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कायाकारी साराुंश 
E .1 पररचय 

वडोदरा म ुंबई द्र तगती महामागााचा हा प्रस्ताडवत प्रकल्प 8 पदरी अ ॅक्ससे कुं ्ोल्ड ग्रीन कलल्ड स्पर आह.े 

ईआयए अडधसूचना, 2006 आडण त्यानुंतरच्या स धारणाुंन सार हा प्रकल्प अडधसूचनेच्या अन सूचीच्या क्र .7 

(एल) मध्ये मोडतो आडण हा "ए" शे्रणीतील प्रकल्प आहे व यासाठी पयाावरण, वन आडण हवामान बदल 

मुंत्रालय (एमओईएलसीसी), भारत सरकारकडून पूवा पयाावरण मुंज री आवश्यक आह.े 

एमओईएलसीसीकडून टीओआर डमळडवण्यासाठी लॉमा -१ 13 ज लै 2019 रोजी सादर करण्यात आला. 26 

ज लै, 2019 रोजी झालेल्या एमओईएलसीसीच्या तज्ञ मूल्याुंकन सडमती (ईएसी) च्या 220 व्या बैठकीत या 

प्रकल्पाचा डवचार केला गेला. सडवस्तर डवचारडवडनमयानुंतर तज्ञ मूल्याुंकन सडमतीने टीओआर दणे्यापूवी 

साइट तपासणी करण्याचा डनणाय घेतला. 

त्यान सार ईएसीची एक उपसडमती गठीत करण्यात आली आडण उपसडमतीने 13 ते 15 नोव्हेंबर 2019  या 

कालावधीत प्रस्ताडवत प्रकल्पाला भेट कदली. 28 नोव्हेंबर, 2019 रोजी झालेल्या 227 व्या ईएसी बैठकीत 

उपसडमतीच्या साइट डव्हडजट अहवालावर चचाा करण्यात आली व मुंजरू झाली व अहवालाची पूताता 18 

लेब्र वारी 2020 रोजी सादर केली गेली. 

27  लेब्र वारी, 2020 रोजी झालेल्या तज्ञ मूल्याुंकन सडमतीच्या 232 व्या बैठकीत या प्रकल्पाची चचाा केली 

गेली आडण तज्ञ मूल्याुंकन सडमतीन े टीओआर दणे्याची डशलारस केली. त्यान सार, एमओईएलसीसीन े

कदनाुंक 16 माचा 2020 च्या पत्राद्वारे (एमओईएलसीसी लाइल क्रमाुंक 10-29 / 2019-IA.III) ईआयए 

अभ्यास करण्यासाठी टीओआर जारी केले. हा ईआयए अहवाल मुंजूर केलेल्या टीओआरन सार तयार 

करण्यात आला आह.े 

E .2 प्रकल्पाची आवश्यकता 

म ुंबई - वडोदरा द्र तगती मागााच्या सुंभाव्यता अभ्यासाच्या मस दा तयार करताना असे वाटले होते की 

म ुंबईकड ेदडहसर येथे म ुंबई - वडोदरा द्र तगती मागााची स रुवात केल्यास  द्र तगती मागाावरील वाहत कीच े

स रडित आडण वेगान े डडस्पसेल होण्यासाठी गुंभीर समस्या डनमााण होईल आडण तसेच प्रम ख ्ॅकलक 

जनरेटर, जेएनपीटी बुंदर आडण म ुंबई-प णे द्र तगती मागाांना जोडण्याचा हतेू साध्य होणार नाही. सध्या 

जेएनपीटी, एनएच-4 व म ुंबई - प णे एक्स्पे्रसवे कडून ग जरात व प ढे उत्तरेकड ेजाणारी रहदारी म ुंबई - ठाणे-

घोडबुंदर रोडच्या मागे जात ेपण ठाणे-घोडबुंदर रोडस द्धा खूप रहदारीचा झालेला आह ेव तो सुंजय गाुंधी 

राष्ट्रीय उद्यानाच्या जवळून व हद्दीतून जातो व त्याचे आयआरसी स्टँडडाप्रमाणे रुुंदीकरण शक्य नाही. तसेच 

ह्या वाहत कीला दडिणेकडून म ुंबई महानगराच्या गदीच्या रस्ता जाळयाुंमधून जावे लागते आडण डनयाात व 

आयात करावयाच्या वस्तूुंना नवी म ुंबईतील जेएनपीटीकड ेव जेएनपीटी यथेून जाण्या येण्यात अडचण येते. 



महाराष्ट्र राज्यातील वडोदरा - म ुंबई द्र तगती मागााच्या म ख्य आखणीच्या ककमी 26.582 

(स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 0+000) पासनू स रू होणार् या व व एमएमआरडीएच्या 

मल्टी-मोडल कॉररडोर सोबतच्या प्रस्ताडवत जुंक्शन (स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 

79+783) ला सुंपणार् या 8-पदरी स्परची डवकास पररयोजना 
         तारीख: 2021 जाने 

 

                                                                        Page 3 of 27         
 

म्हणून प्रस्ताडवत म ुंबई - वडोदरा द्र तगती मागाान,े जेएनपीटी आडण म ुंबई - प णे एक्स्पे्रसवे सारख्या मोठ्या 

्ॅकलक जनरेटरला जोडणे योग्य ठरेल.  

वरील बाबी लिात घेता म ुंबई - वडोदरा द्र तगती मागााला स्परची तरतूद तपासली गेली. स्पर केवळ या 

मोठ्या रहदारी जनरेटरलाच जोडणार नाही तर म ुंबई महानगर प्रदशेातील रहदारी अडधक चाुंगले 

पसरडवण्यासही मदत करेल. म्हणूनच सल्लागाराुंनी प्रस्ताडवत केल ेकी, वाहत कीच्या योग्य डडस्पसालसाठी 

म ुंबई - वडोदरा द्र तगती मागााला जेएनपीटी आडण म ुंबई-प णे द्र तगती महामागा एनएच -3, एनएच -222, 

एनएच 4 बी आडण एनएच -17 मागे जोडले जावेत. 

सदर प्रकल्प महामागा वडोदरा ते म ुंबई दरम्यान स रळीत, स रडित आडण अखुंडडत वाहत कीची स डवधा 

एनएच 48 ला पयाायी रस्ता म्हणून प्रदान करेल. एनएच 48 (ज ना एनएच 8) वर सध्या १००००० पेिा 

जास्त पीसीय ूआह,े सबस्टँडडा जॉमेटरीम ळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात गदी आह.े तसचे याप्रकल्पाम ळे 

वडोदरा ते म ुंबई दरम्यानचा प्रवास 3 ते 4 तासाुंनी कमी होईल. प्रस्ताडवत एक्सपे्रस वे कदल्ली-म ुंबई 

औद्योडगक कॉररडोरमध्ये पडतो. हा प्रकल्प म ुंबई जवळील जेएनपीटी ह े सवाात मोठे कुं टेनर पोटा, आडण 

भारताचा उत्तर भाग, दहजे बुंदर व ग जरातमधील अटय बुंदराुंना जोडले. सूरत ह ेजगातील डहरा-पॉडलशशग 

उद्योगाच्या कें द्रस्थानी आह े व ते भारतीय जीडीपीला कोट्यवधी डॉलसा दतेात. वापी, दमण आडण 

डसल्वासा ह े प्रम ख औद्योडगक कें द्र जोडले जातील. या भागाच्या डवकासाम ळे वडोदरा-म ुंबई दरम्यानच े

डवद्यमान अुंतर स मारे २२ ककमीन ेकमी होईल आडण त्याम ळे शेवटी कदल्ली-म ुंबई दरम्यानच ेअुंतरस द्धा 

कमी होईल. 

प्रस्ताडवत स्पर हा म ुंबई - वडोदरा द्र तगती मागााच्या म ख्य आखणीला  जेएनपीटी, महासमृद्धी मागा (म ुंबई-

नागपूर एक्सपे्रस) आडण म ुंबई प णे द्र तगती मागााला जोडतो. त्याम ळे जेएनपीटी, नागपूर व प ण्याकड े

जाणारी वाहत क ही स्परद्वारे होईल व वाहतूक म ुंबई शहरात प्रवेश करणार नाही. याम ळे शहरातील 

रहदारी आडण प्रदषूण या दोटही गोष्टी कमी होतील. वडोदरा म ुंबई द्र तगती महामागााचा स्पर हा कदल्ली-

वडोदरा एक्स्पे्रसवे, अहमदाबाद-वडोदरा एक्स्पे्रस वे, म ुंबई-नागपूर एक्सपे्रस व ेआडण म ुंबई प णे द्र तगती 

मागा जोडले आडण त्याम ळे कदल्ली-म ुंबई-नागपूर व प णे ही शहरे एक्सपे्रसवे स डवधेन ेजोडले जातील. 

याम ळे स लभ आडण स रडित रहदारी साध्य होण्याबरोबरच कनेडक्टडव्हटीमध्ये स धारणा होईल व सेवेची 

पातळी स धारेल. याव्यडतररक्त प्रवासाच्या वेळेत तसेच इुंधन आडण वाहनाुंच्या दखेभाल खचाात बचत 

होईल व याम ळे भरीव आर्थथक नला होईल. तसेच हा म ुंबई - वडोदरा द्र तगती मागा तसेच प्रस्ताडवत स्पर 

हा कदल्ली-म ुंबई एक्स्पे्रसवे कॉररडोरचा भाग असेल. 

 

E.3 प्रकल्प प्रस्तावक 

प्रकल्प प्रस्तावक भारतीय राष्ट्रीय महामागा प्राडधकरण (एनएचएआय) आह,े ही भारत सरकारची एक 

स्वायत्त सुंस्था आह.े 
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E.4 प्रकल्पाच ेस्थान 

प्रस्ताडवत व्हीएमई - स्पर ह ेग्रीनकलल्ड सुंरेखन आह,े जे पालघर डजल्ह्यातील कोशशब गावात वडोदरा म ुंबई 

एक्स्पे्रस वेच्या म ख्य सुंरेखनाच्या 26.582 कक.मी. (स्पर आखणीचे डडझाइन ककमी 0+000) येथून स रू 

होते. रायगड डजल्ह्यातील मोरबे गावात म ुंबई महानगर प्रदशे डवकास प्राडधकरण (एमएमआरडीए) च्या 

मल्टी-मोडल कॉररडोर (एमएमसी) सोबतच्या प्रस्ताडवत जुंक्शनवर सुंपते (स्पर आखणीचे डडझाइन ककमी 

79+783). एसपीय आर सुंरेखनची एकूण लाुंबी 79.783 ककमी आह;े त्यापैकी 18.900 कक.मी. पालघर 

डजल्ह्यात, 55.260 ककमी ठाणे डजल्ह्यात आडण उवाररत 5.623 कक.मी. महाराष्ट्रातील रायगड डजल्ह्यात 

आह.े 

Table E-1 प्रस्ताडवत एक्सपे्रसवेच्या लाुंबीचे ताल काडनहाय ब्रेक-अप 

डजल्हा ताल का एकूण बाडधत 

गाव े 

स रू ककमी. समाप्त ककमी. लाुंबी (ककमी) 

पालघर 
वसई 12 0+000 13+520 13.520 

वाडा 3 13+520 18+900 5.380 

ठाणे 

डभवुंडी 22 18+900 45+400  26.500 

कल्याण 12 45+400 58+830 13.430 

अुंबरनाथ 13 58+830 74+160 15.330 

रायगड पनवेल 6 74+160 79+783 5.623 

एकूण   
68   79.783 

ककमी 

स्रोत: आयसीटी प्रा.डल.द्वारा तयार डीपीआर 

E.5 अभ्यास पद्धत 

ईआयएच्या अभ्यासाच्या पद्धतीमध्ये एक सोपा दषृ्टीकोन वापरला जातो ज्यामध्य े मूलभूत अभ्यासाची 

