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1. प्रकल्पावर एक दषृ्टिक्षेप 

रेल्व ेमंत्रालयाने ष्टिसेंबर 2009 मध्ये भारतीय रेल्व ेष्टवजन 2020 तयार केले. या दिृीक्षपेाने ष्टवद्यमान 

पारंपररक मार्ाांचे आधुष्टनकीकरण करणे आष्टण तयांची रहदारी क्षमता वाढष्टवणे तसेच हाय स्पीि रेल्वे 

लाईन्स ष्टवकष्टसत करणे हा आह.े हाय स्पीि रेल्व ेप्रणालीकरीता उमेदवार म्हणून सात मार्ग ष्टनविल े

र्ेले. तयापैकी, मंुबई-अहमदाबाद मार्ागला रेल्व े मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या भारतीय राष्ट्रीय रेल्व े

आधुष्टनकीकरण तज्ञ सष्टमतीने सवोच्च प्राधान्य ददल ेआह.े या योजनेच्या आधारे मंुबई-अहमदाबाद 

हाय स्पीि रेल्वे लार् ूहोईल. या संदभागत, जपान आष्टण भारताने या प्रकल्पावर संयुक्त अभ्यास 

आयोष्टजत करण्यासाठी मे 2013 मध्ये संयुक्त ववधान जारी केले होते. या ष्टनणगयावर आधाररत, मंुबई-

मंुबई-अहमदाबाद हाय स्पीि रेल्व ेकॉरीिॉरसाठी संयुक्त संभाव्यता अभ्यास ष्टिसेंबर 2013 ते जनू 

2015 पयांत करण्यात आला. तयानंतर, जपान आष्टण भारतच्या पंतप्रधानानंी ष्टिसेंबर 2015 मध्य े

मंुबई अहमदाबाद मार्ागवर श ंकान्सेन हाय स्पीि रेल्व े (HSR) ष्टसस्टीम सादर करण्यास सहमती 

द गष्टवली. 

आकृती-1: मुबंई-अहमदाबाद हाय स्पीि रेल्व ेमार्ग 

मंुबई-अहमदाबाद हाई स्पीि रेल्व े

लाईन (HSRL), मंुबई ही 

महाराष्ट्राची राजधानी आष्टण 

भारतातील दसुऱ्या क्रमाकंाची 

सवागष्टधक लोकसंख्या असलेली 

महानर्री आह,े ष्टहला र्ुजरात च े

महानर्र आमदाबाद याच्या ी 

जोिले. अंदाजे 508 दकलोमीटर 

लांबी असलेली ही हाई स्पीि रेल्व े

लाईन अरबी समुद्राच्या 

दकनारपट्टीवर चालणारी असेल व 

सुरत आष्टण विोदरा, जी 

र्ुजरातमधील  अनुक्रमे दसुरे आष्टण ष्टतसरे मोठे  हर आह ेतयांना जोिले. ही रेल्व ेलाईन महाराष्ट्र, 

र्ुजरात व दादरा आष्टण नर्र हवेली मधील बारा ष्टजल््ामंधून जाणार आह.े या रेल्व ेलाईनची लांबी 

महाराष्ट्रात 160.02 दकलोमीटर, दादरा आष्टण नर्र हवलेी मध्ये 4.302 दकलोमीटर आष्टण र्ुजरात 

मध्ये 348.152 दकलोमीटर असणार आह.े 



2.  प्रकल्पाचे फायद:े 

या प्रकल्पाचा उद्द े आर्थगक, पयागवरण आष्टण सामाष्टजकदषृ्ट्या फायद ेीर असलेली  ाश्वत पायाभूत 

सुष्टवधा ष्टनमागण करण्याचा आह.े हाई स्पीि रेल्वेचे फायद ेआर्थगक आष्टण सामाष्टजक दषृ्टिकोनातनू 

वेर्वेर्ळ्या पद्धतीने येतात, जस े रेल्व ेलाईन तयार करण्याकररता स्थाष्टनक लोकानंा ष्टमळणारा 

रोजर्ार व तयार झाल्यानंतर लोक आष्टण उतपादनांची वाहतुकीतून होणारा स्थाष्टनक व्यवसायाचा 

आर्थगक ष्टवकास.व्यवहायगता टप्पप्पयावर जेआयसीए (जपान इंटरनॅ नल कोऑपरे न एजन्सी -JICA) 

द्वारा केलेल्या मूल्यांकनानुसार, हाय स्पीि रेल्वेच्या परताव्याचा आर्थगक दर सुमारे 11.8% आह.े 

HSR प्रकल्प भारताच्या सकल देशांतगगत उत्पादनाच्या जवळपास एक तृतीयां  योर्दान 

देणान्या दोन भारतीय राजयांच्या िाजधानीनां जोिण्याचा प्रयत्न करीत आह.े मंुबई / ठाण ेआष्टण 

अहमदाबाद  या महानर्रावं्यष्टतररक्त, सुरत व विोदरा सारख ेअनेक  हरी समूह आहते जे या हाय-

स्पीि पॅसेंजर टे्रन कनेष्टटटष्टहहटीचा लाभ घेतील. ह ेसरेंखन बहुतां  प्रमाणावर ष्टवद्यमान रेल्वे टॅ्रक 

आष्टण मंुबई व अहमदाबादला जोिणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग- 8च्या समांतर चालते. मोठी  हरे व 

जवळच्या लहान  हरानंा जोिणाऱ्या हाई स्पीि रेल्व ेप्रणालीमुळे कामर्ारांसाठी ष्टद्वतीय शे्रणी  हरे 

अष्टधक आकर्गक बनतील व महानर्रांमध्ये असलेली वाहतूक कोंिी व प्रदरू्ण कमी करण्यास मदत 

ष्टमळेल.  

3.  अंमलबजावणी ससं्था 

राष्ट्रीय हाय-स्पीि रेल्व ेकॉपोरे न ऑफ इंष्टिया ष्टलष्टमटेि (NHSRCL) हा हाई स्पीि रेल्वे प्रकल्प 

अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारचा आष्टण र्ुजरात व महाराष्ट्र सरकारचा संयुक्त उपक्रम आह.े 

4.  प्रकल्पासाठी एकूण जिीनीची आवश्यकता 
एकूण 297 र्ावांमध्ये 1396.00 हटेटर जमीन असलेले 9814 जमीन भूखंि आवश्यक आहते. यामध्य े

खाजर्ी जमीन, सरकारी जमीन, वन जमीन आष्टण भारतीय रेल्वेची जमीन समाष्टवि आह.े सुमारे 

73.15% प्रभाष्टवत जमीन भखूंि खाजर्ी जमीन आहते आष्टण उवगररत जमीन भारतीय रेल्व,े सरकारी 

जमीन आष्टण वन जमीन आह.े 

5.  पनुवगसन कृती योजनचे ेमखु्य उदद्दि 

तप ीलवार पुनवगसन कारवाई योजनेचे (RAP) मुख्य उदद्दि ह ेसुष्टनष्टित करणे आह ेकी प्रकल्पाची 

रचना आष्टण अंमलबजावणी पयागवरण व सामाष्टजक दषृ्टिकोनातून JICA 20101 च्या मार्गद गक 

ततवांवर आधाररत व सामाष्टजकररतया स्वीकायग आह.े जुल ै2017 त ेजुलै 2018 पयांत, एक सामाष्टजक 

पररणाम मूल्यांकन अभ्यास केला र्ेला जयावर RAP तयार केला र्ेला आह.े RAP ला 10 ऑर्स्ट 

2018 रोजी JICA ने मंजूर केले आह.े या प्रकल्पातील सवग संभाव्य सामाष्टजक समस्या अधोिेखीत 
केल्या गेल्या आहते आष्टण प्रकल्पाचे पररणाम कमी करण्यासाठी उपाय योजना ष्टवकष्टसत केली र्ेली 

आह.े अशा प्रकािे, पुनस््ागपना उपक्रिांसाठीच ेबजेट, ऑगस्ट २०२१ िध्ये सुधारित किण्यात 

आले आहे. RAP लार् ूकरण्याचे सुधारित अंदाजे खचग रुपय े16,695 कोटी आह.े 

6.  प्रकल्पाचा प्रभाव 

                                                
1 https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/pdf/guideline100326.pdf 



प्रकल्पाचा आकार सरळ रेर्ेत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ष्टवस्थापनाची र्रज भासत नाही. 

जीवनावश्यकतेवर प्रभाव मुख्यतव े खाजर्ी  ेती जमीन आष्टण प्रकल्प कॉररिॉरमध्ये पिणाऱ्या 

व्यवसाष्टयक युष्टनट्स चे अष्टधग्रहण झाल्यामुळे होणार आह े. 

प्रकल्प प्रभाव सारा ं 

 प्रकल्पग्रस्त कुटंुबांची (PAH) एकूण संख्यााः 15,341 

 प्रभाष्टवत  ीर्गक धारकाचंी संख्या: 10,547 

 प्रभाष्टवत  ीर्गक धारक नसलले्यांची संख्या: 4,794  

 प्रभाष्टवत एकूण संरचनांची संख्या: 8877 

 प्रभाष्टवत CPR ची एकूण सखं्या: 158 

 प्रभाष्टवत व्यवसाष्टयक संरचनांची एकूण संख्या: 778  

 प्रभाष्टवत झािांची एकूण संख्या: 2,27,016 

 

एकूण 1396 हटेटर जमीन अष्टधग्रष्टहत करण्याचा प्रस्ताव आह ेजयातील 1021.20 हटेटर खाजर्ी 

जमीन आह ेआष्टण उवगररत सरकारी जमीन ककंवा वन जमीन आह.े अष्टधग्रष्टहत करण्याची प्रस्ताष्टवत 

जष्टमनीची एकूण संख्या 9,814 आह.े सुिािे 99.75% जिीन पासगल आणण PAH च ेसवेिण 

ऑगस्ट 2021 पयतं कव्हि केले गेले. अदंाजे 15,341 कुटंुब े (PAHs) प्रकल्पािुळे प्रभाववत 

होतील असा अदंाज आहे.  

एकूण प्रभाववत क ट ुंबाुंपैकी स मारे 29% क ट ुंबाुंना कमक वत मानले गेले आहे. जममनीच्या 
व्यततररक्त 8,877 सुंरचनाुंवर प्रकल्पाचा प्रभाव पडण्याचा अुंदाज आहे आणण प्रकल्पाुंम ळे 158 

CPR प्रभाववत होणार आहेत. तक्ता 1 मध्ये जजल्हावार साराुंश खाली ददलेला आहे. 

तक्ता 1: सरेंखनात 12 ष्टजल्ह ेआष्टण कें द्र  ाष्टसत प्रद ेावर प्रकल्पाचा प्रभाव 

अ क्र जजल्हा क्षेत्रफळ 

हटेटर 

खाजर्ी 

जमीन 

हेक्टर 

एकूण 

भूखंिांची 

संख्या 

सवेिण 
केलेल्या 

भूखंिांची संख्या 

सवेिण केलेल्या 
भूखंिांची 

टके्कवारी 

वास्तष्टवक माष्टहती 
CPR ची 

संख्या PAH संरचना 

1 अहमदाबाद 133.38 27.22 223 223 100.00 327 425 25 

2 खेडा 110.34 98.98 928 928 100.00 726 358 15 

3 आनुंद 53.41 47.39 632 632 100.00 510 307 5 

4 वडोदरा 141.35 106.68 1063 1063 100.00 1170 921 12 

5 भरूच 139.99 127.17 1139 1139 100.00 991 177 8 

6 स रत 161.93 144.04 1067 1067 100.00 972 593 19 



अ क्र जजल्हा क्षेत्रफळ 

हटेटर 

खाजर्ी 

जमीन 

हेक्टर 

एकूण 

भूखंिांची 

संख्या 

सवेिण 
केलेल्या 

भूखंिांची संख्या 

सवेिण केलेल्या 
भूखंिांची 

टके्कवारी 

वास्तष्टवक माष्टहती 
CPR ची 

संख्या PAH संरचना 

7 नवसारी 93.17 81.46 819 819 100.00 827 455 14 

8 वलसाड 122.43 107.4 1225 1225 100.00 1393 1065 16 

9 पालघर 284.78 187.55 1507 1482 98.34 6998 3719 36 

10 ठाण े 142.4 81.87 1063 1063 100.00 1230 791 8 

11 दादरा आणण 

नगर हवेली 
8 7.52 143 143 100.00 197 66 0 

12 म ुंबई 4.82 3.92 5 5 100.00 0 0 0 

एकूण 1396.00 1021.20 9814 9789 99.75 15341 8877 158 

 

स्रोत: 295 गावांसाठी (पालघि िधील दोन गावे वगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले आणण ऑगस्ट 2021 पयतं 

तयाि केलेला सूक्ष्ि आिाखडा. 
टीप: पालघि जजल्हा/पालघि तालुका 2 गावे (म्हणज ेकल्लाळे आणण खाननवड)े JMS साठी ऑगस्ट २०२१ पयतं प्रलंबबत आहेत 

प्रकािानुसाि संिचनांचा तपशील तक्ता २.४ िध्ये प्रदान केला आहे. 

 

प्रकल्पासाठी एकूण भूखंि र्रजेपैकी 99.75% भूखंिांच ेसवेक्षण करण्यात आले. या सवेक्षणातून 

येणारी माष्टहती PAH वरील अंदाज बांधण्याकररता वापरण्यात आली, जेणेकरून या प्रकल्पाचे 

पररणाम तसेच प्रकल्पामुळे पिणाऱ्या पररणामांना सौम्य करण्यासाठीचे अहवाल बनववण्यास मदत 

ष्टमळाली. 15,341 पेिा जास्त च े PAH सवेिण केल्यािुळे सांजययकीयदृष्ट्या िजबूत 
असल्यािुळे अदंाजानुसाि ममळालेली PAH ची एकूण आकडवेािी योग्य असल्याच ेिानले 
गेल. संिचनेच े िूल्यांकन रिपोटग आणण JMS रिपो ग्सिधनू संिचनांची संयया आणण िेत्र 

ओळखले गेले. ऑगस्ट २०२१ िोजी ननधागरित केलेली वास्तववक जिीन आणण PAH क्रिांक 

तक्ता १ िध्ये ददलेला आहे. अनुमानांवर आधाररत अंदाज आवश्यक मानले र्ेले आहते कारण 

तयाद्वारे प्रकल्पाच्या प्रभावांचा अंदाज लावता येईल जेणेकरून अपुऱ्या ष्टनदानाची  टयता कमी करून 

योग्य ती उपाय योजना करता येतील. 

प्रकल्प सरळरेर्ेत असल्यामुळे समुदायांचे मोठ्या प्रमाणात ष्टवस्थापन अपेष्टक्षत नाही. 

उपजीष्टवकेवरील पररणाम प्रामुख्याने प्रकल्प कॉररिॉरमधील खाजर्ी जमीन व व्यवसाष्टयक 

युष्टनट्सच्या अष्टधग्रहणामुळे आहते. जष्टमनीवर पिणाऱ्या प्रभावांच्या तुलनते सरंचना आष्टण इतर 

 ाश्वत मालमत्तेवरील पररणाम अतयंत कमी आह.े 



सरळ रेर्ेतील या प्रकल्पाच्या प्रमुख प्रभावाने पैकी एक प्रवे  प्रष्टतबंध आह.े या प्रकल्पाची उभारणी 

उंच पुलावि केली जाणार असल्याचे लक्षात घेता, सदर प्रकल्प चालू झाल्यानतंर प्रवे ावर ष्टनबांध 

ककंवा समुदायांना वेर्ळे करणार नाही. प्रकल्पाचे बांधकाम टप्पप्पयाटप्पप्पयाने केले जाईल. उंच पुलाच्या 
दोन्ही बाजूंच्या समुदायांना वाविण्यासाठी पुरेसा प्रवे  ददला जाईल.  

6.1.  भमूी अष्टधग्रहणाची व्याप्ती 

भूसंपादन तनयोजनानुसाि प्रकल्पाचा कॉररिॉर 508.17 दकलोमीटर लांबीचा असून 297 र्ावातून 

प्रवास करतो याकररता एकूण 1396 हटेटर जमीन लार्णार आह.े संपाददत किावयात येणािी 
खाजर्ी जमीन 1021.20 हटेटर आह ेजी एकूण जष्टमनीच्या 71% आह.े 374.80 हटेटर जमीन 

सरकारी मालकीची आह ेजयात 148.62 हटेटर सरकारी प्पलॉट्स, 127.50 हटेटर भारतीय रेल्व े

आष्टण 98.68 हटेटर वन जमीन आह.े  सरकारी जष्टमनी मध्ये रस्तयावरची जमीन दखेील समाष्टवि 

आह.े सरकारी जष्टमनीमध्ये रेल्वेची जार्ा, कालवे आष्टण र्ावठाण इतयादी आहते. वनजमीन मुख्यतवे 

महाराष्ट्र राजयात आह े (95.85 हटेटर). या प्रकल्पासाठी लार्णाऱ्या जष्टमनीमध्ये उंच पुलाहुन 
जाणािी रेल्वे लाईन, रेल्व ेलाईनच्या रखरखावासाठीचा रस्ता आष्टण स्टे न इतयादींचा समावे  

आह.े प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली खाजर्ी जमीन प्रामुख्याने संमती-पुरस्कारादं्वारे अष्टधग्रष्टहत 

केली जाईल आष्टण सरकारी जमीन अंतर-सरकारी प्रदक्रयदे्वारे हस्तांतररत केली जाईल. प्रकल्पासाठी 

लार्णारी जमीन मालकी हक्काप्रमाण ेतक्ता 2 मध्ये दाखवली आह े

तक्ता 2: मालकी हक्काप्रमाण ेजमीन 

ष्टजल्हा/ 

कें द्र ाष्टसत 

प्रदे  

र्ावांची 

संख्य 

प्रभाष्टवत प्पलॉटची संख्या जमीन के्षत्र हटेटर 

खाजगी सरकारी वन 
भारतीय 

रेल्वे 
एकूण खाजगी सरकारी वन 

भारतीय 

रेल्वे 
एकूण 

अहमदाबाद 16 142 32 0 49 223 27.22 2.04 0 104.12 133.38 

खेडा 23 801 124 0 3 928 98.98 10.7 0 0.66 110.34 

आनुंद 11 546 85 0 1 632 47.39 5.96 0 0.06 53.41 

वडोदरा 35 907 117 0 39 1063 106.68 13.86 0 20.81 141.35 

भरूच 27 1004 134 0 1 1139 127.17 12.75 0 0.07 139.99 

स रत 28 919 146 0 2 1067 144.04 17.78 0 0.11 161.93 

नवसारी 28 716 102 0 1 819 81.46 11.67 0 0.04 93.17 

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



ष्टजल्हा/ 

कें द्र ाष्टसत 

प्रदे  

र्ावांची 

संख्य 

प्रभाष्टवत प्पलॉटची संख्या जमीन के्षत्र हटेटर 

खाजगी सरकारी वन 
भारतीय 

रेल्वे 
एकूण खाजगी सरकारी वन 

भारतीय 

रेल्वे 
एकूण 

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

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

दादरा आणण 

नगर हवेली 2 136 7 0 0 143 7.52 0.48 0 0 8.00 

म ुंबई 2 4 1 0 0 5 3.92 0.9 0 0 4.82 

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

टक्केवारी (%) 84.4 12.6 2.0 1.0 100.00 73.15 10.65 7.06 9.14 100.00 

स्त्रोत: 295 गावांसाठी (पालघििधील दोन गाव ेवगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले आणण तयाि सूक्ष्ि आिाखडा ऑगस्ट 2021 पयतं  

भूखंिांमुळे पररणाम होणाऱ्या  ीर्गकधारकाचं्या व्यष्टतररक्त, ना- ीर्गकधारकांवर दखेील याचा 

पररणाम होणाि आहे, तयामुळे अनैष्टच्िक पुनवगसन होव ूशकते. या RAP अहवालामध्य े ीर्गक धारक 

आष्टण ना- ीर्गकधारक दोघांच्या पुनरुतथानाचे उपाय योजना करण्यासाठी पयागप्त सुरक्षा उपायांचा 

समावे  आह े(पात्रता / हक्क सािणी (एंटाइटलिेंट िॅदिक्स), उतपन्न पुनवगसन योजना, पुनवगसन 

जार्ेचा ष्टवकास).  

