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नैसर्गिक वायू वाहतूक पाइपलाइन नेटवकि

महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात लाांबी 45.77
ककलोमीटर लाांबीची स्टील पाइपलाइन नेटवकि आणण 14.228 ककमी
लाांबीची एमडीपीई पाइपलाइन नेटवकि

नैसर्गिक गॅस वितरण पाइपलाइन नेटिकि - डहाणू तालक
ु ा पाइपलाइन नेटवकक

कार्िकारी साराांश
गज
ु रात गॅस लललिटे ड) ही दे शातील सिाित िोठी शहर गॅस वितरण कांपनी आहे , जी गज
ु रात सरकारने प्रोत्साहन
ददलेली घरगुती, व्र्ािसायर्काांना नैसर्गिक गॅस उपलब्ध करण्र्ासाठी सांपूणि ठाणे भौगोललक क्षेत्रात (िहाराष्ट्र
राज्र्ातील पालघर जजल्हा ि ठाणे जजल्हा सिाविष्ट्टीत) सीजीडी नेटिकि स्थावपत करण्र्ाची र्ोजना आहे . आणण
औद्र्ोर्गक िापरासाठी जीजीएलला पीएनजीआरबी (पेरोललर्ि आणण नैसर्गिक गॅस यनर्ािक िांडळ) कडून पालघर
जजल्हा ि ठाणे जी.ए. िध्र्े शहर गॅस वितरण नेटिकि घालणे, बाांधणे, ऑपरे ट करणे आणण विस्तारीकरण करण्र्ाचे
अर्धकार प्राप्त झाले आहे त.
जीजीएल िार्ू प्रदष
ू ण किी करण्र्ासाठी सहकार्ि करणार्ाि िाहनाांना कॉम्प्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) सुलभ
करण्र्ासाठी िेगिेगळ्र्ा दठकाणी रस्त्र्ाांच्र्ा कडेला सीएनजी स्टे शन उभारण्र्ाची र्ोजना आ त आहे .
गुजरात गॅस लललिटे ड आपल्र्ा विस्ताररत भौगोललक क्षेत्रातील प्रत्र्ेक सांभाव्र् नैसर्गिक गॅस िापरकत्र्ािस
टप्प्र्ाटप्प्र्ाने पोहोचण्र्ासाठी िचनबद्ध आहे .
शहरातील ि आसपासच्र्ा विविध औद्र्ोर्गक , व्र्ािसायर्क ि यनिासी ग्राहकाांना पाइपलाइनद्िारे नैसर्गिक गॅस
(पीएनजी) पुरिठा करण्र्ासाठी जीजीएलने िहाराष्ट्र राज्र्ातील पालघर जजल््र्ातील डहाणू तालुक्र्ात नैसर्गिक िार्ू
पाइपलाइन नेटिकि टाकण्र्ाचा प्रस्ताि ददला आहे . ज्र्ािध्र्े िहाराष्ट्र राज्र्ातील पालघर जजल््र्ातील डहाणू
तालुक्र्ात लाांबी 45.77 ककलोिीटर लाांबीची स्टील पाइपलाइन नेटिकि आणण 14.228 ककिी लाांबीची एिडीपीई
पाइपलाइन आहे .
सीपीसीबी आणण एिओईएफ आणण सीसी र्ाांनी केलेल्र्ा निीनति िगीकरणानुसार पर्ाििरणीर् प्रभािािुळे “तेल
आणण गॅस िाहतूक पाइपलाइन” “ग्रीन कॅटे गरी” च्र्ा औद्र्ोर्गक उपक्रिाांतगित र्ेत.े डहाणू तालुका ददनाांक 20 जून
1991 रोजी (24.2.1999 रोजी सध
ु ाररत केल्र्ानस
ु ार) पर्ाििरण ि सांिेदनशील क्षेत्र / पर्ाििरण ि सांिेदनशील
क्षेत्राच्र्ा रूपात एिओईएफ आणण सीसी अर्धसच
ू नेनस
ु ार अर्धसर्ू चत केले गेले आहे . विद्र्िान 14 सप्टें बर 2006
ईआर्ए अर्धसच
ू नेनस
ु ार प्रकल्पाच्र्ा कक्रर्ाकलाप 6 (a), श्रेणी ‘ए’ नस
ु ार एिओईएफ आणण सीसी कडून पि
ू ि
पर्ाििरणीर् िांजरु ी लिळण्र्ाची तरतद
ू त्र्ास आकवषित करते.
सीआरझेड 2011 च्र्ा अर्धसूचनानुसार डहाणू तालुक्र्ातील प्रस्तावित पाइपलाइन नेटिकि सीआरझेड क्षेत्रात र्ेते
डहाणू तालुक्र्ात 6.22कक.िी. (उिरगाि घोलिाद पाईपलाईन विभागाचा एक भाग म्प्हणून) आणण डहाणू तालुक्र्ात
8.394 कक.िी. (बोईसर ते डहाणू पाईपलाईनचा भाग म्प्हणन
ू ). र्ा दोन्ही पाइपलाइन विभागाांसाठी ददनाांक
01.03.2019 रोजी झालेल्र्ा िहाराष्ट्र बैठकीत िहाराष्ट्र तटीर् विभाग व्र्िस्थापन प्रार्धकरणात प्रकरणाांची चचाि
करण्र्ात आली होती. (क्र. CRZ 2019/CR 5/TC4, ददनाांक 17 जून 2019 आणण क्रिशः CRZ 2019/CR 6/TC4,
ददनाांक 17 जून 2019.)
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पाइपलाइन प्रकल्पाच्र्ा प्रस्तावित कार्ाििुळे होणा र्ा पर्ाििरणाची सद्र्जस्थती आणण होणार्र्ा सांभाव्र् प्रभािाांचा
आढािा घेण्र्ासाठी आणण त्र्ाकररताच हा पर्ाििरण पररणाि िूल्र्ाांकन (ईआर्ए) अभ्र्ास आणण पर्ाििरण
व्र्िस्थापन आरा डा (ईएिपी) तर्ार करणे हे आहे . र्ासह सादर.

1.1. स्थान
टे क ऑफ आणण टलििनल पॉईंट चे स्थान त्र्ाच्र्ा कनेजक्टजव्हटी पाइपलाइन नेटिकिसह

ाली ददले गेले आहे

डहाणू तालक
ु ा पाईपलाईन नेटवकक स्थान
तपशील
टे क-ऑफ
पॉइांट
टलििनल
पॉईंट

चौ.कक.मी.

