
कायर्कारी सारांश 
पयार्वरणीय �भाव मलू्यांकन 

मुंबई पोटर् �स्ट�ारे फेरी घाटावर सध्याच्या �फश ट�मर्नलच्या िवस्तारासह 
नवीन अ�ोच �ेसल �स्तािवत बांधकामा 

 

 

Prepared By 

(Environmental Consultancy& Laboratory) 
Unit Nos. 224, 225 & 226 Jai Commercial Complex, 

Eastern Express Highway, Opp. Cadbury Factory, 
Khopat, Thane 400 601, Maharashtra, India, 

Tel No. 022 25342776/2538 0198/ 25331438, Fax No. 022 25429650 
Accredited By: NABET- Quality Council of India 

Certificate No.: NABET/EIA/2023/ RA 0194 Valid till 09/03/2023 

प्रक� प्र�ावक 

मुबंई पोटर् �स्ट



कायर्कारी सारांश 
पयार्वरणीय �भाव मूल्यांकन 

मुंबई पोटर् �स्ट�ारे फेरी घाटावर सध्याच्या �फश ट�मर्नलच्या िवस्तारासह 
नवीन अ�ोच �ेसल �स्तािवत बांधकामा 

सारांश आिण िनष्कषर् 

42मुंबई शहराच्या पि�म �कनारप�ीवर मुंबई पोटर् �स्टने मासेमारी 
जहाजांच्या सुरिक्षत ब�थ�गसाठी ससून गोदी येथ े एक व कसारा बदंर 
माझगाव येथ ेएक अशा एकूण दोन गोदी बनिवल्या होत्या.  
42माझगाव डॉकच्या िनमार्णामुळे 1979 मध्य े कसारा बंदर यथेील 
मच्छीमार जे�ी बंद क�न, मॅलेट बंदर येथे नवीन �फश जे�ी बनिवण्यात 
आली. 
42ज्यावेळी मॅलेट बंदर येथे गोदी बनिवण्यात आली त्यासाठी �वासी 
बोटीला बनिवण्यात आलेल्या ऍ�ोच �ेसल मधून एक अ�ोच दणे्यात 
आला. त्यामुळे 1979 पासून एकाच अ�ोच ने �वासी जे�ी तसेच �फ�शंग 
जे�ी कडे जाणाऱ्या �वाशांचा तसेच मच्छीमार यांचा �वास होत होता. 
42सु�वातीला मॅलेट बंदर �फ�शंग जे�ी वर फ� 300 बोट� साठीची न�दणी 
होत होती. त्यामुळे �वासी, मासेमार व माशांची वाहतकू यांचा तवेढासा 
�ास नव्हता. हळूहळू मासेमारी बोट�ची संख्या वाढत गेली. 
पावसाळ्यानंतर येणाऱ्या पीक लागवडीच्या काळात तर जवळजवळ 
1500 बोट�ची वाहतूक येथे होत असते. त्यामुळे सकाळी गद�च्यावेळी 
अ�ोच �ेसल व�न �वाशानंा वाहतूक कठीण जात होते.  
42मासेमारी बोट�ची संख्या 300 व�न वाढत जाऊन जवळपास 1500 पय�त 
गेल्याने तसेच मासमेारीच्या बोट�ची क्षमता वाढत गेल्यान ेयेथील �फश 
जे�ीवर �चंड ताण येऊ लागला होता. एकाचवेळी जास्त बोट� आल्यान े
बोट�ना ब�थ�गची सोय न िमळण,े माशांचा सुरिक्षत मागार्न ेउतरवण्यात 
अडथळा येणे, माशांना स्वच्छ पाण्याने धुणे या ���येसाठी जागा उपलब्ध 
नसण.े जे�ीवर अस्वच्छ प�रिस्थती िनमार्ण होण,े िललावांसाठी जागा 
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उपलब्ध नसण,े माशांच्या वाहतकु�साठी पा�क� ग साठी जागा नसण े
यासारख्या असुिवधा होऊ लागल्या होत्या. 
42या सवर् असुिवधांचा िवचार केल्या नंतर दोन �मुख सुिवधा िनमार्ण 
करण्याची मागणी होऊ लागली. 

1. 42�फश जे�ीकडे जाण्यासाठी स्वतं� मा�गर्का (अ�ोच �ेसल) बनिवणे. 
2. 42सध्याच्या जे�ीची क्षमता वाढिवण े
3. 42जे�ीवर मासे धुण,े माशांच्या िललावासंाठी हॉल, माशांच्या 

वाहतुक�साठी पा�क� ग सुिवधा पुरिवणे  
4. 42जवळपासच्या जागेत मासेमारीसाठी क�टंग नेट बनण्यासाठी शेड मासे 

िवकण्यासाठी छोटे माक� ट व माशांसाठी बफार्ची सुिवधा उपलब्ध करण.े 

42या सवर् बाब�चा िवचार केल्यानंतर मुंबई पोटर् ऑथॉ�रटीने (पूव�चे मुंबई 
पोटर् �स्ट) भारत सरकारच्या सहाय्याने मॅलेट बंदर येथील �फशरी 
ट�मर्नलच्या िवस्ताराची योजना बनवली आह.े या �कल्पात खालील 
�मुख घटकांचा समावेश केला गेला आह.े    
i) मासेमारी संपूणर् हगंामात चालण्यासाठी यांि�क� मासमेारी
जहाजांसाठी (MFVs) सुरिक्षत लँ�डंग आिण ब�थ�ग सिुवधांची तरतूद. 
ii) �कनारा-आधा�रत आस्थापनांचे बांधकाम आिण �फशरी ट�मर्नल संस्थे
माफर् त (FTO) कोळंबी आिण माशाचं्या उत्पादनाचें िवतरण आिण 
िवपणन �वस्था आयोिजत करणे.

42या �कल्पाचा DPR (िडटेल �ोजेक्ट �रपोटर्) बनिवण्यासाठी भारत 
सरकारने स��ल इिन्स्ट�ूट ऑफ कोस्टल इंिजनीअ�रंग फॉर �फशरी 
(CICEF) भारत सरकारन े या संस्थचेी िनयु�� केली आह े  या संस्थेने
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�कल्प जागेचे स्थलाकृितक आिण हाय�ो�ा�फक सव�क्षण क�न 1286 
बोट�च्या सुरिक्षत ब�थ�ग व इतर बाब�साठी �कल्प �रपोटर् बनवून 
ऑक्टोबर 2021 ला भारत सरकार व मुंबई पोटर् ऑथॉ�रटी यांच्या समोर 
सादर केला होता. 
 
42सहकारी आिण खाजगी दोन्ही के्ष�ात यांि�क� नौकांच्या संख्येत सातत्याने 
वाढ झाली आह.े गेल्या 5 वषा�मध्ये मासेमारी नौकाचंी वाढ42 खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद केली आह.े 
 
त�ा E 1: महारा�ातील मासमेारी नौकाचंी वाढ 

 

42वषर् 42यािं�क 
42नौकाची सखं्या 

42य�ं नसलले्या 
42नौकाची सखं्या 

42रॅम्पन 
(Rampan) 

42एकूण 

2014-15 12,831 2,751 104 15,686 

2015-16 13,002 2,612 92 15,706 

2016-17 13,178 2,934 106 16,218 

2017-18 13,548 3,346 86 16,980 

2018-19 13,613 3,548 77 17,238 

 
42�कल्पाची गरज 
42मुंबई बंदरात मासेमारीसाठी ससून डॉक आिण फेरी वाफर् वर सुिवधा 
िवकिसत केल्या आहते. मुंबई पोटर् ऑथॉ�रटी ने ससून डॉक �फ�शंग 
हाबर्रचे आधुिनक�करण करण्याचे काम हाती घेतले आह.े तसेच मॅलेट बंदर 
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िस्थत सध्याच्या �फश ट�मर्नलजवळ अ�ोच �ेसलसह नवीन �फश 
ट�मर्नलचे बांधकाम �स्तािवत केले आह.े 
 
