
कायकारी सारांश आिण िन करष् 

  

1. प रचय 

 

अडाणी िसमटेशन िलिमटेड (ACL), अहमदाबाद िह कंपनी अडाणी इटंि सस िलिमटेड ची सहा यक कंपनी असनू, िहची िनिमती ६ िडसबर २०१६ 

ला कर यात आली.  अडाणी समहूा चे िवशेष ल  संसाधन, लॉिजि टक, ऊजा आिण कृषी या े ाम य े आहते. या यित र  अडाणी उ ोग 

समहूाचा यापक अनभुव आयात िनयात सार या े ां म य ेसु ा आह.े समहूाचा यापक अनभुव बघता िसमट उ ोगांक रता िव परुवठा आिण रोख 

वाह यांचा अडथडा येणार नाही. एकाि मक िसमट लां ट, ाइिंडंग यिुनट्स, ब क टिमन स आिण लाईम टोन माइन अशा अनेक िसमट क पां या 

िवकासासाठी अदानी िसमटेशन िलिमटेड, (एसीएल) तयार कर यात आली आह.े  

 

एसीएलला परुवठ्यातील अंतर कमी कर याची आिण स या या उ पादकांसह पधा मक खचासाठी या कमी िकमती या उ पादनांचा  खच कमी क न 

कमीतकमी वाहतकू खच  कर याची संधी आह.े 

  

एसीएलने महारा ातील रायगड िज ातील अलीबाग तालु यातील ाम शाहबाज आिण शाहपरू येथे 5 दशल  एमटीपीए मतेची टोरेज आिण 

बॅकअप सिुवधा आिण सीबीटी या ीकोनातनू कॅि ट ह जेटी , क वेयर कॉ रडॉर बांध याचे तािवत केले होते. तािवत जेटी आिण या या 

संबं िधत सिुवधा 14 स टबर 2006 रोजी एमओईएफसीसी या पयावरण भाव मू यांकन (ईआयए) अिधसचूनानसुार ेणी 7 (ई) अंतगत ेणी 'ए' 

क प हणनू वग कृत केली गेली आहते. यासाठी एमओईएफसीसीकडून पयावरण मंजरूी आव यक आह.े 

  

सीआरझेड अिधसचूना 2011 नसुार, कलम 1 (i) आिण (ii) आिण यानंतर या द ु ती, कोण याही उ ोग, ऑपरेश स िकंवा ि यांची थापना / 

िव तार, आिण समु पासनू समोर या बाजसू असले या जिमनी या िदशेने 500 मीटर या आत उ पादन िकंवा हाताळणी टायड लाइन (एचटीएल) 

आिण एचटीएल ते 100 मीटर िकंवा खडीची ं दी, जे समु ाशी जोडले या वारीय भावाखाली असले या जलाशयां या बाजनेू जिमनी या बाजलूा 

जे काही कमी आह ेआिण अंतरा या लांबीचे 5 हजार भाग (पी.पी.टी.) वषा या सवात कमी कालावधीत मोज यात येणा-या ऑनसाइट ि याकलाप 

सु  कर यापवू  आधी  सीआरझेड ि लअर स आव यक आह.े 

  

तटीय रे यलेुशन झोन अिधसचूनेनसुार  , 2011 क प े  सीआरझेड - आयए (मॅ ो ह आिण मे ॉवमधील 50 मीटर बफर), सीआरझेड -3 ( ामीण) 

आिण सीआरझेड - आय हीबी ( क) अंतगत येतो. कॅि ट ह जेटी, क हयेरच े संबं िधत टोरेज तसेच बॅक अप सोयी कर आिण माग र ता 

िवकासासाठी सीआरझेड अिधसचूना 2011, कलम 3 (i) (ए) नसुार परवानगी आह.े 

  

तािवत क पासाठी ईसी आिण सीआरझेड ि लअर स िमळिव यासाठी ईआयए अहवाल सादर केला जात आह.े समु ी पयावरणा या आधारभतू 

मािहतीचा डेटा पवू मानसनू (माच - एि ल 2018) आिण मा सनू नंतर (स टबर ते ऑ टोबर 2018) दर यान गोळा केला गेला आह.े या अहवालात 

समु पयटन, समु ी तलावाची गणुव ा आिण समु ी पयावरण आिण जैविविवधतेवरील आधारभतू मािहती समािव  आह.े  

  

  



2. क प वणन 

थान: तािवत जेटी महारा ा या रायगड िज ातील अलीबाग तालु यातील शाहपरू गावात अंबा नदी या सीबीटी आिण दि णेकडील िकनायावर 

500 मीटर उ रपि मी पडते. तािवत क प थळापासनू 8 िकलोमीटर अंतरावर असलेले पेन ह े जवळचे शहर आह.े तािवत सीबीटीसाइट 

पीएनपी या बॅकयाड / टोकयाड या जवळ आह े आिण पीएनपी समु ी सेवा ा. िल. या पि मेकडे आह े. िलिमटेड ऑपरेिटंग बहउ ेशीय 

पोट. स या पीएनपी कोळसा, टील कॉइ स आिण दडं िसमट 4 एमटीपीए या हॉ यमू पयत. 

