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कार्यकारी साराांश 

परिचय 



“फु्यनीकु्यलर नसस्टमवर आिाररत जीवदानी पॅसेंजर रोपवे” हा प्रस्तानवत प्रकल्प नवरार - ता. वसई, 

नजल्हा, पालघर, महाराष्ट्र -४०१३०५ मधे्य श्री जीवदानी देवी सांस्थान नवरार माफय त नवकनसत केला जाईल, जे 

एक  नवशेष प्रर्ोजन वाहक )एसपीव्ही( आहे. हे नवशेष वाहन कां पनी कार्दा अांतर्यत तर्ार केले असून 

त्याचा उपर्ोर् पर्यटनाची वाढ होण्यासाठी तसेच वाहतूक कोांिी कमी करण्यासाठी आदशय मॉिेल असा होणार 

असून हे वाहन जीवदानी देवी मांनदर सवेक्षण न. ३९८ नवरार पूवय रे्थे कार्ायन्वित करण्यात रे्णार आहे.   

हा प्रकल्प वन्यजीव सांरक्षण अनिननर्म १९७२ अिरे् इ.आर्.ए अनिसूचना २००६ च्या ‘अ’ शे्रणी अांतर्यत 

अनुसूची ७ )जी( अांतर्यत रे्तो कारण र्ा अिरे् )तुांर्ारेश्वर िब््लरू्.एल.एस( पासून ४.४ नक.मी. पूवेला 

असून ११ सप्टेंबर २०१९ च्या अनिसूचनेनुसार – अनिसूनचत ३२५० एस.इ.झेि वरून २.५ नकमी. वर आहे. 

 प्रस्तानवत फु्यननकु्यलर नसस्टममधे्य नवरार, महाराष्ट्र ाच्या टेकिीवर दोन स्थानके )खालच्या आनण वरची( 

असतील. खालचे स्थानक १९°२७'४८.३९"एन आनण ७२°४९'३०.९२" ई ५२ मीटर उांचीवर आनण वरचे 

स्थानक १९°२७'५८.७५ "एन आनण ७२°४९'३८.४४" ई २२२ मी. उांचीवर वर न्वस्थत असेल तसेच वरील 

स्थानकापासून ते मांनदरापरं्त प्रते्यकी ५० प्रवासी क्षमतेच्या दोन नलफ्टची तरतूद असेल. प्रकल्पाची नकां मत 

अांदाजे ३२ कोटी रु. आहे. 

 

जीवदानी मांनदर हे महाराष्ट्र ातील नवरार रे्थील एका टेकिीवर न्वस्थत मांनदर आहे. मांनदर समुद्रसपाटीपासून 

सुमारे २३० मीटर अांतरावर आहे. नवरारमिील सातपूरा पवयत राांरे्तील टेकिीवर वसलेल्र्ा एका मांनदरात देवी 

नवराजमान आहेत. नवरार पूवेतील श्री जीवदानी आनण त्याांच्या आसपासचे पररसर खूपच नर्नरम्य आहे. 

सुट्टीच्या आनण सणाांच्या नदवशी मोठ्या सांखे्यने र्ानवक दशयन घेतात. मांनदरात जाण्यासाठी जीवदानी 

िोांर्रावरून ९०० पार्ऱ्र्ा चढून जावे लार्त असल्र्ाने सध्या त्याांचे मांनदरातील प्रवास र्ानवकाांसाठी कठीण 

आहे. 

प्रनतनदन सरासरी १०००० र्ानवक दशयनासाठी रे्तात. काही वेळा सण आनण आठवड्याच्या शेवटी दररोज 

४०००० ते ५०००० परं्त र्ानवकाांची सांख्या वाढते. मांनदरातील श्री जीवदानी देवी सांस्थानातील व्यवस्थापकाांनी 

र्ानवकाांना िोांर्रावर चढण्यासाठी वाहतुकीची सुनविा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ट्ीने नवनवि पर्ायर्ाांचा अभ्यास 

केला आनण फु्यननकु्यलर नसस्टम हा एक उत्तम पर्ायर् मानला. फु्यननकु्यलर नसस्टमच्या स्थापनेसाठी सुमारे ८० 

)ताांनत्रक आनण रै्रताांनत्रक( लोकाांना काम नमळाले. फु्यनीकु्यलर नसस्टममधे्य प्रते्यक नदशेने १२०० पीपीएच 

वाहन क्षमता असेल आनण एक मार्य प्रवासासाठी अांदाजे वेळ 3 नमननटे असेल. फु्यनीकु्यलर नसस्टम १२ तास 

कार्यरत राहणे पररकन्वित आहे. फु्यनीकु्यलर नसस्टमची लाांबी ४०० मीटर असेल. ऑपरेशन टप्प्यात सुमारे 

२५ कमयचाऱ्र्ाांची नेमणूक केली जाईल.  