42वरील असुिवधांचा िवचार करता, फेरीवाफर्  नवीन सुिवधेची आवश्यकता 
आह.े 1979 मध्ये बांधण्यात आललेी फेरी वाफर् नजीक सध्याची �फश 
जे�ी, भाऊचा ध�ा जवळ आह,े जी मिच्छमारांची गरज पूणर् करत ेआिण 
मासेमारी सबंंिधत लहान बोटी आिण �ॉलर हाताळत.े 1979 मध्ये फेरी 
वाफर् वरील िव�मान �फश जे�ी कसारा बंदराऐवजी माझगाव डॉक 
िलिमटेड (MDL) �ारे 95.98 लाख �पये खचर् क�न बांधण्यात आली. 
त्याकाळी जे�ी केवळ 300 बोट�च्या क्षमतसेाठी बांधण्यात आली होती. 
42वाढत्या मासेमारीमुळे, सध्याच्या �फश ट�मर्नलचा िवस्तार नवीन जे�ीसह 
करण्याची आवश्यकता आह.े मासेमारी समुदायाकडून रस्त्यांची वदर्ळ 
कमी करण्यासाठी आिण �ापार सुलभ करण्यासाठी स्वतं�  
�ेसल/ि�जसह फेरी वाफर्  येथ ेसध्याच्या �फश जे�ीच्या क्षमता वाढीसह 
िवस्ता�रत करण्याची मागणी वारंवार केली जात आह.े त्यामुळे 
सध्याच्या �फश जे�ीच्या उ�रेला मॅलेट बंदर वाफर् पासनू अ�ोच �ेस्टलसह 
नवीन �फश ट�मर्नल बांधण्याचा िनणर्य घेण्यात आला. अलीकडे या 
जेटीच्या दिक्षणलेा रो-रो पॅक्स ट�मर्नल आिण डोमेिस्टक �ूझ ट�मर्नलचा 
िवकास सु� आह.े रो-रो पॅक् स ट�मर्नल आिण दशेांतगर्त �ूझ 
ट�मर्नलमधील �वासी वाहतूक यासह भाऊचा ध�ा येथ ेयेणार् या �वासी 
वाहतुक�ला �फश जे�ीव�न मासमेारी संबंिधत वाहतुक�पासून वेगळे 
करणे आवश्यक आह.े  
42सध्याच्या �फश जे�ीचे तपशील खालील तक्त्या इ-2 मध्ये �दले आहे
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42त�ा इ -2: िव�मान �फश ज�ेीचा तपशील 

 

42अ.�.   42वणर्न 
 

42िव�मान �फश 
जे�ीचा तपशील 

42बाधंकामाच े
42वषर् 

42शरेा 
 

1.  42जे�ीचा आकार 122.35 मी. X  
38.15 मी. 

1979 

सध्या अिस्तत्वात असलेली जुनी �फश 
जे�ी त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त 
वापरली जात आह,े जी मूलतः 
जास्तीत जास्त ३००  मासेमारी बोटी 
हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आली 
होती. पण, सध्या सुमारे १५०० बोटी 
�ा जे�ीचा  वापर करत आहते जे 

2.  42िव�मान 
ऍ�ोच�ेस्टलची 
लांबी 

270 मी. 

3.  42जे�ीची मूळ 
क्षमता  

300 नौका 
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4. 42सध्या जेटीला 
येणाऱ्या आिण 
वापर 
करणाऱ्या 
नौकाची संख्या 

1500 नौका क्षमतपेेक्षा खपू जास्त आह.े  त्यामुळे 
अित�र� �फश जे�ी उपलब्ध क�न 
दणे्याची िनतांत गरज आह.े तसेच 
�फश जे�ीकडे येणाऱ्या मा�गर्केचा 
�वासी मा�गर्केतून िवलगीकरण करणे 
ज�री आह.े 5. 42िनयार्त 

कंपन्यांना 
पुरव�ासाठी 
�ित�दन 
मासळी 
उतरवण े

800 – 1000 टन 

6. 42मिच्छमारांसह 
जे�ीला 
येणाऱ्या / 
वापरणाऱ्या 
लोकांची 

15000 
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दररोजची 
संख्या 

7.  42सध्याच्या 
जुन्या �फश 
जे�ीला भेट 
दणेाऱ्या 
वाहनांची 
दररोजची 
संख्या 

200 गा�ा 
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आकृती इ 1: मॅलेट बंदरची उप�ह �ितमा
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42�स्तािवत �कल्पाचा तपशील 
 

42ट�मर्नलचा आकार  
 
42न्यू फेरी वाफर्  (भाऊचा ध�ा) येथील सध्याची �फश जे�ी 300 
एम.एफ.व्ही.(MFV) साठी रचना केली गेली होती, पण वाढत्या बोटीमुळे 
जास्त गद�, अस्वच्छता िनमार्ण होत.े जास्त मासेमारी जहाजांची पूतर्ता 
करण्यासाठी सध्याच्या सुिवधांचा िवस्तार करण्याची स्थािनक 
मच्छीमारांची खूप वषा�पासून आिण सातत्यपूणर् मागणी आह.े सध्याच्या 
जे�ीच्या िवस्ताराची मागणी मुंबई पोटर् �स्टन ेसादर केली आह.े 
 
42मासेमारी संस्था व मासेमारी भागीदारकांसोबत सध्याच्या जागेची 
प�रिस्थती पाहता नवीन �फश जे�ीची रचना, नवीन �फश जे�ीच्या 
नौकांचे आकार व संख्या खाली नमूद केली आह.े  
त�ा इ 3: नौकाचं ेआकार व सखं्या 
अ.�.   मासमेारी नौकेचा आकार आिण �कार  मासमेारी नौकेची 

सखं्या 
1  14 मी. �ॉलसर् 36  
2  16 मी.  �ॉलसर् 194  
3  18 मी. �ॉलसर् 740  
4  िवस्थािपत 18  मी. �ॉलसर् 202  
5  20 मी. �ॉलसर् 114  
एकूण 1,286  
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�स्थािवत ट�मर्नल मध्ये येणाऱ्या नौकांची लांबी, सरासरी मासेमारी  
�ित फेरी , मासेमारी फेरीचा कालावधी, मासेमारीचे �दवस इ.  खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद केले आह.े 
 
त�ा E 4: रचनात्मक मािहती 
 
बोट�ची 
एकूण लाबंी 

)सरासरी(  
 

बोट�ची 
सखं्या 
 

�ित बोट 
�ित फेरी 
(�कलो) 
सरासरी 
ल�ँडगं 

मासमेारी 
हगंामा
च्या 
�दवसा
ची सखं्या 
 

मासमेारीच्या 
�दवसाचंी 
सखं्या 
 

िव�ातंीच े
�दवस 

�त्यके 
��पचा 
कालावधी 
(�दवस) 

14 मी. 
�ॉलसर् 

36 4000 270 220 50 4 

16 मी.  
�ॉलसर् 

194 4500 270 220 50 4 

18 मी. 
�ॉलसर् 

740 5000 270 220 50 8 

िवस्थािपत 
18  मी. 
�ॉलसर् 

202 5000 270 220 50 8 

20 मी. 
�ॉलसर् 

114 6000 270 220 50 10 
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1.1.1 42ट�मर्नलची खोली 

 
42ट�मर्नल वर मासेमारी जहाज कमाल खोली सुमारे 3.50 मीटर �ापते. 
जहाजाच्या हालचाली साठी एम. एस. डब्लु. एल. नसुार +०.७६ मी 
इतक� खोली िमळण्याची  आवश्यकता आह.े नौकानंा अिधक चांगली 
खोली िमळण्यासाठी -३.० मी इतके  �े�जंगची दखेभाल करावी लागेल. 
स्�ॅट व संभा� गाळ इ. साठी सेफ अंडर क�ल क्लीयरन्ससह 0.26 मीटर 
जागा उपलब्ध आह.े 
 
1.1.2 42ल�ँडंगसाठी ज�ेीची लाबंीच्या आवश्यकता 

 
42जे�ीची लांबी ही नौकांचा आकार, संख्येवर व वा�षर्क सरासरी 
मासेमारीवर आधा�रत असत.े  
42मासेमारी जहाजाचं्या लँ�डंगसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जेटीच्या 
लांबीचा साराशं खालील तक्त्यामध्ये �दला आह:े 
 
त�ा इ 5: �स्तािवत जटेीची लाबंी 

जेटीचा 
�कार 
 

 िहशोबानसुार एकूण मीटरची 
आवश्यकता 14 

मी.  
16 
मी.   

18 
मी.   

18 मी. 
(िवस्थािपत)  

20 
मी.  

