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એ��ઝ�ટુ�વ સારાંશ

…rhÞkus™k �થમ નજર

ર�લવે મ�ંાલય ઓછા વહન ખચ� અને ઓછા સમયે બે મહાનગરો �દ�હ� અને �ુબંઇ અને તેમના � તે �ત�રયાળ િવ�તારો વ�ચે કોઇ 
પણ �તરાય િવના જગંી માલના ઝડપી અને સરળતાથી વહન કર� શકાય તે માટ� કો���ટુરાઇ�ડ મ�ટ� મોડલ હાઇ એ�સલ લોડ 
ડ��ડક�ટ�ડ ��ઇટ કો�રડોર �ો��ટ (ડ�એફસી �ો��ટ)ને અમલી બનાવી રહ� છે. બાધંકામ કાય� ૨૦૧3 અને ૨૦૧૬ની વ�ચે 3-૪ વષ�મા ં
 ણૂ� થશે તે¢ ુ ં બાધંકામ કરવામા આ¤�ુ ં છે. ¤યાપાર� કામગીર� �ડસે�બર ૨૦૧૬થી શ¥ કરવા¦ુ ં િવચારવામા ં આ¤�ુ ં છે. 

સામા�ય લા��ણકતાઓ 
- કો�રડોરની લબંાઇઃ આશર� ૧૪૦ ક�મી, ઇકબાલગઢ, બનાસકાઠંા ªજ�લો અને વામજ, ગાધંીનગર ªજ�લો, «જુરાત રા¬યની 

મયમાં
- જકંશન �ટ�શનોઃ ૨, ®ોસ¯ગ �ટ�શન  ૨
- અગ°યના  લુોઃ 3 

- ર�લ ±લાયઓવસ�ઃ ૪ 

- નાના  લુોઃ ૧૮૫
- માગ�ની ઉપરના  લુો (આરઓબી): ૨
- માગ�ની નીચેના  લુો (આર�બુી): ૧૨૮
- લાઇનદોર� (એલાઇનમેµટ) �દર થઇને પસાર થાય છે: «જુરાત રા¬ય  
- સામેલ ªજ�લાઓઃ ૪ (ગાધંીનગર, મેહસાણા, પટના અને બનાસકાઠંા ªજ�લાઓ)

- આરઓડ¶��નુી પહોળાઇઃ ચકરાવાની પહોળાઇ 65.04 {exhÚke 90.5 {exh એમ છે અને સમાતંર એલાઇનમµેટ ૧૬.૦
{exhÚke ૭૪.૫ એમ છે. 

- મહ¸મ ગિતઃ ૧૦૦ ક�મી �િત કલાક

…rhÞkus™k ના ફાયદા 
DFC �ો��ટનો હ�¹ ુભારતમાં અથ�ત�ંના ¢¼ૃ½ના �વત�માન �વાહને વેગ આપવામા ંસહાય કરવાનો તેમજ પયા�વરણમા ં¾ધુારો 
લાવવાનો છે 

- ભારતમા ં��ઇટ (¦રૂ) વહન ¤યવ�થામા ં¾ધુારાને કારણે રા¿Àભરમા ંઆિથÁક િવકાસમા ંગિત 
- DFC ઔÃોÄગક િવકાસમા ંવધારાની સાથે � તે �દ�શમા ંરોજગાર�ની તકોમા ંપણ વધારો કરશે. 

- �તર અને ગિતની ÅÆ¿ટએ DFC Çારા ઉ°પÈ કરાયેલ Éૃિષ પેદાશોના વહનમા ં¾ધુારો ¾ધુારો � તે �દ�શના ખેÊૂતો માટ�
તેમજ વન અને મ°�યોÃોગમા ંબËર િવ�તરણ અને ¾ધુારો લાવશ.ે 

- Àક Çારા વહનની ¹લુનામા ંમાલના વહન માટ� ઓછ� શÌ�તનો ઉપયોગ 
- DFC લાઇનદોર�મા ં�થાિનક સમાજને ગેસ Íાવ થશે નહ� (એટલે ક� માગ� પર ચાલતી Àકોથી ગેસના Íાવમા ંઘટાડો)

તબÏો ૧ પેક�જ 3 પિÐમ કો�રડોરમા ંDFC �ો��ટની જમીન સપંાદન પ½િત  

DFC લાઇનદોર� ઇકબાલગઢ, બનાસકાઠંા ªજ�લો અને વામજ, ગાધંીનગર ªજ�લામાથંી પસાર થાય છે-આ �ો��ટની �ડઝાઇન માટ�
જમીન સપંાદન અને  નુઃવસાહતની રÑ Äખક પ½િતની જ¥�રયાત ઊભી થશે. �ો��ટના માગ�મા ં આવતા કાયમી માળખા, �થાિનક 
સમાજ, શહ�ર� આયોજન િવ�તારો, રહ�ઠાણ િવ�તારો અને વµયÓવન અભયારÔયના િવવશંન ેટાળવા અથવા ઓછામા ંઓÕં થાય તમે 
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કરવા માટ� �વત�માન ર�લવે ROWનો ઉપયોગ મહ¸મ ર�તે કરવામા ંઆવી રÖો છે અને �વત�માન લાઇનદોર� સાથેના વધારા¦ુ ં
જમીન સપંાદન ઓછામા ંઓÕ ંકરવામા ંઆ¤�ુ ં છે. �ળૂ×તૂ ર�તે, લાઇનદોર� �વત�માન ર�લવ ેલાઇન સાથે સમાતંર ર�તે ચાલે છે, 
¬યાર� ગાધંીનગર ªજ�લામા ંઆવેલા ðktMkszk ગામ અને પાનસર ગામની મયમા,ં મહ�સાણા ªજ�લાના જ«દુણ ગામ અને મેવાડ 
ગામની મયમા,ં nuzwðk n™w{tŒ ગામ અને મહ�સાણા ગામની મયમા ંઅને તલેટ� અને નાનીËkW મયમા ંચકરાવો લે છે. જોક�, સમાતંર 
અને ચકરાવાના િવભાગમા ંક�ટલીક જમીન¦ુ ંસપંાદન કરવાની જ¥�રયાત રહ�શ.ે 

કાય�કાર� એજµસી (EA) 

ડ��ડક�ટ�ટ ��ઇટ કો�રડોર કોપØર�શન ઓફ ઇÆµડયા Äલમીટ�ડ (DFCCIL)

DFC …rhÞkus™k માટ� જમીન સપંાદન અને  નુઃવસવાટ અને  નુઃવસાહતના �ાથિમક કાયદાઓ અને નીિત 

 ર�લવે એમેµડમµેટ એ�ટ, ૨૦૦૮

DFC …rhÞkus™k (�ને �પેિશયલ ર�લવે �ો��ટ તર�ક� Ëહ�ર કરાયો છે) Çારા કરવામા ંઆવી રહ�લા જમીન સપંાદન હ�ઠળનો 
કાયદો. જમીન સપંાદન ધારા ૧૮૯૪ને આ કાયદા હ�ઠળ જમીન સપંાદન માટ� લા« ુપાડવામ ંઆ¤યો નથી.  

 નેશનલ �રહ�Äબલીટ�શન એµડ �રસટેલમેµટ પોÄલસી, ૨૦૦૭
જો DFC …rhÞkus™k માટ� જમીનનો સાકંડો Úુકડો આવÛયક હોય તેવા �ક�સામા.ં ર�લવે …rhÞkus™k માટ� રÑ Äખક જમીન સપંાદન 
પરના NRRP ૨૦૦૭નાપરેા ૭.૧૯ �ળૂ×તૂ ર�તે DFC �ો��ટને લા« ુપડ� છે.  

 સÜમ સ¸ામડંળ 
DFC નોટ��ફક�શનમા ંિન�દÝ¿ટ કરાયલે છે તેવા િવ�તારો માટ� સÜમ સ¸ામડંળના કાયØ હાથ ધરવા માટ� નો�ટ�ફક�શન મારફતે 
ક�µÅ સરકાર Çારા અિધકાર�ઓને સ¸ા આપવામા ંઆવી છે. 

RAA ૨૦૦૮ અ¦સુાર રસ ધરાવતી ¤યÌ�તઓ
1. � ¤યÌ�તઓ વળતર ¥પે દાવો કરવાનો રસ ધરાવતી દર�ક ¤યÌ�તઓએ આ કાયદા હ�ઠળ જમીન સપંાદન અ¦સુાર 

કરવાનો રહ�શે. 

2. આ�દËિત અને અµય પરંપરાગત વન િનવાસીઓ, ક� �મણે િશડÞ�ૂડ Àાઇ¶સ એµડ અધર À�ડ�શનલ ફોર��ટ ßવેલસ�
(ર�કોàનીઝીશન ઓફ ફોર��ટ રાઇáસ) એ�ટ, ૨૦૦૬ હ�ઠળ ઓળખી કઢાયેલા પરંપરાગત હÏો «મુા¤યા હોય. 