संदर्भ अटी  

१८.१०.२०१९ रोजी तज्ज्ञ मूल्र्ाांकन सनमतीच्या )इन्फ्रा 2) 45 व्या बैठकीत हा खटला नोांदनवला रे्ला. टी. 

ओ. आर. क्रमाांक १०-४६ / २०१९-आर्ए-III च्या 3 निसेंबर 2019 रोजी प्रोजेक्टला टीओआर मांजूर 

करण्यात आला. मांजूर झालेल्र्ा सांदर्य अटी ांच्या आिारे हा इ.आर्.ए तर्ार करण्यात आलेला आहे.   

 

 

प्रकल्प वर्भन 

सारणी :- प्रकल्प तपशील  

अनु. क्र. नवशेष रु्ननट तपशील 

१ रू्खांि के्षत्र चौ.मी.  १९५०० 

२ टनमयनलची सांख्या न. २ 



३ वाहून नेण्याची क्षमता पीपीएच १२०० प्रनत नदशा 

 कमाल वेर्, कमाल प्रवेर् मी/ सेक. ० ते ४ एम/ सेक, ०.५ एम/सेक 

४ ऑपरेशनचे तास तास १२ 

५ फु्यननकु्यलर नसस्टमची लाांबी मी ४०० 

 लांबरेषा मी १७० 

६ केनबनची सांख्या न. ४ 

७ प्रवासाची वेळ नमननट ३ 

८ लांबरेषा  मी १७०  

९ टर ॅक रे्ज नममी १५००  

१० रेल जोिण्याचे अांतर मी ०.८ 

११ रेले्व आकार नकलो  /मी 

)आर्रू्( 

५२ 

१२ कार आनण टर ॅक्शन - - ८० प्रवासी + १ चालक क्षमता, प्रते्यक बाजूला 

४ दरवाजे, दरवाजे हे स्वर्ांचनलत असतील. 

चाकाांचा व्यास ५०० नममी आहे व त्याांना न्वरांर् 

लोिेिआपत्कालीन रेल बे्रक  आहेत.  

- रोप िर मद्वारे ४० नममीची दोरी जोिण्यात 

आलेली आहे. त्याला खेचून नेण्यासाठी २ गू्रव बुल 

व्हील, मुख्य मोटर ३५५  केिबू्ल्य, आपत्कालीन 

मोटार १५ केिबू्ल्य, सनक्रर् बे्रक आणीबाणीसह 

आहेत. 

 

श्री जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांच्यासाठी वननवर्ार्ाने वनजनमनीपासून नबर्र वनजमीन बनवलेल्र्ा 

१९५०० चौ.मी जारे्पैकी एकूण ४३७६ चौ.मी जार्ा र्ा फु्यननकु्यलर नसस्टमसाठी वापरण्यात रे्णार आहे. हा 

प्रकल्प आरनक्षत वनके्षत्रावर आहे. नवरार र्ावची वनके्षत्राांची सीमा - उत्तर, पूवय, पन्वश्चम, आनण दनक्षण 

आरनक्षत वन सवेक्षण क्र. ३९८ मधे्य स्पष्ट् केलेल्र्ा आहेत. वन नवर्ार्ाने एकूण १.९५. हेक्टर जमीन श्री 

जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांच्याकिे नदनाांक १.०२.२००५ चे पत्र क्रमाांक कक्ष - १ / २० / जमीन 

/ ६३५७ र्ा अिरे् हस्ताांतररत केली आहे. 

फु्यननकु्यलि नसस्टमसाठी के्षत्राची आवश्यकतााः 

 1. शीषय स्थानक :७४८.११ चौ.मी . 

 2. तळ से्टशन :५१८.३२ चौ.मी. 

 3. फु्यननकु्यलर कॉररिोर :३४४० चौ.मी . 

 

अनु.क्र

. 

के्षत्राचे वणयन      के्षत्र )चौ. मी( 

१ श्री जीवदानी देवी मांनदर, सर्ा मांिप आनण फु्यननकु्यलर 

नसस्टम )रू्टीपी( 

२५००.०० 



२ फु्यननकु्यलर रेल टर ॅक ३६००.०० 

३ श्री जीवदानी मांनदराकिे जाणाऱ्र्ा रस्त्ाांची दुरुस्ती ११००.०० 

४ नवद्यमान पानकंर् रोिची दुरुस्ती ९६२०.०० 

५ फु्यननकु्यलर बेस से्टशन ६००.०० 

६ श्री बारोांिा मांनदर ३००.०० 

७ श्री महाकाली मांनदर ३००.०० 

८ श्री दत्त मांनदर ३००.०० 

९ श्री र्णेश मांनदर, सर्ा मांिप, कार्ायलरे् आनण सांबांनित 

बाांिकाम कामे 

५००.०० 

१० शौचालर् १८०.०० 

११ र्ांिारा शेि ५००.०० 

 एकूण १९५००.०० चौ. मी )१.९५ 

हेक्टर( 

 