स रूवात करण्यापूवी गुंभीर पयाावरणडवषयक समस्या आधीच शोधून ठेवल्या जातात. त्याआधारे, बेसलाइन 

डटेा ऑक्टोबर ते डडसेंबर 2020 च्या अभ्यासाच्या कालावधीत गोळा केला गेला. पररणामाुंचा अुंदाज आडण 

मूल्याुंकन करण्यासाठी या डटेाचे डवशे्लषण केले गेले आह ेआडण आधीच शोधून ठेवलेल्या प्रभावाुंना कमी 

करण्यासाठी, सवोत्तम अन कूल शमन उपाय स चडवले आह.े 

E.6  धोरण आडण कायदशेीर चौकट    
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प्रस्ताडवत द्र तगती मागााचे बाुंधकाम स रू होण्यापूवी प्रकल्प प्रस्तावकाुंनी घेणे आवश्यक असणारी डवडवध 

वैधाडनक मुंज री खालीलप्रमाणे आहतेः 

मुंज रीच ेस्वरूप आवश्यकता  अडभप्राय 
पयाावरण मुंज री  हो हररत आखणी द्र तगती महामागा (शे्रणी अ प्रकल्प) 

सीआरझेड क्लीयरटस 
हो तानसा नदी, भातसा नदी आडण काळू नदीच्या मध्यवती 

भागाुंतून सुंरेखन जात े

वन मुंज री   हो 119.4411 हके्टर वनजडमनीचे डवचलन समाडवष्ट आह े

माथेरान ईएसझेडसाठी 

दखेरेख सडमतीकडून 

मुंज री 

हो प्रस्ताडवत सुंरेखन माथेरान ईएसए मधून ककमी 71+532 त े

75+426 (दोटही बलर आडण इको-सेटसेरटव्ह झोन) आडण 

ककमी 77+115 ते ककमी 77+691 (केवळ बलर झोन) पयांत 

जाते. 

स्थापनेस सुंमती 
हो वाय  कायदा व जल अडधडनयमाुंतगात एमपीसीबीकडून 

एनओसी 

एनबीडब्लल्यूएल 

क्लीयरटस 

नाही 
सुंरेखन कोणत्याही सुंरडित िेत्रामधून जात नाही 

एएसआय क्लीयरटस 
नाही प्रस्ताडवत एक्सपे्रस वे सुंरेखनाच्या 300 मीटरच्या आत 

सुंरडित स्मारक नाही 

 

वरील परवानग्या व्यडतररक्त, कुंत्राटदाराने बाुंधकाम स रू करण्यापूवी सुंबुंडधत अडधका ््याुंकडून 

वेगवेगळया परवानग्या / एनओसी घ्याव्या लागतात. 

E.7 प्रस्ताडवत प्रकल्पाची प्रम ख वडैशष्ट्ट्य े

प्रस्ताडवत प्रकल्प 
वडोदरा - म ुंबई एक्स्पे्रसवेच्या म ख्य आखणीच्या 8-पदरी स्परचा 

डवकास 

एकूण लाुंबी 79.783 km  

प्रारुंभ शबद ू

पालघर डजल्ह्यातील वसई ताल क्यातील कोशशब गाव येथे व्हीएमई 

म ख्य सुंरेखन (स्पर आखणीचे डडझाइन ककमी 0+000) चे ककमी 

26.582 

शेवटचा शबद ू

 

रायगड डजल्ह्यातील पनवेल ताल क् यातील मोरबे गावात 

एमएमआरडीएच्या मल्टी-मोडल कॉररडोर सोबतच्या प्रस्ताडवत 

जुंक्शन (स्पर आखणीचे डडझाइन ककमी 79+783) 

डजल्हा व राज्य महाराष्ट्र राज्यातील पालघर, ठाणे आडण रायगड डजल्हा 
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बाडधत गावाुंची सुंख्या 68 

प्रस्ताडवत राईट ऑल व े वन िेत्रात 100 मी सवासाधारणपणे / 70 मी 

प्रम ख प लाुंची सुंख्या 13 

ककरकोळ प लाुंची सुंख्या 21  

कलव्हटा सुंख्या 230 

इुंटरचेंजेस 7 

फ्लाय-ओवर 3  

रेल ओवर डब्रज 2 

वाहन अुंडरपास 5 

वाहन ओव्हरपास 8 

हलका वाहन अुंडरपास 29 

लहान वाहन / ग रेढोरे 

अुंडरपास 
31  

वे साइड स डवधा 1 at Km 50+800  

टॉयलेट स डवधेसह छोटी 

पार्ककगची रठकाणे 
2 at Km 11+000 and Km 16+000 

टोल प्लाझा 
7  at Km 1+860, Km 20+136, Km 39+748, Km 43+000, 
Km 52+810, Km 69+000 and Km 78+750 

्क पार्ककग 2 रठकाणी 

बोगदा  

 

माथेरानच्या इको-सेडटसरटव्ह झोनचे जतन करण्यासाठी 4.160 ककमी 

लाुंबीचे बोगदा (कक.मी. 71.52 ते कक.मी. 75.680) प्रस्ताडवत आह े

जो माथेरान इको-सेडटसरटव्ह झोन खालून जाईल. 

स रिा उपाय 
 थ्राय बीम मेटल कॅ्रश बॅररअर 

 प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (एटीएमएस) 

प्रकल्पाची बाुंधकाम 

ककमत 
Rs, 5,243 Cr.  

E.8 वातावरणाच ेवणान 

ईआयए मागादर्थशका मॅटय अल लॉर हायवे (एमओईएल आडण सीसी, लेब्र वारी २०१०) न सार द य्यम डटेा 

सुंकलनासाठी प्रस्ताडवत एक्सपे्रसवेच्या 15 km ककमी डत्रजेच्या आत येणार् या अभ्यास िेत्राचा डवचार केला 
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गेला. प्रस्ताडवत सुंरेखनाच्या दोटही बाजूुंनी 500 मीटरच्या आत प्राथडमक डटेा गोळा केला गेला आह.े 

ऑक्टोबर ते डडसेंबर 2020 या कालावधीत बेसलाइन वातावरणीय दखेरेखीचे काम केले गेले 

 

E.8.1 कलडजयोग्राली आडण भपू्रदशे 
 

भौगोडलकदषृ्ट्ट्या प्रस्ताडवत एक्सपे्रसवे अिाुंश 19°29'19.44" एन, ते 19°35'9.65" एन दरम्यान आडण 

72 ° 52'58.86 "ई ते 73°10'49.57" ई रेखाुंशाच्या दरम्यान आह े3 मीटर ते 639 पयांत एमएसएल च्या 

वर मी. प्रस्ताडवत एक्सपे्रस वे माथेरान भागात डोंगराळ प्रदशेातून जाणा्या छोट्या खेड्याडशवाय म ख्यत: 

सपाट व सौम्य चढउतार असलेल्या भागामधून जात.े 

E.8.2 भकूुं प 

प्रकल्प िेत्र भारताच्या भूकुं पाच्या नकाशाच्या डतसर् या  (मध्यम भूकुं पाची तीव्रता असणार् या) भागात आह े

(आडण IS: 1893, भाग १, २००२) आडण त्याम ळे भूकुं पाम ळे सुंभाव्य न कसानीचा मध्यम धोका आह.े 

E.8.3 जलडवज्ञान 

 प्रस्ताडवत स्पर सुंरेखन तानसा नदीच्या काठावर म ख्यतः त्याच्या उजव्या काठावर 0 + 000 

ते 18+800 दरम्यान चालते. सुंरेखन तानसा ओलाुंडत ेदोन रठकाणी म्हणजे ककमी. 3+400 

आडण प टहा ककमी 18+850 येथे. तानसाची कोणतीही मोठी उपनदी प्रस्ताडवत सुंरेखन ह्या 
18.8 कक.मी.पयांत ओलाुंडत नाही. 

 शृुंखला 19+000 ते 45+000 च्या दरम्यान प्रस्ताडवत सुंरेखन ककमी. 33+334 येथे 

कामवाडी नावाच्या लक्त एक मोठ्या नदीला ओलाुंडते. 

 शृुंखला दरम्यान 45+000 ते 67+400 प्रस्ताडवत सुंरेखन भातसा नदी (च. 45+400), काळू 

नदी (कक.मी. 47+300), बारवी नदी (कक.मी. 57+619 आडण उल्हास नदी (कक.मी. 

67+470) या म ख्य नद्या ओलाुंडते.  

 कक.मी. 70 + 000 पासून, प्रस्ताडवत सुंरेखन माथेरान टेकड्याुंमधून ककमी 76 + 200 पयांत 

चालते. सुंरेखन पनवेलजवळ येते तथेे सपाट व सौम्य चढउतार असलेल्या भूप्रदशे कदसतात. 

 प्रस्ताडवत सुंरेखन ओलाुंडणार् या जवळजवळ सवा नदीपात्राुंखाली आडण काठाुंवर खडक 

कदसतात. 

 अभ्यास िेत्रातील म ख्य नद्या म्हणज ेतानसा, भातसा, काळू, कामवडी, बारवी आडण उल्हास 

नदी. 

 कें द्रीय जल आयोगाच्या वगीकरणान सार अभ्यास िेत्र पडिम ककनारी प्रदशे (कोकण 

ककनारपट्टी) साठी सब-झोन 5 (अ) अुंतगात येतो. 

 

E.8.4 जमीन वापर 
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 पीआरओडब्लल्य ू अुंतगात जमीन वापरः शेती व त्यासुंबुंडधत वापराने एकूण िेत्राचा सवाात मोठा 

डहस्सा 69.59% व्यापला आह,े त्यानुंतर नापीक / पडीत जमीन (11.95%), वन (11.42%), अुंगभूत 

िेत्र (5.51%) आडण जल सुंस्था ( 1.52%). 

 अभ्यास िते्रामध्य ेजमीन वापरण:े एकूण अभ्यासाच ेिेत्रलळ 301297.03  ह.े एकूण िेत्राचा मोठा 

भाग (40.19%) शेती जमीनी व्यापला आह,े त्यानुंतर वन (23.97%), नापीक / पडीत जमीन 

(18.76%), अुंगभूत िेत्र (11.41%) आडण जल सुंस्था (5.67%) 

E.8.5 माती ग णवत्ता 

मेससा अल््ा-टीच एटव्हायनामेंटल कटसल्टटसी अँड लॅबोरेटरी, ठाणे (एक एनएबीएल माटयताप्राप्त आडण 

एमओईएलसीसी माटयताप्राप्त प्रयोगशाळा) मातीचे नम ने सुंकलन आडण डवशे्लषणासाठी कायारत होते. 

मातीची वैडशष्ट्टे्य अभ्यासण्यासाठी प्रस्ताडवत सुंरेखनाच्या दोटही बाजूुंच्या 500 मीटरच्या आत वेगवेगळया 

भूमी वापराची (वन, शेती व डनवासी) मातीचे चार (4) नम ने गोळा केले गेल.े 

मृदा डवशे्लषणामध्ये असे कदसून आले आह ेकी डनवासी माती वगळता बाकीची माती ककडचत आम्ल धमी 

पीएच असलेली आह.े पोषक तत्तवाुंच्या उपलब्लधतेच्या बाबतीत मातीची ग णवत्ता मालक आह.े वनिेत्र व 

शेती िेत्राच्या त लनते डनवासी िेत्राच्या मातीमध्ये कमी प्रमाणात नाय्ोजन, लॉस्लरस आडण सेंकद्रय पदाथा 

आहते. मयााकदत जातींच्या शेतडपकाुंसाठी मातीची ग णवत्ता चाुंगली आह ेपरुंत  नाय्ोजन, लॉस्लरस आडण 

सेंकद्रय पदाथाांची भर घातल्यास जडमनीची स पीकता स धारण्यास आडण डवडवध प्रकारची शेतडपके घेण्यास 

मदत होईल. 

