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Siatcment of Gujarat Real Estate Regulatory Authorii-v explaining
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સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા  

ક્રમ ાંક – ટેકનિકલ સેલ/એસ.-

૪/એસ.એ.આર/ગુજરરે /૨૦૧૯૨૦/ઓ.ડબલ્યુ-૧૧૦ 

એક ઉન્ટન્ટ જિરલિ  વડ િુાં ક ય ાલય (સ મ ન્ય તથ  

સ મ જીક ક્ષેત્રિુાં ઓનડટ) એિેક્સ ભવિ, રસેકોસા 

મ ગા, પોસ્ટ બોક્સ િાં. 27, ર જકોટ-360001. સાંપકા  - 

+૯૧-૨૮૧-૨૪૪૬૮૩૬૩૭,,  ફેક્સ - +૯૧-૨૮૧-

૨૪૭૬૯૨૧  

ઈ-મેઈલ -agauGujarat2@cag.gov.in    

ત રીખ – ૨૩/૧૦/૨૦૨૦  

પ્રતિ, 

અગ્ર સતિવશ્રી, ગુજરાિ સરકાર 

શહેરી તવકાસ અને શહેરી ગૃહ તનર્ાાણ તવભાગ, 

નવા સતિવાલય, ગાાંધીનગર – 382010. 

 

નવષય – ગુજર ત રીયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી ઓથોરીટી (ગુજર ત રરે ), 

ગ ાંધીિગરિ   

વષા ૨૦૧૯-૨૦િ  નિસ બી વ નષાક અિેવ લ અાંગે પૃથક લેખ -પરીક્ષણ 

અિેવ લ  

(ઓડીટ રીપોટા ). 

શ્રીર્ાન, 

ઉપયુાક્ત તવષયના સાંદભાર્ાાં આપને જણાવવાનુાં કે કમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડીટર 

જનરલ (ર્હાલેખાપતરક્ષક)ની (ફરજો, સત્તા િથા સેવા-શરિો) અતધતનયર્ 

૧૯૭૧ની કલર્ ૧૯(૨)ના અાંિગાિ ગુજરાિ રીયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી 

ઓથોરીટી (ગુજરાિ રરેા) ગાાંધીનગરના વષા ૨૦૧૯-૨૦ના વાતષાક તહસાબોનુ 

સ્થાતનક નર્ૂના પરીક્ષણ િારીખ ૧૩/૦૭/૨૦૨૦ થી ૨૧/૦૭/૨૦૨૦ દરતર્યાન 

આ કાયાાલય દ્વારા હાથ ધરવાર્ાાં આવેલ. 

આપના િરફથી યોગ્ય કાયાવાહી ર્ાટે નીિે દશાાવેલ દસ્િાવેજોની નકલ આ 

પત્રની સાથે તબડવાર્ાાં આવેલ છે. 

૧.  વષા ૨૦૧૯-૨૦નો પૃથક તહસાબી પરીક્ષણ અહેવાલ (ઓડીટ રીપોટા ) 

૨. વષા ૨૦૧૯-૨૦ના પ્રર્ાતણિ તહસાબો. 

આ સાથે તબડેલ પત્રની સાથે પત્ર ર્ળ્યાની પહોાંિ ર્ોકલી આપશો. 

રાજ્ય તવધાનસભાર્ાાં આ ઓડીટ રીપોટા  રજૂ કરવાર્ાાં આવે તયાાં સુધી બોડાની 

બેઠકો તસવાય િેની ર્ાતહિીની ગુપ્તિા જાળવી રાખવાર્ાાં આવે અને રાજ્ય 

તવધાનસભાર્ાાં આ રીપોટા  પ્રસ્િુિ કરવાની િારીખ (પુરાવા સતહિ)અાંગે આ 

કાયાાલયને િુરાંિ જાણ કરવાર્ાાં આવે. 

mailto:-agauGujarat2@cag.gov.in


તબડાણ – ઉપર રુ્જબ         

         આપનો ભવદીય 

ઉપ તહસાબનીશ જનરલ (સાર્ાજીક ક્ષેત્ર-૨) 

નકલ રવાના – અધ્યક્ષ, ગુજરાિ 

રીયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી ઓથોરીટી 

(ગુજરાિ રરેા), ૪થો ર્ાળ, સહયોગ 

સાંકુલ, સેક્ટર-11, ગાાંધીનગર-

૩૮૨૦૧૦.  

સહી 

તપ્રતસસપાલ એકાઉસટટસટ 

જનરલ/ટેકેતનકલ સેલ 

 

ગુજર ત રીયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી ઓથોરીટી, ગ ાંધીિગરિ  ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૨૦િ  રોજ પૂર  થત  વષાિો  

ભ રતિ  કમ્પ્ટટર ોલર અિે ઓડીટર જિરલિો પૃથક ઓડીટ અિેવ લ 

અર્ોએ આ સાથે તબડેલ ગુજરાિ રીયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી ઓથોરીટી 

(ગુજરરેા), ગાાંધીનગરની ૩૧ર્ી ર્ાિા ૨૦૨૦ના રોજ નુાં આવક અને ખિા ખાિુાં 

િથા િે િારીખના રોજ પૂરા થિા વષાનુાં પ્રાતપ્તઓ અને િુકવણીઓ ખાિુાં 

ઓડીટ કરલે છે. આ ઓડીટ કમ્પ્ટટર ોલર એસડ ઓડીટર જનરલ (ફરજો, 

સત્તાઓ અને સેવાઓની શરિો) અતધતનયર્ ૧૯૭૧ની કલર્ ૧૯(૨)ની સાથે 

રીયલ એસ્ટેટ અતધતનયર્ની કલર્ ૭૭(૨)ની સાથે વાંિાણે લઈ હાથ ધરવાર્ાાં 

આવેલ છે. આ નાણાાંકીય પત્રકોની જવાબદારી ગુજરરેાના 

વ્યવસ્થાપકર્ાંડળની છે. અર્ારી જવાબદારી આ નાણાાંકીય પત્રકો ઉપર 

અર્ારા ઓડીટના આધાર ેઅતભપ્રાય આપવાની છે. 

૨. આ તવશેષ ઓડીટ રીપોટાર્ાાં કમ્પ્ટટર ોલર અને ઑડીટર જનરલ ઑફ 

ઈસડીયા (C&AG) ની તહસાબો અાંગેના ટીકા-અતભપ્રાયો રજૂ કરવાર્ાાં આવ્યા 

છે જ ેવગીકરણ, શ્રેષ્ઠ તહસાબોની રીિો, તહસાબોના ર્ાપદાં ડો િથા સ્પષ્ટિા 

અાંગેના ધોરણ સાંબાંતધિ છે. કાયદા િથા નીતિ-તનયર્ોનુાં પાલન-પૂિાિા 

(યોગ્યિા અને તનયતર્િિા)  િથા કાયાક્ષર્િા અને કાર્ગીરી દ્રતષ્ટકોણ (જો 

હોય િો) સાંબાંતધિ અર્ારા નાણાાંકીય વ્યવહારોના ઓડીટ અવલોકનો 

િપાસણી અહેવાલો/કેગના ઓડીટ અહેવાલોથી અલગથી રજૂ કરવાર્ાાં 

આવ્યા છે.  



૩. અર્ોએ અર્ારાં  ઑડીટ ભારિર્ાાં સવાસાર્ાસય અને સ્વીકૃિ 

ઓડીટી ાંગના ર્ાપદાં ડો અનુસાર હાથ ધરલે છે. આ ર્ાપદાં ડો રુ્જબ નાણાાંકીય 

પત્રકોર્ાાં કોઈપણ પ્રકારની ર્હતવની કે પાયાની ભૂલિૂક રહી ગઈ નથી િેની 

યોગ્ય ખાિરી કરવા અર્ાર ેઓડીટ થકી િકાસણી હાથ ધરવાની રહે છે. 

આર્ ઓડીટર્ાાં ઝીણવટભરી િપાસ, કસોટી ધોરણે નાણાાંકીય 

સરવૈયાઓર્ાાં દશાાવેલ બાબિો અને રકર્ને સહાયક પુરાવાઓની િકાસણી 

થાય છે. ઉપરાાંિ ઑડીટર્ાાં  ઉપયોગર્ાાં લીધેલ તહસાબી તસદ્ાાંિો અને 

વ્યવસ્થાપકર્ાંડળ દ્વારા અથાપૂણા-સૂિક અાંદાજોનુાં ર્ૂલયાાંકન િથા નાણાાંકીય 

સરવૈયાની સવાગ્રાહી રજૂઆિનુાં ર્ૂલયાાંકન હાથ ધરાય છે. અર્ે ર્ાનીએ છીએ 

કે અર્ારાં  ઑડીટ અર્ારા અતભપ્રાયોને યોગ્ય આધારો પૂરા પાડે છે.  

૪. અર્ારા ઑડીટ આધાર ેઅર્ે નીિે રુ્જબ અહેવાલ  આપીએ  છીએ કે-

  

૧. અર્ારી ઉત્તર્ જાણકારી અને ર્ાસયિા રુ્જબ અર્ારા ઑડીટ હેિુ ર્ાટે 

જરરી સઘળી ર્ાતહિી અને ખુલાસાઓ અર્ે પૂછ્યા છે અને પ્રાપ્ત કરલે 

છે. 

૨. તહસાબી િોપડાઓની િપાસ આધાર ે જણાઈ આવે છે કે અહેવાલ 

દ્વારા રજૂ કરાયેલ પાકુાં  સરવૈયુાં, ઉપજ અને ખિા િથા આવક-જાવક 

ખાિુાં તવગેર ે રાજ્ય સરકારના સ્થાવર તર્લકિ અતધતનયર્ (તનયર્ન 

અને તવકાસ) ૨૦૧૬ની કલર્ ૭૭(૨) િથા િે હેઠળના તનધાારીિ નીતિ-

તનયર્ો થકી તનધાારીિ ર્ાંજૂર કરાયેલ ફોર્ેટર્ાાં દશાાવવાર્ાાં આવેલ છે.  

૩. અર્ારા અતભપ્રાય રુ્જબ સ્થાવર તર્લકિ અતધતનયર્ (તનયર્ન અને 

તવકાસ) ૨૦૧૬ની કલર્ ૭૭(૨) િથા િે હેઠળના તનધાારીિ નીતિ-તનયર્ો 

હેઠળ આવશ્યકિા રુ્જબ ગુજરાિ રીયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી 

ઓથોરીટી, ગાાંધીનગર દ્વારા યોગ્ય રીિે તહસાબી િોપડાઓ અને 

સાંદતભાિ રકેોર્ડસા જાળવી રાખવાર્ાાં આવેલ છે િથા આ બાબિ આવા 

તહસાબી િોપડાઓની િપાસને અાંિે પણ જણાઈ આવે છે.  



૪. અર્ે વધુર્ાાં અહેવાલ આપીએ છીએ કે- 

ક. પ કુાં  સરવૈયુાં  

૧. નમલકતો 

૧.૧ સરક રી કાંપિીઓિે પેશગી (એક ઉન્ટ કોડ ૭૫.૨) રૂ. 

૧૮.૦૦ લ ખ 

રરેા અતધતનયર્ર્ાાં જોગવાઇ કરવાર્ાાં આવી છે કે, રરેા 

ફાંડનો ઉપયોગ, આ સત્તાર્ાંડળ અને અપીલ પાંિના 

અતધકારી િથા અસય કર્ાિારીઓને િુકવવાપાત્ર પગાર 

અને ભથથાાં સતહિ, વહીવટી ખિા કરવા ર્ાટે થઇ શકશે.આ 

સત્તાર્ાંડળે સદરહુ આવકર્ાાં ગુજરરેા અપીલ પાંિને િેના આ 

વષાના સાંિાલન ખિા ર્ાટે રૂ. ૧૮.૦૦ લાખ્ની િકવણી કરી છે 

પરાંિુ તબલ અને અસય તવગિો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી િેને 

“સરકારી કાંપનીઓને પેશગી” િરીકે દશાાવવાર્ાાં આવ્યુાં 

હિુાં. 

આ ખિા નાણાકીય વષા ૨૦૧૯-૨૦ને લગિુાં હોવાથી,  િેના 

કારણે “”આવક અને ખિા ખાિા”ર્ાાં ખિા કરિાાં અતધક 

આવક વધુ દશાાવાઇ હિી અને પતરણારે્  “પાકા 

સરવૈયા”ર્ાાં “સરકારી કાંપનીઓને પેશગી” વધુ દશાાવાઇ 

હિી.     

ખ.  ગ્ર ન્ સ ઈિ -એઈડ (અિુદ િ સિ ય) 

વષા દરતર્યાન પ્રાપ્ત થયેલ રૂ. ૧૧૦ લાખના કુલ 

અનુદાનર્ાાંથી ગુજરરેાએ સર્ગ્ર અનુદાનનો વપરાશ કરલે 

છે અને િા. ૩૧ર્ી ર્ાિા ૨૦૨૦ના રોજ િેર્ાાં વણવપરાયેલ 

કોઈ બાકી તસલક શૂસય રહી હિી. 

૫. આગળના ફકરાર્ાાં રહેલ અર્ારા અવલોકનોને આધીન અર્ે 

જણાવીએ છીએ કે આ ઓડીટ હેઠળ આવરી લેવાયેલ પાકુ સરવૈયુાં, 



ઉપજ અને ખિા ખાિુાં િથા પ્રાતપ્ત અને િુકવણી ખાિુાં તહસાબી નોાંધોને 

સુસાંગિ છે.  

૬. અર્ારા અતભપ્રાય અને અર્ારી ઉત્તર્ જાણકારી િથા અર્ોને 

આપવાર્ાાં આવેલ ખુલાસાઓ અને સ્પષ્ટિાઓ રુ્જબ સદરહુ 

નાણાાંકીય પત્રકો િથા િેની સાથે અથાપૂણા તહસાબી નીતિઓ અને 

તહસાબોને લગિી નોાંધોને વાાંિિા િથા ઉપર દશાાવેલ અગતયની 

બાબિો ઉપરાાંિ આ ઓડીટ રીપોટા  સાથેના જોડાણર્ાાં દશાાવેલ 

બાબિો તવગેર ે િર્ાર્, , ભારિર્ાાં સવાસાર્ાસય રીિે સ્વીકૃિ થયેલ 

તહસાબી તસદ્ાાંિોને અનુરૂપ રહીને, નીિે જણાવાયા રુ્જબ કાંપનીનુાં 

સાિુાં અને વ્યાજબી તિત્ર દશાાવે છે.  

ક.  િા. ૩૧ર્ી ર્ાિા ૨૦૨૦ના રોજનુાં પાકુાં  સરવૈયુાં ગુજરાિ રીયલ 

એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી  

ઓથોરીટી ગાાંધીનગરની તહસાબી િોપડા સાથે ર્ળી રહે છે.  

ખ. જ-ેિે િારીખના રોજ પૂરા થિા વષાનુાં ઉપજ અને ખિા ખાિુાં, ખિા 

કરિાાં ઉપજનો વધારો દશાાવે છે.  

ભારિના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઑતડટર જનરલના નારે્ 

અને િેર્ના વિી, સહી 

(યશવાંિ કુર્ાર) 

(તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ જનરલ (ઑતડટ-૧) 

ગુજરાિ, રાજકોટ. 

સ્થળ – રાજકોટ 

િારીખ – ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ 

  



જોડ ણ-ક 

૧. આાંિતરક ઑતડટ વ્યવસ્થાની  પયાાપ્તિા અાંગે  

  સત્તાર્ાંડળ આાંિતરક ઑતડટ વ્યવસ્થા ધરાવે છે.. 

૨. આાંિતરક તનયાંત્રણ વ્યવસ્થાની  પયાાપ્તિા અાંગે  

  સત્તાર્ાંડળ આાંિતરક તનયાંત્રણ વ્યવસ્થા ધરાવે છે. 

૩. સ્થયી તર્લકિોની વાસ્િતવક િકાસણી/ખરાઈ ર્ાટેની પદ્તિ  

સ્થાવર તર્લકિોની વાસ્િતવક િકાસણી-ખરાઇ ર્ાટેની પદ્તિ સાંસ્થાર્ાાં 

ર્ોજુદ છે. 

૪. ર્ાલ (ઈસવેસટરી)ની વાસ્િતવક િકાસણી-ખરાઈ ર્ાટેની વ્યવસ્થા 

ર્ાલ (ઈસવેસટરી)ની વાસ્િતવક િકાસણી લાગુ પડિી નથી.  

૫. વૈધાતનક લેણાાંની િૂકવણીર્ાાં તનયતર્િિા 

િર્ાર્ વૈધાતનક લેણાાંસર્યસર િૂકવાયા છે. 

સહી 

નાયબ એકાઉસટસટ જનરલ 

(ઑતડટ ર્ેનેજર્ેંટ ગ્રુપ-૧) 

  



પત્રક-ગ 

 વ નષાક નિસ બોિુાં પત્રક 

ત . ૩૧મી મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  રોજિુાં પ કુ સરવૈયુાં 

એક ઉન્ટ 

કોડ 

મુડી-દેવ ાં ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૮િ  

રોજ 

એક ઉન્ટ 

કોડ 

નમલકત લેણ ાં ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૮િ  

રોજ 

68 ફાંડ (ભાંડોળ) 1,03,41,43,938 76,82,50,833 72 સ્થાવર તર્લકિો 2,25,51,565 2,07,79,977 

68.1 

ર્ૂડી ભાંડોળ 

76,82,50,833 35,90,03,790 72.1 

કુલ તર્લકિ 

(પડિર તકાંર્િ) 4,38,33,266 3,26,24,614 

68.2 

ઉર્ેરોોઃ ખિા 

કરિાાં ઉપજનો 

વધારો / બાદ – 

ઉપજ કરિાાં 

ખિાનો વધારો 

26,58,93,106 40,92,47,042 72.2 

બાદોઃ- સાંિયી 

ઘસારો 

2,12,81,701 1,18,44,637 

68.3 અસય ભાંડોળ - - 72.3 નેટ બ્લોક 2,25,51,565 2,07,79,977 

69 

અનાર્િો 

- - 73 

ર્ૂડી – વકા  ઈન 

પ્રોગે્રસ 2,55,58,800 - 

69.1 

ર્ૂડી અનાર્િો 

- - 74 

રોકાણો અને 

થાપણો 96,23,30,840 71,10,88,984 

70 લોન - - 74.1 રોકાણો 96,17,35,052 71,04,93,196 

70.1 સરકારી - - 74.2 થાપણો 5,95,788 5,95,788 

70.2 
અસય 

- - 75 
લોન અન ે

ધીરાણો 
18,00,000 51,45,979 

71 
િાલુ 

જવાબદારીઓ 
5,19,80,057 1,39,94,621 75.1 

સરકાર સાથેના 

એકાઉસટ 
- - 



અને 

જોગવાઈઓ 

71.1 

િાલુ 

જવાબદારીઓ 

3,13,58,697 13,55,459 75.2 

સરકારી 

કાંપનીઓને 

પેશગીઓ 18,00,000 51,45,979 

71.2 

જોગવાઈઓ 

2,06,21,360 1,26,39,162 76 

પરિૂરણ 

દેવાદારો - - 

    

77 

રોકડ અને બેંક 

તસલક 3,79,20,921 2,26,11,079 

    

78 

અસય જાંગર્ 

તર્લકિો 3,59,61,869 2,26,19,434 

 કુલ સરવ ળો 1,08,61,23,995 78,22,45,453  કુલ સરવ ળો 1,08,61,23,995 78,22,45,453 

સહી, ફાઈનાસસ ક્સટર ોલર, ગુજરરેા. પ્રર્ાતણિ કયાાનો સ્ટેમ્પ્પ ((તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ જનરલ (ઑતડટ-૧) ગુજરાિ, રાજકોટ 

સહી – સતિવ, ગુજરરેા     સહી, સભ્ય, ગુજરરેા, ગાાંધીનગર,      સહી, િેરપસાન, 

ગુજરરેા 
 

વ નષાક નિસ બોિુાં પત્રક 
ત . ૧લી એનિલ ૨૦૧૯ થી ૩૧મી મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  રોજિુાં ઉપજ – ખર્ા ખ તુાં 

એક ઉન્ટ 
કોડ 

ખર્ા  ૩૧મી મ ર્ા 
૨૦૧૯િ  

રોજ 

૩૧મી મ ર્ા 
૨૦૧૮િ  

રોજ 

એક ઉન્ટ 
કોડ 

ઉપજ ૩૧મી મ ર્ા 
૨૦૧૯િ  

રોજ 

૩૧મી મ ર્ા 
૨૦૧૮િ  

રોજ 

37 
િેરપસાન અને 
સભ્યો 59,61,642 63,27,819 61 

ફી, િાજીસ િથા 
દાં ડ 28,78,80,245 34,52,30,781 

37.1 
પગાર અને 
ભથથાઓ 58,90,323 63,06,632 61.1 

ફી આવક 
27,17,21,424 31,91,45,032 

37.2 અસય લાભો - - 61.2 િાતજાસ  - 
37.3 પ્રવાસ ખિા 71,319 21,187 61.3 દાં ડ 1,60,46,000 2,60,29,008 
37.3.1 તવદેશ પ્રવાસ - - 61.4 અસય (દશાાવોોઃ 1,12,821 56,741 
37.3.2 સ્થાતનક પ્રવાસ 71,319 21,187 62 અનુદાન 1,66,47,449 5,71,16,908 

38 
અતધકારીઓને 
િુકવણુાં 1,08,80,810 1,17,18,304 62.1 

સરકાર સાથેના 
એકાઉસટ 

 
- 

38.1 
િુકવવાપાત્ર 
ભથથા 1,07,52,548 1,17,18,304 62.2 

અસય (દશાાવો) 
1,10,00,000 4,86,47,468 



38.2 
તનવૃતત્ત લાભો 

- - 62.3 
ર્ુડી અનુદાન 
રપાાંિર 56,47,449 84,69,440 

38.3 અસય લાભો - - 63 ભેટસોગાદો  - 

38.4 
પ્રવાસ ખિા 

1,28,262 - 64 
સેતર્નાર અને 
કોસફરસસ  

 
- 

38.4.1 તવદેશ ખિા - - 65 પ્રકાશનોનુાં વેિાણ  - 

38.4.2 

સ્થાતનક ખિા 

1,28,262 - 66 

રોકાણો અને 
થાપણો પરની 
આવકો 6,33,19,929 3,85,44,546 

39 
સ્ટાફ ખિા 

49,14,096 12,42,477 66.1 
રોકાણો પરની 
આવકો 6,33,19,929 3,85,44,546 

39.1 
િુકવવાપાત્ર 
ભથથા 48,95,821 12,42,477 66.2 

થાપણો પરની 
આવકો 

 
- 

39.2 તનવૃતત્ત લાભો - - 66.3 લોન અને પેશગી 
પરનુાં વ્યાજ 

 - 

39.3 અસય લાભો - - 67 પરિુરણ આવકો - 22 

39.4 પ્રવાસ ખિા 
18,275 - 67.1 તર્લકિોના વેિાણ 

થકી આવક - - 

39.4.1 તવદેશ પ્રવાસ - - 67.2 
ખિા કરિાાં ઉપજનો 
વધારો - - 

39.4.2 સ્થાતનક પ્રવાસ - - 67.3 ર્ૂડી ભાંડોળ ખાિે 
લઈ ગયા 

  

40 વાહન ભાડા ખિા 49,45,520 46,04,145 67.4 પરિુરણ આવકો - 22 
41 વેિન િુકવણુાં - -  ગિ વષાની આવકો 18,72,934 20,81,251 
42 ઓવરટાઈર્ ખિા - -     
43 ર્ાનદ વેિન - -     
44 અસય ઑતફસ 

ખિા 
2,46,41,759 1,91,51,508     

45 સાંશોધન પરનો 
ખિા - -     

46 કસસલટેશન ખિા 3,20,85,366 4,62,44,886     

47 
સેતર્નાર અને 
કોસફરસસ 97,826 1,17,173 

    

48 

રીયલ એસ્ટેટ 
રગે્યુલેટરી 
ઓથોરીટી 
પ્રકાશન ખિા 

- 1,47,185 

    

49 ભાડાાં િથા કરવેરા 2,04,122 3,55,060     
50 લોન પરનુાં વ્યાજ 

ખિા - -     

51 પ્રર્ોશનલ ખિા 38,66,585 2,08,590     
52 સભાસદ ફી 5,00,000 -     
53 લવાજર્ 2,60,713 -     
54 અસય ખિા 3,83,500 3,25,000     
54.1 રજા પગાર અને 

પેસશન - -     



54.2 ફાળો - -     
54.3 ઑડીટ ફી 3,83,500 3,25,000     
54.4 પરિૂરણ - -     
54.5 ર્ૂડી વકા  ઈન 

પ્રોગે્રસ - -     

55 ઘસારો 94,37,064 1,12,00,162     
56 તર્લકિના 

વેિાણની ખોટ - -     

57 ઘાલખાદ્ય 
ર્ાાંડવાળ  - -     

58 ઘાલખાધની 
જોગવાઈ - -     

59 
ખિા કરિાાં 
ઉપજનો વધારો 26,96,97,873 31,95,13,950 

    

60 
ર્ૂડી ભાંડોળ ખાિે 
લઈ ગયા - 86,00,000 

    

 ગઈ સાલની ખિા 
તસલક 18,43,682 1,32,17,248 

    

 કુલ સરવ ળો 36,97,20,557 44,29,73,508  કુલ સરવ ળો 36,97,20,557 44,29,73,530 
 

સહી, ફાઈનાસસ ક્સટર ોલર, ગુજરરેા. પ્રર્ાતણિ કયાાનો સ્ટેમ્પ્પ ((તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ જનરલ (ઑતડટ-૧) ગુજરાિ, રાજકોટ 

 

સહી – સતિવ, ગુજરરેા     સહી, સભ્ય, ગુજરરેા, ગાાંધીનગર,      સહી, િેરપસાન, 
ગુજરરેા 

  



વ નષાક નિસ બોિુાં પત્રક 

ત . ૩૧મી મ ર્ા, ૨૦૧૯િ  રોજ પુર  થત  વષાિુાં  િ નિ અિે ર્ુકવણી ખ તુાં 

એક ઉન્ટ 

કોડ 

આવક ર્ લુ વષા ગત વષા એક ઉન્ટ 

કોડ 

જાવક ર્ લુ વષા ગત વષા 

1 

ગિ વષાની 

તસલક  2,26,11,079 1,40,67,643 13 

િેરપસાન અને સભ્યો 

57,58,966 66,01,391 

1.1 બેંક ખાિે 2,25,94,080 1,40,52,580 13.1 પગાર અને ભથથાાંઓ 57,35,484 65,80,204 

1.2 

હાથ પર રોકડ 

તસલક 16,999 15,063 13.2 

અસય લાભો 

- - 

2 

ફી, િાતજાસ 

અને દાં ડ 31,38,57,245 34,72,56,295 13.3 

પ્રવાસ ખિા 

23,482 21,187 

2.1 ફી ખાિે 27,23,96,424 33,11,20,114 13.3.1 તવદેશ પ્રવાસ - - 

2.2 િાતજાસ - - 13.3.2 સ્થાતનક પ્રવાસ 23,482 17,227 

2.3 દાં ડ ખાિે 4,13,48,000 1,60,79,440 14 અતધકારીઓ 83,10,868 78,31,609 

2.4 અસય (દશાાવો) 1,12,821 56,741 14.1 પગાર અને ભથથાાંઓ 82,43,825 78,31,609 

3 અનુદાન 1,10,00,000 4,85,00,000 14.2 તનવૃતત્તના લાભો - - 

3.1 

સરકાર 

ખાિેના 

એકાઉસટ 

- - 

14.3 

અસય લાભો 

- - 

3.2 અસય (દશાાવો) 1,10,00,000 4,85,00,000 14.4 પ્રવાસ ખિા 67,043 - 

4 ભેટસોગાદ - - 14.4.1 તવદેશ પ્રવાસ - - 

5 
સેતર્નાર િથા 

કોસફરસસ 
- - 

14.4.2 

ડોર્ેતસ્ટક 

67,043 
- 

6 

પ્રકાશન 

વેિાણ - - 15 

સ્ટાફ ખિા 

45,83,685 10,93,503 



7 

રોકાણો અને 

થાપણો પરની 

આવકો 3,21,843 3,19,640 15.1 

પગાર અને ભથથાાંઓ 

45,65,410 10,93,503 

7.1 

રોકાણો પરની 

આવક 3,21,843 60 15.2 

તનવૃતત્તના લાભો 

- - 

7.2 
થાપણો પરની 

આવકો 
- 

3,19,580 
15.3 

અસય લાભો 
- - 

8 લોન - 19,000 15.4 પ્રવાસ ખિા 18,275 - 

8.1 સરકારી - - 15.4.1 તવદેશ પ્રવાસ - - 

8.2 અસય (દશાાવો) - 19,000 15.4.2 ડોર્ેતસ્ટક - - 

9 
તર્લકિોનુાં 

વેિાણ 
- - 

16 

વાહન ભાડા ખિા 

1,15,422 
- 

10 

રોકાણોનુાં 

વેિાણ 1,70,00,000 50,00,000 17 

વેિન ખિા 

- - 

11 
પે તબલસની 

વસૂલાિ 1,25,493 
- 

18 

ઓવરટાઈર્ ખિા 
- - 

12 અસય થાપણો 36,05,500 - 19 ર્ાનદ્ વેિન - - 

    

20 

અસય ઑતફસ 

ખિાાઓ 1,54,29,252 40,13,353 

    21 સાંશોધન પરના ખિા - - 

    22 કસસલટેશન ખિા 3,21,18,883 3,05,68,565 

    

23 

સેતર્નાર અને 

કોસફરસસ 47,626 1,18,499 

    24 પ્રકાશન ઓથોરીટી - ' - 

    25 ભાડુાં  િથા વેરા 63,72,037 48,78,566 

    26 લોન પરનુાં વ્યાજ - - 



    27 પ્રર્ોશનલ ખિા 55,102 4,16,850 

    28 સભાસદ ફી - - 

    29 લવાજર્ - - 

    

30 

સ્થાવર તર્લકિની 

ખરીદી 93,35,718 1,87,49,075 

    30.1 સ્થાવર તર્લકિ 93,35,718 1,87,49,075 

    

30.2 

કસસલટસસી િાજા 

(cwip) 
- - 

    

31 

રોક ણો અિે 

થ પણો  21,51,10,296 28,65,00,000 

    31.1 રોકાણો 21,50,60,296 28,65,00,000 

    31.2 થાપણો 50,000 - 

    

32 

જાર્ીનગીરી 

ડીપોઝીટ 10,000 - 

    

33 

લોિ અિે 

પેશગીઓ 1,21,94,664 90,06,917 

    33.1 કર્ાિારીઓ - - 

    33.1.1 િઢેલ વ્યાજ - - 

    33.1.2 તબન િઢેલ વ્યાજ - - 

    33.2 સટલાયસા/કોસટર ેક્ટસા 80,68,104 90,06,917 

    33.3 અસય (દશાાવો) 41,26,560 - 

    34 લોનનુાં પરિ િુકવણુાં - - 

    35 અન્ય 2,17,20,728 2,27,73,172 

    

35.1 

રજા પગાર અને 

પેસશન 
- - 

-    35.2 ફાળો - - 



    35.3 ઓડીટ ફી - - 

    35.4 પરિૂરણ - - 

    

35.5 

કસસલટસસી િાજા 

(PWC) 2,17,20,728 2,27,73,172 

    36 બાકી આગળ લાવ્યા 3,73,57,913 2,26,11,079 

    36.1 બેંક ખાિે 3,73,13,786 2,25,94,080 

    36.2 હાથ પર રોકડ તસલક 44,127 16,999 

 કુલ સરવ ળો 36,85,21,159 41,51,62,578  કુલ સરવ ળો 36,85,21,159 41,51,62,578 

સહી, ફાઈનાસસ ક્સટર ોલર, ગુજરરેા. પ્રર્ાતણિ કયાાનો સ્ટેમ્પ્પ ((તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ જનરલ (ઑતડટ-૧) ગુજરાિ, રાજકોટ 

સહી – સતિવ, ગુજરરેા     સહી, સભ્ય, ગુજરરેા, ગાાંધીનગર,      સહી, િેરપસાન, 

ગુજરરેા 

  



એક ઉન્ટ કોડ – ૬૮.૧ – મૂડી ભાંડોળ (રકમ રુનપય મ ાં) 

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

૬૮.૧.૧સ્થાવર તર્લકિ એકાઉસટ ખાિે ર્ળેલ 

ર્ૂડી અનુદાન 

  

ઉઘડિી તસલક 2,18,83,092 - 

ઉર્ેરો – કલર્ ૭૫ હેઠળ ગુજરરેા ફાંડથી રકર્ 

લાવ્યા 

 

2,19,00,000 

ઉર્ેરો – વષા દરતર્યાન ર્ળેલ ર્ૂડી અનુદાન  86,00,000 

ઉર્ેરો – ઉલટાવવાર્ાાં આવેલુાં વષા ૨૦૧૮-૧૯નુાં 

અતધક તવલાંતબિ સરકારી અનુદાન  18,42,682 

 

બાદ- ર્ાાંડવાળ અને ઉપજ-ખિા ખાિે લઈ 

ગયા (56,47,449) (84,69,440) 

બાદ – ર્હેસૂલી હેિુ ર્ાટે અનુદાનનો વપરાશ  (1,47,468) 

મૂડી અિુદ િિી બાંધ નસલક 1,80,78,325 2,18,83,092 

   

૬૮.૧.૨ ગુજરાિ રરેા ફાંડ (કલર્ ૭૫)   

ઉઘડિી તસલક 74,63,67,740 35,90,03,790 

ઉર્ેરો – ખિા કરિાાં ઉપજનો વધારો 26,96,97,873 31.95,13,950 

ઉર્ેરો – ગુજરાિ રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટર 

ડેવલપર્ેસટ ફાંડ 
- 

4,48,75,000 

ઉર્ેરો – ગુજરાિ તહિધારકોને તશક્ષણ અને 

સુરક્ષા ભાંડોળ - 4,48,75,000 

બાદ – ર્ૂડી અનુદાન ભાંડોળર્ાાં િબદીલી - (2,19,00,000) 

કલર્ ૭૫ હેઠળ ગુજરાિ રરેા ભાંડોળની બાંધ 

તસલક 1,01,60,65,613 74,63,67,741 

કુલ સરવાળો 1,03,41,43,938 76,82,50,833 

   

એક ઉન્ટ કોડ ૬૮.૩ – અન્ય ભાંડોળ   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

૬૮.૩.૧- ગુજરાિ રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટર 

ડેવલપર્ેસટ ફાંડ 

 - 



ઉઘડિી તસલક - 4,48,75,000 

ઉર્ેરો – ખિા કરિાાં ઉપજનો વધારો - - 

બાદ – કલર્ ૭૫ હેઠળ ગુજરાિ રરેા ફાંડ - -4,48,75,000 

બાંધ નસલક ગુજર ત રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટર 

ડેવલપમેન્ટ ફાંડ 
- - 

   

૬૮.૩.૨- ગુજરાિ તહિધારકોને તશક્ષણ અને 

સુરક્ષા ભાંડોળ 

  

ઉઘડિી તસલક - 4,48,75,000 

ઉર્ેરો – ખિા કરિાાં ઉપજનો વધારો - - 

બાદ – કલર્ ૭૫ હેઠળ ગુજરાિ રરેા ફાંડ - -4,48,75,000 

બાંધ નસલક ગુજર ત નિતધ રકોિે નશક્ષણ 

અિે સુરક્ષ  ફાંડ 
- - 

કુલ સરવ ળો - - 

એક ઉન્ટ કોડ ૭૧- ર્ લુ જવ બદ રીઓ 

અિે જોગવ ઈઓ 

  

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

૭૧.૧- િાલુ જવાબદારીઓ   

(ક.) વેર  અિે કર   

વ્યવસાય વેરો 3,800 3,800 

જીએસટી પરનો ટીડીએસ 1,80,436 1,08,753 

ટીડીએસ 12,74,452 9,50,965 

(ખ.) વૈધાતનક લેણાાં   

જીઆઇએસ 1,243 2,143 

ઘરભાડુાં  4,800 - 

ભતવષ્યતનતધ 35,000 54,000 

ર્કાન બાાંધકાર્ ભથથુાં  3,210 3,210 

રાષ્ટીય પેસશન યોજના (કર્ાિારીઓનો ફાળો) 18,731 19,184 

રાષ્ટીય પેસશન યોજના (સાંસ્થાનો ફાળો) 18,731 19,184 

(ગ) અન્ય જવ બદ રીઓ   

ગુજરરેા સયાય પાંિ - 19,000 

સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ 2,10,000 10,000 

પરિૂરણ લેણદારો 1,41,301 1,65,220 

કલર્ ૪૪(૧) હેઠળ ગજુરાિ અપીલ પાંિને ફી 2,07,000 - 



કલર્ ૪૩(૫) હેઠળ ગુજરાિ અપીલ પાંિર્ાાં ૩૦ 

ટકા તડપોઝીટ 38,25,500 
- 

કલર્ ૭૬(૨) હેઠળ ગુજરરેા દ્વારા દાં ડ 2,53,02,000 - 

દાં ડની વસૂલાિ પર સરિાજા (કલેક્ટર) 7,000 - 

અસય જવાબદારી 1,25,493  

કુલ સરવ ળો (૧) 3,13,58,697 13,55,459 

૭૧.૨- જોગવ ઈઓ   

(ક) પરર્ૂરણ ખર્ા મ ટેિી જોગવ ઈઓ   

િૂકવવાના બાકી કસસલટસસી િાતજાસ 95,000 36,02,380 

િૂકવવાનો બાકી કસસલટસસી િાજા (િાલુ ર્ૂડી 

કાર્ો) 1,68,15,000 19,55,114 

િૂકવવાનો બાકી ઑતફસ ખિા 1,51,329 4,794 

િૂકવવાનો બાકી આઉટસોસીાંગ કોસટર ેક્ટ ખિા 20,67,951 32,68,797 

િૂકવવાના બાકી પરિૂરણ લેણદારો 7,22,256 16,02,521 

ઈસટરનલ ઑડીટ ફીની જોગવાઈ 3,25,000 3,25,000 

ર્ોબાઈલ ખિાની જોગવાઈ   

(ખ) કમાર્ રીઓ મ ટે જોગવ ઈ   

િૂકવવાના બાકી પગાર ર્ાટેની જોગવાઇ 4,44,824 18,80,556 

પગાર ર્ાટેની જોગવાઇ 18,94,797 18,80,556 

બાદ – કર્ાિારીઓને િુકવેલ પેશગી 14,49,973 - 

કુલ સરવ ળો (2) 2,06,21,360 1,26,39,162 

કુલ િાલુ જવાબદારીઓ અને જોગવાઈઓ 5,19,80,057 1,39,94,621 

એક ઉન્ટ કોડ – ૭૪.૧ – રોક ણો   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ગુજરાિ સ્ટેટ ફાઈનાસસીયલ સતવાસીઝ 96,17,35,052 71,04,93,196 

કુલ સરવ ળો 96,17,35,052 71,04,93,196 

   

એક ઉન્ટ કોડ – ૭૪.૨ – થ પણો   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

અસય થાપણો 5,95,788 5,95,788 

કુલ સરવાળો 5,95,788 5,95,788 



એકાઉસટ કોડ – ૭૫.૨ સરકારી કાંપનીઓને 

પેશગીઓ (એડવાસસીઝ) 

  

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ગુજરરેા તટરબ્યુનલને પેશગી 18,00,000 - 

ગ્રીર્કો (ર્ૂડી પેશગી -  કેતપટલ એડવાસસ)  - 51,45,979 

કુલ 18,00,000 51,45,979 

   

એકાઉસટ કોડ ૭૭– રોકડ અને બેંક તસલક   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

(ક) બેંક તસલક   

આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક  61,856 1,10,060 

એસબીઆઇ ઉદ્યોગ ભવન  70,02,794 75,11,654 

 એસબીઆઇ ર્ુખ્ય 55,75,064 76,74,030 

MOD થાપણ 17,976 - 

(ખ) િ થ પર રોકડ નસલક   

હાથ પર રોકડ 2,00,00,000 - 

કુલ 52,19,103 72,98,335 

   

એકાઉસટ કોડ – ૭૮– અસય િાલુ તર્લકિો   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

(ક) ઉપજલે પરાં િુ નહીાં ર્ળેલ વ્યાજ   

ઉપજલે પરાં િુ નહીાં ર્ળેલ વ્યાજ 3,18,58,220 2,26,04,702 

(ખ) વૈધાતનક સત્તાર્ાંડળો પાસે તસલક   

ર્ળવાપાત્ર ટીડીએસ એકાઉસટ 14,732 14,732 

(ગ) અગાઉથી િુકવેલ ખિા 4,11,698 - 

(ઘ) ર્ળવાપાત્ર રકર્ો 36,77,219 - 

કુલ સરવ ળો 3,59,61,869 2,26,19,434 

સહી, ફાઈનાસસ ક્સટર ોલર, ગુજરરેા. પ્રર્ાતણિ કયાાનો સ્ટેમ્પ્પ ((તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ 

જનરલ (ઑતડટ-૧) ગુજરાિ, રાજકોટ 



 

 

સહી – સતિવ, ગુજરરેા     સહી, સભ્ય, ગુજરરેા, ગાાંધીનગર,  સહી, 

િેરપસાન, ગુજરરેા  



એક ઉન્ટ કોડ – ૩૭.૧- પગ ર અિે ભથથ ાંઓ 

(ર્ેરપસાિ અિે સભ્યો) 

  

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ર્ૂળ પગાર (M) 27,35,484 58,11,471 

પગાર ખિા (C) 31,54,839 4,95,161 

કુલ 58,90,323 63,06,632 

એક ઉન્ટ કોડ – ૩૮.૧- પગ ર અિે ભથથ ાં 

(અનધક રીઓ) 

  

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ર્ૂળ પગાર (અતધકારીઓ) 51,35,207 58,35,035 

સ્થાતનક વળિર ભથથુાં 18,828 19,752 

ર્ોાંઘવારી ભથથુાં 14,90,747 12,75,681 

ર્કાન ભાડા ભથથુાં 4,78,749 5,36,120 

રજાઓનુાં રોકડર્ાાં રપાાંિર (અતધકારીઓ) - 23,779 

ર્ેડીકલ ભથથુાં (અતધકારીઓ) 20,700 21,091 

કર્ાિારીઓનો રાષ્ટર ીય પેંશન યોજનાર્ાાં તહસ્સો 2,29,225 2,00,461 

પગાર ખિા (અતધકારીઓ) 32,86,805 37,08,183 

સેમ્પ્ટ્યુરી ભથથુાં (અતધકારીઓ) 26,200 37,200 

ખાસ પગાર (અતધકારીઓ) 4,675 1,013 

પ્રવાસ ભથથુાં (અતધકારીઓ) 7,155 59,989 

પતરવહન ભથથુાં (અતધકારીઓ) 4,800 - 

અાંિતરર્ રાહિ (અતધકારીઓ) 49,457 - 

કુલ સરવ ળો 1,07,52,548 1,17,18,304 

 

એક ઉન્ટ કોડ – ૩૯.૧ પગ ર અિે ભથથ ાંઓ 

(સ્ટ ફ) 

  

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 



ર્ૂળ પગાર (કર્ાિારીવગા) 3,08,050 11,28,278 

સ્થાતનક વળિર ભથથુાં  750 2,400 

ર્ોાંઘવારી ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 14,289 27,080 

ર્કાન ભાડા ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 8,066 36,038 

ર્ેડીકલ ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 1,500 3,900 

કર્ાિારીઓનો રાષ્ટર ીય પેંશન યોજનાર્ાાં તહસ્સો - 16,091 

ખાસ પગાર (કર્ાિારીવગા) - 650 

પરીવહન ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) (200) 22,640 

પ્રવાસ ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 1,200 5,400 

ફીક્સ પે કોસટર ાક્ટ  45,62,166 - 

કુલ સરવ ળો 48,95,821 12,42,477 

એક ઉન્ટ કોડ – ૪૪ અન્ય ઑનફસ ખર્ા   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

બેંક િાતજાસ 63,632 1,11,674 

વીદ્યુિ ખિા 13,07,533 9,62,252 

ર્ોબાઈલ અને ટેલીફોન, ઈસટરનેટ ખિા 86,285 1,13,341 

ઑતફસ ખિા 5,00,027 2,93,244 

આઉટસોસીાંગ કોસટર ેક્ટ ખિા 1,84,22,997 1,54,57,200 

પેટી રોક્ડ ખિા 3,32,872 3,58,064 

પોસ્ટેજ ખિા 3,00,497 2,09,613 

રીપેરી ાંગ અને રે્સટેનસસ ખિા 8,90,603 4,87,786 

સ્ટેશનરી ખિા 8,36,792 6,81,233 

િા-પાણી નાસ્િા ખિા 3,60,154 4,77,102 

સોફ્ટવેર ખિા 19,470 - 

ટીડીએસના ર્ોડાાં િૂકવાણા પરનુાં વ્યાજ ખિા 1,289 - 

કાટર ીજ ખિા 78,249 - 

તડતજટલ તસગ્નિર સતટાતફકેટ  24,800 - 

દસ્િાવેજોનુાં સ્કેની ાંગ કરારવાનુાં ખિા 9,07,088 - 

હાઉસકીપીાંગ સતવાસ િાજીસ 83,500 - 

વેસડી ાંગ ર્શીનનુાં ભાડુાં  3,068 - 

સુરક્ષા ખિા 3,66,165 - 

ઝેરોક્સ ખિા 56,735 - 

રાઉસડ ઓફ 3 - 

કુલ સરવ ળો 2,46,41,759 1,91,51,508 



 

એક ઉન્ટ કોડ – ૫૪.૩ ઓડીટ ફી 

  

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ઈસટરનલ ઓડીટ ફી 3,83,500 3,25,000 

કુલ સરવ ળો 3,83,500 3,25,000 

 

એક ઉન્ટ કોડ – અગ ઉિ  સમયગ ળ િુાં 

ખર્ા 

  

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

કસસલટસસી ખિા - 1,32,11,157 

ભૂલથી તર્લકિ િરીકે આલેખવાર્ાાં આવેલ 

અગાઉના સર્યગાળાનુાં ખિા 
- 6,091 

તવલાંતબિ સરકારી અનુદાન  18,43,682 - 

કુલ સરવ ળો 18,43,682 1,32,17,248 

 

એક ઉન્ટ કોડ – ૬૧.૧ ફી   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

એજસટ – HY રીટના ફી 8,74,200 44,800 

એજસટ નોાંધણી ફી 40,02,200 52,20,000 

બેંક એકાઉસટ િેસજીસ ફી 24,35,000 11,75,003 

ફતરયાદ નોાંધણી ફી 4,51,000 3,02,000 

પરિૂરણ િૂકવણુાં/એજસટ ઈર્ેઈલ 

આઈડી/વ્યતક્તગિથી કાંપનીર્ાાં રપાાંિર ફી 5,000 10,000 

પરિૂરણ િૂકવણુાં/ઓથોરીટી દસ્િાવેજ 

એક્સેસ ફી - 25,895 

પરિૂરણ િુકવણુાં/હાડા  કોપી ર્ોડેથી રજૂ કરવા 

અાંગેનો દાં ડ 
- 

80,56,000 

પરિુરણ િુકવણુાં/અસય ફી 40,52,759 2,00,40,535 



પરિુરણ િુકવણુાં  / ફોર્ા ૫ અનુપાલન કસૂર 

અાંગેની પ્રક્રીયા ફી 35,40,000 2,04,50,000 

પરિૂરણ િૂકવણુાં/એજસટ ઈર્ેઈલ 

આઈડી/વ્યતક્તગિ થી કાંપનીર્ાાં રપાાંિર ફી 3,90,000 8,25,000 

પરિુરણ િુકવણુાં / યોજનાનો જર્ીન 

તવસ્િાર/સ્ટેટસ/તર્લકિ પ્રકારર્ાાં ફેરફારની ફી 2,06,60,016 5,52,52,966 

ઑફલાઈન/અસય ફી 4,87,808 38,000 

ઑફલાઈન / યોજનાનો જર્ીન 

તવસ્િાર/સ્ટેટસ/તર્લકિ પ્રકારર્ાાં ફેરફારની ફી - 22,56,250 

પ્રોફાઈલર્ાાં ફેરફારની ફી 11,10,000 14,10,000 

યોજનાર્ાાં સુધારા-વધારાની ફી 3,37,91,180 1,76,02,711 

યોજનાર્ાાં કસૂર અાંગેની ત્રૈર્ાતસક ફી 1,41,14,000 1,99,74,000 

યોજના તવસ્િરણ ફી 2,68,16,066 1,81,93,086 

યોજના ત્રૈર્ાતસક ફી 2,70,26,000 1,89,78,001 

યોજના નોાંધણી ફી 13,19,66,195 12,92,90,785 

કુલ સરવ ળો 27,17,21,424 31,91,45,032 

 

એક ઉન્ટ કોડ – ૬૧.૩ દાં ડ  

  

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ઑફલાઈન / અનુપાલન ન કરવા બદલનો 

તવશેષ દાં ડ 
- 

17,29,000 

અનુપાલન ન કરવા બદલ પરિૂરણ 

િુકવણી/તવશેષ દાં ડ  79,71,000 1,26,10,008 

યોજના કસૂર ત્રૈર્ાતસક તરટના ભરવાર્ાાં િૂક 

કરવા બદલ  પરિૂરણ િુકવણી/દાં ડ 80,75,000 1,16,90,000 

કુલ સરવ ળો 1,60,46,000 2,60,29,008 

 

એક ઉન્ટ કોડ – ૬૨.૨ અન્ય અિુદ િ 

  

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ર્હેસુલી અનુદાન 1,10,00,000 3,99,00,000 

ર્ૂડી અનુદાન - 86,00,000 

ર્હેસૂલ હેિુ ર્ાટે વપરાયેલ અનુદાન - 1,47,468 



કુલ સરવ ળો 1,10,00,000 4,86,47,468 

એક ઉન્ટ કોડ – ગત વષાિી આવક   

નવગત ત . ૩૧મી મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ઘસારો 18,72,934 55,737 

નોાંધણી ફી - 20,25,514 

કુલ સરવ ળો 18,72,934 20,81,251 

   

સહી, ફાઈનાસસ ક્સટર ોલર, ગુજરરેા. પ્રર્ાતણિ કયાાનો સ્ટેમ્પ્પ ((તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ 

જનરલ (ઑતડટ-૧) ગુજરાિ, રાજકોટ 

સહી – સતિવ, ગુજરરેા     સહી, સભ્ય, ગુજરરેા, ગાાંધીનગર,  સહી, 

િેરપસાન, ગુજરરેા   



એક ઉન્ટ કોડ – ૨.૧ ફી   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

એજસટ HY તરટના ફી 8,74,200 - 

એજસટ નોાંધણી ફી 40,02,200 50,00,000 

બેંક ખાિાર્ાાં ફેરફાર કરવા અાંગેની ફી 24,35,000 - 

ફતરયાદ નોાંધણી ફી 4,51,000 2,92,000 

પરિૂરણ િૂકવણુાં/એજસટ ઈર્ેઈલ 

આઈડી/વ્યતક્તગિથી કાંપનીર્ાાં રપાાંિર ફી 5,000 10,000 

પરિૂરણ િૂકવણુાં/ઓથોરીટી દસ્િાવેજ એક્સેસ ફી - 25,895 

પરિૂરણ િુકવણુાં/હાડા  કોપી  ર્ોડી રજુ કરવા 

અાંગેની ફી 
- 

73,76,000 

પરિુરણ િુકવણુાં/અસય ફી 40,52,759 1,97,33,395 

પરિુરણ િુકવણુાં  / ફોર્ા ૫ અનુપાલન કસૂર 

અાંગેની પ્રક્રીયા ફી 35,40,000 1,99,50,000 

પરિૂરણ િૂકવણુાં/પ્રોજકે્ટ ઈર્ેઈલ 

આઈડી/વ્યતક્તગિથી કાંપનીર્ાાં રપાાંિર ફી 3,90,000 8,15,000 

પરિુરણ િુકવણુાં / યોજનાનો જર્ીન 

તવસ્િાર/સ્ટેટસ/તર્લકિ પ્રકારર્ાાં ફેરફારની ફી 2,06,60,016 4,42,08,180 

ઑફલાઈન/અસય ફી 4,87,808 35,000 

ઑફલાઈન / યોજનાનો જર્ીન 

તવસ્િાર/સ્ટેટસ/તર્લકિ પ્રકારર્ાાં ફેરફારની ફી - 12,03,530 

પ્રોફાઈલર્ાાં ફેરફારની ફી 11,10,000 13,55,000 

યોજનાર્ાાં સુધારા-વધારાની ફી 3,37,91,180 1,73,00,769 

યોજનાર્ાાં કસૂર અાંગેની ત્રૈર્ાતસક ફી 1,41,14,000 48,10,000 

યોજના તવસ્િરણ ફી 2,68,16,066 1,81,85,381 

યોજના ત્રૈર્ાતસક ફી 2,70,26,000 2,38,64,000 

યોજના નોાંધણી ફી 13,26,41,195 16,69,55,964 

કુલ સરવ ળો 27,23,96,424 33,11,20,114 

એક ઉન્ટ કોડ – ૨.૩ દાં ડ    

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 



ઑફલાઈન / અનુપાલન ન કરવા બદલનો તવશેષ 

દાં ડ 6,11,000 27,80,440 

પરિૂરણ િૂકવણુાં / અનુપાલન ન કરવા બદલનો 

તવશેષ દાં ડ 1,91,21,000 1,14,49,000 

પરિૂરણ િૂકવણુાં / તૈ્રર્ાતસક તરટના ન ભરવા બદલ 

દાં ડ 2,16,16,000 18,50,000 

કુલ 4,13,48,000 1,60,79,440 

એક ઉન્ટ કોડ – ૭.૧ રોક ણો પરિી આવક   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

રોકાણો પરનુાં વ્યાજ 3,21,843 60 

કુલ 3,21,843 60 

એક ઉન્ટ કોડ – ૭.૨- થ પણો પરિી આવક   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ડીપોઝીટ પરની આવક - 3,09,580 

સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ - 10,000 

કુલ સરવ ળો - 3,19,580 

   

 

એક ઉન્ટ કોડ -૮.૨ અન્ય (નિનદા ષ્ટ કરો)   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ગુજરરેા સયાયપાંિ - 19,000 

કુલ સરવાળો - 19,000 

એક ઉન્ટ કોડ -૧૦ રોક ણોિુાં વેર્ ણ   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 



જીએસએફએસ 1,70,00,000 50,00,000 

કુલ સરવાળો 1,70,00,000 50,00,000 

એક ઉન્ટ કોડ -૧૨ અન્ય થ પણો   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

થાપણ-કલર્ ૪૪(૧) હેઠળ ગુજરાિ અપીલ 

પાંિને ફી 1,88,000 - 

થાપણ-કલર્ ૪૩(૫) હેઠળ ગુજરાિ અપીલ 

પાંિર્ાાં ૩૦ ટકા તડપોઝીટ 32,00,500 - 

થાપણ-દાં ડની વસૂલાિ પર સરિાજા (કલેક્ટર) 7000 - 

રાઇઝીાંગ ઇસફોટેક પાસેની થાપણ 10,000 - 

ગાયત્રી ટર ાવેલસ પાસેની તસક્યોરીટી તડપોઝીટ  2,00,000 - 

સળવાળો 36,05,500 - 

એક ઉન્ટ કોડ -૧૩.૧ પગ ર અિે ભથથ ઓ 

(ર્ેરપસાિ અિે સભ સદો)  

  

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ર્ૂળભૂિ પગાર  57,35,484 58,11,471 

પગાર ખિા   7,68,733 

અસય કપાિ - - 

કુલ સરવાળો 57,35,484 65,80,204 

એક ઉન્ટ કોડ -૧૪.૧ પગ ર અિે ભથથ ઓ 

(અનધક રીઓ) 

  

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ર્ૂળ પગાર (અતધકારીઓ) 51,68,434 54,21,568 

સ્થાતનક વળિર ભથથુાં 18,944 18,196 

ર્ોાંઘવારી ભથથુાં 14,37,072 11,70,669 

ર્કાન ભાડા ભથથુાં 4,79,704 4,96,197 

રજાઓનુાં રોકડર્ાાં રપાાંિર (અતધકારીઓ) - 23,779 



ર્ેડીકલ ભથથુાં (અતધકારીઓ) 20,846 19,445 

કર્ાિારીઓનો રાષ્ટર ીય પેંશન યોજનાર્ાાં તહસ્સો 2,29,678 1,97,368 

પગાર ખિા (અતધકારીઓ) 8,05,948 3,90,069 

સેમ્પ્ટ્યુરી ભથથુાં (અતધકારીઓ) 26,200 34,100 

ખાસ પગાર (અતધકારીઓ) 4,788 900 

પ્રવાસ ભથથુાં (અતધકારીઓ) 7,026 19,388 

પતરવહન ભથથુાં (અતધકારીઓ) 4,800  

TTA (બદલી વળિર ભથથુાં) 40,385 - 

અાંિતરર્ રાહિ (અતધકારીઓ) - 39,930 

કુલ સરવ ળો 82,43,825 78,31,609 

એક ઉન્ટ કોડ -૧૫.૧ પગ ર અિે ભથથ ઓ 

(સ્ટ ફ) 

  

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ર્ૂળ પગાર (કર્ાિારીવગા) 4,28,550 9,87,828 

સ્થાતનક વળિર ભથથુાં  900 2,250 

ર્ોાંઘવારી ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 16,134 25,235 

ર્કાન ભાડા ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 9,660 34,444 

ર્ેડીકલ ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 1,800 3,600 

ખાસ પગાર (કર્ાિારીવગા) - 650 

પરીવહન ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) - 22,440 

ફીક્સ પે (કોાંટર ાક્ટ) 41,07,166  

પગાર ખિા  - 5,833 

પ્રવાસ ભથથુાં (કર્ાિારીવગા) 1,200 5,400 

રાષ્ટર ીય પેસશન યોજના ખાિુ  - 5,823 

કુલ સરવ ળો 45,65,410 10,93,503 

  



એક ઉન્ટ કોડ -૨૦ અન્ય ઑનફસ ખર્ા   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

બેંક િાતજાસ 63,632 1,11,674 

ઈલેકટર ીસીટી ખિા 12,85,809 9,75,317 

ઓતફસ ખિા (25,200) - 

પેટી કેશ ખિા 3,32,872 3,58,064 

ર્રાર્િ અને રાખરખાવ ખિા 7,000 - 

રાઉાં ડ ઓફ  (0) - 

 1,289  - 

અસય ઓતફસ ખિા 9,594  

દેવ ઇસફરે્શન ટેકનોલોજી તલતર્ટેડ 3,78,621  

એર્. ર્ોદી કોપોરશેન 4,989 8,159 

N code સોલયુસસસ - 2,481 

Nigs com 5,755 2,29,502 

Vini કોમ્પ્યુતનકેશન - 8,750 

તવર્ુક્તા એસોસીએટ્સ - 3,688 

અજુાનભાઈ સોલાંકી - 4,200 

કેતપટલ એક્વા બેસ્ટ - 15,760 

ડીબી કોપા. લીર્ીટેડ (તદવ્યભાષ્કર) 30,774 31,611 

ઈલેક્ટર ોવેર ઈસફૉટેક પ્રા. લી. 32,214 12,744 

એક્ઝીકુ્યટીવ એસજી. પી.એિ.વક્સા, 

અર્દાવાદ 
- 

600 

ફાઈનલ ઑતફસ એસડ હોર્ સોલયુ. પ્રા. લી. 3,66,923 2,06,853 

ફો્યુાન ઈન હવેલી 12,967 89,281 

ફતનાિર ઑન રસેટ 5,900 10,030 

ગટુલાલ હરીરાર્  - 14,100 

જય સતિયાયી ર્ા સીક્યોરીટી સતવાતસસ 1,20,814 3,53,274 

જલારાર્ ઈસફોટેક 6,66,122 1,18,274 

જલારાર્ સયુઝપેપર - 375 

જય ર્હાકરાલી વોિ કાં . - 3,900 

જય શ્રી ર્ોર્ાઈ રોડ઼વેઝ - 13,500 

જએેનકે ટર ેડસા - 1,62,250 

કાર્નાથ ર્ુદ્રણાલય પ્રા. લી. - 29,500 



ખાદી ગ્રાર્ોદ્યોગ ભવન 25,200 12,942 

ક્છ સીક્યોરીટી સતવાસીઝ 1,59,858 3,11,530 

ર્ગનલાલ પી કાકડીયા - 4,660 

ર્ાન એસટરપ્રાઈઝ - 5,240 

સયુ શ્રી બ્રહ્મતનવાસન ભાંડાર 37,500 65,315 

ઓતિાડ ફ્લોરા 1,25,100 8,100 

પતથકાશ્રર્ હોટેલ - 25,973 

ર્ોબાઈલ ખિાની જોગવાઈ - 3,100 

ટયોર જલ (એક્વાટયોર) - 45,840 

રાધે ફુડ કોટા  - 6,160 

તરતદ્ ર્ાકેટી ાંગ 3,66,136 3,54,789 

રદ્રા સયુઝ પેપર સતવાસીઝ 28,050 21,743 

સાાંઈનાથ એસટરપ્રાઈઝ 57,475  

રાઇઝીાંગ ઇસફોટેક  - 17,850 

શ્રીરાર્ તપ્રસટસા એસડ સ્ટેશનસા - 13,098 

શ્રી અતસિ ઉપાધ્યાય સર - 1,594 

શ્રી આર. ટી. પાંર્ડયા સર 14,516 10,183 

ટરેડ તવાંગ્સ પ્રા. તલ.  11,737  

ધી હાઉસ ઑફ લૉ - 8,000 

ધી પોસ્ટ ર્ાસ્ટર, ગાાંધીનગર 3,50,039 1,60,071 

ધી સાંદેશ લીર્ીટેડ 52,718 53,588 

ટોરસેટ પાવર - 1,110 

તવતધ ફોટોગ્રાફર - 6,280 

તવપુલ પટેલ 35,261 546 

વોડાફોન એકાઉસટ 68,693 1,04,154 

AIFORERA- ઓલ ઇાં તડયા ફોરર્ ઓફ રરેા 5,00,000 - 

એ.ઓ. સરકારી ર્ધ્યસ્થ પ્રેસ 1,57,529 - 

અજુાન. એસ. પટેલ 5,31,000 - 

અશ્વી ટર ાવેલસ 13,250 - 

અતશ્વન બી.તત્રવેદી 1,69,389 - 

ભગવિી ર્ાંડપ ડેકોરટેસા 25,200 - 
C-DAC 22,488 - 

સેટટ તરસિા 23,79,442 - 

દાનતસાંગ ડી. રાજપૂિ 3,53,348 - 

ડી. બી. કોપા. તલતર્ટેડ (રતેડયો તડતવઝન) 4,93,763 - 

દીપ કોમ્પ્ટયુટર ેડ 1,36,826 - 



ડૉ. અર્રજીિ તસાંઘ  24,631 - 

ડેટા ટેક કમ્પ્ટયુટર પ્રાઇવેટ તલતર્ટેડ 5,54,746  

ઈસ્ટના બુક કાંપની પ્રાઇવેટ તલતર્ટેડ 25,960  

એસટરટેઇનર્ેસટ નેટવકા  (ઇતસડયા) તલતર્ટેડ 8,39,576 - 

ગૌરવ સેલસ એજસસી 24,540 - 

 28,04,568 28,04,568 

ગ્રીન એપલ રસે્ટોરસટ 7,644 7,644 

ગુજરાિ ઇસડસ્ટર ીયલ તસકયુરીટી ફોસા 3,13,407 3,13,407 

ગુજરાિ નર્ાદા વેલી એસડ ફતટાલાઇઝસા 1,84,235 1,84,235 

ગુજ ઇસફો પેટર ો તલતર્ટેડ (જીઆઇપીએલ) 18,12,600 18,12,600 

હતષાલ એસટરપ્રાઇઝ 22,178 22,178 

ફાસ્ટ ટર ેક ઈસફોટેક સતવાસીસ (40,773) (40,773) 

હેિ ગ્રાતફક્સ 12,80,448 12,80,448 

તહિેશ પાનાિાંદ શાહ 59,670 59,670 

ઈશાન ઇસફોટેક તલતર્ટેડ 5,213 5,213 

જલારાર્ તડતજટલ સાઈન 14,427 14,427 

જયેશ એર્. ગાાંધી 5,14,220 5,14,220 

જીનટેક કમ્પ્ટયુટર કેર 16,834 16,834 

કૃતિ એસટરપ્રાઇઝ 1,32,464  

ર્ેકગે્ર સોલયુશસસ પ્રાઇવેટ તલતર્ટેડ 3,068  

ર્નીષા લવકુર્ાર શાહ  1,12,500  

ર્ાિાંગી ઈસફોટેક 4,37,655 - 

ર્ાઇક્રોતલાંક સોલયુશસસ પ્રાઇવેટ તલતર્ટેડ 12,631 - 

તર્રનાલકાાંતિર્ એર્ ભૌતર્ક 3,46,500 - 

તગ્રર્કો(તર્લકિો તસવાય) (52,60,837)  

નક્ષ એસટરપ્રાઇઝ 7,080 - 

એનએસડીએલ ઇ ગવનાસસ ઈસરાસ્ટર ક્િર 

તલતર્ટેડ 16,160 
- 

પેઇસટર ગુર એસડ લેસર 31,194 - 

પાાંડે લો હાઉસ 15,040 - 

પાશ્વા સ્ટેશનરી એસડ જનરલ સ્ટોસા 24,400 - 

પ્રસાર ભારિી રતેડયો 2,08,123 - 

પ્રેતશયસ તબઝનેસ તસસ્ટર્ 11,121 - 

રતસક િૌહાણ 90,014 - 

રીલાયેબલ સતવાસીસ 51,230 - 

તરલાયસસ બ્રોડકાસ્ટ નેટવકા  તલતર્ટેડ 3,54,431 - 



રોયલ તર્ાંટ તલઝર પ્રાઇવેટ તલતર્ટેડ 2,500 - 

સાઉથ એતશયા એફએર્ તલતર્ટેડ 2,53,294 - 

શ્રી ઉતર્યા નસારી એસડ ફાર્ા 24,650 - 

શ્રીરાંગ ટર ાવેલસ 59,438 - 

શ્રી વી એ દરબાર સર 13,760 - 

સૂયા ઝેરોક્ષ 56,735 - 

ટેક્નોકે્રટ કસસલટસટ 32,400 - 

ધ ઇતસડયન એક્સપ્રેસ પ્રાઇવેટ તલતર્ટેડ 1,476 - 

ટાઈમ્પ્સ ઓફ ઇતસડયા 6,884 - 

િુષાર ભાવસાર 1,500 - 

ઉદ્દીપક લતનિંગ સોલયુશન 30,139 - 

ઉર્ા એસટરપ્રાઇઝ  60,306 - 

ઉપેસદ્ર એસ ર્હેિા 3,55,500 - 

યોગી કૃપા ખાદી ગ્રાર્ોદ્યોગ તવકાસ 59,079 - 

યશ એનગ્રેવરસ - 7,600 

કુલ સરવ ળો 1,54,29,252 40,13,353 

એક ઉન્ટ કોડ -૨૨ પર મશા ખર્ા   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

િલાટી એસડ િલાટી 71,12,600 1,05,31,792 

ઈથોસ એિઆર ર્ેનેજર્ેસટ એસડ પ્રોજકે્ટ્સ લી. 1,54,89,108 1,02,89,736 

KPMG એડવાઈઝરી સતવાસીઝ લી. - 60,83,640 

બી. બી. પટેલ 1,08,915 1,90,085 

જનક જ ેશાહ - 3,53,700 

જયેશ એ. ભટ્ટ 1,48,064 9,835 

જ.ે જી. પાંર્ડયા - 46,306 

કે. બી. પટેલ 3,69,252 56,160 

કે. જી. શેખ 96,155 8,229 

કે. એલ. જાદવ 2,47,206 1,53,368 

કે. એસ. પાંિાક્ષરી 3,25,544 1,92,959 

ર્નુભાઇ એાંડ શાહ LLP  33,11,035 - 

ધીરભાઇ શાહ એાંડ કુાં . CO LLP 3,44,500 - 

ર્ાલવ અજર્ેરા એસડ એસોસીએટ્સ - 84,281 

એર્.એ.શાહ   



 6,33,867 2,52,503 

પી. કે. ર્હેિા 6,04,328 4,21,197 

પી. પી. વખારીયા  3,24,218 1,28,468 

આર. જ.ે શાહ 5,04,591 4,24,550 

આર. કે. વોરા - 1,29,150 

આર. વી. કાથરોટીયા 4,62,655 3,25,816 

શૈલેષ સી. પારખે 6,40,045 5,77,016 

શ્રી કસસલટસસી સતવાસીઝ 2,39,400 18,000 

સી.એલ.ર્ીણા - આઇએએસ (તનવ્રુત્ત) – ખાસ 

ફરજ પરના અતધકારી 1,89,000 
- 

જનક જ.ે શીયાની 1,76,400 - 

પી.કે.ઘોષ- આઇએએસ (તનવ્રુત્ત) – ખાસ ફરજ 

પરના અતધકારી 3,42,000 
- 

વતસલ પટેલ 4,50,000 2,91,774 

કુલ સરવ ળો 3,21,18,883 3,05,68,565 

   

એક ઉન્ટ કોડ -૨૩ સેનમિ ર અિે કોન્ફરન્સ   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

અભય ડેકોરટેસા 12,626 60,688 

કાયાપાલક ઈજનેર (તસતવલ) સ્ટાફ ટર ેની ાંગ કોલેજ - 2,400 

નાયબ કાયાપાલક ઈજનેશ્રી, ગાાંધીનગર - 19,085 

ઓર્ સાઈાં  ડી . જ.ે સાઉસડ 8,000 13,000 

યશ ફોટો 27,000 23,326 

કુલ સરવ ળો 47,626 1,18,499 

એક ઉન્ટ કોડ -૨૫ ભ ડુાં  તથ  વેર    

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

   

મ્પ્યુ. કતર્શ્નર, ગાાંધીનગર 2,04,122 3,55,060 

કલર્ ૧૯૨(ક) હેઠળ પગાર પરનો ટીડીએસ (93,340) (1,26,774) 

કોસટર ેક્ટક હેઠળનો ટીડીએસ (૧૯૪-ગ) 5,49,747 5,44,442 



જીએસટી પરનો ટીડીએસ 13,23,498 5,39,208 

વ્યવસાતયક ફી પરનો ટીડીએસ (૧૯૪-ઠ) 43,87,210 35,67,230 

વ્યવસાય વેરો 800 (600) 

કુલ સરવાળો 63,72,037 48,78,566 

એક ઉન્ટ કોડ -૨૭ િમોશિલ ખર્ા   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

લોક પ્રકાશન લીર્ીટેડ 55,102 44,651 

સરકારી ર્ધ્યસ્થ ર્ુદ્રણાલય - 3,72,199 

કુલ સરવાળો 55,102 4,16,850 

એક ઉન્ટ કોડ -૩૦ સ્થ વર નમલકતિી 

ખરીદી 

  

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

એર કાંતડશન 9,23,948 90,720 

CCTV ખાિુાં 71,803 88,030 

ખુરશીઓ - 13,440 

કોમ્પ્ટયુટસા અને તપ્રસટસા ખાિુાં 5,46,311 44,79,570 

કોમ્પ્ટયુટર સવાર - 5,07,400 

ફતનાિર ખાિુાં 56,87,665 1,20,23,453 

એલઈડી ટીવી 1,49,085 1,25,600 

કિેરી સાધનસાર્ગ્રી 1,95,925 63,886 

પેપર શે્રડર ર્શીન - 14,000 

પી.એ. તસસ્ટર્ - 2,16,000 

પૉપ અપ બોક્સ - 29,500 

પ્રોજકે્ટર ખાિુાં 86,899 90,072 

આરઓ વોટર ટયોરીફાયર - 53,500 

સૉફ્ટવેર ખાિુાં 2,13,342 9,48,904 

ટાટા સ્કાય સેટઅપ બોક્સ - 5,000 

હાડા  તડસ્ક 17,798  

કલર ઝેરોક્સ ર્શીન  3,99,999  



ઇલેક્ટર ીતફકેશન 10,42,943  

કુલ સરવાળો 93,35,718 1,87,49,075 

એક ઉન્ટ કોડ -૩૧.૧ રોક ણો   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

   

ગુજરાિ સ્ટેટ ફાઈનાસસીયલ સતવાસીઝ 21,50,60,296 28,65,00,000 

   

કુલ સરવાળો  21,50,60,296 28,65,00,000 

એક ઉન્ટ કોડ -૩૧.૨ ડીપોઝીટ (થ પણો)   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

ભગવિી ટાવેલસ ખાિે થાપણો 20,000 - 

હરતસતધ્ધ ટાવેલસ ખાિે થાપણો 20,000 - 

ક્છ તસકુ્યરીટી સતવાસીસ ખાિે થાપણો 10,000 - 

કુલ સરવાળો 50,000 - 

એક ઉન્ટ કોડ -૩૩.૨ સટલ યસા / કોન્ટરેક્ટસા 20,000 - 

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

   

જીઆઇએસ  120 9,080 

જીઆઇ સેતવાંગ્સ 280 (9,437) 

જીપીએફ 25,000 (15,000) 

એિબીએ - - 

ઘરભાડુાં  -  

એએર્સી પગાર (કર્ાિારી પગાર) 27,67,538 25,64,543 

આનાંદ ફાર્ા એસડ નસારી - 9,690 

અનુશ્રી આઉટસોસીાંગ 3,87,424 4,52,311 

APSNP ટેક્નોલોજી પ્રા. લી. - 42,480 

ભગવિી ટર ાવેલસ 2,46,493 8,54,620 



બીએસએનએલ ખાિુ  - 1,171 

જીઆઇએલ લીર્ીટેડ 1,62,944 1,25,584 

હરતસતદ્ ટર ાવેલસ 17,86,400 35,48,138 

એર્.પી. એસટરપ્રાઈઝ - 1,525 

તરતદ્ કોપોરટે સતવાસીઝ લી. 10,31,077 1,37,168 

તસયા એસટરપ્રાઈઝ 16,60,828 12,85,044 

કુલ સરવ ળો 80,68,104 90,06,917 

એક ઉન્ટ કોડ -૩૩.૩ – અન્ય 

પેશગીઓ   

નવગત ત . ૩૧મી 

મ ર્ા 

૨૦૧૯િ  

રોજ 

ત . ૩૧મી 

મ ર્ા, ૨૦૨૦િ  

રોજ 

લવાદી અતધકારીને પેશગી 1,28,735  

િેરપસાન અને સભ્યને પેશગી 4,94,600  

ગુજરાિ તટરબ્યુનલને પેશગી 18,00,000  

અતધકારીઓ (વગા ૧ અને ૨) ને પેશગી 3,53,688  

કર્ાિારીવગાને પેશગી 13,49,537  

સરવ ળો 41,26,560 - 

સહી, ફાઈનાસસ ક્સટર ોલર, ગુજરરેા. પ્રર્ાતણિ કયાાનો સ્ટેમ્પ્પ (તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ 

જનરલ (ઑતડટ-૧) ગુજરાિ, રાજકોટ 

સહી – સતિવ, ગુજરરેા   સહી, સભ્ય, ગુજરરેા, ગાાંધીનગર,   સહી, 

િેરપસાન, ગુજરરેા 

  



ગુજર ત નરયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી ઓઠોરીટીિી સ્થ યી નમલકતોિ  ઘસ ર  અાંગેિુાં પત્રક – િ .વ. ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

નમલકતો કુલ મૂલ્ય ઘસ રો ર્ોખખુાં મૂલ્ય 

 ત . 

૦૧/૦૪/૨

૦૧૯િ  

રોજ 

નસલક 

વષા 

દરનમય 

િ ઉમેરો 

વષા 

દરનમ

ય િ 

ઘટ ડો 

ત . 

૩૧/૦૩/

૨૦૧૯િ  

રોજ 

મૂલ્ય 

ત . 

૦૧/૦૪/૨

૦૧૮સુધી 

વષા 

દરનમ

ય િિો 

ઘસ રો 

નિક 

લ 

બ દ 

સમ 

યોજ

િ  

ત . 

૩૧/૦૩/૨૦

૧૯સુધી 

ત . 

૩૧/૦૩/૨૦

૧૯િ  રોજ 

ત . 

૩૧/૦૩/૨૦

૧૮િ  રોજ 

કોમ્પ્ટયુટર 

સવાર 21,31,578 - - 21,31,578 10,37,449 4,31,171 - 14,68,620 6,62,958 10,94,129 

કોમ્પ્ટયુટર 

અને 

તપ્રસટર 61,12,305 9,64,108 - 70,76,413 25,23,937 

26,73,13
4 - 51,97,071 18,79,341 35,88,368 

ઓતફસ 

સાંશાધનો 40,73,196 14,27,660 - 55,00,856 16,19,107 

13,91,27
0 - 30,10,377 24,90,479 24,54,089 

ટલાસટ 

અને 

યાંત્રસાર્

ગ્રી 14,000 2,297 - 16,297 3,838 2,261 - 6,099 10,198 10,162 

ફતનાિર 
1,63,24,608 72,96,178 - 2,36,20,786 53,90,931 

37,20,97
4 - 91,11,904 1,45,08,882 1,09,33,677 

સૉફ્ટવેર 13,67,173 2,13,342 - 15,80,515 3,90,867 6,18,325 - 10,09,191 5,71,324 9,76,306 

ઈલેક્ટર ી

ફીકેશન 26,01,755 13,05,067 - 39,06,822 8,78,509 5,99,929 - 14,78,438 24,28,384 17,23,246 



કુલ 

સરવ ળો 3,26,24,614 1,12,08,652 - 4,38,33,266 1,18,44,637 

94,37,06
4 - 2,12,81,701 2,25,51,565 2,07,79,977 

સહી, ફાઈનાસસ ક્સટર ોલર, ગુજરરેા. પ્રર્ાતણિ કયાાનો સ્ટેમ્પ્પ ((તપ્રતસસપાલ એકાઉસટસટ જનરલ (ઑતડટ-૧) ગુજરાિ, રાજકોટ 

સહી – સતિવ, ગુજરરેા     સહી, સભ્ય, ગુજરરેા, ગાાંધીનગર,  સહી, િેરપસાન, ગુજરરેા



 

નિસ બોિો ભ ગ બિતી િોાંધો 

૧. નિસ બો અાંગેિી િોાંધો 

ક) આકતસ્ર્ક જવાબદારીઓ અને પ્રતિબધ્ધિાઓ (જોગવાઇ કરવાર્ાાં ન આવી 

હોય એટલા પ્રર્ાણર્ાાં)  

નવગતો ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૧૮-૧૯ 

(ક) આકનસ્મક જવ બદ રી    

ફતરયાદી પક્ષે કરલેી અપીલને કારણે ૨૫,૮૭,૫૦૦ ૬,૨૫,૦૦૦ 

(ખ) મૂડી િનતબધ્ધત     

(ખ) તરયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેશન એસડ ડેવેલેપર્ેસટ એક્ટની કલર્ ૭૫ અને ગુજરાિ 

સરકારના િા. ૨૨/૦૩/૨૦૧૮ના ઠરાવની જોગવાઇઓ રુ્જબ, ગુજરાિ રરેા “રરેા” 

ફાંડનુાં સાંિાલન કર ેછે. ગુજરાિ રાજ્યર્ાાં અાંિતરર્ રરેા સયાયપાંિની કાર્ગીરી ર્ાટે 

ગુજરાિ રરેા, રરેા સયાયપાંિને ભાંડોળની ર્ાગણી રુ્જબ સાંસાધનો પૂરા પાડે છે. 

ગુજરાિ રરેા િેણે છૂટુાં  કરલેુાં ભાંડોળ તહસાબોર્ાાં “રરેા સયાયપાંિને પેશગી” િરીકે 

ધ્યાનર્ાાં લે છે, જ ેર્ાટે સાંબાંતધિ તહસાબી પત્રકો સતહિ, વપરાશ પ્રર્ાણપત્રો 

ર્ેળવવાના બાકી છે. 

(ગ) ધાંધાસાંબાંધી ર્ળવાપાત્ર, ધાંધાસાંબાંધી િુકવવાપાત્ર, થાપણોની પેશગીઓ અને 

તસલકો સર્થાન, તહસાબર્ેળ અને સર્ાયોજન, જો કોઇ હોય િો, ને અધીન 

છે.વ્યવસ્થાપકર્ાંડળ િાલુ વષાના નાણાકીય પત્રકો પર કોઇ પ્રતયક્ષ ફેર પડે એવુાં 

ર્ાનિુાં નથી.    

(ઘ) આાંકડા નજીકના રૂતપયા સુધી પૂર ેઆાંકડે દશાાવવાર્ાાં આવ્યા છે. 

(િ) જ્યાાં જરૂરી હોય તયાાં અગાઉના વષાના આાંકડા પુન: ગોઠવવા/વગીકુ્રિ કરવાર્ાાં 

આવ્યા છે. 

 

 

  સિી, ફ ઈિ ન્સ ક્ન્ટર ોલર, ગુજરરે . િમ નણત કય ાિો સ્ટેમ્પ્પ ((નિનન્સપ લ 

એક ઉન્ટન્ટ જિરલ (ઑનડટ-૧) ગુજર ત, ર જકોટ 



સિી – સનર્વ, ગુજરરે      સિી, સભ્ય, ગુજરરે , ગ ાંધીિગર, 

 સિી, રે્રપસાિ, ગુજરરે  
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અધ્યક્ષનુું રનવેદન 
 

આપણે રેરાનાું બીજાું િષવિાું પ્રિેશ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે હુું ગજુરેરાના પ્રથિ 

િષવની સિાપ્તતના પ્રસુંગે અવધકારીઓ, પ્રિોટરો, એજન્ટો અને ખરીદદારોને 

હૃદયપિૂવકના અચભનુંદન પાઠવુું છું અને પહલેો િાવષિક અહિેાલ આપની સિક્ષ 

રજુ કરતાું આનુંદ અનભુવુું છું. 
 

આપણે આ યાત્રા શરૂ કરી ત્યારથી આપણે જિાબદારી સવુનવિત કરે, ખરીદનારાઓનાું રહતોનુું રક્ષણ કરે અને 

રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરિાું પારદવશિતા અને ઉતે્તજન આપે એિી એક વનયિનકારી પ્રણાલી ઘડિા િાટે ખબુ જ 

પ્રયાસો કયાવ છે. 

 

ગજુરાત રેરા તેના પ્રારુંભથી જ રીયલ એસ્ટેટ (રેગ્યલેુશન એન્ડ ડેિલોપિેન્ટ) એક્ટના અિલિાું િોખરાનાું 

રાજયો પૈકીનુું એક રાજ્ય રહ્ુું છે. ગજુરેરાએ તેના પ્રથિ િષવિાું ૨૦૦૦થી િધ ુપ્રોજેક્્સની નોંધણી કરી છે 

અને પ્રોજેક્્સની નોંધણી કરિાિાું તે ટોિનાું બે રાજ્યો પૈકીનુું એક રાજ્ય છે. ફરરયાદોનુું ઝડપથી વનિારણ  

કરિા િાટે િધ ુપગલાું લેિાિાું આવયાું છે. આ અહિેાલિાું ગત િષવિાું ગજુરાત રેરા દ્વારા હાથ ધરિાિાું 

આિેલી િહત્િની પ્રવવૃત્તઓ અને કરિાિાું આિેલી પહલેો તેિજ આગાિી િષોિાું તે શુું કરિા ધારે છે તેની 

પણ િિાવ કરિાિાું આિી છે. આિી પ્રણાલી ઘડિાિાું અને યોગ્ય વયિસાવયકો અને પરાિશવકોને રોકિાિાું 

િારા પરુોગાિી, ગજુરેરાનાું પ્રથિ અધ્યક્ષા ડૉ. િુંજુલા સબુ્રિણ્યિે આપેલા ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનની હુું વિવધસર 

નોંધ લઉં છું. 
 

ગજુરાત રેરાને એક ઉત્સાહી ટીિ બનાિિાિાું સભ્યો તેિજ અન્ય વયાિસાવયકો દ્વારા કરિાિાું આિેલા 

પ્રયાસોને પણ હુું ચબરદાવુું છું. આગાિી િષોિાું આપણે રીયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ િાટે અનકુળૂ અને પારદશી 

િાતાિરણ ઊભુું કરિા સતત પ્રયત્નશીલ રહીશુું જેથી અન્ય રાજ્યો િાટે આપણે એક ઉદાહરણ પરુૂું  પાડી 

શકીએ. 

 

ગજુરેરાની કાિગીરીને િધ ુસુંગીન બનાિિા િાટે આપના સિૂનો આિકાયવ છે. 

 

 

ડો. અમરજીત ર ુંઘ 

ચેરમેન 

ગજુરાત રીયલ એસ્ટેટ રગે્યુલેટરી ઓથોરરટી 

ગાુંધીનગર, ગજુરાત 
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પૂવવભૂરમકા 



 
 
 

પિૂવભવૂિકા 
ભારત સરકારે રીયલ એસ્ટેટ (રેગ્યલુેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ ૨૦૧૬ ઘડયો અને ૧ મે,૨૦૧૭ના 

રોજ તેનો અમલ શરૂ કયો. ઓક્ટોબર ૨૦૧૬માાં આ સત્તામાંડળને લગતા નનયમો બહાર પાડીને અને મે, 

૨૦૧૭માાં સામાન્ય નનયમો બહાર પાડીને તથા મે, ૨૦૧૭માાં સત્તામાંડળના ચેર પસસન (અધ્યક્ષા)ની 

નનમણકૂ કરીને રેરાને કાયસરત બનાવનાર કેટલાક પ્રથમ રાજ્યો પૈકીનુાં ગજુરાત એક રાજ્ય હત ુાં. ગજુરાત 

રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યલુેટરી ઓથોરરટી "પારદનશિતા", "ગ્રાહકકેન્રીતા","પ્રામાણણકતા"અને "ઉત્તરરાયીતા"નાાં 

મલૂ્ય ધારણ કરીને રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને એક એવા અનકુળૂ અને યોગ્ય માકેટ પ્લેસમાાં તબદીલ કરવા 

માાંગે છે જ્યાાં તમામ રહતધારકોને નોંધપાત્ર લાભો પ્રાપ્ત થાય.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ેક્ટટર માટે 

•  ુશા ન અને 

પારદરશવતા 

• પ્રોજકે્ટ્ ની કાયવક્ષમતા 

અને પ્રોજકે્ટ્ ની 

 મય ર  ોુંપણી 

• રોકાણકારોનો અરધક 

રવશ્વા  

• વધુ  ુંસ્થાગત 

ફું રડુંગ/રવદેશી રોકાણ 

• રવરનયરમત વાતાવરણ 

•  ેક્ટટરનુું દ્રઢીકરણ 

       ગ્રાહકો માટે 

• મારહતી આધારરત 

પ ુંદગી 

• ખરીદદારોનાું 

રહતોનુું રક્ષણ 

• ગુણવત્તાયકુ્ત 

ઉત્પાદન અને 

 મય ર  ોપણી 

• ખરીદનાર- વચેનાર 

વચ્ચે  ુંતુરલત કરારો 

• અરધક પારદરશવતા 

• કારપેટ એરરયા 

આધારરત વેચાણ 

• નાણાુંની  લામતી 

અને તેનો કાયવક્ષમ 

ઉપયોગ 

     ડેવલપર માટે 

• શ્રેષ્ઠ પદ્ધરતઓનો સ્વીકાર 

•  ુયોરજત આુંતરરક પ્રરિયાઓ 

અને બહેતર એમ.આઈ.એ . 

• માકેરટુંગ ટૂલ - પ્રોજકે્ટ્ ની 

નોુંધણી રરેામાું થયેલી હોવાથી 

ડેવલપરો /રબલ્ડરોમાું ભરો ો 

ઊભો થાય છે 
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૧.૧ િષવની સિીક્ષા 

એક વર્સ પહલેાાં ગજુરાત રેરા (Gujrera)ની સ્થાપના કરવામાાં આવી ત્યારથી તેણે ઘણી પ્રગનત કરી છે. 

મે, ૨૦૧૭માાં ગજુરેરા ની સ્થાપના થઇ ત્યારથી જ તે સરિય રીતે કાયસરત બની ગયુાં હત ુાં. તેની 

સાંગઠનાત્મક ક્ષમતા વધારવામાાં આવી અને એક કામચલાઉ કચેરીનુાં માળખુાં ઝડપથી ઊભુાં કરી દેવામાાં 

આવયુાં. અનધનનયમનો અમલ તો હજુ હમણાાં જ શરૂ થયો હતો અને ગજુરેરાએ એ પણ સનુનનિત કરવાનુાં 

હત ુાં કે પ્રમોટરો, પ્રોજેક્્સસાંબાંધી વયવસાનયકો, એજન્્સ અને ગ્રાહકો સરહત સાંબાંનધત તમામ રહતધારકો 

આ નવી નનયમનકારી સત્તા અને તેને લગતા અનપુાલનો નવશે જાગતૃ બને. જુદા જુદા નગર નનયોજન 

નવસ્તારોમાાં આવેલા રાજ્યના તમામ રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સ આવરી લેવા માટે ગજુરેરાએ અન્ય 

જજલ્લાઓમાાંની શહરેી સ્થાનનક સાંસ્થાઓની પણ મદદ માાંગી જેથી અરજીઓ (હાડસ કોપી)નુાં ગાાંધીનગરની 

વડી કચેરી ખાતે સાંકલન કરી શકાય. આમ, એક સશક્ત નનયમનકારી સાંસ્થા ને કાયસરત બનાવવા માટે 

અનેક મોરચે કામ કરવાની વયહૂરચનાને યદુ્ધના ધોરણે અમલમાાં મકૂવાની હતી.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- ગજુરાત સામાન્ય નિયમો બહાર પાડ્યા 

- ગજુરાત રરેાિી સ્થાપિા 

- વચગાળાિા ચેર-પસસિિી નિમણૂક 

 

- અપીલ પંચિી નિમણુક 

- સભ્ય ૧ અિે સભ્ય-૨િી       

નિમણૂક 

રરેા પોર્સલ-રજીસ્ર્રેશિ મોડ્યુલ 

શરૂ કરવામાં આવયું 

નિમાનસક રીર્િસ ફાઇલ કરવા 

મારે્િા મોડ્યુલિો પ્રારંભ 

-પ્રોજકે્ટ્સ સમાનિ અંગેિી 

રજૂઆત મારે્િા મોડ્યુલિો પ્રારંભ 

૨૦૦૦ પ્રોજકે્ટ્સિી 

િોધંણી 

      મે                      જૂિ              જુલાઈ          સપ્રે્મ્બર       ઓક્ટર્ોબર        નિસેમ્બર        જાન્યુ.             ફેબ્રુ.              માચસ 

૨૦૧૭                ૨૦૧૮ 

સેકે્રર્રીિી નિમણકૂ 

- સામાન્ય નિયમો બહાર પાડ્યા 

- પ્રોજકે્ટ્સ સંબંધી વયવસાનયકો અિે 

પ્રમોર્રો સાથે પ્રથમ જાહેર ચચાસ 

૧૦૦૦ પ્રોજકે્ટ્સિી 

િોધંણી 

-લવાદી અનધકારી અિે 

કાયદા અનધકારીિી નિમણૂક 



 
 
 

 

૪૭૨ એજન્ટોની નોંધણી કરવામાાં આવી છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop for professionals 

linked to real estate industry 

Key Achievements 

Circular for registering sale 

Deed 

Press Note / Newspaper 

advertisement 

Youtube Videos for filling 

application 

 

Regulatory Direction 

૧.૨ િહત્િની વસદ્ધિઓ 

સશક્ત નનયમનકારી શાસનનો અમલ ઝડપી બનાવવા માટે અન ે પ્રમોટરોને 

કાયસલક્ષી સરળતા અન ેમાગસદશસન પરુૂાં પાડવા માટે ગજુરેરાએ ઘણા પ્રયત્નો હાથ 

ધયાસ. આ સાંદભસમાાં કેટલીક મહત્વની નસદ્ધદ્ધઓ નીચે મજુબ છે. 

 

1. ઓરરએન્ટેશન વકસશોપ: રેરાની જોગવાઈઓ નવશે જાગનૃત ઊભી કરવા માટે 

ગજુરાત નસનવલ એન્ન્જનનયસસ એન્ડ આરકિટેક્્સ (જીઆઈસીઈએ-અમદાવાદ) 

સાથ,ે એસોસીએશન ઓફ ચાટસડસ એકાઉન્ટન્ટસના સહયોગથી ૧૪ સપ્ટેમ્બર, 

૨૦૧૭ના રોજ એક ઓરરએન્ટેશન વકસશોપનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં. આ 

વકસશોપમાાં ચાટસડસ એકાઉન્ટન્્સ, આરકિટેક્્સ, એન્જીનીયરો અને પ્રમોટસસ જેવા 

જુદાાં જુદાાં રહતધારકોએ હાજરી આપી. 

2. પ્રેસનોટ/અખબારી જાહરેાત: ઘણા પ્રમોટરો એ રેરામાાં નોંધણી કરાવવા માટે 

અરજી કરી ન હતી તે બાબતને ધ્યાનમાાં રાખીન,ે ગજુરેરાએ ૮ જુલાઈ, ૨૦૧૭ 

અન ે ૧૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ પ્રમોટરોને નોંધણી કરાવયા નવના કોઈ 

પ્રોજેક્્સની જાહરેાત ન કરવાની સલાહ આપતી પ્રેસનોટ અન ે અખબારી 

જાહરેાત બહાર પાડી. આના પરરણામ ેપ્રમોટરો દ્વારા નોંધણી કરાવવા માટેની 

અરજીઓનો પ્રવાહ વધી ગયો. 

3. નોંધાયેલા વેચાણ ખત માટે પરરપત્ર: રેરાનો વયાપ હજુ પણ વધારવા માટે 

મહસેલુ નવભાગન ેવેચાણ ખત તૈયાર કરવા અન ેતેની નોંધણી કરાવવામાાં 

આવ ેતે પહલેાાં પ્રોજેક્ટની નોંધણી કરવામાાં આવ ેએ સનુનનિત કરવાની સલાહ 

આપવામાાં આવી. મહસેલૂ નવભાગે ૬ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૮ના રોજ તે અંગેનો 

પરરપત્ર બહાર પાડયો અન ે તેના પરરણામે મહસેલુ નવભાગન ે મોટાભાગના 

વેચાણ ખતો રેરાનો નોંધણી નાંબર દશાસવીને રજૂ કરવામાાં આવ ેછે. 

4. સહાય માટે સોનશયલ મીરડયાનો ઉપયોગ: પ્રમોટરો ગજુરેરાના નત્રમાનસક 

રીટનસ અદ્યતન બનાવવાની પ્રરિયા સમજી શકે અન ેતેનુાં પાલન કરી શકે તે 

માટે ગજુરેરાએ યટુયબૂ જેવા સોનશયલ મીરડયા પ્લેટફોમસનો ઉપયોગ કયો. 

5. નનયમનકારી નનદેશો બહાર પાડવા: કેટલાક પરરપત્રો, હકુમો અન ે નનદેશો 

બહાર પાડવામાાં આવયા જેમકે ફોમસ ૩ અંગેનુાં સ્પષ્ટીકરણ ૨૯મી જુલાઈ, 

૨૦૧૭ના રોજ, પ્રોજેક્્સ સમાન્પ્તની તારીખ અંગેની સ્પષ્ટતા કરતો પરરપત્ર 

૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ અન ે કાપેટ એરરયા અંગે સ્પષ્ટતા કરતો 

પરરપત્ર ૧૪મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ના રોજ, બેંક ખાતામાાં ફેરફાર કરવા સાંબાંધી 

નનદેશ ૨૧મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ બહાર પાડવામાાં આવયા. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. પ્રોજેક્્સ અને એજન્્સની નોંધણી અંગેના સીમાણચન્હ: 

ગજુરેરાએ ૧૨ રડસેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ ૧૦૦૦ ફાઇલ્સની 

નોંધણીનુાં સીમાણચહ્ન, ૧૩ માચસ, ૨૦૧૮ના રોજ ૨૦૦૦ ફાઇલોની 

નોંધણીનુાં સીમાણચન્હ હાાંસલ કયુું. ગજુરેરા સત્તામાંડળે  વર્સ 

દરનમયાન ૪૭૨ રરયલ એસ્ટેટ એજનન્્સને નોંધણી માંજુર કરી છે. 

7. હલે્પ ડેસ્ક ઊભી કરી: જાહરે જનતા અને પ્રમોટસસને સેવા 

નવતરણનો સારો અનભુવ થાય તે માટે ગજુરેરાએ ગાાંધીનગરમાાં 

રેરા મખુ્ય મથક ખાત ેએક મધ્યસ્થ હલે્પ ડેસ્ક ઊભી કરી છે. 

8. પરવડી શકે તેવાાં આવાસનો: રૂ.૨૭૬ કરોડના અંદાજજત 

મડૂીરોકાણ સાથ,ે ઓછી આવક ધરાવતાાં જૂથો/મધ્યમ આવક 

ધરાવતાાં જૂથો હઠેળ ૭ પ્રોજેક્્સ (હાઉનસિંગ એજન્સીઓ, શહરેી 

નવકાસ સત્તામાંડળ દ્વારા) શરૂ કરવામાાં આવયા, જેની નોંધણી 

અમદાવાદ, ગાાંધીનગર, રાજકોટ અને સરુત શહરેોમાાં ગજુરેરા 

હઠેળ કરાવવામાાં આવી. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રીયલ એસ્ટેટ માકેટ 

નુું  ામાન્ય રચત્ર 



 
 
 

 

 

૨. રીયલ એસ્ટેટ િાકેટ નુું સાિાન્ય ચિત્ર 

રીયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ એ ભારતના સૌથી મોટા સેક્ટરો પૈકીનુાં એક છે. કૃનર્ક્ષેત્ર પછી તે રોજગાર ઊભો કરી 

આપતુાં બીજા નાંબરનુાં સેક્ટર છે. રીયલ એસ્ટેટ સેકટરના ત્રણ મખુ્ય ઘટકો છે-રહણેાાંક, વાણણજ્જ્યક અને 

ઔદ્યોણગક (વખાર અન ે ઉત્પાદન). આ સેક્ટરની વદૃ્ધદ્ધને શહરેી અને અધસ શહરેી આવાસન પ્રોજેક્્સ તથા 

કચેરી/વાણણજ્જ્યક જગ્યા માટેની વધતી જતી માાંગથી ઘણો ટેકો પ્રાપ્ત થયો છે. રીયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગની માકેટ 

સાઈઝ ૨૦૨૦ સધુીમાાં ૧૮૦ ણબણલયન અમેરરકન ડોલર સધુી પહોંચવાની ધારણા છે (િેડાઇ-જેએલએલ રરપોટસ) 

જેમાાં, એની વદૃ્ધદ્ધમાાં રહણેાકના ઘટક મહત્વનુાં યોગદાન આપશ ે તેવી અપેક્ષા છે. સીધા નવદેશી રોકાણના 

સાંદભસમાાં, બાાંધકામ એ ભારતમાાં ટોચનુાં ચોથા િમ ેઆવતુાં સેક્ટર છે અન ેતેને એનપ્રલ, ૨૦૦૦ અન ેમાચસ, ૨૦૧૮ 

વચ્ચ ે૨૪.૮૩ નમણલયન અમેરરકન ડોલર જેટલુાં રોકાણ પ્રાપ્ત થયુાં છે (DIPP.NIC.IN).  

  

ચબચલયન અિેરરકન ડોલર રીયલ એસ્ટેટ િાકેટ સાઈઝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સ્રોત:કે્રડાઇ-જેએલએલ રરપોટવ  
શહરેી અન ેઅધસ શહરેી નવસ્તારોમાાં આવાસન પ્રોજેક્્સ માટેની વધતી જતી માાંગનો ખ્યાલ ૨૦૧૭ના વૈનિક 

આવાસન ભાવ સચૂકાાંકમાાં ભારતની કામગીરીનુાં મલૂ્યાાંકન કરવાથી આવશે (નાઈટ ફે્રન્ક રરસચસ). 

આંતરરાષ્રીય બજારમાાં ૧૦.૨% ભાવ વધારા સાથે, ૫૫ ભૌગોણલક સ્થળોમાાં ભારત ૯માાં િમ ેહતો (૨૦૧૬માાં 

તે ૨૨મા િમે હતો). આવાસોની રકિંમતમાાં આ વધારો રહણેાકના યનુનટોની વધતી જતી માાંગ સામે ઓછી 

આપનૂતિને કારણે હોવાનુાં મનાય છે. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

રીયલ એસ્ટેટ સેકટરિાું પરરિતવન લાિનારાું પાસ 

  

 

 
 

 

પ્રધાનિુંત્રી આિાસ 

યોજના શહરેી 

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ 

યોજના શહરેીનો આરાંભ 

જૂન, ૨૦૧૫માાં અને 

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ 

યોજના ગ્રામીણનો 

આરાંભ ૨૦૧૬માાં થયો. 

આ યોજના હઠેળ વર્સ 

૨૦૨૨ સધુીમાાં શહરેી 

અને ગ્રામીણ ભારતમાાં 

પાાંચ કરોડ આવાસો 

બાાંધવાનુાં લક્ષ્ય છે. આ 

લક્ષ્યાાંક પરૂો કરવા માટે 

દર મરહને ૭૦ લાખ 

આવાસો બાાંધવા પડે. 

રીયલ એસ્ટેટ 

(રેગ્યલેુશન એન્ડ 

ડેિલપિેન્ટ) એક્ટ 

૨૦૧૬ 

આ અનધનનયમનો 

અમલ પહલેી મે, 

૨૦૧૭ થી શરૂ થયો છે 

અને તે રીયલ એસ્ટેટ 

સેક્ટરમાાં પારદનશિતા, 

ઉત્તરદાનયત્વ અને 

એકાંદરે કાયસક્ષમતા 

વધારવા માાંગે છે. 

રીયલ એસ્ટેટ 

ઈન્િેસ્ટિેન્ટ ટ્રસ્ટ 

તેની માગસદશસક 

સચૂનાઓ સપ્ટેમ્બર, 

૨૦૧૪માાં બહાર 

પાડવામાાં આવી. 

સરકારે નાણાકીય 

વર્સ ૨૦૧૭માાં તેને 

"ટેક્સ પાસ થ્ર ુસ્ટેટસ" 

આપ્યુાં છે. તેનો ઉદે્દશ 

ભાંડોળ ઊભુાં કરવાનો 

અને વૈકન્લ્પક 

નાણાવયવસ્થા ઊભી 

કરવાનો છે. 

ગડુ્સ એન્ડ સવિિસ ટેક્સ 

(જીએસટી) 

તેનો અમલ ૧લી જુલાઈ, 

૨૦૧૭થી શરૂ થયો. તેનો 

ઉદે્દશ જુદા જુદા કરવેરાને 

નવલીન કરી પ્રત્યક્ષ કરનુાં 

માળખુાં સયુોજજત 

બનાવવાનો છે. 

ઇઝ ઓફ ડુઈંગ ચબઝનેસ 

બાાંધકામની માંજુરીઓ 

માત્ર ૬૦ રદવસમાાં 

આપવાની છે. 

