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कार्यकारी साराांश 

1.0 प्रस्ताविा    

गोवरी पोविी नवस्तारीत खलुी खाि ही पोविी गाँव, राजुरा तालूक्र्ात, चांद्रपुर नजल्हा, महाराष्ट्र मध्र्े नस्थत आह.े 

र्ा पटरर्ोजिेची उत्पादि क्षमता ३.५० दश लक्ष िि प्रती वर्य प्रस्तानवत आह.े चांद्रपुर नजल्हा र्ा पटरर्ोजणे पासिू 

सुमारे २५ फकमी अांतरावर आह.े  

गोवरी पोविी नवस्तारीत खलुी खाि पटरर्ोजिे मध्र्े  दोि वतयमाि खुली खाि, गोवरी-I आनण II खुली खाि आनण 

नवस्तारीत पोवणी खुली खाि च्र्ा नवलीि केल्र्ा िांतर दनक्षणे मर्ील खालच्र्ा भागातील साठा काढणे प्रस्तानवत 

आह.े 

गोवारी- I आनण II नवस्तारीत खुली खाि (A) (उत्पादि क्षमता – २.५० दश लक्ष िि) २०२१-२२ मध्र्े नतचा 

साठा सांपणार आह ेआनण नवस्तारीत पोवणी खुली खाि (उत्पादि क्षमता-०.९० दश लक्ष िि) र्ा पटरर्ोजिेचा 

साठा आर्ीच सांपला आह.े अशा प्रकारे, नवनलिीकरण आनण खालच्र्ा भागातील नवस्ताराद्वारे, िब्लल्र्ुसीएल 

बल्लारपूर क्षेत्रातील नवद्यमाि उत्पादिाची पातळी कार्म ठेवण्र्ाचा प्रस्ताव प्रस्तानवत आह.े र्ा प्रस्तावामळेु 

राष्ट्रीर् नतजोरीची बचत होईल आनण दशेासाठी ऊजाय सुरक्षा सुनिनित होईल. 

गोवरी पोवणी नवस्तार खुली खाि प्रस्तावाचा अहवाल ड्ब्ब्लल्र्ुसीएल बोिाय द्वारे दी.०४.०८.२०२० रोजी झालेल्र्ा 

३२४ व्या बैठकीत १६१८.०० हके्िरच्र्ा आत ३.५० दश लक्ष िि प्रनत वर्य उत्पादि क्षमतेसाठी तर्ार केला आनण 

मांजूर आह.े एकूण भाांिवली गुांतवणूक ₹ ३३७.३७७१ कोिींची आह े(₹ ४८.०४३६ कोिी िब्लल्र्ूिीव्ही सह). 

मांजूर प्रकल्पाच्र्ा अहवालािुसार, भूवैज्ञानिक भ्रांश (िाल्ि) ८० मीिर िाउि-थ्रोसह खालच्र्ा भागामध्र् े

अनस्तत्वात आह.े प्रकल्पाच्र्ा मांजूर अहवालात, सध्र्ाच्र्ा खाि–I शेजारी पोविी–II नवस्तार खुली खाि द्वारे 

भूगभीर्  पलीकि ेखालच्र्ा भागातील साठा काढण्र्ाचा प्रस्ताव आह.े अशा प्रकारे पोवणी-II नवस्तार खुली खाि 

अांतगयत समानवष्ट असलेली ३२१.५८ हके्िर जमीि गोवरी पोवणी नवस्तार खुली खाि कि ेहस्ताांतटरत केली जाईल. 

पाच वर्ांिांतर जनमिीचे ह ेहस्ताांतरण आवश्र्क असेल, जेव्हा पोवणी–II नवस्तार खुनल खाि चा खाि–I चा साठा 

सांपेल. 

वरील गोष्टींचा नवचार करूि, सुर्ाटरत खाि आराखिा तर्ार करण्र्ात आला आह,े आता हा प्रकल्प दोि िप्प्र्ाांमध्र्े 

नवभानजत केला आह,े म्हणजे िप्पा–I जो १२९६.४२ हके्िर क्षेत्रापर्ंत मर्ायफदत आह े (एकूण क्षेत्र १६१८.०० 

हके्िर, खाि-I, पोवणी–II नवस्तार खुली खाि चा क्षेत्र  ३२१.५८ हके्िर) आनण िप्पा–II ज्र्ामध्र्े खािीच े

हस्ताांतटरत क्षेत्र समानवष्ट असेल खाि-I, पोवणी-II नवस्तार खुली खाि अशा प्रकारे एकूण प्रकल्प क्षेत्र १६१८.०० 
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हके्िर होईल. र्ा सुर्ाटरत खाि र्ोजिते नवद्यमाि गोवरी-I आनण II नवस्तार (A) खुली खाि आनण पोवणी खुली 

खाि च्र्ा नवस्तारामर्ील अिथळर्ाांचा साठा दखेील समानवष्ट आह.े 

गवरी पोविी नवस्तार खुली खाि मांजूर प्रकल्पाच्र्ा अहवाला आर्ारे, पर्ायवरण, वि आनण जलवार्ु मांत्रालर् कि े

िीओआर साठी अजय सादर करण्र्ात आला आनण १६१८.०० हके्िर जमीि क्षेत्रामध्र्े ३.५०दश लक्ष िि उत्पादिा 

साठी २०.०१.२०२१ रोजी J-11015/242/2008-IA.II (M) द्वारे िीओआर सुरनक्षत करण्र्ात आला. 

(१६१३.०० हके्िर खाि क्षते्र + ५.०० हके्िर खाि क्षेत्राच्र्ा बाहरे पोविी गावाच्र्ा पुिावयसिासाठी). 

तज्ञ मूल्र्मापि सनमतीिे र्ा सुर्ाटरत खाि आराखड्याची दी.२३.०९.२०२१ रोजी आर्ोनजत १९ व्या नवशेर्ज्ञ 

निर्ायरण सनमनत मध्र्े िोंद घेतली आह,े त्र्ािुसार प्रस्ताव सादर करण्र्ाचे निदशे ईएसीिे फदले आह.े 

पर्ायवरण प्रभाव निर्ायरण एवां पर्ायवरण प्रबांर्ि र्ोजिा अहवालाचा मसुदा, ईआर्ए अनर्सूचिा २००६ िुसार 

सावयजनिक सुिावणी आर्ोनजत करण्र्ासाठी इांग्रजी आनण स्थानिक भार्ते कार्यकारी साराांश (र्ा प्रकरणात मराठी) 

तर्ार करण्र्ात आला आह.े 

1.1 स्थाि 

प्रस्तानवत खाण क्षेत्र महाराष्ट्रातील चांद्रपूर नजल्यातील राजुरा तालुक्र्ात र्ेतो. चांद्रपुर नजल्हा हा खाणीपासिू 

सुमारे २५फकमी अांतरावर आह.े सांर्ुक्त ब्ललॉकला अक्षाांश उत्तर: 19°47'44” to 19°50'03" आनण रेखाांश पूवय: 

79°14'42" to 79°18'12" र्ा मध्र्े नस्थत आह.े ब्ललॉक भारत िोपोनशि क्रमाांक:- 56M/1 & 56 M/5 (IAC) E- 

44B-1 & E-44B-5 (OSM).   