6.2.  सरंचन े

जलिनीच्या व्यनतरिक्त, ऑगस्ट २०२१ पयतं RAP अिंलबजावणी दिम्यान एकूण ८,८७७ 

संिचना ओळख पटली आहे ज्यात १५,३४१ कुटंुबांची घिे, दकुाने, गुिांच ेशडे, खाजगी िंददिे, 
शौचालये, स्वयंपाक घि, स्टोअि रूि, गोदाम इत्यादींचा सिावेश आहे. तक्ता 3 मध्ये 

संिचनांच ेगमावलेल्या PAH तपशील प्रदान केले आहेत. 

तक्ता 3: सरंचनासह PAH च ेतप ील 

जजल्हा/ 
कें द्रशामसत 

प्रदेश 

सुंरचनासह PAH चे तपशील 

एकूण 

प्रभाष्टवत 

सदन 

एकूण 

प्रभाष्टवत 

संरचना 

कोणतीही 

संरचना 

नसलेल े

1 संरचना 2 संरचना 3 संरचना 4 संरचना 5 संरचना 6 संरचना 

अहमदाबाद 66 230 12 5 4 4 6 327 425 

खेिा 481 177 43 15 6 2 2 726 358 

आनंद 203 157 78 51 16 5 0 510 307 



जजल्हा/ 
कें द्रशामसत 

प्रदेश 

सुंरचनासह PAH चे तपशील 

एकूण 

प्रभाष्टवत 

सदन 

एकूण 

प्रभाष्टवत 

संरचना 

कोणतीही 

संरचना 

नसलेल े

1 संरचना 2 संरचना 3 संरचना 4 संरचना 5 संरचना 6 संरचना 

विोदरा 249 518 204 84 40 10 65 1170 921 

भरूच 861 101 22 2 2 0 3 991 177 

सुरत 678 153 67 25 27 9 13 972 593 

नवसारी 590 137 43 24 17 10 6 827 455 

वलसाि 781 368 123 75 18 14 14 1383 1065 

पालघर 3979 2652 214 67 32 14 40 6998 3719 

ठाणे 801 320 51 24 11 5 18 1230 791 

दादरा आष्टण 

नर्र हवेली 
132 64 1 0 0 0 0 197 66 

मंुबई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 8821 4877 858 372 173 73 167 15341 8877 

टके्कवारी (%) 57.50 31.79 5.59 2.42 1.13 0.48 1.09 100.00  

स्रोत: 295 गावांसाठी (पालघििधील दोन गाव ेवगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले आणण तयाि सूक्ष्ि आिाखडा ऑगस्ट 2021 पयतं  

 

प्रभाष्टवत संरचनेत ष्टनवासी शे्रणीमध्य ेमुख्यतवे घरे, र्ोठे, बोअरवेल, सीमा शभतंी याचंा समावे  आह,े 

तर व्यावसाष्टयक शे्रणी अंतर्गत र्ोदाम, सामान कक्ष, कारखाना, उपहारर्हृ, दकुान, कायग ाळा, 

स्टॉल, पार्कां र्  ेि, कुटकुटपालन, र्ॅस प्पलांट, िअेरी फामग, संर्मरवरी घर, ऑटो र्ॅरेज, कंपनी आष्टण 

पेट्रोल पंप यांचा समावे  आह.े जष्टमनीवरील प्रभावांच्या तुलनेत संरचना आष्टण इतर  ाश्वत 

मालमत्तेवर प्रकल्पाचा एकूणच प्रभाव लिणीय नाही. ष्टजल्हास्तरीय सरंचनेवरील तप ील तक्ता 4 

मध्ये ददला आह.े 

तक्ता 4 मध्ये बाुंधकामाच्या प्रकारान सार शे्रणीवार सुंख्या प रववल्या गेल्या आहेत. ऑगसट् 

२०२१ पयतं प्रभाववत किणय्ाचय्ा सुंरचनाुंसाठी बाुंधकामाच्या प्रकािाच े ववशले्षण अस े

दशगववते की अदंाजे ३१% पक्के आहेत, ५६% िचना अधग पक्के आहेत, १३% कच्च ेआहेत. 

मादहतीच े ववश्लेषण अस े दशववते की प्रभाववत िेत्र अदंाजे 290,322 चौरस मीटर पक्के 

बांधकाि, 229,912 चौरस मीटर अधग पक्के बांधकाि आणण 44,041 चौरस मीटर कच्चे 



बांधकाि आहे. प्रभाववत संिचनांच े एकूण िेत्र अदंाजे 564,275 चौरस मीटर आहे. या 
आकडयाुंचा सुंय क्त मोजमाप सवेक्षणानुंतर आणण संिचना िूल्यांकन अहवालांवि आधारित 

आहेत. 

तक्ता 4: जजल््यानुसाि सरंचनाचंा तप ील 

जजल्हा/ 
कें द्रशामसत 

प्रदेश 

संरचनां

ची संख्या 
घरे 

सीमा 

शभंती 

बोअर

वेल 
मंददर 

फामग 

हाऊस 

स्नान

र्ृह 
र्ोठे र्ोदाम 

सामा

न कक्ष 

ऑटो 

र्ॅरेज 

स्वयं

पाक 

घर 

 ौचा

लय 

पाण्या

ची 

टाकी 

कार

खाना 
तलाव 

उपहार

र्ृह 

अहमदाबाद 425 244 29 9 13 1 2 3 1 0 0 1 12 7 0 0 0 

खेडा 358 121 68 13 14 0 0 9 6 0 0 0 37 61 3 0 1 

आनुंद 307 75 61 16 12 2 7 19 0 19 0 3 14 53 2 0 0 

वडोदरा 921 359 141 26 16 0 46 9 2 9 1 0 6 74 1 0 0 

भरूच 177 58 23 9 0 0 4 9 0 0 0 2 10 12 0 0 0 

स रत 593 104 163 68 4 0 14 8 41 34 1 0 23 53 9 0 0 

नवसारी 455 108 121 58 8 1 24 9 1 20 0 1 15 23 0 0 0 

वलसाड 1065 41 168 71 10 0 49 11 1 0 1 2 119 60 7 0 0 

पालघर 3719 2592 157 203 7 0 42 22 1 1 0 0 152 20 11 2 0 

ठाणे 791 291 28 0 1 0 1 3 4 0 0 10 38 31 0 0 1 

दादरा आणण 

नगर हवेली 66 43 16 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

म ुंबई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

टक्केवारी 
(%) 

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 

स्रोत: 295 गावांसाठी (पालघििधील दोन गाव ेवगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले आणण तयाि सूक्ष्ि आिाखडा ऑगस्ट 2021 पयतं  

जजल्हा/ 
कें द्रशामसत 

प्रदेश 

ट्यू
ब 

वेल/ 
कूप 
नलल
का 

द का
न 

लरी ववही
र 

कायवशा
ळा स्टॉल 

पार्किं
ग शडे 

क क्क ट
पालन 

गॅस 

पलाुंट 
जजने 

घरा
चे 

क ुं प
ण 

शाळे
ची 
इमार
त 

द ग्ध
शाळा हातपुंप 

सुंग
मरव
री 
घर 

व्यवसा
तयक 

आस्थाप
न 

कुं पनी 
पेट्रो
ल 

पुंप 

अहमदाबाद 0 8 0 2 0 7 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 

खेडा 0 0 0 1 0 1 0 4 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 



जजल्हा/ 
कें द्रशामसत 

प्रदेश 

ट्यू
ब 

वेल/ 
कूप 
नलल
का 

द का
न 

लरी ववही
र 

कायवशा
ळा स्टॉल 

पार्किं
ग शडे 

क क्क ट
पालन 

गॅस 

पलाुंट 
जजने 

घरा
चे 

क ुं प
ण 

शाळे
ची 
इमार
त 

द ग्ध
शाळा हातपुंप 

सुंग
मरव
री 
घर 

व्यवसा
तयक 

आस्थाप
न 

कुं पनी 
पेट्रो
ल 

पुंप 

आनुंद 0 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

वडोदरा 0 58 0 2 0 48 50 0 1 17 0 0 0 8 2 6 4 0 

भरूच 8 1 0 4 5 0 12 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 

स रत 0 8 0 10 0 0 29 1 0 19 0 0 0 0 0 4 0 0 

नवसारी 0 2 0 8 0 0 35 1 8 0 2 0 0 5 0 0 5 0 

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

पालघर 0 7 0 20 0 0 22 3 1 0 19 8 0 6 0 332 22 0 

ठाणे 0 35 0 5 2 0 29 1 0 1 0 1 0 0 0 221 1 0 

दादरा 
आणण नगर 
हवेली 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

म ुंबई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

टक्केवारी 
(%) 

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 0.01 

स्रोत: 295 गावांसाठी (पालघििधील दोन गाव ेवगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले आणण तयाि सूक्ष्ि आिाखडा ऑगस्ट 2021 पयतं  

6.3.  झािावंर प्रभाव 

वन आष्टण ष्टबर्र वन क्षेत्र ष्टमळून अदंाजे 2,27,016 इतटया झािांवर प्रकल्पाचा प्रभाव अपेष्टक्षत 

आह.े (72,610 वपकांच्या झाडांचा सिावेश म्हणज ेकेळी, ननलगगिी आणण बांब)ू ऑगस्ट 2021 

पयतं RAP अिंलबजावणी दिम्यान वन आणण बबगि वने दोन्ही भागात प्रकल्पािुळे प्रभाववत 

होण्याची अपेिा आहे. म ुंबई पासून स रुवात करून प्रत्येक 100 र्कलोमीटरच्या पट्टय्ात झाडाची 
प्रभाववत मोजलेली आहे, त्यात वन जमीन सरकारी जमीन आणण खाजगी जममनीचा समावेश 

आहे. तक्ता 5 मध्ये प्रकल्पाम ळे बाधधत होणाऱ्या झाडाुंची मादहती ददलेली आहे. 

तक्ता 5: प्रकल्पामळेु बाष्टधत होणाऱ्या झािाचंी माष्टहती. 



मंुबई पासूनचे अंतर दक मी झािांची संख्या वनातील झािे सरकारी जष्टमनीवरील झािे खासर्ी जष्टमनीवरील झािे 

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 

एकूण 2,27,016 20,121 20,092 186,803 

स्रोत: 295 गावांसाठी (पालघििधील दोन गाव ेवगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले आणण तयाि सूक्ष्ि आिाखडा ऑगस्ट 2021 पयतं  

6.4.   ीर्गकधारक आष्टण ना- ीर्गकधारक 

ऑगस्ट 2021 पयतं RAP अिंलबजावणी दिम्यान दोन्ही  ीर्गकधारक आष्टण ना- ीर्गकधारकाचं े

मूल्यांकन केले र्ेले आह ेआष्टण ननष्टकषग सूष्टचत करतात की अंदाजे 68.75%  ीर्गकधारक आहते आष्टण 

31.15% ना- ीर्गकधारक आहते. तप ील तक्ता 6 मध्य ेददल ेआहते. 

तक्ता 6:  ीर्गकधारक आष्टण ना- ीर्गकधारकाचं्या ष्टवभार्णी सह PAH 

ष्टजल्हा 

PAH ची मालकी 

एकूण 

 ीर्गकधारक 

ना- ीर्गकधारक 

अष्टतक्रमण 
अनष्टधकृत 

रष्टहवासी 
भािेकरू इतर एकूण 

अहमदाबाद 158 0 169 0 0 169 327 

खेिा 712 0 14 0 0 14 726 

आनंद 494 0 16 0 0 16 510 

विोदरा 850 0 320 0 0 320 1170 

भरूच 906 0 85 0 0 85 991 

सुरत 944 28 0 0 0 28 972 

नवसारी 803 24 0 0 0 24 827 

वलसाि 1373 20 0 0 0 20 1393 

पालघर 3075 2993 460 470 0 3923 6998 

ठाणे 1056 92 37 45 0 174 1230 



दादरा आष्टण नर्र 

हवेली 
176 0 21 0 0 21 197 

मंुबई 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 10547 3157 1122 515 0 4794 15341 

टके्कवारी (%) 68.75     31.25 100 

स्त्रोत: 295 गावांसाठी (पालघििधील दोन गाव ेवगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले आणण तयाि सूक्ष्ि आिाखडा ऑगस्ट 2021 पयतं  

 

टीप: उपरोक्त तटतयामध े ना- ीर्गकधारकांचे तप ील जयात अष्टतक्रमण करणारे, अनष्टधकृत 

रष्टहवासी, भािकेरू वरील सारणीत समाष्टवि केले र्ेले आहते. 

 

6.5.  पनुवगसन करायच्या PAH ची सखं्या 

स्थानांतररत होण्याची र्रज असलेल्या PAH ची संख्या तक्ता 7 मध्ये प्रदान केली र्लेी आह ेआष्टण 

RAP अध्याय 6 मध्ये तप ीलवार चचाग केली आह.े वास्तष्टवक स्थानातंररत PAP साठी पुनवगसन 

साइटचे ष्टवकस तप ील RAP अध्याय 6 मध्ये ददल ेआह.े 

तक्ता 7: स्थानातंररत करण्याची र्रज असलले्या PAH ची सखं्या 

अ. क्र. जजल्हा PAH ज्यांना RAP नसुाि 10.08.2018 

िोजी स््लांतरित किणे आवश्यक आहे 

31.08.2021* िोजी RAP अंिलबजावणी 
दिम्यान पुनस््ागपनासाठी PAH ओळखला 

गेला 

1 अहमदाबाद 149 190 

2 खेिा 25 121 

3 आनंद 25 75 

4 विोदरा 446 473 

5 भरूच 29 57 

6 सुरत 49 104 

7 नवसारी 214 87 

8 वलसाि 376 369 

9 पालघर 485 2613 

10 ठाणे 30 316 



11 
दादरा आष्टण नर्र 

हवेली 
59 45 

एकूण  1887 4450 

स्त्रोत: जनगणना सवेिण डेटा, डडसेंबि 2017 - जलु ै2018 आणण 295 गावांसाठी (पालघििधील दोन गावे वगळता) MAHSR JMS अहवाल प्राप्त झाले 

आणण तयाि सूक्ष्ि आिाखडा ऑगस्ट 2021 पयतं / हिकती आणण दाव्यांची तपासणी यावि आधारित अद्यतननत. 

*टीप: पुनस््ागपनेसाठी ओळखण्यात आलेली PAH ची संयया वास्तववक JMS सवेिणावि आधारित आहे (सवग शीषगकधािक, अनतक्रिण किणािे, 
अनगधकृत िदहवासी, गोला प्लॉ्स िधील एकागधक िालकी आणण अशंतः प्रभाववत झालेल्यांसाठी नुकसान भिपाई आणण आि-आि सहाय्याच्या 
ववचािािुळे क्रिांक लिणीय वाढला आहे. िाहण्यासाठी संिचनेचा वापि किणे शक्य नव्हते, अलाइनिेंट लशफ्ट, वडोदिा आणण ठाणे ये्ील स्टेशनच े

स््लांति). 
 

7.  मलूभतू कायद ेव भसूपंादन धोरण आष्टण MAHSR प्रकल्पासाठी प नववसन व पनुवगसाहत 

खालील ष्टवभार्ात भूसंपादन भरपाई आष्टण पुनवगसन यासंबंधीचे कायद ेव प्रकल्पग्रस्त कुटंुब आष्टण 

व्यक्तींसाठी (PAHs & PAPs) पुनवगसन सहाय्य करण्यासाठीचे धोरण आष्टण प्रदक्रयाचंे वणगन केलेल े

आह.े  

तक्ता 8: MHASR प्रकल्पासाठी लार् ूकायद े/ दद ाष्टनद े 

 अ क्र  राजय / कें द्र ाष्टसत प्रदे  कायदे / सरकारी आदे  / दद ाष्टनदे  

1. रु्जरात  जमीन अष्टधग्रहण आष्टण पुनवगसन (RFCTLARR, रु्जरात सुधाररत) कायदा, 

2016 मधील वाजवी भरपाई आष्टण पारद गकताचा अष्टधकार 

 रु्जरात सरकार महसूल ष्टवभार् प्रस्ताव क्रमांक: LAQ - 22-2014 / 54 / 5- 

कलम 23 ए अंतर्गत संमती पुरस्कार जाहीर करणे. 

2. दादरा आष्टण नर्र हवेली  RFCTLARR कायदा, 2013 

3.  महाराष्ट्र  सरकार ष्टनणगय सं. संकीणग-03/2015 / पॅरा. क्र .3 / ए -2 िीटी 12 मे 2015, 

महसूल व वन ष्टवभार्,  ासन. महाराष्ट्र– संदभग: प्रतयक्ष खरेदी पद्धतीने वातागद्वारे 

शसंचन आष्टण इतर प्रकल्पांसाठी खाजर्ी जमीन अष्टधग्रहण 

 राजपत्र अष्टधसूचना (RNI No. MAHENG/2009/35528), महाराष्ट्र सरकार 

 राजपत्र अष्टधसूचना (RNI No. MAHENG/2009/35528), महाराष्ट्र सरकार 

PESA च्या रेर्ीय प्रकल्पांवर सवलत 

4. राष्ट्रीय स्तरावरचे कायदे  RFCTLARR कायदा, 2013 

 अनुसूष्टचत जमाती आष्टण इतर पारंपाररक वनवासी(वन अष्टधकारांची ओळख) 

कायदा, 2006 



 भारतीय राजपत्र, असाधारण, S.O 425(E),  ग्रामीण ष्टवकास  

मंत्रालयअष्टधसूचना 9 फेबु्रवारी 2016 

 पंचायतींची तरतूद (अनुसूष्टचत क्षेत्रांमध्ये ष्टवस्तार) कायदा, 1996 

5.  अंतरराष्ट्रीय दद ाष्टनदे   Japan International Cooperation Agency (JICA) पयागवरणीय आष्टण 

सामाष्टजक बाबींसाठी मार्गद गक ततव,े 2010 

 जार्ष्टतक बँक OP.4.12 आष्टण 4.10 मार्गद गक ततवे 

 

8.   ेवटची तारीख 

तक्ता 9: हक्क सारं्ण्याची  वेटची तारीख खालीलप्रमाणआेह े

राज्य / कें द्रशामसत प्रदेश शेवेटची तारीख 

 ीर्गकधारक ना- ीर्गकधारक 

र्जुरात RFCTLARR (रु्जरात दरुुस्ती) कायदा, 2016 अंतर्गत 

कलम 10 (ए) अष्टधसूचना प्रकाष्ट त करणे 

जनर्णना सवेक्षण सुरू झाल्याची तारीख 

दादरा आष्टण नर्र हवलेी RFCTLARR अष्टधष्टनयम, 2013 अंतर्गत कलम 4 

अष्टधसूचना प्रकाष्ट त करणे 

जनर्णना सवेक्षण सुरू झाल्याची तारीख 

महाराष्ट्र नमूना 1 अष्टधसूचना प्रका न जनर्णना सवेक्षण सुरू झाल्याची तारीख 

 

9.  भरपाई व R&R (पनुवगसन व पनुर्गठन) सहाय्यासाठी पात्रता आष्टण मार्गद गक ततव े

  ेवटच्या तारखेनंतर प्रकल्प क्षेत्रामध्ये जाणूनबुजून जाणारे लोक कोणतयाही भरपाई ककंवा 

सहाय्यासाठी पात्र नसतील. 