लँ�डंग 15  106  257  79  44  501  
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जेटी 
एकूण 15  106  257  79  44  501  

 
421,286 एम.एफ.व्ही. (MFV)  मासेमारी जहाजाचं्या लँ�डंग 
क�रता जे�ीची लांबी 501 मी. पय�त असण े गरजेचे आह.े 
�स्तािवत नवीन �फश जे�ीची लांबी 131 मीटर आह,े ज्याची 
रचना मासेमारी जहाजांना दोन्ही बाजंूनी जेटीवर येण्यासाठी आिण 
त्यांना आणलेला माल उतरवण्यासाठी करण्यात आली आह.े 
िवचारात घेतल्यास, सध्याची 122 मीटर लांबीची �फश लँ�डंग 
जे�ी आह.े �फश लँ�डंगसाठी उपलब्ध जे�ीची एकूण लांबी 501 
मीटरची आवश्यकता असताना आपल्याकडे  506 मीटरची 
उपलब� आह.े 
 
1.1.3 42मत्स्यपालन ट�मर्नल आराखडा 

 
42मॅलेट बदंर ह े मुबंई पोटर् अथॉ�रटीच्या मयार्दचे्या के्ष�ात वसलेल े आह े
आिण मासेमारी जहाजांच्या सुरिक्षत हालचाली साठी समु�ातील भरती व 
ओहोटीच्या वळेा  सुिनि�त केल्या जातात. बृहन्मुंबई महानगरपािलका 
(BMC) च्या मालक�च्या रस्त्यांच्या चांगल्या जाळ्या�ारे मॅलेट बदंर 
मुंबई शहराशी चागंले जोडलेले आह.े 
 
42नवीन फेरी वाफर्  �कंवा भाऊचा ध�ा या नावान े ओळखल्या जाणाऱ्या 
सध्याच्या �फश जे�ीचा िवस्तार म्हणून अ �ॅोच �ेसलसह नवीन �फश 
जे�ीचे बांधकाम �स्तािवत आह.े सध्याची 122.35 मीटरची �फश 
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जे�ी आणखी 131 मीटरशी लँ�डंग जे�ी जोडून आणखी िवस्ता�रत 
करण्याचा �स्ताव आह.े माझगाव डॉकच्या नेिव्हगशेन पैलूंचा िवचार 
करता लँ�डंग जे�ीचा िवस्तार 131 मीटरपय�त मयार्�दत आह.े लँ�डंग 
जे�ी दोन-लेन �ॅ�फकसाठी 16.30 मीटर �ंदी असलेल्या 250 मीटर 
लांबीच्या नवीन मागार्ने मॅलेट वाफर् शी जोडण्याचा �स्ताव आह.े लँ�डंग 
जे�ीवर 100 मीटर x 10.23 मीटर आकाराचे दोन �फश ऑक्शन हॉल 
बांधण्याचे �स्तािवत आह.े जेणेक�न, जिमनीवर माशाचंा िललाव करण,े 
साफसफाई करण े आिण पॅ�कंग करण े सुलभ होईल. रे��जरेटेड वाहन े
अॅ�ोच �ेस्टलमधून लँ�डंग जे�ीमध्ये �वेश करतील जेणके�न स्वच्छ, पॅक 
केलेले आिण वजन केलेले मासे थेट िललाव हॉलच्या समोर आच्छा�दत 
छताखाली पाकर्  केलेल्या वाहनामंध्ये भरले जातील. �कल्पामध्ये तयार 
होणाऱ्या सांडपाण्यावर ���या करण्यासाठी 42औ�ोिगक सांडपाणी 
उपचार यं�ना चालवण्यात येईल. तसेच िललाव हॉलच्या जवळ शौचालय 
बांधण्याचा �स्ताव आह.े  
42�स्तािवत लँ�डंग जे�ी 61.50 मीटर �ंद  असेल, सोबत दोन िललाव हॉल 
असतील आिण या दोन्ही हॉलला लागून रस्त्याची सुिवधा केली जाईल. 
लँ�डंग जे�ीच्या सभोवतालच्या 60 मीटर �ंद के्ष�ास -3.0 मीटर 
सीडीपय�त �ेज करण्याचा �स्ताव आह े जेणेक�न ल�ँडंग दरम्यान 
जहाजांचे सुरळीत हालचाल करणे शक्य होईल. 
42मॅलेट बदंरला सुरके्षच्या माध्यमातून बंदरच्या �वेश�ारावर �वेश 
िनयिं�त करण्याचा आिण बंदरच्या प�रसराभोवती कंपाउंड वॉल 
उभारण्याचा �स्ताव आह.े 
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42�स्तावात �ामुख्याने खालील 42लडँसाइड आिण वॉटरसाइड42 वरील 
सुिवधांचा समावेश आह.े ते त�ा 42इ42.6 मध्ये �दले आहते. 
 
त�ा इ 6: लँडसाइड आिण वॉटरसाइड सिुवधा 
अ.�.   िवशषे प�रमाण 
1 जे�ीला जोडणारा रस्ता 250 मी. x 16.30 मी 
2 लँ�डंग जे�ी 131 मी. x 61.50 मी 
3 लँ�डंग जे�ीभोवती देखभाल �े�जंग 

 
(-3 मी. सीडी) 

4 दहुरेी िसम�ट काँ��ट रस्त े 4075 स्�े.मी. 
5 मासे हाताळणी आिण िललाव हॉल  2 नंबर (100.00 x 10.23 मी.) 
6 नेट/जाळे द�ुस्ती शेड 1 No. (206.95 स्�े.मी  ) 
7 मासळी बाजार 1 No. (200 स्�े.मी  ) 
8 रेस्टॉरंट व आरामाची जागा 1 No. (268.16 स्�े.मी  ) 
9 कायर्शाळा 1 No. (95.34 स्�े.मी  ) 
10 शौचालये 2 Nos. (53.50 & 67.73 

स्�े.मी  ) 
11 स्लो�पंग  हाडर् (525 स्�े.मी  ) 
12 मुख्य गेट आिण कंपाउंड वॉल असलेले 

सुरक्षा / रक्षक घर 
(32.50 स्�े.मी  ) 
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42वर नमूद केलेल्या सुिवधां�ित�र� पुढील तपिशलांचाही �स्तावात 
िवचार करण्यात आला आह.े  
421. िव�मान जे�ीला जोडणारा रस्ता न� करण े
422. िव�मान सुिवधांची द�ुस्ती आिण नूतनीकरण 
423. िनयार्त शेडचे �फश पी�लंग शेड म्हणून �पांतर 
424. पाणी पुरवठा आिण िवतरण �वस्था 
425. �ेनेज, सांडपाणी सुिवधा, िबल्ज ऑइल सेपरेटर, स्प�ट ऑइल 
�रसेप्शन शेड, िवषारी कचरा गोळा करण्यासाठी जागा, औ�ोिगक 
सांडपाणी उपचार यं�ना इत्याद�सह घन, �व आिण िवषारी कचरा 
िवल्हवेाट �णालीची तरतूद. 
426. अंतगर्त िव�ुत पुरवठा आिण िवतरण �णाली  
427. नेिव्हगेशन एड्स आिण रेिडओ सं�ेषण उपकरण.े 
428. ह�रत प�ा42  
42�कल्पाचे तपशील सी.आय.सी.इ.एफ.(CICEF) ने मंजूर केलेल्या िडटेल 
�ोजेक्ट �रपोटर् (DPR) नुसार आहते. �स्तािवत मासेमारी बंदराचा 
तपशीलवार नकाशा प�रिश� III म्हणून जोडला आह.े 
 
पयार्वरणाचा तपशीलवार अभ्यास 
42�स्तािवत �कल्पाच्या प�रसरातील भौितक वैिशष्�े आिण िव�मान 
पयार्वरणीय प�रिस्थतीचे सव�क्षण करणे आवश्यक आह,े जेणेक�न 
आजूबाजूचा प�रसर आिण जन समुदाय कमीत कमी �भावीत होतील. 
10 �कमीच्या ि�ज्येतील पयार्वरणीय संवेदनशीलतेचा अभ्यास  व दयु्यम 
मािहती दखेील �ा� केली गेली आह.े अभ्यास के्ष�ाची नमुना स्थान े
खाली दशर्िवली आहते: 
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त�ा 7: �फ�शंग जे�ीच्या पयार्वरणीय �भाव मलू्याकंन (इ.आय.ए) साठी 
पयार्वरणाचा तपशीलवार योजना 
 
