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प्रकल्प :मुंबई उपनगरीय विभागातील १९ उपनगरीय रे ल्वे स्थानकाुंमध्ये सधारणा

पुनर्वसन योजना (RP)
कायवकारी साराांश
प्रकल्प र्र्वन
मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शन (MRVC) मुांबई उपनगरीय रे ल्र्ेमधील १९ रे ल्र्े स्थानकाांमध्ये सुधारर्ा कन न नर्ीन
बाांधकामे/नूतनीकरर्ाद्वारे प्रर्ासी सुवर्धाांच्या पातळीत सुधारर्ा करण्याचा मानस ठे र्त आहे, ज्यात स्थानक इमारती,
प्लॅटफॉमव पृष्ठभाग, पररभ्रमर् क्षेत्र सुधारर्ा यासह चाांगल्या मानकाांप्रमार्े प्रर्ाशयाांच्या गरजेनुसार सेर्ा देर्े समावर्ष्ट
आहे. . १९ स्थानकाांपैकी ७ मध्य रे ल्र्े मागावर्र, ४ मध्य रे ल्र्ेच्या हाबवर मागावर्र आवर् उर्वररत ८ पविम रे ल्र्ेच्या पविम
मागावर्र आहेत. एवशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ््हेस्टमेंट बँक (AIIB) मुांबई नागरी र्ाहतूक प्रकल्पाांतगवत (MUTP III-A) मुांबई
उपनगरीय रे ल्र्ेमधील १९ रे ल्र्े स्थानकाांच्या सुधारर्ेसाठी कजव सहाय्य देण्याचा वर्चार करत आहे. या प्रकल्पात
स्थानकाचे आकारमान, प्लॅटफॉमव, कॉन्फ्कोसव, पायऱयाांची रां दी, डेक, एस्के लेटर, साइनेज, प्रर्ेश/वनगवमन बबांद,ू फू ट ओ्हर
विज (FOB), प्रर्ाशाांच्या सुवर्धा, वतकीटे देर्,े प्रतीक्षा क्षेत्र इत्यादी स्थानक सुधारर्ाांचा समार्ेश आहे.
'श्रेर्ी अ' प्रकल्पाच्या आर्शयकतेनुसार, पुनर्वसन योजनेसह (RP) सामावजक प्रभार् मूल्याांकन (SIA) अहर्ाल तयार के ला
आहे. सामावजक प्रभार् मूल्याांकनामध्ये (SIA) सुवनवित के लेल्या प्रभार्ाचे शमन उपाय प्रदान करण्यासाठी RP तयार
के ला आहे. प्रकल्पासाठी व स वस्र्कृ त पुनर्वसन धोरर् चौकटीमध्ये (RPF) नमूद के लेल्या मागवदशवक तत्तर्ाांचे RP पालन
करतो. प्रकल्पाला 'श्रेर्ी अ' म्हर्ून वनयुक्त के ले आहे, परां तु बावधत बाांधकामे आवर् कु टुांबाांची सांख्या कमी झाल्यानांतर
प्रकल्प श्रेर्ी 'श्रेर्ी ब' देर्े शक्य आहे. एवशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ््हेस्टमेंट बँक (AIIB) च्या पयावर्रर् आवर् सामावजक
आराखडयानुसार (ESF) पयावर्रर् आवर् सामावजक मानक (ESS) 1: पयावर्रर् आवर् सामावजक मूल्याांकन आवर्
व्यर्स्थापन; आवर् ESS 2: अनैवच्िक पुनर्वसन लागु होईल.
