पनवे ल-कजत : नवीन उपनगरीय माग :पयावरण मू
मुंबई उपनगरीय रे

े यं णा मुंबईची दयरे खा आहे, २९०० न अिधक उपनगरीय रे

दशल ां न अिधक लोकां ना मुंबई
मुंबई

ांकन कायकारी सारां श

ा महानगरीय

ा मु

ावसाियक िज

े ाम े वाढ ा लोकसं

ि कोनातून केली गे ली आहे . मुंबई रे
आिण महारा

ासाठी मुंबई शहरी प रवहन

कर

ासाठी तयार कर

व थेवरील

क

ा

वासी वाहतु कीची
ा

े ा

ा वाढ ा

वाशां

ा (एमयूटीपी) अं तगत रे

ा

माणावरील वाहतुकी

यं णे वरील सतत वाढणारी मागणी पूण कर

ा सेवा सुधार

ासाठी

ा

ा

े मं ालय, भारत सरकार

े

ा वाहतुकीची मागणी पूण
क

ाची अंमलबजावणी

ात आलेला एक िवशेष हे तूवाहक आहे. मुंबई शहरी वाहतूक क

रचना मुंबईम े मो

माणावर वाहतू क

े यं णे ची सतत वाढणारी मागणी पूण कर

े िवकास महामं डळ (एमआर ीसी) हा रे

सरकार ारे मुंबई महानगरीय

कर

े

(एमयू टीपी) ची रचना मुंबईत मो

ासाठी आिण मुंबई उपनगरीय रे

ा से वां मधून ७.६

ा आत आिण बाहे र घेऊन जात आहे.

ेमुळे उपनगरीय रे

मागणी वाढत आहे. मुंबई शहरी वाहतू क क
से वा सु धार

ा

े

ाची (एमयू टीपी)

ासाठी आिण मुंबई उपनगरीय रे

े

ा ि कोनातून केली गेली आहे. एमयू टीपी-३ मधील

घटकां म े खालील घटक समािव आहेत :
अ)

पि म रे

ब)

म

क)

मुंबई

ड)

म

इ)

५६५ इले

रे

े वरील िवरार- डहाणू रोड भागाचे (६३ RKm) चौपदरीकरण
ेवरील पनवे ल - कजत मागादर ान (२९.६ RKm) उपनगरीय कॉ रडोर.

ा उपनगरीय रे
रे

ेवरील ३६ म

िवभागा (िमड-से

ेवरील ऐरोली - कळवा (३ RKm) दर
कल म

न) म े अित मणा

ा िनयं णाचे उपाय

ान उ त कॉ रडॉर िलंक

पल यु िनट् स (ईएमयू) समािव असले

ा अित र

(१२ कार

ा ४७ रॅ क)रोिलंग

ॉकची खरे दी
अित र

५६५ नवीन ईएमयू कोच, अित र

आिण इतर इमारती इ.सामावू न घे
एमयू टीपी (MUTP) क
खंड १ िवरार-डहाणू

ा

ा आव

ाचा पयावरण मू

दे खभाल सुिवधा,
कते माणे क

े िलंग लाइन, कमचारी िनवास थान, थानके
ा

ाह

ेपासाठी पूरक सु िवधा.

ां कन (EA)अहवाल हा ५ खंडां म े िवभागला गे ला आहे

ाम े

ॅ चसाठी, खंड २ पनवे ल-कजत साठी, खंड ३ िमड से

न अित मण िनयं णासाठी,

खंड ४ ऐरोली-कळवा आिण खंड ५ हा ५६५ ईएमयू खरे दीसाठी पयावरण मू

ां कन अहवाल यांचा समावेश
1

आहे. या खंडाम े एमयू टीपी-३ मधील सव क
ऑपरे शन ट

ादर ान पयावरणा

ा

घटकां चे पयावरणिवषयक भाव आिण बां धकाम आिण

व थापनासाठीचे इनपुट उपल

खंड २ चा कायकारी सारां श खालील

आहे त.

माणे - पनवे ल-कजत

े चचा पयावरण मू

ां कन (EA

REPORT)अहवाल.
कामाची

ा

ी :-

सं पूण क पाचे पयावरण मू यांकन हे आय.एल.अँड.एफ.एस (IL&FS Invironmental
Infrastructure Service LTD.) ने टेप (STEP) या सहकायाने मुंबई रे वे िवकास
काप रे शन बरोबर के ले या करारना यातील अटी व शत नुसार आहे. कामा ा सं ि
ा ीम े खालील
बाबी समािव आहे :
१.

एमयू टीपी ३

२.

एमयू टीपी ३

ा सव घटकां साठी पयावरण मू
ा सव

क

ां कन आिण पयावरण

व थापन योजना तयार करणे

घटकां साठी िविवध पयावरणीय गुणधमाची जसे िक वातावरणीय वायू

गुणव ा, आवाज आिण कंपने , पाणी गुणव ा (पृ भाग आिण भूजल) आिण पयावरणीय प रचय
इ ादींची िव
क

३.

ृत आधारभूत पयावरणीय दे खरे ख.

िडझाइन, बांधकाम आिण ऑपरे शन

ा िविवध ट

ात क

ा सम

ां ची ओळख.

/ सकारा क भाव असू शकणा या पयावरणा
४.

पयावरणीय

भाव आिण सं वधना

ा संधीसाठी, ओळख

भािवत े ावरील नकारा क

ा जाणाया सव

भावांसाठी संबंिधत

तपशीलवार अंदाजप कासह (जेथे लागू असे ल तेथे) शमन उपायांची रचना.
५.

एआयबी

ा पयावरण आिण सामािजक धोरणानु सार (ईएसपी)

सावजिनक स
६.

पयावरण

क

ाचे आिण

ा

ा प रणामांचे

ामसलत आिण कटीकरण.

व थापन आिण दे खरे ख योजना तयार करणे, एमयू टीपी ३

ा

ेक

क

ासाठी

तं पणे आिण खासक न उपचारा क ( ितबं ध, कमी आिण भरपाई) उपायांचा समावेश असले
एम.यू.टी.पी. – 3
७.

ईएमपी

ा उप क

ा

ासाठी ईएमपी आिण धोरणे तयार करणे.

ा अं मलबजावणी आिण दे खरे खीसाठी सं था क यं णेचा आराखडा तयार करणे.

एकूणच, लागू होणा या भारतीय कायदे शीर चौकटी अं तगत क

लागू केला जाईल आिण एआयआयबी

ा

धोरणाचे पालन दे खील केले जाईल. पयावरण, वन आिण हवामान बदल (एमओईएफसीसी) मं ालयाने जारी
केले

ा पयावरणीय प रणाम मू

मािहती

माणे

ां कन अिधसूचना (ईआयए अिधसूचना)

ािवत एमयू टीपी ३

ा घटकां ना िव

ाअ

ासावर आधा रत, आम या

व पयावरण मं ालया (एमओईएफसीसी)कडून

पयावरण मं जूरीची गरज नाही.
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क

घटकः

पनवे ल-कजत

ेच

ा मु

क

घटकां िवषयी थोड

वणन
ािवत संरेखनाची लां बी
थानके
रे े उडान पुल (Rail Flyover)
मु
पूल
लहान पूल
आर ओ बी (ROB)
आर यू बी (RUB)
बोग ांची सं ा व लां बी
पू रक सुिवधा

क

ासाठी जिमनीची आव

श यतो टाळ याचा

य

पनवेल-कजत नवा उपनगरीय माग
३० िकमी
िव मान थानकां ची सं ा ५ - पनवे ल, िचकळे , मोहोपे, चौक,
कजत
२ सं ा (१.४ िकमी आिण १.३ िकमी)
६
३७
५
१५
३ सं ा; नढाल (२२० मीटर), वावल (२६०० मीटर) आिण
िकरवाली (३०० मीटर)
ािवत सहायक सु िवधां म े कजत े ावरील सव िव मान
थानकां वर, याडवर नवीन फलाट तयार करणे समािव आहे.
तसे च, सव थानकां वर पािकग सु िवधा पुरिव ा जातील. मोहोपे
(४) आिण कजत थानक (४) ये थे एकूण ८ े बिलंग साइिडं ग
आहे त.

