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એક્ઝીક્યટુીવ સમરી (કાર્યપાલક ટ ૂંકો અહવેાલ-સારાૂંશ) 

 

 

ર્ોજના ઉપર એક દ્રષ્ટટક્ષેપ, 

 

રેલવે મૂંત્રાલર્ બે મખુ્ર્ શહરેો દિલ્હી અને મુૂંબઈ તથા વચ્ચેના મહત્તત્તવના સ્ટેશનો વચ્ચ ેકોઈપણ અંતરાર્ 
વગર ઓછા પરીવહન ખચ ેઅને ઓછા સમરે્ જથ્થાબૂંધ માલસામાનના ઝડપી અને નનવયધ્ન પદરવહન માટે 
કોમ્પ્યટુરાઈઝડ મલ્ટી મોડલે હાઈ એક્સેલ લોડ ડડેીકેટેડ ફે્રઈટ કોરીડોર પ્રોજેક્ટ (ડીએફસી પ્રોજેક્ટ)નુૂં 
અમલીકરણ કરી રહી છે. એવી ગણતરી છે કે વર્ય 2013 થી 2016 સધુીના 3-4 વર્યના સમર્ગાળામાૂં તેનુૂં 
બાૂંધકામ પ  ણય થઈ જશે. વ્ર્વસાનર્ક ધોરણે કામગીરી 2017થી શરૂ થઈ જશે તેવુૂં આર્ોજન છે. 

 

સામાન્ય વવવિષ્ટતાઓ 

 

 કોરીડોરની લૂંબાઈ : આશરે 930 કીમી 
 જ ૂંક્શન સ્ટેશનો – 10, ક્રોસીંગ સ્ટેશનો – 20  

 મખુ્ર્ અને મહત્તવના પલુો – 207  

 રસ્તા પરના ઓવર બ્રીજ (ROBs): 8 

 એલાઈનમેન્ટ જે રાજ્ર્ોમાૂંથી પસાર થાર્ છે તે રાજ્ર્ો – ગજુરાત, રાજસ્થાન અને હરીર્ાણા રાજ્ર્.  
 આવરી લેવાતા જજલ્લાઓ  : 17 

 આવરી લેવાતા ગામડાઓ  : 451  

 ROW ની પહોળાઈ : સરેરાશ 35 મી. સમાૂંતર સેક્શનમાૂં અને 60 મી. નવમાગી સ્ટેશન 

 મહત્તમ ઝડપ – 100 કી.મી./કલાક  

 

યોજનાના લાભો 
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ડીએફસી ર્ોજનાનો હતે ુભારતના અથયતૂંત્રના નવકાસના વતયમાન પ્રવાહને ઝડપી બનાવવા તથા પર્ાયવરણમાૂં 
સધુારો કરવાનો છે. 

 ભારતમાૂં માલસામાનના પદરવહનની પધ્ધનતમાૂં સધુારો કરી રાટરીર્ સ્તરે અથયતૂંત્રના નવકાસને વેગવાન 
બનાવવો. 

 ડીએફસીની સાથે સાથે ઔદ્યોગગક નવકાસ થવાથી આ ક્ષેત્રોમાૂં રોજગારીની તકોમાૂં વધારો થશે. 
 ડીએફસી દ્વારા કૃનર્ પેિાશોના પદરવહનમાૂં ઝડપથી દ રના નવસ્તારો આવરી લઈ શકવાથી જે-તે ક્ષેત્રોના ખેડ તોની 

કૃનર્ પેિાશો, ઉપરાૂંત જ ૂંગલની પેિાશોના નવતરણમાૂં પણ સધુારો થશે. 
 માલસામાનના પદરવહન માટે રકની તલુનામાૂં ઓછી ઉર્જય વપરાશ. 
 ડીએફસી એલાઈનમેન્ટ ક્ષેત્રોમાૂં સ્થાનનક લોકોને ગેસ-પ્રદ ર્ણમાૂંથી મકુ્ક્ત (એટલેકે રોડ પર ચાલતી ધ  માડા-ગેસ 

છોડતી રકોમાૂં ઘટાડો). 

 

પવિવમ કોરીડોરમાાં ડીએફસી યોજના હઠેળ પ્રથમ તબક્કામાાં જમીન સાંપાદન 

 

ડીએફસી એલાઈનમેન્ટ વડોિરા, અમિાવાિ, પાલનપરુ, અજમેર અને રેવારીમાૂંથી પસાર થાર્ છે. ર્ોજનાની ડીઝાઈન 
માટે રેખાકીર્ એકસરખી પહોળાઈમાૂં જમીન સૂંપાિન અને પનુયવસન જરૂરી હત ુૂં. આ જમીનો ઉપર ર્ોજનાના રસ્તાઓમાૂં 
આવતા ઉભા કરારે્લ કાર્મી બાૂંધકામ, માળખાઓ, સ્થાનનક લોકોના ઘરો, શહરેી નવસ્તારો, રહઠેાણો, ખાણોની સાઈટ, 
અભ્ર્ારણો નવગેરેના ખૂંડન/દ ર કરવા નવગેરેને ઘટાડવા કે ટાળવા માટે જરૂરી લાગયુૂં ત્તર્ાૂં નવમાગી (વળાૂંકયકુ્ત) 
એલાઈનમેન્ટ હાથ ધરવામાૂં આવ્યુૂં છે. મ  ળભ  ત રીતે નવી એલાઈનમેન્ટ વતયમાન સ્થાનપત રેલ્વે લાઈનને સમાૂંતર જ છે, 
પણ ગજુરાત રાજ્ર્માૂં ગાૂંધીનગર, અમિાવાિ, ખેડા, આણૂંિ, વડોિરા અને હદરર્ાણા રાજ્ર્માૂં રેવારીમે તે નવમાગી થાર્ 
છે. જો કે, કેટલાક સ્થળોએ સમાૂંતર અને નવમાગી એવા બૂંને ક્ષેત્રોમાૂં જમીન સૂંપાિન જરૂરી બન્યુૂં છે. 

 

અમલીકતાન એજન્સી  (EA)  

ડેડીકેટેડ ફે્રઈચ કોરીડોર કોપોરેિન ઈન્ડીયા લીમીટેડ (DFCCIL) 

જમીન સાંપાદન માટેનો મળૂભતૂ કાયદો અને વનતી તથા ડીએફસી યોજના અંતર્નત પનુઃસ્થાપન અને પનુનવસન 

 

 રેલ્વે એમન્ડમેન્ટ એક્ટ 2008 

આ અનધનનર્મ હઠેળ ડીએફસી ર્ોજના અંતગયત જમીન સૂંપાિન હાથ ધરવામાૂં આવશે (જેને ખાસ રેલ ર્ોજના 
તરીકે ર્જહરે કરવામાૂં આવી છે). જમીન સૂંપાિન ધારો 1894ની જોગવાઈઓ આ અનધનનર્મ હઠેળ લાગ ુપડશે 
નહીં. 
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 નેિનલ રીહબેીલીટેિન એન્ડ રીસેટલમેન્ટ પોલલસી 2007 (રાષ્રીય પનુઃસ્થાપન અને પનુનવસન વનતી) 

ડીએફસી ર્ોજનાના દકસ્માૂં જમીનની સાૂંકડી પટ્ટી સૂંપાિન કરવી જરૂરી બની છે. રેલ્વે ર્ોજના માટે રેખાકીર્ રીતે 
જમીન સૂંપાિન NRRP 2007નો પેરા 7.19 મ  ળભ  ત રીતે ડીએફસી ર્ોજનાને લાગ ુપડે છે. 

 

 સક્ષમ સત્તા 

ડીએફસી ર્જહરે સ  ચના દ્વારા નનધાયરીત ક્ષેત્રો માટે સક્ષમ સત્તાની કામગીરી સૂંભાળવા કેન્દ્ર સરકારની ર્જહરે 
સ  ચના દ્વારા અનધકૃત અનધકારીઓને સત્તા આપવામાૂં આવી છે. 

 

 

RAA 2008 મજુબ હહત ધરાવતા વ્યક્ક્ત 

 

1. આ અનધનનર્મ હઠેળ સૂંપાિન થતી જમીનના કારણે વળતરમાૂં દહત ધરાવતા િાવો કરતી તમામ વ્ર્ક્ક્તઓ 

2. આદિર્જનત અન ેઅન્ર્ પારૂંપદરક વનમાૂં નનવાસીત વ્ર્ક્ક્તઓ જેઓ તમેનો પારૂંપદરક રહઠેાણનો હક્ક ગમુાવ ેછે જેઓને પછાત 
ર્જનત હઠેળ માન્ર્તા મળેલ છે તથા પારૂંપદરક વન નનવાસીઓ (વન અનધકાર માન્ર્તા પ્રા્ત) અનધનનર્મ, 2006 હઠેળના 
નનવાસીઓ. 

3. આવી જમીનના વપરાશના હક્ક-દહત ધરાવતો કોઈપણ વ્ર્ક્ક્ત, અને 

4. જે-તે રાજ્ર્ના કાર્િા-કાન  ન હઠેળના ભાડુઆતના હક્ક ધરાવતી વ્ર્ક્ક્ત 

 

કટ-ઑફ તારીખ  

RAA2008/NRRP 2007 મજુબ હક્ક/અનધકાર માટેની કટઑફ તારીખ એટલે એવી તારીખ જ્ર્ારે RAA, 2008 

અનધનનર્મની કલમ 20-એ હઠેળ ટાઈટલ ધારકો અને ગબનધારકો માટે ર્જહરે સ  ચના પ્રનસદ્ધ કરવામાૂં આવેલ તારીખ. 

 

પનુઃસ્થાપન અને પનુનવસન વનતી (RRP) 

 

ર્ોજનાના કારણ ેઅસર થતા લોકો (પીએપી)ની ક્સ્થતી ર્ોજના પહેલાૂંની તમેની ક્સ્થતી કરતાૂં વધ ુખરાબ ના થવી/બગડવી ના જોઈએ 
ત ેનસદ્ધાૂંતો પર પનુઃસ્થાપન અને પનુયવસન નનતી આધાદરત છે. 

