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�करण 1 पिरचय
1.1 सवर्साधारण मािहती

मे. मरीन िंसडीकेट �. िल. ही कंपनी “युनायटेड डॉकयाडर ” या नावाने अ�स्तत्वात असलेल्या जेटी माब

वहातुक िण तरागकया गोदीचा वापर क�न जहाज दु� ती िण जहाज तोडणी सुिवाा यासािी बहु उ�ेशीय
ट�मनल िवकिसत करण्यासाठी �स्ताव सादर करीत आ. या �कल्पाचे स्थान रत्नािगरी िजल्�ाच्या गु
तालुक्यातील काताळे गावामध्ये जयगड खाडीच्या उ�र िकनार् यावर.
1.2 �कल्प

आढावा

�कल्प स्थानाची जमीन. मरीन िंसडीकेट �. िल. यांच्या स्वमालकीची आ. या �कल्प स्थानाचे एकू
क्षे�फ 29030 चौरस मीटर (अद
ं ाजे 7.25 एकर) आहे आिण महाराष्� मेिरटाईम बोडर(महाराष्� सागरी
मड
ं ळ) यांच्यासोबत झालेल्या करारामध्ये बहुउ�ेशीय ट�मनलसाठी ही जमीन समािवष्ट. �कल्प स्था
आकृती 1.1 आिण 1.2 मध्ये देण्यात आलेले आ.
महाराष्� सागरी मंडळा सोबत केलेल्या करारामधील मालवाहतूक आिण जहाज दु�स्तीसाठी आधी वापर
घे तलेल्या जलक्षे�ाजवळच एक स्वतं� क् 150 मी. लांबीच्या आिण 5 मी �ाफ़्टच्या लहान जहाजांसाठ
जहाज तोडणी सुिवधा िनयोिजत आहे . या जहाज तोडणी सुिवधेमध्ये वष�ला साधारण 10/15 लहान जहाजे /
बाज�स सुटी क�न तोडण्यात येती.
कोकणात जााभा दगड मुयबक �माणात ापबबा

ह. यापूव� िा �कलप सानाव�न जबमाग्न

यॉकसा ड ह गुजरात यस तसच सौदी अरिययातीब दमाम यस यच वीिरकया रवाना करवयात

ब

ह.

भिवषयातीब यॉकसााड, जााभा दगड, साार, ात व ासमळी सारखया �व पदास्ची माबवाहतुक धयानात
घ न

ज अ� तकवात असबलया सुिवा बगत माब ातरिववयासािी 25 मीअर x 13 मीअर

ाकका ( बॅअिॉमर) यााावयाच िनयोजन

कारमानाचा

ह. निवन ाककयासह �कलपाची माब हाताळणी कमता �ितवष� 2

बाा अन एवआी असब.
हया अ�मनब व�न कमाब चार िमअर �ाफअची बहान जहाज व याज�सचया दार नाागर अाकून ाभ
असबलया मोिया जहाजापय�त असवा जवळपासचया िकनारी यादरापय�त माब वहातूकीच िनयोजन

ह.

बहान जहाज, याजर, अग . ्ोशा जबयानााना कयााचया पावयाााबीब भागााची दु� ती करवयासािी
िचपयाडरमधय सहजासहजी जागा ापबबा होत नाहीत. पिरसराचा िवकास

िण अपुऱ्या ापबबा सुिवाााचा

िवचार करता बहान जहाजाासािी तरागकया सुकया गोदीचया वापरासह जहाज दु� तीचा � ताव सादर

ह. मुाया

त गोवा अचा कोकण िकनाऱ्यावरीब याज�स, अग . बहान जहाजााना यसीब जहाज दु� ती सुिवाा िायदचीर
िरब. महाराष् सागरी माडळान माब वाहतुक

िण जहाज दु� ती सुिवासािी िकनारप�ीबगतच 3500

चौ.िमअर जबक� िा �कलपासािी भाड करारावर (िबज) िदब

ह.

महाराष्� सागरी मंडळाकडून या बहुउ�ेशीय ट�मनलवर मालवाहतूक आिण जहाज दु�स्ती कामासाठ
मंजरू ी िमळालेली आहे आिण यासाठी 3500 चौरस मीटर इतके जलक्षे� या कामासाठी  भाडेप�ीव(लीजवर)
मंजरू झालेले आहे . जहाज दु�स्ती चे कामकाज करण्यासाठी मंजूरी िमळालेली आ. सध्या अ�स्तत्व
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असलेल्या या ट�मनलच्या जवळच जहाज तोडणी सुिवधा उभारण्यासाठी महाराष्� सागरी मंडळाक
कंपनीला 15.12.2014 रोजी स्वारस्य प(लेटर ऑफ इंटें) ( LOI) देण्यात आलेले आह. या ट�मनलवरील
एकूण मालवाहतुकीचे �माण हे दरवष� कमाल
2 लाख टन ( 0.2 million ton) इतके केवळ असेल.
�कल्पाची अंदाजे िंकमत. 2.43 कोटी इतकी असेल.
1.2.1 �कल्पकत्य�ब�ल मािह :
मरीन िंसडीकेट �. िल. ही 1956 च्या कंपनी काय�ा अंतगर्त समावेिशत कंपनी असुन कंपनीचे नोंद
काय�लय 171, युनायटेड पिरसर भा�े, ता. रत्नािगरी येथे आिण �शासकीय काय�लय नील�, िथबा पॅले स
रोड, रत्नािगरी येथे आह. �कल्प स्थान रत्नािगरी िजल्�ातील गुहागर तालुक्यातील काताळे गावी
खाडी िकनारी आहे .
रत्नािगरी आिण निजकच्या कोकण िवभागातील सवर् स्थािनक अिभ, तं�ज्ञ व व्यवसाियकांनी एक� ये
ही कंपनी स्थापन केली असून कामकाज व व्यस्थापन देखील ही स्थािनक मंड्ळी पहात . तसेच
काय�लयीन व �क्षे�ावरील कमर्चारी हे कंपनीचे भागधारकआ.
कंपनीच्या अिधकृत व्यक्तीची संपक�साठी मािहती व प�ा खालील�माणे.
मिरनर िदलीप भाटकर
संचालक, मरीन िंसडीकेट �. िल.
“नील�ी”, िथबा पॅले स रोड, रत्नािगरी– 415612

फोन : (02352) 223814 �मणध्वनी: 09823120081
इमेल- rtgdockyard@dataone.in / engr.mariner@gmail.com
1.2.2 �कल्प स्था
�स्तािवत �कल्पाचे स्थ(शास्�ी नदीवरी) जयगड खाडीच्या उ�र िकनाय� वरील काताळे गावामध्ये आ.
ही जागा जयगड बंदर �भागाच्या वरच्या बाजूल3 सागरी मैल आिण खाडीमुखापासून 4 सागरी मैलांवर आहे.
हे स्थान  रत्नािगरी शहरापासू 72 िकमी आिण िचपळू ण शहरापासून 52 िकमीवर आहे . �कल्पाचे स्था
मुंबईकडे जाताना मुंबई गोवा राष्�ीय महामागर्. 66 (जुना �. 17) ला मुंबईकडे जाताना 40 िकमीवर
असलेल्या सावड� येथे राज्य महामाग 105 ने जोडलेले आहे . आकृ ती 1.1 & 1.2 मध्ये या �कल्पाचे स्थ
नकाशामध्ये दशर्वण्यातआले असून टे1-1 मध्ये �कल्पाचे अक्-रेखांश नमूद करण्यात आले आहे.
टेबल 1-1 �कल्प् स्थानाचे अक्षांश आिण र
अनु. �.
1

1
2
3
4

अकााच
माब भरवयाचा ाकका
17017’25.08’’ ा�र
जहाज दु� ती सुिवाा
अकााच
0
17 17’18.4’’ ा�र
17017’17.6’’ ा�र
17017’17.6’’ ा�र
17017’18.4’’ ा�र
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राााच
73016’36.84’’ पुवर
राााच
73 16’46.3’’ पुवर
73016’46.3’’ पुवर
73016’43.7’’ पुवर
73016’43.7’’ पुवर
0
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आकृ ती 1-1 �स्तािवत �कल्पाचे स्थ

आकृ ती

कृहत 1-2 �स्तािवत �कल्पाचे गुगलवरील स्थ
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आकृ ती 1-3 �स्तािवत �कल्पाला जोडणारा राष्�ीय महामाग. 66


1.3 �कल्पाची

आवश्यकत

�कल्पकत्य�नीयेथे सध्या अ�स्तत्वात असलेल्या जेटीसुिवधेमाग� यापूव�दोन जांभ्या दगडाची जहाजा�ारे
मालवाहतुक केलेली आहे . कोकण �देशात जांभा दगड मुबलक �माणात उपलब्ध आह. पिरसरातील
उपलब्ध जांभ, बॉक्साई, ऊसमळी, साखर, खते आदी मालवाहतुक आिण भिवष्यात मागणीचा िवचार करता
अशा मालवाहतुकीसाठी सध्या असलेल्याजेटी सुिवधेनिजकच एक स्वतं� प्लॅटफॉमर् बांधण्याचे िनयो.
िनयोिजत वाढीव प्लॅटफॉमर् सहयेथून मालवाहतूकीची वा�षक क्ष2 लाख टन असेल. (0.2 दशलक्ष )
त्याच�माणे लहान जहाज , बाज�स , टग आदी जलयानांना िवशेषत: त्याच्या पाण्याखालील भागांच्या दु�
कामासाठी व अन्य देखभालीसाठी मो�ा जहाजांच्या दु�स्ती क्षे�ावर सहजासहजी जागा िमळत .
वाढती मागणी आिण अन्य बंदरावरील उपलब्ध दु�स्ती सुिवधांचा िवचार करता �वतर्कांनी खास ल
जहाजांसाठी तरं गत्या सुक्या गोदीसह दु�स्ती पुरिवण्याचे िनयोजनकेले. तरंगत्या सुक्या गोदीसह सद
दु�स्ती सुिवधा िन�श्चतच मुंबई आिण गोवा दरम्याने वाहतुकीत असणाय�र सवर् लहान जहाज , बाज�सना
आिण टग इत्यादी जलयानांना उपयुक्त ठर.
गुजरात िकनाय�इवर अलंग येथे फार मो�ा �माणात जुनी जहाजे भंगारात तोडण्याचा व्यवसाय आ. अलंग
येथे अने क देशी व िवदेशी जहाजे तोडण्यासाठी येत असता. रे रोड-माझगाव पिरसरातील दा�खाना
िवभागात मुंबई पोटर ् �स्टच्या क्षे�ावर काही जुनीजहाजे तोडण्यात. तथािप लवकरच दा�खाना येथील
ही सुिवधा बंद होण्याच्या माग�वर आ. गोवा आिण पूणर् कोकण िकनाय� वर जहाज तोडणी सुिवधा उपलब्
नाही. सहािजकच गुजरात येथे दुरवर लहान जहाजे नेण्यापेक्षा सवर् लहान जहाजांना जवळच्या पिरसरात
सुिवधेची गरज आहे . साधारणत: 20 ते 25 वष�च्या वापरानंतर जुनी जहाजे वापरणे आ�थक दृष्�
परवडत नाहीत व सुरिक्षतही ठरत नाह. जहाजे अशी जुनी झाल्यावर त्यांचा वापर बंद क�न भंगारा
तोडणे व जहाजांच्या वस्तुंचा अन्य पुनव�पर करणे सोईचे ठ. कोकण िकनाय� वर काही िठकाणी अशी
जुनी जहाजे िवनावापर पडलेली िदसतात. सुरिक्षतता व योग्य पय�वरण िवषयक िनयमावलींचा अव
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क�न 150 मीटर लांबीपय�तच्या सवर् लहान जहाजांसाठी जहाज तोडणी सुिवधा पुरिवण्याचा �कल्पकत्
मानस आहे .
1.4 पय�वरण आघात मूल्यांकन अभ्यासाचा हेत
या �कल्पांशी संबंिधत पय�वरण रक्षणा्वरील सव�िधक मह�वाचे का, िनयम, धोरणे आिण अिधसूचना टेबल
1.2 मध्ये देण्यात आलेल्याआ.
�स्तािवत �कल्प �ास्ताि(िवभाग 1.2 मध्ये केलेल्या व्याख्येन) EIA अिधसूचना 2006 शे�ुलच्या
�वगर् A च्या उप� �. 7 (b) मध्ये (जहाज तोडणी युिनट सह समािवष्ट जहाज तोडणी कारखान) आिण
�वगर्B च्या7(e) (बंदरे आिण बंदर�भाग) अंतगर्त येतो ज्यामध्ये या सुिवधांसाठी भारत सरकारच्या पय�
आिण वन मं�ालयाकडू न ( MoEF) कडू न MoEF च्या एक्स्पटर् अ�ेसल किमटी कुशल मुल्यांकन स
(EAC) ने िविशष्ट अटींच्या अधीन राहून पूणर्केले EIA अभ्यासावर आधािरत पय�वरण परवाना घेणे
आवश्यक आह. या �कल्पाला िकनारी िनयमन क्षे�ाच्या अिधसू 2011 अंतगर्त CRZ परवाना घेणेदेखील
आवश्यक आहे कारण वरील उप�म हेCRZ IB, III, & IVB �भागामध्ये येता.
हा EIA अभ्यास MoEF च्या 12 नोव्हेंब 2015 रोजी MoEF कडू न MoEF च्या EAC ने मंजरू केलेल्या
िविशष्ट अटींच्(ToR) अधीन राहू न तयार करण्यात आलेला आह. �ा शत�खालील िवभाग 1.4 मध्ये नमूद
करण्यात आलेल्या आह. MoEF आिण महाराष्� कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोिर( MCZMA) यांना
मूल्यमापनासाठी अंितमEIA आधार ठरेल.
टेबल 1-2 पय�वरण संरक्षणासाठी भारतामधील मह�वाचे कायदे आिण िनयम
कायदा

पय�वरण (संरक्)
कायदा
िवकास
�कल्पांचेपय�वरण
आघात मूल्यांकन
याब�ल अिधसूचना
(आिण त्यामधील
सुधारणा) (पय�वरण
परवानाब�ल
अिधसूचना);

िकनारी तटवत� भाग
अिधसूचना

वषर

हे तू

सव�गीण पय�वरणाचे संरक्ष
1986 आिण त्यामध्ये सुधारणा कर

जबाबदारी

MOEF,
CPCB,
MPCB

�कल्पासाठ
लागू आहे
का?

होय

िवकासाच्या नवीन उप�मांना
पय�वरण आघात मूल्यांकनानंतर
2006 पय�वरण परवाना दे णे
MOEF,

होय

CRZ मधील नवीन उ�ोग
,
कामकाज अथवा �ि�या उभारणे
अथवा त्यांच
िवस्तार करणे MOEF
2011 यासारख्या उप�मांचे िनयमन
MCZMA

होय
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करणे

जल (�दूषणावर
�ितबंध आिण
िनय�
ं ण)
कायदा
आिण त्यामधील
नंतरच्या सुधारण
वायु (�दूषणावर
�ितबंध आिण
िनय�
ं ण)
कायदा
आिण त्यामधील
नंतरच्या सुधारण
MoEF ची 10
एि�ल 1997 रोजी
आलेली जाहीर
सुनावणीची
अिधसूचना
वन (संवधर्)
कायदा

वन्यजीव(संरक्)
कायदा
घातक कचरा
(व्यवस्थापन आि
हाताळणी) िनयम,
व्यापारी नौवहन
कायदा
ई - वेस्ट
(व्यवस्था) िनयम
घन कचरा
व्यवस्थापन िन

नमूद केलेल्या मानकांनुसार
जल�दूषके पाण्यामध्य
सोडण्याव
िनयं�ण ठेवून
1974 जल�दूषणावर िनयं�ण ठेवणे

MPCB

होय

नमूद केलेल्या मानकांनुसार
हवम
े ध्ये ऊत्स�जत होणाय
�दूषकांवर िनयं�ण ठेवून
1981 वायु�दूषणावर िनय�
ं ण ठेवणे

MPCB

होय

जाहीर सुनावणीची �ि�या
1997 उपलब्ध क�न देण

MPCB
होय
वन िवभाग ,
महाराष्�
1980 वन िवभागाचे संरक्षण कर
सरकार
नाही
वन्यजी, वन
सवर् वन्यजीवांचे िवशेष क , िवभाग,
राष्�ीय अभयारण्य यांचे संर
महाराष्�
1972 करणे
सरकार
नाही
पय�वरण सुसंगत प�तीने घातक
कचरा हाताळणे , पुनव�परण
करणे आिण त्याची िवल्हेवा
2016 लावणे
MPCB
होय
जहाजांपासून 5 िकमीच्या क्षे�ा
पिरसरातील �दूषणे पसरण्यावर महाराष्� बंदर
1958 �ितबंध घालणे
�ािधकरण
होय
पय�वरण सुसंगत प�तीने ई-वेस्ट
2016 व्यवस्थािपत कर
MPCB
होय
पय�वरण सुसंगत प�तीने घन
2016 कचरा व्यवस्थािपत कर
MPCB
होय
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प्ला�स्टक कचर
व्यवस्थापन िन
िवजेरी (बॅटरीज)
(व्यवस्थापन आि
हाताळणी) िनयम

पय�वरण सुसंगत प�तीने िनम�ण
झालेला प्ला�स्टक कच
2016 व्यवस्थािपत कर
पय�वरण सुसंगत प�तीने सवर्
िवजेरी (बॅटरीचा) कचरा
2001 व्यवस्थािपत कर

MPCB

होय

MPCB

होय

पय्वरण , वन िण हवामान यदब मा�ाबयान िदबलया अअी िण चत� नुसार जयगड ााडीतीब युनायअड
डॉकयाडर या यादर �कलपा करता पय्वरणाचा दााबा िमळिववयासािी पय्वरण घात मुलयााकनाचा आावा
घवयात बा ह.
1.5
पय्वरणतय संदभ्हतब सं सांचत मांसणत
मागीब भागात चच् कलया�ामाण ााबीब सा सा या �कलपात �मुा भुिमका िनभावतात.
1.5.1

पय्वरण वन

िण िवामान यदब मंपाबयाचत ेकपतय काय्बयक

दचाचया चार �भागामधय पय्वरण वन िण हवामान यदब मा�ाबयाची क�ीय काय्बय सापवयात बी
हत . या �कलपासािीच क�ीय काय्बय नागपूर यस
ह. ह काय्बय राायाचया पय्वरण
घात
मुलयााकन �कलपाची माहीती गोळा करण व पुरवण, �दुषण िनया�ण माडळ पय्वरण वन िण हवामान यदब
ााकयान मा्यता िदबलया �कलपातीब वगवगळया अअाचया पूतरतचा दज् िरवण, कायदा
िण अामब
यजावणी मापन महकवाच सारकण िवभाग जस की दबदब, ााजण िण तर रााीव िजवचा �ीय जागााच
पय्वरणीय सारकण यासािी जयायदार ह.
1.5.2

के�तय �दुेण िनयंपण मंस् (CPCB)

नवी िदलबी यस असबब ककि�य �दुषण माडळ ह वैाािनक िरकया पय्वरण वन मा�ाबयाची जोडबब
ककि�य �दुषण माडळाचया �मुा जयायदा-यात ााबीब गोषअाचा सामावच होतो.
•

पाणी

•

कक� सरकारबा पाणी व हवा �दुषण दारा कायर�ामाय�ब मािहती दण.

•

हवा

•

रााय �दुषण िनया�ण माडळ

1.5.3

ह.

िण हवा �दुषण दारा कायर�ाम िरण व कायरवाही करण .
िण पाणी िवषयक �माण यधदता िरिवण.
िण सिमकयााची सम्वय रााण.

मिारारा �दुेण िनयंपण मंस् (MPCB)

महाराष् प्रदुषण िनया�ण माडळ या चासकीय सा सची जयायदारी पय्वरणामधय �दुिषत पदासर सोडताना
�माण यधदतची ाा�ी करण ह रहात. या सा सचया ााबीब कायर पधदती �कलपाची सायाीत हत.
•

हवा

िण पाणी यााचा �ासिमक दज् िरिवण

िण रााण.

•

राष्ीय िकमान मानतानुसार दज् िरिवण.

•

हवा

•

िविवा िवकासाकमक �कलपाना नाहरकत दााबा दण.

िण घातक कचरा कायदयाचया अातगरत कायरवाही अामबात
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1.5.4

वन िवभाे (मिारारा राजय)

महाराष् राायाचया वन िवभागामािरत �दचतीब वनााच यव सापन
िवकासासािी ाड तोडवयाकिरता या िवभागाकडून परवान िदब जातात.

िण �चासन रााब जात. जिमन

1.5.5 ान सुनावणत
रााय �दुषण िनया�ण माडळाकडून नाहरकत दााबा िमळिववयासािी
िण चवअी पय्वरण वन
िण
हवामान यदब मा�ाबयाकडून पय्वरण िवषयक दााबा िमळिववयासािी जन सुनावणी घवयाची गरज ह.
ही सलबा मसबत (सुनावणी) रााय �दुषण माडळान घवयाची
ह. सदर सुनावणीची ववयक जािहरात
सािनक वतरमानप�ातून सुनावणी पुव� एक महीना अगोदर ावयाची असुन सुनावणीचया एक िदवस अगोदर
धवनी वारका दार बोकााचया िवणीसािी धयानी णण गरजच ह.
के�कासनाचया

िण मिारारा कासनाचया दािलयांयायह संिे ह माििहत

a) �कलपा किरता कक�चासनाकडून व महाराष् चासनाकडून ााबीब परवान
वन िण हवामान यदब मा�ाबयाकडून पय्वरण परवाना.
b) िकनारी क� िनयमनाााबी पय्वरण वन

ववयक

हत. पय्वरण

िण हवामान यदब मा�ाबयाकडून पय्वरण परवाना.

c) महाराष् �दूषण िनयमन माडळाकडून हवच �दुषण िनयम 1981, पावयाच �दुषण िनयम 1974
जारी असलयास सस िनयम 1998 नुसार नाहरकत दााबा.

िण

d) महाराष् रााय �दुषण िनया�ण माडळाकडून जनसुनावणीच ितव�.
e) महाराषट्र �दुषण माडळाकडून यादराचया कामकाजातीब माब वाहतुक िर वापर घातक कचरा िवलहवाअ
व सााडपाणी िन�मती यासािी साम�ी प�.
1.6 अअयास ेकप
पय्वरण

घात मुलयााकन

आा याच क� ााबीब �माण

ह.

•

� तािवत �कलपाच कायरक�

•

� तािवत �कलप सानाची पय्वरण िवषयक पायाभूत � सती.

•

�दुषाणाचया �ोतााचा चोा व मोजमाप

•

�कलपाच याााकाम चाबू असताना
सामािजक घातााच अादाज ओळा

•

�कलपाच याााकाम चाबू असताना िण �कलपाच कामकाज चाबू असतानाच होणार पय्वरणीय ाप�व
िण �दुषण कमी करवयासािी ापचमनाच ापाय िवकसीत करण.

•

िनयोिजत ापचमनाचया ापाय योजनची अामबयजावणीसािी

1.7
•

ापय�ह िम्िवणयाह

िण सायािात कामकाज.
िण सावदनचीब जीवावमाावर होणार पिरणाम
िण �कलपाच कामकाज चाबू असतानाच पय्वरणीय
िण साभा य मोजमाप.

िण

ववयक पिरिचषिाच िनयोजन करण.

बकबक परवानक

महाराष् �दुषण माडळान �ितवषर एक बाा अन माब हाताळणी
दु� तीसािी काम करवयास मा्यता िदबी ह.
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•

महाराष् सागरी माडळान माब हाताळणी
िण जहाज दु� ती सािी यहुा�चीय अ�मनब करीता 3500
चौ.िक.मी. जबक�ाची (100 मीअर) मा्यता िदबबी ह.

•

महाराष् सागरीमाडळान तरागती सुकी गोदी वापरासािी परवानगी िदबी

•

�ामपाचायत काय्बयाकडून तरागकया गोदीचया वापरासह जहाज दु� ती
नाहरकत दााबा िदबबा ह.

•

महाराष् िकनारी कत्र यव सान �भागान या � तावासािी िकनारी क� िनयमनाचया दषअीन रााय पय्वरण
घात मुलयााकन �भागाकड िचिारस कबी ह.

•

िव मान क�ाचजारी बहान जहाजााचया तोडणी सुिवासािी 125 िमअर जबक�ाकरीता महाराष् सागरी
माडळान िदनााक 15.12.2014 च वार य प� िदबब ह.

ह.
िण जहाज तोडणी सािी

1.8 संदभर ् अटी(TOR)
पय्वरण वन व हवामान यदब मा�ाबयाचया प� �मााक F.No. 11-17/2015-IA. III िदनााक 12.11.2015

चया प�ातीब सादभर अअीनुसार पय्वरण
घात मुलयााकन अअयास
आावा तयार करवयात
सिमतीन िदबलया अअी व चत�
िण कयााची पुतरता अयब �मााक 1.3 मधय िदबबी ह.
टेबल 1-3 िवितह अटत
अनु
�.

बा

िण कह�

िवितह अटत व कह�

पय�वरण आघात मुल्यांक
अहवालातील िवभाग / �करणे

1

�कल्पहा वगर 7(ा) – य 1 �माण असून � तुत �कलप हा ाप�म 7( ा ) वगर य
कयाबा सिव तर पय्वरण
घात (पोअर
िण हायरसर)अातरभूत पय्वरण
मुलयााकन अहवाब
िण जनसुनावणीची
घात मुलयााकन अिानीयम 2006 नुसार
गरज ह.
महाराष् रााय तरीय पय्वरण
घात
मुलयााकन अिाकार गअाकडून �कलप
सुिवास
पुवर
परवानगी
िण
जनसुनावणीची ववयकता ह.

2

पय्वरण परवा्यापुव� महाराष् रााय
िकनारी क�
यव सानन अिाकार
गअाकडून िकनारी िनयमन क�ाचया
परवा्याची गरज ह.

3

कोणकयाही परी� सतीत जहाज तोडणी काम या � तावामधय िकत माब वाहतुक िण
जहाज दु� ती सुिवाा � तािवत ह.
करता यणार नाही

महाराष् िकनारी क� यव सापन अिाकार
गअाचया 115 या यैिकीत िदनााक
17.01.2017 रोजी िवचार हो न
�कबपाची िकनारी िनयमन क�ाचया दषअीन
रााय पय्वरण घात मुलयााकन अिाकार
गअाकड िचिारस ाबी ह. ितव�ाची
�त जोडबबी ह.

जहाज तोडणी सुिवाा पय्वरण
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अनु
�.

िवितह अटत व कह�

पय�वरण आघात मुल्यांक
अहवालातील िवभाग / �करणे
मुलयााकन अिािनयम 2006 नुसार वगर अ
ाप�म 7 (य) (जहाज तोडणी घअकासह
जहाज तोडणी याडर) ााबी अातभुरत
असलयान कयासािी वता� �कलपाची
िवचार िवबबा
ह
िण हा कया
�कलपाचा भाग नाही.

4

जअीपासून रााय मागर 105 पय�तचा जोड �कलप सानी पोहचवयासािी राायमागर
र कयाच मजयूतीकरण �ााा्यान महाराष् 105 (तवसाळ- यबोबी) बा जोडणारा
सागरी माडळान कराव
9 मीअर �ादीचा र ता अ� तकवात
ह
�कलप सानाचया जोड र कयााची माहीती
�करण 2 िवभाग 2.4 मधय िदबबी ह.

5

पय्वरण
घात मुलयााकन अहवाबामधय
तरागकया गोदीतून िनघणा-या राग, गाज, तब,
ि�ज, िड ब व अ्य कच-याचया सुरिकत
िवलहवाअीचा ालबा असावा.

6

ााडीमधय
ातरणारा
कोळवयाचया रॅदप व�न कोळसा, यॉकसा अ ािनज असा
ाुबीकणाचा �वाह रोावयासािी मागर
माब चआिवताना चुअ /हॉपरचा वापर
कलयान ाडणा-या ाुबीकणााना �ितयाा
होतो.

�करण 2 िवभाग 2.5 व 2.9 मधय
अनु�म जहाज दु� ती व माब हाताळणी
अची �कलपातीब ाप�मााची सिव तर
मािहती िदबबी
ह. कच-याचा �कार,
पिरणाम िण िवलहवाअीची पधदत दिाब
सायािात िवभागात िदबबी
ह. पय्वरण
घअकाावर िविवा कच-यामुळ होणार
घात
िण कयााचया ापचमनाची ापाय
�करण 5 मधय िदबब हत.

याज�स व�न जअीवर माब ातरिवताना
माब हाताळणीचया
�नसािी
�ॅय
अनबोडसर व कबॅम चब यकअचा वापर
होाब.
याज�स व�न जअीवर माब ातरिवताना �ॅय
अनबोडसर ककवा कबॅम चब यकअ ह ाुळ,
सााडबवाड ह हाताळणी माीब नुकसान
कमी करतात.
कोळसा हाताळणी याडरमधय पावसाळयात
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अनु
�.

िवितह अटत व कह�

पय�वरण आघात मुल्यांक
अहवालातील िवभाग / �करणे
कोळचाचया साियाकडून यणार ओहळ
एक� कीन योगय �कार वहन मागर
पुरिवब जातात. ााडीमधय जाणार घअक
अडिववयासािी हा वहन मागर � सरता
ा�यामाून नबा जातो व पषिीय भाग
पावसाळी पाणी वहनामधय सोडबा जातो
सिव तर माहीती �करण 10 मधय 10.6.4
िवभागात िदबबी ह.

7

सािनक िनच-यासािी �ितिदन 10 कीबो वन पतीजवय ििअोिरड
ाारीत �ितिदन
बीअर कमतची
अोपचीर घाणपाणी 10 कीबा बीअर कमतची �ि�या या�णा
�ि�या या�णा पुरिवबी जााब.
सािनक िनच-यासािी असब. पावयाची
ापबबाता, कचरा घाण िन�मती, �ि�या
पधदत व पावयाचया समतोबासह िवलहवाअ
ह सवर �करण 2 िवभाग 2.11 मधय
सिव तर िदबब ह.

8

जअीचया
याााकामामुळ
पावयाचया गाळ ह �दुिषत पावयाच मुखय कारण ह
याााकाम �ि�यमुळ पावयाचया गुणव�वर
गुणव�वर अनपिकत घात हो नयत.
पिरणाम होतो �कलपाचया याााकाम
काबावाीत ा�म
यव सापन कती
रायिववयात यतीब. ाुबीकण �सार कमी
करवयासािी ाुबीकण �ितयााक पडद
वापरवयात यतीब.
गाळाची पसरण
वाआीचया दषअीन वगवान वार, �वाह व
भरती ओहोअी अाळून कामाची
ाणी व
िनयोजन करवयात याब. याााकामाचा
पिरणाम समजून घवयासािी दररोज
याााकामाचया वरचया याजूच व ााबचया
याजूच पावयाच नमुन घतब जातीब.
याााकामाचया
पिरणामााचया
िवबिगकरणासािी या नमु्यााच मुळ
ाारभुत याााकाम चाबू असताना व
याााकाम
ालयानातर अस व�गकरण
करवयात याब.
याााकाम चाबू असतानाच अपिकत
घात कयााचया ापचमनाचया ापायाासह
�करण 5 मधय िदबब ह.
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अनु
�.

िवितह अटत व कह�

पय�वरण आघात मुल्यांक
अहवालातील िवभाग / �करणे

9

जअीच याााकाम
िण पोच मागरतीब
ाोबी करण कलयास कयाचा िकनारप�ी व
सागर तीरावरीब �ाणी व वन पती
जीवनावर पिरणाम हो नय. �कलपाची
सागरी �ाणी मा�ावर िण ाोबी करणान
मक य िजवनावर पिरणाम हो नय.

जयगड यादरापासून �कलप सानापय�त
सात िमअर ाोबीची मा�गका ापबबा
असलयान या �कलपासािी ाोबी करण
करवयात यणार नाही.
�कलपाचया
ििकाणी भरतीच वळी सात िमअर ाोब
जबक� ापबबा
ह �कलपाचया
याााकाम काळातीब अपिकत पिरणाम व
ापचमनाच िनयम �करण 5 मधय िदबब
हत.

10

ाोबीकरणातीब/याााकामातीब
अाकवू
सािहकयान िवपिरत पय्वरणीय
घात
ा वू नयत िण �कलप सानी चाागलया
कायर पधदतीचा काळजीपूवरक वापर हावा.

9 या कबमात ालबा कलयानुसार
जयगड यादरापासून �कलप सानापय�त 7
िमअर ाोब मा�गका ापबबा असलयान या
�कलपासािी ाोबीकरण करवयात यणार
नाही याााकाम काबावाीत जमबब
अाकावू सािहकय िार कमी दहणज 20
घनिमअर
ह. याााकामातीब अाकावू
साहीकयाचा
वापर
ववयकबनुसार
िकनारी
िनयमन
क�ायाहर
सपाअीकरणासािी व र कयााचया भरावासािी
होाब. याााकाम काबावाीत कोणताही
रोगय िवषयक ाोका अपिकत नाही.

11

सााारणत: यादर �कलप व तरागती गोदी
सादभ्त ाास कीन कोळसा हाताळणी
सादभ्त ाोकयााच मुलयमापन व ाोकयााच
यव सापन यासािी पय्वरण
घात
मुलयााकनामधय एक वता� �करण असाव.

नैस�गक व मानव िन�मत
प�ी
�सागासायााी सिव तर िण यव सापन व
िनयोजन ाोकयाचया य सापनासह कोळसा
हाताळणीसह �करण 7 मधय िदबब ह.

12

�कलपाचा कोकण िकना-याचया दवय
ज
अ� तवात
जअी
असलयान
हाहनाबा व जागचया िनसगर रदयतवर �कलपाचया
राभ काळातीब रमणीय
िवपिरत घात हो नय.
पय्वरणावरीब
घात मय्दीत व
तकाबीन
हत.
यापुआीब
काय्ववयाचया काळात कयाची ाड बावून
भरपाा करवयात याब.
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1.9

अभ्यासप�ती

•
•
•

हा अहवाल तयार करण्याच्या �ि�येमध्ये खालील अभ्यासप�तींचा �मा�माने वापर करण्या
आहे.
�कल्पाच्या मािहतीवर आधािरत �कल्पाच्या मुल्यमापनाची मािहती घेण्य.
�कल्पस्थानाचे सव�, संभाव्य आघा, संवेदनशील भागांचे िठकाण इत्यादींवर आधािरत आधारभू
मािहती गोळा करण्यासाठी नमुने िठकाण ठरवण्यात आ.
आधारभूत मािहतीसाठी खालील गुणिवशेषांचा अभ्यास करण्यात आ.

टेबल 1-4 आधारभूत अभ्यासासाठी पय�वरण गुणिवशेषांची यादी
अ. �.
1

2

गुणिवशेष

सभोवतालच्या हवेचा
दज�

हवामानशास्�

3

पाण्याचा दज�

4

पय�वरण शास्�

6

ध्वनी पातळ

7

मातीची वैिशष्�े

घटक

देखरेखीची वारंवारता

PM10, PM2.5, SO 2 ,
NO x , CO and VOCs
सभोवतालच्या हवेच्य
गुणव�ेसाठी एकूण
13
आठव�ांसाठी
आठव�ातून दोनदा 24
तासांसाठी देखरेख करण्यात
आली.
पषृ ्ठभा: वाय�Oचा वग
े
�ाथिमक मािहती साईटवर
आिण िदशा , तापमान
आिण दुय्यम मािहती
तुलनात्मक आ�र्ता आि भारतीय हवामान िवभागा
पाऊस
कडू न
भौितक, रासायिनक आिण �ाथिमक घटक – �कल्प
जीवाणूंसंदभ�तील घटक.
स्थानाव�न गोळा केलेले
भूजलाचे, तळ्यामधील
आिण समु�ाच्या पाण्याच
नमुने
अ�स्त�वात असलेले
दुय्यम �ोतांकडून
जमीनीवरील आिण
िमळवलेली मािहती
पाण्यामधील वनस्पत
आिण �ाणी
dB(A) मधील ध्वनी
अभ्यासकालावधीमध्ये
पातळी
6 िठकाणी केलेली सतत
24 तासांची देखरेख
कृ षी आिण वनीकरण
�कल्पस्थानावरील नमुने
समथर ् असलेली घटके
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8

वाहतुकीची वदर ्ळ

वदर ्ळीची ती�त/प�त

9

जमीनीचा वापर

वेगवेगळ्या वगर्वारीसाठ
वापरलेली जमीन

10

सामािजक आ�थक
कंगोरे

11

भूरचना शास्�

स्थािनक लोकसंख्येच
सामािजक आ�थक
वैिशष्�े
या भागाची भूरचना

12

जलभूिवज्ञ

पाणी वाहण्याची प� , दुय्यम �ोतांकडून
ओहोळांचे �कार
, िमळवलेली मािहती.
भूगभर्जल वैिशष्
,
रीचाजर् आिण िडस्चाच
भाग

13

िकनारप�ी
वरील
हालचाल
आिण
मोफ�लॉजी

लाटा, �वाह िकनारप�ीची दुय्यम �ोतांकडून
मोफ�लॉजी (�ाणी व
िमळवलेली मािहती..
वनस्पती यांच्या स्व�प
रचने चे शास्)
,
समु�तळाची वैिशष्�े
आिण हालचाल इत्यािद

14

समु�ी
जीवांसंदभ�मधील
घटक

समु�ी जीवांची गुणव�ा
सू�मजीवांची लोकंसख्य
सागरी पय�वरणामधील
वनस्पती आिण �ाण
मासे, स्थलांतिरत �जात
आ�थक, मनोरंजनात्मक
मूल्य असणाय�म �जाती
इत्याि.

•

दुय्यम �ोतांकडून
िमळवलेली मािहती . (2011
चया जनगणन नुसार)
दुय्यम �ोतांकडून
िमळवलेली मािहती..

, दुय्यम �ोतांकडून
, िमळवलेली मािहती. आिण
�ाथिमक मािहती तीन
, िठकाणांव�न घे तलेले
, समु�ी पाण्याचे नमुने

�स्तािवत �कल्पाच्या आजूबाजूच्या पिरसरा , िवकासपूवर्
मापन क�न त्यावर

•

अभ्यासकालावधीमध्य
एकदा एका िठकाणाहू न
केलेले सव�क्
दुय्यम मािहतीवर आधािरत

आिण िवकासानंतर

आघातांचे

आधािरत व्याप्ती ठरवण्यात.

�स्तािवत जहाज तोडणी सुिवधा तसे , बहु उ�ेशीय ट�मनलसोबत इतर �स्तािवत उप�म

आिण

सध्या डॉकयाडर्मध्ये चालू असलेले कामकाज यांच्या आघातांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जे
लावलेले आहेत, ते खालील पय�वरणीय घटकांच्या मूल्यांकनावर आधािरत आह:
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o पय�वरणामध्ये घडत असलेल्या �त्यक्ष बदलाची 

, �ाबल् , वारं वािरता आिण

आघाताचा कालावधी.
o संवद
े नशीलता, मह�व आिण पिरणाम झालेल्या संसाधनांची अथवा बाधीत मुल.
•

EIA �कल्प गटाने(�करण 11) मध्ये उल्लेखकेलेल्या िविवध क्षे�ामधील तज्ञांनी
केलेले, सुचवलेले आिण आखून िदलेले आघात मूल्यांकन

आिण उपशमन उपाय हे

आधाररेखा

तसेच आघात अंदाजासाठी केलेल्या खास अभ्यासावर आधािरत आह.
1.10 अहवालाचे स्व�प
पय्वरण घात मुलयााकन अिािनयम 2006 व कयातीब सुाारणनुसार िण पय्वरण, वन व हवामान यदब
मा�ाबयान जाहीर कबलया जहाज तोडणी याडर 2010 माीब पय्वरण
घात मुलयााकन मागरदचरक
पु तीकनुसार या अहवाबाच व�प ह. अअयास क�ातीब (10 िक.मी. ि�ायच समािवषि अअयास क�)
पय्वरणी य
िण सामािजक व�पाची पायाभूत � सती अअयासण हा पय्वरण
घात मुलयााकनाचा हतु
ह. चाागलया व वााअ साभा य पिरणामााचा चोा घण ही पुआची पायरी
ह. पय्वरणीय व सामािजक
पिरणाम अजमावलयानातर कयानुसार
घातााच ापचमन व न घडवयाची ायरदारी घवून िवपिरत पिरणामााच
ापवमन िण बाभदायी पिरणामााची वाआ योजबबी ह.
1.10.1 �कलप �भािवह ेकप / सवरसााारण अअयास ेकप
पय्वरण, वन व हवामान यदब मा�ाबयाचया िनयमानुसार स�कलप ह�ीपासून 5 िक.मी. च क� िण यादर
कक� सानी िवून 10 िक.मी. ि�ायच क� ह अअयासासािी िनवडबब ह. �कलप सान ह कक� सानी ह.
पायाभुह पय्वरणतय अअयास
अअयास क�ायातीब पय्वरण व सामािजक व�पाचा
�सक तर व � सती यायायत मुबभुत � सती ही
कायरक�ाचा अअयास, �ासिमक तरावरीब मािहती साकबन, सव�कण, िनिरकण, अवबोकन, ापबबा असबबी
�का�वत दुययम ाािरत मािहती व िममाासा कयादी व�न िरिववयात बी ह.
1.10.2 अअयासाचा काबावात
पय्वरणाची पायाभुत पहाणी ही ऑकअोयर 2016 त िडसकयर 2016 या काबावाीत कबबी ह.
ववयक
�ासिमक माहीती दार हागामातीब कनय
�ीय
ोयीअअयास दाराीतून साकिबत माहीती दुययम माहीतीसािी पुरक
सभोवताबची हवा
वाज पाणी
िण माती या िवषयी क�ाची पहाणी व घअकााच िववबषण
िरबी.
करवयत ब.
1.10.3 कायर�णाबत
� तािवत यादराच पय्वरण घात मुलयााकन ह नवीन जअी याााकाम तसच कामकाजाचया अनुषागान कबब
ह. �कयक वळी � तािवत �कलपामुळ भूपषिीय व सागरी पय्वरणीय घअकाावरीब होणा-या साभा य
पिरणामााचा िवचार करवयात बा ह. अअयासाचया कायरपधदतीची चच् ाबबी ह.
पय्वरणिवेयक पायाभूह � सहत
भूपषिीय व सागरी पय्वरण घअकााच क�ीय सव�कण क�न अअयास क�ातीब पय्वरण िवषयक पायाभूत
� सती िरिववयात बी. कयाारीब दुययम माहीती साकिबत व पहाणी क�न सादर कबबी ह.
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भूपृरसतय पय्वरण
अअयास क�ातीब भूपषिीय पय्वरणा सायााी पायाभूत माहीती ााबीब घअका दार साकबीत कबबी
• हवामान चा �
• सभोवताबचया हवची गुणव�ा
• धवनी / वाज
• पावयाची गुणव�ा
• माती
• पय्वरणचा �
• सषअी िवजान
• भूगभर चा �
• जमीनीचा वापर िण भू अच्ादन
• सािनय भुगोब
भूपषिीय पय्वरणिवषयक पायाभूत � सती �करण 4 मधय िदबबी

ह.

ह.

साेरत पय्वरण
साेरत पाणयाचत ेुणवगा : ना कीन सॅदपकर दार िविवा ििकाणचया सागरी पावयाच नमुन घवयात
ब. सायााीत भौितक रासायिनक घअकााच िववबषण करवयात ब.
ेा्ाचत ेुणवगा : िविवा ििकाणचया सागरी पावयाच नमुन हान िवन �ॅय सॅदपकबग पधदतीन घवयात
ब िण कयााच िविवा भौितक-रासायिनक घअकाासािी िववबषण करवयात ब.
सामािाक हरावरतब असरिवेयक पय्वरण : सामािजक तरावरीब
�सक माहीती (बोकसा सा,
साकरता, यवसाय, सुिवाा, वैयकतीक सवा) भारतीय जनगणना 2011 नुसार घतबबी ह. हया माहीतीचया
िववबषणतून � तािवत �कलपाचा सामािजक तरावरीब
�सक पिरणाम पहावयात
बा. � तािवत
�कलपाचया 10 िक.मी. अअयास क�ावर सामािजक तरावरीब �सक सव�कण करवयात ब.
पय्वरण दकिरकि कायर�म :
�कलप काय्�्वत ालयानातर यादर, र त जोडणी सायााी पय्वरण दारा कायर�म हया अहवाबाचया �करण
6 मधय िदबबा ह. पय्वरण दारा कायर�म तसच अपवमनाचया ापायााची िबिनषपती कायर�म तसच
अपवमनाचया ापायााची िबिनषप�ी (कायरपधदती मोजमाप, वारावारता, ाब िनद�श् व अादाज प�कासह)
�करण 6 मधय िदबबी ह.
अिहिरकह अअयास :
जनसुनावणी पय्वरण घात मुलयााकन स2006 (सुाािरत) अिािनयमाअातगरत “अ” वग्तीब �कलपााचया
ववयकतनुसार � तािवत यादरासािी जनसुनावणी घवयात याब.
पय्वरण, वन व हवामान यदब
मा�ाबयान िदबलया वत� व अअीनुसार जनसुनावणीसािी तयार कबबा पय्वरण घात मुलयााकन अहवाबाचा
मसुदा िण ा�जी व सािनक मरािी भाषतीब सािक त अहवाब महाराष् �दुषण िनया�ण माडळाकड सादर
करवयात याब. हया सायााी सिव तर माहीती �करण 7 मधय िदबबी ह.
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ा का मुलयांकन
िण
पगत वयव सापनाचक िनय ान :
ाोक ओळाुन �ासिमक जोाीमच िववबषण करवयात ब ह. यावर ाािरत �ितयाााचा ापाय दहणून
जहाज तोडणी, जहाज दु� ती, तब सााडबवाड यातीब अपघात िण नैस�गक प�ीचा िवचार क�न प�ी
यव सापनाच िनयोजन कब ह. िचवाय अगनीवमनाच ापाय �करण 7 मधय िदबब हत.
�कलपाचक िायदक :
भौितक
िण सामािजक सुाारणा, रोजगार सुसााी स
िदबब हत.

िण �कलपाच अ्य �कयक िायद �करण 8 मधय

पय्वरणाचक िकिायहत िववबकेण :
�करण 9 तधय �कलपािवषयी पय्वरणाच िकिायती िववबषण िदबब

ह.

पय्वरण वयव सापन िनय ान :
पय्वरण यव सापन िनयोजन दहणज चाववत िवकासाची गु�िकलबी असुन सा-या पय्वरण
घात
मुलयााकनाच िबीत
ह.
हया दार साभा य जान
घातााचया ापचमनाच घअक सामावबब
हत.
ापचमनाच घअक �करण 5 मधय िवभागवार िदबब
हत. पय्वरण दारा
रााडा �करण 6 मधय
िदबबा ह. हिरतप�ा िन�मती िण ापवमन घअकााचया कायरवाहीसािी जयायदार सा साकमक या�णा �करण
10 मधय िदबबी ह.
सारांक
िण अनुमान :
� तािवत �कलपाचा सारााच

िण अनुमान �करण 11 मधय िदबब

कायररह सलबाेारांचत माििहत �करण 12 ममयक िदबकबत
�करण 1 : पिरचय
�करण 2 : �कल्पाची मािहती
�करण 3 : पय�यांचे िवश्लेषण
�करण 4 : पय�वरणाची आधाररेखा
�करण 5 : संभाव्य पय�वरणीय आघात आिण उपशमन उपाय
�करण 6 : पय�वरण देखरेख कायर्�म
�करण 7 : अितिरक्त अभ्यास
�करण 8 : �कल्पाचे फायदे
�करण 9 : पय�वरणीय िकफायतशीर खच�चे िवश्लेषण
�करण 10 : पय�वरण व्यवस्थापन िनयो (EMP)
�करण 11 : सारांश आिण िनष्कषर्
�करण 12 : सल्लागारांची �ेयनामावल
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�करण 2: �कल्प वणर्
2.1 पिरचय
या �स्तािवत �कल्पामधील बहुउ�ेशीय ट�मनल तीन �कारच्या सुिवधा पुर. सुिवधा आिण तपशील खाली
िदलेले आहेत:
अ) मालवाहतूक
लहान जहाजे आिण कमाल 4 मी �ाफ़्ट असलेले बाजर् वाप�न या ट�मनलपासूनते नांगरलेली मोठी जहाज
आिण जवळपासची समु�ी बंदरे यांमध्ये छो�ा जहाजांनी न -आण क�न (फीडर सपोटर ) मालवाहतूक करण्यात
येईल. या ट�मनलव�न बॉक्साई , जांभा, कोळसा, आिण खते , ऊसमळी इत्यािद मुक्त गोणी मध्येतसेच
मालवाहतूक नेण्याची योजना आह. या ट�मनलव�न एकूण मालवाहतूक �माण दरवष� कमाल 2 लाख टन
(0.2 दशलक्ष  ) इतके केवळ असेल. ट�मनलकडे बॉक्साईट खिनज िनय�तीकिरता कस्टमची अिधसूचन
�ाप्त आह.
य) जहाज दु�स्ती
या ट�मनलवर सुक्या गोदीच्या वापरासह जहाज दु�स्ती काम करण्यात . 75 मी लांबीची आिण 5 मी
�ाफ्ट असलेली लहान जहाज, बाजर , टग, सप्लाय व्हेसल्स इत्यािद या फ्लोिंटग �ाय डॉकवर आणण्यात
. हा �ाय डॉक महाराष्� सागरी मंडळाकडून भाडेप�ीवर मंजूर केलेल्या जलक्षे�ावर वापरण्यात.
गरजेनस
ु ार जहाज दु�स्तीची कामे केली जाती. �त्येक वष� साधारणपणे24 ते 30 जहाजांची कामे करण्यात
यत
े ील. मालवाहतूक आिण जहाजदु�स्ती कामासाठी महाराष्� सागरी मंडळाकड एकूण 3500 चौरस मीटर
जलक्षे� भाडेप�ीवरघेण्यात य.
क) जहाज तोडणी सुिवधा
महाराष्� सागरी मंडळासोबत केलेल्या करारामधील मालवाहतूक आिण जहाज दु�स्तीसाठी आधी वापर
घे तलेल्या  जलक्षे�ाजवळ एक स्वतं� क्षे� तयार क�न 150 मी. लांबीच्या आिण 5 मी �ाफ़्टच्या लहा
जहाजांची जहाज तोडणी सुिवधा िनयोिजत करण्यात आली आह. �स्तािवत जहाज तोडणी सुिवधेच्य
वापरासाठी महाराष्� सागरी मंडळाकडून अिधक 5000 चौरस मीटर जलक्षे� भाडेप�ीवरघेण्यात य. या
जहाज तोडणी सुिवधेमध्ये वष�ला साधारण10/15 जहाजे / बाज�स सुटी क�न मोडण्यात येती.
2.2 �कल्पचा �कार
� तुत �कलपाचा � ताव (िवभाग 1.2 मधय िदबलया नुसार) पय्वरण
घात मुलयााकन अिािनयम 2006
चया वगर य (पोअरन िण हायरर) नुसार ाप�म 7 ( ) मधय अातरभूत होतो हया �कलप सुिवासािी रााय तरीय
पय्वरण घात मुलयााकन अिाकार गअाकडून (SEIAA) रााय िवचषज अाकन सिमतीन मा्यता िदबलया
अअी व चस� (TOR) नुसार कबलया पय्वरण घात मुलयााकन अअयासावर ाािरत पय्वरण िवषयक पुवर
परवाना ववयक ह. विरब � तािवत ाप�म िकनारी िनयमन क� 1 य , 3 िण 4 य िवभागात यत
असलयान िकनारी िनयमन क� अिािनयम 2011 नुसार �कलपाबा िकनारी िनयमन क�ाचा परवाना ववयक
ह. � तावाचा महाराष् िकनारी क� यव सापन अिाकार गअाचया 115 यैिकीत (िवषय � 47 िदनााक
17.01.2017) िवचार हो ब ितव�ानुसार �कलपाची िकनारी िनयमन क�ाचया दषअीन महाराष् रााय तरीय
पय्वरण घात मुलयााकन अिाकार गअाकड (SEIAA) िचिारस करवयात बी ह.
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2.3 �कल्पाचे िठकाण आिण स्थ
�स्तािवत स्थानहे सव्ह�. 41 & 42, िहस्सा न. 18 & 19/1, काताळे गाव , (जयगड खाडी) , तालुका ,
गुहागर, िजल्ह- रत्नािगर , महाराष्� येथे 17017’24” N अक्षां िण 73016’36” E रेखांशवर वसलेले
आहे . (संदभर- टेबल 1-1 �करण 1)
�करण 1 मधील आकृ ती 1.1 आिण 1.2 मध्ये �कल्पाचे स्थान नकाशामध्ये दशर्वण्यात आ.
�कल्पस्थानाचे छायािच� पिरिशषI मध्ये देण्यात आलेले आह.
�कल्पाचे स्था(शास्�ी नदीवरी) जयगड खाडीच्या अंतगर्त कालव्यांमधील उ�र बाजूवर काताळे गावामध
आहे . ही जागा जयगड बंदर �भागच्या वरच्या बाजूल3 सागरी मैल आिण खाडीमुखापासून 4 सागरी मैलांवर
आहे . सध्या असलेल्या खाडीला जयगड बंदर �भागपासूनते �कल्पस्थानपय�त ओहोटीच्या वेळीद
7
मीअर इतकी खोली उपलब्ध आह. �कल्पस्थानावर खारफुटी नाह. �कल्पस्थानाब�ल इतर मािहतीटेब 21 मध्ये देण्यात आलेली आ.
टेबल 2-1 �कल्प स्थळाचा तपश
अ. �.

तपशील

सिवस्त तपशील

1

स्था

काताळे (जयगड खाडी) , ता. गुहागर , िज.
रत्नािगर

2

जवळील रे ल्वे स्टे

सावड� (40 िक. मी.)

3

जवळील िवमानतळ

कोल्हापू, पणजी

4 जवळील बंदर

जे. एस. डब्ल्. आिण आं�े बंदर

जोड रस्त

राज्य महामागर 05 हा सावड� जवळ राष्�ीय
महामागर्66 ला �कल्पाशी जोडत

अक्षा

17017’24” N

7 रेखांश

73016’36” E

5
6

2.4 उपबबा सुिवाा
अ� तकवात असबलया यादर �कलपात माब याज�समधय ातरिवणारी एक जअी ापबबा ह. ज हा हवामान
ा�म असत त हा ती कायररत असत.
िकना-यावर काही योबाड िण मुकरग यॉया तयार हत. ही एच एि यसवून घवयाच काम �गती तरावर
ह. िजलहा
रोगय अिाका-यान सामत कबलया अॉयबअ सुिवाा व सााडपावयाची सुिवाा �कलप सळी
कायररत ह. ्ोअ िायर एकसअागिवचर, िायर होज िण िड बवर चाबणार पावयाच पाप �कलपा सळी
िवून अ�गनचमन यव सा ापबबध् कबबी ह. वहातूक यव ससािी ्क साराी जड वहान, डापर, ्कअर
्ाबीा कयादी वहान ापबबा हत.
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कृहत 2.1 अ� हकवाह असबकलया ाकटतचक छायािचप
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कृहत 2.2 अ� हकवाह असबकलया ाकटतचक रकिांकन
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2.5 सुगमता आिण सुलभता (संदभर ् अट �मांक 4)
2.5.1 सुलभता
�स्तािवत �कल्पाचे स्थ(शास्�ी नदीवरी) जयगड खाडीच्या अंतगर्त कालव्यांमधील उ�र बाजू
काताळे गावामध्ये आह. हे स्थान  रत्नािगरी शहरापासू 72 िकमी आिण िचपळू ण शहरापासून 52
िकमीवर आहे . �स्तािवत �कल्पस्थान  राज्य महामा. 105 (तवसाळ-आबलोली) ला 9 मी. �ं द
रस्त्याने जोडलेले आ. ही जागा जयगड बंदर �भागच्या वरच्या बाजूल3 सागरी मैल आिण
खाडीमुखापासून 4 सागरी मैलांवर आहे . �कल्पाचे स्थानहे मुंबईकडे जाता
मुंबई गोवा राष्�ीय
महामागर् . 66 (जुना �. 17) ला मुंबईकडे जाताना 42 िकमीवर असलेल्या सावड� येथे आिण
गोव्याकडे जाताना 52 िकमीवर असलेल्या िनवळी येथे जोडलेले आह. �कल्प स्थानापासू
40
िकमीवर कोकण रे ल्वेचे सावड� रेल्वे स्थानक . �स्तािवत �कल्प स्थानाव
175 िकमीवर
कोल्हापू, 295 िकमीवर गोवा आिण 310 िकमी अंतरावर मुंबई अशी जवळची िवमानतळे आहेत.
कृहत 2.3 अ� हकवाह असबकबा प िच र हा
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2.5.2 नौवहन सुलभता
या ट�मनलवर येणाय� जहाजांची कमाल खोली
5 मी. इतकीच असेल. साधारण भरतीच्या वेळी
वाळू दां�ामध्ये समु�मुखाशी 6 मी. इतकी खोली उपलब्ध आह. वाळू दां�ानंतर लगच
े जयगड बंदर
�भागमध्ये 12 ते 14 मी.इतकी पाण्याची खोली आहे आिण नंतर जयगड बंदर �भाग ते �स्तािव
�कल्पस्थानपय�7 मी. इतका खोल नदीचा �वाह आहे .
�कल्पस्थानकडे जल मा�गकेमधूनयेत असताना मागर्दशर्न करण्यासाठी पायलट बोट उपलब्
देण्यात येई. जहाजे �कल्पस्थानी आल्यानंतर धक्क्यावर बांधून घेण्यासाठी मूरींग बोट्
क�न देण्यात येती. �कल्पस्थानवर जहाज ढकल , ओढू न योग्य िठकाणी आणण्यासाठी मूरींग बो
अथवा उथळ पाण्यामध्येखेचून आणण्यासाठी एक टग बोट पुरवण्यात .
कृहत 2.4 �कलप सानाचत छायािचपक
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2.5.3 सुगमता आिण सं�ेषणाच्या सुिवधा
सवर् बंदर कायर्स्थळांवर उद्घोषणा �णाली उपलब्ध क�न देण्या. बंदर ट�मनलच्या कायर्क
आिण पिरणामकारक काय�साठी िवश्वासू आिण पुरेश्या संदेश वहन सुिवधांची आवश्यकता अ.
साधारणत: बंदर आिण बाहेरील जग , ट�मनलमध्ये आिण त्याचबरोबर िजथे बंदर कमर्च , कस्टम
अिधकारी बसलेले आहे त अशा इतर िठकाणांसोबत संदेश वहनांची आवश्यकता असत. या
आवश्यकता पूणर् करण्यास , ज्यामध्ये दूरसंच , फॅ क्स मिश , िबनतारी यं�णा , संगणक इत्यािद
संदेश �णाली उपलब्ध क�न �ावी लागे. हे घटक इथे सिवस्तरपणे मांडण्यात आले आह.
�कल्पस्थानावर बीएसएनएलचेटेिलफोन तस , व्होडाफो , आयिडया यांचे दूर�मण य�
ं णा उपलब्ध
आहे .
2.6 �कल्प आराखडा
सवर् बंदर सुिवधा या संपूणर्पणे खाजगी जमीनीवर िवकिसत करण्याचा �स्ताव असून सवर् पाय
सुिवधा जसे की, व्यवस्थापकीय इमार, बॅकप जागा, गोदामे, �क ट�मनल भाग, इत्यािद सवर् कंपनीच्
च्या मालकीच्य2.90 हेक्टसर(साधारणपणे 7.25 एकर) जिमनीवर िवकिसत करण्याचा मानस आह.
बंदर िवकासाचा भाग म्हणू , रस्ता जोडणीव्यितरीक्त काही अिधक पायाभूत सुिवधांचा िवकास करा
लागेल. रस्ते िवकासामध्ये �कल्प स्थानापासून ते राज्य महा 105 हे आधीच िवकिसत झालेले
आहे त. यापैकी काही पायाभूत सुिवधांचा िवकास हा बंदराच्या जवळ करावा लागे. त्यामुळ , �स्तािवत
बंदराच्या आजूबाजूला पुरेसा बॅकप भाग आिण इतर जिमन संसाधने संपािदत करण्यात आलेली आह.
यांना एकि�तपणे पूरक स्थान(साईट्) असे संबोधण्यात आले आहे आिण या संपूणर् बंदर पायाभू
सुिवधांचा भाग असतील. ही पूरक स्थाने(साईट्) आिण सुिवधा खालील गोष्टींचा िवका
करण्यासाठी वापरल्या जात:
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•
•
•
•
•
•
•
•

गोदामे
बंदर सािमलीकरण सुिवधेच्या अंतगर्तयेणारी स्थ
�क ट�मनल
औ�ोिगक कामासाठी 25 HP 3-phase 415 V िव�ुत उज� पुरवठा आिण व्यावसाियक
कामासाठी स्वतं�25 HP 3 phase 415 V िव�ुत उज� पुरवठा सबस्टेशन
बंदर चालकांसाठी िनवासस्थाने
व्यवस्थापकीय आिण इतर सुिवधा जसे , जल संवधर्, हिरतप�ा इत्यािंदसाठी बंदर बॅकप भ.
जहाज तोडणी �क�
जहाज दु� ती सुकया गोदीचया सुिवासह

आकृती 2.5 मध्ये  जहाज तोडणी �भा , बंदर भाग , गोदामे इत्यािंदच्या स्पष्ट सीमा दशर्वणारा
आराखडा दशर्वलेला आह. नमूद केल्या�माणे बंदर कायर् करण्यासाठी आवश्यक िविवध ट�
इमारती यांचे संकल्पनात्मक आकार आिण स्थान या �स्तािवत बंदर िवकासामध्ये दशर्िवण्यात
आहे . भिवष्यामधील िवस्ताराचा िवचार क�न या इमारतींसाठी तात्पुरत्या जागा �स्तािवत क
आलेल्या आहे. टॆ बल 2-2 मध्ये �कल्प जमीनीचा उपयोग मांडलेला आ.
2.6.1 जहाज तोडणी सुिवधेसाठी संकल्पनात्मक आराखडा िनयोज
�स्तािवत जहाज तोडणी सुिवधेसाठी आराखडा िनयोजनची संकल्पना मांडण्यास , आवश्यक बाबी
जसे की , साठवणूक गोदामे , खुले साठवणूक जागा , कामगारांसाठी सुखसोयी सुिवधा , िपण्याचे पाणी
आिण आरोग्यसुिवध , सांडपाण्याचा िनचर , अ�ग्नशमन �णाली इत्यािद आखलेल्याआ. यावर
आधािरत, �स्तािवत �कल्पस्थानाच्या भागामधील अनुकूल िठकाणे शोधण्यात आली , िजथे या
सुिवधांचा िवकास करता येऊ शकेल.

टेबल 2-2 युनायटेड डॉकयाडर ्च्या काताळे बंदरासाठी जमीनीचा �स्तािवत व
अनु.
�.

जमीन वापर िनयोजन

अनु. �.

1

�शासकीय इमारती

4

2

कमर्चारी इमारत/िनवासस्थान

5

3

बंदरासाठी पाक�ग भाग

6
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भिवष्यामधील िवस्तारासाठ
जागा
सरकारी अिधका-यासाठी
(कस्ट) इमारती/शेड
उघडे क्षे(स्टॉकयाड)
नं. 1 & 2
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आकृ ती 2-5 �कल्पाचे �स्तािवत संकल्प पुआतब पानावर
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2.7. ािाा ह सणत �कलप
जहाज तोडणीच िविवा ा�च समािवषि कबब

हत त ााबीब �माण

2.7.1. 150 मी लांबीच्या आिण5 मी खोली असलेल्या लहान जहाजांसाठी जहाज तोडणी सुिवधा
महाराष्� सागरी मंडळा सोबत केलेल्या करारामधील मालवाहतूक आिण जहाज दु�स्तीसाठी आधी वापर
घे तलेल्या जलक्षे�ाजवळच एक स्वतं� क्षे� तयार क�न 150 मी. लांबीच्या आिण 5 मी खोलीच्या लहान
जहाजांची जहाज तोडणी सुिवधा िनयोिजत करण्यात आली आह. �स्तािवत जहाज तोडणी सुिवधेच्या वापरासा
महाराष्� सागरी मंडळाकडून अिधक 5000 चौरस मीटर जलक्षे� भाडेप�ीवरघेण्यात य. या जहाज तोडणी
सुिवधेमध्ये वष�ला साधारण10/15 जहाजे / बाज�स सुटी क�न मोडण्यात येती.
जहाज तोडणी कामकाजाच �ासिमक घअक ााबीब �माण हत
• जहाज िकना-याबगत णावयाच क�.
• बोााडी सािहकय व बअसािी ाुब सािा क�.
• मिचनरी सािी सािा क�.
• िव ुत सािहकयासािी सािा क�
• ाोकदायक सामानासािी सािा क�
• सािकणर, िम सामानासािी सािा क�
• माब हाताळणीसािी �न, कवचस . ापकरण
• वापराचया जागा (कामगारााना िव ााती कक, कपड यदबवयासािी जागा .)
• काय्बय व अ्य मारती
जहाजांना िकना-याच्या अगदी जवळ बांधून ठेवण्यासाठी एकू 4 िकना-यावरील खुंटे स्थािपत करण्यातयेत.
सुटे करण्यासाठी येणारी लहान जहाजे आिण बाज�स या ट�मनलच्या उथळ पाण्यामध्ये खेचून घेण्यात .
जहाज तोडणी सुिवधेसाठी स्वतं� 5000 चौमी जलक्षे� वापरण्यात य. सुटे करण्याच्याहेतूने उथळ पाण्य
आणल्यानंतर जहाजाच्या मागील बाजूला एकू2 मूिंर बोया ठेवण्यात येती.
िकनारी खुं�ांव्यितरीक, आवश्यकता पडेल तेव्हा आिण तसे जहाज जवळ ओढण्यास 3 िंव ची यांि�क
सुिवधा िकना-यावर वापरली जाईल. एक 30 टन क्षमतेचा वजनकाटादेखीलयेथे उभारण्यात य.
जहाज जयगड बंदराबाहे र समु�ात असताना जहाजावर काही धोकादायक सामान आहे का याची काटेकोर
तपासणी केली जाईल. धोकादायक सामान असलेल्या जहाजाला बंदर �भागामध्ये �वेश करण्यासाठी परवान
नाकारण्यात येई. बाहे रील नांगरणीमध्ये तपासणी क�न झाल्या नंतर जह , खाडीमध्ये �कल्पस्थानाच्या
आणण्यात येईल आिण जहाज बोयावर ठेवण्यातये. �दूषणावर संपण
ू र ् िनयं�ण ठेवण्यासाठी जहाजांची पुन्
एकदा तपासाणी केली जाईल.
उवर्िरत इंधन आिण वंगणतेल यांना एका स्वतं� स्लज टाकीमध्ये अथवा �ममध्ये जमा करण्यात येई
त्यानंतर ते िकनाय�तवर पंपा�ारे उतरिवण्यातये. त्यानंतर ते सुरिक्षत िवल्हेवाटीसाठी मध्यवत� �ि�या
यांच्याकडे हस्तांतिरत करण्यासाठी �म अथवा हलवता येण्यासारख्या टाकीमध्ये गोळा करण्य. जहाजांचे
टाकी स्वच्छ धुवुन कोर�ा करण्यात ये.
जहाजावरील घन कचरा वेगळा गोळा करण्यात येईल आिण िवल्हेवाटीसाठी िकनाय� वर आणण्यात य.
खाडीमध्ये आिण िकनाय� वर �दूषण टाळण्यासाठी संपूणर् आिण जास्तीत जास्त काळजी घेण्या. काम
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सु� करण्यापूव� �दुषण िनयं�ण संस्थांना अजर् करण्यात येईल आिण जहाज तोडणीसाठी पय�वरण परव
घेण्यात येई.
2.7.2 जहाज तोडणी �ि�ये चे तपशील
जहाज �ि�या दहणज वापरात नसबलया योअीचा साागाडा वा

कतीयाा भागारासािी व

िवलहवाअीसािी सुअा करण होय. ाककयावर ककवा सुकया गोदीमधय जहाज सुअ करवयामधय कयातीब या�णा व
ापकरण याहर काआण तसच पायाभूत रचना कापण अचा िविवा यायाचा समावच असतो.
रचनाकमक गुातागुात
हानाकमक काम

िण पय्वरणीय, सुरका व

जहाजाची

रोगय िवषयक यायाचा समावच असलयान जहाज तोडणी ह

ह.

जहाजे पाण्यामध् , जिमनीवर (सुकी गोदी) आिण पाणी-जमीन यांच्यामध्य(बीचींग पधदती) सुटी करता येऊ
शकतात. टेबल 2-3 मध्ये या तीनही प�तींची व्यापक तुलना देण्यात आलेली , तसेच �स्तािवत जहाज
तोडणी कारखान्यामध्ये वापरण्यात य-या प�तीला हायलाईट करण्यात आलेले आह.
टेबल 2-3 �स्तािवत जहाज तोडणी प�त
जहाज तोडणी प�त

पाण्यामध्य

पायाभूत सुिवधा

बोया, Quay
side
[मनुष्य िन�म]

पायाभूत सुिवधेसाठी
वापरलेली ऊज�

मध्यम

पय�वरण �भाव

समान

धोका

समान

�ाय डॉकवर
�ाय डॉक
[मनुष्य िन�म]
�चंड
(स्टील इत्याि
वाप�न �ाय
डॉक बनवणे.)

पाणी आिण
जमीन दोन्हीकड

भरतीओहोटीमधला
मोठा फरक
असलेला समु�
िकनारा [नै स�गक]
काहीच नाही
(भरतीओहोटीची
ऊज�
नै स�गकरीत्या
उपलब्ध आह)

युनायटेड डॉकयाडर ् येथे �स्तािवत जहाज तोडणीची प�त
समु�िकना-यावर जहाज हे स्व:च्या शक्तीने अथवा बाज�सकडून ओढत आणले जा. अशाप�तीने उथळ
पाण्यामध्ये आणलेले जहाजहे अचल अवस्थेमध्येनेलेजाते आिण त्यानंतर सहसा ते परत तरंगू शकत.
त्यानंतर उथळ पाण्यात आणलेले जहाज ए केका भागानुसार सुटेकेले जाते आिण पुढील कापणीसाठ
कारखान्यामध्ये आणले जा.
युनायटेड डॉकयाडर ् येथे जहाज तोडणी �ि�येमध्ये पुढील �: उप�म केले जातील:
जहाजाचे सव�क्षण कर : घातक सािहत्याची संभाव्य िठकाणे लक्षात घेऊन जहाजाच्या िविवध भागांना श
त्यांना समजून घेणे आिण त्यानुसार कामाचे िनयोजन कर. इंधन , तेल , आिण इतर �व्ये आिण ज्वलनशी
सािहत्य बाहेर काढण. ही �ि�या जहाज तोडणीमध्ये सतत सु� राहत. जहाज मोडण्यासाठी आिण कमर्चाय�◌्च्
सुरक्षेची खा�ी करण्यासा(हॉट वकर) वे�ल्डग परवाना तपासला जाई.
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उपकरणे काढणे : सु�वातीला िफक्चस , नांगर , साखळ्या आिण इतर लहान उपकरणे काढण्यातयेत.
पुनव�पर करतायेण्याजोगे(उदा. इंिजनाचे भाग) हे जसे सुगम होतील तसे काढले जातील. पुनव�पर सािहत्य आिण
उपकरणे ही भंगार सुिवधेकडू न थोडाफार साफसुफ क�न िंकवा अिजबात काहीही न करता �त्यक्ष िव�
काढली जातील. जहाजांचे पंखे देखील काढू न घे तले जातील त्यामुळे जहाज उथळ पाण्यामध्ये ओढून घेता य.
एस्बेस्टॉस कंटेिंनग मटेरी (ACM) आिण पॉली�क्लिरनेटेड बायिफनाईल्(
PCB) कंटेिंनग
मटे रीअल काढू न त्याची िवल्हेवाट लावण: कटलाईनमधून एसीएम काढू न घे तले जाते , जेणेक�न जहाजाचे
मोठमोठे भाग काढता येतील. साधारणपणे सव�त जास्त एस्बेस्टॉस हे इंिजन �ममध्येअसते आिण त्
काढायला खूप वेळ लागतो. पीसीबी मटेरीअल देखील काढू न कापली जातील.
कापणीसाठी पृष्ठभाग तयार करणे: एस्बेस्टॉस आिण पीसीबी काढल्यानंतर रंग काढून टाकण्यात .
काढायला अवघड आिण संभाव्य िवषारी सािहत्यामुळे  ि�ट ब्ला�स्टगमुळे िविशष्ट कटलाईन तयारी
आवश्यक असू शकत.
धातु कापणी : कापणीच्या टप्प्याम, वरील डे क, सुपरस्�क्चर आिण िसस्टीम्स सव�त आधी कापल्या .
त्यानंतर मुख्यडेक आिण खालीलडेक कापले जात. धातु कापणी ही मुख्यत्वे हाताने ऑ�क्सजन फ़्य
किंटग टॉच�स वाप�न केली जातात परंतु(लोखंड नसलेल्या धातुंसाठ) करवती आिण छेद यं�णा देखील
वापरली जाऊ शकते. सवर्साधारणपण , जेव्हा जहाजाचे मोठे भाग कापले जाता , तेव्हा ते �ेन(यारी)ने उचलून
जिमनीवर आणले जातात. ितथे त्यांचे िजथे भंगार पाठवण्यातयेणार आहे त्यांच्या आवश्यकतेनुसार िव
आकार आिण �माणामध्ये तुकडे केले जाता. कापणी चालू रािहल्यानंत , जहाजाचे वजन कमी होते , आिण
उरलेला भाग वर तरं गू लागतो , त्यामुळे पाण्यामधील भाग उघडा पडत जा. जहाजामधील साचलेल्या पाण्याच
(िबल्ज वॉट) चे नमुने घे तले जातात आिण ते योग्य प�तीने सोडले जात. सव�त शेवटी उरलेला भाग बाहेर
िकनाय�जवर ओढू न कापला जातो.
भं गाराची िवल्हेवाट अथवा पुनव�पर: भंगार धातु , स्टी , अल्युिमिनय , तांबे , तांबे िनकेल धातुंचे िम�ण ,
आिण इतर कमी �माणामध्ये असलेले इतर धातु हे वगर्वारीनुसारवेगळेकेले जातात आिण रीमे�ल्टग फम
अथवा भंगार धातु दलालांना िवकले जातात.
िकमती धातु : इले�क्�क केबलमधील तांबे जे इतर -धातु सािहत्यासोबत एक� केलेले असते ते �ेडसर् अथव
सेपरेटसर् वाप�न परत िमळवता येत. �ेडसर्मध्ये धातुचे कण आिण-धातुंचा मऊकण असे खडीसारखे िम�ण
तयार होते. या िम�णामधून चुंबकीय सेपरेटसर , हवा िफरवणे , सेपरेटर कॉलन आिण शेकर टेबलसारखी साधने
वाप�न धातु वेगळे केले जातील. घातक सािहत्य आिण इतर कचरा यांच्यासह ज्या सािहत्याचा पुनव�पर क
जाणार नाही अशा सािहत्याची लागू असलेल्या कायदे आिण िनब�धानुसार िवल्हेवाट लावली ज.
पुनव�पर : इंिजन , ऑ�क्झलरी िडझेल मोटस , पंप , िंवचे , �ेन , रडार आिण इलेक्�ॉिनक उपकरणे यांचा
�त्यक्षपणे पुनव�पर करता येऊ श. टू ल् , सहाय्यकार , िदवे , टीव्ह , फॅ क्स मिश , रेडीओ , टेबल , बेड ,
फ्लूरोसंट �ु , िकचन िफिंटग बेंच , दोर , कपाटे , केबल , सजावटीच्या प्ला�स्टक शीट्स इत्यािद
िव�ेत्यांना िवकता येऊ शकता.
िा जन, ऑ�क बरी िड ब मोअर, पापस् , कवचस् , �न, रडर िण ब�क्कब ापकरणााचा सअ पुनव्पर होतो.
ापकरण, िदव, अयब, फबोरोसाअ अयुबस, यकच, दो-या, वायर . गोषअाची याजारात पुन�वि� होत.
जहाज तोडणी कामामधय जहाज तोडणीच िनयोजन पधदतचीरपण कबब असत. कयात कामगारााचया
सुरिकततचा व रोगयाचा िवचार कबबा असतो. जहाज तोडणी �ि�यच अ प ााबीब �माण
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Illustration of Shipbreaking survey

Illustration of worker salvaging
equipment
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Removing Hazardous Material
(Ship's piping coated with asbestos)

Illustration of worker scrapping ship
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आकृ ती 2-6 जहाज तोडणी उप�माचा फ्लो चाटर

2.7.3 जहाज तोडणी सुिवधेसाठी आवश्यक पायाभूत आिण इतर सुिवधा
भाग 2.1 (c) मध्ये नमूद केल्या�माणे काताळेयेथील �स्तािवत जहाज तोडणी याडर् 150 मी लांबीची आिण
5 मी �ाफ्ट असलेली लहान जहाजे हाताळे.
जहाजांचा आकार, घेतलेल्या जहाजांची संख् , वाचवलेले आिण टाकाऊ सािहत्याची साठवणूक आिण वाहतूक
या सव�चा िवचार करता खालील पायाभूत सुिवधांचे िनयोजन या िठकाणी करण्यात आलेले आह. �स्तािवत
जहाज तोडणी सुिवधेसाठी िवकिसत करत असलेली ही पायाभूत सुिवधा सामािजक आिण पय�वरण घटकांवार
कमीतकमी आघात करणारी आिण त्याचवेळी कमाल आ�थक फायदा देणारी असावी असा िवचार क�न
बनवण्यात आली आह.
ािाा ह सणतसासत बाेणारत यंप सामु�त
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

कवचस
जबद यान
तारच दोरााड
क या
यु चॅककब
ाुा�ा
तोडणी या�

46 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

2.7.4 जहाज तोडणी याडर ्चा आकार
एकू ण 29030 चौरस मीटर (साधारण 7.25 एकर) इतकी जमीन कंपनीच्या मालकीची असून त्यामध्ये महारा
सागरी मंड्ळासोबत झालेला बहुउ�ेशीय ट�मनलचा करार सामील आह. 3500 चौरस मीटर जलक्षे� महाराष
सागरी मंड्ळाकडून कंपनीला मालवाहतूक हाताळणी आिण जहाज दु�स्ती कामासांठी बहुउ�ेशीय ट�मनल साठ
देण्यात आलेला आह. हे जलक्षे� िन�श्चत करण्यात आलेले असून महाराष्� सागरी मंड्ळासोबत के
करारामध्ये अंतभूर्त करण्यातआलेले.
कंपनी कडू न अिधक 5000 चौरस मीटर इतके जलक्षे� आि 140 मी. इतक्या िकनारालांबीसाठी सागरी
मंडळाकडे जहाज तोडणीसाठी िवचारणा केलेली आहे . या नवीन जलक्षे�ाचा हा भाग आधीघेतलेल् 3500
चौरस मीटर जल क्षे�ाच्या अगदी निजक. हे नवीन 5000 चौरस मीटर जलक्षे� कंपनीच्या मालकीच
असलेल्या िकनारप�ीच्या जमीनीलगत आ.
जहाज तोडणी सुिवधेसाठी वापरण्यात येणारा आधीचा 3500 चौरस मीटर लांबीचा जलक्षे� आिण �स्ताि
जास्तीचा5000 चौरस मीटर जलक्षे�हे दोनही भाग आकृ 2.7 मध्ये दाखवण्यात आलेले आ.
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आकृ ती 2-7 ािाा ह सणत �कलपाचक संकल्पनात्मक िच�
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आकृती 2-8 ािाा ह सणत ेकप
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2.7.5 ािाा ह सणत कामाहतब ा कक
पिरसरातीब वातावरणाबा व कामगारााना ाोकदायक व तुाचा सािा िण ाोकदायक कामाची माबीका
यामुळ जहाज तोडणी कामायायत अनकदा नाराजी यकत होत असत जहाजाचा
कार
िण
�कारानुसार भागारात यणा-या जहाजाच कमाब वजन 2000 अन असुन कयाचा 70 अकक भाग हा िचस,
कॅडिमयम, �ोिमअम, ज त असबलया रागान रागिवबब पोबाद असत. जहाजामधय अ्य घातक
कचरा, पी सी यी युकत रागाच कपच, काही हजार िबअर तब, वागण, �ीज . समावच असतो.
अँकसरमधय हजार अनापय�त िचलबक राहीबब तब असत. यसब िनयमानुसार हया सवर व तुना घातक
कचरा अस सायोाब जात.
ााबीब तककयामधय कामकाजा दरदयानच कामगाराना होणार
सवरसामा्य ाोक िदबब हत.

जार, रोगराा, जा व मकयु अस

टकयब 2.4 ािाा ह सणत कामाहतब संभावय ा कक
िह� अपघाहत ा कक
ग व िोअ : ाक िोअक व ावाबा�ाही व�न पडणारी व तु दळण.
पदासर .
अवजड व तुामधय िचरडण.
गतीमान व तुवर दळण.
अवजड व तुची हाताळणी जहाज तोडणी यादी त जागतीब ऑकसीजन कमतरता सुरका
कामातीब अपुरा मागर.
िनद�च व साानााची कमतरता.
ा ककदायक व हु
ॲसयसअॉस िाययर व ाुळ

पीसीयी

िण पी हीसी (ज्तलनशील त्रु)

जड व िवषारी ाातु (िचस, पारा, कॅडिमअम, वलडागचा ाुर
तााय, ज त .)
सक�ीय ाातुमय पदासर ( ट्रायब्युट�न इ.)
यॅअरी व अगनीचमकाच �ावण

अ सीर सक�ीय सायुग (�ावक)

दाययुकत गॅस िसकबअसर
भौिहक ा कक
वाज धवनी
कापन
अित तपमान
�काचमानतचा अभाव
यांिपक ा कक
्क व वाहतुकीची वाहन
चॅकलस, हुक िण सााळया
वयाचिबत वापरातीब हकयार, करवती, �न, कवचस, यारी . ाचब िकबवयाची
�ाााडसर, कअाग हीलस
ापकरण
ाैिवक ा कक
िवषारी सागरी �ाणी व वन पती जीवन
पिरसर व मानसका पतय ा कक
चकावरीची पुन�कती, अवजड चारीिरक मानिसक ताण, मानवी नाकयातीब तणाव
िवण, एकाच �कारचया काअाळवावया
कामाची पुन�कती, अितिरकत कायरभार
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सवरसााारण का्ात
अपघात �ितयााक िण तपासणी पधदतीचा
सुरका व रोगय िवषयक �िचकणाचा अभाव
अभाव
िणयाणी �साग, �समोपचार व यचाव
कामाचया िनयोजनाचा अभाव
सुिवाााचा अभाव
औषाोपचार सुिवाा व सामािजक सुरकचा
ापचार पधदतीतीब अभाव
अभाव
जहाजाचया रचनत सबगन असबलया अ्य अाकावू व तुचा तपचीब अयब ना. 2.5 मधय िदबबा

ह.

टकयब 2.5 ािाा ह सणत मातब अपकिेह व हू
टाकाा व हू
ािााामातब सान
ॲ्अी मनी
यॅअरी माीब िचचाच िम ाातू, सोलडसर
िम ाातूमाीब
घअक,
ाानाच
डय,
यिरिबयम
नौकानयनाची ापकरण
कॅडिमअम
यअकरग
िचस
कनकअसर कपकबग व यअकरग
अबुिरअम
िम ाातूमाीब घअक
ॲ्अीमनी सायुग
ग िवरोाक बा अीक, कापड व रयर
कॅडिमअम सायग
ु
यॅअरी, ॲनोड, नअ योलड
यॅअरी, रागाच �कार, रागाच
वरण कयब
्चुबवन, िचचाच गबा अ भरताड, जनरअर
िचवयाची सायुग
व मोअारी माीब घअक
रसिनक सायुग
जहाजाचया साागाडयावरीब राग

तपमापक, बााअ ििअाग, ब�क्कब ब हब
वीच, फबोरसकअ अयुय, अगनी चोाक या�णा,

पारा

िण सायुग

अाका

िचबकी ज त

अँक ब हब ािडकअसर
ॲनोड

काच सामान, कॅसॉड र अयुय व अ्य अब हीजन व कॉदपुअर �ीन
�भावचबी काचा
ाषणता िवरोाक, पषिीय सािहकय, धवनी
रोाक, ्चुबचन िचकअिववयाच काम पााप

ॲसयसअॉस

व हब

्चुबवन, हालवज व पााप बाान

माीब गॅ कअ.
िव िोअक अाका

व तू
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2.7.6 ािाा ह सणत कामाचा
घाह
जहाज तोडणी कामातीब िन�मत �दुषक ही �व�प, ाातूमय, वायुमय
िण घन�प असुन
कयााच अपिकत घात व िनयोिजत ापचमनाच ापाय अयब 2.6 मधय िदबब हत.
टकयब 2.6 �दुेकक, अपकिेह
घाह व उपकमनाचक उपाय
�दुेकक
घाह
उपकमनाचक उपाय
पी सी यी युकत व तु दहणज
रागाच कपच ािजनच तब, पी सी यी युकत व तूचा
पी सी यी पॉबीकबोरीनअड हाय्ॉिबक �व, तुअबब िनद�िचत ििकाणी सािा कबा
यायििनब कापा ाडस सायुग
बसक्ीक
कयबच जााब व अिाकत िवतरण
्चुबचन व बक्ीकब सुिवाकड िदबा जााब.
व तू, रयर िण बा अीक
17 स अकयर 2008 चया
अी यी अी ह जबचरासािी
ातरराष्ीय िनयमना नुसार
िती िवषाणू असून त
अी यी अी चा वापर �ितयािात
रोग�ितकार
चकतीवर
ाबबा असलयान
ता अी
अी यी अी ्ाय बयुअीब अीन
पिरणाम
करत,
ककि�य
यी अी ची चकयता नाही.
माजा नायू यािात होतात.
तसापी अी यी अी आळलयास
स तन �ावयााचया पुन�कपादन
अिाकत
िवतरकाकड
�णाबी ियघडिवत
सोपिववयात याब.
जहाजातून
तब
याहर जहाज तोडवयापूव� सवर तब
काआताना होणरा िवसार, व िचबकी ाान वगळ काआून
परसण ककवा गळती , ( पुआीब वहातुकीपय�त िनद�िचत
तबामधय मुखयकव हाय�ो ििकाणी साििववयासािी यत.
तब व ाान
कायरन व सलिर युकत अनक अपघाती
गळतीचया
कीमर
िती अ� सर व�पाची सायुग �ितयााासािी युम
सामावबबी असतात. 75 अचा सािवणुक �ि�यन
अकक हाय�ोकायरन घअक सागरी पय्वरणाच नुकसान
असतात)
रोावयात यत.
जहाज तोडणी कामामधय
बोााड कापवयाचया ि�यन चह-यावर मा क तसच
बोााडी भागार
ाुळ व ाुराची िन�मती होत.
वैय�कतक सुरका साानााचा
वापर अिनवायर असब.

