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कायकारी सारांश 
क  पा भूमी 

हा ाव महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाने ³एम.आय.डी.सी.´ आणला आहे. ाची थापना 
१९६२ म े,  महारा  सरकारची मुख औ ोिगक पायाभूत सुिवधा िवकास सं था णून १९६१ ा 
महारा  औ ोिगक िवकास अिधिनयमांतगत झाली. महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

ा अंतगत एम.आय.डी.सी. ला िवशेष िनयोजन ािधकरण (एस.पी.ए.) णून िनयु  केले गेले आहे. 
एम.आय.डी.सी. ने, ६६२७३.८२ हे र े ावर २७९ औ ोिगक े े थापन केली आहेत. 

एम.आय.डी.सी. कडे औ ोिगक वसाहतीचंा िवकास कर ाचा चंड अनुभव आहे आिण ांनी 
रसायनीक, अिभयांि की,, ,¸ व ो ोग ,̧ िमि त ,̧ मािहती तं ान (आयटी)¸ बायोटे ॉलॉजी (बी.टी)¸ िवशेष 

आिथक े  (एस.ई.झेड.), वाईन ( ा  ि या) पाक,  रौ  े ,,¸ र े अशा िविवध औ ोिगक े ांसाठी 
िवशेष उ ाने िवकिसत केली आहेत.  
 
महारा ातील रायगड िज ातील माणगाव आिण रोहा तालु ातील िदघी बंदर आधा रत औ ोिगक े  

(डी.पी.आय.ए.) िवकिसत कर ासाठी हा ाव आहे. डी.पी.आय.ए. म े िवकासासाठी उपल  

असलेली एकूण जमीन ५०४० हे र इतकी आहे. ािवत क चा िवकास महारा  औ ोिगक 

िवकास महामंडळा दारे ³एम.आय.डी.सी.´ कर ात येईल. 
 
पयावरण, वन व हवामान बदल मं ालया ा, िदनांक १४/०९/२००६ ची ई.आय.ए. अिधसूचना आिण 

ानंतर ा सुधारणांनुसार ािवत क  ेणी ७ (सी) अंतगत समािव  आहे. णूनच ािवत 

िवकासासाठी पयावरण व वन मं ालय (एम.ओ.ई.एफ आिण सी.सी.) कडून पयावरण मंजुरी घेणे 

आव क आहे. 
 

क  वणन 
हा भूखंड रणनीितक ा मंुबई-गोवा रा ीय महामाग (एन.एच .६६), एस.एच.६० पुणे-कोलाड महामाग 
आिण  आिण एसएच ९७ पुणे ते ह रहरे र महामागालगतच थत आहे समीप आहे. तसेच कोकण रे े 
उ र-दि ण िदशेला जागेला लागून जात आहे. 
 

येथे जमीन खोदने/ भरणे िवचाराधीन नाही - येथील भूखंड "आहे तसा" या आधारावर िवकले जातील, 

सवागीण िवकास एम.आय.डी.सी. िवकास िनयं ण िनयमावली, २००९ दारे संचािलत केले जातील.  

 
िवकासाम े े ाचा िवकास आिण जमीन पायाभूत सुिवधांचा िवकास यांचा समावेश आहेः  

 ॉिटंग आिण झोिनंग (अिभयांि की,  औषधो ादन (केवळ फॉ ुलेशन) आिण अ  ि या 
झोन) 

 एम.आय.डी.सी. आिण जवळपास ा उ ोगांमधील कमचा  यांना चांग ा िनवासी सुिवधा िनमाण 
कर ास मदत कर ासाठी आधारभूत पायाभूत सुिवधा (िनवासी े ) ५५६. ५३ हे र े ावर 

ािवत केले आहे. 



 इंदापूर बायपास आिण पानसाई एम.आय.डी.सी. साठी ६० मी. ं द ४ लेनचे वेश र े सलग 4 

कने  लेन (२ नग.)  आिण कने  करत आहे: (१८२०मीटर 

लांबी) Sutarwadi (येथे Kolad कर ासाठी -Pune रा  महामाग ६०) प र (लांबी: १३० मीटर) 

 अंदाजे २0 िकमी लांबीचे अंतगत र ा नेटवक (११० िकमी लांबीचा आिण मीटर ं द २ लेनचा, 
िकमी लांबीचा आिण मीटर ं द र ा १ लेनचा, िकमी लांबीचा आिण १ मीटर ं द र ा 
चौपदरीकरणाचा). 