RRP ના ઉદે્દશ્યો - 
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 શક્ય હોર્ ત્તર્ાૂં સધુી જમીન સૂંપાિીત ના કરવી અથવા ઓછામાૂં ઓછી જરૂર પ  રતી જ કરવી અને અસ્વચૈ્ચ્છક પનુયવસનન ે
શક્ય તટેલા ર્ોગર્ નવકલ્પોથી ઘટાડવા. 

 જ્ર્ાૂં નવસ્થાપન અટકાવી શકાર્ તમે ના હોર્, ત્તર્ાૂં અસરગ્રસ્તો માટે સમર્મર્ાયિાવાં ૂં RRP તરૈ્ાર કરો. અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબો 
માટે પ  રત ુૂં પકેેજ અને તમેના સહર્ોગથી ઝડપી પનુઃસ્થાપન પ્રક્રીર્ા હાથ ધરવી. 

 સમાજના નબળા વગો કે અસરગ્રસ્ત જુથો જેવા કે ગરીબ, અનસુ  ગચત ર્જનત, જનર્જનત, મદહલાઓ, વધૃ્ધો અન ેનવકલાૂંગો માટે 
ખાસ કાળજી. 

 અસરગ્રસ્ત લોકોન ેવધારે સારૂૂં જીવનધોરણ અન ેકાર્મી આવક ઉભી કરી આપવી. 
 અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબો અન ેસૂંપાિન મૂંડળ વચ્ચ ેપારસ્પદરક સહકાર દ્વારા સમરસ સૂંબૂંધો સલુભ કરવા. 
 વળતરની ચ  કવણી અન ેપનુઃસ્થાપન સહાર્ જમીન સૂંપાિન થતા પહલેાૂં અન ેકોઈપણ બાૂંધકામ પ્રવનૃત્ત પહલેાૂં મળી ર્જર્ 

તનેી પ  તયતા કરવી. 

 

Basis Compensation Policy 

પ્રાથવમક વળતર વનતી 

 

 જમીન સૂંપાિનની જવાબિારી રેલ મૂંત્રાલર્ દ્વારા નનયકુ્ત સક્ષમ સત્તાની રહશેે. 
 મ  ળભ  ત રીતે, જમીન સૂંપાિનની રકમ જમીન ગમુાવનાર લોકોને RAA 2008 મજુબ ચ  કવવામાૂં આવે છે. RAA 

2008 મજુબ તેની બર્જર દકિંમત નનધાયરીત કરવામાૂં આવશે અને જમીનની બર્જર દકિંમત ઉપરાૂંત આ દકિંમતના 
60 ટકા રકમ વધારાની રકમ ફરજીર્ાત સૂંપાિનના િરેક દકસ્સામાૂં અવેજ પેટે ચ  કવવામાૂં આવશે. (RAA 2008 

અનધનનર્મની કલમ 20F(9)). નહીંતર, એવા દકસ્સાઓ જેમાૂં રાજ્ર્ સરકારે કોઈ કામગીરી કે રાજપત્રની સ  ચના 
દ્વારા કે અન્ર્ સત્તા દ્વારા મૂંજ ર કર્ાય પ્રમાણે રાજ્ર્ સરકાર (જે-તે હતે ુમાટે અનધકૃત) અને તેમની મૂંજ ર કરારે્લ 
પ્રક્રીર્ા મજુબ જમીનના વળતર માટે િર નનધાયરીત કરેલ છે, તેને સક્ષમ સત્તા RAA, 2008 માૂં િશાયવેલ 
જોગવાઈઓના સ્થાને આ દકિંમત/િરને જમીનના વળતર માટે સ્વીકારી શકે છે. 

 જમીનમાૂં દહત ધરાવતો કોઈપણ વ્ર્ક્ક્ત, જમીન સૂંપાિન કરવાના ઈરાિાની ર્જહરેાતની ર્જહરે સ  ચના પ્રનસદ્ધ 
થર્ાની તારીખથી 30 દિવસ સધુીમાૂં, જમીન સૂંપાિનની આ પ્રક્રીર્ા સામે વાૂંધો ઉઠાવી શકે છે. (Section 20D 

(1), RAA 2008). 

 જમીન ઉપર રહલે ઈમારત (ગબલ્ડીંગ) અને અન્ર્ સ્થાર્ી નમલકતો, તનેી ઉપરના વકૃ્ષો, છોડવાઓ, ઉભો પાક કે બાૂંઘકામ 
કરેલ ગબલ્ડીંગ કે જેનુૂં સૂંપાિન કરવાનુૂં થાર્ છે તેની બર્જર દકિંમત જે-ત ેક્ષતે્રના નનયકુ્ત કરેલ નનટણાૂંતો દ્વારા આકારવામાૂં 
આવશ.ે  (Section 20G (4,5,6), RAA 2008). 

 વળતરની રકમ જમીન સૂંપાિનના ર્જહરેનામાની પ્રનસદ્ધદ્ધ તારીખથી સામાન્ર્તઃ 1 વર્યમાૂં ચ  કવી િેવામાૂં આવશ.ે અસામાન્ર્ 
સૂંજોગો હઠેળ આ મિુત વધ ુ 6 માસ લૂંબાવી શકાશ.ે ઉપરાૂંત, જ્ર્ારે વધારાની મિુતમાૂં ચ  કવણી કરવામાૂં આવ ે ત્તર્ારે 
હક્કિાર વ્ર્ક્ક્તન ેઆ વધારાની રકમ ચ  કવવા થર્લે નવલૂંબ આવા િર માસના નવલૂંબ બિલ વધારાનુૂં વળતર ચ  કવી 
આપવુૂં પડશે (section 20F (1, 2), RAA 2008). 

 જો દહત ધરાવનાર વ્ર્ક્ક્ત દ્વારા વળતરની રકમ મેળવી લવેા માટે ર્જહરે સ  ચના પ્રનસદ્ધીની તારીખથી એક વર્યની મર્ાયિામાૂં 
વળતરની રકમ માટે જે-ત ેિાવો કરવામાૂં નહીં આવ ેતો આ સૂંજોગોમાૂં વળતરની રકમ EA જોડે ર્ોજનાના અંત સધુી 
અલગ ખાતામાૂં મ  કી રાખવામાૂં આવશ.ે દહત ધરાવનાર વ્ર્ક્ક્ત પ્રત્તર્ક્ષ કે તેના વારસિારો મારફત ેસૂંતોર્જનક પરુાવાઓ રજ  
કરીન ેવળતરની રકમ માટે િાવો કરી શકે છે. 

 જમીન સૂંપાિન અનધનનર્મ 1894ની કોઈપણ જોગવાઈઓ આ અનધનનર્મ હઠેળ લાગ ુપડશ ેનહીં. 
 રેખાકીર્ જમીન સૂંપાિનના દકસ્સામાૂં, જેવી કે રેલવનેા પાટાઓ કે જ્ર્ાૂં જમીનનો બહુ સાૂંકડો ભાગ ર્ોજનાના હતે ુ માટે 

સૂંપાદિત કરવાનો જરૂરી છે અથવા તો રસ્તાના ઉપર્ોગ માટે વાપરવાનો છે, ત ેમજુબ અનધનનર્મ કે ર્ોજના કે સ્કીમ હઠેળ 
જમીન, મકાન કે અન્ર્ નમલકતોના સૂંપાિન માટે મળવાપાત્ર વળતર કે અન્ર્ લાભો ઉપરાૂંત, તેવા અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબના િરેક 
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ખાતિેારન ેસૂંપાિન મૂંડળ દ્વારા જે-ત ેસરકારે નક્કી કરે ત ેરહમેરાહની રકમ, પણ રૂ।. 20,000થી ઓછા નહીં તે ચ  કવવામાૂં 
આવશ.ે (NRRP 2007) 

 અસરગ્રસ્તોના દકસ્સામાૂં જેઓ સૂંપાિન થકી ભ  નમનવહોણા બની ર્જર્ છે અથવા તો જેઓનુૂં સ્થાન સીમાૂંત ખડે તમાૂંથી નાના 
ખડે તો થઈ ર્જર્ છે તઓે પનુઃસ્થાપન માટે કૃનર્ક્ષતે્રની રોજગારી મહનેતાણાના લઘતુ્તમ 750 દિવસ જેટલી રકમના અનિુાન 
માટે હક્કિાર રહશે.ે 

 

 

યોજના માટે પનુઃસ્થાપન અને પનુનવસન અંરે્ના સામાન્ય વસધધાાંતો 

 

 ર્ોજનાના અસરગ્રસ્તો/કુટુૂંબોન ે ટાઈટલ હોલ્ડર (માગલકો), ગબનમાગલકો, ભાડુઆતો, જમીનના વપરાશકારો જેવા કે ખલુ્લી 
હાટડીઓ કે ખમુચાવાળાઓ નવગેરેમાૂં વગીકૃત કરવામાૂં આવ્ર્ા છે. 

