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कारक्ाार सााांश
मंुबई रेथे सुमााे 4 मेगावॅट वीज निनमि्ीसााठ ‘600 टरपीडर चा कचाा

िे ऊजा् पकरपाचा प्िा्वि ्वकास’

पकरप प्िावक
बहृिमुमबई महािगा पानिका

पराव्ार सरिागाा

फाइि एन्वहािटेक इंवारािटेक इंनजिीरा
१०२, हहाेि औदिनगक सं्था, मिगि िेि, महहम

मुंबई - ४०० ०१६.महाााष.
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कारक्ाार सााांश
बु मंु म ि पा दााे देविाा, मंुबई रेथे ४ मेगावॅट वीजनिनमि्ी सााठ ६०० टरपीडर
कचाा िे ऊजा् रा पिजेजट ची ्थापिा.

प्िाविा

्वदमाि देविाा डंप साइट मधरे कचाा िे ऊजा् (डबरर्टरई) पकरप प्िा्वि आहे. देविाा
डनमपंग गाऊंड हे शहााचरा प्व् उपिगााचरा देविाा भागाि न्थि मंुबई शहाािीि कचाा
डनमपंग गाऊंड हकंवा भ्-भाावआहे, हे भाािाचे सवाि् जुिे आनर सवाि् मिाे डं्पंग गाऊंड
आहे, जे १९२७ मधरे ्था्पि केिे गेिे आहे. सधरा, देविाा रेथीि कचाा डंप साइट वा
मंुबईिुि अंदाजे २००० टि /हदि कचाा रेिि जराि अंदाजे ८०० टि एमएसडबरर् आनर
बांधकाम व ििडिेररा ईमािींपासुि निघािेिे सहहतर (सीअँडडर) रांचा कचाा १२०० टि
/हदि (टरपीडर) आहे. संप्र् कचाा असंघहटि पदिीिे टाकिा जाि आहे, रामुळे पराव्ाराचे
िुकसाि हििे जरामुळे चेब्ा, गिवंडर आनर मािखुद् रा परासाािीि ाहहवासी व्िीस रिगर
िाहरि. पार हििि.

पा्िा्वि पकरपामधरे पामुमरािे ्वदमाि पदद्र पािळरंसााठ पराव्ार वरव्थापि रिजिा
(ईएमपी) हिणरावा आनर डंप साइट मध्ि िसेच सधरा चरा परासाािीि पदद्र कमी
काणराचरा दृीिे रिगर शमि उपार उपिबध करि देरे रावा जिा देणराि आिा आहे. रा
पकरपाि सुमााे ६०० टरपीडर कचा्राचा उपरिग काणराचे उदरृ आहे, जेरे करि सधरा
वापााि असिेररा डनमपंग ह्रा किाप कमी कािा रेिीि. प्िा्वि पकरपाचे उदरृ सव्
पराव्ार घटकांची (हवा, पारी, धविी, मािी इ.) पदद्र पािळर पराव्ारीर मािदंडांिुसाा
कमी कारे हे आहे.

रा पररांचा एक भाग महर्ि, बहृिमंुबई महािगा पानिकेिे (एमसीजीएम) एम एस डबरर्
पिसेनसंग रुनिटस सह ्वघटिशी िकचा्रासााठ कंपिन्टंग / अिाि्बक ्वघटि, जवििशीि
कचऱराचे हावन््टंग रा साामरा एमएसडबरर् पिसेनसंग रुनिटस सह बांधकाम आनर काराय् वि
(ऑपाेट) काणराचा निरर् घेििा आहे. (्वदमाि देविाा डंप साइट, मंुबई मधीि
एमएसडबरर् चरा पह्रे मुळे उदविेररा अवशेद / निन््रिेचरा ्वरहेवाट िावणरासााठ
आाडरएफ चा उपरिग वीजनिनमि्ीसााठ आनर आान्ि ्ेषािीि उजस्ााठ आवशरक आहे.
१०% अपपा मानजि् सह ६०० टरपीडर हािाळणरासााठ पिांट िराा काणराचा प्िावआहे.
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देविाा डंप साइट वा नमळराा्रा एमएसडबरर्चरा उपचााांसााठ एमसीजीएम ची आरखी
१८०० टरपीडर परयि वाढकाणराची रिजिा आहे. हा पकरप एसडबरर्एमनिरम २०१६ आनर
इिा सव् िाग् निरमांचे अिुपािि कारि आहे.