3. � ¤યÌ�ત બીËની િમલકત સબંધી મયા��દત હÏમા ંરસ ધરાવતો હોય અને 
4. સબંિંધત રા¬યના કાયદાઓ હ�ઠળ ભાÊૂઆત હÏો ધરાવતો હોય. 

છે�લી તાર�ખ 

RAA૨૦૦૮/NRRP ૨૦૦૭અ¦સુાર માµયતા �ા�ત કરવા માટ�ની છે�લી તાર�ખ એ એવી તાર�ખ છે � ટાઇટલ ધારક અને ટાઇટલ 
િસવાયના ધારકો માટ� RAA, ૨૦૦૮ની કલમ ૨૦A હ�ઠળ િનિÐત કરાયેલ નોટ��ફક�શન છે. ¬યા ંએક કરતા વâ ુસમય માટ� ૨૦A

નોટ��ફક�શન Ëર� કરવામા ંઆ¤�ુ ંહોય તેવા ગામમા,ં છે�લે � તાર�ખે ૨૦A નોટ��ફક�શન Ëર� કરા�ુ ંહોય તે છે�લી તાર�ખ છે. 

�નુઃવસવાટ અને �નુઃવસાહત નીિત (RRP) 

…rhÞkus™kને કારણે અગાઉની ¹લુનામા ં�ો��ટ અફ��ટ�ડ પસ�µસ (PAP) (�ો��ટને માઠ� અસર હોય તેવી ¤યÌ�તઓ)ન ેઘણી ખરાબ 
અસર થઇ હોય તે િસ½ાતંો પર આધા�રત છે. 
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RRPનો ઉãેશ
 દર�ક શä િવક�પો તપાસીને જમીન સપંાદન અને અ�વૈæ�છક  નુઃવસાહતની અસરોને ટાળવી ક� ઓછામા ંઓછ� કરવી. 
 ¬યા ં િવ�થાપન ટાળ� શકાય તમે ન હોય તો, PAP માટ� િનિÐત સમય મયા�દાનો RRP નÏ� કરો. માઠ� અસર પામેલા 

પ�રવારો સાથે  રૂતા  નુઃવસવાટ પેક�જ અને  નુઃવસાહત ��®યાના ઝડપી અમલની ખાતર� કરવી. 
 નબળા વગØ/ સÄંભવત અસર પામનારા �વા ક� ગર�બ, અ¦¾ુÄૂચત Ëિત (SC), અ¦¾ુÄૂચત જનËિત (ST), મ�હલાઓ, ¢½ૃો 

અને િવકલાગં માટ� ખાસ સભંાળ.

 PAP માટ� વâ ુસાçુ Óવન ધોરણ અને કાયમી આવક  રૂ� પાડવા માટ�
 જ¥ર� સ�ંથા અને માઠ� અસર પામેલા પ�રવારો વ�ચે અસરપરસના સહકારથી સવંા�દત સબંધંો  રૂા પાડવા માટ�
 જમીન લેતા પહ�લા અને કોઇ પણ બાધંકામ �¢િૃ¸નો �ારંભ કરતા પહ�લા વળતરની èકૂવણી અને  નુઃવસાહત સહાયની 

èકૂવણીની ખાતર� કરો. 

પાયાગત વળતર નીિત 
 ર�લવે મ�ંાલય Çારા િનમાયેલ સÜમ સ¸ામડંળની જમીન સપંાદનની જવાબદાર� રહ�શે. 
 �ળૂ×તૂ ર�તે, RAA ૨૦૦૮ અ¦સુાર જમીન «મુાવનારને વળતરની રકમ èકૂવવામા ંઆવશ.ે RAA ૨૦૦૮ અ¦સુાર બËર 

��ુય િનધા��રત કરવામા ંઆવશે અને જમીનના ��ુયના વધારામા,ં દર�ક ક�સ વળતરમા ંઆવા બËર��ુયના સાઇઠ ટકાની 
રકમ સપંાદનના ફરªજયાત �કારની િવચારણા (કલમ ૨૦F(૯), RAA ૨૦૦૮)મા ંèકૂવવામા ંઆવશે. નહ�તો, ¬યાર� રા¬ય 
સરકાર કોઇ પણ Éૃ°ય અથવા ગેઝેટ નોટ��ફક�શનના �ક�સામા ંઅથવા રા¬ય સરકારના કોઇ પણ સ¸ામડંળ Çારા, જમીનના 
વળતર માટ� �વીÉૃ¸ પ½િત અ¦સુાર (આ હ�¹ ુમાટ� સ¸ા આપવામા ંઆવી હોય) િનધા��રત દર નÏ� કરવામા ંઆ¤યો હોય, તો 
RAA ૨૦૦૮મા ં દશા�વેલ જોગવાઇઓને કારણે જમીન માટ� વળતર નÏ� કરવામા ં સમાન પ½િત સÜમ સ¸ામડંળ Çારા 
અપનાવવામા ંઆવશે. 

 જો કોઇ ¤યÌ�ત જમીનમા ંરસ ધરાવતી હોય, તો જમીન સપંાદનના ઇરાદાના Ëહ�રનામા માટ� નોટ��ફક�શનના �કાશનની 
તાર�ખથી 3૦ �દવસોના સમયગાળામા ંજમીન સપંાદનનો િવરોધ કર� શક� છે. (કલમ ૨૦D (૧),RAA ૨૦૦૮). 

 ઇમારત અને અµય �થાવર સપંિ¸ અથવા િમલકતો, ઝાડ, �લાµટસ અને ઊભા પાક ક� � જમીન સાથે જોડાયેલા હોય અથવા 
� ઇમારત સપંા�દત કરવાની હોય તે¦ ુ ંબËર ��ુય � તે Üે�ની િન¿ણાત ¤યÌ�તઓ Çારા િનધા��રત કરવામા ંઆવશે (કલમ 
૨૦G (૪,૫,૬),RAA ૨૦૦૮). 

 વળતરની રકમ જમીન સપંાદનના Ëહ�રનામાના નોટ��ફક�શનના એક વષ�ની �દર સામાµય ર�તે આ રકમની èકૂવણી 
કરવામા ંઆવશે. અવ¬ય� સજંોગોમા ં તેન ે ૬ મ�હનાઓ ¾ધુી લબંાવવામા ંઆવશે. વâમુા ં જણાવવામા ંઆ¤�ુ ં છે ક� ¬યાર� 
વળતર èકૂવણી િવ�ત�રત સમયગાળામા ંકરવામા ંઆવે તો, લાયક ¤યÌ�તઓને, આ સમયગાળા અ¦સુારના દર મ�હના માટ�
વળતર èકૂવવામા ંથયેલા િવલબં બદલ વધારા¦ુ ંવળતર èકૂવવામા ંઆવશે (કલમ ૨૦ F (૧,૨), RAA ૨૦૦૮. 

 વળતરની રકમ વ¾લૂ કરવા માટ� નોટ�સ બાદના એક વષ� ¾ધુી રસ ધરાવતી ¤યÌ�તઓ Çારા વળતરના નાણાનંો દાવો 
કરાયો ન હોય તો, આવા �ક�સાઓમા ંવળતરની રકમ �ો��ટના �ત ¾ધુી અલગ ખાતામા ંEA પાસે રાખવામા ંઆવશે. રસ 
ધરાવતી ¤યÌ�તઓ äા ં સીધી ર�તે અથવા તો તેમના કા¦નૂી વારસદારો મારફતે, � પ�રÌ�થિત હોય તે, સતંોષકારક 
ચકાસણી બાદ પોતાના વળતરનો દાવો કર� શક� છે. 

 આ કાયદા હ�ઠળ જમીન સપંાદન ધારો, ૧૮૯૪¦ુ ંકંઇ પણ લા« ુપડશે નહ�. 
 રÑ Äખક સપંાદનો, �મ ક� ર�લવે લાઇµસ, ક� �મા ંફ�ત �ો��ટના હ�¹ ુમાટ� જમીનનો નાનો Úુકડો સપંાદન કરવામા ંઆવે છે 

અથવા યોàય ર�તે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે છે તેવા �ક�સામા ંમાઠ� અસર પામલેા પ�રવારોમાનંા �°યેક ખાતેદારને સરકાર 
યોàય ર�તે નÏ� કર� તે અ¦સુાર, પરં¹ ુ¥. ૨૦,૦૦૦થી ઓછ� નહ� આ �કારની રહ�મ રાહની èકૂવણી આવÛયક સ�ંથા Çારા 
ઓફર કરવામા ં આવશે. વળતરના વધારામા ં અથવા કાયદા અથવા કાય�®મ અથવા યોજના ક� �ની હ�ઠળ જમીન, ઘર 
અથવા અµય સપંિ¸ (NRRP ૨૦૦૭) હ�ઠળ હ�ઠળ અµય ફાયદાઓ બાક� રહ� છે. 
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 PAP ક� �મા ં �મને જમીન િવહોણી Ì�થિતમા ં �કુવામા ંઆવે છે અથવા જમીન સપંાદનને કારણે નાના અથવા સીમાતં 
ખેÊતૂના દરéËમા ંધક�લી દ�વાય છે તેવા �ક�સામા ંતેઓ ૭૫૦ �દવસોના લêુ̧ મ Éૃિષ વેતનને સમકÜ  નુઃવસવાટ સહાય 
માટ� અિધકાર ધરાવશે. 