अ.�.   िवशषेता �दषूके वारंवारता स्थानाचंी सखं्या 
1 सभोवतालची 

हवेचा दजार् 

 

रेस्पायरेबल 
सस्प�डडे 
पाट�क्युलेट मॅटर 
- RSPM 
(PM10),  
(PM2.5),  सल्फर 
डायऑक्साईड 
(SO2), 
नाय�ोजन 
डायऑक्साईड 
(NO2), काबर्न 
मोनॅकसाइड 
(CO) 

24 तास नमुने, 12 
आठव�ांसाठी   
( आठव�ातून दोनदा) 

8  �ठकाणी 

2 ध्वनीची ती�ता  
 

एल�दवस,  एलरा�, 

एलइक्यू 
हगंामात एकदा २४ तासांचे 
नमुने 

8 �ठकाणी 

3 
पाण्याची 
गुणव�ा 
 

आय.एस.:10500 
हगंामात एकदा 
 1 �ठकाणी 

4 
समु�ाचे पाणी 
आिण गाळाची 
गुणव�ा 

�ट.ओ.आर.नुसार 
भौितक आिण 
रासायिनक 
मापदडं 

हगंामात एकदा 
 

10 �ठकाणी 

5 मातीची गुणव�ा रासायिनक 
घटकांसह माती 

हगंामात एकदा 
 

5 �ठकाणी 
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�ोफाइल 

6 
भौगोिलक 
मािहती �णाली 
(जी. आय. एस.) 

जिमनीचा वापर 
आिण जिमनीचे 
वग�करण 

दयु्यम डटेा आिण उप�ह 
�ितमांवर आधा�रत 

10 �कमी 
अभ्यास क्ष�ेफळ 

7 42जैविविवधता  

अभ्यास क्ष�ेातील 
स्थलीय आिण 
जलचर वनस्पती 
आिण �ाणी 

अभ्यास कालावधीत क्ष�ेीय 
अभ्यासा�ारे �ाथिमक 
सव�क्षण 

10 �कमी 
अभ्यास क्ष�ेफळ 

8 
सामािजक 
आ�थर्क पैल ू
 

जनगणना हडँबुक 
आिण फ�ल्ड 
स्टडी मध्ये 
�कािशत डटेावर 
आधा�रत 

अभ्यास कालावधीत क्षे�ीय 
अभ्यासा�ारे �ाथिमक 
सव�क्षण 

10 �कमी 
अभ्यास क्ष�ेफळ 

 

42सभोवतालच्या हवचे्या गणुव�चे ेिनरीक्षण प�रणाम: 
पाट�क्युलेट मॅटर (PM10) आिण ब�िझनचे �माण वगळून इतर �दषूके क� �ीय 
�दषूण िनयं�ण मंडळाने �मािणत केलेल्या मयार्दपेके्षा कमी आहते. 
वातावरणीय हवचे्या गुणव�ेचे िनरीक्षण प�रणाम पयार्वरणीय �भाव 
मूल्यांकन (इ.आय.ए) अहवालाच्या प�रिश� I म्हणून जोडले आहते. 

 

42आवाज पातळी िनरीक्षणे: 
42औ�ोिगक के्ष�ासाठी अभ्यास के्ष�ाची ध्वनी पातळी �दवसाच्या वेळी 
60.3 ते 72.5 dB (A) आिण रा�ीच्या वेळी 53.8 ते 67.5 dB 
(A) पय�त आहते. वर नमूद केलेल्या ध्वनीची पातळी मानकांच्या 
मयार्दते आहते. 
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42िनवासी के्ष�ासाठी अभ्यास के्ष�ाची आवाज पातळी �दवसा 53.4 ते 
59.4 dB (A) आिण रा�ीच्या वेळी 43.1 ते 49.9 dB (A) पय�त 
बदलत.े नमूद केलेल्या ध्वनीची पातळी मानकांच्या मयार्दपेेक्षा जास्त 
आह.े 
42घाटकोपर-मानखदुर् �लंक रोडजवळ ह े �ठकाण आह,े जे नेहमी रहदारीन े
गजबजलेले असत.े त्यामुळे, प�रणाम मानक मयार्दा ओलांडत आहते. 
�ावसाियक क्षे�ासाठी आवाज पातळी �दवसाच्या वेळी 59.4 dB (A) 
आिण रा�ीच्या वळेी 46.9 dB (A) इतक� आह.े  नमूद केलेल्या 
ध्वनीची पातळी मानकांच्या मयार्दते आह.े 
 
42सागरी पाण्याच ेिनरीक्षण 
42पी.एच. 7.4-7.8 च्या दरम्यान, िव�ुत चालकता 37500 त े
55800 एम.एस/सीमी पय�त आह.े िवरघळलेला ऑिक्सजन 5.1 - 
6.1 िम�ॅ/ ली.   च्या दरम्यान, एकूण िवरघळलेले घन पदाथर् 
24320 ते 36180 िम�ॅ/ ली. च्या दरम्यान, क्लोराईड 14035-
19733 िम�ॅ/ ली.च्या दरम्यान तर नाय�ेट 0.19-0.58 िम�ॅ/ 
ली.च्या दरम्यान �माण �दसून आल.े 
 
42सागरी गाळाच ेिनरीक्षण 
42गाळ �कंिचत अल्कधम� आह ेकारण त्याचंा पी.एच. 7.3 ते 8.2 च्या 
दरम्यान आह.े गाळातील स���य पदाथर् त्याच्या भौितक आिण 
रासायिनक गुणधमा�वर �भाव टाकतात. तटीय गाळाचे िव�ेषण 
दशर्िवते क� स���य पदाथा�चे �माण 1.4-2.5% आिण स���य काबर्न 
0.8-1.5% च्या दरम्यान आह.े गाळाचे िव�षेण स���य काबर्नचे 
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कमी मूल्य दाखवते. िनकेल 21-40 िम�ॅ/�क�,ॅ �झंक 36-134 
िम�ॅ/�क�,ॅ लोह 22143-54621 िम�ॅ/�क�,ॅ आिण मँगनीज 325-
852 िम�/ॅ�क� ॅच्या42 42दरम्यान आह.े  
42जिैवक पयार्वरण 
42आय.यु.सी.एन. (IUCN) धोक्यात आलेल्या �ाण्यांच्या लाल यादीनुसार 
अभ्यास के्ष�ात कोणतेही द�ुमर्ळ, लु��ाय आिण धोक्यात आलेल ेआर.इ.टी 
(RET) सस्तन �ाणी आढळून आले नाहीत. आय.यु.सी.एन. (IUCN) 
नुसार �कल्प क्षे�ात न�दवलेले सस्तन �ाणी त्यांच्या संवधर्न िस्थतीसह 
जे.आय.सी.ए. (JICA) च्या सल्लामसलत महारा� राज्य रस्ते िवकास 
महामंडळ मयार्�दत (MSRDC)ने सूचीब� केले आहते. ठाणे खाडीतील 
फ्ले�मंगो लोकसंख्येच्या गितशीलतेवर तपशीलवार अभ्यास केला आह.े 
या अभ्यासातनू ह े स्प� होते क�, �स्तािवत �कल्पाची जागा फ्ले�मंगो 
स्थलांतर मागार्त येत नाही. 
 
42पयार्वरण �भाव आिण उपाययोजन  
42�कल्पाचे स्व�प आिण पयार्वरणीय �भाव याव�न होणारे �भाव 
महत्वपूणर् �कंवा क्षुल्लक असे ठरवले जातात. लक्षणीय प�रणामांचे 
प�रवतर्नीय आिण अप�रवतर्नीय अस ेवग�करण केल ेजाते. पयार्वरणीय 
�भाव टाळण्यासाठी, कमी करण्यासाठी योग्य उपाय योजल्यास नैस�गर्क 
प�रिस्थती पनुस�चियत करण्याची क्षमता ज्यांच्यात आह े ते प�रवतर्नीय 
�भाव होय. अप�रवतर्नीय �भाव असे आहते42 42क� नैस�गर्क प�रिस्थती 
पुनस�चियत केली जाऊ शकत नाहीत / टाळले जाऊ शकत नाहीत.  
 
