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આ અધધધનયમ ા માટે ?
• યાજમના ળશે યોભાં આર્થિક/ ઔધૌગીક ર્લકાવ અને ળશે યીકયણના કાયણે , ળશે યોભાં થમેર ર્લુર

સ્થાાંતયને કાયણે યશે ણાંકના આલાવોની જરૂયીમાતોભાં ણ ઝડી લધાયો થતાં ભશાનગયાર્રકાઓ,
ળશે યી/ર્લસ્તાય ર્લકાવ વત્તાભંડોભાં અનઅર્ધકૃ ત ર્લકાવની પ્રલૃર્તઓભાં લધાયો થમેર.
• યશે ણાંકના આલાવો, લેાય-ધંધા ભાટે ની જરૂયીમાતોના અનુવંધાને રોકોએ જાણ્મે-અજાણ્મે ર્નમભો કયતા
ર્લરૂધ્ધ ફાંધકાભો/ઉમોગો ળરૂ કયે ર. અંદાજ ભુજફ યાજમના ળશે યોભાં આળયે ૧૫ રાખથી લધુ આલી
ર્ભલ્કતો ઉમોગભાં છે , અને રોકોની આલી ર્ભલ્કતભાં કયોડોનું યોકાણ છે .
• આલી ર્ભલ્કતો અનઅર્ધકૃ ત શોલાના કાયણે તેનું કામદેવય શસ્તાંતતય થઇ ળકતું ન શતું તેભજ તેના જરૂયી
આર્થિક રાબો ભી ળકતા ન શતા.
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આ અધધધનયમ પરી ા માટે ?
• યાજમ વયકાય દ્વાયા વને.૨૦૦૧ભાં આલા ર્લકાવોને અર્ધકૃ ત કયલા વારૂ કામદો ઘડલાભાં આલેર

• કુ ર ૧૫૯ નગયારીકા તેભજ ૮ ભશાનગયારીકાઓ ૈકી ભાત્ર  ળશે યોને જ રાગુ ાડલાભાં
આલેર. તેભજ ૦ ટકાથી લધુ લસ્તી આ કામદાના રાબોથી લંચીત યશે ર.

• જભીન ભારીક/કબ્જેદાય જાતે અયજી કયલાની જોગલાઇ ન શોલાના કાયણે,અનેક રોકો આ
કામદા શે ઠ રાબ રઇ ળકે ર નશં.
• ભશે વુરી કામદાઓ નીચેની અર્ધકૃ ત જભીનો ય જ થમેર ફાંધકાભો તેભજ ભાત્ર અર્ધકૃ ત
ભારીકી શકક ધયાલતા વ્મકકતઓ દ્વાયા થમેર ફાંધકાભ ર્નમભફધ્ધ કયલાની જોગલાઇ શતી.
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કયારથી અમમાં અને કોને ાગુ ડે ?
• આ અર્ધર્નમભ યાજમ વયકાય દ્વાયા તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૨થી અભરભાં રાલલાભાં આલેર છે .
• કોને રાગુ ડળે?
– તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ શે રાના ફાંધકાભો ર્નમભફધ્ધ થઇ ળકળે.
– ગુજયાત યાજમની તભાભ ૮ ભશાનગયાર્રકાઓ
– તભાભ ૧૯ યર્ચત ળશે યી/ર્લસ્તાય ર્લકાવ વત્તાભંડો

– તભાભ ભુકયય કયામેર ૧૧૧ ર્લસ્તાય ર્લકાવ વત્તાભંડો

• જે ફીનઅર્ધકૃ ત ફાંધકાભો ભાટે નોટીવ કે શુકભ જાયી કયલાભાં આલેર શોમ અથલા તો તે દુય કયલા
કે તોડી ાડલા ભાટે ર્નણિમ રેલામેર શોમ તે ફાફતોએ આ ધાયો અભરભાં આલેર શોઇ,
આગની કામિલાશી અન્મ શુકભો ન થામ ત્માં વુધી ભોકુ પ યાખલાની યશે ળે.
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ુ ધનયમફધ્ધ થઇ કે નહી?
નીચે જણાલેર જભીનોભાં થમેર ર્લકાવ કાભ ર્નમભફધ્ધ થઇ ળકળે નશં.
• વયકાયી, સ્થાર્નક વત્તાભંડ અથલા કામદાકીમ જોગલાઇઓ શે ઠ યચામેર વંસ્થાની જભીનો , ચોકકવ શે તુ ભાટે
વંાદીત જભીનો