…rhÞkus™k માટ �નુઃવસવાટ અને �નુઃવસાહત માટના સામા�ય િસ�ાંતો 

 �ો��ટથી માઠ� અસર પામેલી ¤યÌ�તઓ/પ�રવારો (PAPs/PAFs)ને ટાઇટલ ધારક, ટાઇટલ િસવાયના ધારક, ભાÊૂઆતો, 
જમીનના �લોટના �કઓ�ક, rð¢uŒkyu વગેર�ના વપરાશકારો તર�ક� વગëÉૃ¸ કરવામા ંઆવશે.  

 વળતર અને સહાય PAPs/PAFsની િવિવધ કÜાઓ માટ� “એનટાઇટલમµેટ મે�À�સ” અ¦સુાર  રૂા પાડવામા ંઆવશે. 

 સભંિવત અસર પામનરા PAPs/PAFs વધારાના  નુઃવસાહત અને  નુઃવસાવટ સહાય માટ� એનટાઇટલમેµટ મેÀ��સ અ¦સુાર 
માµય ઠરશે. 

 આમ છતા,ં છે�લી તાર�ખ બાદ પણ જો કોઇ પણ �ો��ટ િવ�તારમા ંફર¹ ુ ંહશે તો તે સહાય માટ� માµય ઠરશે નહ�. 

 આ �ો��ટ અલગ  નુઃવસાહત ભડંોળ ધરાવશે. 

  નુઃવસવાટ અને  નુઃવસાહત નીિત, શમન પગલાઓં,  નુઃવસાહત યોજના તૈયાર� અને અમલીકરણની Ëહ�રાત શä
PAPs/PAFs સ�હતના તમામ �હ�સેદારોને Ëહ�ર કરવામા ંઆવશ.ે 

 �ો��ટના અલગ અલગ તબÏામા ં�હ�સેદારોની અથ� ણૂ� ભાગીદાર� માટ� PCM ધરાવ¢ુ.ં 

 િવવાદોના ઝડપી ઉક�લ માટ� યોàય ફ�રયાદ િનવારણ ¤યવ�થા �થાિપત કરવામા ંઆવશે. 

 �હ�સેદારો સાથે હાથ ધર�લી મસલત અને PAPs/PAFs¦ુ ંદ�તાવÓે કરણ કરવામા ંઆવશ.ે તે એ ખાતર� રાખશે ક� RRPના 
અમલીકરણ દરિમયાન અથ� ણૂ� મસલતો ચાì ુરહ�. 

 છે�લી તાર�ખ બાદ ટાઇટલ હો�ડ¯ગ/ભાÊૂઆતના દરéËમા ંકોઇ પણ ફ�રફારને યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.

વળતર, સહાય અને  નુઃવસવાટ મટ�ની લાયકાત 
 લાયકાત માટ�ની છે�લી તાર�ખ એ તાર�ખ છે ક� � તાર�ખે કા¦નૂી માÄલકો અને માઠ� અસર પામેલા િવ�તારમા ંટાઇટલ 

ધારક િસવાયના માટ� RAA ૨૦૦૮ની કલમ ૨૦એ હ�ઠળ દશા�વવામા ં આવલેા નો�ટ�ફક�શન અ¦સુાર નોટ��ફક�શન Ëર� 
કરવામા ંઆ¤�ુ ંહ¹ ુ.ં

 િવિવધ કÜાના PAPsની લાયકાત હવે પછ�ના નીચેના િવભાગમા ંદશા�¤યા અ¦સુાર એનટાઇટલમેટ મેÀ��સ અ¦સુારની રહ�શ.ે 

 ટાઇટલ ધારક PAPs/PAFs વળતર અને સહાય માટ� લાયક ઠરશે. 

 PAPs/PAFs¦ુ ંટાઇટલ નહ� ધરાવતા તેમના Çારા ધરાવવામા ંઆવતી જમીનના વળતર માટ� લાયક ઠરશે નહ�. અિત®મણ 
(નોટ F, એનટાઇટલમેµટ મÀે��સમા ંિનિÐત કયા� અ¦સુાર) કરનારને પચાવી જમીન ખાલી કરવા માટ� �ણ મ�હનાની નોટ�સ 
આપવામા ંઆવશે અથવા જો નોટ�સ ન આપવામા ંઆવે તો પાક અથવા માળખાના નાશ માટ� વળતર આપવામા ંઆવશે. 
ક¶�દારોન ે (નોટ F, એનટાઇટલમેµટ મÀે��સ) એનટાઇટલમેµટ મÀે��સની નોટ Dમા ંદશા�¤યા અ¦સુાર તમેના માળખા માટ�
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ફ�રબદલી ખચí રોકડ સહાય િનધા��રત કરવામા ં આવશે. જોક�, તો  નુઃવસાહત અને એનટાઇટલમેµટ મેÀ��સ અ¦સુાર 
આરએµડઆર સહાય માટ� પણ લાયક ઠરશે. 

 PAPs/PAFsની વસતી ગણતર� દરિમયાન ગણતર� કરવામા ંન આવે, પરં¹ ુમાઠ� અસર થયેવા િવ�તારમા ં છે�લી તાર�ખ 
પહ�લા તેની/તેણી હાજર�ને સાÄબત કરવા માટ� િવîસનીય  રૂાવા ધરાવતા હોય તેને PAPs/PAFsની યાદ�મા ં ફ�રયાદ 
િનવારણ સિમિત Çારા યોàય ચકાસણી બાદ સમાવવામા ંઆવશ.ે 

 સભંિવત ¦કુસાન પામનારા PAPs/PAFs એનટાઇટલમેµટ મેÀ��સમા ંદશા�¤યા �માણે વધારાની સહાય માટ� લાયક ઠરશે. 

- PAPs/PAFs �ો��ટની કામગીર�ને િવલબંમા ં નાïયા િવના િવના ��ુયેÕટ�છવાઇસામðીને ñૂર લઇ જઇ શક� છે અથવા 
ઉપયોગ કર� શક� છે. 

 છે�લી તાર�ખ પહ�લા કોઇ ¤યÌ�ત/પ�રવાર ખાલી કરવા �ગેની નોટ�સ આપવામા ંઆવી હોય અને ક�સ કાયદાની અદાલતમા ં
પડતર હોય તો, PAPs/PAFsની લાયકાત કોટ� Çારા િનધા��રત કરાયેલ કા¦નૂી દરéË અ¦સુાર યાનમા ંલેવામા ંઆવશે અને 
PAPs/PAFs, RRP જોગવાઇઓને અ¦સુાર વળતર/સહાય માટ� લાયક ઠરશે.  
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RAA ૨૦૦૮ અને NRRP ૨૦૦૭ના આધાર DFC �ો��ટ માટ એનટાઇટલમે�ટ મે���સ 
 મ 
ન.ં

ઉપયોગ માઠ� અસર પામેલી 
£ય¤�તની £યા¥યા

અિધકાર િવગતો 

A. ખાનગી ¾uŒe, hnuýktf અને ÄtÄk {kxu™e જમીન¦ુ ં¦કુસાન 
૧. …rhÞkus™k માગ�

પરની જમીન 
fkÞËkfeÞ y™u …ht…hk„Œ 
s{e™ nfku Ähkð™kh Œu{s 
{kr÷fe Ähkð™kh «¼krðŒ 
ÔÞrõŒyku

1. ™ðe™efhý 
fhðk {kxu 
ÚkÞu÷ ¾[o  
{kxu ð¤Œh  

2. …w™oðkMk y™u 
…w™MÚkk…™k

(i) બËર ��ુય �માણે રોકડ વળતર, � નોટ (A) 

(RAAA ૨૦૦૮ની કલમ ૨૦G)મા ં દશા�¤યા 
�માણે નÏ� કરાશે. 

(ii) ઉપર (i)મા ં નÏ� કયા�¦સુાર વળતર પર ૬૦
ટકા સોલાર�યમ  (RAA ૨૦૦૮ની કલમ ૨૦F 

(૯). 