 सुिवधा भूखंडांम े कॉमन फॅिसिलटी सटर, फायर ेशन, बँक, पोिलस ेशन आिण इतर 

आधारभूत पायाभूत सुिवधा तयार करणे 

 औ ोिगक, वािण क आिण / िकंवा िनवासी , जसे की क ांसाठी उपयु  भूखंडांची िनवड 

क न क ांना (पीएपीनंा) ांची ावसाियक मह ाकां ा ा  कर ाची संधी देऊन 

सामािजक उ ान  

 कॉमन सीवेज टीटमट ांट (एसटीपी) आिण ुिनिसपल सॉिलड वे  टीटमट (एमएसड ू) 
सुिवधा कमी भागाचा िवकास सुिनि त कर ासाठी िनवासी झोनसाठी िवकिसत केली जाऊ 

शकतात. 

 अंतगत पाणीपुरवठा नेटवक (सद  उ ोगांना आिण िनवासी े ाला पाणीपुरवठा 
कर ासाठी) पथिदवे इ. 

 
ोजे चा संि  सारांश खालील त ाम े िदला आहे.              

 
सारणी 1 : एका ी ेपात क  सारांश 

अनु. 
. 

तपशील तपशील 

१ क ाचे नाव रायगड िज ातील महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाने 

(एम.आय.डी.सी.) ािवत केलेले िदघी बंदर आधा रत औ ोिगक े  

(डी.पी.आय.ए) 

२ थान (गावे) तालुका माणगाव:  रातवड (भाग), कोिशंबळे   (िनजामपूर), 
पानसाई, कळवण, िनळजे, घोटवाल, 
डाखने, पोटनेर, भाले, जावते, िनजामपूर,  कांदळगाव बु ुक. 
    
तालुका रोहा: जामगाव, पथरशेत , प र 

३ कने टी 
 

ही जागा मंुबई-गोवा रा ीय महामाग (एन.एच .६६), एस.एच.६० पुणे-

कोलाड महामाग महामागालगत थत आहे आिण एस.एच. ९७ पुणे 

ते ह रहरे र महामाग काही माणात भूखंडा ा पूव सीमेव न जातो. ही 
जागा इंदापूर रे े थानक (१.३  िक.मी. पि म)  आिण कोकण रे ेवरील 

मांडगाव रे े थानका ा जवळ थत आहे. कोकण रे ची रो-रो 
सेवा उपल  असलेले कोलाड थानक २. ४ िक.मी. वर थत आहे. िदघी 



अनु. 
. 

तपशील तपशील 

बंदर पि मेस २६.५िकमी अंतरावर आहे तर मंुबई िवमानतळ (८५ 
िक.मी. वाय ) आिण पुणे (६६ िक.मी. ईशा ) येथे पािहले जातात. 

४ जागेशी संबंिधत 
शासकीय आदेश 

िद. ३ ऑग  २०१२ रा  शासनची, एमआयडीसी कायदा १९६१ अंतगत 
अिधसूचना  

५ एकूण जमीन े  ५०४० हे र 

६ ािवत झोन   अिभयांि की िवभाग – २०५३. १६ हे र  

 अ  ि या े  - ३८४ .३९ हे र                          

 औषधो ादन झोन - ७५७ .०३  हे र                            

 िनवासी िवभाग - ५५६ .५३  हे र                            

 खुली जागा   - ७५२ .९९ हे र 

 सुिवधा जागा   - ३५६ .०० हे र 

 र े अंतगत े  -  १७९ .९४  हे र 

 एकूण - ५०४० .०४  हे र                                                      

७ एकूण ािवत 

अंगभूत े  

एम.आय.डी.सी. ा डी.सी. िनयमानुसार साधारणपणे १ ा 
एफ.एस.आय. ला परवानगी आहे - अशा कारे चारही झोनम े सवागीण 

िवकासासाठी, अंगभूत े  ३७५१ .११  हे र असेल. 

८ मुख क ा माल र ा बांधकामासाठी (पाच वषा न अिधक) 

धातू   : १० ,४९ ,८०५  घनमीटर     

डांबरीकरण   : ४३ ,२००  घनमीटर 

माती   : ३ ,१७ ,०००  घनमीटर    

मुरम : ४० ,०० ,०००  घनमीटर 

पाणी   : ६५ स.मी.   
 

नागरी कामांसाठी (पाच वषापे ा जा ) 

िसमट: ९ ,०००  घनमीटर 

वाळू : १४ ,०००  घनमीटर      

धातू : १८ ,०००  घनमीटर    

ील : १५००  मेिटक टन 

पाणी : २७ स.मी.     
९ पाणी बांधकाम ट ात लागणा या १२२ घनिलटर ितिदन  पा ाचा पुरवठा 

टँकर ारे केला जाईल (९२ घनिलटर ितिदन बांधकामासाठी आिण  ३० 
घनिलटर ितिदन घरगुती उपयोगासाठी)  
 



अनु. 
. 

तपशील तपशील 

काया यीत ट ात आव क ८५ दशल  िलटर ितिदन पा ाचा 
पुरवठा जागे ा उ रेस ३.५ िक.मी. अंतरावर असले ा कामत गावा 
जवळून कंुडिलका नदीव न जॅकवेल ारे केला जाईल. 
 

