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E.1     प्रस्तावना  
  
अदानी सिमेंटेशन सिसमटेड (ACL), अहमदाबाद ही 6 डडिेंबर 2016 रोजी प्रस्थापित करण्यात आिेिी अदानी 
एंटरप्रायझेि सिसमटेड (AEL) ची पूर्ण मािकीची उपकंपनी आहे, अदानी ही प्रमुख उद्योग कार्यक्षते्र – ििंाधने, 
दळिवळन (िॉजजजटटक), ऊजाण आणर् कृषी क्षेत्रातीि व्यविायांिह जागततक एकाजममक पायाभूत िुववधा क्षते्रातील 
औधयोगगक िमुह बनिीआहे. अदानी िमुहाकडे िरकारी िंट्ांशी िंपकण , आयात, तनधी मयादींचा िमदृ्ध आणर् 
व्यापक अनुभव आहे. 
आग्णक बाधंर्ीत िंट्ेच्या या प्रस्थापित कामगिरीमुळे, तनधीचा प्रवाह मयाच्या सिमेंट ववभागाच्या प्रटताववत 
प्रकल्पाच्या अंमिबजावर्ीिाठी कोर्तीही अडचर् तनमाणर् करर्ार नाही.  
अदानी सिमेंटेशन सि.,(ACL) ची ट्ापना सिमेंट प्रकल्पांच्या ववकािािाठी केिी  गेिी आहे जिे की इंटटग्रेटेड 
सिमेंट पिाटं, ग्राइंडडगं युतनट्ि, बल्क टसमणनल्ि आणर् िाइमटटोन खाि. ACL पुरवठ्यातीि तफावत कमी करू 
शकते आणर् कमी उत्िादन खर्य आणि कमी वाहतूक खर्य र्ाद्वारे र्ा क्षते्रातील बाजारिेठेतील हहस्सा वाढवण्र्ासाठी 
सध्र्ाच्र्ा उत्िादकाांशी स्िर्ाय करू शकते.   
 
अदानी सिमेंटेशन सिसमटेड (ACL) ने प्रटताववत 5 दशिक्ष मेहिक टन प्रततवर्य (MMTPA) क्षमतेचा वाहतूक भार 
पूर्ण करण्यािाठी बग्िंग जटे्टी, कन्वव्हेयर कॉररडॉर आणर् जवळर्ा रस्ता करण्याचा प्रटताव टदिा आहे (4.5 दशिक्ष 
मेटिक टन प्रततवषण (एमएमटीिीए) उमपादन क्षमता अििेिे ग्रीनफफल्ड सिमेंट ग्राइंडडगं युतनट आणर् 0.5 दशिक्ष 
मेहिक टन प्रततवर्य (MMTPA) फ्िाय अॅश/टिॅग प्रोिेसिगं युतनट) अंबा नदीकाठी शहाबाज आणर् शहापूर गावात, 
तािुका असिबाग, जजल्हा रायगड, महाराष्ट्ि ये्े. प्रटताववत जेट्टी आणर् मयाच्याशी िंबंगधत िुववधांना 14 िपटेंबर 
2006, MoEF आणर् CC च्या पयाणवरर् प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अगधिूचनेनुिार शे्रर्ी 7(e) अंतगणत शे्रर्ी 'A' 
प्रकल्प म्हर्ून वगीकृत केिे आहे. या प्रकल्पािा िर्ायवरि, वन आणर् जलवारु् िररवतयन मांत्रालर् (MoEFCC) 
कडून पयाणवरर् मंजुरी आवश्यक आहे. प्रकल्पाचा अदंाजे भांडविी खचण िुमारे रु.172 कोटी आहे आमदे ‘बग्िंग 
जेट्टी (धक्का), अततररक्त िाठवर्कू िुववधांिह कन्वव्हेयर कॉररडॉर, सिमेंट ग्राइंडडगं युतनटकडे जार्ारा रटता’.  
 
कोटटि रेग्युिेशन झोन (CRZ) अगधिूचना 2011 नुिार, किम 1 (i) आणर् (ii) आणर् मयानंतरच्या िुधारर्ा, 
कोर्मयाही उद्योगाची ट्ापना/ववटतार, ऑपरेशन्वि फकंवा प्रफिया आणर् 500 मीटरच्या आत उमपादन फकंवा हाताळर्ी 
भरतीच्र्ा िाळिी िासून (HTL) पािूनचा िमुद्राचा पुढचा भाग आणर् HTL ते 100 मीटर फकंवा खाडीची रंुदी 
यामधीि जसमनीचे क्षेत्रफळ, िमुद्रािा जोडिेल्या भरती-प्रभाववत जिस्रोतांच्या बाजूने जसमनीच्या बाजूने ज ेकमी 
अिेि त ेआणर् वर्ायच्र्ा कमी पाविाच ेप्रमार् कालावर्ीत मोजण्र्ात आलीली 5 भाि प्रतत हजार (ppt) क्षारता 
एकाग्रतेपयिंत कुठल्र्ा ही प्रमयक्ष प्रकल्प िुरू करण्यापूवी, अगोदर CRZ ची मंजुरी आवश्यक आहे. 
  
कोटटि रेग्युिेशन झोन अगधिूचना, 2011 नुिार प्रकल्प क्षेत्र CRZ - IA (खारफुटी आणर् खारफुटीपािून 50 मीटर 
बफर), CRZ - III (ग्रामीर्) आणर् CRZ - IVB (खाडी) अंतगणत येते. CRZ अगधिूचना 2011, किम 3 (i) (a) 
नुिार बांदरार्ा र्क्का, कन्वव्हेयर कॉररडॉरचा मयाच्याशी िंबंगधत टटोरेज तिेच बॅकअप िुववधा आणर् अप्रोच रोडचा 
ववकाि करर्े िाठी ही परवानगी िम्मततआवश्यक आहे.   
  



EIA अध्र्र्न, MoEF&CC कडून [IA/MH/MIS/81470/2018] [F.No. 10-77/2018-IA-III] टदनांक, 13 डडिेंबर 
2018 आणर् 09.10.2019 रोजी दरुुटती (वन क्षते्राच्या िमावेशािाठी) तिचे 06.12.2021 रोजी (िंबंगधत ग्राइंडडगं 
युतनट प्रकल्पातीि बदिािाठी) त्र्ानुसार आर्ोजजत केले आहे. प्रकल्प क्षेत्रातीि ‘मूलभूत मटहता’ पूवण-मान्विून (माचण-
एवप्रि 2018), मान्विून नंतर (िपटेंबर-ऑक्टोबर 2018) आणर् नोव्हेंबर 2021 मध्ये गोळा करण्यात आिा आहे. 
EIA अहवािात िमुद्राचे पार्ी, िमुद्रातीि गाळाची गुर्वत्ता आणर् िागरी पररिं्ा आणर् जैवववववधते वररि मूलभूत 
हदलेल्र्ा िोष्ठीच्र्ा िमावेश आहे. 
  