• भूसप
ां ादन आवर् पुनर्वसनाची व्याप्ती
स्टेशन सुधारर्ा प्रकल्पात एकू र् १५८५३३.५ चौरस मीटर जवमनीचे सांपादन के ले जाईल. एकू र् जवमनीच्या
आर्शयकतेपैकी १.०१% सरकारी जमीन आहे तर बहुताांश जमीन (९८.९९%) रे ल्र्े प्रावधकरर्ाची आहे. कोर्तीही
खाजगी जमीन सांपाददत के ली जार्ार नाही. खाजगी भूसांपादन टाळण्यासाठी आवर् प्रस्तावर्त वर्कासासाठी सध्याच्या
रे ल्र्ेच्या जवमनीचा र्ापर करण्यासाठी मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शन (MRVC) कडू न प्रयत्न करण्यात आले. एकू र् ९
बाांधकामे बावधत होत आहेत, चेंबूर स्थानकात ५ व्यार्सावयक बाांधकामे आवर् मुांबई सेंरलमध्ये ४ वनर्ासी बाांधकामे
आहेत. के र्ळ या दोन स्थानकाांर्र प्रस्तावर्त वर्कासामध्ये एकू र् १८ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीं असल्याचे ददसून येत.े

 सामावजक-आर्थवक मावहती आवर् र्ैवशष्टये
सामावजक-आर्थवक सर्ेक्षर् पररर्ाम दशववर्ते की मुांबई सेंरल स्टेशनमधील के र्ळ ४ प्रकल्पग्रस्त कु टुांबे (PAFs) प्रभावर्त
होतील. यामध्ये ४४.४५% पुरष आवर् ५५.५५ % मवहलाांचा समार्ेश आहे. सर्ेक्षर् के लेली सर्व कु टुांबे बहांद ू आवर् जैन
आहेत. प्रकल्प क्षेत्राचे सामावजक स्तरीकरर् १००% सामान्फ्य श्रेर्ीतील लोकसांख्येचे र्चवस्र् दशवर्ते. बहुसांख्य प्रकल्पग्रस्त
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व्यक्तींची शैक्षवर्क प्राप्ती उच प प्राथवमक पयंत आहे जी ५०% आहे त्यानांतर हायस्कू ल आहे जे २७. ७७% आहे आवर् ११%
पदर्ीधर आहेत. के र्ळ ११.११% प्रकल्पग्रस्ताांनी प्राथवमक स्तरापयंतचा अभ्यास के ला आहे जो फक्त मवहला
लोकसांख्येमध्ये आढळतो. कोर्तीही व्यक्ती वनरक्षर आढळली नाही. ४०% प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीं व्यार्सावयक
दियाकलापाांमध्ये गुांतलेले आहेत आवर् कु टुांबाचे सरासरी मावसक उत्पन्न रपये ३०,०००/- आहे.
• सल्ला-मसलत, सहभाग आवर् मावहतीचे प्रकटीकरर्
समुदायाशी सांलग्न होण्यासाठी आवर् प्रकल्पाबद्दल लोकाांची समज र्ाढर्ण्यासाठी आवर् पुनर्वसनाशी सांबांवधत समस्याांचे
वनराकरर् करण्यासाठी प्रकल्प रचना टप्प्यात १२ स्थानकाांर्र जनगर्ना आवर् सामावजक-आर्थवक सर्ेक्षर् करताना
वर्वर्ध प्रकारचे प्रकल्पग्रस्त (व्यापारी, दुकान मालक, िोटे वर्िे ते) आवर् इतर वहतसांबांधताांशी (दैनांददन प्रर्ासी, वर्द्याथी,
कायवरत गट, स्टेशन मास्टसव, समुदाय-आधाररत सांस्था (CBOs), ऑटो आवर् टॅक्सी चालक याांच्याशी) सल्ला मसलत
करण्यातत आली होती. वर्शेषत: प्रर्ासी, ऑटो आवर् टॅक्सी चालक इत्यादींशी कें दित गट चचाव आयोवजत करण्यात आली
होती. .
प्रभावर्त आवर् प्रकल्पामध्ये स्र्ारस्य असलेल्याांचे अवभप्राय आवर् सूचना वर्वर्ध सल्लामसलतींमधून नमूद के ल्या गेल्या.