(iii) જો રા¬ય સરકાર� કોઇપણ કાય� અથવા ગેઝેટ 
નોટ��ફક�શન અથવા રા¬ય સરકારના કોઇ પણ 
સ¸ામડંળ Çારા તેમની �વીકાય� પ½િતએ જમીન 
વળતરનો દર નÏ� કયØ હોય, આ ર�તે   મòૂંર 
કરાયેલ (� આ હ�¹ ુ માટ� માµયતા ધરાવતો 
હોય) હોય તો સમાન બાબત ઉપરો�ત (i) અને 
(ii)ના સદંભ�મા ં જમીનના વળતર માટ�ના 
િનધા�રણમા ંઅપનાવવામા ંઆવશ.ે 

(iv) વધારાની રહ�મરાહની રકમ ¥. ૨૦,૦૦૦/-

૧,૫૦૦ ચોરસમીટર ¾દુ�ની જમીન «મુાવવા
બદલ; વ¸ા ૧,૫૦૦ ચોરસમીટરઉપરાતં 
સપંા�દત કર�લ િવ�તાર માટ� �િત ચોરસમીટર 
દ�ઠ @¥. ૧૫ના દર� (પેરા ૭.૧૯ NRRP ૨૦૦૭)

(v) જો જમીન સપંાદનના પ�રણામ�વ¥પ,ે જમીન 
ધારક જમીનિવહોણો બની Ëય અથવા તેનો 
દરéજો ઘટ�ને “નાના” અથવા “સીમાતં” 

ખેÊતૂનો બની Ëય તો લêુ̧ મ Éૃિષ વેતનના
૭૫૦ �દવસોની સમકÜ  નુઃવસવાટ સહાય 
પણ આપવામા ંઆવશે. 

(vi) બËર ��ુયના વળતરના શકંા�પદ/સઘંષ�મય 
દાવાઓના �ક�સામા ંસÜમ સ¸ામડંળ વળતર 
આપવા¦ુ ં નÏ� કરતા પહ�લા �વત�ં
��ુયાકંનકાર  પાસથી મા�હતી મેળવી શક� છે. 

(vii) બાક� રહ�લી જમીન¦ુ ં સપંાદન/વળતર નોટ C

�માણે રહ�શ.ે 

(viii) જમીનની ફ�રબદલી માટ�ની જ�ંી¦ુ ં �રફંડ અને 
કરવામા ં આવેલા નóધણી દરો �ો��ટ Çારા 
èકૂવવામા ંઆવશે, ફ�રબદલીવાળ� જમીન RAA 
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૨૦૦૮ની કલમ ૨૦(H)મા ં દશા�¤યા �માણે 
માઠ� અસર પામેલ પાટôને વળતરની 
èકૂવણીની તાર�ખથી એક વષ�મા ં જ ખર�દ� 
લેવી આવÛયક છે. 

૨. નóધાયલે ભાÊૂઆતો, કરાર�
ખેÊતૂ અને ભાડાપõ�દારો

બËર દર� ઊભા પાક 
માટ�¦ ુ ંવળતર

નóધાયલેા ભાÊૂઆતો, કરાર� ખÊેૂતો અને ભાડાપõ�દારો 
જમીનના વળતર માટ� હÏદાર નથી. તેઓ જો EA Çારા 3 

મ�હનાની આગોતર� નોટ�સ આપવામા ંન આવી હોય તો 
બËર દર� ઊભા પાક માટ� વળતર મેળવવા માટ� લાયક 
ઠરશે.  

3. Äબનનóધાયેલા ભાÊઆૂતો, 
કરાર� ખેÊૂતો, ભાડાપõ�દારો, 
શેર®ોપસ�

બËર દર� ઊભા પાક 
માટ�¦ ુ ંવળતર

Äબનનóધાયેલા ભાડાતો, કરાર� ખÊેૂતો, ભાડાપõ�દારો અને 
શેર®ોપસ� જમીનના વળતર માટ� લાયક નથી. તેઓ જો 
EAÇારા 3 મ�હનાની આગોતર� નોટ�સ આપવામા ં ન 
આવી હોય તો બËર દર� ઊભા પાક માટ� વળતર 
મેળવવા માટ� લાયક ઠરશે. શેર®ોપસ�ના �ક�સામા ં શેર 
®ોપસ� અને જમીન માÄલકો Çારા અરસપરસ ર�તે સમંત 
થયેલ અ¦સુાર «ણુો¸રમા ંવળતર રહ�શ.ે  

B. ખાનગી માળખા¦ુ ં¦કુસાન (િનવાસી/£યાપાર�) 
૪. …rhÞkus™k ™k 

MÚkk™{kt yk…™kh  
{k¤¾kyku

માÄલકe Ähkð™kh ફ�રબદલી દર� વળતર
™rð™efhý fhðk 
{kxu ÚkÞu÷ ¾[o {kxu 
ð¤Œh Œu{s …w™ðkoMk 
y™u …w™MÚkk…™k™e  
MknkÞŒk

 નુઃવસાહત અને 
 નુઃવસાવટ સહાય 

(i) ફ�રબદલી ™rð™efhý માળખા માટ� રોકડ 
વળતર ક� � નોટ D અ¦સુાર િનધા��રત કરાશે. 

(ii) તોડ� પડાયેલા માળખાની સામðીનો ઉપયોગ 
કરવાનો હÏ

(iii) માળö ુખાલી કરવા માટ� �ણ મ�હનાનો સમય
(iv) ઉપર (i)મા ં િનધા��રત કયા�¦સુાર બËર ��ુય 

પર �વત�માન દર� નવા વૈકæ�પક 
ઘરો/ñુકાનોની ખર�દ� માટ� જ�ંી અને નóધણી 
દરો¦ુ ં�રફંડ

(v) નીચે �માણે લા« ુ પડતી  નુઃવસાહત અન ે
 નુઃવસવાટ સહાયઃ
(એ) ઘરગ÷ø ુદ�ઠ ¥. ૪,૦૦૦/¦ુ ંસ®ંાિત ભ÷øુ
(Äબ) િવ�થાિપત થતા �°યેક ��ત પ�રવાર 
�થળાતંર�ત ભ÷થા તર�ક� એક સમયની ¥. 

૧૦,૦૦૦ની નાણાકં�ય સહાય મેળવશે (પેરા
૭.૧૦ NRRP ૨૦૦૭)

(િસ) �°યકે ��ત પ�રવાર ક� � િવ�થાિપત હોય 
અને ઢોરો ધરાવતો હોય તે ક�ટલ શેડના 
બાધંકામદ�ઠ ¥. ૧૫,૦૦૦/-ની નાણાકં�ય સહાય 
�ા�ત કરશે.  (પેરા ૭.૧૦ NRRP ૨૦૦૭)

(�ડ) �°યેક ��ત ¤યÌ�ત ક� � ðાિમણ કલાકાર 
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હોય, નાનો વેપાર� હોય અથવા �વ રોજગાર 
હોય અને �ને િવ�થાિપત કરાયો છે તે વકùગ 
શેડ અથવા ñુકાનના બાધંકામ માટ� ¥. 

૨૫,૦૦૦/-ની એક વખતની નાણાકં�ય સહાય 
મેળવશે. (પેરા ૭.૧૨ NRRP ૨૦૦૭).

(ઇ) ðાિમણ િવ�તારો માટ� ઇÆµદરા આવાસ 
યોજના �ક�મના છે�લા બાધંકામ ખચ�ને સમકÜ
ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ Óવતા લોકો માટ� ઘર 
બાધંકામ સહાય અને શહ�ર� િવ�તારો માટ�
JNNURMહ�ઠળ ઘર બાધંકામ¦ુ ંખચ�

5. …rhÞkus™k ના 
માગí માળöુ ં

ભાÊૂઆતો/ભાડાપõ�દારો  નુઃવસાહત અને 
 નુઃવસવાટ સહાય

(i) �થાિનક કાયદા અ¦સુાર માળખાના માÄલકોને 
èકૂવવાપા� વળતરના ભાગ માટ� નóધાયેલ 
ભાડાપõાઓ હÏદાર રહ�શે. 

(ii) ભાÊૂઆતોના �ક�સામા ં�થળાતંર ભ÷થા તરફ� ¥. 

૧૦,૦૦૦/- સાથે 3 મ�હનાની નોટ�સ આપવામા ં
આવશે. 

(iii) માળöુ ં ખાલી કરવા માટ� �ણ મ�હનાની 
નોટ�સ. જો નોટ�સ આપવામા ં ન આવે તો 
નોટ�સના બદલામા ં �ણ મ�હના¦ુ ં ભાડા ભ÷ø ુ
 çંુૂ પાડવામા ંઆવશે. 

C. ઝાડ અને પાક¦ુ ં¦કુસાન
૬. …rhÞkus™k ના 

માગí ઊભા ઝાડ, 

પાકો 

જમીનના માÄલકો અને 
લાભાથëઓ 

બËર ��ુય અ¦સુાર 
વળતર

(i) ��ત પÜકારોન ેફળો, ઊભા પાકો અને ઝાડ ñૂર 
કરવા માટ� 3 મ�હનાની આગોતર� નોટ�સ 

(ii) નીચેના Çારા �દાªજત દર� વળતર èકૂવવામા ં
આવશે. 
(એ)ઇમારતી લાકÊુ; 

(Äબ)પાક માટ� રા¬ય Éૃિષ િવ�ત�રત િવભાગ 
(િસ) શાîત ઝાડ મટ� બાગાયત િવભાગ 
(�ડ) Äબનઔપચાર�ક પતાવટકારો/ક¶�દારો 
સ�હત ટાઇટલ ધારક અને ટાઇટલ િસવાયના 
ધારકો માટ� બËર��ુય �માણે ઝાડ, પાકો અન ે
શાîત ઝાડ માટ� રોકડ સહાય.  

