विरार- डहाणू : रे ल्वे मार्ााचे चौपदरीकरण प्रकल्प
पर्ाािरण मूल्ाांकन कार्ाकारी साराांश
मुं बई उपनगरीय रे ल्वे युंत्रणा मुं बईची हृदयरे खा आहे , २९०० हून अधिक उपनगरीय रे ल्वे च्या सेवाुं मिून ७.६
दशलक्ाुं हून अधिक प्रवासी रोज प्रवास करतात. मुं बईच्या महानगरीय क्े त्रामध्ये वाढत्या लोकसुंख्येमळे
उपनगरीय रे ल्वे व्यवस्थे वरील प्रवासी वाहतकीची मागणी वाढत आहे . मुं बई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी)
ची रचना मुं बईत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सेवा सिारण्यासाठी आधण मुं बई उपनगरीय रे ल्वे युंत्रणेची सतत
वाढणारी मागणी पूणण करण्याच्या दृधिकोनातून केली गेली आहे . मुं बई रे ल्वे धवकास महामुं डळ (एमआरव्हीसी)
हा रे ल्वे मुं त्रालय, भारत सरकार आधण महारािर सरकारद्वारे मुं बई शहरी पररवहन प्रकल्पाच्या (एमयूटीपी)
अुंतगणत रे ल्वे प्रकल्पाची अुंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले ले आहे . मुं बई शहरी वाहतूक
प्रकल्पाची (एमयूटीपी) रचना मुं बईमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील वाहतकीच्या सेवा सिारण्यासाठी आधण मुं बई
उपनगरीय रे ल्वे युंत्रणेवरील सतत वाढणारी मागणी पूणण करण्यासाठीच्या दृधिकोनातून केली गेली आहे .
एमयूटीपी-३ मिील घटकाुं मध्ये खालील घटक समाधवष्ठ आहे त:
अ)

पधिम रे ल्वे वरील धवरार- डहाणू रोड भागाचे (६३ RKm) चौपदरीकरण

ब)

मध्य रे ल्वे वरील पनवेल - कजण त मागाण दरम्यान (२९.६ RKm) उपनगरीय कॉररडोर.

क)

मुं बईच्या उपनगरीय रे ल्वे वरील स्थानका मिील भागावर (धमड-सेक्शन) अधतक्रमणाच्या धनयुंत्रणाचे उपाय

ड)

मध्य रे ल्वे वरील ऐरोली - कळवा (३ RKm) दरम्यान उन्नत कॉररडॉर धलुं क

इ)

५६५ इले क्ट्ररकल मक्ट्िपल यधनट् स (ईएमयू) समाधवि असले ल्या अधतररक्त (१२ कारच्या ४७ रॅ क)रोधलुं ग

स्टॉकची खरे दी
५६५ नवीन ईएमयू कोच दे खभाल सधविा, स्टे बधलुं ग लाइन, कमण चारी धनवासस्थान, स्थानके आधण इतर इमारती
इ. प्रकल्पाच्या आवश्यकतेप्रमाणे पूरक सधविा.
एमयूटीपी (MUTP) प्रकल्पाचा पयाण वरण मू ल्याुं कन (EA)अहवाल हा ५ खुं डाुं मध्ये धवभागला गेला आहे त्यामध्ये
खुं ड १ धवरार-डहाणू साठी, खुंड २ पनवेल-कजण त साठी, खुं ड ३ धमड सेक्शन अधतक्रमण धनयुंत्रणासाठी, खुं ड ४
ऐरोली-कळवा आधण खुं ड ५ हा ५६५ ईएमयू खरे दीसाठी पयाण वरण मू ल्याुं कन अहवाल याुं चा समावेश आहे . या
खुं डामध्ये एमयूटीपी-३ मिील सवण प्रकल्प घटकाुं चे पयाण वरणधवषयक प्रभाव आधण बाुं िकाम आधण ऑपरे शन
टप्प्यादरम्यान पयाण वरणाच्या व्यवस्थापनासाठीचे उपाय उपलब्ध आहे त.

धवरार डहाणू प्रकल्पाच्या पयाण वरण मू ल्याुं कन (EA REPORT) अहवालाचा कायणकारी साराुं श खालील प्रमाणेकामाची व्याप्ती :सुंपूणण प्रकल्पाचे पयाण वरण मूल्याुं कन हे आय.एल.अँड.एफ.एस (IL&FS Environmental Infrastructure
Service LTD.) ने स्टे प (STEP) च्या सहकायाण ने मुं बई रे ल्वे धवकास कापोरे शन बरोबर केले ल्या
करारनाम्यातील अटी व शतींनसार आहे . कामाच्या सुंधक्प्त व्याप्तीमध्ये खालील बाबी समाधवि आहे :
१.

एमयूटीपी ३ च्या सवण घटकाुं साठी पयाण वरण मू ल्याुं कन आधण पयाण वरण व्यवस्थापन योजना तयार करणे

२.

एमयूटीपी ३ च्या सवण प्रकल्प घटकाुं साठी धवधवि पयाण वरणीय गणिमाां ची जसे धक वातावरणीय वायू
गणवत्ता, आवाज आधण कुंपने , पाणी गणवत्ता (पृष्ठभाग आधण भू जल) आधण पयाण वरणीय पररचय
इत्यादीुंची धवस्तृ त आिारभू त पयाण वरणीय दे खरे ख.

३.

प्रकल्प धडझाइन, बाुं िकाम आधण ऑपरे शनच्या धवधवि टप्प्यात प्रकल्प प्रभाधवत क्े त्रावरील नकारात्मक /
सकारात्मक प्रभाव असू शकणाऱ्या पयाण वरणाच्या समस्ाुं ची ओळख.

४.

पयाण वरणीय प्रभाव आधण सुंविणनाच्या सुंिीसाठी, ओळखल्या जाणायाण सवण प्रभावाुं साठी सुंबुंधित
तपशीलवार अुंदाजपत्रकासह (जे थे लागू असेल तेथे) शमन उपायाुं ची रचना.

५.

एआयआयबीच्या पयाण वरण आधण सामाधजक िोरणानसार (ईएसपी) प्रकल्पाचे आधण त्याच्या पररणामाुं चे
सावणजधनक सल्लामसलत आधण प्रकटीकरण.

६.

पयाण वरण व्यवस्थापन आधण दे खरे ख योजना तयार करणे, एमयूटीपी ३ च्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी
स्वतुंत्रपणे आधण खासकरुन उपचारात्मक (प्रधतबुंि, कमी आधण भरपाई) उपायाुं चा समावेश असले ल्या
एम.यू.टी.पी. – 3 च्या उप प्रकल्पासाठी पयाण वरण व्यवस्थापन योजना आधण िोरणे तयार करणे.

७.

पयाण वरण व्यवस्थापन योजना च्या अुंमलबजावणी आधण दे खरे खीसाठी सुंस्थात्मक युंत्रणेचा आराखडा
तयार करणे.

एकूणच, लागू होणाऱ्या भारतीय कायदे शीर चौकटी अुंतगणत प्रकल्प लागू केला जाईल आधण एआयआयबीच्या
िोरणाचे दे खील पालन केले जाईल. पयाण वरण, वन आधण हवामान बदल (एमओईएफसीसी) मुं त्रालयाने जारी
केले ल्या पयाण वरणीय पररणाम मू ल्याुं कन अधिसूचना (ईआयए अधिसूचना) च्या अभ्यासावर आिाररत, प्रस्ताधवत
एमयूटीपी ३ च्या घटकाुं ना धवत्त व पयाण वरण मुं त्रालया (एमओईएफसीसी)कडून पयाण वरण मुं जूरीची गरज नाही.

प्रकल्प घटकः धवरार डहाणू स्टर े चचा पयाण वरण मू ल्याुं कन (EA REPORT) अहवालाचा कायणकारी साराुं श खालील
प्रमाणे –.
धवरार डहाणू स्टर े चचा मख्य प्रकल्प घटकाुं धवषयी थोडक्यात माधहतीीः
िणान
प्रस्तावित सांरेखनाची लाांबी
स्थानके

विरार डहाणू रे ल्वे मागाण चे चौपदरीकरण प्रकल्प
६३ धकमी
सध्या अस्तित्वाि असलेले तटे शन 9, सवव ववद्यमान तटे शनवर
नवीन प्लॅ टफॉमवचे बाांधकाम

महत्वाचे रे ल्वे पु ल
मुख्य पू ल
लहान पू ल
आर ओ बी (ROB)

२ सुंख्या
१६
६८
5 ववद्यमान; 2 आरओबी- नाही बदल, 3 आरओबी –
(डीएफसीसीआयएल) द्वारे सध
ु ारणा

आर र्ू बी (RUB)

8 ववद्यमान; वेतटनव रे ल्वे आणण (डीएफसीसीआयएल) द्वारा,

रे ल्वे समपार

ववद्यमान १० समपार ,

सवव समपार 8 आरयब्ू स आणण 2 आरओबी ने बांद करणार
पू रक सुविधा

सफाले व वाणगाव येथे ववधूि उप-तटे शन, बोईसर आणण डहाणू
तथानकावर 9 नवीन स्टे बधलुं ग साइधडुं ग, ववरार कारशेड मध्ये

अतिररक्ि इन्फ्रातरक्चर, 36 तवयांचलीि स्िने, 36 ललफ्ट , 30
kWp सौर पॅनेल प्लॅ टफॉमववर लावण्याि येईल.