1.2 सांप्ररे्ण 

खाि पटरसर हा सास्ती कॉनलअरी ककां वा राजूरा, माथरा, गोवरी, पोविी आनण सास्ती गावाांमर्ूि प्रकल्पाच्र्ा 

उत्तरेकिूि जात असलेल्र्ा चाांगल्र्ा हवामािाच्र्ा रस्त्र्ाि ेआह.े फदल्ली-चेन्नई ग्रँि रेल्वे मागय, बल्लारपूर िाउिनशप 

मर्ूि जातो जो जवळजवळ १० फकमी च्र्ा अांतरावर आह.े बल्लारशाह रेल्वे स्िेशि खाणीच्र्ा ईशान्र्ेकिील 

भागात सुमारे १० फकमी अांतरावर नस्थत आह.े बल्लारपुर ह ेराज्र् महामागय क्रमाांक ८५ चांद्रपुर आनण वरोरा र्ािी 

१६० फकमी अांतरावर िागपुरला जोिलेले आह.े बल्लारपरु रेल्वे स्िेशि ब्ललॉक पासिू ८ फकलो अांतरावर आह.े   

1.3 स्थलाकृती आनण जलनिकास 

ब्ललॉकचे सांपूणय क्षेत्र काळर्ा माती शेतजमीिीिे झाकलेल ेआहे आनण पनिमे किूि पूवे कड़ ेसामान्र् उतरा सह 

हलक्र्ा लहरी स्थालाकृनतच ेप्रदशयि करते.  ब्ललॉक क्षेत्र ऊां ची १७१.३२ मीिर (बोरेहोल CMWG-68 ची कमी 

झालेली पातळी) आनण २०३.७२ मीिर (बोरेहोल CMWG-68 ची कमी झालेली पातळी) दरम्र्ाि आह.े  
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क्षेत्राचा मुख्र् जल निचरा वर्ाय िदीिे निर्ांनत्रत  होतो जी दनक्षणेकि ेवाहत ेआनण पटरसरापासुि १० फकमी पूवेला 

आह.े ब्ललॉक मर्ूि पाांच िाले वाहत जात आह ेत्र्ाांच्र्ा वाहत्र्ा प्रवाहाची फदशा दनक्षण- पनिम ते उत्तर –पूवय आह.े   

पनिमे किूि वहिार्ाय िाल ेलेंिी लाओिी िाला, सखरी िाला, पोविी िाला, चींन्चोली िाला आनण गवरी िाला. 

ह ेसवय िाल े ब्ललॉकच्र्ा कोळसा बेर्ररांग क्षेत्र तुि वाहत आह.े  ह ेसवय िाल ेउत्तरेकिील पूवेला वाहणार्ाय सानस्त 

िाल्र्ाला नमितात जे शेविी सास्ती गवा जवि वर्ाय िदीला नमळते. गोवरी िाल्र्ाचा अनर्कतम स्तर १८६.५० 

मी., वर्ाय िदीचे पात्र  सास्ती कोनलर्रीिे िोंदवले िुसार १७८.५० मी होती.  

1.4 हवामाि आनण पाऊस 

नजल्याचे उन्हाळर्ात फदवसाचे तापमाि ४८ निग्री पर्ंत वाढते आनण हीवाळर्ात तापमाि १० निग्री पर्ंतर 

घसरल्र्ाि ेह ेक्षेत्र  उच्च-उष्ण कटिबांर्ातील म्हणूि ओळखले जाऊ शकते. र्ा भगतील वार्र्यक मािसिू सार्ारणपणे 

५०० मीमी. त े१४०० मीमी. पर्ंत असते. जूि ते सप्िेम्बर ह ेमािसिू च ेमहीिे असतात. वार्ायची फदशा िोवेंम्बर 

मध्र्े उत्तर – पूवे कड़ ेअसते िार जूि मध्र्े  पनिमे कड़ ेअसते. वर्ाय िदी हा अपवाह चा मुख्र् स्त्रोत आह.े 

2.0 प्रकल्प वणयि       

2.1 भ-ूखिि मापदांि   

 गोवरी-पोविी II नवस्तार खुली खािच्र्ा भूखिि मापदांि खालील प्रमाणे आहते:- 

क्र . तपनशल मात्रा 

1 के्वरी क्षेत्रिळ  

a) जमीि वरचा भाग (हके्िर) ५७६.०९ 

)b  पुष्ठ भाग (हके्िर)  ७७३.०० 

2. खोल (मी) (खालचा भागावर खोल पण) ०० 

a) आरांनभक  ११० 

b) अांनतम  २३० 

3. ग्रेनिएांि ऑफ़ सीम ७.४ मर्े१ 

ते 

१०.५ मर्े १ 

4. सरासरी स्ट्राइक लाांबी (मी) ०० 

5. सरसरी रांदी (मी) ०० 

a) पुष्ठ भाग ११०० 
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क्र . तपनशल मात्रा 

1 के्वरी क्षेत्रिळ  

b) वरचा भाग १००० 

6. एकूि खनिज साठा ५५.३४ 

7. ओवेबयिूयि एकूि मात्रा  ५२२.४५ 

8. सरासरी नस्ट्रनपांग गुणोत्तर   ९.४४ 

9. कर्यर्म नवभागांची सांख्र्ा  २ 

10. वार्र्यक लक्ष्र् क्षमता  ३.५० 

11. खदाि ची आर् ु १९ 

12. कोळशाचे भाटरत सरासरी  जीसीव्ही कोल  
 

a) पीआर भागासाठी (फकलो कैळोरी/फकग्रा) (अनवकनसत) ४६१० / (जी - ९) 

b) 
मांजूर र्ोजिचे्र्ा भागासाठी 

जी – १० 

2.2 खािकामाची पद्धत 

हा प्रस्ताव कोळसा उत्पादि टिकवूि ठेवण्र्ासाठी सध्र्ाच्र्ा ओपिकास्ि कोळसा खाणींचा नवस्तार करण्र्ासाठी 

आह.ेफ्रां ि एांि लोिरसह सरिेस मार्िरचा अवलांब करण्र्ाचे प्रस्तानवत आह ेआनण दोन्ही खाणींमर्ील ओव्हरबियि 

काढूि िाकण्र्ासाठी कां पोनझि कोळसा सीम आनण िावि ेिांपर नसस्िीम उत्खििासाठी मांजूर खाण र्ोजिते िांपर 

प्रणाली प्रस्तानवत आह.े सीम ग्रेनिर्ांि तुलिेिे सपाि असल्र्ाि,े िॉप ओबी, कोळसा आनण पार्िंग्स सीम फ्लोअरच्र्ा 

बाजूिे झुकलेल्र्ा स्लाइनसांग पद्धतीिे काम केले जातील. 