अक्ाांश (एन)

रे खाांश (ई)

गाव

तालक
ु ा

जिल्हा

राज्य

0/00

20° 8'7.38"N

72°44'38.17"E

झई

डहाणू

पालघर

एिएच

45/77

19° 26' 59.20" N

73° 48' 14.90" E

कोलािली

डहाणू

पालघर

एिएच

प्रस्तावित पाईपलाईन झई गािातून सुरू होईल.जी उिरगािच्र्ा अपस्रीि स्त्रोतापासून घोलिाद नैसर्गिक िार्ू
रॅ स्पोटे शन पाइपलाइनशी जोडलेली आहे . डहाणू तालक्
ु र्ातील कोलािली गािात प्रस्तावित पाइपलाइन सिाप्त
होईल.जो डहाणप
ू ासन
ू बोईसर पाईपलाईनच्र्ा डाउनस्रीि स्त्रोतास जोडत आहे .
डहाणू तालुक्र्ातील प्रस्तावित पाइपलाइनिध्र्े 45.77 ककिी पर्ंत स्टील पाइपलाइन नेटिकि आहे आणण
14.22 ककिी पीई पाइपलाइन नेटिकि आहे .
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आकृती: डहाणू तालक
ु ा पाईपलाईन नेटिकिचे स्थान
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1.2. प्रकल्प िणिन
पेरोल, डडझेल आणण घन इांधन ज्र्ात दहन केल्र्ािुळे बरे च प्रदष
ू ण होते आणण हाताळताना बरे च प्रश्न यनिािण
होतात, नैसर्गिक िार्ू स्िच्छ आणण िातािरणास अनुकूल इांधन असल्र्ाने प्लाांट ककां िा घरािध्र्े कोणतेही
िहत्त्िपूणि प्रदष
ू ण तर्ार होत नाही, कचरा पडत नाही. आणण हे सिि बबांद ू हाताळताना नुकसान करीत नाही
ज्र्ािळ
ु े घर, प्लाांट आणण उपकरणे चाांगली आहे त. नैसर्गिक िार्च
ू ी पर्ाििरणास अनुकूल िैलशष्ट््र्े पाहता,
व्र्ािसायर्काांसाठी विविध उद्र्ोगाांिध्र्े आणण घरगत
ु ी उद्दे शाने घरे िापरण्र्ासाठी र्ाची लशफारस केली जाते.
गुजरात गॅस लललिटे ड ही गॅस वितरण (सीजीडी) नेटिकिद्िारे पीएनजी (पाईप नॅचरल गॅस) च्र्ा िाध्र्िातून
विविध ग्राहक आणण ग्राहकाांना नैसर्गिक गॅस वितरणात गुांतली आहे .
गज
ु रात गॅस लललिटे ड पाईप केलेल्र्ा नैसर्गिक िार्द्
ू िारे शहर गॅस वितरण नेटिकिद्िारे त्र्ाच्र्ा विविध
ग्राहकाांना नैसर्गिक िार्ूच्र्ा वितरणात व्र्स्त आहे .
प्रस्तावित पाइपलाइन पीडब्ल्र्ड
ू ी प्रार्धकरणाचे विद्र्िान रस्त्र्ाच्र्ा कािाच्र्ा सिाांतर तसेच डहाणू तालक
ु ा
नगरपाललका रस्ता सिाांतर जिळजिळ चालिा आणण िहाराष्ट्र राज्र्ातील पालघर जजल््र्ातील डहाणू
तालुक्र्ातील कोलािली गाि र्ेथे सांपुष्ट्टात आणा.
इतर इांधनाशी तल
ु ना करताना, अत्र्ांत किी / नगण्र् िार्ू प्रदष
ू णािळ
ु े नैसर्गिक िार्च
ू ी गण
ु ित्ता यनिािण होत
आहे , त्र्ाचा िापरािळ
ु े पर्ाििरणाची गण
ु ित्ता सध
ु ारे ल. तर, पाइपलाइनद्िारे नैसर्गिक िार्च
ू ी िाहतक
ू करणे ही
पर्ाििरणास अनुकूल कक्रर्ा आहे .

प्रकल्प िुद्दा:
िे. गुजरात गॅस लललिटे डने शहराच्र्ा आसपास ि पररसरातील विविध औद्र्ोर्गक, व्र्ािसायर्क आणण यनिासी
ग्राहकाांना नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) पुरिठा करण्र्ासाठी िहाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा पालघर जजल््र्ातील डहाणू तालुका
िध्र्े नैसर्गिक गॅस (पीएनजी नेटिकि) स्थावपत करण्र्ाचा प्रस्ताि ठे िला आहे .

प्रस्तावित पाइपलाइनची ठळक िैलशष्ट््र्े

ालीलप्रिाणे आहे तः

तक्ता 1.1 डहाणू तालुका पाईपलाईन नेटिकिचे ठळक िैलशष्ट््र्
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डहाणू तालुक्यातील पाइपलाइन नेटवकक (पाईपलाईन लाांबी व व्यास)

प्रकल्पाचे नाव

स्टील पाइपलाइन: लाांबी 45.77

एमडीपीई पाइपलाइनः लाांबी 14.228

ककमी आणण 8 ”/ 12” व्यासाचा.

ककमी आणण 125 मममी, 90 मममी,
63 मममी व्यासासह.

डडझाइन दबाव

49 bar

10Bar

ऑपरे दटांग दबाि

42 bar Maximum

4 Bar

इनलेट आणण आउटलेट प्रेशर

Inlet Range (26 to 42 bar)
&Outlet Pressure 19 bar

Inlet presser: 4 Bar
Outlet Pressure: 1 Bar

इनलेट आणण आउटलेट तापिान

0 ⁰C to 65 ⁰C (Design)

Between 0⁰C to 55⁰C

कार्िशील तापिान

0 to 55 ⁰C

Between 15⁰C to 45⁰C

पाइपलाइनसह एसव्ही / आर्पी /

एसव्ही स्टे शन नाहीत,

एसव्ही स्टे शन नाहीत,

आरटी स्थानकाांची सांख्र्ा क्षिता

पाइपलाइनच्र्ा प्रत्र्ेक 3 ककिी

पाइपलाइनच्र्ा प्रत्र्ेक 1 कक.िी.

क्षिता

अांतरािर फक्त भूलिगत झडप
स्टील पाईपलाईन:

अांतरािर फक्त भूलिगत झडपे

1.6 MMSCMD
-पाईप सािग्रीसह काबिन स्टील

पॉली इर्थलीन (पीई) ग्रेड

पाइपलाइन सािग्री

पाइपलाइन

MDPE पाइपलाइन:
0.093 MMSCMD

P-100,SDR-17.6 & IS-14885

-पाईप प्रकार आहे त API 5L Gr.
X-70 PSL-2 आणण
प्रकल्प कोस्ट
बोईसर-डहाणू

विभागाचा

कॅपेक्स

LSAW/HSAW अनक्र
ु िे
₹ 11,100 per meter

₹ 764 per meter

₹ 50,80,47,000/-

₹ 1,08,70,192/-

आरा डा
प्रकल्पाची एकूण ककां ित

₹ 51,89,17,192/-

लागू िानक आणण कोड

ताांबत्रक िानकाांनुसार पीएनजीआरबी िागिदशिक सूचना आणण सीजीडी (टी एस

बाांधकाि
िेळापत्रक

आणण

पण
ू ि

करण्र्ाचे

4) साठी सुरक्षा िानक, एएसएिई बी 31.8

बोडि / प्रार्धकरणाकडून आिश्र्क परिानग्र्ा घेतल्र्ानांतर बाांधकाि सरू
ु केले
जाईल आणण १ िषािच्र्ा आत पूणि केले जाईल.
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कािगाराांची आिश्र्कता

प्रकल्प अांिलबजािणी दरम्प्र्ान फक्त 80 नग.

