
विरार- डहाणू :  रेले्व मार्ााचे चौपदरीकरण प्रकल्प 

पर्ाािरण मूल्ाांकन कार्ाकारी साराांश 

म ुंबई उपनगरीय रेले्व युंत्रणा म ुंबईची हृदयरेखा आहे, २९०० हून अधिक उपनगरीय रेले्वच्या सेवाुंमिून ७.६ 

दशलक्ाुंहून अधिक प्रवासी रोज प्रवास करतात. म ुंबईच्या महानगरीय के्त्रामधे्य वाढत्या लोकसुंखे्यम ळे 

उपनगरीय रेले्व व्यवस्थेवरील प्रवासी वाहत कीची मागणी वाढत आहे. म ुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) 

ची रचना म ुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सेवा स िारण्यासाठी आधण म ुंबई उपनगरीय रेले्व युंत्रणेची सतत 

वाढणारी मागणी पूणण करण्याच्या दृधिकोनातून केली गेली आहे. म ुंबई रेले्व धवकास महामुंडळ (एमआरव्हीसी) 

हा रेले्व मुंत्रालय, भारत सरकार आधण महारािर  सरकारद्वारे म ुंबई शहरी पररवहन प्रकल्पाच्या (एमयूटीपी) 

अुंतगणत रेले्व प्रकल्पाची अुंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले आहे. म ुंबई शहरी वाहतूक 

प्रकल्पाची (एमयूटीपी) रचना म ुंबईमधे्य मोठ्या प्रमाणावरील वाहत कीच्या सेवा स िारण्यासाठी आधण म ुंबई 

उपनगरीय रेले्व युंत्रणेवरील सतत वाढणारी मागणी पूणण करण्यासाठीच्या दृधिकोनातून केली गेली आहे. 

एमयूटीपी-३ मिील घटकाुंमधे्य खालील घटक समाधवष्ठ आहेत: 

अ) पधिम रेले्ववरील धवरार- डहाणू रोड भागाचे (६३ RKm)  चौपदरीकरण 

ब)  मध्य रेले्ववरील पनवेल - कजणत मागाणदरम्यान (२९.६ RKm) उपनगरीय कॉररडोर. 

क)     म ुंबईच्या उपनगरीय रेले्ववरील स्थानका मिील भागावर (धमड-सेक्शन) अधतक्रमणाच्या धनयुंत्रणाचे उपाय 

ड) मध्य रेले्ववरील ऐरोली - कळवा (३ RKm) दरम्यान उन्नत कॉररडॉर धलुंक 

इ)  ५६५ इलेक्ट्ररकल मक्ट्िपल य धनट्स (ईएमयू) समाधवि असलेल्या अधतररक्त (१२ कारच्या ४७ रॅक)रोधलुंग 

स्टॉकची खरेदी 

५६५ नवीन ईएमयू कोच देखभाल स धविा, से्टबधलुंग लाइन, कमणचारी धनवासस्थान, स्थानके  आधण इतर इमारती 

इ. प्रकल्पाच्या आवश्यकतेप्रमाणे पूरक स धविा. 

एमयूटीपी (MUTP) प्रकल्पाचा पयाणवरण मूल्याुंकन (EA)अहवाल हा ५ खुंडाुंमधे्य धवभागला गेला आहे त्यामधे्य 

खुंड १ धवरार-डहाणू साठी, खुंड २ पनवेल-कजणत साठी, खुंड ३ धमड सेक्शन अधतक्रमण धनयुंत्रणासाठी, खुंड ४ 

ऐरोली-कळवा आधण खुंड ५ हा ५६५ ईएमयू खरेदीसाठी पयाणवरण मूल्याुंकन अहवाल याुंचा समावेश आहे. या 

खुंडामधे्य एमयूटीपी-३ मिील  सवण प्रकल्प घटकाुंचे पयाणवरणधवषयक प्रभाव आधण बाुंिकाम आधण ऑपरेशन 

टप्प्यादरम्यान पयाणवरणाच्या व्यवस्थापनासाठीचे  उपाय  उपलब्ध आहेत. 



 

धवरार डहाणू प्रकल्पाच्या पयाणवरण मूल्याुंकन (EA REPORT) अहवालाचा कायणकारी साराुंश खालील प्रमाणे- 

कामाची व्याप्ती :-  

सुंपूणण प्रकल्पाचे पयाणवरण मूल्याुंकन हे आय.एल.अँड.एफ.एस (IL&FS Environmental Infrastructure 

Service LTD.) ने से्टप (STEP) च्या सहकायाणने म ुंबई रेले्व धवकास कापोरेशन बरोबर केलेल्या 

करारनाम्यातील अटी व शतींन सार आहे. कामाच्या सुंधक्प्त व्याप्तीमधे्य खालील बाबी समाधवि आहे : 

१. एमयूटीपी ३ च्या सवण घटकाुंसाठी पयाणवरण मूल्याुंकन आधण पयाणवरण व्यवस्थापन योजना तयार करणे 

२. एमयूटीपी ३ च्या सवण प्रकल्प घटकाुंसाठी धवधवि पयाणवरणीय ग णिमाांची जसे धक वातावरणीय वायू 

ग णवत्ता, आवाज आधण कुं पने, पाणी ग णवत्ता (पृष्ठभाग आधण भूजल) आधण पयाणवरणीय पररचय 

इत्यादी ुंची धवसृ्तत आिारभूत पयाणवरणीय देखरेख.  

३. प्रकल्प धडझाइन, बाुंिकाम आधण ऑपरेशनच्या धवधवि टप्प्यात प्रकल्प प्रभाधवत के्त्रावरील नकारात्मक / 

सकारात्मक प्रभाव असू शकणाऱ्या पयाणवरणाच्या समस्ाुंची ओळख. 

४. पयाणवरणीय प्रभाव आधण सुंविणनाच्या सुंिीसाठी, ओळखल्या जाणायाण सवण प्रभावाुंसाठी सुंबुंधित 

तपशीलवार अुंदाजपत्रकासह (जेथे लागू असेल तेथे) शमन उपायाुंची रचना. 

५. एआयआयबीच्या पयाणवरण आधण सामाधजक िोरणान सार (ईएसपी) प्रकल्पाचे आधण त्याच्या पररणामाुंचे 

सावणजधनक सल्लामसलत आधण प्रकटीकरण. 

६. पयाणवरण व्यवस्थापन आधण देखरेख योजना तयार करणे, एमयूटीपी ३ च्या प्रते्यक प्रकल्पासाठी 

स्वतुंत्रपणे आधण खासकरुन उपचारात्मक (प्रधतबुंि, कमी आधण भरपाई) उपायाुंचा समावेश असलेल्या 

एम.यू.टी.पी. – 3 च्या उप प्रकल्पासाठी पयाणवरण व्यवस्थापन योजना आधण िोरणे तयार करणे. 

७. पयाणवरण व्यवस्थापन योजना च्या अुंमलबजावणी आधण देखरेखीसाठी सुंस्थात्मक युंत्रणेचा आराखडा 

तयार  करणे.  

एकूणच, लागू होणाऱ्या भारतीय कायदेशीर चौकटी अुंतगणत प्रकल्प लागू केला जाईल आधण एआयआयबीच्या 

िोरणाचे देखील पालन केले जाईल. पयाणवरण, वन आधण हवामान बदल (एमओईएफसीसी) मुंत्रालयाने जारी 

केलेल्या पयाणवरणीय पररणाम मूल्याुंकन अधिसूचना (ईआयए अधिसूचना) च्या अभ्यासावर आिाररत,  प्रस्ताधवत 

एमयूटीपी ३ च्या घटकाुंना धवत्त व पयाणवरण मुंत्रालया (एमओईएफसीसी)कडून पयाणवरण मुंजूरीची गरज नाही.  



प्रकल्प घटकः धवरार डहाणू स्टर ेचचा पयाणवरण मूल्याुंकन (EA REPORT) अहवालाचा कायणकारी साराुंश खालील 

प्रमाणे –. 

 धवरार डहाणू स्टर ेचचा म ख्य प्रकल्प घटकाुंधवषयी थोडक्यात माधहतीीः 

िणान विरार डहाणू रेले्व मागाणचे चौपदरीकरण प्रकल्प 

प्रस्तावित सांरेखनाची लाांबी ६३ धकमी 

स्थानके सध्या अस्तित्वाि असललेे तटेशन 9, सवव ववद्यमान तटेशनवर 

नवीन प्लॅटफॉमवच ेबाांधकाम 

महत्वाचे रेले्व पुल २ सुंख्या  

मुख्य पूल १६ 

लहान पूल  ६८ 

आर ओ बी (ROB) 5 ववद्यमान; 2 आरओबी- नाही बदल, 3 आरओबी – 

(डीएफसीसीआयएल) द्वारे सधुारणा 
आर रू् बी (RUB) 8 ववद्यमान; वेतटनव रेल्वे आणण (डीएफसीसीआयएल) द्वारा,  
रेले्व समपार   ववद्यमान १० समपार ,  

सवव समपार 8 आरयबू्स आणण 2 आरओबी ने  बांद करणार  

पूरक सुविधा सफाले व वाणगाव येथे ववधूि उप-तटेशन, बोईसर आणण डहाणू 
तथानकावर 9 नवीन से्टबधलुंग साइधडुंग, ववरार कारशडे मध्ये 
अतिररक्ि  इन्फ्रातरक्चर, 36 तवयांचलीि स्िन,े 36 ललफ्ट , 30 

kWp सौर पॅनेल प्लॅटफॉमववर लावण्याि येईल. 
 