प्रकल्पाची रचना अशा प्रकारे केली आहे धक भू सुंपादन आवश्यकता कमीतकमी लागेल, धवशे षतीः खाजगी
जधमनीचे अधिग्रहण शक्यतो टाळले आहे . एकूण ४८.५४२६ ह. इतकी जमीन कायमस्वरूपी वापरासाठी
अधिग्रधहत केली जाईल. त्यापैकी ३३.१०१५ ह. जमीन खाजगी मालकीखाली आहे , १०.७५०९ ह. जमीन महाराष्ट्र
शासनाची आहे आधण ४.७००३ ह. वन धवभागा पासून वळधवणे आहे . समारे १६.०० हे रर (mangroves)
काुं दळवन/काुं दळ वन मढ असले ल्या क्े त्राचा प्रकल्पासाठी वापर केला जाणार आहे .
या प्रकल्पामळे एकूण १३१ सुं रचना बाधित होत आहे . या सुंरचने पैकी १२७ खाजगी आहे त आधण 4 सरकारी
सुंरचना आहे त आधण १२७ खाजगी सुंरचनाुं मध्ये, १२४ धनवासी आधण उवणररत ४ इतर सुंरचना आहे त.
धवरार डहाणू स्टर े चचे बाुं िकाम भू-पल, पूरक सधविा, रूळ जोडणी, महत्वाचे पूल यासाठी ४ वेगवेगळ्या

बाांधकाम करार द्वारे केले जाईल. प्रतिाववि मागाववर पोहोचण्या साठी रतिे नसल्यामळ
ु े , बाांधकाम
सामग्री आणण वाळू, सीमें ट्स आणण इिर वतिू बाांधकाम तथळावर आणणे आव्हानात्मक आहे .

ववरार-डहानू प्रकल्पासाठी अांदािे १६,३१,७०० घन मीटर मािीकाम आणण ३,३४,८०० घन मीटर
(blanketing) ब्लांकेटटांग

सामग्रीची आवश्यकिा असेल. त्यापैकी, ३,५५,४८८ घन मीटर प्रतिाववि

मागावच्या घोदण्यािन
ू उपलब्ध होईल आणण उववररि ठे केदाराकडून खरे दी करणे आवश्यक आहे .
ववरार आणण डहाणू या दोन वेगवेगळ्या टदशेिन
ू

बाांधकाम उपक्रम राबववण्याि येणार आहे त्यासाठी

दोन वेगवेगळे कामगार तनवासतथान आणण डहाणू पयाववरण सांवेदनशील क्षेत्र (ESZ) ईएसझेडच्या
बाहे र सेट केले िािील. वरील बाांधकामाि एकूण १००० मिरू असणे अपेक्षक्षि आहे.
अभ्यास क्षेत्राचे नामाांकन :

प्रतिाववि रे ल्वेरुळाच्या दोन्फ्ही बािूांच्या रे ल्वे सीमे पासन
ू २०० मीटरच्या आि असलेले क्षेत्र "थेट प्रभाव
क्षेत्र" आहे .

थेट प्रभाव क्षेत्रामध्ये पयाववरणीय दे खरे ख, िैवववववधिा अभ्यास, सामास्िक-आर्थवक

अभ्यास आणण साववितनक सल्लामसलिसह सवव आधारभि
ू पयाववरणीय घटकाांचा अभ्यास केला आहे .

थेट प्रभाव क्षेत्र व्यतिररक्ि, प्रतिाववि सांरेखनाच्या दोन्फ्ही बािूला ५ ककलोमीटर पयंिचा प्रभाव
असणारा मोठा क्षेत्र सांवेदनशील ररसेप्टसव ओळखण्यासाठी ववचाराि घेिला आहे , िो प्रभाव क्षेत्र मानला

िािो. एलशयन इन्फ्रातरक्चर इन्फ्व्हे तटमें ट बँक (AIIB)(बँक) आणण एमआरव्हीसीशी सल्लामसलि
करून प्रभाव क्षेत्र तनस्श्चि केले आहे.
आधारभूत पर्ाािरण प्रोफाइल : ववरार डहाणू मागावसाठी आधारभि
ू पयाववरण प्रोफाइल हे प्रतिाववि मागावचे सवेक्षण करून ियार
करण्याि आले आहे . त्यासाठी पण
ू व मागाववर चालन
ू माटहिी गोळा करण्याि आली आहे . स्तरप मॅवपांग
द्वारे सांवेदनशील ररसेप्टसव नोंदवण्याि आले आहेि. आधारभि
पयाववरण दे खरे ख . आधारभि
ू
ू
पयाववरण प्रोफाइलवर आधाररि, प्रकल्पाचा पयाववरणीय प्रभाव िपशीलवार काढण्याि आले आहे ि.
तथळीय आणण िलीय पाररस्तथतिकी : अभ्यासाच्या क्षेत्राि, अधव-सदाहररि वन, समद्र
ु ककनारा, दलदल
आणण काांदळवन झाडे (इकोसलसतटम) समाववष्ट्ट आहे . प्रतिाववि ववरार - डहाणू रे ल्वे मागावि,

सम
ु ारे

१५ ककमी चा मागव हा डहाणू िालक
ु ा (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 झाडे, १४ प्रिािीांचे झड
ु ू प आणण १२
प्रिािीांचे औषधी

झाड आह. काांदळवन

प्रिािीांमध्ये एव्हसेतनया मरीना, एवेसेतनया औपतनललतनस,

अकँथस इलललसफोललयस आणण राइझोपोरा म्यक्र
ु ोनटा आढळिाि िसेच या ४ प्रिािीांचे काांदळवन
सहयोगी साल्वाडोरा पलसवका, आयपोमेमा पेतकेप्राई, डेररस टरफोललआटा आणण डेररस तकॅंडन्फ्स दे खील
खाडीच्या बािूला पाहिा येिील, िे पयाववरणािील ववववधिा दशववविे.

या पररसराि प्राण्याांच्या ४१ प्रिािी, ९ सरपटणारे प्रिािी, १ प्राण्याची सतिन प्रिािी आणण ७
फुलपाखराांच्या

प्रिािी आढळिाि. हे दशववविे की हा प्रदे श प्राणणमात्राांच्या िैवववववधिेमध्ये चाांगल्या

प्रमाणाि समद्
ृ ध आहे . या क्षेत्रामध्ये आढळलेल्या
रे ड ललतट

प्राण्याांच्या प्रिािी बहुिाांश IUCN (आययस
ू ीएन)
च्या अनस
ु च
ू ी IV मधील प्रिािी आहे , त्याव्यतिररक्ि सरपटणारे प्राणी िसे चेकडेल

कीलबॅक, रसेल वाइपर आणण ग्लॉसी आयबीआयएस सारख्या एव्हीयन प्रिािी

मधील नाही.

िलीय िैवववववधिेच्या ववश्लेषणा नस
ु ार, कफओप्टाँक्टनच्या सम
ु ारे ३० प्रिािी, झप्ू लँ कटनच्या १३
प्रिािी आणण बाहे र्थक िीवाांच्या

३६ प्रिािीां टदसन
ू आल्या आहे ि. त्यामळ
ु े या टठकाणी चाांगली

िलीय िैवववववधिा दशवविे. प्रदवू षि पाणी दशवववणारी काही प्लॅं कटन्फ्स प्रिािी आढळली, या आधारावर
असे म्हटले िाऊ शकिे की खाडीचे पाणी सामान्फ्यिः दवू षि आहे, हे मानवतनलमवि कक्रयाकलापाांमळ
ु े
कदार्चि झाले असावे. याचे कारणीभि
ू उपस्तथि असलेले

द्ववपक्षीय प्राण्याांचे फ्लेलमांगो, तटॉकव आणण

इबीससारख्या एतटूराइन वेडसवशी दे खील सांबर्ां धि असू शकिे.

वायु गण
ु वत्ता: सवव क्षेत्रािील २४ िासाांपयंि वायच
ू े तनरीक्षण करून पररणाम प्राप्ि केले

आणण राष्ट्रीय

वािावरणीय वायु गण
ु वत्ता मानक २००९ च्या अनम
ु ि मयावदेशी िल
ु ना केली त्यामध्ये असे आढळून
आले आहे की सवव प्रदष
ू णाांची प्रदष
ू ण पािळी अनम
ु ि श्रेणीच्या आि आहे िसेच ववरार – डहाणू

मागावमध्ये कोणिाही ववषारी वायू आढळला नाही. िथावप, बाांधकाम टप्प्याि प्रदष
ू ण पािळी वाढण्याची
शक्यिा आहे.