ऊजाि आिश्र्कता आणण केव्हीएिध्र्े

पाईपलाईनच्र्ा कािकाजादरम्प्र्ान स्टे शनरी / कार्िस्िरुपी डीजी सेटची

क्षिता

आिश्र्कता नाही. पीई पाइपलाइन नेटिकि टाकण्र्ाच्र्ा केिळ बाांधकाि

असलेल्र्ा

डीजी

सांचाची

स्त्रोत सांख्र्ा

टप्प्र्ात इलेक्रो फ्र्ूजन िेजल्डांगसाठी तात्पुरते 3 KVA डीजी सेटची

आिश्र्कता असेल. केिळ पाईपलाईनच्र्ा स्टीलच्र्ा बबजल्डांगच्र्ा टप्प्र्ात

कांपनी पर्ाििरण धोरण, सरु क्षा धोरण

िेजल्डांगसाठी तात्पुरते 12 KVA डीजी सेट आिश्र्क असेल.
व्र्िहारात जीजीएल धोरण

आणण आरोग्र् धोरण
प्रत्र्ेक

स्टे शनची

क्षिता, डडस्चाजि

काही नाही

प्रेशर आणण तापिान आणण सुविधा /
प्रस्तावित

टलििनल

/

स्टे शन

/

आर्पी सुविधा
पाइपलाइन

आणण

इन्स्ट्स्ुमें टेशन

लॉजिकल आकृती (पी आणण आयडी

लसटी गॅस वितरण आणण एएसएिई बी 31.8 साठी पीएनजीआरबी टी 4 एस
िागिदशिक सूचनानुसार पाइपलाइन लसस्टिची रचना केली गेली आहे .

चे), डडझाइन ननकष आणण ऑपरे शन
तत्वज्ञान
पाइपलाइन

मागाांसह

एसव्ही

/

काही नाही

आयपी / डीटी स्टे शनचा तपशील
लोकसांख्या

घनता

ननदे शाांकाचा

305 / चौ. ककिी

तपशील
पाण्याच्या

वापराववषयी

माहहतीः

दे शाांतगकत व औद्योगगक (प्रकिया /
बॉयलर / शीतकरण / वॉमशांग / इतर
/

रे न

वॉटर

हावेजस्टां ग?)

आणण

A. पीई पाइपलाइनच्र्ा बाांधकाि टप्प्र्ात विविध कािाांसाठी पाण्र्ाची
आिश्र्कता

ालीलप्रिाणे आहे जी जिळपासच्र्ा नगरपाललकेच्र्ा

स्त्रोताांकडून टँ करपुरिठ्र्ाद्िारे पूणि होईल.
अनक्र
ु िाांक

कक्रर्ाकलाप

1

एचडीडी

कचरा पाणी ववल्हे वाट व्यवस्था

ललटर

िध्र्े

पाणी िापर
पद्धतीने

बबछाना

112000

पीई पाइपलाइन

2

ांदकाचे पाणी आणण सांक्षेप

3

घरगुती िापरासाठी पाण्र्ाचा

108000
31200

िापर

एकूण

251200

B. स्टील पाइपलाइन टाकण्र्ाच्र्ा बाबतीत १० केएलडी पाणी आिश्र्क
कार्िकारी साराांश- गज
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असताना

बाांधकाि

टप्प्र्ात

जिळच्र्ा

िहानगरपाललकेच्र्ा

स्त्रोताांकडून उपलब्ध करुन दे ण्र्ात र्ेईल. साांडपाणी जर कोणतेही

उद्भिले असेल तर ते विषारी असेल आणण बागकािाच्र्ा उद्दे शाने
पन्
ु हा िापरािे.

कािकाजादरम्प्र्ान, पाईपलाईन नेटिकिच्र्ा पोस्ट कलिशनिध्र्े , पाणी
िापरण्र्ाची गरज नाही आणण कचरा यनिािण होणार नाही .
टीएसडीएफ सदस्यता

लागू नाही

सीआरझेड क्ेत्र

बोईसर ते डहाणू पाईपलाईन विभागात, प्रस्तावित पाइपलाइनची 8.528
कक.िी. लाांबी एकूण पाइपलाइन लाांबीच्र्ा 36 कक.िी. क्षेत्रापैकी सीआरझेड -1,
सीआरझेड -3, सीआरझेड -4 सीआरझेड क्षेत्रात र्ेत.े आणण उििररत पाइपलाइन
सीआरझेड क्षेत्रात जात नाही.
उिरगाि ते घोळिाड पाईपलाईन विभागात, प्रस्तावित पाइपलाइनची 10.7
ककिी (ज्र्ािध्र्े गुजरात राज्र्ात ि 4.46कक.िी. आणण िहाराष्ट्र राज्र्ात

6.22 कक.िी.) लाांबी एकूण पाइपलाइन लाांबीच्र्ा 12.6कक.िी. क्षेत्रापैकी
सीआरझेड -1, सीआरझेड -3, सीआरझेड -4 सीआरझेड क्षेत्रात र्ेत.े आणण
उििररत पाइपलाइन सीआरझेड क्षेत्रात जात नाही.
िहाराष्ट्र तटीर् विभाग व्र्िस्थापन प्रार्धकरणाकडून सीआरझेडची लशफारस

िांजूर केली गेली आहे . (Vide No. CRZ 2019/CR 6/TC 4, Date:
17.06.2019)

गज
ु रात कोस्टल झोन िॅनेजिें ट अथॉररटीकडून सीआरझेडची लशफारस िांजरू
झाली आहे .( Vide no. ENV-10-2019-5-E(T-Cell), 02.07.2019)
राष्ट्रीय उद्यान

काही नाही

अभयारण्य क्ेत्र

काही नाही

प्रवाळी

काही नाही

खारफुटी

काही नाही

इको सेजन्स्ट्सहटव्ह एररया

डहाणू तालुक्र्ात प्रस्तावित पाइपलाइन नेटिकि पडते.

डहाणू तालुका पर्ाििरणीर्दृष्ट््र्ा नाजूक क्षेत्र (पर्ाििरणीर् सांिेदनशील क्षेत्र)
म्प्हणून

अर्धसूर्चत

अर्धसूचनेनुसार
वन मांिूरी

केल्र्ानस
ु ार)

केलेला

20 जून

आहे .