कता कमीतकमी ठे वली आहे आिण िवशेषतः खाजगी जिमनीचे अिध हण
कर यात आला आहे. एकूण ६५.५२१९ ह. इतकी जमीन कायम

वापरासाठी अिध िहत केली जाईल. यापैक
जमीन सरकार
क

ा

ात मािहतीः

पी

५७.१४७७ ह. जमीन खाजगी मालकी ची आहे, ३.४६६५ ह.

ा मालक ची आहे आिण ४.९०७७ हे. वन िवभागा पासून वळिवणे आहे.

ा मुळे ८४ मालम ा भािवत होणार आहे त. एकूण ८४ मालम ां पैकी ६४ िनवासी, १

मालम ा, १७ िसमा िभं ती आहे त आिण
सावजिनक इमारती

ािवत क

ावसाियक

ामु ळे इतर २ मालम ां वर प रणाम होत आहे. एकूण ४

भािवत होतील. एकूण ४ सावजिनक मालम े पैक २ शौचालय आिण २ इतर संरचना

आहे त.
पनवे ल-कजत क पाचे बां धकाम पुल, पूरक सु िवधा,
करार पॅकेज ारे केले जाईल. पनवे ल-कजत क
मोहोप प रसरा

ा

ळ जोडणी, उ ाणपूल आिण मातीकाम इ यादी ५
ा क

ासाठी सु मारे १२ लाख M3 क ा माल लागेल.

ा जवळ 1 लाख M3 मऊ दगड तोडावा लागे ल. उव रत प ा हा फ

बनलेला आहे. अशा

कारे , कं ाटदारास पयावरण-अनुकूल प तीने खोदले

कडक खडकांचा

ा माती/दगड हाताळ

ाची

गरज असेल. पनवे ल-कजत क पासाठी बां धकामाचे काम सुमारे ४०० मजूरां ारे केले जाईल.
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अ

ास

े ाचे नामांकन :-

ािवत संरेखनात रे
आहे. थेट

े

ा सीमारे षापासू न दो ी बाजूचे २०० मीटर

ा आत असलेले े हे “थे ट भाव े ”

े ात सव आधारभूत पयावरण घटकांची न द केली जात आहे

भाव

दे खरे ख, जैविविवधता अ

ास, सामािजक - आिथक अ

ास आिण सावजिनक स

ाम े पयावरणीय

ामसलत यां चा समावेश

आहे.
थे ट

भाव

े

ित र

दो ी बाजूचे पाच िकलोमीटर पयत चे

आयबी आिण एमआर ीसीशी स

े

हे

भािवत

े मानले आहे. एआय

ामसलत क न भाव े सीमां िकत केले गे ले आहे.

आधारभूत पयावरण ोफाइल : पनवे ल-कजत प

ासाठी आधारभूत पयावरण ोफाइल हे अनेक थळ तपासणी क न घे

जसे की साइट फॅिमिलअरीजेशन वॉ
सव ण, तपशीलवार रकोिनस

Site Familiarization Walks आिण िवं ड - िश

ात आले आहे

सव ण,

प मॅ िपंग

आधारभूत पयावरण दे खरे ख. आधारभूत पयावरण

ा

Wind-Shield

पात सं वेदनशील रसे सची मॅ िपंग आिण

ोफाइलवर आधा रत, तपशीलवार पयावरणीय

भाव

ओळखले गे ले आहे त.
थळीय आिण जलीय पा र थितकी : थे ट
तािवत रे वे माग हा माथेरान इको-से
कारचे वन आहे त.

भाव

े

े िट

आिण

भाव

े ा

ा दो ी बाजूला जंगल आहे.

े ामधून जात आहे , जे अध सदाह रत तसे च अध पानझडी

ा प रसरात िविवध कार

ा फुलांचा आिण प

ां

ा जाती आढळ

दे शात सु मारे ८२ जाती ंचे झाड, २३ जाती ंचे झुडुपे, ३१ जाती ंची औषधी वन
आढळ

ा जातात. अॅ कॅिशया ऑ र

कॅरोटा यू रो

, कोलोिसया ए

जाती ंचे मू

ुलटा, सायपरस अ

रफोिलयस, डे लोिन

ईड

ां कन केले गेले नाही.
ु, ए

नुसार माशां
िविवधतेने समृ

ा तीन

ूबसे

यां सार

ा

रया कमी धोका / कमीतकमी

णून केले गेले जेथे उव रत १४० जाती ंचे

ाच माणे, आययू सीएन ारे प रभािषत के

वगगाशी संबंिधत कोण ाही

रे जीया, ए रि ना वे रगाटा,

ॅ ा, होलरहेना

ां कन कमीतकमी संबंिधत ver ३.१ राइिटया िटन

संबंिधत ver २.३ आिण मं िगफेरा इं िडका डे टा डे िफिशएट ver २.३
मू

ती आिण वेलीं ा ६ जाती

ू िलफोिमस, अॅ कमेला पॅिनकुलता, बॅकोपा मोिनये री, बोिहिनया पुपुरीया,

िममोसा पुिडयाक, ने रयम ऑिलंडर, पोंगािमया िपनाटा, पिसके रया
ोरल

ा जातात. या

ानुसार एनटी,

ीयू, एन, सीआर,

ोरल जाती आढळू न आ या नाहीत. आययूसीएन (ver ३.१)

जाती ंना जवळजवळ धो

ा

ा

पात वग कृत केले गे ले. सदरचे

े

हे फुलां

ा

आहे.
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अिवफाउना अ
फुलपाखरां
सं र ण
आढळले

ासानु सार या े ात 41 जातीचे प ी, स

ा ७ जाती आढळू न आ

जाती आढळ

ास

ा आहे त. हे

जाती ंना जवळजवळ धो

ा

ाची १

ूल I, II िकंवा III मधील कोणते ही प ी

े ाम े चेकरे ड िकलबॅ क आिण रसे ल
े फौनल िविवधतेने समृ
ा

जाती, सापां

ा ९ जाती आिण

ा आहे त. व जीव सं र ण कायदा, १९७२ नुसार या जाती ंचे

थतीसाठी तपासली केली गे ली. शे
ा नाहीत; अ

न ा

ा वाइपरसार

जाती या
ा शे

आहे. आययूसीएन (VER ३.१) नुसार माशां

ा तीन

अस

ा आत आहे आिण पनवे ल-कजत प

वायू आढळला नाही. तथािप, बां धकाम ट

एसड

ू -1, एसड

आिण मॅ े िशयम मा

मयादे पे ा जा

१०५००-२०१२. मॉब डॅ म
िमली ाम / लीटर
/ लीटर

ात दू षण पातळी वाढ

ा भू पृ वरील पा

ू -2 आिण एसड

ा

ाची श यता आहे.

ायो

पा

ा

ा

ा

ारीयता

ा मयादे त आढळले आहे: IS:

ा जल गुणव ा नमु ना एसड

ू–३म े

ोराइड १

आढळते परं तु आईएस: १०५००-२०१२ माणे १.५ िमली ाम

ा परवानगी मयादे त आढळले. जल गु णव ा नमुना एसड

माणे १.५ िमली ाम / ली.

ाम े कोणताही िवषारी

ा गु णव ेचे िनरी ण केले गे ले. जल गुणव े

आढळते परं तु िप

ीकाय मयादे पे ा जा

आढळले आहे जे ०.०५ िमली ाम / िल.

झाले आिण रा ीय

ू -3, नमु ां म े एकूण काठी य , एकूण िवसिजत घनता,

लवे चॅनेलवर गोळा केले

ा

ाचे आढळले.