ई आर ए अहवाि, वारि ६०० टरपीडर एमएसडबरर् पह्रा सु्वधा आनर ४ मेगावॅट वीज
निनमि्ी सााठ कचाा िे उजा् संरंष पुािा मराह्दि आहे जरािा एमएसडबरर् कचा्रासह ६००
टरपीडर सह पगि िंष्ाि पुाव्ि जा्िीि जा्ि ८ मेगावॅट उजा् परयि वाढ्विे जाऊ शकिे.
एमओईएफ आनर सीसी अनधस्चिा, २ जािे २०१४ िुसाा ई आर ए चरा अनधस्चिे मधरे
दरु्िी केररा िुसाा, १५ मेगावॅट ्मिेपरयि सुान्ि घि कचाा वापाराा्रा औन्रक उजा्
पकरपांिा पराव्ारीर मंजुारचरा क्ेि्ि वगळणराि आिे आहे. महर्िच, घिकचऱराचरा
किाडरा वेगळरा भागाचा उपरिग करि वीजनिनमि्ी रुनिट ची प्िा्वि पिांट ्मिा
्व्ििृ अनभरां्षकि अभरास्माचरा दामराि आनर रिगर असररास बारिगॅसचरा वापााचरा
संभावरिेची िपासरी केररास आनर किरतराहर परान्थिीि १ M मेगावॅट पे्ा जा्ि
िसावी .पुढे डर ओ ्. 22-19/2017/IA – III,हदिांक जुिै २०१७, ािजी भााि साकााचे सनचव,
मि.इ.एफ. आनर सी.सी. खािीिपमारे ्पृीकार हदिे.
कारप्दिी
िगापानिकेचरा घि कचाा वरव्थापिाि घािघार जाऊि कचाा जमविे, ्वभाजि,
कंपिन्टंग,सानध राफरुज हडाईवड फरुएि (आाडरएफ) बि्वरे, कचाा िे उजा् संरंषांदााे कचाा
िे उजा् निनमि्ी आनर वै्ानिक भ्मी परररांमधरे ्वरहेवाट िावणरासााखी अिेक पाविे
आहेि. िँडहफि साइट वगळिा वारि ह्रा किाप ईआरए अनधस्चिा, २००६ चरा किम ७
(i) अंिगि् समा्वृ िसररास तरास प्व्चरा पराव्ार्वदरक पावािगीची आवशरकिा
िाहर.
्वदमाि िँडहफि साइट वा कंपिन्टंग, आाडरएफ बि्वरे आनर कचाा िे ऊजा् पकरप (१५
मेगा वॅट ्मिेपरयि) चे काम प्िा्वि असररास, िे ई आर ए अनधस्चिा २००६ चरा
िािुदरंिा आक्दि् कारि िाहरि.

वारि कथिाि्ि हे ्पृ झािे आहे कि ्वदमाि ईआरए शासिकाळाि प्िा्वि ६०० टरपीडर
एमएसडबरर् पिांटची प्व् स्चिा ि घेिा १ M मेगावॅट ्मिे परयि आकाािी जाऊ शकिे.
पकरप सुर हिणराचरा िााखेपास्ि ४ वदाच्रा कािावधीि इिट् व ााख नमळणरासााठ िाग्ि
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असिेररा २ हेजटा ्ेषामधीि सॅनिटार िॅ्ड हफि चे ्थाि असररामुळे, रा पकरपाि EC

आवशरक आहे.
डबरर्टरई पिांट मध्ि िराा हिराार ााख व पी-पिसेनसंग / कंपि्ट पिॅ्ट मध्ि एसएिएफ
कडे जाळे टाकणराची आनर डबरर्टरई पिांट मध्ि िराा केिेिी ााख पु्हा चाि्वणरासााठ
ा्िा बांधकाम आनर बांधकामाि कमी शकि एक्षि काणरासााठ उप पारा (सब बेस)
महर्ि संधींचा शिध घेणराचे निरिजि चाििे आहे. ााख सुान्ि िँडहफि ऑपाेश्स सााठ
कवहा सामगी महर्ि देखीि वापािी जाऊ शकिे. पुिाावििकिाचरा अंिगि् ६०० टरपीडर
पकरपासााठ सुान्ि िँडहफि ४ वदायपरयि हटकरे अपेन्ि आहे िसेच कनमशनिंग चरा
काळापास्ि आनर एमसीजीएम िा सुान्ि िँडहफिचरा भ्व्रािीि गाजा भाग्वणरासााठ
रिगर िँड पासि् नमळेि.