प्रकल्पाची रचना अशा प्रकारे केली आहे धक भूसुंपादन आवश्यकता कमीतकमी लागेल, धवशेषतीः खाजगी 

जधमनीचे अधिग्रहण शक्यतो टाळले आहे. एकूण ४८.५४२६ ह. इतकी जमीन कायमस्वरूपी वापरासाठी 

अधिग्रधहत केली जाईल. त्यापकैी ३३.१०१५ ह. जमीन खाजगी मालकीखाली आहे, १०.७५०९ ह. जमीन महाराष्ट्र 

शासनाची आहे आधण ४.७००३ ह. वन धवभागा पासून वळधवणे आहे. स मारे १६.०० हेरर (mangroves) 

काुंदळवन/काुंदळ वन मढ असलेल्या के्त्राचा प्रकल्पासाठी वापर केला जाणार आहे. 

या प्रकल्पाम ळे एकूण १३१ सुंरचना बाधित होत आहे . या  सुंरचनेपैकी  १२७ खाजगी आहेत आधण 4 सरकारी 

सुंरचना आहेत आधण १२७ खाजगी सुंरचनाुंमधे्य, १२४ धनवासी आधण उवणररत ४ इतर सुंरचना आहेत. 

धवरार डहाणू स्टर ेचचे  बाुंिकाम भू-प ल, पूरक स धविा, रूळ जोडणी, महत्वाचे पूल  यासाठी ४ वेगवेगळ्या 
बाांधकाम करार द्वारे केले जाईल. प्रतिाववि मागाववर पोहोचण्या साठी रति ेनसल्यामळेु, बाांधकाम 
सामग्री आणण वाळू, सीमेंट्स आणण इिर वति ू बाांधकाम तथळावर आणणे आव्हानात्मक आहे. 



ववरार-डहानू प्रकल्पासाठी अांदाि े १६,३१,७०० घन मीटर मािीकाम आणण ३,३४,८०० घन मीटर  
(blanketing) ब्लांकेटटांग  सामग्रीची आवश्यकिा असेल. त्यापकैी, ३,५५,४८८ घन मीटर प्रतिाववि 
मागावच्या घोदण्यािनू उपलब्ध होईल आणण उववररि ठेकेदाराकडून खरेदी करणे आवश्यक आहे.  

 
ववरार आणण डहाणू या दोन वेगवेगळ्या टदशिेनू  बाांधकाम उपक्रम राबववण्याि येणार आहे त्यासाठी  
दोन वेगवेगळे कामगार तनवासतथान आणण डहाणू पयाववरण सांवेदनशील क्षेत्र (ESZ) ईएसझेडच्या 
बाहेर सेट केले िािील. वरील बाांधकामाि एकूण १००० मिूर असणे अपेक्षक्षि आहे. 
 

अभ्यास क्षेत्राच ेनामाांकन : 
प्रतिाववि रेल्वेरुळाच्या दोन्फ्ही बािूांच्या रेल्व ेसीमे पासनू २०० मीटरच्या आि असलेले क्षेत्र "थेट प्रभाव 
क्षेत्र" आहे.  थेट प्रभाव क्षेत्रामध्ये पयाववरणीय देखरेख, िैवववववधिा अभ्यास, सामास्िक-आर्थवक 
अभ्यास आणण साववितनक सल्लामसलिसह सवव आधारभिू पयाववरणीय घटकाांचा अभ्यास केला आहे. 
थेट प्रभाव क्षेत्र व्यतिररक्ि, प्रतिाववि सांरेखनाच्या दोन्फ्ही बािूला ५ ककलोमीटर पयिंचा प्रभाव 
असणारा मोठा क्षेत्र सांवेदनशील ररसेप्टसव ओळखण्यासाठी ववचाराि घेिला आहे, िो प्रभाव क्षेत्र मानला 
िािो. एलशयन इन्फ्रातरक्चर इन्फ्व्हेतटमेंट बँक (AIIB)(बँक) आणण एमआरव्हीसीशी सल्लामसलि 
करून प्रभाव क्षेत्र तनस्श्चि केले आहे. 
 
आधारभूत पर्ाािरण प्रोफाइल : - 

ववरार डहाणू मागावसाठी आधारभिू पयाववरण प्रोफाइल हे प्रतिाववि मागावच े सवेक्षण करून ियार 
करण्याि आले आहे. त्यासाठी पणूव मागाववर चालनू माटहिी गोळा करण्याि आली आहे. स्तरप मॅवप ांग  
द्वारे सांवेदनशील ररसेप्टसव नोंदवण्याि आले आहेि. आधारभिू पयाववरण देखरेख . आधारभिू 
पयाववरण प्रोफाइलवर आधाररि, प्रकल्पाचा पयाववरणीय प्रभाव िपशीलवार काढण्याि आले आहेि. 

तथळीय आणण िलीय पाररस्तथतिकी : अभ्यासाच्या क्षते्राि, अधव-सदाहररि वन, समदु्र ककनारा, दलदल 
आणण काांदळवन झाड े(इकोसलसतटम) समाववष्ट्ट आहे. प्रतिाववि ववरार - डहाणू रेल्वे मागावि,  समुारे 
१५ ककमी चा मागव हा डहाणू िालकुा (इको-सेन्फ्सेटटव्ह) पयाववरण सवेदनशील क्षेत्राि आहे. िटीय 
पयाववरणावर प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रतिाववि मागव सध्याच्या मागव िवळून प्रतिाववि आहे. 
प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्राि वनतपिीच्या एकूण २८ प्रिािीची झाड,े १४ प्रिािीांचे झुडूप आणण १२ 
प्रिािीांचे औषधी  झाड आह. काांदळवन  प्रिािीांमध्ये एव्हसेतनया मरीना, एवेसेतनया औपतनललतनस, 
अकँथस इलललसफोललयस आणण राइझोपोरा म्यकु्रोनटा आढळिाि िसेच या ४ प्रिािीांचे काांदळवन 
सहयोगी साल्वाडोरा पलसवका, आयपोमेमा पेतकेप्राई, डरेरस टरफोललआटा आणण डरेरस तकॅं डन्फ्स देखील 
खाडीच्या बािूला पाहिा येिील, िे पयाववरणािील ववववधिा दशवववि.े  
 



या पररसराि प्राण्याांच्या ४१ प्रिािी, ९ सरपटणारे प्रिािी, १ प्राण्याची सतिन प्रिािी आणण ७ 
फुलपाखराांच्या  प्रिािी आढळिाि. हे दशवववि ेकी हा प्रदेश प्राणणमात्राांच्या िैवववववधिमेध्ये चाांगल्या 
प्रमाणाि समदृ्ध आहे. या क्षेत्रामध्ये आढळलेल्या  प्राण्याांच्या प्रिािी बहुिाांश IUCN (आययसूीएन) 
रेड ललतट  च्या अनसुचूी IV मधील प्रिािी आहे, त्याव्यतिररक्ि सरपटणारे प्राणी िसे चेकडले 
कीलबॅक, रसेल वाइपर आणण ग्लॉसी आयबीआयएस सारख्या एव्हीयन प्रिािी  मधील नाही.  
 
िलीय िैवववववधिचे्या ववश्लेषणा नसुार, कफओप्टाँक्टनच्या समुारे ३० प्रिािी, झूप्लँकटनच्या १३ 
प्रिािी आणण बाहेर्थक िीवाांच्या  ३६ प्रिािीां टदसनू आल्या आहेि. त्यामळेु या टठकाणी चाांगली 
िलीय िैवववववधिा दशववि.े प्रदवूषि पाणी दशवववणारी काही प्लॅंकटन्फ्स प्रिािी आढळली, या आधारावर 
अस ेम्हटल ेिाऊ शकि ेकी खाडीच ेपाणी सामान्फ्यिः दवूषि आहे, हे मानवतनलमवि कक्रयाकलापाांमळेु 
कदार्चि झाले असावे. याचे कारणीभिू उपस्तथि असललेे  द्ववपक्षीय प्राण्याांच ेफ्लेलम ांगो, तटॉकव  आणण 
इबीससारख्या एतटूराइन वेडसवशी देखील सांबांर्धि अस ूशकि.े 
 
वाय ुगणुवत्ता: सवव क्षेत्रािील २४ िासाांपयिं वायचूे तनरीक्षण करून पररणाम प्राप्ि केले  आणण राष्ट्रीय 
वािावरणीय वाय ुगणुवत्ता मानक २००९ च्या अनमुि मयावदेशी िलुना केली त्यामध्ये अस ेआढळून 
आल ेआहे की सवव प्रदषूणाांची प्रदषूण पािळी अनमुि शे्रणीच्या आि आहे िसेच ववरार – डहाणू 
मागावमध्ये कोणिाही ववषारी वाय ूआढळला नाही. िथावप, बाांधकाम टप्प्याि प्रदषूण पािळी वाढण्याची 
शक्यिा आहे.  
  
