
1 
 

म ुंबई नागरी पररवहन प्रकल्प (एमयूटीपी – 3) ची प नववसाहत धोरण रचना (RPF)  

कायवकारी साराुंश 

1. म ुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) चा असा अुंदाज आहे की, 2025 
पर्यतं म ुंबई महानगर प्रदेश (MMR) ची लोकसुंख्र्या 42 टक्क्र्याुंनी िाढून 28.4 
दशलक्ष होईल आणण 2036 पर्यतं ती 54 टक्के िाढून 30.87 दशलक्ष होईल. 
म ुंबई उपनगरीर्य रेल्िे हह MMR मिील म ख्र्य िाहतूक व्र्यिस्था आहे, र्यामध्रे्य 376 
ककलोमीटर मागग आणण 119 रेल्िे स्थानके आहेत आणण दररोज 2,900 उपनगरी 
सेिा चालतात त्र्यातून स मारे 8 दशलक्ष प्रिासी प्रिास करतात. 

2. एशशर्यन इन्फ्रास्रक्चर इन्फ्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB),  म ुंबई नागरी पररिहन प्रकल्प (MUTP-

3) प्रकल्पाच्र्या अुंतगगत खालील प्रकल्पाुंसाठी कजग रूपाने अथग सहाय्र्य प्रदान 
करण्र्यास सहमत आहे.     

क)  पश्चचम रेल्िे िरील विरार – डहाणू रोड रेल्िे मागागच ेचौपदरीकरण (६३ 
कक. मी.)     

ख)  मध्र्य  रेल्िेिरील पनिेल – कजगत – निा द हेरी उपनगरीर्य मागग ( ३० 
कक.मी.) आणण 

ग) रेल्िे मागग िरील अततक्रमण रोखण्र्यासाठी उपार्य र्योजना  
3. प्रकल्पासाठी प नर्स्ावपना/ प नववसाहत धोरण खाली नमूद केलेल्र्या राष्ट्रीर्य कार्यदे, 

िोरणे आणण सरकारी आदेशाुंच्र्या आिारे विकशसत केले गेले आहे ; 

i. भारतीर्य रेल्िे अधितनर्यम, 1989.   

ii. न्फ्र्यार्य, न कसानभरपाई शमळण्र्याचा आणण जमीन अधिग्रहण, प निगसन आणण 
प निगसाहत कार्यदा र्यामध्रे्य पारदशगकता राखण्र्याचा हक्क अधितनर्यम, 2013   
(RFCTLARR). 

iii. न्फ्र्यार्य, न कसानभरपाई शमळण्र्याचा आणण जमीन अधिग्रहण, प निगसन आणण 
प निगसाहत कार्यदा र्यामध्रे्य पारदशगकता राखण्र्याचा हक्क (महाराष्ट्र) तनर्यम, 

2014 आणण (द रुस्ती) तनर्यम, 2016. 
iv. महाराष्ट्र शासन तनणगर्य क्रमाुंक: एमआरडी -3318 / सी.आर. 6 (भाग 2) / 

र्यूडी -7 शहरी विकास विभाग हदनाुंक 5 डडसेंबर 2018. 
v. महाराष्ट्र शासन तनणगर्य क्रमाुंक : एमआरडी -3317 / एस. एन. 15 / र्यडूी 

-7 शहरी विकास विभाग हदनाुंक 20 ऑगस्ट 2018. 
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vi. म ुंबई नागरी पररिहन प्रकल्पा (MUTP-III) च ेप निगसन आणण प निगसाहत (R&R) 

िोरण, 2018 (महाराष्ट्र शासन, तनणगर्य क्रमाुंक: एमआरडी -3317 / प्र.क.15 
/ निी -7 हदनाुंक 20 ऑगस्ट 2018), आणण  

vii. महाराष्ट्र शासन, तनणगर्य क्रमाुंक सुंकीणग-03/2015/प्र.क्र.३४/अ-२   हदनाुंक 
12/05/2015. 

4. AIIB च्र्या पर्यागिरण आणण सामाश्जक रचना (ESF), फेब्र िारी 2016 आणण 
प्रकल्पग्रस्त लोक र्युं्रणणा (PPM) र्या प्रकल्पामध्रे्य लागू आहेत. 

5. AIIB च्र्या ESF आणण शासकीर्य कार्यदर्याुंच्र्या तरत दीुंची त लना केली गेली ि त्र्यातील 
्रण हट लक्षात घेऊन पा्रणता मेहरक्समध्रे्य त्र्याुंच े र्योग्र्य उपार्य समाविष्ट्ट केले गेले 
आहेत. 

6. र्या प्रकल्पाुंसाठी भूसुंपादन,  खाजगी िाटाघाटीन े थेट ख्ररेदी पध्दतीने घेण्र्याबाबत 
महाराष्ट्र शासनाच े िोरण ि महाराष्ट्र शासनाच्र्या तनणगर्य हद. १२/०५/२०१५ ि 
३०/०९/१५ च्र्या तरत दीप्रमाणे िाटाघाटी करुन थेट खरेदीदिारे करण्र्यात रे्यणार आहे. 
काही कारणास्ति थेट खरेदीदिारे भूसुंपादन न झालेल्र्या जशमनीच े सुंपादन, 
RFCTLARRA 2013 अुंतगगत करण्र्यात रे्यईल. 