2.7.7 वस्तुंचा पुनव�पर आिण टाकाऊ वस्तू घट
जहाज तोडणीमध्ये उपयुक्त भंगार सािहत्य िमळू शकते त्याचबरोबर घन आिण �व स्व�पा
टाकाऊ पदाथर ् िमळता. टेबल 2-7 मध्ये जहाज तोडणी �ि�येमधील(स्�ॅिं) भंगार आिण
इतर फे कलेले सामान यांची यादी िदलेली आहे .
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टेबल 2-7 जहाज तोडणीमधील �चिलत भं गार िमळवणे / टाकाऊ पदाथर ् िनम�ण
करणारे घटक.
सािहत्/टा
काऊ
भंगार ्
सािहत्

जहाज तोडणीमधील भं गार उपलब्ध्त/
टाकाऊ पदाथर ् िनम�ण करणारे घटक
रीरोिंलग स्�

िवल्हेवाटीचे
पय�य
भंगार बाजार

म�े ल्टग स्�
कास्ट

आयरन स्�ॅ

लोखंड नसलेले धातु
मिशनरी
लाकडी फ�नचर आिण सािहत्
घन टाकाऊ
पदाथर ्

एस्बेस्ट
ग्लास वूल

मध्यवत�
�ि�या कें

तेलकट गाळ आिण खराब सािहत्
प्ला�स्टक आिणकेब(रंगांच्या टाक्यां)
रबर
फायबर ग्ला
रे �क्झ
आयरन स्केल
िचकनबोडर
काडर ्बोडर् आिण पॅकींगमटेर
ग्लास
सीमेंट टाईल
टाकाऊ �व
पदाथर ्

म्युिनसीपल घन कचरा

भराव

मध्यम आकाराच्याजहाजासाठी साचलेल
तेल ीआिण इंधन

�ि�या कें�

�ोत : जहाज तोड्ण िवषयी मागर्दशर्क पु�स्
परत िमळवलेल्या सिहत्यामध्ये एक मोठा भाग हा-रोलेबल प्लेट आिण मे�ल्टग स्�ॅप
असतो. सध्या उपलब्ध असलेल्या मािहतीच्या आधारे इथे मोडण्यात येणारीजहाजे
त्यांच्या बांधणीरचनेनुसार जहाज तोडणी सुिवधेमध्ये टाकाऊ पदाथर् कशा �माणात तयार हो
याचा अंदाज घेण्यासाठी एक �यत्न करण्यातआलेला.
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टेबल 2-8 (कमाल 2000 टनांचे वजन असलेल्य) जहाजांमधून परत िमळिवलेले
अपे िक्षत सािहत्

अ. �.

टाकाऊ पदाथ�चा �कार

%मध्ये �मा

1

स्टील भंगा

70

2

मिशनरी

20

3

इलेक्�ीकल वस्त

5

4

लाकूड/प्लायवू/फ�नचर

3

5

इतर

2

खालील वस्तू या भंगारात टाकलेल्या जहाजांव�न िमळ -या वस्तूंची(मिशनरी आिण इतर
सािहत्) यांची यादी िदलेली आहे . यापैकी काही वस्तू वाचवल्या जाऊ शकतात आिण इत
िशल्लक वस्तू मा� टाकाऊ पदाथर् म्हणून फेकल्या .
टेबल 2-9 जहाजामधून वाचवता ये ण्यासारखे सािहत्
A. पे�ोिलयम उत्पादने

आिण रसायन

डीझेल

इंधन तेल

वग
ं णे

रे �ीजरट्

ऍन्�ी �ी/ ऍन्टी
सीझ

एलेक्�ोलाईट

वापरातील
अन्य ते

बॉयलर
ऍिडटीव्ह्

स्वच्छ्ता रसाय
व �ावके

िकअकनाशके

िझजणारे
अनोडस

एस्बेस्टॉस आ
एस्बेस्टॉ
असलेले सािहत्

पीव्हीसी
निलका आिण
प�े

लाकूड

नट आिण
बोल्ट
काडर ्बोड

औ�ोिगक
वायूच
ं े िसलेंड
फायबर ग्लास/
प्ला�स्टक सािह
धातुचे इतर वस्त

पॉलीस्टीरीन
शीट्स

धातुचे पाईप
आिण वाल्व्

जनरेटसर

मोटसर

डीटज�ट्

B. औ�ोिगक सािहत्
रं ग
कापडी
िंचध्य
�म्

रबर पॅिंकग
पाइप

C. इले�क्�कल मिशनरी
कॉटँक्टस
�स्वचे
सं�ाहक

आिण

आिण उपकरणे

इलेक्�ीकल
व�े ल्डग उपकरण

िदव्यांची उपकरण
सचर ् लाईट
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िखडक्यांच्य
काचा

काचे ची
तावदाने

स्टील काथ्

ग्लास वूल

बॅटरी

स�कट �ेकर

�ानस्फॉमर्
केबल / तारा
पंखे आिण
ब्लोअस

फ्युजेस आिण
फ्युज बॉक
पॅनल बोडर ्
पोट� बल
लाईट्
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D मिशनरी
िंवचे

�ाइंडसर्
यारी
बेअिंरग

पंप्

जहाजाची मुख्य
आिण सहाय्यकारी
इंजीन
वातानुकुलीत
य�
ं णा

गीअसर् आिण
गीअर बॉक्सेस

कॉम्�ेसस

लेथ

इंिजनाचे सुटे
भाग

मिशनरी सुटे
भाग

पाणी �ि�या
कें

बॉइलर /
बाष्प

पॉली�ोपीलीन
दोरखंडे

E. साधने आिण हाताळणी
गॅस कटर

चामडीचे हातमोजे

साखळ्या

वायरचे
दोर

पुली आिण पुली
ब्लॉक

हात साधने u

�शेस

जहाजांचे नांगर

इलेक्�ीकर
साधने

F. सुरक्षा उपकर/वस्त

कं�ेस्ड हवेचे
साधने

लाईफ
जक
ॅ े ट्स
आिण बेल्ट

लाईफ
बोट्

सव�यव्हल सूट

फ्लोटेशन िं

हेल्मे

अग्नी शामक सू

सेफ्टी बूट

गॅस मास्क

�ीदींग ऍपेरेट

सेफ्टी गॉगल

व�े ल्डग
गॉगलस

लोकसंपकर
�णाली

फॅ क्स मिशन

रडार सेट्स

नौवहनाचे
चाट्स

G. सं�ेषण उपकरणे आिण वस्त

टेलीफोन्

मरीन �ान्रीसीव्हर सेट
(जहाज वर
घे तल्यानंतर
कस्टमकडून
अकायर्क्
केलेले)

H. नौवहन उपकरणे आिण वस्तू
कंपासेस

GPS �णाली

झेंड

िसग्निंलग आि
नौवहनाचे िदवे
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फॉग हॉन्स

अ�ग्नशामके

िडस्�ेस
िसग्नल
फ्लेअस

आिण
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I. घरगुती वापराच्या वस्तू आिण इलेक्�ो मॅग्नेिटक उप
फोटो
कॉिपआसर

टीव्ह, म्युिझक
िसस्टीम,
व्हीडीओ प्ले.

फ�नचर

पसर्नल कंम्प्यु

अन्न
पदाथर

िकचनमधील
भांडी

केिबन
िफिंटग
बाथ�म
िफिंटग
J. इतर

ऑिफस
स्टेशनर

रेि�जरेटर

वॉिंशग मिश

व्हॅक्यु
क्लीन

गादी आिण
बेडशीट्

िडश वॉशर

कूिंकग आिण
अन्न �ि�या
करणाय�क वस्त

पुस्तके
मािसके

वॉटर कूलर

बादल्य

सजावटीच्या
आिण दशर्नी वस्त

गािलचे आिण
जाजमे

सीरॅिमक
टाईल

तांि�क कागदप�े
आिण पुस्तक

जहाजाची
कागदप�े

घरगुती
िडटज�ट

आिण

2.7.8 ािाा ह सणत कामकाााचत रारातय असरकारणाहतब भुिमका
कामगाराना अस्जनाची सााी व चकयता
िण ााजगी गुातवणुकीमुळ �दचाचया
�सक वाआ /
समधदीमधय जहाज तोडणी कामकाजाचा सहभाग िरतो. जहाजाचा जवळ जवळ 100 अकक पुनव्पर
होत असतो. हया दषअीन जहाज तोडणी दहणज योगय चाववत ा ोग �णाबी दहणावी बागब. सन
2001 चया जहाज तोडणी िरपोअरच भाषय दहणज जहाज तोडणीतून िनघाबलया अनक व तूचा जहाजााचया
याााणीत पुनव्पर होतो व हया कामातून मोिा रोजगार िदबा जातो.
2.8 हरंेकया सुकया े दतसि बिान ािााांसासत ािाा दु� हत कामकाा
अीब फबोअाग �ाय डॉक वाप�न हया अ�मनबवर जहाज दु� ती काम करवयात याब. ( कती 2.9
मधय अचा �कारची सुिवाा सादभ्सािी दाािववयात
बी
ह. ) बहान जहाज, याज�स,
अग, स बाय योअी . 75 मीअर बाायी पय�त
िण 5 मीअर पावयाााबी �ाफअ असबबी जहाज या
फबोअाग डॉकवर घवयात यतीब. महाराषअ सागरी माडळान िबजवर िदबलया जब क�ामधय ह फबोअाग
डॉक याााुन वापरवयात याब. वकर ऑडरर �माण जहाज दु� ती काम कब जााब. �ितवष� सुमार 24
त 30 जहाजााची काम कबी जातीब.
महाराष् सागरी माडळाकडून एकूण 3500 चौ. मी. जबक� माब वाहतुक व जहाज दु� तीसािी िबजवर
िमळाबब ह.
अफबोअ िरपअसरसािी बहान जहाज व याज�स यााावयासािी जबक�ात दोन मुअकरग यॉयज िववयात
यतीब. म. काताळ िचपयाडर �ा.िब. हया दुस-या कापनीचया माबकीच 80 मीअर बाायीच अीब फबोअाग
�ाय डॉक या यहुा�चीय अ�मनबचया जबक�ात वापरवयात याब. मरीन कसिडकअ �ा.िब. ह फबोअाग
डॉक काय्�्वत करब. महाराष् सागरी माडळाची परवानगी �ा त ाबी ह.
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फबोअाग �ाय डॉक जबक�ात � सर िववयासािी चार नाागर असवा कसकसरचा वापर करवयात याब.
फबोअाग �ाय डॉकचा तपचीप ााबीब �माण ह.
एकूण बाायी
80 मीअर
�ादी
24 मीअर
दो्ही कभतीमाीब ापबबा �ादी
20 मीअर
पॉ्अुनची ाोबी
2 मीअर
याजूाचया कभतीसह ााची
9.2 मीअर
फबोअाग डॉकच वजन
1250 अन
वजन ाचबवयाची मय्दा
1800 अन
डॉकवर यणा-या जहाजाचया कमाब �ाफअ
5 मीअर
�ाय डॉक ह एक जबकुाड (यसीन) तसा जबयान असुन तरागत वजन त घवयासािी पावयान भरब
जात िण पाणी काआलयानातर कयावरीब वजन कोरडया िबाअावर सीर कब जात. जहाजााचया व
योअाचया दु� ती व दाभाबीसािी �ाय डॉकचा वापर करवयात यतो.
आकृ ती 2-9 हरंेकया सुकया े दतवरतब ािाा दु� हत

2.8.1. ािाा दु� हत भाेाहतब कचरा वयव सापन
कच-याच �मुा �ोत ााबीब �माण
•
•

हत.

रासायिनक राग िनघतानाचा कचरा
पषि भागाची पूवर तयारी करतानाचा कचरा
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

रागाचा व �ावकाचा कचरा
ापकरण वच् करतानाचा कचरा
ािजनाचया दाभाब व दु� तीचा कचरा
जहाज ाुतलयाचा व वच् कलयाचा कचरा
कामाचया चाागलया पधदती िण �चसिकय ाोरणामुळ कचरा िन�मती कमी करता यत.
कचराच िवभागवार व�गकरण
यकतीगत सराव
यव सापनाचा पुआाकार
कमरचा-याच �िचकण
कायरपधदतीच मापन
बाी द त ऐवज
माब हाताळणी िण सािवणी
वळाप�क

टेबल 2-10 ािाा दु� हत मातब कचरा वयव सापन
कचरा वेर
रासायिनक राग िनमुरबक
ापकरणााची ाुबाा
ािजन दु� ती

तब िम ीत सायुग

ाातू
काच सामान
यॅअरी

•
•
•
•

उपकमनाचक उपाय

योगय पुरव्पराचया ता�ानुसार िनमुरबकाचा
योगय वापर पधदती
ाुबाा कच-याच वग�करण
ाुबाा व तुाचा िरवापर

िाकतम िरवापर

• ािजन तब व वागणाच वग�करण
• तब व �ावकाचा िरवापर (�ीज व तबाच घअक वच्
करणसािी)
�ाय डॉक वरीब दाभाबीचया कामातून तब िम ीत कचरा व
हाय�ोकायरन सायुग( ाान व �ीज) िन�मतीची चकयता असत.
फबोअाग डॉक बगतची हवा माती व पाणी �दुषीत होवू नय
दहणून पय्वरणाचया िनयमना�माण तब िम ीत सायुगाची
िवलहवाअ बावबी जााब.
�ाय डॉक कामातून भागार ाातू बोााड ह बअ िण घन
तुकडयााचया व�पात िनम्ण होत व कयाची िरवापरासािी िव�ी
होत असत
काच सामान नगवय असब. योगय �कार िरवापरासािी असवा
जमीन भरावासािी वापर कबा जााब.
वापरबलया यॅअरी िनद�िचत ििकाणी साििववयासािी जातीब
असवा सन 2001 चया यॅअरी यव सापन व हाताळणी
िनयमनानुसार िवलहवाअ बावबी जााब.
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2.9 माब वािहुक (िाहा्णत)
या अ�मनबव�न माब वाहतुकीसािी कमाब 4 मीअर �ाफअची बहान जहाज व याज�स दुर समु�ात
नाागरबलया मोिया जहाजाापय�त पुरक सवा असवा जवळचया िकनारी यादरापय�त पािवून माब वहातुक
करवयात याब.
यॉकसााअ, बॅअरााअ, कोळसा, ात, ासमळी अची मुकत माब, गोणीमधय भरबबा माब असवा �व
पदास्ची जहाजा दार माबवाहतुकीची योजना
ह. या अ�मनबव�न �ितवष� कमाब 2 बाा अन
माब वाहतुक होाब. या अ�मनबबा क अम िवभागाकडून यॉकसााअ िनय्तीबा परवाना िमळाबबा
ह.
एका वळी सुमार 60000 अन यॉकसााअचा सािा करवयायोगय अॉकयाडरसािी ाुब मैदान ापबबा ह.
या अॉकयाडरमधय सािा करवयासािी ्क माुन
णबब यॉकसााअ ातरवून घवयात याब. मोकळ
यॉकसााअ याज�समधय भरवयासािी यस एका बोडाग रॅदपची योजना
ह.
�कयकी 600िम.िम.
यासाचया एकूण 6 पाालस वर 7000 िम.िम. x 2400 िम.िम. काराची पााब कॅप िववयात बी
असून कयावर कॉबदस व ियदसचया
ाार बोकडग रॅदप यनिववयात बा ह. �वाहाबा �ितयाा न
करता भरती ओहोअीच पाणी पाालस माुन मुकतपण ििरत असत.
ता असबलया जअीच िच�
कती �. 2.9 मधय दाािवबब ह.
िकना-यावरीब योबाडरना दोरााड याााुन माब भरणारी याजर या जअीचया बॅअिॉमरबा बागून � सर रहात.
2.10 िकनारी तटवत� भाग (CRZ) अनु�पता (संदभर ् अटी . 2)
इ�न्स्ट�ुट ऑफ रीमोटसे�न्( IRS), अण्णा युिनव्ह�स , चेन्नई यांनी �कल्प स्थानामधील
भागाच्या उच्च�म भरतीरेष( HTL), ओहोटीची रे षा ( LTL) आिण िकनारी तटवत� भाग ( CRZ)
यांची स्थान िन�श्चती करण्यांतआलेली. �कल्प भागाच्या या भागामध् CRZ IA अशी वगर्वारी
होण्यासाठी आवश्यक अशा खारफु
, वाळू टेकडी , �वाळ इत्यािद कुठल्याही संवेदनशी
पय�वरणव्यवस्था नाह. राज्याच्य CZMP नुसार �कल्प स्थानाजवळची जमीन ह CRZ III मध्ये
आहे .
�स्तािवत बंदर िवकास हा CRZ अिधसूचना 2011 नुसार CRZ मध्ये सशतर् परवानगीदेण्यासार
आहे कारण, त्याला िकनारी आिण िकनारप�ीवरील जमीन यांच्या सुिवधा आवश्यकआ. आकृती
2.4 मध्ये �कल्पाचे संकल्पनात्मक िच� भरती ओ आिण िकनारी तट्वत� भाग  यावर अध्यारोिप
केले आहे.
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कृहत 2.10 भरहत ओि टतचा रकेा दाििवणारा नकाका
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2.11 �क्षे�ावरील से
2.11.1 पाणी पुरवठा
�स्तािवत �कल्पाच्या आवश्यकतेन , या बंदराच्या पाण्याची मागणी ही सुमार 10 KLD (िकलो
िलटर पर डे) असेल अशी अपेक्षा आ. यापौकी कमर्चाय�णसाठी िपण्याच्या पाण्याची मागणी
2
KLD इतकी असेल आिण उरलेले पाणी हे साधे असेल.
पाण्यापुरव�ाचा �ोत
सध्या पिरसरामध्ये असलेल्या िवहीरींमधून दैनंिदन आवश्यक 2 KLD पाणी उपलब्ध क�न िदले
जाईल. याहू न अिधक पाणी पुरवठा हा �ामीण पाणीपुरवठा योजने मधून घेण्यात येई.
10 िकमीवर
असलेल्या आबलोली गावामध्ये पाण्याचे टँकर उपलब्ध . िजल्हा आरोग्य अिधकाय�◌ूनी मान
केलेल्या िनयमांनुसार शौचालय सुिवधा आिण मैला िनचरा व्यवस्थापन हे करण्यात . �स्तािवत
िपण्याच्या पाण्याच्या वािहन्या या मुख्यत्वेिपण्याचे पाणी पुरवणे या हेतूने वापरण. पाणी�ि�या
कें�ा�ारेIS 10500:1991 च्या िनयमांनुसार िपण्याचे पाणीहे आवश्यक दज�चेआहे याची खा�ी के
जाईल.
पाण्याची साठवणूक
पाणी साठवणूक सुिवचा या जिमनीवर (अथवा जिमनीखाली बांधलेल्या पाण्याच्या टाक्यां)
करण्यात येई. इमारतींसाठी लागणारी पाण्याची आवश्यकता टे2.11 मध्ये देण्यात आलेली आ.
टेबल 2-11 पाण्याची

तपशील

आवश्यकता

एकू ण
लोकसंख्या

�कल्पस्थानवरी
100
लोकसंख्या
हिरतप�ा
/
-ाुबीकण िनया�ण
Total

100

पाणी
आवश्यकतेचा
�ितव्यक्ती पाण्या
आधार
(in आवश्यकता
lpcd)*
घरगुती
25

45

--

--

पाण्याची
मागणी
KLD
4.5
5.5
10

25

मल िन:सारण

90 % घरगुती वापर
& 100 % फ्लिंश 4.3
आवश्यकता

तेलकट गाळ

मै ल्याच्य1 %

0.05

20

2

फ्लिंशगसाठ
पुनव�पर
�कल्पस्थानवरी
100
लोकसंख्या
एकू ण
100
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धूळ
िनयं�णासाठी
वापरण्यात
आलेले �ि�या
केलेले अितरीक्त
पाणी
�ि�या केलेले
अितरीक्त पाण

3.5

2.3

2.11.2 मै ला- सांडपाणी
बंदराच्या �ाथिम/कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये से�प्टक टँक वापरले . 10 KLD इतका STP या
�कल्पासाठी ठरवण्यात आले आ. �ि�या केलेले पाणी हे हिरतप�ा िवकास आिण िनगराणीसाठी
पुनव�पर करण्यात येई. STP ची योग्य  िनगराणी आिण कामकाज हे �िशक्षीत कमर्चाय�◌्कडूनक
जाईल आिण त्यासाठी स्टँडडर् ऑपरेिंटग �ोसी(SOP) वापरण्यांत येतील
ििट िरस
•
•

•

ाारतह सांडपाणी �ि�या आिण पुनव�पर अंमलबजावणी �कल् पिरचय

िफटोरीड तं� हे उपलब्ध जमीनीवर आिण �ि�या करण्यासाठी असलेल्या पाण्याच्या �मा
ही साखळीमध्ये अथवा समांतर गटांमध्य/पेशींमध्ये बांधतायेऊ शक.
िफटोरीड तं� �ि�या ही पृष्ठभागाच्या खाली वाहणारी असू त्यामध्ये सांडपाणीहेपे/�णाली
ज्या िवटांचा चुर , खडी आिण दगडांनी भरलेल्या स�च्छ� माध्यमामधून िनचरा केले ज. पाणी
अशा प�तीने वहावले जाते की, घाण पाणी हे भरलेल्या माध्यमांमधूनपृष्ठभागावर येत न.
या �णालीमध्ये तीन झोन असती: ( i) इनलेट झोन त्यामध्ये िवटांचा चुरा आिण िविव
आकाराचे दगड असतील , ( ii) �ि�या झोन त्यामध्ये इनलेट झोनसारख्याच वस्तू
वनस्पतींच्या �जाती असतील आ(iii) आऊटलेट झोन
या �ि�ये मध्य खालील पाय-या असतील:

•
•

•

�ाथिमक सेटिंलग से: यामध्ये पाणी साठवून ठेवले जाईल आिण गाळाचा साका खाली बसवून
घे तला जाईल/
ि�तीय �गत िफल्टर से: यामध्ये वेगवेगळ्या आकाराचे गो/दगड एका पातळीमध्ये लावून
त्यामधून सांडपाणी पुढे जाऊ िदले जाई. अशाप�तीने हे नै स�गक गाळणीसारखे काम करेल.
यामध्ये वेगवेगळे रेव असतील जे चेंबरमधून पाणी पुढे जायला मदत करत.
तत
ृ ीय जैिवक वेटलड
ँ सेल: यामध्ये एक  पातळी रे/दगड/गोटे यांची असते तर दुसय�◌े
पातळीमध्ये िचखलासोबत वेगवेगळ्या वनस्पतीजसे,
Elephant grass (Pennisetum
purpurem), Cattails (Typha Spp.), Reeds (Phragmites Spp.), Cannas pp. Yellow
flag iris (Iris pseudocorus) that are normally found in natural wetlands with
filtration and treatment capability. िशवाय काही सजावटीची तसेच फु लांच्या वनस्पती जस
की, as Golden Dhuranda, Bamboo, Nerium, colosia इत्यािद देखील या �ि�येसाठी
वापरता येऊ शकतात.
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कृहत 2.11 ििट रतस �णाबतचक िचप

गुणव�ा :
• घाण पाणी �ि�या या�णा नाय्अ िण िॉ िअ साराी �दुषण काआू चकत नाही व ती भूजबामधय
मुरतात व �दुषण करतात. तसापी ििअोरीड पधदती (वनस्पती ज्य) कायर करत. ििअोरीड
पधदतीत पावयातून गाळ साचय दिाब याहर काआत.
• काय््वय व दाभाबी सादभ्त िकिायतचीर पणा हा मोिा घअक ह.
• काय््वय िण दाभाबीचा ाचर अकयलप ह.
• िवजची कमी गरज िण जु्या पधदतीचा ज् मुकत.
• बहान पदिच्ह (िवचषत: 24 तासापका कमी ाारणा काबावाी)
• पाणाचया िरवापराची सोय (पुनव्पर)
• गाळ िन�मती होत नाही. दुगराी नाही. डासााचा ाप�व नाही.
• कायर्वीत असताना �वाह तपमान व िप एच अाकन यामाीब चआातार सुसहय
• िवजयची गरज नाही. रसायनााची गरज नाही. �ि�यमधय या�ाचा सहभाग नाही.
• �ितदीन 10 घनिमअर या�णसािी एकूण वीस चौ.िम. जागची ववयकता .
तोटे
•
पारं पािरक �ि�या तं�ासोबत तुलना केल्यास िफटोरीड तं�ाला साधारणपाणे अिधक जागा लागत,
मा�, इतर फाय�ांसोबत तुलना केल्यास(ऊज� , कामकाज, िनगराणी) हे अितशय िकफायतशीर
ठ� शकते.
िविवध वनस्पत �जाती:
1. ायर करड
2. पोपलयट
3. िवलो
4. लसूण गवत , िवलय्तच गवत
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Kochia Kochia app
Trees Populas app
trees Salix app
Medicago sativa
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5. पयन कणचस
6. शचवयळ
7. पयन गवत
8. नयल
9. अमचिरकन पॉनडिवड
10. पयनकंद, पयन बटयटय
11. ह�ी गवत
12. पान कणीस
13. कावळी
14. कदरळ
15. रान याजरी

Typha latifolia
Ceratophyllum demersvm L
Scirpusspp
Phragmites spp.
Potamogeton nodosus
Sagittaria latifolia
Pennisetum purpurem
Typha sp.
Phragmite ssp.
Canna Indica
Iris pseudocorus

2.11.3 घमहास
िण िनिरमाबाचत सासवणूक
िण �ि�या (असलयास)
� तुत �कलपामधय िनिरमजब ह िवदची ििरणा-या जहाजाची सायािात असलयान िनिरमजबाचा िवचार
कबबा नाही दु� ती

िण तोडणीसािी मय्दीत बाायीची जहाज िवचारााीन भारतीय िकनारप�ीवर

ििरणा-या जहाजााचाच िवचार

ाबबा

ह. िकनारी जाहाजाावर िनिरमजबाचा यदब

ववयक नाही

व यवहायर नाही.
घमताड पावयाच नमुन घवून साििवब जातीब. �ि�या या�णत �ि�या क�न ह पाणी ाुबीकण
चमनासािी वापरब जााब.

जहाज कोरडया जागत

लयावर जहाजाकडून सािवणूक अाकीपय�त

पााप बाान िवून घमताड पाणी सािवणूक अाकीत भरब जााब.

या �कलपावर बहान

काराची

कमी साखयन जहाज हाताळवयात यणार असलयान 1000 िबअर कमतचया सुयोगय पी ही सी अाकया
घमताड पावयाचया सािवणूकीबा वापरता यतीब. �कलप सानवरीब �ि�या या�णत ह पाणी गाळून
�ि�या कबी जााब.
याियपाणत �ि�या यंपणा (ETP)
जहाज दु� ती व जहाज तोडणी कामकाजातीब तब िम ीत पाणी भौितक तसच रासायिनक

िण

जैिवक साानााचा वापर क�न �ितिदनी 10 घनिमअर कमतची याहय पाणी �ि�या या�णा पुरिववयात
याब. जहाजामाीब तब िम ीत पाणी अँकर दार ककवा यॅरलस मधय भ�न �ि�या या�णकड नवयात
याब. �ि�या कबब पाणी सािवणूक अाकीमधय साििवब जााब.
1. �ि�यची �मवारी ााबीब �माण याहर
2. सािवणूकीचया अाकीतून याहर

बब पाणी सािवणूक अािकत िवब जात.

बब पाणी तब व �ीस काआणा-या घअकामधय याब व

कयामुळ तब व ि�सचा तवाग याहर काआबा जााब. तब व �ीस समवत कापड कचाी अस
अ्य घन पदासर � सरता तराग पधदतीन याहर काआब जातीब.
3. तब काआणा-या घअकाामाून ह पाणी कयाबा समतब असणा-या अाकयात घतब जााब. या
पावयाचा पी एच अाक 7.5 – 8.5 असा िवबा जााब.
66 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

4. समतब अाकयातून हा �ाव फबॅच मीकस मधय

णबा जातो व तस तो घ� होवयासािी योगय

व तूच िम ण कब जात. �ाव याि�क पधदतीन एकिजव कबा जातो.
5. एक िज्नसी

ाबबा हा �ाव गु�कवाकषरणान रवाळ वहन /�ितगामी चॉनबकड जातो.

6. हा �ाव गाळ सुकिवणा-या िबाअावर पाििवबा जातो. चुषक गाळ जमवून घातक व तूचया
अिाकत एज्सी सुिवाकड पाििवबा जातो.
7. �ासिमक � सरता अाकीमाीब अाीककम �ाव गु�कव ि�यन हवाभारीत अाकीमधय यतो. सु�म
�ाणीजीवनाचया वाआीसािी हवाभारीत अाकीमधय डाय अमोिनयम िॉ िअ

िण युरीयाचा वापर

कबा जातो.
8. �ि�या कबब पाणी हवचया अाकीमाुन गु�कव माधयमान दुययम सीरता अाकीमधय यत. दुययम
सीरता अाकीमधय काही गाळ हवचया अाकीमधय परत यतो िचलबक राहीबबा गाळ हा गाळ
सुकिवणा-या िबाअावर पापा दार अाकबा जातो.
9. �ि�या कबब पाणी सािणूक अाकीत साििवब जात
जातो.

िण ाुबीकण चमनासािी वापर कबा

कृहत 2.12 ETP �णाबतचक रकिािचप

2.11.4 जहाजामधील सांडपाण्याचा िनचरा �णाली
जहाज वर घेतल्यानंतर लगेच, डोझर िंकवा �ंट एंड लोडसर्कडूर्न एक तात्पुरता वाळूचा िंचचोळा
जहाज आिण समु� यांच्यामध्ये उभारण्यात य. हा वाळू चा प�ा अितशय घ� दाबून बसवला जाईल.
या वाळू च्या पट्�ामुळे जहाजामधील कुठलाही �व दूिषत घटक आिण घन गाळ असलेले सांडपाण्या
ओहोळ समु�ामध्ये जाण्यास �ितबंध हो. जहाजामधल्या सांडपाण्याचा िनचरावेगवेगळ्या छो
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गटारांमधून आिण छो�ा डबक्यामधून करण्यातये. ही छोटी गटारे पावसाळ्याच्या आधी जहा
कापणीच्या दोन्ही बाजूला बांधण्यात ये. सांडपाण्यामधील गाळ एक� करण्यासाठी बांधलेल्
डबक्यापय�त नेऊन साचवला जाई. हे बांधलेल डबके कायमस्व�पी असेल आिण त्यामध्ये त
आिण वंगण गाळू न घेण्याची देखील सुिवधा असे. हे डबके आिण गटारे िनयिमतपणे खासक�न
पावसाळ्याआधी आिण नंतर साफ केली जाती.
कारखान्याची जागा आिण आसपासच्या रस्त्यांवरील सांडपाणी गटारे अथवा जिमनीखालीअसले
पाईपलाईनमधून एक� केले जाईल. �शासकीय इमारती आिण इतर इमारतींमधील सांडपाणीदेखील
गटारांमधून एक� केले जाईल. वकर्शॉप आिण जहाज तोडणी सुिवधेमधील सांडपाणी गटारामध्य
सोडण्याआधी ऑइल �स्कमरमध्ये �ि�या केली ज.
MSPL कडू न सांडपाणी िनचरा �णाली �स्तािवत करण्यात आली असून ही संपूणर्पणे जमीनीखाल
जाणारी झाकलेली गटारे असून बंदर पृष्ठभागाव�न मैला गोळा करण्यातये. सांडपाणी बाहे र
नदीमुखांत सोडू न देण्याआधी त्यांनात/गाळ काढू न टाकणारी एक सुसंगत अशी �ि�या कें�
उभारण्यांत यावे अशी िशफारस करण्यातयेत आ. �स्तािवत �कल्पासाठी नदीमुखासोब
गु��वाकषर्ण आधािरत �णालीची आवश्यकता आ.
जहाजामधील सांडपाण्याचा िनचरा करण्याच्या �णालीब�ल अिधक मािहती �क
आलेली आहे .

10 मध्ये देण्या

जहाजाच्या िनरम जल आिण साचलेल्या पाण्याचे नमुने घेतले जातील आिण नंतर त्यांची योग्य प�
िवल्हेवाट लावली जाई. जहाज कोर�ा जमीनीवर आणल्यानंतर जहाज्ते िकनाय�तवर असलेल्
साठवणूक टाक्यांपय�त पाईप्स टाकले जातील आिण िनरमजल त्यामध्ये गोळाकेले . या
�कल्पामध्ये हाताळण्यात येणारी जहाजांची संख्या आिण आकार फार कमी असल्याने पो PVC
1000 l साठवणूक टाक्या िनरम जल गोळा करण्यासाठी वापरण्यांत ये. हे पाणी नं तर गाळू न
घेण्यात येईल आिण नंतर �स्तािवSTP मध्ये त्यावर �ि�या करण्यात य.
2.11.5 स्थािनक घन कचरा(MSW) गोळा करणे आिण त्यावर �ि�या करणे
�कल्पामध्ये तीन उप� u माल वाहतूक , जहाज दु�स्ती आिण जहाज तोडणी असे तीन उप�म
सािमल असल्यान, �कल्पामध्ये तयार होणारा घन कचरावेगवेगळ्या �तवारींचा . हा घन कचरा
�कल्पस्थानी गोळा क�नवेगवेगळाकेला जा. या कचय�गचे स्व�प मुख्यत्वे अचलअ. दर
िदवशी साधारण 20 िकलो इतका कचरा िनम�ण होण्याची अपेक्षा. या घनकचय�अला
हाताळण्यासाठी खालील पायय�◌ा वापरण्यातयेत.
•
�ोतिठकाणीच ओल्या आिण सुक्या कचय�णचे िवभा
•
ि�केिंटग प्लांट वापा�न सुका कचय�तचे �पांतर िवटांमध्ये करण्यात .
•
ओल्या कचय�लचे इको बायो कॉम्पॅक युिनट वाप�न कंपो�स्टग करण्यात .
•
या �स्तािवत �कल्पामध्ये घन कचरा हा  संपूणर्पणे घरगुती स्व�पाचा असेल आिण तो अं
20 िकलो इतका �ितिदवशी असेल त्यापैक , 12 िकलो �ित िदन इतका जैिवक कचरा असेल
आिण 8 िकलो �ित िदन इतका अजैिवक कचरा असेल.
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2.11.6 घातक कचरा िवल्हेवाटीसाठी सुिवधा
�कल्पामध्ये िनम�ण झालेला घातक कचय�कची ‘‘Hazardous Wastes(Management, Handling
and Transboundary Movement) Rules, 2016” िनयमानुसार िवल्हेवाट लावण्यातये.
�स्तािवत �कल्प स्थानी लहान जहाजांच्या जहाज तोडणी �ि�येमध्ये खालील घातक पदाथर्
शकतात:
वापरलेले तेल आिण इतर तेलकट कचरा हा तात्पुरत्या साठवणूक टाक्यांमधून साठवला जाईल आ
ितथून त्यावर योग्यतेलेबिंलग क�न त्याला अिधकृत घातक कचरा �ि�या कें�ामध्ये
िवल्हेवाटीसाठी हस्तांतिरत करण्यात य.
•
िशल्लक रािहलेला मालाचा भाग आिण गा.
•
सुक्या टाक्यांमधील िशल्लक रािहलेला
•
इंधन तेल, िडझेल तेल, गॅस तेल, वग
ं ण, �ीझेस आिण ऍंटी सीझ कंपाऊं ड
•
हाय�ॉिलक ऑइल
•
घातक तेल (स्लज टँकमधील पदाथ)
•
ऍंटी �ीझ फ्लुइड
•
केरोसीन आिण व्हाईट �स्पि
•
इव्हारेपोरेटर डोिंझग आिणडेस्केिंलग 
•
घरगुती पाणी �ि�या रसायने
•
रं ग आिण गंज रोधके
•
सोल्व्हंट्स आिण िथ
•
वातानुकूलनासाठी वापरण्यात येणारे वायु((R12 or R22)
•
हेलोन
•
CO2 (िसलेंडसर् मध्u इंजीन �म अ�ग्नशमन यं�ण)
•
स�व्हसेस क्लीन
•
लीड ऍिसड बॅटरीज
•
बॅटअरी एलेक्�ोलाई
•
PCB आिण/अथवा PCT आिण /अथवा PBB
•
Battery Electrolyte
•
50 mg/kg अथवा त्याहून अिधक पातळीवरPCB and/or PCT and/or PBB
•
पारा
•
रे डीओ ऍक्टीव्ह मटेरीअu िल�क्वड लेव्हल इंडीकेट
•
काही औषधे
•
िकटकनाशक स्�
•
काही रसायने जसे- Alcohol Methylated Spirits, Epoxy Resins इत्यािद
•
MARPOL �ारा घे तलेली प्ला�स्ट
•
�ि�या केलेले आिण न केलेला मैला
•
Perfluorocarbons (PFCs)
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जहाजाच्य रचने चा भाग असलेली िवषारी पदाथर
•
एस्बेस्ट
•
जहाजाच्या संरचनेमध्ये िशसे असलेले रंगाचे कोिं
•
जहाजाच्या तळाला असलेले िटन असलेले ऍंटी फोिंलग कोि.
•
इतर
2.11.7 अ�ग्नशामक यं�णा
अ�ग्नशामक यं�णा ही पोट�बल अ�ग्नशाम , फायर होजेस , इलेके�ीकल आिण िडझेलवर चालणारे
फायर पंप इत्यािद �कल्पस्थानी उभारण्यत
ा  य. जहाज तोडणी , दु�स्ती आिण माल वाहतूक यांचा
िवचार क�न अ�ग्नशामक यं�णा अत्याधुिनक करण्यात य.
�कल्पस्थानी जहाजावरील िविवध टाक्यांसा Gas Free Certificates उपलब्ध करण्यातयेती
आिण जहाज तोडणीचे िनयम कटाक्षाने पाळण्यात ये. कामगार काय�ांचे अनुपालन करण्यात
येईल. घन कचरा , कंटेनरमधून उरलेले इंधन आिण वंगण , रं गाचे तुकडे , बान� कल्स यांची  वाहतूक
आिण िवल्हेवाट अितशय दक्षतेने करण्यात . �कल्पस्थानाचे आगम आिण िनगम �ारांवर अत्य
सावधानतेने कडक सुरक्षा तपासणीकेली जा. येणाय�◌ा सवर् अितथींसाठी नोंदवही ठेवण्यात य
आिण आलेल्या �त्येक व्यक्तीला पास देण्यात .
2.11.8 पायाभूत सुिवधांचा िवकास, आरोग्य आिण सुरक्(TOR Point No. 10)
िनयिमतपणे सवर् कमर्चाय�चचे सुरक्षा �िशक्षण घेण्य. कमर्चाय�तची सुरक , आरोग्य
स्वच्छता यांकडे �ाधान्यतेने लक्ष िदले. जहाज तोडणी कामामध्ये सहभागी कमर्चाय�◌ान
वैय�क्तक सुरक्षा उपकरणे वापरणे बंधनकारक केले ज.
यांची यादी खाली िदलेली आहे .:
• डोके झाकण्यासाठी हेल्म
• फे स िशल्/गॉगल्
• अिधकृ त रे �स्परेटस
• एअर प्ल
• हातमोजे
• संरक्षक ओव्हर
• वकर् बूट.

आिण

2.11.9 हॉ�स्पटलाचे व्यवस्थापन आिण वै�कीय सुिव
�कल्पस्थानापासू12 िकमी अंतरावर असलेल्या आबलोली गावामध्ये वै�कीय म , डॉक्टसर् आि
छोटे हॉ�स्पटल उपलब्ध आ. मोठी सुसज्ज हॉ�स्पटल ही िचपळूण आिण रत्नािगरी शहरामध्ये उप
आहे त.
2.11.10 हिरत प�ा िवकास आिण वॉटर हाव��स्टग
�स्तािवत �कल्पाच्या िविवध �कल्प घटकांसभोवती हिरतप�ा िवकास िनयोजन राबवण्यात.
यामधून पय�वरण सुरक्षा आिण �स्तािवत भागाच्या पिरसरामध्ये �दूषणाची मय�दा कमी करण्य
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याची मदत होइल. SH105 पासून 2.5 िकमी लांबीच्या रस्त्यावर दुतफ� सलग वृक्षारोपण करण
योजना आहे .
�कल्पस्थानी छतावरीलरेनवॉटर हाव��स्टग करण्याची योजना. �शासकीय इमारती
, शेड
इत्यािंदवरील पाणी एक� गोळा क�न साठवण्यात येईल आिण ते गाळून घेतले ज. साठवणूक ही
पुरेश्या क्षमतेच्या भूमीगत पाण्यांच्या टाक्यांमधून करण्.
2.12 मनुष्यबळ
मनुष्यबळ जेव्हा कायर्�न्वत होईल तेव्हा �क्100 लोकांना रोजगार िमळेल िशवाय 20 ते 25
लोकांना �क्षे�ावर अ�त्यक्षपणे रोजगार संधी �ाप्त. स्थािनक लोकांची त्यांचे पा�तेनुसार
कौशल्यानुसार िनवड केली जाई. चांगल्या शाळ
, दळणवळण , वाहतुक सुिवधा यामुळे या
िवभागाची बरीचशी आ�थक सुधारणा होईल आिण अशा �ाप्त झालेल्या एकि�त रोजगारामुळ
िवभागाची आ�थक तसेच सामािजक पिर�स्थतीतदेखील �कल्पामुळे सुधारणा हो.
कामगारांमध्ये80 कामगार हे कुशल कामगार असतील. त्यांना गॅस कटी
, जहाज ओढणे ,
साधनसामु�ीची हाताळणी ईत्यादी कामासाठी उपयोगात आणता येई. काही कामगार िनमकुशल
असतील त्यांना जहाजातील सु�ी करण्याजोगी यं�सामु�ी सु�ी करण्याचे काम देता येईल तर का
अकुशल कामगार सामानाची िवगतवारी
, सामान हाताळणी इ. िकरकोळ कामे करतील.
काय�लयामध्ये सुरक्षा इ सुरिक, लेखिनक व पयर्वेक्ष. वग�चा समावेश असेल.
कुशल कामगार कामे
जहाज तोडणी �ि�येत कुशल कामगारांचा खालील कामकाजात समावेश असेल.
गॅस कटर, �ेन ऑपरेटसर
�क �ायव्ह
फोरमन तथा पयर्वेक
िनमकुशल आिण अकुशल कामगारांध्ये �क मदतनी , दुय्यम दज�चे गॅस कटींग कामक , दुय्यम
दज�चे जोडारी , लोडर , वायररोप खेचण्यासाठी व हाताळण्यासाठी मदतन , कटर , चढ उतारणी
करणारे कामगार
 सामान्य वग�तील कामगार हे कामगार पुरवठा करणाय�◌ा ठेकेदारांकडून घेण्यातयेत. त्यांना दर
िदवशी रोजगार दे ता येईल आिण काम ठेकेदाराच्या पयर्वेक्षणाखालीच.
 काय�लयीन कमर्चारी हे जहाज आणणाय�  संबंिधत कंपनीचे असती. तसेच सुरक्षा आि
पुनव�पर �ि�येतील कमर्चारी हे मरीन िंसडीकेट . िल. यांचे व जहाज आणणाय�ल कंपनीचे देखील
असतील.
 िनमकुशल आिण अकुशल कमर्चाय�जसाठी खास �िशक्षण कायर्�म आखण्यात येतील
त्यातूय त्यांचा कौशल्य िवकास साधला ज. िविवध कामांसाठी उपलब्ध न होणारे मनुष्यब
अशा �िशक्षण कायर्�मातून उपलब्ध .
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�करण 3 पय�यांचे िवश्लेषण
3.1 �कल्पस्थान िनवडण्यासाठी पय�यांचे िवश्ल
पय�यांचे िवश्लेषण ही सव�त मह�वाची पायरी असून त्या नंतर �कल्पाचे सकारात्मक पिर
वाढवण्यासाठी आिण �कल्पाचे नकारात्मक पिरणाम कमी करण्यासाठी �यत्न केले पा. हे
िवशेषत: सामािजक पिरणामांच्या बाबतीत अिधक सत्य ठर. वगळल्या गेलेल्या पय�य
संरेखनामधील सवर् मह�वाच्या पिरणामांना टाळणे हा सव��म पिरणाम उपशमन म्हणून मा
करता येऊ शकतो.
3.2 सुयोग्य पय�यी �कल्पस्थानांचा श
�कल्पकत्य�चे वास्तव्याचे मूळ िठकाण हे रत्नािगरी आिण आसपासचा कोकण पिरस.
त्यामुळे सु�वातीला �स्तािवत बंदर �कल्पासा3 स्थाने �स्तािवत करण्यात आली ह.
1) राजापूर तालुक्यामधील मुसाकाझी बंदर
2) िवजयदुगर्ची खाड
3) जयगड खाडीचा अंतगर्त भा
मा�, जयगड खाडीच्या अंतगर्त कालव्यांमधील उ�र िकनाय�नवर काताळे गावामध
�कल्पस्थान हे खालील कारणांसाठी सुयोग्य समजण्यात.
1) या िठकाणावर �कल्पकत्य�ची स:ची खाजगी जमीन आहे .
2) या स्थानालानै ऋत्य पावसाळी आिण वायव्य वाय�नपसून डोंगरांचे नैस�गक संरक्ष.
3) जयगड बंदरापासुन �कल्पस्थानापय�त खाडीमध्ये ओहोटीचे वेळी देख7 मीटर खोली उपलब्ध
आहे.
हे �कल्पस्थान जयगड खाडीच्या अंतगर्त कालव्यांमध्ये येते आिण त्याला नैऋत्य
आिण वायव्य वाय�डपासून डोंगरांचे नैस�गक संरक्षण लाभलेले.
ही जागा जयगड बंदर �भागाच्या वरच्या बाजूल3 सागरी मैल आिण
12 मी पाण्याची खोली
असलेल्या जयगडच्या बा� नांगरक्षे�ापा 6 सागरी मैल दूर आहे . या भागामध्ये खारफुटी
नाहीत. या �कल्पावर 600 मी व्यासाचा मोठा वळवता येण्यासारखा समु�ी �भाग आहे ज्यामु
जहाज या �कल्पस्थानाकडेयेत असताना सहजतेने हाताळताये.
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3.3

पय�यी जागांची छायािच�े

आकृ ती 3-1. मुसाकाझी बं दर क्षे(ता. राजापूर)

आकृ ती 3-2 िवजयदुगर् खाडी क्
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आकृ ती 3-3 जयगड खाडी अंतगर्त क्
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3.4 िनवडक �कल्पस्थानांची तुलन
मुसाकाझी बं दर राजापूर

िवजयदुगर्ची खाड

जयगड खाडीचा अंतगर्त भा

या भागामध्ये स्वमालकीची जमी

या भागामध्ये स्वमालकीच

या िठकाणावर �कल्पकत्य�च

नाही. नव्याने ही जमीन खरेदी

जमीन नाही. नव्याने ही जमीन

स्वमालकीची खाजगी जमीन

करावी लागेल आिण भूसंपादन हे

खरे दी करावी लागेल आिण

आहे .

कठीण काम ठरेल.

भूसंपादन हे कठीण काम ठरेल.

पाऊस आिण वाय�रपासून बचाव

पाऊस आिण वाय�रपासून

या स्थानाला नैऋत्य पावसाळ

करण्यासाठी या जागेभोवती डोंग

बचाव करण्यासाठी या

आिण वायव्य वाय�◌ेपसून

नाहीत.

जागेभोवती डोंगर नाही.

डोंगरांचे नैस�गक संरक्षण.

खाडीपा�ामध्ये पुरेशी खोली नाही

खाडीपा�ामध्ये पुरेशी खोली

या �कल्पापय�त जयगड बंदर

नाही

खाडीपा�ामध्ये 7 मी इतकी
खोली आहे .

भरतीच्या वेळी जहाज जवळ ओढून

भरतीच्या वेळी जहाज जवळ

या भागामध्ये 6 मी इतकी खोली

घेण्यासाठी मोकळी जागा नाह.

ओढू न घेण्यासाठी मोकळी जागा

आहे त्यामुळे �ेिंजगच

नाही.

आवश्यकता नाह.

जहाजे हाताळण्यासाठी अपुरे

या �कल्पस्थान

क्ष

व्यासाचा जहाजे वळिवण्यासाठ

जहाजे हाताळण्यासाठी अपुरे क्

600

मी

समु�ी �भाग आहे ज्यामुळे
जहाज या �कल्पस्थानाकडेये
असताना मोकळे पणाने
हाताळता येईल.
खाडीपा�ात लहान मोठे खडक

खाडी मुखापाशी वाळू च्या

या िठकाणी नदीच्या तळाशी

आहे त.

अ�स्तत्वाने खोली उपलब

अितशय मऊ िचखल आहे
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मुसाकाझी बं दर राजापूर

िवजयदुगर्ची खाड
नाही.

जयगड खाडीचा अंतगर्त भा
ज्यामुळे जहाज उथळ पाण्यामध्
आणून �स्थर करणे सोईचे

आह.

या िठकाणी खारफु टी आहे

या िठकाणी खारफु टी आहे

या िठकाणी खारफु टी नाही

रस्ते वाहतुकीवर िवसंबून रहावे

रस्ते वाहतुकीवर िवसंबून रहावे

हे स्थान एकीकडून  रस्त्यां

लागेल

लागेल

घाटाकडील िवभागाला तर
दुसय�ल बाजूला अत
ं गर्त
कालव्यांमुळे जयगड बंदराला
जोडलेले आहे.

या स्थानापासून जोडरस्ते उपलब

या स्थानापासून जोडरस्त

�कल्पस्थान ही राज्य महामा

नाहीत.

उपलब्ध नाही.

�. 105 (तवसाळ-आबलोली)
ला 9 मी. �ं द रस्त्याने जोडलेल
आहे .
�कल्पाचे स्थानहे मुंबईकड
जाताना मुंबई गोवा राष्�ीय
महामागर् . 66 (जुना �. 17)
ला मुंबईकडे जाताना

42

िकमीवर असलेल्या सावड� येथे
आिण गोव्याकडे जाताना

52

िकमीवर असलेल्या िनवळी येथे
जोडला गेलेला आहे

76 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

�करण 4 पय�वरणाची आधाररेखा (संदभर ् अटी . ४)
�करण 4 मध्ये युनायटेड डॉकयाडर्च्या �स्तािवत जहाज तोडणी उप�मांमुळे पय�वरण घटका
होणाय�n आघातांचा अभ्यास करण्यासाठी िव�मान पय�वरण �स्थतीच्या आधाररेखेचे िववरण देण
आले आहे . पय�वरणाच्या आधाररेखेची मािहती ही खालील स्�ोतांपासून िमळवण्यात .
•
•
•
•
•

2016 च्या पावसाळ्या नंतरकेलेली पय�वरणीय तसेच सामािजक आ�थक संबंधातलीक्
सव�क्षणे आिण तपासण.
MEEPL/अश्वमेध अशा संस्थांकडून ऑक्टोबर ते िडसे 2016 दरम्यान रत्नािगरी मधी
काताळे गावच्या �स्तािवत पिरसरामध्ये िकनाय� वर आिण पाण्यामध्ये केलेले पय�वरण स
मरीन िंसडीकेट �. िल. आिण MEEPL यांच्याकडून जहाज तोडणी आिण बंदर  िवकास
उप�मांसाठी पूव� करण्यात आलेले अभ्यास आिण उपलब्ध दुय्यम माहीतीचे सा.
स्थािनक िनयामक संस्थांशी सल्लामसल
अभ्यास गटाचे स्वानुभ
अभ्यास क ्ष: �कल्पस्थानापासू 10 िकमी ि�ज्या क्षे� हे पय�वरण मुल्यांकन आघातास
िवचाराधीन करण्यात आले आह. आकृ ती 4-1 मध्ये गूगल नकाशावर अभ्यासक्षे� दशर्वण्यात
आहे .
आकृ ती 4-1

10 िकमी ि�ज्येच अभ्यास क ्ष

E43N3

E43N7

E43N4

E43N8

77 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

4.1 हवामान शास्�
रत्नािगरीच्या हवामानावर �ामुख्याने अरबी समु� आिण प�श्चम (भारताच्या प�श्चम भागाव
पसरलेली डोंगर रां) यांचा �भाव आहे
, ही डोंगररांग संरक्षणाचे काम करते आिण या भाग
उ�रे कडू न दिक्षणेकडे वाहणाया्र् कोर�ा वाय�रना अड. तसेच , पावसाळयाच्या सु�वातीसाठी हे
घाट अितशय मह�वाची भूिमका िनभावतात. खाडीमुळे हवामानातील दै नंिदन बदलांवर फार मोठे बदल
िदसून यत
े ात. संध्याकाळी समु�ाव�न जमीनीकडे वाहणारे वारे तापमान आल्हाददायकठेवत.
रत्नािगरीच्या हवामान संदभ�मधील मािहतीटेब4-1 मध्ये दशर्वण्यातआलेली.
टेबल 4-1 रत्नािगरी िजल्�ाच्या हवामानासंदभ�मधील माि
अनु.
मिहना
�.

1
जाने वारी
2
फे �ुव ारी
3
माचर
4
एि�ल
5
मे
6
जून
7
जुलै
8
ऑगस्
9
सप्टें
10
ऑक्टोब
11
नोव्हें
12
िडसेंब
एकूण
सरासरी

तापमान
(o सेंटी�े)
कमाल.
30.9
30.8
31.4
32.2
32.7
30.5
28.8
28.5
29.3
31.5
32.9
32.2

िकमान.
19.1
19.6
22.4
25.3
26.5
24.9
24.2
24.0
23.6
23.5
21.6
20.2

पजर्न्यम
(िममी)

पावसाळी सापेक
िदवसांची आ�र ्त
संख्य
(%)

0.6
0.0
0.2
2.2
40.2
828.6
937.6
612.2
280.1
121.8
41.8
9.6
2874.9

0.0
0.0
0.0
0.2
2.3
19.8
26.0
24.3
14.9
5.4
1.8
0.3
95.0

62
63
69
71
72
84
89
88
85
77
64
59

31.0
22.9
73
(स्�ोत : भारतीय हवामान खात्याकडील मािहती�ार )

सरासरी
वाय�तचा
वेग
ताशी
िकमी.
7.6
7.6
8.0
9.0
10.1
12.9
17.9
14.8
8.1
6.6
7.4
7.8
9.8

�कल्प भागाचे हवामान हे िकनारप�ीच्या वैिशष्�ाचे. वष�चे चार वेगवेगळे हं गामी भाग होतात.
माचर ्पासून मे पय�त उन्हाळा आिण जूनते सप्टेंबरपय�तचा कालावधी हा नैऋत्य पावसाळी �भा
असतो. ऑक्टोबर आिण नोव्हेंबरचा कालावधी हा पावसाळ्यानंतरचा असतो आिण िडसेंब
फे �ूवारीमध्ये िहवाळी हंगाम असत.
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4.1.1 जागेवरील हवामानाचे िनरीक्ष(ऑक्टोबर 16 ते िडसेंब 16)
तापमान : वर उल्लेखलेल्या कालावधीमध्ये नोंदकेलेल्या जागेवरील िकमान आिण कमाल म
तापमान हे अनु�मे (20)°C आिण (34)°C इतके होते. (टेबल 4-2) कमाल तापमान हे नोव्हेंब
2016 मध्ये नोंद करण्यात.
सापेक्ष आ�र्: वर उल्लेखलेल्या कालावधीमध्ये जागेवर नोंदकेलेली िकमान आिण कमाल मा
सापेक्ष आ�र्ता (54 ते 76)% यादरम्यान होत. (टेबल 4-2). सापेक्ष आ�तेची कमाल मय�द
(76%) ऑक्टोबरमध्ये हो, आिण िकमान मय�दा 54% िडसेंबर2016 मध्ये होत.
वा-याची गती आिण िदशा : वर उल्लेखलेल्या कालावधीमध्ये जागेवरील मािसक सरासरी -याची
गती ही 3 िकमी �ती तास (ऑक्ट-नोव्ह 2016) ते 4 िकमी �ती तास (िडसेंब, 2016) (टेबल 4-2)
इतकी होती. या कालावधीमध्ये व -याची सरासरी गती 3.33 िकमी �ती तास इतकी होती. वारा दशर्क
आकृ तीव�न हे िनदशर्नास येते क , वा -याची मुख्य िदशा ही ईशान्य आिण आग्नेय िदशेकडून.
तसेच संपण
ू र ् कालावधीच्य24.10 % वेळेमध्ये शांत अवस्था िनदशर्नास .
टेबल 4-2 जागेवरील हवामान िवषयक मािहती

मिहना
ऑक्टोबर2016
नोव्हें 2016
िडसेंबर2016

सरासरी
वाय�रचा वग
े
(िकमी/�ती
तास)
3
3
4

तापमान
(0 सेंटी�े)
िकमान

कमाल

230C
220C
200C

320C
340C
330C

सापेक्ष आ�र
(%)
76%
61%
54%

4.1.2 तापमान
याभागामध्ये वेगवेगळ्या ऋतूंतील तापमानामध्ये मोठा फरक जाणवत न. मे मिहना हा वष�तील
सव�त जास्त तापमानचा असून त्याचे सरासरी कमाल तापमा
32.7οC इतके आहे . जाने वारी हा
वष�तला सव�त थंड मिहना असून त्याचे सरासरी िकमान तापमान19.1οC इतके आहे .
4.1.3 वारे
आकृती 4-2 मध्ये अभ्यास भागासाठी वारा दशर्कआकृती दशर्वण्यात आलेल.
पावसाळ्याच्या जूनते सप्टेंबर या मिहन्यामध्ये वारे प�श्चम अथवा नैऋत्य िदशेकडू.
पावसाळ्यानंतरच्या मिहन्यामध्ये आिण िडसेंबरपय�त वारे मुख्यत्वेक�न पूव�कडून. मा� , या
कालावधीमध्ये वार् याचा वेग कमी होतो असे लक्षातआले. िडसेंबर ते माचर् या मिहन्यामध्येव
पूवक
� डू न वाहतात. सकाळी ईशान्य आिण आग्नेयेकडून आिण संध्याकाळी प�श्चमेकडू
वायव्येकडून वाहता. वष�च्या उरलेल्या कालखंडात सकाळी वारे ईशान्य िदशेकडून वाहतात
दुपारनंतर प�श्चम आिण वायव्येकडून बदलत. जून ते ऑगस्ट या दरम्यान वाय�कचावेग सव�त जास
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असतो, आिण हा वाया्र्चा सरासरी वेग हा 12.9 ते 17.9 िकमी / �ती तास इतका असतो. ऑक्टोबर ते
फे �ूवारी या मिहन्यामध्ये वाय�◌ेचावेग सव�त कमी िदसूनये. या मिहन्यामध्ये वाय�कचा सरासरीवे
6.6 ते 7.8 िकमी / �ती तास इतका असतो. एि�ल मध्यापासून वाय�लचा वेग परत वाढतो आिण हा
पावसाळा संपेपय�त म्हणजेच ऑगस्टपय�त वाढतच राह. पावसाळ्य़ामध्ये िवशे: वाय�लची िदशा
नै ऋत्येकडून असत, मा� वष�च्या उवर्रीत कालखंडात वारा वायव्येकडून वा.
आकृ ती 4.2 वारा दशर ्क

आकृत

4.1.4 पजर्न्यमा
रत्नािगरी िजल्�ाचे सरासरी वा�षक पजर्न्य 2875 िमिम इतके आहे . रत्नािगरी शहराचे सरासरी
पजर्न्यमा 2575 िममी आहे. साधारणत: , �कल्प भागामध्ये वष�ती 95 िदवस पावसाचे असतात.
सव�त जास्त पजर्न्यम (93.2%) हे जून ते सप्टेंबर या मिहन्यांमध्ये नैऋत्य पावसाळी �भावा
असते.
4.1.5 आ�र ्ता
वषर्भरामध्ये आ�र्ता साधारणपणे जास्त. जून ते सप्टेंबरमधील पावसाळी कालावधीत आ�र्
81% ते 90% इतकी वाढते. उवर्िरत कालावधीत आ�र्त 58% ते 80% इतकी आढळते. सरासरी
वा�षक आ�र ्ता73% इतकी असते.
िब�ल्डग मटेरीअल्स ऍंडटेक्नोलॉजी �मोशन काऊ�न
(BMTPC) ने तयार केलेल्या वादळी
धोक्याच्या नकाशानुसार महाराष्�ाचा िकनारी भाग हा वादळाच uमध्यम धोका◌ा �भागामध्येये.
आकृती 4-3 मध्ये वादळी धोक्याचा नकाशादेण्यातआलेला.
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आकृ ती 4.3 वादळी धोकदशर ्क नकाश

Project site

4.1.6 पूर
आकृती 4-4 मधे भारतातील पूराच्या धोक्याचा नकाशादेण्यातआलेला , त्यानुसार रत्नािगर
िजल्हा पूर�वण आहे आिण संभाव्य उच्चतम रेषा
4.0 मी. इतकी आहे . महाराष्�ामध्ये वाळूम
िकनारी भाग वगळता इतर� असलेल्या चढ उताराच्या जमीनीमुळे पूरहे अगदी स्थल कें�ीत अ.
आकृ ती 4.4 पूराच्या धोक्याचा नका

Project site
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4.2 हवेचे पय�वरण
सवर् ऋतूंसाठी आठव�ातून दोन वेळा �त्येक स्थानावर भवतालच्या हवेची गुणव�ा पह(AAQM)
करण्यात आल. अश्वमेध लॅबकडून राष्�ीय सभोवतालच्याहवेच्या गुण
2009मानकांनस
ु ार,
सभोवतालची आठ तासांच्या कालावधीसाठी वायु�प नमुने जमा करण्यात आले आहेत आि
PM10/PM2.5 नमुने 24 तासांच्या कालावधीमध्ये जमा करण्यात. नमुने गोळा करण्यासाठी हाय
वोल्युम एअर सँपलस , रे �स्परेबल डस्ट सँपलसर् आिण �ॅिंपग सोल्युशनसह इ�म्पगसर् वापरण.
कें�ीय �दूषण िनयं�ण मंडळ( CPCB) IS: 5184 आिण अमेिरकन प�ब्लक हेल्थ असोिसएअश
(APHA) यांच्या मानक प�तींनुसार या हवेच्या नमुन्यांचे िवश्लेषण करण्य. देखरेख केलेले
घटक, नमुन्यांची वारंवारत , त्यांचे िकमान अ�स्तत्व मय�दा आिण िवश्लेषण प�ती ट 4.3 मध्ये
देण्यात आलेल्या आह.
टेबल 4.3 तपासलेल्या घटकांचे तपशी
घटक

नमुन्यांच वारं वारता

24 तासामध्य, आठव�ातून
दोन वळ
े ा
24 तासामध्य, आठव�ातून
PM 2.5
दोन वळ
े ा
सल्फर डाय ऑक्सा 24 तासामध्य, आठव�ातून
(SO 2 )
दोन वळ
े ा
PM 10

नाय�ोजन डाय
ऑक्साईड (NO 2 )

24 तासामध्य, आठव�ातून
दोन वळ
े ा

काबर्न मोनोक्सा
(CO)
अन्य घट

8 तासामध्य, आठव�ातून
दोन वळ
े ा
24 तासामध्य, आठव�ातून
दोन वळ
े ा

मोजमाप प�ती
IS:5182 (Part 23):Gravimetric
Gravimetric
IS:5182 (Part II):Improved
West and Gaeke
IS:5182 (Part VI):Modified
Jacob
& Hochheiser (Na-Arsenite)
Digital Gas Analyser
GC-MS Analysis

टेबल 4-4 मध्ये भोवतालच्या हवेच्या पहाणी िठकाणांची मािहती देण्यात आलेली असून आक 4-6
मध्ये त्यांचे नकाशामधले िठकाण दशर्वलेले.
टेबल 4-4 भोवतालच्या हवेच्या नमुन्यांचे स
अनु
�.

स्था कोड

स्थानाच नाव

1
2
3
4
5

A1
A2
A3
A4
A5

�कल्प स्थ
सत्कोंडी ग
काताळे गाव
आबलोली गाव
वै�लावगण गाव
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�कल्पस्थानापासून स्था
िदशा

अंतर िकमी

दिक्
उ�र
ईशान्
आग्ने

0.00
1.5
1.8
7.00
4.2
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अभ्यास नमुन्यांसाठ 10 िकमी ि�ज्येमधील पाच( 05) िठकाणे हवा गुणव�ा पहाणीसाठी िनवडण्यात
आली. टेबल 4-4 मध्ये पहाणी स्थानांची मािहतीदेण्यातआलेली. सत्कोंडी आिण आबलोल
गावामध्ये नमुने घेत असतानाचे छायािच�े आकृती4-5 मध्ये देण्यात आलेली आह.
आकृ ती 4.5 सत्कोंडी व आबलोली गावामध्ये हवेच्या गुणव�ा पहाणीसाठी नमुने घेतान
छायािच�े

सत्कोंडी गाव
आबलोली गाव
आकृ ती 4.6 तपासणी आिण हवेचे नमुने घेतलेली िठकाणे

N4

N3

A3

N1
A1

N2

A2

A5

S2
N5
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4.2.1 पिरसर हवेचे गुणव�ा िवश्लेषण
या भागाची आधाररेखा ठरवण्यासाठी िनवडलेल्या पाच पहाणी िठकाणांचे पिरसरातील हवेचे गुणव�
िवश्लेषण खाली िदलेले आह.
या देखरेख िनकालांच्या सारांशामध्ये िकम , कमाल आिण सरासरी पातळी आिण 98 वा शतकी भाग
या टेबल 4.5 मध्ये देण्यात आलेल्याआ. राष्�ीय सभोवतालच्या हवा गुणवता मानकांन
(NAAQS) नमूद केल्या�माणे रहीवासी भागामधील 24 तासाच्या सरासरी मानकांसोबत याची तुलना
करण्यात आल. पिरिशष्ट u II मध्ये अभ्यास कालावधीमध्ये सवर् िठकाणांचेकेलेले िवश्लेषण ि
दशर्वण्यात आलेले आह. पिरसर हवेची राष्�ीय गुणव�ा मानके ही टेबल
4.6 मध्ये दशर्िवण्य
आली आहे त.
टेबल 4-5 पिरसरातील हवेची गुणव�ा
अ
नु
�.

स्था

1

�कल्पस्था

NOx
(μg/m3)

SO2
(μg/m3)

PM 10 PM 2.5 CO
अन् घटक
3
3
3
(μg/m ) (μg/m ) (mg/m ) (μg/m3)

कमाल

15.6

10.6

62.2

27.8

0.3

नगण्

िकमान

11.9

8.1

44.2

20.2

0.1

नगण्

सवर्साधार

13.8

9.0

52.4

23.7

0.2

नगण्

�मािणत फरक

1.1

0.6

4.2

2.0

0.1

नगण्

98 वा शतकी
भाग
2.

नगण्

15.5

10.2

61.1

27.3

0.3

कमाल

14.0

9.0

55.9

23.7

0.4

नगण्

िकमान

10.8

6.9

39.8

17.1

0.1

नगण्

सवर्साधार

12.4

7.7

46.4

20.2

0.2

नगण्

�मािणत फरक

1.0

0.5

3.9

1.7

0.1

नगण्

सत्कों गाव

98 वा शतकी
भाग
3.

Concentration

नगण्

14.0

8.7

55.0

23.2

0.4

कमाल

15.4

10.0

56.5

24.1

0.9

नगण्

िकमान

11.8

7.7

40.2

17.5

0.1

नगण्

सवर्साधार

13.7

8.5

46.8

20.6

0.4

नगण्

�मािणत फरक

1.1

0.6

4.0

1.8

0.2

नगण्

98 वा शतकी

15.4

9.7

55.5

23.6

0.8

नगण्

काताळे गाव
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अ
नु
�.

Concentration
स्था

NOx
(μg/m3)

SO2
(μg/m3)

अन् घटक
PM 10 PM 2.5 CO
3
3
3
(μg/m ) (μg/m ) (mg/m ) (μg/m3)

कमाल

17.0

10.1

62.2

25.3

0.5

नगण्

िकमान

13.0

7.6

44.2

19.6

0.1

नगण्

सवर्साधार

15.1

8.6

51.6

22.6

0.3

नगण्

�मािणत फरक

1.2

0.6

4.4

1.3

0.1

नगण्

भाग
4.

आबलोली गाव

98 वा शतकी
भाग
5.

नगण्

16.9

9.7

61.1

25.1

0.5

कमाल

13.1

10.3

53.7

22.9

0.6

नगण्

िकमान

10.1

7.9

38.1

17.1

0.1

नगण्

सवर्साधार

11.6

8.8

44.5

20.4

0.3

नगण्

�मािणत फरक

0.9

0.6

3.8

1.2

0.1

नगण्

वै�लावगण गाव

98 वा शतकी
भाग

13.1

9.9

52.8

22.7

नगण्

0.6

टेबल 4-6 पिरसर हवा गुणव�ेचे राष्�ीय �मा
पिरसर हवेचे कें�ीकर (µg /m3)

ओ�ोिगक,
िनवासी,
संवेदनशील
�ामीण व अन् भाग
क्षे

अनु
�.

�दूषके

कालावधी

1

सल्फर डाय ऑक्सा
(SO 2 )

वा�षक सरासरी*

50

20

24 तास**

80

80

2

नाय�ोजन डाय
ऑक्साई (NO 2 )

वा�षक सरासरी*

40

30

24 तास**

80

80

3

िविशष्ट घटक(10
पेक्षा कमी िंक
10)

µg वा�षक सरासरी*
Pm
24 तास**

60

60

100

100
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पिरसर हवेचे कें�ीकर (µg /m3)

अनु
�.

�दूषके

4

िविशष्ट घटक( 2.5 µg वा�षक सरासरी*
पेक्षा कमी िं or PM
24 तास**
2.5)

5

काबर्न मोनोक्सा (CO)

6

ओ�ोिगक,
िनवासी,
संवेदनशील
�ामीण व अन् भाग
क्षे

कालावधी

40

40

60

60

8 तास सरासरी

02 mg/m3

02 mg/m3

1 तास सरासरी

04 mg/m3

04 mg/m3

�माण िनद� िशत
नाही

�माण िनद� िशत
नाही

वा�षक सरासरी*

अन्य घट

24 तास**

* 24 तासांच्या काळातील आठव�ातून दोन वेळा अशा िकमान104 मापकांची सरासरी
** वषर्भरातील98% कालावधीत समीप असलेली 24 अथवा 28 तासातील मूल्य. तथािप , सलग
2 िदवस न घे ता 2% कालावधीत ही मूल्ये वाढण्याची शक्यता.
आकृ ती 4-7 पिरसर हवा गुणव�ा दशर ्क सरासरी
60

52.4

51.7

46.8

46.4

50

आलेख

44.5

40
30
20
10
0

23.7
13.8

20.2
12.4
7.7

9
0.2

Project site

20.6
13.7
8.5

0.3

Katale village

Abloli village

NOx (μg/m3)

SO2 (μg/m3)

PM 10 (μg/m3)

PM 2.5 (μg/m3)

CO (mg/m3)

VOC (μg/m3)
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20.4
11.6
8.8

0.4

0.2
Satkondi Village

22.6
15.1
8.6

0.3
Vaidyalavgan
village
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4.2.2

िनष्कषर् आिण अनुपा

टेबल 4-6 मध्ये सवर् तपासणी िठकाणांसाठी सभोवतालच्याहवेच्या गुणव�ेचे िवश्लेषक ि
देण्यात आले आहे.
िनष्कष�मधील �मुख िनरीक्षणे आिण त्या
मानकांसोबत अनुपालन खाली िदल्या�माणे

24 तासांच्या सरासरी पिरसर हवा राष्�ीय गुणव�
आह:

�कल्पस्थानPM 10 चे कमाल मूल्य 29.60 µg/M3 तर PM 2.5 चे कमाल मूल्य 13.92 µg/M3
आढळले.
सवर्च िनिरक्षण िठकाणी सल्फर डायऑक्साईडची पातळी �म
असलेली 24.93 µg/M3 आढळली.

50 µg/M3 नुसार उच्चतम

नाय�ोजन ऑक्साईड पातळी सवर्च िठकाणी �मािण 40 µg/M3 नुसार उच्चतम असलेली 17.31
µg/M3 आढळली.
4.3 ध्वन
4.3.1 ध्वनी िनिरक्षण िठक
अभ्यास क्षे�ामध्ये पाच वेगवेगळ्या �ाितिनधीक िठकाणी सुसाध्य ध्वनी पातळी मापक यं
सहाय्याने पिरसरातीत ध्वनी पातळी पाहणी क�न अभ्यास क्षे�ाच्या पिरसरातील ध्वनी
ठरिवण्यात आल. िनिरक्षण िठकाणे ही शांतताक्षे� ते रिहवासी भाग अशा वेगवेगळ्या स्व
िनवडण्यात आल. टेबल 4-7 मध्ये ध्वनी पाहणी िठकाणे िदलेली असून आकृत
4.8 मध्ये त्य
िठकाणांची छायािच�े आहे त.
आकृ ती 4-8 ध्वनी मोजणीची िठकाणे

सत्कोंडीयेथील ध्वनी मोजण
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आबलोली येथील ध्वनी मोजणी
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टेबल 4-7 ध्वनी मोजणीची स्था
अनु
�.

स्था कोड

स्थानाच नाव

1
2
3
4
5

N1
N2
N3
N4
N5

�कल्प स्थ
सत्कोंडी ग
काताळे गाव
आबलोली गाव
वै�ालावगण गाव

�कल्पस्थानापासून स्था
िदशा

अंतर िकमी

दिक्
उ�र
इशान्
आग्ने

0.0
1.5
1.8
7.0
4.2

4.3.2 अभ्यासप�ती
पिरसरातील ध्वनी पातळी अथवा ध्वनी भार पातळ(साउंड �ेशर लेव्हल
SPL) ही सुसाध्य ध्वन
पातळी मापन य�
ं णेने मोजण्यांत आल. (A-weighted equipment continuous sound pressure
level (Leq) value was completed from the values of A-weighted SPL) ध्वनी मोजणी ही
कें�ीय �दूषण िनयं�ण मंडळाच्य IS: 4954 मानकांनस
ु ार पूणर् करण्यात आ. िदवसाचा Leq हा
सकाळी सहा ते रा�ी दहा यावेळेल्या ताशी Leq व�न मोजण्यात आला तर रा�ीचाLeq हा रा�ी दहा ते
सकाळी सहा याअवेळेच्या ताशीLeq व�न खालील सू�ानुसार मोजण्यात आल.

Where, Li = Leq value of the hourly time interval.
4.3.3 िनष्कषर
सवर् ध्वनीदेखरेख िठकाणासाठी समतुल्य ध्वनी पातळ्याम्L day आिण L night टेबल 4.8 मध्ये
दशर्वण्यात आल्याआ. टेबल 4.9 मध्ये या िठकाणी िमळालेल्या समतुल्य ध्वनी पातळ्या
िदवसा आिण रा�ी सभोवतालची ध्विन गुणव�ा मानकांशी केलेली तुलना केलेली आह.
टेबल 4-8 ध्वनी पहाणीचे िनका
िदवसा

रा�ी

ध्वनी
पातळी
dB(A)

मय�दा
dB(A)

ध्वनी
पातळी
dB(A)

मय�दा
dB(A)

�कल्प स्थ

48.8

55

39.6

45

सत्कोंडी ग

51.6

55

37.1

45

काताळे गाव

49.8

55

40.3

45

आबलोली गाव

53.6

55

42.6

45

वै�लावगण गाव

40.3

55

39.6

45

स्था

िदवसा म्हणजे6.00 a.m. ते 10.00 p.m.
रा�ी म्हणज 10.00 p.m. ते 6.00 a.m.
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टेबल 4-9 पिरसर ध्वनी पातळीची मानके
स्थान
कोड

क्षे� �क

ध्वनी मय�द

dB(A)

िदवसा

रा�ी

(A)

औ�ोिगक क्ष

75

70

(B)

व्यापारी क्

65

55

(C)

िनवासी क्षे

55

45

(D)

शांतता क्षे

50

40

िदवसा म्हणजे6.00 a.m. ते 10.00 p.m.
रा�ी म्हणज 10.00 p.m. ते 6.00 a.m.
हॉ�स्पटल, शैक्षिणक संस्था आिण न्यायालये यांच्याप 100 मीटर अंतरापय�त शांतता क्षे� अस
मानण्यात आले आह. शांतत क्षे�े ही अशीक्षे�े आहेत जी सक्षम अिधकाय�षकडून जाहीर क
असतात.
वर नमूद केलेल्या वगर्वारीमध्ये सक्षम अिधकाय�◌ंकडून िम� वगर्वारी म्हणून घोिषत करण्
शकते.
4.4 जल पय�वरण
4.4.1 भूजल
रत्नािगरी िजल्�ाच -भौगोिलक नकाशा आकृ ती 4.18 मध्ये देण्यात आलेला आ , त्याव�न असा
िनष्कषर् िनघतो  , �कल्प भागाच्या आजूबाजूला दोन्ही कठीण आिण मृदू खडकआ. �कल्पाचा
उ�र भाग हा कठीण खडकांनी बनलेला असून, दिक्षणेकडचा भाग हामृदू खडकांनी बनलेला आ.
टेबल 4-10 भूजल गुणव�ा पाहणी स्थान
स्था कोड

स्था नाव

GW1
GW2

�कल्प स्थ
काताळे गाव

�कल्पस्थानापासून
िदशा
उ�र

स्था
अंतर िकमी
0.0
1.0

टेबल 4-10 मध्ये भूजल गुणव�ा पाहणी िठकाणांचे स्थान आिण थोडक्यात मािहती देण्यात
असून आकृती 4.9 मध्ये नमुन्यांच्या िठकाणाचा नकाशा देण्यात आलेला.
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आकृ ती 4-9 भूजल नमुन्यांची िठकाणे

GW2

GW1

4.4.1.1 भूजल गुणव�ा सव�क्षण िनष्क
स्थािनक लोक िपण्यासाठी वापरत असलेल्या िवहीरींमधून भूजलाचे नमुने घेण्या . नमुने
घे तलेल्या भूजल सव�क्षणाचे िनष्कषर् हे शासनाच्या पय�वरण िवभा2010 च्या मागर्दशर
पु�स्तकेतील मय�देनुसार तपासण्यात आ. भूजल गुणव�ेच्या घटकांचा सारांश टेबल
4-11 मध्ये
देण्यात आलेला आह. सवर् ऋतूंसाठी सवर् स्थानांव�न गोळा केलेल्या सवर् नमुन्यांमध्ये जड धा
की कॅ डिमयम, सेलेिनय्, अस�िनक, मक्युर् , िशसे आिण �ोिमयम इत्यािंदचे कें�ीकरण सापडण्या
िनद� िशत मय�दे पेक्षा खाली हो. त्याचबरोबर सायनाईट आिण फेनोिलक कंपाऊंड्सदेखील िनद�िश
मय�दे पेक्षा खाली हो.
जड धातु आिण वर नमूद केलेल्या घटकांची कमी �माणांमध्ये असलेली मा�ा याव�नहे लक्षातय
की, भूजल हे कुठल्याही औ�ोिगक �दूषकांपासून मुक्त आ .
टेबल 4-11 भूजल पिरक्षणांचा सारां
अनु
�.

घटक

युिनट

1
2
3
4

रं ग
वास
चव
गढू ळ

-
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स्था
�कल् स्था
GW1
<5.0
योग्य
योग्
<0.1

काताळे गाव
GW2
<5.0
योग्
योग्
<0.1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

pH
एकूण िवरघळलेले घटक
एकूण घनता
क्लोराई as Cl कॅ �ल्शय as Ca
म ॅग्नेिशय as Mg
फ्लोराई as F
नाय�ेट as NO3सल्फेटas SO4आयनर as Fe
टोटल अल्कलिनट
फोस्फे
रे िस�ुअल क्लोिर
िसिलका
टोटल कॉिलफॉम्स

mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
MPN/100ml

7.38
234
184.6
60.8
28.1
5.2
BDL
0.96
3.8
0.10
54.6
<0.01
<0. 1
11.6
अवशेष नाही

7.24
222
198.4
74.6
32.8
0.2
BDL
0.48
4.6
0.08
42.2
<0.01
<0. 1
14.2
अवशेष नाही

4.4.1.2 जल पातळी पिर�स्थती
कें�ीय भूजल मंडळ िनयिमतपणे रत्नािगरी िजल्�ामध 48 राष्�ीय हाय�ो�ाफ नेटवकर् स्टेश
(NHNS) यावर देखरेख करते , वष�तून चार वेळा म्हणजेच जानेवारीमध् , मे (पावसापूव�) , ऑगस्ट
आिण नोव्हेंब(पावसानं तर). या कें�ावरील उपलब्ध मािहतीवर आधािरत पावसाळा पूवर् जल पातळी
खोली, पावसाळ्यानंतर जल पातळीची खोली ही सन2011 च्या आलेखानुसार दशर्िवण्यातआले
आहे .
आकृती 4.10 आिण आकृ ती 4.11 मध्ये �कल्पस्थानीची पावसाळा पूवर् आिण पावसाळ्यानं
भूजल पातळी दशर्िवण्यात आलेली आ. सदर मािहती व�न हे स्पष्ट होते की भूजल पातळ
पावसाळ्यामध्ये वाढ. �कल्प स्थानी भूजलाची पातळी ही पावसाळ्यापूव� जिमनीख 5.0 मी. आिण
पावसाळ्यानंतर जिमनीखाल 2 – 5 मी. इतकी नोंदवण्यात आलेली आ.
जल पातळीची खोली - पावसाळयापूव� ( मे 2011)

:-

िजल्�ामधी पावसाळ्यापूव जलपातळीची खोली ही मे 2011 मध्य 1.6 मी. (खोपी येथे) पासुन
36.40 मी. (धामणंद येथे) इतकी िविभन्न आह. आकृ ती 4-10 मध्ये रत्नािगरी िजल्�ाच्या
पातळीच्या खोलीचा नकाशा दशर्वलेला आ. या नकाशाव�न असे िदसते की , उथळ पाण्याची पातळी
ही 2 ते 5 मी. या दरम्यान िजल्�ाच्या पूवर् आिण ईशान्य भागामध्. िजल्�ाच्या बहुतांश भागामध्
जलपातळीची खोली ही 5 ते 10 मी. या दरम्यान आह. िजल्�ाच्या दिक्षण मध्य भागामध्ये जल
ही 10 ते 20 मी. या दरम्यान नोंदवलेली आ. 20 मी. हू न अिधक खोल जलपातळी ही केवळ ईशान्य
भागामधील धामणं दच्या आसपास आढळली आह.
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आकृ ती 4-10 रत्नािगरी िजल्�ामधील पावसाळा पूवर् भूजल पा.