1991 रोजी

(एिओईएफ

आणण

सीसीच्र्ा

(24.02.1999 रोजी

सुधाररत

जीजीएलने आिश्र्क िन िांजुरीसाठी र्ापूिीच अजि केला आहे .

vide FP/MH/Others/21131/2016, Dated 25 Aug 2016
स्टे ज -I िन िांजूरी िांजूर केला गेला आहे .
vide FLD-12A18/CR-301/F-10, Dated 02.01.2019.
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प्रोजेक्टचा लेआउट, प्रकल्पाचे घटक इ. दशिविणारा स्केिादटक डार्ग्राि / फ्लो चाटि
ालीलप्रिाणे

ालीलप्रिाणे आहे ः

वीि आवश्यकता
पररचालन टप्प्र्ात पाइपलाइनिर स्टे शनरी / कार्िस्िरुपी डीजी सेटची आिश्र्कता नाही. तथावप, पीई
पाइपलाइन नेटिकिच्र्ा बबजल्डांगच्र्ा केिळ बाांधकाि टप्प्र्ात तात्पुरते पोटे बल 3 KVA डीजी सेटची आिश्र्कता
असेल आणण पाईपलाईनच्र्ा स्टीलच्र्ा बबजल्डांगच्र्ा केिळ बाांधकाि टप्प्र्ात िेजल्डांगसाठी तात्पुरते 12 KVA
डीजी सेट आिश्र्क असेल.

पाइपलाइन मागाकवर असलेल्या गावाांची यादी
डहाणू तालुका पाईपलाईन नेटिकि त्र्ा गािाांची र्ादी:
अ. ि.

गाव

डहाणू तालुका पाईपलाईन नेटिकि
1

बोडी

2

घोलिाड

3

कलािली

4

िणगाि

5

ांबाळे

6

कपशी

7

डहाणे

8

कफकट गुलाबी

9

िोटापडा

10

सािता

11

सारिली

12

डहाणू

13

तालुका

जिल्हा

डहाणू

पालघर

िुसलपाडा

14

कांकराडी

15

घाटोलपाडा

16

भर्
ु ोलपाडा

17

डोनापाडा

18

बोरीपाडा

19

डोंगरीपाडा

20

डकपाडा

21

ाांडि

कार्िकारी साराांश- गज
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1.3. घन आणण घातक कचरा व्र्िस्थापन
एसपीसीबीच्र्ा िागिदशिक सूचनााानुसार तात्पुरते कॅम्प्पस्टाई्स ि इतर कचरा जसे की प्लाजस्टक, कागद, पुठ्ठा
इत्र्ादीांिधून तर्ार केलेला घनकचरा र्ोग्र् प्रकारे एकबत्रत केला जाईल, िेगळा केला जाईल ि पुन्हा उपर्ोग
केला जाईल.

ई-कचरा:
आजकाल ई-कचरा ची विल्हे िाट लािण्र्ाबाबत बरे सी जागरूकता यनिािण झाली आहे जसे की इलेक्रॉयनक
सककि्स, वपक्चर ्र्ब
ू , स्पेशल ग्लासिेअर, कांटे नर, ्र्ब
ू लाइ्स, सीएफएल ्र्ब
ू इत्र्ादी अयतशर् काळजी
पूिक
ि जिा केले जातील. त्र्ाच दफ्तरी कार्ििाही सुध्धा ठे िली जाईल जसे. आिक, जािक नोि रजजस्टर आणण
त्र्ाची जजल्हे िार TSDF ल केली जाईल जे की MOEF िान्र्ता प्राप्त असेल. पाइपलाइन बाांधकाि कार्ाित
कोणत्र्ाही घातक कचर्र्ाची कल्पना केली जात नाही.

1.4. प्रकल्पाचे िुख्र् टप्पे
प्रस्तावित प्रकल्पात पाइपलाइनचे दोन टप्पे बाांधकाि आणण कािकाज सिाविष्ट्ट आहे .
i.

बाांधकाम टप्पा

A पाईपलाईनसाठी:
पाइपलाइन एएनएसआर् / एएसएिई कोड बी 31.8 च्र्ा ‘राांसलिशन अँड डडस्रीब्र्श
ु न पाईवपांग लसस्टि’ ि अन्र्
सांबांर्धत कोड, शहर ककां िा स्थायनक नैसर्गिक गॅस वितरण नेटिकिच्र्ा सरु क्षा िानकाांसह ताांबत्रक िानकाांिर आणण
िैलशष्ट््र्ाांिरील पीएनजीआरबी यनर्ि ि िानकाांच्र्ा तरतुदीनुसार डडझाइन आणण अलभर्ांते, तर्ार ि चाचणी केली
जाईल.
पाइपलाइन बाांधकािाचे काि िुख्र्लाईन प्रसाराांच्र्ा तैनातीद्िारे करण्र्ाचे प्रस्तावित आहे . बाांधकािादरम्प्र्ान,
पुढील उपक्रि राबविले जातीलः

1.जक्लअररांग आणण ग्रेडडांगः
िापराचा अर्धकार (आरओर्ू) क्षेत्र िनस्पती आणण इतर अडथळ्र्ाांसाठी जसे की दगडफेक इत्र्ादीांसाठी साफ
केला जाईल स्क्रबलँ डिध्र्े, सपाटीकरण / जीणोद्धार प्रकक्रर्ेचा भाग म्प्हणून िनस्पती पुन्हा पसरिण्र्ासाठी
िनस्पती साठिून ठे िल्र्ा जातील.
ोदलेली िाती साठिण्र्ासाठी पाईपलाईनच्र्ा डािीकडील कािाच्र्ा उजिीकडे 5 िीटर आणण उपकरणाच्र्ा
हालचालीसाठी उजिीकडे 15 िीटर ठे िले जाते.

2. द
ां क:
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पाईपलाईन टाकण्र्ासाठी रें चसि आणण बॅकहॉ टाइप प्रकारातील

ोदकाि करणार्र्ाांचा िापर केला जाईल.

ांदनातून उत् नन करून उििररत बॅककफल सािग्रीिधून टॉपसॉइल काढून िेगळा केला जाईल. बॅककफललांग
ऑपरे शन दरम्प्र्ान टॉपसील त्र्ाच्र्ा जिळच्र्ा िूळ जस्थतीत पुनजस्थित केली जाईल.

