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ES.1

तकय आणण पार्शवयभम
ू ी
भारत सरकारच्र्ा रे लवे मांत्रालर्ाने (एमओआरने) भारतीर् रे लवेची ‘णहहजन 2020’ प्रणसद्ध के ली आहे. र्ानुसार
भारतात अणतजलद (हार्-स्पीड) मार्य आणण्र्ाच्र्ा दृष्टीने दुहरे ी दृष्टीकोन समोर ठे वले आहेत. त्र्ातील पणहलर्ा
धोरणानुसार, धीम्र्ा र्तीच्र्ा टँक मार्ाांवर असलेली प्रवासी वाहतूक परां परार्त तांत्रज्ञानाच्र्ा सहाय्र्ाने ताशी

80-100 ककलोमीटर पासून ताशी 160-200 ककलोमीटर पर्ांत वाढणवणे अपेणित आहे. दुसऱ्र्ा धोरणानुसार,
असे व्यवहार्य व अांतरशहर मार्य शोधण्र्ात र्ेतील ज्र्ावर अणतजलद मार्य स्थापून त्र्ाांच्र्ावरील वेर्मर्ायदा
ताशी 360 ककलोमीटर पर्ांत नेता र्ेईल. र्ा ‘हीरक चतुष्कोण’ अणतजलद रे लवे प्रणाली ('Diamond

Quadrilateral' HSR network) प्रस्तावामुळे भारतातील चार महत्त्वाची महानर्रे जोडली जातील. हे मार्य
प्रामुख्र्ाने सवायणधक घनता असणारे कॉररडॉर आहेत आणण त्र्ाांची लाांबी 135-991 ककमी एवढी आहे. र्ा
प्रस्तावामध्र्े सन 2020 पर्ांत 2,000 ककमी लाांबीचे चार कॉररडॉर बाांधण्र्ाची व अन्र् आठ कॉररडॉरचे
णनर्ोजन करण्र्ाची र्ोजना आहे. र्ा प्रकलपाांमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थयक, सामाणजक आणण पर्ायवरणीर्
फार्दे णमळण्र्ाची शक्र्ता आहे.. प्रस्तुत अहवालात ऊजाय सुरणितता आणण CO2 उत्सजयनामुळे होणाऱ्र्ा
पररणामाांच्र्ा उपशमनाचे णवश्लेषण देखील के लेले आहे, ज्र्ामुळे

अणतजलद रे लवेच्र्ा प्रभावाांचे

आकलन

करण्र्ास साहाय्र् होईल.
भारतीर् राष्ट्रीर् रे लवेने स्थापलेलर्ा एका तज्ञ सणमतीने 2012 साली आपलर्ा णशफारसी णवभार् 8 ‘अणतजलद
प्रवासी रे लवे कॉररडॉर’ अांतर्यत प्रस्तुत के लर्ा.

“उतारा 8.1 - मुांबई-अहमदाबाद दरम्र्ान ताशी 350

ककलोमीटर वेर् पेलू शकणारा एक अणतजलद रे लवेमार्य बाांधण्र्ात र्ावा ज्र्ामुळे र्ा दोन्ही शहराांतर्यत
दळणवळण सोपे होईल, प्रवासी व मालवाहतूक वाढेल आणण प्रवासाचा वेळ देखील कमी होईल.”
र्ा प्रस्तावाला अनुसरून, रे लवे मांत्रालर्ाने मुांबई-अहमदाबाद दरम्र्ान पणहला अणतजलद रे लवे प्रकलप मुांबईअहमदाबाद अणतजलद रे लवे (MAHSR) र्ा नावाने राबणवण्र्ाचे ठरणवले आहे.माननीर् पांतप्रधान श्री नरें द्र मोदी
आणण जपानचे पांतप्रधान माननीर् श्री शशांजो आबे र्ाांनी अणतजलद रे लवे प्रणालीची पार्ाभरणी के लर्ानांतर
भारताने स्वतःची बुलेट ट्रेन नजीकच्र्ा भणवष्र्ात सुरू करण्र्ाची शक्र्ता अणधक प्रबळ झाली आहे. दोन्ही
देशाांच्र्ा प्रमुख नेत्र्ाांनी साबरमती र्ेथे 14 सप्टेंबर 2017 रोजी मुांबई-अहमदाबाद अणतजलद रे लवे प्रकलपाची
घोषणा के ली. हा महत्त्वाकाांिी प्रकलप पूणय करण्र्ासाठी रुपर्े 1.08 लाख कोटी एवढा खचय अपेणित आहे.

142017108S-EIA अहवालाचा सार म्हणून सदर कार्यकारी साराांश तर्ार करण्र्ात आला असून त्र्ाचबरोबर
र्ामध्र्े S-EIA अहवाल आणण त्र्ाचे पररणशष्ट (भार्-2) र्ाांचे र्ोग्र् ते सांदभय कदलेले आहेत. 2र्ा कार्यकारी
साराांश र्ामध्र्े व S-EIA अहवालामध्र्े कदलेली सवय माणहती अभ्र्ासर्टाच्र्ा1 शोधाांवर आधाररत आहे.

ES.2

प्रकलपाची र्रज आणण त्र्ाचे महत्त्व
महाराष्ट्र आणण र्ुजरात ही राज्र्े भारतातली सवायणधक औद्योणर्कीकरण झालेली व समृद्ध राज्र्े असून
त्र्ाांच्र्ामध्र्े मोठ्या प्रमाणावर माल व प्रवासी वाहतूक होत असते. सन 2050 पर्ांत मुांबई आणण अहमदाबाद

1

र्ा अभ्र्ास र्टात खालीलपुढील सांस्थाांचा समावेश होता.

•

जीपीएस टेक्नॉलॉणजज प्रा. णलणमटेड, S-EIA अहवाल, पर्ायवरणाबाबतची प्राथणमक /दुय्र्म माणहती र्ाांचे सांकलन व णवश्लेषण

•

जेआर्सीसी: प्रकलपाचे णववरण/ माणहती/ नकाशे/ प्रकलपाची आरे खने

•

एन एच एहएसआरसीएल/आरआर्टीईएस: भूणम अणधग्रहण र्ोजना आणण त्र्ासांबांधीची माणहती

•

एआरसीएडीआर्एस: स्थानाांतर आणण पुनवयसन कृ ती र्ोजना

र्ाांच्र्ा दरम्र्ान असणारी प्रवास मार्णी 5820 करोड 582 पॅसेंजर ककलोमीटर (PKM) असेल असा अांदाज
आहे – म्हणजेच सन 2010च्र्ा तुलनेमध्र्े ती साडे चार पट अणधक असेल. सध्र्ा उपलब्ध असलेलर्ा दळणवळण
साधनाांद्वारे ही वाढीव मार्णी पूणय करणे ककां वा प्रवासाचा वेळ कमी करणे शक्र् नसलर्ामुळे आर्थयक व
उत्पादकतेत तोटा व वार्ु प्रदूषणामुळे पर्ायवरणाचा ऱ्हास होण्र्ाची शक्र्ता णनमायण होते..

ES.3

प्रकलपाचे फार्दे
प्रकलपाचे मुख्र् फार्दे पुढीलप्रमाणे कदसून र्ेतात:
●

मुांबई ते अहमदाबाद र्ा प्रवासासाठी लार्णारा कालावधी 6.5 तासाांऐवजी 2.5 तासाांवर र्ेईल.

●

प्रत्र्ेक ट्रेनची सुमारे 1000 प्रवासी अणधक वाहून नेण्र्ाची िमता1000णनधायररत कॉररडॉर असलर्ामुळे
अत्र्ांत वेर्ाने सवय कार्ायचे सांचलन
र्ा कॉररडॉरमध्र्े तुलनेने कमी णवकणसत भार् जसे पालघर आणण वलसाड र्ाांना मुांबई व अहमदाबाद
र्ासारखे महानर्रे व वापी आणण भरूच र्ासारख्र्ा औद्योणर्क शहराांशी जोडलर्ामुळे णवकासाची वाढीव

●

शक्र्ता.
●

र्ा कॉररडॉरमध्र्े नवीन उत्पादन णनर्मयतीची रठकाणी व वसाहतींच्र्ा णवकासाची शक्र्ता.

●

बाांधकाम उद्योर्, रे लवेचा ताांणत्रक णवकास व दीघयकालीन पार्ाभूत सुणवधाांचा णवकास र्ा साऱ्र्ाांना चालना
णमळे ल.

●

तात्पुरत्र्ा आणण कार्मस्वरूपी रोजर्ाराची णनर्मयती. बाांधकामाच्र्ा टप्प्र्ात सुमारे 20,000 लोकाांना
रोजर्ार णमळे ल. सांचालन आणण देखभाली कररता

सुमारे 4,000 लोकाांना रोजर्ार णमळे ल आणण

अप्रत्र्िरीत्र्ा सुमारे 16,000 रोजर्ार तर्ार होण्र्ाची अपेिा आहे.
●

मुांबई आणण अहमदाबाद दरम्र्ान रे लवे, रस्ते व वार्ू मार्ायने होणाऱ्र्ा पारां पररक वाहतुकीच्र्ा साधनाांमध्र्े
होणारी कोंडी कमी करण्र्ास मदत णमळे ल.

●

अणधक कार्यिम दळणवळणाच्र्ा पर्ायर्ामुळे हररतर्ृह वार्ूांमळ
ु े होणारे प्रदूषण कमी होईल.

●

अत्र्ांत प्रर्त उत्पादन आणण सॉफ्टवेअर पररसांस्थेचा णवकास. जपान एक्स्टनयल ट्रेड ऑर्यनार्झेशन (JETRO)
भारत सरकारला ‘मेक इन इां णडर्ा’ र्ोजनेअांतर्यत स्थाणनक णनर्मयतीसाठी सांभाव्य रठकाणे शोधण्र्ास सहाय्र्
करे ल.

ES.4

कार्यकारी एजन्सी
र्ा प्रकलपाकररता भारत सरकारने एक स्पेशल पपयज वेणहकल (SPV) नॅशनल हाई स्पीड रे ल कॉपोरे शन णलणमटेड
(NHSRCL) ची णनर्मयती के ली आहे. ही कार्यकारी एजन्सी भारत सरकार व सहभार्ी राज्र्ाांचा सांर्ुक्त उपक्रम
असून MAHSR प्रकलपाचे णनर्ोजन ते कार्ायन्वर्न, बाांधकाम, सांचालन आणण देखभाल र्ा सवय टप्प्र्ाांसाठी
जबाबदार असेल. सदर MAHSR प्रकलप (रे लवे मांत्रालर् कें द्र सरकार र्ाांच्र्ा कद. 15 फे ब्रुवारी 2018 रोजीच्र्ा
पत्रानुसार) ‘णबर्र-सरकारी रे लवे’ र्ा प्रकारात मोडत असून त्र्ाची व्याप्ती रे लवे कार्दा, 1989 च्र्ा णवभार्
2(25) आणण रे लवे कार्दा, 1989च्र्ा अांतर्यत असणाऱ्र्ा णवभार् 2(32) नुसार व्यवस्थापकीर् सांचालक

NHSRCL र्ाांच्र्ा अखत्र्ारीतील ‘रेलवे प्रशासन’ र्ाअांतर्यत आहे.
ES.5

प्रकलपाची जार्ा
सुमारे 508.17 कक.मी. लाांबीच्र्ा MAHSR सांरेखनाची (अलाइनमेंटची) सुरुवात मुब
ां ईतील वाांद्रे-कु लाय
सांकुलापासून होते आणण पुढे महाराष्ट्राच्र्ा ठाणे व पालघर र्ा णजल्ाांमधून ती र्ुजरातच्र्ा वलसाड णजल्ात

प्रवेश करते. हे सांरेखन दादरा नर्र हवेली कें द्रशाणसत प्रदेशातून सुमारे 4.302 कक.मी. पुढे जाऊन पुन्हा
र्ुजरातमधलर्ा नवसारी, सुरत, भरूच, बडोदा, आणांद, खेडा आणण अहमदाबाद णजल्ाांमधून जात साबरमती
र्ेथे त्र्ाचे समापन होते. हा णनर्ोणजत मार्य उत्तरकडे 19003’58.52’’ अिाांश तर पूवेकडे 72005’47.48’’
रे खाांश, आणण उत्तरे कडे 23005’39.78’’ अिाांश तर पूवेकडे 72034’33.48’’ रे खाांशादरम्र्ान र्ेतो.
हे प्रस्ताणवत सांरेखन (अलाइनमेंट) उां च पूल, पूल आणण भुर्ारी मार्य र्ाांमधून पुढे सरकणार आहे. र्ामध्र्े