Project Site

स्�ोत : भूजल मािहती स्�ोत कें�ीय िवभ, नागपुर
जल पातळीची खोली - पावसाळ्यानंतर( नोव्हेंब2011)
िजल्�ामध्ये पावसाळ्यानंतरची जल पातळीची खोली नोव्हेंबर मिहन्यामध्ये जिम1.42 मी.
(वाकल�) पासून जिमनीखाली 16.32 मी. (अिबतगांव) पय�त आढळू न आली.
िजल्�ामधील मान्सूननंतर जल पातळीच्या खोलीमध्ये नोव् 2011 मध्ये 1.42 मी. (वाकल�) ते
16.32 मी. (अिबतगाव) इतका फरक िदसून येतो. पावसाळ्यानंतर जलपातळीच्या नकाशाव�नह
िदसते की, िजल्�ाच्या पू , मध्य आिण ईशान्य भागामधील जल पातळी ह 2 ते 5 मी. इतकी आहे .
दिक्षण आिण वायव्य भागामध्ये जलपातळी 5 ते 10 मी. इतकी आहे . रत्नािगर , संगमेश्व, आिण
राजापुर तालुक्यामधील काही एखा�ा ठरािवक िठकाणी जल पातळी ही 10 मी. हू न अिधक आहे असे
िदसून यत
े े.
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आकृ ती 4-11 रत्नािगरी िजल्�ामधील पावसाळ्यानंतरची भूजल पात

Project Site

स्�ोत : भूजल मािहती स्�ोत कें�ीय िवभ, नागपुर
ऋतूमानानुसार जल पातळीमधील बदल (मे ते नोव्हेंब2011)
साल 2011 साठी, रत्नािगरी िजल्�ामधल्या बहुतांश भागास , जल पातळीमध्ये 0.05 मी. (साखरपा ,
तालुका- संगमेश्व) ते 7.22 मी. (जयगड, तालुका- रत्नािगर) या दरम्यान पावसाळ्या पूव� आि
पावसाळ्यानंतर इतक्या फरकाची नोंद करण्यात आलेली. वायव्य आिण मध्य प�श्चम भागा
अपवाद वगळता , िजल्�ामध्ये बहुतेक िठकाणी जल पातळीमध् 2 ते 4 मी. इतकी वाढ नोंदवलेली
आहे . वायव्य आिण मध्य प�श्चम भागामध्ये एखाददुसया्र् िठ 2 ते 4 मी. इतकी जलपातळीमध्ये
वाढ नोंदवण्यात आलेली आ. 4 ते 7.22 मी. इतकी वाढदेखील या भागामध्ये िदसून आलेली आह.
जल पातळीमध्ये 0.21 मी. (राजापूर , तालुका राजापूर) ते -3.90 मी. (दाभोळ, तालुका दापोली) तसेच ,
ईशान्य भागामधील(खेड आिण िचपळू ण च्या भागामध्) आिण इतर काही भागामधल्या एक दोन
िठकाणी पावसाळ्यापूव� आिण पावसाळ्या नंतर जल पातळीमध्ये वाढ िदसून आली.
जल पातळी कल (2002-2011)
जल पातळी िनिरक्षण िविह (GWMW) साठी मागच्या दशकामध्य( 2001-2011) पावसाळ्यापूव�
आिण पावसाळ्यानंतर जल पातळींचा दीघर् कालावधीचा कल तयार करण्य़ात आलेला. या
कलाच्या िवश्लेषणामध्येअसे िनदशर्नासयेत, 29 िठकाणी पावसाळा पूवर् जल पातळीमध्ये वाढीच
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कल असून ही वाढ 0.002 मी. �ती वषर्(वाकल�) ते 1.65 मी/�ती वषर्(दाभोळ) येथे नोंदवण्या
आली आहे . मा�, जलपातळी कमी होण्याचा कलदेखील 17 िठकाणी पाहण्यात आला आिण ही कमी
0.008 मी/�ती वषर्(टेटवली) ते 0.53 मी/�ती वषर्(अिबतगाव) यादरम्यान मान्सूनपूवर् ऋतूंमध
नोंदवण्यात आली आ. दीघर ् कालावधीसाठी मान्सूननंतर कलाचे िवश्लेषण दशर्िवत , 16 िठकाणी
जलपातळी वाढत आहे आिण या जलपातळीचा वाढता दर हा 0.01 मी/�ती वषर्(दुगवे) आिण 1.08
मी/�ती वषर्(दाभोळ) असा आहे . त्याचबरोबर बहुतांश िठकाणी(27) जलपातळीमध्ये घसरण
दाखिवली आहे आिण ही घसरण 0.05 मी/�ती वषर्(रायपाटण) ते 0.37 मी/�ती वषर्(िचपळू ण) या
दरम्यान आह. आकृती 4-12 मध्ये मान्सून नंतर जल पातळी कल नकाशाम
2002-2011 या
कालावधीसाठी दाखवलेला आहे . या नकाशाचे िनरीक्षण दशर्वते , िजल्�ाच्या बहुतांश भागामध् 0
to 0.20 मी/�ती वषर् या दरम्यान जलपातळीमध्ये वाढ झालेली. जलपातळीमधली 0 to 0.20
मी/�ती वषर् या दरम्यानची घसरण ही िजल्�ाच्या ईशान्य भागा(खेड आिण िचपळू ण तालुक्याच्य
काही भागामध्य) आिण दिक्षण भागामध्(राजापूर तालुका) इथे िदसते.
आकृ ती 4-12 रत्नािगरी िजल्�ासाठी मान्सूननंतर जलपातळी कल नका

Project Site

भूजल िवकासाची स��स्थती
भूजल िवकास हा अने क घटकांवर जसे की , उपलब्धत , िपकांसाठी पाण्याची आवश्यकता आि
सामािजक-आ�थक घडी आिण त्या भागामध्ये असलेल्या जलधारकांची िवपुलता यावर अवलंब
असतो. उपलब्धतेनुसार पहायचे झाल्य , भूजल संसाधनांचे अंदाजे आकडे दशर्वत आहेत की
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भिवष्यामधील िवकासाला इथे सुसंधी आह. सन
2008-09 साठी रत्नािगरी िजल्हा एकूण भूज
उपलब्धता ही 46,605.08 ha-m इतकी मोजण्यात आली होत. तसेच , सध्या सवर् वापरांसाठ
भूजलाचा वापर हा केवळ 5249.47 ha-m इतका आहे आिण भूजल साठवणूकीचा िवकास हा
11.26% इतका काढण्यात आलेला आह. पुढील 25 वष�साठी िनवासी आिण औ�ोिगक पाणी पुरवठा
हा 2437.54 ha-m इतका आखला तरीही
40136.83 ha-m इतके भूजल भिवष्यामधील
िंसचनासाठी उपलब्ध अस. परं तु स�ा�ी पवर्तरांगाच्या उतरत्या भौगोिलक रचना लक्षात घे ,
कदािचत इतके भूजल खास क�न खोल दय�◌्मध्ये खरोखर अ�स्त�वामध्येन.
रत्नािगरी िजल्�ाचे स 2010-11 चे सां�ख्यकी मािहतीचे उपलब्ध िवश्लेषण दशर्वत
, भूजल
स्�ोतांपासून 22.63 चौरस िकमी. इतके क्षे� िंसचन करण्यात , तर कालव्यां�ारे 62.73 चौरस
ू र ् िंसिचतक्146.03 चौिकमी इतके होते. याव�न असे
िकमी इतक्या क्षे�ाचे िंसचन, आिण संपण
लक्षातयेते की िजल्�ामध्ये भूजल िंसचनाचा घटक हा अितशय मह�वाचा असून एकूण िंसच
15.50% इतका आहे . मा� , जेव्हा 2716.85 हे क्ट इतक्या एकूण पेरणी क्षे�ाशी तुलना केल्यास
एकूण िंसचन क्षे� अितशय कमी असून ते के 5.37% इतकेच आहे हे िदसून येते. िजल्�ामध्य
7534 िंसचन िविहरी असून 10951 इलेक्�ीकल पंप आिण 636 िडझेल पंप िंसचनासाठी वापरले
जातात. िजल्�ामध्ये काही अितशय कमी िंसचन बोअरवेल असून त्यांनी अत्यंत कमी क्षे�िंस
जाते.
भूजल हे �ामीण पाणी पुरव�ामध्ये िपण्याच्या पाण्यासाठी अितशय मह�वाची भूिमका िनभ. सन
2010-11 मध्ये महाराष्� सरका 2560 बोअरवेल या �ामीण भागामध्य िविवध योजनांतगर्त �ामी
पाणी पुरव�ासाठी वापरत होते पैकी , 184 िठकाणी इलेक्�ीक पंप लावले होते आिण 2376 हातपंप
बसवलेले आहेत.
4.4.2 समु�ी पाणी आिण समु�तळ गुणव�ा (संदभर ् अटी . ९)
सागरी पाणी , समु�तळ आिण पय�वरण घटक यांची पहाणी करण्यात आल. ही पहाणी ऑक्टोबर
2016 ते िडसेंबर 2016 या दरम्यान करण्यात आ. पहाणीच्या िठकाणांची मािहती टेबल 4-12 मध्ये
देण्यात आलेली असून टेबल4-13 मध्ये िनष्कषर् दशर्वण्यात आले.
टेबल 4-12 सागरी पाण्यांच्या नमुन्यांचे स्
स्था कोड
स्थानाच नाव
SMW1
SMW2
SMW3

�कल्प स्थान(जयगड खाडी)
लावगण गाव (जयगड खाडी , चौगुले
बंदर)
सत्कोंडी गा(जयगड खाडी)

�कल्पस्थानापासून स्था
िदशा
अंतर िकमी
0.0
उ�र

1.0

दिक्

1.2

4.4.2.1 समु�ी पाण्याच्या गुणव�ेची िवश्लेषण प
सागरी पाण्याचे नमुने हे म�च्छमारीच्या बोटीचा नांगर टाकल्यानंतर घेण्या. त्यासाठी रीव्हिस�
वॉटर सँपलर आिण पॉलीकाब�नेटची पारदशर्न सँपिंलग �
; टेफ्लॉन पध्दत (१.७ लीटर )].
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वंगणिवरिहत बॉल वाल्व्ज वापरण्यात. पाण्याचे हे नमुने नंतर ऑ�क्सजन बॉटल आि 1 िलटर
क्षमतेच्या स्वच्छ काळ्या पॉलीथीन बॉटल्समध्ये ठेव. पाण्याचे तापमान pH, गढू ळता इत्यािद
बोटीवरच पोट� बल मल्टी�ोब वॉटर क्वािलटी ऍनािलझ(WQA) आिण नेफेलोमीटर वाप�न मोजण्यात
आले. टेबल 4-13 मध्ये िनष्कषर् देण्यात आले .
टेबल 4-13 सागरी पाण्याच्या गुणव�ा िवश्लेषणाचे िनक
अनु
�.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

घटक

�कल्प स्थान
(जयगड खाडी)

काताळ (जयगड
खाडी,

तापमान, 0c
pH
िम� ऑक्सीज
तरं गते घन घटक
तेल व वग
ं ण
फॉस्फे, mg/l
वीज वहन क्षम
अल्कली(as CaCO3), mg/l
क्लोराईड(as Cl), mg/l
सल्फे(as SO4), mg/l
एकूण कठीणता (as CaCO3), mg/l
कॅ �ल्शय(as CaCO3), mg/l
नाय�ेट, mg/l
गढू ळता
म ॅग्नेिशय (as CaCO3), mg/l
फ्लोराईड (as F) , mg/l
िशसे(as Pb) , mg/l
सोडीयम (as Na) , mg/l
पोटॅिशयम (as K) , mg/l
जस् (as Zn), mg/l
तांबे(as Cu), mg/l
म ँगेन ीज (as Mn), mg/l
लोखंड (as Fe), mg/l
�ोिमयम (as Cr), mg/l
कॅ डिमयम (as Cd), mg/l

27
8. 5
8.8
34
BDL
0.03
32455
62.2
18050
278
542
296
0.086
6.1
1132
0.01
0.22
442
382
0.12
BDL
BDL
1.2
0.04
0.08

28
8.8
5.2
20
BDL
0.07
36295
68.9
19046
294
686
336
0.012
8.2
1192
0.94
0.56
516
308
0.16
BDL
BDL
2.2
0.08
0.06

BDL: नगण्
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सत्कोंडी गा
(जयगड
खाडी)
29
8.6
4.2
36
BDL
0.08
35945
72.8
18226
356
758
396
0.019
9.4
1216
1.02
0.78
746
298
0.28
BDL
BDL
3.6
0.16
0.12
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परटतकरण
नैस�गक िकनारी पावयाच तपमान हवचया तपमानानुसार यदबत असून 27 त 29 िड�ी सलसीअसचया
दरदयान असत. पी एच िनद�चााक सवरसााारण ाा-या पावयाचा आळणारा अलकबीमय 8.5 -8.8
असा आळतो. जबचरााचया रोगयावर पिरणामकारक िरणारा पावयाचया गुणव�तीब मोिा घअक
दहणज िवरघळबबा �ाणवायू मोिया �माणात
ह. या दार ााडीचया पावयात सकि�य �दुषण
नसलयाच िनदरषनास यत. भरतीचया वळी समु�ाच पाणी मोिया �माणात नदीमधय
लयामुळ
कबोरााडच ककि�करण �ित िबअर 18000 िम.�ॅम. पका अिाक वाआत. अ्य भौितक व रासायिनक
घअक ह अपिकत कीनारी सागरी पावया�माण हत.
4.4.2.2 समु�तळ गुणव�ा पहाणी अभ्यासप�ती
या पय�वरणशास्�ीय सव�क्षणाचा �मुखउ�ेश हा �स्तािवत ट�मनलचा सध्या असलेल्य , समु�
पय�वरण आिण सामािजक आ�थक पिर�स्थतीवर होणाय�म आघातांचा अभ्यास करणे असा आ.
पय�वरणाच्या आधाररेखा �स्थतीवर िनयोिजत उप�मांचा होणारा आघात अध्यारोिपत क�न हे आघ
ठरवले जातात. या अहवालाचा एक भाग म्हणून पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजन च्या स्व�पा
उपशमन उपाय देखील सुचवण्यांत आलेले आहे. या सव�क्षणादरम् , पाणी, समु�तळ आिण जैिवक
नमुने (प्लवं, बे�न्थस आिण सू�म जीव यांचे नमुन ) दोन वेगवेगळ्या भरती आिण ओहोटीच्यावेळेल
तीन वग
े वग
े ळ्या स्थानांव�नघेण्यात. नमुन्यांच्या िठकाणाचे अक्षांश रेखांश ट 4-14 मध्ये
िदलेले असून आिण आकृ ती 4-14 आिण 4-15 मध्ये सदर स्थाने दशर्िवण्यात आलेली .
आकृ ती 4-13 समु� तळाचे नमुने घेताना
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टेबल 4-14 नमुन्यांचे स्थान आिण त्यांचे भौगोिलक अक्षांशर
अनु. �.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

नमुना
कोड
S1
S2
S3

भरती ओहोटी
अक्षा (N)
मय�दा
ओहोटी
17017’37.6’’N
भरती
17017’21.7’’N
ओहोटी
17017’18.2’’N
भरती
17017’18.6’’N
ओहोटी
17017’14.7’’N
भरती
17017’13.2’’N

आकृ ती 4-14 ओहोटीच्या वेळी नमुन्यांचे स्

आकृ ती 4-15 भरतीच्या वेळी नमुन्यांचे स्
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रेखांश (E)
73015’51.3’’E
73016’13.9’’E
73016’41.9’’E
73016’42.0’’E
73017’33.1’’E
73017’33.9’’E
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समु�तळ गुणव�ा पहाणी अभ्यासप�त
समु�तळाचे नमुने हे व्हान व्हीन �ाब सॅम्पलर वाप�न घेण्यात. हा �ॅब थांबलेल्या बोटीव�न
सरळ उभा आतमध्ये पाण्यात तळाला लागेपय�त सोड्ण्यात आला व तळाचे नमुने घेण्या , आिण
तळाच्या पोताचे िनिरक्षण आिण भौितक व रासायिनक िवश्लेषणासाठी हे नमुने जतन करण्या.
टेबल 4-15 समु�तळ गुणव�ा देखरेख िनष्कषर्
िनष्कष

�.

1.
2.
3.

खाडी
तळ S1
ओहोटी
वेळी

घटक

pH
(1:5
8.01
Suspension)
नै स�गक पदाथर
3.5
िव�ुत वहन
क्षम
(at 3.7
250C)

खाडी
तळ S2
ओहोटी
वेळी

खाडी
तळ S2
भरती
वेळी

खाडी
खाडी
तळ
तळ S3
S3
ओहोटी
भरती
वेळी
वेळी

8.94

7.97

8.67

7.68

8.39

-

2.9

3.1

2.5

3.4

2.7

%

8.2

2.78

7.83

2.54

7.12

526

100

498

85

464

mg/kg

1549
5

mg/kg

2625
8

mg/kg

4.

कॅ �ल्शय
Ca)

5.

क्लोराई (as Cl) 3434

21387

2939

16981

2734

6.

तांबे (as Cu)

133

46.5

112

7.

लोखंड

11238
4

52.6

8.

कॅ डिमयम(Cd)

नगण्
नगण्
नगण्
नगण्
नगण्
(DL:5) (DL:5) (DL:5) (DL:5) (DL:5)

9.

िशसे(as Pb)

21.2

7.6

15.5

6.18

12.5

11.

सोडीयम(as Na)

1816

6834

1541

5573

1312

10.
12.
13.
14.
15.

(as

खाडी
तळ S1
भरती
वेळी

जस् (as Zn)

104

168

72.6

पोटॅिशयम (as K) 758

32438

32.8

1426

10604
7

69.5
661

29789

27.1

1353

10324
2

64.3
638

38.6

मापन

mS/cm

mg/kg

नगण्
(DL:
5)

mg/kg

23.8

mg/kg

5.94

mg/kg

5234

mg/kg

1286

mg/kg

सोडीअम �ाहक
गुणांक

78

108.6

63

101.2

52.6

96.2

-

आम्लत

68

25.2

318

48

254

42

212

mg/kg

म ॅग्नेिशय(Mg)

BDL: नगण्
DL: मापन मय�दा

96.8
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19.9

84.8

17.6

76.4

mg/kg
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परटतकरण
अलकबीमय पी. एच. अाक िण कमी �माणातीब सकि�य पदासर यातून जबचरााना बाभदायी िरणारा
�ाणवायूयुकत तळातीब गाळ िदसून यतो. तााय, कॅडिमयम, िचस िण ज त यााच ककि�करण कमी
ककयहूना नगवय असलयान या ाातूमुळ होणार तळातीब गाळाच मानववािचय �दुषण िदसून यत नाही.
यसालअ दगडापासून गाळाची िन�मती होत असलयान प�वचम िकनारप�ीवरीब गाळामधय बोह मोिया
�माणात आळत.
4.5 भूपय�वरण
4.5.1 भौगोिलक संरचना आिण िवभागाची संरचना
अभ्यासक्षे�ाचा साधा 19.72 % इतका भाग हा खाडीचा जलमय आहे . साधारण 6.01% इतका
संपण
ू र ् भाग हा रिहवासी क्षे�ाने व्यापलेला . सागर िकनाय�.पासून 2 िकमी आतमध्ये या िन-शहरी
अथवा �ामीण रिहवासामध्ये शेतजमीन आिण नारळीच्या बागा आह. पडवे हे म�च्छमार गाव म्हणज
मानविन�मत पायाभूत सुिवधा असून , हे �कल्प स्थानापासू(साधारणपणे 1.5 िकमी) प�श्चमेला आह.
हा भाग �ामुख्याने म�च्छमार समाजाचा आ. �कल्पस्थानापासून आग्नेय िदशेला साधा26 िकमीवर
राष्�ीय महामागर् मुंबईते गोवा आ.
आकृती 4-16 मध्ये �कल्पामधील बीच वाळुमय िकनारप�ी दशर्िवलेलेआ.
आकृ ती 4-16 क्षे� पिरसरातील वाळूमय िकनारप�ी

Beach Area

Beach Area
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4.5.2 भूगभर ्शास्� आिण भुस्तर रचना श
�कल्पभागाच्या िकनाय� ची भूस्तर रचना सागरी पय�वरणामध्ये व�णलेली. रत्नािगरी िजल्�ाच
भूगभर् रचना आिण  भूस्तर रचना ही �िस� झालेले दस्तऎवज आिण सािहत्
, खास क�न
Publication of Geological Survey of India (GSI), 2004 यांचे पुनरावलोकन क�न संकिलत
करण्यात आलेले आह.
�कल्प स्थान दख्खनच्या पठाराच्या कडेवर असलेल्या रत्नािगरी िजल्�ा. या िजल्�ाचा
बहु तेक भाग हा तत्कालीन युगामधील अ�ग्नजन्य लावा रसाने िन�मलेला. (GSDA, 2009)
या भागाची भूस्तर रचना अितशय िवषम असून यामध्ये िकनाय�लला लागून असणारे अ�ंद पठार
आहे त. छो�ा टेक�ा, ज्या मुख्य पवर्तरांगेमधून उगवलेल्या  , या एकमेकांपासून चढ-उताराच्या
पठारांनी वेगळ्या झाल्या आहेत आिण िकनाय�तकडे प�श्चमेला टप्प्याटप्प्यानेवाढत गेल.
रत्नािगरीच्या भूसंरचनेमुळे एकूण पाच वैिशष्�पूणर् भू�कार िदसून य.
1) िकनारप�ी 2)
नदीमुखाजवळील पठार आिण नद्य़ांचे खोरे
3) जांभ्याचे पठार 4) टेक�ा आिण 5) स�ाि�
पवर्तरांगेमधील कडेकपार.
िजल्�ाचा बहुतेक भाग व्यापणाय�◌ा जांभ्याचे पठार हे एक तर दख्खनच्या अ�ग्नजन्य पठाराच्
तयार झाले आहे अथवा हे दुय्यम स्व�पाचे असून स�ाि�च्या डोंगरांव�न जेव्हा जांभासािहत्य
आले तेव्हा तयार झालेले आह. हे पठार �ं द , घ� आिण चढ उतार असलेले आहे . मृदेच्या भौितक
वैिशष्�ांव�न त्याचे पाच �मुख गटामध्ये वग�करण करता येऊ श.
रत्नािगरीच्या स्थानामुळे म्हणजेच िकनारप�ी आिण स�ाि� पवर्तरांगांपासून जवळ असल्यानेम
खालील �कार िदसून येतात. (GSDA, 2009)
उथळ खडकाळ मृदा: ही मृदा लालसर तपिकरी रं गाची असून ती टेकडीउतारावर िदसते. ही थोडीफार
धूप झालेली, अत्यंत कमी कस असलेल, खोलीला उथळ आिण खडकाळ असते. ही मृदा काजू आिण
आंबा बागायतीसाठी उ�म असते.
मध्यम खोलीतील मृद: ही मृदा लालसर िपवळ्या रंगाची असून ितची िठकाणानुसार अनेक नावे
आहे त. उंचीवर असताना माळ, आिण उतारावर असताना ितला कुयात म्हटले जात.
पाण्याजवळ असणार , रब्बी हंगामामध्ये भरपूर पाणी उपलब्ध असणाय� मृदेला पाणथळ अथ
वायगण म्हटले जात. यामध्ये खरीप हंगामात भात शेती केली जात. पाणथळ मृदेमध्ये डाळी आिण
उन्हाळी तांदूळ काढला जात.
खोल मृदा: ही नदीकाठी अथवा खोय�गमध्ये असते आिण बहुतेकदा िमि�त आिण िपवळसर लाल ते
तपिकरी रं गाची असते. ही मऊ , सहज काम करता येण्यासारख , लवकर िनचरा होणारी आिण चांगला
कस असलेली असते. या मृदेमध्ये सुपारी आिण नारळबागा लावल्या जात.
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िकनारी गाळयुक्त मृद: ही िकनारप�ीवर आढळते आिण त्यामध्ये खोल वाळूमय माती अस. नारळ
आिण सुपारीसाठी ही मृदा उ�म असते.
िकनारी खारी मृदा: ही खाडीच्या पुढे येण्याने बन , ज्यामुळे िकनारीमृदा खारी बनत. स्थािनक
लोकांमध्ये िहला खा, खाजण आणी खारवट अशा नावांनी ओळखली जाते. ही दापोली , गुहागर आिण
रत्नािगरी अशा िकनारी पट्�ांवरील तालुक्यामध्ये आ.
भूतांि�क धोके िविवध आिण भरपूर आहे त. सवर्साधारण धोके पुढील गोष्टींमुळेआ: भूजल
,
उताराची अ�स्थरत, खचणे, घ� मृदा, वाढणारी मृदा, अशक्त मृद, मृदा आिण खडकाचे वेदिंर.
बहु तेक सवर् �कारचे भूतांि�क धोके हे पाण्याशी संबंिधत आह. मृदा आिण दगडामधील पाणी हे
पिरणामकारक ताण कमी करत असतानाच ताकद देखील कमी करत येते ज्यामुळे उतार अ�स्थर बन.
भूजलामधील अवस्थाबदलामुळे पृष्ठभागावर नकारात्मक ताण येतो आिण त्यामुळे तो भाग
शकतो. काही ठरािवक िचकणमाती युक्त मृदेमधील आ�र्ता कमी जास्त झाल्यास ती मृदा कमी अ
जास्त �सरण पावू शकते त्यामुळे त्या मृदेमध्ये बांधलेल्या इमारतींच्या संरचनेला धोका पो.
ठरािवक खडक आिण मृदेमधील पाण्याच्या हालचालींमुळे अशा प�तीने बदलू शक(वद
े िंर)
,
त्यामुळे त्याच्यावर अथवा त्याच्यामध्ये बनवलेल्या संरचनेच्या  यांि�क गुणिवशेषांमध्ये बदल
शक्यता असत. उताराची अ�स्थरता ही सवर्साधारण संबोधन आहेजेमृदा आिण खडकांच्
गु�त्वाकषर्णांमुळे होणाय�◌ा हालचालींसाठी वापरले ज. वेगवेगळ्या �कारची उतार अ�स्थरत
सांगण्यासाठी लँडस्ला, स्लीप, मडफ़्ल, आिण रॉक फॉल अशी सवर्साधारण नावे वापरली जाता.
कठीण खडकांचा भाग
लावा िन�मत डेक्कन �ॅप(काळा दगड)
या िजल्�ाचा बहुतेक भाग हा �ाचीन काळातील लावा िन�मती आह. �ाथिमक स्व�पात �ा दगडामध्य
सच्छी�ता नसल्याने पाणी ध�नठेवण्याचा गुणधमर्. बसाल्ट नावाने पिरिचत असलेला हा
दगडातील लावा �वाहामुळे झालेल्या फटी आिण तडे असतील तरच काही �माणात पाणी िझरपु शकत.
काळ्या दगडामध्ये पाणी साठवण्याची क्षमता नसल्याने �ा िठकाणी कुप निलका शक्य हो.
काबाविातीब हवामानाचा पिरणाम
िण सािनक भौगोबीक रचनवर िन�मती अवबायून
हण
साारणत भूजब ह जब पातळी ााबी जब चोषक सरामधय आळत. अमय्िदत जब तर ह हवामान
पिरणामान व व�न ातरबलया जब �ोतामुळ जिमनीााबी 15 त 20 िमअर पय�त असतात व या दार
िवहीरीतीब पाणी �ितिदन 15 त 145 घन िमअर ापबबा होत. ाोबवरीब िवहीरीतीब भूजब कमता 2
त 20 घनिमअर �ितिदन असलयान िजलहामधय यसालअ दगडामधय कूपनिबका आळत नाहीत.
जांभा
जांभ्या दगडाला अंतगर्त �वाहांच्या गुंतागुंतीच्या जोडणीमुळे अिधकिछ�े िनम�ण होऊन त्यांच्य
उ�म स�च्छ�ता असत. भूजल दगडातील फटी आिण जोड तसेच गेलेल्या तडा मधून पाझरत असत.
तळाशी असलेल्या िचकनमातीमुळे भूजल खाली पाझरले जात नाही आिण भूजलाच्या समांत
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�वाहामुळे झरे तयार होतात. या �कारामध्ये खोदलेल्या िवहीरी आढळत. असे झरे साधारणत: 15
मीटर खाली आढळतात. 4 ते 22 घनमीटर �ितिदन पाणी उपलब्ध होत.
आकृ ती 4-17 अभ्यासक ्षे�ाचा समु�सपाटीपासून उंची दशर्वणारा नका

4.5.3 भूजल िवज्ञ
रत्नािगरी िजल्�ामध्ये पाणी ध�न ठेवण्याच्या रचनेमध्ये �ाचीन काळीन लावा िन�मत रचने
कलदगी \ चुनखडक, जांभा आिण गाळ िन�मत भूस्तर असा �कार आढळत.
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आकृ ती 4-18 रत्नािगरीचे जलभूिवज्ञ

Project Site

Project
Site

4.5.4 जमीन वापर/ जमीन आच्छादन(संदभर ् अटी . 1)
4.5.4.1 जमीन उपलब्धता
बंदराच्या सुिवधा या संपूणर्पणे स्वमालकीच्या जमीनीवर करण्याचा �स्त , तसेच सवर् पायाभूत
सुिवधा कसे की, वापर क्ष, गोदामे, �शासकीय इमारती इत्यािद िवकिसत करण्यातयेत. बंदर आिण
इतर संबंिधत सुिवधा िवकिसत करण्यासाठी एकूण2.90 हे क्टसर(जलक्षे� वगळ) उपलब्ध आह.
4.5.4.2 अभ्यास क ्षे�ामधील जमीन वापर आकृतीबं
आकृती 4-19 मध्ये अभ्यासक्षे�ाचा जिमनीवरचा नकाशा देण्यात आलेल. अभ्यासक्षे�ामध
वगर्वारी टेबल4-16 मध्ये देण्यात आलेली आ.
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टेबल 4-16 अभ्यासक ्षे�ामधील भागाचे िवभा

वगर्वार
वृक
खारफु टी
मोकळी जागा
पडीक जमीन
पाणी
समु�िकनारा
रिहवासी
एकू ण

क्ष
क्ष (चौमी)
क्ष (हेक्ट) (चौिकमी)
112711550
11271.16
112.71
157325
15.73
0.16
108587050 10858.71 108.59
11307300
1130.73
11.31
61935450
6193.55
61.94
480325
48.03
0.48
18861325
1886.13
18.86
314040325 31404.03 314.04

रिहवासी क्षे� आिण िकनारी वाळ(बीच भाग) हा अनु�मे एकूण जागचे ्या
इतका आहे. उवर्िरत35.89% इतका भाग वृक्षांनी भरलेला आ.

क्ष %
35.89
0.05
34.58
3.60
19.72
0.15
6.01
100.00
6.01% आिण 0.15%

आकृ ती 4-19 जमीनवापर- जमीन आच्छादन वगर्वारी नका, MSPL, रत्नािगर
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4.6 सृष्टी िवज्ञा
कोकणाचया पुव�कडीब याजूबा नैस�गक व चती िवषयक जैविविवाता असबब प�वचम घाअ
(सहया�ीचया पवरत राजी)
हत. कोकण �दच दहणज प�वचम घाअातीब वन पती व
�ाणीजीवनावसािी ाचच सारिकत मुलयाच ्ोअ िववव होय. िकनारप�ीवरीब चआ ातारााचया पिारामधय
अनक ििकाणी तीी चआ आळतात. मािक व�पातीब चआाताराची पिार पुव�कड प�वचम घाअातीब
ड गरामधय सामावबी
हत.
जही अनक ििकाणी कोकणाबा पुव्पार पय्वरणाच व सौदय्च
वरदान िरबब ह.
आकृ ती 4.20 अअयास ेकप

रकनािगरी क�ात जााअया दगडाचया पिारावर वनराा िदसत. ॲलयुिमिनयम युकत कडक जााअया दगड
सच्ी� असलयान तस गवत �जत तसापी मोिया ाडााचया मुळाासािी �ितकूब िरतो. ॲलयुिमिनयम
समावचामुळ व कडक सराचया रचनमुळ काही ििकाण ा्हाळयात पूणर ओसाड िदसतात. तसापी
ओसाड िदसणारा जााभा भाग पावयाचया सुरिकततमुळ सषअी िवजानासािी महकवाचा िरतो.
सच्ी�तमुळ पाणी साििववयाचया ा�म गुणाम्मुळ जााअया दगडाच सर ह गोडया पावयाचया सारकणात
मह�वाची भुिमका िनभावतात. जााअया दगडाचया सरामधय सामावबब पाणी िनया�ीतपण भूजब
तरामधय जात व वषरभर िनयिमत पाणी पुरविा बाभतो. िवकास कामाचया घाताामुळ या नैस�गक
पाणी साकबन व भुजब सावारन पधदती नाच पावत असलयान या �दचात
ता पावयाचया �ोतावर
वााअ पिरणाम होत हत.
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िवपुब अचा जााअया दगडाचया कडक सरातुळ
िण गवताचया
च्ादनामुळ पावसाळयात मोिया
�माणात जिमनीची ाूप होत नाही. हयामुळ ााडी व समु�ात गाळ कमी �माणात यतो. ायामुळ
जबचर व �वाळााचया वाआीसािी चाागब सागरी वातावरण रााब जात.
�स्तािवत भाग हा महाराष्�ाच्या कोकण िवभागामध्ये येतो आिण इथली पय�वरण �णाली गुंतागुंत
नाही. �कल्प भाग आिण त्याच्या सभोवती असणाय 10 िकमी पिरसरामध्ये झाडे आहेत(साधारण
36%) तसेच जल क्षे� साधार: 20% देखील आहे . झाडांमध्ये खारफुटीची झाडे अितशय कमी
आिण िवरळ असून एकूण झाडींमध्ये त्याचे �म1 % पेक्षादेखील अल्प.
वक
ृ ्षांमध, बहु तेक भागांमध्ये झुडपे आढळतात आिण मोजक्या िठकाणी फळबागा आिण रिहवासी भा
आहे त. फार कमी जागांमध्ये तेही जास्तक�न दुगर्म खोरे आिण उतारांवर �ाथिमक अथवा घनद
जंगल आहे. इथे पडीक जमीनी जास्त आहेत आिण त् खालोखाल झुडुपे असलेल्या जमीनी आहे.
शेतजमीन ही �ामुख्याने ठरािवक िपके घेण्यासाठी आिण क्विचत खोलगट भागामध्ये भातशेती क
जात. काही भागांमध्ये आंबा बागायत िदसून येत.
जमीन वापरामध्ये �ामुख्याने मोकळी जमी(साधारणपणे 35%) िदसते, त्याखालोखाल रिहवासी क्ष
(साधारणपणे 6%) आिण पडीक जमीन (साधारणपणे 4%) इतकी आहे . हे सवर् एकि�तरीत्या य
भागामधील 50% जमीन वापर आहे . याव�न हे स्पष्ट िदसते  , या भागात 30% इतकी झाडे आहेत
आिण 20% इतके पाणी आहे .
या पय�वरणीयअभ्यासामध्ये जलद सव�क्षणे आिण इथल्या वनस्पती आिण �ाणी घटकांची िवस्तृ
यांचा समावेश आहे . �स्तािवत उप�मांचा झाडांवर होणारा आघात जाणून घेण्यसाठी झाडांची िवस्त
यादी बनवण्यात आल. आधाररेखा मूल्यांकनासाठीही नमुना स्थानांसह भू स्थानांना भेट देण्यात ,
तर खाडी क्षे�ामधील पय�वरण �णालीसंबंिधत मािहतीघेण्यात .
खालील िवभागांमध्ये या अभ्यासक्षे�ामधील िविवध घटकांची थोडक्यात मािहती िदलेल.
4.6.1 भूपष्ठीय सृष्टी िवज्ञ
ृ
या भागामधील वनस्पतींचा अभ्यास करतानाअसे लक्षात आले आहे ही नैस�गक वृक्षराजी िनय
पाने गाळणाय�◌ा झाडांनी भरलेली आहे . इथले वक
ृ , दुग्म डोंगर उतार आिण दय�दचा अपवाद वगळ
र
,
मो�ा �माणावर मानवी �भाव आहे इंधनासाठी लाकूड कापणे , यामुळे सध्या िवरळ होत चाललेल्य
वृक्षराजीवर अजूनच संकटात आह. वृक्षराजीमध्ये मो�ा �माणावर आ�थक मूल्य असणारे
आहे त. शेतजमीनीच्या आजुबाजूला थोडीफार वृक्षराजी िदसून य. मो�ा झाडांच्या तुलनेत सवर
पिरसरात लहान झुडूपे जास्त िदसून येता.
बहान मोिया �माणातीब
ाैराचया ाडााची बागवड
दाीब िदसतात.

ा ा, काजु, नारळ, व कोकम अची िळ ाड
य
िण
दब �ोताचया
आळत. िचवाय चती क�ाचया सभोवताबी िनरिणस िण जााभुळ ाड
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4.6.1.1 पावसाळी गुणात्मक मूल्यमाप: अल्पायुषी आि झुडुपवग�त वनस्पती
पावसाळी हं गामामध्ये केलेल्या वनस्पतींच्या मूल्यमापनामध्ये अनेक �जाती नोंदवल्या आहेत
इथल्या झुडुपवग�य वनस्पती िदसूनयेत. टेबल
4-17 मध्ये िवभागवार �जातींचा आकृतीबं
सिवस्तर देण्यात आलेला आ.
टेबल 4-17 भूपष्ठीय सृष्
ृ
िवज्ञ (झुडुपवग�य आिण अल्पायुष)
अ.�.
1

�जातीचे नांव

30

सदामंडी / पनोमा

फ्लॉअर बॉन

32

शंखपुष्प

सुरण

4

समु� वेल

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14
15
16

17

शतावरी
फनर

नीळकंठ

टच मी नॉट
बेरकी

लाजवत
ं ी

फॉल्स नेट
कंबोजी
िंचचण
टाकळा

बें�ीचा वे
भारं गी

वसंत वेल

18

अळू

20

पुष्कर मुळ

19

21

22
23

24
25
26

27
28

�जातीचे नांव

जंगली सुरण

2
3

अ.�

केना

दूध वेल

धाकटी घागरी
काळी मुसळी
रान हळद
आसूड

रानमेथी / िचपटी

करांदा / डु क्कर कं
शेंडवे

29
माका
Source:Field survey
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31

33

34
35
36

37
38
39

40
41

42
43

44
45
46

47
48
49
50
51

52
53

54
55
56

57
58

दुधानी

कळलावी / गौरीचे हात

िचकरकांदा / िचचुरकांदा
अनंतमुळ
रानमोगरा
करंबळ
िंबबाड

िंदडा/ गजकण�
जीवन्त
तांबा

लाजाळू

करटोली

वेलघाणी

कॉमन बीन
काळीिमरी
संजीवनी

स्नेक �
सदे दा

घाटेवेल

भूईिंरगण
गजगप

जंगली भेंड
कोट बटन्
सदोदी

�ाउंडायव्ह

Emilia sonchifolia, DC.
Euphorbia hirta, L.
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टकयब 4.18

दिा िकब िमटर पिरसराह

अ.�

वन पहजचत नावक

आ्णारत कांद्वन वन पहत

Sr.
No.

वन पहजचत नावक

1

मरााडी

10

काादळ, काामडबी

2

काजळ

11

िचपी

3

ितवर

12

िचपी

4

ितवर

13

िचपी

5

कााडब, किनब, बहान ुायर

14

कपूर

6

चौरी

15

घाप

7

गवा

16

मोरस

8

िकप्

17

ग�ड वब

9

काादळ

18

अाकळी मुळ, कडुकोयनब, वनजाा

4.6.1.2 मानवी वापरातील वनस्पतीशास्�ाचा अभ्य
स्थािनक लोकांच्या वापरामधील झाडांची मािहती खाली िदलेली आ. टेबल
4-18 मध्ये
दशर्वल्या�माणे स्थािनक जनतेकड38 हू न अिधक झाडे वेगवेगळ्या कारणांनी वापरली जाता.
टेबल 4-19 स्थािनक जनतेकडून वापरली जाणारी काही झाड
अनु. �. वनस्पतीशास्� नाव
1
Artocarpus integrifolius Linn. F.
2
Abrus precatorius Linn.
3
Acacia auriculiformis A. Cunh.
4
Acacia catechuoides (Roxb.) Benth.
5
Achyranthes aspera Linn
6
Adhatoda vasica Nees
7
Agave Sp.
8
Alstonia scholaris R. Br.
9
Amorphophallus commutatus Engl.
10
Anacardium occidentale Linn.
11
Annona reticulata Linn
12
Areca catechu Linn.
13
Argemone mexicana Linn.
14
Carissa carandas Linn.
15
Cinnamomum zeylanicum Blume
16
Cocos nucifera Linn.
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स्थािन नाव
नीरफणस
गुज
ं
बाभूळ
खै र
आघाडा
आडु ळसा
घायपात
सातिवण
सुरण
काजू
रामफळ
सुपारी
िपवळा धो�ा
करवद
ं
दालिचनी
नारळ

स्थािन वापर
खा�फळे
औषधी
इंधन आिण लाकूड
कात
औषधी
औषधी
औषधी
औषधी
औषधी
खा�फळे
खा�फळे
खा�फळे
औषधी
खा�फळे
मसाले
खा�फळे
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अनु. �. वनस्पतीशास्� नाव
स्थािन नाव
17
Curcuma pseudomontana Grah.
रानहळद
18
Embelia robusta Roxb.
वाविंड
19
Ficus glomerata Roxb.
उंबर
20
Garcinia indica (Dupetit-Jhou.) कोकम
Choiss.
21
Hemidesmus indicus Schultes
अनंतमूळ
22
Holarrhena antidysenterica (Heyne कुडा
ex Roth) wall.
23
Leea indica (Burm. F.) Merrill.
िंदड
24
Mangifera indica L
आंबा
25
Murraya koenigii (Linn.) Spreng.
कढीप�ा
26
Oroxylum indicum Vent.
तेटू
27
Piper nigrum Linn.
िमरी
28
Randia dumetorum Lamk.
गेल
29
Rauvolfia serpentina Benth. Ex kurz. सपर्गंध
30
Syzygium cuminii Skeecs.
जामुन
31
32
33
34
35
36
37
38

Tectona grandis Linn. F.
Terminalia arjuna Wight. & Arn.
Terminalia bellerica Roxb.
Terminalia paniculata Roth.
Tinospora glabra (Burm.f.) Merrill.
Vitex negundo Linn.
Woodfordia fruticosa Kurz.
Ziziphus mauritiana Lamk.

साग
अजुर्
बेहडा
िंकज
गुळवेल
िनरगुडी
धायती
बेर

टेबल 4-20 �कल्प भागाच्य10 िकमी पिरसरामध्ये
अ.�
1
2
3
4
5
6
7
8

वनस्पतीशास्� नांव
ऑस्�ेिलयन बाभू
खै र
ितपनी
ओकेला
काजू
बांबू
दे व सावर
आसन
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स्थािन वापर
औषधी
औषधी
औषधी
फळांचा गर
औषधी
औषधी
औषधी
खा�फळे
मसाले
औषधी
मसाले
Fish poisoning
औषधी
खा�फळे & औषधी
लाकूड
औषधी & इंधन
औषधी & इंधन
इंधन
औषधी
औषधी
औषधी
खा�फळे

आढळलेल्या वनस्पती �जातींची 

अ.�.
26
27
28
29
30
31
32
33

वनस्पतीशास्� नांव
जंगली मोगरा
बोंडग
मोई
घाणेरी
करकनी
किपला चूणर
आंबा
कथुरा
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

उक्
गो�ा पाण्यातील कांदळव
करांदा
कांगण
ु ी / माळ कंगणी
िपळु की / पेवर वेल
भोकर
ि�की डालबग�
ग�ड वेल
आबटी
काळा उंबर
पांढरफळी
चाफ फ्लॉवस
अनं तमूळ
मु�ड शें
कुडा
पेटकुळी
पांढरा एक्सोर

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

पापट
गळफळ / मदन फळ
सपर् गंध
घोटवेल
जांभळ
ू
साग
अजुर्
मा�ी
िंकज
गुळवेल
खरगोळ / घोळ
िनगु्ड
र
डोवारी
भूरेवडी / इं�जव
बुग�
तोरण

पिरसरातील या भागामध्ये कुठलीही दु�मळ अथवा धोक्यामधील वगर्वारीची �जाती आढळली न.
खाजगी जमीनींवरील वृक्ष अितशय िवरळआहेत कारण काही िठकाणी खाजगी जमीन ही शेतीसा
वापरण्यात येत. �वाहाजवळील पिरसर कमी वस्तीचे आहेत आिण ितथे अजूनही घनदाट झाडे आहे.
4.6.1.3 �ाण्यांच्या �जातींचा अभ
उभयचर हे पाण्यामध्ये तसेच ओल , दमट आिण पाणथळ जमीनीवर राहू शकतात. या भागामध्ये
पाणघोडे नोंदवण्यात आले नाह, परंतु बेडू क , टोड, आिण झाडावरचे बेडू क िदसलेले आहे त. उभयचर
�ाण्यांमध्ये िविवधता ना. जलक्षे�ामध्ये प्लवंग घनता कमी , त्यामुळे येथील उभयचरांची वाढ
होण्यास अडसर ठरत.
सरपटणारे �ाणी
मानवी वस्तीजवळ काही साप िदसलेले आहे. यामध्ये धाम , अजगर, घोणस आिण मण्यार आहे.
पाण्याजवळ कायम सापडणारा साप म्हणजे िद. िवषारी सापांमध्ये मण्य , घोणस,फु रसे आिण नाग
यांचा समावेश होतो. वन्य क्षे�ात सरडे मो�ा �माणात िदस. सापांमध्ये अजगर आिण धामण
सवर्साधारणपणे िदसता.
फुलपाखरे :
अभ्यासक्षे�ामध्ये नोंदवलेल्या काही फुलपाखरांची नावे खाली
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टेबल 4-21 अभ्यासक ्षे�ामध्ये नोंदवलेल्या काही फुलपाखरांच

+. Gò.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

िुबपािरांचत नावे

EòÉì¨ÉxÉ ®úÉäZÉ
GòÉ<Ç¨ÉºÉxÉ ®úÉäZÉ
]äõ±b÷ VÉªÉ
±ÉÉ<Æ¨É
EòÉì¨ÉxÉ ¨ÉÉä®ú¨ÉÉäxÉ
¤±ÉÚ ¨ÉÉä®ú¨ÉÉäxÉ
EòÉì¨ÉxÉ BÊ¨ÉOÉå]õ
¨ÉÉì]õ±bÂ÷ BÊ¨ÉOÉå]õ
º¨ÉÉì±É OÉÉºÉ ªÉ±ÉÉä
EòÉì¨ÉxÉ OÉÉºÉ ªÉ±ÉÉä
EòÉì¨ÉxÉ VÉäZÉ ¤Éä±É
ºÉÉ<ÇEòÒ
º¨ÉÉì±É +Éì®åúVÉ Ê]õ{É
´½þÉ<Ç]õ +Éì®åúVÉ Ê]õ{É
ªÉ±ÉÉä +Éì®åúVÉ Ê]õ{É
EòÉì¨ÉxÉ ´ÉÉìxÉbÂ÷®ú
¡ìò¨Éä±ÉÒ xÉÉªÉ¡òÉ±ÉÒb÷ÉEò
EòÉì¨ÉxÉ <´½þËxÉMÉ ¥ÉÉ>ðxÉ
EòÉì¨ÉxÉ Ê]Åõ ¥ÉÉ>ðxÉ
EòÉì¨ÉxÉ ¤ÉÖ¶É ¥ÉÉ>ðxÉ
EòÉì¨ÉxÉ ±Éä{ÉbÂ÷
EòÉì¨ÉxÉ ºÉä±É®ú
EòÉì¨ÉxÉ ¤Éè®úxÉ
EòÉì¨ÉxÉ ®äúÊb÷ªÉä
B÷ÉEÇò ¤±ÉÚ ]õÉªÉMÉ®ú
b÷ÉEÇò Eäò¯ûÊ±ÉªÉxÉ
]õÉìxÉÒ EòÉäº]õ®ú
b÷ÉEÇò <´½þËxÉMÉ ¥ÉÉ>ðxÉ
®äúb÷ ½äþ±ÉxÉ
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+. Gò.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

िुबपािरांचत नावे

®úºÉÊ]õEÂò
¤Éè®úÉäxÉä]õ ËEò´ÉÉ ®äúb÷ ¤Éè®úxÉ
EòÉì¨ÉxÉ Eìòº]õ®ú
ªÉ±ÉÉä {ÉìxºÉÒ
¤±ÉÂÚ {ÉìxºÉÒ
±Éä¨ÉxÉ {ÉìxºÉÒ
Ê{ÉEòÉìEò {ÉìxºÉÒ
SÉÉìEò±Éä]õ {ÉìxºÉÒ
OÉä]õ BMÉ¡±ÉÉªÉò
b÷ì÷xÉäb÷õ BMÉ¡±ÉÉªÉò
M±ÉÉÊºÉ ¤±ÉÚ ]õÉªÉMÉ®ú
¤±ÉÚ ]õÉªÉMÉ®ú
{±ÉäxÉ ]õÉªÉMÉ®ú
º]ÅõÉ<Ç{]õ ËEò´ÉÉ EòÉì¨ÉxÉ ]õÉªÉMÉ®ú
EòÉì¨ÉxÉ GòÉä
EòÉì¨ÉxÉ {Éì®ú]õ
ZÉä¥ÉÉ ¤±ÉÚ
<ÆÊb÷ªÉxÉ CªÉÚ{ÉÒb÷
OÉÉºÉ VÉÖ+±ÉÂ
EòÉì¨ÉxÉ Eäò¯û±ÉäxÉ
®äúb÷ {Éì®ú]õ
EòÉì¨ÉxÉ ÊºÉ±´½þ®ú ±ÉÉ<ÇxÉ
EòÉì¨ÉxÉ ¤Éìhbä÷b÷ +É>ð±É
<ÆÊb÷ªÉxÉ ºEòÒ{É®ú
OÉÉºÉ Êb÷¨ÉxÉ
OÉä EòÉ>Æð]õ
OÉä {ÉìxºÉÒ
º¨ÉÉì±É ºÉ±É¨ÉÉxÉ Bä®ú¤É
º{ÉÉì]õ ºÉÉìbÂ÷ ]äõ±ÉÂ
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पेत
जयगड ााडी
िण बगतचा पिरसर मोिया �माणात प�यााचया �जाताना सहाययकारी
ह. जात
�जातीमधय िवचष ाोकयामधय असबलया सिद पािीच िगााड िण हीवाळी पाहूवयााचया �जातीमाीब
बााय मानचया हासाचा समावच ह.
टकयब 4.22 �ाणांचया �ााहतचत यादत
Sr. No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Common name

िअयूकबी
्ोअा पाणकावळा
ितरादाज
्ोअा यगळा
समु�ी यगळा
रााी यगळा
मोिा यगळा
मधयम यगळा
गाय यगळा
आोकरी
हीरवी आोकरी
रात आोकरी
काळा तापस
ाघडया चोचीचा करकोचा
पााआ-या पानचा करकोचा
माुयाज
कापची घार
घार
समु�ी घार
समु�ी ग�ड
ाुड योअााचा सपर ग�ड
तुरवाबा सपर ग�ड
दबदबी भोवकया
कवडया भोवकया
म अगयुचा भोवकया
िचकरा
सराडमार ग�ड
कैकर
सामा्य व�ची
यहीरी ससाणा
्ोअा कािरी िचालया
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Scientific Name
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax niger
Anhinga melanogaster
Egretta garzetta
Egretta gularis
Ardea cinerea
Casmerodius albus
Mesophoyx intermedia
Bubulcus ibis
Ardeola grayii
Butorides striatus
Nycticorax nycticorax
Dupetor flavicollis
Anastomus oscitans
Ciconia episcopus
Pernis ptilorhynchus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Haliastur indus
Haliaeetus leucogaster
Circaetus gallicus
Spilornis cheela
Circus aeruginosus
Circus melanoleucos
Circus pygargus
Accipiter badius
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Charadrius dubius

IUCN
status
LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Sr. No.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Common name

ककिअच िचालया
्ोअा िचालया
िअअवी
कोरब
युरिचयन कोरब
सामा्य िअबवा
िचाबी तुतारी
सामा्य िहरवा िअबवा
िियकवाबी तुतारी
सामा्य तुतारी
्ोअा िअबवा
हयुगबीनचा कुरव
िपवळया पायाचा कुरव

पबासचा कुरव
तपिकरी डोकयाचा कुरव
काळया डोकयाचा कुरव
पातळ चोचीचा कुरव
्ोअा तुरवाबा सुरय
मोिा तुरवाबा सुरय
्ोअा सुरय
कलबदार सुरय
पारवा
्ोअा तपकीरी होबा
िियबवाबा होबा
कािवाबा होबा
पोपअ
पाववया
कोकीळ
भार दाज
पााआ-या पु�याची अभोळी
ताड पाकोळी
पवरतीच पाकोळी
सामा्य ाीवर
यबाकचोच ाीवर
पााआ-या ्ातीचा ाीवर
कवडया ाीवर
वडा राघू
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Scientific Name
Charadrius alexandrinus
Charadrius mongolus
Vanellus indicus
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Calidris minuta
Larus heuglini
Larus cachinnans
Larus ichthyaetus
Larus brunnicephalus
Larus ridibundus
Larus genei
Sterna bengalensis
Sterna bergii
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Columba livia
Streptopelia senegalensis
Streptopelia chinensis
Streptopelia decaocto
Psittacula krameri
Hierococcyx varius
Eudynamys scolopacea
Centropus sinensis
Zoonavena sylvatica
Cypsiurus balasiensis
Tachymarptis melba
Alcedo atthis
Halcyon capensis
Halcyon smyrnensis
Ceryle rudis
Merops orientalis

IUCN
status
LC
LC
LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Sr. No.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Common name

्ोअा सोनपािी सुतार
माळ कभगरी
तारवाबी कभगरी
बाब पु�याची कभगरी
पााआ-या भुवाचा ाोयी
िपवळा ाोयी
ाान िचरिचमणी
िचपाा युबयुब
बाब युडया युबयुब
पााआ-या भुवाचा युबयुब
सुभग
दयाळ
रााी ्ातीचा वअवअया

रााी वअवअया
सााा वअवअया
बबीसचा यो� वअवअया
कचपी
जााभळया पु�याचा कचपी
जााभळा कचजीर
पााआ-या कािाची मनोबी
पााआ-या पु�याची मनोबी
िियकवाबी मनोबी
काळया डोकयाची मनोबी
िचमणी
साळुााी
हळ दया
कोतवाब
रााी कोतवाब
कावळा
डोम कावळा

संदभर िटप

NE: Not Evaluated -- मोजणी

ाबबी नाही.
NT: Near Threatened -- ाोका सिमप
VU: Vulnerable -- ाोकदायक
LC: Least Concern -- काळजी मुकत
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Scientific Name
Dinopium benghalense
Hirundo rustica
Hirundo smithii
Hirundo daurica
Motacilla maderaspatensis
Motacilla flava
Anthus rufulus
Pycnonotus jocosus
Pycnonotus cafer
Pycnonotus luteolus
Aegithina tiphia
Copsychus saularis
Prinia hodgsonii
Prinia socialis
Prinia inornata
Acrocephalus dumetorum
Orthotomus sutorius
Nectarinia zeylonica
Nectarinia asiatica
Lonchura malabarica
Lonchura striata
Lonchura punctulata
Lonchura malacca
Passer domesticus
Acridotheres tristis
Oriolus oriolus
Dicrurus macrocercus
Dicrurus leucophaeus
Corvus splendens
Corvus macrorhynchos

IUCN
status
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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वनय ातवन
�कलप सानाबगतच सवर क� ह यहुतााच ओसाड असून ड गर ातारावर सोडी वनराा ह कयामुळ ह
क� व्य जीव �जातााचया वसाहतीस योगय नाही. अअयास क�ातीब
आळबब �मुा व्य जीव
�जाती अयब 4.23 मधय िदबब हत.
टकयब �. 4.23 अअयास ेकपाहतब

आ्बकबक �मुि वनय ातव �ााहत

सािनक नाव
रान डुककर
कोलह
ाडकावरीब साप
भारतीय को�ा
कोलह / तरस
चानी
वअवाघुळ

�ाणतका पतय नाव
Sus scrofa
Vulpesbengalensis
Ptyasmucosus
Najanaja
Canisaureus
Funambuluspalmarum
Megadermalyra

4.6.2 सागरी सृष्टीिवज्ञान
सागरी जैविविवाता राावयासािी महकवपूणर असबलया समु� वबी जयगड ााडी मुाामधय मोिया
�माणात असलयाच भासत. प�वचम िकना-यावर अ वभािवक िरबब �वाळ दाीब
आळतात.
ााडीमधय डॉबिीन दाीब िदसून यतात. ह क� वन पती व �ाणीमा�ाना पूरक व�पाच ह.
अस भासत की सागरी असवा िकना-यावरीब जीव साघ जस कबोरोिायअा (हिरत चैवाब), ओ�ोिायअा
–होडोिायअा, पोरीिअा, नीडिरया, बॅअीहबमनअीस, अिनबडा (वबयाािकत कमी), सीपुनकुिबडा,
�ोपोडा, पायसस, कायनोडरमअा, अवीस, मोबु क, मॅमब (स तन �ाणी) . सादभर नाहीत. तसच
नदीतीब, ााडीतीब वन पती, �ाणी, वन पतीज्य बवाग व �ाणीजवय बवाग या यायत सादभर नाही.
जल सषृ ्टी हे िवज्ञ जलक्षे�ाच जैिवक वैिशष्�ांव�न ठरवले जात. जल पय�वरण�णालीमध्ये
वैिवध्य राखण्यासाठी �ाथिमक उत्पादकता अत्यंत मह�वाची भूिमका िनभ. वनस्पती प्लवंपाण्यामधील �ा्थिमक उत्पादक पाण्यामध्ये सौर ऊज� पकडतात आिण त्या ऊज�ला पाण्य
जीवांना पोषण देण्यासाठी संभाव्य जैवरासायिनक ऊज�मध्ये �पांतिरत कर. काही �ाणी प्लवंग
आिण काही माशांसाठी हे अन्न आह.
सागरी नमुने हे सांिखक मािहतीसाठी अंदाज ठरवणे साठी असतात. नमुन्याच्या संरचनेचे िस�ांतहे �च
असलेल्या लोकसंख्येच्या िवतरणामधील मूलभूत वारंवािरतेवर आधािरत. सुयोग्य जल
नमुन्यासाठी 15 माचर ् 2016 रोजी (आकृ ती 4-20) भरती आिण ओहोटीच्या वेळी आवश्य
�माणाइतके ठरािवक खोलीवरील पाणी घेऊन ते बाहे र काढत असताना दूषकांपासून मुक्त ठेवण्या
आले. पृष्ठभागाखालील आिण मध्यम खोलीच्या थरावरील सागरी पाणी गोळा करण्यासाठी पंप सँ
वापरण्यात आल , आिण नमुने घे त असताना प्ला�स्टकचा पाईल आवश्यक त्या खोलीपय�त
उतरवण्यात आल. वैिवध्य कमी करण्यासाठी जमाकेलेले नमुने एका स्वच्छ बादलीमध्ये
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करण्यात आल. गोळा केलेल्या पाण्यामधू 1 िलटर पाण्याचे नमुने अपारदशर्क प्ला�स्टक बाटलीम
घेण्यात आले जेणेक�न हिरत�व्याचा अंदाजघेताये.
60 आिण 20 माय�ॉन्सची प्लवंग जाळ
वाप�न इतर िशल्लक पाणी गाळण्यात आ, आिण प्लवंगाचे गुणात्मक जाळे गोळा करण्यात.
कृहत 4.21 साेरत सृरटत िवजान नमुना स्क

टकयब 4.24 नमुना स् (साेरत सृरटत िवजान)
अ.
1

स्
जयगड ााडीमधय तवसाळ गावासमोर कजदाब
पावर जवळ

2
3
4

जयगड ााडीमधय पडव गावासमोर
जयगड ााडीमधय �कलप साळा जवळ
चा �ी नदीत कुडबी िण जााभारी
गावााचयामधय
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अेांक

रकिांक

170 17’ 26.9”

730 14’ 40.1”

170 17’ 37.9”
170 17’ 18.5”

730 15’ 49.7”
730 16’ 40.4”

170 17’ 14.9”

730 17’ 33.1”
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आकृ ती 4-22 सागरी पय�वरण अभ्यासासाठी नमुने घेणे

4.6.2.1 वनस्पती प्लवं
प्लवंग नमुन्यासाठी वापरलेली अभ्यास:
गुणात्मक मूल्यमापनासाठी िम� प्लवंगाचे नमुने पृष्ठभागाखालील थरांमधून घेण्या. �त्येक
नमुना स्थळी भरती आिण ओहोटीच्यावेळी जाळे समांतर प�तीने वजन् लावून खाली उतरवण्
आले. साधारण 1-1.5 मी/�ती सेकंद या वेगाने 15-20 िमनीटे गेल्यानंतर प्लवंग जाळे वरघेण्य
आले, आिण प्लवंग जाळ्यामध्ये अडकलेले प्लवंग साठवणूक बादलीच्या तळाशी आतील
बाहे रील भाग ज्यावेळी प्लवंग जाळे मुख वर क�न अडकवले होतेतेव्हा सागरी पाण्याने धुवून घेण
आला (आकृती 4-20) . आधी नमूद केल्या�माण , 50 िलटर नमुन्याचे गुणात्कम मूल्यमा
करण्यसाठी(पृष्ठभागाच्या खा , मध्यम खोली आिण तळाच्) तीन थरांमधून नमुने घेण्यात आले
आिण संकिलत नमुने तयार केले. नमुना स्थानांपासून घेण्यात आलेले संकिलत नमुन 20 माय�ॉन
जाळ्यामधून गाळण्यात आ.
आकृ ती 4-23 समु�तळावरील वनस्पतींसाठी नमुन
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समु�तळावरील वनस्पतींसाठी वापरलेली अभ्यासप�
समु�तळाचे नमुने घेण्यासाठी Van veen sampler (0.1 चौमी) ( आकृ ती 4.21)वापरण्यात आल.
�त्येक स्थानाव�न तळाच्या नमुन्याचे दोन सेट घेण्या. तळावरील मो�ा वनस्पती वेगळ्य
काढण्यासाठी ते गाळून सू�मजीव वेगळे काढण्यात आ. समु�तळावरील वनस्पतींचे �स्थरीकरण
सागरतळाच्या बल्क �स्थरीकरणाने करण्यात. बल्क �स्थरीकरणह 10% formalin (Buffered
with borate) with Rose Bengal as stain वाप�न करण्यात येत. सागरी पाणी हे डायल्युिंटग एजं
म्हणून वापरले आिण सू�मजीव जतन करण्यात आ.
वनस्पती प्लवंग
वनस्पती प्लवंगामध्ये �काश संश्लेषी आिण �काशपोिषत जीवांचा समावेश . सागरी वनस्पती
प्लवंगे ही मुख्यत्वे सू�म आिण एकपेशीय तरंगत्या वनस्पती आहेत ज्या �ामुख्याने साग
साखळीचे �ाथिमक उत्पादक आहे.
टेबल 4-25 जयगड खाडीमध्ये भरतीच्या वेळेला उन्हाळ्यामधील सागरी वनस्पती प्लवं
गुणात्मक िवश्लेष
पोटवगर / �जाती

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16

F1

करंसक वन पहत
प्लॅक्टोनचइलय जयतच

कॉ� कनोिड कस जाती
पल्मचिर्य जयतच
कॅबअोनमा जाती
िबिडल्फच्य जयतच
्ुकयपच्य जयतच
रय्झोसोलचिन्य जयतच
िकटोसचरॉस जयतच
नचव्हचकुलय जयतच
प्लुरोिसग्मय जयतच
गय्रोिसग्मय जयतच
बॅिसलयिर्य जयतच
िनट्ाच्य जयतच
िसनडय जयतच
ॲस�चओनचलॉिसस जयतच
्ॅलॅिसओनचमय जयतच

एकुण
वन पहत

करंसक

सायन फबोाकबकटकस
डय्नोफय्िसस जयतच

िविवध िनिरक् स्थानावरी समु�ी पाण्याती भारमान
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III
IV
V
6
46
8
38
4
4
4
18
6
4
0
8
4
0
2
4

8
36
10
40
8
2
6
20
4
2
2
6
2
2
4
6

4
50
12
48
12
6
0
14
2
6
0
9
2
0
6
4

6
32
6
50
6
4
2
10
8
4
4
12
8
0
2
2

4
40
4
36
4
2
4
8
6
2
0
8
4
0
4
7

156

158

175

156

133

4

2

6

4

5
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पोटवगर / �जाती

F2
F3
F4
F5
F6
F7

िसरॅिट्म �चवच
िसरॅिट्म फुरकय
िसरॅिट्म �चकोसचरॅयस
िसरॅिट्म �चपॉस
पय्रोसय्सटचस जयतच
�ोटोपचिरिडिन्म जयतच

िविवध िनिरक् स्थानावरी समु�ी पाण्याती भारमान
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III
IV
V
8
9
12
10
7
6
8
4
2
6
2
4
4
5
2
6
8
10
12
9
2
0
0
0
0
8
6
12
9
10

एकुण
36
सायन फबोाकबकटकस
एकुण
वन पहत
192
बवंे

37

48

42

39

195

223

198

172

टेबल 4-26 जयगड खाडीमध्ये ओहोटीच्या वेळेला उन्हाळ्यामधील सागरी वनस्पती प्लवं
गुणात्मक िवश्लेषण
पोटवगर / �जाती
िविवध िनिरक् स्थानावरी समु�ी पाण्याती भारमान
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III
IV
V
करंसक वन पहत
D1

प्लॅक्टोनचइलय जयतच

D3

पल्मचिर्य जयतच

D5

िबिडल्फच्य जयतच

D7

रय्झोसोलचिन्य जयतच

D9

नचव्हचकुलय जयतच

D11

गय्रोिसग्मय जयतच

D13

िनट्ाच्य जयतच

D2
D4

कॉ� कनोिड कस जाती
कॅबअोनमा जाती

D6

्ुकयपच्य जयतच

D8

िकटोसचरॉस जयतच

D10

प्लुरोिसग्मय जयतच

D12

बॅिसलयिर्य जयतच

0

0

0

4

10

8

12

6

30

2
0

2

12
2

4
0

8
0

D15 ॲस�चओनचलॉिसस जयतच
्ॅलॅिसओनचमय जयतच

एकुण
वन पहत

2

24

D14 िसनडय जयतच
D16

0

करंसक

4
4
6
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28
18
6
0

6

11
4
2
0

12
0

2
2

4
107

27
20
4
0

4
8

4
6
0
9
0

6
0

2
98

36
26
2
0

2

14
6

4
0

6
0

4
4
6

122

32
24
2
0

2

12
2
2
0

4
0

2

6

4
98

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

पोटवगर / �जाती

F1

सायन फबोाकबकटकस
डय्नोफय्िसस जयतच

F2

िसरॅिट्म �चवच

F4

िसरॅिट्म �चकोसचरॅयस

F6

पय्रोसय्सटचस जयतच

8

10

12

16

20

2

4

4

7

6

4

F3

िसरॅिट्म फुरकय

F5

िसरॅिट्म �चपॉस

F7

�ोटोपचिरिडिन्म जयतच

एकुण
सायन फबोाकबकटकस

एकुण
बवंे

िविवध िनिरक् स्थानावरी समु�ी पाण्याती भारमान
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III
IV
V

वन पहत

2

5

2

6

12

8

8

0

10

0

0

0

0

0

6

4
6
0
0

4
2
9
0
0

31

30

36

39

41

133

137

134

161

139

वन पहतानय बवंेांचत ेणहत
जयगडााडी व चा �ी नदीतीब � तािवक �कलपानिजक क�ातीब वन पतीज्य बवागाची गणती
करवयासािी चार ििकाणच नमुन घवयात ब. भरती व ओहोअीचया काबच�ात जब चवाळाचया
व�पात बवाग पावयाचया पषिभागाााबी
आळत. नमुन घतबलया ििकाणी ह बवाग भरतीचया
वळी 171 त 223 घअक �तीिबअर
िण ओहोअीचया वळी 133 त 161 घअक �ितिबअर
आळून
ब. सादभर अयब 4.24
टेबल 4-27 शास्�ी नदी आिण जयगडच्या खाडीमध्ये भ-ओहोटीच्या वेळेला 2016 च्या
उन्हाळ्यामध्ये िमळालेले वनस्पती प्लवंगांचे वैिवध्य आिण स

नमुन्याच
स्था

1
2
3
4

भरती

वैिव�
एकक

�जातींच
संख्य

Margalef’s
diversity
index
(Species
Richness S)

भरती
ओहोअी
भरती
ओहोअी
भरती
ओहोअी
भरती
ओहोअी

192
133
195
137
223
161
198
139

21/23
17/23
22/23
18/23
19/23
16/23
21 /23
17/23

3.804
3.272
3.983
3.455
3.329
3.063
3.782
3.149
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Diversity
Index
(Simpson’s
Index)1-D

Shannon
Weiner
index
H
(
log 10)

1.110
1.068
1.146
1.122
1.086
1.097
1.127
1.082

0.885
0.891
0.900
0.910
0.884
0.097
0.891
0.895
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टेबल 4-28 शास्�ी नदी आिण जयगडच्या खाडीमध्ये भ-ओहोटीच्या वेळेला 2016 च्या
उन्हाळ्यामध्ये िमळालेले वनस्पती प्लवंगांचे वैिवध्य आिण
स्था
नमुन्याच
नमुन्य ांच्
बवंे घटक
Tide
Range
खो�ी
संख्य
UNITS/L
जयगड
खाडी व पृष्ठभा
शास्�
नदी

कराडक वन पती
4

डायनो बॅजबअस
एकुण बवाग घअकाामधय

भरती
ओहोअी

133-175
98-122

ओहोअी

133-161

भरती
ओहोअी
भरती

36-48
30-41
172-223

आकृ ती 4.24 वनस्पती प्लवंग
वनस्पतीप्लवंग

Coscinodiscus sp

Eucampia sp
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Pleurosigma sp

Chaetoceros sp
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टेबल 4. पुढील पानावर
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टकयब 4.29 ायेस िासत
संघ

सायटमस् (करंसक वन पहत)

िण का पत नदत यकसक वन पहतानय बवंेाचत �मयंा ेणना नकदत
�सृरटत

योिसबोिसओिायसत

�वेर

कॉ कीनोिायसी

ेण
सॅबॅसीसॅरबस
कॉ� कनोिड कबस

सॅबॅसीओरॅसी
कॉ कीनोिड कसी

ियिडलिीअबस्

सॅबॅसीसॅरबस
ियडीलिीअबस

कॅबअोनॅडायसी
ियिडलिीॲसी

यॅिसबािरअलस

यॅिसबािरॲसी

�ॅजीबािरओिायिसडी

�ॅिजबािरअलस

�ॅिजबािरॲसी

ड मोिायिस

सॅबॅिसओनमॅअबस
डायनोिायिसअलस

सॅबॅिसओनमॅअसी
डायनोिायिसॲिस

परोडीिनॲबस

पायरोसाय अीसी
�ोअोपिरिडिनॲसी

राय ोसोबिनओिािसडी
िकअोिसरोअोिायिसडी
यॅिसबॅिरओिायिसडी

सायन फबोाकबकटस्

पोयर िायटा
(सायन िायटा )
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हमीॲबस
राय ोसोबिनअबस
िकअोिसरोअबस
न हीकुबअस

गोनॅाबासबस

कु्

हमीॲलसी
राय ोसोबिनॲसी
िकअोसरोअॅसी
न हीकुबॅसी
पुरोिसगमॅडीसी

सरॅिअवसी

ााहत/�ााहत
प्लॅक्टोनचइलय जयतच
कॉ� कनोिड कस जाती
पल्मचिर्य जयतच
कॅबअोनमा जाती
िबिडल्फच्य जयतच

#
D1
D2
D3
D4
D5

िसरॅिट्म �चवच
िसरॅिट्म फुरकय
िसरॅिट्म �चकोसचरॅयस
िसरॅिट्म �चपॉस
पय्रोसय्सटचस जयतच
�ोटोपचिरिडिन्म जयतच

F2
F3
F4
F5
F6
F7

्ुकयपच्य जयतच
रय्झोसोलचिन्य जयतच
िकटोसचरॉस जयतच
नचव्हचकुलय जयतच
प्लुरोिसग्मय जयतच
गय्रोिसग्मय जयतच
बॅिसलयिर्य जयतच
िनट्ाच्य जयतच
िसनडय जयतच
ॲस�चओनचलॉिसस जयतच
्ॅलॅिसओनचमय जयतच
डय्नोफय्िसस जयतच

D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
F1
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हिरत�व्य अ आिण िफओफायिटन अ
हिरत�व्याच्या अंदाजासाठी �त्येक नमुनास्थानाच्या पृष्ठभागाच्या खालूनपाण्याचे नमुने गोळा
आले, आिण त्यांचे फीओफायिटन u अ साठी ऎसीडीिफकेशन क�न त्यानंतर हिरत�व् u अ साठी
त्यांचे िवश्लेषण करण्यात. (APHA 1998)
हिरत�व्यu अ हे 1.243 -1.988 mg/M3 या दरम्यान होत. फीओफायिटन- अ ची पातळी 2016 च्या
उन्हाळ्यामध्ये घेतलेल4 नमुनास्थानांपासून बीलो डीटेक्टेबल िलमीट हो.
टेबल 4-30 2016 च्या उन्हाळ्यामध्ये घेतलेल्या जयगड खाडी आिण शास्�ी नदीच्या
नमुनास्थानांपासून घेतलेल्या नमुन्यांमधील हिरत�- अ फीओफायिटन - अ मधील िविवधता
Chlorophyll- Pheophyt
िसकाण
a
in- a
सान
Tide
3
(mg/m )
(mg/m3 )
1.530
BDL
जयगड ााडीत तवसाळ गावासमोर भरती
I
कजदाब पॉवर जवळ
ओहोअी
1.853
BDL
II

जयगड ााडीत पडव गावासमोर

III

जयगड ााडीत �कलप क�ाजवळ

IV

चा �ी नदीत कुडबी व जााभारी
गावाचया मधय

BDL: Below Detectable Limit

भरती

1.635

BDL

ओहोअी

1.339

BDL

भरती

1.939

BDL

ओहोअी

1.988

BDL

भरती

1.243

BDL

ओहोअी

1.259

BDL

4.6.2.2 �ाणी प्लवंग
�ाणी प्लवंगाचे होलोप्लँक्- म्हणजेच प्लवंग वग�चे कायमस्व�पी स
, (उदा. Calanoid
copepods) आिण मेरो प्लँक्टॉन म्हणजेच प्लवंग वग�चे तात्पुरते सदस. मासे , खकडे इत्यािंदच
लाव� यामध्ये वग�करण करता येऊ शकत. मेरोप्लँक्टॉन गटामध्ये अशा �ाण्यांची लावर्ल आिण ि
असतात, जे मॊठे झाल्यानंतर वेगळी जीवनशैली स्वीकारत. वनस्पती प्लवंगामध्ये तुलनेने क
वैिवध्य आह , मा� �ाणी प्लवंग हे अत्यंत िविवधतापूणर् असतात आिण त्याच्यामाध्ये अनेक �ाणी
�ितिनधीत्व करणारे लावर्ल आिण �ौढ �पे सामील आह. �ाणी प्लवंगामध्ये दोन गट इतरांव
अिधराज्य गाजवता , ते म्हणजे सब क्ला
copepods (वगर् संिधपा) आिण
Tintinids (वगर्
आिदजीव). हे लहान जीव समु� पय�वरणासाठी अत्यंत मह�वाचे आहेत कारण ते समु�ामधील
�ाथिमक शाकाहारी �ाणी आहे त आिण ते �ाथिमक उत्पादक(स्वपोिष) आिण इतर अने क छो�ा
आिण मो�ा समु�ी भक्षकांमधील दुवा आह.
�ाणी प्लवंगाचे नमुने हे पृष्ठभागाच्या थराखालून भरती आिण ओहोटीच्यावेळ
2016 च्या
उन्हाळ्यामध्ये �कल्प भागाच्या जवळ िनवडलेल्यापाच वेगवेगळ्या नमुना स्थानांव�न गोळा
आले. �ाणी प्लवंगांचे पाच वेगवेगळ्या प्लवंग गटांचा समावेश ह:
Titinids, Copepods,
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Decapoda, Urochordata Arrow worms, and larval forms of Crustaceans, Brachurian
larvae, and Trachophore larvae
या िवभागाच्या होलोप्लँक्टॉनमध Copepods सव�त �भावी आहे त , त्याखालोखाल Tintinids, the
Nauplius Larvae, Zoea larvae देखील �ामुख्याने या सवर् नमुना स्थानांवर �भावाने िदसून. या
नमुन्यांमध्य Polychaete चे Trachophore larvae त्याच्या िविवध वाढीच्या टप्प्यांमध्ये. जयगड
खाडीमध्ये �ाणी प्लवंगाची घनता भरतीच् 78-103 No/L इतकी होती आिण ओहोटीच्या वेळी 7191No/L इतकी होती.
टेबल 4-31 जयगड खाडीमध्ये भरतीच्या वेळेला उन्हाळ्यामधील सागरी �ाणी प्लवंग
गुणा्त्मक िवश्लेष
पोटवगर / �जाती
िविवध िनिरक् स्थानावरी समु�ी पाण्याती भारमान
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III
IV
V
टतनटतनतसस
लच�ोटचनटचनचस जयतच
6
4
2
6
4
टचनटचनॉपसचस रॅडचक्स
2
6
4
0
4
फचवचलय जयतच
18
10
12
19
20
एकुण टतनटतनतसस
26
20
18
25
28

क िपप सा

कॉसमोकॅलॅनस डयरवचनच

8
2
10
4
4
2
5
0
35

10
4
8
2
0
0
2
2
28

6
2
9
6
2
5
0
2
32

12
6
12
4
0
4
4
0
42

8
4
10
2
0
2
2
4
32

एकुण सककाप सा

2
2

4
4

2
2

0
0

4
4

�चटचलय्च्य जयतच

7

एकुण ि�टतबायतया
7
ााहत

4

6

4

2

4

6

4

2

2
2

0
0

0
0

2
2

0
0

ॲ�ोकॅलनस
क्लुसोकॅलॅनस मय्नर
सचन�ॉपजस जयतच
लॅिबटोसचरय जयतच
ॲकरयटच्य जयतच
ओ्ोनय जयतच
कॉरॅकॅश जयतच

एकुण क िपप सा
सककाप सा

अकॅन्ोफय्रय जयतच

युर कॉरसोटा

ॲर वमर

सॅजचटय जयतच

एकुण ॲर वमर
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पोटवगर / �जाती

बावरब िामर
नो बीअस
िपबावा

िविवध िनिरक् स्थानावरी
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III

कोपपाडा

ुाया िपबावा

िसिरपड नॉ बीअस
्ॉकोिोर िपबावा

समु�ी

पाण्याती

भारमान

IV

V

18

10

10

22

20

4
6
0
28

6
4
2
22

8
8
4
30

4
4
0
30

2
6
0
28

78

88

103

94

एकुण बावरब िामर
एकुण
�ाणतानय
100
बवंे

टेबल 4-32 जयगड खाडीमध्ये ओहोटीच्या वेळेला उन्हाळ्यामधील सागरी �ाणी प्लवंग
गुणा्त्मक िवश्लेष
िविवध िनिरक् स्थानावरी समु�ी पाण्याती भारमान
पोटवगर / �जाती
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III
IV
V
टतनटतनतसस
लच�ोटचनटचनचस जयतच
4
6
8
4
2
टचनटचनॉपसचस रॅडचक्स
0
0
0
0
0
फचवचलय जयतच
12
15
18
12
10
एकुण टतनटतनतसस
16
21
26
16
12

क िपप सा

कॉसमोकॅलॅनस डयरवचनच

4
4
8
4
0
2
6
0
28

6
2
12
2
0
4
4
2
32

4
2
6
2
2
6
2
0
24

2
0
10
4
0
4
7
0
27

5
4
8
6
0
2
4
0
29

0
0

2
2

0
0

0
0

0
0

8
ि�टतबायतया 8

6
6

12
12

9
9

4
4

ॲ�ोकॅलनस
क्लुसोकॅलॅनस मय्नर
सचन�ॉपजस जयतच
लॅिबटोसचरय जयतच
ॲकरयटच्य जयतच
ओ्ोनय जयतच
कॉरॅकॅश जयतच

एकुण क िपप सा
सककाप सा

अकॅन्ोफय्रय जयतच

एकुण सककाप सा
युर कॉरसोटा

�चटचलय्च्य जयतच

एकुण
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पोटवगर / �जाती

ााहत

ॲर वमर

सॅजचटय जयतच

एकुण ॲर वमर

बावरब िामर
नो बीअस
िपबावा
ुाया िपबावा

कोपपाडा

िसिरपड नॉ बीअस
्ॉकोिोर िपबावा

िविवध िनिरक् स्थानावरी समु�ी पाण्याती भारमान
एकक/सेल/िलटर पिरमाणात
I
II
III
IV
V

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18

12

10

20

16

8
4
0
30

10
6
2
30

6
4
0
20

8
2
0
30

4
6
0
26

91

82

82

71

एकुण बावरब िामर
एकुण
�ाणतानय
82
बवंे

टेबल 4-33 शास्�ी नदी आिण जयगडच्या खाडीमध्ये भ-ओहोटीच्या वेळेला
उन्हाळ्यामध िमळालेले �ाणी प्लवंगांचे वैिवध्य आिण संख्य
Sampling
Tide
Abundance No
of Margalef’s Diversity
Station
In N/L
Species
diversity
Index
observed index
(Simpson’s
/total
(Species
Index)
species
Richness
1-D
S)
भरती
100
16/18
3.257
1.086
I
ओहोअी
82
12/18
2.496
1.005
II
भरती
78
15/18
3.213
1.110
ओहोअी
91
15/18
3.104
1.079
III
भरती
88
16/18
3.350
1.134
ओहोअी
82
13/18
2.723
1.011
IV
भरती
103
13/18
2.589
1.002
ओहोअी
82
11/18
2.269
0.948
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2016 च्या
Shannon
Weiner
index
H (log 10)

0.906
0.895
0.924
0.912
0.928
0.894
0.886
0.878

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

टेबल 4-34 शास्�ी नदी आिण जयगडच्या खाडीमध्ये भ-ओहोटीच्या वेळेला 2016 च्या
उन्हाळ्यामध िमळालेले �ाणी प्लवंगांच Taxon Diversity
Location

Sampling
depth

No
of
Sampling
locations

Group of
plankton

अीनअीनीडस
कोिपपोडा

Sub surface

4

युरोकॉरडॅअा

कवचाारी िपबावा
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भरती

18-28

ओहोअी
भरती

भरती
ओहोअी
भरती
ओहोअी

ॲरोवमर

एकुण
बवंे

Range
N/L

ओहोअी
भरती
ओहोअी

डकापोडा

ायेस
िासत

Tide

�ाणतानय

भरती
ओहोअी

12-26
28-42
24-32
0-4
0-2
2-7
4-12
0-2
0
22-30
20-30

भरती

78-103

ओहोअी

71-91
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कृहत 4.25 �ाणत

बवंे

ZOOPLANKTON

Favella sp.

Euterpina sp.

Acanthephyra sp.

