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1. 9क3पावर एक दिृeDपे            

रे3वे मंfालयाने िडसgबर 2009 मhये भारतीय रे3वे िवजन 2020 तयार केले. या दeृीDेपाने िवiमान 

पारंपjरक मागाlचे आधुिनकoकरण करणे आिण qयांची रहदारी Dमता वाढिवणे तसेच हाय -पीड रे3वे 

लाईsस िवकिसत करणे हा आहे. हाय -पीड रे3वे 9णालीकरीता उमेदवार uहणून सात मागF िनवडले 

गेले. qयापैकo, मुबंई-अहमदाबाद मागाFला रे3वे मंfालयाने -थापन केले3या भारतीय राxीय रे3वे 

आधुिनकoकरण तy सिमतीने सवVz 9ाधाsय ^दले आहे. या योजने{या आधारे मुंबई-अहमदाबाद 

हाय -पीड रे3वे लाग ू होईल. या संदभाFत, जपान आिण भारताने या 9क3पावर संयु| अ}यास 

आयोिजत कर~यासाठी मे 2013 मhये संयु| िवधान जारी केले होते. या िनणFयावर आधाjरत, मुंबई-

मुंबई-अहमदाबाद हाय -पीड रे3वे कॉरीडॉरसाठी संयु| संभाÄता अ}यास िडसgबर 2013 ते जून 

2015 पयlत कर~यात आला. qयानंतर, जपान आिण भारता{या पंत9धानांनी िडसgबर 2015 मhये 

मुंबई अहमदाबाद मागाFवर Åशंकाsसेन हाय -पीड रे3वे (HSR) िस-टीम सादर कर~यास सहमती 

दशFिवली. 

                                                   आकृती 1: मुबंई-अहमदाबाद हाय -पीड रे3व ेमागF 

मुंबई-अहमदाबाद हाई -पीड रे3वे 

लाईन (HSRL), मुंबई ही 

महाराxाची राजधानी आिण 

भारतातील दसुÖया Xमांकाची 

सवाFिधक लोकसंÜया असलेली 

महानगरी आहे, मुंबईला गुजरात 

चे महानगर आमदाबादशी जोडेल. 

अंदाजे 508 ^कलोमीटर लाबंी 

असलेली ही हाई -पीड रे3वे लाईन 

अरबी समुáा{या ^कनारपàीलगत चालणारी असेल व सुरत आिण वडोदरा, जी गुजरातमधील  

अनुXमे दसुरे आिण ितसरे मोठे शहर आहे qयांना जोडेल. ही रे3वे लाईन महाराx, गुजरात व दादरा 

आिण नगर हवेली मधील बारा िज3âांमधून जाणार आहे. या रे3वे लाईनची लांबी महाराxात 



160.02 ^कलोमीटर, दादरा आिण नगर हवेली मhये 4.302 ^कलोमीटर आिण गुजरात मhये 

348.152 ^कलोमीटर असणार आहे. 

2.  9क3पाच ेफायदे: 

या 9क3पाचा उåेश आçथFक, पयाFवरण आिण सामािजकदéृèा फायदेशीर असलेली शाêत पायाभूत 

सुिवधा िनमाFण कर~याचा आहे. हाई -पीड रे3वेचे फायदे आçथFक आिण सामािजक दिृeकोनातून 

वेगवगेëया पíतीने येतात, जसे रे3वे लाईन तयार कर~याकjरता -थािनक लोकांना िमळणारा 

रोजगार व तयार झा3यानंतर लोक आिण उqपादनांची वाहतुकoतून होणारा -थािनक Äवसायाचा 

आçथFक िवकास ÄवहायFता टïïयावर जेआयसीए (जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजsसी -JICA) 

Rारा केले3या मू3यांकनानुसार, हाय -पीड रे3वे{या परताÄाचा आçथFक दर सुमारे 11.8% आहे. 

HSR 9क3प भारता{या GDP{या जवळपास एक तृतीयांश योगदान देणाÖया दोन भारतीय 

राúयां{या राजधानùना जोड~याचा 9यû करीत आहे. मुंबई / ठाणे आिण अहमदाबाद  या 

महानगरांÄितjर|, सुरत व वडोदरा सारखे अनेक शहरी समूह आहेत जे या हाय--पीड पॅसgजर †ेन 

कनेि\टिPहटीचा लाभ घेतील. हे संरेखन ब¢तांश 9माणावर िवiमान रे3वे †ॅक आिण मुंबई व 

अहमदाबादला जोडणाÖया राxीय महामागF- 8{या समांतर चालते. मोठी शहरे व जवळ{या लहान 

शहरांना जोडणाÖया हाई -पीड रे3वे 9णालीमुळे कामगारांसाठी िRतीय £ेणी शहरे अिधक आकषFक 

बनतील व महानगरांमhये असलेली वाहतूक क•डी व 9दषूण कमी कर~यास मदत िमळेल.  

3.  अमंलबजावणी स-ंथा 

राxीय हाय--पीड रे3वे कॉपVरेशन ऑफ इंिडया िलिमटेड (NHSRCL) हा हाई -पीड रे3वे 9क3प 

अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारचा आिण गुजरात व महाराx सरकारचा संयु| उपXम आहे. 

4.  9क3पासाठी एकूण जमीनीची आवßयकता 

एकूण 296 गावांमhये 1434.28 हे\टर जमीन असलेले 8878 जमीन भूखंड आवßयक आहेत. यामhये 

खाजगी जमीन, सरकारी जमीन, वन जमीन आिण भारतीय रे3वेची जमीन समािवe आहे. सुमारे 

78.4% 9भािवत जमीन भूखंड खाजगी जमीन आहेत आिण उवFjरत जमीन भारतीय रे3वे, सरकारी 

जमीन आिण वन जमीन आहे. 



5.  पुनवFसन कृती योजनचे ेमÜुय उ^åe 

तपशीलवार पुनवFसन कारवाई योजनेचे (RAP) मुÜय उ^åe हे सुिनि®त करणे आहे कo 9क3पाची 

रचना आिण अंमलबजावणी पयाFवरण व सामािजक दिृeकोनातून JICA 20101 {या मागFदशFक 

तqवांवर आधाjरत व सामािजकjरqया -वीकायF आहे. जुलै 2017 ते जुलै 2018 पयlत, एक सामािजक 

पjरणाम मू3यांकन अ}यास केला गेला úयावर RAP तयार केला गेला आहे. RAP ला 10 ऑग-ट 

2018 रोजी JICA ने मंजूर केले आहे. या 9क3पातील सवF संभाÄ सामािजक सम-या अधोरेिखत 

के3या गे3या आहेत आिण 9क3पाचे पjरणाम कमी कर~यासाठी उपाय योजना िवकिसत केली गेली 

आहे. RAP लागू कर~याचे अंदाजे खचF ©पये 14,217.28 कोटी आहे. 

6.  9क3पाचा 9भाव 

9क3पाचा आकार सरळ रेषेत अस3यामुळे मो™ा 9माणावर िव-थापनाची गरज भासत नाही. 

जीवनावßयकतेवर 9भाव मुÜयqवे खाजगी शेती जमीन आिण 9क3प कॉjरडॉरमhये पडणाÖया 

Äवसाियक युिन´स चे अिध¨हण झा3यामुळे होणार आहे . 

9क3प 9भाव साराशं 

Ø 9क3प¨-त कुटंुबांची (PAH) एकूण संÜयाः 14,884 

Ø 9भािवत शीषFक धारकांची संÜया: 10305 

Ø 9भािवत शीषFक धारक नसले3यांची संÜया: 4,579  

Ø 9भािवत एकूण संरचनांची संÜया: 3892  

Ø 9भािवत CPR ची एकूण संÜया: 37  

Ø 9भािवत Äवसाियक संरचनांची एकूण संÜया: 271  

Ø 9भािवत झाडांची एकूण संÜया: 37,394 

 

एकूण 1434.28 हे\टर जमीन अिध¨िहत कर~याचा 9-ताव आहे úयातील 1022.37 हे\टर खाजगी 

जमीन आहे आिण उवFjरत सरकारी जमीन ≠कंवा वन जमीन आहे. अिध¨िहत कर~याची 9-तािवत 

जिमनीची एकूण संÜया 8,878 आहे. सुमारे 83% जमीन आिण 87% PAH चे सवÆDण 31 जुलै 

2018 पयlत केले गेले आहे. असा अंदाज आहे कo 9क3पामुळे अंदाजे 14,884 कुटंुबे (PAH) 9भािवत 

होतील. 

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



एकूण 9भािवत कुटंुबांपैकo सुमारे 35% कुटंुबांना कमकुवत मानले गेले आहे. जिमनी{या Äितjर| 

3,892 संरचनांवर 9क3पाचा 9भाव पड~याचा अंदाज आहे (आतापयlत 3,683 संरचनांचा आढावा 

घे~यात आला आहे) आिण 9क3पांमुळे 37 CPR 9भािवत होणार आहेत. त|ा 1 मhये िज3हावार 

सारांश खाली ^दलेला आहे. 

अ X िज3ह Dेfफळ 

हे\टर 

खाजगी 

जमीन 

हे\टर 

एकूण 

भूखंडांची 

संÜया 

सवÆDण 

केले3या 

भूखंडांची 

संÜया 

सवÆDण 

केले3या 

भूखंडांची 

टØेवारी 

वा-तिवक मािहती अंदाजीत मािहती वा-तिवक ते 

अंदाजीत 

PAH ची 

टØेवारी 

CPR 

ची 

संÜया 
PAH संरचना PAH संरचना 

1 अहमदा

बाद 
160.59 30.24 541 441 81.52 804 231 928 243 86.64 1 

2 खेडा 106.18 96.52 815 765 93.87 771 109 783 121 98.47 9 

3 आनंद 

आनंद 
52.35 48.2 434 433 99.77 898 140 901 143 99.67 4 

4 वडोदरा 166.94 115.4

2 

1738 1620 93.21 1783 502 1828 505 97.54 9 

5 भ∞च 140.33 128.1

8 

921 724 78.61 830 62 1015 72 81.77 4 

6 सुरत 160.14 139.1

7 

833 394 47.30 458 30 639 130 72.00  0 

7 नवसारी 87.76 79.53 836 704 84.21 916 288 1045 301 87.66 3 

8 वलसाड 128.33 107.2 861 851 98.84 2012 542 2046 548 98.34 6 

9 पालघर 279.87 188.2

6 

1341 1035 77.18 3498 1551 4396 1581 80.00 1 

10 ठाण े 139.07 78.69 437 318 72.77 915 159 1166 179 78.47 0 

11 DNH 8.12 7.26 118 100 84.75 121 68 137 68 88.32 0 

12 मुंबई 4.6 3.7 3 3 100.00 0 1 0 1 0.00 0 

एकूण 1434.28 1022.

37 

8878 7388 83.22 1300

6 

3683 1488

4 

3892 87.38 37 



त|ा 1: सरेंखनात 12 िज3ह ेआिण कg á शािसत 9देशावर 9क3पाचा 9भाव 

±ोत: जनगणना सवÆDण डेटा, िडसgबर 2017 - जुलै 2018 एनएचएसआरसीएल Rारे आरएपी एजsसी आरकािडस इंिडया 9ायPहेट 

िलिमटेड Rारे आयोिजत. 

9क3पासाठी एकूण भूखंड गरजेपैकo 83% भूखंडांचे सवÆDण कर~यात आले. या सवÆDणातून येणारी 

मािहती PAH वरील अंदाज बांध~याकjरता वापर~यात आली, जेणेक∞न या 9क3पाचे पjरणाम 

तसेच 9क3पामुळे पडणाÖया पjरणामांना सौuय कर~यासाठीचे अहवाल बनिव~यास मदत िमळाली. 

13,006 पेDा जा-त PAH चे सवÆDण के3यामुळे सांिÜयकoयदéृèा मजबूत अस3यामुळे 

अंदाजानुसार िमळालेली PAH ची एकूण आकडेवारी यो≥य अस3याचे मानले गेले. ऑथV फोटोमधून 

जिमनीवरील सवÆDणासह संरचनांची संÜया आिण Dेf ओळखले गेले. वा-तिवक आिण अंदाजीत  

संÜये मधली तुलना त|ा X.1 मhये 9दान केली आहे. अनुमानांवर आधाjरत अंदाज आवßयक मानले 

गेले आहेत कारण qयाRारे 9क3पा{या 9भावांचा अंदाज लावता येईल जेणेक∞न अपुÖया िनदानाची 

श\यता कमी क∞न यो≥य ती उपाय योजना करता येतील. 

9क3प सरळरेषेत अस3यामुळे समुदायांचे मो™ा 9माणात िव-थापन अपेिDत नाही. 

उपजीिवकेवरील पjरणाम 9ामुÜयाने 9क3प कॉjरडॉरमधील खाजगी जमीन व Äवसाियक 

युिन´स{या अिध¨हणामुळे आहेत. जिमनीवर पडणाÖया 9भावां{या तुलनेत संरचना आिण इतर 

शाêत मालमµेवरील पjरणाम अqयंत कमी आहे. 

सरळ रेषेतील या 9क3पा{या 9मुख 9भावाने पैकo एक 9वेश 9ितबंध आहे. या 9क3पाची उभारणी 

उंच पुलावर केली जाणार अस3याचे लDात घेता, सदर 9क3प चालू झा3यानंतर 9वेशावर िनबlध 

≠कंवा समुदायांना वेगळे करणार नाही. 9क3पाचे बांधकाम टïïयाटïïयाने केले जाईल. उंच पुला{या 

दोsही बाजंू{या समुदायांना वावर~यासाठी पुरेसा 9वेश ^दला जाईल 

6.1  भमूी अिध¨हणाची ÄाEी: भूसंपादन िनयोजनानुसार 9क3पाचा कॉjरडॉर 508.17 ^कलोमीटर 

लांबीचा असून 296 गावातून 9वास करतो याकjरता एकूण 1434.28 हे\टर जमीन लागणार आहे. 

संपा^दत करावयात येणारी खाजगी जमीन 1022.37 हे\टर आहे जी एकूण जिमनी{या 71% आहे. 

411.86 हे\टर जमीन सरकारी मालकoची आहे úयात 188.88 हे\टर सरकारी ïलॉ´स, 138.91 

हे\टर भारतीय रे3वे आिण 84.09 हे\टर वन जमीन आहे.  सरकारी जिमनी मhये र-qयावरची जमीन 

देखील समािवe आहे. सरकारी जिमनीमhये रे3वेची जागा, कालवे आिण गावठाण इqयादी आहेत. 

वनजमीन मुÜयqवे महाराx राúयात आहे (77.99 हे\टर). या 9क3पासाठी लागणाÖया जिमनीमhये 

उंच पुला∂न जाणारी रे3वे लाईन, रे3व ेलाईन{या रखरखावासाठीचा र-ता आिण -टेशन इqयादùचा 

समावेश आहे. 9क3पासाठी आवßयक असलेली खाजगी जमीन 9ामुÜयाने संमती-िनवा∑ाRारे 

अिध¨िहत केली जाईल आिण सरकारी जमीन आंतर-सरकारी 9^XयेRारे ह-तांतjरत केली जाईल. 

