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प्रकल्प :मुंबईतील उपनगरीय विभागातील १९ उपनगरीय रे ल्वे स्थानकाुंमध्ये सधारणा
पयाािरण आवण सामाविक पररणाम मूल्ाुंकन (ESIA)
कार्यकारी साराांश
पररचर् व प्रकल्प वर्यन (AOI)
मांबई रे ल्वे ववकास कॉपोरे शनचा (MRVC) मांबई उपनगरीर् रे ल्वेमधील १९ रे ल्वे स्थानकाांमध्र्े प्रवाशाांच्र्ा सववधाांच्र्ा
स्तरात सधारर्ा करण्र्ाचा मानस आहे. १९ स्थानकाांपैकी ७ मध्र् रे ल्वे मागायवर, ४ मध्र् रे ल्वेच्र्ा हाबयर मागायवर आवर्
उवयररत ८ स्थानके पविम रे ल्वेच्र्ा पविम मागायवर आहेत. प्रस्ताववत ववकासाचे पर्ायवरर्ीर् आवर् सामाविक पररर्ाम
मूल्र्ाांकन (ESIA) तसेच पनवयसन र्ोिना (RP) तर्ार करर्े, भूसांपादन करण्र्ासाठी मांबई रे ल्वे ववकास कॉपोरे शन
(MRVC) ने राईट्स (RITES) वलवमटेडला वनर्क्त के ले आहे.
भाांडप, मलांड, घाटकोपर, डोंवबवली, ववक्रोळी, नेरळ, कसारा, िीटीबी नगर, चेंबूर, गोवांडी, मानखदय, मांबई सेंट्रल (लोकल),
साांताक्रूझ, काांददवली, मीरा रोड, भाईंदर, वसई रोड, नाला सोपारा आवर् खार रोड ही १९ स्थानके सधारर्ेसाठी
प्रस्ताववत आहेत. एफओबी, एवलव्हेटेड डेक, प्रवेश/वनगयमन सधारर्े, पररसांचरर् क्षेत्र सधारर्े इत्र्ादी सधारर्ा
प्रस्ताववत आहेत.
प्रभावाचे प्रकल्प क्षेत्र : प्रस्ताववत ववकासाच्र्ा पर्ायवरर्ीर् आवर् सामाविक पररर्ामाांचे मूल्र्ाांकन करण्र्ासाठी
सवनवित के लेल्र्ा रे ल्वे स्थानकापासून २०० मीटर अांतरावर पररर्ामाांचे प्रकल्पक्षेत्र (प्रोिेक्ट AOI) वनधायररत के ले गेले
आहे आवर् पर्ायवरर्ीर् पैलूांसाठी नाहरकत प्रमार्पत्र (NOC) आवश्र्कता वनवित करण्र्ासाठी १० दकमी पर्ंत
ववस्ताररत के ले आहे.
अभ्र्ासाचे उदिष्ट
अभ्र्ासाचे उदिष्ट राष्ट्रीर् आवर् राज्र् धोरर्े आवर् मानकाांच्र्ा आवश्र्कतेनसार व एवशर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्व्हेस्टमेंट बँक
(AIIB) च्र्ा पर्ायवरर् आवर् सामाविक चौकटीनसार पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिनेसह (ESMP)
पर्ायवरर् आवर् सामाविक प्रभाव मूल्र्ाांकन (ESIA) अहवाल तर्ार करर्े आहे.
धोरर्, कार्देशीर आवर् प्रशासकीर् चौकट
पर्ायवरर् आवर् सामाविक प्रभाव मूल्र्ाांकन((ESIA) अहवाल तर्ार करताना प्रस्ताववत प्रकल्पाला लागू होर्ारे भारतीर्
कार्दे, वनर्म आवर् अवधसूचना र्ाांचा ववचार करण्र्ात आला आहे . र्ा व्यवतररक्त, एवशर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्व्हेस्टमेंट
बँक (AIIB) च्र्ा पर्ायवरर् आवर् सामाविक धोरर्ाची आवश्र्कता देखील ववचारात घेतली आहे .पर्ायवरर्, वन आवर्
हवामान बदल मांत्रालर्(MoEFCC), भारत सरकार (GoI) अवधसूचनेनसार, रे ल्वे प्रकल्पाला पर्ायवरर्ीर् मांिरीची
आवश्र्कता नसते.
• पर्यावरण आणण सयमयजिक आधयररे खय
पर्ायवरर् आवर् सामाविक आधाररे खा मावहती ववद्यमान पर्ायवरर्ीर् आवर् सामाविक पररवस्थती वनवित करण्र्ासाठी ,
पर्ायवरर्ीर् आवर् सामाविक वस्थतीचे वर्यन करते. .पर्ायवरर्ीर् आवर् सामाविक आधारभूत मावहती भौवतक
(भौवतकशास्त्र, भूववज्ञान आवर् खवनिे, माती, पार्ी, हवामान, हवा, आवाि आवर् कां पन), िैववक (वनस्पती आवर् प्रार्ी स्थलीर् आवर् िलचर), साांस्कृ वतक सांसाधने आवर् सामाविक-आर्थयक वस्थती र्ासाठी सांकवलत के ली गेली आहे .ऑक्टोबर
२०२० ते वडसेंबर २०२१ र्ा मवहन्फ्र्ाांत मावहती सांकलन करण्र्ात आले.

*OFFICIAL USE ONLY

• सामाविक-आर्थयक वैवशष्टर्े
सामाविक-आर्थयक सवेक्षर् पररर्ाम दशयववते की, ९ प्रकल्पग्रस्त कटांबे (PAFs) ज्र्ात मांबई सेंट्रल र्ेथील १३ वनवासी
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचा समावेश आहे आवर् ५ व्यावसावर्क प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती चेंबूर स्थानकात बाधीत (PAFs) होतील.
एकू र् १८ प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती असतील िे र्ा प्रस्ताववत ववकासामळे प्रभाववत होतील. सवेक्षर् के लली सवय कटांबे हहांद ू
आवर् िैन आहेत .प्रकल्प क्षेत्राचे सामाविक स्तरीकरर् १००% सामान्फ्र् श्रेर्ीतील लोकसांख्र्ेचे वचयस्व दशयवते. बहूसांख्र्
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींची शैक्षवर्क प्राप्ती उच्च प्राथवमक पर्ंत आहे. िी ५० % आहे त्र्ानांतर हार्स्कू ल आहे िे २७.७७% आहे
आवर् ११% पदवीधर आहेत के वळ ११.११% प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींने प्राथवमक स्तरापर्ंतचा अभ्र्ास के ला आहे िो फक्त
मवहला लोकसांख्र्ेमध्र्े आढळतो कोर्तीही व्यक्ती वनरक्षर आढळली नाही.. ४०% प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व्यावसावर्क
दक्रर्ाकलापाांमध्र्े गांतलेले आहेत आवर् कटांबाचे सरासरी मावसक उत्पन्न रुपर्े ३०,०००/- आहे.