E.2    प्रकलप िणाि 
  
स्थाि: प्रटताववत प्रकल्पाची जागा अंबा नदीच्या मुखापािून िुमारे 17 फकमी वर आत्तमदे आहे. अंबा नदी 
दक्षक्षर्ेकडीि रेवि व उत्तरेकडीि कारंजा यांच्यामध्ये िमुद्रािा समळते. प्रटताववत जेट्टी, बॅकअप टटोरेज िुववधांिह 
कन्वव्हेयर कॉररडॉर आणर् जार्ारा रटता िुमारे 470 मीटर उत्तरेि प्रटताववत सिमेंट ग्राइंडडगं पिांट आणर् फ्िाय 
अॅश/टिॅग प्रोिेसिगं युतनट आणर् अंबा नदीच्या दक्षक्षर्केडीि शहाबाज आणर् शाहपूर गाव, असिबाग तािुका, रायगड 
जजल्हा, महाराष्ट्ि ये्े येते आहे. पेर् हे प्रटताववत प्रकल्प ट्ळापािून 8 फकमी अंतरावर िवाणत जवळचे शहर 
आहे. प्रटताववत प्राकल्प तनयोजीत जगह PNP बंदराच्या मागीि क्षते्रो/टटॅकयाडणिा िागून आणर् PNP मरेीटाइम 
िजव्हणिेि प्रा.सि.च्या वायव्येि आहे. PNP मेरीटाइम सज्हयसेस प्रा.लल., बहुउद्देशीय बंदर चािववत आहे.  प्रटताववत 
बग्िंग जेट्टी, अप्रोच िेिि आणर् बॅकअप िुववधांिह कन्वव्हेयर कॉररडॉर पीएनपी पोटणच्या उत्तरेकडीि बाजूि 
अिेि. धरमतर JSW बंदर अंबा नदीच्या ववरुद्ध काठावर आहे. JSW टटीि सि., देखीि प्रटताववत जागेच्या िुमारे 
1 फकमी अन्वत्रवार अंबा नदीच्या उत्तरेकडीि तीरावर जट्त आहे. 
  
प्रटताववत प्रकल्पाच ेट्ान रटते आणर् रेल्वेने चांगि ेजोडिेिे आहे. हे रटमयाने प्रवेश करण्यायोग्य आहे आणर् 
मंुबईच्या दक्षक्षर्ेि िुमारे 80 फकमी वर आहे. पेर्-असिबाग राष्ट्िीय महामागण NH 166A प्रटताववत ट्ानापािून 
दक्षक्षर्ेि अदंाजे 1.5 फकमी अनंतरावरुन जातो. िवाणत जवळचे रेल्वे टटेशन पेन टटेशन आहे जे प्रटताववत ट्ानाच्या 
अंदाज े8 फकमी उत्तर-िूवय ला आहे. िवाणत जवळचे मोठे बंदर प्रटताववत ट्ानाच्या उत्तर-िजचर्मेस 28 फकमी अंतरावर 
मंुबईत आहे. प्रटताववत ट्ानाच्या उत्तर-िजचर्मेस 86 फकमी अंतरावर मंुबईत िवाणत जवळचे ववमानतळ आहे. 
  
प्रटताववत बांदरार्ा र्क्का, अततररक्त साठविूक िुववधिेह कन्वव्हेयर कॉररडॉर आणर् जार्ारा रटता मध्ये 5 दशिक्ष 
एमटीपीए सिमेंट, फ्िाय अशॅ, टिॅग, जक्िंकर, कोळिा आणर् एएफआर हाताळण्याची क्षमता अिेि.  
  
प्रस्तावित सुविधा  
  
वाहतूक वाढीच्या अनुषंगाने बंदर िुववधाएां ववकसित केल्या जातीि अिा या प्रटताव िुववधा आहे. ठळक वैसशष्ट्ट्ये 
खािी वर्णन केिी आहेत: 
  

• िंबंगधत उपयुक्तता आणर् िुववधांिह बग्िंग जटे्टी (िेिि प्रकार). 
• जेट्टीमध्ये यांत्रत्रक हाताळर्ी प्रर्ािीिह एकूर् 620 मीटर िांबी आणर् 35 मीटर रंुद चार बाजण ब्ण अितीि. 
• जेटीवर उतरवण्याची यतं्रर्ा: टव-डडटचाजजिंग यंत्रीकृत अनिोडडगं 



• प्रटताववत बग्िंग िुववधा ववववध कागो हाताळण्याची क्षमता आहे 
• माल वाहतूक (कागो) हाताळर्ी क्षमता – 5 दशिक्ष MTPA 
• जहाजाचा प्रकार - 8000 DWT पयिंत बाजण / िहान मोठ्या प्रमार्ात वाहक 
• अंदाजे र्क्का त ेसिमेंट िीसिारी कारखानाांला जोडर्ारा 435 मीटर िांबीचा कन्वव्हेयर कॉररडॉर आणर् िजव्हणि 

रोड आणर् कन्वव्हेयर सिटटीम 
• ब्ण पॉकेट पररिरात डे्रजजंग 
• डे्रजची ववल्हेवाट िावर् े
• डे्रजजंग पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याशी खोिी िुमारे (-) 5.3 मीटर अिेि 
• िध्याच्या जजल्हा पररषद रटमयापािून पिांटच्या प्रवेशद्वारावरीि अ ॅप्रोच रटता 
• वाढीव आधारभूत पायाभूत िुववधा 
• बॅकअप टटोरेज िुववधा क्षेत्र ववकाि 
• िक पाफकिं ग क्षते्र 
• ग्रीनबेल्ट / वकृ्षारोपर् आणर् खुिे क्षते्र 
• प्रटताववत िुववधा (पार्ी, वीज, इमारती, उपयुक्तता आणर् अजग्नशमन, िुरक्षा आणर् िुरक्षा प्रर्ािी आणर् 

पयाणवरर् िंरक्षर् उपायांिह िुववधा) ऑपरेशन्वि आणर् देखरेखीिाठी अततररक्त पायाभूत िुववधा. 

  
E.3 .    पयाािरणाचे िणाि 
  
EIA अगधिूचना 2006 मध्ये नमूद केिेल्या तनकषांनुिार आधारभूत माटहतीच्या मूल्यमापनािाठी प्रकल्प क्षते्राच्या 
िागरी पयाणवरर्ाचा अभ्याि करण्यात आिा आहे. 2018 मध्ये प्रापत झािले्या प्रारंसभक ToR च्या आधारावर, पूवण-
मान्विूनच्या (मार्य – एपप्रल 2018) आणि मान्सून नांतर (सप्टेंबर – ऑक्टोबर 2018) कालावर्ीत दोन  ऋतूत 
आधारभूत डेटा िंकिन करण्यात आिे. त्ावप, ToR (2019 आणर् 2021) मधीि मयानंतरच्या दरुुटतीिह आणर् 
29.08.2017 च्या MoEF&CC OM नुिार बेििाइन डेटाची वैधता पूर्ण करण्यािाठी, प्रम्यक्ष मूिभूत परीिरागचि 
(फील्ड बेििाइन डेटा) नोव्हेंबर 2021 मध्ये पुन्वहा एकदा गोळा करण्यात आिा. िमुद्राच्या पाण्याचे, िमुद्रातीि 
गाळाचे नमुने आणर् अंबा नदीतीि 25 फकमीच्या पट्ट्यामध्ये 10 ट्ानकांवर जैववक मापदंड गोळा केिे गेिे: च्या 
पेकी 3 खुल्या िमुद्र/नदीच्या मुखावर आणर् 7 अंबा नटदमदे आहे. 
 