पाण्याची गणुवत्ता: पषृ्ट्ठभागावरील ३ टठकाणीचे  आणण भगूभाविील २ टठकाण्याच्या पाण्याचे तनरीक्षण 
करण्याि आले. याि पाणी गणुवते्तचे नमनु्फ्यामध्ये  वपण्याच्या पाण्याचे प्रमाण आयएस: १०५००-२०१२  
ठरवनू टदलेल्या मयावटदि मयावदेपेक्षा खूपच िाति आढळले एकूण ववघटटि सॉललड,  कठोरिा,  
क्षारीयिा, कॅस्ल्शयम, मॅग्नेलशयम, सल्फेट्स आणण नाइरेट्स वपण्यास योग्य नसिाि. पषृ्ट्ठभागाच्या  
पाण्याचा गणुवते्तच्या नमनु्फ्याांमध्ये (Coliform) कोललफोमव आढळले. पयाववरण सांरक्षण अर्धतनयम १९८६ 
च्या अनसुचूी ६ मधील नमदू केलेल्या पयाववरणीय प्रदषूणाांच्या तनिवलीकरणासाठी विैरणा खाडीि  
एकत्रत्रि केलेल्या खाडीच्या पाण्याची गणुवत्ताच्या नमनु्फ्याचे, एसडब्ल्य ू-२ चे परीक्षण केले गेले. नायरेट 
वगळिा सवव तनकष चाांगल्या मयावदेि असल्याचे आढळले आहे. 
 

ध्वनी आणण कां पन पािळीः ववरार - डहाणू मागाववरील  १५ तनरीक्षण तथानाांवर ध्वनी व कां पन 
तनरीक्षण केले गेले. ध्वनी पािळी सवव १५ िागी रात्रीच्या दरम्यान ध्वनीच्या वािावरणािील वाय ू
गणुवत्ता मानकाांपेक्षा अर्धक असल्याचे आढळले आहे. सध्या १९९७ च्या डीिीएमएस पररपत्रक ७ नसुार 
अनजु्ञेय पीक कण वेग (PPV in mm/s) च्या िलुनेि सवव नमनेु सरुक्षक्षि क्षते्रामध्ये आहेि. ध्वनी 
तनरीक्षण दरम्यान,  अर्धकिम पीक कण वेग ६.८६ लममी /सेकां द (वारांवारिा ५१.२ हट्वि) आढळून 
आला आहे िो कक पलू क्रमाांक ८४ (ववरार फ्लायओव्हरच्या िवळ) िवळ आहे.  त्या खालोखाल 
एनव्ही ४ वर पीक कण वगे ५.५९ लममी / सेकां द (वारांवारिा ५६.८ हट्वि) (पवूव-पस्श्चम येथ ेिोडलेले 



प्रतिाववि मोठे पलु  केळवे तटेशन िवळ ) आणण एनव्ही १० (बोईसर येथ े लेव्हल क्रॉलस ांगिवळ 
स्तथि अांगणवाडी) येथ ेआढळून आला आहे. सववसाधारणपणे, रेल्वे हद्दीि रेल्वे गाडयाांच्या आवागमना 
मळेु/हालचालीमळेु इिर तथानाांच्या िलुनेि िाति पीक कण वेग आढळून आले.  

 

कायदेशीर आणि प्रशासकीय रचना आणि लाग ूAIIB पयाावरि आणि सामाजिक धोरि (ESP) 
पयाववरण मलू्याांकन अभ्यास हा एआयआयबीच्या पयाववरण व सामास्िक धोरण (ईएसपी) आणण पयाववरण व 

सामास्िक मानक (ईएसएस) याांच्यानसुार केल ेिाि आहे. 

एआयआयबीचे, (ईएसएस) १ पयाववरण व सामास्िक मलू्याांकन आणण व्यवतथापन आणण (ईएसएस) २ 

गुांिवणूकीची पिुविा लाग ूआहेि. 

पयाववरण व सामास्िक मलू्याांकन आणण व्यवतथापन धोरण (ईएसएमपी) समेि पयाववरण मलू्याांकन अहवाल 

ियार करण्यासाठी भारि सरकारच्या (िीओआय) सवव लाग ूधोरणे, तनयम व ववतनयमाांचा, महाराष्ट्र सरकार 

(िीओएम) आणण भारिीय रेल्वे आणण व्यावसातयक आरोग्य आणण सरुक्षा आणण आपत्ती व्यवतथापन मधील 

इिर उत्कृष्ट्ट पद्धिीांचा ववचार केला गेला आहे. मुांबई उच्च न्फ्यायालयाच्या २००५ आणण २०१५ चे तिवराांसांबांधीचे 
आदेश या प्रकल्पास प्रामखु्याने लाग ूहोि आहेि.  
प्रतिाववि सांरेखनामळेु मुांबईिील विैरणा आणण साविा खाडीिील काांदळवन कापण्यासाठी माननीय 
हायकोटावद्वारे मांिूरी आवश्यक आहे . रेडी लमक्स प्लाांट्ससाठी ना हरकि प्रमाणपत्र आणण तथापना व 

वापराची परवानगी, घािक आणण इिर टाकाव ूपदाथांच्या हािाळणी, तनलमविी, साठवणकू, वापर आणण वाहिकू 

यासाठी अर्धकृििा, बाांधकाम आणण सांबांर्धि कामाांसाठी पाणी उपसण्यासाठी ना हरकि प्रमाणपत्र, झाडाांच्या 
िोडीसाठी महाराष्ट्र वकृ्ष िोड (तनयमन) कायदा, १९६४ अांिगवि अतनवायव असलेली कायदेशीर परवानगी. डहाण ू
िालकुा अांिगवि डी.टी.पी.ए. (DTEPA)  अर्धसचूना, १९९१ आणण दरुुतिी कडून लशफारसी. 
या व्यतिररक्ि, ठेकेदाराने  बाल श्रम (प्रतिबांध आणण तनयमन) कायदा, १९८६; बांर्धि कामगार (उन्फ्मलून) 

कायदा, १९७६; ककमान वेिन अर्धतनयम, १९४८; २००५ मध्ये दरुुतिी केलेले वेिन भरपाई अर्धतनयम, १९३६; 

आांिरराज्य प्रवासी कामगार (रोिगार व सेवा अटीांच े तनयमन) अर्धतनयम, १९७९; इमारि व इिर बाांधकाम 

कामगार कल्याण उपकर कायदा, १९९६; कां त्राटी कामगार (तनयमन आणण तनरसन) कायदा १९७० आणण कें टद्रय 

तनयम, १९७१; आणण लाग ूआरोग्य आणण सरुक्षा तनकषाांच्या या आवश्यकिाांच ेपालन करेल.   

 

पयावयाांचे ववश्लेषण:- 

ववरार-डहाणू मागाववरील सरासरी दैतनक प्रवासी २०१२ मध्ये २.०७ लाखाांवरून २०४१ मध्ये ११.२५ 
लाखाांवर वाढण्याची शक्यिा आहे . प्रतिाववि दोन मागव प्राधान्फ्याने उपनगरीय रेल्वे वाहिकुीसाठी 
साठी आहेि आणण ववद्यमान रेल्वे मागव हे मेल / एक्सप्रेस रेल्वे सेवा व िलद उपनगरीय 
चालववण्यासाठी  प्राधान्फ्याने वापरले िािील. ज्या मळेु भववष्ट्यािील ववरार-डहाणू  रोड उपनगरीय रेल्वे 
मागाववरील  दैनांटदन रटहवाशाांच्या प्रवासाची पिूविा होईल. 
 

प्रतिाववि प्रकल्प हा ववद्यमान रेल्वे मागावचा ववतिार म्हणून योिला आहे, कारण याि सवव 
ववद्यमान रेल्वे सांरचनेचा िसेच सवुवधा चा वापर करण्याि येि आहे. प्रतिाववि प्रकल्पाच ेसांरेखन 



असे करण्याि आले आहे कक रेल्वेची तविाची िलमनीचा िातिीि िाति उपयोग करून िलमनीची 
सांपादन कमी केली िाईल. िर प्रतिाववि रेल्वे मागव ववद्यमान रेल्वे मागव पासनू दरू योिला असिा 
िर िो मखु्य वतिीपासनू दरू गेला असिा व मोठ्या प्रमाणावर िमीन अर्धग्रहण करावे लागल े
असि.े  

प्रतिाववि मागव ववद्यमान रेल्वे मागाविवळ योिल्या मलेु पयाववरण, आर्थवक आणण सामास्िक खचव 
ककमान ठेविा येि आहे. 