• प्रकल्प प्रभाव क्षेत्राची पर्ायवरर् आवर् सामाविक (E&S) वैवशष्टर्े
प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रातगयत रुग्र्ालर्े आवर् शैक्षवर्क सांस्थाांसारखे सांवेदनशील ररसेप्टसय ६५ आहेत.
• पर्ायवरर् आवर् सामाविक िोखीम आवर् पररर्ाम ववश्लेषर्
प्रकल्प चक्राच्र्ा ववववध टप्प्र्ाांमध्र्े सामाविक आवर् भौवतक वातावरर्ाच्र्ा ववववध पैलूांवर होर्ारे पररर्ाम.
भौवतकपर्ायवरर्
भौवतकशास्त्र: प्रस्ताववत प्रकल्प प्रभाव क्षेत्र हा सपाट भूप्रदेश आहे..
भूगभयशास्त्र आवर् खवनिे: प्रस्ताववत प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े डेक्कन TRPs अांतगयत बेसाल्ट ही प्रमख खडक वनर्मयती आहे.
प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े आवर् आसपास कोर्तेही खवनि उपलब्ध नाही.
माती: प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रामध्र्े, १९ ववववध रठकार्ाांहून मातीचे नमने गोळा के ले गेले आवर् आधारभूत वैवशष्ट्ये स्थावपत
करण्र्ासाठी त्र्ाांचे ववश्लेषर् के ले गेले आवर् असे आढळू न आले की मातीमध्र्े नार्ट्रोिन आवर् फॉस्फरसची कमतरता
आहे.
िमीन वापराचा आकृ तीबांध :प्रकल्प प्रभाव क्षेत्राचा िमीन वापर प्रामख्र्ाने वसाहत असा आहे.
भूकांपशीलता: प्रस्ताववत प्रकल्प प्रभावक्षेत्र भारताच्र्ा सधाररत भूकांपीर् क्षेत्र नकाशानसार मध्र्म नकसान िोखीम क्षेत्र
(झोन III) मध्र्े र्ेतो.
पार्ी: प्रकल्प प्रभाव क्षेत्राच्र्ा मूलभूत पाण्र्ाच्र्ा गर्वत्तेच्र्ा वस्थतीचे मूल्र्ाांकन करण्र्ासाठी, प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रामध्र्े
एकोर्ीस (१९) नमने गोळा के ले गेले आवर् असे आढळू न आले की सवय नमने पेर्िल तपशीलाांसाठी CPHEEO मॅन्फ्र्अल
नसार परवानगी असलेल्र्ा मर्ायदेत आहेत.
हवा: प्रकल्प प्रभावक्षेत्राच्र्ा हवेच्र्ा गर्वत्तेच्र्ा वस्थतीचे मूल्र्ाांकन करण्र्ासाठी,प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े एकोर्ीस (१९)
नमने गोळा के ले गेले आवर् असे आढळू न आले की सवय पॅरामीटसय वनवासी, ग्रामीर् आवर् इतराांसाठी वनर्दयष्ट राष्ट्रीर्
वातावरर्ीर् वार् गर्वत्ता मानकाांनसार परवानगी र्ोग्र् मर्ायदेत आहेत. तथावप, IFC मानकाांनसार PM10 आवर्
PM2.5 सवय रठकार्ी अनज्ञेर् मर्ायदा ओलाांडत होते.

*OFFICIAL USE ONLY

आवाि: प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े १९ रठकार्ी ध्वनी पातळीचे वनरीक्षर् के ले गेले आवर् असे आढळू न आले की सवय
वनरीक्षर् स्थानाांवर ददवसा आवर् रात्रीचा Leq राष्ट्रीर् वातावरर्ीर् आवाि मानकाांनसार व्यावसावर्क क्षेत्रासाठी
परवानगी असलेल्र्ा मर्ायदेपेक्षा िास्त आहे.
कां पन: १९ रठकार्ी कां पन वनरीक्षर् के ले गेले. कां पन पातळी ०.२५४ वममी/ से.ते ३.४७९वममी/से पर्ंत बदलते.
िैववक पर्ायवरर्
प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े ऑक्टोबर २०२० ते वडसेंबर २०२१ मध्र्े एक पर्ायवरर्ीर् अभ्र्ास करण्र्ात आला.
ववकासासाठी प्रस्ताववत के लेल्र्ा १९ सवनवित स्थानकाांच्र्ा क्षेत्रीर् सवेक्षर्ाद्वारे प्राथवमक मावहती सांकवलत करण्र्ात
आली
वनस्पती : सवेक्षर्ा दरम्र्ान असे आढळू न आले की, १९ स्थानकाांवर प्रस्ताववत ववकास दक्रर्ाकलापाांमळे एकू र् २७७
झाडे प्रभाववत होण्र्ाची शक्र्ता आहे. नेरळ आवर् मलड
ां स्थानकाांमध्र्े सवायवधक झाडे पडण्र्ाची शक्र्ता आहे. अशी ३
स्थानके आहेत विथे झाडाांवर पररर्ाम झालेला नाही. १२ स्थानकाांवर १५ झाडाांपेक्षा कमी झाडे प्रभाववत होतील.
काांददवली आवर् खार रोड र्ेथे बावधत झाडे अनक्रमे २५ आवर् २० आहेत. अभ्र्ासानसार प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रामध्र्े
दर्मयळ, लप्तप्रार्, स्थावनक आवर् धोकादार्क प्रिाती आढळत नाहीत.
प्रार्ी: मानखदय स्थानकाच्र्ा प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामधील पृष्ठभागावरील पाण्र्ाच्र्ा तलावात तलावातील बगळे ददसले
आवर् कसारा स्टेशनच्र्ा प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े ककां गदफशर, सामान्फ्र् कबतर आवर् सामान्फ्र् डकराांची िोडी आढळू न
आली. अभ्र्ासानसार प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े दर्मयळ, लप्तप्रार्, स्थावनक आवर् धोक्र्ात आलेल्र्ा प्रिाती आढळत नाहीत.