र्ालशवार्, M/s JM Envirotech Pvt. Ltd., (JMEPL) िुडिाव ने तर्ार केलेला प्रकल्ि लसमेंट िीसिारी सांर्ांत्र 
आणि उडिे राख / लावा प्रसांस्करि इकाई च्र्ा आांतरललांक केलेल्र्ा EIA अहवालात र्र्ाय केलेल्र्ा प्रस्तापवत प्रकल्ि 
साइट्सिासून 10 ककमी त्रत्रज्र्ा अभ्र्ास क्षते्रामध्रे् (ऑक्टोबर ते डडसेंबर 2021 िर्तंच्र्ा िावसाळ्र्ानांतरच्र्ा हांिामात 
अभ्र्ास केलेला) इतर िर्ायवरिीर् मािदांडाांर्ा आर्ारभूत डेटा देखील MOEFCC द्वारे जारी केलले्र्ा TOR नुसार 
ित्र क्र. IA-J-11011/261/2021-IA-II (I) हदनाांक 25 ऑिस्त 2021 पवचलेर्िासाठी पवर्ारात घेतला आहे। 
  
जलीय अभ्यास 
पाण्याची गुर्वत्ता: प्रकल्प क्षेत्रातीि पाण्याची गुर्वत्ता िमजून घेण्यािाठी 10 टठकार्ांहून पाण्याचे नमुने गोळा 
करण्यात आिे. पाण्याच्या गुर्वते्तचे मापदंड जिे की DO, BOD आणर् पोषक तमवे नदीच्या पाण्याशी िबंंगधत 



शे्रर्ी दशणवतात. जड धातंूच े(heavy metal) टतर हे देखीि िूगचत करतात की अभ्याि क्षेत्रातीि पार्ी प्रदषूर्ापािून 
मुक्त आहे. 
  
गाळाची गुर्वत्ता: प्रकल्प क्षेत्रातीि गाळावर गचकर्मातीचे वचणटव आहे. गाळातीि जड धातू एकाग्रतेने अभ्याि 
क्षेत्रात कमी मूल्ये दशणवविी. हे िूगचत करते की गाळाच्या नमुन्वयांमध्ये कोर्तेही प्रदषूक जमा झािेिे 
नाहीत. प्रटताववत जागा कोर्मयाही गाळाच्या प्रदषूर्ापािून मुक्त आहे. 
  
वनटपतत पिवक (Phytoplankton): अभ्याि क्षेत्रातीि िरािरी प्रा्समक उमपादकता 381 mgC/m 3 /टदवि होती 
आणर् 26 ते 37 प्रजातींमध्ये फायटोपिँक्टन टॅक्िाची प्रजाती मढे (Phytoplankton taxa) िंख्या वेगवेगळी 
नोंदविी गेिी. 
  
प्रणर् पिवक (Zooplankton): ववववध ट्ानकांवर Zooplankton िांजख्यकी ववश्िेषर्ात अिे टदिून आिे की मयांची 
िंख्याममक ववपुिता 64178 ते 98039 िंख्या/100 मीटर3 पयिंत सभन्वन आहे. प्रजातींची रचना 26 ते 31 प्रजातीमंध्ये 
आद्ररु् आहे.  
 
समुद्राच्र्ा तळाशी असिारे प्रािी (Benthos): िबटाइडि बेंग्क जीवजंतंूची िंख्याममक ववपुिता 225 ते 1040 
नग/m2 दरम्यान आद्ररु् आळी आहे. इंटर टाइडि प्राण्यांच्या िोकिंख्येमध्ये प्रामुख्याने पॉिीकीट वम्िण (Polychaete 
worms), िटटेसशयन्वि आणर् मोिटकॅन यांचा िमावेश होतो. 
 
ममटय (Fisheries): असिबाग तािुक्यात 4588 मािेमारी करर्ारी कुटंुबे अििेिी 34 मािेमारी गावे आहेत. 
मािेमारीत करर्ारी एकूर् िोकिंख्या 7732 आहे. ही िवण मािेमारीची गावे असिबागच्या फकनारपट्टीवर, 
एकमेकांपािून कमी-अगधक प्रमार्ात िमान अंतरावर ठेविेिी आहेत. अंबा नदीच्या काठावर राहर्ाऱ्या ग्रामट्ांचा 
मािेमारी हा प्रमुख व्यविाय आहे. पकडिेल्या माशांपैकी बहुतेक मािे सिरीना मगृािा, कॅटिा कॅटिा, िाबेओ रोटहता 
आणर् कॅटफफश, मुरेल्ि, बाबणि, टहल्िा इसिशा, मुिेट्ि, खेकडे, कोळंबी आणर् कोळंबी या प्रमुख माशांचा िमावेश 
अिल्याची नोंद आहे. 

खारफुटी (Mangorves): धरमतर खाडी ही अंबा नदी, पाताळगंगा नदी आणर् कारंजा खाडी यांचा िंगम अिून मंुबई 
बंदराच्या दक्षक्षर् बाजूि एक उघडी जागा आहे. ही खाडी मोठ्या प्रमार्ात अनेक उप-खाड्या आणर् वाटहन्वयांनी 
व्यापिेिी आहे. अंबा नदी धरमतर खाडीची एक प्रमुख व्यवट्ा बनवते. अंबा नटदचा धरमतर खाडीत उघडत ेआणर् 
नंतर ठार् ेखाडी-मंुबई बंदर िंकुिात िामीि होते. प्रकल्पाच्या टठकार्ी केिेल्या अभ्यािाच्या आधारे, खारफुटीच्या 
प्रबळ प्रजातीची ओळख पटिी आहे: अजव्हिेतनया मरीना, रायझोफोरा म्युिोनेट, िोन्वनेरटटया अल्बा आणर् अॅकॅं ्ि 
इिीसिफोसियि. िजव्हणि रोडिह अॅप्रोच िेटटिच्या प्रटताववत ववकािामुळे प्रभाववत होण्याची शक्यता 320 मी2 आहे. 
मात्र, महाराष्ट्ि शािनाच्या वन ववभागाशी चचाण करून नुकिान भरपाई खारफुटी वनीकरर् करण्यात येर्ार आहे. 