 

કેટલીક મહત્વની ગનતનવનધઓ અન ેપહલેરૂપ પ્રયાસો જેમ કે રેરા, જીએસટી, પરવડી શકે તેવાાં આવાસ ઉપર 

ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરવુાં, સ્માટસ  નસટી અન ેપ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજનાએ રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાાં નવાાં વલણો 

(રેન્્ઝ) ઊભાાં કયાું છે. હવે આ સેક્ટરમાાં પારદનશિતા વધી છે અન ે પરરણામે તમામ રહતધારકોન ે મળતી 

મારહતીમાાં રહલેો તફાવત ઘટયો છે. પ્રોજેક્્સ અંગેની અનધકૃત મારહતી, પછી તે જુદી જુદી માંજૂરીઓને લગતી 

હોય અથવા પ્રોજેક્્સની સમયરેખાને લગતી હોય અથવા બાાંધકામની પ્રગનતને લગતી હોય, તે હવે 

સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. વધમુાાં, રીયલ એસ્ટેટ ણબઝનેસ મોડેલમાાં હવ ેજોઈ શકાય તેવુાં પરરવતસન આવયુાં છે. 

હવે પ્રરિયા આધારરત વયવસ્થાઓ, વધ ુને વધ ુમારહતીનુાં નવતરણ, પ્રરિયાઓનુાં પાલન અન ેએકાંદરે સારી 

નાણાકીય સધ્ધરતા ઓળખવા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્રત થવાથી રીયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ મજબતૂ બન્યો છે. કાંપનીઓનાાં 

જોડાણો અન ેસાંપાદનો, સાંયકુ્ત નવકાસ અથવા સાંયકુ્ત સાહસો વગેરેને કારણે રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટર મજબતૂ 

બન્યુાં છે. ઘણા ડેવલપસસ જમીન એકત્રીકરણ, બાાંધકામના કરારો, એસેટ મેનેજમેન્ટ અન ેફેસીલીટી મેનેજમેન્ટ 

વગેરે જેવા ક્ષેત્રોમાાં વેલ્ય-ુચેનન ે શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. મોટા ડેવલપસે તેમની 

નમલકતોનુાં મલૂ્ય વધારવા માટે ખાનગી ફાયર ટેન્ડસસ, કેન્દ્પ્ટવ પાવર પ્લાન્્સ, સરુક્ષા કમસચારીઓ અને 



 
 
 

આરોગ્ય સાંભાળ સનુવધાઓ જેવાાં સહાયકારી સામાજજક આધારમાળખાાં અન ેસેવાઓ પરૂી પાડવાનુાં શરૂ કયુું છે. 

માત્ર મકાનો તૈયાર કરવાથી આગળ વધીને હવ ેનવકાસનુાં ફલક સાંકણલત ટાઉનશીપ અન ેઆત્મનનભસર નાનાાં 

શહરેો બાાંધવા સધુી નવસ્તયુું છે, જે મહત્વનુાં પરરવતસન સચૂવ ેછે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રીયલ એસ્ટેટિાું ટે્રન્ડઝ 

સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા સધુારાઓને કારણે હવ ેણબઝનેસ મોડેલ્સમાાં પરરવતસન આવી રહ્ુાં છે, જે તમામ 

રહતધારકો માટે લાભકારક છે અન ેતે બાાંધકામના પ્રોજેક્્સ માટે ઉપલબ્ધ ભાંડોળનો અન્ય ઉપયોગ થતો રોકે 

છે. તેનાથી ભારતીય રીયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગમાાં નવદેશી અન ેણબનનનવાસી ભારતીય રોકાણકારોનો ભરોસો પણ 

વધ્યો છે અન ેતેથી ભારતમાાં નવદેશી રોકાણ વધ્યુાં છે. કેન્ર અન ેરાજ્ય સરકારો દ્વારા આપવામાાં આવેલાાં જુદાાં 

જુદાાં પ્રોત્સાહનો અન ેકરસાંબાંધી લાભોન ેકારણે પરવડી શકે તેવાાં આવાસન પ્રોજેક્્સની સાંખ્યામાાં વધારો થયો 

છે. જ્યાાં પરાંપરાગત સ્ત્રોતો દ્વારા ધીરાણનુાં પ્રમાણ ઓછાં જોવા મળે છે એવા બજારમાાં પેન્શન ફાંડ અન ેસોવરેન 

વેલ્થ ફાંડ જેવાાં ખાનગી ઇક્ક્વટી ફાંડ અન ેનાણાકીય સાંસ્થાઓ મોટા ભાંડોળના સ્રોત તરીકે ઝડપથી ઉભરી રહ્યા 

છે. 

માાંગ અન ેપરુવઠા વચ્ચેની ખાઈ ને પરુવાનુાં એક ઘણુાં મહત્વનુાં સાધન છે- પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના. ભારત 

સરકારે પરવડી શકે તેવાાં આવાસો માટે કેટલાાંક પ્રોત્સાહનો આપવાનુાં શરૂ કયુું છે. ભારત સરકારે તેની "૨૦૨૨ 

સધુીમાાં બધા માટે ઘર" ફ્લેગનશપ યોજના હઠેળ રીયલ એસ્ટેટ સેકટરને મહત્વનુાં સેક્ટર ગણયુાં છે. ઓછી આવક 

ધરાવતાાં જૂથ માટે સીધી કર રાહત અને નેશનલ હાઉનસિંગ બેંક હઠેળ ડેડીકેટેડ એફોડેબલ હાઉનસિંગ ફાંડ 

(એએફડી)નો સમાવેશ કરીન ેરીયલ એસ્ટેટ સેકટરના નવસ્તરણ માટે ભારતના યનુનયન બજેટમાાં માગસ મોકળો 

િધ ુ

પારદવશિતા 

ઉદ્યોગનુું 
િજબતૂીકરણ 

િધતુું જતુું 
વિદેશી રોકાણ 

નાણાું વયિસ્થાનાું 
િાધ્યિોિાું 
તબદીલી 

નિા ચબઝનેસ 

િોડલસનો ઉદ્ભિ 



 
 
 

કરવામાાં આવયો છે. સરકારે મધ્યમ આવક ધરાવતા જૂથ માટે િેરડટ ણલિંક્ડ સબસીડી સ્કીમ (નધરાણ સાંલગ્ન 

સહાયકી યોજના) પણ શરૂ કરી છે (આવાસ અન ેશહરેી બાબતોનુાં માંત્રાલય). 

 

પ્રધાનિુંત્રી આિાસ યોજના હઠેળ શહરેી વિસ્તારો િાટે 

િુંજૂર કરિાિાું આિેલાું આિાસોની સુંખ્યા (લાખિાું) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સ્રોત: આિાસ અને શહરેી બાબતોનાું િુંત્રાલયની િેબસાઈટ 

 

વધ ુઉત્તેજન આપવા માટે ભારત સરકારે તાજેતરમાાં બાાંધકામ સેક્ટર માટે ઓટોમેરટક રૂટ હઠેળ ૧૦૦ ટકા 

સીધા નવદેશી મડૂીરોકાણને માંજૂરી આપી છે. તેમાાં ટાઉનશીપ, આવાસનો, બાાંધવામાાં આવેલાાં આધારમાળખા 

અન ેરીયલ એસ્ટેટ બ્રોરકિંગ સનવિસીસનો સમાવેશ થાય છે. આ નીનતનો સમાવેશ થવાથી બજારમાાં વધ ુનવદેશી 

મડૂી રોકાણકારો પ્રવેશે તેવી અપેક્ષા છે. તેનાથી આ સેક્ટરમાાં સ્પધાસ વધશે અને તેનુાં માળખુાં સાંગરઠત બનશે. 

જીએસટીની રીયલ એસ્ટેટ સેકટર પર નોંધપાત્ર અસર પડશે. ઇનપટુ ટેક્સ િેરડટ અન ેમાલસામગ્રી તથા 

યાંત્રસામગ્રીના એક રાજ્યમાાંથી બીજા રાજ્યમાાં સરળ પરરવહન અન ેપરરણામ ેલાાંબા ગાળે તેમાાં સરળતા અને 

ખચસમાાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. 

 

વધમુાાં, સ્માટસ  નસટી પ્રોજેક્ટ હઠેળ રીયલ એસ્ટેટના રોકાણકારો માટે નવસ્તાર આધારરત નવકાસ હઠેળ, પસાંદ 

કરવામાાં આવેલા ૧૦૦ સ્માટસ  સીટીઝના નવકાસનો ભાગ બનવાની પરૂતી તકો છે. કેટલીક સ્માટસ  સનુવધાઓ 

ઊભી કરવા ઉપરાાંત નવસ્તાર આધારરત નવકાસમાાં પરવડી શકે તેવાાં આવાસો, લોજજન્દ્સ્ટક પાકસસ, વખારો 

બાાંધવાનો અન ેહાલના આધારમાળખામાાં  ફેરફાર કરીન ેતેન ેસધુારવાનો સમાવેશ થાય છે. સ્માટસ  નસટીઝનો 

નવકાસ થતા પેટા શહરેી નવસ્તારોમાાંથી મહાનગરોમાાં થતુાં સ્થળાાંતર પણ નનયાંનત્રત થવાની અપેક્ષા છે. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

સ્િાટવ  સીટી વિસ્તાર આધારરત વિકાસ ખિવ (રૂવપયા કરોડિાું) કુલ-૧૬૩,૧૩૮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

સ્રોત: સ્િાટવ  વસટી વિશન, ભારત સરકાર 

રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રરઝવસ બેંક ઓફ ઇન્દ્ન્ડયાએ બેંકોને રીયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રસ્ટ અને 

ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રસ્ટમાાં રોકાણ કરવાની પરવાનગી આપી છે, જેનાથી વધ ુસાંસ્થાગત ભાંડોળ આકર્ી 

શકાશે. બેંકો તેમની માણલકી હઠેળનાાં ચોખ્ખા ભાંડોળના લગભગ ૨૦ ટકા ઈક્ક્વટી મ્યચુ્યઅુલ ફાંડ, વેન્ચર 

કેનપટલ ફાંડ અન ેસ્ટોક્સમાાં રોકી શકે છે તે હવ ેઆમયાસદાની અંદર આ રસ્ટમાાં પણ રોકાણ કરી શકશ.ે 

છેલ્લાાં કેટલાાંક વર્ોથી ભારતમાાં રોકાણકારોએ મહાનગરો નસવાયના બજારોમાાં રોકાણની સાંભાવના 

તપાસવાનુાં શરૂ કયુું છે. પરરણામ ેસરુત, એનસીઆર, ચાંદીગઢ, પણુ ેજેવાાં શહરેોમાાં ડેવલપસસ તરફથી વધ ુ

ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ક્સ્થર સરકાર, એકાંદર ઘરગથ્થ ુઉત્પાદનમાાં મજબતૂ વદૃ્ધદ્ધ, સકારાત્મક આનથિક 

અણભગમ અન ે સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા કેટલાક સધુારાઓને પરરણામે નવદેશી ડેવલપસસ અને 

રોકાણકારોમાાં રુણચ વધી છે. 

આઇટી/આઇટીઇએસ  જેવા નવકસતા સેક્ટરોમાાં રરટેલ અન ેઇ-કોમસસના કારણે તાજેતરના સમયમાાં કચેરીની 

જગ્યા માટેની માાંગ વધી છે. ગત વર્સની તલુનામાાં જાન્યઆુરી - માચસ ૨૦૧૮માાં દેશમાાં ઓરફસની જગ્યા માટેની 

માાંગમાાં ૨૩ ટકા જેટલો વધારો થયો છે (કોણલયસસ ઇન્ટરનેશનલ). ઓરફસ સેક્ટરમાાં આકર્સણન ેકારણ ેઓરફસ 

અન ેઆઇટી/આઇટીઇએસ  રીયલ એસ્ટેટમાાં ૨૦૧૪ અન ે૨૦૧૭ વચ્ચે ખાનગી પ્રવાહમાાં ૧૫૦ ટકા જેટલો 

વધારો થયો છે (જેએલએલ રરપોટસ). 

વધ ુને વધ ુપરરવતસન પામતા જતા આ સેક્ટરની જરૂરરયાતો પરૂી કરવા માટે નવા પડકારોન ેઅનરુૂપ બનવાની 

ક્ષમતા જરૂરી છે અન ેરીયલ એસ્ટેટ(રેગ્યલુેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ ૨૦૧૬નો અમલ શરૂ થતાાં ડેવલપસસ 

અન ેગ્રાહકો સાથેના સાંબાંધોના વયવસ્થાપન સરહત તેમના વયવસ્થાપન અંગેના ધોરણોમાાં સધુારો કરે તેવી 

વતુવળ ૩ 

વતુવળ ૪  વતુવળ ૧  

ફાસ્ટ ટરૅક 

વતુવળ ૨  
ફાસ્ટ ટરૅક વતુવળ ૧  વતુવળ ૨  વતુવળ ૩ વતુવળ ૪  



 
 
 

અપેક્ષા છે. વૈનિકરણના પાસાન ેધ્યાનમાાં રાખીન ેરીયલ એસ્ટેટ સેકટર ભનવષ્યમાાં વધ ુસ્પધાસત્મક ભાવના, 

પારદનશિતા અન ેબહતેર સાંગરઠત માળખુાં દશાસવે તેવી અપેક્ષા છે. 

રહણેાુંકના યવુનટનુું વનિાવણ અને િેિાણ 

  

વનિાવણ  

(આિાસન યવુનટ) 

  િેિાણ (આિાસન યવુનટ) ફેરફારની ટકાિારી  
(ગત િષવની તલુનાિાું) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

સ્રોત: નાઈટ ફે્રન્ક 

 

રહણેાુંકના િેિાયા વિનાનાું િકાનોની યાદી એિ૧ ૨૦૧૮ 
 

િેિાઇ ન હોય તેિી 
િાલસાિગ્રી  
(ગત િષવની તલુનાિાું વદૃ્ધિ) 

ક્િાટવર ટુ સેલ િાલસાિગ્રીની 
આય(ુક્િાટવર) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

સ્રોત: નાઈટ ફે્રન્ક 



 
 
 

 

 

રહણેાુંકની રકિંિત એિ૧ ૨૦૧૮ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એિ૧ ૨૦૧૮િાું રકિંિતની 
રેન્જ  રૂ. િો.િી. દીઠ 

એિ૧ ૨૦૧૮િાું રકિંિતની 
રેન્જ રૂ. િો.િી. દીઠ 

બાર િાસિાું આિેલુું પરરિતવન 

(ગત િષવની તલુનાિાું 

છ િાસિાું આિેલુું પરરિતવન 

(ગત િષવની તલુનાિાું) 



 
 
 

સરકારે અગાઉથી સરિય બનીને ભારતમાાં ૨૦૧૭માાં જીએસટી અન ે રેરાનો અમલ શરૂ કરીન ે નનયમનકારી 

પરરવતસન લાવવા માટેનાાં પગલાાં લીધાાં હતાાં. આ પગલાાંથી બજારમાાં પારદનશિતા અન ેસરળીકરણને પરરણામે 

ખરીદદારોને લકભ થયો હતો. આમ છતાાં આ બન્ન ેકાયદાઓની સાંયકુ્ત અસરથી રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાાં 

પરુવઠાના દર પર નવપરીત અસર પડી છે. કેટલાાંક મહત્ત્વનાાં બજારોને લગતા મહત્વના મદુ્દા નીચે આપવામાાં 

આવયા છે. 

અિદાિાદ 

તાજેતરના સધુારાઓનાાં પરરણામે નવાાં નનમાસણ થનારાાં મકાનોના પ્રમાણમાાં  એચ૨ ૨૦૧૬થી ઘટાડો થયો છે, 

પરાંત ુએચ૧ ૨૦૧૮ના રોજ મજુબ વેચાણમાાં આવેલી ક્સ્થરતા સેક્ટરમાાં થઈ રહલેા સધુારાનો સાંકેત આપે છે. 

માલસામગ્રીની સરેરાશ રકિંમત એચ૨ ૨૦૧૬થી અચળ રહી છે. આ ઉપરાાંત એચ૧ ૨૦૧૮માાં શરૂ થયેલા 

લગભગ ૬૦% જેટલાાં નનમાસણ પનિમ અમદાવાદમાાં હતાાં. ત્યારબાદ ઉત્તર અન ેપવૂસના નવસ્તારોમાાં નનમાસણ શરૂ 

થયાાં હતાાં, જ્યાાં પરવડી શકે તેવા ઘટકોની સાંખ્યા વધ ુહતી. નવા શરૂ કરવામાાં આવેલા યનુનટો પૈકી ૭૧% 

યનુનટો રૂ. ૫૦ લાખથી ઓછી રકિંમતના અને ૪૦% જેટલા યનુનટો રૂ ૨૫ લાખથી ઓછી રકિંમતના હતા. 
 

અિદાિાદ બજારની પ્રવવૃત્ત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વનિાવણ િેિાણ  સરેરાશ રકિંિત 

 

એચ ૧ ૨૦૧૭માાં કચેરીની જગ્યા માટે વધ ુ માાંગ બેન્દ્ન્કિંગ, ફાઇનાક્ન્સયલ સનવિનસસ અન ે વીમા 

(બીએફએસઆઈ) સેક્ટરની હતી. આમ છતાાં ૨૦૧૮માાં આ ક્સ્થનત બદલાઇ હતી અને "અન્ય સેવાઓ" સેક્ટર 

તેમાાં આગળ નીકળી ગયુાં હત ુાં. એચ૧ ૨૦૧૮માાં ઓરફસની જગ્યા માટેના બજારનો ફાળો હવે કુલ લેવડદેવડના 

૪૩% જેટલો છે. આ વધારો દશાસવ ેછે કે સાથ ેરહીન ેકામ કરવા માટેની જગ્યા, જે વધ ુપરરપક્વ બજારોમાાં 

અનધક પ્રચણલત છે તેણ ેપણ એચ૧ ૨૦૧૮માાં અમદાવાદમાાં પ્રવેશ કયો છે. 

 

 



 
 
 

 

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૮ 

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૭ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

બેંગલરુુ (નાઈટ ફે્રન્ક રીયલ એસ્ટેટ િાકેટ સિે ૨૦૧૭-૧૮) 

એચ૧ ૨૦૧૬માાં ઘટાડો થયા બાદ, બેંગલરુુમાાં રીયલ એસ્ટેટ સેકટરનુાં એચ૧ ૨૦૧૮માાં પનુરાગમન થયુાં છે 

અન ેએચ૧ ૨૦૧૭ની સરખામણીમાાં તેણ ે ૨૨%ની વદૃ્ધદ્ધ નોંધાવી છે. વેચાણના સાંદભસમાાં એચ૧ ૨૦૧૮માાં 

દણક્ષણ બેંગલરુુ ૪૮% રહસ્સા સાથ ેમોખરે રહ્ુાં છે અન ેત્યારબાદ ઉત્તર બેંગલરુુનો રહસ્સો ૨૦% રહ્યો છે.  

એચ૧ ૨૦૧૮માાં સરેરાશ રકિંમતમાાં થયેલો વધારો દશાસવે છે કે ડેવલપસસની ક્સ્થનત નનયમનકારી સધુારા થયા 

બાદ સધુરી છે અન ેતેઓ પનુઃ ભરોસો જીતવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. 

 

બેંગલરુુ બજારની પ્રવવૃત્ત 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              વનિાવણ િેિાણ સરેરાશ રકિંિત 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

બેંગલરુુ આઇટીનુાં મોખરાનુાં કેન્ર હોવાથી કચેરીની જગ્યા માટેનુાં બજાર મખુ્યત્વે આઇટી/આઇટીઇએસ 

આધારરત છે. બેન્દ્ન્કિંગ સેક્ટરમાાં પણ ટેકનોલોજીકલ પરરવતસનોને અનકુળૂ બનાવવાના પ્રયાસોન ે કારણે 

આવેલી તબદીલી અન ેપરરણામ ેએચ૧ ૨૦૧૮માાં બીએફએસઆઈ ઓરફસ જગ્યાઓ માટેની લેવડદેવડમાાં 

વધારો થયો છે. 

 
 

કિેરીની જગ્યા િાટે લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૮ 

કિેરીની જગ્યા િાટે લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

હૈદરાબાદ (નાઈટ ફે્રન્ક રીયલ એસ્ટેટ િાકેટ સિે ૨૦૧૭-૧૮) 

૨૦૧૮નુાં વર્સ હૈદરાબાદ માટે સકારાત્મક રીતે શરૂ થયુાં. છેલ્લાાં ૩ વર્ોમાાં વેચાણ ટોચ પર રહ્ુાં હત ુાં. રેરાના 

અમલને સનુનયોજજત કયાસ બાદ અન ેઅપીલ પાંચ (એપેલેટ રરબ્યનુલ)ની સ્થાપના થયા બાદ ૨૦૧૮ના પ્રથમ 

ભાગમાાં નવા પ્રોજેક્્સ પણ ફરીથી શરૂ થવા લાગ્યા છે. એચ૧ ૨૦૧૮ દરનમયાન ગત વર્સની સરખામણીમાાં 

વેચાણ ૫% વધ્યુાં અન ેનવા નનમાસણમાાં એચ૧ ૨૦૧૭ની સરખામણીમાાં ૪૪% જેટલો વધારો થયો. 
 

હૈદરાબાદ બજારની પ્રવવૃત્ત 

 

 

 

 

 

 

 
 

વનિાવણ િેિાણ સરેરાશ રકિંિત 

 



 
 
 

બેંગલરુુ હૈદરાબાદ પણ આઇટીનુાં મહત્વનુાં કેન્ર છે અન ે કચેરીની જગ્યાઓ માટેના તેના બજાર પર 

આઇટી/આઇટીઇએસ સેક્ટર પ્રભતુ્વ છે. આઇટી/આઇટીઇએસ  રહસ્સો કચેરીની જગ્યાને લગતી લેવડદેવડોમાાં 

આમ છતાાં ઉત્પાદન અને અન્ય સેવાઓના સેકટરના વધતા જતા પ્રભાવન ેકારણે ઘટયો છે. 

 

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૭ 

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

મુુંબઈ (નાઈટ ફે્રન્ક રીયલ એસ્ટેટ િાકેટ સિે ૨૦૧૭-૧૮) 

મુાંબઈનુાં રીયલ એસ્ટેટ માકેટ માત્ર પનુ: બેઠુાં થયુાં હોય એવુાં નથી લાગતુાં પરાંત ુ એચ૧ ૨૦૧૭ દરનમયાન 

૧૨૮%ની ધરખમ વદૃ્ધદ્ધ સાથ ેનવા પ્રોજેક્્સના નનમાસણને જોતાાં એની ક્સ્થનત વધ ુમજબતૂ થતી હોય એવુાં 

જણાય છે. રેરાના અમલન ેકારણે મકાન ખરીદનારાઓ માટે પ્રરિયા ઓછી મશુ્કેલ બનાવવાનુાં હવ ેદબાણ પણ 

છે અન ેતેથી માલસામગ્રીનુાં વેચાણ પણ ક્સ્થર થયુાં હોવાનુાં જણાય છે. માલસામગ્રીના વેચાણની ગનત એચ૨ 

૨૦૧૮ દરનમયાન પણ આ જ પ્રકારની રહ ેએવુાં અપેણક્ષત છે. 

 

મુુંબઈ બજારની પ્રવવૃત્ત 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              વનિાવણ િેિાણ સરેરાશ રકિંિત 

 



 
 
 

મુાંબઈમાાં કચેરીની જગ્યાનુાં બજાર બેંગલરુુ અન ેહૈદરાબાદની જેમ આઇટી/આઇટીઇએસ સેક્ટર પ્રેરરત નથી. 

કુલ લેવડદેવડમાાં BFSI સેક્ટરનો રહસ્સો લગભગ ૨૦ ટકા સાથ ે ક્સ્થર રહ્યો હતો પરાંત ુ અન્ય સેવાઓના 

સેક્ટરનો રહસ્સો એચ૧ ૨૦૧૭ દરનમયાન ૪૨ ટકા હતો તે એચ૧ ૨૦૧૮માાં વધીને, સાથ ેકામ કરનારા લોકોના 

વધેલા કબજાન ેકારણે ૫૩% થયો છે. 
   

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૭ 

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 

એિ૧ ૨૦૧૮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એનસીઆર નાઈટ ફે્રન્ક રીયલ એસ્ટેટ િાકેટ સિે ૨૦૧૭-૧૮) 

એનસીઆરના રહણેાાંકના બજાર માટે ૨૦૧૮નો પ્રથમ ભાગ સકારાત્મક રીતે શરૂ થયો છે. એનસીઆરમાાં એચ૧ 

૨૦૧૮માાં નવા નનમાસણમાાં ગરુુગ્રામનો ફાળો ૪૭ ટકા સાથે મહત્વનો છે. એચ૧ ૨૦૧૮માાં નોઇડા અન ેગે્રટર 

નોઇડામાાં નવાાં નનમાસણ જોવા મળયાાં અને એચ૧ ૨૦૧૮માાં ગત વર્સની સરખામણીમાાં ૨૫ ટકા વદૃ્ધદ્ધ જોવા મળી. 
 

એનસીઆર બજાર પ્રવવૃત્ત 

 

 
 

 

  

 

 

                                               વનિાવણ િેિાણ સરેરાશ રકિંિત 

 

એચ૧ ૨૦૧૮માાં કચેરીની જગ્યાઓની કુલ લેવડદેવડમાાં ગરુુગ્રામનો રહસ્સો નનણાસયક રીતે નોંધપાત્ર (૬૬%) 

રહ્યો છે. આ સાથ ેગરુુગ્રામે ગત વર્સની તલુનામાાં ૨૮% વદૃ્ધદ્ધ નોંધાવી છે. ગરુુગ્રામ અન ેનોઈડા બાંન ેઉત્તર 



 
 
 

ભારતમાાં આઇટી/આઇટીઇએસના  રોકાણકારો માટે પસાંદગીના નવસ્તારો રહ્યા છે અન ેઆઈટી સેક્ટર સાથે 

સાંકળાયેલા રોકાણકારો દ્વારા કરવામાાં આવેલી લેવડદેવડમાાં એચ૧ ૨૦૧૮માાં એચ૧ ૨૦૧૭ની તલુનામાાં 

૨૩%નો વધારો થયો છે. 
    

 

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 
એિ૧ ૨૦૧૭ 

ઓરફસ ની જગ્યા િાટેની લેિડદેિડ 
એિ૧ ૨૦૧૮ 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અરજીઓ અને 

નોુંધણી 



 
 
 

૩. અરજીઓ અને નોંધણી 

૩.૧ પ્રિોટરોના સુંદભવિાું 
માચસ ૨૦૧૮માાં પરૂાાં થતાાં વર્સમાાં ગજુરેરાએ ૨૨૧૫ પ્રોજેક્્સની નોંધણી કરી છે. શરૂઆતના મરહનાઓમાાં 

સ્ટાફની ક્સ્થનત, કચેરી આધારમાળખુાં ઊભુાં કરવાની પ્રરિયા અન ેમોટી સાંખ્યામાાં ભલૂભરેલી નોંધણી થવાને 

કારણે નોંધણીની સાંખ્યા ઓછી રહી હતી. સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ પછી નોંધણીની પ્રરિયા ક્સ્થર બની હતી અને 

ત્યારબાદ િમશઃ તેમાાં વધારો થયો હતો અન ેમાચસ મરહનામાાં ૪૧૯ જેટલી નોંધણી થઈ હતી. 

પ્રમોટરોમાાં અરજી કરવાની પ્રરિયા નવશેની સમજ અન ે તેનુાં અનપુાલન જેમ જેમ વધ્યા તેમ શરુઆતના 

કેટલાક મરહનાઓ બાદ નવા પ્રોજેક્્સનુાં નનમાસણ અન ેનોંધણીએ પણ વેગ પકડયો. નવા નનમાસણ પામતાાં 

પ્રોજેક્્સ માટેની અરજીઓ ક્સ્થરપણે વધી રહી છે અન ે૨૦૧૭ના સપ્ટેમ્બર માસમાાં ૧૧૪ જેટલી અરજીઓ 

નોંધાઇ છે.  

પ્રોજેક્્સ ની િાવસક નોંધણી 
નોંધણીની િધતી જતી ગવત 

િાવસક નિા પ્રોજેક્્સ ની અરજીઓ 
નિા પ્રોજેક્્સ િાું થતો સ્સ્થર િધારો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અપેક્ષા મજુબ ગજુરાતનાાં મખુ્ય શહરેો અમદાવાદ, સરુત વડોદરા ગાાંધીનગર અન ેરાજકોટમાાં સૌથી વધ ુ

નોંધણી થઈ છે. અમદાવાદમાાં સૌથી વધ ુ ૧૦૩૮ પ્રોજેક્્સની નોંધણી થઈ છે. નીચેના ચાટસમાાં સમગ્ર 

ગજુરાતમાાં રીયલ એસ્ટેટ માકેટના નવકાસનુાં ણચત્ર દશાસવાયુાં છે. નોંધાયેલા કુલ પ્રોજેક્્સ પૈકી લગભગ ૯૩% 

પ્રોજેક્્સ ટોચના પાાંચ શહરેોમાાં નોંધાયા છે.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

જજલ્લાિાર નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સ (૩૧ િાિવ ૨૦૧૮ ના રોજ) 

ટોિના પાુંિ શહરેો અિદાિાદ, સરુત, િડોદરા, ગાુંધીનગર અને રાજકોટિાું કુલ પ્રોજેક્્સ પૈકી ૯૦ 
ટકા પ્રોજેક્્સની નોંધણી થઈ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કુલ પ્રોજેક્્સ નોંધણીઓ પૈકી લગભગ ૪૮ ટકા નોંધણી રહણેાાંકના પ્રોજેક્્સ માટે થઈ છે. રેરા સત્તામાંડળના 

પ્રથમ વર્સમાાં ચાલ ુપ્રોજેક્્સની નોંધણીઓ સૌથી વધ ુથઈ છે. મોટાભાગના ચાલ ુપ્રોજેક્્સની નોંધણી હવે 

થઈ ચકૂી હોવાથી આવતા વરે્ તેની સાંખ્યા ખબૂ જ ઘટી જવાની સાંભાવના છે. જેણે હજુ સધુી નોંધણી માટે 

અરજી કરી નથી એવા કોઈપણ ચાલ ુપ્રોજેક્્સ હોય તો તેની ઓળખ કરવા માટે ગજુરેરાએ અનેક મોરચે 

પ્રયાસો શરૂ કરવાનુાં આયોજન કયુું છે. નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સ ની યાદી માટે www.gujrera.gov.in પર જોડાણ- 

ક જોવા નવનાંતી. 

વિકાસના પ્રકારના આધારે નોંધણી 
(૩૧/૦૩/૨૦૧૮) 

નોંધાયેલા િોટા ભાગના પ્રોજેક્્સ  

રહણેાુંકના પ્રોજેક્્સ છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      િાચણજ્જ્યક,                       વિશ્ર પ્રકારનો વિકાસ, 

       તલોટ આધારરત વિકાસ.     રહણેાુંક/જૂથ આિાસનો 

સ્સ્થવત િાર નોંધણી 
(૩૧/૦૩/૨૦૧૮) 

      કુલ નોંધણી પૈકી ૧૫ ટકા નોંધણી નિા                         
પ્રોજેક્્સ િાટે છે. 

 

             
 

 

 

 
 

        નિા શરૂ થયેલા પ્રોજેક્્સ.       િાલ ુપ્રોજેક્્સ 

http://www.gujrera.gov.in/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

૨૦૧૮-૧૯ િાટે પ્રોજેક્્સ મડૂીરોકાણ (રૂવપયા કરોડિાું) 
*પ્રોજેક્્સ પરૂો થિા િાટે સરેરાશ ૩.૯ િષવની ગણતરીના આધારે 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ભાગીદારી પેઢીઓ એ વયાપારનો સૌથી પ્રચણલત પ્રકાર છે કારણકે તે શરૂ કરવો/સાંભાળવો સહલેો છે. ખાનગી 

રીતે ધારણ કરવામાાં આવેલ કાંપનીઓ વયાપારનો બીજા િમે આવતો પ્રકાર છે. વધ ુ આયોજજત નવકાસને 

ઉતે્તજન આપવા માટે તથા નવનધસરનો વધ ુરોજગાર ઊભો કરવા માટે કાંપની આધારરત નવકાસન ેપ્રોત્સાહન 

આપવુાં જરૂરી છે. 

 

 

 

 

 

 

 

નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સ હઠેળ રોકાણ 

(રૂવપયા કરોડિાું)  
(૩૧/૦૩/૨૦૧૮) 

િાચણજ્જ્યક 

 

વિશ્ર વિકાસ 

 

તલોટ આધારરત  

વિકાસ 

રહણેાુંક/જૂથ આિાસનો 

રૂ. ૮૦,૦૬૩ કરોડનુાં રોકાણ ધરાવતા 
પ્રોજેક્્સની નોંધણી કરવામાાં આવી છે. 

મોટાભાગના પ્રોજેક્્સ ૦-૧૦૦ કરોડ 

સધુીના રોકાણવાળા છે. એ પણ 

નોંધપાત્ર છે કે નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સમાાં 
થયેલા સરેરાશ મડૂી ખચસની 
સરખામણી  પાણી, સ્વચ્છતા અને 
આવાસન માટેના સાંયકુ્ત વાનર્િક રાજ્ય 

નવકાસ સાથે થઇ શકે તેમ છે. 

નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સિાું ૨૦૧૮-૧૯િાું થયેલુું સરેરાશ રોકાણ પાણી પરુિઠા, 
સ્િચ્છતા, આિાસ અને શહરેી વિકાસ અંગેના સુંયકુ્ત રાજ્ય ખિવ સાથે સરખાિણી 
કરી શકાય એવુું છે. 
 

પાણી પરુિઠા સ્િચ્છતા આિાસન અને શહરેી વિકાસ 

હઠેળ ગજુરાતિાું વિકાસ ખિવ 
ગજુરેરા હઠેળ મડૂીરોકાણ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કુંપની                               સક્ષિ સત્તાિુંડળ 

પેઢી                                  િયાવરદત જિાબદારી િાળી ભાગીદારી 
અન્ય                                 ભાગીદારી પેઢી 

 

 

નીચેનો નકશો ગજુરાતના એ જજલ્લાઓ દશાસવે છે જેમાાં  શહરેી વસ્તીમાાં છેલ્લા દસકા (૨૦૦૧-૧૧)માાં વધ ુવદૃ્ધદ્ધ 

નોંધાઇ છે. કચ્છ, બનાસકાાંઠા, સાબરકાાંઠા, પાંચમહાલ, ભરૂચ અને વલસાડમાાં શહરેી વસ્તી પ્રમાણમાાં વધ ુછે. 

પરાંત ુગજુરેરાને પ્રાપ્ત થયેલ પ્રોજેક્્સ માટેની અરજીઓની સાંખ્યા ઘણી ઓછી છે. આમ, આ એવા નવસ્તારો 

છે જ્યાાં પરવડી શકે તેવાાં આવાસનન ેઉત્તેજન મળે તેવી સાંભાવના છે. આ ઉપરાાંત આ શહરેોને પ્રધાનમાંત્રી 

આવાસ યોજના વધતા જતા વયાપ હઠેળ લાવી શકાય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રિોટર સ્પોન્સરવશપ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સધુીિાું નોંધાયેલા 
પ્રોજેક્્સ 
 
ભાગીદારી પેઢીઓ 
એ વયાપારનો સૌથી 
પ્રિચલત પ્રકાર છે 
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૩.૧.૧ શહરેિાર વિશ્લેષણ 

ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ પછી મોડી અરજી કરવા માટે દાંડ ભરવો પડે તેમ હોવાથી તમામ મખુ્ય જજલ્લાઓમાાં ચાલ ુ

પ્રોજેક્્સ માટેની અરજીઓમાાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭માાં ભારે વધારો જોવા મળયો. ત્યાર પછીના મરહનાઓમાાં 

અપેક્ષા મજુબ ચાલ ુપ્રોજેક્્સ માટેની અરજીઓની સાંખ્યામાાં ધીમેધીમ ેઘટાડો થયો. 
 

િાલ ુપ્રોજેક્્સ િાટે અરજીઓનો ટે્રન્ડ 

 (૩૧/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ) 
 

અગિિેતી થી કાિ કરનાર સત્તાિુંડળે એ સવુનવિત કયુું કે 

િાલ ુપ્રોજેક્્સ િાટેની િોટાભાગની અરજીઓ પ્રથિિાર 

જાહરે કરિાિાું આિેલ છેલ્લી મદુત (સતટેમ્બર ૨૦૧૭) 

સધુીિાું પ્રાતત થાય  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

નવા પ્રોજેક્્સ માટેની અરજીઓમાાં મોટાભાગે વધઘટ જોવા મળી છે, પરાંત ુએકાંદરે અરજીઓમાાં ક્સ્થર વધારો 

થતો જોવા મળે છે. આ સચૂવ ેછે કે રેરા સત્તામાંડળ પ્રમોટરોનો નવિાસ અન ેભરોસો જીતવામાાં સફળ રહ્ુાં છે, 

કારણ કે તેઓએ આ સત્તામાંડળની સ્થાપના થાય ત્યાાં સધુી નવા પ્રોજેક્્સ શરૂ કરવામાાં પ્રતીક્ષા કરવાનુાં પસાંદ 

કયુું છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

અરજીઓનો ટે્રન્ડ   (૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ) 

લીલી રેખા સાિાન્ય ટે્રન્ડ દશાવિે છે 

 

 

નવા પ્રોજેક્્સ શરૂ કરવાની બાબતમાાં 
તમામ મખુ્ય શહરેોમાાં ક્સ્થર વધારો જોવા 
મળયો છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સારી એવી સાંખ્યાના પ્રોજેક્્સ ૧૦-૪૦ કરોડના મડૂીરોકાણ વાળા છે, તે પૈકી સૌથી વધ ુસાંખ્યાના પ્રોજેક્્સ 

૦-૧૦ કરોડના મડૂીરોકાણ વાળા છે. અમદાવાદમાાં નોંધાયેલા સૌથી વધ ુસાંખ્યા ધરાવતા પ્રોજેક્્સ ૧૦-૨૦ 

કરોડના મડૂીરોકાણ વાળા હતા. ગજુરાતના સૌથી મોટાાં બે વાણણજ્ય શહરેો અમદાવાદ અન ેસરુતમાાં ખબૂ મોટા 

મડૂીરોકાણ વાળા પ્રોજેક્્સ હતા. 
 

મડૂીરોકાણિાર િગીકરણ 

(૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સધુીિાું નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સ) 

અિદાિાદિાું નોંધાયેલા િહત્તિ સુંખ્યા 
ના પ્રોજેક્્સ ૧૦-૨૦ કરોડના મડૂી ખિવ 
િાળા હતા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

વિકાસ િાર મડુી ખિવ (રૂવપયા કરોડિાું) 
(૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તમામ જજલ્લાઓમાાં રહણેાાંક/જૂથ આવાસ માટેના પ્રોજેક્્સ સૌથી વધ ુ સાંખ્યામાાં હતા જ્યારે પ્રમોટરોની 

પસાંદગીના બીજા િમે નમશ્ર નવકાસ ધરાવતા પ્રોજેક્્સ હતા. કોઈપણ જજલ્લામાાં પ્લોટ આધારરત નવકાસના 

પ્રોજેક્્સની સાંખ્યા સૌથી ઓછી હતી. 

નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સ પૈકી ૭૫% પ્રોજેક્્સ આગામી ચાર વર્ોમાાં (એટલ ે કે ૨૦૨૨ સધુીમાાં) પરૂા થવાની 

સાંભાવના છે. સરુત,અમદાવાદ અન ેગાાંધીનગરમાાં કેટલાક પ્રોજેક્્સ ૨૦૨૬-૨૮ સધુીમાાં પરૂા થવાનુાં લક્ષ્ય 

છે. 

 

પ્રોજેક્્સ સિાપ્તત 

 

 

  

 

 

 

 

 નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સ પૈકી ૭૫% પ્રોજેક્્સ   

આગાિી િાર િષવિાું પણૂવ થિાની સુંભાિના છે. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

વિકાસ હઠેળની િોટાભાગની જિીન પર રહણેાકના 
પ્રોજેક્્સ તૈયાર થઈ રહ્યા છે; તલોટ આધારરત વિકાસ 

રીયલ ઉદ્યોગિાું સૌથી ઓછી પસુંદગી ધરાિે છે. 

 

 

 

રહણેાક/જૂથ આિાસનો  

તલોટ આધારરત વિકાસ 

વિશ્ર વિકાસ 

િાચણજ્જ્યક 

 

 

 

 

 

 

 

 

તમામ જજલ્લાઓમાાં મોટાભાગની જમીન પર રહણેાાંક/જૂથ આવાસનો તૈયાર થઈ રહ્યાાં છે અન ેત્યાર બાદ બીજા 

િમે નમશ્ર નવકાસ વાળા પ્રોજેક્્સ છે. પ્લોટ આધારરત પ્રોજેક્્સ વાણણજ્જ્યક પ્રોજેક્્સની સરખામણીમાાં વધ ુ

જમીન રોકે છે અન ેતેથી અમદાવાદમાાં રીયલ એસ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ હઠેળ તે જમીનના લગભગ ૨૨% રોકતા 

હોવાનુાં જોવા મળે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

રૂ. ૨૦૦ કરોડથી િધ ુરોકાણો ધરાિતા કેટલાક પસુંદ કરેલા પ્રોજેક્્સ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

આવથિક રીતે નબળા િગો/ઓછી આિક ધરાિતા જૂથો/િધ્યિ આિક ધરાિતાું જૂથો િાટેના કેટલાક પસુંદ 

કરેલા પ્રોજેક્્સ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

રીયલ એસ્ટેટ એજન્્સના સુંદભવિાું 
વર્સ દરનમયાન કુલ ૪૭૨ એજન્્સની નોંધણી કરવામાાં આવી હતી. એજન્ટોની સૌથી વધ ુનોંધણી અમદાવાદ 

શહરેમાાં થઈ હતી. મોટાભાગની નોંધણીઓ વયક્ક્તગત પેઢીઓએ કરાવી હતી. નોંધાયેલા એજન્ટોની યાદી 

માટે જોડાણ-ખ જુઓ 

 

જજલ્લાિાર એજન્ટોની નોંધણી            એજન્્સ નો પ્રકાર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    કુંપની/પેઢી            વયસ્ક્ત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મહત્વની ઊું ડી 

 મજ 



 
 
 

૪. િહત્િની ઊંડી સિજ (આ સિજ જીઆઇએસ પરના તલોટેડ સેમ્પલ પ્રોજેક્્સના 

આધારે વિકસી છે) 

૪.૧ અિદાિાદ 

અમદાવાદ ભારતનુાં સાતમુાં સૌથી મોટુાં મહાનગર અન ેગજુરાતનુાં ફામાસસ્યરુટકલ અને ટેક્સટાઇલનુાં મખુ્ય કેન્ર 

છે. અમદાવાદમાાં સાબરમતી રરવરફ્રન્ટ, બસ રેપીડ રાન્ઝીટ નસસ્ટમ (બીઆરટીએસ) અન ે અમદાવાદ- 

ગાાંધીનગર મેરો જેવાાં ઘણાાં આધારમાળખાકીય પ્રોજેક્્સ અક્સ્તત્વ ધરાવે છે. ભારત સરકારના શહરેી નવકાસ 

માંત્રાલયના સ્માટસ  નસટી નમશન હઠેળ ૧૦૦ સ્માટસ  નસટીઝની યાદીમાાં અમદાવાદની પણ પસાંદગી કરવામાાં 

આવી છે. 

 

ઉપરનુાં ણચત્ર અમદાવાદ શહરેમાાં ગજુરેરામાાં નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સનો નમનુો દશાસવે છે. રેરા હઠેળ નોંધાયેલા 

પ્રોજેક્્સ પૈકી સૌથી વધ ુસાંખ્યા ધરાવતા પ્રોજેક્્સ વાળા નવસ્તારો નીચે મજુબ છે. 

 

 બોપલ (રહણેાુંકના પ્રોજેક્્સની સુંખ્યા ઊંિી છે) 

 િાુંદખેડા/િોટેરા (રહણેાુંકના પ્રોજેક્્સની સુંખ્યા 

ઊંિી છે) 

 િસ્ત્રાલ/વનકોલ (િાચણજ્જ્યક પ્રોજેકટની સુંખ્યા ઊંિી 

છે) 

 પાલડી/આંબાિાડી/નિરુંગપરૂા (વિશ્ર પ્રોજેક્્સ) 

 સોલા (સાયન્સ વસટી રોડ) (વિશ્ર પ્રોજેક્્સ) 

 

 થલતેજ (વિશ્ર પ્રોજેક્્સ) 

 બોડકદેિ (વિશ્ર પ્રોજેક્્સ) 

 સરખેજ (રહણેાુંકના પ્રોજેક્્સની ઊંિી સુંખ્યા) 

 નારોલ (વિશ્ર પ્રોજેક્્સ) 

 



 
 
 

 

૪.૨ સરુત 

સરુત શહરે ગજુરાત રાજ્યના દણક્ષણ-પવૂસમાાં આવેલુાં છે. તે ખાંભાતના અખાત નજીક તાપી નદીના મખુ પર 

વસેલુાં છે. તેનુાં ક્ષેત્રફળ  ૩૨૬ ચો.કી.મી. છે અન ેતેની અંદાજીત વસ્તી ૪.૪ કરોડ છે. સરુત એક સનુવકનસત 

શહરેી નવસ્તાર છે જ્યાાં હીરા ઘસવાનો, કાપડ, ઇન્ફમેશન ટેકનોલોજી અન ેપરરવહન સેક્ટરના ઉદ્યોગો ધમધમે 

છે. ભારતના એકાંદર ઘરગથ્થુાં ઉત્પાદનમાાં મહત્તમ ફાળો આપતા ટોચનાાં ૧૦ શહરેોમાાં સરુતનો સમાવેશ થાય 

છે. 

ઉપરનુાં ણચત્ર સરુત શહરેમાાં ગજુરેરામાાં નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સનો નમનુો દશાસવ ેછે. નવકસી રહલેા નવસ્તારોમાાં 

મોટાભાગના રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સ રહણેાાંકના મકાનોના છે અન ેત્યારબાદ બીજા િમ ેવાણણજ્જ્યક પ્રોજેક્્સ 

છે. પનિમ અને દણક્ષણ-પનિમ નવસ્તાર, ખાસ કરીન ેપનિમ સરુતના પાલનપરુ નવસ્તારમાાં રીયલ એસ્ટેટ નવકાસ 

વધ ુ થઈ રહ્યો હોવાનુાં દેખાય છે. સરુતના ઉત્તર-પવૂસ ભાગની આસપાસના તેમજ મધ્ય ભાગમાાં કેટલાક 

રહણેાકના અન ેવાણણજ્જ્યક પ્રોજેક્્સ જોઈ શકાય છે. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

૪.૩ િડોદરા 
ગજુરાતના સાાંસ્કૃનતક પાટનગર તરીકે ઓળખાત ુાં વડોદરા નવિાનમત્રી નદીના રકનારે વસેલુાં છે અન ેશૈક્ષણણક 

પ્રવનૃત્તઓનુાં કેન્ર છે. વડોદરા ખાસ કરીને એન્ન્જનનયરરિંગ મશીન ટલૂ્સ, કોટન ટેક્સ્ટાઇલ્સ, ગ્લાસ, 

ફામાસસ્યરુટકલ્સ, કેનમકલ્સ, પેરોકેનમકલ્સ અન ેફરટિલાઇઝર જેવા સેક્ટરોમાાં વયાપક ઉદ્યોગો ધરાવતુાં શહરે છે. 

મહત્વના ઉદ્યોગો શહરેના ઉત્તર, દણક્ષણ અને પવૂસ ભાગમાાં આવેલા છે. 

 

જજલ્લાનુાં કુલ ક્ષેત્રફળ ૭૫૪૬ ચો.કી.મી. છે એટલ ેકે તે ગજુરાતના કુલ ભૌગોણલક નવસ્તારના ૩.૮૫ ટકા આવરી 

લે છે. જજલ્લાની કુલ વસ્તી ૪૧,૬૫,૬૨૬ છે. 

ઉપરનુાં ણચત્ર વડોદરા શહરેમાાં ગજુરેરામાાં નોંધાયેલા પ્રોજેક્્સનો નમનુા દશાસવે છે. શહરેમાાં સારી રીતે સ્થાનપત 

થયેલો રહણેાાંક નવસ્તાર મખુ્યત્વે શહરેના મધ્ય ભાગમાાં છે અન ેતેથી નવા શરૂ થયેલા અન ેચાલ ુરીયલ એસ્ટેટ 

પ્રોજેક્્સ પનિમ તથા ઉત્તર-પવૂસ ભાગમાાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાાંત ખાનપરુ, ગોત્રી અન ે સેવાસીની 

આસપાસના નવસ્તારો પણ વાણણજ્જ્યક રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સ માટે આકર્સણનુાં કેન્ર બન્યા છે. 

 

 

 

 

 



 
 
 

૪.૪ રાજકોટ 

રાજકોટ સમગ્ર સૌરાષ્રની પ્રવનૃત્તઓનુાં કેન્ર છે અન ેજે ભનવષ્યમાાં આ નવસ્તાર ના નવકાસના ચાલકો બનવાનાાં 

છે એવાાં નગરો તેની આસપાસ વસેલા છે. રાજકોટ શહરે હવ ે કાપડની નમલોથી આગળ વધીને ઇજનેરી 

ઉદ્યોગના કેન્ર તરીકેના પરરવતસનનુાં સાક્ષી બની રહ્ુાં છે. આ શહરેની સીમા ઉપર કુાંવાડવા રોડ, ભાવનગર રોડ, 

મોરબી રોડ રોકાણ માટેના નવકલ્પો તરીકે ઊભરી રહ્યા છે. ૧૫૦ ફૂટના રીંગ પર રોડ ધીમ ેધીમે રીયલ એસ્ટેટની 

પ્રવનૃત્ત નવકસી રહી છે અન ેતે ડેવલપસસની પસાંદગીનો નવસ્તાર બની રહ્યો છે. કાલાવડ રોડ, જામનગર રોડ 

અન ે ૧૫૦ ફૂટનો રીંગ રોડ રાજકોટમાાં રહણેાાંક ના મકાનોના નવકાસ માટેના સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. 

રાજકોટના મખુ્ય વાણણજ્જ્યક તથા રીટેલ એરરયામાાં યાણિક રોડ, કાલાવડ રોડ અને રેસ કોસસ રોડનો સમાવેશ 

થાય છે. વાસ્તવમાાં ભારત સરકારના શહરેી નવકાસ માંત્રાલયના સ્માટસ  નસટી નમશન હઠેળના ૧૦૦ સ્માટસ  

નસટીઝની યાદીમાાં રાજકોટની પણ પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. આજી નદીના રકનારે વસેલુાં આ શહરે નવનવધ 

પ્રકારે નવકસી રહ્ુાં છે. 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રરેા હેઠળ 

ફરરયાદો 



 
 
 

૫. રેરા હઠેળ ફરરયાદો 
ગજુરેરાને ફુલ ૬૨ ફરરયાદો પ્રાપ્ત થઇ છે. તે પૈકી મોટા ભાગની ફરરયાદો કબજો મોડો આપવા અંગેની હતી. 

તમામ ફરરયાદોનુાં કક્ષાવાર વગીકરણ નીચે આપવામાાં આવયુાં છે. 

 

*રજૂ થયેલી ૬૨ ફરરયાદો પૈકી કેટલીક ફરરયાદો એક કરતા વધ ુ પ્રકારના ભાંગને લગતી હતી તેથી ફરરયાદોની 

કક્ષાવાર સાંખ્યા ૬૨ કરતાાં વધારે હતી. 
 

ગજુરેરાને એલોટીસ તરફથી પ્રમોટરો નવરુદ્ધ જુદી જુદી બાબતો એટલ ેકે કબજો મોડો મળવો, પરેૂપરૂી ચકૂવણી 

કયાસ પછી પણ વેચાણ ખત ન થવુાં, બરુકિંગની રકમ ચકૂવયા પછી વેચાણનુાં એગ્રીમેન્ટ ન થવુાં વગેરે અંગે કુલ 

૫૭ ફરરયાદો પ્રાપ્ત થઈ હતી. ગજુરેરાએ ફરરયાદીની ફરરયાદો સાાંભળી હતી અન ે૧૧ રકસ્સામાાં તેનુાં નનરાકરણ 

કયુું હત ુાં. બાકીની ૩૬ ફરરયાદો તપાસ હઠેળ છે, જેમાાં સત્તામાંડળે એલોટી અન ેપ્રમોટરો પાસેથી વધ ુસ્પષ્ટતા 

માગી છે. ગજુરેરાએ ન્યાયનનણસય અનધકારીના ક્ષેત્રાઅનધકાર હઠેળ આવતી ફરરયાદોના નનરાકરણ માટે ૧૭ 

ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ ન્યાયનનણસય અનધકારી અન ે કાનનૂી સલાહકારની નનમણકુ કરી છે. ન્યાયનનણસય 

અનધકારીને પાાંચ ફરરયાદો મળી હતી જે તેમની પાસ ેતપાસ હઠેળ છે. 

 

 

 

 

 

 

પ્રાતત થયેલી ફરરયાદોનુું િગીકરણ 

કબજો િોડો આપિો 

પ્રકીણવ 

સવુિધાઓ અધરુી હોય/પરૂી પાડિાિાું ન આિી હોય 

સોસાયટીના કાયદા 

ચકુિણીનુું રરફુંડ 

નોંધણી ન કરાિી હોય 

બાુંધકાિની ગણુિત્તા 

ચબલ્ડર અગ્રીિ ચકુિણીની ગેરકાયદેસર િાગણી કરતા હોય 

ગેરકાયદેસર બાુંધકાિ 

બીય ુપરિીશન વિના િેિાણ ખત 

ચબલ્ડર ભાગી ગયા હોય 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
કબજો મોડો મળવા અંગેની ફરરયાદોનુાં નનવારણ 

કરવાની પ્રરિયા વયવક્સ્થત કરવામાાં આવશે જેથી 
મોટા ભાગની ફરરયાદોનો ઉકેલ લાવવામાાં લાગતો 
સમય ઘટાડી શકાય. 

 



 
 
 

ફરરયાદો અંગેનાાં સામાન્ય કારણો નનયાંનત્રત કરવા માટે ગજુરેરાએ કેટલાાંક પગલાાં લીધા છે અન ેઆવનારા 

સમયમાાં તે વધ ુપગલાાં લેશે. 
 

 કબજો િોડો આપિો: એલોટીસ દ્વારા કબજો મોડો આપવાની ફરરયાદ કરવામાાં આવી હોય એવા 

રકસ્સાઓમાાં પ્રમોટર અન ે ફરરયાદીને સનુાવણી માટે હાજર થવા જણાવવામાાં આવે છે. એલોટી 

ફરરયાદની ખરાઇની પ્રરિયાના અઠવારડયા પહલેાાં અથવા તે દરનમયાન વેચાણ કરાર અને 

ચકૂવણીની રસીદો રજૂ કરે છે. પ્રમોટરને કબજો આપવામાાં થયેલા નવલાંબનાાં કારણો જણાવવાની તક 

આપવામાાં આવે છે. કબજો મોડો આપવા માટે પ્રમોટર જવાબદાર જણાય તો તેન ેવેચાણ કરારમાાં 

જણાવાયા મજુબનુાં વળતર ફરરયાદીને ચકૂવવા જણાવવામાાં આવે છે. ફરીયાદનુાં આ કારણ નનવારવા 

માટે ગજુરેરા બાાંધકામની પ્રગનત પર નજર રાખવાનુાં આયોજન કરે છે. પ્રમોટરોએ નોંધણીની 

તારીખથી શરૂ કરીન ે પ્રોજેક્્સ પરૂો થવાની સણૂચત તારીખ સધુી દર ત્રણ મરહન ે બાાંધકામ અને 

પ્રોજેક્્સની નાણાકીય વયવસ્થા અંગે છેલ્લામાાં છેલ્લી મારહતી પરૂી પાડવાની રહ ેછે. પ્રોજેક્્સમાાં 

ખબૂ જ નવલાંબ થતો હોવાનુાં જણાય તો સત્તામાંડળ દરનમયાનગીરી કરીને પ્રમોટર પાસ ેખલૂાસો માાંગે 

છે. 

 સવુિધાઓ પરૂી પાડિાિાું ન આિી હોય: સનુવધાઓ પરૂી પાડવામાાં ન આવી હોય અથવા અધરૂી હોય 

એવા રકસ્સાઓમાાં પ્રમોટરને બાકીની સનુવધાઓ ૩૦ રદવસની અંદર યોગ્ય રીતે પરૂી કરવા સચુના 

આપવામાાં આવે છે. નનધાસરરત સમયગાળામાાં પ્રમોટર તેમ ન કરી શકે તો ફરરયાદ કરનાર વયક્ક્ત/ઓ 

વળતર માટે હકદાર બન ેછે જેનો નનણસય ન્યાયનનણસય અનધકારીશ્રી કરે છે. 

ગજુરેરાએ હવે નત્રમાનસક ધોરણે ફોમસ ૧,૨ અન ે૩ દ્વારા  પ્રોજેક્્સના બાાંધકામ પર દેખરેખ રાખીને 

તેની સનુવધાઓ પર નજર રાખવાનુાં આયોજન કયુું છે. પ્રમોટર આવી સનુવધાના નવસ્તારમાાં ઉમેરો 

અથવા ઘટાડો કરવા માાંગે તો તેણ ેસત્તામાંડળ પાસેથી માંજૂરી મેળવતા પહલેા ૨/૩ એલોટીસની સાંમનત 

મેળવવાની રહશેે. 

 રરફુંડની ચકુિણી: કોઈપણ યનુનટની ખરીદી રદ કરવામાાં આવે એવા સમય ેપ્રમોટરો એલોટી દ્વારા 

ચકૂવવામાાં આવેલ રકમ રરફાંડ કરવા બાંધાયેલા હોય છે. કેટલા પ્રમાણમાાં રકમ રરફાંડ કરવાની છે તે 

વેચાણ કરારની ચોક્કસ શરતો દ્વારા નક્કી થયેલુાં હોય છે. રરફાંડની ચકૂવણી કરવાનો ઇનકાર અથવા 

નવલાંબ અંગેની કોઈ ફરરયાદ દાખલ કરવામાાં આવે ત્યારે પ્રમોટરને રજૂઆત કરવાની તક આપવામાાં 

આવે છે અન ેજો તે જવાબદાર જણાય તો તેને ૬૦ રદવસની અંદર સાંબાંનધત રકમ પરત કરવાનો 

આદેશ કરવામાાં આવે છે. 

ફરરયાદી સનુાવણીના સમયે વેચાણ કરાર અન ેચકુવણીની રસીદો જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો પરૂા પાડી 

શકે છે. તેમણ ેઆ દસ્તાવેજો અગાઉથી રજુ કરવા જરુરી નથી. 



 
 
 

 નોંધણી કરિાિાું ન આિી હોય તેિા પ્રોજેક્્સ બાબત: જેની નોંધણી કરાવવામાાં ન આવી હોય તેવા 

પ્રોજેક્્સની જાણ કરવા માટે કોઈપણ વયક્ક્ત ગજુરેરાનો સાંપકસ  કરી શકે છે. આવા રકસ્સામાાં સાંબાંનધત 

પ્રમોટરને નવલાંબથી નોંધણી કરાવવાની સાથ ેપ્રોજેક્્સરની નોંધણી કરાવવાનો આદેશ કરવામાાં 

આવે છે. પ્રમોટર નોંધણી કરાવયા નવના યનુનટની જાહરેાત અથવા વેચાણ કરતો માલમુ પડે તો, 

પ્રમોટરને પ્રોજેક્્સની રકિંમતના પાાંચ ટકા સધુીનો દાંડ કરવામાાં આવશે. આ ઉપરાાંત ગજુરેરાએ 

સેટેલાઈટ આધારરત રરજજયોનલ નેનવગેશન નસસ્ટમ નવકસાવી છે જે શહરેી સ્થાનનક સાંસ્થાઓ સાથે 

રહીન ેહજુ સધુી જેની નોંધણી કરાવવામાાં નથી આવી તેવા રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સ શોધી કાઢવાનુાં 

કામ કરે છે. ટૂાંક સમયમાાં જ શરૂ કરવામાાં આવનાર રેરા સહયોગી મોબાઇલ એપ પણ જાહરે જનતાને 

કોઈપણ ખચસ કયાસ નવના આવા કેસોની જાણ કરવાની સનુવધા પરૂી પાડશે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

દું ડ 



 
 
 

૬. દુંડ 

દુંડ/વશક્ષા: સત્તામાંડળે અનધનનયમનો ભાંગ કરનાર સામ ેવખતોવખત પગલાાં લીધા છે અન ેભનવષ્યમાાં આવો 

ભાંગ ન થાય તે સનુનનિત કરવા માટે તેમને દાંડ કયો છે. કલમ ૩ અને ૧૧(૨)ના ભાંગ બદલ સત્તામાંડળે ૨૩ 

પ્રમોટરોને કુલ રૂ.૩૦,૧૯,૦૫૦/- નો દાંડ કયો છે. 

 

અવધવનયિની કલિ િાર દુંડનુું િગીકરણ 

 

 
 

 

સૌથી િધ ુભુંગ કલિ ૩ (નોંધણી કરાવયા વિના િાકેરટિંગ 

કરવુું) અને કલિ ૧૧(૨)(િાકેરટિંગ િાટેની સાિગ્રી પર 

િેબસાઈટનુું એડે્રસ ન જણાિવુું)નો થયો હતો. 
 

 

 
 

  કલિ ૩ અને ૧૧(૨)નો ભુંગ                     અન્ય કલિો નો ભુંગ 

 

*અનધનનયમના ભાંગ માટે નાણાકીય દાંડ કરવામાાં આવયો હોય એવા ૨૮ પ્રમોટસસ પૈકી ૧૫ પ્રમોટસસ એ તેમને 

કરવામાાં આવેલ દાંડ ની ચકુવણી કરી હોવાનુાં જોવા મળયુાં હત ુાં. 
  



 
 
 

૭. િહીિટ અને િહકેિ સુંબુંધી બાબતો 
૭.૧ સતાિુંડળની રિના 
ગજુરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટીમાાં અધ્યક્ષ અન ેબે સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. 

હોદ્દો નાિ વનિણકૂની તારીખ 

અધ્યક્ષ ડૉ. માંજુલા સબુ્રમણયમ (નનવ્રતુ્ત આઇએએસ) ૩૦ મે, ૨૦૧૭ 

સભ્ય-૧ શ્રી એચ.ડી. વયાસ ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ 

સભ્ય-૨ શ્રી એ.એમ.માાંકડ (નનવ્રતુ્ત આઇએએસ) ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ 

 

૭.૨ િષવ દરવિયાન વનિાયેલા અને હોદ્દો ખાલી કરનાર લિાદી અવધકારી  

હોદ્દો નાિ વનિણકૂની તારીખ 

લવાદી અનધકારી શ્રી આર.ટી. પાંડયા ૨૦ ફેબ્રઆુરી,. ૨૦૧૮ 

 

૭.૩ ગજુરેરાનુું સુંગઠનાત્િક િાળખુું   

 

અધ્યક્ષ 

 

 
 

સભ્ય-૧                         સભ્ય-૨ 

 

 

સચિિ 

 
રહસાબ અને નાણાું 

વિભાગ 

કાયદા  
વિભાગ 

ટેકવનકલ  

વિભાગ 

આઇટી 
વિભાગ 

િહીિટી  
વિભાગ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

૭.૪ સત્તાિુંડળિાું કિવિારીિગવ 

િમ હોદ્દો 
માંજૂર થયેલી 

જગ્યા 
ભરવામાાં 

આવેલી જગ્યા 
નનયનમત 

પ્રનતનનયકુ્ક્ત 

પર 
કરાર  

૧ અધ્યક્ષા ૧ ૧ નનયનમત - - 
૨ સભ્ય ૨ ૨ નનયનમત - - 
૩ સણચવ ૧ ૧ નનયનમત - - 
૪ નાયબ સણચવ ૨ ૧ નનયનમત - - 

૫ 
નાણા નનયાંત્રક (ફાઇનાન્સ 

કન્રોલર) 
૧ ૧ ઇન ચાર્જ - - 

૬ 
કાનનૂી સલાહકાર/લવાદી 
અનધકારી 

૧ ૧ નનયનમત - - 

૭ 
તકનીકી અનધકારી/કાયસપાલક 

ઇજનેર 
૩ ૩ 

  
- - 

૮ મદદનીશ તકનીકી અનધકારી ૩ ૩ નનયનમત - - 
૯ વહીવટી અનધકારી / ઉપ સણચવ ૩ ૧       
૧૦ રહસાબી અનધકારી ૩ ૨ નનયનમત - - 
૧૧ કાનનૂી મદદનીશ ૩ ૧   - કરાર  
૧૨ રહસાબનીશ ૪ ૧   - કરાર  
૧૩ સ્ટેનો (હાયર ગે્રડ) ગે્રડ-૨ ૨ ૧       
૧૪ સ્ટેનો (લોઅર ગે્રડ) ગે્રડ-૩ ૬ ૫ - - કરાર  
૧૫ કારકુન/કોમ્પ્યટુર ઓપરેટર ૧૬ ૧૫   લોન સેવા કરાર  
૧૬ મલ્ટી ટાન્દ્સ્કિંગ સ્ટાફ ૧૪ ૬   - કરાર 

સરિાળો ૬૫ ૪૫       
 

૭.૫ સત્તાિુંડળ દ્વારા રોકિાિાું આિેલા વનષ્ણાતો અને પરાિશવકો 

ગજુરેરાએ, રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાાં એક સરુઢ નનયમનકારી તાંત્ર ઊભુાં કરવા માટે નનષ્ણાત અને સમદૃ્ધ જાણકારી 

ધરાવવાના લક્ષ્ય સાથ ેકેટલાક પરામશસકોને રોક્યા છે. ટેકનનકલ પરામશસકોએ અરજીઓની ખરાઇ કરવાની 

પ્રરિયા અન ેફરરયાદોનો ઉકેલ લાવવા માટેની પ્રરિયાની રૂપરેખા તૈયાર કરી છે અને તેને અમલમાાં મકૂી છે. 

આ ઉપરાાંત, આઇટી પરામશસકોએ ઓનલાઇન પોટસલ રડઝાઇન કરવામાાં અન ેજુદી જુદી આઇટી અસ્ક્યામતો 

કરીદવામાાં સહાય કરી છે. 

ક્રિ નું. હોદ્દો સુંખ્યા 

૧ તકનીકી પરામશસક ૩ 

૨ આઇટી પરામશસક ૧ 



 
 
 

 

કે પી એિ જી 
 

ગજુરાત રેરાના શરૂઆતના તબક્કા દરનમયાન નોંધણી, નત્રમાનસક રરટનસ, નવસ્તરણ અને પનૂ: મલૂ્યાાંકન 

પ્રરિયાનાાં નાણાકીય પાસાઓ વયવક્સ્થત કરવા અન ેતેમન ેવધ ુસરુઢ બનાવવા માટે KPMGને રોકવામાાં 

આવયા હતા. રેરાના ઉદે્દશોને અનરુૂપ કામગીરી કરીન ેKPMGએ નાણાકીય દસ્તાવેજોની ચકાસણી, નોંધાયા 

ન હોય એવા પ્રોજેક્્સની ઓળખ કરવામાાં, મહત્વના પરીપત્રો, નનદેશો, હકુમો અન ેધોરણસરની સાંચાલન 

પદ્ધનતના મસુદ્દા તૈયાર કરવામાાં તેમજ અન્ય રાજયો સાથ ેગજુરાત રેરા ના સાંશોધન/માપદાંડો તૈયાર કરવામાાં 

સહાય કરી હતી. 
 

પી ડબ્લલ્ય ુસી 
 

રેરા અનધનનયમ ઘડાયાના પ્રથમ ત્રણ માસની અંદર જ પ્રોજેક્્સ/એજન્ટોની નોંધણી માટે સાંપણૂસપણ ેકાયસરત 

પોટસલ  શરૂ કરનારા થોડાાં રાજ્યો પૈકી ગજુરાત એક રાજ્ય છે. PwCએ આ સત્તામાંડળ અન ેગજુરાત રેરાના 

જુદા જુદા નવભાગો સાથ ે કામ કરે છે અને શરૂઆતથી જ પોટસલની રૂપરેખા તેમજ પોટસલ તૈયાર કરવામાાં 

મહત્વની ભનૂમકા ભજવી છે. PwC હાલમાાં પેપરલેસ અને અનકુળૂ પ્રણાલી તૈયાર કરી શકાય તે માટે પોટસલને 

વધ ુસારુાં બનાવવા માટે કામ કરી રહ્ુાં છે. 

 

તલાટી એન્ડ તલાટી 
 

નાણાકીય સરુક્ષાનુાં એક સ્તર ઉમેરીને તાંત્રને વધ ુસરઢ બનાવવા માટે તલાટી એન્ડ તલાટી પેઢીને રોકવામાાં 

આવી હતી. નાણાકીય દસ્તાવેજોનુાં પ્રોસેનસિંગ મજબતૂ બનાવવા અન ે નોંધાયા ન હોય એવા પ્રોજેક્્સની 

ઓળખ કરવા માટે તેઓએ  રેરાને સહયોગ કયો છે. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અુંદાજપત્ર અન ે

રહ ાબો  

 



 
 
 

૮. અંદાજપત્ર અને રહસાબો 
ગજુરાત રેરાના નાણાકીય વર્સ ૨૦૧૭-૧૮ એટલ ે કે ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ પરૂાાં થતાાં વર્સ માટેના રહસાબો 

ઓરડટ થયા નવનાના કામચલાઉ રહસાબો તરીકે તૈયાર છે. આ રહસાબો ગજુરાત રેરા સત્તામાંડળ નનયમો ૨૦૧૬ 

હઠેળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નનરદિષ્ટ કરવામાાં આવેલ ફોમેટમાાં તૈયાર કરવામાાં આવયા છે. 

 

અનધનનયમની કલમ ૭૭નુાં પાલન કરીને આ રહસાબો ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓડીટર જનરલ દ્વારા ઓરડટ 

કરવામાાં આવયા છે અને ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓડીટર જનરલના ઓરડટ અહવેાલ સરહત, ઓરડટ કરવામાાં 

આવેલા આ રહસાબો ગજુરાત રાજ્યની નવધાનસભા સમક્ષ મકૂવાના છે. ગજુરાત સરકારના વાનર્િક રહસાબો 

એટલે કે નાણાકીય રહસાબો, જે દર વર્ે અંદાજપત્ર સત્રમાાં નવધાનસભામાાં રજૂ કરવામાાં આવે છે તેની સાથે 

કોમ્પ્રોલર અન ેઓડીટર જનરલ દ્વારા ઓરડટ થયેલા ગજુરાત રેરાના રહસાબો તેઓના ઓરડટ અહવેાલ સાથે 

અંદાજપત્રમાાં નવધાનસભા સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવે છે. 

 

ગજુરાત રેરાના નાણાકીય વર્સ ૨૦૧૭-૧૮ માટેના રહસાબો કોમ્પ્રોલર અન ેઓડીટર જનરલના અહવેાલ સાથે 

રાજ્યની નવધાનસભા સમક્ષ રજૂ કરવાના છે. તે અંગેનો કોમ્પ્રોલર અન ેઓડીટર જનરલનો અહવેાલ મેળવવા 

માટે જરૂરી પગલાાં લેવામાાં આવી રહ્યાાં છે. 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભારવ પથ 



 
 
 

૯. ભાવિ પથ 

નજીકના ભનવષ્યમાાં મખુ્ય ધ્યાન બાકી રહલેા પ્રોજેક્્સની નોંધણી માટેની અરજીઓની નોંધણી કરવા ઉપર 

રહશેે. ગજુરેરાને પ્રોજેક્્સની મદુત લાંબાવવા અન ેપ્લાનનુાં મલૂ્યાાંકન કરવા માટેની અરજીઓ પણ સારી એવી 

સાંખ્યામાાં મળવા લાગી છે જે અંગે ઝડપી કાયસવાહી કરવી જરૂરી બનશ.ે ઓનલાઇન પોટસલ સારી રીત ેકાયસરત 

છે પરાંત ુનનયમનકારી સત્તામાંડળની અસરકારકતા વધારવા માટે અન ેઅનપુાલન સરળ બનાવવા માટે તેને 

વધ ુસરુઢ બનાવવુાં જરૂરી બનશે. 

આ પ્રવનૃત્તઓ નજીકના ભનવષ્યમાાં અગ્રતાિમે રહશેે પરાંત ુગજુરેરા નનયમનકારી સત્તામાંડળ અન ેરીયલ એસ્ટેટ 

સેક્ટરની એકાંદર પારદનશિતા, જવાબદારી અન ેકાયસક્ષમતા વધારવાનો પ્રયાસ પણ કરશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રોજેક્્સ ગે્રરડિંગ વસસ્ટિ વિકસાિિી 

જુદા જુદા રહતધારકો પાસેથી ફીડબેક 

જાગવૃત ઊભી કરિી 

રેરાના અનપુાલનનો અિલ કરાિિો 

એસએિએસ ગેટ- િે 

રેરા સહયોગી િોબાઈલ એપ 

વિકસાિિી 

ઇ-ઓરફસ દ્વારા પ્રરક્રયાનુું સરળીકરણ 



 
 
 

૯.૧ રેરાના અનપુાલનનો અિલ કરાિિો 
એક સશક્ત નનયમનકારી વયવસ્થા મહદાંશે કાયસરત બનાવવામાાં આવી છે. પરાંત ુ રેરાના અનપુાલન માટે 

તાંદુરસ્ત વાતાવરણ ઊભુાં કરવા હજુ ઘણુાં કરી શકાય. આવી એક બાબત છે સમગ્ર રાજ્યમાાં વણનોંધાયેલા 

પ્રોજેક્્સની ઓળખ કરવી. આ માટે સમગ્ર રાજ્યની શહરેી સ્થાનનક સાંસ્થાઓની, જેમણે પોતાના ણબલ્ડીંગ 

પ્લાન માટે માંજુરી મેળવી હોય પરાંત ુગજુરેરામાાં નોંધણી કરાવી ન હોય એવા તમામ પ્રોજેક્્સ ઓળખવા માટે 

સહાય મેળવી શકાય. વધમુાાં, ગજુરેરામાાં નોંધણી કરાવયા નવના જેમણે જાહરેાતો આપી છે એવા પ્રોજેક્્સની 

જાણ કરવા માટે ખરીદદારોન ેપ્રોત્સારહત કરવા માટેની જોગવાઈ પણ પોટસલ પર કરી શકાય. 

નોંધણી કરાવયા પછીનાાં અનપુાલનો સનુનનિત કરાવવાની બાબતન ેપણ સાંગીન બનાવવી જરૂરી છે. નનયનમત 

દેખરેખ રાખવાથી અનપુાલનમાાં થતી અનનયનમતતાઓ ઓળખી શકાશે એટલુાં જ નહીં, પરાંત ુમાાંદા પ્રોજેક્્સ 

પણ પારખી શકાશે. 

૯.૧.૧ શહરેી સ્થાવનક સુંસ્થાઓ સાથે સુંકલન 

અનધનનયમ હઠેળ માત્ર હોય આવા તમામ પ્રોજેક્્સની નોંધણી કરાવવામાાં આવે એ સનુનનિત કરવા માટે 

ગજુરેરાએ શહરેી સ્થાનનક સાંસ્થાઓ સાથે સાંકલન શરૂ કરી દીધુાં છે. આ પ્રવનૃત્ત હઠેળ ગજુરેરાએ શહરેી સ્થાનનક 

સાંસ્થાઓને એવા જુદા જુદા પ્રોજેક્ટની યાદી જેમને ૧ મે, ૨૦૧૮ પછી ણબલ્ડીંગ યઝુ પરનમશન આપવામાાં 

આવી હોય અથવા છેલ્લાાં કેટલાાંક વર્ોમાાં કમેન્સમેન્ટ સટીફીકેટ આપવામાાં આવયુાં હોય તે પરૂી પાડવા નવનાંતી 

કરી છે. ભનવષ્યમાાં આ પ્રરિયા સમયાાંતરે આવા ડેટાના આદાન-પ્રદાનને સયુોજજત બનાવીને તથા શહરેી 

સ્થાનનક સાંસ્થાઓ દ્વારા પરૂા પાડવામાાં આવેલા ડેટામાાં ઇન્ચ્છત ફોમેટ મજુબનુાં સાતત્ય સનુનનિત કરીને 

વયવક્સ્થત બનાવવામાાં આવશ.ે 

ગજુરેરા ગજુરાતની તમામ ૩૨ શહરેી સ્થાનનક સાંસ્થાઓ સધુી આ પ્રવનૃત્ત નવસ્તારવાનુાં લક્ષ્ય રાખશ.ે આ શહરેી 

સ્થાનનક સાંસ્થાઓ દ્વારા જેમને માંજૂરી મળી હોય એવા પ્રોજેક્ટની યાદી જે નનયનમત સમયગાળામાાં સાંબાંનધત 

શહરેી સ્થાનનક સાંસ્થાઓ પરૂી પાડવાની હશે તે નનધાસરરત કરીને સાંકલનની પ્રરિયાને પણ ગજુરેરા સરુઢ 

બનાવશ.ે 

૯.૧.૨ સેટેલાઈટ આધારરત પ્રોજેક્ટ િેવપિંગ 

નનયમનકારી સત્તામાંડળન ેસરુઢ બનાવવા માટેની ટેકનોલોજીના ઉપયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરતી વખતે 

ગજુરેરાએ ભાસ્કરાચાયસ ઈન્સ્ટીટયટુ ફોર સ્પેસ એન્પ્લકેશન એન્ડ જીઓ ઇન્ફોમેરટક્સ (બાયસેગ)ની મદદથી 

geographic information system (જીઆઇએસ)નો ઉપયોગ કરીને નોંધાયેલા તમામ પ્રોજેક્ટના નકશા 

તૈયાર કરવા  (મેનપિંગ)નુાં શરૂ કયુું છે. તમામ નોંધાયેલા પ્રોજેક્ટના નકશા તૈયાર થઈ ગયા પછી કયા પ્રોજેક્ટ 

બાાંધકામ હઠેળ છે અન ેગજુરેરા હઠેળ હજી સધુી નોંધાયા નથી તે જાણવા માટે તેમને સ્થાનનક સાંસ્થાઓના ડેટા 

સાથે સરખાવવામાાં આવશ.ે આનાથી ગજુરેરા હઠેળ જેની નોંધણી હજુ સધુી કરવામાાં નથી આવી એવા રીયલ 



 
 
 

એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ નવશે જાણી શકશે એટલુાં જ નહીં પરાંત ુનકશા ઉપરથી પ્રોજેક્ટ કઈ જગ્યાએ આવેલો છે તેની 

મારહતી પણ મળી શકશ.ે 

 

વધમુાાં રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સની સેટેલાઈટ આધારરત ખરાઇ થવાન ે કારણે સત્તામાંડળ રાજ્યમાાં ઓછી 

નોંધણી/અનપુાલન વાળા સકૂ્ષ્મ નવસ્તારો, નવકસી રહલેા તેમ જ મખુ્ય રીયલ એસ્ટેટ માઈિો માકે્સ જેવાાં 

મખુ્ય રેન્ડ પણ જાણી શકશે. આનાથી ખાસ કરીને ગ્રામીણ અન ેદૂરવતી નવસ્તારોમાાં રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટની 

પ્રગનત પર વધ ુસારી રીતે દેખરેખ રાખી શકાશ.ે 

 

   
 

૯.૧.૩ લોકભાગીદારી િધારિી 

અનપુાલન સનુનનિત કરવા માટે લોકભાગીદારી વધારવી એ સૌથી અસરકારક અને ણબનખચાસળ ઉપાય છે. 

રેરાનુાં પાલન કરતા ન હોય એવા પ્રોજેક્્સની જાણ કરવામાાં લોક ભાગીદારી વધારવાના જુદા જુદા ઉપાયોનુાં 

નવશ્લેર્ણ પણ ગજુરેરા કરી રહ્ુાં છે. આમ છતાાં, યોગ્ય સરુક્ષા અને જરૂરી પ્રણાલીઓ તથા પ્રરિયાઓ નવના 

માત્ર જાહરે જનતા દ્વારા કરવામાાં આવેલી જાણના આધારે પગલાાં લેવામાાં જોખમ રહલેુાં છે કારણકે તેમાાં મારહતી 

અધરૂી હોય અથવા યોગ્ય આધાર નવના જાણકારી આપવામાાં આવી હોય એવુાં બની શકે. જાહરે જનતા પાસેથી 

પ્રનતભાવ અને જાણકારી મેળવવા માટે ઇમેલ આઇડી આપવામાાં આવયો છે પરાંત ુગજુરેરાને લાગે છે કે સામાન્ય 

જનતાની ભાગીદારી વધારવા માટે વધ ુવયવક્સ્થત અણભગમ અપનાવવો જરૂરી છે. 

 

નોંધણી કરાવવામાાં ન આવી હોય તેવા પ્રોજેક્ટની જાણ કરવા માટે ગજુરેરા ટૂાંક સમયમાાં જ એક વયવક્સ્થત 

ઉપાય કરશ.ે આનાથી એ સનુનનિત થશે કે લોકો દ્વારા આપવામાાં આવેલી જાણકારી અંગે પગલાાં લેવા માટે 

ન્યનૂતમ આધારભતૂ મારહતી મેળવવામાાં આવે. 
 

 



 
 
 

૯.૧.૪ વત્રિાવસક રરટનવ પર વનયવિત દેખરેખ 

પ્રમોટરો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવતા નત્રમાનસક પત્રકો પર નનયનમત દેખરેખ રાખીને ગજુરેરા એ સનુનનિત કરશે 

કે પ્રોજેક્ટ તેના નનધાસરરત સમય પત્રક મજુબ આગળ વધે અન ે નનધાસરરત સમયે પણૂસ કરવામાાં આવે. આ 

ઉપરાાંત ગજુરેરા જે પ્રોજેક્ટ માાં સારો એવો નવલાંબ થવાના સકેત મળતા હોય/નાણાકીય મશુ્કેલીમાાં પડેલા હોય 

તેમાાં એલોરટસના રહતોનુાં રક્ષણ કરવા માટે યોગ્ય સમય ેદરનમયાનગીરી કરશ.ે 

 

આ ઉપરાાંત ગજુરેરા ફોમસસ ૧, ૨ અન ે૩ સાંપણૂસપણ ેઓનલાઇન રજુ કરવાનુાં વધ ુસરળ બનાવી નત્રમાનસક 

પત્રકો ભરવાની કામગીરી વધ ુઅનકુળૂ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્ુાં છે. આનાથી પ્રમાણપત્રો સ્કેન કરીને 

અપલોડ કરવાની જરૂર રહશેે નહીં. સમગ્ર ડેટા ઓનલાઇન ફોમસસ દ્વારા મેળવવામાાં આવશે અન ેતેથી પ્રોજેક્ટ 

પર વધ ુસારી રીતે દેખરેખ રાખી શકાશે. 
 

૯.૨ જાગવૃત ઉભી કરિી 

રેરાને વધ ુ અસરકારક બનાવવા માટે સાંબાંનધત રહતધારકોન ે તેઓના અનધકારો અન ે ફરજો નવશે જાગતૃ 

બનાવવા આવશ્યક છે. ગજુરેરા તેનો વયાપ ગજુરાતના પ્રત્યેક જજલ્લા અન ેદૂરવતી નવસ્તારો સધુી નવસ્તારવા 

માગે છે. આ ઉદે્દશ આ નવસ્તારોમાાં ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરીને જાગનૃત અણભયાન ચલાવીન ેજ પરૂો કરી શકાય. આ 

માટે ગજુરેરા જજલ્લાવાર સેનમનારો અન ેકાયસશાળાઓનુાં આયોજન કરવા માાંગે છે. આ સેનમનારો દ્વારા ગજુરેરા 

પ્રમોટરો, એજન્ટો અને એલોટીસને તેઓના અનધકારો, ફરજો અન ેફરરયાદ નનવારણ માટે ઉપલબ્ધ જુદા જુદા 

ઉપાયો નવશ ે જાણકારી આપશ.ે કાયસશાળાઓ દ્વારા પ્રોજેક્ટ વયવસાનયકોને જુદાાં જુદાાં પ્રમાણપત્રો આપતી 

વખતે, તેઓ પાસેથી અપેક્ષીત ભનૂમકા નવશે તેઓને જાગતૃ બનાવવામાાં આવશે. મહદાંશ ેલોકો રસ લેતા થાય 

તે માટે ગજુરેરા નપ્રન્ટ મીરડયા અન ેરેરડયો ચેનલ જેવાાં માધ્યમો દ્વારા લોકો સધુી પહોંચવા નવશે નવચારશે. 
 

૯.૩ પ્રોજેક્ટ ગે્રરડિંગ વસસ્ટિ વિકસાિી 

પ્રોજેક્ટની નોંધણી માટે પ્રમોટરોએ રજુ કરેલી અનધકૃત મારહતી, નત્રમાનસક અને પ્રોજેક્ટ સમાન્પ્ત અંગેનાાં 

અનપુાલનનોના આધારે ગજુરેરા પ્રોજેક્ટ સમાપ્ત કરીન ેસમયસર સોંપવા અંગેનો નવિાસપાત્ર રેક રેકોડસ 

તૈયાર કરશ ેઅન ેતે દ્વારા સાંબાંનધત માપદાંડોના આધારે પ્રોજેક્ટનુાં ગે્રરડિંગ કરશ.ે આ પ્રકારની ગે્રરડિંગ પદ્ધનતથી 

ગ્રાહકો પણ યોગ્ય મારહતીના આધારે ખરીદી કરવાનો નનણસય કરી શકશે. 
 

૯.૪ ઇ-ઓરફસ દ્વારા પ્રરક્રયાઓનુું સરળીકરણ 

 ગજુરેરાએ કાયસક્ષમ પ્રરિયાઓ અન ેસેવા નવતરણ તાંત્રની જરૂરરયાત નપછાણી છે. આંતરરક રીતે ફાઇલોની 

હરેફેર કરવી અન ેહાડસ કોપીની િમ વાર ખરાઇ કરવી તે એક મોટી સમસ્યા છે. આનાથી વધ ુસમય જાય છે 

અન ેનાગરરકો અથવા અંનતમ ગ્રાહકને સેવા પહોંચાડવામાાં નવલાંબ થાય છે. કાયસક્ષમ અન ેમકુ્ત પ્રશાસન માટે 



 
 
 

કચેરીને પેપરલેસ બનાવી કામગીરીને વયવક્સ્થત બનાવવાના ઇરાદા સાથે ગજુરેરાએ ઇ-ઓરફસ નસસ્ટમ ઊભી 

કરવાનુાં નક્કી કયુું છે. ઇ-ઓરફસ નસસ્ટમ કચેરીને પેપરલેસ બનાવીન ેગજુરેરાની કચેરીની કામગીરી અને 

કાયસક્ષમતામાાં નોંધપાત્ર સધુારો કરશ.ે ઈ-ઓરફસ સ્થાપવાના ઉદે્દશો નીચે મજુબ છે. 

 

૧. નોંધણી, મદુત િધારિા, તલાનિાું ફેરફાર કરિા િગેરે જેિી જુદીજુદી અરજીઓની કાયવિાહીિાું થતો                   

વિલુંબ ઘટાડિો. 

૨. અરજીઓ અંગેની કાયવિાહી અને ખરાઈ િાું પારદવશિતા અને જિાબદારી સ્થાવપત કરિી. 

૩. અરજી રજૂ કરિાિાું આિે ત્યારથી કાયવિાહી પરૂી કરિાિાું આિે ત્યાું સધુીનો સિયગાળો ઘટાડિો અને 

નાગરરકો તથા પ્રિોટરો જેિા તિાિ લાભાથીઓની િાુંગ પરૂી કરિી. 

૪. ગજુરેરાની કાયવક્ષિતા અને અસરકારકતા િધારિી. 

૫. ઉપલબ્લધ િતવિાન સુંસાધનો અને િેનપાિરનો શે્રષ્ઠતિ ઉપયોગ કરિો. 
 

 

 

 

 

 

 

 

પેપરલેસ અરજી 
અને ખરાઈ 

પારદશી અને કાયવક્ષિ 
પ્રરક્રયાઓ 

સિયસર િુંજૂરી અને 
ઉત્તરદાવયત્િ 

સુંસાધનોનો શે્રષ્ઠતિ 
ઉપયોગ 

 

૯.૫ એસએિએસ ગેટ િે 

ગજુરેરાએ રીયલ એસ્ટેટ એક્ટ હઠેળ રીયલ એસ્ટેટ સેકટર માટે, http://gujrera.gujarat.gov.in દ્વારા 

નાગરરકોને સેવા પરૂી પાડવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં છે. ગજુરેરા તેના યઝુસસ સાથ ે સમયસર અન ે યોગ્ય 

સાંદેશાવયવહાર માટે આ પોટસલની ક્ષમતા હજુ વધારવા માટે ગજુરેરાની પ્રણાલીને  એસએમએસ ગેટ વેની 

પ્રણાલી સાથે જોડવા માટેનાાં પગલાાં લેશે. 
 

નોંધણીના સમય પર દેખરેખ રાખતુાં પોટસલ હવે પછીનુાં નત્રમાનસક રરટનસ ક્યારે ભરવાનુાં છે તે અંગે યઝુસસને 

એલટસ  મોકલવા માટે એસએમએસ ગેટ વેનો ઉપયોગ કરશ.ે આ ઉપરાાંત તે નોંધાયેલા યઝુસસની અરજીઓ પર 

ધ્યાન રાખવામાાં આવી રહ્ુાં છે તે સનુનનિત કરવા તેઓના પોટેબલ સાધનો ઉપર તાત્કાણલક નોરટરફકેશન્સ 

મોકલશે. 
 

 

 

http://gujrera.gujarat.gov.in/


 
 
 

૯.૬ જુદાું જુદાું રહતધારકો લોકો તરફથી ફીડબેક 

અનપુાલનની પ્રરિયાન ે વધ ુ સરળ અન ે જવાબદાર બનાવવા તથા નનયમનકારી અનપુાલનો અંગેના 

પડકારોને વધ ુસારી રીતે સમજવા માટે પ્રમોટરો, ખરીદદારો અન ેપ્રોજેક્ટ વયવસાનયકોને આવરી લેતી એક 

મોજણી હાથ ધરવામાાં આવશ.ે ફીડબેક ઓનલાઇન સવે દ્વારા, રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા અથવા ટેણલફોનનક ચચાસઓ 

દ્વારા મેળવવામાાં આવશ ેજે માટે નવનશષ્ટ પ્રકારની પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરવામાાં આવશે. જેમની પાસેથી આ પ્રકારે 

ફીડબેક મેળવવામાાં આવયુાં ન હોય એવા જુદાાં જુદાાં જુથો પાસેથી વણમાાંગ્યુાં ફીડબેક મેળવવા માટે ઓનલાઇન 

પોટસલને શક્ક્તશાળી.બનાવવામાાં આવશે. આ ઉપરાાંત ગજુરેરા ણબલ્ડરોના માંડળ અન ેગ્રાહકોના ફોરમ જેવા 

જુદાાં જુદાાં રહતધારકો સાથે, તેઓના પ્રશ્નો સમજવા અન ેતેઓની સમસ્યાઓ હલ કરવા માટેના ઉપાયો શોધવા 

તેઓ સાથ ેસમયાાંતરે બેઠકો યોજશે. 

 

૯.૭ િોબાઇલ એપ "રેરા સહયોગી" તૈયાર કરિી 

ગજુરેરાએ તેના પોટસલની 'રેરા સહયોગી'નામની મોબાઇલ એપ નવકસાવી છે જેનાથી પોટેબલ સાધનો ઉપર 

લોકો સરળતાથી સાંપકસ  કરી શકે છે. આ મોબાઇલ એપથી ખબૂ જ ઝડપથી સાંપકસ  સાધી શકાય છે અન ેવેબસાઈટ 

પર સરળતાથી નેનવગેટ કરવા માટે તે નાનાાં ઉપકરણોને સરળતાથી અનકુળૂ બની રહ ે તેવી રીતે તેની 

રડઝાઇન તૈયાર કરવામાાં આવી છે. 'રેરા સહયોગી' એપની એક મોટી નવશેર્તા એ છે કે તેમાાં નવનામલૂ્યે ફરરયાદ 

કરવાની વયવસ્થા કરવામાાં આવી છે, જેના થકી જાહરે જનતા તેમની ફરરયાદો અને રેરા અનધનનયમના ભાંગના 

રકસ્સાઓ કોઈપણ ખચસ નવના ખબૂ ઝડપથી જણાવી શકે છે. 

૯.૮ સિાધાન અને ફરરયાદ વનિારણ ફોરિ (conciliation and dispute resolution forum)ની રિના 

ફરરયાદ નનવારણ માટે યોગ્ય અન ેસમેુળભયાસ નવકલ્પને પ્રોત્સાહન આપવા ગજુરેરાએ સમાધાન અન ેફરરયાદ 

નનવારણ ફોરમની રચના કરી છે. ગજુરેરા િેડાઇ,NAREDCO વગેરે જેવા, ગ્રાહકો અન ેપ્રમોટરોનાાં જુદાાં જુદાાં 

માંડળોની મદદથી સમાધાન ફોરમનો ઉપયોગ વધારવા માાંગે છે. ગજુરેરાના સમાધાન અન ેફરરયાદ નનવારણ 

ફોરમના ઉદે્દશો નીચે મજુબ છે. 

૧. જુદાું જુદાું રહતધારક જૂથોનુું પ્રવતવનવધત્િ કરતા પ્રવતષ્ષ્ઠત સિાધાનકારોની એક પેનલ તૈયાર 
કરિી. 

૨. રીયલ એસ્ટેટ (રેગ્યલેુશન એન્ડ ડેિલોપિેન્ટ) એક્ટ ૨૦૧૬ના સુંદભવિાું ઊભા થતા વિિાદોનો 
જુદાું જુદાું િૈકપ્લ્પક ફરીયાદ વનિારણ તુંત્રની િદદથી સિેુળભયો અને અસરકારક ઉકેલ લાિિો. 

૩. વિિાદોની પતાિટિાું જુદા જુદા પક્ષકારોને દાિાઓની કાયવિાહીિાું થતા ખિવ અને િેડફાતા 
સિયિાું ઘટાડો કરિો. 

૪. તિાિ રહતધારકો િછે ફરરયાદ વનિારણનઈ પ્રરક્રયાઓનુું સુંિાલન અને સુંકલન કરવુું. 
 



 
 
 

૯.૯ અન્ય પહલેરૂપ પ્રયાસો 

ગજુરેરા સમજે છે કે રાજ્યમાાં રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરના નવકાસ માટે તેણે એક ઉદ્દીપક તરીકે કાયસ કરવાનુાં છે. આ 

ઉપરાાંત ગજુરેરા સાંબાંનધત રહતધારકો સાથે રહીન ેનીચેની બાબતો માટે પણ કામ કરશે. 
 

૧.  રાજ્યમાાં જમીનના માણલકી હક્કો અંગેની વયવસ્થા સધુારવી - જમીનની માણલકી અન ે જુદા જુદા 

દસ્તાવેજો જેવા કે વેચાણ ખત, હકપત્રક, નમલકત વેરાની રસીદો અને/અથવા સરકારી મોજણીના 

દસ્તાવેજો દ્વારા સ્થાનપત થાય છે. આ દસ્તાવેજો પણ ખાતરીપવૂસકનો માણલકી હક પરૂો પાડતા નથી. 

આમ, નમલકતસાંબાંધી પ્રમાણણક લેવડદેવડો પણ હાંમેશા ખાતરીપવૂસકની માણલકી પરૂી પાડતા નથી 

કારણ કે એ નમલકતના અગાઉ કરવામાાં આવેલા સોદાન ેપડકારી શકાય છે અન ેભતૂકાળની માણલકી 

અંગેના રેકોડસ તપાસવાની જવાબદારી નમલકત ખરીદનારની રહ ેછે. પરરણામે જમીનના સોદા અંગે 

કોટસમાાં દાવાઓ કરવામાાં આવે છે અને એકાંદરે જમીનના બજારની કાયસક્ષમતા આ અંગે પ્રશ્નો ઊભા 

થાય છે. જમીનના માણલકી હક્કો નક્કી કરવાની વયવસ્થા સધુારવા માટે ગજુરેરા સાંબાંનધત સરકારી 

એજન્સીઓ સાથ ેકામ કરશ.ે 

૨.  રીયલ એસ્ટેટ વકસસસની ગણુવત્તા અન ેકૌશલમાાં સધુારો કરવો – રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટર સાથ ેજોડાયેલા 

કામદારોના કૌશલમાાં સધુારો કરીન ે બાાંધકામની ગણુવત્તા સાંબાંનધત સમસ્યાઓ ઘટાડવા ઉપર 

ગજુરેરા ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરશ.ે ગજુરેરા દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના, નેશનલ ન્દ્સ્કલ ડેવલપમેન્ટ 

નમશન વગેરે જેવા કૌશલ નવકાસ કાયસિમોની મદદથી સાંબાંનધત રહતધારકો સાથ ે મળીને, 

કાયસશાળાઓ/તાલીમ કાયસિમો દ્વારા કામદારોને તાલીમ પરૂી પાડશે. 
  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મારહતી મેળવવાનો 

અરધકાર 



 
 
 

૧૦. િારહતી િેળિિાનો અવધકાર 

ક્રિ 

નુંબર 

 

િારહતી િેળિિાનો અવધકાર 

 

ક્રિાુંક 

૧ આર.ટી.આઈ. અનધનનયમ હઠેળ મારહતી માગતી, સીપીઆઇઓ/એસીપીઆઈઓને મળેલી 

અરજીઓની સાંખ્યા (૩૧ માચસ ૨૦૧૮સધુી) 

૭૧ 

૨ સીપીઆઇઓ દ્વારા જે અંગે મારહતી આપવામાાં આવી હોય તવેી અરજીઓની સાંખ્યા, ૩૧ માચસ 

૨૦૧૮ સધુી નનકાલ થયેલ. 

૬૩ 

૩ સીપીઆઇઓ પાસ ેપડતર અરજીઓની સાંખ્યા (૩૧ માચસ ૨૦૧૮ના રોજ) ૮ 

૪ સીપીઆઇઓના હકુમ નવરૂદ્ધ પ્રથમ અપીલ અનધકારી સમક્ષ ફાઇલ કરવામાાં આવેલી અપીલોની 

સાંખ્યા. 

૨ 

૫ પ્રથમ અપીલ અનધકારી દ્વારા નનકાલ કરવામાાં આવયો હોય એવી અપીલોની સાંખ્યા ૨ 

૬ પ્રથમ અપીલ અનધકારી પાસ ેપડતર અપીલોની સાંખ્યા ૦ 

૭ નનધાસરરત સમય મયાસદામાાં નનકાલ કરવામાાં ન આવયો હોય એવી અરજીઓ/અપીલોની સાંખ્યા ૦ 

 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જોડાણ- ફોમવ- ઘ 



 
 
 

૧૧. જોડાણ- ફોિવ- ઘ 

 

પ્રમોટસસ અન ેરીયલ એસ્ટેટ એજન્ટની નોંધણી અંગેનુાં રરટનસ 
 

ક)  પ્રિોટરના સુંબુંધિાું 

વર્સ ૨૦૧૭-૧૮ દરનમયાન કુલ ૨૯૫૯ રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ નોંધાયા છે. તેની નવગતવાર મારહતી 

ગજુરેરા પોટસલ પર નીચેની લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

http://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Projects1718.pdf 

 

ખ)  રીયલ એસ્ટેટ એજન્ટોના સુંબુંધિાું 

૨૦૧૭-૧૮ દરનમયાન કુલ ૪૭૨ રીયલ એસ્ટેટ એજન્ટની નોંધણી કરવામાાં આવી છે. નવગતવાર 

મારહતી ગજુરેરા પોટસલની નીચેની લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

http://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Agents1718.pdf 

 

૧૧.૨ વિિાદોની પતાિટ અને લિાદી કાયવિાહી િાટે વનયિનકારી સત્તાિુંડળ અને લિાદી અવધકારી સિક્ષ 

ફાઇલ કરિાિાું આિેલા કેસોની સુંખ્યા અંગેનુું રરટનવ 
 

િમ નાં. 
સત્તામાંડળ પાસ ેગત વરે્ 

પડતર કેસો 

સત્તામાંડળને વર્સ દરનમયાન 

પ્રાપ્ત થયેલ કેસો 

સત્તામાંડળ દ્વારા નનકાલ 

કરવામાાં અવેલ કેસો 

૧ ૦ ૫૭ ૧૧ 

 

 

િમ નાં. 
લવાદી અનધકારી પાસ ેગત 

વરે્ પડતર કેસો 

લવાદી અનધકારીને વર્સ 

દરનમયાન પ્રાપ્ત થયેલ કેસો 

લવાદી અનધકારી દ્વારા નનકાલ 

કરવામાાં અવેલ કેસો 

૧ ૦ ૫ ૦ 

 

૧૧.૩ પ્રિોટરો, એલોટીસ અને રીયલ એસ્ટેટ એજન્ટ દ્વારા અવધવનયિની જોગિાઈઓના અનપુાલન પર 

દેખરેખ રાખિા િાટે વનયિનકારી સત્તાિુંડળ દ્વારા સિયાુંતરે કરિાિાું આિેલી િોજણીઓ અંગેનુું પત્રક 

 

િમ 

નાંબર 

નીચેના સમયગાળા દરનમયાન કરવામાાં 

આવેલી મોજણીઓ 

સત્તામાંડળનાાં 

અવલોકનો 

લેવામાાં આવેલ ઉપાયાત્મક 

પગલાાં 

માચસ, ૨૦૧૮ સધુી કોઇ મોજણી કરવામાાં આવી ન હતી 

 

 

 

http://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Projects1718.pdf
http://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Agents1718.pdf


 
 
 

૧૧.૪ અવધવનયિ અને તે હઠેળ ઘડિાિાું આિેલા વનયિો અને વિવનયિોની જોગિાઇઓનુું પ્રિોટરો, એલોરટસ 

અને રીયલ એસ્ટેટ એજન્ટ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના ચબન અનપુાલનને ઘટાડિા િાટે લેિાિાું આિેલા પગલાું 

અંગેનુું પત્રક 

ક્રિ 

નું. 

 

વિષય 

 

લેિાિાું આિેલાું પગલાું 
 

પ્રાતત થયેલ પરરણાિ 

૧ સેનમનાર/કાયસશાળા 
તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ 

એસોસીએશન ઓફ ચાટસડ એકાઉન્ટન્્સના 
સહયોગથી ગજુરાત નસનવલ એન્ન્જનનયસસ એન્ડ 

આરકિટેક્ટસ(જીઆઈસીઈએ-અમદાવાદ) સાથે 
મળીને રેરાની જોગવાઈઓ નવશે જાગનૃત ઊભી 
કરવા માટેનો ઓરરએન્ટેશન વકસશોપ 

પ્રમોટસસ અને પ્રોજેક્ટ 

વયાવસાનયકો રેરાની જોગવાઈઓ 

નવશે વધ ુજાણકાર બન્યા. 

૨ પ્રેસનોટ અખબારી જાહરેાત 

ગજુરાત સમાચાર, સાંદેશ, 

રદવય ભાસ્કર 

તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ 

પ્રમોટરોને તેમના પ્રોજેક્ટ આ અનધનનયમ હઠેળ 

સ્થાપવામાાં આવેલ ગજુરાત રીયલ એસ્ટેટ 

રેગ્યલુેટરી ઓથોરરટી પાસે નોંધાવયા નવના તેની 
જાહરેાત ન કરવા માટે સલાહ આપતી પ્રેસનોટ 

આપવામાાં આવી. 