D. ટાઇટલ િસવાયના ધારકો ¨ારા િનવાસ/£યાપાર� માળખા¦ુ ં¦કુસાન 
૭. …rhÞkus™k ની 

ROWમા ં
માળખાઓ

નોટ��ફક�શનની તાર�ખે 
માળખાઓના માÄલકો Çારા 
ઓળખી કઢાયેલ (૨૦A) 

ફ�રબદલી ખચí વળતર 

 નુઃવસાહત અને 
 નુઃવસવાટ સહાય

(i) અિત®મણકારો (નોટ Fમા ં િનિÐત કયા�¦સુાર)

જો નોટ�સ આપવામા ં ન આવી હોય તો 
પચાવી પાડ�લ જમીન ખાલી કરવા માટ� �ણ 
મ�હનાની નોટ�સ આપવામા ં આવશે અથવા 
પાક અથવા માળખાના ¦કુસાન માટ� વળતર 
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આપવામા ં આવશે. ક¶�દારોને (નોટ Fમા ં
િનિÐત કયા�¦સુાર) તમેના માળખાઓ માટ�
ફ�રબદલી ખચí રોકડ સહાય આપવામા ં
આવશે � નોટ Dમાં દશા�¤યા અ¦સુાર 
િનધા��રત કરવામા ંઆવશ.ે 

(ii) નીચે �માણે  નુઃવસાહત અને  નુઃવસવાટ 
સહાયઃ
(એ) ઘરદ�ઠ સ®ંાિંત ભ÷øુ ં¥. ૪૦૦૦/- 

(Äબ) ઘરદ�ઠ �થળાતંર ભ÷ø ુ ¥. ૧૦,૦૦૦
(પેરા ૭.૧૧ NRRP ૨૦૦૭)

(િસ) ક�ટલશેડના ¦કુસાન માટ� ¥. ૧૫,૦૦૦/-

ની સહાય (પેરા ૭.૧૦ NRRP ૨૦૦૭).

(�ડ) જો ��ત પÜકાર િવ�થાિપત કરાયો 
હોય તે ðાિમણકલાકારહોય, 
નાનોવપેાર�હોયઅથવા�વરોજગારહોયતનેેવ
કùગશડેઅથવાñુકાનનાબાધંકામમાટ�¥. 
૨૫,૦૦૦/-(પેરા ૭.૧૨ NRRP ૨૦૦૭).

(ઇ) � લોકો ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ Óવતા હોય 
તેમને 
ઇÆµદરાઆવાસયોજના�ક�મનાછે�લાબાધંકામ
ખચ�નેસમકÜઘરબાધંકામસહાયઅનેશહ�ર�િવ
�તારોમાટ�JNNURMહ�ઠળ ઘર બાધંકામ¦ુ ં
ખચ�

E. ©જુરાન ©મુાવªુ ં
૮. િનવાસીઓ ક�

�ઓ માગ� પર 
રહ�તા હોય 

ટાઇટલ ધારકો/ટાઇટલ 
િસવાયના ધારકો/શરે 
®ોપસ�, Éૃિષ મòૂરો અને 
કમ�ચાર�ઓ

 નુઃવસવાટ સહાય (i) � પ�રવારો તેમ¦ુ ં «જુરાન «મુાવતા હોય 
તેમને લêુ̧ મ Éૃિષ વેતનના ૭૫૦ની સમકÜ
 નુઃવસવાટ સહાય (પેરા ૭.૧૪
NRRP)(જમીન ટાઇટલ ધારકો ઉપરો�ત કલમ 
૧ (v) હ�ઠળ લêુ̧ મ વેતનના ૭૫૦ �દવસોની 
સહાય મેળવે છે  તેઓ આ સહાય માટ� 
હÏદાર બનશે નહ�) 

(ii) ઘરદ�ઠ આવક ઉપાúન માટ� ¥. ૪,૦૦૦/-ની 
તાલીમ સહાય

(iii) શä હોય °યા ં ¾ધુી બાધંકામ દરિમયાન 
�ો��ટ કોµÀા�ટર Çારા AP ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ 
(BPL)ને ખાસ યાન સાથે ��ત ¤યÌ�તઓને 
�ો��ટ બાધંકામ કામમા ંહગંામી રોજગાર�
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E૧ સ�ંભવત ¦કુસાન પામનારાઓને (નોટ Eમાં દશા«£યા અ¦સુાર) અને ગર�બી રખા હઠળના લોકોને વધારાનો ટકો
 મ 
ન.ં

ઉપયોગ માઠ� અસર પામેલી 
£ય¤�તની £યા¥યા 

અિધકાર િવગતો

૯. …rhÞkus™k ROW

પરના માળખાઓ 
ROW Çારા ��ત રહ�વાસી  નુઃવસાહત અને 

 નુઃવસવાટ સહાય 
લêુ̧ મ વેતનના 3૦૦ �દવસો સમકÜ એક 
સમયની વધારાની નાણાકં�ય સહાય

E૨ અ¦¬ુ�ૂચત ¯િતના °±ત પ�રવારોને વધારાની સહાય 
૧૦. ��ત અ¦¾ુÄૂચત 

Ëિતઓ 
ROW Çારા ��ત 
રહ�વાસીઓ

 નુઃવસવાટ સહાય  (i) �°યેક ST પ�રવાર રોજ¯દા હÏો અથવા વન 
ઉ°પાદનોના વપરાશના ¦કુસાન માટ�
લêુ̧ મ Éૃિષ વેતનના પાચંસો �દવસોને 
સમકÜ એક સમયની વધારાની આિથÁક 
સહાય મેળવશ.ે (પેરા ૭.૨૧.૫ NRRP 

૨૦૦૭).

(ii) જો �°યેક ST પ�રવાર પાસેથી જમીન 
સપંાદન કરવામા ં આવી હોય તો �થમ 
હ�તાની શ¥આત સમયે ��ત પ�રવારોને 
વળતરની રકમનો ઓછામા ં ઓછો �ીજો 
ભાગ èકૂવવામા ં આવશે અને બાક�નો 
જમીનની માÄલક� લીધા¦ુ ં  ણૂ� થતા સમયે 
(પેરા ૭.૨૧.૪ NRRP ૨૦૦૭).

F. સામા²જક માળ³/ુસામા�ય  િમલકત ´ોતો 
૧૧. ROW પર 

માળખાઓ અને 
અµય Íોતો (ઉદા 
તર�ક� જમીન, 

પાણી, સામાªજક 
સેવાઓનો 
ઉપયોગ વગેર�)

��ત સમાજો અને òૂથો સામાªજક માળખા અને 
સામાµય િમલકત 
Íોતો¦ુ ં નુઃબાધંકામ 

યોàય હોય તમે સમાજ સાથેના સપંક�મા ં રહ�ને 
સામાªજક માળખા¦ુ ં  નુઃ બાધંકામ અને સામાµય 
િમલકત Íોતોની ફ�રબદલી

G. બાધંકામ દરિમયાન હગંામી અસર 
૧૨. બાધંકામ 

દરિમયાન હગંામી 
અસર પામેલી 
જમીન અને 
િમલકતો 

જમીન અને િમલકતના 
માÄલકો 

સામાµયÀા�ફકમા�ંતરાય
, જમીન/િમલકતોના 
નÓકના Úુકડાને ભાર�
મિશનર� અને �લાµટ 
સાઇટની �હલચાલથી 
બાધંકામ દરિમયાન 
થયેલા ¦કુસાનની 
હગંામી અસર માટ�
વળતર

બાધંકામઅથવાબાધંકામ�લાµટની�થાપનાદરિમયાનભા
ર�મિશનર�ની�હલચાલનેકારણેમાળખાઅથવાજમીનપરથ
યેલીકોઇઅસર¦ુવંળતરખચ�કોµÀા�ટરભોગવશે. 
¾ÄૂચતROWની બહાર જમીનોનો તમામ હગંામી 
ઉપયોગ જમીનમાÄલક અને કોµÀા�ટરની લેÄખત સમંિત 
Çારા થવો જોઇએ. બાધંકામ ક��પસ¦ુ ં�થળ DFCCILના 
સપંક�મા ંરહ�ને કર�ìુ ંહો¢ ુ ંજોઇએ.
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નોટ A 

૧. RAA ૨૦૦૮, knc ૨૦ (G)મા ંદશા�વેલી જોગવાઇઓ અ¦સુાર સÜમ સ¸ામડંળ Çારા િનધા��રત કરાયા અ¦સુાર વળતરની èકૂવણી 
કરવામા ંઆવશે, � જમીનના બËર��ુયના ��ુયાકંન અને િનધા�રણ માટ� નીચેની શરતો િન�દÝ¿ટ કર� છે: 