• ર્લકાવ નકળાભાં અથલા નગય યચના મોજનાભાં વુચલેર યસ્તાભાં અથલા જાશે ય યસ્તાભાં આલતી જભીનો તથા
અનાભત જભીનો
• કરભ.૯ શે ઠ ર્નમભફધ્ધ કયે ર ન શોમ તેલી જભીનો
• ઓબ્નોર્િમવ અને શે ઝાઙિ વ ઔધોર્ગક ર્લકાવના શે તુ ભાટે ર્નમત કયામેર ર્લસ્તાય
• પામય વેપટીના કામદા ભુજફ વુવંગત ન શોમ તેલો અનર્ધકૃ ત ર્લકાવ

• વાભાન્મ ર્લકાવ ર્નમંત્રણ ર્લર્નમભો ભુજફ સ્ટર કચયર સ્ટે ફીરીટી ની જરૂયીમાત જલાતી ન શોમ,તેલો અનર્ધકૃ ત
ર્લકાવ
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ુ ધનયમફધ્ધ થઇ કે નહી?
• અનર્ધકૃ ત ર્લકાવ, ર્નમભફધ્ધ થઇ ળકળે નશં. જેલા કે ,
– જમાં ભલાાત્ર એપ.એવ.આઇ.૧.૦ થી ઓછી શોમ તેલા યીસ્ટર ીકટે ડ ઝોનનો વભાલેળ થામ છે .
– જે કકસ્વાઓભાં યસ્તાનો એપ્રોચ ન ભતો શોમ એટરે કે , યસ્તાની શોાઇ જી.ડી.વી.આય. ની જોગલાઇ
ભુજફ યસ્તાની રંફાઇના પ્રભાણભાં જલાતી ન શોમ, તેભ છતાં આલા કકસ્વાભાં ર્નમભ-૧૧(૪) ભુજફ
અનર્ધકૃ ત ર્લકાવ, ર્નમભફધ્ધ થઇ ળકળે.
– નાટમ અને ર્વનેભા ગૃશો, ઓડીટોયીમભ, એકકઝફીળન શોર, ભેયેજ શોર, સ્કે ટીગયંગ, ર્જમ્નેળીમા, સ્ટે ડીમા,

ડાન્વ શોર, કરફ, જાશે ય જનતા ભાટે ભાગિ, શલાઇ અને દયીમાઇ લાશન વ્મલશાય ભાટે ના સ્ટે ળનો ભાટે ના
ઉમોગભાં રેલાતી શોમ તેલી ઇભાયતોભાં, ાકકિ ગના ર્નમભોનું ઉલ્રઘન થતું શળે તો, કોઇણ પ્રકાયનો
અનઅર્ધકૃ ત ર્લકાવ ર્નમભફધ્ધ કયી ળકાળે નશં.

– સ્ભળાન, કબ્રસ્તાન, દપનાલલા ભાટે ની જગ્માઓભાં કયે ર ફાંધકાભ
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ુ ધનયમફધ્ધ થઇ કે નહી?
• ર્નકદિષ્ટ વત્તાભંડ દ્વાયા નીચે જણાલેર જોગલાઇઓ વાથે વુવંગત ન શોઇ તેલા કકસ્વાઓભાં
અનઅર્ધકૃ ત ર્લકાવ ર્નમભફધ્ધ થઇ ળકળે નશં
– યાજમ વયકાય અને ંચામતના લગીકૃ ત યસ્તાઓ ઉય આલતી અને યાજમ વયકાયના
ઠયાલથી ફાંધકાભ યે ા અને ર્નમંત્રણ યે ાથી ર્નમંત્રણ થતા ફાંધકાભો
– જેનો લયાળનો શકક ેટરોરીમભ ાઇ રાઇન્વ (જભીન લયાળી શકક વંાદન)
એકટ,૧૯૬ય શે ઠ વંાદન થમેર શોમ
– ઇન્ડીમર ઓઇર, ભાઇન્વ યે ગ્મુરેળન ૧૯૩૩ ની જોગલાઇઓ શે ઠ તેર અને કુ દયતી ગેવ
આમોગ દ્વાયા સ્થાર્ત તેરના કુ લાઓની રાગુની જભીનોભાં ર્નમંર્ત્રત ર્લકાવ
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ુ ધનયમફધ્ધ થઇ કે નહી?
– ઇન્ડીમન ઇરેકટર ીવીટી રૂલ્વ, ૧૯૫૬ ની જોગલાઇઓ શે ઠ સ્થામેર ાલય કંનીની ગ્રીડ
રાઇનથી રાગુભાં ર્નમંર્ત્રત ર્લકાવ,
– નાગયીક ઉડ્ડમન ભંત્રારમ, બાયત વયકાય દ્વાયા એયોટિની પનરભાં ર્નમંર્ત્રત ર્લકાવ,
– યે લ્લે ઓથોયીટી દ્વાયા થમેર સ્થામી શુકભો /વુચનાઓ ભુજફ ર્નમંર્ત્રત યે લ્લે શદની નજીકનો
ર્લકાવ,
– વંફંર્ધત કામદા શે ઠ વંયર્િત અને વાચલલા ાત્ર સ્ભાયકની રાગુભાં થમેર ર્લકાવ
– કોસ્ટર યે ગ્મુરેળન ઝોનની ભાગિદર્ળિકા ભુજફની જોગલાઇઓ વાથે વુવંગત ન શોમ તેલો

