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1. પ્રોજેક્ટ પર એક નજર 

ડડસેમ્બર 2009િાાં રેલવે િાંત્રાલય દ્વારા ભારતીય રેલવેઝ મવઝન 2020 તૈયાર કરવાિાાં આવ્ુાં હતુાં. આ મવઝનનો 
હતે ુપ્રવતતિાન પરાંપરાગત લાઇનોને આધમુનક બનાવવાનો અને તેની ટ્રાડિક ક્ષિતા ઉપરાાંત હાઇ-સ્પીડ રેલવે 

લાઈનો બનાવવાનો છે. હાઇ-સ્પીડ રેલવે મસસ્ટિના અભ્યર્થીઓ તરીકે સાત રૂટોને પસાંદ કરવાિાાં આવયા હતા. 
તેિાાં રેલવે િાંત્રાલય દ્વારા રચવાિાાં આવેલ ભારતીય રાષ્ટ્રટ્રય રેલવેના આધમુનકીકરણ પરની મનરણાતોની સમિમતએ 

અિદાવાદ-મુાંબઈ રૂટને સૌર્થી ટોચની અગ્રતા આપવાિાાં આવી હતી.  આ યોજનાને આધારે િાંબઈ-અિદાવાદ 

હાઇ-સ્પીડ રેલવેનો અિલ કરવાિાાં આવશે. આ સાંદભતિાાં જાપાન અને ભારતે િે 2013 િાાં એક સા્ં કુ્ત મનવેદન 

બહાર પાડીને આ પ્રોજેક્ટ પર એક સા્ં કુ્ત અભ્યાસ હાર્થ ધરવા પ્રમતબદ્ધતા વયકત કરી હતી. આ મનણતયને ધ્યાનિાાં 
રાખીને ડડસેમ્બર 2013 ર્થી જૂન 2015 સધુી મુાંબઈ-અિદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલવે કૉરીડોર િાટેનો સા્ં કુત 

શક્યતાદશી અભ્યાસ હાર્થ ધરવાિાાં આવયો હતો. ત્યારબાદ જાપાન અને ભારતના પ્રધાન િાંત્રીઓએ ડડસેમ્બર 

2015િાાં એક સા્ં કુ્ત મનવેદનિાાં મુાંબઈ અિદાવાદ રૂટિાાં મશનકાસેન હાઇ-સ્પીડ રેલવે (HSR) મસસ્ટિ દાખલ 

કરવા સાંિમત દશાતવી હતી.  

                                       આકૃમત 1: મુાંબઈ-અિદાવાદ હાઇસ્પીડ રેલવે લાઈનનો રૂટ 

મુાંબઈ-અિદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલવ ે

લાઇન (HSRL) િહારારટ્રની રાજધાની 
અને ભારતના બીજા ક્રિાાંકના સૌર્થી વધ ુ

વસતી ધરાવતા િહાનગર મુાંબઈને 

ગજુરાતના મખુ્ય શહરે અિદાવાદ સારે્થ 

જોડશે. અંદાજે 508-ડકિી લાાંબી આ 

લાઇન હાઇ-સ્પીડ રેલવે મવઝનર્થી 
બનાવવાિાાં આવશે જે અરબ સાગરના 
ડકનારાને સિાાંતર ચાલશે અને િાગતિાાં 
સરુત અને વડોદરાને પણ જોડશે જે 

ગજુરાતના અનકુ્રિે બીજા અને ત્રીજા 

ક્રિાાંકના સૌર્થી િોટા શહરેો છે. િહારારટ્ર, ગજુરાત અને દાદરા અને નગર હવેલીના અમકુ ભાગિાાંર્થી પસાર ર્થનારી 
આ િાગતરેખા 12 જજલ્લાઓને આવરી લેશે. િહારારટ્રિાાં તેની લાંબાઈ 160.02 ડકિી, દાદરા અને નગર હવેલીિાાં 
4.302 ડકિી લાંબાઈ અને ગજુરાતિાાં તેની લાંબાઈ 348.152 ડકિી છે. 

 

2. પ્રોજેક્ટના લાભ-િાયદા 
આ પ્રોજેક્ટનો હતે ુ ટકાઉ િાળખાકીય સમુવધાઓના મનિાતણનો છે જે આમર્થિક રીતે, પયાતવરણની દૃષ્ટ્રટએ અને 

સાિાજજક રીતે લાભકારી છે.  મવમવધ દૃષ્ટ્રટકોણર્થી આ હાઇ-સ્પીડ ટે્રઇન મસસ્ટિના આમર્થિક અને સાિાજજક 

િાયદાઓ નીપજશે જેિાાં રોજગારીની તકોના મનિાતણર્થી લઈ વધતી ઉત્પાદકતા િાટે નેટવકતની રચના તેિજ 

http://www.ushsr.com/benefits/economic.html
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સ્ર્થામનક ધાંધા-વયવસાયો િાટે િાલસાિાન અને વયક્ક્તઓના પડરવહનનો સિાવેશ ર્થાય છે. સાંભાવયતાના તબકે્ક 

જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી (JICA) દ્વારા કરવાિાાં આવેલ આકલન અનસુાર હાઇ-સ્પીડ રેલવેનો 
આમર્થિક વળતરનો દર લગભગ 11.8% રહશેે તેવુાં અનિુાન છે. આ હાઇ-સ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટ ભારતના બે રાજ્યોની 
રાજધાનીઓને જોડવા પ્રયાસ કરે છે જે ભારતના GDP િાાં લગભગ ત્રીજા ભાગનુાં યોગદાન આપે છે.  મુાંબઈ/ર્થાણે 
અને અિદાવાદ િહાનગરો ઉપરાાંત સરુત અને વડોદરા જેવા કેટલાક અન્ય શહરેી સમદુાયો પણ છે જેિને આ 

હાઇ-સ્પીડ પેસેન્જર ટે્રઇન કનેષ્ટ્ક્ટમવટીર્થી લાભ ર્થવાનો છે. આ િાગતરેખા િોટાભાગે હાલની રેલવે ટે્રક તેિજ મુાંબઈ 

અને અિદાવાદને જોડતા નેશનલ હાઇવે 8 ને સિાાંતર ચાલે છે. િોટા શહરેોને નજીકના નાના શહરેો સારે્થ જોડતી 
હાઇ-સ્પીડ ટે્રઇન વયવસ્ર્થા કાિદારોને ''દ્વદ્વમતય વગત"ના શહરેો તરિ વધ ુઆકર્તવા અને િોટા શહરેોને ટ્રાડિકની ભીડ 

અને પ્રદૂર્ણર્થી દૂર રાખવાની અપેક્ષા રાખે છે. 

 

 

 

 

 

 

3. અિલીકરણ એજન્સી  
હાઇ-સ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટના અિલીકરણ કરવા િાટે નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલવે કોપોરેશન ઑિ ઇષ્ટ્ન્ડયા1 એ ભારત 

સરકાર અને ગજુરાત તેિજ િહારારટ્રની સહભાગી રાજ્ય સરકારોનુાં એક સા્ં કુ્ત સાહસ છે. 

 

4. પ્રોજેક્ટ િાટે કુલ જિીન સાંપાદનની આવશ્યકતા 
આ પ્રોજેક્ટ િાટે 297 ગાિોની 1396 હકે્ટર જિીનના કુલ 9814 જિીન પ્લોટોની આવશ્યકતા છે. આિાાં ખાનગી 
જિીન, સરકારી જિીન, વન ખાતાની જિીન અને ભારતીય રેલવેની જિીનનો સિાવેશ ર્થાય છે. લગભગ 84.37% 

અસરગ્રસ્ત જિીન પ્લોટો ખાનગી છે જ્યારે બાકીની જિીન ભારતીય રેલવે, સરકારી જિીન અને જ ાંગલની જિીન 

છે.  

 

5. પનુ:વસવાટ કાયત યોજનાના િહત્ત્વના ઉદે્દશો  

મવસ્તતૃ પનુ:વસવાટ કાયત યોજનાનો મખુ્ય ઉદે્દશ પયાતવરણીય અને સાિાજજક મનસબતો, 2010 2 ના આધારે 

પ્રોજેક્ટની ડડઝાઇન અને અિલીકરણ સાિાજજક રીતે સ્વીકૃત બને તે સમુનમિત કરવાનો છે. જુલાઇ 2017 ર્થી જુલાઇ 

2018 સધુી સાિાજજક અસર આકલન અભ્યાસ હાર્થ ધરાયો હતો જેના આધારે RAP તૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે. 10 

ઓગરટ 2018ના રોજ JICA દ્વારા RAP િાંજૂર કરવાિાાં આવેલ છે. તેિાાં પ્રોજેક્ટની તિાિ સાંભમવત સિસ્યાઓને 

ઓળખી કાઢવાિાાં આવી છે અને પ્રોજેક્ટની અસર િાટેના મનવારક પગલાાંઓ તૈયાર કરવાિાાં આવયા છે. RAPના 
અિલીકરણનો કુલ ખચત ₹16,695 કરોડ ર્થવાનુાં અનિુાન છે. 

 
1 https://www.nhsrcl.in 
2 https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/pdf/guideline100326.pdf 
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6. પ્રોજેક્ટની અસરો 

પ્રોજેક્ટ સરેુખ પ્રકારનો હોઇ િોટા-પાયા પર સમદુાયના મવસ્ર્થાપનિાાં નડહ પડરણિે એવી અપેક્ષા 
રાખવાિાાં આવે છે. રોજગારીના સાધનો પરની અસર મખુ્યત્વે ખેતીની ખાનગી જિીન સાંપાદન અને પ્રોજેક્ટ 

કૉડરડોરિાાં આવતા ધાંધાકીય એકિોને લીધે છે.  

કુલ 1396 હકે્ટર જિીન સાંપાદન કરવાનુાં પ્રસ્તામવત છે જેિાાંર્થી 1021.22 હકે્ટર જિીન ખાનગી છે અને બાકીની 
સરકારી જિીન અને જ ાંગલની જિીન છે. પ્રસ્તામવત જિીન ખાંડો સાંપાદન કરવાની કુલ સાંખ્યા 9,814 છે. 31 જુલાઈ 

2018ની ક્સ્ર્થમતએ લગભગ 83% જિીન ખાંડો અને 87% PAH ને આવરી લેવાિાાં આવયા છે. એવુાં અનિુાન છે કે 

અંદાજે 15,341 ઘર-પડરવારો (PAHs) આ પ્રોજેક્ટને કારણે પ્રભામવત ર્થશે.  

અસરગ્રસ્ત ઘર-પડરવારોિાાંર્થી લગભગ 29% ને જોખિ સાિે અસરુલક્ષત તરીકે ઓળખી કાઢવાિાાં આવેલ છે. જિીન 

મસવાય, 8,877 બાાંધકાિો/િાળખા (આજ સધુીિાાં 8,877 બાાંધકાિોનો સરવે ર્થઈ ગયો છે) અને 158 CPR પણ આ 

પ્રોજેક્ટની કાિગીરીર્થી પ્રભામવત ર્થવાનુાં અનિુાન છે. નીચેના ટેબલ 1 િાાં જજલ્લાવાર મવવરણ આપવાિાાં આવેલ 

છે.

પ્રોજેક્ટની અસરોનો સારાાંશ 

➢ પ્રોજેક્ટર્થી અસરગ્રસ્ત કુલ ઘર-પડરવારોની સાંખ્યા: 15,341 

➢ અસરગ્રસ્ત હક્ક ધારકોની સાંખ્યા: 10,547 

➢ અસરગ્રસ્ત લબન-હક્ક ધારકોની સાંખ્યા: 4,794 

➢ અસગ્રસ્ત બાાંધકાિો/િાળખાની કુલ સાંખ્યા: 8877 

➢ અસરગ્રસ્ત CPRની કુલ સાંખ્યા: 158 

➢ અસરગ્રસ્ત વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિો/િાળખાઓની સાંખ્યા: 778 

➢ અસરગ્રસ્ત વકૃ્ષોની સાંખ્યા: 2,27,016 
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ટેબલ 1: િાગતરેખાિાાં આવતા 12 જજલ્લા અને કેન્ર શામસત પ્રદેશ પરની અસરો 

અન.ુ 

ક્ર્િ. 
જજલ્લો 

મવસ્તાર 

(હકે્ટરિાાં
) 

ખાનગી 
જિીન 

(હકે્ટરિાાં
) 

કુલ જિીન 

ખાંડોની સાંખ્યા 

સરવ ેર્થઈ 

ગયલે જિીન 

ખાંડોની 
સાંખ્યા* 

સરવ ેર્થઈ 

ગયલે જિીન 

ખાંડોની 
ટકાવારી* 

વાસ્તમવક િાડહતી અનિુામનત િાડહતી અનિુામનત 

સાિે વાસ્તમવક 

PAH ની 
ટકાવારી 

CPR ની 
સાંખ્યા 

ઘર-

પડરવારો 
(PAH) 

બાાંધકાિો/િા
ળખા  

ઘર-

પડરવારો 
(PAH) 

બાાંધકાિો/િા
ળખા  

1 અિદાવાદ 
133.38 27.22 223 223 100 327 425 928 243 45.80 25 

2 ખેડા 
110.34 98.98 928 928 100 726 358 783 121 98.47 15 

3 આણાંદ 
53.41 47.39 632 632 100 510 307 901 143 99.67 5 

4 વડોદરા  
141.35 106.68 1063 1063 100 1170 921 1828 505 97.54 12 

5 ભરૂચ 
139.99 127.17 1139 1139 100 991 177 1015 72 81.77 8 

6 સરુત 
161.93 144.04 1067 1067 100 972 593 639 130 72.00  19 

7 નવસારી 
93.17 81.46 819 819 100 827 455 1045 301 87.66 14 

8 વલસાડ 
122.43 107.4 1225 1225 100 1393 1065 2046 548 98.34 16 

9 પાલઘર 
284.78 187.55 1507 1482 98.34 6998 3719 4396 1581 80.00 36 

10 ર્થાણે 
142.4 81.87 1063 1063 100 1230 791 1166 179 78.47 8 

11 દા.ન.હ. 
8 7.52 143 143 100 197 66 137 68 88.32 0 

12 મુાંબઈ  
4.82 3.92 5 5 100 0 0 0 1 0.00 0  

કુલ 1396.00 1021.20 9814 9789 99.75 15341 8877 14884 3892 87.38 158 
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          સ્ત્રોત: MAHSR JMS અહવેાલો 295 ગાિો (પાલઘરના બે ગાિો મસવાય) િાટે પ્રાપ્ત ર્થયા છે અને ઓગસ્ટ 2021 સધુી તૈયાર િાઇક્રો પ્લાન 

          નોંધ: પાલઘર જજલ્લો/પાલઘર તાલકુા 2 ગાિો (એટલે કે કલ્લે અને ખામનવડે) ઓગસ્ટ 2021 સધુીિાાં JMS િાટે બાકી છે 
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આ પ્રોજેક્ટ િાટે એકાંદરે કુલ 99.75% જિીન ખાંડોનો સરવે કરવાિાાં આવયો હતો. પ્રોજેક્ટની અસરોની ખાતરી કરવા 
અને મનવારક યોજના તૈયાર કરવા િાટે અહવેાલિાાં PAH પરના અંદાજોની િાડહતી િાટે સરવેના પડરણાિોનો ઉપયોગ 

કરવાિાાં આવયો હતો. સરવે કરાયેલ 15,341 PAH ને ધ્યાનિાાં લેતા PAHના કુલ અંદાજો િાટે આ િાડહતીને આંકડાકીય 

દૃષ્ટ્રટએ બહુ આધારભતૂ િાનવાિાાં આવે છે. બાાંધકાિોની સાંખ્યા અને મવસ્તારની ઓળખ ઓર્થો િોટો અને જિીન પરના 
સરવે પરર્થી કરવાિાાં આવી હતી. વાસ્તમવક અને અંદાજજત સાંખ્યા વચ્ચેની તલુના ટેબલ 1 િાાં આપવાિાાં આવી છે. 

બડહવેશનને આધારે અંદાજો કરવા જરૂરી જણાય છે કારણ કે અન્યર્થા પ્રોજેક્ટની અસરો નજરઅંદાજ ર્થશે અને આને 

પડરણાિે પયાતપ્ત મનવારક પગલાાં લઈ શકાશે નહીં.  

પ્રોજેક્ટ સરેુખ પ્રકારનો હોઇ િોટા-પાયા પર સમદુાયના મવસ્ર્થાપનિાાં નડહ પડરણિે એવી અપેક્ષા રાખવાિાાં આવે છે. 

રોજગારીના સાધનો પરની અસર મખુ્યત્વે ખેતીની ખાનગી જિીન સાંપાદન અને પ્રોજેક્ટ કૉડરડોરિાાં આવતા ધાંધાકીય 

એકિોને લીધે છે. બાાંધકાિ-િાળખાઓ અને અન્ય સ્ર્થાયી સાંપમિઓ અને મિલકતો પર આ પ્રોજેક્ટની એકાંદર અસર 

જિીનને ર્થનારી અસરની સરખાિણીએ એટલી નોંધપાત્ર નર્થી.  

આ સરેુખ પ્રોજેક્ટને કારણે જે મખુ્ય અસરો ર્થવાની છે તેિાાંની એક છે પ્રાપ્યતા પર રોક. આ પ્રોજેક્ટ એલલવેટેડ કૉડરડોર 

પર બાાંધવાનુાં પ્રસ્તામવત છે તેને ધ્યાનિાાં લેતા ઓપરેશન દરમિયાન તે પ્રાપ્યતા પર રોક લાદશે નડહ કે સમદુાયોને 

અલગ નડહ પાડે. પ્રોજેક્ટનુાં બાાંધકાિ હાઇ-સ્પીડ રેલવે કૉડરડોરની બાંને બાજુએ સમદુાયોને પયાતપ્ત પ્રાપ્યતા અપાવવા 
સારે્થ તબક્કાવાર રીતે હાર્થ ધરવાિાાં આવશે.  

6.1 જિીન સાંપાદનની શક્યતા 

જિીન સાંપાદન યોજના અનસુાર આ પ્રોજેક્ટનો કૉડરડોર 297 ગાિોિાાંર્થી પસાર ર્થાય છે અને 508.17 ડકિીની લાંબાઈને 

આવરી લે છે. આ િાટે કુલ 1396 હકે્ટર જિીનની આવશ્યકતા છે.  પ્રોજેક્ટ િાટે 1021.20 હકે્ટર ખાનગી જિીનની જરૂર 

છે જે કુલ જિીનની જરૂડરયાતના 73% છે. પ્રોજેક્ટ િાટે 374.80 હકે્ટર સરકારી જિીનની જરૂર છે જેિાાંર્થી 148.64 હકે્ટર 

સરકારી પ્લોટ હઠેળની જિીન, 127.50 હકે્ટર જિીન ભારતીય રેલવેની અને 98.68 હકે્ટર જિીન જ ાંગલ મવસ્તારની છે. 

સરકારી જિીન ખાંડો મખુ્યત્વે રોડ પરની જિીનના બનેલા છે. રોડ મસવાયની સરકારી જિીન રેલવેની જિીન, કેનાલ 

અને ગોચર વગેરેની જિીન છે. જ ાંગલની જિીન જે સાંપાદન કરવાની છે તે મખુ્યત્વે િહારારટ્ર રાજ્યિાાં છે (95.85 હકે્ટર). 

પ્રોજેક્ટ િાટે જરૂરી જિીનિાાં સાિેલ છે એલલવેટેડ ટે્રકનુાં બાાંધકાિ, ટે્રકસ, સ્ટેશન વગેરેની જાળવણી િાટે રોડનુાં બાાંધકાિ. 

પ્રોજેક્ટ િાટે જરૂરી ખાનગી જિીન મખુ્યત્વે સાંિમત િેળવીને સાંપાડદત કરવાિાાં આવશે અને સરકારી જિીન સરકારો 
વચ્ચેની આંતર પ્રડક્રયા દ્વારા હસ્તાાંતડરક કરવાિાાં આવશે. પ્રોજેક્ટ િાટે આવશ્યક જિીનના િાલલકીપણાની મવગતો ટેબલ 

2 િાાં દશાતવવાિાાં આવી છે. 
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ટેબલ 2 : િાલલકીહક્કની દૃષ્ટ્રટએ જિીનની વહેંચણી 

જજલ્લો/કેન્રશામસત 

પ્રદેશ 

ગાિોની 
સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત જિીન પ્લોટો (સાંખ્યા) જિીન મવસ્તાર (હકે્ટર) 

ખાનગી સરકારી  જ ાંગલની 
ભારતીય 

રેલવે3 
કુલ ખાનગી  સરકારી  જ ાંગલની ભારતીય 

રેલવ ે
કુલ 

અિદાવાદ 16 142 32 0* 49 223 27.22 2.04 0 104.12 133.38 

ખેડા 23 801 124 0* 3 928 98.98 10.7 0 0.66 110.34 

આણાંદ 11 546 85 0* 1 632 47.39 5.96 0 0.06 53.41 

વડોદરા  35 907 117 0* 39 1063 106.68 13.86 0 20.81 141.35 

ભરૂચ 27 1004 134 0* 1 1139 127.17 12.75 0 0.07 139.99 

સરુત 28 919 146 0* 2 1067 144.04 17.78 0 0.11 161.93 

નવસારી 28 716 102 0* 1 819 81.46 11.67 0 0.04 93.17 

વલસાડ 30 1061 154 10 0 1225 107.4 12.2 2.83 0 122.43 

પાલઘર 73 1158 256 91 2 1507 187.55 25.65 71.03 0.55 284.78 

ર્થાણે 22 886 75 99 3 1063 81.87 34.63 24.82 1.08 142.4 

મુાંબઈ સબ 2 136 7 0 0 143 7.52 0.48 0 0 8.00 

દા.ન.હ. 2 4 1 0 0 5 3.92 0.9 0 0 4.82 

કુલ 297 8280 1233 200 101 9814 1021.20 148.62 98.68 127.50 1396.00 

ટકાવારી (%) 84.37 12.56 2.04 1.03 100.00 73.15 10.65 7.07 9.13 100.00 

સ્ત્રોત:MAHSR JMS અહવેાલો 295 ગાિો (પાલઘરના બે ગાિો મસવાય) િાટે પ્રાપ્ત ર્થયા છે અને ઓગસ્ટ 2021 સધુી તૈયાર 

િાઇક્રો પ્લાન 

 

િાલલકીહક્ક ધારકો ઉપરાાંત જેિની જિીનના પ્લોટોને અસર ર્થવાની છે; તેવા લબન- િાલલકીહક્ક ધારકો પણ 

પ્રભામવત ર્થશે અન ેતેર્થી સ્વૈચ્ચ્છક પનુ:વસવાટિાાં પડરણિે છે. આ RAP અહવેાલિાાં િાલલકીહક્ક ધારકો અન ે

લબન- િાલલકીહક્ક ધારકો બાંને િાટે સ્વૈચ્ચ્છક મવસ્ર્થાપનને સાંબોમધત કરવા અન ેતને ે મનવારવાના પયાતપ્ત 

સરુક્ષા પગલાાંઓ (એનટાઇટલિેન્ટ િેડટ્રક્સ, આવક પનુ:સ્ર્થાપન યોજના, પનુ:વસવાટ સ્ર્થળ મવકાસિાાં 
ચચતવાિાાં આવલે) નો સિાવશે ર્થાય છે.  