स्थलीय अभ्यास 

सभोवतालर्ी हवेर्ी िुिवत्ता: 24 तासाांच्र्ा आर्ारावर अभ्र्ास क्षेत्रातील आठ हठकािी तनरीक्षि केल ेआहे. PM2.5 
र्ी साांद्रता 27.1 µg/m3 (िाव वडखळ नाका रे्थे) त े55.2 µg/m3 (नमुने घेण्र्ाच्र्ा हठकािी - 1 आणि JSW 



प्लाांट जािा जवळ) आणि PM10 र्ी साांद्रता 51.3 µg/m3 (देवाली िावात) ते 91.9 µg/m3 (JSW प्लाांट 
साइटजवळ) दरम्र्ान बदलत,े NOx आणि SO2 र् ेप्रमाि 12.4 µg/m3 (िाव देवळी रे्थ)े त े32.5 µg/m3 (JSW 
प्लाांट साइट जवळ) आणि 6.33 µg/m3 (िाव वडखळे नाका रे्थे) ते 13.9 µg/m3 (JSW प्लाांट साइटजवळ) 
अनुक्रमे च्र्ा शे्रिीत असल्र्ार्े आढळले. CO साांद्रता कमाल 0.93 mg/m3 (JSW प्लाांट साइटजवळ) आणि ककमान 
0.52 mg/m3 (िाव देवळी रे्थे) आढळून आली. 

सभोवतालच्र्ा आवाजार्ी स्तर: हे प्रकल्ि साइटच्र्ा आजूबाजूच्र्ा आठ हठकािी मोजले. हदवसार्ी आवाजार्ी स्तर 
51.1 Leq dB त े65.4 Leq dB (A) आणि रात्रीच्र्ा वेळी 42.0 Leq dB t0 61.2 Leq dB (A) िर्तं बदलते. 

िाण्र्ार्ी िुिवत्ता: अभ्र्ास क्षेत्रात दोन भूिषृ्ठीर् जलसाठे आहेत, जेथ ेpH 7.16 त े7.95, एकूि कडकििा (79.20 
ते 985.05 mg/l), एकूि पवरघळलेले घन िदाथय (168.0 ते 3882mg/l), एकूि क्षारता (66.50 ते 641.25 mg/l) 
आणि र्ालकता (274 त े6054 µS/cm) िर्तं बदलत.े 

सवय आठ सॅम्िललांि स्थानाांवर भूजल पवचलेर्ि दशयपवते की pH 6.61 ते 7.39 िर्तं बदलते, एकूि कडकििा 
55.55 mg/l ते 584.10 mg/l, एकूि पवरघळलेले घन िदाथय 86 mg/l ते 936 mg/l िर्तं बदलतात. 

मातीर्ी िुिवत्ता: आठ हठकािाांहून िोळा केलेले नमुने आणि पवचलेर्ि िररिाम दाखवतात की माती तटस्थ ते 
ककां गर्त क्षारक आहे; 0.6% ते 1.5% िर्तं अवर्वरु्क्त िदाथांसह 6.80 ते 7.92 िर्तं pH आणि सेंहद्रर् काबयन 
0.34% ते 0.87% िर्तं बदलते. मातीर्ा िोत गर्किमाती ते िाळ गर्किमाती आहे. एकूि नार्िोजन 112.5 
ककलो/हेक् टरी त े205.5 ककलो/हेक् टर िर्तं आहे, हे सूगर्त करते की र्ा जलमनीत नार्िोजन र्ाांिल्र्ा प्रमािात 
आहे; फास्फोरस 38.80 ककलो/हेक् ट ते 256.6 ककलो/हेक् टरीच् र्ा रेंजमध् रे् आहे जे िुरेशा प्रमािात आहे. तसेर्, 
िोटॅलशर्म 161.6 ककलो/हेक्टर ते 392 ककलो/हेक्टर िर्तं आढळते जे जलमनीत िुरेशा प्रमािात आहे.  

जैववक पयााविण (वनस्पती आणण प्राणी) 

वनस्िती पवपवर्ता: एकूि 60 प्रजातीांर्ी झाडे, 30 प्रजाती झुडुिे, 38 प्रजाती वनौर्र्ी आणि 23 प्रकारर्े वेली, 23 
खारफुटी आणि खारफुटीर्े सांबांगर्त प्राथलमक तनरीक्षिाच्र्ा आर्ारे तसेर् 10 ककमी अभ्र्ास क्षेत्रातील दयु्र्म आांकडे 
वरून िोळा केलले्र्ा माहहतीच्र्ा आर्ारे नोंदवले िेले.  

प्रािी पवपवर्ता: 10 ककमीच्र्ा अभ्र्ास क्षेत्रात सस्तन प्राण्र्ाांच्र्ा एकूि 14 प्रजाती, सरिटिाऱ्र्ा प्राण्र्ाांच्र्ा 13 
प्रजाती, उभर्र्राांच्र्ा 4 प्रजाती आणि 66 िक्षी प्रजातीांर्ी नोंद करण्र्ात आली. 

सामाजजक-आगथयक िर्ायवरि: 2011 च्र्ा जनििनेच्र्ा नोंदीनुसार लोकसांख्र्ा 163447 आहे (10 ककमी त्रत्रज्र्ासाठी). 
अभ्र्ास क्षते्रातील अनुसूगर्त जातीर्ी लोकसांख्र्ा 3619 आणि अनुसूगर्त जमाती 14481 आहे. क्षेत्रार्ा साक्षरता 
दर 61.55% आहे आणि क्षेत्रार्े ललांि िुिोत्तर 980 आहे (प्रतत 1000 िुरुर्ाांमािे महहला). ्र्वसार्ात िुांतलेल्र्ा 
कामिाराांर्ी लोकसांख्र्ा 73855 आहे. एकूि लोकसांख्रे्िैकी; 55036 ्र्क्ती मुख्र् कामिार, 18819 ्र्क्ती 
ककरकोळ कामिार आहेत आणि उवयररत 89592 ्र्क्ती त्रबिर कामिार म्हिून ििल्र्ा जातात. 
 
  



E.4 .    प्रभाि मूलयाांकि आणण प्रनतबांधक उपाय 
  
महाराष्ट्िातीि रायगड जजल््यातीि असिबाग तािुक्यातीि शाहबाज आणर् शाहपूर गाव ये्े कन्वव्हेयर कॉररडॉर आणर् 
बॅकअप िुववधांिह बग्िंग जेट्टी बांधर्े हा प्रटताववत प्रकल्प आहे. जेट्टीच्या बांधकाम आणर् ऑपरेशनच्या 
टपपयांदरम्यानच्या फियाकिापांमुळे अपेक्षक्षत प्रभावांचा िागरी पयाणवरर्ावर मध्यम आणर् फकरकोळ पररर्ाम 
होईि. योग्य प्रततबांर्क उपाय अंमिात आर्ल्याि प्रततकूि पररर्ामाची तीव्रता फकमान अिेि. एकूर्च, 
ऐततहासिक/िांटकृततक वारशावर कोर्तेही नकाराममक पररर्ाम होत नाहीत. तरीही, प्रटताववत प्रकल्पामुळे जसमनीचा 
वापर, िोक, मयांचे राहर्ीमान आणर् राज्याच्या आग्णक ववकािावर िकाराममक पररर्ाम होईि. 
 