 

 

 

प्रते्यक टनमयनल से्टशनवर प्रस्तानवत पार्रू्त सुनविा / उपक्रम 

 

स्थानक 

 

उत्थान 

 

के्षत्र 

 

पार्रू्त सुनविा / उपक्रम  

वरील स्थानक २२२ मी ७४८.११  चौ.मी. नलफ्ट, शेि, बार्ो टॉर्लेट्स, नजना 

खालील स्थानक 
५२  मी ५१८.३२  चौ.मी. वेनटांर् हॉल, नलफ्ट, प्रवेशद्वार, शौचालर्, शेि 

 

पयाभविर्ीय सेनटंग  

अभ्यासाचा कालावधी 

माचय २०१९ ते मे २०१९ र्ा कालाविीत उन्हाळी हांर्ामात देखरेख ठेवण्यात आली होती. त्याचा सांनक्षप्त ननकाल 

खालीलप्रमाणे आहेत : - 

वाताविर्ीय हवा  



सहा सॅम्पनलांर् से्टशनवरील वातावरणीर् हवा रु्णवते्तचे मूल्ाांकन केले रे्ले )२ ऑनसाइट लोकेशन्स एलटीपी 

आनण रू्टीपी( खटकणपािा, नवरार पूवय, साईनाथ नर्र आनण फुलपािा एसओ२, एनओ२, पीएम१० आनण 

पीएम २.५ चे सरासरी मूल् राष्ट्र ीर् वातावरणीर् हवा रु्णवत्ता मानकाांच्या मर्ायदेत आहेत. 

ध्वनी  

प्रस्तानवत प्रकल्प साइटवरील नदवसाच्या सर्ोवतालची ध्वनी पातळी ५८.५ िीबी )ए( ते ६१.३ िीबी )ए( 

परं्त बदलते, जी औद्योनर्क के्षत्राच्या मानक मर्ायदेत आहे. औद्योनर्क के्षत्राची मानक मर्ायदा ~ ६५ िीबी 

)ए( एवढी आहे. रात्री प्रोजेक्ट साइटवरील ध्वनी पातळी ५०.४ िीबी )ए( ते ५३.१ िीबी )ए( परं्त असते 

जी व्यावसानर्क के्षत्रासाठी रात्र-वेळ ध्वनी मानक मर्ायदा ५५ िीबी )ए( परं्त असते. एन ६ के्षत्रातील ध्वनी 

पातळी ५७.५ िीबी )ए( आहे, जी रनहवासी के्षत्राच्या प्रमाण मर्ायदेपेक्षा नकां नचत जास्त आहे. जी ~ िीबी 

)ए( जोिणारे रसे्त आनण बाजार के्षत्रावरील ननर्नमत वाहनाांच्या हालचालीमुळे आहे. रात्रीच्या वेळी, सवय 

ननवासी नठकाणी ध्वनी पातळी ४६.९ िीबी )ए( – ४७.३ िीबी )ए( दरम्यान नोांदनवली रे्ली जी ननवासी 

के्षत्राची प्रमाण मर्ायदा ~ ४५ िीबी )ए( पेक्षा जास्त आहे. एनएच - ८ ची आवाजाची पातळी नदवसा वेळी 

६७.६ िीबी )ए( आहे आनण अॅप्रोच रोिवर ५८.२ – ६०.३ िीबी )ए( आहे आनण एनएच -८ नदवस 

आनण रात्री व्यावसानर्क के्षत्राच्या मानक मर्ायदेपेक्षा जास्त आहे जी ~ ६५.० िीबी )ए( आहे आनण ५५.० 

िीबी )ए( वाढलेल्र्ा वाहनाांच्या हालचालीमुळे आहे. 

पाण्याचे वाताविर् 

कोर एलटीपी, रू्टीपीची रू्र्र्ायतील पाण्याची रु्णवत्ता आनण हे दशयनवते की सवय मापदांि नपण्याच्या पाण्याच्या 

मापदांिाांत )आर्एस: १०५००( आहेत आनण नपण्यासाठी आनण इतर घररु्ती कार्ांसाठी र्ाचा वापर केला 

जाऊ शकतो. फुलपािा, नवरार पूवय, घासपािा र्ाव, साईनाथ नर्र, आनण खटकीपािा रे्थील बफर झोनची 

रू्जल पातळी दशयवते की सवय मापदांि नपण्याच्या पाण्याच्या मापदांिात )आर्एस: १०५००( आहेत आनण 

नपण्यासाठी आनण इतर घररु्ती कामाांसाठी र्ाचा वापर केला जाऊ शकतो. साईदत्त नर्र रे्थील रू्जल 

