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१.१ '(तावना 

एमबीपीट�ने पीर पाव, मंुबई येथे खोल�करण आ�ण �ंद�करण चॅनेल�या +,वतीय रासाय�नक 

बथ� (एससीबी) वर ,व0तार कर1याची 20ता,वत केल� आहे. दसुर� रासाय�नक बथ� (एससीबी) 

अशंतः जून २०१५ म;ये काया�ि=वत कर1यात आल� आ�ण जानेवार� २०१६ म;ये पूण�तः 

काया�ि=वत केल� गेल�. +,वतीय @व रासाय�नक बथ�ला २१.०३.२००७ रोजी पया�वरण, वन 

आ�ण जलवायू मंCालय नवी Dद%ल� यां�या पC Eमांक 10-18/2006.IA-III +वारे पया�वरणीय 

मंजुर� दे1यात आल�.  

 

+,वतीय @व रासाय�नक बथ� पीर पाव�या ,व+यमान 2थम रासाय�नक बथ�  (एफसीबी) �या 

६५० मीटर दGHणेला आ�ण एफसीबी सारIयाच संरेखनात तयार केल� आहे. +,वतीय @व 

रासाय�नक बथ�ची Hमता २ मीमीट�पीए आहे. सु�वातीला ३७,००० डीडK%यूट��या टँकर 

हाताळ1यासाठ! आकार1यात आले होते. +,वतीय @व रासाय�नक बथ�साठ! ३०० मीटर x ६० 

मीटरची बथ� पॉकेट चाट� डटेाम�या खाल� १३ मीटर खाल� आहे आ�ण ,व+यमान नेPह�गेशनल 

प;दत चॅनेल ९.०० मीटर RाSट�या जहाजांसाठ! सुमारे ६० मीटर वाढ,व1यात आले आहे. 

एससीबी ६५० मीटर लांबी�या अ2ोच Uेसल +वारा एफसीबीला जोडलेला आहे. एससीबी�या बथ� 

बांधणीम;ये पुढ�ल घटक आहेत – 

� २ Yेि0टंग डॉि%फ=सची संIया शीष�0थानी काँE[ट डकेसह पाइ%सवर सम]थ�त आहे. हे 

फ̂डर आ�ण _व#रत #रल�झ मो#रगं हुकसह 2दान केले आहे. 

� ४ नंबर मु#रगं डॉि%फ=स, काँE[ट डके आ�ण _व#रत #रल�झ मो#रगं हुकांवर 2दान 

कर1यात आले आहेत. 

 

अनलोbडगं cलॅटफॉम� (cलॅटफॉम��या शीष�0थानी समु@� लोbडगं आdस� (,वधा�यका) 

वापरक_याe+वारे पुर,वल� जातात.) मीआरपीट� +वारे खोल�करण आ�ण fसिPहल कामे _या�या 

अतंग�त gोतां+वारे कर1यात आल�. @व मालवाहू ,वधी ,वधायकांनी अनलोड / भा#रत केले 

जाईल आ�ण ते एफसीबी ते एससीबी वjन उ_पादना�या पाइपलाइन�या ,व0तारा+वारे वाहून 

ने1यात येईल. ,वधा�यका आ�ण पाईपलाइन लोड कर1याचा खच� वापर वापरक_याe+वारे केला 

जातो. एससीबी�या बांधकाम पूण� हो1याआधी मीबीपीट�ने ५५००० डीडK%यूट� पयeत वजनाच े

जहाज धllयावर लाव1यासाठ! संरचनेची पया�cतता तपास1याच ेठरवले. _यानुसार एमबीपीट�ने 

५५००० डीडK%यूट� जहाजांसाठ! मांडणी, जुळवणी, ,वmलेषण आ�ण आकार पडताळणी 



  

 

मुंबई पीर पाऊ येथील दुसरे रासाय�नक बथ� चॅनेल�या �ंद�करण आ�ण खोल�करणासाठ! पया�वरणीय प#रणाम मू%यांकन अहवालाचा 

3 | P a g e  

कर1यासाठ! आयआयट� म@ास यांची नेमणूक केल� आहे. मी / एस आयआयट� म@ास यांनी 

संक%पनेची तपासणी केल� व _यानुसार बांधकाम केले गेले जेणेकjन १५००० ते ५५००० 

डीडK%यूट��या nेणीतील जहाजांना सामावून घेता येईल. 

 

महाराoUातील आ�ण आसपास�या रासाय�नक उ+योगांच े,वकास लHात घेता आ�ण पीर पाव 

टfम�नल�या वापरक_याe�या आवmयकतेनुसार एससीबी चॅन%सम;ये मोpया आकारा�या जहाज 

हाताळ1यासाठ! एससीबी चॅनलच े खोल�करण आ�ण ,व0तार करणे 20ता,वत आहे. स;या 

जगभरात वापराम;ये असले%या ,व,वध 2कार�या @ववाहू जहाजांपैक[ भारतातील येणाrया 

,वशषेकjन मंुबई बंदरातील एफ सी बी ला येणाrया जहाजांचा ,वचार कjन _यानुसार एफ सी 

बी ला जाणाrया चॅनेलचा ,व0तार व खोल� वाढव1याची योजना आखल� आहे. _यानुसार खाल� 

Dदले%या वण�नाचे/ मापाच े जहाज धllयावर लावता येईल. संकि%पत जहाजांचा आकार 

पुढ�ल2माणे Dदलेले आहे. 