9क3पासाठी लागणारी जमीन मालकo हØा9माणे त|ा 2 मhये दाखवली आहे 



त|ा 2: मालकo हØा9माण ेजमीन 

िज3हा/ 

कg áशािसत 

9देश  

गावांची 

संÜया 

9भािवत ïलॉटची संÜया जमीन Dेf हे\टर 

खाज

गी 
सरकारी वन भारतीय 

रे3वे 
एकूण खाजगी सरकारी वन भारतीय 

रे3व े
एकूण 

अहमदाबाद 16 410 78 0* 53 541 30.24 23.2 0.19 106.95 160.59 

खेडा 22 691 122 0* 2 815 96.52 9.22 0.26 0.18 106.18 

आनंद 11 367 67 0* 0 434 48.2 3.91 0.24 0 52.35 

 वडोदरा 35 1422 264 0* 52 1738 115.42 21.64 0.1 29.78 166.94 

भ∞च 27 729 191 0* 1 921 128.18 11.09 1 0.06 140.33 

सुरत 28 641 191 0* 1 833 139.17 20.47 0.38 0.12 160.14 

 नवसारी 28 681 154 0* 1 836 79.53 7.72 0.47 0.04 87.76 

वलसाड 30 679 173 9 0 861 107.2 17.66 3.46 0 128.33 

 पालघर 73 911 336 91 3 1341 188.26 30.51 60.63 0.456 279.87 

ठाण े 22 329 68 37 3 437 78.69 41.7 17.36 1.32 139.07 

 मुंबई उपनगर 2 2 1 0 0 3 3.7 0.9 0 0 4.6 

दादरा आिण 

नगर हवेली 
2 101 17 0 0 118 7.26 0.86 0 0 8.12 

एकूण  296 6963 1662 137 116 8878 1022.37 188.88 84.09 138.906 1434.28 

टØेवारी (%) 78 19 2 1 100.00 71 13 6 10 100.00 

±ोत: शहर सवÆDणानुसार NHSRCLRारा 9दान केलेली जमीन अिध¨हण योजना 

भूखंडांमुळे पjरणाम होणाÖया शीषFकधारकां{या Äितjर|, ना-शीषFकधारकांवर देखील याचा 

पjरणाम होणार आहे,  qयामुळे अनैि{छक पुनवFसन होवू शकते. या RAP अहवालामhये शीषFक धारक 

आिण ना-शीषFकधारक दोघां{या पुन©qथानाचे उपाय योजना कर~यासाठी पयाFE सुरDा उपायांचा 

समावेश आहे (पाfता मॅj†\स, उqप∫ पुनवFसन योजना, पुनवFसन जागेचा िवकास).  

 



6.2  संरचना 

जिमनी Äितjर|, जनगणना सवÆDणानुसार एकूण 3892 संरचनांची ओळख पटली आहे úयात 

3,434 कुटंुबांची घरे, दकुाने, मq-यपालन Äवसाय, खाजगी मं^दरे, शौचालय, -वयंपाक घर, गोदाम 

इqयादùचा समावेश आहे. त|ा 3 मhये संरचना गमावले3या PAH चे तपशील 9दान केले आहेत. 

त|ा 3: सरंचनासह PAH च ेतपशील 

तपशील संरचनासह PAH च ेतपशील एकूण 

9भािवत 

सदन  

एकूण 

9भािवत 

संरचना कोणतीही 

संरचना 

नसलेले 

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

अहमदाबाद 718 189 15 3 1 1 1 210 243 

खेडा 699 62 14 1 7 0 0 84 121 

आनंद 794 80 21 4 1 1 0 107 143 

 वडोदरा 1393 390 26 15 2 2 0 435 505 

भ∞च 946 67 1 1 0 0 0 69 72 

सुरत 513 123 2 1 0 0 0 126 130 

 नवसारी 844 136 42 16 4 1 2 201 301 

वलसाड 1577 414 35 17 2 1 0 469 548 

 पालघर 2876 1459 61 0 0 0 0 1520 1581 

ठाण े 1010 140 10 5 1 0 0 156 179 

दादरा आिण 

नगर हवेली 
80 50 4 2 1 0 0 57 68 

मुंबई 0 - - - - - - - 1 

एकूण 
11450 3110 231 65 19 6 3 3434 3892 

टØेवारी (%) 76.93 20.89 1.55 0.44 0.13 0.04 0.02   

±ोत: जनगणना सवÆDण  मािहती, िडसgबर 2017-जुलै 2018 

9भािवत संरचनेत िनवासी £ेणीमhये मुÜयqव ेघरे, गोठे, बोअरवेल, सीमा Åभंती यांचा समावेश आहे, 

तर Äावसाियक £ेणी अंतगFत गोदाम, सामान कD, कारखाना, उपहारगृह, दकुान, कायFशाळा, 

-टॉल, पाªकl ग शेड, कु\कुटपालन, गॅस ïलांट, डेअरी फामF, संगमरवरी घर, ऑटो गॅरेज, कंपनी आिण 



पे†ोल पंप यांचा समावेश आहे. जिमनीवरील 9भावां{या तुलनेत संरचना आिण इतर शाêत 

मालमµेवर 9क3पाचा एकूणच 9भाव लDणीय नाही. िज3हा-तरीय संरचनेवरील तपशील त|ा 4 

मhये ^दला आहे. 

त|ा 4 मhय े बांधकामा{या 9कारानुसार £ेणीवार संÜया पुरिव3या गे3या आहेत. 9भािवत 

संरचनांसाठी बांधकामा{या 9कारचे !व#लेषण असे दशFिवते कo अंदाजे 49% संरचना पØे, 48% 

संरचना अधF पØे, 2% कzे आहेत. मािहतीचे िवºेषण असे दशFवते कo 9भािवत Dेf सुमारे 277,423 

चौरस मीटर पØे बांधकाम, 130,217 चौरसमीटर अधF पØे बांधकाम आिण 11,366 चौरस मीटर 

2 कzे बांधकाम आहे. 9भािवत संरचनांचे एकूण Dेf अंदाजे 422,046 चौरसमीटर आहे. या 

आक∑ांचा संयु| मोजमाप सवÆDणानंतर आिण 9qयD सqयापनांनंतर तपशीलात बदल होऊ 

शकतात.  

त|ा 4: िज3âानसुार सरंचनाचंा तपशील 

गावाच े

नाव 

संरचनां 

चीसंÜया 

घरे सी

मा 

Åभं

ती 

बोअर

वेल 

मं^द

र 

फामF 

हाऊस 

æा

नगृ

ह 

गोठे गोदा

म 

सामा

न 

कD 

ऑटो 

गॅरेज 

-वयं

पाक

घर 

शौ

चाल

य 

पा

~या

ची 

टा

कo 

कार

खा

ना 

तलाव उपहार

गृह 

अहमदा

बाद 
243 

19

2 
0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 13 0 0 0 0 

खेडा 
121 62 0 9 2 3 1 8 4 2 2 3 11 1 1 1 2 

आनंद 
143 74 1 0 6 2 5 19 5 0 3 0 15 0 3 0 0 

 वडोदरा 
505 

44

0 
3 2 6 1 5 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

भ∞च 
72 55 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

सुरत 
130 

10

3 
1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 

 नवसारी 
301 

18

3 
1 14 2 1 17 20 1 0 0 20 20 1 0 0 0 

वलसाड 
548 

49

1 
0 7 1 0 3 5 8 0 0 1 11 1 2 0 0 

 पालघर 
1581 

15

52 
0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 



ठाणे 
179 38 1 2 0 0 5 2 10 1 1 2 5 5 0 2 12 

दादरा 

आिण 

नगर 

हवेली 

68 45 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12 0 1 0 1 

मंुबई  
1 0                

एकूण 
3892 

33

53 
8 45 19 7 36 67 33 5 6 29 94 8 15 3 15 

टØेवारी 

(%) 
100 

86.

15 

0.2

1 
1.16 

0.4

9 
0.18 

0.9

2 
1.72 0.85 0.13 

0.1

5 
0.75 

2..4

2 

0.2

1 

0.3

9 
0.08 0.39 

±ोत: जनगणना सवÆDण  मािहती, िडसgबर 2017-जुलै 2018 

 

गावाचे 

नाव 

èू

ब 

वे

ल 

/  

कु

प

न

िल

का 

दु

का

न 

ल

री 

िव

ही

र 

कायF

शाळा 

-टॉ

ल 

पा

ªकlग 

शेड 

कु\कुट

पालन 

गॅ

स 

ïलां

ट 

िज

ने 

घ

रा

च े

कंु

प

ण 

शाळे

ची 

इमा

रत 

दु

≥ध

शा

ळा  

हात 

पंप 

संग

मर

वरी 

घर 

Äवसा

ियक 

आ-था

पन  

कंपनी  

 

पे

†ो

ल 

पंप  

अहमदाबा

द 

1 1

1 

1 0 1 3 0 5 0 0 0 0 2 0 0 5 1 1 

खेडा 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

आनंद 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 

 वडोदरा 2 1

8 

1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 

भ∞च 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

सुरत 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 

 नवसारी 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 7 2 

वलसाड 1 4 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 पालघर 0 0 0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 

ठाण े 2 2

5 

0 3 10 2

5 

1 3 0 3 0 1 3 5 0 9 2 1 



दादरा 

आिण 

नगर 

हवेली 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

मुंबई 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

एकूण 7 7

1 

2 9 14 3

0 

2 47 2 4 3 2 2

3 

6 1 14 22 8 

टØेवारी 

(%) 

0.

1

8 

1.

8

2 

0.

0

5 

0.

2

3 

0.36 0.

7

7 

0.0

5 

1.21 0.

0

5 

0.

10 

0.

08 

0.0

5 

0.

5

9 

0.15 0.0

3 

0.36 0.57 0.

21 

±ोत: जनगणना सवÆDण  मािहती, िडसgबर 2017-जुलै 2018 

6.3  झाडावंर 9भाव 

वन आिण िबगर वन Dेf िमळून अदंाजे 37,394 इत\या झाडांवर 9क3पाचा 9भाव अपेिDत आहे. 

मुंबई पासून सु©वात क∞न 9qयेक 100 ^कलोमीटर{या प´èात झाडाची संÜया मोजलेली आहे, 

qयात वन जमीन सरकारी जमीन आिण खाजगी जिमनीचा समावेश आहे. त|ा 5 मhये 9क3पामुळे 

बािधत होणाÖया झाडांची मािहती ^दलेली आहे. 

त|ा 5: 9क3पामळेु बािधत होणाÖया झाडाचंी मािहती. 

मुंबई पासूनच ेअंतर ^क मी झाडांची संÜया वनातील झाडे सरकारी जिमनीवरील झाडे खासगी जिमनीवरील झाडे 

0-100 8,767 2,949 3,471 2,347 

100-200 13,228 839 1,713 10,676 

200-300 7,342 31 487 6,824 

300-400 2,242 46 1,134 1,062 

400-508 5,815 31 1,423 4,361 

एकूण 37,394 3,896 8,228 25,270 

±ोत: NHSRCL 

 

 

6.4  शीषFकधारक आिण ना-शीषFकधारक 



जनगणना सवÆDणादरuयान दोsही शीषFकधारक आिण ना-शीषFकधारकांचे मू3यांकन केले गेल ेआहे 

आिण िनéकषF सूिचत करतात कo अंदाजे 69% शीषFकधारक आहेत आिण 31% ना-शीषFकधारक 

आहेत. तपशील त|ा 6 मhये ^दले आहेत. 

त|ा 6: शीषFकधारक आिण ना-शीषFकधारका{ंया िवभागणी सह PAH 

िज3हा PAH  ची मालकo एकूण 

शीषFकधारक ना-शीषFकधारक 

अितXमण अनिधकृत 

रिहवासी 

भाडेकरी इतर एकूण 

अहमदाबाद 284 39 563 21 21 644 928 

खेडा 740 12 18 2 11 43 783 

आनंद 875 5 5 1 15 26 901 

 वडोदरा 1378 296 17 79 58 450 1828 

भ∞च 961 21 15 0 18 54 1015 

सुरत 584 13 17 25 0 55 639 

 नवसारी 988 18 24 3 12 57 1045 

वलसाड 1621 54 220 148 3 425 2046 

 पालघर 2048 1197 353 771 27 2348 4396 

ठाण े 717 175 58 182 33 449 1166 

दादरा आिण नगर 

हवेली 

109 0 21 0 7 28 137 

मुंबई 0 0 0 0 0 0 0 

एकूण 10305 1830 1311 1232 205 4579 14884 

टØेवारी (%) 69.23         30.77 100 

±ोत: जनगणना सवÆDण  मािहती, िडसgबर 2017-जुलै 2018 



टीप: उपरो| त\qयामधे ना-शीषFकधारकांचे तपशील úयात अितXमण करणारे, अनिधकृत 

रिहवासी, भाडेकरी वरील सारणीत समािवe केले गेले आहेत. तथािप, जनगणना सवÆDणात 

शेतमजूर / कामगारांची मािहती घे~यात मयाFदा होती कारण जनगणना सवÆDणात या तपशीलाची 

मािहती शेत मालकांनी ^दली नPहती. 

6.5  पुनवFसन कराय{या PAH ची सÜंया 

-थानांतjरत हो~याची गरज असले3या PAH ची संÜया त|ा 3-48 मhये 9दान केली गेली आहे 

आिण अhयाय 7 मhये तपशीलवार चचाF केली आहे. वा-तिवक -थानांतjरत PAP साठी पुनवFसन 

साइटचे िवकस तपशील अhयाय 7 मhये ^दले आहे. 

त|ा 7: -थानातंjरत कर~याची गरज असल3ेया PAH ची सÜंया 

 अ X  िज3हा -थानांतjरत कर~याची गरज असलेले 

1 अहमदाबाद 149 

2 खेडा 25 

3 आनंद 25 

4  वडोदरा 446 

5 भ∞च 29 

6 सुरत 49 

7 नवसारी 214 

8 वलसाड 376 

9  पालघर 485 

10 ठाण े 30 

11 दादरा आिण नगर हवेली 59 

एकूण  1887 

±ोत: जनगणना सवÆDण  मािहती, िडसgबर 2017-जुलै 2018 

हा आकडा मे 2018 पयlत वा-तिवक सवÆDण आक∑ांवर आधाjरत आहे(अनुमािनत नाही). संयु| 

मापदंड सवÆDणानंतर -थानांतjरत कर~याची गरज असलेले PAH  ची संÜया िनि®त केली जाईल.  

7.  मलूभतू कायदे व भसूपंादन धोरण आिण MAHSR 9क3पासाठी पनुवFसन व  पनुवFसाहत 



खालील िवभागात भूसंपादन भरपाई आिण पुनवFसन यासंबंधीचे कायदे व 9क3प¨-त कुटंुब आिण 

Ä|¿साठी (PAHs & PAPs)पुनवFसन सहा√य कर~यासाठीचे धोरण आिण 9^Xयांचे वणFन केलेले 

आहे.  

त|ा 3: MHASR 9क3पासाठी लाग ूकायदे / ^दशािनदÆश 

 अ X  राúय / कg áशािसत 9देश कायदे / सरकारी आदेश / ^दशािनदÆश 

1.       गुजरात • जमीन अिध¨हण आिण पुनवFसन (RFCTLARR, गुजरात सुधाjरत) कायदा, 2016 

मधील वाजवी भरपाई आिण पारदशFकताचा अिधकार 

• गुजरात सरकार महसूल िवभाग 9-ताव Xमांक: LAQ - 22-2014 / 54 / 5- कलम 

23 ए अंतगFत संमती पुर-कार जाहीर करणे. 

2.       दादरा आिण नगर हवेली • RFCTLARR कायदा, 2013 

3.        महाराx • सरकार िनणFय सं. संकoणF-03/2015 / पॅरा. X .3 / ए -2 डीटी 12 मे 2015, महसूल 

व वन िवभाग, शासन. महाराx– संदभF: 9qयD खरेदी पíतीने वाताFRारे Åसंचन आिण 

इतर 9क3पांसाठी खाजगी जमीन अिध¨हण 

• राजपf अिधसूचना (RNI No. MAHENG/2009/35528), महाराx सरकार 

• राजपf अिधसूचना (RNI No. MAHENG/2009/35528), महाराx सरकार 

PESA {या रेषीय 9क3पांवर सवलत 

4.       राxीय -तरावरच ेकायद े • RFCTLARR कायदा, 2013 

• अनुसूिचत जमाती आिण इतर पारंपाjरक वनवासी(वन अिधकारांची ओळख) कायदा, 

2006 

• भारतीय राजपf, असाधारण, S.O 425(E),  ¨ामीण िवकास  मंfालयअिधसूचना 9 

फेÀुवारी 2016 

• पंचायतùची तरतूद (अनुसूिचत Dेfांमhय ेिव-तार) कायदा, 1996 

5.        अंतरराxीय ^दशािनदÆश • Japan International Cooperation Agency (JICA) पयाFवरणीय आिण 

सामािजक बाबùसाठी मागFदशFक तqव,े 2010 

• जागितक बँक OP.4.12 आिण 4.10 मागFदशFक तqवे 

 

 

 

8.  शवेटची तारीख 

त|ा 4 हØ सागं~याची शवेटची तारीख खालील9माणआेह े



राúय / कg áशािसत 9देश शवेटची तारीख 

  शीषFकधारक ना-शीषFकधारक 

गजुरात • RFCTLARR (गुजरात द©ु-ती) कायदा, 2016 अंतगFत कलम 

10 (ए) अिधसूचना 9कािशत करणे 

• जनगणना सवÆDण सु∞ झा3याची तारीख 

 दादरा आिण नगर हवलेी • RFCTLARR अिधिनयम, 2013 अंतगFत कलम 4 अिधसूचना 

9कािशत करण े

• जनगणना सवÆDण सु∞ झा3याची तारीख 

महाराx • नमूना 1 अिधसूचना 9काशन • जनगणना सवÆDण सु∞ झा3याची तारीख 

9.  भरपाई व R&R (पनुवFसन व पनुगFठन) सहा√यासाठी पाfता आिण मागFदशFक तqव े

Ø शेवट{या तारखेनंतर 9क3प Dेfामhये जाणूनबुजून जाणारे लोक कोणqयाही भरपाई ≠कंवा 

सहा√यासाठी पाf नसतील. 

