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1. साराांश आणि निष्कर्ष
पररचय
पुणे हा महाराष्ट्र राज्यातील दु सरा सर्ाा त मोठा जिल्हा आहे (१५६४३ चौ जिमी). लोिसं ख्येनुसार हा राज्यातील सर्ाा त िास्त
लोिसं ख्या असलेला जिल्हा आहे (२०११ च्या िनगणने नुसार ९४,२६,९५९). पुणे शहर तीन प्रमुख महामागाा च्या िंक्शनर्र
आहे , एन - एच ४, एन - एच ५०, एन - एच ९, ज्यातू न दररोि िाणाऱ्या र्ाहतु िीचा त्रास शहरातील रहदारीच्या पररस्थितीर्र
होतो. पुणे शहर र् पररसरातील औद्योजगि र् इतर सामाजिि-आजिाि जर्िासामुळे पुणे शहर र् त्यार्रील रहदारी उच्च दराने
र्ाढत आहे . पररणामी, शहरातू न सर्ा जदशाजनदे शां िडे िाणाऱ्या रस्त्ां चे चौ पदरीिरण / सहा पदरीिरण िरणे आर्श्यि
आहे . त्याजशर्ाय शहराला बायपास िरण्यासाठी आर्श्यि असणारी र्ाहनेही शहरातू न िात असू न त्यामुळे र्ाहतु िीची िोंडी
होते . शहराच्या हद्दीबाहे रील रस्ता नेटर्िाद्वारे र्ळजर्ल्यास अशा प्रिारच्या इं टरा-जसटी रहदारीची समस्या दू र होतील. अशा
पररघीय िनेक्शनच्या अनु पस्थितीत, इं टरा जसटी रोड नेटर्िार्र बाह्य फ्लोजटं ग टर ॅ जििचे प्रमाण नेहमीच र्ाढत आहे . पुण्यातील
र्ाहतु िीची िोंडी टाळण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते जर्िास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) तीन सं िुलां च्या अंतगा त
पुण्याच्या ऐजतहाजसि शहरासाठी बाह्य ररं ग रोड िॉररडोर जर्िजसत िरण्यास प्रारं भ िेला आहे .
अ) पूर्ा-सं रेखन [अंदािे लां बी १०० जिमी] मुंबई-पुणे द्रु तगती महामागाा र्रील उसे पासू न सु रू होऊन एनएच-४८ र्र खेड
जशर्ापूर (सातारा रोड) ये िे िुना मुंबई-पुणे ररं ग रोड - एनएच ४८, िुरुळी [नाजशि] मागे रस्ता, लोणीिंद [अहमदनगर रस्ता],
िेऊर [सोलापूर रस्ता], र्डिी [सासर्ड रस्ता] आजण जभर्री [पु णे बारामती रस्ता] आजण सातारा रोड (एनएच ४८) ये िे र्र्े
(िेळर्डे ) ये िे समाप्त होते .
ब) पजिम सं रेखन [अंदािे लां बी ६६.१०० जिमी] मुंबई-पुणे एक्स्प्रे स र्े , र्ायसीडब्ल्यू टोलनािा ये िून उसे ये िून सु रू होऊन
अनेि गार्े / शहरे उदा परं डर्ाडी, धामणे, बे बडोहाळ, चां दखेड, पचणे , जपंपळोली, िेमसे र्ाडी, िार्ळ, पाडळघरर्ाडी, ररहे ,
घोटार्डे , अमेदर्े ठ, भारे , िासार आं बोली, उरर्ाडे , आं बेगार्, मारनेर्ाडी, मुठा, िाटर्ी, बहुली, (भागर्तर्ाडी), सं गरून,
मां डर्ी बु द्रुि, र्रदाडे , मुलखे ड, खामगार् मार्ळ, घेरा जसं हगड, िल्याण, राहतर्ाडे , रां िे, िुसगार्, िां िाळे आजण सातारा
रोड (एनएच ४८) ये िे र्र्े (िेळर्डे ) ये िे समाप्त होते .
पजिम सं रेखन (६६.१०० जिमी) सं दभाा तील अटी (टीओआर) साठी उरसे गार्, मार्ळ तालुिा, पुणे जिल्हा ये िून प्रारं भ होत
आहे आजण खेड जशर्ापूर ये िे सातारा रोड ये िे सं पत आहे असे पररर्े ष पोटा लर्र जडसें बर, २०१६ मध्ये आजण २७ सप्टेंबर २०१७
रोिी MPCB पोटा ल र्र सबजमट िेले होते . ह्या सं दभाा तील अटी (टीओआर) SEAC - I, महाराष्ट्र च्या १४३ व्या बै ठिीत
ऑक्टोबर २०१७ मध्ये टीओआर मंिूर झाले.
तपशीलर्ार जडझाइनच्या अंजतम स्वरूपात, सं रेखन सामाजिि जर्चारां र्र पररष्कृत िेले गे ले, ज्यामुळे सं रेखनां ची लां बी
र्ाढली. पुढे, इं टर िन्व्हिान मुळे मोठ्या आजण गौण पुलां च्या सं ख्येत बदल झाले. सं रेखनात सु धारणा िेल्यामुळे बोगद्याची
सं ख्या 7 र्रून 8 पयं त र्ाढली. हे बदल लक्षात घेता, त्याच्या र्ै धता िालार्धीत असलेल्या टीओआरसाठी पुन्हा अिा िरणे
आर्श्यि होते .
प्रशासिीय उद्दे शाने , एमएसआरडीसीने मूळ प्रिल्पाच्या दोन पॅिेिेसमधू न हा प्रिल्प तीन पॅिेिेस मध्ये जर्भाजित िेला
आहे . पीआरआर पूर्ा अलाइनमेंटमध्ये आता पाटा -१ आजण पाटा -२ ही दोन पॅिेिेस आहे त.
•

पूर्ा सं रेखन (पाटा १) : उसे ते सोलू - ३८.३४० जिमी

•

पूर्ा सं रेखन (पाटा २): सोलू ते र्ारर्े (िेलर्डे ) सातारा महामागाा िर्ळ - ६६. ५६० जिमी

•
पजिम सं रेखन : उसे गार् ते र्ारर्े (िेलर्डे ) सातारा मागाा िर्ळ मागे पारं डर्ाडी, पौड रोड, मुळा रोड, मुठा रोड ६८.८०० जिमी
प्रस्ताजर्त पुणे ररं ग रोड-र्े स्ट चे सु धाररत सं रेखन उरसे गार्, मार्ळ तालुिा, पुणे जिल्हा सी.एच. ०/०० जिमी पासू न सु रू होतो
आजण र्ारर्े (िेळर्डे ) गार्, भोर तालुिा, पुणे जिल्हा ये िे सी.एच ६८+८०० जि.मी. ये िे सं पतो र् ४ तालुिा आजण ३८
गार्ां मधू न िातो.

पि
ु े ररांग रोडचा पश्चचम सांरेखि
2. प्रकल्प विषि
पुणे ररं ग रोडचा सं रेखन हा एि हररत िील्ड रस्ता जर्िास आहे िो शेती / नापीि / िंगल भू मीतू न िात आहे , मुंबई पुणे
एक्सप्रेसर्े ये िे उसे (CH ० + ००) (18°42'42.48"N latitude and 73°39'5.04"E longitude) सु रु होऊन र्ारर्े (िेलर्डे )
(CH ६८ + ८००) (at 18°17'14.66"N latitude and 73°52'26.33"E longitude) एन एच ४ ये िे समाप्त होतो र् पुण्याच्या
४ तालुक्यामधू न (भोर, हर्े ली, मुळशी आजण मार्ळ) प्रस्ताजर्त प्रिल्प िात आहे .
प्रकल्प तपशील
विविष्ट

प्रस्तावित अमें डमें ट

सं रेखन

मंबई पणे एक्सप्रेसवे ये थे उसे (CH ० + ००) सरु होऊन वारवे (केलवडे ) (CH ६८ + ८००) एन
एच ४ ये थे समाप्त होतो व पण्याच्या ४ तालक्यामधू न (भोर, हवे ली, मळशी आणण मावळ)
प्रस्ताणवत प्रकल्प जात आहे .

भौगोणलक स्थान

प्रकल्पाची सरवात: १८°४२'४२. ४८"N and ७३°३९'५. ०४"E (उसे गाव)
प्रकल्पाचा शेवट: १८°१७'१४. ६६"N and ७३°५२'२६. ३३"E वारवे (केलवडे )

विविष्ट

प्रस्तावित अमें डमें ट

गावे

३८ गावे

सं रेखन लां बी

६८.८०० णकमी

प्रस्ताणवत प्रकल्प स्थान

णजल्हा: पणे
राज्य: महाराष्ट्र

प्रकल्पाची णकंमत

एकूण अंदाणजत णकंमत - ~ ११५०९.९० कोटी आणण स्थापत्य (णसव्हिल) णकंमत: ६९१४.०६
कोटी

एकूण भू संपादन

७६४.८७ हे
वन जमीन नसले ला: ७१७.०९ हे

वन जमीन: ४७.७८हे

कॅरे जवे

प्रोजेक्ट रोड हा भणवष्यकाळात (१ + १) च्या तरतदीसह एक्सप्रेस वे मानकानसार णवकणसत
करण्याचा ३ + ३ लेन महामागग असे ल.

णडझाइन गती

मख्य कॅरे जवे : १२० णकमी / तास
बोगदा : ८० णकमी / तास

प्रस्ताणवत ROW

११० मी

मीणडयन

१५ मी

पूल

प्रमु ख पूल: ३

बोगदे

एकूण ८ बोगदे व एकूण लां बी ११. २९० णकमी

िायाडक्ट

२

अंडरपास आणण ओिरपास

VUP: २०

LVUP: ६

PUP: ७

VOP: २४

छोटे पूल: १६.

प्रस्ताणवत इं टरचेंज

६

टोल प्लाझा

३ - घोटावडे (CH २२/९००). केळवडे (CH ६८/५००) आणि टोल बथ
ू येथील इंटरचेन्ज येथे

साइट संिेदनिीलता
हा कॉररडॉर पण्यातील तीन प्रमख नद्या पार करतो. परां दवाडीजवळील पवना, मळा [घोटावडे फाट्याजवळ] आणण मठा [गाव
सं ग्रन जवळ]. णसं हगड णकल्ल्याखेरीज सध्या या रस्त्यावर पयग टकां चे कोणते ही मोठे आकर्गण नाही परं त प्रकल्प मागग , प्रणसद्ध
पानशेत / वारसगाव / टे मगड / मळशी धरणे , लवासा शहर, णसं हगड णकल्ला या मागाग वरुन जात आहे . हे णपरं गट, णहं जवडी
ये थील औद्योणगक पट्ट्यातू न जाते जे अनक्रमे वे गवान णवकसनशील औद्योणगक सह णनवासी शहर व सॉफ्टवे अर हब आहे .
संिेदनिीलता
श्रेणी
नद्या

रिसेप्टि
मळा नदी
पावना नदी

प्रकल्प साइटपासून अंति
(वकमी)
सं रेखन क्रॉणसं ग २४ + २५० ये थे
सं रेखन क्रॉणसं ग २ + ४०० ये थे

संभाव्य प्रभाि





तलाि, जलािय,
धिणे

पानशेत धरण
वरसगाव धरण
टे मघर धरण
खडकवासला धरण
(मठा नदी)

~ ७.७४ णकमी
~ ७.१६ णकमी
~ १०.३६ णकमी
सं रेखन खडकवासला धरण
४४+०९० ते ४४+६४० ला
ओलां डत आहे



भू तलावरील पाण्याचे
से डीमेंटेशन
बां धकाम
दरम्यान
ते लाचे सीपेज
डरेनेज पॅटनगवर पररणाम
जलचर जीवनावर आणण
उत्पादकता
यावर
पररणाम.
बां धकामादरम्यान
तयार झालेला कचरा
टाकल्यास
पाण्याचे
प्रदू र्ण होऊ शकते

संिेदनिीलता
श्रेणी

रिसेप्टि
आढळे धरण
कसगाव धरण

धावमि क आवण
ऐवतहावसक स्थाने
महामार्ि

णपंपोली धरण
रीहे गाव धरण
णपरं गट तलाव
णसं हगड णकल्ला

एन एच ४८

प्रकल्प साइटपासून अंति
(वकमी)
~ १.३१ णकमी CH ६+८९० ये थे
छोटा पूल प्रस्ताणवत आहे
~ ०.९० णकमी CH ९+६६० ये थे
छोटा पूल प्रस्ताणवत आहे
~ ०.३६ णकमी
~ ०.४२ km
~ ०.११ km
सं रेखन णसं हगड णकल्ला(२.१२
णकमी) ये थे CH ४९+४०० ते
५२+२२५ पास होत आहे

संभाव्य प्रभाि




बोअर होल फ्लणशंगमळे
नदीच्या
बे डच्या
गाळाची दू णर्तता.
िंपनां मुळे
जलीय
जनावरां वर पररणाम.

बां धकाम टप्प्यात वाढलेल्या
आवाज आणण कंपनां मळे सं भाव्य
पररणाम
 टर ॅ णफक डायिशग न
 अपघात व रोड णकल ची
शक्यता

साइट कनेक्टटक्हिटी
मुंबई-पुणे एक्स्प्रे स र्े , र्ायसीडब्ल्यू टोलनािा ये िून उसे ये िून सु रू होऊन अनेि गार्े / शहरे उदा परं डर्ाडी, धामणे ,
बे बडोहाळ, चां दखेड, पचणे , जपंपळोली, िेमसे र्ाडी, िार्ळ, पाडळघरर्ाडी, ररहे , घोटार्डे , अमेदर्े ठ, भारे , िासार आं बोली,
उरर्ाडे , आं बेगार्, भरे िरर्ाडी, मोरे र्ाडी, िाटर्ाडी, बहुली, (भागर्तर्ाडी) भगतर्ाडी), मोरे दारर्डी सं गरून, मां डर्ी बु द्रुि,
र्रदाडे , मुलखेड, खामगार् मार्ळ, घेरा जसं हगड , िल्याण, राहतर्ाडे , रां िे, िुसगार्, खोपी, िां िाळे आजण सातारा रोड [एन
एच ४८] ये िील िेळर्डे ये िे समाप्त होतो.
प्रकल्प उपयुक्तता
मनुष्यबळ
प्रिल्पाच्या बां धिाम टप्प्यात, दररोि सु मारे १,१७१ व्यक्ती ज्यात अत्यंत िुशल (६५७ नं .), िुशल (२०४ नं .), अधा िुशल (३१०
लोि ) िामगार ठे र्ले िातील. बां धिामानंतरच्या टप्प्यात, या क्षे त्राच्या चां गल्या व्यार्साजयि आजण औद्योजगि जर्िासाच्या
माध्यमातू न प्रत्यक्ष प्रिल्पातू न सु मारे ८०० लोिां ना सामाजिि लाभ जमळे ल, अशी अपेक्षा आहे .
पाण्याची आवश्यकता
बां धिामासाठी एिूण पाण्याची आर्श्यिता ७०० िेएलडी असे ल आजण घरगु ती उद्दे शा चे १५८.१० िेएलडी असे ल. बां धिाम
िामां साठी आर्श्यि असणारे पाणी नाल्यां मधू न प्राप्त िेले िाईल आजण प्रस्ताजर्त सं रेखन िर्ळील मृत िोतार (Quarries)
/ बॉरो क्षे त्रामध्ये साठजर्ली िाईल.
कचरा निनमि ती व व्यवस्थापि
या प्रिल्पातू न नगरपाजलिेच्या घनिचरा जदर्सािाठी ५२६.९५ kg जिलो उत्पादन होण्याची शक्यता आहे , त्यापैिी २१०.७८
जिलो / जदर्स हा िैर्-र्गीिरण िरण्यायोग्य असे ल, आजण ३१६.१७ जिलो / जदर्स हा िैर्-र्गीिरण िरण्यास योग्य नसे ल.
िागे र्र स्वतं त्र डबा दे ऊन िचयाा चे स्त्रोत जर्भािन िरुन पुढील प्रजिये साठी पाजलिा पुनर्ाा पर िेंद्रां र्र हस्तां तरीत िेले
िाईल. बां धिामादरम्यान तयार होणारा बां धिाम िचरा ३२९२७२६८ cum आजण िट र् जिल मि (५२५६५२.०२ cum)
आजण गाळ (९२७६२.११ cum) आजण मुख्य र् जिरिोळ पुलां मध्ये असले ल्या जढगारापासू न आजण मातीच्या क्षे त्रापासू न माती
नुिसानीचा अंदाि आहे . प्रस्ताजर्त प्रिल्पाच्या आरओडब्ल्यू मध्ये ये णा २८९ इमारती पाडण्यापासू न तसे च यु जटजलटी
जशस्टं गपासू नही हा िचरा तयार होईल.