 અસરગ્રસ્તો અને કુટુૂંબોને વળતર અને સહાર્ હક્કના ધોરણે પરુૂૂં પાડવામાૂં આવશે. 
 અસરગ્રસ્તો તથા કુટુૂંબોને તેમનુૂં જીવનધોરણ સધુારવા તથા પાછૂં મેળવવા ર્ોજનાના ખચે જરૂરી સહાર્ પ  રી 

પાડવામાૂં આવશે.  
 અસરગ્રસ્ત લોકો અને કુટુૂંબો હક્કના ધોરણોમાૂં િશાયવ્ર્ા અનસુાર પનુઃસ્થાપન અને પનુયવસનની વધારાની સહાર્ માટે 

હક્કિાર રહશે.ે 
 અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો તમેની ગમુાવલે નમલકતોની મ  ળ દકિંમત માટે વળતર મળેવશ.ે  
 જો કે, કટઑફ તારીખ પછી ર્ોજનાના નવસ્તારમાૂં આવનાર નવા કોઈપણ લોકો કોઈપણ પ્રકારની સહાર્ માટે હક્કિાર રહશેે 

નહીં. 
 ર્ોજનામાૂં પનુયવસન માટે અલગથી બજેટ ફાળવાર્ેલ હશ.ે 
 પનુઃસ્થાપન અન ે પનુયવસન નનતી,  સધુારાત્તમક પગલાૂંઓ, પનુયસ્થાપન ર્ોજનાની તૈર્ારીઓ અન ે અમલીકરણ નવગેરે 

પ્રકારની બધી જ માદહતી બધા જ દહતધારકો/ સૂંભનવત અસરગ્રસ્તો /કુટુૂંબો સમક્ષ ર્જહરે કરવામાૂં આવશ.ે 
 ર્ોજનાના જુિા જુિા સ્તરે દહતધારકોની અથયપ  ણય સહભાગગતા જળવાઈ રહ ેત ેમાટે પીસીએમ. 
 નવવાિોનુૂં ઝડપી નનરાકરણ થાર્ તનેી પ  તયતા માટે ર્ોગર્ તકરાર નનવારણ પધ્ધનતની સ્થાપના કરાશ.ે 
 દહતધારકો અન ેઅસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો સાથ ેવાતચીત/પરામશય કરવામાૂં આવશે અન ેતનેી નોંધ ર્જળવી રાખવામાૂં આવશ.ે 

RRP ના અમલીકરણ સમર્ ેપણ અથયપ  ણય વાતાયલાપ ચાલ ુરહ ેતનેી પ  તયતા કરાશ.ે 
 કટઑફ તારીખ પછી ટાઈટલ ધારણના િરજ્જર્જ કે ભાડુઆતના િરજ્જર્જમાૂં કોઈપણ ફેરફારન ેધ્ર્ાન ેલેવાશ ેનહીં. 

 

વળતર, સહાય અને પનુઃસ્થાપન માટે લાયકાત - 

 

 વળતર હક્કમાટેની કટઑફ તારીખ એટલે એવી તારીખ જેના રોજ RAA 2008 ની કલમ 20-એ હઠેળ અસરગ્રસ્ત 
ઝોનમાૂં કાર્િેસરના માગલકો અને ગબનમાગલકો માટે નનધાયરીત કરેલ ર્જહરે સ  ચના પ્રનસદ્ધ કરવામાૂં આવેલ 
તારીખ.  

 હક્કના ધોરણો અનસુાર અસરગ્રસ્ત વ્ર્ક્ક્તઓના જુિા જુિા વગો માટેની લાર્કાત અહીં નીચે સેક્શનમાૂં 
િશાયવેલી છે. 

 લાર્કાત માટેના ધોરણનુૂં કુટુૂંબ જ ગણાશ.ે   
 માગલકી હક્ક ધરાવતા અસરગ્રસ્તો / કુટુૂંબો વળતર તથા સહાર્ બૂંન ેમાટે લાર્ક ગણાશ.ે 
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 ગબન-માગલકી હક્ક ધરાવતા અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો તમેની કબર્જની જમીનના સૂંપાિન માટે વળતર માટે લાર્ક ઠરશે નહીં. 
અનતક્રમણ/િબાણ જમીન મળેવેલ લોકો (હક્ક ધોરણોમાૂં િશાયવલે નોંધ-એફ મજુબ)ન ેિબાણની આવી જમીન ખાલી કરવા 
માટે ત્રણ માસની નોટીસ ર્જરી કરવામાૂં આવશ ેઅન ેનોટીસ ર્જરી કરવામાૂં ના આવ ેતો ઉભા પાક કે માળખા પટેેના નકુ્સાન 
પટેે વળતર આપવામાૂં આવશ.ે અન્ર્ોની જમીન પર િબાણ કરી રહનેારા લોકોના બાૂંધકામ માળખા દ ર કરવા બિલ તનેી 
મ  ળભ  ત દકિંમત તઓેન ેરોકડ સહાર્ રૂપ ેઆપવામાૂં આવશ.ે જો કે, પનુયવસન નનતી અન ેહક્કના ધોરણો આધાદરત R&R 

સહાર્ માટે પણ તઓે લાર્ક રહશે.ે 
 જો કોઈ સૂંજોગોમાૂં અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો વસ્તીગણતરી સમર્ે ધ્ર્ાને લવેાર્ા ના હોર્, તેમ છતાૂં કટઑફ તારીખ ેતઓે 

અસરગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાૂં તઓેની ઉપક્સ્થતી/હાજરી હતી ત ેમાટેના ર્ોગર્ પરુાવાઓ ધરાવતા હોર્ તઓેને તકરાર નનવારણ સનમતી 
દ્વારા ર્ોગર્ ચકાસણી બાિ અસરગ્રસ્તો/કુટુૂંબોની ર્ાિીમાૂં સમાનવટટ કરવામાૂં આવશ.ે 

 અસર પામેલા જુથના અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો હક્કના ધોરણોમાૂં નનદિિટટ કરેલ વધારાની સહાર્ માટે લાર્ક ગણાશ.ે 
 અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો જમીન સૂંપાિન માટેની જરૂરી કામગીરી થકી તોડફોડ કે ઉખાડી કાઢેલ નકામા કાટમાળ કે સામગ્રીને 

ર્ોજનામાૂં નવલૂંબ કર્ાય વગર નનઃશલુ્ક પણ ેલઈ જવા માટે હક્કિાર રહશે.ે 
 કટઑફ તારીખ પહલેાૂં જમીન/માળખુૂં ખાલી કરવા માટેની નોટીસ જે-ત ેવ્ર્ક્ક્ત કે કુટુૂંબન ેર્જરી કરી િેવાર્લે હોર્ અન ેજો 

તનેો કેસ અિાલતમાૂં પને્ડીંગ હોર્ તો અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબ માટેની લાર્કાત અિાલત દ્વારા નક્કી થનાર કાર્િાકીર્ સ્થાન 
(સ્ટેટસ) પર નનભયર કરશ ેઅન ેઆ અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો RRPની જોગવાઈઓ મજુબ વળતર/સહાર્ માટે લાર્ક રહશે.ે 

 

RAA 2008 અને NRRP 2007 આધાહરત ડીએફસી યોજના માટેના હક્ક ધોરણોનો કોઠો 

ક્રમ અરજી 
અસરગ્રસ્ત લોકોની 

વ્યાખ્યા 
અવધકાર વવર્તો 

A. કૃવિની ખાનર્ી જમીન, ઘરવાડી કે વ્યવસાવયક જમીન ગમુાવનારાઓ 

1. યોજનાના રસ્તામાાં 
આવતી જમીન 

કાર્િેસરના 
માગલકધારકો અન ે
જમીન પરત્તવેના 
પારૂંપદરક હક્કો 
ધરાવતા અસરગ્રસ્ત 
પક્ષકારો  

1. રી્લસેમને્ટ-
ફેરબાૂંધકામ 
(પનુઃસ્થાપન ખચય) 
પરુત ુૂં વળતર 

2. પનુઃસ્થાપન અન ે
પનુયવસન 

(i) બર્જર દકિંમત પ્રમાણ ેરોકડ વળતર (બર્જર 
દકિંમતની ગણતરી RAA 2008 ની કલમ 20-જીમાૂં 
િશાયવલે નોંધ-એ નનધાયરીત થશ.ે  
(ii) ઉપર (i)મજુબ નનધાયરીત વળતર ઉપર  
60 ટકા રકમ સોલટેીમ (વધારાની) (section 

20F(9) of RAA 2008). 
(iii) રાજ્ર્ સરકારે કોઈ કામગીરી કે રાજપત્રની 
સ  ચના દ્વારા કે અન્ર્ સત્તા દ્વારા મૂંજ ર કર્ાય પ્રમાણ ે
રાજ્ર્ સરકાર (જે-ત ેહતે ુમાટે અનધકૃત) અન ેતમેની 
મૂંજ ર કરાર્લે પ્રક્રીર્ા મજુબ જમીનના વળતર માટે 
િર નનધાયરીત કરેલ હોર્ જે સક્ષમ સત્તા દ્વારા 
જમીનના વળતરની ગણતરી માટે ઉપરના (i) અન ે 
(ii) નસવાર્ સ્વીકારાર્લે હોર્ ત ેમજુબનુૂં વળતર. 
(vi) 1500 ચો.મી. સધુી જમીન ગમુાવનારાઓ માટે 
વધારાનુૂં રહમેરાહ ેરૂ।. 20,000નુૂં અનિુાન, તથા 
1500 ચો.મી.થી વધારાના સૂંપાિન નવસ્તાર માટે 
ચો.મી. િીઠ રૂ।. 15નુૂં વળતર. (NRRP 2007 નો 
ફકરો 7.19). 
(v) જો જમીન સૂંપાિનના પરીણામ ેજમીન માગલક 
જમીન નવહોણો બન ેઅથવા તો તેની કક્ષા સીમાૂંત કે 
નાના ખડે તની ગણાનામાૂં આવ ેતો પનુઃસ્થાપન 
સહાર્ પટેે વધારાના કૃનર્ મહેનતાણાના લઘતુ્તમ 750 
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ક્રમ અરજી 
અસરગ્રસ્ત લોકોની 