ा अनुमत मयादे शी तुलना केली गे ली. असे आढळू न आले आहे की

सव दू षणांची दू षण पातळी अनुमत ेणी

ाची गुणव ा: ४ िठकाण

े ाम े
ा सप

वायु गुणव ा: सव साइटवरील २४ तासां पयत वायू चे िनरी ण केले गेले आिण प रणाम ा

पा

ा

ुल II

पात वग कृत केले गे ले आहे. फौनल वै िव ता समृ

वातावरणीय वायु गुणव ा मानक २००९

ां

ू -१ आिण एसड

ीकाय मयादे पे ा जा

ा परवानगी मयादे त आहे . पा

कोिलफोम आढळू न आला आहे जे आयएस: १०५००-२०१२

ा

ू -२ म े कॉपर

आहे परं तु आईएस: १०५००-२०१२
ा गुणव े

नुसार िप

ा सव नमु ां म े एकूण
ा

ा पा

ा

ा १०० िमली

नमु ाम े सापडू शकत नाही.
नी आिण कंपन पातळी दे खरे ख : सव १२ नमू ना थानां वर
रा ी ब तेक िठकाणी
तथािप, सं रेखना

नी पातळी िह दो ी वे ळा दर

नी िह सं बंिधत वातावरणीय वायू गु णव ा मानकां पे ा उ

ा दो ी बाजूंनी एक ीन कॉ रडॉर तयार के

होईल आिण आसपास

ा िहरवळीची दे खभाल कर

अस

ाचे आढळले आहे.

ाने आवाजाची पातळी कमी कर

ात मदत होईल. पनवे ल-कजत प

ा DGMS प रप क ७ नुसार सव नमूने सु रि त

एन ी १२ (रे

े

ा सीमे

ा आत ड

े ाम े मोडत आहे त. फी

ू टीपी ये थे अं डरपास खाली उपयु

ात मदत

ावरील १२ िनरी ण

िठकाणांवर कंपन िनरी ण केले गेले. Permissible Peak Particle Velocity (PPV in mm/s)
१९९७

ान िदवस आिण

ा तुलनेत स ा

तपासणी दर

ान,

ता पाइपलाइनवर) ५.५९ िममी /

एस (३९.३५ हट् जची वारं वारता) नोंदले ली अिधकतम पी ीवी आहे . इतर सव मॉिनटरी ंग थानां वर मॉिनट रं ग
5

े शन एनवी १२ पे ा कमी पीपी ीचे मू
टे न

ा हालचालीमु ळे इतर थानां

नोंदले गे ले आहे. सवसाधारणपणे, रे

ा तुलनेत पीपी ी मू

जा

े ह ीम े सॅ िलंगची जागा

असते.

कायदे शीर आिण शासकीय रचना आिण एआयबीचे लागू धोरण : पयावरण मू

ां कन अ

ास हा एआयआयबी

सामािजक मानक (ईएसएस) यां

ा पयावरण व सामािजक धोरण (ईएसपी) आिण पयावरण व

ानुसार केले जात आहे .

एआयआयबीचे ईएसएस १ पयावरण व सामािजक मू

ां कन आिण

व थापन आिण ईएसएस २ गुंतवणू कीची

पुतता लागू आहे त.
ईएसएमपी समे त पयावरण मू

ांकन अहवाल तयार कर

ासाठी भारत सरकार

धोरणे, िनयम व िविनयमांचा, महारा सरकार (जीओएम) आिण भारतीय रे
आिण सु र ा आिण आप ी
ायालया

व थापन मधील इतर उ ृ

े िट

झोन

े आिण

ावसाियक आरो

प तींचा िवचार केला गे ला आहे. मुंबई उ

ा २००५ आिण २०१५ चे ितवरां संबंधीचे आदे श या क

माथेरान आिण आसपासचा दे श इको-से

ा (जीओआय) सव लागू

ास ामु

ाने लागू होत आहे त.

णू न २००३ ची अिधसूचना; भारतीय वन अिधिनयम,

१९२७; वन (सं र ण) कायदा, १९८०; वन (सं र ण) िनयम, १९८१, पयावरण सं र ण कायदा (ईपीए), १९८६ हे
क

ासाठी ामु

क

ासाठी आव
ािवत क

ाने लागू आहे त.
क

शासकीय मं जूरीः दे खरे ख सिमतीचे ना हरकत

माथे रान इको-से

े िट

झोनमधू न जात आहे आिण

माणप , माथेरान ईएसए हा

णू न वन िवभागाकडून वन मंजूरी. रे डी

िम

ां ट्ससाठी ना हरकत

पदाथा

ा हाताळणी, िनिमती, साठवणू क, वापर आिण वाहतू क यासाठी अिधकृतता, बांधकाम आिण संबंिधत

कामां साठी पाणी उपस

माणप आिण थापना व वापराची परवानगी, घातक आिण इतर टाकावू

ासाठी ना हरकत

माणप , झाडां

ा तोडीसाठी महारा

वृ

कायदा, १९६४ अं तगत अिनवाय असलेली कायदे शीर परवानगी. तसे च, बां धकामासाठी
वापरासाठी पीयूसी माणप आिण आिण बोगदे तयार कर
ये ईल. बां धकाम ि याकलापापूव िनयु
घडव

ा सव वाहनां

ोटके वापरासाठी परवाना घे

ासीआयएफएमआरकडून एज

ीकडून (सु रवातीला

ा
ात
ोट

ासाठी) काय संबंिधत जीओ / नो जीओ माणप आिण नवी मुंबई महानगरपािलकाआिण धरणे सु र ा

सं था (मोब धरणासाठी) आिण एमजेपी
क

केले

ासाठी िव

तोड (िनयमन)

ा

ा आव

ािधकरण (पाइपलाइनसाठी) यां

कतेनुसार मािणत करणे आव

ाकडून

शासकीय मं जूरी

क आहे .

6

या

ित र

, ठे केदाराने बाल म ( ितबंध आिण िनयमन) कायदा, १९८६; बं िधत कामगार (उ ूलन) कायदा,

१९७६; िकमान वे तन अिधिनयम, १९४८; २००५ म े दु
आं तररा
कामगार क

वासी कामगार (रोजगार व सेवा अटींचे िनयमन) अिधिनयम, १९७९; इमारत व इतर बां धकाम
ाण उपकर कायदा, १९९६; कं ाटी कामगार (िनयमन आिण िनरसन) कायदा १९७० आिण

कि य िनयम, १९७१; आिण लागू आरो
पयायां चे िव

आिण सु र ा िनकषां

ा या आव

कतां चे पालन करे ल.

ेषण:-

मुंबई महानगरीय
जा

ी केलेले वे तन भरपाई अिधिनयम, १९३६;

े (एमएमआर) म े चालणारी काय म उपनगरीय रे

टे न से वां ारे सुमारे ७.६ दशल

आिण २०३१ पयत एकूण एमएमआरची अनुमािनत लोकसं
वाशां

थानकाना नवीन उपनगरीय रे वे माग ने जोड याचे
नवी मुंबई े ातील ल णीय वाढ ल ात घे ता
मेल / ए

नवी मुंबईची थेट कने

टी दान करे ल. या क

होईल असे अनुमान आहे.

ासाठी, एमआर ीसीने पनवे ल-कजत या

ािवत केले आहे .

ेस टे नला आधार दे ईल. हा डबल कॉ रडॉर दे शा
ात काम करणे

े ातील लोकसं

ा वाढिव

, तां ि क संभा ता िवचारात घेत

ा इतर भागांम े

णजे अकुशल / अधकुशल / कुशल

पातळीत वाढ. थािनक वाहतूक आिण इतर लहान

वसायासार

ा

ास मदत करतील.