क ासाठी १०० दशल  िलटर ितिदन पा ाचा पुरव ासाठी 
पाटबंधारे िवभागाशी करार केला आहे. पारंप रक प तीने पा ाचे 
शु ीकरण केले जाईल 

१० वीज बांधकाम ट ात १ मेगा वॅट िडझेल जनरेटर सेट आिण 
महािवतरणकडून ता ुरता वीज कने न  
 
काया त ट ा ३.५ मेगा वॅट (पाणी पंिपंगसाठी, 
पथिद ांसाठी) महािवतरणमाफत आिण िडझेल जनरेटर सेट ारे 
बॅकअप 

११ ािवत 

मनु बळ 

बांधकाम ट ा : 
र े, सीएफसी सटर, ड ू.टी.पी., सी.एस.टी.पी., एम.एस.ड ू. 
लँडिफल आिण इतर िस ील कामांसाठी लागणारे  ३०० ते ३५० कामगार 
हे मु त: कं ाटदारा ारे पुरवले जातील, जो  ५ वषा ा कालावधीसाठी 
पायाभूत सुिवधा िवकिसत कर ासाठी गंुतलेला असेल. सुमारे 

५०   एम.आय.डी.सी. कमचारी िवकास कामाची देखरेख आहे. 
 

काया त ट ा  
एम.आय.डी.सी.तील सुमारे ३०० कमचारी ऑपरेशन, देखभाल आिण 

थापना कायासाठी जबाबदार असतील. 

ािवत उ ोगां ा थापनेमुळे  व अ  रोजगारा ारे 50,000 
न अिधक लोकांना रोजगार आिण कोकण भागातील लोकांना पयायी 

रोजगाराची संधी िमळणे अपेि त आहे. 
१२ क  खच अंदाज २१०० कोटी ( जमीन वगळता) 

 
औ ोिगक िवकास िनयोिजत 
अिभयांि की २०५३ .१६  हे र (एकूण े ा ा अंदाजे ४१%), औषधो ादन फॉ ुलेशन आिण बायोटेक 

७५७ .०३  हे र (एकूण े ा ा १५%) आिण  अ  ि या ३८४ .३९  हे र (एकूण ७.६ %) असे तीन 

औ ोिगक े  िवकिसत कर ाचा ाव आहे. हे उ ोग कमी दूषण करणा या कारचे 
आहेत ई.आय.ए अिधसूचने ा तरतुदीनंा आकिषत करत नाही (इंजीिनय रंग झोनमधील दु म धातुशा  

ि या वगळता जे ईआयए अिधसूचना, २००६ अंतगत ेणी ‘ब’ क  णून समािव  आहेत). उभार ात 

येणारे ब तेक उ ोग सी.पी.सी.बी. उ ोग वग करणानुसार ऑरज / ीन / ाइट कारात 



असतील . िश क जमीन पायाभूत सुिवधांसाठी  वापरली जाईल - कुशल मनु बळाला घरे उपल  

क न दे ासाठी ५५६.५३ हे र े ाम े िनवासी े  िवकिसत होईल (एकूण े ा ा ११%) र े 
पायाभूत सुिवधांसाठी िश क े  १७९ .९४ हे र. 
सुखसोयी जागा ३५६ हे र इतका भूखंड ापातील आिण थािनक क ांना ांचे उ ोजक े 
सा  कर ासाठी संधी दान करेल. ह रत े  आिण मोक ा जागा ७५२.९९ हे र (१५%) जागा 

ापातील. 
 

पा ाची गरज 
बांधकाम ट ासाठी पा ाची आव कता १२२ घनिलटर ितिदन (९२ घनिलटर ितिदन 
बांधकामासाठी {र ा बांधकामासाठी ६५ घनिलटर ितिदन आिण २७ घनिलटर ितिदन नागरी 
बांधकामासाठी} आिण मजुरी ा घरगुती गरजेसाठी ३० घनिलटर ितिदन) असेल.  
 

काया यीत ट ात , ािवत िदघी पोट औ ोिगक े  क ासाठी पा ाची आव कता ८३.२५ 

दशल  िलटर ितिदन इतकी  अंदािजत आहे. अिभयांि की े ासाठी पा ाची आव कता (३ िकलो 
िलटर ित हे र ितिदन) सवात कमी (५.६ दशल  िलटर ितिदन) आहे, जी अ  ि या 
झोनम े  (१३.८३ हे र)  आिण औषधो ादन झोनम े  (१५.१४ हे र) ल णीय आहे. 
 