पाण्याची गण
ु वत्ता: पष्ट्ृ ठभागावरील ३ टठकाणीचे

करण्याि आले. याि पाणी गण
ु वत्तेचे नमन्फ्
ु यामध्ये

आणण भग
ू भाविील २ टठकाण्याच्या पाण्याचे तनरीक्षण
वपण्याच्या पाण्याचे प्रमाण आयएस: १०५००-२०१२

ठरवन
टदलेल्या मयावटदि मयावदेपेक्षा खूपच िाति आढळले एकूण ववघटटि सॉललड,
ू

कठोरिा,

क्षारीयिा, कॅस्ल्शयम, मॅग्नेलशयम, सल्फेट्स आणण नाइरे ट्स वपण्यास योग्य नसिाि. पष्ट्ृ ठभागाच्या

पाण्याचा गण
ु वत्तेच्या नमन्फ्
ु याांमध्ये (Coliform) कोललफोमव आढळले. पयाववरण सांरक्षण अर्धतनयम १९८६
च्या अनस
ु च
ू ी ६ मधील नमद
ू केलेल्या पयाववरणीय प्रदष
ू णाांच्या तनिवलीकरणासाठी वैिरणा खाडीि
एकत्रत्रि केलेल्या खाडीच्या पाण्याची गण
ु वत्ताच्या नमन्फ्
ु याचे, एसडब्ल्यू -२ चे परीक्षण केले गेले. नायरे ट
वगळिा सवव तनकष चाांगल्या मयावदेि असल्याचे आढळले आहे .
ध्वनी आणण कांपन पािळीः ववरार - डहाणू मागाववरील

१५ तनरीक्षण तथानाांवर ध्वनी व कांपन

तनरीक्षण केले गेले. ध्वनी पािळी सवव १५ िागी रात्रीच्या दरम्यान ध्वनीच्या वािावरणािील वायू
गण
े ा अर्धक असल्याचे आढळले आहे . सध्या १९९७ च्या डीिीएमएस पररपत्रक ७ नस
ु वत्ता मानकाांपक्ष
ु ार
अनज्ञ
ु ेय पीक कण वेग (PPV in mm/s) च्या िल
ु नेि सवव नमन
ु े सरु क्षक्षि क्षेत्रामध्ये आहे ि. ध्वनी
तनरीक्षण दरम्यान,

अर्धकिम पीक कण वेग ६.८६ लममी /सेकांद (वारां वारिा ५१.२ हट्वि) आढळून

आला आहे िो कक पल
ू क्रमाांक ८४ (ववरार फ्लायओव्हरच्या िवळ) िवळ आहे .

त्या खालोखाल

एनव्ही ४ वर पीक कण वेग ५.५९ लममी / सेकांद (वारां वारिा ५६.८ हट्वि) (पव
ू -व पस्श्चम येथे िोडलेले

प्रतिाववि मोठे पल
ु

केळवे तटे शन िवळ ) आणण एनव्ही १० (बोईसर येथे लेव्हल क्रॉलसांगिवळ

स्तथि अांगणवाडी) येथे आढळून आला आहे . सववसाधारणपणे, रे ल्वे हद्दीि रे ल्वे गाडयाांच्या आवागमना
मळ
ु े /हालचालीमळ
ु े इिर तथानाांच्या िल
ु नेि िाति पीक कण वेग आढळून आले.

कायदे शीर आणि प्रशासकीय रचना आणि लागू AIIB पयाावरि आणि सामाजिक धोरि (ESP)

पयाववरण मल्
ू याांकन अभ्यास हा एआयआयबीच्या पयाववरण व सामास्िक धोरण (ईएसपी) आणण पयाववरण व
सामास्िक मानक (ईएसएस) याांच्यानस
ु ार केले िाि आहे.

एआयआयबीचे, (ईएसएस) १ पयाववरण व सामास्िक मल्
ू याांकन आणण व्यवतथापन आणण (ईएसएस) २
गि
ांु वणक
व ा लागू आहेि.
ू ीची पि
ु ि

पयाववरण व सामास्िक मल्
ू याांकन आणण व्यवतथापन धोरण (ईएसएमपी) समेि पयाववरण मल्
ू याांकन अहवाल

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

(िीओएम) आणण भारिीय रे ल्वे आणण व्यावसातयक आरोग्य आणण सरु क्षा आणण आपत्ती व्यवतथापन मधील
इिर उत्कृष्ट्ट पद्धिीांचा ववचार केला गेला आहे . मब
ां ध
ां ीचे
ुां ई उच्च न्फ्यायालयाच्या २००५ आणण २०१५ चे तिवराांसब
आदे श या प्रकल्पास प्रामख्
ु याने लागू होि आहे ि.

प्रतिाववि सांरेखनामळ
ु े मब
ुां ईिील वैिरणा आणण साविा खाडीिील काांदळवन कापण्यासाठी माननीय
हायकोटावद्वारे मांिूरी आवश्यक आहे .रे डी लमक्स प्लाांट्ससाठी ना हरकि प्रमाणपत्र आणण तथापना व
वापराची परवानगी, घािक आणण इिर टाकावू पदाथांच्या हािाळणी, तनलमविी, साठवणक
ू , वापर आणण वाहिक
ू

यासाठी अर्धकृििा, बाांधकाम आणण सांबर्ां धि कामाांसाठी पाणी उपसण्यासाठी ना हरकि प्रमाणपत्र, झाडाांच्या
िोडीसाठी महाराष्ट्र वक्ष
ृ िोड (तनयमन) कायदा, १९६४ अांिगवि अतनवायव असलेली कायदे शीर परवानगी. डहाणू
िालक
ु ा अांिगवि डी.टी.पी.ए. (DTEPA) अर्धसच
ू ना, १९९१ आणण दरु
ु तिी कडून लशफारसी.

या व्यतिररक्ि, ठे केदाराने बाल श्रम (प्रतिबांध आणण तनयमन) कायदा, १९८६; बांर्धि कामगार (उन्फ्मल
ू न)

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

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

कामगार कल्याण उपकर कायदा, १९९६; कांत्राटी कामगार (तनयमन आणण तनरसन) कायदा १९७० आणण केंटद्रय
तनयम, १९७१; आणण लागू आरोग्य आणण सरु क्षा तनकषाांच्या या आवश्यकिाांचे पालन करे ल.
पयावयाांचे ववश्लेषण:-

ववरार-डहाणू मागाववरील सरासरी दै तनक प्रवासी २०१२ मध्ये २.०७ लाखाांवरून २०४१ मध्ये ११.२५
लाखाांवर वाढण्याची शक्यिा आहे . प्रतिाववि दोन मागव प्राधान्फ्याने उपनगरीय रे ल्वे वाहिक
ु ीसाठी

साठी आहे ि आणण ववद्यमान रे ल्वे मागव हे मेल / एक्सप्रेस रे ल्वे सेवा व िलद उपनगरीय
चालववण्यासाठी

प्राधान्फ्याने वापरले िािील. ज्या मळ
ु े भववष्ट्यािील ववरार-डहाणू

मागाववरील दै नटां दन रटहवाशाांच्या प्रवासाची पि
व ा होईल.
ू ि

रोड उपनगरीय रे ल्वे

प्रतिाववि प्रकल्प हा ववद्यमान रे ल्वे मागावचा ववतिार म्हणन
योिला आहे, कारण याि सवव
ू
ववद्यमान रे ल्वे सांरचनेचा िसेच सवु वधा चा वापर करण्याि येि आहे . प्रतिाववि प्रकल्पाचे सांरेखन

असे करण्याि आले आहे कक रे ल्वेची तविाची िलमनीचा िातिीि िाति उपयोग करून िलमनीची
सांपादन कमी केली िाईल. िर प्रतिाववि रे ल्वे मागव ववद्यमान रे ल्वे मागव पासन
ू दरू योिला असिा
िर िो मख्
ु य वतिीपासन
ू दरू गेला असिा व मोठ्या प्रमाणावर िमीन अर्धग्रहण करावे लागले
असिे.
प्रतिाववि मागव ववद्यमान रे ल्वे मागाविवळ योिल्या मल
ु े पयाववरण, आर्थवक आणण सामास्िक खचव
ककमान ठे विा येि आहे .
भार्धारकाांशी सल्लामसलत आवण सािा जवनक सल्लामसलत : डहाणू िालक
ु ा पयाववरण सांरक्षण प्रार्धकरण (DTEPA), काांदळवन कक्ष, महाराष्ट्र वन ववभाग, पयाववरण

ववभाग, महाराष्ट्र सरकार, अतिररक्ि मख्
ु य सर्चव (वन), महसल
ू व वन ववभाग, महाराष्ट्र सरकार,

स्िल्हार्धकारी, पालघर, ररलायन्फ्स इन्फ्रातरक्चर लललमटे ड, ग्रामीण रुग्णालय आणण वसिीगह
ृ , वानगाव,
ग्राम पांचायि बोईसर, वक्साई, इत्यादी. पालघर नगर पररषद, प्रकल्प पररसरािील तथातनक लोक,

खासकरुन प्रकल्पग्रति लोक, लमठाचे व्यापार करणारे मालक आणण कामगार, र्चकू वक्ष
ृ ारोपण मालक

आणण कामगार, प्रकल्प पररसरािील शेिकरी याांचे 2 नोव्हें बर २०१७ रोिी साववितनक सल्लामसलि
सल्लामसलि झाले. एकूणच भागधारकाांना हा प्रकल्प फायदे शीर वाटिो. काहीांनी िमीन अर्धग्रहण

सांबर्ां धि मद्
ु दे उभे केले. पयाववरण सामास्िक व्यवतथापन (ESMP) मिबि
ू करण्याच्या बाबिीि डहाणू
िालक
ु ा पयाववरण सांरक्षण प्रार्धकरण (DTEPA) आणण इिर अर्धकायांशी चचाव करून त्याांच्या
आवश्यकिा समिून घेण्याि येि आहे ि.