E.8.6 हवामान 

मागील हवामानातील आकडवेारीवरून असे कदसनू आल ेआह ेकी सरासरी दनैुंकदन जास्तीत जास्त तापमान 

34.4 डडग्री सेडल्सअस तापमानासह मे हा सवाात उष्ट्ण मडहना आह ेआडण सरासरी ककमान तापमान 17.3 

डडग्री सेडल्सयसह जानेवारी हा सवाात थुंड मडहना नोंदला गेला आह.े अभ्यास िते्रात सामाटय वार्थषक 

पजाटयमान 1900 डममी ते 2600 डममी पयांत असतो आडण 1981 ते 2010 या कालावधीत सरासरी वार्थषक 

पाऊस 1874.6 डममी इतका होता. 

दखेरेखीच्या कालावधीत (ऑक्टोबर ते डडसेंबर २०२०) कमाल तापमान 36.2 डडग्री सेडल्सयस व ककमान 

तापमान 19 डडग्री सेडल्सयस नोंदवल े गेले. कमाल सापेि आद्राता 93.5% आढळली तर ककमान सापेि 

आद्राता 16.6% इतकी होती. या कालावधीत एकूण पाऊस 155.3 डममी होता. 

E.8.7 वातावरणीय वाताची ग णवत्ता 
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अभ्यास िेत्रामध्ये सभोवतालच्या हवेच्या ग णवत्तेचे परीिण करण्यासाठी सहा सॅम्पशलग स्टेशनची 

स्थापना केली गेली. सभोवतालच्या हवेच्या ग णवत्तेच्या दखेरेखीसाठी सीपीसीबीच्या मागादशाक सूचनाुंच े

अन सरण करून दखेरेखीची रठकाणे डनवडली गेली ज्यायोगे अभ्यासाच्या िेत्रामधील वातावरणीय 

वातावरणाच्या पररदशृ्याची एकुं दर कल्पना येईल. परीिण केलेल्या रठकाणी वातावरणीय हवेची ग णवत्ता 

राष्ट्रीय मानकाुंपेिा जास्त नाही आडण मयाादमेध्येही नाही. एसपीय आरच्या प्रस्ताडवत सुंरेखणात वायू 

उत्सजानाच ेकोणतहेी औद्योडगक स्रोत पाळले जात नाहीत. मॅटय अल मॉडनटरींग नेटवका द्वारे तयार केलेल्या 

अभ्यासाच्या हवेच्या ग णवत्तेच्या आकडवेारीचा अभ्यास अभ्यासाच्या िेत्रावरील दखेरेखीच्या तारखेन सार 

एक्यूआय गणना करण्यासाठी केला गेला आह े आडण असा डनष्ट्कषा काढला जाऊ शकतो की िेत्राच्या 

दखेरेखीच्या कालावधीतील हवेची ग णवत्ता 69% समाधानकारक होती तर 30% वेळ िेत्राच्या दखेरेखीच्या 

कालावधीची हवा ग णवत्ता चाुंगली होती आडण दखेरेखीच्या कालावधीतील 3% वेळी हवामान मध्यम 

प्रदडूषत होते. 

E.8.8 सभोवतालची आवाज पातळी 

अभ्यासाच्या िेत्रातील पार्श्ाभूमीच्या आवाजाच्या पातळीचे मूल्याुंकन करण्यासाठी सभोवतालच्या ध्वनी 

दखेरेखीचे आयोजन सहा रठकाणी केल ेगेले. कदवसाची आडण रात्रीची समत ल्य आवाज पातळी असे दशाडवत े

की सभोवतालच्या ध्वनीची पातळी डनवासी आडण शाुंततेच्या िेत्राच्या डनधााररत ध्वनी मानकाुंच्या आत 

आह.े कदवसाच्या वेळी [54.3 डीबी (ए)] चे जास्तीत जास्त समत ल्य आवाज पातळी नोंदली गेली आडण 

रात्रीच्या वेळी [43.9 डीबी (ए)] क कस ेगावात (एनक्यू 3) येथे नोंदली गेली. अभ्यासाच्या िेत्राची मोजली 

जाणारी आडण मोजलेली मूल्ये सूडचत करतात की सभोवतालच्या ध्वनीची पातळी ठरलेल्या मयाादपेेिा 

जास्त नाही. 

E.8.9 भतूलावरील पाणी 

नोव्हेंबर 2020 मध्ये एकदा नदी व तलावाुंचा अुंतभााव असलेल्या 6 रठकाणाहून भूतलावरील पाण्याच े

नम ने (अचानक जाऊन घतेलेले नम ने) गोळा केल े गेल े आडण प्रमाडणत पद्धती आडण कायापद्धतीन सार 

भौडतक, रासायडनक आडण बॅक्टेररयोलॉडजकल पॅरामीटसाचे डवशे्लषण केले. पृष्ठभागाच्या पाण्याचे पीएच 

मूल्ये 7.1-7.9 च्या दरम्यान आहते जे 8.5 च्या टौलरटसच्या मयाादते आहते. पाण्याची थोडी िारता या 

प्रदशेाच्या िारीय मातीशी सुंबुंडधत असू शकते. डवसर्थजत ऑडक्सजन (डीओ) ची पातळी 5.9-6.8 

डमलीग्राम / ली च्या शे्रणीमध्ये असल्याचे आढळले. बीओडीचे प्रमाण 2.1-2.9 डमलीग्राम / ली पयांत असत े

तर सीओडी शे्रणी 8.1-18.2 डमलीग्राम / ली असते. बीओडीची मूल्ये सूडचत करतात की पाण्यामध्ये 

ऑडक्सडीझ करण्यायोग्य सेंद्रीय सामग्रीची जास्त प्रमाणात पररणामी ऑडक्सजनची मागणी वाढते आडण 

त्याद्वारे ऑडक्सजनची पातळी डवसर्थजत होते. नदी पाण्याच्या बीओडी पातळीचे कारण नदी पाण्याच्या 

शेतीच्या शेतातील खताुंचा वापर तसेच आजूबाजूच्या पररसरातील औद्योडगक उपक्रमाुंना कदले जाऊ शकते. 

क्लोराईड आडण सल्लेटचे प्रमाण अन क्रमे 19-880 डमलीग्राम / ली आडण 21-440 डमलीग्राम / ली होते. 
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कॅडल्शयमची सामग्री 16-150 डमलीग्राम / ली दरम्यान डभन्न असत,े मॅग्नेडशयम 5-87 डमलीग्राम / ली 

दरम्यान असते. सवा नम टयाुंमधील लोहाची पातळी 0.06 डमलीग्राम / ली पेिा कमी होती तर आसेडनक, 

क्रोडमयम, कॅडडमयम, ताुंबे, मॅंगनीज, जस्त आडण पारा शोधण्यायोग्य मयाादपेेिा कमी आढळले आहते. सवा 

नम टयाुंमध्ये लेकल कॉडललॉमा दखेील उपडस्थत आहते 

E.8.10 भजूल 

भगूभाातील पाण्याची खोली: अभ्यास िेत्रात माटसूनपूवी  पाण्याच्या पातळीची खोली (मे -२०१२) २ ते 5 

एमबीजीएल 5 ते 10 एमबीजीएल दरम्यान नोंदली गेली आह े तर अभ्यास िेत्राच्या प्रम ख भागामध्ये 

माटसून नुंतरची पाण्याच्या पातळीची खोली (नोव्हेंबर २०११) २ ते 5 एमबीजीएल दरम्यान नोंदली गेली 

आह.े 

भजूल श्रणेी: सीजीडब्लल्यूएच्या वगीकरणान सार, प्रस्ताडवत स्परमधून जाणारे सवा ताल का स रडित प्रवगाात 

येतात. 

भगूभाातील पाण्याची ग णवत्ता: नोव्हेंबर 2020 मध्ये एकदा हाताने चालवलेल्या नडलका (हात-पुंप) 

असलेल्या 6 रठकाणाुंवरुन पाण्याचे नम ने गोळा केले गेले आडण प्रस्थाडपत मानक पद्धती आडण 

कायापद्धतीन सार भौडतक, रासायडनक आडण बॅक्टेररयोलॉडजकल पॅरामीटसाचे डवशे्लषण केले. भूगभाातील 

पाण्याचे भौडतक-रासायडनक ग ण भारतीय पेयजल मानकाुंन सार (IS 10500: २०१२) आडण मानवी 

वापरासाठी योग्य असलेली मयाादा माटय करतात. 

E.8.11 पयाावरणीय आडण जवैडवडवधता 

फ्लोराचा चत भ ाज अभ्यास: प्रस्ताडवत सुंरेखनाच्या सुंपूणा भागामध्ये वेगवेगळया भूमी वापराचा समावेश 

आह;े वन, जुंगल जमीन, मानवी वस्ती, शेती जमीन इ. 19.12.2020 ते 23.12.2020 दरम्यान सवेिण 

करण्यात आल.े वनस्पतींसाठी सॅम्पशलग क्वाड्रटे पद्धत वापरली जात होती. झाडाुंसाठी 10x 10 मी, झ डूप 3x 

3 मी तर वनौषधी आडण गवत 1x 1 मीटर आकाराचे चौरस वापरले गेले. एकूण 25 चौरस तयार केले गेल े

आडण प्रजातींची वारुंवारता, घनता डवप लता, डवडवधता डनदशेाुंक इ. मोजले गेले. वृिाुंच्या आकडवेारीच े

डवशे्लषण असे दशाडवते की टेक्टोना गँ्रडडसच्या नुंतर बाभूळ ररडसलीलॉर्थमस सहा जागाुंपैकी सवाात जास्त 

प्रजाती होती. वृि प्रजातींमध्ये टेक्झोना गॅ्रडटडसची घनता दखेील सवाात जास्त नोंदडवली गेली आडण 

त्यानुंतर बाभूळ ररक्य डललॉर्थमस. 

झ डूप थर डटेाचे डवशे्लषण केल्यावर असे आढळले की सवाात वारुंवार आडण प्रबल झ डूप प्रजाती कॅलो्ोडपस 

प्रोसेरा आडण कॅडसया डसएडमया या सहा नम न े असलेल्याुंपैकी आहते. वनौषधीच्या थराच्या 

आकडवेारीवरून असे कदसनू आले आह ेकी सवा सहा रठकाणी, बहुतेक वेळा आडण प्रबळ औषधी वनस्पती 
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प्रजाती आहते, सवा सहा नम ने असलेल्या सायनोडॉन डकॅ्टीलन आडण डडॅक्टलॉक्टेडनयम मेडस््कम या सहा 

प्रजातींमध्ये ही प्रजाती दखेील घनदाट प्रजाती असल्याच ेआढळून आले. 

वन जमीनीच े डवडवधीकरण: प्रस्ताडवत प्रकल्पात 119.4411 हके्टर वन जमीनीच े डवचलन आह,े ज्यात 

आरडित वन (40.6%), सुंरडित जुंगल (41.1%), कलम-35 forest वन (18.0%) आडण मॅंग्रोव्ह लॉरेस्ट 

(0.3%) याुंचा समावेश आह.े प्रस्ताव November नोव्हेंबर २०२० रोजी अपलोड करण्यात आला आह े

(एलसी प्रस्ताव क्रमाुंक एलपी / एमएच / रॉड / 53857 / २०२०) आडण राज्य सरकारकड ेयाची तपासणी 

चालू आह.े 

खारल टी: स्परच्या सुंरेखनात खारल टीच ेजुंगल आढळले नाही. तथाडप, काडशद कोपर गावात खारल टी 

लॉरेस्टचा (0.362 हके्टर) छोटा त कडा आह ेजेथ ेएनएच-8 (नवीन एनएच-48)) सह इुंटरचेंज प्रस्ताडवत 

आह े (स्परच्या 1.8 ककमी). तथाडप, इुंटरचेंजच्या बाुंधकामाम ळे खारल टीवर कोणताही पररणाम होणार 

नाही. 