भार्धारकाांशी सल्लामसलत आवण सािाजवनक सल्लामसलत : - 

डहाणू िालकुा पयाववरण सांरक्षण प्रार्धकरण (DTEPA), काांदळवन कक्ष, महाराष्ट्र वन ववभाग, पयाववरण 
ववभाग, महाराष्ट्र सरकार, अतिररक्ि मखु्य सर्चव (वन), महसलू व वन ववभाग, महाराष्ट्र सरकार, 

स्िल्हार्धकारी, पालघर, ररलायन्फ्स इन्फ्रातरक्चर लललमटेड, ग्रामीण रुग्णालय आणण वसिीगहृ, वानगाव, 

ग्राम पांचायि बोईसर, वक्साई, इत्यादी. पालघर नगर पररषद, प्रकल्प पररसरािील तथातनक लोक, 

खासकरुन प्रकल्पग्रति लोक, लमठाच ेव्यापार करणारे  मालक आणण कामगार, र्चकू वकृ्षारोपण मालक 
आणण कामगार, प्रकल्प पररसरािील शिेकरी याांचे 2 नोव्हेंबर २०१७ रोिी साववितनक सल्लामसलि 
सल्लामसलि झाल.े एकूणच भागधारकाांना हा प्रकल्प फायदेशीर वाटिो. काहीांनी िमीन अर्धग्रहण 
सांबांर्धि मदु्दे उभे केले. पयाववरण सामास्िक व्यवतथापन (ESMP) मिबिू करण्याच्या बाबिीि डहाण ू
िालकुा पयाववरण सांरक्षण प्रार्धकरण (DTEPA) आणण इिर अर्धकायांशी चचाव करून त्याांच्या 
आवश्यकिा समिून घेण्याि येि आहेि. 

 

एमआरव्हीसी (MRVC), एआयआयबी च्या मागवदशवक ित्वाांनसुार भसूांपादन प्रकक्रया सरुू केल्यानांिर 
अतिररक्ि साववितनक सल्लागाराची योिना करेल आणण पणूवत्वास आणेल. 

 
 

पर्ाािरण पररणाम मूल्ाांकनः- 

बाुंिकाम आधण ऑपरेशन टप्प्यात होणायाण धक्रयाकलापाुंना प्रकल्पाुंच्या प्रभावाुंना ओळखण्यासाठी धवचारात 

घेतले आहे. बाुंिकाम टप्प्यामिील धक्रयाकलापाुंमधे्य बाुंिकाम धक्रयाकलापाुंसाठी जमीन साफ करणे, बाुंिकाम 

करण्यापूवी खुंधडत कायाांचे / धनष्कासनाचे धक्रयाकलाप, श्रम धशधबराची स्थापना आधण कायणप्रणाली, प्रवेश 

धनयुंत्रण आधण बािा, बाुंिकाम कायाांसाठी य धटधलटी लाईन्सचे प नवाणस आधण व्यवस्था, टनेधलुंग, बाुंिकाम 

साधहत्याची सुंकलन (रेत खाणकाम, खडकाुंकररता स्फोटक द्रवे्य, खणणे), बाुंिकाम साधहत्य हस्ताुंतरण, घन, 

घातक आधण सी आधण डी कचरा सामग्रीचे स्टोरेज, हाताळणी आधण धवले्हवाट लावणे, रेडी धमक्स कुं क्रीट 

(आरएमसी) प्ाुंट तयार करणे, उत्खनन कायण आधण फाउुंडेशन काये (ढीग आधण ठोस), मािीकाम (अथण 



वकण /लँडधफल), रेले्व रूळ टाकणे, पादचारी पलू , पलुा खलील मागव, पलुा वरील मागव आधण पूल  याुंसाठी 

कायणस्थळाच्या जवळ धकुं वा आसपासच्या प्री-फेबे्रटेड घटकाुंची असेंबधलुंग आधण त्याची याुंधत्रक स्थापना, सवण 

युंत्राुंचे ओ एन्ड एम, धवद्य त काये ओव्हरहेड धवद्य त सुंरचनाुंची स्थापना करण्यासाठी (५० - ६० मीटर अुंतर), 

धसग्नधलुंग पोस्ट (४०० मीटर), पॉवर सब-से्टशन आधण लँडसे्कधपुंग इत्यादी येते.  

ऑपरेशन टप्प्यात रेले्व वाहिकू आधण रेले्व स्थानकाुंचा समावेश असेल. तसेच स िाररत पायाभूत स धविा जसे 

की नवीन रूळ आधण रेले्व स्थानक, इतर स धविा; नवीन रूळ आधण रेले्व स्थानक याुंचे कायण व देखभाल, इतर 

पूरक स धविा, लँडसे्कपी ुंग इत्यादी ुंचा समावेश होतो. 

प्रभाव ओळखण्यासाठी धवचारात घेतलेले पयाणवरण घटक प ढीलप्रमाणे आहेत:  

 वायू ग णवत्ता: हातनकारक िूळ, गॅस उत्सजणन, इुंिन उत्सजणन, रसायनाुंमिून धवषारीकरण, धडझेल डीजी 

सेटमिून उत्सजणन, गुंि वास, नव्याने चाललेल्या वाहत कीम ळे जवळपासच्या रस्त्ाुंवरील वाय  प्रदूषण 

वाढले आहे, रेले्व क्रॉधसुंगवर वाहतूक भुंग, बाुंिकाम आधण बाांधकाम डबे्रीस/राडा रोडा (धडमोधलशन 

वेस्ट) (सी आधण डी कचरा) याम ळे वायू प्रदूषण वाढेल. 

 पाणी ग णवत्ता: भगूभाविील जास्त पाणी वापरणे, पाणी दूधषत होणे, पाणी साठणे, मौसमी पावसाळ्यािील 

पाणी साठवायच्या िागा चे नकुसान/नष्ट्ट होणे, धवद्यमान पिवन्फ्य नालीके (स्टर ॉम वॉटर) च्या 

धनचऱ्यावर पररणाम. 

 जमीनीः मृदा क्रण, पूर, जमीन सुंकलन, माती प्रदूषण, उत्पादक माती / जधमनीची घट होणे, जमीन 

धवखुंडन, जड वाहनाुंच्या हालचालीम ळे जधमनीचे दाबणे. 

 ध्वनी आधण कुं पन: टर ेन हालचाली, बाुंिकाम उपक्रम, िातूचे बाुंिकाम, देखभाल उपक्रम, डीजी सेट 

इत्यादी म ळे होणारे ध्वनी आधण कुं पन प्रदूषण  

 वनस्पती, प्राणी आधण जैवधवधविता : वृक् तोड, जुंगल नि होणे, पयाणवरण आधण जैव धवधविता  यामधे्य 

अडथळा, आक्रमक प्रजाती ुंचा धवकास 

 व्यावसाधयक आरोग्य आधण स रधक्तता : उच्च आवाज पातळी, याुंधत्रक झटके, दृश्य धवचलन, कामगाराुंची 

स रक्ा 

 सम दाय आरोग्य आधण स रधक्तता : घातक सामग्रीचे प्रदशणन, साम दाधयक पायाभूत स धविाुंवर पररणाम 

म्हणून रसे्त, शाळा, रुग्णालये, आरोग्य यासारखे सुंवेदनशील ररसेप्टसण आधण समाजाची स रक्ा, क्ट्व्हज्य अल 

ब्लाइट / सौुंदयाणचा बदल.  



वरील सवण उले्लक्ट्खत पयाणवरणावरील प्रभावाुंवरून, गुंभीर पयाणवरणीय प्रभाव हे प्रभाव प्रकार आधण ग णिमाणवर, 

प्रभाव प्रमाणात, प्रभाव कालाविी, तीव्रता - जैव शारीररक आधण सामाधजक-आधथणक प्रभाव आधण सुंभाव्यता या 

आिारावर ओळखले जातात. खालील धनकषाुंवर आिाररत बाुंिकाम उपक्रमाुंचे पररणाम गुंभीर मानले जातात : 

१. प्रभावाचा प्रकार : नकारात्मक 

२.  प्रभावाचा ग णिमण : थेट 

३.  प्रभाव धवसृ्तत : प्रादेधशक 

४.  प्रभावाचा कालाविी : दीघण म दती / कायमस्वरूपी 

५.  तीव्रता - बायो धफधजकल आधण सामाधजक-आधथणक : मध्यम / उच्च 

६.  शक्यता  : धनधित 

बाुंिकाम आधण पररचालन चरणाुंसाठी वरील धनकषाुंवर आिाररत गुंभीर पयाणवरणीय प्रभाव खालीलप्रमाणे आहेत : 

 कुं दळवनाचे न कसान  ववशषेि: डहाणू इको-सेन्फ्सेटटव्ह एररया आणण विैरणा, साविा खाडीिवळील 

सागरी पयाववरणाचचे नकुसान. 

  मोठ्या आकाराच्या झाडाांची िोड 

 भूगभाणतील आधण पृष्ठभागाच्या स्रोताुंकडून जास्त पाणी काढणे / वापरणे 

 धवद्यमान आधण / धकुं वा अधतररक्त रेले्व हालचालीम ळे ध्वनी 

 कामगाराुंच्या आरोग्यावर आधण स रके्वर पररणाम 

  भारी यांत्रसामग्री आणण वाहनाांमधून धूळ आणण वाय ूउत्सिवन 

 लोकाांच्या आरोग्यावर आणण सरुक्षक्षििवेर पररणाम 

 बाांधकाम उपक्रमाांमळेु उत्पादक मािीच्या सपुीकिचेे नकुसान. 

