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અનકુ્રમણિકા 
 

! પ્રસ્તાવના.... ! 

Z યોજના માર્ગ (કોરીડોર) નુું વિગન ! 

# પનુ:વસવાટ યોજનાના ઉદેશો...... ! 

$ યોજના માર્ગનો હક્ક (ROW) અને પ્રભાવી યોજના માર્ગ (COI) Z 

5 પનુ:વસન યોજના સુંબધિત માળખુું Z 

& પનુ:વસન યોજના નાું મળુભતુ ધસધિાુંતો Z 

* આખરી ધનિાગરીત તારીખ  $ 

( જમીન અને બાુંિકામ (માળખા) ઉપર પ્રભાવ (અસર) $ 

) જમીન સુંપાદન $ 

!_ અસરના પ્રકાર $ 

!! સરકારી કલાસુંસ્કૃધત અને સામાજીક સુંકુલો પર અસર $ 

!Z સામાજીક અને આધથિક રૂપરેખા (છબી) 5 

!# જાહરે પરામશગ (લોક પરામશગ) 5 

!$ અમલીકરિ વ્યવસ્થા  5 

!5 પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપન એકમ 5 

!& 

ણબનસરકારી સુંસ્થા (NGO) અથવા પનુઃસ્થાપન અમલીકરિ એજન્સી દ્વારા 

(પનુ:સ્થાપન) અમલીકરિ ટેકો 
& 

!* ફરીયાદ ધનવારિ તુંત્ર (GRM) * 

!( ફરરયાદ ધનવારિ સધમધત (GRC) ની  જવાબદારીઓ ( 

!) અમલીકરિ અને મલુયાુંકન ( 

Z_ જાહરે પરામશગ (લોક પરામશગ) અને જાહરેાત ( 

Z! પનુ:સ્થાપન તૈયારીના અમલીકરિની અનસુણૂિ ( 

ZZ પનુ:વસન અંદાજ પત્રક  ) 
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(૧) પ્રસ્તાવના:- 

(૧) ગજુરાત રાજ્ય િોરીમાર્ગ યોજના દ્વારા માર્ગ અને મકાન ધવભાર્ (મા.મ ધવભાર્) 
ગજુરાત સરકાર અને ધવશ્વબેંકે પોતાની કુશળ ભાર્ીદારી િાલ ુરાખી છે. દ્વદ્વતીય ગજુરાત રાજ્ય 

િોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) દ્વારા સ્ટેકહોલડરોની ભાર્ીદારીથી સમદુાયોને સશક્તતકરિ તરફ 

આર્ળ વિારવાનો તથા રોડ ઇન્રાસ્રકિરને ઉન્નત બનાવવાનો પ્રયાસ માર્ગ અને મકાન 
ધવભાર્ ગજુરાત સરકાર દ્વારા સતત િાલ ુછે. હયાત રાજ્ય િોરીમાર્ોની મજબતુી, ઉન્નતી તથા 

અમલીકરિ માટે ધવકાસ પ્રરક્રયાને સતત િાલ ુ રાખતા માર્ગ અને મકાન ધવભાર્ ગજુરાત 

સરકારે  GSHP-II હઠેળ ૧૦૩.૩૮૯ રક.મી. લુંબાઇના વિારાના ત્રિ (૩) રાજ્ય િોરી માર્ો પસુંદ 
કયાગ છે. આ ત્રિ માર્ોને જરૂરીયાત મજુબ સણૂિત પનુ:વસન/મજબતુીકરિ અને ધવસ્તરિ 

માટે પ્રસ્તાધવક કરેલ છે. DPR ની તૈયારીના ભાર્ રૂપે આ ૩ યોજના માર્ો માટે સામાજીક 

સરુક્ષા અહવેાલો બનાવવામાું આવેલ છે. 
(૨) યોજના માર્ગ (કોરીડોર) નુું વિગન:- 

(૨) આ યોજના માર્ગ િુંધકુા (૧૦૪.૭૭૩ રક.મી) થી શરૂ કરીને પાણળયાદ (૧૫૧.૧૬૯ રક.મી) 
ખાતે પરુો થાય છે. તેની સણૂિત લુંબાઇ ૪૬.૩૯૬ રક.મી છે, જેમાું દ્વદ્વ-માર્ીય રસ્તા ઉપરાુંત 
બાજુની સાઇડો (પડખા) ને પાકા પહોળા કરવાનુું આયોજન છે. હાલ ૫.૫૦ મીટર હયાત 
સપાટીવાળા (પહોળાઇવાળા) યોજના માર્ગને ૭.૦૦ મીટરની સપાટીવાળો રસ્તો કરવાનુું 
ધવિારાયુું છે. યોજના માર્ગ ની હદ (ROW; રસ્તો-ભોર્વટા) ની ૩૦.૦૦ મીટરની અંદર સિુારો 
કરવાનુું આયોજન હોઇ નવીન જમીન સુંપાદન કરવાની રહતેી નથી, અને પ્રભાવી યોજના માર્ગ 
(COI) ની બહાર કોઇપિ ભાર્માું ધવસ્તરિ, કે ભૌધમધતક સિુારિા કરવાની રહતેી નથી. 