42जमीन वापरावर प�रणाम: 
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42�स्तािवत �कल्प फेरीवाफर्  वरील �फश ट�मर्नलच्या िवस्ताराचा 
आह.े�कल्पाचा िवस्तार ही एक ऑफशोअर रचना आह े आिण म्हणूनच 
जिमनीच्या वापरामध्ये कोणतेही मह�वपूणर् बदल अपेिक्षत नाहीत. 
संबंिधत प�रणाम बांधकामासाठी अवलंबलेल्या प�ती आिण बांधकाम 
कालावधी यांच्याशी जोडलेल्या आहते. 
42बांधकाम उप�मामुळे स्थािनक�करण केलेल्या भागात िवशेषतः समु� 
तळातील गाळाच्या रचनेत बदल होऊ शकतात आिण गढूळपणाची 
पातळी वाढू शकते. तथािप, ह े बदल के्ष�ाच्या एकूण गाळाच्या 
गुणव�ेसाठी �करकोळ आिण कमी प�रणामकारक असतील.  
42बांधकाम सािहत्याची साठवणूक, हाताळणी आिण वाहतूक तसेच 
बांधकाम उप�मादरम्यान िनमार्ण होणारा �कमान बांधकाम कचरा 
यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या जातील. मुंबई पोटर् ऑथॉ�रटीने 
कचरा �वस्थापन आराखडा �स्तािवत करावा आिण काम सु� 
करण्यापूव� अिभयंत्याकडे मंजुरीसाठी सादर करावा. सवर् सागरी 
बांधकाम  �कल्पावर �कल्प अिभयंता �ारे दखेरेख करणे आवश्यक आह.े 
 
सभोवतालच्या हववेरील �भाव: 
 
बांधकाम च्या वेळेस पा�टर्क्युलेट मॅटर (पीएम); वाहनांच्या हालचाल�मुळे 
नाय�ोजन ओकसाईड (NOx), काबर्न मोनॉक्साईड (CO) आिण हाय�ो 
काबर्न (HC) सारखे �दषूक िनमार्ण होतात. परंत ुयामळेु मो�ा �माणात 
�दषूण होणार नाही. बांधकाम सािहत्याच्या वाहतुक�मुळे धूळ आिण 
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वाहतूक क�डी होऊन रस्त्यावरील हवेच्या गुणव�ेवर प�रणाम होण्याची 
शक्यता असते. 
 
कोर�ा हवामानात �कल्पामध्य ेिविवध कायार्मुळे धूळ तयार होईल. जस े
�क, अिस्तत्वात असलेला जे�ीला जोडणारा रस्त्याची पाडकाम करताना,   
कमर्चाऱ्यांच्या वाहनांची वाहतकू इ. तर िडझेल पॉवर जनरेटर, बांधकाम 
उपकरणे आिण वाहतूक वाहनांमधून होणारे उत्सजर्न कायर्के्ष�ातील 
हवेच्या गुणव�ेवर प�रणाम करेल. जर पुरेस े�वस्थापन केल ेनाही तर 
�स्तािवत बांधकाम उप�मामंुळे केवळ हवेतील �दषूकाचें थोडेसे �माण 
वाढेल असे अनुमान आह.े    
 
पाडकामाच्या वेळी योग्य ती उपाययोजना केल्या जातील. पाडकामामुळे 
िनमार्ण होणारी धूळ कमी करण्यासाठी पाण्याचा िशडकावा करण्यात 
येणार आह.े बाधंकाम सािहत्य, उपकरणे साधन,े माती हलवणारी 
उपकरणे इ. साठवणुक�साठी जागेची उपलब्धतता केली जाईल. िशवाय, 
तात्पुरत्या कामगाराचं्या सोयीही �कल्पाच्या �ठकाणी पुरिवल्या जातील.  
 
वायू उत्सजर्न कमी करण्यासाठी आवश्यक गो�ी केल्या जातील. जसे क�, 
केवळ  �दषूण िनयं�ण �माणप� (PUC) असलेल्या वाहनांना परवानगी 
�दली जाईल, संपूणर् बांधकाम टप्प्यात सुस� हाताळणी आिण वाहतकू 
सुिवधा पुरिवल्या जातील. बांधकाम सािहत्याच्या साठवणुक�साठी योग्य 
क्षे�ाचे सीमांकन केले जाईल, साम�ीची हालचाल ब�तेक वेळेस कमी 
गद�च्या वेळामध्ये िनयंि�त केली जाईल. बांधकाम सािहत्याच्या 
हाताळणीतून िनमार्ण होणारी साचलेली धूळ काढून टाकण्यासाठी 
बांधकाम उपकरण ेआिण वाहतूक वाहने वेळोवेळी धुतली जातील आिण 
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बांधकामाच्या �ठकाणी आिण अ�ोच रोडवर वातावरणातील धूळ 
दाबण्यासाठी पाणी �शंपडले जाईल. िवकासात्मक कामांमध्ये सहभागी 
असलेल्या कमर्चाऱ्यांना पयार्वरण जागृती कायर्�म / �िशक्षण आयोिजत 
केल े जाईल. महारा� �दषूण िनयं�ण मंडळाच्या मानदडंांची पूतर्ता 
करण्यासाठी धूळ आिण दगु�धी िनयिं�त करण्यासाठी सवर् उपाय केल े
जातील. 
 
आवाजपातळी वर होणारे प�रणाम: 
 
बुल्डोझर, �ेन, �क आिण डीजी संच यांसारखी उपकरण ेआिण यं�साम�ी 
वापरली जाण्याची शक्यता आह ेत्यामुळे आवाजाची पातळी िनमार्ण होत.े 
कायर्कालीन टप्प्यात ट�मर्नल प�रसरात आवाजाची पातळी वाढण्याची 
अनुमान आहते. त्यामळेु अश्या �ठकाणी म्हणजे जेथे बोट�चे आगमन होत,े 
वाहनांची हालचाल आिण डीजी सेटचे ऑपरेशन (आपत्कालीन वीज 
पुरव�ासाठी) यासारखे सवर् ध्वनी िनमार्ण करणारी उपकरण े
िनयिमतपणे दखेरेख केली जातील.  
 
बांधकाम कालावधी दरम्यान ध्वनी कमी करणारे कवच बसवले जाईल. 
आवाज कमी करण्यासाठी उपकरणांचे योग्य  दखेरेख, मफ�लंग केल े
जाईल. कोणतेही यं� खराब झाल्यास द�ुस्ती व दखेभाल करावी. 
 
 
पाण्याच्या पयार्वरणावर होणारे प�रणाम: 
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�कल्पावर कोणतेही िपण्याच्या पाण्याच्या �ोत नाही. िशवाय, �कल्पाचे 
बांधकाम सागरी के्ष�ापुरते मयार्�दत आहते. त्यामुळे िपण्याच्या पाण्यावर 
प�रणाम होणार नाही.�कल्पाच्या बांधकामाच्या वेळेस पृ�भागाच्या 
पाण्यावर थेट प�रणाम होण्याची शक्यता नाही.पाण्याचा गैरवापर 
टाळण्यासाठी बांधकामाच्या टप्प्यात जास्तीत जास्त काळजी घेण े
आवश्यक आह.े बांधकाम कामगारांसाठी स्वच्छतेच्या योग्य सुिवधा 
पुरिवल्या जातील.  
 
�कल्पाच्या कायर्कालीन टप्प्यात तयार झालेल्या सांडपाण्यावर सांडपाणी 
���या क� �ात ���या केली जाईल. सोबत पृ�भागावरील पाण्यावर थेट 
प�रणाम होण्यार नाही असे अनमुान आह.े 
 
सागरी पयार्वरणावर होणारे प�रणाम: 
 
�स्तािवत घडामोड�मध्ये ि��लंग आिण जे�ीला जोडणाऱ्या रस्त्याचे 
बांधकाम यांचा समावेश आह ेआिण त्यामुळे स्तंभात पाण्यातील गाळाचा 
अडथळा िनमार्ण होईल. बांधकाम �कल्पामुळे सागरी पाण्याच्या 
गुणव�ेवर अपेिक्षत प�रणाम लक्षणीय असतील परंतु प�रवतर्नीय करता 
येतील. 
 