देविाा डनमपंग गाऊंड मंुबई शहााचरा प्वउ्पिगाािीि म / प्व् वॉडाि् आहे. प्िा्वि
डबरर्टरई साइट ्वदमाि देविाा डंप साइट चा एक भाग आहे. १२.१९ हेजटा जागेचे ्ेषफळ
६०० टरपीडर ्मिेचरा प्िा्वि पकरपासााठ ाेवणराि आिे आहे. रा जागेचरा उता-प्व्
बाज्िा खााफुटरचरा झाडासह खाडरिे वेढिेिा आहे ,िा दन्र-पन्म बाज्िा वसिेररा
्ेषाि बहुिेक झिपडपटटरा आहेि.

अंदाजे पाणराची गाज ४८० केएिडर आहे जी २०१७ िंिा िराा झािेररा िवीि पिांट सााठ
्वनशृ पाणराचा वापा महर्ि २.५ कम / मेगा वॅट पनिहदि ्वहहि केिेररा ७ हडसेबा
२०१५ चरा एमओईएफ अनधस्चिे चे पािि कािे. सधराचरा आनर भ्व्रािीि गाजा
भागवणरासााठ देविाा साइटिा ४.५ एमएिडर चे वाटप सुान्िक ाणरासााठ एमसीजीएम िे
पाईपिाईि क्वहरन्संग व पं्पंग नस्टम बस्वणराचा प्िाव हदिा आहे.

आगाऊ िंष्ािासह प्िा्वि ्वदिु उतपादि ्मिा ४ मेगावॅट िे ८ मेगावॅट परयि आहे.
जिाि वहिरटेज ११ केवहर आहे जे ३३ केवहर पािळर परयि जाईि आनर जवळचरा सब
्टेशिवा जिडणराचा प्िाव ाेविा जाईि. प्िा्वि सु्वधेसााठ उजच्ी आवशरकिा
सु्वधेि निमार् झािेररा एक्र वीजेचरा सुमााे २०% आहे. घागुिी वापाािंिाची ऊजा्
गीडिा जवळचरा सब ्टेशिशी जिड्ि निराि् केिी जाईि. आपािकािीि गाजा प्र्
काणरासााठ पुाेसे ्मिा असिेिे डरजी सेट (७५०केवहरए) पॉवाबॅकअप सााठ प्िा्वि आहे.
प्िा्वि सु्वधेमधरे सुमााे १०० प्र् वेळ कामकारााे कमच्ाार आनर ८० कंषाटर
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कमच्ाा्रांिा पकरप संचाििासााठ काम हदिे जाईि. पकरपाची हकंमि र. ५०४ किटर आनर
ईएमपी सााठ भांडविाची हकंमि र. ८१५ िाख आनर आवि् हकंमि पनिवद् 96 िाख रपरे
आहे.

पाराभ्ि पराव्ारीर न्थिी

हवा, पारी, आवाज, मािी, पराव्ारीर आनर सामानजक- आनथक् परान्थिीसााठ अन्ििवाि
असिेररा पाराभ्ि वािावारास एक्षि काणरासााठ ्ेषीर िपासरी केिी गेिी. पकरपाचरा
साइटवारि १०हक.मी. चरा पराघाचरा अभरासाचे ्ेष सधराचरा पराव्ारीर परान्थिीची
्थापिाकाणरासााठ ओळखिे गेिे आहे. ईआरए अभरासाचे मुमर उदरृ असे आहे कि
प्िा्वि पकरपामुळे तराचरा आसपासचरा वािावारावा पनिक्ि पराराम हिऊ शकिीि
अशा गंभीा पराव्ारीर ्वशेदिा ओळखरे. सपटेबा २०२० िे ििवहेबा २०२० रा मा्स्ि
िंिा चरा काळाि ्ेषाची माहहिी गिळा केिी गेिी .