रु्णवते्तत काही पॅरामीटसय नपण्याच्या पाण्याच्या मापदांिाांपेक्षा )आर्एस: १०५००( जास्त आहेत, जे सूनचत 

करते की रू्जल नपण्यासाठी र्ोग्य नाही. जीवदानी नवरार िरण, घाणीचा तलाव, घासपािा तलाव, पाचपार्री 

तलाव, वैतरणा नदी )खादी(, कोपरी सरोवर आनण नवरार तलावाची पाण्याची रु्णवत्ता हे दशयनवते की सवय 

मापदांि पाण्याच्या रु्णवते्तच्या कोणत्याही ननकषाच्या शे्रणीत रे्त नाहीत आनण 'ई' शे्रणी खाली रे्त आहेत. 

नवरार नालाजवळील नाल्ाच्या पृष्ठर्ार्ाची पाण्याची रु्णवत्ता हे दशयनवते की र्ांि आनण नार्टर ेट नार्टर ोजन ईपीए 

निस्चाजय मानकाांपेक्षा उच्च आहेत. इतर सवय मापदांि ईपीए निस्चाजय मानकाांच्या शे्रणीत आहेत.               

माती 

ऑनसाइट )रू्टीपी(, ऑनसाइट )एलटीपी(, खटकणपािा, नवरार पूवय, घासपािा, साईनाथ नर्र, साईदत्त 

नर्र, फुलपािा आनण फुलपािा जवळील जांर्लातील मातीच्या रु्णवते्तचे मुल्र्ाांकन केले. कोरझोन मधे्य काही 

नठकाणी नचकण माती आहे ज्यामधे्य पोषणद्रवे्य कमी आहेत आनण पीएच मूल् ७.५ - ७.१३ च्या दरम्यान 

आहे. सेंनद्रर् पदाथय प्राथनमक पोषण द्रव्याचे प्रमाण ०.५ % आहे आनण उपलब्ध नार्टर ोजांचे प्रमाण ३०.८-४० 

नमलीग्राम / केजी कमी आनण उपलब्ध पोटॅनशर्म प्रमाण १२.२-१८ नमगॅ्र इतके कमी प्रमाणात आहे. उपलब्ध 

फाॅॅस्फरस ७.९-१२.६ नमलीग्राम / केजी मध्यम शे्रणीतील आहे. बफर झोनमधे्य मातीचा रांर् लालसर 

तपनकरी ते काळसर तपनकरी आहे. पीएच ६.५ ते ७.४ परं्त आहे. उपलब्ध सेंनद्रर् पोषकद्रव्याांचे प्रमाण 

०.५% ते २.२%, उपलब्ध नार्टर ोजांचे प्रमाण ३३.६ नमलीग्राम / केजी ते ६०.२ नमलीग्राम / केजी कमी 

प्रमाणात आहे, उपलब्ध फाॅॅस्फरस ६.२ नमलीग्राम / केजी ते २७.१ नमलीग्राम / केजी मध्यम ते उच्च 

शे्रणीत आहे. उपलब्ध पोटॅनशर्म प्रमाण १०.४ नमलीग्राम / केजी ते ३२.१ नमलीग्राम / केजी कमी प्रमाणात 

आहे प्राथनमक रूपरेषा असे दशयवते नक नार्टर ोजन आनण पोटॅनशर्म र्ा पोषक द्रव्याांची कमतरता असल्र्ाने 

माती सरासरी सुपीक आहे.   

जैनवक वाताविर् 

प्रस्तानवत प्रकि हा फु्यननकु्यलर प्रकि आहे, जो नवरार, नजल्हा पालघर, तालुका वसई, महाराष्ट्र रे्थे 

आहे. प्रकल्पस्थळावरील कोणतेही झाि कापले रे्ले नाही. प्रास्तानवक प्रकल्प खिकाळ जारे्वर आहे नजथे 

खालच्या आनण वरच्या स्थानकाांवर फुलाांची जैवनवनविता आढळली नाही. खालच्या आनण वरच्या स्थानकाांनशवार् 

बफर झोनमधे्य नर्रे्न्टीर्ा, लँटाना कॅमारा, सार्नोिॉन िके्टलॉन आनण पाथेननअम नहसे्टरोफोरस आनण 

सरीसृप, पक्षी आनण काही सस्तन प्राण्याांच्या काही प्रजाती आढळल्ा आहेत. प्राथनमक सवेक्षणामधे्य आढळले 



नक तुांर्ारेश्वर वन्यजीव अर्र्ारण्य )इएसझेि नसमेपासून ४.४ नकमी आहे( जो ५ नकमीच्या बफर झोनमधे्य 

रे्तो र्ासाठी दुय्यम सवेक्षण केले रे्ले. बफर झोनमधे्य १५ प्रजाती आढळले.   