संकि%पत जहाजाचा आकार ५५०००  डीडK%यूट�  

लोए २३० मी 

बीम ३६ मी 

RाSट १२.८ मी 

 

उपरोlत संकि%पत जहाजा�या आकाराआधारे एससीबी चॅनेल 20ता,वत खोल� आ�ण 

,व0ता#रत कर1याच ेआयाम खाल�ल2माणे आहेत 

चॅनेलची �ंद� = ३०० मीटर 

चाट� डटेमखाल� - १० व १०.५ मी  

वळण मंडळ (Pयास) - ४६० मी    

बथ� पॉकेटची खोल� चाट� डटेमखाल� - १४.० मी 

 

एससीबीला जोडले%या ,व+यमान पvतीची ,व0ततृ वाढ आ�ण खोल� वाढव1यासाठ! माती 

खण1याचा अदंािजत खचा�च े2माण ५ लाख घन मी. आ�ण दगड खण1यासाठ! १.५ लाख घन 

मी. आहे. खणलेले साDह_य संकि%पत कचrयाच े मैदान डीएस 3 वर टाक1यात येईल. अस े

मानले जाते क[ माती Uेfलगं सlशन हॉपर Rजेर (ट�एसएचडी) +वारे खणून काढल� जाते 

आ�ण कटर सेlशन Rजेर (सीएसडी) +वारे खडक खणून काढले जातात. कठ!ण खडक 
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आढळ%यास ते पा1याखाल� �नयंyCत bRfलगं आ�ण 0फोटक @Pयाने काढून टाकले जाईल. 

2क%पाची अंदाजे zकंमत ८४ कोट� आहे आ�ण मंुबई पोट� U0ट�या अतंग�त gोतां+वारे खच� 

केला जाईल. कामां�या अमंलबजावणीसाठ! मंुबई पोट� U0टने खाणकाम कायाeसाठ! पूव� 

पया�वरण मंजूर� मा]गतल� आहे. 

 

१.२ 'क#पाच ेसं456त वण�न 

एमबीपीट�ने पीर पाव, मंुबई येथे खोल�करण आ�ण �ंद�करण चॅनेल�या +,वतीय रासाय�नक 

बथ� (एससीबी) वर ,व0तार कर1याची 20ता,वत केल� आहे. दसुर� रासाय�नक बथ� (एससीबी) 

अशंतः जून २०१५ म;ये काया�ि=वत कर1यात आल� आ�ण जानेवार� २०१६ म;ये पूण�तः 

काया�ि=वत केल� गेल�. +,वतीय @व रासाय�नक बथ� पीर पाव�या ,व+यमान 2थम रासाय�नक 

बथ�  (एफसीबी) �या ६५० मीटर दGHण आ�ण एफसीबी सारIयाच संरेखनात तयार केल� 

आहे. +,वतीय @व रासाय�नक बथ�ची Hमता २ मीमीट�पीए आहे. सु�वातीला ३७,००० 

डीडK%यूट��या टँकर हाताळ1यासाठ! आकार1यात आले होते. +,वतीय @व रासाय�नक बथ�साठ! 

३०० मीटर x ६० मीटरची बथ� पॉकेट चाट� डटेम�या १३ मीटर खाल� आहे आ�ण ,व+यमान 

नेPह�गेशनल प;दत चॅनेल ९.०० मीटर�या जहाजांसाठ! सुमारे ६० मीटर वाढ,व1यात आले 

आहे. एससीबी ६५० मीटर लांबी�या अ2ोच Uेसल +वारा एफसीबीला जोडलेला आहे. 

 

अनलोbडगं cलॅटफॉम� (cलॅटफॉम��या शीष�0थानी समु@� लोbडगं आdस� (,वधा�यका) 

वापरक_याe+वारे पुर,वल� जातात.) एम बी पी ट� +वारे खोल�करण आ�ण fसिPहल कामे 

_या�या अतंग�त gोतां+वारे कर1यात आल�. @व माल ,वधायकांनी अनलोड / भा#रत केले 

जातील आ�ण ते एफसीबी ते एससीबी वjन उ_पादना�या पाइपलाइन�या ,व0तारा+वारे वाहून 

ने1यात येईल. ,वधा�यका आ�ण पाईपलाइन कर1या�या चा खच� वापरक_याe+वारे केला जातो. 

एससीबी�या बांधकाम पूण� हो1याआधी मीबीपीट�ने ५५०००  डीडK%यूट� पयeत वजनाच ेजहाज 

लाव1यासाठ! संरचनेची पया�cतता तपास1याच े ठर,वले. _यानुसार मीबीपीट�ने ५५०००  

डीडK%यूट� जहाजांसाठ! मांडणी, जुळवणी, ,वmलेषण आ�ण आकार पडताळणी कर1यासाठ! 

आयआयट� म@ास यांची नेमणूक केल� आहे. मे. आयआयट� म@ास यांनी संक%पनेची 

तपासणी केल� व _यानसुार बांधकाम केले गेले जेणेकjन १५०००  ते ५५००० डीडK%यूट��या 

nेणीतील जहाजांना सामावून घेता येईल. 

१.३ 'क#पाची गरज 
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महाराoUातील आ�ण आसपास�या रासाय�नक उ+योगांच े,वकास लHात घेता आ�ण पीर पाव 

टfम�नल�या वापरक_याe�या आवmयकतानुसार एससीबी चॅन%सम;ये मोpया आकारा�या जहाज 

हाताळणीसाठ! एससीबी चॅनलच ेखोल�करण आ�ण ,व0तार करणे 20ता,वत आहे. 

 

१.४ 'क#प (थान 

एमबीपीट�ने पीर पाव, मंुबई येथे खोल�करण आ�ण �ंद�करण साठ! चॅनेल�या +,वतीय 

रासाय�नक बथ� (एससीबी) वर ,व0तार कर1यासाठ! 20ता,वत केल� आहे. मंुबई हाब�र हे 

भारता�या पिmचम zकनाrयावर (अHांश १८o ५४’, एन, रेखांश ७२o  ४९’ ई) आ�ण मंुबई खाडी 

HेCा�या संरGHत पा1या�या प#रसरात नैस]ग�क खोल पा1यावर�ल बंदर आहे. +,वतीय @व 

रासाय�नक बथ�  अि0त__वात असले%या 2थम रासाय�नक बथ��या पीर पाव�या दGHणेस ६५० 

मीटर आ�ण पDह%या रासाय�नक बथ�  (एससीबी २८०५२२.०० ई,  २०९९४८१.१ एन �या 

डK%यूजीएस पvत) सारIयाच संरेखनात बांधले आहे. 

१.५ 'क#पाची <कंमत 

,वक%प १ साठ! zकंमत अंदाज (चॅनेल खोल�: १० मी) 

 

अनु. 

E. 

2कार 2माण दर zकंमत (�. 