मराठीत अनुर्ाददत के लेला साराांश वहतसांबांवधताांना वर्तररत के ला जाईल आवर् त्याांची मते आवर् सूचना उपयुक्तेनुसार
वर्चारात घेतल्या जातील.
तिार वनर्ारर् यांत्रर्ा
प्रकल्प स्तरार्र सामावजक आवर् पयावर्रर्ीय कामवगरीबद्दल वर्स्थावपत व्यक्तींच्या समस्या, गा-हाणी आवर् तिारी प्राप्त
करण्यासाठी, त्याांचे मूल्याांकन करण्यासाठी आवर् त्याांचे वनराकरर् सुलभ करण्यासाठी प्रकल्प वर्वशष्ट तिार वनर्ारर्
यांत्रर्ा (GRM) स्थावपत के ली जाईल. तिार वनर्ारर् यांत्रर्ेमध्ये क्षेवत्रय आवर् मुख्यालय स्तरार्र तिार वनर्ारर् सवमती
(GRC) समावर्ष्ट असते ज्यामध्ये जमीन सांपादन, पुनर्वसन आवर् इतर समस्याांशी सांबांवधत लोकाांच्या तिारींचे वनर्ारर्
करण्यात येते।
प्रभावर्त व्यक्ती तिार वनर्ारर् सवमती (GRC) च्या वनर्वयार्र समाधानी नसल्यास एवशयन
इन्फ्रास्रक्चर इन्फ््हेस्टमेंट बँक (AIIB) कडे सांपकव साधू शकतात. प्रकल्पादरम्यान कोर्त्याही र्ेळी बावधत व्यक्तीला
न्फ्यायालया कडे दाद मागण्याचा पयावय असेल.
• धोरर् आवर् कायदेशीर चौकट
MUTP-III साठी पुनर्वसन धोरर् चौकट (RPF) राष्ट्रीय आवर् राज्य कायद्याांच्या तरतुदी, राज्य सरकारचे वनर्वय आवर्
एवशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ््हेस्टमेंट बँकेची पयावर्रर् आवर् सामावजक चौकट (ESF) आवर् प्रकल्प प्रभावर्त लोक
यांत्रर्ेच्या मागवदशवक तत्तर्ाांर्र आधाररत अांवतम करण्यात आले आहे आवर् त्याला एवशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ््हेस्टमेंट बँकने
मान्फ्यता ददली आहे. त्यामुळे पुनर्वसन धोरर् चौकटीच्या (RPF) आधारे प्रस्तावर्त प्रकल्पाची सध्याची पुनर्वसन योजना
तयार करण्यात आली आहे.

• हक्क, सहाय्य आवर् लाभ
कट-ऑफ तारखेची अहवता पूर्व करर्ाऱया बावधत व्यक्तींना नुकसान भरपाईच्या उपाययोजना आवर् पुनस्थावपना सहाय्य
यामधील लागु बाबींचा , नुकसान झालेल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काांचे स्र्न प आवर् प्रभावर्त व्यक्तींच्या सामावजक
आवर् आर्थवक असुरवक्षततेसह प्रभार्ाच्या व्याप्तीर्र आधारीत, हक्क असेल. सर्व सांभाव्य प्रकारचे नुकसान आवर्
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प्रकल्पग्रस्त कु टुांबाांच्या हक्काांसाठी सांबांवधत स्र्न प आवर् पात्रतेसह एक एांटायलमेंट मॅररक्स (EM) तयार करण्यात आले
आहे.