Ø पाfता एकक हे शीषFकधारक आिण ना-शीषFकधारक दोsही कुटंुबांसाठी असेल.  

Ø शीषFकधारक भरपाई, पुनवFसन आिण पुनगFठन सहा√य िमळ~यास पाf असतील.  

Ø ना-शीषFकधारक-9भािवत कुटंुबे अितXमण केले3या ≠कंवा qयां{याRारे Äापले3या जिमनी{या 

भरपाईसाठी पाf नसतील. ते Äापारी जागेवरील संरचना आिण इतर मालमµे{या खचाFसाठी पाf 

होतील úयाचे मू3य बाजार भाव ≠कंवा बदली पíतीने िनधाFjरत केले जाईल (िज3âा{या नवीनतम 

भावा{या अनुसूची SOR नुसार), वाçषFकo ≠कंवा रोजगारा{या िनवडी Äितjर|. यािशवाय, ते हØ 

सारणी (एंटाइटलमgट मॅj†\स)नुसार शीषFकधारकां{या बरोबरीने R&R सहा√य िमळ~यास पाf 

असतील. 

Ø जनगणना सवÆDणानुसार साइटवर ≠कंवा अsय कारणा-तव उपलÿध नसितल तर 9भािवत कुटंुबांची 

गणना केली जाऊ शकत नस3यास, 9भािवत Dेfातील अंितम तारखेस ≠कंवा qयापूवŸ qयां{या 

अि-तqवाची -थापना करणारे वैध पुरावे / द-तऐवज अस3यास qयांना 9भािवत मान~यात येईल. 

Ø 9भािवत कुटंुबां{या िविवध £ेणùना भरपाई आिण R&R सहा√य हØ सारणी (एंटाइटलमgट 

मॅj†\स)नुसार असेल. 

Ø 9भािवत कुटंुबांना संरचने{या िनकालाची आवßयक सूचना िमळा3यानंतर 15 ^दवसा{या आत उरलेली 

साम¨ी घेऊन जा~यास िनशु3क परवानगी असेल. 



Ø úया 9करणांमhये लागू असले3या कायiाअंतगFत बेकायदेशीर कारवाईची नोटीस शेवट{या तारखेपूवŸ 

^दली गेली असेल आिण केस sयायालयात 9लंिबत असेल तर 9भािवत कुटंुबांची पाfता sयायालयाने 

^दले3या िनणFयानुसार िनि®त कर~यात येईल. 

Ø असुरिDत Ä|¿ उदाहरणाथF आि£त, वíृ Ä|o, मिहला शािसत घरकुल, अनाथ, िनराधार, िवधवा, 

एकल मिहला, शारीjरक अपंगqव इqयादùसाठी द-ताऐवज सqयािपत क∞न qयांना अितjर| सहा√य 

िमळू शकेल.  

Ø संरचना आिण इतर -थावर मालमµा / मालमµेचे म3ूयमापन, वतFमान चालू बाजार मू3या{या 

आधारावर 9मािणत मू3यवानांकडून, घसारा लाग ू न करता, चालू वषाF{या SOR {या आधारावर 

िनि®त केले जाईल.SOR मhये समािवe नसले3या व-तंूचे मू3यमापन अशा व-तंू{या वतFमान बाजार 

भावानुसार असेल.नवीनतम SOR ची उपलÿधता न झा3यास SOR ला चालू वषाF{या दराने 

आण~यासाठी एक यो≥य पíत -वीकारली जाईल. 

Ø झाडे आिण उ}या िपकांचे मू3यमापन खालील 9माणे िनि®त केले जाईल: 

• िज3हा फळबाग िवभाग - फळे-झाडे आिण झाडे यासाठी 

• िज3हा वन िवभाग-लाकूड वृDांसाठी 

• िज3हा कृषी िवभाग उ}या िपकांसाठी 

Ø ना-शीषFकधारकां{या बाबतीत, संरचनेचे  आिण इतर मालमµेचा बाजार मू3य थेट 9क3प 

9ािधकरणाकडून ≠कंवा यो≥य 9^Xयेचा अवलंब क∞न िज3हािधकारी यां{या स3लामसलतमhये िवतjरत 

केले जाईल. 

Ø 9क3प¨-त कुटंुब (दोsही शीषFकधारक आिण ना-शीषFकधारक) जमीन आिण संरचनेसाठी पयाFयी जमीन, 

संरचना (िनवासी, Äावसाियक, िनवासी सह Äावसाियक ≠कंवा इतर हेतूसाठी वापर3या जाणाÖया) 

खरेदीसाठी भरले3या -टँप ∑ुटीची परतफेड िमळ~यास पाf असतील.  ही अवधी  भरपाई  आिण  R&R 

सहा√य ≠कंवा  R&R  सहा√य रØम, जी  एकूण  भरपाई  आिण  R&R सहा√य  एकिfतपणे ≠कंवा R&R 

सहा√य  रØम पेDा  जा-त नसेल व ती रØम  9भािवत Ä|o ≠कंवा qयाचे पती अथवा पûी ≠कंवा संयु| 

नावावर असेल, 16 मिहsयां{या आत ती परत िमळ~यास पाf असतील.  

 

  



10. ह&ाचंी आधार सचूी 

10.1  गजुरात 

अ 5 नुकसानाचा 8कार पा:ता ;ेणी ह& (भरपाई आिण R&R सहाDय) GटIपणी 

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

1 

  

जमीन हानी [कृषी तसेच गैर-

कृिष (घरगुती / Vावसाियक 

Xकंवा अYयथा)] 

  

  

शीष]कधारक (TH) a) RFCTLARR अिधिनयम, 2013 fया अनुसार भरपाई भरgयानंतर जमीन अिधhिहत केली जाईल (यानंतर 2013 

fया कायदा 5मांक 30 kहणून उgलेिखत) 

        I. भारतीय मुoांक अिधिनयम, 18 99 नुसार िव5r मूgय नsदणी Xकंवा िव5य कराराfया नsदणीसाठी बाजार मूgय, 

िजथे जमीन आहे ितथे; 

                              
Xकंवा 
 

जवळfया पGरसरातील समान 8कारfया जिमनीची सरासरी िव5r Xकंमत, मागील तीन वषा]तील  सवा]िधक Xकंमत 

असलेgया    िव5rकरारापैकr 50% पेyा अिधक असलेली िव5rXकंमत                                

 
Xकंवा 
 
पीपीपी Xकंवा खाजगी कंपYयांना zदलेली मंजूर र&म 
 

ज ेजा{त / अिधक असले त े

 

       II.अिधक 100% सां|वना र&म  व अिधसूचनेfया तारखेपासून 12% Vाज (कलम 11)  

      III. काय}ानुसार गुणाकार घटक ( शहरीभागात 1 आिण hामीण भागात 2). 

2013 fया अिधिनयम 5. 30 fया कलम 26 

अंतग]त उgलेिखत प�ती8माण ेभरपाई िनधा]रण. 

पिहgया अिधसूचनाfया तारखेपासून 12% 

Vाज लाग ूहोईल [गुजरातमÅय ेRFCTLARR 

(गुजरात दÇु{ती) कायदा, 2016 चा कलम 11] 



b) 2013 fया अिधिनयम 5 .30 fया दसुÑया अनुसूचीनुसार R&R खच] / सहाDय असेल. 

(zकमान ₹5,00,000) 

गुजरातमÅय ेRFCTLARR (गुजरात दÇु{ती) 

अिधिनयम, 2016 अंतग]त िनधा]Gरत केलेली 

भरपाई र&म (जिमनीसाठी) R&R र&म / 

सहाDय 50% असेल. 

 

2013 fया अिधिनयम 5. 30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय 

देय र&मपेyा कमी होणार नाही. 

c) 8भािवत कुटुंबातील (कोठेही संबंिधत राáयामÅय)े {वत: fया नावावर Xकंवा 8भािवत कुटुंबातील सद{याच े(पती / 

मुलांच)े संयुâ नावाने िवकत घेतलेली जमीन Xकंवा घर नsदणीसाठी मुoांक शुgक आिण इतर शुgक 

एनएचएसआरसीएलÖारे कागदी पुराव ेउपलåध केgयास परत zदले जाईल.    

{टँप éुटी आिण इतर फr भरपाईfया एकूण रकमेfया आिण R&R िवतरीत केलेgया Xकंवा 8भािवत कुटुंबाÖारे देय 

वा{तिवक रकमेfया, ज ेकमी असेल तेवढेच असेल. 

8भािवत कुटुंबांना शेवटfया रकमेfया वाटप 
झाgयापासून 3 वषाífया आत {टँप éुटी आिण 

इतर शुgकाची भरपाई केली जाऊ शकते. 

  

d) अंशतः अिधhिहत भूखंड: 

8भािवत कुटुंबाला 8|येक अंशतः अिधhिहत जिमनीfया ट&ेवारीवर आधाGरत एक-वेळ अितGरâ सहाDय zदले जाईल . 

 

अिधhिहत जमीन yे:  अितGरâ R&R सहाDय 

50% पयíत शूYय 

50%–75% उव]रीत जमीन yे:ासाठी भरपाईची 5% र&म 

>75% उव]रीत जमीन yे:ासाठी भरपाईची 25% र&म 
 

आंिशक अिधhिहत जमीन Iलॉटसाठी अितGरâ 
एक-वेळ R&R सहाDय सां|वना र&म, गुणाकार 

घटक आिण 12% Vाजिवना असेल. 
अंशतः अिधhिहत जिमनीfया उव]रीतजागेची 
मालकr जमीनधारकांबरोबरच राहील. 

  

e) जागेची िवभागणी झाgयास (अिधhहण केgयामुळे दोन भागात िवभागणी) कुठgयाही बाजूस कोरलेgया Iलॉटला 

{वातंúय Gर|या व Gरवर दश]वलेgया कलम (d) अYवय अंशतः 8भािवत भूखंड मानले जातील 

िवभागणी केलेgया जिमनीfया तुकéांचा 
मालकr ह& पूवùfया मालकाकडेच राहील 



f) जागेfया बाजार मूgयाfया 25% fया बरोबरीने एक वेळ अितGरâ सहाDय. (गुजरात शासन िनण]य 5मांक LAQ - 22-

2014 / 54/5 zदनांक 4-04-2018). 
भरपाईसाठी नमुना गणना खाली दश]वलेली आहे 
i)  गृिहत धरा कr hामीण भागातील जिमनीची Xकंमत  जमीन / जं:ी / संमती 8माण ेव   खंड 1 (ए) नुसार ₹ 100,000 

आहे. 

ii) hामीण भागात 2 ची गुणाकार घटक, kहणज े₹2,00,000 

iii) 100% सां|वना (ii) वर ₹2,00,000 

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

v)  संमती माYय कर§यासाठी अितGरâ 8ो|साहन i.e. 25% of (i) = ₹25,000 

संमती व 8ो|साहनासह एकूण र&म = ₹4,25,000 

हे सहाDय संमतीÖारे खाजगी जमीन 
अिधhहणासाठी लाग ूहोईल. 

2 अिधhिहत जिमनी (कृषी) वर 
8ाथिमकपण ेअवलंबून 
असलेgया कुटुंबे 

 8भािवत कुटुंब a) 8ित 8भािवत कुटुंबाला Ç पाच लाखांची एक वेळ र&म    

b) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200).   

c) 8भािवत कुटुंबातील (कोठेही संबंिधत राáयामÅय)े {वत: fया नावावर Xकंवा 8भािवत कुटुंबातील सद{याच े(पती / 

मुलांच)े संयुâ नावाने िवकत घेतलेली जमीन Xकंवा घर नsदणीसाठी मुoांक शुgक आिण इतर शुgक 

एनएचएसआरसीएलÖारे कागदी पुराव ेउपलåध केgयास परत zदले जाईल.    

 

{टॅkप éुटी व इतर फrची र&म ही  जिमनीची 
एकूण देय भरपाई व R&R सहाDय  Xकंवा  

8भािवत कुटुंबाने भरलेgया वा{तिवक र&म,  

यापैकr ज ेकमी असेल ती दे§यात येईल. 8भािवत 
कुटुंबाला |यांनी भरलेgया {टॅkप éुटी आिण 
इतर फrची र&म िमळ§याकरता |यांना  
शेवटfया िमळालेgया रकमेfया तारखेपासून तीन 
वषा]fया आत दावा करण ेगरजेच ेआहे. 

3.1 िनवासी संरचनेच ेनुकसान 
  

 शीष]क धारक a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई.  

नमुना गणना: 

i)  संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹1,00,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 



b) अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर कठीण होत असgयास पूण] भरपाई िमळेल  
Xकंवा 
अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर श∞य असgयास मालक वापर करता िलिखत {व±पात ला उव]Gरत संरचना 
वापर§यास आपली संमती दश]वत असgयास 8भािवत संरचनेfया ऐवज मÅये िमळणाÑया रकमेfया  25 ट&े र&म  अिधक 

दे§यात येईल.  मा: ही र&म िवना सां|वना सहाDयक व एक वेळ असेल जेणेक±न |या संरचनेला भ&म बनव§यात आिण 

डागडुजी कर§यात मदत िमळेल.  

  

c) R&R Xकंमत / सहाDय ही  RFCTLARR 2013 काय}ाfया दसुÑया अनुसूची 8माण ेअसेल  

भरपाईची र&म (संरचना आिण इतर मालम¶ांसाठी) प≥ास ट&े (50%)  पयíत सहाDय असेल. 

Xकंवा भौितक िव{थापनानुसार ₹1,43,200 पयíत असेल.(उपजीिवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतूक खच] ₹ 50,000  

+पुनव]सन भ¶ा ₹ 50,000) 

  
पकैr ज ेउµ असले त े

गुजरातमÅय ेRFCTLARR (गुजरात दÇु{ती) 

अिधिनयम, 2016 अंतग]त िनधा]Gरत केलेली 

भरपाई र&म (जिमनीसाठी) R&R र&म / 

सहाDय 50% असेल. 

 

2013 fया अिधिनयम 5 .30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय 

देय र&मपेyा कमी होणार नाही. 

3.1 (ए) आिण 3.1 (बी) साठी पया]य kहणून , खालील िनवडले जाऊ शकते: 

d) 8धानमं:ी आवास योजना Xकंवा hामीण आिण शहरी भागातील राáय / क∂ o सरकारfया समान योजनेनुसार, संरचनेfया 

नुकसानाfया बदgयात ( सदिनका गेgयामुळे िव{थापन झाgयास) समतुgय र&म. 

पया]यी सदिनकेची र&म hामीण भागातील ₹ 
70,000 पेyा कमी आिण शहरी भागातील 1.5 

लाखांपेyा कमी असू शकत नाही. 

e) शीष]कधारकाने खरेदी केलेgया जिमन Xकंवा घराfया नsदणीसाठी देय असलेला मुoांक शुgक आिण इतर फr 

एनएलएसआरसीएलÖारे zदले जाईल.  मा: |यासाठी अनु5मांक  1 fया कलम 4 fया उपकलम (सी) 8माण ेकागदोप:ी 
पुराVांची िन∑म]ती करणे आव∏यक आहे  

8भािवत कुटुंबाला |यांनी भरलेgया {टॅkप éुटी 
आिण इतर फrची र&म िमळ§याकरता |यांना  
शेवटfया िमळालेgया रकमेfया तारखेपासून तीन 
वषा]fया आत दावा करणे गरजेच ेआहे. 

f)  8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

      g) संरचना   Gरâ कर§यासाठी दोन मिहYयांची सूचन एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल. 