मेटििॉनजकि माहहिी मंुबईचरा (सांिा््झ) आरएमडर ्टेशिवरि गिळा केिी जािे .प्व्
पबळ वाऱराची हदशा उता-पन्म (एिडबरर्) पास्ि आहे. शांि परान्थिी एक्र वेळेचरा
२२.९२% सााठ कारम आहे. हंगामा सााठ हवेचा साासार वेगसुमााे२.१८मी / से आहे.

सभिविािचरा हवेची गुरवता

वािावारीर हवा गुरवता देखाेख अभरासासााठची जागा प्िा्वि पकरपाचरा १० हकमी चरा
पराघामधरे निवडिी गेिी. सभिविािचरा हवेची गुरवता डेटा िराा काणरासााठ ८ हाकार
चरा वािावारीर हवा गुरवतेचे पार्र केिे गेिे. पाहट्जरुिेट मॅटा (पीएम १० आनर पीएम
२.५), सरफा डार ऑजसाइड (एस ओ २), िारटिजि चे ऑजसाईड (एि ओ एजस), काबि्
मिििऑजसाइड (सी ओ), नमथेि (सी एच ४), हारडिजि सरफाइड (एच २ एस) सामा्र
हवा पदद्करांची माहहिी गिळा केिी गेिी.

पाहट्कुिेट मॅटा (पीएम१०): साइटवा िोद्विेिे पीएम १० चे साासारम्रर ६८.१ μg / m3
हििे. कमाि म्रर पकरपसाइटवा ७८ μg / m3 हििे आनर हकमाि ४७.२μg / m3
ामाबाई आंबेडका िगा रेथे िोद्वणराि आिे.
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पाहट्कुिेट मॅटा (पीएम 2.5): पिजेजट साइटवा पीएम २.५ चे कमािम्रर ५५ μg / m3
हििे जे NAAQS पे्ा जा्ि आहे औदिनगक, निवासी, गामीर आनर इिा्ेषांसााठ अिु्मे
६० μg / m3 हििे आनर हकमाि अिु्मे २२.५ μg / m3 पकरपसाइट आनर महेशा
िगा रेथे िोद्वणरािआिे. अभरासाचरा ्ेषाि ४२.२μg / m3 चे साासार म्रर आढळिे.

सरफा डारऑजसाइड (एस ओ 2): अभरासािुसाा एस ओ 2 चे साासार म्रर 17.8 μg /
m3 हििे. पकरप साइटवा एसओ 2 ची जा्िीि जा्ि साासार म्रर 21.5 mg / m3
हििी आनर िकमी िगा, ्व्िळर जवळ हकमाि 14.7 /g / m3. एसओ 2 म्ररे 80μg /
एम 3 चरा पावािगी पािळर पे्ा कमी आहेि.

िारटिजिचे ऑजसाईड (एिओएजस): अभरास केिेररा एिओएजस चे साासार म्रर 32.5
/g / m3 हििे. एिओएजस चे जा्िीि जा्ि साासारम्रर पकरपसाइट वा 35.2 μg /
m3 आनर महेशा िगा, घाटकिपा जवळ 20.4 μg / m3 हकमाि हििे. NOx म्ररे
अिु्ेरपािळर 80μg / m3 चरा खािी आहेि.
काबि् मिििऑजसाइड (सीओ): साइटवा िोद्विेररा सीओ चे साासारम्रर 0.5 नमगॅ / एम
3 हििे. पकरप साइटवा 1.4 नमिीगाम / एम 3 चे जा्िीि जा्ि म्रर दतगुर सिसारटर,
गिवंडर वे्ट रेथे हकमाि 0.3 नमिी गाम / एम 3 िोद्विे गेिे.