कोट�ंम;ये ) 

१ माती खाणकाम ३,९०,००० घन मी. �. ११० / घन मी.  ४.२९ 

२ खडक खाणकाम १,४५,००० घन मी. �.४०००/ घन मी.  ५८.०० 

३ मोब + bडमॉबलायझशेन (Rिेजंग 

zकमती�या १० %) 

LS ६.२३ 

४ जलवाहतुक[�या संसाधनाची खरेद� LS ०.५० 

५ पया�वरणीय अ�यास व EMP LS ०.५० 

एकूण अनुEमांक (१ त े५)   ६९.५२ 

आकि0मकता ३ % अ]धक २.०९ 

गोळाबेर�ज ७१.६१ 

                                                                                                                                   

एकूण  -  �. ७२.०० कोट� 

 

,वक%प २ साठ! zकंमत अंदाज  

अनु. 

E. 

2कार 2माण दर zकंमत (�. 

कोट�ंम;ये ) 

१ माती खाणकाम ५,२५,००० घन मी. �. ११० / घन मी.  ५.७८ 

२ खडक खाणकाम २,१५,००० घन मी. �.४०००/ घन मी.  ८६.०० 

३ मोब + bडमॉबलायझशेन (Rिेजंग LS ९.१८ 
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zकमती�या १० %) 

४ जलवाहतुक[�या संसाधनाची खरेद� LS ०.५० 

५ पया�वरणीय अ�यास व EMP LS ०.५० 

एकूण अनुEमांक (१ त े५)   १०१.९६ 

आकि0मकता ३ % अ]धक ३.०६ 

गोळाबेर�ज १०५.०२ 

 

एकूण  -  �. १०५.०२ कोट� 

१.६ 'ाथ>मक पया�वरणीय ि(थती 

१.६.१ सभोवताल"या हवेची गुणवAता  

20ता,वत 2क%पा�या १० zकमी yC�येम;ये सभोवताल�या हवेची गुणव_ता तपासणी अ�यास 

Dठकाणांची �नवड कर1यात आल�. सभोवताल�या हवेची गुणव_तेची �नदश�क माDहती 

उ_प=न कर1यासाठ! ८ Dठकाणांवर हव�ेया गुणव_तेची चाचणी कर1यात आल�. 

सभोवताल�या हवेची गुणव_तेची चाचणी Dह क̂@�य 2दषूण �नयंCण मंडळ आ�ण राoU�य 

सभोवताल वायू गुणव_ता मानक २००९ यां�या माग�दश�क त__वांनुसार २४ तासा�या 

सरासर�  2माणे कर1यात आल�. 

�नर�5ण आ0ण �नBकष� 

अ�यास Dठकाणातील सभोवताल�या हवे�या गुणव_तेची ि0थती Dह हवे�या गुणव_तेच ेघटक 

जसे zक कण पदाथ� २.५, कण पदाथ� १०, स%फर डाय ऑlसाईड,  नायUोजन डाय ऑlसाईड,  

काब�न मोनॉlसाईड, fशसे, ओझोन, आस��नक, बे=झीन आ�ण बे=झो (ए) पायर�न इ_याद�ंची 

चाचणी कjन 0था,पत कर1यात आल�. सादर कर1यात आलेल� माDहती Dह २४ तासांचा 

सरासर�साठ! आहे.  

• स#फर डाय ऑGसाईड(SO२) 

अ�यास Dठकाणातील स%फर डाय ऑlसाईड (SO२) सरासर� 2माण हे  १९.९१ 

मायEो�ॅम/घनमीटर इतके आढळून आले. स%फर डाय ऑlसाईडच ेकमाल सरासर� 2माण हे  

२१.५ मायEो�ॅम / घनमीटर जे.एन.पी.ट� येथे आ�ण zकमान सरासर� 2माण हे १८.११ 

मायEो�ॅम / घनमीटर घारापुर� येथे आढळून आले. स%फर डाय ऑlसाईडच े 2माण हे 

अनुमत पातळी�या आत अस%याच ेआढळून आले. 

• नाय-ोजनची ऑGसाईड (NOx) 

अ�यास Dठकाणातील नायUोजन डाय ऑlसाईड सरासर� 2माण हे २०.८४  

मायEो�ॅम/घनमीटर इतके आढळून आले. नायUोजन डाय ऑlसाईडच ेकमाल सरासर� 2माण 
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हे  २२.९  मायEो�ॅम / घनमीटर जे.एन.पी.ट� येथे आ�ण zकमान सरासर� 2माण हे १९.३  

मायEो�ॅम / घनमीटर घारापुर� येथे आढळून आले. नायUोजन डाय ऑlसाईडच े 2माण हे 

अनुमत पातळी�या आत अस%याच ेआढळून आले. 

 

अ�यासानुसार NOx सरासर� मू%य २०.८४ µg / m३ होते. NOx ची जा0तीत जा0त सरासर� 

zकंमत २२.९ µg / m३ जेएनपीट� येथे होती आ�ण zकमान १ ९ .३ µg / m३ घनफळ. 

एनओएlस मू%य अनुमत 0तर ८०µg / m३ खाल� आहेत. 

• कण पदाथ� (PM१०)  

अ�यास Dठकाणातील कण पदाथ� १० च ेसरासर� 2माण हे अनुमत पातळी १००  मायEो�ॅम / 

घनमीटर�या आत अस%याच ेआढळून आले. अ�यास HेCाम;ये कण पदाथ� १० च ेसरासर� 

2माण ६६.०९ मायEो�ॅम / घनमीटर इतके आढळून आले. तसेच अ�यास HेCाम;ये कण 

पदाथ� १० च ेन�द,व1यात आलेले कमाल सरासर� ६८.९ मायEो�ॅम / घनमीटर इतके आ�ण 

zकमान सरासर� 2माण ६२.५ मायEो�ॅम / घनमीटर इतके Eमशः भायखळा आ�ण वरळी येथे 

न�द,वले गेले. 