6.2 બાાંધકાિો/િાળખા 

જિીન ઉપરાાંત ઘરો, દુકાનો, ઢોરવાડા, ખાનગી િાંડદરો, શૌચાલ્યો, રસોઇઘરો, સાંગ્રહકક્ષ વગેરેના સરવે 
દરમિયાન કુલ 3,892 બાાંધકાિો/િાળખા ઓળખી કાઢવાિાાં આવયા હતા, જેની સાર્થ ેસાંકળાયેલ 3,434 ઘર-

પડરવારો પણ પ્રભામવત ર્થશે. જેિના બાાંધકાિ/િાળખાઓ પ્રભામવત ર્થશે તેવા ઘર-પડરવારો (PAHs)ની 
મવગતો ટેબલ - 3 િાાં આપવાિાાં આવી છે. 

 

 

 

 
3 ભારતીય રેલવ ે
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ટેબલ 1: બાાંધકાિ/િાળખા સારે્થ ઘર-પડરવારો (PAHs) ની મવગતો 

મવવરણ  

બાાંધકાિ/િાળખાઓ સારે્થ PAHની મવગતો  
કુલ પ્રભામવત 

ઘર-પડરવારો  
કુલ પ્રભામવત 

બાાંધકાિ/િાળખા  
કોઈ 

બાાંધકાિ/િાળખા 
મવના 

1 

બાાંધકાિ 

2  

બાાંધકાિ 

3  

બાાંધકાિ 

4 

બાાંધકાિ 

5 

બાાંધકાિ 

6 

બાાંધકાિ 

અિદાવાદ 66 230 12 5 4 4 6 327 425 

ખેડા 481 177 43 15 6 2 2 726 358 

આણાંદ 203 157 78 51 16 5 0 510 307 

વડોદરા 249 518 204 84 40 10 65 1170 921 

ભરૂચ 861 101 22 2 2 0 3 991 177 

સરુત 678 153 67 25 27 9 13 972 593 

નવસારી 590 137 43 24 17 10 6 827 455 

વલસાડ 781 368 123 75 18 14 14 1383 1065 

પાલઘર 3979 2652 214 67 32 14 40 6998 3719 

ર્થાણે 801 320 51 24 11 5 18 1230 791 

દા.ન.હ. 132 64 1 0 0 0 0 197 66 

મુાંબઈ 0  0 0  0  0 0  0  0 0 

કુલ 8821 4877 858 372 173 73 167 15341 8877 

ટકાવારી 57.50 31.79 5.59 2.42 1.13 0.48 1.09 100    

સ્ત્રોત: MAHSR JMS અહવેાલો 295 ગાિો (પાલઘરના બે ગાિો મસવાય) િાટે પ્રાપ્ત ર્થયા છે અને ઓગસ્ટ 2021 સધુી તૈયાર 

િાઇક્રો પ્લાન 

 

રહઠેાણ વગતિાાં આવતા અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિો મખુ્યત્વે ઘરો, ઢોરવાડા, બોરવેલ, સરહદી ડદવાલ; વાલણજ્જ્યક 

વગતિાાં આવતા બાાંધકાિોિાાં ગોડાઉન, સાંગ્રહસ્ર્થાનો, કારખાના, રેસ્ટૉરન્ટ, દુકાન, વકતશોપ, સ્ટૉલ, પાકીંગ શેડ, 

િરઘા ઉછેર કેન્ર, ગેસ પ્લાન્ટ, ડેરી િાિત, િાબતલ હાઉસ, ઓટો ગેરેજ કાંપની અન ેપેટ્રોલ પાંપ. બાાંધકાિ-

િાળખાઓ અન ેઅન્ય સ્ર્થાયી સાંપમિઓ અન ે મિલકતો પર આ પ્રોજેક્ટની એકાંદર અસર જિીનન ેર્થનારી 
અસરની સરખાિણીએ એટલી નોંધપાત્ર નર્થી. જજલ્લાવાર અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિ-િાળખાઓની મવગતો ટેબલ 

4 િાાં આપવાિાાં આવી છે.  

 

બાાંધકાિના પ્રકારની દૃષ્ટ્રટએ વગતવાર બાાંધકાિોની સાંખ્યા ટેબલ 4 િાાં આપવાિાાં આવી છે.  પ્રભામવત 

બાાંધકાિો િાટે બાાંધકાિોના પ્રકારનુાં મવશ્લેર્ણ દશાતવે છે કે લગભગ 31% બાાંધકાિો પાકા છે, 56% બાાંધકાિો 
અધતપાકા છે અન ે13% કાચા બાાંધકાિો છે. િાડહતીનુાં મવશ્લેર્ણ દશાતવ ેછે કે લગભગ 2,90,322 િીટર વગતનો 
પ્રભામવત મવસ્તાર પાકા બાાંધકાિનો બનેલો છે, 2,29,912 િીટર વગતનો મવસ્તાર અધતપાકા અન ે 44,041 

િીટર વગતનો મવસ્તાર કાચા બાાંધકાિનો બનેલો છે. પ્રભામવત બાાંધકાિનો કુલ મવસ્તાર લગભગ 564,275 

િીટર વગત જેટલો ર્થવા જાય છે. સા્ં કુ્ત િાપન સરવ ેઅને મવસ્તતૃ સ્ર્થળ ચકાસણી પછી આ આંકડાઓિાાં 
િેરિાર ર્થઈ શકે છે.  
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ટેબલ 2: પ્રભામવત બાાંધકાિોની જજલ્લાવાર મવગતો 

ગાિનુાં નાિ 
બાાંધકાિોની 

સાંખ્યા ઘર 
સરહદી 
ડદવાલ 

બોરવેલ િાંડદર 
િાિત 
હાઉસ 

બાર્થરૂિ ઢોરવાડા ગોડાઉન સાંગ્રહસ્ર્થાનો ઓટો 
ગેરેજ 

રસોઈઘર શૌચાલય 
પાણીના 
ટાાંકા કારખાના તળાવ  રેસ્ટૉરન્ટ 

અિદાવાદ 425 244 29 9 13 1 2 3 1 0 0 1 12 0 0 0 0 

ખેડા 358 121 68 13 14 0 0 9 6 0 0 0 37 3 3 0 1 

આણાંદ 307 75 61 16 12 2 7 19 0 19 0 3 14 2 2 0 0 

વડોદરા 921 359 141 26 16 0 46 9 2 9 1 0 6 1 1 0 0 

ભરૂચ 177 58 23 9 0 0 4 9 0 0 0 2 10 0 0 0 0 

સરુત 593 104 163 68 4 0 14 8 41 34 1 0 23 9 9 0 0 

નવસારી 455 108 121 58 8 1 24 9 1 20 0 1 15 0 0 0 0 

વલસાડ 1065 41 168 71 10 0 49 11 1 0 1 2 119 7 7 0 0 

પાલઘર 3719 2592 157 203 7 0 42 22 1 1 0 0 152 11 11 2 0 

ર્થાણે 791 291 28        0 1 0 1 3 4 0 0 10 38 0 0 0 1 

દા.ન.હ. 66 43 16 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

મુાંબઈ 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0   0  0  0  0  0 

કુલ 8877 4036 975 475 85 5 189 103 57 83 3 19 427 394 33 2 2 

ટકાવારી 100 45.47 10.98 5.35 0.96 0.06 2.13 1.16 0.64 0.94 0.03 0.21 4.81 4.44 0.37 0.02 0.02 

સ્ત્રોત:  સેન્સસ સરવે ડેટા, ડડસે 2017 - જુલાઇ 2018 

ગાિનુાં 
નાિ 

ટયબુ 

વેલ 
દુકાન લારી કૂવા વકતશોપ સ્ટૉલ 

પાકીંગ 

શેડ 

િરઘા ઉછેર 

કેન્ર 

ગેસ 

પ્લાન્ટ 

દાદરા-
સીડી1 

િક્ત 

ઘરની 
વાડ 

શાળાનુાં 
િકા 

ડેરી 
િાિત હને્ડપાંપ 

િાબતલ 

હાઉસ 

વાલણજ્ય 

સાંકુલ 
કાંપની પેટ્રોલ 

પાંપ 

 

અન્ય 

 

અિદાવાદ 0 8 0 2 0 7 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 79 

ખેડા 0 0 0 1 0 1 0 4 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 13 

આણાંદ 0 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

વડોદરા 0 58 0 2 0 48 50 0 1 17 0 0 0 8 2 6 4 0 35 

ભરૂચ 8 1 0 4 5 0 12 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 

સરુત 0 8 0 10 0 0 29 1 0 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

નવસારી 0 2 0 8 0 0 35 1 8 0 2 0 0 5 0 0 5 0 0 

વલસાડ 0 31 0 11 2 0 74 2 3 8 369 0 0 19 0 6 0 0 0 

પાલઘર 0 7 0 20 0 0 22 3 1 0 19 8 0 6 0 332 22 0 69 
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ર્થાણે 0 35 0 5 2 0 29 1 0 1 0 1 0 0 0 221 1 0 87 

દા.ન.હ. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 

મુાંબઈ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

કુલ 8 156 0 65 9 56 254 14 14 50 390 31 0 39 2 570 33 1 297 

ટકાવારી 0.09 1.76 0.00 0.73 0.10 0.63 2.86 0.16 0.16 0.56 4.39 0.35 0.00 0.44 0.02 6.42 0.37 0.00 3.35 
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6.3 વકૃ્ષો પર અસર  

જ ાંગલની અન ે જ ાંગલ મસવાયની જિીન એિ બાંને પર પ્રોજેક્ટને કારણે પ્રભામવત વકૃ્ષોની સાંખ્યા અંદાજે 

2,27,016 હોવાનુાં અનિુાન છે. મુાંબઈર્થી શરૂ કરી દર 100 ડકિીની લાંબાઈ િાટે જ ાંગલની જિીન, સરકારી 
જિીન અન ેખાનગી જિીન પરના વકૃ્ષોની મવગતો સડહત પ્રભામવત વકૃ્ષોની સાંખ્યા. ટેબલ 5 િાગતરેખા પર 

પ્રભામવત વકૃ્ષોની સાંખ્યા મવશે મવગતો આપ ેછે.  

ટેબલ 5:  પ્રોજેક્ટને કારણે પ્રભામવત વકૃ્ષોની મવગતો  
મુાંબઈર્થી અંતર 

(ડકિીિાાં) વકૃ્ષોની સાંખ્યા જ ાંગલ મવસ્તારના 
વકૃ્ષો 

 સરકારી જિીન 

પરના વકૃ્ષો 
 ખાનગી જિીન 

પરના વકૃ્ષો 
0-100 22.867 9,594 3,564 9,160 

100-200 95,352 8,996 9,698 63,448 

200-300 55,658 1.243 91 63,669 

300-400 24,808 238 1,599 27,383 

400-508 28,332 50 5,139 23,143 

કુલ 2,27,016 20,121 20,092 1,86,803 

   સ્ત્રોત: NHSRCL 

6.4 ટાઇટલ ધારકો અને લબન-ટાઇટલ ધારકો 

સેન્સસ સરવ ેદરમિયાન ટાઇટલ ધારકો અન ે લબન-ટાઇટલ ધારકોની આકારણી કરવાિાાં આવેલ છે અન ે

પડરણાિો દશાતવે છે કે લગભગ 69% ટાઇટલ ધારકો છે અને 31% લબન-ટાઇટલ ધારકો છે. મવસ્તતૃ મવગતો 
ટેબલ 6 િાાં આપવાિાાં આવી છે. 

ટેબલ 6: ટાઇટલ ધારકો અને લબન-ટાઇટલ ધારકોના મવભાજન સારે્થ ઘર-પડરવારો (PAH) 

જજલ્લો 

PAH િાલલકી  

કુલ ટાઇટલ 

ધારકો 

લબન-ટાઇટલ ધારકો 

પેશકદિીવાળા વસવાટી ભાડુઆત અન્ય કુલ  

અિદાવાદ 158 0 169 0 0 169 327 

ખેડા 712 0 14 0 0 14 726 

આણાંદ 494 0 16 0 0 16 510 

વડોદરા 850 0 320 0 0 320 1170 

ભરૂચ 906 0 85 0 0 85 991 

સરુત 944 28 0 0 0 28 972 

નવસારી 803 24 0 0 0 24 827 

વલસાડ 1373 20 0 0 0 20 1393 

પાલઘર 3075 2993 460 470 0 3923 6998 

ર્થાણે 1056 92 37 45 0 174 1230 

દા.ન.હ. 176 0 21 0 0 21 197 

મુાંબઈ 0 0 0 0 0 0 0 

કુલ 10547 3157 1122 515 00 4794 15341 
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જજલ્લો 

PAH િાલલકી  

કુલ ટાઇટલ 

ધારકો 

લબન-ટાઇટલ ધારકો 

પેશકદિીવાળા વસવાટી ભાડુઆત અન્ય કુલ  

ટકાવારી 68.75     31.25 100 

MAHSR JMS અહવેાલો 295 ગાિો (પાલઘરના બે ગાિો મસવાય) િાટે પ્રાપ્ત ર્થયા છે અને ઓગસ્ટ 2021 સધુી તૈયાર િાઇક્રો 

પ્લાન 

નોંધ : ઉપરના ટેબલિાાં લબન-ટાઇટલ ધારકોિાાં પેશકદિીવાળા, વસવાટી, ભાડુઆતોનો સિાવેશ કરવાિાાં આવેલ છે. જો કે સેન્સસ સરવે દરમિયાન 

ખેત કાિદારો/ખેડૂતો મવશે િાડહતી િેળવવાિાાં િયાતદા હતી કારણ કે સેન્સસ સરવે દરમિયાન આ િાડહતી ખેતર િાલલકો દ્વારા આપવાિાાં આવી ન 

હતી. 

 

6.5 પનુ:સ્ર્થામપત કરવાના પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત ઘર-પડરવારોની સાંખ્યા (PAH) 

જેિને પનુ:સ્ર્થામપત કરવા જરૂરી છે તેવા પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત ઘર-પડરવારો (PAH) ટેબલ  િાાં આપવાિાાં 
આવી છે અન ેચેપ્ટર 7 િાાં તેની મવસ્તતૃ ચચાત પણ કરવાિાાં આવી છે. ભૌમતક રીતે પનુ:સ્ર્થામપત કરવાના 
PAP િાટે સ્ર્થળ મવકમસત કરવા અંગેની મવગતો ચપે્ટર 7 િાાં આપવાિાાં આવી છે. 

 

ટેબલ 7: પનુ:સ્ર્થામપત કરવા જરૂરી પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત ઘર-પડરવારો (PAH)ની સાંખ્યા  

અન.ુ ક્રિ જજલ્લો 
PAH જેિને 10.08.2018 ના 
રોજ RAP મજુબ સ્ર્થાનાાંતડરત 

કરવાની જરૂર છે 
 

31.08.2021* ના રોજ 

આરએપી અિલીકરણ 

દરમિયાન સ્ર્થાનાાંતરણ િાટે 

PAH ઓળખાઈ 

 

1 અિદાવાદ 149 190 

2 ખેડા 
25 121 

3 આણાંદ 
25 75 

4 વડોદરા 
446 473 

5 ભરૂચ 
29 57 

6 સરુત  
49 104 

7 નવસારી 
214 87 

8 વલસાડ 
376 369 

9 પાલઘર 
485 2613 

10 ર્થાણે 
30 316 

11 દાદરા અને નગર, હવેલી 
59 45 

કુલ  1887 4450 

સ્ત્રોત: વસ્તીગણતરી સવેક્ષણ ડેટા, ડડસેમ્બર 2017 - જુલાઈ 2018 અને ઓગસ્ટ 2021 સધુીિાાં 295 ગાિો (પાલઘરના બે ગાિો મસવાય) િાટે 

પ્રાપ્ત ર્થયેલા MAHSR JMS અહવેાલો અને LAO/ R&R એડમિમનસ્ટે્રટર દ્વારા િાઇક્રો પ્લાન / વાાંધા અને દાવાની ચકાસણીના આધારે અપડેટ 

કરાયેલ. 

 

*નોંધ: સ્ર્થળાાંતર િાટે ઓળખાયેલ PAH ની સાંખ્યા વાસ્તમવક JMS સવે પર આધાડરત છે (તિાિ શીર્તક ધારકો, અમતક્રિણ કરનારાઓ, સ્ક્વોટસત, 
ગોલા પ્લોટિાાં બહુમવધ િાલલકી અને આંમશક રીતે અસરગ્રસ્તો િાટે વળતર અને આરઆર સહાયની મવચારણાને કારણ ેિહારારટ્ર મવભાગિાાં નાંબર 

નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. રહવેા િાટે િાળખાનો ઉપયોગ શક્ય ન હતો, સાંરેખણ મશફ્ટ, વડોદરા અને ર્થાણેિાાં સ્ટેશનનુાં સ્ર્થળાાંતર). 
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7. MAHSR પ્રોજેક્ટ િાટે મળુભતૂ કાનનૂી પ્રાવધાન અને જિીન સાંપાદનની નીમત 

અને પનુ:સ્ર્થાપન અને પનુ:વસવાટ 

પ્રોજેક્ટ પ્રભામવત ઘર-પડરવારો/વયક્ક્તઓ (PAHs/PAPs) િાટે જિીન સાંપાદન, વળતર અને પનુ:વસવાટ અને 

પનુ:સ્ર્થાપન સહાય િાટે નીચેનો મવભાગિાાં દશાતવેલ કાયદાઓ, નીમત મનયિો અને કાયતવાહીને અનસુરવાની 
ભલાિણ કરે છે. 

 

ટેબલ 3: MHASR પ્રોજેક્ટ િાટે લાગુાં પડતા કાનનૂી પ્રાવધાનો/ગાઇડલાઇન્સ 

 

8. મનધાતડરત તારીખ 

ટેબલ 4: હક્ક-દાવા િાટેની મનધાતડરત તારીખ નીચે મજુબ છે: 

રાજ્ય/કેન્ર શામસત પ્રદેશ મનધાતડરત તારીખ  

 ટાઇટલ ધારકો લબન-ટાઇટલ ધારકો 

 રાજ્ય/કેન્ર શામસત 

પ્રદેશ 

કાનનૂી પ્રાવધાન/સરકાર આદેશ/ગાઇડલાઇન્સ 

1.  ગજુરાત ➢ જિીન સાંપાદન, પનુ:સ્ર્થાપન અને પનુ:વસવાટિાાં ન્યામયક વળતર અને 

પારદશતકતાના અમધકાર(RFCTLARR; ગજુરાત સાંશોધન) નો અમધમનયિ, 2016 

➢ ગજુરાત સરકાર, િહસેલૂ મવભાગના ઠરાવ ક્રિાાંક: એલએક્ય ુ- 22-2014/54/5 

કલિ 23A હઠેળ સાંિમત આપવાની કબલૂાત 

2.  દાદરા અને નગર હવેલી ➢ RFCTLARR અમધમનયિ, 2013 

3.  િહારારટ્ર ➢ સરકાર મનણતય ક્રિાાંક સાંડકણત-03/2015/પારા. Kra.34/A-2 તારીખ 12 િે, 2015, 

િહસેલૂ અને વન મવભાગ, િહારારટ્ર સરકાર - મસિંચાઈ અને અન્ય પ્રોજેક્્સ િાટે 

સીધી ખરીદ પદ્ધમત િારિતે વાટાઘાટો દ્વારા ખાનગી જિીનના સાંપાદનનુાં મનયિન 

➢ રાજપત્ર અમધસચૂના (RNI No. MAHENG/2009/35528), િહારારટ્ર સરકાર 

➢ રૈલખક પડરયોજના િાટે PESA િાાંર્થી રાહત િેળવવા અંગ ેિહારારટ્ર સરકારની  
રાજપત્ર અમધસચૂના (RNI No. MAHENG/2009/35528) 

4.  રાષ્ટ્રટ્રય કક્ષાના 
અમધમનયિો 

➢ RFCTLARR અમધમનયિ, 2013  

➢ અનસુલૂચત જનજામતઓ અને અન્ય પરાંપરાગત વનવાસીઓ (વન 

અમધકારોની સ્વીકૃમત)નો અમધમનયિ, 2006 

➢ ભારતનુાં રાજપત્ર, અસાધારણ, S.O 425(E), ગ્રાિીણ મવકાસ િાંત્રાલયની તારીખ 

9િી િેબ્રઆુરી 2016ની અમધસચૂના 

➢ પાંચાયત અમધમનયિ (સલૂચત મવસ્તારો સધુી લાંબાયેલ), 1996ની જોગવાઈઓ 

5.  આંતરરાષ્ટ્રટ્રય િાગતદશતક 

મસદ્ધાાંતો 
➢ જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી (JICA) પયાતવરણીય અને સાિાજજક 

મનસબતો િાટેની ગાઇડલાઇન્સ, 2010 

➢ મવશ્વ બેન્ક OP.4.12 અને 4.10 ગાઇડલાઇન્સ 
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ગજુરાત 
➢ RFCTLARR (ગજુરાત સાંશોધન) અમધમનયિ, 2016 અંતગતત 

સેક્શન 10(a) અમધસચૂના પ્રકામશત કરવી 
➢ સેન્સસ સરવેની પ્રારાંલભક તારીખ 

દાદરા અને નગર હવેલી 
➢ RFCTLARR અમધમનયિ, 2016 અંતગતત સેક્શન 4 

અમધસચૂના પ્રકામશત કરવી 
➢ સેન્સસ સરવેની પ્રારાંલભક તારીખ 

િહારારટ્ર ➢ નમનૂા 1 ની અમધસચૂના પ્રકામશત કરવી  ➢ સેન્સસ સરવેની પ્રારાંલભક તારીખ 

 

9. વળતર તેિજ પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય િાટેની પાત્રતા અને 
ગાઇડલાઇન્સ  

➢ મનધાતડરત તારીખ પછી ઇરાદાપવૂતક પ્રોજેક્ટ મવસ્તારિાાં સ્ર્થાયી ર્થતી વયક્ક્તઓ કોઈપણ પ્રકારના વળતર 

કે સહાય િેળવવા હક્કદાર બનશે નહીં. 