�े�जंगचा प�रणाम म्हणून सागरी पयार्वरणावर होणारे प�रणाम अपिेक्षत 
आहते. गाळ काढताना गढूळपणा वाढेल. तथािप, ब�तेक गाळ 
खडबडीत वाळू आह े जी त्वरीत िस्थर होईल आिण �ेज केलेल्या खराब 
प्लमची कल्पना केलेली नाही. �े�जंग करण् याच् या क्षे�ांमध् ये, सागरी 
जीवसृ�ीवर प�रणाम होईल. तथािप, �े�जंग बंद केल् यानंतर अशा 
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�ठकाणांची पुनवर्साहत कमी कालावधीत झाली. सागरी पयार्वरणीय 
सव�क्षणादरम्यान असे आढळून आले क� �कल्प क्षे�ात मध्यम उत्पादकता 
आह.े त्यामुळे, �स्तािवत �कल्पाच्या बांधकामामुळे सागरी प्लँक्टन 
पयार्वरणावर मोठे प�रणाम अपेिक्षत नाहीत. 
 
 
 
 
जिैवक पयार्वरणावर प�रणाम: 
 
�स्तािवत �कल्पाच्या जागेत आिण आजूबाजूला कांदळवने नाहीत. 
�कल्प स्थळापासून खारफुटी/ कांदळवने जवळपास 6 �कमी दरू आहते. 
त्यामुळे खारफुटीवर आणखी प�रणाम होण्याची शक्यता नाही. 
 
पयार्वरणाचा तपशीलवार सव�क्षणानुसार, �कल्पाच्या �ठकाणी वनस्पती 
आिण जीवजंतूंच्या कोणत्याही आर.इ.इ.टी. (REET) �जात�चे िनरीक्षण 
केल े जात नाही. �कल्पाची जागा वनस्पती िवरिहत आह.े ही जागा 
समु�ाच्या पाण्यावर असल्यान े �स्तािवत �कल्पात कोणत्याही 
वृक्षतोडीचा समावेश नाही. बांधकाम दरम्यान कचरा / सांडपाणी 
सोडण्यास परवानगी �दली जाणार नाही.  
 
अभ्यास के्ष�ामध्ये आढळणाऱ्या �ाण्यांना वाहन,े बांधकाम आिण 
बांधकाम उपकरणांच्या आवाजाने �ास होऊ शकतो. बांधकामाच्या 
टप्प्यात िनमार्ण होणाऱ्या आवाजाचा संबंिधत के्ष�ातील पक्षी आिण 
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जीवजंतूंवर प�रणाम होऊ शकतो. तथािप ह े �भाव मयार्�दत 
कालावधीचे असतील आिण त्यावर योग्य उपाययोजना करता येईल. 
 
वाळू आिण खडी सारख्या बांधकाम सािहत्याच्या हाताळणी दरम्यान 
पाण्याची फवारणी केल्यान ेधूळ उत्सजर्न कमी होईल. वाहनांची योग्य 
दखेभाल केल्यास हािनकारक उत्सजर्न कमी होईल. कायर्कालीन टप्प्यात 
�कल्पाच्या �ठकाणा�न जलीय िवसजर्न होण्याची शक्यता असते जसे क� 
जलवािहन्यांमधून इंधनाची गळती आिण घनकचरा पदाथा�चे पडणे इ. 
 
मत्स्य�वसायावर होणारा प�रणाम घन पदाथा�च्या भौितक 
प�रणामांमुळे �कंवा अ� साखळीतील बदलांमुळे होऊ शकतो. खरेतर, 
भाऊचा ध�ा येथील �स्तािवत बांधकामाची िवकास कामे अल्प 
कालावधीसाठी (24 मिहन)े मयार्�दत आहते आिण म्हणूनच त्याचा दीघर् 
काळ मासे मारीवर प�रणाम होणार नाही. ब�िथक िनवासस्थानाचा 
तात्पुरता अडथळा स्थािनक पातळीवर अल्प कालावधीसाठी या सागरी 
तळाच्या मत्स्यसंप�ीला �ास दऊे शकतो. तळाच्या जीवसृ�ीसाठी ह े
मुख्य अ� आह े आिण म्हणून, समु�तळा वरील जीवांवर तात्पुरता 
प�रणाम होईल. 
सवर्साधारणपण,े पाण्यातील बारीक गाळ पसरल्यामुळे गढूळपणा 
वाढल्याने �काश सं�ेषण कमी होऊ शकत े ज्यामुळे �काशसं�ेषणावर 
प�रणाम होऊ शकतो आिण प�रणामी �ाथिमक उत्पादनक्षमतवेर 
प�रणाम होऊ शकतो.  
बांधकाम पूणर् झाल्यानंतर फायटोप्लँक्टन उत्पादनाची पुन�ार्�ी जलद 
होईल. �स्तािवत �कल्पाच्या बांधकामामुळे आवाज िन�मर्ती वाढतील. 
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त्यामुळे स्थलांत�रत प�यांचे काही गट लगतचा प�रसर टाळून तात्पुरत्या 
स्व�पात मुंबई खाडीच्या इतर भागात जाण्याची शक्यता आह.े 
 

महारा� राज्य रस्ते िवकास महामंडळ मयार्�दत (MSRDC) न े
जे.आय.सी.ए. (JICA) सोबत सल्लामसलत क�न ठाण े खाडीतील 
फ्ले�मंगो लोकसंख्येच्या गितशीलतेवर तपशीलवार अभ्यास केला आह.े 

या अभ्यासातून ह ेस्प� होते क�, �स्तािवत �कल्पाची जागा फ्ले�मंगोच्या 
स्थलांत�रत मागार्त येत नाही. कोणतेही उपाय सुचवललेे नाहीत, कारण 
उल्लेखनीय �भाव �दसून येत नाही. 
 
कोस्टल हाय�ोडायनािमक्स आिण शोरलाइनवर �भाव 
 
एस.ए.सी.(SAC) �ारे केलेल्या अभ्यासानुसार आिण या पयार्वरणीय 
�भाव मूल्यांकन �रपोटर्च्या अध्याय-2 मध्ये सादर केल्यानुसार, 
मुंबईच्या पूवर् �कनारप�ीवरील �कनारप�ी िस्थर आह.े यापुढील 
�स्तािवत �फश जे�ी सध्याच्या जे�ीच्या बरोबरीने बांधण्यात येईल. 
भरतीच्या �वाहात अडथळा आणणारे कोणतेही अित�र� �ेकवॉटर �कंवा 
संरचना �स्तािवत नाही. त्यामुळे, �कनारप�ीच्या बदलावर कोणताही 
प�रणाम होणार नाही. 
 
सामािजक-आ�थर्क पयार्वरणावर प�रणाम: 
 
�कल्पामध्ये रिहवाशांचे कोणतहेी िवस्थापन समािव� नाही. त्यामुळे 
पुनवर्सन आिण भूसंपादन यासारख्या समस्यांचा समावेश नाही. 
दशेांतगर्त आिण िनयार्त बाजारपेठेतील मासे आिण �स्टेिशयनचा पुरवठा 

http://www.msrdc.listech.org/
http://www.msrdc.listech.org/
http://www.msrdc.listech.org/
http://www.msrdc.listech.org/


 

कायर्कारी सारांश 
पयार्वरणीय �भाव मूल्यांकन 

मुंबई पोटर् �स्ट�ारे फेरी घाटावर सध्याच्या �फश ट�मर्नलच्या िवस्तारासह 
नवीन अ�ोच �ेसल �स्तािवत बांधकामा 

 

 

 

वाढवण्यासाठी हा �कल्प मह�वपणूर् योगदान दईेल. मासेमारी, िवपणन, 
िनयार्त या उत्पादनांचे �माण आिण गुणव�ेत वाढ होण्यास वाव असेल. 
मासेमारी के्ष�ाच्या �ावसाियक िवकासात भर पडेल, ज्यामुळे स्थािनक 
आिण �ादिेशक मच्छीमाराचं्या आ�थर्क िवकासात सुधारणा होईल. या 
�कल्पामुळे �त्यक्ष आिण अ�त्यक्ष रोजगाराच्या संधी िनमार्ण होण्याची 
शक्यता आह.े �कल्पामुळे, बांधकामाच्या टप्प्यात लोकसंख्येचा ओघ 
वाढू शकतो. यामुळे प�रसरातील पायाभूत सुिवधांवर ताण पडू शकतो 
तसेच स्थािनक पातळीवर लोकसखं्या वाढू शकत.े तथािप, हा �भाव 
केवळ अल्प कालावधीसाठी आिण तात्पुरता स्व�पाचा आह.े बांधकाम 
�कल्पामुळे साम�ी आिण उपकरणे तसेच मजुरांच्या वाहतुक�मुळे हवेच्या 
उत्सजर्न आिण आवाजामुळे उप�व पातळी वाढू शकत.े वाहन वाहतूक 
आिण बांधकाम मुळे ध्वनी �दषूण होऊ शकते तसेच त्याचा मासेमारी 
�ॉलर वाहतुक�वर प�रणाम होईल. 
 