ववस्तरीत प्रभाव क्षेत्रातील पर्ायवरर्ीर् दृष्टर्ा सांवेदनशील (नैसर्गयक साठा):वस्थती : सवनवित के लेल्र्ा १९ प्रस्ताववत
स्थानकाांपैकी १० दकमीच्र्ा ववस्ताररत प्रभाव क्षेत्रात दोन पर्ायवरर्ीर्दृष्ट्या सांवेदनशील स्थळे आढळू न आली आहेत, ती
म्हर्िे ठार्े क्रीक फ्लेहमांगो अभर्ारण्र् (TCFS) आवर् सांिर् गाांधी राष्ट्रीर् उद्यान (SGNP).
सांिर् गाांधी राष्ट्रीर् उद्यान (SGNP) च्र्ा इको-सेवन्फ्सरटव्ह झोनला MoEFCC द्वारे अवधसूवचत के ले गेले आहे. सवनवित १९
प्रस्ताववत स्थानकाांपैकी कोर्तेही स्थानक SGNP च्र्ा ESZ अांतगयत र्ेत नाहीत. MoEFcc ने ८ एवप्रल २०२१ रोिी िारी
के लेली मसदा अवधसूचना १६.९० चौरस दकलोमीटर क्षेत्रफळासाठी आहे. पर्ायवरर्-सांवेदनशील प्रदेश ठार्े खाडी
फ्लेहमांगो अभर्ारण्र्ाच्र्ा सीमेभोवती ० (शून्फ्र्) ते ३.८९ दकलोमीटर आवर् ईको-सेवन्फ्सरटव्ह झोनचेक्षत्र
े फळ ४८. ३२
चौरस दकलोमीटर आहे.
मानखदय स्टेशन, भाांडप स्टेशन, ववक्रोळी स्टेशन, गोवांडी स्टेशन, मलड
ां स्टेशन, चेंबूर स्टेशन, GTB नगर स्टेशन आवर्
घाटकोपर स्टेशन ही ८ सवनवित स्थानके TCFS च्र्ा हिीपासून १० दकमी अांतरावर आहेत. तथावप, प्रकल्पाला
पर्ायवरर्ीर् मांिरीची आवश्र्कता नाही, त्र्ामळे र्ा प्रकल्पासाठी राष्ट्रीर् वन्फ्र्िीव मांडळाकडू न (NBWL) नाहरकत
प्रमार्पत्र आवश्र्क नाही.
साांस्कृ वतक सांसाधने
प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े सवनवित साांस्कृ वतक सांसाधनाांची सांख्र्ा ४० आहे.
प्रकल्पाचे स्थान आवर् वडझाइनमळे होर्ारे पररर्ाम
िांगलाची हानी: अांदािे २७७ झाडे बावधत होण्र्ाची शक्र्ता आहे. २७७झाडाांपैकी १६१ झाडे तोडण्र्ाची आवर्
११६झाडाांचे पनरोपर् करर्े आवश्र्क आहे. सवय प्रिाती ववदेशी आहेत, आवर् क्षेत्रीर् सवेक्षर्ादरम्र्ान कोर्तीही फळ

*OFFICIAL USE ONLY

देर्ारी झाडे आढळू न आली नाहीत आवर् क्षेत्रीर् अभ्र्ासादरम्र्ान झाडाांच्र्ा दर्मयळ ककां वा लप्तप्रार् प्रिाती आढळल्र्ा
नाहीत.
वनिवमनींमधील अवतक्रमर् आवर् वन उत्पादनाांचे नकसान: र्ा प्रकल्पात प्रस्ताववत के लेल्र्ा १९ स्थानकाांचे प्रभावक्षेत्र
(प्रकल्प प्रभावक्षेत्र) वनिवमनीत र्ेत नसल्र्ाने, वनिवमनीवर अवतक्रमर् होर्ार नाही आवर् वनोपिाांचे नकसान अपेवक्षत
नाही.
नैसर्गयक राखीव क्षेत्राांमध्र्े अवतक्रमर्: र्ा प्रकल्पात प्रस्ताववत के लेल्र्ा १९ स्थानकाांचे प्रकल्प प्रभावक्षेत्र हे राष्ट्रीर् उद्यान,
बार्ोस्फीअर ररझव्हय, वन्फ्र्िीव अभर्ारण्र्, वनसगय साठा, समदार् साठा र्ासारख्र्ा अवधसूवचत पर्ायवरर्ीर् सांवेदनशील
क्षेत्राांतगयत र्ेत नाही. त्र्ामळे नैसर्गयक साठ्ाांवर कोर्ताही पररर्ाम अपेवक्षत नाही.
प्रकल्पाच्र्ा आतील आवर् बाहेरील िलसांपत्तीवर पररर्ाम: मानखदय स्टेशन वगळता र्ा प्रकल्पात प्रस्ताववत के लेल्र्ा १९
ओळखल्र्ा िार्ार्र्ा स्थानकाांच्र्ा प्रकल्प प्रभावक्षेत्रामध्र्े पृष्ठभागावरील िलस्रोत उपलब्ध नाही. तथावप, मानखदय
स्थानकात मोठी सधारर्ा पविमेकडे प्रस्ताववत आहे आवर् िलसाठा पूवेकडे आहे. त्र्ामळे िलस्त्रोताांवर कोर्ताही
पररर्ाम अपेवक्षत नाही.
हवामानाचा धोका: भूकांपाच्र्ा प्रभावाचा अांदाि लावता र्ेत नाही; के वळ सावधवगरीचे उपार् पररर्ाम कमी करतील.
ब्र्रो ऑफ इां वडर्न स्टँडर्डसय (IS: 1893-भाग-1:2002) च्र्ा कोडल तरतदी पूर्य करण्र्ासाठी अवभर्ाांवत्रकी बाांधकाम के ले
िाईल िेर्ेकरून ते भूकांपाच्र्ा शक्तींना तोंड देऊ शकतील. र्ा प्रकल्पामळे इतर कोर्त्र्ाही हवामानाचा धोका अपेवक्षत
नाही.
ऐवतहावसक आवर् साांस्कृ वतक स्मारकाांवर पररर्ाम: सवनवित के लेल्र्ा १९ स्थानकाांच्र्ा प्रकल्प प्रभावक्षेत्रातगयत
कोर्तीही ऐवतहावसक आवर् साांस्कृ वतक स्मारके र्ेत नाहीत. त्र्ामळे ऐवतहावसक आवर् साांस्कृ वतक वास्तूांवर कोर्ताही
पररर्ाम अपेवक्षत नाही. त्र्ामळे ,२०१० मध्र्े सधाररत प्राचीन स्मारके आवर् परातत्व स्थळे आवर् अवशेष कार्दा,
१९५८ अांतगयत नाहरकत प्रमार्पत्र आवश्र्क नाही.