एमआरव्हीसी (MRVC), एआयआयबी च्या मागवदशवक ित्वाांनस
ां ादन प्रकक्रया सरू
ु ार भस
ू प
ु केल्यानांिर
अतिररक्ि साववितनक सल्लागाराची योिना करे ल आणण पण
ू त्व वास आणेल.
पर्ाािरण पररणाम मूल्ाांकनःबाुं िकाम आधण ऑपरे शन टप्प्यात होणायाण धक्रयाकलापाुं ना प्रकल्पाुं च्या प्रभावाुं ना ओळखण्यासाठी धवचारात
घेतले आहे. बाुं िकाम टप्प्यामिील धक्रयाकलापाुं मध्ये बाुं िकाम धक्रयाकलापाुं साठी जमीन साफ करणे, बाुं िकाम
करण्यापूवी खुं धडत कायाां चे / धनष्कासनाचे धक्रयाकलाप, श्रम धशधबराची स्थापना आधण कायणप्रणाली, प्रवेश
धनयुंत्रण आधण बािा, बाुं िकाम कायाां साठी यधटधलटी लाईन्सचे पनवाण स आधण व्यवस्था, टने धलुं ग, बाुं िकाम
साधहत्याची सुंकलन (रे त खाणकाम, खडकाुं कररता स्फोटक द्रव्ये , खणणे), बाुं िकाम साधहत्य हस्ताुं तरण, घन,
घातक आधण सी आधण डी कचरा सामग्रीचे स्टोरे ज, हाताळणी आधण धवल्हे वाट लावणे, रे डी धमक्स कुंक्रीट
(आरएमसी) प्ाुं ट तयार करणे, उत्खनन कायण आधण फाउुं डेशन काये (ढीग आधण ठोस), मािीकाम (अथण

वकण/लँ डधफल), रे ल्वे रूळ टाकणे, पादचारी पल
ू , पल
ु ा खलील मागव, पल
ु ा वरील मागव आधण पूल याुं साठी
कायणस्थळाच्या जवळ धकुंवा आसपासच्या प्री-फेब्रेटेड घटकाुं ची असेंबधलुं ग आधण त्याची याुं धत्रक स्थापना, सवण
युंत्राुं चे ओ एन्ड एम, धवद् यत काये ओव्हरहे ड धवद् यत सुंरचनाुं ची स्थापना करण्यासाठी (५० - ६० मीटर अुंतर),
धसग्नधलुं ग पोस्ट (४०० मीटर), पॉवर सब-स्टे शन आधण लँ डस्केधपुंग इत्यादी येते.
ऑपरे शन टप्प्यात रे ल्वे वाहिक
ू आधण रे ल्वे स्थानकाुं चा समावेश असेल. तसेच सिाररत पायाभू त सधविा जसे
की नवीन रूळ आधण रे ल्वे स्थानक, इतर सधविा; नवीन रूळ आधण रे ल्वे स्थानक याुं चे कायण व दे खभाल, इतर
पूरक सधविा, लँ डस्केपीुंग इत्यादीुंचा समावेश होतो.
प्रभाव ओळखण्यासाठी धवचारात घेतले ले पयाण वरण घटक पढीलप्रमाणे आहे त:


वायू गणवत्ता: हातनकारक िूळ, गॅस उत्सजण न, इुं िन उत्सजणन, रसायनाुं मिून धवषारीकरण, धडझेल डीजी
सेटमिून उत्सजण न, गुंि वास, नव्याने चाललेल्या वाहतकीमळे जवळपासच्या रस्त्ाुं वरील वाय प्रदू षण
वाढले आहे , रे ल्वे क्रॉधसुंगवर वाहतूक भुं ग, बाुं िकाम आधण बाांधकाम डेब्रीस/राडा रोडा (धडमोधलशन
वेस्ट) (सी आधण डी कचरा) यामळे वायू प्रदू षण वाढे ल.



पाणी गणवत्ता: भग
ू भाविील जास्त पाणी वापरणे, पाणी दू धषत होणे, पाणी साठणे, मौसमी पावसाळ्यािील
पाणी साठवायच्या िागा चे नक
ु सान/नष्ट्ट होणे, धवद्यमान पिवन्फ्य नालीके (स्टर ॉम वॉटर) च्या
धनचऱ्यावर पररणाम.



जमीनीः मृ दा क्रण, पूर, जमीन सुंकलन, माती प्रदू षण, उत्पादक माती / जधमनीची घट होणे, जमीन
धवखुं डन, जड वाहनाुं च्या हालचालीमळे जधमनीचे दाबणे.



ध्वनी आधण कुंपन: टर े न हालचाली, बाुं िकाम उपक्रम, िातूचे बाुं िकाम, दे खभाल उपक्रम, डीजी सेट
इत्यादी मळे होणारे ध्वनी आधण कुंपन प्रदू षण



वनस्पती, प्राणी आधण जै वधवधविता : वृक् तोड, जुं गल नि होणे, पयाण वरण आधण जै व धवधविता यामध्ये
अडथळा, आक्रमक प्रजातीुंचा धवकास



व्यावसाधयक आरोग्य आधण सरधक्तता : उच्च आवाज पातळी, याुं धत्रक झटके, दृश्य धवचलन, कामगाराुं ची
सरक्ा



समदाय आरोग्य आधण सरधक्तता : घातक सामग्रीचे प्रदशण न, सामदाधयक पायाभू त सधविाुं वर पररणाम
म्हणून रस्ते, शाळा, रुग्णालये, आरोग्य यासारखे सुंवेदनशील ररसेप्टसण आधण समाजाची सरक्ा, क्ट्व्हज्यअल
ब्लाइट / सौुंदयाण चा बदल.

वरील सवण उल्ले क्ट्खत पयाण वरणावरील प्रभावाुं वरून, गुंभीर पयाण वरणीय प्रभाव हे प्रभाव प्रकार आधण गणिमाण वर,
प्रभाव प्रमाणात, प्रभाव कालाविी, तीव्रता - जै व शारीररक आधण सामाधजक-आधथण क प्रभाव आधण सुंभाव्यता या
आिारावर ओळखले जातात. खालील धनकषाुं वर आिाररत बाुं िकाम उपक्रमाुं चे पररणाम गुंभीर मानले जातात :
१.

प्रभावाचा प्रकार : नकारात्मक

२.

प्रभावाचा गणिमण : थे ट

३.

प्रभाव धवस्तृ त : प्रादे धशक

४.

प्रभावाचा कालाविी : दीघण मदती / कायमस्वरूपी

५.

तीव्रता - बायो धफधजकल आधण सामाधजक-आधथण क : मध्यम / उच्च

६.

शक्यता : धनधित

बाुं िकाम आधण पररचालन चरणाुं साठी वरील धनकषाुं वर आिाररत गुंभीर पयाण वरणीय प्रभाव खालीलप्रमाणे आहे त :


कुंदळवनाचे नकसान ववशेषि: डहाणू इको-सेन्फ्सेटटव्ह एररया आणण वैिरणा, साविा खाडीिवळील
सागरी पयाववरणाचचे नक
ु सान.



मोठ्या आकाराच्या झाडाांची िोड



भू गभाण तील आधण पृष्ठभागाच्या स्रोताुं कडून जास्त पाणी काढणे / वापरणे



धवद्यमान आधण / धकुंवा अधतररक्त रे ल्वे हालचालीमळे ध्वनी



कामगाराुं च्या आरोग्यावर आधण सरक्े वर पररणाम



भारी यांत्रसामग्री आणण वाहनाांमधून धूळ आणण वायू उत्सिवन



लोकाांच्या आरोग्यावर आणण सरु क्षक्षििेवर पररणाम



बाांधकाम उपक्रमाांमळ
ु े उत्पादक मािीच्या सप
ु ीकिेचे नक
ु सान.