स्थािनक समुदायाशी (मच्छीमार, �ापारी, बोट मालक) संवाद 
िनयिमतपण े केला पािहजे. �स्तािवत िवकास आराखडा, सामुदाियक 
कायर्�म इ.ची मािहती �कल्पाच्या �ठकाणी िडस्प्ल े पोस्टर, पुिस्तका 
आिण दकृ�ा� स्व�पात स्थािनक समुदायाला कळवावी. �कल्प 
�वतर्काने बाधंकाम टप्प्यात पयार्वरण स्वच्छ आिण िनरोगी ठेवण्यासाठी 
योग्य पावले उचलली जाईल. �कल्पाच्या �ठकाणी परेुस े िपण्याचे पाणी, 
स्वच्छतागहृ आिण आंघोळीची सुिवधा उपलब्ध क�न दऊे. िनवासी 
मजुरांसाठी योग्य सुिवधांसह राहण्याची योग्य प�रिस्थती �दान केली 
जाईल. 
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घनकचरा िन�मर्तीमुळे होणारे प�रणाम 
 
सवर् घनकचऱ्यामध्ये कचरा, दोरीचे जुने तुकडे आिण जाळी, तुटलेल्या 
माशांच्या प�ेा इ. समावेश �कल्पाच्या कामकाजाच्या टप्प्यात होण्याची 
शक्यता आह.े धातूच्या वस्तू गोळा क�न भंगार िव�ेत्यांना िवकल्या 
जातील. टायसर्चे फ� डसर्मध्ये �पांतर केले जाऊ शकत ेआिण लाकडाच्या 
माशांच्या प�ेा इंधन लाकूड म्हणून िवकल्या जाऊ शकतात. 
स्टायरोफोम बॉक्स टाळले पािहजेत. कारण त े सहजपणे तटुतात आिण 
पुनवार्पर करता येत नाहीत. 
मासे साफ क�न लँ�डंग स�टरला टाकले जातील. �फश लँ�डंग स�टरच्या 
आत मासे साफ केल्या नंतरचा कचरा फेकण्याची परवानगी दऊे नय े�कंवा 
�फश लँ�डंग स�टरच्या प�रसरात कोपऱ्यात टाकून दऊे नये कारण, ते केवळ 
घाण वासच दते नाही तर क�टकानंा आक�षर्त क�न आरोग्यास धोका 
िनमार्ण करते.  
हवाबंद झाकण असलेले प्लािस्टकचे 100-िलटर �म िवकत घेतले जातील. 
हचे �म िविवध �ोतांजवळ �कंवा �फ�शंग ट�मर्नलमध्ये ऑफल गोळा 
करण्यासाठी वापरले जातील. �फश ऑफल ह े �फश मील उत्पादकांना 
िवकले जाईल . 
 
�व कचरा िन�मर्तीमळेु होणारे प�रणाम 
 
साफसफाईची काम,े बफर्  िवतळणारे पाणी, िजवंत शेल�फश वाहतकू, 
पेलािजक टँक बोट�चे अनलो�डंग आिण कमर्चार् यांनी वापरलेले सांडपाणी 
ह े श�ुीकरण क� �ात ���या क�न िनज�तुक�करणानंतर पुनवार्पर केला 
जाईल. 



 

कायर्कारी सारांश 
पयार्वरणीय �भाव मूल्यांकन 
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नवीन अ�ोच �ेसल �स्तािवत बांधकामा 

 

 

 

 
पयार्वरण िनरीक्षण योजना 
 
हवामान आिण सागरी प�रिस्थतीचे िनरीक्षण क�न पयार्वरणीय दखेरेख 
कायर्�म / �णाली िह सुरिक्षतता सुधारण्यात आिण कायार्लयीन 
कायर्क्षमता वाढिवण्यात मदत करेल  
�कल्पाच्या सवर् टप्प्यांदरम्यान िनयोिजत आिण दखेरेख उपायांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थात्मक यं�णा �करण 10 मध्ये चचार् 
केली आह.े �कल्प �वस्थापनान े पयार्वरण िनरीक्षणाच्या संदभार्त 
नेहमी तकर् सगंत दिृ�कोन बाळगला पािहजे. यामध्ये महारा� �दषूण 
िनयं�ण मंडळ (MPCB) सारख्या जबाबदार संस्था �कंवा �िति�त 
पयार्वरण सल्लागार यांच्याशी सल्लामसलत क�न दखेरेख धोरणातील 
योग्य बदल नमुना / िनरीक्षण वारंवारता, नमुन्याचे स्थान, नमुन्याची 
वारंवारता आिण कोणत्याही नवीन / अित�र� आवश्यकतांचा समावेश 
केला पािहजे. 
�कल्पाच्या बांधकाम आिण कायार्लयीन टप्प्यांदरम्यान िनरीक्षण केल े
जाणारे पयार्वरणीय गुणधमर्, नमुने घेण्याची �ठकाणे आिण िनरीक्षणाची 
वारंवारता, मानके इ. टेबल इ-8 मध्ये सादर केले आहते. 
 



 

कायर्कारी सारांश 
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त�ा इ 8: पयार्वरणीय दखेरेख योजना 
पयार्वरणीय 
घटक  

मापदडं िनरीक्षण  
 

वारंवारता स्थानाची सखं्या 
 

नमुना आिण िव�षेणासाठी 
मानक प�ती 

मानाकं  

बाधंकाम टप्पा 

सभोवतालची 
हवा गुणव�ा 
 

रेस्पायरेबल सस्प�डेड 
पाट�क्युलेट मॅटर - 
RSPM (PM10),  
(PM2.5),  सल्फर 
डायऑक्साईड (SO2), 
नाय�ोजन डायऑक्साईड 
(NO2), काबर्न 
मोनॅकसाइड (CO) 
 

आठव�ातून दोनदा 
 

 
�कल्प साइट 

PM10, PM2.5 साठी फाइन 
पा�टर्क्युलेट सॅम्पलर, SO2 आिण 
NOX साठी रेस्पायरेबल डस्ट 
सॅम्पलर, CO साठी CO 
िव�ेषक/पोट�बल CO मीटर आिण 
HC साठी पोट�बल HC मीटर 
 

रा�ीय हवा गुणव�ा मानांक, 

मानक, 2009 
 

आवाज पातळी 
 

�दवसरा�  

पातळी 

संपूणर् बांधकाम 

कालावधीत 

मिहन्यातून एकदा 
 

�कल्प साइट 

पोट�बल हडँ-होल्ड ध्वनी दाब 
पातळी मीटर. 
 

क� �ीय �दषूण िनयं�ण मंडळ  
मानके 
 

सागरी 

पाण्याची 

गुणव�ा 
 

भौितक, रासायिनक आिण 

जैिवक 
 

बांधकामाच्या 

काळात मिहन्यातून 

एकदा भरती व 

एकूण 02 

• फेरी वाफर् जवळ 

• �स्तािवत ���चंग / 

बांधकाम 

बॉटम सॅम्पलर (िनिष्कन सॅम्पलर) 

आिण मानक प�ती वाप�न 

िव�ेषण. 
 