ર્નમંર્ત્રત ર્લકાવ
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વભમભમાિદા
• તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૨ની તાયીખથી ૬ ભાવભાં અયજદાય અયજી કયી ળકળે.
• અયજી ભળ્યાની તાયીખથી ર્નકદિષ્ટ વત્તાર્ધકાયીએ ૧૮ ભાવભાં અયજી વંદબે ર્નમભફધ્ધ કયલા કે
ઇનકાય કયલાનો શુકભ કયલાનો યશે ળે.

• જો કે ર્નકદિષ્ટ વત્તાર્ધકાયીએ ર્નમભફધ્ધ કયલાના શુકભ કયતા શે રા જે તે અયજદાયને
ર્નમભફધ્ધ કયલા અંગેની પી બયલા ભાટે નો શુકભ કયળે અને તે શુકભ ભળ્યેથી ૩૦ કદલવભાં પી

જભાં કયાલલાની યશે ળે અને ત્માય ફાદ જ વત્તાભંડ ર્નમભફધ્ધનો શુકભ કયી ળકળે.
• દયે ક અયજીનો વત્તાભંડે ૧૮ ભાવભાં ર્નકાર કયલાનો યશે ળે અને જે કકસ્વાભાં ર્નમભફધ્ધ

કયલાનો ઇનકાય કયલાનો થતો શોમ તેલા કકસ્વાભાં કાયણો દળાિલી શુકભ કયલાનો યશે ળે.
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ર્નમભફધ્ધની અયજી કોણ કયી ળકળે ? અને ળું ર્નમભફધ્ધ થઇ ળકળે.
• જભીન ભારીક/કબ્જેદાય કે જેઓની ર્ભલ્કત નલી ળયતની કે જુ ની ળયતની જભીન ય તેભજ ખેતી કે
ફીનખેતી થમેર જભીનો ય શોઇ, તેલા અનઅર્ધકૃ ત ફાંધકાભો
• ગ્રાઉન્ડ પરોય ય થમેર ભલાાત્ર ફાંધકાભથી લધુ ફાંધકાભ અથલા તો ભાજીનભાં થમેર ફાંધકાભ ,
• અન્મ કોઇણ ભા યનું (ફેઝભેન્ટ વશીત) ફાંધકાભ જેભાં ફાલ્કની/ચોક ર્લ. કલય કયલાભાં આલેર શોમ
તેલા ફાંધકાભ,

• કોઇણ રૂભની કે જગ્માની ઉંચાઇભાં લધાયો કયલાભાં આલેર શોમ,
• કોભન પ્રોટભાં વોવામટી તે કોભન પ્રોટના ભારીકોના વશીમાયા શીતભાં કયે ર ફાંધકાભ
• ભંજુય થમેર ઉમોગભાં કયે ર પે યપાય,
• ાકકિ ગ અને આયોગ્મ વ્મલસ્થા
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ર્નમભફધ્ધની કયલા અંગેની પીના ધોયણો
• કોઇણ ફાંધકાભ ભાટે તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ના યોજની જત્રં ીના દયો રાગુ થળે.
• બોમતીમા ય કયલાભાં આલેર લધાયાના ફાંધકાભ ભાટે
• યશે ણાંકનો ઉમોગ શોમ તો, જત્રં ીના ૩ ટકા
• લાર્ણજમના ઉમોગ ભાટે લધાયાનું ફાંધકાભ કયલાભાં આલેર શોમ તો, જત્રં ીના ૬૦ ટકા