• कण पदाथ� (PM२.५)  

अ�यास Dठकाणातील कण पदाथ� २.५ च ेसरासर� 2माण हे अनुमत पातळी ६० मायEो�ॅम / 

घनमीटर�या आत अस%याच ेआढळून आले. अ�यास HेCाम;ये कण पदाथ� २.५  च ेकमाल 

सरासर� ४०.५६ मायEो�ॅम / घनमीटर इतके आ�ण zकमान सरासर� 2माण ३९.५ मायEो�ॅम 

/ घनमीटर इतके Eमशः फोट� आ�ण वरळी येथे न�द,वले गेले. तसेच अ�यास HेCाम;ये 

न�दले%या कण पदाथ� २.५  चे सरासर� 2माण ४२.९  मायEो�ॅम / घनमीटर इतके आढळून 

आले. 

• अमो�नया (NH३) 

अ�यास Dठकाणातील अमो�नयाच े सरासर� 2माण हे अनुमत पातळी ४००  मायEो�ॅम / 

घनमीटर�या आत अस%याच े आढळून आले. अ�यास HेCाम;ये अdमो�नअच े च े सरासर� 

2माण ४.८७ मायEो�ॅम / घनमीटर इतके आढळून आले. तसेच अ�यास HेCाम;ये 

अdमो�नयाच ेन�द,व1यात आलेले कमाल सरासर� ५.२५ मायEो�ॅम / घनमीटर इतके आ�ण 

zकमान सरासर� 2माण ४.६६ मायEो�ॅम / घनमीटर इतके Eमशः फोट� आ�ण वरळी येथे 

न�द,वले गेले. 
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१.६.२ सभोवतालची Rव�न पातळी   

सभोवताल�या ;व�न पातळीची चाचणी अ�यास HेCात �नवडले%या ८ Dठकाणी Dदवसा आ�ण 

राCी कर1यात आल�. समतु%य आवाजाची पातळी ह� द�घ�काल�न ;व�न संपक�  मोज1यासाठ! 

एक मोजमाप आहे आ�ण हे आतंरराoU�य मानक सं0थेने दो=ह� समुदायां�या मोजणीसाठ! 

0वीकारले आहे. सभोवताल�या आधारभूत ;व�न पातळी पर��श 0थापन कर1यासाठ! 

अ�यास HेCात ८ Dठकाणी कर1यात आले%या ;व�न पातळी�या चाचणीच ेप#रणाम ,वचारात 

घे1यात आले.  2_येक ;व�न पातळी चाचणी�या Dठकाणी समतु%य ;व�न पातळीची न�द १ 

तासा�या फरकाने २४ तासांसाठ! कर1यात आल�.  पंधरा fम�नटांसाठ! ;व�न पातळी मोजणी 

यंC चालू ठेऊन ;व�न पातळीच ेवाचन कर1यात आले.  

�नर�5ण आ0ण �नBकष� 

;व�न पातळीची चाचणी अ�यास HेCात ८ Dठकाणी कर1यात आल�.  2क%प HेCाम;ये 

कर1यात आले%या ;व�न पातळी अ�यास असे दश�,वते zक 2क%प HेCातील ;वनी पातळी Dह 

Dदवसा�या वेळी तसेच राCी�या वेळी अनुमत ;व�न मया�देपेHा कमी आहे. 

१.६.३ सागर� जल गुणवAता  

=हावाखाडी आ�ण एfलफंटा जे�ी या दोन Dठकाणांवjन पा1याच ेनमुने गोळा कर1यात आले 

आ�ण _यांची भौ�तक-रासाय�नक आ�ण जै,वक घटकांची चाचणी कर1यात आल�. पीएच, 

डीसॉ%वेड ऑिlसजन, बायोकेfमकल ऑिlसजन डीमांड, केfमकल ऑिlसजन डीमांड, तेल 

आ�ण वंगण  आ�ण एकून कोfलफोम� हे घटक राoU�य 2दषूण �नयंCण मंडळा�या 2ाथfमक 

जल गुणव_ता �नकषा�या nेणी2माणे SW-IV (बंदर�या पा1यासाठ!च)े  अस%याच ेआढळून 

आले.  

१.६.४ भूजल गुणवAता  

भूजलाचा नमूना पी जे Dहदं ू िजमखाना येथनू घे1यात आला आ�ण भौ�तक-रासाय�नक 

घटकांसाठ! _याची चाचणी कर1यात आल�. भूजालातील सगळे घटक भारतीय मानक 

१०५००:२०१२ �या 0वीकाय� आ�ण दसुrया जल 0Cोताचा अभाव असताना अनु�ेय असले%या 

मया�दे�या आत अस%याच ेआढळून आले.  

१.७ पया�वरणीय प�रणाम आ0ण उपशमन योजना  

१.७.१ सभोवताल"या वाय ूगणुवAतवेर प�रणाम 

20ता,वत 2क%प मोpया मसुदे�या वाहनांची देखभाल कर1यासाठ! नेिPहगेशन चॅनलचे 

गहनकरण आ�ण ,व0तार कर1यासाठ! Rिेजंग कामाशी संबं]धत आहे. अशा उपEमांवर�ल 
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वायुचवेातावरणावर द�घ�काल�न 2भाव राहत  नाह�; हे प#रणाम केवळ बांधकाम टccयावरच 

मया�Dदत असतात. 2भाव आ�ण _याचंे Pयव0थापन / शमन यांचे तपशील हे खाल�ल 2माणे नमदू 

केलेले आहे : 

Vिेजंग (बांधकाम) ट6पा  

Rिेजंग (बांधकाम) टccयात, डीजी सेट, Rजेर, बांधकाम जहाज आ�ण इतर बांधकाम उपकरणे 

इ_यांद�ं�या वापरामुळे �नम�त होणारे उडणारे कण पदाथ� हे मुIय 2दषूक आहे. Rिेजंग 

2zEयेदरdयान वापर%या जाणारे डीजी से�स आ�ण बाज�स इंधन (bडझले) जळवून 2दषूक 

उ_सिज�त करतात. मानवी व0ती पासुन 2क%प दरू अस%यामुळे, बाज�स पासून �नfम�त होणाया�  

उ_सज�नाच े प#रणाम हे अग1य असतील.  मानवी व0ती�या लांब अतंरामुळे नजीक�या 

लोकसंIयेकड े नग1य होतील. डीजी सेटचा वापर केवळ आप_काल�न काळात केला जाईल. 