Trachophore larvae
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टेबल 4.35 पुढील पानावर

टकयब 4-35 ायेस िासत
नकदत

िण का पत नदत यकसक वन पहतानय बवंेाचत �मयंा ेणना
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संघ
अीनअीनीडस
कोिपपोडा

�ोअो ु

�सृरटत
(िसिबयीिोरा)

अ�ापोडा
कवचाारी)

डकापोडा

स�ोपोडा
कवचाारी)

युरोकॅरडॅअा

युरोकॉरडॅअा

ॲरोवमर
कवचाारी िपबावा
यॅनरकुिरया िपबावा
िसिरपीड िपबावा
पॅबीकीअ िपबावा

(सााीपाद

(सााीपाद

िचअोगनॅसा
सााीपाद कवचाारी
सााीपाद कवचाारी

�वेर
पीरो्ीिचअअी

अीनअीनीडा

ेण

कोिपपोडा

कॅबॅनॉाडा

मबॅको ्का

सायकबोपॉाडा
हरपॅकअोकॉाडा
डकापोडा

ॲपॅ्डीकुबरीया

सॅजीअोाडा
कोिपपोडा
कोिपपोडा
दचपापी (यॅकुरा )
िसिरिपडा
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ॲ�ॉगमोिोरा
-

कु्
अीनअीनीडीडी
कोडोनबीडी

ााहत / �ााहत
लच�ोटचनटचनचस जयतच
टचनटचनॉपसचस रॅडचक्स

#
T1
T2

ऑसोिनडी
युअरपीिनडी
ओबोिोरीडी

ओ्ोनय जयतच
्ुटचरपचनय जयतच
अकॅन्ोफय्रय जयतच

C7
C8
D1

ाय अोनबीडी
कॅबॅिनडी
पॅरॉकॅबॅिनडी
कबूसोकॅबॅनीडी
स््ोपॅगीडी
पो्अिबडी
ॲकराअीडी

ि�अीबारीडी
सॅजीअीडी
-

फचवचलय जयतच
कॉसमोकॅलॅनस डयरवचनच
ॲ�ोकॅलनस
क्लुसोकॅलॅनस मय्नर
सचन�ॉपजस जयतच
लॅिबटोसचरय जयतच
ॲकरयटच्य जयतच

ि�टचलयरच्य जयतच

सॅजचटय जयतच
नो बीअस कोपपाडा िपबावा
ुाया िपबावा
िसिरपड नॉ बीअस
्ॉकोिोर िपबावा

T3
C1
C2
C3
C4
C5
C6

U1

A1
L1
L2
L3
L4
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4.6.2.3 समु�तळावरील जीव
समु�तळावरील जीव हे समु�तळासह Van-veen grabs वाप�न गोळा करण्यात आल. ही जीव
Polychaete या सागरीजीवांच्या गटामधील असून त्यांची संख् 210-360 N/M2 या दरम्यान होत.
तळावर bivalves आिण Gastropods यांची अने क मृत कवचे होती परं तु या नमुना सव�क्षणामध्
कुठलेही िजवंत �पांत िमळाले नाहीत.
टेबल 4-36 शास्�ी नदी आिण जयगडच्या खाडीमध्ये भ-ओहोटीच्या वेळेला 2016 च्या
उन्हाळ्यामध िमळालेले समु�तळावरील �ाणी.
पोबीकॅगनटस
निायिडडाा, नििसस जाती
ॲिॅनािमडाा, पॅराििनोिम
ओनोिडाा ॲनोिीस जाती
िपबिडडाा, िसग�ा जाती
•

खाडीचाभाग
फु णगुसजवळ शास्�ी नदी खाडीमध्ये िवलीन हो. शास्�ी नदीच्या समु�मुखातून अरबी समु�ाच्या ला
वांदरी गावापय�त यत
े ात. याच िंबदूवर नदीची खाडी येऊन शास्�ी नदीला िमळत(संगम). या
संगमानं तरचा चार िकमी पय�तचा पिरसर खाडीमध्ये बदलत. गल
े ्यातीन वष�पासून या भागामध्य
म�च्छमार मच्छी �चंड �माणामध्ये कमी होत गेल्याचे नोंदवत. गेल्या वष� पिर�स्थती गंभीर बनल
कारण काही म�च्छमार सहकारी संस्थांनी खाडी भागामधील मच्65-70 % ने कमी झाल्याचे नोंदवल
आहे . यामुळे त्यांच्या कमाई , आथर ्व्यवस्थेवर आिण जीवनशैलीवर �भाव पडत. नदीमधून
खाडी भागामधील मच्छीगायब होत आह , कोळंबी सारखे िफल्टर फीडर गेल्या वष� अिजबात िमळालेल
नाहीत, �जातींचे िवतरण पूणर्पणे बदललेले आ. सव�त मह�वाचे म्हणजे मच्छी इतकी कमी झालेल
आहे की, बहु संख्य म�च्छमारहे दुसरा व्यवसाय शोधण्याचा िवचार करत .
दुय्यम डेटा असे सुचवतो क , या खाडीमध्ये कुठलाही सांडपाण्या �ोतयेत नाही आिणहे साधार
पाण्याच्या गुणव�ेवर िटकून आ. म्हणूनच जलक्षे� हे साधारण पाण्याची गुणव�ा आिण समु�तळ
गुणवता आिण अपेिक्षत जैिवक वैिशष्�े दशर. मा�. पाणी आिण तळ या दोन्हीकडे सूक्षम जीवा णूं
संख्या मा� �चंड होत. (संदभर:
monitoring of costal marine and estuarine ecology of
Maharashtra phase I, NIO)

4.6.2.4 मासे
म�च्छमार हा �कल्प स्थानाचा आसपास असलेल्या गावांमधील �मुख्य व्यवसा. ही मच्छेमारी
�ामुख्याने शास्�ी नदीमुखाच्या आसपास ह.
म�च्छमारीचा हंगाम हा सप्टेंबरला सु� होतो आिण मेच्या शेवटापय�त च. खाडीचा भाग वगळता
पावसाळ्यात म�च्छमारी पूणर् बंद अ. या भागामध्ये मोर , पाकर , वाघोले , तारली , बांगडा , �ुना ,
सुरमई, पापलेट, कारेल आिण दागोड तसेच िंशगाळा या �जाती िमळता.
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जयगड खाडीमध्ये �ामुख्यानेरेण , पालु , तांबोशी , आिण िंशगाणा िमळता. स्थािनक लोकांकडून
खाण्यासाठी हे मासे पकडले जाता. जयगडची खाडी ही प�श्चम िकनाय�आवरील मह�वाची म�च्छमा
खाडी असून त्यामध्ये जव्ळप 42 म�च्छमार खेडी वसलेली आहे. 2009-10 च्या आकडेवारीनुसार
जयगडमध्ये3,953 टन इतके मासे पकडले गेल होते. (Fish Production Report, GOM, 2010).
बहु तेक म�च्छमार हे मासे पकडण्याकरीता खोल समु�ामध्ये जा , परं तु काहीजण नदीमुखापासून 20
िकमी पय�त खाडीमधील म�च्छमारी करण्यात पटाईत आह. या म�च्छमारांकडे यांि�क बोटी बहुतेकदा
नसतात आणी ते िडझेलवर चालणारे िडबको िंकवा साध्या बोटी वापरत. म�च्छमारीच्या संपूण
उत्पादनांपैकी त्यांचा भाग हाकेव 1.2% इतकाच असतो ( 98.8 हा �ॉलनेट लावलेल्या यांि�क
बोटींचा असत). गो�ा पाण्यामधली मासेमारी काही खास जमातींकडून तस
, सवर् आसपासचा
खे�ांमधून स्थािनक प�तींचा वापर क�न �स्�यांकडून केली ज, परं तु हे मासे क्विचतच बाजारामध्य
िव�ीला येतात आिण बहु तेक वेळेला घरामध्ये खाण्यासाठी वापरले जात.
व्यापारी म�च्छमारी ही खाडीच्या खाली शास्�ीच्या मुखापाशी.
(1) पाकर आणी वाघोळे◌ेलांब गळ आिण बॉटम सेट ि�ल नेट (जाळी) वाप�न हे
वषर्भर पकडले जाता.
(2) बांगडे आिण तारली — हे नोव्हेंबरतेफे�ूवारीपय�त जाळी लावून पकडले जात. \
(3) गेटर आिण सुरमई- हे पाण्यावरच्या जाळ्यामध्ये सप्टेंबर ते िडसेंबर
जातात.
(4) पापलेट्- हे पाण्यावरच्या तसेच खोल जाळ्यांवर सप्टेंबर ते िडसेंब
एि�ल-मम
े ध्ये पकडले जाता.
(5) तारली—हे बहु तांशवेळा खोल जाळ्यामध्ये जानेवरीतेमे मध्ये पकडले जा.
(6) दागोळ आिण िंशगाळ. — हे बहु तेक म�च्छच्या हंगामामध पकडले जातात.
यत एन एच एस अिवाब (िादाब क ्वयावर
ाािरह वतािन�महत �कलपाचया 10 िकमत
ेकपाह)
रड अूसड ्ीगर ििच (ओडोनस नीगर) यअर फबाय ििच, सारजाअ मासा (अयूड डूि हायस्सीस) सजर
डमोासबी (�ायसीपअरा लयुकोपोमा) बबुबाान कहड (िसिॅबोिोबीस िारमोसा) ाडो-पॅसीिीक हदप
यॅक डॉलिीन (तुस�ओप ््कॅअस) या जाती जवळमासचया समु�ामधय सवरसााारणपण पािहलया जातात.
कयाच�माण पाणमााजर (बु्ा पप�सीबाअा) � ददबी (मस�
डीवारीकाअा) काबवा, ापिरअर
अ्जबििच (पोमाक्सस ादपिरअोर)
िण कविचतिरकया मुची (न�ीस ि�गीनअस) िनिरकणगत
हत.
4.6.2.5 �वाळाची बेटे
�वाळााच ाडक दहणज एककाळी भारताचया पूणर प�वचम िकना-यावर असबबी एकमव जैिवक
सावयव रचना होय. यहुतााची ह काळाचया ओघात मातीच भराव व अ्य हवामानाचया कारणान नषअ
पावब.
गतकाबीन अवचष
ता िकत गुजरात, महाराष्ाचया कोकण िकनारव अ्य भारतीय
िकनारप�ीवर आळतात.
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कोकण िकनाय� वर खास क�न रत्नािगरीमध्ये सागरिकनारी असलेल्या बेटांचे भाग �िस�आ. हे
उथळ भाग बहु तेकदा मोठे खडक आिण सबम ॅिसव्ह �वाळ जसे क
, Porites, Coscinaraea,
Turbinaria Favia आिण Pseudosiderastrea यामुळे तयार झालेले आहे त. बहु तेक �वाळाचा भाग हा
ओहोटीला उघडा पडतो. बेटांच्या पायाला अितशय मऊ समु�तळ असतो, जो काही बेटांच्या भागामध्य
मान्सूनमध्ये पुढेटेक�ांकडे आणला जातो आिण त्यामुळे �वाळांच्या वाढीवर दुष्पिरणाम.
4.6.3 पय�वरणीय दृष्�ा संवेदनशील भा.
�कल्पभागाच्य 10 िकमी परीघामध्ये असलेल्या अभ्यासक्षे�ामध्ये कुठलाही पय�वरण
संवद
े नशील भाग नाही. आकृती 4-26 रत्नािगरी िजल्�ाचे वन िवभाजन नकाशा िदलेला असू
त्यामध्ये व, नदी आिण धरणे यांचे स्थान दशर्वलेले आ.
आकृ ती 4-26 रत्नािगरी िजल्�ाचे वन िवभाजन नका
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4.7 भूकंप�वणता आिण भूकंप
आकृती 4-27 मध्ये सीस्-टॅक्टोिनक दोष आिण भूकंप�वण क्षे� दशर्वण्यातआलेल.
नकाशाव�न हे स्पष्ट आहे की या भागामध्ये कुठलेही म/िवभागीय भूकंप�वण सि�य दोष
, दाब
अथवा तडे या �कल्प भागामध्ये नाह. �स्तािवत �कल्प भाग हा झो
III मध्ये मध्यम नुकसा
जोखीमेमध्ये असून आजवर या भागामध्ये कसलाही मोठा भूकंप झालेला नाही याव�नहे स्पष्ट.

आकृ ती 4-27 मृदा नमुन्यांचे स्था

Ratnagiri – Zone III

Project
Site

4.8 माहतचत ेुणवगा
4.8.1. माहतचत ेुणवगा हपासणतचत िसकाणक
कती 4.28 मधय रकनािगरी िजलहयातीब मागर दचरिवणारा नकाचा िदबा
ह याव�न �कलप
सानाचया मातीची गुणव�ा समजवयास मदत होत. अअयास क�ातीब मातीच भौितक – रसायिनक व
सुिपकतच गुणामर तपासणी व िववबषणासािी िनवडक ििकाणच नमुन घवयात
ब. अअयास
क�ातीब मातीच गुणामर समजवयासािी 10 िक.मी. क�ात सम िवभागणी ाातर दोन ििकाणच नमुन
घवयात ब. मातीच नमुन घवयाची ििकाण अयब 4.37 मधय िदबबी असून कती 4.29 मधय
दचरिनबबी हत.
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आकृ ती 4-28 रत्नािगरी िजल्�ाचा सिवस्तर मृदा नक

Project Site

टेबल 4-37 मृदा गुणव�ा देखरेख स्थानांची मािहत
अनु �..

स्था कोड

स्था नाव

1
2

S1
S2

�कल्प िठकाण
सत्कोंडी गा
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�कल् भागापासू अंतर
(िकमी)
0.0
2.0
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आकृ ती 4.29 माहत पिरेणाचत स्क

S1

S2

4.8.2 मृदेची गुणव�ेसाठी वापरलेली अभ्यासप�ती
या अभ्यासामधून मृदेचे अनेक घट , ज्यामध्ये भौि , रासायिनक वैिशष्� , कसदारता इत्यािद
ठरवण्य़ात आल. नमुने घे णे आिण िवश्लेषण हे IS: 2720, कें�ीय �दूषण िनयं�ण मंडळ( CPCB),
युनायटेड स्टेट्स पय�वरण सुरक्षा एज( UESPA) मध्ये नमूद केलेल्य मानक प�त आिण
कायर्प�तींनुसार करण्यात.टेबल 4-38 मध्ये अनु�मे िवश्लेषणासाठी वापरलेल्या प�ती आ
त्यांचे िकमान शोध मय�दा देण्यात आ लेल्याआ.
टेबल 4-38 मृदा गुणव�ेची देखरेख करण्यासाठी वापरलेल्या घटकांच्या िवश्लेषणाची
आिण त्यांच्या शोध मय�द
िकमान
अ.� मापदंस
एकक
पमदहत
ओ्ि
मय्दा
1
सामु
IS: 2720 भाग-26
1.0
2
िव ुत वाहकता
μS/�ती समी
IS: 2720 भाग-21
10.0
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

सकि�य पदासर
सकि�य कयर
िॉ िोरस (PO4)
एकूण नग जब डॉब �माण
पोअॅिचयम (K)
सोिडयम (Na)
पोत
वाळू
माती
गाळ
िचस (Pb)

अकक व तुमान IS: 2720 भाग-22

0.01

मी.�ॅ./िक.�ॅ.

5.0
सीपीसीयी/िप. क. यहरा 20.0
पी 105
10.0

-

USEPA-SW-846

अकक व तुमान

सीपीसीयी/िप. क. यहरा
1.0
पी 105

मी.�ॅ./िक.�ॅ.

USEPA-SW-846

-

10.0

4.8.3 अभ्यासक ्षे�ामधील मृदेची वैिशष
मृदेचे नमुने �कल्प भागामधून आिण सातकोंडी गावामधूनघेण्यात. टेबल
4-39 मध्ये मृदेच्य
गुणव�ेच्या िवश्लेषणाचे िनष्कषर् सवर् ऋतूंसाठी देण्यात आलेल. मृदेची वैिशष्�े आिण मृदा
िवश्लेषण िनष्कषर् खाली देण्यात आलेले .
टेबल 4-39 मृदा गुणव�ा देखरेख िनष्कषर
िसकाण

अ.�.

मापदंस

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

सामू
द्ररता
सक�ीय पदासर
िव ुत वाहकता
कबोरा अ
सलिअ (SO4)
िॉ िोरस (PO4)
एकूण नग
कॅ�लचयम (Ca)
मॅगनिचअम (Mg)
सोिडअम (Na)
पोअॅिचअम (K)
सोिडअम
अिाचाषण
18.62
गुणो�र

13

�कलप स्त
8.04
3.8
4.0
0.24
78
126
148
176
2842
1246
842
768

सकककसत ेाव
7.11
1.8
6.8
0.16
52
96
112
124
2318
876
652
681

%
%
mS/cm
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

17.4

4.8.4 िनष्कषर् आिण चच
1. या भागामधील मृदेचा पोत उथळ ते मध्यम खोलीचा आह.
2. मृदेचा सामू (pH) हा िंकिचत अल्कलीते उदासीन असा आढळ. सवर् ऋतू
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आिण
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सवर् स्थानांमध्येइलेक्�ीकल कंडक्टीव्ही0.16 ते 0.24 mS/cm दरम्यान
आढळली.
3. मदृ े च्या नमुन्यांमधील सेंि�य , यामधून मृदेचा कसदारपणा दशर्वल जातो, ते
सातकोंडी गावामध्य(6.8% by mass) अिधक आढळला. �कल् भागामध्ये सेंि�
घटक तुलने ने कमी आढळ्ला(4.0% by mass), ज्यामुळ इथली मृदा कमी कसदार
आहे हे िनदशर्नास येत.
4. नाय�ोजन 176 mg/kg आिण 124 mg /kg अनु�मे �कल्पभाग आिण
सातकोंडी गावामध्ये आढळ.
5. सवर् नमुन्यांच्या स्थानांध्येफोस्फेटचे के150 mg/kg पेक्षा कम
आढळले.
4.9 सामािजक आ�थक पै लू
या �करणामध्ये जमा केलेला डेटा हा दुय्यमडेटा �ोतांकडून आलेला आ. पय�वरण आिण वन
म�
ं ालयाच्या मागर्दशर(�स्तािवत �कल्प भागाच् 10 िकमी परीघामधला भाग) हे अभ्यासक्ष
रत्नािगरी िजल्�ाच्या गुहागर तालुक्यामध्ये.
4.9.1 लोकसंख्या आिण लोकसंख्याशास्�ीय �परे
आधी नमूद केल्या�माणे �स्तािवत �कल्प रत्नािगरी िजल्�ामध्. अभ्यासक्षे�ामध्ये ए
42
गावांचा समावेश होता. 2011 च्या जनगणनेनुसा , या अभ्यासक्षे�ाच्या गावांमधील लोकसंख्या
37,404 इतकी आहे . टेबल
4-40 आिण आकृ ती 4-30 मध्ये लोकसंख्येचे िवतरण आि
लोकसंख्याशास्�ीय �परेषा दशर्वण्यात आलेली.
टेबल 4-40 अभ्यासक ्षे�ामधील गावांची लोकसंख्या आधािरत �पर
अ
नु
�.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

नाव

वगर

तवसाळ
पडवे
तवसळवाडी
रोिहले
शीर
आबलोली
आवरे
आगरेवाडी
आगरेवाडी
खुदर
बंदरवाडी
िंच�ावाल

�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण

घरांची
संख्य

एकू ण
लोकसंख्य

206
539
146
8
409
625
197
59

692
3011
538
25
1403
2319
599
270

6
वष�खालील
पु�ष
स्�
लोकसंख्य लोकसंख्य मुलांच ी
संख्य
271
421
82
1430
1581
311
256
282
50
14
11
2
505
898
159
1098
1221
232
212
387
45
129
141
29

118
346
288

430
1402
826

203
687
281
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अ
नु
�.

नाव

वगर

घरांची
संख्य

एकू ण
लोकसंख्य

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

चपेरी
असोरे
दोदावली
करडे
नरवण
मुसलोंड
मसुरे
जांभळी खुदर
पाटीलवाडी
काताळे

�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण
�ामीण

313
128
202
321
541
114
115
171
127
334

1202
405
687
1097
1857
322
399
584
380
1345

22 आंबरे बु�क
�ामीण 165
ु
23 वै�लावगण
�ामीण 34
24 गडनरळ
�ामीण 196
25 िमरवणे
�ामीण 205
26 कोिळसरे
�ामीण 216
27 वाटद
�ामीण 903
28 मराठवाडा
�ामीण 244
29 रीळ
�ामीण 143
30 उंडी
�ामीण 79
31 कासारी
�ामीण 89
32 कचरे
�ामीण 23
33 संदखोल
�ामीण 35
34 नांिदवडे
�ामीण 232
35 कुणबीवाडी
�ामीण 90
36 जांभारी
�ामीण 231
37 पन्हाळ
�ामीण 68
38 सांडेलावगण
�ामीण 153
39 सत्कों
�ामीण 146
40 कोिळसरे
�ामीण 216
41 कळझोंड
�ामीण 437
42 सैतवडे
�ामीण 535
TOTAL
9,747
Source: Primary Census Abstract, 2011

602
169
744
706
845
3687
1047
558
317
306
97
135
923
315
815
257
834
627
845
1725
2057
37,404
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6
पु�ष
स्�
वष�खालील
लोकसंख्य लोकसंख्य मुलांच ी
संख्य
646
556
120
162
243
28
274
413
83
496
601
92
792
1065
159
119
203
24
173
226
41
196
388
78
161
219
43
574
771
181
275
84
318
274
373
1687
483
262
149
141
50
77
456
153
350
112
584
284
373
759
903
16,826

327
85
426
432
472
2000
564
296
168
165
47
58
467
162
465
145
250
343
472
966
1154
20,578

74
15
86
88
91
376
98
35
30
32
2
10
79
31
56
30
47
53
91
154
176
3,650
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आकृ ती 4.30 अभ्यासक ्षे�ातील �ामस्थांचे - पु�ष िवभागणी िच�

अभ्यासक्षे�ामधील गावांमध्ये पु�ष आिण �स्�यायांचे िवतरण साधार
44.98% आिण
55.02% इतका अनु�मे आहे . एकूण लोकसंख्येच्या साधरणप् 10.0% इतकी लोकसंख्या ही 6
वष�हू न कमी वयाची आहे . या गावांमधील िंलग गुणो�र हे 1.223 आिण सवर्साधारण कुटुंबाची संख्य
ही 4 व्यक्ती �त्येक कुटुंबामध्ये असे सवर्साधारण कुटुंबाचा आका.
4.9.2 जातीय �परेषा
टेबल 4-41 आिण आकृ ती 4-31 मध्ये लोकसंख्यचे जातीिनहाय िवतरणदेण्यातआलेले. या
गावांमध्ये खुला  �वगर् अिधक साधा रं 93% इतका असून अनुसिू चत जाती 6.8% आिण अनुसिू चत
जमाती 0.2% या �माणामध्ये आहे.
टेबल 4-41 अभ्या क्षे�ामधील गावांची जा िनहाय �परेषा
अनु
�.

गाव

एकू ण
लोकसंख्य

अनुसिू चत
जाती

अनुसिू चत
जमाती

खुला वगर

1
2
3
4
5
6
7
8

तवसाळ
पडवे
तवसळवाडी
रोिहले
शीर
आबलोली
आवरे
आगरेवाडी

692
3011
538
25
1403
2319
599
270

0
0
0
0
164
109
95
0

0
0
0
0
3
27
1
0

692
3011
538
25
1236
2183
503
270
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अनु
�.

गाव

एकू ण
लोकसंख्य

9
आगरेवाडी खुदर 430
10
बंदरवाडी
1402
11
िंच�ावाल
826
12
चपेरी
1202
13
असोरे
405
14
दोदावली
687
15
करडे
1097
16
नरवण
1857
17
मुसलोंड
322
18
मसुरे
399
19
जांभळी खुदर
584
20
पाटीलवाडी
380
21
काताळे
1345
22
आंबरे बु�क
602
ु
23
वै�लावगण
169
24
गडनरळ
744
25
िमरवणे
706
26
कोिळसरे
845
27
वाटद
3687
28
मराठवाडा
1047
29
रीळ
558
30
उंडी
317
31
कासारी
306
32
कचरे
97
33
संदखोल
135
34
नांिदवडे
923
35
कुणबीवाडी
315
36
जांभारी
815
37
पन्हाळ
257
38
सांडेलावगण
834
39
सत्कों
627
40
कोिळसरे
845
41
कळझोंड
1725
42
सैतवडे
2057
TOTAL
37404
Source: Primary Census Abstract, 2011
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अनुसिू चत
जाती

अनुसिू चत
जमाती

खुला वगर

0
44
0
168
0
0
0
1
0
0
0
0
66
0
0
87
0
206
518
159
37
0
68
0
0
0
4
154
0
4
0
206
175
290
2555

0
9
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
0
0
0
5
0
0
3
0
0
0
8
0
0
0
0
80

430
1349
826
1034
405
687
1097
1854
322
399
584
380
1279
602
169
656
706
639
3148
888
521
317
233
97
135
920
311
661
257
822
627
639
1550
1767
34769
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आकृ ती 4-31 अभ्यासक ्षे�ामधील गावांच्या जातीिनहाय �प

4.9.3 साक्षरता �परे
अभ्यासक्षे�ामधील गावांचे साक्षरता आिण िनरक्षर लोकसंख्येची मािह 4-42 मध्ये देण्या
आलेली आहे . याव�न असे िदसते की , एकूण लोकसंख्येपैकी 72% लोकसंख्या साक्षर अस 28%
इतकी लोकसंख्या िनरक्षर.
टेबल 4-42 अभ्यासक ्षे�ामधील गावांमधील साक्षर आिण िनरक्षर लोकसंख्येच
अनु
गाव
�.

एकू ण
साक्
लोकसंख्य

पु�ष
साक्

�स्�य
साक्

िनरक्
पु�ष
लोकसंख्य साक्

�स्�य
साक्

1
2
3
4
5
6
7
8

692
3011
538
25
1403
2319
599
270

434
2355
414
22
824
1748
408
197

205
1194
212
12
349
889
170
100

229
1161
202
10
475
859
238
97

258
656
124
3
579
571
191
73

66
236
44
2
156
209
42
29

192
420
80
1
423
362
149
44

430

278

143

135

152

60

92

9

तवसाळ
पडवे
तवसळवाडी
रोिहले
शीर
आबलोली
आवरे
आगरेवाडी
आगरेवाडी
खुदर
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अनु
गाव
�.

एकू ण
साक्
लोकसंख्य

10 बंदरवाडी
1402
11 िंच�ावल
826
12 चाफे री
1202
13 असोरे
405
14 दोडवली
687
15 करडे
1097
16 नरवण
1857
17 मुसलोंड
322
18 मसुरे
399
19 जांभळी खुदर
584
20 पाटीलवाडी
380
21 काताळे
1345
22 आंबरे बु�क
602
ु
23 वै�लावगण
169
24 गडनरळ
744
25 िमरवणे
706
26 कोिळसरे
845
27 वाटद
3687
28 मराठवाडा
1047
29 रीळ
558
30 उंडी
317
31 कासारी
306
32 कचरे
97
33 संदखोल
135
34 नांिदवडे
923
35 कुणबीवाडी
315
36 जांभारी
815
37 पन्हाळ
257
38 सांडेलावगण
834
39 सत्कों
627
40 कोिळसरे
845
41 कळझोंड
1725
42 सैतवडे
2057
TOTAL
37404
Source: Census of India 2011

1046
510
892
295
421
795
1274
192
244
347
227
821
381
122
486
459
605
2814
792
503
238
223
88
118
760
251
550
198
640
476
605
1198
1693
26944
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पु�ष
साक्

�स्�य
साक्

िनरक्
पु�ष
लोकसंख्य साक्

�स्�य
साक्

580
209
530
127
191
398
614
79
123
141
115
400
209
67
236
194
292
1418
395
240
126
120
45
70
397
130
281
97
487
242
292
603
794
13516

466
301
362
168
230
397
660
113
121
206
112
421
172
55
250
265
313
1396
397
263
112
103
43
48
363
121
269
101
153
234
313
595
899
13428

356
316
310
110
266
302
583
130
155
237
153
524
221
47
258
247
240
873
255
55
79
83
9
17
163
64
265
59
194
151
240
527
364
10460

249
244
194
75
183
204
405
90
105
182
107
350
155
30
176
167
159
604
167
33
56
62
4
10
104
41
196
44
97
109
159
371
255
7150

107
72
116
35
83
98
178
40
50
55
46
174
66
17
82
80
81
269
88
22
23
21
5
7
59
23
69
15
97
42
81
156
109
3310
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आकृ ती 4-32 अभ्यासक ्षे�ामधील गावांच्या साक्षरतेची 

आकृ ती 4-33 अभ्यासक ्षे�ामधील गावांच्या िनरक्षरतेची 

4.9.4 व्यावसाियक �परेषा
टेबल 4-43 मध्ये अभ्यासक्षे�ामधील गावांची व्यावसाियक �परेषा िदलेल. एकूण
लोकसंख्येपैकी39% लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या अथर् उत्पादक उप�मामध्ये कायर्रत आ
त्यांनाuकामकरी लोकसंख्या◌ा असे म्हटले आह. त्याचवेळी काम न करणाय� व्यक्ती ज्या काम
लोकसंख्येवर अवलंबून आहे , त्यांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच 53% इतकी आहे . कामकरी
लोकसंख्येपैकी83% मुख्य कामगार असून17% िकरकोळ काम करणारे आहे त. आकृ ती 4-31 मध्ये
मुख्य आिण िकरकोळ कामगारांचे िवतरण िदलेली आह.
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टेबल 4-43 अभ्यासक ्षे�ामधील गावांची व्यावसाियक �पर
एकू ण
कामकरी
मुख्
अनु
गाव
लोकसं
लोकसंख्य
कामगार
�. .
ख्य
1
तवसाळ
692
377
377
2
पडवे
3011
1045
885
3
तवसळवाडी
538
337
193
4
रोिहले
25
20
20
5
शीर
1403
848
745
6
आबलोली
2319
1026
760
7
आवरे
599
371
370
8
आगरेवाडी
270
119
119
9
आगरेवाडी खुदर 430
246
236
10
बंदरवाडी
1402
500
447

0
160
144
0
103
266
1
0
10
53

काम
न
करणारी
लोकसंख्य
315
1966
201
5
555
1293
228
151
184
902

िकरकोळ
कामगार

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

िंच�ावाल
चपेरी
असोरे
दोदावली
करडे
नरवण
मुसलोंड
मसुरे
जांभळी खुदर
पाटीलवाडी
काताळे
आंबरे बु�क
ु

826
1202
405
687
1097
1857
322
399
584
380
1345
602

511
532
204
360
444
924
164
256
293
262
609
290

510
513
202
351
407
864
164
249
293
230
605
287

23

वै�लावगण
गडनरळ
िमरवणे
कोिळसरे
वाटद
मराठवाडा
रीळ
उंडी
कासारी
कचरे
संदखोल
नांिदवडे

169

93

93

0

76

744
706
845
3687
1047
558
317
306
97
135
923

399
289
396
1761
294
257
111
105
32
56
431

328
265
328
1230
285
102
96
101
29
54
325

71
24
68
531
9
155
15
4
3
2
106

345
417
449
1926
753
301
206
201
65
79
492

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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1
19
2
9
37
60
0
7
0
32
4
3

315
670
201
327
653
933
158
143
291
118
736
312
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अनु
गाव
�. .
35
36
37
38
39
40
41
42

कुणबीवाडी
जांभारी
पन्हाळ
सांडेलावगण
सत्कों
कोिळसरे
कळझोंड
सैतवडे

TOTAL

एकू ण
लोकसं
ख्य
315
815
257
834
627
845
1725
2057
3740
4

कामकरी
लोकसंख्य

मुख्
कामगार

िकरकोळ
कामगार

195
450
84
529
399
396
1280
451

43
232
75
484
263
328
848
346

152
218
9
45
136
68
432
105

काम
न
करणारी
लोकसंख्य
120
365
173
305
228
449
445
1606

17746

14682

3064

19658

आकृ ती 4-34 अभ्यासक ्षे�ामधील गावांची व्यावसाियक �प

�स्तािवत अभ्यासक्षे�ामधील व्यवसाय हे म�च , मच्छीमारी पूरक व्यवस , कृ षी , पयर्टन
इतर असे िवभागले जाऊ शकतात.

आिण

�स्तािवत बंदर �कल्पाचे या िवभागामधील सामािजक आ�थक पिर�स्थतीवर सकारात्मक पिर
होतील अशी अपेक्षा आ. या भागाचे सामािजक स्व�प हे नवीन रोजगारांच्या संधी आिण उत्पन्न
नवे �ोत िमळाल्या मुळे बदले. लोकांना �त्यक्षतसेच अ�त्यक्ष रोजगारामधून उत्पन.
4.9.5 शै क्षिणक संस्
या भागामध्ये अनेक शैक्षिणक संस्था जस
, �ाथिमक शाळा , उच्च माध्यिमक शा , किनष्ठ
महािव�ालय आिण व्यवसाय �िशक्षण संस्था . त्याचबरोब , इथे अने क खाजगी शैक्षिणक संस्
जसे की स्पध�त्मक परीक्षांसाठी मागर्दशर्, संगणक �िशक्षण कें�े देखील या भागामध्ये .
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�करण 5 संभाव्य पय�वरणीय

आघात

आिण उपशमन उपा

या िवभागामध्ये �स्तािवत माल वाहतूक हाताळ
, जहाज तोडणी आिण दु�स्ती �कल्पामुळ
पय�वरणावरील अपेिक्षत अस-या संभाव्य बदलांना ओळखून त्यांचे मूल्या केले आहे.
या ट�मनलव�न बॉक्साई, जांभा, कोळसा, आिण खते, ऊसमळी इत्यािद मुक, गोणी भ�न तसेच �व
माल नेण्याची योजना आह. या ट�मनलव�न एकूण माल वाहतूक �माण दरवष� कमाल 2 लाख टन
(0.2 million ton) इतके केवळ असेल.
या �कलपात सुकया तरागकया गोदीचा वापर क�न जहाज दु� ती कबी जाणार ह. जहान जहाज, अग
व याजर . 75 मीअर बाायी व 5 मीअर ाोबीची जहाज या तरागकया गोदीवर दु� त करवयात यतीब.
महाराष् सागरी माडळान माब वाहतुक व जहाज दु� तीसािी िकनारप�ी बगतच 3500 चौ.मी जबक�
या �कलपासािी भाड करार तकवावर (बीज) िदब ह.
महाराष्� सागरी मंडळा सोबत केलेल्या करारामधील माल वाहतूक आिण जहाज दु�स्तीसाठी आ
वापरात घे तलेल्या  जिमनीलगतच्या पाण्याजवळच एक स्वतं� क्षे� तयार क�न150 मी. लांबीच्या
आिण 5 मी �ाफ़्टच्या लहान जहाजांची जहाज तोडणी सुिवधा िनयोिजत आ. �स्तािवत जहाज
तोडणी सुिवधेच्या वापरासाठ महाराष्� सागरी मंडळा कडून अिधक 5000 चौ. मी जलक्षे� भाड
तत्वावर घेण्यातये. या जहाज तोडणी सुिवधेमध्ये वष�ला साधारण10/15 जहाजे / बाज�स तोडण्यात
यत
े ील.
य ििकाणी अ काय्�्वत
ालयावर
पय्वरणावरीब
�कलप (अ)
मुबभुत पय्वरण (ब)
पिरणाम व घात
सकाराकमक
िण नकाराकमक
�करण 4 मधय िदलया�माण अस दो्ही पिरणाम
आळतात.
�करण 2 मधय वणरन कबबा मुबभूत पय्वरण भौितक, �करण 5 मधय साभा य
� तािवत �कलप
जैिवक
िण
सामािजक नकाराकमक पिरणाम
िण
व�पाच असर िवषयक सह.
कयाचया ापचमनाचया पधदती
िदबलया हत.
5.1 आघात मूल्यांक प�ती
आघात/धोका मह�व
�कल्पाधािरत उप�मांमुळे घडणाय�द आघातांचे मह�व तीन आधािरत घटकांवर ठरवले जात:
• आघाताचा आवाका (ती�ता) म्हणजेच पय�वरणामध्ये घडूनयेणारे �त्यक्ष
• आघात झालेली संसाधने अथवा �ाहक यांची संवदे नशीलता/महत्/िंकमत
• आघाताची ती�ता, कालावधी आिण मय�दा
िवकास �कल्पांमुळे खालील �कारचे आघात िदसून येऊ शकता:
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• �त्य: ज्यावेळी एखादा आघात हा �कल्प उप�म अथवा त्यासंदभ�त

घटक आिण

संसाधन/बाधक यामधील परस्पर �त्यक्ष ि�यांमधून घडून .
• अ�त्य: जेव्हा एखादा आघात हा �कल्प आिण पय�वरण यामधील �त्यक्ष परस्पर ि�या
िनघालेल्या पिरणामस्व�प परस्पर ि�येनंतर घडून येणारे आघ(उदा. �कल्प उप�म अथवा
त्यासंदभ�मधील घटकामुळे िनवासस्थान हरवल्यामु एख्या�ा �जातीची लोकसंख्येची िटकण्या
क्षमता कमी हो)
• �ेिरत: जेव्हा एखादा आघात हा(जे �कल्पचा भाग नाही) पण �कल्पामुळे पिरणामस्व�प घडता
अशा इतर उप�मांमळ
ु े घडू न येतो.
• �कल्प िन�मतीच्यावेळी होत असलेल्या अन्य िवकास योजनांमुळे समान संसाधना/ �ाहकांवर
�स्तािवत �कल्पासमवेत एकि�त आघात घडूनयेत.

आघातां
ची
ती�ता

टेबल 5-1 आघात ती�ता आिण मह�व मूल्यमापन

नगण्य
कमी
मध्यम
मोठा

संसाधन/�ाहकांची संवेदनशीलता/मह�व/ ममर्भे
कमी
मध्यम
उच्च

नगण्
नगण्य
िकरकोळ
मध्यम

नगण्
िकरकोळ
मध्यम
मह�वपूणर

आघातांची ती�ता उदा. उपेक्षण , कमी , मध्यम अथवा �चंड ही टेबल

नगण्
मध्यम
मह�वपूणर्
मह�वपूणर्

5.2 मध्ये दाखवलेल्य

व्याख्येनुसार मूल्यमािपत करण्यात आली . ही मूल्यमापने शािररी , सामािजक (मानवी) आिण
जैिवक संसाधने आिण �ाहक या सव�सोबत भू आिण सागरी पय�वरणावरील आघातांच्या ती�तेचे
मोजमापन करण्यासाठी मागर्दशर्क त�वे म्हणून वापरण्यात

आली.

टेबल 5-2 भौितक, मानवी आिण सागरी संसाधने /�ाहक यांच्यासाठी ती�ता व्याख्य
व्याख्
ती�ता

कमी

भू संसाधने/�ाहक

सागरी संसाधने/�ाहक

जैवभौितक
संसाधने/रीस्पेटस

मानवी
संसाधने/रीसेप्टस

समु�तळावरील
आघात

मोजता, शोधता न
येण्यासारखे अथव
साधारण नै स�गक
फरकाच्या
�ेणीमध्य

मोजता, शोधता न
येण्यासारखे
अथवा साधारण
नै स�गक
फरकाच्या
�ेणीमध्य

मोजता, शोधता न
येण्यासारखे
अथवा साधारण
नै स�गक
फरकाच्या
�ेणीमध्य
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सागरी
पाण्याचा
गुणव�ा

मोजता, शोधता
न येण्यासारखे
अथवा साधारण
नै स�गक
फरकाच्या
�ेणीमध्य

पय�वरणीय
मोजता, शोधता
न येण्यासारखे
अथवा साधारण
नै स�गक
फरकाच्या
�ेणीमध्य
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मध्य

पाश्वर्भूमीमधी
पातळींमध् मान्य
दं डकांनस
ु ार
िंकिचत बद.
िविहत मय�देमध्य
उत्सजर. आघात
पडलेले
पय�वरणीय बदल
हे काही
मिहन्यांमध्य
पूवर्वत होण्याच
अपेक्.

मोठा

पायाभूत
भौितक अथवा
पातळीच्या
जैिवक
अवस्थेमध्य
पय�वरणामध्ये
जाणवण्याइतक
तात्पुरता अथवा
स्पष्ट फ.
स्थािनक बद.
सवर्साधारणपणे
नं तर अशा
आघात मो�ा
बदलांकडू न परत
भागावर अथवा
मूळच्या मय�देंकड जास्त लोकांवर
यण
े े आिण/अथवा आिण/अथवा
क्विचत
िविहत मध्यम
उत्सजर /सांडपाणी कालावधीसाठी
िनचरा मय�देंच्य
असतो. वारं वारता
वर जाणे
दु�मळ असू शकते
आणी आघात हा
िविशष् भागापुरता
मय�िदत असू
शकतो.

पायाभूत
समु�तळावर
पातळीच्या
िकमान आघात
अवस्थेमध्
िदसण्याइतका
बदल.
सवर्साधारणपणे
पाहता, हा आघात
स्थािन, दु�मळ
असतो आिण फार
कमी घरांवर
आघात करतो
आिण त्याचा
कालावधी कमी
असतो.
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स्थािनक
आिण/अथवा
कमी स्व�पाच

सागर तळाची
कालबध्द बद

काही ठरािवक
भागांपरु तीच
पाण्याच्य
गुणव�ेमध्ये
िंकिचत बदल
जाणवतो आिण
भूजलाचा
गुणव�े काही
िमटसर्मध्ये
परत यत
े ो
आिण/अथवा
उत्सजर हे
िविहत सांडपाणी
मय�देमध्ये
असतात

पाण्याच्य
दज�मध्ये
तात्पुरता अथवा
स्थािन बदल.
नं तर पाण्याचा
गुणव�े
बदलांकडू न परत
मूळच्या
मय�देंकडे येणे
आिण/अथवा
क्विचत िविहत
मय�देमध्य
उत्सजर्
/सांडपाणी
िनचरा मय�देंच्य
वर जाणे

एकूण
लोकसंख्येपैकी
स्थािन
व्यक्तींच्या
ठरािवक
गटावरतीच कमी
कालावधीपुरता
(एक िपढी िंकवा
त्याहून कम)
आघात करतो
परं तु,
एकूण
लोकसंख्या
अथवा इतर
पय�वरणीय
मय�देंवर आघात
करत नाही.

लोकसंख्येच्य
एका भागावर
आघात करते
आिण कदािचत
मो�ा �माणावर
आिण/अथवा
एका िंकवा
अिधक िपढीवर
पिरणाव होउ
शकतो, परंतु त्या
लोकसंखेच्या
अथवा त्यावर
अवलंबून
असलेल्या
लोकसंख्येच्य
एकात्मातेव
हल्ला करत
नाही. .
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महत्वप
णर

मो�ा भागामध्ये
अथवा पय�वरणीय
बदल जो अनेक
मिहन्यांपय�त
िटकतो आिण
गुणव�ेमळ
ु े दुय्यम
आघात िनम�ण
होऊ श
kतात
आिण ते
बहु तांशवळ
े ा
बेंचमाकर् उत्स
/सांडपाणी िनचरा
मय�देंच्या वर जा

पायाभूत
पातळीच्या
िकत्येकपटीन वर
बदल जाणवतो.
�भावाच्या
भागापैकी
बहु संख्य भागावर
अथवा
लोकसंख्येवर
आघात
करतो
आिण/अथवा
अनेक वष� हा
बदल राहू
शकतो.हा आघात
कदािचत
िवभागीय अथवा
राष्�ीय पातळीवर
जाणवू शकतो.

5.2 यांाकामाचया अव सकहतब पिरणाम /
पय्वरणाचया घअकातीब यदब

संपण
ू र्
लोकसंख्येवर
बय�च मो�ा
अथवा �जातींवर
भूभागावर
�चंड ती�तेने
पाण्याच्य
आघात घडवतो
गुणव�ेमधे
पिरणामी
बदल जो
पुष्कळतेमध्य
िकत्येक मिहने
कमी यत
े े
चालू राहील
आिण/अथवा
आिण त्यामुळे
कदािचत सागरी नै स�गक
भरतीहू न
पय�वरणावर
वग
े ळ्याप�तीने
दुय्यम आघात
बदल
पडू शकतील
(पुन�त्पाद,
आिण/अथवा
आघात
बेंचमाकर
सांड्पाणी िनचरा नसलेल्य
भागाहू न
मय�देच्या वर
स्थलांत) आिण
सतत िनचरा
ती लोकसंख्या
आिण �जाती
अथवा अत्यावर
अवलंबून
असलेल्य
कुठल्याही
लोकसंख्या
अथवा �जाती
परत यण
े ार
नाहीत अथवा
त्यांच्या पूव�च
मय�दे मध्ये
अनेक
िप�ांपय�त परत
यण
े ार नाही. .

घाह

िण कयााच अलपकाबीन वा िदघरकाबीन तसच सकाराकमक वा

नकाराकमक पिरणाम ओळाून अजमाववयात
दाीब िदबब

समु�तळामध्ये
बराच मॊठा आिण
अथवा दूरवर
पसरलेला आघात
अथवा
कायमस्व�पी
बदल

हत.
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हया �करणात ाबअ याजून होणार पिरणाम
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5.2.1

घाह �णाबतचत वेरवारत

अ) याााकाम � सतीतीब

घात

य) कायरकाबीन � सतीतीब

घात

� तािवत �कलपाच �कयक � सतीतीब कामकाज ााबीब�माण

ह.

अ) यांाकाम � सहत
1) पायाभरणी व िस हीब काम
2) याााकाम सािहकय व मचनरी वाहतुक
3) जअीच याााकाम
4) ाकानन
य) काय्काबतन � सहत
1) माबवाहतुक व सािा
2) सुकया गोदीचया वापरासह जहाज दु� ती
3) जहाज तोडणी कामकाज
5.2.2. पय्वरणतय िवकके ेुणाम्चत ओ्ि
पय्वरण

घात मुलयााकनापुव�

घात पिरणामााची ओळा

पय्वरणाचया घअकाावर ककि�त होण गरजच
� तुत �कलपाची सायािात असतात. पय्वरण

िण कयाच �माण अजमावून

ह. ह घअक वता� ककवा एकमकााची सायािात तसच
घात मलयााकनासािी िनवडक घअक ााबी िदबब

हत.
अ. सृरटत वैजािनक घटक
वन पती समुह, �ाणीमा� जीवन, जबचर सावयव रचना व सागरी सावयव रचना.
य. भौिहक – रासायिनक घटक
पषिीय पावयाची गुणव�ा, हवची गुणव�ा, मातीची गुणव�ा व जमीनीचा वापर
क. सामािाक हराचक

�सक वाहावरण

रोगय व सुरका, समाज तरीय असर�णाबी, रोजगार
5.3 संभाव्य

आघातांचा शोध

मालवाहतूक हाताळणी, जहाज तोडणी आिण जहाज दु�स्ती उप�मांमुळे होणारा एकि�त
शोध घेण्यात

आला

आिण खालील भागांसोबत असलेल्या संबंधानुसार त्यांचे िवश्लेषण करण

आले.
•
•
•
•
•
•
•

आघात यांचा

भू पय�वरण
सांडपाणी आिण जल पय�वरण
हवा पय�वरण
ध्विन पय�वर
जैिवक पय�वरण
व्यावसाियक आरोग
सामािजक-आ�थक
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5.4 भू पय�वरण
5.4.1 यांाकाम �ि�यकहतब पय्वरणाचया यायत
•

याााकाम �ि�यतीब �मुा पय्वरणिवषयक काळजीचया गोषअी

•

अाका

•

या� सामु�ी, मचीनरी, ापकरण व वाहनाामुळ होणार धवनी �दुषण

•

मचनरी,ापकरण व वाहनाामुळ होणार हवच �दुषण

•

सााडपावयाची िन�मती

•

पाणी, िवज, िड ब अचा गोषअाचा वापर

•

ाकानन वा तकसम कामामुळ होणारा जमीनीतीब व तुिनषि यदब

•

वनराा हरवलयान व तर याााकाम �ि�यमुळ होणारी जमीनीची ाुप

व तुाची िन�मती, सािा व िवलहवाअ

िण िवलहवाअ

5.4.2 भूसंपादनाचे आघात
बंदर �कल्पासाठी कुठल्याही �कारचे भूसंपादनकेले जाणार ना

, आिण स्वमालकीच्य 29.030

चौरस मीटर जिमनीवरील �स्तािवत िवकास हा खाजगी वैय�क्तकरीत्या मालकीच्या जिमनीवर .
या �क्ल्पामध्ये मालवाहतूकत, 75 मी लांबीच्या
सुकी गोदी वापरासह जहाज दु�स्तीचे काम

आिण

आिण 5 मी �ाफ्ट असलेल्या जहाजांची तरंगत्
150 मी लांबी असलेल्या

आिण 5 मी �ाफ्ट

असलेल्या जहाजांच्या तोडणी सुिवधेचा समावेश आ .
बंदरांच्या पायाभू/पूरक सुिवधा जसे की , गोदाम , राखीव जागा , रस्ते सुगमता यांची

आवश्यकत

असेल.
5. 4. 3 जिमन वापर प�तींमध्ये झालेल्या बदलामुळे झालेले आ
�स्तािवत बंदर �कल्प हा पूणर्पणे स्वमालकीच्या जिमनीवर िवकिसत करण्याची योज.
बंदराच्या जिमनीकडच्या भागात काही िठकाणी झाडे झु डुपे आह.
उपशमन मागर- जमीन वापर
सध्या असलेल्या जिमनीलगत ए 13X25 मी. आकाराचा अनलोिंडग प्लॅटफॉमर् आिण  भाग के
जातील. जिमनीच्या उंचसखलपणामुळे काही खोदकाम

आिण भराव टाकणे गरजेचे

आह. या

खोदकामामध्ये िमळालेली माती वगैरे सािहत्य �कल्प सीमेच्या आतमधील भागामध्ये भरावा
वापरण्यात येई. याचे िनयोजन लड
ँ स्केप िनयोजन संकल्पनांच्या िनयमांनुसार केले जाईल जेणेक
जिमनीमध्ये फार मोठे बदल घडवून

आणले जाणार नाही.

जमीन भराव आिण जमीन वापरामधील प�तींमधील बदल हा केवळ �स्तािवत बंदर �कल्पाच
सीमेपय�तच मय�िदत असेल आिण तो अशा प�तीने करण्यात येईल की जेणेक�न पृष्ठभागावरी
पाणी योग्य िनचरा �णालीमुळे व्यव�स्थतरीत्या वाहून .
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रस्ते जोडणीसंदभ�त पाहत , जिमनवापरामधली प�त ही केवळ अंतगर्त रस्त्यामुळे बदलली जा
असा अंदाज आहे . कंपनीतफ� तवसळ-आबलोलीहू न बहु उ�ेशीय ट�मनलसाठी राज्य महामागर 105 ला
जोडणारा 2.5 िकमी लांब आिण 30 फू ट �ं द खाजगी रस्ता बांधण्यात आलेला आ . त्यामुळे �कल्
सीमेच्या बाहेर कुठल्याही मह�वाच्या रस्त्यांच्या बांधणीची आवश्यक.
5.4.4 िकनारप�त / िकनार रकिकचया यदबामु्क ि णारक पिरणाम
5.11 मधय याच िववचन कबब

ह. .

5.4.5 स्थािनक पायाभूत सुिवधांवर होणारा

आघात

काम चालू झाल्यानंत , �कल्पामध्ये �स्तािवत केलेल्या मालवाहतूक हाताळणीमुळे सध्यापेक्ष
वाहनांची वदर ्ळ या भागामध्ये वाढणार आ . ही वाढलेली वदर ्ळ योग्यरीत्या व्यवस्थािपत करणे गर
आहे . �स्तािवत �कल्पामध्ये मालवाहतूकीचे �क लावून घेण्यासाठी योग्य व्यवस्था केल.
5.4.6 मृदा आिण भूरचने वर आघात
घन आिण �व कचय�पच्या सं�ह

आिण व्यवस्थापनामध्ये दुलर्क्षकेल्यानेमृदेमध्ये भेसळ होण्

आहे . जर यावर उपचार केले नाहीत तर हे सवर्

आघात कायमस्व�पी रहात. मृदेमध्ये भेसळ ही इंध,

वग
ं ण रसायने , सांडपाणी इत्यािद मुळे होऊ शकत. त्याचबरोबर साठवणूक सुिवधांमध्ये आि
�कल्पस्थानावरील दुलर्िक्षत केलेल्या घन कचय�ऊमुळे देखील हो.
उपशमन मागर- भूरचना आिण मृदा
•
•
•
•
•

जिमनीची धूप होऊ नये अथवा झालीच तर िकमान व्हावी म्हणून कामाचे आिण कामाच्
वेळाप�काचे (काही कामे पावसाळ्यात क� नये) सुयोग्य िनयोज
ओसाड आिण/अथवा उतरत्या जिमनीवर वृक्षलागवड क
खडकाळ जिमनीवर योग्यरीतीने आखलेले आिण व्यव�स्थत देखरेख केलेले पावसाचे पाणी वाह
ने णारी गटारे
सांडपाणी/घनकचरा/ बांधकाम सािहत्यामधलं भंगार इत्याि MoEFच्या मागर्दशर्क त�वांनुस
साफ क�न फे कले जावे अथवा अिधकृ त रीसायकलसर्(पुनव�परकत�) यांना िवकणे
जहाज तोडणी आिण दु�स्ती उप�मामधील काही धोकादायक सािहत्य असेलच तर त्या
व्यव�स्थत हाताळणी क�नते पाठवण्यात य, जेणेक�न सांडणे , पसरणे अथवा इतर कसल्याही
अपघाती �ि�येमळ
ु े ते मृदा, पृष्टभागावरचे पाणी आिण भूजल संसाधनामध्ये पसरणार ना.

5.5 जलपय�वरण
�स्तािवत िवकास�कल्पामध्ये पाण्याची सुम 10 KLD (िकलो िलटर �ित िदन) गरज असेल. यापैकी
बंदर कमर्चारीवग�साठी िपण्यास योग्यअसे सुमा 2 िकलो िलटर �ित िदन पाणी लागेल आिण उरलेले
पाणी इतर कामांसाठी वापरण्यात येई. �करण 2 मध्ये नमूद केल्या�मा , पिरसरामध्ये आधीपासून
असलेल्या िवहीरी या जलस्�ोत म्हणून वापरल्या ज. जास्तीचा पाणीपुरवठा हा गावाच्य
पाणीपुरवठा योजने मधून उपलब्ध आह. 10 िकमीवर असलेल्या आबलोली गावामधून पाण्याचा टँक
पुरवठी देखील उपलब्ध आह.
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भरती रषपासून दुर ताकपुरती वसाहत ाभा�न तस वच्तागह व नानगहा दार �साान यव सा
पुरिवबी जााब.
कामगार वग्बा िपवयायोगय पाणी पुरवून पावया दार होणार रोग अाळता यतीब.
कामगार वसाहतीतीब सााडपाणी /घाणपाणी ह स अीक अाकी व चोषक ा�या दार �कीया क�न हरीत
प�ा िन�मतीसािी पय्वरण �मी पधदत दहणून वापरबा जााब.
सागरी पावयाचया गुणव�वरीब �मुा
घात ह याााकाम ापकरवयाची वाहतुक, जअीच याााकाम,
पा बागच काम अचा िस हीब कामाचया ��ीयन होतात.
यामाुन गाळातीब सू�म ाुबीकण
िव पारवयाची चकयता असून दवय मानतवरीब वााअ पिरणाम जबचराना हानीकारक िरतात. तसािप
ही अिभसरणातीब वाआ ही कवळ याााकाम काबावाीतच असब. योगय ापवमनाच ापाय योजुन
याााकाम सािहकयाच वहन व सााडबवाड अाळवयामुळ अस सािहकय जबक�ात ातरणार नाही.
अिाकारी व सबगन कमरचा-यामुळ याााकाम काळात जबसावरानाच ापाय कब जात.
भूगभ्त
कोणतही िवषारी पदासर सोडवयात यणार नसलयान भूजब दूिषत होवयासािी भूजबावर पिरणाम अपिकत
नाही.
5.5.1 बांधकामामुळे होणारे संभाव्य

आघात

यंदर िवकास
घाह
बांधकाम चालू असताना �कल्पामधील पाण्याचा शाश्वत समतोल िटकवण्यासाठी �कल्प
व्यवस्थापन िनयोजन िवकिसत करण्यात य.
बांधकाम चालू असताना, खाडीतील पाण्याचा देखरेख कायर्�म राबवण्यात य.
�कलपाचया यांाकाम काबावातह िाबतब उपाय य ाना घकणयाह यकहतब.
• ा�म ापबबा ता�जान व ापकरणााचया वापरावर भर
• ाुबीकणााची पसरण कमी करवयासािी पडदयााचा वापर
• गाळाची पसरण रोावयासािी वगवान वार, �वाह व भरती अाळून पााकबग कामाच योगय िनयोजन
व ाणी
• ापबबध् ा�म कायरपधदती वापर
• पााकबग कामाचया ााबचया याजूबा व वरचया याजूबा पावयाचया ताभाची तपासणी व िववबषण
• कामाचया काबावाीवर याान
5.5.2 काम चालू झाल्यानंतर होणारे संभाव्य आघा
5.5.2.1 कायरका्ाह सांसपाणयाचत िन�महत
�कलपाचया कायरकाळात पावयाचया पषिभागावर व भूजब �ोतावर
घात साभवत नाही.
हया
�कलपावर सााारणत: 100-125 जण �कयक व अ�कयकपण काम करतीब. �ितिदन 10 घनिमअर
कमतचया या�ाणत िनम्ण ाबब सााडपाणी �ि�या कब जााब. �ि�या कबब पाणी फबचागसािी,
यागायतीसािी व ाुबीकण िनसारणासािी वापरब जााब. कायरकाळात घमताड
िण अाकयाामाीब
पाणी �ितिदन 10 घनमीअर कमतचया या�णत �ि�या कब जााब. याहयपाणी �ि�या या�णकड
िनयिमत काबावाीन पाििवब जााब व सहज �ि�यतून िवारणीसािी बागणार पाणी िमळब.
घाणपाणी, घमताडपाणी, अाकयाामाीब पाणी व पावसाळयाचया पावयावरीब �ि�यााची सिव तर माहीती
�करण 2 मधय 2.11.2, 2.11.3 िण 2.11.4 हया भागात िदबबी ह.

156 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

5.5.2.2 मालवाहतुकीमुळे सागरी पाण्यावर होणारे आघात
�स्तािवत बंदर हे बहु उ�ेशीय असल्याने त्यामध्ये बॉक , जांभा , कोळसा , खते , ऊसमळी इत्यािद
मुक्, गोणीमधील आिण �व माल नेण्याची योजना आह. या ट�मनलव�न एकूण माल वाहतूक �माण
दरवष� कमाल 2 लाख टन ( 0.2 million ton) इतके केवळ असेल. म्हणू , या मालवाहतूक
हाताळणीचा पाण्यावर �त्यक्ष होणारा आघात हा िकरकोळ . जर काही �दूषके पाण्यामध्य
सोडल्यास सागरी पाणी �दूिषत होऊ शकत.
पाण्याची गुणव� - उपशमन उपाय
• सागरी पय�वरणासाठी �दूषणांस कारणीभूत ठ� शकणारा जहाजासंबंिधत सवर् कचय�पची
MARPOL Convention मध्ये ठरवण्यात आलेल्या मागर्शर्क त�वांनुसारिवल्हेवाट
पािहजे.
• इंधने. तेल (आिण रसायने ) यांची काळजीपूवर्क साठवणूक
• इंधन आिण तेल साठवणूक �कल्पस्थानाच्या िकनारा आिण पाणी िनचरा �णालीपासून द
साठवली पािहजेत. जर हे शक्य नसेल तर कुठल्याही �कारे गळती होऊ म्हणून पुरेसे उपा
ओळखून ते योजले पािहजेत (उदा: सांडपाण्याची गटारे बंद करण).
• सवर् टाक्या या त्याच्या आतमधील साम�ीनुसार आिणक्षमते�माणे िचन/लेबल लावलेल्या
आहे त याची खा�ी करणे
• इंधन सुिवधा आिण टाक्या येथे गळती �ितसाद सािहत्यठेवणेजेणेक�न गळती झाल्यास त्व
उपाय करता यत
े ील.
• �िशक्षण आिण सुरक्षा मीटींगमधून सवर् कमर्चारीवग�मध्ये पय�वरण व्यवस्थापन
शक्य होइल िततक्या �माणामध् uशून्य कचरा सिहष्णुता◌ा सवयी याब�ल सवर्साधारण जागृ
वाढवणे
• बाहे र सोडू न देण्याआधी बंदर व्यवस्थापकांकडून पावसाचे पाण्याचे ओहोळ
�कल्पस्थानावरील उप�मांमुळे तयार झालेल्या जिमनीवरच्या पाणी यांवर �ि�या करण्यासाठ
जमा क�न गोळा करण्यासाठी �णाली िवकिसत करणे आवश्यक आ.
• आवश्यक असल्य , standards for discharge (Prevention and Control of Pollution)
Act 1974 नुसार सांडपाण्यावर �ि�या केली पािहज.
5.5.2.3 जहाज तोडणी सुिवधेमुळे पय�वरणावर होणारे आघात (संदभर ् अटी . ९)
जहाज तोडणी सुिवधेमध्ये �, धातु, वायु आिण घन स्व�पामध्ये �दूषके िनम�ण होत.
ािाा ह सणत कामाचक ाैव िविवाहकवरतब
घाह
जहाज तोडणी कामातून िकनारप�ीची माती व सागरी जबपय्वरण �दुिषत होत असत व कयातून सषअी
िवजानाबा यााा पोहोचत. �करण 2 माीब 2.7.5 िण 2.7.6 िवभागात जहाज तोडणीच अपिकत
घात िण ापचमनाच मागर िदबब हत. तब गळती मुळ �काचाची �ारता कमी होण, हवा व
समु�ाच पाणी यााचया ातरपषिावरीब ऑकसीजन व कायरनडाय ऑकसााडची दवघवीबा �ितयाा होण
िण मोिया �माणात िवषार असा नकाराकमक
घात साभवतो, पिरणामत: मास, बवाग अचा
जबचर �ाणीमा�ाचया िवपुब वाआीवर वााअ पिरणाम होतो.
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�ासिमक उकपादकहा
�ासिमक ाकपादकता हा िविवा सागरी �ाणीमा�ाचा
ाार असबलया सागरी ाा
ााबचा पाया
ह. जहाज तोडणीमुळ होणा-या �दुषणान �ासिमक ाकपादकतवर वााअ पिरणाम होतो.
वन पहतानय बवंे
वन पतीज्य बवाग ह जबचरााच �ासिमक ाा ाकपादक असून ाा
ााबमधय महकवाची भुिमका
यजावतात. वन पतीज्य बवाग ह सााारणत: जैिवक ाकपादकतच ा�म िनद�चक मानब जातात.
वन पतीज्य बवाग सुयर �काचाचया �कावमानततून वत:च ाा यनिवतात. �कावमानतबा �ितयाा
करणा-या तबाचया तवागाााबी कमी ाबलया �काचाचया ितीतमुळ वन पतीज्य बवागाना �ास
होतो.
�ाणतानय बवंे
पावयामधय तरागत वाहणा-या बहान �ाणीमा�ाना सामुिहकपण �ाणीज्य बवाग अस दहअब जात व
हयावर �कयक वा अ�कयकपण सार जबजीवन अवबायून असत.
�ाणीज्य बवाग ह सुयोगय
वातावरणाची सावदनचीब असलयान जहाज तोडणी कामातीब िकनारी �दुषणामुळ कयााचया जीवीताबा
व अ� तकवाबा ाोका पोहोचू चकतो. �करण 2 मधय 2.8 िवभागात सिव तर िदबब ह.
5.6 सागरी पय�वरण

5.6.1 मालवाहतूक हाताळणी आिण जहाज तोडणी कामांमळे
ु होणारे संभाव्य
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आघा

अनु.
1.

कामकाा
जहाज तोडणी
जहाज दु� ती

उपकमन न झालयास संभावय पिरणाम
व

वाज/धवनी गुणव�ा
• जहाज दु� ती व तोडणी
• िड ब वरीब या�
• माबवाहतुकीची वाहन

पावयाची गुणव�ा
• घमताड पावयाच वहन

य ाबकबक उपकमन उपाय
•

वाजाची पातळी ही कक�ीय व रााय �दुषण िनया�ण माडळान
िदबलया मय्दपका कमी रााबी जााब.

•

िनद�िचत 75 डिसयलस पका कमी
ापकरण घतबी जातीब.

•

िनद�िचत वाज पातळी राावयासािी योगय दाभाब कबबी
ापकरण वापरवयात यतीब.

•

जा त
वाज दणार एााद ाकरण चकयत �माण कयाचा
वाज सावदनिचब ििकाणापासून दूर वळब अस िववयात
याब.

•

वाजी ापकरवयासािी
वाजाचया चमनासािी रोाक,
अबगता
िण कापन िनया�णाचया योगय ता�ाचा वापर कबा
जााब.

•

ाचच
वाजाच कामकाज िदवसा सकाळी 6 वा.पासून रा�ी
10वा. पय�त कब जााब.

•

मय्दपका अिाक
वाजी क�ात काम करणाऱ्या
कमरचाऱ्यााना कानप�ी, कानातीब युच . सारकक ापकरण
िदबी जातीब.

•

घमताड व घाणपावयासािी यािपाणी �ि�या या�णा िवबबी
ह.

•

या� िनद�िचत ििकाणी ाुतबी जातीब. यािपावयाचा िनचरा

वाज िन�मतीची या� व
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• घाणपाणी व तबिम ीत पावयाच वहन

� सरता ाक�ामाून तब व वागण गाळणीाार होाब. िा
पावयाचा वापर ाुळ दयावासािी होाब.

घातक कचरा

पी.सी.यी. सायुग असबबा कचरा वता� ििकाणी साििवबा
जााब व अिाकत िवतरकाकड िवलहवाअीसािी िदबा जााब.

रागाची िचबक, ािजनातीब तब, डाय�ॉिबक तब,
ाराय िव ुत रोाक व सािहकय, रयर, बॅ अीक .
पी.सी.यी. (पॉबी कबोरीनअड यायििनब) सायुग
असबबा घातक कचना.

िदनााक 17.09.2008 चया
ातरराष्ीय अिािनयमानुसार
अी.यी.अी.चा ॲ्अीिााकबग (चवाळ �ितयाा) रागाचया वापरावर
पूणर यादी असलयान
ता अी.यी.अी. असबलया कचऱ्याची
चकयता नाही. तसापी अी.यी.अी. व�पाचा कचरा आळलयास
तो अिाकत िवतरकाकड िवलहवाअीसािी िदबा जााब.

अी.यी.अी. (्ायबयुअीब िअन) ह िती िवषारी सायुग
असुन जबचराना, �ाणीजीवनातीब रोग�ितकार
चकती, नायू�णाबी व पुनरोकपादन �णाबीबा हानी
कारक ह.
जहाजातून तब काआताना होणारी गळती, पसरण, सोड
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•

जहाज तोडणीपुव� ािजनाच तब व िचलबक ाान याहर काआून
िकनाऱ्यावर साििवब जााब.

•

गळतीचया ापचमनासािी अक� मत तब गळती िनया�ण
या�णचा वापर होाब.

•

अपघाती
गळतीचया
�ितयााासािी
गिण,
ारणी,
एक�ीकरणााार सागरी वातावरणाची हानी मय्िदत िवता
याब.
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जहाज तोडणी �ि�यतीब ाुळ व ाूर

•

काम करताना कमरचाऱ्यााना वैय�कतक सुरका साानााचा वापर
करण सकतीच राहीब.

सागरी पावयाची गुणव�ा

•

तबाची सायुग :

•

तरागकया गोदीवरीब जहाज दु� ती कामामुळ सागरी
पावयाचया गुणव�तीब यदब.

•

यादर भागातीब पावसाळी पावयाचा ााडीतीब िनचरा
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सुकया गोदीमाीब जहाजााचया दाभाबीतून अाका तब तसच
ाान, वागण अची कयरयुकत सायुग िनम्ण होवयाची चकयता
ह. तबयुकत सायुगाामुळ पाणी व मातीच �दुषण हो नय
यासािी कयााची पय्वरणीय िनयमानुसार िवलहवाअ बावबी
जााब.
•

ाातू : जहाज दु� ती व तोडणी कामातून बअ तसच घन
काराच बोााडी कापबब तुकड अची ाातू भागार िन�मती
होत. िा भागाराची िरवापरासािी िवलहवाअ होत.

•

काचसामान : िा सुिवातून सो�ा �माणात अाका
काचसामान
आळत. िाची योगय िवलहवाअ असवा जमीन
भरावासािी वापर होाब.

•

िव ुत घअ/यॅअरीज : जहाज दु� ती व तोडणी कामातून िव ुत
घअ घन कचरा व�पात यतात. ह िव ुतघअ पय्वरणीय
सावदनचीब माग्न वा िरवापरासािी योगय िवलहवाअ होापय�त
िनद�िचत जागी साििववयात यतीब.

•

पिरसरातीब ाकानन कबबी माती व सािवणूक क�ात एका
याजूस यााायािद त क�न पावसाळी पावयायरोयर कयाचा िनचरा
अाकवयात याब.

•

िनचरा पपतीत � सरता ाक�ााार जाड ाुबीकण व अ्य
सािहकय ााडीमधय जावयापासून रोाब जातीब.
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2.

3

जअीचया
ााायाच
पा कबग काम

माब

वाहतुक

व

•

ाााय ाभारताना, जअीच याााकाम करताना व ापकरण
हबिवताना पावयातीब गाळाच सु�म ाुबीकरण
िवाुरतीब व कयामुळ दषयमानतवर िवपिरत पिरणाम
होाब व कयाचा जबचरावर पिरणाम होाब

•

याााकाम �ि�यत � सरावबबा गाळ पु्हा ासळलयान
अिभसरण वाआब, �काच भदकता कमी होाब.
सागरतळाचया ाबसापाबसीन तसीब जबचराना हानी
होाब.

हवची गुणव�ा
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•

गाळ ह दुिषत पावयाच मुखय कारण िरत. याााकाम �ि�यन
पावयाचया गुणव�वर पिरणाम होतो. याााकाम �सागी ा�म
योगय कायरपपतीचा वापर कबा जााब. ाुबीकरण �सार
�ितयााासािी पडद वापरब जातीब. जोरदार वार, �वाह व
भरतीचा िवचार क�न कामाच िनयोजन कब जााब.

•

याााकामाच पिरणाम अजमाववयासािी याााकामाचया वरीब व
ााबीब याजूच दैनािदन पावयाच नमुन घतब जातीब. पावयाच
नमुन
ाारभूत, याााकामाच वळी व याााकामानातर घ न
वगरवारी नुसार याााकाम �ि�यतीब िभ्नता पािहबी जााब.

•

याााकाम सािहकय, दगडमाती, याााकामातीब अाकावू व तु
ाकाननाचया मातीचा िनचरा अाळून निजकचया पावयाच सावारन
रााब जााब.

•

याााकाम समयी अाका दगडमाती अादाज 20 घनमीअर एवआी
कमी असब. ही दगडमाती सागरी िनयमन क�ायाहर जिमन
सपाअीकरण व र कयााचया भरणीसािी वापरबी जााब.

•

िनिरकण काळात अिभसरण
तपासबा जााब.

•

�ि�या न कबब पाणी ााडीपा�ात व ओहोळामधय सोडवयास
�ितयाा असब.

•

तब बवाड िनया�ण या�णा वापरात असब.

•

याज�समाून जअीवरीब माब हाताळणीसािी �ॅय अनबोडसर व

तर

ाारभूत पातळीची
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सािवणूक क�

यािद त कबॅम चब यकअ असबलया �न वापरात असतीब.
•

माबाचया चआ ाताराच वळीच ाकसजरन

•

िवज पुरविा नसताना जनरअसर ाारा होणार ाकसजरन
िण वाहनाामुळ होणार ाकसजरन

•

याज�समाून जअीवर माब ातरताना �ॅय अनबोडर व कबॅदप
चब यकअचया वापरान ाुळ, ाबाड व हाताळणीतीब हानी
रोाता यत.

•

कोळसा, यॉकसााअ असा माब चआिवण ातरिवणवळी
ाुळीकरण ाकसजरनाचया ापचमनासािी चुअ व हॉपरचा वापर
असब.

•

वारा रोाक पड ाचा वापर अलपकाबीन ाुबीकरण िव तार
रोावयासािी करवयात याब.

•

अलपकाबीन ाुबीकरण रोावयासािी ताडप�ीचा वापर होाब.

•

माब हाताळणीचवळी ाुळ िनया�णासािी पावयाचा िवारा
मारवयात याब.

•

माबाचा सािा व ाकानन कबलया क�ात मातीच कण हवत
िमसळू नय दहणून पावयाचा िवारा मारबा जााब.

•

कमी सलिर असबलया िड बचा वापर सुचिववयात
ह.

वाज/धवनी गुणव�ा
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बा

•

ववयक ििकाणी धवनी रोाक यादी तपणा अवबाय होाब.

•

ववयक ििकाणी कमरचाऱ्यााना वैय�कतक सुरका ापकरण
िदबी जातीब.

•

्क वाहतूकीच िनयमन होाब.
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4

सााडपाणी
तसच
�वपदासर/तब व तर
माबाची सााडबवाड

सागरी पावयाची गुणव�ा

•

हिरप�ा िन�मती.

•

�ि�यारीज सोडबलया अाका पावयान व सााडपावयान सागरी
पावयाच व मातीच �दुषण होत. तसािप िनयोिजत सााडपाणी
�ि�यन �दुषण कमी हो न ाुबीकरण दयावासािी,
हिरतपटशासािी व ाुबाासािी पाणी ापबबा होाब.

•

पावसाळयात कोळसा साोातीब पावयाचा योगय िनचरा कबा
जााब. ह पाणी � सरता ाक�ामधय
णून कयातीब सूब
कण ााडीमधय जावयापासून �ितयाा होाब व पाणी िनचरा
होाब.

•

�व पदासर सािा पााप बाानाार जअीकड जोडबा जााब. �व
पदारनस चआिवण ातरिवणसािी ववयक मापनाचया �मािणत
होज पाापचा वापर होाब. वहनादरदयान सााडबवाड ालयास
�व एकि�क क�न घतबा जााब.

•

मारपोब अिािनयम 1973/78 नुसार सागरी �दुषणास कारण
िरणाऱ्या जहाजाची सायााीत अाका व तुची िवलहवाअ होाब.

•

चोषक पॅड, ारणी . तब सााडबवाड िनया�ण ापकरणााचा
वापर असब.

•

ाोका यव सापन िनयोजनातीब सााडबवाड साभव ापचमन
पपतीिवषयी मािहती सदर क�ात दचरिवबी जााब. सराव
कवायती िनयिमत घवयात यतीब.

•

ाान तब व रसायनााचा काळजीपूवरक वापर व साोायायत

यदब
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ाा�ी कबी जााब.
•

ा न सागरी पावयातीब व तब सािा िनचरा पपतीपासून दुर
ा
िवबा जााब. अ्यसा सााडबवाड अाळवयासािी काळजी घतबी
जााब.

•

ा न व तब साोाची कमता व नामावबीच िबक बाववयात
ा
यतीब.

5.

पाणी पुरविा

सधयाचया पाणी �ोतावरीब पिरणाम

•

�ितिदन 10 िकबोिबअसरची �कलप चाबतानाची पावयाची गरज
ही िकनारी िनयमावबी क�ायाहरीब कुप निबका
िण
बगतचया गावामाून अँकराार भागिवबी जााब.

6.

सााडपाणी िनचरा

पावयाची गुणव�ा

•

सािवणूक क�ातीब व यादर पिरसरातीब पावयाचया
िनचऱ्याचा पिरणाम.

वकरचॉप िवभागातीब वाहणाऱ्या पावयातीब तब व वागण
वगळ करवयासािी पावयावर �ि�या कबी जााब.

•

जहाज दु� ती व तोडणी कामातीब घमताड व
अाकयामाीब पाणी

�चासकीय व पुरक
�ि�या या�णा असब.

•

सााडपाणी �ि�यनातरच पाणी ाुबाा,
ाुबीकरण चमनासािी वापरब जााब.

•

घमताड व अाकयाामाीब घाण पाणी वता�पण एकि�त क�न
गाळून व यािपाणी �ि�या या�णाार वच् क�न ाुबीकरण
चमनासािी वापरब जााब.

•

यादर व साबगन सुिवाासािी एकि�त घनकचरा यव सापनाच
िनयोजन ह.

•
•

7.

घन कचरा यव सापन

•

भूगभ्तीब पाणी व मातीची गुणव�ा

•

�ि�य ारीज जमीनीवर घनकचरा अाकलयाच

165 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

मारतीमाीब पावयासािी सााडपाणी
हिरतप�ा

िण
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पिरणाम

8.

9.

घातक
हाताळणी

मच्ीमारी

कचरा

मानवी जीवन व साप�ीचा िवनाच

मच्ीमार
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िण मच्ीमारी गाव

•

जैव िवघअक सिडक कचऱ्याचा वापर हिरतप�ा िन�मतीत
ातासािी कबा जााब.

•

अ्य िर वापराचा घन कचरा िवकबा जााब.

•

जहाज तोडणी कामातीब भागार व तु व वाचिवबलया व तु
अिाकत एज्सीना िवकवयात यतीब.

•

घातक व तुचा सािा हा अिाकत व िनद�िचत पपतीन कबा
जााब.

•

वापरबब तब, िव ुत घअ अचा घातक व तु �दुषण िनया�ण
माडळाचया अिाकत िवतरकाकड िदलया जातीब.

•

�समोपचारासह वै कीय सुिवाा काम करणाऱ्या यािात
कमरचाऱ्यााना ापबबा असब.

•

पककािबन अबामर, अ�गनचमनाच पावयाच होज पााप व
अगनीचामक ापकरण िववयात यतीब.

•

�क�ावरीब व याहरीब
पककाबीन � सतीसािी �भावचाबी
प�ी यव सापन िनयोजन कब जााब.

•

जा तीत जा त �माणात सााडगळतीच एकि�करण करवयाचा
�यकन असब.

•

काम सु� करवयापूव� मच्ीमार वग्कड सापकर िवबा जााब.

•

यणाऱ्या

जहाजााचा

मागर

िन�वचत

क�न

मच्ीमाराना
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कळिववयात याब.

10.

यादरातीब कामकाज

•

पिरसरातीब सामािजक तरावरीब असर यव सा

•

िकनारप�ीतीब यदब
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•

जुन व जुबै या मक योकपादनाचया काबाविात िकनारी भागात
घात करणाऱ्या कामकाज �णाबी अाळवयात यतीब.

•

यादराचया कामाकाजातून सअ 100 जणााना िण अ�कयकिरकया
20-25 जणााना रोजगार िमळब.
चैकिणक पा�ता व
कौचलयानुसार सािनकााना �ााा्य िदब जााब. अचा रोजगार
सााीसह िा �कलपामुळ पिरसरातीब सामािजक तरावरीब
असर यव सा ााचावब.