खाजगी जवमनीच्या थेट खरे दीसाठीच्या प्राथवमक अवधसूचनेच्या प्रकाशनाची तारीख जमीन मालकी हक्कधारकाांसाठी
कट-ऑफ तारीख मानली जाईल. शासन वनर्वय िमाांक सांदकर्व-०३/२०१५, ददनाांक १२/०५/२०१५ नुसारमालकी हक्क
नसलेल्याांसाठी कट ऑफ तारीख १ जानेर्ारी २०१८ असेल .. मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शनकडू न ददनाांक ४ ऑक्टोबर
रोजी प्राप्त झालेल्या सांकल्पनात्मक योजनेच्या आधारे , जनगर्ना आवर् सामावजक-आर्थवक सर्ेक्षर् ७ नो्हेंबर २०२०
पासून सुन  करण्यात आले. पुनर्वसन आवर् पुनर्वसाहत कमी करण्यासाठी, मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शनने त्यानुसार
सामान्फ्य व्यर्स्था रे खावचत्रे (GADs) सुधाररत के ले. त्यानांतर, प्रकल्प प्रभार्क्षेत्राांमध्ये १० सप्टेंबर २०२१ ते १५
ऑक्टोबर २०२१ पयंत जनगर्ना आवर् सामावजक-आर्थवक सर्ेक्षर् पुन्फ्हा आयोवजत करण्यात आले. सामान्फ्य व्यर्स्था
रे खावचत्राांच्या (GADs) िाननीच्या अनेक फे ऱयाांनांतर आवर् मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शनद्वारे (MRVC) सांयुक्त स्थळ
तपासर्ी के ल्यानांतर, पुढे सूवचत करण्यात आले की प्रस्तावर्त प्रकल्पामुळे दकमान पुनर्वसन आवर् पुनर्वसाहत ्हार्े. कटऑफ तारीख ही जनगर्ना आवर् सामावजक-आर्थवक सर्ेक्षर् पूर्व होण्याची तारीख असेल.
या प्रकल्पात कोर्त्याही खाजगी भूसांपादनाचा समार्ेश नाही. भवर्ष्यात कोर्तीही खाजगी जमीन अवधग्रवहत करायची
झाल्यास, सरकारच्या आदेशानुसार जमीन मालकाांशी र्ाटाघाटी कन न थेट खरे दी कन न भूसप
ां ादन के ले जाईल. महाराष्ट्र
शासन वनर्वय िमाांक सांदकर्व-०३/२०१५ददनाांक १२/०५/२०१५ लागू होईल. थेट खरे दी अयशस्र्ी झाल्यास, रे ल्र्े
(सुधारर्ा) कायदा २००८ अांतगवत जमीन सांपाददत के ली जाईल आवर् RFCTLAR ACT2013 च्या अनुसूची -१ आवर्
अनुसूची -२ नुसार नुकसान भरपाईची गर्ना के ली जाईल. थेट खरे दी पद्धतीतील भरपाईमध्ये. RFCTLARR ACT कायदा
२०१३ च्या कलम २६ ते ३० नुसार मोजलेल्या भरपाईर्र २५% अवतररक्त रक्कम असेल.
• गृहवनमावर् आवर् पुनर्वसन पुनस्थावपना
RP अहर्ालाच्या प्रकरर्-८ मध्ये स्पष्ट के लेल्या पात्रता आवर् हक्काांनुसार प्रभावर्त बाांधकामाांसाठी मुांबई रे ल्र्े वर्कास
कॉपोरे शन बदली खचावर्र आधारीत भरपाई प्रदान करे ल. तसेच, अांशतः नुकसान झालेल्या बाांधकामाांची भरपाई आवर्
बावधत कु टुांबाांसाठी वशब्टांग सहाय्य देखील एांटायटल मॅररक्समध्ये प्रदान के ले गेले आहे. या मॅररक्समध्ये जमीनीची
मालकी नसलेली वनर्ासी बाांधकामे आवर् दुकाने याांसारख्या जवमनीव्यवतररक्त इतर मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी भरपाई
प्रदान के ली गेली आहे. जमीन मालकी नसलेल्याांना हक्क फक्त ते्हाच प्रदान के ले जातील जे्हा ते कट-ऑफ तारखेपूर्ी
(जनगर्ना सर्ेक्षर् पूर्व झाल्याची तारीख) प्रकल्प क्षेत्रातील जमीन ककां र्ा बाांधकामे त्याांच्या ताब्यात असतील. प्रकल्पाचे
प्रभार् कमी करण्यासाठी सुधाररत सामान्फ्य व्यर्स्था रे खावचत्रे (GAD) प्राप्त के ल्यानांतर १० सप्टेंबर २०२१ ते १५
ऑक्टोबर २०२१ या कालार्धीत नर्ीन रचनाबदलानुसार पुन्फ्हा एकदा जनगर्नेचे सामावजक-आर्थवक सर्ेक्षर् करण्यात
आले.