वीज आवश्यकता
बां धिाम टप्प्यात प्रस्ताजर्त प्रिल्पाची जर्िेची गरि १५ डीिी से ट्सने पूणा िेली िाईल िे रात्री उजशरा मजशनरी
चालर्ण्यासाठी र् प्रदीप्त हे तूसाठी आर्श्यि असणायाा र्े गर्े गळ्या क्षमतां चे असतील.
पयाि वरणाचे वणिि

बे सलाइन पयाा र्रणीय अभ्यास जडसें बर २०१९ ते माचा २०२० या िाळात मान्सूननंतरच्या हं गामात िेला गे ला आहे . बे सलाइन
मॉजनटररं ग, प्रोिेक्टच्या िामिािाची प्रिृती आजण जर्शालता लक्षात घेऊन िेले आहे . तसे च, दे खरे खीची जठिाणे जनजित
िरण्यासाठी पयाा र्रणीय से जटं ग आजण पररणामाच्या सं भाव्य रीसे प्टसा चा जर्चार िेला गे ला. अभ्यासाचे क्षे त्र प्रस्ताजर्त
सं रेखनाच्या प्रत्येि बािूच्या ५०० मीटरच्या अंतरार्र आहे . र्ातार्रणाच्या र्णा नासाठी जर्चारात घेतले ले पॅरामीटसा खाली जदले
आहे त.
मापदं ड
वनिीक्षणे आवण संदभि
अ . क्र
भौगोणलकदृष्ट्ट्या, पणे णजल्हा तीन वे गळ्या बे ल्टमध्ये णवभागला जाऊ शकतो
उदा.
सह्याद्रीच्या पूवेस १६ to ते ३१ णक.मी.पयं त पसरलेला पणिम पट्टा - खोल दरींनी
वे ढलेला, टे कड्ां च्या रां गाने णवभागलेला आणण ओलां डले ला एक अत्यंत
खडकाळ प्रदे श.
1.
भौगोजलिदृष्ट्या
मध्य पट्टा पणिम बे ल्टच्या पूवेस समारे 30 णक.मी.पयं त पसरलेला आहे व
उत्तरे कडील पाबल ते दणिणे स पण्यामागे परं दर पयं त ओढले ल्या रे र्ेच्या
पूवेकडील पट्ट्याच्या कडे ला ओलां डले ला आहे . या पट्ट्यात लहान टे कड्ां ची
माणलका पठारातू न मोठ्या प्रमाणात उगम पावते
पूवग बे ल्ट एक रोणलंग टोपोग्राफी आणण कमी टे कड्ां चा तलनेने णवस्तृ त आहे .
आरओडब्ल्यू मधील अभ्यासाच्या िे त्रामध्ये डे क्कन टर ॅ प बे साल्ट हा लेट
क्रेटे णसयस ते पॅलेओसीन आहे . वे स्यलर आणण अॅॅ मीगॅ डायलोइडल
भू शास्त्र आणण
णझओणलणटक बे साल्ट आणण भव्य बे साल्टचे चौदा बे साव्हल्टक प्रवाह इं द्रायणी,
2.
भू गोलशास्त्र
कालाग , णदवे घाट, परं दरगड, महाबळे श्वर सह्याद्री समूहाची स्थापना दे खील
अभ्यास िे त्रात आहे .

3.

जलणवज्ञान

4.

भू कंपशास्त्र

5.

लँड्ज / लँडकिर

6.

मातीची गणवत्ता

पणे णजल्ह्ह्याच्या सं पूणग िे त्राच्या भागाखाली बे सलॅणटक लावा अपर क्रेटाणसयस ते
ईओसीन चा समावे श आहे .अलीकडील यगात उथळ जलोळ तयार होणे दे खील
त्या भागात वाहणाऱ्या मख्य नद्यां च्या काठावरील अरुंद पट्टे आहे त.
साधारणपणे, २० ते २२ मीटर बीजीएलच्या खोलीपयं त उथळ झोन फॉरे णटक
जलचर बनतात. खोल बं णदस्त जलचर सामान्यत: ४० मीटर बीजीएलच्या खोली
पयं त ये ते.
णजल्ह्ह्यातील भू जल पातळी खोली :
प्री-मानसू न -०.४० ते २०.१० मीटर बीजीएल
मान्सूननंतर - ०.०९ to ते १४.६५ मीटरबीजीएल
बीएमटीपीसी िे नेरेणबणलटी ऍटलासनसार, अभ्यास िे त्र झोन III मध्ये ये तो व हा
मध्यम तीव्रता झोन आहे
प्रोजेक्ट सं रेखनच्या समारे १० णकमी पररघाच्या लँड्झ / लँडकिरचा अभ्यास
केला गे ला. एकूण १५६० चौ.णक.मी. िे त्रापैकी ३२ चौरस णक.मी. िे त्र (२%)
अंगभू त भू गभाग त ये ते आणण ९२ चौरस णकलोमीटर िे त्र (६%) हररतिे त्रात ये ते.
एकूण अभ्यासाच्या िे त्राच्या १% िे त्रामध्ये ०.८ चौरस णकमी िे त्रामध्ये पाण्याचे
णठकाण आहे त. अभ्यास िे त्रात एकूण ८३६ चौ.णक.मी. हे िे त्र ओपन लँड
वगाग च्या अंतगग त ये तात जे एकूण िे त्राच्या ५४% आहे आणण एकूण िे त्रा
१५६०चौरस णकलोमीटर िे त्रफळ पैकी १६९ चौ.णक.मी. िे त्र (११%)
पडझडीखाली आहे . १९७ चौ. जिमी (एिूण क्षे त्राच्या १३%) डोंगराच्या
उताराखाली आजण १३९ चौ.जि.मी. नापीि िमीन क्षे त्राखाली आहे िे एिूण
अभ्यासाच्या क्षे त्राच्या 9% आहे
आरओडब्ल्यू मध्ये एकूण 5 णठकाणी मातीच्या गणवत्तेचे परीिण केले गे ले.
नमन्यां चे पीएच ६.८८ ते ७.२८ च्या दरम्यान आहे . परीिण केलेल्या नमन्यां चे
पीएच शेती णवभागाने णदलेल्या पीएचच्या श्रेणीनसार आणण वगीकरणानसार
णकंणचत अम्लीय सापडले . एस 2 (र्रदाडे गार्, खडिर्ासला ये िे ) वगळता
सवग स्थानां साठी पीएच माफक प्रमाणात िारीय होते . मातीचे नमने मीठमक्त
होते . णवद् यत चालकता (इलेव्हक्टरकल कंडव्हक्टव्हिटी) मूल्य ०.०५४ / से / से मी ते
०.०७८/ से / से मी पयं त आहे . मातीची पोरॉणसटी ३२.४४ ते ४५.२०% पयं त होती.
मॅग्नेणशयमचे प्रमाण ४६.१० ते ५८.०० mg / kg श्रेणीमध्ये होते तर सोणडयम
आणण पोटॅ णशयम अनक्रमे ३४ ते ४५.१४ mg / kg आणण ३२.४० ते ४८.३४ mg

अ . क्र

मापदं ड

7.

हवे ची गणवत्ता

8.

सभोवताल ध्वनी आणण
कंप

9.

10.

पाण्याची गणवत्ता

भू जल गणवत्ता

वनिीक्षणे आवण संदभि
/ kg श्रेणीत होते . सें णद्रय पदाथग, एकूण नायटर ोजन आणण फॉस्फोरस अनक्रमे ०.
५३ ते १.७८%, १३.४८ ते ४५ णकलो / हे क्टर आणण १०.३८ ते १७.०० णकलो /
हे क्टरच्या प्रमाणात आहे त. या माती सें णद्रय पदाथां नी समृद्ध आहे त आणण कृर्ी
आणण बागायती पद्धतीस
ं ाठी योग्य आहे त.
एस्ियं ट एअर क्वाजलटीचे एिूण १० जठिाणी जनरीक्षण िेले गे ले आजण असे
आढळू न आले िी पीएम १०, पीएम २.५, एसओ २, एनओएक्स, सीओ, ओ३,
िास्तीत िास्त सां द्रता सं बंजधत औद्योजगि र्ातार्रणीय, जनर्ासी, िेंद्रीय प्रदू षण
जनयं त्रण मंडळाने (सीपीसीबी) जदलेली ग्रामीण र् इतर क्षे त्रे आजण र्ायू
प्रदू षिां च्या अभ्यासाच्या िालार्धीत सर्ा दे खरे खीच्या जठिाणी असलेली सर्ा
मूल्ये सीपीसीबीने एनएएक्यू , २००९ च्या मानदं डात नमूद िेलेल्या मयाा देत
आहे त.
णदवसाच्या वे ळी ध्वनी दे खरे ख करण्याच्या णठकाणी ध्वनी पातळी सीपीसीबीच्या
मयाग देत असते , त्याणठकाणी जाते डे (एनक्यू 5) आणण उसे वगळता इं णदरा
कॉलेज जवळ (एनक्यू 10) णदवसाच्या वे ळी, मंबई पणे एक्स्प्रे स वे जवळील
स्थान एनक्यू 10 आणण मळशी पौड रस्ता एनक्यू 5 जवळील रस्ता जवळ
असल्याने या दोन णठकाणी आवाजाची पातळी अनज्ञेय सीपीसीबी मयाग देपेिा
जास्त णदसू न ये ते.
पाण्याच्या गणवत्तेचे एकूण ६ णठकाणी णनरीिण केले गे ले आणण असे णदसू न
आले की पाण्याची गणवत्ता प्रदू र्ण णनयं त्रण मंडळाने ठरणवलेल्या मयाग देनसार
कोणलफामग सामग्री वगळता सवग मापदं डां कररता पोटे बल पाण्यासाठी अनज्ञेय
मयाग देत आहे . दे खरे खीच्या णठकाणचे पाणी णपण्याच्या उद्दे शासाठी योग्य नाही
आणण वापरापूवी त्याचा उपचार केला पाणहजे. प्रदू र्णाचे सं भाव्य स्त्रोत म्हणजे
नदीकाठचा स्वच्छताणवर्यक हे तूने आणण आसपासच्या भागातून उपचार न
केलेले सां डपाणी सोडणे .
६ णठकाणी भू जल गणवत्तेचे परीिण केले गे ले. भू जल पीएच ७.१८ ते ७.७७
पयं त आहे , एकूण णवरघळलेले घन (टोटल णडझॉल्ह्िड सॉणलड) ८३५ ते ९४८
णमलीग्राम / णलटर श्रेणीमध्ये असल्याचे आढळले . एकूण हाडग नेस ४२२ ते ४३४
णमलीग्राम / णलटर च्या श्रेणीत आहे . क्लोराईड् स आणण सल्फेट ५१-८५४
णमलीग्राम / णलटर च्या श्रेणीत अहे त. नायटर े ट्स १२ णमलीग्राम / णलटर ते १६.४४
णमग्रॅ / णलटर च्या श्रेणीत आहे त. पररणाम दशगणवते की आयएस १०५००: २०१२
नसार टीडीएसचे णफणजको - रासायणनक मापदं ड णनणदग ष्ट् मानदं डां पेिा वर
आहे त. ई. कोलाई दे खील नमने मध्ये उपव्हस्थत. म्हणू नच णपण्याच्या उद्दे शाने
पाण्याचे नमने रासायणनकदृष्ट्ट्या अयोग्य आहे त.

अ . क्र

मापदं ड

11.

पयाग वरणीय णवज्ञान
आणण जैवणवणवधता

वनिीक्षणे आवण संदभि
सं रेखन उसे गावातू न सरू होते आणण वरवे (केळवदे ये थे समाप्त होते .
सं रेखनाच्या पृष्ठभागावर ४.९९% राखीव तसे च खासगी वनिे त्र (३७.७३ हे क्टर)
आहे आणण नॉन फॉरे स्ट िे त्र (७१७.०९ हे क्टर) ज्यात भू जल वापर (शेती / नापीक
/ तलाव इ.) आहे . प्रस्ताणवत सं रेखनाच्या बाजूने पानशेत धरण, वरसगाव धरण,
टे मघर धरण, णपंपोली धरण, ररहे गाव धरण, णपरं गट तलाव असे जलसाठे आहे त.
सं रेखन आढळे धरण (CH.६+८९०), कसगाव धरण (CH. ९+६६०), मळा नदी
(CH २४ + २५०) आणण पावना नदी (२+४००) ओलां डते . सं रेखन CH ४४ + ०९०
ते CH ४४ + ६४० दरम्यान खडकवासला धरण ओलां डते . प्रकल्प सं रेखनाच्या
बाजूने मख्य जलकं भाच्या जवळ असलेल्या बर् याच भागात गवत आणण झाडाची
आणण शेती िे त्रे पाणहली गे ली. नद्या, धरणे व णनवासी पररसरातील फ्लोरीकल्ह्चरचे
काम पाणहले गे ले. सं रेखनाचे काही भाग (जसे की बे बेदोहल (CH ०.०० -१.००
णकमी) नापीक प्रदे शातू न जातात आणण काही डोंगरां मधू न जातात ज्यात गवताळ
प्रदे शातील पक्ष्ां ची णक्रया दशगणवतात जसे की लाक्सग , णपप्ट्स, बॅ ब्लर इत्यादी
(गवताळ प्रदे शात अवलंबून असलेल्या पिी).
बोगद्याच्या सरूवातीच्या णठकाणी व्हिररणसणडया से णपयमची लागवड प्रस्ताणवत
केली गे ली आहे . केवळ १०% भाग हा ५% वनिे त्र आणण ९५% नॉन-वनपररिे त्रात
जात आहे ज्यात अंगभू त िे त्रे, शेती आणण नापीक िे त्रे आहे त. पररसराच्या
पयाग वरणीय मूल्यां कनास अणधक महत्त्व णदले गे ले आहे कारण तपासणी अंतगग त
वनिे त्र आरणित व खासगी जंगलां तगग त आहे त. वनस्पती म्हणजे पणग पाती आणण
सदाहररत प्रजातीच
ं े णमश्रण आहे .
पष्प रचना दशगणवल्यानसार ५३% झाडे , २९% और्धी वनस्पती, १४% झडपे
आणण ४% गवत अभ्यासाच्या िे त्रामधू न नोंदणवल्या आहे त.
प्राण्यां च्या सं रचनेचे प्रणतणनणधत्व केले आहे ज्यामध्ये ४७% पिी, २३
%फलपाखरे पैकी डरॅगनफ्लायचे ५%, ३% सरपटणारे प्राणी, १७% कीटक, ५%
कोळी अभ्यासाच्या िे त्रातू न नोंदणवण्यात आल्या.

