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मुबंई शहर वाहतूक क प – III अंतगत  
दोन थानकामधील रे व े ॅक( ळ) अवै र ा ओलांडणे (िमड से शन) रोख यासाठी उपाय 

योजना  
 

पयावरण मू ांकन कायकारी सारांश 

 
मंुबई उपनगरीय रे े यं णा मंुबईची दयरेखा आहे, २९०० न अिधक उपनगरीय रे े ा सेवांमधून ७.६ 

दशल ां न अिधक लोकांना मंुबई ा मु  ावसाियक िज ा ा आत आिण बाहेर घेऊन जात आहे. 

मंुबई ा महानगरीय े ाम े वाढ ा लोकसं ेमुळे उपनगरीय रे े व थेवरील वासी वाहतुकीची 

मागणी वाढत आहे. मंुबई शहरी वाहतूक क  (एमयूटीपी) ची रचना मंुबईत मो ा माणावर वाहतूक 

सेवा सुधार ासाठी आिण मंुबई उपनगरीय रे े यं णेची सतत वाढणारी मागणी पूण कर ासाठी ा 

ि कोनातून केली गेली आहे. एमयूटीपी अंतगत रे े क ां ा अंमलबजावणीसाठी रे े मं ालय आिण 

महारा  सरकारने संयु पणे मंुबई रे े िवकास महामंडळ (एमआर ीसी) ची थापना केली आहे. 

ानुसार एमआर ीसीने २०१२ म े एमयूटीपी थम चरण पूण केले; २००८-०९ म े मंजूर झालेले 

एमयूटीपी ि तीय चरण गतीपथावर आहे आिण माच २०२१ पयत पूण होणे अपेि त आहे. एमयूटीपी तृतीय 

चरण (एमयूटीपी-III) ३०.११.२०१६ रोजी मंजूर कर ात आले आहे आिण ाची योजना  पूण हो ा ा 

गत ट ात आहे. 

 

एमआर ीसीने आयएल ए  एफएस इ ॉयरमटल इ ा र ए  सिवसेस िल. (IL&FS) यांना 

स ेनेबल टे ो-सो ुश  फॉर इ ॉयरमटल ोटे न ा.िल. (STEP) यां ासह "एमयूटीपी-3 ा 

सव घटकांचे पयावरणीय मू ांकन" पार पाड ासाठी पयावरण स ागार णून िनयु  केले आहे, 

एमयूटीपी-३ म े पुढील अ ास घटकांचा समावेश आहे: 

 

अ)  पि म रे ेवरील िवरार-डहाणू रोड िवभागाचे चौपदरीकरण (६३ आरकेएम) 

बी)  म  रे ेवरील पनवेल-कजत दर ान डबल लाइन कॉरीडॉर (२९.६ आरकेएम) 

सी)  म  आिण पि म रे ेवरील मंुबई ा उपनगरीय भागात ३६ िठकाणी, दोन 

थानकामधील रे व े ॅक( ळ) अवै र ा  होणा या वेशावर िनयं णाचे उपाय 

ड)  म  रे ेवरील ऐरोली-कळवा दर ान डबल लाइन एिल ेटेड रेल िलंक (३ आरकेएम) 

ई)  ५६५ इले कल म पल युिनट्स (ईएमयू) ा अित र  रोिलंग ॉकची खरेदी (१२ 

कार ा ४७ रे ) 
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ेक वष  हजारो लोक दोन रे े थांनका अंतगत असले ा रे े मागावर अवै र ा वेश के ामुळे 

ांचे आयु  गमावून बसलेत िकंवा जखमी झालेत. दोन थानकामधील रे व े ॅक( ळ) अवै र ा 

होणारा वेश कमी कर ासाठी िकंवा रोख ासाठी वेशयो ता सम ा, अित मण टाळणे, िव मान 

सुिवधा, िवकास योजनांनुसार पुढील िवकास, यांवर ल  कि त क न उपनगरीय रे े व थेचा अ ास 

कर ाची गरज आहे. वासी सं ा वाढत अस ाने िदवसिदवस अपघाती मृ ू आिण जखमीचंी सं ा 

वाढत आहेत.   दोन रे े थांनका अंतगत अवै र ा वासाची  मु  कारणे अशी आहेत: 

 

१. रे े ा सीमेजवळ सलग कंपाउंड िभंतीचंी अनुपल ता.  