3.0 पर्ायवरणाच ेवणयि 

र्ा प्रकल्पामध्र्े सध्र्ा अनस्तत्वात असलेल्र्ा खािीचा नवस्तार खालच्र्ा भगात करण्र्ात आला आह.े अभ्र्ास 

क्षेत्रातील खाण उपक्रम दोि दशकाांहूि अनर्क काळापासूि चालवले जात आहते. सध्र्ाची पर्ायवरणाची नस्थती 

समजूि घेण्र्ासाठी, सभोवतालच्र्ा हवेची गुणवत्ता, पाण्र्ाची गुणवत्ता, आवाजाची पातळी, माती, विस्पती 

आनण व्यावसानर्क आरोग्र्ासह सामानजक-आर्थयक आर्ारभूत ििेा तर्ार केला गेला. हवेची गुणवत्ता, पाण्र्ाची 

गुणवत्ता, आवाजाची पातळी आनण मातीची गुणवत्ता र्ासाठी आर्ारभूत ििेा पावसाळर्ािांतरच्र्ा (ऑक्िोबर ते 
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निसेंबर), २०२० मध्र्े तर्ार करण्र्ात आला होता. विस्पती, प्राणी आनण सामानजक-आर्थयक नस्थतीसाठी 

आर्ारभूत िािा (माचय-एनप्रल), २०२१ मध्र्े तर्ार करण्र्ात आला. 

3.1 सकू्ष्म मौसम नवज्ञाि 

क्र. क्षते्रिळ तपशील 

1. हवेची फदशा  प्रमुक्र्ािे पूवे किूि 

2. हवेचा वेग  (मी/स)े फकमाि – ०.० मी/से 

कमाल – ९.० मी/से  

सरासरी– २.८२ मी/स े

3. पाउस (नममी) अभ्र्ास कालावर्ीत एकूि १४ नममी 

4. तापमि  (O से) फकमाि – ११ (O से) 

कमाल – ३३ (O से) 

सरासरी – २५ (O से) 

5. आद्रयता 

 

फकमाि – २०% 

कमाल – १००%  

सरासरी – ७६% 

3.2 पटरवशेी हवा गणुवत्ता आर्ारी आांकिे 

अभ्र्ास क्षेत्राची नवद्यमाि वातावरणीर् हवेच्र्ा गुणवत्तेची नस्थती समजूि घेण्र्ासाठी,११ टठकाणी सभोवतालच्र्ा 

हवेच्र्ा गुणवत्तेचे निरीक्षण केले गेले. पर्ायवरण, वि आनण जलवार्ु मांत्रालर् द्वारे जारी केलेल्र्ा िीओआर मध्र्े 

आवश्र्क असलेल्र्ा नवनवर् पॅरामीिसयसाठी आर्ारी आांकि ेऑक्िोबर, २०२० ते निसेंबर, २०२० पासूि तर्ार 

करण्र्ात आला.
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बेसलाइि ििेाचा साराांश खालील प्रमाण ेआह:े 

क्र. 

सां. 

स्थािचे िाव 

  

कोर झोिपासूि फदशा आनण 

अांतर 

अपवाइांि/ 

िाउिवाइांि 

  

औद्योनगक/ 

रैवानसक 

  

नवनवक्त कण (<१० 

मार्क्रो मी) 

नवनवक्त कण (<२.५ 

मार्क्रो मी) 

ऑक्साइि ऑि 

निट्रोजि 

सळिर दइ 

ऑक्साइि 

बेसलाईि मािक बेसलाईि मािक बेसलाईि मािक बेसलाईि मािक 

1.  
नचांचोली खुदय 

ईशाि ०.५२ फक मी िाउिवाइांि राहवासी ८१ १००  ३४ ६०  ३० ८०  <१० ८०  

2.  
नहरापूर गाव 

पनिम - िैऋत्र् ३.२ फक मी कोर झोि राहवासी ८० १००  ४२ ६० ३० ८० <१० ८० 

3.  
करमािा गाव 

िैऋत्र् ३.५ फक मी िाउिवाइांि राहवासी ६४ १००  ३५ ६०  ३० ८०  <१० ८०  

4.  
गोवरी गाव 

आगे्नर् ०.१५ फक मी िाउिवाइांि राहवासी ८४ १००  ४४ ६०  २२ ८०  <१० ८०  

5.  
व्यवस्थापक कार्ायलर् 

(गोवरी I आनण II) 

कोअर झोि कोअर झोि ओद्योनगक ८३ ३००  ३४ - २९ १२०  १८ १२०  

6.  
मुथरा गाव 

दनक्षण ३.३ फक मी िाउिवाइांि राहवासी ७४ १००  ३७ ६०  २८ ८०  <१० ८०  

7.  बाबापूर गाव ईशान्र् ०.८५ फक मी अपवाइांि राहवासी ६६ १००  ३५ ६०  ३० ८०  <१० ८०  

8. 
चारली गाव 

उत्तर २.४ फक मी अपवाइांि  राहवासी ६९ १००  ३७ ६०  २८ ८०  <१० ८०  

9. 
चांदिवाही गाव 

दनक्षण िैऋत्र् ६.३ फक मी िाउिवाइांि राहवासी ६७ १००  ३९ ६० २८ ८०  <१० ८०  

10. 
अहरेी गाव 

दनक्षण -आगे्नर् ६.३ फक मी िाउिवाइांि राहवासी ७२ १००  ३६ ६०  २९ ८०  <१० ८०  

11. 
अांतरगाव गाव 

आगे्नर् २.२ फक मी िाउिवाइांि राहवासी ५१ १००  ३५ ६०  १५ ८०  <१० ८०  

सवयसार्ारणपणे, सवय मूल्र्े कें द्रीर् प्रदरू्ण निर्ांत्रक मांिळ द्वारे नवनहत केलेल्र्ा पटरवेशी वार्ु गुणवत्ता मािकाांमध्र्े चाांगली असल्र्ाचे आढळले आह.े
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3.3 पाण्र्ाचा दजाय  

आर्ारी आांकि ेजिरेशि दरम्र्ाि पाण्र्ाच्र्ा गुणवत्तेचे िमुिे गोळा करण्र्ात आले आनण त्र्ाांचे नवशे्लर्ण करण्र्ात 

आले. अमेटरकि पनब्ललक हले्थ असोनसएशि (APHA: 23 री एनिशि, 2012) द्वारे प्रकानशत IS:3025 आनण 

“पाणी आनण साांिपाण्र्ाच्र्ा तपासणीसाठी मािक पद्धती” िुसार र्ा िमुन्र्ाांचे नवशे्लर्ण करण्र्ात आले. खालील 

टठकाणी िमुिे गोळा करण्र्ात आले. 