(૩) પનુ:વસવાટ યોજનાના ઉદે્દશો:- 

(૩) પનુ:વસવાટ યોજનાનો ઉદે્દશ એ છે કે, અસરગ્રસ્ત લોકોને નીિે દશાગવેલ ધવર્તથી 
વુંણિત ન રહ.ે 
(૧) પનુ:વસવાટ અંર્ે તેમને ઉપલબ્િ ધવકલપો અને હકો અંર્ે જાિ થાય. 
(૨) યોજનાને કારિે તેઓએ ગમુાવવી પડતી ધમલકત (અસ્કાયમતો) પનુ:નમુાગિ કરવા 
થયેલ ખિગનુ ું સુંતોષકારક વળતર ઝડપી અને અસરકારક રીતે પરુુ પાડવામાું આવશે તેની 
ખાત્રી થાય. 
(૩) અસરકારક લોકોની આજીધવકા અને જીવનિોરિ યથાવત જાળવી શકે તેટલા માટે 

નવા સ્થળે જવાના સમયર્ાળા માટે હરેફેરમાું થતો ખિગ અને આવાસ બદલીના ભ્થા ુકુવવા 
જેવી સહાય પરુી પાડવામાું આવશે તેની ખાત્રી થાય. 

(૪) વળતર ુકુવવા ઉપરાુંત તાલીમ તેમજ જરૂરી માર્ગદશગન જેવી કૌશલય ધવકાસ સહાય 
પિ ઉપલબ્િ કરાશે તે બાબતની જાિ થાય. 

પનુ:વસવાટ યોજનાના વિારાના ઉદે્દશો નીિે મજુબ છે. 
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 પ્રધતકુળ અસરો જિાવી તેની અસર ઓછામાું ઓછી થાય તેવા પર્લા લવેા-ઝડપી કાયગવાહી 

કરવી 
 અસરગ્રસ્ત લોકોને વળતર ુકુવવા માટેના હયાત ઉપલબ્િ હક્કો અને તેમની જીવનશૈલી 

પનુ:વસવાટ પછીના સમયમાું સિુારવા અથવા હાલના િોરિે તેઓની જીવનશૈલી જળવાઇ રહ ે

તેવ ુું આયોજન કરવુું. 
(૪)  યોજના માર્ગનો હક (રસ્તા ભોર્વટાનો હક) અને પ્રભાવી યોજના માર્ગ1 

(૪) હાલમાું યોજના માર્ગનો હક્ક, (ROW - રસ્તા ભોર્વટાનો હક્ક) ૩૦.૦૦ મીટર સિુીનો 

છે. રસ્તા યોજનાની હદ અંદર અને આજુબાજુને લર્તી ખાનર્ી ધમલકતોના હક્ક દાવાની 
િકાસિી સામાજીક ટીમે િકાસિી કરી લીિેલ છે. યોજના માર્ગમા ું સણૂિત રસ્તાની પહોળાઇ 

૧૬.૦૦ મીટર છે. યોજના માર્ગના અમલ વખતે જમીન અને અન્ય ધમલકતો અને ક્સ્વકૃત 

રડઝાઇન (આલેખ) ના ધસધિાુંતોનો અને િારાિોરિોને ધયાને લઇ રહિેા ુંક અને વાણિજ્ય 
માળખાઓ, શાળાઓ (શૈક્ષણિક સુંસ્થાઓ). િાધમિક સ્થળો અને કૃધષની જમીનને ધવપરીત અસર 

ઓછામાું ઓછા પ્રમાિમાું થાય તેની કાળજી લીિેલ છે. 