सामानजक-आनथभक वाताविर्  

अभ्यासाच्या के्षत्रात ४२ र्ावे ज्यापैकी )३९ ग्रामीण आनण ३ शहरी( आहेत. लोकसांख्या-शास्त्रीर् अभ्यासानुसार 

के्षत्राची एकूण लोकसांख्या २,२१,६९१ आहे, ज्यामधे्य ५०,०४६ कुटुांब आहेत. र्ा के्षत्राचे सरासरी नलां र् 

रु्णोत्तर ९३७ आहे )ग्रामीण ९४२ आनण शहरी ८७७( आहे. ० ते ६ वर्ोर्टातील नलां र् प्रमाण ९९९ आहे ) 

ग्रामीण १,००६ आनण शहरी ९०८( आहे. जणर्णनेतील आकिेवारीनुसार के्षत्रातील साक्षरतेचे प्रमाण ७७.९२% 

)ग्रामीण ७७.५०% आनण शहरी ८३.४३%( आहे. ज्यामधे्य पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण ८५.११% )ग्रामीण 

८४.८६% आनण शहरी ८८.२४%( आनण मनहला साक्षरतेचे प्रमाण ७०.२५% )ग्रामीण ६९.६४% आनण शहरी 

७८.१३%( आहे. अभ्यासाच्या के्षत्रातील एकूण कामर्ाराांची सरासरी टके्कवारी ४४.७९% )ग्रामीण ४५.१३% 

आनण शहरी ४०.३६%( आहे. अभ्यास के्षत्रातील मुख्य कामर्ार ७५.१४% (ग्रामीण ७४.४३% आनण शहरी 

८४.३३%) आहेत. कामातील सहर्ार्ाचे प्रमाण खिी र्ावात कमीतकमी ३१.३५% आनण हेदविे र्ावात 

जास्तीत जास्त ७१.४५% आहे.  

अपेनक्षत प्रर्ाव, ननवािर् आनर् पयाभविर् व्यवस्थापन योजना 

सर्ोवतालची हवा  

प्रस्तानवत टनमयनल स्थानकाांच्या बाांिकाम नक्रर्ा मर्ायनदत र्ार्ात असतील आनण अशा प्रकारे सूक्ष्म उत्सजयन 

कमीतकमी आनण अि कालाविीत होईल. बाांिकाम सानहत्य प्रकल्प हद्दीत साठवले जाईल आनण तािपत्री / 

कपड्याच्या आच्छादनाने झाकले जाईल. बाांिकाम टप्प्यात िूळ कमी करण्यासाठी पाणी नशांपिण्याची तरतूद 

केली जाईल. दर्ि तोिण्यासाठी वेट-जेट नसस्टमचा वापर करण्यात आलेला आहे, कोरड्या दर्िी तोिीमुळे 

जी िूळ उिते ती र्ामुळे टाळता रे्ईल. वीजपुरवठ्यासाठी िीजी नसस्टीमचा वापर केला जाईल. १ X ५०० 

केव्हीए )मुख्य( आनण  १ X २५ केव्हीए )सहाय्यक( क्षमतेचा बॅकअप देण्यात रे्ईल. सीपीसीबीच्या 

ननकषाांनुसार िीजी नसस्टीम र्ोग्य उांचीवर देण्यात रे्ईल.  

पाण्याचे वाताविर् 

 

व्हीव्हीसीएमसीमाफय त बाांिकाम व ऑपरेशन टप्प्यात पाणीपुरवठा हा नर्रपानलकेद्वारे केला जाईल. बाांिकामाच्या 

टप्प्यात सुमारे ८० कामर्ार स्थापनेच्या कामावर काम करणार आहेत. िूळ दिपण्यासाठी आनण मानवी 

वापरासाठी मुख्यत: पाण्याची आवश्र्कता असेल. असा अांदाज आहे नक सुमारे ३ केएलिी पाण्याची 

आवश्र्कता असेल २.५ केएलिी साांिपाणी सेनप्टक टँकमधे्य शुद्ध केले जाईल. ऑपरेशन टप्प्यात सवयसािारण 

नदवसात एकूण पाण्याची आवश्यकता अांदाजे ४३ केएलिी असेल आनण उत्सवाच्या नदवशी १६४ केएलिी 

असेल. प्रामुख्याने हे पाणी फ्लनशांर्साठी, हात िुण्यासाठी, नपण्यासाठी, फळबार्ाांसाठी वापरले जाईल. 

सामान्य नदवसाांमधे्य साांिपाणी उत्पादनाची एकूण मात्रा ३५ केएलिी आनण उत्सवाच्या नदवसाांमधे्य १३७ केएलिी 

असणे अपेनक्षत आहे. एकूण साांिपाण्यावर १६५ केएलिी क्षमतेच्या साांिपाणी प्रनक्रर्ा प्रकल्पामधे्य प्रनक्रर्ा 

केली जाईल. नपण्याच्या पाण्यासाठी प्रते्यक स्थानकावर वाॅॅटर कुलर/ वाॅॅटर िीस्पेंसर देण्यात रे्ईल. 