जीवरचनाः प्रकल्प िेत्रातील प्रत्यि दखेरेख, भागधारकाुंचा सल्ला, डहाणू डवभाग, ठाणे डवभाग आडण 

अडलबाग डवभागातील वन काया योजनाुंचा आढावा, त ुंगारेर्श्र वटयजीव अभयारण्य व वटयजीव 

व्यवस्थापन आराखडा आडण प्रकाडशत साडहत्य यावर आधाररत आह.े दाखल केलेल्या भेटीदरम्यान काही 

पिी वगळता वटयजीवाुंचे प्रत्यि दशान झाले नाही. म्हणून स्थाडनक लोक आडण सुंबुंडधत वनडवभागाकड े

सुंपका  साधला गेला आडण वटय जीवनाची माडहती गोळा केली गेली. ह े लिात घतेले गेले की जे बलर 

झोनमध्ये येतात त्या भागात अन सूचीत प्रजाती -1 आढळल्या. प्रस्ताडवत सुंरेखनाच्या बलर झोनमध्ये 

एकूण 24 अन सूचीत प्रजाती -1 नोंदवल्या गेल्या आहते. 

सुंरडित िते्र:े प्रस्ताडवत स्पर कोणत्याही सुंरडित भागातून जात नाही आडण त े त ुंगारेर्श्र वटयजीव 

अभयारण्याच्या सीमेपासून 0.698 ककमी अुंतरावर आह.े त ुंगारेर्श्र वटयजीव अभयारण्यची अुंडतम 

ईएसझेड अडधसूचना [एसओ .3250 (ई)] 11 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रकाडशत झाली आह.े प्रस्ताडवत 

एक्सपे्रसवे ईएसझेडच्या बाहरेील म्हणजेच ईएसझेडच्या सीमेपासून 0.275 कक.मी. अुंतरावर आह.े 

प्रस्ताडवत सुंरेखन माथेरान ईएसए मधून ककमी 71+532 ते 75+426 (दोटही बलर आडण इको-सेटसेरटव्ह 

झोन) आडण ककमी 77+115 ते ककमी 77+691 (केवळ बलर झोन) पयांत जाते. माथेरान ईएसझेडच्या 
मॉडनटररग कडमटीने 16 एडप्रल 2013 च्या माथेरान ईएसझेडच्या पत्राद्वारे एसपीआर सुंरेखनास माटयता 

कदली आह.े तथाडप, मुंजूर केलेल्या टीओआरमध्ये एमओईएलसीसीने स चडवल्यान सार, 24 नोव्हेंबर 2020 

रोजी नवीन अजा सादर केला गेला असून त्याची तपासणी चालू आह.े  

E.8.12 कोस्टल रेग्य लशेन झोन (सीआरझडे) 



महाराष्ट्र राज्यातील वडोदरा - म ुंबई द्र तगती मागााच्या म ख्य आखणीच्या ककमी 26.582 

(स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 0+000) पासनू स रू होणार् या व व एमएमआरडीएच्या 

मल्टी-मोडल कॉररडोर सोबतच्या प्रस्ताडवत जुंक्शन (स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 

79+783) ला सुंपणार् या 8-पदरी स्परची डवकास पररयोजना 
         तारीख: 2021 जाने 

 

                                                                        Page 12 of 27         
 

प्रस्ताडवत व्हीएमई-एसपीआर तानसा नदी (19°29’04.11”N 72°54’53.04”E), भातसा नदी 

(19°18'0.27 "N 73°10'37.45" E) आडण काळू नदी (19°17'14 .17 "N 73°11'20.01"E), जे सीआरझेड 

अडधसूचना अुंतगात डनयमन केले गेले आहते. सीआरझडे अडधसूचना २०११ वर आधाररत नॅशनल सेंटर 

लॉर अथा सायटस स्टडीज (एनसीईसीएस), डतरुअनुंतप रम याुंनी सीआरझेड नकाशा व अहवाल तयार केला 

आह.े एनसीईएसई आता ठाणे आडण पालघर डजल्ह्यातील कोस्टल झोन मॅनजेमेंट प्लॅन (सीझेडएमपी) वर 

आधाररत (एमओईएलसीसीने मुंजूर) केले 28.02.2019 रोजी. 

E.8.13 प रातत्व स्थळ: 

प्रस्ताडवत द्र तगती मागााच्या दोटही बाजूुंना 300 मीटरच्या आत प रातत्व स्थळ नाहीत. 

E.8.14 सामाडजक-आर्थथक रूपरेखा 

प्रस्ताडवत सुंरेखन महाराष्ट्र राज्यातील 6 ताल क्यातील (वसई, वाडा, डभवुंडी, कल्याण, अुंबरनाथ आडण 

पनवेल) 68 गावाुंतून, जात आहते. खाजगी जमीन सुंपादनाबाबतीत 68 गावाुंपैकी 62 गावे बाडधत होत 
आहते. 

 

एकूण लोकसुंख्या: वसई, कल्याण आडण अुंबरनाथ तहसीलमधील एकूण 68 बाडधत गावाुंपैकी ११ गावे 

महानगरपाडलका / काउडटसल अुंतगात येतात. या गावाुंच्या लोकसुंखेचा तपशील स्वतुंत्रपणे उपलब्लध नाही. 

उवाररत 57 गावाुंची एकूण लोकसुंख्या, 63,383 असून त्यापैकी 32,252 प रुष आडण 31,131 मडहला आहते. 

अन सूडचत जाती (अन सूडचत जमाती) आडण अन सूडचत जमाती (एसटी) घटकाुंची सुंख्या अन क्रमे 2,418 

आडण 23,526 आह.े 

 

कायाबलाची डवभागणी: सवासाधारणपणे एकूण बाडधत लोकसुंख्येपैकी 43.64 %टके्क लोक काम करीत 

आहते. बहुतके कायाबल म ख्य कामगाराुंच्या (एकूण कामगाराुंच्या 74.19%) प्रवगाातील आहते. एकूण 

बाडधत लोकसुंख्येपैकी स मारे 55.36% कामगार नसलेले आहते. एकूण म ख्य कामगाराुंपैकी स मारे 54.66% 

शेती उत्पादनात ग ुंतलेली आहते आडण त्यापैकी 24.6% शेतकरी आहते. वाढत्या औद्योडगकीकरणाम ळे बरेच 

लोक (42.92%) शहराुंमध्ये इतर कामात ग ुंतले आहते 

E.9  अपडेित पयाावरणीय आघात आडण शमनाच ेउपाय  
 

प्रकल्पाच्याच्या कामादरम्यान अपेडित पयाावरणीय आघात आडण त्याुंच्या शमनासाठी डशलारस 

केलेल्या उपायाुंचा साराुंश Table - E.3 मध्ये दणे्यात आला आह.े 

 

Table - E.3 प्रकल्पाच्या कामादरम्यान अपेडित पयाावरणीय आघात आडण त्याुंच्या शमनासाठी 

डशलारस केलेल्या उपायाुंचा साराुंश 
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िते्र आघात शमनासाठी उपाय 

बाुंधकामाचा टप्पा 

भौगोडलक व 

भूरचना  

 उत्खनन आडण बाुंधकामाम ळे 

जडमनीच्या अडस्तत्वातील 

सुंरचनते बदल. 

 खाणकामाम ळे भौगोडलक 

सुंरचनेवर पररणाम  

 अडनयुंडत्रत उत्खननाम ळे पाणी 

साठून रोग उत्पत्ती व प्रसार 

 बाुंधकाम डशडबराची स्थापना  

 पूवाडनयोडजत रठकाणीच खड्ड े घेण्याची परवानगी 

द्यावी. 
 लक्त १ मीटर खोलीचा खड्डा घेण्यास परवानगी 

द्यावी व सदरच ेखड्ड ेनुंतर ब जवण्यात यावेत. 
 माटयताप्राप्त आडण परवानाधारक खाणीमधूनच 

बाुंधकाम साडहत्य खरेदी करण्यात यावे. 
 भूकुं पाचा पररणाम रोखण्याकररता योग्य त े

भूकुं पअवरोधक सुंकल्पन वापरण्यात याव.े 

माती   शेत जडमनीतील वरच्या थरातील 

स पीक मातीचे न कसान  

 जडमनीची धूप आडण प्रदषूण  

 जडमनीची धूप टाळण्याकररता पाण्याचा योग्य 

डनचरा, भरावाची योग्य दबाई आडण उतार 

डस्थरतेचे काम कराव.े 

 खड्ड्ड्याच्या पृष्ठभागावरची १५ सेंटीमीटरचा 

मातीचा थर बाजूला काढून काम पूणा झाल्यानुंतर तो 

प नस्थााडपत करावा. 

 योग्य ते डनयोजन करून वुंगण,तेल,डवतळलेले डाुंबर 

जडमनीवर साुंडणार नाही याची काळजी घ्यावी.  

 इुंधन भरती व वाहनध लाईच्या रठकाणी वुंगण,तेल 

इुंटरसेप्टर बसवण्यात यावेत. 
 बाुंधकाम डशडबराच्या रठकाणचा वाहनतळ डवटाुंचे 

त कड े १५०डममी आडण डसमेंट कॉंक्रीटचा थर ७५ 
डममी वापरून जल प्रडतबुंधक बनवावा.  

भूवापर   द्र तगती महामागााच्या 

बाुंधकामाम ळे रस्ता रुुंदीच्या 

िेत्रातील जडमनीच्या वापरातील 

बदल  

 भूसुंपादनाम ळे शेतजमीन, वन 

जडमनीच्या िेत्रलळात घट  

 उत्खननातनू डनघालेल्या साडहत्याचा प्रकल्पाच्या 

कामात प नवाापर करण्यात यावा. 
 बाुंधकामादरम्यान डनघाललेा राडारोडा पूवीच 

डनडित केलेल्या रठकाणी टाकण्यात यावा. 

 कचराभूमीचे जैडवक दषृ्ट्ट्या प नस्थाापन कराव.े 

 बाुंधकाम मज राुंच्या अडनयुंडत्रत वसाहती 

टाळण्यासाठी बाुंधकाम डशडबर बाुंधण्यात यावेत. 

 बाुंधकामाशी सुंबुंडधत सवा प्रकक्रया रस्तारुुंदीच्या 

मयाादतेच करण्यात याव्यात. 
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िते्र आघात शमनासाठी उपाय 

पाणी डनचरा व 

व्यवस्थापन  

 भरावाच्या रस्त्याम ळे पाण्याच्या 

डनचरा करणाऱ्या जाळयावर 

वाईट पररणाम  

 प्रस्ताडवत आखणीम ळे दोन तळी 

पूणातः व दोन तळी अुंशतः 

बाधीत होत आहते  

 पाण्याच्या डनचरा आडण प्रवाहावर होणारा पररणाम 

कमी करण्याकरता 13 मोठे पूल, 21 लहान पूल, 
230 मोर् याुंचे बाुंधकाम द्र तगती महामागााच्या 

कामात प्रस्ताडवत आह.े 
 ह ेस डनडित केले गेले आह ेकी प्रस्ताडवत एक्सपे्रसवे 

सुंरेखनाला ओलाुंड्ड्णार् या सवा प्रथम आडण डद्वतीय 

म ख्य प्रवाहाुंना ओलाुंडण्यासाठी आवश्यक प डलया, 
ककरकोळ पूल आडण म ख्य पूल बाुंधण्यात येणार 

आहते. वरील सवा पूल ह े२०% जादा डडस्चाजाची 

िमता असलेले प्रदान करण्याची तरतूद केली आह.े  
 सवा पूलाुंचे १०० वषााच्या आडण सवा मोर् याुंचे ५० 

वषााच्या ररटना कालावधीसाठी सुंकल्पना करण्यात 

आली आह.े  

 प्रस्ताडवत द्र तगती महामागा आडण जलस्त्रोताुंच्या 

मध्ये प्रवाहाबरोबर येणारा गाळ टाळण्यासाठी गाळ 

प्रडतबुंधक क ुं पण बाुंधण्यात याव.े  

 द्र तगती महामागााच्या साईडपट्टी आडण कडलेा 

द तलाा गटार प्रस्ताडवत आह.े 

पाणी वापर   प्रकल्प बाुंधकामासाठी पाण्याच्या 

वापराम ळे स्थाडनक जलस्त्रोतावर 

होणारा पररणाम 

 बाुंधकामाकररता अडस्तत्वातील जलस्त्रोतातील 

पाण्याचा कमीत कमी वापर करण्यात यावा.  