िवकासाम े एक मोठा ५५६.५३ हे र चा िनवासी झोन समािव  आहे. सरासरी ४ ी ं ा कुटंुबा ा 
िवचार करता आिण ९० िलटर ितडोई ितिदन गो ा पा ातील गरज ल ात घेता, िनवासी े ासाठी 
ता ा पा ाची गरज २१.५०० घनिलटर ितिदन इतकी येते िकंवा २१.५ दशल  िलटर ितिदन इतकी 
आहे णा. 
सांडपाणी िनिमती आिण उपचार 
बांधकाम ट ा : 
बांधकाम ट ात घरगुती वापरामुळे सुमारे २५.५ घनिलटर ितिदन इतके सांडपाणी िनिमत होईल. 
सेि क टाकीम े / शोष ख ात सांडपाणी ि या केली जाईल / २७ घनिलटर ितिदन मतेचा 
संकुिलत सांडपाणी ि या क  िदला जाईल.   
 
काया त ट ा  
घरगुती सांडपाणी 
८५% इत ा घरगुती सांडपाणी िनिमतीचा िवचार के ास, जा ीत जा  २० दशल  िलटर ितिदन 
इतके घरगुती सांडपाणी तयार होईल. िनवासी झोनमधून िनमाण झाले ा घरगुती सांडपा ावर एस बी 
आर तं ानावर आधा रत ) (िकंवा च ीय सि य गाळ ि या) बीओडी पातळीवर 5 िमली ाम / एल 

पे ा कमी जे नाइिटिफकेशनचा लाभ देते, डेिनिटिफकेशन आिण फॉ रस रमू ल. उपचा रत 

सांडपाणी थंड हो ासाठी पूणपणे पुनवापर केले जाईल, िझरो िल ड िड चाज िमळिव ासाठी ीन 

बे ा िवकासास िशंग आिण बॅल . २० दशल  िलटर ितिदन मते ा आिण तृतीयक उपचार 
सुिवधांसह (िनजतुकीकरण / गाळ ाची प दती) सावजिनक सांडपाणी ि या संयं ात कर ात येईल. 
 
 



औ ोिगक सांडपाणी 
िवकासासाठी ािवत फामा ुिटकल े  ((नॉन एपीआय आिण नॉन इंटरमीिडएट्स फ  
फॉ ुलेशन, बायोटेक इंड ीज), अ  ि या आिण अिभयांि की – यातून िनमाण होणारे औ ोिगक 

सांडपाणी हे िवघटनशील आिण सहज ि या करता ये ाजोगे असेल. ािवत उ ोग आिण दूषण 

मता कमी कर ासाठी िनयु  कर ात येऊ शकतील असे नािव पूण उपाय खाली सिव र िदले 
आहेतः  

बाजार िवभाग दूषण भार कमी 
कर ासाठी नािव पूण 

उपाय 

सांडपा ाची गुणव ा आिण ि या आिण झेरॉ िल ड 
िड चाज 

धातुकम उ ोग किटंग आिण शीतलक तेलाचा 
उपचार आिण पुन ा ी. 

दूषण करणार्यांची वा न 

ने ासाठी आिण पा ाचा 
वापर कमी कर ासाठी 

ि ये ा सुधारणात (जसे की 
िड ीिझंग, फॉ े िटंग) 

गुणव ा : िविवध पीएच, लोह, मॅ ेिशअम, िझंक, ोिमयम, 

िनकेल, फॉ रस इ ादी सार ा तेलांची आिण धातंूची 
उप थती 

ि या: दूषकांना जवळजवळ पूणतः  काढून टाक ासाठी 
भौितक-रासायिनक उपचारांसाठी सांडपाणी यो  

झेरॉ िल ड िड चाज मु ा:  ि या केले ा सांडपा ातील 
टी.डी.एस. काढणे आव क आहे 

अिभयांि की 
उ ोग 

अ  आिण पेय ि येत सुधारणा; गुणव ा: उ  माणात बीओडी / सीओडी घरगुती 
सांडपा ासारखे सांडपाणी, कमी पीएच फरक, म म 

टी.एस.एस. आिण कमी टी.डी.एस. आिण कमी दूिषत घटकांसह 

ि या: जैिवक उपचार सांडपाणी यो  आिण िनकष पूणपणे 
सा  

झेरॉ िल ड िड चाज मु ा:  ॅिशंग, शीतलीकरणासाठी 
पुनवापर कर ाची मयािदत मता परंतु बागकामासाठी दूिषत 

पदाथ आिण टीडीएस कमी पातळीमुळे बागकाम िवकासासाठी 
वापरली जाऊ शकते. 