सामाविक प्रभाव: स्टेशन सधारर्ा प्रकल्पामध्र्े एकू र् १५८५३३.५ चौरस मीटर िवमनीचे सांपादन के ले िाईल. एकू र्
िवमनीच्र्ा आवश्र्कतेपैकी १.०१ % सरकारी िमीन आहे तर बहुताांश िमीन (९८.९९ %) रे ल्वे प्रावधकरर्ाची आहे.
खािगी भूसांपादन टाळण्र्ासाठी आवर् प्रस्ताववत ववकासासाठी सध्र्ाच्र्ा रे ल्वेच्र्ा िवमनीचा वापर करण्र्ासाठी
एमआरव्हीसीकडू न प्रर्त्न करण्र्ात आले. वनवासी आवर् व्यावसावर्क बाांधकामे वमळू न एकू र् ९ बाांधकामे प्रभाववत
होतील. एकू र् ४ वनवासी बाांधकामे आवर् ५ व्यावसावर्क बाांधकामे आहेत. र्ा प्रस्ताववत ववकासामळे एकू र् १८
प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती प्रभाववत होतील.
ग्रीन वबहल्डांग वैवशष्ट्य:े सवय सांरचनाांचे वनर्ोिन, वडझाइन आवर् बाांधकाम र्ासह १९ स्थानकाांचा ववकास भारतीर् ग्रीन
वबहल्डांग कौवन्फ्सल (IGBC) मानदांड आवर् GRIHA (आवृत्ती 2015) मानदांडाांनसार के ला िाईल.
• प्रकल्प बाांधकामामळे होर्ारे पररर्ाम
बाांधकामाच्र्ा रठकार्ी मातीचे प्रदूषर्: बाांधकामामळे िवमनीवर होर्ाऱ्र्ा पररर्ामामध्र्े मातीची धूप, कॉम्पॅक्शन आवर्
िवमनीवर कचरा सोडल्र्ास मातीचे प्रदूषर् र्ाांचा समावेश होतो. िवमनीवर होर्ारा पररर्ाम अल्पकालीन आवर्
क्षल्लक आवर् बाांधकाम दक्रर्ाकलाप क्षेत्रापरता मर्ायददत असेल. तथावप, सदक्रर् शमन उपार् प्रस्ताववत के ले आहेत.
बाांधकाम स्थळावरील िल प्रदूषर्: मानखदय स्टेशन वगळता र्ा प्रकल्पात प्रस्ताववत के लेल्र्ा १९ स्थानकाांच्र्ा प्रकल्प
प्रभावक्षेत्रामध्र्े पृष्ठभागावरील िलस्रोत उपलब्ध नाही, तथावप मानखदय स्थानकाांवर प्रस्ताववत के लेली मोठी सधारर्ा
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पविमेकडे आहे आवर् िलसाठा पूवेकडे आहे. त्र्ामळे िलस्रोताांवर कोर्ताही पररर्ाम अपेवक्षत नाही. तथावप, सदक्रर्
शमन उपार् प्रस्ताववत के ले आहेत.
वार्ू प्रदूषर्: उत्खनन, बाांधकाम सावहत्र् लोहडांग/अनलोहडांग, वाहने, बाांधकाम उपकरर्े आवर् डीिी सांच इत्र्ादींमळे
कर्ाांचे प्रदूषर् होते. मर्ायददत कालावधीत बाांधकाम दक्रर्ाकलापाांच्र्ा मर्ायददत स्वरूपामळे , बाांधकाम उपकरर्ाांमधून
टेलपाइप उत्सियन नगण्र् असल्र्ाचे गृवहत धरले िाते. तथावप, सदक्रर् शमन उपार् प्रस्ताववत के ले आहेत.
ध्वनी प्रदूषर्: बाांधकामादरम्र्ान ध्वनी प्रदूषर्ाचे प्रमख स्त्रोत म्हर्िे सावहत्र् आवर् उपकरर्े र्ाांच्र्ा वाहतकीसाठी
वाहनाांची हालचाल हे होर्. ५0 फू ट अांतरावर मोिलेल्र्ा बाांधकाम उपकरर्ाांमधून (Lmax) आवाि उत्सियन पातळी ७४
dB (A) ते ९६ dB (A) पर्ंत असते, िी अांतर वाढल्र्ाने कमी होते. सवनवित के लेल्र्ा सवय १९ स्थानकाांचा बेसलाइन ध्वनी
मानकाांपेक्षा िास्त असल्र्ाने, बाांधकामातील ध्वनी प्रदूषर् कमी करण्र्ाचे उपार् प्रस्ताववत आहेत.
कां पन प्रभाव: पार्ा, एफओबी, डेक इत्र्ादीसाठी बाांधकाम दक्रर्ाकलाप के ले िातील. पार्ासाठी ट्रक/वाहनाांची हालचाल,
रॉक विहलांगचा वापर के ला िाईल. बाांधकाम र्ांत्रसामग्री आवर् उपकरर्े र्ाांचा वापर अल्पकालीन असेल आवर् त्र्ामळे
बाांधकामाांवर क्षल्लक पररर्ाम अपेवक्षत आहे.
वचखलाच्र्ा ववल्हेवाटीचा पररर्ाम: गाळ वनर्मयतीचा स्त्रोत पार्ासाठी उत्खनन आहे. वनमायर् झालेला गाळ त्र्ाच
स्थानकावर पन्फ्हा वापरला िाईल. त्र्ामळे , गाळाच्र्ा ववल्हेवाटीचा पररर्ाम नगण्र् असेल असा अांदाि आहे.
घातक कचऱ्र्ामळे होर्ारा पररर्ाम: घातक कचरा प्रामख्र्ाने उपकरर्ाांच्र्ा देखभालीतून वनमायर् होतो. असरवक्षत
ववल्हेवाट लावल्र्ाने पार्ी आवर् मातीचे प्रदूषर् होऊ शकते. म्हर्ून, सदक्रर् शमन उपार् प्रस्ताववत के ले आहेत.
कामगाराांच्र्ा वशवबरामळे पार्ीपरवठा, साांडपार्ी ववल्हेवाट आवर् घनकचरा व्यवस्थापनावर होर्ारा पररर्ाम: मांबई
उपनगरीर् रे ल्वे नेटवकय च्र्ा 3 वेगवेगळ्र्ा मागांवर ववकासासाठी सवनवित के लेली स्थानके आवर् प्रत्र्ेक स्थानकावर
सवोच्च असलेल्र्ा बाांधकामादरम्र्ान समारे ३० मिराांची आवश्र्कता असेल आवर् असे कामगाराांना प्रकल्प क्षेत्रात
स्थावनक पातळीवर उपलब्ध असर्े अपेवक्षत आहे. . त्र्ामळे र्ा प्रकल्पात कामगार वशवबराांची अपेक्षा नाही.