 पात्रता एकक ह े ीर्गकधारक आष्टण ना- ीर्गकधारक दोन्ही कुटंुबांसाठी असेल.  

  ीर्गकधारक भरपाई, पुनवगसन आष्टण पुनर्गठन सहाय्य ष्टमळण्यास पात्र असतील.  

 ना- ीर्गकधारक-प्रभाष्टवत कुटंुबे अष्टतक्रमण केलेल्या ककंवा तयांच्याद्वारे व्यापलेल्या जष्टमनीच्या 

भरपाईसाठी पात्र नसतील. ते व्यापारी जार्ेवरील संरचना आष्टण इतर मालमत्तेच्या खचागसाठी पात्र 

होतील जयाच ेमूल्य बाजार भाव ककंवा बदली पद्धतीन ेष्टनधागररत केल ेजाईल (ष्टजल््ाच्या नवीनतम 

भावाच्या अनुसूची SOR नसुार), वार्र्गकी ककंवा रोजर्ाराच्या ष्टनविी व्यष्टतररक्त. याष्ट वाय, ते हक्क 



सािणी (एटंाइटलमेंट मॅरट्रटस) नुसार  ीर्गकधारकांच्या बरोबरीने R&R सहाय्य ष्टमळण्यास पात्र 

असतील. 

 जनर्णना सवेक्षणानुसार साइटवर ककंवा अन्य कारणास्तव उपललब्ध नसष्टतल ति प्रभाष्टवत कुटंुबांची 

र्णना केली जाऊ  कत नसल्यास, प्रभाष्टवत क्षेत्रातील अंष्टतम तारखेस ककंवा तयापूवी तयांच्या 

अष्टस्ततवाची स्थापना करणारे वैध पुरावे / दस्तऐवज असल्यास तयांना प्रभाष्टवत मानण्यात येईल. 

 प्रभाष्टवत कुटंुबांच्या ष्टवष्टवध शे्रणींना भरपाई आष्टण R&R सहाय्य हक्क सािणी (एंटाइटलिेंट 

िॅदिक्स) प्रमाणे असेल. 

 प्रभाष्टवत कुटंुबांना सरंचनचे्या ष्टनकालाची आवश्यक सूचना ष्टमळाल्यानतंर 15 ददवसाच्या आत 

उरलेली सामग्री घेऊन जाण्यास ष्टन ुल्क परवानर्ी असले. 

 जया प्रकरणांमध्ये लार् ूअसलेल्या कायद्याअंतर्गत बेकायद ेीर कारवाईची नोटीस  ेवटच्या तारखेपूवी 

ददली र्ेली असेल आष्टण केस न्यायालयात प्रलंष्टबत असेल तर प्रभाष्टवत कुटंुबांची पात्रता न्यायालयान े

ददलेल्या ष्टनणगयानुसार ष्टनष्टित करण्यात येईल. 

 असुरष्टक्षत व्यक्तीं उदाहरणाथग आष्टश्रत, वृद्ध व्यक्ती, मष्टहला  ाष्टसत घरकुल, अनाथ, ष्टनराधार, ष्टवधवा, 

एकल मष्टहला,  ारीररक अपंर्तव इतयादींसाठी दस्ताऐवज सतयाष्टपत करून तयांना अष्टतररक्त सहाय्य 

ष्टमळू  केल.  

 संरचना आष्टण इतर स्थावर मालमत्ता / मालमत्तेचे मूल्यमापन, वतगमान चालू बाजार मूल्याच्या 

आधारावर प्रमाष्टणत मूल्यवानांकिून, घसारा लार् ून करता, चाल ूवर्ागच्या SOR च्या आधारावर 

ष्टनष्टित केल ेजाईल.SOR मध्ये समाष्टवि नसलेल्या वस्तूचंे मूल्यमापन अ ा वस्तूंच्या वतगमान बाजार 

भावानुसार असेल.नवीनतम SOR ची उपलब्धता न झाल्यास SOR ला चालू वर्ागच्या दरान े

आणण्यासाठी एक योग्य पद्धत स्वीकारली जाईल. 

 झाि ेआष्टण उभ्या ष्टपकांचे मूल्यमापन खालील प्रमाण ेष्टनष्टित केले जाईल: 

 ष्टजल्हा फळबार् ष्टवभार् - फळे-झाि ेआष्टण झाि ेयासाठी 

 ष्टजल्हा वन ष्टवभार्-लाकूि वकृ्षांसाठी 

 ष्टजल्हा कृर्ी ष्टवभार् उभ्या ष्टपकांसाठी 

 ना- ीर्गकधारकाचं्या बाबतीत, सरंचनचेे  आष्टण इतर मालमत्तेचा बाजार मूल्य थेट प्रकल्प 

प्राष्टधकरणाकिून ककंवा योग्य प्रदक्रयेचा अवलंब करून ष्टजल्हाष्टधकारी यांच्या सल्लामसलतमध्य े

ष्टवतररत केले जाईल. 

 प्रकल्पग्रस्त कुटंुब (दोन्ही  ीर्गकधारक आष्टण ना- ीर्गकधारक) जमीन आष्टण संरचनेसाठी पयागयी 

जमीन, संरचना (ष्टनवासी, व्यावसाष्टयक, ष्टनवासी सह व्यावसाष्टयक ककंवा इतर हतेसूाठी वापरल्या 



जाणाऱ्या) खरेदीसाठी भरलेल्या स्टँप डु्यटीची परतफेि ष्टमळण्यास पात्र असतील.  ही अवधी  भरपाई  

आष्टण  R&R सहाय्य ककंवा  R&R  सहाय्य रक्कम, जी  एकूण  भरपाई  आष्टण  R&R सहाय्य  

एकष्टत्रतपणे ककंवा R&R सहाय्य  रक्कम पेक्षा  जास्त नसेल व ती रक्कम  प्रभाष्टवत व्यक्ती ककंवा तयाचे 

पती अथवा पत्नी ककंवा संयुक्त नावावर असेल, 16 मष्टहन्यांच्या आत ती परत ष्टमळण्यास पात्र असतील.  

 

  



10. हक्कांची आधार सूची 

10.1.  र्जुरात 

अ क्र नुकसानाचा प्रकार पात्रता श्रेणी हक्क (भरपाई आष्टण R&R सहाय्य) रटप्पपणी 

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

1 

  

जमीन हातन / नकुसान 

[कृषी तसेच गैर-कृवष 

(घरग ती / व्यावसातयक 

र्कुं वा अन्यथा)]  

शेीर्गकधारक (TH) a) RFCTLARR अष्टधष्टनयम, 2013 च्या अनुसार भरपाई भरल्यानंतर जमीन अष्टधग्रष्टहत केली जाईल (यानंतर 2013 

च्या कायदा क्रमांक 30 म्हणून उल्लेष्टखत) 

I. भारतीय मुद्रांक अष्टधष्टनयम, 1899 नुसार ष्टवक्री मूल्य नोंदणी ककंवा ष्टवक्रय कराराच्या नोंदणीसाठी बाजार मूल्य, ष्टजथे 

जमीन आह ेष्टतथे; 

                 ककंवा 

जवळच्या पररसरातील समान प्रकारच्या जष्टमनीची सरासरी ष्टवक्री ककंमत, मार्ील तीन वर्ागतील सवागष्टधक ककंमत 

असलेल्या ष्टवक्रीकरारापकैी 50% पेक्षा अष्टधक असलेली ष्टवक्रीककंमत                                

                 ककंवा 

पीपीपी ककंवा खाजर्ी कंपन्यांना ददलेली मंजूर रक्कम 

         जे जास्त / अगधक असेल ते 

II. अष्टधक 100% सांतवना रक्कम व अष्टधसचूनेच्या तारखेपासून 12% व्याज (कलम 10 ए)  

III. कायद्यानुसार र्ुणाकार घटक ( हरी भार्ात 1 आष्टण ग्रामीण भार्ात 2). 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र. 30 च्या कलम 26 अंतर्गत 

उल्लेष्टखत पद्धतीप्रमाणे भरपाई ष्टनधागरण. 

पष्टहल्या अष्टधसूचनाच्या तारखेपासून 12% व्याज लार् ू

होईल [र्ुजरातमध्य ेRFCTLARR (र्ुजरात दरुुस्ती) 

कायदा, 2016 चा कलम 11] 

b) 2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र .30 च्या दसुऱ्या अनुसूचीनुसार R&R खचग / सहाय्य असेल. 

(दकमान ₹5,00,000) 

र्ुजरातमध्य े RFCTLARR (र्ुजरात दरुुस्ती) 

अष्टधष्टनयम, 2016 अंतर्गत ष्टनधागररत केललेी भरपाई 

रक्कम (जष्टमनीसाठी) R&R रक्कम / सहाय्य 50% 

असेल. 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र. 30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य दये 

रक्कमपेक्षा कमी होणार नाही. 

c) प्रभाष्टवत कुटंुबातील (कोठेही संबंष्टधत राजयामध्य)े स्वत: च्या नावावर ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबातील सदस्याचे (पती/ 

मुलांच)े संयुक्त नावान ेष्टवकत घेतलेली जमीन ककंवा घर नोंदणीसाठी मुद्रांक  लु्क आष्टण इतर  ुल्क NHSRCL द्वारे 

कार्दी पुरावे उपलब्ध केल्यास परत ददले जाईल.    

प्रभाष्टवत कुटंुबांना  ेवटच्या रकमेच्या वाटप 

झाल्यापासून 3 वर्ाांच्या आत स्टँप ड्युटी आष्टण इतर 

 ुल्काची भरपाई केली जाऊ  कत.े 



स्टँप ड्युटी आष्टण इतर फी भरपाईच्या एकूण रकमेच्या आष्टण R&R ष्टवतरीत केलेल्या ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबाद्वारे देय 

वास्तष्टवक रकमेच्या, जे कमी असेल तवेढेच असेल. 

d) अं ताः अष्टधग्रष्टहत भखूंि: 

प्रभाष्टवत कुटंुबाला प्रतयके अं ताः अष्टधग्रष्टहत जष्टमनीच्या टके्कवारीवर आधाररत एक-वळे अष्टतररक्त सहाय्य ददल ेजाईल. 

 

अष्टधग्रष्टहत जमीन के्षत्र अष्टतररक्त R&R सहाय्य 

50% पयांत  ून्य 

50%–75% उवगरीत जमीन के्षत्रासाठी भरपाईची 15% रक्कम 

>75% उवगरीत जमीन के्षत्रासाठी भरपाईची 25% रक्कम 

 

आंष्ट क अष्टधग्रष्टहत जमीन प्पलॉटसाठी अष्टतररक्त एक-

वेळ R&R सहाय्य सांतवना रक्कम, र्ुणाकार घटक आष्टण 

12% व्याज ष्टबना असेल. 

अं ताः अष्टधग्रष्टहत जष्टमनीच्या उवगरीतजार्चेी मालकी 

जमीनधारकांबरोबरच राहील. 

  

e) जार्ेची ष्टवभार्णी झाल्यास (अष्टधग्रहण केल्यामुळे दोन भार्ात ष्टवभार्णी) कुठल्याही बाजूस कोरलेल्या प्पलॉटला 

स्वातंत्र्य ररतया व ररवर द गवलले्या कलम (d) अन्वय अं ताः प्रभाष्टवत भूखंि मानले जातील 

ष्टवभार्णी केलेल्या जष्टमनीच्या तुकड्यांचा मालकी हक्क 

पूवीच्या मालकाकिेच राहील 

f) जार्चे्या बाजार मूल्याच्या 25% च्या बरोबरीन ेएक वेळ अष्टतररक्त सहाय्य. (र्ुजरात  ासन ष्टनणगय क्रमांक LAQ - 

22-2014 / 54/5 ददनांक 04-04-2018). 

भरपाईसाठी नमुना र्णना खाली द गवलेली आह े

i)  र्ृष्टहत धरा की ग्रामीण भार्ातील जष्टमनीची ककंमत जमीन / जंत्री / संमती प्रमाणे व   खंि 1 (ए) नुसार ₹ 100,000 

आहे. 

ii) ग्रामीण भार्ात 2 ची र्ुणाकार घटक, म्हणज े₹2,00,000 

iii) 100% सांतवना (ii) वर ₹2,00,000 

iv) एकूण भरपाई (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v)  संमती मान्य करण्यासाठी अष्टतररक्त प्रोतसाहन i.e. 25% of (i) = ₹25,000 

संमती व प्रोतसाहनासह एकूण रक्कम = ₹4,25,000 

ह ेसहाय्य संमतीद्वारे खाजर्ी जमीन अष्टधग्रहणासाठी 

लार्ू होईल. 

2 अष्टधग्रष्टहत जष्टमनी (कृर्ी) वर 

प्राथष्टमकपणे अवलबंून 

असलेल्या कुटंुब े

 प्रभाष्टवत कुटंुब a) प्रष्टत प्रभाष्टवत कुटंुबाला रु पाच लाखांची एक वेळ रक्कम    

b) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200).   



c) प्रभाष्टवत कुटंुबातील (कोठेही संबंष्टधत राजयामध्य)े स्वत: च्या नावावर ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबातील सदस्याचे (पती/ 

मुलांच)े संयुक्त नावान ेष्टवकत घेतलेली जमीन ककंवा घर नोंदणीसाठी मुद्रांक  लु्क आष्टण इतर  ुल्क NHSRCL द्वारे 

कार्दी पुरावे उपलब्ध केल्यास परत ददले जाईल.    

 

स्टॅम्प ड्युटी व इतर फीची रक्कम ही  जष्टमनीची एकूण 

देय भरपाई व R&R सहाय्य  ककंवा  प्रभाष्टवत कुटंुबान े

भरलले्या वास्तष्टवक रक्कम,  यापकैी जे कमी असेल ती 

देण्यात येईल. प्रभाष्टवत कुटंुबाला तयांनी भरलले्या 

स्टॅम्प ड्यटुी आष्टण इतर फीची रक्कम ष्टमळण्याकरता 

तयांना   ेवटच्या ष्टमळालेल्या रकमेच्या तारखेपासून 

तीन वर्ागच्या आत दावा करणे र्रजेच ेआह.े 

3.1 

  

ष्टनवासी संरचनेच ेनकुसान 

  

  ीर्गक धारक 

  

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवने सह संरचनासाठी भरपाई.  

    नमुना र्णना: 

i)  संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹100,000 

ii)  (i) च्या @100% संतवना ₹1,00,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 

b) अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर कठीण होत असल्यास पूणग भरपाई ष्टमळेल  

     ककंवा 

अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर  टय असल्यास मालक वापर करता ष्टलष्टखत स्वरूपात ला उवगररत संरचना 

वापरण्यास आपली संमती द गवत असल्यास प्रभाष्टवत संरचनेच्या ऐवज मध्य ेष्टमळणाऱ्या रकमेच्या  25 टके्क रक्कम  अष्टधक 

देण्यात येईल. मात्र ही रक्कम ष्टवना सांतवना सहाय्यक व एक वेळ असेल जेणेकरून तया संरचनेला भक्कम बनवण्यात आष्टण 

िार्िुजी करण्यात मदत ष्टमळेल.  

  

c) R&R ककंमत / सहाय्य ही RFCTLARR 2013 कायद्याच्या दसुऱ्या अनुसूची प्रमाणे असेल  

 

भरपाईची रक्कम (संरचना आष्टण इतर मालमत्तांसाठी) पन्नास टके्क (50%)  पयांत सहाय्य असेल. 

ककंवा भौष्टतक ष्टवस्थापनानुसार ₹1,43,200 पयांत असेल.(उपजीष्टवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतूक खचग ₹ 50,000  

+पुनवगसन भत्ता ₹ 50,000) 

  

पकैी ज ेजास्त / अगधक असेल त े

र्ुजरातमध्य े RFCTLARR (र्ुजरात दरुुस्ती) 

अष्टधष्टनयम, 2016 अंतर्गत ष्टनधागररत केललेी भरपाई 

रक्कम (जष्टमनीसाठी) R&R रक्कम / सहाय्य 50% 

असेल. 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र .30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य दये 

रक्कमपेक्षा कमी होणार नाही. 

3.1 (ए) आष्टण 3.1 (बी) साठी पयागय म्हणून, खालील ष्टनविल ेजाऊ  कत:े 

d) प्रधानमंत्री आवास योजना ककंवा ग्रामीण आष्टण  हरी भार्ातील राजय / कें द्र सरकारच्या समान योजनेनुसार, 

संरचनेच्या नकुसानाच्या बदल्यात (सदष्टनका र्ेल्यामुळे ष्टवस्थापन झाल्यास) समतुल्य रक्कम. 

पयागयी सदष्टनकेची रक्कम ग्रामीण भार्ातील ₹70,000 

पेक्षा कमी आष्टण  हरी भार्ातील 1.5 लाखांपेक्षा कमी 

असू  कत नाही. 



e)  ीर्गकधारकाने खरेदी केलेल्या जष्टमन ककंवा घराच्या नोंदणीसाठी देय असलेला मुद्रांक  ुल्क आष्टण इतर फी 

NHSRCL द्वारे ददले जाईल. मात्र तयासाठी अनुक्रमांक 1 च्या कलम 4 च्या उपकलम (सी) प्रमाणे कार्दोपत्री पुराव्यांची 

ष्टनर्मगती करणे आवश्यक आह े 

प्रभाष्टवत कुटंुबाला तयांनी भरलले्या स्टॅम्प ड्युटी आष्टण 

इतर फीची रक्कम ष्टमळण्याकरता तयांना   ेवटच्या 

ष्टमळालेल्या रकमेच्या तारखेपासून तीन वर्ागच्या आत 

दावा करणे र्रजेच ेआह.े 

f)  प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

g) संरचना ररक्त करण्यासाठी दोन मष्टहन्यांची सूचन एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल. 

3.2 ष्टनवासी संरचनेच ेनकुसान 

  

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे 

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवने सह संरचनासाठी भरपाई.  

    नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹70,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹70,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) +(ii) = ₹1,40,000 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 

b) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 जयाला सध्याच्या स्थानावरून ष्टवस्थापन आवश्यक आह े

c) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200)   

d) एकवेळ पुनवागस भत्ता ₹ 50,000  

3.2 (ए) साठी पयागय म्हणून, खालील ष्टनविले जाऊ  कते: 

e) प्रधानमंत्री आवास योजना ककंवा ग्रामीण आष्टण  हरी भार्ातील राजय / कें द्र सरकारच्या समान योजनेनुसार, 

संरचनेच्या नकुसानाच्या बदल्यात (सदष्टनका र्ेल्यामुळे ष्टवस्थापन झाल्यास) समतुल्य रक्कम. 