 

तािवत क प थान र ते आिण रे वेने चांगले जोडलेले आह.े ह े थान मुंबई या 80 िक.मी. दि णेस आह.े आिण  पेन - अलीबाग रा ीय महामाग 

एनएच -16 6 ए तािवत थानापासनू दि णेस समुारे 1.5 िकमी अंतरावर आह.े सवात जवळच े रे वे टेशन ह े पेन टेशन असनू तािवत 

थानापासनू समुारे 8 िकमी पवू र आह.े सवात जवळच े मखु बंदर तािवत थानापासनू 28 िकमी उ रपि म अंतरावर मुंबईम य ेआह.े सवात 

जवळचा िवमानतळ तािवत थानापासनू 80 िकमी उ रेकडील मुंबई येथे आह.े 

  

रायगड िज ाची भौगोिलक वैिश ्य े या आधारावर तीन वैिश ्यपणू िवभागांम य े िवभागली जाऊ शकते उदा. िकनारप ी े , म य े  आिण 

ड गराळ दशे. जरी िज हा कोकण मैदानाचा भाग बनले असले तरी थलांतरण यव थेस अितशय असमान आिण कडक आह.े िकनारप ीवर पयायी 

bluffs आिण संक ण hinterlands येत व  बाजूं नी characterized आह.े िज ा या म य दशेात अनेक पठार आिण टेकड्या घाट्यांमधनू उगवत 

आहते. पवूकडील भाग कडक आिण िवलीन स ा ी या उ र-दि ण िदशेने िव मान आह.े पवूकडील ि तीज स ा ी पवतां ारे चांग या जंगल 

क हरसह िच हां िकत आह.े 

  

िज ातील माती डे कन फॅपमधनू बनिवली गेली आह े जी ओलादपरू तालकुा  आिण माथेरान टेकडीतील काही िठकाणी लोराईट या लहान 

िपकांसोबत खडकतयार करते. माती, थान, भौगोिलक प रि थतीनसुार वन, वारस, तां दळू, खार िकंवा सलाईन, को टल ऍलु हीम आिण लेराईट हणनू 

वग कृत केले जाते. 

  

तािवत कॅि ट ह जेटी, क वेयर कॉ रडॉर, बॅक-अप सिुवधा आिण मोठ्या टिमनलम य े 5.0 एमटीपीए सीमट, लाई ऍश, लॅग, ि लंकर, कोळ 

आिण एएफआर हाताळ याची मता असेल. 

  

क हयेर बे ट, लोिडंग िस टीम, फायरिफिटंग सिुवधा, टोरेज ए रया, अॅ ो रोड यासार या काही सिुवधा परुिव या जातील. 

  

- चार नग ६२० मीटर लांबी आिण ३५ मीटर ं दीची मिशनी बॅज बथचा 

- सीआरझेड े ाम य ेसीबीटीयटूीचा िवकास 

- सीआरझेड अिधसचूनानसुार  सीआरझेड े ातील जेटी आिण मोठ्या टिमनल यिुनट दर यान कॅि टव जेटी (संबं िधत उपयु ता आिण 

सिुवधा संबं िधत), वन पती माग र ता आिण क हयेर मागाचा अिधकार 

- अंदाज ेजेटी ते सीबीटीिनट प रसरात कने ट होणारे 535 मीटर क हयेर 

- बथ पॉकेट े ातील ेिजंग 

- जेटी येथे अनलोिडंग यं णाः व-िनजलीकरण पोत / मशीनीकरण रिहत उतार 



- तािवत सिुवधा (जल, ऊजा, इमारती, उपयु ता आिण फायर फाइिटंग, सरु ा आिण सरु ा णाली आिण पयावरण सं र ण 

उपायांसह सिुवधा यासह) सिुवधां या संचालनासाठी आिण दखेभालसाठी आधारभतू  समथन. 