पर्ाािरण आवण सामावजक व्यिस्थापन र्ोजना : - 

पयाणवरणीय ग णिमण आधण प्रभावाुंच्या प्रकाराुंवर आिाररत पयाणवरण आधण सामाधजक व्यवस्थापन योजना 

(ईएसएमपी) तयार केली गेली आहे, म ख्य पयाणवरणीय ग णिमाांमधे्य वायू, पाणी, ध्वनी आधण कुं पन, जमीन, 

वनतपिी व प्राणी (फ्लोरा-फूना), व्यावसाधयक आरोग्य व स रक्ा आधण पयाणवरण आरोग्य व स रक्ा याुंचा 

समावेश आहे. सवण पयाणवरणीय ग णिमाांना सुंरधक्त करण्यासाठी, ईएसएमपी खालील घटकाुंमधे्य धवभागली गेली 

आहे. 



 वाय  ग णवत्ता व्यवस्थापन योजना  

 पाणी ग णवत्ता व्यवस्थापन योजना 

 ध्वनी आधण कुं पन पातळी व्यवस्थापन योजना 

 मृदा ग णवत्ता आधण गळती व्यवस्थापन योजना 

 प्ाुंट साइट / लेबर कॅम्प मॅनेजमेंट पॅ्न 

 घनकचरा व्यवस्थापन योजना 

 वनस्पती आधण प्राणी व्यवस्थापन योजना 

 वाहतूक व्यवस्थापन योजना 

 बाुंिकाम के्त्र व्यवस्थापन योजना 

 व्यावसाधयक आरोग्य आधण स रक्ा योजना 

 पयाणवरण देखरेख योजना 

धवधवि बाुंिकाम उपक्रमे, सुंके्प उपाय आधण पयाणवरण व्यवस्थापन योजना या धवरुद्धचे गुंभीर पयाणवरणीय 

पररणाम खाली धदले आहेत.  

विरार – डहाणू मार्ाासाठी र्ांभीर पर्ाािरणीर् पररणाम आवण सांके्षप उपार् 

अनु

क्रमाां

क 

 र्ांभीर 

पर्ाािरणीर् 

प्रभाि 

लारू् मुख्य प्रकल्प 

वक्रर्ाकलाप 

प्रकल्प 

वक्रर्ाकलापाांचा 

तपशील 

सांके्षप उपार् 

1.  Mangraoves

(काुंदळवन) चे 

न कसान 

  

१) बाुंिकाम 

धक्रयाकलाप साठी 

जमीन साफ करणे, 

उदा. मोठे पूल, छोटे 

पूल, तटबुंदी आधण 

रूळ टाकणे यासाठी 

झ ड पे, काटेरी झाडे, 

झाडे कापणे, कचरा 

टाकणे इत्यादी 

१) अुंदाजे १६  

हेरर इिके 
काुंदळवन के्त्र हे प ल 

व मातीचा बुंिारा 
बाुंिल्याम ळे प्रभाधवत 

होतील. 

१) माननीय उच्च न्फ्यायालय 
आणण सांबांर्धि प्रार्धकरणाच्या 
अटी व तनयमाांनसुार काुंदळवन 

काढून टाकले िाईल.  

२)  वकृ्ष / काुंदळवन चे 
रोपण ,  इको-सेने्सधटव्ह के्त्राच्या 
बाहेर 1: 5 आणण डहाणू इको-
सेने्सधटव्ह के्त्रात 1:10 च्या 
प्रमाणानसुार केले िाईल. 

2.  मोठ्या 

आकाराच्या 

झाडाुंची तोड  

१     बाुंिकाम 

धक्रयाकलाप यासाठी 

जमीन साफ करणे, 

उदा. झाडे, झ ड पे, 

काटेरी झाडे, कचरा 

वगैरे  

२)    बाुंिकाम 

१)    अांदािे २४८७ 

झाड े ववरार - डहाणू 
क्षेत्राि कापण्याची 
शक्यिा आहे, 
त्यापकैी  ३५१ झाड े
डहाणू िालकुा 

१)  इुंधडया रेलवे वक्सण मॅन्य अल, 

२००० प्रमाणे वृक् पाडणे, झाडे 

साफ करणे आधण झाडे तोडणे. 

२)   िोडलेल्या वकृ्षाांच्या बदल्याि 
पयावयी वनीकरण योजना 
३) जास्तीत जास्त झाडे / रोपाुंची 

प नलाणवणी योजना 



विरार – डहाणू मार्ाासाठी र्ांभीर पर्ाािरणीर् पररणाम आवण सांके्षप उपार् 

अनु

क्रमाां

क 

 र्ांभीर 

पर्ाािरणीर् 

प्रभाि 

लारू् मुख्य प्रकल्प 

वक्रर्ाकलाप 

प्रकल्प 

वक्रर्ाकलापाांचा 

तपशील 

सांके्षप उपार् 

करण्यापूवी नि 

करण्याचे / 

धनष्कासनाचे उपक्रम 

पयाववरण सांरक्षण 
मांडळ(DTEPA) च्या  
क्षेत्राि येि.े 

४) झाडाुंची सुंख्या, प्रकार आधण 

स्थान इत्यादी ठेकेदार  

एमआरव्हीसी आधण आरएफओ 

च्या सहमतीने करेल.  

५) एमआरव्हीसी धह  ज्ञात 

पयाणवरणीय न कसान करणाऱ्या  

धवदेशी प्रजाती ुंची लागवड करणार 

नाही (नीलधगरी, ऑस्टर ेधलयन 

बाधकया, प्रोसोपोइझ धलफोरो, इ.)  
 

3.  भूगभाणतील 

आधण 

पृष्ठभागाच्या 

स्रोताुंमिून 

जास्त पाणी 

काढणे / 

वापरणे 

१) उत्खनन कायण 

आधण फाउुंडेशन 

काये (ढीग आधण 

ठोस)  

२) अथण वकण  / 

लँडधफल वकण   

३) एकधत्रत करणे 

आधण त्याुंच्या पूवण-

धनधमणत घटकाुंची  

याुंधत्रक स्थापना 

४)    लँडसे्कधपुंग 

१)  प ल व मािीचा 
बांधारा 
बाुंिकामादरम्यान ३ 

वषाांच्या 

कालाविीसाठी 

पाण्याच्या 

आवश्यकतेमधे्य 

अचानक वाढ 

होण्याची अपेक्ा आहे. 

१) कुं त्राटदार बाुंिकामाुंसाठी 

आवश्यक पाण्याची व्यवस्था 

अशाप्रकारे करेल की 

जवळपासच्या सम दायाुंसाठी पाणी 

उपलब्धता आधण प रवठा 

अप्रभाधवत राहील.  
 
 

२)   रेन वॉटर हावेक्ट्स्टुंग / कृधत्रम 

ररचाजण स्टरक्चसण प रवले जातील; 

जेथे शक्य असेल तेथे. 

4.  धवद्यमान आधण  

अधतररक्त टर ेन 

हालचालीम ळे 

आवाज 

१) उत्खनन कायण 

आधण फाउुंडेशन 

काये (ढीग आधण 

ठोस)  

२) स िाररत पायाभूत 

स धविा जसे की 

नवीन टर ॅक आधण 

रेले्व स्थानक, इतर 

स धविा 

३) नवीन रूळ आधण 

रेले्व स्थानकाुंचे 

ऑपरेशन व 

देखभाल,, इतर पूरक 

स धविा, लँडसे्कपी ुंग 

१) रेले्वच्या वाढीव 

हालचामी ुंम ळे,सामान 

वाहण्यासाठी होणाऱ्या 

वाहत कीम ळे आधण 

मोठ्या युंत्रसामग्री 

आधण वाहनाुंचा 

वापरयाुंम ळे ध्वनी 

पातळी वाढेल. 

१)  एमआरव्हीसी रेले्वच्या 

सीमेजवळील वसधतगृहे असलेल्या 

धठकाणी २.४ मीटर उुंचीची रेले्व 

पररसरात आरसीसी सीमा धभुंत 

बाुंिण्याची योजना आखत आहे. 
ही लभ ांि कायमतवरुपी आवाि 
ववरोधक  म्हणून कायव करेल. 
कां क्रीटची लभ ांि िाति आवािाचे 
शोषण करू शकेल अशा प्रकारे  
डडझाइन केली िाईल 

२) आवाज रोखण्यासाठी झाडे 

लावण्यात येतील  

३) कुं पने कमी करण्यासाठी 

स्लीपसण आधण रूळ याुंच्यामधे्य 

रबराचे पॅधकुं ग टाकले जाईल 
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सांके्षप उपार् 

5.  कामगाराुंच्या 

आरोग्यावर 

आधण 

स रधक्ततेवर 

पररणाम 

१) बाुंिकाम आधण 

ऑपरेशन टप्प्याुंतील 

सवण प्रकल्प 

धक्रयाकलाप 

१)   प्रकल्पाच े काम 
दोन्फ्ही बािूने करण्याि 
येईल.  

उदा.ववरार आणण 
डहाणू, दोन टठकाणी   
कामगार राहण्याची 
व्यवतथा करण्याि 
येईल. टह टठकाणी 
सध्याच्या लोक 
असिी पासनू दरू व 
डहाणू इको-सेन्फ्सेटटव 
क्षेत्र बाहेर 
वसवण्याि येिील. 
या प्रकल्पासाठी 
साधारणिा अांदाि े
१००० मिुराांची गरि 
लागेल. 