पर्ाािरण आवण सामावजक व्यिस्थापन र्ोजना : पयाण वरणीय गणिमण आधण प्रभावाुं च्या प्रकाराुं वर आिाररत पयाण वरण आधण सामाधजक व्यवस्थापन योजना
(ईएसएमपी) तयार केली गेली आहे , मख्य पयाण वरणीय गणिमाां मध्ये वायू, पाणी, ध्वनी आधण कुंपन, जमीन,
वनतपिी व प्राणी (फ्लोरा-फूना), व्यावसाधयक आरोग्य व सरक्ा आधण पयाण वरण आरोग्य व सरक्ा याुं चा
समावेश आहे . सवण पयाण वरणीय गणिमाां ना सुंरधक्त करण्यासाठी, ईएसएमपी खालील घटकाुं मध्ये धवभागली गेली
आहे .



वाय गणवत्ता व्यवस्थापन योजना



पाणी गणवत्ता व्यवस्थापन योजना



ध्वनी आधण कुंपन पातळी व्यवस्थापन योजना



मृ दा गणवत्ता आधण गळती व्यवस्थापन योजना



प्ाुं ट साइट / ले बर कॅम्प मॅ नेजमें ट प्ॅन



घनकचरा व्यवस्थापन योजना



वनस्पती आधण प्राणी व्यवस्थापन योजना



वाहतूक व्यवस्थापन योजना



बाुं िकाम क्े त्र व्यवस्थापन योजना



व्यावसाधयक आरोग्य आधण सरक्ा योजना



पयाण वरण दे खरे ख योजना

धवधवि बाुं िकाम उपक्रमे, सुंक्ेप उपाय आधण पयाण वरण व्यवस्थापन योजना या धवरुद्धचे गुंभीर पयाण वरणीय
पररणाम खाली धदले आहे त.

विरार – डहाणू मार्ाासाठी र्ां भीर पर्ाािरणीर् पररणाम आवण सांक्षेप उपार्
अनु
क्रमाां
क
1.

2.

र्ां भीर
पर्ाािरणीर्
प्रभाि
Mangraoves
(काुं दळवन) चे
नकसान

मोठ्या
आकाराच्या
झाडाुं ची तोड

लार्ू मुख्य प्रकल्प
वक्रर्ाकलाप
१)
बाुं िकाम
धक्रयाकलाप साठी
जमीन साफ करणे,
उदा. मोठे पूल, छोटे
पूल, तटबुंदी आधण
रूळ टाकणे यासाठी
झडपे, काटे री झाडे ,
झाडे कापणे, कचरा
टाकणे इत्यादी

१
बाुं िकाम
धक्रयाकलाप यासाठी
जमीन साफ करणे,
उदा. झाडे , झडपे,
काटे री झाडे , कचरा
वगैरे
२)
बाुं िकाम

प्रकल्प
वक्रर्ाकलापाांचा
तपशील
१)
अुंदाजे
१६
हे रर
इिके
काुं दळवन क्े त्र हे पल
व मातीचा बुंिारा
बाुं िल्यामळे प्रभाधवत
होतील.

सांक्षेप उपार्
१)

माननीय उच्च न्फ्यायालय

आणण सांबर्ां धि प्रार्धकरणाच्या

अटी व तनयमाांनस
ु ार काुं दळवन
काढून टाकले िाईल.
२)

वक्ष
ृ

/

काुं दळवन चे

रोपण , इको-सेन्सेधटव्ह क्े त्राच्या

बाहे र 1: 5 आणण डहाणू इकोसेन्सेधटव्ह
१)

अांदािे २४८७

झाडे ववरार - डहाणू
क्षेत्राि

शक्यिा

त्यापैकी
डहाणू

कापण्याची

आहे ,

३५१ झाडे
िालक
ु ा

क्े त्रात

1:10

प्रमाणानस
ु ार केले िाईल.

च्या

१) इुं धडया रे लवे वक्सण मॅ न्यअल,
२००० प्रमाणे वृक् पाडणे, झाडे
साफ करणे आधण झाडे तोडणे.
२) िोडलेल्या वक्ष
ृ ाांच्या बदल्याि
पयावयी वनीकरण योजना

३) जास्तीत जास्त झाडे / रोपाुं ची
पनलाण वणी योजना

विरार – डहाणू मार्ाासाठी र्ां भीर पर्ाािरणीर् पररणाम आवण सांक्षेप उपार्
अनु
क्रमाां
क

र्ां भीर
पर्ाािरणीर्
प्रभाि

लार्ू मुख्य प्रकल्प
वक्रर्ाकलाप
करण्यापूवी
नि
करण्याचे
/
धनष्कासनाचे उपक्रम

3.

4.

भू गभाण तील
आधण
पृष्ठभागाच्या
स्रोताुं मिून
जास्त
पाणी
काढणे
/
वापरणे

धवद्यमान आधण
अधतररक्त टर े न
हालचालीमळे
आवाज

प्रकल्प
वक्रर्ाकलापाांचा
तपशील
पयाववरण
सांरक्षण
मांडळ(DTEPA) च्या
क्षेत्राि येि.े

पल व मािीचा

१) उत्खनन कायण
आधण
फाउुं डेशन
काये (ढीग आधण
ठोस)
२) अथण वकण
/
लँ डधफल वकण
३) एकधत्रत करणे
आधण त्याुं च्या पूवणधनधमण त
घटकाुं ची
याुं धत्रक स्थापना
४) लँ डस्केधपुंग

१)

१) उत्खनन कायण
आधण
फाउुं डेशन
काये (ढीग आधण
ठोस)
२) सिाररत पायाभू त
सधविा जसे की
नवीन टर ॅ क आधण
रे ल्वे स्थानक, इतर
सधविा
३) नवीन रूळ आधण
रे ल्वे
स्थानकाुं चे
ऑपरे शन
व
दे खभाल,, इतर पूरक
सधविा, लँ डस्केपीुंग

१) रे ल्वे च्या वाढीव
हालचामीुंमळे ,सामान
वाहण्यासाठी होणाऱ्या
वाहतकीमळे
आधण
मोठ्या
युंत्रसामग्री
आधण
वाहनाुं चा
वापरयाुं मळे
ध्वनी
पातळी वाढे ल.

बांधारा

बाुं िकामादरम्यान ३
वषाां च्या
कालाविीसाठी
पाण्याच्या
आवश्यकतेमध्ये
अचानक
वाढ
होण्याची अपेक्ा आहे .

सांक्षेप उपार्
४) झाडाुं ची सुंख्या, प्रकार आधण
स्थान
इत्यादी
ठे केदार
एमआरव्हीसी आधण आरएफओ
च्या सहमतीने करे ल.
५) एमआरव्हीसी धह
ज्ञात
पयाण वरणीय नकसान करणाऱ्या
धवदे शी प्रजातीुंची लागवड करणार
नाही (नीलधगरी, ऑस्टर े धलयन
बाधकया, प्रोसोपोइझधलफोरो, इ.)
१) कुंत्राटदार बाुं िकामाुं साठी
आवश्यक पाण्याची व्यवस्था
अशाप्रकारे
करे ल
की
जवळपासच्या समदायाुं साठी पाणी
उपलब्धता
आधण
परवठा
अप्रभाधवत राहील.
२) रे न वॉटर हावेक्ट्स्टुंग / कृधत्रम
ररचाजण स्टर क्चसण परवले जातील;
जे थे शक्य असेल तेथे.
१)
एमआरव्हीसी रे ल्वे च्या
सीमे जवळील वसधतगृहे असले ल्या
धठकाणी २.४ मीटर उुं चीची रे ल्वे
पररसरात आरसीसी सीमा धभुं त
बाुं िण्याची योजना आखत आहे .
ही लभांि कायमतवरुपी आवाि
ववरोधक

म्हणन
ू कायव करे ल.

कांक्रीटची लभांि िाति आवािाचे
शोषण करू शकेल अशा प्रकारे
डडझाइन केली िाईल

२) आवाज रोखण्यासाठी झाडे
लावण्यात येतील
३) कुंपने कमी करण्यासाठी
स्लीपसण आधण रूळ याुं च्यामध्ये
रबराचे पॅधकुंग टाकले जाईल

विरार – डहाणू मार्ाासाठी र्ां भीर पर्ाािरणीर् पररणाम आवण सांक्षेप उपार्
अनु
क्रमाां
क
5.

र्ां भीर
पर्ाािरणीर्
प्रभाि
कामगाराुं च्या
आरोग्यावर
आधण
सरधक्ततेवर
पररणाम

लार्ू मुख्य प्रकल्प
वक्रर्ाकलाप
१) बाुं िकाम आधण
ऑपरे शन टप्प्याुं तील
सवण
प्रकल्प
धक्रयाकलाप

प्रकल्प
वक्रर्ाकलापाांचा
तपशील
१)
प्रकल्पाचे काम
दोन्फ्ही बािूने करण्याि
येईल.

उदा.ववरार

आणण

डहाणू, दोन टठकाणी
कामगार

राहण्याची

व्यवतथा
येईल.