3. जस्रां ग:
र्गरणीिधून लाइन पाईप िागविला जातो, कोदटांगसाठी कोदटांग र्ाडििध्र्े नेला जातो आणण नांतर बाांधकाि
साइटजिळ स्टोरे जच्र्ा दठकाणी वितररत केला जातो. पाईपलाईन िागाििर पाईप जोडर्ाांना वितररत आणण
सांरेण त करणे पाईप जस्रां ग असे म्प्हणतात.
साईड बि
ू िापरुन अनलोड केल्र्ािर पाईप्स

ांदकाशेजारी जोडल्र्ा जातील. पाईप्सच्र्ा र्क्
ु तीसाठी रे लर आणण

क्रेन िापरल्र्ा जातील
4. िाकणे:
पाइपलाइन िागि कधीही सरळ असू शकत नाही ककां िा भूभाग सपाट दे ील असू शकत नाही. र्ा कारणाांिुळे
ांदकासाठी बत्रलितीर् प्रोफाइल बसविण्र्ासाठी पाइपलाइन शेतात िाकली पादहजे.
पाईप

ांदकाच्र्ा अनुलांब आणण आडव्र्ा सांरे नाशी जुळण्र्ासाठी र्ोग्र् कोनात बेंडडांग िशीन िापरुन िाकलेला

असेल.

5. िेजल्डांग:
पाईप्स िागािच्र्ा उजिीकडे िळिल्र्ा गेल्र्ानांतर आणण आिश्र्कतेनुसार िाकल्र्ा नांतर िेजल्डांग सुरू होऊ शकते.
िेजल्डांग अनुभिी आणण पात्र िेल्डर आणण कफटरच्र्ा क्रूचा सिािेश असलेल्र्ा पारां पाररक िॅन्र्ुअल िेजल्डांगचा
िापर केला जाईल.

6.विना विनाशकारी चाचणी (एनडीटी) द्िारे तपासणी:
िेल्ड बनल्र्ानांतर िेल्डची अ ांडता सयु नजश्चत केली जाते. तपासणीसाठी बर्र्ाच विना विनाशकारी तांत्राांचा िापर
केला जातो
7.रे डडर्ोग्राकफक

चाचणी:

हे िेल्डेड सांर्ुक्त चाचणी करण्र्ासाठी िापरले जाते. आरटीिधून आम्प्हाला आिची कितरता नसलेली आत
प्रिेश करणे, किी-अप, अपुरी क्रॉस प्रिेशासह अपूणि प्रिेश, सदीच्र्ा िाांडीिुळे अपूणि सांलर्न आणण अपूणि सांलर्न,
अांतगित जळजळ, ज्िलांत, स्लॅ ग सिािेश, पोलसिटी, क्रॅक, अांडरकदटांग, जिा अपण
ि ा आणण कफदटांग अपण
ि ेचे पाईप.
ू त
ू त
एनडीटी आणण रे डडर्ोग्राकफकल चाचणीद्िारे हे सुयनजश्चत केले जाईल की िेजल्डांग आणण अन्र् अलभर्ाांबत्रकी
कार्ािनांतर इजच्छत धातूांचा टप्पा साध्र् झाला आहे .
िैलशष्ट््र्ाांच्र्ा अनुपालनात िेल्डच्र्ा र्ोग्र्तेची चाचणी घेण्र्ासाठी प्रत्र्ेक फील्ड िेल्ड एक्स-रे िापरुन 100%
रे डडओ ग्राकफां ग असेल.
8.

डाई प्रिेश प्रकक्रर्ा (डीपीटी):

कार्िकारी साराांश- गज
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र्ाचा िापर रूट िेल्ड सांर्ुक्त पष्ट्ृ ठभाग तपासण्र्ासाठी केला जातो. हे रूट िेल्डिधील अपूणत
ि ेचे सांकेत दे त.े
डीपीटीिध्र्े दशिविलेले सिि सांकेत अपूणि आहे त. िशीयनांग िाक्सि, स्क्रॅच केलेले आणण पष्ट्ृ ठभागाच्र्ा जस्थतीत
अपण
ि स
े ार े सांकेत तर्ार होऊ शकतात.
ू त
9. चब
ुां कीर्

कण चाचणी (एिपीटी):

हे िेल्डेड सांर्ुक्त पष्ट्ृ ठभाग तपासण्र्ासाठी िापरले जाते. हे अपूणत
ि ेचे सांकेत दे ते परां तु सिि सांकेत अपूणि आहे त.
कधीकधी चुांबकीर् आणण धातूांच्र्ा लभन्नतेिध्र्े अपूणितस
े ार ेच सांकेत आढळू शकतात परां तु ते स्िीकार्ितश
े ी
सांबांर्धत नाहीत.
10. प्रचांड

कांपनसांख्र्ा असलेल्र्ा (ध्ियनलहरी) चाचणी (र्ूटी):

िेल्ड सांर्क्
ु तिधील दोष ओळ ण्र्ासाठी अल्रासोयनक लाटा िापरल्र्ा गेल्र्ा. प्रचांड कांपनसांख्र्ा असलेल्र्ा
(ध्ियनलहरी) चाचणीद्िारे यनलिित इांडडकेलसटन्स दोष नसतात. अॅ बूदटांग पाईपच्र्ा सांरे न ऑफसेटिुळे िेल्ड
भूलितीिधील बदल सांपतात, आर्.डी.च्र्ा िेल्ड िजबुतीकरण प्रोफाइलिध्र्े बदल. रूट आणण ओ.डी. अशा
पररजस्थतीिुळे कॅपललांग पास, अांतगित शैिफरीांग आणण प्रचांड कांपनसांख्र्ा असलेल्र्ा (ध्ियनलहरी) िेव्ह िोड
रूपाांतरणािुळे भूलितीर् सांकेत होऊ शकतात जे िेल्डच्र्ा अपूणत
ि ि
े ुळे कारणीभूत असतात. िरील सिि असे सांकेत
11.

सांर्ुक्त कोदटांग:

प्रोजेक्टसाठी प्री-कोटे ड पाईप्स िापरल्र्ा जातील. प्री िेटेड नसलेल्र्ा जॉइांट िेल्डस साइटिर लेवपत केल्र्ा
जातील.
12.

किी करणे:

िेजल्डांग पूणि केल्र्ािर, िेल्डसची तपासणी आणण पाईप कोदटांग दफन करण्र्ास तर्ार असेल.
पाईपलाईन साइड बक
ि
ु रॅ क्टरद्िारे उचलली जाते आणण काळजीपि
ू क
आिश्र्क आहे , सहजपणे

डकाळ दठकाणी पाईप लेप

ांदकाच्र्ा बॉटििर

राब होण्र्ापासन
ू िाचिण्र्ासाठी

ाली आणली जाते. हे
ांदनाच्र्ा

ालच्र्ा

ांदकात परत र्ेईल. िापराच्र्ा उजव्र्ा बाजूला सांरक्षक्षत केलेला टॉपसॉईल भरलेल्र्ा

ांदकात

भागािर बारीक िातीचा पॅड लािािाएपीआर् 1104 नुसार स्िीकारले जातात.
13. बॅककफललांग:
ोदलेली िाती

पसरला जाईल. भविष्ट्र्ातील बांदोबस्त करण्र्ासाठी िातीचा िुकुट

ांदलेल्र्ा भागाच्र्ा िर ठे िला जाईल. जादा

ककां िा अर्ोग्र् सािग्री साइटिरून साफ केली जाईल आणण र्ोग्र् साइटिर त्र्ाची विल्हे िाट लािली जाईल.