3.2 िनवासी संरचनेच ेनुकसान 
  

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई.  
नमुना गणना 
i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹70,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹70,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 

b) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 áयाला सÅयाfया {थानाव±न िव{थापन 
आव∏यक आहे 

c) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200) 

d) एकवेळ पुनवा]स भ¶ा ₹ 50,000 

  

3.2 (ए) साठी पया]य kहणून, खालील िनवडले जाऊ शकते: 

e) 8धानमं:ी आवास योजना Xकंवा hामीण आिण शहरी भागातील राáय / क∂ o सरकारfया समान योजनेनुसार, संरचनेfया 

नुकसानाfया बदgयात ( सदिनका गेgयामुळे िव{थापन झाgयास) समतुgय र&म. 

पया]यी सदिनकेची र&म hामीण भागातील ₹ 
70,000 पेyा कमी आिण शहरी भागातील 1.5 

लाखांपेyा कमी असू शकत नाही. 

f)  8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

g) संरचना   Gरâ कर§यासाठी दोन मिहYयांची सूचन एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 
जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल 

4.1 Vावसाियक / औ}ोिगक 
संरचना गमावgयास 

 शीष]क धारक a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई.  
नमुना गणना 
i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹100,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 



b)  अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर कठीण होत असgयास पूण] भरपाई िमळेल  
Xकंवा 
अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर श∞य असgयास मालक वापर करता िलिखत {व±पात ला उव]Gरत संरचना 
वापर§यास आपली संमती दश]वत असgयास 8भािवत संरचनेfया ऐवज मÅये िमळणाÑया रकमेfया  25 ट&े र&म  अिधक 

दे§यात येईल.  मा: ही र&म िवना सां|वना सहाDयक व एक वेळ असेल जेणेक±न |या संरचनेला भ&म बनव§यात आिण 

डागडुजी कर§यात मदत िमळेल.  

  

c) R&R Xकंमत / सहाDय ही  RFCTLARR 2013 काय}ाfया दसुÑया अनुसूची 8माण ेअसेल  

भरपाईची र&म (संरचना आिण इतर मालम¶ांसाठी) प≥ास ट&े (50%)  पयíत सहाDय असेल. 

Xकंवा भौितक िव{थापनानुसार ₹1,43,200 पयíत असेल.(उपजीिवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतूक खच] ₹ 50,000  

+पुनव]सन भ¶ा ₹ 50,000) 

  
पकैr ज ेउµ असले त े
 

गुजरातमÅय ेRFCTLARR (गुजरात दÇु{ती) 

अिधिनयम, 2016 अंतग]त िनधा]Gरत केलेली 

भरपाई र&म (जिमनीसाठी) R&R र&म / 

सहाDय 50% असेल. 

 

2013 fया अिधिनयम 5. 30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय 

देय र&मपेyा कमी होणार नाही. 

d) शीष]कधारकाने खरेदी केलेgया Vावसाियक / औ}ोिगकजागेfया नsदणीसाठी देय असलेला मुoांक शुgक आिण इतर फr 

एनएलएसआरसीएलÖारे zदले जाईल.  मा: |यासाठी अनु5मांक  1 fया कलम 4 fया उपकलम (सी) 8माण ेकागदोप:ी 
पुराVांची िन∑म]ती करणे आव∏यक आहे  

  

e) 8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

      f)  Vवसाियक संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस व औ}ोिगक संरyण Vâ कर§याकGरता सहा 
मिहYयांची आगाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 
जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल 

4.2 Vावसाियक संरचना 
गमावgयास 

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई.  
नमुना गणना 
i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹100,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 



b) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 áयाला सÅयाfया {थानाव±न िव{थापन 
आव∏यक आहे 

c) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200) उव]Gरत 20% र&म जमीन िनबíध मुâ  केgया 
नंतर zदली जाईल 

d) Vवसाियक अित5मण करणाÑया Vापार अथवा व रोजगाराfया नुकसानासाठी ₹ 25,000 च ेएक वेळ आ∑थ]क सहाDय

  

  

e) 8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

f)  Vवसाियक संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस व औ}ोिगक संरyण Vâ कर§याकGरता सहा 
मिहYयांची आगाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 
जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल 

      g) एकवेळ पुनव]सन भ¶ा₹ 50,000   

5.1 िनवासी संरचना गमावgयास  भाडेक± िनवासी 
a) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 

b) hामीण भागात दरमहा ₹4000 शहरी भागात ₹5000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा  

c) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस.   

  

5.2 Vावसाियक संरचना 
गमावgयास 

भाडेक± Vावसाियक 
a) Vवसाियक व इतर सामान हलिव§याकGरता एक वेळ वाहतुकrचा खच] ₹50,000  

b) Vवसाय / {वयंरोजगार गमावgयामुळे एक वेळ आ∑थ]क सहाDय ₹25,000 

c)  hामीण भागात दरमहा ₹5000 शहरी भागात ₹7000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा  

d) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस. 

  

5.3 इतर संरचना गमावgयास भाडेक± इतर: 

a) सामान हलिव§याकGरता एक वेळ वाहतुकrचा खच] ₹50,000  

b) hामीण भागात दरमहा ₹5000 शहरी भागात ₹7000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा  

c) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस. 

  



6 रोजगार गमावgयास  पगारदार (कामगार 
िबगर शेती 
आ{थापनेतले 
कम]चारी) 

a) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200)   

7 झाडे िपक फळबागा शीष]क धारक, 
अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे  

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 अंतग]त 8भािवत झाडे भरपाई 
Xकंवा 
झाडांची पूण] भरपाई घे§याऐवजी 8भािवत कुटुंबांना झाडे कापून ने§याची मुभा िमळू शकेल. मा: अशा घटनेमÅये लाकडाच े 

25% मूgय िमळेल  (फळझाडे व इतर झाडे) 

नमुना गणना: 

 i. झाडांच ेमूgय ₹1000 

 ii. सां|वना र&म  (i) fया 100% ₹1000 iii.  झाडांची एकूण भरपाई र&म (i) + (ii) = ₹2000 

8भािवत कुटुंबांनी झाडे कापून नेgयास  भरपाईची र&म = ₹ 500 

ताåयात घेतलेgया जिमनीवर असलेली झाडे  
वन{पती आिण िपकांची  िपकांच ेमूgयमापन  
संबंिधत िवभागांकडून िबना घसारा कर§यात 
येईल  
इमारती लाकूड वृyांच ेमूgयांकन वनिवभागाÖारे 
कर§यात येईल   उºया िपकांच ेमूgयांकन कृिष 
िवभागाकडून कर§यात येईल  फळ झाडे रोप े
इ|याद∫च ेमूgयांकन फळबाग िवभागाकडून 
कर§यात येईल. 

b) 8भािवत VâΩना उभे पीक व झाडावरची फळे फळे इ|यादी  काप§याकरीता तीन मिहYयांची पूव]सूचना दे§यात येईल    

8 गुरांचे गोठे व छोटी दकुाने शीष]कधारक आिण 
ना-

शीष]कधारक(अित5म
ण करणारे व िवना 
मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे) 

a) गुरांचे गोठे व छोटी दकुाने इतर: हलिव§यात कGरता   सरकारला योøय वाटेल तेवढी Xकंवा zकमान ₹25,000 एक वेळ 

आ∑थ]क सहाDय.  

हानी िशवाय {थानांतGरत करता येऊ शकणारे  
छोट ेदकुाने áयात लहान दकुाने,  छो¿ा 

काय]शाळा,  Vवसाियक zकओ{क,  टपÑया  

आिण इतर ता|पुरती दकुाने, áयात Vवसाय 

केला जातो,   ही मानली जाते.  “zकरकोळ 

दकुान” या ;ेणी अंतग]त सहाDय 8ाƒ करणारे 
पy एकरकमी र&म िमळ§यास पा: राहणार 
नाहीत.  

b) तीन मिहYयांfया कालावधीसाठी (दकुानाच ेपुन{था]पनाची अवधी) ₹3600 दरमहा kहणज े₹10,800 चा िनवा]हभ¶ा  

zदला जाईल.  

  

c) संरचना हलव§यासाठी/ काढ§यासाठी 15 zदवसांचा नोGटस कालावधी   



9 जमीन / संरचना / इतर 
गमावgयास 

शीष]क धारक, 
अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे असुरिyत 
कुटुंब  

a) असुरिyत कुटुंबांना एक वेळ जादा आ∑थ]क मदत ₹100,000  असुरिyत कुटुंबांमÅय े अनुसूिचत जाित, 

जनजाित च ेकुटुंब 8मुख  (8भािवत अनुसूिचत 

yे: मधले देखील ) WHH (िवधवा,  वेगळी 

राहणारी मिहला,  एकटी मिहला इ|यादी)  

अपंग BPL, 65 वषाíवरील áयांच ेिनकटवतùय 
कुटुंब  आधार दे§यास नाहीत  

10 जमीन / संरचना / इतर 
गमावgयास 

8|येक कुटुंबातून एक 
Vârस 

a) {वतः Xकंवा  कुटुंबातgया एका Vârस  |यांfया आवडीनुसार (जेथवर श∞य होईल ितथवर)  दøुधशाळा, कु∞कुटपालन, 

संगणक, इलेि∞«कल / इले∞«ॉिनक व{तंूfया दÇु{ती, यांि:क काम इ|यादी च े8िशyण. 8िशyणा संबंिधत सव] खच] 

NHSRCLभरेल 

  

11 समुदायांfया आधारभूत 
संरचना अथवा साव]जिनक 
मालम¶ा गमावgयास 

8भािवत समुदाय 
आिण गट 
  

b) सामुदाियक संरचनांच ेपुन∑न]मा]ण {थानांतरण आिण  साव]जिनक मालम¶ा  संसाधनांची पुन{था]पना यासाठी मदत  

सहाDय. सव] खच] NHSRCLभरेल. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 दादरा आिण नगर हवलेी   

अ 5 नुकसानाचा 8कार पा:ता ;ेणी ह& (भरपाई आिण R&R सहाDय) GटIपणी 

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

1 

  

जमीन हानी [कृषी तसेच गैर-

कृिष (घरगुती / Vावसाियक 

Xकंवा अYयथा)] 

  

  

शीष]कधारक (TH) a) RFCTLARR अिधिनयम, 2013 fया अनुसार भरपाई भरgयानंतर जमीन अिधhिहत केली जाईल (यानंतर 2013 

fया कायदा 5मांक 30 kहणून उgलेिखत) 

        I. भारतीय मुoांक अिधिनयम, 1899 नुसार िव5r मूgय नsदणी Xकंवा िव5य कराराfया नsदणीसाठी बाजार मूgय, 

िजथे जमीन आहे ितथे; 

 
Xकंवा 
  

जवळfया पGरसरातील समान 8कारfया जिमनीची सरासरी िव5r Xकंमत, मागील तीन वषा]तील  सवा]िधक Xकंमत 

असलेgया िव5rकरारापैकr 50% पेyा अिधक असलेली िव5rXकंमत                             

 

Xकंवा 

  

पीपीपी Xकंवा खाजगी कंपYयांना zदलेली मंजूर र&म 

 
ज ेउµ असले त े
 

II.अिधक 100% सां|वना र&म  व अिधसूचनेfया तारखेपासून 12% Vाज (कलम 10 ए) 

 

III. काय}ानुसार गुणाकार घटक ( शहरीभागात 1 आिण hामीण भागात 2). 

RFCTLARR कायदा 2013 fया कलम 26 

अंतग]त उgलेिखत प�ती8माण ेभरपाई िनधा]रण. 

 

 
पिहgया अिधसूचनाfया तारखेपासून दादरा 
आिण नगर हवेली कलम 4 अंतग]त 12% Vाज 
लाग ूहोईल  

b)RFCTLARR कायदा 2013 fया दसुÑया अनुसूचीनुसार R&R खच] / सहाDय असेल. (zकमान ₹5,00,000) 

 

RFCTLARR कायदा 2013 fया दसुÑया 

अनुसूचीनुसार R&R खच] / सहाDय देय असेल. 



c) 8भािवत कुटुंबातील (कोठेही संबंिधत राáयामÅय)े {वत: fया नावावर Xकंवा 8भािवत कुटुंबातील सद{याच े(पती / 

मुलांच)े संयुâ नावाने िवकत घेतलेली जमीन Xकंवा घर नsदणीसाठी मुoांक शुgक आिण इतर शुgक 

एनएचएसआरसीएलÖारे कागदी पुराव ेउपलåध केgयास परत zदले जाईल.   

{टँप éुटी आिण इतर फr भरपाईfया एकूण रकमेfया आिण R&R िवतरीत केलेgया Xकंवा 8भािवत कुटुंबाÖारे देय 

वा{तिवक रकमेfया, ज ेकमी असेल तेवढेच असेल. 

8भािवत कुटुंबांना शेवटfया रकमेfया वाटप 

झाgयापासून 3 वषाífया आत {टँप éुटी आिण 

इतर शुgकाची भरपाई केली जाऊ शकते. 

 

  

d) अंशतः अिधhिहत भूखंड: 

8भािवत कुटुंबाला 8|येक अंशतः अिधhिहत जिमनीfया ट&ेवारीवर आधाGरत एक-वेळ अितGरâ सहाDय zदले जाईल . 

अिधhिहत जमीन yे: अितGरâ R&R सहाDय 

50% पयíत शूYय 

50%–75% उव]रीत जमीन yे:ासाठी भरपाईची 15% र&म 

>75% उव]रीत जमीन yे:ासाठी भरपाईची 25% र&म 
 

आंिशक अिधhिहत जमीन Iलॉटसाठी अितGरâ 

एक-वेळ R&R सहाDय सां|वना र&म, गुणाकार 

घटक आिण 12% Vाजिवना असेल. 

अंशतः अिधhिहत जिमनीfया उव]रीतजागेची 

मालकr जमीनधारकांबरोबरच राहील. 

 

  

e) जागेची िवभागणी झाgयास (अिधhहण केgयामुळे दोन भागात िवभागणी) कुठgयाही बाजूस कोरलेgया Iलॉटला 

{वातंúय Gर|या व Gरवर दश]वलेgया कलम (d) अYवय अंशतः 8भािवत भूखंड मानले जातील 

िवभागणी केलेgया जिमनीfया तुकéांचा 
मालकr ह& पूवùfया मालकाकडेच राहील 

f)  जागेfया भरपाई मूgयाfया 25% fया बरोबरीने एक वेळ अितGरâ सां|वना सहाDय. नमुना गणना खाली दश]वलेली 
आहे 
i) गृिहत धरा कr hामीण भागातील जिमनीची Xकंमत  जमीन / जं:ी / संमती 8माण ेव   खंड 1 (ए) नुसार ₹ 100,000 

आहे. 

ii) hामीण भागात 2 ची गुणाकार घटक, kहणज े₹2,00,000 

iii) 100% सां|वना (ii) वर ₹2,00,000 

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

v)  संमती माYय कर§यासाठी अितGरâ 8ो|साहन i.e. 25% of (iv) = ₹100,000 

संमती व 8ो|साहनासह एकूण र&म = ₹5,00,000 

हे सहाDय संमतीÖारे खाजगी जमीन 
अिधhहणासाठी लाग ूहोईल. 



2 अिधhिहत जिमनी (कृषी) वर 
8ाथिमकपण ेअवलंबून 
असलेgया कुटुंबे 

a) 8ित 8भािवत 
कुटुंबाला Ç पाच 
लाखांची एक वेळ 
र&म 

a) 8ित 8भािवत कुटुंबाला Ç पाच लाखांची एक वेळ र&म   

b) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200).   

c) 8भािवत कुटुंबातील (कोठेही संबंिधत राáयामÅय)े {वत: fया नावावर Xकंवा 8भािवत कुटुंबातील सद{याच े(पती / 

मुलांच)े संयुâ नावाने िवकत घेतलेली जमीन Xकंवा घर नsदणीसाठी मुoांक शुgक आिण इतर शुgक 

एनएचएसआरसीएलÖारे कागदी पुराव ेउपलåध केgयास परत zदले जाईल.   

 

  

{टॅkप éुटी व इतर फrची र&म ही  जिमनीची 

एकूण देय भरपाई व R&R सहाDय  Xकंवा  

8भािवत कुटुंबाने भरलेgया वा{तिवक र&म,  

यापैकr ज ेकमी असेल ती दे§यात येईल. 8भािवत 

कुटुंबाला |यांनी भरलेgया {टॅkप éुटी आिण 
इतर फrची र&म िमळ§याकरता |यांना  
शेवटfया िमळालेgया रकमेfया तारखेपासून तीन 

वषा]fया आत दावा करणे गरजेच ेआहे. 