सभिविािची धविी देखाेख
पाराभ्ि धविी परान्थिी, अभरास ्ेषामधीि 8 हाकारी अभरासाचरा काळाि धविी
पािळरवा देखाेखीचे पराराम ्वचाााि घेििे आहेि. हदवसाचरा वेळर धविी सकाळर 6 िे
ााषी 10 रावेळेि आनर ााषी 10 िे सकाळर 6 रावेळेि घेििा जाि असे. धविीचरा संदभाि्
वािावारीर वारुगुरवता मािकांिुसाा धविी पािळरचे पार्र केिे गेिे. अभरासाचरा
कािावधीिीि हदवसाची समिुररिा 62.6 िे 48.4 डरबी (ए) दामराि आहे, िा ााषीचे
समिुरर 56.2 िे 40.3 डरबी (ए) चरा शरेीि हििे. ्वदमाि डंपसाइट वारि आवाजाची
पािळर हदवसाची साासार 62.6 िोद्विी गेिी आहे जी निवासी्ेषाचरा अिु्ेर मरादे् पे्ा
जा्ि आहे आनर औदिनगक ्ेषाचरा अिु्ेर मरादे्पे्ा खािी आहे आनर अभरासिेररा
इिा सव् ्ेषावरि असे हदसिे कि आवाजाची पािळर दि्हर पावािगरापे्ा हदवस िसेच
ााषीचरा वेळर कमी आहे.
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भ्जि आनर जनमिीवारि पारी
 पकरपसाइट पास्ि 5 हकमी अंिाावारि हवाईअंिाावा चेब्ा आहे. चेब्ा मधरे भ्जि

गुरवता खााब असरराचे हदस्ि आिे काार बहुिेक मापदंड भाािीर पेर जि मािक

बीआरएस- आरएस 10500: २०१२ चरा मरादे्पे्ा जा्ि हििे.

 भ्गभाि्ीि एक्र ्वघहटि घि (टरडरएस) ची िोदिेिी म्ररे 252 नमिी गाम / िी

आनर 1346 नमिीगाम / िी चरा शरेीिीि हििी. पराराम पषृभाग पदद्कांदााे द्् दि

हिणराचे संकेि दश्् विाि.

 एक्र काठर परा 53 नमगॅ /िी आनर 329 नमिीगाम / िी दामराि नभ्ि आहे,

्ाािा 102 नमिीगाम / िी आनर 970 एम जी / िी दामराि नभ्ि आहे.

भ्गभाि्ीि पाणरािीि ्ााररिेचे काार ्ाारर पषृभागाचरा पदद्कांचरा सं्मरामुळे

अस् शकिे.

 िोदविेिा जििााईड 23 नमिीगाम / िी िे 320 नमिीगाम / िी दामराि आहे.

सरफेटची िोदविेिी म्ररे 18 नमिीगाम / िी िे 239 नमिीगाम / िी दामराि

नभ्ि आहेि.

 चािकिा 310 μmhos / सेमी आनर 1780 hmhos / सेमी दामराि हििी, जे

पषृभागावारि पदद्क घटकांपास्ि द्् दि हििे.

 फििााईडची िोद्विेिे म्ररे 1.0 नमिीगाम / िी चरा मरादे्चरा आि हििे.

 एक्र किनिफॉम् आनर हफकि किनिफिमसच्ी मिजरी खुररा खिदिेररा ्वहरारि

ख्पच जा्ि हििी.

 ाारे खाडर वरि पषृभागावारि पाणराचे िमुिे संकनिि केिे गेिे आनर भौनिक-

ासारि मापदंडांचे ्वशेदरकेिे.
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 ाारे खाडर पद्् दि आहे आनर टरडरएस - 569 नमिीगाम / िी एि, सरफेट - 236

नमिीगाम / िी, जििााईडस - 95.9 नमिीगाम / िी, मॅगिेनशरम - 2.03 नमिीगाम

/ एि, कॅनरशरम - 35 नमिीगाम / िी, एफ. कििाई - 48 एमपीएि रा साामरा

मापदंडांचे म्रर आहे. / 100 नमिी आनर एक्र E coli- 166 मी.गा. / िी अिु्ेर

मरादे्पे्ा जा्ि आहेि.

 खाडरचरा पाणराचे निार्र पद्् दि असरराचे हदस्ि रेि आहे, िथा्प, आज्बाज्िा

असिेररा खााफुटरची न्थनि अज्ि हर चांगिीआहे.

 खाडरचरा पाणराचे पदद्राचे सिि अंशिः सधराचरा डंपमध्ि िीचेट िसेच िेिकट

आनर पुिवाप्ाकाणराचरा ह्रा रा इिा द्् दि घटकांचरा सावामुळे हििे.