•

सन 2005 त 2010 माीब दो्ही याजूचया 2 िक.मी.
िकनारप�ीचया पाहणीनुसार � तािवत यादर िवकास सानाची
िकनारप�ी � सर असून िकनारप�ीमधय यदब ाबबा नाही.
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5.6.2 जहाजामधून सोडलेल्या �ावांचे संभाव्य आघात
- मालवाहतूक हाताळणी आिण जहाज दु�स्त व तोडणी उप�म
�स्तािवत �कल्पामधून तयार होऊ शकणारे काही दूिषत घटक खालील�माणे आह:
1. िनरमजल
2. मालवाहतूकीच्या टाक्या आिणतेल सा�ाच्या पाईपलाईन्स धुताना तयारझालेले घाण पाण
3. कापण्याआधी इंधन टाकी धुतल्यामुळे तयार झालेलेतेलिमि�त पाणी
4. कमर्चाय�धचे ऑिफ, बाथ�म-संडास आिण कँ टीनमधून येणारे सांडपाणी.
5.6.2.1 िनरमजल सोडल्याने होणारे आघात
माल उतरिवल्यानंतर िरकामी जहाजे त्यांच्या टाकीमध्ये पाणी भ�न घेतात ज्यामुळे पाण्य
जहाजांचे पंखे आिण सुकाणू व्यव�स्थत काम क� शकत. माल चढवताना हे िनरमजल म्हणजेच
बलास्ट वॉटर सरळ बाहेर फेकले जात. ज्यावेळी हे िनरमजल अशा�कारे बाहेर फेकले जाते तेव्हा ज्
बंदरामधून पाणी घे तले होते ितथले सागरी जीव ज्या बंदरामध्ये पाणी सोडले आहे त्यामध्ये िमस
जातात. या बंदरामध्ये हे सागरी जीव कदािचत आ�मक �जाती ठ� शकतात आिण पिरणामी स्थािन
पय�वरणावर त्याचा भयावह आघात होऊ शकत.
अशाप�तीने आ�मक �जातींचा पिरणाम वाढू नये म्हणू uइंटरन ॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर द कं�ोल ऍ
म ॅने जमेंट ऑफ िशप्स बलास्ट वॉटर ऍड सेडीमें
(BWM Convention) ही मागर्दशर्क त�व
International Maritime Organisation (IMO) 13 फे �ुव ारी, 2004 रोजी आचरणात आणली. या
त�वांनस
ु ार सवर् जहाजांनी िनरमजल आिण गाळ व्यवस्थापन िनयोजन अमलात आणणे आवश
आहे . IMO ने आखून िदलेल्या िनयमावलीनुसार जहाजांनी दोन बंदरादरम्यान �वास करत असतान
िनरमजल हे 95% इतक्या आकारमानात्मक पाणीहे खोल समु�ामधल्या पाण्यासोबत बदलूनघ
आवश्यक आह. िनरमजलाच्या या देवघेवीची नोंदठेवण्याची �णाली आखण्यांत आली आहे
सवर् जहाजांनी हे रेकॉडर् छाननीसाठी सांभाळणे आवश्यक.
िकत्येक बंदर अिधकारी त्यांच्या बंदरांमध्ये िनरमजल सोडण्याआधी िनरमजलाच्या या देवघे
रे कॉड्सर्ची काटेकोर तपासणी करत. काहीवेळा, हे िनरमजल तेलयुक्त(म्हणजेचuदुिषतत िनरमजल)
असू शकते. जहाजामधून असे तेलयुक्त पाणी सोडल्याने पाणी आिण समु�तळाचे �दूषण होऊ शक.
मो�ा �माणात तेल आल्यामुळे सागरी जीवांचे मरण ओढवू शकत. कमी �माणामध्ये असलेले तेल
लगेचच �ाणघातक ठरले नाही तरीही , जैिवक साठवण आिण जैिवक वृ�ीमुळे त्याचे दूरगामी
�ाणघातक पिरणाम होऊ शकतात.
�स्तािवत �कल्पामध्ये देवघेव न केलेले िनरमजल आिण तेलकट िनरमजल हे पाण्यात सोडू नये म्
आवश्यक ते सवर् �शासकीय उपाय अमलात आणले जात.
5.6.2.2 जहाजामध्ये साचलेले पाणी(िबल्ज) सोडण्याचे आघात
जहाजाच्या इंिजन�ममधील खालची पोलादी पातळी आिण जहाजाचा तळ यामधील जागेला िबल्ज अस
म्हटले जात. या जागेमध्ये साचलेल्या पाण्याला िबल्ज पाणी म्हटले. साचलेले पाण्यामध्ये तुंबलेल्
घाण पाण्याबरोबरच घन�प वा , इंजीनच्या इंधनामधून आिण पाण्याच्या पाईपलाईनमधून गळाल ,
तेल, कूलंट पंख्याच्या ग्लांड्समधून इंजीन �ममध्ये िझरपणारे पाणी इत्यािद अनेक �व. जहाज
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तोडणीचे वळ
े ी , (डे क उघडे असल्यामुळ) पावसाचे पाणी साचून आिण गळक्या फायरलाईनमधू
,
कंपाटर ्मेंट्सओले करण्यासाठी उघ�ा ठेवल , अस्बेस्टॉस काढण्यासाठी आिण धातु कापण्यास
िंशपडलेले पाणी जमा होऊन िबल्जमध्ये पाणी सा. जर हे साचलेले पाणी �ि�या न करता समु�ामध्ये
सोडले तर तेलाचे तवंग दूरवर पसरत जाऊ शकतात. या तेलामुळे सागरी जीवांवर कमी अथवा मो�ा
कालावधीसाठी िवषारी पिरणाम िंकबहुना कदािचत �ाणघातक ठ� शके, असा पिरणाम होऊ शकतो.
जर या साचलेल्या पाण्यामध्ये िवषारी �व्ये असतील तर समस्या अिधकच गंभीर बनू.
त्यासाठी िशिंपग कंपनीकडून खालील�कारे सावधिगरीची काळजीघेणे आवश्यक:
(a) साचलेले पाणी हे मालवाहतुकीच्या पंप �म िबल्जमध्ये तयार झालेले नसाव
(b) मालवाहतुकीच्या उरलेल्यातेलामध्ये साचलेले पाणी िमसळले जाणार नाह
(c) जहाजाने ठरलेल्या माग�व�न �वास कराव.
(d) उत्स�जत पाण्यामध्ये तेलाचा भाग 15ppm पेक्षा जास्त नसाव
(e) जहाजावर तेल गाळणी उपकरण चालू �स्थतीमध्ये आहे आिण त्याची योग्य देखरेख आिण िनगर
राखलेली असावी
(f) या गाळणी �णालीमध्ये एक असे रोखणारे उपकरण बसलेले असावे जे उत्स�जत घटकांमधी
तेलाचे �माण 15ppm वर गल
े ्याबरोबर आपोआप बाहेर सोडण्याची ि�या बंद हो.
�स्तािवत �कल्पामध , �ि�या न करता साचलेले पाणी बाहे र सोडणे टाळण्यासाठी सवर् आवश्
उपाय अमलात आणले जातील.
5.6.2.3 तेलकट गाळ आिण इतर तेल पाणी सोडण्याचे पिरणाम
तेलाचे टँकर आिण इतर मोठे �व मालवाहतूक करणाय�स जहाजांना िनयिमतपणे त्यांच्या मालवाहतू
टाक्या धुवून घ्याव्या लाग. यामुळे धुतलेल्या पाण्यामध्ये मो�ा �माणावर तेल आिण इतर रसाय
िमसळलेली असतात. या पाण्याला स्लॉप पाण(तेलकट गाळ) अथवा सरळ uस्लॉप्सस असे म्हट
जाते. आंतरराष्�ीय िनब�धानुसार �ि�या न केलेले स्लॉप्स समु�ामध्ये सोडण्यास मना. जर हे
स्लॉप्स िकनाय�टवर असलेल्या �ि�या कें�ामध्ये सोडता आले ना , ते िकनाय�.वरील �ि�या
कें�ात सोडेपय�त जहाजावर खास बांधलेल्या स्लॉप टाकीमध्ये साठवून ठेवले ज. जहाजामध्ये
िनयिमतपणे त्यांच्या इंधन टाक्या आिण पाईपलाईन देखील धुतले जा. या धुतलेल्या पाण्यामध्
मो�ा�माणावर तेल आिण �ीझ असते आिण असे पाणी लगेच सोडल्यामुळे तेल �दूषण होईल म्हणू
एक तर ते �ि�या कें�ामध्ये वळवले जाता(जहाजावरील िंकवा िकनाय�तवरी) िंकवा स्लॉ
टाक्यांमध्ये साठवूनठेवले जात.
�स्तािवत �कल्पामध, जहाजाच्या इंधन टाक् , िनरमजलाच्या टाक्, िबल्ज्स आिण मालवाहतुकीच्
टाक्य, स्लॉप टाक्या आिण पाईपलाईन्स या कापण्याआधीच स्वच्छ केल्य. तेलकट पाणी
समु�ात सोडू न तेल�दूषण होऊ नये म्हणून सवर् आवश्यक उपाय अमलात आणले जा.
5.6.2.4 उपशमनाचे उपाय
िनरमजल व्यवस्थापन
�स्तािवत �कल्पामध , भारतीय िकनाय� वरील पाण्यामध्ये नवे आ�मक सागरी जीवयेऊ नये
म्हणू, जहाजाला िकनाय�भकडे आणण्याची परवानगी देण्याअगोदर िनरमजल हाताळणी नोंद
169 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

कागदप�ांनी रीतसर छाननी करण्यात येई. भारतीय समु�ामध्ये येण्याआधी खोल समु�ामध्ये िनरम
पूणर्पणे बदलून घेतले आहे याची खा�ी केल्या नंतरच जहाज िकनाय�◌ीलगत आणण्यात य.
काहीवेळा हे िनरमजल तेलयुक्त असू शकत. म्हणजेच िनरमजल बाधीत असेल तर जहाजाला
िकनाय�◌ालगत आणण्याची परवानगी देण्याचा िनणर्य घेण्याअगोदर सवर् िनरमजलाची तेल
�माणासाठी नमुना चाचणी घेण्यात येई. जर जहाजावर तेलयुक्त िनरमजल असल्याचे सापडले त
त्याला िकनाय�◌ालगत आणण्याची परवानगीदेण्याअगोदर सवर् िनरमजल स्वच्छ करावे. परं त, ु हे
लक्षात घ्यावे लागेल की �स्तािवत �कल्पामध्ये आणलेल्या काही जहाजांवर असलेली सवर्
संपण
ू र ्पणे चालू �स्थतीमध्ये नसत(कारण ही जहाजे दु�स्त करणे आि/अथवा चालवणे आता
परवडण्यासारखे रािहलेले नसत). अशावळ
े ी , जर जहाजावरील तेल पाणी वेगवेगळी करणारी
िफल्टरेशन �णाली संपूणर्पणे चालू �स्थतीमध्ये नसेल तर संबंिधत अिधकारी याची नोंद घेतील
िनरमजल समु�ामध्ये न सोडण्याचे आदेशदेत. जहाज िकनाय�सलगत आणल्यावर जहाजापासून ते
िकनाय�नवर असलेल्या साठवणून टाकीपय�त पाईप्स टाकले जात
, आिण त्यामध्ये िनरमज
साठवण्यात येई. या साठवणूक टाक्यांमधून हे िनरमजल टँकसर्मधून युनायटेड डॉकयाडर्च्या प
�ि�या कें�ामध्येनेण्यात य.
िनरमजलाच्या गाळामध्ये आ�मक सागरी जीवांची अं/कोष/सुप्तावस्थेत असू शकत. त्यासाठी
िनरमजलाच्या टाक्या संपूणर्पणे धुवाव्या लागतील आिण हे धुतलेले पाणी युनायटेड डॉकयाडर
�ि�या कें�ामध्ये सोडले जा.
जहाजामध्ये साचलेल्या पाण्याचे व्यवस्(िबल्ज पाण्याचे व्यवस्)
जहाज िकनाय�सलगत आणण्यापूव� जहाजावर असलेल्या �णालींमधून साचलेले पाणी गाळले ज.
काही वेळा, जर जहाजावरील गाळण्याची �णाली पूणर्पणे चालू �स्थतीमध्ये नसेल तर संबंिधत अिधक
याची नोंद घेतील आिण पूवर्परवानगीिशवाय साचलेले पाणी बाहेर काढले जाणार नाही असा आदे
देतील. जहाज िकनाय�आलगत आणल्यानंतर जहाजापासून ते िकनाय�◌ेवरी साठवणूक टाक्यांपय�
पाईपलाईन्स टाकल्या जातील आिण साचलेले पाणी या टाक्यांमध्ये काढले ज. या साठवणूक
टाक्यांमधून हे साचलेले पाणी टँकसर्मधून युनायटेड डॉकयाडर्च्या पाणी �ि�या कें�ामध्ये नेण्य.
स्लॉप पाण्याचे व्यवस्थ(तेलयुक्त पाण)
इंधनवाहू जहाजांमधील (�ूड तसेच उत्पादन) मालवाहतुकीच्या टाक्या धुतल्यामुळे जहाजावर तेलयु
पाणी तयार होते. साहिजकच , या पाण्यामध्ये काही �माणावरतेल असणे अपेिक्षत. हे पाणी वर
उल्लेखल्या�माणे घाणेरडे िनरमजल आिण साचलेले पाणी यांसारखेच व्यवस्थािपत करण्यात.
इंधनाच्या टाक्या धुतलेल्या पाण्याचे व्यवस्
जहाज कापण्यापूव , जहाजाच्या इंधन टाक् , तेलाचा गाळ आिण पाईपलाईन धुतल्यामुळे तेलकट
घाणे रडे पाणी आिण तेलकट �ाव तयार होण्याची शक्यता अस. हल्ली बहुतेक जहाजांमध्ये िडझे
इंिजन्स असता. केवळ LNG कॅ रीअसर् आिण यु�नौकांवर स्टीम टब�ईन अथवा गॅस टब�ईन इंजीन
असतात. बहु तेक जहाजे दोन प�तीची इंधने वापरतात; फरने स ऑइल (हे वी फ्युएल ऑइ, रे स�
ु ुअल
ऑइल इत्याि) अथवा िडझेल. िडझेल इंधन हे केवळ िजथे हवेमधील उत्सजर्नाचे िनब�ध अितश
कडक आहे त अशा (उदा. अमिे रका) काही देशांमधल्या िकनाय�ऑलगत समु�ामध्ये वापरले जाते आि
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म्हणूनच जहाजावर फार कमी �माणामध्ये साठवलेले अस. मुख्यत्वे फ़रनेस ऑइ( F.O.) वापरले
जाते. घातक कचरा िनयमानुसार त्याचा ज्वलनशील कचया्र्चा फ्लॅश पॉ65.6 िड�ी सेंटी�ेड पेक्
कमी धरला जातो. फरने स ऑईलचा फ्लॅश पॉईंट66 िड�ी आिण िडझेल चा फ्लॅश पॉईंट120 िड�ी
पेक्षा अिधक असल्याने इंधन टाक्यांमधील इंधन हे घ(hazardous) मानले जात नाही आिण घातक
कचय�चच्या िनयमावलीत बसत नाह. उवर्िरत न वापरलेले इंधन हे जहाज िकनाय�नच्या लग
आल्यावर काढून िवकण्यातये. रािहलेला गाळ उचलून शोषक कापडांनी व लाकडाच्या भूशान
पुसन
ू घेण्यात येई. हे सवर् काही सुरिक्षत जमीन भरावामध्ये टाकण्यात. धुत लेले पाणी
िकनाय� वरील साठवणूक टाकीमध्ये नेण्यातये. साठवणूक टाकीमधून हे पाणी टँकसर्मधून युनायटेड
डॉकयाडर ्च्यातेलयुक्त पाणी �ि�या कें�ामध्ये आणण्या.
घाणपाणत
िण याियपाणत
वच्तागहामाीब घाणपाणी ह या�ण दार �ि�या क�न (�ितिदन 10 िकबोिबअर) फबचागसािी,
यागायतीसािी िण ाुबीकण दयावासािी वापरब जााब. �ितिदन 10 घन िमअर कमतची याहयपाणी
�ि�या या�णा ाभा�न भौितक, रासायिनक व जैिवक पधदतीन दु� ती व तोडणी कामातीब
जहाजामाीब तब िम ीत पावयावर �ि�या कबी जााब. जहाजाामाून जमा कबब तब िम ीत पाणी
अॅ्कर दार असवा यॅरबमधय भ�न याहयपाणी �ि�या या�णकड नवयात यत. या सायााी सिव तर
माहीती �करण 2 मधय 2.11.2 िण 2.11.3 िवभागात िदबबी ह.
गटारांचे व्यवस्थापन
जहाज वर घेतल्यानंतर लगेच, डोझर िंकवा �ंट एंड लोडसर्कडूर्न एक तात्पुरता वाळूचा िंचचोळा
जहाज आिण समु� यांच्यामध्ये उभारण्यात य. हा वाळू चा प�ा अितशय घ� दाबून बसवला जाईल.
या वाळू च्या पट्�ामुळे जहाजामधील कुठलाही �व दूिषत घटक आिण घन गाळ असलेले सांडपाण्या
ओहोळ समु�ामध्ये जाण्यास �ितबंध हो. सांडपाण्याचा िनचरा िकनाय�पवर जहाजाच्या दोन्ही बाजू
ख�े म्हणजे सेटिंलग िपट( settling pits) असतील. त्यामधून तेल व वंगण वेगळे केले जाई.
िवशेषत: पावसाळ्यापूव� व पावसाळ्यातहे ख�े स्वच्छकेले ज.
मशीनरी ही िनध�िरत जागेमध्ये धुतली जाई. आिण त्याचे दूिषत पाणी तेल आिण �ीझ गाळणाय�◌ा
डबक्यामध्ये साठवले जा. हे साफ केलेले घटक औ�ोिगक वापरासाठी �कल्पामध्ये वापरण्य
यत
े ील.
5.7 जैिवक पय�वरण (भू आिण सागरी पय�वरण)
5.7.1.1
बं दर स्थानामुळे संभाव्य पिरणाम
�स्तािवत बंदरांवरील जिमनीच्या भागावर कुठल्याही �कारची खारफुटी न, केवळ टेकडीच्या उतरत्य
भागावर लहान लहान झुडुपे आहे . म्हणून �स्तािवत �कल्पामुळे खारफुटीवर कसलाही पिरण
होण्याचा �श्न उ�वत ना.
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5.7.1.2 काम चालू झाल्यानंतर होणारे संभाव्य आघा
सािनक मचछतमारतवरतब �भाव
काम चालू झाल्यानंतर �कल्प भागामध्ये मासेम/ मासे उत्पादनावर कसलाही आघात होणार नाही
कारण या िनयोजीत भागाजवळ कसलीही मासे मारी/ मासे उत्पादन केले जात नाह.
वन िवभाग: �कल्पाच्या रस्त्यांमध्ये कुठेही आरिक्षत सूिचत वनक. त्यामुळे त्यावर कुठलेह
आघात अपेिक्षत नाह.
जहाजातील पाणी वहनाचे पिरणाम आिण उपशमन उपाय
कामचालू झाल्यानंतर याभागामध्ये �कची सतत वदर्ळ असणार. मालवाहू जहाजांमधून योग्य
िनब�ध न घातल्यास जहाजातून िनघणाय�र पाण्यामधून  पाण्यामध्ये िडस्चाज�स ज , जहाजामधील
कचरा (मैला/सांडपाणी), साचलेले पाणी , घन कचरा फे कून देण्याची शक्यता आ. तेल आिण �ीझ ,
जड धातु , खते , कीटकनाशके इत्यािद खाडीमध्ये पसरल्यामुळे याचा आघात सागरी पय�वरण आ
समु�ी जीवांच्या पुन�त्पादनावर होऊ शक.
उपशमन उपाय:
बंदर आिण आसपासच्या पिरसरामधून येणारे सांडपाणी एक� क�न त्यावर �ि�याकेली जाईल आि
हे �ि�या केलेले पाणी बागकाम व फ्लिंशगसाठी वापरण्यात य.
मालवाहतूकीमुळे होणारे आघात
हाताळणी करताना मालवाहतुकीमधील सामान सांडणे : सवर्साधारण कामामध्ये कसल्याही �कारच
सांडण्याची अपेक्षा ना. कारण माल लोडर/अनलोडरकडू न हाताळण्यात येई.
जहाजांमधून/जहाजांकडे माल आणताना/ने ताना काही अपघाती गळती झाल्यास सागरी पाण्याच
गुणव�ा, समु�तळ गुणव�ा आिण खोय�नमधली पय�वरण यांवर आघात होऊ शकतो.
उपशमन उपाय:
हाताळण्यात येणाय�◌ा मालवाहतुकीनुसार आप�ी व्यवस्थापन िनयोजन करण्यात  , त्याचाच एक
भाग म्हणून आक�स्मकिरत्या सांडलवंड झाल्यास उपाययोजना  आखण्यांत. �स्पल रीक्व्ह
�ितसाद व उपाय इत्यािद योजना आखण्यातये. हाताळत असलेल्या  मालवाहतुकीसाठी
सुरक्षािवषयक सुची दशर्वण्यात . िनयिमतपणे मॉक ि�ल्स(सराव चाचण्य) घे तल्या जाती.
5.8 घन कचरा
�स्तािवत �कल्पामध्ये तयार होऊ शकणारा घन कचरा खालील �माणेअस:
•
अस्बेस्टॉ
•
ग्लास वूल
•
तळात रािहलेला गाळ आिण भेसळयुक्त सामान
•
प्ला�स्टक आिण पेंट िचप असलेल्या के
•
रबर
•
फायबर ग्लास
•
रे क्झीन
•
लोहचुणर
•
काडर ्बोडर् आिण पॅिंकगमटेरी
•
काचसामान
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5.8.1 संभाव्य

आघा

5.8.1.1 एस्बेस्टॉस आिण एस्बेस्टॉस कंटेंिंनग मट(ACM) (ToR Point No. 15)
एस्बेस्टॉस म्हणजेअसे िमनरल्सचे गट ज्यामध्ये नैस�गकरीत्यालांब रेश्मीधाग्यांचे गु. इतर
अने क खिनजां�माणे , ही खिनजे जेव्हा चुरा केली जातात तेव्हा मातीसारखे कण होत नाहीत त
एस्बेस्टॉसहे अितशय सू�म अशा धाग्यांमध्ये तुटत. एस्बेस्टॉस धाग्यांचे तीन �कारआ:
1. ि�सेलाईट (पांढरे एस्बेस्ट) - बारीक, रेशमी, लविचक पांढरे धागे.
2. अमोसाईट (तपिकरी एस्बेस्ट) u सरळ, नाजुक, िफक्या तपिकरी ते हलक्या राखाड
रंगाचे धागे. हे एस्बेस्टॉस मुख्यत्वेक�न थमर्ल इन्सुलेशनकिरतावापरल.
(उष्णता रोध)
3. �ोसीडोलाईट (िनळा एस्बेस्ट) सरळ, िनळे सुईच्या टोकासारखे धागे
बहु तेकदा एस्बेस्टॉसचेवेगवेगळे धागे इतर सािहत्यामध्ये िमसळून त्यांना
बांधून ठेवले जाते, यालाच एस्बेस्टॉस कंटेिंनगमटेरी(ACM) असे म्हटले जात.
एस्बेस्टॉस आि ACM जहाजामध्ये अनेक �कारच्या सामानामध्ये वापरले ज , त्यामधील काहींच
नावे खाली िदली आहे त:
• बल्क हेड आिण पाईप उष्णता रो
• बल्क हेड अ�ग्न सुर/फायर �ूिंफग
• अपटेक स्पेश इन्सुलेश
• एक्झ्सॉस्ट डस्ट इन्सु
• वेल्ड शॉप �ोटेक्टसर् आिण बनर् क , ब्लँकेट्स आिण इतर काहीही अ�ग्नशामक कापडे अथ
उपकरणे
• इतर कुठल्याही �कारचे उष्णता रोधक सािहत
• �ेक लाईिंन
• स्टी, पाणी आिण व्हेट फ्लांड गॅस्के
• साऊं ड डँिंपग(ध्वनी �ितबंध)
• मोल्डेड प्ला�स्टक उत्पा(जसे की, �स्वच हँडल, क्लच लाईिंन)
• सीलींग पु�
• शाफ्ट्स आिण व्हाल्व्जमधले प
• स�कट �ेकरमधील एस्बेस्टॉस आकर् शू
सध्या जहाजांमधील स्टीम �ोपल्शनची गरज ही के
LNG कॅ रीयरपुरतीच मय�िदत असल्याने
एस्बेस्टॉस आधािरत उष्णता रोधकाची गरज देखील कमी झाली. पिरणामी
, मो�ा �माणात
एस्बेस्टॉस असलेल्या जहाजांचा वापर कमी केला जात.
उपशमन उपाय
• या िठकाणी तोडण्यात येणारी जहाजे फार लहान
एस्बेस्टॉसचा कचरा िनम�ण होणार ना.
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•

•
•

एस्बेस्टॉस आि ACM चे स्थान लक्षात घेऊन पयर्वेक्षकाकडून त्या िठकाणी /खास क्षे
िनम�ण क�न ितथे ठळकपणे आिण सहज समजून येईल अशाप�तीने मागर्दशर्क सूचना िलिहल्
जातील.
अशाच प�तीचे प्लॉट्सहे एस्बेस्टॉस असणाय�-असेंब्ली मोडण्याकिरता उभारण्यात य.
सुटी केलेले घटक/िवभाग नं तर एक� क�न एका लीक �ूफ सािहत्यामध्ये गुंडाळून त्या
िवल्ह्वेवाट लावली जाईल अथवा त्यामधून एसबेस्/
ACM काढू न घेण्यात येई. अशा
�कारचा कुठलाही कचरा घातक कचरा �ि�ये अंतगर् िवल्हेवाटीसाठी पाठवण्यांतये.

5.8.1.2 पॉली क्लोिरनेटेड बायिफनाईल्(PCBs)
PCB म्हणजेच पीसीबी हे असे कृि�म सेंि�य रसायने असतात जी इले�क्�कल इन्सु , वंगण तेल ,
हाय�ॉिलक फ़्लुइड्स मध्ये त्यांची तपमान �स्( THERMAL STABILITY) आिण अ�ग्नशमन
वाढावे म्हणून िमसळलेली असता. ही रसायने रं ग , प्ला�स् , रबसर , सीलींग कंपोिझशन्स यामध्
प्ला�स्टसाईझर म्हणून िमसळेलेली अस.
ही रसायने म्हणजे िविवध आयसोमर आिण कंपाऊंड्स असलेली तांि�क िमसळीची मािलका असता
आिण ते पातळ �व्यापसून ते िपवळ्या अथवा काळ्या रेिझनपासून ते पांढय�क स्फिटक घन�पाप
असू शकतात.
पीसीबी पय�वरणात येण्याचा �ाथिमक मागर् म्हणजे पाण्यामधून. पीसीबीची पाण्यामधील मा�ा
75000 हू न अिधक झाल्यानंतर ते मासे आिण इतर जलचरांमध्ये साठून राहते आिण त्यामधून
पीसीबी �दूषण मांसभक्षक पक्षी आिण सस्तन �ाण्यांमध्य. पीसीबींमुळे काही सागरी सस्त
�ाण्यांची रोग�ितकारक शक्ती कमी होते आिण पिरणामीते सवर्सामान्य आजारांचे बळी ठ.
पीसीबी जुन्या जहाजांवर मो�ा�माणावर वेगवेगळ्या घटकांमध्ये साप. पीसीबी असलेले
जहाजावरचे सामान खालील�माणे आहे .
•
•
•
•
•
•
•
•

इले�क्�कल केबल इन्सुले
तेल युक्त रं
रबर आिण फे ल्ट गॅस्क
उष्णता रोधक(फायबर ग्ला, फे ल्ट फो, कॉकर)
इलेक्�ीकल �ान्स्फ़ॉम
कॅ पािसटसर
व्होल्टेजरेग्युले, �स्वचे, रीक्लोजस, बुिंश, इलेक्�ोमॅग्नेिट)
इंिजन ऑईल आिण हाय�ािलक फ्ल्युइ

उपशमन उपाय
• �स्तािवत �कल्पामध, पीसीबी असलेला कचरा रं गांचे टवके , इंिजन ऑइल, हाय�ॉिलक फ्युइड,
खराब झालेली इले�क्�कल केबल इन्सुले , खराब इलेक्�ीकल सामा , रबर आिण प्ला�स्टक
मधून तयार होऊ शकतात.
“Hazardous Wastes(Management, Handling and

174 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

Transboundary Movement) Rules, 2016”. च्या िनयमांनुसार पीसीबी असलेला कचरा हा
घातकक म्हणून वगर्वारकेला जा.
•

इंिजन ऑइल आिण हाय�ॉिलक फ्ल्युइड्स काळजीपूवर्क एक� क�न अिधकृतरीत्या पुन
करणाय�dना िवकण्यात येई. वाचवून परत वापरता येईल असेल इले�क्�कल उपकरण/सुटे भाग
ज्यामध्ये पीसीबी असू शकेल असअिधकृ तरीत्या पुनव�पर करणाय�रना िवकण्यातये.

•

रं गवलेल्या पोलादी फळ्य़ांखाली ताडप/प्ला�स्टकचे कागद घालण्यात येईल जेणेक�न काप
आधी उचकटू न काढलेला रं ग त्यावर गोळा करता येई. हे नं तर गुंडाळू न घातक कचरा म्हणून
िवल्हेवाट लावण्यातये.

•

खराब झालेले इलेक्�ीकल केबल इन्सुलेशन आिण इलेक्�ीकल घटक जे पुन्हा वापरण्यास
नसतील ते घातक कचरा म्हणून वगर्वारकेले जातील आिण त्या�माणे त्यांची िवल्हेवाट ल
जाईल. खाली उल्लेखलेल्या कडक उपायांच्या अंमलबजावणीमुळे �स्तािवत �कल्पामधून पी
पय�वरणामध्ये सोडण्यापासून �ितबंिधतकेले जा.

•

खराब झालेल्या इलेक्�ीकलकेबलचे इन्सुलेशन हे नेमून िदलेल्या भागामध्येच करण्यात
आिण त्या�माणे िचन्हांिकत करण्यात य. त्याच�माण , खराब झालेले इलेक्�ीकल उपकरण ,
ज्यात कदािचत पीसीबी असू शकता, हे ने मन
ू िदलेल्या भागामध्येच सुटे करण्यात ये.

•

पीसीबी असू शकलेला सवर् कचर, (उदा. खराब झालेली इले�क्�कल केबल इन्सुले, कॅ पािसटर
इत्याि.) व्यव�स्थतवेगळे क�न Hazardous Wastes (Management, Handling andTransboundary Movement), Rules, 2016 च्या िनयम 19 नुसार वग
े वग
े ळ्या लेबले लावलेल्य
खोक्यांमधून साठवण्यातये.

5.8.1.3 ई-कचरा
ई कचय�.मध्ये �ामुख्याने पीसी , जड धातु , (िशसे , बेरीलीयम , तांबे , कॅ डिमयम , पारा , ऍण्टीमन ,
हे क्झावेलंट �ोमीय), पीव्हीसी आिण कॉम्प्लेक्स ऑगॅर्िनक कंपाऊंड ज, Octabromodiphenyl
ether (OBDE), Tetrabromobisphenol A (TBBPA) असण्याची शक्यता अस. यापैकी बहु तेक
घटक िवषारी आहे त आिण एकदा ते अन्नसाखळीमध्ये िशरले  , ते दूरगामी िवषारी आघात क�
शकतात आिण यामुळे गभ�वस्थेमध्ये व्यंग िनम�ण होऊ शकतात हे िकत्येकदा �ाणघातक असू.
तोडण्यात येणारी जहाजे आकाराने लहान असल्यामुळे या �कल्पामधून फार मो�ा �माणाव-कचरा
िनम�ण केला जाणार नाही. इंिजन आिण कन्सोल हे बंदरामध्येच काढूनघेण्यात ये
, त्यामुळे
जहाजावर फार थो�ा वायरींग आिण इतर इलेक्�ीकल उपकरणे असत.
उपशमन उपाय:
�कल्पामधून िनम�ण होणारा सवर्-कचरा हा व्यव�स्थत आखून िदलेल्या सुरिक्षत िठकाणी साठव
येईल आिण अिधकृ त ई-कचरा िव�ेत्यांना िवल्हेवाटीकरतादेण्यात य.
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ई-कचय�dची िन�मती , त्यांची साठवणूक आिण वगर्वा , साठवणूक आिण िवल्हेवाट(अिधकृत
पुनव�पर करणार्यांना िवकणे आिण आिधकृ त TSDF कडे दे णे) यांचा रेकॉडर ् ठेवण्यातये. हे
रे कॉड्सर् संबंिधत अिधकाय�णना तपासणीसाठी उपलब्ध क�न देण्यात य.
तयार झालेला ई-कचरा तीन मिहन्यांहून अिधक काळ साठवला जाणार नाह.
5.8.1.4 रं गाचे टवके (TBT) (संदभर ् अटी  . 5)
रं गांच्या टवक्यांमधून जड धातु जसे  , िशसे , �ोिमयम , तांबे , जस्त
िवषारी िम�णे यांचा समावेश असतो.

आिण अल्युिमिन , सारखे

शेवाळं ध� नये म्हणून वापरलेल्या ऍण्टी फ़ोिंलग रंगामुळे पाण्याखाली असणाय�ज पृष्ठभा
असलेल्या पाणवनस्पती आिण �ाण्यांची वाढ कमी अथवानष्ट केली
, Tributyltin (TBT)
कंपाऊं ड वाप�न केलेल्या रंगांच्या फॉम्युलेशनमध्ये ऍन्टी फोलंट्सम्हणून रिजस्टर केले , ते
जहाजाच्या हलवर आिण इतर पाण्यात असलेल्या स्�क्चरवर वाप�न बान�कल्स आिण
यांसारखी जल जीवांची वाढ रोखतात. TBT ऍन्टीफोिंलग रंगहेजेव्हा जहाजाच्या पाण्यामधल्या
भागावर कोिंटग म्हणून लावण्यात येतात तेव्हा ते फायदेशीर ठ. कारण , इतर ऍण्टीफोलंटपेक्षाही
जहाजाच्या मागर्�मणा आिण �ाय डॉिंकगमधला वेळ वाढवतात आिण जहाजाची खेच अथवा रो
कमी क�न इंधन कायर्क्षमता वाढव.
Trybutyltin (TBT) टीबीटी वापराच्या बंधनामुळे
रं गाचा कचरा िनम�ण होण्याची शक्यता ना.

आिण �कल्पस्थानी टीबीटी चा समावेश असलेल

�चिलत िनयमानुसार ऍंटीफोिंलग रंग उत्पादने ह “restricted use pesticides”. (मय�िदत वापराची
कीटकनाशले) म्हणून वगर्वारकेलेली आह. या वगर्वारीमुळे ऍ�ण्ट फोिंलग रंगा
uमय�िदत
वापररसाठी िव�ी करण्याची मय�दा �मािणत ऍ�प्लकेटसर्पुरतीचआहे आिण याचा वापर करण्यास
�मािणत ऍ�प्लकेटसर(रं गारी) अथवा �त्यक्ष साईट(कामाच्या िठकाण) �मािणत ऍ�प्लकेटरच्य
�त्यक्ष देखरेखीखालील व्यक्तीच क� .
रं ग लावताना आिण िवल्हेवाट करताना याच्या हाताळणीदरम्यान वापरकत्यांनी सुरक्षा आिण प
िनयमांचे काटेकोर पालन केले पािहजे.
धोका ओळखणे
आपत्कालीन पिरचय
ल�य: अवयवांवर पिरणाम , पोटात गेल्यावर िवषारी
होणारा �ास
ल�य अवयव
रक्, यकृत, िकडनी
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TBT चे पिरणाम
• पोटात गेल्यास िवषारी
• त्वचेला लागल्यास धोकादाय
• त्वचेची जळजळ होत.
• डोळ्यांना गंभीर इजा होऊ शकत.
• सतत आिण फार वेळ संपक�त आल्यास अवयवांना इजा पोचवू शकत.
• समु�ी जीवांसाठी दूरगामी पिरणामासह अितशय िवषारी
�ितबं धक उपाय
• पय�वरणामध्ये सोडणेटाळा.
• कामाच्या िठकाणी खाणेिपणॆ टाळ
• TBT ऍ�ण्टफोिंलग रंग जहाजाच्या  रंगकामात वाप� .
• सुरक्षेसाठी हातमो/डोळ्यांवर चष्/चेहय�डवर मास्क वापर
• जर डोळ्यांत गेला त: पाण्याने सतत अनेक िमिनटे धुवत रह.
• जर तुम्हाला अस्वस्थ वाटतअसेल तर वै�कीय सल्ला.
• साम�ी/कंटेनर हे मान्यता�ाप्त कचरा िवल्हेवाट �कल्पटाका.
आरोग्यावरील संभाव्य पिरणाम
श्वसन: जर श्वसनावाटे घेतले तर धोकादायक ठ� शकत. श्वसननिलकेची जळजळ
होऊ शकते
त्वच : त्वचेची जळजळ होते
डोळे : डोळ्यांची जळजळ होते
सव
े न : पोटांत गेल्यास िवषारी ठ� शकत.
DANGER – (धोका) या शब्दांमुळे तुम्हालाहे सूिचत होते  , इथे एक िंकवा त्याहून अिध
िवषारी तपासणी वगर्वारीमधील अत्यंत िवषारी िकटकनाशक आ. कुठलेही उत्पाद , जे तोंडावाट ,
त्वचेवाटे अथवा श्वसनावाटे अितशय िवषारी आ , अथवा डोळ्यांची अथवा त्व चेची ती� जळज
क� शकते त्यालाDANGER असे लेबल लावले जाते.
POISON (िवषारी) सोबत कवटी आिण दोन हाडांचे िचन्- सवर् कीटकनाशके जे तोंडावा
,
त्वचेवाटे अथवा श्वसनावाटे अितशय िवषारी आ , त्यावर लाल अक्षरामध POISON (िवषारी) असे
िलिहलेले असेल आिण सोबत कवटी आिण दोन हाडांचे िचन्ह असे. ज्या रसायनांवर DANGER
असे त्वचा िंकवा डोळ्यांच्या जळजळीमुळे िलिहलेलेअसते त्यावर लाल अक्ष
POISON
(िवषारी) असे िलिहलेले असेल आिण सोबत कवटी आिण दोन हाडांचे िचन्ह नसे.
WARNING : या शब्दामुळे तुम्हालाहे समजते की उत्पादन ◌्मध्यम �माणांत िवषारी.
कुठलेही उत्पादन ज्याच्या िवषाची अत्युच्च प(तोंडावाट , त्वचेवाटे अथवा श्वसनावाटेघेतल्य
त्वचा अथवा डोळ्यांची जळ) होईल मध्यम �माणामध्ये असते त्याच्य
WARNING असे
िलिहलेले असते.
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CAUTION : अशी सूचना िलिहले असल्यास हे उत्पादन अितशय कमी �माणांत िवषारी आहेह
समजते. ज्याच्या िवषाची अत्युच्च पा(तोंडावाट , त्वचेवाटे अथवा श्वसनावाटेघेतल्यास त्
अथवा डोळ्यांची जळज) होईल इतकी कमी �माणामध्ये असते त्याच्या
CAUTION असे
िलिहलेले असते.
TBT ऎंटीफोिंलग रंगावरचा सूचनाशब्DANGER आहे.
वैय�क्तक वापराची सुरक्षा उपकरण:
श्वसनसुरक्:
श्वसनासाठी शुध्द हवा पुरवठा करणा: यं�णे ची गरज असते. जर श्वसनासाठी केवळ अशी यं�णा
आवश्यक असेल तर पूणर्चेहरा व्यापणारी हवा पुरवठा यं�णा मह�वाची ठ. वापरण्यात येणारी
श्वसन यं�णा आिण आवश्यक सुटे िवभागहे शासकीय िनयमानुसार मान्यता�ाप्त व अिध
वापरासाठी दज�दार असावेत.
हातांची सुरक्षा
सुरिक्षत हातमोजे वापराव. वापरण्याआधी त्यांची तपासणी करा. या उत्पादनाचा हाताला स्पशर् ह
नये म्हणून हातमोजे काढण्याची योग्य प(हातमोज्याच्या बाहेरच्या भागाला स्पशर् न) वापरावी.
खराब झालेले हातमोजे नं तर लागू कायदे आिण उ�म �योगशाळाप�तींनुसार िवल्हेवाट लावा. हात
धुवा आिण पुसा.
डोळ्यांची सुरक्ष
घ� बसणारे सुरक्षा गॉ. िकमान 8 इंच इतका चे हरा झाकला जावा. योग्य शासकीय मानकांनुसार
तपासलेला आिण मान्य केलेले सुरक्षा सािहत्य वापर
त्वचा आिण शरीराची सुरक्ष
रसायनांपासून सुरक्षेसाठी संपूणर् अंगरखा व ठरािवक कामाच्या क्षे�ी . धोकादायक पदाथ�च्या
ती�ता आिण �माणानुसार सुरक्षा अंगरख्याचा �कार ठरव.
कपडे , डोळे आिण त्वचेसोबत संसगर् टाळा. िव�ांतीपूव� आिण उत्पादन हाताळल्या नंतर लगेचच हा
धुवावत
े .
िवल्हेवाटीच्या वेळची दक्
िरकामे TBT ऍंटीफोिंलग खोके सॅिनटरी जमीन भरावामध्ये टाकण्यात यावेत अथवा राज्य
स्थािनक पातळीवर मान्यता�ाप्त �ि�येनुसार त्यांची िवल्हेवाट लावण्या. उघ�ावर फे कणे
आिण जाळू न टाकणे स मनाई आहे .
सुकी गोदी आिण उपकरणांवरील पृष्ठभागाव�न झाडू मा�न अथवा व्हॅक्युम क�न रंगाचे िंशत
आिण रं गाचा इतर कचरा जसे की , रं गाचे टवके , धूळ आिण सुक्या गोदीमध्ये जमा झालेली ब्लस्
कामातील �ीट एक� क�न त्याची िवल्हेवाट लावण्यात य.
सांडलवंड
रं गांची अपघाती सांडलवंड झाल्यास शोषून्घेण्यासाठी सुयोग्य शोषक कामाच्या िठकाणी पु
�माणामध्ये उपलब्ध असा. वापरलेले शोषक हे घन िवषारी कचरा म्हणून ठेवले पािहजे आिण
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त्यानुसारच त्याची िवल्हेवाट लावली पाि. िजथे TBT ऍंिटफोिंलग रंग वापरले जाणार आहेत त्य
कामाच्या िठकाणी सुरक्षात्मक तंबू जस , प्ला�स्, ताडप�ी इत्यािद वापरले पािहज. TBT रं गांची
सांडलवंड यापुढे पसरणे थांबवण्यासाठी सांडलेल्या िठकाणी शोषक सािहत्य अजसे , वाळू अथवा
पॅड वाप�न तो भाग वेगळा केला पािहजे. सांडलेला भाग योग्य प�तीने वेगळा केला आहे याची खा�ी
करण्यासाठी �त्येक �यत्न केला पाि. सांडलवड
ं झाल्या , शोषक सािहत्य सांडलेल्या भागामध्
लावून, गोळा करा आिण िमि�त झालेले शोषक सािहत्य वेगळे क�न त्याची स्था , राज्य आिण
राष्�ीय मानकानुसार िवल्हेवाट ला. सांडलेला भाग िजतका कमी ठेवता येईल िततका ठेवा. जर
सांडलेले सािहत्य खड्�ामध्ये अथवा खोलामध्ये जात असेल तर तो �वाह सवर् बाजूंनी बंद
पािहजे जेणेक�न पुढील हालचाल होणार नाही. सव�त मह�वाची गोष्ट म्हणजे सांडलेले सािहत
कुठल्याही पाण्यामध्ये जाऊ देऊ  . या सािहत्याची िवल्हेवाट लावण्यासाठी �मािणत व्यावसा
िवल्हेवाट सुिवधा पुरवठेदाराला संपकर् सा. हे सािहत्य एखा�ा ज्वलनशील िवरघळणारी �व्ये वाप
हे सािहत्य रासायिनक भ�ीमध्ये जाळून टा, ज्यामध्ये आफ्टर बनर्र अथवा स्�बरबसवलेला.
उपयोजन :
TBT समावेशक रं गाचा वापर करण्यास काय�ाने बंदी
पॉलीमरचा वापर होतो आहे .

आह. पय�य म्हणून

आता कॉपर ऍ�ीलेट को

िनयोिजत �कल्पस्थान TBT समावेशक रं गाचे पापु�े व तुकडे पय�वरणात पस� नये म्हणून सगळी
काळजी घे तली जाईल. रं गाचे पापु�े व तुकडे एक� साठवुन त्याची योग्य माग�ने िवल्हेवाट लाव
जाईल. TBT ऐवजी तांबे युक्त अन्टीफाउिंलग तथा कॉपर ऍ�ीलेट-पॉलीमर चा वापर करण्यात
येईल.
5.8.1.5 इतर घन कचरा
मालवाहतुकीमधील उरलेला , पॅिंकग मटेरीअल(लाकूड , काडर ्बोड , कागद) , इन्सुलेिंटग मटेरीअ
(रबर, थम�कोल, प्ला�स्टक इत्य) , धातुचे तुकडे , खराब माती अशा �कारचा इतर घन कचरा तयार
होऊ शकतो. सवर् घातक नसलेले धातुिवरिहत सािहत्य गोळा क�न स्वतं�पणे ठेवण्यात येईल
नं तर मे. मिरन िंसडीकेट �. िल. कडू न चालवलेल्या िवल्हेवाट �ि�येकडे पाठिवण्यात य.
हर तहे्र्चे �यत्न क�न , िकनाय�.वरची वाळू ही तेल/तेलकट गाळ , रं गाचा कचरा इत्यािदमुळे खराब
होऊ शकते. अशावळ
े ी , खराब झालेली माती काढू न ती योग्य यं�णेकडे पाठवण्यातये. प�श्चम
िकनाराप�ीच्या कोकण भागामध्ये कुठेही जहाज तोडणी सुिवधा ना. मिरन िंसडीकेट �. िल. कडू न
महाराष्� मेरीटाईम बोड�साठी सध्या अ�स्त�वात असलेल्या बंदर ट�मनलच्या बाजूला जहाज त
सुिवधा उभारण्यासाठी अजर् करण्यातआलेला.
या बंदरावर तयार होणारा कचरा हा मालवाहतुकीच्या जड घन कचर , ◌ाअिण व्यवस्थापकीय इमारत
यांमधून तसेच , जहाज दु�स्ती अथवा जहाज तोडणी उप�मांमधील घातक अथवा संभाव्य घात
कचरा असू शकतो. तसेच वाहने आिण उपकरणे यामधील वापरलेले वंगण तेल आिण इंजीन डी�ीिंझग
सॉल्व्हंट्स हीदेखील असू शक.
कँ टीन आिण व्यवस्थापकीय भागामधून सुमारे �ितिदन सुमार 20 िकलो इतका घन कचरा तयार होईल,
आिण त्यापैकी60 % कचरा जैिवक आिण 40% कचरा अजैिवक असेल. जर यांचे योग्य व्यवस्था
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केले नाही , तर या कचय�◌ेमधून घाण वास येईल आिण िशवाय आरोग्यावर पिरणाम
�दूषण होऊ शकते.
• कमर्चाय�हची सुरक्
• कमर्चाय�◌ीचे सभोवतालच्या वातावरणाशी सा�न्
• कमर्चाय�◌ीचे �िशक्
• �िशक्षण नों
• पयर्वेक्षकांची जबाबदा
• वैय�क्तक सुरक्षा सुिवधांचा वा

आिण पाण्याच

उपशमनाचे उपाय/ घन कचरा व्यवस्थापन
• बंदराचे बांधकाम आिण काम चालू झाल्यानंतर घन कचरा गोळा करण , वेगळा करणे , पुनव�पर
आिण िवल्हेवाटी संदभ�मध्ये आवश्यक उपाय असणारा कचरा व्यवस्थापन िनयोजन कर
येईल. MoEF च्या मागर्दशर्क त�वांनुसार म/घन कचरा/घातक कचरा वेगळा केला जाइल आिण
त्याची िवल्हेवाट अथवअिधकृत पुनव�परकत्य�न िवकण्यात येई.
• बंदर �कल्प चालकाकडून कचरा संकल, पुनव�पर, िवल्हेवाट आदी संदभ�त िनयोजनानुसार पुरेसे
उपाय केले जातील.
• साईटवर कचरा जाळायला परवानगी नसेल. स्थािनक अिधकाय�रचा सल्लाघेऊन साईटव
पुनव�पर न करता येण्यासारखा सवर् कच , गोळा करण्यात येईल आिण साईटबाहेर पुनव�पर
अथवा िवल्हेवाटीसाठी अिधकृत कचरा िवल्हेवाट स्थानावर नेण्यात .
• सवर् घा , कचरा आिण इतर अवशेष जसजसे जमा होत जातील तसे कामाच्या क्षे�ामध
प�तशीरपणे साफ केले जातील , हा सवर् कचरा �त्येक कामाच्या िदवसाच्या शेवटी साफ करण
येईल.
• जर कचरा िदवसाच्या शेवटी साफ करणे शक्य नसेल तर त्यावर ताडप�ी वा तत्सम गोष्टी घ
ठेवण्यात येती.
• जो कचरा साईटव�न �त्यक्षपणे काढता येतनसेल तो तात्पुरता ठरवलेल्या जागी नेऊन ठेव
येईल आिण साईटव�न काढेपय�त झाकला जाईल.
• घातक कचरा केवळ MPCB च्या अिधकृत एजन्सी आिण आवश्यक स्थािनक िनयमांनुस
हाताळण्यात येती.
• संपण
ू ्र् बंदराच्या घन कचरा व्यवस्थापनासाठी अितशय पिरणामकारक पय�वरणीय व्यवस्थ
अंमलबजावणी केली जाईल. पय�वरणीय व्यवस्थापनाचा अंितमहेतू हा शून्य सिहष्णुता या
जागृती करण्यावर असला पािहज.
5.8.2 वयवसाियक सुरेा
िण
र य
कामाचया जागा हया कामाचया �कारानुसार ाोबण, बोााड कापण, सामान याहर काआण, िनवडण,
भरण अचा �कार िवभागबलया असतात. जहाजाचया िरवापरामधय मुखय यवसाियक ाोक ााबीब
�माण हत.
•
•

जहाज ओआताना कवचस (यारी), हवच यबुन नादु� त होवून काम न करण तसच ओआावयाच
अीब वायर (दोर) तुअण.
ॲसयसअॉसची ाघडीप

180 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

•
•
•
•
•
•
•
•

ग
िवषारी वायुच ववसन
ााचाव�न व तु पडलयाच अपघात
ााचाव�न पडलयाच अपघात
बोााड कापताना होणार अपघात
ाुबीकण ववसनाच जार
यहीरपणा
माब हाताळणी ापकरणाच अपघात

काम चाबु असताना यादरामधय सअ 100 जणाना व अ�कयकपण 20 - 25 जणाना रोजगार िमळब.
ाोकादायक क�ातीब िवभागवार रोजगार
अनु.
1.
2.
3.
4.
5.

कामाचा हपकतब
जहाज ओआवयाच काम
ॲसयस अॉस काआण व हाताळण
जहाज कापण
िवभकत होवयाचया व तु सोडिवण
माबाची िवभागणी िण माब भरण

कामेारांचत संखया कामाचक हास
8
8 (नहमी नाही)
10
8 (नहमी नाही)
25
8
25
8
12
8

तरागकया गोदीवर जहाज दु� ती कामासािी सुमार 20 कामगार काम करणार असून 20 त 25 जण माब
वाहतुक व यादरावरीब अ्य सवा क�ात सामावबब असतीब.
वयव सापन पमदहत
भारतीय कारााना िनयमन 1948 नुसार िनयम व सुरका त वााची ाणी व पाबन कब जााब. याडर
मधय िनयिमतपण ाोकयााच मुलयााकन कब जााब.
ाोकयााचया मुलयााकनाचा हतु दहणज ाोक
ओळाण, �ितयाा व �माण अजमावण िण पु�वचया मुलयााकनाव�न िनया�णायायत िरिवचार असा
ह.
�चासकीय िण मुखय मारतीमधय िनया�ण कक िववयात याब.
िविवा महकवाचया ििकाणी �समोपचार कक� सापवयात यतीब.
ािाा ओआणयाचया वक्त
जहाज ओआताना कवच, कवच कयब अचा ापकरण नादु� त असवा अयच वी िरवयास कामगाराना
मोिा ाोका ा वू चकतो. हा ाोका कमी करवयासािी, जहाज
आवयाचया कामात वापरवयापुव�
िनयिमतपण सवर कवचसची (रहाअ या�) दु� ती व दाभाब करवयात याब. ओआावयाचया जहाजाचया
वजनानुसार सुरका समासासह पुरच कमतचया कयलस जहाज ओआवयासािी िनवडलया जातीब.
वापरवयापुव� सवर कयलस, वायररो स यााची तपासणी / पिरकण ाा�ीसािी कबी जााब.
ािाा कापणयाचया वक्त
जहाज कापवयाची �ि�या दोन भागात असत. पषिभागावरीब राग ारवडून ातरिवलयानातर एबपीजी
व ऑकसीजन अॉयरचया सहाययान बोााड कापब जात.
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सााारणत: राग िकून व वायर�चन घासून ातरिवबा जातो. या �ि�यमधय ाडणा-या रागाचा
कपचयापासून कामगारााचया डोळयााना रागाची ाूळ व िवषारी िम काापासून ववसनाबा मोिा ाोका
साभवतो.
यासािी राग ातरिववयाचया कामातीब कामगाराना गॉगलस व ाुळ �ितयााक माकस
(मुावअ) दवयात यतात.
कअर हाताळताना ग िवषयक सुरका िनयम पाळवयात यतीब. यामाीब कामगाराना वलडसर/ कअर
गॉगलस व माकस िती �काश् व ाषणतपासून डोळयााचया व चह-याचया सारकणासािी वापरण सकतीच
असब. कामगारााचया हातााचया सारकणासािी ग �ितयााक हातमोज वापरब जातीब. कामगारााना
ग �ितयााक अागरा व माकस िदब जातीब.
कामगारााना जहाज कापवयाचया कामाचयावळी िनयिमत काबावाीनातर सोडी िव ाती घण सकतीच
राहीब. यावळी गॅस िसबकडरच हॉलस व रगुबअर तसच अॉरचस याद कलयाची ाा�ी कबी जााब.
सुरका सुपरवाय र या गोषअाची ाातरजमा करब.
जहाज कापवयाचया वळी कामगाराना ााबीब ाोक साभवतात.
1)
ग िण िोअ
2) �ार �काश् िण ाचच तपमानाची सामना
3) िवषारी ाुराच ववसन
�ार �काश् िण दाहक ाषणतपासून डोळ व चह-याच सारकण करवयासािी कामगाराना गॉगलस व
मा क वापरण सकतीच
ह.
हातााचया सारकणासािी
ग �ितयााक हातमौज वापरब जातीब.
कामगाराना ग �ितयााक अागरा व गॅस मा क िदब जातीब.
सुटक ि णारक भाे स सिवहक वक्त
जहाजावर काम करणार सवर कामगार सुरका िचर �ाण (हबमअ) वापरतीब. भाग सुअ करवयाचया
क�ाााबीब जागमधय वावरास यादी कबी जााब. सुअ होणार भाग सोडिवणार कामगार ह अवजड,
अोकदार व तुअणा-या व तु हाताळताना सुरका हातमौज वापरतीब. ााच ििकाणी काम करणार कामगार
पुणर चिरराच सराजामी पोचाा व सुरका प� वापरतीब.
माबाचत िवभाेणत व भरणयाचया वक्त
माबहाताळणीचया िवभागात जहाजावरीब सव्ना सुरका िचर �ाण वापरण सकतीच असब. ििरकया
�न दार अवजड व तु हबिवताना दक् ा य पधदतीचया सुचना िदलया जातीब. अचब आकब कामाचया
कयलस, दोर िण सााळयााची िनयिमत पहाणी व तपासणी कबी जााब.
5.9 हवेचे पय�वरण
5.9.1 बांधकामामधील संभाव्य आघात
काही �कल्प उप�म(साईट साफ करणे , बंदराच्या पायाभूत सुिवधा बांधण , आिण जहाज तोडणे
�ि�येमध्ये वापरलेली जड मिशनर) यामुळे हवेमधील �दूषके NO2, SO2, HC, CO, PM, VOCs,
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इत्यािद तयार होती. यामुळे हवेच्या गुणव�ेवर तात्पुरता आघात होऊ शक. Particulate Matter
(PM10 and PM2.5), SO2, NO2 आिण CO यांची मूळ कें�ीकरण(Baseline concentration) हे
MoEF/ CPCB यांनी नमूद केलेल्या NAAQS च्या मय�देमध्येच आह. सध्याच्या हवेच्या गुणव�ेच
मानकांच्या क ें�ीकरणाव�न हवेमधील �दूषकांमध्ये हलकी वाढ होणेअपेिक्ष. िशवाय
,
िकनाय�यवरील जोरदार वाय�◌ामुळे आिण त्यामुळे हवेच्या झालेल्या हालचालींमुळे �दूषके कमी
जातील. टेकडीवरील उतरत्या बाजूच्या असलेल्या नैस�गक झाडीच्या िहरवाईम(�ीन बॅरीअर) देखील
हवीमधील �दूषकांचे पिरणाम कमी होईल. त्याखेरी , सुयोग्य उपशमन उपायांमुळे हे पिरणाम नाहीसे
करण्यामध्ये मदत हो.
उपशमन उपाय
• आंतरराष्�ीय िनब�धानुसार हवेमधील NOX आिण SOX चे �माण मय�दे मध्ये ठेवण्यासाठ
वाहनांची िनयिमत आिण योग्य देखरेख आिण िनगराणी ठेवणे जेणेक�न हवेमधील �दूषकांवर
िनय�
ं ण ठेवता येईल.
• सवर् जनरेटसर्केवळ वीजगेल्यानंतरच वापरले जा;
• उ�म गुणव�ेचे इंधन आिण वंगण वापरण्यावर भर िदला जाई. त्याखेरीज
SO2चे उत्सजर्
िनयंि�त करण्यासाठी जनरेटसर्ला इंधन म्हणून लो सल्फर कंटेंट िडझेल वापरण्या.
• धूळ आिण इतर हवा �दूषके िनयंि�त करण्यासाठी जनरेट , मिशनरी आिण वाहनांची िनयिमत
देखरेख आिण िनगराणी राखण्यात येई.
• बंदर भागामध्ये येणाय�  सवर् वाहनाच् PUC �माणप�ाची िनयिमत तपासणी केली जाईल.
• 15 वष�हू न अिधक जुनी वाहने बांधकाम चालू असताना वापरायला परवानगी िदली जाणार नाही.
• िवकासकामामध्ये सहभागी असण-या सवर् कमर्-यासाठी पय�वरण जागृती कायर्�म/�िशक्ष
आयोिजत करण्यात येती.
• बांधकाम सािहत् , उपकरणे साधने , अथर ्मू�व्हग उपकरणे इत्यािद ठेवण्यासाठीपुरेशा आकार
बांधकाम याडर ् पुरवण्यातये. त्याचबरोब
, �कल्पस्थानावर तात्पुरते काय�लये आ
कमर्चाय�मसाठी सुिवधा पुरवण्यातयेत. आवश्यक गळती िनयं�ण उपाय आिण
लेबिंल/हाताळणी �ि�या वापरण्यात येती.
5.9.2 काम चालू झाल्यावर होणारे संभाव्य आघात
बंदराच्या कामामध्ये साईटवर साठवलेले अथवा ट�मनलव�न आयात िनय�त होणारे सुटे अथवा उघड
सािहत्य यांचा समावेश नाह. बंदर कामामधून होणारे हवेचे �दुषण मुख्यत्वे ज्वलनातून होणारे उत् ,
आिण �ामुख्याने सल्फर डाय ऑक्सा (SO2), नाय�ोजन ऑक्साई (NOX), हिरत गहृ वायु (उदा.
काबर्न डाय ऑक्साई [CO2] आिण काबर्न मोनोक्सा [CO]), fine particulate matter [PM],
and volatile organic compounds [VOC]), यांचा समावेश होतो. त्याचबरोब , वाहनांमधून ,बंदर
उपकरणांमधून आिण जिमनीवर असलेल्या इंिजनमधून उत्स�जत होणारे ज्वलन स्�ोत यामध्ये .
इंधन साठवणूक आिण वहन यामध्ये Volatile organic compounds (VOC) उत्स�जत केले जाऊ
शकतात.
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उपशमन उपाय
बंदरांच्या कामामुळे हवेच्या गुणव�ेमध्ये िवशेष आघात जाणवणार ना. खालील उपायांमळ
ु े या
टप्प्यामध्ये काम आल्यानंतर हवेच्या गुणव�ेमध्ये काही नकारात्मक आघात झाले असल्यास
होण्यामध्ये मदत हो.
आंतरराष्�ीय िनब�धानुसार हवेमधील NOX आिण SOX चे �माण मय�दे मध्ये ठेवण्यासाठी वाहनांच
िनयिमत आिण योग्य देखरेख आिण िनगराणी ठेवणे जेणेक�न हवेमधील �दूषकांवर िनयं�ण ठेवता
येईल.
•
•
•
•
•

सवर् जनरेटसर्केवळ वीजगेल्यानंतरच वापरले जा;
उ�म गुणव�ेचे इंधन आिण वंगण वापरण्यावर भर िदला जाई. त्याखेरीज
SO2चे उत्सजर्
िनयंि�त करण्यासाठी जनरेटसर्ला इंधन म्हणून लो सल्फर कंटेंट िडझेल वापरण्या.
धूळ आिण इतर हवा �दूषके िनयंि�त करण्यासाठी जनरेट , मिशनरी आिण वाहनांची िनयिमत
देखरेख आिण िनगराणी राखण्यात येई.
बंदर भागामध्ये येणाय�  सवर् वाहनाच् PUC �माणप�ाची िनयिमत तपासणी केली जाईल.
15 वष�हू न अिधक जुनी वाहने बांधकाम चालू असताना वापरायला परवानगी िदली जाणार नाही.

जरी बंदर जिमनीच्या बहुतेक भागामधेय नैस�गक झाडी आह , तरीही बंडर आिण त्याच्याशी संबंिध
जागांअध्ये िजथे शक्य असेल ितथे दाट िहरवी झाडे लावण्यात ये.
5.9.3 मालवाहतूक आिण साठवणुकीमुळे होणारे संभाव्य आघात
हे मालवाहतुकीचे ट�मनल असल्यामुळे येथे बॉक्सा , जांभा, कोळसा खते , ऊसमळी इत्यािद सु� ,
बांधलेल्या आिण �व�प मालाची वाहतूक करण्याचे योजले आ , त्यामुळे हाताळणी आिण साठवणूक
करताना हवेच्या दज�वर पिरणाम अपेिक्षत. या particulate matter emissions मध्ये कच्च्
रस्त्यांवरील वाहनांची वद, आिण िकनायर्तवरील इतर कामे यांचादेखील समावेश होऊ शके.
5.9.4 जहाज तोडणी आिण दु�स्ती कामांमुळे होणारे पिरणा
या कामामध्ये हवेमध्ये मोठी उत्सजर्ने सोडली जाणार न
, अपवाद म्हणजे वे�ल्डगचा ध , धूळ
इत्यािद काही �माणावरची उत्सजर्ने हो.
उपशमन उपाय
• धूळ�ितबंधक उपाय जसे पाण्याचे स्�े वगैरे वापरले जात.
• जोरदार वारा असताना माल वाहतुकीची हालचाल थांबवण्यात येईल जेणेक� , धूळीच्या कणांची
काही हालचाल होणार नाही.
• जनरेटर हे केवळ वीज गेल्यावरच वापरण्यातयेत.
• बंदर भागामध्ये येणाय�  सवर् वाहनाच् PUC �माणप�ाची िनयिमत तपासणी केली जाईल.
• 15 वष�हू न अिधक जुनी वाहने बांधकाम चालू असताना वापरायला परवानगी िदली जाणार नाही.
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5.10 ध्वनी �दूषण
5.10.1 बं दराच्या बांधकाम उप�मांमुळे होणारे आघात
उत्खनन मशीनर, पाईिंल , �क व अन्य वाहनांची वाहतुक यासारख्या उपकरणांमुळे बांधकाम कर
असताना ध्वनी �दुषण शक्य आ. बांधकामामधल्या या आवाजाची ती�ता ऐकणारी व्यक्ती नक
कुठे आहे आिण आवाज कुठू न येत आहे आिण िकती वेळ ते काम चालणार आहे यावर अवलंबून
आहे .
पाण्यामध्ये पाइिंलग करत असताना िनम�ण होणारा आवाज आिण कंपनं यावर योग्य देखरेख
िनय�
ं ण न ठेवल्या , ते पाण्यामधून दूरवर पोचू शकतात आिण ते सागरी सस्तन �ाण्यांवर संभा
आघात क� शकतात. या ध्वनी �दूषणामुळे लोकांना �ास होऊ शकत. दमटपणा
, वाय�यची िदशा
आिण वाय�वचा वेग अशा वातावरणामधील घटकांचा आवाजाच्या ती�तेवर आघात होऊ शकत.
उपशमन उपाय
ध्वनी �दूषणाचे नकारात्मक आघात कमी करण्यासाठी खालील उपाय अमलात आणले जाऊ शक:
• बांधकामासंदभ�मधील कुठलेही काम सु� करण्याआधी आवाजाच्या उपशमनाचे उपाय अमला
आणलेले असतील.
• बंदर बांधकामाशी संबंिधत सवर् ठेकेदारांनी संद�भत राष्�ीय ध्वनी मानकांचे पालन केलेच पाि.
• बांधकाम वेळाप�क आिण कामाब�ल आजूबाजूच्या पिरसारामध्ये राहाणाय�ऊ लोकांना कळवल
पािहजे.
• आवश्यक असेल तेव्हा सवर् उपकरणां सायलेन्स, मफलर , आवाज िवरोधक लायिंनग अथवा
िशल्ड बसवण्यातयेत.
• कुठलेही पायिंलग काम सु� होण्याआधीठेकेदार सवर् गिणती िहशोब सादर कर
, ज्यामध्य
सुयोग्य मानकांचे उल्लंघन होणार ना.
• वाहने आिण जनरेटर यांची िनयिमत देखरेख आिण िनगराणी राखली जाईल , जेणेक�न कुठलाही
नकोसा आवाज अथवा कंपने टाळता येतील.
• अवजड मिशनरी आिण जनरेटर केवळ िदवसा वापरले जातील.
• बांधकामादरम्यान ध्वनीदेखरेख कायर्�म राबिवण्यात .
• 15 वष�हू न अिधक जुनी वाहने बांधकाम चालू असताना वापरायला परवानगी िदली जाणार नाही.

5.10.2 बं दराच्या कामकाजामुळे होणारे पिरणाम
बंदराचे कामकाज चालू झाल्यानंतर होणारे पिरणाम हे मुख्यत्वे क�न बंदराच्या वहातुक वरील जसे
जहाजामध्ये माल चढवण/उतरवणे , माल हाताळणी आिण वाहनांच्या येण्या जाण्याने वाढले
रस्त्यावरची वदर्ळतसेच जहाज तोडणीच्या कामकाजाची वहातुक . बंदरावरील कामकाजामुळे
व वहातुकीमुळे पाण्याखाली होणारे ध्वनी �दुषण धोकादायक नस.
5.10.3 जहाज तोडणी आिण दु�स्ती कामकाजाचे पिरणा.
अभ्यासक्षे�ामधील सध्याचा ध्वनी स्तर हा िदवसाच्या 53.6 to 40.3 dB (A) इतका आहे.
(संदभ�साठी �करण 4 मधील टेबल 4.8 पहा) �क्षे�ावर ध्वनी �दुषण करणारी मुख्य बाब म्
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िडझेलवर चालणारी मटेरीअल हँडिंलग मिशनर , धातुचे मोठे तुकडे हाताळणी , कापणे आिण मोडणे
आिण िमळवलेले सािहत्य घेऊन जाणारे �क ही असती.
�कल्प काय��न्वत झाल्यानंतर आवाजाचा स्तर वाढण्याची अपेक. �स्तािवत जहाज तोडणी आिण
दु�स्ती कामामध्ये आवाजाचे वैय�क्तक �सरण 90 dB (A) पेक्षा कमी अस. ध्वनी �दुषण कमी
करण्यासाठी खालील उपाय िदलेले आहे.
उपशमन उपाय

•

बांधकामादरम्यान िनम�ण होणारा आवाज हा तात्पुरता असेल आिण बांधकाम पूणर् झाल्यानंतर
थांबेल. तरीही , �कल्पस्थानी सुयोग्य मिशनरी वाप�न आिण इतर सवर् खबरदारी घेऊन ध
�दूषण िनयंि�त करण्याचा �यत्न अस. ध्विन िनयं�ण करण्यासाठी िडझेल जनरेटर ह MPCB
च्या मान्यतेनुसार आिण व्यव�स्थतरीत्या सायलेंसर लाउन वापरण्य.

•

वाहने आिण जनरेटर यांची िनयिमत देखरेख आिण िनगराणी राखली जाईल , जेणेक�न कुठलाही
वाढीव आवाज अथवा कंपने टाळता येतील.

•

आवाजी वातावरणामध्ये काम करणाय�◌ा कमर्चाय�नना कानामध्ये /बोळे घालायला िदले
जातील जेणेक�न आवाजाचा त्यांच्यावर काही िवपरीत आघात होऊ न.

•

बंदराच्या कामकाजादरम्य , िनयिमत ध्वनी पातळी देखरेखीसाठी कायर्�म
त्याची अंमलबजावणी करण्यातये.

•

िजथे आवश्यक असेल ितथ , ध्विन उत्सजर्ने कमी करण्यासाठी आिण िनयंि�त करण्या
वेगवेगळी तं�े वापरण्यात येतील ज्यामध्ये साऊंड बॅरीअसर् स्थािपत करणे समािवष्.

5.11

सामािाक हरावरतब असरिवेयक पिरणाम /

आखण्यातयेऊ

घाह

5.11.1 यांाकामाचक वक्त
�कलपकत� याााकामासािी बागणार कामगार सािनकामाून िनवडतीब ाया दार सािनकाना रोजगार
िमळब. याारीज सािनकाना बहान का�ाअ व ापका�ाअ, याााकाम सािहकयाचा पुरविा, �कलप सानी
ाा पदास्ची सवा अचा सााी िमळतीब. याााकामच वळी दुययम सहाययभुत कामाकाजातून रोजगार
िन�मती होाब.
5.11.2 कायरकाबतन वक्त
याााकाम वळ�माण कायरकाबीन कबबा दाीब कुचब, अारकुचब व अकुचब वग्तीब मोिया
रोजगार सााी बाभतीब. हयामाून
�सक सााी व हया भागातीब जीवनचैबी ााचावब. � तुत
�कलप चाबिववयासािी 100 त 125 जणााची गरज असून यहुतााची सािनकाना रोजगार बाभब. अचा
�कार � तुत �कलप हा सामािजक तरावर असर िवषयक बाभदायक िरब. सअ रोजगाराारीज
अ�कयक रोजगार व यवसाय िवकास यामाून � तुत �कलप पिरसराबा
�सकदषशा बाभदायक
िरब.
�कयक व अ�कयक रोजगारामुळ
�सक सााी व � सती वाआीबा बागब व पिरसरातीब
जीवनमान ााचावब.
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5.12 वािहूक � सहत व वदर्
िवकास साना बगतचया मुखय र ता दहणज तवसाळ- यबोबी राायमागर 105 होय. हा �कलप
सानापासून 42 िकबोिमअर अातरावर मुाया-गोवा राष्ीय महामाग्बा िमळतो. पोच र कयाासह जोड
र कयााची सिव तर मािहती �करण 2 मधय 2.5.1 िवभागात िदबबी ह.
5.12.1 यांाकामाचया वक्त
याााकामाचया वळी दगड माती वाहणा-या ्कसची वाहतूक वाआबबी असब.
याााकामासािी
वापरावयाचया वाहनाासािी पाक�गची सोय असब िण पािक�गसािी पुरची जागा पुरवून घात कमी
कबा जााब.
5.12.2 कायरकाबतन वक्त
काताळ गावाचजारी तवसाळ- यबोबी रााय मागर 105 वर वाहतुकीच सव�कण करवयात
ब.
राायमागर 105 वरीब ताची वाहतुक � सती व � तुत िवकासामुळ होणारा वाहतुकीवरीब घात
अअयासवयासािी ह वाहतुक सव�कण करवयात
ब.
ताची � सती
िण िवकासामुळ होणारा
वाहतुकीवरीब घात अचा दोन गोषअी हया अअयासामधय घवयात लया. सधयाचया वाहतुक �वाह
िण र कयाची िचलबक कमता अजमाववयासािी 12 तास सव�कण करवयात ब. � तािवत माब
वाहतुकीची कमता ही 2 बाा अन �ितवषर ह. तसािप पावसाळा वगळून वषरभरात 8 मिहन काम
चाबब. �कयकी 10 त 15 अन कमतची �िमिदन 75 त 100 ्कस (अवजड वहान) ची वाहतूक हया
र कयावर अपकीत ह.
�कलपावर माब वाहतूकीयरोयर जहाज तोडणी कामकाज दाीब चाबब. � तािवत जहाज तोडणी
कामात 200 अन कमतची 10 त 15 जहाज व याज�स तोडवयात यतीब. तसािप ह काम वषरभरात 10
मिहन चाबब. �कयकी 10 त 15 अन कमतचया �ितिदनी 20 त 25 अवजड वाहन ्कसचया रहदारीची
हया र कयावर अपका ह.
माब वाहतुक
िण जहाज तोडणी दो्ही कामकाजाचा िवचार करता �ितिदन एकूण 100 त 125
्कसची वाआबबी वाहतुक असब.
ताचया सवा पातळीचया िवचार करता राायमागर 105
हत.
5.12.2.1 कायरपमदहत
हया अअयासाच दोन �तुा भाग हत.
•
ताची वाहतूक � सती अजमावण
• � तािवत िवकासामुळ वाहतूकीवरीब

िण जोड र ता ही वाहतुक हाताळवयास पुरस

घात

5.12.2.2.
हाचत वािहूक रिदारत
तवसाळ- यबोबी रााय मागर 105 वरीब
ताची वाहतूक � सती िमळिववयासािी वगरवारी नुसार
सधयाच वाहतुक घनता मापन िवचारात घवयात ब.
अयब 5.3 मधय वगरवारीनुसार गद�चया वळतीब वाहतूक घनता मापन दवयात ब ह.
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टकयब 5.3 वे�कृह रिदारत वािहूक घनहा मापन

पासून

पय�त

PCU Factor

8:00
9:00

4
चाकी

िरका

2
चाकी

1

0.75

5
5
3

10
12
8

9:00
10:00

4
5

13:00
14:00

14:00
15:00

4
4

17:00
18:00
19:00

18:00
19:00
20:00

10:00
11:00
12:00

15:00
16:00

एकुण

11:00
12:00
13:00

16:00
17:00

12
16

तासातीब
PCU

26
27

3
4

91
90

67
69

20
18

1
2

तर
वहान

सायकब

0.5

3

1.5

3

4.5

0.4

36
32
28

0
0
1

12
8
9

1
0
1

0
0
0

25
24
22

1
0

1
4

0
0

16
14

0

272

36
28

24
24

3
5
6

12
14
12

32
36
32

52

128

8
10

तासातीब
वहान

यस

अवजड
वहान

8
6

3
5

तर
जड
वहान

हबकी
यापारी वहान

20
26

354

1
0

0
1

9
10

6
4

0
1
0

6
8
10

5

87

वदरळीची
वळ

साधयाकाळची
वळ
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0
0

0
0
1
0
0
0
1
4

0
0

0
0

0
0
0

22
26
32

3

3
2
1

92
83
73

1
2

51
61

71
58
54

63
59

44
47

1
2
2

76
92
95

49
65
68

24

926

669

Veh/Hr

PCU/Hr

92

71

95

68

36
43
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टकयब 5.4 वािहूक घनहा मापन घटक
वहानााच �कार
�वासी कार
िरका
दुचाकी
सायकब
हबकी यापारी वहान
्क ककवा यस

Equivalent PCU Factor
1.0
0.75
0.5
0.4
1.5
3
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टकयब 5.5 वािहूक घनहा मापनाहतब ाा ह वदर्तचा काबावात

र कयाचक नाव

V/C Ratio Level of
पिरमाण
�महा
विाहूक हकहा
(Congestion Service
(PCU's/Hr) (PCU's/Hr)
Index)
(LOS)

समयाचत वािहूक
� सहत
(सन 2017)

रारातय
संभावय वािहूक
मिामाेर 105
� सहत
हवसा् (सन 2022)
यब बत
संभावय वािहूक
� सहत
( सन 2027)
Level of
Service
A
B
C

D
E
F

128

1200

0.11

A

509

1200

0.42

B

585

1200

0.49

C

General Operating Conditions
Free flow (traffic flows at or above speed limit and
motorists have complete mobility between lanes)
Reasonable flow (slightly more congested, with some
manoeuvrability)

Stable flow (more congested than B, loads close to capacity)
Approaching unstable flow (speeds are some-what
reduced, example: busy corridor during middle of a
weekday, or a functional urban highway during rush hour)
Unstable flow (flow becomes irregular, speed varies widely
and rarely reaches speed limit)
Forced or breakdown flow (a constant traffic jam)

Range of
V/C
<0.30

0.3 – 0.47

0.48 – 0.68
0.69 – 0.88
0.88 – 1.00
> 1.00

5.12.2.3 वािहूक वयव सापन िनय ान
• िकत �दुषण िनया�ण �माणप� ाारक वाहनाना परवानगी राहीब.
• यणा-या व जाणा-या वाहनाावरीब िनया�णासािी यादर �चसनाकडून कमरचारी नमवयात यतीब.
• कामकाजाचया वळत वाहतूकीसािी कड दाािववयाचया कमरचा-यााचा योगय िरतीन वापर होाब.
ाक पा�के सुिवाा
याडरमधय रहदारीची गद� अाळवयासािी भागार सामान व माबवाहतूकीचया वाहनाना सुबभ �वचसािी
्क पा�कग सुिवाा िदबी जााब.
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5.13 िकनारप�ी मधील झालेल्या बदलामुळे होणारे पिरणाम
िकनारप�ीमधील बदलांचे मोजमाप हे जुने नकाशे आिण अचूक सव�क्षणावर आधािरत चाटर् यांची तुल
क�न काढण्यात आले आह. सागरी िकनाय� चे मोजमाप करण्यासाठी रीमोट से�न्सग आि
GIS
तं�ाचा पिरणामकारक वापर करण्यात आलेला आह. वग
े वग
े ळे मागर्(उप�हीय छायािच�े
, गूगल
इमज
े ेस, एक िमतीय आिण ि�िमतीय सां�ख्यकी मॉडेल्स आिण सव� ऑफ इंिडयाचे नका)
िकनारप�ीवरील सागरी िकनाय�आच्या बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरण्यांत.
सॅटेलाईट�ारे उपलब्ध िच� आिण सव� ऑफ इंिडया कडून( GIS) िजओ�ाफीक इन्फॉम�शन िसस्टीम�ार
उपलब्ध नकाशे यांचे माफर्त िकनारप�ी बदलािवषयी मािहतीघेण्यात .
या अभ्यासासाठी घेतलेले नकाशी हे 1:50000 या �माणामध्ये असून पुढील काम हे सव्ह� ऑ
इंिडयाच्या1:2000 या �माणावर हवाई छायािच�ण प�तीने करण्यात आले आह.
यासाठी 1972 ते 2010 यादरम्यान िकनारप�ीच्या �स्थतीजन्य बंदरांचा अभ्यास करण्यासाठी ही म
वापरली होती.
िविवध कालावधीतील छायािच�ांच्या आधारे िकनारप�ीमधील संख्यात्मक बदलाचे मोजमाप ध(-)
आिण पडलेली भर (+) अशा �कारे ठरिवण्यात आल.
1972 ची सव� ऑफ इंिडयाची टोपोशीट ही महाराष्� राज्याची संदभर्  आधाररेखा म्हणून वापरण
आली आहे .
सवर् बंदर , हाबर्, खा�ा इत्यािंदचे िडिजटलायझेशन करण्यातआले.
िकनाय� चे व्हेक्टर नकाशे वाप�न त्या�ारे िकनारप�ीच्या पातळीवरील फेरबदल आिण िकनारप�ीव
इतर बदल नोंदण्यात आ.
अभ्यासाचा हेतू खालील मुद्�ांकिरता हो:

•
•

िकनारप�ीवरच्या अशा जागा िन�श्चत करणे िजथे मो�ा �माणावर धूप होत आ.

•
•
•

राष्�ाच्या िकनारप�ीवरील धुप आिण भरावाचे मोजमाप करण

िकनाय�टची धूप झाल्याने गंभीर समस्या िनम�ण झालेल्या िकनारप�ीची नोंद घेउनतेथे सं
उपाय योजणे.
भिवष्यात िकनारप�ीतील संभाव्य बदल समजूनघे.
पुढील धूप थांबवण्याकिरता

आवश्यक ती उपाययोजना करण
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टकयब 5.6 मध्ये दाखवल्या�माणे महाराष्�ाच्या िकनारप�ीवरील ऐितहािसक शोरल
िमळवण्यासाठी पाच िविवध मािहती स्�ोत वापरण्यात .
टेबल 5-6 शोरलाईनच्या अभ्यासासाठी वापरलेला मािहती स्�
जागेिवषयक पृथकरण
मािहती �ोत
तारीख
रीझॉल्युश (m)
SOI Topo-sheet
26 जानवारी
LANDSAT 1-5 MSS 56±28
11 ऑकअोयर
25 ऑकअोयर
LANDSAT 4-5 TM
30±15
4 नो हकयर
25 ऑकअोयर
LANDSAT 4-5 TM
30±15
14 नो हकयर
1 जानवारी
LANDSAT 4-5 TM
30±15
7 िडसकयर

वषर ्
1972
1972
1990
2000
2006

IRS P6 LISS III

23.5±12

3 जाने वारी ते 3 माचर ्

2010

IRS P6 LISS IV -MX

5.8±2.9

5 जाने वारी ते 12 मे

2010

िनष्कषर् आिण च:
दोन्ही बाजूकडील सुमारे 2 िकमी सागरी िकनारा बदलाचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते
,
2005-2010 मध्ये िकनारा बदल कमी जास्त �माणात दाखवला आहे तथा
, �स्तािवत बंदरांच्य
िवभागात िकनारप�ीमध्ये कसलाही बदल िदसून आला नाह.
महाराष्� राज्याच्या िकनारप�ीबद्द्ल अहवालानुसार रत्नािगरी िजल्�ातील िनयोिजत �कल्
िकनारप�ी खडकाळ स्व�पाची असून टेबल . 5.5 आिण आकृ ती 5.1 मध्ये दशर्िवण्यात आली.
टेबल 5-7
अनु�मां
क
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

रत्नािगरीच्या सागरी िक-याची सां�ख्यकी मािहती
िवस्ता
िकनाय� ची
िकनारप�ीची वगर्वार
(km)
टक्केवार
मोठी धुपीचा भाग
1.4
0.62
मध्यम धुपीचा भाग
13.78
6.06
कमी धुपीचा भाग
42.69
18.76
कृ ि�म िकनारा
1.14
0.5
�स्थर िकनार
17.43
7.66
मो�ा भरावाचा भाग
0.2
0.09
मध्यम भरावाचा भाग
1.82
0.8
कमी भरावाचा भाग
8.5
3.74
खडकाळ भाग
140.58
61.78
िजल्�ाची िकनारा लांब
227.55
100
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संकिलत (%)
25.43
0.5
7.66
4.62
61.78
100
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∗

स्�ोत : महाराष्�ाच्या िकनारा बदलाचा राष्�ीय अह.
िन�मती : अन्ना युिनव्ह�स, NSC M , SIC O M & M oE F

आकृ ती 5-1 रत्नािगरी सागरी िकन-याची मािहती
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ायेस िासतहतब युनायटकस सॉकयासर यंदर �कलप

*Source: National Assessment of shoreline change “Maharashtra Coast” by Anna
University, NCSCM, SICOM& MoEF
5.14 यांाकामाहतब देसमाहत वयव सापनाचक िनय ान
याााकामातीब अाकावू दगडमाती मोिया
यव सापनात महकवाचा िरतो.

कारमानाची व वजनदार असत

िण कयाचा िरवापर हा

याााकामाच वळी याााकामातीब अाकावू दगड माती ही सााारण: 20 घनमीअर असब. याााकामातीब
अाकावू दगडमाती िकनायीर िनययमन क�ायाहर भरावासािी व सपाअीकरणासािी वापरबी जााब.
याााकामाच वळी हया दार रोगयाबा ाोका साभवत नाही. �कलप सानावर याााकामातीब कमरचायााची िनयिमत रोगय तपासणी करवयात याब. �कयक कामगाराबा वैय�कतक सुरका साान दवयात
यतीब. कामगाराना िनयिमतपण रोगय अिण सुरका िवषयी �िचकण िदबी जातीब.
याााकामाच वळी माब काआण, कापण, भराव व सपाअीकरण अस कामकाज चाबब. सपाअीकरण,
ाकानन
िण
ववयक िरलयास असबबी ाड काआण अचा �कारचया याााकाम वळीचया
कामकाजामुळ तसीब माती यािात होत. याााकाम क�ातीब पषिभागाचया मातीचा -हास
िण
िसमकअ, वाळू . याााकाम सािहकयाची पिरसरातीब गावामाीब भसळ ह
हत. ा्हाळयात
िण
जोरदार पावसान पावसाळयात हा �ास जा त जाणवतो. तसािप ह अलपकाबीन असून याााकाम
क�ापुरतच मय्िदत ह.
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�करण 6 पय�वरण देखरेख कायर ्�म
�स्तािवत �कल्पाचे स्थान हे िंजदाल 1200 मेगाव ॅटचा औ�ष्णक ऊज� �कल्प आिण स्थाि
मच्छीमारी बंदर निजक असल्याने या भागामधील पय�वरणाचीदेखरेख अितशय मह�वाचे ठर. यासाठी
या पय�वरण आघात अहवाल देखील uसवर् �कारच्या �दूषणाब�ल शून्य सिहष्णुता◌ा िशफारस
आहे . बंदर, ऊज� �कल्, आिण स्थािनक मच्छीमारी हाबर्र अशा गोष्टी एकि�तपणे चालण्यासाठी
व्यवस्थापनाकडून अिधकािधक कल्पक आिण पय�-सुसंगत प�ती राबवल्या जाती.
�कल्पाच्या बांधकाम आिण नंतरच्या कामकाजामध्ये पय�वरण देखरेख कायर्�म हा पय
व्यवस्थापनामधील अितशय मह�वाचा घटक आ. म्हणून सवर् पातळीवरच्या संघटनात्मकक्षमत
पय�वरण िवषयक उपाय
् ांब�ल जागत
ृ ी िनम�ण करणे आवश्यक आह.
6.1 देखरेख आिण अहवाल सादरीकरण
बांधकाम आिण कामकाजाच्या दरम्यान उपशमनाचे उपाय अमलात आणलेले आहेत आिण उि�ष्टे प
पाडली जात आहे त याची खा�ी केली जाईल. जर उपशमन उपाय अपुरे पडत असतील अथवा पिरणाम
कमी दशर्िवले जात असतील त , आिण �कल्पामध्ये परवा , राष्�ीय मानके आिण मागर्दशर्क त�
दुलर्क्ष होतअसेल तर कठोर उपाय अमलात आणण्यात य.
6.1.1 बांधकाम टप्प्यादरम्यान देखरेख योजन
देखरेखीच्या दृष्टीने पाह , पाणी , हवा , ध्वन , मदृ ा , समु�तळ , वनस्पती आिण �ाण , तरं गते सू�म
जीवाणू, समु�ाच्या तळाशी असलेल्या वनस्पती आिण जीवाणू आिण व्यावसाियक आरोग्य हे मह�
घटक असतील. देखरेख िनयोजनामधील �स्तािवत नमुने घेणे आिण िवश्लेषणहे �कल्पकत्य�क
केले जाईल.
या देखरेख �ि�येमध्ये िकनारी खाडीप� , जमीनीच्या पृष्ठभागावरचे पा , भूजल , सांडपाणी , �दूषके
(जर काही असतील तर) , पावसाचे पाणी इत्यािद पाण्याच्या िठकाणांची देखरेख करणेतसेच
जलवािहन्यांमध्ये सकारात्मक सुधारणा असणे हा अितशय मह�वाचा मु�ाअ. त्यानंतर घन कचरा
व्यवस्थापन म्हणून कचरा व्यवस्थापन िनयोजनबध्द असेल व खाडीतील पाण्याचे �दुषण श
असेल.
देखरेख आिण िवश्लेषण हे भारतसरका , MoEF यांनी सुचवलेल्या मागर्दशर्क त�वांनुसार करण्
येईल. MoEF, भारत सरकार अथवा
National Accreditation Board for Testing and
Calibration Laboratories (NABL) भारत सरकार यांच्याकडून मान्यता�ाप्त असलेल
�योगशाळांनाच केवळ या देखरेख िनयोजनामध्ये अंमलबजावणीसाठी नेमण्यातये.
6.1.2 कामकाजाच्या टप्प्यादरम्यान देखर
बंदराचे कामकाज चालू झाल्यानंतर जरी उप�म अन्यठेकेदाराकडे िदलेला असला तिरही �कल
उप�मांवर देखरेख ठेवण्यासाठी �कल्पकत� जबाबदार आ. �कल्पकत
, �कल्पाच्या िविव
घटकांसाठी (बंदर , जहाज दु�स्त , जहाज तोडणी , रस्तेवाहतू , साठवणूक इत्यािदसाठ) स्वतं�
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कायर्�णाली िवकिसत करे. �कल्प इमारतीमध्ये पय�वरण व्यवस्थापनेची अंमलबजावणी ही म
जबाबदारी असेल आिण त्याचे अहवाल िनयिमत तयार केले जाती.
6.2 अहवाल सादरीकरण
6.2.1 अनुपालन अहवाल
पय�वरण देखरेख कायर्�माचा एक भाग म्हण , खालील अनुपालन हे MPCB आिण MoEF च्या
िवभागीय काय�लयाला िदले जातील.
पय�वरण परवान्याच्या आधी मान्य केलेल्या अटी आिण शत� संदभ�मधील सहामाही अनुप
अहवाल
दरवष� MPCB ला देण्यात येणारे पय�वरण िवधान(Statement)
घातक कचरा िनयामन 2016 �माणे फॉमर्3 नुसार नोंदी ठेवण्याचे �ा�
1989 च्या िनयमनानुसार मह�वाच्या अपघातांची नोंद व अिधसूचना ठेवण्याचे �
6.3 �कल्पस्थानावरील सराव चाचण्यांची आवश् (Mock Drills)
�कल्पस्थानी सराव चाचण्( Mock Drills) या अत्यंत मह�वाच्या आहेत कारण त्यामु
कमर्चाय�नना सुरक्षा �ि�या आिण दुघर्टनेच्या वेळी कशाप�तीने वागावे याब�ल जाग�कता ि
होते. ठरािवक कालावधीनं तर सराव चाचण्या घेत रािहल्याने तयारी होत राहते आिण पय�व/दुघर्टना
व्यवस्थापन िनयोजनाची व्यवहायर्ता तपासली.
खालील कारणांसाठी सराव चाचण्य (Mock Drills) ची मदत होते:
• पय�वरण/दुघर्टना व्यवस्थापन िनयोजनाची उज/सुधारणा करणे
• जबाबदार अिधकारी अनपेिक्षत घटनेसाठी �िशिक्षत आहेत की नाहीत हे तपा
• बंदर पिरसरामध्ये आपत्कालीन उपकरणांचीदेखरेखकेली आहे की नाहीते तपासण
सराव चाचण्या( Mock Drills) मध्ये अ�ग्नशमन  , पोिलस , नगर पिरषद ,हॉ�स्पटल आिण
आपत्कालीन मदत देण्यासाठी बंधनकारक असलेले इतरडेपाटर्/एजन्सी यांनादेखील सािमल केले
पािहजे. सराव चाचणीचा िनकाल व्यव�स्थत नोंदवून ठेवणे अितशय आवश्यक आहे कारण त्या
सध्या असलेले िनयोजन अिधकािधक पिरणामकारक करण्यासाठी सुधारताये.
6.4 पय�वरण व्यवस्थापनासाठी अथर्संकल्पाचा अंद
पय�वरण व्यवस्थापनासाठी अथर्संकल्पाचा अंदाज हा �स्तािवत बंदराच्या बांधकाम टप्प्यामध्ये
12.75 लाख इतका असेल. कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये वा�षक अथर्संकल्पाचा अंदाज �ि 55
लाख (Capital Cost) आिण िनगराणी खचर ् 28.75 लाख असेल. पय�वरण व्यवस्थापनाच्या बं
आिण जिमनीवरील इतर सवर् पायाभूत सुिवधांचे िवस्तृत िववरण स्वतं�पणे टे 6-1 मध्ये देण्या
आलेले आहे.
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6.4.1 पय�वरण अथर ्संकल्प
साधारणपणे दरवष� 15 लाख �पये हे पय�वरण देखरेख कायर्�माच्या सवर् पय�वरण व्यवस्थापन
आवश्यकता पूणर् करण्यासाठी राखून ठेवलेलेआ.

•
•
•
•
•
•

बांधकाम आिण कामकाज या ट्प्प्यांमध्ये पय�(जमीन आिण समु�) देखरेख
सांडपाण्याची व्यवस्
पाणी आिण घाण पाण्याचे व्यवस्थ
घन कच-याचे व्यवस्थाप
पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थ
वृक्ष लागवडीचे िनयो
टेबल 6-1 पय�वरण व्यवस्था- बांधकाम टप्प्यामधील काताळे बं , रस्ते जोडणी
पूरक व्यवस्थेसाठी भांडवली ख
अनु �.

आिण

कॅ िपटल कॉस्
(लाख )

हे तू

1

तेल गळतीमधून सागरी जीवांचे रक्षण करण

4.0

2

घन कचरा व्यवस्थापन व व्यवस्था देखरेख उ

1.5

3

�कल्पस्थानावरील संडास व सॅिनटे

4

धूळीसाठी पाण्याचे स्�

5

कमर्चाय�नसाठी सुरक्षा उपकर(हेल्मे
बेल्ट, हातमोजे इत्याि).