या

ित र

सम

ा, एमआर ीसीने पुढील माणे दोन पयाय तयार केले आहे त:
पयाय १ :

ा असलेली महानगर आहे

ािवत दोन माग पनवे ल आिण कजत दर ान उपनगरीय से वा

चालिवतील आिण अित र

े रत िवकास हे क

लोकसं

ा ३४.० दशल

ा रहदारीची मागणी पूण कर

लोकां साठी रोजगार संधी आिण उ

व था िह दररोज २९०० पे ा

लोकां ना घे ऊन जाणारी जगातील सवािधक गद ची आिण अितभा रत

उपनगरीय णालींपैकी एक आहे. मुंबई दे शातील सवात मोठे आिण जा

अशा कारे , वाढ ा

े

ास, साइट उपयु

वावल ये थे एका बोगा ासह िव मान रे

ता आिण साइट-िविश

पयावरणीय

े मागास समांतर आिण सं ल

ािवत

सं रेखन.
पयाय २ :

तािवत साखळी कमी २१.३०० पासून स ा

ा रे वे मागापासून थोडे दूर

वळवून वावल आिण िकरावली येथे दोन बोगा ा सह
एमआर ीसीने पयाय २ िनि त केले आहे . या माग िवरळ लोक व तीचा आहे,
रािहवा यांवर नकारा मंक होणारा प रणाम कमी होईल. तसे च भू
भागधारकां शी स

ामसलत आिण सावजिनक स

ािवत सं रेखन.
ामुळे थािनक रिहवासी

लनाचा धोका कमी होईल.

ामसलत : 7

माथेरान ईएसए मॉिनटरी ंग किमटी, मोब डॅ म िड
िज

जन, महारा

ा दं डािधकारी, कजत, मोहोपे, चौक, िचखले आिण पनवेल

व

ी, मोब धरणाजवळील व

व

ा आिण रे

स

ामसलत केली. २१ नो बर २०१७ रोजी सावजिनक स

क

े मागा

ी, चौक

े शन जवळ

ा जवळ असले

एक फायदे शीर क

ईएसएमपी मजबूत कर

जीवन

ािधकरण, िज

े शनजवळील व

ािधकारी आिण

ा, वावरले भोग ाजवळील

थत उ ोग, माथेरान इको-सं वेदनशील

ा गावातील व

े ाजवळील

ा उदा. वां जळे , पायां जे, बरवाई इ ादींशी
ामसलत घे

ात आली. एकूणच भागधारक हा

णू न पाहतात आिण काही ंनी जमीन अिध हण सं बंिधत मु े उभे केले आहेत.

ा

ा

ीने

ां

ा गरजा समजून घे

ासाठी माथेरान ईएसए मॉिनटरी ंग किमटी

आिण इतर अिधकायाशी चचा करणे हे गतीपथावर आहे.
पयावरण प रणाम मू

ां कनः-

बां धकाम आिण ऑपरे शन ट
घे तले जाते. बां धकाम ट
कर

ात होणाया ि याकलापां ना क

ासनाचे ि याकलाप,

सािह ाची संकलन (रे त खाणकाम, खडकांक रता
घातक आिण सी आिण डी कचरा साम ीचे
ां ट तयार करणे, उ

यां साठी काय थळा

े

ळ आिण रे

व था, टनेिलं ग, बां धकाम

े, खणणे), बां धकाम सािह

ोरे ज, हाताळणी आिण िव

ह

ां तरण, घन,

े वाट लावणे, रे डी िम

कं ीट

नन काय आिण फाउं डेशन काय (ढीग आिण ठोस), मातीकाम (अथ

ा जवळ िकंवा आसपास

मीटर अं तर), िस िलंग पो
ात रे

ोटक

चे पुनवास आिण

वेश

ळ टाकणे, पादचारी पूल , पुला खलील माग, पुला वरील माग आिण पूल

थापना, सव यं ां चे ओ ए

ऑपरे शन ट

ासाठी िवचारात

म िशिबराची थापना आिण काय णाली,

िनयं ण आिण बाधा, बां धकाम कायासाठी यु िटिलटी लाई

वक/लँ डिफल), रे

ा भावांना ओळख

ामधील ि याकलापां म े बां धकाम ि याकलापांसाठी जमीन साफ करणे, बां धकाम

ापूव खंिडत कायाचे / िन

(आरएमसी)

ां

ा

ी-फे ेटेड घटकां ची असबिलंग आिण

एम, िवद् यु त काय ओ रहे ड िवद् यु त सं रचनां ची थापना कर

ाची यां ि क

ासाठी (५० - ६०

(४०० मीटर), पॉवर सब- े शन आिण लँड े िपंग.

े आिण रे

े थानकांचा समावेश असेल आिण सु धा रत पायाभू त सु िवधा जसे की नवीन

े थानक, इतर सु िवधा; नवीन

ळ आिण रे

े थानक यां चे काय व दे खभाल, इतर पूरक

सु िवधा, लँड े पींग.
भाव ओळख


ासाठी िवचारात घेतले ले पयावरण घटक पुढील माणे आहे त:

वायू गुणव ा: भयानक धूळ, गॅस उ जन, इं धन उ जन, रसायनां मधून िवषारीकरण, िडझेल डीजी

से टमधून उ जन, गं ध वास, न

ाने चालले

ा वाहतु कीमुळे जवळपास

ार

ां वरील वायु दू षण वाढले
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आहे, रे

े

ॉिसं गवर वाहतू क भंग, बां धकाम आिण िडमोिलशन वे

(सी आिण डी कचरा) यामुळे वायू दू षण

वाढले.
पाणी गुणव ा: जा



िव मान

ॉम वॉटर

जमीनः मृदा



िवखंडन, जड वाहनां

पाणी काढणे, पाणी दू िषत होणे, पाणी

थर होणे, मौसमी पूर थतीचे नुकसान,

ा िनच यावर प रणाम.
रण, पूर, जमीन संकलन, माती दू षण, उ ादक माती / जिमनीची घट होणे, जमीन
ा हालचालीमु ळे जिमनीचे िम ण.

नी आिण कंपन: टे न हालचाली, बां धकाम उप म, धातूचे बां धकाम, दे खभाल उप म, डीजी से ट मुळे



नी आिण कंपन
वन



ती, ाणी आिण जैविविवधता : वृ

तोड, जंगल न होणे, पयावरण आिण जैव िविवधता याम े

अडथळा, आ मक जाती ंचा िवकास
ावसाियक आरो



आिण सु रि तता : उ

आवाज पातळी, यां ि क झटके,

िवचलन,

कामगारां ची सु र ा
समु दाय आरो



णू न र

आिण सु रि तता : घातक साम ीचे दशन, सामुदाियक पायाभूत सु िवधां वर प रणाम

े, शाळा,

ालये , आरो

यासारखे सं वेदनशील रसे स आिण समाजाची सु र ा,

ु अल

ाइट / सौंदयाचा बदल.
वरील सव उ

े खत पयावरणावरील भावां व न, गंभीर पयावरणीय भाव हे भाव कार आिण गुणधमावर,

भाव माणात, भाव कालावधी, ती ता - जैव शारी रक आिण सामािजक-आिथक भाव आिण संभा ता या
आधारावर ओळखले जातात. खालील िनकषां वर आधा रत बां धकाम उप मांचे प रणाम गंभीर मानले जातात :
१.

भावाचा कार : नकारा क

२.

भावाचा गुणधम : थेट

३.

भाव िव

४.

भावाचा कालावधी : दीघ मुदती / कायम

ृत : ादे िशक
पी

५.

ती ता - बायो िफिजकल आिण सामािजक-आिथक : म म / उ

६.

लविचकता : िनि त

बां धकाम आिण प रचालन चरणां साठी वरील िनकषां वर आधा रत गंभीर पयावरणीय

भाव खालील माणे

आहे त :
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माथेरान इको-से

े िट



मो

ा झाडां ची तोड



भूगभातील आिण पृ भागा



िव मान आिण / िकंवा अित र



टनिलंग आिण इतर बां धकाम कायामुळे कचयाचे उ ादन िवशेषत: मलबे तयार करणे



कामगारां



भारी यं साम ी आिण वाहनांमधून धू ळ आिण वायू उ जन

ा आकारा

े ात व

ा

नुकसान

ोतां कडून जा
रे

पयावरणीय गुणधम आिण

भावां

ा

ावसाियक आरो



वायु गु णव ा



पाणी गु णव ा

पयावरणीय गु णधमाम े वायू, पाणी,

व थापन योजना

नी आिण कंपन, जमीन,

व सु र ा यां चा समावेश आहे. सव

ासाठी, ईएसएमपी खालील घटकां म े िवभागली गेली आहे.