12.

सामाणजक-आणथगक
प्रोफाइल

पणे शहरातील रहदारी हे दोन्ही इं टर आणण इं टरा णसटी वाहतकीच्या महत्त्वपूणग
उपव्हस्थतीमळे दशगणवले जाते . अशा प्रकारच्या रहदारीस, शहराच्या हद्दीबाहे रील
रस्त्यां च्या जागे वरुन वळणवल्यास इं टर आणण इं टरा णसटी या दोन्ही भागातील
रहदारीची समस्या सोडणवली जाईल / णवघटन होईल. या णवकासामळे चार
तालक्यातील (भोर, हवे ली, मळशी आणण मावळ) गावां चा मख्य रस्ता जोडला
जाईल ज्यामळे सध्या खेड्ां माफगत कृर्ी उत्पादनां च्या णवक्रीसाठी शहरातील
मख्य बाजारपेठेत ये तात व वाहतकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रस्ते वाहतकीची
कोंडी होईल. आसपासच्या भागात दे खील सहाय्यक णवकासाची अपेिा आहे
ज्यामळे चां गल्या पायाभू त सणवधा आणण सं स्थात्मक सणवधा णमळतील आणण
ग्रामस्थां ना नोकरीच्या सं धींमध्ये वाढ होईल. या प्रकल्पाच्या णवकासामळे मळशी
आणण मावळ िे त्रातील आणण एम्बी िॅ ली व लवासासारख्या से कंडहोम ची
णठकाणे आणण पौड रोड, मथा रोड, पानशेत रोड, एनएच-४८ अशा प्रमख
रस्त्यां द्वारे जोडल्या गे लेल्या णठकाणी प्रवे श करणे सलभ होईल.

४. अपेनित प्रभाव आनण शमि उपाय
हे प्रस्ताजर्त सं रेखन पुणे जिल्ह्ह्याच्या पजिम भागातू न िाते , िे जिल्ह्ह्याच्या पूर्ा भागाच्या तु लनेत पयाा र्रणास सं र्ेदनशील भागात
िात आहे . अनेि िल सं थिा सं रेखनाच्या सभोर्तालच्या भागात आहे त आजण या िलिुंभां च्या शेिारीच आिारमान र्नस्पती
आहे त. पूर्ेिडील भागां च्या तु लनेत पाणी उपलब्ध आहे , शेती तसे च फ्लोरीिल्ह्चर उपिमदे खील मोठ्या प्रमाणात पाळले
िात आहे त. तिाजप, डोंगराळ प्रदे श आजण मोठे क्षे त्र र्न असल्याने पजिमेिडील लोिसं ख्येचे प्रमाण िमी आहे .

Understanding project activities

Impact identification

Evaluation of impact significance

Mitigation measures to identified impacts.

Evaluation of the residual impacts post
mitigation

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

साइट सर्ेक्षण
आजण सीमां िन

र्नस्पती नष्ट् होणे

र्नस्पती िाढू न टािल्यास पार्साळ्यात पृष्ठभाग
रनऑि र्ाढू शिते आजण यामु ळे उत्पादि मातीचे
नु िसान होईल.

या टप्प्यार्र असे शमन प्रदान िरता येणार नाही, म्हणून
र्नौषधींची मं िूरी जिमान ठे र्ण्याचा सल्ला सर्ेक्षण िायासंघाला
दे ण्यात आला आहे .

भु संपादन

अनै स्िि जर्थिापन
िमीन र् मालमत्ता नष्ट् होणे

नु िसान भरपाई एलएआर िायदा २०१३ च्या शतीनु सार जदली
िात आहे . र्ास्तजर्ि नु िसान भरपाई सध्याच्या बािारभार्ापेक्षा
िास्त दे ण्यात आली आहे . यामु ळे बाजधत व्यक्तीला पररसरामध्ये
आरामदायि िागा खरे दी िरता येतील आजण रोिीरोटीचा
स्त्रोत जटिर्ता येईल.

लँ ड डायहशा न

७५४.८२ हे क्टरपैिी र्न िमीन ३७.७३ हे क्टर
(५%) इतिी आहे

र्नक्षे त्रां चे नु िसान होऊ नये आजण र्ाहनां च्या सुरळीत
र्ाहतुिीसाठी रस्त्ां ची आर्श्यिता राखण्यासाठी र्नक्षे त्रात
बोगदे प्रस्ताजर्त आहे त.
बोगद्यात प्रर्ेश र् जनगामन ही र्न-नसले ल्या भागातून होते आजण
पररणामी र्निजमनीचे नु िसान झाले नाही. तिाजप, बोगद्याच्या
र्र अखं ड ठे र्ल्या िाणार् या र्नक्षे त्राजर्रूद्ध सीएची िागा जदली
िाईल.
बोगद्यां व्यजतररक्त रस्ता तयार िरण्यासाठी िं गलाची िमीन
आर्श्यि आहे जििे एिूण ६८८ झाडे तोडणे आर्श्यि आहे
ज्यासाठी र्न मं िुरी जमळाल्यानं तर सीएच्या िागेर्र र्नीिरण
िेले िाईल.

शे त िमीन ४४०.७८ हे क्टर (५८%) - उत्पन्नाचा तोटा

नु िसान भरपाई एलएआर िायदा २०१३ च्या शतीनु सार जदली
िात आहे . र्ास्तजर्ि नु िसान भरपाई सध्याच्या बािारभार्ापेक्षा
िास्त दे ण्यात आली आहे . यामु ळे बाजधत शे तिर् यां ना

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

आसपासच्या जठिाणी आरामदायि िागा खरे दी िरता येतील
आजण शे ती पद्धती चालू ठे र्ून रोिीरोटीचे साधन राखता येईल.
तिाजप, शे तीच्या िमीनीचे नु िसान िायम असून त्याचा पररणाम
या क्षे त्राच्या एिूण उत्पादितेर्र होईल.

र्ृक्षतोड िरणे जिंर्ा िापणे

शे त िमीन ४४०.७८ हे क्टर (५८%) - िृषी
उत्पादिता िमी होणे

नु िसान भरपाई एलएआर िायदा २०१३ च्या शतीनु सार जदली
िात आहे . र्ास्तजर्ि नु िसान भरपाई सध्याच्या बािारभार्ापेक्षा
िास्त दे ण्यात आली आहे . यामु ळे बाजधत शे तिर् यां ना
आसपासच्या जठिाणी आरामदायि िागा खरे दी िरता येतील
आजण शे ती पद्धती चालू ठे र्ून रोिीरोटीचे साधन राखता येईल.
तिाजप, शे तीच्या िमीनीचे नु िसान िायम असून त्याचा पररणाम
या क्षे त्राच्या एिूण उत्पादितेर्र होईल.

नापीि िमीन २७६.२६ हे क्टर (३७%) - र्स्ती िमी
होणे

हा प्रभार् िमी िरणे शक्य नाही तिाजप, िॉपोरे ट
एन्व्हायनामेंटल ररस्पॉस्न्सजबजलटी (सीईआर) जियेत थिाजनि
स्वयंसेर्ी संथिां मािात हाती घेतल्या िाणार् या अजधर्ास
र्ाढीसाठीच्या प्रिल्पां ना जर्त्तपुरर्ठा िरून होणारे पररणाम
िमी िरता येतील आजण थिाजनि लोिसंख्या दे खील पयाा र्रण
संर्धानात सिीयपणे सहभागी होतील.

नापीि िमीन २७६.२६ हे क्टर (37%) लँ डिहरचा तोटा

िोणतेही शमन आर्श्यि नाही

र्नक्षे त्रातील ६८८ झाडे तोडण्यात येणार असून
त्यापैिी ५३० झाडे जर्दे शी प्रिातीची आहे त.

र्नक्षे त्राच्या नु िसानीजर्रोधात सीए िमीन दे ण्यात येणार आहे .

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

साइट सपाटीिरण आजण रस्ते जर्िासासाठी नॉनर्न भागात (२०१६ मध्ये िेलेल्या र्ृक्षां च्या
गणने नुसार) सुमारे ७०२० झाडे तोडण्याचा
प्रस्ताजर्त आहे .

ग्रीन हायर्े पॉजलसी २०१५ नु सार (र्ृक्षारोपण, प्रत्यारोपण,
सौंदयीिरण र् दे खभाल) २१०६० पीआरओडब्ल्यू च्या बािू ने
(१:३) झाडे तोडण्यासाठी झाडे लार्ली िातील. याव्यजतररक्त,
मध्यभागी झुडपां ची लागर्ड िेली िाईल..

र्नस्पती िाढू न टािल्यामु ळे डोंगराच्या उतारां र्र
इरोिन होऊ शितं आजण पृष्ठभागाचा रनऑि
र्ाढल्यास उत्पादि मातीचे नु िसान होईल.

प्रिल्प १:२ च्या जडझाईन ग्रेजडयंट्स र्र जडझाइन िेले िाईल.
रस्त्ाचा उं च तटबंदीचा भाग दगडी िोळशाने जिंर्ा इतर
िोणत्याही योग्य सामग्रीने योग्य प्रिारे िरण्यात येईल;
अजभयां जत्रिी रचने चा भाग म्हणून उतार संरक्षणाचे पुरेसे उपाय
प्रस्ताजर्त आहे त;
इतर िच्चा माल साइट रनऑिमध्ये जमसळण्यापासून
टाळण्यासाठी सर्ा टॉपसोईल स्वतंत्रपणे संरजक्षत आजण िहर
िेले िार्े. िंत्राटदाराने रस्ता बनजर्ण्यापासून सुरर्ातीच्या
मातीच्या संर्धानासाठी योग्य संर्धान योिना िराव्यात.
टॉपसॉईल रोपिाशे िारील तटबंदीच्या उतारार्र / र्ृक्षारोपण
िरण्यासाठी आजण एिा र्षाा च्या आत मध्यभागी गर्त
टजिंगसाठी पुन्हा र्ापरला िाईल. टॉपसॉईलची जशल्लि मात्रा
पररसराची िै जर्ि र्ैजशष्ट्ये पुनसंचजयत िरण्यासाठी उधारलेल्या
खड्ड्ां च्या पुनर्ासनासाठी पुन्हा र्ापरली िाईल.

जर्ध्वं स उपिम
आजण उपयुक्तता
बदलणे

ध्वनी आजण िंपन जनजमा ती

चेनेि (Ch-0 + 000 ते Ch-१ + 000 आजण CH-४७ +
४५० ते Ch-४७ +९५०) र्गळता िे िे र्ायडक्ट् स
प्रस्ताजर्त आहे त ते जियािलाप अल्प

उच्च आर्ाि जनमाा ण िरणाऱ्या मशीन्स ची आर्ािाची पातळी
िमी िरण्यासाठी साइलेन्सरसह सुसज्ज / बसजर्ण्यात येतील.;

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

िालार्धीसाठी असतील आजण आर्ाि आजण िंपन पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
प्रभार् िाही जर्जशष्ट् िालार्धी साठी असतील.
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील
उच्च आर्ाि उत्पाजदत िरणार् या यंत्रासाठी तात्पु रते बॅररिेजडं ग
प्रदान िेले िाईल
जर्ध्वं स िायाा त धूळ उत्सिान

जर्ध्वं स िचरा जनजमा ती

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २ .५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.
तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

टप्प्याटप्प्याने तोडिोड िेली िाईल, अंतगात रचना आधी
पाडल्या पाजहिे त;

बां धिाम आजण पाडण्याच्या िामां तून उद्भर्लेल्या
मलबेची अजनयोजित डस्पं गमुळे धूळ जनजमा ती होऊ
शिते, िाही प्रमाणात धूळ श्वास घेतल्यामु ळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

जनयुक्त िेले ल्या िागेर्र िचरा साठर्ायचा आजण सी अँड डी
िचरा जनयम २०१६ नु सार जर्ल्हे र्ाट लार्ार्ी.

साइटर्र िायारत िामगारां ना पीपीई (िेस मास्क) प्रदान िेले
िातील
तात्पु रते बॅररिेजडं ग प्रदान िेले िाईल

धूळ िमी िरण्यासाठी मोडतोड र्ाहतुिीची र्ाहने टारपोजलन
शीट मध्ये झािली िातील;

तसेच याचा पररणाम पाणी आजण मातीच्या
गुणर्त्ते र्र होऊ शितो.
साजहत्य र्ाहतूि

सामग्री लोड िरणे आजण
अनलोजडं ग पासून धूळ आजण
र्ाहनां चे उत्सिान

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २. ५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.

धूळ िमी िरण्यासाठी मोडतोड र्ाहतुिीची र्ाहने टारपोजलन
शीट मध्ये झािली िातील;
अनलोजडं ग जिंर्ा इतर जनस्िय िालार्धी दरम्यान जर्तरण टर ि
सुस्त िरणे प्रजतबंजधत िेले िार्े

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल..

सामग्री ने णारी र्ाहने मोटार र्ाहन अजधजनयम, १९८८ च्या
अनु षंगाने र्ैध प्रदू षण जनयंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) प्रमाणपत्रासह
जनयजमतपणे सस्हा स िेले ली असार्ीत.
िोरदार र्ाऱ्याच्या िालार्धीत लोजडं ग अनलोजडं ग जियािलाप
िां बजर्ला िाईल
धूळ दडपण्यासाठी जनयजमत पाणी जशं पडून रस्ते ओले ठे र्ले
पाजहिे त
सामग्रीचे उतराई / स्क्रीजनं ग िरताना जिमान शक्य डरॉप उं ची
राखणे.

ध्वनी आजण िंपन जनजमा ती

चेनेि (Ch-0 + 000 ते Ch-१ + 000 आजण CH-४७ +
४५० ते Ch-४७ +९५०) र्गळता िे िे र्ायडक्ट् स
प्रस्ताजर्त आहे त ते जियािलाप अल्प
िालार्धीसाठी असतील आजण आर्ाि आजण िंपन
प्रभार् िाही जर्जशष्ट् िालार्धी साठी असतील.

उच्च आर्ाि जनमाा ण िरणाऱ्या मशीन्स ची आर्ािाची पातळी
िमी िरण्यासाठी साइलेन्सरसह सुसज्ज / बसजर्ण्यात येतील.;
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील
उच्च आर्ाि उत्पाजदत िरणार् या यंत्रासाठी तात्पु रते बॅररिेजडं ग
प्रदान िेले िाईल

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

तेल आजण इतर घाति
सामग्रीचे अपघाती गळती

माती दू जषत होणे

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.
अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे

पृष्ठभागार्रील मु ठा [संग्रुन गार्ािर्ळ,
खडिर्ासला धरणािर्ळ) (४४/०९० ते ४४/६४०
र्र संरेखन ओलां डणे), मु ळा [घोटार्डे िाटा
िर्ळ], (२४/२६० र्र संरेखन ओलां डणे) आजण
पार्ना परां डर्ाडी िर्ळ (२/४०० र्र संरेखन
ओलां डणे)

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.