26.203 कक.मी. लाांबीचे 8 बोर्दे असतील आणण ठाणे खाडीच्र्ा खालून जाणारा बोर्दा सवायणधक लाांब म्हणजे
20.375 कक.मी. एवढा असेल. र्ात एकू ण 6.421 कक.मी. लाांबीचे 23 पूल असतील. उवयररत 476.3 कक.मी.
सांरेखन हे उां च पुलावर असणार आहे. दशयनपत्र इ एस.1मध्र्े MAHSR प्रकलपाची जार्ा आणण व्याप्ती दशयवलेली
आहे. तक्ता ES.1मध्र्े कदलर्ाप्रमाणे बारा स्थानके प्रस्ताणवत आहेत.
तक्ता : इ.एस. 1: MAHSR मार्ायवरील प्रस्ताणवत स्थानक
स्थानक

भौर्ोणलक स्थानाांक

1

बीके सी, मुांबई

19° 04'02.84"N, 72°51'54.10"E

2

ठाणे

3

णवरार

4

बोईसर

5

वापी

6

णबणलमोरा

7

सुरत

8

भरूच

9

बडोदा

10

आणांद

11

अहमदाबाद

12

साबरमती

19°11'43.87"N, 73°3'36.37"E
19°26'11.52"N, 72°50'18.43"E
19°47'11.67"N, 72°46'32.10"E
20°20'03.45"N, 72°56'55.84"E
20°45'57.63"N, 73°0 0'25.74"E
21°10'31.81"N, 72°56'09.39"E
21°41'43.50"N, 72°57'6.43"E
22°18'39.61"N, 73°10'47.31"E
22°38'52.21"N, 72°53'26.40"E
22°01'37.22"N, 72°36'08.85"E
23° 04'29.12"N, 72°35'16.10"E

अनु. क्र.

स्रोत : अभ्र्ास र्ट

दशयनपत्र इ.एस.1 : MAHSR प्रकलपाचा सूची नकाशा

स्रोत : अभ्र्ास र्ट

ES.6

पर्ायवरण पररणाम अभ्र्ासाच्र्ा अहवालाची तर्ारी
एकणत्रत व्यावहाररकतेच्र्ा ईआर्ए अभ्र्ासाचे अवलोकन करणे, प्रस्ताणवत MAHSR प्रकलप आणण आनुषांणर्क
सुणवधा (बाांधकामासाठीची आवारे , रे लवे स्थानके आणण देखभालीसाठीची आर्ार
पर्ायवरणावर होणार्र्ा सांभाव्य प्रभावाांची तपासणी

(डेपो) इ.) र्ाांच्र्ामुळे

आणण पर्ायवरण णनर्ोजन व देखभाल र्ोजनाांद्वारे

उपशमनाचे उपार् प्रस्ताणवत करणे र्ा उद्देशाांसाठी मेससय जीपीएस टेक्नॉलॉजीज प्रार्हहेट णलणमटेड, नवी कदलली
र्ाांच्र्ाबरोबरच अमलतास एन्हहार्रो इां डणस्ट्रर्ल कन्सलन्टांटस एलएलपी (NABET प्रमाणपत्र क्र.

NABET/EIA/1518/IA 0017) र्ाांची णनर्ुक्ती करण्र्ात आली आहे.

ES.7

MAHSR प्रकलपाकररता णवत्तपुरवठ्याचे वर्ीकरण आणण आवर्शर्कता

MAHSR प्रकलपाचा णवकास जपान इां टरनॅशनल कोऑपरे रटहह एजन्सी (JICA) र्ाांच्र्ाकडू न अणधकृ तरीत्र्ा
णमळणाऱ्र्ा णवकास कजायद्वारे करण्र्ात र्ेईल. ज्र्ा प्रकलपाांना JICA साहाय्र् करते, त्र्ाांमध्र्े पर्ायर्वरण आणण
सामाणजक बाबींचा र्ोग्र् तो णवचार करण्र्ास प्रोत्साहन देण्र्ासाठी JICAने एणप्रल 2010 मध्र्े पर्ायर्वरण व
सामाणजक मार्यदशयक तत्वे तर्ार के ले आहेत.
एणप्रल 2010 मध्र्े तर्ार के लेलर्ा JICAच्र्ा पर्ायर्वरण आणण सामाणजक (E&S) मार्यदशयक तत्त्वाांनुसार

MAHSR प्रकलपाला A2 मानाांकन देण्र्ात आले आहे.
प्रकलपाशी सांबांणधत असलर्ानुसार JICAच्र्ा पर्ायवरण व सामाणजक मार्यदशयक तत्वाांसोबत , आांतरराष्ट्रीर्
पातळीवर पाळलर्ा जाणाऱ्र्ा पुढील र्ोष्टींची पूतयता करण्र्ात आली आहे.

ES.8



इां टरनॅशनल फार्नान्स कॉपोरे शन (आर्एफसी) र्ाांचे परफॉमयन्स स्टँडडय, 2012;



इएचएस सेक्टर र्ाइडलाइन्स ऑफ आर्एफसी, 2007 (रे लवेसाठी);



जनरल इएचएस र्ाइडलाइन्स ऑफ आर्एफसी, 2007;



वलडय बँक एन्हहार्नयमेंटल अँड सोशल सेफर्ाडय पॉणलसीझ (R2012-0130; IDA2012-0161)

पर्ायवरण णनर्माांची आवर्शर्कता

MAHSR प्रकलपाला EIA अणधसूचना 2006 च्र्ा नुसार पूवय पर्ायवरण मांजुरी (EC)ची आवर्शर्कता नाही, कारण
अणधसूचनेच्र्ा अनुसूची 1 मध्र्े रे लवे िेत्र समाणवष्ट नाही.
मात्र वनिेत्र भूसांपादन, खारफु टीची जार्ा व जांर्ली र्शवापदाांसाठी आरणित िेत्र, णवणवध रठकाणी करावी
लार्णारी वृितोड, सार्र ककनारा णनर्मन िेत्रा सांबांणधत णनर्मावली अशा महत्त्वाच्र्ा बाबी सदरहू सांरेखन
ज्र्ा-ज्र्ा रठकाणाहून जाणार आहे त्र्ा-त्र्ा रठकाणी सांबांणधत मांजुरी घेणे आवर्शर्क आहे.
र्ा प्रकलपाचे बाांधकाम व त्र्ाच्र्ा कार्ायन्वर्नाच्र्ा णवणवध टप्प्र्ाांमध्र्े लार्ू असलेले वेर्वेर्ळे कें द्रीर्, राज्र्
आणण ग्रामपांचार्त पातळीवरचे णनर्म व अन्र् आवर्शर्कता बाबतचे सवय णनर्मावली र्ा प्रकलपास लार्ू
असतील.
र्ा सवय णनर्ामक आवर्शर्कता S-EIA अहवालात सांबोणधत के लर्ा आहेत आणण EMP तसेच प्रकलप णनणवदा
अहवाल दस्तऐवजामध्र्े अनुपालनाच्र्ा जबाबदारीसह समाणवष्ट करण्र्ात आले आहेत.

ES.9

S-EIA अभ्र्ासाचा उद्देश
S-EIA अभ्र्ास F/s टप्प्र्ामधील EIA अभ्र्ासाला पूरक असून, प्रस्ताणवत सांरेखनात करण्र्ात आलेलर्ा
सुधारणा, णवस्तृत अणभकलप टप्प्र्ामधील (णडझाईनमधील) नवी वैणशष्ये, त्र्ाचप्रमाणे पर्ायवरणणवषर्क नवे
णनर्म आणण राष्ट्रीर् मार्यदशयक सूचनाांचे र्ाांचे पालन र्ा सवय बाबींचा समावेश करून घेण्र्ासाठी हा S-EIA
अभ्र्ास तर्ार के लेला आहे. JICAच्र्ा पर्ायवरणणवषर्क आणण सामाणजक णवचार करण्र्ाबाबतच्र्ा मार्यदशयक
सूचना एणप्रल 2010 नुसार देखील A मानाांकन प्राप्त प्रकलपाांसाठी EIA अभ्र्ास करणे आवर्शर्क आहे.

2

Proposed projects are classified as Category A, if they are likely to have significant adverse impacts on the
environment and society. Projects with complicated or unprecedented impacts that are difficult to assess, or
projects with a wide range of impacts or irreversible impacts, are also classified as Category A.

F/s टप्प्र्ादरम्र्ान JICAच्र्ा मार्यदशयक सूचनाांनुसार प्रकलपाच्र्ा प्राथणमक प्रभावाचे मूलर्मापन करण्र्ाकरता
पूवयर्रज (prerequisite) म्हणून EIA अभ्र्ास करण्र्ात आला होता. प्रस्तुत EIA अभ्र्ासाचे णनष्कषय हे पूरक
(supplementary) EIA, म्हणजेच S-EIA असून हे णनष्कषय म्हणजे JICAने MAHSR प्रकलपाचे मूलर्मापन
करून त्र्ाला अांणतम मान्र्ता देण्र्ासाठीचा पार्ाभूत अहवाल आहे.
ES.10 S-EIA अभ्र्ासाची व्याप्ती

EIA अभ्र्ास पर्ायवरण, वनिेत्र व पर्ायवरण बदल मांत्रालर्ाच्र्ा (MoEFCC) कदशाणनदेश, 2010 च्र्ा JICA,
महाराष्ट्र आणण र्ुजरात राज्र् व कें द्रशाणसत प्रदेश दादरा आणण नर्र-हवेली र्ाांचे णवणवध णनर्म आणण JICC द्वारे
(णवस्तृत णडझाइनसाठी MAHSR प्रकलपासाठी पर्ायवरण सललामसलत सेवाांसाठी RFP दस्तऐवज) जारी के लेले
णवणवध सांदभय व अटींनुसार करण्र्ात आला आहे.
ES.11

प्रकलपाची रूपरे खा
प्रस्ताणवत MAHSR चे सांरेखन बीके सी, मुांबई, महाराष्ट्र र्ेथून सुरू होऊन साबरमती, र्ुजरात र्ेथे समापन
पावते. MAHSR सांरेखनाची एकू ण लाांबी 508.17 ककलोमीटर एवढी असून त्र्ात बोर्दे, उां च पूल आणण
तटबांदीचा समावेश आहे. र्ा प्रकलपाची काही ठळक वैणशष्ये तक्ता क्रमाांक ES2 मध्र्े दशयवण्र्ात आली आहेत
तक्ता ES2: MAHSR प्रकलपाची ठळक वैणशष्ये
प्रकलपाचा णहस्सा वणयन
मार्ायची रुां दी 12.5 णमटर ते 17.5 णमटर
बोर्दे एकू ण 26.203 ककलोमीटर लाांबीचे 8 बोर्दे, ज्र्ाांची णनर्मयती NATM
आणण TBM तांत्रज्ञानाद्वारे के ली जाईल.
सवायत मोठा बोर्दा 20.375 ककलोमीटर लाांबीचा असेल व तो ठाणे खाडी
खालून (30 मीटर खालून) जाईल.
नद्याांवरील मार्य सदर मार्य 23 रठकाणी मोठ्या नद्या, उपनद्या व नालर्ाांवरून जाईल
राष्ट्रीर् व राज्र् महामार्य वरून सदर रे लवे मार्य द्रुतर्ती मार्य, राष्ट्रीर् महामार्य, राज्र् महामार्य
णजल्ातले इतर रस्ते, ग्रामीण रस्ते इत्र्ादींवर 21 रठकाणाहून जाईल
देखभाल आर्ार सांपूणय कॉररडॉर मध्र्े 8 रठकाणी देखभाल आर्ार प्रस्ताणवत आहेत
डब्र्ाांचे आर्ार ठाणे आणण साबरमती र्ेथे अशा दोन रठकाणी डब्र्ाांचे आर्ार प्रस्ताणवत
आहे
बाांधकाम र्ाडय सांपूणय सांरेखनात दर 25 ककलोमीटर टप्प्र्ात एक असे बाांधकाम र्ाडय
प्रस्ताणवत आहे
उां च पूल (वार्ा डक्ट) उां च पूलाांची एकू ण लाांबी सुमारे 474.834 ककलोमीटर एवढी आहे.
जणमनीपासून र्ा मुलाांची उां ची सुमारे 10 ते 12 मीटर व दोन्ही मार्र्यका
णमळू न रुां दी 12.5 मीटर एवढी आहे