  
ि.  प्रटतववत िुववधा प्रभाव प्रततबांर्क उिार् 
1 र्क्कार्े बाधंकाम टढगाऱ्यांच्या बांधकामामुळे जागेत 

पाण्याच्या प्रवाहात कमीत कमी 
अड्ळा तनमाणर् होऊ शकतो. 
  
पाण्याच्या गुर्वते्तवर होर्ारा 
पररर्ाम नगण्य अिेि तरीही काही 
गढूळपर्ा तनमाणर् होईि. त्ावप, 
तळातीि जीवजंतू काही प्रमार्ात 
प्रभाववत होतीि. 
  
ममटयव्यविाय: प्रकल्प मािेमारी 
क्षेत्र कमी आहे. 
  

टढगाऱ्यांच्या बाधंकामािाठी टवच्छ, कायणक्षम 
बांधकाम तंत्राचा अविंब करावा िागतो. 
  
अविंबिेल्या ततं्राने पाण्याच्या शरीरात बेडच े
िाटहमय ढवळू नये. 
  
उमखनन केिेल्या िामग्रीिह कोर्तेही 
िाटहमय जिक्षेत्र फकंवा खारफुटीच्या पररिरात 
टाकर् े फकंवा टाकर् े टाळण्यािाठी 
उपाययोजना केल्या जातीि. मार्िांची 
हािचाि, िाटहमय आणर् यंत्रिामग्री आणर् 
इतर बांधकाम मुळे पररिरातीि खारफुटीच े
नुकिान होर्ार नाही. 
  

2 खोदकाम जेटी पररिरात डे्रजजंग केल्याने बेंग्क 
प्राण्यांचे काही नुकिान होऊ 
शकते. पर् ते तामपुरते 
अिेि. पुनवणिनीकरर् वेगाने होईि. 

पररर्ाम कमी करण्यािाठी कमीत कमी 
त्राि देर्ारी योग्य खोदकाम योजना 
अविंबिी पाटहजे जाईि. 
  
डे्रज केिेिे िाटहमय मुखमयाता पिांट 
िाइटवर भराव करण्यािाठी वापरिे जाईि 
खुल्या िमुद्रात 30 मीटर पाण्याच्या 
खोिीच्या बाहेर िमुद्रात योग्यररमया 
ववल्हेवाट िाविी जाईि. 
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3 र्क्कापािून टटोरेज 

िाइट आणर् 
पिांटपयिंत िजव्हणि 
रोड आणर् कन्वव्हेयर 
सिटटमिाठी अ ॅप्रोच 
िेसल िह कन्वव्हेयर 
कॉररडॉर 

वाहक(conveyor) कॉररडॉर जार्ारा 
रटता क्षेत्रगचि खारफुटी प्रभाववत 
होतीि. 
  

आंतरभरतीच्या प्रदेशात प्रटताववत प्रकल्प 
क्षेत्राजवळ योग्य टठकार्ी वन ववभागाच्या 
िहकायाणने भरपाई देर्ारा खारफुटी 
वनीकरर् कायणिम हाती घेण्याचे िुचविे 
आहे. 
  
मार्िांची हािचाि, िाटहमय आणर् 
यंत्रिामग्री आणर् इतर बांधकाम 
फियाकिापांमुळे आजूबाजूच्या पररिरातीि 
खारफुटीचे नुकिान होर्ार नाही. 
  
िवणिमावेशक खारफुटी व्यवट्ापन योजना 
तयार केिी जाईि. 
  
कन्वव्हेयरची तनवड आणर् डडझाइन (IS 
11592: 2000 फकंवा इतर कोर्तेही) तिेच 
बांधकामादरम्यान िवण िुरक्षा मानके आणर् 
िराव िंटहतेचे पािन केिे पाटहजे. 
  

4 ऑपरेशन टपपा जेट्टी ही िेटटि जटेी अिल्याने 
पाण्याचा प्रवाह अड्ळा फकंवा 
वळविा जार्ार नाही. 
  
बांधकामानंतर जेट्टी मयाच्या 
िभोवतािच्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या 
ववद्यमान पॅटनणमध्ये काही बदि 
घडवून आर्ू शकते. 
  
जिीय जैववक पयाणवरर्ावर 
कोर्ताही पररर्ाम अपेक्षक्षत 
नाही. त्ावप, माि 
उतरवताना/हटतांतररत करताना 
जिकंुभात टाकिा/िांडल्याि, मयाचा 
पाण्याच्या गुर्वते्तवर आणर् जैववक 
वातावरर्ावर काही पररर्ाम होऊ 
शकतो. 

योग्य तंत्रज्ञानाचा अविंब केिा पाटहजे, 
आणर् उतरवताना/हटतांतररत 
करताना/हिवताना जििाठा आणर् 
खारफुटीच्या भागात िामग्री/कागो िोडर्े 
फकंवा िोडर् ेटाळण्यािाठी अमयंत काळजी 
घेर्े आवश्यक आहे. 
  
फकनाऱ् यावरीि िुववधा फकंवा 
जिवाटहन्वयांमधून कोर्मयाही प्रकारचा 
कचरा जिकंुभ फकंवा खारफुटीच्या पररिरात 
टाकिा जार्ार नाही. 
  
आवश्यक उपकरर्ांिह तेि गळती 
आकजटमक योजना तयार केिी जाईि. 
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जेट्टी क्षेत्र मािेमारी क्षेत्र म्हर्ून 
उपिब्ध होर्ार नाही. 
  
कन्वव्हेयर सिटटममुळे िुरक्षा िमटया 
उद्भवू शकतात. कन्वव्हेयर 
सिटटीममधून हिविेिे कोर्तेही 
िाटहमय टाकल्याि फकंवा िांडल्याि 
जसमनीच्या वनटपतींवर ववशेषतः 
खािच्या खारफुटीवर पररर्ाम होऊ 
शकतो. 
  

प्रकल्ि र्ालू असताना दरम्यान जोखमीचा 
प्रभाव कमी करण्यािाठी आवश्यक िुरक्षा 
प्रफियांचे पािन केिे पाटहज.े 
  
िामग्रीची गळती टाळण्यािाठी आणर् वारा 
आणर् पाविामुळे होर्ाऱ्या नुकसान िामग्री 
झाकण्यािाठी कन्वव्हेयर िॅकिा बंटदटत केिे 
पाटहजे. 
  
कन्वव्हेयर सिटटमच्या देखरेखीिाठी िवण 
कन्वव्हेयर िुरक्षा मानके (IS 14188, 1994 
आणर् इतर कोर्तेही) पाळल्या पाटहजेत. 
  

5 िवण उपिम खारफुटी : खारफुटी प्रकल्प क्षेत्राच्या 
आंतरभरतीच्या प्रदेशात अजटतमवात 
आहेत . 
  
कन्वव्हेयर कॉररडॉर आणर् अप्रोच 
रोडच्या पररिरातीि काही 
खारफुटींना बांधकामाचा फटका 
बिर्ार आहे. 