२. रे े फलाटा ा दो ी बाजंू ा लहान रॅ मुळे अवैध र ा वेशास ो ाहन िमळते.  

३. ळां ा लगत ा मानवी वसितगृह  या िनयिमतपणे रिहवा ां ा अवैध र ा वेशास कारणीभूत 

ठरतात.  

४. दोन रे े थांनका अंतगत, पूव आिण पि म कडे जाणा  या वासाम े (पादचारी पूल, ायवॉक) 

ची कमतरता िकंवा दुिमळ अस ामुळे अवैध र ा वेश केला जातो.   

५. कचरा गोळा करणारे हे िनयिमत अवैध र ा वेश करणारे आहेत. 

६. यो  ितकीटािशवाय वास करणारे लोक दंड आकारणी टाळ ासाठी अवैध र ा वेश करतात. 

७. लोक अवैध र ा वेश क न गु ेगारीचे आचरण करतात आिण िह एक नेहमीची आचरण वृ ी 

बनली आहे.  

८. रे े प रसरांत मानवी आ थापना / अित मण झा ास कोणतीही यो  वेश ( थानकांवर िकंवा 

पूव पि म जा ासाठी) उपल  नाहीत. यामुळे रिहवाशांना अवैध र ा वेश कर ा ित र  

दुसरा पयाय नाही. 

 

अवै  वेशा ा अनेक करणांम े खालील कारणांमुळे मृ ू होऊ शकतो : 

i. ती ण वळणांमुळे टेनची अ ता. 

ii. रे े मागावर अपुरी िकंवा काश व था नसणे.  

iii. मानवी आ थापनांमधून रे े मागा ा समांतर िनघणारा काश आिण चाल ा टेनची मु  

हेडलाइट यां ातील पर रिवरोध अस ाने  रा ी ा वेळेस अवैध र ा वास  करणारे  

टेन ा अंतराचा अंदाज लाव ात गोधंळवतात. 
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दोन थानकामधील रे व े ॅक( ळ) अवैधरी या ओलांड याचा मु ा मु  िवचारात घेऊन, रे े 

टॅकवरील अवै  वेश कमी कर ासाठी एमआर ीसीने उपचारा क उपाययोजना कर ासाठी एक 

क  सु  केला आहे. यासाठी एमआर हीसी ने खालील उपाययोजना केले या आहते.  

१. म  रे े - म े समािव  असलेली िठकाणे: कुला-िव ािवहार (१६/०३), घाटकोपर व िव ोळी 

(१९/१३), कांजूर माग थानक (२४/११), ना र आिण मुलंुड (२८/६), ना र-मुलंुड (म  िवभाग) 

(२९/५० बी), मुलंुड आिण ठाणे (३०/१५), ठाणे-िदवा मु  लाइन (३५/७), ठाणे-ऐरोली (म  

िवभाग) (३५/४१), मंु ा आिण िदवा जं न (४०/४), िदवा जं न आिण दाितवली (४२/६ ते 

४३/११), कोपर थानक (४३/१०) ), शहाड थानक (५६/२), शहाड-आंिबवली (म  िवभाग) 

(५९/२), िटटवाळा थानक (६४/२२) 

२. म  रे े - म े समािव  असलेली िठकाणे : िव लवाडी थानक (५५/१०), वांगणी थानक 

(७८/१४), थानकाजवळील ॅट मांक १ जवळ (८५/३३), अंबरनाथ थानक (५९/३५), 

बदलापूर थानक (६७/३). 

३. पाि म रे ेवर - बां ा खार (१५/९), महाल ी आिण लोअर परेल (७/३), माहीम आिण माटंुगा 

(१२/१०), िवले पाल आिण अंधेरी (२०/१५), जोगे री आिण गोरेगाव (२६/७), वसई रोड आिण 

नलसोपारा (५५/३). 