पराव्ारीर वािावार

हा पकरप अन्ििवाि असिेररा देविाा डंप साईट मधरे प्िा्वि आहे असुि जवळचरा
भागािा खााफुटरची झाडे आहेि.
रा सव्् राि िराा काणराि आिेररा वि्पिी आनर पाणरांचरा पजािींचरा रादरवा अभरास
का्राि आिा आनर आरर्सीएि ाेड डेटा रादर आनर महाााष ााजर संान्ि पजािींचरा
रादरशी िुििा केिी गेिी आनर असे हदस्ि आिे कि पकरप्थािाचरा ० िे ५ हकमी
दामराि ्ेषािीि अशरा किरतराहर पजािींचा शिध िागिा िाहर जीदनुमळ्, धिकादारक,
गंभीा परे धिकादारक हकंवा कारदेशीारातरा संान्ि न्थिी चे पनिनिनधतव केिे.
अभरासाचरा ्ेषाि आरर्सीएि चरा माहहिी पु्िकािुसाा चाा पजािी (अिेजझांडरि पॅााकिट,
ांनगि साास, िहाि ािहहि, काळरा शेपहटचा गॉड्वट) वग्कृि काणराि आररा आहेि.
िथा्प, 10 हकमी चरा पराघा मधरे ऍटिासमॉथ साामरा पाणरांचरा पजािी अस् शकिाि. रा
पजािीवा रापकरपाचा किरिाहर ्वपारि पराराम हिराा िाहर असे हदसिे.

पकरपाचरा बहुिेक १-३ हक.मी. चरा पराघामधरे वि्पिी महरजे खााफुटरचीक
झाडे आहेि. ्व्वधिा कमी आहे आनर वि्पिींचरा सव् पजािी सामा्र, वरापक
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आहेि. पकरपाचा पराराम जवळपासचरा वि्ेष आनर एक्र पराव्ार शास कमी
काणरासााठ आवशरक उपाररिजिा हािी घेणराि रेईि.

अपेन्ि पराव्ारीर पभाव आनर शमि उपार

प्िा्वि पकरपावारि वािावारावारि संभावर पराराम पकरप अंमिबजावरीशी संबंनधि
्व्वध उप्मांचरा ्वरपाि आनर पकरपांचरा ऑपाेशि (बांधकाम टपपराि आनर ऑपाेशि
टपपरािीि पराराम) रावा आधाराि आहेि.
बांधकाम टपपरािीि पराराम

बांधकाम टपपरािीि कामांमधरे साइट नजिअा्स, साइट िराा कारे, इमाािी चीकामे,
पाराभ्ि सु्वधा आनर इिा किरतराहर पाराभ्ि सु्वधांचा समावेश आहे. बांधकाम कारायमुळे
हिरााे पराराम अरपमुदिीचरा आहेि आनर िे बांधकाम टपपरापुािे मराह्दि आहेि. तराचे
पराराम मुमरि: हवेची गुरवता, पाणराची गुरवता, मािीचरा गुरवतेवा असिीि.

निरनमि पारी नशंपडरे, जागेचरा सभिविािी पुाेशी उंचीचा जाड पषा (हकमाि 3 मीटा)
इतरादर उपारांचा अविंब केिा जाईि जेरे करि हकमाि ध्ळ निनमि्ी / वार्पदद्र
सुनिन्ि हिईि. बांधकामटपपराि निमार् हिराऱरा सांडपाणरावा पिट्बि मिनि्साार 
पह्रासंरंषाि उपचाा केिे जािीि.

काराय् वि टपपरानिि पराराम

प्िा्वि पकरपाचरा ऑपाेशि टपपराि हवेचे वािावार, पाणराचे वािावार, भ्-पराव्ार
आनर सामानजक- आनथक् बाबींवा पराराम हिईि. पांिु प्िा्वि पकरपाचे उदरृ ्वदमाि
डंप साइट िसेच आसपासचरा भागाि्ि हवेिीि उतसजि् कमी कारे हे आहे. प्िा्वि
पकरपाि सुमााे ६००टरपीडर कचा्राचा वापा काणराचे उदरृ आहे जेरे करि सधरा अंदाज
केररा पमारे साइटवारि डनमपंग ह्रा कमी हिईि. प्िा्वि पकरपाचे उदरृ सव्
पराव्ार घटकांचरा (हवा, पारी, आवाज, मािी इ.) पदद्राची पािळर निन्ि केिेररा
पराव्ारीर मािदंडांिुसाा काणराि आिे आहे.
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पराव्ार वरव्थापि रिजिा