• અન્મ કોઇણ ભા યનું (ફેઝભેન્ટ વશીત) ફાંધકાભ જેભાં ફાલ્કની/ચોક ર્લ. કલય કયલાભાં
આલેર શોમ તેલા ફાંધકાભ ભાટે ,
• યશે ણાંકનો ઉમોગ શોમ તો, જત્રં ીના ૨૦ ટકા
• લાર્ણજમના ઉમોગ ભાટે લધાયાનું ફાંધકાભ કયલાભાં આલેર શોમ તો, જત્રં ીના ૪૦ ટકા
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ર્નમભફધ્ધ કયલા અંગેની પીના ધોયણો
• કોઇણ ફાંધકાભ ભાટે તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ના યોજની જત્રં ીના દયો રાગુ થળે.
• ભંજુય અથલા ભલાાત્ર ઉંચાઇથી લધાયાની ઉંચાઇ ભાટે જત્રં ીના ૧૦ ટકા

• કોભન પ્રોટભાં થમેર ફાંધકાભો ભાટે , જત્રં ીના ૧૦૦ ટકા
• લયાળ પે ય (ઉમોગભાં પે યપાય) ભાટે , જત્રં ીના ૪૦ ટકા
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ર્નમભફધ્ધની કયલા અંગેની પીના ધોયણો
• જે પ્રકયણોભાં અગાઉ ભંજુયી રેલાભાં આલેર ના શોમ તેલા અનઅર્ધકૃ ત ર્લકાવનો જે બાગ
પ્રલતિભાન જી.ડી.વી.આય. ભુજફ ભંજુયીને ાત્ર શોમ તે ભાટે પીના ય ટકા ધોયણે ગણત્રી કયલાની
યશે ળે અને ભંજુયી ાત્ર ન શોમ તેલા બાગ ભાટે નકકી કયે ર પીના દયે ગણતયી કયલાની યશે ળે.
• જે પ્રકયણોભાં અગાઉ ભંજુયી આલાભાં આલેર શોમ તે ર્વલામના અનઅર્ધકૃ ત ર્લકાવનો જે બાગ
પ્રલતિભાન જી.ડી.વી.આય. ભુજફ ભંજુયી ાત્ર શોમ તે ભાટે પીના ૨૫ ટકા ધોયણે ગણતયી
કયલાની યશે ળે અને ભંજુયી ાત્ર ન શોમ તેલા બાગ ભાટે નકકી કયે ર પીના દયે ગણતયી કયલાની
યશે ળે.
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ાકકિગ
• જી.ડી.વી.આય.ભાં દળાિલેર ાકકિ ગની ગણતયીને ફદરે અનઅર્ધકૃ ત
ફાંધકાભના કકસ્વાભાં એપ.એવ.આઇ.ની ગણતયી, ર્ફલ્ટઅ એયીમાના

૯૦ ટકા પ્રભાણે ગણલાની યશે ળ.ે
• દયે ક અયજદાયે ૦૦ ભી.ની ભમાિદાભાં ાકકિ ગની વ્મલસ્થા કયલાની યશે ળે
અને આલી વ્્લસ્થા કયલાભાં વિભ ન ફને તો, ખુટતા ાકકિ ગ અંગે
કરભ-૧૦ શે ઠ યચામેર ાકકિ ગ કભીટી નીચે ભુજફ ર્નણિમ રેળ.ે
2/27/2012
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ાકકિગ
– ખુટતા ાકકિ ગ ભાટે જરૂયી ાકકિ ગના ય ટકાથી લધતી ન શોમ, તો તે અથલા ૧૦૦ ચો.ભી. ફે ભાંથી
જે ઓછું શોમ તેલા અથલા કભીટી દ્વાયા અન્મ કકસ્વાઓભાં નકકી કયલાભાં આલે તેભાં ખુટતી ાકકિ ગ
સ્ેવ ભાટે જત્રં ીના ૧૫૦ ટકા.