➢ ટાઇટલ ધારકો અને લબન-ટાઇટલ ધારકો બાંને િાટે હક્કદાવાનુાં એકિ પડરવારને ગણવાિાાં આવશે. 

➢ ટાઇટલ ધારકો વળતર અને પનુ:વસવાટ તેિજ પનુ:સ્ર્થાપન સહાય િાટે પાત્ર ગણાશે. 

➢ લબન-ટાઇટલ ધારકોના અસરગ્રસ્ત પડરવારજનો તેિણે પેશકદિીર્થી કે અન્ય રીતે પચાવી પાડેલ 

જિીનના વળતર િાટે હક્કદાર બનશે નહીં. તેઓ પેશકદિી કરીને/દબાણર્થી પચાવી પાડેલ જિીન પરના 
બાાંધકાિ અને અન્ય મિલકતોનો ખચત મવસ્ર્થામપત/બજાર ડકિંિતે (જીલ્લાની છેલ્લી ભાવ સલૂચ [SOR] 

અનસુાર નક્કી કરેલ) િેળવવા હક્કદાર બનશે મસવાય કે તેિણે વામર્િક રકિ કે રોજગારીની પસાંદગી કરેલ 

હોય.  ઉપરાાંત હક્કદાવાની ગણતરી પેટનત અનસુાર તેઓ ટાઇટલધારકો જેટલી પનુ:વસવાટ અને 

પનુ:સ્ર્થાપનની સહાય િેળવવા હક્કદાર બનશે. 

➢ સેન્સર સરવે દરમિયાન સ્ર્થળ પર ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે કે બીજા કોઈ કારણે અસરગ્રસ્ત 

પડરવારજનોની ગણતરી ર્થઈ શકી ન હોય પણ તેઓ મનધાતડરત તારીખે કે તે પહલેા અસરગ્રસ્ત સ્ર્થળ પર 

તેિનુાં સ્ર્થામયત્ત્વ હોવાના િાન્ય આધાર-પરુાવા/દસ્તાવેજો તેિની પાસે હોય તો તેિને ઉલચત ખરાઈને 

આધારે પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓ તરીકે ગણવાિાાં આવશે. 

➢ મવમવધ વગતજૂર્થના અસરગ્રસ્ત પડરવારોને વળતર તેિજ પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય હક્કદાવા 
િાટેની ગણતરીની પેટનત અનસુાર િળવાપાત્ર ર્થશે. 

➢ બાાંધકાિ/િાળખુાં હટાવવા િાટે આવશ્યક નોડટસ િળ્યા પછી બાાંધકાિ/િાળખાને મવખેરી નાખ્યા 
તારીખર્થી 15 ડદવસની અંદર પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારો તેિની વેરમવખેર સાિગ્રી બચાવીને પાછી 
િેળવી લેવા હક્કદાર બનશે.  

➢ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓને સાંબાંમધત કાયદા હઠેળ મનધાતડરત તારીખ પહલેા ખાલી કરવાની નોડટસ પાઠવવાિાાં 
આવી હોય તેવા કેસો અને કાયદાની અદાલતિાાં પડતર હોય તેવા કેસોિાાં અસરગ્રસ્ત પડરવારની પાત્રતા 
અદાલત દ્વારા નક્કી કરવાિાાં આવેલ વસ્ત ુ ક્સ્ર્થમત અનસુાર ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવશે અને તદઅનસુાર 

તેની/તેણીની પાત્રતા નક્કી કરવાિાાં આવશે.  

➢ વધારાની સહાય િાટે પાત્રતા ધરાવતી અત્યાંત દયનીય ક્સ્ર્થમત ધરાવતી વયડકઓ દાખલા તરીકે, આધાર 

મવનાની વદૃ્ધ વયક્ક્ત, િડહલા ઘરની મખુ્ય વયક્ક્ત હોય તેવા પડરવારો, અનાર્થ, બેસહારા, મવધવા, એકલી 
રહતેી સ્ત્રી, શારીડરક રીતે મવકલાાંગ વગેરે પાસે દસ્તાવેજી પરુાવા ઉપલબ્ધ નર્થી તેવા સાંજોગોિાાં 
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ખરાઈપાત્ર દસ્તાવેજો કે સ્ર્થામનક સાંસ્ર્થા કે સમદુાય દ્વારા પ્રિાલણક કરેલ મવશ્વસનીય પ્રડક્રયાને આધારે 

તેિની ખરાઇ કરવાિાાં આવશે.  

➢ બાાંધકાિો અને અન્ય સ્ર્થાયી સાંપમિ/મિલકતોની આકારણી પ્રિાલણત આકારણીકાર દ્વારા ઘસારાને લાગુાં 
પાડયા મવના ચાલ ુવર્તના ભાવોની સલૂચન ેધ્યાનિાાં રાખીને છેલ્લે ચાલતા બજાર ભાવોને આધારે નક્કી 
કરવાિાાં આવશે.  ભાવોની સલૂચિાાં નડહ આવરી લેવાિાાં આવેલ વસ્તઓુની આકારણી આવી વસ્તઓુના 
પ્રવતતિાન બજાર ભાવો અનસુાર કરવાની રહશેે. ભાવોની સલૂચ ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા સાંજોગોિાાં ભાવોની 
સલૂચન ેચાલુાં વર્તના ભાવોની નજીક લાવે તેવી અનકૂુળ પદ્ધમત અપનાવવાિાાં આવશે. 

➢ વકૃ્ષો અને ઉભા પાકની આકરણી નીચેનાને આધારે કરવાિાાં આવશે: 

િળો આપતા વકૃ્ષો અને છોડ િાટે - જજલ્લા બાગાયત મવભાગ 

ઇિારતી લાકડાના વકૃ્ષો િાટે - જજલ્લા વન મવભાગ  

ઉભા પાકો િાટે - જજલ્લા કૃમર્ મવભાગ 

➢ લબન-િાલલકીહક્ક ધારકોના કેસિાાં સીધા પ્રોજેક્ટ સિાિાંડળ દ્વારા કે કલેક્ટરશ્રીના પરાિશતિાાં રહીને 

સાનકૂુળ યોગ્ય પ્રડક્રયા અપનાવીને બાાંધકાિ અને અન્ય સાંપમિઓની બજાર ડકિંિત ચકૂવવાિાાં આવશે.  

➢ પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારો (િાલલકીહક્ક ધારકો અને લબનિાલલકીહક્ક ધારકો બાંને) જિીન અને બાાંધકાિ 

બાંને િાટે વળતર કે વળતર અને પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય કે પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન 

સહાય િળ્યાની તારીખર્થી 16 િડહનાની અંદર, અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તના નાિે કે તેિના જીવનસાર્થીના નાિે 

કે અસરગ્રસ્ત વયક્ક્ત અને જીવનસાર્થીના સા્ં કુ્ત નાિે વળતર અર્થવા પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન 

સહાય તરીકે િળેલ િહિિ કુલ રકિને આમધન વૈકચ્લ્પક જિીન, બાાંધકાિ (રહઠેાણની, ધાંધાકીય, રહઠેાણ 

કિ ધાંધાકીય કે અન્ય હતે ુિાટે)ની ખરીદી િાટે ચકૂવેલ સ્ટેમ્પ ડયટુી પરત િેળવવા પાત્ર ગણાશે.
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10. િાલલકીહક્ક દાવાની ગણતરીની પદ્ધમત 

10.1 ગજુરાત 

અન.ુ 

ક્રિ 
નકુસાનીનો પ્રકાર પાત્રતાની કક્ષા િાલલકીહક્ક (વળતર અને પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય) નોંધ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

જિીનની નકુસાની [ખેતી 
તેિજ લબન-ખેતીની 
(ઘરર્થાળ/ધાંધાકીય કે 

અન્ય રીતે)] 

 

 

િાલીકીહક્ક ધારક 

(TH) 

a) RFCTLARR અમધમનયિ, 2013 (હવે પછી જેનો ઉલ્લેખ 2013નો અમધમનયિ નાં. 30 તરીકે કરવાિાાં 
આવેલ છે) અન્વયે વળતરની ચકૂવણી કયે જિીન સાંપાડદત કરવાિાાં આવશે.   

I. જ્યાાં જિીન આવેલી છે તે મવસ્તારિાાં વેચાણ ખતની નોંધણી કે વેચાણ િાટેના કરારખત િાટે 

ભારતીય સ્ટેમ્પ અમધમનયિ 1899 અનસુાર બજાર ભાવ.  

                                 અર્થવા  

આસપાસના નજીકના મવસ્તારિાાં એના જેવી જિીન િાટે પાછલા 3 વર્તના વેચાણ ખતના િહિિ 

50% સધુી મનધાતડરત સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત.   

                                       અર્થવા 

જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) કે ખાનગી કાંપનીઓ િાટે સાંિત ર્થયેલ રકિ 

                                  જે પૈકી વધ ુહોય તે 

II. વિા 100% નકુસાન રાહત અને અમધસચૂના (સેક્શન 10 A) ની તારીખર્થી 12% વયાજ.  

III. અમધમનયિ અનસુાર ગણુક ઘટક (શહરેી મવસ્તારિાાં 1 અને ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં 2) 

2013ના અમધમનયિ નાંબર 30 ની કલિ 26 અંતગતત દશાતવેલ 

પગલાાંઓ અનસુાર વળતર મનધાતરણ. 

પ્રર્થિ અમધસચૂના [ગજુરાતિાાં RFCTLARR (ગજુરાત 

સાંશોધન) અમધમનયિ, 2016ની કલિ 11]ની તારીખર્થી 12% 

વયાજનો દર લાગુાં પડશે. 

b) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપનનો ખચત/સહાય 2013ના અમધમનયિ નાં. 30ની બીજી અનસુલૂચ અનસુાર 

રહશેે. 

(ઓછાિાાં ઓછા ₹5,00,000) 

ગજુરાતિાાં RFCTLARR (ગજુરાત સાંશોધન) અમધમનયિ, 2016 

હઠેળ નક્કી ર્થયા મજુબ પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન િાટેની 
રકિ / સહાય        (જિીન િાટે) વળતરની રકિના 50% રહશેે.   
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પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન િાટેની ઉચ્ચક રકિ/સહાય 

2013ના અમધમનયિ નાંબર 30 ની બીજી અનસુલૂચ અનસુાર 

ચકૂવવાપાત્ર રકિ કરતા ઓછી રહશેે નહીં. 

c) અસરગ્રસ્ત પડરવારો દ્વારા (સાંબાંમધત રાજ્યિાાં કોઈપણ સ્ર્થળની અંદર) ખરીદેલ જિીન કે િકાન 

પોતાના નાિે કે અસરગ્રસ્ત પડરવારના સભ્ય (જીવનસાર્થી/બાળકો)ના નાિે નોંધણી કરાવવા િાટે 

ચકૂવવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડયટુી અને ચકૂવવાપાત્ર અન્ય િી દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા 
ભરપાઈ કરવાિાાં આવશે. 

મિલકતની ડકિંિત િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય િી પેટે ચકૂવવાિાાં આવેલ વળતર અને પનુ:વસવાટ 

અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાયની રકિ કે અસરગ્રસ્ત પડરવારને ખરેખર ચકૂવાયેલ રકિ બ ેપૈકી જે ઓછાં 
હશે એટલી રકિ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી 3 વર્તના 
સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે.  

 

d) આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીન પ્લોટ: 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના દરેક પ્લોટિાાંર્થી િેળવેલ જિીનની ટકાવારીને આધારે અસરગ્રસ્ત 

જિીનિાલલક પડરવારને એક વખત વધારાની સહાય ચકૂવવાિાાં આવશે. 

પ્રાપ્ત કરેલ જિીન 

મવસ્તાર  

વધારાની પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય  

50% સધુી કાંઇ નહીં 

50%–75% બાકીના જિીન મવસ્તાર િાટે વળતરની રકિના 15% 

>75% બાકીના જિીન મવસ્તાર િાટે વળતરની રકિના 25% 

 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના પ્લોટ િાટે નકુસાન રાહત, 

ગણુક ઘટક અને 12% વયાજ મવના એક વખત વધારાની 
પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય િળવાપાત્ર રહશેે. 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના પ્લોટના બાકીના મવસ્તારની 
િાલલકી જિીનિાલલક પાસે ચાલુાં રહશેે. 

 

e) જિીનના ભાગલાના સાંજોગોિાાં (સાંપાદનને કારણ ેબે ભાગિાાં મવભાજન) બીજી બાજુનો બાકી રહી 
ગયેલ પ્લોટ ઉપરની કલિ [આંમશક રીતે પ્રભામવત જિીન પ્લોટ િાટે (d)] અનસુાર સ્વતાંત્ર પ્લોટ 

તરીકે ગણવાિાાં આવશે.  

ભાગલા પડલે જિીન પ્લોટો િાટે પણ બીજી બાજુના બાકી રહી 
ગયેલ મવસ્તારની િાલલકી જિીનિાલલકની ચાલુાં રહશેે. 

f) એક વખતની વધારાની પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય જિીનની બજાર ડકિંિતના 25% 

જેટલી. (ગજુરાત સરકારનો ઠરાવ ક્રિાાંક : LAQ - 22-2014/54/5 તારીખ 4-04-2018)  

આ સહાય સાંિમતર્થી સાંપાડદત કરેલ ખાનગી જિીનને લાગુાં 
પડશે. 
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વળતાંર િાટે ઉદાહરણરૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે 

i) ધારો કે બજાર ભાવ/જ ાંત્રી/સાંિમતર્થી નક્કી કરેલ રકિ ઉપરોકત કલિ 1(a)અનસુાર 

ગ્રાિીણ જિીનની ડકિંિત ₹100,000 છે. 

ii) ગ્રાિીણ મવસ્તાર િાટે ગણુક ઘટક 2 છે તેર્થી ધારો કે તે ₹2,00,000 છે 

iii) નકુસાન પેટે રાહત (ii) ના 100%  

iv) કુલ વળતર (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v) સાંિત ર્થવા બદલ વધારાની પ્રોત્સાહક રકિ એટલે કે (i) ના 25% = ₹25,000 

સાંિમત િાટે વધારાની પ્રોત્સાહક રકિ સડહત કુલ રકિ = ₹4,25,000 

2 

પ્રાર્થમિક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ 

જિીન (ખેતીની) પર 

આધાડરત પડરવારો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારો 

a) પ્રમત અસરગ્રસ્ત પડરવાર દીઠ એક વખતની ચકૂવણી ₹5 લાખ.  

b) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200).  

c) અસરગ્રસ્ત પડરવારો દ્વારા (સાંબાંમધત રાજ્યિાાં કોઈપણ સ્ર્થળની અંદર) ખરીદેલ જિીન કે િકાન 

પોતાના નાિે કે અસરગ્રસ્ત પડરવારના સભ્ય (જીવનસાર્થી/બાળકો)ના નાિે નોંધણી કરાવવા િાટે 

ચકૂવવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડયટુી અને ચકૂવવાપાત્ર અન્ય િી દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા 
ભરપાઈ કરવાિાાં આવશે. 

 

મિલકતની ડકિંિત િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય િી પેટે ચકૂવવાિાાં 
આવેલ વળતર અને પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાયની 
રકિ કે અસરગ્રસ્ત પડરવારને ખરેખર ચકૂવાયેલ રકિ બ ેપૈકી જે 

ઓછાં હશે એટલી રકિ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી 3 વર્તના 
સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે. 

3.1 

રહઠેાણ બાાંધકાિની 
નકુસાની  

 

 િાલલકીહક્ક ધારક 

a) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે 

વળતર. નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે: 

i) ધારો કે બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ₹100,000 છે 

ii) (i)ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે ₹1,00,000 છે 

iii) બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) +(ii) = ₹2,00,000 

ઘસારા મસવાય યોગ્ય રીતે અદ્યતન કરેલ લાગુાં પડતી ભાવોની 
સલૂચ (ભાવસલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એડરયા) પર આધાડરત બાાંધકાિની 
આકારણી ડકિંિત  

b) જો આંમશક રીતે પ્રભામવત અખાંડડત બાાંધકાિનો ઉપયોગ કરવો મશુ્કેલ બન ેછે તો પરેૂપરુૂાં 
વળતર ચકૂવવાપાત્ર 
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અર્થવા 

આંમશક પ્રભામવત બાાંધકાિના સાંજોગોિાાં, પરાંત ુજો આવા નકુસાનીરડહત બાાંધકાિનો સતત ઉપયોગ 

શક્ય છે અને જો િાલલક/કબજેદાર  બાાંધકાિનો બાકીનો ડહસ્સો પોતાની પાસે રાખવા િાગે છે તેવી 
NHSRCL સિક્ષ લેલખતિાાં ઈચ્છા વયકત કરે તો આવા અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિના વળતરની રકિના 
25% વધારાની રકિ નકુસાન રાહત મવના આવા બાાંધકાિના િરાિત અને િજબમૂતકરણ િાટે 

િાલલકને એક વખત રહિે-રાહ ેરકિ તરીકે ચકૂવવાિાાં આવશે.  

c) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ RFCTLARR અમધમનયિ, 2103ની બીજી 

અનસુલૂચ મજુબ રહશેે.  

(સહાય વળતરની રકિના પચાસ ટકા (50%) (બાાંધકાિ અને અન્ય સાંપમિ િાટે) અર્થવા ભૌમતક 

મવસ્ર્થાપનને આધારે ₹1,43,200 સધુી રહશેે = ₹43,200 (મનવાતહ અનદુાન) + ₹50,000 (પડરવહન 

ખચત) + ₹50,000 (પનુ:વસવાટ ભથ્ુાં) જે વધ ુહોય તે રહશેે) 

ગજુરાત િાટે પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપનની રકિ/સહાય 

RFCTLARR (ગજુરાત સાંશોધન) અમધમનયિ, 2016 ની કલિ 27 

હઠેળ મનધાતડરત કયાત મજુબ વળતરની રકિના (બાાંધકાિ અને 

અન્ય મિલકતો િાટે) રહશેે. 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપનની  ઉચ્ચક રકિ/સહાય 2013ના 
અમધમનયિ નાં. 30 ની બીજી અનસુલૂચ અનસુાર ચકૂવવાપાત્ર રકિ 

કરતા ઓછી રહશેે નહીં. 

3.1(a) અને 3.1(b) ના મવકલ્પ તરીકે નીચેનાની પસાંદગી કરી શકાશે: 

d) બાાંધકાિની નકુસાની (રહઠેાણ એકિની નકુસાનીને કારણ ેમવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં) ના 
બદલાિાાં પ્રધાનિાંત્રી આવાસ યોજના અર્થવા ગ્રાિીણ અને શહરેી મવસ્તારોિાાં રાજ્ય/કેન્ર 

સરકારની તેના જેવી બીજી યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો અનસુાર સરખી રકિ. 

 

વૈકચ્લ્પક આવાસ એકિ િાટેની રકિ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં 
₹70,000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1.5 લાખ કરતા ઓછી રહશેે 

નહીં. 

 

e) િાલલકીહક્ક ધારકો દ્વારા ખરીદેલ જિીન કે િકાનની નોંધણી િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને બીજી અન્ય 

િી Sl ની કલિ 4 ના મદુ્દા (c) અનસુાર દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા 
ભોગવવાિાાં આવશે.  નાં. 1. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી 3 વર્તના 
સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે. 

f) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 

 

   g) બાાંધકાિ ખાલી કરવા િાટે બે િડહનાની નોડટસ. 
કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 
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બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપ્યા પછી કરવાિાાં આવશે. 

3.2 

રહઠેાણ બાાંધકાિની 
નકુસાની  

 

પેશકદિીવાળા, 
વસવાટીઓ 

a) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે: 

i. બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹70,000 છે 

ii. નકુસાન રાહત (i) ના 100% ધારો કે ₹70,000 છે 

iii. બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹140,000 

બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ઘસારા મવના અદ્યતન કરેલ લાગુાં 
પડતી ભાવ સલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એરીયાને આધારે રહશેે.  

b) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત તરીકે 

એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય 
જેિાાં હાલના સ્ર્થળેર્થી ભૌમતક મવસ્ર્થાપનની આવશ્યકતા છે. 

c) 1 વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200) 

d) એક વખતનુાં પનુ:વસવાટ ભથ્ુાં ₹50,000 
 

 3.2(a) ના મવકલ્પ તરીકે નીચેનાની પસાંદગી કરી શકાશે: 

e) બાાંધકાિની નકુસાની (રહઠેાણ એકિની નકુસાનીને કારણ ેમવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં) ના બદલાિાાં 
પ્રધાનિાંત્રી આવાસ યોજના અર્થવા ગ્રાિીણ અને શહરેી મવસ્તારોિાાં રાજ્ય/કેન્ર સરકારની તેના જેવી 
બીજી યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો અનસુાર સરખી રકિ. 