औषधो ादन 
फॉ ुलेशन आिण 

बायोटेक उ ोग 

ि येत सुधारणा; वैिश े :  उ  माणात बीओडी / सीओडी असलेले 
सांडपाणी सहजपणे िवघटनशील, कमी ते म म टी.एस.एस 

आिण टी.डी.एस.सह कमी पीएच िभ तेसह, परंतु 

रासायिनक दूिषत पदाथ असू शकतात 

ि या: जैिवक उपचार सांडपाणी यो  आिण िनकष पूणपणे 
सा  

झेडएलडीसाठी जारी करणे : दूिषत घटकांमुळे  ॅिशंग, 

शीतलीकरणासाठी पुनवापर कर ाची मयािदत मता 

 
दूषण भार कमी आिण पुनवापरासाठी आिण शू  िल ड िड चाज साठी वहायता 

वाढव ासाठी, एमआयडीसी : 
- औषधो ादन फॉ ुलेशन आिण बायोटेक उ ोग आिण इंिजनीअ रंग े ाम े टी. डी. एस. 

आिण दूिषत घटक काढून टाक ासाठी बा ीभवन यं णा थािपत कर ासाठी ॉट राखीव 

ठेवाला जाईल 
- बा ीभवन यं णेतून तयार होणा या कंडे ेट चा वापर अिभयांि की े ातील ि यांसाठी 

आिण िकंवा एम आय डी सी ारे बागकामाची कर ात येईल   



- अ  उ ोगातील सांडपा ाचे अंितम पॉिलिशंग कर ासाठी अ ल तलाव  उपल  करेल - 
नैसिगक उपचारांचा फायदा पुनवापर कर ापूव  वाहक दूषक काढून टाक ासाठी होईल 
जेणेक न सांडपा ाचा जिमनीवर पुनवापर ह रत प ावरील िवकासासाठी अिधक सुलभ 
होईल 

  
नगरपािलकेचा घनकचरा आिण धोकादायक कचरा 
बांधकाम ट ा 
नगरपािलकेचा घनकचरा आिण धोकादायक कचरा 
बांधकाम ट ा 
एकूण घनकचरा उदा. नगरपािलका कचरा (घरगुती आिण िकंवा ावसाियक कचरा): कामगार 
िशिबरापासून िनमाण होणारा ५ िकलो / िदवस. तेथे कोणतीही जमीन किटंग / भरणा  कर ाची  क ना 
नाही - भूखंड आहेत तसे िवकले जातील. काढून टाकलेला थर पु ा र ा बांधकामात वापरला जाईल. 
 
काया त ट ा  
कचरा िनिमती 
ऑपरेशन ट ात िनमाण होणारे कचरा घातक कचरा, जैिवक कचरा, ई कचरा आिण इतर कचरा आिण 

गाळ असेल. घातक कचरा व थापन आिण हाताळणी िनयम, २०१६ ा अनुसूचीशी संल  असले ा 
अ ासानुसार असे सूिचत केले गेले आहे की अिभयांि की उ ोगांमधून िनमाण झालेले घातक कचरा 
(ब तेक वापरलेले / किटंग तेल, ट बाथ, कचरा उदासीकरणा ा वेळी तयार झालेला कचरा आिण 

उपचार ि येदर ान तयार झालेला इतर कचरा) सहज ओळखता येतात 

तर औषधी फॉ ुलेशनमधील कचरा मु त: टाकलेली औषधे आिण ाथिमक ई.टी.पी. गाळ 

असतो. एम.आय.डी.सी.ने तळोजा (मंुबई वे  मॅनेजमट िलिमटेड ारा), पुणे (एसएमएस ए ोकिलयन 

ारा) आिण टीटीसीड ूएमए (टीबीआयए असोिसएशनमाफत) येथे िब -ओपन-ऑपरेट-टा फर 

आधारावर सामा  घातक कचरा उपचार, साठवण आिण िव ेवाट सुिवधा उपल  के ा 
आहेत. डी.पी.आय.ए. यापैकी ेक सुिवधा पासून जवळजवळ समांतर अंतरावर थत आहे. 
 
महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने िविवध युिनट्सला कचरा / वापरलेले तेल पुनवापराचे (६४ अंक), ई-

कचयाचे (७६ अंक), बॅटरी कचरा व थापन सुिवधा, िपंप ता सुिवधा, आिण जैव-वै कीय कचरा 
व थापनासाठी तलोजा येथे सावजिनक जैव-वै कीय कचरा ि या साठवण आिण िव ेवाट 

(CBMWTSDF) सुिवधा (एमड ूएमएल ारे) अिधकृत केले आहे.  
 
महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने महारा ाचे िविवध भाग े ानुसार तसेच सुिवधां ा ि याआिण 
िव ेवाट लाव ा ा मतेनुसार ेक कचरा ि या व िव ेवाट सुिवधांना िदले आहेत. एमपीसीबी 

ेक युिनटसाठी एकि त संमती आिण अिधकृत मा ता देते ायोगे सव धोकादायक कचरा सूचीब  

आहे आिण सीपीसीबी ा िविवध मागदशक त ां ा आधारे ांचे उपचार / िव ेवाट पणे दशिवला 
गेला आहे. कचरा िनिमतीचे माण िकती ठरवले जाऊ शकते या उ ोगांिवषयी कोणतीही मािहती 
नसतानाही ाचे मोजमाप करणे अवघड आहे, परंतु यासंदभात कचरा व थापनाचे िविवध िनयम आिण 



सीपीसीबी / एमओईएफसीसी ा मागदशक सूचनां ा आव कतांची पूतता केली जाईल हे सुरि तपणे 

सांिगतले जाऊ शकते. 
 

िनवासी े ापासून िनमाण होणारा घनकचरा हा िवघटनशील आिण अिवघटनशील (िन य) 

असेल. अंदाजे ७२ टन ितिदन इतका घनकचरा िनमाण होईल ाम े ४३.२ टन ितिदन िवघटनशील 
आिण २८.८ टन ितिदन घनकच याचा समावेश असेल.   
घनकचरा व थापनासाठी, िनवासी झोन ा ेक े ात आिण सावजिनक सं ह े ात देखील 

िन य कचरा जसे िक ा क कचरा, इले ॉिनक कचरा व सं ह वेगळे कर ासाठी सुिवधा 
पुरिव ा जातील. िवघटनशील कच याची िव ेवाट बायो िमथनेशन / ऐरोिबक डायजे र ने कर ात 
येईल आिण िन य कचरा एम आय डी सी ने उपल  क न िदले ा कॉमन फॅिसिलटी सटर येथील 
लँडिफलला पाठवला जाईल 
 
िवभ  पुनवापरयो  कच याची िव ेवाट एमपीसीबी ने अिधकृत केले ा रसायकलर माफत केली 
जाईल. घनकचरा व थापनासाठी, एमआयडीसी िनवासी झोन म े ५ एकर े  दान करेल.   

 
ऊजा संवधन उपाय 
िनयोजन ािधकरण णून एमआयडीसी ऊजा काय म िफ चरचा वापर आिण क  िवकास 

ट ासाठी अपारंप रक उजा वापर लागू करेल. 
एमआयडीसी पथिद ांसाठी, िसंचन पंप, शासकीय इमारती,ं आिण सामा  सुिवधा क , फायर ेशन 

आिण सावजिनक शौचालयांची इ जेथे श  तेथे आहे सौरऊजचा वापरही सुिनि त करेल. 

 
ह रत प ा े  िवकास 
एकूण े ा ा 15% पे ा जा  े  (७५२.९९  हे र ) झाडे लावून ह रत प ा णून िवकिसत केले ते 

कोकण प ातील देशी आहेत जाईल आिण पयावरणीय समरसता िटकवून ठेवली जाईल 
 
सिव र पयावरणीय अ ास केले गेले आहेत आिण पि म घाट व आरि त वन ा िनकटतेचा िवचार 
करता संवधन योजना िवकिसत केली गेली आहे 
 

मूलभूत मािहतीचा सं ह 
  हेतूने प रणाम मु ांकन, एक १०िक मी ि ा अ ास े  ािवत ॉट सीमा 
सुमारे ओळखला साठी मूलभूत अ ास एम नुसार ओ सीसी मागदशक त े.  
 
१:००००,००० े ल असलेले एक सव ण सव ण (एसओआय) ोजे  साइट ा आसपास दहा िकमी ा 
प रघाम े टोपो ािफक वैिश े ओळख ासाठी केला जातो. भारतीय सव ण सव णातील ािवत 

क थळा ा सभोवतालचा अ ास े  ई, ४३, ई एच४३,ई ४३ एच आिण ई एच हे टॉपोशीट मांक 

आहेत . 
 



हे ु  येथे एमआयडीसी की साजरा केला जातो भागड इंिजनीअरीगं उ ोग (जसे ामु ाने 

येत 'पॉ ो' महारा , इ आिण र ा वाहतूक ६६ बाजूने) अ ास प रसरात दूषण मु  ोत 

आहेत. उव रत े  ामु ाने ामीण पाचे आहे.  
 

पयावरण ेक पैलू: जमीन, हवाई आिण नी, प र थती िव ान आिण जैविविवधता व सामािजक 

अथशा  आहेत मानले . िन षाचा सारांश खाली िदला आहे: 
 
जमीन वातावरण 
मु  रहदारी र े आिण कोकण रे े मागाशी साइट चांगली जोडली गेली 
आहे. साइट इंदापूर ते मांडगाव रे े थानकांदर ान आहे. टी तो१५गावांची साइट आिण अ ास गावांची 

सवात ठळकपणे ामीण सेिटंग आहे.  थानांवर माती ा गुणव ेचे परी ण केले गेले आिण कमी 
टीओसी आिण पोषक त ां ा िन  पातळीसह िकंिचत अ ीय अस ाचे िदसून आले. या 

े ाम े शेती, कुरण, नापीक आिण शेती नसलेली जमीन - जिमनीतील ायोिगक भूमीचा 
वापर ािवत िवकासापासून वगळलेला नाही. साइटवरील खे ात भात हे मु  पीक आहे. 
  