पयागयी सदष्टनकेची रक्कम ग्रामीण भार्ातील ₹ 70,000 

पेक्षा कमी आष्टण  हरी भार्ातील 1.5 लाखांपेक्षा कमी 

असू  कत नाही. 

f)  प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

g) संरचना   ररक्त करण्यासाठी दोन मष्टहन्यांची सूचन एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल 

4.1 व्यावसाष्टयक / औद्योष्टर्क 

संरचना र्मावल्यास 

  ीर्गक धारक 

  

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवने सह संरचनासाठी भरपाई.  

    नमुना र्णना 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 



    i) संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹100,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹100,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) +(ii) = ₹1,00,000 

b)  अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर कठीण होत असल्यास पूणग भरपाई ष्टमळेल  

      ककंवा 

अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर  टय असल्यास मालक वापर करता ष्टलष्टखत स्वरूपात ला उवगररत संरचना 

वापरण्यास आपली संमती द गवत असल्यास प्रभाष्टवत संरचनेच्या ऐवज मध्य ेष्टमळणाऱ्या रकमेच्या  25 टके्क रक्कम  अष्टधक 

देण्यात येईल.  मात्र ही रक्कम ष्टवना सांतवना सहाय्यक व एक वेळ असेल जेणेकरून तया संरचनेला भक्कम बनवण्यात आष्टण 

िार्िुजी करण्यात मदत ष्टमळेल.  

  

c) R&R ककंमत / सहाय्य ही RFCTLARR 2013 कायद्याच्या दसुऱ्या अनुसूची प्रमाणे असेल  

 

(भरपाईची रक्कम (संरचना आष्टण इतर मालमत्तांसाठी) पन्नास टके्क (50%)  पयांत सहाय्य असेल. 

ककंवा भौष्टतक ष्टवस्थापनानुसार ₹1,43,200 पयांत असेल.(उपजीष्टवका अनुदान  = ₹43,200 + वाहतकू खचग ₹ 50,000  

+पुनवगसन भत्ता ₹ 50,000) 

  

पकैी ज ेजास्त / अगधक असेल त े

गेुजरातमध्य े RFCTLARR (र्ुजरात दरुुस्ती) 

अष्टधष्टनयम, 2016 अंतर्गत ष्टनधागररत केललेी भरपाई 

रक्कम (जष्टमनीसाठी) R&R रक्कम / सहाय्य 50% 

असेल. 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र. 30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य दये 

रक्कमपेक्षा कमी होणार नाही. 

d)  ीर्गकधारकाने खरेदी केलले्या व्यावसाष्टयक / औद्योष्टर्कजार्ेच्या नोंदणीसाठी देय असलेला मुद्रांक  लु्क आष्टण इतर 

फी NHSRCL द्वारे ददले जाईल. मात्र तयासाठी अनुक्रमांक 1 च्या कलम 4 च्या उपकलम (सी) प्रमाणे कार्दोपत्री 

पुराव्यांची ष्टनर्मगती करणे आवश्यक आहे  

  

e) प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

f)  व्यवसाष्टयक संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस व औद्योष्टर्क संरक्षण व्यक्त करण्याकररता 

सहा मष्टहन्यांची आर्ाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल 

4.2 

  

व्यावसाष्टयक संरचना 

र्मावल्यास 

  

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे 

  

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवने सह संरचनासाठी भरपाई.  

    नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹100,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹100,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 



b) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतुकीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 जयाला सध्याच्या स्थानावरून ष्टवस्थापन आवश्यक आह े

c) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200) उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध मुक्त  केल्या नंतर 

ददली जाईल 

d) व्यवसाष्टयक अष्टतक्रमण करणाऱ्या व्यापार अथवा व रोजर्ाराच्या नुकसानासाठी ₹ 25,000 चे एक वेळ आर्थगक 

सहाय्य  

  

e) प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

f)  व्यवसाष्टयक संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस व औद्योष्टर्क संरक्षण व्यक्त करण्याकररता 

सहा मष्टहन्यांची आर्ाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल 

g) एकवेळ पुनवगसन भत्ता₹ 50,000   

5.1 ष्टनवासी संरचना र्मावल्यास  भािेकरू ष्टनवासी 

a) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 

b) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹4000  हरी भार्ात ₹5000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता  

c) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस.   

  

5.2 व्यावसाष्टयक संरचना 

र्मावल्यास 

भािेकरू व्यावसाष्टयक 

a) व्यवसाष्टयक व इतर सामान हलष्टवण्याकररता एक वेळ वाहतुकीचा खचग ₹50,000  

b) व्यवसाय / स्वयरंोजर्ार र्मावल्यामुळे एक वेळ आर्थगक सहाय्य ₹25,000 

c)  ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹5000  हरी भार्ात ₹7000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता  

d) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस. 

  

5.3 इतर संरचना र्मावल्यास भािेकरू इतर: 

a) सामान हलष्टवण्याकररता एक वळे वाहतकुीचा खचग ₹50,000  

b) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹5000  हरी भार्ात ₹7000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता  

c) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस. 

  

6 रोजर्ार र्मावल्यास  पर्ारदार (कामर्ार 

ष्टबर्र  ेती 

a) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200)   



आस्थापनेतले 

कमगचारी) 

7 झािे, ष्टपक, फळबार्ा  ीर्गक धारक, 

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे  

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 अंतर्गत प्रभाष्टवत झािे भरपाई 

    ककंवा 

झािांची पूणग भरपाई घेण्याऐवजी प्रभाष्टवत कुटंुबांना झािे कापून नणे्याची मुभा ष्टमळू  केल. मात्र अ ा घटनेमध्य े

लाकिाच े 25% मूल्य ष्टमळेल  (फळझाि ेव इतर झािे) 

नमुना र्णना: 

 i. झािांच ेमूल्य ₹1000 

 ii. सांतवना रक्कम (i) च्या 100% ₹1000 iii.  झािांची एकूण भरपाई रक्कम (i) + (ii) = ₹2000 

प्रभाष्टवत कुटंुबांनी झािे कापून नले्यास  भरपाईची रक्कम = ₹ 500 

ताब्यात घेतलेल्या जष्टमनीवर असललेी झािे  वनस्पती 

आष्टण ष्टपकांची  ष्टपकांचे मूल्यमापन  संबंष्टधत 

ष्टवभार्ांकिून ष्टबना घसारा करण्यात यईेल  

 

इमारती लाकूि वृक्षांच े मूल्यांकन वनष्टवभार्ाद्वारे 

करण्यात येईल उभ्या ष्टपकांचे मूल्यांकन  

कृष्टर् ष्टवभार्ाकिून करण्यात यईेल फळ झािे रोप े

इतयादींचे मूल्यांकन फळबार् ष्टवभार्ाकिून करण्यात 

येईल. 

b) प्रभाष्टवत व्यक्तींना उभ ेपीक व झािावरची फळे, फळे इतयादी कापण्याकरीता तीन मष्टहन्यांची पूवगसूचना देण्यात येईल    

8 र्ुरांचे र्ोठे व िोटी दकुान े  ीर्गकधारक आष्टण 

ना- ीर्गकधारक 

(अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे) 

a) र्रुांचे र्ोठे व िोटी दकुान ेइतरत्र हलष्टवण्यात कररता   सरकारला योग्य वाटेल तवेढी ककंवा दकमान ₹25,000 एक 

वेळ आर्थगक सहाय्य.  

हानी ष्ट वाय स्थानांतररत करता येऊ  कणारे  िोटे 

दकुान े जयात लहान दकुान,े िोया कायग ाळा, 

व्यवसाष्टयक दकओस्क, टपऱ्या  आष्टण इतर तातपुरती 

दकुान,े जयात व्यवसाय केला जातो, ही मानली जात.े 

“दकरकोळ दकुान” या श्रेणी अंतर्गत सहाय्य प्राप्त 

करणारे पक्ष एकरकमी रक्कम ष्टमळण्यास पात्र राहणार 

नाहीत.  

b) तीन मष्टहन्यांच्या कालावधीसाठी (दकुानाचे पुनस्थागपनाची अवधी) ₹3600 दरमहा म्हणज े₹10,800 चा ष्टनवागहभत्ता 

ददला जाईल.  

  

c) संरचना हलवण्यासाठी/ काढण्यासाठी 15 ददवसांचा नोरटस कालावधी   

9 जमीन / संरचना / इतर 

र्मावल्यास 

 ीर्गक धारक, 

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे असुरष्टक्षत 

कुटंुब  

a) असुरष्टक्षत कुटंुबांना एक वेळ जादा आर्थगक मदत ₹100,000  असुरष्टक्षत कुटंुबांमध्ये  अनुसूष्टचत जाष्टत, जनजाष्टत चे 

कुटंुब प्रमुख  (प्रभाष्टवत अनुसूष्टचत के्षत्र मधल ेदेखील) 

WHH (ष्टवधवा,  वरे्ळी राहणारी मष्टहला,  एकटी 

मष्टहला इतयादी)  

अपंर् BPL, 65 वर्ाांवरील जयांच े ष्टनकटवतीय कुटंुब  

आधार देण्यास नाहीत  



10 जमीन / संरचना / इतर 

र्मावल्यास 

प्रतयेक कुटंुबातून एक 

व्यक्तीस 
a) स्वताः ककंवा कुटंुबातल्या एका व्यक्तीस तयांच्या आविीनुसार (जथेवर  टय होईल ष्टतथवर) दगु्ध ाळा, कुटकुटपालन, 

संर्णक, इलेष्टटट्रकल / इलेटट्रॉष्टनक वस्तूंच्या दरुुस्ती, यांष्टत्रक काम इतयादी चे प्रष्ट क्षण. प्रष्ट क्षणा संबंष्टधत सवग खचग 

NHSRCL भरेल. 

  

11 समुदायांच्या आधारभूत 

संरचना अथवा सावगजष्टनक 

मालमत्ता र्मावल्यास 

प्रभाववत सम दाय 

आणण गट 

b) सामुदाष्टयक संरचनांच ेपुनर्नगमागण स्थानांतरण आष्टण सावगजष्टनक मालमत्ता संसाधनांची पुनस्थागपना यासाठी मदत 

सहाय्य. सवग खचग NHSRCL भरेल. 

  

 

10.2.  दादरा आणण नगर हवेली 

अ क्र नुकसानाचा प्रकार पात्रता श्रेणी हक्क (भरपाई आष्टण R&R सहाय्य) रटप्पपणी 

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

1 

  

जमीन हातन / नकुसान 

[कृषी तसेच गैर-कृवष 

(घरग ती / व्यावसातयक 

र्कुं वा अन्यथा)] 

 ीर्गकधारक (TH) a) RFCTLARR अष्टधष्टनयम, 2013 च्या अनुसार भरपाई भरल्यानंतर जमीन अष्टधग्रष्टहत केली जाईल (यानंतर 2013 

च्या कायदा क्रमांक 30 म्हणून उल्लेष्टखत) 

I. भारतीय मुद्रांक अष्टधष्टनयम, 1899 नुसार ष्टवक्री मूल्य नोंदणी ककंवा ष्टवक्रय कराराच्या नोंदणीसाठी बाजार मूल्य, ष्टजथ े

जमीन आह ेष्टतथे; 

   ककंवा 

जवळच्या पररसरातील समान प्रकारच्या जष्टमनीची सरासरी ष्टवक्री ककंमत, मार्ील तीन वर्ागतील सवागष्टधक ककंमत 

असलेल्या ष्टवक्रीकरारापकैी 50% पेक्षा अष्टधक असलेली ष्टवक्रीककंमत                             

   ककंवा 

पीपीपी ककंवा खाजर्ी कंपन्यांना ददलेली मंजूर रक्कम 

   ज ेजास्त / अगधक असेल त े

II.अष्टधक 100% सांतवना रक्कम व अष्टधसूचनेच्या तारखेपासून 12% व्याज (कलम 10 ए) 

III. कायद्यानुसार र्ुणाकार घटक ( हरी भार्ात 1 आष्टण ग्रामीण भार्ात 2). 

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 26 अंतर्गत 

उल्लेष्टखत पद्धतीप्रमाणे भरपाई ष्टनधागरण. 

 

 

पष्टहल्या अष्टधसूचनाच्या तारखेपासून दादरा आष्टण 

नर्र हवेली कलम 4 अंतर्गत 12% व्याज लार्ू होईल  

b) RFCTLARR कायदा 2013 च्या दसुऱ्या अनुसूचीनुसार R&R खचग / सहाय्य असेल. (दकमान ₹5,00,000) 

 

RFCTLARR कायदा 2013 च्या दसुऱ्या 

अनुसूचीनुसार R&R खचग / सहाय्य देय असेल. 



c) प्रभाष्टवत कुटंुबातील (कोठेही संबंष्टधत राजयामध्य)े स्वत: च्या नावावर ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबातील सदस्याचे (पती/ 

मुलांच)े संयुक्त नावान ेष्टवकत घेतललेी जमीन ककंवा घर नोंदणीसाठी मुद्रांक  लु्क आष्टण इतर  लु्क NHSRCL द्वारे 

कार्दी पुरावे उपलब्ध केल्यास परत ददले जाईल.   

स्टँप ड्युटी आष्टण इतर फी भरपाईच्या एकूण रकमेच्या आष्टण R&R ष्टवतरीत केलले्या ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबाद्वारे देय 

वास्तष्टवक रकमेच्या, जे कमी असेल तवेढेच असेल. 

प्रभाष्टवत कुटंुबांना  ेवटच्या रकमेच्या वाटप 

झाल्यापासून 3 वर्ाांच्या आत स्टँप ड्युटी आष्टण इतर 

 ुल्काची भरपाई केली जाऊ  कत.े 

 

  

d) अं ताः अष्टधग्रष्टहत भखूंि: 

NHSRCL द्वारे प्रभाष्टवत कुटंुबाला प्रतयके अं ताः अष्टधग्रष्टहत जष्टमनीच्या टके्कवारीवर आधाररत एक-वेळ अष्टतररक्त 

सहाय्य ददले जाईल . 

अष्टधग्रष्टहत जमीन के्षत्र अष्टतररक्त R&R सहाय्य 

50% पयांत  ून्य 

50%–75% उवगरीत जमीन के्षत्रासाठी भरपाईची 15% रक्कम 

>75% उवगरीत जमीन के्षत्रासाठी भरपाईची 25% रक्कम 

 

आंष्ट क अष्टधग्रष्टहत जमीन प्पलॉटसाठी अष्टतररक्त एक-

वेळ R&R सहाय्य सांतवना रक्कम, र्ुणाकार घटक आष्टण 

12% व्याज ष्टबना असेल. 

 

अं ताः अष्टधग्रष्टहत जष्टमनीच्या उवगरीतजार्चेी मालकी 

जमीनधारकां बरोबरच राहील. 

 

  

e) जार्ेची ष्टवभार्णी झाल्यास (अष्टधग्रहण केल्यामुळे दोन भार्ात ष्टवभार्णी) कुठल्याही बाजूस कोरलले्या प्पलॉटला 

स्वातंत्र्य ररतया व ररवर द गवलले्या कलम (d) अन्वय अं ताः प्रभाष्टवत भूखंि मानले जातील 

ष्टवभार्णी केलेल्या जष्टमनीच्या तुकड्यांचा मालकी हक्क 

पूवीच्या मालकाकिेच राहील 

f)  जार्ेच्या भरपाई मूल्याच्या 25% च्या बरोबरीने एक वेळ अष्टतररक्त सांतवना सहाय्य.  

     नमुना र्णना खाली द गवललेी आह े

i) र्ृष्टहत धरा की ग्रामीण भार्ातील जष्टमनीची ककंमत जमीन / जंत्री / संमती प्रमाणे व   खंि 1 (ए) नुसार ₹ 100,000 

आहे. 

ii) ग्रामीण भार्ात 2 ची र्ुणाकार घटक, म्हणज े₹2,00,000 

iii) 100% सांतवना (ii) वर ₹2,00,000 

iv) एकूण भरपाई (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v)  संमती मान्य करण्यासाठी अष्टतररक्त प्रोतसाहन i.e. 25% of (iv) = ₹100,000 

संमती व प्रोतसाहनासह एकूण रक्कम = ₹5,00,000 

ह ेसहाय्य संमतीद्वारे खाजर्ी जमीन अष्टधग्रहणासाठी 

लार्ू होईल. 

2 अष्टधग्रष्टहत जष्टमनी (कृर्ी) वर 

प्राथष्टमकपणे अवलबंून 

असलेल्या कुटंुब े

a) प्रष्टत प्रभाष्टवत 

कुटंुबाला रु पाच 

a) प्रष्टत प्रभाष्टवत कुटंुबाला रु पाच लाखांची एक वेळ रक्कम   

b) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200).   



लाखांची एक वेळ 

रक्कम 
c) प्रभाष्टवत कुटंुबातील (कोठेही संबंष्टधत राजयामध्य)े स्वत: च्या नावावर ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबातील सदस्याच े(पती / 

मुलांच)े संयुक्त नावान ेष्टवकत घेतललेी जमीन ककंवा घर नोंदणीसाठी मुद्रांक  लु्क आष्टण इतर  लु्क NHSRCL द्वारे 

कार्दी पुरावे उपलब्ध केल्यास परत ददले जाईल.  

स्टॅम्प ड्युटी व इतर फीची रक्कम ही  जष्टमनीची एकूण 

देय भरपाई व R&R सहाय्य  ककंवा  प्रभाष्टवत कुटंुबान े

भरलले्या वास्तष्टवक रक्कम,  यापकैी जे कमी असेल ती 

देण्यात येईल. प्रभाष्टवत कुटंुबाला तयांनी भरलले्या 

स्टॅम्प ड्यटुी आष्टण इतर फीची रक्कम ष्टमळण्याकरता 

तयांना   ेवटच्या ष्टमळालेल्या रकमेच्या तारखेपासून 

तीन वर्ागच्या आत दावा करणे र्रजेच ेआह.े 

3.1 ष्टनवासी संरचनेच ेनकुसान 

  

  ीर्गक धारक a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवने सह संरचनासाठी भरपाई. 

    नमुना र्णना: 

i)  संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹100,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹1,00,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) +(ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 

b) अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर कठीण होत असल्यास पूणग भरपाई ष्टमळेल 

   र्कुं वा 
अंष्ट क प्रभावामुळे उरलेल्या संरचनेचा वापर  टय असल्यास मालक वापर करता ष्टलष्टखत स्वरूपात ला उवगररत संरचना 

वापरण्यास आपली संमती द गवत असल्यास प्रभाष्टवत संरचनेच्या ऐवज मध्य ेष्टमळणाऱ्या रकमेच्या  25 टके्क रक्कम अष्टधक 

देण्यात येईल.  मात्र ही रक्कम ष्टवना सांतवना सहाय्यक व एक वळे असेल जेणेकरून तया संरचनेला भक्कम बनवण्यात आष्टण 

िार्िुजी करण्यात मदत ष्टमळेल. 