વ્યાખ્યા 
અવધકાર વવર્તો 

દિવસ જેટલુૂં ગણીને આપવામાૂં આવશ.ે 
(vi) બર્જર દકિંમત આધારીત વળતર માટેના શૂંકા કે 
સૂંઘર્યમર્ િાવાઓના સૂંજોગોમાૂં સક્ષમ સત્તા ઈચ્છે તો 
વળતર નનધાયરીત કરતાૂં પહલેાૂં સ્વતૂંત્ર મ  લ્ર્ાૂંકન 
કરાવી શકે છે. આ અંગેની નવગતવાર પ્રક્રીર્ા નોંધ-
બીમાૂં આપલે છે. 
(vii) બાકીની બાબતો અંગે સૂંપાિન/વળતર માટેની 
નનતી નોંધ-સી પ્રમાણનેી રહશે.ે 
(viii) રી્લસેમને્ટ-ફેરબાૂંધકામ જમીન માટેનુૂં સ્ટેમ્પપ 
ડયટુી અન ેનોંધણી ખચયનુૂં રીફૂંડ ર્ોજના હઠેળ 
ચ  કવાશ,ે જો કે રી્લસેમને્ટ જમીન RAA 2008ની 
કલમ 20(એચ)માૂં વ્ર્ાખ્ર્ાૂંદકત અસરગ્રસ્ત પક્ષકારન ે
ચ  કવાર્લે વળતરની તારીખથી તેણ ેએક વર્યમાૂં 
ખરીિી લવેાની રહશે.ે 

2.  નોંધણીયકુ્ત 
ભાડુઆતો, કરાર 
આધાદરત ખડે તો 
અન ેલીઝધારકો 

ઉભા પાક માટે બર્જર 
દકિંમત ેવળતર  

નોંધાર્લે ભાડુઆતો, કરાર આધાદરત ખતેી કરતા 
ખડે તો અન ે લીઝધારકો જમીનના વળતર માટે 
હક્કિાર રહશે ે નહીં. EA દ્વારા તઓેન ે ત્રણ માસની 
આગવી નોટીસ ર્જરી નહીં કરાર્લે હોર્ તો તેઓ 
માત્ર ઉભા પાકની બર્જર દકિંમત પ  રત ુૂં વળતર માટે 
હક્કિાર રહશે.ે 

3.  નહીં-નોંધાર્લે 
ભાડુઆતો, કરાર 
આધારીત ખડે તો, 
લીઝધારકો, ખડે 
કરનારાઓ 

ઉભા પાક માટે બર્જર 
દકિંમત ેવળતર 

નહીં-નોંધાર્લે ભાડુઆતો, કરાર આધાદરત ખતેી 
કરતા ખડે તો અન ે લીઝધારકો, ખડેકરનારાઓ 
જમીનના વળતર માટે હક્કિાર રહશે ેનહીં. EA દ્વારા 
તઓેન ે ત્રણ માસની આગવી નોટીસ ર્જરી નહીં 
કરાર્લે હોર્ તો તઓે માત્ર ઉભા પાકની બર્જર 
દકિંમત પ  રત ુૂં વળતર માટે હક્કિાર રહશે.ે 
ખડેકરનારાઓના દકસ્સાઓમાૂં વળતર જમીન માગલક 
અન ે તઓે વચ્ચ ે થર્લે વહેંચણીના ગણુોત્તર 
આધાદરત રહશે.ે  

B. ખાનર્ી બાાંઘકામ/માળખાઓ ગમુાવનાઓ માટે (રહણેાાંક/વ્યવસાવયક)  
4. ર્ોજનાના રસ્તામાૂં 

આવતા  

માળખાઓ / 

બાૂંધકામો 

ટાઈટલ 
ધારકો/માગલકો 

રી્લસેમને્ટ િરે વળતર 

પનુઃસ્થાપન અન ે
પનુયવસન સહાર્ 

 

(i)માળખા/રચના માટે રી્લસેમેન્ટ િરે રોક઼ડ સહાર્ 
જે નોંધ-ડી પ્રમાણ ેનનધાયરીત થશ.ે 

 (ii) તોડી પાડેલ કરેલ માળખાનો કાટમાળ લઈ 
જવાનો હક્ક 

(iii) માળખુૂં ખાલી કરવા ત્રણ માસની નોટીસ  

(iv) ઉપર િશાયવેલ (i) માૂં નક્કી કર્ાય મજુબ 
બર્જરના વતયમાન ભાવ ે વકૈચ્લ્પક મકાન/દુકાન 
ખરીિવા માટેનુૂં સ્ટેમ્પપ ડયટુી અન ે નોંધણી ખચયનુૂં 
રીફૂંડ ચ  કવાશ,ે જો કે વકૈચ્લ્પક મકાન/દુકાન RAA 
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2008ની કલમ 20(એચ)માૂં વ્ર્ાખ્ર્ાૂંદકત અસરગ્રસ્ત 
પક્ષકારન ે ચ  કવાર્લે વળતરની તારીખથી તણે ે એક 
વર્યમાૂં ખરીિી લેવાની રહશે.ે  

(v) પનુઃસ્થાપન અન ે પનુયવસન સહાર્ નીચ ે મજુબ 
લાગ ુપડશે -  

(a) સૂંક્રમણના સમર્ગાળાનુૂં ભથ્્ુૂં ઘરિીઠ રૂ।. 
4000/-  

(b) અસરગ્રસ્ત એવા િરેક નવસ્થાનપત થતા કુટુૂંબને 
એકવખતની નાણાૂંકીર્ સહાર્ પટેે રૂ।. 10,000/- 
સ્થાૂંતર ભથ્્ુૂં (NRRP 2007નો ફકરો 7.10). 

(c) અસરગ્રસ્ત પશપુાલન કરતા હોર્ અને 
નવસ્થાનપત એવા િરેક કુટુૂંબને પશઓુ માટે શડે 
બાૂંધવા એકવખતની નાણાૂંકીર્ સહાર્ પટેે રૂ।. 
15,000/- સ્થાૂંતર ભથ્્ુૂં (NRRP 2007નો ફકરો 
7.10). 

(d) અસરગ્રસ્ત એવો િરેક વ્ર્ક્ક્ત જે ગ્રામ્પર્ 
કસબી/કારીગર હોર્, નાનો વેપારી કે સ્વરોજગાર 
ધરાવતો હોર્ અન ે નવસ્થાનપત થાર્ તવેી િરેક 
વ્ર્દકતન ે કાર્યકારી શડે કે દુકાનના બાૂંધકામ માટે 
એકવખતની નાણાૂંકીર્ સહાર્ પટેે રૂ।. 25,000/- 
(NRRP 2007નો ફકરો 7.12). 

(e) ગરીબી રેખા નીચ ે જીવતા લોકોન ે નવસ્થાનપત 
થવાના દકસ્સામાૂં ઘર/મકાન બાૂંધવા માટે સહાર્ની 
રકમ ગ્રામ્પર્ નવસ્તારોમાૂં ઈષ્ન્િરા આવાસ ર્ોજના 
હઠેળના આધનુનક બાૂંધકામના ખચય જેટલી અન ેશહરેી 
નવસ્તારોમાૂં આ રકમ JNURM ર્ોજના હઠેળ 
અપાતા બાૂંધકામ ખચય જેટલી ચ  કવાશ.ે 

5. ર્ોજનાના રસ્તામાૂં 
આવતા 
બાૂંધકામ/માળખાઓ 

ભાડુઆતો/ લીઝ 
ધારકો 

પનુઃસ્થાપન અન ે
પનુયવસન સહાર્  

(i) નોંધણી કરાર્લે લીઝી (ભાડાપટ્ટિેારો) સ્થાનનક 
નનર્મો મજુબ માળખાના માગલકન ે મળવાપાત્ર 
વળતરની ભાગે પડતી રકમ માટે હક્કિાર રહશે.ે 
(ii) ભાડુઆતના દકસ્સાઓમાૂં રૂ।. 10,000/-ના 
સ્થળાૂંતર ભથ્થાની સાથ ેત્રણ માસની આગવી નોટીસ 
પાઠવવામાૂં આવશે (NRRP 7.11).   
(iii) માળખુૂં ખાલી કરવા માટે ત્રણ માસની નોટીસ. 
નોટીસ આપવામાૂં ન આવી હોર્ તો નોટીસના બિલે 
ત્રણ માસનુૂં એડવાન્સ ભાડા ભથ્્ુૂં આપવામાૂં આવશ.ે 

C. ઝાડ/વકૃ્ષ તથા પાકનુાં નકુ્સાન  
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ક્રમ અરજી 
અસરગ્રસ્ત લોકોની 

વ્યાખ્યા 
અવધકાર વવર્તો 

6. ર્ોજનાના રસ્તામાૂં 
આવતા ઉભા 
વકૃ્ષો, પાક  

જમીનના માગલકો 
અન ેલાભાથીઓ 

બર્જર દકિંમત પ્રમાણ ે
વળતર 

(i) ફળો, ઉભા પાકો અન ેવકૃ્ષો નવગેરેની લણણી કરી 
લવેા અસરગ્રસ્ત પક્ષકારોન ે ત્રણ માસની આગવી 
નોટીસ 

(ii) વળતરની ચ  કવણી નીચેનાઓના અંિાજીત િરે 
કરવામાૂં આવશે-  
(a) સાગના વકૃ્ષો માટે વન નવભાગ  
(b) ઉભા પાક માટે રાજ્ર્ કૃનર્ નવસ્તરણ નવભાગ  
(c) બારમાસી છોડો માટે બાગાર્ત નવભાગ 
(d) ટાઈટલ ધારકોન ેરોકડમાૂં સહાર્ અન ેગબન-
ધારકો (અનૌપચાદરક ખડે કરનારા, ન ેગબનજમીન 
ધારકો સદહતના)ન ેવકૃ્ષો, પાક અન ેબારમાસી છોડો 
માટે બર્જર દકિંમત ેસહાર્  
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D.  રહણેાાંક/વ્યવસાવયક સાંકુલ ગમુાવનાઓ માટે (લબનટાઈટલ ધારકો)  
7. ર્ોજનાના રસ્તામાૂં 

આવતા માળખાઓ 

ર્જહરે સ  ચના પ્રનસદ્ધી 
તારીખના રોજ 
માળખાના ઓળખી 
કઢાર્લે માગલકો 
(20A). 