मातीची धूप: प्रस्ताववत ववकासाचे स्थान सपाट क्षेत्र आहे, आवर् १९ स्थानकाांच्र्ा बाांधकामाच्र्ा रठकार्ी नैसर्गयक वनचरा
उपलब्ध नाही. तथावप, पावसाळ्र्ात, असरवक्षत उत्खनन क्षेत्रातून वाहून िार्े, इत्र्ादीमळे मातीची धूप वाढते. सदक्रर्
शमन उपार् प्रस्ताववत आहेत.
िवमनी खचर्े : १९ स्थानकाांच्र्ा सधारर्ेच्र्ा प्रस्ताववत प्रकल्पात खोल उत्खननाचा समावेश नाही; त्र्ामळे िमीन
खचण्र्ाची घटना अपेवक्षत नाही.
पाण्र्ाचा वापर: मिराांसाठी बाांधकामादरम्र्ान पाण्र्ाची मागर्ी प्रत्र्ेक स्टेशनवर अांदािे १.३५ KLD आहे. स्थानकाांवर
सध्र्ाच्र्ा पार्ीपरवठा र्ांत्रर्ेद्वारे पाण्र्ाची गरि भागवली िाईल.
बाांधकाम सावहत्र्ाच्र्ा परवठ्ामळे होर्ारा पररर्ाम: बाांधकाम सावहत्र् िसे की एकवत्रत आवर् दगड-माती मांिूर
खार्ींमधून वमळवले िाते िेर्क
े रून पर्ायवरर्ावरील प्रभाव तसेच नैसर्गयक सांसाधनाांचा अपव्यर् कमी होईल.
बाांधकाम/ पाडाव कचऱ्र्ामळे होर्ारा पररर्ाम : बाांधकाम आवर् पाडाव (C&D) कचरा हा घनकचऱ्र्ाचा भाग आहे िो
िमीन साफ करर्े, उत्खनन, बाांधकाम, तोडर्े इ. र्ातून वनमायर् होतो. र्ा प्रकल्पात वनमायर् होर्ा-र्ा बाांधकाम/पाडाव
कचऱ्र्ाची बाांधकामानसार ववल्हेवाट बाांधकाम आवर् ववध्वांस व्यवस्थापन वनर्म, २०१६ नसार लावली िाईल.
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व्यावसावर्क आरोग्र् आवर् सरवक्षतता: बाांधकामाच्र्ा टप्प्र्ात व्यावसावर्क आरोग्र् आवर् सरवक्षततेवर होर्ारा
पररर्ाम महत्त्वाचा नसल्र्ाचा अांदाि आहे, कारर् FOB आवर् इतर उपक्रमाांचे बाांधकाम अनभवी आवर् प्रवशवक्षत
कामगाराांद्वारे के ले िाईल. सदक्रर् शमन उपार् प्रस्ताववत के ले आहेत.
कामगार कल्र्ार्: कामाच्र्ा रठकार्ी वनवारा, कॅ न्फ्टीन, प्रथमोपचार आवर् डे क्रेश (मलाांकरता सावयिवनक सांगोपन कें द्र)
र्ासारख्र्ा सववधा वैधावनक आवश्र्कता आहेत आवर् उत्पादकतेसाठी आवश्र्क आहेत. इमारत आवर् इतर बाांधकाम
कामगार अवधवनर्म, १९९६ (BOCWA) नसार सवय सववधा परववल्र्ा िातील.

प्रोिेक्ट ऑपरे शनमळे होर्ारे पररर्ाम
आवाि आवर् कां पनाचा प्रभाव: ऑपरे शन दरम्र्ान आवाि आवर् कां पनाचा कोर्ताही पररर्ाम होर्ार नाही कारर्
ऑपरे शन दरम्र्ान आवाि आवर् कां पन वनमायर् करर्ारी उपकरर्े ककां वा र्ांत्रसामग्री वापरली िार्ार नाही.
ऊिेची मागर्ी: हवामान वनर्ांत्रर्, प्रकाशर्ोिना, प्रवाशाांची मावहती, एस्के लेटर, वलफ्ट आवर् स्टेशनवरील इतर
सववधाांसाठी ववद्यत ऊिेची आवश्र्कता नैसर्गयक ददवस/रात्रीच्र्ा प्रकाशाचा र्ोग्र् वापर करून आवर् स्थानकाांच्र्ा आत
आवर् स्थानकाबाहेरील रस्त्र्ावर प्रवासी प्रवाहाची रचना करून िास्त अनकू ल के ली िाईल.
रोिगाराच्र्ा सांधी: बाांधकामादरम्र्ान स्थावनक कशल आवर् अकशल मिराांना प्रत्र्क्ष ककां वा अप्रत्र्क्षपर्े रोिगाराची
सांधी वमळे ल. प्रकल्पाच्र्ा बाांधकामादरम्र्ान अांदािे ५७० व्यक्ती काम करण्र्ाची शक्र्ता आहे. अशा प्रकारे , र्ा
प्रकल्पामळे मोठ्ा प्रमार्ात थेट रोिगार उपलब्ध होईल; र्ावशवार्, अवधक लोक अप्रत्र्क्षपर्े सांबांवधत दक्रर्ाकलाप
आवर् व्यापाराांमध्र्े काम करतील.
सधाररत पार्ाभूत सववधा: र्ा प्रकल्पात १९ स्थानकाांवर प्रस्ताववत के लेल्र्ा सधारर्ाांमळे स्टेशनच्र्ा सेवेची गर्वत्ता,
आराम, सववधा आवर् पादचाऱ्र्ाांच्र्ा गवतशीलतेच्र्ा दृष्टीने लक्षर्ीर् वाढ होईल.
व्यावसावर्क आरोग्र् आवर् सरवक्षतता: ऑपरे शन टप्प्र्ात व्यावसावर्क आरोग्र् आवर् सरवक्षततेवर पररर्ाम अपेवक्षत
नाही, कारर् बाांधकाम टप्प्र्ात दक्रर्ाकलाप के ले िातील.

• पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना
पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिनेमध्र्े (ESMP) प्रकल्पाचे स्थान आवर् वडझाइन, बाांधकाम आवर् ऑपरे शनल
टप्प्र्ासाठी प्रस्ताववत उपार् आवर् देखरे ख र्ोिनेचे तपशील आहेत.