१) इमारत आधण इतर बाुंिकाम 

कामगार (रोजगाराचे धनयमन 

आधण सेवा अटी) अधिधनयम, 

१९९६ च्या आवशक्यताुंची पूतणता 

केली जाईल. 

२) सवण घातक रसायने आधण 

साधहत्य समधपणत भागात साठवले 

आधण सुंरधक्त केले जातील. 

३)  हे स धनधित करा की फस्टण एड 

य धनट आधण अॅम्ब लेटरी सेवा सहज 

उपलब्ध होतील.  

४) सवण युंत्रसामग्री आधण उपकरणे 

ध्वधनक सामग्री ुंनी व्यापलेली 

असावीत. 

५) व्यापक रहदारी व्यवस्थापन 

योजना तयार करावी 

६)  क्ट्स्थर पाणी जमा होणे 

टाळण्यासाठी कामगार छावणीतून 

प रेसे पाणी काढून टाकावे. 

७) कामगाराुंच्या छावणीच्या 

के्त्रामिील नाले आधण डीचेस मधे्य 

धनयधमतपणे ब्लीधचुंग पावडरचा 

वापर करावा. 

८) कुं त्राटदार हे रोगराई आधण 

महामारी टाळण्यासाठी सवण 

कामगाराुंचे आरोग्य आधण 

स्वच्छता स धनधित करतील.  

९)  कामगाराुंना रोजगारासाठी 

धवचारात घेण्यापूवी त्याुंचे 

आरोग्यधवषयक समस्ाुंसाठी सवण 

तपास केले गेले पाधहजेत. 

१०) बाुंिकाम पूणण झाल्यानुंतर; 

ठेकेदार कामगार छावण्या पूणणपणे 

काढून टाकेल याची खात्री करेल. 

११) कुं त्राटदाराने "कामगाराुंचे 

धनवासस्थान : प्रधक्रया आधण 

मानक- IFC आधण EBRD द्वारे 

मागणदशणक सूचना" बाबतच्या 

एआयबीच्या मान्यतेच्या मागणदशणक 



विरार – डहाणू मार्ाासाठी र्ांभीर पर्ाािरणीर् पररणाम आवण सांके्षप उपार् 

अनु

क्रमाां

क 

 र्ांभीर 

पर्ाािरणीर् 

प्रभाि 

लारू् मुख्य प्रकल्प 

वक्रर्ाकलाप 

प्रकल्प 

वक्रर्ाकलापाांचा 

तपशील 

सांके्षप उपार् 

तत्त्ाुंचे पालन केले पाधहजे. 

कुं त्राटदार कारखाने कायदा, 

१९४८ आधण भारत शासनाच्या श्रम 

आधण रोजगार मुंत्रालयान सार लागू 

असलेल्या इतर सवण सुंबुंधित कायण 

/ धनयम याुंचे पालन देखील करेल. 

6.  भारी 

युंत्रसामग्री 

आधण 

वाहनाुंमिून 

िूळ आधण वायू 

उत्सजणन 

१) बाुंिकाम 

धक्रयाकलाप साठी 

जमीन साफ करणे 

उदा. झाडे, झ ड पे, 

काटेरी झाडे, कचरा 

वगैरे 

२) बाुंिकाम 

करण्यापूवी नि / 

धनष्कासनाचे उपक्रम 

३) बाुंिकाम 

साधहत्याचा सुंग्रह 

(जसे रेत खनन, 

खडकाुंकररता 

स्फोटक द्रवे्य, 

क्वाररन्ग), बाुंिकाम 

सामग्रीचे हस्ताुंतरण 

४) रेडी धमक्स कुं क्रीट 

(आरएमसी) प्ाुंट 

उभारणे 

५) उत्खनन कायण 

आधण फाउुंडेशन 

काये (ढीग आधण 

ठोस) 

६) अथण वक्सण / 

लँडधफल वक्सण  

७) रेले्व रूळ घालणे  

८) एफओबी, 

आरओबी, आरयूबी 

आधण प लाच्या 

याुंच्यासाठी कामाच्या 

धठकाणी / जवळपास 

पूवण-धनधमणत घटक 

आधण त्याची याुंधत्रक 

1) बाांधकाम 
वति/ुसामग्री च्या 
गाडीचे दळणवळण,  

चढववणे आणण 
खाली उिरववणे, 

तफोट करणे, बोगदा 
करणे, आरएमसी 
(RMC) लावणे आणण 
कायव करणे, डीिी 
(DG) सेट्स, नष्ट्ट 
करणे, मािीकाम 
एत्यादी मळेु धूळ 
आणण वाय ू
उत्सिवनाची  
तनलमविी होईल. 

१) वाळू सारखी ख ली आधण 

चाुंगली सामग्री धवतरीत करणारी 

वाहने झाकलेली असावीत. 

२) बाुंिकाम साधहत्य चढवणे आधण 

उतरवणे, बाुंिकाम साधहत्याची 

साठवण, अथणवक्सण, अनपेव्हड 

मालवाहू रसे्त इतर िूळ प्रवण 

भागास आधण बाुंिकाम याडण  याुंस 

पाणी धछडकावाची युंत्रणा प्रदान 

केली जाईल.  

३) सवण वाहनाुंसाठी वाहन प्रदूषण 

तपासणी 

४)  उत्खनन सामग्री योग्यररत्या 

सुंग्रधहत केले जाईल 

५) व्यावसाधयक उदे्दशाुंसाठी रेडी-

धमक्स कुं क्रीट प्ाुंट स्थाधपत करणे 

आवश्यक आहे. या धठकाणी १००० 

मीटर धकुं वा त्याहून अधिक व 

मोठ्या रसे्त असलेल्या मानव 

धनवास स्थानापासून अुंदाजे १०० 

मीटर अुंतराच्या बफर झोनसह 

शाळा, महाधवद्याल रुग्णालये आधण 

न्यायालये याुंच्या २००  मीटर 

अुंतरावर क्ट्स्थत नसावे. सवण युंते्र व 

उपकरणे धनयधमतपणे राखली 

जातील. 

६) बाुंिकाम कामगाराुंना सवण 

आवश्यक सुरक्षा साधने जसे 

हेलमेट, फेस मास्क इत्यादी 

प रधवल्या जातील. 

७) शक्य असल्यास, रात्रीच्या वेळी 

(सुंध्याकाळी ८ ते सकाळी ५) या 

वेळेत साधहत्याची वाहतूक करा. 



विरार – डहाणू मार्ाासाठी र्ांभीर पर्ाािरणीर् पररणाम आवण सांके्षप उपार् 

अनु

क्रमाां

क 

 र्ांभीर 

पर्ाािरणीर् 

प्रभाि 

लारू् मुख्य प्रकल्प 

वक्रर्ाकलाप 

प्रकल्प 

वक्रर्ाकलापाांचा 

तपशील 

सांके्षप उपार् 

सुंरचना एकधत्रत 

करणे   

९) सवण युंत्राुंचे ओ 

एन्ड एम 

८)  सामग्रीची खरेदी फक्त 

मान्यताप्राप्त खाणी भागातून 

करावी.  

९)  समान मापदुंडाुंसाठी वायू 

ग णवत्ता देखरेख,धजचे आिारभूत 

अभ्यासाच्या दरम्यान धनरीक्ण 

केले गेले होते, ते एनएबीएल 

मान्यताप्राप्त आधण एमओईएफ 

अधिसूधचत प्रयोगशाळेच्या सेवा 

भरून ठेकेदाराद्वारे लागू केले 

जाईल. 

7.  बाांधकामामळेु 
सपुीक 
िलमनीचे 
ककां वा 
उत्पादक 
मािीचे 
नकुसान 

१. कामगार 
लशत्रबराची 
तथापना 
बाांधकाम,  

साटहत्याचा सांग्रह 

(िस ेरेि खनन, 

खडकाांकररिा 
तफोटक द्रव्ये, 

क्वाररन्फ्ग), 

बाांधकाम 

सामग्रीच े

हतिाांिरण.               

२. घन, घािक 
आणण सी आणण 
डी कचरा 
सामग्रीचे तटोरेि, 

हािाळणी आणण 
ववल्हेवाट लावणे.                  

३.  रेडी लमक्स कां क्रीट 

(आरएमसी) प्लाांट 

उभारणे.  

४. उत्खनन कायव 

१)बाांधकामाच्या 
मालाची वाहिकू 
आणण िड गाडीचे 
दळणवळण 
झाल्यामळेु िलमनीची 
सपुीकिा नाहीशी होि.े  

२) ववरार - डहाणू 
प्रकल्पाकररिा अांदाि े 
मािीकाम  

१६,३१,७००मी3, 

ब्लांकेटटांग 

३,३४,८००मी3,  

मािीकाम िमीन 
भरणे आणण कापणे 
इ. कररिा 
आवश्यकिा आहे. 