  

c) R&R ककंमत / सहाय्य ही RFCTLARR 2013 कायद्याच्या दसुऱ्या अनुसूची प्रमाणे असेल 

भौष्टतक ष्टवस्थापनानुसार ₹1,43,200 पयांत असेल.(उपजीष्टवका अनदुान  = ₹ 43,200 + वाहतकू खचग ₹ 50,000  

+पुनवगसन भत्ता ₹ 50,000) 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र. 30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य दये 

असेल  

3.1 (ए) आष्टण 3.1 (बी) साठी पयागय म्हणून, खालील ष्टनविल ेजाऊ  कत:े 

d) प्रधानमंत्री आवास योजना ककंवा ग्रामीण आष्टण  हरी भार्ातील राजय / कें द्र सरकारच्या समान योजनेनुसार, 

संरचनेच्या नकुसानाच्या बदल्यात (सदष्टनका र्ेल्यामुळे ष्टवस्थापन झाल्यास) समतुल्य रक्कम. 

पयागयी सदष्टनकेची रक्कम ग्रामीण भार्ातील ₹ 70,000 

पेक्षा कमी आष्टण  हरी भार्ातील 1.5 लाखांपेक्षा कमी 

असू  कत नाही. 

e)  ीर्गकधारकाने खरेदी केलेल्या जष्टमन ककंवा घराच्या नोंदणीसाठी देय असललेा मुद्रांक  ुल्क आष्टण इतर फी 

NHSRCL द्वारे ददले जाईल. मात्र तयासाठी अनुक्रमांक 1 च्या कलम 4 च्या उपकलम (सी) प्रमाणे कार्दोपत्री पुराव्यांची 

ष्टनर्मगती करणे आवश्यक आह े

प्रभाष्टवत कुटंुबाला तयांनी भरलले्या स्टॅम्प ड्युटी आष्टण 

इतर फीची रक्कम ष्टमळण्याकरता तयांना   ेवटच्या 

ष्टमळालेल्या रकमेच्या तारखेपासून तीन वर्ागच्या आत 

दावा करणे र्रजेच ेआह.े 



f)  प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहेर काढण्यास ष्टवना ुल्क अष्टधकार असतील   

      g) संरचना   ररक्त करण्यासाठी दोन मष्टहन्यांची सूचन एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल. 

3.2 ष्टनवासी संरचनेच ेनकुसान 

  

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे 

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवने सह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹70,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹70,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹1,40,000 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 

b) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 सद्य जार्वेरून भौष्टतक ष्टवस्थापना असल्यास 

₹1,43,200 पयांत असेल.  

c) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200) 

d) एकवेळ पुनवागस भत्ता ₹ 50,000 

3.1 (ए) साठी पयागय म्हणून, खालील ष्टनविले जाऊ  कते: 

e) प्रधानमंत्री आवास योजना ककंवा ग्रामीण आष्टण  हरी भार्ातील राजय / कें द्र सरकारच्या समान योजनेनुसार, 

संरचनेच्या नकुसानाच्या बदल्यात (सदष्टनका र्ेल्यामुळे ष्टवस्थापन झाल्यास) समतुल्य रक्कम. 

पयागयी सदष्टनकेची रक्कम ग्रामीण भार्ातील ₹ 70,000 

पेक्षा कमी आष्टण  हरी भार्ातील 1.5 लाखांपेक्षा कमी 

असू  कत नाही. 

f)  प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

g) संरचना   ररक्त करण्यासाठी दोन मष्टहन्यांची सूचन एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल. 

4.1 

  

व्यावसाष्टयक / औद्योष्टर्क 

संरचना र्मावल्यास 

  

 ीर्गकधारक 

  

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवन ेसह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹100,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹100,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 

b)  अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर कठीण होत असल्यास पूणग भरपाई ष्टमळेल    



ककंवा 

अंष्ट क प्रभावामुळे उरलेल्या संरचनेचा वापर  टय असल्यास मालक वापर करता ष्टलष्टखत स्वरूपात ला उवगररत संरचना 

वापरण्यास आपली संमती द गवत असल्यास प्रभाष्टवत संरचनेच्या ऐवज मध्य ेष्टमळणाऱ्या रकमेच्या  25 टके्क रक्कम  अष्टधक 

देण्यात येईल.  मात्र ही रक्कम ष्टवना सांतवना सहाय्यक व एक वळे असेल जेणेकरून तया संरचनेला भक्कम बनवण्यात आष्टण 

िार्िुजी करण्यात मदत ष्टमळेल.  

c) R&R ककंमत / सहाय्य ही RFCTLARR 2013 कायद्याच्या दसुऱ्या अनुसूची प्रमाणे असेल  

भरपाईची रक्कम भौष्टतक ष्टवस्थापनानुसार ₹1,43,200 पयांत असेल.(उपजीष्टवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतकू खचग 

₹ 50,000  +पुनवगसन भत्ता ₹ 50,000) 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र. 30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य दये 

रक्कमपेक्षा कमी होणार नाही. 

d)  ीर्गकधारकाने खरेदी केलेल्या व्यावसाष्टयक / औद्योष्टर्कजार्चे्या नोंदणीसाठी देय असलेला मुद्रांक  लु्क आष्टण इतर 

फी NHSRCL द्वारे ददले जाईल. मात्र तयासाठी अनुक्रमांक 1 च्या कलम 4 च्या उपकलम (सी) प्रमाणे कार्दोपत्री 

पुराव्यांची ष्टनर्मगती करणे आवश्यक आहे  

  

e) प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

f) व्यवसाष्टयक संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस व औद्योष्टर्क संरक्षण व्यक्त करण्याकररता 

सहा मष्टहन्यांची आर्ाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल 

4.2 व्यावसातयक सुंरचना 
गमावल्यास 

अततक्रमण करणारे 
व ववना मालकीच्या 
जममनीवर वसाहत 

करणारे 

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवने सह संरचनासाठी भरपाई. 

    नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹100,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹100,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच े मूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत असेल. 

b) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 जयाला सध्याच्या स्थानावरून ष्टवस्थापन आवश्यक आह े

c) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200) उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध मुक्त  केल्या नंतर 

ददली जाईल 

d) व्यवसाष्टयक अष्टतक्रमण करणाऱ्या व्यापार अथवा व रोजर्ाराच्या नुकसानासाठी ₹ 25,000 चे एक वेळ आर्थगक 

सहाय्य 

  

e) प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   



f)  व्यवसाष्टयक संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस व औद्योष्टर्क संरक्षण व्यक्त करण्याकररता 

सहा मष्टहन्यांची आर्ाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ सूचने 

आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध 

मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल 

g) एकवेळ पुनवगसन भत्ता₹ 50,000   

5.1 ष्टनवासी संरचना र्मावल्यास भािेकरू ष्टनवासी 

a) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 

b) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹4000  हरी भार्ात ₹5000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता        

c) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस.   

  

5.2 व्यावसाष्टयक संरचना 

र्मावल्यास 

भािेकरू व्यावसाष्टयक 

a) व्यवसाष्टयक व इतर सामान हलष्टवण्याकररता एक वळे वाहतुकीचा खचग ₹ 50,000 

b) व्यवसाय / स्वयरंोजर्ार र्मावल्यामुळे एक वेळ आर्थगक सहाय्य ₹ 25,000  

c) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹5000  हरी भार्ात ₹7000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता         

d) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस. 

  

5.3 इतर संरचना र्मावल्यास भािेकरू इतर: 

a) सामान हलष्टवण्याकररता एक वळे वाहतकुीचा खचग ₹50,000 

b) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹5000  हरी भार्ात ₹7000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता         

c) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस. 

इतर संरचना र्मावल्यास 

6 रोजर्ार र्मावल्यास पर्ारदार (कामर्ार 

ष्टबर्र  ेती 

आस्थापनेतल े

कमगचारी) 

a) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200)   

7 झािे ष्टपक फळबार्ा  ीर्गक धारक, 

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे 

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 अंतर्गत प्रभाष्टवत झािे भरपाई 

   ककंवा 

झािांची पूणग भरपाई घेण्याऐवजी प्रभाष्टवत कुटंुबांना झाि ेकापून नेण्याची मुभा ष्टमळू  केल. मात्र अ ा घटनेमध्य े

लाकिाच े 25% मूल्य ष्टमळेल  (फळझाि ेव इतर झािे) 

   नमुना र्णना: 

i. झािांच ेमूल्य ₹1000 

ii. सांतवना रक्कम (i) च्या 100% ₹1000 iii.  झािांची एकूण भरपाई रक्कम (i) + (ii) = ₹2000 

ताब्यात घेतलेल्या जष्टमनीवर असललेी झािे  वनस्पती 

आष्टण ष्टपकांची  ष्टपकांचे मूल्यमापन  संबंष्टधत 

ष्टवभार्ांकिून ष्टबना घसारा करण्यात यईेल 

इमारती लाकूि वृक्षांच े मूल्यांकन वनष्टवभार्ाद्वारे 

करण्यात येईल   उभ्या ष्टपकांचे मूल्यांकन कृष्टर् 

ष्टवभार्ाकिून करण्यात येईल  फळ झािे रोपे इतयादींच े

मूल्यांकन फळबार् ष्टवभार्ाकिून करण्यात येईल. 



प्रभाष्टवत कुटंुबांनी झािे कापून नेल्यास भरपाईची रक्कम = ₹ 500 

b) प्रभाष्टवत व्यक्तींना उभ ेपीक व झािावरची फळे इतयादी कापण्याकरीता तीन मष्टहन्यांची पूवगसूचना देण्यात यईेल   

8 र्ुरांचे र्ोठे व िोटी दकुान े  ीर्गकधारक आष्टण 

ना-

 ीर्गकधारक(अष्टतक्रम

ण करणारे व ष्टवना 

मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे) 

a) र्ुरांच ेर्ोठे व िोटी दकुान ेइतरत्र हलष्टवण्यात कररता सरकारला योग्य वाटेल तेवढी ककंवा दकमान ₹25,000 एक 

वेळ आर्थगक सहाय्य.  

हानी ष्ट वाय स्थानांतररत करता येऊ  कणारे  िोटे 

दकुान े जयात लहान दकुान,े  िोया कायग ाळा,  

व्यवसाष्टयक दकओस्क,  टपऱ्या  आष्टण इतर तातपुरती 

दकुान,े जयात व्यवसाय केला जातो,   ही मानली जात.े  

“दकरकोळ दकुान” या श्रेणी अंतर्गत सहाय्य प्राप्त 

करणारे पक्ष एकरकमी रक्कम ष्टमळण्यास पात्र राहणार 

नाहीत. 

b) तीन मष्टहन्यांच्या कालावधीसाठी (दकुानाचे पुनस्थागपनाची अवधी) ₹3600 दरमहा म्हणज े₹10,800 चा ष्टनवागहभत्ता 

ददला जाईल.  

  

c) संरचना हलवण्यासाठी/ काढण्यासाठी 15 ददवसांचा नोरटस कालावधी   

9 जमीन / संरचना / इतर 

र्मावल्यास 

 ीर्गक धारक, 

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे असुरष्टक्षत 

कुटंुब 

a) असुरष्टक्षत कुटंुबांना एक वेळ जादा आर्थगक मदत ₹100,000 असुरष्टक्षत कुटंुबांमध्ये  अनुसूष्टचत जाष्टत, जनजाष्टत चे 

कुटंुब प्रमुख  (प्रभाष्टवत अनुसूष्टचत के्षत्र मधल ेदेखील ) 

WHH (ष्टवधवा,  वरे्ळी राहणारी मष्टहला,  एकटी 

मष्टहला इतयादी) 

अपंर् BPL, 65 वर्ाांवरील जयांच े ष्टनकटवतीय कुटंुब  

आधार देण्यास नाहीत 

10 जमीन / संरचना / इतर 

र्मावल्यास 

प्रतयेक कुटंुबातून एक 

व्यक्तीस 
a) स्वताः ककंवा कुटंुबातल्या एका व्यक्तीस तयांच्या आविीनुसार (जथेवर  टय होईल ष्टतथवर) दगु्ध ाळा, कुटकुटपालन, 

संर्णक, इलेष्टटट्रकल / इलेटट्रॉष्टनक वस्तूचं्या दरुुस्ती, यांष्टत्रक काम इतयादी चे प्रष्ट क्षण. प्रष्ट क्षणा संबंष्टधत सवग खचग 

NHSRCL भरेल. 

जमीन / संरचना / इतर र्मावल्यास 

11 समुदायांच्या आधारभूत 

संरचना अथवा सावगजष्टनक 

मालमत्ता र्मावल्यास 

प्रभाष्टवत समुदाय 

आष्टण र्ट 

  

b) सामुदाष्टयक संरचनांच ेपुनर्नगमागण स्थानांतरण आष्टण सावगजष्टनक मालमत्ता संसाधनांची पुनस्थागपना यासाठी मदत 

सहाय्य. सवग खचग NHSRCL भरेल. 

  

  

 

 



  



10.3.  महाराष्ट्र 

अ क्र नुकसानाचा प्रकार पात्रता श्रेणी हक्क (भरपाई आष्टण R&R सहाय्य) रटप्पपणी 

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

1 जमीन हातन / नकुसान [कृषी 
तसेच गैर-कृवष (घरग ती / 
व्यावसातयक र्कुं वा अन्यथा)] 

 ीर्गकधारक (TH) RFCTLARR अष्टधष्टनयम, 2013 च्या अनुसार भरपाई भरल्यानंतर जमीन अष्टधग्रष्टहत केली जाईल (यानंतर 2013 

च्या कायदा क्रमांक 30 म्हणून उल्लेष्टखत) 

I. भारतीय मुद्रांक अष्टधष्टनयम, 1899 नुसार ष्टवक्री मूल्य नोंदणी ककंवा ष्टवक्रय कराराच्या नोंदणीसाठी बाजार मूल्य, 

ष्टजथे जमीन आहे ष्टतथे; 

    ककंवा 

जवळच्या पररसरातील समान प्रकारच्या जष्टमनीची सरासरी ष्टवक्री ककंमत, मार्ील तीन वर्ागतील  सवागष्टधक ककंमत 

असलेल्या ष्टवक्रीकरारापकैी 50% पेक्षा अष्टधक असलेली ष्टवक्रीककंमत                             

    ककंवा 

पीपीपी ककंवा खाजर्ी कंपन्यांना ददलेली मंजूर रक्कम 

    ज ेजास्त / अगधक असेल त े

II. अधधक 100% साुंत्वना रक्कम व अधधसूचनेच्या तारखेपासून 12% व्याज (ववववध तहसीलसाठी निुना 1 
प्रकाशन) 

III. कायद्यानुसार र्ुणाकार घटक ( हरीभार्ात 1, के्षष्टत्रय/ ष्टवकासाधीन भार्ांत 1.5 आष्टण ग्रामीण भार्ात 2). 

2013 च्या कलम 26 अंतर्गत उल्लेष्टखत 

पद्धतीप्रमाणे भरपाई ष्टनधागरण. 

महाराष्ट्र नमूना 1 च्या तारखेपासून 12% व्याज 

लार्ू होईल  

b) 2013 च्या अष्टधष्टनयमच्या दसुऱ्या अनसूुचीनुसार R&R खचग / सहाय्य असेल. 

(दकमान ₹5,00,000) 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र .30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य देय 

असेल. 

c)  प्रभाष्टवत कुटंुबातील (कोठेही संबंष्टधत राजयामध्ये) स्वत: च्या नावावर ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबातील सदस्याचे (पती/ 

मुलांच)े संयुक्त नावान ेष्टवकत घेतललेी जमीन ककंवा घर नोंदणीसाठी मुद्रांक  ुल्क आष्टण इतर  लु्क NHSRCL द्वारे 

कार्दी पुरावे उपलब्ध केल्यास परत ददले जाईल.   

स्टँप ड्यटुी आष्टण इतर फी भरपाईच्या एकूण रकमेच्या आष्टण R&R ष्टवतरीत केलेल्या ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबाद्वारे देय 

वास्तष्टवक रकमेच्या, जे कमी असेल तवेढेच असेल. 

प्रभाष्टवत कुटंुबांना  ेवटच्या रकमेच्या वाटप 

झाल्यापासून 3 वर्ाांच्या आत स्टँप ड्यटुी आष्टण 

इतर  लु्काची भरपाई केली जाऊ  कत.े 

  

d)  अं ताः अष्टधग्रष्टहत भूखंि: 

प्रभाष्टवत कुटंुबाला प्रतयके अं ताः अष्टधग्रष्टहत जष्टमनीच्या टके्कवारीवर आधाररत एक-वळे अष्टतररक्त सहाय्य ददल े

जाईल . 

आंष्ट क अष्टधग्रष्टहत जमीन प्पलॉटसाठी अष्टतररक्त 

एक-वेळ R&R सहाय्य सांतवना रक्कम, र्णुाकार 

घटक आष्टण 12% व्याज ष्टबना असेल. 



अष्टधग्रष्टहत जमीन के्षत्र अष्टतररक्त R&R सहाय्य 

50% पयांत  ून्य 

50%–75% उवगरीत जमीन के्षत्रासाठी भरपाईची 15% रक्कम 

>75% उवगरीत जमीन के्षत्रासाठी भरपाईची 25% रक्कम 

 

अं ताः अष्टधग्रष्टहत जष्टमनीच्या उवगरीतजार्ेची 

मालकी जमीनधारकां बरोबरच राहील. 

 

  

e) जार्ेची ष्टवभार्णी झाल्यास (अष्टधग्रहण केल्यामुळे दोन भार्ात ष्टवभार्णी) कुठल्याही बाजूस कोरलले्या प्पलॉटला 

स्वातंत्र्य ररतया व ररवर द गवलले्या कलम (d) अन्वय अं ताः प्रभाष्टवत भूखंि मानले जातील 

ष्टवभार्णी केलेल्या जष्टमनीच्या तुकड्यांचा 

मालकी हक्क पूवीच्या मालकाकिेच राहील 

      महाराष्ट्र  ासन आदे  क्रमांक संदकरण- 03/2015/ Para.Kra. 34/A-2 ददनांक. 12/5/2015. प्रमाणे भरपाई रकमेच्या 

25% एक वेळ सहाय्य 

    नमुना र्णना खाली द गवललेी आह े

i)  र्ृष्टहत धरा की ग्रामीण भार्ातील जष्टमनीची ककंमत जमीन / जंत्री / संमती प्रमाणे व   खंि 1 (ए) नुसार ₹1,00,000 

आहे. 

ii) ग्रामीण भार्ात 2 ची र्ुणाकार घटक, म्हणज े₹2,00,000 

iii) 100% सांतवना (ii) वर ₹2,00,000 

iv) एकूण भरपाई (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v)  संमती मान्य करण्यासाठी अष्टतररक्त प्रोतसाहन i.e. 25% of (iv) = ₹1,00,000 

संमती व प्रोतसाहनासह एकूण रक्कम = ₹5,00,000 

ह े सहाय्य संमतीद्वारे खाजर्ी जमीन 

अष्टधग्रहणासाठी लार्ू होईल. 

2 अष्टधग्रष्टहत जष्टमनी (कृर्ी) वर 

प्राथष्टमकपणे अवलबंून असलेल्या 

कुटंुब े

 प्रभाष्टवत कुटंुब a) प्रष्टत प्रभाष्टवत कुटंुबाला रु पाच लाखांची एक वेळ रक्कम   

b) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200).   

c) प्रभाष्टवत कुटंुबातील (कोठेही संबंष्टधत राजयामध्य)े स्वत: च्या नावावर ककंवा प्रभाष्टवत कुटंुबातील सदस्याचे (पती/ 

मुलांच)े संयुक्त नावान ेष्टवकत घेतललेी जमीन ककंवा घर नोंदणीसाठी मुद्रांक  ुल्क आष्टण इतर  लु्क NHSRCL द्वारे 

कार्दी पुरावे उपलब्ध केल्यास परत ददले जाईल.   