४. हाबर लाइन रे ेवर - िशवडी रे े थानक (६/१७), वडाळा रोड - िकं  सकल (िमडसे न) 

(१०/२२-२३), वडाळा आिण जीटीबी नगर (९/७//७/७), जीटीबी नगर - चुनाभ ी (िमडसे न) 

(१२/१९-१८), गोवंडी मानखुद (२०/१४), मानखुद थानक (२१/५), मानखुद व वाशी (म  

िवभाग) (२२/२०), वाशी आिण सानपाडा (म  िवभाग) (२९/३), ने ळ सीवूड (म  िवभाग) 

(३५/५), सीवूड (दारावे) आिण बेलापूर (म  िवभाग) (३७/१४), खांदे र आिण पनवेल (म  

िवभाग) (४६/६). 

 

पादाचारी पूल, रेिलंग आिण बॅ रकेड्स, कंुपण केलेले र े, जोडणारे र े (िलंक वेज), ीन पॅच, तसेच 

बुिकंग ऑिफस, टॉयलेट ॉक, इ ादी, आिण जे पूव पि म जोडणी सुधारते आिण जे वाशांची वदळ 

सुलभ करणे  उदा. यंचालीत िजणा , ली ,  आिण वॉकवेज अशा सुिवधा दान करणे.  

एमआर ीसीने एमयूटीपी-3 ा सव घटकांचे पयावरणीय मू ांकना साठी िनयु  केलेला पयावरण 

स ागार आयएल ए  एफएस इ ॉयरमटल इ ा र ए  सिवसेस िल (ILFS) व स ेनेबल टे ो-

सो ुश  फॉर इ ॉयरमटल ोटे न ा.िल. (STEP) यांनी पयावरण अहवाल सादर केला आहे आिण 
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तो अहवाल एमआर ीसी ा वेब साइट वर कािशत केले आहे. हा अहवाल पाह ासाठी पुढील िलंक 

क करावे .  

https://mrvc.indianrailways.gov.in/works/uploads/File/MRVC-Final%20EA-VOL3-

Midsection-23May2019.pdf  

पयावरणावर बांधकामाचा भाव  ओळख ासाठी िवचारात घेतलेले पयावरण घटक पुढील माणे आहेत:  

वायू गुणव ा, पाणी गुणव ा, जमीन, नी आिण कंपन, वन ती, ाणी आिण जैविविवधता, 

ावसाियक आरो  आिण सुरि तता, कामगारांची सुर ा व पयावरणाचे आरो  आिण सुरि तता.  

वरील सव घटक साठी आ ी कुशल पयावरण व थापन योजना आखली आहे आिण या योजनेम े 

एमआर ीसी पयावरण देखरेख  करणार आहे. 

 

ािवत अंमलबजावणी यं णा:- 

एमआरवीसी एमयूटीपी-३ क ांसाठी क  अंमलबजावणी एज ी आहे. ा भूिमकेम े, 

एमआरवीसी या क ा ा अंतगत ािवत क ा ा कामकाजास समाधानकारक समा ीसाठी 

जबाबदार आहे. क  अंमलबजावणी एज ी णून, मुबंई रे वे िवकास काप रेशन (एमआर ीसी), 

महारा  शासन (जी.ओ.एम) आिण भारतीय रे वे (आय.आर) ा वतीने, (एआयआयबी) इंिडयन 

इ ा चर इ वे टमट बँक कजा ारे िव पुरवठा केले ा सव कं ाटदारांनाना िव पुरवठा व खरेदी 

कर ासाठी जबाबदार आहे तसेच े ातील ओळख ा जाणाया कामांची अंमलबजावणी कर ासाठी 

देखील जबाबदार आहे. वे न रे े (पेि म रे े ) आिण सटल रे े (म  रे े) यां ाशी स ामसलत 

क न यो  र णासाठी. एमआर ीसीकडे नागरी / यांि क / िवद्युतीय कामांची अंमलबजावणी 

कर ासाठी ठेकेदार असतील. तसेच, मुंबई रे वे िवकास काप रेशन (एमआर ीसी) ा बांधकाम 

ट ात पयावरण व सामािजक व थापन योजना (ईएसएमपी)चे यश ी अंमलबजावणी आिण 

देखरेख यासह सव ट ांवर काम पाह ाक रता क  व थापन स ागार (पीएमसी) असेल. 