क्रमाांक सॅम्पनलांग स्थािाांचे िाव प्रकार 

1. खाण निस्चाजय गोवरी I आनण II (A) खाण खाि निस्चाजय 

2. साखरी िाला वरचा प्रवाह भूतलावरील पाणी 

3. साखरी िाला खालचा प्रवाह भूतलावरील पाणी 

4. गोवरी िाला वरचा प्रवाह भूतलावरील पाणी 

5. गोवरी िाला खालचा प्रवाह भूतलावरील पाणी 

6. वर्ाय िदीचा वरचा प्रवाह भूतलावरील पाणी 

7. वर्ाय िदीचा खालचा प्रवाह भूतलावरील पाणी 

8. पोवणी गाँव नपण्र्ाचे / भूजल 

9. गोवरी गाँव नपण्र्ाचे / भूजल 

10. साखरी गाँव नपण्र्ाचे / भूजल 

11. नचांचोली खुदय नपण्र्ाचे / भूजल 

12. गोवरी कॉलिी फिल्िर प्लाांि नपण्र्ाचे पाणी 

13. ईिीपी गोवरी I आनण II (A) खाण ईिीपी प्रफक्रर्ा केलेले पाणी 

14. साखरी तलाव भूतलावरील पाणी 

ही नवकृती वगळता पाण्र्ाची गुणवत्ता नवनहत मािकाांिसुार असल्र्ाचे आढळले. भजूलातील किकपणा, TDS 

आनण क्षारता इष्ट मर्ायदपेेक्षा जास्त असल्र्ाचे आढळूि आले परांतु IS10500: 2012 िुसार पर्ायर्ी स्त्रोताच्र्ा 

अिुपनस्थतीत परवािगी मर्ायदते आहे. 
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3.4 जल भनूवज्ञाि गणुवत्ता 

भूजल गुणवत्ता आनण भूजल पातळी ििेा वेळोवेळी गोळा केला जातो. गोवरी पोवणी नवस्तार खुली खाि साठी 

आनण आजूबाजूच्र्ा पटरसरातूि मोजलेले सरासरी पाण्र्ाची पातळी चढ-उतार खालीलप्रमाणे आह.े 

पावसाळर्ा आर्ी 

कोर झोि (३ फकमी नत्रज्र्ा क्षेत्रामध्र्े) 
६.५० मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) ते 

८.५० मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) 

बिर झोि (३ फकमी ते १० फकमी दरम्र्ािचे 

क्षेत्र) 

१.४० मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) ते 

१४.२५मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) 

        पावसाळर्ािांतर 

कोर झोि 
३.३० मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) ते 

६.०० मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) 

बिर झोि  
१.६६ मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) ते 

१६.७० मी (जमीनिच्र्ा पातळी खाली) 

3.5 ध्विी पातळी 

प्रकल्पासाठी सहा टठकाणी (कोअर झोिमध्र्े दोि आनण बिर झोिमध्र्े चार) फदवसा आनण रात्रीच्र्ा वेळी मीि 

लेक आवाज पातळीचा आर्ारी आांकि ेतर्ार केला गेला. सवय ध्विी पातळी मूल्र्े निर्ायटरत मर्ायदते असल्र्ाच े

आढळले. 

3.6 जनमिीचा वापर 

प्रकल्पामध्र्े एकूण १६१८.००हके्िर क्षेत्राचा समावेश आह,े ज्र्ापैकी ३२१.५८ हके्िर जमीि शेजारच्र्ा पोवणी 

– II नवस्तार खुली खािी साठी (आर्ीपासूिच खणूि काढलेले क्षेत्र) िेज – II मध्र्े म्हणजेच ५ वर्ांिी हस्ताांतटरत 

केली जाईल. नशल्लक १२९६.४२ हके्िर जनमिीमध्र्े ३८०.३१ हके्िर अनतटरक्त जमीि समानवष्ट आह.े र्ापैकी 

३८०.३१ हके्िर ५.०० हके्िर जमीि पोविी गावाच्र्ा पुिवयसिासाठी बाहरेूि सांपाफदत करार्ची आह.े 

जनमिीच्र्ा आवश्र्कतेचा साराांश खालील प्रमाणे फदला आह.े 

िेबल -1 वतयमाि  जमीिचा वापर 

क्रमाांक तपशील 
नवद्यमाि जमीि 

(ह.े) 

अनतटरक्त जमीि    

(ह.े) 

एकूण जमीि 

(ह.े) 

1) भािकेरार जमीि ९१६.११ ३६५.३१ १२८१.४२ 

2) सरकारी जमीि ०.०० १०.०० १०.०० 

3) वि जमीि  ०.०० ०.०० ०.०० 

 उप एकूण ९१६.११ ३७५.३१ १२९१.४२ 

4) पोविी गावाांच्र्ा पुिवयसिासाठी जमीि ०.०० ५.०० ५.०० 

 
पोविी – २ किूि जमीि हस्ताांतटरत 

केला जाईल  
३२१.५८ ०.०० ३२१.५८ 

 एकूण १२३७.६९ ३८०.३१ १६१८.०० 
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3.7 सामानजक आर्थयक नस्तनथ   

प्रकल्पामध्र्े पोविी गावाचे पुिवयसि समानवष्ट आह.े पुिवयसि खचय म्हणूि ₹ ४७.५१५६ कोिींची तरतूद करण्र्ात 

आली आह.े कोल इांनिर्ा नलनमिेिच्र्ा पुिवयसि आनण पुांिस्थायपि र्ोरणािसुार आनण प्रचनलत असलेल्र्ा इतर 

वैर्ानिक जबाबदाऱर्ाांिुसार पोविी गावाचे पुिवयसि आनण पुांिस्थायपि केले जाईल. 

एनप्रल २०२१ मध्र्े सामानजक-आर्थयक अभ्र्ासासाठी आर्ारी आांकि ेतर्ार करण्र्ात आले आह.े प्रत्र्क्ष आनण 

अप्रत्र्क्ष रोजगाराच्र्ा सांर्ी निमायण झाल्र्ामुळे व रस्ते, शाळा, रग्णालर्े इत्र्ादी पार्ाभूत सुनवर्ाांच्र्ा 

नवकासामुळे सामानजक-आर्थयक वातावरणावर सकारात्मक पटरणाम अपेनक्षत आहे. 