  

स्टॅम्प ड्यटुी व इतर फीची रक्कम ही  जष्टमनीची 

एकूण देय भरपाई व R&R सहाय्य  ककंवा  

प्रभाष्टवत कुटंुबान े भरलले्या वास्तष्टवक रक्कम,  

यापैकी जे कमी असेल ती दणे्यात यईेल. प्रभाष्टवत 

कुटंुबाला तयांनी भरलले्या स्टॅम्प ड्युटी आष्टण इतर 

फीची रक्कम ष्टमळण्याकरता तयांना   वेटच्या 



ष्टमळालेल्या रकमेच्या तारखेपासून तीन वर्ागच्या 

आत दावा करणे र्रजचे ेआहे. 

3.1  नष्टेवासी संरचनेच ेनकुसान 

  

 शीषवक धारक  a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवन ेसह संरचनासाठी भरपाई. 

    नमुना र्णना: 

i)  संरचनेच ेमूल्यमापन, ₹1,00,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹1,00,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच ेमूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत 

असेल. 

b) अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर कठीण होत असल्यास पूणग भरपाई ष्टमळेल 

ककंवा 

अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर  टय असल्यास मालक वापर करता ष्टलष्टखत स्वरूपात ला उवगररत संरचना 

वापरण्यास आपली संमती द गवत असल्यास प्रभाष्टवत संरचनेच्या ऐवज मध्य ेष्टमळणाऱ्या रकमेच्या  25 टके्क रक्कम  अष्टधक 

देण्यात यईेल.  मात्र ही रक्कम ष्टवना सांतवना सहाय्यक व एक वेळ असेल जेणेकरून तया संरचनेला भक्कम बनवण्यात आष्टण 

िार्िुजी करण्यात मदत ष्टमळेल. 

  

c) R&R ककंमत / सहाय्य ही RFCTLARR 2013 कायद्याच्या दसुऱ्या अनुसूची प्रमाणे असेल.  

    नमुना र्णना: 

भौष्टतक ष्टवस्थापनानुसार ₹1,43,200 पयांत असेल.(उपजीष्टवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतूक खचग ₹ 50,000  

+पुनवगसन भत्ता ₹ 50,000) 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र .30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य देय 

असेल. 

3.1 (ए) आष्टण 3.1 (बी) साठी पयागय म्हणून, खालील ष्टनविल ेजाऊ  कत:े 

d) प्रधानमंत्री आवास योजना ककंवा ग्रामीण आष्टण  हरी भार्ातील राजय / कें द्र सरकारच्या समान योजनेनुसार, 

संरचनेच्या नकुसानाच्या बदल्यात (सदष्टनका र्ेल्यामुळे ष्टवस्थापन झाल्यास) समतुल्य रक्कम. 

पयागयी सदष्टनकेची रक्कम ग्रामीण भार्ातील ₹ 

70,000 पेक्षा कमी आष्टण  हरी भार्ातील 1.5 

लाखांपेक्षा कमी असू  कत नाही. 

e)  ीर्गकधारकान ेखरेदी केलले्या जष्टमन ककंवा घराच्या नोंदणीसाठी देय असलेला मुद्रांक  लु्क आष्टण इतर फी NHSRCL 

द्वारे ददल ेजाईल. मात्र तयासाठी अनुक्रमांक 1 च्या कलम 4 च्या उपकलम (सी) प्रमाणे कार्दोपत्री परुाव्यांची ष्टनर्मगती 

करणे आवश्यक आह े

प्रभाष्टवत कुटंुबाला तयांनी भरलेल्या स्टॅम्प ड्युटी 

आष्टण इतर फीची रक्कम ष्टमळण्याकरता तयांना  

 ेवटच्या ष्टमळालले्या रकमेच्या तारखेपासून तीन 

वर्ागच्या आत दावा करणे र्रजेच ेआह.े 

f)  प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   



g) संरचना   ररक्त करण्यासाठी दोन मष्टहन्यांची सूचन एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ 

सूचने आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम 

जमीन ष्टनबांध मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल. 

3.2 ष्टनवासी संरचनेच ेनकुसान अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे 

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवन ेसह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन ₹70,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹70,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹1,40,000 

संरचनेच ेमूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत 

असेल. 

b) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 जयाला सध्याच्या स्थानावरून ष्टवस्थापन 

आवश्यक आह े

c) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200)  

d) एकवेळ पुनवागस भत्ता ₹ 50,000  

3.2 (ए) साठी पयागय म्हणून, खालील ष्टनविल ेजाऊ  कत:े 

e) प्रधानमंत्री आवास योजना ककंवा ग्रामीण आष्टण  हरी भार्ातील राजय / कें द्र सरकारच्या समान योजनेनुसार, 

संरचनेच्या नकुसानाच्या बदल्यात (सदष्टनका र्ेल्यामुळे ष्टवस्थापन झाल्यास) समतुल्य रक्कम. 

पयागयी सदष्टनकेची रक्कम ग्रामीण भार्ातील ₹ 

70,000 पेक्षा कमी आष्टण  हरी भार्ातील 1.5 

लाखांपेक्षा कमी असू  कत नाही. 

f) प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

g) संरचना   ररक्त करण्यासाठी दोन मष्टहन्यांची सूचन एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ 

सूचने आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम 

जमीन ष्टनबांध मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल 

4.1 

  

व्यावसाष्टयक / औद्योष्टर्क संरचना 

र्मावल्यास 

  

  ीर्गकधारक 

  

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवन ेसह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन ₹100,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹100,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच ेमूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत 

असेल. 

b) अंष्ट क प्रभावामुळे उरलले्या संरचनेचा वापर कठीण होत असल्यास पूणग भरपाई ष्टमळेल  

ककंवा 

  



अंष्ट क प्रभावामुळे उरलेल्या संरचनेचा वापर  टय असल्यास मालक वापर करता ष्टलष्टखत स्वरूपात ला उवगररत संरचना 

वापरण्यास आपली संमती द गवत असल्यास प्रभाष्टवत संरचनेच्या ऐवज मध्य ेष्टमळणाऱ्या रकमेच्या  25 टके्क रक्कम अष्टधक 

देण्यात यईेल. मात्र ही रक्कम ष्टवना सांतवना सहाय्यक व एक वळे असेल जेणेकरून तया संरचनेला भक्कम बनवण्यात आष्टण 

िार्िुजी करण्यात मदत ष्टमळेल.  

c) R&R ककंमत / सहाय्य ही RFCTLARR 2013 कायद्याच्या दसुऱ्या अनुसूची प्रमाणे असेल. 

भरपाईची रक्कम भौष्टतक ष्टवस्थापनानुसार ₹1,43,200 पयांत असेल.(उपजीष्टवका अनदुान  = ₹ 43,200 + वाहतकू 

खचग ₹ 50,000  +पुनवगसन भत्ता ₹ 50,000) 

2013 च्या अष्टधष्टनयम क्र. 30 च्या ष्टद्वतीय 

अनुसूचीनुसार देय रक्कम R&R रक्कम / सहाय्य देय 

रक्कमपेक्षा कमी होणार नाही. 

d)  ीर्गकधारकान ेखरेदी केलले्या व्यावसाष्टयक / औद्योष्टर्कजार्ेच्या नोंदणीसाठी देय असलेला मुद्रांक  ुल्क आष्टण इतर 

फी NHSRCL द्वारे ददल ेजाईल. मात्र तयासाठी अनुक्रमांक 1 च्या कलम 4 च्या उपकलम (सी) प्रमाणे कार्दोपत्री 

पुराव्यांची ष्टनर्मगती करणे आवश्यक आह े

  

e) प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   

f) व्यवसाष्टयक संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस व औद्योष्टर्क संरक्षण व्यक्त करण्याकररता 

सहा मष्टहन्यांची आर्ाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ 

सूचने आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम 

जमीन ष्टनबांध मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल 

4.2 व्यावसाष्टयक संरचना र्मावल्यास अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे 

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 प्रमाणे 100% संतवन ेसह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना र्णना 

i) संरचनेच ेमूल्यमापन ₹1,00,000 

ii) (i)च्या @100% संतवना ₹1,00,000 

iii) संरचनेसाठी एकूण भरपाई (i) + (ii) = ₹2,00,000 

संरचनेच ेमूल्यमापन ष्टवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाररत 

असेल.. 

b) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 जयाला सध्याच्या स्थानावरून ष्टवस्थापन 

आवश्यक आह े

c) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200) उवगररत 20% रक्कम जमीन ष्टनबांध मुक्त  केल्या 

नंतर ददली जाईल 

d) व्यवसाष्टयक अष्टतक्रमण करणाऱ्या व्यापार अथवा व रोजर्ाराच्या नकुसानासाठी ₹ 25,000 चे एक वेळ आर्थगक 

सहाय्य                 

  

e) प्रभाष्टवत संरचनेतील कुठल्याही प्रकारच्या वस्त ूबाहरे काढण्यास ष्टवना लु्क अष्टधकार असतील   



f) व्यवसाष्टयक संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस व औद्योष्टर्क संरक्षण व्यक्त करण्याकररता 

सहा मष्टहन्यांची आर्ाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईच्या 80% आर्ाऊ भरणा आर्ाऊ 

सूचने आधी ददली जाईल  उवगररत 20% रक्कम 

जमीन ष्टनबांध मुक्त  केल्या नंतर ददली जाईल. 

g) एकवेळ पुनवगसन भत्ता₹ 50,000  

5.1 ष्टनवासी संरचना र्मावल्यास भािेकरू ष्टनवासी 

a) कुटंुब, इमारत सामग्री, जनावरे, र्ुरे इतयादींच्या वाहतकुीसाठी एक वेळ आर्थगक सहाय्य म्हणून ₹ 50,000 

b) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹4000  हरी भार्ात ₹5000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता     

c) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस.   

  

5.2 व्यावसाष्टयक संरचना र्मावल्यास भािेकरू व्यावसाष्टयक 

a)   व्यवसाष्टयक व इतर सामान हलष्टवण्याकररता एक वेळ वाहतकुीचा खचग ₹50,000 

b)  व्यवसाय / स्वयंरोजर्ार र्मावल्यामुळे एक वेळ आर्थगक सहाय्य ₹25,000  

c) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹5000  हरी भार्ात ₹7000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता      

d) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस. 

  

5.3 इतर संरचना र्मावल्यास भािेकरू इतर: 

a) सामान हलष्टवण्याकररता एक वळे वाहतकुीचा खचग ₹50,000 

b) ग्रामीण भार्ात दरमहा ₹5000  हरी भार्ात ₹7000 सहा मष्टहन्यांकरताभािे भत्ता        

c) संरचना ररक्त करण्याकररता दोन मष्टहन्याची आर्ाऊ नोटीस. 

  

6 रोजर्ार र्मावल्यास पर्ारदार (कामर्ार 

ष्टबर्र  ेती 

आस्थापनेतल े

कमगचारी 

a) एक वर्ागच्या कालावधीसाठी ₹ 3600 प्रष्टत मष्टहना ष्टनवागह भत्ता (₹43,200)   

7 झािे ष्टपक फळबार्ा  ीर्गक धारक, 

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे 

a) 2013 च्या कायदा 30 च्या कलम 29 अंतर्गत प्रभाष्टवत झािे भरपाई 

    ककंवा 

झािांची पूणग भरपाई घेण्याऐवजी प्रभाष्टवत कुटंुबांना झािे कापून नेण्याची मुभा ष्टमळू  केल. मात्र अ ा घटनेमध्य े

लाकिाच े 25% मूल्य ष्टमळेल  (फळझाि ेव इतर झािे) 

    नमुना र्णना: 

 i. झािांच ेमूल्य ₹1000 

 ii. सांतवना रक्कम (i) च्या 100% ₹1000 iii.  झािांची एकूण भरपाई रक्कम (i) + (ii) = ₹2000 

ताब्यात घेतलेल्या जष्टमनीवर असललेी झाि े 

वनस्पती आष्टण ष्टपकांची  ष्टपकांच े मूल्यमापन  

संबंष्टधत ष्टवभार्ांकिून ष्टबना घसारा करण्यात 

येईल 

इमारती लाकूि वृक्षांच ेमूल्यांकन वनष्टवभार्ाद्वारे 

करण्यात येईल   उभ्या ष्टपकांच े मूल्यांकन कृष्टर् 

ष्टवभार्ाकिून करण्यात येईल  फळ झािे रोप े

इतयादींचे मूल्यांकन फळबार् ष्टवभार्ाकिून 

करण्यात येईल. 



 प्रभाष्टवत कुटंुबांनी झािे कापून नेल्यास  भरपाईची रक्कम = ₹ 500 

b) प्रभाष्टवत व्यक्तींना उभ ेपीक व झािावरची फळे फळे इतयादी कापण्याकरीता तीन मष्टहन्यांची पूवगसूचना देण्यात यईेल     

8 र्ुरांचे र्ोठे व िोटी दकुान े  ीर्गकधारक आष्टण 

ना-

 ीर्गकधारक(अष्टतक्रम

ण करणारे व ष्टवना 

मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे) 

a) र्ुरांचे र्ोठे व िोटी दकुान ेइतरत्र हलष्टवण्यात कररता सरकारला योग्य वाटेल तवेढी ककंवा दकमान ₹25,000 एक वळे 

आर्थगक सहाय्य.  

हानी ष्ट वाय स्थानांतररत करता येऊ  कणारे  

िोटे दकुान े जयात लहान दकुान,े  िोया 

कायग ाळा,  व्यवसाष्टयक दकओस्क,  टपऱ्या  आष्टण 

इतर तातपुरती दकुान,े जयात व्यवसाय केला जातो,   

ही मानली जात.े  “दकरकोळ दकुान” या श्रेणी 

अंतर्गत सहाय्य प्राप्त करणारे पक्ष एकरकमी रक्कम 

ष्टमळण्यास पात्र राहणार नाहीत.    

b) तीन मष्टहन्यांच्या कालावधीसाठी (दकुानाचे पुनस्थागपनाची अवधी) ₹3600 दरमहा म्हणज े₹10,800 चा ष्टनवागहभत्ता 

ददला जाईल.  

  

c) संरचना हलवण्यासाठी/ काढण्यासाठी 15 ददवसांचा नोरटस कालावधी   

9 जमीन / संरचना / इतर 

र्मावल्यास 

 ीर्गक धारक, 

अष्टतक्रमण करणारे व 

ष्टवना मालकीच्या 

जष्टमनीवर वसाहत 

करणारे असुरष्टक्षत 

कुटंुब 

a) असुरष्टक्षत कुटंुबांना एक वेळ जादा आर्थगक मदत ₹100,000  असुरष्टक्षत कुटंुबांमध्ये  अनुसूष्टचत जाष्टत, जनजाष्टत 

चे कुटंुब प्रमुख  (प्रभाष्टवत अनुसूष्टचत के्षत्र मधल े

देखील) WHH (ष्टवधवा,  वरे्ळी राहणारी 

मष्टहला,  एकटी मष्टहला इतयादी) 

अपंर् BPL, 65 वर्ाांवरील जयांच े ष्टनकटवतीय 

कुटंुब  आधार दणे्यास नाहीत 

10 जमीन / संरचना / इतर 

र्मावल्यास 

प्रतयेक कुटंुबातून एक 

व्यक्तीस 
a) स्वताः ककंवा कुटंुबातल्या एका व्यक्तीस तयांच्या आविीनुसार (जेथवर  टय होईल ष्टतथवर) दगु्ध ाळा, कुटकुटपालन, 

संर्णक, इलेष्टटट्रकल / इलेटट्रॉष्टनक वस्तूंच्या दरुुस्ती, यांष्टत्रक काम इतयादी चे प्रष्ट क्षण. प्रष्ट क्षणा संबंष्टधत सवग खचग 

NHSRCL भरेल. 

  

11 समुदायांच्या आधारभूत संरचना 

अथवा सावगजष्टनक मालमत्ता 

र्मावल्यास 

प्रभाष्टवत समुदाय 

आष्टण र्ट 

  

a) सामुदाष्टयक संरचनांच ेपुनर्नगमागण स्थानांतरण आष्टण सावगजष्टनक मालमत्ता संसाधनांची पुनस्थागपना यासाठी मदत 

सहाय्य. सवग खचग NHSRCL भरेल. 

  

 



टीप 1: जष्टमनीची भरपाई ष्टनष्टित करणे 

1. RFCTLARR कायदा 2013, कलम 26 मधील नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार भरपाईचा ष्टनणगय भूसंपादन अगधकािी 
द्वारे केला जाईल, जो जमीनच्या बाजार मूल्याचे मूल्यांकन आष्टण ष्टनधागरण करण्यासाठी खालील ष्टनकर् ष्टनर्दगि करते: 

a) भारतीय मुद्रांक अष्टधष्टनयम, 1899 मध्ये ष्टवष्टनर्दगि केलेल्या बाजार मूल्याचे, जे काही असेल ते, ष्टवक्रीची नोंदणी 

करण्यासाठीचा करारनामा, जमीन जया क्षेत्रात आह ेष्टतथे; ककंवा 

b) जवळच्या र्ावात ककंवा जवळच्या पररसरात असलेल्या समान प्रकारच्या जष्टमनीसाठी र्ेल्या तीन वर्ाांत नोंदणी 

केलेल्या ष्टवक्री ककंमतीची सरासरी पेक्षा 50% कमी नाही; ककंवा 

c) खाजर्ी कंपन्यांसाठी ककंवा सावगजष्टनक-खाजर्ी भार्ीदारी प्रकल्पांसाठी जमीन अष्टधग्रहण करण्याच्या बाबतीत 

कलम 2 च्या उप-कलम (2) अन्वये मान्य केल्यानुसार मंजूर रक्कम 

ज ेजास्त / अगधक असेल त े

RFCTLARR (र्ुजरात दरुुस्ती), कायदा 2016 ककंवा RFCTLARR, कायदा 2013 च्या कलम 11 ची अष्टधसूचना 

जारी केल्याची तारीख ही बाजार मूल्य ष्टनष्टित करण्याची तारीख मानली जाईल. 

 

स्पिीकरण 1: कलम (बी) मध्ये उल्लेष्टखत सरासरी ष्टवक्री ककंमत, जवळच्या र्ावात ककंवा आसपासच्या पररसरात र्ेल्या 

तीन वर्ागतील समान क्षेत्रासाठी नोंदणीकृत ष्टवक्री करार ककंवा ष्टवक्री करारनाम्याची ककंमत अष्टधग्रष्टहत केलेल्या जष्टमनीची 

ककंमत ष्टनधागररत करण्याकररता केली जाईल.   

स्पिीकरण 2: स्पिीकरण 1 मध्ये उल्लेष्टखत सरासरी ष्टवक्री ककंमत ठरष्टवण्याकररता सवागष्टधक ष्टवक्री ककंमत असलेल्या 

ष्टवक्रीकर यापैकी अध ेसवोच्च ष्टवक्री करार ष्टवचारात घेतले जातील. 
स्पिीकरण 3: या कलमात बाजार मूल्य ष्टनधागररत करताना स्पिीकरण 1 ककंवा स्पिीकरण 2 मध्ये ष्टनधागररत सरासरी 

ष्टवक्रीची ककंमत या ष्टजल््ात या पवूी याच अष्टधष्टनयमाच्या तरतुदीद्वारे जष्टमनीसाठी भरपाई म्हणून ददलेली कोणतीही 

ककंमत ष्टवचारात घेतली जाणार नाही. 