अ�त#रlत फेrया �यामुळे उ_सज�न वाढू शकते _या टाळ1यासाठ! बाज�साची संपूण� Hमता 

वापरल� जाईल.  

उपशमनाच ेउपाय 

१ Rजे मटे#रयल ,व%हेवाट पया�य तयार ठेवणे  

२ ,व%हेवाट लावायची असले%या साम�ीची (Rजे मटे#रयल) 2माण, पसरणारे / फुगणारे 

घटक आ�ण पा1याचा अशं �या गोoट� लHात घेता ,व%हेवाट Dठकाणी पुरेशी Hमता 

उपलKध असायला हवी  

३ Rजे मटे#रयलची ,व%हेवाट लाव1यासाठ! आवmयक असले%या सग�या पया�वरणीय आ�ण 

�नयोजन परवान�या घेत%या असले%या पाDहजेत    

४ Rजे मटे#रयलची �नयfमतपणे पापासनी केल� गेल� पाDहजे  

५ हाब�र मा0टरला Rिेजंगची वेळ, Rिेजंग कर1यात येणार असलेले Dठकाण, वापर1यात 

येणार� साधने आ�ण 2वशे 2�तबंध zकंवा जलमाग� वापर%यामुळे जहाजांना असणारे धोके 

या सDहत Rिेजंग योजना कळ,व1यात येईल.  

६ Rिेजंग 2ो�ाम पूण� झा%यानंतर हाब�र मा0टरला सू]चत केले जाईल 

७ 20ता,वत कामांची माDहती मि�छमारांना Dदल� जाईल 

८ म�छ!मारांना सू]चत कर1यासाठ! यो�य संकेत]च=हे लाव1यात यावीत  

९ हे सु�निmचत केले जाईल क[ Rिेजंग उपकरणे आ�ण संबं]धत जहाज सव� आवmयक 

गोoट�ंच ेपालन करतील  
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१० हे सु�निmचत केले जाईल क[ 2क%प HेC मया�देपयeत 2वेश Rिेजंग 2ो�ामम;ये राखला 

जाईल. 

११ हे सु�निmचत केले जाईल क[ पाइपलाइन आ�ण इतर तरंगणारे, अशंतः बुडलेले zकंवा 

पूण�पणे बुडलेले घटक ]च=हांzकत केले गेले आहेत जेणेक�न सव� नौका चालकांना त े

0पoटपणे Dदसून होतील. राCी _याच Dठकाणी Rिेजंग उपकरणे ठेव1यात आल� अस%यास 

चतेावणी Dदवे वापरल� जातील.   

१२ हे सु�निmचत केले जाईल क[ Rिेजंग जहाजांमधनू कोण_याह� 2कार�या सांडपाणी समु@ात 

सोड1यात येणार नाह�त. 

१३ हे सु�निmचत केले जाईल क[ समु@� HेC / बंदर HेCाम;ये कोण_याह� 2कार�या घरगुती 

सांडपाणी सोड1यात येणार नाह�त  

१४ हे सु�निmचत केले जाईल क[ बाज�स आ�ण Rिेजंगशी संबं]धत जहाजांवर�ल कचरा आ�ण 

इतर टाकाऊ पदाथ� सव� पूण�पणे साठव1यात येईल. 

१५ बाज�स आ�ण Rिेजंगशी संबं]धत जहाजांवर�ल कचrयाची दररोज ,व%हेवाट लावल� जाईल 

आ�ण कमीत कमी आवmयक असतील �ततlयाच 2माणात हायRोकाब�=स जहाजावर 

ठेव1यात येतील. 

१६ Rिेजंगशी संबं]धत बाज�स आ�ण जहाजांवर कोण_याह� 2कारची रसायने ने1यात येणार 

नाह�त. फlत उपकरणाम;ये असलेले इंधन व तेलच वाहून नेले जाईल. 

१७ जहाजाचा मजला धतुलेले पाणी बाज� म;ये साठव1याची सोय अस%याfशयाय बाज�स 

आ�ण जहाजांच ेमजले धुवू नका. 

१८ लहान ते म;यम तेलगालातीसा गळतीसाठ! यो�य गळती सफाई संच सोबत ठेवावा. 

१९ मूळ मंजुर� fमळाल� असले%या बंदर मया�देत आ�ण जलमागा�तच सगळे Rिेजंग केले 

जाईल याची पुoट� करा. या मया�दे बाहेर बाहेरच ेRिेजंग आवmयक अस%यास अ�त#रlत 

मंजूर� fमळवा. 

२० Rिेजंग करायच ेअसलेलेया Dठकाणाच ेHेC रेखाटून काढा आ�ण Rिेजंग�या Dठकाणी जाऊन  

Rिेजंग करणार असले%या ठेकेदारासह _याच े+पुनरावलोकन करा. Rिेजंग HेCावर�ल Rिेजंग 

ठेकेदारास Rिेजंग�या Dठकाणीबाबत लेखी स%ला +या. 

२१ केवळ नाम�नद�fशत भागात Rिेजंग करा 

२२ गरज पड%यास उपकरणांम;ये गाळ पडदे उपलKध आहेत याची खाCी करा. 
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२३ जल गुणव_ता मानक zकंवा माग�दश�क त__वांच े पालन Pहावे या साठ! पा1या�या 

गुणव_तेच े चाचणी �नकालाच े �नर�Hण करा. कोण_याह� गैर-अनुपालन zकंवा Ûडला 

संबो]धत कर1यासाठ! आवmयक असले%या सुधारा_मक zEया आरंभ करा. 

काया�िXवत ट6पा  

काया�ि=वत टcपा वायु 2दषूण वाढणार नाह� कारण काया�ि=वत टccया दरdयान 2क%प jपरेषा 

एकसारIयाच राह�ल.  

उपशमनाच ेउपाय 

• सव� वाहनांना वैध पीयूसी (PUC) 2माणपC असणे आवmयक आहे आ�ण �नयfमत 

देखभाल करणे आवmयक आहे. 