- बॅकअप े  िवकास 

- वाढीव आधारभतू सं रचना 

  

तािवत बिथग सिुवधा िविवध मालवाह हाताळ याची श यता आह.े ेिजंग पणू झा यावर समज या माणे, चॅनेलमधील खोली (-) 5.3 मीटर या 

दर यान असेल, बाज / लहान मोठ्या वाहक वाहनांचा मु य आकार असेल. तािवत सिुवधेसाठी सरासरी पोत आकार समुारे 2000 डीड लटूी ते 

8,000 डीड यटूी आह.े 

क पाची िकंमत: तािवत क पासाठी अंदाज ेखच 171.6 कोटी आह े

  

3. पयावरण वणन 

  

ईआयए अिधसचूना 2006 म य ेनमदू केले या िनयमां नसुार आधारभतू मािहतीच ेमू यांकन कर यासाठी क पा या समु ी वातावरणाचा अ यास 

केला गेला आह.े माच-एि ल 2018 म य ेपवू मानसनू आिण कालावधीत स टबर - ऑ टोबर 2018 आिण  समु ी पयावरणावर आधारभतू डेटा 

गोळा केला गेला आह.े  

  

पा याची गणुव ा: ोजे ट े ातील पा या या गणुव ेची समज घे यासाठी 10 िठकानाहन  पा याचे नमनेु गोळा केले गेले. डीओ, बीओडी आिण 

पोषक घटकांसार या पा या या गणुव ेचे मापदडं नदी या पा याचे माण दशिवतात. जड धातूं या पातळीव न असेही िदसनू येते क  अ यास 

े ातील पाणी दषूणमु  आह.े 

 

पाणथळ गणुव ा : ोजे ट े ातील पाणथळ िचकणमाती यापलेले आह.े तळमजलातील जड धात ू एका ता अ यास े ातील कमी मू ये 

दशिवते. ते अस ेदशिवते क  तळा या नमु याम ये  दषूणांच ेसंचय होत नाही. तािवत साइट कोणतीही पाणलोट दषूना पासनू मु  आह.े 

  

Phytoplankton: अ यास े ातील सरासरी ाथिमक उ पादन मता पवू मा सनू 426 एमजीसी/एम 3/िदवस होती आिण मा सनू नंतर 402 

एमजीसी/एम 3/िदवस आिण 16 ते 34 जात मधनू दोन हगंामात  न दले या िफओ लाँ टन टॅ सची सं या आढळली. 

  

Zooplnkton: वेगवेग या थानांवर झू लॅकंटन  जनसं या िव ेषणाने दशिवले क  दोन हगंामात  यांची सं या मक सं या 65693 ते 109834 /100 

घनमीटर इतक  होती . जात ची रचना 15 ते 25 जात मधनू उतार पडली. 

  

Benthos : दोन ऋत ूदर यान subtidalbenthic ाणी या सं या मक िवपलुता 360and 1056 एनओएस / एम 2 दर यान िभ न . अंतः ेरणा मक 

प यां या लोकसं येम य े ामु याने पोिलचेएट व स, टेसेस आिण मोल कॉन समािव  होते. 

  

  



4. भाव मू यांकन आिण शमन उपाय 

 तािवत क प महारा ातील रायगड िज ातील अलीबाग तालु यातील शाहबाज आिण शाहपरू गावात सीबीटी आिण कॅि ट ह जेटीच ेबांधकाम 

CBT आह.े जेटी या बांधकाम आिण ऑपरेशन ट यांत होणा-या ि याक पामडेु होणाया  प रणामांवर हा भाव मू यांकन केला जातो, यामळेु 

समु ी पयावरणावर म यम आिण िकरकोळ प रणाम होतील. यो य शमन उपाय लाग ू केले अस यास ितकूल भावाची ती ता िकमान 

असेल. एकूणच ऐितहािसक / सां कृितक वार यावर नकारा मक भाव पडत नाही. तरीही, तािवत क प जिमनीचा वापर, लोक, यांच ेजीवन 

आिण रा या या आिथक िवकासावर सकारा मक भाव आणेल. 

   

एस. मांक ि याकलाप भाव िमिटगेशन 

1 जेटीच ेबांधकाम लांबी या बांधणीमळेु वारी या  वाहाचे 

वाह आिण सांडपा याची हालचाल होऊ 

शकते 

ढीगां या बांधकामासाठी ऑफशोरम य े व छ, 

काय म आिण स दया मक बांधकाम तं ाचा अवलंब 

केला पािहजे. घेत या गेले या तं ाने पा या या शरीरात 

बेड साम ी हलव ूनय.े 

2 िसवीड आिण िस ास या प रसरात आढळले या कोण याही 

समु ात  समु पयटन आढळत नाही . 