र्ाढले ल्या गढू ळपणामु ळे पाण्याच्या स्तं भातील
युिोजटि झोन िमी होतो ज्यामु ळे ज्यात प्रिाश
प्रर्ेश होतो आजण िलीय उत्पादि िमी होतो.

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.

झूप्लां क्टनसारख्या जिल्टर िीजडं ग िीर्ां र्रही
र्ाढलेली गढू ळतेचा पररणाम जदसून येतो
र्ाढत्या गाळामु ळे िलचर िीर्नशै ली जर्घटन होऊ
शिते आजण जनर्ासथिानात बदल िेल्यास मासे
बां धिाम क्षे त्रापासून जर्चजलत होऊ शितात.

अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे

अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

सूक्ष्मिीर् जियेत घट झाल्याने िै जर्ि पदािां चे
पुनरा चना िमी होते िे अन्न साखळीर्र पररणाम
िरते
जनलं जबत घन िं तुनाशिां ना त्यां च्या आहार आजण
श्वासोिर्ासाच्या अर्यर्ां ना जचिटू न ठे र्ून आजण
हानी पोहोचर्ण्यामु ळे िलीय िीर्ां र्र त्याचा
पररणाम होऊ शितो.
सां डपाण्यामुळे भू गभाा तील पाणी दू जषत होणे

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.
अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे

सामग्री लोड िरताना आजण
अनलोड िरताना गोंगाट
जनजमा ती.

ध्वनी र् िंपन जनजमा ती त्या पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम िरते

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग
ध्वनी पातळी िमी िरणे ही उपिरणे जनर्डण्यातील बाबींपैिी
एि आहे िी िमी आर्ाि उिाा पातळीला अनु िूल िरे ल.
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

बां धिाम याडा सेटलमें ट क्षे त्रापासून दू र असले पाजहिे र् शाळा,
रुग्णालये जिंर्ा मानर्ी र्स्ती इत्यादी संर्ेदनशील भागाच्या
खालच्या र्ाऱ्याच्या जदशे ने असले पाजहिे .
अपररहाया पररस्थितीत, प्लान्ट च्या िायाा चा िालार्धी मयाा जदत
राहील. आर्श्यि परर्ानगी थिाजनि सरिारी
अजधिाऱ्यानीिडून घ्यार्ी.
र्ाहन पाजिंग आजण सस्हा जसंग

इं धन र् र्ंगण गळतीमु ळे, र्ाहतुिीची र्ाहने उभी
िेले ली र् सस्हा स िेले ली साइट दू जषत होण्याची
शक्यता आहे ..

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.
अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे.

िच्च्च्या मालाचे
संग्रहण आजण
हाताळणी

लू ि मटे ररयल लोड िरणे
आजण उतराईपासून धूळ
उत्सिा न

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम. ५ आजण एिूण पाटीिल िणां चे
मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन िेल्यास
मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात. तिाजप,
िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामु ळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडत राहणे.
मटे ररयल स्टोरे िच्या िागेभोर्ती ७-८ िूट उं च िुंपण जदले
िाईल.
खोदिाम िरणार् या मातीच्या जढगां ना अधोगती जदशे ने
प्रजतबंजधत िरणे.
सुटण्यापूर्ी टर िची धुलाई.
सामग्रीचे उतराई / स्क्रीजनं ग िरताना जिमान शक्य डरॉप उं ची
राखणे.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

जनयजमतपणे िरसबंदी िेले ले रस्ते साि िरणे आजण
जनयजमतपणे न िेले ले-रस्ता शुद्ध िरणे.
िंत्राटदाराला हे िरणे आर्श्यि आहे : पृथ्वीर्रील ढीग, खं दि
आजण र्ाळू च्या जढगार्र जनयजमतपणे िर्ारणी िरा. िास्त धू ळ
उत्सिा न होणार नाही याची खात्री िरण्यासाठी संरेखन आजण
बां धिाम क्षे त्रासह जनयजमत दृश्य तपासणी िरा.
सूक्ष्म धूळां पासून स्टोमाटल क्लोजिं गमु ळे
र्नस्पतींच्या प्रिाशसंश्लेषणार्र पररणाम

धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडत राहणे.
मटे ररयल स्टोरे िच्या िागेभोर्ती ७-८ िूट उं च िुंपण जदले
िाईल.
खोदिाम िरणार् या मातीच्या जढगां ना अधोगती जदशे ने
प्रजतबंजधत िरणे.

तेल आजण इतर घाति
सामग्रीचे अपघाती गळती

माती दू जषत होणे

त्या िागेला लागून असले ली िमीन दू जषत होऊ नये म्हणून
सस्हा स स्टे शनच्या आसपास िॅच जपट र् जभिर्ून टािणारे खड्डे
दे ऊन उपिरणे र् र्ाहन सेर्ा स्टे शनर्रील खचा िेले ल्या धु ण्याचे
िाम हाताळणे.

पृष्ठभागार्रील मु ठा [संग्रुन गार्ािर्ळ,
खडिर्ासला धरणािर्ळ) (४४/०९० ते ४४/६४०
र्र संरेखन ओलां डणे), मु ळा [घोटार्डे िाटा
िर्ळ], (२४/२६० र्र संरेखन ओलां डणे) आजण
पार्ना परां डर्ाडी िर्ळ (२/४०० र्र संरेखन
ओलां डणे)

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.
अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

र्ाढले ल्या गढू ळपणामु ळे पाण्याच्या स्तं भातील
युिोजटि झोन िमी होतो ज्यामु ळे ज्यात प्रिाश
प्रर्ेश होतो आजण िलीय उत्पादि िमी होतो.

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.

झूप्लां क्टनसारख्या जिल्टर िीजडं ग िीर्ां र्रही
र्ाढलेली गढू ळतेचा पररणाम जदसून येतो

अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे

र्ाढत्या गाळामु ळे िलचर िीर्नशै ली जर्घटन होऊ
शिते आजण जनर्ासथिानात बदल िेल्यास मासे
बां धिाम क्षे त्रापासून जर्चजलत होऊ शितात.

सूक्ष्मिीर् जियेत घट झाल्याने िै जर्ि पदािां चे
पुनरा चना िमी होते िे अन्न साखळीर्र पररणाम
िरते
जनलं जबत घन िं तुनाशिां ना त्यां च्या आहार आजण
श्वासोिर्ासाच्या अर्यर्ां ना जचिटू न ठे र्ून आजण
हानी पोहोचर्ण्यामु ळे िलीय िीर्ां र्र त्याचा
पररणाम होऊ शितो.
सां डपाण्यामुळे भू गभाा तील पाण्याचे दू जषत होणे

गळती शोधण्यासाठी इं धन टाक्यां ची जनयजमत तपासणी,
जनयजमतपणे सस्हा स र् र्ाहनां ची दे खभाल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

अपघाताने होणारी गळती टाळण्यासाठी र्ाहतुिीची सामग्री
ओहर लोड न िरणे.;
तेलाच्या सापळ्याने र्ाहने धुण्यासाठी ने मले ली क्षे त्रे
सामग्री लोड िरताना आजण
अनलोड िरताना गोंगाट
जनजमा ती.

ध्वनी र् िंपन जनजमा ती त्या पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम िरते

पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील.
बां धिाम याडा सेटलमें ट क्षे त्रापासून दू र असले पाजहिे र् शाळा,
रुग्णालये जिंर्ा मानर्ी र्स्ती इत्यादी संर्ेदनशील भागाच्या
खालच्या र्ाऱ्याच्या जदशे ने असले पाजहिे .
अपररहाया पररस्थितीत, प्लान्ट च्या िायाा चा िालार्धी मयाा जदत
राहील.
आर्श्यि परर्ानगी थिाजनि सरिारी अजधिाऱ्यानीिडून
घ्यार्ी.

आरएमसी प्लां ट
(सीएच ४ + १५०
आजण ४+ २५०,
सीएच २८ + ६००
आजण २८ + ७००
आजण सीएच ४६

धूळ आजण हर्ा उत्सिा न

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २. ५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.
तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडत राहणे.
टर ि / डं परमधून उतरुन दगडां र्र पाण्याचे िर्ारणी.
प्रािजमि िशर िीडर शू ट येिे पाण्याचे िर्ारणी.
एिा बेल्ट िन्व्हेयरमधून दु सर् या जठिाणी टर ान्सिर पॉईंटर्र
पाण्याचे िर्ारणी.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

आरएमसी प्लां टमधून धूळ उत्सिा नास टॅ प िरण्यासाठी गाळ
पडदे (सीएच ४ + १५० आजण ४+ २५०, सीएच २८ + ६०० आजण
२८ + ७०० आजण सीएच ४६ + ९५० आजण ४७ + ००० दरम्यान).

+ ९५० आजण ४७
+ ००० दरम्यान).

िशर आजण बां धिाम याड्ा सभोर्ती धूळ अटि िरणारे उपाय
ठे र्ल्यास धूळ पसरायला मोठ्या प्रमाणात प्रजतबंध होईल.
पानां र्र धूळ जनमाा ण िेल्याने झाडाच्या प्रिाश
संश्लेषणार्र पररणाम होणार् या स्टोमाटामध्ये
अडिळा जनमाा ण झाल्यामु ळे झाडाच्या श्वसनार्र
पररणाम होईल.

धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडत राहणे.
टर ि / डं परमधून उतरुन दगडां र्र पाण्याचे िर्ारणी.
प्रािजमि िशर िीडर शू ट येिे पाण्याचे िर्ारणी.
एिा बेल्ट िन्व्हेयरमधून दु सर् या जठिाणी टर ान्सिर पॉईंटर्र
पाण्याचे िर्ारणी.
आरएमसी प्लां टमधून धूळ उत्सिा नास टॅ प िरण्यासाठी गाळ
पडदे (सीएच ४ + १५० आजण ४+ २५०, सीएच २८ + ६०० आजण
२८ + ७०० आजण सीएच ४६ + ९५० आजण ४७ + ००० दरम्यान).
िशर आजण बां धिाम याड्ा सभोर्ती धूळ अटि िरणारे उपाय
ठे र्ल्यास धूळ पसरायला मोठ्या प्रमाणात प्रजतबंध होईल.

िॉंजिटच्या चाचणी क्यूब चे
मोठ्या संख्येने घन जनजमा ती

बां धिाम र् जर्ध्वं स िायाा तून तयार िेले ला मलबे
अजनयोजित डस्पं गमु ळे धूळ जनजमा ती, माती आजण
पाणी दू जषत होऊ शिते.,

लँ डस्केजपंग, िुटपाि आजण शोल्डसा मध्ये चाचणी क्यूब पुन्हा
र्ापरल्या िाऊ शितात.
क्युररं गचे पाणी सेटजलं ग टॅं ि मध्ये ठे र्ार्े.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

प्रारं जभि सेटलमें टनं तर, लँ डजिल साइटर्र पाठजर्ल्या िाणार् या
सेटलमें टची सामग्री आजण पाण्याचा बां धिामासाठी र्ापर िेला
िाऊ शितो;
डासां ची पैदास रोखण्यासाठी सेटजलं ग टािी टरपोजलन ने
झािले ले असार्े.
प्लां ट धुण्यापासून चे रन ऑि

पृष्ठभागार्रील मु ठा [संग्रुन गार्ािर्ळ,
खडिर्ासला धरणािर्ळ) (४४/०९० ते ४४/६४०
र्र संरेखन ओलां डणे), मु ळा [घोटार्डे िाटा
िर्ळ], (२४/२६० र्र संरेखन ओलां डणे) आजण
पार्ना परां डर्ाडी िर्ळ (२/४०० र्र संरेखन
ओलां डणे). िलचरां ना त्रास.

प्लान्ट साइटर्रून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे
रोखले पाजहिे
िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धुतल्या
िाणाऱ्या साइट् सर्र बंधाराद्वारे प्लान्ट साइट संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.
रखडले ले िल तलार् टाळण्यासाठी प्लान्ट च्या जठिाणी डरेनेि
जसस्टमसारख्या सुजर्धा.;
प्लान्ट र्ॉशचे पाणी खड्डे जमटजर्ण्यासाठी पाठजर्ले िाईल आजण
एिदा ते सोडले तर ते धूळ दडपण्यासाठी र्ापरले िाईल.
थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्ले ल्या
िागां र्र सेटलमें टची जर्ल्हे र्ाट लार्ली िाईल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

र्ाढले ल्या गढू ळपणामु ळे पाण्याच्या स्तं भातील
युिोजटि झोन िमी होतो ज्यामु ळे ज्यात प्रिाश
प्रर्ेश होतो आजण िलीय उत्पादि िमी होतो.

प्लान्ट साइटर्रून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे
रोखले पाजहिे

झूप्लां क्टनसारख्या जिल्टर िीजडं ग िीर्ां र्रही
र्ाढलेली गढू ळतेचा पररणाम जदसून येतो

िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धुतल्या
िाणाऱ्या साइट् सर्र बंधाराद्वारे प्लान्ट साइट संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.

र्ाढत्या गाळामु ळे िलचर िीर्नशै ली जर्घटन होऊ
शिते आजण जनर्ासथिानात बदल िेल्यास मासे
बां धिाम क्षे त्रापासून जर्चजलत होऊ शितात.

रखडले ले िल तलार् टाळण्यासाठी प्लान्ट च्या जठिाणी डरेनेि
जसस्टमसारख्या सुजर्धा.;

सूक्ष्मिीर् जियेत घट झाल्याने िै जर्ि पदािां चे
पुनरा चना िमी होते िे अन्न साखळीर्र पररणाम
िरते

थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्ले ल्या
िागां र्र सेटलमें टची जर्ल्हे र्ाट लार्ली िाईल.

प्लॉटर्ॉशचे पाणी खड्डे जमटजर्ण्यासाठी पाठजर्ले िाईल आजण
एिदा ते सोडले तर ते धूळ दडपण्यासाठी र्ापरले िाईल.