3.1 िनवासी संरचनेच ेनुकसान 

  

 शीष]क धारक a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना गणना: 

i)  संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹1,00,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 

b) अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर कठीण होत असgयास पूण] भरपाई िमळेल 

Xकंवा 
अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर श∞य असgयास मालक वापर करता िलिखत {व±पात ला उव]Gरत संरचना 

वापर§यास आपली संमती दश]वत असgयास 8भािवत संरचनेfया ऐवज मÅये िमळणाÑया रकमेfया  25 ट&े र&म  अिधक 

दे§यात येईल.  मा: ही र&म िवना सां|वना सहाDयक व एक वेळ असेल जेणेक±न |या संरचनेला भ&म बनव§यात आिण 

डागडुजी कर§यात मदत िमळेल. 

  

c) R&R Xकंमत / सहाDय ही  RFCTLARR 2013 काय}ाfया दसुÑया अनुसूची 8माण ेअसेल 

भौितक िव{थापनानुसार ₹1,43,200 पयíत असेल.(उपजीिवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतूक खच] ₹ 50,000  

+पुनव]सन भ¶ा ₹ 50,000) 

2013 fया अिधिनयम 5. 30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय 
देय असेल  



3.1 (ए) आिण 3.1 (बी) साठी पया]य kहणून , खालील िनवडले जाऊ शकते: 

d) 8धानमं:ी आवास योजना Xकंवा hामीण आिण शहरी भागातील राáय / क∂ o सरकारfया समान योजनेनुसार, संरचनेfया 

नुकसानाfया बदgयात ( सदिनका गेgयामुळे िव{थापन झाgयास) समतुgय र&म. 

पया]यी सदिनकेची र&म hामीण भागातील ₹ 

70,000 पेyा कमी आिण शहरी भागातील 1.5 

लाखांपेyा कमी असू शकत नाही. 

e) शीष]कधारकाने खरेदी केलेgया जिमन Xकंवा घराfया नsदणीसाठी देय असलेला मुoांक शुgक आिण इतर फr 

एनएलएसआरसीएलÖारे zदले जाईल.  मा: |यासाठी अनु5मांक  1 fया कलम 4 fया उपकलम (सी) 8माण ेकागदोप:ी 
पुराVांची िन∑म]ती करणे आव∏यक आहे 

8भािवत कुटुंबाला |यांनी भरलेgया {टॅkप éुटी 
आिण इतर फrची र&म िमळ§याकरता |यांना  
शेवटfया िमळालेgया रकमेfया तारखेपासून तीन 
वषा]fया आत दावा करणे गरजेच ेआहे. 

f)  8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

      g) संरचना   Gरâ कर§यासाठी दोन मिहYयांची सूचन एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल. 

3.2 िनवासी संरचनेच ेनुकसान 

  

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 
नमुना गणना 

i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹70,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹70,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 

b) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 स} जागेव±न भौितक िव{थापना असgयास 
₹1,43,200 पयíत असेल.  

c) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200) 

d) एकवेळ पुनवा]स भ¶ा ₹ 50,000 

3.1 (ए) साठी पया]य kहणून , खालील िनवडले जाऊ शकते: 

e) 8धानमं:ी आवास योजना Xकंवा hामीण आिण शहरी भागातील राáय / क∂ o सरकारfया समान योजनेनुसार, संरचनेfया 

नुकसानाfया बदgयात ( सदिनका गेgयामुळे िव{थापन झाgयास) समतुgय र&म. 

पया]यी सदिनकेची र&म hामीण भागातील ₹ 
70,000 पेyा कमी आिण शहरी भागातील 1.5 

लाखांपेyा कमी असू शकत नाही. 



f)  8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

g) संरचना   Gरâ कर§यासाठी दोन मिहYयांची सूचन एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल. 

4.1 Vावसाियक / औ}ोिगक 

संरचना गमावgयास 

शीष]कधारक a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना गणना 
i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹100,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 

b)  अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर कठीण होत असgयास पूण] भरपाई िमळेल  
Xकंवा 
अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर श∞य असgयास मालक वापर करता िलिखत {व±पात ला उव]Gरत संरचना 
वापर§यास आपली संमती दश]वत असgयास 8भािवत संरचनेfया ऐवज मÅये िमळणाÑया रकमेfया  25 ट&े र&म  अिधक 

दे§यात येईल.  मा: ही र&म िवना सां|वना सहाDयक व एक वेळ असेल जेणेक±न |या संरचनेला भ&म बनव§यात आिण 

डागडुजी कर§यात मदत िमळेल.  

  

c) R&R Xकंमत / सहाDय ही  RFCTLARR 2013 काय}ाfया दसुÑया अनुसूची 8माण ेअसेल  

भरपाईची र&म भौितक िव{थापनानुसार ₹1,43,200 पयíत असेल.(उपजीिवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतूक खच] ₹ 

50,000  +पुनव]सन भ¶ा ₹ 50,000) 

  

2013 fया अिधिनयम 5. 30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय 

देय र&मपेyा कमी होणार नाही. 

d) शीष]कधारकाने खरेदी केलेgया Vावसाियक / औ}ोिगकजागेfया नsदणीसाठी देय असलेला मुoांक शुgक आिण इतर फr 

एनएलएसआरसीएलÖारे zदले जाईल.  मा: |यासाठी अनु5मांक  1 fया कलम 4 fया उपकलम (सी) 8माण ेकागदोप:ी 
पुराVांची िन∑म]ती करणे आव∏यक आहे  

  

e) 8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   



      f)  Vवसाियक संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस व औ}ोिगक संरyण Vâ कर§याकGरता सहा 
मिहYयांची आगाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 
जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल 

4.2 Vावसाियक संरचना 
गमावgयास 

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 
नमुना गणना 

i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹100,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 
अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 

b) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 áयाला सÅयाfया {थानाव±न िव{थापन 
आव∏यक आहे 

c) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200) उव]Gरत 20% र&म जमीन िनबíध मुâ  केgया 

नंतर zदली जाईल 

d) Vवसाियक अित5मण करणाÑया Vापार अथवा व रोजगाराfया नुकसानासाठी ₹ 25,000 च ेएक वेळ आ∑थ]क सहाDय   

e) 8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

f)  Vवसाियक संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस व औ}ोिगक संरyण Vâ कर§याकGरता सहा 

मिहYयांची आगाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल 

      g) एकवेळ पुनव]सन भ¶ा₹ 50,000   

5.1 िनवासी संरचना गमावgयास भाडेक± िनवासी 

a) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 

b) hामीण भागात दरमहा ₹4000 शहरी भागात ₹5000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा        

c) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस.   

  



5.2 Vावसाियक संरचना 
गमावgयास 

भाडेक± Vावसाियक 

a)   Vवसाियक व इतर सामान हलिव§याकGरता एक वेळ वाहतुकrचा खच] ₹50,000 

b)  Vवसाय / {वयंरोजगार गमावgयामुळे एक वेळ आ∑थ]क सहाDय ₹25,000  

c) hामीण भागात दरमहा ₹5000 शहरी भागात ₹7000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा         

d) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस. 

  

5.3 इतर संरचना गमावgयास भाडेक± इतर: 

a) सामान हलिव§याकGरता एक वेळ वाहतुकrचा खच] ₹50,000 

b) hामीण भागात दरमहा ₹5000 शहरी भागात ₹7000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा         

c) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस. 

इतर संरचना गमावgयास 

6 रोजगार गमावgयास पगारदार (कामगार 

िबगर शेती 
आ{थापनेतले 

कम]चारी) 

a) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200)   

7 झाडे िपक फळबागा शीष]क धारक, 

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 अंतग]त 8भािवत झाडे भरपाई 

Xकंवा 

झाडांची पूण] भरपाई घे§याऐवजी 8भािवत कुटुंबांना झाडे कापून ने§याची मुभा िमळू शकेल. मा: अशा घटनेमÅये लाकडाच े 

25% मूgय िमळेल  (फळझाडे व इतर झाडे) 

नमुना गणना: 

  

 i. झाडांच ेमूgय ₹1000 

 ii. सां|वना र&म  (i) fया 100% ₹1000 iii.  झाडांची एकूण भरपाई र&म (i) + (ii) = ₹2000 

8भािवत कुटुंबांनी झाडे कापून नेgयास  भरपाईची र&म = ₹ 500 

ताåयात घेतलेgया जिमनीवर असलेली झाडे  
वन{पती आिण िपकांची  िपकांच ेमूgयमापन  
संबंिधत िवभागांकडून िबना घसारा कर§यात 
येईल 
इमारती लाकूड वृyांच ेमूgयांकन वनिवभागाÖारे 
कर§यात येईल   उºया िपकांच ेमूgयांकन कृिष 
िवभागाकडून कर§यात येईल  फळ झाडे रोप े
इ|याद∫च ेमूgयांकन फळबाग िवभागाकडून 
कर§यात येईल. 

b) 8भािवत VâΩना उभे पीक व झाडावरची फळे इ|यादी  काप§याकरीता तीन मिहYयांची पूव]सूचना दे§यात येईल   



8 गुरांचे गोठे व छोटी दकुाने शीष]कधारक आिण 

ना-

शीष]कधारक(अित5म

ण करणारे व िवना 
मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 

करणारे) 

a) गुरांचे गोठे व छोटी दकुाने इतर: हलिव§यात कGरता   सरकारला योøय वाटेल तेवढी Xकंवा zकमान ₹25,000 एक वेळ 

आ∑थ]क सहाDय.  

हानी िशवाय {थानांतGरत करता येऊ शकणारे  
छोट ेदकुाने áयात लहान दकुाने,  छो¿ा 

काय]शाळा,  Vवसाियक zकओ{क,  टपÑया  

आिण इतर ता|पुरती दकुाने, áयात Vवसाय 

केला जातो,   ही मानली जाते.  “zकरकोळ 

दकुान” या ;ेणी अंतग]त सहाDय 8ाƒ करणारे 
पy एकरकमी र&म िमळ§यास पा: राहणार 
नाहीत. 

b) तीन मिहYयांfया कालावधीसाठी (दकुानाच ेपुन{था]पनाची अवधी) ₹3600 दरमहा kहणज े₹10,800 चा िनवा]हभ¶ा  

zदला जाईल.  

  

c) संरचना हलव§यासाठी/ काढ§यासाठी 15 zदवसांचा नोGटस कालावधी   

9 जमीन / संरचना / इतर 

गमावgयास 

शीष]क धारक, 

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे असुरिyत 
कुटुंब 

a) असुरिyत कुटुंबांना एक वेळ जादा आ∑थ]क मदत ₹100,000 असुरिyत कुटुंबांमÅय े अनुसूिचत जाित, 

जनजाित च ेकुटुंब 8मुख  (8भािवत अनुसूिचत 

yे: मधले देखील ) WHH (िवधवा,  वेगळी 

राहणारी मिहला,  एकटी मिहला इ|यादी) 

अपंग BPL, 65 वषाíवरील áयांच ेिनकटवतùय 

कुटुंब  आधार दे§यास नाहीत 

10 जमीन / संरचना / इतर 

गमावgयास 

8|येक कुटुंबातून एक 
Vârस 

a) {वतः Xकंवा  कुटुंबातgया एका Vârस  |यांfया आवडीनुसार (जेथवर श∞य होईल ितथवर)  दøुधशाळा, कु∞कुटपालन, 

संगणक, इलेि∞«कल / इले∞«ॉिनक व{तंूfया दÇु{ती, यांि:क काम इ|यादी च े8िशyण. 8िशyणा संबंिधत सव] खच] 

NHSRCLभरेल 

जमीन / संरचना / इतर गमावgयास 

11 समुदायांfया आधारभूत 
संरचना अथवा साव]जिनक 
मालम¶ा गमावgयास 

8भािवत समुदाय 
आिण गट 

  

b) सामुदाियक संरचनांच ेपुन∑न]मा]ण {थानांतरण आिण  साव]जिनक मालम¶ा  संसाधनांची पुन{था]पना यासाठी मदत  

सहाDय. सव] खच] NHSRCLभरेल. 

  

  

 

 



10.3  महारा… 

 

अ 5 नुकसानाचा 8कार पा:ता ;ेणी ह& (भरपाई आिण R&R सहाDय) GटIपणी 

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

1 जमीन हानी / नुकसान [कृषी 

तसेच गैर-कृिष (घरगुती / 

Vावसाियक Xकंवा अYयथा)] 

  

  

शीष]कधारक (TH) RFCTLARR अिधिनयम, 2013 fया अनुसार भरपाई भरgयानंतर जमीन अिधhिहत केली जाईल (यानंतर 2013 

fया कायदा 5मांक 30 kहणून उgलेिखत) 

        I. भारतीय मुoांक अिधिनयम, 1899 नुसार िव5r मूgय नsदणी Xकंवा िव5य कराराfया नsदणीसाठी बाजार 

मूgय, िजथे जमीन आहे ितथे; 

                           

Xकंवा 

  

जवळfया पGरसरातील समान 8कारfया जिमनीची सरासरी िव5r Xकंमत, मागील तीन वषा]तील  सवा]िधक Xकंमत 

असलेgया िव5rकरारापैकr 50% पेyा अिधक असलेली िव5rXकंमत                             

Xकंवा 

  

पीपीपी Xकंवा खाजगी कंपYयांना zदलेली मंजूर र&म 
        ज ेउµ असले त े

  

       II.अिधक 100% सां|वना र&म  व अिधसूचनेfया तारखेपासून 12% Vाज (कलम 11) 

   III. काय}ानुसार गुणाकार घटक ( शहरीभागात 1, yेि:य/ िवकासाधीन भागांत 1.5 आिण hामीण 

भागात 2). 

2013 fया कलम 26 अंतग]त उgलेिखत 

प�ती8माण ेभरपाई िनधा]रण. 

कलम 11 fया तारखेपासून 12% Vाज लागू 

होईल  

b) 2013 fया अिधिनयमfया दसुÑया अनुसूचीनुसार R&R खच] / सहाDय असेल. 

(zकमान ₹5,00,000) 

2013 fया अिधिनयम 5 .30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय देय 

असेल. 



c)  8भािवत कुटुंबातील (कोठेही संबंिधत राáयामÅय)े {वत: fया नावावर Xकंवा 8भािवत कुटुंबातील सद{याच े(पती / 

मुलांच)े संयुâ नावाने िवकत घेतलेली जमीन Xकंवा घर नsदणीसाठी मुoांक शुgक आिण इतर शुgक 

एनएचएसआरसीएलÖारे कागदी पुराव ेउपलåध केgयास परत zदले जाईल.   

{टँप éुटी आिण इतर फr भरपाईfया एकूण रकमेfया आिण R&R िवतरीत केलेgया Xकंवा 8भािवत कुटुंबाÖारे देय 

वा{तिवक रकमेfया, ज ेकमी असेल तेवढेच असेल. 

8भािवत कुटुंबांना शेवटfया रकमेfया वाटप 

झाgयापासून 3 वषाífया आत {टँप éुटी आिण 

इतर शुgकाची भरपाई केली जाऊ शकते. 

  

d)  अंशतः अिधhिहत भूखंड: 

8भािवत कुटुंबाला 8|येक अंशतः अिधhिहत जिमनीfया ट&ेवारीवर आधाGरत एक-वेळ अितGरâ सहाDय zदले 

जाईल . 

अिधhिहत जमीन yे: अितGरâ R&R सहाDय 

50% पयíत शूYय 

50%–75% उव]रीत जमीन yे:ासाठी भरपाईची 5% र&म 

>75% उव]रीत जमीन yे:ासाठी भरपाईची 25% र&म 
 

आंिशक अिधhिहत जमीन Iलॉटसाठी अितGरâ 

एक-वेळ R&R सहाDय सां|वना र&म, गुणाकार 

घटक आिण 12% Vाजिवना असेल. 

अंशतः अिधhिहत जिमनीfया उव]रीतजागेची 

मालकr जमीनधारकांबरोबरच राहील. 