खारफुटीचे जंगि वळवण्यािाठी पटहल्या 
टपपयातीि वन मंजुरी समळािी आहे. प्रकल्प 
क्षेत्राजवळीि योग्य जागेवर महाराष्ट्ि 
वनववभागाच्या िहकायाणने नुकिानभरपाई 
देर्ारे वनीकरर् करण्याचे िुचवविे 
आहे. खारफुटीच े िंवधणन आणर् िंरक्षर् 
करण्यािाठी िवणिमावेशक खारफुटी 
व्यवट्ापन योजना तयार केिी जाईि. 

6 पयाणवरर्ीयदृष्ट्ट्या/िाररजस्थततकदृष्ट्र्ा िंवेदनशीि क्षेत्रे / िंरक्षक्षत क्षेत्रे / िुपतप्राय प्रजाती 
 • प्रकल्प क्षते्रात खारफुटींव्यततररक्त कोर्तेही पयाणवरर्ीयदृष्ट्ट्या िंवदेनशीि क्षते्र नाहीत. 

• या भागात समुद्र ति, िवत, प्रवाळ (िीवेड्ि, िीग्राि, कोरि), कािवाचे घरटे आढळिे नाहीत 
फकंवा नोंदविे नाहीत. 

• अंबा नदीत कोर्तीही ववसशष्ट्ट धोक्यात येर्ारी प्रजाती नाही. 
• 15 फकमी त्रत्रज्येच्या आत प्रकल्प क्षते्रात कोर्तेही िंरक्षक्षत क्षेत्र नाहीत. 

7 जक्िंकर आणर् इतर 
कच्च्या मािाची 
रटमयाने वाहतूक 

िभोवतािच्या हवेतीि फरार 
धुळीच्या प्रमार्ात वाढ होर् ेजे 
जैववक वातावरर्ावर पररर्ाम करेि 

● पीयूिी प्रमाणर्त वाहनांचा वापर  
● वाहने ताडपत्रीने झाकिी जातीि आणर् 
ओव्हरिोड नितीि 
● वेगमयाणदा कायम ठेवावी 
● पिँट पररिरात पक्का रटता. 

8 मािाची िाठवर् 
आणर् हाताळर्ी 

▪ िभोवतािच्या हवेतीि फरारी 
धुळीच्या प्रमार्ात वाढ 

● जक्िंकर, सिमेंट आणर् फ्िाय अॅश 
िायिोमध्ये िाठविे जातात.  
● जजपिमच्या िाठवर्ुकीिाठी झाकिेिे 
अंगर्.  
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▪ उच्च धूळ-क्षते्र क्षते्रात काम 
केल्यामुळे श्वािोच्छवािाच्या 
आजारांनी ग्रटत कामगार 

● फ्िाय अॅश बंद बल्किणद्वारे प्रापत होते 
आणर् वायवीय प्रर्ािीद्वारे िायिोमध्ये 
भरिी जाते. 
● कामगारांना वैयजक्तक िंरक्षर्ाममक 
उपकरर्े. 

9 सिमेंट समि  

 

▪ हवेच्या वातावरर्ात कर्कर् 
आणर् फरारी धुळीच्या एकाग्रतेत 
वाढ  
▪ टत्रोत तनसमणतीजवळ आवाजाच्या 
पातळीत वाढ  
▪ श्रवर्दोष 
▪ इतर आरोग्य पररर्ाम 

● सिमेंट समि टटॅकिह बॅग हाऊिची 
उभारर्ी.  
● बॅग फफल्टिण आणर् बॅग हाऊि इमयादी 
प्रदषूर् तनयंत्रर् उपकरर्ांची अगधक चांगिी 
देखभाि करर्े. 
● झाडाच्या िीमेिगत िंपूर्ण 
ग्रीनबेल्ट/वकृ्षारोपर्ाचा ववकाि.  
● उच्च ध्वनी क्षते्रात काम करर्ाऱ्या 
व्यक्तींना इयरमफ्ि/इअरपिग्ि. 
● यंत्रिामग्रीचे योग्य वंगर् व देखभाि 
● वनटपतीच्या आवारात ग्रीनबेल्ट / 
वकृ्षारोपर्ाचा ववकाि 
● कामगारावर वेळोवेळी व्याविातयक 
आरोग्य ठेवर्े. 
 

10 सिमेंट पॅफकंग आणर् 
पाठवर्ी 

▪ क्षते्रफळाचा स्रोत - हवेच्या 
वातावरर्ात फरारी धळुीच्या 
प्रमार्ात वाढ  
▪ श्विन रोग 

● धळू काढण्याची व्यवट्ा  
● िांडिेिे सिमेंट गोळा करून मयाचा 
पुनवाणपर  
● िान्विफर पॉईंट्िवर बॅग फफल्टिण ची 
ट्ापना 
● ग्रीनबेल्टचा ववकाि  
● कामगारािा पिणनि प्रोटेजक्टव्ह इजक्वपमेंट 
(गॉगल्ि, माटक इ.) 
● वेळोवेळी व्याविातयक आरोग्य देखरेख. 

  
 
E.5 .  पयाायाांचे विश्िेषण 
 
अंबा नदीमध्ये बाजिेच्या धक्क्यािाठी आदशण ट्ान शोधण्यािाठी पयाणयांच ेववश्िेषर् करण्यात आि ेआहे. अंबा 
नदीचा एकूर् 45 फकमी िाबंीचा वापर राष्ट्िीय जिमागण ि. 10 होत आहे . MCZMA च्या िूचनेनुिार, ACL ने 
प्रटताववत प्रकल्पाचा खारफुटी, िागरी पयाणवरर् आणर् जैवववववधतेवर होर्ारा पररर्ाम कमी करण्यािाठी अंबा 



नदीकाठी िहा पयाणयी ट्ळांचे मूल्यांकन केि ेहोत.े 
 
E.6    प्रकल्िानांतरर्े तनरीक्षि (Post Project Monitoring) 
प्रकल्प क्षेत्रातीि बेििाइन वातावरर्ातीि फरक शोधण्यािाठी प्रकल्पानंतरच े तनरीक्षर् केि े जाईि. मुख्य 
प्रदषूक/मापदंड जे बांधकाम आणर् कायाणजन्ववत कािावधी दरम्यान बदिण्याची शक्यता आहे मयांचे परीक्षर् केि े
जाईि. प्रटताववत प्रकल्पाची देखरेख योजना खािी टदिी आहे. 
 