 कुंत्राटदाराने बाुंधकामाकररता लागणाऱ्या पाण्याची 

अशी सोय करावी की जेणेकरून आजूबाजचू्या 

सम दायाुंच्या पाण्याच्या उपलब्लधतेवर व 

पाणीप रवठ्यावर कोणताही पररणाम होणार नाही.  

 पाणी उपलब्लध नसल्यास जर कूपनडलका बाुंधायच्या 

असतील तर भूजल डवभागाची पूवापरवानगी 

कुं त्राटदाराने घेणे आवश्यक आह.े 
 बाुंधकामादरम्यान पाणी कमीत कमी वाया जाईल 

याचा पूणा प्रयत्न करावा. 

जल ग णवत्ता  

 

 बाुंधकाम िेत्रातून वाहणाऱ्या  गाळाचे प्रमाण कमी करण्याकररता प्रडतबुंधक क ुं पण 
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िते्र आघात शमनासाठी उपाय 

पाण्यात गाळ वाढल्याने 

जलस्त्रोताुंच्या गढूळपणात 

होणारी वाढ    

 बाुंधकाम डशडबरातून यणेाऱ्या 

साुंडपाण्याम ळे होणारे पाण्याचे 

प्रदषूण  

 बाुंधकामात होणाऱ्या 

फ्लायअॅशच्या वापराम ळे होणारे 

पाण्याचे प्रदषूण  

क ुं पण बसवण्यात याव.े 
 तरुंगणारे तेल/वुंगण थाुंबडवण्याकररता आडण वेगळे 

करण्याकररता ऑइल इुंटरसेप्टर बसवण्यात यतेील. 
 बाुंधकामडशडबराकररता बुंकदस्त साुंडपाणी 

प्रकक्रयाकें द्राची डशलारस करण्यात आलेली आह.े  
 सवा बाुंधकाम केवळ कोरड्या हुंगामातच केल ेजाव.े 
 IRC:SP:58 मानकान सार फ्लाय अँशचा वापर 

रस्त्याच्या भरावात सॅंडडवच पद्धतीने करणे 

प्रस्ताडवत आह.े 
 टोल प्लाझा, मागााच्या बाजूच्या सोयीस डवधा व 

एक्सपे्रस वे वर रेन वॉटर हावेशस्टग स््क्चसा 

प्रस्ताडवत आहते. 

 इुंधन साठा व वाहन ध ण्याची रठकाणे जवळच्या 

जलस्त्रोतापासून कमीत कमी ५०० मीटर अुंतरावर 

बाुंधण्यात यावीत. 
 डनयडमत शमन उपायाव्यडतररक्त पयाावरणीय 

दखेरेख कायाक्रमान सार बाुंधकाम आडण 

सुंचालनादरम्यान जल ग णवत्ता डनयडमतपणे 

तपासण्यात यावी जेणेकरून शमन ऊपायाुंची 

पररणामकारकता तपासता येईल. 

हवा ग णवत्ता   बाुंधकाम आडण रस्त्यावरील 

वाहत कीम ळे होणाऱ्या ध ळीच्या 

उत्सजानाने हवेच्या ग णवत्तेत 

होणारी घट  

 बाुंधकामाच्या उपकरणातनू आडण 

वाहतूकवदाळीमधून डनघणाऱ्या 

ध राने घसरणारी हवेची ग णवत्ता  

 हॉट डमक्स प्लाुंट आडण स्टोन 

क्रशर मधून डनघणार् या 

उत्सजानाम ळे घसरणारी हवेची 

ग णवत्ता  

 बाुंधकाम साडहत्याचे उत्सजान टाळण्याकररता त े

बुंकदस्त रठकाणी साठवण्यात याव.े 
 माती,वाळू,दगड वाहून नेणारे ्क त्यातील सामान 

साुंडू नये म्हणून पूणातः झाकून नेण्यात याव.े 
 वाहतूकवदाळीम ळे धूळ उडू नये याकररता मानवी 
वसाहतींच्या जवळ मातीच्या रस्त्यावर पाण्याचा 

लवारा मारण्यात यावा. 
 प्रदषूण डनयुंत्रणाचे उपाय केलेल्या व लॅडब्रक कलल्टर 

डवथ मडल्टपल वेट स्क्रबर असलेल्या हॉट डमक्स 

प्लाुंटचाच वापर करण्यात यावा आडण त्या 
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रठकाणचा साडहत्य प रवठा करणारा भाग पूणात: 
झाकलेला असावा. 

 हवेच्या ग णवत्तेवर होणारा वाईट पररणाम कमीत 

कमी करण्याकररता स्टोनक्रशरसाठी कोरड्या आडण 

ओल्या प्रकारच्या सुंय क्त डनयुंत्रण युंत्रणेची डशलारस 

करण्यात यते आह.े 
 हॉट डमक्स प्लाुंट आडण स्टोन के्रशर ह े मानवी 

वसाहत व सुंवेदनशील भागाुंपासून ककमान पाचशे 

मीटर अुंतरावर असावते. 
 डनयडमत शमन उपायाव्यडतररक्त पयाावरणीय 

दखेरेख कायाक्रमान सार बाुंधकाम आडण 

सुंचालनादरम्यान हवेची ग णवत्ता डनयडमतपणे 

तपासण्यात यावी जेणेकरून शमन ऊपायाुंची 

पररणामकारकता तपासता येईल. 

ध्वडन पातळी 

Noise level 

 बाुंधकामात वापरले जाणाऱ्या 

उपकरण व वाहतूकवदाळीम ळे 

होणारी ध्वनी पातळीतील वाढ 

 बाुंधकाम डशबीर आडण बाुंधकाम मज राुंसाठीची 

तात्प रती शेड ही बाुंधकाम िेत्रापासून आडण 

रस्त्याच्या वाहतूक वदाळीपासून दरू ठेवण्यात यावी. 
 प्रडतबुंधात्मक उपाय म्हणून उच्च ध्वनीपातळीच्या 

रठकाणी काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याुंना वैयडक्तक 

स रिा उपकरणे दणे्यात येतील. 
 कमीत कमी आवाज करणारी बाुंधकाम उपकरणे 

वापरण्यात यावीत.  
 स्थायी बाुंधकाम उपकरणे मानवी वसाहतीपासून 

कमीत कमी ११३ मीटर अुंतरावर ठेवण्यात यावीत.  

 स्थायी बाुंधकाम उपकरणे शाुंतता िेत्रापासून कमीत 
कमी २०० मीटर अुंतरावर ठेवण्यात यावीत.  

 रडहवासी िेत्रातील बाुंधकाम शक्यतो कदवसाच 

करण्यात याव े जेणेकरून स्थाडनक रडहवाशाुंना 

कमीत कमी त्रास होईल. 
 शाुंतता िेत्रात इुंटरचेंजवर ३०० मीटर द तलाा, 
पूलावर २०० मीटर द तलाा, ्कवाहनतळाच्या 
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५०० मीटर एका बाजूस, सोयी-स डवधारठकाणाच्या 
(ए प्रकार) ५०० मीटर एका बाजूस, सोयी-
स डवधारठकाणाच्या (बी प्रकार) १५० मीटर एका 
बाजूस ध्वडन प्रडतरोधक बसवण्यात यावेत. 

 डनयडमत शमन उपायाव्यडतररक्त पयाावरणीय 

दखेरेख कायाक्रमान सार बाुंधकाम आडण 

सुंचालनादरम्यान ध्वडन पातळी डनयडमतपणे 

तपासण्यात यावी जेणेकरून शमन ऊपायाुंची 

पररणामकारकता तपासता येईल. 

प्राणी, झाड े व 
जुंगल  

 प्रस्ताडवत प्रकल्पात अुंदाजे 

लेरलार समाडवष्ट आह.े 

119.4411 हके्टर वनजमीन 

आडण साधारणपणे घट. 

60,624 क्रमाुंक. झाडे (वन-

भूमीतील झाड े – 19,108 

आडण वन-जमीनीत झाड–े 

41,516) झाड ेतोडल्याने आडण 

वनजमीन वळती केल्याने 

प्राण्याुंच्या प्रजातींचा  नष्ट 

होणारा अडधवास  

 

Note: वनखात्याबरोबर सुंय क्त 

मोजणी पूणा झाल्यानुंतर तोडाव्या 

लागणाऱ्या झाडाुंची सुंख्या 

अद्यावत करण्यात येईल. 
  

 वनजडमनींचे लेरलार करण्यासाठी वन मुंजूरी 

 प्रॉब्लल्यूच्या काठावर उभ्या असलेल्या रुुंदीच्या 

बाहरेील झाड ेवाचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल 

 69,680 झाड े आडण 40,098 क्र. ग्रीनबेल्ट 

डवे्हलपमेंट योजनेंतगात हजेची लागवड प्रस्ताडवत 

आह े

 119.4411 हके्टर वनिेत्राचे न कसान 

भरपाईसाठी वनीकरण अुंतगात सूचडवलेले 

वृिारोपण 2,39,000 झाड ेअसतील. तथाडप, हा 

आकडा वनडवभागाद्वारे डनडित केला जाईल. 

 कुंत्राटदाराकडून काया दलाला वटयजीव जागरूकता 

आडण पयाावरण सुंरिण प्रडशिण कदले जाईल आडण 

रु. ईएमपी बजेटमध्ये प्रडशिणासाठी 32 लाख 

रुपये प्रस्ताडवत आहते.जळणाकररता होणारी 

वृितोड टाळण्याकररता कुं त्राटदाराने बाुंधकाम 

मज राुंना स्वयुंपाकाचा गॅस प रवावा. 
 जैव अडभयाुंडत्रकी उपायाुंचा वापर करून जडमनीची 

धूप थाुंबवण्यात यावी. 
 बाुंधकाम डशडबराच्या रठकाणी मोकळया जागेत 

कोणीही आग पेटवणार नाही याची कुं त्राटदारान े

काळजी घ्यावी जेणेकरून सभोवतालच्या जुंगलात 

आग पसरून वटयजीवाुंना द खापत होणार नाही. 
 उपकरणाुंची आडण वाहनाुंची डनयडमत दखेभाल 



महाराष्ट्र राज्यातील वडोदरा - म ुंबई द्र तगती मागााच्या म ख्य आखणीच्या ककमी 26.582 

(स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 0+000) पासनू स रू होणार् या व व एमएमआरडीएच्या 

मल्टी-मोडल कॉररडोर सोबतच्या प्रस्ताडवत जुंक्शन (स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 

79+783) ला सुंपणार् या 8-पदरी स्परची डवकास पररयोजना 
         तारीख: 2021 जाने 

 

                                                                        Page 18 of 27         
 

िते्र आघात शमनासाठी उपाय 

द रुस्ती करून ध्वडन पातळी माटय मयाादते ठेवण्यात 

यावी.  