ताांणत्रक वैणशष्य
रे लवेचे डबे हार्ाबुसा सेवेवर E5 णसरीज शशांकाांसेन, माचय 2011
णनमायता णहताची, कावासाकी हेवी इां डस्ट्री
िमता 731 (658 स्टॅंडडय, 55 ग्रीन, 18 ग्रान क्लास)
सांचालक जे आर ईस्ट
तपशील
प्रकलपाचा णहस्सा वणयन
रे लवे डब्र्ाांची घटना अलुमीनीर्म णमश्रधातू
रे लवेची लाांबी 253 मीटर (830 फु ट)
डब्र्ाांची लाांबी 26,500 णमणलमीटर (86 फु ट 11 इां च) (शेवटचे डबे)

25,000 णमणलमीटर (82 फु ट 0 इां च) (मधले डबे)
रुां दी 3,350 णमणलमीटर (11 फु ट 0 इां च)
उां ची 3,650 णमणलमीटर (12 फु ट 0 इां च)
दरवाजे E514: प्रत्र्ेक बाजूस एक र्ाव्यणतररक्त प्रत्र्ेक बाजूस छोटेखानी र्ाडी
कररता एक दरवाजा

ES515: प्रत्र्ेक बाजूस एक
ES523: प्रत्र्ेक बाजूस दोन र्ाव्यणतररक्त प्रत्र्ेक बाजूस छोटेखानी र्ाडी
कररता एक दरवाजा
आजूबाजूच्र्ा दोन डब्ब्र्ाांमधे : प्रत्र्ेक बाजूस दोन.
कमाल र्ती ताशी 320 ककलोमीटर (ताशी 200 मैल)
कषयण प्रणाली MT207 AC traction motors (300 kW)
शक्ती उत्पादन 9,600 kW (12,870 HP
प्रवेर् 1.71 km/(h•s) (0.48 m/s/s)
णवद्युत प्रणाली 25 kV AC, 50 Hz overhead catenary
करां ट सांकलन पद्धती पेंटोग्राफ
डबे DT209 (motored), TR7008 (trailer)

ब्रेककां र् प्रणाली पुनरुत्पादक (ररजनरे रटहह)
सुरिा प्रणाली DS-ATC
रे लवे मार्र्यकेची रुां दी 1435 णमणलमीटर (4 फु ट 8 ½ इां च)

स्रोत : अभ्र्ास र्ट
ES.12 प्रकलपाच्र्ा पर्ायर्ाांचे णवर्शलेषण
जेहहा सदर प्रकलप व्यवहार्यता, र्ोजना आणण आराखडा तर्ार करण्र्ाच्र्ा पातळीवर होता तेहहा अणभर्ांत,े
पर्ायवरण व समाजतज्ज्ञ र्ाांनी र्ा प्रकलपाचे पर्ायवरणावर आणण समाजावर होणारे दुष्पररणाम टाळण्र्ासाठी
वा त्र्ाांची तीव्रता कमी करण्र्ासाठी णवणवध प्रकलप-पर्ायर्ाांचे णवर्शलेषण के ले. छे दिेत्र (cross sections),
बाांधकामाच्र्ा पद्धती, बाांधकामाचे साणहत्र् आणण सांरेखन र्ा बाबींची णनणर्शचती करताना र्ा णवर्शलेषणाचा
सुर्ोग्र् पररणाम झालेला कदसून र्ेतो.
र्ामधून णनवडलेले मुख्र् पर्ायर्ाांमध्र्े खालील र्ोष्टी समाणवष्ट आहेत 

मार्ायची सवोत्तम व सुर्ोग्र् आखणी करणेआणण वने, खारफु टी, अभर्ारण्र्े, रुग्णालर्े, शाळा, दाट
लोकवस्तीची रठकाणे अशा पर्ायवरणदृष्या आणण सामाणजकदृष्या सांवेदनशील िेत्राांवर र्ा प्रकलपाचा
होणारा पररणाम टाळण्र्ासाठी ककां वा त्र्ाची तीव्रता कमी करण्र्ासाठी देखभाल आर्ार, कषयण
उपकें द्र, णडस्ट्रीब्र्ूशन उपकें द्र, सेक्शशनांर् पोस्ट, सब-सेक्शशनांर् पोस्ट, ऑटो ट्राांसफामयर पोस्ट, HSR
स्टेशन, स्लीप-वे, णवद्युत उपकें द्र व र्ेण्र्ा जाण्र्ाचा मार्य इत्र्ादींची जार्ा णनणर्शचत करणे.



सुरुवातीला ठरलर्ाप्रमाणे भराव घालण्र्ाऐवजी उां च पूल बाांधण्र्ाचा णनणयर् घेण्र्ात आला. त्र्ामुळे
वणहवाटीचा हक्क आणण त्र्ा अनुषांर्ाने भूसांपादनासाठी लार्णार्र्ा लार्णाऱ्र्ा जणमनीची आवर्शर्कता
कमी करण्र्ात आली..



उां च पुलामुळे सांपण
ू य मार्य समपातळीवर र्ेतो. . असे के लर्ाने प्रत्र्ि जणमनीवर मोठ्या प्रमाणात
भौणतक बदल करण्र्ाची र्रज भासत नाही आणण त्र्ामुळे स्थाणनक लोकाांना त्र्ाचप्रमाणे र्ुराढोराांना
व वनातील जनावराांना मोकळे पणाने हालचाली करता र्ेतात.



जपानच्र्ा ज्र्ा शशांकाांसेन तांत्रज्ञानाची णनवड करण्र्ात आली आहे, ते तांत्रज्ञान एचएसआर मधील
सवोत्तम तांत्रज्ञानाांपैकी एक आहे. र्ामुळे ध्वनी प्रदूषणावर णनर्ांत्रण ठे वता र्ेईल पण त्र्ाच सोबत
ऊजेची देखील बचत होईल. (जीएचजी उलसजयनाचे प्रमाण कमी करणे शक्र् होईल.)

ES.13 प्रकलप िेत्रातील वातावरणाचे वणयन
प्रकलप िेत्रातील वातावरणाची सद्य पररणस्थतीपुढीलप्रमाणे आहे - ((S-EIA च्र्ा अभ्र्ासाकररता मध्र्रे षच्े र्ा
दोन्ही बाजूांना साधारण 250 मीटरपर्ांत पररणाम होईल असे र्ृहीत धरले होते.)
तक्ता इ.एस. 3: एस-इआर्ए अहवालाचे णनष्कषय
पर्ायवरणीर् र्ुणधमय

S-EIA अहवालाचे णनष्कषय

पर्ायवरणीर् र्ुणधमय
भौणतक वातावरण
प्रकलपाचे रठकाण

S-EIA अहवालाचे णनष्कषय
भौर्ोणलक स्थान - हा णनर्ोणजत मार्य उत्तरे कडे 19003’58.52’’ अिाांश तर पूवेकडे

72005’47.48’’ रे खाांश, आणण उत्तरे कडे 23005’39.78’’ अिाांश तर पूवेकडे
72034’33.48’’ रे खाांश ्ा दरम्र्ान र्ेतो.
समुद्रसपाटीपासून सरासरी उां ची 0 ते 168 मीटरच्र्ा दरम्र्ान
MAHSR प्रकलपाची एकू ण लाांबी 508.17 कक.मी.
र्ुजरात व महाराष्ट्र राज्र् आणण दादरा व नर्र हवेली र्ा कें द्रशाणसत प्रदेशातून हा मार्य
जातो.

MAHSRची सुरुवात मुांबई उपनर्रातील णमठी नदीजवळील (0.00 कक.मी.) बीके सी इथून
होते होतो आणण पुढे ती ठाणे, पालघर, वलसाड, खेडा, नवसारी, सुरत, भरूच, बडोदा आणण
अहमदाबाद र्ा णजल्ाांमधून जाते. (508.17 कक.मी.)
भूवैणशष्ये व भूप्रदेश

अभ्र्ास िेत्राची भौर्ोणलक पररणस्थती दोन भार्ाांमध्र्े णवभार्ली जाऊ शकते. मुांबईकडचा
भार् उां चसखल आणण ककनारपट्टीचा असून र्ुजरातकडचा भार् मोठ्या प्रमाणात समतल
असून अत्र्ांत कमी प्रमाणात उां चसखल आहे. बहुताांश सांरेखन हे समतल भूप्रदेशातून ककां वा
ककनार्र्ालर्तच्र्ा समतल प्रदेशातून ककां वा घाटातून पुढे जाते.

णनचऱ्र्ाची व्यवस्था

भौर्ोणलकदृष्या मुांबई हे कोकणाच्र्ा मुख्र् भूमीपासून अलर् झालेले बेट आहे. अरुां द ठाणे
खाडी आणण काहीसा रुां द खाडी बांदर र्ाने ते णवलर् झाले आहे. सध्र्ा र्ामध्र्े मुांबईच्र्ा मूळ
बेटाांच्र्ा र्टाांचा समावेश असून आग्नेर् बाजूला पूवीच्र्ा तुभे बेटातील सालसेटीची बेटे त्र्ाला
जोडलेली आहेत.
तापी, नमयदा आणण माही र्ा नद्याांचा अपवाद वर्ळता बाकी सवय नद्या पूवेकडच्र्ा डोंर्राळ
प्रदेशात उर्म पावतात. र्ा सवय नद्या मोठ्या प्रमाणावर वळणे घेत पणिमेच्र्ा कदशेने
जलोढीर् पठारातून वाहतात.

र्ा नद्याांच्र्ा प्रवाहाची कदशा भूर्भायतील भुणववतयनी

कक्रर्ाांमुळे घडामोडींमुळे णनणित के ली जाते. उदा. नमयदा आणण तापी र्ाांसारख्र्ा नद्या शवांध्र्
आणण सातपुडा पवयत राांर्ामधून णवदीणय भूमीवरून पणिम कदशेने वाहतात. र्ा सांरेखनाला
अनेक छोटे आणण मध्र्म आकाराचे ओढेदेखील छे द करतात.
माती

प्रकलपातील प्रदेशामध्र्े साधारणतः चार प्रकारची माती कदसून र्ेते. त्र्ामध्र्े उत्तम णनचरा
होणार्र्ा मातीपासून अणतशर् कमी णनचरा होणारी माती, आम्लधमीर् ते ककां णचत
अलकधमीर् तसेच सामान्र् पोताची ते उत्तम पोताची माती कदसून र्ेत.े र्डद काळी माती,
समुद्रालर्तची र्ाळाची माती, मध्र्म काळी माती आणण राखाडी-तपककरी माती हे प्रकार
प्रामुख्र्ाने कदसून र्ेतात. नदीपात्राच्र्ा बाजूने शेतीसाठी वापरात आणली जाणारी र्ाळाची
माती आढळते. नदीच्र्ा पात्रात वालुकामर् मातीदेखील आढळते. प्रकलप िेत्रात र्ेणारा
समुद्रककनाऱ्र्ानजीकचा सपाट भार् र्ाळाच्र्ा मातीचा बनलेला असून त्र्ाच्र्ा पृष्ठभार्ावर
काळी माती आढळते.

भूशास्त्र आणण
भूकांपशास्त्र

भूशास्त्रानुसार MAHSR सांरेखनाला दोन भार्ाांमध्र्े णवभार्ता र्ेईल - महाराष्ट्रातील
खडकीर् र्ाळाचे दर्ड (Paleogene), शवांध्र्ाची णनर्मयती आणण र्ुजरातमधील र्ाळाचा
सपाट प्रदेश. भारताच्र्ा भूकांपप्रवण िेत्र नकाशा 2002च्र्ा णनरीिणाअांती सांपूणय सांरेखन हे

पर्ायवरणीर् र्ुणधमय

S-EIA अहवालाचे णनष्कषय
आर्एस 1893:2002 र्ानुसार तीव्रतेच्र्ा तृतीर् पिात र्ेते. हा तृतीर् पि म्हणजे मध्र्म
धोका असलेला भार् होर्.