– અને તેના કયતા લધુ ાકકિ ગ ખુટતું શળે તો કભીટી વશીમાયા ાકકિ ગની વ્મલસ્થા ભાટે નો ખયે ખય થતો
ખચિ જે તે ર્ભરકત ધયાલનાય અથલા રાબાથી ાવેથી વપ્રભાણભાં લવુર કયલાનો ર્નણિમ રેળે.
– ભોટા ર્ફલ્ડંગભાં કે જેભાં એક કયતા લધુ વ્મકકતઓની ાકકિ ગની વ્મલસ્થા કયલાની જલાફદાયી થતી
શોમ તેલા કકસ્વાભાં કભીટી તભાભની વુનાલણી કયળે અને જરૂય જણામતો અન્મ આજુ ફાજુ ના
ફાંધકાભોના ખુટતા ાકકિ ગના જભીન ર્ભરકતધયાલનાયાઓ વ્મકકતઓને ણ વાંબળે. અને ત્માય
ફાદ વશીમાયા ાકકિ ગની ગણતયી કયલાનો ર્નણિમ રેળે.
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અીર અંગેની જોગલાઇ
• ર્નદીષ્ટ વત્તાભંડના કોઇણ શુકભની તાયીખથી ૬૦ કદલવની અંદય
અયજદાય અીર અર્ધકાયી વભિ રૂ. ૧૦૦ બયીને અીર કયી ળકળે.

• અયજદાયશ્રી દ્વાયા આલી અીર કયતા શે રા, તેભના દ્વાયા આ કામદા
શે ઠ બયલાની થતી પીની ૫૦ % યકભ ર્નકદિષ્ટ વત્તાભંડને ડીોઝીટ
ેટે જભા કયાલલાની યશે ળે.

• અીર અર્ધકાયીનો ર્નણિમ આખયી ગણાળે.
2/27/2012
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આંતયભાખાકીમ વલરત ર્લકાવ બંડો
• અનર્ધકૃ ત ફાંધકાભ ર્નમભફધ્ધ કયલા અંગેની કામિલાશી દયમ્માન ભતી તભાભ
પ્રકાયની પી થી એકત્ર થતી યકભ આંતયભાખાકીમ વલતર ર્લકાવ બંડો

તયીકે યખાળે અને તેનો કશવાફ અરામદા એકાઉન્ટભાં યાખલાનો યશે ળે.
• આંતયભાખાકીમ વલરત ર્લકાવ બંડોના વયકાય નકકી કયે તેટરા ટકા

યકભનો ઉમોગ ાકકિ ગ અને ાકકિ ગને રગતી વુર્લધાઓ ભાટે કયલાનો યશે ળે.
આ બંડોની અન્મ યકભનો ઉમોગ આંતયભાખાકીમ વલરતો વુવજજ

કયલા, વુધાયલા અને નલી વલરતો ઉબી કયલા ભાટે કયી ળકાળે.
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બર્લષ્મભાં યાખલાની થતી તકે દાયી
• અર્ધર્નમભની કરભ-૧૬ (૩) ભુજફ, જે તે ભશાનગયાર્રકા/
વત્તાભંડ/ નગયાર્રકાની શદભાં આલતા ર્લસ્તાયોના અરગ-અરગ
બાગો ભાટે જે તે વત્તાર્ધકાયી અનઅર્ધકૃ ત ર્લકાવને અટકાલલા ભાટે
જરૂયી વ્મલસ્થા કયળે અને જો કોઇ અનઅર્ધકૃ ત ફાંધકાભ થળે તો
વંફંર્ધત અર્ધકાયી/કભિચાયી, ડે લરોયની જલાફદાયી જે તે વત્તાર્ધકાયી

નકકી કયળે અને મોગ્મ ગરા રેળે.
2/27/2012
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વને.૨૦૦૧ના કામદા વાથેનું વંકરન
• વને.૨૦૦૧ના કામદાભાં અામેર તભાભ નોટીવો અન્લમે ણ આ અર્ધર્નમભ શે ઠ ર્નણિમો
રેલાના યશે ળે.
• અગાઉના કામદા શે ઠ બયામેર યકભો વંદબે ર્નમભફધ્ધ કયલાભાં આલેર ન શોમ તો તેલી યકભને

ડીોઝીટ તયીકે ગણી આ અર્ધર્નમભ શે ઠ ર્નકદિષ્ટ વત્તાર્ધકાયી દ્વાયા બયલાની થતી પીના શુકભ
વાભે ભજયે આલાની યશે ળે.

2/27/2012

19

આબાય
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