અનપુાલનનુાં પ્રમાણ વધ્યુાં-
નોંધણી કરાવયા નવના આપવામાાં 
આવતી જાહરેાતમાાં 
ઘટાડો.નોંધણી માટે પ્રાપ્ત થતી 
અરજીઓની સાંખ્યામાાં વધારો.  

૩ જાહરે નોટીસ 

અખબારી જાહરેાત 

૧. રદવય ભાસ્કર 

અમદાવાદ, વડોદરા, ભજુ, 
રાજકોટ, સરુત 

તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ 

પ્રમોટરોને તેમના પ્રોજેક્ટ આ અનધનનયમ હઠેળ 

સ્થાપવામાાં આવેલ ગજુરાત રીયલ એસ્ટેટ 

રેગ્યલુેટરી ઓથોરરટી પાસે નોંધાવયા નવના તેની 
જાહરેાત ન કરવા માટે સલાહ આપતી પ્રેસનોટ 

આપવામાાં આવી. 

પ્રોજેક્ટ સાંબાંનધત જાહરેાતો રેરાની 
માગસદશસક સચૂનાઓ મજુબ 

આપવામાાં આવી. 

૪ હાડસ કોપી સમયસર રજુ 

કરવા બાબત 

સ્થાનનક કચેરી ખાતે હાડસ કોનપઝ રજૂ કરવામાાં જ્યાાં 
ખબૂ જ નવલાંબ થયો હોય ત્યાાં જાહરે નોટીસ શહરેી 
સ્થાનનક સાંસ્થાઓ (વડુા) સાથે અને સઘન સાંકલન 

હાડસ કોનપઝ વધનુ ેવધ ુપ્રમાણમાાં 
સમયસર રજૂ થવા લાગી. 

૫ નોંધાયેલા વેચાણ ખત માટે 

પરરપત્ર 

બાાંધકામની યોજનામાાં ફ્લેટ અને એપાટસમેન્ટની 
નોંધણી કરાવતી વખતે વેચાણ ખત અને વેચાણ 

માટેના એગ્રીમેન્ટમાાં રેરા અનધનનયમ ની 
જોગવાઈઓને ધ્યાનમાાં લેવા માટે મહસેલૂ 

નવભાગને પત્ર લખ્યો. મહસેલૂ નવભાગ ે

તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ પરરપત્ર બહાર પાડયો. 

રેરાની નવગતો દશાસવીને વેચાણ 

ખતોની નોંધણી થવા લાગી. 

૬ સહાય અને જાગનૃત પ્રોજેક્ટની નોંધણી અને સ્ત્રી માનસક રરટન્સસ 
અપલોડ કરવા માટેના યટુયબુ નવડીયો 

નત્રમાનસક ફાઇણલિંગમાાં 
અનપુાલનનુાં પ્રમાણ વધ્યુાં. 

 



 
 
 

૧૧.૫ અવધવનયિનો તથા વનયિનકારી સત્તાિુંડળ અને લિાદી અવધકારીના વનદેશોનો ભુંગ કરિા બદલ 

વનયિનકારી સત્તાિુંડળ દ્વારા લાદિાિાું આિેલા દુંડનુું પત્રક  

ક્રિ નું.  

પ્રિોટરનુું નાિ 

 

વનદેશોની વિગત 
લાદિાિાું 
આિેલ દુંડ 

ચકુિણીની 
તારીખ 

૧ નવશ્ણધુારા ણબલ્ડકોન એલએલપી 
(પનૂમ આકેડ) 

કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૫૦,૦૦૦ ચકુવયા નથી 

૨ વી.એચ.જાની (સ્પાન નવલા) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૨,૦૦,૦૦૦ ૦૮/૦૩/૨૦૧૮ 

૩ બેનસલ ણબલ્ડટેક (વ્રજ નવહાર) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૧૫,૦૦૦ ૨૦/૦૪/૨૦૧૮ 

૪ નશવાાંશ એસોસીએ્સ (નશવાાંશ 

શરણમ) 

કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૪૦,૦૦૦ ૦૨/૦૪/૨૦૧૮ 

૫ ન્યાલકરણ ણબલ્ડસસ એલએલપી 
(નસધ્ધેિર હીલ) 

કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૨૫,૦૦૦ ૧૯/૦૪/૨૦૧૮ 

૬ વેદાાંત એન્ટરપ્રાઇઝ (વેદાાંત 

રેસીડેન્સી) 
કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૧૫,૦૦૦ ૨૮/૦૩/૨૦૧૮ 

૭ પસુ્તી એન્ટરપ્રાઇઝ (પસુ્તી એવેન્ય)ુ કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૨૫,૦૦૦ ૧૮/૦૪૨૦૧૮ 

૮ સ્રનુ્દ્ષ્ટ ડેવલપસસ (મધસુદુન ણબઝનેસ 

પાકસ) 
કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૩૦,૦૦૦ ૧૭/૦૪/૨૦૧૮ 

૯ આત્મીય ડેવલપસસ (આત્મીય હાઇટ) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૩૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 
૧૦ નીલકાંઠ ઇંફ્રાસ્રક્ચર (નનલકાંઠ ગ્રીન્સ) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૩૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 
૧૧ શ્રીજી એસોસીએ્સ (નવવાાંટ એણલટ) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૨૦,૦૦૦ ૧૯/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૨ કમસ કન્સ્રક્શન (કમસ નવલા) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૨૦,૦૦૦ ૧૧/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૩ અક્ષર આયસ (અક્ષર આયસ) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૨૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 
૧૪ નપ્રન્સ એન્ડ નપ્રન્સ નવલા (પરેિર ઇન્ફ્રા) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૩૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 
૧૫ અક્ષર ણબલ્ડસસ (અક્ષર સીટી) કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૪૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 
૧૬ પીએસવાય ઓગેનાઇઝર (પ્રમખુ 

પેનસરફક) 

કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૪૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 

૧૭ પીએસવાય એન્ટરપ્રાઇઝ (પ્રમખુ 

ગ્લોરી) 
કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૩૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 

૧૮ પીએસવાય એન્ટરપ્રાઇઝ (પ્રમખુ 

એણલનસયમ) 

કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૪૫,૦૦૦ ચકુવયા નથી 

૧૯ કેદારમ ઇન્ફ્રા ડેવલપસસ કેદારમ કલમ ૩ અને ૧૧(૨)નુાં પાલન  ૨૫,૦૦૦ ચકુવયા 
૨૦ વોક વે ધ મોલ (વોક વે ધ મોલ)  કલમ ૬૩નુાં પાલન  ૧૦,૦૦૦ ૨૦/૦૩/૨૦૧૮ 

૨૧ વી સ્ક્વેર (વી સ્ક્વેર) કલમ ૬૩નુાં પાલન  ૧૦,૦૦૦ ૨૦/૦૩/૨૦૧૮ 

૨૨ શ્રી રામ એસોસીએ્સ (શ્રી િીષ્ના) કલમ ૬૩નુાં પાલન  ૧૫,૦૦૦ ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ 

૨૩ ઉપાસના ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પ્રા.ણલ. 

(નનરામય ધ મેરડકલ હબ) 

કલમ ૬૩નુાં પાલન  ૨૦,૦૦૦ ચકુવયા નથી 

૨૪ લેન્ડમાકસ  પ્રો ડેવલપસસ પ્રા.ણલ. 

(લેન્ડમાકસ  લીવીંગ) 

કલમ ૬૩નુાં પાલન  ૩૦,૦૦૦ ૨૦/૦૩/૨૦૧૮ 

 



 
 
 

ક્રિ નું એલોટીનુું નાિ વનદેશોની વિગત લાદિાિાું આિેલ દુંડ ચકુવયા કે નહીં 

શનૂ્ય 

 

ક્રિ નું રીયલ એસ્ટેટ એજન્ટનુું નાિ વનદેશોની વિગત લાદિાિાું આિેલ દુંડ ચકુવયા કે નહીં 

શનૂ્ય 
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Chairman’s Statement 
 

As we advance into the second year of RERA, I extend my 
heartfelt greetings to the officials, promoters, agents and 
buyers on completion of first year of GujRERA and with great 
pleasure would like to present to you the first Annual Report. 

Since we embarked on this journey, we have put significant 
efforts to enact a regulatory system which ensures 
accountability, protects buyer’s interests and promotes 
transparency in the real estate sector. 

Gujarat RERA has since its beginning been among the leading states in 
implementation of Real Estate (Regulation and Development) Act. In its first year, 
GujRERA has registered more than 2000 Projects and is in the top two states in terms 
of project registration. Further steps have been taken to ensure speedy dispute 
redressal of the complaints. This report also talks about the important activities and 
initiatives of Gujarat RERA in last year and its vision going forward. 

I wish to place on record, my sincere appreciation of the outstanding contribution of 
my predecessor Dr. Manjula Subramaniam, the first Chairperson of GUJ-RERA in 
building up the systems from scratch as well as getting the right professionals and 
consultants on board. 

I also wish to acknowledge the exceptional efforts put in by the members as well as 
other professionals, in making Gujarat RERA a vibrant Team. In the coming years, we 
shall strive towards building a conducive and transparent ecosystem for the real 
estate industry, leading as example to other states. 

 I look forward to your kind observations to further refine the work of GujRERA. 

 

Dr. Amarjit Singh 

Chairman 
Gujarat Real Estate Regulatory Authority 

       Gandhinagar, Gujarat 
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GujRERA 
 

     

 

 

 

 

2215 projects  
Registered 

More than 50000 Crore  
total worth of projects 

registered 

150+ projects  
with cost of  

more than 100 Cr. 

More than 90 % of the 
projects registered in Top 5 

cities 

More than 80 % of the 
projects planned to be 

completed in the next 5 
years 

• Residential 48 % 
• Mixed 32 % 
• Commercial 19 % 
• Plotted 1% 

472 Agents 
Registered 
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GujRERA 

At a Glance - Applications and Registrations for Real Estate Project (as on 31st Mar 2018) 
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1 Introduction 
 
Government of India enacted and brought into force the Real Estate (Regulation and 
Development) Act 2016 on 1st May 2017. Gujarat was amongst the first few states to 
operationalize RERA through notification of rules related to Authority in Oct 2016 and 
General Rules in May 2017 and appointment of chairperson in May 2017. Gujarat Real 
Estate Regulatory Authority aims to uphold the  values of ‘Transparency’, ‘Customer 
Centricity, ‘Integrity and ‘Accountability’ and to transform Real Estate into a conducive 
and fair market place with significant benefits for all the stakeholders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sector 
• Higher governance and 

transparency 
• Project efficiency and 

robust project delivery 
• Enhanced investor 

confidence  
• Higher institutional 

funding / foreign 
investment 

• Regulated Environment 
• Sector consolidation 

For Consumer 
• Informed choice  
• Buyer interest protection 
• Quality product and 

timely delivery 
• Balanced buyer-seller 

contracts 
• Higher transparency –

sales on carpet area 
• Security of money and 

efficient utilization  

For Developer 
• Adoption of best practices 
• Streamlined internal processes & better MIS 
• Marketing tool – RERA registered projects 

enabling  trust and consumer confidence in 
developers/ builders 
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GujRERA 

 

Transparency To establish trust among 
stakeholders it is essential to timely and relevant 
provide information of the project on public 
platform. GujRERA ensures that optimal 
information on a registered project, its progress 
and past experience of promoter associated 
with the project is made available for public 
view at the website of GujRERA. 

Integrity To prevent funds diversion, a 
framework has been put in place to 
ensure that withdrawal from project 
funds are made commensurate to 
project progress. A responsive dispute 
resolution system assists in ensuring 
that all stakeholders perform their 
duties diligently 

Accountability ensure that all 
stakeholders carry out the roles and 
responsibilities and that there are 
credible deterrents for non-compliance 

Customer Centricity To protect 
buyer’s interest, there is an increased 
focus on timely completion of the 
projects. GujRERA is also ensuring that 
promoters deliver on all their 
obligations towards allottees. 

Objectives of GujRERA 
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1.1 Year in review 
 

Since its establishment a year ago, Gujarat RERA (GujRERA) has come a long way. Set up in May 
2017, GujRERA had to hit the ground running from day one - organization strength was ramped up 
and temporary office infrastructure was quickly set up. The Act had come recently in force and 
GujRERA also had to ensure that all the concerned stakeholders including the promoters, project 
professionals, agents and the end customers quickly became aware of the new regulatory regime 
as well as the compliances required. To cover all the real estate projects in the state across various 
town planning areas, GujRERA also sought support from ULBs in other districts to coordinate for 
movement of application (hardcopies) with the Head Office at Gandhinagar. Thus, a multipronged 
operationalization strategy had to be implemented on a war footing to ensure a robust regulatory 
institution in place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
 

 

 

 
 

The very first task was to start the registration of projects and agents. The web portal had gone live 
on 10th July 2017 and many applications had been received for both project and agent registration. 
While this task was quickly addressed by augmenting necessary skilled resources, to further ensure 
that the applications received are as per compliance requirements, GujRERA organized its first 
public interaction in Sep 2017 with the help of professional associations.  During the course of the 
year various orders and circulars were issued covering areas such as definition of project 
completion, definition of carpet area, operational directions on RERA bank account, categorization 
of project applications for alteration / new phase registration etc. With the synergetic efforts of all 
the stakeholders and presence of a responsive administration, GujRERA has registered 2215 
projects involving an investment of more than 80,000 crores. In addition 472 agents have been 
registered in the year ending 31st March 2018.  

     2018                                                     2017 

May Jun July Sep Oct Dec Jan Feb Mar 

• GujRERA general Rules 
Issued 

• Gujarat RERA established 
• Appointment of Interim 

Chairperson 

• Appointment of 
Secretary 

• Launch of RERA 
portal -Registration 
module 

• General Regulations Issued 
• First public interaction with 

project professionals and 
promoters 

• Appointment of 
Appellate Tribunal 

• Appointment of 
Members 1 and 2 

• Registration of 
1000 Projects 

• Launch of 
Quarterly Return 
Filing Module 

• Launch of Project 
End Filing Module 

• Appointment of 
Adjudicating 
Officer and Legal 
Advisor 

• Registration 
of 2000 
Projects 
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1.2 Important Achievements 
 
GujRERA undertook many initiatives to expedite the roll out of a robust regulatory 
regime and to provide operational ease and guidance to promoters. Some of the 
important achievements in this regard were: 

1. Orientation Workshop: An orientation workshop for 
awareness regarding RERA Provisions was 
conducted on 14 September 2017 with Gujrat Civil 
Engineers and Architects (GICEA – Ahmedabad) in 
association with Association of Chartered 
Accountants. Workshop was attended by various 
stakeholders such as chartered accountants, 
architects, engineers and promoters. 

 

2. Press Note / Newspaper Advertisement: 
Considering the fact that many promoters had not 
applied for RERA registration, GujRERA released 
press note and newspaper advertisement on 08 July 
2017 and 17 Aug 2017 advising promoters not to 
advertise the projects without securing registration. 
This resulted in an increased inflow of registration 
applications by the promoters. 

 

3. Circular for Registered Sale Deed: To further 
enhance RERA coverage, Revenue Department was 
advised to ensure that the project was registered 
before execution and registration of sale deed. 
Revenue department issued circular on 06 February 
2018 regarding the same and as a result most of sale 
deed are presented to the revenue department 
mentioning RERA registration number. 

 

4. Use of Social media for hand holding: GujRERA used 
social media platform like ‘Youtube’ to help 
promoters understand and comply with the 
GUJRERA quarterly return update process. 

 

5. Release of Regulatory Directions: Several circulars, 
orders and directions were released such as  
clarification on form-3 issued on 29 July 2017, 
circular for clarification on date of completion of the 
project issued on 16 September 2017 and circular for 
clarification on carpet area issued on 14 August 
2017, bank account change direction issued on 21 
February 2018 etc. 

 

  

Workshop for professionals 
linked to real estate industry 

 

 

Key Achievements 

Press Note / Newspaper 
advertisement 

 

 

Circular for registering sale 
Deed 

 

 
 

Regulatory Direction 
 

      

Youtube Videos for filling 
application 
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6. Project & Agent Registration milestone: GujRERA 
achieved registration milestone of 1000 files on 
12 December 2017, 2000 files on 13 March 2018. 
GujRERA authority granted 472 registrations to 
real estate agents during the year. 

 
7. Setting up Helpdesk: To improve the service 

delivery experience of public and promoters, 
GujRERA setup a centralized helpdesk at RERA 
headquarter in Gandhinagar.  
 

8. Affordable Housing: 7 projects launched under 
LIG / MIG (by housing agencies, urban 
development authorities) with an estimated 
investment of Rs. 276 crore were registered 
under GujRERA in cities of Ahmedabad, 
Gandhinagar, Rajkot and Surat. 
 

 

 

Helpdesk for answering the 
queries 

 

Affordable Housing 

 

 

Project & Agent registration 
milestone 
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Real Estate 
Market 
Overview 
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2 Real Estate Market Overview 

Real Estate industry is one of the largest sectors in India and second largest employer 
after agriculture. The three key segments of real estate sector are residential, 
commercial and industrial (warehousing and manufacturing). The growth of this sector 
has been well supported by increasing demand for urban and semi-urban housing 
projects and office / commercial spaces. The market size of real estate industry is 
projected to reach USD 180 billion by 20201, where residential segment is expected to 
significantly contribute to its growth. In terms of FDI, construction is the fourth largest 
sector in India and has attracted an investment worth USD 24.83 billion between April 
2000 and March 20182.

 
Source: CREDAI – JLL Report 

The increasing demand for housing projects in urban and semi-urban areas can be 
assessed by evaluating India’s performance in global house price index 20173. With an 
annual price appreciation of 10.2 percent, India stood at 9th spot (up from 22nd spot in 
2016) among 55 geographies in international market. This increment in housing price 
appreciation is inferred to be due to limited supply and exceeding demand for 
residential units. 
 
 

  

                                                        
1 CREDAI-JLL report 
2 DIPP.NIC.IN 
3 Knight Frank Research 
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Transformational facets of Real Estate Sector: 

 
Several key developments and initiatives such as RERA, GST, focus on affordable 
housing, Smart City and Pradhan Mantri Away Yojana (PMAY) have set new trends in 
real estate sector. There is now an increased transparency in the sector and as a result 
the information asymmetry amongst all the stake holders has decreased. Authentic 
information on the projects - be it related to various approvals, or to project timelines 
or with construction progress is now more easily available. Further, there has been a 
perceptible shift in the real estate business model. Real estate industry is witnessing a 
consolidation as there is a now a stronger focus on processes driven systems, increased 
information disclosure, process compliances and overall good financial wherewithal. 

The Real estate sector is witnessing consolidation through mergers and acquisitions, 
joint development or joint ventures etc. Many developers are looking at optimizing the 
value chain in areas such as land aggregation, construction contracting, asset 
management and facility management etc. Large developers have started providing 
supportive social infrastructure and services such as private fire tenders, captive power 
plants, security personnel and health care facilities to enhance the value of their assets. 
Scale of development has changed significantly from standalone buildings to integrated 
township and self-sustainable small cities. 

Pradhan Mantri 
Awas Yojana 

(PMAY) 
PMAY   

Urban launched 
in June 2015, 

PMAY – Gramin 
Launched in 

2016. Aims to 
build 50mn 

houses in urban 
and rural India 
by 2022. Over 

0.7 mn housing 
units to be built 

per month to 
achieve the 

vision 

Real Estate 
(Regulation and 
Development) 

Act 2016 
Came to force on 

1
st

 May 2017, 
aims to increase 

transparency, 
accountability 

and overall 
efficiency 

Real Estate 
Investment Trust 

(REIT) 
Guidelines 
released in 

September 2014. 
Government 

allowed tax pass 
through status in 
Union Budget FY 

17. Aimed at 
providing 

avenues for fund 
raising and 
alternate 

investments  

Goods and 
Service Tax 

(GST) 
Implemented 

from 1
st

 July 
2017. Aims to 
streamline the 

direct tax 
structure by 
subsuming 

multiple taxes 
into unified GST 

Ease of Doing 
Business 

Construction 
permits to be 

issued in just 60 
days 
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Trends in Real Estate 

Due to strict government reforms business models are transforming in ways which are 
beneficial for all the stakeholders and prevents the divergence of funds which are 
available for construction of the projects, it has also improved the confidence of the 
foreign and NRI investors in the Indian real estate industry and subsequently improved 
the foreign investment in India. Various incentives and tax benefits by central and state 
governments helped in boosting the number of affordable housing projects. Private 
equity funds and financial institutions such as pension funds and sovereign wealth 
funds are fast emerging as source of large funds in a market where lending from 
traditional sources has been low. 

 

A very important tool to curb the gap between supply and demand is ‘Pradhan Mantri 
Awas Yojana’ (PMAY). Government of India has introduced several incentives to put 
affordable housing on the map, under its ‘Housing for all by 2022’ flagship scheme, GOI 
has deemed real estate sector as a favored segment. The Union Budget of India 
continues to pave the way for expansion of real estate sector with inclusion of direct 
tax relaxation to the low income group and a proposal to set up a dedicated affordable 
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housing fund (AFD) under the National Housing Bank. The government has also 
introduced Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for middle-income group4. 
 

 
Source: Ministry of Housing and Urban Affairs website 

In order to provide further boost, Government of India recently approved 100 percent 
FDI under automatic route for construction sector, which includes townships, housing, 
built-up infrastructure and real estate broking services. With inclusion of this policy 
more foreign players are expected to enter the market, thus directing the sector 
towards increased competition and organized structure. GST will have significant 
impact on realty sector. It is expected to bring simplicity and cost reduction in the long 
term, through availability of ‘Input Tax Credit’ and ease of transportation of materials 
machinery etc. from one state to another.  
 

Additionally, under Smart City project, there are ample opportunities within area 
based development (ABD) for real estate investors to become a part of development 
of 100 selected Smart Cities. Apart from creation of several smart amenities, ABD 
includes development of affordable housing, logistic parks, warehousing and 
revamping of existing infrastructure. Development of Smart Cities is also expected to 
restrain migration from sub-urban areas to metro cities. 

 

                                                        
4 Ministry of Housing and Urban Affairs 
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Source: Smart City Mission, GoI 

To encourage investment, RBI has proposed to allow banks to invest in real estate 
investment trusts (REIT) and infrastructure investment trusts, attracting more 
institutional funds. Banks, which are allowed to invest about 20 per cent of their net-
owned funds in equity-linked mutual funds, venture capital funds and stocks, can invest 
in these trusts within this limit. 
 

Over the last few years, investors in India have started exploring markets other than 
metro cities. As a result, cities such as Surat, NCR, Chandigarh, Pune have witnessed an 
increasing traction from developers. Factors such as stable government, strong GDP 
growth, positive economic outlook and several government reforms have led to rising 
interest among foreign developers and investors. 

             
Growing sectors such as IT/ITeS, retail and e-commerce have contributed towards high 
demand for office space in recent times. Office space demand in the country increased 
23 per cent year-on-year in January-March 20185. Private equity inflows in office and 
IT/ITES real estate have grown 150 per cent between 2014 and 2017 backed by a strong 
attraction towards office sector6. 
 

Catering to an increasingly transforming sector requires ability to adapt to new 
challenges and with the advent of Real Estate (Regulation and Development) Act 2016, 
developers are expected to revamp their standards for management including 
customer relationship management. Bearing in mind the aspect of globalization, real 
estate sector is expected to exhibit an improved competitive spirit, more transparency 
and a better organized structure in the future. 
 

                                                        
5 Colliers International 
6 JLL Report 

Round 1
37,123

Fastrack
25,974

Round 2
42,524

Round 3
46,879

Round 4
10,639Smart City ABD cost (INR cr)

Total: 163,138

Round 1 Fastrack Round 2 Round 3 Round 4
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Source – Knight Frank  



         
    

17   ANNUAL REPORT
2017 - 2018

 
Source – Knight Frank 
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Source – Knight Frank   
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The government proactively took measures to transform the regulatory regime in India 
in 2017 through GST launch and RERA implementation. These measures have helped 
the buyers by bringing transparency and simplifications in the marketplace, however 
their combined effect has also adversely affected the supply rate in real estate sector. 
Salient points on some of the major markets are given below: 

Ahmedabad: 

As a result of recent reforms the volume of new launches have reduced since H2 2016 
but the stabilization of sales as on H1 2018 also indicates growing improvement of the 
sector. Average pricing of inventories has remained consistent since H2 2016. 
Additionally close to 60% of new launches were in West Ahmedabad in H1 2018, 
followed by North and East regions which prominently harbor affordable segment. 
71% of the new units launched were below Rs. 5 mn mark and close to 40% were below 
Rs. 2.5 mn. 

 

The major driver for office space was ‘Banking, Financial services and Insurance’ (BFSI) 
sector in H1 2017. This however, changed in 2018 as ‘Other Services’ sector overtook 
the office space market now contributes to 43% of transactions in H1 2018. This 
increase shows that co-working space, which is mostly prevalent in more mature 
markets, also made its entry in Ahmedabad, in H1 2018. 
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Bengaluru7: 
 
After witnessing a decline since H2 2016, the real estate sector in Bengaluru has 
rebounded in H1 2018 with a growth of 22% over H1 2017. South Bengaluru took the 
lead in H1 2018 with a share of 48% in terms of sales, followed by North Bengaluru with 
20%. Increase in average prices in H1 2018 show that the developers have consolidated 
post regulatory reforms and are working towards regaining confidence of home-buyers. 
 

 
 

                                                        
7 Knight Frank Real Estate Market Survey 2017-18 
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As a leading IT hub Bengaluru office space market is mostly driven by IT/ITES, whereas 
transformation in banking sector to suit the technological shift has also led to growth in 
transactions for BFSI office space in H1 2018. 

 
   
Hyderabad8: 
 
Real Estate sector started year 2018 with a positive note for Hyderabad with sales 
volume being at its peak in last three years. After streamlining of RERA implementation 
and establishment of Appellate Tribunal, launch of new projects has also started to 
rebound in the first half of 2018. Sales increased by a margin of 5% Year-on-Year during 
H1 2018 and new launches increased by 44% when compared to H1 2017. 
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Like Bengaluru, Hyderabad is also a leading IT hub and its office space market is largely 
dominated by IT/ITES sector. The share of IT/ITES sector in office space transactions has 
however seen a decrease due to rising influence of manufacturing and other services 
sector. 

    
Mumbai9: 
 
Mumbai real estate market appears to have not only recovered but consolidated as new 
launches have seen significantly increased - a whopping growth of 128% over H1 2017. 
Due to implementation of RERA, there is a now pressure on developers to make the 
process less arduous for home-buyers therefore sales of inventories also seem to have 
stabilized. A similar momentum for supply of inventories can be expected during H2 
2018. 

 
 
Office space market in Mumbai, unlike Bengaluru and Hyderabad is not driven by IT/ITeS 
sector. While the BFSI sector’s share in the total transactions was steady at around 20%. 
The share of other services sector increased from 42% of the transactions in H1 2017 to 
53% of the transactions in H1 2018 due to increased occupancy by co-working players. 

                                                        
9 Knight Frank Real Estate Market Survey 2017-18 
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NCR10: 
 
The first half of 2018 has started on a positive note for the NCR residential market. 
Gurugram contributed significantly to the new launches in NCR in H1 2018, comprising 
a share of 47%. The first half of 2018 also saw new launches in Noida and Greater Noida 
and saw a Year-on-Year growth of 25% in H1 2018. 
 

 
 
Gurugram decisively takes up largest share of office spaces with considerable 
percentage (66%) of the total transactions in H1 2018. With this, Gurugram has 
registered an Year-on-Year (YoY) growth of 28%.  Office leasing in Noida also registered 
a YoY growth of 5% in H1 2018. Both Gurugram and Noida in Northern India are favored 
regions for IT/ITES players and transactions made by IT occupiers have increased to 23% 

                                                        
10 Knight Frank Real Estate Market Survey 2017-18 
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in H1 2018 from 22% in H1 2017. 
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3 Applications and Registrations  
 

3.1 In Relation to Promoters 
 

In the year ending March 2018, GujRERA has registered 2215 projects. While 
registrations in the initial months were low on account of multiple challenges such as 
staffing, setting up of office infrastructure and high number of erroneous registration 
applications, the registrations stabilized from September 2017 onwards and increased 
steadily thereafter, reaching a high of 419 in the month of March.  

As the process of application and the understanding of the compliances grew amongst 
the promoters, new launches again picked up after initial few months. New launch 
applications have been steadily increasing since the month of September 2017 
reaching a high of 114. 

 

As expected, major cities of Gujarat – Ahmedabad, Surat, Vadodara, Gandhinagar and 
Rajkot contributed the most in registrations. Ahmedabad witnessed maximum 
registrations of 1038 projects. The chart reflects the real estate market development 
across Gujarat, about 93% of the project registrations happened in the top 5 cities. 
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Residential projects contributed to about 48% of the project registrations. In the first 
year of the RERA regime, ongoing projects comprised the maximum registrations. This 
is expected to drop to extremely low numbers next year as mostly all of the ongoing 
projects have registered. GujRERA also plans to initiate activities on multiple fronts to 
identify any ongoing projects that have not applied for registration till date. Please refer 
Annexure A for list of projects registered. They can be see at www.gujrera.gov.in .  

 
  

 Projects worth Rs. 80,063 crore have 
been registered. Majority of the projects 
are in the cost ticket size of 0-100 crores. 
It is also noteworthy that the average 
annual capex in the registered project is 
comparable to the combined annual 
state development expenditure for 
water, sanitation and housing. 
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Partnership firms are the most 
prevalent form of business 
constitution as they are easy to 
start/manage. Privately held 
corporations are the second 
largest form of business 
constitutions. To boost more 
organized development and 
creation of formal jobs, company 
based development needs to be 
encouraged.  

The below map shows districts in Gujarat which registered high decadal growth in urban 
population (2001-11). While growth in urban population in Kutch, Banaskantha, 
Sabarkantha, Panchmahal, Bharuch and Valsad have been comparatively high, the 
number of applications for project registration received by GujRERA were quite low. 
Thus, these are potential areas where affordable housing should be promoted. 
Additionally, such cities can be brought under the increased coverage of PMAY. 
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3.1.1 City wise Analysis 
 

Applications for ongoing projects saw a surge in Sept 2017 across all major districts due 
to penalty for late application from Oct 2017 onwards. As expected, number of 
applications for ongoing projects have gradually declined over the following months. 

 

While applications for new project has largely fluctuated, overall there has been a 
steady increase in the applications. This indicates that RERA regime has been able to 
win confidence and trust of promoters who had chosen to wait on new launches during 
the introduction of the regime. 
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Significant number of projects are in the capex bracket of 10-40 crores, with the highest 
number of projects being in the bracket of 10-20 crores.  While for most of the cities, 
maximum investments were made in the investment bracket of 0-10 crores, maximum 
no. of projects registered in Ahmedabad were in the investment bracket of 10-20 
crores. There also quite a few big ticket projects in cities of Ahmedabad and Surat, the 
two biggest commercial cities of Gujarat. 

 

  

Highest number of projects across all districts are in residential/group housing, 
whereas mied development are the second most preferred type of projects for 
promoters. Plotted developments are lowest in any district. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100

Costwise Grouping 
(projects registered as on 31-03-2018)

AHMEDABAD GANDHINAGAR RAJKOT SURAT VADODARA

17%

28%

3%

15%

5%

29%

11%

17%

27%

19%

37%

38%

20%

37%

42%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

AHMEDABAD

SURAT

VADODARA

GANDHINAGAR

RAJKOT

Development wise Capex (in Cr)
(as on 31-03-2018)

Commercial Mixed Development

Plotted Development Residential/Group Housing

Maximum no. of project registered 
in Ahmedabad were in the 

investment bracket of 10-20 crores 

Maximum investment in residential segment; 
plotting project are least preferred enterprise 



         
    

32   ANNUAL REPORT 
2017 - 2018 

More than 75% of the registered projects are slated to complete within next 4 years 
(i.e. till 2022). Few projects from Surat, Ahmedabad and Gandhinagar have targeted 
2026-28 timeline for completion. 

 

  

 

 

Majority of land area across all districts is predictably dedicated to residential / group 
housing projects followed by mixed development. Plotted development tends to 
occupy more land when compared to commercial projects and hence are seen to 
occupy about 22% of the land under real estate development in Ahmedabad. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 Onwards

Project Completion 
projects registered as on 31-03-2018

AHMEDABAD GANDHINAGAR RAJKOT SURAT VADODARA OTHERS

11%
6% 5% 23% 3%

22%

27%
23%

20%
23%

22%

11%
5%

0%

45%

56%

73%

52% 74%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Residential/Group Housing

Plotted Development

Mixed Development

Commercial

75% of the registered projects are 
slated to complete within next 4 years 

Majority of land under development in residential 
segment; plotting remains the least favored real 

estate enterprise 



         
    

33   ANNUAL REPORT 
2017 - 2018 

Selected Projects with investments more than Rs. 200 Crores  
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Selected Projects in EWS / LIG / MIG  
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 In Relation to Real Estate Agents 

 
A total of 472 agents were registered during the year. Ahmedabad witnessed the 
maximum registration of agents. Majority of the registrations were from individuals 
based firms. Refer Annexure B for list of agents registered. 
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4 Key Insights11 
 

4.1 Ahmedabad 
 

Ahmedabad is 7th largest metropolitan city of India and pharmaceutical and textile hub 
of Gujarat. Many infrastructure project like Sabarmati Riverfront, Bus Rapid Transit 
System (BRTS) and the Ahmedabad–Gandhinagar metro. Ahmedabad has also been 
selected in the list of 100 Smart cities under the Smart City Mission of Ministry of Urban 
Development (MoUD), Government of India 

Image above shows the sample set of project files registered with GujRERA in 
Ahmedabad City. Areas with high project density as per projects registered under 
RERA: 

 Bopal (High number of residential projects) 
 Chandkheda / Motera (High number of residential projects) 
 Vastral / Nikol / Hanspura (High number of commercial projects) 
 Paldi / Ambavadi / Navrangpura (Mixed projects) 
 Sola (Science City Road) (Mixed projects) 
 Thaltej (Mixed projects) 
 Bodakdev (Mixed projects) 
 Sarkhej (High number of residential projects) 
 Narol (Mixed projects) 

                                                        
11 Insights drawn on the basis of sample projects plotted on GIS (registrations as on 30-08-2018) 

GIS based identification of 
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4.2 Surat 
 

Surat city lies in southeastern Gujarat state. It is near the mouth of the Tapti River at 
the Gulf of Khambhat (Cambay). Spread over an area of 326 sq. km. It has an estimated 
population of 4.4 million. Surat is a well-developed urban area harboring thriving 
industrial sectors such as ‘diamond polishing’, ‘Textile’, ‘IT’ and ‘Transport’. It ranks 
among top 10 cities in terms of GDP in India. 

 

Image above shows the sample set of project files registered with GujRERA in Surat 
City. Majority of real estate projects in emerging areas are residential followed by 
commercial projects. West and South Western region, especially ‘Palanpor’ area of 
West Surat appears to be concentrated with real estate development. Several 
residential and commercial projects can be observed at the outskirts as well as central 
part of North Eastern region of Surat. 
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4.3 Vadodara 
 

Very often known as the cultural capital of Gujarat, Vadodara, is situated on the banks 
of the river Vishwamistri and is center of educational activities. Vadodara is also known 

for large scale industries in sectors such as especially in sectors like engineering 
machine tools, cotton textiles, glass, pharmaceuticals, chemicals, petrochemical and 
fertilizer industries. Major industries are located in north, south and eastern parts of 
the city. The total area of the district is 7,546 sq. km i.e. it covers 3.85 % of total 
geographical area of Gujarat. The population of the district is 4,165,626.  

Image above shows the sample set of project files registered with GujRERA in Vadodara 
City. Established residential areas in city are mostly centrally located and hence new 
project launches and ongoing real estate projects are seen in Western region and north 
eastern regions. Also, area around Khanpur, Gotri and Sevasi is attractive for 
commercial real estate projects.  
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4.4 Rajkot  
 
Rajkot is the activity center of entire Saurashtra region and its proximity of smaller 
towns, which are future growth drivers of the region. Rajkot city is also witnessing shift 
from clothing mills to engineering industry. At the outskirt of the city at Kuwadva Road, 
Bhavnagar Road, Morbi Road emerging as option for investment. Also 150 Ring Road is 
gradually showing real estate growth and becoming choice of developers. Kalavad 
Road, Jamnagar Road and the 150ft Ring Road are the upcoming destinations for 
residential development in Rajkot. The major commercial as well as retail areas of 
Rajkot are Yagnik Road, Kalawad Road and Race Course Road. As matter of fact Rajkot 
has been selected in the list of 100 Smart cities under the Smart City Mission of Ministry 
of Urban Development (MoUD), Government of India. At the river bank of Aji, city is 
observing fusion of growth. 
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5 Complaints under RERA 
 

A total of 62 complaints were received by GujRERA, out of those 62 complaints majority 
were regarding delayed possession. Category-wise distribution of all complaints is 
given below: 

 

 
 

 

GujRERA received total 57 complaints from the allottees regarding various issues 
against the promoter such as delay in possession, no sale deed after making full 
payment and no agreement to sale on payment of booking amount etc. GujRERA heard 
the cases of the complainant and resolved 11 such cases. Remaining 46 cases are under 
investigation, where authority has asked for further clarification from allottees and 
promoters. GujRERA appointed Adjudicating officer & Legal advisor on 17 February 
2018 for resolution of complaints which comes under adjudicating officer’s purview. 
Number of cases received by the adjudicating officer were 5 and all were under perusal 
with him.  

To curb the common root causes of complaints, GujRERA has already taken few 
initiatives and also plans to take several more in coming future. 
 
• Late Possession: In cases where there is a claim of delayed possession by the allottee, 
the promoter and complainant are directed to appear for hearing process. The allottee 
shall produce ‘sale agreement’ and ‘payment receipts’ prior or during the process for 
complaint verification. Whereas promoter is given the opportunity to explain or justify 
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the reasons for the delay. If the promoter is found responsible for the delay, he/she is 
instructed to pay compensation to the aggrieved as defined in the sale agreement.  

 

To curb this issue, GujRERA plans to keep track of construction progress. Promoters 
are required to provide updates on construction and project finances within every 
quarter from the date of registration until the proposed date of completion. If the 
project is found to be delayed or lagging by high margin, the Authority shall intervene 
and demand explanation from the promoter. 
 

• Amenities not provided: In cases where amenities are not provided or are found to 
be incomplete, the promoter is instructed to duly fulfill the remaining amenities within 
30 days. If promoter is unable to do so within given duration, the aggrieved 
individual/s are entitled for compensation, which shall be further decided by the 
adjudicating officials. 
 

GujRERA further has plans to keep track of construction aspect of project amenities 
by monitoring their progress through form 1,2 & 3 on quarterly basis. If promoter 
wants to add or reduce area of such facility, he/she will have to obtain consent from 
2/3 of allottees before taking approval from the authority.  
 

• Payment Refund: At the time of cancellation of a unit, Promoters are liable to refund 
amount paid by allottees. The proportion in which amount is to be refunded is 
determined by specific conditions of the sale agreement. When a complaint citing 
refusal or delay in refund amount is filed, the promoter is given the opportunity to be 
heard and if found liable he/she is directed to return the respective amount within 60 
days.  
 

The complainant can provide necessary documents such as ‘sale agreement’ and 
‘payment receipt’ at the time of hearing and need not submit such documents in 
advance. 
  

• Non-Registered Projects: GujRERA is accessible to anyone who wants to report a non-
registered project. The respective promoter in such cases will be directed to register 
along with delayed registration fee. If the promoter is found to be advertising or selling 
units without registration, penalty up to 5% of the project cost shall be imposed on 
the promoter. In addition to this, GujRERA has developed a satellite based regional 
navigation system and is working with Gujarat ULBs to identify and map real estate 
projects which have not been registered yet. Soon to be launched ‘RERA Sahyogi’ 
mobile app will also allow the public to report such cases without having to incur any 
cost. 
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6 Penalties  
 

The Authority has, from time to time, taken action against promoters who have 
contravened the Act and imposed penalties to ensure such violation doesn’t happen in 
future. For violation of section 3 & 11(2) the Authority imposed penalties valued INR 
30, 19,050 on 23 promoters.  
 
     

     
 
 

 
  

82%

18%

Section-wise distribution of penalties

Contravention of Section 3 & 11(2) Contravention of other sections

* Out of 28 promoters who have been subjected to monetary penalty for violation of the Act, 15 have 
been observed to have paid the imposed penalty 

Contravention of section 3 (marketing without 
registration) and section 11(2) (not mentioning 
the website address on marketing collateral) 
were the predominant violations 
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7 Administration and establishment matters: 
 

7.1 Composition of the Authority: 
Gujarat Real Estate Regulatory Authority consists of a Chairperson and two Members. 
The details of Chairperson and Members are as follows: 

Designation Name Date of Appointment 

Chairman Dr Manjula Subramaniam (Retd. IAS) 30-May-2017 

Member 1 Shri H D Vyas 12-Oct-2017 

Member 2 Shri A M Mankad (Retd. IAS) 12-Oct-2017 
 

7.2 Details of adjudicating officers appointed in the year and those who demitted office 
The details of Adjudicating officers are as follows: 

 

Designation Name Duration of Service 

Adjudicating Officer Shri R T Pandya 20-Feb-2018 
 

7.3 Organizational structure of GujRERA 
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7.4 Personnel in the Authority 
 

Sr. 
No. Designation Of Post Sanctioned   

Post  
Filled 
Post Regular Deputation Contract 

1 Chairman 1 1 Regular _  _ 

2 Member 2 2 Regular _  _ 

3 Secretary  1 1 Regular _  _ 

4 Deputy Secretary 2 1 Regular _  _ 

5 Finance Controller 1 1 I/C   

6 Legal Advisor / 
Adjudicating Officer 1 1 Regular _  _ 

7 Technical Officer / Ex. 
Engineer 3 3 Regular _  _ 

8 Assistant Technical 
Officer 3 3 Regular _  _ 

9 Administrative Officer / 
Under Secretary 3 1 Regular _  _ 

10 Account Officer 3 2 Regular _  _ 

11 Legal Assistant 3 1 _  _ Contract 

12 Accountant 4 1 _  _ Contract 

13 Steno (Higher Grade) Gr. 
II 2 1 _  _ Contract 

14 Steno (Lower Grade) Gr. 
III 6 5 _  _ Contract 

15 Clerks/Computer 
Operator 16 15 _  Loan 

Service Contract 

16 Multi-tasking Staff 14 6 _  _ Contract 

 Total 65 45    

 

7.5 Experts and Consultants Engaged 
 
GujRERA has engaged various consultants for their expert advice and assistance in 
setting up a robust regulatory system. Technical consultants have helped design and 
implement application verification processes and complaint resolution. Further, IT 
consultant has supported in designing the online portal and procurement of various 
IT assets. 
  

Sr. No Title Head Count 
1 Technical Consultant 3 
2 IT Consultant 1 
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KPMG:  KPMG was engaged during the initial phase of Gujarat RERA for streamlining 
and increasing robustness of financial aspects of registration, quarterly return, 
extension and revision process. Working in alignment with RERA objectives, KPMG 
assisted in scrutiny of financial documents, identification of non-registered projects, 
drafting of important circulars, directions, orders and SoPs and research/benchmarking 
of Gujarat RERA with other states. 

PwC: Gujarat is among the few states which has facilitated a fully functional portal for 
registration of projects/agents within first three months of enactment of RERA Act. 
PwC has worked in co-ordination with Authority and various departments of Gujarat 
RERA and led the design and development of the portal from the beginning. PwC is 
currently working towards further optimization of the portal to enable a paperless and 
conducive system. 

Talati & Talati: Talati & Talati was engaged to further optimize the system by adding a 
layer of financial scrutiny. They have collaborated with RERA to increase the robustness 
of financial documents processing and identification of non-registered projects. 
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8 Budget and Accounts 
 

Accounts of Gujarat RERA for the period 2017-18 i.e. for year ending on 31-03-2018 
are ready as Unaudited Provisional Accounts. The Accounts are prepared in 
compliance with the format prescribed by the State Government through Gujarat 
RERA Authority Rules, 2016. 

In compliance with Section 77 of the Act. The Accounts are to be audited by 
Comptroller & Auditor General of India and along with the Audit Report of C&AG the 
Audited Accounts are to be laid before the Legislative Assembly of Gujarat State. In 
sync with annual account of State Government i.e. Finance Accounts, which are 
submitted to Assembly in Budget Session every subsequent year, the Gujarat RERA 
Accounts and C&AG Audit report will be placed before Assembly in Budget Session of 
subsequent year for every accounting period. 

Gujarat RERA Accounts for 2017-18 are to be submitted to State Assembly in Budget 
Session of February, 2019. Necessary actions are initiated for securing C&AG Audit 
Report on them by that time. 
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9 Way Forward 
 

 

Development of Project 
Grading System 

SMS 
Gateway 

Awareness 
Generation 

Enforcing RERA 
Compliance 

Simplification of 
Processes through 
E-Office 

Feedback from 
various 
stakeholders 

Development of 
Mobile App - ‘RERA 
Sahyogi’ 

In the immediate future, the focus will remain on registering the remaining project registration 
applications.  GujRERA has also started receiving a fair number of applications for project term 
extension and plan revisions which will also be required to be processed quickly. While the online 
portal is robust and functional, it will need to be further strengthened to enhance the 
effectiveness of the regulatory regime and ease compliances. 

While these activities remain a priority in immediate future, GujRERA will also aim to enhance 
the overall transparency, responsiveness and efficiency of the regulatory regime as well as of the 
real estate sector. 
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9.1 Enforcing RERA Compliance 
While to a large extent a robust regulatory system has been put in place more can be 
done to create a healthy environment of RERA compliance. One such area is tracking 
non registered projects across the state. For this, ULBs across the state can be 
leveraged to identify all the projects which have taken building plan approvals but have 
not registered with GujRERA. Further, provisions can also be made on the portal to 
encourage potential buyers to report projects which are advertising without GujRERA 
registration.  

Ensuring post registration compliance is another aspect which needs strengthening. 
Regular monitoring will not only help identify irregularities in compliance but also 
identify projects with deteriorating health. 

9.1.1 Coordination with Urban Local Bodies (ULBs) 
GujRERA has already initiated coordination with ULBs to further ensure that all the 
projects eligible under the Act are registered. Under the activity, GujRERA has 
requested ULBs to share with it the list of various projects which have either received 
‘Building Use’ Permissions post 01st May 2018 or been issued ‘Commencement 
Certificate’ in the last few years. The process will be streamlined in future through 
periodic sharing of such data and ensuring consistency in data shared by ULBs as per 
desired format. 

GujRERA will also aim to expand the coverage of this activity across all 32 ULBs of 
Gujarat. It will also strengthen the process of coordination by defining regular time 
periods within which the ULBs will share the list of projects which receive approval 
through these ULBs. Necessary internal systems will be put in place to ensure that 
non registered projects are identified and tracked for appropriate closure. 

9.1.2 Satellite based project mapping 
In its ongoing focus to use the technology for strengthening regulatory regime, 
GujRERA has taken an initiative to map all the registered projects using a geographic 
information system (GIS) based system with the help of Bhaskaracharya Institute for 
Space Applications and Geo-Informatics (BISAG). GujRERA has started the process of 
mapping the registered projects on the GIS map and once all the registered projects 
are mapped, they will be compared with the data from urban local bodies (ULB) to 
identify the projects which are under construction and have not yet registered with 
GujRERA. This will not only enable GujRERA to identify unregistered real estate 
projects but will also provide project location on the maps for citizen’s access. 

Further satellite based verification of real estate projects will enable the authority to 
identify key trends such as micro areas with lower registration/compliances, 
developing and leading real estate micro markets within the state. This will also 
enhance the monitoring the progress of the real estate projects especially in rural 
and remote locations. 
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9.1.3 Enhancing public participation  
Tapping public participation is one of the most effective and economical tools for 
ensuring compliance. GujRERA is also evaluating various ways of enhancing public 
participation in reporting non-compliant projects. However, without appropriate 
safeguards and necessary systems and processes, acting on reportings made by 
public is fraught with challenges such as incompleteness of the information, frivolous 
reporting etc. While a functional mail-id is already in place to receive feedback and 
reporting from general public, GujRERA recognizes that a more structured approach 
is required to facilitate the enhanced participation by general public. 

GujRERA will soon introduce a structured template for reporting non registered 
projects. This will ensure that minimum basic information is captured to act on public 
reporting.  Internal processes will also be streamlined to monitor and track progress 
on such reporting. In addition, creating a web page for reporting such complaints will 
also be evaluated.  
 

9.1.4 Regular monitoring of Quarterly filings 
Through regular monitoring of Quarterly filings made by promoter, GujRERA will aim 
to ensure that projects remain on track for completion as per committed timelines. 
In addition, GujRERA will seek to intervene at opportune time in cases where projects 
show signs of significant non progress/financial distress to safeguard the interests of 
allottees. 

In addition, GujRERA is working on making quarterly filings more convenient through 
completely online submission of forms 1, 2 and 3. This will ease the regulatory 
compliance by eliminating the need to scan and upload the certificates. Since all the 
data will be captured through online forms, better validation and tracking of projects 
will be ensured. 
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9.2 Awareness generation 
To enhance the effectiveness of RERA, it is essential that all the concerned stakeholders 
are made aware about their rights and duties. GujRERA aims to expand its outreach to 
every district and even remote locations of Gujarat, which can be accomplished by a 
through and focused awareness campaign in these locations. Pursuant to this, GujRERA 
plans to conduct district wise seminars and workshops. Through the seminars, GujRERA 
will aim to educate the promoters, agents and allottees about their rights and duties 
and various means of dispute resolution available. Through workshops project 
professionals will be made aware about their role expectations while issuing various 
certificates. To engage a large segment of population GujRERA shall evaluate reaching 
out through appropriate forms of mass media such as print and radio channels.  

 
9.3 Development of Project Grading System 

Leveraging the authentic information submitted by promoters for project registration, 
quarterly and project end compliances, GujRERA will aim to incentive promoters to 
build a credible project delivery track record and to ensure timely compliance by 
grading projects on relevant parameters. Further, such a grading system will also help 
prospective customers in taking an informed buying decision.  

Such a grading system will also help GujRERA to identify projects which may need 
monitoring for compliance. The grading system shall be based on objective parameters 
and driven by autonomous online systems making it unbiased and true reflection of 
project compliances and promoter track record.  

 
9.4 Simplification of Processes through E-Office 

  GujRERA has recognized the need of efficiency in processes and service delivery 
mechanisms. One of the major challenge is managing the internal file movement of 
hardcopies and sequential nature of verification inherent in hardcopy verification. This 
ultimately lengthens the process time and hence delay in final services to the citizens 
or end customer. GujRERA has decided to establish e-Office system for an efficient and 
open governance with the intention to go paperless and streamline workflows. E-Office 
system will significantly improve the operational efficiency of the GujRERA by 
transitioning to a paperless office. The objective of the e-Office system will be to: 

1. Reduce the delay in processing of the various applications such as registration, 
terms extension, plan alteration etc. 

2. Establish transparency and accountability in processing and verification of the 
applications. 

3. Reduce turnaround time and to meet the demands of the all the beneficiaries 
such as citizens and promoters. 

4. Improve the efficiency and effectiveness of GujRERA 
5. Optimum utilization of existing resources and manpower available 
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9.5 SMS Gateway 
GujRERA has already enabled citizen services for Real Estate sector under Real Estate 
Act through https://gujrera.gujarat.gov.in system hosted in Gujarat SDC. To further 
enhance the ability of the portal for timely and suitable communication with its users 
steps will be taken to integrate GujRERA systems with SMS Gateway system.  

The portal which monitors the age of registrations will use the SMS Gateway to send 
alerts to users regarding upcoming quarterly returns, additionally it shall facilitate 
immediate notifications to registered users on their portable devices to keep track of 
their applications. It shall also assist GujRERA officials by reminding them of current 
pendency on ongoing basis. 

 
9.6 Feedback from various stakeholders 

To refine and make the compliance processes more responsive and to get a better 
understanding of the challenges faced in regulatory compliances, a survey 
encompassing promoters, buyers and project professionals shall be conducted. 
Feedback shall be taken through either online surveys, face to face meeting or 
telephonic discussions where specific questionnaires will be designed to invite 
feedback and suggestions from various group of stakeholders. Online portal will be 
strengthened for unsolicited feedback from various groups. Apart from this GujRERA 
will organize periodic meetings with various stakeholders such as builder’s association 
and consumer forum to understand their concerns and to identify the remedial actions 
to overcome those concerns. 

 

  

Paperless 
application and 

verification 

Transparent and 
efficient 

processes 

Timely 
approval and 
accountability 

Optimum 
utilization of 
resources 

https://gujrera.gujarat.gov.in
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9.7 Development of Mobile App - ‘RERA Sahyogi’ 
GujRERA has initiated its plan for developing a mobile app version of the portal known 
as ‘RERA Sahyogi’, which should allow easy access to the public on portable devices. 
The mobile app shall facilitate faster access and will be designed to suit smaller devices 
for easier navigaiton of the website. A major highlight of ‘RERA Sahyogi’ is inclusion of 
‘free of cost’ complaint system, which should allow general public to report complains 
and instances of violations of RERA Act in a swift manner and without sustaining any 
monetary cost. 

9.8 Formation of Conciliation & Dispute resolution Forum 
To promote fair and amicable Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism in cases 
of disputes, and avoid need for legal proceedings, GujRERA will plan to establish 
Conciliation and Dispute Resolution Society. GujRERA intends to promote use of 
conciliation forum with the help of various forums/association like CREDAI, NAREDCO, 
Other builder associations etc. which active in this industry. 

The objectives of the GujRERA Conciliation and Dispute Resolution Forum shall be: 

1. To establish panel of eminent Conciliators representing different stakeholder groups 
2. To promote the amicable and effective settlement of disputes arising with reference 

to Real Estate ( Regulation and Development ) Act 2016, with various Alternate 
Dispute Resolution (ADR) mechanism. 

3. To reduce the cost and time of litigation to parties in dispute resolution process. 
4. To manage and coordinate the dispute resolution processes among all the 

stakeholders. 

9.9 Other Initiatives 
 

GujRERA realizes that it also needs to act as a catlyst for the development of the real 
estate sector in the state. In addition to above, GujRERA will work with concerned 
stakeholders in other areas such as - 

1. To improve the land titling systems in the state – The title is generally established 
through multiple documents such as sale deed, record of rights, property tax reciepts 
and / or government survey documents/records and further these documents do not 
offer a guaranteed title. Thus, even a bonafide property transactions may not always 
guarantee ownership as an earlier transfer of the title could be challenged and also the 
the onus of checking past ownership records lies on buyer of the property. This leads 
to several litigations and overall loss of efficieny in land markets. GujRERA will work 
with concerned government agencies towards improving the land titling systems. 

2. To improve upon the quality and skills of the real estate workers - GujRERA will focus 
to reduce the problems related to quality of construction by improvement of the skills 
of the workers. GujRERA will work with concerned stakeholders to leverage various skill 
development programs such as  Deendayal Antyodaya Yojana, National skill 
development mission etc to facilitate training to the workers through workshops / 
trainig programmes. 



         
    

58   ANNUAL REPORT 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 
 
Right to 
Information 



         
    

59   ANNUAL REPORT 
2017 - 2018 

 

10 Right to Information 
 

Sr. No. Right to Information Nos. 

1 
Number of applications received by CPIO/ACPIO seeking information 
under RTI Act (till 31st March, 2018) 71 

2 

Number of applications for which information has been provided by 
CPIO  
(disposed till 31st March, 2018) 

63 

3 
Number of applications pending with CPIO  
(as on 31st March, 2018) 8 

4 
Number of appeals filed before the First Appellate against the order of 
CPIO 2 

5 
Number of appeals which have been disposed of by First Appellate 
Authority 2 

6 Number of appeals pending with the First Appellate Authority 0 

7 
Number of applications/appeals not disposed of in the stipulated time 
frame 0 
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11 Annexure - Form D  
 

11.1 Return on registration of promoters and real estate agents 
 

A. In relation to Promoters 
 

Total 2215 Real Estate Projects have been registered during the year 2017-18. The detailed 
information is available at below link on GujRERA Portal: 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Projects1718.pdf 
 

B. In relation to Real Estate Agents 
 

Total 472 Real Estate Agents have been registered during the year 2017-18. The detailed 
information is available at below link on GujRERA Portal: 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Agents1718.pdf 

11.2 Return on number of cases filed before the regulatory Authority and the adjudicating 
officer for settlement of disputes and adjudicated upon.  
 

 

 

 

11.3 Statement on the periodical survey conducted by the regulatory Authority to monitor the 
compliance of the provisions of the Act by the promoters, allottees and real estate agents. 
 

 

SI. 
No. Survey conducted during Observation of 

Authority Remedial steps taken 

No survey conducted till March 2018 
 
 

  

SI.  
No . 

No. of Cases 
pending in the last 

year by the 
regulatory 

No. of Cases received 
during the year by the 

regulatory 

No. of cases disposed 
of by the regulatory 

 
0 57 11 

SI.  
No 

No. of Cases 
pending in the last 

year with the 
adjudicating 

officer 

No. of Cases received 
during the year by 
the adjudicating 

officer 

No. of cases disposed of 
by the adjudicating 

officer 

 
0 5 0 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Projects1718.pdf
https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Agents1718.pdf
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11.4 Statement on steps taken to mitigate any non-compliance of the provisions of the act and 
the rules and regulations made thereunder by the promoters, allottees and real estate 
agents. 
 

SI. 
No. Subject Steps taken Results achieved 

1 Seminar / Workshop 
Dt: 14/09/2017 

An orientation workshop for 
awareness regarding RERA 
Provisions was conducted with 
Gujrat Civil Engineers and 
Architects( GICEA – Ahmedabad ) 
in association with Association of 
Chartered Accountants 

Promoters and project 
professionals have 
become more aware 
regarding RERA 
Provisions 

2 

Press Note 
Newspaper 
Advertisement 
1. Gujarat Samachar 
2. Sandesh  
3. Divya Bhaskar   
On 08/07/2017 

Issued press note advising 
promoters to not market their 
projects without registering the 
real estate project with the 
Gujarat Real Estate Regulatory 
Authority established under this 
Act 

Increased compliance - 
reduction in marketing 
without registration. 
Increase in applications 
received for 
registration  

3 

Public Notice 
Newspaper 
Advertisement 
1.       Divya Bhaskar  
• Ahmedabad  
• Baroda 
• Bhuj 
• Rajkot 
• Surat 
On 17/08/2017 

Issued public notice advising 
promoters to not market their 
projects without registering the 
real estate project with the Gujarat 
Real Estate Regulatory Authority 
established under this Act  
 
 
 

Project advertisements 
issued as per RERA 

guidelines. 

4 Timely hardcopy 
submission 

Public notice and focused 
coordination with ULBs (VUDA) 
where there was a significant delay 
in submission of hardcopies at local 
office. 

Increased timely 
submission of 

hardcopies 

5 
Circular for 
Registered Sale Deed 

Wrote a letter to Revenue 
Department for considering the 
provision of the RERA Act in sale 
deed and Agreement for sale while 
registration of the flat and 
apartment in construction scheme 
revenue Department issued the 
circular dated 06/02/2018. 

Sale deeds registered 
mentioning RERA 

details. 
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SI. 
No. Subject Steps taken Results achieved 

 
 
 

6 

Hand holding & 
awareness  

YouTube videos for Uploading of 
Project Registration and Quarter 
Returns 

Increased compliance 
to quarterly filing 
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11.5 Statements on penalty imposed by the regulatory Authority for contraventions of the Act 
and directions of the regulatory Authority and adjudicating officer 

 

SI. 
No. 

Name of the 
promoter Details of the directions Penalty 

imposed Whether paid 

1 Vishnudhara Buildcon 
LLP (Poonam Arcade) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  50,000/- Not Paid 

2 V.H. Jani (Span Vila) To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  2,00,000/- 08/03/2018 

3 Basil Buildtech (Vraj 
Vihar) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  15,000/- 20/04/2018 

4 Shivansh Associates  
(Shivansh Sharnam)  

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  40,000/- 02/04/2018 

5  Nyalkaran Builders LLP  
(Siddheshwar hill) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  25,000/- 19/04/2018 

6 Vedant Enterprise 
(Vedant Residency) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  15,000/- 28/03/2018 

7 Pusti Enterprise (Pusti 
Avenue)  

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  25,000/- 18/04/2018 

8 
Srushti Developers 

(Madhusudhan 
Business Park ) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  30,000/- 17/04/2018 

9 Aatmiya Developers 
(Aatmiy Height) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  35,000/- Not Paid 

10 Nilkanth Infrastructure 
(Nilkanth Greens) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  35,000/- Not Paid 

11 Shriji Associates 
(Vivanta Elite) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  20,000/- 19/04/2018 

12 Karma Construction 
(Karm Villa) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  20,000/- 11/04/2018 

13 Akshar Aarya (Akshar 
Aarya ) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2)  25,000/- Not Paid 

14 Prince & Princess Villa 
(Pareshwar Infra) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2) 35,000/- Not Paid 

15  Akshar Builders 
(Akshar City) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2) 45,000/- Not Paid 

16  PSY Organizer 
(Pramukh pacific) 

To follow the provisions Section 3 
And 11(2) 45,000/- Not Paid 

17  PSY Enterprise 
(Pramukh Glory)  

To follow the provisions Section 3 
And 11(2) 35,000/- Not Paid 

18 PSY Enterprise 
(Pramukh Elysium )  

To follow the provisions Section 3 
And 11(2) 45,000/- Not Paid 

19 
Kedaram Infra 

Developers Kedaram-
44  

To follow the provisions Section 3 
And 11(2) 25,000/- Paid 

20 Walk Ve The Mall  
(Walk Ve The Mall) To follow the provisions Section 63 10,000/- 20/03/2018 

21 V Square (V Square) To follow the provisions Section 63 10,000/- 20/03/2018 

22 Shree Ram Associates 
(Shree krishana) To follow the provisions Section 63 15,000/- 26/03/2018 
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SI. 
No. 

Name of the 
promoter Details of the directions Penalty 

imposed Whether paid 

23 
Upasana Infra Project 
Pvt Ltd (niramay the 

Medical Hub) 
To follow the provisions Section 63 20,000/- Not Paid 

24 
Landmark Pro 

Developers Pvt.Ltd 
(Landmark living ) 

To follow the provisions Section 63 30,000/- 20/03/2018 

 

SI. 
No. 

Name of the 
allottee 

Details of the 
directions  

Penalty 
imposed Whether paid 

NIL  
 

SI. 
No. 

Name of 
the real 
estate 
agent 

Details of the 
directions  

Penalty 
imposed Whether paid 

NIL 
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mailto:inforera@gujarat.gov.in


cJod?t<1 {14c1 rl*a lcqAa{l r,rlel{lJl4L qi ?ote-?o cr{dr c{rNg

fd+tql r+i eoro r(,?o1(-rc r4a

ldtrL+nclr r1€+r \v Gq? ts<{rqi
{a, cr.j Aae<:-

rorc-ro "rtNg 
qd"{tefi

qaa Qcio{ r,i.la! 3r?gil

.jvr c ilvcr ri+)e ),gc)zrl ?r'lal{, e ? ?g ericr u)da
u6q cr 4d crlEs fbdrqld sr llerc d:)a (lQGrarr :rd lOsra)
ufaGq ,eorsoll qq5l scrd-oo (r)+d sar_oz(e)"1)
dr cr .ri6c. .Jy? cr fdetr"t+rc,loir iv vr rl sro orr rt E.

,Jnr<r rl)uct ri*e )cgc)zll r,t-i€r'l?'lzl"r q{ aolc_ao qdoll
qrNs lbe q'l zii qoto rz,qorz-lc ?!A aolc--ao qrNS
qbq cr'l t qdlqZl srrr:itrr rrirll l'ds er rad I bil :10 GrarlL:t l-dcrr:)
Odarell ?? s?dt dr.a1/oclaoelot r)n arspoll ri(l lcrll. t
lroqa 1y? d llqcr riia),gc:la1l r,r)€r)ll/l .<rl qrlss ralqrcr qi
qrl{s lor ql"fl li")s oscr'l ql alscJl u icr E.

?'t d, 6u? Er l.q gnca ldlo, lllvrri erict qdlqll s reitar
fbrlq) vr"r'l r,t)lbe qtqrcr lQatoRror orr lv vr Xsqtdi fEdq eti(l
d. rgai, 6vr qreitcqt tyqdr lonrq).11 a.rs ?rejl cric{ ylbqtaiell
rr?rR etdl o'tqre,ll vur nrq crrc't d. r,l I 8oi, q l{s l"tl ql vr"r)
?'r'lfge r,riqrc-l ?sq ald aacll cqr ri fder oraol"t lgv vr 1sc
s.1g clqt"ll 

"ri-.r 
cjl€.l] d.

K
ft!t(.t.f qtqdt)

ot?to{ tr{tr.l
ru.B{l {Q:u qi rG{t:ts RrrlqL lderLcq











































“heÞ÷ yuMxux RLðuMx{uLx xÙMx yu yuf ‚kÁt ELMxw{uLx Au. Œu{kt Q…s r™rùŒ Au y™u 
 ºký ð»ko ƒkË ¼kzk{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au. ŒuÚke Œu™wt {qÕÞ ðÄu Au y™u {qze™e ®f{Œ …ý ðÄu Au.”

  - yu[zeyuV‚e™k [uh{u™ (1÷e yur«÷ 2019™k VkE™kÂL‚Þ÷ yuõ‚«u‚™k ÷u¾{kt)



























































„wshuhk îkhk fw÷ 980 VrhÞkËku ™kutÄðk{kt ykðe nŒe su …ife 394 VrhÞkËku Âºk{kr‚f rhx™o™k …qŒoŒk™k ¼t„ 
ƒË÷ ‚¥kk{tz¤u òŒu ™kutÄe nŒe, 289 VrhÞkËku huhk r™Þ{ku™k ¼t„ {kxu ‚¥kk{tz¤u òŒu ™kutÄe nŒe y™u 297 
VrhÞkËku swËk swËk{wÆkyku™k ‚tË¼o{kt yu÷kuxe‚ îkhk ™kutÄkððk{kt ykðe nŒe. 631 VrhÞkËku™ku r™fk÷ fhðk{kt 
ykÔÞku Au. Œ{k{ VrhÞkËku™ku™e fûkkðkh rð„Œku ™e[u {wsƒ Au.









ð»ko Ëhr{Þk™ r™{kÞu÷k y™u nkuÆku ¾k÷e fh™kh yußÞwzefuxet„ ykurV‚h

yußÞwzefuxet„ ykurV‚h



÷ku™ Mkuðk



„wshuhkyu, heÞ÷ yuMxux ‚uõxh{kt yuf ‚wÿZ r™Þ{™fkhe Œtºk Q¼wt fhðk {kxu r™»ýkŒ y™u ‚{]Ø òýfkhe
Ähkððk™k ÷ûÞ ‚kÚku fux÷kf …hk{þofku™u hkufâk Au.xufr™f÷ …hk{þofkuyu yhSyku™e ¾hkR fhðk™e «r¢Þk 
y™uVrhÞkËku™ku Wfu÷ ÷kððk {kxu™e «r¢Þk™e Y…hu¾k ŒiÞkh fhe Au y™u Œu™u y{÷{kt {qfe Au.
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Foreword

Dr. Amarjit Singh
   

Chairman
  

Gujarat Real Estate Regulatory Authority
Gandhinagar, Gujarat

 As we advance into the FY 19-20, I extend my heartfelt greetings to the officials, 
promoters, agents and buyers on completion of two years of GujRERA and would present to you 
the Second Annual Report with great pleasure.

 Since we embarked on this journey, we have put significant efforts to enact a regulatory 
system which ensures accountability, protect buyer’s interests and promotes transparency in the 
real estate sector.

 Gujarat, since its beginning, has been among the leading states in implementation of 
RERA Act. In its second year, GujRERA has aggressively granted registrations to more than 3000 
Projects striking 43% increase compared to previous financial year and has sustained second 
position at the National Level. The technological advancement has led us strengthening the 
regulatory regime, by enabling us to closely monitor project compliance and progress to deliver 
trust across the real estate sector. I am happy to announce we have been able to achieve greater 
than 88% disposals within the time limits provisioned in the act. Further steps have been taken to 
ensure speedy dispute redressal of the complaints. This report details out the important activities 
and initiatives of Gujarat RERA in last year and its vision going forward.

I also wish to acknowledge the exceptional efforts put in by the members as well as other 
professionals, in making Gujarat RERA a vibrant Team. In the coming years, we shall strive 
towards building a conducive and transparent ecosystem for the real estate industry, leading as 
example to other states.

Soliciting your suggestions to further strengthen, what we stand for.
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1. Introduction
Government of India enacted and brought into force the Real Estate (Regulation and 
Development) Act 2016 on 1st May 2017. Gujarat was amongst the first few states to 
operationalize RERA through notification of rules related to Authority in Oct 2016 and General 
Rules in May 2017.

The Real Estate Act is intended to achieve the following objectives:  

 •  Ensure accountability towards allottees and protect their interest.

 •  Infuse transparency, ensure fair play and reduce frauds and delays.

 •  Introduce professionalism and pan India standardization 

 •  Establish symmetry of information between the promoter and allottees. 

 •  Imposing certain responsibilities on both promoters and allottees.

 •  Establish regulatory oversight mechanism to enforce contracts.

 •  Establish fast track dispute resolution mechanism.

 •  Promote Good governance in the sector, which in turn would create investor   

    confidence.

Gujarat Real Estate Regulatory Authority (GujRERA) has been set up by the Government of 
Gujarat, in accordance with the provisions of The Real Estate Regulation & Development Act 
2016. It became operational from May, 2017 for regulation and promotion of the real estate 
sector in Gujarat. Gujarat Real Estate Regulatory Authority aims to uphold the values of 
‘Transparency’, ‘Customer Centricity, ‘Integrity and ‘Accountability’ and to transform Real Estate 
into a conducive and fair market place with significant benefits for all the stakeholders. 

GujRERA envisions that the Indian real estate industry is aligned to international best practice 
standards and it delivers a professional service in a cost-effective and a transparent manner.

GujRERA works closely with the Government, the industry stakeholders as well as the 
consumers to oversee the development of a National Real Estate Policy to bolster the real 
estate sector, improve consumer protection and streamline real estate services.
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Our Vision

To make Gujarat the premier destination for real estate 
investment regionally, nationally and globally, where the 
interests of the consumers and developers in the real 
estate sector are secure through effective and fair 
regulation. 

Our Mission

To provide a transparent, trustworthy, robust and 
sustainable real estate regulatory environment that 
encourages investment whilst protecting consumer 
rights through:
  

  -  Innovative customer focused solutions 
  -  Technology led professional service delivery  
  -  Time bound resolution of issues

Setting Standards
GujRERA will provide a strong regulatory framework for buyers, developers, brokers and sales 
agents and improve real estate transaction standards. RERA is here to help real estate 
practitioners in the state to achieve internationally-recognized standards in the real estate 
sector. The RERA licensing requirements are in line with international best practice. To facilitate 
the new standards, RERA has created a straightforward application process. 

RERA is committed:

 •  To ensure sale of plots, apartments, in an efficient and transparent manner.
 •  To protect the interest of consumers in the real estate sector through effective   
     and fair regulation.
 •  To establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal.
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

Regulations

RERA is mandated to ensure that the promoter / developer completes the project and hands 
over all facilities to the allottees on/prior to project end date furnished to the authority.

To make this happen the authority has shifted, since January 2019, its focus on monitoring of 
the projects based on the quarterly returns i.e. Form-1 (Architect Certificate) and Form-2 
(Engineer Certificate), The project status is estimated as on track, Laggard, and time over-run. 
Promoters/Developers are given opportunities to explain status of their projects. When project 
status is estimated on the basis of Architect Certificate and Engineer Certificate, and there is 
wide variation between the two or when promoter/developer can’t justifiably explain the status, 
site visits are undertaken and all such projects having laggard status are put on a close 
watch-list.

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

1.2. Important Achievements

GujRERA undertook many initiatives to expedite the roll out of a robust regulatory regime and 
to provide operational ease and guidance to promoters. Some of the important achievements in 
this regard were;

A.  Setting up new Head office

GujRERA has setup a permanent centralized new head office at 4th Floor, Sahyog Sankul, 
Sector-11, Gandhinagar-382010 from May 2018.

B.  Streamlining Regulatory Directions

Several circulars, orders and directions were released for streamlining the interactions with the 
various stakeholders, as per the following details: 

      Circulars

 •  Number 7 
  Guidelines & Proforma for responding to queries of the GujRERA  Authority, 
 •  Number 8 
  Categorization of plan change applications as addition / alteration under section  
  14 or as phased registration under section 3, 
 •  Number 9 
  Clarification for legal documents to be submitted by promoter for project r  
  egistration
 •  Number 13 
  Advertisement guidelines for RERA Registered Projects.

      Orders

 •  Number 15 
  Submission of Annual Audit Report – Form 5 by chartered Accountant for   
  promoter of a Registered Project
 •  Number 18 
  Guidelines for formation of association of allottees
 •  Number 19 
  Creation of Sector Development and Stakeholder Education &     
    Protection Fund.

C.  Introduction of E-Office

E-Office system has significantly improved the operational efficiency of the GujRERA by 
transitioning to a paperless office by;

 •  reducing the delay in processing of the various applications such as registration, terms  
    extension, plan alteration etc.
 •  establishing transparency and accountability in processing and verification of the  
     applications.
 •  reducing turnaround time and to meet the demands of the all the beneficiaries such as  
     citizens and promoters.
 •  improved efficiency and effectiveness of gujrera.
 •  optimum utilization of existing resources and manpower available

D.  RERA Sahyogi

GujRERA has developed a mobile app version of the portal known as ‘RERA Sahyogi’, which 
allows easy access to the public on portable devices. The mobile app facilitates faster access 
and is designed to suit smaller devices for easier navigation of the website. A major highlight of 
‘RERA Sahyogi’ is inclusion of ‘free of cost’ complaint system, which allows general public to 
report complaints and instances of violations of RERA Act, swiftly and without sustaining any 
monetary cost.

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

1.2. Important Achievements

GujRERA undertook many initiatives to expedite the roll out of a robust regulatory regime and 
to provide operational ease and guidance to promoters. Some of the important achievements in 
this regard were;

A.  Setting up new Head office

GujRERA has setup a permanent centralized new head office at 4th Floor, Sahyog Sankul, 
Sector-11, Gandhinagar-382010 from May 2018.

B.  Streamlining Regulatory Directions

Several circulars, orders and directions were released for streamlining the interactions with the 
various stakeholders, as per the following details: 

      Circulars

 •  Number 7 
  Guidelines & Proforma for responding to queries of the GujRERA  Authority, 
 •  Number 8 
  Categorization of plan change applications as addition / alteration under section  
  14 or as phased registration under section 3, 
 •  Number 9 
  Clarification for legal documents to be submitted by promoter for project r  
  egistration
 •  Number 13 
  Advertisement guidelines for RERA Registered Projects.

      Orders

 •  Number 15 
  Submission of Annual Audit Report – Form 5 by chartered Accountant for   
  promoter of a Registered Project
 •  Number 18 
  Guidelines for formation of association of allottees
 •  Number 19 
  Creation of Sector Development and Stakeholder Education &     
    Protection Fund.

C.  Introduction of E-Office

E-Office system has significantly improved the operational efficiency of the GujRERA by 
transitioning to a paperless office by;

 •  reducing the delay in processing of the various applications such as registration, terms  
    extension, plan alteration etc.
 •  establishing transparency and accountability in processing and verification of the  
     applications.
 •  reducing turnaround time and to meet the demands of the all the beneficiaries such as  
     citizens and promoters.
 •  improved efficiency and effectiveness of gujrera.
 •  optimum utilization of existing resources and manpower available

D.  RERA Sahyogi

GujRERA has developed a mobile app version of the portal known as ‘RERA Sahyogi’, which 
allows easy access to the public on portable devices. The mobile app facilitates faster access 
and is designed to suit smaller devices for easier navigation of the website. A major highlight of 
‘RERA Sahyogi’ is inclusion of ‘free of cost’ complaint system, which allows general public to 
report complaints and instances of violations of RERA Act, swiftly and without sustaining any 
monetary cost.
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and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
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activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.
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(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
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60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.
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A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
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 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
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E.  Workshop and Trainings

An orientation workshop was conducted for GujRERA employees on 01 & 02 February 2019 for 
Project Monitoring – Quality of Construction, redressal of Complaints, bringing financial 
discipline in the industry, Well-functioning of IT system (RERA web portal) and Public 
awareness through the media.

F.  Project & Agent Registration milestone

GujRERA has achieved registration milestone of 5000 projects on 07 March 2019 and granted 
more than 800 registrations to real estate agents. This has resulted into Gujarat having the 
highest number of projects registered after Maharshtra in the country.

41,000+ Projects registered and counting in India…

2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.
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growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.
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driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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G.  Formation of Conciliation & Dispute resolution Forum

To promote fair and amicable alternative for Dispute Resolution, GujRERA has established the 
Conciliation and Dispute Resolution Forum. GujRERA intends to promote use of conciliation 
forum with the help of various associations of consumers and promoters like CREDAI, 
NAREDCO etc. The objectives of the GujRERA Conciliation and Dispute Resolution Forum are;

 •  To establish panel of eminent Conciliators representing different stakeholder groups
 •   To promote the amicable and effective settlement of disputes arising with reference to  
     Real Estate ( Regulation and Development ) Act 2016, with various Alternate Dispute  
     Resolution (ADR) mechanisms.
 •   To reduce the cost and time of litigation to parties in dispute resolution process.
 •  To manage and coordinate the dispute resolution processes among all the   
     stakeholders.

 

2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 

16



2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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3.  Affordable Housing
Housing for the poor has attracted the attention of the Central and State Governments since 
independence. The Central Government has tried several alternatives ranging from fully 
subsidized programs and policies to harness the power of the market. The role of public sector 
for providing housing is most important. In pursuance of Government’s vision of facilitating 
housing to all by 2022, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation launched Pradhan 
Mantri Awas Yojana (Urban) - PMAY (U) in 2015. PMAY (U) addresses urban housing shortage 
by ensuring a pucca house to all eligible urban households by the year 2022. 

In Gujarat 1954 projects launched under Affordable Housing Projects LIG / MIG (by housing 
agencies, urban development authorities) with an estimated investment of Rs. 37,600 crores 
were registered under GujRERA in cities of Ahmedabad, Vadodara, Gandhinagar, Rajkot, 
Bhavnagar, Valasad and Surat. Around one-third of all the real estate projects registered with 
GujRERA fall under affordable housing category.

The third component of the Mission is Affordable Housing in Partnership which is a supply side 
intervention. The Mission will provide financial assistance to EWS houses being built with 
different partnerships by States/UTs/Cities.

Affordable housing projects are the projects where at least 35% of houses are constructed for 
EWS category.

2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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•  To increase availability of houses for EWS category at an affordable rate, States/UTs, either  
    through its agencies or in partnership with private sector including industries, can plan            
    affordable housing projects.
•   Central Assistance at the rate of Rs.1.5 Lakh per EWS house would be available for all EWS  
    houses in such projects.
•  The States/UTs would decide on an upper ceiling on the sale price of EWS houses in rupees  
    per square meter of carpet area in such projects with an objective to make them affordable  
    and accessible to the intended beneficiaries. For that purpose, States/UTs and cities may  
    extend other concessions such as their State subsidy, land at affordable cost, stamp duty  
    exemption etc.
•  The sale prices may be fixed either on the project basis or city basis using following principles:
•  An Affordable Housing Project (AHP) can be a mix of houses for different categories but it will  
    be eligible for central assistance, only if at least 35% of the houses in the project are for EWS  
    category and a single project has at least 250 EWS houses. CSMC at GOI level, however,  
    can reduce the requirement of minimum number of houses in one project on the request of  
    State Government.
•   Allotment of houses to identified eligible beneficiaries in AHP projects should be made  
    following a transparent procedure as approved by SLSMC and the beneficiaries selected  
    should be part of HFAPoA.
•   Preference in allotment may be given to Physically Handicapped Persons, Senior Citizens,  
    Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minority, Single Women,  
    Transgender and Other Weaker and Vulnerable Sections of the Society.
•   While making the allotment, the families with person with disability and senior citizens may be  
    allotted house preferably on the ground floor or lower floors. 
•   Detailed Project Report (DPR) of such projects prepared by concerned implementing      
    agencies should be approved by SLSMC.

Source: Houses constructed under AHP, Surat, Gujarat

2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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EWS housing holds key to Indian growth

In construction sector majority of labour comes from the rural areas and is hence migrant in 
nature. Once a labourer goes back home, there is no certainty about the timing of his return, so 
most of the midsize Indian projects have no real control over their delivery schedule.

The main reason behind the irregular working schedule of manual labour is that they are socially 
straddled between a city and a village, but have nothing they can call home in the city. Most of 
them also see the city as a better place to live and given a choice, would like to move lock, stock 
and barrel to the city.

The key to achieving a smooth social shift is to make people feel at home in the city. So, the way 
we handle the housing for Economically Weaker Section (EWS) is crucial for making it work. 
India needs a specific EWS housing policy tailor-made for construction workers linked with large 
infrastructure projects as the first step in this direction.

If larger contracts are designed that disallow making of temporary labour colonies at site and 
instead encourage contractors to get land and build EWS homes for the workers, even on 
outskirts, and on the other hand transform construction work culture to shift-based industrial 
work against that lure, it may help in bringing much needed professionalism in the sector.

With a little bit of push and right policies, this will also help India move towards a home-for-all 
that we must achieve as a social objective.

71% of the sanctioned units are in Ahmedabad, Surat, Rajkot and Vadodara

2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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FDI trends that are likely to dominate the future of Indian 
realty

Government of India has approved 100 percent FDI under automatic route for construction 
sector, which includes townships, housing, built-up infrastructure and real estate broking 
services. With inclusion of this policy more foreign players are expected to enter the market, 
thus directing the sector towards increased competition and organized structure.

The relaxation in the FDI Policy by the Government of India has also provided a huge boost to 
the industry in the past, with the report revealing the following findings.

 •  Private equity and debt investments in real estate increased by 12% year-on-year  
     across 79 transactions in 2017
 •  Investments in retail projects in Tier 1 & 2 cities reached $6.19 bn in the period of  
    2006-17.
 •  Affordable housing is a major theme among investors. With ample policy support,  
    numerous projects are being launched in this sector and FDI will find its way here.

Home-Buyers Benefit from PMAY

Under the CLSS, an applicant from the MIG category with an annual income of above `6 lakh 
and up to `12 lakh gets an interest subsidy of four per cent on a 20-year loan component of `9 
lakh. Those with annual income exceeding `12 lakh and up to `18 lakh would get interest 
subsidy of three per cent.
 For those in the EWS and LIG category who wish to take a loan of up to `6 lakh, there is 
an interest subsidy of 6.5 per cent for a tenure of 15 years. The interest subsidy on loans up to 
`12 lakh will be three per cent.

Pmay Performance

CRISIL’s analysis on The Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U) targets as of 
November 26, 2018: 

 •  Target to build houses under the scheme: 2 crore
 •  Total number of houses sanctioned: 63 lakh
 •  Total number of houses constructed: 12 lakh
 •  Houses under-construction: 23 lakh
 •  Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Tamil Nadu  
     together accounted for 55% share of the sanctions

2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 

24



Of the total central assistance, Rs 19,000 crore has been factored in the budgetary allocation till 
fiscal 2019. The balance would be met through future budget allocations and internal and extra 
budgetary resources, of which Rs 25,000 crore has been provided for fiscal 2019.

Prasad Koparkar, senior director, CRISIL Research, says, “Our calculations show the 
government will have to garner around ̀ 1 lakh crore over the next three years if it has to achieve 
the target of building 1 crore houses.”

Techno Push

To make the construction of houses cost-effective and innovative, the Ministry of Housing and 
Urban Affairs launched the Global Housing Technology Challenge earlier this year. The aim of 
the initiative — under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U) — is to fast-track the 
construction of affordable housing and meet the target by 2022.

PMAY And Affordable Housing

 •  PMAY is a game-changer in the affordable housing sector;
 •  First-time home-buyers have more advantage;
 •  Many private realtors are also foraying into affordable housing because of the   
    public-private partnership (PPP) model;
 •  Flat sizes are shrinking in metros;
 •  Many HFCs are coming up in low-ticket size loans;
 •  Premium luxury has become more affordable;
 •  Budgetary impetus to affordable housing by extending the deadline for registering  
    affordable housing projects to avail tax benefits by one more year, till 2020.

PMAY Challenges

 •  Funding constraint.
 •  Non availability of land in prime areas.
 •  No active participation of private players.
 •  Rising construction cost and lack of new technology.

2.  Indian Real estate sector 

The Indian Real Estate Sector is projected to reach a market size of $180bn by 2020, a sharp 
rise from $126bn in 2015 and the Real Estate sector’s contribution to the Indian GDP is 
expected to almost double to more than 11% by 2020 up from estimated 5%-6%. Currently 
regulatory reforms, steady demand generated through rapid urbanization, rising household 
income and the emergence of Affordable Housing and nuclear housing are some of the key 
drivers of growth for the sector. The ‘architects of change. in the form of various revolutionary 
policies and reforms have paved the way for a highly conducive environment for industry 
stakeholders, which has weaved a new and improved environment for Indian realty, Further 
policy-based initiative are expected in the future.

 Addressing the CREDAI YouthCon-2019 Honorable Prime Minister said that work is 
progressing at a fast pace to ensure that every homeless person has a house by 2022. He said 
that around 1.5 crore houses have been built through PM Awas Yojana, out of which 15 lakh 
houses were built for the poor in urban areas. He mentioned that when a Government frames 
policy with the right intent, it will result in the elimination of corruption and better results. 
Speaking about quantum jump in Ease of Doing Business rankings in the past four years, The 
Prime Minister said that Government is committed towards ensuring Ease of Doing Business in 
India. In this context, he mentioned that all Government permissions, including construction 
permits are being issued faster than before.

2.1. Future altering trends that will transform the Indian real estate sector

 Construction activity is the primary source of jobs for the moderately skilled in many 
emerging markets. Yet our construction sector is held back, in part by a cumbersome process 
of land acquisition, and in part by limited access to credit. We have to learn from best practices 
in states how to acquire land in a transparent, fair and speedy way, and convert that learning 
into legislation. That will help reduce the risk in financing large infrastructure projects, to which 
delays in land acquisition contribute significantly.

 Better digital mapping and titling of land, a state subject, will smoothen the process of 
land acquisition. We have discussed land mapping and titling for many years, and a few states 
have done it, but many have not. This needs to be expedited. It will not just facilitate land sales; 
a collateral benefit will be to ease land leasing. Many marginal farmers can leave agriculture, 
getting good rents by leasing farms to ensure a viable size.

Land use is also constrained by a plethora of permissions, including zoning and environmental 
permissions. There is no question that the unsightly and damaging development that mars so 
much of India needs to be stopped or even reversed. For instance, Construction over water 
catchment areas flood our cities that when it rains heavily, but too little water is absorbed to 
replenish ground water reserves. Unfortunately, our current system of permissions often results 
in delay and corruption without leading to better development. Instead of focussing on World 
Bank indicators of “Doing Business”, which are primarily based on a few selected indicators in 
Delhi and Mumbai, we must lighten the actual compliance load for businesses, while ensuring 
development is sustainable.

The private sector also needs reform. Banks have shied away from lending to firms in the 
construction sector because of the murky practices of some of the Real Estate Companies. 
Finance companies have filled the gap, but they have gotten into trouble. Construction 
companies have to come clean. A transparent land acquisition process envisaged under RERA 
is likely to help. A cleaned-up construction sector will attract formal financing and rejuvenate the 
sector by greater transparency in financial transactions.

Real estate can lead conservation efforts in environmental sustainability

 India, with 1.32 billion people, is facing the worst water crisis in recorded history. NITI 
Aayog’s composite water management index (CWMI) report pointed out that the countries water 
demand is predicted to be twice the supply available, implying a subsequent 6% loss in GDP.

 The second largest employer in the economy is real estate. A CREDAI-JLL report noted 
that India's real estate sector is expected to reach $180 billion and the contribution of the 
residential segment to GDP would almost double to 11% by 2020. Real Estate is therefore 
uniquely positioned to lead conversation efforts in Environmental sustainability.

 Reduce, reuse and recycle are the mantras for environmentalist be it waste, energy or 
water the key factor to development. Real estate developers, in particular, have the opportunity 
to ensure sustainable use of water, by employing efficient water management practices in their 
projects.

 Water efficient plumbing fixtures, rainwater harvesting systems, water metres, etc. All 
contribute to water management. Utilising a well-designed plumbing system in building can 
save gallons of water per day. Rainwater harvesting systems are an effective method of water 
conservation and are mandated by both Municipal authorities and the Ministry of environment, 
forest and climate change. This method holds enough water for a days or two’s requirements

and the excess water is percolated into the soil using rainwater harvesting pits. In the absence 
of a strong water system in the locality efforts can be taken to have a zero-discharge system 
what the geology of the site is conducive the objective of geology and side gradients do not 
permit the same then the access from water can be channelled into natural swales.

Waste- water treatment and reuse for flushing and landscaping are also implemented. With 
growing awareness, water management practices are becoming an influential factor in investing 
in a home. Competent water management helps address one’s social responsibility while also 
bringing down watermills. This ultimately drives developers to pay attention to the overall 
sustainability aspect of their projects.

The Real Estate Sector is headed for consolidation with the organized players expected to gain, 
driven by reforms such as RERA which is improving transparency and raising consumer 
activism on account of poor delivery by builders. A research report by foreign brokerage CLSA 
says that India’s fragmented property sector is undergoing a transformation, as far reaching 
reforms drive consolidation. The listed real estate companies in $ 100- billion residential 
housing market will gain as the Real Estate Regulatory Act (RERA) tightness compliance and 
provides a boost to transparency.

There has also been increased consumer activism in the backdrop of Non-delivery of homes 
and punitive action against builders, such as Unitech, IP Infra and Amrapali, in cases.

2.2. GST on real estate: Transition is key

The government has made buying homes easier by slashing the Goods and Services Tax 
(GST) tax on under-construction properties. Both consumers and builders are delighted with the 
reduction in the GST rates announced by the GST Council. The reductions are quite impressive 
as rates have been cut from 8% to 1% for affordable homes and from 12% to 5% for regular 
units. Moreover, the size of what constitutes an affordable home has been too being revised. A 
60 sq. mt unit in a metro and 90 sq. mt home in a non-metro, valued at up to Rs 45 lakh, will now 
fall under affordable housing. There is expectedly a condition that the reduced rates would 
disentitle builders from taking input tax credit (ITC) on their purchases but the pragmatic move 
to segregate under construction projects from new projects would provide relief to builders who 
were worried about the loss of input tax credit”. 
This is developer- centric decision, which will help the real estate market. Realtors are likely to 
retain the old rate structure for projects nearing completion. while opt the new one for projects 
just begun. Builders would need to calculate and assess both the options on a project by project 
basis to decide what suits better. A single developer building multiple projects has been allowed 
to avail different rate structures for different projects.

Buyers would expect overall reduction in prices and may have to understand the basis of 
revised pricing industry would need to be cautious of anti-profiteering provisions and do a 
detailed analysis for the ongoing projects.

2.3. Real Estate Investment Trust (REITs)

A Real Estate Investment Trust or REIT is an investment vehicle that provides an opportunity to 
invest in various projects by only investing in the units of a sponsor entity that will manage the 
paperwork and may be, even the hindrances of investing in the real estate market. It is like a 
mutual fund through which one can invest small amounts and own units representing shares of 
various large companies. REIT will offer an opportunity to own units of commercial real estate. 
The sponsor entity launches an REIT that owns the properties and then leases them to earn 
rental income, which is then distributed among the unit holders.

“REITs are a good instrument class. Assets in REITS with assured yields and after three 
years there is an increase in rentals. Therefore, there is more value and more capital 
appreciation.”

HDFC chairman, (on April 1, 2019 Financial Express article)

The issue of the country’s first REITS was subscribed 2.57 times during its bidding process in 
March, 2019 helping the firm raise Rs. 4,750 crores. The issue was in a price band of 
rs.299-300 per unit. Over 20 Bn worth REIT- able office stock in India with potential rental yield 
up to 7.5% makes Indian real estate very attractive. Office REITs may pave the way for Retail 
asset REITs. Higher private equity investment interest in alternative assets such as senior living, 
student housing creates a long-term strategy to strengthen development portfolios in those 
asset classes.

Major benefits of REITs:

 •  The biggest benefit is the ease of investment as investment in REIT is just like   
     investing in direct equity that can be done through a demat account.
 •  The other big advantage is getting and opportunity to invest in commercial properties  
    that will earn rental income. This is significant advantage as commercial properties  
    typically earn more rent than residential properties with built in clauses of rent hikes at  
    fixed intervals. Apart from the rental income, any increase in the value of units will also  
    add to overall capital appreciation.
 •  REIT regulations mandate the distribution of 90% of the rental income to unit holders.  
    The remaining 10% can be used for business purposes.
 •  Since REIT is a publicly listed and traded instrument, liquidity should 
    ideally not be a concern. 
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Experts Speak

“ We are witnessing unprecedented traction in this segment. The government, in the 
interim budget, has given further impetus to affordable housing by extending the deadline 
for registering affordable housing projects to avail tax benefits till 2020. Thus, developers 
would be highly motivated to make the most of this extension and there will be greater 
supply of affordable units in the coming years. ”

ARVIND NANDAN,
executive director, research, Knight Frank India.

“ PMAY benefits have increased affordability for home-buyers significantly. It has reduced 
the effective home loan rate to less than five per cent, ensuring that the EMI cheque is 
now equivalent to the rent cheque on a similar property. Similarly, developers have 
benefited from multiple announcements including transparency provided via RERA, and 
the greater scope given to affordable housing with corporate tax exemptions and revision 
of plot sizes. For home financiers too, ease of access to institutional credit has been an 
extremely well received move. There is a positive sentiment among all stakeholders. ”

SACHIN CHAUDHARY,
COO, India bulls Housing Finance.

“ PMAY needs concerted efforts to succeed. One crore houses would mean an 
opportunity for over Rs two lakh crore home loans, and an incremental consumption of 
80-100 million tonnes of cement and 10-15 million tonnes of steel. The construction 
opportunity is of around four billion square feet over the life of PMAY-U. And all that would 
translate into nine-10 crore incremental jobs over the execution period (not factoring in 
repetitive jobs continuing after the completion of a project). ”

RAHUL PRITHIANI,
Director, CRISIL Research.
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4.  Applications and Registrations 
FY 2018-19 Comparison vis-à-vis FY 2017-18

With increased efficiency of GujRERA administration and standardization of scrutiny process, 
there has been significant progress noted for disposal of applications. There was 34% increase 
noted for registrations of projects for FY 18-19 compared to previous year. Alteration and 
Extension application disposal was also started in this financial year giving boost to grant of 
registrations to such technical change in the registered projects. Furthermore, compared to FY 
17-18 where the average number of new applications received by GujRERA was 333 that has 
come down to 161 in FY 18-19 recording significant down fall. This change could be attributed 
to the improved regulatory requirements in the sector, change in DCR approval processes 
which has ensured only serious and compliant promoters taking up the Real Estate Projects. 
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In Relation to Promoters

In the financial year 2018-2019, GujRERA has successfully registered 2957 projects. Number 
of total registered projects with GujRERA is 5165 by 31st March,2019.
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District wise approved projects 

In the total approved projects in Gujarat, major Cities-Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot and 
Gandhinagar contributed the most. Vadodara witnessed maximum registrations of 811 projects. 
Number of projects registered in Vadodara, Bhavnagar and Gandhinagar are very high in the 
financial year 2018-19 compared to 2017-18.

Residential projects contributed to about 51% of the total registered projects, followed by mixed 
development 31% and Commercial Projects 15%. 

Please refer Annexure A for list of projects registered. They can be seen at 
www.gujrera.gujarat.gov.in. 
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Projects worth Rs. 70113 crores have been registered with GujRERA in the financial year 
2018-19. From the total registered projects 2650 projects are in the cost ticket size of 0-50 
crores, 205 projects with investment of 50-100 crores and 102 Projects with investment above 
100 crores. From the total investment in real estate projects, maximum 44% investment is in 
Residential /Group housing projects followed by 32% in Mixed development. The number of 
registered projects in Vadodara (816) is highest followed by Ahmedabad (737) but Investment 
is more in the projects of District Ahmedabad heading 23,980 Crores in FY 18-19.
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Gujarat RERA-Regional
5350+ Projects Approved with an

8 Projects
(50% Popula�on Growth)

231 Cr Investment
Banas Kantha

25 Projects
(52% Popula�on Growth)

537 Cr Investment
Kutch

592 Projects
(36% Popula�on Growth)

14812 Cr Investment
Rajkot

149 Projects
(26% Popula�on Growth)

3264 Cr Investment
Bhavnagar

110 Projects
(66% Popula�on Growth)

2873 Cr Investment
Valsad

833 Projects
(65% Popula�on Growth)

17300 Cr Investment
Surat
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Distribution of Projects
investment potential of 1.62 Lac Cr

6 Projects
(61% Popula�on Growth)

255 Cr Investment
Sabar Kantha

411 Projects
(53% Popula�on Growth)

13416 Cr Investment
Gandhinagar

1800 Projects
(28% Popula�on Growth)

24000 Cr Investment
Ahmedabad

 4 Projects
(32% Popula�on Growth)

119 Cr Investment
Panchmahal

1121 Projects
(25% Popula�on Growth)

17500 Cr Investment
Vadodara

70 Projects
(50% Popula�on Growth)

1812 Cr Investment
Bharuch

Chota
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Partnership firms are the most prevalent form of business constitution as they are easy to 
start/manage. Privately held corporations are the second largest form of business constitutions. 
To boost more organized development and creation of formal jobs, company-based 
development needs to be encouraged. 
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City wise Analysis

While applications for new project has largely fluctuated, overall there has been a steady 
increase in the applications. This indicates that RERA regime has been able to win confidence 
and trust of promoters who had chosen to wait on new launches during the introduction of the 
regime.

Significant number of projects are in the capex bracket of 10-40 crores, with the highest number 
of projects being in the bracket of 10-20 crores.  While for most of the cities, maximum 
investments were made in the investment bracket of 0-10 crores, maximum number of projects 
registered in Ahmedabad were in the investment bracket of 10-20 crores. There also quite a few 
big-ticket projects in cities of Ahmedabad and Surat, the two biggest commercial cities of 
Gujarat.
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Highest number of projects across all districts are in residential/group housing, whereas mixed 
development is the second most preferred type of projects for promoters. Plotted developments 
are lowest in all districts.

More than 75% of the registered projects are slated to complete within next 4 years (i.e. till 
2023). Few projects from Vadodara, Surat, Ahmedabad and Gandhinagar have targeted 
2026-28 timeline for completion.

Selected Projects with investments more than Rs. 100 Crores
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In Relation to Real Estate Agents

A total of Number of 400 agents have been registered in FY 2018-19. Ahmedabad witnessed 
the maximum registration of agents. Majority of the registrations were from individuals-based 
firms. Refer Annexure B for list of agents registered.
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5.  Key Insights

Ahmedabad

Ahmedabad is 7th largest metropolitan city of India and pharmaceutical and textile hub of 
Gujarat. Many infrastructure project like Sabarmati Riverfront, Bus Rapid Transit System 
(BRTS) and the Ahmedabad–Gandhinagar metro. Ahmedabad has also been selected in the list 
of 100 Smart cities under the Smart City Mission of Ministry of Urban Development (MoUD), 
Government of India.

Image above shows the sample set of project files registered with GujRERA in Ahmedabad City. 

Most Premium residential projects are coming up in the Western and South-western 

suburbs in areas like Ambali, Bopal, South Bopal and Shela. A greater concentration of 

Economical residential projects is being developed in the eastern areas viz. Nava Naroda, 

Hanshpura, Vastral, Odhav and South central areas like Paldi, Usmanpura, 

A high concentration of commercial projects is sprouting in the western and central parts of 

the city.

Most of the Mixed development projects (Residential + Commercial) are upcoming in the 

Eastern part of the metropolis.

•

•

•

Elite projects coming 
up this areas such as
Ambali, Bopal, South 

Bopal and Shela
Premium projects 

coming up this areas 
such as

Paldi, Usmanpura 

Economical projects 
coming up this areas 
such as Nava Naroda, 
Hanshpura, Vastral, 
Odhav, Naranpura
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Majority of High value Residential projects are observed to be coming up in areas like 

Vesu,VIP road, Piplod in the West and Bhesan, Galaxy circle, Utaran, Kamrej in the Northwest 

and Northeastern parts of the city. 

Signi�cant number of Economical Residential projects are seen to be developed in the 

North, Northeastern and Northwestern areas of the city

A signi�cant number of Commercial projects are observed to be coming up in the areas of 

New textile market, katargam, Utaran, Parvat patiya, varacha, kadodara, Adajan , Bhesan and 

Hajira road in the North, Northeastern and Northwestern regions respectively

Most of the Mixed development projects are concentrated in the areas of godadara , 

devadh, dindoli, kadodara in the East and Utaran, navapara, Kamrej, kadodara & Khadsar in 

the North and Northeast respectively.

A signi�cant number of plotting projects are seen to be developed in Olpad, karmala, 

Katargam, Varacha areas in North Surat.

•

•

•

•

•

Surat

Surat city lies in southeastern Gujarat state. It is near the mouth of the Tapti River at the Gulf of 
Khambhat (Cambay). Spread over an area of 326 sq. km. It has an estimated population of 4.4 
million. Surat is a well-developed urban area harboring thriving industrial sectors such as 
‘diamond polishing’, ‘Textile’, ‘IT’ and ‘Transport’. It ranks among top 10 cities in terms of GDP 
in India.

Elite projects coming 
up this areas such as
Bhesan, Galaxy circle, 
Utaran, Kamrej, Piplod

Premium projects 
coming up this areas 

such as
Utaran, navapara, 

Kamrej, kadodara & 
Khadsar, Varacha  

Economical projects 
coming up this areas 
such as Parvat pa�ya, 

varacha, kadodara, 
Adajan, Hajira Road
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Majority of High value Residential projects are observed to be coming up in areas like Alkapuri, 

karelibaug , vemali in North,  kevdabaug ,  virajpark, khatkivada, kishanwadi, madhavpur, 

pratapnagar in east ,  and  Alkapuri, Gotri, Ambikanagar, muljinagar, Sardar chowk In west part 

of city.

Signi�cant number of Economical Residential projects are seen to be developed in the North , 

east and West areas of the city.

Most of the Mixed development projects are concentrated in the areas of navayard , 

vijaynagar, in the North and Kishanwadi, khodiyarnagar, Madhavpura, krushnakunj, 

pratapnagar in the East and Gotri, ayodhyanagar, muljinagar, Pratham upavan, atladra in the 

West respectively.

•

•

•

Vadodara

for large scale industries in sectors such as especially in sectors like engineering machine tools, 
cotton textiles, glass, pharmaceuticals, chemicals, petrochemical and fertilizer industries. Major 
industries are located in north, south and eastern parts of the city. The total area of the district 
is 7,546 sq. km ie, it covers 3.85 % of total geographical area of Gujarat. The population of the 
district is 4,165,626.

Image above shows the sample set of project files registered with GujRERA in Vadodara City. 
Established residential areas in city are mostly centrally located and hence new project 
launches and ongoing real estate projects are seen in Western region and north eastern 
regions. Also, area around Khanpur, Gotri and Sevasi is attractive for commercial real estate 
projects.