વૈકચ્લ્પક આવાસ એકિ િાટેની રકિ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં 
₹70,000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1.5 લાખ કરતા ઓછી રહશેે 

નહીં.4 

f) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અમધકાર.  

g) બાાંધકાિ ખાલી કરવા િાટે બે િડહનાની નોડટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

 
4 વૈકચ્લ્પક આવાસ તરીકે ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં IAY ના ધારાધોરણો અનસુાર અને શહરેી મવસ્તારિાાં ઓછાિાાં ઓછા 50 ચો.િી.િાાં બાાંધેલ ઘર/ફ્લેટ અર્થવા જેઓ પાસે રહવેા િાટે ઘરર્થાળની કોઈ 

જિીન નર્થી અને જેઓ પનુ:સ્ર્થામપત ર્થવા િાગે છે અને જો મવકલ્પ પસાંદ કયો હોય તો, ઘરના બદલાિાાં રોકડ નાણાાં (ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં ઘરના બદલાિાાં રોકડ નાણાાં ભારત સરકારની IAYના 
િાપદાંડો અનસુાર ₹70,000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1,50,000 રહશેે). 
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4.1 

વાલણજ્જ્યક/ઔદ્યોલગક 

બાાંધકાિની નકુસાની  
 િાલલકીહક્ક ધારક 

a) 2013 ના અમધમનયિ 30ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે: 

i. ધારો કે બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ₹100,000 છે 

ii. નકુસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

iii. બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹1,00,000 

બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ઘસારા મવના અદ્યતન કરેલ લાગુાં 
પડતી ભાવ સલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એરીયાને આધારે રહશેે.  

b) જો આંમશક રીતે પ્રભામવત અખાંડડત બાાંધકાિનો ઉપયોગ કરવો મશુ્કેલ બન ે છે તો પરેૂપરુૂાં વળતર 

ચકૂવવાપાત્ર 

અર્થવા 

આંમશક પ્રભામવત બાાંધકાિના સાંજોગોિાાં, પરાંત ુજો આવા નકુસાનીરડહત બાાંધકાિનો સતત ઉપયોગ 

કોઈ જોખિ મવના શક્ય છે અને જો િાલલક/કબજેદાર બાાંધકાિનો બાકીનો ડહસ્સો પોતાની પાસે રાખવા 
િાગે છે તેવી NHSRCL સિક્ષ લેલખતિાાં ઈચ્છા વયકત કરે તો આવા અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિના વળતરની 
રકિના 25% વધારાની રકિ નકુસાન રાહત મવના આવા બાાંધકાિના િરાિત અને િજબમૂતકરણ િાટે 

િાલલકને એક વખત રહિે-રાહ ેરકિ તરીકે ચકૂવવાિાાં આવશે.  

 

c) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપનનો ખચત/સહાય 2013ના અમધમનયિ નાં. 30ની બીજી અનસુલૂચ 

અનસુાર રહશેે. 

(સહાય વળતરની રકિના પચાસ ટકા (50%) (બાાંધકાિ અને અન્ય સાંપમિ િાટે) અર્થવા ભૌમતક 

મવસ્ર્થાપનને આધારે ₹1,43,200 સધુી રહશેે = ₹43,200 (મનવાતહ અનદુાન) + ₹50,000 (પડરવહન 

ખચત) + ₹50,000 (પનુ:વસવાટ ભથ્ુાં) જે વધ ુહોય તે રહશેે) 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપનની રકિ/સહાય RFCTLARR 

(ગજુરાત સાંશોધન) અમધમનયિ, 2016 ની કલિ 27 હઠેળ 

મનધાતડરત કયાત મજુબ વળતરની રકિના (બાાંધકાિ અને અન્ય 

મિલકતો િાટે) રહશેે. 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપનની  ઉચ્ચક રકિ/સહાય 2013ના 
અમધમનયિ નાં. 30 ની બીજી અનસુલૂચ અનસુાર ચકૂવવાપાત્ર રકિ 

કરતા ઓછી રહશેે નહીં. 

d) િાલલકીહક્ક ધારક દ્વારા નોંધાવવાિાાં આવેલ વાલણજ્જ્યક/ઔદ્યોલગક બાાંધકાિની નોંધણી િાટે 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને બીજી અન્ય િી Sl ની કલિ 4 ના મદુ્દા (c) અનસુાર દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ 

કયેર્થી NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં આવશે.  નાં. 1. 

 

e) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 
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f) વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિ/એક્િ ખાલી કરવા બ ેિડહનાની એડવાન્સ નોડટસ અને ઔદ્યોલગક 

બાાંધકાિ/એકિ ખાલી કરવા 6 િડહના એડવાન્સ નોડટસ 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

4.2 

વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિની 
નકુસાની  

પેશકદિીવાળા, 
વસવાટીઓ 

a) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે 

i. ધારો કે બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ₹1,00,000 છે 

ii. (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે ₹100,000 છે 

iii. બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000  

બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ઘસારા મવના અદ્યતન કરેલ લાગુાં 
પડતી ભાવ સલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એરીયાને આધારે રહશેે.  

b) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત તરીકે 

એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય 
જેિાાં હાલના સ્ર્થળેર્થી ભૌમતક મવસ્ર્થાપનની આવશ્યકતા છે. 

c) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200) 
બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

d) વેપાર/સ્વ-રોજગારની નકુસાની િાટે વેપારી િેડરયાને એક વખત ₹25,000ની નાણાકીય સહાય.   

e) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અમધકાર.  

f) વાલણજ્જ્યક એક્િ ખાલી કરવા બ ેિડહનાની એડવાન્સ નોડટસ અને ઔદ્યોલગક એકિ ખાલી કરવા 6 

િડહના એડવાન્સ નોડટસ 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

   g) એક વખતનુાં પનુ:વસવાટ ભથ્ુાં ₹50,000   

5.1 

રહઠેાણના િકાનની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો  

રહઠેાણ િાટે: 

a) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત તરીકે 

એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય 
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b) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹4000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹5000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસ િાટે. 

c) િકાન ખાલી કરવા બ ેિડહનાની એડવાન્સ નોડટસ. 

5.2 

વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

વાલણજ્જ્યક િાટે: 

a) ધાંધાના િકાનિાાં રાખેલ ધાંધાકીય અને અન્ય સાધન-સાિગ્રીને સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે પડરવહન 

ખચત તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય.  

b) વેપાર/સ્વ-રોજગારની નકુસાની િાટે એક વખત ₹25,000ની રકિની નાણાકીય સહાય.  

c) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹5000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹7000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસના સિયગાળા િાટે. 

d) ધાંધાકીય િકાન ખાલી કરવા બ ેિડહનાની એડવાન્સ નોડટસ 

 

5.3 

અન્ય બાાંધકાિ/િકાનની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

અન્ય: 

a) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિ/િકાનિાાં રાખલે સાધન-સાિગ્રીને સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે એક વખત ₹50,000 

ની નાણાકીય સહાય.  

b) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹5000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹7000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસના સિયગાળા િાટે. 

c) બાાંધકાિ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ 

  

6 રોજગારીનુાં નકુસાન 

શ્રિજીવી 
(કાિદાર/લબન-

ખેતી 
વયવસાય/એકિના 
કિતચારી) 

a) 1 વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200)  

7 

વકૃ્ષો, પાક, નાના છોડનુાં 
વાવેતર 

િાલલકીહક્ક ધારક, 

પેશકદિીવાળા, 
વસવાટી 

a) 2013 ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 20 અનસુાર અસગ્રસ્ત વકૃ્ષો િાટે વળતર  

અર્થવા 

પ્રાપ્ત કરેલ જિીન સારે્થ સાંકળાયેલ વકૃ્ષો, પાક અને છોડની 
આકારણી ડકિંિત સાંબાંમધત ખાતા દ્વારા ઘસારાના પડરબળને 

ધ્યાનિાાં લીધા મસવાય ગણવાિાાં આવશે. 

ઈિારતી વકૃ્ષોની આકારણી ડકિંિત - વન ખાતા દ્વારા 
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NHSRCL અસરગ્રસ્ત પડરવારોને ઈિારતી લાકડાની ડકિંિતનુાં પરેૂપરુૂાં વળતર આપવાને બદલે 
વકૃ્ષોના ઈિારતી લાકડાની ડકિંિતના 25% રકિ આપીને વકૃ્ષો કાપીને લઈ જવાની પરવાનગી 
આપશે/આપી શકશે. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

i. વકૃ્ષોની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹1000 છે 

ii. (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે ₹1000 છે 

iii. વકૃ્ષો િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2000 

જો અસરગ્રસ્ત પડરવારો વકૃ્ષો લઈ જાય છે તો તેવા સાંજોગોિાાં વળતર = ₹ 500 

ઉભા પાકો - કૃમર્ ખાતા દ્વારા 

િળ આપતા વકૃ્ષો, છોડ વગેરે - બાગાયત ખાતા દ્વારા 

b) િળો, ઉભા પાકો વગેરેની કાપણી િાટે અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તને ત્રણ િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ  

8 

ઢોરવાડા/નાનકડી 
હાટડીઓ  

િાલલકીહક્ક ધારક 

અને લબન-િાલલકી 
હક્ક ધારક 

(પેશકદિીવાળા, 
િેડરયા) 

a) પશધુન અર્થવા નાની દુકાન, જે લાગુાં પડ ેતેને પનુ:સ્ર્થામપત/સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે અમધસચૂનાર્થી 
જાહરે કરેલ અને િહિિ ₹25,000 સધુી સરકારને ઉલચત લાગે તેટલી રકિનુાં એક વખતનુાં વળતર. 

નાનકડી હાટડીઓિાાં નાની દુકાનો, વકત  શેડ, વયાપારી ડકઓસ્ક, 

નાની ઝાંપડીઓ અને અન્ય કાિચલાઉ દુકાનો (જેને કોઈ નકુસાન 

મવના બીજે ખસેડી શકાય છે) કે જેિાાં ધાંધો ચલાવવાિાાં આવે છે 

તેનો સિાવેશ ર્થશે. 

‘નાનકડી હાટડી’ના વગતિાાં સહાય િેળવતા હક્કધારક પક્ષો 
ઉચ્ચક રકિ ચકૂવવાને પાત્ર ગણવાિાાં આવશે નહીં. 

b) નાનકડી હાટડીઓ િાટે 3 િાસના સિયગાળા (દુકાન િરીર્થી ઉભી કરવા લાગતો સિય) િાટે મનવાતહ 

ભથ્ુાં ₹ 3600/પ્રમત િાસ એટલે કે ₹10,800 
 

c) બાાંધકાિ ખસેડી લેવા/દૂર કરવા 15 ડદવસનો નોડટસ સિયગાળો  

9 

જિીન/બાાંધકાિ/અન્યની 
નકુસાની 

િાલલકીહક્ક ધારક, 

િેડરયા, 
પેશકદિીવાળાિાાં 
આવતા સાંભમવત 

અસરગ્રસ્ત પડરવારો 

a) તિાિ સાંભમવત અસરગ્રસ્ત પડરવારોને એક વખતની ₹100,000 ની નાણાકીય સહાય. 

સાંભમવત અસરગ્રસ્તોિાાં સાિેલ છે પડરવારના વડા જેઓ 

અનસુલૂચત જામત, અનસુલૂચત જનજામતના છે (સલૂચત મવસ્તારિાાં 
મવસ્ર્થાપન સડહત), WHH (મવધવા, ત્યક્ત સ્ત્રી, એકલી રહતેી સ્ત્રી 
વગેરે), મવકલાાંગો, BPL, 65ર્થી વધ ુવયની વયક્ક્તઓ જેિને 

િદદ કરવા િાટે નજીકના કોઈ પડરવારજનો નર્થી.  
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10 

જિીન/બાાંધકાિ/અન્યની 
નકુસાની 

દરેક અસરગ્રસ્ત 

પડરવારિાાંર્થી એક 

સભ્ય  

a) પડરવારના વડા અર્થવા તેના પડરવારના કોઇ સભ્યને તેની/તેણીની ઇચ્છાનસુાર (શક્ય એટલા 
પ્રિાણિાાં) ડેરી, િરઘા ઉછેર, કોમ્પ્્ટુર, ઇલેષ્ટ્ક્ટ્રકલ/ઇલેક્ટ્રોમનક સાધનોના ડરપેરીંગ વગેરેિાાં સાંબાંમધત 

કૌશલ્ય/વયવસાયની તાલીિ. તાલીિ સાંબાંમધત તિાિ ખચત NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં આવશે. 

 

11 

સામદુામયક િાળખાકીય 

સમુવધાઓ અને સડહયારા 
સાંપમિ સાંસાધનોની 
નકુસાની 

અસરગ્રસ્ત સમદુાયો 
અને જૂર્થો 

 

b) સામદુામયક િાળખાકીય સમુવધાઓના પનુ:બાાંધકાિ/પનુ:સ્ર્થાપન અને સડહયારા સાંપમિ સાંસાધનોના 
પ્રમતસ્ર્થાપન િાટે વળતર/સહાય સ્ર્થામનક સમદુાયના સાંપરાિશતિાાં રહીને કરવાિાાં આવશે. તિાિ 

ખચત NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં આવશે. 
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10.2. દાદરા અને નગર હવેલી 

અન.ુ 

ક્રિ 
નકુસાનીનો પ્રકાર પાત્રતાની કક્ષા િાલલકીહક્ક (વળતર અને પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય) નોંધ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

જિીનની નકુસાની [ખેતી 
તેિજ લબન-ખેતીની 
(ઘરર્થાળ/ધાંધાકીય કે 

અન્ય રીતે)] 

 

 

 િાલલકીહક્ક ધારક - 

TH 

a) RFCTLARR અમધમનયિ, 2013 (હવે પછી જેનો ઉલ્લેખ 2013નો અમધમનયિ નાં. 30 તરીકે કરવાિાાં 
આવેલ છે) અનસુાર વળતરની ચકૂવણી કયે જિીન સાંપાડદત કરી લેવાિાાં આવશે.   

I. જિીન જ્યાાં આવેલી છે તે મવસ્તારિાાં વેચાણ િાટે વેચાણ ખત અર્થવા કરારખતની નોંધણી 
િાટે ભારતીય સ્ટેમ્પ અમધમનયિ 1899 અનસુાર બજાર ડકિંિત  

                                 અર્થવા  

આસપાસના નજીકના મવસ્તારિાાં એના જેવી જિીન િાટે પાછલા 3 વર્તના વેચાણ ખતના િહિિ 

50% સધુી મનધાતડરત સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત.  

                                  અર્થવા 

જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) કે ખાનગી કાંપનીઓ િાટે સાંિમતર્થી ચકૂવવાિાાં આવેલ રકિ 

                                  જે વધારે હોય તે. 

II. વિા 100% નકુસાન રાહત અને અમધસચૂના (સેક્શન 4 અમધસચૂના)ની તારીખર્થી 12% 

વયાજ    

III. અમધમનયિ મજુબ ગણુક ઘટક (શહરેી મવસ્તારિાાં 1 અને ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં 2). 

RFCTLARR  અમધમનયિ 2013 ની કલિ 26 અંતગતત દશાતવેલ 

પગલાાંઓ અનસુાર વળતર મનધાતરણ.  

દા.ન.હ.િાાં સેક્શન 4 પ્રર્થિ અમધસચૂનાની તારીખર્થી 12% વયાજ 

લાગુાં પડશે. 

.  

b) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ RFCTLARR અમધમનયિ, 2103ની બીજી 

અનસુલૂચ મજુબ રહશેે.  

                  (િહિિ ઉચ્ચક રકિ ₹5,00,000) 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન રકિ/સહાય RFCTLARR 

અમધમનયિ, 2103ની બીજી અનસુલૂચ મજુબ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

c) અસરગ્રસ્ત પડરવારો દ્વારા (સાંબાંમધત રાજ્યિાાં કોઈપણ સ્ર્થળની અંદર) ખરીદેલ જિીન કે િકાન 

પોતાના નાિે કે અસરગ્રસ્ત પડરવારના સભ્ય (જીવનસાર્થી/બાળકો)ના નાિે નોંધણી કરાવવા િાટે 

ચકૂવવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડયટુી અને ચકૂવવાપાત્ર અન્ય િી દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા 
ભરપાઈ કરવાિાાં આવશે. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી ત્રણ (3) 

વર્તના સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે.   

 



 

22 
 

મિલકતની ડકિંિત િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય િી પેટે ચકૂવવાિાાં આવેલ વળતર અને પનુ:વસવાટ 

અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાયની રકિ કે અસરગ્રસ્ત પડરવારને ખરેખર ચકૂવાયેલ રકિ બ ેપૈકી જે ઓછાં 
હશે એટલી રકિ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

 

 

d) આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીન પ્લોટ: 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના દરેક પ્લોટિાાંર્થી િેળવેલ જિીનની ટકાવારીને આધારે 

અસરગ્રસ્ત જિીનિાલલક પડરવારને એક વખત વધારાની સહાય NHSRCLચકૂવશે. 

પ્રાપ્ત કરેલ જિીન 

મવસ્તાર  

વધારાની પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય  

50% સધુી કાંઇ નહીં 

50%–75% બાકીના જિીન મવસ્તાર િાટે વળતરની રકિના 15% 

75% કરતા વધારે બાકીના જિીન મવસ્તાર િાટે વળતરની રકિના 25% 

 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના પ્લોટ િાટે નકુસાન રાહત, 

ગણુક ઘટક અને 12% વયાજ મવના એક વખત વધારાની 
પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય િળવાપાત્ર રહશેે. 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના પ્લોટના બાકીના મવસ્તારની 
િાલલકી જિીનિાલલક પાસે ચાલુાં રહશેે. 

 

e) જિીનના ભાગલાના સાંજોગોિાાં (સાંપાદનને કારણ ેબ ેભાગિાાં મવભાજન) બીજી બાજુનો બાકી રહી 
ગયેલ પ્લોટ ઉપરની કલિ [આંમશક રીતે પ્રભામવત જિીન પ્લોટ િાટે (d)] અનસુાર સ્વતાંત્ર પ્લોટ 

તરીકે ગણવાિાાં આવશે.   

ભાગલા પડલે જિીન પ્લોટો િાટે પણ બીજી બાજુના બાકી રહી 
ગયેલ મવસ્તારની િાલલકી જિીનિાલલકની ચાલુાં રહશેે. 

   

f) એક વખતની વધારાની પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય વળતરની રકિના 25% જેટલી.  

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

i) ધારો કે બજાર ભાવ/જ ાંત્રી/સાંિમતર્થી નક્કી કરેલ રકિ ઉપરોકત કલિ 1(a)અનસુાર 

ગ્રાિીણ જિીનની ડકિંિત ₹100,000 છે. 

ii) ગ્રાિીણ િાટે ગણુક ઘટક 2 છે ધારો કે ₹2,00,000 

iii) નકુસાન પેટે રાહત (ii) ના 100% 

iv) કુલ વળતર (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v) સાંિત ર્થવા બદલ વધારાની પ્રોત્સાહક રકિ એટલે કે (i) ના 25% = ₹1,00,000 

સાંિમત િાટે વધારાની પ્રોત્સાહક રકિ સડહત કુલ રકિ = ₹5,00,000 

આ સહાય સાંિમતર્થી સાંપાડદત કરેલ ખાનગી જિીનને લાગુાં પડશે. 

 

2 અસરગ્રસ્ત પડરવારો  a) પ્રમત અસરગ્રસ્ત પડરવાર દીઠ એક વખતની ચકૂવણી ₹ 5,00,000.  
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પ્રાર્થમિક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ 

જિીન (ખેતીની) પર 

આધાડરત પડરવારો 

b) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹ 3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200).  

c) અસરગ્રસ્ત પડરવારો દ્વારા (સાંબાંમધત રાજ્યિાાં કોઈપણ સ્ર્થળની અંદર) ખરીદેલ જિીન કે િકાન 

પોતાના નાિે કે અસરગ્રસ્ત પડરવારના સભ્ય (જીવનસાર્થી/બાળકો)ના નાિે નોંધણી કરાવવા િાટે 

ચકૂવવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડયટુી અને ચકૂવવાપાત્ર અન્ય િી દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા 
ભરપાઈ કરવાિાાં આવશે. 

મિલકતની ડકિંિત િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય િી પેટે ચકૂવવાિાાં 
આવેલ વળતર અને પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાયની 
રકિ કે અસરગ્રસ્ત પડરવારને ખરેખર ચકૂવાયેલ રકિ બે પૈકી જે 

ઓછાં હશે એટલી રકિ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી ત્રણ (3) 

વર્તના સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે. 

3.1 

રહઠેાણ બાાંધકાિની 
નકુસાની  

 

અસરગ્રસ્ત પડરવાર 

(િાલલકીહક્ક ધારક) 

a) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર.  

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

i) ધારો કે બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ₹100,000 છે 

ii) નકુસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) +(ii) = ₹2,00,000 

િાન્ય આકારણીકતાત દ્વારા ઘસારા મસવાય યોગ્ય રીતે અદ્યતન 

કરેલ લાગુાં પડતી ભાવ સલૂચ પર આધાડરત બાાંધકાિની 
આકારણી ડકિંિત  

b) જો આંમશક રીતે પ્રભામવત અખાંડડત બાાંધકાિનો ઉપયોગ કરવો મશુ્કેલ બન ેછે તો પરેૂપરુૂાં વળતર 

ચકૂવવાપાત્ર 

 

અર્થવા 

આંમશક પ્રભામવત બાાંધકાિના સાંજોગોિાાં, પરાંત ુજો આવા નકુસાનીરડહત બાાંધકાિનો સતત 

ઉપયોગ શક્ય છે અને જો િાલલક/કબજેદાર બાાંધકાિનો બાકીનો ડહસ્સો પોતાની પાસે રાખવા િાગે 
છે તેવી NHSRCL સિક્ષ લલેખતિાાં ઈચ્છા વયકત કરે તો આવા અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિના વળતરની 
રકિના 25% વધારાની રકિ નકુસાન રાહત મવના આવા બાાંધકાિના િરાિત અને િજબમૂતકરણ 

િાટે િાલલકને એક વખત રહિે-રાહ ેરકિ તરીકે ચકૂવવાિાાં આવશે.  