રી્લસેમને્ટ દકિંમત ે
વળતર 

પનુઃસ્થાપન અન ે
પનુયવસન સહાર્ 

(i) અનતક્રમણ કરનારાઓ (નોંધ-એફમાૂં વ્ર્ાખ્ર્ાૂંદકત)ન ે
ત્રણ માસની નોટીસ આપીને કબ્જર્જની જમીન ખાલી 
કરાવાશ ેઅથવા નોટીસ ના અપાર્ તો માળખા કે પાકના 
નકુ્સાન માટે વળતર અપાશ.ે 
અન્ર્ોની જમીન પર ખડે કરનાર(નોંધ-એફમાૂં 
વ્ર્ાખ્ર્ાૂંદકત)ને તમેના માળખા માટે રી્લસેમને્ટ દકિંમત 
રોકડ સહાર્ સ્વરૂપે (જેનુૂં નનધાયરણ નોંધ-ડીમાૂં િશાયવ્ર્ા 
મજુબ) 

(ii) પનુઃસ્થાપન અન ેપનુયવસન સહાર્ નીચ ેમજુબ 
અપાશ ે: 
(a) સૂંક્રમણ સમર્ ભથ્્ુૂં ઘરિીઠ રૂ।. 4,000/- 
(b) સ્થળાૂંતર ભથ્્ુૂં ઘરિીઠ રૂ।. 10,000/- (para 7.11 

NRRP 2007). 
(c) પશ ુમાટેનો શડે ગમુાવનારન ેરૂ।. 15,000ની સહાર્  
(para 7.10 NRRP 2007). 
(d)  જો નવસ્થાપીત થતો અસરગ્રસ્ત પક્ષકાર ગ્રામ્પર્ 
કસબી/કારીગર, નાનો વપેારી કે સ્વરોજગારધારક હોર્ 
તો રૂ।. 25,000/-ની કાર્યકારી શડે કે દુકાન બનાવવા 
માટેની સહાર્ (para 7.12 NRRP 2007). 
e) ગરીબી રેખા નીચ ેજીવતા લોકોન ેનવસ્થાનપત થવાના 
દકસ્સામાૂં ઘર/મકાન બાૂંધવા માટે સહાર્ની રકમ ગ્રામ્પર્ 
નવસ્તારોમાૂં ઈષ્ન્િરા આવાસ ર્ોજના હઠેળના આધનુનક 
બાૂંધકામના ખચય જેટલી અન ેશહરેી નવસ્તારોમાૂં આ રકમ 
JNURM ર્ોજના હઠેળ અપાતા બાૂંધકામ ખચય જેટલી 
ચ  કવાશ.ે 

E. આજીવવકાનુાં નકુ્સાન  

8. ર્ોજનાના રસ્તા 
ઉપર રહતેા કુટુૂંબો 

ટાઈટલ ધારકો/ 
ગબનટાઈટલધારકો/ 
ખડે કરનારાઓ/ 
ખતેમજ રો અન ે
નોકરીર્ાતો  

પનુઃસ્થાપન સહાર્ (i) આજીનવકા ગમુાવનાર કુટુૂંબોન ે કૃનર્ રોજગારના 
લઘતુ્તમ 750 દિવસની રકમ જેટલુૂં પનુઃસ્થાપન અનિુાન 
(NRRP નો પરેા નૂં. 7.14) (જમીન ટાઈટલ ધારકો 
ઉપરની કલમ 1(v) હઠેળ 750 દિવસનુૂં લઘતુ્તમ અનિુાન 
સહાર્ મળેવતા હોર્ તઓે આ સહાર્ માટે હક્કિાર રહશે ે
નહીં). 
(ii) ઘરિીઠ આવક ઉભી કરવાની તાલીમ પટેે તાલીમ 
ભથ્્ુૂં રૂ।. 4,000/- 
(iii) અસરગ્રસ્તોમાૂં સરેરાશ ગરીબી રેખાથી નીચ ેજીવતા 
લોકોન ે લક્ષ્ર્માૂં રાખી ર્ોજના કોન્રાક્ટર દ્વારા બાૂંધકામ 
સમર્ ેશક્ય તટેલા વધ ુસમર્ સધુી તઓે માટે ર્ોજનાના 
બાૂંધકામ કાર્યમાૂં કામચલાઉ ધોરણ ેરોજગારી  
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E1 અસરગ્રસ્ત જુથો અને ર્રીબી રેખાની નીચેના અસરગ્રસ્તોને વધારાની સહાય (નોંધ-ઈ મજુબ) 
9. ROW ના કારણ ે

અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબો 
ROW ના કારણ ે
અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબો 

પનુઃસ્થાપન અન ે
પનુવયસન સહાર્  

300 દિવસની લઘતુ્તમ રોજગારી જેટલી રકમનુૂં 
મહનેતાણાની એકવખતની આનથિક સહાર્ 

E2 અનસુલૂચત જાવતના અસરગ્રસ્ત કુટુાંબોને વધારાની સહાય 

10. અસરગ્રસ્ત 
અનસુ  ગચત ર્જનત 

ROW ના કારણ ે
અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબો 

પનુઃસ્થાપન સહાર્ (i) અ.ર્જ.ના િરેક અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબન ે પ્રથાગત હક્ક કે 
વનપિેાશોના વપરાશ ગમુાવવાન ે કારણ ે વધારાની 
એકવખતની આનથિક સહાર્ પેટે 500 દિવસના કૃનર્ 
રોજગારીના મહનેતાણાની રકમ જેટલી સહાર્ (para 

7.21.5 NRRP 2007). 

(ii) અ.ર્જ.ના િરેક અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબની જો જમીન 
સૂંપાિન કરવામાૂં આવી હોર્ તો મળવાપાત્ર વળતરની 
ઓછામાૂં ઓછી એક તનૃતર્ાૂંશ  રકમ અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબન ે
શરૂઆતના તબકે્ક પ્રથમ હપતા રૂપ ે ચ  કવાશે જ્ર્ારે 
બાકીની રકમ જમીનનો કબજો મેળવવા સમર્ ેચ  કવાશ.ે 
(para 7.21.4 NRRP 2007) 

F. સામદુાવયક માળખા/સામદુાવયક વમલકત સાંિાધનો ગમુાવવા અંરે્ 

11. ROW પરના 
માળખાઓ અન ે
અન્ર્ સૂંશાધનો 
(જેવા કે જમીન, 
પાણી, સામાજજક 
સવેાઓથી વૂંગચત 
થવુૂં નવગેરે) 

અસરગ્રસ્ત સમિુાર્ો 
અન ેજુથો 

સામિુાનર્ક માળખાઓ 
અન ેસાવયજનનક 
નમલકતોનુૂં પનુનનિમાણ  

સામિુાનર્ક માળખાઓનુૂં પનુઃનનમાયણ અન ે સાવયજનનક 
નમલકત સૂંશાધનો-સ્ત્રોતોનુૂં સમિુાર્ સાથ ેરી્લેસમને્ટ, જે 
ર્ોગર્ હોર્ ત.ે  

G. બાાંધકામ સમયે કામચલાઉ અસરો 
12. બાૂંધકામ સમર્ ે

જમીન અન ે
નમલકતોન ેથતી 
કામચલાઉ અસરો 

જમીન અન ે
નમલકતોના માગલકો 

બાૂંધકામો સમર્ે થતી 
કામચલાઉ અસરો 
જેવી કે સામાન્ર્ 
પરીવહનમાૂં અડચણો, 
્લાન્ટ સાઈટ પર 
ભારેખમ ર્ૂંત્રો/ 
મશીનરીઓની 
હરેફેરના કારણ ે
અડોઅડ આવલેી 
જમીન/નમલકતોમાૂં 
થત ુૂં નકુ્સાન 

બાૂંધકામ સમર્ ે ભારેખમ ર્ૂંત્રોની હરેફેર કે બાૂંધકામ 
્લાન્ટની સ્થાપના થકી માળખા કે જમીન પર થર્લેી 
આવી કોઈપણ અસરોનુૂં વળતર કોન્રાક્ટર ભોગવશ.ે 
સ  ચીત ROW ની બહારની જમીનનો કામચલાઉ 
ઉપર્ોગ જે-ત ે જમીનમાગલક પાસથેી કોન્રાક્ટરે લગેખત 
મૂંજ રી મેળવ્ર્ા બાિ કરવાનો રહશે.ે કોન્રાક્ટસયના 
કેમ્પ્સના સ્થાનો DFCCIL સાથ ે પરામશય થકી નક્કી 
કરાશ.ે 

 

Note A  

1. વળતરની રકમ સક્ષમ સત્તા દ્વારા RAA 2008 ની કલમ 20 (G) ની જોગવાઈઓ હઠેળ નક્કી કરવામાૂં આવશે જે 
જમીનની બર્જર દકિંમતનુૂં મ  લ્ર્ાૂંકન કરવાના નીચેના માપિૂંડો નનદિિટટ કરે છે 
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(i) જમીન સ્થાનપત હોર્ તેવા જે-તે નવસ્તારમાૂં વેચાણકરારની નોંધણી માટે ભારતીર્ સ્ટેમ્પપ ધારા, 1899 માૂં નનદિિટટ કર્ાય 
મજુબ જમીનની લઘતુ્તમ દકિંમત, જો કોઈ હોર્ તો તે મજુબ, અથવા 

(ii) જે-તે ગામ કે આસપાસના ક્ષેત્રમાૂં આવા જ પ્રકારની ક્સ્થત જમીનની સરેરાશ વેચાણ દકિંમત જે છેલ્લા ત્રણ વર્યના 
નોંધારે્લ વેચાણ કરારના ઓછામાૂં ઓછા 50 ટકા કરારો જેમાૂં વધારે દકિંમત ચ  કવવામાૂં આવી હોર્ તે બૂંનેમાૂંથી જે વધ ુ
હોર્ તે આધાદરત આંકવાની રહશેે. 