जनलं जबत घन िं तुनाशिां ना त्यां च्या आहार आजण
श्वासोिर्ासाच्या अर्यर्ां ना जचिटू न ठे र्ून आजण
हानी पोहोचर्ण्यामु ळे िलीय िीर्ां र्र त्याचा
पररणाम होऊ शितो.
सां डपाण्यामुळे भू गभाा तील पाण्याचे दू जषत होणे

प्लान्ट साइटर्रून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे
रोखले पाजहिे

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धुतल्या
िाणाऱ्या साइट् सर्र बंधाराद्वारे प्लान्ट साइट संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.
रखडले ले िल तलार् टाळण्यासाठी प्लान्ट च्या जठिाणी डरेनेि
जसस्टमसारख्या सुजर्धा.;
प्लॉटर्ॉशचे पाणी खड्डे जमटजर्ण्यासाठी पाठजर्ले िाईल आजण
एिदा ते सोडले तर ते धूळ दडपण्यासाठी र्ापरले िाईल.
थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्ले ल्या
िागां र्र सेटलमें टची जर्ल्हे र्ाट लार्ली िाईल.
सां डपाण्यामुळे माती दू जषत होणे

आरसीसीच्या पृष्ठभागासह स्वतंत्रपणे जनयुक्त िेले ल्या जठिाणी
आजण अपघाती स्स्पले िमु ळे मातीतील दू जषत होण्यापासून
रोखण्यासाठी इं धन टर े मध्ये ठे र्ण्यात येईल.;
सस्हा स आजण धुण्याच्या क्षे त्रापासून होणार ओहर फ्लो
इं टरसेप्टसाद्वारे पास होईल.
सां डपाणी सोडण्यामुळे माती दू जषत होण्यापासून रोखण्यासाठी
श्रम जशजबरां मध्ये (८ िामगारां साठी १ शौचालय) असे मोबाईल
शौचालये प्रदान िेली िातील.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

आर्श्यितेनुसार शमन उपायां च्या पररणामिारिता र् पुढील
सुधारणा शोधण्यासाठी मातीच्या गुणर्त्ते चे जनयजमतपणे परीक्षण
िेले िाईल.
तेलाच्या टाक्या िॅचजपट् स असले ल्या बां धिाम जशजबराच्या
जठिाणी अभे द्य उठार्दार प्लॅटिॉमा प्रदान िरुन साठर्ल्या
िातील. तेलाची गळती झाल्यास, माती दू जषत होण्याची शक्यता
टाळण्यासाठी तेलाच्या इं टरसेप्टसाला िोडला िाईल.
त्या िागेला लागून असले ली िमीन दू जषत होऊ नये म्हणून
सस्हा स स्टे शनच्या आसपास िॅच जपट र् सोि जपट् स असतील. .
प्लान्ट ऑपरे शन दरम्यान
ध्वनी जनजमा ती

आर्ाि आजण िंप पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम होऊ शिते

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग.
ध्वनी पातळी िमी िरणे ही उपिरणे जनर्डण्यातील बाबींपैिी
एि आहे िी िमी आर्ाि उिाा पातळीला अनु िूल िरे ल.
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील.
प्लान्ट िायाा चा िालार्धी मयाा जदत राहील. आर्श्यि परर्ानगी
थिाजनि सरिारी अजधिाऱ्यां िडून घ्यार्ी.
िे हा १ मीटर अंतरार्र मोिले िाते तेहा जडझेल िनरे टर
सेट्समध्ये 75 डीबीए पेक्षा िमी आर्ाि प्रेशर पातळी असणे
आर्श्यि आहे . तिाजप, हे डीिी सेट एिमे िां च्या िर्ळ ठे र्ले
िाणार नाहीत. १००० िेहीए आजण २००० िेहीए क्षमतेचे डीिी

प्रकल्प उपक्रम
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अपे नित प्रभाव
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सेट्स ३० डीबीए जिमान टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह जशिारस
िेली िातील.;
एमओईएि आजण सीसी / सीपीसीबीने सूजचत िेले ल्या उत्सिा न
मानदं डां चे पालन िरणार् या बां धिाम साइटर्र ३ मीटर
लां बीच्या स्टॅ ि उं चीसह ध्वजनि संलग्नि असले ले डीिी सेट्स
र्ापरले िातील.;
प्लान्ट च्या जठिाणी ६-७ िूट उं चीपयंत िुंपण जदले िाईल
नॉइि बॅररएर लार्ण्यात येतील
िास्स्टं ग याडा येिे
रचनां चे (स्टर क्चर)
चे िास्स्टं ग

र्ाहने आजण उपिरणे,
िशरडीिी सेट्स, िेन,
बां धिाम यंत्रां च्या
ऑपरे शनमधून र्ायू उत्सिान;

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २. ५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.
तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

धूळ िमी िरण्यासाठी मोडतोड र्ाहतुिीची र्ाहने टारपोजलन
शीट मध्ये झािली िातील;
अनलोजडं ग जिंर्ा इतर जनस्िय िालार्धी दरम्यान जर्तरण टर ि
सुस्त िरणे प्रजतबंजधत िेले िार्े
िमी सल्फर जडझेल सारख्या स्वि इं धन, र्ाहतूि र्ाहने
चालजर्ण्यासाठी र्ापरण्यात येतील.
एमओईएि आजण सीसी / सीपीसीबीने सूजचत िेले ल्या उत्सिा न
मानदं डां चे पालन िरणार् या बां धिाम साइटर्र 3 मीटर
लां बीच्या स्टॅ ि उं चीसह ध्वजनि संलग्नि असले ले डीिी सेट्स
लार्ण्यात येतील.
िेर्ळ पीयूसी प्रमाजणत र्ाहनां ना प्लान्ट च्या जठिाणी प्रर्ेश
िरण्याची परर्ानगी दे ण्यात येईल.
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खू प र्ाऱ्याच्या िाळात प्लां टची जिया िां बजर्ली िाईल.
धूळ दडपण्यासाठी जनयजमत पाणी जशं पडणे.
आरएमसी प्लां टमधून धूळ उत्सिा नास टॅ प िरण्यासाठी गाळ
पडदे (सीएच ४ + १५० आजण ४+ २५०, सीएच २८ + ६०० आजण
२८ + ७०० आजण सीएच ४६ + ९५० आजण ४७ + ००० दरम्यान).
िशर आजण बां धिाम याड्ा सभोर्ती धूळ अटि िरणारे उपाय
ठे र्ल्यास धूळ पसरायला मोठ्या प्रमाणात प्रजतबंध होईल..
धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडत राहणे.
टर ि / डं परमधून उतरुन दगडां र्र पाण्याचे िर्ारणी.
प्रािजमि िशर िीडर शू ट येिे पाण्याचे िर्ारणी.
डीिी सेट्स, िेन, र्ाहने आजण
उपिरणे, िशर, बां धिाम
यंत्रां च्या ऑपरे शनपासून ध्वनी
जनजमा ती;

ध्वनी आजण िंपन जनजमा ती त्या पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास दे णे, नु िसानां चे संरचना, मानर्ी
आरोग्यार्र होणारा पररणाम असू शितो

बां धिाम याडा सेटलमें ट क्षे त्रापासून दू र असले पाजहिे र् शाळा,
रुग्णालये जिंर्ा मानर्ी र्स्ती इत्यादी संर्ेदनशील भागाच्या
खालच्या र्ाऱ्याच्या जदशे ने असले पाजहिे .
अपररहाया पररस्थितीत, प्लान्ट च्या िायाा चा िालार्धी मयाा जदत
राहील.
आर्श्यि परर्ानगी थिाजनि सरिारी अजधिाऱ्यानीिडून
घ्यार्ी.
बां धिाम याडा साठी एि र्नस्पजतर्त् होणारी बाह्यर्ृद्धी अडिळा
िमी खचाा चा असेल. मू ळ प्रिाती ने हमीच श्रे यस्कर असतात.
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एमओईएि आजण सीसी / सीपीसीबीने सूजचत िेले ल्या उत्सिा न
मानदं डां चे पालन िरणार् या बां धिाम साइटर्र 3 मीटर
लां बीच्या स्टॅ ि उं चीसह ध्वजनि संलग्नि असले ले डीिी सेट्स
लार्ण्यात येतील..
प्लान्टच्या िायाा चा िालार्धी मयाा जदत राहील.
आर्श्यि परर्ानगी थिाजनि सरिारी अजधिाऱ्यां िडून घ्यार्ी.
िे हा १ मीटर अंतरार्र मोिले िाते तेहा जडझेल िनरे टर
सेट्समध्ये 75 डीबीए पेक्षा िमी आर्ाि प्रेशर पातळी असणे
आर्श्यि आहे . तिाजप, हे डीिी सेट एिमे िां च्या िर्ळ ठे र्ले
िाणार नाहीत. १००० िेहीए आजण २००० िेहीए क्षमतेचे डीिी
सेट्स ३० डीबीए जिमान टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह जशिारस
िेली िातील.;
एमओईएि आजण सीसी / सीपीसीबीने सूजचत िेले ल्या उत्सिा न
मानदं डां चे पालन िरणार् या बां धिाम साइटर्र ३ मीटर
लां बीच्या स्टॅ ि उं चीसह ध्वजनि संलग्नि असले ले डीिी सेट्स
र्ापरले िातील.
नॉइि बॅररएर लार्ले िातील
सिेस रन ऑि

पृष्ठभागार्रील मु ठा [संग्रुन गार्ािर्ळ,
खडिर्ासला धरणािर्ळ) (४४/०९० ते ४४/६४०
र्र संरेखन ओलां डणे), मु ळा [घोटार्डे िाटा
िर्ळ], (२४/२६० र्र संरेखन ओलां डणे) आजण

प्लान्ट साइटर्रून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे
रोखले पाजहिे
िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धु तल्या
िाणाऱ्या साइट् सर्र बंधाराद्वारे प्लान्ट साइट संरजक्षत िेल्या
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पार्ना परां डर्ाडी िर्ळ (२/४०० र्र संरेखन
ओलां डणे). िलचरां ना त्रास

पाजहिे त.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.
रखडले ले िल तलार् टाळण्यासाठी प्लान्ट च्या जठिाणी डरेनेि
जसस्टमसारख्या सुजर्धा.;
प्लॉटर्ॉशचे पाणी खड्डे जमटजर्ण्यासाठी ((सेटजलं ग जपट् स)
पाठजर्ले िाईल आजण एिदा ते सोडले तर ते धूळ दडपण्यासाठी
र्ापरले िाईल.
थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्लेल्या
िागां र्र सेटलमें टची जर्ल्हे र्ाट लार्ली िाईल.

र्ाढले ल्या गढू ळपणामु ळे पाण्याच्या स्तं भातील
युिोजटि झोन िमी होतो ज्यामु ळे ज्यात प्रिाश
प्रर्ेश होतो आजण िलीय उत्पादि िमी होतो.
झूप्लां क्टनसारख्या जिल्टर िीजडं ग िीर्ां र्रही
र्ाढलेली गढू ळतेचा पररणाम जदसून येतो
र्ाढत्या गाळामु ळे िलचर िीर्नशै ली जर्घटन होऊ
शिते आजण जनर्ासथिानात बदल िेल्यास मासे
बां धिाम क्षे त्रापासून जर्चजलत होऊ शितात.

प्लान्ट साइटर्रून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे
रोखले पाजहिे
िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धुतल्या
िाणाऱ्या साइट् सर्र बंधाराद्वारे प्लान्ट साइट संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.
रखडले ले िल तलार् टाळण्यासाठी प्लान्ट च्या जठिाणी डरेनेि
जसस्टमसारख्या सुजर्धा.;
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सूक्ष्मिीर् जियेत घट झाल्याने िै जर्ि पदािां चे
पुनरा चना िमी होते िे अन्न साखळीर्र पररणाम
िरते

प्लॉटर्ॉशचे पाणी खड्डे जमटजर्ण्यासाठी पाठजर्ले िाईल आजण
एिदा ते सोडले तर ते धूळ दडपण्यासाठी र्ापरले िाईल.

जनलं जबत घन िं तुनाशिां ना त्यां च्या आहार आजण
श्वासोिर्ासाच्या अर्यर्ां ना जचिटू न ठे र्ून आजण
हानी पोहोचर्ण्यामु ळे िलीय िीर्ां र्र त्याचा
पररणाम होऊ शितो.
सां डपाण्यामुळे भू गभाा तील पाण्याचे दू जषत होणे

थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्ले ल्या
िागां र्र सेटलमें टची जर्ल्हे र्ाट लार्ली िाईल.

प्लान्ट साइटर्रून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे
रोखले पाजहिे
िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धुतल्या
िाणाऱ्या साइट् सर्र बंधाराद्वारे प्लान्ट साइट संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.
रखडले ले िल तलार् टाळण्यासाठी प्लान्ट च्या जठिाणी डरेनेि
जसस्टमसारख्या सुजर्धा.;
प्लॉटर्ॉशचे पाणी खड्डे जमटजर्ण्यासाठी पाठजर्ले िाईल आजण
एिदा ते सोडले तर ते धूळ दडपण्यासाठी र्ापरले िाईल.
थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्ले ल्या
िागां र्र सेटलमें टची जर्ल्हे र्ाट लार्ली िाईल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

पायजलं ग CH
२/४००, CH.२४ /
२६०, CH.
४४/०९० ते
४४/६४०) आजण
१६ लहान पूल

ध्वनी आजण िंपन जनजमा ती

ध्वनी र् िंपन जनजमा ती त्या पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम िरते

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग.
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील;
पूर्ा-थिाजपत ध्वजनि छत असले ले िंप्रेशसा जनर्डले पाजहिे त
िे णेिरून स्त्रोतार्र जनमाा ण होणारा आर्ाि ८५ डीबीपेक्षा िमी
असेल
िंत्राटदाराने सीपीसीबी नॉर्म्ाची पूताता िरण्यासाठी र्रील
उपिरणे िाळिीपूर्ाि जनर्डली पाजहिे त.
आर्ाि िमी िरण्यासाठी हायडरॉजलि पंप आजण िंप्रेशसा २०
डीबी टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह ध्वजनि संलग्निां सह संरजक्षत
िेले पाजहिे त.
र्ाल्ह्ह्स िाढण्यायोग्य ध्वजनि ब्लँ िेटसह संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त
आर्ाि आजण हर्ेचे उत्सिा न िमी िरण्यासाठी पायजलं ग ररगची
दे खभाल.
नॉइि बॅररएर लार्ण्यात येतील.

रन ऑि

पृष्ठभागार्रील मु ठा [संग्रुन गार्ािर्ळ,
खडिर्ासला धरणािर्ळ) (४४/०९० ते ४४/६४०
र्र संरेखन ओलां डणे), मु ळा [घोटार्डे िाटा

गढु ळता िमी िरण्यासाठी पाण्या मध्ये एन्केसमे न्ट पायजलं ग
िेले िाईल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

िर्ळ], (२४/२६० र्र संरेखन ओलां डणे) आजण
पार्ना परां डर्ाडी िर्ळ (२/४०० र्र संरेखन
ओलां डणे). िलचरां ना त्रास.

जपण्याच्या पाण्यासाठी असले ल्या संथिा िर्ळ असले ल्या
रस्त्ापासून िे ट रन ऑि रोखला पाजहिे .
पाइलींग / जडरजलं गची िामे सुरू होण्यापूर्ी पायाभू त िागेर्रील
िॉिर डॅ म र् गाळ सापळे दे ऊन गढु ळता र् गाळ र्ाढण्याचे
पररणाम िमी िरतायेतील..
स्थिरता सुलभ िरण्यासाठी िॅरे िर्ेच्या बािू ने पुरेशा नाल्यां ची
सुजर्धा पुरजर्ला िाईल.
दू जषत होण्यासाठी उत्खनन िेले ल्या साजहत्यां ची जनयजमतपणे
तपासणी
नदीिाठच्या गाळाच्या नमुन्ां ची तपासणी.

र्ाढले ल्या गढू ळपणामु ळे पाण्याच्या स्तं भातील
युिोजटि झोन िमी होतो ज्यामु ळे ज्यात प्रिाश
प्रर्ेश होतो आजण िलीय उत्पादि िमी होतो.
झूप्लां क्टनसारख्या जिल्टर िीजडं ग िीर्ां र्रही
र्ाढलेली गढू ळतेचा पररणाम जदसून येतो
र्ाढत्या गाळामु ळे िलचर िीर्नशै ली जर्घटन होऊ
शिते आजण जनर्ासथिानात बदल िेल्यास मासे
बां धिाम क्षे त्रापासून जर्चजलत होऊ शितात.