4.0 उदभविार्य पर्ायवरण प्रभाव आनण प्रभाव प्रशामक उपार्र्ोजिा  

पर्ायवरण नस्थती आनण नवनवर् उपार् अांमल बजावणीवर लक्ष ठेवण्र्ासाठी एक बहु आर्ामी दनृष्टकोि ठेवणे  

आवश्र्क आह.े  

4.1 हवा गणुवत्ता 

िुनजटिव र्ूळ पातळी अांदाज गॉनसर्ि प्लुम सूत्रीकरणावर आर्ाटरत सांगणकीकृत एरमोि मॉिलेच्र्ा (र्ूएसईपीए 

च्र्ा ) मदतीिे (२४ तास सरासरी) आसपासच्र्ा र्ुळीच्र्ा पातळीचा अांदाज लावला जातो. पटरणामी मूल्र्े 

सीपीसीबी निर्मािसुार मर्ायदते आहते. 

हवा प्रदरू्ण निर्ांत्रण उपार् 

सभोवतालच्र्ा हवेवर प्रनतकूल पटरणाम कमी करण्र्ासाठी, खालील उपार् प्रस्तानवत केले आहते आनण खाण 

चालू असल्र्ाच्र्ा दरम्र्ाि र्ाांिा राबनवण्र्ात र्ेईल. 

 िम्प  आनण रस्त्र्ावर मोबाइल िेंकरिे पाणी नशांपड़णे. 

 रस्त्र्ाचे ङाांमरीकरण करि.े 

 कोळसा वाहूि िेणारे ट्रक झकणे आनण ओवरलोनिांग िाळणे. 

 कोळसा वाहतुक मागायच्र्ा दोन्ही बाजूला पुरेसे विराई लावणे. 

 स्िोि क्षेत्राच्र्ा आसपास जेव्हा कमी माणस आसतात तेव्हा ब्ललानस्िांग केली जाईल. ब्ललानस्िांग मुळे 

होणारी र्ूळ निर्ांत्रणाकरीता सकाळी व वादळी वातावरणात ब्ललानस्िांग िाळले जाईल. 

 साईि लेआउि असे तर्ार केले जाईल की वाहतुक अांतर कमीत कमी रानहल. 

 वाहि व इतर जैनवक तेलावर चालणारे उपकरण र्ापासूि होणारे  र्ुळ कण, सळिर दइ ऑक्साइि, 

ऑक्साइि ऑि निट्रोजि, हाइड्रो काबयन्स र्ाांचे उत्सजयि मशीिचे र्ोग्र् रखरखाव करूि व प्रनशक्षणा 

द्वारे कमी केल्र्ा जाईल. 



कार्यकारी साराांश सीएमपीिीआई 

गोवरी पोविी नवस्तार खुली खाण पटरर्ोजिा  12 
 

 कोळसा खािी करीता कें द्रीर् प्रदरू्ण निर्ांत्रण मांिळ निर्मािुसार पटरवेशी वार्ु गुणवत्तेचे निर्नमत 

निरीक्षण केल ेजाईल.    

हवा प्रदरू्ण निर्ांत्रणाकरीता वकृ्षारोपण   

वार्ु प्रदरू्ण, ध्वनि प्रदरू्णाचे आनण  सौंदर्ीकरणा करीता उपार् म्हणूि खाि क्षेत्रात वृक्षारोपण केले जाईल. 

नवनवर् खािीच्र्ा कामामूळे होणारी र्ूळ कमी करण्र्ासाठी अनर्भार िांप, रोिच्र्ा बाजूि ेआनण खाली खुल्र्ा 

जमीिीवर वृक्षारोपण केले जाईल. र्ामुळे कोळसा व अनर्भार वहि, िनम्पांग, कोळसा हाताळणी सांर्ांत्र इत्र्ाफद 

खािकार्ायमुळे उत्पन्न र्ुळीच्र्ा प्रसारावर निर्ांत्रण करता र्ेईल. एकूि ९२०.०० हके्िर जमीि शेविच्र्ा िप्पा-II 

मध्र्े वृक्षारोपण केले जाईल. 

फदिाांक ०१.०४.२०२१रोजी गोवरी-I आनण II नवस्तार खुली खाि १३७.५३ हके्िर मध्र्े ५२०८७५ िाग वृक्ष 

लावण्र्ात आली. पोविी नवस्तार खुली खाि मध्र्े ७.३० हके्िर मध्र्े १८२५० िग वकृ्ष लगवण केली आह.े सांम्पूणय 

६६.०० हके्िर ओबी िांपचा पट्टा स्थािीर् विस्पनतिी झाकलेला आह.े    

4.2 पाण्र्ाची गणुवत्ता 

4.2.1 अपेनक्षत प्रभाव 

खाण आनण त्र्ासांबनर्त फक्रर्ाकलाप भरपूर पाण्र्ाचा वापर िसते व मोठ्या व खोल खाणीमूळे र्ा क्षेत्रात  

जलभूस्तरावर परीणाम होऊ शकतात. भूस्तर खाली गेल्र्ामूळे पाण्र्ाची उपलब्लर्ता कमी होऊ शकते. भारी र्ात,ू 

ऍनसि निस्चाजय आनण वाढलेले निलांनबत कण पदाथय र्ामुळे नवनवर् खनिज ेकाढल्र्ािे जलप्रदरू्ण होते. तथानप, 

बल्लारपुर क्षेत्रातील इतर खाणीप्रमाणे र्ेथेही िक्त मातीचे निलांबि कण वाढ म्हणूि फदसूि र्ेते. 

 

4.2.2 प्रदरू्ण निर्ांत्रण उपार् 

जल प्रदरू्ण कमी करण्र्ाकरीता निर्ांत्रण उपार्र्ोजिा खालीलप्रमाणे आहते : 

I. औद्योनगक साांिपाणी 

कार्य शाळा आनण कोल हैंिनलांग प्लाांिमर्ूि उत्सर्जयत  पाण्र्ातील तेल, ग्रीस, निांलनबत  कणाांिा ईिीपी  मध्र्े 

इत्र्ादींिी भरलेल ेराहतात, इफ्लुएांि ट्रीिमेंि प्लाांि मध्र्े प्रफक्रर्ा केली जाईल. ट्रीिमेंि प्लाांिमर्ूि बाहरे पिणारे 

स्वच्छ पाणी सर्कय िमध्र्े िेले जाईल आनण त्र्ाचा पुिवायपर केले जाईल. ईिीपीच्र्ा उत्सजीत पाण्र्ाचे पर्ायवरण 

(सांरक्षण) निर्म २००० अिसुार निर्नमत अिुनवक्षण  केल्र्ा जाईल. 