Elite projects coming up 
this areas such as

Alkapuri, karelibaug , 
vemali, virajpark, 

khatkivada, kishanwadi, 

Premium projects 
coming up this areas 
such as karelibaug, 
gorva, Manjalpur, 

tarsali, Gotri

Economical projects 
coming up this areas 
such as vijaynagar, 

Kishanwadi,  
khodiyarnagar, 
Madhavpura
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Majority of High value Residential projects are observed to be coming up in areas like Nana 

mava, bhamnagar, mavadi, punitnagar in the Southwest kevdavadi, bhaktinagar in South , 

Subhasnagar, green city, shilpkunj, madhuvan park in West and Madhapar, dhokaliya, 

ghanteshvar in the Northwest part of city. 

A signi�cant number of Commercial projects are observed to be coming up in the areas of 

MG Road , Champak Nagar,in Center Areas , Nana Mava circle, jai bhimnagar,  mavadi in 

Southwest and Alkapuri, Mochinagar in West regions respectively.

Most of the Mixed development projects are concentrated in the areas of Mavathi , Punitpark, 

in Southwest ,  Mavadi, Nana Mava, in Southwest respectively.

A signi�cant number of plotting projects are seen to be developed in Ghanteshwar 

Northwest and Amrutudhyog nagar areas in South Rajkot.

•

•

•

•

Rajkot

Rajkot is the activity center of entire Saurashtra region and its proximity of smaller towns, which 
are future growth drivers of the region. Rajkot city is also witnessing shift from clothing mills to 
engineering industry. At the outskirt of the city at Kuwad Bhavnagar Road, Morbi Road 
emerging as option for investment. Also 150 Ring Road is gradually showing real estate growth 
and becoming choice of developers Kalava Road, Jamnagar Road and the 150ft Ring Road are 
the upcoming destination for residential development in Rajkot. The major commercial as well 
as retails area of Rajkot are Yagnik Road, Kalawad Road and Race Course Road. As matter of 
fact Rajkot has been selected in the list of 100 Smart cities under the Smart City Mission of 
Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India. At the river bank of Aji, city is 
observing fusion of growth

Elite projects coming 
up this areas such as

Nana mava, 
bhamnagar, mavadi, 

punitnagar
Premium projects 

coming up this areas 
such as MG Road , 

Champak Nagar

Economical projects 
coming up this areas 

such as Mavathi , 
Punitpark, 

Ghanteshwar 
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Majority of High value Residential projects are observed to be coming up in areas like 

Kudasan, Randeshan, Rayshan , Chiloda and zundal in South Kalol in west , khora , Tragad, 

Santej in part of city.

A signi�cant number of Commercial projects are observed to be coming up in the areas of 

Kudashan, randeshan, Rayshan, Chiloda and khoraj in south Randheja, Pethapur in North 

Kalok in West regions respectively.

Most of the Mixed development projects are concentrated in the areas of Kudashan, 

Bhaijipura, Randeshan, Dholeshwar Mahadev, Zundal, Vaishnovdevi, Nana Chiloda in South 

Kalol In West respectively.

A signi�cant number of plotting projects are seen to be developed in Vavol in Northwest , 

Palaj In East , Rayshan in South Vyana, Adalaj – Uvarsad Road in Southwest areas in 

Gandhinagar.

•

•

•

•

Gandhinagar

The city sits on the banks of the Sabarmati River, in north-central-East Gujarat. The 20,543 km 
Area Around Gandhinagar is defined by Gujarat capital Territory. It spans an area of 205 km (79 
sq mi). The river frequently dries up in the summer, leaving only a small stream of water. 
Gandhinagar is India's tree capital With 54% green cover on its land area. also located in 
Gandhinagar.

Elite projects coming 
up this areas such as
Kudasan, Randeshan, 
Rayshan , Chiloda and 
Zundal, Tragad, Santej 

Premium projects 
coming up 

this areas such as
Kudashan, Randeshan, 

Rayshan, Chiloda, 
Khoraj , Randheja

More Economical 
projects coming up this 

areas such as
Bhaijipura, Randeshan, 
Dholeshwar Mahadev, 

Zundal,
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6.  Complaints under RERA
A total of 980 complaints have been registered by GujRERA, out of those 394 are of Suo motu 
complaints for non-compliance of quarter returns,289 complaints of Suo motu complaints for 
breaching RERA Rules and 297 complaints from the allottes regarding various issues. 631 
complaints have been Disposed. Category-wise distribution of all complaints is given below:

To curb the common root causes of complaints, GujRERA has already taken few initiatives and 
also plans to take several more in coming future.

      Late Possession 

 In cases where there is a claim of delayed possession by the allottee, the promoter and 
complainant are directed to appear for hearing process. The allottee shall produce ‘sale 
agreement’ and ‘payment receipts’ prior or during the process for complaint verification. 
Whereas promoter is given the opportunity to explain or justify the reasons for the delay. If the 
promoter is found responsible for the delay, he/she is instructed to pay compensation to the 
aggrieved as defined in the sale agreement. To curb this issue, GujRERA plans to keep track of 
construction progress. Promoters are required to provide updates on construction and project 
finances within every quarter from the date of registration until the proposed date of completion. 
If the project is found to be delayed or lagging by high margin, the Authority shall intervene and 
demand explanation from the promoter.
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      Amenities not provided

 In cases where amenities are not provided or are found to be incomplete, the promoter 
is instructed to duly fulfill the remaining amenities within 30 days. If promoter is unable to do so 
within given duration, the aggrieved individual/s are entitled for compensation, which shall be 
further decided by the adjudicating officials.

GujRERA further has plans to keep track of construction aspect of project amenities by 
monitoring their progress through form 1,2 & 3 on quarterly basis. If promoter wants to add or 
reduce area of such facility, he/she will have to obtain consent from 2/3 of allottees before taking 
approval from the authority. 

      Payment Refund

 At the time of cancellation of a unit, Promoters are liable to refund amount paid by 
allotted. The proportion in which amount is to be refunded is determined by specific conditions 
of the sale agreement. When a complaint citing refusal or delay in refund amount is filed, the 
promoter is given the opportunity to be heard and if found liable he/she is directed to return the 
respective amount within 60 days. 

The complainant can provide necessary documents such as ‘sale agreement’ and ‘payment 
receipt’ at the time of hearing and need not submit such documents in advance.

      Non-Registered Projects

 GujRERA is accessible to anyone who wants to report a non-registered project. The 
respective promoter in such cases will be directed to register along with delayed registration 
fee. If the promoter is found to be advertising or selling units without registration, penalty up to 
5% of the project cost shall be imposed on the promoter. In addition to this, GujRERA has 
developed a satellite based regional navigation system and is working with Gujarat ULBs to 
identify and map real estate projects which have not been registered yet. Soon to be launched 
‘RERA Sahyogi’ mobile app will also allow the public to report such cases without having to incur 
any cost.
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Penalties 

The Authority has, from time to time, taken action against promoters who have contravened the 
Act and imposed penalties to ensure such violation doesn’t happen in future. For violation of 
section 3 & 11(2) the Authority imposed penalties valued INR 30, 19,050 on 23 promoters. 

UPDATED
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7.  Administration and establishment matters

Composition of the Authority

Gujarat Real Estate Regulatory Authority consists of a Chairperson and two Members.

The details of Chairperson and Members are as follows:

Details of adjudicating officers appointed in the year and those who demitted office

The details of Adjudicating officers are as follows:

Organization structure of GujRERA

Designa�on Name Date of Appointment 

Chairman Dr. Amarjit Singh (Retd. IAS) 10/07/2018 

Member 1 Shri P. J. Patel 10/07/2018 

Member 2 Dr. D. H. Brahmbha�, IAS, (Retd) 10/07/2018 

 

Designa�on Name Dura�on of Service 

Adjudica�ng Officer Shri R T Pandya 20-Feb-2018 

 

MEMBER 1 MEMBER 2

CHAIR PERSON

Administration
Section

Technical
Section

Accounts &
Finanace Section

IT
Section

Legal
Section

Regulation
Section
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Personnel in the Authority
Sr. 
No. 

 

Designa�on Sanc�oned   
Posts 

Filled 
Posts 

Regular Deputa�on Contract 

1 Secretary  1 0 Regular _ _ 

2 Deputy Secretary 2 1 Regular _ _ 

3 Finance Controller 1 1 I/C 
  

4 Legal Advisor / 
Adjudica�ng Officer 

1 1 Regular _ _ 

5 Technical Officer / Ex. 
Engineer 

2 0 Regular _ _ 

6 Dy. Technical Officer 1 1 Regular _ _ 

7 Assistant Technical Officer 3 3 Regular _ _ 

8 Administra�ve Officer / 
Under Secretary 

3 0 Regular _ _ 

9 Dy.Administra�ve Officer 
(Mamalatdar/  
Sec�on Officer) 

3 3 Regular Deputa�on 
 

10 Asst.Administra�ve Officer 
(Dy. Mamalatdar/  
Dy.Sec�on Officer)  

6 0 _ _ 
 

11 Account Officer 3 1 Regular _ 
 

12 Legal Assistant 3 3 _ 
 

Contract 

13 Accountant  4 0 _ 
 

Contract 

14 Steno (Higher Grade) Gr.II 2 0 
   

15 Steno (Lower Grade) Gr.III 6 5 
  

Contract 

16 Clerks/ Computer 
Operator 

16 14 
 

Deputa�on Contract 

17 System Analyst(I.T.) 2 2 
  

Contract 

18 Mul�-Tasking Staff 14 11 
  

Contract 

19 Peon 12 12 
  

Contract 

 

Total 
 

85 
 

58 
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Experts and Consultants Engaged

GujRERA has engaged various consultants for their expert advice and assistance in setting up 
a robust regulatory system. Technical consultants have helped design and implement 
application verification processes and complaint resolution. Further, IT consultant has 
supported in designing the online portal and procurement of various IT assets.

PwC

Gujarat is among the front runner states in implementation of Technology supported RERA 
Regulation in the country and GujRERA has registered 2nd largest projects in India. PwC has 
been engaged with Gujarat RERA since the inception of GujRERA Authority formation and 
facilitated the technology implementation of RERA Act, Rules and Regulation. PwC is currently 
working towards further optimization of Complaint Redressal Process, enabling the paperless 
and conducive system along with BI led Analysis of Project Progress and compliances for better 
monitoring of Projects. 

Talati & Talati

Talati & Talati has been engaged for financial and legal scrutiny of the project applications. They 
have collaborated with RERA to increase the robustness of financial and Legal documents 
processing and identification of non-registered projects.

Sr. No Title Head Count 

1 Technical Consultant 7 

2 Administra�on Consultant 4 

3 Finance Consultant 2 

4 Legal Consultant  1 
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8.  Accounts & Audit
Accounts of Gujarat RERA for the period 2017-18 i.e. for year ending on 31-03-2018 are ready. 
The Accounts are prepared in compliance with the format prescribed by the State Government 
through Gujarat RERA Authority Rules, 2016.

In compliance with Section 77 of the Act. The Accounts have been audited by Comptroller & 
Auditor General of India and along with the Audit Report of C&AG the Audited Accounts are to 
be laid before the Legislative Assembly of Gujarat State. In sync with annual account of State 
Government i.e. Finance Accounts, which are submitted to Assembly in Budget Session every 
subsequent year, the Gujarat RERA Accounts and C&AG Audit report are being placed before 
Assembly in Budget Session of subsequent year for every accounting period.

Gujarat RERA Accounts for 2017-18 are to be submitted to State Assembly along with Report 
of C&AG on it. Necessary actions are initiated for securing C&AG Audit Report on them.
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9.  Way-forward
     A.  Prioritizing the new TP Scheme drafting in the planning areas under  
          competent authorities and ensuring common infrastructure

Gujarat RERA with Town Planning department aims to build technology driven platform to 
ensure new TP schemes drafting happens in sync with the demand or permissions granted by 
competent authorities. Currently it is found that of all the registered projects with Gujarat RERA, 
21% of the projects are found coming in non TP areas where there is a lack of common 
infrastructure availability.

For example, as depicted in above image, in Vadodara District, it was identified that 33% of the 
Gujarat RERA registered projects are coming up in non TP areas. The specific regions identified 
are Kalali, Bill, Bhaili, Danteshwar, Khatamba, Ankhol, Tarsali, Unedra etc. where the 
development is coming up and based on which Town Planning Department can prioritize 
drafting new TPs in this areas and plan for common infrastructure facility to ensure livability in 
near future. This will also help citizens to plan investments looking at the other aspects such as 
roads, sewage, drinking water, electricity, gas connection facilities availability in the regions.
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B.  Expanding GujRERA Reach beyond planning areas covering entire  
      Gujarat State Real Estate Sector Regulation & Development

It is often observed that due to industrial activities or special economic activities coming up in a 
particular region, the demand for residential and commercial units emerges in adjacent regions 
which technically falls out of planning regions. Moreover, the process of conditional issuance of 
“NA – Non-Agriculture” Certificates across the state is not regulated or standardized but purely 
based on the local need or subject to the situation. Due to this, the construction activities for 
residential/ commercial units on such land parcel have actually triggered livability issues in such 
areas which ultimately is resulting into grievances. 

For example, as demonstrated in above map, Changodar area which has already emerged as 
a high population growth area having sizable residential and commercial projects due to 
adjacent industrial regions but it lacks common infrastructure being out of planning areas. It 
poses big risk of illegal construction, unplanned real estates, safety etc for the residents. To 
protect consumers interest, GujRERA has plans to go beyond planning areas and bring all such 
construction projects under purview of RERA.
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C.  Capacity Building for the eco system 

Gujarat RERA also intends to create awareness campaign around understanding of RERA Act, 
Rules, Regulation, Circulars, Order, Guidelines for all the stakeholders relevant in the sector. In 
future, it is planned to create Citizen Awareness Campaigns on Print, Paper and Social Media. 
It is also planned to create technology platform for grievance redressal and ensure measurable 
closures of the same. 

D.  Land Reforms

Going forward, reforms like Differential GPS based land parcel GIS mapping, Land title 
guarantee by state and Dematerialization of Land Documents aided by measures like: 
digitization of cadastral maps, integration of record of rights (textual) and cadastral maps 
(spatial), survey / re-survey, modernization of record rooms, integration of registration and land 
records are envisaged in the area of land ownership rights.

Further, supported by GoI programmes like National Land Records Modernization Programme 
(NLRMP) revamped as Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP), shall 
pave the way for a transparent and effective system. 

This in turn shall help in reducing land ownership-based litigation across the country, improve 
governance, revenues and productivity of capital. GujRERA aims to wholly participate in this 
initiative thus ensuring effective contribution in bringing about a transformational change in the 
real estate sector along with providing greater leverage for capital, in-turn positively impacting 
the entire economy.  
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E.  Monitoring of Construction Quality

The quality of the construction has been a matter of concern with several builders. To address 
this, a special provision has been made in the RERA Act for defect liability of the builders. 
As per section 14(3) of the RERA Act,

“In case any structural defect or any other defect in workmanship, 
quality or provision of services or any other obligations of the promoter as per the 

agreement for sale relating to such development is brought to the notice of the 
promoter within a period of five years by the allottee from the date of handing over 

possession, it shall be the duty of the promoter to rectify such defects without further 
charge, within thirty days, and in the event of promoter's failure to rectify such defects 

within such time, the aggrieved allottees shall be entitled to receive appropriate 
compensation in the manner as provided under this Act.”

As part of continual monitoring of the construction quality, the GujRERA authority has 
introduced Engineer’s Certificate for Quality Assurance (Form-2 Annexure) inclusion, which 
contains aspects such as declaration of Quality standards maintained with respect to Material 
Testing, Workmanship, Electrical materials & workmanship, structural engineer details and 
non-conformance with reasons etc. This Certificate has been made mandatory as part of the 
Registration, Quarterly Return, Alteration and Extension applications submission by promoters 
of real estate projects. 
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Form-2 (Annexure)

                                    Key sections
 1)  Material testing

    a)  Cement
    b)  Course aggregate
    c)  Bricks/blocks
    d)  Concrete/Ready mix concrete
    e)  Steel for concrete
    f )  Testing of Other Materials
    g)  Number and Frequency of testing
    h)  Codes of foreign country
    i)  Fire Resistance

 2)  Workmanship

 3)  Electrical materials & workmanship

 4)  Structural engineer details

 5)  Non-conformance with reasons
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F.  RERA Common Open Platform:

 The RERA Common Open Platform (RERA COP) is envisaged which shall be a 
nationally integrated, open source, platform to enable homebuyers to transact easily, builders to 
comply with regulations in a more transparent manner, and enable authorities to perform their 
regulatory duties with greater efficiency. The platform shall link all RERAs together to allow 
inter-operability of information and knowledge through standardization, visibility of rules 
regulations and orders passed by the respective state RERAs etc.

Moreover, it shall enable analytics and aid in building a repository of best practices for enabling 
effective regulation for greater benefit of direct stakeholders like home buyers, promoters and 
real estate agents as well as several indirect stakeholders like financiers, tax departments of the 
state, development and sanctioning authorities (ULBs).

Such a common platform shall enable:

Easy replication of 'good practices' adopted by other States

The automation of information generation shall aid in assessment process carried out by 
taxation departments 

Development authorities would be able to better integrate their city planning processes.

Sanctioning authorities would benefit from the digitized verification process, in
particular those relating to completion and occupancy certifications.

Provide an impetus for digitization in the real estate sector which in turn shall also help alleviate 
environmental burden.

The RERA (COP) would thus help augment and leverage the benefits post establishment of the 
RERA Act and contribute to the growth of the real estate sector across the country.

G.  Preparation of the Manual with guidelines for improving Planning 
Schemes Mechanisms and recommendations for improving planning 
regime in Gujarat

As per section 32 of the RERA Act, the authority is also tasked to make recommendations to the 
government and appropriate authorities, as the case may be, regarding

The town planning act (GTPUDA 1976) is one of the most critical legislations impacting the real 
estate development. Therefore, in view of promoting and organizing the growth and 
development in cities and town, the GujRERA Authority has planned to develop an agenda for 
reviewing and reforming the Act and the practice of preparing plans (i.e. Development Plans, 
Town Planning Schemes, and Local Area Plans). For this purpose, authority has engaged with 
CEPT for the same. Under this, it is envisaged to prepare detailed recommendation/ reform 
manual for below outcomes:

It is expected that advisory service will develop a reform agenda for improving the planning 
regime in State of Gujarat, including improving DP, TPS, LAP mechanism, improving the 
GTPUDA, the rules and the CGDCR and creating a data base for monitoring the 
implementation in coming days.
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F.  RERA Common Open Platform:

 The RERA Common Open Platform (RERA COP) is envisaged which shall be a 
nationally integrated, open source, platform to enable homebuyers to transact easily, builders to 
comply with regulations in a more transparent manner, and enable authorities to perform their 
regulatory duties with greater efficiency. The platform shall link all RERAs together to allow 
inter-operability of information and knowledge through standardization, visibility of rules 
regulations and orders passed by the respective state RERAs etc.

Moreover, it shall enable analytics and aid in building a repository of best practices for enabling 
effective regulation for greater benefit of direct stakeholders like home buyers, promoters and 
real estate agents as well as several indirect stakeholders like financiers, tax departments of the 
state, development and sanctioning authorities (ULBs).

Such a common platform shall enable:

Easy replication of 'good practices' adopted by other States

The automation of information generation shall aid in assessment process carried out by 
taxation departments 

Development authorities would be able to better integrate their city planning processes.

Sanctioning authorities would benefit from the digitized verification process, in
particular those relating to completion and occupancy certifications.

Provide an impetus for digitization in the real estate sector which in turn shall also help alleviate 
environmental burden.

The RERA (COP) would thus help augment and leverage the benefits post establishment of the 
RERA Act and contribute to the growth of the real estate sector across the country.

G.  Preparation of the Manual with guidelines for improving Planning 
Schemes Mechanisms and recommendations for improving planning 
regime in Gujarat

As per section 32 of the RERA Act, the authority is also tasked to make recommendations to the 
government and appropriate authorities, as the case may be, regarding

The town planning act (GTPUDA 1976) is one of the most critical legislations impacting the real 
estate development. Therefore, in view of promoting and organizing the growth and 
development in cities and town, the GujRERA Authority has planned to develop an agenda for 
reviewing and reforming the Act and the practice of preparing plans (i.e. Development Plans, 
Town Planning Schemes, and Local Area Plans). For this purpose, authority has engaged with 
CEPT for the same. Under this, it is envisaged to prepare detailed recommendation/ reform 
manual for below outcomes:

It is expected that advisory service will develop a reform agenda for improving the planning 
regime in State of Gujarat, including improving DP, TPS, LAP mechanism, improving the 
GTPUDA, the rules and the CGDCR and creating a data base for monitoring the 
implementation in coming days.

Measures to encourage investment in the real estate sector including measures to 
promote affordable housing,
Measures to encourage environmentally sustainable and affordable housing, 
promoting use of appropriate material, and construction techniques etc.
Measures to facilitate digitization of land records and system towards conclusive 
property titles with title guarantee;
To render advice to the appropriate Government in matters relating to the development 
of real estate sector;
Any other issue that the Authority may think necessary for the promotion of the real 
estate sector.

•

•

•

•

•

A.  Mobility led urban development 
B.  Land value capture 
C.  Environmental sustainability 
D.  Private sector participation in provision of infrastructure 
E.  Planning and managing development of urban fringes 
F.  Developing and maintaining data base that helps monitoring & evaluation of plans      
     and development including compliance with the plans.
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10. Right to Information

   
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS HERE

GOI. FAQs 

 •   https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/FAQ.pdf

Gujarat Rera FAQs

 1.  https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs.pdf
 2.  https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-2.pdf
 3.  https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-3.pdf

 

Sr. 
No. 

Right to Information Nos. 

1 Number of applica�ons received by CPIO/ACPIO seeking 
informa�on under RTI Act (�ll 31st March, 2019) 112 

2 

Number of applica�ons for which informa�on has been 
provided by CPIO  
(disposed �ll 31st March, 2019) 

112 

3 Number of applica�ons pending with CPIO  
(as on 31st March, 2019) - 

4 Number of appeals filed before the First Appellate against the 
order of CPIO 36 

5 Number of appeals which have been disposed of by First 
Appellate Authority 35 

6 Number of appeals pending with the First Appellate Authority 1 

7 Number of applica�ons/appeals not disposed of in the 
s�pulated �me frame 0 
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11. Annexure - Form D 
 1.  Return on registration of promoters and real estate agents

      A.  In relation to Promoters

      B.  In relation to Real Estate Agents

 2.  Return on number of cases filed before the regulatory Authority  
      and the adjudicating officer for settlement of disputes and   
      adjudicated upon. 

https://gujrera.gujarat.gov.in/home/judgementsDocumentsByDistrict?year=2018-2019

Total 2957 Real Estate Projects have been registered during the year 2018-19. 
The detailed information is available at below link on GujRERA Portal:

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Projects1819.pdf 

Total 400 Real Estate Agents have been registered during the year 2018-19. The 
detailed information is available at below link on GujRERA Portal:

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/Agents1819.pdf 

otal 604 Judgements/ Settlements have been passed during the year 2018-19. 
The detailed information is available at below link on GujRERA Portal:
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3.  Statement on the periodical survey conducted by the regulatory   
     Authority to monitor the compliance of the provisions of the Act by the  
     promoters, allottees and real estate agents.
  
 

4.  Statement on steps taken to mitigate any non-compliance of the   
     provisions of the and the rules and regulations made thereunder by the  
     promoters, allottees and real estate agents.

Sr.No Survey Conducted During The Quarter 
With details  

Observa�on Of 
Authority 

Primary No�ce 
/Remedial Step 

Taken 

1 April, May, June-2018,   (0) 0 0 

2 July, August, September-18   (302) 60 60 

3 October, November, December-2018   
(262) 160 160 

4 January, February, March-2019   (6) 5 5 

Total (4 Quarter)-570 225 225 

 

No. Subject Steps Taken Results Achieved 

1 Seminar / Workshop 
Dt: 12/04/2018 

Informa�on and Guidance regarding 
RERA Act 2016 with, Commissioner 
of Urban Development and Urban 
Housing Department, as well as 
Regional Commissioner's at  
GujRERA Office 

 

2 Seminar / Workshop 
Dt: 03/05/2018 

Orienta�on workshops for internal 
office staff  to aware about the 
usage and func�oning of portal 

Ini�al awareness was 
emerged among 
func�oning by that Fast 
and smooth process  

3 Press Note: 
Newspaper 
Adver�sement 
1. Gujarat Samachar 
2. Sandesh  
On Date: 04/06/2018 
 

Guide to the promoters about 
making online registra�ons of as per 
the GujRERA act and upload 
prescribe Documents in reasonable 
size while online applica�on a�er 
that summa�on of hardcopy directly 
to the authority instead to TPO 
within the �me of 7 days to 
prescribe Office address in the press 
note 
 

Direct centralized and 
smooth processing of 
registra�on 
Applica�ons  
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5.  Statements on penalty imposed by the regulatory Authority for   
     contraventions of the Act and directions of the regulatory Authority and  
     adjudicating officer 

     https://gujrera.gujarat.gov.in/home/judgementsDocumentsByDistrict

No. Subject Steps Taken Results Achieved 

4 Circular -13 
Dt 
31/12/2018 
 

No promoter shall adver�se without 
registering the real estate project 
with the Real Estate Regulatory 
Authority established under this Act 
promoter who adver�se the project 
without RERA registra�on they shall 
be liable to a penalty. 
By the circular -13 Authority 
published guidelines about the 
Adver�sement of registered project  

Mostly projects are now 
men�oning the RERA 
number along with the 
adver�sement 

5 Seminar / 
Workshop 
Dt: 
04/01/2019 

Na�onal Seminar on the latest 
outline of the RERA Act and 
“Emerging Trends in Civil 
Engineering (ETCE-2019)" organized 
by Sakarachand University, Visnagar 
Lecture held by Engineers of the 
gujRERA 

awareness and 
informa�on to the Civil  
engineers related to 
their Role in RERA act 

6 Seminar / 
Workshop 
Dt: 
01/02/2019 
& 
02/02/2019 

Training on "Project Monitoring" to  
Civil Engineers  / Officials and 
Chartered Accountants of the Office  

Enhances knowledge of 
Data Analy�cs of 
project   
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Download Annual Report 2018-19

4th Floor, Sahyog Sankul, Sector-11, Gandhinagar - 382010
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વિષય સૂવિ 
 

૧. પૂિવભૂવિકા  ૧૪   

૧.૧ વર્ષની સમીક્ષા  ૧૯   

૧.૨ મહત્વની સસસિઓ  ૨૦   

૧.૩ લોકજાગૃસિ  ૨૭   

૧.૪ ભારિીય સરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરન ું સામાન્ય સિત્ર  ૨૮   

૧.૫ વૃસિન ું  મહાનગરોમાુંથી મધ્યમ કદનાું નગરોમાું પસરવિષન  ૨૯   

૧.૬ આ સેક્ટર સામેના મહત્વના પકકારો  ૩૦   

૧.૭ Covid-19 મહામારી   ૩૧   

૧.૮ સરયલ એસ્ટેટનો નોુંધપાત્ર સવકાસ  ૩૩   

૧.૯ સમગ્ર ભારિમાું સ્થળાુંિર કરિા લોકો અને સ્થળાુંિર કરિા મજૂરો  ૩૬   

૧.૧૦ સરકાર દ્વારા સહાય  ૩૭   

૧.૧૧ સરયલ એસ્ટેટ એજન્ટોની ભૂસમકા  ૩૯   

૧.૧૨ અસિલ ભારિીય રરેા સુંગઠન  ૪૦   

૨ ગ જરાિમાું સરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરન ું સામાન્ય સિત્ર  ૪૧   

૨.૧ સામાન્ય સિત્ર  ૪૨   

૨.૨ ગ જરરેા હેઠળની અરજીઓ  ૪૪   

૨.૩ નવા પ્રોજકે્્સનો પ્રારુંભ  ૪૫   

૨.૪ કેવલોપમેન્ટ ટાયપોલોજી (સવકાસના પ્રકારો)  ૪૬   

૨.૫  પ્રોજકે્્સમાું રોકાણ  ૪૮   

૨.૬ પ્રોજકે્્સની સુંખ્યાના આધાર ેિિષન ું વગીકરણ  ૪૯   

૨.૭ ગ જરાિની વસ્િી અને શહેરી પસરસસ્થસિ  ૫૦   

૩ ગ જરાિમાું પરવકી શકે િેવાું આવાસનો  ૫૬   

૩.૧ પરવકી શકે િેવા આવાસનો માટે મ ખ્ય પકકારો  ૫૯   

૩.૨ પરવકી શકે િેવાું આવાસોના ઘટકમાું િાજિેરની ગસિસવસધઓ  ૬૦   
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૩.૩ ગ જરરેા હેઠળ નોુંધાયેલા, પરવકી શકે િેવા આવાસન પ્રોજકે્્સ  ૬૫   

૩.૪ પૂરા પાકવામાું આવિાું, પરવકી શકે િેવાું આવાસનોમાું સરકારી અને સિન સરકારી 

સહસ્સો 

 ૬૫   

૩.૫ જૂથ/રહેણાક આવાસન સેક્ટર માટે પરવકી શકે િેવા પ્રોજકે્્સમાું િ સકુંગની 

ટકાવારી 

 ૬૮   

૩.૬ પરવકી શકે િેવા આવાસન ક્ષેત્રમાું ભાસવ પથ - સાન કૂળ વાિાવરણ  ૬૯   

૪ સનયમનકારી શાસન  ૭૧   

૪.૧ વાસર્ષક ઓસકટ અને પ્રોજકે્્સની પ્રગસિન ું પૃથક્કરણ  ૭૬   

૪.૨ પૂરા થયેલા પ્રોજકે્્સન ું સવશ્લેર્ણ  ૭૭   

૪.૩ િમામ પાત્ર પ્રોજકે્્સની નોુંધણી કરવા માટે સઘન સ્થળ મોજણીઓ  ૮૦   

૫ ફસરયાદ સનવારણ  ૮૨   

૫.૧ અસધસનયમની કલમ ૩૧ હેઠળ ફસરયાદો (ફોમષ ક)  ૮૩   

૫.૨ રરેા સત્તામુંકળમાું ફસરયાદ: ફસરયાદ સનવારણ  ૮૪   

૫.૩ સનવારવામાું આવેલી ફસરયાદોની સવગિો  ૮૪   

૫.૪  ગ જરરેા િાિે નોુંધાયેલી સજલ્લાવાર ફસરયાદ  ૮૫   

૫.૫ સત્તામુંકળે પોિે લીધેલાું પગલાું  ૮૭   

૫.૬ સત્તામુંકળ દ્વારા કરવામાું આવેલા હ કમોનો અમલ  ૮૯   

૬ મહત્વની ઊું કી સમજ  ૯૩   

૬.૧ ગ જરાિન ું સરયલ એસ્ટેટન ું સામાન્ય સિત્ર  ૯૪   

૬.૨ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ સ ધી ગ જરાિના મ ખ્ય સજલ્લાઓન ું સામાન્ય સિત્ર  ૯૫   

૬.૩ સિન નગર સનયોજન સવસ્િારમાું આવેલા પ્રોજકે્્સ-આધારમાળિાકીય 

સ સવધાઓનો અભાવ 

 ૯૬   

૬.૪ સરયલ એસ્ટેટમાું રીકેવલપમેન્ટ  ૯૭   

૬.૫ સરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરના જ દા જ દા ઘટકોમાું સકુંમિોનો ટર ેન્ક  ૯૮   

૬.૬ ગ જરરેામાું નોુંધાયેલી ફસરયાદ  ૯૯   

૬.૭ શહેરવાર ઊું કી સમજ  ૧૦૦   

૭ વહીવટી અને મહેકમસુંિુંધી િાિિો  ૧૧૦   
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૭.૧ સત્તામુંકળની રિના                                                                                  ૧૧૧   

૭.૨ ગ જરરેાન ું સુંગઠનાત્મક માળિ ું  ૧૧૧   

૭.૩ સત્તામુંકળમાું કમષિારીવગષ  ૧૧૨   

૭.૪ સત્તામુંકળ દ્વારા રોકવામાું આવેલા સનષ્ણાિો અને પરામશષકો  ૧૧૩   

૭.૫ પી.કિલ્ય .સી  ૧૧૩   

૭.૬ ટેક્નોકે્રટ કન્સલ્ટન્ સ  ૧૧૪   

૮ સહસાિ અને ઓસકટ  ૧૧૫   

૮.૧ કાનૂની માળિ ું  ૧૧૬   

૯ ભાસવ પથ  ૧૨૩   

૯.૧ ઉદે્દશ  ૧૨૪   

૯.૨ રરેા-૨.૦નો પ્રારુંભ  ૧૨૫   

૯.૩ ઓન લાઈન ઇ- કોટષ  કાયષવાહી  ૧૨૬   

૯.૪ "સીલ ઓફ ટરસ્ટ" સાથેના એએફએસ દસ્િાવજેો  ૧૨૬   

૯.૫ સહિધારકો માટે ક્ષમિા ઘકિર કાયષક્રમ  ૧૨૭   

૯.૬ પ્રોજકે્્સ અને પ્રમોટર િથા પ્રમોટર ગ્રેસકુંગ  ૧૨૭   

૧૦ માસહિી મેળવવાનો અસધકાર અને જોકાણ-ફોમષ- ઘ  ૧૨૯   

૧૦.૧ માસહિી મેળવવાનો અસધકાર  ૧૩૦   

૧૦.૨ જોકાણ-ફોમષ- ઘ  ૧૩૨   

૧૦.૩ ગ જ રરેા ટીમ દ્વારા સ્ટેચ્ય  ઓફ ય સનટીની એક સદવસની મ લાકાિ  ૧૩૮   
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આકૃવિઓની યાદી 
 

 

આકૃવિ ૧ સમગ્ર ભારિમાું રરેાની સસ્થસિ ૧૫ 

આકૃવિ ૨ ગ જરરેાના ઉદે્દશો ૧૭ 

આકૃવિ ૩ રરેા નોુંધણીની રાજ્યવાર સસ્થસિ ૧૮ 

આકૃવિ ૪ આ વર્ષની સમીક્ષા ૧૯ 

આકૃવિ ૫ ગ્રીન સિસલ્કુંગનાું લક્ષણો ૩૩ 

આકૃવિ ૬ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ સ ધી ગ જરરેામાું નોધાયેલ પ્રોજકે્્સનો સ્નેપશોટ ૪૩ 

આકૃવિ ૭ અરજીઓના પ્રકારની સામે મુંજૂર થયલે અરજીઓની સુંખ્યા ૪૪ 

આકૃવિ ૮ સજલ્લાઓની સામે પ્રોજકે્્સની સુંખ્યા ૪૫ 

આકૃવિ ૯ નવા શરૂ થયેલા પ્રોજકે્્સમાું વર્ોવર્ષ સજલ્લામાું ટકાવારીમાું ફેરફાર ૪૫ 

આકૃવિ ૧૦ પ્રોજકે્્સના પ્રકારમાું વર્ોવર્ષ ટકાવારીમાું ફેરફાર ૪૬ 

આકૃવિ ૧૧ સજલ્લાઓની સામે પ્રોજકે્્સની પ્રકારવાર સુંખ્યા ૪૭ 

આકૃવિ ૧૨ સજલ્લાઓની સામે રોકાણ (રૂસપયા કરોકમાું) ૪૮ 

આકૃવિ ૧૩ પ્રોજકે્્સની સુંખ્યાના આધાર ેસકુંમિન ું વગીકરણ ૪૯ 

આકૃવિ ૧૪ સકુંમિની કક્ષા સાથે વર્ોવર્ષ પ્રોજકે્્સની સુંખ્યા ૪૯ 

આકૃવિ ૧૫ ગ જરરેા હેઠળ પ્રોજકે્્સની પ્રાદેસશક વહેંિણી ૫૦ 

આકૃવિ ૧૬ નોુંધાયેલા પ્રોજકે્્સ સામે વસ્િી વધારો ૫૧ 

આકૃવિ ૧૭ અન્ય સજલ્લાઓની સામે મ ખ્ય સજલ્લાઓની વસ્િી, પ્રોજકે્્સ અને 

રોકાણ 

૫૨ 

આકૃવિ ૧૮ ગ જરાિના પ્રભાવ હેઠળના સવસ્િારો દશાષવિો કીએમઆઈસી કોસરકોર 

માટેનો માગષ 

૫૪ 

આકૃવિ ૧૯ ભારિમાું શહેરી આવાસની અુંદાસજિ અછિ (સમસલયન)ની સવગિો-૨૦૧૨ ૫૮ 

આકૃવિ ૨૦ પ્રકાર/િાધની દ્રસિએ શહેરી આવાસની અુંદાસજિ અછિ (સમસલયન)-

૨૦૧૨ 

૫૮ 

આકૃવિ ૨૧ “પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી” માટે ફાળવવામાું આવેલ િજટે અને 

રોકવામાું આવેલ ભુંકોળ/સ્રોિ: આવાસન અને શહેરી િાિિોનાું 

૬૧ 
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મુંત્રાલયની વેિસાઇટ 

આકૃવિ ૨૨ “પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી” રાજસ્થાનના પૂરાું થયેલાું એકસત્રિ 

આવાસો/સ્રોિ: આવાસ અને શહેરી િાિિોનાું મુંત્રાલયની વેિસાઇટ 

૬૨ 

આકૃવિ ૨૩ ગ જરાિમાું નોુંધાયેલાું પરવકી શકે િેવાું આવાસનોની સસ્થસિ ૬૫ 

આકૃવિ ૨૪  જ દા જ દા સજલ્લાઓમાું પરવકી શકે િેવા પ્રોજકે્્સની સુંખ્યા ૬૬ 

આકૃવિ ૨૫ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું સજલ્લાવાર નોુંધાયેલા પરવકી શકે િેવા પ્રોજકે્્સ ૬૭ 

આકૃવિ૨૬ સજલ્લાવાર ટકાવારીમાું પસરવિષનો ૬૮ 

આકૃવિ ૨૭ સજલ્લાઓ સામે જૂથ આવાસનોમાું પરવકી શકે િેવા પ્રોજકે્્સ માટેના 

િ સકુંગની ટકાવારી  

૬૮ 

આકૃવિ ૨૮ રરેાનો વ્યાપ ૭૨ 

આકૃવિ ૨૯ રરેા હેઠળ નોુંધાયેલા પ્રોજકે્્સન ું સનયમનકારી અન પાલન ૭૪ 

આકૃવિ ૩૦ નોુંધાયેલા પ્રોજકે્્સની સસ્થસિ ૭૫ 

આકૃવિ ૩૧ વર્ોવર્ષ સરિામણી (એઆર ફોમષ ૫ પર આધાસરિ) ૭૬ 

આકૃવિ ૩૨ પૂરા થયેલા પ્રોજકે્્સ ની સસ્થસિ ૭૭ 

આકૃવિ ૩૩ જ દા જ દા પ્રકારના પ્રોજકે્્સમાું રોકાણ ૭૮ 

આકૃવિ ૩૪ પૂરા થયેલા પ્રોજકે્્સની િિષવાર સવગિો ૭૯ 

આકૃવિ ૩૫ જ દા જ દા પ્રોજકે્્સ દ્વારા ફાઇલ કરવામાું આવેલ Q-E ૭૯ 

આકૃવિ ૩૬ મકાન ફાળવવામાું આવ્ય ું હોય િે વ્યસિનો સવશ્વાસ અને િેને ભરોસો પકે 

િેવી પારદશષકિા 

૮૧ 

આકૃવિ ૩૭ ફસરયાદ સનવારણિુંત્ર ૮૩ 

આકૃવિ ૩૮ કલમ ૩૧ હેઠળ ફસરયાદોની યાદી ૮૩ 

આકૃવિ ૩૯ રજૂ થયેલી ફસરયાદો સામે સનકાલ થયેલી ફસરયાદો સુંખ્યા ૮૪ 

આકૃવિ ૪૦ ગ જરરેા દ્વારા સનવારવામાું આવેલી ફસરયાદોની સવગિો ૮૪ 

આકૃવિ ૪૧ ગ જરરેામાું નોુંધાયેલ સજલ્લાવાર ફસરયાદો                                                      ૮૫ 

આકૃવિ ૪૨ રજૂ થયેલી અને સનકાલ થયેલી ફસરયાદોન ું વર્ોવર્ષ પ્ર થક્કરણ                           ૮૬ 

આકૃવિ ૪૩ આપમેળે દાિલ કરવામાું આવેલા (Suo-motu) કેસોની સવગિો                     ૮૮ 
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આકૃવિ ૪૪ આપમેળે દાિલ કરવામાું આવેલા કેસોમાું સત્તામુંકળ દ્વારા આપવામાું  

આવેલા િ કાદા (વર્ોવર્ષ)                                                                          ૮૮ 

આકૃવિ ૪૫ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું આપમેળે દાિલ કરવામાું આવેલા કેસોની 

સજલ્લાવાર સવગિો                                                                                   ૮૯ 

આકૃવિ ૪૬ દું ક કરવામાું આવ્યા હોય એવા કેસોની કલમવાર સવગિો                               ૯૦ 

આકૃવિ ૪૭ વર્ોવર્ષ કરવામાું આવેલા દું કની સજલ્લાવાર સવગિો                                       ૯૧ 

આકૃવિ ૪૮ દું કની વસૂલાિનો સહસ્સો                                                                           ૯૨ 

આકૃવિ ૪૯  ગ જરાિની સરયલ એસ્ટેટ અને શહેરીકરણના દરન ું સામાન્ય સિત્ર                     ૯૪         

આકૃવિ ૫૦ સજલ્લાઓની સામે નગર-સનયોજન સવસ્િારો અને સિન-નગર સનયોજન 

સવસ્િારોમાું પ્રોજકે્્સની સુંખ્યા                                                                 ૯૬ 

આકૃવિ ૫૧ સજલ્લાઓ સામે રી-કેવલપમેન્ટ માટે નોુંધાાયલેા પ્રોજકે્્સની સુંખ્યા               ૯૭ 

આકૃવિ ૫૨ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦માું ગ જરાિમાું રહેણાુંકના  

આવાસોની સકુંમિનો ટર ેંક                                                                           ૯૮ 

આકૃવિ ૫૩ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ મા ગ જરાિમાું કિેરીઓના 

મકાનની સકુંમિનો ટર ેંક                                                                              ૯૮ 

આકૃવિ ૫૪ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ મા ગ જરાિમાું દ કાનની સકુંમિનો ટર ેંક   ૯૯ 

આકૃવિ ૫૫ પ્રોજકે્્સ દ્વારા નોુંધાવવામાું આવેલી ફસરયાદો                                             ૯૯ 

આકૃવિ ૫૬ અમદાવાદ સજલ્લામાું ગ જરરેા હેઠળ નોુંધાયેલા આગામી પ્રોજકે્્સ                 ૧૦૦ 

આકૃવિ ૫૭ રાજકોટ સજલ્લામાું ગ જરરેા હેઠળ નોુંધાયેલા આગામી પ્રોજકે્્સ                     ૧૦૨ 

આકૃવિ ૫૮ સ રિ સજલ્લામાું ગ જરરેા હેઠળ નોુંધાયેલા આગામી પ્રોજકે્્સ                         ૧૦૪ 

આકૃવિ ૫૯ વકોદરા સજલ્લામાું ગ જરરેા હેઠળ નોુંધાયેલા આગામી પ્રોજકે્્સ                     ૧૦૬ 

આકૃવિ ૬૦ વકોદરા સજલ્લામાું ગ જરરેા હેઠળ નોુંધાયેલા આગામી પ્રોજકે્્સ                     ૧૦૮ 

આકૃવિ ૬૧ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ગ જરરેાના સરવૈયાના ઘટકો                            ૧૧૭ 

આકૃવિ ૬૨ સ્ટેચ્ય  ઓફ સલિટી િાિે ગ જરરેા ટીમ                                                      ૧૩૯ 
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કોષ્ટકોની યાદી 
 

કોષ્ટક ૧ ગ જરરેા હેઠળ નોુંધાયેલા પ્રોજકે્્સની એકુંદર સસ્થસિ ૪૨  

કોષ્ટક ૨ મ ખ્યમુંત્રી ગ્રામીણ યોજના મ જિ કદ, સકુંમિ અને પાત્ર આવક અુંગે નક્કી 

કરવામાું આવેલા સ્લેિ 

૬૩  

કોષ્ટક ૩ સમલકિની સકુંમિ સામે લોનની મયાષદા (મેટર ો અને સિન મેટર ો) ૬૩  

કોષ્ટક ૪ પૂરા પાકવામાું આવિાું, પરવકી શકે િેવાું આવાસનોમાું સરકારી અને સિન 

સરકારી સહસ્સો 

૬૬  

કોષ્ટક ૫ ગ જરાિમાું મ ખ્ય સજલ્લાઓમાું સરયલ એસ્ટેટના ટર ેન્કન ું સામાન્ય સિત્ર ૯૫  

કોષ્ટક ૬ જ દા જ દા ઘટકોમાું િ સકુંગની ટકાવારી ૧૦૧  

કોષ્ટક ૭ જ દા જ દા ઘટકોમાું િ સકુંગની ટકાવારી ૧૦૩  

કોષ્ટક ૮ જ દા જ દા ઘટકોમાું િ સકુંગની ટકાવારી ૧૦૫  

કોષ્ટક ૯ જ દા જ દા ઘટકોમાું િ સકુંગની ટકાવારી ૧૦૭  

કોષ્ટક ૧૦  જ દા જ દા ઘટકોમાું િ સકુંગની ટકાવારી ૧૦૯  

કોષ્ટક ૧૧ માસહિી મેળવવાના અસધકાર હેઠળ અરજીઓની સવગિ ૧૩૦  

કોષ્ટક ૧૨ સમગ્ર ગ જરાિમાું નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું નોુંધાયેલા પ્રોજકે્્સની સુંખ્યા ૧૩૨  

કોષ્ટક ૧૩ સમગ્ર ગ જરાિમાું નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું નોુંધાયેલા સરયલ એસ્ટેટ એજન્ટની 

સુંખ્યા  

૧૩૩  

કોષ્ટક ૧૪ સમગ્ર ગ જરાિમાું નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું આપવામાું આવેલા િ કાદાની 

સુંખ્યા 

૧૩૪  

કોષ્ટક ૧૫ ગ જરરેા દ્વારા સમયાુંિર ેકરવામાું આવેલા સવેક્ષણોની સુંખ્યા ૧૩૫  

કોષ્ટક ૧૬ અસધસનયમ િેમજ સનયમો િથા સવસનયમોની જોગવાઇઓના કોઈપણ સિન 

અન પાલનને ઘટાકવા માટે લેવામાું આવેલાું પગલાું 

૧૩૬  

કોષ્ટક ૧૭ અસધસનયમની જોગવાઈઓ િથા સનયમનકારી સત્તામુંકળ અને લવાદી 

અસધકારીના આદેશોના ભુંગ િદલ સનયમનકારી સત્તામુંકળ દ્વારા કરવામાું 

આવેલા દું કન ું પત્રક 

૧૩૭ 
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પ્રસ્િાિના 
 

બીજા એક વર્ષની શરૂઆત સાથે હ ું, ગ જરાત રેરા પરરવારના 

મહત્વના અંગ સમા તમામ અધિકારીઓ, પ્રમોટરો, એજન્ટો 

અન ેખરીદારોને માર ું ભાવભીન ું અભભવાદન પાઠવ ું છું. 
 

આ વર્ષ દરધમયાન રરયલ એસ્ટેટ સેકટરને પણ 

સારા અન ે ખરાબ સમયમાુંથી પસાર થવાન ું થય ું. દેશમાું 

અનેક સ્થળોએ લોકો મોટા પાયે પોતાના વતનમાુંથી 

સ્થળાુંતર કરીને અન્ય સ્થળોએ ગયાું. આપણા અથષતુંત્રની 

કરોડરજજ  સમાન આપણા કામદારો અને મજૂરોએ, હાલમાું 

આપણા શહરેો અન ે નગરોમાું જે રીતે જીવનધનવાષહ અને 

જીવન વ્યધતત થઈ રહ્ ું છે તેમાું પરરવતષન લાવવાની તેમની 

ઈચ્છા સ્પષ્ટપણ ે વ્યક્ત કરી. રહઠેાણ માટેન ું એક એવ ું 

વૈકલ્પપક મોડેલ જે વધ  રકફાયતી, સાતત્યપણૂષ હોય અન ેજે 

વધ  સુંતોર્કારક જીવનશૈલી અન ે સ ખાકારી પ્રદાન કરત  ું 

હોય તેની જરૂરરયાત અસરકારક રીતે અભભવ્યક્ત થઈ છે. 

સરકારે પણ જેની લાુંબા સમયથી પ્રતીક્ષા હતી એવા, 

પરવડી શકે તેવા આવાસનોને ઉદ્યોગનો દરજ્જો પ્રદાન કયો 

છે જે આવકાયષ છે. તેનાથી આ સેક્ટરન ે લાભ થશ.ે આ 

મહામારીએ સ્થળાુંતર કરતા મજૂરોની મ શ્કેલીઓ વિારી 

દીિી છે. આવાસોની માુંગ સ્થભગત થતાું, ભૌગોભલક રાજકીય 

અધનધિતતાને કારણે રોજગારીની તીવ્ર અછત ઊભી થઈ. 

આમ છતા, સકારાત્મક બાબત એ છે કે રરયલ એસ્ટેટ સેકટર 

સૌથી વધ  ઝડપથી પ નઃ સરિય બનવાની સુંભાવના છે. 

દેશમાું આ વર્ ેચોમાસ  સાર ું જતાું આ પ્રરિયા વધ  ઝડપી 

બનશ.ે મહામારીને કારણે બીજો પડકાર એ ઊભો થયો છે કે 

હવે લોકોન ેઘરે બેસીને કામ કરવ ું પડે છે. ઘર એ હવે માત્ર 

ઘર ન રહતેા ઓરફસ પણ બની ગય ું છે. તેથી ઘરમાું જ 

કચેરીની જગ્યા ઊભી કરવા માટે લોકો હવે વધ  મોટા ઘરમાું 

રહવેાન ું પસુંદ કરે એવી સુંભાવના છે. 

 

 

ડો. અિરજીિ વસિંહ  (રી.) IAS 
 

િેરિેન શ્રી  
 

ગ જરાિ સરયલ એસ્ટેટ રગે્ય લેટરી 

ઑથોસરટી  

ગાુંધીનગર, ગ જરાિ 
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છેપલાું ચાર પાુંચ વર્ોથી ડીમોનેટાઇઝેશન, જીએસટી અન ેિીમી આધથિક વદૃ્ધિને કારણે રરયલ એસ્ટેટની 

રકિંમત વિી ન હતી તે હવ ે સારા ચોમાસા સાથ ે વિવાની સુંભાવના છે. તેના પરરણામે ઘરેલ  અને 

ભબનધનવાસી ભારતીયો તરફથી માગ પણ વિવાની સુંભાવના છે. સ્ટેમ્પ ડયટૂીમાું ઘટાડો, બેન્કો તરફથી વધ  

ભુંડોળની ઉપલબ્િતા અને ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાું જીએસટીમાું કાપ જેવાું અમ ેલીિેલા પગલાું પણ 

માગન ેપવૂષવત બનાવવામાું ઉપયોગી નીવડશે. 
 

ભબપડર સમ દાય પણ સ્પિાષત્મક રકિંમતો અન ેજરૂરરયાત મ જબ ફેરફાર થઈ શકે એવી ચ કવણીની યોજના 

રાખીને રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને પ નજીધવત કરવામાું યોગદાન આપી શકે. એ જ રીતે, પરવડી શકે તેવાું 

આવાસો માટે સરળતાથી ભબન કૃધર્ (એનએ)મુંજૂરી આપવામાું આવે તો તે પણ ઘણી મદદરૂપ બનશ.ે 

 

આ સેક્ટર સાથ ેજોડાયેલા લોકો અને ખરીદારો બુંન ેમાટે ગ જરાત એ રોકાણ કરવા અને ધમલકત ખરીદવા 

માટે ઘણ ું સાર ું સ્થળ છે. સ્સ્થર સરકાર, મૈત્રીપણૂષ વ્યવહાર રાખતા લોકો અન ેિમિમતા ઔદ્યોભગક અન ેકૃધર્  

સેક્ટર સાથ ેગ જરાત એક સલામત સ્થળ છે. અહીં નાના અન ેમોટા દરેક ખરીદાર માટે અનેક આકર્ષક સ્થળો 

અન ે ધવકપપો મોજૂદ છે. ફલેકસી હાઉધસિંગ લોન/અન ે વ્યસ્ક્તગત લોન સરળતાથી ઉપલબ્િ છે. આ બિાું 

કારણોથી નાની મોટી કોઈપણ પ્રકારની ધમલકત ખરીદનારા અન ે રોકાણ કરનારાઓ માટે ગ જરાત 

પસુંદગીન ું સ્થળ છે. 

 

એ સમજવ ું પણ આવશ્યક છે કે મોટાભાગનો રોજગાર અનૌપચારરક સેક્ટર પરૂો પાડે છે અન ેરરયલ એસ્ટેટ 

સેકટરન ું તેમાું મહત્વન ું યોગદાન છે. રરયલ એસ્ટેટ સેકટર ગ જરાતમાું દર વર્ ેલગભગ ૫૦ લાખ કામદારોને 

બાુંિકામ સેક્ટરમાું રોજગાર પરૂો પાડે છે અન ે તે પૈકીના ૮૦ ટકા સ્થળાુંતર કરતા કામદારો છે. તેથી એ 

મહત્વન ું છે કે લાખો પરરવારોની જીવાદોરી સમાન આ સેકટરન ેઝડપથી પ નજીધવત કરવામાું આવે. 
 

વર્ષ દરધમયાન ધનરુંતર અન ેઅથાક પ્રયત્નોથી રીયલ એસ્ટેટ સેકટરન ેસાન કળૂ અન ેપારદશી બનાવવા 

માટેના ગ જરાત રેરાના લક્ષ્યને હાુંસલ કરવામાું સભ્યો તેમજ અન્ય વ્યવસાધયકોએ કરેલા કઠોર પરરશ્રમને હ ું 

ભબરદાવ ું છું. આપણે આગળની લાુંબી મજલ કાપવા તૈયાર છીએ. 

 

છેપલા વર્ષમાું ગ જરાત રેરા દ્વારા કરવામાું આવેલી પ્રવધૃિઓન ું એક સામાન્ય ભચત્ર રજૂ કરતા હ ું આનુંદ 

અન ભવ ું છું અન ેઆ અહવેાલ તૈયાર કરવા માટે સ શ્રી જૈમીની ગઢીયા, સ શ્રી જાગધૃત ભુંડારી, શ્રી પ્રેમલ 

પારેખ, શ્રી િવલ પોપટ અન ેશ્રી જયદિ ગજ્જરન ેહારદિક અભભનુંદન પાઠવ ું છું. 
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અસીિ 

સિંભાિનાઓની ભૂવિ 
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 પૂિવભૂવિકા 
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પૂિવભૂવિકા 
હાલમાું એકુંદર ઘરેલ  ઉત્પાદનમાું રરયલ એસ્ટેટ સેકટરન ું યોગદાન ૭ ટકા છે. ૨૦૨૫ સ િીમાું તે વિીન ે૧૩ 

ટકા થવાની સુંભાવના છે. કૃધર્ ક્ષેત્ર બાદ આ સેક્ટર રોજગારી આપત ું બીજા નુંબરન ું સૌથી મોટ ું સેક્ટર છે અને 

૨૦૨૨ સ િીમાું તે ૬૭ મીભલયન (૬ કરોડ ૭૦ લાખ) લોકોને રોજગારી પરૂી પાડત  ું હશ.ે તેથી રરયલ એસ્ટેટ 

સેક્ટર દેશના અથષતુંત્રને ૫ અબજન ું બનાવવાની ધવકાસ યાત્રામાું મહત્વન ું યોગદાન આપે તેવી સુંભાવના 

છે. તાજેતરના વર્ોમાું આ સેક્ટર ગણ ું ધવકસ્ય ું છે પરુંત   તે મોટાભાગે અધનયુંધત્રત હત  ું અન ેતેમાું ગ્રાહકોને 

પરૂત  ું રક્ષણ મળત ું ન હત  ું. ગ્રાહક સ રક્ષા અધિધનયમ ૧૯૮૬ માત્ર એક ઉપાયાત્મક ધવકપપ છે અન ે તે 

ખરીદારો અન ેપ્રમોટરોની તમામ મ શ્કેલીઓ ઉકેલવા માટે પરૂતો નથી. 
 

તેથી જ દા જ દા મુંચો થકી આ સેક્ટરને ધનયુંધત્રત કરવા માટેની જરૂરરયાત પર ભાર મકૂવામાું આવ્યો હતો. 

રરયલ એસ્ટેટ સેકટરને ધનયુંધત્રત કરવા અન ેતેન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે એક રરયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી 

ઓથોરરટીની સ્થાપના દરેક રાજ્યમાું કરવા માટે િ રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ (રેરા) 

૨૬મી માચષ ૨૦૧૬ના રોજ જાહરે કરવામાું આવ્યો. રેરા સિામુંડળો પાસ ે રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું ગ્રાહકોની 

ફરરયાદ ઝડપથી ધનવારવા માટેન ું એક માળખ ું ઊભ ું કરવાની અપેક્ષા રાખવામાું આવી હતી. 
 

ઓક્ટોબર ૨૦૧૬માું સિામુંડળસુંબુંિી ધનયમો જાહરે કરીને અન ે૨૦૧૭માું સામાન્ય ધનયમો જાહરે કરીને 

ગ જરાત, રેરાનો અમલ કરનાર કેટલાુંક પ્રથમ રાજ્યો પૈકીન ું એક હત  ું. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભારતમાાં રરયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઑથોરીટીનો અમલ 

૫૩,૧૪૧ 

રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ 

૪૧,૦૪૧ 

રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ્સ 

૪૮,૪૫૦ 

ફરિયાદો રિયલ એસ્ટેટ િેગ્યલેુટિી ઑથોિીટીસ દ્વાિા સમગ્ર દેશમાાં નિકાલ 
કિવામાાં આવી છે. 

૩૧  

િાજ્યો/સાંઘપ્રદેશોએ િેિા હઠેળ નિયમો 
જાહિે કયાા છે. ઉત્તિ-પવૂાિા બે િાજ્યો 
(િાગલેન્ટડ અિે નસક્કિમ નિયમો જાહિે 
કિવાિી કાયાવાહી કિી િહ્ાાં છે.) 

૨૬ 

િાજ્યો/સાંઘપ્રદેશોએ િેિાિી 
જોગવાઇઓ હઠેળ તેમિી વેબસાઇટો 

કાયાિત બિાવી છે. 

આકૃતત ૧: સમગ્ર ભારતમાાં રેરાની તસ્થતત 
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ખબૂ જ ટૂુંકા ગાળામાું જ દાું જ દાું રાજ્યોમાું રેરા દ્વારા ૫૩૧૪૧ પ્રોજેક્ટ નોંિવામાું આવ્યા છે. સાથ ેસાથે 

૪૧૦૪૧ એજન્ટોની નોંિણી કરવામાું આવી છે અન ે૪૮૪૫૦ ફરરયાદનો ધનકાલ કરવામાું આવ્યો છે. કોઈ 

રાજ્યમાું નોંિાયેલા તમામ પ્રોજેક્્સની ધવગતો, સુંબુંધિત રાજ્યની રેરાની વેબ સાઈટ પર જોઈ શકાય છે. 

 

કોધવડ-૧૯ મહામારી ફેલાઈ તે પહલેાું ભારત  ૩ અબજના એકુંદર ઘરેલ  ઉત્પાદન સાથ ેઝડપથી શહરેીકરણ 

પામી રહલે ું, સૌથી ઝડપથી ધવકસી રહલેાું અથષતુંત્રો પૈકીન ું એક હત  ું. ભારતમાું હજ  પણ આધથિક તકો 

મોટાભાગે શહરેી ધવસ્તારોમાું રહલેી છે. ૨૦૧૧માું શહરેી વસ્તી ૩૧ ટકા હતી. આવનારા રદવસોમાું, ૨૦૫૦ 

સ િીમાું તે ૫૦ ટકાથી વિવાની સુંભાવના છે. ૨૦૧૭માું રરયલ એસ્ટેટ બજાર ૧૨૦ ભબભલયન ડોલરન ું હત  ું, તે 

૨૦૩૦ સ િીમાું વિીન ે એક રિભલયન ડોલર જેટલ ું થવાની સુંભાવના છે. આ ધવરાટ આંકડા જોતાું, આ 

સેક્ટરમાું પારદધશિતા અન ેપ્રામાભણકતા સ ધનધિત કરવા માટે રેરા હવ ેઆકાર લઇ રહલેી પરરસ્સ્થધતમાું મ ખ્ય 

ભધૂમકા ભજવે તેવી સુંભાવના છે. 

 

ગ જરેરા રાજ્યમાું રરયલ એસ્ટેટ સેકટર શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્િીય પ્રથાઓને સ સુંગત રહીને કામ કરવાની રદશામાું 

આગળ વિી રહ્ ું છે, જેથી તે પારદશી રીતે, પરવડી શકે તેવી રકિંમત ેવ્યાવસાધયક સેવા પરૂી પાડી શકે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાવિ દૃવષ્ટ  

 

વિશન 

ગજુિાતિે પ્રાદેનશક, િાષ્ટ્રીય અિે વ્ન ક સ્તિે સ્થાવિ 
નમલકતસબાંધી િોકાણ માટેનુાં એવુાં મખુ્ય સ્થળ બિાવવુાં જયાાં 
સ્થાવિ નમલકત કે્ષત્રમાાં અસિકાિક અિે ઉચિત નિયમિ થકી 
ગ્રાહકો અિે નવકાસકાિો (ડેવલપસા) િાાં રહતો સિુચક્ષત બિી િહ.ે 

સદૃુઢ, સિુચક્ષત, ભિોસાપાત્ર, પાિદશી અિે સાતત્યપણૂા એવુાં, 
સ્થાવિ નમલકત નિયમકાિી પયાાવિણ પરુૂાં  પાડવુાં જે –  

 ગ્રાહક કેન્દ્ન્ટિત િવતિ ઉપાયો. 
 વ્યાવસાયકુશળ કમાિાિીવગા દ્વાિા િમિૂારુપ સેવા નવતિણ 
(મોડેલ સનવિસ રડલીવિી) અિે  

અમાિા તમામ રહતધાિકો સાથે ઉત્કૃષ્ટ્ટ સાંદેશા વ્યવહાિ દ્વાિા 
ગ્રાહકોિા અનધકાિોનુાં િક્ષણ કિવાિી સાથે િોકાણિે પ્રોત્સાહિ આપે. 
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ગજુરરેાના ઉદે્દશો 
 

એલોટીસ પરત્િેની જિાબદારી સુવનવિયિ કરિી અને િેિનાિં વહિોનુિં રક્ષણ 

કરિુિં 

પારદવશવિા દાખલ કરિી, પ્રિાવણકિા સુવનવિિ કરિી અને વિલિંબ ઘટાડિો 

પ્રિોટરો અને એલોટીસ બન્ને ઉપર કેટલીક જિાબદારીઓ નાખિી 

વ્યિસાયીકરણ અને સિગ્ર ભારિ િાટે એકસરખુિં ધોરણ દાખલ કરિુિં 

પ્રિોટરો અને એલોટીસ િચ્િે િાવહિીની એકસતૂ્રિા સ્થાપિી 

કરારોનો અિલ કરાિિા િાટે રગે્યુલેટરી ઓિરસાઇટ વિકેવનઝિ ઊભુિં કરિુિં 

ફવરયાદોનો ઝડપથી ઉકેલ લાિિા િાટેનુિં િિંત્ર (ફાસ્ટ ટર્ ક વડસ્્યુટ રીઝોલ્યશુન 

વિકેવનઝિ) સ્થપિુિં 

આ સેક્ટરિાિં સુશાસનન ેપ્રોત્સહન આપિુિં, જથેી રોકાણકારોનો ભરોસો િધે 

આકૃતત ૨ ગુજરેરાના ઉદ્દેશો 
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બીજુિં  સ્થાન  
ભારિિાિં નોિંધાયેલા િોટાભાગના પ્રોજકે્્સ િાટે 

૬૯૦૦+પ્રોજકે્ટ િિંજૂર 
 

સાથે 
 

૧.૯૮ લાખ કરોડના રોકાણની સિંભાિના 

પાંજાબ 
૮૯૧ 

હરિયાણા 
૭૪૦ 

િાજસ્થાિ 
૧૨૪૩ 

ગજુિાત 
૬૯૦૦+ 

દમણ અિે દીવ 
૧૮ દાદિા / િ. હવેલી 

૭૯ 

તાનમલિાડુ 
૧૬૩૫ 

મહાિાષ્ટ્ર 
૨૫,૬૦૪ 

ગોવા 
૫૭૭ 

કણાાટક 
૩,૪૪૬ 

પાંજાબ 

રહમાિલ પ્રદેશ 
૫૬ 

ઓરડશા 
૩૭૪ 

પનિમ બાંગાળ 
૯૩૮ 

ઉત્તિાખાંડ 
૨૭૯ 

રદલ્હી 
૨૨ 

ઉત્તિ પ્રદેશ 
૧,૮૧૮ 

મધ્ય પ્રદેશ 
૨,૬૬૩ 

છત્તીસગઠ 
૧,૧૪૨ 

તેલાંગાિા 
૧,૯૦૨ 

આંધ્રપ્રદેશ 
૯૬૦ 

અંદમાિ / નિકોબાિ 

૧ 

ચબહાિ 
૮૯૪ 

આકૃધત ૩ રેરા નોંિણીની રાજ્યવાર સ્સ્થધત 
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એવપ્રલ  - ૧૯ 

નિેમ્બર - ૧૯ 

ઓક્ટોમ્બર - ૧૯ 

સ્ટેમ્બર - ૧૯ 

ઓગસ્ટ  - ૧૯ 

જુલાઈ  - ૧૯ 

જૂન  - ૧૯ 

િેં  - ૧૯ 

ફેબ્રુઆરી - ૨૦ 

જાન્યુઆરી - ૨૦ 

વડસેમ્બર - ૧૯ 

િાિવ  - ૨૦ 

૧.૧ સિીક્ષા િષવ (૨૦૧૯ - ૨૦) 

એકવાિ સ્વ્ચ્છછક પાલિ યોજિા 
- ૨૦૧૯ 

ફોિવ ૨ અિે ફોિવ 3 સધુાિેલ 

જિજાગનૃતિી શરૂઆત કિી િેિા 
ઓથોરિટીિા કાયો નવશે ગજુિાતિા 
તમામ એફએમ િેરડયો સ્ટેશિો પિ 

ચ િંગલ દ્વાિા અચભયાિ  

ટીમ ક્ષમતા વદૃ્ધિ પિ વકાશોપ 

ટીમ ક્ષમતા વદૃ્ધિ પિ વકાશોપ 
 અમદાવાદિા જુદા જુદા 

એએમટીએસ બસ સ્ટેશિો પિ 
મકુવામાાં આવેલા હોરડિંગ્સ દ્વાિા 
જિ જાગનૃત કાયાક્રમિી શરૂઆત  નિયનમત નિમણકૂ 

ન્ટયાયાધીશ અનધકાિી 
શ્રી િી. એ. દરબાર,  

ક્કજલ્લા ન્ટયાયાધીશ (િી.) સેપ્ત યનુિવનસિટીમાાં તકિીકી 
કાયદાકીય ક્ષમતા નિમાાણ પિ 
સેનમિાિ 

નિયનમત સભ્યિી નિમણકૂ, 
શ્રી ડી પી પી જોશી, IAS (િી.) 

નોિંધણી 

અમદાવાદ, સિુત, િાજકોટ અિે 
વડોદિામાાં નવનવધ જાહિે સ્થળોએ 

હોરડિંગ્સ દ્વાિા જિ જાગનૃત અચભયાિ 

૨,૦૦૦+ પ્રોજેક્ટટ અંત પાલિ 

૬,૫૦૦+ 
પ્રોજેક્ટટ 

૧,૦૦૦+ 
એજન્ટટ 

૨,૦૦૦+ 
સી .એ 

MOF પિ અહવેાલિી િજૂઆત. 
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૧.૨ િહત્િની વસવિઓ 

એક ધનયમનકારી સિાની ભધૂમકા ઝડપથી બજાવવા માટે ગ જરેરાએ ઘણા પહલેરૂપ પ્રયાસો હાથ િયાષ અને 

પ્રમોટરોને તેમની કામગીરીમાું સરળતા અન ેમાગષદશષન પરૂાું પાડયા. આ સુંદભષમાું કેટલીક મહત્વની ધસદ્ધિઓ 

નીચે મ જબ છે. 

 

ક) વનયિનકારી વનણવયોને સુયોવજિ બનાિિા 

 

જ દા જ દા રહતિારકોન ે આપવામાું આવતી મારહતી સ યોજજત બનાવવા માટે કેટલાક પરરપત્રો, 

હ કમો અન ેધનદેશો બહાર પાડવામાું આવ્યાું, જેની ધવગતો નીચે મ જબ છે. 
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પવરપત્ર ૧૪ 

વરયલ એસ્ટેટ પ્રોજકે્ટની નોિંધણી િાટે લેન્ડ ટાઇટલ ડોક્યુિેન્ટ ક્લીયરન્સ 

સવટવ વફકેટ 

જેના પર રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ધવકસાવવાનો હોય એ જમીનને લગતા દસ્તાવેજોમાું 
પ્રમોટરના ચોખ્ખા માભલકીહક હોવા જોઈએ. વેચાણ-ખત, જમીન માભલક અને પ્રમોટર 
વચ્ચેના સુંય ક્ત ધવકાસ એગ્રીમેન્ટ જેવા દસ્તાવેજોની નોંિણી થયેલી હોવી જોઈએ 
અને તે અંગે લાગ  પડતી સ્ટેમ્પ ડય ટી ચકૂવેલી હોવી જોઇએ. 

પવરપત્ર ૧૫ 

પ્રિોટર ે િેિાણ િાટેના એગ્રીિેન્ટ અિંગેનુિં પ્રિાણપત્ર પ્રોજકે્ટની નોિંધણી 

કરાિિા િાટે રજૂ કરિુિં. 
આ પરરપત્ર મ જબ, વેચાણ એગ્રીમેન્ટ કરતી વખતે, પ્રમોટરે સુંબ ુંધિત પ્રોજેક્ટનો ફ્લોર 
સ્પેસ ઇન્ડેક્સ એલોટીસને જણાવવો જોઈએ. તેમાું એવ ું પણ જણાવવામાું આવ્ય ું છે કે 
પ્રમોટર અને એલોટીસ વચ્ચે વ્યાજના દર અંગે કોઈ પરસ્પર સમજૂતી ન થઈ હોય 
તો, પ્રમોટર અને એલોટી વચ્ચે વ્યાજનો દર સમાન હોવો જોઈએ. 

પવરપત્ર ૧૮ 

રરેા હેઠળ નોિંધાયેલા પ્રોજકે્ટની જાહેરાિિાિં નોિંધણી નિંબરના ફોન્ટની સાઈઝ 

અિંગે વનદેશ. 

વતષમાનપત્રો, ચોપાધનયાઓ અને પધત્રકાઓ, હોરડિંગ, ભબલબોડષ વગેરેમાું રેરા નોંિણી 
નુંબર અને ગ જરેરા વેબસાઈટની જાહરેાતો યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાું આવે તે માટે, તેમના 
ફોન્ટની સાઈઝ, સભૂચત પ્રોજેક્ટની સુંપકષ ધવગતો કરતા મોટી હોવી જોઈએ. 

પવરપત્ર ૧૯ 

નાણાકીય સાધનો અિંગનેો અહેિાલ  

ગ જરાત રીયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ) જનરલ ર પસ ૨૦૧૭ના ધનયમ 
૩ના પેટા ખુંડ ૬ મ જબ, પ્રમોટરે (ક) રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટના ખચષની (સરકારી મપૂય 
ધનિાષરક દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ) અંદાજજત રકિંમત, (ખ) બાુંિકામની રકિંમત, (ગ) 
અન્ય ખચષ, વ્યાજ, કરવેરા, ઉપકર, ધવકાસ અને અન્ય ખચષ જાહરે કરવાનાું રહશેે. 

પવરપત્ર ૨૨ 

ગેન્ટ િાટવ  (Gantt Chart) અને પ્રોજકે્ટનુિં સિયપત્રક 

રેરા અધિધનયમ ૨૦૧૬ની કલમ ૧૧(ખ) મ જબ, સિામુંડળે નક્કી કય ું છે કે પ્રમોટરે, 
પ્રોજેક્ટ પરૂો કરવાના સમયપત્રક માટે, રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટના આરુંભની અને 
પણૂષતાની તારીખ બ્લોકવાર અને તેની પ્રવધૃિવાર રજૂ કરવાની રહશેે. 

પવરપત્ર 
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હુકિ ૨૩ 

જિીનના િાવલક પ્રિોટર વસિાયની અન્ય કોઈ વ્યવિ હોય ત્યાર,ે જિીન 

િાવલકની જિાબદારીના સિંદભવિાિં સ્પષ્ટિા 

એવ ું જોવા મળય ું હત  ું કે જ્યારે પ્રમોટર, તેની પોતાની માભલકી ધસવાયની જમીન પર 

પ્રોજેક્ટ ધવકસાવે ત્યારે ધત્રપક્ષીય સમજૂતી દ્વારા માભલકી હક તબદીલ કરવાના 

સુંદભષમાું ધવવાદની સુંભાવના વિી જાય છે, કારણકે તેમાું એલોટીસ અને જમીન 

માભલક વચ્ચે સીિી સમજૂતી/કરાર થતા નથી. પરૂા થયેલા પ્રોજેક્ટ માટે, આવાસ 

ય ધનટનો પ્રત્યક્ષ કબજો, જમીન અને સ પરસ્િક્ચરના એકમ સાથે આપવામાું આવે 

ત્યારે જ આવાસન એકમ તબદીલ થય ું હોવાન ું ગણાશે. 
 

 

જ્યાું પ્રમોટર જમીન માભલક ન હોય તેવા પ્રોજેક્ટની નોંિણી માટે, પ્રોજેક્ટ અને 

એલોટી પ્રત્યેની પ્રમોટર ઉપરાુંત જમીન માભલકની જવાબદારી પણ સ ધનધિત થવી 

જોઈએ. 
 

હુકિ ૨૮ 

સીજીડીસીઆરની િાગવદશવક સૂિનાઓ િજુબ સેવ્ટક ટેન્ક, સોક વપટ ની 

જોગિાઈ 
 

શહરેી ધવકાસ આવાસન ધવભાગના તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૯ના પત્ર તેમજ નેશનલ 

ભબલપડિંગ કોડ મ જબ હવે પ્રમોટરે રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટમાું ગટર વ્યવસ્થા, સેલટટક ટેન્ક 

વગેરે ધવશે ધવગતવાર નકશા પરૂા પાડવા જરૂરી છે અને તે પછી જ પ્રોજેક્ટના ધવકાસ 

માટેના નકશાની નોંિણી થઇ શકશે 
 

હુકિ ૨૯ 

રરેા વનયિો ૨૦૧૭ અને ગજુરાિ સરકારના જાહેરનાિા િજુબ િિંજૂર થયેલા 

નકશાિાિં યુવનટિાર કાપટે વિસ્િાર પૂરો પાડિો 
 

ડેવલપસષ/પ્રમોટરે, એલોટી/ખરીદારનાું રહતોન ું રક્ષણ કરવા માટે કલમ ૪(૨)(ઝ) 

મ જબ, સુંબુંધિત સિામુંડળ દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલા નકશામાું ય ધનટ વાર કાપેટ 

ધવસ્તાર દશાષવવાનો રહશેે. 

 

 

 

હુકિ 
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ખ) નાણાિં વ્યિસ્થા િાટેનાિં સાધનો  

ગ જરાત રેરા (સામાન્ય) ધનયમો ૨૦૧૭ના ધનયમ ૩માું રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટની નોંિણી માટે પ્રમોટર 

દ્વારા રજૂ કરવાની મારહતી અને દસ્તાવેજો ધનરદિષ્ટ કરે છે. આ ધનયમમાું જણાવાય ું છે, "પ્રમોટિે પોતે 

નવિાિણામાાં લીધેલી રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટટિી અંદાક્કજત રકિંમતિે (સિકાિમાન્ટય મલૂ્યનિધાાિકે િિી કયાા 

પ્રમાણેિી) જમીિિી બજાિ-રકિંમત / પટા ખિા, બાાંધકામ ખિા, બીજા ખિા, વ્યાજ, વેિા, ઉપકિ, નવકાસ 

અિે અન્ટય ખિામાાં  તથા રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટટિા િક્કજસ્રેશિ માટે સત્તાનધકાિીિે અિજી કયાા પહલેાાંિા 

અિે િક્કજસ્રેશિ કિી આપ્યા પછીિા એમ બને્ન તબિાઓમાાંિા  પ્રોજેક્ટટિે સાંબાંનધત બીજા તમામ 

િાજીસ/ખિામાાં દ્ધદ્વભાજિ કિીિે, જાહિે કિવા જોઇશે". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ માટે નાણાું વ્યવસ્થા માટેનાું સાિનો અંગેનો અહવેાલ એ પ્રોજેક્ટના ભુંડોળ, 

તરલતા વગેરે અંગેની એકુંદર નાણાકીય જરૂરરયાતો અને પડકારો સરહત પ્રોજેક્ટનાું આયોજન અને 

અમલ અંગેના મહત્વના દસ્તાવેજ છે. પ્રોજેક્ટન ું આયોજન કરવાના તબકે્ક પ્રોજેક્ટના અમલ માટે 

ઉપલબ્િ જરૂરી નાણાકીય સ્ત્રોતો જાહરે કરવા પ્રમોટર માટે આવશ્યક છે. 
   

રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ માટે નાણાું વ્યવસ્થાનાું સાિનો અંગેનો અહવેાલ પ્રમોટરે માલસામગ્રીના ભાવોમાું 

વિારો, મજૂરો/યુંત્ર સામગ્રીની ઉપલબ્િતા, જરૂરી યુંત્ર સામગ્રીના ભાવમાું વિઘટ, વિારાના 

એફએસઆઇની ઉપલબ્િતા અને વેચાણ/માગ વગેરેને લગતા જોખમો જેવાું, પ્રોજેક્ટના અમલ 

અમલીકરણ સાથે જોડાયેલી તકો અને પડકારોન ું મપૂયાુંકન કરવા માટે તૈયાર કરવો જરૂરી છે. પ્રોજેક્ટ 

વરયલ એસ્ટેટ પ્રોજકે્ટની અિંદાવજિ 

વકિંિિ  અને પ્રિોટર ેપોિે ભોગિેલ અને 

વરયલ એસ્ટેટ પ્રોજકે્ટની અિંદાવજિ 

વકિંિિિાિંથી િકુિલે િટવડવ એકાઉન્ટન્ટે 

યોગ્ય રીિે પ્રિાવણિ કરીને સહી કરલેા 

ખિવ સવહિ વરયલ એસ્ટેટ પ્રોજકે્ટ િાટે 

નાણાિં પૂરાિં પાડિા િાટેનાિં સાધનો 

જહેર કરિા જોઇશ ે

“ 
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અમલીકરણ માટે યોગ્ય આયોજનો અને વ્યહૂરચનાઓ, પ્રોજેક્ટ સમયસર પરૂો કરીને સોંપી ન શકવાના 

અને તેને પરરણામે કરવા પડતા વિારાના બાુંિકામના જોખમને અને કેટલાક રકસ્સાઓમાું એલોટીને 

રરફુંડ ચકૂવવા માટેની વિારાની તરલતાની જરૂરરયાતનાું જોખમને ઘટાડે છે. 
 

રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ માટેની નાણાવ્યવસ્થાનાું સાિનો અંગેનો અહવેાલ, જ દી જ દી આકસ્સ્મકતાઓને 

આવરી લેત  ું સ ુંગીન નાણાકીય આયોજન સ ધનધિત કરે છે અને આ આકસ્સ્મકતાઓ ઘટાડવા માટેન ું 

આયોજન પણ સ ધનધિત કરે છે જેનાથી પ્રોજેક્ટન ું અમલીકરણ સરળ બને છે અને તે સમયસર પરૂો કરી 

એલોટીસને સોંપી શકાય છે. 
 

ગ જરેરાએ તારીખ ૨૨મી જાન્ય આરી ૨૦૨૦ના પરરપત્ર િમાુંક ૧૯થી પ્રમોટરોને રૂધપયા ૫૦ કરોડ 

અથવા વધ  રકિંમતના પ્રોજેક્ટ માટે પ્રોજેક્ટ નોંિણી અને  ફેરફાર માટે અરજી કરવા અને તે અંગેની 

નાણાવ્યવસ્થાનાું સાિનો અંગેનો અહવેાલ ફરજજયાતપણે એક્સલ અથવા પી.ડી.એફ.ફોમેટમાું ગ જરેરા 

સિામુંડળને રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ ૨૦૧૬ની કલમ ૩૭ મ જબ રજૂ 

કરવાનો ધનદેશ કયો છે. પ્રમોટરોએ એટલા જ કદના રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ કરવાના તેમના અન ભવની 

ધવગતો જણાવત ું એક અલગ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવ ું પણ જરૂરી છે. 
 

નાણાવ્યવસ્થાનાું સાિનોના અહવેાલ અને અન પાલન તથા અમલીકરણના આિારે ગ જરેરાએ ૧૪ 

ફેબ્ર આરી, ૨૦૨૦ના પરરપત્ર અન્વયે રૂધપયા ૨૫ કરોડ અને એથી વધ  રકિંમતના તમામ પ્રોજેક્ટ સાથે, 

પ્રોજેક્ટ નોંિણી/ફેરફાર માટેની અરજીઓ સાથે નાણાું વ્યવસ્થાનાું સાિનો અંગેનો અહવેાલ ફરજજયાત 

રજૂ કરવાના ધનદેશો બહાર પાડયા છે. 
 

રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટનાું નાણાવ્યવસ્થાનાું સાિનો અંગેનો અહવેાલ, ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ ચાટષડષ 

એકાઉન્ટન્્સ ઓફ ઇલન્ડયા દ્વારા બહાર પાડવામાું આવેલા "સ્ટાન્ડડષ ઓન એશ્યોરન્સ એંગેજમેન્ટ 

૩૪૦૦" મ જબ "સુંભધવત નાણાકીય મારહતીની તપાસ અંગેનો અહવેાલ" મ જબ ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા 

યોગ્ય રીતે પ્રમાભણત અને સહી થયેલો હોવો જોઈએ. 
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ગ) કાયવશાળા, િાલીિ અને સેવિનાર 
 

૧૩ જ લાઈ ૨૦૧૯ના રોજ ગ જરેરાના કમષચારીઓ માટે ટીમ ભબલપડિંગ અંગે એક રદવસની કાયષશાળાન ું 

આયોજન કરવામાું આવ્ય ું હત  ું. નેટવરકિંગ, સામાજજક મેળ ધમલાપ, અને એકબીજાને વધ  સારી રીતે 

ઓળખવા જેવી બાબતો પર ભાર મકૂીને, રોજજિંદા વ્યવસાધયક અને વ્યસ્ક્તગત જીવનનાું મહત્વનાું 

પાસાઓને આવરી લેવામાું આવ્યા હતા, જેમાું સુંઘભાવના અને ટીમની કામગીરીને પ્રોત્સારહત કરવી, 

સહકાર આપવો તથા સર્જકતા અને નવીનતાને ઉિેજન આપવ ું, સાથે મળીને કામગીરી કરવી, આનુંદ 

કરવો અને એકબીજાને પ્રેરરત કરવા જેવી બાબતો આવરી લેવામાું આવી હતી. આ ઉપરાુંત, આ યોજના 

દ્વારા ધનમાષણ થયેલી સુંઘભાવનાને કારણે સિામુંડળને નવતર પ્રયોગોનો પણ લાભ મળયો હતો. 
 

ગ જરેરાના કમષચારીઓ માટે ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ 

નગર ધનયોજન અને જજપલા ધનયોજન માટેનાું િોરણો, 

નગર ધનયોજન અને જજપલા ધનયોજન અંગેનાું આયોજન, 

કાનનૂી દસ્તાવેજોની ખરાઈ માટે તપાસવાના જરૂરી 

મહત્વના મ દ્દાઓ અંગેની જાણકારી વિારવાના ઉદે્દશથી 

એક રદવસના સેધમનારન ું આયોજન કરવામાું આવ્ય ું હત  ું. 

આવી કાયષશાળાઓ ગ જરેરાના કમષચારીઓ માટે ફળદાયી 

નીવડે છે કારણ કે તેનાથી તેઓની ધવશ્લેર્ણ કરવાની 

ક્ષમતામાું વિારો થાય છે અને જ દી-જ દી બાબતોને એક 

વ્યાપક પરરપે્રક્ષમાું તેઓ સમજી શકે છે. 
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આિાસ અને શહેરી વિકાસ વિભાગ, કેન્યા સરકાર અને 

ગજુરરેા િચ્િે જ્ઞાનના આદાન-પ્રદાન અિંગેનો કાયવક્રિ 

ગજુરાિી 
 

સેટટ ય ધનવધસિટી દ્વારા "ઇનોવેશન્સ ઈન સ્લમ અપગે્રડ પ્રોગ્રામ 

એન્ડ હાઉધસિંગ "અંગે યોજવામાું આવેલા જ્ઞાનના આદાન-પ્રદાન 

કાયષિમના ભાગરૂપે કેન્યા સરકારના સુંશોિન સભ્યો અને 

આવાસન અને શહરેી ધવકાસ ધવભાગ મા કામ કરતા 

અધિકારીઓએ ગ જરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી ઓથોરરટી ની 

મ લાકાત લીિી હતી. 

 

કેન્યા સરકારના આિાસન અને શહેરી 

વિકાસ વિભાગ િચ્િે જ્ઞાનના આદાન-પ્રદાન 

નો કાયવક્રિ 

૨૩ સ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ  
ગ્રોથ એમ્બેસેડર સવિટ 
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૧.૩ લોકજાગૃવિ 

લોકોમાું રેરા અધિધનયમ, આ સિામુંડળ તેમજ તેનાું કાયો ધવશે જાગધૃત ઊભી કરવા માટે ગ જરેરા દ્વારા 

કેટલાક પ્રયાસો હાથ િરવામાું આવ્યા છે. આવો એક નવતર પ્રયાસ ૧૦/૦૬/૨૦૧૯ થી 

૦૯/૦૭/૨૦૧૯ સ િી એક મરહના માટે રેરડયો સ્ટેશનો પર જીંગલ પ્રસારરત કરવાનો હતો. તેનાથી 

પ્રાથધમક સ્તરે રેરા અધિધનયમ અને ગ જરેરા સિામુંડળ ધવશે મારહતીનો પ્રસાર કરવામાું ઘણી સહાય 

પ્રાટત થઈ. એ જ રીતે, લોકજાગધૃત માટે અમદાવાદમાું એએમટીએસ બસ મથકો ખાતે ૧૮ જ દી-જ દી 

જગ્યાઓએ છાપેલાું હોરડિંગ્સ મકૂવામાું આવ્યાું. છાપેલાું હોરડિંગ્સ મકૂવા ઉપરાુંત સિામુંડળે  રેરા 

અધિધનયમ અને સિામુંડળ ધવરે્ લોકજાગધૃત ઊભી કરવા માટે ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

સ િી ગાુંિીનગર મ્ય ધનધસપલ કોપોરેશનના સહકારથી, ગાુંિીનગરમાું આઠ જ દા જ દા િારફક ધસગ્નલો 

પાસે રડજજટલ હોરડિંગ્સ મકૂવાન ું આયોજન કય ું છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઇવન્સ્ટટયૂટ ઓફ િાટવડવ એકાઉન્ટન્ટસ ઓફ ઇવન્ડયા  
ના ડબલ્યુઆઈઆરસી ની અિદાિાદ શાખા સાથે  

આદાન-પ્રદાન 
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૧.૪ ભારિિાિં વરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરનુિં સાિાન્ય વિત્ર 
   

રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટર એ ધવશ્વમાું અથષતુંત્રનાું સૌથી વધ  જાણીતાું સેક્ટરો પૈકીન ું એક છે. તેમાું ચાર પેટા 

સેન્ટરનો સમાવેશ થાય છે-આવાસન, છૂટક (રરટેલ), મહમેાનગધત (હોસ્સ્પટાલીટી) અને વાભણજધયક. તે 

બાુંિકામ ઉદ્યોગના ભાગરૂપ એક ઘટક છે અને આપણા દેશમાું તે િરખમ સુંભાવના િરાવે છે. 

અથષતુંત્રના તમામ સેક્ટરોમાું પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ અને પ્રભાવક અસરના સુંદભષમાું ૧૪ મ ખ્ય સેક્ટર પૈકી 

બાુંિકામ ઉદ્યોગ ત્રીજા નુંબરન ું સેક્ટર છે. રરયલ એસ્ટેટ સેકટરની ક્ષમતાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાું 

આવે તો તેના થકી ઘણી આધથિક તકો ઊભી થવાની સુંભાવના છે. 
 

આવાસન અને શહરેી ગરીબી ધનવારણ મુંત્રાલય દ્વારા રચવામાું આવેલ એક ટેકધનકલ જૂથના અંદાજ 

મ જબ, ૨૦૨૧ સ િીમાું ઓછામાું ઓછા ત્રણ કરોડ વિારાનાું મકાનોની જરૂર પડશે, જે પૈકી ૯૬ ટકા 

માગ પરવડી શકે તેવા આવાસન માટે હશે. આ આંકડા જોતાું એ સ્પષ્ટ છે કે હાલમાું શહરેી ભારતમાું 

આ પ્રકારના આવાસનોની માગ અને પ રવઠા વચ્ચે મોટો તફાવત છે. ભારત સરકાર દ્વારા હાથ 

િરવામાું આવેલા અત્યુંત જરૂરી "સૌને માટે આવાસ" માટેના પ્રયાસને પરરણામે એક મોટ ું પરરવતષન 

આવ્ય ું છે કે મધ્યમ આવકના આવાસો અને પરવડી શકે તેવાું આવાસોન ું સેક્ટર હવે રરયલ એસ્ટેટ 

સેક્ટરમાું ખબૂ જ ઝડપથી ધવકસી રહલેા ઘટકો પૈકીના એક ઘટક તરીકે મોખરાન ું સ્થાન લઈ રહ્ ું છે. આ 

સેક્ટર ભબનધનવાસી ભારતીયોને  ટૂુંકાગાળાન ું તેમજ લાુંબા ગાળાન ું બ ુંને પ્રકારના રોકાણો માટે આકરે્ 

તેવી સુંભાવના છે. તાજેતરમાું કરવામાું આવેલી મોજણીઓ મ જબ અમદાવાદ અને બેંગ્લોર ભબનધનવાસી 

ભારતીયો માટે ધમલકતમાું રોકાણ કરવા માટેના સૌથી લોકધપ્રય સ્થળ ગણાય છે. 
 

રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ) એક્ટની શરૂઆત, નીધતમાું કરવામાું આવેલા ફેરફાર અને 

તેના પરરણામે ઉિરદાધયત્વ અને દ્રઢીકરણમાું થયેલા વિારાને પરરણામે ભબપડરો અને ખરીદારો વચ્ચે 

પારદધશિતા અને ધવશ્વાસ વધ્યા છે. ઈંટ અને કપચીથી આગળ વિીને રરયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ હવે સેવા 

આિારરત ઉત્પાદન ઓફર કરતા ઉદ્યોગ તરીકે ધવકસ્યો છે. આવનારા રદવસોમાું આ સેક્ટરની વદૃ્ધિ 

ગ્રાહકોની ઉિરોિર બદલાઈ રહલેી જરૂરરયાતો, ટેકનોલોજીકલ પરરવતષનો અને આવનારાું વર્ોમાું તેને 

ધવકસાવવા માટે ઘડાનારી સાન કળૂ નીધતઓ પર આિારરત રહ ેતેવી સુંભાવના છે. 
 

અથષતુંત્રના અન્ય ભાગોની જેમ, કોરોનાને કારણે રરયલ એસ્ટેટ માકેટમાું પણ મુંદી છવાયેલી છે. તમામ 

સુંબુંધિત રહતિારકો ભચિંતામાું છે અને જીવન ધવર િ આજીધવકાનો સુંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ગ્રાહકો અને 

ડેવલપરોએ પરરસ્સ્થધત સામે ઝઝૂમીને ફરી બેઠા થવા માટેના પ્રયાસો કયાષ છે. પરુંત   આ કટોકટીએ 

લોકોનાું  ધવચાર, વતષન અને સુંસાિનોને ડામાડોળ કરી નાખ્યાું છે અને તેમને પ નઃ કેન્દ્રીત કરવા અને 

કામે લગાડવા મજબરૂ કયાષ છે. આ ઉદ્યોગે તેની વ્યાપારી સાતત્યતાના મોડેલને વધ  નાણાકીય ધશસ્તને 

અન રૂપ બનાવવાન ું રહશેે અને પરવડી શકે તેવા આવાસનો જેવા ધવકાસના નવા ઘટકો તેમજ જેમાું 
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ઘરેથી જ કામ કરી શકાય તેવા ઘટકો માટે તૈયાર રહવે  ું પડશે. હવે ધવકેન્દ્રીકરણ, વૈધવધ્યકરણ અને 

દૃઢીકરણ ઉપર ધ્યાન કેલન્દ્રત કરવાન ું રહશેે. 
 

૧.૫ િૃવિનુિં  િહાનગરોિાિંથી િધ્યિ કદનાિં નગરોિાિં પવરિિવન 

છેપલાું કેટલાુંક વર્ોમાું ભારતના અથષતુંત્રમાું રોમાુંચક વળાુંકો આવ્યા છે. પરુંપરાગત રીતે ભારતમાું વદૃ્ધિ 

મહાનગરોમાું વધ  જોવા મળે છે. ભૌધતક અને માનવસુંબુંિી આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓના અભાવને 

કારણે ઉત્પાદનની સુંભાવનાઓ અને બજાર પ્રવેશ માત્ર કેટલાક જૂજ ક્લસ્ટર પરૂતા મયાષરદત રહ ે છે 

અને તેને પરરણામે સ્થળની દ્રલષ્ટએ અથષતુંત્રની વદૃ્ધિ અને રોજગાર ધનમાષણ અસમાન રહ્યાું છે. આથી, 

નીધત ધનિાષરકોએ મળૂભતૂ આિારમાળખાકીય સેવાઓ-પરરવહન જોડાણ, અવરોિધવહીન અવરજવર, 

બારમાસી માગો વગેરેન ું પ્રમાણ મધ્યમ કદના શહરેોમાું વિારવાન ું રહશેે. ઘણા પ્રધતલષ્ઠત ધવદ્વાનોએ 

નોંધ્ય ું છે કે તેની વસ્તીનો લાભ ઉઠાવવો હોય તો, વદૃ્ધિ મહાનગરોમાુંથી મધ્યમ કદના કેન્દ્રોમાું તબદીલ 

થવી જરૂરી છે. ઔદ્યોભગક ધવકાસ અને રોજગાર ધનમાષણને કારણે મધ્યમ કદનાું શહરેોમાું ગ્રામીણ- શહરેી 

અને શહરેી -શહરેી સ્થળાુંતરન ું પ્રમાણ વિી રહ્ ું છે. પરુંત   વસ્તીના દબાણને કારણે આ શહરેો હજ  પણ 

આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓ અને ધવકાસની બાબતમાું હજ  પણ પાછળ છે. નીધતઓ ઘડતી વખતે આ 

પરરબળોને ઉજાગર કરવા અને ધ્યાનમાું લેવાું જરૂરી છે. 
 

વદૃ્ધિ માટેન ું બીજ ું ચાલક બળ મરહલા શ્રધમકોની ભાગીદારીમાું વિારો કરવાન ું છે જે તેઓની પ્રત્યેનો 

ભેદભાવ ઓછો કરીને અને પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે વેતનની અસમાનતા ઘટાડીને તથા સ્ત્રીઓને નેતતૃ્વ 

અને સુંચાલનની ભધૂમકા ભજવવા માટે પ્રોત્સારહત કરીને હાુંસલ થઈ શકશે. સ્ત્રીઓને જે પ્રકારની ઘરેલ  

જવાબદારીઓ ધનભાવવી પડે છે તે જોતાું ભારતમાું નબળી આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓની સ્ત્રીઓ પર 

વધ  ધવપરીત અસરો થાય છે. ગામોમાું પરરવહનની ઓછી સ ધવિાઓ તેમજ સામાજજક િોરણો સ્ત્રીઓની 

અવરજવરને મયાષરદત બનાવે છે. જેમાું સ્ત્રીઓન ું પ્રભ ત્વ છે એવા ઉદ્યોગો માટે જમીન અને મડૂી હજ  પણ 

ઓછા પ્રમાણમાું પ્રાટત થાય છે. વદૃ્ધિના નવાું ચાલક બળ તરીકે સ્ત્રી-પ ર ર્ સમાનતાને વેગ આપવા માટે 

ભૌધતક અને માનવીય આિારમાળખામાું વધ  રોકાણ કરવ ું જરૂરી છે. 
 

આ ઉપરાુંત આધ ધનક સેવાની સ્થળસુંબુંિી વદૃ્ધિની પેટનષમાું ટેકનોલોજી મોટી ભધૂમકા ભજવી રહી છે. 

રડજજટલ ટેકનોલોજીનો પ્રસાર, વ્યાપક ડેટા, AI અને IoT (આરટિરફધશયલ ઇન્ટેભલજન્સ અને ઇન્ટરનેટ 

ઓફ ધથિંગ્સ)એ આજના જરટલ જગતની ધવશેર્તાઓ છે. ટેકનોલોજીએ ગ ણવિા સાથે બાુંિછોડ કયાષ 

ધવના સેવાઓને રડજજટાઇઝ કરી દીિી છે. ભારતના ધવકાસ ધવશે થતી વાતોમાું ઉત્પાદનની ત  લનામાું 

આધ ધનક સેવાઓને ઓછું મહત્ત્વ આપવામાું આવે છે, પરુંત   તેના થકી ઘણો રોજગાર ઊભો થાય છે 

અને તે ઉત્પાદકતાસુંબુંિી વદૃ્ધિમાું વધ  ફાળો આપે છે. તેમાું સ્ત્રીઓને પણ વધ  રોજગાર મળે છે અને 
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તેનાથી પયાષવરણને ઓછું ન કસાન થવાની સુંભાવના રહ ેછે; તેને પ્રમાણમાું રક્ષણની પણ ઓછી જરૂર 

પડે છે. સેવા ક્ષેત્ર માત્ર મોટાું શહરેો સાથે સુંકળાયેલ ું નથી. બેંગ્લોર અને હૈદ્રાબાદ જેવા મધ્યમ કદુંના 

શહરેોમાું પણ તે ઝડપથી ધવકસી રહ્ ું છે. એ નોંિવ ું રહ્ ું કે હવે મધ્યમ વગષના સમાજમાું પણ વદૃ્ધિ થઈ 

રહી છે. ધશક્ષણ, ઘરની માભલકી અને વધ  આધથિક સલામતીને કારણે અને પરરણામે મધ્યમ વગષ વદૃ્ધિ 

પામી રહ્યો છે, જેની વસ્તી ભધવષ્યમાું એક અબજ જેટલી થવાની સુંભાવના છે. 
 

૧.૬ આ સેકટર સાિેના િહત્ત્િના પડકારો 
 

આવથવક િિંદી 

૨૦૧૯ન ું વર્ષ ભારતીય અથષતુંત્રને ડામાડોળ કરી દેનાર ું વર્ષ રહ્ ું છે. જ લાઈ-સટટેમ્બરના ધત્રમાધસક 

સમયગાળામાું માટે એકુંદર ઘરગથ્ ું ઉત્પાદન છ વર્ષના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગય ું હત  ું ત્યારે 

નવેમ્બરમાું છૂટક ફુગાવો છેપલાું ત્રણ વર્ષમાું સૌથી ઊંચા ૫.૫ % સ િી પહોંચ્યો ત્યારે આધથિક મુંદી વધ  

ગુંભીર બની હતી. 
 

િિંજૂરીની પ્રવક્રયા 

અનેક પ્રકારની મુંજૂરી આપતા સિામુંડળ અને પ્રરિયાઓને કારણે જ દા જ દા તબકે્ક પ્રોજેક્ટ વધ  

ધવલુંબમાું મકૂાય છે. તેથી જ દા જ દા સેક્ટરોને એક સાથે જોડીને ઓનલાઇન મુંજૂરી આપવાની પ્રરિયાઓ 

દ્વારા પ્રરિયા સરળ બનાવવામાું આવે તો તેમાું સમય અને ખચષ બુંને બચશે અને ગ્રાહકોને વધ  સારી 

સેવાઓ અને ઉત્પાદન પ્રાટત થશે. 
 

કાનૂની િાળખુિં 

આપણા દેશમાું જમીનના કાયદાઓ ઘણા જૂના છે, આ માટે કેટલાુંક પગલાું લેવાયાું છે પરુંત   તેમને 

સરળ બનાવવા માટે હજ  ઘણ ું કરવ ું જરૂરી છે. હજ  સ િી જમીન એ રાજ્યનો ધવર્ય છે અને દરેક 

રાજ્યના પોતાના કાયદા અને ધનયમો છે. જમીનના દસ્તાવેજો જે ભાર્ાઓમાું નોંિાય છે તે જ દી જ દી 

હોય છે. ધનયમનકારી માળખ ું એ હજ  પણ એક મોટો પડકાર છે. 
 

ટેકનોલોજીથી િિંવિિ 

આપણા દેશમાું જમીનના કાયદાઓ ઘણા જૂના છે, આ માટે કેટલાુંક પગલાું લેવાયાું છે પરુંત   તેમને 

સરળ બનાવવા માટે હજ  ઘણ ું કરવ ું જરૂરી છે. હજ  સ િી જમીન એ રાજ્યનો ધવર્ય છે તને દરેક 

રાજ્યના પોતાના કાયદા અને ધનયમો છે. જમીનના દસ્તાવેજો જે ભાર્ાઓમાું નોંિાય છે તે જ દી જ દી 

હોય છે. ધનયમનકારી માળખ ું એ હજ  પણ એક મોટો પડકાર છે.  
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આધારિાળખાનો અભાિ 

કોઈપણ પ્રકારના ધવકાસ માટે સુંબ ુંધિત સ્થળ અને તેની આસપાસ એક સારી રીતે ધવકસેલ ું 

આિારમાળખ ું હોવ ું મહત્વન ું છે. વધ ને વધ  પ્રોજેક્ટ જાહરે થાય એવી સુંભાવના છે. આ એક મોટો 

પડકાર હશે. વડોદરા જેવા શહરેોમાું પણ મોટી સુંખ્યામાું પ્રોજેક્ટ ભબન-નગર ધનયોજન ધવસ્તારોમાું 

આવેલા છે જ્યાું ભાગ્યે જ કોઈ પ્રકારન ું આિારમાળખ ું અસ્સ્તત્વ િરાવે છે. આનો અથષ એ થયો કે તેમાું 

સ િારો કરવા માટે તાત્કાભલક પગલાું લેવામાું નહીં આવે તો આ જરૂરરયાતને પહોંચી વળવા માટે 

આગામી રદવસોમાું ખબૂ મોટ ું રોકાણ કરવ ું પડશે. 
 