प्रकल्प स्थान आवर् वडझाइनमळे पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना (ESMP)
भरपाईचे वनीकरर् सवनवित १९ प्रस्ताववत रे ल्वे स्थानकाांवर प्रस्ताववत ववकासामळे अांदािे २७७ झाडे प्रभाववत झाली
आहेत. २७७ झाडाांपैकी १६१ झाडे तोडण्र्ाचे प्रस्ताववत असून ११६ झाडाांचे पनरोपर् प्रस्ताववत आहे. नकसान
भरपाईच्र्ा वृक्षारोपर्ासाठी प्रस्ताववत झाडाांची एकू र् सांख्र्ा ४८३ आहे (तोडण्र्ात र्ेर्ाऱ्र्ा झाडाांच्र्ा ३ पट) व त्र्ाांची
५ वषांची देखभाल आवश्र्क आहे.. बृहन्फ्मबई महानगरपावलका (BMMC), कल्र्ार् डोंवबवली महानगरपावलका
(KDMC), मीरा भाईंदर महानगरपावलका (MBMC) तसेच वन ववभाग र्ाांच्र्ाशी सल्लामसलत करून वृक्षारोपर् आवर्
प्रत्र्ारोपर्ासाठी िवमनीचे स्थान मांबई रे ल्वे ववकास कॉपोरे शन (MRVC) द्वारे ठरवले िाईल. नकसान भरपाई देर्ारे
वृक्षारोपर् आवर् बावधत झाडाांच्र्ा पनरोपर्ासाठी अांदािे खचय समारे रु. ५८,९१,६६६ (रु. ५.८९ दशलक्ष) आहे.
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सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना: प्रवतकू ल सामाविक प्रभावाांना तोंड देण्र्ासाठी, प्रकल्पाच्र्ा र्शस्वी अांमलबिावर्ीसाठी
सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना प्रस्ताववत करण्र्ात आली आहे. सामाविक व्यवस्थापन आराखड्यात िवमनीच्र्ा
नकसानीची भरपाई, उपविववके ची हानी, सामदावर्क मालमत्ता, सामदावर्क आरोग्र् आवर् सरक्षा, अवतक्रमर् आवर्
अवैध वसाहतीची समस्र्ा, कामगार कल्र्ार् आवर् व्यवस्थापन, प्रकल्पाची रचना, बाांधकाम आवर् ऑपरे शन दरम्र्ान
समदार् सल्ला मसलत र्ासारख्र्ा मद्दद्याांचा समावेश आहे.
ग्रीन वबल्डींग्स: सवय सांरचनाांचे वनर्ोिन, वडझाइन आवर् बाांधकाम र्ासह १९ स्थानकाांचा प्रस्ताववत ववकास भारतीर् ग्रीन
वबहल्डांग कौवन्फ्सल (IGBC) मानदांडाांनसार के ला िाईल.
• बाांधकामादरम्र्ान पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना (ESMP)
बाांधकाम स्थळाांवर माती आवर् िल प्रदूषर् व्यवस्थापन: मातीच्र्ा गर्वत्तेवर आवर् पाण्र्ाच्र्ा गर्वत्तेवर होर्ारा
पररर्ाम अल्पकालीन असतो, िो चाांगल्र्ा बाांधकाम पद्धती लागू करून टाळता र्ेतो. बाांधकामाच्र्ा अवस्थेत माती आवर्
पाण्र्ाचे प्रदूषर् वनर्ांवत्रत करण्र्ासाठी, र्ा अहवालात प्रस्ताववत के लेल्र्ा शमन उपार्ाांची अांमलबिावर्ी करावी आवर्
र्ाचा खचय बाांधकाम कराराचा भाग असेल.
वार्ू प्रदूषर् व्यवस्थापन: वार्ू प्रदूषर् कमी करण्र्ासाठी र्ा अहवालात प्रस्ताववत के लेल्र्ा उपार्ाांची अांमलबिावर्ी
करावी आवर् त्र्ाांची ककां मत बाांधकाम कराराचा भाग असेल.
ध्वनी प्रदूषर् व्यवस्थापन: र्ांत्रसामग्रीच्र्ा ऑपरे शनचे काळिीपूवयक वनर्ोिन आवर् कामकािाचे वेळापत्रक र्ामळे
आवािाची पातळी कमी होऊ शकते. वार्प्रदूषर् कमी करण्र्ासाठी र्ा अहवालात प्रस्ताववत के लेल्र्ा शमन उपार्ाांची
अांमलबिावर्ी करावी आवर् त्र्ाांची ककां मत बाांधकाम कराराचा भाग असेल.
गाळ ववल्हेवाट व्यवस्थापन: उत्खनन के लेल्र्ा सामग्रीचा बाांधकामात पन्फ्हा वापर के ला िाऊ शकतो हे वनधायररत
करण्र्ासाठी ती श्रेर्ीबद्ध के ली िाईल. कोर्तीही वनरुपर्ोगी उत्खनन के लेली सामग्रीची सवनवित के लेल्र्ा
ववल्हेवाटीच्र्ा रठकार्ी ववल्हेवाट लावली िाईल. बृहन मांबई महानगरपावलका (BMMC), कल्र्ार् डोंवबवली
महानगरपावलका (KDMC), मीरा भाईंदर महानगरपावलका (MBMC) र्ाांच्र्ाशी सल्लामसलत करून मांबई रे ल्वे ववकास
कॉपोरे शन (MRVC)द्वारे ववल्हेवाटीची रठकार्े वनवितके ली िातील िेर्ेकरून पार्वठे आवर् वहरवळीच्र्ा वातावरर्ावर
पररर्ाम होर्ार नाही.
घातक कचरा व्यवस्थापन: धोकादार्क आवर् इतर कचरा (व्यवस्थापन आवर् सीमापार पररवहन) वनर्म, २0१६ आवर्
त्र्ातील सधारर्ाांच्र्ा मागयदशयक तत्त्वाांनसार धोकादार्क कचरा व्यवस्थापन अवधकृ त/परवानाधारक एिांटद्वारे हाताळले
िावे. प्रकल्प प्रावधकरर्ाच्र्ा सूचनाांनसार, धोकादार्क कचऱ्र्ाची प्रदक्रर्ा आवर् ववल्हेवाट लावण्र्ासाठी कां त्राटदार
के वळ अवधकृ त पनवायपर करर्ाऱ्र्ाांशी सांपकय साधेल.