 

  

e) जागेची िवभागणी झाgयास (अिधhहण केgयामुळे दोन भागात िवभागणी) कुठgयाही बाजूस कोरलेgया Iलॉटला 

{वातंúय Gर|या व Gरवर दश]वलेgया कलम (d) अYवय अंशतः 8भािवत भूखंड मानले जातील 

िवभागणी केलेgया जिमनीfया तुकéांचा 
मालकr ह& पूवùfया मालकाकडेच राहील 



      महारा… शासन आदेश 5मांक संzकरण- 03/2015/ Para.Kra. 34/A-2 zदनांक. 12/5/2015. 8माण ेभरपाई 

रकमेfया 25% एक वेळ सहाDय 

नमुना गणना खाली दश]वलेली आहे 

i)  गृिहत धरा कr hामीण भागातील जिमनीची Xकंमत  जमीन / जं:ी / संमती 8माण ेव   खंड 1 (ए) नुसार ₹ 

100,000 आहे. 

ii) hामीण भागात 2 ची गुणाकार घटक, kहणज े₹2,00,000 

iii) 100% सां|वना (ii) वर ₹2,00,000 

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

v)  संमती माYय कर§यासाठी अितGरâ 8ो|साहन i.e. 25% of (iv) = ₹100,,000 

संमती व 8ो|साहनासह एकूण र&म = ₹500,000 

हे सहाDय संमतीÖारे खाजगी जमीन 

अिधhहणासाठी लाग ूहोईल. 

2 अिधhिहत जिमनी (कृषी) वर 

8ाथिमकपण ेअवलंबून असलेgया 
कुटुंब े

 8भािवत कुटुंब a) 8ित 8भािवत कुटुंबाला Ç पाच लाखांची एक वेळ र&म   

b) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200).   

c) 8भािवत कुटुंबातील (कोठेही संबंिधत राáयामÅय)े {वत: fया नावावर Xकंवा 8भािवत कुटुंबातील सद{याच े(पती / 

मुलांच)े संयुâ नावाने िवकत घेतलेली जमीन Xकंवा घर नsदणीसाठी मुoांक शुgक आिण इतर शुgक 

एनएचएसआरसीएलÖारे कागदी पुराव ेउपलåध केgयास परत zदले जाईल.   

  

{टॅkप éुटी व इतर फrची र&म ही  जिमनीची 

एकूण देय भरपाई व R&R सहाDय  Xकंवा  

8भािवत कुटुंबाने भरलेgया वा{तिवक र&म,  

यापैकr ज ेकमी असेल ती दे§यात येईल. 8भािवत 

कुटुंबाला |यांनी भरलेgया {टॅkप éुटी आिण इतर 
फrची र&म िमळ§याकरता |यांना  शेवटfया 
िमळालेgया रकमेfया तारखेपासून तीन वषा]fया 

आत दावा करणे गरजेच ेआहे. 

3.1 िनवासी संरचनेच ेनुकसान 

  

 शीष]क धारक a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना गणना: 

i)  संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹1,00,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 



b) अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर कठीण होत असgयास पूण] भरपाई िमळेल 

 

Xकंवा 

 

अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर श∞य असgयास मालक वापर करता िलिखत {व±पात ला उव]Gरत 

संरचना वापर§यास आपली संमती दश]वत असgयास 8भािवत संरचनेfया ऐवज मÅये िमळणाÑया रकमेfया  25 ट&े 

र&म  अिधक दे§यात येईल.  मा: ही र&म िवना सां|वना सहाDयक व एक वेळ असेल जेणेक±न |या संरचनेला 

भ&म बनव§यात आिण डागडुजी कर§यात मदत िमळेल. 

  

c) R&R Xकंमत / सहाDय ही  RFCTLARR 2013 काय}ाfया दसुÑया अनुसूची 8माण ेअसेल.  

नमुना गणना: 

भौितक िव{थापनानुसार ₹1,43,200 पयíत असेल.(उपजीिवका अनुदान  = ₹ 43,200 + वाहतूक खच] ₹ 50,000  

+पुनव]सन भ¶ा ₹ 50,000) 

2013 fया अिधिनयम 5 .30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय देय 

असेल. 

3.1 (ए) आिण 3.1 (बी) साठी पया]य kहणून , खालील िनवडले जाऊ शकते: 

d) 8धानमं:ी आवास योजना Xकंवा hामीण आिण शहरी भागातील राáय / क∂ o सरकारfया समान योजनेनुसार, 

संरचनेfया नुकसानाfया बदgयात ( सदिनका गेgयामुळे िव{थापन झाgयास) समतुgय र&म. 

पया]यी सदिनकेची र&म hामीण भागातील ₹ 

70,000 पेyा कमी आिण शहरी भागातील 1.5 

लाखांपेyा कमी असू शकत नाही. 

d)  शीष]कधारकाने खरेदी केलेgया जिमन Xकंवा घराfया नsदणीसाठी देय असलेला मुoांक शुgक आिण इतर फr 

एनएलएसआरसीएलÖारे zदले जाईल.  मा: |यासाठी अनु5मांक  1 fया कलम 4 fया उपकलम (सी) 8माण े

कागदोप:ी पुराVांची िन∑म]ती करणे आव∏यक आहे 

8भािवत कुटुंबाला |यांनी भरलेgया {टॅkप éुटी 
आिण इतर फrची र&म िमळ§याकरता |यांना  
शेवटfया िमळालेgया रकमेfया तारखेपासून तीन 

वषा]fया आत दावा करणे गरजेच ेआहे. 

      f)  8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

      g) संरचना   Gरâ कर§यासाठी दोन मिहYयांची सूचन एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल. 



3.2 िनवासी संरचनेच ेनुकसान 

  

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना गणना 

i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹70,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹70,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 

b) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 áयाला सÅयाfया {थानाव±न िव{थापन 
आव∏यक आहे 

c)  एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200)  

d)  एकवेळ पुनवा]स भ¶ा ₹ 50,000  

3.2 (ए) साठी पया]य kहणून, खालील िनवडले जाऊ शकते: 

e) 8धानमं:ी आवास योजना Xकंवा hामीण आिण शहरी भागातील राáय / क∂ o सरकारfया समान योजनेनुसार, 

संरचनेfया नुकसानाfया बदgयात ( सदिनका गेgयामुळे िव{थापन झाgयास) समतुgय र&म. 

पया]यी सदिनकेची र&म hामीण भागातील ₹ 

70,000 पेyा कमी आिण शहरी भागातील 1.5 

लाखांपेyा कमी असू शकत नाही. [1] 

f)   8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

  g) संरचना   Gरâ कर§यासाठी दोन मिहYयांची सूचन एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल 

4.1 Vावसाियक / औ}ोिगक संरचना 

गमावgयास 

 शीष]कधारक a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना गणना 

i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹100,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल. 



b)  अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर कठीण होत असgयास पूण] भरपाई िमळेल  

Xकंवा 
अंिशक 8भावामुळे उरलेgया संरचनेचा वापर श∞य असgयास मालक वापर करता िलिखत {व±पात ला उव]Gरत 
संरचना वापर§यास आपली संमती दश]वत असgयास 8भािवत संरचनेfया ऐवज मÅये िमळणाÑया रकमेfया  25 ट&े 

र&म  अिधक दे§यात येईल.  मा: ही र&म िवना सां|वना सहाDयक व एक वेळ असेल जेणेक±न |या संरचनेला भ&म 

बनव§यात आिण डागडुजी कर§यात मदत िमळेल.  

  

c)  R&R Xकंमत / सहाDय ही  RFCTLARR 2013 काय}ाfया दसुÑया अनुसूची 8माण ेअसेल. 

भरपाईची र&म भौितक िव{थापनानुसार ₹1,43,200 पयíत असेल.(उपजीिवका अनुदान  = ₹ 43,200 + 

वाहतूक खच] ₹ 50,000  +पुनव]सन भ¶ा ₹ 50,000) 

2013 fया अिधिनयम 5. 30 fया िÖतीय 

अनुसूचीनुसार देय र&म R&R र&म / सहाDय देय 

र&मपेyा कमी होणार नाही. 

d)     शीष]कधारकाने खरेदी केलेgया Vावसाियक / औ}ोिगकजागेfया नsदणीसाठी दये असलेला मुoांक शुgक आिण 

इतर फr एनएलएसआरसीएलÖारे zदले जाईल.  मा: |यासाठी अनु5मांक  1 fया कलम 4 fया उपकलम (सी) 

8माण ेकागदोप:ी पुराVांची िन∑म]ती करणे आव∏यक आहे 

  

e)  8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

      f)  Vवसाियक संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस व औ}ोिगक संरyण Vâ कर§याकGरता 

सहा मिहYयांची आगाऊ नोटीस 

एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल 

4.2 Vावसाियक संरचना गमावgयास अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 8माण े100% सं|वने सह संरचनासाठी भरपाई. 

नमुना गणना 

i) संरचनेच ेमूgयमापन,₹100,000 

ii)  (i)fया @100% सं|वना ₹100,000 

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

संरचनेच ेमूgयमापन िवना घसारा  नवीनतम दर 

अनुसूची (SoR/Plinth Area) वर आधाGरत 

असेल.. 

b) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 áयाला सÅयाfया {थानाव±न िव{थापन 
आव∏यक आहे 



c) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200) उव]Gरत 20% र&म जमीन िनबíध मुâ  केgया 

नंतर zदली जाईल 

d)  Vवसाियक अित5मण करणाÑया Vापार अथवा व रोजगाराfया नुकसानासाठी ₹ 25,000 च ेएक वेळ आ∑थ]क 

सहाDय                 

  

e)  8भािवत संरचनेतील कुठgयाही 8कारfया व{तू बाहेर काढ§यास िवनाशुgक अिधकार असतील   

f)   Vवसाियक संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस व औ}ोिगक संरyण Vâ कर§याकGरता 

सहा मिहYयांची आगाऊ नोटीस 

g)  एकवेळ पुनव]सन भ¶ा₹ 50,000  

एकूण भरपाईfया 80% आगाऊ भरणा आगाऊ 

सूचने आधी zदली जाईल  उव]Gरत 20% र&म 

जमीन िनबíध मुâ  केgया नंतर zदली जाईल. 

5.1 िनवासी संरचना गमावgयास भाडेक± िनवासी 

a) कुटुंब, इमारत सामhी, जनावरे, गुरे इ|याद∫fया वाहतुकrसाठी एक वेळ आ∑थ]क सहाDय kहणून ₹ 50,000 

b) hामीण भागात दरमहा ₹4000 शहरी भागात ₹5000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा     

c) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस.   

  

5.2 Vावसाियक संरचना गमावgयास भाडेक± Vावसाियक 

a)   Vवसाियक व इतर सामान हलिव§याकGरता एक वेळ वाहतुकrचा खच] ₹50,000 

b)  Vवसाय / {वयंरोजगार गमावgयामुळे एक वेळ आ∑थ]क सहाDय ₹25,000  

c) hामीण भागात दरमहा ₹5000 शहरी भागात ₹7000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा      

d) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस. 

  

5.3 इतर संरचना गमावgयास भाडेक± इतर: 

a) सामान हलिव§याकGरता एक वेळ वाहतुकrचा खच] ₹50,000 

b) hामीण भागात दरमहा ₹5000 शहरी भागात ₹7000 सहा मिहYयांकरताभाडे भ¶ा        

c) संरचना Gरâ कर§याकGरता दोन मिहYयाची आगाऊ नोटीस. 

  



6 रोजगार गमावgयास पगारदार (कामगार 

िबगर शेती 
आ{थापनेतले 
कम]चारी 

a) एक वषा]fया कालावधीसाठी ₹ 3600 8ित मिहना  िनवा]ह भ¶ा ( ₹43,200)   

7 झाडे िपक फळबागा शीष]क धारक, 

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे 

a) 2013 fया कायदा 30 fया कलम 29 अंतग]त 8भािवत झाडे भरपाई 

 

Xकंवा 

 

झाडांची पूण] भरपाई घे§याऐवजी 8भािवत कुटुंबांना झाडे कापून ने§याची मुभा िमळू शकेल. मा: अशा घटनेमÅये 

लाकडाच े 25% मूgय िमळेल  (फळझाडे व इतर झाडे) 

नमुना गणना: 

  

 i. झाडांच ेमूgय ₹1000 

 ii. सां|वना र&म  (i) fया 100% ₹1000 iii.  झाडांची एकूण भरपाई र&म (i) + (ii) = ₹2000 

8भािवत कुटुंबांनी झाडे कापून नेgयास  भरपाईची र&म = ₹ 500 

ताåयात घेतलेgया जिमनीवर असलेली झाडे  
वन{पती आिण िपकांची  िपकांच े मgूयमापन  
संबंिधत िवभागांकडून िबना घसारा कर§यात 
येईल 
इमारती लाकूड वृyांच ेमूgयांकन वनिवभागाÖारे 
कर§यात येईल   उºया िपकांच े मूgयांकन कृिष 
िवभागाकडून कर§यात येईल  फळ झाडे रोपे 
इ|याद∫च े मूgयांकन फळबाग िवभागाकडून 

कर§यात येईल. 

b)  8भािवत VâΩना उभे पीक व झाडावरची फळे फळे इ|यादी  काप§याकरीता तीन मिहYयांची पूव]सूचना दे§यात 

येईल   

  

8 गुरांचे गोठे व छोटी दकुाने शीष]कधारक आिण 

ना-

शीष]कधारक(अित5म

ण करणारे व िवना 
मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 

करणारे) 

a)  गुरांचे गोठे व छोटी दकुाने इतर: हलिव§यात कGरता   सरकारला योøय वाटेल तेवढी Xकंवा zकमान ₹25,000 एक 

वेळ आ∑थ]क सहाDय.  

हानी िशवाय {थानांतGरत करता येऊ शकणारे  

छोट ेदकुाने áयात लहान दकुाने,  छो¿ा 

काय]शाळा,  Vवसाियक zकओ{क,  टपÑया  

आिण इतर ता|पुरती दकुाने, áयात Vवसाय 

केला जातो,   ही मानली जाते.  “zकरकोळ 

दकुान” या ;ेणी अंतग]त सहाDय 8ाƒ करणारे 

पy एकरकमी र&म िमळ§यास पा: राहणार 

नाहीत.    



b)  तीन मिहYयांfया कालावधीसाठी (दकुानाच ेपुन{था]पनाची अवधी) ₹3600 दरमहा kहणजे ₹10,800 चा 

िनवा]हभ¶ा  zदला जाईल.  

  

c)संरचना हलव§यासाठी/ काढ§यासाठी 15 zदवसांचा नोGटस कालावधी   

9 जमीन / संरचना / इतर 

गमावgयास 

शीष]क धारक, 

अित5मण करणारे व 
िवना मालकrfया 
जिमनीवर वसाहत 
करणारे असुरिyत 
कुटुंब 

a)  असुरिyत कुटुंबांना एक वेळ जादा आ∑थ]क मदत ₹100,000  असुरिyत कुटुंबांमÅय े अनुसूिचत जाित, जनजाित 

च े कुटुंब 8मुख  (8भािवत अनुसूिचत yे: मधले 

देखील ) WHH (िवधवा,  वेगळी राहणारी 

मिहला,  एकटी मिहला इ|यादी) 

अपंग BPL, 65 वषाíवरील áयांच े िनकटवतùय 

कुटुंब  आधार दे§यास नाहीत 

10 जमीन / संरचना / इतर 

गमावgयास 

8|येक कुटुंबातून एक 
Vârस 

a)   {वतः Xकंवा  कुटुंबातgया एका Vârस  |यांfया आवडीनुसार (जेथवर श∞य होईल ितथवर)  दøुधशाळा, 

कु∞कुटपालन, संगणक, इलेि∞«कल / इले∞«ॉिनक व{तंूfया दÇु{ती, यांि:क काम इ|यादी च े8िशyण. 8िशyणा 

संबंिधत सव] खच] NHSRCLभरेल 

  

11 समुदायांfया आधारभूत संरचना 
अथवा साव]जिनक मालम¶ा 
गमावgयास 

8भािवत समुदाय 
आिण गट 

  

a) सामुदाियक संरचनांच ेपुन∑न]मा]ण {थानांतरण आिण  साव]जिनक मालम¶ा  संसाधनांची पुन{था]पना यासाठी मदत  

सहाDय. सव] खच] NHSRCLभरेल. 