भूप्रदेश

महाराष्ट्राचा भूप्रदेश हा अनेक टेकाडाांनी र्ुक्त असा उां चसखल प्रदेश असून तो अनेक प्रकारच्र्ा
वनस्पती, वने आणण ककनारपट्टीचा सपाट प्रदेशाांनी र्ुक्त असा आहे; तर र्ुजरातमधला
बहुताांश भूप्रदेश हा शेतजणमनीचा असून तो तुरळक प्रमाणात उां चसखल आहे.

जणमनीचा वापर

जणमनीच्र्ा वापराची एकां दरीत णवभार्णी बघता असे कदसते की; 76.94% शेतजमीन आहे,

15.71% जणमनीवर बाांधकाम झालेले आहे. ,
जणमनीचा उतार

हवामान

ज्र्ा शहराांमध्र्े स्थानके प्रस्ताणवत आहेत अशा रठकाणी भूर्भीर् जलस्रोताांचा वापर देखील
अत्र्ांत कमी प्रमाणात झालेला आहे. के लेलर्ा बोररां र् सवेिणाांच्र्ा आधारे असे आढळू न र्ेते
की भूर्भीर् पाण्र्ाची पातळी आठ मीटर पेिा खाली आहे आणण पृष्ठभार्ाखाली व
आजूबाजूला अर्दी कमी प्रमाणात पाण्र्ाचा अांश आढळू न र्ेतो.8
कोप्पनच्र्ा वर्ीकरणानुसार र्ुजरात आणण दादरा व नर्र हवेली इथली हवा अधयशुष्क आणण
उष्ण असून महाराष्ट्रातील हवा उष्णकरटबांधीर् दमट-कोरडी ककां वा सवाना सारखी आहे.
पुढील भार्ात वातावरणाबाबतच्र्ा मापदांडाांचा णवचार स्वतांत्रपणे के ला र्ेला आहे.
अहवालाच्र्ा प्रकरण 4मधील णवभार् 4.8मध्र्े र्ाचे णवस्तृत णववरण कदलेले आहे.

हवाबदल

प्रकलपाच्र्ा शांभरवषीर् जीवनचक्रादरम्र्ान ककनारपट्टीवरील णनर्ांणत्रत भार्ाांमध्र्े भणवष्र्ात

7 रठकाणी समुद्राची पातळी वाढण्र्ाची शक्र्ता आहे.
पाण्र्ाचा वापर/

बाांधकाम चालू असताना सुमारे 24.8 एमएलडी आणण पररचलन टप्प्र्ामध्र्े सुमारे 4.11

मार्णी

एमएलडी पाण्र्ाचा वापर अपेणित आहे. सांपूणय सांरेखनाच्र्ा टप्प्र्ाांवर णवणवध टप्प्र्ाांवर जसे
रे लवे स्थानक, बाांधकाम कॅ म्प, देखभाल आर्ारे , र्ाडीचे डबे, आर्ारे इत्र्ादी रठकाणी हा
वापर णवभार्ून देण्र्ात र्ेईल.

पाण्र्ाची र्ुणवत्ता

पृष्ठभार्ावरील पाणी
पृष्ठभार्ावरील पाण्र्ाचे (नदी आणण खाडी चे पाणी) पृथक्करण के ले असता असे आढळते की
नार्री िेत्राजवळील रठकाणी पाण्र्ाची र्ुणवत्ता खालावली आहे, मात्र अनेक पाण्र्ाची
र्ुणवत्ता ककमान मर्ायदेपेिा अणधक खालावलेली आहे. (प्रकरण 4 मधील णवभार् 4.13
पहा)
भूजल
अनुलग्नक 4.13 भार् 2 च्र्ा तक्ता 4.13.3 (i) आणण तक्ता 4.13.3 (ii) प्रमाणे असा णनष्कषय
काढता र्ेतो की महाराष्ट्रातील ठाणे णजल्ातलर्ा वसई इथून घेतलेलर्ा पाण्र्ाच्र्ा GW5
नमुन्र्ाांमध्र्े णवरघळलेलर्ा घनपदाथाांचे आणण क्लोराईडचे प्रमाण ककमान मर्ायदेपेिा थोडेसे
अणधक आहे. र्ाव्यणतररक्त, णपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ासाठी असलेलर्ा भारतीर् मानकाप्रमाणे, म्हणजे
IS:10500-2012, इतर सवय मापदांड र्ोग्र् मर्ायदेमध्र्े आहेत. काही अत्र्ावर्शर्क मापदांड
अनुज्ञेर्/अपेणित मर्ायदेपेिा अणधक आहेत.

जलस्रोत

नद्या, नाले आणण खाड्या र्ाांच्र्ाव्यणतररक्त 32 तळी/डबकी आहेत.

हवेची र्ुणवत्ता

सभोवतालच्र्ा हवेची र्ुणवत्ता तपासण्र्ाकररता 12 रठकाणी सवेिण करण्र्ात आले.

12तपासणीअांती असे कदसून आले की, काही शहरी भार्ाांमध्र्े वार्ू प्रदूषण NAAQSच्र्ा
मानकाांपेिा अणधक प्रमाणात आहे, मात्र ग्रामीण भार्ातील हवेचा दजाय र्ोग्र् मर्ायदेमध्र्े
आहे.

पर्ायवरणीर् र्ुणधमय
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PM10 आणण PM2.5: इतर सवय रठकाणाांच्र्ा तुलनेत अहमदाबाद, वलसाड आणण साबरमती
मध्र्े PM10 आणण PM2.5 ची मात्रा NAAQS मानकाांपेिा अणधक प्रमाणात आढळू न आली.
इतर रठकाणी PM10 आणण PM2.5 ची मात्रा जरी कमी असली तरी ती NAAQS ने णनधायररत
के लेलर्ा धोकादार्क पातळीच्र्ा अत्र्ांत जवळ आहे.
SO2 आणण NOX: र्ाांची मात्रा सवय रठकाणी NAAQS मानकाांपेिा कमी प्रमाणात आढळू न
आली.

CO: र्ाचे प्रमाण अनेक रठकाणी जसे बीके सी, सुरत, भरूच, बडोदा आणण आनांद र्ेथे
NAAQS मानकाांपेिा अणधक आढळू न आली. बडोदाइथे हे नमूद करणे आवर्शर्क आहे की हे
सवय रठकाण औद्योणर्क पट्टे / शहरी भार्ात र्णले जातात.
ध्वणन प्रदूषण

31 रठकाणी ध्वनी प्रदूषणाचे मोजमाप करण्र्ात आले. र्ा सवय रठकाणी Leq चे मूलर् 43.4
डीबी(A) ते 80.1 डीबी (A) र्ा दरम्र्ान आढळू न आले. LDay व LNight चे मूलर् अनुक्रमे

44.1 डीबी(A) ते 81.2 डीबी (A) व 32.2 डीबी(A) ते 65.3 डीबी (A) र्ादरम्र्ान होते.
रस्त्र्ावरील वाहन व चालू असलेलर्ा उपकरणाांमुळे Leq चे मूलर् सवायणधक म्हणजे 80.1
डीबी (A) बाांद्रा कु लाय कॉम्प्लेक्स (बीके सी) र्ेथे सवायणधक नोंदणवले र्ेले, तर Leq चे सवायत
कमी मूलर् (43.4 डीबी (A)) खोलवड सुरत र्ेथे झोपडपट्टी असलर्ाकारण नोंदवले र्ेले.
त्र्ाच प्रमाणे LDay चे मूलर् बाांद्रा कु लाय कॉम्प्लेक्स र्ेथे सवायणधक (81.2 डीबी (A)) तर
खोलवड र्ेथे सवायत कमी (44.1 डीबी (A)) नोंदले र्ेले. महाराष्ट्र आणण र्ुजरात र्ामध्र्े
अनेक रठकाणी, णवशेषतः शहरी णवभार्ात, असणारी ध्वणनप्रदूषणाची पातळी कदवस आणण
रात्री अशा दोन्ही वेळी णनधायररत मानकाांपेिा अणधक असलर्ाचे आढळू न आले.
कां पन

जणमनीतून उत्पन्न होणारे कां पन सवय रठकाणी 0 ते 0.230 णमणलमीटर प्रणतसेकांद एवढे
आढळू न आले. कां पन्र्ाांची सवायणधक पातळी अहमदाबाद र्ेथे रे लवे रुळाांच्र्ा बाजूला राजधानी
एक्सप्रेस जात असताना 0.230 णमली मीटर प्रणतसेकांद एवढी नोंदवण्र्ात आली. र्ेथे एक

पर्ायवरणशास्त्र

महत्त्वाची बाब नमूद करणे आवर्शर्क आहे की बडोदरा शहरातील NV108 र्ा सुपरफास्ट
रे लवे र्ाड्याांमुळे रे लवे मार्ाय जवळील घराांच्र्ा पणहलर्ा राांर्ेमध्र्े शभांतींना तडे आढळू न आले.
तेथील स्थाणनक रणहवाशाांनी हे तळे कां पना मुळेच झाले असलर्ाचे कबूल के ले.
वने
* उष्णकरटबांधीर् आद्रय पानर्ळ
* उष्णकरटबांधीर् शुष्क पानर्ळ
* उष्णकरटबांधीर् काटेरी
* समुद्र ककनार्र्ाजवळील आणण दलदलीची
अणत प्रदूणषत रठकाणे

1. वापी
2. अांकलेर्शवर
वनस्पणतसृष्टी
फळबार्ा व्यणतररक्त इथे बऱ्र्ाच प्रकारचे णबर्र फळाांची झाड, झुडपे आणण र्वत आढळू न
आले. सांरेखनाच्र्ा प्रत्र्ि सवेिणादरम्र्ान आजूबाजूच्र्ा भार्ाांमध्र्े अनेक प्रकारच्र्ा
वनस्पती आढळू न आलर्ा. र्ामध्र्े मुख्र्त्वे करून पुढील वनस्पतींचा समावेश आढळला - बेल (अॅग्ले मामेलॉस), आांबा (मँर्ीफे रा इां णडका), अांबाडी (स्पाँणडआस णपन्नाटा), आवळा
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(एम्ब्लीका ऑकफणसनॅणलस), असन (णब्रडेणलर्ा रे टूसा), भोरसाल (णहमेनोणडणक्टऑन
ओबोहहॅटम), चमेल/काांचन (बहुणनआ लावी), धामोडा (अन
ॅ ोणर्सस लॅरटफोणलआ), र्ोर्डा
(रॅ णन्डआ उलीआइनोसा), काजू (अन
ॅ ाकार्डयअम ऑणक्सडेंटल), काकड (र्ारूर्ा णपन्नाट्स),
महूदो (मधूका इां णडका), पार्र (कफकस रम्फी), सारू (कॅ ज्र्ूअॅररना इकिसेरटफाणलआ), टेटू
(आरॅ णग्झलम इां णडकम) आणण वड (कफकस बेंर्ालेणन्सस). प्रकलप िेत्रात सामान्र्तः
आढळणाऱ्र्ा वनस्पतीसृष्टीची र्ादी सांलग्नक 4.15 च्र्ा S-EIA खांड 2 मधील तक्ता 4.15.12
मध्र्े देण्र्ात आली आहे
प्राणणसृष्टी
अभ्र्ास िेत्राांमध्र्े आढळलेले पाळीव प्राणी मुख्र्त्वेकरून स्तनधारी व तक्ता 4.15.13 मध्र्े
कदलेलर्ापैकी आढळू न आले (अनुलग्नक 4.15 मधील S-EIA खांड 2 पहा). नैसर्र्यक वनाांच्र्ा
अभावामुळे (SGNP, TWLS, TCFS ही राष्ट्रोद्याने व अभर्ारण्र्े वर्ळता) वन्र् प्राणी
िणचतच आढळू न आले. प्रकलप िेत्राांमध्र्े सामान्र्तः सापडणार्र्ा वनस्पती व प्राणी सृष्टी
र्ाांची र्ादी स्थाणनक माणहती व राज्र् वन णवभार्ाकडू न णमळाली असून ती तक्ता 4.15.14
(अनुलग्नक 4.15 मधील S-EIA खांड 2 पहा) मध्र्े दशयणवली आहे

सांरणित िेत्रे

MAHSR सांरेखन हे पर्ायवरणदृष्या सांवेदनशील अशा तीन िेत्राांतून (मुख्र् िेत्र वर्ळता)
जाते - सांजर् र्ाांधी राष्ट्रीर् उद्यान (SNGP), तुर्
ां ारे र्शवर वन्र् प्राणी अभर्ारण्र् (TWLS) र्ेथे
उां च पुलावरून व ठाणे खाडी फ्लेशमांर्ो अभर्ारण्र् (TCFS) र्ेथे जणमनीखालून 30 मीटरवर
असलेलर्ा बोर्द्यातून जाते. TCFS र्ेथील सांरेखन सांपूणयतः भूणमर्त असलर्ामुळे
अभर्ारण्र्ामध्र्े कु ठलाही भौणतक बदल घडण्र्ाची शक्र्ता नाही.
18 मे 2018 रोजी सादर के लर्ा र्ेलले र्ा अजायनुसार र्ास NBWL/SBWLच्र्ा स्थार्ी
सणमतीकडू न परवानर्ी मार्ण्र्ात आली आहे.