7. खाजगी जशमनीच्र्या प्रत्र्यक्ष खरेदीसाठी प्रारुंशभक सूचना प्रकाशशत करण्र्याच्र्या 
तारखेला, शीर्गकिारकाुंसाठी अुंततम तारीख मानली जाईल, महाराष्ट्र शासनाच्र्या 
अन सार तनणगर्य क्रमाुंक सुंकणाग-03/2015 हदनाुंक 12/05/2015. तर शीर्गकिारक 
नसलेल्र्या साठी,  अुंततम तारीख 1 जानेिारी 2018 असेल, सरकारन सार  तनणगर्य 
चुंपा -2017 / प्र.क्र .23 / निी -26 हदनाुंक हदनाुंक 13 जून 2018. 

8. पा्रणता मेहरक्स (EM) मध्रे्य सिग सुंभाव्र्य प्रकारच े न कसान आणण प्रकल्पग्रस्त 
क ट ुंबाुंच्र्या हक्काुंसाठी सुंबुंधित स्िरूप आणण पा्रणतेचा व्र्याप्तीचा साराुंश केले गेले 
आहे. पा्रणता मेहरक्स मध्रे्य थेट जमीन खरेदी ि अचल मालमत्ता आणण प निगसन 
ि प निगसाहत (R&R) सहाय्र्यकाुंच्र्या तरतूद RFCTLARR कार्यदा  2013, RFCTLARR 

(महाराष्ट्र) कार्यदा 2013 आणण म ुंबई नागरी पररिहन प्रकल्प (MUTP-III) साठी 
प निगसन ि प निगसाहत (R&R)  िोरणाुंची अिलुंब करणारी तरतूद केली आहे. 

9. म ुंबई रेल्िे विकास कॉपोरेशन (MRVC) ही प्रकल्पाची अुंमलबजािणी करणारी  
एजन्फ्सी असेल, जी प्रकल्प अुंमलबजािणीसाठी जबाबदार असेल. शीर्गकिारक 
नसलेल्र्या प्रकल्पग्रस्ताुंचा प निगसन ि प निगसाहत (R&R), म ुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण (MMRDA) करेल आणण त्र्याुंच्र्या कार्यांत, MRVC त्र्याुंना  मदत 
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करेल.  (सरकारी मस दाच े सुंदभग पररच्छेद 5: एमआरडी -3318 / सी.आर. 06 
(भाग 2) / र्यूडी -7 हदनाुंक 05.12.2018 महाराष्ट्र शासनाचे शहरी विकास 
विभाग). 

10. प निगसाहत िोरण रचनािर (RPF) िर आिाररत प निगसन कृती र्योजना (RAP) तर्यार 
केली जाईल . र्या RAP आणण R&R िोरणाची म ख्र्य िैशशष्ट््रे्य मराठीमध्रे्य अन िाहदत 
केली जातील आणण MRVC च्र्या सुंकेतस्थळिर आणण सुंबुंधित कार्यागलर्याुंच्र्या प्रम ख 
हठकाणी त्र्याुंना प्रदशशगत केले जाईल.  प्रकल्पासाठी केलेल्र्या सामाश्जक प्रभाि 
मूल्र्याुंकन (SIA) िरुण RAP तर्यार केला जाईल. 

11. तक्रार तनिारण र्युं्रणणेमध्रे्य, जमीन अधिग्रहण, R&R आणण इतर समस्र्याुंशी सुंबुंधित 
समस्र्याुंिरील तक्रारीुंच े तनिारण करण्र्यासाठी तक्रार तनिारण सशमती (GRC) क्षे्रणीर्य 
स्तरािर आणण म ख्र्यालर्य स्तरािर समाविष्ट्ट आहे. GRC च्र्या तनणगर्याशी पूणगपणे 
सुंत ष्ट्ट नसल्र्यास प्रकल्पग्रस्त AIIB कड े जाऊ शकतात तसेच प्रकल्पग्रस्ताुंना 
न्फ्र्यार्यालर्यात जाण्र्याचा पर्यागर्य देखील असेल. 

12. सुंबुंधित श्जल््र्याच े श्जल्हाधिकारी (भसूुंपादनाचे सक्षम अधिकारी) त्र्याुंच्र्यादिारे 
महाराष्ट्र सरकार, थेट खरेदी पदितीदिारे जमीन अधिग्रहण प्रकक्रर्या पूणग करेल 
आणण मुंजूर िोरणान सार जमीन / सुंरचना मालकाुंना भरपाई ककुं िा मोबदला हदला 
जाईल. 

13. र्योग्र्य ि पा्रण सुंस्थेदिारे प्रत्र्यक्ष जमीन खरेदीची प्रकक्ररे्यचे तनरीक्षण जाईल आणण  
त्र्याच े दस्तऐिजीकरण केले जाईल. RAP च्र्या अुंमलबजािणीचा प्रभािीपणाची 
MRVC दिारे देखरेख केली जाईल. RAP अुंमलबजािणीच े मूल्र्याुंकन करण्र्यासाठी 
MRVC ला स्ितुं्रण देखरेख करणारी सुंस्थेची मदत असेल. 

14. जेव्हा  सध्र्याच्र्या कार्यदा आणण िोरणाुंमध्रे्य बदल ककुं िा द रूस्ती केले जातील  
तसेच कार्यग अुंमलबजािणीच्र्या आणण कामाच्र्या अन भिािर, प निगसाहत िोरण 
(RPF) स िाररत केले जाईल.  

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

 