2. જે કોઈ સ્થળે ઉપરની જોગવાઈઓ લાગ ુપડે તેમ ના હોર્, ત્તર્ાૂં સ ૂંબ ૂંનધત રાજ્ર્ સરકાર જે-તે જમીન માટે યનુનટ 
નવસ્તાર માટે, આસપાસના નવસ્તારો કે ક્ષેત્રોમાૂં ક્સ્થત આવા પ્રકારની જમીનની ચ  કવારે્લ સરેરાશ ઉંચી દકિંમત, જેની 
આકારણી છેલ્લા ત્રણ વર્યમાૂં નોંધારે્લ વેચાણ કરારના ઓછામાૂં ઓછા 50 ટકા આવા કરારોની વધારે ચ  કવારે્લ દકિંમત, 
બૂંને માૂંથી જે વધારે હોર્ તે આધાર તળીર્ાની દકિંમત નક્કી કરશે અને તેને આધારે સક્ષમ સત્તા જમીનનુૂં મ  લ્ર્ નનધાયરીત 
કરશે. (RAA 2008ની કલમ 20(જી) અનસુરવાની રહશેે). 

3. વળતરની રકમ નનધાયરીત કરતા સમરે્, RAA 2008 ની કલમ 20-એફ(8)ની જોગવાઈઓ પ્રમાણે સક્ષમ સત્તા કે 
લવાિ નીચેના મદુ્દાઓને ધ્ર્ાનમાૂં લેશે :  

(i) આવી કે અન્ર્  જમીનના ભાગ/ટુકડા પડતા હોર્ તે કારણથી જમીનનો કબજો લેતા સમરે્ દહત ધરાવતા વ્ર્ક્ક્તને 
થરે્લ નકુ્સાન જો તેણે સહન કરવાનુૂં આવે,  

(ii) આવી કે અન્ર્  જમીનના ભાગ/ટુકડા પડતા હોર્ તે કારણથી જમીનનો કબજો લેતા સમરે્ દહત ધરાવતા વ્ર્ક્ક્તને 
સૂંપાિન સમરે્ હાનનકારક રીતે તેની અન્ર્ સ્થાર્ી નમલકતો કે તેની આવકને થરે્લ કોઈપણ પ્રકારનુૂં નકુ્સાન જો તેણે 
સહન કરવાનુૂં આવે, 

(iii) જો જમીન સૂંપાિના કારણે, દહતધરાવતા વ્ર્ક્ક્તને તેનુૂં ઘર બિલવાની ફરજ પડતી હોર્ કે વ્ર્વસાર્નુૂં સ્થળ 
બિલવાની ફરજ પડતી હોર્ તો થરે્લ વ્ર્ાજબી ખચાયઓ, જો કોઈ હોર્ તો, આમ બિલવા માટેના પ્રાસૂંગગક ખચાયઓ 

4. સૂંપાિન થનાર જમીનની બર્જર દકિંમતનુૂં મ  લ્ર્ાૂંકન અને નનધાયરણ કરતાૂં પહલેાૂં, સક્ષમ સત્તા... 

(i) આવી જમીનના સૂંભનવત વપરાશનો પ્રકાર આંકવો, અને  

(ii) સૂંભનવત વપરાશના પ્રકારની જમીનના આસપાસના ક્ષેત્રો કે નવસ્તારની જમીનનુૂં મ  લ્ર્ ધ્ર્ાને લેવુૂં 

5. જો કોઈ સૂંજોગોમાૂં સૂંપાિન થનાર જમીન ઉપર વપરાશકતાયનો હક્ક કે અવરજવરના રસ્તાનો હક્ક તરીકે હોર્, તો 
RAA 2008 ની કલમ 20-એફ(1) હઠેળ નનધાયરીત કરેલ વળતરની રકમના 10 ટકા રકમ EA દ્વારા માગલકને કે જમીનમાૂં 
અવરજવરના રસ્તા તરીકે દહત ધરાવતા અસરકતાય વ્ર્ક્ક્તને ચ  કવવાની રહશેે. 

Note B નોંધ-બી 

DFCCIL સરકારમાૂં નોંધારે્લ સ્વતૂંત્ર મ  લ્ર્ાૂંકનકારને પણ રોકી શકે છે જે નીચે મજુબ જમીનની રી્લેસમેન્ટ દકિંમતનુૂં 
મ  લ્ર્ાૂંકન કરવા સહાર્ કરે અને સક્ષમ સત્તાને જરૂરી નવગતો પ  રી પાડી શકે : 

(i)  ગામ કે શહરે કે આસપાસના નવસ્તારોમાૂં હાલમાૂં જ થર્લેા આવા જ પ્રકારની જમીનના ટાઈટલ ડીડ્સના વચેાણો અને તબિીલીઓ 
તથા નોંધણી પ્રમાણપત્રોનુૂં મ  લ્ર્ાૂંકન કરવુૂં 
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(ii) જે-ત ેજજલ્લાના શહરેી અન ેગ્રામ્પર્ નવસ્તારોનો સકયલ રેટનુૂં મ  લ્ર્ાૂંકન કરવુૂં.  

(iii) જે-ત ેજમીનનો કૃનર્ ઉત્તપાિકતા િર – 20 વર્યની ઉપજનુૂં મ  લ્ર્ાૂંકન કરવુૂં.  

સક્ષમ સત્તા જમીનનુૂં વળતર નક્કી કરવા માટે સ્વતૂંત્ર મ  લ્ર્ાૂંકનકાર પાસેથી મળેલ માદહતીનો આધાર લઈ શકે છે. 

Note C નોંધ-સી 

જો બાકી રહલે ્લોટ/જમીન આનથિક રીતે ગબનઉપર્ોગી બની રહ ેતો EA રાજ્ર્માૂં લાગ ુપડતા નનનત-નનર્મોને અનસુરશે 
અને તે મજુબ વળતર આપી શકશે, પણ જો રાજ્ર્માૂં બાકી રહલે શેર્ જમીન/્લોટ એ EA ની ખરીિી બાિ જજલ્લાની 
સરેરાશ જમીન કરતાૂં ઓછી ધરાવે છે માટે આવા કોઈ નનધાયદરત નનનત-નનર્મો ના હોર્ તો EA અસરગ્રસ્ત પક્ષકાર સાથે 
કરારમાૂં નીચેના પૈકી એકને અનસુરશે : 

i. EA બાકીની શેર્ જમીન/્લોટ હક્ક પત્રકમાૂં િશાયવેલ હક્કોને અનસુરતાૂં ર્ોજના માટે ખરીિશે, અથવા, 
ii. EA અસરગ્રસ્ત પક્ષકારને તેની બાકી રહલે શેર્ જમીન/્લોટ ખરીદ્યા નવના તેની રકમ/મ  લ્ર્ના 25 ટકા રકમ 

ચ  કવશે. 

Note D નોંધ ડી 

ઘરો, મકાનો, ઈમારતો અને અન્ર્ સ્થાર્ી નમલકતો માટે જે-તે તારીખના રોજની ધસારા વગરની સૂંલગન બેઝીક શીડયલુ 
રેઈટ (બી.એસ.આર.) ને ધ્ર્ાનમાૂં લઈ તેની રી્લેસમેન્ટ દકિંમતને આધારે તેનુૂં વળતર નક્કી કરવામાૂં આવશે. 
બી.એસ.આર. ને ધ્ર્ાને લેતા સમરે્ સરકારમાૂં નોંધારે્લ સ્વતૂંત્ર મ  લ્ર્ાૂંકનકાર જે-તે ક્ષેત્રના શહરેી અને ગ્રામ્પર્ નવસ્તારોના 
રહઠેાણો અને વ્ર્વસાનર્ક માળખાઓ માટે અત્તર્ાધનુનક બી.એસ.આર.નો ઉપર્ોગ કરશે અને નમલકતના જે-તે માગલક સાથે 
પરામશય કરશે. 

Note E નોંધ ઈ 

NRRP 2007 અસરગ્રસ્ત વ્ર્ક્ક્તઓની વ્ર્ાખ્ર્ામાૂં નવકલાૂંગ, નનરાધાર, અનાથ, નવધવા, કુૂંવારીકાઓ, એકલી મદહલાઓ કે 
50 વર્યથી ઉપરની એકલી વ્ર્ક્ક્તઓ કે જેઓને વૈકચ્લ્પક આજીનવકાનુૂં કોઈ સાધન પરુૂૂં પાડવામાૂં આવેલ નથી કે પરુૂૂં પાડી 
શકાર્ તેમ નથી અને તેઓને કુટુૂંબના કોઈ દહસ્સા હઠેળ આવરી લેવાર્ા નથી  (para 6.4 (v) NRRP 2007).  

Note F નોંધ-એફ 

વ્યાખ્યા- 

સીમાૂંત ખેડ ત – એવો ખડે ત જેની પાસ ેએક હકે્ટર કે તથેી ઓછી (અડધા હકે્ટર સધુીની) નસિંચાઈની સનુવધા વગરની જમીન છે. 

નાનો ખેડ ત– એવો ખડે ત જેની પાસ ેબે હકે્ટર કે તથેી ઓછી (એક હકે્ટર સધુીની) પણ સીમાૂંત ખેડ તથી વધારે નસિંચાઈની સનુવધા 
વગરની જમીન છે. 

અનતક્રમણકાર – એવી વ્ર્ક્ક્ત/કુટુૂંબ જેણ ેપોતાની જમીન કે અન્ર્ સ્થાર્ી નમલકતન ે લગોલગ આવલે સાવયજનનક જમીનમાૂં ઉલ્લૂંઘન 
કરી િબાણ કરી વધારાની આવક થકી આજીનવકા કે આશ્રર્ ઉભો કર્ો છે (કટઑફ તારીખ પહલેા). 
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સ્ક્વૉટર – એવી વ્ર્ક્ક્ત/કુટુૂંબ જેણ ેસાવયજનનક જમીનમાૂં મૂંજ રી વગર સ્થાર્ી થર્ા છે અથવા તો કટઑફ તારીખ પહલેાૂં સત્તા વગર 
સાવયજનનક મકાનનો કબજો ધારણ કરેલ છે અન ેતઓે પોતાના આશ્રર્ કે આજીનવકા માટે તનેી પર આધાર રાખ ેછે, એ નસવાર્ તેમને 
આશ્રર્ કે આજીનવકા માટે બીજો કોઈ સ્ત્રોત નથી.  