 

c) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ RFCTLARR અમધમનયિ, 2103ની બીજી 

અનસુલૂચ મજુબ રહશેે. નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ 2103ના 
અમધમનયિ નાં.30 ની બીજી અનસુલૂચ મજુબ ચકૂવવાિાાં આવશે. 
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ભૌમતક મવસ્ર્થાપનને આધારે ₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (મનવાતહ અનદુાન) + ₹50,000 (પડરવહન 

ખચત) + ₹50,000 (પનુ:સ્ર્થાપન ભથ્ુાં)  

3.1(a) અને 3.1(b) ના મવકલ્પ તરીકે નીચેનાની પસાંદગી કરી શકાશે: 

d) બાાંધકાિની નકુસાની (રહઠેાણ એકિની નકુસાનીને કારણ ે મવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં) ના બદલાિાાં 
પ્રધાનિાંત્રી આવાસ યોજના અર્થવા ગ્રાિીણ અને શહરેી મવસ્તારોિાાં રાજ્ય/કેન્ર સરકારની તેના જેવી 
બીજી યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો અનસુાર સરખી રકિ. 

વૈકચ્લ્પક આવાસ એકિ િાટેની રકિ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં 
₹70,000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1.5 લાખ કરતા ઓછી રહશેે 

નહીં.5 

e) િાલલકીહક્ક ધારકો દ્વારા ખરીદેલ જિીન કે િકાનની નોંધણી િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને બીજી અન્ય િી 
Sl ની કલિ 4 ના મદુ્દા (c) અનસુાર દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં 
આવશે. નાં. 1. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી ત્રણ (3) 

વર્તના સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે. 

 

   

f) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર.  

 

   g) બાાંધકાિ ખાલી કરવા િાટે બે િડહનાની નોડટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

3.2 

રહઠેાણ બાાંધકાિની 
નકુસાની  

 

પેશકદિીવાળા, 
વસવાટીઓ  

a) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

i) બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹70,000 છે 

ii) (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે ₹70,000 છે 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹140,000 

ઘસારા મસવાય યોગ્ય રીતે અદ્યતન કરેલ લાગુાં પડતી ભાવોની 
સલૂચ પર આધાડરત બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત  

 
5 વૈકચ્લ્પક આવાસ તરીકે ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં PMAY ના ધારાધોરણો અનસુાર અને શહરેી મવસ્તારિાાં ઓછાિાાં ઓછા 50 ચો. િીટરિાાં બાાંધેલ ઘર/ફ્લેટ અર્થવા જેઓ પાસે રહવેા િાટે ઘરર્થાળની કોઈ જિીન નર્થી અને જેઓ પનુ:સ્ર્થામપત 

ર્થવા િાગે છે અને જો મવકલ્પ પસાંદ કયો હોય તો, ઘરના બદલાિાાં રોકડ નાણાાં (ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં ઘરના બદલાિાાં રોકડ નાણાાં ભારત સરકારની PMAY ના િાપદાંડો અનસુાર ₹70,000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1,50,000 રહશેે). 
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b) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત 
તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય 

હાલના સ્ર્થળેર્થી ભૌમતક મવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં ₹1,43,200 

સધુી. c) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200) 

d) એક વખતનુાં પનુ:સ્ર્થાપન ભથ્ુાં ₹50,000/ 

 

3.2(a) ના મવકલ્પ તરીકે નીચેનાની પસાંદગી કરી શકાશે: 

e) બાાંધકાિની નકુસાની (રહઠેાણ એકિની નકુસાનીને કારણ ેમવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં) ના બદલાિાાં 
પ્રધાનિાંત્રી આવાસ યોજના અર્થવા ગ્રાિીણ અને શહરેી મવસ્તારોિાાં રાજ્ય/કેન્ર સરકારની તેના 
જેવી બીજી યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો અનસુાર સરખી રકિ. 

વૈકચ્લ્પક આવાસ એકિ િાટેની રકિ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં 
₹70,000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1.5 લાખ કરતા ઓછી રહશેે 

નહીં. 

f) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 

 

g) બાાંધકાિ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

4.1 

વાલણજ્જ્યક/ઔદ્યોલગક 

બાાંધકાિની નકુસાની  
 િાલલકીહક્ક ધારક 

a) 2013 ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 20 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

(i) ધારો કે બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ₹100,000 છે 

(ii) નકુસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાાંધકાિની આકારણી ઘસારા મવના લાગુાં પડતા ભાવોની 
સલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એડરયાને આધારે કરવાિાાં આવશે. 

b) જો આંમશક રીતે પ્રભામવત અખાંડડત બાાંધકાિનો ઉપયોગ કરવો મશુ્કેલ બન ેછે તો પરેૂપરુૂાં વળતર 

ચકૂવવાપાત્ર 

અર્થવા 
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આંમશક પ્રભામવત બાાંધકાિના સાંજોગોિાાં, પરાંત ુજો આવા નકુસાનીરડહત બાાંધકાિનો સતત 

ઉપયોગ કોઈ જોખિ મવના શક્ય છે અને જો િાલલક/કબજેદાર બાાંધકાિનો બાકીનો ડહસ્સો પોતાની 
પાસે રાખવા િાગે છે તેવી NHSRCL સિક્ષ લેલખતિાાં ઈચ્છા વયકત કરે તો આવા અસરગ્રસ્ત 

બાાંધકાિના વળતરની રકિના 25% વધારાની રકિ નકુસાન રાહત મવના આવા બાાંધકાિના 
િરાિત અને િજબમૂતકરણ િાટે િાલલકને એક વખત રહિે-રાહ ેરકિ તરીકે ચકૂવવાિાાં આવશે.  

c) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાય RFCTLARR અમધમનયિ, 2103ની બીજી અનસુલૂચ મજુબ 

રહશેે. 

ભૌમતક મવસ્ર્થાપનને આધારે ₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (મનવાતહ અનદુાન) + ₹50,000 

(પડરવહન ખચત) + ₹50,000 (પનુ:સ્ર્થાપન ભથ્ુાં) 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન િાટેની ઉચ્ચક રકિ/સહાય 

2013ના અમધમનયિ નાંબર 30 ની બીજી અનસુલૂચ અનસુાર 

ચકૂવવાપાત્ર રકિ કરતા ઓછી રહશેે નહીં. 

d) િાલલકીહક્ક ધારક દ્વારા નોંધાવવાિાાં આવેલ વાલણજ્જ્યક/ઔદ્યોલગક બાાંધકાિની નોંધણી િાટે સ્ટેમ્પ 

ડયટુી અને બીજી અન્ય િી Sl ની કલિ 4 ના મદુ્દા (c) અનસુાર દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી 
NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં આવશે. નાં. 1. 

 

e) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 

 

   

f) વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિ/એક્િ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ અને ઔદ્યોલગક 

બાાંધકાિ/એકિ ખાલી કરવા 6 િડહના એડવાન્સ નોડટસ 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

4.2 

વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિની 
નકુસાની  

અસરગ્રસ્ત પડરવાર 

(લબન-િાલલકીહક્ક 

ધારક - 

પેશકદિીવાળા, 
િેડરયા) 

a) 2013 ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 20 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

i) બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹1,00,000 છે 

iii) (i)ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે  ₹1,00,000 છે 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાાંધકાિની આકારણી ઘસારા મવના લાગુાં પડતા ભાવોની 
સલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એડરયાને આધારે કરવાિાાં આવશે. 
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b) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત 
તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય 

જેિાાં હાલના સ્ર્થળેર્થી ભૌમતક મવસ્ર્થાપનની આવશ્યકતા છે. 

c) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200) 
બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે.  

d) વેપાર/સ્વ-રોજગારની નકુસાની િાટે વેપારી િેડરયાને એક વખત ₹25,000ની નાણાકીય સહાય.   

e) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 

 

f) વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિ ખાલી કરવા િાટે બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ અને ઔદ્યોલગક એકિ ખાલી 
કરવા િાટે 6 િડહનાની નોડટસ  

g) એક વખતનુાં પનુ:સ્ર્થાપન ભથ્ુાં ₹ 50,000 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

5.1 

રહઠેાણના િકાનની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

રહઠેાણ િાટે: 

a) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત 
તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય.  

b) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹4000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹5000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસ િાટે. 

c) િકાન ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ. 

 

5.2 

વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

વાલણજ્જ્યક િાટે: 

a) ધાંધાના િકાનિાાં રાખેલ ધાંધાકીય અને અન્ય સાધન-સાિગ્રીને સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે પડરવહન 

ખચત તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય.  

b) વેપાર/સ્વ-રોજગારની નકુસાની િાટે એક વખત ₹25,000ની રકિની નાણાકીય સહાય.  

c) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹5000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹7000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસના સિયગાળા િાટે. 

d) બાાંધકાિ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ 
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5.3 

અન્ય બાાંધકાિ/િકાનની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

અન્ય: 

a) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિ/િકાનિાાં રાખલે સાધન-સાિગ્રીને સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે એક વખત 

₹50,000 ની નાણાકીય સહાય.  

b) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹5000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹7000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસના સિયગાળા િાટે. 

c) બાાંધકાિ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ 

  

6 રોજગારીનુાં નકુસાન 

શ્રિજીવી 
(કાિદાર/લબન-ખેતી 
વયવસાય/એકિના 
કિતચારી) 

a) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200).  

7 

વકૃ્ષો, પાક, નાના છોડનુાં 
વાવેતર 

િાલલકીહક્ક ધારક, 

પેશકદિીવાળા, 
વસવાટી 

a) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર અસરગ્રસ્ત વકૃ્ષો િાટે વળતર.  

અર્થવા 

NHSRCL અસરગ્રસ્ત પડરવારોને ઈિારતી લાકડાની ડકિંિતનુાં પરેૂપરુૂાં વળતર આપવાને બદલે 
વકૃ્ષોના ઈિારતી લાકડાની ડકિંિતના 25% રકિ આપીને વકૃ્ષો કાપીને લઈ જવાની પરવાનગી 
આપશે/આપી શકશે. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

(i) વકૃ્ષોની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹1000 છે 

(ii) (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે ₹1000 છે 

વકૃ્ષો િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2000 

જો અસરગ્રસ્ત પડરવારો વકૃ્ષો લઈ જાય છે તો તેવા સાંજોગોિાાં વળતર = ₹ 500 

પ્રાપ્ત કરેલ જિીન સારે્થ સાંકળાયેલ વકૃ્ષો, પાક અને છોડની 
આકારણી ડકિંિત સાંબાંમધત ખાતા દ્વારા ઘસારાના પડરબળને 

ધ્યાનિાાં લીધા મસવાય ગણવાિાાં આવશે. 

ઈિારતી વકૃ્ષોની આકારણી ડકિંિત - વન ખાતા દ્વારા 

ઉભા પાકો - કૃમર્ ખાતા દ્વારા 

િળ આપતા વકૃ્ષો - બાગાયત ખાતા દ્વારા 

b) િળો, ઉભા પાકો વગેરેની કાપણી િાટે અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તને ત્રણ િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ.  

8 

ઢોરવાડા/નાનકડી 
હાટડીઓ  

a) પશધુન અર્થવા નાની દુકાન, જે લાગુાં પડ ેતેને પનુ:સ્ર્થામપત/સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે અમધસચૂનાર્થી 
જાહરે કરેલ અને િહિિ ₹25,000 સધુી સરકારને ઉલચત લાગે તેટલી રકિનુાં એક વખતનુાં વળતર. 

નાનકડી હાટડીઓિાાં નાની દુકાનો, વકત  શેડ, વયાપારી ડકઓસ્ક, 

નાની ઝાંપડીઓ અને અન્ય કાિચલાઉ દુકાનો (જેને કોઈ નકુસાન 
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િાલલકીહક્ક ધારક, 

પેશકદિીવાળા, 
વસવાટી 

મવના બીજે ખસેડી શકાય છે) કે જેિાાં ધાંધો ચલાવવાિાાં આવે છે 

તેનો સિાવેશ ર્થશે. 

‘નાનકડી હાટડી’ના વગતિાાં સહાય િેળવતા હક્કધારક પક્ષો 
ઉચ્ચક રકિ ચકૂવવાને પાત્ર ગણવાિાાં આવશે નહીં.               

b) નાનકડી હાટડીઓ િાટે 3 િાસના સિયગાળા (દુકાન િરીર્થી ઉભી કરવા લાગતો સિય) િાટે 

મનવાતહ ભથ્ુાં ₹ 3600/પ્રમત િાસ એટલે કે ₹10,800 
 

c) બાાંધકાિ ખસેડી લેવા/દૂર કરવા 15 ડદવસનો નોડટસ સિયગાળો  

9 

જિીન/બાાંધકાિ/અન્યની 
નકુસાની 

િાલલકીહક્ક ધારક, 

વસવાટી, 
પેશકદિીવાળાિાાં 
આવતા સાંભમવત 

અસરગ્રસ્ત પડરવારો  

a) તિાિ સાંભમવત અસરગ્રસ્ત પડરવારોને એક વખતની ₹100,000 ની નાણાકીય સહાય. 

સાંભમવત અસરગ્રસ્તોિાાં સાિેલ છે પડરવારના વડા જેઓ 

અનસુલૂચત જામત, અનસુલૂચત જનજામતના છે (સલૂચત મવસ્તારિાાં 
મવસ્ર્થાપન સડહત), WHH (મવધવા, ત્યક્ત સ્ત્રી, એકલી રહતેી સ્ત્રી 
વગેરે), મવકલાાંગો, BPL, 65ર્થી વધ ુવયની વયક્ક્તઓ જેિને િદદ 

કરવા િાટે નજીકના કોઈ પડરવારજનો નર્થી. 

10 

જિીન/બાાંધકાિ/અન્યની 
નકુસાની 

દરેક અસરગ્રસ્ત 

પડરવારિાાંર્થી એક 

સભ્ય  

a) પડરવારના વડા અર્થવા તેના પડરવારના કોઇ સભ્યને તેની/તેણીની ઇચ્છાનસુાર (શક્ય એટલા 
પ્રિાણિાાં) ડેરી, િરઘા ઉછેર, કોમ્પ્્ટુર, ઇલેષ્ટ્ક્ટ્રકલ/ઇલેક્ટ્રોમનક સાધનોના ડરપેરીંગ વગેરેિાાં 
સાંબાંમધત કૌશલ્ય/વયવસાયની તાલીિ. તાલીિ સાંબાંમધત તિાિ ખચત NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં 
આવશે. 

 

11 

સામદુામયક િાળખાકીય 

સમુવધાઓ અને સડહયારા 
સાંપમિ સાંસાધનોની 
નકુસાની 

અસરગ્રસ્ત સમદુાયો 
અને જૂર્થો 

 

a) સામદુામયક િાળખાકીય સમુવધાઓના પનુ:બાાંધકાિ/પનુ:સ્ર્થાપન અને સડહયારા સાંપમિ સાંસાધનોના 
પ્રમતસ્ર્થાપન િાટે વળતર/સહાય સ્ર્થામનક સમદુાયના સાંપરાિશતિાાં રહીને કરવાિાાં આવશે. તિાિ 

ખચત NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં આવશે. 

 

 

 

 

 

10.2 િાલલકીહક્ક દાવાની ગણતરીની પદ્ધમત - િહારારટ્ર 
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અન.ુ 

ક્રિ 
નકુસાનીનો પ્રકાર પાત્રતાની કક્ષા િાલલકીહક્ક (વળતર અને પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય) નોંધ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

જિીનની નકુસાની [ખેતી 
તેિજ લબન-ખેતીની 
(ઘરર્થાળ/ધાંધાકીય કે 

અન્ય રીતે)] 

 

 

 િાલલકીહક્ક ધારક - TH 

a) RFCTLARR અમધમનયિ, 2013 (હવે પછી જેનો ઉલ્લેખ 2013નો અમધમનયિ નાં. 30 તરીકે કરવાિાાં 
આવેલ છે) અનસુાર વળતરની ચકૂવણી કયે જિીન સાંપાડદત કરી લેવાિાાં આવશે.  

I. જિીન જ્યાાં આવેલી છે તે મવસ્તારિાાં વેચાણ િાટે વેચાણ ખત અર્થવા કરારખતની 
નોંધણી િાટે ભારતીય સ્ટેમ્પ અમધમનયિ 1899 અનસુાર બજાર ડકિંિત  

                                 અર્થવા  

આસપાસના નજીકના મવસ્તારિાાં એના જેવી જિીન િાટે પાછલા 3 વર્તના વેચાણ ખતના 
િહિિ 50% સધુી મનધાતડરત સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત.  

                                  અર્થવા 

જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) કે ખાનગી કાંપનીઓ િાટે સાંિમતર્થી ચકૂવવાિાાં આવેલ રકિ 

                                  જે વધારે હોય તે. 

 

II. વિા 100% નકુસાન રાહત અને અમધસચૂના (મવમવધ તહમેસલ િાટે નમનૂા 1 ની 
પ્રમસદ્વદ્ધ)ની તારીખર્થી 12% વયાજ.   

 

III. અમધમનયિ અનસુાર ગણુક ઘટક (શહરેી મવસ્તારિાાં 1, પ્રાદેમશક/મવકાસ ક્ષેત્ર હઠેળના 
મવસ્તારોિાાં 1.5 અને ગ્રાિીણ મવસ્તારોિાાં 2). 

RFCTLARR  અમધમનયિ 2013 ની કલિ 26 અંતગતત દશાતવેલ 

પગલાાંઓ અનસુાર વળતર મનધાતરણ.  

પ્રર્થિ અમધસચૂના (િહારારટ્રિાાં નમનૂો 1) 12% વયાજ લાગુાં પડશે.  

b) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ RFCTLARR અમધમનયિ, 2103ની બીજી 

અનસુલૂચ મજુબ રહશેે.  

                  (િહિિ ઉચ્ચક રકિ ₹5,00,000) 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ 2103ના 
અમધમનયિ નાં.30 ની બીજી અનસુલૂચ મજુબ ચકૂવવાિાાં આવશે. 

c) અસરગ્રસ્ત પડરવારો દ્વારા (સાંબાંમધત રાજ્યિાાં કોઈપણ સ્ર્થળની અંદર) ખરીદેલ જિીન કે િકાન 

પોતાના નાિે કે અસરગ્રસ્ત પડરવારના સભ્ય (જીવનસાર્થી/બાળકો)ના નાિે નોંધણી કરાવવા િાટે 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી ત્રણ (3) 

વર્તના સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે.  
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ચકૂવવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડયટુી અને ચકૂવવાપાત્ર અન્ય િી દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા 
ભરપાઈ કરવાિાાં આવશે. 

મિલકતની ડકિંિત િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય િી પેટે ચકૂવવાિાાં આવેલ વળતર અને 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાયની રકિ કે અસરગ્રસ્ત પડરવારને ખરેખર ચકૂવાયેલ રકિ બે 
પૈકી જે ઓછાં હશે એટલી રકિ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

d) આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીન પ્લોટ: 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના દરેક પ્લોટિાાંર્થી િેળવેલ જિીનની ટકાવારીને આધારે 

અસરગ્રસ્ત જિીનિાલલક પડરવારને એક વખત વધારાની સહાય NHSRCLચકૂવશે. 

પ્રાપ્ત કરેલ જિીન 

મવસ્તાર  

વધારાની પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય  

50% સધુી કાંઇ નહીં 

50% -75% બાકીના જિીન મવસ્તાર િાટે વળતરની રકિના 15% 

75% કરતા વધારે બાકીના જિીન મવસ્તાર િાટે વળતરની રકિના 25% 

 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના પ્લોટ િાટે નકુસાન રાહત, ગણુક 

ઘટક અને 12% વયાજ મવના એક વખત વધારાની પનુ:વસવાટ 

અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય િળવાપાત્ર રહશેે. 

આંમશક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ જિીનના પ્લોટના બાકીના મવસ્તારની 
િાલલકી જિીનિાલલક પાસે ચાલુાં રહશેે. 

 

e) જિીનના ભાગલાના સાંજોગોિાાં (સાંપાદનને કારણ ેબ ેભાગિાાં મવભાજન) બીજી બાજુનો બાકી રહી 
ગયેલ પ્લોટ ઉપરની કલિ [આંમશક રીતે પ્રભામવત જિીન પ્લોટ િાટે (d)] અનસુાર સ્વતાંત્ર પ્લોટ 

તરીકે ગણવાિાાં આવશે.  

ભાગલા પડલે જિીન પ્લોટો િાટે પણ બીજી બાજુના બાકી રહી 
ગયેલ મવસ્તારની િાલલકી જિીનિાલલકની ચાલુાં રહશેે. 

   

f) િહારારટ્ર સરકારના મનણતય ક્રિાાંક SANKIRNA -03/2015/Para.Kra.34/A-2, તારીખ 

12/5/2015 અન્વયે વળતરની રકિના 25% જેટલી  એક વખતની વધારાની સહાય.   

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

i) ધારો કે બજાર ભાવ/જ ાંત્રી/સાંિમતર્થી નક્કી કરેલ રકિ ઉપરોકત કલિ 1(a)અનસુાર 

ગ્રાિીણ જિીનની ડકિંિત ₹100,000 છે. 

ii) ગ્રાિીણ િાટે ગણુક ઘટક 2 છે ધારો કે ₹2,00,000 

iii) નકુસાન પેટે રાહત (ii) ના 100% 

iv) કુલ વળતર (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

આ સહાય સાંિમતર્થી સાંપાડદત કરેલ ખાનગી જિીનને લાગુાં પડશે. 
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v) સાંિત ર્થવા બદલ વધારાની પ્રોત્સાહક રકિ એટલે કે (i) ના 25% = ₹1,00,000 

સાંિમત િાટે વધારાની પ્રોત્સાહક રકિ સડહત કુલ રકિ = ₹5,00,000 

2 

પ્રાર્થમિક રીતે પ્રાપ્ત કરેલ 

જિીન (ખેતીની) પર 

આધાડરત પડરવારો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારો  

d) પ્રમત અસરગ્રસ્ત પડરવાર દીઠ એક વખતની ચકૂવણી ₹5 લાખ.  

e) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200).  

f) અસરગ્રસ્ત પડરવારો દ્વારા (સાંબાંમધત રાજ્યિાાં કોઈપણ સ્ર્થળની અંદર) ખરીદેલ જિીન કે િકાન 

પોતાના નાિે કે અસરગ્રસ્ત પડરવારના સભ્ય (જીવનસાર્થી/બાળકો)ના નાિે નોંધણી કરાવવા િાટે 

ચકૂવવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડયટુી અને ચકૂવવાપાત્ર અન્ય િી દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા 
ભરપાઈ કરવાિાાં આવશે. 