• 2क%प 0थळा�या सभोवतालच ेफरसबंद zकंवा _यांच ेडांबर�करण करावे जेणेकjन धुळीचे 

उ_सज�न कमी होईल. 

• कोण_याह� कारणा0तव र0_याचा कोणताह� भागाची जर फरसबंद� zकंवा _याच ेडांबर�करण 

करणे शlय नस%यास अmया र0_यां�या भागात पुरेशी पाणी फवारणीची सु,वधा उपलKध 

कjन दे1यात येईल  

• वाया�मुळे �नमा�ण होणार� धळू रोख1यासाठ! साpयांभोवती तारे�या जा�याच ेकंुपण उभाjन 

_यावर १० मी. उंच आ�ण जलद वाढणाrया वेल�ंची लागवड कjन वारा रोखणार� ढाल 

तयार केल� जाईल.   

• वर�ल सव� उपायां�या Pय�त#रlत, धळुीचा अटकाव कर1यासाठ! १०मीटर �ंद ह#रत 

प�य्ाचा ,वकास केले जाईल. 

• बंदर प#रसरात कोणतीह� अन]धकृत nfमक व0ती कर1याची परवानगी दे1यात येणार 

नाह�. 

• कामगारांना 0व�छ इंधन पुरव1याची जबाबदार� ह� कंCाटदाराची असेल. 

१.७.२ जल गुणवAता  

2क%पाची 20ता,वत 2मुख 2zकया Dह जलमागा�च े �ंDदकरण आ�ण खोल�करण कर1यासाठ! 

Rिेजंग अस%यामुळे पा1या�या गुणव_तेवर कोणताह� प#रणाम होणार नाह�.  

पाYयात तरंगणारे कण आ0ण गढूळपणा  

Rिेजंग 2zEया समु@ तळातील गाळ हलवते आ�ण _याच े पुन�_थान, फैलाव आ�ण अशा 

गाळाला खाल� बसवते. Rजे केले%या गाळाचे समु@तळावर डिdपंग के%यास समु@ तळाची 

रचना / मांडणी आ�ण समु@तळावर�ल जै,वक घटकांम;ये थेट बदल कj शकतो तसेच डिdपंग 
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HेCा�या आसपास ,वषार� आ�ण हा�नकारक रसायनांच े फैलाव कj शकतो. Rिेजंग 

समु@तळावर�ल जै,वक मूल0थान काढून टाकते आ�ण मासेमार�च े 0Cोत नoट कर1यास 

कारणीभूत ठj शकतो. पा1यात तरंगणारे कण आ�ण _यामुळे पा1या�या रका=या�या 

गढूळपणात वाढ हे Rिेजंग 2E[ये दरdयानच े मुIय पया�वरणीय प#रणाम आहेत. उ_खननाची 

सग�या पvती उ_Iनानावेळी आ�ण गाळाच ेबाज�सने 2वाहा�या वेळी पा1या�या रका=या�या 

पा1यात तरंगणारे कण सोडतात. पा1या�या वाढले%या गढूळपणा सूय�2काश 2वेशाची खोल� 

कमी करतो.  

उपशमनाच ेउपाय 

Rिेजंग कर1यापूव� तळा�या गालांच े 2दषूण झाले आहे का हे पाह1यासाठ! सव�Hण केले 

पाDहजे. लंडन ड,ंपगं क=Pहे=शन�या जो¡पCात पदाथ� केले%या व0तू zकंवा साम�ी या 

सव�Hणादरdयान आढळ%यास, Rजे केलेला गाळ हा क=Pहे=शनम;ये Dदले%या संब]धत तरतुद� 

नुसार हाताळ1यात यावा. समु@ात गाळाची ,व%हेवाट लाव1याच े Dठकाण �नवडताना गाळ 

,व%हेवाट लाव1याच ेDठकाण, ,व%हेवाट लाव1याची पvत आ�ण गाळ झाक1याची आवmयकता 

या मह_वा�या सम0या आहेत. उथळ पा1यात, गाळ पडदे तसेच Rिेजंग पvतीची काळजीपूव�क 

�नवड, पा1यात तरंगणाrया कणांच े फैलाव कमी कर1यासाठ! 2भावी ठj शकते. समु@ात 

गाळाची ,व%हेवाट लाव1यासाठ! ,वfशoट माग�दश�क त__वे लंडन ड,ंपगं क=Pह̂शनम;ये 

कॉ=Uॅिlटंग पHांनी 0वीकारल� आहेत. 

स[\]य पदाथ� आ0ण पोषक घटकांमुळे आ0ण ऑिGसजन कमी होणे  

Rिेजंग दरdयान स^@�य पदाथ�युlत गाळ मुlत झा%यामुळे आसपास�या पा1यातील ऑिlसजन   

काढून टाकला जाऊ शकतो. तथा,प, पाणी रका=यातून ऑिlसजन �नघनू जा1याची zEया Dह 

ता_पुरती राह�ल आ�ण भरती-ओहोट��या ,व�नमयाने ऑिlसजनच े2णाम पु=हा भरले जाईल 

यावर जोर दे1याची आवmयकता आहे. _यामुळे ऑिlसजन कमी होणे समु@ा�या जीवनावर 

खपूच नग1य प#रणाम होईल. 

Rिेजंग�या वेळी गाळा�या पुन�_थाणामुळे पा1या�या रका=यात स^D@य पदाथ� आ�ण पोषक 

घटकां�या 0तराम;ये सvुा वाढ होऊ शकत.े पा1यातील पोषक घटकां�या वाढव 0था�नक 

HेCात शैवलांचा ,वकासाच ेकारण ठj शकते जे पुढे पा1यातील पोषक घटक कमी कर1यास 

अनुकुल ठj शकते. शैवलांचा ,वकास पा1या�या रका=यामधील ऑिlसजनच े 2माण कमी 

कjन zकंवा पा1यातील ,वषार� पदाथ� सोडून आसपास�या भागांवर प#रणाम कj शकतो. 
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उपशमनाच ेउपाय 

• �ब चा वापर Rिेजंग च ेउपकरण dहणून करावा कारण असे लHात आले आहे zक �बचा 

वापर पा1यातील गढूळपणा आ�ण संभाPय 2दषूण मया�देत ठेवते.   