 

સાંસ્થાકીય વ્યવસ્થા  

DFCCIL ર્ોજના અમલીકરણ એજન્સીના નાતે સમાવેશક દ્રષ્ટટએ તકનીકી સાપેક્ષતા અને ર્ોજનાના અમલીકરણ તથા 
ઋણ ભૂંડોળના ઉપર્ોગ પર િેખરેખ અને સમાવેશક અમલીકરણ પ્રક્રીર્ા માટે જવાબિાર છે. DFCCIL ના સૂંચાલકશ્રી 
સૂંસ્થાના વડા હોવાના નાતે RRP સફળ અમલીકરણ માટે જવાબિાર છે. DFCCIL એ મખુ્ર્ ર્ોજના સૂંચાલકશ્રીનુૂં 
કાર્ાયલર્ આ માટે તૈર્ાર કયુું છે જે વડોિરા, અમિાવાિ, અજમેર, જર્પરુ અને નોઈડા ખાતે ર્ોજનાના સૂંચાલન એકમ 
તરીકે કામ કરશે અને તેના વડા તરીકે જનરલ મેનેજર કક્ષાના અનધકારીઓ રહશેે. કોપોરેટ ઑદફસ ખાતે, પર્ાયવરણ અને 
સામાજજક એકમ તૈર્ાર કરારે્લ છે જેના વડા તરીકે જનરલ મેનેજર કક્ષાના (SEMU) અનધકારીઓ છે જેઓ જમીન 
સૂંપાિન કાર્યવાહી અને પનુઃસ્થાપન તથા પનુયવસન કામગીરીઓની િેખરેખ રાખશે. કોપોરેટ ઓદફસ અને પ્રોજેક્ટ 
ઓદફસનુૂં માળખુૂં અહીં નીચે આકૃનત 1 અને 2માૂં િશાયવેલ છે.  

Social and Environmental Management Unit (SEMU) of DFCCIL

Managing Director (MD)

General Manager (GM) 

SEMU: Western Corridor (WC)

Additional 

GM/Joint GM Land 

Acquisition 

(LA)/WC

(Vacant)

Consultant

(Environment)

(Vacant)

Consultant

(Social)

Director Infrastructure

Additional GM or 

Joint GM 

SEMU/WC

Consultant

(LA)

(Vacant)

Assistant Manager 

(AM) 

WC Coordination 

(Vacant)

Deputy GM (DGM) 

Public Grievance 

 

આકૃનત-1 – કોપોરેટ ઑદફસ માટેનુૂં સૂંસ્થાકીર્ માળખુૂં  
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SEMU at Project Offices, DFCCIL

CPM: Chief Project Manager

(CRO: Chief Resettlement Officer)

Deputy Chief Project Manager

(Resettlement Officer)

Assistant Project Manager (APM) 

- Social & Environmental

Land Acquisition Consultants

Contractor - Design and Construction

Social Expert Environmental Expert

Supervision Consultant

Social Expert Environmental Expert

 

આકૃનત-2 – પ્રોજેક્ટ ઑદફસ માટેનુૂં સૂંસ્થાકીર્ માળખુૂં  
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 તકરાર વનવારણ પક્રીયા 

અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબો કે અન્ર્ સ્થાનનક નનવાસીઓ કે જેઓ ડીએફસી ર્ોજના અમલીકરણ કામગીરીમાૂં દહત ધરાવતા હોર્ તઓે દ્વારા 
રજ  કરાર્લે ફરીર્ાિો/તકરારોન ેસાૂંભળીન ેતેના નનવારણ માટે ફીલ્ડ અન ેહડેક્વાટયર સ્તરે R&R સનમનતઓ હશ.ે (NRRP, 2007ની 
કલમ 8.1 મજુબ). 

(1) હફલ્ડ સ્તરે તકરાર વનવારણ : મખુ્ર્ ર્ોજના સૂંચાલક દ્વારા પનુઃસ્થાપન અને પનુયવસન સનમતીનુૂં સ ૂંચાલન થશે 
જેમાૂં નીચેના સભ્ર્ો હશે :- 

a. જે-તે જજલ્લાના જજલ્લા કલેક્ટર કે તેના નીમારે્લ વ્ર્ક્ક્ત (મખુ્ર્); 

b. નાર્બ-મખુ્ર્ ર્ોજના વ્ર્વસ્થાપક  - DFC; 

c. સૂંલગન સક્ષમ સત્તાધીશ/વહીવટિાર (R&R) (આમૂંનત્રત); 

d. સૂંલગન સહાર્ક ર્ોજના વ્ર્વસ્થાપક-સામાજજક (માત્ર સેકે્રટરીર્લ સેવા પ  રી પાડવા) 
e. જજલ્લા પરીર્િ પ્રમખુ/તેના કે તેણીના નનમારે્લ વ્ર્ક્ક્ત, અને  

f. સૂંકળારે્લ એનજીઓ સૂંસ્થાનો સભ્ર્  

(2) યોજના સ્તરે તકરાર વનવારણ  : સામાન્ર્ વ્ર્વસ્થાપક (SEMU) સૂંચાગલત દ્વારા પનુઃસ્થાપન અને પનુયવસન 
સનમતીનુૂં જેમાૂં નીચેના સભ્ર્ો હશે :-  

a. સૂંચાલકશ્રી PP, DFCCIL; 

b. GM/LA&SEMU, DFCCIL; 

c. સૂંચાલકશ્રી આર્ોજન (ખાસ), રેલ્વે બોડય, રેલવે મૂંત્રાલર્  

d. નાર્બ વ્ર્વસ્થાપકશ્રી –તકરાર , DFCCIL; અને 

e. ઉપરી સમાજજક નવકાસ તજજ્ઞ, SEMU, DFCCIL. 

(3) લવાદની ભવૂમકા : ભારતના રાજપત્ર થકી નનમણ  ૂંક પામેલ જે-તે નવસ્તાર માટેનો લવાિ એ RAA, 2008  હઠેળ 
અસરગ્રસ્ત કુટુૂંબોને ચ  કવવાપાત્ર વળતર સૂંબ ૂંનધત તકરારો સાૂંભળશે અને તેનુૂં નનરાકરણ કરશે 

(4) MOR દ્વારા નનમારે્લ ઑમ્પબડ્્મૅન (ર્જહરે સત્તાધારીઓ સામે લોકોની ફરીર્ાિની તપાસ માટેનો અનધકારી) 
(RAA 2008ના ક્ષેત્રમાૂં આવતી હોર્ તે નસવાર્ની) DFCCIL દ્વારા સ્થાનપત કરારે્લ R&R સનમનત દ્વારા હાથ ના 
ધરારે્લ હોર્ તેવી ફરીર્ાિો/તકરારોનુૂં અસરગ્રસ્ત લોકો/કુટુૂંબને તેમણે કરેલ નવનૂંતીથી તેનુૂં સ ૂંતોર્જનક રીતે 
નનવારણ કરશે. 

ડીએફસી હફલ્ડ અને કોપોરેટ સ્તરે ફરીયાદ હાથ ધરવાની પધધવત   

(1) હફલ્ડ સ્તરે ફરીયાદ હાથ ધરવાની પધધવત  

1. કૃનર્, રહણેાૂંક અને વ્ર્વસાનર્ક તથા અન્ર્ નમલકતો માટેના વળતરની ફરીર્ાિો/તકરારો શરૂઆતના તબકે્ક 
CPM ઑદફસે લેવામાૂં આવશે. જરૂરી િસ્તાવેજોની ચકાસણી કરે્થી આ ફરીર્ાિ વ્ર્ાજબી જણારે્થી સૂંભવતઃ તેને 
CPM સ્તરે જ નનરાકરણ લાવવામાૂં આવશે. જો દફલ્ડ સ્તરે તેનુૂં નનરાકરણ ના આવે તો તેને કોપોરેટ ઑદફસે લઈ 
જવાશે. 
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(2) કોપોરેટ સ્તરે ફરીયાદ હાથ ધરવાની પધધવત   

1. ફરીર્ાિ હાથ ધરવાની એક સેન્રલાઈઝડ પધ્ધનત જેમાૂં પ્રોજેક્ટ લૉગ ર્જળવવુૂં, મળેલ િરેક ફરીર્ાિની ફોલોઅપ 
કામગીરી, િેખરેખની ક્સ્થતી નવગેરે ર્જળવવી, DFCCIL દ્વારા સ્થાપના કરાશે. 

2. ફરીર્ાિ ઉકેલવાની પધ્ધનત  MOR અને કેષ્ન્દ્રર્ તકેિારી મૂંડળની માગયિશીકાઓની શરતો અનસુાર સ્થાનપત 
કરવામાૂં આવશે. 

3. ફરીર્ાિ પત્રકો  િરેક સ્થાનનક કાર્ાયલર્ ખાતે અને િરેક GGM/GM કોપોરેટ કાર્ાયલર્ ખાતે ખોલવામાૂં આવ્ર્ા 
છે. જે-તે કાર્ાયલર્ ખાતે મળેલી બધી જ ફરીર્ાિોની નોંધ આ પત્રકમાૂં કરવામાૂં આવશે. નવજીલન્સ દ્રષ્ટટક્ષેપ 
ધરાવતી ફરીર્ાિોને સૂંબ ૂંનધત અનધકારી દ્વારા મખુ્ર્ તકેિારી અનધકારી (સીવીઓ)ને મોકલી આપવામાૂં આવશે. 

4. GM/IT ને ચીફ કમ્પપેલઈન હને્ડલીંગ ઓદફસર તરીકે નનયકુ્ત કરાર્ા છે જેઓ મળેલ ફરીર્ાિોના ઉકેલ, નનકાલ 
ઉપર િેખરેખ રાખશે અને િર મદહને બોડય ઓફ ડીરેક્ટસય સમક્ષ ક્સ્થતીની રજ આત કરશે. 