वातावरणीय एअर ािलटी मॉिनटरीगं (एए ूएम) आिण सभोवताल ा शोरांची पातळी 
ए अ  १२ िठकाणी परी ण कर ात आले िविवध गावात आत साइट आिण क  अ ास े  . एए ू 
अ ास रा ीय वातावरणीय हवा गुणव ा मानक (एनएए ूएस) खाली पातळी दशिवतो. दो ी 
सभोवताल ा हवे ा गुणव ेची पातळी महामागाजवळ तुलनेने जा  आिण इतर थानकांपे ा कमी 
अस ाचे िदसून येते, परंतु ा िनकषांम े चांगले आहे. कधीकधी वातावरणा ा आवाज पातळीसाठी 
ईपी काय ा ा िनकषापे ा जा  महामागाजवळ आवाज पातळी जा  होती. 
पा ाचे वातावरण 
साइटचा उ रेकडील भाग व उ रेकडील भाग कंुडिलकाने काढला आहे - जागे ा उ रेस मी अंतरावर 

बारमाही नदी आहे. ही नदी ा जागेसाठी ताजे पा ाचे मुख ोत बनेल. साइट दि णेकडील भाग दोन 

िफ न आहे न बारमाही घोड (साइट पि म भाग) आिण नदी - न ा कल -which साइट पूव भाग 

drains. घोड आिण काल  न ा माणगाव येथे पुढील बैठक (दि ण ५.३िकमी ब ल) तयार 

कर ासाठी कल नदीकडे डोगंराळ भागात बैठक सािव ी नदी मा मातून पुढील टॅ सस   जे दासगाव   

साइटवर दि ण २१.५km ब ल गावात. साइट तः  २-३ आहे ताजे पाणी येथे तलाव रतवाद  , भले  
आिण जामगाव   िमिशगन - येथे गाव टाकी Pahur एक जात आसपास ा खे ांम ेही पाणी पुरवठा 

ोत . साइट आिण अ ासा ा भागातील ब तेक खे ांम े पा ाची सोय ामीण भूगभातील 
पा ाची सोय आहे. येथे पाणी गुणव ा परी ण होते ब ल --- नग िविहरी आिण --- पृ भागावर 
पाणी नमुने गोळा कर ात आले होते. िफिजओ- केिमकल पॅरामीटस ा बाबतीत िप ा ा पा ा ा 
गुणव ेसाठी पा ाची गुणव ा आयएस १०५००: २०१२ ा मानदंडांची पूतता करते - तथािप काही 
िविहरीमं े थािनक सू जीव दूिषत पाळले जातात. 
 
 
 



जैिवक वातावरण 
साइट म े थत आहे कोकणातील महारा    ा ा ीमंत जैव िविवधतेचे िस द. वे न घाट डोगंर 

रांगे ा जागे ा पूवस सुमारे ते िक.मी. अंतरावर आहेत. ता णी व  जीव अभयार  आहे साइट पूवस 

४. ७ िकमी   वर  आिण जवळ ा ई एस झेड गावात थत ता णी  ४.५ िकमी   वर  थत आहे  अलीकडे 

सूिचत ई एस झेड नुसार पूव ता णी व  जीव 

अभयार .  भुवन , वावे िदवाळी, बोशेंट आिण कंुभारते इ.स.चे चार िवधेयके  (िद . १३.११.२०१३  पि म 

घाटांशी संबंिधत) ा जागेला लागूनच आहेत. पयावरणीय पयावरण मूलभूत अ ास होता ई ए सी, एम ओ 

ई एफ सी सी ारे िनदशीत अित र  उंच नुसार २०२०-२०२१ ा पावसाळी आिण थंडी ा हंगामात 

चालते. 

मु  िन ष 
• चडू उंची गवताळ सादर कमी नीम-सदाह रत आिण िनयिमतपणे पाने गळणारा ा पॅच 

सह, वन          
• भू देश गवताळ देश वच  पावसा ात ता ुरती श पाणी-लॉग इन भागात सुमारे 

िवकिसत, आिण चडू उंची कमी पठाराचाच          
• एकूण 98 फुलांचा 43 कुटंुबांना राह ाचे जाती शेतात साजरा (६५औषधी वन ती ा , 22 