• गाळाची ,व%हेवाट हे �नयंCणात असले%या जा�ननीवर आ�ण समु@ापासून वेग�या 

असले%या जfमनीवर करावे.  

१.७.३ समु]ातील / समु] <कना`यावर�ल जैव *व*वधतेवर�ल प�रणाम  

Rिेजंग 2zEयेमुळे �नमा�ण झाले%या अडथळे यामुळे म_0यपालन संसाधने आ�ण इतर अि0थर 

/ zफर_या तळाचे जैव घटक यांचे ,व0थापन होऊ शकते. Rिेजंग 2zEये तळाच े जैव घटक 

काढून टाकतो तसेच गाळाची ,व%हेवाट तळाचे जैव घटकांना झाकून टाकतो या दो=ह� 

2क[यांमुळे म_0यपालन संसाधनांच े 0Cोत कमी करतात. पनु�_थानतून झालेले गाळ समु@ 

तळाशी असले%या नाजूक वन0पती आ�ण 2ाणी यांवर साच%यामुळे प#रि0थतीक पया�वरणावर 

,वशषेतः कोरल र�फ जे fसyंबयोDटक वन0पतीं�या बा�य पेशी उ_पादना+वारे तयार केले 

जातात यावर साचनू _यांना नुकसान पोहोचवू शकतात. मोpया 2माणार कोरल पॉfलc0ना 

mवासो�छवासासाठ! पा1यात ,वरघळले%या / ,वसिज�त ऑिlसजनची गरज असते तसेच  

वन0पतींना 2काशसंmलेषणासाठ! सूय�2काश आवmयक असते. 

उपशमनाच ेउपाय 

Rिेजंग आ�ण गाळाची ,व%हेवाट लाव1या�या योजनेसाठ! नाजूक समु@ातील / समु@ 

zकनाrयावर�ल प#रि0थतीक पया�वरणावर यांच ेकाळजीपूव�क सव�Hण करणे आवmयक आहे.   

• 0थळ सफाई आ�ण सु,वधा उभारतेवेळी शlय �ततक[ झाड ेसुरGHत केल� जातील याची 

सव� काळजी घेतल� जाईल. 

• तपशीलवार ईआयए अ�यासादरdयान 2भावांच ेमू%यांकन कर1यासाठ! ,व0ततृ पया�वरणीय 

सव�Hण केले जाईल. 

• मा=सून�या हंगामात कोण_याह� �नमा�णाची परवानगी नाह� जेणेकjन माशां�या 2जनन 

कालावधी टाळता येईल. 

• Rिेजंग आ�ण पाईल  डाइिPहंग दरdयान उ�च गढूळपणा असले%या HेCांवर �नयंCण 

ठेव1यासाठ! गाळ पड+यांचा वापर कर1याची fशफारस कर1यात येते. 

• मासांच ेउ�च उ_प=न असलेfल zकंवा 0था�नक मासेमार�साठ! वापरत असलेल� HेC ेटाळल� 

जातील. 
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१.७.४ तेल गळती 

Rिेजंग�या (बांधकाम टccया) वेळी Rजेर आ�ण इतर Rिेजंग जहाजातून तले गळती zकंवा तेल 

सांड1याची शlयता असते. पा1यात तेलाची द�घ�काळ गळतीमुळे या पदाथा�च ेसमु@ तळावर 

आ�ण समु@� वन0पती आ�ण 2ा1यांम;ये बायोकेdयुलेशन होऊ शकते. तेलातील घटक हे 

समु@� जीवांसाठ! ,वषार� असतात आ�ण पा1यावर तेल घटक सोड%यामुळे / सांड%यामुळे 

पा1यावर पoृठभागावर चमकणारा पातळ थर तयार होतो जो पा1यावर पoृठभागावर 

ऑिlसजन च े,वघटन होऊ देत नाह�. याfशवाय हे तेल समु@ातील छो�या 2जातीं�या  zकंवा 

माशां�या इनPहरटेYे�स शर�रावर साचते आ�ण ,पसांवर आ�ण कातडीवर साचनू पHी व 

0तनधायाe�या शर�राच ेतापमान Dटकवून ठेव1याची Hमता कमी करते.  

उपशमनाच ेउपाय 

तेल गळतीमुळे होऊ शकणाया� कोण_याह� मोpया नुकसान टाळ1यासाठ! पुढ�ल काय�वाह� 

कर1यात यावी:  

• तेल सांड1याची घटना हाताळ1यासाठ! तेल गळती Pयव0थापन योजना  तयार अस%या 

पाDहजेत.  

• पoृठभागावर�ल तेल 0व�छ कर1यासाठ! मॉ,पगं 2णाल� तयार असल� पाDहजे. 

• गढूळ पाणीची उपशमन आ�ण 0व�छता अवसादन टाक[त केल� गेल� पाDहजे. 

 

१.७.५ घरगुती आ0ण औ&योcगक सांडपाYयाचा �नचरा  

2क%पा�या काया�ि=वत टccयात समु@� पा1यावर होणारे संभाPय प#रणाम हे मुIय_वे (अ) 

तेलकट टाकावू पदाथ� जसे zक जहाजा�या तळातील (yब%ज) पाणी, जहाज ध1ुयाच े पाणी, 

वंगण आ�ण जहाज आ�ण यंCामधनू �नघणारा इतर कचरा (ब) सांडपाणी; या सव� गोoट�मुळे  

पा1याला दगुeधी आ�ण पा1या�या गुणव_तते घट होऊ शकते. 

Rिेजंग जहाजातले जल 2दषूणाच े असू शकणारे संभाPय gोत dहणजे जहाजा�या तळातील 

(yब%ज) पाणी, तेलकट कचरा, सांडपाणी, कचरा आ�ण जहाजमधील इतर कचरा हे आहेत. 