उत्पन्न पुनसंचयन आवर् पुनर्वसन
या प्रकल्पामुळे व्यार्सावयक घटकाांचे नुकसान होर्ार आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी प्रस्तावर्त के लेल्या हक्कामध्ये बावधत
व्यक्तींचे जीर्नमान पुनसंचवयत करण्यासाठी पुरेशा आर्थवक तरतुदी आहेत. सामावजक सेलच्या सहाय्याने मुांबई रे ल्र्े
वर्कास कॉपोरे शन (MRVC) द्वारे योय य उत्पन्न पुनसंचयन योजना सुवनवित के ल्या जातील आवर् त्याांची अांमलबजार्र्ी
के ली जाईल. बाांधकामाच्या टप्प्यात बावधत व्यक्तींना वसव्हल र्कव कॉन्फ्रॅक्टरद्वारे त्याांच्या सहभागाची सोय कन न त्याांना
रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध कन न देण्याचा प्रयत्न के ला जाईल.
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• पुनर्वसन अांदाजपत्रक आवर् वनयोजन
प्रकल्पासाठी पुनर्वसन आवर् पुनस्थावपना अांदाजपत्रक र. १७४.४१ लाख (जमीन थेट खरे दीची अांदावजत ककां मत र्गळू न)
इतके आहे. भवर्ष्यात अांमलबजार्र्ी दरम्यान खाजगी जमीन सांपाददत करार्याची झाल्यास, भूसांपादनाची भरपाई
RFCTLARR (Maharashtra) ACT, 2013 आवर् RFCTLARR ACT, 2013 नुसार, थेट खरे दी खारीज झाल्यास र्ा
ऐर्जी भूसांपादनाच्या मोबदल्यात वनवित के ली जाईल. एमआरव्हीसी सर्व भूसांपादन भरपाई (आर्शयक असल्यास)
आवर् पुनर्वसन सहाय्य यासाठी प्रवतपक्ष वनधीतून पुरेसे बजेट तयार करे ल. अथवसांकल्पीय अांदाज आवर् त्याचे स्रोत
पुनर्वसन योजनेमध्ये प्रवतबबांवबत होतील.

• सांस्थात्मक व्यर्स्था
मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शन (MRVC) ही अांमलबजार्र्ी करर्ारी सांस्था असेल, जी प्रकल्पाच्या अांमलबजार्र्ीसाठी
जबाबदार असेल. MRVC ला मुांबई महानगर प्रादेवशक वर्कास प्रावधकरर् (MMRDA) द्वारे अांमलबजार्र्ी उपिमाांमध्ये
सहाय्य के ले जाईल.