उद्देश प्रमापक स्थािकाांची 
सांख्या 

बाांधकाम 
दरम्याि 
िारांिारता 

ऑपरेशि 
दरम्याि 
िारांिारता 

समुद्राच ेपाणी आणण गाळ गुणित्ता 
िमुद्राच ेपार्ी आणर् 
गाळाच्या गुर्वते्तवर 
होर्ाऱ्या पररर्ामाचंे 
तनरीक्षर् करर् े

पार्ी आणर् गाळातीि 
टत्रबणडडटी, पोषक आणर् जड 
धातू 

3 त्रैमासिक िहामाही 

सागरी िररजस्थततकी (Marine Ecology) 
प्राकृततक वास आणर् 
िमुदाय रचना 
बदििी आहे की 
नाही हे तनधाणररत 
करण्यािाठी  

ववववध पॅरामीटिणचे मोजमाप: 
प्रा्समक उमपादन, 
फायटोपिँक्टन, झपूिँक्टन, 
बें्ोि, जीवार्,ू िागरी 
वातावरर्ात 

3 त्रैमासिक िहामाही 

आंतिभिती बेंथोस (Intertidal Benthos) 
आांतरभरती प्राण्यांच्या 
प्रमुख गटाचंी रचना 
आणर् ववतरर् 
तनजश्चत करर्े  

पोटण बेसिन आणर् चॅनेिच्या 
पाण्यात आणर् गाळातीि 
बेंग्क जत्रबक ववववधता. 

3 त्रैमासिक िहामाही 

 
E.7    अनतररक्त अभ्यास 
 
हायड्रोडायिासमक मॉडेि (Hydrodynamic model) – MIKE 21 H D: प्रकल्प क्षेत्रावरीि भरती-ओहोटी आणर् 
वारा-प्रेररत प्रवाह क्षेत्र MIKE 21 HD (हायड्रोडायनासमक) मॉड्यूि वापरून तनधाणररत केि ेजातात. अंबा नदीमध्ये 
दाखि होर्ारा प्रवाह उर्ािार्ी (िौणियमेला व अमावास्रे्ला रे्िारी) भरती (spring tide) आणर् मन्द भरतीओहोटी 
(neap tide) या एका चंद्र चिाच्या कािावधीत करण्यात आिा आहे. प्रटताववत प्रकल्पाच्या जागेवर spring tide 
आणर् neap tide अवट्ेत अंबा नदीतीि प्रवाह गती आणर् टदशा यातीि फरकाचा अभ्याि करण्यात आिा.  
 
सेडडमेंट रान्वसपोटा मॉडेि (Sediment transport model) - MIKE 21 ST : प्रटताववत बग्िंग जेट्टीच्या 
अंमिबजावर्ीमुळे अंबा नदीमध्रे् प्राष्ट्टभाग बदिाचंा MIKE 21 ST (िेडडमेंट िान्विपोटण) वापरून अभ्याि करण्यात 



आिा. प्रटताववत प्रकल्प क्षते्राच्या पररिरातीि नगण्य बदि दशणववतो ज ेनदीचे तळाशी (riverbed) एकिमान राहेल. 
मयामुळे प्रटताववत ववकािामुळे नदीच्या पयाणवरर्ावर कोर्ताही पररर्ाम होर्ार नाही, हे िक्षात येत.े  
 
डे्रज डडस्पोजि मॉडेि (Dredge disposal model) – MIKE 21 PA: बग्िंग क्षते्राच्या पररिरात 60,000 m3 च े
कॅवपटि डे्रजजंग अपके्षक्षत आहे. डंवपगंमुळे आणर् िागरी पयाणवरर्ावर होर्ाऱ्या पररर्ामामुळे िमुद्राच्या पातळीत 
झािेल्या बदिाचे मूल्यांकन करण्यािाठी MIKE 21 PA (पाटटणकि अॅनासिसिि) मॉडेिचा वापर करून डे्रज टपॉइिचे 
ववघटनच्र्ा मूल्र्ाांकन करण्यात आिे आहे. 
 
तेि गळती मॉडेि (Oil spill model)– MIKE 21 SA: अपघाती तेि गळती आणर् तेि गळतीचा MIKE 21 SA 
(जटपि ववश्िेषर्) अभ्याि केिा गेिा आहे आणर् योग्य आकजटमक योजना आखण्यात आिी आहे. 
 
जहाज िाहतुकीचा अभ्यास (Vessel traffic study): वषण 2019-20 मध्ये, बंदरांवर 851 जहाज कॉल्ि होत ेज्यात 
एक परदेशी जहाज आणर् उवणररत फकनारपट्टीवरीि जहाजांचा िमावशे होता. जहाजांव्यततररक्त, या बंदरावंर 36 
बाजेि चाितात आणर् मंुबई बंदरात िमुद्रफकनारी अििेल्या मोठे जहाजांमधून मोठ्या प्रमार्ात माि आर्तात. 
पररिरात दररोज िुमारे 20-30 बाजेि चाितात. यासशवाय, मािेमारीिाठी िहान मािेमारी नौका (small fishing 
crafts) देखीि या पररिरात कायणरत आहेत. या देशी नौकाांमध्ये 122 यांत्रत्रकी आणर् 282 त्रबगर यांत्रत्रकी नौका 
(ममटयव्यविाय ववभाग, असिबाग, महाराष्ट्ि शािन) यांचा िमावेश आहे आणर् अंबा नदीतीि रेवि आणर् मांडवा 
आणर् गेटव ेऑफ इंडडया, मंुबई दरम्यान RO - RO िेवा आहेत. 
 
सशप िेव््हगेशि आणण शाांतता अभ्यास (Ship navigation & tranquility study): अंबा नदीतीि प्रटताववत 
जेट्टी खलु्या िमुद्रापािून िुमारे 32 फकमी आणर् धरमतर खाडीच्या मुखापािून 17 फकमी अंतरावर आहे. खुल्या 
िमुद्राच्या िाटा पूवेकडीि धरमतर खाडी आणर् अंबा नदीत पिरतात. NIOT Wave Atlas, 2014 वरून ऑफशोअर 
वेव्ह डेटा िंकसित केिा गेिा आहे. दक्षक्षि-िजचर्म पाविाळ्यात िहरींची उंची 2 मीटर ते 4 मीटर, उत्तर-िूवय 
मान्विूनमध्ये 1 मीटर आणर् 2 मीटर आणर् योग्य हवामानात 0.5 मीटर आणर् 1 मीटर दरम्यान अिते. तरंगाची 
प्रमुख टदशा वषणभर िेक्टर 240° N आणर् 270° N दरम्यान राहत.े अपवतणनामुळे, धरमतर खाडीच्या मुखाजवळ 
पाविाळ्यात िहरींची उंची 1.5 ते 3 मीटर पयिंत कमी होते. खाडीच्या मुखावरीि िाटा मग अंबा नदीत प्रवेश 
करतीि. अंबा नदीपयिंत पोहोचल्यावर ५०% पेक्षा जाटत तीव्रता अिेि. अंबा नदीचा प्रवाह अरंुद घाटािह पूर्णपर् े
180° वळर् घेतो (दक्षक्षर्केडे). तर, अंबा नदीत िाटेचा प्रवेश खूप मयाणटदत आहे आणर् नरवेि नंतर ती अनुपजट्त 
अिल्याचे टदिून आि ेआहे. मयामुळे जेट्टीच्या टठकार्ी वषणभर शांतता राहीि. 
 