  

 



टीप 1: जिमनीची भरपाई िनि0त करण े

1. RFCTLARR कायदा 2013, कलम 26 मधील नमूद केलेFया तरतुदHनुसार भरपाईचा िनणJय भूसंपादन अिधकारी 

Mारे केला जाईल, जो जमीनOया बाजार मूFयाच ेमूFयांकन आिण िनधाJरण करRयासाठी खालील िनकष िनVदJW करत:े 

a) भारतीय मुZांक अिधिनयम, 18 99 म]ये िविनVदJW केलेFया बाजार मूFयाच,े ज ेकाही असेल त,े िव`aची  नbदणी 

करRयासाठीचा करारनामा, जमीन cया deेात आह ेितथे; hकंवा 

b) जवळOया गावात hकंवा जवळOया पlरसरात असलेFया समान mकारOया जिमनीसाठी गेFया तीन वषाnत नbदणी 

केलेFया िव`a hकंमतीची सरासरी पdेा  50%  कमी नाही; hकंवा 

c) खाजगी कंपrयांसाठी hकंवा सावJजिनक-खाजगी भागीदारी mकFपांसाठी जमीन अिधtहण करRयाOया बाबतीत 

कलम 2 Oया उप-कलम (2) अrवये माrय केFयानुसार मंजूर रwम 

ज ेजाxत / अिधक असले त े

RFCTLARR (गुजरात दzुxती), कायदा 2016 hकंवा RFCTLARR, कायदा 2013 Oया कलम 11 ची अिधसूचना 

जारी केFयाची तारीख ही बाजार मूFय िनि0त करRयाची तारीख मानली जाईल. 

 

xपWीकरण 1: कलम (बी) म]ये उFलेिखत सरासरी िव`a hकंमत, जवळOया गावात hकंवा आसपासOया पlरसरात गेFया 

तीन वषाJतील समान deेासाठी नbदणीकृत िव`a करार hकंवा िव`a करारना|याची hकंमत अिधtिहत केलेFया जिमनीची 

hकंमत िनधाJlरत करRयाकlरता केली जाईल.   

xपWीकरण 2: xपWीकरण 1 म]ये उFलेिखत सरासरी िव`a hकंमत ठरिवRयाकlरता सवाJिधक िव`a hकंमत असलेFया 

िव`aकर यापैकa अध~ सव�Ä िव`a करार िवचारात घेतल ेजातील 

xपWीकरण 3: या कलमात बाजार मूFय िनधाJlरत करताना xपWीकरण 1 hकंवा xपWीकरण 2 म]ये िनधाJlरत सरासरी 

िव`aची hकंमत या िजFÇात या पवूÉ याच अिधिनयमाOया तरतुदीMारे जिमनीसाठी भरपाई |हणून Ñदललेी कोणतीही 

hकंमत िवचारात घेतली जाणार नाही. 

xपWीकरण 4: या कलमात बाजार मूFय िनधाJlरत करताना xपWीकरण 1 hकंवा xपWीकरण 2 मधील संदÜभJत सरासरी 

िव`a hकंमत, जी िजFहािधकाáयांOया मतानुसार màयd mचिलत बाजार मूFयाच ेmतीक नाही ितचा िवचार केला जाणार 

नाही. 

2. उपरोâ (1) mमाणे, गणना केललेे बाजार मूFय शहरी शहरापासून असलेFया अंतरानुसार एक hकंवा दोन Oया 

घटकाMारे गुणाकार करRयाबाबत उिचत सरकार Mारे अिधसूिचत केल ेजाऊ शकते. 

3. वरील (1) hकंवा (2) नुसार बाजार मूFय िनधाJlरत केल ेजाऊ शकत नाही कारण- 



A. जमीन अशा dेeात वसलेली आह ेिजथे जमीनवरील çवहार àया dेeाम]ये लाग ूअसलेFया कोणàयाही कायéाMारे 

hकंवा इतर कोणàयाही कायéानुसार mितबंिधत आहते, hकंवा 

B. उपरोâ उपिवभाग(1) Oया कलम (A) म]ये नमूद केFयाmमाणे तàकाळ मागील तीन वषाJपासूनचे नbदणीकृत करार 

उपलëध नाहीत. 

C. भारतीय मुZांक अिधिनयम, 1899 Oया अंतगJत योíय mािधकरणाने  बाजार मूFय िनि0त केलले ेनाही. 

संबंिधत राcय तàसम dेeातील अशाच mकारOया जिमनीची hकंमत िवचारात न घतेा उपकलम (1) म]ये नमूद केलेFया 

पìतीवर आधाlरत जिमनीOया mित एकल भागाची Ñकमान hकंमत िनVदJW करेल.  

4. LARR अिधिनयम 2013 Oया अंतगJत अिधtिहत केलेFया जिमनीसाठी Ñदली जाणारी भरपाईची रwम 

ठरिवRयाकlरता कायéाOया कलम 28 अंतगJत असललेी तरतूद िवचारात घेतली जाईल. 

5. 1961 Oया आधीपासून गावातील सामाrय जिमनीवर आपल ेअिधपàय सांगणाî यांना कायéाने ‘िनयिमत 

जमीनधारक’ |हणून मानल ेजाईल आिण àयांना समतुFय वैकिFपक जमीन hकंवा जिमनीOया समतुFय जागेचा भóा 

िमळू शकेल. 

6.  िमळालेFया जिमनीOया बाजार मूFयाçितlरâ,  màयेक बाबतीत सdम अिधकारी 12% अशा दराने अितlरâ 

रwम देऊ शकतो जी गुजरात म]ये SIA मधनू सूट िमळिवRयाकlरता तेथील राजपeातील कलम 10 Oया 

अिधसूचननेुसार, महाराöात नमनुा 1 आिण कलम 4 Oया अिधसूचननेुसार व दादरा व नगर हवलेी म]ये संमती 

तारखेपयnत hकंवा संमती पुरxकार अयशxवी होईपयnत hकंवा ताëयात घेRयाची तारीख जी आधी असेल  ितथपयnत वैध 
असेल.  

टीप 2: सरंचनाची पनुxथाJपना / बाजार मFूय िनि0त करण े

घरे, इमारती आिण इतर xथावर मालमóांसाठी भरपाई 2018 Oया बाजार मूFयाOया आधारावर िनधाJlरत मलूभतू 

SOR (BSR) / úùलंथ deे / लोड बेüरंग रेटOया आधारावर िनि0त करRयात येईल, ज ेकायéाOया तरतुदीनसुार 

LOA Mारे  ठरवल ेजाईल. 

टीप 3: झाडे / िपकाचं ेमFूयमापन  

झाडांची नुकसान भरपाई àयांOया बाजार मूFयावर आधाlरत असेल.  लाकूड झाडांची नुकसान भरपाई àयांOया बदली 

hकंमतीवर ठरवली जाईल,  माe झाडे व िपकांOया mकारानुसार फळ असणारी झाडे तोडायची नुकसान भरपाई 

àयांOया वाÜषJक उàप¢ातनू िमळणाáया मुFयावर ठरिवली जाईल (संबिंधत िवभागाOया मानक mÑ`या mÑ`येनसुार) 

11 xथानातंरणासाठी पनुवJसन जागचेा िवकास 

एकूण 1887 mकFपtxत कुटंुब आहते cयांना पनुxथाJपनाची आव§यकता आह.े PAH Oया xथानांतरणासाठी गुजरात 

आिण महाराö म]ये काही lठकाणी ओळखRयात आलेली आहते. तपशीलवार िनयोजन आिण अंमलबजावणी दर|यान 

सवJ भाग धारकांकडून संमती mा® केFयानतंर या xथानांच ेपुढील मूFयांकन केल ेजाईल. सवJ xथानांतlरत जागांम]ये 

स]या उपलëध असलेFया सवJ िवéमान उपयुâता आिण सुिवधा असतील. या çितlरâ अितlरâ आिण पायाभूत 



सुिवधा जसे रxत ेवीज रxàयावरच ेÑदवे पाणी आिण xवOछता सुिवधा देखील समािवW आहते. NHSRCL कडे मु¨य 

पुनxथाJपनेची जागा िनमाJण होईपयnत ताàपुरती xथानांतरणाची जागा mदान करRयाची तरतूद आह.े  

12 उàप¢ पनुसnचियत करRयाची योजना (IRP) 

उàप¢ पनुसnचय योजनेच ेमु¨य उÑ≠W mकFप mभािवत लोकांना मदत करणे आिण àयांOया जीवनमानास  mकFप 

अंमलबजावणी पूवÉOया xतरावर पुrहा mxथािपत करणे आह.े  

तâा 5: अFपकालीन उàप¢ पनुसnचियत करRयासाठीची योजना 

पाeता वगJ उàप¢ व जीवनमान पुनÜनJमाJण / पुनसnचय सहाÆय 

शीषJक धारक, ना-शीषJक धारक,अित`मण करणारे 

व िवना मालकaOया जिमनीवर वसाहत करणारे 
असुरिdत कुटुंब 

xथानांतरणाचा वाहतूक खचJ एक वेळ आÜथJक सहाÆय ₹50,000 

िनवाJह भóा ₹3600/ मिहना * 1 वषJ = ₹43,200 

एक वेळ आÜथJक सहाÆय एक वेळ आÜथJक सहाÆय of ₹25,000 

भाडेकरी / लीजधारक 

  

xथानांतरणाचा वाहतूक खचJ एक वेळ आÜथJक सहाÆय ₹50,000 

एक वेळ आÜथJक सहाÆय एक वेळ आÜथJक सहाÆय of ₹25,000 

भाडे भâ सहा मिहrयांकरता  
₹5000/मिहना tामीण भागात                   

₹7000/मिहना शहरी भागात 

पगारदार [1] िनवाJह भóा ₹3600/ मिहना * 1 वषJ = ₹43,200 

mभािवत कुटंुब  ना शीषJक धारक (गोठे व छोµा 

दुकानाचं ेनकुसान)[2]) 

एक वेळ आÜथJक सहाÆय एक वेळ आÜथJक सहाÆय of ₹25,000 

िनवाJह भóा ₹3600/ मिहना * 3 मिहने  = ₹10,800 

असरुिdत गट एक वेळ आÜथJक सहाÆय एक वेळ आÜथJक सहाÆय ₹1,00,000 

 

दीघJकालीन आय पनुÜनJमाJण योजना   

सामािजक-आÜथJक जनगणना सव~dणांम]ये ओळखले जाणारे िजFहा-वार mमखु mिशdण कायJ`म खालीलmमाणे आहते: 



िजFहा ओळखलेला mिशdण कायJ`म mिशdण िनवडीसाठी तकJ  

अहमदाबाद ● संगणक चालवणे 
● सेवा dेe संबंिधत mिशdण ( tाहक सेवा, आित∑य 

सेवा, कॉल सπटर इàयादी ) 

● इलेि∫ªकल / इले∫ªॉिनक वxतंूच ेदzुxती 

● टाइúपगं (xथािनक भाषा आिण इंtजी) 

● çावसाियक mिशdण 

● mकFपtxत çâºसोबत सFलामसलत दर|यान, युवा वगाJने 

çावसाियक mिशdणाची मागणी केली होती cयात आित∑य 
सेवा, कॉल सπटर आिण इतर çावसाियक mिशdण mिशdण 

समािवW होते. 

● म]यमवयीन व अFप शैdिणक çâºना इले∫ªॉिनक वxतू 
दzुxतीच ेmिशdण हव ेहोते  

आनदं ● कु∫कुटपालन çवसायाची xथापना  
● दíुध व कु∫कुटपालन çवसाय 
● अगरबóी आिण काडेपेµांच ेउàपादन 

● भागधारकांकडून mिशdण dेeाची िवनंती डेअरी आिण 
कु∫कुटपालन काय~, अtबóी इàयादHOया िनÜमJतीवर होती. 

भΩच ● हxतकला आिण हातमाग mिशdण 
● कु∫कुटपालन çवसायाची xथापना 
● दíुध व कु∫कुटपालन çवसायाच ेmिशdण 

● भΩच येथील PAH ने हातमाग आिण हxतकला mिशdण, 

िवशेषतः रजाई बनिवण ेयावर जोर Ñदला. 

● काहीनी डेअरी आिण कु∫कुटपालनासाठी mिशdण मािगतले. 

खेडा ● xवOछता पॅड उàपादन 
● अ¢ पुरवRयाचा çवसाय 
● लाकूड कामाच ेmिशdण 
● जूट उàपादन संबंिधत 

● खेडा येथील PAHने लाकूड काम व जूट उàपादनाच ेmिशdण 

मािगतले. िशवाय, काही भागधारकांनी केटüरंगम]य े

मनु¿यबळाची आव§यकता देखील सुचिवली. बैठकaत xवOछता 

पॅड उàपादनाOया एककची  मागणी देखील ठळकपणे केली 
होती.  

सुरत ● पlरधान िनÜमJती 
● संगणक mिशdण 
● सेवा dेe संबंिधत mिशdण ( tाहक सेवा, 

आित∑य सेवा, कॉल सπटर इàयादी ) 

● इलेि∫ªकल / इले∫ªॉिनक वxतंूची दzुxती 

● संगणक पlरचालक 
● टाइúपगं (xथािनक भाषा आिण इंtजी) 

● çावसाियक mिशdण 

● çवसाियक mिशdण, सेवा dेe व संगणक संबंिधत mिशdणास 

देखील मागणी होती  

नवसारी ● पुzषांना गाडी चालवणे   
● मिहलांना  िशवणकला  
● केटüरंग   
● दíुध व कु∫कुटपालन çवसाय   
● वारली िचeकला   
● बॉल पेन िनÜमJती  

● नवसारी म]ये गाडी चालवण,े िशवणकला व केटüरंगOया 

çवसायासंबंधी मागणी होती. याçितlरâ, कु∫कुट पालन व 

दíुध çवसायाची देखील मागणी केली  
● वारली िचeकलेला  मागणी असFयामुळे  àयाOया mिशdणाची 

देखील गरज दशJवली   
● नवसारीOया काही आÑदवासी भागात, PAPने मािहती Ñदली 

कa àयांना आधीच िविवध कायJ`मांतगJत पु¿कळ mिशdण Ñदले 
जात आहे आिण युवकांना कुठFयाही िवशेष mिशdणाची 
आव§यकता  वाटत नाही. 



वलसाड ● वारली िचeकला 
● rहावी आिण गाडी चालवणे 
● कप¡ांवर बटण व ख¡ांच ेकाम 

● िशवण çवसाय   
● कु∫कुट पालन   
● दíुध व कूट पालन  çवसाय  

● वलसाड म]ये वारली िचeकलेचा मागणी असFयामुळे àयाOया 
mिशdणाची अàयंत गरज असFयाचे सांिगतले·    

● याçितlरâ मिहलांनी वलसाड आिण दादरा व नगर हवेली 
मधील कप¡ांOया  एकक म]ये  रोजगार िमळवRयाकlरता 
िशवणकाम  mिशdणाची मागणी केली I 

● दíुध व  कु∫कुट पालन çवसायाOया mिशdणाची 
मागणीदेखील करRयात आली. 

वडोदरा ● बटन िनÜमJती  
● संगणक mिशdण  

● सेवा dेe संबंिधत mिशdण ( tाहक सेवा, आित∑य 

सेवा, कॉल सπटर इàयादी ) 

● गवंडी कामाच ेmिशdण  
● क|ùयुटर पlरचलन  
● ùलंúबंग  
● çवसाियक mिशdण  
● xवOछता पॅड िनÜमJती 
● इलेि∫ªकल इले∫ªॉिनक वxतंूची दzुxती  

● वडोदरा म]ये mामु¨याने  संगणक mिशdण व  सेवा dेeाOया 
mिशdणाची गरज  आढळून आली. 

● गवंडीकाम आिण ùलंúबंग  सुìा वडोदरा कlरता  मह√वपूणJ 
आढळून आले . 

● याçितlरâ  सॅिनटरी पॅड िनÜमJती  देखील वडोदरा म]ये  
मह√वपूणJ आढळली  

पालघर ● अगरबóी िनÜमJती  
● वारली िचeकला  
● गवंडी कामाच ेmिशdण  
● केटüरंग  
● बटन बनवRयाच ेmिशdण 

● पालघर म]ये अगरबóी िनÜमJती आिण वारली िचeकलेच े 
mिशdणाची गरज आढळून आली. 

● इतर mिशdणाम]य ेकॅटüरंगच ेmिशdण आिण गवंडी कामाच े
mिशdण  आढळून आले I 

ठाण े ● वाहन चालवणे  
● केटüरंग  

● çवसाियक mिशdण   
● संगणक पlरचालक   
● टाइúपगं  (xथािनक भाषा व इंtजी) 

● सॅिनटरी पॅड िनÜमJती   

● ùलंúबंग  
● गवंडी कामाच ेmिशdण  

● PAP चा सFला घेऊन व चचाJ कΩन mमुख mिशdणाOया 

गरजा शोधRयात आFया आहेत. 