PAचा अपवाद वर्ळता, प्रस्ताणवत MAHSR सांरेखन पालघर णजल्ातील डहाणू
तालुक्र्ातील पर्ायवरणाच्र्ा दृष्टीने सांवेदनशील भार्ातून जात आहे. त्र्ामुळे बाांधकामाला
सुरुवात करण्र्ाआधी डहाणू तालुका पर्ायवरण सांरिण प्राणधकरणाकडू न (DTEPA)
परवानर्ी घेणे र्रजेचे आहे.
सांवेदनशील स्थाने

सांरणित िेत्राांव्यणतररक्त मांकदरे , मणशदी, ईदर्ाह, चचय, शैिणणक सांस्था, रुग्णालर्े इत्र्ादी
सांवेदनशील स्थानाांमधून MAHSR सांरेखन जात आहे.
सांवेदनशील रठकाणाांची णवस्तृत र्ादी तर्ार के लेली असून ती सांलग्नक 4.17 च्र्ा S-EIA
खांड 2 मधील तक्ता 4.17.1 र्ामध्र्े सादर के लेली आहे.

सीआरझेड स्थाने

महाराष्ट्रातील सहा आणण र्ुजरातमधील एक अशा सात सीआरझेड स्थानाांमधून MAHSR
सांरेखन जात आहे.
1. णमठी नदी - बीके सी, ठाणे, महाराष्ट्र (श्रेणी 3 व 4B)
2. ठाणे खाडी, ठाणे, महाराष्ट्र (श्रेणी 1A व 4B)
3. उलहास नदी - भरोडी र्ाव, ठाणे, महाराष्ट्र (श्रेणी 1A व 4B)
4. उलहास नदी - के वणी, णभवांडी, ठाणे, महाराष्ट्र (श्रेणी 1A व 4B)
5. उलहास नदी- ब्राह्मणर्ाव, ठाणे, महाराष्ट्र (श्रेणी 1A व 4B)
6. वैतरणा नदी - णवरार, पालघर, महाराष्ट्र (श्रेणी 1A व 4B)
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7. नमयदा नदी - भरूच, र्ुजरात (श्रेणी 3 व 4B)

जांर्ले आणण
खारफु टी

महाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा ठाणे किातील ठाणे, डहाणू णवभार् आणण खारफु टी णवभार्, ठाणे र्ेथील

132.2235 हेक्टर (32.3902 हेक्टर खारफु टीच्र्ा िेत्रासह) वनजमीन अणधग्रणहत
करण्र्ाच्र्ा

परवानर्ीसाठीचा

अजय

फे ब्रुवारी

12

2018

रोजी

प्रस्ताव

क्र.

FP/MH/RAIL/31785/2018 र्ा प्रस्तावानुसार सादर करण्र्ात आला आहे.
15 माचय 1973 रोजी जारी के लेलर्ा राजपत्रातील अणधसूचनेनुसार, र्ुजरात राज्र्ामध्र्े
NH/SH/MDR र्ाांच्र्ा बाजूचे वनीकरण RoWशी णनर्डीत आणण कालव्याांशेजारील
सांरणित जांर्ल म्हणून घोणषत करण्र्ात आलेले आहे. र्ाचा णवचार करता, र्ुजरात
राज्र्ातील र्ा भार्ातून जाणाऱ्र्ा MAHSR सांरेखनाच्र्ा RoWसाठी वन खात्र्ाची
परवानर्ी आवर्शर्क आहे. र्ानुसार र्ुजरात राज्र्ातील वनिेत्र अणधग्रणहत करण्र्ासाठी

61034वनखात्र्ाकडे

परवानर्ी

अजय

10

मे

2018

रोजी

प्रस्ताव

क्र.

FP/GJ/RAIL/33381/2018 र्ाद्वारे सादर के ला र्ेला आहे.
सामाणजक-आर्थयक वातावरण
प्रकलप िेत्रात
असणारे णजलहे

मुांबई उपनर्रे , ठाणे, पालघर, णसलवासा (दादरा आणण नर्र हवेली), वलसाड नवसारी,

लोकसांख्र्ा

2011च्र्ा जनर्णनेनुसार बाणधत होणाऱ्र्ा िेत्रातील णजल्ाांची एकू ण लोकसांख्र्ा

सुरत, भरूच, बडोदा, आणांद, खेडा, अहमदाबाद
45,131,455 एवढी होती.

स्त्री-पुरुष र्ुणोत्तर

सुरतचा अपवाद वर्ळता एकां दरीत सर्ळीकडे सकारात्मक स्त्री-पुरुष र्ुणोत्तर कदसून र्ेत.े
2001च्र्ा जनर्णनेनुसार 1,000 पुरुषाांमार्े 810 णस्त्रर्ा एवढे प्रमाण आहे, जे 2001मध्र्े
788 पर्ांत घटले होते. महाराष्ट्रातलर्ा प्रकलप बाणधत िेत्राांमधील स्त्री-पुरुष र्ुणोत्तर 858
असून तेच र्ुजरातमध्र्े 915 एवढे आहे.

व्यवसार्ाांचे स्वरूप

बाणधत होणाऱ्र्ा िेत्राांमधील मुख्र् कामर्ाराांची सांख्र्ा 18,465,302 (एकू ण लोकसांख्र्ेच्र्ा
35.29%) - असून त्र्ाांमध्र्े अनुक्रमे 15,024,665 पुरूष आणण 3,440,637 णस्त्रर्ा आहेत.
मुांबई उपनर्रात मुख्र् कामर्ाराांची सांख्र्ा सवायणधक असून ती 93,515,922 एवढी आहे व
त्र्ा खालोखाल ती ठाणे शहरी भार्ात 3,045,058 एवढी आहे. मुख्र् कामर्ाराांची सवाांत
कमी सांख्र्ा नवसारी इथे असून ती 144,902 एवढी आहे.

णशिण / सािरता

2011च्र्ा जनर्णनेनुसार महाराष्ट्र भार्ात सािरतेचा सवायणधक दर मुांबई उपनर्री भार्ात
आढळला असून तो 90.9% एवढा आहे. र्ाच्र्ा तुलनेत 2001च्र्ा जनर्णनेत हा दर
86.89% एवढा होता. 2011च्र्ा जनर्णनेनुसार र्ुजरात भार्ात सािरतेचा सवायणधक दर
अहमदाबाद व सुरतमध्र्े असून तो 86.65% एवढा होता 86.65% त्र्ा खालोखाल तो
आणांदमध्र्े 85.79% एवढा होता.

वाांणशक/ स्थाणनक

MAHSR सांरेखन अनेक आकदवासी खेड्याांमधून, णवशेषतः महाराष्ट्रातील पालघर णजल्ातून,

लोक

जात आहे. भूमी अणधग्रहणामुळे त्र्ाांची घरर्ुती व शेती जमीन बाणधत होऊ शकते. र्ा
जणमनीचे अणधग्रहण करताना णवशेष लि कदले जावे. वाांणशक समाज व स्थाणनक
लोकाांबाबतची णवस्तृत माणहती प्रकरण 4च्र्ा णवभार् 4.20 मध्र्े कदली आहे.

एचआर्हही / एडस
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राज्र्

प्रौढाांमधील एचआर्हहीचा
प्रादुभायव (राष्ट्रीर् सरासरी
- 0.26%)

कामर्ार कलर्ाण व
आरोग्र्

एचआर्हहीने
बाणधत
असणारे लोक

वार्षयक नवी
एचआर्हही
सांक्रमणे

(PLHIV)

महाराष्ट्र

>0.26%

3.01 लाख

3000-4000

र्ुजरात

0.42%

1.66 लाख

>7500

सांरेखनाच्र्ा बाांधकामच्र्ा टप्प्र्ासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्र्बळ उपर्ोर्ात आणले
जाईल. बाांधकामाचा कालावधी सुमारे चार वषाांचा असणे अपेणित आहे.

सांरेखनाच्र्ा

प्रत्र्ेक25 ककमी अांतरावर कामर्ाराांसाठी बाांधकाम कॅ म्प / णनवासी कॅ म्प तर्ार करण्र्ाची
र्ोजना असणे प्रस्ताणवत आहे. कामर्ार कलर्ाण आणण आरोग्र् सुणवधाांसोबत तातडीच्र्ा
वैद्यकीर् सेवेचाही समावेश करण्र्ाची आवर्शर्कता आहे. अशा मनुष्र्बळाची णनर्णमतपणे
वैद्यकीर् तपासणी करून त्र्ाांच्र्ा मध्र्े आरोग्र्ावर णवपरीत पररणाम होत नाही ना हे पाहणे
र्रजेचे आहे. बाांधकाम कां त्राटदाराांद्वारे

BOCW णनर्माांच्र्ा अधीन राहून र्ा साऱ्र्ा

सुणवधाांची पूतयता के ली जाऊ शकते.
सांरणित ऐणतहाणसक
स्मारके

प्रस्तुत सांरेखनाच्र्ा RoWच्र्ा रे षेत पुरातत्त्वशास्त्रदृष्या ककां वा ऐणतहाणसकदृष्या महत्त्वाची
अशी कोणतीही स्मारके ककां वा कोणत्र्ाही वारसा-वास्तू नाहीत.

ES.14 पर्ायवरणीर् पररणाम आणण उपशमनाचे उपार्
मुांबई-अहमदाबाद अणतजलद रे लवे प्रकलपाच्र्ा णवकासकामात आणण त्र्ाच्र्ा प्रत्र्ि सांचालनात

अनेक

पर्ायवरणीर् दुष्पररणाम (दीघयकालीन ककां वा अलपकालीन तसेच पररवतयनीर् ककां वा अपररवतयनीर्) होण्र्ाची
शक्र्ता आहे. सांरेखनावर पडणारे सांभाव्य दुष्पररणाम आणण त्र्ाांवर करता र्ेण्र्ार्ोग्र् उपार् पुढीलप्रमाणे
आहेत:
प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्

A) दीघयकालीन पररणाम (सांचालन टप्पा)

भूमी

स्वाभाणवक रचना
भूदर्शृ र्

काही

स्वाभाणवक काही नाही.
रचनेमध्र्े कार्मस्वरूपी बदल घडू न र्ेईल.
●

िेत्राांच्र्ा

स्थाणनक

मुांबई ते अहमदाबाद र्ा मार्ायवर
उां च पुलाांचे आणण पाण्र्ाच्र्ा
साठ्याांना छे दन
ू जाणार्र्ा पुलाांचे
बाांधकाम होणार असलर्ामुळे
भूदर्शृ र्ात बदल आढळू न र्ेईल.