અવ્યિહારુ ધારણાઓ  

આ માટેનાું બે મોટાું કારણો છે- એક તો એ કે એક દાયકા પછી અપગે્રડ કરવામાું આવેલી મારહતીના 

આિારે અંદાજો બાુંિવામાું આવે છે પરુંત   એક દાયકાના સમયગાળામાું ઝડપી ધવકાસને કારણે ઘણા 

બિા ફેરફાર થઇ ચ ક્યા હોય છે; અને બીજ ું કારણ છે ધવગતવાર અભ્યાસનો અભાવ, કારણકે 

શહરેીકરણને અસર કરતાું પરરબળોના પ્રકાર અને તેની ગુંભીરતાન ું ધવશ્લેર્ણ કરવ ું અને રાજ્યના જ દા 

જ દા ભાગોમાું શહરેી બ દ્ધિને પેટનષને ઓળખવી જરૂરી છે. પયાષટત આિારમાળખ ું પ ર ું પાડવા માટે 

શહરેીકરણની ભાધવ સુંભાવનાઓન ું ભચત્ર સમજવા માટે આવો અભ્યાસ ઉપયોગી બનશે. દાખલા તરીકે 

ભગફ્ટ ધસટી. 
 

ગુણિત્તા અને સિયસર સોિંપણી (delivery) 

આજે લોકો ધવશ્વભરમાું મ સાફરી કરે છે અને તેઓ ગ ણવિા ધવશે વધ  જાગતૃ છે અને તેથી તેઓ તેમની 

માગ મ જબની કામગીરી ઈચ્છે છે. કોઈપણ વ્યાપાર જો ગ ણવિા ન જાળવે અને સમયસર સોંપણી 

(delivery) ન કરે તો તે લાુંબો સમય ટકી શકતો નથી. 
 

૧.૭ covid-19 મહામાિી 

 

 

 

 

 

 

 

આિાસ અને શહેરી વિકાસ વિભાગ, કેન્યા સરકાર અને 

ગજુરરેા િચ્િે જ્ઞાનના આદાન-પ્રદાન અિંગેનો કાયવક્રિ ગજુરાિી 
 

 માિાિા શરૂઆતિા અઠવારડયામાાં “વોક ઇિ”માાં ૩૦-૫૦ ટકા 
જેટલો ઘટાડો થયો અિે લોક ડાઉિ દિનમયાિ તે સ્થચગત થઈ 
ગયુાં છે. 

 ખિીદી માટેિી ખબૂ જ આગળ વધી ગયેલી િિાાઓ અિે 
વાટાઘાટો નવલાંબમાાં મકુાઈ છે/મોકફૂ િાખવામાાં આવી છે. 

 મોટાભાગિા સાંભનવત ખિીદાિો આનથિક અસલામતીિે કાિણે 
પ્રતીક્ષા કિવાનુાં પસાંદ કિે છે. 

 વર્ાિા ઉત્તિાધામાાં અથાતાંત્રમાાં U-આકાિિો સધુાિો થવાિી 
સાંભાવિા સાથે બજાિ સ્સ્થિ થવાિી સાંભાવિા છે. 

 વતિમાાં પાછા ફિેલા શ્રનમકોિે કાિણે િાલ ુ બાાંધકામ પ્રોજેક્ટટ 
સ્થચગત થઈ ગયા છે.મલુાકાત લીધી હતી. 

 

રહેણાિંક 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 કેટલાક મોટા કબજેદાિોએ ઓછા ભાડે તેમિા લી  કોન્ટરાક્ટટ માટે 
વાટાઘાટ શરૂ કિી છે. 

 કબજેદાિો ભાડા અંગે સાંકુચિત વ્યહૂિિિાઓ અપિાવી િહ્ા છે 
અિે તેઓએ આગામી ૪-૬ મરહિાઓ માટે િવી જગ્યાઓ માટે 
લેવાિા નિણાયો મોકફૂ િાખ્યા છે. 

 મોટાભાગિા વ્યાપાિો, રિયલ એસ્ટેટ અંગેિા તેમિા નિણાયો 
મોકફૂ િાખી િહ્ા છે અિે તેઓ ખિાા પિૂા કિવા અિે વ્યાપાિ 
ટકાવી િાખવા ઉપિ વધ ુભાિ મકૂી િહ્ા છે. 

 આગામી કેટલાક મરહિાઓ દિમ્યાિ ભાડાિી જગ્યાઓ લેવાિી 
બાબત મખુ્યત્વે િીન્ટયઅુલ અિે કોન્ટસોચલડેશિ પિ આધારિત 
િહશેે. વધમુાાં, કબજેદાિો લોક-ઈિ પીિીયડ નવિા ભાડા પટ્ટો 
લાંબાવવાનુાં ઈછછે એવી સાંભાવિા છે. 

કિેરી 

 

છૂટક જગ્યા 

 

 

 ફેબ્રઆુિી ૨૦૧૯િી તલુિામાાં ફેબ્રઆુિી ૨૦૨૦માાં છૂટક 

જગ્યાઓિી માાંગમાાં ૨૦-૨૨ ટકા જેટલો ઘટાડો િોંધાયો છે 

અિે માિાિા પહલેા ત્રણ અઠવારડયામાાં દુકાિો જેટલા રદવસ 

ખલુ્લી િહી તેમાાં તેમિા વેિાણમાાં ૪૫-૯૦ ટકા જેટલો ઘટાડો 

જોવા મળ્યો છે. 
 

 છૂટક દુકાિદાિો મોલિા માચલકો/ડેવલપિિો સાંપકા કિી 

આગામી કેટલાક મરહિાઓ સધુી એમનુાં ભાડુાં માાંડવાળ કિવા 

અથવા ભાડાિી ચકુવણી પાછી ઠેલવાિી માગણી કિી િહ્ા છે. 

 મોટાભાગિા છૂટક દુકાિદાિોએ તેમિો નવસ્તિણ કિવાિો 
નવિાિ પડતો મકૂયો છે અથવા તે અંગે પિુઃનવિાિણા કિી 
િહ્ા છે. 
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૧.૮ વરયલ એસ્ટેટનો નોિંધપાત્ર વિકાસ 

છેપલા કેટલાક દાયકાઓમાું ભારતે કરેલી ઝડપી આધથિક વદૃ્ધિને કારણે તેના મયાષરદત આિારમાળખા 

ઉપર ભારે બોજો પડયો છે. તેથી સરકાર અને જનતા બુંનેન ું ધ્યાન આિારમાળખાસુંબુંિી સેક્ટર તરફ 

વધ  ને વધ  આકર્ાષઈ રહ્ ું છે. જેના પરરણામે જાહરે આિારમાળખા પર સરકાર વધ ને વધ  ખચષ કરી 

રહી છે અને સીધ ું ધવદેશી રોકાણ પણ તેમાું વિી રહ્ ું છે. રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું આવેલા આ ઉછાળા 

અને આિારમાળખાસુંબુંિી સેક્ટરની વદૃ્ધિને કારણે વધ ને વધ  વાય  પ્રદૂર્ણથી માુંડીને ઘટ જતી વાધર્િક 

કૃધર્ અને મત્સ્ય ઊપજ જેવી જ દીજ દી પયાષવરણ લક્ષી ભચિંતાઓ ઊભી થઇ છે. દર વર્ે ખાસ કરીને 

મ ુંબઈ, રદપહી, પ ણે અને કલકિા જેવા ગીચ વસ્તી િરાવતા શહરેી ધવસ્તારોમાું કાબષનન ું પ્રમાણ વિત ું 

જાય છે અને હવાની ગ ણવિા સ રક્ષાના િોરણોને ત  લનામાું ઘણી કથળી ચકૂી છે. 
 

ડબપય આરઆઈ દ્વારા જણાવવામાું આવેલા આંકડા મ જબ, ૨૦૩૦ના વર્ષ સ િીમાું ભારતમાું જરૂરી 

મકાનોના ૭૦ ટકા જેટલાું મકાનો હજ  બાુંિવાના છે અને તેથી આપણી પાસે સાતત્યપણૂષ, ઓછા 

કાબષનવાળા અને ધવપરીત પરરસ્સ્થધતમાું ટકી રહ ેએવા (રેધસભલયન્ટ) મકાનો બાુંિવાની તક છે, જેમાું 

ઓછા સ્રોતો વપરાય અને જે તેમાું રહનેારના આરોગ્ય અને સ ખાકારીમાું વિારો કરે. એવાું મકાનો 

અથવા માળખાું જે  તેના સ્થાપત્ય (આરકિટેક્ચર)માું ધવપરીત અસરો ઓછી કરે અથવા નાબદૂ કરે, અને 

તેમાું એવી સેવાઓની વ્યવસ્થા જે આપણા સમ દાય પર સકારાત્મક અસર ઊભી કરે જેનાથી આપણ ું 

પ્રાકૃધતક પયાષવરણ જળવાઈ રહ ેતેને ગ્રીન ભબલપડિંગ અથવા એનજી એરફધશયન્ટ ભબપડીંગ કહ ેછે. ગ્રીન 

ભબલપડિંગની લાક્ષભણકતાઓ નીચે મ જબ છે. 
 

ઊજાવ પાણી અને અન્ય સ્રોિોનો 

કાયવક્ષિ ઉપયોગ 

સૌર ઊજાવ જિેી પુનઃપ્રાપ્ત થઈ 

શકે એિી ઊજાવનો ઉપયોગ 

પ્રદૂષણ અને કિરાિાિં ઘટાડો 

કરિા િાટેના પગલાિં અને પોન: 

ઉપયોગિાિં લઈ શકાય અને 

વરસાયવક્લિંગ વ્યિસ્થા 

 

પયાવિરણની દ્રવષ્ટએ આિાસિાિં 

હિાની સારી ગુણિત્તા 

 

નુકશાનકારક ન હોય એિી 

(નોન ટોવક્સક), નૈવિક અને 

સાિત્યપૂણવ િાલસાિગ્રનો 

ઉપયોગ 

 

વડઝાઇન, બાિંધકાિ અને 

કાયવપ્રણાલીિાિં પયાવિરણને 

ધ્યાનિાિં લેિુિં. 

 

વડઝાઇન, બાિંધકાિ અને 

કાયવપ્રણાલીિાિં કબજદેારના 

જીિનની ગુણિત્તા લેિી 

 

બદલાિા પયાવિરણને  

અનુકૂળ બની શકે િેિી 

વડઝાઈન 

 

 

આકૃધત  ૫ ગ્રીન ભબલપડિંગનાું લક્ષણો 
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સાતત્યપણૂષ રરયલ એસ્ટેટની આ પરરસ્સ્થધતમાું અનેકધવિ રહતોિારકોનો સમાવેશ થાય છે, જે આ 

સેક્ટરની વદૃ્ધિનો વતષમાન િેન્ડ ઊભો કરવામાું એક બીજાને પ્રભાધવત કરે છે. મહત્વના રહતિારકોમાું 

રરયલ એસ્ટેટ ડેવલપસષ, રેગ્ય લેટર, રોકાણકારો અને ગ્રાહકોનો સમાવેશ થાય છે. આ બિાું મળીને 

રરયલ એસ્ટેટ સેકટરની આવશ્યક વેપય  ચેઇનની રચના કરે છે. 

 

 

 

 

 

 

ભવિષ્યની  

િાગ 

 

ડબલ્યઆુિઆઈ દ્વાિા જણાવવામાાં આવેલા આંકડા મજુબ, ૨૦૩૦િા વર્ા 
સધુીમાાં ભાિતમાાં જરૂિી મકાિોિા ૭૦ ટકા જેટલાાં મકાિો હજુ બાાંધવાિાાં 
છે અિે તેથી ભનવષ્ટ્યિા બાાંધકામિે સાતત્યપણૂા બિાવવાિી રદશામાાં 
લઈ જવાિી એક મોટી તક િહલેી છે. સિકાિ દ્વાિા િીનત ઘડવાિા સ્તિે 
યોગ્ય પ્રયાસો કિીિે અિે પ્રમોટિોિે માલસામગ્રી, ટેકિોલોજીકલ સાધિો 
વગેિે માટે પ્રોત્સાહિો આપીિે આ હાાંસલ થઈ શકે. 

 

 
ધોરણસરની  

વ્યાખ્યા 

 
હજુ સધુી સાતત્યપણૂા મકાિિી કોઈ ધોિણસિિી વ્યાખ્યા (સમગ્ર 
નવ માાં) અસ્સ્તત્વ ધિાવતી િથી. તેથી, મકાિ આવી પયાાવિણલક્ષી 
જરૂરિયા િે અનસુિે છે કે િહીં તે િિી કિવા (અિે પ્રમાચણત કિવા) 
માટે અિેક માગાદશાક સિૂિાઓ અિે ધોિણો સ્થાનપત કિવામાાં આવ્યાાં 
છે. 

 

 

 
આ ભચિંતાજનક વલણના પ્રધતભાવરૂપે ભારત સરકારે કેટલાક ધનયમનો નક્કી કયાું છે, જે પૈકીન ું સૌથી 

મહત્વન ું ધનયમન છે - ભારતમાું બાુંિકામ પ્રોજેક્ટ માટે પયાષવરણની અસરની આકારણી 

(એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ (ઇઆઇએ)) સાથે પયાષવરણસુંબુંિી મુંજૂરી પ્રાટત કરતી વખતે 

દેખરેખ ધનયુંત્રણનાું િોરણન ું અન પાલન કરવાની જરૂરરયાત. ઇઆઇએ મળૂભતૂ રીતે કોઈ ચોક્કસ 

પ્રોજેક્ટ અથવા પ્રવધૃિ પ્રાકૃધતક અને સામાજજક પયાષવરણ બુંને પર કેવા પ્રકારની સુંભધવત અસરો ઊભી 

કરી શકે તેની આકારણી છે. પયાષવરણને થતાું ન કસાનમાું ઘટાડો કરવાની આશા સાથે છેપલા ઘણા 

સમયથી ભારત આ પિધતનો ઉપયોગ કરી રહ્ ું છે. 
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વરયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ નીિનેાિં ધોરણોન ેઅનુસરિાનો પ્રયાસ કરી શકે. 
 

 અમલીકરણન ું ધનરીક્ષણ કરવા અને અમલીકરણની પ્રરિયાને સામાન્ય રીતે જણાવવાન ું 

ફરજજયાત બનાવીને તેઓના રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટના તમામ ભાગોમાું શે્રષ્ઠ સુંચાલનનાું 

િોરણોનો સમાવેશ કરવો. તેઓના તમામ રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સમાું તેઓના હતે  ઓ પણૂષ 

કરવામાું એલોરટસ, રાજ્ય સરકારો, સુંચાલકો અને જ દા જ દા ભાગીદારો સાથે કામ કરતી વખતે 

એ સ ધનધિત કરવ ું કે તેમની આસપાસ અને શહરેી સ્તરે પારરસ્સ્થધતક વ્યવસ્થાપન જળવાય. 
 

 તમામ રરયલ એસ્ટેટ ધવકાસ સાતત્યપણૂષ રીતે કરવામાું આવશે અને તેમની પ્રવધૃિઓ સરકારની 

વ્યહૂરચનાઓ/નીધતઓ અને સ સ ુંગત હશે એવી પ્રધતબિતા દાખવવી. 
 

 જે જમીન પર પ્રોજેક્ટ પરૂો કરવાનો હોય તે જમીનની જૈધવક અસર અને પ્રાકૃધતક આઘાતો, 

દ ઘષટના થકી તેની સામે ઊભાું થનારાું જોખમની સુંભાવના તથા પયાષવરણ સુંબુંધિત 

પરરવતષનોની નાણાકીય અસરો અંગે સવેક્ષણ કરવ ું અને એ રીતે જમીન સુંસાિન પર દેખરેખ 

રાખવી. સાતત્યપણૂષ ધવકાસ પર ધ્યાન કેલન્દ્રત કરવ ું અને ઊજાષના પ નપ્રાષટત સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ 

વિારવો 
 

 સાતત્યપણૂષ મકાનો બાુંિવા માટે ધવસ્તતૃ માગષદશષક સચૂનાઓ તૈયાર કરવી અને આ મકાનો 

બાુંિવા માટે કરવેરા સુંબ ુંિી લાભો, બેંકો અને ધિરાણ સુંસ્થાઓ વગેરે પાસેથી લોઅર ઇન્ટીગે્રટ 

બેધનરફ્સ જેવાું પ્રોત્સાહનો પરૂાું પાડવાું. 
 

 સાતત્યપણૂષતા પ્રાટત કરવા માટે ECBC િોરણ અને BEE િોરણન ું અન પાલન કરવાથી ફાયદો 

થશે. 
 

 ઓછી રકિંમતનાું ગ્રીન ભબલપડિંગો બાુંિવા માટે હાલમાું અસ્સ્તત્વ િરાવતી સરકારી સહાય અને 

ઉપલબ્િ ટેકનોલોજી અંગે પ્રમોટરોને મારહતગાર કરતા કાયષિમો શરૂ કરવા. ગ્રીન ભબલપડિંગ 

પસુંદ કરવાથી ગ્રાહકોને ઊજાષનો ઓછા વપરાશ જેવા રોજીંદા િોરણે, લાુંબા ગાળા માટે ઊજાષના 

ખચષમાું થનારા લાભો અંગે પણ કાયષિમો શરૂ કરવા. આનાથી મધ્યમ અને ઓછી આવકવાળા 

જૂથોનો પણ સમાવેશ કરી શકાશે. 
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૧.૯ સિગ્ર ભારિિાિં સ્થળાિંિર કરિા લોકો અને સ્થળાિંિર કરિા િજૂરો 

૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મ જબ, ભારતની વસ્તીમાું ૨૦૦૧-૨૦૧૧ના દશક દરધમયાન ૧૪.૧૯ કરોડનો 

વિારો થયો છે. આ પૈકી ૨.૯૯ કરોડ (સ્થળાુંતર કરનારા ક લ લોકોના ૨૨.૨ ટકા) લોકોએ 

ગામડાઓમાુંથી શહરેોમાું સ્થળાુંતર કય ું છે; બીજા ૨૨ ટકા લોકો પ્રમાણમાું નાનાું કહી શકાય એવાું 

નગરોમાુંથી મોટાું શહરેોમાું સ્થળાુંતર કરી ગયા છે. લોકોન ું ગ્રામીણમાુંથી શહરેી ધવસ્તારમાું અને એક 

શહરેમાુંથી બીજા શહરેમાું સ્થળાુંતર કરવ ું એ ઐધતહાધસક રીતે વૈધશ્વક અથષતુંત્રન ું એક સવષવ્યાપક લક્ષણ 

છે. આધથિક ધવકાસ અને માળખાકીય ફેરફારની પ્રરિયાનો તે એક અભભન્ન ભાગ છે. કોરોના વાયરસને 

કારણે વૈધશ્વક સ્તરે દરેક સેકટરની કામગીરી પર અસર પડી છે અને રરયલ એસ્ટેટ સેકટર પણ તેનાથી 

અસર પામ્ય ું છે. આમ છતાું સ્થળાુંતર કરતા લોકો પર તેની સૌથી ખરાબ અસર પડી છે. 
 

કોધવડને પરરણામે નાખવામાું આવેલા લોક ડાઉનને કારણે સ્થળાુંતરની સ સ્થાધપત પેટનષ ખોરવાઈ ગઈ 

છે અને લોકોએ ઉલટ ું સ્થળાુંતર કય ું છે એટલે કે કામ િુંિા કે રોજગારી માટે તેઓએ પોતાના મળૂ 

વતનથી જે શહરેોમાું સ્થળાુંતર કય ું હત  ું ત્યાુંથી તેઓ ફરી પાછા તેમના મળૂ વતનમાું સ્થળાુંતર કરી 

ગયા છે. આ રીતે સ્થળાુંતર ખોવાઈ જવ ું એ કોઈ નાની સનૂી ઘટના નથી. વૈધશ્વક સ્તરે સ નામી જેવી 

ઘટનાઓને કારણે ટૂુંકા ગાળા માટે વસ્તીન ું સ્થળાુંતર થવાના કેટલાક પ્રસુંગોને બાદ કરતાું આ રીતે 

ઉલટ ું સ્થાનાુંતર થવાના કોઈ પરૂાવા નથી. સ્થળાુંતર કરતા શ્રધમકોની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે 

કાળજી લેવી જરૂરી છે. આ સુંદભષમાું શહરેી સામાજજક સ રક્ષા માટેન ું આિારમાળખ ું ઊભ ું કરવ ું એ એક 

મહત્વની બાબત છે. આ અંગેની નીધતમાું, સામાજજક આિારમાળખાના ધનમાષણ માટે સભાનપણે શહરેી 

રોજગાર યોજનાનો સમાવેશ કરવો આવશ્યક છે. ટૂુંકા ગાળામાું તેનાથી વેતનમાું સ્સ્થરતા આવશે અને 

શ્રધમકોને લોક ડાઉન દરધમયાન કામન ું સ્થળ છોડીને જે દેવ ું કરવ ું પડય ું છે તે પણ હળવ ું થશે. મધ્યમ 

ગાળામાું તેનાથી કામદાર ક ટ ુંબો તેમના રોજજિંદા જીવનનો ખચષ ઘટાડીને ભબન-વેતન બચત કરી શકશે, 

જે તેમને આવનારા આવા કોઈ આઘાત સામે વધ  સ્સ્થધતસ્થાપકતા પરૂી પાડશે અને તેથી વધ  સારો 

માનવ ધવકાસના સાિી શકાશે. અન્નની વાત કરીએ તો, એનો અથષ એ થશે કે પેરા િાન્ઝીટ કામદારો, 

રીક્ષા અને શેરીના ફેરરયાઓનો ઉપયોગ કરીને અન્ન સ રક્ષા કાયષિમ ધવસ્તારવા માટે છેપલા માણસ 

સ િીની ધવતરણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવી પડશે. આવાસ યોજનાના સુંદભષમાું એનો અથષ એ થશે કે 

આસપાસમાું નબળાું આવાસોમાું વસતા લોકોના આવાસોની કક્ષા સ િારવી પડશે. આરોગ્યના સુંદભષમાું, 

આસપાસના સ્તરે પયાષવરણની દ્રલષ્ટએ આરોગ્યલક્ષી સ્વચ્છતા, કચરાનો ધનકાલ, પાણી, ગટર વ્યવસ્થા 

માટેન ું આિારમાળખ ું અને આપણાું શહરેોની જરૂરરયાત મ જબન ું નવ ું જાહરે આરોગ્યલક્ષી આિારમાળખ ું 

ઊભ ું કરવ ું પડશે. 
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તેથી, આવ ું આિારમાળખ ું ઊભ ું કરી શકે તેવી શહરેી રોજગાર યોજના થકી, રહણેાુંકો અને કામદારોને 

માત્ર લાભાથી માનીને નહીં પરુંત   તેમની સાથે મળીને, આવા આિારમાળખાન ું ધનમાષણ કરનાર તેઓ જ 

છે એ સ્વીકારીને, એકબીજા સાથે ભાગીદારી કરીને કામ કરવ ું જોઈએ. 
 

ખાસ કરીને પાયાની જરૂરરયાતો, પોર્ણ, આરોગ્ય, ધશક્ષણ, કૌશપય ઘડતર, પીવાન ું પાણી, ડોરમેટરી 

આવાસનો, લોકોને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે વસાવવા માટે સહાય તેમજ તાજેતરમાું લોક ડાઉનને 

કારણે બન્ય ું છે તેમ, રોજગાર ગ માવવાની સ્સ્થધતમાું વીમા કવચ માટે લેબલ વેપફેર સેસ ફુંડના 

અસરકારક ઉપયોગ માટે આપણે મૌભલક યોજનાઓ શરૂ કરવી જરૂરી છે. કપયાણ રાજ્યન ું માળખ ું તેની 

સમાજ સ રક્ષાના પાયા પર ટકેલ ું હોવાથી સરકારે પણ તેની શહરેી ધવસ્તારો માટેની મનરેગા, અટલ 

પેન્શન યોજના, પ્રિાનમુંત્રી જીવન જ્યોધત વીમા યોજના અને ઉજ્વલા (એલપીજી) યોજના જેવી અન્ય 

નીધતઓના લાભો સમગ્ર ભારત સ િી ધવસ્તારવા ધવશે ધવચાર કરવો જોઈએ. આનાથી સ્થળાુંતર કરતા 

લોકો તેઓ જ્યાું કામ કરતા હોય તે શહરેમાું લાુંબા સમય સ િી સ સ્થાધપત થઇ શકશે અને કટોકટીની 

પરરસ્સ્થધતમાું તેઓ તેમના વતન પાછા ફરે તેવી સ્સ્થધત ધનવારી શકશો. 

 

૧.૧૦ સરકાર દ્વારા સહાય 
 

સરકાર માત્ર અથષતુંત્રને જ પ નઃ પાટા પર લાવવા માટે નહીં પરુંત   સ્થળાુંતર કરી ગયેલા લોકોની 

સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે પણ કાળજીપવૂષક અને ધનરુંતરપણે એ કામ કરી રહી છે. પહલેા પડકાર માટે 

એકુંદર ઘરગથ્  ઉત્પાદનના લગભગ ૧૦ ટકા જેટલ ું મોટ ું પેકેજ હાલમાું જ જાહરે કરવામાું આવ્ય ું છે. 

બીજા પડકાર માટે, સ્થળાુંતર કરનારા લોકો તેમના વતનના સ્થળે જઇ શકે તે માટે વ્યવસ્થા ઊભી 

કરીને તેમની પીડા અને દ ઃખ ઓછાું કરવાનો પ્રયાસ કરવામાું આવ્યો છે. 
 

ક) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા િૈકવલ્પક રોકડ ભિંડોળ (ઓલ્ટરનેવટિ ઇન્િેસ્ટિેન્ટ ફિંડ) 
 

ભારતનાું નાણામુંત્રી દ્વારા રૂ.૨૫,૦૦૦ કરોડના વૈકલ્પપક રોકાણ ભુંડોળ (ઓપટરનેરટવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 

ફુંડ)ની જાહરેાત કરવામાું આવી છે. વૈકલ્પપક રોકડ ભુંડોળ હઠેળ, મહાનગરોમાું ૨૦૦ ચોરસ મીટર કરતા 

ઓછા ય ધનટ કદના અને ય ધનટ દીઠ રૂ.૨ કરોડ કરતા ઓછું ખચષ િરાવતા અને અન્ય સ્થળોએ રૂધપયા 

એક કરોડ કરતા ઓછી ય ધનટ રકિંમત િરાવતા અટકી પડેલા રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સને બચાવવા માટે 

ભુંડોળ પરૂ ું પાડવામાું આવશે. કેન્દ્ર સરકાર રૂ.૧૦,૦૦૦ કરોડ ફાળવશે અને બાકીની રકમ સ્ટેટ બેન્ક 

ઓફ ઇલન્ડયા તથા લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોપોરેશન ઓફ ઈલન્ડયા (ભારતીય જીવન વીમા ધનગમ) પરૂી 

પાડશે. આ ભુંડોળન ું સ ુંચાલન SBICAP દ્વારા કરવામાું આવશે અને તે રરયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી 

ઓથોરરટીમાું નોંિાયેલા, પોભઝરટવ નેટ-વથષ િરાવતા નભાવક્ષમ પ્રોજેક્્સને સહાયની ઓફર કરશે. આ 
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યોજના સારી એટલા માટે છે કે તે, બેન્કો દ્વારા જેને નોન પરફોધમિંગ એસેટ જાહરે કરવામાું આવ્યા હોય 

એવા અને કોટષ સમક્ષ નાદારી નોંિાવવા માટે ઉપસ્સ્થત થયેલા છે એવા પ્રોજેક્્સને પણ લાગ  પડશે. 

રરયલ એસ્ટેટ પ્રમોટસષ ઉપરાુંત આ યોજના નાણા િીરનાર, ખાસ કરીને નાણા કુંપનીઓ અને બેંકો 

જેમનાું નાણાું આ પ્રોજેક્્સમાું રોકાયેલાું છે તેમને પણ સહાય કરશે. 
 

હાલમાું કાઢવામાું આવેલા એક અંદાજ મ જબ સમગ્ર દેશમાું રૂ. ૪ લાખ કરોડથી વધ  રકિંમતના 

વણવેચાયેલા ય ધનટો છે. મોટાભાગના પ્રોજેક્્સ સધ્િર છે પરુંત   નાણાકીય તરલતાના અભાવે હજી 

સ્થભગત થયેલા છે અને વૈકલ્પપક રોકાણ ભુંડોળની સહાયતાથી તે પરૂા થઈ શકે તેમ છે. આનાથી માત્ર 

ખરીદારો જ નહીં પરુંત   પ્રોજેક્ટ પ્રમોટસષ અને તેમને નાણાું િીરનારાઓની બહ મપૂય રોકડ છટી થશે. 

રરયલ એસ્ટેટ સેકટર એ માત્ર સૌથી વધ  રોજગાર પરૂો પાડત  ું નથી પરુંત   અથષતુંત્રમાું પણ એ વ્યાપક 

ગ ણાત્મક અસર િરાવે છે. ધસમેન્ટ અને સ્ટીલથી માુંડીને પેઇન્ટ અને સેનેટરીવેર જેવા ઉદ્યોગો તુંદ રસ્ત 

રરયલ એસ્ટેટમાુંથી લાભ મેળવે છે. આ ઉપરાુંત બેન્કો અને નાણાકીય સુંસ્થાઓ પણ તેનો લાભ મેળવે 

છે. તેથી કોઈપણ પ્રકારના અવરોિો ધવના વૈકલ્પપક રોકાણ ભુંડોળનો અમલ કરવામાું આવે તો તે ઘણી 

લાભદાયી યોજના પ રવાર થઈ શકે છે. 

 

 આ ઉપરાુંત આધથિક રીતે નબળા વગો તેમજ સમગ્ર અથષતુંત્ર માટે રરઝવષ બેન્ક ઓફ ઇલન્ડયાએ 

પણ રાહતના કેટલાુંક પગલાું જાહરે કયાષ છે. 
 

 નાણા વ્યવસ્થામાું તરલતા લાવવા માટે રરવસષ રેપો રેટમાું ૯૦ એસના ઘટાડા સાથે તેના દરમાું 

૭૫ એસનો ઘટાડો કરવામાું આવ્યો છે અને આ ઉપરાુંત બીજાું પગલાું લેવામાું આવ્યાું છે. 

ફુગાવો ઘટાડવા સાથે વદૃ્ધિદરમાું પ્રાણ ફુંકવા તેમજ કોવીડ-૧૯ની અસરો ઘટાડવા માટે આમ 

કરવામાું આવ્ય ું છે. 
 

 તમામ મ દતી લોન પર નાણાકીય સુંસ્થાઓ દ્વારા ત્રણ માસની દેવા મોકૂફી (moratorium) જાહરે 

કરવામાું આવે તો ટૂુંકાગાળાની તરલતાના પ્રશ્નોને ધનવારી શકાશે અને આ અધનધિત સમયમાું 

ડેવલપર અને ઘર ખરીદનારાઓને ટકી રહવેામાું મદદરૂપ બનશે. ડેવલપસષ અને ઘર 

ખરીદનારાઓને હાલમાું સહન કરવી પડેલી મ શ્કેલીઓ ઓછી થાય તો તેમને ઘણી રાહત 

મળશે. કેન્દ્ર સરકારે જાહરે કરેલા આધથિક રાહત પેકેજ થી ૩.૫ કરોડ જેટલાું નોંિાયેલા બાુંિકામ 

શ્રધમકોને લાભ થવાની અપેક્ષા છે. 
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ખ) જોખિ ઘટાડિા િાટેના અન્ય િહત્િના પગલાિં 
 

 એમઆઈજી માટે સીએએસએસ લુંબાવવાથી ૨.૫ લાખ જેટલાું મધ્યમ આવક િરાવતાું ક ટ ુંબોને 

લાભ થશે. આનાથી ૨૦૨૦-૨૧ના નાણાકીય વર્ષમાું રૂ.૭૦,૦૦૦ કરોડ જેટલ ું રોકાણ એકઠ ું થશે 

જેની સકારાત્મક અસર રૂપે ધસમેન્ટ, સ્ટીલ, ગ્લાસ, મેટલ વગેરે જેવા સુંલગ્ન ઉિોગો પર પડશે 

અને તે ઉપરાુંત ભારે માલસામગ્રીના પરરવહન અને પ્રોત્સાહન મળશે અને શહરેી ધવસ્તારોમાું 

કૌશલપ્રાટત અને ભબન-કૌશપયપ્રાટત શ્રધમકોને રોજગારની તક મળશે. 
 

 સ્થળાુંતર કરીને આવતાું શ્રધમકો/શહરેી ગરીબો માટે પરવડી શકે તેવાું ભાડાનાું આવાસન સુંક લો 

(એફોડેબલ રેન્ટલ હાઉધસિંગ કોમ્ટલેક્ષ) 
 

૧.૧૧ વરયલ એસ્ટેટ એજન્ટોની ભૂવિકા 

ભારતમાું રરયલ એસ્ટેટ સેકટર કૃધર્ પછી સૌથી વધ  રોજગાર પરૂો પાડત  ું સેક્ટર છે અને તે 

આગામી ૧૦ વર્ષમાું ૨૦ ટકાના દરે વદૃ્ધિ પામે તેવી અપેક્ષા છે. પરુંત   આ ઉદ્યોગના દલાલોની સહાય 

ધવના આ ઉદ્યોગની વદૃ્ધિ હાુંસલ થઈ શકશે નહીં અને તેથી આ સમગ્ર ઉદ્યોગની વદૃ્ધિ માટે વ્યાવસાધયક 

એજન્ટ ખરેખર ઘણા ઉપયોગી બની શકે છે. 
 

ભારતમાું રરયલ એસ્ટેટ સેકટર જે રીતે ધવકાસ પામી રહ્ ું છે તે જોતાું, આવનારા સમયમાું ભારતમાું 

રરયલ એસ્ટેટ સેકટરમાું સૌથી મહત્વન ું પરરવતષન એ આવશે કે ધમલકતની લે-વેચની દલાલીનો િુંિો 

બાપદાદાનો િુંિો ન રહતેા વ્યવસાધયક ધનપ ણતા િરાવતો િુંિો બની રહશેે. અત્યાર સ િી આ િુંિા 

પણ ભબન-વ્યાવસાધયક અને અપપ લાયકાત િરાવતા દલાલોન ું પ્રભ ત્વ હત  ું. રરયલ એસ્ટેટ એજન્ટ ચાર 

મ ખ્ય લાયકાતો િરાવતા હોય એ જરૂરી છે - બાુંિકામ ઉદ્યોગની જાણકારી, સ્થાધનક કાયદાઓની 

જાણકારી, રહસાબો, નાણાું વ્યવસ્થા અને કરવેરાની પાયાની જાણકારી અને ખરીદ વેચાણની જાણકારી. 

આ ઉદ્યોગની માગે છે કે ઉચ્ચ લાયકાત િરાવતા વ્યવસાધયકો આ ઉદ્યોગમાું આવે, જેથી તેઓ ઉદ્યોગ 

માટે મહા મડૂી સમાન બની રહ.ે દલાલીના િુંિાની યોગ્ય માવજત કરવામાું આવે અને તેમના 

વ્યવસાય રહતોની રક્ષા કરવામાું આવે તો રરયલ એસ્ટેટ એજન્ટો આ ઉદ્યોગની વદૃ્ધિના એજન્ટ બની શકે. 

રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું બાપદાદાના િુંિાથી વ્યવસાધયક ક્ષેત્રમાું ફેરવવા માટે એક રાષ્િીય સ્તરની 

સુંસ્થાએ આવા વ્યવસાધયકો તૈયાર કરી, તેમને તાલીમ આપીને તેમને કેળવવા જરૂરી બનશે. આ માટે 

ઇલન્ડયન ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ રરયલ એસ્ટેટ પ્રોફેશનપસ જેવી કોઈ રાષ્િીય સ્તરની સુંસ્થાઓ ઊભી કરવી 

જરૂરી છે.  આ ઉપરાુંત, તાજેતરમાું જ કરવામાું આવેલા રેરા અધિધનયમની કલમ ૯ અને ૧૦માું રરયલ 

એસ્ટેટ એજન્ટની ભધૂમકાને આવરી લેવામાું આવી છે. તેમની ધનરુંતર િોરણે નોંિણી કરવાની અને 

ક્ષમતા ઘડવા માટેની એક સવષગ્રાહી નીધત હોવી ઉપયોગી બનશે. પ નઃવેચાણની લેવડ-દેવડો અને પટા 

તથા ભાડાને લગતી લેવડદેવડોને આવરી લેવા માટે ઉક્ત અધિધનયમનો વ્યાપ વિારવો જરૂરી છે. 
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૧.૧૨ અવખલ ભારિીય રરેા સિંગઠન 

સમગ્ર દેશની રરયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી ઓથોરરટીઝે સાથે મળીને તાજેતરમાું જ અભખલ ભારતીય રેરા 

સુંગઠન (AIFORERA)ની રચના કરી છે જેથી એક બીજાના દૃલષ્ટકોણ અને શે્રષ્ઠ પિધતઓન ું આદાન-

પ્રદાન થઈ શકે અને તેઓનાું કાયો કાયષક્ષમ રીતે કરવા માટે નીધતઓન ું ધવશ્લેર્ણ કરી શકાય. 

AIFORERAએ સુંશોિન અને કાયષ માટે કેટલાક મહત્વના ધવર્યો પણ પારખ્યા છે, જેમકે અભખલ 

ભારતીય રેરા સુંગઠન માટે એક સરહયાર ું રડજજટલ ટલેટફોમષ તૈયાર કરવ ું, રરયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી 

ઓથોરરટી માટે માપદુંડ નક્કી કરવા અને સ્થભગત થયેલા પ્રોજેક્ટના ઉકેલો શોિવા, જેથી રરયલ એસ્ટેટ 

સેક્ટરના ધવકાસ માટે એક પારદશી, ન્યાયી અને સહાયરૂપ ધનયમનકારી સિા અને પ્રોત્સાહન આપી 

શકાય. 
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 ગજુરાિિાિં વરયલ એસ્ટેટ 

સેક્ટરનુિં સાિાન્ય વિત્ર 
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૨.૧ સાિાન્ય વિત્ર 

રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું ગ જરાત મ ખ્ય ભધૂમકા ભજવે છે. આપણે અગાઉ જોઈ ચકૂ્યા છીએ કે દેશમાું 

મહારાષ્િ બાદ સૌથી વધ  સુંખ્યામાું પ્રોજેક્્સ ગ જરાતમાું નોંિાયા છે. ગ જરાતમાું “ રેરા”ની રચના થયા 

બાદ ૧.૯૮ લાખ કરોડના રોકાણની સુંભાવના સાથે ૬૯૦૫ પ્રોજેક્્સ નોંિાયા છે (કોષ્ટક- ૨). આ પૈકી 

૩૩૪૩ પ્રોજેક્્સ પ્રગધતમાું હતા અને ૩૫૬૨ (૫૧.૬ ટકા) પ્રોજેક્્સ “રેરા”ની રચના પહલેાું શરૂ થયા 

હતા. આ પ્રોજેક્્સમાું ૬૩.૯ ધમભલયન ચો.મી. કારપેટ એરરયામાું પથરાયેલા ક લ ૯.૧૧ લાખ ય ધનટોનો 

સમાવેશ થતો હતો. 

 

 

વિગિો 

 

િાણાકીય વર્ા ૨૦૧૭-૧૮ 

 

િાણાકીય વર્ા ૨૦૧૮-૧૯ 

 

િાણાકીય વર્ા ૨૦૧૯-૨૦ 

 
 

કુલ 

િહણેાાંક વેપાિ 
સાંબાંધી 

નમક્ટસ 
બાાંધકામ  

પ્લોટ 
થયેલ 

િહણેાાંક વેપાિ 
સાંબાંધી 

નમક્ટસ 
બાાંધકામ  

પ્લોટ 
થયેલ 

િહણેાાંક વેપાિ 
સાંબાંધી 

નમક્ટસ 
બાાંધકામ  

પ્લોટ 
થયેલ 

પ્રોજેક્ટ્સ 
િજીસ્ટિ 

૧૦૫૬ ૪૧૫ ૭૦૯ ૨૩ ૧૪૯૯ ૪૩૧ ૯૩૪ ૮૪ ૮૨૭ ૨૭૯ ૫૮૭ ૬૧ ૬૯૦૫ 

િાલ ુ
પ્રોજેક્ટ્સિી 
સાંખ્યા (િેિાિા 
અમલીકિણ 
પિ) 

૮૯૪ ૩૫૩ ૬૧૫ ૧૯ ૬૯૨ ૧૮૪ ૪૩૭ ૩૦ ૭૬ ૧૨ ૨૭ ૪ ૩૩૪૩ 

િવા 
પ્રોજેક્ટ્સિી 
સાંખ્યા (િેિાિા 
અમલીકિણ 
પિ) 

૧૬૨ ૬૨ ૯૪ ૪ ૮૦૭ ૨૪૭ ૪૯૭ ૫૪ ૭૫૧ ૨૬૭ ૫૬૦ ૫૭ ૩૫૬૨ 

એકમોિી સાંખ્યા ૧૧૧૬૨૧ ૭૫૮૦૦ ૧૩૩૮૯૨ ૨૭૩૮ ૧૩૧૭૫૭ ૭૩૮૩૦ ૧૫૧૨૬૯ ૧૧૯૯૧ ૬૦૦૩૮ ૫૨૫૧૭ ૧૦૦૮૨૧ ૪૭૫૭ ૯૧૧૦૩૧ 

કુલ કાપેટ કે્ષત્ર 

(િો.મી.માાં) 
૧૧૨૦૧૭૦૩.૧૪ ૫૯૪૯૪૧૧.૬૫ ૮૧૮૨૦૪૩.૬૩ ૧૦૦૩૦૧૩.૬૧ ૯૮૪૫૯૬૧.૦૧ ૪૦૭૯૬૬૮.૧૨ ૮૨૯૯૯૨૨.૬૫ ૧૭૭૩૦૦૮ ૪૫૮૪૭૫૩.૪ ૨૬૨૧૧૦૮.૨૮ ૫૫૫૬૫૯૦.૪૧ ૮૧૬૩૧૫.૯૭૬ ૬૩૯૧૩૪૯૯.૮૭ 

કુલ બાાંધકામ 
કે્ષત્ર (િો.મી.માાં) 

૩૩૪૪૫૨૮.૯૫૨ ૧૧૧૦૧૫૩.૧૯ ૨૦૩૭૯૧૧.૩૫ ૨૯૫૮૭૪.૬૧ ૩૮૪૮૫૫૧.૮૮ ૧૦૩૯૨૩૪.૬૫ ૨૨૦૫૯૯૧.૭૮ ૭૮૫૭૧૪.૯ ૧૩૭૦૯૨૯.૭૭ ૭૫૨૫૫૩.૬૩૪ ૧૦૮૮૫૬૩.૯૬ ૧૪૩૭૩૪.૯૨ ૧૮૦૨૩૭૪૩.૫૯ 

કુલ બાાંધકામ 
ખિા (કિોડમાાં) 

૨૯૬૭૯.૩૪૦૨૯ ૧૩૧૬૯.૯૫૪ ૧૯૪૪૭.૬૦૮ ૧૪૦.૯૪૮૫૧ ૨૩૩૬૦.૬૨૭૬ ૧૧૮૨૨.૯૨૮૩ ૧૮૫૧૧.૨૯૪૮ ૨૪૧.૫૩૩૧૬૨ ૧૧૩૩૩.૨૮૭૭ ૮૨૩૬.૨૭૮૯૬ ૧૩૫૩૯.૭૮૩૬ ૬૯.૧૫૭૧૧૫૬ ૧૪૯૫૫૨.૭૪૨૨ 

કુલ જમીિ ખિા 
(કિોડમાાં) 

૯૫૨૮.૩૩૯૩૪૨ ૫૮૨૦.૧૨૮૦૨ ૫૧૭૦.૯૦૫૭૧ ૨૫૭.૭૦૨૭૨ ૬૯૯૫.૪૬૯૦૬ ૪૪૯૭.૬૦૫૩૩ ૪૩૭૦.૬૨૦૬૩ ૪૮૪.૩૨૩૬૦૧ ૩૩૬૯.૫૨૮૭૬ ૩૯૯૪.૩૨૯૯૨ ૩૮૭૮.૭૨૪૭૮ ૨૧૬.૧૬૯૪૪૨ ૪૮૫૮૩.૮૪૭૩૧ 

કુલ પ્રોજેક્ટટ ખિા 
(કિોડમાાં) 

૩૯૨૦૭.૬૭૯૬૩ ૧૮૯૯૦.૦૮૨૧ ૨૪૬૧૮.૫૧૩૮ ૩૯૮.૬૫૧૨૩૧ ૩૦૩૫૬.૦૯૬૭ ૧૬૩૨૦.૫૩૩૭ ૨૨૮૮૧.૯૧૫૫ ૭૨૫.૮૫૬૭૬૨ ૧૪૭૦૨.૮૭૬૫ ૧૨૨૩૦.૬૦૮૯ ૧૭૪૧૮.૫૦૮૪ ૨૮૫.૩૨૬૫૫૭ ૧૯૮૧૩૬.૬૪૯૫ 

કુલ પણૂા પ્રોજેક્ટટ ૬૩૨ ૨૨૩ ૩૯૫ ૧૬ ૩૯૬ ૧૧૫ ૨૧૧ ૩૫ ૨૦ ૧૧ ૨ ૮ ૨૦૬૪ 

વેિાયેલ 
એકમિી સાંખ્યા 

૭૫૨૯૬ ૩૩૯૧૨ ૮૭૦૪૧ ૧૯૫૦ ૬૭૦૬૬ ૧૮૪૦૬ ૮૨૭૭૧ ૫૩૦૮ ૮૫૦૯ ૨૭૮૧ ૧૪૪૨૯ ૪૮૨ ૩૯૭૯૫૧ 

વેિાયેલ 
એકમિી સાંખ્યા 

૩૬૩૨૫ ૪૧૮૮૮ ૪૬૮૫૧ ૭૮૮ ૬૪૬૯૧ ૫૫૪૨૪ ૬૮૪૯૮ ૬૬૮૩ ૫૧૫૨૯ ૪૯૭૩૬ ૮૬૩૯૨ ૪૨૭૫ ૫૧૩૦૮૦ 

કુલ દુકાિો ૦ ૪૪૪૬૫ ૨૦૬૭૩ ૦ ૦ ૪૭૫૩૧ ૨૨૬૧૭ ૦ ૦ ૨૭૩૭૧ ૧૪૧૧૧ ૦ ૧૭૬૭૬૮ 

વેિેલી દુકાિિી 
સાંખ્યા 

૦ ૧૮૧૭૫ ૧૧૧૧૫ ૦ ૦ ૧૦૩૦૪ ૯૪૩૫ ૦ ૦ ૧૧૬૩ ૧૬૭૧ ૦ ૫૧૮૬૩ 

વેિાયેલ 
દુકાિિી સાંખ્યા 

૦ ૨૬૨૯૦ ૯૫૫૮ ૦ ૦ ૩૭૨૨૭ ૧૩૧૮૨ ૦ ૦ ૨૬૨૦૮ ૧૨૪૪૦ ૦ ૧૨૪૯૦૫ 

 

પાના ૩૯ પરન ું કોષ્ટક ૧ ગ જરેરા હઠેળ નોંિાયેલા પ્રોજેક્્સની એકુંદર સ્સ્થધત 

આ પૈકી ૨૬૬૪ પ્રોજેક્્સ પરૂા થયા છે, જે નોંિાયેલા ક લ પ્રોજેક્્સના ૨૯.૯ ટકા છે, આ સમયગાળા 

દરધમયાન ક લ પ્રોજેક્્સના ૮૨ ટકા પ્રોજેક્્સ પરૂા થવાની અપેક્ષા છે. ઉપલબ્િ ય ધનટો પૈકી ૩.૯૮ 

લાખ ય ધનટો (૪૩.૭ ટકા) વેચાઈ ચ ક્યા છે. વાભણજ્ય સ્થળો પર ક લ ૧.૭૭ લાખ દ કાનો બાુંિવામાું 

આવી હતી જે પૈકી ૦.૫૨ લાખ દ કાનો વેચાઈ ચકૂી છે. આકૃધત ૬માું આ પ્રગધત સુંભક્ષટતમાું દશાષવતો 

એક સ્નેપશોટ આપવામાું આવ્યો છે. 
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રજીસ્ટડવ પ્રોજકે્ટ 

૬,૯૦૫ 

એકિો 

૯,૧૧,૦૩૧ 

િાલુ પ્રોજકે્ટ 

૩,૩૪૩ 

નિા પ્રોજકે્ટ 

૩,૫૬૨ 

રજીસ્ટડવ પ્રોજકે્ટ 

૨,૭૪૭ 

એકિો 

૩,૮૨,૮૮૬ 

સરકારી  
 

૧૮૮ 

ખાનગી  

૨,૫૫૯ 

કાપેટ વિસ્િાર 
 

૬.૩૯ કરોડ (િો. વિ.) 

અત્યાર સુધી નોિંધાયેલ પ્રોજકે્્સ 

પોશાય િેિા હાઉવસિંગ પ્રોજકે્્સ 

કુલ રોકાણ 

૪૯,૩૦૮.૯ (કરોડ િા) 

પૂણવ થઇ ગયલે 

૨,૦૬૪ પ્રોજકે્ટ 
 

કુલ એકિોિં           ૨.૧૯ લાખ 

એકિોિં િેિાય       ૭૩% 

 

સત્તા દ્વારા િિંજૂર 

 

િધારો      ૧,૧૩૫ 
 

ફેરફાર        ૩૭૯ 
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૨.૨ ગજુરરેા હેઠળ અરજીઓ 

ક) નોિંધણી, ફેરફાર અને વિસ્િરણ િાટે િષોિષવ િળેલી અરજીઓ 
 

 
નોિંધણી ફેરફાર વિસ્િરણ 

   ના.િ.૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૨૮ ૧૯૬ ૪૯૯ 

   ના.િ.૨૦૧૯-૨૦ ૧૭૯૪ ૨૩૮ ૭૦૧ 
 

ગ જરેરાને નોંિણી, ફેરફાર અને ધવસ્તરણ માટે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું ૨૭૩૩ અરજીઓ પ્રાટત 

થઈ હતી અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માું ૨૬૨૩ અરજીઓ પ્રાટત થઈ હતી. 
 

ખ) નોિંધણી, ફેરફાર અને વિસ્િરણ િાટે િષોિષવ િિંજૂર કરિાિાિં આિેલી    
અરજીઓ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

નાણાવકય િષવ િાટે અરજી િિંજૂરીના સારાિંશની િુલના 
નાણાવકય િષવ  ૨૦૧૮-૧૯  અને નાણાવકય િષવ  ૨૦૧૯-૨૦ 

 

આકૃધત ૭ અરજીઓના પ્રકારની સામે મુંજૂર થયેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

ઉપર જણાવેલો ગ્રાફ દશાષવે છે કે આ વર્ષમાું, ચકાસણીની પ્રરિયામાું વ્યહૂાત્મક અને પિધતસરનો સ િારો 

થતા ફેરફાર અને ધવસ્તરણની અરજીઓના ધનકાલમાું િમશઃ વિારો થવા પામ્યો છે અને તેનાથી, 

નોંિાયેલા પ્રોજેક્્સમાું આવા ટેકધનકલ ફેરફારો કરવાની બાબતમાું નોંિણી મુંજૂર કરવાની સુંખ્યામાું 

વિારો થયો છે. 
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૨.૩ નિા પ્રોજકે્્સનો પ્રારિંભ  

ગ જરાતમાું નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯૨૦માું નોંિણી ઓછી થઈ છે, પરુંત   નવા શરૂ થયેલા પ્રોજેક્્સની 

સુંખ્યામાું વિારો થયો છે. 

ક) નિા શરૂ થયેલા પ્રોજકે્્સની િષોિષવ િુલના 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૮ જજપલાઓની સામે પ્રોજેક્્સની સુંખ્યા 

ખ) નિા શરૂ થયેલા પ્રોજકે્્સિાિં ટકાિારીિાિં થયેલા ફેરફાર ની વજલ્લાિાર 

િષોિષવ િુલના 

 

 

 

 

 
 

નાણાવકય િષવ  
૨૦૧૮-૧૯ 

નાણાવકય િષવ  
૨૦૧૯-૨૦ 

નોિંધણી રોકાણ એકિો 

આકૃધત ૯ નવા શરૂ થયેલા પ્રોજેક્્સમાું વર્ોવર્ષ જજપલામાું ટકાવારીમાું ફેરફાર 
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 ૨.૪ ડેિલોપિેન્ટ ટાયપોલોજી (વિકાસના પ્રકારો) 

ગ જરાત રેરા મ ખ્યત્વે ચાર કક્ષાઓ હઠેળ પ્રોજેક્્સ ની નોંિણી કરે છે; એટલે કે- 

રહેણાક વિકાસ વિશ્ર વિકાસ 

િાવણવિક વિકાસ ્લોટ પાડી ને વિકાસ 
 

નાણાકીય વર્ષ ૧૯-૨૦ દરધમયાન ગ જરેરામાું સૌથી વધ  સુંખ્યામાું પ્રોજેક્્સ રહણેાુંક પ્રકારની કક્ષામાું 

નોંિાયા હતા. આ પ્રકારના નોંિાયેલા પ્રોજેક્્સની ટકાવારી ક લ પ્રોજેક્્સ પૈકી ૪૭ ટકા હતી. ત્યારબાદ 

બીજા િમે ૩૩ ટકા સાથે ધમશ્ર ધવકાસ પ્રકારના ૫૮૭ પ્રોજેક્્સ નોંિાયા હતા અને વાભણજ્જ્યક પ્રકારના 

ક લ ૨૭૯ પ્રોજેક્્સ નોંિાયા હતા. એકુંદરે પ્રોજેક્્સની નોંિણીમાું ઘટાડો થયો હતો, પરુંત   ધવકાસના 

પ્રકારો અંતગષત જોઈએ તો નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું વાભણજ્જ્યક અને ધમશ્ર પ્રકારના ધવકાસની 

કક્ષામાું આવતા પ્રોજેક્્સની નોંિણીની સુંખ્યામાું વિારો થયો છે, જે નીચેના ચાટષ  પરથી જોઈ શકાય 

છે. 
 

ક) પ્રોજકે્્સના પ્રકારની િષોિષવ િુલના 

 

 

 

 

આકૃધત ૧૦ આકૃધત ૧૦ પ્રોજેક્્સના પ્રકારમાું વર્ોવર્ષ ટકાવારીમાું ફેરફાર 

નાણાકીય 

િષવ  

 

િાવણવિક 
 

વિશ્ર વિકાસ 
્લોટ પાડીને 

વિકાસ 
રહેણાિંક/જૂથ 

આિાસનો 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૩૭ ૯૩૭ ૮૪ ૧૫૦૮ 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૭૯ ૫૮૭ ૬૧ ૮૨૭ 

વાસણસજ્યક સમશ્ર સવકાસ પ્લોટ સવકાસ રહેણાુંક / જૂથ 
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ખ) પ્રોજકે્્સના પ્રકારની િષોિષવ વજલ્લાિાર િુલના 

 

 

 

 
  

કુલ સરિાળો ૧૪૯૮ ૯૩૫ ૪૩૨ ૮૪ ૨૯૪૮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

કુલ સરિાળો ૮૨૭ ૫૮૭ ૨૭૯ ૬૧ ૧૭૫૪ 
 

 

 

આકૃધત ૧૧ જજપલાઓની સામે પ્રોજેક્્સની પ્રકારવાર સુંખ્યા 

ઉપરના ચાટષ  પરથી જોઇ શકાય છે કે જ્યાું સૌથી વધ  રોકાણ થય ું છે એવા અમદાવાદ જજપલામાું 

રહણેાુંકના ઘટકમાું પ્રોજેક્્સની સુંખ્યામાું ૩૮ ટકા જેટલો ઘટાડો થયો છે (ના.વ. ૧૮-૧૯માું ૨૮૨ની 

ત  લનામાું ના.વ. ૧૯-૨૦માું ૧૭૬ પ્રોજેક્્સ). રાજકોટ, સ રત, વડોદરા જજપલાઓમાું પણ આ જ પ્રકારનો 

િેન્ડ જોવા મળયો હતો. રહણેાક પ્રકારના ધવકાસમાુંથી ધમશ્ર પ્રકારના ધવકાસમાું આવેલી તબદીલીને 

કારણે આમ બન્ય ું હત  ું કારણકે ધમશ્ર પ્રકારના ધવકાસનો એકુંદર ગ ણોિર ૨ ટકા જેટલો વધ્યો હતો. 

રાજકોટના રકસ્સામાું ટલોટ પાડીને થતાું ધવકાસમાું ૩૭ ટકા જેટલો વિારો થયો છે. 

વાસણસજ્યક સમશ્ર સવકાસ પ્લોટ સવકાસ રહેણાુંક / જૂથ 

વાસણસજ્યક સમશ્ર સવકાસ પ્લોટ સવકાસ રહેણાુંક / જૂથ 

રવજસ્ટડવ પ્રોજકે્ટ પ્રકારની વજલ્લાઓ સાથે સરખાિણી - ૨૦૧૮-૧૯ 

રવજસ્ટડવ પ્રોજકે્ટ પ્રકારની વજલ્લાઓ સાથે સરખાિણી - ૨૦૧૯-૨૦ 
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૨.૫ પ્રોજકે્્સિાિં રોકાણ 

ક) પ્રોજકે્્સ િાિં થયેલા રોકાણની િષોિષવ િુલના 

 

 

 

 

 

 

ખ) રોકાણની િષોિષવ વજલ્લાિાર િુલના 

સૌથી વધ  પ્રોજેક્્સ અમદાવાદમાું નોંિાયા છે, જેની ટકાવારી ક લ પ્રોજેક્્સના ૩૨ ટકા જેટલી છે અને 

તેની પાછળ ૮૦૯.૮ અબજ (૪૧ ટકા)ન ું રોકાણ થય ું છે. ત્યાર પછીના િમે વડોદરા અને સ રત જજપલા 

આવે છે. 

 

 

 

 

 

 

૨૦૧૮-૧૯                       ૨૦૧૯-૨૦ 

આકૃધત ૧૨ જજપલાઓ સામે રોકાણ (રૂધપયા કરોડમાું) 

ગ જરાતમાું જે જજપલાઓ શહરેીકરણનો ઊંચો દર દશાષવે છે એ છે અમદાવાદ, વડોદરા, સ રત, રાજકોટ, 

ભાવનગર અને ગાુંિીનગર. ગ જરાતના અન્ય જજપલાઓની ત  લનામાું આ જજપલાઓમાું રોકાણ અને 

ધવકાસ વધ  જોવા મળે છે. આણુંદ, મહસેાણા, જ નાગઢ, કચ્છ, ભરૂચ એવા અન્ય જજપલાઓ છે જ્યાું 

શહરેી વદૃ્ધિદર પ્રમાણમાું ઊંચો છે. 
 

નાણાવકય િષવ  
૨૦૧૮-૧૯ 

નાણાવકય િષવ  
૨૦૧૯-૨૦ 



49 
 

ઉપરનો ગ્રાફ નાણાકીય વર્ષ ૧૮-૧૯ની ત  લનામાું નાણાકીય વર્ષ ૧૯-૨૦માું મ ખ્ય આધથિક કેન્દ્રોમાું 

એકુંદરે ૩૬.૪૮ ટકા જેટલ ું રોકાણ ઘટય ું હોવાન ું દશાષવે છે. પરુંત   ગાુંિીનગરમાું રોકાણમાું ૧ ટકાનો અને 

વલસાડમાું ૨ ટકાનો વિારો થયો છે. 

૨.૬ પ્રોજકે્્સની સિંખ્યાના આધાર ેખિવનુિં િગીકરણ 

નીચેનો ચાટષ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ખચષન ું વગીકરણ દશાષવે છે. ૦-૫૦ કરોડના મડૂીરોકાણ 

વાળા  ૧૫૨૯ જેટલા પ્રોજેક્્સમાું અને રૂ >૫૦-૧૦૦ કરોડના મડૂીરોકાણ વાળા ૨૨૭ પ્રોજેક્્સમાું 

થયેલો ઘટાડો દશાષવે છે. 

પ્રોજેક્ટટિી સાંખ્યાિા આધાિે ખિાનુાં વગીકિણ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

આકૃધત ૧૩ પ્રોજેક્્સની સુંખ્યાના આિારે ખચષન ું વગીકરણ 

ક) ખિવની કક્ષા સાથે પ્રોજકેટની સિંખ્યા અિંગેની િષોિષવ િુલના 
 

રકિંમત શે્રણી સાથે પ્રોજેક્ટટ સાંખ્યા માટે સિખામણી 

 

 

 

 

 

 
 

 

આકૃધત ૧૪ રકિંમતની કક્ષા સાથે વર્ોવર્ષ પ્રોજેક્્સની સુંખ્યા 

ઉપરનો ચાટષ  દશાષવે છે કે ખચષની તમામ પ્રકારની કક્ષામાું આવતા પ્રોજેક્્સની સુંખ્યામાું નાણાકીય વર્ષ 

૨૦૧૯-૨૦ દરધમયાન ઘટાડો થયો છે. 
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૨.૭ ગજુરાિની િસ્િી અન ેશહેરી પવરવસ્થવિ 
ક) િૃવિનાિં િાલક બળો િહાનગરોિાિં િધુ છે. 

ભારતમાું વદૃ્ધિનાું ચાલક બળો મહાનગરોમાું વધ  છે. ભૌધતક અને માનવસુંબુંિી આિારમાળખાનો અભાવ 

માત્ર જૂજ સમહૂો માટે જ ઉત્પાદનની સુંભાવના અને બજારને સ લભ બનાવે છે અને તેને પરરણામે 

સ્થળોની દ્રલષ્ટએ આધથિક વદૃ્ધિ અને રોજગાર ધનમાષણ અસમાન જોવા મળે છે. મોટા ભાગના પ્રોજેક્્સ 

અમદાવાદ, સ રત, વડોદરા, રાજકોટ અને ગાુંિીનગર જેવાું મ ખ્ય શહરેોમાું આવેલા છે. આ શહરેોમાું ક લ 

વસ્તીની ૩૬ ટકા વસ્તી વસે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
આકૃધત ૧૫ ગ જરેરા હઠેળ પ્રોજેક્્સની પ્રાદેધશક વહેંચણી 

મોટાભાગના પ્રોજેક્્સ અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, ગાુંિીનગર અને સ રત જેવા મ ખ્ય જજપલાઓમાું 

આવેલા છે. આ જજપલાઓ ક લ પ્રોજેક્્સના ૮૬ ટકા પ્રોજેક્્સ, ૮૯ ટકા ય ધનટ અમે ૯૪ ટકા રોકાણ 

િરાવે છે. 
 

અગાઉ જણાવ્ય ું તેમ, મોટાભાગના પ્રોજેક્્સ મહાનગરોમાું આવેલા છે. કચ્છ, બનાસકાુંઠા, સાબરકાુંઠા, 

પુંચમહાલ, ભરૂચ અને વલસાડ જેવા જજપલાઓમાું ભાગ્યે જ કોઈ પ્રોજેક્્સ જોવા મળે છે. આ 

જજપલાઓમાું ૨૦૦૧-૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરીના સમયગાળા દરધમયાન વસ્તીમાું ૫૦ ટકાથી વધ  વદૃ્ધિ 

થઈ છે. 

 

ગાાંધીિગિ 
૫૪૭ પ્રોજેક્્સ 
૧૫૭.૨૬ અબજ રૂ. રોકાણ 
(૬૭૪૬૪ એકમો) 

અમદાવાદ 
 

૨૨૩૦ પ્રોજેક્્સ 
૮૦૯.૭૮ અબજ રૂ. રોકાણ 
(૨૯૫૩૮૩ એકમો) 
વડોદિા 
૧૩૪૩ પ્રોજેક્્સ 
૩૧૮.૪૫ અબજ રૂ. રોકાણ 
(૧૬૦૭૦૧ એકમો) 
સિુત 
૯૬૩ પ્રોજેક્્સ 
૪૬૧.૪૮ અબજ રૂ. રોકાણ 
(૨૧૬૪૯૭ એકમો) 

િાજકોટ 
 

૮૮૧ પ્રોજેક્્સ 
૧૧૨.૬૮ અબજ રૂ. રોકાણ 
(૬૬૪૨૬ એકમો) 
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આકૃધત ૧૬ નોંિાયેલા પ્રોજેક્્સ સામ ેવસ્તી વિારો 

 

નાના શહેરોિાિં ઓછી સિંખ્યાિાિં પ્રોજકે્ટ થિાનુિં એક િુખ્ય કારણ શહેરની િયાવદાિાિં 

રહેિાસીઓ વ્યવિગિ ્લોટો પર સ્િ-વનિાવણ કરિાનુિં પસિંદ કર ેછે. આના પવરણાિે 

પ્રોજકે્ટ પર પયાવપ્ત નફો િેળિિા નથી પવરણાિે ઓછા પ્રોજકે્્સ િળે છે. 

િુખ્ય વજલ્લા (અિદાિાદ, ગાિંધીનગર, રાજકોટ, સુરિ અને િડોદરા) 

 ૧૪ પ્રોજકે્્સ (૫૦% વસ્િી વૃસિ) 
૪૨૫ કરોકન ું રોકાણ 
 

બનાસ કાિંઠા 

 
 

 ૩૮ પ્રોજકે્્સ (૫૨% વસ્િી વૃસિ) 
૨૩૭ કરોકન ું રોકાણ 
 

 કચ્છ 

  ૮૮૧ પ્રોજકે્્સ ૩૬% વસ્િી વૃસિ) 
૧૧૨૩૮ કરોકન ું રોકાણ 
 

રાજકોટ 

૨૦૫ પ્રોજકે્્સ (૨૬% વસ્િી વૃસિ) 
૧૭૫૧ કરોકન ું રોકાણ 
 

ભાિનગર 

૧૬૦ પ્રોજકે્્સ (૬૬% વસ્િી વૃસિ) 
૩૩૦૭ કરોકન ું રોકાણ 
 

િલસાડ 

      અન્ય જીલ્લા 
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આકૃધત ૧૭ અન્ય જીપલાઓ સામે મ ખ્ય જજપલાઓ ની વસ્તી, પ્રોજેક્્સ અને રોકાણ 

 

જિીનની પૂરિી ઉપલબ્ધિાને કારણે જિીનની નીિી વકિંિિો છે િેથી જ  
ઉચ્િ-વિકાસિાળા વિકાસની ઓછી િાિંગ થાય છે અને િેથી વિકાસકિાવઓ  
 

૮ પ્રોજકે્્સ (૬૧% વસ્િી વૃસિ) 
૨૨.૯૦ કરોકન ું રોકાણ 

સાબરકાિંઠા 

 ૫૪૭ પ્રોજકે્્સ (૫૩% વસ્િી વૃસિ) 
૧૫૭૨૬ કરોકન ું રોકાણ 

ગાિંધીનગર 

૨૨૩૦ પ્રોજકે્્સ (૨૮% વસ્િી વૃસિ) 
૮૦૯૭૭ કરોકન ું રોકાણ 

અિદાિાદ 

 ૧૩૪૩ પ્રોજકે્્સ (૨૫% વસ્િી વૃસિ) 
૩૧૮૪૫ કરોકન ું રોકાણ 

િડોદરા 

 ૮૩ પ્રોજકે્્સ (૫૦% વસ્િી વૃસિ) 
૧૯૧૬ કરોકન ું રોકાણ 

ભરૂિ 

૯૬૩ પ્રોજકે્્સ (૬૫% વસ્િી વૃસિ) 
૪૬૧૪૮ કરોકન ું રોકાણ 

સુરિ 

 ૭ પ્રોજકે્્સ (૩૨% વસ્િી વૃસિ) 
૯૯.૧ કરોકન ું રોકાણ 

પિંિિહાલ 

        યોજના        વસ્િી    રોકાણ       યોજના 

          ૮૬%                   ૩૬%      ૯૪%          ૮૯% 

          ૧૪%                   ૬૪%       ૬%                 ૧૧% 
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મધ્યમ અને નાનાું શહરેો જેમાું ક લ વસ્તીના ૬૪ ટકાનો સમાવેશ થાય છે તેમાું ૨૦૦૧-૨૦૧૧ના આ 

સમયગાળા દરધમયાન વસ્તીવિારો ૫૦ ટકાથી વધ  દરે નોંિાયો છે, પરુંત   તેમાું આવેલા પ્રોજેક્્સની 

ટકાવારી માત્ર ૧૪ ટકા જેટલી છે અને રોકાણની ટકાવારી ૬ જેટલી જ છે. આ પ્રદેશોમાું રોકાણ વિારવા 

માટેના ઉપાયો શોિવા જરૂરી છે.  
 

વસ્તીની ગીચતા મ ખ્ય અને મહાનગરોમાું જ આવેલી હોવાથી આ નગરોમાું પાયાની ભૌધતક અને 

સામાજજક આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓ ઉપર ભારે બોજો પડે છે. ઝૂુંપડપટ્ટીઓમાું મોટાભાગની વસ્તી 

ભબન આરોગ્યપ્રદ જીવન જીવે છે અને તેનાથી એકુંદર ધવકાસ અવરોિાય છે. તેથી આપણે દ્ધદ્વતીય અને 

તતૃીય સ્તરના શહરેો પર ધ્યાન કેલન્દ્રત કરવ ું પડશે. આ માટે આ ધવસ્તારો અંગેની સરકારી નીધતઓમાું 

યોગ્ય ફેરફાર કરવો જરૂરી બનશે. નીધત ઘડનારાઓએ મધ્યમ કદનાું નગરોમાું આિારમાળખાકીય 

સેવાઓ-પરરવહનસુંબુંિી જોડાણો, અવરોિ ધવનાની અવરજવર, બારમાસી માગો વગેરેમાું રોકાણ 

વિારવ ું પડશે. ભારતે તેની વસ્તીનો લાભ ઉઠાવવા માટે મધ્યમ કદનાું કેન્દ્રોમાું વિતી જતી વસ્તી પર 

ધ્યાન કેલન્દ્રત કરવ ું પડશે. ભારતમાું કૃધર્ અને સુંલગ્ન ક્ષેત્રોમાું ૫૮ ટકા જેટલા કામદારો એકુંદર 

ઘરગથ્  ઉત્પાદનમાું માત્ર ૧૪.૨ ટકા જેટલ ું યોગદાન િરાવે છે. દેખીતી રીતે જ અપપ રોજગાર/નજરે 

ન પડતી બેરોજગારી ઘણી છે. યોગ્ય કૌશલ ઘડતરથી મોટાભાગના લોકોને ઔદ્યોભગક અને સેવા 

સેક્ટરમાું સમાવી લઇ શકાશે અને તેનાથી પ્રાથધમક સેક્ટરને કોઈ ન કસાન થશે નહીં. 

ભારતની ૩૧.૧૪ ટકા શહરેી વસ્તીની ત  લનામાું ગ જરાત ૪૨.૬૦ ટકા શહરેી વસ્તી સાથે ભારતના સૌથી 

ઝડપથી ધવકાસ પામી રહલેાું અને સૌથી વધ  શહરેીકરણ પામેલાું રાજ્ય પૈકીન ું એક રાજ્ય છે. ૨૦૦૧-

૨૦૧૧ના દાયકા દરધમયાન સમગ્ર ભારતના ૩૧ ટકાના દરે થય ું છે જ્યારે ગ જરાતમાું શહરેીકરણ ૩૬ 

ટકાના દરે થય ું છે. ૨૦૩૦ સ િીમાું ગ જરાતમાું ૬૬ ટકા જેટલ ું શહરેીકરણ થવાનો અંદાજ છે. આમ છતાું, 

આટલા ઊંચા દરે ધવકાસ અને શહરેી કરણ થવાના પરરણામે મયાષરદત શહરેી જમીન, આવાસનો અને 

આિારમાળખા પર વધ  બોજો ઊભો થવા જેવી સમસ્યાઓ પણ ઊભી થવાની સુંભાવના છે. હાલમાું પણ 

ગ જરાતના શહરેી ધવસ્તારોમાું ઝૂુંપડપટ્ટીમાું આવેલા ઘરો અંદાજે ૬.૫ લાખ જેટલાું છે. ગ જરાતમાું ક લ 

આવાસોની જરૂરરયાત ૯.૯ લાખ જેટલી છે. 
 

ગ) DMIC ને કારણે નાનાિં શહેરોને પ્રોત્સાહન િળિાની સિંભાિના 

ભારત સરકાર દેશમાું પાુંચ મોટા ઔદ્યોભગક કોરરડોર ધવકસાવવા માગે છે. દેશમાું મોટા બુંદરો 

ધવકસાવવાન ું આયોજન છે, જે વ્યાપારમાું ધવકાસ માટેની સુંભાવના િરાવે છે. તેનાથી રરયલ એસ્ટેટ 

સેકટરમાું માગ અને જરૂરરયાત વિવાની સુંભાવના છે. આ પ્રોજેક્્સ રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટર માું ખબૂ મોટ ું 

રોકાણ લાવે તેવી સુંભાવના છે. તે જ રીતે, કચેરીની જગ્યાઓ, હોટલો, છૂટક દ કાનો અને મનોરુંજનના 

એકમોના બાુંિકામ માટેની માુંગ પણ વિશે તેવ ું આંકડા દશાષવે છે. 
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DMIC કોરરડોર જે નોઈડા-ગાભઝયાબાદ ધવસ્તારથી DIGHI પોટષ , મહારાષ્િ સ િી ધવકસાવવાન ું ધવચારાય ું 

છે તેના કારણે ગ જરાતના પાલનપ ર, મહસેાણા, નવસારી, ભરૂચ અન ે વલસાડ જેવાું મધ્યમ કદનાું 

નગરો પ્રભાધવત થવાની સુંભાવના છે. આ નગરો વદૃ્ધિ અને ધવકાસની તકો આકર્ષવાની વ્યાપક 

સુંભાવનાઓ િરાવે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૧૮ ગ જરાતના પ્રભાવ 

હઠેળના ધવસ્તારો દશાષવતો 

ડીએમઆઈસી કોરરડોર માટેનો માગષ 
 

ડીએિઆઇસી સિંરખેણ 

ડીએિઆઇસી પ્રભાિ વિસ્િાર 

શહેરો 

રોકાણ ક્ષેત્ર 

રોકાણ ક્ષેત્ર 

ઔદ્યોવગક કે્ષત્ર 
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આ ધવસ્તારો ઝડપથી ઉભરી રહલેા શહરેી કેન્દ્રો તરીકે ધવકસે તેવી અપેક્ષા છે, જે ઔદ્યોભગક તેમજ રરયલ 

એસ્ટેટ સેક્ટરમાું રોકડ માટે વધ  ને વધ  તકો પરૂી પાડશે. 
 

DMIC આિારરત સ્પેધશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રરજજયન્સ (એસઆરઆઇ): ગ જરાત સરકારે િોલેરા સ્પેશીયલ 

ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રરજજયનન ું ધનિાષરરત આધથિક કામગીરી સાથે, વિતી જતી શહરેી વસ્તીની માગને પહોંચી 

વળવા માટે ભધવષ્યના શહરે તરીકે આયોજન કય ું છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સ્પેધશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રરજજયન્સ મોટા પ્રમાણમાું રોજગારીની તકો ઉભી કરીને સમગ્ર ધવસ્તારન ું 

પરરવતષન કરવાની ધવરાટ ક્ષમતા િરાવે છે. જેનાથી સમગ્ર ધવસ્તારની અથષવ્યવસ્થામાું એક 

સકારાત્મકતાની લહરે પ્રસરે છે. આવનારાું વર્ોમાું િોલેરા, દહજે અને માુંડલ બેચરાજી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 

રીજીયન્સથી ગ જરાતને ઘણો લાભ મળવાની સુંભાવના છે. 

 

 

સર પ્રોજકે્ટ 

 

 

૨.૦ લાખ 

રહેિાસી િસ્િી 

 

૮,૨૭,૦૦૦ 

કુલ નોકરીઓ 
 

૯૨૦ રકમી ૨ 

કુલ ક્ષેત્રફળ 

૪૪૨ રકમી ૨ 

ટી.પી. યોજનાઓ ૧ થી ૬ હેઠળનો વિસ્િાર 

૧૫૩ રકમી ૨ 

ટી.પી. યોજના ૧ અને ૨ હેઠળનો વિસ્િાર 

૨૨.૫૪ રકમી ૨ 

િાત્કાવલક વિકાસ ક્ષેત્ર 
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ગજુરાિિાિં પરિડી શકે િેિાિં 

આિાસનોની વસ્થવિ 
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ગજુરાિિાિં પરિડી શકે િેિાિં આિાસનો 

ભારતમાું ઝડપી ધવકાસને કારણે શહરેીકરણના દરને વેગ મળયો છે. રોજગારની તકો, આરોગ્ય અને 

ધશક્ષણમાું વધ  સારા સામાજજક સચૂકાુંકો તથા મળૂભતૂ સેવાઓ સ લભ બને તે માટે ગ્રામીણમાુંથી શહરેી 

ધવસ્તારો તરફ ઘણ ું સ્થળાુંતર થાય છે. 

  
 

 

શહેરી કેન્દ્રો િરફ  
િધિુિં સ્થળાિંિર 

 
 

ભારિિાિં શહેરીકરણનુિં 

પ્રિાણ ૨૦૦૧િાિં ૨૭.૮૧% 

હિુિં િે િધીને ૨૦૧૧િાિં 

૩૧.૧૬ ટકા થયુિં છે. 

(ભારિની િસ્િી ગણિરી 

૨૦૧૧) 

 

 

દેશિાિં આિંિવરક સ્થળાિંિર 

કરનારા લોકોની કુલ સિંખ્યા 

૧૩.૯ કરોડ જટેલી છે. 

(ભારિની િસ્િી ગણિરી 

૨૦૧૧) 

 

૨૦૧૧ અને ૨૦૧૬ િચ્િે 

ભારિિાિં આિંિરરાિ 

સ્થળાિંિર કરનારા લોકોનુિં 

પ્રિાણ િાવષવક ૯૦ લાખ 

જટેલુિં હિુિં. 

(ઇકોનોવિક સિે, ૨૦૧૭) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

અંદાજો પ્રમાણે, ૨૦૩૧ સ િીમાું લગભગ ૬૦ કરોડ લોકો ભારતના શહરેી ધવસ્તારમાું વસતા હશે, જે 

૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરીના શહરેી ધવસ્તારમાું વસતા લોકોના આંકડાઓમાું ૫૯ ટકા જેટલો વિારો 

દશાષવે છે. ભારતની વધ ને વધ  વસ્તી તેની ધવકાસ ગાથામાું ભાગીદાર બનવાન ું શરૂ કરી રહી છે તેમ 

તેમ વતષમાન આિારમાળખા પર વધ  ને વધ  દબાણ પડી રહ્ ું છે. વિતી જતી માુંગને ધ્યાનમાું રાખીને 

અગાઉથી તેને અન રૂપ આિારમાળખ ું તૈયાર ન કરી શકાય તો પણ કમ સે કમ માગ જેમ જેમ વિતી 

જાય તેમ તેમ તેની સાથે તાલ ધમલાવી શકે એવ ું આિારમાળખ ું હોય તે જરૂરી છે. ભારતમાું હાલમાું 

આવાસોની ખાિની સ્સ્થધત નીચે મ જબ છે. 
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શહેરી આિાસની અછિ 

 

 

 
 

 

 

 

 

આકૃધત ૧૯ ભારતમાું શહરેી આવાસની અંદાજજત અછત (ધમભલયન)ની ધવગતો-૨૦૧૨ 

સ્રોિ: એસ્સ્ટીિેશન ઓફ અબવન હાઉવસિંગ શોટેજ ૨૦૧૨ અિંગે આિાસ અને શહેરી ગરીબી 

વનિારણ િિંત્રાલયના ટેકવનકલ ગ્રુપ (ટીજી-૧૨) નો અહેિાલ 
 

ઝડપી શહરેીકરણને પરરણામે વધ  ને વધ  લોકો ઝુંપડપટ્ટીઓ અને ગુંદા વસવાટોમાું રહછેે અને 

સમાજના નબળા વગોના લોકોની આવાસનસુંબુંિી સ્સ્થધત કથળતી જાય છે. આવ ું થવાન ું મ ખ્ય કારણ 

શહરેી ધવસ્તારોમાું જમીન અને રરયલ એસ્ટેટની ઝડપથી વિતી જતી રકિંમતો છે. સમાજના આધથિક રીતે 

નબળા લોકોને પરવડી શકે તેમ ન હોવાથી તેઓ સીમાુંત જમીનો કે જ્યાું આવાસનોની ગ ણવિા નબળી 

હોય છે એવી ગીચ અને ભબન આરોગ્યપ્રદ જગ્યામાું રહવેા માટે લાચાર બને છે. શહરેી આવાસનોની 

અછત, ૨૦૧૨-૧૭ અંગે ટેકધનકલ અબષન ગ્ર પે (ટીજી-૧૨) આપેલા અહવેાલમાું એ હકીકત ઉજાગર 

કરવામાું આવી છે કે લગભગ ૧૦ લાખ જેટલાું ક ટ ુંબો કાચાું ઘરમાું રહ ે છે જ્યારે પાુંચ લાખથી વધ  

ક ટ ુંબો ઘરધવહોણી સ્સ્થધતમાું રહછેે. 
 

૩૦૦ િોરસ ફટૂથી ઓછા અથિા બરાબર ઘર 
 

 

 
આકૃધત ૨૦ પ્રકાર/ખાિની દ્રલષ્ટએ શહરેી આવાસની અંદાજજત અછત (ધમભલયન)-૨૦૧૨ 

સ્રોિ: એસ્સ્ટીિેશન ઓફ અબવન હાઉવસિંગ શોટેજ ૨૦૧૨ અિંગે આિાસ અને શહેરી ગરીબી 

વનિારણ િિંત્રાલયના ટેકવનકલ ગ્રુપ (ટીજી-૧૨) નો અહેિાલ 
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ભારતમાું ખાનગી ડેવલોપરો અત્યુંત સ ધવિાજનક, ઉચ્ચ કક્ષાના તેમજ ઉચ્ચ-મધ્યમ કક્ષાનાું મકાનો 

બનાવવા તરફ ધ્યાન કેલન્દ્રત કરે છે, કારણ કે ઓછી આવક િરાવતા લોકો માટેનાું આવાસનોની 

ત  લનામાું તેઓને આવાું ઉચ્ચ કે ઉચ્ચ મધ્યમ કક્ષાનાું મકાનો બનાવવામાું વધ  લાભ થાય છે. આથી આ 

કક્ષાના લોકો માટે આવાસનો વધ ને વધ  બને છે અને ડેવલપરોમાું પણ આવાું મકાનો બાુંિવા માટેની 

સ્પિાષ બજારમાું વિતી જાય છે. હમણાું સ િી ઓછી આવક િરાવતાું જૂથોની આવાસોનો માટેની 

જરૂરરયાતની સ્પષ્ટ રીતે ઉપેક્ષા કરવામાું આવતી હતી. તેથી, ભારતમાું ઓછી આવક િરાવતાું જૂથોની, 

તેમને પરવડી શકે તેવાું મકાનો પરૂા પાડવાની માુંગ અને તેની આપધૂતિ વચ્ચે ઘણો મોટો તફાવત છે. 
 

૩.૧ પરિડી શકે િિેાિં આિાસો િાટે િુખ્ય પડકારો 

ભારતમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસોના ધવકાસની ગધતને અસર કરતાું - ખાસ કરીને ખાનગી સેક્ટરની 

ભાગીદારીને મયાષરદત બનાવીને - જ દાું જ દાું અનેક પરરબળો છે. 

 િાજબી વકિંિિે જિીન ઉપલબ્ધ થિી નથી  

શહરેોની અંદરના ધવસ્તારોમાું પરવડી શકે તેવી પયાષટત જમીનના અભાવે માત્ર શહરેની 

સીમાઓ ઉપર જ પરવડી શકે તેવાું મકાનો વધ  બને છે. 

 જાહેર પવરિહન સાથે જોડાણનો અભાિ 

પરવાડી શકે એવાું આવાસો સાચા અથષમાું લાુંબા સમય સ િી ટકી રહ ે તે માટે શહરેના 

વ્યાપારી ધવસ્તારો સાથે તે કાયષક્ષમ રીતે પરરવહનથી જોડાયેલા હોય તે જર રી છે. સરળતાથી 

આવ-જા કરી શકાય અને મ સાફરીનો સમય પણ ઘટે તે માટે અસરકારક સામરૂહક રેધપડ 

િાન્ઝીટ સીસ્ટમ ધવકસાવી તે જ એક ઉકેલ છે. 

 ડેિલપસવ િાટે િાવણિ બેન્કો િરફથી નાણાકીય સહાયનો અભાિ 

પરવડી શકે તેવાું આવાસોને ધ્યાનમાું રાખીને ડેવલપસષ માટે વાભણજ્યક બેન્કો દ્વારા પરૂતાું 

નાણાકીય મોડલ તૈયાર કરવામાું આવ્યા નથી જેથી તેઓને મયાષરદત પ્રમાણમાું નાણાું સહાય 

ઉપલબ્િ બને છે. 

 જ ે િુખ્યત્િે અનોપિાવરક ઘટકોિાિં કાિ કર ે છે એિા લાભાથીઓ િાટે ઉવિિ 

નાણાવ્યિસ્થાના વિકલ્પોનો અભાિ 
લાભાથીઓ તેમની ધિરાણપાત્રતા સ્થાધપત કરવા માટે ધવધિસરનાું પગાર-પત્રક (પે સ્લીપ) 

અને અન્ય સુંબુંધિત દસ્તાવેજો રજૂ કરી શકતા નથી. સમાજના નબળા વગો, ઓછી આવક 

િરાવતાું જૂથોની કક્ષામાું આવતાું ક ટ ુંબોને ઘણીવાર ધવધિસરની આવાસન લોન મેળવવામાું 

મ શ્કેલી પડે છે. 
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 લક્ષ્ાિંવકિ લાભાથીઓિાિં જાણકારીનો અભાિ 

આ ઘટક હઠેળ આવતા લાભાથીઓને સરકાર દ્વારા પરૂી પાડવામાું આવતી યોજનાઓ ધવશે 

મારહતી હોતી નથી. તેથી આ ઘટક હઠેળ આવતા લાભાથીઓને કાયષિમસુંબુંિી સહાય અને 

નાણાસુંબુંિી જાણકારી પરૂી પાડવા તાલીમ આપવી જરૂરી છે. 

 બાિંધકાિ વકિંિિ અને કૌશલપ્રાપ્ત શ્રવિકોનો અભાિ 

મોટી સુંખ્યામાું ય ધનટોન ું બાુંિકામ કરીને પરવડી શકે તેવાું આવાસો તૈયાર કરી શકાય પરુંત   

આ માટે કૌશલપ્રાટત શ્રધમકો હોવાું જરૂરી છે. 

 વનભાિ િાટે યોગ્ય િિંત્રનો અભાિ 

આવાસો લાુંબા સમય સ િી ટકી રહ ેતેવાું હોય તો જ તે પરવડી શકે. તેથી જેમાું ધનભાવ ખચષ 

ઓછું આવે તેવી મૌભલક રડઝાઇન અને બાુંિકામ સામગ્રી જરૂરી છે. 

 િાવલકીની વકિંિિ 

પરવડી શકે તેવી જમીનનો અભાવ, ગ ડ્ઝ અન ેસધવિસ ટેક્સ, સ્ટેમ્પ ડય ટી વગેરે જેવા કરવેરા 

અને ચકૂવવાપાત્ર બનતી રકમો મકાનની રકિંમતમાું ઊંચી ટકાવારી િરાવે છે, જેનાથી 

મકાનની માભલકીની રકિંમત વિી જાય છે. આ ઉપરાુંત સ્થાધનક ધવકાસ ધનયમો જે ધપ્રધમયમ 

આવાસો માટે વધ  અન કળૂ છે, તેના કારણે પણ પ્રોજેક્ટની ભબન-કાયષક્ષમતામાું વિારો થાય 

છે. 
  

શહરેોની સીમાઓ પર આવેલા ધવસ્તારોમાું માસ રેધપડ િાસ્ન્સટ, પાણી, વીજળી, ગુંદા પાણીના ધનકાલની 

વ્યવસ્થા વગેરે જેવી જાહરે આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓ ઊભી ન થાય ત્યાું સ િી સુંબ ુંધિત રાજ્ય 

સરકારોની સકારાત્મક દરધમયાનગીરી અને કેન્દ્ર સરકારની સહાય શહરેની સીમાઓની અંદર, પરવડી 

શકે તેવાું મકાનો વધ  સુંખ્યામાું ધવકસાવવામાું સહાયરૂપ બનશે. 
 

૩.૨ પરિડી શકે િિેાિં આિાસોના ઘટકિાિં િાજિેરની ગવિવિવધઓ 

આજના શહરેી પરરપે્રક્ષ્યમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસોના મહત્વને ધ્યાનમાું લેતાું, તે દેશના રાષ્િીય 

એજન્ડાના એક અભભન્ન ભાગ બની ગયાું છે. દેશમાું આ સેક્ટરના ધવકાસને ધવધનયધમત કરવા માટે 

રાષ્િીય અને રાજ્ય સ્તરે અનેક નીધતઓ ઘડવામાું આવી રહી છે અને પગલાું લેવામાું આવી રહ્યાું છે. 

ભારતમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસોના મોડેલમાું પરરવતષન લાવવા માટે તાજેતરમાું જાહરે કરવામાું 

આવેલ "બિા માટે ઘર" ધમશન એ સાચી રદશામાું લેવામાું આવેલ ું એક મહત્વન ું પગલ ું છે. 
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ક) રાષ્ટર ીય સ્િર ેફાળિિાિાિં આિેલ બજટે અને કાિે લગાડિાિાિં આિેલ ભિંડોળ (પ્રધાનિિંત્રી 

આિાસ યોજના-શહેરી) 
 

આજના શહરેી પરરપે્રક્ષ્યમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસોના મહત્વને ધ્યાનમાું લેતાું, તે દેશના રાષ્િીય 

એજન્ડાના એક અભભન્ન ભાગ બની ગયાું છે. દેશમાું આ સેક્ટરના ધવકાસને ધવધનયધમત કરવા માટે 

રાષ્િીય અને રાજ્ય સ્તરે અનેક નીધતઓ ઘડવામાું આવી રહી છે અને પગલાું લેવામાું આવી રહ્યાું છે. 

ભારતમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસોના મોડેલમાું પરરવતષન લાવવા માટે તાજેતરમાું જાહરે કરવામાું 

આવેલ "બિા માટે ઘર" ધમશન એ સાચી રદશામાું લેવામાું આવેલ ું એક મહત્વન ું પગલ ું છે. 

રાષ્ટર ીય સ્િર ેબજટે ફાળિેલ અને જિા કરાયેલ ભિંડોળ (PMAY-U) 
 

 

 

 

 

 
 
 

          બજેટ    વાસ્તધવક     બજેટ / વાસ્તધવક 

આકૃધત ૨૧ “પ્રિાનમુંત્રી આવાસ યોજના-શહરેી” માટે ફાળવવામાું આવેલ બજેટ અને રોકવામાું 

આવેલ ભુંડોળ/સ્રોત: આવાસન અને શહરેી બાબતોનાું મુંત્રાલયની વેબસાઇટ 

 

સરકાર દ્વારા છેપલાું કેટલાુંક વર્ોથી પરવડી શકે તેવાું આવાસોના સેક્ટર અને પ્રિાનમુંત્રી આવાસ 

યોજનામાું સતત ધનવેશ કરવામાું આવી રહ્યો છે. સરકારે જાન્ય આરી ૨૦૧૭માું મધ્યમ આવક િરાવતાું 

જૂથોને ધિરાણ સુંલગ્ન સહાય યોજનાનો લાભ આપીને આ યોજનાના વ્યાપમાું વિારો કયો છે. 
 

હાલમાું ધિરાણ સુંલગ્ન સહાય યોજના હઠેળ આધથિક રીતે નબળા વગો અને ઓછી આવક િરાવતાું 

જૂથોને રૂધપયા ૬ લાખની લોન સ િી ૬.૫ ટકાના દરે, મધ્યમ આવક િરાવતાું જૂથો-૧ને રૂધપયા ૯ લાખ 

સ િીની લોન માટે ૪ ટકાના દરે, મધ્યમ આવક િરાવતાું જૂથો-૨ને રૂધપયા ૧૨ લાખ સ િીની લોન માટે 

૩ ટકાના દરે વ્યાજ સહાય પરૂી પાડવામાું આવે છે. 
 

ઉપર જણાવેલી રકમ ઉપરાુંત ની લોન ભબન સહાયકી દરે મેળવવાની રહછેે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮માું 

પ્રિાનમુંત્રી આવાસ યોજના-શહરેી હઠેળ ખાનગી જાહરે ભાગીદારી નીધતઓ દાખલ કરવામાું આવી હતી 
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અને પરવડી શકે તેવાું આવાસોના સેક્ટરને આિારમાળખાનો દરજ્જો આપવામાું આવ્યો હતો. નાણાકીય 

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું જીએસટી કર, જે પરવડી શકે તેવાું આવાસોનોના પ્રોજેક્ટ માટે પહલેેથી જ નીચા 

રાખવામાું આવ્યા હતા તેમાું વધ  એક ટકાનો ઘટાડો કરવામાું આવ્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું 

૩૧મી માચષ ૨૦૨૦ સ િી રૂધપયા ૪૫ લાખ સ િીની રકિંમત િરાવતાું પરવડી શકે તેવાું આવાસની ખરીદી 

માટે ૩૧ માચષ  ૨૦૨૦ સ િી લીિેલી લોન પર ચકૂવવામાું આવેલ વ્યાજ માટે રૂધપયા ૧.૫ લાખ સ િીની 

વિારાની કપાતની છટ આપવામાું આવી હતી. સરકારે પરવડી શકે તેવાું આવાસો અને ઓછી આવક 

િરાવતા લોકો માટેનાું આવાસોને લગતા સ્થભગત થયેલા બાુંિકામ પ્રોજેક્ટ પરૂા કરવા માટે રૂધપયા 

૨૫,૦૦૦ કરોડન ું ભ ુંડોળ પણ ઊભ ું કય ું હત  ું. 
ખ) પ્રધાનિિંત્રી આિાસ યોજના-શહેરીની વસ્થવિ: રાિ સ્િર ેપૂણવ થયેલાિં એકવત્રિ આિાસો: 

એક લાખથી િધુ આિાસોને િિંજૂરી આપનારાિં રાિો 
 

નીચેનો ચાટષ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ખચષન ું વગીકરણ દશાષવે છે. ૦-૫૦ કરોડના મડૂીરોકાણ 

વાળા  ૧૫૨૯ જેટલા પ્રોજેક્્સમાું અને રૂ >૫૦-૧૦૦ કરોડના મડૂીરોકાણ વાળા ૨૨૭ પ્રોજેક્્સમાું 

થયેલો ઘટાડો દશાષવે છે. 
 

રાિ સ્િર ેપૂણવ થયેલાિં એકવત્રિ આિાસો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ઘર િિંજૂર           ઘર પણૂવ            િિંજૂરી / પૂણવ 
 

આકૃધત ૨૨ રાજ્ય સ્તરે પણૂષ થયેલા એકધત્રત આવાસો/ 

સ્રોિ: આિાસન અને શહેરી ગરીબી વનિારણ િિંત્રાલયની િબેસાઇટ 
 

ઉપર દશાષવેલા આંકડાઓ પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ૫૮ ટકા સાથે ગ જરાતે સૌથી વધ  આવાસો 

(૩,૭૩,૮૦૬) પરૂાું કયાું છે. આ ઉપરાુંત સરકારે ૨૦૨૨ સ િીમાું "બિા માટે ઘર"ન ું લક્ષ્ય રાખી તેના 

પર વધ  ભાર મકૂ્યો છે. ઓછી રકિંમતના આવાસોનો ઘટક ખાસ કરીને આધથિક રીતે નબળા વગો અને 
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ઓછી આવક િરાવતાું જૂથો માટે છે, જેમના માટે પોતે જ્યાું કામ કરતા હોય તે શહરેોમાું ઘર બાુંિવાન ું 

મ શ્કેલ છે. 
 

િુખ્યિિંત્રી ગ્રાિીણ આિાસ યોજના િજુબ રહેણાિંકના એકિોના કદ, વિલકિની વકિંિિ અને 

જુદા જુદા ઘટકો િાટે પાત્ર આિક અિંગેની વિગિો નીિે િજુબ છે. 
 

 

ઘટક 
રહેણાિંકના એકિ નુિં કદ 

(િો. ફટૂ) 

વિલકિ ની વકિંિિ 

(રૂવપયા લાખિાિં) 

આિક 

(રૂવપયા લાખિાિં) 

આવથવક રીિે નબળા 

િગો 

આસથષક રીિે નિળા વગો 

૩૦૦-૩૫૦ 

<૩ <૧.૦૦ 

ઓછી આિક ધરાિિાિં 

જૂથો-૧ 

ઓછી આવક ધરાવિાું 

જૂથો-૧ ૩૫૦-૪૦૦ 

૭.૫ ૧.૦૦-૨.૫૦ 

ઓછી આિક ધરાિિાિં 

જૂથો-૨ 

ઓછી આવક ધરાવિાું જૂથો 

૪૦૦-૪૫૦ 

૧૧ ૧.૦૦-૨.૫૦ 

િધ્યિ આિક ધરાિિાિં 

જૂથો 

મધ્યમ આવક ધરાવિાું 

જૂથો ૫૧૦-૬૫૦ 

૨૨.૫ ૨.૫૦-૫.૦૦ 

 

કોષ્ટક ૨ મ ખ્યમુંત્રી ગ્રામીણ યોજના મ જબ કદ, રકિંમત અને પાત્ર આવક અંગે નક્કી કરવામાું 

આવેલા સ્લેબ 

 

આ ઉપરાિંિ, લોનની િયાવદા અને સિગ્ર ભારિિાિં િહાનગરો િથા વબન િહાનગરોના 

વિસ્િારોિાિં વિલકિોની વકિંિિ અિંગે વરઝિવ બેંક ઓફ ઇવન્ડયા દ્વારા નીિે િજુબની પાત્રિા 

નક્કી કરિાિાિં આિી છે. 
 

વિસ્િાર લોનની િયાવદા (રૂવપયા લાખિાિં) વિલકિની વકિંિિ (રૂવપયા લાખિાિં) 

િહાનગર ૩૫ સ ધી ૪૫ થી નીિે 

વબન િહાનગર ૨૫ સ ધી ૩૦થી નીિે  

 

કોષ્ટક ૩ ધમલકતની રકિંમત સામે લોનની મયાષદા (મેિો અને ભબન મેિો) 

પ્રિાનમુંત્રી આવાસ યોજના-શહરેી હઠેળ ૩૧ માચષ ૨૦૨૧ સ િી મધ્યમ આવક િરાવતાું જૂથો માટે 

ધિરાણ સુંલગ્ન સહાય યોજના રરયલ એસ્ટેટ સેકટરના આ ઘટકને વધ  ઉિેજન આપશે. 
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ગ) કેન્દ્રીય બજટેિાિં જોગિાઈ (પ્રધાનિિંત્રી આિાસ યોજના-શહેરી)-૨૦૧૯-૨૦ના કેન્દ્રીય 

બજટેિાિં પરિડી શકે િિેાિં આિાસોને પ્રોત્સાહન આપિાિં અનેક પગલાિં જાહેર કરિાિાિં 

આવ્યાિં છે. 
 

 પ્રિાનમુંત્રી આવાસ યોજના હઠેળ ધિરાણ સુંલગ્ન સહાયકી યોજના અન્વયે લોનના સુંદભષમાું 

કારપેટ એરરયા ૨૦૧૮માું મધ્યમ આવક િરાવતાું જૂથો-૧ માટે ૧૬૦ ચોરસ મીટર સ િી, 

મધ્યમ આવક િરાવતાું જૂથો-૨ માટે ૨૦૦ ચોરસ મીટર સ િી વિારવામાું આવ્યો હતો. ઊંચી 

આવક િરાવતા ઘટકો માટે ૨૦૦ ચોરસ મીટર (૨૧૫૦ ચોરસ ફટ) એ રહણેાુંક એકમ માટે 

લાક્ષભણક રીતે ઈચ્છનીય કદ છે. 
 

 પરવડી શકે તેવાું આવાસોનો હઠેળ લીિેલી લોન પર રૂધપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- ની વિારાની 

કપાત. 
 

 ભાડાના આવાસોના સેક્ટરમાું સ િારા. 

 
ઘ) સીધુિં વિદેશી રોકાણ 
 

પ્રોજેક્ટ જો પરવડી શકે તેવાું આવાસનોના ઘટક હઠેળ આવતો હોય તો રરયલ એસ્ટેટ ડેવલપસષ 

આવકવેરામાું ૧૦૦% મ સ્ક્ત મેળવે છે. આ ઉપરાુંત ડેવલપસષ પરવડી શકે તેવાું મકાનો પરૂા ું પાડે છે 

કારણકે રરયલ એસ્ટેટ આવાસનોના અન્ય કોઈપણ ઘટક કરતાું તેની માગ વિારે છે કારણ કે ઘર 

ખરીદનારાઓ આવકવેરામાું રાહત મેળવવા ઈચ્છતા હોય છે. તેથી પરવડી શકે તેવાું આવાસ અન્ય 

કોઈપણ ઘટકો કરતાું વધ  સફળ થવાની સુંભાવના છે. તેથી ભારતના રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું આવત ું 

મોટાભાગન ું સીધ ું ધવદેશી રોકાણ પ્રથમ ધવકપપ તરીકે પરવડી શકે તેવાું આવાસોના પ્રોજેક્ટ તરફ નજર 

દોડાવે છે. 
 

િ) પરિડી શકે િેિાિં આિાસોિાિં રરેાની ભૂવિકા 
 

ઓછા વ્યાજે ધિરાણની ઉપલબ્િતા પરવડી શકે તેવાું આવાસો માટેની માગને વેગ આપે છે, પરુંત   

રરયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી ઓથોરરટી (રેરા) અધિધનયમ જેવી નીધતઓએ રરયપટી સેક્ટરમાું ખરીદારો માટે 

નવો રસ જગાડયો છે, કારણકે આ અધિધનયમ આવકની રહસ્સેદારી સાથે સુંય ક્ત ધવકાસ કરારો કરવામાું 

સહાય કરે છે. મુંદીનો ભોગ બનેલા ધમલકત માભલકો મોટા ડેવલપસષને પોતાની જમીન વેચવા મજબરૂ 

બને છે. આવા ધમલકત માભલકો સાથે ખરીદારોના જમીનના સોદા આ અધિધનયમ થકી સરળ બને છે 

અને પ્રોજેક્ટ સમયસર પરૂો થાય છે તથા ડેવલપર ઉદ્યોગ વધ  મજબતૂ બને છે. 
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૩.૩ ગજુરરેા હેઠળ નોિંધાયેલા પરિડી શકે િેિાિં આિાસો િાટેના 

પ્રોજકે્ટ 

ગ જરાતમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસોના ક લ ૨૭૪૭ પ્રોજેક્ટ નોંિાયા હતા જે ગ જરાતમાું નોંિાયેલા 

ક લ આવાસન પ્રોજેક્ટના ૪૭ ટકા જેટલા હતા. 

 
 

 

 

 

 

પરિડી શકે િેિાિં આિાસો િાટેના કુલ ૨૭૪૭ 

પ્રોજકે્ટ નોિંધાયા હિા, જ ે પકૈી ૧૮૮ સરકારી 

પ્રોજકે્ટ હિા. 
 

કુલ રૂ.૪૯,૩૦૯ કરોડનુિં રોકાણ થયુિં, જ ે પૈકી 

સરકારી પ્રોજકે્ટ હેઠળનુિં રોકાણ ૫૭૮૭ કરોડ 

હિુિં. 

 

કુલ ૩,૮૨,૮૮૬ યુવનટો પૈકી ૧,૯૫,૫૧૪ યુવનટ બુક 

થયા હિા. 

 

પરિડી શકે િેિાિં આિાસોના કુલ ૮૧૭ પ્રોજકે્ટ 

પૈકી ૮૧૭ (૨૯.૭) પ્રોજકે્ટ પૂરા થયા હિા. 