● ठाRयाम]य ेçवसाियक mिशdण mिशdणाची गरज आढळून 
आली cयात संगणक पlरचालक सि|मिलत आहे  

● आमOया बाजूने इतर mिशdणाम]य ेùलंúबंग, गवंडी कामाच े

mिशdण व सॅिनटरी पॅड िनÜमJती कπ Zाची सूचना आहे  

दादरा आिण नगर-हवलेी ● िशवणकामाच ेएकक  
● कप¡ांवर ख¡ाचे काम  

● कुकुट पालन व दíुध çवसाय  
● बोल पॉइंट पेन Oया िनÜमJती च ेएकक  
 

● दादरा आिण नगर-हवेली म]ये mामु¨याने िशवणकलेच े

mिशdण  ख¡ांच ेकाम आिण बोल पॉइंट पेनाच ेपेनाची 
िनÜमJती  आढळून आली  

● काही िवनंàया  दíुध व कु∫कुटपालन çवसायासंबंधी देखील 
आFया  

 

13. पनुवJसन शFुक 

पुनवJसन अंदाजपeकात mकFपtxत कुटंुबांना (सव~dण मािहतीवर आधाlरत), CPRची hकंमत, जमीन आिण संरचना, 

पुनवाJस आिण पनुवJसन सहाÆय, आकिxमक वxत ूइàयादHसाठीच ेअनुमािनत मूFय समािवW आह.े 

 



 िजFहा  अिधtहण 
करायचे 
जमीन 
dेe 
(हे∫टर) 

गुणाकार घटक 
आिण शंभर टwे 
संतवाणी 6 

जमीन भरपाईची 
रwम (zपय े

करोड म]ये) 

संरचनेची भरपाई 
(zपय ेकरोड 

म]ये)  

R&R 

सहाÆय 
(zपय ेकरोड 

म]ये)  

 

संमतीसाठी 
mोàसाहन - 

मूळ जमीन 
hकंमतीOया 
25% 

(zपय े

करोड 
म]ये) 

झाड व 
िपकांसाठी 
भरपाई जमीन 
ÑकमतीOया 
2.5% (zपय ेकरो 

ड म]ये 

बाकa 
जमीन 
आिण 
इतर 
िविवध 
खचJ 
जमीन 
Ñकमती
Oया 
10% 

(zपय े

करोड 
म]ये 

एकूण 
zपय े
करोड 
म]ये  

 गजुरात                 

अहमदाबाद 30.24 703.83 40.22 372.02 43.99 17.60 70.38 1248.04 

 खेडा 96.52 148.14 28.89 88.51 9.26 3.70 14.81 293.31 

आनंद 48.20 68.86 32.67 50.77 4.30 1.72 6.89 165.21 

वडोदरा 115.42 840.49 120.01 480.25 52.53 21.01 84.05 1598.34 

भΩच 128.18 62.06 11.18 36.62 3.88 1.55 6.21 121.50 

सुरत 139.17 660.56 3.92 332.24 41.28 16.51 66.06 1120.57 

नवसारी 79.53 26.05 70.51 48.28 1.63 0.65 2.60 149.72 

वलसाड 107.20 43.27 353.48 198.37 2.70 1.08 4.33 603.23 

एकूण खाजगी 
जमीन 

744.46 2553.26 660.88 1607.06 159.57 63.82 255.33 5299.92 

सरकारी जमीन 
+  भारतीय 

रेFव े+ वन  

258.14 221.33           221.33 

एकूण गजुरात                5521.25 

महाराö                 

दादरा आिण 
नगर-हवेली  

7.26 47.36 86.25 8.81 11.84 1.18 4.74 160.18 

पालघर 188.26 832.37 210.88 282.66 208.09 20.81 83.24 1638.05 

ठाण े 78.69 549.42 199.49 74.97 137.36 13.74 54.94 1029.92 

मुंबई  3.70 288.97     72.24 7.22 28.90 397.33 



एकूण खाजगी 
जमीन 

277.91 1718.12 496.62 366.45 429.53 42.95 171.81 3225.48 

बांZा कुलाJ 
संकुल (BKC) 

0.9 3513.36           3513.36 

सरकारी जमीन 
+  भारतीय 

रेFव े+ वन  

153.73 340.79           340.79 

एकूण महाराö               7079.63 

एकूण (गजुरात 

आिण महाराö) 

1434.24 8346.86 1157.50 1973.51 589.11 106.78 427.14 12600.9

0 

mशासकaय खचJ एकूण खचाJOया 10%  1260.09 

çाज एकूण खचाJOया 12%  128.14 

R&R  जागा िवकासाच ेअंदाज पe ( अ]याय 6 म]ये तपशील Ñदलेले आहेत) 127.83 

उदरिनवाJह िवकास आिण  IRP अंदाज पe  (अ]याय 7 म]ये तपशील Ñदलेले आहेत) 100.32 

एकूण (mशासकaय खचJ आिण çाज समािवW) 14,217.

28 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14. %क'पा*या अमंलबजावणीसाठी स7ंथा9मक िनयोजन 

आकृती 9 1: जमीन अिधCहण अंमलबजावणीसाठी सं7था9मक Eव7था 
 
 

 

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 

िज'हा %शासन 
िज'हािधकारी 

जमीन अिधCहण अिधकारी 
डीआयएलआर 

तालाती 

LA LMया आिण RAP  

अंमलबजावणी 

LAO  Qारे पीएपीला Lदलेली 

भरपाई 

भरपाईची गणना आ-ण NHSRCL 

कडे मागणी 



15. अमंलबजावणी अनसुचूी 

 

 

अ4 Activity काय= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 िजGहािधकारी काया=लय 

(एलओओ) आिण इतर लाइन 

िवभागाशंी समUवय 

                                

2 Vाम नकाश,े आकृतीबधं तयार 

करण ेआिण भ-ूयोजना तयार 

करण े

                                

3 भ-ू योजनांना रा\याकंडे सपुदू= 

करण े(िजGहािनहाय) 

                                

4 सामािजक प`रणाम मGूयाकंन 

(SIA) अिधसचूना जारी करण े

(रा\य सरकार) 

                                

5 िcतीय भागधारक सGला                                  

6 अिंतम RAP  अहवाल सादर 

करण े

                                

7 ROW च ेसीमाकंन आिण ROW 

च ेखाबं िiथर करण े

                                

8 जमीन kेlाचा सयंmु मोजमाप                                 

9 संरचना आिण इतर मालमnचेे 

मापन आिण मGूयमापन 
                                

10 Vाम-वार JMS फाइल तयार 

करण ेआिण PAP rया 

पडताळणी मtये DILR  व 

SDOच ेसहाwय करणे.  

                                

11 सबंिंधत िवभागासंह झाडे व 

संरचनचेी पडताळणी 
                                

12 सबंिंधत PM/APM आिण RAP 

सGलागार कम=चायाzच ेRAP 

काया=Uवयन {4याकलापावंर  

अिभमखुता |िशkण  

                                

DISTRICT ADMINISTRATION 
District Collector 

Land Acquisition Officer 
DILR 
Talati 

LA activities and 
implementation of RAP 

Compensation paid 
to PAP through 
LAO 

Compensation calculation 
and raising demand to 

NHSCRL  

DISTRICT ADMINISTRATION 
District Collector 

Land Acquisition Officer 
DILR 
Talati 

LA activities and 
implementation of RAP 

Compensation paid 
to PAP through 
LAO 

Compensation calculation 
and raising demand to 

NHSCRL  



13 आरएपी वर मािहती सामाियक 

कर}यासाठी जाग�कता मोहीम 

आयोिजत करण े

                                

14 GRCची iथापना                                 

15 TH आिण NTHसाठी पाlता / 

सहाwय मोबदला तयार करण े

                                

16 सीपीएम काया=लयाकडून 

मजंरूीनंतर पाlता काडा=च ेतयारी 

व िवतरण 

                                

17 PAP / PDPसाठी उÜपá 

पनुसzचियत पया=य आिण |िशkण 

आवàयकता 

                                

18 सूâम योजनाrंया आधारावर 

äवसाय व कौशGय उáतीकरण 

|िशkण  

                                

19 साव=जिनक मालमnा ससंाधन 

पनुसzचियत करण े
                                

20  हiतातंरण आिण पतू=ता 
अहवाल  

                                

 

16. त4ार िनवारण यlंणा 

िजGहा, kेlीय मåुयालय (|ादेिशक) आिण मåुय काया=लय पातळीवरील PAHआिण PAP ना काही त4ारी असGयास Üया 

ऐक}यासाठी आिण Üयांचे िनराकरण कर}यासाठी त4ार िनवारण सिमÜया (GRC) असतील. 

iतर 1 - िजGहा iतरावरील सिमती 

NHSRCL cारे िजGहा पातळीवर  त4ार िनवारण सिमती (GRC) iथापनेचा उéेश सGलामसलत क�न शèय िततèया लवकर 

िववादांचे िनराकरण करणे हा असेल.  संबंिधत GRC मtये िजGêातील िनवासी अित`रm िजGहािधकारी (आरएसी) / एलओओ 

यांrया अtयkतेखाली चार सदiयांचा समावशे असेल. जीआरसीrया इतर सदiयांमtये NHSRCLच े मåुय |कGप äवiथापक 

(सीपीएम) ëकंवा उप सीपीएम आिण PAP |ितिनधी (संबंिधत गावा / शहरी भागातील िनवा=िचत |ितिनधी) आिण सहाwयक 

सामािजक िवकास अिधकारी यांचा समावेश असेल. िलिखत त4ारी GRC कडे सGलागाराcारे िनराकरण कर}याक`रता आणGया 

जातील. RAP सGलागार PAPला GRCसमोर आपल े|करण सादर कर}यास आवàयक ती मदत देईल. जीआरसी 15 {दवसांrया 

आत त4ारीला उnर देईल. GRCची पिहली बैठक बोलावGयानतंर GRC मिहUयात एकदा भेटेल. तथािप, त4ारïची संåया 

अिधक असGयास मिहUयात दोनदा भेटली जाऊ शकते. त4ारीrया तारखेपासून दोन मिहUयांत PAPrया त4ारीचे िनराकरण झाल े

पािहजे 

RAP सGलागारान ेएक नóद-वही वापरावयास हवी \यात खालील गोòी नóदिवGया गेGया पािहजेत: 

● त4ार िमळाGयाची तारीख 

● \या {दवशी त4ारीवर चचा= झाली 

● पुढील आवàयक {4या  

● त4ारीrया पुढील सुनावणीची तारीख 



● त4ारीचे िनवारण कर}याची तारीख 

● PAP ना सूचना {दGयाची तारीख 

 

PAP त4ार िनवारणसाठी GRC, LAO, RAP ला िवनंती क� शकतात . 

त4ारïना |भावीपणे संबोिधत कर}यासाठी िजGहा पातळीवरील GRC मtये PAPचा |ितिनधी आिण िनवा=िचत |ितिनधी 

सदiय úहणून असतील. NHSRCLrया िवनतंीनुसार सkम |ािधकरण (रा\य) कडून काय=कारी आदेशाcारे GRCची iथापना 

केली जाईल. CPMcारे RAC आिण िजथनू त4ार दाखल झाली आह ेअशा संबंिधत गाव अथवा नागरी िवभागात िनवडून आलेGया 

|ितिनधी बरोबर सGलामसलत क�न GRC बोलवली जाईल. संबिंधत त4ारीक`रता, सिचवालय सहाwय, साइट भेटीसाठी 

सुिवधा इÜयादï  संबंिधत CPM काया=लयाcारे पुरिवली जातील. PAPrया सव= त4ारी RAP सGलागारांcारे नóदिवGया जातील 

आिण िनवारणसाठी GRCसमोर सादर केGया जातील. RAP सGलागार GRC पुढे PAP ना Üयांrया त4ारी सादर कर}यासाठी 

मदत करील. PAP Üयांrया त4ारïचे |ितिनिधÜव कर}यासाठी Vाम पंचायत आिण Vाम नेÜयांकडून मदत घे}यास पीएपी Üयांrया 

त4ारïचे |ितिनिधÜव कर}यासाठी Vाम पचंायत आिण Vाम नेÜयांकडून मदत घे}यास सkम असतील. असतील.  

  



त"ार िनवारणासाठी िव-ततृ /वाह-प3 खाली सादर केल ेआह:े 

 



!तर 2: 'ादिेशक !तरीय सिमती 

िज3हा पातळीवर िनराकरण न के3यास PAP<या त=ारी ऐक?यासाठी आिण Bयांचे िनराकरण कर?यासाठी  फF3ड हेड 

ऑIफसमJये त=ार िनवारण सिमती देखील असेल. फF3ड हेड ऑIफसकडून 'ाP झाले3या त=ारी थेट िनराकरणासाठी संबंिधत 

CPM कायाXलयात पाठव3या जातील. फF3ड हेड ऑIफस पातळी सिमतीमJये CPM, GM (करार), DGM / AGM (िव_) आिण 

सहा`यक सामािजक िवकास अिधकारी यांचा समावेश असेल. CPMaारे बैठक बोलावली जाईल.  

 

!तर 3: मgुय कायाXलय !तरीय सिमती 

जर 'ादेिशक पातळीवर त=ारीचे िनराकरण झाली नाही तर ती त=ार मुgय कायाXलयात3या त=ार सिमतीन ेaारे 'ाP केली 

जाईल hयाची अJयiता संचालक, OSD करतील आिण या सिमतीमJये GM िव_, CPM आिण सामािजक िवकास अिधकारी 

सद!य असतील.  Bयांचे 'करण सादर कर?यासाठी PAP ला बैठकFमJये  िlहिडओ कॉoफरpoसंगaारे उपि!थत राह?यास िवचारल े

जाऊ शकत.े   

 

17. िनvकषX आिण अxिेषत मागX  

जिमनीच ेअिधxहण आिण RAP ची अंमलबजावणी पनुवXसन आिण पुनवाXस कायदा (RFCTLARR कायदा 2013), संबंिधत 

राhय कायदे आिण सरकारी अिधसूचनaेारे पारदशXक प~तीन ेकेली जाईल. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजoसी (JICA) <या 

वातावरण आिण सामािजक पÖरणामांवरील मागXदशXक तBवांची मदत घेऊन बनव?यात येईल.  

 

आIदवासी जन योजना आिण xाम िवकास योजना !थािनक रिहवाशांना मलूभतू सुिवधांमJये सुधारणा व Bयां<यासाठी मालम_ा 

तयार करणे या उàेशाने बनिव?यात आललेी आह.े इतर अनुसूची 5 iäेासाठी, NHSRCL िविवध आIदवासी िवकास कायX=मांचा 

भाग çहणून 'क3प 'भािवत लोकांना समािवé कर?यासाठी िज3हा आिण राhय 'ािधकरणां<या आIदवासी िवकास अिधकायाèशी 

समoवय साधेल आिण Bयांना Bयातनू फायदा होईल हे सुिनिêत करेल.  

 

hया PAP<या संरचनेवर 'क3पामळेु 'भाव पडत असेल Bयां<या पनुवXसन व पुन!थाXपना साठी पयाXयी जागा व Bया जागते िविवध 

सुिवधा उपलëध कíन दे?याचा सवX खचX NHSRCLaारे कर?यात येईल. िव!थािपत कुटंुबांना भरपाई रìम Iदली जाईल. 

'क3पx!तांना आय पनुîनXमाXण योजना िवकिसत केली गलेी आह ेआिण भरपाई व R&R सहा`य इBयादी ñितÖरó 'क3प 'भािवत 

ñóòसाठी उBपô पनुवXसन आिण आजीिवका पनुवXसन पनुवXसनासाठी कौश3य िवकास 'िशiणाचा देखील समावेश आह.े  

 

सवX ñवहायX पयाXयांचा शोध घते जिमनीच ेअिधxहण टाळत õकंवा कमी करत व अवांिछत पनुवाXस कमी कर?यावर भर दे?यात 

ये?यासाठी अंमलबजावणी दरçयान आवùयक काळजी घतेललेी आह ेव घेतली जाईल आिण 'भािवत कुटंुबां<या सI=य सहभागान े

Bयांना पुनवXसन योजना व पुनवXसन 'I=ये<या BवÖरत अंमलबजावणीकÖरता सवXतोपरी सहा`य केल ेजाईल. 