वािावारीर वरव्थापि रिजिा (ईएमपी) पिांट चरा ्ेषाचा आनर तराचरा आसपासचरा
भागाचा शाशि ्वकास सुनिन्ि काणरासााठ आवशरक आहे. ईएमपी पकरपाचरा सव् पमुख
कामांमधरे एक्षि केिे जाईि, ्पृपरे पराभा्दि धिारासह, परासााचे पराव्ारीर संिुिि
ााखिे जाईि आनर तराचे दु् पराराम कमी हििीि राची खाषी करि घेििी जाईि.
ईएमपीिा अंमिबजावरी व ऑपाेशि दामराि शमि, वरव्थापि, देखाेख आनर सं्थातमक
उपाररिजिांसह बहु-अिुशासिातम कद्ृकििाची आवशरकिा आहे, पराव्ारीर दु् पराराम
दा् काणरासााठ हकंवा िे ्वीकार् पािळरवा आरणरासााठ परर काावे िागिीि. अभरास
्ेषाि शाशि ्वकास सुनिन् िकाणरासााठ; रा सााठ एक सव् समावेशक रिजिा असरे
आवशरक आहे जरासााठ वि्पिी पानधकार, साकाा, निरामक एज्सी आनर अभरास
्ेषाचरा ििकसंमरेिे तरांचे सहकार् आनर रिगदाि वाढ्वरे आवशरक आहे.

शमि उपार बांधकाम आनर ऑपाेशिट पपराटपपरािे निरिनजि आहेि आनर एक्रच
वरव्थापि रिजिा पार झािेररा सं्थांची आधााभ्ि ्मिा सुधााणरास मदि कािे.
ईएमपीचे उदरृ उपिबध ्िाावा उपिबध हिणराप्व् आनर पावडराा्रा िंष्ािािे शजर
नििजरा मरादे्परयि पदद्र निरं्षि कारे आनर तरािंिा हड्चाज् हिणराप्व् मािक
उपचाा कारे आवशरक आहे. नशफाासीर शमि उपार रिजिा अभरासाचरा ्ेषाचरा
पराव्ारीर संा्रासह आनथक् ्वकासास सं्नमि काेि. ईएमपीचरा अंमिबजावरीसााठ
८१५ िाख रपरे निरिनजि काणराि आिे आहेि जराची आवि् हकंमि ९६ िाख पनिवद्
आहे.

पराव्ारीर देखाेख कार्् म

पराव्ारीर देखाेख कार्् मप राव्ाराचरा गुरवतेचे वैनश्टर आनर पार्र काणरासााठ
जरा पह्रा आनर ह्रा काणराची आवशरकिा आहे तरांचे वरि् कािे. पराव्ारीर
देखाेखीचा उपरिग पराव्ारीर पभावांचरा म्ररांकिास िराा काणरासााठ केिा जािि, िसेच
बा्राच परान्थिींमधरे जरामािवी कृिींमधरे िैसनगक् वािावारावा हानिकााक पराराम
हिणराचा धिका असिि तरांची महहिी पुाविी जािे. प्िा्वि पकरपामधरे सामीि झािेिे
वेगवेगळे उप्म आनर पराव्ार्वदरक ्व्वध वैनश्टरांवारि तराचा पभाव पराव्ार
्वदरक स्व्िा देखाेख कार्् माची आखरी कािािा ्वचाााि घेििा गेिा आहे. पराव्ार