मातीची धूप आवर् िमीन उपसा व्यवस्थापन: तात्परती धूप/गाळ आवर् प्रदूषर् वनर्ांत्रर् उपार्ाांचा वापर धूप, अवसादन
आवर् प्रदूषर्ाच्र्ा घटना वनर्ांवत्रत करण्र्ासाठी के ला िाईल िो सामान्फ्र् बाांधकाम पद्धती दरम्र्ान ववकवसत होऊ
शकतो. िवमनीच्र्ा गळतीचे व्यवस्थापन करण्र्ासाठी, खांदकाला लागून असलेल्र्ा ववद्यमान सांरचनाांपासून खांदकाचे परे से
अांतर राखर्े, खांदकाच्र्ा हभांतींना आधार देर्ारे उपार् तसेच शेिारील सांरचनेच्र्ा खाली असलेली माती मिबूत करर्े
र्ासह उपार्ाांची आवश्र्कता असेल.
बाांधकाम सावहत्र् व्यवस्थापन: सावहत्र् खरे दी आवर् वाहतकीचे वेळापत्रक प्रकल्पाच्र्ा बाांधकाम वेळापत्रकाशी िोडलेले
असेल. बाांधकाम कालावधी दरम्र्ान, अवनर्ांवत्रत बाांधकाम कचरा गोळा होऊ नर्े म्हर्ून बाांधकाम सावहत्र् साठवण्र्ाच्र्ा
िागेची वनर्वमतपर्े तपासर्ी करर्े आवश्र्क आहे. प्रकल्पाच्र्ा सांपर्
ू य बाांधकाम कालावधीत अशा बाांधकाम
सावहत्र्ाच्र्ा व्यवस्थापनासाठी कां त्राटदार िबाबदार असेल.
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बाांधकाम/ पाडाव कचरा व्यवस्थापन: कां त्राटदाराने बाांधकाम आवर् ववध्वांस कचरा व्यवस्थापन वनर्म २०१६ नसार
उपार्र्ोिना करर्े आवश्र्क आहे.
व्यावसावर्क आरोग्र् आवर् सरवक्षतता: बाांधकामाची कामे सवय लागू कार्दे आवर् भारतीर् वैधावनक आवश्र्कता आवर्
मागयदशयक तत्त्वाांनसार के ली िातील-OHSAS 18001-2007. व्यावसावर्क आरोग्र् आवर् सरक्षा व्यवस्थापन प्रर्ाली
आवर् ISO 14001-2015: पर्ायवरर् व्यवस्थापन प्रर्ाली. EHS मॅन्फ्र्अल राष्ट्रीर् वनर्माांनसार तर्ार के ले िावे.
कामगार कल्र्ार्: इमारत आवर् इतर बाांधकाम कामगार अवधवनर्म, १९९६ (BOCWA) नसार सवय सववधा परववल्र्ा
पावहिेत.
ऑपरे शन दरम्र्ान पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना (ESMP)
ऑपरे शन दरम्र्ान कोर्तेही नकारात्मक पररर्ाम अपेवक्षत नाहीत; त्र्ामळे कोर्तीही शमन व्यवस्थापन आवर्
व्यवस्थापन र्ोिना प्रस्ताववत नाही.
• पर्ायवरर् आवर् सामाविक देखरे ख र्ोिना
बाांधकाम टप्पा: प्रकल्पाच्र्ा बाांधकामाच्र्ा टप्प्र्ात हवा, आवाि, पार्ी आवर् मातीचे पर्ायवरर् वनरीक्षर् के ले िाईल.
प्रकल्प अांमलबिावर्ी सांस्थेच्र्ा (PIA) देखरे खीखाली बाांधकामादरम्र्ान देखरे ख करण्र्ासाठी कां त्राटदार िबाबदार
असेल. बाांधकाम टप्प्र्ात पर्ायवरर् वनरीक्षर् खचय अांदािे रु. ८८.९२ लाख (रु. ८.८९ दशलक्ष) आहे.
ऑपरे शन टप्पा: ऑपरे शन दरम्र्ान कोर्तेही नकारात्मक पररर्ाम अपेवक्षत नाहीत; त्र्ामळे कोर्तेही शमन व्यवस्थापन,
व्यवस्थापन र्ोिना आवर् देखरे ख प्रस्ताववत नाही.
• पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना (ESMP) अहवाल व्यवस्था आवर् सांस्थात्मक बळकटीकरर्
बाांधकामादरम्र्ान शमन उपार्ाांच्र्ा अांमलबिावर्ीच्र्ा वस्थतीच्र्ा सांदभायत पर्यवेक्षर् आवर् अहवाल प्रदक्रर्ा सवायत
खालच्र्ा पातळीच्र्ा कां त्राटदाराकडू न सरू के ली िाईल िो प्रकल्प अांमलबिावर्ी सांस्थेला (PIA) अहवाल देईल. मांबई
रे ल्वे ववकास कॉपोरे शन (MRVC)मधील पर्ायवरर् आवर् सामाविक कक्ष िो पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन
र्ोिना (ESMP) आवर् पर्ायवरर् आवर् सामाविक देखरे ख र्ोिना (ESMoP) च्र्ा अांमलबिावर्ीमध्र्े महत्त्वपूर्य भूवमका
बिावेल आवर् एवशर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB)कडे पर्ायवरर् आवर् सामाविक अनपालन अहवाल (ESCR)
सादर करे ल.
• पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन प्रर्ाली (ESMS)
पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना (ESMP) आवर् पर्ायवरर् आवर् सामाविक देखरे ख र्ोिना (ESMOP)
तर्ार करण्र्ासाठी आवर् अांमलबिावर्ीसाठी भूवमका आवर् िबाबदाऱ्र्ा वनवित करण्र्ात आल्र्ा आहेत. बाांधकाम
टप्प्र्ातील पररर्ामाांसाठीचे बहुतेक उपार् हे वनववदा कागदपत्राांचा भाग बनतील. त्र्ाांच्र्ा अनपालनाची िबाबदारी
कराराच्र्ा अटींनसार सांभाव्य कां त्राटदारावर बांधनकारक असेल. तथावप, शमन उपार्ाांच्र्ा अांमलबिावर्ीची आवर्
देखरे खीची सांपूर्य िबाबदारी प्रकल्प अांमलबिावर्ी सांस्था (PIA) म्हर्िेच मांबई रे ल्वे ववकास कॉपोरे शन (MRVC)कडे
राहील तर मांबई महानगर प्रादेवशक ववकास प्रावधकरर् (MMRDA)पनवयसन उपक्रमाांच्र्ा देखरे खीसाठी िबाबदार असेल.