 

આકૃધત ૨૩ ગ જરાતમાું નોંિાયેલાું પરવડી શકે તેવાું આવાસનોની સ્સ્થધત 

 

 

૩.૪ પરિડી શકે િેિાિં આિાસોિાિં સરકારી અન ે વબન સરકારી 

આિાસો અિંગેની વિગિો 
 

નોંિાયેલા આ ૨૭૪૭ પ્રોજેક્ટ પૈકી ૧૮૮ સરકારી પ્રોજેક્ટ હતા જ્યારે બાકીના ૨૫૫૯ ભબન સરકારી 

પ્રોજેક્ટ હતા. આવા પ્રોજેક્ટ પૈકી સૌથી વધ  સુંખ્યામાું પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સ રત અને 

ગાુંિીનગરમાું નોંિાયા હતા. 
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કોષ્ટક ૪ ગવનષમેન્ટની પ રવણી શેર અને આફ્ફેરબલ હાઉધસિંગમાું ભબન-ગવનષમેન્ટ 
 

ક્) નાણાકીય િષવ 2019-20 િાિં એફોડેબલ હાઉવસિંગ હેઠળ નોિંધાયલેા પ્રોજકે્્સની YOY 

સરખાિણી 

 

ગજુરાિિાિં નોિંધાયેલા પોષણક્ષિ હાઉવસિંગ પ્રોજકે્્સની િુલના 
નાણાકીય િષવ -2018-19 અને નાણાકીય િષવ 2019-20 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૨૪ જ દા જ દા રડલસ્િક્્સમાું અફવાડષ પ્રોજેક્્સની સુંખ્યા 

2018-19ની ત  લનામાું 2019-20 માું નોંિાયેલા પરવડે તેવા પ્રોજેક્્સમાું એકુંદરે 43% નો ઘટાડો 

જોવાયો હતો. અફોડેબલ હાઉધસિંગ પ્રોજેક્્સની નોંિણીમાું વડોદરામાું મહિમ ડાઉનવડષ સ્લાઇડનો 

અન ભવ થયો. 

 
ક્કજલ્લો 

 

યોજિા 
િોકાણ 

(રૂ. અબજ માાં ) 
એકમો 

(હજાિમાાં) 
કાપેટ નવસ્તાિ િો.મી. 

(લાખ) 
સિકાિી ચબિ સિકાિી સિકાિી ચબિ 

સિકાિી 
સિકાિી ચબિ 

સિકાિી 
સિકાિી ચબિ સિકાિી 

અમદાવાદ ૨૯ ૭૨૭ ૮.૯ ૧૮૩.૬ ૯.૪ ૧૧૭.૩ ૪૪ ૫૭.૯ 
ગાાંધીિગિ ૧૦ ૧૫૪ ૩.૧ ૩૦. ૨.૬ ૧૯.૫ ૧.૧ ૧૦. 
િાજકોટ ૩૨ ૪૫૭ ૧૦.૬ ૨૯.૨ ૧૧.૮ ૨૩. ૪.૪ ૧૧.૨ 
સિુત ૩૮ ૨૯૨ ૧૬.૧ ૮૦. ૧૮.૨ ૬૨.૨ ૬.૩ ૩૧. 
વડોદિા ૩૨ ૫૪૯ ૮.૩ ૮૧.૩ ૯.૯ ૬૨.૨ ૪. ૨૮.૨ 
અન્ટય ૪૭ ૩૮૦ ૧૦.૯ ૩૧.૨ ૧૭.૩ ૨૯.૫ ૫.૫ ૧૨.૬ 
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ખ) નાણાકીય િષવ ૨૦૧૯-૨૦િાિં નોિંધાયેલા પરિડી શકે િિેાિં આિાસો િાટેના પ્રોજકે્ટ, 
બાિંધિાિાિં આિેલા યુવનટ અને કરિાિાિં આિેલુિં રોકાણ 

 
નાણાકીય િષવ ૨૦૧૯-૨૦િાિં વજલ્લા િજુબની સસ્િુિં હાઉવસિંગ પ્રોજકે્્સ નોિંધાયેલ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

આકૃધત ૨૫ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું જજપલાવાર નોંિાયેલા પરવડી શકે તેવા પ્રોજેક્્સ 

ઉપરનો ગ્રાફ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું ગ જરાતમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસોન ું વતષમાન ભચત્ર 

દશાષવે છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું ગ જરાત રેરામાું પરવડી શકે તેવાું આવાસો માટેના ક લ ૭૩૨ 

પ્રોજેક્્સ નોંિાયા છે. તે પૈકી ક લ પ્રોજેક્્સના ૨૪ ટકા સાથે સૌથી વધ  પ્રોજેક્્સ અમદાવાદના 

નોંિાયા છે. બાુંિવામાું આવેલા ય ધનટની સુંખ્યાના સુંદભષમાું જોઈએ તો, રાજ્યમાું પરૂા પાડવામાું 

આવેલા ક લ એકમો પૈકી ૪૦ ટકા એકમો અમદાવાદમાું પરૂા થયા છે. અમદાવાદમાું ક લ રૂધપયા ૪૦૭૩ 

કરોડન ું રોકાણ થય ું છે જે ગ જરાતમાું પરવડી શકે તેવાું આવાસો માટે થયેલા ક લ રોકાણના ૩૬ ટકા 

જેટલ ું છે. 
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ગ) નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦િાિં નોિંધાયેલા પરિડી શકે િિેાિં આિાસો િાટેના 

પ્રોજકે્્સ, બાિંધિાિાિં આિેલા યુવન્સ અને કરિાિાિં આિેલા રોકાણ અિંગે વજલ્લાિાર 

ટકાિારીની િુલના 
 

નિા નોિંધાયલેા પ્રોજકે્્સિાિં િષોિષવ આિેલાિં પવરિિવનો 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૨૬ જજપલાવાર ટકાવારીમાું પરરવતષનો 
 

ઉપરના આંકડા પ્રોજેક્્સ, રોકાણ અને ય ધનટોની સુંખ્યાના સુંદભષમાું ગ જરાત રરયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી 

ઓથોરરટીમાું નોંિાયેલા, પરવડી શકે તેવાું આવાસો અંગેના જજપલાવાર પ્રોજેક્્સ પર જ દાું જ દાું 

પરરપે્રક્ષ્યોમાું પ્રકાશ ફેંકે છે. ઉપરના આંકડા જોતા એ સ્પષ્ટ થાય છે કે અગાઉના વર્ષની ત  લનામાું 

વડોદરા, રાજકોટ, ગાુંિીનગર અને અન્ય નાના જજપલાઓમાું પરવડી શકે તેવા આવાસન એકમોની 

ઉપલબ્િતામાું વિારો થયો છે. 

૩.૫ જૂથ/રહેણાિંક આિાસન સકે્ટર િાટે પરિડી શકે િેિા 

પ્રોજકે્્સિાિં બુવકિંગની ટકાિારી 

 

  

આકૃધત ૨૭ જજપલાઓ સામે જૂથ આવાસનોમાું પરવડી શકે તેવા પ્રોજેક્્સ બ રકિંગની ટકાવારી 
પોર્ણક્ષમ આવાસ ચબિ-પોર્ણક્ષમ આવાસ 
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ઉપરના આંકડા પરથી જોઇ શકાય છે કે રાજકોટ ધસવાયના મોટા ભાગના જજપલાઓમાું પરવડી ન શકે 

તેવાું આવાસનોની ત  લનામાું પરવડી શકે તેવાું આવાસો માટેની માગ પ્રમાણમાું ઘણી ઊંચી છે. 

રાજકોટમાું ચાલ  વરે્ પરવડી શકે તેવા આવાસન એકમોમાું થયેલા નોંિપાત્ર વિારાને કારણે આવ ું હોઈ 

શકે. 

૩.૬ પરિડી શકે િેિા આિાસન ક્ષતે્રિાિં ભાવિ પથ - સાનુકૂળ 

િાિાિરણ 

સાન કળૂ વાતાવરણ સ આયોજજત અને સાતત્યપણૂષ શહરેીકરણને સ ગમ બનાવે છે, જેમાું મ ખ્ય રહતિારક 

જૂથોની ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરીને શહરેી ગરીબોની આવાસની જરૂરરયાત પયાષટતરીતે સુંતોર્ાય છે: 
 

 સમયસર, એકલ બારી થકી પરવાનગી અને સમયબિ રીતે ઝડપી મુંજૂરી. 
 

 પરવડી શકે તેવાું આવાસન પ્રોજેક્્સની સાથે રહીને નવતર બાુંિકામ ટેકનોલોજી પરૂી 

પાડનારાઓને ઉિેજન આપી, પ્રોજેક્્સની જરૂરરયાત મ જબનાું પરવડી શકે તેવાું આવાસન 

ક્ષેત્રો ધવકસાવવામાું આવે તો તમામ રહતિારકોને લાભ થઈ શકે. 
 

 આ પ્રકારનો અભભગમ રાખવામાું આવે તો, ઝડપથી પ રવઠો પરૂો પાડીને વ્યસ્ક્તગત 

પ્રોજેક્્સની જરૂરરયાતોના પરરપ્રેક્ષ્યમાું તેમજ એક જ ક્ષેત્રની અંદર અનેક પ્રોજેક્્સને જરૂરી 

ટેકનોલોજી પરૂી પાડીને ટેકનોલોજી પ્રોવાઇડરને પણ અનેક લાભો થઈ શકે. એક સમાન ઉચ્ચ 

ગ ણવિા િરાવતા િોરણો સ ધનધિત કરીને બાુંિકામ પ્રરિયા ઝડપી બનાવવા માું ધપ્ર- ફેબ જેવી 

અદ્યતન બાુંિકામ ટેકનોલોજી મદદરૂપ બની શકે. 
 

 શ્રેષ્ઠતમ એફ.એસ.આઇ.-તેનાથી એકમ દીઠ રકિંમત ઘટે છે અને પરવડી શકે તેવાું આવાસોની 

આધથિક નભાઉક્ષમતા વિે છે. એફ એસ આઈ. કેશલેસ સબસીડીન ું કામ પણ કરે છે, જેનો લાભ 

આખરી વપરાશકતાષ સ િી પહોંચાડી શકાય છે. 
 

 સ્ટેમ્પ ડય ટીમાું ઘટાડો, વેચાણ વેરામાુંથી મ સ્ક્ત, નોંિણી ફી, ગ ડ્ઝ અને સધવિસ ટેક્સ વગેરે 

ઘટાડવા/માુંડવાળ કરવા - આ તમામ વેરા લાક્ષભણક રીતે માભલકીની રકિંમતમાું ૩૦થી ૩૫ ટકા 

જેટલો વિારો કરે છે. 
 

 સેટ બેક્સ, પારકિંગનાું િોરણો વગેરે જેવા સ્થાધનક પેટા કાયદાની સમીક્ષા કરવી અને પરવડી 

શકે તેવાું આવાસન પ્રોજેક્્સની જરૂરરયાતો સુંતોર્વા માટે તેમાું જરૂરી ફેરફાર કરવા. 
 

 બાુંિકામ સામગ્રી પર લેવાતા કરવેરા અને શ પકમાું ઘટાડો કરવા/તે માુંડવાળ કરવાથી 

બાુંિકામસુંબુંિી ખચષમાું નોંિપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે. 
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 માત્ર શહરેી આિારમાળખા-પરવડી શકે તેવાું આવાસનો (અથવા કોઈપણ પ્રકારનાું આવાસોનો 

ધવકાસ) એકલો જ પરૂતો નથી. તેની સાથે સાથે શહરેી આિારમાળખા (મેિો, બે શહરેો વચ્ચેના 

અને શહરેમાુંથી પસાર થતા િોરીમાગો, મોનો-રેલ વગેરે)ના ધવકાસ પર ધ્યાન આપવ ું એટલ ું 

જ આવશ્યક છે, જેથી પરવડી શકે તેવાું આવાસનોને સાચા અથષમાું અથષપણૂષ બનાવી શકાય. 
 

 મહત્વના પરરવહન માગોના ધવસ્તારની આસપાસની જમીનોની રકિંમત ઓછી આવક િરાવતાું 

જૂથો માટે પરવડે તેવી હોતી નથી. તેથી મહત્વના પરરવહન માગોની સાથે સાથે પરવડી શકે 

તેવા ભાડાના આવાસોન ું ક્ષેત્ર ધવકસાવવાની યોજના અમલમાું મકૂી શકાય. અમદાવાદમાું 

સરદાર પટેલ રરિંગ રોડની આસપાસ પરવડી શકે તેવા ભાડાનાું આવાસો તૈયાર કરવામાું આવ્યાું 

છે. તેના પરરણામે આ કોરરડોરની આસપાસ પરવડી શકે તેવાું આવાસોના કેટલાક પ્રોજેક્્સ શરૂ 

થઈ શક્યા છે. અન્ય શહરેોમાું પણ આ મોડેલનો અમલ કરી શકાય. 
 

 ઝૂુંપડપટ્ટીઓની કક્ષા સ િારવાની નીધત દાખલ કરવાથી કાચાું મકાનોનો પ્રશ્ન હલ થઈ શકશે, 

કારણ કે પ્રિાનમુંત્રી આવાસ યોજનામાું આવાસોની કક્ષા ઊંચી લઈ જવા માટેની કોઈ જોગવાઈ 

નથી. 
 

 સાચા અથષમાું જે અધિકારી છે તેવા લાભાથીઓ બાકાત ન રહ ે તે માટે નીધતમાું સ્થાધનક 

લાભાથીઓને આવરી લેવા જોઈએ. દાખલા તરીકે વડોદરામાું બજારમાું પટા ભાડે આપવામાું 

આવતા એકમની રકિંમત ૧૫ લાખ રૂધપયા છે, જે ૩.૭૫ લાખની વાધર્િક આવક િરાવતી 

વ્યસ્ક્તને પરવડે તેમ હોય છે. ધિરાણ સુંલગ્ન સહાય યોજના હઠેળ રૂ.૩૧ લાખની વાધર્િક આવક 

િરાવતી વ્યસ્ક્ત લોન મેળવી શકે છે અને અધિકારી લાભાથીઓ તેનાથી વુંભચત રહી જાય છે. 
 

 રહણેાુંકના એકમ તૈયાર થઈ ન જાય ત્યાું સ િી જમીનના માભલકી હક્કો પરૂા પાડવામાું આવતા 

ન હોવાથી નાણાકીય સુંસ્થાઓને ઓછી આવક િરાવતાું લાભાથીઓને ધિરાણ પરૂ ું પાડવા 

અંગેની માગષદશષક સચૂનાઓને અન સરવા જણાવવ ું જોઈએ. 
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 વનયિનકારી શાસન 
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૪  વનયિનકારી શાસન 

રેરાન ું કાયષ એ સ ધનધિત કરવાન ું છે કે તમામ ચાલ  તેમજ નવા પ્રોજેક્ટની ગ જરેરા સિામુંડળમાું નોંિણી 

કરાવવામાું આવે અને પ્રમોટર/ડેવલપર નોંિાયેલા પ્રોજેક્ટને પરૂો કરી, આ સિામુંડળને રજૂ કરવામાું 

આવેલી પ્રોજેક્ટ સમાલ્ટતની તારીખના રોજ/પહલેાું તમામ સ ધવિાઓ એલોટીને સોંપે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

આકૃધત ૨૮  રેરાનો વ્યાપ 

  સેક્ટર િાટે 
 

 વધ  સારું  પ્રશાસન અને પારદસશષિા 

 પ્રોજકે્ટ કાયષક્ષમિા અને  સમયસર 
પ્રોજકે્ટની સોુંપણી 

 રોકાણકારોનો અસધક સવશ્વાસ 
 વધ  સારી સુંસ્થાગિ નાણાવ્યવસ્થા 

સવદેશી રોકાણ 

 સવસનયુંસત્રિ પયાષવરણ સેક્ટર 
મજિૂિીકરણ 

ડેિલપર િાટે 
 

 શ્રેષ્ઠ પિસિઓ અપનાવે છે 

 સ યોસજિ આુંિસરક પ્રસક્રયા અને 

એમઆઇએસ 

 માકેસટુંગ ટૂલ - રરેા હેઠળ નોુંધાયેલા 

પ્રોજકે્્સ માટે ગ્રાહકોને 

કેવલપર/સિલ્કરમાું સવશ્વાસ ઉભો થાય 

છે. 

ગ્રાહકો િાટે 
 

 યોગ્ય માસહિીના આધાર ેપસુંદગી 
 િરીદારોના સહિોન ું રક્ષણ 
 ગ ણવત્તાસભર ઉત્પાદન અને સમયસર 

સોુંપણી 
 િરીદનાર-વેિનાર વચ્િે સુંિ સલિ કરારો 
 નાણાની સલામિી અને કાયષક્ષમ 

ઉપયોગ 

 વધ  સારી પારદસશષિા  

 કારપેટ સવસ્િારના આધાર ેવેિાણ 
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રેરા એ સ ધનધિત કરી ને ખરીદારોની ભબન વ્યાવસાધયક ડેવલપસષથી રક્ષા કરે છે કે જમીનના માભલકી 

હક્ક ચોખ્ખા હોય, જમીન પરના બોજા ટકી શકે તેવા હોય, વેચાણ દસ્તાવેજો યોગ્ય અને કાનનૂી રીતે 

અમલી બનાવી શકાય તેવા હોય અને નમનૂારૂપ દસ્તાવેજો મ જબના હોય. પ્રત્યક્ષ પ્રગધત અને 

નાણાકીય ધશસ્ત પર સ્વતુંત્ર ઇજનેરો અને નાણાકીય ધનષ્ણાતો દેખરેખ રાખે છે. સુંપધિ માભલકોન ું મ ુંડળ 

રચવામાું આવે અને તે કાયષરત બને તે સ ધનધિત કરવામાું આવે છે. આ માટે સિામુંડળ નીચે મ જબના 

ધત્રમાધસક પ્રગધત અહવેાલો પર ધ્યાન કેલન્દ્રત કરે છે. 
 

ક)  વત્રિાવસક પ્રગવિ અહેિાલો (ફોિવ ૧-૩) 
 

રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન) એન્ડ ડેવલપમેન્ટ રૂપસના ધનયમ ૧૦ સાથ ે રેરા અધિધનયમના પ્રકરણ-૩, 

કલમ ૧૧ તથા પ્રકરણ-૪, કલમ ૩૪ (ખ)ને વાુંચતા, તેમાું પ્રોજેક્ટ પ્રમોટર માટે ધનિાષરરત કરવામાું 

આવેલાું કાયો અને ફરજો મ જબ, પ્રમોટરે પ્રત્યેક ધત્રમાધસક સમયગાળો પરૂો થયાના સાત રદવસની 

અંદર પ્રોજેક્ટ અંગેની ધવગતો અદ્યતન બનાવવી જરૂરી છે. મહત્વના અહવેાલ રૂપે દર ત્રણ મરહને 

આરકિટેક્ટન ું પ્રમાણપત્ર (ફોમષ ૧), ઇજનેર ન ું પ્રમાણપત્ર (ફોમષ ૨) અને ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટન ું પ્રમાણપત્ર 

(ફોમષ ૩) િમાન સાર રજૂ કરવાનાું હોય છે. ફોમષ ૩ થકી સિામુંડળ તેના દ્વારા પદનાધમત કરવામાું 

આવેલા બેંક ખાતામાુંથી ભુંડોળ ઉપાડવા પર ધનયુંત્રણ રાખી શકે છે. 
 

એએફએસની તારીખ, એલોટીન ું કેવાયસી અને ય ધનટ પર બોજાની સ્સ્થધત, સાનગીરોની ધવગતો સરહત 

નાણાું િીરનારની ધવગતો અને આરકિટેક્ટ તથા ઇજનેર દ્વારા જણાવવામાું આવેલી પ્રગધતની 

સુંતોર્કારકતા અંગે ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટનાું ટીકાટીટપણ સામેલ કરવા માટે જૂન ૨૦૧૯માું ફોમષ ૩માું 

સ િારો કરવામાું આવ્યો. હાલમાું જ દી જ દી જોગવાઈઓ સાથે રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટના પ્રમોટર પર 

નીચેની બાબતો સ ધનધિત કરવા માટે નીચેનાું મહત્વના ધનયમનકારી અન પાલનોના સુંદભષમાું દેખરેખ 

રાખવામાું આવે છે. 
 

 રેરાના બેંક ખાતા (પ્રોજેક્ટ ધવશેર્ અલગ રેરા બેંક ખાત  )માું જરૂરી ૭૦ ટકા રડપોભઝટની પ્રાલ્ટત. 
 

 કલમ ૧૧(ઝ) અન્વયે પારદધશિતા અને અન પાલન માટે બોજાસુંબુંિી અહવેાલ એટલે કે એલોટી 

સાથે વેચાણ કરાર કયાષ બાદ ઊભા થયેલા બોજા અંગેનો અહવેાલ. 
 

 ય ધનટના અવેજના ૧૦ ટકાથી વધ  રકમ સ્વીકારતા પહલેાું વેચાણ કરારની ફરજજયાત નોંિણી 

એટલે કે કલમ ૧૩(૧)ન ું અન પાલન. 
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ખ) િાવષવક (ફોિવ ૫) 
 

રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટની કલમ ૧૧, ૧૩ અને ૧૭ તથા હ કમ-૬ની 

જોગવાઈઓ મ જબ, દરેક પ્રમોટરે નોંિણી પ્રમાણપત્રમાું જણાવેલી પ્રોજેક્ટ સમાલ્ટતની તારીખ 

પહલેાું પ્રોજેક્ટ સમાલ્ટત અન પાલન રજૂ કરવ ું જરૂરી છે. 
 

ધત્રમાધસક પ્રગધત અહવેાલ અને વાધર્િક અહવેાલની રજૂઆત પ્રોજેક્ટની કામગીરી અને પ્રગધત 

તથા રેરા અધિધનયમ, ધનયમો અને સિામુંડળનાું હ કમો અને ધનદેશોની જોગવાઈઓન ું તેને 

કેટલ ું પાલન કય ું છે તેનો ખ્યાલ આપે છે. તેથી આ સિામુંડળ પ્રોજેક્ટના  ધત્રમાધસક રરટનષ અને 

પણૂષ થયેલા પ્રોજેક્ટના આખરી ધત્રમાધસક અન પાલનો પર સતત દેખરેખ રાખે છે અને પ્રોજેક્ટ 

સમાલ્ટતસુંબુંિી અન પાલન અંગેના ફરજજયાત દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાું આવ્યા છે કે નહીં તે 

તપાસે છે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૨૯ રેરા હઠેળ નોંિાયેલા પ્રોજેક્્સન ું ધનયમનકારી અન પાલન 

ગુજરરેાએ એક િજબૂિ રગે્યુલેટરી શાસનિાિંથી બહાર નીકળિાની કાિગીરી 

ઝડપી બનાિિા અને સિંિાલકોને સરળ કાિગીરી અને િાગવદશવન આપિા િાટે 

ઘણી પહેલ કરી હિી. આ સિંદભવિાિં કેટલીક િહત્િપૂણવ વસવિઓ છે 

૯૭% 
 

ક્વાટવર પ્રગવિ અહેિાલ 
 

કુલ િાલુ પ્રોજકે્ટિાિંથી, 

ક્યુપીઆર સબવિશન ભરિા 

િાટે ૯૭% પ્રોજકે્્સ  
વનયવિિ છે. 

૮૨% 
 

પૂણવ પાલન 
 

૩૧-૦૩-૨૦૨૦ ના રોજ પૂણવ 

થિાની અપેવક્ષિ કુલ રવજસ્ટડવ 

એસીપ્રોજકે્ટિાિંથી ૮૨% પ્રોજકે્ટ 

પૂણવ થયા છે અને ક્યૂ-ઇ ફાઇલ 

કયાવ છે. 

૯૪% 
 

િાવષવક ઓવડટ વરપોટવ 

૨૦૧૯ િાિં, ૯૪% પ્રોજકે્્સે 

િેિનો િાવષવક ઓવડટ વરપોટવ  

ઓથોવરટીને સુપરિ કયો છે. 
 

પૂણવ અને ક્યૂ-ઇ દાખલ. 
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પ્રમોટર દ્વારા રજૂ કરવામાું આવતા ધત્રમાધસક (ફોમષ ૩) અને વાધર્િક (ફોમષ ૫) ફોમષ, પ્રોજેક્ટની પ્રગધત 

તેમજ કામગીરી અને રેરા અધિધનયમ, ધનયમો તથા સિામુંડળનાું હ કમો અને ધનદેશોન ું કેટલ ું પાલન 

થય ું છે તેનો ખ્યાલ આપે છે.એએફએસની તારીખ, એલોટીન ું કેવાયસી અને ય ધનટ પર બોજાની સ્સ્થધત, 

સાનગીરોની ધવગતો સરહત નાણાું િીરનારની ધવગતો અને આરકિટેક્ટ તથા ઇજનેર દ્વારા જણાવવામાું 

આવેલી પ્રગધતની સુંતોર્કારકતા અંગે ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટનાું ટીકાટીટપણ સામેલ કરવા માટે જૂન 

૨૦૧૯માું ફોમષ ૩ માું સ િારો કરવામાું આવ્યો. 
 

હાલમાું જ દી જ દી જોગવાઈઓ સાથે રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટના પ્રમોટર પર નીચેની બાબતો સ ધનધિત 

કરવા માટે નીચેનાું મહત્વના ધનયમનકારી અન પાલનોના સુંદભષમાું દેખરેખ રાખવામાું આવે છે. 
 

 રેરાના બેંક ખાતા (પ્રોજેક્ટ ધવશેર્ અલગ રેરા બેંક ખાત  )માું જરૂરી ૭૦ ટકા રડપોભઝટની પ્રાલ્ટત. 
 

 કલમ ૧૧(ઝ) અન્વયે પારદધશિતા અને અન પાલન માટે બોજાસુંબુંિી અહવેાલ એટલે કે એલોટી 

સાથે વેચાણ કરાર કયાષ બાદ ઊભા થયેલા બોજા અંગેનો અહવેાલ. 
 

 ય ધનટના અવેજ ના ૧૦ ટકાથી વધ  રકમ સ્વીકારતા પહલેા વેચાણ કરારની ફરજજયાત નોંિણી 

એટલે કે કલમ ૧૩(૧)ન ું અન પાલન. 
 

ગજુરરેા હેઠળ નોિંધાયેલા પ્રોજકે્ટ પર રાખિાિાિં આિેલી દેખરખેનુિં એકિંદર વિત્ર નીિેના િાટવ  

પરથી જોઈ શકાશે. 

યોજના પ્રગવિ વનયિંત્રણ 

 

૬૮૩૪ 
પ્રોજકે્ટ 

ત્યારથી રજીસ્ટર થયેલ 

૧ લી િે, ૨૦૧૭ 
 

 

૧૭૯૪ 

(૨૫.૯૮%) 

 

૨૭૦ 

(૩.૯૧%) 

૨૯૧૭ 

(૪૨.૨૪%) 

૬૪૧ 

(૯.૨૮%) 

 

૫૪૭ 

(૭.૯૨%) 

૩૪૦ 

(૨૪.૯૨%) 

 

૩૯૬ 

(૫.૭૩%) 

આકૃધત ૩૦ નોંિાયેલા પ્રોજેક્્સની સ્સ્થધત (બાકી) 

 

 

૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સુધી અપેક્ષા 

િજુબ પૂણવ થયેલ 

 

પ્રારિંવભક પૂણવ 

િાગવ પર 

 

શારીવરક રૂપે પૂણવ 

અને ક્ય-ૂઇ ભયુું નથી 

 

ધીિી પ્રગવિ /વિલિંબ 

 

અપ્રસ્િુિ યોજના 

નવી નોુંધણી 

નવી નોુંધણી 

નિી નોિંધણી 

ક્યૂપીઆર સબવિટ કરિાને કારણે 
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આ તુંત્રને, ફોમષ ૧ (આરકિટેક્ચરન ું પ્રમાણપત્ર)માું આયોજજત ધનવેશ સાથે ગેન્ટ ચાટષના ઑટો િીએશન 

સાથે વધ  મજબતૂ બનાવવાન ું ધવચારાય ું છે. નાણાવ્યવસ્થાનાું સાિનો સાથે આ વ્યવસ્થાથી ભૌધતક અને 

નાણાકીય ગ ણવિાસુંબુંિી માપદુંડો પર વધ  સારી દેખરેખ રાખી શકાશે. આ સિામુંડળ, રજૂ કરવામાું 

આવેલા પ્રત્યેક ધત્રમાધસક રરટનષમાું પ્રોજેક્ટની પ્રગધત અંગે આરકિટેક્ટ, ઇજનેર અને ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ 

દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલ ટકાવારી વચ્ચે રહલેા તફાવતન ું પથૃક્કરણ પણ કરે છે. 
 

૪.૧ િાવષવક ઓડીટ અને પ્રોજકે્ટ ની પ્રગવિનુિં પૃથક્કરણ 

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું ક લ પ્રોજેક્ટ પૈકી ૩૯૬૮ પ્રોજેક્્સ તેમના વાધર્િક ઓરડટ અહવેાલો (ફોમષ 

૫) રજૂ કરશે તેવી અપેક્ષા છે, એટલે કે ૯૪.૫૩ ટકા પ્રોજેક્્સ દ્વારા આન ું પાલન કરવામાું આવ્ય ું છે. 

નીચેના ગ્રાફમાું ધનયમનકારી શાસન મ જબ વર્ોવર્ષ થયેલી પ્રગધત દશાષવવામાું આવી છે. તમે જોઈ 

શકો છે કે આ સિામુંડળની અગ્રલક્ષી દેખરેખ ને કારણે પ્રમોટરો દ્વારા મ ખ્યત્વે ત્રણ બાબતોનાું 

અન પાલનમાું સ િારો થયો છે. 

િાવષવક અહેિાલ ફોિવ ૫ના આધાર ેિષોિષવ સરખાિણી 
  

#જરૂરી 

રજૂઆિ 

 

# -રજૂઆિો 

પૈકી 

 

રજૂઆિ ની 

ટકાિારી 

  
 

૬૮૩૭ 
 

૧.   ઉપલબ્ધ સત્રમાસસક માસહિી* ૬૮૭૩ ૬૧૬૬ ૮૯.૭૧ % 

૨.   ઉપલબ્ધ વાસર્ષક માસહિી (નાણાકીય વર્ષ ૧૭-૧૮) ૧૯૩૨ ૧૭૫૯ ૯૧ % 

૩.   ઉપલબ્ધ વાસર્ષક માસહિી (નાણાકીય વર્ષ ૧૮-૧૯) ૩૯૬૮ ૩૭૪૨ ૯૪ % 

૪.   એકમની ૧૦ ટકાથી વધ  રકમ મેળવવામાું આવી હોવા      

છિાું એએફએસ કરવામાું ન આવ્ય ું હોય                      

(નાણાકીય વર્ષ ૧૭-૧૮) 

૧૭૫૯ ૮૨૫ ૪૭ % 

૫.  એકમની ૧૦ ટકાથી વધ  રકમ મેળવવામાું આવી હોવા 

છિાુંએએફએસ કરવામાું ન આવ્ય ું હોય  

     (નાણાકીય વર્ષ ૧૮-૧૯) 

૩૭૪૨ ૧૫૬૦ ૪૨ % 

૬.  પદનાસમિ રરેા િેંક િાિામાું જરૂરી રકમ જમા      

કરાવવામાું ન આવી હોય (નાણાકીય વર્ષ ૧૭-૧૮) 

૧૭૫૯ ૩૫૮ ૨૦ % 

૭.  પદનાસમિ રરેા િેંક િાિામાું જરૂરી રકમ જમા 

કરાવવામાું ન આવી હોય (નાણાકીય વર્ષ ૧૮-૧૯) 

૩૭૪૨ ૫૪૬ ૧૫ % 

૮.  રરેાને િોજાની જાણ કરવામાું ન આવી હોય  

     (નાણાકીય વર્ષ ૧૭-૧૮) 

૧૭૫૯ ૨૨૨ ૧૩ % 

૯.  રરેાને િોજાની જાણ કરવામાું ન આવી હોય  

     (નાણાકીય વર્ષ ૧૮-૧૯) 

૩૭૪૨ ૫૧૧ ૧૪ % 

 

આકૃધત ૩૧ વર્ોવર્ષ સરખામણી (એઆર ફોમષ ૫ પર આિારરત) 
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૪.૨ પૂરા થયેલા પ્રોજકે્્સ નુિં પૃથક્કરણ 

પ્રોજેક્્સ પર દેખરેખ રાખતા, ધત્રમાધસક રરટન્સષના આિારે [એટલે કે ફોમષ ૧(આરકિટેક્ટન ું પ્રમાણપત્ર) 

અને ફોમષ ૨ (ઇજનેરન ું પ્રમાણપત્ર)] પ્રોજેક્્સની સ્સ્થધત - સમયપત્રક મ જબ, િીમી અથવા ધનયત 

કરતા વધ  સમય લીિો -એમ ત્રણ પ્રકારે વગીકૃત કરવામાું આવે છે. ધવલુંબમાું પડેલા પ્રોજેક્્સના 

પ્રમોટસષ/ડેવલપસષને સમયસર પ્રોજેક્્સ પરૂો કરવાના તેમના આયોજન અંગે સ્પષ્ટતા કરવાની તક 

આપવામાું આવે છે. 

ક) પૂરા થયેલા પ્રોજકે્્સની વસ્થવિ 

  

 

 

 

 

 

 
આકૃધત ૩૨ પરૂા થયેલા પ્રોજેક્્સ ની સ્સ્થધત (બાકી) 

રેરા નોંિાયેલા દરેક પ્રોજેક્્સને પ્રોજેક્્સની સ્સ્થધત (પ્રત્યક્ષ પ્રગધત, પરૂા થયેલા, વહલેા પરૂા થયેલા 

પ્રોજેક્્સ વગેરે)ના સુંદભષમાું અલગ પાડે છે. ૧૯મી માચષ ૨૦૨૦ના રોજ ફુલ ૬૮૧૩ પ્રોજેક્્સ રેરા 

હઠેળ નોંિાયા હતા. જે પૈકી ૧૬૭૩ પ્રોજેક્્સ પરૂા કરવામાું આવ્યા છે.પરૂા કરવાના બાકી ૩૫૯ 

પ્રોજેક્્સ પૈકી ૧૩ પ્રોજેક્્સ િીમી ગધતએ પ્રગધત કરી રહ્યા છે અને ૧૪ પ્રોજેક્્સ "માુંદા"બાુંિકામના 

તબક્કામાું હતા, આ ઉપરાુંત ક લ ૧૧૦ પ્રોજેક્્સ ધવશે કોઈ મારહતી મળી ન હતી. આ પ્રોજેક્્સ અંગે 

યોગ્ય પગલાું લેવામાું આવશે. સારી બાબત એ હતી કે ૩૬૫ પ્રોજેક્્સ એવા છે જે સમાલ્ટતની આખરી 

તારીખ પહલેાું પરૂા કરી લેવામાું આવ્યા છે. 

 

યોજના વસ્થવિ 

િાિવ ૧૯,૨૦૨૦ સુધી 

ગજુરાિ રરેા સાથે કુલ યોજના રજીસ્ટર થયેલ છે 

િાિવ ૧૯,૨૦૨૦સુધી 

પ્રોજકે્્સ પૂણવ થિાની અપેક્ષા છે 

િાિવ ૧૯, ૨૦૨૦સુધીિાિં પૂણવ થયુિં  

પૂણવ થિા િાટેના બાકી યોજના (૨-૩) 

 

 
 

નિીનિિ એક િિુથવ ભાગ પર આધાવરિ 

શારીવરક પ્રગવિ 

 

પ્રારિંવભક પૂણવ યોજના 

૬૮૭૩ 

 ૨૦૩૨                    ૨૯.૩૩% 

 

 ૧૬૭૩                    ૮૨.૩૩% 

 

  ૩૫૦                     

૧૭.૬૭% 

૧૨ 

 

ધીિુિં 

૧૨ 
ખૂબ 

જ 

ધીિુિં 

 

૧૪ 
 

બીિાર 

૧૧૦ 
અપ્ર

સ્િુિ 

૯૪ 
િાગવ 

પર 

૧૧૭ 
સિંપૂણવ 

ભૌવિક 

પ્રગવિની 

જાણ 

    ૩૬૫                     ૫.૩૧%  
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ખ) જુદા જુદા પ્રકારના પ્રોજકે્્સિાિં રોકાણ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૩૩ જ દા જ દા પ્રકારના પ્રોજેક્્સમાું રોકાણ (બાકી) 

૩૧મી માચષ ૨૦૨૦ના રોજ ગ જરેરા હઠેળ પરૂા થયેલા ૨૦૬૪ પ્રોજેક્્સ પૈકી સૌથી વધ  રોકાણ 

રહણેાુંકના પ્રોજેક્્સ હઠેળ થય ું હત  ું છે, જે રૂ.૧૩૭૫૦ કરોડ જેટલ ું છે; ત્યારબાદ બીજા િમે ધમશ્ર પ્રકારના 

ધવકાસ હઠેળ રૂ.૯૫૮૧ કરોડન ું રોકાણ થય ું હત  ું. રૂ. ૨૯૭૦૦ કરોડના રોકાણ સાથે અમદાવાદ રાજ્યમાું 

રહણેાુંક, વાભણજ્ય અને ધમશ્ર એમ દરેક પ્રકારના પ્રોજેક્્સમાું સૌથી આગળ હત  ું. 

પૂણવ યોજનાનુિં વિશ્લેષણ  

 

 
 

     રોકાણ 

   
 

કુલ ૨૦૬૪ પ્રોજકે્્સ રૂ. ૪૯૮.૨૩ અબજ. ૨.૧૯ લાખ એકિોિાિંથી, ૧.૬૦ લાખ          

એકિો બુક કરાયા / પહોિંિાડાયા છે. 

 

 

              યોજનાનો પ્રકાર (% યોગદાન સાથે) 

 

 

 
 
 

              રહેણાિંક                     િાવણવિક                વિવશ્રિ વિકાસ               ્લોટ થયેલ વિકાસ 
 

              ૪૭.૨૩%                       ૧૯.૪૨%                      ૩૨.૧૨%                            ૧.૨૩% 

િુખ્ય ફાળો 

(અિદાિાદ, ગાિંધીનગર, રાજકોટ, સુરિ, િડોદરા અને અન્યથી) 
 

 

અિદાિાદ િરફથી િધુ ફાળો જ ેછે                                                           જ ેઅન્ય   વજલ્લાનુિં   િધુ 

યોગદાન છે 

 

            ૫૮.૪૭%                        ૬૭.૮૭%                        ૫૯.૯%                         ૫૪.૫૨% 
 

     (૧૩૭૫૨.૮ કરોડ)            (૩૬૭૨.૭૫ કરોડ)             (૯૫૮.૭૫ કરોડ)            (૩૩૨.૯૪ કરોડ)              

            

  રહેણાિંક                     િાવણવિક                વિવશ્રિ વિકાસ               ્લોટ થયેલ વિકાસ 
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ગ) પૂરા થયેલા પ્રોજકે્્સની વકિંિિિાર િહેંિણી 

જ ેક્યુ-ઈ આધાવરિ ખિવિાર વિગિો રજૂ કરિાની અપેક્ષા છે એિા પ્રોજકે્્સ. 
 

 

આકૃધત ૩૪ પરૂા થયેલા પ્રોજેક્્સની ખચષવાર ધવગતો (બાકી) 

ખચષવાર ધવગતોના આિારે પ્રોજેક્્સન ું પથૃક્કરણ દશાષવે છે કે રૂ ૧૦૦ કરોડથી વધ  રકિંમતના અપેભક્ષત 

પ્રોજેક્્સના ૮૯ ટકા પ્રોજેક્્સએ તેમના ધત્રમાધસક રરટનષ ફાઇલ કયાષ છે. જ્યારે ૦-૨૫ કરોડની રકિંમત 

િરાવતા ૮૧ ટકા જેટલા પ્રોજેક્્સ દ્વારા ધત્રમાધસક અહવેાલો રજૂ કરવામાું આવ્યા છે. 
 

ઘ) પ્રોજકે્્સના પ્રકારિાર વિગિો 
 

Q-E આધાવરિ પ્રકારિાર વિગિો રજૂ કરિાની અપેક્ષા છે એિા પ્રોજકે્્સ. 

 

આકૃધત ૩૫ જ દા જ દા પ્રોજેક્્સ દ્વારા ફાઇલ કરવામાું આવેલ Q-E 

પ્રકારની દ્રલષ્ટએ, અપેભક્ષત ટલોટ આિારરત પ્રોજેક્્સ પૈકી ૯૪ ટકા પ્રોજેક્્સ દ્વારા સમાલ્ટત અન પાલન 

રજૂ કરવામાું આવ્યા છે. પરુંત   અપેભક્ષત રહણેાુંકના પ્રોજેક્્સ પૈકી માત્ર ૭૮ ટકા પ્રોજેક્્સ દ્વારા જ 

   

અપેવક્ષિ 
ક્યૂ-ઇ 

ભરલે 

 

અપેવક્ષિ 
ક્ય-ૂઇ 

ભરલે 

 

અપેવક્ષિ 
ક્યૂ-ઇ 

ભરલે 

 

અપેવક્ષિ 
ક્યૂ-ઇ 

ભરલે 

કુલ 

ભરલે 

<૨૫ કરોડ ૨૫-૫૦ કરોડ ૫૦-૧૦૦ કરોડ >૧૦૦ કરોડ % 

અમદાવાદ ૫૩૪ ૪૮૩ ૧૭૧ ૧૫૭ ૯૨ ૮૯ ૪૪ ૪૨ ૯૧.૬૮% 

ગાાંધીિગિ ૧૨૧ ૫૯ ૨૩ ૧૯ ૬ ૫ ૪ ૪ ૭૫.૯૭% 

િાજકોટ ૨૨૬ ૨૦૧ ૧૭ ૧૫ ૭ ૫ ૧ ૦ ૮૭.૭૦% 

સિુત ૧૫૯ ૧૨૬ ૩૮ ૩૨ ૨૩ ૧૯ ૯ ૭ ૮૦.૩૫% 

વડોદિા ૩૦૫ ૧૯૭ ૪૯ ૩૮ ૧૯ ૧૦ ૪ ૨ ૬૫.૫૨% 

અન્ટય ૧૫૬ ૧૧૪ ૧૭ ૧૩ ૫ ૫ ૧ ૧ ૭૪.૩૦% 

   

અપેવક્ષિ 
ક્યૂ-ઇ 

ભરલે 

 

અપેવક્ષિ 
ક્યૂ-ઇ 

ભરલે 

 

અપેવક્ષિ 
ક્ય-ૂઇ 

ભરલે 

 

અપેવક્ષિ 
ક્ય-ૂઇ 

ભરલે 

કુલ 

ભરલે 

 રહેણાિંક  િાવણવિક  વિવશ્રિ ્લોટ થયેલ % 

અમદાવાદ ૪૧૦ ૩૭૫ ૧૫૮ ૧૪૫ ૨૬૮ ૨૪૬ ૫ ૫ ૯૧.૬૮% 

ગાાંધીિગિ ૭૧ ૫૫ ૨૩ ૧૫ ૫૮ ૪૪ ૩ ૩ ૭૫.૯૭% 

િાજકોટ ૧૬૯ ૧૪૮ ૩૭ ૩૩ ૪૫ ૪૦ ૧ ૦ ૮૭.૭૦% 

સિુત ૭૬ ૭૦ ૮૫ ૫૮ ૫૯ ૪૮ ૯ ૮ ૮૦.૩૫% 

વડોદિા ૧૯૭ ૧૨૬ ૨૯ ૨૪ ૧૪૮ ૯૦ ૩ ૩ ૬૫.૫૨% 

અન્ટય ૮૦ ૫૯ ૨૨ ૧૬ ૬૬ ૪૭ ૧૧ ૧૧૧ ૭૪.૩૦% 



80 
 

સમાલ્ટત અન પાલન રજૂ કરવામાું આવ્યા છે. જજપલાવાર જોઈએ તો અમદાવાદમાુંથી ૯૧.૭ ટકા 

પ્રોજેક્્સ Q-E અહવેાલો રજૂ કરવામાું સફળ રહ્યા હતા અને વડોદરામાુંથી માત્ર ૬૫.૫ ટકા પ્રોજેક્્સ જ  

Q-E અહવેાલો રજૂ કરવામાું સફળ રહ્યા હતા. 
 

૪.૩ િિાિ પાત્ર પ્રોજકે્્સની નોિંધણી કરિા િાટે સઘન સ્થળ 

િોજણીઓ 
 

રેરા હઠેળના તમામ પાત્ર પ્રોજેક્્સની નોંિણી સ ધનધિત કરવા તેમજ અસ્વીકાર કરવામાું અને પાછા 

ખેંચી લેવામાું આવેલા પ્રોજેક્્સની સ્સ્થધત પર દેખરેખ રાખવા માટે સઘન સ્થળ મોજણી કરવામાું આવે 

છે અને કોઈ કસ ર થઈ હોય તો પગલા લેવામાું આવે છે. 
 

સ્થળ મ લાકાત દરધમયાન સુંબુંધિત સ્થળ અવેક્ષક પ્રોજેક્ટની ખરેખર પ્રગધત જ એ છે અને ખરેખર 

પ્રગધત અને પ્રમોટર દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલા ધત્રમાધસક પ્રગધત અહવેાલ આિારરત પ્રગધત વચ્ચે કોઇ 

તફાવત જણાય તો જરૂરી સ િારો કરવા માટે પ્રમોટર/ ડેવલોપરને બોલાવવામાું આવે છે. 
 

ક) એલોટીિાિં વિશ્વાસ ઊભો કરિો - બુક થયેલા યુવનટ જાહેર જનિા જોઈ શકે િેિી વ્યિસ્થા 
 

એક જ ય ધનટ એકથી વધ  એલોટીને વેચી દેવામાું આવ્યો હોય એવા કેટલાક રકસ્સા જોવા મળયા હતા. 

તેથી લોકોમાું ધવશ્વાસ ઊભો કરવા અને પારદશષકતા સ ધનધિત કરવા માટે આ સિામુંડળે પ્રમોટરોને 

એલોટીની ધવગતો તથા રેકડષ પરના તેમના કેવાયસી પરૂા પાડવા આદેશ કયો હતો. આ ધવગતો અને 

કેવાયસી ગ જરેરા દ્વારા તેના પોટષલ પર ઉપલબ્િ બનાવવામાું આવ્યા હતા. આનાથી આ સેક્ટર પર 

તકનીકી રીતે અને માનધસક રીતે ખબૂ ઊંડી અસર પડી છે અને કોઈ પ્રોજેક્ટમાું ય ધનટ બ ક કરાવનાર 

એલોટીનો ધવશ્વાસ પોટષલ પર પોતાન ું નામ જોઈને વધ્યો છે. આ ઉદ્યોગ અને એલઓટીઓનાું મુંડળોએ 

આ પહલેને ઉમળકાભેર આવકારી છે. 
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3રરેા - િકાન ફાળિણીનો વિશ્વાસ અને પારદવશવિા સક્ષિ કરિી 
 

બાિંધકાિનુિં કાયવ કેટલુિં પણૂવ થયુિં િેની િાવહિી 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

બ્લોક એ - પ્રગવિશીલ ફોટોગ્રાફ્સ 

 

 
 

 

 
 

બ્લોક એ - એકિ િજુબની બુવકિંગ વસ્થવિ અને વિગિો જુઓ 
 

 
 
 
 
 

 
આકૃધત ૩૬  મકાન ફાળવવામાું આવ્ય ું હોય તે વ્યસ્ક્તનો ધવશ્વાસ અને તેને ભરોસો પડે તેવી 
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ફરીયાદ વનિારણ 
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ફરીયાદ ધનવારણ 

રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ) એક્ટ ૨૦૧૬ હઠેળ ફરરયાદ ધનવારણ એ આ સિામુંડળન ું 

મ ખ્ય કાયષ છે. 
ફરીયાદ વનિારણ 

 

 
૮૨.૮૨% 

 

સત્તાિિંડળ 
 

રરેા અવધવનયિની કલિ ૩૧ હેઠળ ફવરયાદો (સત્તાિિંડળ સિક્ષ (ફોિવ ક) 

 
૬૮.૪૮% 

 

િધ્યસ્થી (લિાદી) 

રરેા અવધવનયિની કલિ ૭૧ને કલિ ૩૧ સાથે િાિંિિા, િે હેઠળ િળિર િાટે 

કરિાિાિં આિેલી ફવરયાદો/દાિા (લિાદી અવધકારી સિક્ષ (ફોિવ ખ) 

 
૭૦.૦૬% 

 

આપિેળે (સુઓ િોટુ) 
 

સત્તાિિંડળ દ્વારા આપિેળે કરિાિાિં આિેલી ફવરયાદો/લેિાિાિં આિેલા પગલાિં 

 

આકૃનત ૩૭ ફરિયાદ નિવાિણ તાંત્ર 

 

૫.૧ રરેા અવધવનયિની કલિ ૩૧ હેઠળ ફવરયાદો (ફોિવ ક) 
 

 એએફએસ પરુૂાં  પાડ્ુાં િ હોવાથી 
કબજો બરુકિંગિી િકમનુાં રિફાંડ  

 સરહયાિી સનુવધાઓ (બ્રોશિ અિે એએફએસ 
મજુબ) પિૂી પાડવામાાં આવી િ હોય 

 બાાંધકામિી િબળી ગણુવત્તા - 
પારકિંગિા પ્રશ્નો 

 પ્રોજેક્ટટિી િોંધણી િેિામાાં િ કિવામાાં આવી 
હોય -પ્રોજેક્ટટિી બીય ુપિનમશિ (મકાિ 
વપિાશમાાં લેવાિી પિવાિગી) 

 વેિાણ ખત કિવા બાબત  ગેિકાયદેસિ બાાંધકામ/ફેિફાિો 
 

આકૃધત ૩૮ કલમ ૩૧ હઠેળ ફરરયાદોની યાદી 
 

અહવેાલના સમયગાળા દરધમયાન ગ જરાત રેરા સિામુંડળને ૨૭૫૨ ફરરયાદો પ્રાટત થઈ હતી, જે પૈકી 

૧૮૮૫ ફરરયાદોનો ધનકાલ કરવામાું આવ્યો હતો. સિામુંડળન ું મ ખ્ય ધ્યેય ઝડપથી ફરરયાદોનો ઉકેલ 

લાવવાન ું છે. નીચે જણાવેલ ધવગતો ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન નોંિાવવામાું આવેલી અને ધનકાલ 

કરવામાું આવેલી ફરરયાદોની ક લ સુંખ્યા દશાષવે છે. 
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૫.૨ રરેા સત્તાિિંડળિાિં ફવરયાદ: ફરીયાદ વનિારણ 

રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ) એક્ટ ૨૦૧૬ હઠેળ આ સિામુંડળન ું મ ખ્ય કાયષ ફરરયાદ 

ધનવારણન ું છે. 
ફરીયાદ વનિારણ 

 

 

 

 

 

આકૃનત ૩૯ િજૂ થયેલી ફરિયાદો સામે નિકાલ થયેલી ફરિયાદો સાંખ્યા બાકી 
 

નાણાકીય વર્ષ ૧૮-૧૯ની ત  લનામાું નાણાકીય વર્ષ ૧૯-૨૦માું ફરરયાદોની સુંખ્યા વિી છે, પરુંત   સાથે 

સાથે ગ જરેરાના સફળ ફરરયાદ ધનવારણ તુંત્રને કારણે સામાન્ય ફરરયાદોનો ધનકાલ કરવાનો દર ૯૧ 

ટકા જેટલો અને આપમેળે ફરરયાદ કરવાનો દર ૫૧ ટકા જેટલો વધ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું 

ફરરયાદ ધનવારણનો દર નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ની ત  લનામાું ૧.૬ ગણો રહ્યો છે. 
 

૫.૩ વનિારિાિાિં આિેલી ફવરયાદોની વિગિો  

 

 

 

  

આકૃધત ૪૦ ગ જરેરા દ્વારા ધનવારવામાું આવેલી ફરરયાદોની ધવગતો 

   સાિન્ય            રુબરુ          આપિેળે         સાિન્ય           રુબરુ          આપિેળે 

                               

                            ૨૦૧૮-૧૯             ૨૦૧૯-૨૦  

      

 

 

િેિાણ ખિ સબિંવધિ  ૧૯% 

 

 

 પાવકું ગ  ૪% 

 

 

 

રદ  ૫% 

 

 

 

ગેર કાયદેસર બાિંધકિ  ૬% 

 

 

 

કબજો  ૩૫% 

 

 

 

સુવિધઓ  ૦૪% 

 

 

 
નબળી ગુણિત્તા  ૪% 

 

 

 

પરિ કરવેલ રકિ  ૨૩% 
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અહવેાલની તારીખ સિીમાું ગ જરેરા હઠેળ ૬૯૦૫ પ્રોજેક્્સ નોંિાયા છે અને તેને લગતી ૧૮૬૩ 

ફરરયાદોનો ઉકેલ લાવવામાું આવ્યો છે. સિામુંડળમાું નોંિાવવામાું આવેલી ફરરયાદો પૈકી ૩૫ ટકા 

ફરરયાદો "કબજા"બાબત હતી, ત્યારબાદ ૨૩ ટકા ફરરયાદો રરફુંડને લગતી, ૧૯ ટકા ફરરયાદો વેચાણ 

ખતને લગતી હતી. આ ધવગતોમાું "નબળી ગ ણવિા" અને "સ ધવિાઓ"ને લગતી ફરરયાદોની ટકાવારી 

સરખામણીમાું ઓછી હતી, જે પ્રમોટસષ દ્વારા ગ જરાતના રરયલ એસ્ટેટ માકેટમાું "ગ ણવિા અને 

સ ધવિાઓ" પરૂી પાડવાની પ્રધતબિતાનો સારો સુંકેત આપે છે. 

 

૫.૪ ગજુરાિિાિં નોિંધાયેલ વજલ્લાિાર ફવરયાદો 
 

ક્કજલ્લો 
ઓથોિીટી ચકુાદો 

દાવો કિેલ નિકાલ કિેલ દાવો કિેલ નિકાલ કિેલ 

અમદાવાદ ૨૯૬ ૨૪૭ ૭૦ ૫૨ 

ગાાંધીિગિ ૪૭ ૩૪ ૨૧ ૧૪ 

િાજકોટ ૫ ૩ ૩ ૨ 

સિુત ૮૦ ૪૧ ૯ ૫ 

વડોદિા ૧૯૪ ૮૪ ૮૪ ૪૮ 

અન્ટય ૧૨૦ ૭૨ ૭૦ ૫૫ 

ક લ ૭૪૨ ૪૮૧ ૨૫૭ ૧૭૬ 

 % નિકાલ  ૬૪.૮૨% ૬૮.૪૮% 

 

આકૃધત ૪૧ ગ જરેરામાું નોંિાયેલ જજપલાવાર ફરરયાદો  

 
ઉપરન ું કોષ્ટક દશાષવે છે કે સિામુંડળ સમક્ષ અને લવાદીસુંબુંિી કરવામાું આવેલી ફરરયાદોની સૌથી 

વધ  સુંખ્યા અમદાવાદમાું (૨૯૬+૭૦)ની છે. અમદાવાદમાું જેમ ફરરયાદોની સુંખ્યા સૌથી વધ  છે તેમ 

ધનકાલ કરવામાું આવેલી  સૌથી વધ  ફરરયાદો પણ અમદાવાદની જ છે (૨૪૭+૫૨). અમદાવાદમાું 

નોંિાયેલી ફરરયાદો પૈકી લગભગ ૮૨ ટકા ફરરયાદોનો ધનકાલ કરવામાું આવ્યો છે. ફરરયાદો 

નોંિાવવાની બાબતમાું વડોદરા બીજા િમે છે પરુંત   ત્યાું ફરરયાદોના ધનકાલનો દર માત્ર ૪૭ ટકા જ છે. 

બીજા િમે સૌથી વધ  ધનકાલ કરવામાું આવ્યો હોય તેવી ફરરયાદો ૭૧  ટકા સાથે ગાુંિીનગરમાું છે. 
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સત્તાની ફવરયાદો 
 

ક્કજલ્લો 
િાણાકીય વર્ા ૨૦૧૮-૧૯   િાણાકીય વર્ા ૨૦૧૯-૨૦  

દાવો કિેલ નિકાલ કિેલ દાવો કિેલ નિકાલ કિેલ 

અમદાવાદ ૮૨ ૪૪ ૧૯૧ ૨૦૩ 

ગાાંધીિગિ ૮ ૬ ૩૬ ૨૮ 

િાજકોટ ૧ ૦ ૪ ૩ 

સિુત ૧૦ ૧૧ ૬૪ ૩૦ 

વડોદિા ૭૦ ૧૯ ૧૧૬ ૬૫ 

અન્ટય ૨૬ ૧૬ ૮૮ ૫૬ 

કુલ ૧૯૭ ૯૬ ૪૯૯ ૩૮૫ 

 % નિકાલ  ૪૮.૭૩% ૭૭.૧૫% 

 

ન્યાયાધીશ ફવરયાદો 
 

ક્કજલ્લો 
િાણાકીય વર્ા ૨૦૧૮-૧૯   િાણાકીય વર્ા ૨૦૧૯-૨૦  

દાવો કિેલ નિકાલ કિેલ દાવો કિેલ નિકાલ કિેલ 

અમદાવાદ ૩૩ ૨૪ ૩૨ ૨૮ 

ગાાંધીિગિ ૭ ૩ ૧૩ ૧૧ 

િાજકોટ ૨ ૧ ૧ ૧ 

સિુત ૨ ૩ ૫ ૨ 

વડોદિા ૨૬ ૨૬ ૫૪ ૨૨ 

અન્ટય ૩૦ ૨૬ ૩૬ ૨૯ 

કુલ ૧૦૦ ૮૩ ૧૪૧ ૯૩ 

 % નિકાલ  ૮૩.૦૦% ૬૫.૯૬% 

 

આકૃધત ૪૨ રજૂ થયેલી અને ધનકાલ થયેલી ફરરયાદોન ું વર્ોવર્ષ પ્ર થક્કરણ  

 

૨૦૧૮-૧૯ની ત  લનામાું ૨૦૧૯-૨૦માું સિામુંડળ સમક્ષ નોંિાવવામાું આવેલી ફરરયાદોના ધનકાલમાું 

નોંિપાત્ર સ િારો થયો છે. ગ જરેરા ફરરયાદ રજીસ્િીમાું અધિક સુંખ્યામાું સુંખ્યામાું નોંિાયેલી ફરરયાદો 

દશાષવે છે કે નાગરરકોમાું રાજ્યના ફરરયાદ ધનવારણ તુંત્ર અંગે ઘણી જાગધૃત છે. 
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૫.૫ સત્તાિિંડળે પોિે લીધેલાિં પગલાિં 

નીચેની બાબતો પૈકી કોઈ પણ બાબતમાું કસ ર કરવામાું આવે એવા રકસ્સામાું સિામુંડળે પોતે પગલાું 

લે છે. 
 

 નોંિણી કરાવતા પહલેાું બ રકિંગ કરાવવ ું અથવા વેચાણ કરવ ું અથવા જાહરેાત આપવી અથવા 

જાહરેાત માટેનો પ્રસ્તાવ મકૂવો  બ(કલમ ૩નો ભુંગ) 
 

 રરયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી ઓથોરરટીમાું રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્્સની અગાઉથી નોંિણી કરાવ્યા 

ધવના કોઈપણ પ્રકારે પ્રોજેક્્સની જાહરેાત કરવી, પ્રોજેક્્સન ું માકેરટિંગ કરવ ું, પ્રોજેક્્સન ું બ રકિંગ 

અથવા વેચાણ કરવ ું અથવા પ્રોજેક્્સના વેચાણ માટેનો પ્રસ્તાવ મકૂવો અથવા ખરીદી કરવા 

માટે લોકોને આમુંત્રણ આપવ ું. 
 

 રેરા નોંિણી નુંબર અને વેબસાઈટ દશાષવ્યા ધવના જાહરેાત આપવી.(કલમ ૧૧(૨)નો ભુંગ. 

પ્રમોટર દ્વારા બહાર પાડવામાું અથવા પ્રકાધશત કરવામાું આવેલ જાહરેાત અથવા પ્રોસ્પેક્ટસમાું 

સિામુંડળની વેબસાઈટન ું સરનામ ું મોટા અક્ષરે દશાષવવાન ું રહશેે જેમાું, નોંિાયેલા પ્રોજેક્્સની 

તમામ ધવગતો દાખલ કરવામાું આવી હોય અને તેમાું સિામુંડળ પાસેથી મેળવવામાું આવેલ 

નોંિણી નુંબર અને તેને પ્રાસુંભગક હોય તેવી અન્ય બાબતોનો સમાવેશ થશે. 
 

 ધત્રમાધસક અહવેાલન ું અન પાલન ન બદલ માટે ધનયમનકારી પગલાું. 
 

 વાધર્િક અહવેાલન ું અન પાલન ન કરવા અથવા રેરા ની જોગવાઈઓન ું પાલન ન કરવા બદલ 

ધનયમનકારી પગલાું. 
 

પ્રમોટર નોંિણી કરાવ્યા ધવના જાહરેાત આપતા અથવા ય ધનટન ું વેચાણ કરતા માલમૂ પડશે તો 

સિામુંડળ તેવા પ્રોજેક્્સ સામે આપમેળે પગલાું લઇ શકશે (અધિધનયમની કલમ 

૩,૧૧(૨),૪(૨)(ટ)(ઘ) હઠેળ). આ ઉપરાુંત ગ જરેરા એ સેટેલાઈટ આિારરત રરજજયોનલ નેધવગેશન 

ધસસ્ટમ ધવકસાવી છે અને હજ  સ િી જેની નોંિણી કરાવવામાું નથી આવી તેવા રરયલ એસ્ટેટ 

પ્રોજેક્્સને પારખવા તથા શોિવા માટે ગ જરેરા શહરેી સ્થાધનક સુંસ્થાઓ સાથે કામ કરી રહ્ ું છે. ટૂુંક 

સમયમાું જ:”રેરા સહયોગી મોબાઇલ એપ” શરૂ કરવામાું આવનાર છે, જેના થકી જાહરે જનતા કોઈ પણ 

ખચષ કયાષ ધવના આવા રકસ્સા જણાવી શકશે. 

 

 

 

 



88 
 

 
ક) આપિેળે કરિાિાિં આિેલા કેસો ની વિગિો 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૪૩ આપમેળે દાખલ કરવામાું આવેલા કેસોની ધવગતો 

ઉપરનો ચાટષ  અત્યાર સ િી સિામુંડળ દ્વારા આપમેળે દાખલ કરવામાું અને ધનકાલ કરવામાું આવેલા 

કેસોની ધવગતો દશાષવે છે. સિામુંડળ દ્વારા આપમેળે કરવામાું આવેલા મોટાભાગના કેસો "ધત્રમાધસક 

રીટનષન ું અન પાલન ન કરવા"ની કક્ષામાું આવે છે. આવા ક લ કેસો પૈકી, સિામુંડળે "આપમેળે કરવામાું 

આવેલા સામાન્ય"અને ધત્રમાધસક રરટનષન ું અન પાલન ન કરવા" અંગેના ~૭૮ ટકા કેસોનો સફળતાપવૂષક 

ધનકાલ કયો છે. 
ખ) આપિેળે કરિાિાિં આિેલા કેસોિાિં આપિાિાિં આિેલા િુકાદાની િષવિાર સરખાિણી 

 

 

 

 

 

 
આકૃધત ૪૪ આપમેળે દાખલ કરવામાું આવેલા કેસોમાું સિામુંડળ દ્વારા આપવામાું આવેલા 

ચ કાદા (વર્ોવર્ષ) 

 

આપિેળે (સઓુ િોટુ) 
 

NCQR 

 

NCAR 

 
ભરલે વનકાલ 

આપિેળે (સઓુ િોટુ) 
 

NCQR 

 

NCAR 

 
ના. િ. ૨૦૧૮-૧૯  ના. િ. ૨૦૧૯-૨૦  
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ગ) નાણાકીય િષવ ૨૦૧૯-૨૦િાિં સત્તાિિંડળ દ્વારા આ પ્રિાણે કરિાિાિં આિેલા કેસો 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

આકૃધત ૪૫  નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું આપમેળે દાખલ કરવામાું આવેલા કેસોની 

જજપલાવાર ધવગતો 
ઉપરનો ચાટષ  નાણાકીય વર્ષ ૧૯-૨૦ દરધમયાન સિામુંડળ દ્વારા આપમેળે કરવામાું આવેલા કેસોની 

જજપલાવાર ધવગતો દશાષવે છે. તદ્દન સાર, સિામુંડળ દ્વારા આપમેળે સૌથી વધ  કેસો/પગલાું અમદાવાદ 

માટે કરવામાું/લેવામાું આવ્યાું છે, એટલે કે આપમેળે કરવામાું આવેલા સામાન્ય કેસો - ૧૮૯, આપમેળે 

કરવામાું આવેલા ધત્રમાધસક રરટનષના ભબનઅન પાલન માટેના કેસો - ૨૩૩ અને આપમેળે કરવામાું 

આવેલા વાધર્િક રરટનષના ભબન અન પાલન માટેના કેસો માત્ર ૩૭. સ રતના પ્રમોટસષ સામે સૌથી વધ  કેસો 

ધત્રમાધસક પ્રગધત અહવેાલો રજૂ ન કરવા અંગેના છે. 
 

૫.૬ સત્તાિિંડળ દ્વારા કરિાિાિં આિલેા હુકિોનો અિલ 
 

સિામુંડળ દ્વારા હ કમ કરવામાું આવ્યા બાદ કોઈપણ પ્રમોટર/એલોટી/કોઈ પણ અસુંત  ષ્ટ વ્યસ્ક્ત તે 

હ કમ ધવર િ સમીક્ષા અરજી (રીવ્ય  એલ્ટલકેશન) અથવા અપીલ દાખલ કરી શકે છે. આ બન્ને પ્રરિયા 

હાથ િરવામાું ન આવે અને ધનરદિષ્ટ સમયમયાષદાની અંદર હ કમનો અમલ કરવામાું ન આવે અને 

અસુંત  ષ્ટ વ્યસ્ક્ત તરફથી અરજી મળે તો સિામુંડળ પગલારૂપે પક્ષકારોને નોરટસ આપે છે અથવા 

અમલ બજવણી માટેના ધનદેશો કરે છે. સિામુંડળ સુંબુંધિત પક્ષકારોને દુંડ કરવાની સિાનો પણ 

ઉપયોગ કરી શકે છે. 

 

ઓથોવરટી જનરલ દ્વારા આપ િેળે 
 
િાવષવક િળિર (એનસીઆર) નુિં પાલન ન કરિુિં 

વત્રિાવસક િળિર (એનસીઆર) નુિં પાલન ન કરિુિં 
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ક) જુદા જુદા કેસોિાિં કલિિાર કરિાિાિં આિેલા દિં ડની વિગિો 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૪૬ દુંડ કરવામાું આવ્યા હોય એવા કેસોની કલમવાર ધવગતો 

ઉપરના ગ્રાફમાું જ દા જ દા કેસોમાું વર્ોવર્ષ કલમવાર કરવામાું આવેલા દુંડની ધવગતો દશાષવવામાું 

આવી છે. તદન સાર સિામુંડળ દ્વારા આપમેળે કરવામાું આવેલા કેસો માટે દુંડના સુંદભષમાું કરવામાું 

આવેલા હ કમોની એકુંદર સુંખ્યા તમામ પ્રકારના કેસોમાું વિી છે. 

 

ભબન અન પાલન માટે કરવામાું આવેલા કેસો અંગેના દુંડના હ કમોમાું ૨૪ ટકા જેટલો વિારો થયો છે 

એટલે કે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માું તેની સુંખ્યા ૨૦૯ હતી તે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું વિીને 

૨૦૯ થઈ છે. વધ માું ધત્રમાધસક રરટનષ ન ભરવાના રકસ્સામાું આપમેળે કરવામાું આવેલા દુંડના હ કમોમાું 

બે ટકા વિારો થયો છે, એટલે કે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માું આવા હ કમોની સુંખ્યા ૩૦૩ હતી જે 

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું વિીને ૩૦૮ થઈ છે. છેપલે, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માું વાધર્િક રરટનષ ન 

ભરનારા કસ રદારો પાસેથી કોઈ દુંડની વસલૂાત કરવામાું આવી ન હતી તેની સામે નાણાકીય વર્ષ 

૨૦૧૯-૨૦માું ૮૭ જેટલા કસરૂવારો પાસેથી દુંડ લેવામાું આવ્યો છે. 

 

 

 

 

 

 

 

પાલિ િ કિવા માટે 
એકમાત્ર દાંડ 

નત્રમાનસક વળતિ 
રડફોલ્ટિ માટે દાંડ 

નત્રમાનસક વળતિ 
રડફોલ્ટિ માટે દાંડ 
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ખ) કલિ િાર િષોિષવ કરિાિાિં આિલેા દિં ડના હુકિોને વિગિો 

 
 

આકૃધત ૪૭ વર્ોવર્ષ કરવામાું આવેલા દુંડની જજપલાવાર ધવગતો 

કલમ ૨૪ મ જબ, યથા પ્રસુંગ કોઈ પ્રમોટર અથવા કોઈ એલોટી અથવા કોઈ રરયલ એસ્ટેટ એજન્ટ, આ 

અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ ઘડવામાું આવેલા ધનયમો અને ધવધનયમો હઠેળ, યથાપ્રસુંગ લવાદી 

અધિકારી અથવા ધનયમનકારી સિામુંડળ અથવા અપીલ અધિકારી દ્વારા તેના પર લાદવામાું આવેલા 

કોઈ વ્યાજ અથવા દુંડ અથવા વળતરની ચકૂવણી ન કરે તો, આવા પ્રમોટર અથવા એલોટી અથવા 

રરયલ એસ્ટેટ એજન્ટ પાસેથી આવી રકમ જમીન મહસે  લના બાકી લેણા તરીકે ધનરદિષ્ટ કરવામાું આવ્યા 

મ જબ વસલૂ કરવામાું આવશે. સિામુંડળે અધિધનયમની કલમ ૪૦ મ જબ, સિામુંડળ દ્વારા કરવામાું 

આવેલા દુંડની ચ કવણી ૬૦ કરતાું વધ  રદવસ સ િી ન કરી હોય અને અધિધનયમનો ભુંગ કયો હોય 

એવા પ્રમોટરો સામે પગલાું લીિાું છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરધમયાન ક લ રૂ.૧,૨૮,૬૬,૦૦૦/- નો 

દુંડ વસ લ કરવામાું આવ્યો છે. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ઓથોરિટી જિિલ  
દ્વાિા સ ુમોટુ 

નત્રમાનસક વળતિ માટે પાલિ િ 
કિવા માટે સત્તા દ્વાિા સ ુમોટુ  

(એિ સી ક્ય ુઆિ) 

વાનર્િક વળતિ માટે પાલિ િ 
કિવા માટે સત્તા દ્વાિા સ ુમોટુ 

(એિ સી એ આિ) 
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ગ) િસૂલ કરિાિાિં આિલેા દિં ડનો સ્રોિ 

 

 

 
 

આકૃધત ૪૮ દુંડની વસલૂાતનો રહસ્સો 

૬૪ ટકા જેટલી વસલૂાતો રેરાના આદેશોન ું પાલન ન કરવાના પરરણામે કરવામાું આવી હતી. બાકીની 

૩૨ ટકા જેટલી વસલૂાતો ધત્રમાધસક પ્રગધત અહવેાલો રજૂ ન કરવાના પરરણામે કરવામાું આવી હતી. 

બાકી લેણાુંની વસલૂાત કરવા માટે ગ જરેરાએ બે મામલતદારની ધનમણ ક કરી છે.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ચબિ પાલિ માટે નવનશષ્ટ્ટ દાંડ 

નત્રમાનસક િીટિા રડફોલ્ટિ માટે દાંડ 
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િહત્િની ઊિં ડી સિજ 
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૬.   િહત્િની ઊિં ડી સિજ 

૬.૧ ગજુરાિિાિં વરયલ એસ્ટેટનુિં સાિાન્ય વિત્ર 

પ્રોજેક્ટ્સ 

૬૯૦૫ 

પિૂા થયેલા 

૨૦૬૫ (૩૦%) 

પિવાડી શકે તેવા 

૨૭૪૭ (૩૫%) 

કુલ યનુિટ 

૯,૧૧,૦૨૧ 

સિેિાશ બરુકિંગ 

૪૮.૮૨% 

સિેિાશ રકિંમત/મી.^૨ 

૪૧૯૩૧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૪૯ ગ જરાતની રરયલ એસ્ટેટ અને શહરેીકરણના દરન ું સામાન્ય ભચત્ર 

અમદાવાદ, વડોદરા, સ રત, રાજકોટ અને ગાુંિીનગર એ પાુંચ જજપલાઓમાું સૌથી વધ  પ્રોજેક્્સ 

નોંિાયા છે, જે પૈકી અમદાવાદમાું સૌથી વધ  સુંખ્યામાું પ્રોજેક્્સ નોંિાયા છે અને ત્યાર બાદ બીજા િમે 

વડોદરા આવે છે. અમદાવાદમાું સૌથી વધ  સુંખ્યામાું પ્રોજેક્્સ નોંિાયા છે એટલ ું જ નહીં પરુંત   તે 

પૈકી~૪૧ ટકા જેટલા પ્રોજેક્્સ પરૂા પણ થયા છે. ત્યારબાદ ~૩૫ ટકા સાથે રાજકોટ પરૂા થયેલા 

પ્રોજેક્્સમાું બીજા િમે છે. પરવડી શકે તેવા આવાસોની કક્ષામાું પ્રોજેક્્સની સૌથી વધ  ટકાવારી 

િરાવવાનો યશ પણ રાજકોટના ફાળે જાય છે. સાથે સાથે રાજકોટ સૌથી નાના કદના એટલે કે 

પ્રોજેક્્સ દીઠ સરેરાશ સૌથી ઓછા ૭૨ ય ધનટના પ્રોજેક્્સ િરાવે છે જ્યારે સ રત પ્રોજેક્્સ દીઠ ૨૨૪ 

ય ધનટ િરાવે છે. 
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૬.૨ નાણાકીય િષવ ૨૦૧૯-૨૦ સધુી ગજુરાિના િખુ્ય વજલ્લાઓનુિં 

સાિાન્ય વિત્ર 
 

કક્ષા  અિદાિાદ િડોદરા સુરિ રાજકોટ ગાિંધીનગ

ર 

કુલ પ્રોજેક્ટટ ૨૨૩૦ ૧૩૪૩ ૯૬૩ ૮૮૧ ૪૫૭ 
સિેિાશ રકિંમત/િો.મી 
(રૂનપયામાાં) 

૫૩૧૮૯ ૪૧૭૯૮ ૪૩૪૫૭ ૩૪,૦૯૧ ૩૬,૧૪૩ 

પણૂા થયા ૯૧૮ ૩૦૭ ૨૫૩ ૩૧૨ ૧૪૪ 
પણૂા થયેલાિી 
ટકાવાિી 

૪૧% ૨૩% ૨૬% ૩૫% ૨૬% 

પિવડી શકે તેવા ૭૫૬ ૫૮૧ ૩૩૪ ૫૧૨ ૧૭૧ 
પિવડી શકે તેવાિી 
ટકાવાિી 

૩૪% ૪૩% ૩૫% ૫૮% ૩૧% 

કુલ યનુિ્સ ૨,૮૮,૯૦૧ ૧૫૮૮૫૦ ૨,૧૫,૬૫૧ ૬૩,૨૬૨ ૬૩,૭૦૧ 
પ્રોજેક્ટટ દીઠ કુલ 
યનુિ્સ 

૧૩૦ ૧૧૮ ૨૨૪ ૭૨ ૧૧૬ 

કુલ કાિપેટ એરિયા 
(િો.મીમાાં) 

૨,૦૭,૯૦,૯૭૬ ૧,૧૯,૯૮,૦૫૩ ૧,૪૪,૬૬,૨૦૫ ૪૩,૧૩,૯૯
૬ 

૪૬,૯૦,૧
૦૩ 

પ્રોજેક્ટટ દીઠ કુલ 
કાપેટ એિીયા 
(િો.મીમાાં) 

૯૩૨૩ ૮૯૩૪ ૧૫,૦૨૨ ૪૮૯૭ ૮૫૭૪ 

બકુ થયેલા યનુિ્સ ૧,૩૨,૫૪૬ ૮૪૬૦૪ ૮૬૯૯૪ ૨૩,૭૯૩ ૨૮૨૮૧ 
સિેિાશ બરુકિંગિી 
ટકાવાિી 

૪૬% ૫૩% ૪૦% ૩૮% ૪૫% 

૫૦ કિોડથી વધ ુ
રકિંમતિા પ્રોજેક્ટટ 

૪૩૦ ૧૨૫ ૨૪૦ ૫૭ ૬૯ 

મોટા પ્રોજેક્ટટિી 
ટકાવાિી 

૧૯% ૯% ૨૫% ૬% ૧૩% 

કુલ પ્રોજેક્ટટ ખિા 
(રૂનપયા લાખ કિોડમાાં) 

૮૦૯૮૩ ૩૧,૭૮૩ ૪૬૪૪૦ ૧૧,૨૭૩ ૧૫૮૨૮ 

સિેિાશ પ્રોજેક્ટટ ખિા 
(રૂનપયા કિોડમાાં) 

૩૬ ૨૪ ૪૮ ૧૩ ૩૯ 

િોકાણમાાં વદૃ્ધિ  
(છેલ્લા ૧૨ માસમાાં) 

૨૭% ૨૩% ૮% ૪૪% ૨૩% 

 

કોષ્ટક ૫ ગ જરાતમાું મ ખ્ય જજપલાઓમાું રરયલ એસ્ટેટના િેન્ડન ું સામાન્ય ભચત્ર 
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રૂ.૫૦ કરોડથી વધ  રકિંમતના પ્રોજેક્્સની સૌથી વધ  ટકાવારી (૨૫ ટકા) સ રતમાું છે. પ્રોજેક્્સ દીઠ 

સરેરાશ સૌથી વધ  રકિંમત (રૂ.૪૮ કરોડ) પણ સ રતમાું છે અને ત્યારબાદ અમદાવાદ રૂ.૩૬ કરોડ સાથે 

બીજા િમે છે. રૂ. ૫૦ કરોડથી ઓછી રકિંમતની કક્ષા વાળા સૌથી વધ  પ્રોજેક્્સ (૪૩૦) અમદાવાદમાું છે, 

જોકે અમદાવાદમાું ક લ પ્રોજેક્્સ પૈકી આવા પ્રોજેક્્સની ટકાવારી માત્ર ૧૯ ટકા છે. રાજ્યમાું રરયલ 

એસ્ટેટ સેક્ટરમાું ગરીબો માટેની યોજના પર ધ્યાન કેલન્દ્રત કરતી વખતે આ આંકડા ધ્યાનમાું લેવા જરૂરી 

છે. 

૬.૩ વબન નગર વનયોજન વિસ્િારિાિં આિેલા પ્રોજકે્્સ-આધાર 

િાળખાકીય સુવિધાઓનો અભાિ 
 

િુખ્ય વજલ્લાઓિાિં નગર વનયોજન અને વબન નગર વનયોજન વિસ્િારોિાિં 
પ્રોજકે્્સની વસ્થવિ 

 
 

આકૃધત ૫૦ જજપલાઓની સામે નગર-ધનયોજન ધવસ્તારો અને ભબન-નગર ધનયોજન ધવસ્તારોમાું 

પ્રોજેક્્સની સુંખ્યા 
રાજકોટમાું ૩૮ ટકા પ્રોજેક્્સ અને વડોદરામાું ૩૬ ટકા પ્રોજેક્્સ ભબન નગર ધનયોજન (નોન ટીપી) 

ધવસ્તારોમાું છે, જે આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓની નબળી ગ ણવિા દશાષવે છે. વડોદરામાું ૧૪૭ જેટલા 

પ્રોજેક્્સ ગુંદા પાણીના ધનકાલ માટેન ું જોડાણ ન િરાવતા હોવાન ું જોવા મળય ું હત  ું. બીજી તરફ, અન્ય 

નાનાું નગરોમાું, ક લ પ્રોજેક્્સના ૭૭ ટકા ભબન નગર ધનયોજન (નોન ટીપી) ધવસ્તારોમાું આવેલા હતા 

અથવા તે ખબૂ જ અપરૂતી આિારમાળખારકય સ ધવિાઓ િરાવતા હતા. આ બે જજપલાઓમાું તેમજ 

અન્ય નાના જજપલાઓમાું નગર ધનયોજન યોજનાઓને સમયબિ રીતે આખરી રૂપ આપવ ું પડશે. 

અન્યથા આ પ્રોજેક્્સના એલોટીસને નબળી આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓ સહન કરવા ઉપરાુંત રાજ્ય 

સરકાર તેમજ શહરેી સ્થાધનક સુંસ્થાઓ પર આવનારાું વર્ોમાું આ ધવસ્તારોમાું આિારમાળખાસુંબુંિી 

જોગવાઈઓ માટે ભારે ખચષ બોજો ઉભો થશે. 
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૬.૪ વરયલ એસ્ટેટિાિં રીડેિલપિેન્ટ 

િુખ્ય વજલ્લાઓિાિં નગર વનયોજન અને વબન નગર વનયોજન વિસ્િારિાિં 
પ્રોજકે્્સની વસ્થવિ 

 
 

 

આકૃધત ૫૧ જજપલાઓની સામે નગર-ધનયોજન ધવસ્તારો અને ભબન-નગર ધનયોજન 

ધવસ્તારોમાું પ્રોજેક્્સની સુંખ્યા 
રેરાનો અમલ શરૂ થયો ત્યારથી રીડેવલપમેન્ટ માટે ૨૧૩ પ્રોજેક્્સ નોંિાયા છે. અગાઉ ગ જરાત 

સરકારે ખાનગી સોસાયટીઓના રીડેવલપમેન્ટને પરવાનગી આપી હતી પરુંત   ‘ગ જરાત ઓનરશીપ 

ફ્લેટ એક્ટ’ ૧૯૭૩ હઠેળની જોગવાઈ મ જબ સોસાયટીના તમામ સભ્યોની સુંમધત જરૂરી હતી. સ િારેલા 

અધિધનયમ મ જબ હવે તમામ ફ્લેટ િારકોની સુંમધતને બદલે માત્ર ૭૫ ટકા ફ્લેટ માભલકોની સુંમધત જ 

પ નઃ બાુંિકામ હાથ િરવા માટે જરૂરી બનશે. આમ છતાું સોસાયટીઓ અને ડેવલપસષ માટે આ પ્રરિયા 

સરળ બનાવવા સ્થાયી હ કમ સ્વરૂપે કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ કરવી જરૂરી છે. આ અકળાવનારા પ્રશ્નોનો 

ઉકેલ એકવાર આવી જાય તે પછી તેનાથી ખાનગી ડેવલપર આકર્ાષય તેવી સુંભાવના છે, જે આ 

સેક્ટરમાું અત્યુંત જરૂરી એવા રીડેવલપમેન્ટને વેગ પરૂો પાડશે. 
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૬.૫ સ્થાિર વિલકિ ક્ષતે્રના વિવિધ ઘટકોિાિં ભાિના િલણો 
૬.૫.૧ નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ િાટે ગજુરાિિાિં ભાિનો િલણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૫૨ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯. અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦  ના ગ જારાત માટે 

રીસીડેશનલ પ્રાઈસ િેન્ડ 

રહેણાિંક સિંપવત્તના ભાિ નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮-૧૯ થી નાણાકીય િષવ ૨૦૧૯-૨૦ સુધીના 

સરરેાશ ૧૧% ઘટીને રહેણાિંક એકિોની િાિંગિાિં ઘટાડો દશાવિે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૫૩ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના ગ જરાત માટે 

ઓરફસ પ્રાઈસ િેન્ડ 

ઓવફસ વફસના ભાિિાિં પણ નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮-૧૯ થી નાણાકીય િષવ ૨૦૧૯-૨૦ સુધીના 

સરરેાશ ૧૧% ઘટાડો થયો છે, જ ેસૂિિે છે કે ઓવફસ વફસની જગ્યાની િાિંગિાિં ઘટાડો છે. 
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આકૃધત ૫૪ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯. અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના ગ જરાત માટે શોપ 

પ્રાઈસ િેન્ડ 

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯. અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માું દ કાનો માટેની સકુંમિો સરરેાશ 

૨% વધી રહી છે, જ ેસૂિિે છે  દુકાનો િાટે આગાિી િાિંગ. 
 

૬.૬ ગજુારાિાિં ફવરયાદો નોિંધાઈ છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૫૫ પ્રોજેક્ટો દ્વારા નોંિાયેલી ફરરયાદો. 

ઉપરોક્ત ચાટષ પરથી, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મહિમ સુંખ્યામાું ફરરયાદો 20% પ્રોજેક્્સ સામે 

નોંિાઈ રહી છે. તેથી, આ 20% પ્રોજેક્્સના ધવસ્તતૃ દેખરેખથી ગ જરાતમાું સ્થાવર ધમલકત 

ધનયમનકારી સ્સ્થધતમાું સ િારો થવાની સુંભાવના છે. 
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૬.૭ શહેરિાર ઊિં ડી સિજ  
૬.૭.૧ અિદાિાદ  

૨.૫૭ ટકાના વસ્તી વિારા સાથે ભારતન ું સાતમ ું સૌથી મોટ ું (૪૬૪ ચો.કીમી) મહાનગર (મેિોપોભલટન 

સીટી) છે. તેના મ ખ્ય ઉદ્યોગોમાું ટેક્સટાઇલ, ફામાષ, મેન્ય ફેક્ચરરિંગ, કેધમકલ, પેિોકેધમકપસ, હીરા ઉદ્યોગ 

અને ધશક્ષણ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. હવે તે મહત્વના આઇટી/આઇટીઇએસ અને રરટેલ મથક તરીકે 

પોતાને સ્થાધપત કરવા માટે ઝડપથી આગળ વિી રહ્ ું છે. ભારત સરકારના શહરેી ધવકાસ મુંત્રાલયના 

સ્માટષ  ધસટી ધમશન હઠેળ ૧૦૦ સ્માટષ ધસટીઝની યાદીમાું તેનો સમાવેશ થાય છે. 
 

ક) અિદાિાદિાિં વરયલ એસ્ટેટ િાકેટનો સ્નેપશોટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૫૬ અમદાવાદ જજપલામાું ગ જરેરા હઠેળ નોંિાયેલા આગામી પ્રોજેક્્સ 

અમદાવાદ એક સરિય રરયલ એસ્ટેટ બજાર િરાવે છે. ગ જરાતમાું નોંિાયેલા ક લ પ્રોજેક્્સ થકી સૌથી 

વધ  ૩૨ ટકા જેટલા પ્રોજેક્્સ અમદાવાદમાું નોંિાયા છે. સમગ્ર રાજ્યમાું પરૂા થયેલા પ્રોજેક્્સ પૈકી 

સૌથી વધ  ૪૧ ટકા પ્રોજેક્્સ પણ અમદાવાદમાું પરૂા થયા છે. મોટાભાગના બજેટ-પ્રોજેક્્સ (ચો.મી 

દીઠ<૨૭.૭ હજાર) શહરેના પવૂષ ભાગમાું સરદાર પટેલ માગષને સમાુંતર આકાર લઇ રહ્યા છે. આન ું 

મ ખ્ય કારણ એ છે કે અમદાવાદ શહરેી ધવકાસ મુંડળે (ઔડા) સરદાર પટેલ રરિંગ રોડને સમાુંતર પરવડી 

યોજના               પૂરા થયેલા        પરિાડી શકે િેિા        કુલ યુવનટ            સરરેાશ બુવકિંગ         સરરેાશ  વકિંિિ/િી.^૨ 
  

 ૨૨૩૦               ૯૧૮                ૭૫૬              ૨૮૮,૯૦૧            ૪૫.૮૮%                 ૫૩,૧૮૯  

એસ.પી રીંગ રોડ સાથે બજેટ 
યોજના આવી રહ્યા છે. 
પ્રીધમયમ યોજના શહરેના પધિમ 
ભાગમાું થલતેજ, બોડકદેવ, 
આંબાવાડી, વગેરેમાું આવી રહ્યા છે 

નવા ધવકાસ ધવસ્તારો: ઘાટલોરડયા 
અને એસપી રરિંગરોડ જેવા 
ધવસ્તારોમાું તાજેતરના યોજના 
આવી રહ્યા છે 
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શકે તેવા રહણેાુંકના આવાસોન ું ક્ષેત્ર ધવકસાવવા જેવા પહલેરૂપ પ્રયાસો કયાષ છે, જેનાથી ખાનગી 

ડેવલપસષને પરવડી શકે તેવા આવાસો બાુંિવા પ્રોત્સાહન મળય ું છે. વધ માું શહરેનો પવૂષ ભાગ સારા 

માગષ જોડાણ સરહત વ્યાપક આિારમાળખા સાથે વધ  સારી આધથિક તકો પરૂી પાડે છે. 
 

પ્રીધમયમ પ્રોજેક્્સ શહરેના મધ્ય પધિમ ભાગમાું આવેલા છે. અહીં રામદેવ નગર, વસ્ત્રાપ ર, આંબાવાડી 

જેવા ધવસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. વધ માું આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નાનાું થતા જતાું ક ટ ુંબના કદ 

સાથે નાના કદના ઊંચી રકિંમત િરાવતા ય ધનટ પણ હવે પ્રીધમયમ પ્રોજેક્્સની સાથે સાથે આકાર લઇ 

રહ્યા છે. 
 

ખ) જુદા જુદા ઘટકોિાિં બુવકિંગની ટકાિારી 

 

ઘટક સામાન્ટય િીતે બરુકિંગ િી 
સિેિાશ ટકાવાિી 

પિવડી શકે તેવા આવાસ ઘટક 
માટે બરુકિંગ િી સિેિાશ ટકાવાિી 

પ્રીનમયમ ૪૦ ટકા ૪૯ ટકા 

મધ્યમ ૪૬ ટકા ૪૭ ટકા 

બજેટ (સસ્તા) ૫૦ ટકા ૪૯ ટકા 
 

કોષ્ટક ૬ જ દા જ દા ઘટકોમાું બ રકિંગની ટકાવારી 

ઉપરના કોષ્ટક પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સસ્તા એટલે કે બજેટ-ઘટકમાું માુંગ વધ  છે. પરવડી 

શકે તેવા રહણેાકના આવાસોન ું ક્ષેત્ર આકાર લેતાું બજારે તેનો પ્રધતસાદ આપવાન ું શરૂ કરી દીધ ું છે. હવે 

ક લ પ્રોજેક્્સના ૩૪ ટકા (૨૯૩૫૩ ય ધનટ) જેટલા પ્રોજેક્્સ પરવડી શકે તેવાું આવાસો માટેના 

પ્રોજેક્્સ છે અને આવા પ્રોજેક્ટમાું સરેરાશ ૨૩૦ ય ધન્સ તૈયાર કરવામાું આવે છે, જે દશાષવે છે કે 

પરવડી શકે તેવા આવાસનના ઘટકમાું ધવશાળ કદના પ્રોજેક્્સ આવી રહ્યા છે. આનાથી અમદાવાદમાું 

એકુંદર બ રકિંગ પર પણ અસર થઈ છે અને શહરેમાું ૪૬ ટકા  જેટલ ું, પ્રમાણમાું ઊંચ ું કહી શકાય એવ ું 

બ રકિંગ જળવાઈ રહ્ ું છે. 
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૬.૭.૨ રાજકોટ 
 

રાજકોટ સમગ્ર સૌરાષ્િ પ્રદેશન ું પ્રવધૃિથી િમિમત  કેન્દ્ર છે અને આ પ્રદેશના ભાધવ ધવકાસમાું જે મ ખ્ય 

ભધૂમકા ભજવવાના છે એવાું નાનાું નગરો તેની આસપાસ વસેલાું છે. રાજકોટ શહરે  હવે કાપડની 

ધમલોમાુંથી ઇજનેરી ઉદ્યોગ તરફ ગધત કરી રહ્ ું છે. રાજકોટના ૧૫૦ ફટના રરિંગ રોડ પર રરયલ 

એસ્ટેટનો િીમે િીમે ધવકાસ થઈ રહ્યો છે અને એ ડેવલપસષની પસુંદગીન ું સ્થાન બની રહ્ ું છે. રાજકોટ 

પણ સ્માટષ ધસટી ધમશનનો ભાગ છે 
 

ક) રાજકોટિાિં વરયલ એસ્ટેટ િાકેટનો સ્નેપશોટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૫૭ રાજકોટ જજપલામાું ગ જરેરા હઠેળ નોંિાયેલા આગામી પ્રોજેક્્સ 

ગ જરાતમાું નોંિાયેલા ક લ પ્રોજેક્્સ પૈકી ૧૩ ટકા પ્રોજેક્્સ રાજકોટમાું નોંિાયેલા છે. રાજકોટની 

સીમાઓ પર અને ખાસ કરીને શહરેના દભક્ષણ-પધિમ ભાગમાું બજેટ-પ્રોજેક્્સ ઊભા થઇ રહ્યા છે. 

પ્રીધમયમ પ્રોજેક્્સ શહરેના મધ્ય પધિમ ભાગમાું આવેલા છે - જેમાું જય ભાવનગર, માવડી જેવા 

ધવસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે - કારણકે અહીં સામાજજક અને ભૌધતક આિારમાળખાકીય સ ધવિાઓ વધ  

યોજના               પૂરા થયેલા        પરિાડી શકે િેિા        કુલ યુવનટ            સરરેાશ બુવકિંગ         સરરેાશ  વકિંિિ/િી.^૨ 
 

 ૮૮૧                 ૩૧૨                  ૫૧૨             ૬૩,૨૬૨              ૩૭.૬૧%                 ૩૧,૦૯૧ 

માવતી, પ ધનતપાકષ જેવા 
પેરરફેરલ કે્ષત્ર પર બજેટ 
યોજના આવી રહ્યા છે. 
રૈયા રોડ, માલવીયા રોડ અન ે
એમજી રોડ જેવા ધવસ્તારોમાું 
પ્રીધમયમ યોજના આવી રહ્યા 
છે 

નવા ધવકાસ ધવસ્તારો: રાજકોટ 
બાયપાસ અને માલવીયા રોડ 
જેવા ધવસ્તારોમાું તાજેતરના 
યોજના આવી રહ્યા છે. 
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સારી છે. નવા પ્રોજેક્્સ શહરેના દભક્ષણ ભાગમાું રાજકોટ બાયપાસ અને માલધવયા રોડ પર શરૂ થઈ 

રહ્યા છે. 
 

ખ) જુદા જુદા ઘટકોિાિં બુવકિંગની ટકાિારી 

 

 

ઘટક 
સામાન્ટય િીતે બરુકિંગ િી 
સિેિાશ ટકાવાિી 

પિવડી શકે તેવા આવાસ ઘટક 
માટે બરુકિંગ િી સિેિાશ ટકાવાિી 

પ્રીનમયમ ૧૬ ટકા ૨૮ ટકા 

મધ્યમ ૩૧ ટકા ૩૩ ટકા 

બજેટ (સસ્તા) ૪૨ ટકા ૪૧ ટકા 
 

કોષ્ટક ૭ જ દા જ દા ઘટકોમાું બ રકિંગની ટકાવારી 

ઉપરના કોષ્ટક પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૌથી વધ  બ રકિંગ બજેટ આવાસનો ભરાવતા 

પ્રોજેક્્સમાું થાય છે. 
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૬.૭.૩ સુરિ  

સ રત શહરે ગ જરાતના દભક્ષણ-પવૂષમાું આવેલ ું છે. તે ખુંભાતના અખાત પાસે તાપી નદીના રકનારે વસેલ ું 

છે. સ રત શહરેનો ધવસ્તાર ૩૨૬ ચો.મી છે. શહરેની વસ્તી અંદાજે ૬૮ લાખ જેટલી છે. સ રત એક 

સ ધવકધસત શહરેી ધવસ્તાર છે જ્યાું હીરા ઘસવા, ટેક્સટાઇલ, આઈટી અને િાન્સપોટષ જેવા ઔદ્યોભગક 

સેક્ટર િમિમે છે. ભારતમાું એકુંદર ઘરગથ્  ઉત્પાદનના સુંદભષમાું દસ મોખરાના શહરેોમાું તેન ું સ્થાન 

છે. 
ક) સુરિ વજલ્લાિાિં વરયલ એસ્ટેટ િાકેટનો સ્નેપશોટ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૫૮ સ રત જજપલામાું ગ જરેરા હઠેળ નોંિાયેલા આગામી પ્રોજેક્્સ 

ઉપરના નકશા પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રીધમયમ પ્રોજેક્્સ શહરેના મધ્ય અને દભક્ષણ-

પધિમ ભાગમાું આવેલા છે. બજેટ-પ્રોજેક્્સ શહરેના સીમાડા ઉપર િાન્સપોટષ કોરરડોરને સમાુંતર આકાર 

લઇ રહ્યા છે. ગ જરાતમાું નોંિાયેલા ક લ પ્રોજેક્્સ પૈકી માત્ર ૧૩ ટકા પ્રોજેક્્સ સ રતમાું નોંિાયા છે. 

યોજના               પૂરા થયેલા        પરિાડી શકે િેિા        કુલ યુવનટ            સરરેાશ બુવકિંગ         સરરેાશ  વકિંિિ/િી.^૨ 
 

 ૯૬૩                 ૨૫૮               ૩૩૪               ૨૧૫,૬૫૧           ૪૦.૩૪%               ૪૩,૪૫૭  

અમરોલી, મીનીબજાર અને 
કઠોર જેવા ક્ષેત્ર પર બજેટ 
યોજના આવી રહ્યા છે. 
પ્રીધમયમ યોજના શહરેના 
મધ્ય ભાગ, ઉતરાણા અને 
નજીકના એરપોટષ ક્ષેત્ર પર 
આવી રહ્યા છે. 

નવા ધવકાસના ક્ષેત્રો: 
તાજેતરના યોજના ઉત્રાણા 
અને સભચન જેવા ધવસ્તારોમાું 
આવી રહ્યા છે. 
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સુંભવત: રડમોનેટાઈઝેશન અને આધથિક મુંદીને કારણે સ રતની અથષવ્યવસ્થા માટે રરયલ એસ્ટેટ 

સેક્ટરમાું રોકાણ કરવ ું અશક્ય બન્ય ું છે. સ રતની રોકાણમાું થયેલી વદૃ્ધિ ઘણી ઓછી એટલે કે ૮ ટકા 

જેટલી હતી. 
 

ખ) જુદા જુદા ઘટકોિાિં બુવકિંગની ટકાિારી 

 

ઘટક 
સામાન્ટય િીતે બરુકિંગ િી 
સિેિાશ ટકાવાિી 

પિવડી શકે તેવા આવાસ ઘટક 
માટે બરુકિંગ િી સિેિાશ ટકાવાિી 

પ્રીનમયમ ૪૨ ટકા ૩૦ ટકા 

મધ્યમ ૩૪ ટકા ૩૪ ટકા 

બજેટ (સસ્તા) ૫૧ ટકા ૫૩ ટકા 
 

કોષ્ટક ૮ જ દા જ દા ઘટકોમાું બ રકિંગની ટકાવારી 

જજપલામાું ઊંચા સ્થળાુંતર દર સાથે (૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મ જબ) પરવડી શકે તેવાું આવાસનોના 

ઘટકમાું હાલમાું વધ  માુંગ જોવા મળે છે. જજપલાની ક લ વસ્તીમાું સ્થળાુંતર કરીને આવેલા લોકોની 

ટકાવારી લગભગ ૨૬ ટકા જેટલી છે. તેથી જ સ રતમાું બ રકિંગની ટકાવારી ૪૦ ટકા જેટલી ઊંચી રહ ેછે. 

તેથી પરવડી શકે તેવાું આવાસન પ્રોજેક્્સ વધ  સુંખ્યામાું પરૂા પાડવા માટે ખાનગી સેક્ટરના 

સહયોગથી નીધતગત દરધમયાનગીરી જરૂરી છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

૬.૭.૪ િડોદરા 

અમદાવાદ અને સ રત પછી વડોદરા ગ જરાતમાું સૌથી વધ  વસ્તી િરાવત  ું શહરે છે. રદપહી, મ ુંબઈ અને 

અમદાવાદને જોડતા તમામ રેલ અને સડક માગો વડોદરા સાથે પણ જોડાયેલા હોવાથી તેને "ગેટ વે ટ  

િ ગોપડન કોરરડોર" તરીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે. તેમાું રદપહી મ ુંબઈ ઇન્ડસ્િીયલ કોરરડોર 

(રડ.એમ.આઇ.સી.)નો પણ સમાવેશ થાય છે. વડોદરા મ ખ્યત્વે મોટા ઉદ્યોગો, ખાસ કરીને એલ્ન્જધનયરરિંગ 

મશીન ટ પસ, કોટન ટેક્સટાઇલ, ગ્લાસ, ફામાષસ્ય રટકપસ, કેધમકપસ, પેિોકેધમકપસ અને ફરટિલાઇઝર 

ઉદ્યોગોથી િમિમે છે. જજપલાનો ક લ ધવસ્તાર ૭૫૪૬ ચો. કીમી. છે, જે ગ જરાતના ક લ ભૌગોભલક 

ધવસ્તારના ૩.૮૫ ટકાને આવરી લે છે. 
 

ક) િડોદરા વજલ્લાિાિં વરયલ એસ્ટેટ િાકેટનો સ્નેપશોટ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૫૯ વડોદરા જજપલામાું ગ જરેરા હઠેળ નોંિાયેલા આગામી પ્રોજેક્્સ 

યોજના               પૂરા થયેલા        પરિાડી શકે િેિા        કુલ યુવનટ            સરરેાશ બુવકિંગ         સરરેાશ  વકિંિિ/િી.^૨ 
 

૧,૩૪૩              ૩૦૭                 ૫૮૧              ૧૫૮,૮૫૦           ૫૩.૨૬%              ૪૧,૭૯૮ 

જૂના પાદરા રોડ અને 
શહરેના પવૂષ ભાગ જેવા ક્ષેતે્ર 
બજેટ યોજના આવી રહ્યા 
છે. 
પ્રીધમયમ યોજના શહરેના 
મધ્ય ભાગ, અલકાપ રી અને 
ગોત્રી પર આવી રહ્યા છે. 

નવા ધવકાસના કે્ષત્ર: ગોરવા 
અને પાદરા જેવા ધવસ્તારોમાું 
તાજેતરના યોજના આવી રહ્યા 
છે 
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ચોરસ મીટર દીઠ રૂ.૪૧૭૯૮ની સરેરાશ રકિંમત સાથે વડોદરા ગ જરાતમાું નોંિાયેલા ક લ પ્રોજેક્્સના 

૧૯ ટકા પ્રોજેક્્સ િરાવે છે. ઉપરના નકશા પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હાલમાું ધવસ્તારમાું 

આવેલી ધસરીઝને કારણે બજેટ-પ્રોજેક્્સ (ચો. મી. દીઠ<૨૭.૭ હજાર) મ ખ્યત્વે શહરેના દભક્ષણ અને પવૂષ 

ભાગમાું, મ ખ્ય િાન્સપોટષ કોરરડોરની સમાુંતર આકાર લઇ રહ્યા છે. પ્રીધમયમ પ્રોજેક્્સ શહરેના મધ્ય 

ભાગમાું અલકાપ રી અને ગોત્રી નજીકના ધવસ્તારોમાું વધ  પ્રમાણમાું જોવા મળે છે. 