 
१) खाणीिील वरच्या 
भागािील सुपीक मािी टह 
साांभाळून ठेवण्याि यावी 
आणण उत्खनन सांपल्यानांिर 
िी मदृा परि खाणीच्या 
वरच्या भागाि पसरवण्याि 
यावी. 
२) कां त्राटद्वारा ठराववक 
वेळेनांिर स्तथरीकरण उपायाांचे 

)िसे कक , टकफंग, दगड 
वपर्चांग इ.) पररणामाांचे 
मुल्याांकन करेल  

३) रेल्वे मागावच्या 
आसपासच्या सुपीक मािीची 
हानी टाळण्यासाठी/ दबाई 
टाळण्यासाठी, बाांधकाम 
वाहनाांच्या, यांत्रसामग्री आणण 
उपकरणे इत्यादी ची वाहिूक 
ठरुवून टदलेल्या / तनयोस्िि 
केलेल्या मागाववरूनच 
करण्याि येईल.  
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आणण फाउां डशेन 

काये (ढीग आणण 

ठोस) 

५. अथव वक्सव / 

लँडकफल वक्सव  
६. रेल्वे रूळ घालणे  
७. ववद्यिु काये 

ओव्हरहेड 
ववद्यिु सांरचना 
(अांिर 50-60 

मीटर), लसग्नललांग 
पोतट (400 मीटर), 

पॉवर उप-
तटेशनची 
तथापना 
करण्याि येईल. 

 

खालील महत्वपूणण शमन उपाययोजना आहेत: 

 न कसान भरपाईसाठीची झाडाुंची लागवड धह  १:५ च्या प्रमाणात केले जाईल.  

 कोणताही स्थलाुंतराचा व्यत्यय टाळण्यासाठी, बाुंिकामाचे साधहत्य काढण्यासाठी केवळ मान्यताप्राप्त 

आधण परवानािारक  खाणी (एमपीसीबीद्वारे मान्यताप्राप्त) वापरली जावीत 

 बाुंिकामाच्या धठकाणी एमआरव्हीसीने तयार केलेल्या SHE मॅन्य अलमधे्य धनधदणि केल्याप्रमाणे कुं त्राटदार 

स रक्ा, आरोग्य आधण पयाणवरण व्यवस्थापन यासाठी योग्य कमवचारी नेमेल. 

 बाुंिकामादरम्यान धनमाणण होणारी घातक टाकावू पदाथण, घातक आधण इतर टाकावू पदाथण (व्यवस्थापन 

आधण टर ान्सबाऊुं डरी मूव्हमेंट) धनयम, 2016 न सार व्यवस्थाधपत केले जाईल. 



 कुं त्राटदार एक करार धवधशि एसएचई योजना तयार करेल. SHE योजना धह SHE मॅन्य अल, भारतीय रेले्व 

कोड आधण धनयमावली आधण कें द्र / राज्य सरकारच्या इतर लागू धनयम याुंच्यावर आिाररत तयार केली 

जातील. 

 पर्ाािरण देखरेख र्ोजनाः- 

प्रकल्पाच्या के्त्रातील सामाधजक आरोग्य आधण स रधक्ततेच्या सुंबुंिात प्रस्ताधवत पयाणवरणीय सुंरक्णाची प्रभावीता 

मूल्याुंकन करण्यासाठी महत्त्पूणण पयाणवरण कायणक्मता धनदेशक आहेत : वायू ग णवत्ता, जल ग णवत्ता, ध्वनी 

आधण कुं पन पातळी, पृष्ठभागावरील पाण्याची ग णवत्ता, भ-ूभागािील पाण्याची गणुवत्ता. 

 िारू् रु्णित्ता वनर्ांत्रण 

प्रकल्पाच्या बाुंिकाम टप्प्यामधे्य एनएबीएल मान्यताप्राप्त आधण एमओईएफ आधण सीसी मान्यताप्राप्त 

प्रयोगशाळेद्वारे हवेत ग णवत्ता तपासणीची धशफारस केली जाते. कामाचे स्थान, भौधतक स्टॉकयाडण, आधण 

वापरातील रसे्त येथे हवेचे धनरीक्ण केले जाईल, 

वायू ग णवते्तचे धवशे्लषण रािर ीय पररवेशी वाय  ग णवत्ता मानक (2009), सीपीसीबीच्या अन सार केले जाईल. 

पररमाणे : सस्पेंटेड पाधटणक्य लेट मॅटर (एसपीएम), पाधटणक्य लेट मॅटर (पीएम 2.5 आधण पीएम 10), सल्फर 

डायऑक्साइड (एसओ 2), नायटर ोजन ऑक्साईड्स (एनओएक्स), काबणन मोनोऑक्साइड (सीओ), 

हायडर ोकाबणन्स (एचसी).  

वायू ग णवत्ता धह बाुंिकामाच्या काळात वषाणतून धकमान ३ वेळा (३ ऋतू) ३ धठकाणी आधण बाुंिकामाच्या काळात 

धहवाळी ऋतूमधे्य वषाणतून एकदा केली जावी आधण आिारभूत देखरेखी दरम्यान प्राप्त झालेल्या एएचकू्य 

मॉधनटररुंग न सार त लनात्मक दृष्ट्या एएचकू्यमधे्य बदल करण्यासाठी आधण प्रधतकूल प्रभावाुंना कमी 

करण्यासाठी स चवलेल्या उपाययोजना करणे. सतत 24 तासाुंचे धनरीक्ण केले पाधहजे. 

 

 

 पाणी रु्णित्ता वनर्ांत्रण- 

मौसमी धभन्नता व्यापण्यासाठी प्रकल्पाच्या कालाविीत एक वषावनांिर सांपणूव प्रकल्प कालावधीि मालसक 

आधारावर 5 टठकाणी पषृ्ट्ठभागाचे पाण्याच्या आणण भगूभाविील पाण्याच्या गणुवते्तचे तनरीक्षण केले 



िाईल. आयएस: १०५००-२०१२ च्या धनकषाुंसाठी एनएबीएल मान्यताप्राप्त आधण एमओईएफ आधण सीसी 

मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळाद्वारे दोन्फ्ही पषृ्ट्ठभागाच ेआणण भगूभाविील पाण्याची ग णवत्ता तपासली जाईल. 

 ध्वनी आवण कां पन पातळी देखरेख:- 

बाुंिकामादरम्यान एका धदवसात जास्तीत जास्त रेले्व वाहतूक  मोजण्यासाठी  प्रते्यक स्थानावर 24 तासाुंसाठी     

ध्वनी पातळीचे परीक्ण केले जाणे आवश्यक आहे. तथाधप, बाुंिकाम टप्प्यात वषाणतून एकदा कुं पना चे  

धनरीक्ण केले जाईल.  

ध्वनी सुंधनयुंत्रण (धनयमन आधण धनयुंत्रण) धनयम, २०००  (धनयम ३ (१) आधण ४ (१) पहा) ध्वनी सुंधनयुंत्रणासाठी 

ध्वनी सुंबुंधित वातावरणीय वायू ग णवत्ता मानकाुंचा स्वीकार केला जाईल. १९९७ च्या पररपत्रक ७ न सार माइन 

सेफ्टी ऑफ डायरेन्स जनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारे धनधदणि ग्राउुंड कुं पनची परवानगी मयाणदा 

कुं पन पातळी धनरीक्णाुंसाठी वापरली जाईल. सतत २४ तासाुंचे धनरीक्ण केले पाधहजे. 

 प्रस्तावित अांमलबजािणी र्ांत्रणा:- 

म ुंबई रेले्व धवकास कॉपोरेशन  एमयूटीपी-३ प्रकल्पाुंसाठी प्रकल्प अुंमलबजावणी यांत्रणा आहे. त्या भूधमकेमधे्य, 

एमआरवीसी या प्रकल्पाच्या अुंतगणत प्रस्ताधवत प्रकल्पाच्या समािानकारक अांमलबिावणी जबाबदार आहे. 

प्रकल्प अुंमलबजावणी एजन्सी म्हणून, म ुंबई रेले्व धवकास कॉपोरेशन  हे भारिीय रेल्वे व महाराष्ट्र शासन 

च्या विीने व मध्य रेल्वे व पस्श्चम रेल्वेच्या सहमिीने प्रकल्पाच्या अांमलबिावणी साठी िबाबदार 

असेल. प्रकल्पाची सवण कामे कुं त्राटा द्वारे करण्यात येतील. म ुंबई रेले्व धवकास कॉपोरेशन   बाुंिकाम टप्प्यात 

ईएसएमपीचे यशस्वी अुंमलबजावणी आधण देखरेख यासह सवण टप्प्याुंवर काम पाहण्याकररता प्रकल्प 

व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नेमेल. प्रकल्पाची कालमयाणदा एमआरव्हीसीद्वारे धनधित केली जाईल. 

कायाणन्वयन दरम्यान पयाणवरणीय व्यवस्थापन आधण देखरेखीसाठी प्रस्ताधवत ईएसएमजी आधण ईएसएमटीच्या 

सुंस्थात्मक सुंरचनेचे तपशील खाली धदले आहेत. 



 

 

 

 

प्रर्ती देखरेख आवण अहिाल व्यिस्था:- 



उपायाुंची स लभ अुंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य िोरण आवश्यक आहे. ईएसएमपी अुंतगणत प्रस्ताधवत 

कामाुंच्या अुंमलबजावणीसाठी दोन स्तराुंचे सुंस्थात्मक फे्रमवकण  करण्याची प्रस्ताधवतता आहे. भू-पातळीवरील 

कामाुंच्या अुंमलबजावणीची देखरेख ठेवण्यासाठी प्रस्ताधवत काये आधण कायणके्त्र पातळी सधमतीची समग्र 

अुंमलबजावणी पाहण्याकररता सवोच्च सधमतीची स्थापना करण्याचे प्रस्ताधवत आहे. 