 ध्वडन पातळीत वाढ करणाऱ्या कामाुंना रात्री 

करण्यास प्रडतबुंध करण्यात यावा.  

प्रडतबुंडधत िेत्र  

 

 सदरचा प्रस्ताडवत द्र तगती 

महामागा कोणत्याही राष्ट्रीय 

उद्यान, वटयजीव अभयारण्य, 

राखीव सुंवधान आडण राखीव 

सम दाय इत्यादी मधून जात 

नाही. त्याम ळे कोणताही थेट 

पररणाम सुंभवत नाही . 
 प्रस्ताडवत स्पर सुंरेखन माथरेान 

इको सेडटसरटव्ह झोन मध्ये दोन 

कक.मी. 71.532 ते 75.426 ते 

ककमी 77.115 ते ककमी 

77.691 दरम्यान दोन रठकाणी 

हस्तिेप करीत आह.े 

 प्रस्ताडवत द्र तगती 

महामागााम ळे वटयजीवाुंच्या 

हालचालींना अडथळा येऊ 

शकतो त्याम ळे पूल, मोर् या, 
भ यारी मागा ही वटयजीवाुंच्या 

हालचालीच्या दषृ्टीने महत्वाची 
बाुंधकामे आहते.  

 ज टया एनएच -48 वर, त्याच्या समाुंतर ककवा 

प्रस्ताडवत एक्सपे्रसवेवर (व्हीएमई-स्पर) जवळ 

वटयजीवाुंचा मृत्यू झाल्याचा कोणताही अहवाल 

नाही. त्याम ळे प्रस्ताडवत एक्सपे्रस वेमध्ये वटय 

प्राण्याुंचा अपघात होण्याची शक्यता नाममात्र 

असण्याची शक्यता आह.े प ढे सुंपूणा एक्सपे्रस वेच्या 

आरओडब्लल्यू सीमेवर क ुं पण / शभत प्रस्ताडवत केली 

आह.े 

 माथेरानच्या पयाावरणाचे जतन करण्यासाठी या 

भागात 4.160 ककमी लाुंबीचा बोगदा प्रस्ताडवत 

आह े जो माथेरान इको सेडटसरटव्ह झोन खालून 

जाईल. बोगद्याचा प्रारुंभ आडण शेवटचा शबद ू

माथेरान ईएसझेडच्या बलर झोनच्या बाहरे आह.े 

माथेरान ईएसझेडच्या मॉडनटररग कडमटीन े 16 

एडप्रल 2013 रोजी माथेरान इको-सेडटसरटव्ह 

झोनमधून जाणार् या व्हीएमई-स्पर सुंरेखनास 

माटयता कदली. तथाडप, एमओईएलसीसीने 

स चडवल्यान सार, आधीची परवानगी 7 वषा ज नी 

असल्याने नवीन परवानगी डमळण्यासाठी प टहा 

अजा पाठडवला गेला आह.े 

 द्र तगती मागाावर १3 मोठे पूल, २1 छोटे पूल, 60 

जनावरे / हलकी व लहान वाहनाुंच्या भ यारी मागा 

प्रस्ताडवत आहते. याव्यडतररक्त, उटहाळी हुंगामात 

230 कल्व्हटा ग रेढोरे अुंडरपास / प्राण्याुंच्या 

क्रॉशसग म्हणून काया करतील. 

 वटयजीवाुंच्या हालचालीवर बाुंधकामादरम्यान 

दखेरेख करण्यात यावी आडण ते कोठे दषृ्टीस 

पडल्यास त्याची खबर ताबडतोब वनडवभागास 

द्यावी. 
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 सवा पयाावरणीय परवानग्यादरम्यान स चडवण्यात 

आलेल्या शमन उपायाुंचे  अन पालन करावे व  
पयाावरण व्यवस्थापन आराखडाच्या 

अुंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल डवडहत 

कालमयाादते वेळापत्रकान सार सादर करण्यात यावा. 

बोगदा  बोगद्याम ळे भौगोडलक सेरटगवर 

त्रास. 

 अस रडित बोगद्याच्या 

चेह ््याुंपासून दरू जाणे 

मातीच्या अत्यडधक िोभास 

कारणीभूत ठरू शकते. 

 बोगद्याच्या डनर्थमतीतनू तयार 

केलेला माक 

 बोगद्याम ळे भूडमगत गटार 

युंत्रणेत बदल. 

 उत्खनन केलेल्या बोगद्यातून 

जास्तीचे पाणी काढून टाकणे. 

 बोगद्यासारख्या बाुंधकाम 

कक्रयाकलापाुंम ळे आवाज आडण 

कुं पन पातळीत वाढ 

 बोगद्याच्या रठकाणी झाड ेजतन 

केल्याम ळे पररसराचे 

पयाावरणाचे रिण होत े

 डजओकलडजकल अभ्यासाचे सडवस्तर डवशे्लषण अस े

दशाडवते की स्पर सुंरेखनाच्या दरम्यान पाण्याचा 

सुंचय सापडत नाही आडण खडक कठोर आडण घट्ट 

आह े ज्याम ळे सुंरेखनावर पररणाम होणार नाही 

आडण ते बोगद्यासाठी स रडित आह.े 

 स््क्चरल भूगभाशास्त्र अभ्यासान सार ह े िेत्र 

बोगद्यासाठी चाुंगले आह.े 

 रेखाुंकन अभ्यास आडण अ ॅकक्वलर मॅशपग अस े

दशाडवते की ह े िेत्र बोगद्यासाठी स रडित आह े

आडण त्या पररसरातील कोणत्याही भूजल 

सुंचयावर पररणाम होणार नाही. 

 भू-तुंत्रज्ञानाच्या अहवालाच्या अुंडतम 

डशलारशीन सार बोगदा आडण उतार यासाठी 

डस्थरीकरण उपाय असतील. 

 मातीची धूप कमी करण्यासाठी काळजीपूवाक 

डनयोजन, कट व कलल ऑपरेशटसची वेळ आडण 

प नर्थवकास केले जातील. 

 बोगद्याच्या डनर्थमतीतनू तयार होणा्या मकचा 

प टहा उपयोग भरावाच्या कामात, तटबुंदी 

बाुंधकाम आडण इतर बाुंधकामाुंमध्ये केला जाईल. 

 ज्यादा पाण्याचे स्टोमावॉटर ड्रनेमध्ये सतत पुंशपग 

केले जाईल ज े शेवटी नैसर्थगक पाण्याच ेस्त्रोतमध्य े

सोडले जाईल.  

 पयाावरणीय दखेरेख कायाक्रमान सार आवाज आडण 

कुं पन दखेरेख आयोडजत केली जाईल. 

घनकचरा   बाुंधकामादरम्यान डनमााण 

झालले्या घनकचर् याम ळे माती व 

पाण्याच्या ग णवत्तेवर तसेच 

 साधारण सवा पॅकेजेसमध्य ेबाुंधकाम कामगाराुंकडून 

300 ककलो / कदवसाचे घरग ती कचरा तयार 

होईल, त्यापैकी बायोडडगे्रडेबल कचरा 120 ककलो 
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शेतीवर होणारा पररणाम  

 बाुंधकाम मज राुंनी डनमााण 

केलेल्या कचऱ्याम ळे जडमनीवरील 

पाण्याच्या व जडमनीतील 

पाण्याच्या ग णवत्तेवर तसेच 

शेतीवर होणारा पररणाम  

/ कदवस आडण उवाररत नॉन-बायोडडगे्रडबेल कचरा 

180 ककलो / कदवस आह.े बाुंधकाम मज राुंनी 

उत्पाकदत केलेल्या घरग ती कचर् याच्या 

व्यवस्थापनासाठी साइटवर “ररफ्यूज कुं टेनर” 

असतील आडण या कुं टेनरला दररोज ककमान एकदा 

तरी ररकामी करण्यात येईल आडण स्थाडनक 

अडधका्याुंच्या सल्ल्यान सार घनकचरा व्यवस्थापन 

डनयम, 2016 न सार त्याची डवल्हवेाट लावली 

जाईल. 

बाुंधकाम 

डशडबर  

 बाुंधकामासाठी आलेल्या 

मन ष्ट्यबळाकडून तसेच 

प रवठादाराुंकडून तात्प रत्या 

स्वरूपात होणारी डशडबर बाुंधणी  

 बाुंधकाम मज राुंच्या सुंख्येम ळे 

स्वच्छता व आरोग्याच्या दषृ्टीने 

सभोवतालच्या पररसरावर 

होणारा सुंभाव्य पररणाम 

 प रेसा डपण्याचा पाणीप रवठा, प्राथडमक आरोग्य 

स डवधा, स्वयुंपाकाकररता इुंधन असलेले तात्प रत े

बाुंधकाम डशबीर उभारण्यात यावे. 
 बाुंधकाम डशडबराकररता बुंकदस्त साुंडपाणी प्रकक्रया 

कें द्राची डशलारस करण्यात यते आहे. 
 बाुंधकाम मज राुंना स्वयुंपाकाकररता प रेसा इुंधन 

प रवठा केल्याची खात्री करावी जेणेकरून 

सभोवतालच्या पररसरातील वृितोड टाळता येईल. 
 कुंत्राटदाराने सवा स डवधाुंनी य क्त दवाखाना 

उभारावा. डतथे मजरू परवाटयातील शतीन सार 

आवश्यक डततकी खाटाुंची सुंख्या असावी. 

व्यवसाडयक 

आरोग्य स रिा  

 प रेशा आरोग्य आडण स रिा 

स डवधाुंअभावी बाुंधकाम 

मज राुंच्या आरोग्य व स रिा 

सुंबुंधी अडचणी 

 बाुंधकाम मज राुंना होणारे अपघात/धोके 
टाळण्याकररता ऑक्य पेशनल स रिा सुंडहतेतील 

तरत दीन सार प रेसे स रिा उपाय करण्यात यावते. 
 कुंत्राटदारामाला त नोंदणीकृत वैद्यकीय 

व्यावसाडयकाकडून बाुंधकाम डशडबराच्या रठकाणी 

दर मडहटयाला मज राुंची आरोग्य तपासणी करण्यात 

यावी. 
 कुंत्राटदार त्याच्या मज राुंकररता सवा डशडबराच्या 

रठकाणी तीन मडहटयातून कमीत कमी एकदा HIV / 

AIDS वर कायाशाळा घेईल. 

रस्ता स रिा   अडस्तत्वातील वाहतूक वदाळीस  प्रस्ताडवत द्र तगती महामागा हररतपट्टाआखणी प्रकल्प 
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अडथळा डनमााण होऊन 

अपघाताुंच्या सुंख्येत होणारी वाढ 

असल्याम ळे इतर अडस्तत्वातील महामागााप्रमाणे 

बाुंधकामादरम्यान वाहतूक डनयोजनाची गरज 

असणार नाही. 
 बाुंधकाम कालावधी दरम्यान बाुंधकामाशी सुंबुंडधत 

वाहने प्रकल्पासाठी बाुंधलेल्या तात्प रत्या 

रस्त्यावरून वाहतूक करतील. 
 बाुंधकाम कालावधी दरम्यान ज्या रठकाणी 

प्रस्ताडवत द्र तगती महामागा अडस्तत्वातील 

रस्त्याला छेदनू जाईल त्यारठकाणी कुं त्राटदारान े

वाहत कीसाठी रस्त्याच्या हद्दीत अथवा पयाायी 

वळण रस्ता बाुंधून योग्य ती पयाायी वाहतूक 

व्यवस्था करावी. पयाायी वाहतूक व्यवस्थेच े

डनयोजन करण्यापूवी कुंत्राटदाराने अथोररटी 

अडभयुंत्याची/स्वतुंत्र अडभयुंता (एई/आयई) 

पूवापरवानगी घेणे आवश्यक राहील 

 बाुंधकाम िेत्रातील वाहत कीचा वेग कमी 

करण्यासाठी वेगमयाादा ठरवून द्यावी. 