વડોદરા રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું ઝડપી વદૃ્ધિ માટે સૌથી વધ  સાન કળૂ સ્સ્થધત િરાવત  ું હોવા છતાું તેમાું 

સૌથી મોટો અવરોિ શહરેની અંદર આવેલી "અનસવીસ્ડ"જમીન છે, કારણકે વડોદરા મ્ય ધનધસપલ 

કોપોરેશનની માત્ર ૬૧ ટકા એટલે કે ૧૬૦ ચો.મી. પૈકી ૯૮ ચો.મી. જમીન જ ટીપી સ્કીમ. એ હઠેળ 

આવરી લેવાઇ છે. 
 

ખ) જુદા જુદા ઘટકોિાિં બુવકિંગની ટકાિારી 

 

 

ઘટક 
સામાન્ટય િીતે બરુકિંગ િી 
સિેિાશ ટકાવાિી 

પિવડી શકે તેવા આવાસ ઘટક 
માટે બરુકિંગ િી સિેિાશ ટકાવાિી 

પ્રીનમયમ ૫૧ ટકા ૫૪ ટકા 

મધ્યમ ૫૩ ટકા ૫૪ ટકા 

બજેટ (સસ્તા) ૬૩ ટકા ૬૫ ટકા 
 

કોષ્ટક ૯ જ દા જ દા ઘટકોમાું બ રકિંગની ટકાવારી 

વડોદરા મ ખ્ય જજપલાઓમાું સૌથી વધ  ૫૩ ટકા બ રકિંગ  િરાવે છે અને તેને પ્રીધમયમ પ્રોજેક્્સ માટે 

ઉજળી સુંભાવના િરાવતા માકેટ તરીકે જોવામાું આવે છે કારણકે  સામાન્ય રીતે ભબનધનવાસી ભારતીયો 

અને ખાસ કરીને ભબનધનવાસી ગ જરાતીઓન ું પ્રમાણ રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું ખરીદી કરનારાઓમાું સૌથી 

વધ  છે. માત્ર પ્રીધમયમ પ્રોજેક્્સ જ નહીં પરુંત   પરવડી શકે તેવાું આવાસનો માટે પણ ઘણી માગ 

હોવાન ું િારી શકાય કારણકે નોંિાયેલા ક લ પ્રોજેક્્સ પૈકી ૪૩ ટકા પ્રોજેક્્સ પરવડી શકે તેવાું 

આવાસનો હઠેળ આવે છે. 
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૬.૭.૫ ગાિંધીનગર 

ગાુંિીનગર ગ જરાતના ્વીન ધસટી તરીકે પણ ઓળખાય છે અને તે ગ જરાતન ું નવ ું પાટનગર છે. 

ગાુંિીનગરની આસપાસનો ૨૦.૨૦૫ કી.મી. ધવસ્તાર ગ જરાત પાટનગર ધવસ્તાર તરીકે ધનિાષરરત 

કરવામાું આવ્યો છે. આ ધવસ્તાર ૨૦૫ ચો.કી.મી. (૭૯ ચો.માઈલ)સ િી ફેલાયેલો છે. ગાુંિીનગર તેના 

૫૪ ટકા ભધૂમ ધવસ્તાર પર હરરયાળાું આચ્છાદન સાથે ભારતન ું િી કેધપટલ છે. 
 

ક) ગાિંધીનગરિાિં વરયલ એસ્ટેટ િાકેટનુિં સાિાન્ય વિત્ર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃધત ૬૦ વડોદરા જજપલામાું ગ જરેરા હઠેળ નોંિાયેલા આગામી પ્રોજેક્્સ 

કોષ્ટક ૧ના સુંદભષમાું ગાુંિીનગરમાું પ્રોજેક્્સની નોંિણીન ું પ્રમાણ ઓછું છે, જે ગ જરાતમાું નોંિાયેલા 

ક લ પ્રોજેક્્સના માત્ર ૮ ટકા (૫૪૭ પ્રોજેક્્સ) જેટલ ું છે. અને છતાુંય અહીં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-

૧૯થી નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ સ િીમાું રોકાણમાું ૨૩ ટકા જેટલી વદૃ્ધિ જોવા મળી છે, કારણ કે 

ગાુંિીનગરમાું ખબૂ સારા માગો, બજારો અને વાભણજ્ય સુંસ્થાપનો સાથેની સ ુંદર નાગરરક સ ધવિાઓન ું 

યોજના               પૂરા થયેલા         પરિાડી શકે િેિા        કુલ યુવનટ            સરરેાશ બુવકિંગ         સરરેાશ  વકિંિિ/િી.^૨ 
 

 ૫૪૭                 ૧૪૪                ૧૭૧               ૬૩,૭૦૧            ૪૪.૭૪%                ૩૬,૧૪૩  

કલોલ, રુંિેજા અને કોબા 
ગાુંિીનગર હાઇવે નજીક 
જેવા ક્ષેત્ર પર બજેટ યોજના 
આવી રહ્યા છે. 
શહરેના મધ્ય ભાગ પર 
પ્રીધમયમ યોજના આવી 
રહ્યા છે. 

નવા ધવકાસના ક્ષેત્ર: કાલોલ 
અને અડાલજ જેવા 
ધવસ્તારોમાું તાજેતરના 
યોજના આવી રહ્યા છે. 
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પ્રમાણ ઘણ ું વધ  છે અને એકવાર મેિો ભલિંકન ું કામ પરૂ ું થઇ જશે પછી તે અહીં કરવામાું આવેલા 

રોકાણન ું ઘણ ું સાર ું વળતર આપશે. તેથી ગાુંિીનગરને ટૂુંકાગાળા તેમજ મધ્યમથી લાુંબા ગાળાના માટે 

રોકાણ કરવા માટેન ું ઘણ ું સાર ું સ્થળ ગણવામાું આવે છે. 
ખ) જુદા જુદા ઘટકોિાિં બુવકિંગની ટકાિારી 

 

ઘટક 
સામાન્ટય િીતે બરુકિંગ િી 
સિેિાશ ટકાવાિી 

પિવડી શકે તેવા આવાસ ઘટક 
માટે બરુકિંગ િી સિેિાશ ટકાવાિી 

પ્રીનમયમ ૩૩ ટકા ૪૧ ટકા 

મધ્યમ ૪૧ ટકા ૪૧ ટકા 

બજેટ (સસ્તા) ૪૯ ટકા ૫૮ ટકા 

કોષ્ટક ૧૦ જ દા જ દા ઘટકોમાું બ રકિંગની ટકાવારી 

આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે ગાુંિીનગરમાું બ રકિંગની ટકાવારી ઘણી ઊંચી ૪૫ ટકા જેટલી છે, જે 

લગભગ અમદાવાદના ૪૬ ટકાને સમાુંતર છે. પરુંત   અહીં ચો.મી. દીઠ રકિંમત રૂ. ૩૬૧૪૩ છે. તેથી 

રહઠેાણ માટેની સારી તકો અહીં પરવાડી શકાય એવી રકિંમતે ઉપલબ્િ છે, જે રોકાણકારો માટે તેમજ 

વ્યસ્ક્તગત ઉપયોગ માટે રહણેાકની જગ્યા ખરીદવા ઇચ્છતા લોકો માટે યોગ્ય તક પરૂી પાડે છે. 
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 િહીિટ અને િહેકિસિંબિંધી 

બાબિો 
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૭.િહીિટ અને સ્થાપના બાબિો 

૭.૧ ઓથોવરટીની રિના 

ગ જરાત રીઅલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી ઓથોરરટીમાું અધ્યક્ષ અને બે સભ્યો હોય છે 

ક) અધ્યક્ષ અને સભ્યોની વિગિો નીિે િજુબ છે. 

 

હોદ્દો િામ નિમણકૂ તાિીખ 

અધ્યક્ષ ડો.અમરજીત ધસિંઘ (રી. IAS) ૧૦/૦૭/૨૦૧૮ 

સભ્ય 1 શ્રી. પી.જે. પટેલ ૧૦/૦૭/૨૦૧૮ 

સભ્ય 2 શ્રી. ડી. પી. જોશી (રી. IAS) ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ 

 

ઓથોરરટીમાું ધનય ક્ત અધિકારી / ધનયોક્તાની ધનમણકૂ અને જેઓ કચેરીને છૂટા કરે છે 

ખ) ઓથોવરટીિાિં વનિણૂક કરાયેલા અવધકારી / અવધકારીઓની વિગિો નીિે િજુબ છે. 

 

હોદ્દો િામ નિમણકૂ તાિીખ 

ન્ટયાયાધીશ અનધકાિી શ્રી.વી.એ. દરબાર ૧૮.૧૦.૨૦૧૯ 

 

૭.૨. ગજુરરાનુિં સિંગઠન િાળખુિં 

 

 

 

                                                                      અધ્યક્ષ 

 
                                                                                                                                                               
       સભ્ય 1                        સભ્ય 2                                                   

 

 
 

                                                                               સેકે્રટરી 

 

 

   િહીિટ             િકનીકી       એકાઉન્ટ અને      આઇ.ટી            કાનૂની          વનયિન 
 

   વિભાગ              વિભાગ       નાણાિં વિભાગ      વિભાગ            વિભાગ          વિભાગ 

 

 ન્યાયાધીશ અવધકારી 
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૭.૩ સત્તાિિંડળિાિં કિવિારીિગવ 

 
ક્રમ 

 
હોદ્દો 

માંજૂિ 
થયેલી 
જગ્યા 

ભિવામાાં 
આવેલી 
જગ્યા 

 
નિયનમત 

 

પ્રનતનિયસુ્ક્ટત 
પિ 

 
કિાિ 

૧ ચેરમેન ૧ ૧ ધનયધમત - - 
૨ સભ્ય ૨ ૨ ધનયધમત - - 

૩ સભચવ ૧ ૦  - - 

૪ નાયબ સભચવ ૨ ૧ ધનયધમત - - 

૫ નાણા ધનયુંત્રક (ફાઇનાન્સ કન્િોલર) ૧ ૧ ઇન ચાર્જ - - 

૬ કાનનૂી સલાહકાર/લવાદી અધિકારી ૧ ૧ ધનયધમત - - 

૭ તકનીકી અધિકારી/કાયષપાલક ઇજનેર ૨ ૦  - - 

૮ નાયબ તકનીકી અધિકારી ૧ ૧ ધનયધમત - - 

૯ મદદનીશ તકનીકી અધિકારી ૩ ૩ ધનયધમત - - 
૧૦ વહીવટી અધિકારી (ઉપ સભચવ) ૩ ૦    

૧૧ નાયબ વહીવટી અધિકારી 
(મામલતદાર/સેકશન અધિકારી 

૩ ૨ ધનયધમત પ્રધતધનય ક્ત - 

૧૨ રહસાબી અધિકારી ૩ ૧ ધનયધમત - - 
૧૩ કાનનૂી મદદનીશ ૩ ૨  - કરાર  
૧૪ રહસાબનીશ ૪ ૦  - કરાર  
૧૫ સ્ટેનો (હાયર ગે્રડ) ગે્રડ-૨ ૨ ૦    
૧૬ સ્ટેનો (લોઅર ગે્રડ) ગે્રડ-૩ ૬ ૦ - - કરાર  
૧૭ કારક ન ૧૬ ૧  પ્રધતધનય ક્ત કરાર  

૧૮ સીસ્ટમ એનાભલસ્ટ-આઇટી ૨ ૨   કરાર  
૧૯ મપટી ટાલસ્કિંગ સ્ટાફ 

(ડેટય ટી મેનેજર, આધસસ્ટન્ટ મેનેજર, 
લીગલ આધસસ્ટન્ટ, ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ, 
સ્ટેનો, કારકૂન, ધસધવલ એલ્ન્જધનયર, 
ઓરફસ આધસસ્ટન્ટ,  ડીઈઓ) 

૫૪ ૫૪   કરાર 

૨૦ પટાવાળા ૧૨ ૧૨   કરાર 
 

સરિાળો 

 

૧૨૨ 
 

૮૪    
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૭.૪ સત્તાિિંડળ દ્વારા રોકિાિાિં આિલેા વનષ્ણાિો અને પરાિશવકો 

ગ જરાતને - જ્યાું રીયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું ગ્રાહકો અને ડેવલપસષના રહતો અસરકારક અને યોગ્ય 

ધનયમન દ્વારા સ રભક્ષત છે એવ ું - રરયલ એસ્ટેટમાું રોકાણ કરવા માટેન ું મ ખ્ય સ્થળ બનાવવાની 

દીઘષદ્રલષ્ટ સાથે ગ જરેરાએ, રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું એક સ દ્રઢ ધનયમનકારી તુંત્ર ઊભ ું કરવા માટે 

ધનષ્ણાત અને સમિૃ જાણકારી િરાવવાના લક્ષ્ય સાથે કેટલાક પરામશષકોને રોક્યા છે. કેટલાક ટેકધનકલ 

પરામશષકો રડઝાઇન અને ખરાઇની પ્રરિયાના અમલમાું રોકાયેલા છે. એ જ રીતે, કાનનૂી પરામશષકો, 

વહીવટી પરામશષકો અને નાણારકય પરામશષકો પણ તેમના સુંબુંધિત ક્ષતે્રોમાું સરિય રીતે કામ કરી રહ્યા 

છે. સિામુંડળમાું કાયષરત જ દા જ દા પરામશષકો અંગેની ધવગતો નીચે મ જબ છે. 

 

ક્રમ િાં. હોદ્દો સાંખ્યા 

૧ તકનીકી પરામશષક ૭ 

૨ વહીવટી પરામશષક ૨ 

૩ નાણાકીય પરામશષક ૨ 

૪ કાનનૂી પરામશષક ૩ 

 સરિાળો ૧૪ 
 

 

૭.૫  PwC 

દેશમાું ટેકનોલોજી સહાધયત રેરા ધવધનયમનના સુંદભષમાું ગ જરાતન ું સ્થાન મોખરાનાું રાજ્યોમાું છે અને 

ગ જરેરાએ ભારતમાું બીજા િમે સૌથી વધ  પ્રોજેક્્સની નોંિણી કરી છે. PwC ગ જરેરા સિામુંડળની 

સ્થાપનાથી ગ જરાતરા સાથે જોડાયેલ ું છે અને તેણે રેરા અધિધનયમ, ધનયમો અને ધવધનયમોના 

અમલીકરણ માટેની ટેકનોલોજી સરળ બનાવી આપી છે. PwC હાલમાું ફરરયાદ ધનવારણ પ્રરિયાને વધ  

અસરકારક બનાવવા માટે, સમગ્ર વ્યવસ્થાને પેપરલેસ અને વધ  સાન કૂળ બનાવવા માટે તથા 

પ્રોજેક્્સ પર વધ  સારી રીતે દેખરેખ રાખી શકાય તે હતે  થી પ્રોજેક્્સની પ્રગધત અને અન પાલનોન ું 

બીઆઇ(BI) થકી ધવશ્લેર્ણ કરવામાું કાયષરત છે. 
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૭.૬ ટેક્નોકે્રટ પરાિશવકો 

ગ જરેરા એક એવ ું સ દ્રઢ, સ રભક્ષત, ધવશ્વસનીય, પારદશી અને સાતત્યપણૂષ રરયલ એસ્ટેટ ધનયમનકારી 

વાતાવરણ પરૂ ું પાડવાના તેના ધમશનને હાુંસલ કરવા માટે ધનરુંતરપણે કાયષરત છે જે ગ્રાહકકેન્દ્રી મૌભલક 

ઉપાયો, વ્યવસાધયક સ્ટાફ દ્વારા આદશષ સેવાઓ પરૂી પાડીને તથા અમારા તમામ રહતિારકો સાથે 

ઉત્કૃષ્ટ સુંપકષ જાળવીને ગ્રાહકોના અધિકારોન ું રક્ષણ કરવાની સાથે સાથે રોકાણને પ્રોત્સાહન આપે. 

પરરણામે, આ સિામુંડળે ટેક્નોિેટ પરામશષકો સાથે સહયોગ કયો છે જેથી સ્ટાફમાું કાયષવાહી સુંબુંિી 

જાણકારી વિે અને કાયષવાહીને લગતી સમસ્યાઓ ધનવારી શકાય અને એ રીતે સિામુંડળની કાયષક્ષમતા 

વિારી શકાય. સિામુંડળ એક વ્યાવસાધયક કાયષસ ુંસ્કૃધત ધવકસાવવાન ું અને કમષચારીઓનો નૈધતક જ સ્સો 

વિારવાન ું પણ ધ્યેય રાખે છે, જેથી તેમની કાયષક્ષમતા વિે અને કોઈપણ પ્રકારનો વ્યય ઘટાડી શકાય. 
 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

વહસાબ અને ઓવડટ 
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૮.૧ કાનનૂી િાળખુિં 
 

ક) વરયલ એસ્ટેટ (રગે્યુલેશન એન્ડ ડેિલપિેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૧૬ 
 

 સિામુંડળે, ભારતના કોમ્ટિોલર અને ઓડીટર જનરલ સાથે ધવચાર-ધવધનમય કરીને સમ ભચત 

સરકાર ઠરાવે તેવા નમનૂામાું અંદાજપત્ર તૈયાર કરવ ું જોઈશે, યોગ્ય રહસાબો અને સુંબુંધિત 

અન્ય રેકોડષ જાળવવા જોઈશે અને વાધર્િક રહસાબ પત્રકો તૈયાર કરવા જોઈશે. 

 સિામુંડળના રહસાબોન ું ઑરડટ ભારતના કોમ્ટિોલર અને ઓડીટર જનરલ દ્વારા ધનરદિષ્ટ 

કરવામાું આવે તેટલા સમયાુંતરે તેમના દ્વારા કરવ ું જોઈશે અને આવા ઓરડટના સુંબુંિમાું થયેલ ું 

કોઈપણ નાણાકીય ખચષ સિામુંડળ દ્વારા ભારતના કોમ્ટિોલર અને ઓડીટર જનરલને 

ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 

 આ અધિધનયમ હઠેળ સિા મુંડળના રહસાબોના ઓરડટના સુંબુંિમાું કોમ્ટિોલર અને ઓરડટર 

જનરલ અને તેણે નીમેલી કોઈપણ વ્યસ્ક્ત, આવા ઓરડટના સુંબુંિમાું, સરકારે રહસાબોના 

ઓરડટના સુંબુંિમાું કોમ્ટિોલર અને ઓડીટર જનરલ િરાવતા હોય તે જ અધિકારો અને 

ધવશેર્ાધિકારો અને સિાધિકારો િરાવશે અને ખાસ કરીને ચોપડાઓ, રહસાબો, સુંબુંધિત 

વાઉચરો અને અન્ય દસ્તાવેજો અને કાગળો માગવાનો અને રજૂ કરવાનો અને સિા 

મુંડળનીકોઈપણ ઓરફસો તપાસવાનો અધિકાર િરાવશે. 

 સિામુંડળે, ભારતના કોમ્ટિોલર અને ઓડીટર જનરલ અથવા આ અથે તેમણે નીમેલી કોઈ 

અન્ય વ્યસ્ક્તએ પ્રમાભણત કયાષ પ્રમાણેના સિામુંડળના રહસાબો, તે ઉપરના ઓરડટ અહવેાલ 

સાથે દર વરે્ સમ ભચત સરકારને મોકલવા જોઇશે અને સમ ભચત સરકાર ઓરડટ અહવેાલ મેળવે 

તે પછી બનતી ત્વરાએ, સુંસદના દરેક ગહૃ સમક્ષ અથવા જ્યાું ધવિાનમુંડળ બે ગહૃો ન  બનેલ ું 

હોય ત્યારે ધવિાનસભા અથવા યથાપ્રસુંગ સુંઘપ્રદેશના ધવિાનમુંડળ સમક્ષ અથવા આવ ું 

ધવિાનમુંડળ એક ગહૃન ું બનેલ ું હોય ત્યારે તે ગહૃ સમક્ષ તે મકૂાવડાવવો જોઈએ. 
 

ખ) ગજુરાિ રીયલ એસ્ટેટ (રગે્યુલેશન એન્ડ ડેિલોપિેન્ટ) (િેટર રીલેટેડ ટુ વરયલ એસ્ટેટ 

રગે્યુલેટરી ઓથોવરટી) રૂલ્સ ૨૦૧૬ 
 

"બજેટ રહસાબો અને અપડેટ-સિામુંડળ કલમ ૭૦માું કરવામાું આવેલી જોગવાઈ મ જબ બજેટ તૈયાર 

કરશે, યોગ્ય રહસાબો અને અન્ય સુંબુંધિત રેકોડષ જાળવશે અને ફોમષ ગ મ જબ રહસાબોન ું વાધર્િક પત્રક 

તૈયાર કરશે." 
 

ઉપર જણાવવામાું આવેલા કાનનૂી માળખા મ જબ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ગ જરાત રેરા દ્વારા 

રહસાબના ચોપડા તૈયાર કરવામાું આવ્યા છે. 
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ગ જરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી ઓથોરરટી (ગ જરેરા) ગાુંિીનગરન ું તા ૩૧ માચષ,૨૦૧૯ ના રોજ 

મ જબન ું ઓરડટ થયેલ ું પાક ું સરવૈય ું તેમજ તેજ તારીખે પરૂા થતાું વર્ષ માટેન ું આવક અને ખચષ ખાત   

તથા પ્રાલ્ટત અને ચ કવણી ખાત  . ઓરડટની કામગીરી, કોમ્ટિોલર અને ઓડીટર જનરલ (ડય ટીઝ, પાવર 

એન્ડ કન્ડીશન્સ ઓફ સધવિસ) એક્ટ,૧૯૭૧ની કલમ ૧૯(૨) ને, રરયલ એસ્ટેટ (રેગ્ય લેશન એન્ડ 

ડેવલોપમેન્ટ) એક્ટની કલમ ૭૭(૨) સાથે વાુંચતા તેમાું કરવામાું આવેલી જોગવાઈ મ જબ સોંપવામાું 

આવી છે. 

         િિવિાન જિાબદારીઓ અને જોગિાઈ          વનવિિ સિંપવત્ત અને િિવિાન સિંપવત્ત 

 

 

 

  
 
 
 

આકૃધત ૬૧ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ગ જરેરાના સરવૈયાના ઘટકો 
પત્રક ‘C’ 

િાવષવક વહસાબોનુિં પત્રક - િા. ૩૧િી િાિવ, ૨૦૧૯ના રોજનુિં પાકુ સરિૈયુિં 

એકાઉન્ટ 
કોડ 

મ ડી-દેવાું ૩૧મી માચષ 
૨૦૧૯ના રોજ 

૩૧મી માચષ 
૨૦૧૮ના રોજ 

એકાઉન્ટ 
કોડ 

ધમલકત લેણાું ૩૧મી માચષ 
૨૦૧૯ના રોજ 

૩૧મી માચષ 
૨૦૧૮ના રોજ 

૬૮ ફુંડ (ભુંડોળ) ૭૬૮૨૫૦૮૩૩ ૪૪૮૭૫૩૭૯૦ ૭૨ સ્થાવર ધમલકતો ૨૦૭૭૯૯૭૭ ૨૮૪૧૦૦૮ 

૬૮.૧ મડૂી ભુંડોળ ૩૫૯૦૦૩૭૯૦ ૩૫૯૦૦૩૭૯૦ ૭૨.૧ ક લ ધમલકત (પડતર 
રકિંમત) 

૩૨૬૨૪૬૧૪ ૩૫૪૨૨૫૫ 

૬૮.૨ ઉમેરોઃ ખચષ કરતાું 
ઉપજનો વિારો / 
બાદ – ઉપજ કરતાું 
ખચષનો વિારો 

૪૦૯૨૪૭૦૪૨ - ૭૨.૨ બાદઃ- સુંચયી ઘસારો ૧૧૮૪૪૬૩૭ ૭૦૧૨૪૭ 

૬૮.૩ અન્ય ભુંડોળ - ૮૯૭૫૦૦૦૦ ૭૨.૩ નેટ બ્લોક ૨૦૭૭૯૯૭૭ ૨૮૪૧૦૦૮ 

૬૯ અનામતો - - ૭૩ મડૂી – વકષ ઈન પ્રોગ્રેસ - ૧૩૨૧૧૧૫૭ 

૬૯.૧ મડૂી અનામતો   ૭૪ રોકાણો અને થાપણો ૭૧૧૦૮૮૯૮૪ ૪૦૨૫૯૬૩૯૩ 

૭૦ લોન   ૭૪.૧ રોકાણો ૭૧૦૪૯૩૧૯૬ ૪૦૨૦૦૦૬૦૫ 
૭૦.૧ સરકારી   ૭૪.૨ થાપણો ૫૯૫૭૮૮ ૫૯૫૭૮૮ 

૭૦.૨ અન્ય   ૭૫ લોન અને િીરાણો ૫૧૪૫૯૭૯ ૧૫૦૦૦૦૦૦ 

૭૧ ચાલ  જવાબદારીઓ 
અને જોગવાઈઓ 

૧૩૯૯૪૬૨૧ ૧૦૩૩૯૫૨૯ ૭૫.૧ સરકાર સાથેના એકાઉન્ટ   

૭૧.૧ ચાલ  જવાબદારીઓ ૧૩૫૫૪૫૯ ૫૯૫૪૨૩૮ ૭૫.૨ સરકારી કુંપનીઓને 
પેશગીઓ 

૫૧૪૫૯૭૯ ૧૫૦૦૦૦૦૦ 

૭૧.૨ જોગવાઈઓ ૧૨૬૩૯૧૬૨ ૪૩૮૫૨૯૧ ૭૬ પરચરૂણ દેવાદારો - - 

    ૭૭ રોકડ અને બેંક ધસલક ૨૨૬૧૧૦૭૯ ૧૪૦૬૭૬૪૩ 
    ૭૮ અન્ય જ ુંગમ ધમલકતો ૨૨૬૧૯૪૩૪ ૧૧૩૭૭૧૧૮ 

 કુલ સિવાળો ૭૮૨૨૪૫૪૫૩ ૪૫૯૦૯૩૩૧૯  કુલ સિવાળો ૭૮૨૨૪૫૪૫૩ ૪૫૯૦૯૩૩૧૯ 

૨% 
જવાબદાિી

ઓ 

૯% નિનિત સાંપનત્ત 
અિે જમા સાંપનત્ત ૯૮% 

સાંપનત્ત ૯૧% િોકાણો અિે 
થાપણો 

 

કલમ ૭૫ હઠેળ િેિા ફાંડ િોકાણ અિે થાપણો 
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િાવષવક વહસાબોનુિં પત્રક 

િા. ૧લી એવપ્રલ ૨૦૧૮ થી ૩૧િી િાિવ, ૨૦૧૯ના રોજનુિં ઉપજ – ખિવ ખાિુિં 
એકાઉ
ન્ટટ કોડ 

ખિા ૩૧મી માિા 
૨૦૧૯િા િોજ 

૩૧મી માિા 
૨૦૧૮િા િોજ 

એકા. 
કોડ 

ઉપજ ૩૧મી માિા 
૨૦૧૯િા િોજ 

૩૧મી માિા 
૨૦૧૮િા િોજ 

૩૭ ચેરપસષન અને સભ્યો ૬૩૨૭૮૧૯ ૨૦૮૩૪૨૩ ૬૧ ફી, ચાજીસ તથા દુંડ ૩૪૫૨૩૦૭૮૧ ૪૨૮૩૨૮૭૧૪ 
૩૭.૧ પગાર અને ભથથાઓ ૬૩૦૬૬૩૨ ૨૦૮૩૪૨૩ ૬૧.૧ ફી આવક ૨૭૨૫૧૨૭૪૮ ૪૨૮૩૨૬૮૦૮ 

૩૭.૨ અન્ય લાભો - - ૬૧.૨ ચાજર્જસ - - 
૩૭.૩ પ્રવાસ ખચષ ૨૧૧૮૭ - ૬૧.૩ દુંડ ૭૨૬૬૧૨૯૨ - 
૩૭.૩.૧ ધવદેશ પ્રવાસ - - ૬૧.૪ અન્ય (દશાષવોઃ ૫૬૭૪૧ ૧૯૦૬ 
૩૭.૩. સ્થાધનક પ્રવાસ ૨૧૧૮૭ - ૬૨ અન દાન ૫૭૧૧૬૯૦૮ ૩૧૪૦૦૦૦૦ 
૩૮ અધિકારીઓને ચ કવણ ું ૧૧૭૧૮૩૦૪ ૯૩૩૮૧૬ ૬૨.૧ સરકાર સાથનેા એકાઉન્ટ - - 
૩૮.૧ ચ કવવાપાત્ર ભથથા ૧૧૭૧૮૩૦૪ ૯૦૭૮૮૪ ૬૨.૨ અન્ય (દશાષવો) ૪૮૬૪૭૪૬૮ ૩૧૪૦૦૦૦૦ 
૩૮.૨ ધનવધૃિ લાભો - - ૬૨.૩ મ ડી અન દાન ર પાુંતર ૮૪૬૯૪૪૦ - 
૩૮.૩ અન્ય લાભો - - ૬૩ ભેટસોગાદો - - 
૩૮.૪ પ્રવાસ ખચષ - - ૬૪ સેધમનાર અને કોન્ફરન્સ  - - 
૩૮.૪.૧ ધવદેશ ખચષ - - ૬૫ પ્રકાશનોન ું વચેાણ - - 
૩૮.૪.૨ સ્થાધનક ખચષ - ૨૫૯૩૨ ૬૬ રોકાણો અને થાપણો પરની આવકો ૩૮૫૪૪૫૪૬ ૧૧૪૫૬૩૪૨ 
૩૯ સ્ટાફ ખચષ ૧૨૪૨૪૭૭ ૩૮૩૪૮૯ ૬૬.૧ રોકાણો પરની આવકો ૩૮૫૪૪૫૪૬ ૧૧૪૫૬૩૪૨ 
૩૯.૧ ચ કવવાપાત્ર ભથથા ૧૨૪૨૪૭૭ ૩૮૩૪૮૯ ૬૬.૨ થાપણો પરની આવકો - - 
૩૯.૨ ધનવધૃિ લાભો - - ૬૬.૩ લોન અને પેશગી પરન ું વ્યાજ - - 
૩૯.૩ અન્ય લાભો - - ૬૭ પરચ રણ આવકો - - 
૩૯.૪ પ્રવાસ ખચષ - - ૬૭.૧ ધમલકતોના વચેાણ થકી આવક - - 
૩૯.૪.૧ ધવદેશ પ્રવાસ - - ૬૭.૨ ખચષ કરતાું ઉપજનો વિારો - - 
૩૯.૪.૨ સ્થાધનક પ્રવાસ - - ૬૭.૩ મડૂી ભુંડોળ ખાતે લઈ ગયા - - 
૪૦ વાહન ભાડા ખચષ ૪૬૦૪૧૪૫ ૧૫૩૪૩૦૩ ૬૭.૪ પરચ રણ આવકો ૨૨ - 
૪૧ વતેન ચ કવણ ું - -  ગત વર્ષની આવકો ૨૦૮૧૨૫૧ - 
૪૨ ઓવરટાઈમ ખચષ - -     
૪૩ માનદ વતેન - -     
૪૪ અન્ય ઑરફસ ખચષ ૧૯૫૦૬૫૬૮ ૬૧૧૩૮૩૪     
૪૫ સુંશોિન પરનો ખચષ - -     
૪૬ કન્સલટેશન ખચષ ૪૬૨૪૪૮૮૬ ૧૦૩૯૫૧૧૫     
૪૭ સેધમનાર અને કોન્ફરન્સ ૧૧૭૧૭૩ -     
૪૮ રીયલ એસ્ટેટ રેગ્ય લેટરી ઓથોરીટી 

પ્રકાશન ખચષ 
૧૪૭૧૮૫ ૨૮૧૮૬૧     

૪૯ ભાડાું તથા કરવરેા - -     
૫૦ લોન પરન ું વ્યાજ ખચષ - -     
૫૧ પ્રમોશનલ ખચષ ૨૦૮૫૯૦ -     
૫૨ સભાસદ ફી - -     
૫૩ લવાજમ - -     
૫૪ અન્ય ખચષ ૩૨૫૦૦૦ ૪૧૭૭     
૫૪.૧ રજા પગાર અને પેન્શન - -     
૫૪.૨ ફાળો - -     
૫૪.૩ ઑડીટ ફી ૩૨૫૦૦૦ -     
૫૪.૪ પરચરૂણ - ૪૧૭૭     
૫૪.૫ મડૂી વકષ ઈન પ્રોગ્રેસ - -     
૫૫ ઘસારો ૧૧૨૦૦૧૬૨ ૭૦૧૨૪૮     
૫૬ ધમલકતના વચેાણની ખોટ - -     
૫૭ ઘાલખાદ્ય માુંડવાળ  - -     
૫૮ ઘાલખાિની જોગવાઈ - -     
૫૯ ખચષ કરતાું ઉપજનો વિારો ૩૧૯૫૧૩૯૫૦ ૪૪૮૭૫૩૭૯૦     
૬૦ મડૂી ભુંડોળ ખાતે લઈ ગયા ૮૬૦૦૦૦૦ -     
 ગઈ સાલની ખચષ ધસલક ૧૩૨૧૭૨૪૮ -     
 કુલ સિવાળો ૪૪૨૯૭૩૫૦૮ ૪૭૧૧૮૫૦૫૬  કુલ સિવાળો ૪૪૨૯૭૩૫૦૮ ૪૭૧૧૮૫૦૫૬ 
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ફી – ૨૭.૨૫ કિોડ 

પિુ: પ્રાચ્પ્ત – ૭.૨૬ કિોડ 

અનદુાિ – ૫.૭૧ કિોડ 

વ્યાજ – ૩.૮૫ કિોડ 

કન્ટસલ્ટન્ટસી િાર્જ – ૫.૯૪ કિોડ 

વહિ કિવુાં – ૦.૪૬ કિોડ 

ચબિ િોકડ ખિા – ૦.૪૬ કિોડ 

પગાિ ખિા – ૧.૯૨ કિોડ 

ઓરફસ ખિા – ૨.૦૩ કિોડ 

નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮ - ૧૯ િાટે ગુજારાિ રરેાનો 

આિક ઘટક 

નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮ - ૧૯ િાટે ગુજારાિ રરેાનો 

ખિવ ઘટક 
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નાણાકીય િષવ ૨૦૧૭-૧૮ અને નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮-૧૯ 

િચ્િે આિકની િુલના 

નાણાકીય િષવ ૨૦૧૭-૧૮ અને નાણાકીય િષવ ૨૦૧૮-૧૯ 

િચ્િે ખિવ ની િુલના 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

િોકાણ પિ િસ       અનદુાિ મળ્યુાં         દાંડ અિે શલુ્ક         ફી આવક 

વાહિ ભથ્ુાં          પગાિ ખિા      અન્ટય ઓરફસ ખિા       પિામશા ખિા 
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િાવષવક વહસાબોનુિં પત્રક 

િા. ૩૧િી િાિવ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂરા થિા િષવનુિં  આિક-જાિક ખાિુિં 

એકાઉન્ટટ 
કોડ 

આવક િાલ ુવર્ા ગત વર્ા એકાઉન્ટટ 
કોડ 

જાવક િાલ ુવર્ા ગત વર્ા 

૧ ગત વર્ષની ધસલક  ૧૪૦૬૭૬૪૩ - ૧૩ ચેરપસષન અને સભ્યો ૬૬૦૧૩૯૧ ૧૩૧૦૭૯૩ 

૧.૧ બેંક ખાતે ૧૪૦૫૨૫૮૦ - ૧૩.૧ પગાર અને ભથથાુંઓ ૬૫૮૦૨૦૪ ૧૩૧૦૭૯૩ 

૧.૨ હાથ પર રોકડ ધસલક ૧૫૦૬૩ - ૧૩.૨ અન્ય લાભો - - 

૨ ફી, ચાજર્જસ અને દુંડ ૩૪૭૨૫૬૨૯૫ ૪૨૮૩૨૮૭૧૪ ૧૩.૩ પ્રવાસ ખચષ ૨૧૧૮૭ - 

૨.૧ ફી ખાતે ૨૭૩૪૮૬૮૨૨ ૪૨૮૩૨૬૮૦૮ ૧૩.૩.૧ ધવદેશ પ્રવાસ - - 

૨.૨ ચાજર્જસ - - ૧૩.૩.૨ સ્થાધનક પ્રવાસ ૧૭૨૨૭ - 

૨.૩ દુંડ ખાતે ૭૩૭૧૨૭૩૨ - ૧૪ અધિકારીઓ ૭૮૩૧૬૦૯ ૩૯૦૫૮૯ 

૨.૪ અન્ય (દશાષવો) ૫૬૭૪૧ ૧૯૦૬ ૧૪.૧ પગાર અને ભથથાુંઓ ૭૮૩૧૬૦૯ ૩૬૪૬૫૭ 

૩ અન દાન ૪૮૫૦૦૦૦૦ ૩૧૪૦૦૦૦૦ ૧૪.૨ ધનવધૃિના લાભો - - 

૩.૧ સરકાર ખાતેના એકાઉન્ટ - - ૧૪.૩ અન્ય લાભો - - 

૩.૨ અન્ય (દશાષવો) ૪૮૫૦૦૦૦૦ ૩૧૪૦૦૦૦૦ ૧૪.૪ પ્રવાસ ખચષ - ૨૫૯૩૨ 

૪ ભેટસોગાદ - - ૧૪.૪.૧. ધવદેશ પ્રવાસ - - 

૫ સેધમનાર તથા કોન્ફરન્સ - - ૧૪.૪.૨ ડોમેલસ્ટક - ૨૫૯૩૨ 

૬ પ્રકાશન વચેાણ - - ૧૫ સ્ટાફ ખચષ ૧૦૯૩૫૦૩ ૩૦૧૩૮૦ 

૭ રોકાણો અને થાપણો 
પરની આવકો 

૩૧૯૬૪૦ ૭૮૬૧૮ ૧૫.૧ પગાર અને ભથથાુંઓ ૧૦૯૩૫૦૩ ૩૦૧૩૮૦ 

૭.૧ રોકાણો પરની આવક ૬૦ - ૧૫.૨ ધનવધૃિના લાભો - - 

૭.૨ થાપણો પરની આવકો ૩૧૯૫૮૦ ૭૮૬૧૮ ૧૫.૩ અન્ય લાભો - - 

૮. લોન ૧૯૦૦૦ - ૧૫.૪ પ્રવાસ ખચષ - - 

૮.૧ સરકારી -  ૧૫.૪.૧ ધવદેશ પ્રવાસ - - 

૮.૨ અન્ય (દશાષવો) ૧૯૦૦૦ - ૧૫.૪.૨ ડોમેલસ્ટક - - 

૯ ધમલકતોન ું વચેાણ - - ૧૬ વાહન ભાડા ખચષ - - 

૧૦ રોકાણોન ું વચેાણ ૫૦૦૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦૦૦ ૧૭ વતેન ખચષ - - 

૧૧ પે ભબપસની વસલૂાત - - ૧૮ ઓવરટાઈમ ખચષ - - 

    ૧૯ માનદ્ વતેન - - 

    ૨૦ અન્ય ઑરફસ ખચાષઓ ૪૦૧૩૩૫૩ ૨૮૧૮૪૯૫ 

    ૨૧ સુંશોિન પરના ખચષ - - 

    ૨૨ કન્સલટેશન ખચષ ૩૦૫૬૮૫૬૫ ૮૫૧૦૨૫૩ 

    ૨૩ સેધમનાર અને કોન્ફરન્સ ૧૧૮૪૯૯ - 

    ૨૪ પ્રકાશન ઓથોરીટી - - 

    ૨૫ ભાડ ું તથા વરેા ૪૮૭૮૫૬૬ ૧૬૩૧૮૭૦ 

    ૨૬ લોન પરન ું વ્યાજ - - 

    ૨૭ પ્રમોશનલ ખચષ ૪૧૬૮૫૦ ૧૦૨૦૯૦ 

    ૨૮ સભાસદ ફી - - 

    ૨૯ લવાજમ - - 

    ૩૦ સ્થાવર ધમલકતની ખરીદી ૧૮૭૪૯૦૭૫ ૨૬૪૯૦૦૬૬ 
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    ૩૦.૧ સ્થાવર ધમલકત ૧૮૭૪૯૦૭૫ ૧૭૮૩૦૬૧૭ 

    ૩૦.૨ કન્સલટન્સી ચાર્જ (cwip) - ૮૬૫૯૪૪૯ 

    ૩૧ રોકાણો અને થાપણો  ૨૮૬૫૦૦૦૦૦ ૫૦૭૦૨૫૦૦૦ 

    ૩૧.૧ રોકાણો ૨૮૬૫૦૦૦૦૦ ૫૦૭૦૦૦૦૦૦ 

    ૩૧.૨ થાપણો - ૨૫૦૦૦ 

    ૩૨ જામીનગીરી ડીપોઝીટ - - 

    ૩૩ લોન અને પેશગીઓ ૯૦૦૬૯૧૭ ૨૧૫૯૧૫૩ 

    ૩૩.૧. કમષચારીઓ - - 

    ૩૩.૧.૧ ચઢેલ વ્યાજ - - 

    ૩૩.૧.૨ ભબન ચઢેલ વ્યાજ - - 

    ૩૩.૨ સટલાયસષ/કોન્િેક્ટસષ ૯૦૦૬૯૧૭ ૨૧૫૯૧૫૩ 

    ૩૩.૩ અન્ય (દશાષવો) - - 

    ૩૪ લોનન ું પરત ચ કવણ ું - - 

    ૩૫ અન્ય ૨૨૭૭૩૧૭૨ - 

    ૩૫.૧ રજા પગાર અને પેન્શન - - 

-    ૩૫.૨ ફાળો - - 

    ૩૫.૩ ઓડીટ ફી - - 

    ૩૫.૪ પરચરૂણ - - 

    ૩૫.૫ કન્સલટન્સી ચાર્જ (PWC) ૨૨૭૭૩૧૭૨ - 

    ૩૬ બાકી આગળ લાવ્યા ૨૨૬૧૧૦૭૯ ૧૪૦૬૭૬૪૩ 

    ૩૬.૧ બેંક ખાતે ૨૨૫૯૪૦૮૦ ૧૪૦૫૨૫૮૦ 

    ૩૬.૨ હાથ પર રોકડ ધસલક ૧૬૯૯૯ ૧૫૦૬૩ 

 કુલ સિવાળો ૪૧૫૧૬૨૫૭૮ ૫૬૪૮૦૭૩૩૨  કુલ સિવાળો ૪૧૫૧૬૨૫૭૮ ૫૬૪૮૦૭૩૩૨ 
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૯.૧ ઉદે્દશો 

 
 
 

   

સેક્ટર િાટે ડેિલપસવ િાટે ગ્રાહકો િાટે 

 વિવનયિંવત્રિ પયાવિરણ  શ્રેષ્ઠ પિવિઓ અપનાિિી  િાવહિી આધાવરિ પસિંદગી 

 સુશાસન અને અવધક 

પારદવશવિા 

 આિંિવરક પ્રવક્રયાઓને સુયોવજિ 

બનાિિી 

 ખરીદનારના વહિનુિં રક્ષણ 

 પ્રોજકે્ટ કાયવક્ષિિા અને  

પ્રોજકે્ટની સારી રીિે સોિંપણી 

 બજારની િાિી: વિશ્વાસ અને 

ગ્રાહકોનો ભરોસો ઊભો કરિો 

 ગુણિત્તાસભર ઉત્પાદન અને 

સિયસર સોિંપણી 

 રોકાણકારોનો અવધક વિશ્વાસ  સિંસ્થાગિ ભિંડોળ િધારિુિં  ખરીદનાર-િેિનાર િચ્િે 

સિંિુવલિ કરારો 

 સેક્ટરને સુિંદર બનાિિુિં  સેક્ટરને િધુ સુદ્રઢ બનાિિુિં  ઉિંિી પારદવશવિા-કારપેટ 

એવરયા આધાવરિ િેિાણ 

 ડેટાના આધાર ેનીવિ ઘડિી  સિયસર ફવરયાદનો ઉકેલ 

લાિિો 

 નાણાિંની સલાિિી અને 

કાયવક્ષિ ઉપયોગ 

 
 

ઉપર જણાવેલા ઉદે્દશો પરૂા કરવા માટે અને ભતૂકાળના અન ભવો મ જબ, ગ જરેરા સિામુંડળે કેટલાુંક 

અગ્રલક્ષી પગલાું ધવચાયાષ છે, જેનો નજીકના ભધવષ્યમાું અમલ કરવામાું આવશે. 
 

 િેિા ૨.૦િો અમલ 

 ઓિ લાઇિ ઇ- કોટા  કાયાવાહી 

 સીલ ઓફ રસ્ટ સાથે એએફએસ દસ્તાવેજ 

 રહતધાિકો માટે ક્ષમતા ઘડતિ કાયાક્રમ 

 પ્રોજેક્ટટ અિે પ્રમોટિ તથા પ્રમોટિ ગે્રરડિંગ 

 રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટટ માટે િેરટિંગ નસસ્ટમ 
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૯.૨ રરેા ૨.૦નો અિલ 

સિામુંડળે પોટષલ/ધસસ્ટમ રેરા ૧.૦ની જગ્યાએ રેરા ૨.૦નો અમલ કરવાન ું નક્કી કય ું છે. રેરા ૨.૦માું, 

રેરા પોટષલની અગાઉની આવધૃિ (રેરા ૧.૦ની ત  લનામાું ગ જરેરામાું વ્યાપાર સરળ બનાવવા (ઇઝ ઓફ 

ડ ઇંગ ભબઝનેસ) માટે મહત્વના સ િારા કરવામાું આવ્યા છે. રેરા ૨.૦માું જે બાબતો પર વધ  ધ્યાન 

કેલન્દ્રત કરવામાું આવ્ય ું છે તે નીચે મ જબ છે. 

 

 

 

 

ગજુરરેા 

૨.૦ 

            નાગવરક કેવન્દ્રિા 

                  

                       નોિંધણી પ્રવક્રયા  

                                            

                           ફવરયાદો/વિિાદો  

 

                      િોબાઇલ એવ્લકેશન્સ  

    

        ત્રીિાવસક પ્રગવિ અહેિાલ 

 

 

રરેા ૨.૦ને સરળિાથી અપનાિિા િાટે કરિાિાિં આિેલા િહત્િના ફેરફારો  
 

 ય ઝસષ માટે ઓટો એનરોલમેન્ટ ધસસ્ટમ - ઈમેઈલ ઓટીપી અને મોબાઈલ ઓટીપી આિારરત 

નોંિણી 

 રેરા ૨.૦ ધસસ્ટમ સુંબુંધિત ધવભાગોમાુંથી રીયલ ટાઈમ ડેટા મેળવી શકશે. 

 ‘નકશા ઉપર પ્રોજેક્ટ જ ઓ’ માટેનાું ભલજેન્ડમાું રેરા ૨.૦ નાગરરકોની જાણકારી માટે જરૂરી 

તમામ સુંબુંધિત ધવગતો દશાષવશે 

 સિામુંડળ દ્વારા આપવામાું આવેલી કોઇપણ નવી મારહતી અથવા કરવામાું આવેલી જાહરેાતની 

જાણ નોંિાયેલા ઇ-મેલ આઇડી અને મોબાઇલ નુંબર દ્વારા તમામ નોંિાયેલા પ્રમોટસષને 

પ્રોફેશનપસને કરવામાું આવશે. 

 તમામ ય ઝસષ તેઓના ય ઝર આઇડી અને પાસવડષ મારફત આ મોબાઇલ એલ્ટલકેશન એક્સેસ 

કરીને સ્સ્થધત તથા અન પાલનની મારહતી મેળવી શકશે. 

 ઇન્ટરેલક્ટવ પજ્બ્લક ડેશ બોડષ 
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રરેા ૨.૦નાિં અપેવક્ષિ પવરણાિો 
 

 રરયલ એસ્ટેટ પ્રમોટસષ, એલોટીસ અને પ્રોફેશનપસ માટે અત્યાધ ધનક એકધત્રત રડજજટલ સધવિસ 

ટલેટફોમષ. 

 ફેસ લેસ, પેપરલેસ અને પારદશી દેખરેખ ધનયુંત્રણ અને ધનયમનકારી ટલેટફોમષ. 

 ૧૦૦ ટકા ઓનલાઇન સધવિસ સ લભ બનાવી રરયલ એસ્ટેટ સેકટર માટે વ્યાપારમાું સરળતા 

(ઇઝ ઓફ ડ ઇંગ ભબઝનેસ) 

 તમામ માટે મોબાઇલ એલ્ટલકેશનનો ઉપયોગ કરી આંગળાના ટેરવે રેરાની સેવાઓ. 

 ઓનલાઈન ફરરયાદનો ધનકાલ કરવા માટેની વ્યાપક વ્યવસ્થા - ઇ કોટ્ષસ. 

 સેન્િલાઈઝડ રરયલ એસ્ટેટ સેકટર ડેટા રરપોઝીટરી જેના થકી નીધતઓ ઘડવા માટે ડેટાન ું 

પથૃક્કરણ કરી શકાશે. 
 

૯.૩ ઓન લાઈન ઇ કોટવ  કાયવિાહી 

ગ જરાત રેરાએ અધિધનયમ, ધનયમો અને ધવધનયમો મ જબ ફરરયાદ ધનવારણતુંત્રની સ્થાપના કરી છે 

અને વ્યાપક ફરીયાદ ધનવારણ તુંત્રનો અમલ કયો છે. ટેકનોલોજીની મદદથી સમગ્ર ફરરયાદ 

ધનવારણની પ્રરિયા વધ  અસરકારક, વધ  સાન કૂળ અને વધ  િોરણસરની બનાવાઈ છે. 

સામાન્ય જીવનના દરેક ક્ષેત્રની જેમ, હાલની ધવવાદોનો ધનકાલ કરવાની કાયષવાહી કોધવડ-૧૯ 

મહામારીની અસર અન ભવી રહી છે, પછી તે કોટષની કાયષવાહી હોય કે લવાદી કાયષવાહી. સ નાવણીઓ 

ધવલુંબમાું મકૂાઇ છે અથવા તેન ું નવ ું સમયપત્રક તૈયાર કરવામાું આવ્ય ું છે. આમ છતાું, લોકડાઉન થોડો 

વધ  સમય સ િી ચાલશે એમ માનીને, કોધવડસુંબુંિી સ રક્ષાનાું પગલાું લેવાન ું ચાલ  રાખીને ટેકનોલોજીનો 

વ્યવહારમાું ઉપયોગ કરવાના પ્રયાસો ચાલ  છે. 

હાલના ધવવાદોમાું સ નાવણીઓની તારીખો જાળવી રાખવા ગ જરાત રેરા માટે ટેકનોલોજીકલ સહાય દ્વારા 

પગલાું લેશે અને વચ્ય ષઅલ કોટ્ષસના સુંબ ુંિમાું ન્યાયતુંત્ર દ્વારા અગાઉ લેવામાું આવેલા પગલાુંને 

ધ્યાનમાું રાખીને ધવભાગો નો ઉકેલ લાવવાની કાયષવાહી આગળ ચલાવવા ન ું આયોજન કરશે. 
 

૯.૪ સીલ ઓફ ટરસ્ટ સાથે એએફએસ દસ્િાિજે 

ટેકનોલોજીની મદદથી રેરા ૨.૦ થકી કાનનૂી ઘટકોમાું ફેરફારો લાવવામાું આવ્યા છે. આ ઉપરાુંત, 

ગ જરેરાએ સીલ ઓફ િસ્ટ સાથે એએફએસ દસ્તાવેજનો અમલ શરૂ કયો છે, જે હઠેળ સિામુંડળ દ્વારા 

મુંજૂર કરવામાું આવેલા અધિકૃત એએફએસ દસ્તાવેજો આપવામાું આવે છે. 

દરેક પ્રમોટર/ડેવલપર અને એલોટી ગ જરેરાની વેબસાઈટ પર એએફએસ ડોક્ય મેન્ટ જોઈ શકે છે અને 

ડાઉનલોડ કરી શકે છે. 
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    પ્રિોટર અન ેએલોટી  

એક્ઝેક્યુશન િાટે એએફએસ દસ્િાિજે  
ડાઉનલોડ કરી શકે છે  

 
 

૯.૫ વહિધારકો િાટે ક્ષિિા ઘડિર કાયવક્રિ 

તમામ રહતિારકો રેરા અધિધનયમ, ધનયમો, ધવધનયમો, પરરપત્રો, હ કમો માગષદશષક 

સચૂનાઓ અને રેરા પોટષલને સમજી શકે તે હતે  થી ગ જરાત રેરા લોકજાગધૃત ઝુંબેશ શરૂ 

કરવાનો પણ ઇરાદો િરાવે છે. ભધવષ્યમાું તમામ પ્રકારનાું માધ્યમો અને સોધશયલ 

મીરડયા પર જાગધૃત ફેલાવવા માટેની ઝુંબેશ ચલાવવામાું આવશે. આનાથી રહતિારકો 

રેરાનાું માળખાને સમજી શકશે અને તેની કામગીરી વધ  કાયષક્ષમ રીતે થઇ શકશે. 

પરરણામે સુંબ ુંધિત રહતિારક માટે પ્રરિયા વધ  સરળ બનશે. 
 

૯.૬ પ્રોજકે્ટ અને પ્રિોટર ગ્રેવડિંગ 
 

રીયલ એસ્ટેટ સેકટરને ઉિેજન આપવા, ગ્રાહક સ રક્ષામાું સ િારો કરવા અને રીઅલ 

એસ્ટેટ સેવાઓને સ યોજજત બનાવવા માટે એક રાષ્િીય રરયલ એસ્ટેટ નીધત 

ધવકસાવવાના હતે  થી ગ જરેરા સરકાર, ઔદ્યોભગક રહતિારકો તેમજ ગ્રાહકો સાથે 

ધનકટતાથી કામગીરી કરી રહ્ ું છે. 
 

એક તુંદ રસ્ત, પારદશી, ફળદાયી અન ેસ્પિાષત્મક રરયલ એસ્ટેટ સેકટરના ધવકાસ અને 

પ્રોત્સાહન માટે તેમજ રરયલ એસ્ટેટ એક્ટની કલમ ૩૨(૬) હઠેળના જનાદેશને પરરપણૂષ 

કરવા માટે ગ જરેરા કાયષરત છે.  

પ્રિોટર પ્રોજકે્ટ રવજસ્ટરેશનના સિયે 

િિંજૂરી િાટે ડર ાફ્ટ એએફએસ 

સબવિટ કરો 

 

 

દ્વારા જવટલ િપાસ કરી 

ઓથોવરટી 

  

(જો કોઈ ક્વેરી હોય, િો પૂછપરછ 

ફરીથી રજૂઆિ કરિા કહે છે) 

 

સ્કૂ્રવટનાઇઝેશન પછી ઓથોવરટી 

દ્વારા િિંજૂરી 

 

પ્રિોટર અને એલોટી ડાઉનલોડ કરી 

શકે છે 

એક્ઝેક્યુશન િાટે એએફએસ 

દસ્િાિજે 

ઓથોવરટી દ્વારા જવટલ િપાસ કરી  

   

(જો કોઈ ક્વેરી હોય, િો પૂછપરછ 

ફરીથી રજૂઆિ કરવા કહે છે) 

સ્કૂ્રવટનાઇઝેશન પછી ઓથોવરટી 

દ્વારા િિંજૂરી 
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રરયલ એસ્ટેટ રેરટિંગ, રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટની ગ ણવિાન ું રાજ્ય/શહરે/પ્રદેશ-ધવશેર્ ધવશ્લેર્ણ પરૂ ું પાડે 

છે. ધનિાષરરત માપદુંડો અને િોરણોના આિારે રાજ્યના રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ પૈકી ગ્રાહકો શે્રષ્ઠ 

પ્રોજેક્ટની પસુંદગી કરી શકે છે. રેરટિંગથી રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની બે મહત્વની જરૂરરયાતો સુંતોર્ાય છે - 

માપદુંડો અને િોરણોના આિારે ચોક્કસ પ્રોજેક્ટન ું મપૂયાુંકન અને ગ્રાહકોને પ્રોજેક્ટ અંગેની ધનરુંતર 

મારહતી. 

 

 ચોક્કસ ધવસ્તારમાું આવેલા જ દા જ દા પ્રોજેક્ટની સરખામણી કરીને ગ્રાહક ધનણષય લઈ શકે છે. 

 પ્રોજેક્ટ સાથે સુંકળાયેલા ડેવલોપરની કામગીરી અંગે જાણકારી મળે છે. 

 ગ્રાહકની પસુંદગીના સુંદભષમાું પ્રોજેક્ટનાું જ દાું જ દાું પાસાું ધનિાષરરત િોરણોને ધ્યાનમાું રાખીને 

નક્કી કરી શકાય છે. 

 ધનરદિષ્ટ શરતો અને ગ ણવિાના િોરણો મ જબ કામગીરી કરવાની ડેવલોપરની ક્ષમતામાું 

સુંકળાયેલા જોખમોને જાણી શકાય છે. 

 સુંબુંધિત રહતિારક માટે રકિંમત અને ધિરાણ અંગે ધનણષયો લેવામાું સરળતા કરી આપે છે. 
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િાવહિી િેળિિાનો અવધકાર 

અને જોડાણ - ફોિવ ઘ 
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િાવહિી િેળિિાનો અવધકાર અને જોડાણ - ફોિવ ઘ 

૧૦.૧ િાવહિી િળેિિાનો અવધકાર 

પૂછપરછ 

ક્રમ 
િાંબિ 

 

મારહતી મેળવવાિો અનધકાિ 
 

ક્રમાાંક 

૧ આર.ટી.આઈ. અધિધનયમ હઠેળ મારહતી માગતી, સીપીઆઇઓ/એસીપીઆઈઓને 
મળેલી અરજીઓની સુંખ્યા (૩૧ માચષ ૨૦૨૦ સ િી) 

૯૫ 

૨ સીપીઆઇઓ દ્વારા જે અંગે મારહતી આપવામાું આવી હોય તેવી અરજીઓની સુંખ્યા, 
૩૧ માચષ ૨૦૨૦ સ િી ધનકાલ થયેલ. 

૯૫ 

૩ સીપીઆઇઓ પાસે પડતર અરજીઓની સુંખ્યા (૩૧ માચષ ૨૦૨૦ના રોજ) - 
૪ સીપીઆઇઓના હ કમ ધવરૂિ પ્રથમ અપીલ અધિકારી સમક્ષ ફાઇલ કરવામાું આવેલી 

અપીલોની સુંખ્યા. 
૨૧ 

૫ પ્રથમ અપીલ અધિકારી દ્વારા ધનકાલ કરવામાું આવ્યો હોય એવી અપીલોની સુંખ્યા ૨૧ 
૬ પ્રથમ અપીલ અધિકારી પાસે પડતર અપીલોની સુંખ્યા ૦ 
૭ ધનિાષરરત સમય મયાષદામાું ધનકાલ કરવામાું ન આવ્યો હોય એવી 

અરજીઓ/અપીલોની સુંખ્યા 
૦ 

 

કોષ્ટક ૧૧ મારહતી મેળવવાના અધિકાર અંગેની અરજીઓની ધવગતો 

૧૦.૧.૧ અિાર નિાર પૂછિાિાિં આિિા પ્રશ્નો 
 

સવગિવાર માસહિી ગ જરરેા પોિષલ પર નીિેની સલુંક પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

ક) ભારિ સરકાર અિાર નિાર પૂછિાિાિં આિિા પ્રશ્નો 

 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resourceAs/staticpage/FAQ.pdf 
 

 

ચલિંક ખોલવા માટે આ ક્ય ુઆિ કોડ સ્કેિ કિો. 
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ખ) ગજુરરેા - અિાર નિાર પૂછિાિાિં આિિા પ્રશ્નો 

 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs.pdf 

 

ચલિંક ખોલવા માટે આ ક્ય ુઆિ કોડ સ્કેિ કિો 

 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-2.pdf 

 

ચલિંક ખોલવા માટે આ ક્ય ુઆિ કોડ સ્કેિ કિો 

 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-3.pdf 

 

ચલિંક ખોલવા માટે આ ક્ય ુઆિ કોડ સ્કેિ કિો 

 

 

 

 

 

 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-2.pdf
https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-3.pdf
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૧૦.૨ જોડાણ ફોિવ ઘ 

૧૦.૨.૧ પ્રિોટસવ અને વરયલ એસ્ટેટ એજન્ટની નોિંધણી અિંગેનુિં વરટનવ 
ક) પ્રિોટરના સિંબિંધિાિં 

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરધમયાન ક લ ૧૭૫૪ રરયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ નોંિાયા છે. તેની ધવગતવાર મારહતી 

ગ જરેરા પોટષલ પર નીચેની લીંક ઉપર ઉપલબ્િ છે. 
 

 
પ્રોજેક્ટટિો પ્રકાિ 

અ
મદ
ાવ
ાદ

 

વડ
ોદ
િા

 

સિુ
ત 

િા
જક
ોટ 

ગા
ાંધી
િગ

િ 

ભા
વિ

ગિ
 

વલ
સા
ડ 

અ
ન્ટય

 

સિ
વા
ળો

 

િહણેાાંક ૧૭૬ ૧૨૭ ૭૮ ૨૨૦ ૮૨ ૧૯ ૨૫ ૯૯ ૮૨૬ 

વાચણજ્જ્યક ૧૧૦ ૨૭ ૩૩ ૩૩ ૧૯ ૧૦ ૬ ૪૧ ૨૭૯ 

નમશ્ર ૨૧૧ ૧૦૧ ૪૮ ૫૦ ૪૮ ૩૩ ૨૬ ૭૦ ૫૮૭ 

પ્લોટ આધારિત ૩ ૨ ૧૧ ૧૫ ૬ ૭ ૧ ૧૬ ૬૧ 

સિવાળો ૫૦૦ ૨૫૭ ૧૭૦ ૩૧૮ ૧૫૫ ૬૯ ૫૮ ૨૨૬ ૧૭૫૪ 
 

કોષ્ટક ૧૨ ગ જરાતમાું નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરધમયાન નોંિાયેલા પ્રોજેકટની સુંખ્યા 

અત્યાર સ િી રૂ.૧.૯૮ લાખ કરોડની રોકાણ સુંભાવના સાથે ૬૯૦૫ પ્રોજેક્ટ નોંિાયા છે,  જેમાું ૯.૧૧ 

લાખ ય ધન્સનો સમાવેશ થાય છે. 

 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/Annual_Report_Form-D/Form-
D_Annual_Report_Technical.pdf 

 

આ લીંક ખોલવા માટે ઉપિિો ક્ય ુઆિ કોડ સ્કેિ કિો 
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ખ) વરયલ એસ્ટેટ એજન્ન્ટોના સિંબિંધિાિં 

૨૦૧૯-૨૦ દરધમયાન ક લ ૨૮૬ રરયલ એસ્ટેટ એજન્ટની નોંિણી કરવામાું આવી છે. ધવગતવાર મારહતી 

ગ જરેરા પોટષલની નીચેની લીંક ઉપર ઉપલબ્િ છે. 
 

 

એજન્ટટિો 
પ્રકાિ 

અ
મદ
ાવ
ાદ

 

વડ
ોદ
િા

 

સિુ
ત 

 

િા
જક
ોટ 

 

ગા
ાંધી
િગ

િ 

ભા
વિ

ગિ
 

વલ
સા
ડ 

અ
ન્ટય

 

સિ
વા
ળો

 

કાંપિી ૨૨ ૩ ૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ ૨૬ 

વ્યસ્ક્ટતગત ૨૦૮ ૧૫ ૧૫ ૧ ૧૪ ૦ ૦ ૭ ૨૬૦ 

સિવાળો ૨૩૦ ૧૮ ૧૫ ૧ ૧૫ ૦ ૦ ૭ ૨૬ 
 

કોષ્ટક ૧૩ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું સમગ્ર ગ જરાતમાું નોંિાયેલા રરયલ એસ્ટેટ એજન્ટની 

સુંખ્યા 
 

વિગિિાર િાવહિી ગજુરરેા પોટવલ પર નીિેની વલિંક પર ઉપલબ્ધ છે. 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/Annual_Report_Form-D/Agent_Data_2019-20.pdf  

 

આ ચલિંક ખોલવા માટે ઉપિિો ક્ય ુઆિ કોડ સ્કેિ કિો 
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૧૦.૨.૨ વિિાદોની પિાિટ અને લિાદી કાયવિાહી િાટે વનયિનકારી 

સત્તાિિંડળ અન ે લિાદી અવધકારી સિક્ષ ફાઇલ કરિાિાિં આિલેા 

કેસોની સિંખ્યા અિંગેનુિં વરટનવ 
 

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરધમયાન ક લ ૧૧૪૬ ચ કાદા/પતાવટો કરવામાું આવ્યા છે. ધવગતવાર મારહતી 

ગ જરેરા પોટષલની નીચેની લીંક પર ઉપલબ્િ છે. 
 

 
ફરિયાદિો પ્રકાિ 

અ
મદ
ાવ
ાદ

  વડ
ોદ
િા

 

સિુ
ત 

િા
જક
ોટ 

ગા
ાંધી
િગ

િ 

ભા
વિ

ગિ
 

વલ
સા
ડ 

અ
ન્ટય

 

સિ
વા
ળો
  

િાગરિકો દ્વાિા સત્તામાંડળિે (કલમ 
૩૧)ફરિયાદો (ફોમા ક) 

૨૪૧ ૫૬ ૨૮ ૨ ૨૫ ૨ ૨ ૨૫ ૩૮૧ 

િાગરિકો દ્વાિા લવાદી અનધકાિીિે 
(કલમ ૭૧ સાથે વાાંિતા કલમ 
૩૧)ફરિયાદ (ફોમા ખ) 

૫૧ ૩૮ ૩ ૦ ૮ ૦ ૩ ૪ ૧૦૭ 

સત્તામાંડળ દ્વાિા આપમેળે-સામાન્ટય  ૧૧૮ ૫૯ ૧૮ ૧૨ ૨૦ ૧ ૦ ૩૧ ૨૫૯ 

નત્રમાનસક રિટિાિા ચબિઅનપુાલિ 
માટે સત્તામાંડળ દ્વાિા આપમેળે 

૧૦૨ ૭૬ ૫૫ ૩૨ ૧૭ ૨ ૬ ૨૨ ૩૧૨ 

વાનર્િક રિટિા આ ચબિ અનપુાલિ 
માટે સત્તામાંડળ દ્વાિા આપમેળે 

૩૭ ૨૦ ૧૮ ૫ ૨ ૦ ૧ ૪ ૮૭ 

સરવાળો  ૫૪૯ ૨૪૯ ૧૨૨ ૫૧ ૭૨ ૫ ૧૨ ૮૬ ૧૧૪૬ 
 

કોષ્ટક ૧૪ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું સમગ્ર ગ જરાતમાું આપવામાું આવેલા ચ કાદાઓની 

સુંખ્યા 
આ સિામુંડળ મ ખ્ય ઉદે્દશ ધવવાદોનો ઝડપી ધનકાલ લાવવાનો છે. અત્યાર સ િીમાું સિામુંડળે તેને 
પ્રાટત થયેલી ક લ ફરરયાદો પૈકી ૧૮૮૫ ફરરયાદો એટલે કે ૬૮.૪ ટકા ફરરયાદોનો ધનકાલ કયો છે. 

 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/Annual_Report_Form-D/Complaint_Data_2019-20.pdf 

 
લીંક ખોલવા માટે આ ક્ય ુઆિ કોડ સ્કેિ કિો 
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૧૦.૩.૨ પ્રિોટરો, એલોટીસ અન ે વરયલ એસ્ટેટ એજન્ટ દ્વારા 

અવધવનયિની જોગિાઈઓના અનુપાલન પર દેખરખે રાખિા િાટે 

વનયિનકારી સત્તાિિંડળ દ્વારા સિયાિંિર ેકરિાિાિં આિેલી િોજણીઓ 

અિંગેનુિં પત્રક 
 

ક્રમ 
િાંબિ 

નત્રમાનસક સમયગાળા દિનમયાિ 
કિવામાાં આવેલી મોજણીઓ 

સત્તામાંડળિાાં 
અવલોકિો 

પ્રાથનમક િોરટસ/લેવામાાં 
આવેલ ઉપાયાત્મક પગલાાં 

૧ એધપ્રલ, મે, જૂન - ૨૦૧૯ ૯૪ ૯૪ 

૨ જ લાઈ, ઓગસ્ટ, સટટેમ્બર - ૨૦૧૯ ૧૧ ૧૧ 

૩ ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, રડસેમ્બર,-
,૨૦૧૯ 

૩૮ ૩૮ 

૪ જાન્ય આરી, ફેબ્ર આરી માચષ - ૨૦૨૦ ૧૫ ૧૫ 
 

કોષ્ટક ૧૫ ગ જરાત દ્વારા સમયાુંતરે કરવામાું આવેલી મોજણીઓની સુંખ્યા 
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૧૦.૨.૪ અવધવનયિ અન ે િે હેઠળ ઘડિાિાિં આિલેા વનયિો અને 

વિવનયિોની જોગિાઇઓનુિં પ્રિોટરો, એલોવટસ અને વરયલ એસ્ટેટ 

એજન્ટ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના વબન અનુપાલન ન ે ઘટાડિા િાટે 

લેિાિાિં આિેલા પગલાિં અિંગેનુિં પત્રક 
 

 

ક્રમ 
 

નવર્ય 
 

લેવામાાં આવેલા પગલાાં 
પ્રાપ્ત થયેલાાં 
પરિણામો 

૧ રડજજટલ મીરડયા દ્વારા 
જાગધૃત 

રેરા અધિધનયમ અને સિામુંડળ ધવશે લોકજાગધૃત માટે તમામ 
રેરડયો સ્ટેશન ઉપર એક માસ (૧૦/૦૬/૨૦૧૯ થી 
૦૯/૦૭/૨૦૧૯) સ િી રેરડયો જજિંગલ વગાડવામાું આવ્યા 

લોકજાગધૃત 

૨ સેધમનાર/વકષશોપ તા. 
૧૩/૦૭/૨૦૧૯ 

સિામુંડળના તમામ અધિકારીઓ અને કમષચારીઓને 
આંતરવૈયસ્ક્તક સુંબુંિ અને સુંઘભાવના અંગે સ્વધવકાસ તાલીમ 

 

૩ ધપ્રન્ટેડ હોરડિંગ્સ દ્વારા જાગધૃત 
તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૯ થી 
૧૮/૧૦/૨૦૧૯ 

રેરા અધિધનયમ અને સિામુંડળ ધવરે્ લોકજાગધૃત ઊભી કરવા 
માટે અમદાવાદમાું ૧૮ જ દાું જ દાું એએમટીએસ બસ મથકો 
ખાતે એક મરહના સ િી હોરડિંગ મકૂવામાું આવ્યા 
(૧૯/૦૯/૨૦૧૯ થી ૧૮/૧૦/૨૦૧૯) 

લોકજાગધૃત 

૪ સેધમનાર/વકષશોપ તા. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૯ 

ધસધવલ એલ્ન્જધનયર અને કાનનૂી મદદનીશો માટે ય ધનવધસિટી 
ખાતે તકનીકી કાનનૂી ક્ષમતા ઘડતર અંગે સેધમનાર 

રેરાની ફાઇલોની 
સમીક્ષા કરવા માટે 
મહત્વના મ દ્દાઓની 
જાણકારી વિી 

૫ રડજજટલ હોરડિંગ્સ દ્વારા 
જાગધૃત તા. 
૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 
૩૧/૨૨/૨૦૨૦ 

રેરા અધિધનયમ અને સિામુંડળ ધવરે્ લોકજાગધૃત માટે 
ગાુંિીનગર મ્ય ધનધસપલ કોપોરેશનના સહકારથી ગાુંિીનગરમાું 
જ દા જ દા ૦૮ િારફક ધસગ્નલ ખાતે ૧૨ માસ (૦૧/૦૧/૨૦૨૦ 
થી ૩૧/૨૨/૨૦૨૦)સ િી રડજજટલ રડસ્ટલે. 

લોકજાગધૃત 

૬ ધપ્રન્ટેડ હોરડિંગ્સ દ્વારા જાગધૃત 
તા૧૨/૦૨/૨૦૨૦ થી 
૧૩/૦૩/૨૦૨૦ 

રેરા અધિધનયમ અને સિામુંડળ ધવરે્ લોકજાગધૃત ઊભી કરવા 
માટે દરેક રેલવે સ્ટેશને (અમદાવાદ, સ રત, રાજકોટ, વડોદરા) 
ખાતે તેમજ વડોદરા અને સ રતના જ દા જ દા જાહરે સ્થળોએ 
એક માસ (૧૦૨/૨૦૨૦ થી ૧૩/૦૩/૨૦૨૦) સ િી હોરડિંગ્સ 
મકૂવામાું આવ્યા. 

લોકજાગધૃત 

૭ રડજજટલ રડસ્ટલે દ્વારા 
જાગધૃત ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ થી 
૧૫/૦૨/૨૦૨૧ 

રેરા અધિધનયમ અને સિામુંડળ ધવરે્ લોકજાગધૃત માટે રાજકોટ 
મ્ય ધનધસપલ કોપોરેશનના સહકારથી રાજકોટમાું જ દા જ દા ૦૮ 
િારફક ધસગ્નલ ખાતે ૧૨ માસ (૧૫/૦૨/૨૦૨૦ થી 
૧૫/૦૨/૨૦૨૧)સ િી રડજજટલ રડસ્ટલે. 

લોકજાગધૃત 

૮  સેધમનાર/વકષશોપ તા. 
૦૯/૧૧/૨૦૧૯ 

આઈસીએઆઇ અમદાવાદ શાખા ખાતે ગ જરેરા હઠેળ ચાટષડષ 
એકાઉન્ટન્ટ માટેની તકો, ભધૂમકા અને જવાબદારીઓ અંગે 
પ્રવચન બેઠકો. 

 

 

કોષ્ટક ૧૬ અધિધનયમ અને ધનયમો તથા ધવધનયમોની જોગવાઇઓન ું કોઈપણ પ્રકારન ું ભબન 
અન પાલન ઘટાડવા માટે લેવામાું આવેલાું પગલાું 
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૧૦.૨.૫ અવધવનયિ િેિજ વનયિનકારી સત્તાિિંડળ િથા લિાદી 

અવધકારીના આદેશનો ભિંગ કરિા બદલ વનયિનકારી સત્તાિિંડળ દ્વારા 

લાદિાિાિં આિલેી વશક્ષા અિંગેનુિં પત્રક 
 

 
ફરિયાદિો પ્રકાિ 

અ
મદ
ાવ
ાદ

  

વડ
ોદ
િા

 

સિુ
ત 

િા
જક
ોટ 

ગા
ાંધી
િગ

િ 

ભા
વિ
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તેનાથી વ્યાપારની નવી તકો પણ ઊભી થશે. 
 

વ્યવસ્થાપકોને તેમના કમષચારીઓ સુંઘભાવના સાથે, સાથે 

મળીને કેવી રીતે કામ કરે તે શીખવવા માટે પરૂતી તાલીમ 

સામગ્રી અને ધવર્યવસ્ત  નો હજ  પણ અભાવ વતાષય છે. તેથી 

આ મ લાકાતનો હતે  , સાથે મળીને એક ટીમ તરીકે કામ કરવાનો, 

કાયષબોજને વહેંચવાનો અને એક ટીમ તરીકે જ્યારે પણ કોઈ 
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પ્રકારની અન ભવ અને પે્રરણા મ લાકાતો થકી જ દી જ દી 

ટ કડીઓ, અન્ય ધવભાગો તેમજ સમગ્ર સુંસ્થામાું એકબીજા વચ્ચે 

રહલે  ું અંતર ઘટશે. 
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Dr. Amarjit Singh IAS (R)

Chairman

Gujarat Real Estate Regulatory 
Authority

Gandhinagar, Gujarat

FOREWORD

With the beginning of another year, I would like to 
extend my warm greetings to all the officials, 
promoters, agents and buyers, a key part of the 
Gujarat RERA family.

The real estate sector had its own share of highs 
and lows during the year. The country witnessed a 
great deal of outward migration, our workers, back 
bone of our economy clearly articulating their 
aspirations for change in the way city spaces are 
currently organized for living and livelihood. The 
need for an alternative model of habitation, which 
is more cost-effective, sustainable, offers more 
satisfying lifestyles and higher welfare levels has 
been effectively enunciated. In a welcome though 
long awaited move, the Government has granted 
industry status to affordable housing, which 
should benefit the sector.

The COVID-19 outbreak added to the woes of 
migrant labour, with demand stagnation 
geopolitical uncertainty and the resultant severe 
shortage of jobs. The positive side however, is that 
the real estate sector is likely to bounce back the 
fastest. The good monsoon, which the country 
experienced is likely to facilitate the process 
further. Another change which, the Pandemic has 
forced is working from home. A house is no longer 
just a home, but also an office now. Therefore, 
people are likely to move to a bigger houses to 
accommodate office space.

The real estate prices, which have not increased 
over the past 4-5 years due to DeMo, GST and 
slower economic growth are likely to increase with 
a good monsoon. As a result, this is also likely to 
boost domestic and NRI demand. Other measures 
such as reduction in stamp duty, availability of 
more funds from banks and even a GST cut on 
products and services may be helpful in reviving 
demand. 
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The builder community itself by keeping the prices competitive and offering 
flexible payment plans could contribute towards revival of the real estate sector. 
Similarly, easy NA permissions for affordable housing would also be helpful.

For realtors and buyers alike, Gujarat is a great place for investment and 
purchasing property. Gujarat is safe place, with a stable government, friendly 
people, with thriving industrial and Agricultural sector. There are many attractive 
locations as well as options for every buyer big and small. Flexi housing loans/ 
top-up loans/ and personal loans are easily available. All of these reasons make 
Gujarat a popular choice for property buyers and investors regardless of the size 
of the property they are interested in buying.

It is also essential to recognise the fact that the informal sector has been providing 
majority of the jobs. And the real estate sector has been one of the major 
contributors of the same. The real estate sector in Gujarat employs almost 50 lac 
workers in the construction sector every year and 80% of them are migrants. 
Hence, it is critical that a sector, which is the lifeline for millions of families revives 
at the earliest. 

I would like to acknowledge rigorous efforts put in by the Members as well as other 
professionals in making Gujarat RERA achieve its goals, for conducive and 
transparent real estate sector continuously and tirelessly during the year. We are 
looking forward to the long journey ahead!

I am delighted to present an overview of the activities of Gujarat RERA in the last 
year and place on record my sincere appreciation of Ms Jemini Gadhia, Ms Jagriti 
Bhandari, Sh Premal Parekh, Sh Dhaval Popat and Sh Jaydatt Gajjar in putting this 
report together.
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INTRODUCTION
The Real Estate Sector currently contributes 7% to GDP. It is likely to grow to 13% by 2025. 
The sector is the second largest employer after agriculture and is projected to employ 67 
million people by 2022. Real Estate is therefore, likely to be a major contributor in country’s 
journey to $ 5 trillion economy milestone.

While the sector has grown significantly in recent years, it was largely unregulated, marked 
by absence of professionalism and standardization as well as lack of adequate consumer 
protection. The recourse to the Consumer Protection Act, 1986 is only curative and is not 
adequate to address all the concerns of buyers and promoters. 

Therefore, the need for regulating the sector was emphasized in various fora. The Real 
Estate (Regulation & Development) Act (RERA) was notified on 26th March 2016, to 
establish a Real Estate Regulatory Authority in each state for regulation and promotion of the 
real estate sector. The RERA Authorities were expected to setup a speedy dispute redressal 
mechanism, to protect the interest of the 
consumers in the real estate sector. 

Gujarat was amongst the first few states to operationalize RERA through notification of rules 
related to Authority in Oct 2016 and General Rules in May 2017.  It became operational from 
May, 2017 for regulation and promotion of the real estate sector in Gujarat. 

Real Estate Regulatory Authority Implementation in India

53,141
Real Estate Projects 

41,041
Real Estate Agents

48,450
Complaints have been disposed-off 

by
the Real Estate Regulatory Authorities acrossthe country

31
States/UTs have 

notified rules under RERA
  

2 North Eastem States
(Nagaland and Sikkim) are 

under process to notify the rules

26
States/UTs have 

Operationalized
their websites under

the provisions of RERA

FIGURE 1: STATUS OF RERA PAN INDIA
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In a short span, the RERAs in different states have registered 53,141 projects. Simultaneously, 
41,041, agents have been registered: and 48,450 grievances have been redressed. The details 
of all the registered projects in a state can be seen on the website of the respective state 
RERA. 

India has been, before the onset of COVID-19, one of the fastest growing economies 
undergoing rapid urbanization with ~ $3 trillion GDP. Economic opportunity in India still lies, 
to a large extent, in urban areas. In the days to come Urban population is projected to be >50% 
by 2050 up from 31% in 2011. Real Estate market is projected to be $1 trillion by 2030 from $ 
120 billion in 2017. Revering to these massive figures, RERA is likely to be a key player in the 
emerging scenario, to ensure transparency and fair play in the sector.

GujRERA envisions that the real estate sector in the state is aligned to international best 
practice standards, so that it delivers a professional service in a cost-effective and a 
transparent manner.

VISION

MISSION

TO MAKE GUJARAT THE PREMIER DESTINATION FOR 
REAL ESTATE INVESTMENT REGIONALLY, NATIONALLY 
AND GLOBALLY, WHERE THE INTERESTS OF THE 
CONSUMERS AND DEVELOPERS IN THE REAL ESTATE 
SECTOR ARE SECURE THROUGH EFFECTIVE AND FAIR 
REGULATION.

TO PROVIDE A TRASPARENT, TRUSTWORTHY, ROBUST 
AND SUSTAINABLE REAL ESTATE REGULATORY 
ENVIRONMENT THAT ENCOURAGES INVESTMENT 
WHILST PROTECTING CONSUMER RIGHTS THROUGH:

   INNOVATIVE CUSTOMER FOCUSED SOLUTIONS
   TECHNOLOGY LED PROFESSIONAL SERVICE DELIVERY
   TIME BOUND RESOLUTION OF ISSUES
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Objectives of GujRERA

FIGURE 2 OBJECTIVES OF GujRERA

Infuse transparency, ensure fair play amd resuce and delays.

imposing certain responsibilities on both promoters and allottees.

Introduce professionalism and pan India standardization.

Establish regulatory oversight mechanism to enforce contracts.

Establish fast track dispute resolution mechanism.

Promote good governance in the sector, which in turn would
create investor con�dence.

Establish symmerty of information between the promoter and allottees.

Ensuring accountablity towards allotees and protect their interest.
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FIGURE 3 State wise status of RERA registration.

2
nd 

Largest number of Projects registered
in India

6900 + Projects Approved
 

with 

an investment potential of 1.98 Lac Cr.
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1.1  Year in Review

APR 2019

MAY 2019

JUNE 2019

JULY 2019

AUG 2019

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

JAN 2020

FEF 2020

Revised Form 2 & Form 3

MAR 2020

One Time Voluntary 
Compliance Scheme – 2019

Workshop on Team capacity 
building 

Initiated public awareness 
campaign by the jingle played on all 

FM radio stations wide Gujarat about 
the functions of RERA authority.

Initiated public awareness 
program through Hoardings placed 
at different AMTS bus stations in 
Ahmedabad about the RERA Act & 
Authority

Workshop on Team capacity 
building 

Seminar on Techno Legal Capacity 
Building at CEPT University

Appointment of Regular 
Adjudicating Officer

Shri V. A. Darbar, District Judge (R) 

Appointment of Regular Member,

Shri D. P. Joshi, IAS (R)

Introduc�on of report on MOF.

Registration of

2000 + Project End Compliance 

Public awareness campaign by 
hoardings at different public places 

in Ahmedabad, Surat, Rajkot 
& Vadodara

6500 +
Projects

1000 +
Agents

2000 +
CA
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1.2   Important Achievements

GujRERA undertook many initiatives to expedite the roll out of a robust regulatory regime and 
to provide operational ease and guidance to promoters. Some of the important achievements 
in this regard were;

a)   Streamlining Regulatory Directions

Several circulars, orders and directions were released for streamlining the interactions 
with the various stakeholders, as per the following details:
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Circular 14

Land title document clearance certificate for Real Estate Project Registration

Documents related to land on which Real estate project is going to be developed 
should have clear title in favor of promoter. Documents like sale deed, Joint 
development agreement b/w Landowner and Promoter should be Registered and 
applicable stamp duty should be paid.

Circular 19

Report on Means of Finance

As per Gujarat Real Estate (Regulation and development) General rules 2017, Rule 
3 sub clause 6 states that the promoter shall disclose (a) estimated cost of real 
estate project charges (as approved by Govt. Valuer), (b) cost of construction, (c) 
other cost, interest, taxes, cess, development and other charges.

Circular 22

Gantt Chart and Project Schedule 

As per the Section-11(3)(B) of the RERA Act, 2016, authority has decided that the 
promoter will have to submit block wise and its activity wise ‘Start date and End 
date’ for Real Estate projects for time schedule of completion of the projects.

Circular 15

Clarification about agreement for sale to be submitted by promoter for project 
registration

As per the circular, the promoter has to declare FSI (Floor Space Index) of the 
project to allottees at the time of entering into AFS (Agreement for Sale). It also 
states that the rate of interest between the promoter and allottee should be equal 
in case there is no mutual agreement on rate of interest between promoter and 
allottees.

Circular 18

Direction for "Font-Size" of registration number in advertisement of RERA regis-
tered projects

For proper visibility of RERA reg. no and GujRERA website advertisements in 
newspapers, brochures and leaflets,  hoardings, billboards etc. is mandatory to 
have font size equal or larger than the contact details of proposed project.

CIRCULARS
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Order 23

Clarification with Reference to Responsibility of Land Owner in Case of Owner of 
the Land Is Different than the Promoter

It was observed that when project is developed by promoter on land owned by 
other than promoter, the probability of dispute w.r.t. transfer of title by way of 
tripartite agreement is increased as then we have no direct agreement/contract 
between allottees and land-owner. For the complete project, transfer of unit only 
concluded by way of physical possession along with transfer of legal title for land 
& super structure - unit too.

For the registration of such projects wherein promoter is not land-owner, besides 
promoter the responsibility of the landowner should also be ensured towards the 
project and the allottee.

Order 28

Provision of Septic tank, Soak Pit as per CGDCR Guidelines

According to letter dated 17.06.2019 of Urban Development Housing Department 
and National Building code it is now compulsory for the promoter to provide 
detailed plans about drainage, septic tank etc. in real estate project and after that 
only the plan for development of project will be registered. 

Order 29

Providing Unit Wise Carpet Area in Approved Plans as per RERA Rules-2017 and 
Gujarat Government Notification

The developers/promoters have to mention the unit wise carpet area in the 
approved plan by the respective authority, in accordance with Section 4(2)(H) to 
protect the interest of the allottee/buyer. 

ORDERS

1 21



b)    Means of Finance

Rule 3 (6) of The Gujarat RERA (General) Rules, 2017, prescribes information and 
documents to be furnished by the promoter for registration of the real estate project, 
which reads as “The promoter shall disclose: estimated cost of real estate project as 
envisaged by the promoter by bifurcating the same into the market value of the land/ 
lease charges (as determined by the Government Approved Valuer), cost of construction, 
other costs, interest, taxes, cess, development and other charges and all other charges/-
cost in relation to the project in two stages, i.e. before the application is made to the 
Authority for registration of the real estate project and subsequent to the grant of the 
registration; 

Report on Means of Finance for Real Estate project is a key document for project planning 
and execution along with overall financial requirements and challenges for funding, liquid-
ity etc. It is essential for promoter to ensure necessary financial resources available for 
project execution at project planning stage.

Report on Means of Finance for Real Estate project is required to be prepared by Promot-
er to evaluate the opportunities and risks involved in project execution like Material Price 
escalation, availability of Labour/Machinery, Rate deviation of Machinery required, addi-
tional FSI availability and sales/demand risk etc. Appropriate project execution plans and 
strategies mitigate the risk of non-delivery on time and consequential enhanced work and 
in some cases additional liquidity requirements for refunds to allottee.

The means of financing the 
real estate project along 
with the cost already 
incurred and paid by the 
promoter out of the esti-
mated cost of the real 
estate project duly certified 
and signed by the chartered 
accountant.

“
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Report on Means of Finance for Real Estate project ensures sound financial planning 
encompassing various contingencies and their mitigation plan which certainly lead to swift 
project execution ensuring timely completion and delivery to allottees.

GujRERA has issued directions vide Circular No. 19 dated 22nd January, 2020 to the 
promoters applying for Project Registration & Alteration with Project Cost of Rs. 50 Crore 
or more to submit Report on Means of Finance mandatorily in excel and PDF to GujRERA 
Authority as per Section 37 of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016. 
Promoters are also required to submit a separate certificate depicting details of their 
experience for carrying out real estate project of the similar scale.
 
Based on Report on Means of Finance compliance & implementation experience, GujRERA 
has issued directions vide Circular No. 21 dated 14th February, 2020 to implement Report 
on Means of Finance submission requirement for all Project Registration/Alteration 
applications with estimated cost of project of Rs. 25 Crore and above.

The Report on Means of Financing the Real Estate Project is required to be duly certified 
and signed by the Chartered Accountant in accordance with the “Report on Examination of 
Prospective Financial Information" as per “Standard on Assurance Engagement 3400" 
issued by the Institute of Chartered Accountants of India. 
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c)   Workshop, Training and Seminar

One-day workshop was conducted for GujRERA employees on 13th July, 2019 for Team 
Building. Important aspects of day to day professional and personal life were covered by 
emphasizing, networking, socializing and getting to know each other better, teamwork 
and boosting team performance, collaboration and   fostering of innovation and creativity, 
team spirit, fun, and motivation. Moreover, Authority has also benefited from innovations 
due to the team spirit generated by the seminar. 

One-day seminar was conducted for GujRERA 
Employees on 30-11-2019 for Techno Legal 
capacity building to enhance the knowledge on 
norms of TP and DP, planning in TP and DP, Key 
points required to be checked for the legal 
document verification. Such workshops have 
turned out fruitful for the GujRERA team as it 
enhanced their critical analytical ability and 
facilitated understanding of different issues 
from an overall perspective.
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Knowledge Exchange Program between Department 
of Housing and Urban Development, Government of 
Kenya and GujRERA).

As a part of Knowledge Exchange Program deliberated on 
‘Innovations in Slum Upgrade Programme and Housing’ by 
CEPT University, the Members of Parliament and Officers 
working for the Department of Housing and Urban Devel-
opment, Government of Kenya visited Gujarat Real Estate 
Regulatory Authority (GujRERA).

Knowledge Exchange Program 
between Department of Housing and Urban 

Government of Kenya

Growth Ambassadors Summit 
on 23rd September, 2019
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1.3    Public Awareness 

Several initiatives have been undertaken by GujRERA in order to create awareness amongst 
public regarding the RERA Act, the Authority as well as its functions. One such innovative idea 
was playing of jingles in radio stations for a month, from 10-06-2019 to 09-07-2019 that 
helped considerably to spread information regarding the RERA Act as well as the GujRERA 
Authority at primary level. Similarly, printed hoardings were placed at 18 different places at 
AMTS bus stations in Ahmedabad for public awareness. Apart from the printed hoardings, 
the Authority has planned to put up digital hoardings (digital display) at 08 different traffic 
signals in Gandhinagar in collaboration with Gandhinagar Municipal Corporation, from 
01-01-2020 to 31-12-2020 for creating public awareness regarding RERA Act and Authority. 

 Interaction with Ahmedabad Branch
WIRC of the Institute of Chartered Accountants of India 

WIRC of the Institute of Chartered Accountants of India
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1.4    Overview of Indian Real Estate Sector 

The real estate sector is one of the most globally recognized sectors of the economy. It
comprises of four sub sectors - housing, retail, hospitality, and commercial. It is an inherent 
component of the construction industry and has tremendous potential in our country. As the 
construction industry ranks third among the 14 major sectors in terms of direct, indirect and 
induced effects in all sectors of the economy.  And with the proper tapping of the real estate 
sector it is likely to generate considerable economic opportunities. 

According to estimates of the Technical Group constituted by the Ministry of Housing and 
Urban Poverty Alleviation (MHUPA), a minimum of 30 million additional houses will be 
required by 2021 out of which 96% demand will lie in affordable housing segment. Looking 
at the figures it is clear that there currently exists a wide gap between demand and supply for 
this type of housing in urban India. The much-needed initiative taken by the Indian 
Government under “Housing for all” mission has brought about a transformational change by 
bringing the mid-income housing and affordable housing sector to the forefront, as one of the 
fastest growing components in the real estate sector. This sector is likely to attract more 
non-resident Indian (NRI) investments in both the short term as well as in the long term. As 
per the recent surveys Ahmedabad and Bengaluru are considered as the most favoured 
property investment destination for NRIs.

The advent of Real Estate (Regulation and Development) Act, policy change, and the 
resultant enhanced accountability as well as consolidation, has helped to increase 
transparency and trust between builders and buyers. The real estate industry has evolved 
from brick and mortar to a service driven product offering. In the days to come the growth of 
the sector is likely to be largely driven by ever evolving customer requirements, technological 
transformations, and favourable policy environment allowing it to flourish in the coming 
years.

Like other parts of the economy, the advent of Corona has subdued the real estate market as 
well. All the concerned stakeholders are on a cautious mode and fighting the war of life 
versus livelihood. Even if an enormous resilience and adaptability have been demonstrated by 
consumers and the developers. This crisis has definitely forced people to re-focus and 
re-channelize their thoughts, behaviour and resources. The industry will have to realign their 
business continuity model with more financial discipline and brace up for newer segments of 
development, such as affordable housing as well as segments which facilitate work from 
home. The focus will have to be on decentralization, diversification & consolidation. 
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1.5    Shift of Growth from Megacities to Medium-Size Cities

Indian economy has taken fascinating twists and turns in the last few years. Traditionally, 
India’s growth engines are concentrated in its megacities. Lack of physical and human 
infrastructure, which limits production possibilities and market access of all but a handful of 
dense clusters, has resulted in uneven spatial development in economic growth and job 
creation. Thus, policy makers would have to scale up investments in basic infrastructure 
services-transport connectivity, seamless mobility, all weather roads, etc. in medium-size 
cities. Many distinguished scholars have observed that ‘For India to gain from its population, 
the growth story needs to shift from megacities to medium-sized centers. The Rural-Urban 
Migration and Urban-Urban Migration are increasing due to increased opportunities in the 
medium sized towns due to industrial developments and job opportunities. But these cities 
still lag behind in terms of infrastructure and development due to population pressure. These 
factors need to be highlighted and considered while formulating policies.

Another future growth-driver would be increased women labour force participation through 
reduced discrimination and wage difference, and practicing promoting women into 
leadership and managerial roles. Due to the nature of household responsibilities, India’s poor 
infrastructure has greater adverse effects on women. Poor transport infrastructure in 
villages, as well as social norms impose constraints on women’s mobility, and safety. Access 
to land and capital for women-dominated enterprises remains much lower. Increased 
investment in physical and human infrastructure is needed to unleash gender equality as a 
new growth driver.

Moreover, technology is playing a bigger role in the spatial growth patterns of the modern 
services sector. Our complex world is characterized by the diffusion of digital technology, big 
data, AI and IOT. Technology has digitized services without compromising on quality. While 
modern services have attracted a lower profile in India’s development discourse relative to 
manufacturing, they create many more jobs, and contribute more to productivity growth. They 
also employ more women, and are less likely to spoil the environment, they are less 
vulnerable to protectionism. They are not tied to big cities, growing rapidly in medium-sized 
cities like Bangalore and Hyderabad. 

It is to be noted that a shift towards a middle-class society is already occurring. Growth, 
education, home ownership, and better economic security are causes and consequence of an 
expanding middle class, which has the potential to increase to one billion in future.
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1.6    Key Challenges Faced by The Sector

Economic Slowdown

The year 2019 has been a turbulent period for the Indian economy. The economic 
slowdown touched further lows when the retail inflation jumped to a three year high 
of 5.5% in November, at a time when GDP growth for the July- September quarter 
slumped to a 6-year low. 

Approval Processes

Multiple approval authorities and processes lead to project delays during various 
stages. Therefore, simplifying the process by online approval processes with 
cross-sector interlinking will help lead to less time and cost overruns and better 
products and services for customers.

Legal Framework

Land laws in our country are archaic, some steps have been taken but a lot more 
needs to be done to simplify them. To this day, land remains a state subject, and 
every state has its own set of laws and rules. Languages in which land documents 
are registered are different. The regulatory framework still is a big challenge. 

Technology Deprivation

Land laws in our country are archaic, some steps have been taken but a lot more 
needs to be done to simplify them. To this day, land remains a state subject, and 
every state has its own set of laws and rules. Languages in which land documents 
are registered are different. The regulatory framework still is a big challenge. 

Lack of Infrastructure

The key to any development is to have a well-developed infrastructure in and around 
the location. With government focussing on developing infrastructure in the country, 
more and more projects are expected to be announced. This is going to be a major 
challenge. Even in the cities like Vadodara a large number of projects are in non-town 
planning areas with hardly any infrastructure. This means huge investment will have 
to be made to address this need in the days to come, unless immediate steps are 
taken to rectify the same.
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1.7    COVID-19 Outbreak

Unfeasible Speculations

There are two major causes for it, firstly, estimations based on decadal upgrade of 
information as with the rapid development pace the scenario changes greatly over a 
decade. And secondly, lack of detailed study as it is necessary to analyse the nature 
and magnitude of the factors affecting urbanization and to distinguish pattern of 
urban growth in various parts of the state. Such a study will be helpful in visualizing 
the future prospects of urbanization to adequately provide infrastructure. Example 
Gift city.

Quality and Timely Delivery

Today, people travel around the globe and are more aware of quality and hence 
dictate terms. If any business is not delivering on quality and time, that business will 
not be able to survive long.

Walk- ins reduced by 30%-50% in the initial 
weeks of March 2020 and has come to a 
standstill amidst the lockdown.

Buying discussions at advanced stages 
and negotiations are also being deferred / 
put on hold. 

Most of the prospective buyers are going 
into the wait and watch mode, given the 
economic uncertainty.

The residential market is expected to 
stabilize in the second half of the year, with 
likely ‘U-shaped’ improvement in economic 
conditions where there would be some 
permanent loss of output.

Reverse migration of the migrant labourers 
has put the ongoing construction projects 
on hold.

Residential
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Few large occupiers have begun 
re-negotiating their lease contracts for 
lower rents.

Occupiers are adopting conservative 
leasing strategies and have put up 
decisions regarding fresh take up spaces 
on hold for the next 4-6 months.

Most businesses are deferring their real 
estate decisions with an enhanced 
emphasis on managing costs and 
business continuity plans (BCP).

Leasing to be mainly driven by renewals 
and consolidation over the next few 
months. Further, occupiers are likely to 
seek lease extensions without lock-in 
period.

Office

Retail outlets witnessed a 20-22% drop in 
sales in February 2020 compared to the 
same period last year and in the first three 
weeks of March, retail outlets witnessed a 
45%-90% drop in sales depending on the 
number of days the stores were open.

Leading retail chains are approaching mall 
owners / developers to seek waiver or 
defer payment of rentals for the next few 
months.

Most retail chains are postponing or 
reconsidering their expansion plans. 

Retail
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Figure 5: Features of a Green Building

1.8    Sustainable Real Estate Development

As per figures stated by WRI 70% of the buildings required in India by the year 2030 are yet to 
be built, and therefore we have the opportunity to construct sustainable, low carbon and 
resilient buildings that consume less resources and work towards enhancing health and 
well-being of its residents. Understanding green buildings, structure that lowers, or removes 
adverse impacts in its architecture, development or service that may have positive impact on 
our community so that our natural environment is known as green building or Energy Efficient 
Building. The features, which makes a building ‘green’, include:

The sustainable real estate ecosystem contains multiple stakeholders which influence each 
other to establish the current trend of the sector’s growth. The key stakeholders include real 
estate developers, regulators, investors and consumers which, form the essential value chain 
of the real estate sector. 

India’s rapid economic growth over the past decade has placed tremendous stress on its 
limited infrastructure. The infra sector has thus received growing attention from the 
government and the public, resulting in rising government spending on public infrastructure, 
and a supportive Foreign Direct Investment (FDI) system. This real estate boom coupled 
with infra growth has triggered various environmental concerns ranging from increased air 
pollution to declining annual agricultural & fishery yield. Each year has seen continuous rise 
of carbon concentrates in the atmosphere, particularly in populated urban sprawls like 
Mumbai, Delhi, Pune and Kolkata where air quality measure has fallen far below the safety 
standards. 

Efficient use of energy,
water and other resource

Use of renewable energy,
Such as solar energy

Pollution & waste
reduction measures, & 

the enabling of
re-use and recycling

Consideration of the 
environment in design

construction & operation

Use of materials that are
non-toxic, ethical
and sustainable

Good indoor
environmental

air quality

Consideration of the
quality of life of 

occupantsin deisgn, 
construction & operation

A design that enables
adaptation to a changing

environment
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In response to this alarming trend, the Indian government has put in place several regulations, 
the most important of which is the requirement of complying to the monitoring standards 
while procuring an Environmental Clearance (EC) with an Environmental Impact Assessment 
(EIA) for construction projects in India. An EIA is basically an assessment of the potential 
impact of a particular project or activity might have on both the natural and social environ-
ment. It’s been a while now that India has been implementing this system with the hope of 
reducing the environmental damage. 

The Real-Estate Industry, could try to follow these standards

Future
Demand

Standard
Definition

As per figures stated by WRI 70% of the buildings required 
in India by the year 2030 are yet to be built, therefore there 
lies a huge opportunity to direct future construction 
towards sustainability. This can be achieved through 
initiating policy level intervention by government and 
incentives on material, technological equipment’s, etc. to 
promotors.

Till now, no standard (world-wide) definition of a 
sustainable building exists. In order to determine (and 
certify) whether buildings follow such environmental 
requirements, numerous guidelines and standards have 
therefore been established.

Incorporate best-in-class manageability norms in all parts of their real-estate projects, 
with broad-level obligation regarding observing and revealing their execution.  

Ensure that in all of their real estate projects, ecological manageability will be 
maintained at the neighbourhood and urban level by working with the allottees, state 
governments, organisers, and different partners in accomplishing their objectives.

Commit that all the real estate development will be in sustainable way and their 
activities shall be in sync with Government strategies/policies.
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Census 2011 counted 141.9 million persons having been added to India's population as 
migrants during the 2001-2011 decade. Of these, 29.9 million, (22.2% of the total migrants) 
moved from rural to urban, another 22% moved between urban areas-mainly from the 
relatively smaller towns to large cities.  Rural-to-urban, and to a significant extent, 
urban-to-urban migrations, have historically been a ubiquitous feature of the global economy. 
These have formed an integral part of the process of economic development and structural 
change. Functioning of every sector has been hit by Coronavirus globally and so is the Real 
Estate Sector. The migrant population, however, be is the hardest hit.

Keep track on the land resources on which the project is going to be completed also to 
survey their biological impression, and their exposure to risk from natural shocks, 
natural calamities, and the monetary effects of environmental change. Focus on 
sustainable development and expand utilisation of renewable resources.

Elaborative guidelines should be prepared for sustainable buildings with incentives 
associated with it on building the same, like tax benefits, lower integrate benefits from 
banks, credits, etc.

By following the ECBC standards and complying with BEE standards will help in 
attaining sustainability. 

Initiating awareness programs for promoters on existing government subsidies and 
available technologies for building low-cost green buildings. Also, programs for 
consumers on long term cost benefits of choosing a green building like low energy 
consumption on day to day basis, this will help in widening the user spectrum by 
including middle- and lower-income groups as well.