क ाची कालमयादा एमआर ीसी ारे िनि त केली जाईल. खरेदी कायासाठी वेळरेखा, नागरी / यांि क 

/ िवद्युतीय कामांची अंमलबजावणी आिण संबंिधत एज ीज (एमआर ीसी, क  व थापन 

क ंट्स आिण कं ाटदार) यां ा काया यनाची कायवाही एमआर ीसी आिण कं ाटदार 

पीएमसी ा सहा ाने पर रपणे िनणय घे ात येईल.  

काया यन दर ान पयावरणीय व थापन आिण देखरेखीसाठी ािवत ईएसएमजी आिण 

ईएसएमटी ा सं था क संरचनेचे तपशील खाली िदले आहेत. 
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गती देखरेख आिण अहवाल व था:- 

शमन उपायांची सुलभ अंमलबजावणी कर ासाठी यो  धोरण आव क आहे. ईएसएमपी अंतगत 

ािवत कामां ा अंमलबजावणीसाठी दोन रांचे सं था क े मवक कर ाची ािवतता आहे. भू-

पातळीवरील कामां ा अंमलबजावणीची देखरेख ठेव ासाठी ािवत काय आिण काय े  पातळी 

सिमतीची सम  अंमलबजावणी पाह ाक रता सव  सिमतीची थापना कर ाचे ािवत आहे. 
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ईएसएमपी अंतगत ािवत कामांची अंमलबजावणी आिण देखरेख कर ासाठी ािवत सं था क 

े मवक खाली दशिव ात आले आहे.  

 

त ार िनवारण यं णा (GRM) :- 

त ार िनवारण यं णा (जीआरएम) ही एक अशी  यं णा आहे ामधे  क ां ा सामािजक आिण 

पयावरणीय भावा ब ल ां ा िचंता आिण त ारीचें िनराकरण, मू ांकन आिण सुिवधा दान 

कर ाची एक व था आहे. एमआर ीसी, क ांकडून ा  झाले ा सम ांब ल, त ारी 

आिण त ारीनंा ितसाद  दे ासाठी ं  त ार िनवारण क  िवकिसत करेल. त ारीसंाठी फोन नंबर 

आिण सं ेषण प े बांधकाम े ा जवळ िविवध िठकाणी दिशत केले जातील. 

त ार िनवारण यं णेचे प  खालील माणे असेल : 

क  कुटंुबे आिण  क  ी ां ा सम ांचे  िनराकरण कर ासाठी त ार िनवारण 

सिमती  थािनक पातळीवर,  तसेच  मुंबई रे वे िवकास काप रेशन (MRVC) मंुबई ा मु  

कायालय रावर त ारी ऐक ासाठी  कायरत असेल. त ार िनवारण यं णा दोन रांवर असेल. र 

१, म े एज ी आिण क  व थापन सिमित (PMC) असेल, तर  र २ म े  MRVC चे 

अिधकारी असतील. र १ आिण र २ ची काय णाली खालील माणे असेल: 

र १:  

हे थािनक पातळीवर त ार िनवारणचे थम र असेल आिण क  ी ितिनधी, एज ी 

आिण PMC यांचा समावेश असेल. श तोपयत थािनक पातळीवर एज ीच सम ांचे हाताळणी आिण 
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िनराकरण कर ाचा य  करेल.  PMC त ारीचे यश ी िनराकरण झाले की नाही याची खा ी करेल 

आिण त ार िनवारण क ाला अहवाल सादर करेल. PMC थािनक पातळीवरील अंमलबजावणीतील 

ि यांचे िनरी ण सु ा करेल. त ारीचें िनराकरण कर ासाठी थािनक पातळीवर घे ात आलेला वेळ 

१४ िदवसांचा असेल. 

 

थािनक पातळीवरील  PMC आिण एज ी क ां ा सव कार ा त ारीचा िवचार करतील 

आिण २ आठव ां ा िनधा रत कालावधीत आपला िनणय िल खत पात देतील आिण अशा िनणयांची 

नोदंणी ठेवतील. जर त ार  िकंवा क  प  िनणयाशी समाधानी नसेल तर मंुबई ा मु  

कायालय रावर   त ार िनवारण सिमतीला अपील क  शकतात. 