झाडे, सहा करणारी झुडपे आिण पाच िगयारोहक )          
• सवािधक चिलत आहे कौटंुिबक सह , १५ जाती ,   ८ जाती          
• २१ कुटंुबे ेकासाठी एक जाती ितिनिध  करतात          
• चार ता ुरती औषधी वन ती एकूण ओळखले े           
• केवळ एक फुलांचा जाती, दुिमळ, संकट , मालकीचे धमकी यादी, आिण दुिमळ णून 

वग कृत आहे          
• प ी फी वक दर ान साजरा होते १०४ जाती एकूण ( सवात चिलत आहे  जाती (११) 

ानंतर, (७) )         जाती ७८ जाती अनुसूची ४ ा आहेत, अनुसूची १ ा तीन जाती          
• स न ाणी - ५४ जाती, २ कुटंूबांम े िवतरीत के ा जातात (सवात जा  चिलत 

आहे फॅिमली मुरीडे सात जाती आहेत, ानंतर सहा जाती े रिलओिनडे आहेत )          
• ३२ स न ाणी जाती पािहले होते सीमा फ  बाहेर आत आिण बाहेर, दो ी २२ जाती.          
• कोण ाही वेळाप क अ ंत संकट , संकट , संवेदनशील आिण जवळ सीमा आत जाती 

संकट           
• हपटोफौना (सरपटणारे ाणी) आिण आ पोडा (फुलपाखरे आिण कीटक) देखील ल ात 

आले          
 
हंगामी बदल 
• येथे अिधवास पाणसाई , सीमा कल नदी, कळवण आिण डंखाने पठार आिण कंुभारते आिण इतर 

भागात जा  पातळी झाली फरक          
• ता ुरती वन ती आधार हंगामी डबके आिण उभयचर आिण ओडोनट्स जे यो  वाळवा 

िहवाळा म े नाहीशी झाली, पावसाळी साजरा होते अटी         
• भूजलचर घनता पावसाळा िविवधता सवात महान होते आिण घनता दर ान कमी िहवाळा          



• उलट, प ी िविवधता वाढले िहवाळा         
• कळवण व डाखाणे पठाराने पावसा ाम े गवत आिण का िनक वन तीनंा आधार िदला, 

जो िहवा ाम े साजरा केला जात न ता.          
 
सामािजक-आिथक वातावरण 

१० िक.मी. ि ा अ ास े ाचा नकाशा   एसई अ ासासाठी 3 झोनम े िवभागलेला ( ० -३ , ३ -५  

आिण   ५ -१० िकमी) आिण तालु ातील १ आिण गावे खे ांची आिण दोन जनगणनेची (माणगाव 

व इंदापूर ) समािव  आहे ( मांडगाव ११० गावे + १ शहरे), रोहा (४६गावे + १ शहर), ताला (२० गावे).          
• जनगणना२०११, अ ास े  मते, आहे १४१५२४ एकूण लोकसं ा ३३३१८ कुटंुबे ( एकूण पु ष 

लोकसं ा ५०.२४% आिण मिहला लोकसं ा ४९.७६% )          
• १८३ गावे लोकसं ा घनता चौरस िकलोमीटर ित 191 ी होते.          
• एकूण काम एकूण लोकसं े ा ४४.८४% होता (मु तः  पु ष ६३%)          
• ाथिमक सव ण साइटवर १० खेडी आिण अ ास गावांची बाहेर ने ात आले. मु  िन ष-          
• अ ास े  हाती स ा असलेला बळ ामीण होता, गावे सवात कमी आहे लोकसं ा एक 

सह धम आिण जात कार         
• अ ास े ात मु  रोजगार शेती व कामगार काम आहे. सरासरी दैनंिदन वेतन . २००-५०० 

अवलंबून आवडते काम कारावर.          
• बेरोजगारी दर सव नमूना थान उ  आढळले.          
• ब सं  लोक ािवत क ा ा बाजूने आहेत कारण यामुळे देश िवकिसत होईल.          
• औ ोिगक वसाहतीतील ितवा ाचे मुख माग ा, थािनक कमचारी रोजगारा ा संधी, गावे 

पायाभूत सुिवधांचा िवकास कमी एन.जी. उ ोग            
• ितसादकांची मु  िचंता ही आहे की दूषणामुळे लोकसं े ा आरो ावर प रणाम होऊ 

शकतो.        
• थािनक युवकांना उ ोग कार उ ुकता आहे ते सेट केले जाऊ, काम करणाया लोकांपैकी एड, 

शै िणक पा भूमी आव क म े नोकरी िमळ ासाठी उ ोग.          
• र े, िप ाचे पाणी, इ यासार ा पायाभूत सुिवधा एमआयडीसी अिधकार िवकिसत केले जाईल, 

गावे आसपास ा या पासून लाभ िमळू सुिवधा          
• एकूणच अशी भावना आहे की इतर िठकाणी थािनक कामगारांचे थलांतर अ ासा ा े ात 

कमी होईल          
 
 
 