– Page no. 11

वरव्थापि रिजिेचरा अंमिबजावरीचरा कार्् मिेचे म्ररांकि काणरासााठ व आसपासचरा
वािावाराि काहर पमाराि ऱहास झाररास सुधााातमक उपाररिजिा काणरासााठ प्िा्वि
पकरपासााठ पराव्ार देखाे खकार्् म िराा केिा गेिा आहे.
सव् देख ाेख धिारे आनर पिगाम मधरे काारे आनर औनचतर आहेि जे बहुिेक वेळेस
पराव्ाराची सदन्थिी ्था्पि काणरासााठ हकंवा पराव्ारीर घटकांमधरे टेड ्था्पि
काणरासााठ हडझाइि केिेिे असिाि. सव् पकारांमधरे देखाेखीचरा निकािांचे पुिाावििकि
केिे जाईि, आकडेवाार िुसाा तरांचे ्वशेदर केिे जाईि आनर संबंनधि अनधकाऱरांिा सादा
केिे जािीि. महर्िच मॉनिटारंग सुर हिणराप्व् एखादा मॉनिटरांग पिगामचरा हडझाइिमधरे
डेटा चरा अंनिम वापााशी संबंनधि असरे आवशरक आहे. मॉनिटारंग पिगाममधरे िीि टपपे
असिीि: बांधकामटपपा, ऑपाेश्स फेज आनर ऑपाेश ििंिाचा टपपा.
पकरपाचे फारदे
सधराचरा डंपसाईट चरा सदन्थिीचा ्वचाा करि प्िा्वि पकरपाचे बाेच फारदे हििीि,
प्िा्वि कचाा िे उजा् पकरप सधराचरा भ्-भााव कचऱरांचे पमार 90% कमी कर शकेि.
25 वदायचे जीवि च् ि्ाि घेिररास हे िँडहफि ्ेषाची आवशरकिा 80 हे पे्ा जा्ि
पमाराि वाचवेि. कंपि्ट उतपादिानशवार िँडहफि चरा ऑपाेटािा कमाईची भा पडेि.
कंपि्ट उतपादिामुळे ्पकाची उतपादकिा आनर मािीची पिि सुधााेि आनर मािीचरा पिदक
दवरांची वाढ हिईि. प्िा्वि पकरपाि ािजगाा, सहायरक ्वकास, सेवासु्वधांची ्थापिा,
दा्संचाा व परावहि सु्वधांचा ्वकास रासााखे पतर् व अपतर् आनथक् फारदे हर
असिीि.

पराव्ारी रफारदे
 ्वदमाि देविाा डंप साइटवा अॅ ॅिॅाि्बक अव्थेि्ि निमार् हिराा्रा नमथेि

गॅसमुळे वाांवाा हिराऱरा आगीचा पनिबंध, सीआाझेड भागाि कचाा पसाणरास
पनिबंध.

 जवळपासचरा भागाि ध्ा आनर फााार उतसजि्ाचा पनिबंध. पकरप अभरास
्ेषाि ािगांचा पसाा कमी कािीि.

 प्िा्वि पकरपामुळे पषृभागावा आनर भ्गभाि्ीि पाणराचे पदद्र ािखिे जाईि.
 प्िा्वि पकरपहे सुनिन्ि काेि किपरासााि किरतराहर पकााची गंधवा

आवाज रेऊ िरे.
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 उजच्रा उतपादिासााठ कचाावा पाररास जीवाशम इंधिाची बचि हिईि आनररा
मुळे सजीएचजी चे उतसजि् कमी हिईि.

 असा अंदाज आहे कि मंुबई सााठ डबरर्टरईपिांट चरा अंमिबजावरी मुळे २०
वदायचरा कािावधीि 2 दशि्ट्स सी ओ समक् जीएचजी ची बचि हिईि.

 िैसनगक् संसाधिे मराह्दि आहेि आनर निचा कार्् मिेिे वापा केिा पाहहजे.
 प्िा्वि पकरप मंुबई सभिविाि निमार् हिराऱरा पानिकाघिकचऱरावा पह्रा

ववरव्थापि करि िैसनगक् संसाधिांचे संा्र काेि. पुढे, हहावराघटकांचे
उतपादि (कंपि्ट, उजा,् सी अँड डर कचाा इ. पास्ि सामगी) इतरादर सामगीचा
वापा कमी काेि.

 मिठरा पमाराि कंपि्ट ची निनमि्ी झाररामुळे ाासारनिक खिांची मागरी कमी
हिईि.

सामानजक फारदे
 रा पकरपाि जवळपासचरा भागािीि ििकांिा अिेक आािगरिाभ हिऊ शकिाि

आनर चांगररा शहााची गुरवता नमळवणराचरा मागािे् संप्र् शहााि आािगराचा
फारदा हिईि.

 शसिाचे आजाा, ्र इतरादर अिेक आजााांचे पमार खािी रेिीि अशी अपे्ा
आहे.

 प्िा्वि पकरपाचरा अंमिबजावरी मुळे ाॅग-्पहकंग, बािमजुार आनर इिा
धिकादारक पुिवाप्ााचे कार् ािखिे जाऊ शकिे.
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