विरार – डहाणू कॉररडॉर :
सामाजिक प्रभाि मूल्ाांकन
का्यकारी साराांश
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ््हे स्ट्टमें ट बँक (AIIB)(बँक),
रे ल्वेवरील 63 कक.मी.

MUTP-3 प्रकल्पा अंतर्गत पश्चचम

च्या विरार – डहाणू रे ल्वे मार्ागचे चौपद्रीकरणासाठी कर्ग सहाय्य

प्रदान करण्यास सहमत आहे . श्रेणी ‘अ’ प्रकल्पाच्या आवचयकतेनुसार पुनवगसन कृती
योर्नेसह (RAP) सामाश्र्क प्रभाव मल्
ू यांकन (SIA) तयार करण्यात आले आहे . या
सामाश्र्क प्रभाव मूल्यांकन (SIA) मध्ये नोंद केलेल्या सामाश्र्क पररणामाचा नकारात्मक
प्रभाव सौम्य वा कमी करण्यासाठी पुनवगसाहत कृती योर्ना (RAP) तयार करण्यात आली
आहे . ह्या प्रकल्पासाठी तयार केलेल्या पुनवगसाहत धोरण रचना (RPF) मधील मार्गदिगक
तत्तवांच,े पुनवगसाहत कृती योर्ना (RAP) पालन करते.
खार्र्ी र्शमनीच्या प्रत्यक्ष खरे दीसाठी प्रारं शभक सूचना प्रकाशित करण्याच्या तारखेला,
महाराष्ट्र िासनाच्या ननणगय नुसार

क्रमांक संकणाग-03/2015 ददनांक 12/05/2015

िीर्गकधारकांसाठी अंनतम तारीख मानली र्ाईल, तर महाराष्ट्र िासन ननणगय चंपा -2017
/ प्र.क्र .23 / नवी -26 ददनांक ददनांक 13 र्ून 2018 नुसार िीर्गकधारक नसलेल्यासाठी,
अंनतम तारीख 1 र्ानेवारी 2018 असेल.
बँकेच्या धोरणानस
ु ार या प्रकल्पाचे
वर्ीकरण केले

अनैश्च्िक पन
ु वगसाहत प्रभावांमळ
ु े

श्रेणी ‘अ’ मध्ये

र्ेले आहे तसेच पयागवरण आणण सामाश्र्क मानक २ लार्ू आहे .

AIIB

च्या पयागवरण आणण सामाश्र्क रचनेच्या (ESF) अनुर्ंर्ाने, पयागवरण आणण सामाश्र्क
मानक (ESS) 1: पयागवरण आणण सामाश्र्क मूल्यांकन आणण ्यवस्ट्थापन, आणण ESS 2:
अनैश्च्िक पन
ु वगसाहत लार्ू होईल.
सुरक्षक्षतेच्या सतकगिी तडर्ोड न करता, बांधकामाची रूपरे र्ा सुधारल्यामुळे

आणण मार्ागचा

होणारा पररणाम कमी केल्याने 97 खार्र्ी संरचना आणण 11 समुदाय संरचना वाचवले
आहे त. या प्रकल्पासाठी एकूण र्मीन 47.6225 हे क्टर भू संपादनाची आवचयक आहे .
त्यामध्ये 14.84 हे क्टर सरकारी र्मीन आहे आणण 32.78 हे क्टर खार्र्ी र्शमनी आहे .
या प्रकल्पामळ
ु े 278 र्मीन-मालक कुटुंबे, 40 सरकारी इमारती,

127 खार्र्ी ननवासी

संरचना आणण 4 सरकारी संरचना प्रभाववत होत आहे त. कोणतीही सामाश्र्क संरचना
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ककंवा कोणतीही ्यावसानयक संरचना प्रभाववत होत नाही, तसेच

यामध्ये कोणतेही

अंनधधकृत अधधवास ककंवा अनतक्रमणधारक प्रभाववत होत नाहीत. केवळ 11 कमर्ोर व
कमकुवत प्रभाववत कुटुंब आहे त, त्यामध्ये अनुसूधचत र्माती (7 कुटुंब) आणण अनुसूधचत
र्ाती

(4

कुटुंब)

आहे त.

यामधील

सवग

प्रभाववत

अनस
ु धू चत

र्मातीमधील

कुटुंबे

मख्
आददवासी लोकांमध्ये त्यांचे
ु यधाराच्या र्ीवनिैलीचे अनस
ु रण करतात त्यामळ
ु े मळ
ू
वर्ीकृत होत नाही.
या प्रकल्पा दरम्यान एकूण 6 सावगर्ननक सल्लामसलत घेण्यात आले,

त्यामध्ये 2

मदहला सल्लामसलत, आणण एक ्यवसायी ्यक्ती व ्यापारींिी सल्लामसलत झाले
आहे त. वरील

सल्लामसलतीमद्धे एकूण 80 ्यक्ती उपश्स्ट्थत होते आणण प्रकल्पाच्या

दृष्ट्टीकोणातून सवाांनी त्यांचे मत आणण सूचना ्यक्त केली. धाशमगक आणण स्ट्थाननक
नेत्यांिी सल्लामसलत दे खील केले.