II. खाणीतील पाणी  
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खाणीचे पाणी िैसर्गयक प्रवाहात सोिण्र्ापूवी पाण्र्ातील अनर्कतर निांलबि कण खाणीतील सांपमध्र्े आनण उरलले े

सतही अवसादि तलावात बसवूि शोनर्त करण्र्ात र्ेईल. 

III. पावसाळी पाणी   

पावसाळी  पाण्र्ािे िांपच्र्ा वरच्र्ा आनण साइिच्र्ा मातीचे क्षरण होऊि िैसर्गयक पाण्र्ाचे प्रवाह चोक होऊ  

शकतात त्र्ाकरीता पर्ायप्त झाड़ी लावूि क्षरण रोखण्र्ात  र्ेईल. र्ामुळे पाणी वाहुि जाण्र्ास आळा बसेल व 

िैसर्गयक जल प्रवाहात गाळ साचिे थाांबेल. 

4.3 जल भनूवज्ञाि 

4.3.1 जल भ-ूवजै्ञानिक प्रभाव     

ओपिकास्ि खाणींमध्र्े, कार्यरत कोळशाच्र्ा सीमवर आच्छाफदत असलेले वेगवेगळे जलचर खाणीत काढले गेल्र्ाि े

गुरत्वाकर्यणाच्र्ा निचराद्वारे खाणीत भूजल र्ोगदाि दते असतील. खाणीमध्र्े अपेनक्षत भूजल प्रवाह ३२६८.०० 

घि मी./फदवस (अांदाजे) इतका आह.े र्ा पांनपांग/गुरत्वाकर्यणाच्र्ा ड्रिेेजमुळे, िैराश्र्ाचा शांकू तर्ार होईल. शांकूचा 

आकार आनण व्याप्ती प्रामुख्र्ािे हार्ड्रॉनलक चालकता आनण जलचराांचे नवनशष्ट उत्पन्न, खाणीची खोली आनण क्षेत्र 

इत्र्ादींवर अवलांबूि असते. 

सामान्र्त: कमी वाहकता जलभृतामुले उभा उलिा नत्रशांकु आकाराचा गढ़ढाकार बिले .त्र्ामुळे प्रभाव क्षेत्र कमी 

असेल  व उच्च हार्ड्रॉनलक चालकता असलेल्र्ा जलचराांच्र्ा सांदभायत उलि स्थानपत केले जाईल. 

खाण प्रभाव क्षेत्राची नत्रज्र्ा वरील िमूद केलेल्र्ा जलचराच्र्ा आर्ारे अांदाजे ३६० मीिर आह.े बिर झोिमध्र् े

(कोअर झोिच्र्ा पटरघापासूि १० फकमी अांतरावर) भजूल नवकासाचा िप्पा सुमारे २०.४० % र्ेतो. 

4.3.2 भजूल सांवर्यिाच ेउपार्  

1. खाणीमर्ील पाणी ह ेखाणीमर्ील र्ुळशमि, आग नवझवण्र्ासाठी व इतर औद्योनगक पाण्र्ाच्र्ा गरजा पूणय 

करण्र्ासाठी वापरण्र्ात र्ेईल.  

2. खाण क्षेत्रापासूि दरू जल सांवर्यक जलाशर् बाांर्ले जातील.  खाणीमर्ील पाणी पांप द्वारे खाण क्षेत्रापासूि दरू 

जल सांवर्यक कृनत्रम/िैसर्गयक जलाशर्ात भरूि जलभूस्तरावर होणारे पटरणाम कमी केले जातील.  

3. खाण समानप्तिांतर भरपूर पाऊस व मुबलक भचूाजय र्ाच्र्ामुळे पाण्र्ाचे िुकसाि भरि निघेल. खाणीचा प्रभाव 

तात्पुरता राहील. जुन्र्ा खाणी जलाशर्ाांचे क़ाम करतात त्र्ामुळे पाणी सांवर्यिात वाढ होऊि पटरसरात सांसार्ि 

उपलब्लर्ता सुर्ारते.  

4. खाणीतूि सोिलेले पाणी स्थानिक लोकाांसाठी नसांचि आनण घरगुती वापरासाठी उपलब्लर् असेल. त्र्ामुळे 

खाणीतील पाणी ह ेअिेक स्थानिक ग्रामस्थाांसाठी एक सार्ि असेल. 
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5. खाण  पाण्र्ाचा निकास, स्थानिक िदी / िाला व घरगुती पाण्र्ाची गुणवत्ता निर्नमतपणे तपासल्र्ा जाईल. 

र्ा बाबतीत िील्ि िािा घेविू त्रुिी आढ़ळल्र्ास पटरर्ोजिा व्यवस्थापिाकिूि आवश्र्क सुर्ारणा केली जाईल.   

4.4 ध्विीची गणुवत्ता  

प्रस्तानवत्त प्रकल्प स्थािाच्र्ा आसपास नवद्यमाि ध्वनि स्तराची चाचपणी करण्र्ासाठी प्रस्तानवत्त गोवरी-पोविी 

नवस्तार ओसी पटरर्ोजिते  पावसाला िांतरच्र्ा हांगामात ऑक्िोबर २०२० ते िीसेंबर २०२० आर्ारभतू आकलि 

केल्र्ा गेलेला िािा नववरण पर्ायवरण प्रभाव निर्ायरण एवां पर्ायवरण प्रबांर्ि र्ोजिा अहवाल प्रकरण – III मध्र् े

आह ेआनण ध्विी प्रदरू्णची पातळी मूल्र्े परवािगी सीमते आहते. 

ध्विी प्रदरू्ण उपार्  

पर्ायवरण सांशोर्ि निर्म २०००िुसार निर्ांत्रणाचे निरीक्षण  निर्नमतपणे केले जाईल.  प्रभावी ध्विी कमी 

करण्र्ासाठी ध्विीत्रोत, ध्विीमागय व् ध्विी प्राप्तकताय र्ा सांकल्पिेचा उपार् निर्ोनजत केले गेले आह.े  

4.5 जमीि आनण जमीि सरु्ारणवेर पटरणाम  
 

प्रकल्पासाठी ३८०.३१ हके्िर अनतटरक्त जनमिीची आवश्र्कता असेल. र्ा अनतटरक्त जनमिीपैकी ५.०० हके्िर 

जमीि गावाच्र्ा पुिवयसिासाठी वापरली जाईल. ३७५.३१ हके्िर खाणकामासाठी वापरला जाईल, म्हणज े

कोळसा उत्खिि आनण ओबी िांनपांग इत्र्ाफद. खाणकाम करतािा जनमिीचा वापर खालीलप्रमाणे असेल: 

 

िेबल 1 जमीनिच्र्ा वापर 

क्र. 