व थापन योजना
व थापन योजना



नी आिण कंपन पातळी



मृदा गुणव ा आिण गळती
ां ट साइट / लेबर कॅ



घनकचरा



टनेल ए रया मॅनेजमट



वन



वाहतूक



बां धकाम े



कारां वर आधा रत पयावरण आिण सामािजक

व सु र ा आिण पयावरण आरो

पयावरणीय गुणधमाना सं रि त कर



नी

व थापन योजना : -

(ईएसएमपी) तयार केली गेली आहे, मु



े हालचालीमु ळे

ा आरो ावर आिण सु र ेवर प रणाम

पयावरण आिण सामािजक

ोरा-फूना,

पाणी काढणे / वापरणे

व थापन योजना
व थापन योजना

मॅनेजमट

ॅन

व थापन योजना

ती आिण ाणी

ॅन
व थापन योजना

व थापन योजना
व थापन योजना

ावसाियक आरो

आिण सुर ा योजना

पयावरण दे खरे ख योजना

िविवध बां धकाम उप मे, सं े प उपाय आिण पयावरण

व थापन योजना या िव

चे गंभीर पयावरणीय

प रणाम खाली िदले आहे त.

पनवेल-कजत प

ासाठी गंभीर पयावरणीय प रणाम आिण सं ेप उपाय
10

अनु
मां
क
1.

गंभीर
पयावरणीय
भाव
माथे रान इकोसे े िट
े ात
व
नुकसान

2.

मो ा
आकारा ा
झाडांची तोड

१
बां धकाम
ि याकलाप यासाठी
जमीन साफ करणे,
उदा. झाडे , झुडुपे,
काटे री झाडे , कचरा
वगै रे
२)
बां धकाम
कर ापूव
न
कर ाचे
/
िन ासनाचे उप म

१)
पनवे ल-कजत
खडकीत
अं दाजे
१८१४
झाडांची
लागवड
करावी
लागेल
ापैकी १३२
झाडे माथेरान इकोसे े िट
े ात
मोडतात.

3.

भू गभातील
आिण
पृ भागा ा
ोतां मधून
जा
पाणी
काढणे
/
वापरणे

१) उ नन काय
आिण
फाउं डेशन
काय (ढीग आिण
ठोस)
२) अथ वक /
लँडिफल वक
३) एकि त करणे
आिण
ां ा पूविनिमत
घटकांची

१) भोगदे , पुल व
तटबंदी ा
बां धकामादर ान ४
वषा ा
कालावधीसाठी
पा ा ा
आव कतेम े
अचानक
वाढ
हो ाची अपे ा आहे.

लागू मु
क
ि याकलाप
१)
बां धकाम
ि याकलाप साठी
जमीन साफ करणे,
उदा. मोठे पूल, छोटे
पूल, तटबंदी आिण
ळ टाकणे यासाठी
झुडुपे, काटे री झाडे ,
झाडे कापणे, कचरा
टाकणे इ ादी

क
ि याकलापां चा
तपशील
१)
अं दाजे
४.९०७७
हे र
माथेरान
इकोसे े िट
े
हे
भोगदे , पुल व तटबंदी
बां ध ामु ळे भािवत
होतील.

सं ेप उपाय
१)
भारतात "वन संर ण
अिधिनयम, १९८०"
ा आधारे
झाडे तोड ासाठी परवानगी
आव क आहे तसे च इतर
िठकाणी
पुनलावणी
करणे
आव क आहे. िशवाय, महारा ्
रा ात वृ तोडीसाठी आिण
पुनलावणीसाठी कायदे आहे त.
महारा रा ात, महारा वृ तोड
(कायदा १९६४) थापन कर ात
आले आहे आिण ा ा मानकां चे
पालन करणे दे खील आव क
आहे. तहसीलदार / आरएफओने
िदले ा परवानगी ा आधारे
वृ तोड केली जाईल.
१) इं िडया रे लवे व
मॅ ुअल,
२००० माणे वृ पाडणे, झाडे
साफ करणे आिण झाडे तोडणे.
२) रोपां ा भरपाईची योजना
३) जा ीत जा झाडे / रोपां ची
पुनलावणी योजना
४) ीन बे
े ात लागवड
कर ासाठी झाडांची सं ा,
कार आिण थान ठे केदारा ारे
केले जाईल एमआर ीसी आिण
आरएफओ ला समथन दे ईल.
५) एमआर ीसी िह
ात
पयावरणीय नुकसान करणा या
िवदे शी
जातीच
ं ी
लागवड
करणार
नाही
(नीलिगरी,
ऑ े िलयन
बािकया,
ोसोपोइझुिलफोरो, इ.)
१) कं ाटदार बां धकामांसाठी
आव क पा ाची
व था
अशा कारे
करे ल
की
जवळपास ा
समु दायांसाठी
पाणी उपल ता आिण पुरवठा
अ भािवत राहील.
२) रे न वॉटर हाव ं ग / कृि म
रचाज
स पुरवले जातील;
जेथे श असे ल तेथे.
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पनवेल-कजत प
अनु
मां
क

ासाठी गंभीर पयावरणीय प रणाम आिण सं ेप उपाय

गंभीर
पयावरणीय
भाव

4.

अित र
टे न
हालचालीमु ळे
आवाज

5.

कचरा िनिमती
िवशेषतः
टने िलं ग आिण
इतर बां धकाम
कायामुळे
पडझड
झाले ा
अवशेषांचा
िढगारा

लागू मु
क
ि याकलाप
यां ि क थापना
४) लँ ड े िपंग
१) उ नन काय
आिण
फाउं डेशन
काय (ढीग आिण
ठोस)
२) सुधा रत पायाभू त
सु िवधा जसे की
नवीन टॅ क आिण
रे े थानक, इतर
सु िवधा
३) नवीन ळ आिण
रे े
थानकांचे
ऑपरे शन
व
दे खभाल,,
इतर
पूरक
सु िवधा,
लँड े पींग
१)
बां धकाम
कर ापूव न
/
िन ािसत कर ाचे
उप म
२) टने िलं ग

क
ि याकलापां चा
तपशील

सं ेप उपाय

१) रे े ा वाढीव
हालचामींमु ळे,सामान
वाह ासाठी होणा या
वाहतु कीमुळे आिण
मो ा
यं साम ी
आिण
वाहनांचा
वापरयांमुळे
नी
पातळी वाढे ल.

१)
एमआर ीसी रे े ा
सीमेजवळील वसितगृहे असले ा
िठकाणी २.४ मीटर उं चीची रे े
प रसरात आरसीसी सीमा िभं त
बां ध ाची योजना आखत आहे .
२) आवाज रोख ासाठी झाडे
लाव ात ये तील
३) कंपने कमी कर ासाठी
ीपस आिण
ळ यां ाम े
रबराचे पॅिकंग टाकले जाईल

१)
अ
ात
असले ा
मागावर
दोन भोगदे आहे त;
नधल येथे एक लहान
(लां बी २२० मीटर)
आिण वावरले ये थे एक
मोठा (लां बी २६००
मीटर) भोगदा आहे.
ािवत सं रेखनात
तीन भोगदे आहे त,
नधल ये थे (लां बी २२०
मीटर) आिण वावरले
गावाजवळ दोन (लां बी
२६०० मीटर + ३००
मीटर)
२)
क ासाठी
तोडक
/
िन ासना ा
ि यांम े
८४
बां धकामे
भािवत
होतील.