शून्वय िहरी प्रभावाची पुष्ट्टी करण्यािाठी आणर् अबंा नदीतीि जहाजांच्या िुरक्षक्षत नेजव्हगेशनचे मूल्यांकन 
करण्यािाठी, SHIPMA (SHIP Maneuvering) िॉफ्टवेअर वापरून जहाज नेजव्हगेशन अभ्याि केि ेगेिे आहेत 
आणर् तनष्ट्कषािंच ेवर्णन केि ेआहे. 
 
आपत्ती ्यिस्थापि योजिा (DMP): प्रकल्िावरील आणर् आजूबाजूच्र्ा आपमकािीन योजनांिह DMP देखीि तयार 
करण्यात आिा आहे आणर् अहवािात िमाववष्ट्ट केिा आहे. काम र्ालू असल्र्ा दरम्यान जोखमीचा प्रभाव कमी 
करण्यािाठी आवश्यक िुरक्षा प्रफियांच ेपािन केि ेपाटहज.े 



प्रकल्प क्षते्र फकनाऱ् यािगत अिल्याने हा पररिर नैिगगणक आपत्तींिासून अिुरक्षक्षत आहे. जरी, या दसुमणळ घटना 
आहेत, राष्ट्िीय िंट्ा आणर् िरकार यांच्यात िमन्ववय अशा घटनांचे व्यवट्ापन करण्यािाठी िंट्ा ही महत्त्व 
अिेि. कामगारांना आपमकािीन व्यवट्ापनािाठी आवश्यक िुववधा पुरववल्या जातीि. आपमकािीन िुववधांमध्ये 
जीवनरक्षक जाकीट, दोरी, सांकट समर्ी जमा होण्र्ार्े हठकाि, तनवायसन मािय आणर् वैद्यकीय िुववधा याचंा िमावेश 
होतो. आपमकािीन पररजट्तीिा तोंड देण्यािाठी आपमकािीन आपत्ती व्यवट्ापन कक्ष ट्ापन करता रे्ईल.  
 
जहाजातून तेि गळती चकूुन फकंवा बकेायदेशीर िररर्ालन तनवयहन होऊ शकत.े अपघाती डडटचाजणमध्ये बंकर इंधन 
फकंवा तेिाचा माि िुटू शकतो. गळतीिा तोंड देण्यािाठी तेि गळती आकजटमक योजना तयार केिी आहे.  
 
E.8    प्रकलपाचे फायदे 
 
प्रटताववत प्रकल्पाच्या ववकािामुळे ट्ातनक िोकांना ितत आग्णक पवकासाच्र्ा दृष्ट्टीन े् ेट फायदा होईि. सामाजजक 
बाांगर्त आणर् िीईआर उपिमांद्वारे भौततक पायाभूत िुववधा, िामाजजक पायाभूत िुववधा, रोजगार िंभाव्य आणर् 
इतर वास्तपवक िाभांमधीि िुधारर्ा हे प्रकल्पातून अपेक्षक्षत अििेिे महत्त्वाच ेफायदे आहेत. 
 
E.9    पयाािरण ्यिस्थापि योजिा 

 
प्रटताववत उपिमाचंे पयाणवरर्ावर पररर्ाम होतीि आणर् म्हर्ून योग्य पयाणवरर् व्यवट्ापन योजना आवश्यक 
आहे. ही पयाणवरर् व्यवट्ापन योजना पयाणवरर्ीय प्रभावांचे व्यवट्ापन आणर् प्रकल्पाशी िंबंगधत शमन उपायांच्या 
अंमिबजावर्ीिा िंबोगधत करत.े प्रभावांमध्ये पाण्याची गुर्वत्ता, गाळाची गुर्वत्ता, सािरी आणर् बेंग्क जीव आणर् 
िाररजस्थततकी तांत्र अखंडतेवर िंभाव्य पररर्ाम िमाववष्ट्ट आहेत. पयाणवरर् व्यवट्ापन आराखडा िागरी िुववधांची 
योग्य टठकार्े, योग्य रचना, जहाजांच्या हािचािीचंे तनयमन आणर् फकनाऱ् यावरीि पयाणवरर्ाचे िंरक्षर् या मागणदशणक 
तत्त्वांिह तयार करण्यात आिा आहे.    
 
र्क्का बाधंकाम आणर् िररर्ालन दरम्यान कोर्मयाही अवप्रय घटनांच्या िंदभाणत माटहती ट्ातनक ग्रामपचंायत, 
ट्ातनक ग्रामिेवक, कमणचारी आणर् इतर प्रकल्पाशी िबंंगधत व्यक्तींना कळवविी जाईि. पयाणवरर्ववषयक िमटया 
िंबंगधत शासकीर् पवभाि जस ेराज्य प्रदषूर् तनयंत्रर् मंडळ (SPCB), वन आणर् पयाणवरर् ववभाग, जजल्हागधकारी 
इमयादी कळवा्र्ात. जहाजाच्या हािचािी आणर् िबंंगधत बंदर फियाकिापांची माटहती महाराष्ट्ि मेरीटाईम बोडण 
(MMB) िा कळवावी. 
 
पयाणवरर्ीय / CRZ जक्िअरन्वि मंजुरीमध्ये नमूद केल्यानुिार पयाणवरर् तनरीक्षर् आणर् अनुपािन अहवाि िबंंगधत 
प्रागधकरर्ाकडे िादर केिा जाईि. रु. 2.5 कोटी आणर् रु.1.0 कोटी भांडविी बजेट आणर् EMP िाठी वावषणक बजेट 
म्हर्ून अंदाजजत केि ेआहे. 
 
E.10   निष्ट्कषा 
अभ्याि क्षते्रािाठी करण्यात आिेिा मूलभूत िांजख्यकी अभ्याि िूगचत करतो की प्रकल्प क्षते्राची िवण भौततक, 
रािायतनक आणर् जैववक वसैशष्ट्ट्ये अनुज्ञेय मयाणदेत आहेत. या पयाणवरर्ीय मूल्यमापनाच्या आधारे, बांधकाम 



आणर् ऑपरेशन या दोन्वही टपपयांदरम्यान अपेक्षक्षत प्रभावांचे मूल्यांकन केि ेगेिे आहे आणर् वैधातनक 
अनुपािनांची पूतणता करण्यािाठी पुरेिे प्रततबांर्क उपाय तयार केि ेआहेत. कमीतकमी नकाराममक प्रभावांिह, 
प्रकल्पामुळे सिमेंटच्या पुरवठ्यातीि तफावत कमी होईि, व्याविातयक व्यविाय िंधी, रोजगाराच्या िंधी आणर् 
पायाभूत िुववधांचा ववकाि होईि. िुचवविेल्या प्रततबांर्क उपायांची अंमिबजावर्ी, तनयसमत पयाणवरर्ीय देखरेख 
आणर् पयाणवरर् व्यवट्ापन आराखड्यामुळे अपके्षक्षत पररर्ाम फकमान आणर् आधारभूत पयाणवरर् जट्तीवर होर्ार 
नाहीत याची खात्री आहे.  

 