गढु ळता िमी िरण्यासाठी पाण्या मध्ये एन्से सेमेंट पायजलं ग िेले
िाईल.
जपण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या संथिा िर्ळ असले ल्या
रस्त्ापासून िे ट रन ऑि रोखला पाजहिे .
पाइलींग / जडरजलं गची िामे सुरू होण्यापूर्ी पायाभू त िागेर्रील
िॉिर डॅ म र् गाळ सापळे दे ऊन गढु ळता र् गाळ र्ाढण्याचे
पररणाम िमी िरतायेतील..
स्थिरता सुलभ िरण्यासाठी िॅरे िर्ेच्या बािू ने पुरेशा नाल्यां ची
सुजर्धा पुरजर्ला िाईल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

सूक्ष्मिीर् जियेत घट झाल्याने िै जर्ि पदािां चे
पुनरा चना िमी होते िे अन्न साखळीर्र पररणाम
िरते

उपाय

दू जषत होण्यासाठी उत्खनन िेले ल्या साजहत्यां ची जनयजमतपणे
तपासणी
नदीिाठच्या गाळाच्या नमुन्ां ची तपासणी.

जनलं जबत घन िं तुनाशिां ना त्यां च्या आहार आजण
श्वासोिर्ासाच्या अर्यर्ां ना जचिटू न ठे र्ून आजण
हानी पोहोचर्ण्यामु ळे िलीय िीर्ां र्र त्याचा
पररणाम होऊ शितो.
सां डपाण्यामुळे भू गभाा तील पाण्याचे दू जषत होणे

गढु ळता िमी िरण्यासाठी पाण्या मध्ये एन्केसमेन्ट पायजलं ग
िेले िाईल.
जपण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या संथिा िर्ळ असले ल्या
रस्त्ापासून िे ट रन ऑि रोखला पाजहिे .
पाइलींग / जडरजलं गची िामे सुरू होण्यापूर्ी पायाभू त िागेर्रील
िॉिर डॅ म र् गाळ सापळे दे ऊन गढु ळता र् गाळ र्ाढण्याचे
पररणाम िमी िरतायेतील..
स्थिरता सुलभ िरण्यासाठी िॅरे िर्ेच्या बािू ने पुरेशा नाल्यां ची
सुजर्धा पुरजर्ला िाईल.
दू जषत होण्यासाठी उत्खनन िेले ल्या साजहत्यां ची जनयजमतपणे
तपासणी
नदीिाठच्या गाळाच्या नमुन्ां ची तपासणी..

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

सां डपाण्यामुळे माती दू जषत होणे

आरसीसीच्या पृष्ठभागासह स्वतंत्रपणे जनयुक्त िेले ल्या जठिाणी
आजण अपघाती स्स्पले िमु ळे मातीतील दू जषत होण्यापासून
रोखण्यासाठी इं धन टर े मध्ये ठे र्ण्यात येईल.;
तेलाच्या टाक्या िॅचजपट् स असले ल्या बां धिाम जशजबराच्या
जठिाणी अभे द्य उठार्दार प्लॅटिॉमा प्रदान िरुन साठर्ल्या
िातील. तेलाची गळती झाल्यास, माती दू जषत होण्याची शक्यता
टाळण्यासाठी तेलाच्या इं टरसेप्टसाला िोडला िाईल. सस्हा स
आजण धुण्याच्या क्षे त्रापासून होणार ओहर फ्लो इं टरसेप्टसाद्वारे
पास होईल.;
सस्हा स आजण धुण्याच्या क्षे त्रापासून होणार ओहर फ्लो
इं टरसेप्टसाद्वारे पास होईल.

रस्त्ाचे
िॉपॅ क्शन आजण
भरार्

मि िनरे शन (Ch. २/४००,
Ch.२४ / २६०, Ch. ४४/०९० ते
४४/६४० येिे प्रमु ख पुलां साठी
पायजलं ग अॅॅस्क्टस्हटी) आजण
१६ छोटे पूल

व्यु त्पन्न घाण (५२५६५२.०२ cum) जर्ल्हे र्ाट
लार्ल्यास {२ जठिाणी सीएच ३३+९०० ते ३४+३००
आजण ४२+१०० ते ४२+२०० दरम्यान} उपचार
िेल्याजशर्ाय माती दू जषत होऊ शिते

खोदलेली माती, िर सुरजक्षत भू-िजमनीर्र जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यासाठी दू जषत असेल तर दू जषत नसलेली माती पुन्हा बॉरो
एररयाि भरण्यासाठी र्ापरली िाईल.; मि चं जनरािरण २
जठिाणी सीएच ३३+९०० ते ३४+३०० आजण ४२+१०० ते
४२+२०० दरम्यान िेले िाईल.).

र्ाहने आजण उपिरणे,
बां धिाम यंत्रां च्या िायाा पासून
र्ायू उत्सिा न;

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २ .५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.

साइटर्र िेर्ळ पीयूसी असले ल्या टर ि आजण र्ाहने यां ना
परर्ानगी दे ण्यात येईल.
धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडणे.
मशीन्स र् र्ाहनां ची योग्य दे खभाल िरणे.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

साइट सोडण्यापूर्ी र्ाहने धुणे.
जनयजमतपणे िरसबंदी िेले ले रस्ते साि िरणे आजण
जनयजमतपणे न िेले ले-रस्ता स्वछ िरणे.
िंत्राटदाराला हे िरणे आर्श्यि आहे : ढीग, खं दि आजण
र्ाळू च्या जढगार्र जनयजमतपणे िर्ारणी िरा. िास्त धूळ
उत्सिा न होणार नाही याची खात्री िरण्यासाठी संरेखन आजण
बां धिाम क्षे त्रासह जनयजमत दृश्य तपासणी िरा.

यंत्रां मधून ध्वनी जनजमा ती

ध्वनी र् िंपन जनजमा ती त्या पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम िरते

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील;
पूर्ा-थिाजपत ध्वजनि छत असले ले िंप्रेशसा जनर्डले पाजहिे त
िे णेिरून स्त्रोतार्र जनमाा ण होणारा आर्ाि ८५ डीबीपेक्षा िमी
असेल
िंत्राटदाराने सीपीसीबी नॉर्म्ाची पूताता िरण्यासाठी र्रील
उपिरणे िाळिीपूर्ाि जनर्डली पाजहिे त.
आर्ाि िमी िरण्यासाठी हायडरॉजलि पंप आजण िंप्रेशसा २०
डीबी टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह ध्वजनि संलग्निां सह संरजक्षत
िेले पाजहिे त.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

र्ाल्ह्ह्स िाढण्यायोग्य ध्वजनि ब्लँ िेटसह संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
रस्ते िरसबंदी

र्ायू उत्सिा न

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २ .५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.
तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

साइटर्र िेर्ळ पीयूसी असले ल्या टर ि आजण र्ाहने यां ना
परर्ानगी दे ण्यात येईल.
धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडणे.
मशीन्स र् र्ाहनां ची योग्य दे खभाल िरणे.
साइट सोडण्यापूर्ी र्ाहने धुणे.
जनयजमतपणे िरसबंदी िेले ले रस्ते साि िरणे आजण
जनयजमतपणे न िेले ले-रस्ता स्वछ िरणे.
िंत्राटदाराला हे िरणे आर्श्यि आहे : ढीग, खं दि आजण
र्ाळू च्या जढगार्र जनयजमतपणे िर्ारणी िरा. िास्त धूळ
उत्सिा न होणार नाही याची खात्री िरण्यासाठी संरेखन आजण
बां धिाम क्षे त्रासह जनयजमत दृश्य तपासणी िरा.

यंत्रां मधून ध्वनी जनजमा ती

ध्वनी र् िंपन जनजमा ती त्या पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम िरते

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील;

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

पूर्ा-थिाजपत ध्वजनि छत असले ले िंप्रेशसा जनर्डले पाजहिे त
िे णेिरून स्त्रोतार्र जनमाा ण होणारा आर्ाि ८५ डीबीपेक्षा िमी
असेल
िंत्राटदाराने सीपीसीबी नॉर्म्ाची पूताता िरण्यासाठी र्रील
उपिरणे िाळिीपूर्ाि जनर्डली पाजहिे त.
आर्ाि िमी िरण्यासाठी हायडरॉजलि पंप आजण िंप्रेशसा २०
डीबी टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह ध्वजनि संलग्निां सह संरजक्षत
िेले पाजहिे त.
र्ाल्ह्ह्स िाढण्यायोग्य ध्वजनि ब्लँ िेटसह संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
डरेनेि र्
आरसीसी िामे

र्ायू उत्सिा न

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २ .५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.
तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल.

साइटर्र िेर्ळ पीयूसी असले ल्या टर ि आजण र्ाहने यां ना
परर्ानगी दे ण्यात येईल.
धुळीच्या जठिाणी र्ारं र्ार पाणी जशं पडणे.
मशीन्स र् र्ाहनां ची योग्य दे खभाल िरणे.
साइट सोडण्यापूर्ी र्ाहने धुणे.
जनयजमतपणे िरसबंदी िेले ले रस्ते साि िरणे आजण
जनयजमतपणे न िेले ले-रस्ता स्वछ िरणे.
िंत्राटदाराला हे िरणे आर्श्यि आहे : ढीग, खं दि आजण
र्ाळू च्या जढगार्र जनयजमतपणे िर्ारणी िरा. िास्त धूळ

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

उत्सिा न होणार नाही याची खात्री िरण्यासाठी संरेखन आजण
बां धिाम क्षे त्रासह जनयजमत दृश्य तपासणी िरा.
यंत्रां मधून ध्वनी जनजमा ती

ध्वनी र् िंपन जनजमा ती त्या पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम िरते

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील;
पूर्ा-थिाजपत ध्वजनि छत असले ले िंप्रेशसा जनर्डले पाजहिे त
िे णेिरून स्त्रोतार्र जनमाा ण होणारा आर्ाि ८५ डीबीपेक्षा िमी
असेल
िंत्राटदाराने सीपीसीबी नॉर्म्ाची पूताता िरण्यासाठी र्रील
उपिरणे िाळिीपूर्ाि जनर्डली पाजहिे त.
आर्ाि िमी िरण्यासाठी हायडरॉजलि पंप आजण िंप्रेशसा २०
डीबी टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह ध्वजनि संलग्निां सह संरजक्षत
िेले पाजहिे त.
र्ाल्ह्ह्स िाढण्यायोग्य ध्वजनि ब्लँ िेटसह संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
आर्ाि िमी िरण्यासाठी हायडरॉजलि पंप आजण िंप्रेशसा २०
डीबी टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह ध्वजनि संलग्निां सह संरजक्षत
िेले पाजहिे त.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

र्ाल्ह्ह्स िाढण्यायोग्य ध्वजनि ब्लँ िेटसह संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त.
अपघात / धोिा

पुलां चे बां धिाम

मातीची धूप (इरोिन)

सिेस रन ऑि

बरे च जदर्स साइटर्र पडलेल्या सामग्रीचे
थिानां तरन िरताना जिंर्ा हाताळताना साप
चार्ण्याची जिंर्ा िनार्रां च्या चार्ण्याची शक्यता
असते, िारण बहुतेिदा ते प्राणी तेिे मु क्कामासाठी
असतात.

सामग्री संचयन दे खभाल आजण िाळिीपूर्ाि हाताळणी.

रस्त्ाचे एजलहे टेड जर्भाग, जर्शे षत: सर्ा उं च
तटबंदीर्रील ३ प्रमु ख पुलां सह (CH २/४००, CH.२४
/ २६०, CH. ४४/०९० ते ४४/६४०) आजण १६ लहान
पूल आजण (CH. ०/००, १/९००, २६ / ७१०, ३४ /
६५०, ४४ / ९९०.६८ / ८१९) मधील इं टरचेंिेिेस
च्या येिे इरोिन होण्याची शक्यता असू शिते.

उतार सुरजक्षत िरण्यासाठी धारणा जभं ती, गॅजबयन इ. सारख्या
योग्य पद्धतीं.

पृष्ठभागार्रील मु ठा [संग्रुन गार्ािर्ळ,
खडिर्ासला धरणािर्ळ) (४४/०९० ते ४४/६४०
र्र संरेखन ओलां डणे), मु ळा [घोटार्डे िाटा
िर्ळ], (२४/२६० र्र संरेखन ओलां डणे) आजण
पार्ना परां डर्ाडी िर्ळ (२/४०० र्र संरेखन
ओलां डणे). िलचरां ना त्रास

रस्त्ापासून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे रोखले
पाजहिे

प्रिमोपचार सुजर्धा पुरजर्ल्या पाजहिे त.

िंत्राटदार खोदले ली माती साठर्ण्यासाठी योग्य िागा शोधतील
आजण नं तर ते त्यास िर्ळच्या नसारीमध्ये जर्िू शितात

गढु ळता िमी िरण्यासाठी पाण्या मध्ये एन्केसमे न्ट पायजलं ग
िेले िाईल.
िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धुतल्या
िाणा .ॅ्या अशा जठिाणी बां धिाम साइट संरजक्षत िराव्यात.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

र्ॉटरबॉडीिमध्ये िाम िरताना र्िा साइटच्या आसपास जदले
िाणारे िोिर धरणे. उर्ाररत पाणी िोिर धरणे िाढण्यापूर्ी
िाढू न टािार्े.
जपण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या संथिा िर्ळ असले ल्या
रस्त्ापासून िे ट रन ऑि रोखला पाजहिे .
पाइलींग / जडरजलं गची िामे सुरू होण्यापूर्ी पायाभू त िागेर्रील
िॉिर डॅ म र् गाळ सापळे दे ऊन गढु ळता र् गाळ र्ाढण्याचे
पररणाम िमी िरता येऊ शितात.
स्थिरता सुलभ िरण्यासाठी िॅरे िर्ेच्या बािू ने पुरेशा नाल्यां ची
सुजर्धा पुरजर्ली िाईल.
पाण्याचा साठा टाळण्यासाठी िामगार जशजबरां मध्ये र्
बां धिामाच्या जठिाणी डरेनेि जसस्टम च्या सुजर्धा दे ण्यात
येतील.;
बां धिाम सां डपाणी आजण स्वयंपािघरातील सां डपाणी दोन
जर्ल्हे र्ाट लार्णारे खड्डे येिे पाठजर्ले िाईल आजण एिदा तो
जनिाला झाल्यार्र आसपासच्या र्ृक्षारोपण िरण्यासाठी पाणी
र्ापरले िाईल.
ठरले ल्या साजहत्याचा र्ापर एितर खत (स्वयंपािघरातील
िचर् यापासून) म्हणून िेला िाईल जिंर्ा थिाजनि अजधिा्यां नी
मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्ण्यासाठी र्ापरली िाईल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

सेटजलं ग जपटमधून साचले ला बां धिाम िचरा मु ख्यत: गाळ
यासारख्या िड पदािां चा असतो.
र्ाढले ल्या गढू ळपणामु ळे पाण्याच्या स्तं भातील
युिोजटि झोन िमी होतो ज्यामु ळे ज्यात प्रिाश
प्रर्ेश होतो आजण िलीय उत्पादि िमी होतो.
झूप्लां क्टनसारख्या जिल्टर िीजडं ग िीर्ां र्रही
र्ाढलेली गढू ळतेचा पररणाम जदसून येतो
सूक्ष्मिीर् जियेत घट झाल्याने िै जर्ि पदािां चे
पुनरा चना िमी होते िे अन्न साखळीर्र पररणाम
िरते
जनलं जबत घन िं तुनाशिां ना त्यां च्या आहार आजण
श्वासोिर्ासाच्या अर्यर्ां ना जचिटू न ठे र्ून आजण
हानी पोहोचर्ण्यामु ळे िलीय िीर्ां र्र त्याचा
पररणाम होऊ शितो.