स्पिीकरण 4: या कलमात बाजार मूल्य ष्टनधागररत करताना स्पिीकरण 1 ककंवा स्पिीकरण 2 मधील संदर्भगत सरासरी 

ष्टवक्री ककंमत, जी ष्टजल्हाष्टधकाऱ्यांच्या मतानुसार प्रतयक्ष प्रचष्टलत बाजार मूल्याचे प्रतीक नाही ष्टतचा ष्टवचार केला जाणार 

नाही. 

2. उपरोक्त (1) प्रमाणे, र्णना केलेले बाजार मूल्य  हरी  हरापासून असलेल्या अंतरानुसार एक ककंवा दोन च्या 

घटकाद्वारे र्ुणाकार करण्याबाबत उष्टचत सरकार द्वारे अष्टधसूष्टचत केले जाऊ  कते. 

3. वरील (1) ककंवा (2) नुसार बाजार मूल्य ष्टनधागररत केले जाऊ  कत नाही कारण- 

A. जमीन अ ा क्षेत्रात वसलेली आह ेष्टजथे जमीनवरील व्यवहार तया क्षेत्रामध्ये लार् ूअसलेल्या कोणतयाही कायद्याद्वारे 

ककंवा इतर कोणतयाही कायद्यानुसार प्रष्टतबंष्टधत आहते, ककंवा 

B. उपरोक्त उपष्टवभार्(1) च्या कलम (A) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ततकाळ मार्ील तीन वर्ागपासूनचे नोंदणीकृत करार 

उपलब्ध नाहीत. 

C. भारतीय मुद्रांक अष्टधष्टनयम, 1899 च्या अंतर्गत योग्य प्राष्टधकरणाने  बाजार मूल्य ष्टनष्टित केलेले नाही. 

संबंष्टधत राजय ततसम क्षेत्रातील अ ाच प्रकारच्या जष्टमनीची ककंमत ष्टवचारात न घेता उपकलम (1) मध्ये नमूद केलेल्या 

पद्धतीवर आधाररत जष्टमनीच्या प्रष्टत एकल भार्ाची दकमान ककंमत ष्टनर्दगि करेल.  

4. LARR अष्टधष्टनयम 2013 च्या अंतर्गत अष्टधग्रष्टहत केलेल्या जष्टमनीसाठी ददली जाणारी भरपाईची रक्कम 

ठरष्टवण्याकररता कायद्याच्या कलम 28 अंतर्गत असलेली तरतूद ष्टवचारात घेतली जाईल. 

5. 1961 च्या आधीपासून र्ावातील सामान्य जष्टमनीवर आपले अष्टधपतय सांर्णार्यांना कायद्याने ‘ष्टनयष्टमत 

जमीनधारक’ म्हणून मानले जाईल आष्टण तयांना समतुल्य वैकष्टल्पक जमीन ककंवा जष्टमनीच्या समतुल्य जार्ेचा भत्ता ष्टमळू 

 केल. 



6.  ष्टमळालेल्या जष्टमनीच्या बाजार मूल्याव्यष्टतररक्त, प्रतयेक बाबतीत सक्षम अष्टधकारी 12% अ ा दराने अष्टतररक्त रक्कम 

दऊे  कतो जी र्ुजरात मध्ये SIA मधून सूट ष्टमळष्टवण्याकररता तेथील राजपत्रातील कलम 10 च्या अष्टधसूचनेनुसार, 

महाराष्ट्रात नमुना 1 आष्टण कलम 4 च्या अष्टधसूचनेनुसार व दादरा व नर्र हवेली मध्ये संमती तारखपेयांत ककंवा संमती 

पुरस्कार अय स्वी होईपयांत ककंवा ताब्यात घेण्याची तारीख जी आधी असेल ष्टतथपयांत वैध असेल.  

टीप 2: सरंचनाची पनुस्थागपना / बाजार मलू्य ष्टनष्टित करण े

घरे, इमारती आष्टण इतर स्थावर मालमत्तांसाठी भरपाई 2018 च्या बाजार मूल्याच्या आधारावर ष्टनधागररत मूलभूत 

SOR (BSR) / शप्पलंथ क्षेत्र / लोि बेररंर् रेटच्या आधारावर ष्टनष्टित करण्यात येईल, जे कायद्याच्या तरतुदीनुसार LOA 

द्वारे  ठरवले जाईल. 

टीप 3: झािे / ष्टपकाचं ेमलू्यमापन  

झािांची नुकसान भरपाई तयांच्या बाजार मूल्यावर आधाररत असेल.  लाकूि झािांची नुकसान भरपाई तयांच्या बदली 

ककंमतीवर ठरवली जाईल,  मात्र झािे व ष्टपकांच्या प्रकारानुसार फळ असणारी झािे तोिायची नुकसान भरपाई तयांच्या 

वार्र्गक उतपन्नातून ष्टमळणाऱ्या मलु्यावर ठरष्टवली जाईल (संबंष्टधत ष्टवभार्ाच्या मानक प्रदक्रया प्रदक्रयेनुसार). 

11. स्थानाुंतरणासाठी प नववसन जागेचा ववकास 

एकूण 1887 पासून (डडसेंबि-2017-जुलै 2018 च्या सवेिणानुसाि) RAP तयािी दिम्यान 

ओळखल्या गेलेल्या RAP अिंलबजावणी दिम्यान पुनस््ागपनेसाठी ओळखल्या गेलेल्या PAH 

ची संयया 4450 (ऑगस्ट २०२१ पयतं) वाढवण्यात आली आहे. वाढीच ेिुयय कािण म्हणजे, 
RAP तयाि किताना, भूसंपादनाची प्रा्लिक अगधसूचना प्रकालशत किण्यासाठी आणण सवेिण 

आणण गचन्हांककत किण्यासाठी जलिनीवि पिवानगी लिळववण्यासाठी संिेखनातील भूखडं 

ओळखण्यासाठी भूसंपादन आिाखडा (LAP) तयाि किण्यात आला होता. त्यानुसाि बागधत 

PAH च ेसािाजजक-आग्गक आणण जनगणना सवेिण किण्यात आले आहे. 

 
संभाव्य ववस््ावपत PAHs च्या स््लांतिासाठी गुजिात आणण महाराष्ट्ट्र मध्ये काही दठकाणी 
ओळखण्यात आलेली आहेत. तपशीलवाि ननयोजन आणण RAP अिंलबजावणी दिम्यान सवव 
भाग धारकाुंकडून सुंमती प्रापत केल्यानुंतर या स््ानांच ेपुढील िूल्यांकन आणण अनंति रूप 

ददले जाईल. सवव स्थानाुंतररत जागाुंमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सवव ववद्यमान उपय क्तता 
आणण स ववधा असतील. या व्यततररक्त अततररक्त आणण पायाभूत स ववधा जस े रस्ते वीज 

रस्त्यावरच ेददवे पाणी आणण स्वच्छता स ववधा देखील समाववष्ट्ट आहेत. भववष्टयात, आवश्यक 

असल्यास, आणखी स््ाने ओळखली जातील. जलिनीसाठी वैयजक्तक ग्रािसभांकडहेी संपकग  
साधण्यात आला, जेणेकरून बागधत भागात पुनस््ागपना बंद होईल. NHSRCL कड ेम ख्य 



प नस्थावपनेची जागा तनमावण होईपयिंत तात्प रती स्थानाुंतरणाची जागा प्रदान करण्याची तरतदू 

आहे. पुनस््ागपना स््ळाच्या ववकासासाठी लागणािा खचग NHSRCL द्वािे उचलला जाईल. 

 

12. आय / उत्पन्न पुनसचंनयत किण्याची योजना (IRP) 

आय / उत्पन्न पुनसंचनयत किण्याची योजनेचे मुख्य उदद्दि आह ेप्रकल्प प्रभाष्टवत लोकांना मदत करणे आष्टण तयांच्या 

जीवनमानास  प्रकल्प अंमलबजावणी पूवीच्या स्तरावर पुन्हा प्रस्थाष्टपत करणे.  

तक्ता 10: अल्पकालीन आय / उत्पन्न पुनसचंनयत किण्यासाठीची योजना 

पात्रता वर्ग आय व जीवनमान पुनर्नगमागण सहाय्य 

 ीर्गक धारक, ना- ीर्गक धारक,अष्टतक्रमण 

करणारे व ष्टवना मालकीच्या जष्टमनीवर 

वसाहत करणारे असुरष्टक्षत कुटंुब 

स्थानांतरणाचा वाहतूक खचग एक वेळ आर्थगक सहाय्य ₹50,000 

ष्टनवागह भत्ता ₹3600/ मष्टहना * 1 वर्ग = ₹43,200 

एक वेळ आर्थगक सहाय्य एक वेळ आर्थगक सहाय्य of ₹25,000 

भािेकरी / लीजधारक 

 

स्थानांतरणाचा वाहतूक खचग एक वेळ आर्थगक सहाय्य ₹50,000 

एक वेळ आर्थगक सहाय्य एक वेळ आर्थगक सहाय्य of ₹25,000 

भािे भक्त 

सहा मष्टहन्यांकरता 

₹5000/मष्टहना ग्रामीण भार्ात 

₹7000/मष्टहना  हरी भार्ात 

पर्ारदार [1] ष्टनवागह भत्ता ₹3600/ मष्टहना * 1 वर्ग = ₹43,200 

प्रभाष्टवत कुटंुब  ना  ीर्गक धारक (र्ोठे व 

िोया दकुानाचं ेनकुसान)[2]) 

एक वेळ आर्थगक सहाय्य एक वेळ आर्थगक सहाय्य of ₹25,000 

ष्टनवागह भत्ता ₹3600/ मष्टहना * 3 मष्टहने = ₹10,800 

असरुष्टक्षत र्ट एक वेळ आर्थगक सहाय्य एक वेळ आर्थगक सहाय्य ₹1,00,000 

 

दीघगकालीन आय पनुर्नगमागण योजना   

सामाष्टजक-आर्थगक जनर्णना सवेक्षणांमध्ये ओळखल ेजाणारे ष्टजल्हा-वार प्रमुख प्रष्ट क्षण कायगक्रम खालीलप्रमाणे आहते: 

ष्टजल्हा ओळखलेला प्रष्ट क्षण कायगक्रम प्रष्ट क्षण ष्टनविीसाठी तकग  

अहमदाबाद  संर्णक चालवणे 

 सेवा के्षत्र संबंष्टधत प्रष्ट क्षण ( ग्राहक सेवा, 

आष्टतथ्य सेवा, कॉल सेंटर इतयादी ) 

 इलेष्टटट्रकल / इलेटट्रॉष्टनक वस्तूचंे दरुुस्ती 

 टाइशपंर् (स्थाष्टनक भार्ा आष्टण इंग्रजी) 

 व्यावसाष्टयक प्रष्ट क्षण 

 प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींसोबत सल्लामसलत दरम्यान, युवा 

वर्ागने व्यावसाष्टयक प्रष्ट क्षणाची मार्णी केली होती 

जयात आष्टतथ्य सेवा, कॉल सेंटर आष्टण इतर 

व्यावसाष्टयक प्रष्ट क्षण प्रष्ट क्षण समाष्टवि होते. 

 मध्यमवयीन व अल्प  ैक्षष्टणक व्यक्तींना इलेटट्रॉष्टनक 

वस्तू दरुुस्तीचे प्रष्ट क्षण हवे होत े  



आनंद  कुटकुटपालन व्यवसायाची स्थापना  

 दगु्ध व कुटकुटपालन व्यवसाय 

 अर्रबत्ती आष्टण कािेपेयांचे उतपादन 

 भार्धारकांकिून प्रष्ट क्षण क्षेत्राची ष्टवनंती िेअरी आष्टण 

कुटकुटपालन काये, अग्रबत्ती इतयादींच्या ष्टनर्मगतीवर 

होती. 

भरूच  हस्तकला आष्टण हातमार् प्रष्ट क्षण 

 कुटकुटपालन व्यवसायाची स्थापना 

 दगु्ध व कुटकुटपालन व्यवसायाचे प्रष्ट क्षण 

 भरूच येथील PAH ने हातमार् आष्टण हस्तकला 

प्रष्ट क्षण, ष्टव ेर्ताः रजाई बनष्टवण ेयावर जोर ददला. 

 काहीनी िेअरी आष्टण कुटकुटपालनासाठी प्रष्ट क्षण 

माष्टर्तले. 

खिेा  स्वच्िता पॅि उतपादन 

 अन्न पुरवण्याचा व्यवसाय 

 लाकूि कामाचे प्रष्ट क्षण 

 जूट उतपादन संबंष्टधत 

 खेिा येथील PAHन ेलाकूि काम व जूट उतपादनाचे 

प्रष्ट क्षण माष्टर्तले. ष्ट वाय, काही भार्धारकांनी 

केटररंर्मध्ये मनुष्ट्यबळाची आवश्यकता देखील 

सुचष्टवली. बैठकीत स्वच्िता पॅि उतपादनाच्या एककची  

मार्णी देखील ठळकपणे केली होती.  

सुरत  पररधान ष्टनर्मगती 

 संर्णक प्रष्ट क्षण 

 सेवा के्षत्र संबंष्टधत प्रष्ट क्षण ( ग्राहक सेवा, 

आष्टतथ्य सेवा, कॉल सेंटर इतयादी ) 

 इलेष्टटट्रकल / इलेटट्रॉष्टनक वस्तूचंी दरुुस्ती 

 संर्णक पररचालक 

 टाइशपंर् (स्थाष्टनक भार्ा आष्टण इंग्रजी) 

 व्यावसाष्टयक प्रष्ट क्षण 

 व्यवसाष्टयक प्रष्ट क्षण, सेवा के्षत्र व संर्णक संबंष्टधत 

प्रष्ट क्षणास देखील मार्णी होती  

नवसारी  पुरुर्ांना र्ािी चालवणे   

 मष्टहलांना  ष्ट वणकला  

 केटररंर्   

 दगु्ध व कुटकुटपालन व्यवसाय   

 वारली ष्टचत्रकला   

 बॉल पेन ष्टनर्मगती  

 नवसारी मध्ये र्ािी चालवणे, ष्ट वणकला व 

केटररंर्च्या व्यवसायासंबंधी मार्णी होती. 

याव्यष्टतररक्त, कुटकुट पालन व दगु्ध व्यवसायाची देखील 

मार्णी केली  

 वारली ष्टचत्रकलेला  मार्णी असल्यामुळे  तयाच्या 

प्रष्ट क्षणाची देखील र्रज द गवली   

 नवसारीच्या काही आददवासी भार्ात, PAPने माष्टहती 

ददली की तयांना आधीच ष्टवष्टवध कायगक्रमांतर्गत पुष्ट्कळ 

प्रष्ट क्षण ददले जात आह े आष्टण युवकांना कुठल्याही 

ष्टव ेर् प्रष्ट क्षणाची आवश्यकता  वाटत नाही. 

वलसाि  वारली ष्टचत्रकला 

 न्हावी आष्टण र्ािी चालवणे 

 कपड्यांवर बटण व खड्यांचे काम 

 ष्ट वण व्यवसाय   

 कुटकुट पालन   

 दगु्ध व कूट पालन  व्यवसाय  

 वलसाि मध्ये वारली ष्टचत्रकलेचा मार्णी असल्यामुळे 

तयाच्या प्रष्ट क्षणाची अतयंत र्रज असल्याचे सांष्टर्तले·   

 याव्यष्टतररक्त मष्टहलांनी वलसाि आष्टण दादरा व नर्र 

हवेली मधील कपड्यांच्या  एकक मध्ये  रोजर्ार 

ष्टमळवण्याकररता ष्ट वणकाम  प्रष्ट क्षणाची मार्णी 

केली I 

 दगु्ध व कुटकुट पालन व्यवसायाच्या प्रष्ट क्षणाची 

मार्णीदेखील करण्यात आली. 

विोदरा  बटन ष्टनर्मगती  

 संर्णक प्रष्ट क्षण  

 सेवा के्षत्र संबंष्टधत प्रष्ट क्षण (ग्राहक सेवा, 

आष्टतथ्य सेवा, कॉल सेंटर इतयादी) 

 र्वंिी कामाचे प्रष्ट क्षण  

 कम्प्पयुटर पररचलन  

 प्पलंशबंर्  

 विोदरा मध्ये प्रामुख्याने  संर्णक प्रष्ट क्षण व  सेवा 

क्षेत्राच्या प्रष्ट क्षणाची र्रज  आढळून आली. 

 र्वंिीकाम आष्टण प्पलंशबंर्  सुद्धा विोदरा कररता  

महत्त्वपूणग आढळून आल े. 

 याव्यष्टतररक्त सॅष्टनटरी पॅि ष्टनर्मगती देखील विोदरा मध्ये  

महत्त्वपूणग आढळली  



 व्यवसाष्टयक प्रष्ट क्षण  

 इलेष्टटट्रकल इलेटट्रॉष्टनक वस्तूंची दरुुस्ती 

 स्वच्छता पॅड तनममवती 

पालघर  अर्रबत्ती ष्टनर्मगती  

 वारली ष्टचत्रकला  

 र्वंिी कामाचे प्रष्ट क्षण  

 केटररंर्  

 बटन बनवण्याचे प्रष्ट क्षण 

 पालघर मध्ये अर्रबत्ती ष्टनर्मगती आष्टण वारली 

ष्टचत्रकलेचे  प्रष्ट क्षणाची र्रज आढळून आली. 

 इतर प्रष्ट क्षणामध्ये कॅटररंर्चे प्रष्ट क्षण आष्टण र्वंिी 

कामाचे प्रष्ट क्षण  आढळून आल ेI 

ठाण े  वाहन चालवणे  

 केटररंर्  

 व्यवसाष्टयक प्रष्ट क्षण   

 संर्णक पररचालक   

 टाइशपंर्  (स्थाष्टनक भार्ा व इंग्रजी) 

 सॅष्टनटरी पॅि ष्टनर्मगती   

 प्पलंशबंर्  

 र्वंिी कामाचे प्रष्ट क्षण  

 PAP चा सल्ला घेऊन व चचाग करून प्रमुख 

प्रष्ट क्षणाच्या र्रजा  ोधण्यात आल्या आहते. 