सां. 

जनमि वापर 

शे्रणी 

१ वर्य 

(१.४.२०२२) 

५ 

वर्य 

११ 

वर्य 

१६ 

वर्य 

खाि समाप्ती 

वर्य (१९ वर्य) 

खाि समापि 

पिात 

िप्पा– I िप्पा – II 

1 

जमीनिच्र्ा सतह वरचा 

बॅकफिल्ि क्षेत्र 
०.०० १९१.०० २५०.०० ३०२.०० ३३०.०० ३३०.०० 

(वृक्षारोपण सह पुन्हा दावा) ०.०० ०.०० ३०.०० १४०.०० १८०.०० ३३०.०० 

2 
उत्खिि केलेले क्षेत्र (पुन्हा 

दावा केलेले िाही)/ शून्र्) 
३६०.०० २७५.०० ४५७.०० ४७१.०० ४४३.०० ४४३.०० 

3 
बाय ओबी िांप २५०.०० २८०.०० ५०४.०० ५०४.०० ५०४.०० ५०४.०० 

(वृक्षारोपण सह पुन्हा दावा) ०.०० ३०.०० २००.०० ४५०.०० ४७५.०० ५०४.०० 

4  हटरत पट्टा क्षेत्र ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

5 
अबानर्त क्षेत्र ६५६.४२ ४९०.४२ ३२७.०० ३६०.०० २६१.०० २६१.०० 

(वृक्षारोपणाखाली आणले) ०.०० २०.०० ६०.०० ६५.०० ६५.०० ७५.०० 

6 
रस्त े १०.०० २५.०० २५.०० २५.०० २५.०० २५.०० 

(अव्हने्र्ू वृक्षारोपण) ०.०० १.०० २.०० ३.०० ४.०० ४.०० 
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क्र. 

सां. 

जनमि वापर 

शे्रणी 

१ वर्य 

(१.४.२०२२) 

५ 

वर्य 

११ 

वर्य 

१६ 

वर्य 

खाि समाप्ती 

वर्य (१९ वर्य) 

खाि समापि 

पिात 

िप्पा– I िप्पा – II 

7 

पोविी गाव पुिवयसिासाठी 

जमीि. 
०.०० ५.०० ५.०० ५.०० ५.०० ५.०० 

(वृक्षारोपणाखाली आणले) ०.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० 

8 

  

तिबांदी ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

(अव्हने्र्ू वृक्षारोपण) ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

9 

िाला वळवणे ०.०० १०.०० १०.०० ०.०० १०.०० १०.०० 

(िाला वळवण्र्ाभोवती 

वृक्षारोपण) 

०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

10 

इमारती आनण पार्ाभूत 

सुनवर्ाांच्र्ा आसपासचे क्षेत्र 
२०.०० २०.०० ४०.०० ४०.०० ४०.०० ४०.०० 

(पार्ाभूत सुनवर्ाांभोवती 

वृक्षारोपण) 
०.०० १.०० २.०० ३.०० ५.०० ६.०० 

  
एकूण (ह)े १२९६.४२ १२९६.४२ १६१८.०० १६१८.०० १६१८.०० १६१८.०० 

वृक्षारोपण (ह)े  ०.०० ५३.०० २९५.०० ६६२.०० ७३०.०० ९२०.०० 

वरील तक्त्र्ावरूि ह ेलक्षात र्ेते की १६१८.०० हके्िर पैकी ९२० हके्िर जमीि जैनवक दषृ्ट्या पुिरयनचत केली 

जाईल. र्ामुळे प्रकल्पाच्र्ा आसपासची इको-नसस्िम चाांगली होईल. 

कोर झोिमध्र्े जमीिचा वापर प्रामुख्र्ािे कृर्ी जमीिचा आहे  त्र्ामुळे खनिज भागातील जनमिीवरील . मोठा 

पटरणाम कृर्ी शेतजनमिीचा ऱहास होण्र्ात )अपकर्य(  होईल. 

 

जमीि सुर्ारण्र्ासाठी पुढील उपक्रम प्रस्तानवत करण्र्ात आला आहे -:  

1. खाि बांद होण्र्ाच्र्ा वेळी उत्त्खिि केलेल्र्ा क्षेत्राचे बैकफिलींग (भराई केनल जाईल). 

2. बैकिीलींग  क्षेत्राला लेव्हल करणे व त्र्ावर वरची माती िाकणे. 

3. पृष्ठभागाच्र्ा प्रवाहाच्र्ा वेळी िैसर्गयक जलप्रवाहाांमध्र्े प्रवेश करण्र्ासाठी हार िाल्र्ाांची निर्मयती 

4. सुर्ाटरत जमीिीला कृर्ीर्ोग्र्  बिनवण्र्ासाठी  नवनवर् प्रकारची विस्पनत, गवताची लागवि जमीिीवर 

केली जाईल. 

5. खाि समाप्तीवर बाय अनर्भार िांपचे जैनवक व प्रावैनर्क पुिरजीवीवि करण्र्ाकटरत त्र्ावर २५०० झाि े

प्रनत हके्िर वृक्षारोपण करण्र्ात र्ेईल. 
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4.6 नवस्थापि आनण पिुवयसि 

खाि लीजहोल्ि क्षेत्रामध्र् े प्रस्तानवत नवस्तार प्रकल्पासाठी ३६५.३१ हके्िर अनतटरक्त खाजगी जनमिीची 

आवश्र्कता असेल. भूसांपादि, पुिवयसि आनण पुिवयसि कार्दा, २०१३ मर्ील न्र्ाय्र् िुकसािभरपाई आनण 

पारदशयकतेच्र्ा अनर्कारािुसार सवय प्रकल्पग्रस्त कुिुांबाांिा र्ोग्र्टरत्र्ा भरपाई फदली जाईल. 