- 

3 मै ू हस ेपा  े ासह 1 िकमी अंतरावर ोजे ट 

े ा या पवूकडील आिण पा ा य बाजवूर 

दाट म ो ह ताबडतोब िदसतात . 

आंतररा य े ाम य े तािवत जेटी या यो य 

थानावरील वन िवभागाने वनीकरण उपायांचा िवचार 

कर याचे सचुिवले जाते. 

4 कोर स अंबा नदीत िवशेषत: ोजे ट े ात जा त 

माणात कोरल आढळलेले नाहीत. 

हणनू, कोर सवर प रणामांचा कोणताही  नाही 

5 टटल अंबा नदी या बाजलूा कोणतीही टटल 

घरटी नाहीत. 

- 

6 लु ाय जाती अंबा नदीत कोणतीही िविश  लु ाय 

जाती नाहीत. 

- 

7 म यपालन आिण म छीमार मास े धरण, मास े आिण जाळी या 

जा यांचा वापर क न मासेमारी 

ऑपरेशनची  ती ता कमी माणात मास े

पकडण.े 

अ बा नदी या संगमातनूच अरबी समु ा या संगमावर 

मासेमारीची ि या आढळते. यामळेु, या दशेात 

मि छमारी िकंवा मासेमारी बोट चा कोणताही भाव 

होणार नाही 

  

5. क प नंतरची देखरेख 

  

क प े ातील बेसलाइन पयावरणात िभ नता शोध यासाठी क प  दखेरेख केली जाईल. मु य दषूक  / घटक जे बांधकाम आिण प रचालन 

कालावधी दर यान बदल याची श यता असते यांच ेपरी ण केले जाईल. तािवत क पाची दखेरेख योजना खालील माणे आह.े 

  



उ ेश प रमाणे 
टेशनची 

सं या 

Dredging 

कालावधी दर यान 

वारंवारता 

ारंिभक 2 

वषात वारंवारता 

2 वषानंतर कालावधी 

दर यान वारंवारता 

समु  आिण पा याचे माण 

समु पयटन आिण 

पा याची गणुव ा 

गणुव ेवर िनयं ण 

ठेव यासाठी 

पाणथळपणा, पोषण य े आिण 

जड धातूंच े पाणी आिण पा याची 

टाक  

4 ितमाही सहामाही येक वष  

समु ी पा रि थितक  

िनवास थान आिण 

समदुाय सं रचना बदलली 

आह े का ह े िनधा रत 

कर यासाठी 

िविवध मापदडंांच े माप: ाथिमक 

उ पादन, फायटो लँ टन, 

झू लँकटन , बथोस, बॅ टे रया,समु ी 

वातावरणात 

4 ितमाही सहामाही येक वष  

इटंरटायटल  बाँथोस 

आंतर वारीय ा यां या 

मखु गटांची रचना आिण 

िवतरण िनि त करण े

पोट बेिसन आिण चॅनेल या 

पा याची आिण पा या या 

पृ भागाम ये बाहिे थक यनुल 

रचना. 

3 ितमाही सहामाही येक वष  

  

6. अित र  अ यास 

 ऑनसाइट आिण ऑफसाइट इमरजसी लॅनसह आप ी यव थापन योजना तयार कर यात आली आह े आिण अहवालात समािव  

आह.े ऑपरेशनल टेजम य ेजोखीम भाव कमी कर यासाठी आव यक सरु ा प त चे पालन केले पािहज.े 

  

क प े  तटीय रेषा जवळच आह,े हणनू ही े  नैसिगक आप साठीही सं वेदनशील आह.े तथािप, ही दिुमळ घटना आह,े रा ीय एज सी आिण 

सरकार सह सम वय. अशा घटना यव थािपत कर यासाठी मु य हणज े सं था.आप कालीन यव थापनासाठी आव यक सिुवधा कामगारां ना 

परुिव या जातील. आणीबाणी या सोय म य े जीवनशैलीचे जाक ट, र सी, िवधानसभा मु े, इ हॅ यशून माग आिण वै क य सिुवधा समािव  

आहते. आप कालीन प रि थती हाताळ यासाठी आप कालीन आप ी यव थापन क  तयार केला जावा. 