14. क्रॉलसांगः
नॅशनल हार्िे, राज्र् िहािागि, प्रिु

जजल्हा रस्ते, कालिे, नद्र्ा, नाले आणण रे ल्िे िागि र्ा इतर िागांच्र्ा

ओलाांडण्र्ासाठी िापरली जाणारी पद्धत पर्ाििरणविषर्क सेदटांग आणण भू-ताांबत्रक िैलशष्ट््र्ाांनुसार िेगिेगळ्र्ा
दठकाणी बदलू शकते. क्षेत्र.

15. जीणोद्धारः

कार्िकारी साराांश- गज
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जीणोद्धार कािे पूणि झाल्र्ानांतर / प्रगतीपथािर घेण्र्ात र्ेतील. र्ािध्र्े बाांधकाि िोडतोड र्ासारख्र्ा परदे शी
सािग्री काढणे सिाविष्ट्ट असेल. भूभाग आरओर्ूिर पसरून भूप्रदे श त्र्ाच्र्ा िूळ जस्थतीकडे परत जाईल आणण
शेतीविषर्क कक्रर्ाकलाप िळ
ू जस्थतीत परत आणल्र्ा जातील.

16. प्रेशर टे जस्टां ग आणण कलिशयनांग:
बाांधकाि कािे पूणि झाल्र्ािर चाचणी ि कार्ािन्िर्न प्रगतीशीलपणे केले जाईल.
र्ात पुढील गोष्ट्टीांचा सिािेश असेल:


पाइपलाइन लसस्टिची िार्िीर् ककां िा हार्ड्रोस्टॅ दटक चाचणी



पाइपलाइन लसस्टिच्र्ा अ ांडतेबद्दल आणण हिीसाठी डडझाइन प्रेशरपेक्षा जास्त दाबािर हिा / पाणी
भरणे



नांतर ग्राहकाांना पुरिठा करण्र्ासाठी विलशष्ट्ट पाइपलाइन प्रणालीत प्रथिच नैसर्गिक िार्ूचा सिािेश
करण्र्ाच्र्ा कािात.

1.5. सांबांर्धत सवु िधाांसाठीः
प्रस्तावित पाइपलाइनला पाइपलाइन िागाििर सांबांर्धत सुविधा म्प्हणून प्रत्र्ेक 3 कक.िी. पाईपलाईनच्र्ा भूलिगत
िाल्ि असतील.

1.6. पाण्र्ाची आिश्र्कता:
A. पीई पाइपलाइनच्र्ा बाांधकाि टप्प्र्ात विविध कािाांसाठी पाण्र्ाची आिश्र्कता

ालीलप्रिाणे आहे जी

जिळपासच्र्ा नगरपाललकेच्र्ा स्त्रोताांकडून टँ करपुरिठ्र्ाद्िारे पूणि होईल.

अनुक्रिाांक

1

कक्रर्ाकलाप

ललटर िध्र्े पाणी िापर

एचडीडी पद्धतीने बबछाना पीई पाइपलाइन

112000

ांदकाचे पाणी आणण सांक्षेप

2

घरगुती िापरासाठी पाण्र्ाचा िापर

3

108000
31200
एकूण

251200

B. स्टील पाइपलाइन टाकण्र्ाच्र्ा बाबतीत १० केएलडी पाणी आिश्र्क असताना बाांधकाि टप्प्र्ात
जिळच्र्ा िहानगरपाललकेच्र्ा स्त्रोताांकडून उपलब्ध करुन दे ण्र्ात र्ेईल. साांडपाणी जर कोणतेही
उद्भिले असेल तर ते विषारी असेल आणण बागकािाच्र्ा उद्दे शाने पुन्हा िापरािे.
र्ा नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनसाठी, ऑपरे शनच्र्ा टप्प्र्ात र्ापुढे कोणत्र्ाही पाण्र्ाची आिश्र्कता नाही.
1.7. कििचार्र्ाांची

व्र्िस्था

बाांधकाि कािे तात्परु ती राहतील आणण बाांधकािाच्र्ा कालािधीत सि
ु ारे 80 िजरू आिश्र्कतानस
ु ार विविध
दठकाणी तैनात असतील. कििचार्र्ाांच्र्ा बाांधकािासाठी विकास सुविधा जिळील सिि उपचार सुविधाांसह तात्पुरते
कािगार लशबबर / पोटाि केबबन साइ्स स्थावपत केल्र्ा जातील. शक्र्तो जिळच्र्ा

ेडर्ातून बाांधकाि कािगार

ेचले जातील.

1.8. िातािरणाचे िणिन
कार्िकारी साराांश- गज
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हिा, आिाज, पाणी, जिीन, िनस्पती आणण जीि-जांतुनाशक आणण पर्ाििरणीर् अभ्र्ासाचा सािाजजक ि आर्थिक
स्िरुपाचा िहत्िाचा भाग अशा विविध पर्ाििरणीर् घटकाांचे िूलभूत पर्ाििरणीर् गुण. बेसलाइन डेटा प्रस्तावित
प्रकल्पाच्र्ा

पर्ाििरणीर्

प्रभािाचा

अांदाज

/

आकलन

करण्र्ासाठी

आधार

बनवितो.

एिओईएफच्र्ा

लशफारशीनुसार, कोरडे ददिस नसलेल्र्ा पािसाळ्र्ािध्र्े निुने आणण परीक्षण केले गेले आहे . विविध पर्ाििरणीर्
घटकाांचे परीक्षण केले गेले आणण त्र्ाांचे निुने विश्लेषण केले गेले. त्र्ालशिार् दय्ु र्ि स्त्रोताांिरून म्प्हणजेच
सरकारी / बबगरसरकारी सांस्था, विद्र्ापीठे , पाटबांधारे विभाग, भारतीर् हिािान विभाग (आर्एिडी), भूजल बोडि
इत्र्ादीांकडूनही अयतररक्त डेटा गोळा केला गेला.
पर्ाििरणाच्र्ा विविध घटकाांची बेसलाइन गुणित्ता, उदा. िार्ू, ध्िनी, पाणी, जिीन, जीिशास्त्र, हिािान ि
सािाजजक-आर्थिक भौगोललक दे रे

आणण विश्लेषणाद्िारे पाईप लाईनच्र्ा सांपण
ू ि िागािच्र्ा दोन्ही बाजांच्
ू र्ा

सुिारे 1.5 कक.िी.च्र्ा प्रभाि क्षेत्रािध्र्े िूल्र्ाांकन केले जाते.