र २:  

यात  MRVC ा अिधकायाचा समावेश असेल. सद ांम े मु  क  अिधकारी (CPMs) आिण उप-

बंधक क  अिधकारी, सामािजक िवशेष   (१ कमचारी), आिण पयावरण िवशेष  (१ कमचारी) यांचा 

समावेश असेल. मंुबई ा मु  कायालय रावर  त ार िनवारण सिमती (HQGRC) चे अ   MRVC 

चे संबंिधत मु  क  अिधकारी (CPMs) आिण FA & CAO अिधकारी असतील आिण MMRDA चे 

नािमत अिधकारी सिमतीचे सद  असतील. या रावर त ारीचें िनराकरण कर ासाठी  घे ात आलेला 

वेळ २ आठवडे असेल. मंुबई ा मु  कायालय रावर त ार िनवारण सिमती त ा खालील माणे 

आहे. 

 मंुबई ा मु  कायालय रावर त ार िनवारण सिमती त ा 

अ.  . अिधकारी   

I मु  क  बंधक  (CPM), MRVC अ  

II िव  सलहाकार व मु  लेखा अिधकारी, MRVC सद  

III उप मु  क  बंधक (Dy. CPMs)  सद   

IV मंुबई महानगर देश िवकास ािधकरण चा नामिनदिशत 

अिधकारी 

सद  

V  पयावरण िवशेष  (1)  सद  

VI सामािजक िवशेष  (1) सद  

 

मु ालयातील त ार िनवारण सिमतीम े जमीन अिध हण करणे आिण पुन थापना बाबतीसंाठी 

करणे  वेगवेगळी हाताळली जातील. जमीन अिध हणसाठी पीिडत ी थम संबंिधत उप िवभागीय 
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अिधकारी (SDO) कडे जाईल, ानंतर उप- बंधक क  अिधकारी (dy. CPMs)  आिण शेवटी मु  

क  अिधकारी (CPM) कडे जाईल. वैक क र ा, संबंिधत उप िवभागीय अिधकारी (SDO), संबंिधत 

िज ाचे िज ािधकारी आिण ानंतर संबंिधत अित र  िवभागीय आयु ांकडे  त ारी िनराकरण 

कर ासाठी देखील पाठवू शकतात. 

शीषक धारक नसले ा लोकां ा  पुन थापन संबंिधत बाबीसंाठी, भािवत ी थम MMRDA ा 

संबंिधत क  अंमलबजावणी क ा कडे जाईल, ानंतर MMRDA ा  , सामािजक िवकास 

िवभागा ा मु  अिधकार्या कडे जाऊ शकतात. 

जनसंपक अिधकारी  (PRO) एक नोडल ी असेल जो प  / टेिलफोिनक त ारी संबंिधत िवभागांकडे 

नोदंवेल. उदा. MRVC अंतगत सामािजक, पयावरण, नागरी, यांि क, िवद्युत इ. तांि क कायसंघाकडून 

िमळाले ा ितसादावर आधा रत, जनसंपक अिधकारी (PRO) संबंिधत भागधारकरांना त ारीबं ल प  / 

ईमेल / टेिलफोिनक सं ेषणा ारे ितसाद देईल. त ारीवंर MRVC ने िदले ा स ां ा  अंमलबजावणी 

कर ासाठी जनसंपक अिधकारी  (PRO)  एज ी आिण PMC ला  िचंता, त ारी आिण त ारीचंा 

ितसाद देखील देईल. 

जनसंपक अिधकारी  (PRO)  सद ां ा भूिमका आिण जबाबदाया सा रत करेल आिण लोकांना 

काया यनाशी संबंिधत कोणतीही सम ा अस ास लोकांना ा ाशी संपक साध ास ो ािहत 

करेल. 

जर त ारदार ी त ार िनवारण यं णा ा (GRM) िनणयामुळे असमाधानी अस ास त ारदार 

ायालयात जावू शकतो. क  ीने त ार िनवारण यं णाचा उपाय संप ानंतर काय ा ा 

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

ायालयाला जा ासाठी अडथळा आणत नाही. 

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

 