टह

सध्याच्या

करण्याि
टठकाणी
लोक

असिी पासन
ू दरू व
डहाणू इको-सेन्फ्सेटटव
क्षेत्र

बाहे र

वसवण्याि

येिील.

साधारणिा

अांदािे

या

प्रकल्पासाठी

१००० मिुराांची गरि
लागेल.

सांक्षेप उपार्
१) इमारत आधण इतर बाुं िकाम
कामगार (रोजगाराचे धनयमन
आधण सेवा अटी) अधिधनयम,
१९९६ च्या आवशक्यताुं ची पू तणता
केली जाईल.
२) सवण घातक रसायने आधण
साधहत्य समधपणत भागात साठवले
आधण सुंरधक्त केले जातील.
३) हे सधनधित करा की फस्टण एड
यधनट आधण अॅम्बले टरी सेवा सहज
उपलब्ध होतील.
४) सवण युंत्रसामग्री आधण उपकरणे
ध्वधनक सामग्रीुंनी व्यापले ली
असावीत.
५) व्यापक रहदारी व्यवस्थापन
योजना तयार करावी
६)
क्ट्स्थर पाणी जमा होणे
टाळण्यासाठी कामगार छावणीतून
परे से पाणी काढू न टाकावे.
७) कामगाराुं च्या छावणीच्या
क्े त्रामिील नाले आधण डीचेस मध्ये
धनयधमतपणे ब्लीधचुंग पावडरचा
वापर करावा.
८) कुंत्राटदार हे रोगराई आधण
महामारी
टाळण्यासाठी
सवण
कामगाराुं चे
आरोग्य
आधण
स्वच्छता सधनधित करतील.
९)
कामगाराुं ना रोजगारासाठी
धवचारात
घेण्यापूवी
त्याुं चे
आरोग्यधवषयक समस्ाुं साठी सवण
तपास केले गेले पाधहजे त.
१०) बाुं िकाम पूणण झाल्यानुं तर;
ठे केदार कामगार छावण्या पूणणपणे
काढू न टाकेल याची खात्री करे ल.
११) कुंत्राटदाराने "कामगाराुं चे
धनवासस्थान : प्रधक्रया आधण
मानक- IFC आधण EBRD द्वारे
मागणदशण क सूचना" बाबतच्या
एआयबीच्या मान्यतेच्या मागणदशण क
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अनु
क्रमाां
क

6.

र्ां भीर
पर्ाािरणीर्
प्रभाि

भारी
युंत्रसामग्री
आधण
वाहनाुं मिून
िूळ आधण वायू
उत्सजण न

लार्ू मुख्य प्रकल्प
वक्रर्ाकलाप

१)
बाुं िकाम
धक्रयाकलाप साठी
जमीन साफ करणे
उदा. झाडे , झडपे,
काटे री झाडे , कचरा
वगैरे
२)
बाुं िकाम
करण्यापूवी नि /
धनष्कासनाचे उपक्रम
३)
बाुं िकाम
साधहत्याचा
सुंग्रह
(जसे रे त खनन,
खडकाुं कररता
स्फोटक
द्रव्ये ,
क्वाररन्ग), बाुं िकाम
सामग्रीचे हस्ताुं तरण
४) रे डी धमक्स कुंक्रीट
(आरएमसी)
प्ाुं ट
उभारणे
५) उत्खनन कायण
आधण
फाउुं डेशन
काये (ढीग आधण
ठोस)
६) अथण वक्सण /
लँ डधफल वक्सण
७) रे ल्वे रूळ घालणे
८)
एफओबी,
आरओबी, आरयूबी
आधण
पलाच्या
याुं च्यासाठी कामाच्या
धठकाणी / जवळपास
पूवण-धनधमण त
घटक
आधण त्याची याुं धत्रक

प्रकल्प
वक्रर्ाकलापाांचा
तपशील

1) बाांधकाम

वति/ु सामग्री
गाडीचे

चढववणे

सांक्षेप उपार्

च्या

दळणवळण,

आणण

खाली

उिरववणे,

करणे,

आरएमसी

तफोट करणे, बोगदा
(RMC) लावणे आणण
कायव

(DG)

करणे,

एत्यादी
आणण

करणे,

सेट्स,

नष्ट्ट

मािीकाम

मळ
ु े

उत्सिवनाची

डीिी

तनलमविी होईल.

धूळ

वायू

तत्त्ाुं चे पालन केले पाधहजे .
कुंत्राटदार कारखाने कायदा,
१९४८ आधण भारत शासनाच्या श्रम
आधण रोजगार मुं त्रालयानसार लागू
असले ल्या इतर सवण सुंबुंधित कायण
/ धनयम याुं चे पालन दे खील करे ल.
१) वाळू सारखी खली आधण
चाुं गली सामग्री धवतरीत करणारी
वाहने झाकले ली असावीत.
२) बाुं िकाम साधहत्य चढवणे आधण
उतरवणे, बाुं िकाम साधहत्याची
साठवण, अथण वक्सण, अनपेव्हड
मालवाहू रस्ते इतर िूळ प्रवण
भागास आधण बाुं िकाम याडण याुं स
पाणी धछडकावाची युंत्रणा प्रदान
केली जाईल.
३) सवण वाहनाुं साठी वाहन प्रदू षण
तपासणी
४) उत्खनन सामग्री योग्यररत्या
सुंग्रधहत केले जाईल
५) व्यावसाधयक उद्दे शाुं साठी रे डीधमक्स कुंक्रीट प्ाुं ट स्थाधपत करणे
आवश्यक आहे . या धठकाणी १०००
मीटर धकुंवा त्याहून अधिक व
मोठ्या रस्ते असले ल्या मानव
धनवास स्थानापासून अुंदाजे १००
मीटर अुंतराच्या बफर झोनसह
शाळा, महाधवद्याल रुग्णालये आधण
न्यायालये याुं च्या २००
मीटर
अुंतरावर क्ट्स्थत नसावे. सवण युंत्रे व
उपकरणे धनयधमतपणे राखली
जातील.
६) बाुं िकाम कामगाराुं ना सवण
आवश्यक सुरक्षा साधने जसे
हे लमे ट, फेस मास्क इत्यादी
परधवल्या जातील.
७) शक्य असल्यास, रात्रीच्या वेळी
(सुंध्याकाळी ८ ते सकाळी ५) या
वेळेत साधहत्याची वाहतूक करा.
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अनु
क्रमाां
क

र्ां भीर
पर्ाािरणीर्
प्रभाि

लार्ू मुख्य प्रकल्प
वक्रर्ाकलाप

प्रकल्प
वक्रर्ाकलापाांचा
तपशील

सुंरचना
एकधत्रत
करणे
९) सवण युंत्राुं चे ओ
एन्ड एम

7.

बाांधकामामळ
ु े

१.

सप
ु ीक

कामगार

लशत्रबराची

िलमनीचे

तथापना

ककां वा

बाांधकाम,

उत्पादक

साटहत्याचा सांग्रह

मािीचे

(िसे रे ि खनन,

नक
ु सान

खडकाांकररिा

तफोटक द्रव्ये,
क्वाररन्फ्ग),
बाांधकाम

सामग्रीचे

हतिाांिरण.
२.

घन, घािक

आणण सी आणण
डी कचरा

सामग्रीचे तटोरे ि,
हािाळणी आणण

ववल्हे वाट लावणे.
३.

रे डी लमक्स कांक्रीट

(आरएमसी) प्लाांट
उभारणे.
४.

उत्खनन कायव

सांक्षेप उपार्
८)
सामग्रीची खरे दी फक्त
मान्यताप्राप्त खाणी
भागातून

१)बाांधकामाच्या
मालाची वाहिक
ू
आणण िड गाडीचे
दळणवळण
झाल्यामळ
ु े िलमनीची
सप
ु ीकिा नाहीशी होिे.
२) ववरार

-

प्रकल्पाकररिा
मािीकाम

डहाणू

अांदािे

१६,३१,७००मी3,
ब्लांकेटटांग

३,३४,८००मी3,
मािीकाम

िमीन

इ.

कररिा

भरणे

आणण

कापणे

आवश्यकिा आहे .

करावी.
९) समान मापदुं डाुं साठी वायू
गणवत्ता दे खरे ख,धजचे आिारभू त
अभ्यासाच्या दरम्यान धनरीक्ण
केले गेले होते , ते एनएबीएल
मान्यताप्राप्त आधण एमओईएफ
अधिसूधचत प्रयोगशाळे च्या सेवा
भरून ठे केदाराद्वारे लागू केले
जाईल.