ईएसएमपी अुंतगणत प्रस्ताधवत कामाुंची अुंमलबजावणी आधण देखरेख करण्यासाठी प्रस्ताधवत सुंस्थात्मक 

फे्रमवकण  खाली दशणधवण्यात आले आहे.  

 

तक्रार वनिारण र्ांत्रणा (GRM) :- 

तक्रार धनवारण युंत्रणा (जीआरएम) ही एक अशी  युंत्रणा आहे ज्यामिे  प्रकल्पग्रस्ताुंच्या सामाधजक आधण 

पयाणवरणीय प्रभावा बद्दल त्याुंच्या धचुंता आधण तक्रारी ुंचे धनराकरण, मूल्याुंकन आधण स धविा प्रदान करण्याची 

एक व्यवस्था आहे. एमआरव्हीसी, प्रकल्पग्रस्ताुंकडून प्राप्त झालेल्या समस्ाुंबद्दल, तक्रारी आधण तक्रारी ुंना 

प्रधतसाद  देण्यासाठी स्वत्रुंत्र तक्रार धनवारण कक् धवकधसत करेल. तक्रारी ुंसाठी फोन नुंबर आधण सुंपे्रषण पते्त 

बाुंिकाम के्त्रा जवळ धवधवि धठकाणी प्रदधशणत केले जातील. 

तक्रार धनवारण युंत्रणेचे स्वरूप  खालील प्रमाणे असेल : 

प्रकल्पग्रस्त क ट ुंबे आधण  प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती त्याुंच्या समस्ाुंचे  धनराकरण करण्यासाठी तक्रार धनवारण सधमती  

स्थावनक पातळीिर,  तसेच मुांबईच्या मुख्य कार्ाालर् स्तरावर तक्रारी ऐकण्यासाठी  कायणरत असेल. तक्रार 



धनवारण युंत्रणा दोन स्तराुंवर असेल. स्तर १, मधे्य एजन्सी आधण प्रकल्प व्यवतथापन सलमति (PMC) असेल, 

िर  स्तर २ मध्ये  MRVC चे अधिकारी असतील. स्तर १ आधण स्तर २ ची कायणप्रणाली खालील प्रमाणे असेल: 

तिर १:  

हे स्थाधनक पातळीवर तक्रार धनवारणचे प्रथम स्तर असेल आधण प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती प्रधतधनिी, एजन्सी आधण 

PMC याुंचा समावेश असेल. शक्यतोपयांत स्थाधनक पातळीवर एजन्सीच समस्ाुंचे हाताळणी आधण धनराकरण 

करण्याचा प्रयत्न करेल.  PMC तक्रारीचे यशस्वी धनराकरण झाले की नाही याची खात्री करेल आधण तक्रार 

धनवारण कक्ाला अहवाल सादर करेल. PMC स्थाधनक पातळीवरील अुंमलबजावणीतील धक्रयाुंचे धनरीक्ण स द्धा 

करेल. तक्रारी ुंचे धनराकरण करण्यासाठी स्थाधनक पातळीवर घेण्यात आलेला वेळ १४ धदवसाुंचा असेल. 

 

स्थाधनक पातळीवरील  PMC आधण एजन्सी प्रकल्पग्रस्ताुंच्या सवण प्रकारच्या तक्रारीचा धवचार करतील आधण २ 

आठवड्ाुंच्या धनिाणररत कालाविीत आपला धनणणय धलक्ट्खत स्वरुपात देतील आधण अशा धनणणयाुंची नोुंदणी 

ठेवतील. जर तक्रारग्रस्त धकुं वा प्रकल्पग्रस्त पक् धनणणयाशी समािानी नसेल तर म ुंबईच्या म ख्य कायाणलय स्तरावर   

तक्रार धनवारण सधमतीला अपील करू शकतात. 

तिर २:  

यात  MRVC च्या अधिकायाांचा समावेश असेल. सदस्ाुंमधे्य म ख्य प्रकल्प अधिकारी (CPMs) आधण उप-प्रबुंिक 

प्रकल्प अधिकारी, सामाधजक धवशेषज्ञ  (१ कमणचारी), आधण पयाणवरण धवशेषज्ञ (१ कमणचारी) याुंचा समावेश 

असेल. म ुंबईच्या म ख्य कायाणलय स्तरावर  तक्रार धनवारण सधमती (HQGRC) चे अध्यक्  MRVC चे सुंबुंधित म ख्य 

प्रकल्प अधिकारी (CPMs) आधण FA & CAO अधिकारी असतील आधण MMRDA चे नाधमत अधिकारी सधमतीचे 

सदस् असतील. या स्तरावर तक्रारी ुंचे धनराकरण करण्यासाठी  घेण्यात आलेला वेळ २ आठवडे असेल. म ुंबईच्या 

म ख्य कायाणलय स्तरावर तक्रार धनवारण सधमती तक्ता खालील प्रमाणे आहे. 

 म ुंबईच्या म ख्य कायाणलय स्तरावर तक्रार धनवारण सधमती तक्ता 

अ.क्र . अधिकारी   

I मखु्य प्रकल्प प्रबांधक  (CPM), MRVC अध्यक् 

II ववत्त सलहाकार व मखु्य लेखा अर्धकारी, MRVC सदस् 

III उप मखु्य प्रकल्प प्रबांधक (Dy. CPMs)  सदस्  

IV मुांबई महानगर प्रदेश ववकास प्रार्धकरण चा नामतनदेलशि 
अर्धकारी 

सदस् 



V  पयाववरण ववशषेज्ञ (1)  सदस् 

VI सामास्िक ववशषेज्ञ (1) सदस् 

 

म ख्यालयातील तक्रार धनवारण सधमतीमधे्य जमीन अधिग्रहण प्रकरणे आधण प नस्थाणपना बाबती ुंसाठी प्रकरणे  

वेगवेगळी हाताळली जातील. जमीन अधिग्रहणसाठी पीधडत व्यक्ती प्रथम सुंबुंधित उप धवभागीय अधिकारी 

(SDO) कडे जाईल, त्यानुंतर उप-प्रबुंिक प्रकल्प अधिकारी (dy. CPMs)  आधण शेवटी म ख्य प्रकल्प अधिकारी 

(CPM) कडे जाईल. वैकक्ट्ल्पकररत्या, सुंबुंधित उप धवभागीय अधिकारी (SDO), सुंबुंधित धजल्ह्याचे धजल्हाधिकारी 

आधण त्यानुंतर सुंबुंधित अधतररक्त धवभागीय आय क्ताुंकडे  तक्रारी धनराकरण करण्यासाठी देखील पाठवू 

शकतात. 

शीषणक िारक नसलेल्या लोकाुंच्या  प नस्थापन सुंबुंधित बाबी ुंसाठी, प्रभाधवत व्यक्ती प्रथम MMRDA च्या सुंबुंधित 

प्रकल्प अुंमलबजावणी कक्ा कडे जाईल, त्यानुंतर MMRDA च्या  , सामाधजक धवकास धवभागाच्या म ख्य 

अधिकार्या कडे जाऊ शकतात. 

जनसुंपकण  अधिकारी  (PRO) एक नोडल व्यक्ती असेल जो पत्र / टेधलफोधनक तक्रारी सुंबुंधित धवभागाुंकडे 

नोुंदवेल. उदा. MRVC अुंतगणत सामाधजक, पयाणवरण, नागरी, याुंधत्रक, धवद्य त इ. ताुंधत्रक कायणसुंघाकडून 

धमळालेल्या प्रधतसादावर आिाररत, जनसुंपकण  अधिकारी (PRO) सुंबुंधित भागिारकराुंना तक्रारी ुंबद्दल पत्र / ईमेल 

/ टेधलफोधनक सुंपे्रषणाद्वारे प्रधतसाद देईल. तक्रारी ुंवर MRVC ने धदलेल्या सल्ल्ाुंच्या  अुंमलबजावणी 

करण्यासाठी जनसुंपकण  अधिकारी  (PRO)  एजन्सी आधण PMC ला  धचुंता, तक्रारी आधण तक्रारी ुंचा प्रधतसाद 

देखील देईल. 

जनसुंपकण  अधिकारी  (PRO)  सदस्ाुंच्या भूधमका आधण जबाबदायाण प्रसाररत करेल आधण लोकाुंना 

कायाणन्वयनाशी सुंबुंधित कोणतीही समस्ा असल्यास लोकाुंना त्याच्याशी सुंपकण  सािण्यास प्रोत्साधहत करेल. 

जर तक्रारदार व्यक्ती तक्रार धनवारण युंत्रणाच्या (GRM) धनणणयाम ळे असमािानी असल्यास तक्रारदार 

न्यायालयात जावू शकतो. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीने तक्रार धनवारण युंत्रणाचा उपाय सुंपल्यानुंतर कायद्याच्या 

न्यायालयात जाण्याची अपेक्ा आहे. तथाधप, तक्रार धनवारण युंत्रणा स्थाधपत करणे हे कोणालाही न्यायालयाला 

जाण्यासाठी अडथळा आणत नाही. 

     --------------------  