१) िव मान सं रचना न करणे व
िन ािसत करणे या कारणां मुळे
तयार झाले ला अवशेषांचा िढगारा
हा बां धकामासाठी पूरक साम ी
णू न
ािवत बां धकामात यो
रीतीने पु ा वापर ात ये ईल
२) पडझडीमुळे तयार झाले ा
िढगा याची िव ेवाट िह फ
ा
उ े शाने तयार केले ा जागेवरच
केली जाईल. अशा जागेची
ओळख कॉ ॅ र ारे
केली
जाईल
आिण
एमआर ीसी
ा ासाठी मं जूरी दे ईल
३) जागेवरील ढीग अ थायीपणे
साठिव ासाठी
तं
े
िनवडतील.
लोिडं ग
आिण
अनलोिडं ग करताना ता ुरते
ोरे ज े ाम े धूळ रोख ाची
व था असेल. कोण ाही डास
जनन सम ा िकंवा माती दू िषत
हो ापासू न
टाळ ासाठी
लवकरात लवकर ता ुर ा
ोरे ज
े ामधून ढीग काढून
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पनवेल-कजत प
अनु
मां
क

ासाठी गंभीर पयावरणीय प रणाम आिण सं ेप उपाय

गंभीर
पयावरणीय
भाव

लागू मु
क
ि याकलाप

क
ि याकलापां चा
तपशील

सं ेप उपाय
टाक ात येतील.
४)
एमआर ीसी
ारा
मा ता ा
आिण िनदिशत
के ा माणे आव क असले ा
बां धकामा ा
काळात
ढीग
वाहतु कीची
सव
व था
कं ाटदारा ारे िनयोिजत आिण
अं मलबजावणी केली जाईल
५) कोण ाही जलाशयाजवळ
कच याची िव े वाट लावली
जाणार नाही.
६) पनवे ल-कजत प ासाठी
ठे केदाराने िव ृत कचरा बंधन
योजना तयार करावी आिण
मंजुरीसाठी
एमआर ीसीकडे
सादर करावी.
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पनवेल-कजत प
अनु
मां
क
6.

ासाठी गंभीर पयावरणीय प रणाम आिण सं ेप उपाय

गंभीर
पयावरणीय
भाव
कामगारां ा
आरो ावर
आिण
सु रि तते वर
प रणाम

लागू मु
क
ि याकलाप
१) बां धकाम आिण
ऑपरे शन ट ां तील
सव
क
ि याकलाप

क
ि याकलापां चा
तपशील
१)
पनवे ल-कजत
प ाचे
बां धकाम
काम ५ कॉ ॅ
पॅकेज ारे
केले
जाईल, इमारतीसाठी पूल, अॅ िसलरी सु िवधा,
टॅ क
िलं िकंग,
ाईओ स आिण
टनिलं ग.बांधकाम
कायात जवळजवळ
४००मजूर अस ाची
अपे ा आहे.

सं ेप उपाय
१) इमारत आिण इतर बां धकाम
कामगार (रोजगाराचे िनयमन
आिण से वा अटी) अिधिनयम,
१९९६
ा आवश तांची पूतता
केली जाईल.
२) सव घातक रसायने आिण
सािह समिपत भागात साठवले
आिण संरि त केले जातील.
३) हे सु िनि त करा की फ एड
यु िनट आिण अॅ ुलेटरी से वा
सहज उपल होतील.
४) सव यं साम ी आिण उपकरणे
िनक साम ींनी
ापले ली
असावीत.
५)
ापक रहदारी
व थापन
योजना तयार करावी
६)
थर पाणी जमा होणे
टाळ ासाठी
कामगार
छावणीतून पुरेसे पाणी काढून
टाकावे.
७) कामगारां ा छावणी ा
े ामधील नाले आिण डीचेस म े
िनयिमतपणे
ीिचंग पावडरचा
वापर करावा.
८) कं ाटदार हे रोगराई आिण
महामारी टाळ ासाठी सव
कामगारां चे
आरो
आिण
ता सु िनि त करतील.
९) कामगारां ना रोजगारासाठी
िवचारात
घे ापूव
ांचे
आरो िवषयक सम ां साठी सव
तपास केले गे ले पािहजेत.
१०) बां धकाम पूण झा ानं तर;
ठे केदार कामगार छाव ा पूणपणे
काढून टाकेल याची खा ी करे ल.
११) कं ाटदाराने "कामगारां चे
िनवास थान :
ि या आिण
मानक- IFC आिण EBRD ारे
मागदशक सूचना" बाबत ा
एआयबी ा
मा ते ा
14
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ासाठी गंभीर पयावरणीय प रणाम आिण सं ेप उपाय

गंभीर
पयावरणीय
भाव

लागू मु
क
ि याकलाप

क
ि याकलापां चा
तपशील

सं ेप उपाय
मागदशक त ांचे पालन केले
पािहजे. कं ाटदार कारखाने
कायदा, १९४८ आिण भारत
शासना ा म आिण रोजगार
मं ालयानु सार लागू असले ा
इतर सव संबंिधत काय / िनयम
यां चे पालन दे खील करे ल.

15

पनवेल-कजत प
अनु
मां
क
7.

ासाठी गंभीर पयावरणीय प रणाम आिण सं ेप उपाय

गंभीर
पयावरणीय
भाव
भारी
यं साम ी
आिण
वाहनांमधून
धूळ आिण वायू
उ जन

लागू मु
क
ि याकलाप
१)
बां धकाम
ि याकलाप साठी
जमीन साफ करणे
उदा. झाडे , झुडुपे,
काटे री झाडे , कचरा
वगै रे
२)
बां धकाम
कर ापूव न
/
िन ासनाचे उप म
३)
बां धकाम
सािह ाचा
सं ह
(जसे रे त खनन,
खडकांक रता
ोटक
े,
ा र ग), बां धकाम
साम ीचे ह ां तरण
४)
रे डी
िम
कं ीट (आरएमसी)
ां ट उभारणे
५) उ नन काय
आिण
फाउं डेशन
काय (ढीग आिण
ठोस)
६) अथ व
/
लँडिफल व
७) रे े ळ घालणे
८)
एफओबी,
आरओबी, आरयू बी
आिण
पुला ा
यां ासाठी कामा ा
िठकाणी / जवळपास
पूव-िनिमत
घटक
आिण ाची यां ि क
सं रचना
एकि त
करणे
९) सव यं ां चे ओ
ए एम

क
ि याकलापां चा
तपशील
1) बांधकाम
व तु/साम ी
या
गाडीचे दळणवळण,
चढिवणे आिण खाली
उतरिवणे,
फोट
करणे, बोगदा करणे,
आरएमसी
(RMC)
लावणे आिण काय
करणे, डीजी (DG)
से स, न
करणे,
मातीकाम
ए यादी
मुळे धूळ आिण वायू
उ सजनाची
िन मती होईल.

सं ेप उपाय
१) वाळू सारखी खुली आिण
चां गली साम ी िवतरीत करणारी
वाहने झाकले ली असावीत.
२) बां धकाम सािह
चढवणे
आिण
उतरवणे,
बां धकाम
सािह ाची साठवण, अथव ,
अनपे ड मालवा र े इतर धूळ
वण भागास आिण बां धकाम याड
यां स पाणी िछडकावाची यं णा
दान केली जाईल.
३) सव वाहनांसाठी वाहन दू षण
तपासणी
४) उ नन साम ी यो र ा
सं िहत केले जाईल
५) ावसाियक उ े शां साठी रे डीिम कं ीट ां ट थािपत करणे
आव क आहे. या िठकाणी
१००० मीटर िकंवा ा न अिधक
व मो ा र े असले ा मानव
िनवास थानापासू न अं दाजे १००
मीटर अं तरा ा बफर झोनसह
शाळा, महािव ाल
ालये
आिण ायालये यां ा २०० मीटर
अं तरावर थत नसावे. सव यं े व
उपकरणे िनयिमतपणे राखली
जातील.
६) बां धकाम कामगारां ना सव
आव क पीपीई जसे हेलमेट,
फेस मा
इ ादी पुरिव ा
जातील.
७) श अस ास, रा ी ा वे ळी
(सं ाकाळी ८ ते सकाळी ५) या
वे ळेत सािह ाची वाहतू क करा.
८)
साम ीची खरे दी फ
मा ता ा
ारी भागातून
करावी.
९) समान मापदं डां साठी वायू
गुणव ा दे खरे ख,िजचे आधारभूत
अ ासा ा दर ान िनरी ण
केले गे ले होते, ते एनएबीएल
16
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ासाठी गंभीर पयावरणीय प रणाम आिण सं ेप उपाय

गंभीर
पयावरणीय
भाव

क
ि याकलापां चा
तपशील

लागू मु
क
ि याकलाप

सं ेप उपाय
मा ता ा
आिण एमओईएफ
अिधसू िचत योगशाळे ा से वा
भ न ठे केदारा ारे लागू केले
जाईल.