● पुलाांकररता अणभकलपाची
(णडझाईनची) तुलना 2017मध्र्े
करण्र्ात आलेली आहे, आणण
त्र्ातील सवायत उपर्ुक्त
(आजूबाजूच्र्ा वातावरणावर
कमीतकमी पररणाम करणारे )
अणभकलप णनवडण्र्ात आलेले
आहेत.
● भूदर्शृ र्ाचे णनर्ोजन प्रभावीपणे
के ले जावे आणण
बाांधकामादरम्र्ान भूदर्शृ र्ाला
दृर्शर्ावर कमीतकमी पररणाम
होईल र्ाची खात्री के ली जावी.
● वनस्पती जीवनावर कमीतकमी
पररणाम होईल र्ाची खात्री
करावी व त्र्ाांना होणारा त्रास
शक्र् णततका कमी करावा.
● जास्तीचे वनीकरण करून
प्रकलपाचा आणण उभ्र्ा
राहणाऱ्र्ा वास्तूांचा प्रभाव कमी
करण्र्ाचा प्रर्त्न करावा, शक्र्
असेल तेथे सद्य भौर्ोणलक
पररणस्थतीच्र्ा र्ुणधमाांनुसार
अणधक वनीकरण के ले जावे.

●

प्रस्ताणवत स्थानकाांच्र्ा
नजीकच्र्ा पररसरात काही

●

सौंदर्य वाढवण्र्ाकरता
प्रत्र्ेक स्थानकावर भूदर्शृ र्
णनर्ोजन के ले जावे

●

त्र्ाबदलर्ात

कार्मस्वरूपी बदल.
पर्ायवरणशास्त्र

●

●

वन

जणमनीचे

अणधग्रहण

(32.3902 हेक्टर खारफु टी धरून

वनीकरण,

138.3269 हेक्टर)

आणण

खारफु टी

जमीन

(24.3981 हेक्टर)

पुन्हा
वृि-लार्वड

खारफु टी

लार्वड के ली जावी.

हटवणे
●

समुद्रककनारा आणण

जांर्ल

प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम
● वनस्पती व इतर झाडाांचा नाश
(सुमारे 60,000 झाडे कापली

बोर्दा

भूशास्त्र
जलशास्त्र

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्
खारफु टीच्र्ा भार्ाांतील
भरतीच्र्ा पाण्र्ाचा
णनचरा करण्र्ासाठी रे लवे
मार्ायखालून पाणवाहू पाट

जातील (र्ात RoW िेत्रातील
सरकारी व खाजर्ी जणमनीचा
बाांधले जावेत.
समावेश आहे)
आणण बोर्दे खणलर्ामुळे सुमारे 3500000 घन भूकांपाची
प्रवणिमता,
मीटर मातीचा उपसा होईल.
मातीची/खडकाांची रचना, आणण
काही रठकाणी हे बोर्दे जणमनीतील जणमनीतील पाण्र्ाचा साठा र्ा
पाण्र्ाच्र्ा साठ्याांना छे दन
ू
जातील. बाबी लिात घेऊन त्र्ानुसार
त्र्ामुळे त्र्ा साठ्याांवर पररणाम होऊ बोर्द्याांचे आरे खन के ले जाईल.
शकतो.

उपसा करण्र्ात आलेलर्ा मातीचे
प्रदूषणासाठी परीिण करून त्र्ा
सांदभायतील णनर्माांनुसार णतची
णवलहेवाट लावली जाईल ककां वा ती
पुन्हा वापरात आणली जाईल.

स्थानके

पर्ायवरणावर
होणाऱ्र्ा
पररणामाांशी
जुळवून घेणे

●

भणवष्र्ात BKC जवळील
ककनारपट्टी भार्ात समुद्राच्र्ा
पातळीत होणाऱ्र्ा वाढीचा
सांरेखनावर आणण स्थानकाच्र्ा

●

रचनेवर होणारा पररणाम.

प्रस्ताणवत स्थानकाचा
वास्तू पररसर णमठी
नदीच्र्ा जवळ असलर्ाने
त्र्ाचे आरे खन पुढील 100
वषाांत समुद्राची पातळी 1
मीटर वाढेल हे णवचारात
घेऊन के ले जावे.

HSRचे

उजेचा वापर आणण

कार्ायन्वर्न

GHG उत्सजयन

●

●

HSR कार्ायन्वर्न आणण
स्थानकाांकररता होणारा णवद्युत
ऊजेचा वापर
र्ासांबांधातली अप्रत्र्ि GHG
उत्सजयन (HSRमुळे रस्त्र्ावरून
जाणाऱ्र्ा खाजर्ी वाहनाच्र्ा
प्रमाणात घट होणार असलर्ाने
GHG प्रदूषणाची तीव्रता मोठ्या
प्रमाणात कमी होईल.)

●

भारतात सध्र्ा वापरत
असलेलर्ा परां परार्त रे लवे
तांत्रज्ञानाच्र्ा तुलनेत
शशांकाांसेनचे HSR तांत्रज्ञान
तुलनेने अणधक कार्यिम
आहे.

●

णवजेचा वापर कमीतकमी
होण्र्ासाठी एनजी स्टार
मानाांकन असलेली
उपकरणे व सामग्री
वापरली जाईल – उदा.
कार्यिम ऊजाय मोटर आणण
पांप, ऊजाय कार्यिम
असणारे णवजेचा कदवे,
ऊजाय कार्यिम असणारी
प्रकाशर्ोजना, कामानुरूप
णवजेची प्रकाशर्ोजना
आणण णवजेच्र्ा दृष्टीने
कार्यिम वातानुकूलन
र्ांत्रणा (HVAC)

प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्

ब) अलपकालीन प्रभाव (बाांधकाम
टप्प्र्ातील)
बाांधकाम िेत्र
स्वच्छ व
समतल करणे

स्थाणनक
र्ुणवत्ता

हवेची 



उत्सर्जयत धूळ
 बाांधकामाचे साणहत्र् आणण र्ांत्राांमुळे
होणारे वार्ू प्रदूषण

(कापणी,

धुळे साठी र्ोग्र् दाबकाांचा
वापर - उदाहरणाथय, पाण्र्ाचे



काढू न टाकणे,
खनन, माती
इकडू न णतकडे
नेणे, ती चोपून

फवारे
वार्ु
प्रदूषणावर
णनर्ांत्रण
ठे वण्र्ासाठी उपकरणाांची आणण
वापरलर्ा जाणाऱ्र्ा वाहनाांची
णनर्णमत
तपासणी
आणण
देखभाल
र्ोग्र्रीत्र्ा
के ली
जाईल.

बसवणे)
पाण्र्ाची र्ुणवत्ता

●

णजथून

झाडे

आहेत,

णतथून

उपटू न

काढली ●
पाणी वाहून ●

जाईल.
●

बाांधकामामुळे
पाण्र्ाच्र्ा
नैसर्र्यक णनचरा पद्धतीत बदल

उताराांवर झाडाांची लार्वड.
नैसर्र्यक णनचरा प्रणालीत घडू न
र्ेणारा बदल टाळण्र्ासाठी
ककां वा कमी करण्र्ासाठी काळजी
घेतली जाईल.

घडू न र्ेऊ शके ल.
मातीची र्ुणवत्ता

ध्वनी व कां पने

स्थाणनक पर्ायवरण

बाांधकाम
साणहत्र् /

हवेची र्ुणवत्ता

पृष्ठभार्ावरील सुपीक जणमनीची ●
पृष्ठभार्ावरील
माती
हानी.
सुरणित ठे वून णतचा पुन्हा वापर
● शेताांमधील कृ षी उत्पादनात
करण्र्ात र्ेईल
तात्पुरते होणारे नुकसान
अवजड
बाांधकाम
उपकरणाांमुळे वापरलर्ा जाणाऱ्र्ा सवय र्ांत्राांमध्र्े
शक्र्तोवर आांतररक ध्वनी णनर्ांत्रण
आवाजाच्र्ा पातळीत वाढ होईल.
● जणमनीखालील बोर्द्यामुळे TCFS र्ांत्रणा असेल
●

िेत्रातील जणमनीवर जाणवणारा कां प
वाढण्र्ाची शक्र्ता आहेबाांधकामात
वापरलर्ा जाणाऱ्र्ा अवजड वाहनाांमुळे
ध्वनीची पातळी वाढेल
● झाडे व खारफु टीची कापणी
के लर्ामुळे स्थाणनक तापमानात
ककां णचत वाढ होऊ शकते
● बाांधकामात वापरण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा
वाहनाांमुळे होणारे वार्ू प्रदूषण

साठवणूक

●

भार्ात ज्र्ा रठकाणी सांरेखन
कृ षी िेत्रातून जाते
बाांधकाम सामग्रीची झालेली
साांडलवांड व र्ळतीमुळे होणारे

र्ासाठी पर्ायर्ी वनीकरण
हाती घेतले जाईल.

●

उडणारी धूळ, णवशेषतः र्ुजरात

र्ांत्रसामग्री
आणण वाहनाांचे
कक्रर्ान्वर्न
आणण ,

●

वापरण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा सवय
वाहनाांकडे वैध प्रदूषण
णनर्ांत्रण (PUC) प्रमाणपत्र
असले पाणहजे .

●

मातीच्र्ा व तात्पुरत्र्ा
वापराच्र्ा रस्त्र्ाांवर
णनर्णमतपणे पाण्र्ाची
फवारणी के ली जाईल

●

साणहत्र्ाची ने-आण ते

उत्सजयन.

प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्
झाकू न करण्र्ात र्ेईल.

पाण्र्ाची र्ुणवत्ता

●

●

पावसाळ्र्ामध्र्े बाांधकाम
साणहत्र् साांडून प्रकलपाजवळच्र्ा
नदीनालर्ात णमसळले जाण्र्ाची
शक्र्ता
साठवलेलर्ा जार्ेतून वाहून
जाणाऱ्र्ा पाण्र्ाबरोबर बाांधकाम
साणहत्र् णमसळले जाण्र्ाची

●

के ला असेल, तेथे छोटे
बांधारे आणण खळी तर्ार
के ली जातील.
●

शक्र्ता.
●

मातीची र्ुणवत्ता

●

बाांधकामा दरम्र्ान बाांधकामाचे
साणहत्र् काँक्रीट अथवा तेल /
इां धन जणमनीवर साांडार्ची
शक्र्ता

साणहत्र्ाचा साठा जेथे

●

साणहत्र् साठवणूक िेत्रात
पाण्र्ाचा णनचरा
होण्र्ाकररता छोटे बांधारे व
नालर्ा बनवलर्ा जातील
साठवणूक िेत्रासाठी एक
सुरणित कुां पण र्ुक्त जार्ा
बनवली जाईल
बाांधकाम साणहत्र् थेट
जणमनीवर साठवले जाऊ
नर्े.

●

सुर्ोग्र् व्यवस्थापन व
णनर्ांणत्रत णवलहेवाटीच्र्ा
प्रकक्रर्ा वापरून बाांधकाम
साणहत्र् साांडणार नाही
र्ाची खात्री के ली जाईल.

सावयजणनक
रस्त्र्ावरील
रहदारी




रहदारीच्र्ा प्रमाणात होणारी
वाढ
रस्त्र्ाांवर होणारी कोंडी

●

दाट लोकवस्ती/ णनवासी
िेत्रे असतील तेथे
बाांधकामासाठीच्र्ा
वाहनाांकरता पर्ायर्ी मार्य
वापरण्र्ाबाबत णवचार
के ला जाईल.

●

बाांधकाम सुरू असताना
वाहतुकीचे णनर्ांत्रण
करण्र्ाकररता सुर्ोग्र्
णचन्ह लावली जातील
आणण वाहतूक माशयल
णनर्ुक्त के ले जातील.

पर्ायवरणातील
बदल

●

बाांधकामाच्र्ा रठकाणाच्र्ा
वाहनाांमधून होणाऱ्र्ा अणतररक्त
प्रदूषणामुळे काबयन
मोनाक्सॉईडच्र्ा पातळीमध्र्े

●

वाढ होण्र्ाची शक्र्ता आहे,

बाांधकामाच्र्ा रठकाणी
वापरण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा सवय
वाहनाांकडे वैध प्रदूषण
णनर्ांत्रण (PUC) प्रमाणपत्र
असले पाणहजे.