• पर्ायर्ाांचे ववश्लेषर्
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प्रस्ताववत कामे ववद्यमान १९ स्थानकाांच्र्ा सधारर्ाांशी सांबांवधत असल्र्ाने, पर्ायर्ी ववश्लेषर्ाचा अभ्र्ास अपेवक्षत नाही.
तथावप, तपशीलवार प्रगती अहवाल(DPR) तर्ार करताना पर्ायवरर् आवर् सामाविक पैलूांवर होर्ारा पररर्ाम कमी
करण्र्ासाठी ववववध वडझाइन ववचाराांच्र्ा आधारे स्टेशन सधारर्ा घटकाांना अांवतम रूप देण्र्ात आले.
• सावयिवनक सल्ला-मसलत आवर् मावहती प्रकटीकरर्
समदार्ाशी सांलग्न होण्र्ासाठी आवर् प्रकल्पाववषर्ी लोकाांची समि वाढवण्र्ासाठी ववववध प्रकारचे वहतसांबांवधत िसे की,
व्यापारी, दकान मालक, रवहवासी, अवैघ वसाहती, लहान ववक्रेते, दैनांददन प्रवासी, ववद्याथी आवर् कार्यरत गट र्ासारख्र्ा
प्रभाववत व्यक्तींच्र्ा ववववध ववभागातील समस्र्ाांचे वनराकरर् करण्र्ासाठी सल्ला मसलत करण्र्ात आली मांबई
उपनगरीर् रे ल्वेच्र्ा मध्र्, पविम आवर् हाबयर मागायवरील १२स्थानकाांवर स्टेशन मास्टसय, ववववध सरकारी ववभाग, CBO
(समदार् आधाररत सांस्था), ऑटो आवर् टॅक्सी चालकाशी सल्ला मसलत करण्र्ात आली. ववशेषत: प्रवासी, ऑटो आवर्
टॅक्सी चालक, मवहला इत्र्ादींसोबत कें दद्रत गट चचाय आर्ोवित करण्र्ात आली होती. प्रभाववत झालेल्र्ा आवर् प्रकल्पात
स्वारस्र् असलेल्र्ाांचे अवभप्रार् आवर् सूचना ववववध सल्लामसलत करून नमूद के ल्र्ा गेल्र्ा. मराठीत अनवाददत के लेल्र्ा
पर्ायवरर् आवर् सामाविक प्रभाव मूल्र्ाांकन आवर् पनवयसन र्ोिनाचा साराांश वहतसांबांधाांना ववतररत के ला िाईल आवर्
त्र्ाांची मते आवर् सूचना उपर्क्ततेनसार ववचारात घेतल्र्ा िातील.

• तक्रार वनवारर् र्ांत्रर्ा
प्रकल्प स्तरावर कर्जदार/क्लायंटच्या पयाजवरणीय आणण सामाजर्क कामगिरीबद्दल प्रभाववत लोक आणण इतर
भािधारकांच्या समस्या, िा-हाणी आणण तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी, तयांचे मल्
ू यांकन करण्यासाठी आणण तयांचे
ननवारण सल
ु भ करण्यासाठी प्रकल्प ववशिष्ट तक्रार ननवारण यंत्रणा (GRM) स्थावपत केली र्ाईल.
तक्रार वनवारर् र्ांत्रर्ेमध्र्े तक्रार वनवारर् सवमती (GRC) समाववष्ट असते ज्र्ामध्र्े िमीन सांपादन, पनवयसन आवर् इतर
समस्र्ाांशी सांबांवधत लोकाांच्र्ा तक्रारींचे वनवारर् करण्र्ासाठी क्षेवत्रर् आवर् मख्र्ालर् स्तरावर असते .िीआरसीच्र्ा
वनर्यर्ाांवरती व्यक्ती समाधानी नसेल तर पीवडत व्यक्तीला न्फ्र्ार्ालर्ाकडे दाद मागण्र्ाचा पर्ायर् देखील असेल.

• वनष्ट्कषय आवर् वशफारसी
स्टेशन सधारर्ा प्रकल्पात एकू र् १५८६६३.१०चौरस मीटर िवमनीचे सांपादन के ले िाईल. एकू र् िवमनीच्र्ा
आवश्र्कतेपैकी १.०१% सरकारी िमीन आहे तर बहुताांश िमीन ९८.९९%रे ल्वे प्रावधकरर्ाची आहे. कोर्तीही खािगी
िमीन सांपाददत के ली िार्ार नाही. खािगी भूसांपादन टाळण्र्ासाठी आवर् प्रस्ताववत ववकासासाठी सध्र्ाच्र्ा रे ल्वेच्र्ा
िवमनीचा वापर करण्र्ासाठी मांबई रे ल्वे ववकास कॉपोरे शन (MRVC) कडू न प्रर्त्न करण्र्ात आले. ५ व्यावसावर्क
बाांधकामे आवर् ४ वनवासी बाांधकामे प्रस्ताववत ववकासामळे प्रभाववत होतील.
पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिना (ESMP) प्रकल्प दक्रर्ाकलापाांसाठी वववशष्ट प्रभावाांसाठी कमी करण्र्ाच्र्ा
उपार्ाांचे वर्यन करते आवर् अांमलबिावर्ी र्ांत्रर्ेवर देखील चचाय करते. पर्ायवरर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन
र्ोिनेच्र्ा (ESMP) अांमलबिावर्ीमळे राष्ट्रीर्/राज्र् वनर्ामक आवश्र्कताांचे पालन करण्र्ात मदत होईल. िवमनीच्र्ा
थेट खरे दीची ककां मत वगळता व्यवस्थापन र्ोिना, देखरे ख र्ोिना आवर् पनवयसन आवर् पनवयसाहत अांदािपत्रकाची
अांदािे ककां मत रु. ३२.२२ दशलक्ष आहे. पनवयसन (R&R) अांमलबिावर्ी र्ोिनेसाठी एकू र् खचय रु. १७४.४१लाख
अपेवक्षत आहे.
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पर्ायवरर्ीर् आवर् सामाविक व्यवस्थापन र्ोिनाांचा समावेश के ल्र्ाने प्रकल्पाची पर्ायवरर्ीर् शाश्वतता वाढवण्र्ात
सकारात्मक पररर्ाम होईल. अशाप्रकारे , असा वनष्ट्कषय काढला िाऊ शकतो की हा प्रकल्प पर्ायवरर्ीर् आवर्
सामाविकदृष्ट्या रटकाऊ आहे आवर् सोई, सववधा आवर् पादचाऱ्र्ाांच्र्ा गवतशीलतेच्र्ा दृष्टीने स्टेशनच्र्ा सेवेच्र्ा
गर्वत्तेत लक्षर्ीर् वाढ करतो.