खाणीिील
वरच्या
भागािील सप
ु ीक मािी टह
साांभाळून ठे वण्याि यावी
आणण उत्खनन सांपल्यानांिर
िी मद
ृ ा परि खाणीच्या
वरच्या भागाि पसरवण्याि
यावी.
२)
कांत्राटद्वारा
ठराववक
वेळेनांिर स्तथरीकरण उपायाांचे
िसे
कक), टकफंग, दगड
वपर्चांग
इ.)
पररणामाांचे
मुल्याांकन करे ल
३)
रे ल्वे
मागावच्या
आसपासच्या सुपीक मािीची
हानी टाळण्यासाठी/ दबाई
टाळण्यासाठी,
बाांधकाम
वाहनाांच्या, यांत्रसामग्री आणण
उपकरणे इत्यादी ची वाहिक
ू
ठरुवून टदलेल्या / तनयोस्िि
केलेल्या
मागाववरूनच
करण्याि येईल.
१)
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अनु
क्रमाां
क

र्ां भीर
पर्ाािरणीर्
प्रभाि

लार्ू मुख्य प्रकल्प
वक्रर्ाकलाप

प्रकल्प
वक्रर्ाकलापाांचा
तपशील

सांक्षेप उपार्

आणण फाउां डेशन

काये (ढीग आणण
ठोस)
५.

अथव

वक्सव

/

लँ डकफल वक्सव

६. रे ल्वे रूळ घालणे
७. ववद्यि
ु

काये

ववद्यि
ु

सांरचना

ओव्हरहे ड
(अांिर

50-60

मीटर), लसग्नललांग
पोतट (400 मीटर),
पॉवर

तटे शनची

उप-

तथापना

करण्याि येईल.

खालील महत्वपूणण शमन उपाययोजना आहे त:


नकसान भरपाईसाठीची झाडाुं ची लागवड धह १:५ च्या प्रमाणात केले जाईल.



कोणताही स्थलाुं तराचा व्यत्यय टाळण्यासाठी, बाुं िकामाचे साधहत्य काढण्यासाठी केवळ मान्यताप्राप्त
आधण परवानािारक खाणी (एमपीसीबीद्वारे मान्यताप्राप्त) वापरली जावीत



बाुं िकामाच्या धठकाणी एमआरव्हीसीने तयार केले ल्या SHE मॅ न्यअलमध्ये धनधदण ि केल्याप्रमाणे कुंत्राटदार
सरक्ा, आरोग्य आधण पयाण वरण व्यवस्थापन यासाठी योग्य कमवचारी नेमेल.



बाुं िकामादरम्यान धनमाण ण होणारी घातक टाकावू पदाथण , घातक आधण इतर टाकावू पदाथण (व्यवस्थापन
आधण टर ान्सबाऊुंडरी मू व्हमें ट) धनयम, 2016 नसार व्यवस्थाधपत केले जाईल.



कुंत्राटदार एक करार धवधशि एसएचई योजना तयार करे ल. SHE योजना धह SHE मॅ न्यअल, भारतीय रे ल्वे
कोड आधण धनयमावली आधण केंद्र / राज्य सरकारच्या इतर लागू धनयम याुं च्यावर आिाररत तयार केली
जातील.



पर्ाािरण दे खरे ख र्ोजनाः-

प्रकल्पाच्या क्े त्रातील सामाधजक आरोग्य आधण सरधक्ततेच्या सुंबुंिात प्रस्ताधवत पयाण वरणीय सुंरक्णाची प्रभावीता
मू ल्याुं कन करण्यासाठी महत्त्पूणण पयाण वरण कायणक्मता धनदे शक आहे त : वायू गणवत्ता, जल गणवत्ता, ध्वनी
आधण कुंपन पातळी, पृष्ठभागावरील पाण्याची गणवत्ता, भ-ू भागािील पाण्याची गण
ु वत्ता.


िार्ू र्ु णित्ता वनर्ांत्रण

प्रकल्पाच्या बाुं िकाम टप्प्यामध्ये एनएबीएल मान्यताप्राप्त आधण एमओईएफ आधण सीसी मान्यताप्राप्त
प्रयोगशाळे द्वारे हवेत गणवत्ता तपासणीची धशफारस केली जाते. कामाचे स्थान, भौधतक स्टॉकयाडण , आधण
वापरातील रस्ते येथे हवेचे धनरीक्ण केले जाईल,
वायू गणवत्ते चे धवश्लेषण रािरीय पररवेशी वाय गणवत्ता मानक (2009), सीपीसीबीच्या अनसार केले जाईल.
पररमाणे : सस्पेंटेड पाधटण क्यले ट मॅ टर (एसपीएम), पाधटण क्यले ट मॅ टर (पीएम 2.5 आधण पीएम 10), सल्फर
डायऑक्साइड (एसओ 2), नायटर ोजन ऑक्साईड् स (एनओएक्स), काबणन मोनोऑक्साइड (सीओ),
हायडरोकाबणन्स (एचसी).
वायू गणवत्ता धह बाुं िकामाच्या काळात वषाण तून धकमान ३ वेळा (३ ऋतू) ३ धठकाणी आधण बाुं िकामाच्या काळात
धहवाळी ऋतूमध्ये वषाण तून एकदा केली जावी आधण आिारभू त दे खरे खी दरम्यान प्राप्त झाले ल्या एएचक्यू
मॉधनटररुं ग नसार तलनात्मक दृष्ट्या एएचक्यूमध्ये बदल करण्यासाठी आधण प्रधतकूल प्रभावाुं ना कमी
करण्यासाठी सचवले ल्या उपाययोजना करणे. सतत 24 तासाुं चे धनरीक्ण केले पाधहजे .



पाणी र्ु णित्ता वनर्ांत्रण-

मौसमी धभन्नता व्यापण्यासाठी प्रकल्पाच्या कालाविीत एक वषावनि
ां र सांपण
ू व प्रकल्प कालावधीि मालसक
आधारावर 5 टठकाणी पष्ट्ृ ठभागाचे पाण्याच्या आणण भग
ू भाविील पाण्याच्या गण
ु वत्तेचे तनरीक्षण केले

िाईल. आयएस: १०५००-२०१२ च्या धनकषाुं साठी एनएबीएल मान्यताप्राप्त आधण एमओईएफ आधण सीसी
मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळाद्वारे दोन्फ्ही पष्ट्ृ ठभागाचे आणण भग
ू भाविील पाण्याची गणवत्ता तपासली जाईल.


ध्वनी आवण कांपन पातळी दे खरे ख:-

बाुं िकामादरम्यान एका धदवसात जास्तीत जास्त रे ल्वे वाहतूक मोजण्यासाठी प्रत्येक स्थानावर 24 तासाुं साठी
ध्वनी पातळीचे परीक्ण केले जाणे आवश्यक आहे . तथाधप, बाुं िकाम टप्प्यात वषाण तून एकदा कुंपना चे
धनरीक्ण केले जाईल.
ध्वनी सुंधनयुंत्रण (धनयमन आधण धनयुंत्रण) धनयम, २००० (धनयम ३ (१) आधण ४ (१) पहा) ध्वनी सुंधनयुंत्रणासाठी
ध्वनी सुंबुंधित वातावरणीय वायू गणवत्ता मानकाुं चा स्वीकार केला जाईल. १९९७ च्या पररपत्रक ७ नसार माइन
सेफ्टी ऑफ डायरे न्स जनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारे धनधदण ि ग्राउुं ड कुंपनची परवानगी मयाण दा
कुंपन पातळी धनरीक्णाुं साठी वापरली जाईल. सतत २४ तासाुं चे धनरीक्ण केले पाधहजे .


प्रस्तावित अां मलबजािणी र्ांत्रणा:-

मुं बई रे ल्वे धवकास कॉपोरे शन एमयूटीपी-३ प्रकल्पाुं साठी प्रकल्प अुंमलबजावणी यांत्रणा आहे . त्या भू धमकेमध्ये,
एमआरवीसी या प्रकल्पाच्या अुंतगणत प्रस्ताधवत प्रकल्पाच्या समािानकारक अांमलबिावणी जबाबदार आहे .
प्रकल्प अुंमलबजावणी एजन्सी म्हणून, मुं बई रे ल्वे धवकास कॉपोरे शन हे भारिीय रे ल्वे व महाराष्ट्र शासन
च्या विीने व मध्य रे ल्वे व पस्श्चम रे ल्वेच्या सहमिीने प्रकल्पाच्या अांमलबिावणी साठी िबाबदार
असेल. प्रकल्पाची सवण कामे कुंत्राटा द्वारे करण्यात येतील. मुं बई रे ल्वे धवकास कॉपोरे शन बाुं िकाम टप्प्यात
ईएसएमपीचे यशस्वी अुंमलबजावणी आधण दे खरे ख यासह सवण टप्प्याुं वर काम पाहण्याकररता प्रकल्प
व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नेमेल. प्रकल्पाची कालमयाण दा एमआरव्हीसीद्वारे धनधित केली जाईल.
कायाण न्वयन दरम्यान पयाण वरणीय व्यवस्थापन आधण दे खरे खीसाठी प्रस्ताधवत ईएसएमजी आधण ईएसएमटीच्या
सुंस्थात्मक सुंरचने चे तपशील खाली धदले आहे त.