0.75
0.5
, सेफ्टी शू , सफ्टी

1.5

हवचे ्या दज�ची देखरेख
िविवध जलवािहन्यांमध्ये पाण्याच्या गुणव�ेची देख
6

संवेदनशील िठकाणी ध्विन देखरेख

3

संवेदनशील िठकाणी मृदेच्या गुणव�ेची देखरे
सागरी पाण्याचा दज�

आिण समु� तळ

आिण सागरी वनस्प
Total
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टेबल 6-2 पय�वरण व्यवस्थाप- कामकाजाच्या टप्प्यादरम्यान  , रस्ते
व्यवस्थेसाठी िनगराणी ख
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कॅ िपटल कॉस्
(लाख)

O&M cost
(�ितवष�/लाख)

घन कचरा व्यवस्थापनासाठी िनगराणी ख

10

10

2

पुणर् �क्षे� धूळ िवरिहत रा

10

2.5

3

हिरतप�ा िवकिसत करणे

3.5

0.5

4

रे न वॉटर हाव��स्टग

1.5

0.25

5

घाण पाणी �ि�या कें�ांची िनगराणी

20

0.6

6.

सुरका व

10

1.5

NABL मान्यता�ात
�योगशाळेकडू न िवश्लेषण
करण्यात येई.

8

55

28.75

अनु �.
1

हे तू

रोगय
पय�वरण देखरेख खचर

7

हवचे ्या दज�ची देखरेख

8

वग
े वग
े ळ्या जल वािहन्यांमध्ये पाण्याच्या दज�चीदे

9

संवेदनशील िठकाणी ध्विन देखरेख

10

संवेदनशील िठकाणी मृदेच्या दज�ची देखरेख

11

समु� पाण्याचा दज�

आिण समु� तळ

आिण समु�ी वनस्प
Total
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टेबल 6-3 कामकाजाच्या दरम्यान देखरेख कायर्
पय�वरणीय घटक

देखरेख करण्याच घटक

नमुन्याच िठकाणे

देखरेखीची
वारंवारता

नमुने आिण िवश्लेषणाच मानक प�ती

हवेचा दज�

PM10, PM2.5, SO2,
NOx, CO and VOCs

3

सहामाही

धुलीकण आदीचे अितसु�म नमुने. SO2,
NO2, CO आदींसाठी नमुने िवश्लेष
य�
ं णा

ध्विन ती�ता

िदवसा व रा�ीची

3

सहामाही

हातात घेऊन िफरता येण्यासारखे ध्वनी मा
दशर्क यं�

पाण्याचा दज

भौितक, रासायिनक व
जैिवक घटक

2

सहामाही

नेहमीच्या वापरातील �ॅब सॅम्पलर
िनयोिजत पध्द्

मृदेचा दज�

मातीचा पोत �कार

1

सहामाही

IS 2720 नुसार नमुने घेणे व िवश्लेष

समु�ी पाण्याचा दज�

भौितक, रासायिनक व
जैिवक घटक

3

सहामाही

तळाचे नमुने घेण्यासाठी िनशकीन सॅम्पल
आिण िवश्लेषणाच्या िनयिमत पध्

समु�तळाचा दज�

भौितक व रासायिनक

3

सहामाही (भरती व
ओहोटीचे वेळी)

पीटरसन्स �ॅब सॅम्पलर आिण िवश्लेषणाच
िनयिमत पध्दत
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�करण 7 अितिरक्त अभ्या
7.1 �ाथिमक जोखीम िवश्लेष
या िवभागामध्ये �स्तािवत �कल्पामधील स
, आग , अथवा घातक वस्तूंची गळती इत्याि
धोक्यांसंदभ�तील कृतींब�ल चच�केलेली आ. जोखीम िवश्लेषण( Risk Analysis) मध्ये अितशय
घातक गोष्टींचे िवश्लेषण केलेले असते ज्यामध्ये अशा घातकांची वगर्वारी आिण �माणवारी क
असते. RA मध्ये ठरािवक कालावधीसाठी त्या भौगोिलक भूभागामध्ये झालेल्या नुक , इजा आिण
आ�थक खचर ् यांचा लेखाजोखा मांडलेला असत.
जोखीम िवश्लेषण अभ्यासाचे �मुख हेतू खालील�माणे आह:
•
आपत्कालीन घटनांची व्याख्या आिणआलेख मां
•
घटनांवर िनयं�ण क�न त्या थांबवण
•
कमर्चारी आिण जवळपासच्या लोकांची सुरक्षा पु
•
मालम�ा आिण पय�वरणाची कमीतकमी हानी होऊ दे णे
•
सवर् कमर्चा , सवर्साधारण जनता आिण अिधकारी यांना मूल्यांकन केलेल् घातके/जोखी्म ,
पुरवलेली सुरक् , काही असल्यास अविशष्ट जोखमी आिण आपात्कालीन घटनांमध्ये
अिधकारी आिण एकमेकांना मदत करणा-या कें�ाना संभाव्य घातकांब�ल कळवण
•
आपत्कालीन घटना घडल्यास त्याच्या 
, उपकरणे इत्यािद सुरिक्षत ठेवणे आ
कारणांसंदभ�त शोध घेऊन परत तशी घटना घडू नये म्हणून �ितबंधात्मक उपाय शोध.
बंदरामध्ये खिनजे ORES, कोळसा , खते यांची मालवाहतूक हाताळणी त्याचबरोबर जहाज दु�स्त
आिण जहाज तोडणी सुिवधा असतील. या �स्तािवत �कल्पामध्ये खालील जोखमी घडू शक:
•
आग आिण स्फोटाची जोखीम
•
क्षिणक उत्स
•
तेल/घातक सािहत्याची गळती आिण पसरण
•
अवजड उपकरणांच्या वापरासंदभ�मधली जोखी.
•
तरागकया सुकया गोदीवर जहाज चआवताना व ातरताना यणार अपयच
•
नै स�गक संकटे
जोखमींचे िवश्लेषणामध्ये घातके ओळखून त्यांची वगर्वारी करणे आिण न , इजा आिण आ�थक
खचर ् यांचा लेखाजोखा मांडणे याचा समावेश होत. �स्तािवत �कल्पाच्या िठकाणी आिण आजूबाजू
असलेल्या �कल्पाचे तपशील आिण पय�वरण �स्थतीची आधाररेखा यावर आधािरत संभाव्य जोखम
मािहती त्यांच्या संभाव्य उ/उप�मांसोबत िदलेली आहे.
7.2 नै स�गक संकटे / उत्पात
िनवडलेल्या �क्षे�ावर खालील नैस�गक घटनांचा पिरणाम होऊ श:
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7.2.1 पूर
रत्नािगरी िजल्�ामध्ये पावसाचे सरासरी �म
2,874.9 िम.िम. आहे . या भागामध्ये नैऋत्
पावसामुळे पूर येऊ शकतो कारण शास्�ी नदी प�श्चम घाटामधील पाणी िकनाय�भकडेघेऊनये.
�कल्पावर फ्लॅश फ्लडचा देखील आघात होऊ श. क्षे�ात स्थािनक भागामध्ये कमीवेळेमध्ये
ती�तेने पाऊस पडतो आिण त्याचसोबत जेव्हा भरती असतेतेव्हा फ्लॅश फ्लड. या भागामधली
बहु तांश पूर समस्या ही खराब अथवा तुंबलेल्या िनचरा पध्दतीमुळे. अशा घटनांवर मात
करण्यासाठी बंदर अिधकाय�ि◌कडून खालील खबरदारीचे उपाय िवचाराधीन घेण्यातयेत:
•
पाण्याचा िनचरा होण्यासाठी तुंबलेली गटारे मोकळी करण्यासाठी �ेनेज �
•
पूराच्या माग�चे िवश्लेषण कर
•
पाण्याचा िनचरा होण्यासाठी वॉटर पंिंपगस्टेशन्स
•
सावधिगरीची सूचना दे णारी �णाली बसवणे (अलामर, दक
ृ -�ाव्य सावर्जिनक �णा)
•
राज्य आिण िजल्हा पातळीवरील आप�ी व्यवस्थापन अिधकाय�कसोबत समन्वय
7.2.2 च�ीवादळ आिण वावटळ
जयगडचा िकनारा हा च�ीवादळांब�ल संवेदनशील असून
, अरबी समु�ामध्ये िनम�ण झालेल्य
च�ीवादळामुळे इथे सोसा�ाचे वारे येऊ शकतात. खालील उप�म यासाठी हाती घे तले जातील:
• बंदर सुिवधा जसे की , इमारती, संदेशवहन यं�णा , गोदामे इत्यािंदची अिभयांि�की रचना ही इमार
आिण सुिवधांच्या राष्�ीय पातळीवरील क/मानके यांवर आधािरत असेल.
• राज्य आिण िजल्हा पातळीवरील आप�ी व्यवस्थापन अिधकाय�कसोबत समन्वय
7.2.3 िकनारी संकटे
िकनारी संकटे जसे की , धूप , वादळी लाटा , भरतीच्या लाटा इत्यािद स्थािनक ज , मालम�ा आिण
पय�वरणाचे नुकसान करण्यास समथर् असत.
खालील उप�म यासाठी हाती घे तले जातील:
• िकनारप�ीची अत्यंत कडक देखरेख करण्याचा कायर्�म हाती घेतला ज
• आवश्यकता भासल्यास िकनारप�ी सुरक्षा व्यवस्थापन करण्य.
• राज्य आिण िजल्हा पातळीवरील आप�ी व्यवस्थापन अिधकाय�यसोबत समन्वय
7.2.4 भूकंप
IS: 1893, Part-I, 2002 नुसार भारताच्या भूकंप�वण  भागांच्या नकाशानुसार �कल्पाचा भाग
ZONE III(मध्यम ते कमी जोखीम िवभा) यामध्ये येत.
7.3 मानव िन�मत घटना
�कल्पाच्या िठकाणी आिण त्याच्या आजूबाजूच्या पिरसरामध्ये मानव िन�मत घटना जसे/स्फो,
जहाजांची टक्क , घातक सािहत्याची गळती इत्यािंद जोखमींचापुरेसा िवचार क�न त्यांचेिवश
करण्यात आले आह.
7.3.1 जहाजांचा अपघात/टक्कर
जहाज ओढू न आणत असताना BERTHING करत असताना नै स�गक उत्पातामुळे अथवा पायलिंट
चुकांमळ
ु े जहाजाचा अपघात होण्याची लहानशी शक्यता अस. अशावेळी जहाज कदािचत बुडू/मोडू
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शकते आिण अपघाती तेल गळती ही बंदराच्या खोय�ि◌मध्ये अथवा पिरसरामध्ये होऊ श. जहाजांचे
अपघात/टक्कर खालील उपाय अमलात आणून टाळता येत:
• बंदर िवभागातील जहाजांच्या पिरवहना दरम्यान जहाजाची हालच , स्था, वेळ आिण पध्दत यांचे
िनय�
ं ण, िदशा दाखवणे आिण व्यवस्थापन कर.
• सुरिक्षत आिण नौकानयनास सुयोग्य अशी मा�ग(
Channel) राखणे आिण जहाजांच्या
हालचालीवर िनयं�ण
• खराब झालेली जहाजे काढू न टाकणे जेणेक�न समु�ी वाहतूकीला अडथळा िनम�ण होणार नाही.
7.3.2 क ्सा िाहा्णत वयव सापन िनय ान
कोळसा ह जिमनीमाून भुिमगत असवा ाघडया ाडया दार ाकानन कब पुरातन ाान ह. कोळसा
दहणज सहज ावबनचीब असा काळा गाळा भरीत दगड होय. हया मधय तर िनवडक मुब� यासह
मुखयकव कयर (काबनर ) कोळचामधय वजनान 50 अककपका अिाक व घनतन 70 अककपका अिाक
कयर
ह.
कोळचामधय कयाचया कणाामधय राहीबलया पावयामुळ बकिणक व�पात अनुषािगक
ओबावा असतो.
कोळचाच तापमान ह पिरसरातीब तापमानाचया वर वाआत. सााारण 66 त 149 िड�ी सलसीअस कया
दरदयान ावबनाची पूवर बकण दणारी ्ोअ परातू बकिणय अस कायरनडाय ऑकसा ड, हाय�ोजन अस
तुषार याहर पडताना िदसतात. सााारण 316 त 371 िड�ी सलसीअस तापमानात मोि दषय व�पातीब
कण याहर पडतात ाषणता वाआलयावर 399 त 425 िड�ी सलसीअसचया दरदयान ावबनास सुरवात
होत व वयम ावबन िण ावाबा िाळतात.
वया�रीत कोळसा ावबन �ितयााासािी िविवा गोषअी बकिणय िरतात कयातीब महकवाच दहणज
�कार, काबावाी, कोळचातीब घअक, साििववयाची व वापरावयाची पधदत अचा होत. ऑकसीजन
पुरवआा िरािवक तापमान िण अातगरत ओबावा यामुळ कोळसा वत:च पअ घतो. (जळतो)
हवत परसरबलया कोळचाच ावबन घडलयास िोअ होतो. �चिबत कोळसा हाताळणी पधदत या
ाोकयाचीत सायााीत रहात. कोळसा साियासािी पावयाच िवार पुरिवबब असतात कयामुळ ाुळचमन
व कोळसा साियाच वयम�िरत ावबन कमी होत. अगनी चमनासािी वापरवयात यणा-या सवर�
पावयाचा दाीब यस सारासार िवचार न करता वापर करण चकय नसत. कारण वािमधय �पाातर
ालयान वािचा िोअ होवयाची चकयता असत. सुरिकत अातराव�न काळजी पूवरक िवा-या दार
पावयाचा वापर योगय िरतो.
वरीब मािहती व�न कोळचाचया
गीयायत �योान
िण
पुवरिनयोजनातून कायरकम, सुरिकत व पूणर चमन िनदरचनास यत.
वयं�करतह क ्काचया
ेतचत कारणक
• ााबीब िदबब घअक ही मुळ कारण हत.
• पावयाचया वापरासािी िवबाय
• कोळसा हाताळणीच वळी कोळसा िदघर काळ तसाच राहीलयास (िदघर ाारणा) ाषणता वाआीची
चकयता असत
• जु्या कोळचावर निवन कोळचाचा सािा कबा असता कोळचाचया कणााचया
कारमानातीब
िवबगीकरण ह ाषणतच मुखय कारण िरत.
• अगनी चमन या�णतीब अपयच

203 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

कोळसा साियाचया गीची चकयता कमी करवयासािी काही ापाय योजब हत.
कोळसा हाताळणी क�ावर पावयाचा िवारा मारवयाची या�णा पुरवून कोळसा व ाुळीच एक�ीकरण
कब जााब. अगनीचमनासािी कोळचचया अॉकीयाडरवर अगनीचामक या�णा पुरिवबी जााब.
पावसाळयात कोळसा सािी क�ातीब वहाणार पाणी जमिववयासािी ाास वहन मागर कबब असतात.
ह पाणी � सरता ाडयामधय साििवब जात. जस हबकावणार कण साायिवब जातात व वरचा सर
पावसाळी पावयाचया वहनामधय सोडबा जातो. �करण 10 माीब िवभाग 10.6.4 मधय सिव तर
मािहती िदबबी ह.
सासवणुकतसासत िकिारस
• �सम बा �सम गबा िनयमानुसार कोळसा भरण साििवण व ातरिवण कामकाजान ाषणता
वाआ �ितयााीत हो न त त जागााची चकयता कमी होत.
• अगनीचमन ापकरणााची पहाणी, तपासणी व दाभाब ही पिरिचषिा �माण काअकोरपण कबी
जााब.

अनु
�.

टेबल 7-1 क्षिणक स्व�पाचे धूळीच्या माध्यमातून उत्सजर.
ऊत्सजर्नाचा �ोत

1

कोळसा वाहतूक

2

कोळश्याचा चढ उतार हाताळणी

3

कोळसा साठवणूक गोदामामधून
होणारे ऊत्सजर्न

�ितबंध आिण िनयं�णासाठी िवस्तृत िनयोजन
�कवर ताडप�ी घालून झाकण्यात येईल जेणेक�न
कोळशाचे कण हवेमध्ये पसरणार नाही आिण हवा
�दूषण होणार नाही.
सवर् हाताळणी आिण वाहतूक ही बेल्ट �ान्स
िसस्टीम अथवा कोळसा हाताळणी शूट्स माफर
करण्यात येई.
कोळसा गोदामामधील ऊत्सजर्नहे पाणी िंशपड
कमी करण्यात येई.
या �णालीच्या सुरिक्षत आिण िवश्वासू काय�स
केंि�त िनयं�ण कक्ष उपलब्ध क�न देण्यात ,
त्यामध्ये अत्याधुिनक माय�ो �ोसेसर आधाि
िनयं�ण �णाली बसवलेली असेल.
कोळसा हाताळणीसाठी MPCB ची मागर्दशर्
त�वे पाळण्यात येती.

7.3.3 ािााक सुकया े दतवर चआिवहाना िकवा े दतहून उहरिवहानाचत अपयकक :
जहाज दु� ती कामकाजात अनक वष्पासून नहमीची पधदती दहणज तरागकया सुकया गोदीचा वापर होय.
दु� त करावयाच जहाज ह गोदीचया पावयात तरागत असत. तरागती सुकी गोदी जहाजााचया दाभाबी
सािी “U” काराच एक जबयान असत. यामधय हालवजचया सहाययान पाणी भ�न युडिवब गलयान
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दु� तीच जहाज या गोदीवर यवुन तसच गोदीतून याहर जावू चकतात. गोदीमाीब पाणी पापा दार याहर
काआलयान ही गोदी पावयामधय वर यत व कयावरीब जहाज याहरीब पावयाचया वर ाचबब जात.
हयामुळ कामगाराना नहमी पावयाााबी असबलया जहाजाचया भागाची दु� ती व दाभाब करता यत.
जहाजाच सैयर व मजयूतीचा िवचार क�न गणीतीय �माण व िववबषणा दार कबबा जहाज सुकया
गोदीत यसिववयाचा रााडा ( बान ) िण काय््वयाची पधदत अचा दो्ही गोषअाकड समान बक
दण गरजच असलयाच पषअ होत.
ािााांचया सुकया े दतहतब अपयकांचक मुखय कारणक िाबतब �माणक
िकह.
• गोदीचया सवरसााारण कतीयाा कमतपका जहाजाच वजन अिाक असण.
• गोदीचया �माणीत �ती मीअर कमाब भारमानापका जहाजाचा �तीिमअर भार जा त असण.(अस
असलयास गोदीमधय घवयापूव� जहाजातीब वजन कमी करण)
• जहजाचया भारमानाच चुकीच मुलयमापन.
• सुकया गोदीमधय जहाजाच चुकीच भारमान. (कक�ीकत भार सुकया गोदीतीब जहाजामधय िवना
ाार बअकबलया भागात नसावा.)
• जहाजाचया सैयर िवषयक अवघड �सागाच वळी चुकीच िववबषण.
ािाा े दतह चआिवणयाचत हयारत :
ािाााचत माितहत
जहाजाची ााबीब माहीती िमळिवण ववयक ह.
• मुखय कार माप
• जहाज गोदीमधय घतानाचा जहाजाचा पुआीब व मागीब पावयाााबीब भाग (�ाफअ )
• जहाजाच वजन, गु�कवमधय िण तरागाचा मधय
• जहाजाचा कणा/ ड/पिाण व तळाचा कार
• अाकयाामाीब मोकळया जागााचा बाायी व �ादी
ह्ाचया स क्यांचत हपासणत :
जहाजाचा �ितिमअर बाायीचा भार दहणज जहाजाचया बाायी नुसार िवभागबब जहाजाच वजन ह तळाचया
िाकळयाावर ाारबब असत व त िोकळयााचया िनद�िचत कमतपका जा त असू नय.
े दतममयक
णहाना ािाााचक सैयर :
जहाज तरागकया गोदीमधय
णवयापूव� गोदीमाीब असबब तळाच िोकळ ह जहाजाच वजन
पबवयासािी तसच जहाज या िोकळयावर योगय �कार यसब अचा िरतीन िवबब असतात. जहाजाची
मागीब याजू तळाचया िोकळयावर यसताना गोदीतीब पाणी याहर अाकवयाचा वग कमी कबा जातो.
योअीचा मागचा भाग तळाचया िोकळयावर �ाम यसतो.
े दतहतब ािाााचक सान :
गोदीची सवर कमता यापणार जहाज असलयास गु�कवमधय गोदीचया दो्ही अोकाकडून समान अातरावर
िववयात यतो.

205 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

ह्ाचया व यााूचया स क्यांचत हपासणत :
गोदीमधय जहाज घवयापूव� �कयक वळी तळाचया व याजूचया िोकळयााचया डोकयावरती बाकडी
पषिभाग सु� सतीत असवयाची ाा�ी करवयात याब याजूचया िोकळयााची साखया योअीचया कारानुसा
िरिववयात यत.
े दत वचछ सकवणक :
गोदी मधय जहाजााचा मुकत �वच होवयासािी गोदी माीब परााज व माच . सामान याहर काआब जााब.
द रिंसाचत हयारत :
जहाज ओआवयासािी
िण यााावयासािी बागणा-या दोरााडाच
कारमान व चकती मानता ही
गोदीमधय यणा-या जहाजानु�प असत व ह दोरााड वरचया डकवर िवबब असतात. जहाज व गोदीची
तीब याजूची कभत यामाीब अातर मोजणयासािी दोन मापनासािीच यााय/ू कािया �कयकी वरचया
डकवर िवबब असतात.
ािाा े दतममयक घकहाना उपकरणांचत हपासणत :
मुखय यबा अ पा स िण अ�गनचमनासािीच पाप चाागब काम करीत असलयाची तपासणी कबी जात.
पर पर सादच वहन योान योगय असलयाच तपासब जात.
िवामान � सहत :
गोदीमधय जहाज चआिवताना व ातरिवताना गोदी जा त �माणात हबु नय दहणून पावयाबा बाडा असू
नयत. हवामान � सती ााबीब िनद�िचत मय्दत असावी.
हवचा वग (कमान)
10 नॅाअस
बाअााची ााची (कमान)
0.5 िमअर
�वाह
2 सागरी मैब
ववयक मनुरय य् :
गोदीच काम चाबताना गोदीमधय ााबीब �माण मनुषय यळ ापबबा असब.
सॉक मा टर : याचवर गोदीचया कामकाजाची , तयारीची, सवर यव सापनाची जयायदारी असत.
सॉक ॲपरकटर : ह िनया�ण ककातून कामाच िनया�ण करतात. तसच ता�जाना व बक्ीचनबा
कामाचया सुचना दतात.
बककातिकअन : ापकरणााची व िव ुत या�णची दाभाब व सु� सतीतीब कामकाज पहातात.
हंपज/मककोिनक : यााि�क ापकरणााची दाभाब व कामकाज पाहतात.
े दत कामेार : सवर हालवजचा वापर कायर तसच अ�गनचमनाची व अ्य ापकरणाच कामकाज
हाताळण.
े दतचक कामकाा :
o गोदी पावयात यसिवण : गोदीमधय पाणी घवयाच हालवज ाघडून व पाणी िवभागणीच हालवज
ाघडून गोदी पावयात यसिवबी जात. गोदीमधय बलया जहाजाचया तळाााबीब िकमान 25 समी
गोदीतीब तळाचया िोकळयााचा पषिभाग राहीब अचा �कार गोदी पावयात यसिवबी जात.
o समपातळीत तरागणार जहाज अगचया सहाययान जागवर
णब जात. गोदी पुरचा �माणात
यसिवलयावर जहाज दोरााडयााचया सहाययान गोदीमधय
आून
णवयात यत. जहाज ओआताना
गोदीचया मधयरषवर िववयात यत . जहाजाची मधयरषा व गोदीची मधयरषा यामधय 10 सकमी पका
जा त अातर असु नय.
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o गोदीमधय जहाजान यव� सत जागा घतलयावर गोदी ाचबवयाबा सु�वात होत. सजहाज सुरिकत
पण तळाचया िोकळयावर यसलयानातर ाा�ी क�नच गोदी वर ाचबबी जात.
o जहाज यव� सत जागवर यसलयाची ाा�ी कलयावर गोदी
ववयक असबलया �ाफअ पय�त
ाचबबी जात.
o दु� ती कामाबा सु�वात करवयापूव� जहाजाचया तळाचया व याजूचया िोकळयााचा पूणर
ाार
िमळाबा असलयाची तपासणी करण
ववयक
ह.
जहाज
िण िोकळयाामधय अातर
आळलयास कयामधय पाचर यसिवण गरजच
ह.
िोकलयावर अितिरकत जा त भारमान
आळलयास दुसरा िोकळा ि न भारमान कमी कराव बागत.
कृहत � 7.1 हरंेकया सुकया े दतचक सवरसााारण

रािसा

7.3.4 आक�स्मक तेल गळती िनयोजन
राष्�ीय आक�स्मकतेल गळती आप�ी िनयो , महाराष्� राज्यासाठी िजल्हा तेल गळती आप
आक�स्मक िनयोजन आिण भारतीय तटरक्षक दलाच्या बंदर आिण तेल हाताळणी एजन्सी �द
�िति�या सुिवधा साठी तपासणी हॅडबूक (CGBR No. 774). सोबत सुसंगत असे हे आक�स्मक तेल
गळती िनयोजन आहे .
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पय�वरण व्यवस्थापनाचे �मुख त�व म्हणून सवर् �कारच्या �दूषणासाठी शून्य सिहष्णुता हे अंिगक
आहे . या िनयोजनामध्ये तेल गळती झाल्यास करण्याच्या आपत्कालीन कृतींचे िववरणिदले. या
िनयोजनाचे �मुख हे तू खालील आहे त:
•
•
•

•
•
•
•

तेल गळती/पसरण्याची घटना लवकर समजावी आिण त्याची नोंद व्हावी म्हणून पिरणाम
संवाद �णाली.
तेल गळतीबाबत अचूक मािहती िमळिवणे , पिर�स्थतीचे िवश्लेषण व मािहती आदान �दा
व्यवस्.
�ितसाद �णालीची �परे षा ठरवणे , जी पिरणामकारक आिण वगर्वार पध्दतीनेकेलेली अस ,
ज्यामुळे तेल गळती आटोक्यांतयेईल आिण त्याचबरोबर सवर्सामान्य जनतेचे आरोग्
कल्याण व सुरक्षेची खा�ीअ.
नोंदीच्या �ा�पाचे स्व�प ठे , ज्यामुळे या िनयोजनाची यशस्वी अंमलबजावणी आि
पुनरावलोकन करण्यासाठी अितशय अपिरहायर् अस.
�त्येक टीम सदस्याला ठरािवक कामेनेमली जातीलजेणेक�न भूिमका आिण जबाब
-या
पिरणामकारकतेने िनभावल्या जाती.
िनयिमत अंतराने �िशक्षण आिण सराव चाचण्(Mock Drills) घे तल्या जाती.
तेल गळती रोखण्यासाठी आवश्यक अस Lamour �श �स्कमर िसस्ट , फ्लोिंटग स्टोरेज  ,
Lamour साईड कलेक्टर टायडल स्�ीमग, टाईड गेज , वारा मापन, मिरन �ीक्वेन्सीची संपूणर् र
असणारे व्हीएचएफ सेट्स भारतीय तट रक्षक दलाच्या अि�च्या सूचना आिण मागर्दशर्नानं
ठरिवण्यात येई.

7.3.5 तेल गळती
तेलगळती रोखण्यासाठी अितशय उच्च �तीने िनयोजन राखणे आवश्यक. जहाज अथवा
मालवाहतुकीमधून होऊ शकणारी अपघाती तेल गळतीची जोखीम ही सागरी आिण जिमनीवरील
संसाधनांसाठी धोका उत्पन्न क� शक. तेलगळतीचा पय�वरणावरील आघात हा थांबवणे अथवा
कमीतकमी करणे यांसाठी काळजीपूवर्क आिण �गत असे पूवर्िनयोजन आवश्यक. स्वयं�ेिरत
उपाय जसे की , कामकाजाच्या सवर् मह�वाच्या भागांमध्ये सवर् �कारच्या �दूषणांब�ल शून्य सि
मािहती फलक दशर्वणे हे अपेिक्षतअसेल जेणे , �दूषणासंदभ�मध्ये अिधक काळजी घेऊन काम
केले जाईल.
बांधकाम टप्पा सु� होण्याआधी बंदर अिधकाय�वकडून आक�स्मक तेल गळती िनयोजन तयार क
देण्यात येई. हे िनयोजन ठरािवक कालावधीनं तर अ�यावत केले जाईल. हे आक�स्मक िनयोजन
पूवर्िनयोिजत सं�ेषण आिण कृती साखळीने ठरवले जाई , हे एखा�ा शक्य परंतु  अिन�श्चत घटनेच्
वळ
े ी उपशमन म्हणून जलदगतीने सु� करण्यातये.
ामतनतवरतब हकब े्हत
गोणी भरबबा बाकडाचा भुसा
िण कापडी कचधया हाताची तयार असतात व त पसरिवलयान
सााडबब तब चोषुन घतब जात. तबान मााबब ह सािहकय एक� कीन न गळणा-या पॉबीिचन
िपच यामधय बयब बा न िववयात याब. तब सााडबबा कडक पषिभाग कापडी कचधयाानी पुसून
वापरबलया कचधया िपचवीमधय भरवयात यतीब. तब वाळू असवा माती मधय सााडब असलयास व
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गळती िकनारप�ीवर गलयास �दुिषत वाळू व माती ारवडून काआून न गळणा-या पॉबीसीन िपच याामधय
भ�न बयब बा न िववयात याब.
िकनारी बापण यााा (सीब युम)
सीब युम पी हीसी यनिवबब असतात ह तीन िवभागात यनबब असून वरचया भागात हवा भरबबी
असत िण ााबी दोन भागात पाणी भरबब असत. ओहोअीच वळी युम दार िकनारप�ीपाची पिरपुणर
बापण सााब जात. (पकक िसकबग घअत) व अ्य वळी कयायोग सााकितक �कारचया तरागता यााा
तयार होतो.
पावयावर तब सााडब असलयास हा युम सााडबब तब गोळा करब, गळती साायिवलयानातर हा युम
िकना-याचया िदचन ओआबा जााब व कयात तब पकडब जााब ( कती 7.2 ) जण क�न नातर
ारणीचया वापरान ह तब गोळा कब जााब.
सवर पुनप् त सााडबब तब, �दुिषत बाकडाचा भुसा, वाळू, माती, वापरबब व अाकीतीब तब एक�
सािवून सामाियक �ि�या या�णकड ककवा अिाकत या�णकड िदब जााब.
कृहत 7.2 िकनारत िबपण यांा

7.3.6 आग/स्फोट
जहाज कापताना, ावबनिचब पदास्ची हाताळणी, वाहतूक व वापर करताना िव ुत दोषामुळ
ग
िण िोअााचा ाोका असतो. यादर �चासन राष्ीय िनयम व िनयमावबीनुसार िकिायतिचर
ापचमनाचया ापायााची अामबयजावणी करब
वापरातीब काही ापाय योजना ााबीब �माण हत.
• क�ावरीब कमरचारााचया जागतीसािी बोकााकरीता धवनी कपक पधदतीचा वापर असब.
• क�ावरीब मह�चाचया ििकाणी ग व ाूर चोाक या�णा यसिववयात याब.
•
गीसािी अबामर (ाोकयाची घाअा/गजर) पधदती यसिववयात याब.
• ावबन �ोताच किोर िनया�ण कब जााब. (ाु�पान यादी .)
• पुरचा �माणातीब सुरका पधदती िवबी जााब व या�णची िनयिमत तपासणी व दाभाब कबी
जााब.
• मॉकस, ववसनाची ापकरण . वैय�कतक वापराची सुरका साान कामगारााना पुरिववयात यतीब.
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•
•
•

ग िण िोअाची पिर सीती हाताळवयासािी अगनीचमक ापकरण पुरिववयात यतीब.
िनयिमतपण �िचकण व कवायतीच कायर�म घवयात यतीब.
�समोपचार पअया पुरिवलया जातीब.

7.4 आप�ी व्यवस्थापन िनयोज(DMP)
आप�ी ही मानवी चुकांमळ
ु े असू शकते अथवा वाईट हवामानामुळे असू शकते. त्यामुळे गंभीर इजा
होऊ शकतात , �ाणहानी होऊ शकते आिण मालम�ेला आिण उपकरणांचे जबरदस्त नुकसान होऊ
शकते. बय�पचदा आप�ी या पूवर्सूचना न देता येतात आिण काही वेळा त्यांचे िनयं�ण शक्य न.
पिहल्या काही िमनीटांतच आपत्कालीन िनयोजनाची पिरणामकारकता िकती आहेते समज.
आपत्कालीन घटनेशी सामाना करण्यासाठी कदािचत बाहेरील मदत लागू शक.
�ितसाद िजतका जलद आिण पूणर्तयारीिनशी असे, िततक्या कमी �माणामध्ये गंभीर नुकसान व्हाय
शक्यता असत. आपत्कालीन िनयोजनामुळे िवचार करण्यासाठी लागणारा बहुमूल्य वेळ कमी हो
आिण त्यामुळे नुकसानीची शक्यता आपसूक कमी हो. आपत्कालीन िनयोजन अथवा उपकरणे
कदािचत कधीही वापरली जात नाहीत तरीही ती आत्यंितक गरजेची आहे. आपत्कालीन व्यवस्था
िनयोजनाचे �मुख हे तू खालील�माणे आहे त:
•
•
•
•
•
•

बंदरामध्येच एखा�ा मह�वाच्या आपत्कालीन घटनेला एकि�त िविवध एजन्सीजना घ
आणीबाणीच्या �संगी �ितसाद देण्यासाठी चौकट आख.
िविशष्ट भूिमका आिण जबाबदाय�ण स्पष्ट क
कुठल्याही आपत्कालीन घटनेसाठी बंदर व्यवस्थापनाने तयार र
वेळेवर सल्ला देण
घटने चेवेळी अत्यंत सुरिक्षत पय�वरण रा
पुनरावलोकन आिण चाचणीसाठी सतत िशक्षण उपलब्ध क�न देत रह.

7.4.1 आप�ींचे वगर्वारीकरण
आपत्कालीन पिर�स्थतीमध्ये धोक्याची पातळी ओळखणे ही �थम पायरी. आप�ींच्य
वगर्वारीकरणामुळे आपल्याला काय घडू शकेल आिण कुठल्या मय�देपय�त आपत्कालीन िनयोजन
करेल हे समजून घेण्यांस मदत होत. आप�ींचे स्व�पहे ती मानव िन�मत आहे की नैस�गक आहे याव
ठरते आिण आप�ींची पातळी म्हणजे त्यामध्ये संभाव्य नुकसानीची ती�ता िकती आहे हे लक्ष.
टेबल 7-2 संभाव्य आप�ी
नै स�गक उत्पा आिण आप�ी
पूर
च�ीवादळे
भूकंप
त्सुनाम

मानव िन�मत आप�ी
आग आिण स्फो
व्यक्ती समु�ामध्ये प
वर उचलणारी उपकरणे खाली पडणे
अन्/ पाण्याची िवषबाधा
तेल गळती,
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7.4.2 आप�ींची वगर्वा
कुठलीही आप�ीजनक पिर�स्थती ही सव�त आधी �कल्पस्थानीआहे की �कल्पस्थानाबाहेर
आहे याची वगर्वारी करणे आवश्यक आ. यामध्ये फरक यासाठी केला आहे कारण �कल्पस्थानाच
आप�ीचे आघात हे पिरसरामध्येच रोखता येऊ शकतात परंत , बाहेरील आप�ी ही बंदर पिरसराच्या
अथवा �कल्पस्थान पिरसराच्या बाहेरही आघात क� श. म्हणून अशा �कारे आप�ींचे िनयोज
खाली िदले आहे :
टेबल 7-3 �कल्पस्थानच्या आिण �कल्पस्थानाबाहेरील  आप�ीकािलन िन
�कल्पस्थानच आप�ी
िनयोजनाचे �कल्पस्थानाबाहेर आप�ी
िनयोजनाचे
घटक
घटक
• आप�ी व्यवस्थापन बनव
• घातक अथवा धोकादायक पदाथ�चे
,
• आपत्कालीन सुिवधांचे िनयोजन करणे
व्यक्तींचे आिण आप�ी िनयं�ण कक्ष
• संघटनात्मक स्व�प बनव
स्थान ओळखण,
• आप�ीकािलन भूिमका आिण
• िवषारी सािहत्यासाठी सुिवधा आिण वाहतूक
जबाबदाय�क
मागर् बनवण
• गट िवभागणी
• हवामानाची मािहती, वाहतूक, तात्पुरती अन्
• संवाद ��ीया
आिण िनवाय�मची सोय , �ाथिमक उपचार
• आप�ी िनयोजन कें
आिण हॉ�स्पटल सुिवध , पाणी इत्यािंदसाठ
• अलामर् �णाली आिण एक� येण्याच
संपकर् करण.
िठकाणे
• अ�ग्नशामन द , नुकसान िनयं�ण आिण
• �कल्पस्थानाचे आप�ी िनयोजन आि
दु�स्तीसाठी संवाद दुवे िनम�ण करण
त्याची तयारी
• आप�ी �ितसाद �ि�या िनम�ण करणे
• एकमेकांना मदत करण्याची तयारी
• संबिधत िवभाग िरक्त करण.
• गळती िनयोजन
• जास्त कालावधीचा पय�वरण व स्वच्छ
• आप�ी व्यवस्थापन बनव
िवषयक कायर्�
• च�ीवादळाचे िनयोजन

7.4.3 �कल्पस्थानाचे आपत्कालीन िनयो(आपदा व्यवस्थापन िनयोजन आि
आपत्कालीन सुिवध)
धोके आिण संकटे यांचे मूल्यांकन केल्याने स्थापनेमध्येच सुधारणा , अिधक सुरक्षा रचना अथव
उ�म ि�या करता येतात िंकवा धोका हा पुरेसा छोटा असेल याचा िनणर्य �स्वकारता य. आपदा
व्यवस्थापनहे अंितम मूल्यांकनाशी संबंिधत असले पाि. िनयोजनामध्ये खालील घटक असलेच
पािहजेत:
•
योजने मध्ये असलेल्या घटनांचे स्व�प आिण त्यांच्याती�तेचे मूल्यांकन तसेच त्या घ
शक्यता
•
बाहे रील अिधकाय�यसोबत िनयोजन आिण समन्वय बनवणे ज्यामध्ये आपत्कालीन सुि
समािवष्ट असती.
•
बंदरक्षे�ामध्येतसेच बाहेर अलामर् वाजवणे तसेच संवाद साधणे यासाठी कायर
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

मह�वाच्या व्यक्तींची िनयुक्ती आिण त्यांच्या जबाबदाया्र् आि. (संस्थेची रचन)
आपत्कालीन िनयं�ण कें
�कल्पस्थानी व बा�क्षे�ावरील कृती आर
िकनारप�ीवरील पूर: रे षा भरती, कमी दाबाचे क्षे� आिण जोरदार वारा. पावसाळ्यात जोरदार
पाऊस आिण पूर येण्याची शक्यता जास्त अ.
च�ीवादळे: वादळांची क्षमता व ती�तावेगवेगळी असत. काही गभ
ं ीर �स्थतीमध्ये बंद
कामकाजामध्ये व्यत्यय येऊ श. खासक�न जोरदार वारे अिधक धोकादायक असतात.
भूकंप: �कल्प भाग हा भूकंप झोन III मध्ये येतो याचा अथर् इथे भूकंप आिण त्यांच्या पिरणामा
धोके नगण्य  नाही. इमारती आिण सुिवधा या भूकंपाच्या पिरणामांना सामना करतील अशा
प�तीने बांधल्या गेल्या पािहज.
त्सुनाम: त्सुनामी म्हणजेच सागराच्या �चंड मो�ा सलग लाटा ज्या �ामुख्याने समु�तळा
भूकंपामुळे िनम�ण होतात. त्सुनामी या अनपेिक्षत आिण अंदाज न करता येण्यासारख्या ,
पण ही एक अितशय दु�मळ नै स�गक घटना आहे .
आग आिण स्फो: आगीची घटना म्हणजे इमारत अथवा त्यामधील सािहत्याचे आगीमुळे संपू
अथवा अंशत: नुकसान होते. बंदरामध्ये लाकडी वस्तू आिण ज्वलनशील पदाथर् असल्याने
सु� होण्यासाठी अनेक �ोत आहे. आग अितशय वेगाने पस� शकते आिण आग मय�देमध्ये
आटोक्यात आणण्यासाठी अत्यंत त्वरेने �ितसाद िदला पा.
वर उचलणारी उपकरणे , इमारती , शेड इत्यािद ढासळण: बंदर कामकाजामध्ये वस्त
उचलणारी अवजड उपकरणे वापरली जातात ही उपकरणे मानवी चुकीमुळे अथवा खराब
हवामानामुळे ढासळू शकतात. जेव्हा असे घडते तेव्हा �कल्पावरील कमर्चाय�कचा जीव
सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते आिण मालम�ा व उपकरणांचे नुकसान होऊ श. ट�मनल
कमर्चारी आिण व्यवस्थापन या समस्येला �ितसाद देण्यासाठी �िशिक्ष. त्यांनी सवर
आवश्यक सुरक्षा उपाय अमलात आणले पािहजेत आिण गरज भासल्यास ब
व्यवस्थापनासोबत �ितसादाचा समन्वय साधला पाि.
ज्वलनशी/िवषारी/घातक मालाची गळती: �स्तािवत बंदरामध्ये जहाज तोडणी आिण दु�स्
यांचा समावेश आहे , यामुळे काही अि�य घटना घडू शकतात. गळतीचे संभाव्य आघात हे
स्व�, गळती झालेल्या मालाचे �माण आिण कुठल्या भागात झाली आहे यावर अवलंबून आ.
अ�ग्नशमन सुरक्षा िवभागसोबत समन्वय साधणे आवश्यक.

7.5 �ितसाद संघटना
7.5.1 सवर्साधारण कृती िनयोजन
आपत्कालीन �ितसाद संघटनाची मुख्य जबाबदारी ही कुठल्या ती�तेची आपत्कालीन कृती अम
आणायची आहे हे ठरवणे , �ितसादाचा समन्वय साधणे आिण पिरणामांचे मूल्यांकन करणे अशी अस.
पूवर्सूचना िमळाली होती की नाही या मुद्�ावर आधािरत आपत्कालीन कृती िनयोजनामध्ये तीन ते
टप्पे आखता येता.
• पिहला टप्प: िनयोजन आिण तयारी: या टप्प्यामध्ये साधारणपणे आपत्कालीन िनयोजन संघ
सवर् मध्यस्थ अ -या गटांना एक� घेऊन तयार केला जातो , या संघामधील सदस्यांची संख्या ह
सवर् बंदर कमर्चा, मालम�ा आिण उपकरणे यांच्या सुरक्षेची खा�ी करण्यावर अवलंबून .
• दुसरा (ऐ�च्छ) टप्प: घटने च्या आधी कृती करण: यामध्ये सवर् सुरक्षात्मक उपाय अ
आणल्याची खा�ी केली जात. हे तेव्हाच शक्य आहेजेव्हा धोक्याची पूवर्सूचना आधीच िमळा
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•
•

आहे. साधारणपणे कमर्च -यााना बाहे र काढणे हे आपत्कालीन कृती िनयोजनामध्ये नसेल तर य
टप्प्यामध्ये जेव्हा शक्य असेल तेव्हा केल.
ितसरा टप्प: घटना घडत असतानाच्या कृती म्हणजे संबंिधत सवर् उप�म थांब , आिण सवर्
कमर्च-याच्या सुरक्षेची खा�ी क, कमीतकमी नुकसानी यासाठी �यत्न करण.
घटना घडल्यानंतरची कृती: घटने नंतर पिर�स्थती िनयं�णात आल्यावर सुरिक्षततेची खा�ी
आघात मूल्यांकन करण , दु�स्ती करणे आिण बंदर िवभागाच्या कामाला पुन्हा सु�वात कर
गरजेचे असते.

7.5.2 एक� जमण्याचे स्था(Assembly Point)
आपतकालीन िठकाणी एक� जमण्यासाठी असेंब्ली पॉइंट्स बनवण्यात येतील आिण त्यांची
िनयोजनासोबत कमर्चाय�मध्ये वाटण्यातये. जे कमर्चारी आपत्कालीन �ितसाद हाताळण्यामध
सहभागी नाहीत त्यानी योग्य त्या असेंब्ली पॉइंटवर.
7.5.3 बा� मदत
काही घटनांमध्य , �िशिक्षत कमर्चारी आिण उपकरणे ही उ�वलेली आपत्कालीन पिर�स
िनयं�णामध्ये आणण्यासाठी पुरेशी नसत , अशावेळी बा� मदतीची आवश्यकता असे. अिधक
संसाधने ही इतर एजन्सीज जसे क , जवळपास असणारे उ�ोग यामधून िमळवता येतील. यासाठी
करारा�ारे भागीदारी क�न जवळपासच्या उ�ोगांना आवश्यकतेव्हा मदत पुरवली ज. त्यामध्य
खालील अटींचा समावेश असे:
•
आपत्कालीन संवादाला ताबडतोब �ितसाद देण
•
आवश्यक असेल तेव्हा कमर्च, पुरवठा आिण उपकरणे अपाठवणे
•
सवर् कमर्चारीहे घटना िनयं�काच्या �शासनाखाली काम कर.
•
�क्षे�ावरील िनयं�कहे सवर् कमर्चाय�शच्यासुरक्षेसाठी जबाबदा.
•
शासकीय अिधकाय�यमाफर्त अिधक संसाधने आणली जाऊ शकता. महाराष्� सरकारने आप�ी
व्यवस्थापन धोरण ठरवलेले आ , ज्यामध्ये राज्य आप�ी व्यवस्थापन अिधकारी आिण ि
आप�ी व्यवस्थापन अिधकारी यांच्यामाफर्त नुकसान कमी व्हावे म्हणून �यत्न केल.
आप�ी व्यवस्थापनामध्ये महाराष्� शासनाच्या तीन संस्थात्मक भागीदारांची मुख्य
राहील:
•
राज्य आिण कें� शासकीय िवभ
•
िजल्हा आप�ी व्यवस्थापन अिधक
•
स्थािनक अिधकारी जसे क, नगर पिरषद, िजल्ह/�ामपंचायती
7.5.4 आपत्कालीन िनयं�ण कें
बंदरासाठी आपत्कालीन िनयं�ण कें� स्वतं�पणे बनवता येईल आिण त्यामध्ये खालील गोष्टींची
क�न ठेवता येईल.
•
पुरेशा �माणामध्ये बा� टेलीफोन असावे. शक्य असेल तर अशावेळी केवळ आऊटगोईंग
कॉल्सचे फोन ठेवावे, जेणेक�न आपत्कालीन वेळी �स्वचबोड्ठप्प होणार नाही.
•
पुरेशा �माणामध्ये अंतगर्त फ, रे िडओ इ�क्वपमेंट िसस्.
•
�भागाचे संकल्पनात्मक ि/नकाशा
•
संभाव्य तेल गळत/आगीचे िठकाण
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•
•
•
•
•

सुरक्षा उपकरणे आिण इतर अ�ग्नशामक यं.
बाहे र पडण्यासाठी िनकासी मागर
सुिवधा संदभ�त कमर्चाय�◌ाचा सहभा
मह�वाच्या कमर्चाय�वचे प, फोन �. इत्यािद
�कल्पक्षे�ावर पुरेशा �माणामध्ये कमर्चाय�डसाठी /संरक्षण उपकरणे यांची उपलब्
परस्पर मदत कायर्�मांतग, इतर िठकाणी अथवा गोदामामध्ये ठेवलेल्या अितिरके सुिव.

,

7.6 सं�ेषण (Communication)
सं�ेषण हा सव�त मह�वाचा मु�ा आहे , उ�म सं�ेषण हे सवर् सुिवधांना अिधक पिरणामकारक िरत्य
काम करण्यासाठी उ�ुक्त कर.
सं�ेषणाची साधने
बंदरामध्य
टेलीफोन
मोबाईल
बंदर उद्घोषणा �णाली
वायरलेस रेिडओ
इमेल
आपत्कालीन वाहने

शासकीय अिधकाय�◌्सोबत
टेलीफोन
मोबाईल
फॅ क्स
ईमेल
आपत्कालीन वाहन

7.7 �िशक्ष
आपत्कालीन �ितसाद सराव चाचण्या िनयिमतपणे करवूनघेणे गरजेचे आ. सवर् �कारच्या सायर
कोडचा सराव करवून घ्यावा आिण सवर् कमर्चाय�◌ाना स्पष्ट नोटीस िदली प. सायरन आिण सराव
चाचणीच्या नोंदीठेवल्या पािह.
7.8 अहवाल आिण चौकशी
7.8.1 अहवाल
कुठलीही मह�वाची अथवा िकरकोळ घटना झाल्यावर अहवाल बनवला पािहजे आिण घटना घडण्याच
कारणे, त्याचे पिरणाम आिण त्यात आलेले यशापयश यांचे संपूणर् िवश्लेषणकेले पा. यासाठी खास
�ि�या आिण �ा�पे िवकिसत केली पािहजेत (घटना अहवाल , काम करताना झालेल्या इजांच्या नों
इत्याि), एक अहवाल शासकीय अिधकाय�हनादेखील उपलब्ध क�न देण्यात या.
7.8.2 चौकशी
�त्येक घटनेची सखोल चौकशी क�न कारणे जाणून घेतली पािहजे , सुयोग्य �ितबंधात्मक उपा
आिण आवश्यकता मान्यकेल्या पािह. चौकशीसाठी खास �ि�या आिण �ा�पे िवकिसत केली
पािहजेत.
7.9 धोक्यापासून संरक्षणासाठी साधन
ही साधने �त्येक आपत्कालीन घटनेमध्ये उपलब्ध क�न देण्यात 
अवलंबून असतील, या साधनांमधील काही आवश्यक घटक पुढे िदलेले
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7.9.1 संरक्षक कपड
केिमकल �ोटे�क्टव सूट , �ॉ�क्झिमटी सूट , नीओ�ीन 14” हातमौजे , न ॅचरल रबर हातमौजे ,
स�जकल ग्लोव्, हाय व्होल्टेज लाईनमन्स ग्ल, अग
ं रखे, पट्�ासहीत हाडर्हेल्म, फे स िशल्,
सेफटी हान� स, इअर मफ्स
7.9.2 इतर साधने
सेफ्टी हान� , पॉिझटीव्ह �ेशर सेल्फ कंटेन्ड �ीदींग  , अितरीक्त िसलेंड , पूणर् चेहरा व्यापणार
श्वसन उपकरण.
7.9.3 �थमोपचार साधने
हाताळता येतील असे अ�ग्नशामक , �थमोपचार पेटी , पुनच� तना उपकरणे ( resuscitator), ऑ�क्जन
�ॉमा, ऑ�क्सजन िसलें , वॉटर जेट ब्लँकेट , रेस्क्यु ब्लँक , ऑ�क्सजन �ीिंदग ि , इन्स्टं
ग्लूको, वै�कीय का�ी , फोरसेप् , ग्ल्व , िंरग कट , स�वकल कॉलर , आय पॅड , रक्तस्�ा
थांबिवण्याचे उपा, �ेिंस, बँडेज , पॉकेट मास् , आयवॉश बाटली , बॅग मास्क resuscitator, पोट� बल
रे �स्परेट, पोट� बल लम्प
ॅ , माऊथ टू मास्, रक्तदाब यं� इत्याि
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�करण 8 �कल्पाचे फायदे
8. 1. पिरचय
काताळे गावामधील हे �स्तािवत बंदर स्थािनक लोकांसाठी अितशय फायदेशीर ठर. यामुळे
स्थािनकांना रोजगाराची संधी िमळेल आिण त्यामुळे स्थािनक अथर्व्यवस्थेमध्ये व. या बंदराच्या
िवकासामुळे स्थािनक जनव्यवस्थेमधून पिरणामकारक आिण मुल्यव�धत पुरवठा साखळी तयार होण
मदत होईल. यामुळे �स्तािवत बंदर �कल्पाचा साध्य होणारा मुख्य हेतू म्हणजे स्थािनकांच्या स
आ�थक फाय�ांमध्ये मह�वाची वाढ होईल आिण त्याचबरोबर या भागाचा िवकास हो.
बंदर �कल्पाचा एक भाग म्हण , या ट�मनलसोबत अजूनही काही घटके जोडली गेलेली आहे त जी
लाभदायक ठ� शकतील. उदाहरणाथर , रस्ते जोडण , जो संपण
ू र ् िवकासकामाधील अितशय मह�वाचा
भाग आहे , ज्यामुळे या पिरसराला अनेक लाभ िमळू शकती. बंदर िवकासासोबतच या सवर्
घटकांमधून िमळणारे एकि�त फायदे खाली नमूद केलेले आहे त.
8. 2 पायाभूत सुिवधा
बंदर िवकासाचा एक भाग म्हणू , (सध्या असलेल्) रस्ते जोडणीसोबतच अजून काही पायाभूत
सुिवधांचादेखील िवकास करण्यात येई. यापैकी बहु तेक पायाभूत सुिवधा या ट�मनलच्या जवळपास
िवकिसत करण्यात येती. त्यासाठी �स्तािवत बंदराच्या आसपास पुरेसा बॅकप एिर(राखीव जागा)
आिण इतर जमीन संसाधने ही संपािदत करण्यात आली आहे.
ट�मनलसाठी खास बांधून घे तलेल्या या रस्त्यामुळे जलद होणारा �
, बंदर उपयोिगता ,
कामकाजामधली उ�म पिरणामकारकता , आिण व्यवसायासाठी उपलब्ध पायाभूत सुिवधा आिण सोय
इत्यािद फायदे होता. चांगल्या पायाभूत सुिवधांमुळे ट�मनलचे कामकाज सुधारेल आिण त्यामुळे ऊ ,
इंधन, मनुष्यब, सुरिक्षतता आिण संरक्षण इत्यािद  सवर् गोष्टींमध्ये मोठी बचत होण्यासाठ.
8. 3 जैविविवधता आिण वातावरणाचे फायदे
या �कल्पामध्ये हा सवर् भूभाग  कमी अ�थक फायदे असलेली स्थािनक वृक्षलागव
(हिरतप�ा/रस्त्याच्या दुतफ� केलेली िहर) इथल्या जैविविवधतेमध्ये भर घालण्यात य. ज्या
झाडांपासून �त्यक्ष आ�थक फायदे िमळू शकतात . आंबा , फणस , नारळ इत्यािद झाडे टाळली
जातील आिण शक्यतो ज्या झाडांची लाकडासाठीदेखील कापणी होत नाही अशी झाडे लावली जात.
देशी, जलद वाढणारी आिण अिधक जैविविवधता मूल्य असणारी झाडे रस्त्याच्या दुतफ� लावण
यत
े ील. त्याचबरोबर दोन्ही झाडांमध्ये योग्य अंतर राखले . जैविविवधतेचे हे सवर् घटक वातावरण
बदल आिण काबर्नच्या फाय�ासाठी असत. �कल्पाच्या चहुबाजूंनीदेशीवृक्षलागवड केल्
स्थािनक जैविविवधता वाढेल तसे, ध्विन �दूषणाला अटकाव बसे.
8.4 सामािजक आ�थक स्तरामध्ये सुधारण
�स्तािवत �कल्पामुळे या भागामधील सामाि-आ�थक स्तरावरती सकारात्मक पिरणाम िदसूनयेई
अशी अपेक्षा आ. या भागामधील समाजव्यवस्था ही अिधक रोजगारांच्या संधीमुळे बदलून येईल अ
अपेक्षा आ. �त्यक्षतसेच अ�त्यक्ष रोजगारामुळे लोकांना अिधक आ�थक उत्पन्न िमळेल आिण
खरे दी-िव�ीची अिधक क्षमता तयार हो.
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स्थािनक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी िनम�ण झाल्यामुळे या भागामधली समाजव्यवस्था बदलण
अपेक्षा आ. यामुळे परस्पर अवलंबनात बदल होतील आिण कुटुंबामध्ये एकाहून अिधक कमावत
सदस्य असल्याने आ�थक स्वातं�य वाढीस ला.
8.4.1 जीवनमानाचा दज�
स्थािनक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी िनम�ण झाल्यामुळे या भागामधली जीवनमानाचा दज� उंचा.
यामुळे परस्पर अवलंबनात बदल होतील आिण कुटुंबामध्ये एकाहून अिधक कमावते सदस
असल्यामुळ, यामुळे आ�थक स्वातं�य वाढीस लागे. रोजगार िन�मतीमुळे स्थािनक लोकांचे
जवळपासच्या भागामध्ये होणारे स्थलांतरदेखील कमी ह.
8.4.2 आरोग्, सुरक्षा आिण पय�वर(HSE)
आरोग्: काप�रेट सोशल रीस्पॉ�न्सिबिलट(
CSR) उप�मांतगर्, �ाथिमक आरोग्य कें�ाच्
स्व�पामध्ये आरोग्य सुिवधा उभारण्याची पिरकल्पना केलेल
, हे कमर्चारी तसेच स्थािन
लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. या भागात राहणारे स्थािनक लोक उ�म दज�च्या वै�कीयसेवेसाठ
जवळपासची शहरे आिण गावांवर अवलंबून आहे त , ते कमी होइल. CSR चा एक भाग म्हणू , या
भागामध्ये एक दवाखाना आिण िनयिमत वै�कीय तपासणींचे कॅम्प �स्तािवत करण्यात येत
,
त्यामुळे स्थािनक लोकांच्या आरोग्यमानाचा दज� सुध. सांडपाण्याच्या सुधािरत सुिव , घन कचरा
व्यवस्थापन �णा , पाणी व्यवस्थापन �णाली आिण सवर् बाजूंनी आर , सुरक्षा आिण पय�वर
याब�ल जाग�कता यामुळे सुधारणा होईल.
सुरक्: कमर्चाय�खसाठी सुरक्षा सुधािरत सुरक्षा उ , जहाजे , सुिवधा तसेच कोस्ट गाडर् आि
संरक्षण सुिवधांमुळे अितशय उ�मरीतीने वाढली जा.
पय�वरण: ज्या िविवध पय�वरणिवषयक आिण पायाभूत  सुिवधा या भागामध्ये िनयोिजत करण्य
आलेल्या आहे, त्या पूणर् शक्तीिनशी कामकाज क� लागल्यानंतर या भागाच्या पय�वरणव्यवस्
नक्कीच सुधार येई. यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन सुि , पाणी �ि�या कें� आिण वॉटर हाव��स्ट
सुिवधा यांचा समावेश आसेल.
8.5 रोजगारांच्या संधी
�स्तािवत �कल्पामध्ये �त्यक्ष आिण अ�त्यक्ष रोजगार संधीमधून लाभदायक पिरणाम घ.
बांधकाम आिण कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये इथे . अधर्कुशल आिण अकुशल कमर्चारीबळाची फा
मो�ा �माणामध्ये गरज असे. �स्तािवत �कल्पामुळे �त्यक्ष आिण अ�त्यक्ष रोजगारांच्या अ
िनम�ण होऊन िवकासाची नवी �ारे उघडली जातील. स्थािनक लोकांना त्यांच्या कौशल्य
शैक्षिणक पा�तेवर नोकरीसाठी �ाधान्य देणे यामध्ये अंतभूर्त.
कुकब िनमकुकब अकुकब कामेारानत करावयाचया कामाचत वेरवारत िाबतब �माणक
डॉक मा अर, डॉक ऑपरअर, बक्ीिचयन
दु� ती मधय काम िमळब.

िण मकॅिनक यााना तरागकया सुकया गोदीवरीब जहाज

मुकादम
कामगारााचया गअाचा मुकादम हा �मुा असतो. कामगारााच तर अनक �वन तो हाताळतो.
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मक पत
जहजाच महकवाच भाग ादा. पााप, बोााडी सामान, ाातू सामान काआवयासािी यााना काम िमळत.
ेोस कटर
गॅस कअर हा गॅस यॅअ-यााचया सहाययान काम करतात. गॅसकअरच गअ ह दोन ्ोअया गअात िवभागबब
असतात. पिहबा जहाजावर काम करतो तर दुसरा िकना-यावर. ह जा त कौचलयपूणर काम करणार
कामगार
हत. कयाना वतनही चाागब िमळत पण त जहाजावर काम करीत असलयान कयााना
िोअासारखया गोषअाना वारावार सामोर जाव बागत.
�कन ऑपरकटर (िाहा्णत करणारा)
व तू जहाजातून याहर काआवयासािी �नचा वापर करण
ाक चाबक (माब वािहूकतसासत)
बययमद

वाा दकणारक

एका जागव�न दुस-या जागवर पााप, बोााडी बअ यासारखया अवजड व तू हबवताना बययधद
हाबचाब करणार व जोरान वाज करणार ह बोक. यााची भुिमकाही िार महकचाची ह.
कुकब व अकुकब कामेारांसारिक
्कचा �कबनर, िनमकुचब गॅस कअर, िनमकुचब ििअर, हमाब, वायर ओआणार, वायर ओआायबा मदत
करणार, माब चआवायबा मदत करणार यााचा समावच सामा्य कामगार वग्त होतो.
जहाजावर असणारा म �ीचया गअान ििअाग सु� करवयापूव� सगळया व तू याजूबा कर यात.
जहाज कामाचया ििकाणी णून िववयात बब असत तसीब जहाजाच भाग चैन व कयब ओआणाया गअान कवचन ाचबून याजूबा क�न िवावयाच हत.
तब िरकाम करणा-या गअान जहाजात िचलबक रािहबब ाान व हाय�ोकायरनच अवचष काआून त
िनद�िचत ििकाणी सािवून िवायच ह.
जहाज ााडीत 10 िमअर ओआवयापूव� सिाा कामगाराचया गअान जहाजातीब �कयक ाण ककवा
िवभागातून िचाब काआून अाकायचा ह.
जहाज तोडणीचया चवअचया अ यातीब काम दहणज बोााडी बअ व तर तुकड जमा कीन हमाबाचया
गअान वाहनात भ�न िव�कयाकड पािवायच हत.
8.6 काप�रे ट सोशल रीस्पॉ�न्सिबिलट(संयक
ु ्त सामािजक जबाबदार)
भारत सरकारच्या काप�रेट अफेअसर् मं�ालयांन
साल 2009
मध्य काप�रे ट सोशल
रीस्पॉ�न्सिबिल ऐ�च्छ मागर्दशर त�वे �िस� केली आहे त जी व्यवसायांच्या �शासनामध्
सामािजक, पय�वरण आिण नै ितक जबाबदाय�नवर लक्ष केंि�त कर , आिण दीघर ् य , स्पध�त्म
आिण िटकाव धरण्यासाठी मदत करता. त्यानंतर CSR कायदादेखील िवचाराधीन असून , सध्याCSR
िबल हे भारत सरकार व संसदे कडे िवचारािधन आहे .
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8.6.1 अंमलबजावणी
�स्तािवत CSR योजना या प�तशीर रीतीने अमलात आणली जाईल जेणेक�न
CSR ध्येयांमध्ये
झालेली �गती यांचे मोजमाप आिण �गती यांचा आलेख मांडता येईल.
CSR �कल्पांची िनव ,
वेळाप�कानुसार गाठलेले भौि�क ध्ये , संघटनात्मक कायर्�णाली आिण जबाबदाय , वळ
े ाप�के ,
आिण देखरेख हे अंमलबजावणीमधील �मुख घटक आहे त. ठरािवक संघटनात्मक �णाल/संस्थात्म
रचना यांना CSR गट म्हणून नेमले जाईल म्हणजे अंमलबजाव, कामकाज आिण देखरेख उप�मांवर
पिरणामकारकरीत्या लक्ष ठेवता येऊ श. आकृ ती 8-1 मध्ये CSR गटाची �स्तािवत संघटनात्म
रचना दशर्िवण्यात आली आ.
स्थािनक अिधकार, व्यावसाियक आिण नागरी समा/गैर सरकारी संस्था यांच्यासोबत संबंध राखणेह
पिरणामकारक अंमलबजावणीसाठी फार आवश्यक आहे कारण ते
CSR उप�मांच्या पुरवठा
साखळीवर �भाव टाकू शकतात आिण कमर्चाय�तना सामािजक िवकासासाठी अिधक �ोत्सािहत क
शकतात. CSR उप�मांसाठी ठरािवक रक्कमेची तरतूद ही अथर्संकल्पामध्ये करण्यात.
आकृ ती 8-1 अंमबयाावणतची मांडणी

CSR �कलपाची दारा ही अामबयजावणी सोयतच वता� िरकया करवयात याब कारण ह िार
महकवाच
ह. दारा महकवाची
ह कारण ाबबी �गती ही वळ मय्दा, ाबबा ाचर
िण
भौितक ब�य िमळिववयासािी योगय िरतीन ाबबा
ह की नाही ह समजू चकत. दारा ही
िनयमतपण
िण कामगीरी दचरकााचया िरिवबलया कायरवीन कबी पाहीज,या मधय काबावाीबा
कामगीरी दचरकााचया योजनवर अवबायून असब.
अामबयजावणी �माणच दारा ही दाीब �कलपामधय सतत �ितसाद कायर�णाबीवर असबी पाहीज
िण ज हा
ववयक असब त हा अामबयजावणी मधय मधयाव समधयच परत सु� करवयासािी
पय्य ापबबध् िवबा पािहज. वळवर
ववयक मानक
िण ब�य गािवयासािी अितवय सुदआ
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दारा कायर�णाबी दाीब िवकिसत कबी पाहीज.पूव्�
र दुिषत नसबबी दारा साधय करवयासािी
कापनीति� वता� सलबागार दाीब नमब जावू चकतात. CSR अहवाबाबा पय्वरण दारा िरपोअर
मधय समािवषि करवयाची दाीब योजना ह.
8.6.2

�किरह िवकास

�स्तािव ट�मनल �कल्पामुळ या भागामध्येअिध गुत
ं वणूक आक�षतहोण्याच शक्यता आह.
तजोडलेले रस्त, �वेश दे णारे रस्ते आि अन्य रस् सुिवधांमळ
ु े हे शक्य हो शकते. �ेिरत िवकास हा
अिधक गतीन होवयाची देखील शक्यत आहे .
8.7 महसुब िन�मतीमुळे �कल्पाच फायदे
अथर ्व्यवस्थ व्यवसािय जोड आिण त्याच्या संबंिधत उप�मांमळ
ु े या ट�मनलच्य िवकासाला
मह�व आहे. हया भागासाठी हे ट�मनल हे िवकासाचे इंिजन मानले जाऊ शकते. या भागाच्य आिण
अथर ्व्यवस्थे िवकासामध्य ट�मनिल आिण त्यासंबंधामधी पायाभूत सुिवधा अितशय मह�वाची
भूिमका िनभावतील. त्याखेरी, जट�मनल िवकासामुळे या भागामध्य गुत
ं वणूक िनम�ण होईल आिण
त्यामुळ महाराष् राायाच्य रत्नािगर िजल्�ामध् आ�थक िवकासाला हातभार लागेल.
8.8 स्थािनक

आ�थक िवकास

आिण �कल्पाचे फायद

ट�मनल पायाभूत सुिवधांच्या सव�गीण िवकासामुळे या भागामधली स्थािनक अथर्व्यवस्था सुध
जाऊ शकते. �स्तािवत �कल्पामध्ये �त्यक्ष आिण अ�त्यक्ष रोजगार संधीमधून लाभदाय
घडू न यत
े ील. बांधकाम आिण कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये इथे . अधर्कुशल आिण अकुशल
कमर्चारीबळाची फार मो�ा �माणामध्ये गरज अस.
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�करण 9 पय�वरण खचर ् िकफायतीचे िवश्लेष
9.1 पिरचय
या �करणामध्ये �स्तािवत बंदर �कल्पाच्या �कल्पच�ामध्ये पय�वरणासंदभ�त स
सल्लामसलतीनंतर  येणारा खचर् आिण त्याचे फायदे यावर चच� केलेली.
िकनारी तटवत� भाग आिण मच्छीमार खेडी यांच्या जवळपास असल्याने पय�वरणाब�लचे सवर् िनणर्
रचना िनणर ्यावर �स्थर करण्यातआलेलेआ. हे मुळात िकमतीच्या सुसंगत राहण्याच्या दृष्टीनेक
आहे . मालम�ेच्या दज�मध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी अिभयांि�की िनण , खास क�न कामकाजाच्या
टप्प्यामध्ये हे प�तशीरपणे आ , परत सुधा�न घे तले जातील. बांधकामाच्या कमी कालावधीच्य
टप्प्यामध्ये असणारे संभाव्य पिरणामांची योजना सवर् बाजूनी काळजी घेऊन केल. मा� , मो�ा
पायाभूत सुिवधांचा डोलारा असणाय�◌ा �कल्पाचे बांधकाम आिण कामकाजादरम्यान काही संभाव
आघातदेखील असू शकतील. यासाठी , पय�वरण पिरणाम टाळणे , भरपाई करणे , नाहीसे करणे अथवा
वाढवणे यासाठी सुसंगतपणे व्यवस्थापकीय िनणर्यदेखील घेण्यात आले .
9.1.1 िनयमनांचे पालन
�त्येक िनयमन हे कृतींमध्ये एका िकमान पातळीपय�त तरी मानके िमळवावीत म्हणून अ.
आवश्यक िनयामनांचे पालन हे �कल्पाचा �मुखहेतू अस. यादषृ ्टीने पाहत, सदर �कल्प राज्य आि
देशपातळीवरील पय�वरण संदभ�मधील िनयमनाचे पूणर् पालन करे. सव�त मह�वाचे िनयामन म्हणजे
14 सप्टेंब 2006 रोजीची MoEF EIA अिधसूचना आिण 6 जाने वारी 2011 रोजीची CRZ
अिधसूचना होय. िनयामनांचे पालन करण्यामधून जे फायदे िमळतात ते �कल्पाच्या खास क
सामािजक-आ�थक कोनामधून िवचार करता अिधक फायदेशीर ठरतात.
9.2 आ�थक दृष्टीने िकफायतशीरतेचा अभ्यास
�कल्पाच्या तोटे आिण फाय�ांच्या िवश्लेषणाचा �मुख हेतू हा त्या भागाच्या सु�स्थतीकरता
असे �कल्प रचणे आिण िनवडण्यामधे मदत करणे असा अस. �कल्पामधून आ�थक फायदे अशा
प�तीने होऊ शकतात.
•
•
•
•
•
•
•

रोजगार िन�मती
उ�म दज�ची उत्पादन
वळ
े े मध्ये बच
सवर्साधारण िकमती कमी होणे इत्या.
त्याचवेळ, त्यामधून खालील तोटे उ�वू शकता:
�दूषण
अपघातामध्ये वा
लोकवस्ती व खेडी यांचे िवस्था

9.3 पय�वरण पिरणाम िवरोधासाठी व्यवस्थापन कृती िनयोजन
व्यवस्थापनकृती िनयोजनामध्( MAP) पय�वरण व्यवस्थापन िनयोज( EMP) आिण पुनवर्सन कृती
िनयोजन (RAP) असा दोन्ही बाबींचा मुख्यत्वे समावेश . पुनवर्सन कृती िनयोजन( RAP) हे
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सामािजक पिरणाम मुल्यांकनाची(SIA) िनष्पती आहे आिण पय�वरण व्यवस्थापन िनयो( EMP) हे
�कल्पाच्या पय�वरण आघात मुल्यांकना(EIA) िनष्पती आह.
9.4 पय�वरण व्यवस्थापन िनयोज(EMP)
�त्यक्षातील कामकाजाच्या पय�वरण िनयोजनासाठी आिण िवकें�ीत पय�वरण व्यवस्थाप10
िवभाग िन�श्चत क�न व�णले आहे. कामकाजातील पय�वरण व्यवस्थापनाच्या सवर् बाबी स्वतं
पहाण्यात येती.
9.4.1 ठेकेदारांसाठी पय�वरण व्यवस्थापन आराख
ठेकेदाराने सवर् बांधकामासंबंधामधील सवर् पय�वरण पिरणामांसाठी अमलात आणतायेण्यासार
पय�वरण व्यवस्थापन आराखडा तयार करा. अंमलबजावणी करण्याआधी कंपनी कडून त्यासंदभ�
मान्यता घ्यावी लाग. कंपनी कडू न व्यवस्थापन आराखडयाच्या अंमलबजावणीकिरता नेमले
पय�वरण देखरेख तज्ञ बांधकामाच्या टप्प्यामध्ये आराख�ाची खा�ीक�. पय�वरण तज्
आराख�ाच्या अंमलबजावणीवर देखरेखदेखील करे. या आराख�ामधील �मुख उप�म
खालील�माणे :
• धूळ कमी करणे /�दूषक िनय�
ं ण उपाय
• वैय�क्तक सुरक्षा उपकर(PPE)
• घन कचरा व्यवस्थापन िनयो
• आरोग्य आिण सुरक्षा उ
• पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन िन
• नै स�गक संसाधने व्यवस्थापन िनयो
• वाहतूक व्यवस्थापन िनयो
9.4.2 पय�वरण अथर ्संकल्
सवर् पय�वरण व्यवस्थापन आवश्यकतांकिरता पय�वरण देखरेख िनयोजनासाठी साधारण
�ितवष�किरता 15 लाख �पयांची तरतूद करण्यात आली आह.
बांधकाम आिण कामकाज या दोन्ही टप्प्यामध्ये जमीन व समु�ी पय�वरणाची दे.
• पाणी आिण सांडपाण्याचे व्यवस्थ
• घन कचरा व्यवस्था
• पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्
• वृक्ष लागवडीचे िनयो
• लड
ॅ स्केिंपग क�न पय�वरण अिधक समृ� बनव
• दहा िकमी अभ्यास क्षे�ामध्ये पाणी पुरव�ाची क्षमता वाढवण्यासाठी ल�यकेंि�
9.5 पय�वरण खचर ् िकफायतीचे िवश्लेष- िनष्कषर्
�कल्प िनयोजनामध्ये िनयमनांची व सहभागी घटकांची काळजीघेऊन पय�वरणाच्या आिण सृष
िवञानाच्या सवर् बाबींचा िवचार केलेला. आ�थक खचर ् व फायदे अभ्यासामध्ये संयुक्त सामा
जबाबदारी, सामािजक पिरणाम उपशमन व वृध्दी उपाय उप�मातुन िमळालेले पय�वरणीय व सामािजक
फायदे लक्षातघेतलेले आह. �कल्पाने पय�वरणाच्या व अिभयांि�की गरजा यांचा िमलाफ साधल
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आहे . त्यानुसार रचना व मांडणी अिधक नीटनेटक्या आखल्याआ. म्हणजेच पय�वरण व सामािजक
बाबींना रचन , बांधकाम व कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये मुख्य �वाहात आणलेल. त्याचबरोबर
कंपनी भारत सरकारच्या पय�वरण मं�ालयाने घातलेल्या सवर् शत� व अटींना बांधील र.
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�करण 10 पय�वरण व्यवस्थापन िनयो
10.1 पिरचय
पय�वरण व्यवस्थापन िनयोज(EMP) हे बंदर ट�मनलच्या सवर् घटकांकडून होणाय�  संभाव्य पय�व
आघातांसाठी तयार करण्यात आलेला आह. या �कल्पामध्ये पय�वरण व्यवस्थापनाची मानके
सामािजक जबाबदारीची मानके ही थो�ाफार फरकाने समान आहे त आिण म्हणूनच योग्य संस्थात
यं�णा सुचवलेली आहे .
�दूषणासाठी शून्य सिहष्णु ही कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये या �कल्पाची संस्थात्मक घोष.
यामुळे िविवध पय�वरण व्यवस्थापन उपायांमधून अिधकािधक यश िमळवणे हा यामागचा उ�ेश आ. ही
घोषणा लक्षातघे अने क कायर्�मांचे िनयोजन करण्यात आले आ , आिण कंपनी आिण राज्य
शासनाकडू न अजून कल्पक आिण धोरणे राबवून याभागामध्ये अिधक िवकास करण्यामध्ये रस  ;
खासक�न अपारं पिरक ऊज� �ोत जसे की , सोलर ऊज� , आिण िवकेंि�त िकफायतशीर घन कचरा
व्यवस्थापन यांसारख्या कायर्�मांमध्ये  काम क� इ�च्छत.
िवस्तृत िवकेंि�य घन कचरा व्यवस्थापन सु , रे न वॉटर हाव��स्टग कायर्�म आिण इतर जलस्�
िवकासांचे उप�म यामध्ये समािवष्ठ आह. सामािजक जबाबदारी आिण पय�वरण व्यवस्थाप
िनयोजन यासाठी राखून ठेवलेले फं ड इतर कुठल्याही हेतूसाठी वापरले जाणार नाही.
10.1.1 ठेकेदारांसाठी पय�वरण व्यवस्थापन िनयो
ठेकेदाराने सवर् बांधकामासंबंधामधील सवर् पय�वरण पिरणामांसाठी अमलात आणतायेण्यासार
ठेकेदार पय�वरण व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा लाग. अंमलबजावणी करण्याआधी कंपनी
कडू न याची मान्यता घ्यावी लाग. कंपनी कडू न सदर आराखडयाच्या अंमलबजावणीकिरता नेमलेला
पय�वरण देखरेख तज्ञ बांधकामाच्या टप्प्यामध्ये अमलात आणता येण्यासारख्या ठेकेदार
व्यवस्थापन आराख�ाची खा�ी क�नघे. पय�वरण तज्ञ सदर आराख�ाच्या अंमलबजावणी
पयर्वेक्षणदेखीलक. या EMP मधील �मुख उप�म खालील�माणे :
कचरा व्यवस्थापन िनयोज
स्थािनक रोजगार िनयोजन
वैय�क्तक सुरक्षा उपकर
नै स�गक संसाधने व्यवस्थापन िनयोज
आरोग्,सुरक्, आिण स्व्च्छता उप
वाहतूक व्यवस्थापन िनयोज
10.1.2 सम�पत पय�वरण व्यवस्थापन सं
वरील सवर् आखलेले उ�ेश पूणर् करण्यासाठी एक अितशय उच्च सम�पत �कल्प व्यवस्थापन
आवश्यकता असे. िविवध पय�वरण व्यवस्थापना उपाय अमलात आणून ते यशस्वी रीत्या पूण
करण्यासाठी स्पष्ट दृष्टीकोनअसलेल्या �कल्प व्यवस्थापकांच्या संघाची वचनब�तेसह.
सम�पत पय�वरण व्यवस्थापन संघ खाली गोष्टींसोबत कायर्.
• पुरेसा �िशिक्षत कमर्चारी 
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पय�वरण व्यवस्थेमधील �मुख हेतू पुढील�मा:
• �कल्पाच्या बांधकाम आिण कामकाज टप्प्यामध्येआढळलेल्या मह�वाच्या पय�वरणीय सम
नोंद घेण.
• योग्य उपशमन उपायांसाठी मागर्दशर्न क .
• उपशमन उपाय अमलात आणण्यासाठी �णाली आिण �ि�या तयार करणे
• उपशमन उपाय योग्य प�तीने अमलात आणले जात आहेत याची खा�ी करणे
• उपशमन उपायांचा पिरणामांची पहाणी करणे.
10.2 पय�वरण व्यवस्थापनासाठी �शासकीय आिण तांि�क रचना
बंदरासाठी पय�वरण व्यवस्थापनक्षे�ामधील उच्चिशिक्षत आिण अनुभवी लोकांना
व्यवस्था- विरष्ठ व्यवस्थापक या पदासाठी िवचारांत घेतले जाईल आिण त्यांनापुरेसा मदत
कमर्चारी वगर् िदला जा. या पय�वरण व्यवस्थापन संघाच्या जबाबदारी खालील�माणे अस:
पय�वरण मु�े , साधारण, असाधारण आिण आपत्कालीन घटनाना शोधणे मानक कायर् प�तीवेळोवेळ
सुधािरत होत असल्याची खा�ी करणे आवश्यक असतीलतेव्हा सुधािरत कृतींची खा�ी क�न् अ
आणणे सादरीकरण, कागदप�े आिण नोंदी िनयंि�त करण्यासाठी �ि�या िनम�ण करण
10.3 पय�वरण व्यवस्थापन कक
पय�वरण व्यवस्थापन कक्षाच्या मह�वाच्या भूिमका आिण जबाबदाय�र खालील�माण:
• पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजनाची अंमलबजावणी कर
• धोका ओळखणे आिण पय�वरणीय समस्या िनयंि�त करणे
• पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजनामध्ये नमूद केल्या�माणे पय�वरण आघात मुल्यांक
पिरणामकारकता, उपशमन उपाय तपासणे.
• MoEF आिण इतर राष्�ी/राज्य �दूषण िनयं�ण मंडळासोबत �दूषणाला �ितबंद आिण िनयं�ण
करण्यासाठी समन्वय साधण
• सवर् िनयम आिण िनब�धाचे िनयामक अनुपालन होत असल्याची खा�ी करण
• �दूषण िनयं�ण उपकरणांचा िनयिमत वापर आिण िनगराणी राखली जाईल याची खा�ी करणे
• कामकाजामध्ये िकमान पय�वरणीय आघातासाठी पय�वरण व्यवस्थापन आराख�ाचे कठोर पा
करणे.
• मान्य वेळाप�कानुसार पय�वरण परीक्षणाला सु�वात कर
• मान्य केलेल्यावेळाप�कानुसार परीक्षणाचे पुनरावलोकन क�न समजूनघे
• देखरेख िनष्कष�चे पुनरावलोकन क�न समजून घेणे आिण देखरेखीचे िनष्कषर् ठरवलेल
मय�देबाहे र असतील तर सुधािरत कृ ती अमलात आणणे
• पय�वरण संबंधी नोंदी ठेवणे
• िनयामक एजन्स, बा� सल्लागा, देखरेख �योगशाळा यांच्यासोबत समन्वयठेवणे
• पय�वरणीय समस्यांबद्द्लआलेल्याजनतेच्या त�ारी आिण त्यावर केलेल्या कृतींची
ठेवणे.
• वृक्षलाग/ हिरत प�ा िवकास आिण देखरेख
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पय�वरण व्यवस्थापन कक्षाकडे सवर् मूलभूत नोंद ठेवण्याची सुिवधा , हाडर ्वेअर/ सॉफ्टवेअर
सुिवधा, पुरेशी जागा , वाहन , सवर् मूलभूत फ�नचर आिण साधी साधने जसे क , जीपीएस , िडिजटल
कॅ मेर ा, हाती वापरण्याचे ध्वनी मापक यं� इत्यािद उपलब्ध क�निदले . कक्षाकडे �कल्पाचा स
मूलभूत पय�वरण व्यवथापनाची मािहती असे.
पय�वरण व्यवस्थापनासंदभ�तील सल्लागारांची यादी ठेवली जाईल आिण ती दरवष� सुधारण्यात .
यामुळे आपत्कालीन घटनेच्यावेळी अथवा आवश्यकता असताना मदत िमळवण्यासाठी उपयोग  ,
तसेच पय�वरण व्यवस्थापन उप�मांच्या दैनंिदन अंमलबजावणीमध्ये देखील मदत .

आकृती 10-1 पय�वरण व्यवस्था कक्षासा संस्थात् रचना
जनरल मॅनेजर
(पय�वरण, आरोग् सुरक् आिण सामािजक जबाबदारी

मन
ॅ ेजर
(पय�वरण)

मॅनेजर
(अग्नीशम व सुरक्)

पय�वरण व
सागरी अिभयं ता

परीक्रव िवश्लेष

फलोत्पाद

मॅनेजर
(सामािजक जबाबदारी)

अग्नीशम कमर ्चार

सफ
े ्ट इंिजिनअर

�थमोपचार

10.4 ऑसतट आिण तपासणी
िशवाय पय�वरण, आरोग् व सुरक् िवभाग हा पय�वरण ऑडीटसह अनुपालन उप�मांची
अमलबजावणीची जबाबदारी घेईल.
अंतगर् ऑडीट आिण पय�वरणा��ीयांचे दरवष�
पुनरावलोकन करण्यत यईल.
व्यवस्था संघ सदस्यांन बनलेली पय�वरण, व आरोग् सुरक् िवभागाची सुकाणू सिमती दर तीन
मिहन्यांन �ा कामिगरीचे पुनरावलोकन करेल. पय�वरणामध्य झालेला कुठलाही संपण
ू र अथवा
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जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

आंिशक बदल ओळखून, त्याच मूल्यांक क�न, आिण त्या बरोबरो सुधािरतर कृ ती क�न पय�वरण
व कामिगरी उ�म रीत्य पूणर करण्या येईल .
10.4.1 पय्वरण पयरवकेक अिभयंहा
याााकाम काबावाीत कामाच पय्वरण पयरवकक �यय स गअाकड (पय्वरण सलबागार)
का�ाअदारापका अिब तअचा पय्वरण पयरवकक अिभयाकयाकड सोपिवण योगय िरब. कामकाज
सािकणर व गुतागुतीच असलयान यहुदा िविवा राष्ीय व अातरराष्ीय िकदार काम करणार असलयान हा
पय्वरण पयरवकक अिभयाता हा सापुणर याााकाम काबावाी मधय पुणरवळ सहभागी असवयाची िचिारस
ह. पय्वरण पयरवकक अिभयाता हा पय्वरण पयरवकण कामाचया पय्वरण यव सापन ककाबा
मदत करब.
10.5 पय�वरण व्यवस्थापन िनयोज( EMP) आिण संयक
ु ्त सामािजक जबाबदार (CSR)
चे घटक
�करण 5 च्या संबंिधत िवभागांमध्ये सध्या असलेल्या पय�वरणावर  -या �त्येक आघातासाठी
पय�वरणीय आघातांचे उपशमन आिण �ितबंिधत उपायांचे िववरण देण्यात आलेले आह. �करण
6
मध्ये पय�वरण देखरेख कायर्�माची चच� करण्यातआलेली. टेबल
10-1 मध्ये िविवध �कल्
उप�म, संबंिधत आघात आिण उपशमन उपाय यांचा सारांश देण्यात आलेला आह. �कल्पाच्या सव
टप्प्यांमध्ये पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजन अंमलबजावणीचे तीन मह�वाचे घटक खालील �माणे
आहे त.
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टेबल 10.1 पुढील पानावर
टेबल 10-1 िविवध �कल्प उप�मांसाठी संभाव्य आघात आिण उपशमन उपाय

अनु �.