 

મિલકતની ડકિંિત િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય િી પેટે ચકૂવવાિાાં 
આવેલ વળતર અને પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાયની રકિ 

કે અસરગ્રસ્ત પડરવારને ખરેખર ચકૂવાયેલ રકિ બે પૈકી જે ઓછાં 
હશે એટલી રકિ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી ત્રણ (3) 

વર્તના સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે. 

3.1 

રહઠેાણ બાાંધકાિની 
નકુસાની  

 

અસરગ્રસ્ત પડરવાર 

(િાલલકીહક્ક ધારક) 

a) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર.  

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

iii) ધારો કે બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ₹100,000 છે 

iv) નકુસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) +(ii) = ₹2,00,000 

િાન્ય આકારણીકતાત દ્વારા ઘસારા મસવાય યોગ્ય રીતે અદ્યતન 

કરેલ લાગુાં પડતી ભાવ સલૂચ પર આધાડરત બાાંધકાિની આકારણી 
ડકિંિત 

a) જો આંમશક રીતે પ્રભામવત અખાંડડત બાાંધકાિનો ઉપયોગ કરવો મશુ્કેલ બન ેછે તો પરેૂપરુૂાં વળતર 

ચકૂવવાપાત્ર 

અર્થવા 

આંમશક પ્રભામવત બાાંધકાિના સાંજોગોિાાં, પરાંત ુજો આવા નકુસાનીરડહત બાાંધકાિનો સતત 

ઉપયોગ શક્ય છે અને જો િાલલક/કબજેદાર બાાંધકાિનો બાકીનો ડહસ્સો પોતાની પાસે રાખવા િાગે 
છે તેવી NHSRCL સિક્ષ લલેખતિાાં ઈચ્છા વયકત કરે તો આવા અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિના વળતરની 
રકિના 25% વધારાની રકિ નકુસાન રાહત મવના આવા બાાંધકાિના િરાિત અને િજબમૂતકરણ 

િાટે િાલલકને એક વખત રહિે-રાહ ેરકિ તરીકે ચકૂવવાિાાં આવશે. 
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b) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ RFCTLARR અમધમનયિ, 2103ની બીજી 

અનસુલૂચ મજુબ રહશેે. નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

ભૌમતક મવસ્ર્થાપનને આધારે ₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (મનવાતહ અનદુાન) + ₹50,000 

(પડરવહન ખચત) + ₹50,000 (પનુ:સ્ર્થાપન ભથ્ુાં)  

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાયની રકિ 2103ના 
અમધમનયિ નાં.30 ની બીજી અનસુલૂચ મજુબ ચકૂવવાિાાં આવશે. 

3.1(a) અને 3.1(b) ના મવકલ્પ તરીકે નીચેનાની પસાંદગી કરી શકાશે: 

c) બાાંધકાિની નકુસાની (રહઠેાણ એકિની નકુસાનીને કારણ ે મવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં) ના બદલાિાાં 
પ્રધાનિાંત્રી આવાસ યોજના અર્થવા ગ્રાિીણ અને શહરેી મવસ્તારોિાાં રાજ્ય/કેન્ર સરકારની તેના જેવી 
બીજી યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો અનસુાર સરખી રકિ. 

વૈકચ્લ્પક આવાસ એકિ િાટેની રકિ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં ₹70,000 

અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1.5 લાખ કરતા ઓછી રહશેે નહીં.6 

d) િાલલકીહક્ક ધારકો દ્વારા ખરીદેલ જિીન કે િકાનની નોંધણી િાટે સ્ટેમ્પ ડયટુી અને બીજી અન્ય િી 
Sl ની કલિ 4 ના મદુ્દા (c) અનસુાર દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં 
આવશે. નાં. 1. 

સ્ટેમ્પ ડયટુી અને અન્ય પ્રકારની િીની ભરપાઇ િાટેનો દાવો 
અસરગ્રસ્ત પડરવારોને છેલ્લી ચકૂવણીની તારીખર્થી ત્રણ (3) 

વર્તના સિયગાળાની અંદર કરી શકાશે. 

   

e) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર.  

 

   f) બાાંધકાિ ખાલી કરવા િાટે બે િડહનાની નોડટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

3.2 

રહઠેાણ બાાંધકાિની 
નકુસાની  

 

પેશકદિીવાળા, 
વસવાટીઓ  

h) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

iv) બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹70,000 છે 

v) (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે ₹70,000 છે 

ઘસારા મસવાય યોગ્ય રીતે અદ્યતન કરેલ લાગુાં પડતી ભાવોની 
સલૂચ પર આધાડરત બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત. 

 
6 વૈકચ્લ્પક આવાસ તરીકે ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં IAY ના ધારાધોરણો અનસુાર અને શહરેી મવસ્તારિાાં ઓછાિાાં ઓછા 50 ચો.િી.િાાં બાાંધેલ ઘર/ફ્લેટ અર્થવા જેઓ પાસે રહવેા િાટે ઘરર્થાળની કોઈ 

જિીન નર્થી અને જેઓ પનુ:સ્ર્થામપત ર્થવા િાગે છે અને જો મવકલ્પ પસાંદ કયો હોય તો, ઘરના બદલાિાાં રોકડ નાણાાં (ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં ઘરના બદલાિાાં રોકડ નાણાાં ભારત સરકારની IAYના 
િાપદાંડો અનસુાર ₹70,000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1,50,000 રહશેે). 



 

34 
 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹140,000 

i) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત 
તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય. 

હાલના સ્ર્થળેર્થી ભૌમતક મવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં ₹1,43,200 સધુી. j) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200) 

k) એક વખતનુાં પનુ:સ્ર્થાપન ભથ્ુાં ₹50,000/ 

 

3.2(a) ના મવકલ્પ તરીકે નીચેનાની પસાંદગી કરી શકાશે: 

l) બાાંધકાિની નકુસાની (રહઠેાણ એકિની નકુસાનીને કારણ ેમવસ્ર્થાપનના સાંજોગોિાાં) ના બદલાિાાં 
પ્રધાનિાંત્રી આવાસ યોજના અર્થવા ગ્રાિીણ અને શહરેી મવસ્તારોિાાં રાજ્ય/કેન્ર સરકારની તેના 
જેવી બીજી યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો અનસુાર સરખી રકિ. 

વૈકચ્લ્પક આવાસ એકિ િાટેની રકિ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં ₹70,000 

અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹1.5 લાખ કરતા ઓછી રહશેે નહીં. 

m) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 

 

n) બાાંધકાિ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

4.1 

વાલણજ્જ્યક/ઔદ્યોલગક 

બાાંધકાિની નકુસાની  
 િાલલકીહક્ક ધારક 

a) 2013 ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 20 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

(i) ધારો કે બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ₹100,000 છે 

(ii) નકુસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાાંધકાિની આકારણી ઘસારા મવના લાગુાં પડતા ભાવોની 
સલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એડરયાને આધારે કરવાિાાં આવશે. 

b) જો આંમશક રીતે પ્રભામવત અખાંડડત બાાંધકાિનો ઉપયોગ કરવો મશુ્કેલ બન ેછે તો પરેૂપરુૂાં વળતર 

ચકૂવવાપાત્ર 

અર્થવા 
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આંમશક પ્રભામવત બાાંધકાિના સાંજોગોિાાં, પરાંત ુજો આવા નકુસાનીરડહત બાાંધકાિનો સતત 

ઉપયોગ કોઈ જોખિ મવના શક્ય છે અને જો િાલલક/કબજેદાર બાાંધકાિનો બાકીનો ડહસ્સો પોતાની 
પાસે રાખવા િાગે છે તેવી NHSRCL સિક્ષ લેલખતિાાં ઈચ્છા વયકત કરે તો આવા અસરગ્રસ્ત 

બાાંધકાિના વળતરની રકિના 25% વધારાની રકિ નકુસાન રાહત મવના આવા બાાંધકાિના 
િરાિત અને િજબમૂતકરણ િાટે િાલલકને એક વખત રહિે-રાહ ેરકિ તરીકે ચકૂવવાિાાં આવશે. 

c) પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન ખચત/સહાય RFCTLARR અમધમનયિ, 2103ની બીજી અનસુલૂચ 

મજુબ રહશેે. 

ભૌમતક મવસ્ર્થાપનને આધારે ₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (મનવાતહ અનદુાન) + ₹50,000 

(પડરવહન ખચત) + ₹50,000 (પનુ:સ્ર્થાપન ભથ્ુાં) 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન િાટેની ઉચ્ચક રકિ/સહાય 

2013ના અમધમનયિ નાંબર 30 ની બીજી અનસુલૂચ અનસુાર 

ચકૂવવાપાત્ર રકિ કરતા ઓછી રહશેે નહીં. 

d) િાલલકીહક્ક ધારક દ્વારા નોંધાવવાિાાં આવેલ વાલણજ્જ્યક/ઔદ્યોલગક બાાંધકાિની નોંધણી િાટે સ્ટેમ્પ 

ડયટુી અને બીજી અન્ય િી Sl ની કલિ 4 ના મદુ્દા (c) અનસુાર દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કયેર્થી 
NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં આવશે. નાં. 1. 

 

e) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 

 

   

f) વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિ/એક્િ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ અને ઔદ્યોલગક 

બાાંધકાિ/એકિ ખાલી કરવા 6 િડહના એડવાન્સ નોડટસ 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

4.2 

વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિની 
નકુસાની  

અસરગ્રસ્ત પડરવાર 

(લબન-િાલલકીહક્ક ધારક 

- પેશકદિીવાળા, 
વસવાટી) 

a) 2013 ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 20 અનસુાર 100% નકુસાન રાહત સારે્થ બાાંધકાિ િાટે વળતર. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

j) બાાંધકાિની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹1,00,000 છે 

vi) (i)ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે  ₹1,00,000 છે 

બાાંધકાિ િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાાંધકાિની આકારણી ઘસારા મવના લાગુાં પડતા ભાવોની 
સલૂચ/ચ્પ્લન્ર્થ એડરયાને આધારે કરવાિાાં આવશે. 
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b) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત 
તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય. 

જેિાાં હાલના સ્ર્થળેર્થી ભૌમતક મવસ્ર્થાપનની આવશ્યકતા છે. 

c) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200) 
બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે.  

d) વેપાર/સ્વ-રોજગારની નકુસાની િાટે વેપારી િેડરયાને એક વખત ₹25,000ની નાણાકીય સહાય.   

e) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિોિાાંર્થી સાધન-સાિગ્રીને કોઈપણ ખચત મવના બચાવીને એકઠી કરવાનો 
અમધકાર. 

 

f) વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિ ખાલી કરવા િાટે બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ અને ઔદ્યોલગક એકિ ખાલી 
કરવા િાટે 6 િડહનાની નોડટસ  

g) એક વખતનુાં પનુ:વસવાટ ભથ્ુાં ₹50,000 

કુલ વળતરના 80% એડવાન્સ ચકૂવણી એડવાન્સ નોડટસ 

આપ્યાની તારીખે/કે તે પહલેા કરવાિાાં આવશે. 

બાકીના 20% રકિની ચકૂવણી જિીનને સાંપણૂતપણે દબાણમકુ્ત 

ક્સ્ર્થમતિાાં આપી દીધા પછી કરવાિાાં આવશે. 

5.1 

રહઠેાણના િકાનની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

રહઠેાણ િાટે: 

a) પડરવાર, િકાન-બાાંધકાિ સાિગ્રી, ઘરવખરી, પશધુન વગેરેના સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત 
તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય  

b) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹4000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹5000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસ િાટે. 

c) િકાન ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ. 

 

5.2 

વાલણજ્જ્યક બાાંધકાિની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

વાલણજ્જ્યક િાટે: 

a) ધાંધાના િકાનિાાં રાખેલ ધાંધાકીય અને અન્ય સાધન-સાિગ્રીને સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે પડરવહન 

ખચત તરીકે એક વખત ₹50,000 ની નાણાકીય સહાય.  

b) વેપાર/સ્વ-રોજગારની નકુસાની િાટે એક વખત ₹25,000ની રકિની નાણાકીય સહાય.  

c) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹5000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹7000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસના સિયગાળા િાટે. 

d) બાાંધકાિ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ 
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5.3 

અન્ય બાાંધકાિ/િકાનની 
નકુસાની 

ભાડુઆતો 

અન્ય: 

a) અસરગ્રસ્ત બાાંધકાિ/િકાનિાાં રાખલે સાધન-સાિગ્રીને સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે એક વખત 

₹50,000 ની નાણાકીય સહાય.  

b) ભાડા ભથ્ુાં ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં પ્રમત િાસ ₹5000 અને શહરેી મવસ્તારિાાં ₹7000/પ્રમત િાસ છ (6) 

િાસના સિયગાળા િાટે. 

c) બાાંધકાિ ખાલી કરવા બે િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ 

  

6 રોજગારીનુાં નકુસાન 

શ્રિજીવી (કાિદાર/લબન-

ખેતી વયવસાય/એકિના 
કિતચારી) 

a) એક વર્તના સિયગાળા િાટે મનવાતહ ભથ્ુાં ₹3600/પ્રમત િાસ (એટલે કે ₹43,200).  

7 

વકૃ્ષો, પાક, નાના છોડનુાં 
વાવેતર 

િાલલકીહક્ક ધારક, 

પેશકદિીવાળા, વસવાટી 

c) 2013ના અમધમનયિ 30 ની કલિ 29 અનસુાર અસરગ્રસ્ત વકૃ્ષો િાટે વળતર.  

અર્થવા 

NHSRCL અસરગ્રસ્ત પડરવારોને ઈિારતી લાકડાની ડકિંિતનુાં પરેૂપરુૂાં વળતર આપવાને બદલે 
વકૃ્ષોના ઈિારતી લાકડાની ડકિંિતના 25% રકિ આપીને વકૃ્ષો કાપીને લઈ જવાની પરવાનગી 
આપશે/આપી શકશે. 

નમનૂારૂપ ગણતરી નીચે મજુબ છે   

(i) વકૃ્ષોની આકારણી ડકિંિત ધારો કે ₹1000 છે 

(ii) (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો કે ₹1000 છે 

વકૃ્ષો િાટે કુલ વળતર (i) + (ii) = ₹2000 

જો અસરગ્રસ્ત પડરવારો વકૃ્ષો લઈ જાય છે તો તેવા સાંજોગોિાાં વળતર = ₹ 500 

પ્રાપ્ત કરેલ જિીન સારે્થ સાંકળાયેલ વકૃ્ષો, પાક અને છોડની 
આકારણી ડકિંિત સાંબાંમધત ખાતા દ્વારા ઘસારાના પડરબળને ધ્યાનિાાં 
લીધા મસવાય ગણવાિાાં આવશે. 

ઈિારતી વકૃ્ષોની આકારણી ડકિંિત - વન ખાતા દ્વારા 

ઉભા પાકો - કૃમર્ ખાતા દ્વારા 

િળ આપતા વકૃ્ષો - બાગાયત ખાતા દ્વારા 

d) િળો, ઉભા પાકો વગેરેની કાપણી િાટે અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તને ત્રણ િડહનાની એડવાન્સ નોડટસ.  

8 

ઢોરવાડા/નાનકડી 
હાટડીઓ  

િાલલકીહક્ક ધારક, 

પેશકદિીવાળા, વસવાટી 

a) પશધુન અર્થવા નાની દુકાન, જે લાગુાં પડ ેતેને પનુ:સ્ર્થામપત/સ્ર્થળાાંતડરત કરવા િાટે 

અમધસચૂનાર્થી જાહરે કરેલ અને િહિિ ₹25,000 સધુી સરકારને ઉલચત લાગે તેટલી રકિનુાં એક 

વખતનુાં વળતર. 

નાનકડી હાટડીઓિાાં નાની દુકાનો, વકત  શેડ, વયાપારી ડકઓસ્ક, 

નાની ઝાંપડીઓ અને અન્ય કાિચલાઉ દુકાનો (જેને કોઈ નકુસાન 

મવના બીજે ખસેડી શકાય છે) કે જેિાાં ધાંધો ચલાવવાિાાં આવે છે 

તેનો સિાવેશ ર્થશે. 
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‘નાનકડી હાટડી’ના વગતિાાં સહાય િેળવતા હક્કધારક પક્ષો ઉચ્ચક 

રકિ ચકૂવવાને પાત્ર ગણવાિાાં આવશે નહીં.               

b) નાનકડી હાટડીઓ િાટે 3 િાસના સિયગાળા (દુકાન િરીર્થી ઉભી કરવા લાગતો સિય) િાટે 

મનવાતહ ભથ્ુાં ₹ 3600/પ્રમત િાસ એટલે કે ₹10,800 
 

c) બાાંધકાિ ખસેડી લેવા/દૂર કરવા 15 ડદવસનો નોડટસ સિયગાળો  

9 

જિીન/બાાંધકાિ/અન્યની 
નકુસાની 

િાલલકીહક્ક ધારક, 

વસવાટી, 
પેશકદિીવાળાિાાં 
આવતા સાંભમવત 

અસરગ્રસ્ત પડરવારો  

a) તિાિ સાંભમવત અસરગ્રસ્ત પડરવારોને એક વખતની ₹100,000 ની નાણાકીય સહાય. 

સાંભમવત અસરગ્રસ્તોિાાં સાિેલ છે પડરવારના વડા જેઓ અનસુલૂચત 

જામત, અનસુલૂચત જનજામતના છે (સલૂચત મવસ્તારિાાં મવસ્ર્થાપન 

સડહત), WHH (મવધવા, ત્યક્ત સ્ત્રી, એકલી રહતેી સ્ત્રી વગેરે), 

મવકલાાંગો, BPL, 65ર્થી વધ ુવયની વયક્ક્તઓ જેિને િદદ કરવા 
િાટે નજીકના કોઈ પડરવારજનો નર્થી. 

10 

જિીન/બાાંધકાિ/અન્યની 
નકુસાની 

દરેક અસરગ્રસ્ત 

પડરવારિાાંર્થી એક સભ્ય  

a) પડરવારના વડા અર્થવા તેના પડરવારના કોઇ સભ્યને તેની/તેણીની ઇચ્છાનસુાર (શક્ય એટલા 
પ્રિાણિાાં) ડેરી, િરઘા ઉછેર, કોમ્પ્્ટુર, ઇલેષ્ટ્ક્ટ્રકલ/ઇલેક્ટ્રોમનક સાધનોના ડરપેરીંગ વગેરેિાાં 
સાંબાંમધત કૌશલ્ય/વયવસાયની તાલીિ. તાલીિ સાંબાંમધત તિાિ ખચત NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં 
આવશે. 

 

11 

સામદુામયક િાળખાકીય 

સમુવધાઓ અને સડહયારા 
સાંપમિ સાંસાધનોની 
નકુસાની 

અસરગ્રસ્ત સમદુાયો અને 

જૂર્થો 

 

a) સામદુામયક િાળખાકીય સમુવધાઓના પનુ:બાાંધકાિ/પનુ:સ્ર્થાપન અને સડહયારા સાંપમિ 

સાંસાધનોના પ્રમતસ્ર્થાપન િાટે વળતર/સહાય સ્ર્થામનક સમદુાયના સાંપરાિશતિાાં રહીને કરવાિાાં 
આવશે. તિાિ ખચત NHSRCL દ્વારા ભોગવવાિાાં આવશે. 

 

નોંધ 1: જિીનના વળતરનુાં મનધાતરણ 

1. RFCTLARR અમધમનયિ, 2013ની કલિ 26િાાં જણાવેલ જોગવાઈઓ મજુબ LA કલેક્ટર દ્વારા વળતર નક્કી કરવાિાાં આવશે જે જિીનની બજાર ડકિંિત નક્કી કરવા અને આકારણી કરવા િાટે નીચેના િાપદાંડો 
સ્પરટ કરે છે: 

a. જ્યાાં જિીન આવેલી છે તે મવસ્તારિાાં વેચાણ ખત કે વેચવા િાટેના કરારખતની નોંધણી િાટે ભારતીય સ્ટેમ્પ અમધમનયિ, 1899િાાં જો કોઈ બજાર ભાવ દશાતવવાિાાં આવયા હોય તો તે, અર્થવા 

b. આસપાસના નજીકના ગાિિાાં કે નજીક મવસ્તારિાાં એના જેવી જિીન િાટે પાછલા 3 વર્તના વેચાણ ખતના િહિિ 50% સધુી મનધાતડરત કરેલ સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત; અર્થવા 

c. જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી (PPP)ના પ્રોજેક્્સ કે ખાનગી કાંપનીઓના કેસિાાં કલિ 2 ની પેટા-કલિ (2) હઠેળ વળતર િાટે સાંિત ર્થયેલ રકિ; 
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જે પૈકી વધ ુહોય તે 

બજાર ડકિંિત મનધાતડરત કરવા િાટેની તારીખ એ રહશેે જે તારીખ ેRFCTLARR (ગજુરાત સાંશોધન), અમધમનયિની કલિ 10A અર્થવા  RFCTLARR અમધમનયિ 2013ની કલિ 11 હઠેળ અમધસચૂના બહાર 

પાડવાિાાં આવી છે. 

સિજૂમત 1: કલિ (b) િાાં સચૂવેલ સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત જ્યાાં આવી જિીન સાંપાદન કરવાનુાં પ્રસ્તામવત છે તે વર્તર્થી તરતના પાછલા ત્રણ વર્ો દરમિયાન નજીકના ગાિ કે આસપાસના નજીકના મવસ્તારિાાં આવા 
પ્રકારની જિીનના વેચાણ ખત અર્થવા વેચાણ કરવા િાટેના કરારખતને ધ્યાનિાાં રાખીને નક્કી કરવાિાાં આવશે. 