(i) જો કોઇ લêુ̧ મ જમીન ��ુય હોય ક� � ઇÆµડયન �ટ��પ એ�ટ, ૧૮૯૯મા ં� િવ�તારમા ંજમીન આવેલી હોય તેના વેચાણ કરારની 
નóધણી માટ� િન�દÝ¿ટ કરાયેલ હોય; અથવા 
(ii), સમાન �કારની જમીન ક� � ગામમા ંઅથવા તેના સાિÈયમા ંઆવેલી હોય તેની સર�રાશ વેચાણ �કûમત, ક� � છે�લા �ણ વષ�મા ં
નધંાયેલા ૫૦ ટકાથી ઓછા નહ� તેવા �થાિપત વેચાણ કરારો, ક� �મા ંüચી �કûમત èકૂવવામા ંઆવી હોય, � વâ ુહોય ત,ે 
૨. ¬યા ંઉપરો�ત જોગવાઇઓ લા« ુપડતી ન હોય તો, સબંિધત રા¬ય સરકાર સમાન �કારની જમીન ક� � ગામમા ંઅથવા તેના 
સાિÈયમા ંઆવેલી હોય તેની સર�રાશ વેચાણ �કûમત, ક� � છે�લા �ણ વષ�મા ંનóધાયેલા ૫૦ ટકાથી ઓછા નહ� તેવા �થાિપત વેચાણ 
કરારો, ક� �મા ંüચી �કûમત èકૂવવામા ંઆવી હોય, � વâ ુહોય તેના આધાર� �િુનટ િવ�તારદ�ઠ પાયાની �કûમત નÏ� કરશે અને 
સÜમ સ¸ામડંળ તે અ¦સુાર જમીનના ��ુયની ગણતર� કરશે  (RAA ૨૦૦૮ની કલમ ૨૦(G)ને અ¦સુરવામા ંઆવશે). 

3. વળતરની રકમ નÏ� કરતી વખતે સÜમ સ¸ામડંળ અથવા લવાદ RAA ૨૦૦૮ની કલમ ૨૦ Fની જોગવાઇઓ અ¦સુાર નીચેની 
બાબતોને યાનમા ંલેશે.:  
(i) અµય જમીનને બદલે આ �કારની જમીનના ભાગલા પાડવાના કારણ અ¦સુાર � તે ¤યÌ�ત Çારા જમીનનો કબજો લેવામા ંઆવ ે
°યાર� થ¹ ુ ં¦કુસાન. 

(ii) સપંાદનના કારણોસર તેની અµય �થાવર િમલકત અથવ તનેી કમાણીને હાિનકારક ર�તે માઠ� અસર થઇ હોય °યાર� જમીનનો 
કબજો લેવામા ંરસ ધરાવતી ¤યÌ�ત Çારા થયìેુ ં¦કુસાન. 

(iii)જો જમીનના સપંાદનને પ�રણામે, � તે ¤યÌ�તને પોતા¦ ુ ં િનવાસ�થાન અથવા કારોબાર¦ુ ં �થળ બદલાવવાની ફરજ પડ� હોય
°યાર� આ �કારના ફ�રફારને કારણે થયેલા વાજબી ખચા�ઓ.     

૪. સપંાદન કરવામા ંઆવી રહ�લી જમીનના બËર��ુય¦ુ ં��ુયાકંન અને િનધા�રણ કરતા પહ�લા સÜમ સ¸ામડંળ નીચેની કામગીર�
કરશ:ે 

(i) િવચારવામા ંઆવેલી આ �કારની જમીનના ઉપયોગ કÜા શોધી કાઢશે;અને
(ii) આસપાસના િવ�તારો અથવા સાિÈયમા ંઆવેલી િવચારાયેલી કÜા વાળ� જમીનના ��ુયને યાનમા ંલેશે.
૫. વપરાશકતા�નો હÏ અથવા બીËની િમલકતમા ંઆવવા જવાના હÏના સજંોગોમા ંજો કોઇ જમીન સપંાદન કરવામા ંઆવી હોય, 
RAA ૨૦૦૮ની કલમ ૨૦ F (૧) હ�ઠળ િનધા��રત કરાયેલી વળતરની રકમના દશ ટકા રકમની ગણતર� કરવામા ંઆવી હોય ત ે
માÄલકને અને અµય કોઇ ¤યÌ�ત ક� �નો જમીન ધરાવવાની öશુીમા ં હÏ હોય, �ની પર માઠ� અસર થઇ હોય તેને EA Çારા 
èકૂવવામા ંઆવશે.

નોટ B  

DFCCIL � નીચે �માણે ફ�રબદલી ખચ�નો �દાજ કાઢવામા ંમદદ કર� શક� અને સÜમ સ¸ામડંળને મા�હતી  રૂ� પાડ� શક� તેવા 
સરકારમા ંનóધાયેલ �વત�ં ��ુયાકંનકારને કામે રાખશ:ે 

(i) � સમાન �કારની જમીન ક� � ગામમા ંક� શહ�ર� િવ�તારમા ંક� સાિÈયમા ંઆવેલી હોય તનેા માટ� તા�તરના વેચાણો અને ટાઇટલ 
કરારો અને નóધણી �માણપ�ોની તબ�દલી¦ુ ં��ુયાકંન કર�; 
(ii) ªજ�લાના શહ�ર� અને ðાિમણ િવ�તારોમા ંસક�લ દર¦ુ ં��ુયાકંન કર�; 
(iii) જમીન માટ� Éૃિષ ઉ°પાદકતા દર¦ુ ં��ુયાકંન કર� – ૨૦ વષ�ની ઉપજ. 

સÜમ સ¸ામડંળ જમીનના વળતર �ગે િનણ�ય લેતા પહ�લા �વત�ં ��ુયાકંનકાર પાસથેી મા�હતી મેળવી શક� છે. 
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નોટ C  

જો બાક� રહ	લા �લો�સ આિથ�ક ર�તે પોસાય તેવા ન હોય, EA રા�યમા ંલા� ુપડતા િનયમો અને િનયમનોને અ�સુરશે અન ેત ે
�માણે વળતર આપશ;ે જો બાક�ની જમીન �ગે રા�યના ચો�સ િનયમો અને િનયમનો અ��ત�વમા ંન હોય તો, � EAની ખર�દ� બાદ 
સર	રાશ જમીન હો�ડ�ગ કરતા ઓછા હોય, EA માઠ� અસર પામેલા પ�કાર સાથે કરાર ધરાવતો હોય, તો તે નીચેનમાથંી એક 
બાબતને અ�સુરશે: 

i. EA એનટાઇટલમે�ટ મ�ે��સમા ં આપવામા ં આવેલા નીચેના અિધકારો અ�સુાર �ો��ટની બાક� રહ	લી જમીન ખર�દશ.ે; 

અથવા
ii. EAમાઠ� અસર પામેલા પ�કારને તે જમીનના �ુકડાની ખર�દ� કયા� િવના જમીન �િત�ૂળતા વળતરના ૨૫ ટકાની ¢કૂવણી 

કરશ.ે 

નોટ D  

રહ	ઠાણો, ઇમારતો અન ેઅ�ય �થાવર િમલકતો�ુ ંવળતર�ુ ંિનધા�રણ આજની તાર�ખે ઘસારા િવના સબંિંધત બે¤ઝક િશડ¦લૂ ઓફ ર	�સ 
(B.S.R)નો ઉપયોગ કર�ને ફ	રબદલી ખચ�ના ધોરણે કરશ.ે B.S.Rને ©યાનમ ંલેતા સરકારમા ંનªધાયેલ �વત«ં ¬�ુયાકંનકાર �દ	શના 
શહ	ર� અને ાિમણ િવ�તારોમા ંઆવેલા રહ	ઠાણો અને ®યાપાર� માળખાઓ માટ	 મા¤લકો સાથે મસલત કર�ને છે�લા B.S.Rનો ઉપયોગ 
કરશ.ે 

નોટ E 

NRRP ૨૦૦૭ સભંિવત �કુસાન પામનાર� ®ય��તઓને િવકલાગં, િનરાધાર, અનાથ, િવધવા, અિવવાહ�ત છોકર�ઓ, �ય�તા ²ીઓ 
અથવા � ®ય��ત ૫૦ વષ�થી ઉપરની હોય તે ર�તે ®યા´યાિયત કર	 છે; �મને તા�કા¤લક ધોરણે �જુરાન µ¶ંુૂ પાડવામા ંઆ®·ુ ંનથી ક	
µ¶ંુૂ પાડ� શકાય તેમ નથી અને �ઓને પ¸રવારના એક ભાગ તર�ક	 આવર� લેવાયા નથી (પેરા ૬.૪ (v) NRRP ૨૦૦૭). 

નોટ F  

®યા´યાઓ: 

સીમાતં ખે»તૂ–એવો ખે»તૂ ક	 � િસ¼ચાઇ િવનાની ૧ હ	�ટર ¾ધુીની અથવા િસ¼ચાઇવાળ� અધા� હ	�ટરની જમીન ધરાવતો હોય.  

નાનો ખે»તૂ– એવો ખે»તૂ ક	 � િસ¼ચાઇ િવનાની ૨ હ	�ટર ¾ધુીની અથવા િસ¼ચાઇવાળ� ૧ હ	�ટરની જમીન ધરાવતો હોય, પરં¿ ુસીમાતં 
ખે»તૂ કરતા વÀ ુહોય.  