जमीन / माती  

श्री जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांच्यासाठी वननवर्ार्ाने वनजनमनीपासून नबर्र वनजमीन बनवलेल्र्ा 

१९५०० चौ.मी जारे्पैकी एकूण ४३७६ चौ.मी जार्ा र्ा फु्यननकु्यलर नसस्टमसाठी वापरण्यात रे्णार आहे. हा 

प्रकल्प आरनक्षत वनके्षत्रावर आहे. नवरार र्ावची वनके्षत्राांची सीमा - उत्तर, पूवय, पन्वश्चम, आनण दनक्षण 

आरनक्षत वन सवेक्षण क्र. ३९८ मधे्य स्पष्ट् केलेल्र्ा आहेत. वन नवर्ार्ाने एकूण १.९५. हेक्टर जमीन श्री 

जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांच्याकिे नदनाांक १.०२.२००५ चे पत्र क्रमाांक कक्ष - १ / २० / जमीन 

/ ६३५७ र्ा अिरे् हस्ताांतररत केली आहे. जनमनीचे नवर्ाजन वन )सांवियन( अनिननर्म, १९८० च्या 

मार्यदशयक सूचनानुसार करण्यात आले आहे. नवरार रे्थील श्री जीवदानी मांनदराच्या आसपास सांरु्क्त वन 

व्यवस्थापन अांतर्यत अिोर्ती झालेल्र्ा वनके्षत्राांच्या पुनवयसनासाठी ठाणे वननवर्ार्ाने एक सूक्ष्म आराखिा मांजूर 

केला. सुमारे २ लाख झािे आिीच र्ाच हेतूसाठी लार्वि केली रे्ली आहेत आनण त्याांची देखर्ाल श्री 

जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांनी केली आहे. खोदकाम फक्त पार्ा आनण स्तांर् पार्ा देण्यासाठी केले 

जाईल. खोदलेली माती आनण खिक शक्य नततक्या पुन्हा वापरल्र्ा जातील. पृष्ठ र्ार्ावरील माती 

लँिसे्कपी ांर्मधे्य वापरली जाईल. उवयररत खोदलेली माती आनण दर्ि पार्ा, रसे्त कामे इत्यादी ांच्या पुन्हा 

र्रण्यात वापरला जाईल. 



ध्वनी पातळी 

िीजी नसस्टीमचा १ X ५०० केव्हीए )मुख्य( आनण  १ X २५ केव्हीए )सहाय्यक( क्षमतेचा बॅकअप देण्यात 

रे्ईल. नवजेच्या अर्ावा वेळीच केवळ िीजी सेट चा उपर्ोर् राखीव म्हणून करता रे्ईल. वीजपुरवठा खांनित 

झाल्र्ावर िीजी सेटचा सँ्टन्डबार्सारखा वापर करण्यात रे्ईल. फु्यननकु्यलर नसस्टमची ननर्नमत देखर्ाल केली 

जाईल. ध्वनी उत्पादन करणाऱ्र्ा उपकरणाांना ध्वनी प्रनतबांिक ढाल नदली जाईल.   

घन कचिा 

बाांिकाम टप्प्यात घनकचरा हा मुख्यतः बाांिकाम उपक्रम, उत्खनन आनण कामर्ार र्ामुळे होणारा कचरा 

ननमायण होतो. प्रकल्पाच्या बाांिकामामुळे ननमायण झालेला कचरा बॅकनफनलां र् आनण लँिसे्कनपांर्साठी पुन्हा 

वापरला जाईल. सािारण नर्रपानलकेचा घनकचरा जारे्वर नवल्हेवाट लावण्यात रे्णाऱ्र्ा तातु्परत्या मजूराांकिून 

नदवसाकाठी ४ नकलो कचरा तर्ार होतो. ऑपरेशन टप्प्यात सामान्य नदवसात ननमायण होणाऱ्र्ा बार्ोिीगे्रिेबल 

कचऱ्र्ाचा ३५० नकलो आनण उत्सवाच्या नदवसामधे्य १०० नकलो नदवसाचा खत र्ाचा उपर्ोर् बार्ार्ती 

कामासाठी होतो. कचऱ्र्ाची नवल्हेवाट जनमनीवर आनण जवळपासच्या नद्याांवर केली जाणार नाही. िीजी 

सांचामिून तर्ार तेल सीपीसीबीने अनिकृत घातक कचऱ्र्ासाठी नोांदणीकृत पुनवायपर करणाऱ्र्ाांना पाठनवले 

जाईल. 