�कनायार्वरील पाण्यासाठी 

�ाथिमक पाणी गुणव�ा मानके 

(SW-IV) 
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ओहोटीच्या वेळेत 
 

उप�मांच्या 5 

�कमी प�रसरात 

देखरेख 
 
गाळ गुणव�ा 
 
 
 
 
 
 
 
 

भौितक आिण रासायिनक 

 

 

 

 

 
 

बांधकामाच्या 

काळात मिहन्यातून 

एकदा कमी व उ� 

भरतीच्या वेळेत 

एकूण 02 

• फेरी वाफर् जवळ 

• �स्तािवत 

���चंग/बांधकाम 

उप�मांचे ५ �कमी 

प�रसरात िनरीक्षण 

करण े

पीटरसनचे �ॅब सॅम्पलर आिण 

मानक प�ती वाप�न िव�ेषण 
बेसलाइन डेटा 

 

 

 

 

 
 

प्लँक्टन आिण 

ब�िथक समुदाय 
 

प्लँकटॉन आिण झूप्लॅक्टॉन  

आिण 

बेिन्थक  कॉम्मुिनटी 

बांधकामाच्या 

काळात मिहन्यातून 

एकदा कमी व उ� 

भरतीच्या वेळेत 
 

एकूण 02 

• फेरी वाफर् जवळ 

• �स्तािवत ���चंग 

/ बांधकाम 

उप�मांचे ५ �कमी 

प�रसरात िनरीक्षण 

करण े

0.35 मीटर �ासाचे प्लँक्टन 

नेट, �मांक 25 जाळीचा आकार 

63 µ आिण मानक प�ती 

वाप�न िव�ेषण. 
 

बेसलाइन डेटा 
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कायार्लयीन टप्पा 
 

सभोवतालची 
हवा गुणव�ा 
 

PM10, PM2.5, 
SO2, NO2, CO 
आिण HC 
 

आठव�ातून दोनदा 
 

एकूण 02 
• फेरी वाफर् जवळ 
• �स्तािवत 
बांधकाम 
उप�मांच्या 2 
�कमी ि�ज्येसह 
 

PM10, PM2.5 साठी फाइन 
पा�टर्क्युलेट सॅम्पलर, SO2 आिण 
NOX साठी रेस्पायरेबल डस्ट 
सॅम्पलर, CO साठी CO 
िव�ेषक/पोट�बल CO मीटर आिण 
HC साठी पोट�बल HC मीटर 
 

रा�ीय वातावरणीय वायु 
गुणव�ा मानके नोव्ह�बर, 2009 
मध्ये जारी करण्यात आली 
 

स्टॅक उत्सजर्न 
 

PM10, PM2.5, 
SO2, NO2, CO मिहन्यातून एकदा 

फेरी वाफर् जवळ DG 

सेट 
 

स्ट�डडर् स्टॅक एिमशन मेथड नवीन िडझेल इंिजनांसाठी 

उत्सजर्न मयार्दा (800 KW 

पय�त) जनरेटर सेट्स (जेनसेट) 

ऍिप्लकेशनसाठी, पयार्वरण 

(संरक्षण) ि�तीय द�ुस्ती 

िनयम, 2002 चे िनयम 2(C) 

GSR371(E), �दनांक 

17.5.2002, GSR �ारे 

अिधसूिचत 448(E), �दनांक 

12.7.2004, 

GSR520(E), �दनांक 
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12.8.2004 
Fugitive 

उत्सजर्न 
िमथेन आिण नॉन िमथेन 

हाय�ोकाबर्न् 
 

गॅस िडटेक्शन िसस्टम 
�कनायार्वरील 

�ा�ीची सुिवधा 
  

आवाज पातळी 
 

�दवसरा�  
पातळी 

 
मिहन्यातून एकदा 

फेरी वाफर् जवळ 

डीजी सेट 
 

पोट�बल हाताने पकडलेला आवाज 

दबाव पातळी मीटर 
 

क� �ीय �दषूण िनयं�ण मंडळ  
मानके 
 

सागरी 

पाण्याची 

गुणव�ा 
 

भौितक, रासायिनक आिण 

जैिवक 
 

बांधकामाच्या 

काळात मिहन्यातून 

एकदा कमी व उ� 

भरतीच्या वेळेत 
 

एकूण 02 

• फेरी वाफर् जवळ 

• �स्तािवत ���चंग / 

बांधकाम 

उप�मांच्या 5 

�कमी प�रसरात 

देखरेख 

बॉटम सॅम्पलर (िनिष्कन सॅम्पलर) 

आिण मानक प�ती वाप�न 

िव�ेषण. 
 

�कनायार्वरील पाण्यासाठी 

�ाथिमक पाणी गुणव�ा मानके 

(SW-IV) 
 

 
गाळ गुणव�ा 

भौितक आिण रासायिनक 
 

बांधकामाच्या 

काळात मिहन्यातून 

एकदा कमी व उ� 

भरतीच्या वेळेत 
 

एकूण 02 

• फेरी वाफर् जवळ 

• �स्तािवत ���चंग / 

बांधकाम 

उप�मांच्या 5 

�कमी प�रसरात 

पीटरसनचे �ॅब सॅम्पलर आिण 

मानक प�ती वाप�न िव�ेषण 
 

बेसलाइन डेटा  
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देखरेख 

प्लँक्टन आिण 

ब�िथक समुदाय 
 

प्लँकटॉन आिण झूप्लॅक्टॉन  

आिण 

बेिन्थक  कॉम्मुिनटी 

बांधकामाच्या 

काळात मिहन्यातून 

एकदा कमी व उ� 

भरतीच्या वेळेत 
 

एकूण 02 

• फेरी वाफर् जवळ 

• �स्तािवत ���चंग 

/बांधकाम 

उप�मांच्या 5 

�कमी प�रसरात 

देखरेख 
 

0.35 मीटर �ासाचे प्लँक्टन 

नेट, �मांक 25 जाळीचा आकार 

63 µ आिण मानक प�ती 

वाप�न िव�ेषण. 
 

बेसलाइन डेटा  
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अित�र� अभ्यास 
 
सी.आर.झेड.(CRZ) नकाशानुसार, िव�मान मासमेारी ट�मर्नलच्या 
िवस्तारासह नवीन ए�ोच �ेसलचे बांधकाम ह े सी.आर.झेड. (CRZ IV 
A) अंतगर्त आिण अिधसूचनेनुसार अनुज्ञेय आह.े 
आपत्कालीन प�रिस्थतीत आप�ी �वस्थापन योजना राबवली  जाईल. 
हा आप�ी �वस्थापन आराखडा मॅलेट बदंर येथील एन एफ जे (NFJ) 
मध्ये �ितबंध आिण प�रणामी नुकसान झाल्यास िवचारात घ्यायच्या 
कायर्प�ती आिण उपाययोजना िनधार्�रत करते. 
जहाजाच्या �फरण्याच्या मागार्चा अभ्यासाचा अहवाल प�रिश� म्हणून 
जोडला आह.े पयार्वरणीय �भाव मूल्यांकन (ईआयए) अिधसूचना 2006 
आिण त्यानंतरच्या सुधारणांनुसार सावर्जिनक सुनावणी घेतली जाईल. 
 
�कल्पाच ेफायद े
 
दशेांतगर्त आिण िनयार्त बाजारपेठेतील मासे आिण �स्टेिशयनचा पुरवठा 
वाढवण्यासाठी हा �कल्प मह�वपूणर् योगदान दईेल. �कल्पाच्या 
िस्थरीकरणाच्या वषार्पासून मासे आिण �स्टेिशयन्सचे सरासरी वा�षर्क 
एकूण लँ�डंग 1,75,771 टन असेल ज्याचे बोटीच्या बाजूच्या 
�कमत�नसुार मलू्य �.1,50,166 लाख,. या �कल्पामळेु सम�ुात जाणार् या 
10,250 मिच्छमारांना रोजगार िमळेल ज्यात 1286 मासेमारी 
नौकांमध्ये  36 (14 मीटरचे �ॉलर),  194 (16 मीटरचे �ॉलर) 740 (18 
मीटरचे �ॉलर),  202 (18 मीटरचे स्थलांत�रत �ॉलर) आिण 114 (20 
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मीटरचे �ॉलर) आिण सुमारे 10,000 ��� �कनाऱ्यावर आधा�रत 
आस्थापन, मासे आिण �स्टेिशयन उत्पादनांचे िवतरण आिण िवपणन 
मध्ये  रोजगार उपलब्ध होईल. अशा�कारे 20,250 ���ना �कल्पाच्या 
अंमलबजावणीतून मासेमारी उ�ोगात थेट फायदा होईल. यािशवाय 
अ�त्यक्ष िवकासात्मक लाभसु�ा होईल. 