 ठाण्यामध्ये व्यवसाष्टयक प्रष्ट क्षण प्रष्ट क्षणाची र्रज 

आढळून आली जयात संर्णक पररचालक सष्टम्मष्टलत आह े 

 आमच्या बाजूने इतर प्रष्ट क्षणामध्ये प्पलंशबंर्, र्वंिी 

कामाचे प्रष्ट क्षण व सॅष्टनटरी पॅि ष्टनर्मगती कें द्राची सूचना 

आह े 

दादरा आष्टण नर्र-

हवलेी 

 ष्ट वणकामाचे एकक  

 कपड्यांवर खड्याचे काम  

 कुकुट पालन व दगु्ध व्यवसाय  

 बोल पॉइंट पेन च्या ष्टनर्मगती चे एकक  

 

 दादरा आष्टण नर्र-हवेली मध्ये प्रामुख्याने ष्ट वणकलेचे 

प्रष्ट क्षण  खड्यांच ेकाम आष्टण बोल पॉइंट पेनाच ेपेनाची 

ष्टनर्मगती  आढळून आली  

 काही ष्टवनंतया  दगु्ध व कुटकुटपालन व्यवसायासंबंधी 

देखील आल्या  

 

13.  प नववसन श ल्क 

पुनवगसन अंदाजपत्रकात प्रकल्पग्रस्त कुटंुबांना (सवेक्षण माष्टहतीवर आधाररत), CPRची ककंमत, जमीन आष्टण संरचना, 

पुनवागस आष्टण पुनवगसन सहाय्य, आकष्टस्मक वस्तू इतयादींसाठीचे अनुमाष्टनत मूल्य समाष्टवि आह.े 

 ष्टजल्हा  अष्टधग्रहण 

करायचे 

जमीन 

के्षत्र 

(हटेटर) 

र्ुणाकार घटक 

आष्टण  ंभर टके्क 

संतवाणी 6 

जमीन भरपाईची 

रक्कम (रुपय े

करोि मध्य)े 

संरचनेची 

भरपाई 

(रुपय ेकरोि 

मध्य)े  

R&R 

सहाय्य 

(रुपय ेकरोि 

मध्य)े  

 

संमतीसाठी 

प्रोतसाहन - 

मूळ जमीन 

ककंमतीच्या 

25% (रुपय े

करोि मध्य)े 

झाि व 

ष्टपकांसाठी 

भरपाई जमीन 

दकमतीच्या 

2.5% (रुपय ेकरो 

ि मध्य े

बाकी जमीन 

आष्टण इतर 

ष्टवष्टवध खचग 

जमीन 

दकमतीच्या 

10% (रुपय े

करोि मध्य े

एकूण रुपय े

करोि मध्य े 

 र्जुरात                 

अहमदाबाद 27.22 462.53 26.43 237.19 28.91 11.57 46.25 812.88 

 खेडा 99.07 97.35 18.99 77.48 6.09 2.43 9.73 212.07 

आनुंद 47.60 64.97 85.10 18.25 5.59 1.13 4.53 179.56 

वडोदरा 106.68 752.34 164.72 20.44 27.95 93.86 35.60 1094.91 

भरूच 127.17 278.03 18.47 38.61 2.55 1.02 56.61 395.29 

स रत 144.04 1197.23 23.92 32.33 27.13 10.85 49.81 1341.27 

नवसारी 81.16 525.02 57.46 44.84 6.33 5.68 49.94 689.27 



 ष्टजल्हा  अष्टधग्रहण 

करायचे 

जमीन 

के्षत्र 

(हटेटर) 

र्ुणाकार घटक 

आष्टण  ंभर टके्क 

संतवाणी 6 

जमीन भरपाईची 

रक्कम (रुपय े

करोि मध्य)े 

संरचनेची 

भरपाई 

(रुपय ेकरोि 

मध्य)े  

R&R 

सहाय्य 

(रुपय ेकरोि 

मध्य)े  

 

संमतीसाठी 

प्रोतसाहन - 

मूळ जमीन 

ककंमतीच्या 

25% (रुपय े

करोि मध्य)े 

झाि व 

ष्टपकांसाठी 

भरपाई जमीन 

दकमतीच्या 

2.5% (रुपय ेकरो 

ि मध्य े

बाकी जमीन 

आष्टण इतर 

ष्टवष्टवध खचग 

जमीन 

दकमतीच्या 

10% (रुपय े

करोि मध्य े

एकूण रुपय े

करोि मध्य े 

वलसाड 107.40 87.42 232.29 72.66 1.77 0.71 2.85 397.70 

एकूण खाजगी 
जमीन 

740.34 3464.88 627.38 541.80 106.31 127.25 255.32 5122.94 

खाजगी 
जलिनीची 
ककंित (जतं्री 
दिावि 
52.17% 
इंडेक्सेशन 
लागू 
केल्यानतंि) 

740.34 5272.51 954.68 541.80 161.77 193.64 388.52 7512.92 

सरकारी जमीन 

+  भारतीय 

रेल्वे + वन  

215.56 221.33      221.33 

एकूण ग जरात                7734.25 

महाराष्ट्ट्र                 

दादरा आणण 

नगर-हवेली  
7.26 47.36 86.25 8.81 11.84 1.18 4.74 160.18 

पालघर 187.81 832.37 210.88 282.66 208.09 20.81 87.38 1642.19 

ठाणे 81.87 549.42 199.49 74.97 137.36 13.74 54.94 1029.92 

म ुंबई  3.92 288.97   72.24 7.22 28.90 397.33 

एकूण खाजगी 
जमीन 

280.86 1718.12 496.62 366.44 429.53 42.95 175.96 3229.62 

बाुंद्रा क लाव 
सुंक ल (BKC) 

0.90 3513.36           3513.36 

सरकारी जमीन 

+  भारतीय 

रेल्वे + वन  

158.71 340.79           340.79 

एकूण 

महाराष्ट्ट्र 

              
7083.77 

एकूण (ग जरात 

आणण 

महाराष्ट्ट्र) 

       

14818.02 



 ष्टजल्हा  अष्टधग्रहण 

करायचे 

जमीन 

के्षत्र 

(हटेटर) 

र्ुणाकार घटक 

आष्टण  ंभर टके्क 

संतवाणी 6 

जमीन भरपाईची 

रक्कम (रुपय े

करोि मध्य)े 

संरचनेची 

भरपाई 

(रुपय ेकरोि 

मध्य)े  

R&R 

सहाय्य 

(रुपय ेकरोि 

मध्य)े  

 

संमतीसाठी 

प्रोतसाहन - 

मूळ जमीन 

ककंमतीच्या 

25% (रुपय े

करोि मध्य)े 

झाि व 

ष्टपकांसाठी 

भरपाई जमीन 

दकमतीच्या 

2.5% (रुपय ेकरो 

ि मध्य े

बाकी जमीन 

आष्टण इतर 

ष्टवष्टवध खचग 

जमीन 

दकमतीच्या 

10% (रुपय े

करोि मध्य े

एकूण रुपय े

करोि मध्य े 

प्रशासकीय खचव एकूण खचावच्या 10% 1481.39 

व्याज एकूण खचावच्या 12% 167.44 

R&R  जागा ववकासाचे अुंदाज पर ( अध्याय 6 मध्ये तपशील ददलेले आहेत) 127.83 

उदरतनवावह ववकास आणण  IRP अुंदाज पर  (अध्याय 7 मध्ये तपशील ददलेले आहेत) 100.32 

एकूण (प्रशासकीय खचव आणण व्याज समाववष्ट्ट) 16695.00 

 

 



14.  प्रकल्पाच्या अुंमलबजावणीसाठी सुंस्थात्मक तनयोजन 

 

 
 

आकृती-2: जमीन अधधग्रहण अुंमलबजावणीसाठी सुंस्थात्मक व्यवस्था 

 

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 

ष्टज
ल्ह
ा 
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न
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ि
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य
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ल
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र
 /
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LA दक्रया आष्टण 

RAP 

अंमलबजावणी 

LAO द्वारे पीएपीला ददललेी 

भरपाई 

भरपाईची गणना आणण NHSRCL 

कड ेमागणी 



15.  अुंमलबजावणी अन सूची 

 

आकृती-3: कक्रयाकलापानुसाि अिंलबजावणीच ेवेळापत्रक – फ्लो चाटग

2023 2024

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan - Dec Jan - Dec

1
जजल्हातधकारी कायावलय (एलओओ) 

आजण इतर लाइन ववभागाुंशी समन्वय                                                   

2
ग्राम नकाशे, आकृतीबुंध तयार करणे 

आजण भू-योजना तयार करणे                                                   

3
भू- योजनाुंना राज्याुंकडे स पूदव करणे 

(जजल्हातनहाय)
                                                  

4
सामाजजक पररणाम मूल्याुंकन (SIA) 

अतधसूचना जारी करणे (राज्य सरकार)                                                   

5 दितीय  भागधारक सल्ला                                                   

6 अुंततम RAP  अहवाल सादर करणे                                                   

7
ROW चे सीमाुंकन आजण ROW चे 

खाुंब जस्थर करणे                                                      

8 जमीन के्षराचा सुंय क्त  मोजमाप                                                     

9
सुंरचना आजण इतर मालमते्तचे मापन 

आजण मूल्यमापन                                                     

10

ग्राम-वार JMS फाइल तयार करणे 

आजण PAP च्या पडताळणी मध्ये 

DILR  व SDOचे सहाय्य करणे.

                                                    

11
सुंबुंतधत ववभागाुंसह झाडे व सुंरचनेची 
पडताळणी                                                     

12

सुंबुंतधत PM/APM आजण RAP 

सल्लागार कमवचायािंचे RAP 

कायावन्वयन दक्रयाकलापाुंवर 

अतभम खता प्रतशक्षण
                                                    

13

RAP वर मादहती सामातयक 

करण्यासाठी जागरूकता मोहीम 

आयोजजत करणे
                                                    

14 GRCची स्थापना                                                     

15
TH आजण NTHसाठी पारता / सहाय्य 

मोबदला तयार करणे                                                      

16
सीपीएम कायावलयाकडून  मुंजूरीनुंतर 

पारता काडावचे तयारी व ववतरण                                                      

17
PAP / PDPसाठी उत्पन्न प नसिंचतयत 

पयावय आजण प्रतशक्षण आवश्यकता                                                        

18
सूक्ष्म योजनाुंच्या  आधारावर व्यवसाय 

व कौशल्य उन्नतीकरण प्रतशक्षण                                                        

19
साववजतनक मालमत्ता सुंसाधन 

प नसिंचतयत करणे                                                      

20 हस्तांतिण आणण पतूगता अहवाल                                                      

2020 2021 20222018 2019अ. 

क्र.
Activity कायव



16.  तक्रार तनवारण युंरणा 

ष्टजल्हा, क्षेत्रीय मुख्यालय (प्रादषे्ट क) आष्टण मुख्य कायागलय पातळीवरील PAH आष्टण PAP ना काही 

तक्रारी असल्यास तया ऐकण्यासाठी आष्टण तयाचंे ष्टनराकरण करण्यासाठी तक्रार ष्टनवारण सष्टमतया 

(GRC) असतील. 

स्तर 1 - ष्टजल्हा स्तिीय सष्टमती 

NHSRCL द्वारे ष्टजल्हा पातळीवर तक्रार ष्टनवारण सष्टमती (GRC) स्थापनेचा उद्द े सल्लामसलत 

करून  टय ष्टततटया लवकर ष्टववादांचे ष्टनराकरण करणे हा असेल.  संबंष्टधत GRC मध्ये ष्टजल््ातील 

ष्टनवासी अष्टतररक्त ष्टजल्हाष्टधकारी (आरएसी) / एलओओ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांचा 

समावे  असेल. जीआरसीच्या इतर सदस्यांमध्ये NHSRCLचे  मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक (सीपीएम) 

ककंवा उप सीपीएम आष्टण PAP प्रष्टतष्टनधी (संबंष्टधत र्ावा /  हरी भार्ातील ष्टनवागष्टचत प्रष्टतष्टनधी) 

आष्टण सहाय्यक सामाष्टजक ष्टवकास अष्टधकारी यांचा समावे  असेल. ष्टलष्टखत तक्रारी GRC कि े

सल्लार्ाराद्वारे ष्टनराकरण करण्याकररता आणल्या जातील. RAP सल्लार्ार PAPला GRCसमोर 

आपले प्रकरण सादर करण्यास आवश्यक ती मदत दईेल. जीआरसी 15 ददवसाचं्या आत तक्रारीला 

उत्तर दईेल. GRCची पष्टहली बैठक बोलावल्यानतंर GRC मष्टहन्यात एकदा भेटेल. तथाष्टप, तक्रारींची 

संख्या अष्टधक असल्यास मष्टहन्यात दोनदा भेटली जाऊ  कते. तक्रारीच्या तारखेपासून दोन मष्टहन्यांत 

PAPच्या तक्रारीचे ष्टनराकरण झाल ेपाष्टहजे 

RAP सल्लार्ाराने एक नोंद-वही वापरावयास हवी जयात खालील र्ोिी नोंदष्टवल्या र्ेल्या पाष्टहजेत: 

 तक्रार ष्टमळाल्याची तारीख 

 जया ददव ी तक्रारीवर चचाग झाली 

 पुढील आवश्यक दक्रया  

 तक्रारीच्या पुढील सुनावणीची तारीख 

 तक्रारीचे ष्टनवारण करण्याची तारीख 

 PAP ना सूचना ददल्याची तारीख 

PAP तक्रार ष्टनवारणसाठी GRC, LAO, RAP ला ष्टवनंती करू  कतात. 

तक्रारींना प्रभावीपणे संबोष्टधत करण्यासाठी ष्टजल्हा पातळीवरील GRC मध्ये PAPचा प्रष्टतष्टनधी 

आष्टण ष्टनवागष्टचत प्रष्टतष्टनधी सदस्य म्हणून असतील. NHSRCLच्या ष्टवनंतीनुसार सक्षम प्राष्टधकरण 

(राजय) किून कायगकारी आद ेाद्वारे GRCची स्थापना केली जाईल. CPMद्वारे RAC आष्टण ष्टजथनू 

तक्रार दाखल झाली आह ेअ ा संबंष्टधत र्ाव अथवा नार्री ष्टवभार्ात ष्टनविून आलले्या प्रष्टतष्टनधी 

बरोबर सल्लामसलत करून GRC बोलवली जाईल. संबंष्टधत तक्रारीकररता, सष्टचवालय सहाय्य, 



साइट भेटीसाठी सुष्टवधा इतयादीं  संबंष्टधत CPM कायागलयाद्वारे पुरष्टवली जातील. PAPच्या सवग 

तक्रारी RAP सल्लार्ारादं्वारे नोंदष्टवल्या जातील आष्टण ष्टनवारणसाठी GRC समोर सादर केल्या 

जातील. RAP सल्लार्ार GRC पुढे PAP ना तयांच्या तक्रारी सादर करण्यासाठी मदत करील. PAP 

तयांच्या तक्रारींचे प्रष्टतष्टनष्टधतव करण्यासाठी ग्राम पंचायत आष्टण ग्राम नेतयांकिून मदत घेण्यास पीएपी 

तयांच्या तक्रारींचे प्रष्टतष्टनष्टधतव करण्यासाठी ग्राम पंचायत आष्टण ग्राम नेतयांकिून मदत घेण्यास सक्षम 

असतील. असतील.  

तक्रार ष्टनवारणासाठी ष्टवस्ततृ प्रवाह-पत्र खाली सादर केले आह:े 

 

आकृती-4: तक्राि ननवािण यंत्रणा 

स्तर 2: प्रादषे्ट क स्तिीय सष्टमती 

ष्टजल्हा पातळीवर ष्टनराकरण न केल्यास PAPच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आष्टण तयांचे ष्टनराकरण 

करण्यासाठी फील्ि हिे ऑदफसमध्ये तक्रार ष्टनवारण सष्टमती दखेील असेल. फील्ि हिे ऑदफसकिून 



प्राप्त झालेल्या तक्रारी थेट ष्टनराकरणासाठी संबंष्टधत CPM कायागलयात पाठवल्या जातील. फील्ि हिे 

ऑदफस पातळी सष्टमतीमध्य ेCPM, GM (करार), DGM / AGM (ष्टवत्त) आष्टण सहाय्यक सामाष्टजक 

ष्टवकास अष्टधकारी यांचा समावे  असेल. CPMद्वारे बैठक बोलावली जाईल.  

स्तर 3: मखु्य कायागलय स्तिीय सष्टमती 

जर प्रादषे्ट क पातळीवर तक्रारीचे ष्टनराकरण झाली नाही तर ती तक्रार मुख्य कायागलयातल्या तक्रार 

सष्टमतीने द्वारे प्राप्त केली जाईल जयाची अध्यक्षता संचालक, OSD करतील आष्टण या सष्टमतीमध्ये GM 

ष्टवत्त, CPM आष्टण सामाष्टजक ष्टवकास अष्टधकारी सदस्य असतील.  तयांचे प्रकरण सादर करण्यासाठी 

PAP ला बैठकीमध्ये दिूगचत्रवाणी परिषद (Video Conferencing) द्वारे उपष्टस्थत राहण्यास 

ष्टवचारले जाऊ  कत.े   

17. तनष्ट्कषव आणण अगे्रवषत मागव  

जष्टमनीचे अष्टधग्रहण आष्टण RAP ची अंमलबजावणी पुनवगसन आष्टण पुनवागस कायदा (RFCTLARR 

कायदा 2013), संबंष्टधत राजय कायद ेआष्टण सरकारी अष्टधसूचनेद्वारे पारद गक पद्धतीने केली जाईल. 

जपान इंटरनॅ नल को-ऑपरे न एजन्सी (JICA) च्या वातावरण आष्टण सामाष्टजक पररणामांवरील 

मार्गद गक ततवांची मदत घेऊन बनवण्यात येईल.  

आददवासी जन योजना आष्टण ग्राम ष्टवकास योजना स्थाष्टनक रष्टहवा ांना मूलभूत सुष्टवधामंध्ये सुधारणा 

व तयांच्यासाठी मालमत्ता तयार करणे या उद्द ेाने बनष्टवण्यात आलेली आह.े इतर अनुसूची 5 

क्षेत्रासाठी, NHSRCL ष्टवष्टवध आददवासी ष्टवकास कायगक्रमांचा भार् म्हणून प्रकल्प प्रभाष्टवत लोकांना 

समाष्टवि करण्यासाठी ष्टजल्हा आष्टण राजय प्राष्टधकरणांच्या आददवासी ष्टवकास अष्टधकायाां ी समन्वय 

साधेल आष्टण तयांना तयातनू फायदा होईल ह ेसुष्टनष्टित करेल.  

जया PAPच्या सरंचनेवर प्रकल्पामुळे प्रभाव पित असेल तयांच्या पुनवगसन व पुनस्थागपना साठी पयागयी 

जार्ा व तया जार्ेत ष्टवष्टवध सषु्टवधा उपलब्ध करून दणे्याचा सवग खचग NHSRCL द्वारे करण्यात येईल. 

ष्टवस्थाष्टपत कुटंुबांना भरपाई रक्कम ददली जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना आय पुनर्नगमागण योजना ष्टवकष्टसत 

केली र्ेली आह ेआष्टण भरपाई व R&R सहाय्य इतयादी व्यष्टतररक्त प्रकल्प प्रभाष्टवत व्यक्तींसाठी उतपन्न 

पुनवगसन आष्टण आजीष्टवका पुनवगसन पुनवगसनासाठी कौ ल्य ष्टवकास प्रष्ट क्षणाचा दखेील समावे  

आह.े  

सवग व्यवहायग पयागयांचा  ोध घेत जष्टमनीचे अष्टधग्रहण टाळत ककंवा कमी करत व अवांष्टित पुनवागस 

कमी करण्यावर भर दणे्यात येण्यासाठी अंमलबजावणी दरम्यान आवश्यक काळजी घतेलेली आह ेव 

घेतली जाईल आष्टण प्रभाष्टवत कुटंुबांच्या सदक्रय सहभार्ाने तयांना पुनवगसन योजना व पुनवगसन 

प्रदक्रयेच्या तवररत अंमलबजावणीकररता सवगतोपरी सहाय्य केले जाईल. 