ज्र्ामुळे तात्पुरत्र्ा
काळाकररतापर्ायवरणात बदल
होऊ शकतो.
नार्री
बाांधकाम कक्रर्ा

हवेची र्ुणवत्ता

●

बाांधकामात वापरण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा
र्ांत्राांमधून होणारे वार्ू
प्रदूषणकच्च्र्ा रस्त्र्ावरून

●

वापरण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा सवय
वाहनाांकडेवाहनाांकरता वैध
प्रदूषण णनर्ांत्रण (PUC)

प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम
होणाऱ्र्ा वाहतुकीमुळे धुळीचे
उत्सजयन / प्रदूषण
●

पाण्र्ाची र्ुणवत्ता

●

बॅशचांर् (batching), णमशक्सांर्
आणण कॉंकक्रटीकरण र्ा
प्रकक्रर्ाांमुळे उडणाऱ्र्ा धुळीचे
उत्सजयन
बाांधकाम िेत्राचे क्र्ुअररां र् होत
असतानाच्र्ा व बाांधकाम सामग्री
जेथे साठवली आहे तेथन
ू वाहणारे
पाणी

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्
प्रमाणपत्र असले
पाणहजेअसेल अशा रठकाणी
एक बांकदस्त जार्ा ककां वा
तात्पुरत्र्ा स्वरूपात शभांती
उभारण्र्ात र्ेतील.
●

साणहत्र् साठवणूक िेत्रात
पाण्र्ाचा णनचरा
होण्र्ाकररता छोटे बांधारे व
नालर्ा बनवलर्ा जातील.

●

बाांधकाम साणहत्र् थेट
जणमनीवर साठवले जाणार
नाही.

ध्वणनप्रदूषण

●
●

बाांधकाम उपकरणाांमुळे मोठ्या
प्रमाणात होणारे ध्वणनप्रदूषण
बाांधकामाकररता वापरात
र्ेणाऱ्र्ा अवजड वाहनाांमुळे
णनमायण होणारा र्ोंर्ाट

●

णस्थर उपकरणाांभोवती
ध्वणनणनर्ांत्रणासाठी पुरेसे
बांकदस्त आवरण तर्ार
करण्र्ात र्ेईल.

●

सांवेदनशील भार्ात र्ोग्र्
मापदांडाांनुसार ध्वणनरोधक
उभारण्र्ात र्ेतील.

●

सवय उपकरणाांना
आवाजाच्र्ा णनर्ांत्रणासाठी
एक्झॉस्ट मफलर
बसवण्र्ात र्ेतील.

●

उच्च ध्वणनिेत्रात काम
करणाऱ्र्ा कामर्ाराांसाठी
पुरेशी वैर्णक्तक
ध्वणनरोधक सुरिा
उपकरणे (PPE) पुरवण्र्ात
र्ेतील.

कां पन

●

बाांधकाम र्ांत्र सामग्रीमुळे
आजूबाजूच्र्ा िेत्रात कां पनी

●

णनमायण होईल.
●

स्फोटाांमुळे तात्पुरत्र्ा स्वरूपात
जणमनीमध्र्े कां पन णनमायण

टाळले जाईल.
●

होतील.
●

नार्री िेत्रामध्र्े रात्रीच्र्ा
वेळी खोदकाम करणे

अवजड बाांधकाम सामग्री
वापरलर्ामुळे कां पन णनमायण

स्फोटकाांचा वापर के वळ
कदवसाच के ला जाईल व
स्थाणनक नार्ररकाांना
र्ाची पूवयसूचना देण्र्ात
र्ेईल.

होतील.
र्ाांणत्रक व
णवद्युत
प्रणालींची
प्रणतष्ठापना

हवेची र्ुणवत्ता

●

बाांधकाम र्ांत्राांमधील इां धनामुळे

●

वार्ू प्रदूषणहोईल.

णस्थर उपकरणाांभोवती
पुरेशा प्रमाणात कुां पण
उभारण्र्ात र्ेईल.

पाण्र्ाची र्ुणवत्ता

●

बाांधकाम उभारणी िेत्रात

●

साणहत्र् साठवणूक िेत्रात

प्रकलप कृ ती
कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम
वापरलेले ऑईल व पेंट
पाण्र्ाबरोबर वाहून र्ेलर्ामुळे
होणारे प्रदूषण

कां पन

●

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्
पाण्र्ाचा णनचरा
होण्र्ाकररता छोटे बांधारे व
नालर्ा बनवलर्ा जातील.

उभारणीच्र्ा कामादरम्र्ान कां पन

●

अनुभवास र्ेऊ शकतात.
●

अवजड र्ाांणत्रक व णवद्युत सामग्री
चालवलर्ामुळे कां पन र्ेऊ

●

शकतात.

बाहेरून
आलेला
कामर्ारवर्य
आणण
तात्पुरत्र्ा
घराांचे बाांधकम
व बाांधकाम
कॅ म्प आणण
देखभाल
आर्ाराांचे
कार्ायन्वर्न

सामाणजक- आर्थयक

●
●
●

पार्ाभूत सुणवधाांवर भर
सामाणजक सांबांधाांवर भर
बाहेरून मनुष्र्बळ आलर्ामुळे
णनमायण होणारे सामाणजक तणाव

●

नार्री िेत्रामध्र्े रात्रीच्र्ा
वेळी खोदकाम करणे
टाळले जाईल.
स्फोटकाांचा वापर के वळ
कदवसाच के ला जाईल व
स्थाणनक नार्ररकाांना
र्ाची पूवयसूचना देण्र्ात
र्ेईल
बाांधकाम कॅ म्प शक्र्तो
ईएसझेड / णनवासी
स्थानाांपासून 1 ककमी.
खालच्र्ा बजूला वसवले
जातील, जेणेकरून
स्थाणनक लोकाांबरोबर
तणावाचे प्रसांर् ओढवणार
नाहीत व वातावरण
शाांततामर् राहण्र्ास मदत
णमळे ल.

●

अ-कु शल स्वरुपाच्र्ा
कामाांसाठी स्थाणनक
लोकाांना रोजर्ार प्राधान्र्
कदले जाईल.

जणमनीचा वापर

●

कमयचारी कॅ म्पचे बाांधकाम
तात्पुरत्र्ा स्वरूपाचे असेल
व प्रकलपाचे बाांधकाम पूणय
झालर्ावर त्र्ा रठकाणाचे
स्वरूप पूवयवत आणले
जाईल

कमयचारी कॅ म्प व बाांधकामाच्र्ा
रठकाणी णनमायण होणाऱ्र्ा घरर्ुती
साांडपाण्र्ाचा णनचरा दर 25
ककलोमीटरवर अांतरावर करणे

●

प्रचणलत णनर्माांनुसार
कमयचारी वसाहतींमध्र्े
साांडपाणी व मलणनस्सारण

प्रस्ताणवत आहे.

●

●

कमयचारी कॅ म्प णनमायण होणार
असलर्ाने, जार्ा वापर पद्धतीत
तात्पुरत्र्ा स्वरूपाचा बदल
सांभवतो.

पाण्र्ाची र्ुणवत्ता



सुणवधा देण्र्ात र्ेतील.
के वळ प्रकक्रर्ा के लेले
साांडपाणीच सोडण्र्ात
र्ेईल.

कचऱ्र्ाची णनर्मयती
आणण व्यवस्थापन



बाांधकाम कॅ म्प आणण देखभाल
आर्ाराांमधून णनमायण होणारा
घनकचरा व धोकादार्क कचरा



कचऱ्र्ाची णनर्मयती कमीत कमी
हहावी र्ासाठी सवयतोपरी प्रर्त्न
के ले जातील. त्र्ाचप्रमाणे
स्थाणनक सांस्थाांच्र्ा

प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्
मार्यदशयनानुसार कचऱ्र्ाचे
वर्ीकरण करून त्र्ाचा र्ोग्र्
सांस्थाांकडू न णवलहेवाट अथवा
पुनवायपर के ला जाईल.

प्रकलपाच्र्ा बाांधकामात व पाडकामात णनमायण होणाऱ्र्ा
टाकाऊ साणहत्र्ाची (C&D) णनर्मयती, वाहतूक व णवलहेवाट.
हवेची र्ुणवत्ता व
ध्वनी प्रदूषण



वाहतुकीमुळे णनमायण होणारे वार्ू व



बाांधकाम व पाडकाम
कचऱ्र्ाची णवलहेवाट C&D
कचरा व्यवस्थापन कार्दा
2016 च्र्ा तरतुदींप्रमाणे के ली
जाईल



साांडलेला कचरा वाहून जाऊ
नर्े र्ासाठी र्ोग्र् बांधारे
बाांधण्र्ात र्ेतील
वाहतुकीदरम्र्ान कचरा साांडू
नर्े र्ासाठी त्र्ाला वाहनात
झाकू न ठे वण्र्ात र्ेईल
खणण्र्ात आलेली जमीन पुन्हा
पूवयणस्थतीत आणली जाईल

ध्वनी प्रदूषण.



मातीच्र्ा रस्त्र्ावरून वाहतूक
झालर्ामुळे णनमायण होणारी धूळ
बाांधकाम व पाडकामात णनमायण
होणारा कचरा (C&D) वाहून नेताना

पाणी आणण
जणमनीची र्ुणवत्ता

साांडलर्ामुळे व उत्सजयनामुळे होणारे
प्रदूषण
बाांधकाम व पाडकामातून णनमायण झालेला
कचरा साठवणुकीत होणारे अदृर्शर् प्रदूषण
 णनमायण होणारा कचरा वाहतुकीच्र्ा
मार्ायवर साांडून, पसरून ककां वा जमा





होऊन होणारे प्रदूषण
णवलहेवत िेत्रातून वाहून र्ेलर्ा र्ेलल
े ा
कचरा
णवलहेवाट िेत्रातील कचरा
जणमनीमध्र्े मुरुन झालेले प्रदूषण
सामान्र् जणमनीचा पडीक जमीन
म्हणून झालेला बदल
सांपूणय सांरेखनात व बाांधकाम िेत्रामध्र्े

C & D कचऱ्र्ाची

C & D प्रकारचा कचरा खोदकाम,

णनर्मयती

काशस्टांर्, पाइलस, ड काम इत्र्ादी मुळे
णनमायण होईल







बाांधकाम व पाडकाम
कचऱ्र्ाची णवलहेवाट C&D
कचरा व्यवस्थापन कार्दा
2016 च्र्ा तरतुदींप्रमाणे के ली
जाईल

स्रोत: अभ्र्ास र्ट

ES.15 पर्ायवरण व्यवस्थापन र्ोजना
र्ा प्रकलपामुळे पडणाऱ्र्ा दुष्पररणामाांचे उपशमन करण्र्ाकररता पर्ायवरण व्यवस्थापन र्ोजना बनणवण्र्ात
आली आहे. र्ा र्ोजनेअांतर्यत पार पाडार्च्र्ा जबाबदाऱ्र्ा व णनरीिण र्तीणवधींची माणहती ISO 14001
प्रमाणे ठरवून देण्र्ात आली आहे, ज्र्ाचे अणधक ज्र्ा सांबांधीची अणधक माणहती S-EIA अहवालाच्र्ा प्रकरण 6
मध्र्े देण्र्ात आली आहे. ही पर्ायवरण व्यवस्थापन र्ोजना लार्ू करताना र्ेणाऱ्र्ा खचायची माणहती देखील SEIS अहवालाच्र्ा प्रकरण 6 मध्र्े खुलासेवार देण्र्ात आली आहे. र्ा पर्ायवरण व्यवस्थापन र्ोजना
अांदाजपत्रकाची ककां मत सुमारे रुपर्े 1642.509 करोड एवढी आहे.
वर नमूद के लेलर्ा खचाय व्यणतररक्त एकू ण भाांडवली र्ुांतवणुकीचा 0.25% वा णहस्सा कॉपोरे ट पर्ायवरण
जबाबदारीच्र्ा (कॉपोरे ट एन्हहार्नयमेंटल रे स्पोंणसणबणलटी - CER) च्र्ा कदशेने वाटप के ला जाईल, जो