સિજૂમત 2: સિજૂમત 1િાાં દશાતવેલ સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત નક્કી કરવા િાટેના બધા વેચાણ ખત અર્થવા વેચાણ િાટેના કરારખતો કે જેિાાં િહિિ વેચાણ ડકિંિત દશાતવવાિાાં આવેલ છે તેની અડધી સાંખ્યાને ધ્યાને 

લેવાિાાં આવશે. 

સિજૂમત 3: આ કલિ હઠેળ બજાર ડકિંિત અને સિજૂમત 1 અર્થવા સિજૂમત 2 િાાં સચૂવેલ સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત નક્કી કરતી વખતે આ અમધમનયિની જોગવાઈઓ હઠેળ જજલ્લાિાાં આ પહલેાના કોઈ પ્રસાંગ ેપ્રાપ્ય 

જિીન િાટે વળતર તરીકે જો કોઈ ડકિંિત ચકૂવવાિાાં આવી હશે તો તેને ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવશે નહીં. 

સિજૂમત 4: આ કલિ હઠેળ બજાર ડકિંિત અને સિજૂમત 1 અર્થવા સિજૂમત 2 િાાં સચૂવેલ સરેરાશ વેચાણ ડકિંિત નક્કી કરતી વખતે જો કોઈ ડકિંિત ચકૂવી હશે જે કલેક્ટરના િતે વાસ્તમવક રીતે પ્રવતતિાન બજાર 

ભાવને દશાતવતી નર્થી તો તેને બજાર ડકિંિતની ગણતરીના હતે ુિાટે ગણતરીિાાં લઈ શકાશે નહીં. 

2. ઉપર (I) મજુબ ગણતરી કરેલ બજાર ડકિંિત સાંબાંમધત સરકાર દ્વારા અમધસલૂચત કરવાિાાં આવે તે મજુબ શહરેી મવસ્તારર્થી અંતરને આધારે એક અર્થવા બે ના ઘટકર્થી ગણુાકાર કરવાિાાં આવશે. 

3. જ્યાાં ઉપર  (l) અર્થવા (2) મજુબ બજાર ડકિંિત  એ કારણર્થી નક્કી કરી શકાતી નર્થી કે -  

a. જિીન એવા મવસ્તારિાાં આવેલી છે જ્યાાં જિીન અંગેના વયવહારો તે મવસ્તારિાાં જે તે સિયે અિલી કોઈ કાયદાર્થી કે તે હઠેળ પ્રમતબાંમધત છે; અર્થવા 

b. કલિિાાં દશાતવયા મજુબ નોંધાયેલ વેચાણ ખત અર્થવા વેચાણ િાટેનો કરારખત. (a) આવા પ્રકારની જિીન િાટે તરતના પાછલા ત્રણ વર્ત િાટેની પેટા-કલિ ઉપલબ્ધ નર્થી; અર્થવા 

c. ભારતીય સ્ટેમ્પ અમધમનયિ, 1899 હઠેળ સાંબાંમધત પ્રામધકાર દ્વારા બજાર ડકિંિત સ્પરટ કરવાિાાં આવી નર્થી, 

સાંબાંમધત રાજ્ય સરકાર તલળયાની ડકિંિત અર્થવા આસપાસ અડીને આવેલ મવસ્તારિાાં આવા પ્રકારની જિીનને ધ્યાનિાાં લીધા મવના પેટા-કલિ (I) િાાં સ્પરટ કરેલ પધ્ધમતર્થી ગણતરી કરેલ ડકિંિતને આધારે કમર્થત 

જિીનના પ્રમત એકિ ક્ષેત્રિળની લઘિુિ ડકિંિત નક્કી કરશે: 

4. LARR અમધમનયિ 2013 હઠેળ જિીન સાંપાદન િાટે આપવાની ર્થતી વળતરની રકિ નક્કી કરતી વખતે અમધમનયિની કલિ 28 હઠેળની જોગવાઈઓને ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવશે. 
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5. જેઓ 1961 પહલેા ગાિની સડહયારી જિીન/આબાદી જિીનનો કબજો ધરાવે છે તેિને કાયદાની પરવાનગી મજુબ “કાયદેસર જિીન ધારકો” તરીકે ગણવાિાાં આવશે અને તેિને વૈકચ્લ્પક જિીન અર્થવા 
જિીનના વળતર જેટલુાં સાઇટ ભથ્ુાં આપવાિાાં આવશે. 

6. આપવાિાાં આવેલ જિીનની બજાર ડકિંિત ઉપરાાંત, ગજુરાતિાાં SIA ની રાહત િાટે કલિ 10A હઠેળ પ્રમસદ્ધ રાજપત્ર અમધસચૂનાની િહારારટ્રિાાં નમનૂા 1 ની પ્રમસદ્વદ્ધ અને દા.ન.હ. િાાં સેક્શન 4 અમધસચૂનાની 
તારીખર્થી સાંિમત આપ્યાની તારીખ; અર્થવા જો સાંિમત િેળવવાિાાં અર્થવા કબજો લેવાિાાં મનરિળતા િળે, બેિાાંર્થી જે વહલેુાં હોય, તેવા સાંજોગોિાાં રાજપત્ર અમધસચૂનાની પ્રમસદ્વદ્ધની તારીખ (ગજુરાતિાાં કલિ 

10A હઠેળ, િહારારટ્રિાાં નમનૂા 1 અને દા.ન.હ. િાટે સેક્શન 4ની પ્રમસદ્વદ્ધ)ર્થી કલેક્ટરની િાંજૂરીની તારીખ સધુીના સિયગાળા િાટે સક્ષિ પ્રામધકાર આવી બજાર ડકિંિત પર 12% ના દરે વામર્િક રકિ આપશે.  

 

નોંધ 2: બાાંધકાિના િેરબદલ/બજાર ડકિંિતનુાં મનધાતરણ 

ઘર, િકાનો અને અન્ય સ્ર્થાયી મિલકતો િાટે 2018ના બજાર ભાવોને આધારે ઘસારાને ધ્યાનિાાં લીધા મવના સાંબાંમધત મળૂ ભાવોની સલૂચ (B.S.R)/ચ્પ્લન્ર્થ એડરયા/ભાર વહન દરોનો સાંદભત લઈને વળતર મનધાતડરત 

કરવાિાાં આવશે, જે કાયદાની જોગવાઈ મજુબ LAO દ્વારા મનધાતડરત કરવાિાાં આવશે. બાાંધકાિની આકારણી સરકારના નોંધાયેલ આકારણીકતાત દ્વારા હાર્થ ધરવાિાાં આવશે.  

નોંધ 3: વકૃ્ષો/પાકની આકારણી 

વકૃ્ષો િાટે વળતર તેિના બજાર ભાવોને આધારે રહશેે. ઈિારતી વકૃ્ષોની નકુસાની તેના મવસ્ર્થાપન ખચતર્થી સરભર કરવાિાાં આવશે જ્યારે િળો આપતા વકૃ્ષોની નકુસાની િાટે વળતરની ગણતરી (સાંબાંમધત 

મવભાગ દ્વારા અનસુરવાિાાં આવતી પ્રિાલણત પ્રડકયા અનસુાર) વકૃ્ષો/પાકની પ્રકારને આધારે વર્ોની સાંખ્યા િાટે વામર્િક ઉત્પાદન મલૂ્ય તરીકે કરવાિાાં આવશે. 
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11. પનુ:સ્ર્થાપન િાટે પનુ:વસવાટ સ્ર્થળનુાં મનિાતણ 

કુલ િળીને 1887 પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારો છે જેિને પનુ:સ્ર્થામપત કરવા જરૂરી છે. પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત સાંભમવત વયક્ક્તઓના 
પનુ:સ્ર્થાપન િાટે ગજુરાત અને િહારારટ્રિાાં કાિચલાઉ સ્ર્થળોને ઓળખી કાઢવાિાાં આવેલ છે. મવસ્તતૃ આયોજન અને 

અિલીકરણ દરમિયાન ડહતધારકો પાસેર્થી સાંિમત િેળવી લીધા બાદ આ સ્ર્થળોનુાં આગળનુાં મલૂ્યાાંકન કરી તેના પર આખરી 
િહોર િારવાિાાં આવશે. પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારોને હાલિાાં ઉપલબ્ધ તિાિ સમુવધાઓ અને સગવડો પનુ:વસવાટના 
તિાિ સ્ર્થળોએ ઉપલબ્ધ બની રહશેે. તે ઉપરાાંત, મવશેર્ િાળખાકીય સમુવધાઓ જેિ કે રોડ, ઇલેષ્ટ્ક્ટ્રમસટી, શેરીલાઈટો, પાણી 
અને સ્વચ્છતા મવર્યક સમુવધાઓની યોગ્ય સગુિતા પણ પરૂા પાડવાિાાં આવશે. જ્યાાં સધુી પનુ:સ્ર્થાપન િાટેનુાં મખુ્ય સ્ર્થળ 

તૈયાર ન ર્થઈ જાય ત્યાાં સધુી કાિચલાઉ બદલી િાટેના કાિચલાઉ સ્ર્થળ પરુૂાં પાડવાની જોગવાઈ પણ NHSRCL પાસે છે.  

12. આવક પવૂતવત યોજના (IRP) 

આવક પવૂતવત યોજનાનો મખુ્ય ધ્યેય પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓને િદદ કરવાનો અને તેિના જીવનમનવાતહ 

અને જીવનધોરણિાાં સધુારો કરવાનો અર્થવા તો કિ સે કિ પ્રોજેક્ટના અિલીકરણ પહલેા જેિ પ્રવતતિાન હતા 
તેિ પવૂતવત રાખવાનો છે. 

ટેબલ 5: ટૂાંકા ગાળાનો આવક પવૂતવત કાયતક્રિ 

પાત્રતાની કક્ષા આવક અને મનવાતહ પવૂતવત સહાય 

િાલલકીહક્ક ધારક અન ેલબન-

િાલલકીહક્ક ધારક 

(પશેકદિીવાળા અને િેડરયા) 

સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹50,000 

મનવાતહ ભથ્ુાં  ₹3600/પ્રમત િાસ * 1 વર્ત = ₹43,200 

એક વખતની નાણાકીય સહાય  એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹25,000 

ભાડુઆતો/લીઝ ધારકો 

 

સ્ર્થળાાંતર િાટે પડરવહન ખચત એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹50,000 

એક વખતની નાણાકીય સહાય એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹25,000 

ભાડા ભથ્ુાં 

છ (6) િાસના સિયગાળા િાટે    

ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં ₹5000/પ્રમત િાસ                      

શહરેી મવસ્તારિાાં ₹7000/પ્રમત િાસ  

શ્રિજીવી 7 મનવાતહ ભથ્ુાં  ₹3600/પ્રમત િાસ * 1 વર્ત = ₹43,200 

લબન-િાલલકીહક્ક ધારકોના 
અસરગ્રસ્ત પડરવારો 

એક વખતની નાણાકીય સહાય એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹25,000 

મનવાતહ ભથ્ુાં  ₹3600/પ્રમત િાસ * 3 િાસ = ₹10,800 

 
7 કાિદારો/ લબન-ખેતી વયવસાય/એકિના કિતચારીઓ 
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(ઢોરવાડા/નાનકડી હાટડીનુાં 
નકુસાન8) 

સાંભમવત અસરગ્રસ્ત જૂર્થો એક વખતની નાણાકીય સહાય એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹1,00,000 

 

લાાંબા ગાળાની આવક પવૂતવત યોજના 

સાિાજજક-આમર્થિક સરવેિાાં ઓળખી કાઢવાિાાં આવેલ અગત્યના જજલ્લા વાર તાલીિ કાયતક્રિો નીચે મજુબ છે:  

જજલ્લો ઓળખી કાઢેલ તાલીિ કાયતક્રિો   તાલીિ પસાંદગી િાટે તાડકિક કારણ 

અિદાવાદ • કમ્પ્્ટુર ઑપરેશન 

• સેવા ક્ષેત્ર સાંબાંમધત તાલીિ (ગ્રાહક સેવા, 
હોક્સ્પટાલલટી સેવા, કૉલ સેન્ટર વગેરે) 

• ઇલેષ્ટ્ક્ટ્રકલ/ઇલેક્ટ્રોમનક સાધનોનુાં ડરપેરીંગ 

• ટાઇપીંગ (સ્ર્થામનક ભાર્ા અને અંગે્રજી) 

• વયવસામયક તાલીિ  

• પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓ સારે્થના પરાિશત 
દરમિયાન ્વુા જૂર્થ હોક્સ્પટાલલટી સેવા, કૉલ સેન્ટર 

અને અન્ય વયવસામયક તાલીિ સડહત વયવસામયક 

તાલીિ કાયતક્રિોિાાં તાલીિ લેવા ઈચ્છક હત.ુ 

• િધ્યિ વય અને ઓછી શૈક્ષલણક લાયકાત ધરાવતા 
જૂર્થો ઇલેક્ટ્રોમનક સાધનોના ડરપેરીંગિાાં રસ ધરાવતા 
હતા. 

આણાંદ • િરઘા ઉછેર િાિતની સ્ર્થાપના  

• ડેરી/િરઘા ઉછેર પ્રવમૃિ 

• અગરબિી અને િાલચસનુાં ઉત્પાદન 

• ડહતધારકો પાસેર્થી ડેરી અને િરઘા ઉછેર કાિો, 
અગરબિીનુાં ઉત્પાદન વગેરે ક્ષેત્રોિાાં તાલીિ િાટે 

મવનાંતી કરવાિાાં આવી હતી. 

ભરૂચ • હસ્તકલા અને હાર્થશાળની તાલીિ  

• િરઘા ઉછેર િાિતની સ્ર્થાપના  

• ડેરી/િરઘા ઉછેર કાિની તાલીિ 

• ભરૂચના પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારોએ હાર્થશાળ અને 

હસ્તકલા ઉદ્યોગની તાલીિ અને ખાસ કરીને રજાઈ, 

તડકયાના કવરો વગેરે બનાવવાની તાલીિનો આગ્રહ 

રાખ્યો હતો. 

• કેટલાક પ્રમતભાવકોએ તો ડેરી અને િરઘા ઉછેરની 
તાલીિનો પણ આગ્રહ રાખ્યો હતો.  

ખડેા • સેમનટરી પૅડ ઉત્પાદન 

• કેટરીંગ (ભોજન પ્રબાંધ) 

• કારટ (લાકડુાં) આધાડરત તાલીિ  

• શણ પેદાશ સાંબાંમધત  

• ખેડાના પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારોએ કારટ કલા અને 

શણ પેદાશ િાટેની તાલીિનુાં સચૂન ક્ુું હત ુાં. વધિુાાં 
કેટલાક ડહતધારકોએ કેટરીંગ (ભોજન પ્રબાંધ)િાાં 
િાનવશક્ક્તની જરૂડરયાત િાટે પણ સચૂન ક્ુું હત ુાં. 
િીડટિંગિાાં સેમનટરી પૅડના ઉત્પાદન એકિનો પણ 

ઉલ્લેખ કરવાિાાં આવયો હતો. 

 
8 નાનકડી હાટડીઓિાાં નાની દુકાનો, વકત  શેડ, વયાપારી ડકઓસ્ક, નાની ઝાંપડીઓ અન ેઅન્ય કાિચલાઉ 

દુકાનો (જેને કોઈ નકુસાન મવના બીજે ખસેડી શકાય છે) કે જેિાાં ધાંધો ચલાવવાિાાં આવ ેછે તેનો સિાવેશ 

ર્થશે. 
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સરુત • વસ્ત્ર ઉત્પાદન  

• કમ્પ્્ટુર તાલીિ 

• સેવા ક્ષેત્ર સાંબાંમધત તાલીિ (ગ્રાહક સેવા, 
હોક્સ્પટાલલટી સેવા, કૉલ સેન્ટર વગેરે) 

• ઇલેષ્ટ્ક્ટ્રકલ/ઇલેક્ટ્રોમનક સાધનોનુાં ડરપેરીંગ 

• વયવસામયક તાલીિ  

• કમ્પ્્ટુર ઑપરેશન  

• ટાઇપીંગ (સ્ર્થામનક ભાર્ા અને અંગે્રજી) 

• વયવસામયક તાલીિ અને હોક્સ્પટાલલટી તાલીિ તેિજ 

કમ્પ્્ટુર સાંબાંમધત તાલીિની મવનાંતીઓ પણ કરવાિાાં 
આવી હતી. 

નવસારી • પરુૂર્ો િાટે િોટર ડ્રાઇવીંગ 

• િડહલાઓ િાટે મસવણ  

• કેટરીંગ (ભોજન પ્રબાંધ)  

• ડેરી/િરઘા ઉછેર પ્રવમૃિ  

• વરલી પેઇન્ટીંગ  

• બોલ પેન ઉત્પાદન   

• નવસારીિાાંર્થી િોટર ડ્રાઇવીંગ, મસવણ અને કેટરીંગ 

્મુનટ િાટેની મવનાંતી આવી હતી. આ ઉપરાાંત ડેરી અને 

િરઘા ઉછેરની પ્રવમૃિઓ િાટે પણ પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત 

પડરવારોને તેિનો રસ દાખવયો હતો. 

• વરલી પેઇન્ટીંગની િાાંગ પણ આવી હતી તેર્થી તેને પણ 

તાલીિ ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખી કાઢવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. 

• નવસારીના કેટલાક આડદવાસી મવસ્તારોિાાં ્વુાનોએ 

જણાવ્ુાં હત ુાં કે તેઓને અગાઉર્થી જ જુદા જુદા કાયતક્રિો 
હઠેળ તાલીિ આપવાિાાં આવી ચકૂી છે અને તેર્થી ખાસ 

કરીને ્વુાનોને તાલીિની જરૂડરયાત નર્થી.  

વલસાડ • વરલી પેઇન્ટીંગ  

• હજાિની દુકાન અને િોટર ડ્રાઇવીંગની 
તાલીિ 

•  વસ્ત્રો પર બટન ટાાંકવા અને નાંગ જડવાની 
તાલીિ  

• મસવણ એકિ 

• િરઘા ઉછેર િાિતની સ્ર્થાપના 

• ડેરી/િરઘા ઉછેર પ્રવમૃિ  

• વલસાડિાાં વરલી પેઇન્ટીંગની િાાંગ વધ ુહોવાર્થી તેને 

તાલીિના એક ક્ષેત્ર તરીકે ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં.  

• તદ ઉપરાાંત વલસાડ અને દા.ન.હ. ના એકિોિાાં 
રોજગારી િેળવવા િાટે વલસાડિાાં મખુ્યત્ત્વે  મસવણની 
તાલીિની મવનાંતી પણ બહનેો દ્વારા કરવાિાાં આવી હતી. 

• ડેરી અને િરઘા ઉછેર પ્રવમૃિ સાંબાંમધત તાલીિ પણ 

ઓળખી કાઢવાિાાં આવી હતી. 

વડોદરા • બટન ઉત્પાદન 

• કમ્પ્્ટુર તાલીિ 

• સેવા ક્ષેત્ર સાંબાંમધત તાલીિ (ગ્રાહક સેવા, 
હોક્સ્પટાલલટી સેવા, કૉલ સેન્ટર વગેરે) 

• કડડયાકાિની તાલીિ 

• કમ્પ્્ટુર ઑપરેશન 

• પ્લમ્બીંગ  

• વયવસામયક તાલીિ  

• ઇલેષ્ટ્ક્ટ્રકલ/ઇલેક્ટ્રોમનક સાધનોનુાં ડરપેરીંગ 

• સેમનટરી પૅડ ઉત્પાદન  

• વડોદરાિાાં મખુ્ય તાલીિ ક્ષેત્ર તરીકે કમ્પ્્ટુર તાલીિ 

અને અન્ય સેવા ક્ષેત્રની તાલીિને ઓળખી કાઢવાિાાં 
આવયા હતા.   

• કડડયાકાિની તાલીિ અને પ્લમ્બીંગને પણ વડોદરા 
િાટે ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવયા હતા. 

• આ ઉપરાાંત સેમનટરી પૅડ ઉત્પાદન એકિને પણ વડોદરા 
િાટે ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવયા હતા. 
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પાલઘર • અગરબિી ઉત્પાદન 

• વરલી પેઇન્ટીંગ 

• કડડયાકાિની તાલીિ 

• કેટરીંગ (ભોજન પ્રબાંધ)  

• બટન ઉત્પાદન  

• પાલઘરિાાં ઓળખી કાઢવાિાાં આવેલ તાલીિ ક્ષેત્રોિાાં 
અગરબિી ઉત્પાદન, વરલી પેઇન્ટીંગનો સિાવેશ ર્થાય 

છે  

• કડડયાકાિની તાલીિ અને કેટરીંગ સેવાઓને અન્ય 

તાલીિ ક્ષેત્રો તરીકે ઓળખી કાઢવાિાાં આવયા હતા. 

ર્થાણ ે • િોટર ડ્રાઇવીંગ  

• કેટરીંગ (ભોજન પ્રબાંધ) 

• વયવસામયક તાલીિ  

• કમ્પ્્ટુર ઑપરેશન  

• ટાઇપીંગ (સ્ર્થામનક ભાર્ા અને અંગે્રજી) 

• સેમનટરી પૅડ ઉત્પાદન  

• પ્લમ્બીંગ 

• કડડયાકાિની તાલીિ  

• પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓ સારે્થની ચચાત અને 

પરાિશતિાાં િોટર ડ્રાઇવીંગના તાલીિ ક્ષેત્રને ઓળખી 
કાઢવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. 

• ર્થાણેિાાં કમ્પ્્ટુર તાલીિ સડહતના વયવસામયક તાલીિ 

િાટેની મવનાંતીઓ આવી હતી. 

• તેઓને જીવનમનવાતહિાાં સહયોગ આપવા િાટે અિારા 
પક્ષ ેપ્લમ્બીંગ, કડડયાકાિની તાલીિ અને સેમનટરી 
પૅડના ઉત્પાદન એકિો સચૂવવાિાાં આવયા હતા. 