1.9    Migrants and Migrant Labour Across India

COVID-led lockdown has disrupted the established patterns of migration i.e. reversing 
migration. This is no ordinary disruption. Globally, barring a few instances of short-duration 
displacement of population caused by tsunamis, there is no evidence of reverse. Lockdown 
has had an impact over the migrant workers on a very large scale. To address the problems 
faced by the migrant labours, care needs to be taken that building of infrastructures for urban 
social protection must be a key feature. The policy instrument for this can be an urban 
employment scheme consciously directed towards the production of social infrastructure. In 
the short term, it will be able to stabilize wages and address the debt incurred by workers 
while leaving during lockdown. In the mid-term, it could enable non-wage savings for working 
families by reducing the costs of everyday life, allowing a greater elasticity against the next 
shock and improving human development outcomes. Guiding of such urban employment 
programmes can take many forms. For food, it would mean setting up local last-mile delivery 
system using para-transit workers, rickshaws and street vendors for an expanded food 
security programme. In housing it would mean the upgrading of vulnerable neighbourhoods.
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In health it would mean building neighbourhoods-level infrastructure for environmental 
health-sanitation, waste, water, sewage-as well as the new public health infrastructure our 
cities will need. 

Hence, an urban employment scheme that produces this infrastructure can partner with 
residents and workers to design, build and maintain these systems, recognizing that they 
have always been the people who have built these infrastructures, and not just treat them as 
beneficiaries. 

We need innovative schemes for effective utilization of the Labour Welfare Cess funds, 
especially for basic needs, nourishment, health, education, skill development, drinking water, 
dormitory accommodation, relocation support as well as insurance cover for job loss as 
happened recently due to the lock down.  As the structure of a welfare state rests on the 
fabric of its social security government should also consider looking into extending benefits 
of other policies pan India as well, such as MGNREGA, Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri 
Jeevan Jyoti Bima Yojana and the Ujjwala (LPG) scheme for urban areas. This will allow the 
migrants to establish themselves in their work city on a sustainable basis and avoid reverse 
migration in a crisis’s situation. 

The Government is working meticulously and continuously towards not only addressing the 
problem of reviving the economy but also the problems faced by migrants. For the first 
challenge, a mega-stimulus package equal to about 10% of GDP has just been announced. 
And in respect of the second challenge, transportation of migrants to their native places has 
been facilitated to lighten their pain and misery. 

1.10    Government Support

The ₹25,000 crore Alternative Investment Fund (AIF) has been announced by Finance 
Minister of India. The AIF will provide funds to bail out stalled real estate projects with unit 
size of less than 200 sq. mtr and cost less than ₹2 crore a unit in metros and ₹1 crore in other 
places. The Centre will contribute ₹10,000 crore, with the State Bank of India and Life 
Insurance Corporation of India providing the balance. The fund, to be managed by SBICAP 
Ventures, will offer support to viable projects with a positive net worth and registered with the 
Real Estate Regulatory Authority. What makes the scheme good is that it will also apply to 
projects that have been declared as non-performing assets by banks and to those lined up 
before the insolvency court. Apart from real estate promoters, this will also aid lenders, 
mainly finance companies and banks, whose funds are locked up in these projects.

a)    Alternative Investment Fund (AIF) By Central Government
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In addition, the Central Bank has also introduced several relief measures for the 
economically weaker sections and the economy at large.

75 bps rate cut (bringing down the current repo rate to 4.4%) combined with a 
reduction of 90 bps in reverse repo rate and other measures have been introduced to 
infuse liquidity into the system. This is to ensure revival of growth, and mitigate impact 
of covid19, while containing inflation.

Three-month moratorium on all term loans by financial institutions will alleviate 
short-term liquidity concerns and help developers as well as home buyers survive in 
these uncertain times. It is a big relief for developers and homebuyers to help them 
mitigate the challenges faced by them currently.

Extension of CLSS for MIG shall benefit 2.5 lakh Middle income families mobilizing an 
investment of Rs. 70,000 crores in FY 2020-21 having cascading positive impetus to 
many allied industries like cement, steel, glass, metal etc. apart from boost to heavy 
material transport and job opportunity to skilled and unskilled workforce in urban 
areas.

Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) for migrant workers/ urban poor.

Currently it is estimated that there are unsold units valued at over ₹4 lakh crore across the 
country. Most of the stalled projects are solvent but stuck for liquidity and with support from 
the AIF, can be completed, unlocking value not just for buyers but also precious cash for the 
project promoters and their lenders. 

The real estate sector is not only one of the biggest providers of jobs but also has a huge 
multiplier effect in the economy. Industries ranging from cement and steel to paints and 
sanitary ware stand to reap the benefits of a healthy real estate sector. This is apart from 
banks and financial institutions. Therefore, AIF if implemented without glitches, could pay 
rich dividends.

The economic package announced by the Central government is expected to benefit 3.5 
crore registered construction workers.

Extension of Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for Middle Income Group (MIG) under 
Pradhan Mantri Aawas Yojana (URBAN). The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for 
Middle Income Group (MIG) has been extended till March 31, 2021.

b)    The other key measures to mitigate risk
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The Real Estate Industry in India Is the Second Largest job provider after agriculture and is 
expected to grow more than 30% in next ten years. But, the growth of the industry wouldn’t be 
achievable without the help of the broking fraternity of the industry. And hence a professional 
agent can really be of great help in the growth of the industry at large. 

With the evolving scenario of Real Estate Sector in India, the most significant changes of the 
real estate broking business in India would see in the times to come is the shift from being a 
dynastic business to a professional one. Until now, presence of non-professionals and less 
qualified middleman dominated the industry. A Real Estate Agent is required to possess the 
four major qualities – knowledge of the construction industry, knowledge of the law of the 
land, knowledge of basic accounts, finance and taxation and the knowledge of sales and 
marketing. The industry calls for the involvement of highly qualified professionals to be an 
asset to the industry. If the broking business is nurtured well and their professional interest is 
safeguarded, the Real Estate Agents could be the agents of growth of the industry.  

To help transform the Real Estate Sector from being a dynastic business to a professional 
one, a national level body would be required to produce, train and groom such professionals. 
In order to do so, there is a requirement of setting up a national level body or an institute such 
as the Indian Institute of Real Estate Professionals. Moreover, The Section 9 and 10 of the 
recently introduced RERA do cover the role of a Real Estate Agents. It will be useful to have a 
comprehensive policy for their registration and capacity building on an ongoing basis. The 
scope of the act also needs to be widened to resale transactions and also to lease and rent 
transactions. 

1.11    Role of Real Estate Agents

The RERAs have recently joined to form All India Federation of RERAs (AIFORERA) to 
exchange views, & share best practices and conduct policy analysis for efficient discharge of 
their functions. AIFORERA, has also identified a few important issues for Research and 
Action such as a common Digital Platform for AIFORERA, benchmarking of RERAs as well as 
issues relating to resolution of ‘stalled’ projects, to promote a transparent, equitable and 
facilitative regulatory regime for the development of the Real Estate Sector.

1.12    All India Federation of RERAS
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TABLE 1 OVERALL SCENARIO OF PROJECTS REGISTERED UNDER GujRERA

Gujarat is a major player in the real estate sector. As has already been seen the largest 
number of projects, in the country, have been registered in Gujarat, after Maharashtra. 6905 
projects with an investment potential of 1.98 lac cr, have been registered* in Gujarat, since 
the formation of RERA (Table 2.). Out of these 3343 projects were on going and 3562 
(51.6%) were initiated post RERA. These projects included a total of 9.11 lakh units, over a 
carpet area of 63.9 million sq. mt. The total cost of these projects was 1.98 lakh crores.

Out of these 2064 projects have been completed which is 29.9% of the total registered 
projects 82% of the projects expected to be completed during this period. Of the available 
units, and 3.98 lakh units (43.7%) have been sold. On the commercial site a total 1.77 lakh 
shops were constructed, out of this 0.52 lakh shops have already been sold. A snap shot of 
the progress has been summarised in Figure 6.

2.1    Overview

Overview of Real Estate Sector in Gujarat

39

Residential Commercial Mixed Plotted Residential Commercial Mixed Plotted Residential Commercial Mixed Plotted

1. Number of 
Projects Registered 

1056 415 709 23 1499 431 934 84 827 279 587 61 6905

1.1. Number of 
Ongoing Projects  
(On RERA 
Implementation)

894 353 615 19 692 184 437 30 76 12 27 4 3343

1.2 Number of New 
Projects    (POST 
RERA 
Implementation)

162 62 94 4 807 247 497 54 751 267 560 57 3562

2. Number of Units 111621 75800 133892 2738 131757 73830 151269 11991 60038 52517 100821 4757 911031

3. Total Carpet Area 
(in Sq m)

11201703.14 5949411.65 8182043.63 1003013.61 9845961.01 4079668.12 8299922.65 1773008 4584753.4 2621108.28 5556590.41 816315.976 63913499.87

4. Total Construction 
Area (in sq m)

3344528.952 1110153.19 2037911.35 295874.61 3848551.88 1039234.65 2205991.78 785714.9 1370929.77 752553.634 1088563.96 143734.92 18023743.59

5. Total Construction 
Cost (in Cr.)

29679.34029 13169.954 19447.608 140.94851 23360.6276 11822.9283 18511.2948 241.533162 11333.2877 8236.27896 13539.7836 69.1571156 149552.7422

6. Total Land Cost (in 
Cr.)

9528.339342 5820.12802 5170.90571 257.70272 6995.46906 4497.60533 4370.62063 484.323601 3369.52876 3994.32992 3878.72478 216.169442 48583.84731

7. Total Project Cost 
(in Cr.)

39207.67963 18990.0821 24618.5138 398.651231 30356.0967 16320.5337 22881.9155 725.856762 14702.8765 12230.6089 17418.5084 285.326557 198136.6495

8. Total Completed 
Projects

632 223 395 16 396 115 211 35 20 11 2 8 2064

9. Number of units 
Sold

75296 33912 87041 1950 67066 18406 82771 5308 8509 2781 14429 482 397951

10. Number of Units 
unsold

36325 41888 46851 788 64691 55424 68498 6683 51529 49736 86392 4275 513080

11. Total Shops 0 44465 20673 0 0 47531 22617 0 0 27371 14111 0 176768

12. Number of shops 
sold

0 18175 11115 0 0 10304 9435 0 0 1163 1671 0 51863

13. Number of shops 
unsold

0 26290 9558 0 0 37227 13182 0 0 26208 12440 0 124905

FY 2017-18 FY 2018-19 FY 2019-20
TotalParticulars



REGISTRED PROJECTS

PROJECTS

6905
UNITS

9,11,031
ONGOING

3343

CARPET AREA

6.39 Crs.
(Sq. Mtr.)

NEW

3562

PROJECTS

2747
UNITS

3,82,886
GOVERNMENT

188

TOTAL INVESTMENT

49,308.9
(In Crore)

COMPLETED
2064  Projects

EXTENSION  1135

ALTERATION  379

UNITS   2.19 Lacs

UNITS SOLD  73%

APPROVED
BY AUTHORITY

PRIVATE

2559

AFFORDABLE HOUSING PROJECTS
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FIGURE 7 NUMBER OF APPROVED APPLICATIONS VS APPLYCATION TYPE

In the financial year 2019-20, the number of applications received by GujRERA is 2733 
requesting for Registration, Alteration and Extension and applications received for financial 
year 2018-19 were 2623.

The above graph shows that disposal rate of Alteration and Extension application to have 
gradually increased with the strategic formulation and systematic improvement in the 
scrutiny process in this financial year giving boost to grant of registrations to such technical 
changes in the registered projects.  

2.2    Applications Under GujRERA

a)    YoY applications for registration, alteration, and extension

b)    YoY approved application for registration, alteration, and extension

YoY Comparison of Applications Approval Summery
For  F.Y.: 2018-19   &  F.Y.: 2019-20. 
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FIGURE 8 NUMBER OF PROJECTS VS DISTRICTS 

FIGURE 9 DISTRICT WISE YOY PERCENTAGE CHANGE IN NEW LAUNCH PROJECTS

In Gujarat, while registrations have gone down, the launch of new project has increased in 
FY 2019-20.

2.3    Launch of New Projects

a)    YoY comparison of newly launched projects

b)    YoY district wise comparison of percentage change in the new          
        launch projects

 

 1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

42

6.
83

%

30
.9

7%

12
.6

9%

-3
4.

73
%

-2
0.

98
%

29
.8

0%

3.
51

%

48
.2

3%

-1
.9

9%

-3
5.

16
%

-2
0.

41
%

51
.4

1%

14
.4

4%

43
.3

2%

17
.0

1%

-4
7.

70
%

-6
.0

4%

39
.1

1%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

A H M E D A B A D G A N D H I N A G A R R A J K O T S U R A T V A D O D A R A O T H E R S

Registra�on Investment Units

%
 P

er
ce

nt
ag

e

Registration Investment Units

-1
.9

9%

Ahmedabad       Gandhinagar          Rajkot                   Surat                Vadodara              Others



FIGURE 10 YoY PERCENTAGE CHENGE IN PROJECT TYPE

GUJARAT RERA registers project under four broad categories i.e.

During the FY 19-20 the highest number of projects registered with GujRERA fall into the 
Residential typology with almost 47% of the overall projects. This is followed by 587 
projects registered in Mixed development type comprising of 33% and 279 projects in 
Commercial typology. While the overall project registration has declined but within the 
composition of typology in year 2019-20, the commercial and mixed development projects 
have increased, can be seen in the chart below: 

2.4    Development Typology 

a)    YoY comparison of project type

Residential Development 

Commercial Development

Mixed Development  

 Plotted Development

Year Commercial Mixed 
Development 

Plotted 
Development 

Residential/Group 
Housing 

FY 2018-19 437 937 84 1508 

FY 2019-20 279 587 61 827 
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FIGURE 11 TYPOLOGY WISE NUMBER OF PROJECTS VS DISTRICTS

As can be seen in the chart above, Ahmedabad district, which accounts for highest 
investment shows that the number of projects in residential segment has reduced by 38% 
(from 282 projects in FY18-19 to 176 projects in FY19-20). A similar decline trend is 
observed for Rajkot, Surat, Vadodara districts. This is due to a typology shift from residential 
towards mixed development, as the overall ratio of mixed development has increased by 
2%. And in case of Rajkot plotted development has increased by 37%. 

b)    YoY district wise comparison of project type

Yoy Comparision Of Registered Project Type With Districts : 2018 - 19
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Yoy Comparision Of Registered Project Type With Districts : 2019-20

Grand Total 1498 935 431 84 2948

Grand Total 827 587 279 61 1754
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FIGURE 12 INVESTMENT (IN RS. CRORE) VS DISTRICTS

The predominant concentration of the projects is in Ahmedabad district which constitutes 
32% of the total projects with an investment of 809.8 billion (41%), followed by Vadodara 
and Surat districts.

The districts that show higher urbanization rate in Gujarat are Ahmedabad, Vadodara, Surat, 
Rajkot, Bhavnagar and Gandhinagar. The investment and development in these districts are 
higher compared to other districts in Gujarat. Other districts are Anand, Mehsana, 
Junagadh, Kutch, Bharuch with relative higher urban growth rate. 

The above graph shows an overall decline in investment made in the major economic 
centers by 36.48% from FY19-20 to FY18-19. Whereas, there is an increase in investment in 
Gandhinagar by 1% and Valsad by 2%.

2.5    Project Investment 

a)    YoY comparison of project investment

b)    YoY district wise comparison of investment
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Figure 13  Cost classification based on number project

Figure 14  YoY number of projects with cost category

The chart below depicts, for FY19-20, with reference to cost classification around 1529 
projects of total decrease in the project capex of Rs. 0-50 crores, 227 projects with 
investment in bracket of Rs. >50-100 crores

Above graph shows that the number of project are decrease in FY 2019-20 for all cost 
category.

2.6    Cost Classification Based On Number Project

a)    YoY comparison for number of projects with cost category 

Cost Classification Based on Number of Project 

YOY COMPARISON FOR NUMBER OF PROJECT WITH COST CATEGORY
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FIGURE 15 REGIONAL DISTRIBUTION OF PROJECTS UNDER GujRERA

India’s growth engines are concentrated in its megacities. Lack of physical and human 
infrastructure, which limits production possibilities and market access of all but a handful of 
dense clusters, has resulted in uneven spatial development in economic growth and job 
creation. Most projects are located in the major city of Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot 
and Gandhinagar, which account for 36% of the population.

Most of the projects are in the major districts of Ahmedabad, Rajkot, Vadodara, Gandhinagar 
and Surat. These districts have 86% of the projects; 89% units and 94% investment. 

As already mentioned most projects are located in the metro towns there are hardly any 
projects in districts like Kutch, Banaskatha, Sabarkatha, Panchmahal, Bharuch and Valsad. 
The population has grown in these districts by more than 50% during the census period 
2001-2011. 

2.7    Demographics & Urban Scenario Of Gujarat 

a)    Growth engines are concentrated in its megacities 
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Gandhinagar
547 Projects
157.26 Billion Rs. investment
(67464 Units)

Ahmedabad
2230 Projects
809.78 Billion Rs. investment
(295383 Units)

Rajkot
881 Projects

112.68 Billion Rs. investment
(66426 Units)

Vadodara
1343 Projects
318.45 Billion Rs. investment
(160701 Units)

Surat
963 Projects
461.48 Billion Rs. investment
(216497 Units)



One of the major reasons for lesser number of projects in small cities is low land                  prices due to sufficient availability of land within the city limits which is why 
residents prefer to self-build on individual plots. This results in low demand of    high-rise development and wherefore developers do not obtain adequate 
profit on the project resulting in fewer projects.

Major District (Ahmedabad, Gandhinagar, Rajkot, Surat & Vadodara)

Other District

POPULATION GROWTH                              VS PROJECTS REGISTERED

14 Projects (50% Population Growth)
425 Cr Investment
Banas Kantha

38 Projects (52% Population Growth)
237 Cr Investment
Kutch

881 Projects (36% Population Growth)
11238 Cr Investment
Rajkot

205 Projects (26% Population Growth)
1751 Cr Investment
Bhavnagar

160 Projects (66% Population Growth)
3307 Cr Investment
Valsad

FIGURE 16 POPULATION GROWTH VS PROJECT REGISTERED
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One of the major reasons for lesser number of projects in small cities is low land                  prices due to sufficient availability of land within the city limits which is why 
residents prefer to self-build on individual plots. This results in low demand of    high-rise development and wherefore developers do not obtain adequate 
profit on the project resulting in fewer projects.

Projects

86% 36% 94% 89%

14% 64% 6% 11%

Population Investment Projects

FIGURE 17 POPULATION, PROJECTS AND INVESTMENT OF MAJOR DISTRICTS VS OTHER DISTRICTS

POPULATION GROWTH                              VS PROJECTS REGISTERED
8 Projects (61% Population Growth)

22.90 Cr Investment
Sabarkantha

547 Projects (53% Population Growth)
15726 Cr Investment

Gandhinagar

2230 Projects (28% Population Growth)
80977 Cr Investment

Ahmedabad

7 Projects (32% Population Growth)
99.1 Cr Investment

Panchmahal

1343 Projects (25% Population Growth)
31845 Cr Investment

Vadodara

83 Projects (50% Population Growth)
1916 Cr Investment

Bharuch

963 Projects (65% Population Growth)
46148 Cr Investment

Surat
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Government of India aims at developing 5 major Industrial Corridors in the country. There are 
Mega ports planned to be developed in the country which hold potential for development in 
business which is expected to reflect in demand and need in real estate sector. It is expected 
that these projects have the potential to bring huge investment in Real Estate sector. Similarly, 
the projection of data shows increases in demand for Construction of office spaces, hotels, 
retail, and entertainment units.  

The DMIC corridor which is proposed from Noida- Ghaziabad region to DIGHI port, 
Maharashtra, is likely to influence many medium sized towns, in Gujarat, such as Palanpur, 
Mehsana, Navsari, Bharuch and Valsad, which lie in influence area, & hold immense potential 
to attract opportunities of growth and development.

c)    Smaller cities likely to get a boost with DMIC:

The medium and smaller cities, which account for 64% of the population; with a population 
growth rate of more than 50% during 2001-11, account for only 14% of the projects and just 
6% of the investment. We need to find ways and means to promote investment in these 
regions.

Because of the concentration of population in major and megacities there is a huge strain on 
basic physical and social infrastructure facilities, more population living unhealthy lives in the 
slums, hindering the overall development. Therefore, we will have to focus on the tier two and 
three cities. This would require appropriate changes on the Government policy for these 
areas 

The policy makers would have to scale up investments in basic infrastructure 
services-transport connectivity, seamless mobility, all weather roads, etc. in medium-size 
cities. For India to get the full benefit of demographic dividend, we need to focus on the 
burgeoning population in medium-sized centres. In India 58% of workforce in farming and 
allied sectors accounts for only a miniscule 14.2% of GDP. Obliviously, there is considerable 
under employment/disguised unemployment, most people would be absorbed in industrial 
and service sectors, through appropriate skilling, without any loss during primary sector. 

Gujarat is one of the fastest growing and one of the most Urbanized States of India with 
42.60% urban population as compared to 31.14% urban population in India. During the 
decade of 2001-2011, Gujarat has witnessed a growth rate of 36% in urbanization as 
compared to 31% in India. It is projected that Gujarat will have 66% urbanization by the year 
2030. However, such a high rate of development and urbanization is likely to be accompanied 
by associated problems of increased burden on limited urban land, housing and 
infrastructure. Even now, the estimated slum households in urban areas of Gujarat are about 
6.5 lakhs. The total housing requirement in Gujarat is about 0.99 million units.
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DMIC Alignment

DMIC Influence Area

Cities

Investment Region

Investment Area

Industrial Area

FIGURE 18 

ROUTE  FOR DMIC CORRIDOR 

HIGHLIGHTING AREAS UNDER 

INFLUENCE OF GUJARAT 
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It is expected that this region will develop as new emerging urban centres, which will provide 
increasing opportunities for investment in industrial as well as real estate sector. 

Special Investment Regions(SIRs), based on the DMIC, the Government of Gujarat has 
planned Dholera Special Investment Region as a city of tomorrow to cater demand of 
increasing urban population with defined economic functionality.  

SIRs possess a massive potential of transforming the entire region by creating significant 
employment opportunities that bears a positive ripple on the economy of the entire region. 
The investment regions of Dholera, Dahej and Mandal Becharaji are likely to benefit Gujarat 
significantly in the years to come.

2.0 M
Resident Population

8,27,000
Total Jobs

920 km2
Total Area  
     
442 Km2 
Area under TP Schemes 1 to 6

153 Km2 
Area under TP Scheme 1 & 2

22.54 Km2 
Immediate Development Area

SIR Project

52



531



FIGURE 19 DISTRIBUTION OF ESTIMATED URBAN HOUSING SHORTAGE IN INDIA (MILLIONS) – 2012

Source: Report of Technical Group (TG-12) on Estimation of Urban Housing Shortage 2012, 
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

AFFORDABLE HOUSING IN GUJARAT
Rapid development in India has translated to an accelerated rate of urbanization.  There is 
substantial migration from the rural to urban areas for employment opportunities, improved 
social indicators in health and education, and access to basic services.

According to estimates, around 600 million people are expected to make urban India their 
home by 2031, a whopping 59% growth over 2011. As an increasing proportion of India’s 
population starts participating in its growth story, it brings with it mounting pressure on the 
existing infrastructure, which needs at least to keep pace with the growing demand, if not be 
ahead of the curve. The current housing deficit in India stands:

Level of urbanisation
in india increased

from 27.81% in 2001
to 31.16% in 2011

(Census of India 2011)

Total number of
internal migrants in

the country stands at
around 139 million

(Census of India 2011)

Increasing Migration
to Urban Centres

Inter-state migration
in India was close to

9 million annually 
between 2011

& 2016
(Economic Survey, 2017)
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Rapid urbanization has resulted in people increasingly living in slums and squatter 
settlements and has deteriorated the housing conditions of economically weaker sections of 
the society. This is primarily due to the fast-increasing prices of land and real estate in urban 
areas that have forced the poor and economically weaker sections of the society to occupy 
the marginal lands characterized by poor housing stock, congestion and obsolescence. The 
report prepared by the Technical Urban Group (TG-12) on Urban Housing Shortage 2012-17 
decades, highlights that nearly 1 mn households are living in non-serviceable kutcha houses, 
while over half a million households are in homeless conditions.

In India, private developers primarily target luxury, high-end and upper-mid housing segment, 
since it draws a premium over low-income housing. This leads to a sustained supply for this 
segment and increasing market competitiveness for the developers. Till recently, the housing 
requirements of lower middle-income and lower income groups were clearly neglected. 
Therefore, there exists a huge gap in the supply of affordable houses primarily demanded by 
low income group in India. 

FIGURE 20 ESTIMATED URBAN HOUSING SHORTAGE BY TYPE/DEFICIT (MILLIONS) - 2012

Source: Report of Technical Group (TG-12) on Estimation of Urban Housing Shortage 2012,

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
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3.1    Key Challenges for Affordable Housing

There are various factors affecting the pace of affordable housing development in India, 
mainly by restricting private sector participation:

Positive interventions by respective state governments along with help from the central 
government will go a long way in increasing supplies within the city limits till such time as last 
mile public infrastructure like mass rapid transit, water, electricity, sewage disposal facility, 
etc. is established in peri urban areas. 

Unavailability of land at a reasonable cost
The lack of affordable and adequately sized land parcels in inner urban localities 
has driven the development of Affordable Housing to urban peripheries.

Lack of connectivity to public transport
Affordable Housing to be truly sustainable requires efficient connectivity to areas 
of work in city business districts. The development of effective mass rapid transit 
systems is the solution to facilitate easy commute and reduce travel time.

Lack of Financial support from commercial banks for Developers
There are not many financial models developed by commercial banks for the 
developers in the preview of affordable housing which limits their access to 
finance.

Suitable financing options for beneficiaries who predominantly work in informal 
segments 
The beneficiaries are unable to produce formal pay slips and other relevant 
documentation to establish creditworthiness, EWS and LIG categories families 
often find it difficult to secure formal housing finance.

Lack of awareness amongst the intended beneficiaries 
The beneficiaries in this segment are unaware of the schemes provided by the 
government. Therefore, program assistance and financial literacy training is thus 
the need of the hour for the segment.

Construction costs and lack of skilled workforce
Affordable housing can be achieved by mass construction of units which 
requires skilled labour for its efficient execution. 

Lack of suitable mechanisms for maintenance 
Housing can only be affordable in true sense if it is long term sustainable, 
therefore we need innovative designs and construction materials that requires 
low maintenance.

Cost of ownership 
Lack of affordable land, various forms of taxes and levies like Goods & Services 
Tax, Stamp Duty etc. constitute a high percentage of the home cost, which 
increases the cost of home ownership. This is in addition to the inefficiencies 
that are brought to a project by local development rules, which are more attuned 
to premium housing.

56



3.2    Recent Developments in Affordable Housing Segment

a)    Budget allocated and Deployed Funds at National Level (PMAY-U)

Given the utmost significance of affordable housing in today’s urban context, it has become 
an integral part of the national agenda of the country. The country too has seen a surge of 
policies and measures at the national and state level, oriented to regularize development in 
this sector. The recently announced Housing for All Mission is a significant step in the right 
direction to transform the Affordable Housing paradigm in India. 

Given the utmost significance of affordable housing in today’s urban context, it has become 
an integral part of the national agenda of the country. The country too has seen a surge of 
policies and measures at the national and state level, oriented to regularize development in 
this sector. The recently announced Housing for All Mission is a significant step in the right 
direction to transform the Affordable Housing paradigm in India. 

Continuous impetus has been sustained in the affordable housing sector and PMAY 
initiatives by the Government over the past few years. The Government has further expanded 
the scheme by extending the credit-linked subsidy scheme (CLSS) to the Mid-Income Groups 
in January, 2017. 

Currently, the CLSS provides an interest subsidy @6.5% for EWS and LIG for loan up to Rs 6 
lakh; @ 4% for MIG-I for loan up to Rs 9 lakh and @ 3% for MIG-II for loan up to Rs 12 lakh. 
Additional loans beyond the amounts specified are to be availed at non-subsidised rates. In 
FY 2018, the PPP policies were introduced under the PMAY-U, and infrastructure status was 
granted to the affordable housing sector. In FY 2019, the GST rates, which were already low 
for affordable housing projects, were further reduced to 1%. In FY2020, an additional 
deduction of up to Rs. 1.5 lakh was permitted for interest paid on loans borrowed up to March 
31, 2020 for purchase of an affordable house valued up to Rs. 45 lakhs. The Government also 
created a Rs. 25,000-crore fund for the provision of last mile funding to stalled realty projects 
in the affordable housing and mid-income space.

FIGURE 21 PMAY-U BUDGET ALLOCATED AND DEPLOYED FUNDS | SOURCE: MOHUA WEBSITE
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The chart below depicts, for FY19-20, with reference to cost classification around 1529 
projects of total decrease in the project capex of Rs. 0-50 crores, 227 projects with 
investment in bracket of Rs. >50-100 crores

From the figures above it is evident that Gujarat have fared particularly well with the highest 
completion percentage of 58% (3,73,806 units). The Government has further given a renewed 
thrust to the Housing for All by 2022’ initiative. The low-cost segment particularly caters to 
the Economically Weaker Section (EWS) and Low-Income Group (LIG) who find it difficult to 
build a house in cities where they reside to earn a living.  

b)    Status of PMAY-U: State Level Cumulative Houses Completed:                                                             
        States with sanctions > 1 lakh houses

As per MMGY, the details regarding size of dwelling units, price of 
property and eligible income of different segments is as under:

FIGURE 22 PMAY-U STATE LEVEL
CUMULATIVE HOUSES COMPLETED | SOURCE: MOHUA WEBSITE

TABLE 2 SLABS SET FOR SIZE, PRICE AND ELIGIBLE INCOME FOR DIFFERENT CATEGORIES OF
 THE DWELLING UNITS AS PER MMGY

Segment Size of Dwelling Unit  
(Sq. ft.) 

Price of property 
 (in INR lakh) 

Income 
(Rs. In lakhs) 

EWS EWS 300 – 350 <3 <1.00 

LIG1 LIG1 350 – 400 7.5 1.00 - 2.50 

LIG2 LIG2 400 - 500 11 1.00 - 2.50 

MIG MIG 510 – 650 22.5 2.50 - 5.00 
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The carpet area for loans under Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS) vertical of 
PMAY was increased to 160 square metres (sqm) for middle-income group I (MIG I) 
and 200 sqm (MIG II) in 2018. 200 sqm (2,150 square feet) is typically a dwelling unit 
size desirable for the higher-income segment.

An additional deduction of Rs 1,50,000 on interest on loans borrowed under affordable 
housing.

Reforms in the rental housing sector.

The extension of Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for Middle Income Group (MIG) under 
Pradhan Mantri Awas Yojana (URBAN), till March 31, 2021, should give a further boost to this 
segment of the Real Estate Sector.

Real estate developers are getting 100 per cent income tax exemption if the project is falling 
under affordable housing segment. Apart from that, developers are supplying affordable 
houses because it has more demand than any other real estate housing segment as 
homebuyers want to avail the income tax relaxation. Therefore, affordable housing has more 
chances of success than any other segment. Hence majority of the FDI coming to Indian 
realty is looking at the affordable housing projects as its first choice.

b)    Status of PMAY-U: State Level Cumulative Houses Completed:                                                             
        States with sanctions > 1 lakh houses

c)    Provisions in The Union Budget (PMAY_U) - The Union Budget  
       2019-20 announced a number of measures to boost affordable  
       housing

d)    Foreign Direct Investment (FDI)

Furthermore, the following eligibility has been fixed by the Reserve 
Bank of India (RBI) with regard to the loan limit and cost of properties 
of Metro and Non-Metro locations across India:

TABLE 3 LOAN LIMIT VS COST OF THE PROPERTY (METRO & NON-METRO)

Location Loan Limit (INR Lakh) Cost of Property (INR Lakh) 

Metro up to 35 Below 45 

Non-Metro up to 25 Below 30 
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While the availability of low cost credit is driving the demand for affordable housing, policies 
like Real Estate Regulatory Authority (RERA) Act has infused fresh buyer interest in the reality 
sector via facilitating joint development agreements with revenue share, increased land 
transactions with distressed asset owners selling land parcels to larger developers, timely 
delivery of projects, consolidation in the developer industry, etc.

e)    Role of RERA in Affordable housing

Overall, 2747 affordable housing projects were registered in Gujarat which is 49% of total 
housing projects registered in Gujarat.

3.3    Affordable Housing Projects Registered Under GujRERA

Out of these 2747 projects registered, 188 are government projects while the rest 2559 
projects are Non-Government projects. Largest number of such projects are registered in 
Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Surat and Gandhinagar.

3.4    Overall Supply Share of Government and Non-Government in  
          Affordable Housing

TABLE 3 LOAN LIMIT VS COST OF THE PROPERTY METRO & NON-METRO
FIGURE 23 STATUS OF AFFORDABLE HOUSING REGISTERED IN GUJARAT(METRO & NON-METRO)
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An overall decrease of 43% in affordable projects registered in 2019-20 compared to 2018-19 
was seen. Vadodara experienced the maximum downward slide in the registration of 
Affordable Housing Projects.

a)    YoY comparison of projects registered under Affordable housing 
        in FY 2019-20

TABLE 4 SUPPLY SHARE OF GOVERNMENT AND NON- GOVERNMENT IN AFFORDABLE HOUSING

FIGURE 24 NUMBER OF AFFORDABLE PROJECTS IN DIFFRENT DISTRICTS

 

District 

 

Project 
Investment  

(in billion Rs.) 
Units 

(in thousand) 
Carpet Area sq.m.  

(in Lac) 

Govt. Non Govt. Govt. Non Govt. Govt. Non Govt. Govt. Non Govt. 

Ahmedabad 29 727 8.9 183.6 9.4 117.3 44 57.9 

Gandhinagar 10 154 3.1 30.0 2.6 19.5 1.1 10.0 

Rajkot 32 457 10.6 29.2 11.8 23.0 4.4 11.2 

Surat 38 292 16.1 80.0 18.2 62.2 6.3 31.0 

Vadodara 32 549 8.3 81.3 9.9 62.2 4.0 28.2 

Others 47 380 10.9 31.2 17.3 29.5 5.5 12.6 

Comparison of Affordable Housing Projects Registered in Gujarat 
FY -2018-19 & FY 2019-20
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The above graph shows the present scenario of affordable housing in Gujarat for FY 2019-20. 
Overall, 732 affordable housing projects are registered in F.Y. 2019-2020 with Gujarat RERA. Out 
of which, Ahmedabad has a predominant concentration of the projects constituting 24% of the 
overall projects. In terms of the number of units it constitutes 40% of the total units supplied in 
the state. A total investment of Rs. 4073 Cr has been made in Ahmedabad, which constitutes 
36% of the total investment undertaken in affordable housing in Gujarat. 

This indicates that large sized projects of affordable housing are coming up in Ahmedabad, a 
major reason for that could be delineation of RAH zone along the Sardar Patel ring road 
encouraging the developers to build large scale projects, which are incentivised by the policy.

FIGURE 25 DISTRICT WISE AFFORDABLE HOUSING PROJECTS REGISTERED IN FY 2019-20

b)    Affordable housing projects registered, units constructed, and   
        investment made in FY 2019-20
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The above figure throws light on district wise Affordable Housing Projects registered with 
Gujarat Real Estate Regulatory Authority, in terms of projects, investment and the number of 
units, from different perspectives. Looking at the above figures it is clear that the availability of 
affordable housing units has increased in Vadodara, Rajkot, Gandhinagar and other smaller 
districts, as compared to the previous year. 

FIGURE 26 % CHANGE VS DISTRICTS 

c)    YoY district wise % change for projects registered, units   
       constructed and investment made in FY 2018-19 & FY 2019-20:

3.5    Booking % In Affordable Projects For Group/Residential Housing  
          Sector 

YOY % Changes in new Registered Projects
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Timely, single-window clearances and time bound fast-tracked approvals. 
Self-certification should be the rule of the game with proper carrot and stick approach. 
This could also result in a significant reduction in the project development costs.

The development of Affordable Housing Zones, along with the promotion of innovative 
construction technology providers co-located with the Affordable Housing projects 
and catering to project requirements, can be a win – win solution. This approach can 
entail varied benefits, both from the perspective of individual project requirements via 
speeding up of supplies, and to the technology provider who can achieve desired scale 
by catering to multiple projects within the zone. New-age construction technology like 
Pre–Fab can help speed up the construction process, while ensuring uniform, high 
quality standards.

Optimal FSI – This helps reduce costs per unit and increases the economic viability of 
Affordable Housing. FSI can also serve as a cashless subsidy, the benefits of which 
can then be passed on to end users/customers.

Reduction in stamp duty, exemption from sales tax, reduction/waiver in registration 
charges, goods and service tax, etc. - All of these typically increase the cost of 
ownership by 30% -35%.

Review local byelaws like setbacks, parking norms, etc. and fine-tune the same to meet 
the requirements of Affordable Housing projects.

Reduction/exemption of taxes and duties on construction materials can significantly 
reduce construction-related costs.

Development of urban infrastructure – Affordable Housing (or any form of housing 
development, for that matter) cannot exist in isolation. Parallel focus on urban 
infrastructure development (Metro, inter and intra-city highways, mono rail, etc.) is 
imperative to make the Affordable Housing proposition a truly wholesome one.

It is evident from the figure above that the demand for affordable housing is considerably 
higher, than the non-affordable housing in most of the districts except Rajkot. In the case of 
Rajkot, it may be due to the considerable increase in affordable housing units in the current 
year. 

An enabling ecosystem can facilitate well-planned and Sustainable Urbanization that will 
adequately meet housing needs of the urban poor, while leveraging the strengths of key 
stakeholder groups:

3.6    Way Forward In Affordable Housing – An Enabling Ecosystem
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Land prices around the major transport corridors are unaffordable for low income 
groups. Therefore, concept of RAH (Residential Affordable Housing) zone can be 
introduced along the major transport corridors to promote inclusion. As already being 
practiced in Ahmedabad, the RAH zone is delineated along the Sardar Patel Ring road 
which has allowed several affordable projects to come up along the corridor. This 
model can be practiced in other cities as well.

Including policy for slum upgradation will address Non-Serviceable Kuccha Houses, as 
there is no provision of upgradation in PMAY.

Localizing the policy to avoid exclusion of rightful beneficiaries, example in Vadodara 
leased priced unit provided by the market is of 15 lacs which is affordable to a person 
with an annual income of Rs. 3.75 lacs. Whereas under CLSS a person with an annual 
income of Rs. 3l lacs can avail a loan leaving the rightful beneficiaries uncaptured.

Instructing financial institutions to follow guidelines to extend credit to low income 
beneficiaries as land titles are not provided before completion of dwelling unit.
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4    Regulatory Regime

RERA is mandated to ensure that the promoter / developer completes the registration project 
and hands over all facilities to the allottees on/prior to project end date furnished to the 
authority. As well as all ongoing, projects and new projects are registered in the GujRERA 
authority. 

RERA protects buyers from non-professional developers by ensuring that the land title is 
clear, the encumbrances are sustainable, the documents for sale are sound and legally 
enforceable and in accordance with the model documents. The physical progress and the 
financial discipline are monitored by independent engineers and financial experts as well as 
by ensuring the development and operation of the owners' associations. To make this happen 
the authority has focussed on monitoring of following quarterly progress reports:

FIGURE 28 SCOPE OF RERA
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Deposit of the requisite 70% of receipts in the RERA account (Project specific separate 
RERA Bank Account Direction), 

Encumbrance reporting for transparency and compliance as to imply Section 11(h) i.e. 
creation of charge post agreement to sell with allottee.

Mandatory registering of agreement for sale before accepting a sum in excess of 10% 
of unit consideration i.e. complying with Section 13(1).

a)    Quarterly Progress Reports (Form 1-3)

As part of the Functions and Duties for the Project promoter defined under Chapter III, 
Section 11 and Chapter V, section 34(b) of the RERA Act read with Rule 10 of the Real Estate 
(Regulation) and Development Rules, the promoter is required to update the details for the 
project, within seven days from the expiry of each quarter. The key reports being; Architect 
Certificate (Form 1), Engineer Certificate (Form 2) and Chartered Accountant Certificate 
(Form 3) in sequential manner every quarter. Form 3 enables the authority to keep a tab on 
withdrawal of funds from the RERA designated bank account.

The amendment in Form-3 brought out in June 2019 to include the date of AFS, KYC of 
Allottee, and Status of Encumbrance on units, details of lenders along with details of 
mortgage and comment by CA on coherence of progress reported by architect and engineer. 
Currently, among various provisions, the real estate project promoter is monitored from the 
viewpoint of following major regulatory compliance as to ensure:

b)    Annual (Form-5)

As per the provision of section 11, 13 and 17 of the Real Estate (Regulation and Development) 
Act and order - 6, every promoter is required to submit the project completion compliance 
before the project end date intimated in the registration certificate

Submission of Quarterly progress report and annual report provide the insight on the projects 
on performance & progress and their compliance with the provisions of RERA Act, Rules, and 
orders of the Authority & its directions. Authority is therefore, continuously monitoring 
effective Quarterly Return and End Quarter compliances of the projects that are completed 
and check submission of obligatory documents for project end compliance. 
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Encumbrance Reporting for transparency and compliance with Section 11(h) 
i.e. creation of charge post agreement to sell with allottee.

Mandatory agreement for sale after 10% of unit consideration has been paid 
i.e. compliance with Section 13(1).

Designated account and deposits and withdrawals from the same in 
accordance with the Act

Quarterly (Form-3) and Annual (Form-5) submission by promoter provide insight into projects’ 
progress & performance as well as their compliance with the RERA Act, Rules, Authority 
Orders & Directions. The amendment in Form-3, brought out in June 2019, to include the date 
of AFS, KYC of allottee, and status of encumbrance on units, details of lenders along with 
details of mortgage and comment by CA on coherence of progress reported by architect and 
engineer. 

Currently, among various provisions, the real estate project promoter is monitored from the 
viewpoint of following major regulatory compliances.

The overall picture of monitoring of projects registered with GujRERA can be seen in the 
following chart:

FIGURE 29 REGULATORY COMPLIANCES OF RERA REGISTERED PROJECTS
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The system is proposed to be strengthened further with auto creation of Gantt chart with 
planned inputs in Form-1 (Architect’s Certificate). This along with the Report on Means of 
Finance (MoF) will help in improved monitoring of both the physical and financial quality 
parameters. Authority also analyses the difference between project progress percentage 
submitted by architect, engineer and CA in each submitted quarterly return.

Project Progress Monitoring

FIGURE 30 STATUS OF REGISTERED PROJECTS
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Out of the total 3968 projects are expected to submit their annual audit reports (Form-5) in FY 
2019-20, i.e. 94.53% projects have complied with the same. The graph below shows YOY 
progress as per the regulatory regime.  As can be seen due to proactive monitoring by the 
Authority, compliance by the promoters has improved on the three main parameters.

YOY Comparison Based on AR FORM 5

4.1    Annual Audit and Project Progress Analysis 

FIGURE 31 YoY COMPARISON (BASED ON AR FORM 5)

 # submission 
required 

# of 
submissions 

% Submission 

 6837 

1. Quarterly Information Available* 6873 6166 89.71% 

2. Annual Information Available (FY 17-18) 1932 1759 91% 

3. Annual Information Available (FY 18-19) 3968 3742 94% 

4. AFS not done despite collection>10% unit amount 
(FY 17-18) 

1759 825 47% 

5. AFS not done despite collection>10%% unit 
amount (FY 18-19) 

3742 1560 42% 

6. Required amount not deposited to designated 
RERA Bank A/c (FY 17-18) 

1759 358 20% 

7. Required amount not deposited to designated 
RERA Bank A/c (FY 18 19) 

3742 546 15% 

8. Encumbrance not reported to RERA (FY 17-18) 1759 222 13% 

9. Encumbrance not reported to RERA (FY 18-19) 3742 511 14% 
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Monitoring of the projects, based on the quarterly returns [i.e. Form-1 (Architect Certificate) 
and Form-2 (Engineer Certificate)], status of the project is classified as on track, laggard or 
time over-run. Promoters/Developers delayed projects are given an opportunity to explain 
their plan for completion of the project in time. 

RERA segregates each registered project in terms of the status of project (Physical progress, 
completed, early-completed projects, etc.). As of 19th March,’20, total 6873 projects have 
been registered under RERA, out of which 1673 have been completed. Out of 359 projects 
remaining for completion, 12 projects are progressing very slowly and 14 are “ill” - stage of 
construction, plus there are total 110 projects which are unreported. Suitable follow up action 
will be taken on these projects. On the positive side, there are 365 projects, which have been 
completed before the project completion deadline.

Projects Status

4.2    Analysis of Completed Projects

a)    Status of the completed projects:

FIGURE 32 STATUS OF COMPLETED PROJECTS 
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b)    Investment in different type of projects

As of 31st March’ 20, out of the 2064 completed projects under GujRERA the maximum 
investment was attracted under residential projects, which is around, Rs. 13753 crores, 
followed by an investment of Rs. 9581 crores under mixed development type. With an 
investment of around Rs. 29,700 cores, Ahmedabad led the state in each project type 
Residential, Commercial & Mixed. 

FIGURE 33: INVESTMENT IN DIFFERENT TYPE OF PROJECTS

Analysis of Completed Projects

Investment  
Total 2064 projects have been completed with an investment of Rs. 
498.23 billion. Out of 2.19 Lac units, 1.60 Lac units have been 
booked/delivered.
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c)    Cost wise distribution of completed projects:

d)    Project typology wise distribution:

An analysis of projects based on cost distribution shows, that 89% of the expected Rs. 100 
crores plus projects have filed their quarter end return. While, 81% of the Rs. 0-25 crore 
Projects have filed their quarter end reports. 

FIGURE 34: COST WISE DISTRIBUTION OF COMPLETED PROJECTS

FIGURE 35: Q-E FILED BY DIFFERENT TYPE OF PROJECTS

 Expected Q-E 
Filled 

Expected Q-E 
Filled 

Expected Q-E 
Filled 

Expected Q-E 
Filled 

Total % 
filled 

 < 25 Cr 25-50 Cr 50-100 Cr >100 Cr % 

Ahmedabad 534 483 171 157 92 89 44 42 91.68% 

Gandhinagar 121 89 23 19 6 5 4 4 75.97% 

Rajkot 226 201 17 15 7 5 1 0 87.70% 

Surat 159 126 38 32 23 19 9 7 80.35% 

Vadodara 305 197 49 38 19 10 4 2 65.52% 

Other 156 114 17 13 5 5 1 1 74.30% 

 

 Expected Q-E 
Filled 

Expected Q-E 
Filled 

Expected Q-E 
Filled 

Expected Q-E 
Filled 

Total % 
filled 

 Residen�al Commercial Mixed Plo�ed % 

Ahmedabad 410 375 158 145 268 246 5 5 91.68% 

Gandhinagar 71 55 23 15 58 44 3 3 75.97% 

Rajkot 169 148 37 33 45 40 1 0 87.70% 

Surat 76 70 85 58 59 48 9 8 80.35% 

Vadodara 197 126 29 24 148 90 3 3 65.52% 

Other 80 59 22 16 66 47 11 111 74.30% 

 

Expected Projects to File Q-E Based Cost Distribution

Expected Projects to File Q-E Based Typolofy Distribution
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To ensure registration of all eligible projects under RERA, as well as to monitor the status of 
rejected and withdrawn projects, rigorous site surveys are carried out & action taken in case 
of default.
 
During site visit, concerned site supervisor captures actual progress of the project and if gaps 
are found between actual progress and progress based on QPR submitted by the promoter, 
Promoters/Developers are called upon to make necessary corrections.

4.3    Rigorous Site Surveys to Ensure Registration of All Eligible   
          Projects 

These were a few incidents of the same unit having been sold to more than one allottee. 
Therefore, to build allottee confidence & ensuring transparency, the authority mandated 
promoters to provide allottee details with their KYCs on record. The same were made 
available by GujRERA in public view on the portal. This has technically and psychologically 
made a huge impact in the sector and built the confidence of the allottees who have made 
bookings in a project - seeing their own name available on the portal. The industry and 
allottee associations have welcomed this initiative whole heartedly.

a)    Building Allottee confidence - public view of booked units

In terms of typology, 94% of expected Plotting Projects have filed their completion 
compliance. While, only 78% of expected Residential Projects have filed their completion 
compliance. In terms of district wise, 91.7% of Projects from Ahmedabad district were 
successful in filing their Q-E reports, & only 65.5% of projects from Vadodara district were 
able to file their Q-E reports.
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RERA – Building Allottee Confidence & Enabling Transparency

Figure 36   Building allottee confidence & enabling tansparency

Block A - Progressive Photographcs

Construction Updates

Block A - View unit wise booking status & Details
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Possession as AFS not provided 

Refund of the Booking amount

Poor Construction Quality

Parking Issues

Execution of Sale deed

Common Amenities (as per brochure 

&AFS) not provided.

Project not registered with RERA

B.U. Permission of Project

Illegal Construction/alterations 

Grievance Redressal

5.1    Complaints Under Section 31 Of RERA Act, (Form-A)

Grievance Redressal is a major function of the Authority under Real Estate (Regulation and 
Development) Act 2016. 

Authority

Complaints under section 31 of RERA Act, (Before Authority (Form-A)).

Adjudicating

Complaints/Claim for comprensation under the section 31 read with 
section 71 of RERA Act (Before the adjudicating officer (Form-B)).

Suo-Motu

Suo-Motu Complaints/Action taken by Authority.

During the period of the report, Gujarat RERA Authority received 2752 complaints of which, it 
disposed 1885 complaints. The main aim of the authority is speedy dispute resolution. Data 
mentioned below depicts the total number of online as well as offline complaints registered 
and disposed of. 

FIGURE 38 LIST OF COMPLAINTS UNDER SECTION 31

Figure 37   Complaint redressal system

78

Complaint Redressal

82.82%

68.48%

70.06%



5.2    Complaint in RERA Authority: Complaint Redressal 

Grievance Redressal is a major function of the Authority under Real Estate (Regulation and 
Development) Act 2016. 

In comparison of the FY 18-19, in FY 19-20 the number of complaints has increased but at the 
same time, the rate of disposing the general complaints has increased by 91% and 
SUO-MOTU complaints by 50%, because of the successful Grievance Redressal System of 
GujRERA. In the FY 2019-20, the rate of complaints disposal is 1.6 times of FY 2018-19. 

Complaint Redressal

FIGURE 39 NUMBER OF COMPLAINTS FILED VS DISPOSED
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5.3    Distribution of Complaints Resolved

5.4    District Wise Complaints Registered with GujRERA

As of date 6905 projects have been registered under GujRERA and related to them 1863 
complains have been resolved. Among the complaints registered with the authority, 35% of 
the complaints were related to “Possession”, followed by Refund being 23%, Sale Deed being 
19%. This data also indicates the percentage share of complaints related to “Poor Quality” 
and “Amenities” were comparatively losw, which is a good sign of promise of providing 
“Quality & Amenities” in the real estate market of Gujarat by the promoters.

FIGURE 40 DISTRIBUTION OF COMPLAINTS RESOLVED BY GujRERA

FIGURE 41 DISTRICT WISE COMPLAINT REGISTERED WITH GujRERA

DISTRICT Authority Adjudication 

Filed Disposed Filed Disposed 

Ahmedabad 296 247 70 52 

Gandhinagar 47 34 21 14 

Rajkot 5 3 3 2 

Surat 80 41 9 5 

Vadodara 194 84 84 48 

Others 120 72 70 55 

Total 742 481 257 176 

% of Disposed 64.82% 68.48% 
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Authority Complaints

Adjudication Complaints

The above table shows, that the highest number of complaints including both for Authority 
and for Adjudication are for Ahmedabad (296+70 complaints). As Ahmedabad has highest 
number of filed complaints likewise, the disposal in Ahmedabad is also the highest (247+52 
complaints).  Around 82% of the registered complaints have been disposed of in Ahmedabad. 
Vadodara is 2nd in terms of filed complaints but the rate of disposing the complaints is only 
47%. The percentage of complaints disposed of is 2nd highest in the Gandhinagar district with 
71% disposal.

There is a significant improvement in the disposal of the complaints filed before the Authority 
in 2019-2020 over 2018-2019. The increased no. of complaints registered in the GujRERA 
complaint registry system shows there is a heightened awareness about the State’s grievance 
mechanism system among Citizens. 

FIGURE 42 YOY ANALYSIS OF COMPLAINTS FILED AND DISPOSED

DISTRICT F.Y. 2018-19 F.Y. 2019-20 
Filed Disposed Filed Disposed 

Ahmedabad 82 44 191 203 

Gandhinagar 8 6 36 28 

Rajkot 1 0 4 3 

Surat 10 11 64 30 

Vadodara 70 19 116 65 

Others 26 16 88 56 

Total 197 96 499 385 

% of Disposed 48.73% 77.15% 
 

DISTRICT F.Y. 2018-19 F.Y. 2019-20 
Filed Disposed Filed Disposed 

Ahmedabad 33 24 32 28 

Gandhinagar 7 3 13 11 

Rajkot 2 1 1 1 

Surat 2 3 5 2 

Vadodara 26 26 54 22 

Others 30 26 36 29 

Total 100 83 141 93 

% of Disposed 83.00% 65.96% 
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If the promoter is found to be advertising or selling units without registration, Authority can 
take suo-motu actions against those projects (under section -3, 11(2), 4(2)(l)(d) of the Act).  
In addition to this, GujRERA has developed a satellite based regional navigation system and 
is working with Gujarat ULBs to identify and map real estate projects that have not been regis-
tered yet. Soon ‘RERA Sahyogi’ mobile app is going to be launched, which will also allow the 
public to report such cases without having to incur any cost.

Booking or sale or advertise or offer for sale before registration (Breach of Section 3).

Advertisement of project, marketing of project, booking and selling or offer for selling 
of project or inviting persons to purchase in any manner without prior registration of 
real estate project with real estate regulatory authority.

Advertisement without mentioning RERA registration number and website (breach of 
section 11(2)). The advertisement or prospectus issued or published by the promoter 
shall mention prominently the website address of the Authority, wherein all details of 
the registered project have been entered and include the registration number obtained 
from the Authority and such other matters incidental there to.

Regulatory actions for non- compliance of quarterly report.

Regulatory actions for Non-compliance of annual audit report or non-adherence of 
RERA provisions. 

Suo Motu action is initiated in case of default in any of the following cases: 

5.5    Suo-Motu Action by The Authority

a)    Distribution of SUO-MOTU cases

FIGURE 43 DISTRIBUTION OF SUO-MOTU CASES
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The above chart shows the distribution of filed & disposed SUO-MOTU cases till now. Majority 
of the SUO-MOTU cases were in the category of “Non-Compliance of Quarterly Returns”. Out 
of the total such cases, authority have successfully disposed of ~78% of “SUO MOTU - 
General” and “Non-Compliance of Quarterly Return” cases.

b)    YoY judgements passed in SUO-MOTU cases

c)    SUO-MOTU cases in financial year 2019-20

FIGURE 44 JUDGEMENT PASSED BY AUTHORITY IN SUO MOTU CASES (YOY)

FIGURE 45 DISTRICT WISE DISTRIBUTION OF SUO-MOTU CASES FY 2019-20
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The chart above shows the district wise distribution of SUO-MOTU cases during the FY 19-20. 
Accordingly, Ahmedabad has the highest number of SUO-MOTU cases/actions with 189 
SUO-MOTU cases by Authority-General, 233 SUO-MOTU cases for non-compliance of 
quarterly return and only 37 SUO-MOTU cases for non-compliance of Annual Return. Surat 
promoters have large number of cases related to non-filing of QPRs.

After issue of an order by the Authority, any promoter/allottees/any aggrieved person may file 
review application or appeal against that order. If both the processes are not undertaken, and 
the order is not executed within the prescribed time limit, & application is received from the 
aggrieved person, authority takes steps by way of issuing notice to the parties, or by way of 
giving directions for execution. Authority may also use their powers for penalizing concerned 
parties.

The above graph depicts the section-wise distribution of penalty cases YOY. Accordingly, 
overall number of orders passed in respect of penalties for SUO-MOTU cases have gone up in 
all cases. 

There is 24% increase in the penalty orders passed for the cases with respect to 
non-compliance that is, from 209 in the FY 2018-19 it has increased to 259 in the FY 2019-20. 
Moreover, there is 2% increase in the orders passed for SUO-MOTU penalty cases for 
quarterly - return defaulters that is from 303 in FY 2018-19 it has reached to 308 in the FY 
2019-20. Lastly, against no penalty recovered for Annual return defaulters in the FY 2018-19, 
penalties have been levied on 87 defaulters in the FY 2019-20. 

5.6    Execution of Orders Passed by The Authority 

a)    YoY section wise distribution of penalties of cases

FIGURE 46 SECTION-WISE DISTRIBUTION OF PENALTY CASES YoY
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As per Section 40, if a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails 
to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or 
the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the 
rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee 
or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrear of land revenue.The 
Authority has taken action as per the section 40 of the Act against promoters who have failed 
to pay penalty imposed by the authority by more than 60 days and contravened the Act. A 
total penalty of INR 1,28, 66,000 has been recovered during the year 2019-20.

b)    YoY section-wise distribution of penalties

c)    Source of penalty recovery

FIGURE 47 SECTION-WISE DISTRIBUTION OF PENALTIES YoY

FIGURE 48 SHARE OF PENALTY RECOVERY
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Sixty- eight percent of the recoveries have been on account of non- compliance with RERA. 
The remaining thirty-two percent is accounted for default on account of quarterly progress 
reports. GujRERA has appointed two mamlatdars for the purpose of recovery of the pending 
dues.
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Key Insights
6.1    Real Estate Overview of Gujarat

FIGURE 49 OVERVIEW OF REAL ESTATE OF GUJARAT & URBANISATON RATE

The 5 districts of Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot and Gandhinagar account for major 
share of projects, with Ahmedabad leading the pack followed by Vadodara. Not only does 
Ahmedabad have the largest number of projects; of ~41% of these projects are completed. 
Rajkot follows next with ~35% of projects completed. Rajkot also has the distinction of 
having the largest percentage of projects in affordable housing category. At the same time, 
Rajkot has the smallest sized projects with an average of 72 units per project as against 224 
in Surat.

 

Project 
6,905 

 

Completed 
2065 (30%) 

 

Affordable 
2747 (35%) 

 

Total Units 
9,11,021 

 

Avg. Booking 
48.82% 

 

Avg. Price/mt^2 
41,931 
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6.2    Overview of Major Districts of Gujarat up to FY 2020

TABLE 5 OVERVIEW OF REAL ESTATE TRENDS IN MAJOR DISTRICTS IN GUJARAT

Surat has the largest percentage (25%) of the projects which are more than Rs 50 crores. The 
average cost per project (Rs 48 crore) is also the highest in Surat followed by Ahmedabad at 
Rs 36 crs. Ahmedabad has largest number of projects (430) in the category of > Rs 50 crs 
though as a percentage of total projects in Ahmedabad they are only 19%. This data needs to 
be considered in focusing schemes for the poor in the real Estate Sector in the State. 

Category Ahmedabad Vadodara Surat Rajkot Gandhinagar 

Total Projects 2,230 1,343 963 881 547 

Avg. price/sq. mt. (in INR) 53,189 41,798 43,457 34,091 36,143 

Completer 918 307 253 312 144 

% Completed 41% 23% 26% 35% 26% 

Affordable 756 581 334 512 171 

% Affordable 34% 43% 35% 58% 31% 

Total Units 2,88,901 1,58,850 2,15,651 63,262 63,701 

Total Units per Project 130 118 224 72 116 

Total Carpet Area (in sq. mt.) 2,07,90,976 1,19,98,053 1,44,66,205 43,13,996 46,90,103 

Total Carpet Area per Project 
(in sq. mt.) 

9,323 8,934 15,022 4,897 8,574 

Boked Units 1,32,546 84,604 86,994 23,793 28,481 

Avg. Booking % 46% 53% 40% 38% 45% 

Project > 50 Cr 430 125 240 57 69 

% bigger Projects 19% 9% 25% 6% 13% 

Total Project Cost (in lakh Cr.) 80,983 31,783 46,440 11,273 15,828 

Avg. Project Coast (in Cr.) 36 24 48 13 29 

Investment Growth  
(last 12 months) 

27% 23% 8% 44% 23% 
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6.3    Projects in Non-TP Areas - Lack of Infrastructural Facilities

Status Of Projects In Tp & Non-tp Area Across Major Districts

FIGURE 50: NUMBER OF PROJECTS IN TP & NON-TP AREA VS DISTRICTS

38% of the projects in Rajkot and 36% of the projects in Vadodara are in the non -TP areas 
reflecting poor quality of infrastructure facilities. In Vadodara it was found 147 of the projects 
there was no sewage connectivity. On the other hand, in the other smaller towns 77% of the 
projects were in non-TP areas or were severely deficient in infrastructure.  The town planning 
schemes will have to be finalised in these two districts as well as the other smaller districts in 
a time bound manner. Otherwise, apart from the allottees of these projects suffering from 
poor infrastructural facilities, there will be huge cost on the state government as well as the 
ULBs in the years to come for provision of infrastructure in these areas. 
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6.4    Redevelopment in Real Estate

Status Of Projects In Tp & Non-tp Area Across Major Districts

FIGURE 51 NUMBER OF PROJECTS REGISTERED FOR REDEVELOPMENT VS DISTRICTS

Since the inception of RERA 213 redevelopment projects have been registered. While the 
Gujarat government had allowed redevelopment of private societies earlier, provisions under 
the Gujarat Ownership Flats Act, 1973 required consent of all members of the society. As per 
the amended Act, consent of 75 percent of the flat owners will be required to undertake 
reconstruction as against prevailing norms that called for consent of all owners. However, 
there are certain clarifications required by means of standing order to facilitate the process for 
societies and developers. Once the irritating issues are resolved, this is likely to attract private 
developers giving a boost to much needed redevelopment in the sector.
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6.5    Price Trends in Different Components Of The Real Estate Sector

6.5.1    Price trend in Gujarat for FY 2018-19 & FY 2019-20

FIGURE 52 RESIDENTIAL PRICE TREND FOR GUJARAT OF FY 2018-19 & FY 2019-20

Residential property prices declined by an average of 11% from FY 2018-19 to FY 2019-20, 
indicating a downfall in demand for residential units. 

FIGURE 53 OFFICE PRICE TREND FOR GUJARAT OF FY 2018-19 & FY 2019-20

Office prices also declined by an average of 11% from FY 2018-19 to FY 2019-20, indicating 
that there is a downfall in demand for office space. 
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From the above chart, we can see that maximum number of the complaints are being 
registered against 20% of the projects. Therefore, enhanced monitoring of these 20% 
projects is likely to improve the Real Estate regulatory scenario in Gujarat. 

6.6    Complaints registered in GujRERA

FIGURE 54 SHOP PRICE TREND FOR GUJARAT OF FY 2018-19 & FY 2019-20

FIGURE 55 COMPLAINTS REGISTERED BY THE PROJECTS.

Prices for shops are rising by an average of 2% from FY 2018-19 to FY 2019-20, indicating 
an upcoming demand for shops.
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Ahmedabad has an active Real Estate market with the maximum number of projects 
registered constituting of 32% of the overall projects in Gujarat. It also has the highest 
number of projects completed constituting of 41% of the completed projects in the state.  
Majority of the budget projects (<27.7k per sqm) are coming in the eastern part of the city 
along the Sardar Patel road. The main reason being Ahmedabad Urban Development 
Association (AUDA) has taken initiatives like delineation of Residential affordable housing 

Ahmedabad is seventh largest (464 sq.km) metropolitan city of the India with a population 
growth rate of 2.57%. Key Industries: Textile, Pharma, Manufacturing, Chemical, 
Petrochemicals, Diamond Industry and Education Sector. It is now taking swift strides in 
establishing itself as a major IT/ITES and retail destination. It is in the list of 100 Smart cities 
under the Smart City Mission of Ministry of Urban Development (MoUD), Government of 
India.

6.7.1.    Ahmedabad

6.7    CITY WISE INSIGHTS

a)    Snapshot of Real Estate Market in Ahmedabad

FIGURE 56 UPCOMING PROJECTS REGISTERED WITH GujRERA IN AHMEDABAD DISTRICT.

 

Project 
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Completed 
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Affordable 
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Avg. Price/mt^2 
53,189 
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zone along the Sardar Patel Ring Road, which has incentivized the private developers on 
building Affordable housing. Moreover, eastern part of the city provides better economic 
opportunities with extended infrastructure providing good connectivity. 

Premium Projects are concentrated on central-west part of the city including areas like 
Ramdev Nagar, Vastrapur, Ambawadi. In addition, we can observe that small size-high priced 
units have also started to coming up along the premium projects because of declining 
household size.

From the above table we can see that there is greater demand in budget segment. With the 
delineation of RAH zone, market has already started responding to the scheme as affordable 
housing projects now constitute 34% (29353 units) of the projects with an average of 130 
units per project, indicating that large size projects are coming up in Affordable Housing 
Segment. This has also affected overall bookings in Ahmedabad and a comparatively a high 
booking percentage of 46% persists in the city. 

b)    Booking percentage in different segments

TABLE 6 BOOKING PERCENTAGE IN DIFFERENT SEGMENTS

Segment Average booking % in 
general 

Average booking % for affordable segment 

Premium 40% 49% 

Moderate 46% 47% 

Budget 50% 49% 
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Rajkot constitutes 13% of the total registered projects in Gujarat. Budget projects are coming 
up on the peripheral areas mainly in the southern-west part of the city. The premium projects 
are concentrated in central-western part of city including areas like Jai Bhavnagar, Mavadi 
due to better social and physical infrastructure facilities. New project launches are in the 
southern part of the city in the areas like Rajkot bypass and Malaviya road. 

Rajkot is the activity centre of entire Saurashtra region and its proximity of smaller towns, 
which are future growth drivers of the region. Rajkot city is also witnessing shift from clothing 
mills to engineering industry. Also 150 Ring Road is gradually showing real estate growth and 
becoming choice of developers. It is a part of the smart city mission. 

6.7.2.    Rajkot

a)    Snapshot of Real Estate Market in Rajkot

FIGURE 57 UPCOMING PROJECTS REGISTERED WITH GujRERA IN RAJKOT DISTRICT.
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From the above table we can see that here too, the maximum booking is for budget housing 
projects. 

b)    Booking percentage in different segments

TABLE 7 BOOKING PERCENTAGE IN DIFFERENT SEGMENTS

 

Segment Average booking % in 
general 

Average booking % for affordable 
segment 

Premium 16% 28% 

Moderate 31% 33% 

Budget 42% 41% 
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From the above map, we can see that premium projects are concentrated on the central and 
southern west part of city. Budget projects are coming up on the peripheral areas, along the 
transport corridors. Surat accounts for only 13% of the total projects registered in Gujarat. 
Probably, demonetization and slowdown of the Surat economy have made it impossible to 
invest in real estate sector. Surat had a very low investment growth of 8%.

Surat city lies in south-eastern Gujarat. It is near the mouth of the Tapti River at the Gulf of 
Khambhat (Cambay). Spread over an area of 326 sq. km. It has an estimated population of 
6.8 million. Surat is a well-developed urban area harbouring thriving industrial sectors such as 
‘diamond polishing’, ‘Textile’, ‘IT’ and ‘Transport’. It ranks amongst top 10 cities in terms of 
GDP in India. 

6.7.3.     Surat

a)    Snapshot of Real Estate Market in Surat Districts

FIGURE 58 UPCOMING PROJECTS REGISTERED WITH GujRERA IN SURAT DISTRICT.
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There is an existing demand in affordable housing segment with high migration rate in the 
district (as per Census 2011) migrants comprise almost 26% of the population, which is why 
Surat continues to have a high average booking percentage of 40%. Therefore, to increase 
the supply for affordable housing projects policy interventions are required to through the 
involvement of the private sector.

b)    Booking percentage in different segments

TABLE 8 BOOKING PERCENTAGE IN DIFFERENT SEGMENTS

Segment Average booking % in general Average booking % for affordable 
segment 

Premium 42% 30% 

Moderate 34% 34% 

Budget 51% 53% 
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Vadodara constitutes 19% of the total registered projects in Gujarat with an average price of 
Rs. 41,798 per sqmt. From the above map we can see that the Budget Projects (<27.7K per 
sqmt) are mostly coming up in southern and eastern part of the city along the major transport 
corridors due to recently extended series. Premium projects are concentrated on the central 
part of city in areas like Alkapuri and near Gotri. 

Vadodara is the third most populated town in Gujarat after Ahmedabad and Surat. Known as 
the “Gateway to the Golden corridor”, as all the rail and road arteries that link Delhi, Mumbai 
and Ahmedabad also connect Vadodara, including the Delhi Mumbai Industrial Corridor 
(DMIC). Key industries, large scale industries in sectors such as especially in sectors like 
engineering machine tools, cotton textiles, glass, pharmaceuticals, chemicals, petrochemical 
and fertilizer industries. The total area of the district is 7,546 sq. km, it covers 3.85 % of total 
geographical area of Gujarat. 

6.7.4.     Vadodara

a)    Snapshot of Real Estate Market in Vadodara Districts

FIGURE 59 UPCOMING PROJECTS REGISTERED WITH GujRERA IN VADODARA DISTRICT
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b)    Booking percentage in different segments

Although Vadodara provides the most favourable conditions for a rapid growth of Real Estate 
sector but the major hindrance to it is unserviced land within the city as only 61% i.e., 98 Sq. Km. 
out of 160 Sq. Km of VMC area is Covered under TP Scheme.A

Vadodara has the highest booking percentage of 53%, among the major districts and seen as a 
potential market for premium projects as Non-Resident Indians in general and Non-Resident 
Guajarati’s (NRGs) in particular constitute a major chunk of buyers in the real estate sector. Not 
only premium projects but there is a demand for affordable housing as well which can be 
perceived as 43% of the total registered projects fall under affordable housing.

TABLE 9 BOOKING PERCENTAGE IN DIFFERENT SEGMENTS

Segment Average booking % in 
general 

Average booking % for affordable 
segment 

Premium 41% 54% 

Moderate 53% 54% 

Budget 63% 65% 
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In reference to Table 1, Gandhinagar has a low registration of projects accounting of only 
(547 projects) 8% of the total projects in Gujrat. Even then it has seen an investment growth 
of 23% from the FY 2018-19 to FY 2019-20, as Gandhinagar offers a very high percentage of 
good civic infrastructures with well laid out roads, markets and commercial establishments 
and the metro link once completed can give very good returns for any investment made 
today. Therefore, Gandhinagar is considered as a very good investment decision both in the 
short term as well as medium to long term.  

Gandhinagar, also known as the Twin city of Gujarat is the new capital city of Gujarat. The 
20,543 km Area Around Gandhinagar is defined by Gujarat capital Territory. It spans an area 
of 205 km (79 sq mi). Gandhinagar is India's tree capital with 54% green cover on its land 
area.

6.7.5.    Gandhinagar

a)    Overview of Real Estate market in Gandhinagar

FIGURE 60 UPCOMING PROJECTS REGISTERED WITH GujRERA IN GANDHINAGAR DISTRICT.

 

Project 
547 

 

Completed 
144 

 

Affordable 
171 

 

Total Units 
63,701 

 

Avg. Booking 
44.74% 

 

Avg. Price/mt^2 
36,143 
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b)    Booking percentage in different segments

We can also see that although Gandhinagar has a high average booking percentage of 45%, 
which is similar to Ahmedabad 46%, but it offers a price per sqmt of Rs. 36,143. Therefore, good 
residential opportunities are available at affordable costs which brings to the table a perfect 
opportunity for investors as well as for people who are seeking to buy a residential space for 
personal use. 

TABLE 10 BOOKING PERCENTAGE IN DIFFERENT SEGMENTS

Segment Average booking % in 
general 

Average booking % for affordable 
segment 

Premium 33% 41% 

Moderate 41% 41% 

Budget 49% 58% 
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Gujarat Real Estate Regulatory Authority consists of a Chairperson and two Members

Details of Adjudicating Officer/s appointed in the Authority and those who demitted the 
office

ADMINISTRATION AND ESTABLISHMENT 
7.1.    Composition of The Authority

a)    The details of Chairperson and members are as follows:

b)    Details of Adjudicating Officer/s appointed in the Authority are as 

7.2.    Organization Structure of GujRERA

Designation Name Date of 
Appointment 

Chairman Dr. Amarjit Singh (Ret IAS) 10/07/2018 

Member 1 Shri. P.J. Patel 10/07/2018 

Member 2 Shri. D.P. Joshi (Retd IAS)  

 

Designation Name Date of Appointment 

Adjudicating Officer Shri. V.A. Darbar  

 

Chairperson

Administration
Section

Technical
Section

Account & 
Finance

IT
Section

Legal
Section

Regulation
Section

Secretary

Adjudicating OfficerMember 1 Member 2
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7.3.    Personnel in The Authority

106

No Designation Sanctione
d Post 

Filled 
Post 

Regular Depot. Contract 

1 Chairman 1 1 Regular - - 

2 Member 2 2 Regular - - 

3 Secretary 1 0    

4 Dy. Secretary 2 1 Regular - - 

5 Finance Controller 1 1 In-charge - - 

6 Legal Advisor/ Adjudicating 
Officer 

1 1 Regular - - 

7 Technical Officer/ Ex Engineer 2 0    

8 Dy. Technical Officer 1 1 Regular - - 

9 Assistant Technical Officer 3 3 Regular - - 

10 Administrative Officer  

(Under Secretary) 

3 0    

11 Dy. Administrative Officer 
(Mamlatdar/ Section Officer) 

3 2 Regular Deputatio
n 

- 

12 Account Officer 3 1 Regular - - 

13 Legal Assistant 3 2  - Contract 

14 Accountant 4 0  - Contract 

15 Steno (Higher Grade) Grade II 2 0    

16 Steno (Lower Grade) Grade III 6 0 - - Contract 

17 Clerk 16 1  Deputatio
n 

Contract 

18 System Analyst-IT 2 2   Contract 

19 Multi-tasking staff 

(Dy. Manager, Asst. Manager,  
Legal Asst., Chartered 
Accountant, Steno, Clerk,  
Civil Eng., 
Office Asst., DEO) 

54 54   Contract 

20 Peon 12 12   Contract 

Total 122 84    

 



With the vision to make Gujarat a premier destination for real estate investment, where the 
interest of the consumers and developers in the real estate sector are secure through 
effective and fair regulation, GujRERA has engaged several consultants with the view to have 
the expert and sound knowledge in setting up a robust regulatory system in the real estate 
sector. Several Technical Consultants are involved for design and implementation verification 
process. Similarly, Legal Consultants, Administrative Consultants and Finance Consultants 
are also actively involved in their respective fields.  Details with regard to the different 
consultants involved are as given below:

7.4.    Experts and Consultants Engaged in Authority

Gujarat is among the front runner state in terms of technology supported RERA Regulation in 
the Country and GujRERA has registered 2nd largest projects in India. PwC has been engaged 
with Gujarat RERA since the inception of GujRERA Authority formation and has facilitated the 
technology implementation of RERA Acts, Rules and Regulations. PwC is currently working 
towards further optimization of Compliant Redressal Process, enabling the paperless and 
conducive system along with BI led Analysis of Project Progress and Compliances for better 
monitoring of the projects.

7.5.   PwC

GujRERA persistently functions towards achieving its mission of providing a robust, secure, 
trustworthy, transparent and sustainable real estate regulatory environment that encourages 
investment whilst protecting consumer rights through innovative customer focused 
solutions, model service delivery by professional staff and excellent communications with all 
our stakeholders. As a result, the Authority has collaborated with Technocrat Consultants in 
order to have improved procedural awareness among the staff that eliminates the procedural 
problems arising in between thereby increasing efficiency of the Authority functioning. 
Authority also aims to develop a professional culture and increasing employee morale which 
ultimately improves their efficiency reduces wastage of any kind.

7.6.    Technocrat Consultants

Sr. No Title Head Count 

1 Technical Consultant 7 

2 Administration Consultant 2 

3 Finance Consultant 2 

4 Legal Consultant 3 

Total 14 
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ACCOUNTS & AUDIT 

a)    Vide Section 77 of The Real Estate (Regulation and Development)  
        Act, 2016

8.1    Legal Framework

b)    Vide Rule 13 of Gujarat Real Estate (Regulation and Development)  
       (Matters Relating to the Real Estate Regulatory Authority) Rules,   
       2016. 

“Budget, accounts and audit. - The Authority shall prepare a budget, maintain proper 
accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts as 
provided in section 77 as per Form ‘C’.”

In accordance with above legal framework books of account has been prepared by Gujarat 
RERA Authority for the financial year 2018-19. 

The Authority shall prepare a budget, maintain proper accounts and other relevant 
records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be 
prescribed by the appropriate Government in consultation with the Comptroller and 
Auditor General of India. 

The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General 
of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in 
connection with such audit shall be payable by the Authority to the Comptroller and 
Auditor General of India.

The Comptroller and Auditor-General and any person appointed by him in connection 
with the audit of the accounts of the Authority under this Act shall have the same 
rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller 
and Auditor General generally has in connection with the audit of Government 
accounts and, in particular shall have the right to demand and production of books, 
accounts, connected vouchers and other documents and papers, and to inspect any 
of the offices of the Authority. 

The accounts of the Authority, as certified by the Comptroller and Auditor-General of 
India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit 
report thereon shall be forwarded annually to the appropriate Government by the 
Authority and the appropriate Government shall cause the audit report to be laid, as 
soon as may be after it is received, before each House of Parliament or, as the case 
may be, before the State Legislature or the Union territory Legislature, where it 
consists of two Houses, or where such legislature consists of one House, before the 
House.
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Audited Balance sheet of Gujarat Real Estate Regulatory Authority (GujRERA), Gandhinagar 
as on 31st March 2019 and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payment 
Account for the year ended on that date. The Audit has been entrusted under Section 19(2) 
of the Comptroller and Auditor General’s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act. 
1971 read with Section 77(2) of the Real Estate (Regulations and Development), Act.

Rera Fund U/s 75

Current Libilities & Provision Fixed Assets & Current Assets

Investment & Deposits

A/C 
Code

Liabili�es 31st March 
2019

31st March 
2018

A/C 
Code

Assets 31st March 
2019

31st March 
2018

68 Funds 76,82,50,833     44,87,53,790     72 FixedAssets 2,07,79,977       28,41,008           
68.1 Capital Fund 35,90,03,790     35,90,03,790     72.1 Gross Block at Cost 3,26,24,614       35,42,255           

68.2
Add Excess of Income Over 
Expenditure /Less Excess of 
Expenditure over Income 40,92,47,042     -                            72.2 Less Cumula�ve Deprecia�on 1,18,44,637       7,01,247             

68.3 Other Funds 8,97,50,000       72.3 Net Block 2,07,79,977       28,41,008           
69 Reserves -                            -                            73 Capital Work-IN -Progress -                            1,32,11,157       

69.1 Capital Reserves -                            74 Investments & Deposits 71,10,88,984     40,25,96,393     
70 Loans -                            -                            74.1 Investments 71,04,93,196     40,20,00,605     

70.1 Government -                            -                            74.2 Deposits 5,95,788             5,95,788             

70.2 Others -                            -                            75 Loans & advances 51,45,979           1,50,00,000       

71 Current Liabili�es & Provisions 1,39,94,621       1,03,39,529       75.1 Account With Government -                            -                            

71.1 Current Liabili�es  13,55,459           59,54,238           75.2
Advances to Government 
Companies 51,45,979           1,50,00,000       

71.2 Provisions 1,26,39,162       43,85,291           76 Sundry Debtors -                            -                            
77 Cash and Bank Balances 2,26,11,079       1,40,67,643       
78 Other Current Assets 2,26,19,434       1,13,77,118       

Total 78,22,45,453 45,90,93,319 Total 78,22,45,453 45,90,93,319 

Form 'C'
Annual Statements of Accounts

Balance Sheet as on 31st March 2019

FIGURE 61 BALANCE SHEET COMPONENTS OF GujRERA FOR F.Y.: 2018-19
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A/C 
Code Expenditure

31st March 
2019

31st March 
2018

A/C 
Code Income

31st March 
2019

31st March 
2018

37 To Chairperson and Members 63,27,819           20,83,423           61 By Fee,charges and Fine 34,52,30,781     42,83,28,714     

37.1 To pay and allowances 63,06,632           20,83,423           61.1 By Fee  27,25,12,748     42,83,26,808     

37.2 To other Benefits -                            -                            61.2 By Charge -                            -                            

37.3 To travelling Expenses 21,187                 -                            61.3 By Fines 7,26,61,292       -                            

37.3.1 To Overseas -                            -                            61.4 By Others (Specify) 56,741                 1,906                   

37.3.2 To Domes�c 21,187                 -                            62 By Grants 5,71,16,908       3,14,00,000       

38 To Officers 1,17,18,304       9,33,816             62.1 By Account with Goverments -                            -                            

38.1 To pay and allowances 1,17,18,304       9,07,884             62.2 By Others (Specify) 4,86,47,468       3,14,00,000       

38.2 To Re�rement Benefits -                            -                            62.3 By amor�za�on of Capital Grant 84,69,440           

38.3 To other Benefits -                            -                            63 By Gi�s -                            -                            

38.4 To travelling Expenses -                            -                            64 By Seminars & conferences -                            -                            

38.4.1 To Overseas -                            -                            65 By Sale of Publica�ons -                            -                            

38.4.2 To Domes�c -                            25,932                 66 By Income on Investments and Deposits 3,85,44,546       1,14,56,342       

39 To Staff 12,42,477           3,83,489             66.1 By Income on Investments   3,85,44,546       1,14,56,342       

39.1 To pay and allowances 12,42,477           3,83,489             66.2 By income of Deposits -                            -                            

39.2 To Re�rement Benefits -                            -                            66.3 By Interest on Loan and Advances -                            -                            

39.3 To other Benefits -                            -                            67 By Miscellaneous Income -                            -                            

39.4 To travelling Expenses -                            -                            67.1 By Gain on sales on Assets -                            -                            

39.4.1 To Overseas -                            -                            67.2 By Excess of Expenditure over income -                            -                            

39.4.2 To Domes�c -                            -                            67.3 (Transferred to  capital fund account) -                            -                            

40 To hire of Conveyance 46,04,145           15,34,303           67.4 Miscellaneous Income 22                         

41 To wages -                            -                            By Prior Period Income 20,81,251           -                            

42 To over�me -                            -                            -                            

43 To Honorarium -                            -                            

44 To other Office Expenditure 1,95,06,568       61,13,834           

45 To Expenditure on Research -                            -                            

46 To consulta�on expenses 4,62,44,886       1,03,95,115       

47 To seminars and Conferences 1,17,173             -                            

48 To Publica�on of Real Estate Regulatory Authority 1,47,185             2,81,861             

49 To Rent and Taxes -                            -                            

50 To interest on loans -                            -                            

51 To promo�onal Expenses 2,08,590             -                            

52 To Membership Fee -                            -                            

53 To Subscrip�on -                            -                            

54 To others 3,25,000             4,177                   

54.1 To leave Salary and Pensions -                            -                            

54.2 Contribu�on -                            -                            

54.3 To Audit fee 3,25,000             -                            

54.4 To Miscellaneous -                            4,177                   

54.5 Capital Work-in-progress -                            

55 To Deprecia�on 1,12,00,162       7,01,248             

56 To loss on sale of Assets -                            -                            

57 To bad debt Wri�en off -                            -                            

58 To provision for bad and Doub�ul debts -                            -                            

59 To Excess of Income over expenditure 31,95,13,950     44,87,53,790     

60 (Transferred To capital Fund Account) 86,00,000           -                            

To Prior Period Expenses 1,32,17,248       

Total 44,29,73,508  47,11,85,056  Total 44,29,73,508  47,11,85,056  

Annual Statements of Accounts
Income and Expenditure Account

For the Year 1st April 2018 to 31st March 2019
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Income Components of Gujarat RERA
For F.Y. 2018 - 19

Expenditure Components of Gujarat RERA
For F.Y. 2018 - 19

52%

4%
10%

17%

18%

Consultancy Charge 5.94 Cr

Convey 0.46 Cr

Non Cash Exp. 0.46 Cr

Salary Exp. 1.92 Cr

Office Exp. 2.03 Cr
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Comparison of Income
Between  F.Y.: 2017-18   &  F.Y.: 2018-19 

Comparison of Expenditure
Between  F.Y.: 2017-18   &  F.Y.: 2018-19 
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“Budget, accounts and audit. - The Authority shall prepare a budget, maintain proper 
accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts as 
provided in section 77 as per Form ‘C’.”

In accordance with above legal framework books of account has been prepared by Gujarat 
RERA Authority for the financial year 2018-19. 

A/C 
Code

Receipts Current Year Previous Year A/C 
Code

Payments Current Year Previous Year

1 To balance brought down 1,40,67,643         -                     13 By Chairperson and Members 66,01,391           13,10,793         
1.1 To bank 1,40,52,580         -                     13.1 By Pay and allowances 65,80,204           13,10,793         
1.2 To cash in hand 15,063                   -                     13.2 By other benefits -                     -                    

2 To Fee, Charges and Fine: 34,72,56,295       42,83,28,714     13.3 By travelling Expenses: 21,187                 -                    
2.1 To Fees 27,34,86,822       42,83,26,808     13.3.1 By Overseas -                     -                    
2.2 To charges -                      -                     13.3.2 By Domes�c 17,227                 -                    
2.3 To Fines 7,37,12,732         -                     14 By Officers 78,31,609           3,90,589            
2.4 to others(specify) 56,741                   1,906                    14.1 By pay and allowances 78,31,609           3,64,657            

3 To Grants: 4,85,00,000         3,14,00,000        14.2 By Re�rement Benefits -                     -                    
3.1 To Accounts With Goverment -                              -                     14.3 By other Benefits -                     -                    
3.2 to others(specify) 4,85,00,000         3,14,00,000        14.4 By travelling Expenses -                     25,932               

4 To Gi�s -                      -                     14.4.1 By Overseas -                     -                    
5 To seminars and Conferences -                      -                     14.4.2 By Domes�c -                     25,932               
6 To sale Of Publica�ons -                      -                     15 By Staff: 10,93,503           3,01,380            
7 To Income on investments and Deposits 3,19,640               78,618                 15.1 By Pay and allowances 10,93,503           3,01,380            

7.1 To income on investments 60                           -                             15.2 By Re�rement Benefits -                     -                    
7.2 To income on deposits : 3,19,580               78,618                 15.3 By other benefits -                     -                    

8 To loans: 19,000                   -                     15.4 By Travelling expenses: -                     -                    
8.1 To Government -                      -                     15.4.1 By Overseas -                     -                    
8.2 to others(specify) 19,000                   -                     15.4.2 By Domes�c -                     -                    

9 To sale of Assets -                      -                     16 By Hire of Conveyance -                     -                    
10 To sale Of Investments 50,00,000             10,50,00,000     17 By wages -                     -                    
11 To Recoveries from pay bills -                      -                     18 By Over�me -                     -                    

19 By Honorarium -                     -                    
20 By other Office Expenses 40,13,353           28,18,495         
21 By Expenditure on Research -                     -                    
22 By Consulta�on expenses 3,05,68,565       85,10,253         
23 By seminars and Conferences 1,18,499             -                    
24 By Publicarion Authority -                     -                    
25 By Rent and Taxes 48,78,566           16,31,870         
26 By Interest On loans -                     -                    
27 By Promo�onal Expenses 4,16,850             1,02,090            
28 By Membership fee -                     -                    
29 By Subscrip�on -                     -                    
30 By Purcharse of Fixed assets (Specify) 1,87,49,075       2,64,90,066      

30.1 By Fixed Assets 1,87,49,075       1,78,30,617      
30.2 By Consultancy charges (CWIP) -                            86,59,449         

31 By investments and Deposits 28,65,00,000     50,70,25,000   
31.1 By Investments   28,65,00,000     50,70,00,000   
31.2 By deposits -                            25,000               

32 By Security Deposits -                     -                    
33 By loans and Advances 90,06,917           21,59,153         

33.1 By Employees -                     -                    
33.1.1 By Bearing Interest -                     -                    
33.1.2 By Not Bearing interest -                     -                    

33.2 By Suppliers/Contractors 90,06,917           21,59,153         
33.3 By Others (Specify) -                     -                    

34 By Repayment of Loans -                     -                    
35 By Others     2,27,73,172       -                    

35.1 By Leave Salary and Pension -                     -                    
35.2 Contribu�on -                     -                    
35.3 By Audit Fee -                     -                    
35.4 By Miscellaneous -                     -                    
35.5 By Consultancy charges (PWC) 2,27,73,172       

36 By Balance Carried down: 2,26,11,079       1,40,67,643      
36.1 By Bank 2,25,94,080       1,40,52,580      
36.2 By cash in hand 16,999                 15,063               

Total 41,51,62,578        56,48,07,332       Total 41,51,62,578      56,48,07,332     

Receipts and Payments Account
For the year Ended 31st March 2019

Annual Statements of Accounts
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WAY FORWARD

9.1.    Objective

For the fulfilment of the above objective and as per the past experi-
ences, GujRERA authority proactively take some initiative which will be 
implicated in near future.

Introduction to RERA 2.0

Online e-court proceedings

AFS Document with Seal of Trust

Capacity building program for the stakeholders

Project and Promoter and promoter Grading 

Real estate agents rating system

For Sector For Developers For Consumers

Regulated Environment

Good Governance &
Enhanced Transparency

Project Efficiency and
Robust Project Delivery

Enhanced Investor
Confidence

Sector Consolidation

Data driven policy
formation

Adoption of Best Practices

Streamlined Internal
Processes

Marketing Tool: Enabling
Trust & Consumer
Confidence

Increase in Organized
Funding

Increase in Consolidation
of Sector

Timely Dispute Resolution

Informed Choice

Buyer Interest Protection

Quality Product & Timely
Delivery

Balance Buyer-Seller
Contracts

Higher Transparency:
Sales on Carpet Area

Security of Money and
Efficient Utilization
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Authority has decided to implement portal/system RERA 1.0 to RERA 2.0. In the RERA 2.0, 
there are significant improvements to further the ease of doing business in GujRERA as 
compared to the previous version (RERA 1.0) of RERA portal. The areas of change that are 
focused in RERA 2.0 are:

9.2.    Introduction to RERA 2.0

Key Changes Carried Out for Ease of Adoption of RERA 2.0

Auto enrollment system for all users – E-mail OTP and Mobile OTP based registration.

RERA 2.0 system will be able to fetch real time data from relevant departments.

In the legend for the view projects on maps, RERA 2.0 will try to show all relevant 
details required for citizen awareness.

Any update and announcement given by the authority will be shared with all registered 
promoters and professionals through registered email id and mobile numbers.

All the users will be able to access the mobile application through their user id and 
password to check the status and compliance.

interactive public dashboard.

RERA
2.0

Citizen Centercity

Registration Process

Complaints / Disputes

Mobile Applications

Quaterly Progress Report
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Gujarat RERA has established grievance redressal mechanism as per the Act, Rules and 
Regulation and has implemented comprehensive grievance redressal mechanism. With 
technology, the entire process of grievance redressal process has been made more effective, 
more enabling and at the same time more standardized.

Inevitably like every other sphere of normal life, existing dispute resolution proceedings, 
whether in courts or arbitration, are already experiencing the impact of the COVID-19 
outbreak. Hearings have been delayed or rescheduled. However, as the lockdowns extends 
for the foreseeable future, efforts are on hand to use technology, to keep the process going 
while maintaining COVID safeguards.

Gujarat RERA will initiate the steps through technological support for maintaining hearing 
dates in existing disputes and plan for the progress of the dispute resolution proceedings by 
Judicial precedents in relation to virtual courts.

9.3.    Online E-Court Proceedings

Through Technology Intervention RERA 2.0 has brought in changes towards the Legal 
segments. In addition to this GujRERA is initiating the AFS Document with Seal of Trust which 
driven authentic AFS document which is approved by the authority. Every 
promoter/Developers and Allottee can be view and download AFS Document directly to the 
GujRERA website for Execution of the same.   

9.4.    AFS Document with Seal of Trust

Envisaged Outcomes of RERA 2.0

State of the art unified digital service platform for real estate promoters, allottees and 
professionals.

Faceless, paperless and transparent monitoring and regulating platform.

Ease of doing business for real estate sector with 100% online service access.

RERA services at finger tips using Mobile Application for all .

Comprehensive online grievance management system – e-Courts.

Centralized real estate sector data repository enabling data analysis for policy 
prescriptions 
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Gujarat RERA also intends to create awareness campaign for all 
the stakeholders to help them in understanding of RERA Act, 
Rules, Regulation, Circulars, Order, Guidelines and RERA Portal. In 
future to spread awareness through campaigns on all types of 
media & social media. This will help the stakeholders to 
understand the RERA’s framework and also in working efficiently, 
which will increase smoothness in the process, which is related to 
that particular stakeholder. (Reframed)

9.5.    Capacity Building Program for The Stakeholders

Promoter Submit the Dra� 
AFS for Approval in �me of 
project Registra�on 

Cri�cal examined by the 
Authority

 
(if any Query, inquiry ask for 

the re-submission)
Approved by the Authority a�er 
the Scru�niza�on  
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Real estate rating provides a state/city/region-specific assessment of the quality of real 
estate projects. Based on defined criteria and benchmarks, real estate projects the state, 
helps buyers identify best projects in the region. Rating addresses two major needs in the real 
estate sector –specific benchmarking of projects and its progressive information to the 
project end- user. 

GujRERA works closely with the Government, the industry stakeholders 
as well as the consumers to oversee the development of a National 
Real Estate Policy to bolster the real estate sector, improve consumer 
protection and streamline real estate services.

In order to facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, 
productive and competitive real estate sector and to fulfil the mandate 
given under section 32(f) of Real Estate Act.

9.6.   Project and Promoter Grading

Helps in decision making through comparison of various projects in a region 

Awareness to the performance of the Developer involved with the Project. 

Parameters involved which can define the aspects with respects to buyer’s 
preference.

Awareness of the risks involved in the developer’s ability to deliver as per specified 
terms, quality parameters. 

Facilitate pricing and credit decisions for the relevant stakeholders.
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RIGHT TO INFORMATION & ANNEXURE
– FORM D
10.1.    Right to Information

10.1.1.Frequently asked questions here

a)    GOI. FAQs 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/FAQ.pdf

Inquiries

Detailed information is available at the link below on 
GujRERA Portal

Sr. No. Right to Information Nos. 

1 Number of applications received by CPIO/ACPIO seeking information 
under RTI Act (till 31st March, 2020) 

95 

2 Number of applications for which information has been provided by CPIO  
(disposed till 31st March, 2020) 

95 

3 Number of applications pending with CPIO  
(as on 31st March, 2020) 

- 

4 Number of appeals filed before the First Appellate against the order of 
CPIO 

21 

5 Number of appeals which have been disposed of by First Appellate 
Authority 

21 

6 Number of appeals pending with the First Appellate Authority 0 

7 Number of applications/appeals not disposed of in the stipulated time 
frame 

0 

 
TABLE 11 DETAILS OF APPLICATIONS FOR RIGHT TO INFORMATION
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b)    Gujarat RERA FAQs

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs.pdf

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-2.pdf

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/staticpage/RERA_FAQs-3.pdf
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A total of 1754 Real Estate Projects have been registered during the year 2019-20.  The 
detailed information is available at below link on GujRERA Portal:

So far 6905 projects are registered with an investment potential of 1.98 lac cr, including a 
total of 9.11 lakh units.

10.2.    Annexure Form D

10.2.1.    Return on Registration of Promoters and Real Estate Agents

a)    In relation to Promoters 

TABLE 12: NUMBER OF PROJECTS REGISTERED IN FY 2019-20, ACROSS GUJARAT.

PROJECT
TYPE
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Residential 176 127 78 220 82 19 25 99 826 

Commercial 110 27 33 33 19 10 6 41 279 

Mixed 211 101 48 50 48 33 26 70 587 

Plotting 3 2 11 15 6 7 1 16 61 

TOTAL 500 257 170 318 155 69 58 226 1754 
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Total 286 Real Estate Agents have been registered during the year 2019-20. The detailed 
information is available at below link on GujRERA Portal:

The detailed information is available at the link below on GujRERA 
Portal

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/Annual_Report_Form-D/Agent_Data_2019-20.pdf

Scan this QR Code for Open this link

b)    In relation to Real Estate Agents 

TABLE 13: NUMBER OF REAL ESTATE AGENTS REGISTERED IN FY 2019-20, ACROSS GUJARAT.

AGENT
TYPE
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Company 22 3 0 0 1 0 0 0 26 

Individual 208 15 15 1 14 0 0 7 260 

TOTAL 230 18 15 1 15 0 0 7 286 
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The detailed information is available at the link below on GujRERA Portal: 

https://gujrera.gujarat.gov.in/resources/Annual_Report_Form-D/Complaint_Data_2019-20.pdf

Total 1146 Judgements/ Settlements have been passed during the year 2019-20. The 
detailed information is available at below link on GujRERA Portal:

As per the main object of the authority is speedy dispute resolution so far authority 
disposed 1885 complaints which is 68.4% of the total received complaints. 

10.2.2. Return on Number of Cases Filed Before the Regulatory   
 Authority and The Adjudicating Officer for Settlement of   
 Disputes and Adjudicated Upon. 

TABLE 14 NUMBER OF JUDGEMENTS PASSED IN FY 2019-20, ACROSS GUJARAT
 

COMPLAINTS 
TYPE
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Complaints to Authority 
(Section 31) by citizens - Form 
A 

241 56 28 2 25 2 2 25 381 

Complaints to Adjudicating 
Officer (Section 31 read with 
71) by citizens - Form B 

51 38 3 0 8 0 3 4 107 

Suo Motu by Authority -
General 

118 59 18 12 20 1 0 31 259 

Suo Motu by Authority for Non-
Compliance for Quarterly 
Return (NCQR) 

102 76 55 32 17 2 6 22 312 

Suo Motu by Authority for Non-
Compliance for Annual Return 
(NCAR) 

37 20 18 5 2 0 1 4 87 

TOTAL 549 249 122 51 72 5 12 86 1146 
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10.2.3. Statement on The Periodical Surveys Conducted by The   
 Regulatory Authority to Monitor the Compliance of The Pro  
 visions of The Act by The Promoters, Allottees And Real   
 Estate Agents. 

TABLE 15 NUMBER OF PERIODICAL SURVEYS CONDUCTED BY GujRERA

No 

 

Survey Conducted During the Quarter 
With details 

Observation of 
Authority 

Primary Notice 
/Remedial Step 

Taken 

1 April, May, June-2019 94 94 

2 July, August, September-2019 11 11 

3 October, November, December-2019 38 38 

4 January, February, March-2020 15 15 
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10.2.4. Statement on Steps Taken to Mitigate Any Non-Compliance  
 of The Provisions of The Act and The Rules and Regulations  
 Made Thereunder by The Promoters, Allottees and Real   
 Estate Agents.

TABLE 16 STEPS TAKEN TO MITIGATE ANY NON-COMPLIANCE OF 

THE PROVISIONS OF THE ACT AND THE RULES AND REGULATIONS

 

No Subject Steps Taken Results Achieved 

1 Awareness by 
digital media 

1-month (10-06-2019 to 09-07-2019) Radio 
jingle play for all radio station for public 
awareness relation to RERA Act & authority 

Public awareness 

2 Seminar / 
Workshop 
Dt: 13/07/2019 

Self-development Training on interpersonal 
relationship and team building to all the 
Officers and Employee of the Authority 

 

3 Awareness by 
Printed Hoardings 
Dt: 19-09-2019 to 
18-10-2019 

1-month (19-09-2019 to 18-10-2019) 
Hoardings at different 18 AMTS bus station in 
Ahmedabad for public awareness relation to 
RERA Act & authority 

Public awareness 

4 Seminar / 
Workshop 
Dt: 30-11-2019 

Seminar on Techno Legal capacity Building at 
CEPT University for Civil Engineer and legal 
Assistants 

Enhances 
knowledge for 

Critical points to 
Review of RERA 

files 
5 Awareness by 

digital Hoardings 
Dt: 01-01-2020 to 
31-12-2020 

12 month (01-01-2020 to 31-12-2020) digital 
Display at different 08 Traffic signals in 
Gandhinagar collaboration with Gandhinagar 
municipal corporation for public awareness 
relation to RERA Act & authority 

Public awareness 

6 Awareness by 
Printed Hoardings 
Dt:12-02-2020 to 
13/03/2020 

1-month (12-02-2020 to 13-03-2020) 
Hoardings Vadodara, Surat different public 
places 3 Hoardings at each Railway stations 
(Ahmedabad, Surat, Rajkot, Vadodara) 
for public awareness relation to RERA Act & 
authority 

Public awareness 

7 Awareness by 
digital Display 
Dt: 15-02-2020 to 
15-02-2021 

12 month (15-02-2020 to 15-02-2021) digital 
Display at different 08 Traffic signals in Rajkot 
collaboration with Rajkot municipal 
corporation for public awareness relation to 
RERA Act & authority 

Public awareness 

8 Seminar / 
Workshop 
Dt: 09-11-2019 

Lectures meeting on Opportunities, Role and 
responsibilities of CA under GujRERA at ICAI 
Ahmedabad branch. 
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The Authority has, from time to time, taken action against promoters who have contravened the 
Act and imposed penalties to ensure such violation doesn’t happen in future. So far for violation 
of section 3 & 11(2) the Authority imposed penalties valued INR  7,79,73,000 on 1206 Project 
promoters.

The detailed information is available at the link below on GujRERA 
Portal

10.2.5. Statements on Penalty Imposed by The Regulatory Authority  
 for Contraventions of The Act and Directions of    
 The Regulatory Authority and Adjudicating Officer 

TABLE 17 STATEMENT OF PENALTIES IMPOSED BY 
THE REGULATORY AUTHORITY FOR CONTRAVENTIONS OF THE ACT AND DIRECTIONS OF 

THE REGULATORY AUTHORITY AND ADJUDICATING OFFICER

 

CO
M

PL
A

IN
TS

 
TY

PE
 

A
H

M
ED

A
BA

D
 

VA
DO

DA
RA

 

SU
RA

T 

RA
JK

O
T 

G
A

N
DH

IN
A

G
A

R 

BH
A

VN
A

G
A

R 

VA
LS

A
D

 

O
TH

ER
S 

 

TO
TA

L 

Complaints to Authority 
(Section 31) by citizens -Form 
A 

241 56 28 2 25 2 2 25 381 

Complaints to Adjudicating 
Officer (Section 31 read with 
71) by citizens - Form B 

51 38 3 0 8 0 3 4 107 

Suo Motu by Authority -General 118 59 18 12 20 1 0 31 259 

Suo Motu by Authority for Non-
Compliance for Quarterly 
Return (NCQR) 

102 76 55 32 17 2 6 22 312 

Suo Motu by Authority for Non-
Compliance for Annual Return 
(NCAR) 

37 20 18 5 2 0 1 4 87 

TOTAL 549 249 122 51 72 5 12 86 1146 
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10.3.    One-Day Visit to Statue of Unity by GujRERA Team

One-day visit by Gujarat RERA team to The 
Statue of Unity a tribute to the Indian leader 
Sardar Vallabhbhai Patel, unveiled on 31 
October 2018. 

The statue stands 182 metres high, making 
it the one of the tallest monuments in the 
world. The Statue of Unity is at Sadhu Bet 
Island. It’s not just about India’s pride in 
building the tallest statue but it’s about 
creating employment and revenue for the 
country. At the same time, it will create new 
business opportunities for the people living 
in nearby areas.

Purpose of this visit, there still isn’t much 
content and training material out there that 
teaches managers how to make their 
employees work together as teams. 
Therefore, to work well with others, to share 
the load, work together, and to celebrate 
whenever is accomplished together as a 
team. Which will bridge the gap between the 
team, other departments, and the 
organization as a whole. 
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