અિતÁમણકાર- ®ય��ત પ¸રવાર, ક	 � Âહ	ર જમીન પર કાયદા�ુ ંઉ�લઘંન કરતો હોય (છે�લી તાર�ક પહ	લા), � તનેી જમીન અથવા 
અ�ય �થાવર િમલકતને અડ�ને આવેલી હોય અને તેના/તેણીના વધારાના આÃય/�જુરાનનો ²ોત �ા�ત કરતો હોય. 

કÄ�દાર –®ય��ત પ¸રવાર ક	 �ણે મÅૂંર� િવના Âહ	ર જમીન પર િનવાસ કયÆ હોય અથવા છે�લી તાર�ખ પહ	લા મÅૂંર� િવના Âહ	ર 
ઇમારત પર કÄજો કયÆ હોય અન ે� તેના અથવા તેણીના આÃય અથવા �જુરાન માટ	 િનભ�ર હોય અને �ની પાસે આÃય અથવા 
�જુરાન માટ	 અ�ય કોઇ ²ોત ન હોય.
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સ�ંથા	કય ગોઠવણો
DFCCIL એકંદર ટ	કિનકલ તબ�ાઓ અને �ો��ટ અમલીકરણ અન ેલોન ભડંોળ પરની દ	ખર	ખ અને એકંદર	 અમલીકરણ �¸Áયા માટ	
જવાબદાર એક �ો��ટ અમલીકરણ એજ�સી છે.DFCCILના મેનેÇજ¼ગ ¸ડર	�ટર સ�ંથાના વડા તર�ક	 RRPના સફળતાµવૂ�કના
અમલીકરણ માટ	 જવાબદાર છે.DFCCILએ અમદાવાદ અને અજમરે ખાતે �ો��ટ મેનેજમ�ેટ ·િુનટ (PMU) તર�ક	 કામગીર� કરવા 
પહ	લેથી જ ¤ચફ �ો��ટ મેનજેરની ઓ¸ફસ (CPM ઓ¸ફસ)ની �થાપના કર� છે અને ત�ે ુ ં ન¿ે�ૃ�વ અિધકાર�ના દરÉÂના જનરલ 
મેનેજર Êારા કરવામા ંઆવે છે. કોપÆર	ટ ઓ¸ફસ ખાત,ે એ�વાયન�મે�ટ અને સોિશયલ ·િુનટ�ુ ંપહ	લેથી જ સËન કરા·ુ ંછે તેમજ જમીન 
સપંાદન અને µનુઃવસવાટ અને µનુઃવસાહત �¸Áયાની સભંાળ રાખી શકાય તે માટ	 ત�ે ુ ં ને¿�ૃ�વ અિધકાર�ના દરÉÂના જનરલ 
મેનેજર (SEMU)Êારા કરવામા ંઆવે છે કોપÆર	ટ ઓ¸ફસ અન ે�ો��ટ ઓ¸ફસો માટ	�ુ ંસ�ંથા¸કય માળÍુ ંઆ�ૃિત ૧ અને ૨મા ંઆપવામા ં
આ®·ુ ંછે.:  

આ�ૃિત ૧ કોપÆર	ટ ઓ¸ફસ માટ	� ુ ંસ�ંથા¸કય માળÍુ ંઆ�ૃિત ૨�ો��ટ ઓ¸ફસ માટ	�ુ ંસ�ંથા¸કય માળÍું

આ�ૃિત ૨�ો��ટ ઓ¸ફસ માટ	�ુ ંસ�ંથા¸કય માળÍું

પ	રયોજના કચરે�ઓ પર એસઈએમ�,ુ ડ�એફસીસીએલ

સીપીએમ: ¬ુ́ ય પ¸રયોજના �બધંક

 (સીઆરઓ: ¬ુ́ ય µનુવ�સન અિધકાર�)

નાયબ ¬ુ́ ય પ¸રયોજના �બધંક

(µનુવ�સન અિધકાર�)

મદદનીશ પ¸રયોજના �બધંક
(એપીએમ) – સામાÇજક અને પયા�વરણ-

જમીન સપંાદન પરામશ�કાર

કª�ા�ટર - સરંચના અને બાધંકામ
સામાÇજક િનÎણાત પયા�વરણ િનÎણાત

િન¸ર�ણ પરામશ�કાર
સામાÇજક િનÎણાત પયા�વરણ િનÎણાત

વહ�વટ� િનયામક (એમડ�)

જનરલ મેનેજર  (Ïએમ )  

એસઈએમ·:ુ પિÑમી કૉ¸રડોર (WC) 

અિધક Ïએમ/સ·ંુ�ત Ïએમ
જમીન
સપંાદન (એલએ)/ડબ�·સુી
(ખાલી)

પરામશ�કાર (પયા�વરણ)

 (ખાલી)
પરામશ�કાર

 (સામાÇજક)

િનયામક ÓતરમાળÍું

અિધક જનરલ મેનેજર અથવા

સ·ં�ુત જનરલ
મેનેજર એસઈએમ·ુ/ડબ�·સુી

પરામશ�કાર(એલએ)

સહાયક મેનેજર (એએમ) 

ડબ�·ુસી સયંોજન (ખાલી)

નાયબ Ïએ (ડ�Ïએમ) 

Âહ	ર ફ¸રયાદ

ડ�એફસીસીસએલ�ું સામા�જક અને પયા�વરણ �યવ�થાપન એકમ (એસઈએમ�)ુ 
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અમલીકરણ સમયપ�ક 

* સબંિંધત જમીન સપંાદનની µણૂ�તા બાદ જ કાય�� ુ ંઅમલીકરણ હાથ ધરવામા ંઆવશે
આ�ૃિત Ôલૂ! દ�તાવેજમા ંચો�સ શૈલીમા ંકોઇ મા¸હતી નથી. ૧ µનુઃવસવાટ સમયપ«ક (કામચલાઉ)
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ફ	રયાદ િનવારણ પ�િત 
PAP/PAFs અને DFC �ો��ટ અમલીકરણ �¸Áયામ ંભાગ ધરાવતા અ�ય �થાિનક રહ�શ Êારા કરાયેલી ફ¸રયાદને સાભંળવા NRRP, 

૨૦૦૭ની કલમ ૮.૧ અ�સુાર ¸ફ�ડ પર R&R સિમિત અને વ»ુમથક રહ	શ.ે
(1) ¸ફ�ડ �તર	 ફ¸રયાદ િનવારણ: ¤ચફ �ો��ટ મેનેજર Êારા રચવામા ંઆવેલી µનુઃવસાહત અને µનુઃવસવાટ સિમિત રહ	શ,ે �મા ં

નીચેનાનો સમાવશે થશ:ે 

એ. સબંિંધત Çજ�લાના Çજ�લા કલ�ેટર અથવા તેમના નોિમની (ચેર); 
¤બ. નાયબ ¤ચફ �ો��ટ મનેેજર-DFC; 

િસ. સબંિંધત સ�મ સ×ામડંળ/વહ�વટદાર (R&R) (આમિં«ત); 

¸ડ. સબંિંધત મદદનીશ �ો��ટ મેનેજર-સોિશયલ (ફ�ત સ¤ચવને લગતી સેવા µરૂ� પાડવા માટ	); 
ઇ. Çજ�લા પ¸રષદ ચેરપસ�ન/તેમનો અથવા તણેીના નોિમની;અને 
એØ. સહાયકતા� NGOનો સÙય. 

(2) …rhÞkus™k �તર	 ફ¸રયાદ િનવારણ: જનરલ મેનજેર(SEMU)Êારા રચવામા ંઆવલેી µનુઃવસાહત અને µનુઃવસવાટ સિમિત રહ	શ,ે 
�મા ંનીચેનાનો સમાવેશ થશે.:  

એ.  ¸ડર	�ટર પીપી, ડ�એફસીસીઆઇએલ (Director PP, DFCCIL); 

¤બ. Ïએમ/એલએ અને એસઇએમ·,ુ ડ�એફસીસીઆઇએલ (GM/LA&SEMU, DFCCIL); 

િસ. ¸ડર	�ટર �લાન�ગ (�પેિશયલ), ર	લવે બોડ�, ર	લવે મ«ંાલય; 

¸ડ. નાયબ જનરલ મેનજેર-ફ¸રયાદ, ડ�એફસીસીઆઇએલ (DFCCIL);અને 
ઇ. વ¸રÎઠ સામાÇજક િવકાસ િનÎણાત, એસઇએમ·,ુ ડ�એફસીસીઆઇએલ(SEMU, DFCCIL). 

(3) લવાદની Ôિૂમકા. � RAA, ૨૦૦૮ હ	ઠળ PAFsને ¢કૂવવાપા« વળતર સબંિંધત ફ¸રયાદ સાભંળશ ેઅને િનવારણ લાવે તેના 
માટ	 ગેઝેટ નોટ�¸ફક	શન મારફતે િનમાયેલા લવાદ.  