प्लान्ट साइटर्रून िे ट रन ऑि जपण्याच्या पाण्यािर्ळ िाणे
रोखले पाजहिे
गढु ळता िमी िरण्यासाठी पाण्या मध्ये एन्से सेमेंट पायजलं ग िेले
िाईल.
िर्ळपासच्या र्ॉटरबॉडीिर्र मोठ्या प्रमाणात माती धुतल्या
िाणा .ॅ्या अशा जठिाणी बां धिाम साइट संरजक्षत िराव्यात.
खाली ओढ्याच्या बािू ला िमीन अंडे्युलेजटं ग असेल तेिे समोच्च
खं दि प्रदान िेले िातील.
र्ॉटरबॉडीिमध्ये िाम िरताना र्िा साइटच्या आसपास जदले
िाणारे िोिर धरणे. उर्ाररत पाणी िोिर धरणे िाढण्यापूर्ी
िाढू न टािार्े.
जपण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या संथिा िर्ळ असले ल्या
रस्त्ापासून िे ट रन ऑि रोखला पाजहिे .
पाइलींग / जडरजलं गची िामे सुरू होण्यापूर्ी पायाभू त िागेर्रील
िॉिर डॅ म र् गाळ सापळे दे ऊन गढु ळता र् गाळ र्ाढण्याचे
पररणाम िमी िरता येऊ शितात.
स्थिरता सुलभ िरण्यासाठी िॅरे िर्ेच्या बािू ने पुरेशा नाल्यां ची
सुजर्धा पुरजर्ली िाईल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव
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पाण्याचा साठा टाळण्यासाठी िामगार जशजबरां मध्ये र्
बां धिामाच्या जठिाणी डरेनेि जसस्टम च्या सुजर्धा दे ण्यात
येतील.;
बां धिाम सां डपाणी आजण स्वयंपािघरातील सां डपाणी दोन
जर्ल्हे र्ाट लार्णारे खड्डे येिे पाठजर्ले िाईल आजण एिदा तो
जनिाला झाल्यार्र आसपासच्या र्ृक्षारोपण िरण्यासाठी पाणी
र्ापरले िाईल.
ठरले ल्या साजहत्याचा र्ापर एितर खत (स्वयंपािघरातील
िचर् यापासून) म्हणून िेला िाईल जिंर्ा थिाजनि अजधिा्यां नी
मं िूर िेले ल्या जर्ल्हे र्ाट लार्ण्यासाठी र्ापरली िाईल.
सेटजलं ग जपटमधून साचले ला बां धिाम िचरा मु ख्यत: गाळ
यासारख्या िड पदािां चा असतो.
सां डपाण्यामुळे माती दू जषत होणे

आरसीसीच्या पृष्ठभागासह स्वतंत्रपणे जनयुक्त िेले ल्या जठिाणी
आजण अपघाती स्स्पले िमु ळे मातीतील दू जषत होण्यापासून
रोखण्यासाठी इं धन टर े मध्ये ठे र्ण्यात येईल;
सस्हा स आजण धुण्याच्या क्षे त्रापासून होणार ओहर फ्लो
इं टरसेप्टसाद्वारे पास होईल.
सां डपाणी सोडण्यामुळे माती दू जषत होण्यापासून रोखण्यासाठी
श्रम जशजबरां मध्ये (८ िामगारां साठी १ शौचालय) असे मोबाईल
शौचालये प्रदान िेली िातील
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आर्श्यितेनुसार शमन उपायां च्या पररणामिारिता र् पुढील
सुधारणा शोधण्यासाठी मातीच्या गुणर्त्ते चे जनयजमतपणे परीक्षण
िेले िाईल.
तेलाच्या टाक्या बबट्यमू मनस ड्रम िॅचजपट् स असले ल्या बां धिाम
जशजबराच्या जठिाणी अभे द्य उठार्दार प्लॅटिॉमा प्रदान िरुन
साठर्ल्या िातील. तेलाची गळती झाल्यास, माती दू जषत
होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी तेलाच्या इं टरसेप्टसाला िोडला
िाईल. सस्हा स आजण धुण्याच्या क्षे त्रापासून होणार ओहर फ्लो
इं टरसेप्टसाद्वारे पास होईल.
त्या िागेला लागून असले ली िमीन दू जषत होऊ नये म्हणून
सस्हा स स्टे शनच्या आसपास िॅच जपट र् सोि जपट् स असतील.
बां धिाम यंत्रणेमधून हर्ा
उत्सिा न

धूळ जनजमा तीपासून हर्ेची गुणर्त्ता जबघडू शिते;
र्ायू उत्सिा न लक्षणीयरीत्या र्ाढू शित नसले तरी
पीएम १०, पीएम २. ५ आजण एिूण पाटीिल
िणां चे मू ल्ये लक्षणीय उच्च होतील. स्त्रोत शमन
िेल्यास मू ल्ये लक्षणीयरीत्या िमी होऊ शितात.
तिाजप, िाही प्रमाणात धूधुळेचा श्वास घेतल्यामुळे
आरोग्यार्र पररणाम होईल..

िंत्राटदाराला हे िरणे आर्श्यि आहे : ढीग, खं दि आजण
र्ाळू च्या जढगार्र जनयजमतपणे िर्ारणी िरा. िास्त धूळ
उत्सिा न होणार नाही याची खात्री िरण्यासाठी संरेखन आजण
बां धिाम क्षे त्रासह जनयजमत दृश्य तपासणी िरा.
धूळ िमी िरण्यासाठी सामग्री र्ाहतुिीची र्ाहने टारपोजलन ने
झािली िातील.
एमओईएि आजण सीसी / सीपीसीबीने सूजचत िेले ल्या उत्सिा न
मानदं डां चे पालन िरणार् या बां धिाम साइटर्र ३ मीटर
लां बीच्या स्टॅ ि उं चीसह ध्वजनि संलग्नि असले ले डीिी सेट्स
र्ापरले िातील.
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धूळ दडपण्यासाठी जनयजमत पाणी जशं पडणे.
आर्ाि आजण िंप

आर्ाि आजण िंप पररसरातील थिाजनि
रजहर्ाशां ना त्रास, संरचनां चे नु िसान, मानर्ी
आरोग्यार्र पररणाम होऊ शिते

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग.
पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील;
पूर्ा-थिाजपत ध्वजनि छत असले ले िंप्रेशसा जनर्डले पाजहिे त
िे णेिरून स्त्रोतार्र जनमाा ण होणारा आर्ाि ८५ डीबीपेक्षा िमी
असेल
र्ाल्ह्ह्स िाढण्यायोग्य ध्वजनि ब्लँ िेटसह संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त
आर्ाि िमी िरण्यासाठी हायडरॉजलि पंप आजण िंप्रेशसा २०
डीबी टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह ध्वजनि संलग्निां सह संरजक्षत
िेले पाजहिे त.
िंत्राटदाराने सीपीसीबी नॉर्म्ाची पूताता िरण्यासाठी र्रील
उपिरणे िाळिीपूर्ाि जनर्डली पाजहिे त.

बां धिाम मोडतोड (डे जिि)

पुल िाउं डेशनच्या िामां मुळे खोदिाम आजण
जडरजलं गच्या िामां मुळे मोडतोड सामग्री तयार िेली
िाऊ शिते ज्यामु ळे गढु ळतेमध्ये तात्पु रती र्ाढ
होऊ शिते आजण त्याद्वारे पाणी दू जषत होऊ
शिते..;

अॅॅडजमथचर बॅरल्स िचरा गोळा िरण्यासाठी अध्याा भागां मध्ये
िापून पुन्हा र्ापरता येऊ शितात.
िै र्-जर्िृतीयोग्य िचरा गोळा िरण्यासाठी ग्रीन िलर िोडे ड
जबन र्ापरणे आर्श्यि आहे , जर्शे षतः िामगार जशजबरां मध्ये
अन्न िचरा (Ch ४ +१५० आजण ४+ २५०, Ch २८ + ६०० आजण
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िामगार जशजबरापासून िचरा जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यामुळे (Ch ४ +१५० आजण ४+ २५०, Ch २८ +
६०० आजण २८ + ७०० आजण Ch ४६ + ९५० आजण
४७ + ००० दरम्यान) माती दू जषत होऊ शिते

२८ + ७०० आजण Ch ४६ + ९५० आजण ४७ + ००० दरम्यान)
आजण साइट िायाा लये मध्ये. माशी, िीटि आजण इतर प्राण्यां ना
िचऱ्या पासून रोखण्यासाठी आजण अन्न िचऱ्याच्या जर्घटनातून
गंध िमी िरण्यासाठी िंटे नर ने हमीच बंद ठे र्ार्ा.

खोदिाम िचरा िसे िी घाण (५२५६५२.०२ cum)
आजण गाळ (९२७६२.११ cum) मु ख्य आजण
जिरिोळ पुलाच्या जठिाणी असले ल्या ढीगपासून
आजण मातीचे िाम िरणे भाग दू जषत झाल्यास
डस्पं ग साइटर्र प्रजतिूल पररणाम दे ऊ शितो.
र्ॉटरबॉडी सीएच ४ + २५० पासून अंदािे १.८
जिमी, सीएच २८ + ७०० पासून १.६ जिमी
अंतरार्र, सीएच ४७ + ००० पासून २.३ जिमी र्र
आहे . िामगार जशजबराच्या िागेपासून तयार िेले ले
सेंजद्रय प्रदू जषत पाणी (िसे िी, सां डपाणी जिंर्ा खत
िास्त पाणी) याचा उपचार न िरता िे ट जर्ल्हे र्ाट
लार्ल्यास पाण्याच्या गुणर्त्ते र्र पररणाम होऊ
शितो.
बां धिाम र् जर्ध्वं स िायाा तून तयार िेले ला मलबे
अजनयोजित डस्पं गमु ळे धूळ जनजमा ती, माती आजण
पाणी दू जषत होऊ शिते.

बां धिाम िचरा जनयुक्त िेलेल्या िागेर्र साठर्ार्ा आजण सी
अँड डी िचरा जनयम २०१६ नु सार जर्ल्हे र्ाट लार्ार्ी.
खोदलेली माती, िर सुरजक्षत भू क्षेत्रां मध्ये जर्ल्हे र्ाट लार्ण्यासाठी
दू जषत असेल तर दू जषत नसलेली माती पुन्हा बोरो एरीआि
भरण्यासाठी र्ापरली िाईल.
मिु रां साठी साइटर्र सुरजक्षत प्रजशक्षण आजण दर्ाखान्ां मधून
साइटर्र जनमाा ण होणाऱ्या िै र्-र्ैद्यिीय िचर् यार्र उपचार
िरण्यासाठी त्यासंबंजधत नोंदी दे खील ठे र्ल्या पाजहिे त..
िचर् याची जनजमा ती िमी िरण्यासाठी चां गल्या पद्धतीने
दे खभाल िरणे आर्श्यि आहे आजण िचरा जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यापूर्ी स्त्रोतां चे जर्भािन िरण्यास प्रोत्साजहत िेले पाजहिे .
धोिादायि िचरा साठर्ण्यासाठी एि समजपात िागा असार्ी.
हे जर्ल्हे र्ाट लार्ण्यासाठी घाति र् इतर िचरा (व्यर्थिापन र्
टर ान्स हद्द) जनयम २०१६ आजण आजण एमएसआयएचसी जनयम
२००८ नु सार िरण्यात आले आहे त.
िामगार जशजबरां मध्ये सेजप्टि टँ ि जिंर्ा मोबाइल टॉयले ट
सारख्या योग्य स्विता सुजर्धा (सीएच ४+ १५० आजण ४+ २५०,
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बां धिाम साइट आजण िामगार र्साहतींमधून
जनमाा ण होणारा धोिादायि िचरा अयोग्यररत्या
व्यर्थिाजपत झाल्यास मानर्ी आरोग्यास जिंर्ा
पयाा र्रणाला (माती, हर्ा, पाणी) धोिादायि ठरू
शितो.

CH २८ + ६०० आजण २८ + ७०० आजण सीएच ४६ + ९५० आजण
४७ + ००० दरम्यान स्थित) पुरजर्ल्या पाजहिे त
खडिाच्या उत्खननात तयार होणारी िचरा सामग्री िाही
प्रमाणात साइटच्या जर्िासादरम्यान पुन्हा र्ापरली िाईल.
सामग्रीची गुणर्त्ता तपासल्यानंतर त्याचा र्ापर िेला िाईल.
खासगी मालमत्ते र्र डं जपंगला परर्ानगी नाही.
जर्ल्हे र्ाट िचरा सामग्रीचे योग्यप्रिारे िॉपॅ क्ट िेले िार्े.
िचरा र्ाहून ने णाऱ्या टर ि ना टारपोजलन ने योग्य प्रिारे झािले
पाजहिे

बोगदा बां धिाम आजण
िामगार जशजबराद्वारे िचरा
पाणी जनजमा ती

बोगदा बां धिामातून तयार होणारे सां डपाणी मध्ये
सीओडी, बीओडी, एसएस आजण तेल मोठ्या
प्रमाणात असतील. यामु ळे पृष्ठभागार्र आजण
पाण्याच्या गुणर्त्ते र्र पररणाम होऊ शितो ज्यामु ळे
गढू ळपणा आजण गाळ र्ाढे ल.

जढगारा आजण गाळ र्ाढीचा पररणाम पायजलं ग / जडरजलं गची िामे
सुरू होण्यापूर्ी िाउं डेशन साइटच्या भोर्ती गाळ सापळे दे ऊन
िमी िरता येतो;
िामगार जशजबर मध्ये पाण्याचा साठा टाळण्यासाठी
बां धिामाच्या जठिाणी डरेनेि जसस्टम सारख्या सुजर्धा.
बां धिाम सां डपाणी आजण घरातील सां डपाणी दोन जर्ल्हे र्ाट
लार्णाऱ्या खाद्ध्ां मध्ये पाठर्ले िातील आजण एिदा तो
जनिाला झाल्यार्र आसपास र्ृक्षारोपण िरण्यासाठी पाणी
र्ापरले िाईल. ठरले ल्या साजहत्याचा र्ापर एितर खत
(स्वयंपािघरातील िचर् यापासून) म्हणून िेला िाईल जिंर्ा
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थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या िागी जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यासाठी र्ापरली िाईल.
सेटजलं ग जपटमधून साचले ला बां धिाम िचरा मु ख्यत: गाळ
यासारख्या िड पदािां चा असतो
जशजबरामध्ये जनयजमत स्विता आरोग्य तपासणी.
िामगार जशजबर

िचरा जनजमा ती

िामगार जशजबरापासून िचरा जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यामुळे (Ch ४ +१५० आजण ४+ २५०, Ch २८ +
६०० आजण २८ + ७०० आजण Ch ४६ + ९५० आजण
४७ + ००० दरम्यान) माती दू जषत होऊ शिते.