દા.ન.હ. • મસવણ એકિ  

• વસ્ત્રો પર નાંગ જડતર  

• ડેરી/િરઘા ઉછેર પ્રવમૃિ 

• બોલપોઇન્ટ પેન એકિ  

• દા.ન.હ. િાાં પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓને મખુ્યત્ત્વે 

સ્ટોન વકત અને બોલપોઇન્ટ પેન એકિ િાટે મવનાંતી કરી 
હતી.   કેટલાકે ડરેી અને િરઘા ઉછેર પ્રવમૃિ િાટે પણ 

મવનાંતીઓ કરી હતી. 
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13. પનુ:સ્ર્થાપન ખચત 
પનુ:સ્ર્થાપન બજેટિાાં જિીન િાટેના વળતરની અંદાજજત ડકિંિત અને બાાંધકાિ તેિજ પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારોના 
પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય (સરવેની િાડહતીને આધારે), CPRનો ખચત, સાંભમવત ખચાત વગેરેનો સિાવેશ 

ર્થાય છે. 

 

જજલ્લો  

સાંપાદન 

કરવાની 
જિીનનુાં 
ક્ષેત્રિળ 

(હકે્ટરિાાં) 

જિીન વળતરની 
રકિ, ગણુક ઘટક 

અને 100% 

નકુસાન રાહત 

સડહત (રૂમપયા 
કરોડિાાં)  

બાાંધકાિ િાટે 

વળતર (રૂમપયા 
કરોડિાાં) 

પનુ:વસવાટ 

અને 

પનુ:સ્ર્થાપન 

સહાય 

સાંિમત 

આપવા 
િાટે 

પ્રોત્સાહક 

સહાય 

જિીનની 
મળૂ 

ડકિંિતના 
25% 

(રૂમપયા 
કરોડિાાં) 

વકૃ્ષો અને પાક 

િાટે વળતર 

જિીનની 
ડકિંિતના 25% ના 
દરે (રૂમપયા 
કરોડિાાં) 

બાકીની 
જિીન 

અને 

અન્ય 

પરચરૂણ 

ખચત 
ડકિંિતના 
10% ના 
દરે 

(રૂમપયા 
કરોડિાાં) 

કુલ ખચત 
(રૂમપયા 
કરોડિાાં) 

ગજુરાત          

અિદાવાદ 27.22 462.53 26.43 237.19 28.91 11.57 46.25 812.88 

ખેડા 99.07 97.35 18.99 77.48 6.09 2.43 9.73 212.07 

આણાંદ 47.20 64.97 85.10 18.25 5.59 1.13 4.53 179.56 

વડોદરા 106.68 752.34 164.72 20.44 27.95 93.86 35.60 1094.91 

ભરૂચ 127.17 278.03 18.47 38.61 2.55 1.02 56.61 395.29 

સરુત 144.04 1197.23 23.92 32.33 27.13 10.85 49.81 1341.27 

નવસારી 81.16 525.02 57.46 44.84 6.33 5.68 49.94 689.27 

વલસાડ 107.40 87.42 232.29 72.66 1.77 0.71 2.85 397.70 

કુલ ખાનગી 
જિીન 

740.34 3464.88 627.38 541.80 106.31 127.25 255.33 5122.94 

સરકારી જિીન 

+ ભારતીય 

રેલવ ે+ 

જ ાંગલની જિીન 

215.56 221.33      221.33 

એકાંદર કુલ 

ગજુરાત  
              7512.92 

િહારારટ્ર         

દાદરા અને 

નગર હવેલી 7.26 47.36 86.25 8.81 11.84 1.18 4.74 160.18 

પાલઘર 187.81 832.37 210.88 282.66 208.09 20.81 87.38 1638.05 

ર્થાણે 81.87 549.42 199.49 74.97 137.36 13.74 54.94 1029.92 

મુાંબઈ 3.92 288.97     72.24 7.22 28.90 397.33 

કુલ ખાનગી 
જિીન 

280.86 1718.12 496.62 366.45 429.53 170.2 175.96 3225.48 
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બાાંદરા કુલાત 
કોમ્પલેક્સ 

(BKC) 

0.90 3513.36           3513.36 

સરકારી જિીન 

+ ભારતીય 

રેલવે + 

જ ાંગલની જિીન 

158.71 340.79      340.79 

એકાંદરે કુલ 

િહારારટ્ર 
              7305.1 

એકાંદરે કુલ 

(ગજુરાત અને 

િહારારટ્ર) 

1180.81 9258.48 1124 908.25 535.84 106.78 431.28 14818.02 

વહીવટી ખચત કુલ ખચતના 10% લેખ ે 1481.39 

વયાજ કુલ ખચતના 12% લેખ ે 128.14 

પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સાઈટ મનિાતણ બજેટ (ચેપ્ટર - 6 િાાં મવગતો આપેલ છે)  127.83 

જીવનમનવાતહ મવકાસ અને IRP બજેટ (ચપે્ટર - 7 િાાં મવગતો આપેલ છે) 100.32 

કુલ (વહીવટી ખચત અને વયાજ સડહત) 16695.00 
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14. પ્રોજેક્ટના અિલીકરણ િાટે સાંસ્ર્થાકીય વયવસ્ર્થા 
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આકૃમત 9.1: જિીન સાંપાદન અિલીકરણ િાટે સાંસ્ર્થાકીય વયવસ્ર્થા 

 

 

 

CPM Mumbai-1 

ASDO 

CPM Mumbai-2 

ASDO 

CPM Surat 

ASDO 

CPM Vadodara 

ASDO 

CPM Ahmedabad 

ASDO 

RAP Consultant-Arcadis  GRC Committee   

External Monitoring & 

Evaluation Agency 

જજ
લ્લ

ા વ
હી

વટ
ીત

ાંત્ર 

જજ
લ્લ

ા ક
લેક્

ટર
 

જિ
ીન

 સ
ાંપા

દન
 અ

મધ
કા

રી
 

LA ની કાિગીરી 
અને RAP નુાં 
અિલીકરણ 

LAO િારિતે પ્રોજેક્ટ 

અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓને 
ચકૂવેલ વળતર 
વળતરની ગણતરી અને 

NHSCRL સિક્ષ ઉભી ર્થયેલ િાાંગ  
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15. અિલીકરણ સિયપત્રક 

અન.ુ નાં. પ્રવમૃિ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

જજલ્લા કલેક્ટર ઑડિસ (LAO) અને અન્ય અિલીકરણ 

મવભાગો સારે્થ સાંકલન  
                                

2 

ગ્રાિીણ નકશાઓ એકત્ર કરવા, તેને પાસપાસે 

ગોઠવવા અને જિીન યોજનાઓ તૈયાર કરવી                                 

3 

જિીન યોજનાઓ રાજ્ય સરકારને રજૂ કરવી 
(જજલ્લાવાર) 

                                

4 

સાિાજજક પ્રભાવ મલૂ્યાાંકન (SIA) રાહત િાટે 

અમધસચૂના બહાર પાડવી (રાજ્ય સરકાર) 
                                

5 દ્વદ્વમતય ડહતધારક પરાિશત                                  

6 અંમતિ RAP અહવેાલ રજૂ કરવો                                 

7 ROW નુાં સીિાાંકન અને ROW મપલ્લસત મનમિત કરવા                                 

8 જિીન મવસ્તારની સા્ં કુ્ત િાપણી                                 

9 બાાંધકાિ અને અન્ય મિલકતોનુાં િાપન અને આકારણી                                 

10 

ગાિવાર JMS િાઇલ તૈયાર કરવાિાાં અને પ્રોજેક્ટ 

અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓની ખરાઈ કરવાિાાં DILR અને 

SDOને િદદ કરવી 
                                

11 

વકૃ્ષો અને બાાંધકાિની સાંબાંમધત મવભાગો સારે્થ િળી 
ખરાઈ કરવી                                 

12 

RAP કન્સલ્ટન્ટ કિીઓ અને RAP અિલીકરણી 
કાિગીરી િાટે સાંબાંમધત PM/APMની પ્રારાંલભક તાલીિ 

                                

13 

RAP પરની િાડહતીના આદાન-પ્રદાન િાટે જાગરૂકતા 
અલભયાનોનુાં આયોજન કરવુાં                                 

14 GRC ની રચના                                 

15 

િાલલકીહક્ક ધારકો અને લબનિાલલકીહક્ક ધારકોના 
વળતર િાટે હક્કપાત્રતા/સહાય નક્કી કરવી                                 

16 

CPM ઑડિસ તરિર્થી િાંજૂરી િળ્યા બાદ હક્કપાત્રતા 
કાડડ તસ હક્કપત્રો તૈયાર કરવા અને એનાયત કરવા                                 
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17 

PAP/PDP િાટે આવક પવૂતવત મવકલ્પો અને 

તાલીિની જરૂડરયાતો                                 

18 

સકૂ્ષ્િ યોજનાઓ વગેરેને આધારે વયવસામયક, કૌશલ્ય 

વધતન તાલીિ 
                                

19 સડહયારી સાંપમિ સાંસાધનોને પવૂતવત કરવા                                  

20 પણૂતતા અહવેાલ સપુ્રત કરવો                                  
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16. િડરયાદ મનવારણ વયવસ્ર્થાતાંત્ર 

પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારો અને વયક્ક્તઓને જો કોઈ િડરયાદ હોય તો તેને સાાંભળવા અને તેના મનવારણ િાટે જજલ્લા, ક્ષેમત્રય 

વડી કચેરી (પ્રાદેમશક) અને મખુ્ય કચેરી કક્ષાએ િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) રહશેે.  

કક્ષા 1 - જજલ્લા કક્ષાની સમિમત 

શક્ય પરાિશત દ્વારા મવવાદોનુાં સિાધાન કરવાના હતેરુ્થી NHSRCL દ્વારા જજલ્લા કક્ષાએ િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) ની 
રચના કરવાિાાં આવશે. સાંબાંમધત જજલ્લાના મનવાસી અમધક કલેક્ટર(RAC)/LAOના વડપણ હઠેળની િડરયાદ મનવારણ સમિમત 

(GRC) ચાર સભ્યોની બનેલી હશે.  િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) ના અન્ય સભ્યોિાાં NHSRCLના ચીિ પ્રોજેક્ટ િેનેજર 

(CPM) અર્થવા Dy. CPM અને પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓના પ્રમતમનમધઓ (સાંબાંમધત ગ્રાિ પાંચાયત/શહરેી મવસ્તારના 
ચ ૂાંટાયેલ વડા) અને િદદનીશ સિાજ કલ્યાણ અમધકારીનો સિાવેશ ર્થાય છે. RAP પરાિશતક દ્વારા સિાધાન િાટે િડરયાદ 

મનવારણ સમિમત (GRC) સિક્ષ લેલખતિાાં િડરયાદ રજૂ કરવાની રહશેે. RAP પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓને તેિનો કેસ GRC 

સિક્ષ રજૂ કરવાિાાં જરૂરી તિાિ િદદ પરૂી પાડશે. િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) િડરયાદનો પ્રમતભાવ 15 ડદવસિાાં આપશે. 

િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) ની પ્રર્થિ િીટીંગ બોલાવી લીધા પછી GRC િડહનાિાાં એકવાર િળશે. જો કે િડરયાદના 
કેસોની સાંખ્યા વધારે હશે તેવા સાંજોગોિાાં તે િડહનાિાાં બે વાર પણ િળી શકશે. પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓની િડરયાદનુાં 
સિાધાન િડરયાદ િળ્યાની તારીખર્થી બે િડહનાની અંદર કરવાિાાં આવશે.  

RAP પરાિશતક દ્વારા એક રજીસ્ટર મનભાવવાિાાં આવશે જેિાાં નીચેની મવગતો નોંધવાની રહશેે:  

• િડરયાદ િળ્યાની તારીખ 

• િડરયાદ હાર્થ પર લેવાિાાં આવી હોય તે તારીખ 

• આગળની આવશ્યક કાયતવાહી 
• િડરયાદ અંગે સનુાવણીની આગલી તારીખ 

• િડરયાદ મનવારણની તારીખ 

• પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તને જાણ કયાત તારીખ 

પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્ત િડરયાદના મનવારણ િાટે િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC), LAO, RAP પરાિશતકનો સાંપકત કરી 
શકે છે.  

િડરયાદોનુાં મનવારણ અસરકારક રીતે લાવવા જજલ્લા કક્ષાએ રચાયેલ િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC)િાાં પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત 

વયક્ક્તઓના પ્રમતમનમધઓ અને ચ ૂાંટાયેલ જાહરે પ્રમતમનમધઓ સાિેલ રહશેે.  NHSRCLના પ્રસ્તાવને આધારે સક્ષિ પ્રામધકાર 

(રાજ્ય સરકારના)ના શાસકીય આદેશર્થી િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC)ની રચના કરવાિાાં આવશે. િડરયાદ મનવારણ 

સમિમત (GRC)ની બેઠક CPM દ્વારા RAC અને જ્યાાંર્થી િડરયાદ િળી છે તે સાંબાંમધત ગાિો/શહરેી મવસ્તારના ચ ૂાંટાયેલ વડાના 
પરાિશતિાાં રહીને બોલાવવાિાાં આવશે. િડરયાદના સાંદભતિાાં સ્ર્થળની મલુાકાત લેવા િાટે સમુવધાઓ, દિતરી સહાયતા વગેરે 

સાંબાંમધત CPM કચેરી દ્વારા આપવાિાાં આવશે. પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓને લગતી તિાિ િડરયાદોનુાં દસ્તાવેજીકરણ RAP 

પરાિશતક દ્વારા કરવાિાાં આવશે અને તેના મનવારણ િાટે તેને િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) સિક્ષ રજૂ કરવાિાાં આવશે. 

પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓને તેિની િડરયાદો િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) સિક્ષ રજૂ કરવાિાાં RAP પરાિશતક દ્વારા 
િદદ કરવાિાાં આવશે. પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓ તેિની િડરયાદો રજૂ કરવા િાટે ગ્રાિ પાંચાયત અને ગાિના સ્ર્થામનક 

નેતાઓની િદદ લઈ શકશે. 

િડરયાદ મનવારણ િાટેનો મવસ્તતૃ કાયતપ્રવાહ આલેખ નીચ ેરજૂ કરેલ છે:
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RAP IMPL. AGENCY INITIATES NECESSARY PREPARATION TO 

ASSIST PAPS 

RAP IMP. AGENCY CHECK GRIEVANCE & CATEGORIZE AND 

SUBMITS TO CPM OFFICE FOR CONVENING GRC 

PAPS LODGE GRIEVANCE TO RAP CONSULTANT / 
COMPLAINTS BOX/ NHSRCL OFFICE 

GRC MINUTES PREPARED AND SIGNED BY MEMBERS 

GRC DECISIONS CONVEYED TO PAPS IN WRITING 

GRC DECISION SENT TO PROJECT AUTHORITY FOR 

INFORMATION & COMPLIANCE 

CPM OFFICE TO IMPLEMENT THROUGH RAP IMP. 

AGENCY 

RAP IMPL. AGENCY FOLLOW-UP IMPLEMENTATION 

ACTIVITIES 

OPTIONS TO MOVE TO FIELD HO COMMITTEE 

PROCESS 

UNDERTAKE FIELD VISITS, SEEK RELEVANT PAPERS/ 

INFORMATION AS REQUIRED 
FIX A TIMEFRAME TO RESOLVE THE GRIEVANCE 

WITHIN STIPULATED TIME PERIOD 

District Level Grievance Redressal Committee 

1. Resident Additional Collector (RAC)/ LAO (Chairman) 
2. Dy. CPM (NHSRCL) 
3. Representatives of the PAPs (Sarpanch etc.) 
4. Elected public representative (MLA/MP) 
5. Assistant Social Development Officer  

Field HO level Grievance Level Committee 

1. CPM (Chairman) 
2. GM Contract 
3. DGM/ AGM Finance 
4. Assistant Social Development Officer (to act as Secretary) 

HO level Grievance Level Committee (NHSRCL) 

1. Director (Chairman) 
2. OSD (Member) 
3. GM Finance (Member) 
4. CPM (Member) 
5. Social Development Officer (to act as Secretary) 
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કક્ષા 2: પ્રાદેમશક કક્ષાની સમિમત 

પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓની િડરયાદોનુાં સિાધાન જો જજલ્લા કક્ષાએ ન ર્થાય તો ક્ષેમત્રય વડી કચેરીની કક્ષાએ પણ તેિની 
િડરયાદો સાાંભળવા અને તેના મનવારણ િાટે એક િડરયાદ મનવારણ સમિમત (GRC) રહશેે. ક્ષેમત્રય વડી કચેરીની કક્ષાએ િળેલી 
િડરયાદોના સિાધાન િાટે તેને સીધી સાંબાંમધત CPM કચેરીએ િોકલી આપવાિાાં આવશે. ક્ષેમત્રય વડી કચેરી કક્ષાની િડરયાદ 

મનવારણ સમિમત (GRC) CPM, GM (કોન્ટ્રૅક્્સ), DGM/AGM (નાણાાં) અને િદદનીશ સિાજ કલ્યાણ અમધકારીની બનેલી 
રહશેે. સમિમતની બેઠક CPM દ્વારા બોલાવવાિાાં આવશે.  

કક્ષા 3: વડી કચેરી કક્ષાની સમિમત 

જો કે્ષમત્રય કક્ષાએ િડરયાદનુાં સિાધાન ર્થતુાં નર્થી તો ડડરેક્ટર (ચેરિેન), ખાસ િરિ પરના અમધકારીના વડપણ હઠેળની કોપોરેટ 

ઑડિસની િડરયાદ મનવારણ સમિમત દ્વારા િડરયાદ િેળવવાિાાં આવશે. આ સમિમતિાાં જનરલ િેનેજર નાણાાં, CPM અને 

િદદનીશ સિાજ કલ્યાણ અમધકારી સભ્યો તરીકે રહશેે. જો જરૂર જણાશે તો પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પીડડત વયક્ક્તને તેિના કેસની 
રજૂઆત કરવા વીડડયો કોન્િરન્સીંગ િારિતે િીટીંગિાાં હાજર રહવેા જણાવવાિાાં આવી શકે છે. 

 

17. સિાપન અને સિળતાનો ભામવ રાહ  

જિીન સાંપાદન અને પ્રોજેક્ટ િાટે RAP નુાં અિલીકરણ જિીન સાંપાદન, પનુ:સ્ર્થાપન અને પનુ:વસવાટિાાં ન્યામયક વળતર 

અને પારદશતકતાના અમધકારનો અમધમનયિ, 2013 (RFCTLARR, 2013) અને રાજ્યના અન્ય કાયદાઓ અને સરકારી 
અમધસચૂનાઓ અનસુાર કરવાિાાં આવશે. તે જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી (JICA)ના પયાતવરણીય અને 

સાિાજજક મનસબતો, 2010 િાટેના િાગતદશતક મસદ્ધાાંતો, પ્રોજેક્ટ િાટે તૈયાર કરવાિાાં આવેલ હક્કદાવા ગણતરીની પદ્ધમત અને 

RAP અહવેાલિાાં આપેલ અન્ય મવગતો દ્વારા િાગતદમશિત ર્થશે.  

આ પ્રોજેક્ટ હઠેળ નોંધપાત્ર આડદવાસી વસતીવાળા મવસ્તારોિાાં પ્રાર્થમિક સમુવધાઓ વધારવા અને તેિના િાટે સાંપમિઓના 
મનિાતણ સારે્થ સમદુાયની જરૂડરયાતો સાંતોર્ી શકે તેવી મળૂગાિી જન યોજના અને ગ્રાિીણ મવકાસ યોજના તૈયાર કરવાિાાં 
આવેલ છે. અનસુલૂચ 5 ના અન્ય મવસ્તારો િાટે NHSRCL મવમવધ આડદજામત મવકાસ કાયતક્રિોના એક ભાગ રૂપ ે પ્રોજેક્ટ 

અસરગ્રસ્ત લોકોને સાિેલ કરવા આડદજામત મવકાસ અમધકારીઓ અને જજલ્લા તેિજ રાજ્યના સિાિાંડળો સારે્થ સાંકલન કરશે 

અને તેિને તેનો લાભ િળે તે સમુનમિત કરશે. 

પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પડરવારો કે જેિના બાાંધકાિ/િાળખા/િકાન પ્રોજેક્ટર્થી પ્રભામવત ર્થયા અને જેિને પનુ:વસવાટની જરૂર છે 

તેિનુાં પનુ:સ્ર્થાપન કરાવાિાાં આવશે અને તે િાટે સ્ર્થળ તૈયાર કરવાનો અને સમુવધા મવકસાવવાનો ખચત NHSRCL દ્વારા 
ભોગવવાિાાં આવશે. આવા મવસ્ર્થામપત પડરવારોને પનુ:સ્ર્થામપત ડકિંિતે વળતર આપવાિાાં આવશે. પ્રોજેક્ટ િાટે આવક પવૂતવત 

યોજના તૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે અને તે િાત્ર વળતર કે પનુ:વસવાટ અને પનુ:સ્ર્થાપન સહાય વગેરે સધુી જ િયાતડદત નર્થી; 
પરાંત ુાં તેિાાં પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત વયક્ક્તઓ િાટે આવક પવૂતવત કરવા કૌશલ્ય મવકાસ તાલીિ સાંવધતન અને જીવનમનવાતહના 
સાધનોના પનુ:સ્ર્થાપનને મવકમસત કરવા અને આવક સર્જનની તકોનો પણ સિાવેશ ર્થાય છે.   

જિીન સાંપાદન અને અનૈચ્ચ્છક પનુ:સ્ર્થાપનર્થી દૂર રહવેા કે તેને ન્્નૂિિ કરવા િાટે તિાિ વયવહારુાં મવકલ્પો ઉપલબ્ધ 

કરાવવા અને પયાતપ્ત પનુ:સ્ર્થાપન લાભો અને અસરગ્રસ્ત પડરવારોની સડક્રય ભાગીદારી સારે્થ પનુ:સ્ર્થાપનની પ્રડક્રયાના ઝડપી 
અિલીકરણ િાટે કાયાતન્વયન દરમિયાન યર્થોલચત કાળજી લેવાિાાં આવી રહલે છે અને લેવાિાાં આવનાર છે.  

 

 