(4) તેના/તેણીની િવનતંી મÚયેથી સબંિંધત PAPs/PAFsને સતંોષ થાય તે ર�તે ડ�એફસીસીઆઇએલ (DFCCIL) Êારા �થાિપત R&R

સિમિતઓ Êારા ©યાન દ	વામા ં આ®·ુ ં ન હોય તેવી ફ¸રયાદોના િનવારણ માટ	 એમઓઆર (MOR) Êારા િનમાયેલા 
ઓÛÜÝુઝમને (RAA ૨૦૦૮ હ	ઠળથી નીકળતા િસવાય)

ડ�એફસી 	ફ�ડ �તર અને કોપ�ર�ટ �તરમાં ફ	રયાદ સચંાલન પ�િત 

(1) 	ફ�ડ �તરની ફ	રયાદ સચંાલન પ�િત
1. �ૃિષ, રહ	ઠાણ અને ®યાપાર� અને અ�ય િમલકતે લગતી ફ¸રયાદોને �ારં¤ભક ર�તે CPM ઓ¸ફસો Êારા હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

દ�તાવજેોની ચકાસણી બાદ જો તે અસલ હોવા� ુ ંમાÞમૂ થાય તો તેને CPM�તર	 Êારા જ ઉક	લવામા ંઆવશે. જો તેને ¸ફ�ડ 
�તર	 ઉક	લવામા ંન આવે તો તનેે કોપÆર	ટ ઓ¸ફસને ¾પુરત કરવામા ંઆવશે.

(2) કોપ�ર�ટ �તર ફ	રયાદ સચંાલન પ�િત 
1. ક	ß�àત ફ¸રયાદ સચંાલન પáિત, �મા ં�ો��ટ લોગ અન ેફાઇલ�ગનો આવી ��યેક મળેલી ફ¸રયાદોને અ�સુરવાના દરÉÂ

પર દ	ખર	ખ રાખવાનો સમાવેશ થાય છે, તેની �થાપના ડ�એફસીસીઆઇએ (DFCCIL) Êારા કરવામા ંઆવશ.ે 
2. ફ¸રયાદ સચંાલન પáિતને એમઓઆર (MOR) અને સે��લ િવÏલ�સ કિમશનની માગ�દિશ�કાના સદંભ�મા ં�થાપના કરવામા ં

આવી હોય. 

3. ફ¸રયાદ રÇજ�ટર ��યકે �ાદ	િશક ઓ¸ફસે Í�ુલા છે અને તે કોપÆર	ટ ઓ¸ફસના ��યેક ÏÏએમ/Ïએમ (GGM/GM) પાસે છે. 
સબંિંધત ઓ¸ફસ Êારા �ા�ત કરવામા ંઆવેલી ફ¸રયાદને આ રÇજ�ટરમા ંદાખલ કરવામા ંઆવશે. � ફ¸રયાદમા ંતપાસના 
àßÎટકોણનો સમાવશે થતો હોય તેને સબંિંધત અિધકાર� Êારા ¤ચફ િવÏલ�સ ઓ¸ફસર (CVO)ને ¾પુરત કરવામા ંઆવશે. 

4. Ïએમ/આઇટ� (GM/IT)ને મળેલી ફ¸રયાદોના િનકાલની દ	ખર	ખ માટ	 અને ��થિતને બોડ� ઓફ ¸ડર	�ટસ� સમ� માિસક ધોરણે 
¬કુવા માટ	 ¤ચફ કÛ�લેઇ�ટ હ	�ડલ�ગ ઓ¸ફસર તર�ક	 િનમવામા ંઆ®યા છે.
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5. આવતી તમામ ફ¸રયાદો�ુ ંર	કોડâગ અને યોãય લોકમત ડ�એફસીસીઆઇએલ (DFCCIL) Êારા હાથ ધરવામા ંઆવશે, �મા ં
��યેક ક	સ ઓટોમે¸ટક, િનયિમત �વäપમા ંઅહ	વાલ પેદા કરશ.ે 

6. ડ�એફસી (DFC) ફ¸રયાદ મÚયાના સામા�ય ર�તે પદંર ¸દવસમા ંકોઇ પણ ²ોત પાસેથી મળેલી તમામ ફ¸રયાદોનો �િતભાવ 
આપશ.ે

7. ¸ટ�પણીઓ, ¾ચુનો અને ફ¸રયાદ સચંાલન ઘટકને વેબસાઇટ (http://www.dffccil.org)મા ંસમાવી લેવામા ંઆવશે. માિસક 
ધોરણે તેમ ં¾ધુારો કરવામા ંઆવશે. આ સાઇટ ફ¸રયાદ�ને ફ¸રયાદો�ુ ંઓનલાઇન દ	ખર	ખ રાખવામા ંપણ સહાય કરશે.. 

8. તપાસની ��થિત અને લેવાયેલા પગલાઓં ©યાન રાખતા સચંાલનને માિસક અહ	વાલમા ંÂણ કરવામા ંઆવશે. 
9. કાય��મ ર�તે કામ કરવા માટ	 ફ¸રયાદ ®યવ�થા માટ	, ફ¸રયાદ માટ	ના અ�ય માગ� સબંિંધત મા¸હતીને વેબસાઇટ પર અને 

કામ કરવાના �થળના મા¸હતી બોડ� પર અને �ાદ	િશક ઓ¸ફસોએ Âહ	રમા ં�કાિશત કરવામા ંઆવશે.
10. સવå કરાયેલ/સવå નહ� કરાયેલ ટાઇટલ ધારકોની ફ¸રયાદ િનવારણ ®યવ�થા સમાન રહ	શ.ે 

ખચ� �દાજ: �દા�જત ખચ� RRP (પિ�મઃ વામજ-ઇકબાલગઢ િવભાગ) ઓ�ટોબર ૨૦૧૨ના ��ુય અહ�વાલમા ંવણ�વવામાં આ�યો છે.
RRP અહ�વાલ�ુ ં િવતરણ:વ� ુ િવગતવાર મા	હતી માટ� �નુઃવસવાટ અને �નુઃવસાહત યોજના (RRP)ને નીચેના �થળોએ ¡હ�ર 
કરવામા ંઆવશે.

 RRP અહ	વાલનો સારંાશં(આ સારાશં અહ	વાલ):��યેક માઠ� અસર પામેલા ગામડાઓમા�ંથાિનક ભાષા (�જુરાતી)મા ંઅને 
æãલીશમા ંઉપલÄધ. 

 ¬ુ́ ય RRP અહ	વાલ: સબંિંધત CPM ઓ¸ફસ, DFCCILકોપÆર	ટ ઓ¸ફસ, મોટા ર	લવે �ટ	શનો  અને Çજ�લા કલે�ટર ઓ¸ફસોએ 
ઉપલÄધ  

સબંિંધત સ�ંથાનો કરાર 
CPM ઓ¸ફસ અમદાવાદ:પહ	લો માળ, Åૂ�ુ ંડ�આરએમ ¤બ�ડ�ગ, કાÞµુરુ, અમદાવાદ, 3૮૦૦૦૨, �જુરાત અને 
CPM ઓ¸ફસ અજમેર:૪૨એ/3, િસવીલ લાઇન, અજમેર-3૦૫૦૦૧, રાજ�થાન. 

સ�મ સ×ામડંળ:  

1.ગાધંીનગર Çજ�લો: �પેિશયલ લે�ડ એ��વઝીશન ઓ¸ફસર, ગાધંીનગર, બçુમાળ� મકાન, ડ�-Äલોક, �થમ માળ, સેકટર ૧૧, 
ગાધંીનગર, �જુરાત 3૮૨૦૧૧; 

2.મહ	સાણા Çજ�લો:�પેિશયલ લે�ડ એ��વઝીશન ઓ¸ફસર,ઓ¸ફસ ન.ં ૧ , મહ	સાણા Äલોક ન ં3,«ીજો માળ, બçમુાળ� મકાન, 
મહ	સાણા, �જુરાત 3૮૪૦૦૧; 

3.પાટણ Çજ�લો:�ાતં ઓ¸ફસર, પાટણ, આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ રોજ, પાટણ, �જુરાત 3૮૪૨૬૫;અને
4.બનાસકાઠંા Çજ�લો: નાયબ કલે�ટર, પાલનµરુ, ભªયતળ�યે, જોરાવર �લેસ, કલે�ટોર	ટ ઓ¸ફસ, બનાસકાઠંા, �જુરાત 

3૮૫૦૦૧.  

લવાદ:  

1.ગાધંીનગર Çજ�લોઃ કિમશનર �ાઇબલ ડ	વલપમે�ટ;અને
2.બનાસકાઠંા, મહ	સાણા અને પાટણ Çજ�લાઓ: ડ	વલપમે�ટ કિમશનર. 

SEMU, DFCCIL કોપÆર	ટ ઓ¸ફસ:�ગિત મેદાન, મ�ેો �ટ	શન ¤બ�ડ�ગ, નવી ¸દ�હ�, – ૧૧૦૦૦૧

ઓÛÜÝુઝમેન, DFCCIL કોપÆર	ટ ઓ¸ફસ:�ગિત મેદાન, એમ