सांडलेले तेल, वंगण, इंधन आ�ण इतर तेलकट @व पदाथ� हे अजून काह� जल 2दषूणाच े

0Cोत असू शकतात. एकदा का तेल zकंवा तेलकट संयुग पा1याम;ये सांडले, zक ते वारा zकंवा 

लाटा यामुळे पा1याचा पoृठभागावर पसjन पातळ थर बनवत.े उoणकDटबंधीय zकंवा 

समशीतोoण HेCातील समु@ां�या पoृठभागावर, तेल जैवगणना+वारे हळूहळू पोfलमेराइझ होऊ 

शकते आ�ण अखेर�स घ� होऊन _याच े कण तयार होतात जेपा1यात बुडून जातात. 
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पा1याम;ये तेलकट संयग̂ुच ेक̂D@कारण होणे हे पा1या�या गुणव_तेच ेएक मह__वाच ेसंकेतक 

आहे ,वशषेतः पय�टन / मनोरंजन 0थळी. द�ु0ती गो+या (डॉlस) या ,वषार� zकंवा हा�नकारक 

साम�ी जसे क[ 2�तजैवक (अँट�फॉलं�स), रंग zकंवा जड धातू यांच े संभाPय 0Cोत असू 

शकतात. 

उपशमनाच ेउपाय 

जहाजावर�ल उ_सज�नांसाठ! यो�य �नयम आ�ण यांसाठ!च उपचार (#रसेcशन) सु,वधेची तरतूद 

या जहाजातील उ_सज�ने आ�ण औ+यो]गक सांडपाणी यावर यो�य �नयंCण कर1यासाठ! 

अप#रहाय� आहेत. जहाजा�या गळतीचा शोध घेणे हे Dह जहाजातील उ_सज�नांच े �नयमन 

कर1यासाठ! मह_वाच ेआहे. अपघाती तेलेची गळती अप#रहाय� अस%यामुळे _याच े2सार कमी 

कर1या�या �oट�कोनातून पुन2ा�cती (#रकPहर�) जहाज, तेल अड,व1यासाठ! कंुपण (फ̂स), 

आ�ण उपचार रसायने तयार असल� पाDहजेत. यो�य आकि0मक योजना आ�ण _व#रत 

#रपोDटeग 2णाल� हे तेल 2सारस 2�तबंध कर1यासाठ! गु�zक%ल� आहेत. बंदरातील पा1याची  

गुणव_ता राख1यासाठ! तरंगणाrया कचरा �नयfमत साफ करणे आवmयक आहे. 

• बंदरांजवळ तेल 2दषूण टाळ1यासाठ!, बथ� जवळ इनSलेटेबल �नयंCण बूमसह तेल 

ि0कमर 2दान केले जाईल. पॅक असलेले 0व�छ 0वीप ऑइल #रकPहर� यु�नट आ�ण 

fस0टमवर बसवलेले #रकPहर� यु�नट या हेतूसाठ! देखील तैनात केले जाईल. 

• समु@ा�या पा1यात सांडपाणी सोड1यास जहाजांना परवानगी Dदल� जाणार नाह�. 

• १९७८ �या सुधा#रत 2ोटोकॉल +वारा केले%या जहाजांपासून 2दषूण 2�तबंधक 

2�तबंधांच ेआंतरराoU�य क=Pहे=शन Dदशा�नद�श (माल£ल, ७३/७८) कठोरपणे पालन केले 

जातील. 

१.८ 'क#पाच ेफायदे  

चॅनेल �ंद�करण आ�ण खोल�करण कामांम;ये तळातील दगड / माती खोदकाम कjन काढणे 

व �नघणार� साम�ी �नधा�#रत केले%या जागेवर नेऊन टाकणे इ. कामे अतंभू�त आहेत. 

खोदकाम कjन काढलेल� दगड/ माती टाक1याची जागा ठरवताना _या जागेवjन दगड / माती 

तरंगत जाऊन चॅनेलम;ये पडणार नाह� तसेच zकनाrयावर वाहून जाणार नाह� अशीच जागा 

�नवडतात. Rिेजंगचा उ¤ेश 2ामुIयाने चॅनेलचे �ंद�करण तसेच चॅनेलची खोल� वाढवणे 

यासाठ!च आहे. 

पया�वरणीय Pयव0थापन योजनेसाठ! अदंाजपCक 

अनु. e कलम <कंमत (लाख .पयांत) 
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१ वायु पया�वरण १०.० 

२ जल पया�वरण १०.० 

३ सागर� जैव,व,वधता १२.० 

४ ;वनी पया�वरण ७.० 

५ 2fशHण आ�ण fशHण ६.० 

६ सामािजक जाग�कता ५.० 

एकूण एकूण ईएमपी zकंमत १५.०० 

 

खोदकाम सहसा पुढ�ल कारणांसाठ� केले जाते 

• चॅनेलची वाढ आ�ण खोल� वाढ%याने नवीन ,पढ��या जहाजांना मंुबई बंदरात येत येईल.  

• जहाजांचे दळणवळण जलद गतीने झा%यामुळे वेळ वाचले  

• मोpया जहाजांमुळे मालवाहतूक व माल हाताळणी�या खच� कमी होईल.  

• महाराoUा�या zकनारप�ीवर दळणवळण मजबूतीसाठ! मह__वपूण� भूfमका बजाव1याची या 

2क%पाची संक%पना आहे. 

• महाराoUा�या अथ�Pयव0थेम;ये वाढ होईल        

• 0था�नक कामगारां�या एकूण रोजगार आ�ण कौश%य ,वकासा�या बाबतीत, ,वशषेतः 

आ�ण रायगडम;ये, सामािजक-आ]थ�क 0तरावर सकारा_मक प#रणाम होईल        

• 2_यH तसेच अ2_यH रोजगार संभाPयता यावर ,वचार केला गेला आहे. 

१.९ �नBकष�  

बे]थeग Hमतेम;ये वाढ कर1यासाठ! ,व+यमान जल मागा�च ेआ�ण वळण मंडळाच ेखोल�करण 

आ�ण �ंद�करण करणे गरजेच े आहे. 20ता,वत 2क%प 2zEयेमुळे पया�वरणावर दलु�Hणीय 

प#रणाम होतील. 2ाथfमक पया�वरणीय ि0थती तशीच राख1यासाठ! 2क%प 20ता,वतकता� 

जा0तीत जा0त काळजी घेईल.  

 