िार्ु पर्ाििरण
अभ्र्ासाच्र्ा क्षेत्राची पार्ाभूत जस्थती स्थावपत करण्र्ासाठी, पाइपलाइन िागाििर एकूण 04 एएक्र्ू िॉयनटरीांग
स्टे शनची यनिड केली गेली. र्ा प्रदे शात पारां पाररक िार्ू प्रदष
ू क उदा. पीएि 10, सल्फर डार् ऑक्साईड (एसओ
2), ऑक्साइडस ऑफ नार्रोजन, तसेच काबिन िोनोऑक्साइड (सीओ), हिाच्र्ा गण
ु ित्तेच्र्ा िल्
ू र्ाांकनसाठी
ओळ ले गेले आहे त.

पाईपलाईन िागाििर
२ तासाच्र्ा PM10 एकाग्रतेचे प्रिाण in 64.8-80.1µ µg / m3 च्र्ा श्रेणीिध्र्े आहे , अभ्र्ासाच्र्ा भागातील ग्रािीण
भागात पिनबबांद ू िाती, कचरा नसलेला रस्ता इत्र्ादीांचे श्रेर् ददले जाऊ शकते.SO2ची एकाग्रता 7.2-10.1µg/m3
च्र्ा श्रेणीिध्र्े लभन्न असल्र्ाचे आढळून आले. त्र्ाचप्रिाणे NOX एकाग्रता पाईपलाईन िागाििर 12.7-18.3 µg /
m3 श्रेणीत लभन्न होती.
सिि दठकाणी काबिन िोनोऑक्साईडचे प्रिाण आढळले <0.5 लिलीग्राि / एि 3 जे एनएएक्र्ूएस पेक्षा किी
आढळले.

गोंगाट पर्ाििरण
ग्रािीण क्षेत्र, रहदारी क्षेत्र आणण सांिेदनशील भागातील कक्रर्ाकलापाांच्र्ा आधारे एकूण चार (04) दठकाणे ओळ ली
गेली

पाइपलाइन िागि बाजूने
सिान आिाज पातळी, लेक (ददिस) आणण लेक (रात्री) िर पाईपलाईन िागाििर परीक्षण केले गेले. सितुल्र्
आिाजाची पातळी 41.1-48.0 डीबी (ए) च्र्ा श्रेणीत बदलली.
िाहनाांचा रहदारी हा िुख्र् आिाजाचे स्रोत आहे आणण िुख्र्त: अभ्र्ास क्षेत्रात पाश्ििभूिीच्र्ा ध्िनी पातळीिर
हातभार लाितो.

कार्िकारी साराांश- गज
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ददिसा आणण रात्री पाईपलाईन िागाििर ददिस आणण रात्री अनुक्रिे 49.8-52.3 डीबी (ए) आणण 40.8-43.1 डीबी
(ए) रात्रीची िेळ पादहली गेली.

पाणी पर्ाििरण
पाण्र्ाची गुणित्ता िूल्र्ाांकन
भूजल गुणित्ता
भूगभाितील पाण्र्ाच्र्ा निुन्र्ाांचे विश्लेषण पररणाि असे दशिविते की पीएच 7.47 ते 8.17 दरम्प्र्ान होते जे
6.5 ते 8.5 च्र्ा यनददि ष्ट्ट प्रिाणात चाांगले आहे त.

टीडीएस 303-508 mg/l असल्र्ाचे ददसून आले जे 2000

लिलीग्राि / एलच्र्ा परिानगी िर्ािदेत आहे . एकूण कडकपणा CaCO3 म्प्हणन
ू 354 ते 434 mg/l च्र्ा श्रेणीत
नोंदला गेला जो 600 mg/l च्र्ा परिानगी िर्ािदेत आहे .
भूजल विश्लेषण पररणाि असे सूर्चत करतात की वपण्र्ाकररता िापरण्र्ापूिी काही भागाांिधील भूगभाितील
पाण्र्ासाठी यनजंतुकीकरण करणे आिश्र्क आहे त्र्ालशिार् प्रदे शातील पाणी बर्र्ापैकी वपण्र्ार्ोग्र् आहे .
तथावप, प्रकल्प कक्रर्ाांच्र्ा सांदभाित िाढीि िल्
ू र्ाचा कोणताही प्रभाि नाही.

जिीन पर्ाििरण
अभ्र्ास क्षेत्राचा जिीन िापर
डहाणू तालुका लाइनचा जिीन िापर ि भू किचा नकाशा जिीन िापर अभ्र्ासासाठी तर्ार केला आहे . भूिीचा
उपर्ोग आणण अभ्र्ास क्षेत्राचे भूिीक्षण तसेच िॉफोलॉजी दरू स्थपणे सांिेदनशील डेटाचे विश्लेषण करण्र्ाच्र्ा
िानक पद्धतीद्िारे केले गेले आणण त्र्ानांतर भू सत्र् ( रे सत्र्) आणण उपग्रह डेटाचे स्पष्ट्टीकरण ददले गेले.
भूिी िापराच्र्ा अभ्र्ासाचा यनकाल ईआर्एच्र्ा अहिालात सादर केला आहे .

िाती:
पाइपलाइन िागाििर िेगिेगळ्र्ा दठकाणी िाती गोळा केली गेली. पाइपलाइन िागाििर 4 िेगिेगळ्र्ा दठकाणी
िातीचे निुने घेण्र्ात आले

भौयतक-रासार्यनक िैलशष्ट््र्े
िातीचा पोत लसल्टी िातीचा आहे . यनर्लित लागिडीच्र्ा पद्धतीांिुळे जलिनीची िोठ्र्ा प्रिाणात घनता िाढते
आणण त्र्ािुळे कॉम्प्पॅक्शन तर्ार होते. र्ािुळे पाण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाचे प्रिाण किी होते आणण िातीतून िुळे प्रिेश
करतात.

रासार्यनक िैलशष्ट््र्े
पीएच 7.37-8.19 च्र्ा श्रेणीत असल्र्ािुळे अभ्र्ासाच्र्ा क्षेत्रािधील िातीचे पीएच क्षाराांपासून ककां र्चत आम्प्ल
असल्र्ाचे ददसून आले.

कार्िकारी साराांश- गज
ु रात गॅस लललिटे ड
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विद्र्त
ु चालकता(Electrical conductivity-EC), िातीच्र्ा निन्ु र्ाचे ईसी 167-286 µs/cm च्र्ा श्रेणीत होते.
असे ददसन
ू आले आहे की कॅजल्शर्ि आणण िॅग्नेलशर्ि काबोनेट दोन्ही एकाग्रता अनक्र
ु िे 897mg/kg – 1523

mg/kg आणण 263mg/kg – 914mg/kg च्र्ा श्रेणीत आहे त.