खालील मह पूण शमन उपाययोजना आहे त:


नुकसान भरपाईसाठीची झाडांची लागवड िह १:५



कोणताही थलांतराचा

य टाळ

ासाठी, बांधकामाचे सािह

आिण परवानाधारक बॉरोव िपट् स आिण
बां धकामा



आिण पयावरण

माथेरान इको-से



े िट

ासाठी केवळ मा ता ा

ा SHE मॅ ुअलम े िनिद के

ा माणे कं ाटदार

व थापन यासाठी एक सं घ तैनात करे ल.

े ात कोण ाही बां धकाम िशिबराची थापना होणार नाही. ठे केदाराने

ा िनवास थानावरील" एआयआयबी "

"कामगारां

काढ

ारी साइट् स (एमपीसीबी ारे मा ता ा ) वापरली जावीत

ा िठकाणी एमआर ीसीने तयार केले

सु र ा, आरो

ा माणात केले जाईल.

ा मागदशक त ां चे पालन केले पािहजे ः ि या

आिण मानक- आयएफसी आिण ईबीआरडी ारे मागदशक सू चना.
पनवे ल-कजत साठी कं ाटदारा ारे तपशीलवार रहदारी



व थापन योजना तयार केली जाईल आिण

मंजूरीसाठी एमआर ीसीकडे सादर करावे लागेल.
बां धकामादर



आिण टा

ान िनमाण होणारी घातक टाकावू पदाथ, घातक आिण इतर टाकावू पदाथ ( व थापन

बाऊंडरी मू मट) िनयम, 2016 नुसार

व थािपत केले जाईल.

कं ाटदार एक करार िविश एसएचई योजना तयार करे ल. SHE योजना िह SHE मॅ ुअल, भारतीय रे



कोड आिण िनयमावली आिण क / रा

सरकार

ा इतर लागू िनयम यां

े

ावर आधा रत तयार केली

जातील.
पयावरण दे खरे ख योजनाःक

ा

ा

भावीता मू

े ातील सामािजक आरो
ां कन कर

ा संबंधात

ािवत पयावरणीय सं र णाची

ासाठी मह पूण पयावरण काय मता िनदशक आहे त : वायू गुणव ा, जल गुणव ा,

नी आिण कंपन पातळी, पृ भागावरील पा


आिण सु रि तते

ाची गुणव ा.

वायू गुणव ा िनयं ण
17

क

ा

ा बां धकाम ट

ाम े एनएबीएल मा ता ा

आिण एमओईएफ आिण सीसी मा ता ा

योगशाळे ारे हवेत गुणव ा तपासणीची िशफारस केली जाते. कामाचे थान, भौितक
वापरातील र

े येथे हवेचे िनरी ण केले जाईल,

वायू गुणव ेचे िव
प रमाणे : स
डायऑ

ेषण रा ीय प रवेशी वायु गु णव ा मानक (2009), सीपीसीबी

टे ड पािट

ुलेट मॅ टर (एसपीएम), पािट

ाइड (एसओ 2), नायटोजन ऑ

हायडोकाब

ुलेट मॅ टर (पीएम 2.5 आिण पीएम 10), स

ाईड् स (एनओए

), काबन मोनोऑ

मॉिनट रं ग नुसार तुलना क
कर

ासाठी सुचवले



पाणी गुणव ा िनयं ण-

मौसमी िभ ता

ाप

ा एएच

ूम े बदल कर

ासाठी आिण

ा

झाले

ितकूल

ा काळात
ा एएच

ू

भावांन ा कमी

ा उपाययोजना करणे. सतत 24 तासांचे िनरी ण केले पािहजे.

ासाठी

क

ा

ा कालावधीत 3 मिह ां म े (एकदा वषातून 4 वे ळा) वारं वारता

ा कमीतकमी 4 िठकाणी आिण पूण झा

जाईल. आयएस: 10500-2012



र

ाइड (सीओ),

ा काळात वषातून िकमान ३ वे ळा (३ ऋतू) ३ िठकाणी आिण बां धकामा

िहवाळी ऋतूम े वषातून एकदा केली जावी आिण आधारभूत दे खरे खी दर ान

मा ता ा

ा अनुसार केले जाईल.

(एचसी).

वायू गुणव ा िह बां धकामा

असले

ॉकयाड, आिण

योगशाळा ारे पा

ानं तर एका वषाने पृ भागावर पाणी गुणव ेचे परी ण केले

ा िनकषां साठी एनएबीएल मा ता ा

आिण एमओईएफ आिण सीसी

ाची गुणव ा तपासली जाईल.

नी आिण कंपन पातळी दे खरे ख:-

िदवसात जा

ीत जा

टे न रहदारीसाठी िकमान १२ थानां वर २४ तासांसाठी

नी आिण वाइ ेशनची दे खरे ख

ठे वली पािहजे.
नी सं िनयं ण (िनयमन आिण िनयं ण) िनयम, २००० (िनयम ३ (१) आिण ४ (१) पहा)
नी संबंिधत वातावरणीय वायू गुणव ा मानकांचा
से

ी ऑफ डायरे

जनरल ऑफ माई

से

ीकार केला जाईल. १९९७

ी (डीजीएमएस) ारे िनिद

नी सं िनयं णासाठी

ा प रप क ७ नुसार माइन

ाउं ड कंपनची परवानगी मयादा

कंपन पातळी िनरी णां साठी वापरली जाईल. सतत २४ तासांचे िनरी ण केले पािहजे.
ािवत अंमलबजावणी यं णा:-

18

एमआरवीसी एमयू टीपी-३ क
क

ा

ा अं तगत

ािवत क

अं मलबजावणी एज
िव पुरवठा केले
ओळख

ां साठी क

ी

ा

् सना िव पुरवठा व खरे दी कर

े (सीआर) यां

ाशी स

ा वतीने , एआयबी कजा ारे

ासाठी जबाबदार आहे तसे च

ासाठी दे खील जबाबदार आहे. वे

ामसलत क न यो

/ िवद् यु तीय कामां ची अं मलबजावणी कर

व थापन स

ा भू िमकेम े, एमआरवीसी या

णू न, एमओ ीसी, जीओएम आिण आयआर

ा सव कॉ ॅ

ात ईएसएमपीचे यश

ी आहे.

ा कामकाजास समाधानकारक समा ीसाठी जबाबदार आहे. क

ा जाणाया कामांची अं मलबजावणी कर

आिण सटल रे

ट

अं मलबजावणी एज

न रे

े (ड

ूआर)

र णासाठी. एमआर ीसीकडे नागरी / यां ि क

ासाठी ठे केदार असतील. तसे च, एमआर ीसी

ी अं मलबजावणी आिण दे खरे ख यासह सव ट

ागार (पीएमसी) असेल. क

े ातील

ां वर काम पाह

ा बां धकाम

ाक रता क

ाची कालमयादा एमआर ीसी ारे िनि त केली जाईल. खरे दी

कायासाठी वे ळरे खा, नागरी / यां ि क / िवद् यु तीय कामांची अं मलबजावणी आिण संबंिधत एज
(एमआर ीसी,

क

एमआर ीसी आिण कॉ ॅ

व थापन क
र पीएमसी

काया यन दर ान पयावरणीय

ं ट्स आिण कं ाटदार) यां

ा सहा ाने पर

रपणे िनणय घे

व थापन आिण दे खरे खीसाठी

ीज

ा काया यनाची कायवाही

ात ये ईल.