वनस्पती आनर् प्रार्ी 

श्री जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांच्यासाठी वननवर्ार्ाने वनजनमनीपासून नबर्र वनजमीन बनवलेल्र्ा 

१९५०० चौ.मी जारे्पैकी एकूण ४३७६ चौ.मी जार्ा र्ा फु्यननकु्यलर नसस्टमसाठी वापरण्यात रे्णार आहे. हा 

प्रकल्प आरनक्षत वनके्षत्रावर आहे. नवरार र्ावची वनके्षत्राांची सीमा - उत्तर, पूवय, पन्वश्चम, आनण दनक्षण 

आरनक्षत वन सवेक्षण क्र. ३९८ मधे्य स्पष्ट् केलेल्र्ा आहेत. वन नवर्ार्ाने एकूण १.९५. हेक्टर जमीन श्री 

जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांच्याकिे नदनाांक १.०२.२००५ चे पत्र क्रमाांक कक्ष - १ / २० / जमीन 

/ ६३५७ र्ा अिरे् हस्ताांतररत केली आहे. जनमनीचे नवर्ाजन वन )सांवियन( अनिननर्म, १९८० च्या 

मार्यदशयक सूचनानुसार करण्यात आले आहे. नवरार रे्थील श्री जीवदानी मांनदराच्या आसपास सांरु्क्त वन 

व्यवस्थापन अांतर्यत अिोर्ती झालेल्र्ा वनके्षत्राांच्या पुनवयसनासाठी ठाणे वननवर्ार्ाने एक सूक्ष्म आराखिा मांजूर 

केला. सुमारे २ लाख झािे आिीच र्ाच हेतूसाठी लार्वि केली रे्ली आहेत आनण त्याांची देखर्ाल श्री 

जीवदानी देवी मांनदर टरस्ट, नवरार र्ाांनी केली आहे. बाांिकाम के्षत्रामधे्य वन्यजीवाांना कमीतकमी नकां वा 

कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नरे् र्ासाठी ध्वनी ननर्ांत्रण उपार् र्ोजनाांचा अवलां ब करण्यात आला आहे. रे्थे 

कोणतेही नहांसक वन्य प्राणी नाहीत.  

सामानजक – आनथभक वाताविर्  

प्रस्तानवत प्रकि म्हणजे पॅसेंजर रोपवे हा फु्यननकु्यलर नसस्टमवर आिाररत असून तो ररकाम्या र्ार्ात आहे 

त्यामुळे स्थाननक लोकाांचे नवस्थापन होत नाही आनण जमीन वापरावर कोणताही पररणाम होत नाही आहे. 

प्रकल्पाच्या बाांिकाम आनण कामकाज टप्प्यात रोजर्ाराची सांिी नमळाल्र्ामुळे ग्रामस्थाांचे जीवनमान सुिारू 

शकेल. पर्यटकाच्या वाढीमुळे आनथयक उलाढाली वाढतील ज्यामुळे प्रास्तानवक प्रकल्पाचा फार्दा पररसराच्या 

स्थाननकाांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षररत्या आनथयक उत्पन्नावाढीसाठी होईल. प्रास्तानवक प्रकल्पामुळे जेव्हा मोठ्या 

सांखे्यने पर्यटक र्ा नठकाणी रे्ट देतील तेव्हा अनिक पर्यटकाांची राहण्याची सोर्, अन्निान्य, कार देखर्ाल 

के्षत्र आनण इतर सांबनित दुकानाांची जास्त आवश्र्कता असेल आनण त्यामुळे स्थाननक अथयव्यवस्थेस चालना 

नमळेल. 

जोखीमीचे मुल्यमापन 

रोपवे हा पर्ायवरणाच्या दृष्ट्ीने जोखमीचा आहे. नैसनर्यक आपत्तीमधे्य रू्कां प, दरि कोसळणे, वादळ, वीज 

इत्यादी ांचा समावेश आहे आनण मानवामुळे होणाऱ्र्ा अपघातामधे्य आर् आनण ताांनत्रक नबघाि इत्यादी ांचा समावेश 

आहे. 

सामान्य सुिक्षा उपाय 

 नसस्टमची नवश्वासाहयता वाढनवण्यासाठी, इलेन्वक्टरक मेन िर ाईव्ह रु्ननट व्यनतररक्त )एसी मोटर(, कमी 

क्षमतेची सहाय्यक इलेन्वक्टरक िर ाइव्ह रु्ननट्स आपत्कालीन पररन्वस्थतीत नसस्टमच्या ऑपरेशनसाठी प्रदान 

केल्ा जातील. 



 क्षमता आनण आणीबाणीच्या पररन्वस्थतीत वीज पूरवठा खांनित झाल्ास सहाय्यक इलेन्वक्टरक िर ाइव्ह 

प्रवाशाांना पुन्हा से्टशनवर आणेल. 