पौजष्ट्टक जस्थती:
िातीिध्र्े सेंदिर् पदाथि आणण सेंदिर् काबिन त्र्ाच्र्ा भौयतक आणण रासार्यनक गुणधिांिर पररणाि करतात
आणण िातीच्र्ा एकूण जस्थरतेसाठी जबाबदार असतात. सेंिीर् पदाथि आणण एकूण केजेलदहल(Kjeldahl)
नार्रोजन 0.43-1.28% आणण 136-221mg/kg. श्रेणीिध्र्े आढळले.

1.9. पर्ाििरण दे रे
िातािरणीर् दे रे

कार्िक्रि

कार्िक्रि पार पाडण्र्ासाठी पर्ाििरण दे रे

कार्िक्रि हा एक िहत्िाचा घटक आहे

ज्र्ािध्र्े हिा, पाणी, िाती आणण ध्िनी िातािरणासाठी िापन कार्िपद्धती, स्थानाची यनिड, डेटा विश्लेषण,
अहिाल

दे ण्र्ाचे

िेळापत्रक, आपत्कालीन

प्रकक्रर्ा, तपशीलिार

सिािेश

किी

करणार्र्ा

उपार्र्ोजनाांच्र्ा

प्रभािीपणािर यनर्ांत्रण ठे िण्र्ाच्र्ा ताांबत्रक बाबीांचा सिािेश आहे .
अथिसांकल्प ि

रे दीचे िेळापत्रक

प्रस्तावित प्रकल्पािळ
ु े पर्ाििरणाच्र्ा प्रभािाचे िल्
ू र्ाांकन आणण िल्
ू र्ाांकन करण्र्ाच्र्ा उद्दे शाने

ालील पाच

पर्ाििरणीर् घटकाांचा विचार केला गेला:
• िार्ु िातािरण
• आिाज िातािरण
• पाण्र्ाचे िातािरण
• जिीन पर्ाििरण
• जैविक िातािरण
• सािाजजक आर्थिक िातािरण

1.10. अयतररक्त अभ्र्ास
अयतररक्त अभ्र्ास
√ जो ीि िूल्र्ाांकन आणण आपत्ती व्र्िस्थापन र्ोजना,

पाइपलाइन िागािचे पुननििीक्षण सिेक्षण,
पाइपलाइनचे िाती स्तरीकरण सिेक्षण
पाइपलाइनचे िातीचे गांज सिेक्षण
िानक िागिदशिक सच
ू नाांनस
ु ार स्ितांत्रपणे पाइपलाइनसाठी तपशील अलभर्ाांबत्रकी िागि सिेक्षण केले गेले आहे .

कार्िकारी साराांश- गज
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1.11. प्रकल्प


फार्दे

भारतातील औद्र्ोर्गकीकरणाच्र्ा िेगिान दराच्र्ा पररणािी, इांधनाची आिश्र्कताही यततक्र्ाच िेगिान
दराने िाढत आहे आणण पुरिठा-िागणीतील दरी िाढत आहे आणण र्ा विषर्ािर उपार् म्प्हणून पाऊले
उचलली जात आहे त.



एलपीजी, पेरोल, डडझेल आणण इतर पारां पाररक इांधनाांसारख्र्ा पर्ािर्ी इांधनाांच्र्ा तल
ु नेत किी गॅस
पाककला आणण िाहतक
ू इांधन म्प्हणन
ू नैसर्गिक गॅसचा िापर केला जातो.



सीजीडी नेटिकि सीएनजीच्र्ा रूपात िाहनाांना पीएनजी स्िरूपात इकोफ्रेंडली पाककला इांधन आणण
िाहतुकीच्र्ा इांधनाची अ ांडडत पुरिठा सुयनजश्चत करतात आणण र्ािुळे िोठ्र्ा प्रिाणात साििजयनक
आरोग्र्ास फार्दा होतो.



भूलिगत सीजीडी नेटिकि एलपीजी लसललांडर वितरण टे म्प्पो / िोटार िाहनाांिधून गदी झालेल्र्ा शहरी
शहर रस्ते िोकळे करण्र्ात िदत करतील.



पीएनजी विस्तार शहरी भागातन
ू अनद
ु ायनत एलपीजी लसललांडसि िक्
ु त करे ल जेणेकरून ते ग्रािीण /
दग
ि भागात वितररत केले जाऊ शकेल आणण र्ािुळे घराांना सतत स्िर्ांपाक इांधन पुरिठा होईल.
ु ि



सुरक्षा, अथिव्र्िस्था आणण पर्ाििरणास अनुकूल िैत्रीच्र्ा दृजष्ट्टकोनातून इांधनाांच्र्ा िाहतुकीसाठी
प्राधान्र् ददले जाणारे पाइपलाइन आांतरराष्ट्रीर् स्तरािर िान्र्ताप्राप्त आहे त.



Construction प्रकल्प टप्प्र्ात स्थायनक लोक कांत्राटदाराांच्र्ा िाध्र्िातून रोजगाराच्र्ा सांधीांिध्र्े िाढ
करे ल.



सांिादािर आणण िाहतक
ु ीिर कोणताही विपरीत पररणाि होणार नाही.



पाइपलाइन िाहतुकीचा एक अयतररक्त फार्दा म्प्हणजे चोरी / िाडगे आणण उत्पादनाांिध्र्े भेसळ
र्ासारख्र्ा आर्थिक गुन््र्ाांचा व्र्ाप्ती जिळजिळ नगण्र् असेल.

1.12. पर्ाििरण व्र्िस्थापन र्ोजना


सुरक्षक्षत आणण स्िच्छ िातािरण सुयनजश्चत करण्र्ासाठी पर्ाििरण व्र्िस्थापन र्ोजना (EMP) ही
गरु
ु ककल्ली आहे . पर्ाििरण व्र्िस्थापन र्ोजनेिरील सध्र्ाच्र्ा अध्र्ार्ात व्र्िस्थापन र्ोजनेची
कल्पना केली गेली आहे , जी पाइपलाइन प्रकल्पासाठी प्रकल्पाच्र्ा कािकाजािुळे होणारे प्रयतकूल
पररणाि किी करण्र्ासाठी उपार्र्ोजनाांची र्ोग्र् अांिलबजािणी करण्र्ासाठी अिलांबली जाणार आहे .



र्ा ईएिपीिध्र्े

ालील बाबीांिर लक्ष ददले गेले आहे ः



बाांधकाि आणण ऑपरे शनच्र्ा टप्प्र्ात होणारे अयनष्ट्ट पररणाि किी करण्र्ासाठीचे उपार्.



व्र्िस्थापन र्ोजनाांचा तपशील (ग्रीन बेल्ट विकास र्ोजना, घनकचरा व्र्िस्थापन र्ोजना इ.)
ईएिपीच्र्ा अांिलबजािणीसाठी सांस्थात्िक स्थापना / लशफारस केलेली



प्रकल्प सुरू झाल्र्ािर पोस्ट पर्ाििरणीर् दे रे
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