पोविी गावाचे नवस्थापि आनण पुिवयसि होतािा प्रकल्पग्रास्ताांच्र्ा जीविात सामानजक – आर्थयक नस्तनथवर 

पटरणाम फदसूि र्ेईल. प्रस्तानवत प्रकल्पाच्र्ा पटरणाम म्हणूि उपनजनवकेच्र्ा सार्िाांमध्र्ेही बदल होणे अपेनक्षत 

आह.े 

4.7 प्रगनतशील खाण बांद र्ोजिा  

खाण बांद करण्र्ाच्र्ा उपक्रमाांसाठी कोल कां ट्रोलर सांस्थसेोबत राष्ट्रीकृत बॅकेत एस्क्रो खाते उघिल्र्ा जाईल व  कॉपयस 

फ़ां ि तर्ार केला जाईल. गणिेच्र्ा वेळेस िब्लल्र्ूपीआर्साठी समार्ोजि िांतर खाण बांद करण्र्ासाठी र्ा एस्क्रो 

प्रकल्पाच्र्ा खात्र्ामध्र्े प्रकल्प क्षेत्राच्र्ा प्रनत हके्िर @ ९.०० लाख रक्कम जमा करणे आवश्र्क आह.े ही रक्कम 

दरवर्ी @ ५% प्रनतवर्य वाढल्र्ािांतर एस्क्रो खात्र्ात जमा केली जात.े 

आशा प्रकारे गवरी - पोविी नवस्तार खुली खाि (िप्पा - I आनण II) चे एकूि माईि क्लोजर कॉपयस (लाख) = 

४३३२८ (िप्पा-I कॉपयस) + ५५०८.०२ (िप्पा-II कॉपयस) + २०२२.६१ (पोविी ओसी) + ५८५१.५४ (गवरी 

ओसी) = १७७१४.९४ लाख. (एनप्रल, २०१९ वर आर्ाटरत िब्लल्र्ूपीआर्@ ९ लाख / हके्िर आनण दरवर्ी ५% 

वाढ). 

5.0 पर्ायवरण निरीक्षण कार्यक्रम 

पर्ायवरण अिुनवक्षण  कार्यक्रम हा वैज्ञानिक आवश्र्कताां िुसार चालतो व त्र्ाचा तपनशलवार उल्लेख टरपोिय मध्र्े 

र्ड़ा-IV मध्र्े (ड्राफ्ि ईआर्ए टरपोिय) तपशीलवार वणयि केले जाईल. 

पर्ायवरण व्यवस्थापि कक्ष 

महाप्रबांर्क (पर्ायवरण)  वेकोलीचा पर्ायवरण नवभागाचे प्रमुख आहते. हा नवभाग वेकोलीच्र्ा नवनभन्न खाणीतील 

पर्ायवरण प्रबांर्िकरीता लागणारी आवश्र्क कार्यवाही करते. क्षेत्र स्तरावर, क्षेत्र महाव्यवस्थापक प्रकल्प स्तरावर 

सवय आवश्र्क सहाय्र् प्रदाि करण्र्ासाठी क्षेत्रातील नवनवर् नवर्र्ाांच्र्ा फक्रर्ाकलापाांच ेसमन्वर् सार्तात. क्षेत्राच े

िोिल अनर्कारी (पर्ायवरण) क्षेत्र महाव्यवस्थापका सोबत पर्ायवरणाच्र्ा सवय पैलूांचे निरीक्षण करतात.  त े

पर्ायवरण अिुवीक्षण िािा नवशे्लर्ण व व्याख्र्ाकरण सीएमपीिीआई च्र्ा मदतीिे पाहतात व उनचत कार्यवाही 

करतात. 
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6.0 पर्ायवरण वर होणारा खचय अिमुाि  

पर्ायवरण सांरक्षणासाठी ५.६२ कोिी मूलर्ि पर्ायवरण खचय अिुमानित आह.े पर्ायवरण सांरक्षणासाठी भाांिवल 

सावयजनिक सुिावणी दरम्र्ाि उपनस्थत केलेल्र्ा मुद्दद्याांच्र्ा अिुपालिासाठी तरतूद वगळते, (मांजूर प्रकल्प अहवाल 

२०२० मध्र्े पर्ायवरणीर् निगनमत दानर्त्व शीर्ायखाली नचन्हाांफकत) जी एकूण निर्कु्ती पर्ायर्ासाठी २१५.३७ 

रपर्े आह.े  

प्रकल्पामध्र्े पर्ायवरणाशी सांबांनर्त खचय शोर्ूि घेण्र्ासाठी र. ६.०० प्रती ििची कोळसाची व्यवस्था केली आह.े 

7.0 निगनमत सामानजक दानर्त्व  

निगनमत सामानजक दानर्त्व साठी निर्ीचे वािप कां पिीच्र्ा आर्ीच्र्ा तीि आर्थयक वर्ांच्र्ा सरासरी निव्वळ 

िफ्र्ाच्र्ा २% ककां वा मागील वर्ायच्र्ा कोळसा उत्पादिाच्र्ा २.०० रपर्े प्रनत िि र्ापैकी जे जास्त असेल इतका 

पैसा पटरर्ोजिेच्र्ा जवळच्र्ा क्षेत्राचा सामानजक व आर्थयक उत्थािाकरीता वापरल्र्ा जाईल. 

8.0 निष्कर्य 

खाण चालनवण्र्ाचा क्रम अशा प्रकारे निर्ोनजत केला आह ेकी अांतगयत िनम्पांग जास्तीत जास्त व्हाव ेजेणेकरूि  

बाय िनम्पांग करीता कमीत  कमी जागा लागावी. 

पटरर्ोजिा अनर्कारी, ईआर्ए/ईएमपी टरपोियमर्े फदल्र्ा गेलेले सांवर्यि उपार्ाांचे कािेकोर पिे पालि करतील. 

त्र्ामुळे पर्ायवरणावर होणारे पटरणाम कमी होतील. 

गवरी-पोविी नवस्तार खुली  खाण पटरर्ोजिेला पर्ायवरण नस्वकृनत फदल्र्ा जावी जेणेकरूि दशेातील मागणी व 

पुरवठा र्ातील अांतर कमी होईल व २०२३-२४ पर्ंत दशेाांतगयत कोळसा उत्पादिाचे १ अब्लज िि चे लक्ष्र् प्राप्त 

करण्र्ात मदत होईल. 

पर्ायवरण, वि आनण जलवार्ु मांत्रालर्ाच्र्ा निदशेा िुसार गोवरी-पोवणी नवस्ताऱ खुली खाि च्र्ा हा मसौदा 

पर्ायवरण प्रभाव निर्ायरण / पर्ायवरण व्यवस्थापि र्ोजिा अहवाल ची कार्यकारी साराांश, महाराष्ट्र प्रदरू्ण निर्ांत्रण  

मांिळ र्ाांिा लोक सिुावणी आर्ोनित करण्र्ाकरीता सादर केला आह.े 

(िोि – हा कार्यकारी साराांश इांग्रजी टरपोियचे निव्वळ भार्ाांतर असिू र्ात काही चकुा ककां वा अस्पष्टता असल्र्ास 

मुळ इांग्रजी टरपोिय खरा / ग्राय मािला जाईल र्ाची िोंद घ्र्ावी.) 