ािवत ईएसएमजी आिण ईएसएमटी

ा

सं था क सं रचने चे तपशील खाली िदले आहे त.

19

गती दे खरे ख आिण अहवाल

व था:-

शमन उपायांची सु लभ अंमलबजावणी कर
कामां

ा अं मलबजावणीसाठी दोन

ासाठी यो

धोरण आव

रां चे सं था क े मवक कर

क आहे. ईएसएमपी अं तगत
ाची

ािवत

ािवतता आहे. भू-पातळीवरील
20

कामां

ा अं मलबजावणीची दे खरे ख ठे व

अं मलबजावणी पाह

ाक रता सव

ईएसएमपी अं तगत

ासाठी

ािवत काय आिण काय े

सिमतीची थापना कर

ाचे

ािवत आहे.

ािवत कामां ची अं मलबजावणी आिण दे खरे ख कर

े मवक खाली दशिव

पातळी सिमतीची सम

ासाठी

ािवत सं था क

ात आले आहे.

त ार िनवारण यं णा (GRM) :त ार िनवारण यं णा (जीआरएम) ही एक अशी यं णा आहे
पयावरणीय भावा ब ल
एक

ां

ा िचं ता आिण त ारी ंचे िनराकरण, मू

व था आहे. एमआर ीसी,

ितसाद दे

ासाठी

ामधे

क

ां कडून

ं त ार िनवारण क

ा

झाले

क

ां

ा सामािजक आिण

ां कन आिण सु िवधा दान कर

ा सम

ाची

ां ब ल, त ारी आिण त ारी ंना

िवकिसत करे ल. त ारींसाठी फोन नं बर आिण सं ेषण प े

बां धकाम े ा जवळ िविवध िठकाणी दिशत केले जातील.
त ार िनवारण यं णे चे
क

प खालील माणे असेल :

कुटुं बे आिण

क

थािनक पातळीवर, तसे च मुं बई
िनवारण यं णा दोन
तर

रां वर असे ल.

ी
ा मु

ां

ा सम

ां चे िनराकरण कर

ासाठी त ार िनवारण सिमती

कायालय

रावर त ारी ऐक

ासाठी कायरत असेल. त ार

र १, म े एज

र २ म ये MRVC चे अिधकारी असतील.

ी आिण क प

र १ आिण

व थापन सिमित (PMC) असेल,

र २ ची काय णाली खालील माणे असे ल:

तर १:
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हे थािनक पातळीवर त ार िनवारणचे थम
PMC यांचा समावेश असेल. श
कर

ाचा य

र असेल आिण क

तोपयत थािनक पातळीवर एज

करे ल. PMC त ारीचे यश

ी ितिनधी, एज

ीच सम

ी आिण

ां चे हाताळणी आिण िनराकरण

ी िनराकरण झाले की नाही याची खा ी करे ल आिण त ार

िनवारण क ाला अहवाल सादर करे ल. PMC थािनक पातळीवरील अं मलबजावणीतील ि यांचे िनरी ण सु ा
करे ल. त ारींचे िनराकरण कर

ासाठी थािनक पातळीवर घे

थािनक पातळीवरील PMC आिण एज
आठव

ां

ी क

ां

ात आलेला वे ळ १४ िदवसां चा असेल.

ा सव कार

ा िनधा रत कालावधीत आपला िनणय िल खत

ठे वतील. जर त ार

िकंवा क

त ार िनवारण सिमतीला अपील क

ा त ारीचा िवचार करतील आिण २

पात दे तील आिण अशा िनणयांची नोंदणी

प िनणयाशी समाधानी नसे ल तर मुंबई

ा मु

कायालय

रावर

शकतात.

तर २:
यात MRVC
बंधक

क

ा अिधकायाचा समावे श असे ल. सद
अिधकारी, सामािजक िवशेष

समावेश असेल. मुंबई
संबंिधत मु

क

ा मु

आठवडे असेल. मुंबई
ा मु
अ.
I
II
III
IV
V
VI

मु

क

अिधकारी (CPMs) आिण उप-

(१ कमचारी), आिण पयावरण िवशेष

(१ कमचारी) यांचा

रावर त ार िनवारण सिमती (HQGRC) चे अ

MRVC चे

अिधकारी (CPMs) आिण FA & CAO अिधकारी असतील आिण MMRDA चे नािमत

अिधकारी सिमतीचे सद

मुंबई

कायालय

ां म े मु

असतील. या
ा मु

कायालय

कायालय

रावर त ारींचे िनराकरण कर

ासाठी घे

रावर त ार िनवारण सिमती त

ा खालील

रावर त ार िनवारण सिमती त

ात आले ला वे ळ २
माणे आहे.

ा

. अिधकारी
मु य क प बंधक (CPM), MRVC
िव सलहाकार व मु य लेखा अिधकारी, MRVC
उप मु य क प बंधक (Dy. CPMs)
मुंबई महानगर देश िवकास ािधकरण चा नामिनदिशत
अिधकारी
पयावरण िवशेष (1)
सामािजक िवशेष (1)

अ
सद
सद
सद
सद
सद

ालयातील त ार िनवारण सिमतीम े जमीन अिध हण करणे आिण पुन थापना बाबती ंसाठी करणे

वे गवेगळी हाताळली जातील. जमीन अिध हणसाठी पीिडत
(SDO) कडे जाईल,

ानं तर उप- बंधक क

(CPM) कडे जाईल. वै क

ी थम संबंिधत उप िवभागीय अिधकारी

अिधकारी (dy. CPMs) आिण शेवटी मु

क र ा, संबंिधत उप िवभागीय अिधकारी (SDO), संबंिधत िज

क

अिधकारी

ाचे िज

ािधकारी
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आिण

ानं तर संबंिधत अित र

िवभागीय आयु

ां कडे

त ारी िनराकरण कर

ासाठी दे खील पाठवू

शकतात.
शीषक धारक नसले
क

ा लोकां

ा पुन थापन संबंिधत बाबींसाठी, भािवत

अं मलबजावणी क ा कडे जाईल,

ानं तर MMRDA

ी थम MMRDA

ा संबंिधत

ा , सामािजक िवकास िवभागा

ा मु

अिधकार् या कडे जाऊ शकतात.
जनसं पक अिधकारी (PRO) एक नोडल

ी असेल जो प / टे िलफोिनक त ारी सं बंिधत िवभागांकडे

नोंदवे ल. उदा. MRVC अं तगत सामािजक, पयावरण, नागरी, यां ि क, िवद् यु त इ. तां ि क कायसं घाकडून
िमळाले

ा

ितसादावर आधा रत, जनसं पक अिधकारी (PRO) संबंिधत भागधारकरां ना त ारींब ल प /

ईमेल / टे िलफोिनक सं ेषणा ारे
कर

ितसाद दे ईल. त ारींवर MRVC ने िदले

ासाठी जनसं पक अिधकारी (PRO) एज

ास

ां

ा अं मलबजावणी

ी आिण PMC ला िचं ता, त ारी आिण त ारींचा ितसाद

दे खील दे ईल.
जनसं पक अिधकारी

(PRO)

सद

काया यनाशी संबंिधत कोणतीही सम
जर त ारदार

जा

ा भू िमका आिण जबाबदाया

ा अस

ास लोकां ना

ी त ार िनवारण यं णा

ायालयात जावू शकतो.
ायालयात जा

ां

क

ा

सा रत करे ल आिण लोकां ना

ाशी सं पक साध

ास ो ािहत करे ल.

ा (GRM) िनणयामुळे असमाधानी अस

ीने त ार िनवारण यं णाचा उपाय सं प

ास त ारदार

ानं तर काय ा

ाची अपे ा आहे. तथािप, त ार िनवारण यं णा थािपत करणे हे कोणालाही

ा

ायालयाला

ासाठी अडथळा आणत नाही.
---------------------
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