5. મળેલ બધી જ તકરારો કે ફરીર્ાિોનુૂં રેકોડીંગ, જે-તે ર્ોગર્ નવભાગને રવાનગી નવગેરે DFCCIL દ્વારા હાથ 
ધરવામાૂં આવશે જેના વ્ર્ક્ક્તગત િરેક કેસ માટે આપમેળે સ્ટાન્ડડય ફોમેટનો રીપોટય  તૈર્ાર થશે. 

6. DFC કોઈપણ સ્ત્રોત થકી મળેલ એવી િરેક ફરીર્ાિનો ફરીર્ાિ મળ્ર્ાની તારીખથી 15 દિવસમાૂં જવાબ આપશે. 
7. ટી્પણી, સ  ચનો અને તકરાર નનવારણના અન્ર્ ઘટકો નવગેરે વેબસાઈટ (http://www.dffccil.org) માૂં સમાનવટટ 

કરાર્ા છે. જેને િર મદહને અપડેટ કરવામાૂં આવશે. આ વેબસાઈટ પરથી ફરીર્ાિી દ્વારા તેની ફરીર્ાિની હાલની 
ક્સ્થતી પણ ર્જણી શકે છે. 

8. તપાસની ક્સ્થતી અને હાથ ધરારે્લ પગલાૂંઓનો રીપોટય  સૂંચાલન મૂંડળને િર મદહને અપાતા અહવેાલમાૂં 
સમાનવટટ કરાશે. 

9. ફરીર્ાિ નવભાગની અસરકારક કામગીરી માટે, ફરીર્ાિના વૈકચ્લ્પક ઉકેલ અંગેની માદહતીને વેબસાઈટ ઉપર 
તથા કામગીરીના સ્થળ પરના માદહતીના બોડય અને સ્થાનનક કાર્ાયલર્ોમાૂં ર્જહરે કરાશે. 

10. સવે કરારે્લ કે નહીં કરારે્લ ટાઈટલ ધારકો માટેની તકરાર નનવારણ પધ્ધનત એક જ સમાન રહશેે. 

 

અંદાજજત ખચન : RRP નો પ્રથમ તબક્કો, ડીસેમ્પબર 2009ના અહવેાલમાૂં અંિાજીત બજેટ વણયવેલ ચે જેને ઓગટટ, 
2012માૂં અપડેટ કરારે્લ છે.  

RRP અહવેાલનુાં વવતરણ : નવગતવાર માદહતી માટે પનુઃસ્થાપન અન ેપનુવયસન ર્ોજના (RRP)ને નીચેના સ્થળોએ પ્રનસધ્ધ 
કરવામાૂં આવી છે. 

 RRP અહવેાલનો સારાૂંશ  (આ સારાૂંશ અહવેાલ ): અસરગ્રસ્ત એવા તમામ ગામોમાૂં સ્થાનનક ભાર્ા (દહન્િી કે 
ગજુરાતી) અને અંગે્રજી ભાર્ાઓમાૂં ઉપલબ્જધ છે.  

 મખુ્ર્ RRP અહવેાલ : સૂંલગન CPM કાર્ાયલર્ો, DFCCIL કોપોરેટ ઓદફસ, મખુ્ર્ રેલવે મથકો અને જજલ્લા 
કલેક્ટર ઓદફસોમાૂં માૂં અંગે્રજીમાૂં ઉપલબ્જધ છે.  

સાંલગ્ન સાંસ્થાઓનો સાંપકન  Contact of Relevant Organisations  

 

CPM ઑદફસ વડોિરા  : ચોથે માળ, એ બ્જલોક, નમયિા નહરે ભવન, (સરિાર સરોવર નમયિા નનગમ ઓદફસ), છાણી 
જકાત નાકા, વડોિરા-395002, ગજુરાત. 

http://www.dffccil.org/
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CPM ઑદફસ –અમિાવાિ : પહલેે માળ, જ ના ડીઆરએમ ગબલ્ડીંગ, કાલપુરુ, અમિાવાિ-380002, ગજુરાત.  

CPM ઑદફસ-અજમેર : 42 એ/3, નસનવલ લાઈન, અજમેર-305001. રાજસ્થાન 

CPM ઑદફસ – જર્પરુ : બી-12, હનમુાન નગર, નસરફી રોડ, જર્પરુ-202021, રાજસ્થાન, અન ે 

CPM ઑદફસ-નોઈડા : ડી-89, પહલે ેમાળ, સેક્ટર-2, નોઈડા-301201, ઉત્તરપ્રિેશ. 

 

સક્ષમ સત્તા :  

1. વડોિરા જજલ્લો – જમીન સૂંપાિન અનધકારી, યનુનટ નૂં.1, વડોિરા, છઠ્ઠો માળ, ક બેર ભવન, કોઠી 
કૂંમપાઉન્ડ, વડોિરા, ગજુરાત. 

2. આણૂંિ જજલ્લો – (1) પ્રાૂંત અનધકારી, આણૂંિ, પ્રાૂંત અનધકારીની કચેરી, અમ  લ ડરેી રોડ, આણૂંિ, 
ગજુરાત. (2) પ્રાૂંત અનધકારી, પેટલાિ, પ્રાૂંત અનધકારીની કચેરી, પેટલાિ, ગજુરાત. 

3. ખેડા જજલ્લો - જમીન સૂંપાિન અનધકારી, ખેડા, જુની કલેક્ટર ઓદફસ, ખેડા, જજલ્લો ખેડા, ગજુરાત.  
4. અમિાવાિ જજલ્લો  દ્ધદ્વનતર્ વધારાના ખાસ જમીન સૂંપાિન અનધકારી, પહલેે માળ, જજલ્લા સેવા 

સિન, કલેક્ટર ઓદફસ, અમિાવાિ, ગજુરાત. 
5. ગાૂંધીનગર જજલ્લો – ખાસ જમીન સૂંપાિન અનધકારી, ગાૂંધીનગર, બહમુાળી મકાન, ડી-બ્જલોક, પહલે ે

માળ, સેક્ટર-11, ગાૂંધીનગર, ગજુરાત. 
6. મહસેાણા જજલ્લો - ખાસ જમીન સૂંપાિન અનધકારી, ઓદફસ નૂં.1, મહસેાણા બ્જલોક નૂં. 3, ત્રીજે માળ, 

બહમુાળી મકાન, મહસેાણા, ગજુરાત. 
7. પાટણ જજલ્લો – પ્રાૂંત અનધકારી, પાટણ, આટટયસ એન્ડ કોમસય કોલેજ રોડ, પાટણ, ગજુરાત. 
8. બનાસકાૂંઠા જજલ્લો – નાર્બ કલકે્ટર, પાલનપરુ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જોરાવર ્લેસ, કલેક્ટર ઓદફસ, 

બનાસકાૂંઠા, પાલનપરુ, ગજુરાત. 
9. નસરોહી જજલ્લો – પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), આબ ુપવયત, નસરોહી. 
10. પાલી જજલ્લો – (1) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), સ  મેરપરુ (2) પેટા નવભાગીર્ 

અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી) બાલી, (3) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), સોજત (4) 
પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), જૈતરણ અને (5) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ 
અનધકારી), િેસ  રી 

11. અજમેર જજલ્લો - (1) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), અજમેર, (2) પેટા નવભાગીર્ 
અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), ગબર્ાવર, (3) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), 
દકશનગઢ (4) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી) અને (5) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી 
(ઉપખૂંડ અનધકારી) મસિુા. 

12. નાગૌર જજલ્લો - પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), નાવા 
13. જર્પરુ જજલ્લો - પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), સાભાૂંર, પેટા નવભાગીર્ અનધકારી 

(ઉપખૂંડ અનધકારી), ડ ડ  અને પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), ચોમ.ુ 
14. અલવર જજલ્લો - પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), બેહરોર. 



20 | P a g e  

15. નસકર જજલ્લો – (1) પેટા નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), નીમ કા થાના, અને (2) પેટા 
નવભાગીર્ અનધકારી (ઉપખૂંડ અનધકારી), શ્રી માધોપરુ. 

16. મહને્િરગઢ જજલ્લો – એક્ઝીક્યટુીવ મેજીસ્રેટ, મહને્િરગઢ, અન ે

17. રેવારી જજલ્લો – જજલ્લા મહસે  લ અનધકારી, રેવારી.  

લવાિ :  

1. આણૂંિ, વડોિરા જજલ્લો – મત્તસ્ર્નવભાગના કનમશ્નરશ્રી  
2. અમિાવાિ, ગાૂંધીનગર અને ખેડા જજલ્લો – કનમશ્નરશ્રી – આદિર્જતી નવકાસ.  
3. બનાસકાૂંઠા, મહસેાણા અને પાટણ જજલ્લો – નવકાસ કનમશ્નરશ્રી, 
4. પાલી અને નસરોહી જજલ્લો – નવભાગીર્ કનમશ્નરશ્રી, જોધપરુ. 
5. અજમેર અને નાગપરુ જજલ્લો – નવભાગીર્ કનમશ્નરશ્રી, અજમેર. 
6. જર્પરુ, અલવર અને નસકર જજલ્લો – નવભાગીર્ કનમશ્નરશ્રી, જર્પરુ, અન ે

7. રેવારી અને મહને્િરગઢ જજલ્લો – નવભાગીર્ કનમશ્નરશ્રી, ગરુગાૂંવ. 

 

SEMU, DFCCIL કોપોરેટ ઓદફસ  : પ્રગનત મેિાન, મેરો સ્ટેશન ગબલ્ડીંગ, નવી દિલ્હી – 110001 

 

ઑમ્પબડ્્મૅન, DFCCIL કોપોરેટ ઓદફસ : પ્રગનત મેિાન, મેરો સ્ટેશન ગબલ્ડીંગ, નવી દિલ્હી – 110001. 