1

उप�म

�स्तािवत
जेटीसाठी
पाईिंलग
करणे

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

समु�
पाण्याचा दज�

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

बांधकामामधील उप�म जसे की
,
पाइल्स खोदण , जेटी अ�ोचचे
बांधकाम, बांधकाम उपकरणांची
हालचाल या मुळे पाण्यामध्ये बारी
गाळ व धुलीकण पसरण्याची मोठी
शक्यता आह , आिण त्यामुळे �काश
संश्लेषणावर दुष्पिरणाम होऊ
पिरणामी समु�ी जीवनावर पिरणाम
होतो.
बाजर् आिण वकर्बोट्समधून पाण
िडस्जाजर(तेलकट कचरा
, मैला)
इत्यािद सोडल्यामुळे समु�ी पाण्याच
दज�मध्ये बदल होत.
बांधकाम टप्प्यामधील कामकाजामुळ
समु�ाचा गाळ वर उठू न येऊ शकतो
आिण परत खाली बसल्याने संभाव्
आघात होऊ शकतो , त्यामुळे पाणी
अिधक गढू ळ बनते आिण �काश

�स्तािवत उपशमन उपाय

बांधकाम सािहत् , दगडमाती , बांधकाम
कचरा आिण खोदून काढलेले जमीनीमधील
सािहत्य हे पाण्यामध्ये जाण्यापा
�ितबंिधत करणे जेणेक�न जल
पय�वरणावर आघात होणार नाहीत.
खासक�न जवळपासचे समु�ी पाण्याची
संसाधने
संपण
ू र ् देखरेख कायर्�माध्ये आधारभ
पातळीला संदभर् मानून गढूळतेची पातळी
तपासणे
कचरा खाडी आिण वािहन्यांमध्य
सोडण्यासाठी �ितबंध करण्यातये.
तेल गळती िनय�
ं ण उपाय वापरण्यात
यत
े ील.
बाज�स आिण वकर्बोट्सला /घन कचरा
गोळा करण्यासाठी स्लॉप टाक्या पुरवल
आहे त याची खा�ी करणे
पय�वरण देखरेख कायर्�मांतगर्त समु

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

बांधकाम
ठेकेदार/कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

2

उप�म

सामानाची
वाहतूक
आिण
बांधकाम
उप�म

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

हवेचा दज�
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उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

आतवर पोचण्यास बाधा िनम�ण होत ,
आिण �काशसंश्लेषण कमी होत
,
आिण समु�तळामध्ये बाधा झाल्यान
समु�ी जीवांची हानी होऊ शकते.

वाहने / जनरेटरमधील ऊत्सजर्न
सामानाच्या वाहतूकीमध्ये वाय�जन
उडणारी धूळ
सामान चढवताना उडणारी धूळ

�स्तािवत उपशमन उपाय

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

पय�वरण देखरेख करण्यात येईल ज्यामुळ
वेळेमध्ये शोधन आिण सुधािरत कृती उपाय
अमलात आणण्यात येती.

उत्सजर्नामधून होणारे आघात कम
करण्यासाठी ऊत्सजर्न िनयं�ण िन
अमलात आणले /पाळले जातील.
ऊत्सजर्न मानकांचे अनुपालन हो
असल्याची खा�ी क�न घेण्यासाठी सव
वाहने आिण बांधकाम मिशनरी यांची
िनयिमत तपासणी करण्यात येई.
साचलेली धूळ काढण्यासाठी बांधकाम
उपकरणे आिण वाहतूकीची वाहने
िनयिमतपणे धुण्यात येती.
बांधकाम सािहत् , उपकरणांची साधने ,
अथर ्मूव्हींग उपकरणे इत्यािद ठेवण्या

बांधकाम
ठेकेदार/कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

ध्विन
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उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

�स्तािवत उपशमन उपाय

पुरेशा आकाराचे बांधकाम याडर ् पुरवण्या
येईल.
सामानाची ने आण जास्त क�न कमी
गद�च्यावेळी करण्यातये.
उडणारी धूळ बसवण्याकरता पाणी
िंशपडण्यातयेईल
िवकासकामांमध्ये सहभागी असणाय�प
कमर्चाय�धना पय�वरण जाग�कता कायर्�
उपलब्ध क�न देण्यातये.

खालील उप�मांमधून ध्विन येऊ
शकतो
वाहनांचे आवाज
बांधकाम सािहत्य
िडझेलवर चालणारी इंिजने
मिशनरी

कें� व राज्य �दुषण िनयं�ण मंड
(CPCB/SPCB) मध्ये नमूद केल्यापेक
ध्विन ती�ता कमी राखण्याची दक्षता घे
जाईल.
मिशनरी/ बांधकाम उपकरणे यांची खरे0
3दी ही �ोत ध्वनी ती�ता 75 dB (A) हू न
कमी असणारीच केली जाईल.

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक
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उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

�स्तािवत उपशमन उपाय

व्यव�स्थत िनगराणी राखलेली बांधका
उपकरणे ही �ोत ध्वनी ती�तेची िनयामक
मानके पूणर् करतील तीच वापरली जाती.
कुठल्याही जोरात आवाज येणाय�व
उपकरणाला, शक्य असेल तेव्
, अशा
प�तीने वापरले जाईल जेणेक�न आवाज
संवेदनशील �ाहकांपासून दूर जाईल.
अको�स्टक िनयं� , इन्सुलेशन आिण
व्हाय�ेशन डॅम्पसर् यासारख्या सुयोग्य
वाप�न आवाजी उपकरणामध्ये ध्वि
�ितबंध िमळवण्यात येई.
ध्विन आघात कमी करण्यासाठी जोरा
आवाज करणारे उप�म हे िदवसा
(6.00
am ते 10 pm) यावळ
े े मध्ये राबवण्या
यत
े ील.
मय�देहून अिधक ध्विन ती�तेमध्ये का
करणाय�◌ू कमर्चाय�◌ेना इअर प् , मफ्स

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

3

उप�म

घन कचरा
व्यवस्थाप

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

मृदेचा दज�
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उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

�स्तािवत उपशमन उपाय

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

यासारखी सुरिक्षत साधने पुरवण्यात ये.
वेळोवेळी भोवतालच्या ध्वनी ती�तेच
पातळी मोजण्यात येई.

�ि�या न केलेला घन कचरा
जमीनीमध्ये फेकल्यास होणारे आघात

हिरत पट्�ामध्ये कंपोस्टेड जैिवक कचरा
खत म्हणून वापरण्यातये.
पुनव�पर करता येण्यासारखा इतर कचरा
िवकण्यात येई.
सांडपाण्याबरोबर वाहून िमि�त होऊ नये
म्हणून खोदलेली माती बॅक , PAF झोन,
गोदाम याभागामध्ये एका कोपय�ि◌मध्ये ढी
क�न रचण्यात येई.
�कल्पस्थानी िनम�ण झालेला साधार
कचरा हा वेगळ्या स्व�पात गोळा करण्य
येईल आिण बांधकाम कचय�◌ाहू न वेगळा
ठेवण्यात येई.

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

4

जल
संसाधने

5

म�च्छमारी

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

जल �दूषण

जमीनीवरील जल�ोतांवर
आघात

म�च्छमार
आिण त्यांची

बांधकामामुळे म�च्छमारीवर होणारे
आघात
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होणारे

�स्तािवत उपशमन उपाय

बांधकाम िठकाणी कचरा जाळणे �ितबंिधत
असेल.
बांधकाम टप्प्यामध्ये भूजलामध्ये संसगर्
नये यासाठी सवर् िनयं�ण उपाय करण्या
यत
े ील.
बांधकाम उप�मांसाठी लागणारे पाणी हे
�कल्पस्थानी टँ , बोरवेल तसेच
जवळपसाच्या खे�ांमधून घेण्यातये.
पाणी वाहू न नेताना त्याचे िकमान नुकसान
होइल याची दक्षताघेतली जा.
पाण्याचा जास्तीत जास्त उपयोग के
जाईल.
बांधकाम िठकाणाव�न जवळपासच्या
नै स�गक स्�ोतामध्ये पाणी वाहत जाणार नाह
�ाची दक्षताघेतली जा.
काम सु� करण्यापूव� म�च्छमा
समाजासोबत संवाद सु� केला जाईल.

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

कंपनी

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक
गावे

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

1

हवेचा दज�
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अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

येणाय� जहाजांच्या वाह्तुकीचा रस्
आखाणे आिण म�च्छमारांना तो सं�ेिषत
करणे.
माश्यांच्या �जनन काळामध्(जून आिण
जुलै) मध्ये िकनारप�ीवर आघात करणारे
कुठलेही उप�म टाळणे.

कामकाजाचा टप्प

मालवाहतूक
आिण
साठवणूक
भाग

�स्तािवत उपशमन उपाय

(वीज गल
े ्या) जनरेटर सेटमधून
होणारे ऊत्सजर्न
वाहनांमधून होणारे ऊत्सजर्न
माल वाहतूक
(बॉक्साई, जांभा, कोळसा इत्याि)

कमी सल्फर असलेले िडझेल वापरण्याच
िशफारस केलेली आहे.
�कच्या हालचाली िनयंि�त करणे
वाहतूक आिण साठवणुकीमध्ये सांडलवंड
िनय�
ं ण उपायांचे िनयोजन करणे
धूळीसाठी ताडप�ीचे कव्हर वापरणे
वाहतुक करणाय�च वाहनांना गित िनयमन
आखणे .
कोळसा आिण इतर मालवाहतुकीच्या चउताराच्या वेळी हवेतील धुिलकणांचे �माण

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

ध्विन

उपकरणांची हाताळणी आिण वाहनांची
वदर ्ळ

वाहनांची
अितरीक्त
वदर ्ळ

बंदरा कडे/कडू न होणारी मालवाहतूक
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�स्तािवत उपशमन उपाय

कमी राखणे.
मालासाठी व उत्खननाची धुळ माती हवेत
पस� नये यासाठी पाणी िंशपडून िनयंि�ण
केले जाईल.
हिरतप�ा िवकास
कोळश्यासारख्या मालवाहतुकीसाठी शुट
आिण कन्व्हेअसर् वापरण
आवाज िनरोधन व िनयं�ण
वैय�क्तक सुरक्षा साधन
हिरतप�ा िवकास
राज्य मागर105 पासून
2 िकमी इतक्या
लांबीचा 9 मी �ं दीचा खास रस्ता यासाठी
�स्तािवत आह.
�क वहातुकीवरील िनयं�ण

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

कंपनी

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

2

उप�म

बंदर
�भागाच्या
खो-यामध्ये
जलयुक्त
�व सोडणे

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

समु�ी
पाण्याचा दज�
आिण
पय�वरण
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उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

समु�ी पाण्याचा दज/पय�वरण यामध्ये
जहाजामधील कचरा (गळती) , मैला ,
साचलेले पाणी ,घन कचरा इत्यािंदमुळ
बदल होणे

�स्तािवत उपशमन उपाय

जहाजांना घाणेरडे पाणी , िनरमजल , तेलकट
कचरा इत्यािद पाणी िकनाय�नजवळ तसेच
बंदर �भागाच्या पाण्यामध्ये सोडण्
मज्जाव आह. हे सजगतेने पाळण्यात येई.
उपशमन उपाय म्हणून आक�स्मकते
गळती िनयोजन तयार करण्यात येईल व
अमलात आणण्यात येई.
साठवणूक भागाला गारल ँड गटारांनी सुरिक्ष
केलेले असेल , जेणेक�न या भागामध्ये
वाहत्या पाण्यामध्ये ते िमसळले जाण
नाहीत.
खारफु टी िवकास , संरक्षण व व्यवस्थ
िनयोजन तयार क�न आमलात आणण्यात
येईल आिण त्या�ारे िकनाय�आवर आिण
आसपास असलेल्या खारफुटींना आिण
संबंिधत �जातींना संरक्षण देण्यात .
पय�वरणावरील घातक �भाव आिण �सारण

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

�स्तािवत उपशमन उपाय

टाळण्यासाठी कोणत्याही �कल
कामकाजामुळे समु�ी पािण दुिषत होऊ िदले
जाणार नाही.
कें�ीय �दुषण िनयं�ण मंडळाच्या मागर्दश
त�वांनस
ु ार एक सव�गीण हिरतप�ा
पिरसरामध्ये िवकिसत करण्यातयेईल
वृक्षलागवडीसाठी स्थािनक �जातींना �ाध
अिण प�यांसाठी िव�ामस्थाने बनवण्या
यत
े ील .
�कल्पाच्या कामकाजामुळे पय�वरण अथव
समु�ी पय�वरण् यांच्यावर कुठलाही दूरगाम
आघात झाला आहे का याची तपासणी
करण्यासाठी स्थािनक भागाची िनयिम
देखरेख करण्यात येई.
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अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

3

उप�म

मालवाहतू
क आिण
तेल गळती

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

समु�ी
पाण्याचा दज�
आिण
पय�वरण
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उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

समु�ी पाण्याच्या दज�मध्ये ब

�स्तािवत उपशमन उपाय

घाणे रडे पाणी अथवा मैला जर �ि�या न
करता त्याची िवल्हेवाट लावली तरते समु�
पाणी अथवा मदृ ा यांचे �दूषण क� शकते.
मा�, मैल्याची यं�णे मधील �ि�या हा
आघात कमी करेल आिण हिरतप�ा
िवकासासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढ.
जहाजामधून ने-आण करताना काही
मालवाहतूक सांडलीच तर ती सांडलवंड
परत िमळवण्याचा �यत्नकेला जा.
तेल गळती िनयं�ण उपकरणे कसे की
,
बूम्/बॅरीअसर् इत्यािद साठवण्यासाठी आ
परत िमळवण्यासाठी �स्कमसर् पुरव
जातील.
इंधन बंद करणे , वेगळे करणे आिण परत
िमळवणे यामधला �ितसाद वेळ जलद
असेल.

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

4

5

उप�म

पाणी
पुरवठा

सांडपाणी
सोडणे

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

जल संसाधने

सध्या असलेल्या जल संसाधनांवरी
आघात

पाण्याचा दज�
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बंदर आिण बंदर पिरसरामधील
साठवलेले पाणी आिण मैला यांच्या
उत्सजर्नामुळे होणारा आघा
जहाज दु�स्त/तोडणी उप�मांमधील
िनरम जल आिण जहाजामध्ये साचलेले
पाणी.

�स्तािवत उपशमन उपाय

बांधकामाच्या टप्प्यामध्ये �ित10 टन
पाण्याची आवश्यकता आहे आिणहे पाण
�कल्प स्थानावरच्या बोर , टँकसर् अथवा
जवळपासच्या गावामधील पाणी
पुरव�ामधून िमळवण्यात येई.
पाणी �ि�या कें , साठवणूक आिण िवतरण
जाळे िवकिसत करण्य़ात येई.
वकर्शॉप भा , �क पािक�ग इत्यािंदमधू
वाहत येणारे पाण्यामधील तेल आिण �ीझ
वेगळे क�न �ि�या करण्यात येईल
बंदर भाग आिण बंदर वसाहतीमधे मैला
�ि�या कें� बांधण्यातये.
��ीया कें�ामधून �ि�या केलेले सांडपाणी
हे हिरतप�याच्या िंसचनासाठी वापरण्य
येईल.
िनरम जल आिण जहाजामधील साचलेले

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

कंपनी/ बंदर
व्यवस्था

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

घन कचरा
व्यवस्थाप

7

घातक
कचया्र्ची

भूजल आिण
मृदेचा दज�

उत्पादने
वापरताना
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अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

पाणी वेगळे क�न गाळले जाईल आिण
नं तर ��ीया कें�ामध्ये त्यावर �ि�या के
जाईल.

जमीनीवर �ि�या न केलेला घन कचरा
फे कल्याने होणारे आघा
6

�स्तािवत उपशमन उपाय

जहाज तोडणीमध्ये िनम�ण झालेले
भंगार आिण वाचवता येण्यासारखे
सािहत्य

मानवी जीवन आिण मालम�ेचे
नुकसान

बंदर आिण संबंिधत सुिवधांसाठी एकि�त
घन कचरा व्यवस्थापन िनयोजन �स्ताि
करण्यात आले आहे
हिरतपट्�ामध्ये कंपोस्ट केलेला जैि
कचरा खत म्हणून वापरण्यातयेई
इतर पुनव�पर करता येण्यासारखा कचरा
िवकला जाईल.
जहाज तोडणीमध्ये िनम�ण झालेले भंगार
आिण इतर वाचवता येण्यासारखे सािहत्
अिधकृत िव�ेत्यांना िवकले जाई.
घातक सािहत्य हे नमूद
केलेल्य/मान्यता�ाप्त सुरक्षा िनयमांनु

कंपनी

कंपनी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

उप�म

हाताळणी

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक
आगीचे
अपघात
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उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

�स्तािवत उपशमन उपाय

साठवले जाईल.
घातक कचरा (वापरलेले तेल आिण बॅटरी)
या राज्य व कें�ीय �दुषण िनयं�
मड
ं ळाच्य
मान्यता�ाप्त पुनव�प
एजन्सीकडे पाठवण्यातयेत.
जखमी कमर्चाय�◌ासाठी �ाथिमक
उपचारांसह वै�कीय सुिवधा उपलब्ध
केलेल्या असती.
आपत्कालीन अलाम , अ�ग्नशमन यं�णा
आिण अ�ग्नशमन दल यांची सुिवधा असे.
पिरणामकारक आप�ी व्यवस्थाप
िनयोजन ( DMP) मध्ये �कल्पस्थाना
आिण बाहेरील आपतकालीन िनयोजन
समािवष्ट असे.
शक्य असेल त्या पातळीपय�त गळती पर
िमळवली जाईल.

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

अनु �.

8

उप�म

बंदराचे

ज्यांच्याव
आघात होऊ
शकेल असे
संबंिधत
पय�वरणीय
घटक
या िवभागाची

कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये बंदरामधून � 100 रोजगार आिण अ�त्यक्षप 20-25 रोजगारांची िन�मती होईल.

सामािजक

स्थािनक लोकांना त्यांच्या िशक्षण आिण कौशल्यावर आधािरत �ाधान्य देण्. या रोजगार शक्यतेसोबतच

आ�थक

�कल्पामधून या भागाच्या सामािजक आ�थक अवस्था सुधारण्यावर भर िदला . त्यासाठी या संपूणर् भागाच

�स्थत

सव�गीण आ�थक िवकासाच एक भाग उ�म शाळा, दळणवळण आिण वाहतूक सुिवधा िवकिसत करण्यात येती.

उपशमन उपाय योजना नसताना
होऊ शकणारे संभाव्य आघात

�स्तािवत उपशमन उपाय

अंमलबजावणीसाठी
जबाबदार एजन्सी

कामकाज
नै स�गक
संकटे
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आप�ी व्यवस्थापन िनयोजन बनवण्यांत य. जीवन आिण मालम�ेचे कमीतकमी नुकसान व्हावे यांसाठी पय�वर ,
आरोग्य व सुिवधा िवभागाची व्यवस्थ
घेऊन काम करेल.

हा सवर् शैक्ष , संरक्षक आिण पुनवर्सनात्मक उप�मांची जबाबद

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

टेबल 10-2 पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजनचा साच
पय�वरण समस्य आिण
आघात

उपशमन उपाय

वेळ

जबाबदार संघटना

यामध्ये �िशक , पय�वरण व्यवस्थाप
आिण देखरेख , आवश्यक उपकरणे खरेदी
करण्याची सुिवधा

बांधकामादरम्यान
बांधकामानंतर

धूळ

धूळ उडू नये म्हणून िनयिमतपणे पाण्याचे स्
मारत राहणे गरजेचे आहे.

बांधकामादरम्यान आिण
कामकाजादरम्यान

हवेचे �दूषण

वाहने आिण मिशनरी यांची िनगराणी राखणे
जेणेक�न उत्सजर्नांवर िनयं�ण राह.
सवर् वाहनांना पीयुसी �माणप� िमळवणे
बंधनकारक राहील.

बांधकामादरम्यान

आिण नंत

ध्विन

वाहने आिण मिशनरी यांची िनगराणी राखणे
जेणेक�न ध्विनवर िनयं�ण राही.
िनयिमत देखरेख केली जाईल.

बांधकामादरम्यान

आिण नंत

कंपनी /
सल्लागार

कच-यापासून दूिषते

बांधकामामध्ये तयार झालेले घाण पाणी नदी
आिण िंसचनामध्ये जाऊ नये यासाठी सव
आवश्यक उपाय केले जाती.

बांधकामादरम्यान

आिण नंत

कंपनी /
सल्लागार

पय�वरण व्यवस्थापनासाठ
उपकरणे आिण सुिवधा
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आिण

कंपनी /
सल्लागार
कंपनी /
सल्लागार
कंपनी /
सल्लागार

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

पय�वरण समस्य आिण
आघात
आरोग्य

आिण सुरक्

कामकाजाचा टप्प

धूळ

ध्विन
गटारांचे व्यवस्थापन
घन कच-याची िवल्हेवाट

उपशमन उपाय
कामावर सवर् कमर्चाय�रनी आवश्
अंगरखे अथवा तत्सम कपडे घालणे
बंधनकारक आहे . सवर् कमर्चाय�णन
कामावर हेलमेट घालणे बंधनकारक आहे .
तसािप
वहानााचया
ाकसरजनासाराा
ाुबीकणाासािी
ववयक दकता ापाय
योजवयात यतीब. पय्वरण यव सापन
िनयोजनाानुसार महकवाचया िीकाणी हवचया
�दुषणाची पहाणी कबी जााब.
साऊं ड बॅरीअसर् आिण इतर उपायांचा िवचार
केला जाईल.
पावसाचे पाणी िनचरा करण्यासाठी गटारांचे
व्यवस्थापनकेले जा.
पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजनानुसार घ
कचय�रचे वग�करण आिण िवल्हेवाट
लावली जाईल.
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वेळ

बांधकामादरम्यान

जबाबदार संघटना

आिण नंत

कामकाजाचा टप्प

कामकाजाचा टप्प
पावसाळ्याच्या सु�वातील
आिण नंतर
कामकाजाचा टप्प

कंपनी /
सल्लागार

पय�वरण व्यवस्थाप
िनयोजन

पय�वरण व्यवस्थाप
िनयोजन
पय�वरण व्यवस्थाप
िनयोजन
पय�वरण व्यवस्थाप
िनयोजन

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

टेबल 10-3 पय�वरण व्यवस्थापन िनयोज- पय�वरणशास्�
संभाव्
िवभाग
उप�म
आघात
बांधकामाचा टप्प
भूचर पय�वरण
शास्�

झाडे कापणे
कमर्चारी
वसाहत

जब वन पतीवरीब
दुषपिरणाम

उपशमन उपाय
•
•
•
•
•
•

वाहतूक

सागरी
पय�वरण

�ेक वॉटरची
बांधणी

हवा, ध्विन �दूष ,
इंधन तेल गळती

जलचरांना अडथळा
जलरसायनासाठी
पिरणाम
कांदळवनाला
�ासदायक
स्थािनक
मच्छीमारीला
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•
•

•

•
•
•

िटप्पणी

सध्या असलेल्या झाडांचे कमीतकमी िवस्थाप
नवीन झाडे ही स्थािनक देशी �जातींची लावली जात.
हिरतप�ा िवकास
िकनारी प�यांसाठी उंच झाडे लावली जातील.

सवर् वाहनांना पीयुसी �माणप� असल्याखेरीज �वेश िदल
जाणार नाही.
हिरतप�ा िवकास आिण स्थािनक देशी �जातींची झाड
लावणे
तेल गळती िनयोजन अमलात आणले जाईल.
धूळ शमिवण्यासाठी िनयिमत पाण्याचे फवारे मारल
जातील.
समु�ी पाण्याच्या पय�वरणावरील आघात टाळण्यासा
�कल्पाच्या बांधकामाचा ताण कचरा आि
उत्खननातील माती समु�ाकडे वाहून जाण्यास �ितब.
समु� तळाच्या वनस्पती व �जातींना िकमान उ
योग्य मिशनरीचा वापर क�न बांधकाम सािहत्
व्यव�स्थतपणे साठा कर.
मच्छीमारी बोटी व व्य�क्तना धोका टाळण्यास

पीयुसी �माणप�ाची रोज
तपासणी
मिहन्यातून एकदा हवेच्य
गुणव�ेची तपासणी
धूळ शमिवण्यासाठी िनयिमत
पाणी पाण्याचे फवारे मारले
जातील.

दर तीन मिहन्यांनी समु�ी
पाण्याचे व गाळाचे
िवश्लेषण

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

िवभाग

उप�म
अडथळा

जनरेटसर्चा वापर
फ्लोिंटग �ा
डॉकचे बांधकाम
कामकाजाचा टप्प

भूचर पय�वरण
शास्�

�कल्पस्थान
बंदरावरील
कामकाज

संभाव्
आघात

उत्सजर्ना�ारे हवेच
�दूषण
ध्वनी �दुष
घन व �व पदाथ�ची
कचरा िन�मती
उत्सजर्नाने हवेच
�दूषण
ध्विन �दूषण सस्त
व अन्य �ाणी �जाती
व सरपटणाय�ण
�ाण्यांवर पिरणा
पैदास व स्थलांतर
काळातील
�जातींवरील
पिरणाम

247 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

उपशमन उपाय
•
•
•

िकनाय� निजक �वाहावर िनयं�ण
स्थािनक मच्छीमारांचा िवचार क�न मध्य पावसा
हं गामात मय�िदत कामकाज.
जनरेटसर्चे धुरांडे(िचमणी) इमारतीपेक्षा जास्त उंची
ठेवणे
जनरेटसर्साठी ध्वनी िवरोधन �णाली वापरा

योग्य �कारे घन व �व पदाथर् कचर् याचे संक
वाहतुक व िवतरण पध्दतीचा अवलं
•

•
•

•

िटप्पणी

, साठा

�क्षे�ाभोवती स्थािनक जिमनीचा भक्कम हिरत
उभारल्याने वारा व ध्वनी िनरोधन लाभते व �क्षे�
सौंदयर् वाढ.
स्थािनक जातीची फळे देणारी झाडे लावल्याने आसर
लाभतो व पक्षीमा�ांना आवास िमळ.
कोल्ह, तरस , वटवाघळे आदी िनशाचर �ाण्यांवरील
दुष्पिरणाम कमी करण्यासाठी रा�ीचेवेळी कामका
मय�िदत करण्यात येई.
लन्डस्केप आखत
ॅ
ाना लाकडी ओंड , लहान पुल या�ारे
काही �जातींना पैदास कें�े िदली जातील वतेथे उप�
होणार नाही याची काळजी घे तली जाईल.

िनयिमत देखरेख

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

िवभाग

संभाव्
आघात

उप�म

वाहतूक

उत्सजर्नाने हव
�दूषण
ध्विन �दूषण
इंधन व तेल गळती

उपशमन उपाय
•
•
•
•
•
•

मानवी व्यत्य

िडझेल
जनरेटसर्
सागरी
पय�वरण

सांडपाणी
िनम�ण

ध्विन �दूषण

•
•

उत्सजर्नामधून हव
�दूषण
ध्विन �दूषण

•

पाण्यामध्ये कम
कालावधीसाठी
रासायिनक बदल
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•

सवर् वहानांनाPUC �माणप�ािशवाय �वेश बंद
वाहतूक माग�वर साऊं ड बॅरीअसर् लावले जाती.
हिरतप�ा िवकास आिण स्थािनक देशी �जातींची झाड
लावणे
तेल गळती िनयोजन अमलात आणले जाईल.
कच्च्या रस्त्यांवर धूळ उडू नये �ासाठी पाण्याचा फ
मारला जाईल.
�कल्प कमी लोकसंख्येच्या भागामध्ये असल्याने ि
�ास जाणवणार नाही
वाहतूक माग�वर साऊं ड बॅरीअसर् लावले जाती.
हिरतप�ा िवकास आिण स्थािनक देशी �जातींची झाड
लावणे
जनरेटरचे धु रांडे (एक्झॉस) इमारतीच्या उंचीपेक्षा
बसवण्यात येई.
जनरेटसर्ना आवाज िनरोधक �णाली बसवण्यातये.

सांडपाणी �ि�या �णाली बसवली जाईल.

िटप्पणी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

िवभाग

संभाव्
आघात

उप�म

वाहतूक

पाण्यामध्ये कम
कालावधीसाठी
बदल

उपशमन उपाय
•
•
•
•
•
•

जहाज
तोडणी
उप�म

उत्सजर्नामधून हव
�दूषण
ध्विन �दूषण
घन आिण �व कचरा
तेलकट कचरा

•
•

•
•

•
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वाहतूक माग�वर साऊं ड बॅरीअसर् लावले जाती.
हिरतप�ा िवकास आिण स्थािनक देशी �जातींची झाड
लावणे
तेल गळती िनयोजन अमलात आणले जाईल.
उत्सजर्न िनयं�ण �णाली बसवण्यात य.
साऊड बॅरीअसर् बसवण्यातये.
सुयोग्य तेल कचरा गोळा करण, साठवणे, वहातुक आिण
िवल्हेवाट �णाली बसवण्यातये.
सवर् कायदेशीर िनयमांचे काटेकोर पालन करण्यातये.
PCB युकत कचरा िनद�िचत ििकाणी सािववयात याब व
घातक व तूचया अिाकत एज्सी सुिवाकड पाििववयात
याब.
जहाज तोडवयापूव� जहाजावरीब ािजन तब
िण
िचलबक ाान काआून िकना-यावर साििववयात याब.
अपघाती गळतीचया �ितयााासािी युम कीमर अचा
सािवणूक �ि�यन सागरी पय्वरणाच नुकसान
रोावयात याब
कापण व तोडवयासारखया �ि�या करवयासािी
कामगारााना मा क व वैय�कतक वापराची साान वापरण
याानकारक राहीब.

िटप्पणी

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

िवभाग

संभाव्
आघात

उप�म

उपशमन उपाय
•

•

•
फ्लोिंट
डॉक्स

घन आिण �व कचरा
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•

कोणताही अी यी अी कचरा घातक व तूचया अिाकत
एज्सी सुिवाकड पाििववयात याब तसािप अीयीअीचा
वापर करण ह 17 स अकयर 2008चया अातरराष्ीय
िनयमानुसार �ितयािात ाबब असलयान अीयीअी चकयता
नाही.
सुयोगय घन
िण �व घातक कचरा गोळा करण
सािवण िण िवलहवाअ �ाणाबी यसिववयात याब.
तेल गळती आिण तेलकट पाणी पस� नये म्हणून
काळजी घे तली जाईल.
सुयोग्य घन आिण �व कचरा गोळा करण
, साठवणे ,
वहातुक आिण िवल्हेवाट �णाली बसवण्यातये.

िटप्पणी

10.6

�दुेण िनयंपण घटक / कचरा वयव सापनांचक िनय ान

10.6.1 पाणी व्यवस्थापन िनयोज
पाण्याचे �ोत हे टँक , �कल्प स्थानावरील बोरवेल तसेच कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये जवळप
गावांमधून घे तलेले पाणी असे असतील. या भागाच्या भिवष्यामधील गरजा आिण उपलब्ध संसाध
आिण संभाव्य वाटप लक्षात घेऊन पाणी व्यवथापन िनयोजन िवकिसत करण्यात. �स्तािवत
�कल्पाची पाण्याची मागणीटेब10.4 मध्ये देण्यात आलेली आ.
टेबल 10.4 : कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये पाण्याची म
आवश्यकता
�ितिदन िकलोलीटसर्
घरगुती
10
अ�ग्नशामन �णाली
2
कामकाााचया वक्त िाबतब कारणासासत यंदरावर पाणयाचत ेरा
िक.
• यादरावर काम करण-या कामगाराानी िण यादराचा वापरकरणा-यााना
• �दुषण िनया�ण िण अ�गनचमन या�णसािी
• पय्वरण सावारन िण यादरावर हिरतप�ा राावयासािी
याााकामाचया वळी दर िदवची 10 घन िमअर
यबोबी गावातून अँकर दार पुरिववयात याब.

तकी पावयाची

ववयकता भासणार

ह.

त

पाणी व्यवस्थापन िनयोजनाचे पुढीलहेतू आह.
पाण्याच्या वापरावर लक्ष ठेव: या िनयोजनामध्ये �कल्पाला िकती पाणी आवश्यक , हे
संसाधन वापरणारी �ि�या आिण वापरलेल्या पाण्याचे �माण नोंदवणारी �ि�या इत्यािद गोष्
कायर्प�ती तयार करण्यातये.
पाण्याचा वापर कमीतकमी करणे:
अनेक उपाय सुचवले जातील.

या िनयोजनामध्ये पाण्याचा वापर कमीतकमी करण्यासा

पाणी �ोत आिण पाणी काढण्याच्या स्थानांचे दस्ताऐवजी: वापरण्यात येणारे पाणी �ोत हे
स्थािनक अिधकाय�ि◌च्या संमतीनेच वापरण्यात ये. पाणी �ोत शोधून त्यांची जीपीएस कोऒिडनेट्
सह आिण त्याच �ोतामधून िकती कमाल पाणी काढता येईल याची िनयोजनामध्ये नोंद करण्य़ात .
पाणी व्यवस्थापन िनयोजनहे भारतीय धोरणे पाळून िवकिसत करण्यात य. िनयोजनामध्ये सवर
कमर्चाय�◌ानी पाणी कमीतकमी कसे वापरावे आिण गळती झाल्यास काय करावे आिण आपत्काल
घटने मध्ये अंतगर्त आिण बा� सं�ेषणे वाप�न मािहती कशी �ावी याचे �िशक्षण देण्य़ात.
�स्तािवत बंदरामध्ये पावसाच्या पाण्याचा िनचरा करणारी �णाली िवकिसत करण्यात येईल
त्यामध्ये पावसाचे पाणी गोळा क�न त्यावर �ि�या क�न नूतनीकरण करणारी �णाली उपलब्ध
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देण्यात येई. यामध्ये अिछ� भाग जसे क , रस्त , गोदाम या भागामधील तेल दूिषत पावसाचे वाहते
पाणी �ि�या क�न वापरले जाईल आिण ते बंदर भागामध्ये पसरवण्यातये.
10.6.2 घाण पाणत
िण हकबाचक टाकवू पदास�चत वयव सापन �णाबत.
घरगुती
िण तर गोषअी कडून घाण पाणी
िण तबाच अाकावू पदास्च कायरकम यव सापक
करवयासािी यादरावर ााबीब सुिवाााचा वापर करवयात याब.
• अाकावू तबााचया अाकयााना जोडणार चोष्ा� काराा्याचया क�ात तयार करवयात यतीब.
• अाकावू तब साििवबलया अाकीतून तब िण पाणी वगळ करणा-या या�णतून पािवून अाकावू तब
साििववयाचया अाकीत गोळा करवयात याब जण क�न तबाच अाच वगळ करवयात यतीब.
ारबब पाणी अी पी �ि�यसािी पाििववयात याब.
घरेुहत घाण पाणत वयव सापन
साडास, यास�म, वयापाकगह यातून याहर पडणार सााडपाणी गअारा दार सााडपाणी �ि�या कक�ाकड
पाििववयात याब. 10 KLD तका STP या �कलपासािी िरिववयात बा ह. �ि�या कबब
पाणी ह हिरतप�ा िवकास िण िनगराणी सािी पुनव्पर करवयात याब.
10.6.3 रे नवॉटर हाव��स्टग �णाली
�कल्प स्थानामधील आिण आजूबाजूच्या भागामधील पाण्याची कमतरता पावसाचे पाणी साठ
uरे नवॉटर हाव�स्टींगग क�न सोडवताये. त्यासाठी पावसाचे पाणी िनचरा �णालीसोबत ठरािवक
िठकाणी रे नवॉटर हाव��स्टग युिनट उभारण्याची िशफारस करण्यात येत. रे नवॉटर हाव��स्टग हे
(जमीने कडील भागामधील) सवर् पय�वरण व्यवस्थापन आराख�ामध्ये िनयोिजत करण्यात आल.
रे नवॉटर हाव��स्टग युिनट(इन्जेक्शन टा) मध्ये पाई , गाळणी आिण इन्जेक्शन िवहीर असत. या
प�तीमध्ये पावसाचे पाणी पाझर खड्�ामधून अथवा गाळणीव�न खाली िझरपवले जा, यामध्ये वाळू
आिण खडी असते. रस्त , कारपािक�ग/ कार स�वस आिण इंधन व वंगण यािठकाणांव�न येणारे
पावसाचे पाणी तेल िमि�त असू शकते. यासाठी हे पाणी रे नवॉटर हाव��स्टगमध्येयेण्याआधी तेल आ
�ीझ वेगळे करावे लागतील. रे नवॉटर हाव��स्टग �णाली आकृती 10.2 मध्ये दशर्वण्यात आली.
अिभयांि�की टप्प्यामध्ये या �णालीचा आकार आिण स्थान िन�श्चत करण्या. बांधकामाआधी
पाणी व्यवस्थापन िनयोजन िवकासकांकडून मान्य व्हावेल.
10.6.4 सांसपाणत विन वयव सा
यादरातीब पावयाच साभा य �दुषण कमी करवयासािी सााडपाणी वहन यव सची योजना कबबी ह.
पूणर क�ावर सााडपाणी वहनाच जाळ ाभा�न ाताराव�न सााडपाणी ा�याकड
िण पावसाच पाणी
सअ यादरातीब पावयाकड नब ह. पावसाळा हा एि�ब पासून नो हकयर पय�त असतो. जून त स अकयर
पय�त जा त पा स असून सरासरी पजर्य मान 2875 मी.मी. ह. दर वष� पावसाच सरासरी 95
िदवस असतात. कमाब पावसाची ितीता तासाबा 30 मी.मी. ारबी जात.
क�ावरीब िविवा
ििकाणच वापरातीब मारतीकडून
बब सााडपाणी वहन जोडून नबब
ह. सवर सााडपाणी वहन
मागर डयर दगडान व िसमकअन याााबब ाताराच हत. सााडपाणी वहनाचया ााबीब जमीनीत अभ
तर िवबबा असब. बगतचया र कयावरीब िण याडर क�ातीब पावसाच पाणी चर िण भुिमगत
पााप बाा्स दार गोळा कब जााब.
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यंदराहतब पाणयाममयक ााणा-या पावसाचया पाणयाहतब हकबाचक �दुेण टा्णयासासत िाबतब
य ाना
िकह.
• तबााचया अाकयाासभोवताबी गळतीसािी कुाड असतीब िण या कुाडाामधय साचबब पाणी कयामधय
तब नसवयाची तपासणी क�नच पावसाणी पावयाचया वहनात सोडब जााब. �दुषण आळलयास
कयावर तब व पाणी िवबगीकरण या�णमधय �ि�या कबी जााब.
•
ाान भरवयाचया व ाान पुरवियाचया ििकाणी गळती पहाणीसािी चर /ा� िववयात यतीब व कया
दार पावसाच वच् पाणी वहन माग्कड व �दुषीत पाणी तब व पाणी िवबगीकरण या�णकड
सोडवयात याब.
• कामाचया जागा व अ्य ापकरण ाुवयाचया जागाना पुरिवबलया पाणी वहनाचया सोा नुसार
ापकरण ाुतबी जात नसताना नहमीचया पावसाळी पाणी वहनाचया माग्न पाणी सोडब जााब व
ापकरण ाुतबी जात असताना पाणी तब िम ीत पावयाचया अाकीकड सोडब जााब.
• कोळसा हाताळणीमुळ होणार हवच �दुषण रोावयासािी अॉकीयाडरमधय ाुबीकण चमन पधदती
वापरबी जााब. कोळसा व ािनज अॉकीयाडरमाून वहाणार पावसाच पाणी एक� क�न सायााीत
सीरता ा�याकड वळिववयात याब.
�चासकीय व अ्य मारती चजारच पाणी पावसाळी पाणी वहन माग्बा जोडब जााब. वकरचॉप
िवभागाकडीब पाणी तब िनवळ �ि�यनातर वहन माग्कड सोडब जााब.
पावसाळी पाणी वहनातीब �ासिमक गरज दहणून तब व गाळासािी �वाह अातगरत युिनअ सुचिवबब
ह. � तािवत यादरासािी गु�कव ाारीत पाणी वहन पधदतीची गरज ह.

आकृ ती 10.2 पावसाळी पाणी िनचरा पध्दतीचे कट सेक्शन ि

BAFFLE
INLET
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BAFFLE
आकृ ती 10.3

OUTLET

Cross section of inline SWD settling pits

Source: MSPL

10.6.5 घन कचरा व्यवस्थापन िनयोजन
बंदर क्षे�ासाठी �स्तािवत घन कचरा व्यवस्थापन िनयोज3 R (Reduce, Reuse and Recycle) या
संकल्पनेवर आधािरत आह. हे िनयोजन घन कचरा व्यवस्थािपत करणे आिणमृ/जमीन अथवा
पाण्यामध्ये कसलेही दूिषते न सोडणे यादृष्टीने िवकिसत करण्यात . यामध्ये कचर , घातक आिण
अघातक घन कचरा एक� क�न साठिवणे आिण त्याची िवल्हेवाट लावणे यासाठी कायर्प�ती िनम
करण्यात येती. घन कचरा व्यवस्थापन िनयोजनाचे एकूण उि�ष्ट हे खालील गोष्टींमधून कचय
होणारे आघात कमी करण्यासाठी असे.
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िनम�ण होणाय�. कचय�◌ूचे �माण कमी करणे
पुनव�पर करता येण्यासारख्या कचय�नचे �माण जास्तीत जास्त- यामध्ये �ोतापाशीच पुनव�पर
करण्यासारखा कचरा वेगळा करणेदेखील सािमल असे.
उकीर�ामध्ये फेकण्यातयेणाय�क कचय�रचे �माण कमीतकमी कर.
सवर् घातक कचरा(वापरलेले तेल. लीड ऍिसड बॅटरी) हे सुरिक्षतपणे साठिवणे आिण सुयोग्य सुिवधेक
हस्तांतिरत होत आहे याची खा�ी करणे
सवर् कचरा नीटपणे वेगळा क�न लेबिंलग करण्यात आलाआहे आिण राष/स्थािनक
िनयामकांनस
ु ार त्याची िवल्हेवाट लावली आहे याची खा�ी करणे
कचरा व्यवस्थापनाच्या पा�नुसार कचय�गची िवल्हेवाट लावली जात आहे याची खा�ी करण
कामकाजाच्या टप्प्यासाठी घन कचरा व्यवस्थापन ि.
�स्तािवत MSPL बंदर व्यवस्थापनाच्या कामकाज टप्प्यासाठी �स्तािवत घन कचरा व्य
िनयोजनामध्ये बॅकप भा , �क ट�मनल , बंदर कमर्चारी वसाह , गोदाम , सबस्टेशन भा , रस्ते
इत्यािंदचा समावेश अस. कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये िनम�णझालेला घन कचरा हा साधारपणे
िदवशी 20 िकलो इतका असेल. ( 100 कमर्चारी @ 0.2 िकलो �ती माणशी , �ती िदन) �वतर्काकडून
कामकाज टप्प्यामध्ये घन कचरा व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्या.
10.6.5.1 िकमान कच-यासाठी तत्वे
एका नोंदवहीमधे उप्ताद/सािहत्याचा वापर नोंदूनठेवला जा, यामुळे कचरा कुठे िनम�ण झाला याची
खा�ी होईल , तसेच संभाव्य उधळ आिण अितवापर हे समजण्यास मदत हो. िनम�ण झालेला सवर्
कचरा आिण त्याची लावलेली िवल्हेवाट याची नोंदवही ठेवण्यात य(�कार आिण �माण) आिण
कंपनी िनम�ण झालेल्या कचय�यचे �माण कमी करण्यासाठी या नोंदवहीच्या िनय
पुनरावलोकनामधून ल�य िनम�ण करेल. टेबल 10-3 मध्ये एकसमान झो/िवभाग यांची यादी िदलेली
आहे . हे झोन स्वतं� प�तीने कायर् करतात आिण म्हणून कचरा गोळा करण्याच्या सामाियक भागा
आणून नमूद केल्या�माणे स्वतं� करण्यात य.
10.6.5.2 �िस� वगर्वारीनुसार घन कचरा वेगळा करणे
�स्तािवत बंदर व्यवस्थापनामध्ये िवल्हेवाटीसाठी तीन वगर्वारी करण्या: जैिवक, पुनव�पर करता
येण्यासारख, अचलकचरा. घन कचरा व्यवस्थापन िनयोजनामध्ये कचरा िनम�ण होत असतानाच
वेगळा करणे याला अतोनात मह�व आहे . िनम�ण झालेला �त्येक झोनमधील कचरा हा �ामुख्यान
जैिवक आिण अजैिवक म्हणून वेगळा काढला जात. अजैिवक कचरा पुढे घातक. अघातक/पुनव�पर
करण्यात येण्यासारखा अथवा अचल कचरा यामध्ये वेगळा केला ज. आकृ ती 10.4 मध्ये कचरा
वगर्वारीसाठी फ्लो डाय�ाम दाखवलेली आ .
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आकृ ती 10.4 कचरा वेगळा करण्याची �ि�य

10.6.5.3 घन कचरा संकलन आिण साठवणुक
एकसमान झोनमधील घन कचरा गोळा करणे हा व्यवस्थापनामधील मह�वाचा भाग आ. यासाठी अशी
सामाियक जागा शोधली पािहजे िजथे येणेजाणे सोियस्कर असेल परंत , इतर झोनमधील उप�मांमध्ये
व्यत्यययेणार ना. यासाठी अ�स्थर कचरा गोळा करण्यासाठी िफरत्या कचरा गा�ादेखील वापरल
जातील. �कल्पस्थानी कंटेनरसह दररोजचा कचरा साठवणूक भागामध्ये ठेवला ज. या भागावर
आंिशक छप्पर असले पािहज. तेलकट कचरा आण इतर घातक कचय�वचे िबन्स हे पाणी जाणार नाही
असे पािहजेत. बांधकामाला सु�वात होण्यापूव� इंधन टाक्या भरण्याच्या व घातक क/ सािहत्य
हाताळण्यासाठी कायर्पध्दती ठरिवण्यात य. िदवसाअखेर , साठवणूक भागामधील कचरा गोळा
करण्यात येई. टेबल 10.5 मध्ये बंदर स्थानामध्ये िनम�ण होणाय़�म कचय�ळचे िविवध �कार आ
त्यांची �ि�या प�त देण्यात आलेली आ.
टेबल 10.5 : कच-याचे �कार आिण त्यांची �ि�या प�त
अनु
�.

कचय�◌ीच �कार

�ि�या प�त

िवल्हेवाटीची प�त

पुनव�पर

पुनव�पर करणारे
अिधकृ त व्यापारी

2
3

पेपर, प्ला�स्,
काच, धातु
इत्यािद
अचल कचरा
घरगुती कचरा

4

इलेक्�ॉिनक वस्त

पुनव�पर

5

इलेक्�ॉिनक वस्त

पुनव�पर

1

भरावासाठी
कंपोस्ट
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सुरिक्षत भर
कंपोस्ट/ भराव
पुनव�पर करणारे
अिधकृ त व्यापार
पुनव�पर करणारे

अनुपालन
राज्य व कें�ी
िनय�
ं ण
मंडळाच्या
कचरा
व्यवस्थाप
िनयमांचे पालन
करणे
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6

घातक कचरा

7

वै�कीय कचरा

अिधकृ त व्यापार
जवळपासच्या
अिधकृ त
घातक कचरा
ं णेकडे पाठवण्यात
व्यवस्थापन सुिवधा य�
येईल.
जवळपासच्या
अिधकृ त
घातक कचरा
य�
ं णेकडे मध्ये
व्यवस्थापन सुिव
पाठवण्यात येई.

मु�े �. 5, 6, 7 मध्ये नमूद केलेल्या कचय�रचे �माण अत्यल्प असल्याने पय�वरण
दषृ ्टीन/आ�थक दषृ ्टीने या प�तीच्या कचय�ि◌साठी बंदर पिरसरामध्ये िवल्हेवाट �णाली बस
परवडण्यासारखे नाह. खालील िवभागांमध्ये कंपोस्ट याडर् आिण भराव पध्दतीची मािहती देण
आलेली आहे .
10.6.5.4 कचरा पुनव�पर संधी
स्थािनक िनयमांनुसार कचरा वेगळा करण्यात या. पुनव�पर करण्याचे सािहत्यहे िनयिमतपणे संबंिध
अिधकाय�रकडू न �मािणत झालेल्या स्थािनक कंपनीकडून गोळा करण्यात य. प्ला�स् , पेपर, काच,
धातु यासारख्या घटकांचा पुनव�पर हा अिधकृत मान्यता�ाप्त व्यापाय�दकडून केला जावा असे �स्त
आहे .
10.6.5.5 कच-याची अंितम िवल्हेवाट
राज्य व कें�ीय �दुषण िनयं�ण मंडळाच्या कचरा व्यवस्थापन िनयमांनुसार घरगुती कचरा हा कंपो
युिनट/गांडूळखत बनवण्यासाठी नेण्यातये.
10.7 ाुबतकण कमन पमदहत
जअीवर व अॉकीयाडर मधय कोळसा हाताळणी व सािवणूक करताना होण-या ाुळ �दुषणाचया कायरकम
िनया�णासािी ाुबीकण चमन ापकरण (पावयाच िवार) वापरब जााब. कायरकम व�पाचया ाुबीकण
चमन पधदतीमुळ ाुबीकण हवत िमसळवयापूव� साायिवब जातात. माब हाताळणीसािी �न, माब
ातरवयासािी कबॅदप यकअ . सुयोगय पधदतीचा वापर अॉकीयाडर व माब हाताळणीचया ििकाणी क�न
माबाची सााडबवाड कमी करता याब.
10.8 हिरतप�ा िवकास क्षे
संपण
ू र ् बॅकप भागवर दोनास एक या �माणामध्ये िहरवाई लावणे आवश्यक. झाडांमळ
ु े हवा �दूषके
शोषली जातात , िशवाय त्यामुळे पिरसर भरलेला आिण नयनरम्य िदस. हिरतपट्�ामुळे जैिवक
िविवधता राखली जाते , पिरणामी, मातीमधली ओल कायम राहते , भूजल पातळी राखली जाते , तसेच ,
भागाच्या सू�म वातावरणावर स्वयंिनयं�ण राखले जा. यामुळे त्या भागाचे सौंदयर् वाढते आिण नंतर
भाग प�यांच्या िविवध �जातींसाठी नैस�गक आवास बन. �कल्प भागाभोवती हिरतपट्�ाच्
िवकासामुळे बांधकाम आिण कामकाज टप्प्यामध्ये िनम�ण झालेले ध्विन कमी करण्यासाठी द
उपयोग होईल.
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हिरतपट्�ाचा िवकास हा रस्त्याच्या कडेने आिण िरकाम्या जागांमध्येदेखील करण्यात येईलज
�दूषण कमी होईल आिण पिरसराच्या सौंदय�मध्ये भरप. वृक्षांच्या �दूषण सहन करण्या
�वृ�ीनुसार लागवडीसाठी वनस्पतीशास्�ज्ञांनी सुचवलेल्या �जातींमधून िनवड करण्य.
�जातींची िनवड ही त्यांच्या सध्याअसलेल्या भौगोिलक �स्थतीला सामावू , अिण या भागाच्या वन
िवभागाच्या वृक्ष�कारांवर अवलंबूनअ. िनयिमतपणे पाणी घातल जाईल. माती नीट करणे आिण
खते घातली जातील. आवश्यकता भासल्य , झाडांची िनरोगी वाढ होण्यासाठी सुयोग्यमृदा �ि�य
करण्यात येई.
�कल्प भागामध्ये हिरतपट्�ाचा िवकास करत , अशी स्थािनक झाडे िनवडली जाती
, जी
जलदगतीने वाढतील आिण डे रेदारपणा असेल तसेच जी डोळ्यांना सुखावणारी असती. हिरतप�ा
िवकिसत करताना खालील साधारण गोष्टी िवचारात घेतल्या जात.
�कल्पाच्या िविवध सुिवधांभोवती स्था/देशी जलदगतीने वाढणारी झाडे लावली जावीत
�कल्प स्थानाच्याभोवती सुयोग्य रेषा आखूनझाडे लावण्यात .
गुरांनी झाडे खाऊ नयेत म्हणून झाडांभोवती िंपजरे लावून त्यांचे संरक्षण करण्या.
10.8.1 हिरतपट्�ाचे उि�ष
हिरतप�ा िवकासाची खालील उि�ष्टे आहे.
• एकंदर पय�वरणाची गुणव�ा सुधारणे
• पय�वरण परवान्यामध्ये िदलेल्या अटींचे पालनकर
• सभोवतालच्या हवेची गुणव�ा सुधारणे
• माती आिण ओल राखणे आिण िनरोगी वातावरण उपलब्ध करणे
• सौंदयर् वाढवणे
• पय�वरण संवधर्न आिण वृक्ष लागवड यांब�ल जाग�कता िनम�ण करण
• स्थािनक �जातींना अिधवास उपलब्ध करण
• मानवी आरोग्य सुरिक्षत करणे आिण �दूषणाल �ितबंध कर
10.8.2
वृक्ष �जातींची िनव
िवकासासाठी वृक्ष �जातींची िनवड ही िविवध घटकजसे
, वातावरण , उंची आिण माती यावर
अवलंबून आहे. वृक्ष लागवडीसाठी िनवडण्यात येणाय�घ �जातींमध्ये खालील वैिशष्�े .
•
•
•
•
•
•
•
•

जलदगतीने वाढणारी आिण जास्त खोलवर जाणारीवाय�नने न हालणारी आिण खोलवर मुळे असणारी.
डेरेदारपणा
आ�थक मूल्य कमी असावे
शक्य असेल तेव्, �जाती ही देशी आिण स्थािनकरीत्या उपलब्ध असाव
घनदाट सावली असावी/
शक्यतो सदाहिरत असावी
मो�ा आकाराची पाने असावीत
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•
•
•

ठरािवक हवा �दूषकांना रोधक असावी
�जातींमधील वैिवध्य राखणारी असा.
क्षे�ावरील ध्विन �दुषण कमी करण्याची क्षमता.

कें�ीय पय�वरण मं�ालयाने िदलेल्या िनयमांनुस , हिरतप�ा हा बंदर क्षे�ामधील रस्त्यांच्या
जमीने कडील भागाभोवती असावा. �शासकीय इमारतींभोवती हिरतप�ा िवकिसत करण्यातये.
�स्तािवत �कल्पाच्या िविवध �कल्प घटकांभोवती हिरतप�ा िवकास िनयोजन अमलातआणले .
यामुळे पय�वरण संवधर्न आिण याभागामधील �दूषण पातळीचे उपशमन करण्यात मदत हो.
हिरतपट्�ासाठी साधारणपणे िवचारांत घेतलेले मु�े खालील�माणे
•
•
•

आहे.

बंदर स्थानाच्या भोवतीने सुयोग्य प�तीने वृक्ष लागवड करण्या.
रस्त्याच्या दुतफ� झाडे लावण्यात येतील ज्यामुळे वाहनांच्या वदर्ळीमुळे उडणारी धूळ क.
जलदगतीने वाढणारी झाडे लावण्यात येती.

10.8.3 लागवडीसाठी �जाती
नसर्रीमध्ये वाढवण्यासाठी सुयोग आिण �कल्प भागाच्या भोवती हिरतप�ा िवकासासाठी देशी
झुडुपे आिण वेली यांची यादी बनवण्यात आली आह. या सव�क्षणावर आधािरत योग्य वृक्ष �
िनवडण्यात आल्. साधारण 550 �जाती हिरतप�ा िवकासासाठी सुचवण्यात आल्या आह.
हिरतप�ा क्षे�ाच्या िनगराणीची देखरेख ही �स्तािवत �कल्पाच्या पय�वरण कक्षाकडून क.
टेबल 10.6 हिरतप�ा िवकासासाठी सुचवलेल्या �जाती
अनु �.
�जातींचे शास्�ीय नाव
1
Eugenia jambolana.
2
Mangifeta mdica.
3
Bauhinia racemosa.
4
Stereospermum xylocarpum.
5
Carallia inlegerrima.
6
Alseodaphne sekicarpifolia.
7
Ficus religiosa.
8
Clochidion lancoolarium.
9
Pterocarpus marsupium.
10
Semecarpus anacardium.
11
Holigarma arnottiana.
12
Buchanania latifolia.
13
Erinocarpus nimmonanus.
14
Tamarindus indica.
15
Cinnamomum zeylanicum.
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स्थािनक नाव
जांभळ
ू
आंबा
आपटा
खारिंशग
फणशी
फु डगुस
िंपपळ
भोमा
िबबळा, असन
िबब्बा
िबिब
चार
चेरा
िंचच
दालिचनी

,

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

टकयब 10.7 पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजनाच् कामकाज टप्प्यामधील खच�चे अंदाजप

घटक

भांडवली खचर ्
(�. लाखामध्य)

देखभाल व
िनगराणी खचर ्
(�.
लाखामध्य)

वारं वािरता

सांडपाणी �ि�या �णाली

5.0

1.0

सतत देखभाल

रस्त्यावरचे सोलर िद

15

5

सतत देखभाल

धूळ िनय�
ं ण

10

2.5

रे न वॉटर हाव��स्टग

1.5

0.25

पावसाळ्यामधे(टाक्या
आिण गाळणी कक्ष सा
क�न घेणे)

घन कचरा व्यवस्थाप

10

10

सतत देखभाल

ल ँडस्केप/ भूरचना

3.5

0.5

सतत देखभाल

10

1.5

यवसाियक

रोग्य व सुरका

पय�वरण देखरेख
Total

8
55
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28.75

सतत देखभाल

मासीक
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�करण 11

सारांश आिण िनष्कष

11.1 ओळख
मे. मिरन िंसडीकेट �. िल. ही कंपनी फ्लोिंटग �ाय डॉक वाप�न बाजर् आिण लहान जहाजांची दु�स
मालवाहतूक आिण लहान जहांजाकिरता जहाज तोडणी सुिवधेसाठी
uयुनायटेड डॉकयाडर ्ड नावाने
(अ�स्तत्वात असलेल) जेटीसह बहु उ�ेशीय ट�मनल िवकिसत करण्यासाठी िनयोजन किरत आह.
पय�वरण आघात मूल्यांकनामधून पुढील सारांश आिण िनष्कषर् सादर केला जात. हे दस्तऎवज सवर
राष्�ीय पय�वरण िनयामक आवश्यकता आिण शाश्वत िवकासासाठी राष्�ीय पय�वरण मानकांचे प
करण्याकिरता बनवलेले आह. हा पय�वरण आघात मुल्यांकन अहवाल हा कें�ीय पय�वरण मं�ाल
आिण बंदर �भाग यांच्या मागर्दशर्क हस्तपु�स्तकेनुसार बनवण्यात आला आहे आिण खालील िद
अनु�म �करणामध्ये िदलेला आह.
�करण 1 : पिरचय
�करण 2 : �कल्पाची मािहती
�करण 3 : पय�यांचे िवश्लेषण
�करण 4 : पय�वरणाची मािहती
�करण 5 : संभाव्य पय�वरणीय आघात आिण उपशमन उपाय
�करण 6 : पय�वरण देखरेख कायर्�म
�करण 7 : अितरीक्त अभ्यास
�करण 8 : �कल्पाचे फायदे
�करण 9 : पय�वरणीय खचर ् िकफायतीचे िवश्लेष
�करण 10 : पय�वरण व्यवस्थापन िनयो (EMP)
�करण 11 : सारांश आिण िनष्कषर
�करण 12 : सल्लागार मंडळींची मािहत
11.2 �कल्पाची मािहती
मे. मरीन िंसडीकेट . िल. ही कंपनी मौजे काताळे ता. गुहागर िजल्हा रत्नािगरीयेथे अ�स्त�व
असलेल्या जेटीसह मालवाहतु , फ्लोटींग �ाय डॉकचा वापर क�न जहाज दु�स्ती आिण लह
जहाजाकिरता जहाज तोडणी सुिवधेसह "युनायटेड डॉकयाडर " �ा नावाने बहु उ�ेशीय ट�मनल िवकिसत
करण्याकिरता �स्ताव सादर करीत आ. या बंदर उप�माच्या िवकासाअंतगर्त एकूण �कल्पासा
2.90 हेक्टस (7.25 एकर) इतक्या जागेची आवश्यकता आ. अितरीक्त3.78 हे क्टस (9.45 एकर)
बॅकप जमीन टेकडीमाथ्यावर उपलब्ध क�नदेण्यात आली.
मे. मरीन िंसडीकेट �. िल. ने सन 2004 ते 2014 �ा कालावधीत महाराष्� मेरीटाईम बोड�कडे
(MMB) दोन करार केले होते. आता मरीन िंसडीकेट �. िल. 30 वष�चा करार करावयास इच्छीत
असून �कल्पामध्ये लहान जहाजांसाठी जहाज तोडणी सुिवधेचा अंतभ�व करणार आ. महाराष्�
मेरीटाईम बोड�ने सदर �कल्पासाठी30 वषर् कालावधी ध�न कें�ीय पय�वरण मं�ालय नवी िदल्
तसेच महाराष्� िकनारी िवभाग व्यवस्थापन कक्ष यांना प� �
MMB/Planning/Marine
Syndicate/2380 िद. 13.07.2015 अन्वये िशफारस केली आह.
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बंदर िवकासाचा भाग म्हणू , अने क पायाभूत सुिवधा सध्या अ�स्तत्वात असलेल्यारस्ते जोडणीब
कराव्या लागणार आहे. यापैकी बहु तेक पायाभूत सुिवधा या बंदराच्या आसपास िवकिसत कराव्य
लागणार आहे त. म्हणून �कल्पकत्य�ने �स्तािवत बंदराच्या आसपासच्या पिरसरामध्ये पुरेसा बॅ
आिण इतर जमीन संसाधने संपािदत केलेली आहे त. ही सवर् एकि�तपणे पूरक स्थाने म्हणून संबोध
जातील आिण ही सव�गीण बंदर पायाभूत सुिवधेचा भाग असतील.
या पूरक स्थाने आिण सुिवधा खालील गोष्टींसाठी अस
(1) गोदाम
(2) बंदर �कल्पातील जोड इमारती
(3) इतर काय�लयीन गरजांसाठी बंदर बॅकप िवभाग.
या �स्तािवत बहुउ�ेशीय ट�मनल �कल्पामध्ये तीन �कारच्या सुिवधा पुरवल्या .
•

माल वाहतूक : बॉक्साई , जांभा , कोळसा, खते इत्यािद िनयोिजत आह. या ट�मनलसाठी एकूण
मालवाहतुकीचे �माण हे दरवष� कमाल 2 लाख टन (0.2 million ton) इतके केवळ असेल

•

फ्लोिंटग �ाय डॉक सुिवधेसह लहान जहाजांसाठी जहाज दु�स्ती सुि: स्टील फ्लोिं
�ाय डॉक वाप�न जहाज दु�स्ती केली जाई. 75 मी लांबीची आिण 5 मी �ाफ्ट असलेली
लहान जहाजे , बाजर , टग, सप्लाय व्हेसल्स इत्यािद या फ्लोिंटग �ाय डॉकव�न गोदीत आ
यत
े ील. वष�ला साधारण 24 ते 30 जहाजे दरवष� दु�स्त करण्यातयेत.

•

150 मी. लांबीच्या आिण 5 मी �ाफ़्टच्या लहान जहाजांची जहाज तोडणी सुिव:
जलक्षे�ाजवळ एक स्वतं� झोन तयार क�न ित 150 मी. लांबीच्या आिण 5 मी �ाफ़्टच्या लहा
जहाजांची जहाज तोडणी सुिवधा िनयोिजत करण्यात आली आह. या जहाज तोडणी सुिवधेमध्ये
वष�ला साधारण 10/15 जहाजे / बाज�स सुटी क�न मोडण्यात येती.

11.3 पय�वरणाची मािहती
�कल्प भागामधील आिण �कल्प स्थानापास
10 िकमी परीघामध्ये(यापुढे अभ्यासक्षे� म्ह
संबोिधले जाईल) सध्याच्या पय�वरण �स्थती(मुख्यत्वे आधारभूत �स्थती ठरवण्या) अभ्यास
केला आहे. जमीन, हवा, ध्वि, जल आिण इतर जीवशास्�ीय पय�वरणाचा िवचार क�न समु�ी आिण
भू पय�वरणाच्या आधाररेखा ठरवण्यात आल.
11.3.1 समु�ी पय�वरण
�कल्प भागामधील िनवडलेल्या िठकाणच्या पाण्याचे आिण समु�तळाचे नमुने घेऊन त्याचेिवश
केल्यानंतर सध्याच्या समु� पय�वरणाची �स्थती यांचे �ितपादन करण्या. यामध्ये भौित
,
रासायिनक, आिण जैिवक घटकांच्या पहाणी व तपासणीचा समावेश होत.
समु�ी पाण्याच्या गुणव�ेचे िनष्कषर् हे कें� शासन( MoEF) 2010 च्या मागर्दशर्क पु�स्तके
घटक 5 नुसार िकनारप�ीवरील पाण्याच्या आवश्यक गुणव�ेच्या मय�देमध्ये.
समु�तळाच्या गुणव�ेचे िनष्कषर् हे खास �दुषणापासून मुक्त असल्याचे दशर.
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11.3.2 भूस्तर पय�वरण
�कल्प भागामधील िनवडलेल्या िठकाणच्या  , ध्वि, भूजल, पाणी, माती आिण वनस्पती व �जाती
यांचे नमुने घेऊन त्याचे िवश्लेषणकेल्यानंतर सध्याच्या भूस्तर पय�वरणाचे �स्थतीमान समज.
�कल्पस्थानाशी िनगडीत हवामानशास्�ीय मािहती
घेण्यात आल.

ऑक्टोब 2016 ते िडसेंब 2016 दरम्यान

वारा हा मुख्यत्वे इशान्य िदशेकडून वाहत ह. त्याचा कमाल वेग साधारणपणे 3.6 – 5.7 मीटर �ती
सेकंद इतका होता. या कालावधीत वाय�हचा सरासरी वेग 0.56 m/s इतका होता.
या भागामधील मातीचा पोत वालुकामय माती असा आहे आिण मातीचे नमुने न्यु�ल ते काहीशे
अल्कली स्व�पाचे आह.
भूजल आिण जल यांचे सवर् घटक गुणव�ेच्या मय�देमध्येआ. पय�वरण म�
ं ालयाच्या2010 च्या
बंदर �भागासाठी मागर्दशर्क पु�स् तकेतील पिरिश4 नुसार लोकजीवनासाठी वापरावयाचे पाणी
पारं पािरक ��ीयेनंतर (गाळ बसिवणे, गाळणे, गोठिवणे व क्लोिरनेश) यानंतर वापरण्यास योग्य आ.
सभोवतालच्या हवेच्या गुणव�ेचे घटक जसे  , स्थुल पट�क्युलेट मॅ (PM10), सु�म पट�क्युलेट
म ॅटर (PM2.5), ऑक्साईड्स ऑफ सल (SO2), ऑक्साईड्स ऑफ नाय�ो (NO2) आणो
काबर्न मोनोक्साई(CO) यांची पहाणी करण्यात आली आिण ते राष्�ीय मानकांच्या  मय�देमध्ये आ
हे िनदशर्नास आल.
�कल्प भागामधील आिण �कल्प स्थानापास 10 िकमी परीघामध्ये कुठलाही पय�वर-संवद
े नशील
जाहीर भाग जसेकी, राष्�ीय अरण, पशु अभयारण्, अथवा पाणथळीची जागा नाही.
11.4 पय�वरणीय आघात आिण उपशमन/�ितबं ध उपाय
�करण 5 मध्ये बंदर उप�म आिण त्यांचे  बांधकाम व कामकाजाच्या टप्प्यामधील पय�वरण
सामािजक आघात घटक यांचे िववरण करण्यात आलेले आह. �स्तािवत युनायटेड डॉकयाडर् बं
,
काताळे गाव, गुहागर, रत्नािगरी येथे �ेज सािहत्याची िवल्हे , गाळाचे वहन आिण सध्या असलेल्य
म�च्छमार बंदर �भागामध्ये आिण भोवती होणारे सागरिकनाय�चमधील बदल तसेच होणारे आघा
मोजण्यासाठी गिणती मॉडेल वाप�न अभ्यास सव�क्षण करण्या.
खालील संभाव्य आघात वगर्वारी यासाठी िवचारांतघेण्यात आलीआ
•
भूस्तर पय�वरण
•
वन पती
िण �ाणी मा�
•
पाणी पय�वरण
•
समु�ी वनस्पती व �जाती पय�वरण
•
कच्चे सािहत्/ माल
•
हवा पय�वरण
•
ध्विन �दूषण
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•
•
•
•

व्यावसाियक आरोग्य आिण सुरक्
हवामान बदल
समाजाचे आरोग्य आिण सुरक्ष
घन कचरा व्यवस्थापन

या आघातांचा सारांश, मूल्यांकन आिण हे आघात टाळण्यासाठी �स्तािवत सुयोग्य उपशमन उपाय या
चच� �करण 5 मध्ये करण्यात आली आ.
11.5 पय�वरण तपासणी कायर ्�म
�करण 6 मध्ये �कल्पाच्या बांधकाम आिण कामकाजाच्या टप्प्यामध्ये पहाणीकरण्याचे प
घटक, देखरेखीच्या घटकांसह पय�वरण पहाणीच्या तांि�क मािहतीसह वण , अभ्यासप�त , नमुन्यांचे
िठकाण, आिण तपासणीची वारं वािरता देण्यात आलेली आह. तसेच पय�वरण िनय�
ं ण उपकरणे साध्य
करण्याकिरता लागणारा व्यवस्थापन  , हिरतप�ा िवकास आिण वा�षक आवत� खचर ् यांची मािहती
देण्यात आलेली आह.
11.6 अितरीक्त अभ्यास
11.6.1 �ाथिमक जोखीम िवश्लेषण
या िवभागामध्ये �स्तािवत �कल्पामधील बांधकाम आिण कामकाज या टप्प्यामधील जोखमी ज ,
अपघातामुळे स्फो , आग अथवा घातक सािहत्याची गळती अथवा नैस�गक संकटे यांचा िवचार
करण्यात आला आह. हे धोके ओळखून त्यावर सुयोग्य उपशमन उपाय सुचवण्यातआलेआ.
�ाथिमक जोखीम िवश्लेषणामध्ये ऑनसाईट आप�ी व्यवस्थापन िनय( DMP) तयार करण्यासाठी
देखील मािहती िमळू शकते. �ाथिमक जोखीम िवश्लेषण खालील �कारे करण्यात आ:
संभाव्य गळतीच्या घटनांसह धोके ओळखणे
संभाव्य अपघात आिण अपयशाची वारंवारता यांची मोजणी करण .
जोखीम कमी करण्यासाठी उपाय
11.6. 2 आप�ी व्यवस्थापन िनयोज
आप�ी व्यवस्थापन िनयोजनाचा ढाचा हा आप�ीकालीन हानी कमी करण्यासाठी.
�कल्पक्षे�ावरीलतसेच �कल्पक्षे�ाबाहेरील आक�स्मक घटनांना सामोरे जाण्याची पुवर्तया
अशा घटना अंिगका�न आप�ी िनवारण करण्याचे असत. संस्थात्मक ढाचा म्हणजे कामाचे स्
िनयोजन आिण जबाबदारी तसेच आक�स्मक घटना कें� आिण एक� जमण्याचे िठकाण िनद�ि
केलेले असते.

सं�ेषण (संवाद) आिण अलामर् िसस्टीम आप�ी काळात मह�वाची ठरत.

त्सुनामी अशा नैस�गक

आप�ी काळासाठीचे

परस्पर मदत काय , िजल्हा

वादळ ,

आप�ी व्यवस्थापन िनयोजन िवस्तृत �कारे.

आप�ी िनवारण कक्ष आिण �कल्पक्षे�ाबाहेरील आप�ी िनवार

जनसहभाग यांचे िनयोजन महत्वाचे ठरत.
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11.6.3 तेल गळती संभावना िनयोजन
तेल गळती संभावना िनयोजन केलेले आहे . यामध्ये िविवध संस्था आिण समु/ कक्ष यांची गर
आिण जबाबदारी सांिगतलेली आहे . त्यामध्ये �िश, पिरक्षण आिण सराव कायर्तसेच उपकरणां
समावेश आहे . (�करण 7 िवभाग 7.3.2)
11.7 �कल्पाचे फायदे
काताळे येथील िनयोिजत �कल्प हा पिरसराला व आसपासच्या जनतेला फायदेशीर ठर. �ामधून
स्थािनकांना उदरिनव�हाची संधी व आ�थक उन्नती लाभ. �कल्पाच्या िवकासातून कायर्क्षम
मुल्यव�धत पुरवठा �खंला िनम�ण होई. पिरसराला व स्थािनकांना खास सामािजक व आ�थक लाभ
िमळावेत हा �कल्पाचा खास हेतु आह.
�कल्प आिण त्यापासूनच्या फाय�ांचा िवचार सारासार िरतीने होणे महत्वाचे. �कल्पाशी
िनगडीत अने क गोष्टी फाय�ाच्या ठरत. उदा. रस्ते जोडणीमुळे पिरसराला अनेक फायदे होता.
अशा लाभदायक गोष्टी �कल्प िवकासाशी िनगडीत असत.
11.8 पय�वरण व्यवस्थापन िनयोज
�कल्पचा िवकास
िण काय्बयीन वळचया साभा य पय्वरणीय
घातााचया ापचमनासािी
यारकाान िनरकण
िण कायरचम अायबयजावणीच पय्वरण यव सापन ह सा साकमक या�णचया
माधयमातून सााब जात . पय्वरण यव सापनाचया सवर गरजा भागिवणा-या पय्वरण यव सापन व
पय्वरण िनिरकण िनयोजनासािी �पय 55 बाा (भााडवबी ाचर) िण �पय 28.75 बाा �ितवष�
कामकाज व दाभाब ाच्सािी
�सक तरतुद कबबी
ह. �करण 9 मधय ापचमन ापायााचया
अामबयजावणीस जयायदार सा साकमक या�णची माहीती िदबबी ह.
11.9 सल्लागारांची मािहती
पय�वरण आघात मूल्यांकनाचा अहवाल तयार करणाय�त सल्लागारांचे मािहत/ �ेयनामावली �करण
12 मध्ये िदलेली आह.
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�करण 12

सल्लागारांच �ेयनामावली

सल्लागारांच नाव
महाबळ एनव्हायर इंजीनीअर �ा. िल.
प्लॉट . F-7, रोड �.-21
वागळे इस्टे, ठाणे प�श्च -400 604,
महाराष्�
टेलीफोन �: 90-22-2582 3154/3139/0658
फॅ क्: 91-22-2582 3543
ईमेल: thane@mahabal.com, dap_24@hotmail.com
वेबसाईट : www.mahabalenviro.com
महाबळ ए�न्व्हरो इंजीनीअर . िल. ( MEEPL) ही 19 Oct 1984 रोजी चालू केलेली कंपनी
पय�वरणीय सल्ला सुिवधा उपलब्ध क�नदे. यांच्याकडे पय�वरण(संरक्ष) काय�ांतगर्त उभारलेली
�योगशाळा असून त्यांचे मुख्य काय�ल प्लॉट . F-7, रोड �. -21, वागळे इस्टे , ठाणे प�श्च 400 604 येथे आहे . त्यांच्या मुख्य काय�लयाची कायर्कक्षा देशभरामध्ये असली तरी त्यांना
नािशक, पुणे , िदल्ल , औरंगाबाद , जळगाव आिण नागपूर (सवर् महाराष्�ामध) , मध्य�देश येथील
िंचदवार, गुजरात मधील भ�च या िठकाणच्या शाखा काय�लयांकडून सहाय्य �ाप्त ह. या शाखांच्या
काय�लयामध्ये अथवा �ाहकाच्या कायर्क्षे�ाव , पाणी आिण सांडपाणी यांचे सवर्साधारण घटक
तपासण्यासाठी �योगशाळा उभारण्यात आल्याआ.
महाबळ एनव्हायर इंजीनीअर �ा. िल. ISO 9001-2000 �मािणत कंपनी असून त्यांच्य
�योगशाळांना खालील मान्यता �ाप्त झालेल्याआ.
•
•
•

पय�वरण आिण वन मं�ालय, भारत सरकार, नवी िदल्ल, र�त्गरीिजल्हा
NABL
IMS 18001

या कंपनीला गल
े ्या 15 वष�हू न अिधक काळ पय�वरण आिण वन मं�ालयाकडू न पय�वरण परवाना
िमळवण्यासाठी पय�वरण आघात मूल्यांकन आिण पय�वरण व्यवस्थापन िनयोजन अहवाल बनवण्
अनुभव आहे.
कंपनीला पुणे , नगुर , नािशक आिण िशमला येथे सांडपाणी �ि�या �णाली
करण्याचा अनुभव आह.
कंपनीमाफर्त पुरवल्या जाणाय�  इतर सुिवधा खाली िदल्याआह
•
MoEF आिण राज्यस्तरीSEIAA पय�वरण परवाना
•
MoEF कडू न CRZ परवाना (िकनारी िनयमन)
•
पय�वरण गुणव�ा तपासणी
•
ध्विन आलेख आिण ध्विन रोधकांची रच
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साठा आिण कामाच्या िठकाणाची देखरे
पय�वरणाचा व्यासंगी अभ्य
वनस्पती अभ्य
�दुषण िनयोजन मंडळाकडू न �कल्प उभारणे/ चालिवणे / नुतनीकरणासाठी संमती
मैला �ि�या व सांडपाणी ��ीया �णाली रचना
ध्वनी मापक हवामान उपकरणे आदी पुरवठ
उ�ोगामध्येकायदेशीर मागर्दशर्

•
•
•
•
•
•
•

QCI NABET ACCRIDATION
Accredited by NABET by its vide letter No. NABET/EIA/1518/RA 0076 dated
23.11.2017
12.1 EIA संघ सदस्य

EIA CORDINATOR
EIA CORDINATOR (Empanelled)
1

Dr. Mahesh Zingde

Sector 2,27,33

FUNCTIONAL AREA EXPERT
1

Dr. D. A. Patil

2

Mr. Raghunath
Mahabal

4

Pradeep Singh

SE (B)

6

Priyanka Shinde

WP,SHW (B)

7

Pradnya Bagul

SHW (B)

3

5

Mr. Pravin Latwade

Jaya Pande

AP (A), WP (B), MSW
(B), N (B)

AP (A), Noise (A), WP
(A), RH (A)
AQ (A), WP (B), MSW
(B), RH (B)

LU

267 M/S Marine Syndicate Pvt. Ltd.

जयगड खाडीमधील प्रस्ता “युनायटे ड डॉकयाडर” बंदर ट�मर्नलसाठ पयार्वर आघात मूल्यांक अभ्या

8

Rohit Bhagwat

SHW, EB

9

Chintan Athalye

NV

10

Mrudula Laghate

Team Member

11

Nita Salunkhe

Team Member

(SC Worked as Team
Member)

Associated
Functional Area
Expert
12

Ranjit Deulkar

WP, SHW (B)

13

Kunal Gajare

AP, WP (B)

14

Prachi Vaidya

LU (B)

EMPANELLED FUNCTIONAL AREA EXPERT
15

Jotiram Balwant Pishte

HG (A), GEO (A)

16

Bhaubali Patil

SE (B)

17

Gopal Chiplunkar

LU (B)
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ANNEXURE I_ToR (from SEAC I)
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ANNEXURE II_ AMBIENT AIR QUALITY RESULTS
LOCATION: PROJECT SITE
A1 : PROJECT SITE
Sr.No.

Date

Nox
(μg/m3)

SO2
(μg/m3)

PM 10
(μg/m3)

PM 2.5
(μg/m3)

CO
(mg/m3)

VOC
(μg/m3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

02.10.2016
06.10.2016
09.10.2016
13.10.2016
16.10.2016
20.10.2016
23.10.2016
27.10.2016
30.10.2016
03.11.2016
06.11.2016
10.11.2016
13.11.2016
17.11.2016
20.11.2016
24.11.2016
27.11.2016
01.12.2016
04.12.2016
08.12.2016
11.12.2016
15.12.2016
18.12.2016
22.12.2016
25.12.2016
29.12.2016
Max.
Min.
Average
Standard
Deviation
98 percentile

12.6
11.9
12.1
13.6
14.3
13.6
15.0
14.2
14.5
13.2
13.1
13.8
13.3
15.0
14.1
12.2
12.6
15.5
13.7
14.8
14.3
15.1
12.8
15.4
15.6
13.2
15.6
11.9
13.8

7.7
8.1
8.0
7.6
7.5
7.0
7.1
7.3
8.0
7.1
8.2
8.1
7.2
8.0
7.1
7.6
8.4
9.0
8.0
7.3
7.5
7.0
6.9
8.0
8.1
7.0

10.6
8.1
9.0

50.8
48.2
49.1
54.6
60.1
62.2
58.3
57.1
52.6
50.8
44.2
49.6
52.0
50.0
47.3
51.7
53.6
55.9
57.1
46.5
53.8
51.6
49.5
52.1
51.2
52.6
62.2
44.2
52.4

24.6
25.0
24.8
21.5
23.2
24.7
24.4
23.3
26.6
20.4
22.0
20.9
26.7
27.8
24.7
22.5
21.1
21.4
25.7
25.2
22.3
24.6
20.2
23.7
24.7
24.9
27.8
20.2
23.7

0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.3
0.1
0.2

1.1

0.6

4.2

2.0

0.1

BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL

15.5

10.2

61.1

27.3

0.3
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LOCATION: SATKONDI VILLAGE
Sr.No.

Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

02.10.2016
06.10.2016
09.10.2016
13.10.2016
16.10.2016
20.10.2016
23.10.2016
27.10.2016
30.10.2016
03.11.2016
06.11.2016
10.11.2016
13.11.2016
17.11.2016
20.11.2016
24.11.2016
27.11.2016
01.12.2016
04.12.2016
08.12.2016
11.12.2016
15.12.2016
18.12.2016
22.12.2016
25.12.2016
29.12.2016
Max.
Min.
Average
Standard
Deviation
98 percentile

A2 : At Satkondi Village
PM 10
PM 2.5
3
(μg/m )
(μg/m3)
45.7
20.9
40.1
21.2
44.2
21.1
48.4
18.3
54.1
19.7
55.9
21.0
48.4
20.7
51.4
19.8
43.1
22.6
45.7
17.3
39.8
18.7
44.6
17.8
46.8
22.7
45.0
23.7
42.6
21.0
46.5
19.1
45.0
18.0
50.3
18.2
51.4
21.8
41.9
21.4
48.4
18.9
43.5
20.9
44.6
17.1
46.9
20.1
44.6
21.0
47.1
21.2
55.9
23.7
39.8
17.1
46.4
20.2

Nox
(μg/m3)
11.4
10.8
10.9
12.2
12.9
12.3
13.5
12.8
13.0
11.9
11.8
12.4
11.9
13.5
12.7
11.0
11.3
13.9
12.3
13.3
12.9
13.6
11.5
13.9
14.0
11.9
14.0
10.8
12.4

SO2
(μg/m3)
9.1
9.5
9.4
8.9
8.9
8.3
8.3
8.6
9.5
8.4
9.7
9.6
8.5
9.5
8.3
8.9
9.8
10.6
9.5
8.5
8.8
8.3
8.1
9.4
9.6
8.3
9.0
6.9
7.7

1.0

0.5

3.9

1.7

0.1

14.0

8.7

55.0

23.2

0.4
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CO
(mg/m3)
0.2
0.1
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.4
0.3
0.1
0.2
0.3
0.1
0.3
0.1
0.1
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.4
0.1
0.2

VOC
(μg/m3)
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
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LOCATION: KATALE VILLAGE
Sr.No.

Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

02.10.2016
06.10.2016
09.10.2016
13.10.2016
16.10.2016
20.10.2016
23.10.2016
27.10.2016
30.10.2016
03.11.2016
06.11.2016
10.11.2016
13.11.2016
17.11.2016
20.11.2016
24.11.2016
27.11.2016
01.12.2016
04.12.2016
08.12.2016
11.12.2016
15.12.2016
18.12.2016
22.12.2016
25.12.2016
29.12.2016
Max.
Min.
Average
Standard
Deviation
98 percentile

A3 : At Katale Village
PM 10
PM
VOC
Nox(μg/m3) SO2(μg/m3)
CO(mg/m3)
3
3
(μg/m ) 2.5(μg/m )
(μg/m3)
12.5
8.6
46.2
21.3
0.4
BDL
11.8
9.0
40.5
21.7
0.1
BDL
11.9
8.9
44.7
21.5
0.3
BDL
13.5
8.5
48.9
18.7
0.2
BDL
14.2
8.4
54.6
20.1
0.2
BDL
13.5
7.8
56.5
21.4
0.3
BDL
14.9
7.8
48.9
21.2
0.2
BDL
14.0
8.1
51.9
20.2
0.4
BDL
14.3
8.9
43.5
23.1
0.3
BDL
13.1
7.9
46.2
17.7
0.2
BDL
13.0
9.2
40.2
19.1
0.4
BDL
13.6
9.1
45.1
18.1
0.7
BDL
13.1
8.0
47.2
23.2
0.4
BDL
14.8
8.9
45.4
24.1
0.1
BDL
13.9
7.9
43.0
21.4
0.3
BDL
12.1
8.4
47.0
19.5
0.6
BDL
12.4
9.3
45.4
18.3
0.3
BDL
15.3
10.0
50.8
18.5
0.7
BDL
13.5
8.9
51.9
22.3
0.9
BDL
14.7
8.1
42.3
21.8
0.2
BDL
14.2
8.3
48.9
19.3
0.8
BDL
15.0
7.8
43.9
21.3
0.5
BDL
12.7
7.7
45.0
17.5
0.2
BDL
15.3
8.9
47.3
20.5
0.6
BDL
15.4
9.0
45.1
21.4
0.4
BDL
13.1
7.8
47.6
21.6
0.3
BDL
15.4
10.0
56.5
24.1
0.9
BDL
11.8
7.7
40.2
17.5
0.1
BDL
13.7
8.5
46.8
20.6
0.4
BDL
1.1

0.6

4.0

1.8

0.2

15.4

9.7

55.5

23.6

0.8
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LOCATION: ABLOLI VILLAGE
Sr.No.

Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

02.10.2016
06.10.2016
09.10.2016
13.10.2016
16.10.2016
20.10.2016
23.10.2016
27.10.2016
30.10.2016
03.11.2016
06.11.2016
10.11.2016
13.11.2016
17.11.2016
20.11.2016
24.11.2016
27.11.2016
01.12.2016
04.12.2016
08.12.2016
11.12.2016
15.12.2016
18.12.2016
22.12.2016
25.12.2016
29.12.2016
Max.
Min.
Average
Standard
Deviation
98 percentile

A4 : At Abloli village
PM 10
PM 2.5
3
(μg/m )
(μg/m3)
52.6
22.4
44.5
22.8
49.1
22.5
53.8
19.6
60.1
21.1
62.2
22.4
53.8
22.2
57.1
21.2
47.9
24.2
50.8
21.6
44.2
22.7
49.6
24.8
52.0
24.3
50.0
25.3
47.3
22.4
51.7
20.4
50.0
22.6
55.9
22.9
57.1
23.4
46.5
22.9
53.8
23.8
48.3
22.4
49.5
21.6
52.1
21.5
49.6
22.5
52.3
22.7
62.2
25.3
44.2
19.6
51.6
22.6

Nox
(μg/m3)
13.8
13.0
13.1
14.8
15.6
14.8
16.3
15.4
15.8
14.4
14.3
15.0
14.4
16.3
15.3
13.3
13.7
16.8
14.9
16.1
15.6
16.5
13.9
16.8
17.0
14.4
17.0
13.0
15.1

SO2
(μg/m3)
8.6
9.1
9.0
8.5
8.5
7.9
7.9
8.2
9.0
8.0
9.2
9.1
8.1
9.0
7.9
8.5
9.4
10.1
9.0
8.1
8.4
7.9
7.7
9.0
9.1
7.6
10.1
7.6
8.6

1.2

0.6

4.4

1.3

0.1

16.9

9.7

61.1

25.1

0.5
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CO
(mg/m3)
0.2
0.4
0.3
0.4
0.3
0.1
0.5
0.2
0.3
0.2
0.1
0.3
0.5
0.2
0.1
0.2
0.2
0.5
0.4
0.2
0.1
0.5
0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.1
0.3

VOC
(μg/m3)
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
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LOCATION: VAIDYALAOGAN VILLAGE
Sr.No.

Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

02.10.2016
06.10.2016
09.10.2016
13.10.2016
16.10.2016
20.10.2016
23.10.2016
27.10.2016
30.10.2016
03.11.2016
06.11.2016
10.11.2016
13.11.2016
17.11.2016
20.11.2016
24.11.2016
27.11.2016
01.12.2016
04.12.2016
08.12.2016
11.12.2016
15.12.2016
18.12.2016
22.12.2016
25.12.2016
29.12.2016
Max.
Min.
Average
Standard
Deviation
98 percentile

A5 : At Vaidyalaogan Village
PM 10
PM
3
(μg/m )
2.5(μg/m3)
43.9
20.3
38.4
20.6
42.4
20.4
46.4
17.7
51.9
19.1
53.7
20.3
46.4
20.1
49.3
19.2
41.4
21.9
43.9
19.6
38.1
20.5
42.8
22.4
44.9
22.0
43.2
22.9
40.9
20.3
44.6
18.5
43.2
20.5
48.2
20.7
49.3
21.2
40.2
20.7
46.4
21.6
41.7
20.3
42.8
19.5
45.0
19.5
42.8
20.3
45.2
20.5
53.7
22.9
38.1
17.7
44.5
20.4

Nox
(μg/m3)
10.6
10.1
10.2
11.4
12.1
11.5
12.6
11.9
12.2
11.1
11.0
11.6
11.2
12.6
11.8
10.3
10.6
13.0
11.5
12.5
12.0
12.7
10.8
13.0
13.1
11.1
13.1
10.1
11.6

SO2
(μg/m3)
8.8
9.3
9.1
8.7
8.6
8.1
8.1
8.4
9.2
8.2
9.4
9.3
8.3
9.2
8.1
8.7
9.6
10.3
9.2
8.3
8.6
8.0
7.9
9.2
9.3
8.0
10.3
7.9
8.8

0.9

0.6

3.8

1.2

0.1

13.1

9.9

52.8

22.7

0.6
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CO
(mg/m3)
0.1
0.2
0.4
0.2
0.1
0.2
0.4
0.3
0.4
0.2
0.4
0.3
0.3
0.2
0.5
0.4
0.2
0.6
0.3
0.1
0.2
0.4
0.3
0.2
0.5
0.4
0.6
0.1
0.3

VOC
(μg/m3)
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
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Executive Summary of EIA

पयार्वरण आघात मु यांकनाचा
संिक्ष त अहवाल
अि तत्वातील जेटीसह माल वाहतूकीसाठी आिण तरं गत्या
गोदीचा वापर करुन लहान जहाजांच्या दुरु तीसाठी
बहुउ े शीय बं दर क पाचा िवकास
(महारा टर् राज्य िवशे षज्ञ अंकन सिमती जुलै 2015 च्या सभे तील ा त अटी व शतीर् नुसार)

क प थळ
स ह नं. 41 आिण 42 िह सा 18 व 19/1 (जयगड खाडी प ा)
मौजे काताळे ता. गुहागर िज हा : रत्नािगरी
तुत कतार्

मे . मरीन िंसिडकेट ा. िल.
िनल ी, 1ला मजला
िथबा पॅलेस रोड रत्नािगरी 415612
फोन : (02352)223814/9823120081
rtgdockyard@dataone.in
marinesyndicate@gmail.com
अहवाल सादर कत

महाबळ एन हायरो इंिजिनयसर् ा. िल.
लॉट : एफ-7, र ता कर्. 21, वागळे इ टे ट, ठाणे(प) 400604
फोन : (022) 25620658/3139/1663/3154
thane@mahabal.com
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पिरचय :
मे. मरीन िंसिडकेट ा.िल. ही कंपनी “ युनायटे ड डॉकयाडर् ”

ा नावाने अि तत्वात असले या

जेटीसह मालवाहतुकीसाठी तसेच तरं गत्या गोदीचा वापर करुन लहान जहाजांच्या दुरु तीसाठी बहु उ े शीय
बंदर क प

ताव सादर करीत आहे .

ा क पाचे थान हे रत्नािगरी िज

ातील तालुका गुहागर मधील

मौजे काताळे येथे जयगड खाडीच्या उ र िकनारप ीवर वसले ले आहे .
क प थानाची 29030 चौ.मी. (सुमारे 7.25 एकर) जमीन मरीन िंसिडकेट कंपनीच्या व
मालकीची असून

ा जमीनीचा महारा टर् सागरी मंडळाशी झाले या करारामध्ये समावेश आहे .

कोकणात जांभा दगड मुबलक माणात उपल ध आहे . यापूवीर्

ा क प थानावरुन जलमागार्ने

बॉक्साइड हे गुजरात येथे तसेच सौदी अरे िबयातील दमाम येथे यश वीिरत्या रवाना करण्यात आले आहे .
भिव यातील बॉक्साईड, जांभा दगड, साखर, खते व उसमळी सारख्या दर्व पदाथार्ची मालवाहतुक ध्यानात
घे ऊन आज अि तत्वात असले या सुिवधे लगत माल उतरिवण्यासाठी 25 मीटर x 13 मीटर
आकारमानाचा धक्का ( लॅटफॉमर्) बांधण्याचे िनयोजन आहे . निवन धक्क्यासह क पाची माल हाताळणी
क्षमता ितवषीर् 2 लाख टन एवढी असेल.
लहान जहाजे, बाजर्, टग इ. छो

ा जलयानांना त्यांच्या पाण्याखालील भागांची दुरु ती करण्यासाठी

िशपयाडर् मध्ये सहजासहजी जागा उपल ध होत नाहीत. पिरसराचा िवकास आिण अपुऱ्या उपल ध सुिवधांचा
िवचार करता लहान जहाजांसाठी तरं गत्या सुक्या गोदीच्या वापरासह जहाज दुरु तीचा

ताव सादर आहे .

मुंबई ते गोवा अशा कोकण िकनाऱ्यावरील बाजस, टग इ. लहान जहाजांना येथील जहाज दुरु ती सुिवधा
फायदे शीर ठरे ल. महारा टर् सागरी मंडळाने माल वाहतुक आिण जहाज दुरु ती सुिवधेसाठी
िकनारप ीलगतचे 3500 चौ.िमटर जलक्षेतर्

ा क पासाठी भाडे करारावर (िलज) िदले आहे .

150 मीटर लांबी पयत व 5 मीटर पाण्याखाली खोली (डर्ा ट) असलेली लहान जहाजे (सुमारे
2000 टन वजन) तोडण्याची सुिवधा बहु उ े शीय क पाला जाहीर झाले या थाना शेजारी
गुजरात िकनाऱ्यावर अलंग येथे मो

तािवत आहे .

ा माणात जहाज तोडणी सुिवधा उपल ध आहे त. अनेक

दे शी िवदे शी जहाजे अलंग येथे तोडण्यासाठी व त्यातील व तुच्या फेरवापरासाठी येत असतात. मुंबई
माझगाव- रे रोड शेजारी दारुखाना भागात मुंबई पोटर् टर् टच्या जागेत काही जुनी जहाजे तोडण्यात येतात.
तथािप दारुखाना येथील ही सुिवधा लवकरच बंद होणार आहे .
गो यासह कोकण िकनाऱ्यावर कोठे ही जहाज तोडणी सुिवधा उपल ध नाही. लहान जहाजांना दुरवर
गुजरातपयत जाण्याला पयार्य हणून जुन्या बाजस व लहान जहाजांना तोडण्यासाठी योग्य जागेची व
सुिवधेची गरज आहे . सुमारे 20/25 वष वापरानंतर जुनी जहाजे चालिवण्यासाठी आिर्थक द ृ

ा परवडत

नाहीत व सुरिक्षत ठरत नाहीत. अशा ि थतीतील जहाजांचा वापर बंद करुन तोडणीनंतर जहाजांच्या
बांधकातील व तूची िवकर्ी व फेरवापर आव यक ठरतो. कोकण िकनाऱ्यावर आज काही जुनी जहाजे
असुरिक्षत अव थेत पडले ली िदसतात. क प कत सुरिक्षत व योग्य पयार्वरणीय प तीचा अवलंब करुन
150 मीटर लांबी पयत लहान जहाजे तोडण्यासाठी क प थानी सुिवधा दे ऊ इिच्छतात. महारा टर् सागरी
मंडळाने कंपनीला बहु उ े िशय टिर्मनल शेजारी 125 मीटर लांबीचे अितिरक्त जलक्षेतर् सदर जहाज तोडणी
सुिवधेसाठी दे ण्याबाबत िदनांक 15.12.2014 रोजी वार य पतर् िदले आहे . िनयोिजत जहाज तोडणी
Marine Syndicate Pvt. Ltd.
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सुिवधेसाठी महारा टर् सागरी मंडळासमवेत अितिरक्त 5000 चौ. मी. चे जलक्षेतर् भाडे करारावर
वापरण्यासाठी वतंतर् करार पतर् केले जाईल.
काताळे येथील िनयोिजत बंदर क प थािनक लोकांना फाय ाचा ठरे ल. सदर क प थािनकाना
रोजगार तथा अथार्जनाच्या द ृ टीने संधी दे णारा ठरे ल. क पाच्या िवकासातून कायर्क्षम व िकफायतशीर
पुरवठा मािलका/मु य ताव थािनक पातळीवर लाभेल.

ा ारे थािनकांना आिण पिरसराला दे िखल

सामािजक तरावर मोठा आिर्थक सहभागाचा लाभ होईल.
िनयोिजत क प

ताव हा पयार्वरण आघात मु यांकन अिधिनयम 2006 नुसार उ ोग णाली 7

(ई) च्या ब वगार्त (बंदरे व िकनारा) येत असून त्यासाठी महारा टर् राज्य िवशेषज्ञ अंकन सिमतीने िदले या
अटी व शतीर्नस
ु ार केले या पयार्वरण आघात मु यांकनाच्या अ यासा माणे

ा क पासाठी राज्य िवशेषज्ञ

अंकन सिमतीकडू न थम पयार्वरणाचा दाखला िमळिवणे आव यक आहे . तसेच सदर क प िकनारी
िनयमन क्षेतर् 1 ब, 3 आिण 4ब िवभागात येत अस याने क पाला िकनारी िनयम क्षेतर् अिधिनयमन
2011 नुसार परवाना िमळवणे आव यक आहे .
सदर पयार्वरण आघात मु यांकन आढावा हा राज्य िवशेषज्ञ अंकन सिमतीच्या जुलै 2015 मधील
ु ार तयार करण्यात आला आहे .
सभेत िदले या अटी व शतीर्नस
चे न्नई येथील अण्णा युिन हिर्सटीच्या इन् टी

ुट ऑफ िरमोट सेन्सींग यानी क प थानाचे िकनारी

िनयमन क्षेतर् तसेच भरतीच्या रे खा आिण ओहोटीच्या रे खा दशर्िवणारे रे खांकन केले आहे .
िनि चत झाले या भरतीच्या रे खांची अंतरे सव लॉटच्या सीमा आिण अन्य िठकाणापासून मोजून
थल नकाशावर ठे वण्यात आली. सध्याच्या जागेचा वापर तसेच जागा िवशेष क प थानाच्या िकनारी
िनयमन क्षेतर् वगर् िनि चतीसाठी घे ण्यात आला.
िकनारी िनयमन क्षेतर् वगर् 1 अ खाली येणारे िवभाग हणजे वाळ, वाळूं चे उभार तसेच कांदळवन
सारखे संवद
े नशील भाग सदर

क प थानी येत नाहीत. राज्य िकनारी क्षेतर् यव थापन िनयोजनानुसार

क प क्षेतर् पिरसरातील भूभाग हा िकनारी िनयमन क्षेतर् वगर् 3 गटामध्ये येत आहे .
िकनारी िनयमन क्षेतर् अिधिनयम 2011 नुसार सदर क पाला िकनारप ी व लगतच्या जलक्षेतर्ाची
आव यकता अस याने सदर क प िवकास िकनारी िनयम क्षेतर्मध्ये अनुज्ञेय आहे .

क प थान :
क प थान हे जयगड खाडी (शा तर्ी नदी) च्या उ र िकनाऱ्यावर काताळे गावामध्ये खाडी अंतगर्त
पट्

ामध्ये वसले ले आहे . सदर थान हे जयगड बंदरापासून 3 सागरी मैल तसेच समुदर् मुखापासून 4

सागरी मैल वरच्या बाजूला आहे .

क प

थान रत्नािगरी शहरापासून 72 िक.मी. आिण िचपळू ण

शहरापासून 52 िक.मी. अंतरावर आहे . हे थान मुंबई-गोवा रा टर्ीय महामागर् 66 (जुना कर्. 17) ला सावड
येथे राज्य मागर् कर्. 105 ारे 40 िक.मी. अंतरावर जोडले गेले आहे .

क प थानाचे अक्षाशं व रे खांश

खालील माणे आहे त.
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अनु. कर्.

अक्षांश

रे खांश

माल भरण्याचा धक्का
1

17017’25.08’’ उ र

73016’36.84’’ पुवर्

जहाज दुरु ती सुिवधा
अक्षांश

रे खांश

1

17017’18.4’’ उ र

73016’46.3’’ पुवर्

2

17017’17.6’’ उ र

73016’46.3’’ पुवर्

3

17017’17.6’’ उ र

73016’43.7’’ पुवर्

4

17017’18.4’’ उ र

73016’43.7’’ पुवर्

आकृ ती कर्. 1 क प थानाचा नकाशा :
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क प िवशे ष
अनु.कर्.

घटक

तपशील

एकक

1.

माल वाहतुक

0.2

2.

24 ते 30

ितवषर्

10 ते 15

ितवषर्

4.

दुरु तीचे जहाजे
(75 मीटर लांब x 5 मीटर खोली)
तोडणीसाठी जहाजे
(150 मीटर लांब x 5 मीटर खोली)
मनु य बळ

100 ते 125

यिक्त

5.

जागेची उपल धता

2.9

हे क्टर

6.

अि तत्वातील सध्याची जेटी

7 मीटर x 2.4 मीटर

मीटर

25 मीटर x 13 मीटर

मीटर
मीटर

3.

7.

तावीत नवीन जेटी

दशलक्ष टन ितवषर्

8.

वापरावयाची तरं गती गोदी

80 मीटर x 24 मीटर

9.

पाण्याची गरज

10 घनमीटर

ितिदन

10.

सांडपाणी िनिर्मती

4.2 घनमीटर

ितिदन

11.

सांडपाणी िकर्या (वापराचे पाणी)

10 घनमीटर

ितिदन

12.

बा पाणी िकर्या (घमताड व टाक्या)

10 घनमीटर

ितिदन

13.

िवजेची गरज

415

हो ट

14.

िव त
ु जिनतर्े

250

िक.हो.ॲ.

4.23

कोटी रुपये

15.

क पाचा खचर्

कामकाज आिण पायाभुत सुिवधा
तािवत बहु उ े िशय टिर्मनल क पाअंतगर्त पायाभुत सुिवधा आिण कामकाजाचा तपशील खाली
उ लेख के यानुसार असेल.

अ) माल वाहतुक
ा टिर्मनल वरुन 4 िमटर पाण्याखाली (डर्ा ट) असलेली लहान जहाजे व बाजस ारे समुदर्ात
नांगरले या जहाजांपयत तसेच निजकच्या बंदरांपयत माल वाहतुक केली जाईल. बॉक्साइट, जांभा डबर,
कोळसा, खते, ऊसमळी अशा सु
येथन
ू होणारी वाहतुक

ा, गोणीमध्ये भरले या तसेच दर्वरुप माल वाहतुकीचे िनयोजन आहे .

ितवषीर् 2 लाख टन असेल.

ा टिर्मनलला क टम िवभागाकडू न बॉक्साईड

िनयार्तीसाठी मंजरू ी िमळाले ली आहे .
येथे एकावेळी सुमारे 60000 टन बॉक्साईड साठा ठे वण्यासाठी खुले क्षेतर् उपल ध आहे .
क्षेतर्ावर टर्क मधून आलेले बॉक्साईड येथे उतरवून ठे वण्यात येईल.
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बाजसमध्ये माल भरण्यासाठी सध्या येथे एक लोडींग जेटी अि तत्वात आहे .

त्येकी 600 िम.िम.

यासाच्या सहा पाईल खांबावर 7 मीटर x 2.4 मीटर आकाराचा लॅटफॉमर् (पाईल कॅ प) तयार करण्यात
आला आहे . पाईल खांबामधून भरती ओहोटींचे पाणी खेळते राही याने खाडी वाहाला ितबंध होत नाही.
बाजसमध्ये माल भरत असताना बाजस लॅटफॉमर्ला लागून ि थरावतात व बाजसचे दोरखंड
(मुअिंरग रोप) िकनाऱ्यावरील बोलाडर् सला बांधण्यात येतात.
ा जेटीसाठी ओहोटीच्या वेळी 4 मीटर तर सवर्साधारण भरतीच्या वेळी 6.5 मीटर खोली (डर्ा ट)
उपल ध आहे .
सध्या अि तत्वात असले या

ा जेटी शेजारी बंदरात येणारा माल उतरवून घे ण्यासाठी पाईल

खांबावर आधािरत 25 मीटर x 13 मीटर आकारमानाची िसमट काँिकर्टची नवीन जेटी बांधण्याचे िनयोजन
आहे .

ब) जहाज दुरु ती :
तरं गत्या गोदीचा वापर करुन येथे जहाज दुरु ती करण्यात येईल. लहान जहाजे, बाजस, टग,
स लाय बोटी इ. 75 मीटर लांबीच्या व 5 मीटर पाण्याखालील खोलीची जलयाने तरं गत्या गोदीवर
चढिवण्यात येतील. सागरी मंडळाने िदले या खाडीतील जलक्षेतर्ामध्ये तरं गती गोदी ठे वण्यात येईल. जहाजे
पाण्यात ठे ऊन दुरु ती करण्यासाठी दोन मुअिंरग बॉयज जहाज बांधण्यासाठी ठे वण्यात येतील. काताळे
िशपयाडर्

ा दुसऱ्या कंपनीची 80 मीटर लांबीची तरं गती गोदी महारा टर् सागरी मंडळाने िदले या

मान्यतेनस
ु ार येथे वापरण्यात येईल. मरीन िंसिडकेट कंपनी सदर तरं गत्या गोदीचा वापर करुन जहाज
दुरु ती काम करे ल.
तरं गती गोदी जलक्षेतर्ामध्ये चार नांगराच्या आधारे ि थर ठे वण्यात येईल. दुरु तीसाठी येथे येणाऱ्या
जहाजांच्या गरजेनस
ु ार दुरु ती करण्यात येईल. ितवषीर् सुमारे 24 ते 30 जहाजांची येथे दुरु ती करण्यात
येईल. महारा टर् सागरी मंडळाकडू न मालवाहतूक व जहाज दुरु तीसाठी 3500 चौ.मीटर जलक्षेतर् िलज
करारावर उपल ध झालेले आहे . मालवाहतुक व जहाज दुरु ती सुिवधेचा अंदािजत खचर् रुपये 1.8 कोटी
आहे .

क) जहाज तोडणी सुिवधा :
मालवाहतुक व जहाज दुरु तीसाठी उपल ध झाले या जलक्षेतर्ाशेजारील 150 मीटर लांब पयत व
5 मीटर पाण्याखालील खोलीच्या लहान जहाजाना वतंतर् क्षेतर्ामध्ये जहाज तोडणी सुिवधा पुरिवण्याचे
िनयोजन आहे . िनयोिजत जहाज तोडणी सुिवधेसाठी 5000 चौ. मीटर अितिरक्त जलक्षेतर् महारा टर् सागरी
मंडळाकडू न लीज करारावर घे ण्यात येईल.

ितवषीर् साधारणत: 10 ते 15 लहान जहाजे व बाजस

ा

तोडणी सुिवधेअंतगर्त तोडण्यात येतील.
जहाज िकनाऱ्यालगत बांधण्यासाठी िकनाऱ्यावर चार बोलाडर् उभारण्यात येतील. येथे तोडणीसाठी
येणारे जहाज िकनाऱ्यालगत असले या नरम िचखलमय भागात खेचन
ू घे ण्यात येईल. तसेच दोन मुअिंरग
बॉयज जहाजाच्या मागील बाजूस जहाज बांधण्यासाठी ठे वण्यात येतील.
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िकनाऱ्यावरील बोलाडर् खेरीज एक िंवच (यांितर्क यारी) िकनाऱ्यावर बसवून आव यकतेनस
ु ार
जहाज खेचण्यासाठी वापरण्यात येईल. िकनाऱ्यावर 30 टन वजन क्षमतेचा एक वजन काटा बसिवण्यात
येईल. जहाज तोडणी सुिवधेचा एकूण अंदािजत खचर् रुपये 2.43 कोटी असेल.

साधन आव यकता/गरजा :
पाणी :
तावीत

क प िवकासाचा िवचार करता बंदर

क पासाठी

ितिदन सुमारे 10 िकलोिलटर

पाण्याची गरज भासेल. यापैकी िपण्याच्या पाण्याची गरज ितिदन 2 िकलोिलटर असून उवर्िरत पाणी अन्य
वापराचे असेल.

पाणी पुरव

ाचे मागर् :

दै नंिदन लागणारे 2 िकलोिलटर पाणी हे िकनारी िनयम

क्षेतर्ाबाहे रील पिरसरातून िवहीरीमधून

उपल ध असेल. अितिरक्त पाणी पुरवठा गावच्या पाणी पुरवठा योजनेतन
ू होईल. क प थानापासून 10
िक.मी. अंतरावरील आबलोली गावातून टँकर ारे अितिरक्त पाणी उपल ध होईल.
ु ार वच्छतागृह आिण सांडपाण्याची यव था
अिधकाऱ्यांच्या मान्यतेनस

िज हा आरोग्य

क प थानी करण्यात आली

आहे .

जमीन :
सवर् बंदर सुिवधा खाजगी व मालकीच्या जागेत िवकिसत करण्यात येणार असून

शासकीय

इमारत, गोदाम, राखीव जागा, टर्क टिर्मनल इ. सवर् पायाभूत सुिवधा कंपनीच्या वमालकीच्या 2.9 हे क्टर
(सुमारे 7.25 एकर) जागेत िवकिसत करण्याचे िनयोजन आहे . बंदरातील िविवध िवभाग सभोवती
हिरतप ा िवकासाचे िनयोजन आहे .

ा ारे क प पिरसरामध्ये दुषण िनयमन आिण पयार्वरण संरक्षणास

मदत होईल.

मनु य बळ :
क प कायार्न्वियत झा यावर थे ट 100 यक्तीना आिण 25 जणांना अ त्यक्ष दु यम प तीने
रोजगार संधी िमळे ल. पातर्ता व कौश यानुसार थािनकांना ाधान्य िदले जाईल.

सांडपाणी िकर्या यव था :
क पाकिरता फायटोिरड प तीवर आधािरत तीिदन 10 िकलोिलटसर् क्षमतेची सांडपाणी िकर्या
यंतर्णा आखली जाईल.
होईल.

िकर्यायुक्त पाण्याचा फेर वापर धुलाई, हिरतप ा िवकास व धुलीकरण दबावासाठी

माणभूत वापर प तीने िशिक्षत कमर्चारी वगार्कडू न यंतर्णेच्या नेटक्या वापर व दे खभालीची खातर्ी

केली जाईल.

बा

पाणी िकर्या यव था :
जहाज दुरु ती व जहाज तोडणी कामकाजातील तेल िम ीत पाणी भौितक तसेच रासायिनक व

जैिवक साधनांचा वापर करुन ितिदनी 10 घनिलटर क्षमतेची बा

पाणी िकर्या यंतर्णा पुरिवण्यात येईल.

जहाजामधील तेल िम ीत पाणी बॅर समध्ये भरुन िकर्या यंतर्णेकडे नेण्यात येईल.

िकर्या केलेले पाणी

साठवणूक टाकीमध्ये साठिवले जाईल व त्याचा धुलीकण दबावासाठी करण्यात येईल.
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घन कचरा यव थापन :
क पावरील घरगुती घनकचरा जमवून त्याची वगर्वारी होईल. हा घन कचरा मुख्यत्वे िनिर्जव
वरुपाचा असेल.

ितिदन 20 िकलो घनकचऱ्याची िनिर्मती असेल. ओला कचरा हा कृ मीजन्य ख े

प तीने खत िनिर्मतीसाठी वापरला जाईल. अिवघटनशील कचरा अिधकृ त एजन्सीकडे सुपदू र् करण्यात
येईल.

घातक कचरा यव थापन :
जहाज दुरु ती व जहाज तोडणी कामातून िनघालेले, वापरलेले तेलजन्य पदाथर् , रं गाचे अवशेष इ.
घातक कचरा वेगळा जमवून खास िनदशीत िठकाणी साठिवला जाईल व तो घातक कचरा साठा व िवतरण
णालीकडे अथवा अिधकृ त एजंन्सीकडे िदला जाईल. घातक कचऱ्याची 2016 च्या िनयमावलीनुसार
िव हे वाट लावली जाईल.

वाही पाण्याचे यव थापन (पावसाळी पाणी) :
पिरसरातील पाण्याचा योग्य उतारावरुन वहन खड्

ा ारे िनचरा प तीचा अवलंब केला जाईल.

वाही पाणी िवसिर्जत होण्यापुवीर् त्यातील तेल व गाळ यासाठी मुलभूत िकर्या केली जाईल.
थानचे

वाही पाणी एकितर्त आणून ि थरता खड्

क प

ा ारे िवसिर्जत के याने त्यातील खरबरीत गाळ

खाडीमध्ये जाण्यापासून ितबंध होईल.
जहाज जोडणी भागात िनचरा मािलका के या जातील. वाही पाण्यातील सामावलेले घन घटक
ि थरावण्यासाठी िनचरा मािलका ि थरता खड्

ाच्या मागार्ने सोड या जातील. ि थरता ख े कायम वरुपी

बांधलेले व ते तेल व वंगण िनवारक असतील. ि थरता ख े व िनचरे वेळोवेळी व िवशेषत: पावसा यापूवीर्
वच्छ केले जातील.

आधारभूत पयार्वरण :
क प क्षेतर्ासभोवतालची िव मान पयार्वरण िवषयक ि थती जाणून घे ण्यासाठी नेमले या अ यास
गटाने आधारभूत पयार्वरणाची माहीती संकिलत केली आहे . आधारभूत पयार्वरणाच्या माहीती संकलनाचे
क्षेतर् क प थानापासून 10 िकलोिमटर ितर्ज्येच्या पिरसरात आहे . (आकृ ित कर्.2)
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आकृ ित कर्. 2 : 10 िक.मी. ितर्ज्ये चे अ यास क्षे तर्

E43N3

E43N7

E43N4

E43N8

क प थान :
क प थान हे जयगड खाडीच्या उ र िकनाऱ्यावर खाडी अंतगर्त पट्

ात मौजे काताळे येथे

आहे . हे थान रत्नािगरी शहरापासून 72 िक.मी. आिण िचपळू ण शहरापासून 52 िक.मी. अंतरावर आहे .
क प थान हे तवसाळ-आबलेाली राज्य मागर् कर्. 105 ला 9 मीटर रुंदीच्या र त्याने जोडले ले आहे . हे
थान जयगड बंदरापासून 3 सागरी मैल आिण समुदर् मुखापासून 4 सागरी मैल वरील बाजूस आहे . जयगड
बंदरापासून क प थानापयत खाडीमध्ये ओहोटीचे वेळी 7 मीटर पाण्याची खोली उपल ध आहे .

मािहती उगम :
ऑक्टोबर 2016 ते िडसबर 2016

ा एका िहवा याच्या मोसमात मािहती संकिलत केलेली आहे .

अ यासगटाने िविवध पयार्वरण संबंिधत घटकांकडू न

ाथिमक तथा दु:यम वरुपाची मािहती संकिलत

केली आहे . हवामानशा तर्, हवेची व पाण्याची गुणव ा, सागरी पाण्यातील गाळ व गुणव ा, ध्वनी, मृदा,
जमीन तसेच जौिवक व सामािजक अथर् िवषयक वातावरण संबंधीत मािहती जागेवरील सवक्षणे व योग व
िविवध तर्ोता ारे िव मान पिरि थतीत संकलीत केली आहे . सध्याच्या आधारभूत पयार्वरणातील गुणव ा
िवषयक पयार्वरणाच्या महत्वाच्या बाबी खालील माणे आहे त.

हवामान शा तर् :
रत्नािगरीचे हवामान हे मुख्यत: अरबी समुदर् आिण उ रे कडू न दिक्षणकडे वाहणाऱ्या शु क
वाऱ्यापासून ढाल बनून िज
आधािरत असते.

ाचे संरक्षण करणारे पि चम घाट (भारताच्या पि चमेकडील पवर्त रांगा) यावर

पावसा याच्या

ारं भामध्ये दे खील घाटांची भुिमका महत्वाची असते. हवामानातील

दै नंिदन बदलामध्ये समुदर्ाची भुिमका महत्वाची असते. जिमनीकडे वाहणारे समुदर्ावरील वारे सायंकाळचे
तापमान सुखदायी ठे वतात.
Marine Syndicate Pvt. Ltd.
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वाऱ्याचा वेग आिण िदशा :
िनदिशले या िनिरक्षण कालाविधत क प थानी मोजले या वाऱ्याचा वेग ऑक्टोबरमध्ये ताशी
5.2 िक.मी., नो हबरमध्ये ताशी 5.6 िक.मी. आिण िडसबरमध्ये ताशी 6.4 िक.मी. असा बदलत होता.
वरील कालावधीत सरासरी वाऱ्याचा वेत ताशी 5.8 िक.मी असा होता.
ा पावसाळी कालावधीत वारे पि चमेकडू न िंकवा नैऋत्येकडू न वाहतात.

जून ते स टबर

पावसा यानंतर िडसबर मिहन्यापयत वाऱ्याची िदशा मुख्यत्वे पुवकडू न असते.

तथापी

ा काळात

वाऱ्याचा वेग मंदावलेला आढळतो. िडसबर ते माचर् मिहन्यामध्ये वारा सकाळी पूवकडू न, इशान्येकडू न
आिण आग्नेयकडू न आिण सायंकाळी वारे पि चमेकडू न व वाय येकडू न वाहतात.

पजर्न्यमान :
रत्नािगरी िज

ाचे सरासरी वािर्षक पजर्न्यमान सुमारे 2875 मी.मी. आहे . रत्नािगरी शहराचे

सरासरी वािर्षक पजर्न्यमान 2575 मी.मी. आहे .
िज

सवर्साधारपणे

क प थान असले या रत्नािगरी

ामध्ये दरवषीर् 95 िदवस पाऊस पडतो. नैऋत्य पावसाळा अंमलाखाली ब हं शी पयर्न्यमान (93.2 %)

हे जून पासून स टबर पयतच्या मिहन्यामध्ये घडते.

आदर्र्ता :
साधारणत: वषर्भर आदर्र् ता जा त आढळते. जून ते स टबर

ा पावसाळी मिहन्यामध्ये आदर्र् ता 80

% ते 90 % असते. वषार्च्या उवर्िरत काळात आदर्र् ता 58 % ते 80 % असते. वषर्भरातील सरासरी आदर्र् ता
73 % आढळते.

सभोवतालच्या हवेची गुणव ा :
वरच्या व खालच्या िदशेने वाहणारे वारे ध्यानात घे ऊन अ यास क्षेतर्ातील 5 िठकाणी हवेची
गुणव ा मोजण्यात आली.

सु म धुलीकण (pm 10 to pm 2.5) स फर डायॉक्साईड, नायटर्ोजन

ऑक्साईड, काबर्न मोनोक्साइड आिण अि थर सिदर्य संयग
ु े यांचे कदर्ीत भारमान मोजण्यात आले .
अ यासक्षेतर्ातील सभोवलताच्या हवेची गुणव ा दशर्क ि थती खाली िदलेली आहे .
सभोवतालच्या हे वेचे सवर्साधारण िव लेषण
अनु.

थान

सु म कण
PM10
(μg /m3)

सु म कण
PM2.5
(μg /m3)

स फर
नायटर्ोजन
काबर्न
डायॉक्साईड, ऑक्साईड मोनोक्साइड
SO2
NOX
CO
3
3
(μg /m )
(μg /m ) (μg /m3)

अ थीर
सिदर्य
संयग
ु े
VOC
(μg /m3)

1

क प थान

52.4

23.7

9.0

13.8

0.2

नगण्य

2

सत्क डी गाव

46.4

20.2

7.7

12.4

0.2

नगण्य

3

काताळे गाव

46.8

20.6

8.5

13.7

0.4

नगण्य

4

आबलोली
गाव

51.6

22.6

8.6

15.1

0.3

नगण्य

5

वै लागवण 44.5
गाव

20.4

8.8

11.6

0.3

नगण्य
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सवर्साधारण िनरीक्षणातील सरासरी िदवसभराचे िन कषर् व रा टर्ीय मानकांनस
ु ार अहर् ता खालील
माणे आहे .


क प थानी न दलेले सु म कण pm 10 to pm 2.5 चे कमाल आकडे हे रा टर्ीय
अहर् तेच्या अनुकर्मे 100 μg /m3 आिण 60 μg /m3 मयार्देत आहे त.



सवर् मोजणी िठकाणातील स फर डायॉक्साईडची उच्चतम पातळी 9.0 μg/m3 असून
रा टर्ीय मानकांच्या 80 μg/m3 मयार्देत आहे त.



मोजलेली उच्चतम नायटर्ोजन ऑक्साईड पातळी 15.1 μg/m3 ही रा टर्ीय मानक 80
ug/m3 च्या मयार्देत आहे .



सवर्च िठकाणी मोजलेली काबर्न मोनॉक्साइडची पातळी ही रा टर्ीय मानकाच्या 2.0 μg/m3
मयार्देत आहे .



सवर् िठकाणी अि थर सिदर्य घटक हे नगण्य वरुपाचे आहे त.

पाण्याची गुणव ा :
पिरसरातील पाण्याची गुणव ा अ यासण्यासाठी पृ ठीय तसेच भूभागातील पाणी तर्ोतामधील
घटकांसाठी िव लेषण करण्यात आले. पृ ठीय पाण्याचे 3 िठकाणचे नमुने व भूभागातील पाण्याचे 2
िठकाणचे नमुने घे ऊन िव लेषण करण्यात आले.

सागरी पाणी (पृ ठीय पाणी) व तळाच्या गाळाची गुणव ा :
सागरी पाण्याची गुणव ा अ यासण्यासाठी तीन नमुने घे ण्यात आले. हे पाणी अपेिक्षत असले या
िकनारी सागरी पाण्याच्या गुणव ेनस
ु ार आहे .

भौितक तथा रासायिनक आिण जैिवक घटकांच्या

िव लेषणासाठी तीन िठकाणच्या खाडी तळाच्या गाळाचे नमुने घे ण्यात आले. गाळातील भौितक तथा
रासायिनक घटक दुषणकारक नाहीत तसेच धातुमय घटक सागरी जैिवकतेला हािनकारक नाहीत. तांबे,
कॅ डिमअम, िशसे आिण ज त यांचे किदर्करण फार अ प अथवा नगण्य आहे .

ा धातु ारे हािनकारक

दुषण गाळामध्ये होण्याचे िचन्ह नाही. येथील का या बसा ट दगडापासून गाळाची िनिर्मती होत अस याने
पि चम िकनाऱ्यावरील खाडी तळाच्या गाळामध्ये लोह माण जा त असणे वैिश

ाचे आहे .

भूगभर् पाण्याची गुणव ा :
भूगभार्तील पाण्याचे नमुने िवहीरीमधून घे ण्यात आले. आय एस 10500 (1993) मानकानुसार
पाण्याचे िव लेषण िवहीत मयार्देत व गर्ा

ा

वरुपाचे आहे . तसेच हे पाणी पुणर्त: दुषण मुक्त आहे .

ध्वनी गुणव ा :
अ यास क्षेतर्ातील सभोवतालच्या सध्याच्या ध्वनी/आवाजाची पातळी समजण्यासाठी 2016 च्या
पावसा यानंतर 5 िठकाणी ध्वनी पातळीचे मोजमाप करण्यात आले. ऑक्टोबर व िडसबर 2016 मध्ये
केले या मापनानुसार ध्वनी पातळी भारत सरकार पयार्वरण िवभागाच्या 14.02.2000 च्या
अिधिनयमातील िवहीत मयार्देपेक्षा कमी अस याचे न दले आहे .
िदवसा ध्वनी पातळी 40.3 ते 53.6 डे िसब स न दली असून रातर्ीच्या वेळा ध्वनी पातळी 37.1 ते
42.6 डे िसब स

ा मयार्देत आढळली.
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जमीनीचा वापर/सॅटेलाईट ितमे तील भू अच्छादन :
खालील को टकावरुन एकूण जागेच्या 6.01 % वसाहत आिण 0.15 % िकनारप ीचा वाळू भाग
िदसून येत आहे . उवर्िरत 35.89 % भागावर हरीत अच्छादन आहे .
वगर्वारी

क्षे र चौ. मीटर

क्षे तर् हे क्टर

क्षे तर् चौ.िक.मी.

क्षे तर् %

हिरत अच्छादन

112711550

11271.16

112.71

35.89

कांदळवन

157325

15.73

0.16

0.05

उघड जिमन

108587050

10858.71

108.59

34.58

पडीत जिमन

11307300

1130.73

11.31

3.60

पाणी

61935450

6193.55

61.94

19.72

िकनारी वाळू प ा

480325

48.03

0.48

0.15

वसाहत

18861325

1886.13

18.86

6.01

एकूण

314040325

31404.03

314.04

100.00

वन पती आिण ािणमातर् :
तािवत क्षेतर् हे महारा टर्ाच्या कोकण
गुतागुंतीची नाही.

ांतात येत असून अ यासक्षेतर्ातील सृ टी

णाली फार

क प थानच्या 10 िक.मी. पिरसरात चांगले हिरत अच्छादन (सुमारे 36 %) असून

पाण्याचे क्षेतर् दे खील बऱ्यापैकी (सुमारे 20 %) अच्छादन सामावले ले आहे . हिरत भागामधील कांदळवन हे
फार कमी व तुरळक हणजे एकूण हिरत आवरणाच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे .
फु लबागायती अ यासातून असे अिभ यक्त होते की नैसिर्गक वन पतीमध्ये हं गामी पानझडी
झाडांचे ाब य आहे . दु यम वन पतीमध्ये आिर्थक द ृ
िंकजळ आिण बेहडा अशी झाडे आहे त. लहान मो

ा महत्वाचे असे सागवान, करवंद, पांढरा कुडा,

ा माणात आंबा, काजू, नारळ आिण कोकम अशा

बागा आिण कात िमळिवण्यासाठी खैराची झाडे आहे त.
नमुना पहाणी पिरसरात दुिर्मळ अथवा अि तत्व धोक्यात असले या ज्ञाती नाहीत. खाजगी जमीनी
ब हं शी शेतीसाठी वापरत अस याने तेथे झाडे िवरळ वरुपात आढळतात. पाण्याच्या ओहोळा निजकच्या
क्षेतर्ात कमी व ती आहे आिण तेथे गदर् झाडीचे थोडे प े अजुनही अि तत्वात आहे त.

सागरी सृ टी िवज्ञान :
वन पतीजन्य आिण ािणजन्य लवंगांचे नमुने चार िठकाणी भरती आिण ओहोटीच्या वेळी घे ण्यात
आले. वन पतीजन्य लवंगांमध्ये काश सं लेषी आिण काशषोिशत सिजव होते की जे जलपृ ठीय अन्य
साखळीत

ाथिमक उत्पादक आहे त. नमुने घे त असताना पॉलीिकट िक

ांचे मुक्त िवहारी जलपृ ठी

िपलावा वाढीच्या अव थे त आढळ या.
जयगड खाडीत भरतीच्यावेळी वन पतीजन्य लवंगाची घनता 172 ते 223

ितिलटर तर

ओहोटीच्या वेळी 133 ते 161 ितिलटर आढळली.

Marine Syndicate Pvt. Ltd.

12 | P a g e

Executive Summary of EIA

हिरतदर् य - अ 1.2 ते 1.9 िमलीगर्ॅम

ित घनमीटर

ा

माणात होते.

चारही नमुना थळी

रासायिनक संयग
ु फेफायटीन रे णच
ू ा तर तपासक्षम पातळीपेक्षा कमी हणजे नगण्य आढळला.
ाणीजन्य लवंग समुहात पुढील गट ितरुपीत होते. िटनीडम, कोपेपोड, डे कापोड, युरेकॉडटा,
ितरिकडे , आिण कर् टे िसअन िपलावा, ॅकुरन िपलावा व टर्ॉकोफोर िपलावा.

ा भागातील पुणर् लवंगामध्ये

कोपेपोडा हा भािवत गट होता. त्या खालोखाल िटिनडस, नॉ लीअस िपलावा आिण झुयीया िपलावा हे
भािवत सु म लवंग आढळू न आले. नमुना चाचणीच्या वेळी पॉलीकोट िक

ांचे मुक्त िवहारी जलपृ ठी

िपलावा वाढीच्या िविवध अव थेत आढळले. जयगड खाडीत ाणीजन्य लवंगाची घनता भरतीच्या वेळी
78 ते 103 ितिलटरच्या दर याने आिण ओहोटीच्या वेळी 71 ते 91 ितिलटरच्या दर याने आढळली.
वॅन-िवन जबडी पकडच्या सहा याने तिल थ जीवाच्या गोळा केले या नमुन्यात पॉलीकोट िकडे
गटाचे ितरुप होते. पॉिलकोट िक

ा

ांची संख्या 210 ते 360 ित चौ.मीटर होती. गाळामध्ये ामुख्याने

अनेक ि झडपी आिण शंखवगीर्य मृत ाणीमातर्ाची कवचे होती पण िजवंत अव थेत कोठ याही नमुन्याची
न द झाली नाही.

वाहतुक सवक्षण :
काताळे गावानिजक राज्यमागर् 105 वरील वाहतुकीचे सवक्षण करण्यात आले.

तािवत

िवकासामुळे होणारा वाहतुकीवरील आघात अजमावण्यासाठी राज्यमागर् 105 वर सध्या असले या वाहतुक
भार समजण्यासाठी वाहतुकीचे सवक्षण करण्यात आले. सध्याची ि थती आिण
होणारा वाहतुकीवरील आघात दोन महत्वाचे घटक

तािवत िवकासानंतर

ा सवक्षणासाठी िवचारािधन होते.

वाहतुक

सवक्षणानुसार आजची वाहतुक घनता फारच कमी आहे .
तािवत माल वाहतूक क्षमता ितवषर् 2 लाख टनाची आहे . पावसाळा वगळता दरवषीर् 8 मिहने
वाहतुक चालेल.

त्येकी 10 ते 15 टन भारमानाच्या ितिदन 75 ते 100 टर्कची वाहतुक

ा र त्यावर

अपेिक्षत आहे .
क प थानाच्या मालवाहतुकी बरोबर येथे जहाज तोडणी कामकाज दे खील चालेल. जहाज
तोडणी सुिवधेअंतगर्त 2000 टन क्षमतेची येथे सुमारे 10 ते 15 जहाजे तोडली जातील. हे कामकाज
वषर्भरातील 10 मिहने चालेल.
टर्क वाहतुक

त्येकी 10 ते 15 टन भारमानाच्या ितिदन 20 ते 25 अवजड भारवाहक

ा र त्यावर होईल असे अपेिक्षत आहे .

क पावरील मालवाहतुक आिण जहाज तोडणी सुिवधा अशा दोन्ही कामातून क पाच्या पूणर्
क्षमतेच्या कायर्काळात ितिदन 100 ते 125 टर्कची वाहतुक होईल. िव मान वाहतुकभाराचा िवचार करता
राज्यमागर् 105 आिण जोड र ता अितिरक्त वाहतुकीचा भार पेलण्यास सक्षम आहे .

टर्क पािकग सुिवधा :
जहाज तोडणीतील सािहत्य आिण इतर माल वाहतुकीच्या वाहनांचे याडर् मधील वेश व सुगमता
राखण्यासाठी तसेच याडर् मध्ये वाहतुक क डी टाळण्यासाठी वाहनाना पािकग सुिवधा पुरिवण्यात येईल.
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13 | P a g e

Executive Summary of EIA

समाज तरीय आिर्थक वातावरण :
सन 2011 च्या जनगणनेनस
ु ार अ यास क्षेतर्ाची लोकसंख्या 37404 न दलेली आहे .
अ यासक्षेतर्ामध्ये त्येकी 1000 पुरुष वगार्मध्ये 1223 तर्ी वगर् असे िंलग माण आहे . अनुसिु चत जाती व
जमाती वगर् हा लोकसंख्येच्या अनुकर्मे 6.83% आिण 0.21% आहे . साक्षरतेचे माण सुमारे 72% आहे .
लोकसंख्येच्या 47.44%

माणात कामकरी वगर् आहे . मुख्य क्षेतर्ातील तसेच अितिरक्त क्षेतर्ातील

कामगार वगर् लोकसंख्येच्या अनुकर्मे 39.25% आिण 8.19% आहे .

तािवत बंदराचा येथील

पिरसरामध्ये समाज तरीय आिर्थक घटकांवर लाभदायी पिरणाम होईल. उत्पन्नाचे मागर् व रोजगार संधी
िनमार्ण झा याने पिरसरातील सामािजक सुिवधेमध्ये वाढ होईल.

थािनकांना त्यक्ष व अ त्यक्ष िरतीने

उत्पन्न लाभेल.
अपेिक्षत पिरणाम :
क पाच्या कायर्वाहीमुळे होणारे अपेिक्षत पिरणाम आिण संभा य पिरणामाच्या उपशमनासाठी
योजलेले उपाय खाली िदलेले आहे त.
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अनु.

कामकाज

1.

जेटीच्या
खांबाचे
पाइिंलग काम

उपशमन न झा यास संभा य पिरणाम


खांब उभारताना, जेटीचे बांधकाम करताना व उपकरणे
हलिवताना पाण्यातील गाळाचे सु म धुलीकरण
िवखुरतील व त्यामुळे द ृ यमानतेवर िवपिरत पिरणाम
होईल व त्याचा जलचरावर पिरणाम होईल



बांधकाम िकर्येत ि थरावलेला गाळ पुन्हा उसळ याने
अिभसरण वाढे ल, काश भेदकता कमी होईल.
सागरतळाच्या उलथापालथीने तेथील जलचराना हानी
होईल.

योजलेले उपशमन उपाय


गाळ हे दुिषत पाण्याचे मुख्य कारण ठरते. बांधकाम िकर्येने
पाण्याच्या गुणव ेवर पिरणाम होतो. बांधकाम संगी उ म
योग्य कायर्प तीचा वापर केला जाईल. धुलीकरण सार
ितबंधासाठी पडदे वापरले जातील. जोरदार वारे , वाह व
भरतीचा िवचार करुन कामाचे िनयोजन केले जाईल.



बांधकामाचे पिरणाम अजमावण्यासाठी बांधकामाच्या वरील व
खालील बाजूचे दै नंिदन पाण्याचे नमुने घे तले जातील. पाण्याचे
नमुने आधारभूत, बांधकामाचे वेळी व बांधकामानंतर घे ऊन
वगर्वारी नुसार बांधकाम िकर्येतील िभन्नता पािहली जाईल.



बांधकाम सािहत्य, दगडमाती, बांधकामातील टाकावू व तु
उत्खननाच्या मातीचा िनचरा टाळू न निजकच्या पाण्याचे संवधर्न
राखले जाईल.



बांधकाम समयी टाकाऊ दगडमाती अंदाजे 20 घनमीटर एवढी
कमी असेल. ही दगडमाती सागरी िनयमन क्षेतर्ाबाहे र जिमन
सपाटीकरण व र त्यांच्या भरणीसाठी वापरली जाईल.



िनिरक्षण काळात अिभसरण
तपासला जाईल.




Marine Syndicate Pvt. Ltd.

16 | P a g e

तर आधारभूत पातळीशी

िकर्या न केलेले पाणी खाडीपातर्ात व ओहोळामध्ये सोडण्यास
ितबंध असेल.
तेल लवंड िनयंतर्ण यंतर्णा वापरात असेल.

Executive Summary of EIA

2.

माल
वाहतुक
साठवणूक क्षेतर्

व

हवेची गुणव ा



बाजसमधून जेटीवरील माल हाताळणीसाठी गर्ॅब अनलोडसर् व
बंिद त क्ल ॅम शेल बकेट असले या कर्ेन वापरात असतील.



मालाच्या चढ उताराचे वेळीचे उत्सजर्न





िवज पुरवठा नसताना जनरे टसर्
आिण वाहनांमळ
ु े होणारे उत्सजर्न

बाजसमधून जेटीवर माल उतरताना गर्ॅब अनलोडर व क्लॅ प
शेल बकेटच्या वापराने धुळ, उलंड व हाताळणीतील हानी
रोखता येते.



कोळसा, बॉक्साईट असा माल चढिवणे उतरिवणेवेळी
धुळीकरण उत्सजर्नाच्या उपशमनासाठी शुट व हॉपरचा वापर
असेल.



वारा रोधक पड ाचा वापर अ पकालीन धुलीकरण िव तार
रोखण्यासाठी करण्यात येईल.



अ पकालीन धुलीकरण रोखण्यासाठी ताडपतर्ीचा वापर होईल.



माल हाताळणीचे वेळी धुळ िनयंतर्णासाठी पाण्याचा फवारा
मारण्यात येईल.



मालाचा साठा व उत्खनन केले या क्षेतर्ात मातीचे कण हवेत
िमसळू नये हणून पाण्याचा फवारा मारला जाईल.



कमी स फर असले या िडझेलचा वापर सुचिवण्यात आला
आहे .



आव यक िठकाणी ध्वनी रोधक बंदी तपणा अवलंब होईल.



आव यक िठकाणी कमर्चाऱ्यांना वैयिक्तक सुरक्षा उपकरणे
िदली जातील.



टर्क वाहतूकीचे िनयमन होईल.

ारा होणारे उत्सजर्न

आवाज/ध्वनी गुणव ा
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3.

सांडपाणी
तसेच
दर्वपदाथर् /तेल व इतर
मालाची सांडलवंड

Marine Syndicate Pvt. Ltd.

सागरी पाण्याची गुणव ा



हिरप ा िनिर्मती.



िकर्येखेरीज सोडले या टाकाऊ पाण्याने व सांडपाण्याने सागरी
पाण्याचे व मातीचे दुषण होते. तथािप िनयोिजत सांडपाणी
िकर्येने
दुषण कमी होऊन धुलीकरण दबावासाठी,
हिरतपट् ासाठी व धुलाईसाठी पाणी उपल ध होईल.



पावसा यात कोळसा सा ातील पाण्याचा योग्य िनचरा केला
जाईल. हे पाणी ि थरता खड् ामध्ये आणून त्यातील थूल
कण खाडीमध्ये जाण्यापासून ितबंध होईल व पाणी िनचरा
होईल.



दर्व पदाथर् साठा पाईप लाईन ारे जेटीकडे जोडला जाईल. दर्व
पदाथर् चढिवणे उतरिवणेसाठी आव यक मापनाच्या मािणत
होज पाईपचा वापर होईल. वहनादर याने सांडलवंड झा यास
दर्व एकितर्क करुन घे तला जाईल.



मारपोल अिधिनयम 1973/78 नुसार सागरी दुषणास कारण
ठरणाऱ्या जहाजाशी संबंधीत टाकाऊ व तुची िव हे वाट होईल.



शोषक पॅड, झारणी इ. तेल सांडलवंड िनयंतर्ण उपकरणांचा
वापर असेल.



धोका यव थापन िनयोजनातील सांडलवंड संभव उपशमन
प तीिवषयी मािहती सदर क्षेतर्ात दशर्िवली जाईल. सराव
कवायती िनयिमत घे ण्यात येतील.



इंधन तेल व रसायनांचा काळजीपूवर्क वापर व सा
खातर्ी केली जाईल.



इंधन व तेल साठा िनचरा प तीपासून दुर ठे वला जाईल.

सागरी पाण्यातील बदल
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ाबाबत
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अन्यथा सांडलवंड टाळण्यासाठी काळजी घे तली जाईल.

4.

जहाज तोडणी
जहाज दुरु ती

व

आवाज/ध्वनी गुणव ा

इंधन व तेल सा
येतील.



आवाजाची पातळी ही कदर्ीय व राज्य दुषण िनयं रण मंडळाने
िदले या मयार्देपेक्षा कमी राखली जाईल.



िनदिशत 75 डे िसब स पेक्षा कमी आवाज िनिर्मतीची यंतर्े व
उपकरणे घे तली जातील.



िनदिशत आवाज पातळी राखण्यासाठी योग्य दे खभाल केलेली
उपकरणे वापरण्यात येतील.



जा त आवाज दे णारे एखादे उकरण शक्यते माणे त्याचा
आवाज संवेदनिशल िठकाणापासून दूर वळे ल असे ठे वण्यात
येईल.



आवाजी उपकरण्यासाठी आवाजाच्या शमनासाठी रोधक,
अलगता आिण कंपन िनयंतर्णाच्या योग्य तंतर्ाचा वापर केला
जाईल.



उच्च आवाजाचे कामकाज िदवसा सकाळी 6 वा.पासून रातर्ी
10वा. पयत केले जाईल.



मयार्देपेक्षा अिधक आवाजी क्षेतर्ात काम करणाऱ्या
कमर्चाऱ्यांना कानप ी, कानातील बुच इ. संरक्षक उपकरणे
िदली जातील.

 जहाज दुरु ती व तोडणी
 िडझेल वरील यंतर्े
 मालवाहतुकीची वाहने

Marine Syndicate Pvt. Ltd.
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ाची क्षमता व नामावलीचे फलक लावण्यात

Executive Summary of EIA

पाण्याची गुणव ा



घमताड व घाणपाण्यासाठी बा पाणी िकर्या यंतर्णा ठे वलेली
आहे .



यंतर्े िनदिशत िठकाणी धुतली जातील. बा पाण्याचा िनचरा
ि थरता खड् ामधून तेल व वंगण गाळणी ारे होईल.
ा
पाण्याचा वापर धुळ दबावासाठी होईल.

 घमताड पाण्याचे वहन
 घाणपाणी व तेलिम ीत पाण्याचे वहन

घातक कचरा
पी.सी.बी. संयग
ु े असलेला कचरा वतंतर् िठकाणी साठिवला
जाईल व अिधकृ त िवतरकाकडे िव हे वाटीसाठी िदला जाईल.

रं गाची िचलके, इंिजनातील तेल, डायडर्ॉिलक तेल,
खराब िव त
ु रोधके व सािहत्य, रबर, लॅ टीक इ.
पी.सी.बी. (पॉली क्लोरीनेटेड बायफेिनल) संयग
ु े
असलेला घातक कचना.

िदनांक 17.09.2008 च्या आंतररा टर्ीय अिधिनयमानुसार
टी.बी.टी.चा ॲन्टीफाउिंलग (शेवाळ ितबंध) रं गाच्या वापरावर
पूणर् बंदी अस याने आता टी.बी.टी. असले या कचऱ्याची
शक्यता नाही. तथापी टी.बी.टी. वरुपाचा कचरा आढळ यास
तो अिधकृ त िवतरकाकडे िव हे वाटीसाठी िदला जाईल.

टी.बी.टी. (टर्ाय युटील िटन) हे ित िवषारी संयग
ु
असुन जलचराना, ाणीजीवनातील रोग ितकार
शक्ती, नायू णाली व पुनरोत्पादन णालीला हानी
कारक आहे .
जहाजातून तेल काढताना होणारी गळती, पसरण, सोड

Marine Syndicate Pvt. Ltd.
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जहाज तोडणीपुवीर् इंिजनाचे तेल व िश लक इंधन बाहे र काढू न
िकनाऱ्यावर साठिवले जाईल.



गळतीच्या उपशमनासाठी अकि मत तेल गळती िनयंतर्ण
यंतर्णेचा वापर होईल.

Executive Summary of EIA
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अपघाती
गळतीच्या
ितबंधासाठी
गठण,
झारणी,
एकतर्ीकरणा ारे सागरी वातावरणाची हानी मयार्िदत ठे वता
येईल.

जहाज तोडणी िकर्येतील धुळ व धूर



काम करताना कमर्चाऱ्यांना वैयिक्तक सुरक्षा साधनांचा वापर
करणे सक्तीचे राहील.

सागरी पाण्याची गुणव ा



तेलाची संयग
ु े:



तरं गत्या गोदीवरील जहाज दुरु ती कामामुळे सागरी
पाण्याच्या गुणव ेतील बदल.



बंदर भागातील पावसाळी पाण्याचा खाडीतील िनचरा
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सुक्या गोदीमधील जहाजांच्या दे खभालीतून टाकाऊ तेल तसेच
इंधन, वंगण अशी कबर्यक्
ु त संयग
ु े िनमार्ण होण्याची शक्यता
आहे . तेलयुक्त संयग
ु ांमळ
ु े पाणी व मातीचे दुषण होऊ नये
यासाठी त्यांची पयार्वरणीय िनयमानुसार िव हे वाट लावली
जाईल.


धातू : जहाज दुरु ती व तोडणी कामातून लेट तसेच घन
आकाराचे लोखंडी कापलेले तुकडे अशी धातू भंगार िनिर्मती
होते. ा भंगाराची फेरवापरासाठी िव हे वाट होते.



काचसामान :
ा सुिवधेतन
ू थो ा माणात टाकाऊ
काचसामान आढळते.
ाची योग्य िव हे वाट अथवा जमीन
भरावासाठी वापर होईल.



िव त
ु घट/बॅटरीज : जहाज दुरु ती व तोडणी कामातून िव त
ु
घट घन कचरा वरुपात येतात. हे िव त
ु घट पयार्वरणीय
संवद
े नशील मागार्ने वा फेरवापरासाठी योग्य िव हे वाट होईपयत
िनदिशत जागी साठिवण्यात येतील.



पिरसरातील उत्खनन केलेली माती व साठवणूक क्षेतर्ात एका
बाजूस बांधबंिद त करुन पावसाळी पाण्याबरोबर त्याचा िनचरा

Executive Summary of EIA

टाकण्यात येईल.


िनचरा प तीत ि थरता खड् ा ारे जाड धुलीकण व अन्य
सािहत्य खाडीमध्ये जाण्यापासून रोखले जातील.

5.

पाणी पुरवठा

सध्याच्या पाणी तर्ोतावरील पिरणाम



ितिदन 10 िकलोिलटसर्ची क प चालतानाची पाण्याची गरज
ही िकनारी िनयमावली क्षेतर्ाबाहे रील कुप निलका आिण
लगतच्या गावामधून टँकर ारे भागिवली जाईल.

6.

सांडपाणी िनचरा

पाण्याची गुणव ा



साठवणूक क्षेतर्ातील व बंदर पिरसरातील पाण्याच्या
िनचऱ्याचा पिरणाम.

वकर्शॉप िवभागातील वाहणाऱ्या पाण्यातील तेल व वंगण
वेगळे करण्यासाठी पाण्यावर िकर्या केली जाईल.



जहाज दुरु ती व तोडणी कामातील घमताड व
टाक्यामधील पाणी

शासकीय व पुरक इमारतीमधील पाण्यासाठी सांडपाणी
िकर्या यंतर्णा असेल.



सांडपाणी
िकर्येनंतरचे पाणी धुलाई,
धुलीकरण शमनासाठी वापरले जाईल.



घमताड व टाक्यांमधील घाण पाणी वतंतर्पणे एकितर्त करुन
गाळू न व बा पाणी िकर्या यंतर्णे ारे वच्छ करुन धुलीकरण
शमनासाठी वापरले जाईल.




7.

घन कचरा यव थापन

Marine Syndicate Pvt. Ltd.

हिरतप ा

आिण



भूगभार्तील पाणी व मातीची गुणव ा





िकर्ये खेरीज जमीनीवर घनकचरा टाक याचे
पिरणाम

बंदर व संलग्न सुिवधासाठी एकितर्त घनकचरा यव थापनाचे
िनयोजन आहे .



जैव िवघटक सिडक कचऱ्याचा वापर हिरतप ा िनिर्मतीत
खतासाठी केला जाईल.



अन्य फेर वापराचा घन कचरा िवकला जाईल.



जहाज तोडणी कामातील भंगार व तु व वाचिवले या व तु

22 | P a g e

Executive Summary of EIA

अिधकृ त एजन्सीना िवकण्यात येतील.
8.

9.

10.

घातक
हाताळणी

कचरा

मानवी जीवन व संप ीचा िवनाश

मच्छीमारी

बंदरातील कामकाज

Marine Syndicate Pvt. Ltd.

मच्छीमार आिण मच्छीमारी गावे



पिरसरातील सामािजक तरावरील अथर् यव था



िकनारप ीतील बदल
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घातक व तुचा साठा हा अिधकृ त व िनदिशत प तीने केला
जाईल.



वापरलेले तेल, िव त
ु घट अशा घातक व तु दुषण िनयंतर्ण
मंडळाच्या अिधकृ त िवतरकाकडे िद या जातील.



थमोपचारासह वै कीय सुिवधा काम करणाऱ्या बािधत
कमर्चाऱ्यांना उपल ध असेल.



आपत्कािलन अलामर्, अिग्नशमनाचे पाण्याचे होज पाईप व
अग्नीशामक उपकरणे ठे वण्यात येतील.



क्षेतर्ावरील व बाहे रील आपत्कालीन ि थतीसाठी भावशाली
आप ी यव थापन िनयोजन केले जाईल.



जा तीत जा त माणात सांडगळतीचे एकितर्करण करण्याचा
यत्न असेल.



काम सुरु करण्यापूवीर् मच्छीमार वगार्कडे संपकर् ठे वला जाईल.



येणाऱ्या जहाजांचा
कळिवण्यात येईल.



जुन व जुलै या मत् योत्पादनाच्या कालाविधत िकनारी भागात
आघात करणाऱ्या कामकाज णाली टाळण्यात येतील.



बंदराच्या कामाकाजातून थे ट 100 जणांना आिण अ त्यक्षिरत्या
20-25 जणांना रोजगार िमळे ल.
शैक्षिणक पातर्ता व
कौश यानुसार थािनकांना ाधान्य िदले जाईल. अशा रोजगार
संधीसह ा क पामुळे पिरसरातील सामािजक तरावरील

मागर्

िनि चत

करुन

मच्छीमाराना

Executive Summary of EIA

अथर् यव था उं चावेल.


Marine Syndicate Pvt. Ltd.
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सन 2005 ते 2010 मधील दोन्ही बाजूच्या 2 िक.मी.
िकनारप ीच्या पाहणीनुसार तािवत बंदर िवकास थानाची
िकनारप ी ि थर असून िकनारप ीमध्ये बदल झालेला नाही.

Executive Summary of EIA

Marine Syndicate Pvt. Ltd.

25 | P a g e

Executive Summary of EIA

पयार्वरण यव थापन िनयोजन :
तािवत क प उभारणीकाळात व कायर् काळातील घातक पिरणामांची ित ता कमी करण्यासाठी
खालील माणे पयार्वरण यव थापन िनयोजन केलेले आहे .
क प उभारणीकाळातील पयार्वरण यव थापन िनयोजन
अनु.कर्.

पयार्वरण घटक

1.

सभोवतालच्या हवेची गुणव ा

उपशमनाचे उपाय


िन कासाचे दु पिरणाम कमी करण्यासाठी उत्सजर्नाच्या
िनयमावलीचे पालन केले जाईल.



सवर् वाहने व उभारणी कामातील यंतर्ांची उत्सजर्न
मयार्देसाठी िनयिमत तपासणी होईल.



उभारणी कामातील यंतर्े, उपकरणे जमीन खोदाई यंतर्े
ठे वण्यासाठी पुरेसे क्षेतर् पुरिवले जाईल.



घाई कामाच्या वेळे यतीिरक्त अन्य वेळेत मालाची/
सािहत्याची वाहतुक होईल.



उडणाऱ्या धुळीकरणाच्या शमनासाठी पाण्याचा फवारा
मारला जाईल.


2.

ध्वनी/आवाज
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क प िवकासातील कमर्चाऱ्यासाठी
बोधनाचे कायर्कर्म घे ण्यात येईल.

पयार्वरण



कदर्ीय व राज्य दुषण िनयंतर्ण मंडळाने िदले या
मयार्देपेक्षा ध्वनी पातळी कमी राखण्यात येईल.



िनयमनानुसार 75 डे िसबलच्या मयार्देत यंतर्ांची व
उपकरणाची िनवड केली जाईल.



मयार्िदत आवाज पातळीसाठी सुि थतीतील यंतर्सामुगर्ीचा
वापर केला जाईल.



जा त आवाज दे णारे एखादे उपकरण शक्यते माणे
त्याचा आवाज संवेदनिशल िठकाणापासून दूर वळे ल
असे ठे वण्यात येईल.



आवाजी उपकरणासाठी आवाजाच्या शमनासाठी रोधक
आिण कंपन िनयंतर्णाच्या योग्य तंतर्ाचा वापर केला
जाईल.



उच्च आवाजाचे कामकाज िदवसा सकाळी 6 वा. पासून
रातर्ी 10 वाजेपयत केले जाईल.



मयार्देपेक्षा अिधक आवाजी क्षेतर्ात काम करणाऱ्या
कमर्चाऱ्यांना कानप ी, कानातील बुच इ. संरक्षक
उपकरणे िदली जातील.
26 | P a g e

Executive Summary of EIA

3.

4.

5.

पाणी

जमीन

सागरी पयार्वरण

Marine Syndicate Pvt. Ltd.



पिरसरातील ध्वनी पातळी िनयिमतपणे तपासण्यात
येतील.



उभारणी काळातील पाण्याची गरज निजकच्या गावातून
टँकर ारे भागिवली जाईल.



वाहतूकी दर यान होणारा पाण्याचा िवनाश कमी करता
येईल व टाळता येईल.



पाण्याचा वापर िकफायतिशरपणे केला जाईल.



जैव िवघटक सडीत कचऱ्याचा वापर हिरतप ा िनिर्मतीत
खतासाठी केला जाईल.



अन्य फेरवापराचा घन कचरा िवकला जाईल.



परस भागातील उत्खनन केलेली माती व साठवणूक क्षेतर्
एका बाजूला बांधबंिद ती करुन पावसाळी पाण्याबरोबर
त्याचा िनचरा टाळण्यात येईल.



क्षेतर्ावरील अन्य त्याज्य व तु वेग या करुन कचरा
कंु डीत साठिव या जातील व बांधकाम कचऱ्यापासून
वेग या ठे वण्यात येतील.



बांधकाम क्षेतर्ावर त्याज्य व तु जाळण्याला
असेल.



उभारणी काळात भूगभर् पाण्याचे
काळजी घे तली जाईल.



गाळ हे दुषीत पाण्यचे मुख्य कारण ठरते. बांधकाम
िकर्येने पाण्याच्या गुणव ेवर पिरणाम होतो. बांधकाम
संगी योग्य कायर् प तीचा वापर केला जाईल.
धुलीकरण सार ितबंधासाठी पडदे वापरले जातील.
जोरदार वारे , वाह व भरतीचा िवचार करुन कामाचे
िनयोजन केले जाईल.



क्षेतर्ावरील बांधकाम सािहत्य, दगड माती, बांधकामाचा
कचरा, उत्खनन केलेली माती इ. निजकच्या सागरी
पाण्याचे दुषण टाळण्यासाठी सागरी क्षेतर्ात सोडले
जाणार नाही.



बांधकाम समयीची टाकाऊ दगडमाती अंदाजे 20 घन
मीटर एवढी कमी असेल. ही दगडमाती सागरी िनयमन
क्षेतर्ाबाहे रील जमीन सपाटीकरण व र त्याच्या भरणीसाठी
वापरली जाईल.



िनरीक्षण काळात अिभसरण तर आधारभूत पातळीशी
तपासला जाईल.



िकर्या न केलेले पाणी खाडीपातर्ात व ओहोळात

ितबंध

दुषण टाळण्यासाठी
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सोडण्यास ितबंध असेल.

6.

7.

मच्छीमारी व मच्छीमारी गावे

सुरक्षा उपाय



घन कचरा व दर्व साठा ठे वण्यासाठी बाजसमध्ये खास
टाक्यांची सोय अस याची खातर्ी केली जाईल.



पयार्वरण तपासणी कायर्कर्मानुसार सागरी पयार्वरणाची
तपासणी होईल. वेळोवेळी आधारभूत ि थतीपासूनची
फारकत न दली जाईल व उपशमनाचे उपाय होतील.



काम सुरु करण्यापूवीर् मच्छीमार वगार्कडे संपकर् ठे वला
जाईल.



येणाऱ्या जहाजांचा मागर् िनि चत करुन मच्छीमाराना
कळिवण्यात येईल.



जून ते जुलै ा मत् योत्पादनाच्या कालाविधत िकनारी
भागात आघात करणाऱ्या कामकाज णाली टाळण्यात
येतील.



बंदर क्षेतर्ात पुरेसे िपण्याचे पाणी, तसेच
नानगृहांची सोय असेल.



वैयिक्तक वापराची संरक्षक व सुरक्षा साधने पुरिवण्यात
येतील.



बांधकाम क्षेतर्ातील कमर्चाऱ्यासाठी थमोपचार सुिवधा
पुरिवण्यात येतील.



कामगार व कमर्चारी वगार्साठी िनयिमत आरोग्य
तपासणी करण्यात येईल.



क्षेतर्ावर िनयिमत जंत/ु िकटकनाशक फवारणी केली
जाईल.



कामगार व कमर्चारी वगार्साठी अग्नीशामक व
सुरक्षािवषयी शैक्षिणक व
बोधनाचे कायर्कर्म
आखण्यात येतील.



सुरक्षा अिधकाऱ्यामाफर्त कमर्चाऱ्यांना वषार्तन
ू दोन वेळा
सुरक्षा िवषयक िशक्षण िदले जाईल.

साधन व

काम चालू असतानाचे पयार्वरण यव थापन िनयोजन
सभोवतालची हवा :
बॉक्साईट, जांभा दगड, कोळसा अशा माल हाताळणीतील धुळ आिण जनरे टसर् व वाहनाचे
उत्सजर्न हे हवेच्या दुषणाचे मुख्य कारण आहे . कमी स फर असले या िडझेलचा वापर, टर्क वाहतुकीचे
िनयमन, ताडपतर्ीचे अच्छादन, गर्ॅब अनलोडसर् व बंिद त क्ल ॅ पशेल बकेटचा वापर यामुळे वातावरणातील
धुळीचे उत्सजर्न टाळता येते. कोळसा, बॉक्साईट खिनज असा माल चढिवणे उतरिवण्याचे वेळी धुलीकण
उत्सजर्नाच्या उपशमनासाठी शुट व हॉपरचा वापर असेल. वाहतुक यव थेतील वाहनांना गित िनयंतर्क
Marine Syndicate Pvt. Ltd.
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बसिवलेले असतील. धुलीकणांचे किदर्करण कमी करण्यासाठी िनयंतर्ण यव था असेल.
माल साठा व उत्खनन केले या मातीचे धुलीकण हवेत पसरु नये

क्षेतर्ावरील

ासाठी पाण्याचा फवारा मारला जाईल.

बाजर्मधून जेटीवर माल उतरिवण्यासाठी गर्ॅब अनलोडर अथवा बंिद त क्लॅप शेल बकेटसह कर्ेनचा
वापर होईल. बाजर्वरुन जेटीवर माल उतरताना गर्ॅब अनलोडर व क्ल ॅ प शेल बकेटच्या वापराने धुळ,
सांडलवंड व हाताळणीतील नुकसान कमी होईल.
दर्वरुप माल हाताळणीसाठी बंदर िवभागात टाक्या बांधले या असतील व

ा टाक्या आधार

चौकटीसह पाईप लाईन्स ारे जेटी पाशी जोडले या असतील.

ध्वनी पयार्वरण :
यंतर् सामुगर्ी आिण जनरे टर सेट हा आवाजाचा मुख्य तर्ोत आहे . आवाज िनिर्मती होणाऱ्या यंतर्ाकडे
काम करणाऱ्यांना कानातील लग व अन्य सुरक्षा उपकरणे पुरिवण्यात येतील.

यापक वरुपाचा

तािवत हिरतप ा दे खील आवाजाची पातळी कमी करण्यास मदत करे ल.

सागरी पाण्याचे पयार्वरण :
िकर्येखेरीज सोड यास घमताड व टाक्यातील टाकाऊ पाण्याने व सांडपाण्याने सागरी पाण्याचे व
मातीचे

दुषण होते. तथािप िनयोिजत सांडपाणी

हिरतपट्

िकर्येने

दुषण कमी होऊन धुलीकण दबावासाठी,

ासाठी व धुलाईसाठी पाणी उपल ध होईल. हाताळणी दर यान सांडलवंड झा यास शक्यतो

जा तीत जा त एकितर्करण केले जाईल. रोधक बुम झारणी, शोषक पॅड इ. सांडलवंड िनयंतर्ण साधने
गळती एकतर् करण्यासाठी वापरली जातील. कायर्क्षम संकलना करीता तेल गळतीच्या तत्पर ितसादासाठी
आकि मक तेल गळती िनयोजन आखलेले असेल. पावसा यात कोळसा सा
िनचरा केला जाईल. हे पाणी ि थरता खड्

ातील पाण्याचा योग्य

ामध्ये आणून त्यातील थूल कण खाडीमध्ये जाण्यापासून

ितबंध होईल व पाणी िनचरा होईल.


जहाजाना

िकर्या केले या सांडपाण्याखेरीज टाकाऊ घमताड पाणी, टाकाऊ तेल िकनाऱ्यानिजक

तसेच बंदरातील पाण्यात सोडण्यास ितबंध आहे .


घमताड व टाक्यामधील पाणी वेगळे साठवून गाळू न त्यावर िकर्या होते.

िकर्येनंतर पाणी साठवून

धुलीकण दबावासाठी वापरण्यात येते.


आकि मक तेल गळती िनयोजन करुन त्याचा वापर तेल गळतीच्या उपशमनासाठी होतो.



िनचरा मािलका ारे साठा क्षेतर् संरिक्षत केले जाते व



किदर्य

दुषण िनयंतर्ण मंडळाच्या संकेतानुसार

ा योगे येथील िनचऱ्याचे िम ण होत नाही.
क्षेतर्ावर बहु समावेशक हिरतप ा िनमार्ण करण्यात

येईल.


थािनक वन पतीं जातीच्या लागवडी ारे पक्षी िनवासाची वाढ करण्यात येईल.



क पाच्या कामकाजातून सागरी पयार्वरणावर िंकवा सृ टीिवज्ञानावर होणारे िशलकी आघात
पहाण्यासाठी थािनक क्षेतर्ाची िनयिमत तपासणी करण्यात येईल.

पाण्याचे पयार्वरण :
कामकाज चालु असताना पाण्याची गरज ितिदन 10 िकलोिलटसर् असून ती क्षेतर्ावरील कुप
निलका आिण टँकर ारे पुरिवली जाईल. बंदर व बंदर वसाहतीमध्ये सांडपाणी िकर्या यंतर्णा बसिवण्यात
येईल.

िकर्या केले या पाण्याचा वापर धुलाईसाठी, हिरतप ा आिण धुलीकण दबावासाठी करण्यात येईल.

Marine Syndicate Pvt. Ltd.
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जहाजदुरु ती व तोडणी कामातील घमताड व टाक्यामधील घाण पाणी वेगळे साठवून, गाळू न त्यावर
िकर्या केली जाईल.

िकर्या केलेले पाणी टाकीमध्ये साठवून धुलीकण दबावासाठी वापरण्यात येईल.

जिमनीवरील पयार्वरण :
किदर्य व राज्य दुषण िनयंतर्ण मंडळाच्या िनयमानुसार हवेतील उत्सजर्न िनयंतर्ण प ती बसवून
वापरात आण या जातील.

िनयमानुसार बा

पाणी

िकर्या यंतर्णा बसवून वापर करण्यात येईल.

घनकचऱ्याची िनयमानुसार िव हे वाट लावण्यात येईल. त्यामुळे क पाच्या जमीनीवरील पयार्वरणावर
कोणतीही िवपिरत पिरणाम होणार नाही. घातक कचरा साठवून त्याची िनयमानुसार हाताळणी करण्यात
येईल.

घातक कचरा (वापरलेले तेल व वापरलेले िव त
ु घटक) :
घातक कचरा राज्य व कदर्ीय दुषण िनयंतर्ण मंडळाच्या मान्यता ा त अिधकृ त िवतरकाकडे िदला
जाईल.

थमोपचारासह वै िकय सुिवधा बािधत कमर्चाऱ्यांना पुरिव या जातील. आपत्कालीन अलामर्,

अग्नीशामक होज पाईप व अग्नीशामक उपकरणे ठे वण्यात येतील.

क्षेतर्ावरील व बाहे रील आपत्कालीन

ि थतीसाठी भावशाली आप ी यव थापन िनयोजन केले जाईल. जा तीत जा त माणात सांडगळतीच्या
एकतर्ीकरणासाठी आपत्कालीन तेल गळती िनयोजन आखले जाईल.

हिरतप ा िनिर्मती :
हिरतप ा िनिर्मतीमधून पुढे हवेतील उत्सजर्न मयार्दा, ध्वनी दुषणातील कपात, सृ टी िवज्ञानाचा
समतोल, मातीची धूप/झीज रोखणे व पयार्वरण स दयर्व ृ ी यामधून पयार्वरण गुणव ेत वाढ होईल.

यवसाियक सुरक्षा व आरोग्य :
क पाचे कामकाज चालु असताना थेट 100 जणाना आिण अ त्यक्ष 20 ते 25 जणाना रोजगार
संधी लाभेल.
भारतीय कारखाने िनयम 1948 नुसार कायदे व सुरक्षा
िनयिमतपणे धोके िवषयक मु यांकन केले जाईल.

णाली पाळण्यात येतील.

क्षेतर्ावर

त्येक धोके िवषयक मु यांकनाचा हे तु हणजे

धोक्याची अजमावणी, धोक्याची ित ता, धोका िनवारणाची उपाययोजना व पुवीर्च्या मु यांकनाची
पडताळणी असा आहे . अनुमािनत धोके, ितबंधाची प त व अपघाती नुकसानीचे िनयंतर्ण इ. माहीती
कमर्चाऱ्याना पो टसर्, फलक व अंतगर्त संवाद साधून कळिवण्यात येईल.

शासिकय व मुख्य इमारतीमध्ये

िनयंतर्ण कक्ष ठे वण्यात येईल. महत्वाच्या िठकाणी थोमपचार कदर्े ठे वण्यात येतील.

खर उ णता व

काशापासून चे हरा व डो यांच्या सुरक्षेसाठी मुखवटे व च मे वापरण्यासाठी कमर्चाऱ्यांना सक्ती केली
जाईल. कमर्चाऱ्यांच्या हातांच्या सुरक्षेसाठी आग िवरोधक हात मौजांचा वापर असेल. कमर्चाऱ्यांना गॅस
संरक्षक मुखवटे व आग संरक्षक अंगरखे िदले जातील. कामकाजाचे वेळी कमर्चाऱ्यांना सुरक्षा प े , बुट
आिण िशर तर्ाणे पुरिवली जातील.

पयार्वरण यव थापन आिण तपासणी :
सवर् इ सीत ध्येय साधण्यासाठी सवर् जबाबदारी ि वकारणारा पयार्वरण यव थापन कक्ष थापन
होईल व बंदर पयार्वरण यव थापन क्षेतर्ातील उच्च िशिक्षत व अनुभवी विर ठ यव थापक/ बंधक नेमन
ू
त्याला पुरेसा कमर्चारी वगर् िदला जाईल.
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पयार्वरण यव थापन कक्षाची मुख्य कतर् ये व जबाबदारी खालील माणे असेल.


पयार्वरण यव थापन िनयोजनाची अंमलबजावणी करणे.



पयार्वरणीय सम यांचे िनराकरण व धोके ओळखणे.



पयार्वरण यव थापन िनयोजनात िद यानुसार पयार्वरणीय आघात अजमावणीच्या

भावाचे आिण

उपशमनाच्या उपायांचे मु यांकन करणे.


पयार्वरण व वन मंतर्ालय तसेच अन्य राज्य व किदर्य दुषण िनयंतर्ण मंडळाकडे

दुषण ितबंध व

िनयंतर्णासाठी समन्वय राखून काम करणे.



सवर् संबंधीत िरती िनयमांच्या िनयम पालनाची खातर्ी दे णे.
दुषण िनयंतर्ण उपकरणांच्या िनयिमत वापराची व दे खभालीची खातर्ी करणे.



मान्य पिरिश ठानुसार पयार्वरण घटकांच्या तपासणीस आरं भ करणे.



मान्य पिरिश ठानुसार तपासणीचा आढावा घे णे व अथर् बोधन करणे.



तपासणीच्या िन कषार्चे व िन कषर् िविहत मयार्दे बाहे र आढळ यास केले या उपाययोजनांचा आढावा
घे णे व अथर् बोधन करणे.



पयार्वरण िवषयी जनतेच्या तकर्ारी व केले या उपाय योजनांची न द ठे वणे.
क पाच्या कामकाजातून उ वणा-या पयार्वरणावरील आघातांच्या उपशमनासाठी पयार्वरण

यव थापन कक्षाने केलेली कायर्क्षम अमंलबजावणी व सु म िनिरक्षणे हे सुयोग्य सं थात्मक यंतर्णे दारे
साध्य आहे . पयार्वरण यव थापन व पयार्वरण तपासणी िनयोजनाच्या सवर् गरजा पुरिवण्यासाठी अंदाज
पतर्कात रुपये 55 लाख भांडवली खचर् आिण ितवषीर् रु. 28.75 लाख दे खभाल व कामकाजासाठी
खचार्ची सोय करण्यात आली आहे .

---------------------------------
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