कायााटवयन टप्पा 

जडमनीचा 

वापर आडण 

अडतक्रमण  

 रस्त्यावर होणारे अडतक्रमण 

आडण रस्त्याम ळे होऊ घातलेला 

रस्त्याच्या हद्दीबाहरेील िते्राचा 

डवकास आडण याम ळे होणारा 

जमीन वापरातील बदल 

 द्र तगती महामागााच्या या दोटही बाजूस 

रस्ताहद्दीपयांत पूणा लाुंबीकरता क ुं पण प्रस्ताडवत 

आह.े  

 प्रकल्प िेत्रात डनयुंडत्रत डवकास होण्यासाठी आडण 

रस्त्याच्या हद्दीत अडतक्रमण होऊ न दणे्यासाठी 

डजल्हाडधकारी/महसूल युंत्रणा, डनयोजन 

प्राडधकरणाला प्रकल्पात सहभागी करण्यात येईल.  

पाण्याचा 

डनचरा  

 गटाराुंची योग्य दखेभाल न 

केल्याम ळे वातावरणाचे होणारे 

प्रदषूण 

 

 वाढीव प्रवाहाचा योग्यरीतीने डनचरा होण्यासाठी 
द्र तगती महामागााच्या साईडपट्टीला आडण कडलेा 

प रेशा िमतेची गटार द तलाा प्रस्ताडवत आह.े या 

गटारातील प्रवाह पूल, मोर् याुंच्या माध्यमातून 

नजीकच्या नसैर्थगक प्रवाहात सोडण्यात येईल.  
 गाळाला नैसर्थगक प्रवाहात जाण्यापासून 
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रोखण्यासाठी गाळप्रडतबुंधक क ुं पण लावण्यात याव.े 

जल ग णवत्ता   वाहतूक वदाळ व अपघात याम ळे 

रस्त्यावर साुंडलेले ऑईल तेल 

पाण्याबरोबर वाहत जाऊन 

जलस्त्रोताुंचे होणारे प्रदषूण 

  वाढीव प्रवाहाचा योग्यरीतीन े डनचरा होण्यासाठी 
द्र तगती महामागााच्या साईडपट्टीला आडण कडलेा 

प रेशा िमतेची गटार द तलाा प्रस्ताडवत आह.े या 

गटारातील प्रवाह पूल, मोर् याुंच्या माध्यमातून 

नजीकच्या नसैर्थगक प्रवाहात सोडण्यात येईल.  
 गाळाला नैसर्थगक प्रवाहात जाण्यापासून 

रोखण्यासाठी गाळप्रडतबुंधक क ुं पण लावण्यात याव.े 
 अपघातप्रसुंगी तेल,वुंगण,इुंधन,घातक रसायन े

रस्त्यावर साुंडल्यास तातडीने पररसर स्वच्छ 

करण्याकरता योग्य ती अन षुंडगक पावले उचलण्यात 

यावीत.  
 सुंचालनकालावधीत चोककग टाळण्यासाठी पजाटय 
प नभारणयुंत्रणेची डनयडमत दखेभाल द रुस्ती करण्यात 
यावी. 

 ठराडवक कालावधीच्या अुंतराने डनडित केलेल्या 

रठकाणी पाण्याच्या ग णवत्तेची डनयडमत दखेरेख 

करण्यात यावी.  

हवा ग णवत्ता   रस्त्यावरील वाहनाुंमधून 

डनघणाऱ्या ध राम ळे होणारे हवेचे 

प्रदषूण 

 हवेच्या नमूटयाुंचे ग णवत्ता तपासणीचे पररणाम   

मॉडशलगचे पररणाम असे दशावतात की रस्त्याची 

रुुंदी मोठी असल्याम ळे तसेच हवेची प्रि ब्लधता व 

जास्त वेग मयाादा असल्याम ळे वाहत कीतनू होणारे 

प्रदषूकाुंचे उत्सजान ररसेप्टर च्या रठकाणी कमी 

असणार आह.े  

 सन २०२० नुंतर BS-VI अन रूप इुंधन आडण 

वाहनाुंच्या वापराम ळे वाहनातून होणारे उत्सजान 

आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. वाहतूक वदाळ 
वाढल्याम ळे वाढलेल्या प्रदषूकाुंच्या प्रमाणाला ह े

सुंत डलत करेल. त्याम ळे द्र तगती महामागााच्या 

सुंचालन कालावधीदरम्यान प्रदषूकाुंचे प्रमाण माटय 

मयाादचे्या बाहरे जाण्याची शक्यता नाही. 
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िते्र आघात शमनासाठी उपाय 

 द्र तगती महामागााच्या द तलाा केलेले वृिारोपण 

हवाप्रदषूकाुंना अटकाव करण्याची भूडमका बजावेल.  

 ठराडवक कालावधीच्या अुंतराने डनडित केलेल्या 

रठकाणी हवचे्या ग णवत्तेची डनयडमत दखेरेख 

करण्यात यावी. 

ध्वडन पातळी   वाहत कीच्या आवाजाम ळे होणारे 

ध्वनी प्रदषूण 

 द्र तगती महामागााच्या द तलाा केलेले वृिारोपण 

ध्वडनरोधकाची भूडमका बजावेल.  
 ठराडवक कालावधीच्या अुंतराने डनडित केलेल्या 

रठकाणी ध्वडन पातळीची डनयडमत दखेरेख करण्यात 

यावी. 
 ध्वडनरोधकाची डनयडमत दखेभाल द रुस्ती करण्यात 

यावी. 

वटयप्राणी आडण 

झाड े 

 द्र तगती महामागााच्या द तलाा 

होणारी बेकायदशेीर वृितोड  

 जलस्त्रोत यामध्ये अपघातान े

झालेल्या तेल इुंधन आडण डवषारी 

रसायनाुंम ळे जलीय जीवावर 

होणारा पररणाम  

 

 हररत महामागा धोरणान सार स शोभीकरणाकररता 

केलेल्या वृिारोपणाची पाच वषाांकररता दखेरेख 

करण्यात यावी. मृत झालेल्या रोपाुंच्या जागी नवीन 
रोपे लावण्यात यावी जेणेकरून रोपाुंच्या जगण्याचा 
दर ९०% राखता येईल. जनावराुंकडून खाल्ली 

जाऊ नये याकररता रोपाुंच्याभोवती सुंरडित क ुं पण 

टाकण्यात यावी.  
 कोरड्या हवामानाच्या वेळेस रोपाुंना डनयडमत पाणी 

दणे्यात याव.े 
 गाईग राुंसाठीच्या भ यारी मागााची, मोर् याुंची 

डनयडमत दखेभाल द रुस्ती करण्यात यावी. 

रस्ता स रिा   अपघाताुंम ळे मानवी आरोग्यावर 

होणारा पररणाम 
 वापराम ळे होणारे महामागााचे 

न कसान/झीज 

 द्र तगती महामागााची स रडितता वाढवण्याकररता 

म ख्य रस्त्यावर(रस्तद भाजक आडण साईडपट्टीवर), 

ल प आडण रॅम्पवर थ्राय बीम मेटल कॅ्रश बॅररअर 

बसवण्यात येतील. पूल आडण ररटेशनग वॉलवर 

काँक्रीट बॅररअर बसवण्यात येतील.  

 स रिारोधकाव्यडतररक्त रोडमार्ककग, रोडसाइन, 

हद्दीचे दगड,ककलोमीटरचे दगड, हके्टोमीटर दगड, 
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िते्र आघात शमनासाठी उपाय 

रस्त्यावरील मार्ककग, डवद्य त रोषणाई पण प्रस्ताडवत 

आह.े 
 रस्ता वापरणार् याुंकररता द्र तगती महामागााच्या पूणा 

लाुंबीकररता प्रगत वाहतकू व्यवस्थापन प्रणाली 

प्रस्ताडवत आह े ज्यामध्ये मोबाइल सुंवाद प्रणाली, 

हवामान माडहती प्रणाली, स्वयुंचडलत वाहतूक 

मोजणी युंत्रणा आडण वाहनाुंचे वगीकरण, 

डव्हडडओद्वारे पाळत ठेवण्याची प्रणाली, डव्हडडओद्वारे 

घटनेची शोध प्रणाली समाडवष्ट असेल. डवरुद्ध कदशेने 
येणार् या वाहनाुंचा डोळयावर पडणारा उजेड कमी 
करण्याकररता रस्ता द भाजकावर कमी उुंचीची झ डपे 

लावणे प्रस्ताडवत आह.े  

E.10 प नवासन धोरण आडण शमनाच ेउपाय 

 राष्ट्रीय महामागा अडधडनयम, 1956 अुंतगात भूसुंपादन, प नवासन व प नवासन 

(आरएलसीटीएलआरआर) अडधडनयम, 2013 मधील उडचत हानी भरपाई आडण पारदशाकता 

हक्काच्या तरत दीन सार सीएएलए (भूसुंपादनासाठी सिम प्राडधकरण) कडून जमीन अडधग्रहण केली 

जाईल. 

 राष्ट्रीय महामागा अडधडनयम, 1956 अुंतगात भूसुंपादनासुंदभाात आरएलसीटीएलआर कायदा 2013 

च्या द सर् या व ततृीय वेळापत्रकात डनदिषदष्ट केलेल्या अन सूची, प नवासन व प नवासन सहाय्यान सार 

न कसान भरपाई डनडित केली जाईल. 

 

E.11 उपलब्लध पयाायाुंच ेडवश्लषेण   

व्हीएमईच्या प्रस्ताडवत स्परचे म ख्य उद्दीष्ट म्हणजे व्हीएमईची रहदारी जेएनपीटीकड ेसरळ नेणे आडण प ढे 

दडिणेकड े नेणे जेणेकरून ते म ुंबईत येऊ नय.े एमएमआरडीएने 2008-2009 मध्ये म ुंबई महानगर 

िेत्रासाठी एक व्यापक पररवहन अभ्यास केला आह.े व्हीएमई आडण स्पर साठी अभ्यास केलेले सुंरेखन 

पयााय एमएमआरडीए अभ्यासामध्ये डनवडल्या गेलेल्या पयाायाुंचे अन सरण करतात आडण साइटच्या 

पररडस्थतीन सार स धाररत केले गेले आहते. 
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जेएनपीटी आडण म ुंबई प णे द्र तगती महामागााला जोडण्यासाठी स्परच्या सहा पयाायी सुंरेखनाुंचा अभ्यास 

केला गेला आह.े महाराष्ट्र राज्याच्या म ुंबई महानगर प्रदशेासाठी पररकडल्पत असलेल्या  अटय 

डवकासकामाुंसोबत स्पर सुंरेखन समक्रडमत केले जावे अशी अपेिा होती. 

स्परसह व्हीएमईच्या ग्रीनकलल्ड सुंरेखनाच्या डनवडीसाठी सावाजडनक बाुंधकाम डवभाग  महाराष्ट राज्य 

याुंच्या पररपत्रक कदनाुंक 24-5-2010 द्वारे  डवभागीय आय क्त (कोकण डवभाग) याुंच्या अध्यितेखाली 

सडमतीची स्थापना सरकारच्यावतीने करण्यात आली. सडमतीच्या इतर सदस्याुंमध्ये म ख्य महाप्रबुंधक 

(तकडनकी), भा. रा. रा. प्रा., म ख्य अडभयुंता (रा. म.) पीडब्लल्यूडी; म ख्य वनसुंरिक, ठाणे; म ख्य अडभयुंता 

एमएमआरडीए; डजल्हाडधकारी ठाणे; अडतररक्त म ख्य पररवहन अडभयुंता, डसडको व अडतररक्त 

डजल्हाडधकारी (आकदवासी), जव्हार, ठाणे. सडमतीने सुंय क्त साइट भेटीनुंतर एडप्रल २०१० त े ऑगस्ट 

२०१० या कालावधीत पाच बैठका घेतल्या आडण सडमतीचा अुंडतम अहवाल नोव्हेंबर २०१० ला म ख्य 

सडचवाुंकड ेसादर करण्यात आला. 