  

जहाजांमधनू दघुटना  िकंवा बेकायदशेीर ऑपरेशनल िड चाजमळेु ऑइल ि प स येऊ शकतात. दघुटना त  िव छेदनांमळेु समु ी इधंना या प रणामी 

बंकर इधंन िकंवा ऑइल काग चा बचाव होऊ शकतो. पे ोिलयम टिमनल, सिुवधा आिण अपतटीय पे ोिलयम अ वेषण व  उ पादन उ ोगातनू  

अपघाती िव छेदन झा यामळेु तेल फैलाव दखेील होऊ शकते. हा धोका मु यतः तेल आिण बंकरां या कारांच ेकाय आिण नेि हगेशन च ेधोके  

हवामान आिण िशिपंग घनता यासार या चालनिवषयक सम यांवरील काय आह.े तेल यव थापनाचे पयावरणीय प रणाम चांगले यव थापन,  



िनयोजन आिण कॉ बॅट एज सी ारे भावी केले या ितसादां या कृत ारे कमी केले जाऊ शकते. अस े काय मोठ्या माणात अनेक घटकांवर 

अवलंबनू असतात: 

● तेलाचे कार; 

● ि पल आकार 

● ि पल चे थान; 

● ि पल साइटवर चिलत समु  आिण हवामान प रि थती; आिण 

● समु िकनारा / साइटवरील पयावरण सं वेदनशीलता भािवत 

  

7.  क प फायदे 

तािवत क पाचा िवकास सतत आिथक फाय ा या ीने थािनक लोकांना अ यंत फायदशेीर ठरेल. सीएसआर ि याकलापां ारे शारी रक 

आधारभतू सं रचना, सामािजक पायाभतू सिुवधा, रोजगार संभा यता आिण इतर मतू फाय ांम य ेसधुारणा या क पास अपेि त मखु फायद ेआहते. 

  

8. पयावरण यव थापन योजना 

तािवत उप मांवरील पयावरणावर प रणाम होतील आिण हणनू यो य पयावरण यव थापन योजना आव यक आह.े पयावरणा या भावाच े

यव थापन आिण क पाशी संबं िधत शमन उपायां या अंमलबजावणीच े हे पयावरण यव थापन योजना संबोिधत करते. प रणामी पा या या 

गणुव ेत,  पॅलेिगक आिण बाहिेथक उ पादक िनवास आिण इकोिस टम अखंडतेच ेसंभा य भाव समािव  आहते. समु ी यव थापन, यो य िडझाइन, 

नौका हालचाल चे िनयमन आिण जवळपास या पयावरणाचे सं र ण आिण सामािजक जीवनाचे सं र ण यािवषयी या मागदशक त वांसह पयावरण 

यव थापन योजना तयार केली गेली आह.े 

  

जेटी या बांधकाम आिण ऑपरेशन दर यान कोण याही अि य घटनांकडे संबं िधत मािहती थािनक ाम पंचायत, थािनक ामीण कामगार, कमचारी 

आिण इतर क प-संबं िधत य ना कळिवली जाईल. पयावरणिवषयक सम या संबं िधत सरकारकडे  संपक  के या  पािहजेत. रा य दषूण  िनयं ण 

मंडळ (एसपीसीबी), वन आिण पयावरण िवभाग, िज हािधकारी इ यादीसार या एज सी. 

  

पयावरण / सीआरझेड ि लअर स मंजरूीम य े नमदू केले या संबं िधत ािधकरणाकडे पयावरणीय दखेरेख आिण अनपुालन अहवाल सादर केला 

जाईल. . 2.5 कोटी आिण . 1.0 ला कॅिपटल बजेट आिण ईएमपीसाठी वािषक बजेट हणनू अंदाज लावला गेला आह.े 

  

9. िन कष  

अ यास े ासाठी केले या आधारभतू अ यासानसुार अस े सिूचत होते क  क प े ावरील सव भौितक, रासायिनक आिण जैिवक वैिश ये 

परवानगी असले या मयादतेच आहते. या पयावरणीय मू यांकनावर आधा रत, बांधकाम आिण पो ट- क प ट यादर यान संभा य भाव अपेि त 

आहते आिण वैधािनक िनयमांच ेपालन कर यासाठी आव यक तेवढी िनयं ण उपाय तयार केली जातात. कमी नकारा मक भावामळेु, क प सीमट, 

यावसाियक यवसाय संधी, रोजगारा या संधी आिण पायाभतू सिुवधां या िवकासा या माणात घट कमी करेल. सचुवले या शमन उपायांच ेआिण 

पयावरण यव थापन योजनेची  अंमलबजावणी कमीतकमी अपेि त भाव ठेवण े हहेी सिुनि त केला जाईल जेणेक न बेसलाइन पयावरणा या 

ि थतीत कोणतेही मह वपणू प रवतन न करता क प पणू केला जाईल. 