(૫) પનુ:વસન યોજના સબુંધિત માળખુું:- 

(૫) પનુ:વસન યોજનાનાું અમલીકરિનુું માળખુું, તેને લર્ત સબુંધિત કાયદાઓને અનરુૂપ 

ઘડવામાું આવ્યુું છે અને તે ઘડતી વખતે ધવશ્વબેંકની સામાજીક બાબતોની લર્ત. અનૈક્સ્છક 

પનુ:વસન અંર્નેી માર્ગદધશિકા O.P. – ૪.૧૨ ની જરૂરીયાતોને ધયાને લીિેલ છે. 
(૬) પનુ:વસન યોજના મળુભતુ ધસધિાુંતો:- 

(૬) યોજનાના અમલી કરવાથી અસરગ્રસ્તોની જમીન, યોજના માર્ગ માળખાઓ અને અન્ય 

અસ્કમાયતો/જેવાું કે ઉભા પાક અને વકૃ્ષો છીનવાઇ જવાથી જે ખોટ પડે તે સરભર કરવા 
જેટલી સહાય અસરગ્રસ્તોને મળી રહ,ે અસરગ્રસ્તોને (૧) માણલકી હક્ક િરાવનાર અને (૨) 

માણલકી હક્ક ન િરાવનાર એમ બે જુથમાું ધવભાજીત કરી તેમને મળવાપાત્ર સહાય આપવા 

આયોજન છે. 
 ઉપરના જુથ પૈકી દરેક કે જે ધન:સહાય ક્સ્થધતમાું હોય તેઓને વિારાની સહાય મળશે. 

 જમીન મેળવવા વળતરની રકિંમત ઉપરાુંત મહસેલુ ધવભાર્ની લર્ત ફી માટેના પનુ:સ્થાપન 

અને છેલલામાું છેલલાું સિુારેલ પનુ:વસન અધિધનયમને અનસુરી વળતર નક્કી કરાશે. કોઇ 
િોકસ્સ જમીનનો ટુકડો સુંપાદન કરવા અધિધનયમ મજુબ વળતર અને સિુારેલ જ ુંત્રી મજુબની 

રકિંમત વચ્િેનો તફાવત યોજના ખિગ પેટે ઉિારી સહાય તરીકે ુકુવવામાું આવશે. 

                                                             
1 The Right of Way (RoW) is the lawfully acquired corridor of (public) land owned by the (stage) government and administered by PWD / R & BD;   

   (Client of the project). The CoI is the width required for the actual construction of road, including carriageway, shoulder and embankment. 
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 િારાિોરિ મજુબ ભ્થાઓ પિ આપવામાું આવશે. 

 શેષ પડતર જમીનમાું ટુકડા માટે વળતર એવા અસરગ્રસ્તોને ુકુવવામાું આવશે કે, જેઓ આ 
વળતર મેળવવાપાત્ર હોય અને તે ક્સ્વકારવા માટે ધવકલપ આપે. 

 બાુંિેલ માળખા અને અન્ય ધમલકતના નકુશાન માટેનુ ું વળતર તે માળખા અને તે ધમલકતને 

નવેસરથી ધનમાગિ કરવા જેટલુું ખિગ થાય તેટલુું ુકુવવામાું આવશે આ વળતર તેઓના 
કબજામાું રહલે અથવા લર્ત ધવસ્તાર ખાલી કયાગ પહલેા ુકુવવામાું આવશે. 

 આ સહાય એવા અસરગ્રસ્તોને ુકુવવામાું આવશે કે, જેઓની યોજના અમલીકરિ માટે 

કરવામાું આવતા જમીન સુંપાદનને કારિે તેઓની જીવન ધનવાગહની વ્યવસ્થા અસ્ત-વ્યસ્ત થઇ 
જતી હોય, અસરગ્રસ્તોની જમીન સુંપાદન કયાગની ધનિાગરીત તારીખ, જમીન સુંપાદન અને 

પનુ:સ્થાપન અધિધનયમના સેકશન-૧૧(૧) અંતર્ગત સ્થાધનક વતગમાનપત્રોમાું પ્રર્ટ કરાયેલ 

જાહરેનામાુંમા ું જિાવેલ હોય, જેઓની પાસે માણલકી હક્કનો આિાર ન હોય તેમના માટે 
સામાજીક અને આધથિક મોજિી અને વસ્તી ર્િતરીની પ્રારુંણભક તારીખ ધનિાગરીત તારીખ 

ર્િાશે.        