साइट तपासणीनुंतर एनएचएआय, वनडवभाग, पीडब्लल्यूडी व डसडको याुंनी उपडस्थत केलेल्या  केलेल्या 

ताुंडत्रक बाबींचा डवचार करून आडण बाह्य सुंरेखनाुंची ग णवत्ता लिात घेऊन सडमतीने महाराष्ट्रातील म ख्य 

वडोदरा म ुंबई द्र तगती महामागााच्या स्परच्या बाह्य सुंरेखन (नोड क्र. 1-2-4-11-12-9-10-14) ची 

डशलारस केली आह.े महाराष्ट्र शासनान ेसडमतीच्या डशलारशी माटय केल्या. महाराष्ट्र सरकारन े लेब्र वारी 

२०११ मध्ये सुंरेखनास औपचाररक माटयता कदली. स्परच्या सुंरेखनाचा समावेश एमएमआरडीएच्या 

2016- 36 च्या म ुंबई महानगर प्रादडेशक योजनेत स द्धा करण्यात आलेला आह.े 

E.12 पयाावरणीय दखेरेख कायाक्रम   

पयाावरणीय दखेरेख कायाक्रमान सार पयाावरण दखेरेखीमध्ये प्रकल्पाच्या प्रगतीसोबत डनडित पयाावरणीय 

व्यवस्थापनडवषयक बाबींची डनयडमत तपासणी करणे आडण शमन उपाय त्याुंचे उद्दीष्ट साध्य करीत आहते 

की नाही याची तपासणी करणे समाडवष्ट आह.े प्रस्ताडवत डवकासाचे सुंभाव्य नकारात्मक पररणाम कमी 

करण्यासाठी आडण उपाययोजनाुंच्या कायािमतेचे मोजमाप करण्यासाठी „पयाावरण दखेरेख व व्यवस्थापन 

योजना‟ डवकडसत केली गेली आह.े अुंमलबजावणीचे काम प्राम ख्याने कुं त्राटदार करतो. कुं त्राटदार अँथोररटी 

अडभयुंत्याच्या/स्वतुंत्र अडभयुंता (एई / आयई) वररष्ठ पयाावरण तज्ञाुंना अहवाल दईेल जे भाराराप्राच्या 

पकाईला (PIU) अहवाल दतेील. कुं त्राटदार पयाावरण अन पालन अहवाल दर मडहटयाला व दर तीन 

मडहटयाला अँथोररटी अडभयुंत्याल/स्वतुंत्र अडभयुंता (एई / आयई) सादर करेल. अँथोररटी अडभयुंता/स्वतुंत्र 

अडभयुंता (एई / आयई) भाराराप्राच्या पकाईला (पीआययू) स्वतुंत्रररत्या डतमाही पयाावरण दखेरेख अहवाल 

सादर करेल. अँथोररटी अडभयुंत्याने/स्वतुंत्र अडभयुंता (एई / आयई) डनदशानास आणून कदलेल्या अन पालन न 

झालेल्या म द्याुंसाठी डनडित ध्येय व कालमयाादा ठरवण्यासाठी पकाई जबाबदार असले.  

E.13 पयाावरणीय व्यवस्थापन आराखडा  
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खालील बाबींसाठी पयाावरणीय व्यवस्थापन आराखडा बनवण्यात आला आह.े  

 टप्प्याप्रमाणे (सुंकल्पन, बाुंधकामपूवा, बाुंधकाम व सुंचालन) पयाावरणीय व्यवस्थापन उपाय  

 प्रकल्पाच्या बाुंधकाम आडण सुंचालनादरम्यान कामडगरी डनदशेक, दखेरेख वेळापत्रक (घटक, 

स्थान, दखेरेखीची वारुंवारता आडण सुंस्थात्मक जबाबदारी) आडण अहवाल प्रणाली सडहत 

पयाावरण दखेरेख कायाक्रम  

 हररतपट्टा डवकास कायाक्रम  

 सुंस्थात्मक आडण अुंमलबजावणीची व्यवस्था आडण िमता डवकास  

 पृष्ठभागावरील मातीचे सुंरिण आडण प नवाापर, बाुंधकाम डशडबराची जागा व माुंडणी, उतार 

डस्थरीकरण, खड्डे-खाण िेत्राचे व्यवस्थापन, गाळ डनयुंत्रण, एकाडत्मक कचरा व्यवस्थापन योजना, 

वाहतूक व्यवस्थापन योजना, घातक पदाथाांच्या अन षुंगाने बाुंधकामादरम्यान कामगाराुंची स रिा, 

साठवण, हाताळणी, वापर आडण आणीबाणीच्या पररडस्थतीतील प्रडतसाद इ. 

पयाावरणीय अुंदाजपत्रक: पयाावरणीय व्यवस्थापन आराखड्याच्या अुंमलबजावणीसाठी रु.48.82 कोटी 

इतकी भाुंडवली तरतूद करण्यात आली आह.े  

Table 9-9 पयाावरण अुंदाजपत्रकाचा साराुंश 

घटक वणान 
द्वारा कायााडटवत 

करण े
रक्कम रु. 

A हररत पट्ट्याचा डवकास 

कुंत्राटदार 

14,46,18,000 

B 
शाखा, खोड व झाड ेतोडणे तसेच काढून 

टाकण े
3,20,88,630 

C शमन / सुंवधान 5,24,30,000 

D पयाावरण दखेरेख 96,77,500 

E 
प्रडशिण, िमता डनमााण करणे आडण 

जमवाजमव 
32,00,000 

F एकूण (A+B+C+D+E) 24,20,14,130 

G आकडस्मकता @3% 72,60,424 

H एकूण (F + G)  24,92,74,554 

I CA & NPV एनएचएआय 23,88,82,200 

एकूण एकुं दर (H + I) 48,81,56,754 

म्हणा  Rs. 48.82 Cr.  

E.14  डनष्ट्कषा  

आर्थथक डवकासासाठी राष्ट्रीय महामागााचे महत्तव लिात घेऊन भारत सरकारन े राष्ट्रीय महामागा डवकास 

कायाक्रम (एनएचडीपी) च्या वेगवेगळया टप्प्याुंतगात राष्ट्रीय महामागााच्या डवकासाचा महत्वाकाुंिी 

कायाक्रम हाती घतेला आह.े स्पर सोबत स मारे 379 km कक.मी. लाुंबीच्या प्रस्ताडवत वडोदरा म ुंबई 



महाराष्ट्र राज्यातील वडोदरा - म ुंबई द्र तगती मागााच्या म ख्य आखणीच्या ककमी 26.582 

(स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 0+000) पासनू स रू होणार् या व व एमएमआरडीएच्या 

मल्टी-मोडल कॉररडोर सोबतच्या प्रस्ताडवत जुंक्शन (स्पर आखणीच ेडडझाइन ककमी 

79+783) ला सुंपणार् या 8-पदरी स्परची डवकास पररयोजना 
         तारीख: 2021 जाने 
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एक्स्पे्रस वेच्या बाुंधकामाची पररकल्पना केली गेली आह ेआडण हा प्रकल्प एनएचडीपी (लेज -VI) अुंतगात 

राबडवण्याचा डनणाय घेण्यात आला आह.े  

प्रस्ताडवत एक्सपे्रस वे (व्हीएमई-स्पर) पयाायी रस्ता एनएच 48 च्या सुंदभाात वडोदरा ते म ुंबई दरम्यान 

स रळीत, स रडित आडण अखुंडडत वाहत कीची स डवधा प्रदान करेल. एनएच 48 (ज ना एनएच 8) वर सध्या 

१००००० पेिा जास्त पीसीयू आह,े सबस्टँडडा जॉमेटरीम ळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात गदी आह.े तसेच 

याप्रकल्पाम ळे वडोदरा ते म ुंबई दरम्यानचा प्रवास 3 ते 4 तासाुंनी कमी होईल. प्रस्ताडवत एक्सपे्रस वे 

कदल्ली-म ुंबई औद्योडगक कॉररडोरमध्ये पडतो. हा प्रकल्प म ुंबई जवळील जेएनपीटी ह ेसवाात मोठे कुं टेनर 

पोटा, आडण भारताचा उत्तर भाग, दहजे बुंदर व ग जरातमधील अटय बुंदराुंना जोडेल. सूरत ह ेजगातील 

डहरा-पॉडलशशग उद्योगाच्या कें द्रस्थानी आह े व त े भारतीय जीडीपीला कोट्यवधी डॉलसा दतेात. वापी, 

दमण आडण डसल्वासा ह ेप्रम ख औद्योडगक कें द्र जोडले जातील. या भागाच्या डवकासाम ळे वडोदरा-म ुंबई 

दरम्यानच े डवद्यमान अुंतर स मारे २२ ककमीने कमी होईल आडण त्याम ळे शेवटी कदल्ली-म ुंबई दरम्यानच े

अुंतरस द्धा कमी होईल. 

ईआयए अभ्यासाच्या आधारे, असा डनष्ट्कषा काढला जाऊ शकतो की ईआयए अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे 

शमन उपायाुंच्या अुंमलबजावणीद्वारे प्रडतकूल पयाावरणीय पररणामाुंचे स्वीकाया स्तरापयांत शमन शकेल 

येऊ शकतात. या प्रकल्पासाठी तयार केलेले शमनाचे उपाय आडण पयाावरण व्यवस्थापन आराखडा 

(ईएमपी) ह े अुंमलबजावणी व कायावाहीच्या टप्प्यात, तसेच भडवष्ट्यातील प्रडतकूल पररणामाुंची शमन 

करण्यासाठी प रेस ेवाटत आहते. 

एक्सपे्रसवेम ळे एनएच-48 (ज नाएनएच-8), एनएच-3 आडण एनएच -२२२ वरील वाहत कीवरील भार 

कमी होईल; जे स रडिततचेे प्रश्न कमी करेल, आजूबाजूच्या पररसरातील प्रदषूण भार कमी करेल, 

रोजगाराची सुंधी वाढवेल आडण या िेत्राचा आर्थथक डवकास स धारेल. प्रस्ताडवत स्पर हा म ुंबई - वडोदरा 

द्र तगती मागााच्या म ख्य आखणीला  जेएनपीटी, महासमृद्धी मागा (म ुंबई-नागपूर एक्सपे्रस) आडण म ुंबई प णे 

द्र तगती मागााला जोडतो. त्याम ळे जेएनपीटी, नागपूर व प ण्याकड ेजाणारी वाहत क ही स्परद्वारे होईल व 

वाहतूक म ुंबई शहरात प्रवेश करणार नाही. याम ळे शहरातील रहदारी आडण प्रदषूण या दोटही गोष्टी कमी 

होतील. वडोदरा म ुंबई द्र तगती महामागााचा स्पर हा कदल्ली-वडोदरा एक्स्पे्रसवे, अहमदाबाद-वडोदरा 

एक्स्पे्रस वे, म ुंबई-नागपूर एक्सपे्रस वे आडण म ुंबई प णे द्र तगती मागा जोडले आडण त्याम ळे कदल्ली-म ुंबई-

नागपूर व प णे ही शहरे एक्सपे्रसवे स डवधेने जोडले जातील. 

             ************* 

 