प्रकलपाच्र्ा कॉपोरे ट सोशल ररस्पॉणन्सणबणलटी (CSR) तरतुदींचा एक भार् म्हणून पुढील 10 वषाांकररता णवणवध
कार्यक्रमाांमध्र्े खचय के ला जाईल जसे सामुदाणर्क आरोग्र् सुधारणा, सामुदाणर्क णशिण सुणवधा, समाज कलर्ाण
कार्यक्रम, मूलभूत सुणवधाांचा णवकास, सामाणजक जलसांवधयन र्ोजना, वनीकरण, पाणीपुरवठा व मलणनस्सारण
सुणवधा, सामाणजक कौशलर् णवकास इत्र्ादी
ही पर्ायवरण व्यवस्थापन र्ोजना एक सांस्थात्मक सांरचना देखील सादर करते ज्र्ाद्वारे ही लार्ू करण्र्ासाठी
उपलब्ध प्रमुख खात्र्ाांदरम्र्ान सांभाषणा वाढण्र्ास वाव णमळे ल जसे प्रकलप लार्ू करणाऱ्र्ा एकक (प्रोजेक्ट
इम्पलेमेंटेशन र्ुणनट - PIU) राज्र्स्तरीर् मुख्र् प्रकलप व्यवस्थापक ( स्टेट लेहहल चीफ प्रोजेक्ट मॅनेजर -

CPMs), राज्र्स्तरीर् सामाणजक व पर्ायवरण व्यवस्थापन एकक ( स्टेट लेहहल सोशल अांड एन्हहार्रमेंटल
मॅनेजमेंट र्ुणनट्स - SEMUs), णवणवध कार्ाांचे कां त्राटदार, पर्यवेिण सललार्ार आणण णनर्मक व सांचालक
प्राणधकरण. प्रत्र्ेक SEMU आणण कां त्राटदाराच्र्ा पातळीवर तक्रार णनवारण र्ांत्रणा स्थाणपत के ली जाईल
(स्थाणनक पातळीवर स्थाणनक समुदार्ाांद्वारे ) ज्र्ाद्वारे प्रणाली सांबांणधत तक्रारींचे णनराकरण के ले जाऊ शके ल.

ES.16 आपत्ती व्यवस्थापन र्ोजना
बाांधकाम टप्प्र्ा दरम्र्ान णवणवध प्रकारच्र्ा आपत्ती जसे भूस्खलन, दुघयटना, आर्, सांरचना कोसळणे इत्र्ादी घटू
शकतात. तसेच नैसर्र्यक आपदा जसे भूकांप, पूर, वादळ, भूस्खलन, सुनामी इत्र्ादी; रे लवे अपघात जसे टक्कर,
रे लवे मध्र्ेच अडकणे, रुळावरून खाली उतरणे, बोर्दा कोसळणे, रे लवेमध्र्े आर्डोंब उसळणे इत्र्ादी; ककां वा
मानव णनर्मयत आपदा जसे दहशतवादी कारवाई ककां वा घातपात रे लवे सुरू झालर्ानांतर घडू शकतात, ज्र्ामुळे
मोठ्या प्रमाणात मनुष्र् जीणवत हानी व मालमत्तेच्र्ा नुकसानाबरोबर पर्ायवरणाचे देखील मोठ्या प्रमाणात
नुकसान होऊ शकते ज्र्ाच्र्ातून परत उभे राहणे प्रभाणवत िेत्रातील समुदार्ाांच्र्ा िमते बाहेरचे असू शकते.
अशी आपात्कालीन वेळ न र्ेऊ देणारा कररता णवणवध णनर्ांत्रण आणण व्यवस्थापन र्ोजना आखलर्ा आहेत,
आणण जर अशी आपात्कालीन वेळ आलीच तर णतला सामोरे जाण्र्ाकररता एक आपत्ती व्यवस्थापन र्ोजना
तर्ार करण्र्ात आली आहे. र्ा आपत्ती व्यवस्थापन र्ोजनेमध्र्े प्रणतबांधात्मक कक्रर्ा, सांप्रेषण णशष्टाचार, घटना
णनर्ांत्रण आणण आपात्कालीन उपार् र्ोजनाांसाठी आपात्कालीन कारवाई सणमतीचा समावेश आहे.

ES.17 सावयजणनक सललामसलत
प्रकलपातील णवणवध भार्ीदार जसे स्थाणनक समुदार्, मणच्छमार समुदार् इत्र्ादींच्र्ा शचांता समजून घेण्र्ासाठी
प्रकलपाच्र्ा व्यवहार्यता टप्प्र्ात सावयजणनक सलला घेण्र्ात आला होता आणण प्रत्र्ेक णजल्ातील तपशीलवार
आरे खन टप्प्र्ावर देखील अणतररक्त सलला-मसलत करण्र्ात आली होती. अशाच प्रकारची सललामसलत
पर्ायवरण तज्ञ आणण स्थाणनक स्वर्ांसेवी सांस्थाांशी देखील करण्र्ात आली होती. र्ा सावयजणनक सललामसलतीनेंचे
णनष्कषय व णवश्लेषण S-EIA अहवालामध्र्े र्ोग्र् त्र्ा रठकाणी तपशीलवार नमूद करण्र्ात आले आहे. आवर्शर्कता
वाटलर्ास सदर सललामसलत प्रकक्रर्ेमध्र्े आढळू न आलेलर्ा णवशेष सूचनाांची णशफारस प्रकलप णनर्ोजन, आरे खन
आणण सांचलनामध्र्े देखील करण्र्ात र्ेईल.

ES.18 पर्ायवरणीर् देखरे ख कार्यक्रम
प्रकलपाच्र्ा सभोवतालच्र्ा वातावरणाचे परीिण करण्र्ासाठी आणण बाांधकाम व पररचलन टप्प्र्ाांमध्र्े
पर्ायवरण परीिण कार्यक्रमाच्र्ा (EMoP) अांमलबजावणीचा प्रभाव तपासण्र्ासाठी एक व्यापक पर्ायवरण
णनर्ांत्रण कार्यक्रम णवकणसत करण्र्ात आला आहे. हे तपासण्र्ासाठी णवणवध णनदेशाांक बनवण्र्ात आले आहेत
ज्र्ामध्र्े हवा, ध्वनी, कां पन, भूजल व पृष्ठभार्ावरील पाणी, माती, वनीकरण, प्रभाणवत िेत्राचा णवकास आणण
पुनवयसन इत्र्ादींची र्ुणवत्ता बणघतली जाईल. अशा असे णवणवध णनदेशाांक त्र्ाांची मोजदाद व प्रकक्रर्ा
र्ाणवषर्ीची माणहती S-EIA च्र्ा पर्ायवरण परीिण कार्यक्रमात रे खाांककत के ली आहे

अणतजलद रे लवे प्रकलपाच्र्ा बाांधकाम आणण पररचालन टप्प्र्ाांमध्र्े वेळोवेळी णनरीिण आणण लेखापरीिण
करण्र्ाकररता NHSRCL एका सिम तृतीर् पिीर् प्रणतणनधीची नेमणूक करे ल, जेणेकरून णवणवध पर्ायवरण
परीिण परीिण कार्यक्रमाां ची अांमलबजावणी व पर्ायवरणावर पडणारे सवय प्रणतकू ल पररणाम प्रभावीपणे कमी
के ले जातील र्ाची खात्री के ली जाईल
बाांधकाम टप्प्र्ासाठी रुपर्े 287 दशलि आणण पररचलन टप्प्र्ासाठी रुपर्े 525 दशलि एवढी स्वतांत्र
अथयसांकलपीर् तरतूद र्ा पर्ायवरण परीिण र्ोजनेच्र्ा अांमलबजावणीसाठी करण्र्ात आली आहे.

ES.19

णनष्कषय

S-EIS अभ्र्ास आणण णनर्ामक अनुपालनावरील णशफारसी, शमन उपार् आणण व्यवस्थापन र्ोजनेतील
णशफारसींच्र्ा आधारे असा णनष्कषय काढला जातो की MAHSR प्रकलप JICA E&S मार्यदशयक तत्व तसेच
राष्ट्रीर्, राज्र् आणण स्थाणनक पर्ायवरण णनर्माांचे पूणयपणे पालन करत आहे.
तसेच प्रकलप प्रस्तावामुळे पडणाऱ्र्ा

प्रणतकू ल पर्ायवरणीर् प्रभावाांना कमी करण्र्ासाठी आणण णनर्ांणत्रत

ठे वण्र्ासाठी प्रस्ताणवत शमन उपार्ाांची प्रभावी अांमलबजावणी, पर्ायवरण व्यवस्थापन आणण देखरे ख र्ोजना
पुरेशा आहेत.

सांलग्नकः
पर्ायवरणीर् र्ुणधमाांवर पडणाऱ्र्ा प्रणतकू ल पररणामाांची अद्यतन सूची म्हणून सदर सांलग्न वाचले जाऊ शकते - S-EIA
च्र्ा कार्यकारी साराांश णवभार्ातील ES.14 अांतर्यत पर्ायवरणीर् प्रभाव आणण त्र्ावरील उपार् र्ोजना अांतर्यत
जणमनीवरील णवणवध कक्रर्ाांमधले पर्ायवरणशास्त्र.
प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्

A) दीघयकालीन पररणाम (सांचालन टप्पा)

भूमी

स्वाभाणवक रचना
भूदर्शृ र्

काही

स्वाभाणवक काही नाही.
रचनेमध्र्े कार्मस्वरूपी बदल घडू न र्ेईल.
●

िेत्राांच्र्ा

स्थाणनक

मुांबई ते अहमदाबाद र्ा मार्ायवर
उां च पुलाांचे आणण पाण्र्ाच्र्ा
साठ्याांना छे दन
ू जाणार्र्ा पुलाांचे
बाांधकाम होणार असलर्ामुळे
भूदर्शृ र्ात बदल आढळू न र्ेईल.

● पुलाांकररता अणभकलपाची
(णडझाईनची) तुलना 2017मध्र्े
करण्र्ात आलेली आहे, आणण
त्र्ातील सवायत उपर्ुक्त
(आजूबाजूच्र्ा वातावरणावर
कमीतकमी पररणाम करणारे )
अणभकलप णनवडण्र्ात आलेले
आहेत.
● भूदर्शृ र्ाचे णनर्ोजन प्रभावीपणे
के ले जावे आणण
बाांधकामादरम्र्ान भूदर्शृ र्ावर
कमीतकमी पररणाम होईल
र्ाची खात्री के ली जावी.
● वनस्पती जीवनावर कमीतकमी
पररणाम होईल र्ाची खात्री
करावी व त्र्ाांना होणारा त्रास
शक्र् णततका कमी करावा.
● जास्तीचे वनीकरण करून
प्रकलपाचा आणण उभ्र्ा
राहणाऱ्र्ा वास्तूांचा प्रभाव कमी
करण्र्ाचा प्रर्त्न करावा, शक्र्
असेल तेथे सद्य भौर्ोणलक
पररणस्थतीच्र्ा र्ुणधमाांनुसार
अणधक वनीकरण के ले जावे.

पर्ायवरणशास्त्र

●

प्रस्ताणवत स्थानकाांच्र्ा
नजीकच्र्ा पररसरात काही

●

सौंदर्य वाढवण्र्ाकरता
प्रत्र्ेक स्थानकावर भूदर्शृ र्
णनर्ोजन के ले जावे

●

त्र्ाबदलर्ात

कार्मस्वरूपी बदल.
●

●

●

वन जणमनीचे अणधग्रहण
(22.264 हेक्टर खारफु टी

वनीकरण,

धरून 124.97 हेक्टर)

आणण

खारफु टी जमीन
(10.1 हेक्टर)

पुन्हा
वृि-लार्वड

खारफु टी

जांर्ल

लार्वड के ली जावी.

हटवणे
●

समुद्रककनारा आणण
खारफु टीच्र्ा भार्ाांतील

प्रकलप कृ ती

पर्ायवरणीर् घटक

सांभाव्य दुष्पररणाम
● वनस्पती व इतर झाडाांचा
नाश (सुमारे 37,000 झाडे
कापली

जातील

(र्ात

RoW िेत्रातील सरकारी
व खाजर्ी
समावेश आहे)

जणमनीचा

उपशमनाचे सुचवलेले उपार्
भरतीच्र्ा पाण्र्ाचा
णनचरा करण्र्ासाठी रे लवे
मार्ायखालून पाणवाहू पाट
बाांधले जावेत.