જે મકાન િારકો, જમીન માણલકો માન્ય (ગ્રાહ્ય) મોજિી દરમ્યાન ર્ેરહાજર હોય તેઓને 
પિ સહાયપાત્ર ર્િાશે અને બજેટ પ્રોધવઝનની જોર્વાઈની રકમમાું આવા અસરગ્રસ્તોને 
ુકુવવાની રકમ પિ ઉમેરવામાું આવશે. જો કે ધનિાગરીત આખરી તારીખ પછી યોજના 
અસરગ્રસ્ત ધવસ્તારમાું વસવાટ કયાગ હશે તેઓને કોઈપિ પ્રકારની સહાય કે વળતરપાત્ર 
ર્િવામાું આવશે નહી. 
 જાહરે ધમલકત સુંપાદન કરવાથી જે નતુશાન થાય તેવી જાહરે ધમલકતનુું પનુoધનમાગિ 
યોજનાનાું ખિગ કરી આપવામાું આવશે સુંબધિત સમાજ જોડે પરામશગ કરી પ્રોજેતટ સુંકુલ 
ધવસ્તાર બહારની સમાજ સુંપધતનાું ધવસ્તતૃીકરિનાું પર્લાું પિ લેવામાું આવશે.  

૭.  આખરી ધનિાગરીત તારીખ 

(૭) માણલકી હક્ક ન િરાવનાર જમીન – ધમલકત ભોર્વટો કરતાું અસરગ્રસ્તો માટે આખરી 
ધનિાગરરત તારીખ સેન્સસ સવે શરૂ કયાગની તારીખ ૫.૭.૨૦૧૭ ર્િવી.  

૮.  જમીન અને AF\WSFD sમાળખાf p5Z 5|EFJ sઅસર)  

(૮) સણુિત યોજના ધવસ્તરિ માટેની સેન્સસ વસ્તી ર્િતરી અને સામાજીક આધથિક મોજિી 
હાથ િરવામાું આવી હતી. જેમાું સણુિત પ્રભાવી યોજના માર્ગ (અસરકતાગ યોજ્ના માર્ગ) ૧૬ 
મીટર પહોળાઈ ધયાને લેવામાું આવેલ. સુંવેદનશીલ બાબતો અને પનુઃસ્થાપન વખતે ઓછામાું 
ઓછુ (જમીન) સુંપાદન અને હયાત માળખાુંઓને ઓછામાું ઓછી lJ5ZLT  અસર થાય તે બાબતો 
ડીઝાઈનનો (આલેખન) ઉદે્દશ છે.  
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૯.  જમીન સુંપાદન:- 
(૯) હાલની ૩૦ મીટરનાું યોજના માર્ગના હક્ક ROW (રસ્તા ભોર્વટાના ધવસ્તાર) ઉપરાુંત વધ ુ
પહોળાઈ કે ભૌધમધતક સિુારા માટે કોઈ પ્રસ્તાવ ન હોઈ જમીન સુંપાદન કરવાનુું કોઈ આયોજન 
નથી.  

૧૦.  અસરના પ્રકારો   
 (૧૦) સણુિત રસ્તા સિુારિાની ૩૬ અંર્ત, ૫ સરકારી અને ૨ સામાજીક વાડી તેમજ ૭ 

સાુંસ્કૃધતક સુંપધતને અસર થવાની છે. આમાુંથી ૩૧ સુંપધતને મોટી અસર અને ૧૯ સુંપધતને નાના 
પ્રકારની અસર થવા પામશે (સીિી અસરના સમાવેશ સાથે) જે બાુંિકામ માળખાુંને મોટા 
પ્રમાિમાું અસર થવાની છે તે બિાની ણબન-માણલકી હક્ક વાળા છે. જે સુંપધત અસરગ્રસ્ત 
ધવસ્તારમાું આવે છે તેમાું ૫ રહિેા ુંક, ૧૯ વાણિજ્ય પ્રકારની અને ૧૨ દબાિકારીઓનો સમાવેશ 
થાય છે. 

૧૧.  સરકારી કલાસુંસ્કૃધત અને સામાજીક સુંકુલો પર અસર 

(૧૧) ૫ સરકારી તેમજ ૭ જેટલા િાધમિક સ્થાનોને આ યોજના અમલીકરિથી અસર થશે.  
 
 

૧૨.  સામાજીક અને આધથિક રૂપરેખા (છબી) 

 (૧૨) અસરગ્રસ્તોની સુંખ્યામાું ૩૬ માણલકી હક્ક ન િરાવનારાઓના કબીલાનો (ધમલકતોનો) 
સમાવેશ થાય છે આ ૩૬ કબીલાઓ (ધમલકતો) માું ૧૩૨ માણલકી હક્ક ન િરાવનારા 
વ્યક્તતઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્રભાધવત મકાન િારકોમાું ૫ ધનઃસહાય (BPL) ના મકાન 
િારકોનો સમાવેશ થાય છે.  

