मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प – III अुंतर्गत
दोन स्थानकामधील ववभार्ातील (ममड सेक्शन) बेकायदे शीर प्रवेश रोखण्यासाठी उपाय योजना

सामाजिक प्रभावाचे मल्
ू यमापन व पुनववसन कृती आराखडा
कायवकारी साराांश
मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प – III प्रकल्पाचा खचग रे ल्वे मुंत्रालय व महाराष्ट्र शासन 50:50 या
प्रमाणात करणार आहे . तसेच सदरहू प्रकल्पाला एमशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ्वेस्टमेंट बँकेचे अथग
सहाय घेण्यात येणार आहे . मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प – III अुंतर्गत दोन स्थानकामधील
ववभार्ातील बेकायदे शीर प्रवेश करून रे ल्वे मार्ग ओलाुंडणे (ममड सेक्शन)

रोखण्यासाठी उपाय

योजना करण्यात येणार आहे त. मुंबई उपनर्रातील एकूण ३६ ठठकाणी उपाय योजना करण्यात
येणार आहे . त्यापैकी १९ ठठकाणे हे मध्य रे ल्वेच्या मुंबई छ. मश. म. ट ते कजगत / कसारा या
मख्य मार्ागवर आहे त. तसेच ११ ठठकाणे हाबगर मार्ागवर व ६ ठठकाणे पश्चचम रे ल्वे वर आहेत.
मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प – III प्रकल्पासाठीचा पनवगसन धोरण आराखडा (Resettlement
Policy Framework) हा भारतातील सुंबुंधधत कायद्यातील तरतदी, महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी
घेतलेले ननणगय व जारी केलेले मार्गदशगक तत्त्वे तसेच

एमशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ्वेस्टमेंट बँकेचे

या बाबतचे धोरण लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे . नकसान भरपाईची पात्रता सूची तयार
करताना सुंबुंधधत प्रकल्प ग्रस्त कटुं बाचे होणारे सवग प्रकारचे नकसान लक्षात घे ण्यात आले आहे .
सवग ३६ ठठकाणाुंचे सामाश्जक प्रभावाचे मूल्यमापन २०१७ मध्ये करण्यात आले आहे . या
प्रकल्पामळे कोणतीही कटुं ब बाधधत होत नाही.
एमशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ्वेस्टमेंट बँके च्या मार्गदशगक तरतदी प्रमाणे या प्रकल्पाला श्रेणी “ र् “
(Category C) दे ण्यात आली आहे .
८ ठठकाणी जनतेशी सल्लामसलत करण्यात आली. एकूण लोकाुंचा प्रकल्पाला पाठठुं बा आहे . या
प्रकल्प मळे सरक्षक्षतेत वाढ होऊन अपघाताचे प्रमाण बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल.
तक्रार ननवारण युंत्रणेमध्ये , जमीन अधधग्रहण, R&R आणण इतर समस्याुंशी सुंबुंधधत समस्याुंवरील
तक्रारीुंचे ननवारण करण्यासाठी तक्रार ननवारण सममती (GRC) क्षेत्रीय स्तरावर आणण मख्यालय

स्तरावर समाववष्ट्ट आहे . GRC च्या ननणगयाशी पूणप
ग णे सुंतष्ट्ट नसल्यास प्रकल्पग्रस्त AIIB कडे
जाऊ शकतात तसेच प्रकल्पग्रस्ताुंना न्फ्याया लयात जाण्याचा पयागय दे खील असेल.
मुंबई रे ल्वे ववकास कॉपोरे शन (MRVC) ही प्रकल्पाची अुंमल बजावणी करणारी

एजन्फ्सी असेल, जी

प्रकल्प अुंमल बजावणीसाठी जबाबदार असेल.
प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबर २०१८ पासून सरू आहे व पाच वर्ागत पूणग होणे अपेक्षक्षत आहे .
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