• अांमलबजार्र्ीचे र्ेळापत्रक पुनर्वसन योजनेच्या अांमलबजार्र्ीचे र्ेळापत्रक सांपूर्व प्रकल्प अांमलबजार्र्ी कायविमाशी
जोडले जाईल. पुनर्वसन योजनेच्या मांजुरीनांतर, पुनर्वसन लाभ अांतगवत भरपाई आवर् भत्ते मांजरू पुनर्वसन योजनेच्यानुसार
वर्तररत के ले जातील. प्रस्तावर्त प्रकल्पाचे पुनर्वसन (R&R) उपिम कामाच्या टप्प्याांर्र आवर् अांमलबजार्र्ीच्या
प्रदियेर्र आधाररत तीन मोठ्या श्रेर्ींमध्ये वर्भागले गेले आहेत. प्रकल्पाच्या तयारीच्या टप्प्यात, जमीनीच्या सांपादनाचे
सुवनवितीकरर्, जनगर्ना आवर् सामावजक-आर्थवक सर्ेक्षर्, सार्वजवनक सल्लामसलत, अांवतम पुनर्वसन योजनेची
तयारी आवर् पुनर्र्वलोकन/मांजुरी, पुनर्वसन योजनेचे प्रकाशन आवर् पुनर्वसन साइटची तयारी के ली जाईल. पुनर्वसन
योजनेच्या अांमलबजार्र्ी दरम्यान भूसांपादनाची अवधसूचना, सांयुक्त मोजमाप, सांरचनेचे मूल्याांकन, सक्षम प्रावधकायाद्वारे देय देर्,े प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीं स्थलाांतररत करर्े यासारखे उपिम हाती घेतले जातील. देखरे ख आवर् मूल्यमापन
टप्प्याच्या अांतगवत देखरे ख मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शनद्वारे के ली जाईल आवर् मध्य आवर् अांवतम मुदतीचे मूल्यमापन
तृतीय पक्ष देखरे ख एजन्फ्सीद्वारे के ले जाईल. भवर्ष्यात अांमलबजार्र्ी दरम्यान खाजगी जमीन अवधग्रवहत झाल्यास,
स्र्तांत्र बाह्य सांस्था मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शनद्वारे एक र्ेळ कामासाठी वनयुक्त के ली जाईल, तसेच भूसांपादन प्रदिया
प्रगतीपथार्र असताना ती प्रकल्पातील भूसांपादन प्रदियेचे मूल्याांकन करे ल.

देखरे ख आवर् अहर्ाल देर्े
पुनर्वसन योजनेच्या अांमलबजार्र्ीची अांतगवत देखरे ख के ली जाईल आवर् बाहेन न मूल्याांकन के ले जाईल. मुांबई रे ल्र्े
वर्कास कॉपोरे शन अांतगवत देखरे खीसाठी जबाबदार असेल तर मध्य आवर् अांवतम मुदतीचे मूल्यमापन तृतीय पक्ष देखरे ख
सांस्थेद्वारे के ले जाईल. मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शन (MRVC) चा सामावजक कक्ष पुनर्वसन दियाकलापाांर्रील मावसक
प्रगती अहर्ाल तयार करण्यासोबत देखरे ख आवर् अांमलबजार्र्ीसाठी जबाबदार राहील. सामावजक कक्ष पुढील प्रत्येक
मवहन्फ्याच्या पवहल्या आठर्ड्यात कायवकारी सांचालक - वसव्हलला (EXECUTIVE DIRECTOR-CIVIL) मावसक प्रगती
अहर्ाल सादर करे ल आवर् मुांबई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शन (MRVC) द्वारे तयार के लेला अधवर्ार्षवक प्रगती अहर्ाल एवशयन
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इन्फ्रास्रक्चर इन्फ््हेस्टमेंट बँक (AIIB) ला सादर के ला जाईल. थडव पाटी देखरे ख सांस्था मुब
ां ई रे ल्र्े वर्कास कॉपोरे शन
(MRVC), आवर् एवशयन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ््हेस्टमेंट बँककडे (AIIB) मध्य आवर् अांवतम मुदत मूल्यमापन अहर्ाल सादर
करे ल आवर् पुनर्वसनाची उदद्दष्टे साध्य झाली आहेत की नाही हे वनधावररत करे ल आवर् अवधक महत्तर्ाचे म्हर्जे जीर्नमान
आवर् राहर्ीमान पुनसंचवयत / सुधारले गेले आहे की नाही हे तपासेल आवर् सुधारण्यासाठी योय य वशफारसी सुचर्ेल.
खाजगी जमीन सांपाददत झाल्यास, एक स्र्तांत्र बाह्य सांस्था भूसांपादन प्रदिया प्रगतीपथार्र असताना प्रकल्पातील
भूसांपादनाच्या प्रदियेचे मूल्याांकन करे ल.