िामगार जशजबर मध्ये पाण्याचा साठा टाळण्यासाठी
बां धिामाच्या जठिाणी डरेनेि जसस्टम सारख्या सुजर्धा.
पुरेशी स्विता, जपण्याचे पाणीपुरर्ठा यासह तात्पु रती जशजबरे
तयार िेली िातील.
बां धिाम सां डपाणी आजण घरातील सां डपाणी दोन जर्ल्हे र्ाट
लार्णाऱ्या खाद्ध्ां मध्ये पाठर्ले िातील आजण एिदा तो
जनिाला झाल्यार्र आसपास र्ृक्षारोपण िरण्यासाठी पाणी
र्ापरले िाईल. ठरले ल्या साजहत्याचा र्ापर एितर खत
(स्वयंपािघरातील िचर् यापासून) म्हणून िेला िाईल जिंर्ा
थिाजनि अजधिाऱ्यां नी मं िूर िेले ल्या िागी जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यासाठी र्ापरली िाईल.
सेटजलं ग जपटमधून साचले ला बां धिाम िचरा मु ख्यत: गाळ
यासारख्या िड पदािां चा असतो
जशजबरामध्ये जनयजमत स्विता आरोग्य तपासणी.

प्रकल्प उपक्रम

NATM द्वारे
टने जलं ग

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

िोजर्ड -१९ प्रजतबंध
उपायां मुळे बायोमे जडिल
िचऱ्याचा जनमाा ण

पीपीई जिट् स, हातमोिे इत्यादीपासून होणारी
िचरा जनजमा तीमु ळे आरोग्यास धोिा जनमाा ण होऊ
शितो

िोजर्ड -१९ सार्धजगरीची मागादशा ि तत्त्वे पाळली पाजहिे त.

र्नस्पती नष्ट् होणे

मू ळ / जर्दे शी झाडे गमार्णे, सूक्ष्म अजधर्ास
गमार्णे, घरयां चे क्षे त्र गमार्णे, जर्जशष्ट् िीर्िं तूंना
खाण्याची संधी गमार्णे

र्स्तीतील नु िसानीची भरपाई िरण्यासाठी र्नजर्भागाच्या
मागादशा नासह संबंजधत जनिषां नुसार भरपाई र्ृक्षारोपण िरार्े.

व्यु त्पन्न िेले ला आर्ाि हा पररसरातील रजहर्ाशां ना
त्रास दे ऊ शितो.

िायाशील आर्ाि िमी िरण्यासाठी यंत्रसामग्री र् उपिरणां ची
जनयजमत दे खभाल र् सस्हा जसंग.

स्फोट झाल्यामु ळे आर्ाि
आजण िंप जनमाा ण िरणे

िंत्राटदार इं धन र्ापरण्यासाठी िोणत्याही झाडां चा र्ापर
िरणार नाहीत.

पीपीई (इयर प्लग जिंर्ा इयरमफ्स) उच्च आर्ाि उत्पादि
मशीनच्या आसपास िायारत िामगारां ना प्रदान िेले िातील;
पूर्ा-थिाजपत ध्वजनि छत असले ले िंप्रेशसा जनर्डले पाजहिे त
िे णेिरून स्त्रोतार्र जनमाा ण होणारा आर्ाि ८५ डीबीपेक्षा िमी
असेल
र्ाल्ह्ह्स िाढण्यायोग्य ध्वजनि ब्लँ िेटसह संरजक्षत िेल्या
पाजहिे त
आर्ाि िमी िरण्यासाठी हायडरॉजलि पंप आजण िंप्रेशसा २०
डीबी टर ान्सजमशन लॉस रे जटं गसह ध्वजनि संलग्निां सह संरजक्षत
िेले पाजहिे त.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

िंत्राटदाराने सीपीसीबी नॉर्म्ाची पूताता िरण्यासाठी र्रील
उपिरणे िाळिीपूर्ाि जनर्डली पाजहिे त.
िचरा जनजमा ती (स्लरी उदा.
बेंटोनाइट आजण मि

व्युत्पन्न घाण (५२५६५२.०२ cum) जर्ल्हे र्ाट
लार्ल्यास {२ जठिाणी सीएच ३३+९०० ते ३४+३००
आजण ४२+१०० ते ४२+२०० दरम्यान} उपचार
िेल्याजशर्ाय माती दू जषत होऊ शिते

खोदलेली माती, िर सुरजक्षत भू -िजमनीर्र जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यासाठी दू जषत असेल तर दू जषत नसले ली माती पुन्हा बॉरो
एररयाि भरण्यासाठी र्ापरली िाईल.; मि चं जनरािरण २
जठिाणी सीएच ३३+९०० ते ३४+३०० आजण ४२+१०० ते ४२+२००
दरम्यान िेले िाईल.).

हिें टटलेशन

अयोग्य र्ायुर्ीिनातून बोगद्याच्या आत िाम
िरणार् या लोिां चा मृ त्यू

िामगारां च्या सुरक्षे साठी बोगद्याच्या जठिाणी हें जटले शन शाट
प्रदान िेला िाईल

पाण्याचे पाझर

पाण्याचे झुडूप दगड पडण्यास प्रर्ृत्त िरते

पाण्याचे जसपेि आजण दगड पडणे यासाठी जिरीट र्र
एित्रीिरण बोगद्याच्या जठिाणी िेले िाईल.

प्रकल्प उपक्रम

पै लू

अपे नित प्रभाव

उपाय

प्रस्ताजर्त रस्ता
जर्िास

सहायि जर्िास

लँ ड युि मध्ये बदल

चां गल्या िने स्क्टस्हटीमु ळे सहाय्यि जर्िास होईल आजण
आर्श्यि मं िुरी जमळर्ताना र्ैयस्क्ति जर्िास त्यां च्या स्वत:
च्या शमन प्रस्ताजर्त िरे ल.

ऑपरे शि टप्पा:

रहदारी हालचाल

र्ाहनां च्या उत्सिानामुळे हर्ेच्या गुणर्त्ते र्र पररणाम
होईल

रस्त्ाच्या दु तिाा तीन स्तरीय र्ृक्षारोपण आजण मध्यभागी झुडुपे
लार्णे.
ईही र्ापरण्यास प्रोत्साजहत िरण्यासाठी जर्द् युत र्ाहनां साठी
चाजिं ग पॉईंटची तरतूद.

िचरा जनजमा ती

संरेखन ग्रीन िील्ड असल्याने रहदारी चळर्ळीमु ळे
आर्ािाची जनमा ती झाली नहती आजण पूर्ी लोि
महामागाा र्रून र्ाहनां च्या हालचाली िरीत नाहीत
आजण तेिील थिाजनि रजहर्ाशां ना त्रास होऊ
शितो, मानर्ी आरोग्यार्र त्याचा पररणाम होऊ
शितो;

िर्ळपास संर्ेदनशील ररसेप्टसा च्या येिे नॉईि बॅररयर जदले
िातील

रस्त्ाच्या िडे ला असणार् या िचर् यामु ळे टोल
प्लाझाि च्या भागातील पाण्याची माती प्रदू जषत होते

टोल प्लाझा मागाा च्या बािु च्या सुजर्धां र्र बायो-जडग्रेडेबल िचरा
जर्शे षत: अन्न िचरा गोळा िरण्यासाठी जहरव्या रं गाच्या िोडे ड
जबनचा र्ापर िरणे आर्श्यि आहे .

र्नक्षे त्रात हॉना चा िडि जनषेध िरार्ा.

माशी, िीटि आजण इतर प्राण्यां ना िचऱ्यापासून रोखण्यासाठी
आजण अन्न िचऱ्याच्या जर्घटन होण्यापासून गंध िमी
िरण्यासाठी िंटे नर ने हमीच बंद ठे र्ार्ा.
िचर् याची जनजमा ती िमी िरण्यासाठी चां गल्या पद्धतीने
दे खभाल िरणे आर्श्यि आहे आजण िचरा जर्ल्हे र्ाट
लार्ण्यापूर्ी स्त्रोतां चे जर्भािन िरण्यास प्रोत्साजहत िेले पाजहिे .
सेजप्टि टँ ि सोि जपट सुजर्धा जिंर्ा मोबाइल टॉयले ट्ससारख्या
योग्य स्विता सुजर्धा पुरजर्ल्या पाजहिे त
खासगी मालमत्ते र्र डं जपंगला परर्ानगी नाही

प्राण्यां ची हालचाल

िामिािाच्या र्ेळी, धोिादायि िचरा िसे िी,
पेंट इत्यादी, पाणी जिंर्ा माती प्रदू जषत िरतात.

धोिादायि िचरा साठर्ण्यासाठी एि समजपात िागा असार्ी.
याचा जर्ल्हे र्ाट घाति र् इतर िचरा (व्यर्थिापन र् टर ान्स हद्द)
जनयम २०१६ आजण एमएसआयएचसीच्या जनयम २००८ नु सार
िेले िार्े.

रोड जिजलं गची शक्यता

गैर-र्नक्षे त्रात लोिां च्या र् प्राण्यां च्या हालचालीस
ं ाठी PUP चा
जर्चार िेला आहे . र्न क्षे त्रािर्ळील रस्त्ार्र प्राण्यां चा प्रर्ेश
रोखण्यासाठी ऍजनमल अंडरपास जिंर्ा िुंपण जदले िाऊ शिते
आजण िर डीसीएिने सुचजर्ले असेल तर त्यास जडझाइनमध्ये
समाजर्ष्ट् िेले िाईल..

पयाि ििण दे खिे ख कायिक्रम (Environmental Monitoring Program)
पयाग वरण दे खरे ख कायग क्रम हा पयाग वरण व्यवस्थापन योजनेचा अणवभाज्य भाग आहे . जे प्रकल्प णक्रयाकलापां मळे उद्भवणार् या
पयाग वरणीय पररणामां वर नजर ठे वण्यासाठी एक यं त्रणा प्रदान करते आणण वारं वारता आणण दे खरे ख कायग क्रमाच्या जबाबदार् या
पररभाणर्त करते .
बां धकाम टप्प्यात मापदं डां ची वारं वारता मोजण्यासाठी बां धकामापयं त एकदा हं गामात असे ल आणण ऑपरे शन दरम्यान
वर्ाग मध्ये एकदा असे ल.
पयाग वरणीय मंजरीच्या अटी व शतींच्या सं दभाग त अधग वाणर्गक अनपालन अहवाल सं बंणधत णनयामक अणधका-यां ना प्रत्येक वर्ाग च्या
१ जून आणण १ णडसें बरला प्रकल्प प्रस्तावाद्वारे सादर करावा.
अवतरिक्त अभ्यास (जोखीम मू ल्ां कन आवण आपत्ती व्यिस्थापन योजना)
बां धकाम टप्प्यात आणण ऑपरे शनच्या दोन्ही टप्प्यां च्या णक्रयां ची / घटनेची सं भाव्यता आणण अपघातां च्या बाबतीत झालेल्या
पररणामाचा अंदाज आणण तोटा वाढण्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी आणण सरिा सधारण्याच्या णशफारसी सचणवण्यासाठी मूल्यां कन
केले गे ले आहे . तसे च प्रकल्पाच्या जागे च्या आपत्तीच्या असरणितते चे मूल्यां कन केले जाते आणण पण्याच्या सं दभाग त नैसणगग क
धोक्यां शी सं बंणधत सं भाव्यता णदली जाते .
सं पूणग प्रणालीची सरिा सधारण्यासाठी आणण मोठ्या अपघातां चे पररणाम कमी करण्यासाठी जोखीम कमी करण्याचे उपाय
जोखीम मूल्यमापन मॅणटर क्स आणण णनयामक अनपालन यावर आधाररत आहे त.
त्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन योजना (डीएमपी) तयार केली गे ली आहे . या योजनेत सं कव्हल्पत
केलेल्या णवणवध प्रकारच्या आपत्कालीन पररव्हस्थतीला प्रणतसाद दे ण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या जबाबदाऱ्या आणण सं साधनां चे
वणग न केले आहे . सवग कमगचारी त्यां च्या जबाबदायां शी पररणचत आहे त आणण सं प्रेर्ण दवे प्रभावीपणे कायग रत आहे त हे सणनणित
करण्यासाठी प्रणशिण आयोणजत केले जातील.
प्रकल्पाचे फायदे
प्रस्ताणवत ररं गरोड पणे णवभागातील पणिमेकडील भागात अनेक शहरे / खेड्ातू न जलद प्रवे श प्रदान करे ल. बां धकाम टप्प्यात
कशल (अणभयं ते, पररवहन, यां णत्रकी), अधग कशल (तं त्रज्ञ, रस्ते णनरीिक, प्लान्ट ऑपरे टर, कायाग लयीन सहाय्य इ.) आणण अकशल
(सामान्य कामगार) कामगारां साठी रोजगाराच्या सं धी णनमाग ण केल्या जातील. चां गल्या प्रवे शासह ससज्ज असलेल्या साइटवर
व्यवसायाचे आकर्गण वाढवू न आणण मंबईसारख्या णवद्यमान व्यवसाय िे त्राची प्रवासी कायग िमता सधाररत करून आणण नाणशक,
सरत आणण औरं गाबाद अशा िे त्रात नवीन मागग सरू करुन ररं ग रोड आणथगक प्रगतीस हातभार लावे ल. हे नवीन उद्योगां च्या
णवकासास, नवीन शैिणणक सं स्था आणण रुग्णालये / आरोग्य केंद्रां च्या णवकासास, वास्तणवक वसाहतीच
ं ा आणण पायाभू त
सणवधां च्या प्रकल्पां ना मदत करते . प्रकल्पामळे णमळणारा मख्य आणथगक फायदा हा वाहन चालवण्याच्या णकंमतीची बचती मळे
होईल.
प्रस्ताणवत प्रकल्प वाहतकीचा सहज प्रवाह सणनणित करे ल, ज्यामळे उत्सजग न भार आणण आवाज पातळी कमी होईल. वे गवानगणतमान रहदारीमळे उत्सजग नाचे प्रमाण कमी होईल आणण त्याद्वारे प्रदू र्ण पातळी कमी होईल.
अप्रत्यि फायद्यां मध्ये रणहवासी िे त्र णकंवा वसाहतीम
ं धील णनणग यामधील बदल ज्यात जमीन कमी खचीक णकंवा जास्त वां छनीय
आहे , वाहतकीच्या प्रणालीतील सधाररत वे ग आणण णवश्वासाहग तेचा फायदा घेण्यासाठी व्यवसायाच्या णवकासामध्ये बदल करणे
समाणवष्ट् आहे .
पयाि ििण व्यिस्थापन योजना (Environmental Management Plan)
बां धकाम आणण कायग वाहीच्या टप्प्यात आसपासच्या वातावरणावर होणारा पररणाम कमी करण्यासाठी सचणवलेल्या
उपाययोजनां च्या प्रभावीते वर लि ठे वण्यासाठी पयाग वरण व्यवस्थापन योजना तयार केली आहे .
9. प्रकल्पाची नकिंमत
प्रकल्पाची अंदाणजत णकंमत अंदाजे रु.११५०९.९० कोटी ज्यामध्ये नागरी णकंमत (णसणवल कॉस्ट) ६५७६. ०६ िोटी आहे .

10. प्रकल्प पूणि होण्यासाठी लागणारा वेळ
प्रस्ताजर्त प्रिल्प अडीच र्षाा त पूणा होणार आहे . प्रिल्प बां धिामासाठी ५ पॅिेिेसमध्ये जर्भागलेले आहे त, प्रत्येि पॅिेिसाठी
२. ५ र्षे िालार्धी असे ल. सर्ा पॅिेिेस एिाच र्े ळी सु रू आजण पूणा िेल्या िातील