 फननकू्यलर नसस्टमची मुख्य कारे् जसे रोप र्ती, प्रवासी र्ार , बे्रक उघिणे, आनण बांद करणे 

र्ासारख्या इलेक्टर ॉननक सेफ्टी सनकय ट्सद्वारे सुरनक्षत आनण सुरनळत कार्ायसाठी देखरेख आनण ननर्ांनत्रत 

केली जातात.  

 प्रते्यक दोरीच्या लूपसाठी स्थानकामधे्य सहाय्यक इलेन्वक्टरक िर ाइव्ह रु्ननट्स द्वारा दोरीचा ताण घेतला 

जातो.  

 उपर्ोर्ात नसताना फु्यननकु्यलर कार अनुक्रमे वरच्या आनण खालच्या स्थानकात पाकय  होईल. 

फु्यननकु्यलर नसस्टम ही प्रत्यावती प्रवासासाठी बननवली रे्ली आहे. आपत्कालीन पररन्वस्थतीत प्रवास 

ननरस्त केला जाऊ शकतो आनण प्रवासी सुरवातीच्या नठकाणी सुरनक्षतपणे परत रे्ऊ शकतात. 

 सांपूणय रेल टर ॅक स्टीलच्या र्ियरवर चढनवण्यात आले आहे जे कॉांनक्रटच्या स्तांर्ाांवर स्थानपत आहेत. 

 फु्यननकु्यलर कारला स्वर्ांचनलत दरवाजे पुरनवण्यात रे्तील, जे प्रवाशाांना उघिता रे्णार नाहीत. 

आपत्कालीन पररन्वस्थतीत नकां वा नवद्रु्त पुरवठ्यात नबघाि झाल्र्ास कार चालनवणारा िर ार्व्हर स्वहसे्त 

दरवाजे उघिू शकतो. प्रवाशाांना आपत्कालीन पार्ऱ्र्ावरून बाहेर पिता रे्ईल जी टर ॅकच्या सांपूणय 

लाांबीच्या बाजूने आनण सुरनक्षत बाहेर पिण्यासाठी जवळच्या स्थानकात पोहोचेल. 

 

 मुख्य पुरवठा वीज पुरवठा खांनित झाल्र्ास, सांपूणय क्षमतेचा िीजी सेट िीिर ाइव्ह मोटसय 

चालनवण्यासाठी वापरण्यात रे्ईल. 

 आवश्र्क असल्र्ास फु्यननकु्यलर नसस्टम थाांबनवण्यासाठी सवय स्थानकावर आपत्कालीन पुश बटने 

प्रदान केली आहेत. 

प्रकल्प लार् 

फु्यननकु्यलर नसस्टमची स्थापना झाल्ानांतर तेथील स्थाननक लोकाांना / र्ानवकाांना खालील फार्दे  

पररकन्वित आहेत. 

 वेळ आनण ऊजाय वाचेल. 

 मुले, वृद्ध, न्वस्त्रर्ा, अशक्त र्ाांना सोर्ीस्कर असेल. 

 कां टाळवाणा चढाव एका आठवड्यासाठी कार्यक्षमता कमी करते. 

 शारीररक थकवा मूळ हेतूपासून नवचनलत करतो. 

 पर्यटन के्षत्रामुळे वाढीव उत्पन्न नमळेल. 

 वाहतूक आनण नार्री सुनविाांचा नवकास होईल.  

 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजर्ार नमळेल. 

 सीईआर उपक्रमाांचा फार्दा नमळेल. 

कॉपोिेट पयाभविर्ीय जबाबदािी 

नद. १.५.२०१८ एम.ओ.इ.एफ.च्या सी.ई.आर कार्ायलर्ाच्या ननवेदनानुसार प्रकिाची नकां मत ३२ कोटी रु. 

आहे, म्हणून कॉपोरेट पर्ायवरणीर् वातावरणीर् जबाबदारीच्या अांतर्यत एकूण प्रकि खचायच्या २% आहे म्हणजे 

६४ लाख आहे जी ओ.एम. अांतर्यत के्षत्रातील नवनवि नवकासात्मक कामासाठी वापरली जाईल. 

ई.एम.पी.चा खचभ 

र्ा प्रकल्पाची नकां मत अांदाजे ३२ कोटी रु आहे. १३५ लाख र्ाांिवली खचय व रु. १२.८ लाख वषायचा 

आवरती खचय पर्ायवरण व्यवस्थापन र्ोजनेवर खचय केला जाईल.  

ननष्कर्भ 

अशाप्रकारे, र्ावर सकारात्मक ननष्कषय काढता रे्ऊ शकतात की प्रनतबांिात्मक उपार्र्ोजना आनण पर्ायवरण 

व्यवस्थापन आराखिा लारू् झाल्र्ानांतर प्रकल्पातील सामान्य कामकाजाचा पर्ायवरणावर नर्ण्य प्रर्ाव पिेल. 

 

 