बहुतेक लोक प्रकल्पाच्या अंमलबर्ावणीच्या बार्ूने

आहे त, परं तु काही लोक प्रकल्पांच्या मद
ु तीच्या आणण वेळेवर अंमलबर्ावणीच्या, आणण
नुकसान भरपाईच्या दराबद्दल धचंनतत होते.
तक्रार ननवारण यंत्रणेमध्ये, र्मीन अधधग्रहण, पन
ु वगसन आणण पन
ु वगसाहत (R&R) आणण इतर
समस्ट्यांिी संबंधधत समस्ट्यांवरील तक्रारींचे ननवारण करण्यासाठी तक्रार ननवारण सशमती
(GRC) क्षेत्रीय स्ट्तरावर आणण मुख्यालय स्ट्तरावर समाववष्ट्ट आहे . GRC च्या ननणगयािी
पूणप
ग णे संतुष्ट्ट नसल्यास प्रकल्पग्रस्ट्त AIIB कडे र्ाऊ िकतात तसेच प्रकल्पग्रस्ट्तांना
न्फ्यायालयात र्ाण्याचा पयागय दे खील असेल.
मब
ुं ई नार्री पररवहन प्रकल्प (MUTP-III) साठी, पुनवगसाहत धोरण रचना (RPF),

हे राष्ट्रीय

अधधननयम, धोरणे आणण सरकारी आदे िांवर आधाररत तसेच पयागवरण आणण सामाश्र्क
रचना (ESF) च्या आणण दद एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ््हे स्ट्टमें ट (AIIB) बँकच्या प्रकल्पग्रस्ट्त
लोक यंत्रणा (PPM) च्या मार्गदिगनाखाली तयार करण्यात आले आहे .
पात्रता मेदरक्स (EM) मध्ये सवग प्रकारचे संभा्य नुकसान आणण प्रकल्पग्रस्ट्त कुटुंबांच्या
हक्कांसाठी संबंधधत स्ट्वरूप आणण पात्रता तयार केले र्ेले आहे .
या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन,

खार्र्ी वाटाघाटीने थेट ख्ररे दी पध्दतीने घेण्याबाबत महाराष्ट्र

िासनाचे धोरण व महाराष्ट्र िासनाच्या ननणगय दद. १२/०५/२०१५ व ३०/०९/१५ च्या
तरतद
ु ीप्रमाणे वाटाघाटी करुन थेट खरे दीद्वारे करण्यात येणार आहे . काही कारणास्ट्तव थेट
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खरे दीद्वारे भूसंपादन न झालेल्या र्शमनीचे संपादन, RFCTLARRA 2013 अंतर्गत करण्यात
येईल आणण नुकसान भरपाई अनुसूची 1 आणण अनुसूची 2 नुसार केली र्ाईल.
थेट खरे दी पद्धतीनुसार,

भरपाईमध्ये RFCTLARR अधधननयम 2013 च्या कलम 26 ते

30 नुसार मोर्ण्यात आलेल्या मुदतीवर 25% अनतररक्त रक्कम ददली र्ाईल.

या

प्रकल्पासाठी पुनवगसन आणण पुनवगसाहत अंदार्पत्रकास रक्कम रु. 312.05 कोटी रुपये
आणण थेट र्मीन खरे दीच्या अंदार्पत्रका रक्कम 248.04 कोटी रुपये एवढी आहे .
मुंबई रे ल्वे ववकास कॉपोरे िन (MRVC) ही प्रकल्पाची अंमलबर्ावणी करणारी

संस्ट्था

असेल, र्ी प्रकल्प अंमलबर्ावणीसाठी र्बाबदार असेल. मब
ुं ई महानर्र प्रदे ि ववकास
प्राधधकरणाच्या (MMRDA) अंमलबर्ावणीच्या कायाांत, MRVC द्वारे त्यांना मदत केली र्ाईल.

RAP अंमलबर्ावणीचे वेळापत्रक संपूणग प्रकल्प अंमलबर्ावणी कायगक्रमािी र्ोडला र्ाईल.
RAP च्या मंर्ुरीवर, रक्कम वाटप, भत्ता आणण पन
ु वगसन आणण पुनवगसाहती (R & R) च्या
लाभाचे पैसे, मंर्रू झालेल्या RAP नस
ु ार ददले र्ातील. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत प्रकल्प
बाधधत लोकांना पुरेिी मादहती, सल्ला आणण सहाय्य प्रदान केले र्ाईल र्ेणेकरुन ते
रक्कम प्रा्त झाल्यानंतर व बांधकाम सुरू करण्यापूवी त्यांची संपत्ती हलवू ककंवा सोडू
िकतील. र्मीन अधधग्रहण आणण पुनवगसन अंमलबर्ावणीचे काम प्रर्ती पथावर आहे .
प्रकल्पाचे ननमागण कायग अंदार्े ऑक्टोबर 2019 पासन
ू सरू
ु होईल आणण पण
ू ग होण्यास
सम
ु ारे 5 वर्े लार्तील.
र्मीन अधधग्रहण प्रकक्रया सुरू असताना प्रकल्पातील र्मीन अधधग्रहण प्रकक्रयेचे मूल्यांकन
करण्यासाठी मंब
ु ई रे ल्वे ववकास कॉपोरे िन द्वारे एका त्रयस्ट्थ संस्ट्थेची ननयक्
ु ती केली
र्ाईल.
पन
ु वगसाहत कृती योर्ना (RAP) च्या अंमलबर्ावणीच्या प्रभावावर, मंब
ु ई रे ल्वे ववकास
कापोरे िन (MRVC) द्वारे लक्ष ठे वले र्ाईल. मंब
ु ई रे ल्वे ववकास कापोरे िन द्वारा
पुनवगसाहत कृती योर्नाच्या अंमलबर्ावणीची स्ट्वतंत्र संस्ट्थेच्या मदतीने अंमलबर्ावणी
दरम्यान व अंमलबर्ावणी पूणग झाल्यानंतर मूल्यांकन करण्यात येईल.

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