प्रर्ती दे खरे ख आवण अहिाल व्यिस्था:-

उपायाुं ची सलभ अुंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य िोरण आवश्यक आहे . ईएसएमपी अुंतगणत प्रस्ताधवत
कामाुं च्या अुंमलबजावणीसाठी दोन स्तराुं चे सुंस्थात्मक फ्रेमवकण करण्याची प्रस्ताधवतता आहे . भू -पातळीवरील
कामाुं च्या अुंमलबजावणीची दे खरे ख ठे वण्यासाठी प्रस्ताधवत काये आधण कायणक्ेत्र पातळी सधमतीची समग्र
अुंमलबजावणी पाहण्याकररता सवोच्च सधमतीची स्थापना करण्याचे प्रस्ताधवत आहे .
ईएसएमपी अुंतगणत प्रस्ताधवत कामाुं ची अुंमलबजावणी आधण दे खरे ख करण्यासाठी प्रस्ताधवत सुंस्थात्मक
फ्रेमवकण खाली दशण धवण्यात आले आहे .

तक्रार वनिारण र्ांत्रणा (GRM) :तक्रार धनवारण युंत्रणा (जीआरएम) ही एक अशी युंत्रणा आहे ज्यामिे प्रकल्पग्रस्ताुं च्या सामाधजक आधण
पयाण वरणीय प्रभावा बद्दल त्याुं च्या धचुंता आधण तक्रारीुंचे धनराकरण, मू ल्याुं कन आधण सधविा प्रदान करण्याची
एक व्यवस्था आहे . एमआरव्हीसी, प्रकल्पग्रस्ताुं कडून प्राप्त झालेल्या समस्ाुं बद्दल, तक्रारी आधण तक्रारीुंना
प्रधतसाद दे ण्यासाठी स्वत्रुं त्र तक्रार धनवारण कक् धवकधसत करे ल. तक्रारीुंसाठी फोन नुं बर आधण सुंप्रेषण पत्ते
बाुं िकाम क्े त्रा जवळ धवधवि धठकाणी प्रदधशण त केले जातील.
तक्रार धनवारण युंत्रणेचे स्वरूप खालील प्रमाणे असेल :
प्रकल्पग्रस्त कटुं बे आधण प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती त्याुं च्या समस्ाुं चे धनराकरण करण्यासाठी तक्रार धनवारण सधमती
स्थावनक पातळीिर, तसेच मुांबईच्या मुख्य कार्ाालर् स्तरावर तक्रारी ऐकण्यासाठी कायणरत असेल. तक्रार

धनवारण युंत्रणा दोन स्तराुं वर असेल. स्तर १, मध्ये 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 याुं चा समावेश असेल. शक्यतोपयांत स्थाधनक पातळीवर एजन्सीच समस्ाुं चे हाताळणी आधण धनराकरण
करण्याचा प्रयत्न करे ल. PMC तक्रारीचे यशस्वी धनराकरण झाले की नाही याची खात्री करे ल आधण तक्रार
धनवारण कक्ाला अहवाल सादर करे ल. PMC स्थाधनक पातळीवरील अुंमलबजावणीतील धक्रयाुं चे धनरीक्ण सद्धा
करे ल. तक्रारीुंचे धनराकरण करण्यासाठी स्थाधनक पातळीवर घेण्यात आले ला वेळ १४ धदवसाुं चा असेल.

स्थाधनक पातळीवरील PMC आधण एजन्सी प्रकल्पग्रस्ताुं च्या सवण प्रकारच्या तक्रारीचा धवचार करतील आधण २
आठवड्ाुं च्या धनिाण ररत कालाविीत आपला धनणणय धलक्ट्खत स्वरुपात दे तील आधण अशा धनणणयाुं ची नोुंदणी
ठे वतील. जर तक्रारग्रस्त धकुंवा प्रकल्पग्रस्त पक् धनणणयाशी समािानी नसेल तर मुं बईच्या मख्य कायाण लय स्तरावर
तक्रार धनवारण सधमतीला अपील करू शकतात.
तिर २:
यात MRVC च्या अधिकायाां चा समावेश असेल. सदस्ाुं मध्ये मख्य प्रकल्प अधिकारी (CPMs) आधण उप-प्रबुंिक
प्रकल्प अधिकारी, सामाधजक धवशे षज्ञ (१ कमण चारी), आधण पयाण वरण धवशे षज्ञ (१ कमण चारी) याुं चा समावेश
असेल. मुं बईच्या मख्य कायाण लय स्तरावर तक्रार धनवारण सधमती (HQGRC) चे अध्यक् MRVC चे सुंबुंधित मख्य
प्रकल्प अधिकारी (CPMs) आधण FA & CAO अधिकारी असतील आधण MMRDA चे नाधमत अधिकारी सधमतीचे
सदस् असतील. या स्तरावर तक्रारीुंचे धनराकरण करण्यासाठी घेण्यात आले ला वेळ २ आठवडे असेल. मुं बईच्या
मख्य कायाण लय स्तरावर तक्रार धनवारण सधमती तक्ता खालील प्रमाणे आहे.
मुं बईच्या मख्य कायाण लय स्तरावर तक्रार धनवारण सधमती तक्ता
अ.क्र .
I

अधिकारी

II

ववत्त सलहाकार व मख्
ु य लेखा अर्धकारी, MRVC

III
IV

मख्
ु य प्रकल्प प्रबांधक (CPM), MRVC
उप मख्
ु य प्रकल्प प्रबांधक (Dy. CPMs)

अध्यक्
सदस्
सदस्

मब
ांु ई महानगर प्रदे श ववकास प्रार्धकरण चा नामतनदे लशि सदस्
अर्धकारी

V

पयाववरण ववशेषज्ञ (1)

सदस्

VI

सामास्िक ववशेषज्ञ (1)

सदस्

मख्यालयातील तक्रार धनवारण सधमतीमध्ये जमीन अधिग्रहण प्रकरणे आधण पनस्थाण पना बाबतीुंसाठी प्रकरणे
वेगवेगळी हाताळली जातील. जमीन अधिग्रहणसाठी पीधडत व्यक्ती प्रथम सुंबुंधित उप धवभागीय अधिकारी
(SDO) कडे जाईल, त्यानुं तर उप-प्रबुंिक प्रकल्प अधिकारी (dy. CPMs) आधण शे वटी मख्य प्रकल्प अधिकारी
(CPM) कडे जाईल. वैकक्ट्ल्पकररत्या, सुंबुंधित उप धवभागीय अधिकारी (SDO), सुंबुंधित धजल्ह्याचे धजल्हाधिकारी
आधण त्यानुं तर सुंबुंधित अधतररक्त धवभागीय आयक्ताुं कडे

तक्रारी धनराकरण करण्यासाठी दे खील पाठवू

शकतात.
शीषण क िारक नसले ल्या लोकाुं च्या पनस्थापन सुंबुंधित बाबीुंसाठी, प्रभाधवत व्यक्ती प्रथम MMRDA च्या सुंबुंधित
प्रकल्प अुंमलबजावणी कक्ा कडे जाईल, त्यानुं तर MMRDA च्या , सामाधजक धवकास धवभागाच्या मख्य
अधिकार् या कडे जाऊ शकतात.
जनसुंपकण अधिकारी (PRO) एक नोडल व्यक्ती असेल जो पत्र / टे धलफोधनक तक्रारी सुंबुंधित धवभागाुं कडे
नोुंदवेल. उदा. MRVC अुंतगण त सामाधजक, पयाण वरण, नागरी, याुं धत्रक, धवद् यत इ. ताुं धत्रक कायणसुंघाकडून
धमळालेल्या प्रधतसादावर आिाररत, जनसुंपकण अधिकारी (PRO) सुंबुंधित भागिारकराुं ना तक्रारीुंबद्दल पत्र / ईमे ल
/ टे धलफोधनक सुंप्रेषणाद्वारे प्रधतसाद दे ईल. तक्रारीुंवर MRVC ने धदले ल्या सल्ल्ाुं च्या

अुंमलबजावणी

करण्यासाठी जनसुंपकण अधिकारी (PRO) एजन्सी आधण PMC ला धचुंता, तक्रारी आधण तक्रारीुंचा प्रधतसाद
दे खील दे ईल.
जनसुंपकण अधिकारी

(PRO)

सदस्ाुं च्या भू धमका आधण जबाबदायाण प्रसाररत करे ल आधण लोकाुं ना

कायाण न्वयनाशी सुंबुंधित कोणतीही समस्ा असल्यास लोकाुं ना त्याच्याशी सुंपकण सािण्यास प्रोत्साधहत करे ल.
जर तक्रारदार व्यक्ती तक्रार धनवारण युंत्रणाच्या (GRM) धनणणयामळे असमािानी असल्यास तक्रारदार
न्यायालयात जावू शकतो. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीने तक्रार धनवारण युंत्रणाचा उपाय सुंपल्यानुं तर कायद्याच्या
न्यायालयात जाण्याची अपेक्ा आहे . तथाधप, तक्रार धनवारण युंत्रणा स्थाधपत करणे हे कोणालाही न्यायालयाला
जाण्यासाठी अडथळा आणत नाही.
--------------------