૧૩.  જાહરે પરામશગ (લોક પરામશગ)  
 (૧૩) સણુિત રસ્તા સિુારવા યોજના માર્ગ પર ત્રિ સ્થળોએ જાહરે સલાહ સિુના અંર્ે બેઠકો 

યોજાઈ. તેમાું ણબરાદરી સમાજ સાથે યોજનાના સણુિત પ્રસ્તાવ અંર્ે તેમના ધવિારો અને 
સિુનો મેળવવામાું આવ્યા આવા સિુનોમાું ધવપરરત અસરો ઘટાડવી, ડીઝાઈનમાું 
(આલેખનમાું) સિુારો,પનુઃસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા અને તેના અમલીકરિ અંર્ ેસિુનો 
પ્રાપ્ત થાય અને આ સિુનોનાું આિારે ડીઝાઈનમાું સિુારો ફેરફાર કરવા તેમજ સણુિત યોજના 
માર્ગ ન્યનુતમ કરવા અંર્ ેજેમાું િાધમિક મહત્વ અને માર્ગ સલામતી અંર્નેી જોર્વાઈ તથા 
અન્ય પર્લાું જેવા કે પર્િેાલીને રસ્તાઓ ઓળુંર્નારાઓ માટે િેતવિી ધનશાનીઓ અને 
સિુનો જેવી બાબતની િિાગ થઈ. 
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૧૪.    અમલીકરિ વ્યવસ્થા 
 (૧૪) પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપક એકમ (ઇ.એસ.એમ.ય)ુ: યોજના અમલીકરિને 

એકમ (પી.આઈ.ય.ુ) ખાતેનાું મખુ્ય ઇજનેર યોજનાનાું પિૂગ રૂપમાું વડા તરીકે રહશેે. યોજના 
અમલીકરિ એકમ અંતર્ગત મા.મ. ધવભાર્ દ્વારા પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપન અને 
એકમ (ઈ.એસ.એમ.ય)ુ ની રિના કરાશે.(પ્રોજેતટ) યોજના અંર્નેા સામાજીક વ્યવસ્થાપન અને 
પયાગવરિીય મદુાઓનુું ધયાન પયાગવરિીય અને સામાજીક એકમ (ઈ.એસ.એમ.ય)ુ-યોજના 
અમલીકરિ એકમ દ્વારા રાખવામાું આવશે. નીધત ધનદેશન સહયોર્ અને આયોજન આંતરરક 
મોધનટરીંર્ સમગ્રપિે અહવેાલ આપવાની જવાબદારી યોજના અમલીકરિ એકમની રહશેે. 

૧૫.    પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપન એકમ 

  (૧૫) કાયગપાલક ઈજનેરનો હોદ્દો િરાવતા અધિકારી પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપન 
એકમ (ઈ.એસ.એમ.ય)ુ ના વડા તરીકે રહશેે. તેઓ પયાગવરિ તથા પનુઃસ્થાપનને લર્તી બિી 
જ કાયગવાહી પ્રવધૃતઓ માટેની જવાબદારી ધનભાવશે. મખુ્ય ઈજનેર ધવશ્વબેંકને અધિક્ષક 
ઈજનેરશ્રી દ્વારા સહાય અપાશે. કાયગપાલક ઈજનેરને પયાગવરિીય ધવશેષજ્ઞ અને સામાજીક 
ધવશેષજ્ઞ દ્રારા મદદ પરુી પાડવામાું આવશે. પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપક એકમ 
મા.મ. ધવભાર્ સણિવાલય ર્ાુંિીનર્ર થી કાયગરત રહશેે પયાગવરિીય અને સામાજીક 
વ્યવસ્થાપન એકમ સ્થળપ્રવધૃત સુંિાલન માટે પ્રત્યેક સ્થળે ક્ષેત્રીય ધવસ્તાર માટે કાયગપાલક 
ઈજનેર જવાબદાર રહશેે (રાજ્ય યોજના માર્ગ ધવભાર્ અંતર્ગત)2  

૧૬.  બીનસરકારી સુંસ્થા (NGO) અથવા પનુઃસ્થાપન અમલીકરિ એજન્સી દ્વારા અમલીકરિ અંર્નેો   
 (૧૬) પનુ:સ્થાપન અને પનુ:વસનનુું અમલીકરિની યોજના અમલીકરિ એકમ ખાતેના 

પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યસ્થાપન એકમ (ESMU at PIU, GANDHINAGAR) દ્વારા કરવામાું 
આવશે જે માટે આ એકમને પનુ:સ્થાપન બીનસરકારી સુંસ્થા (NGO) અને અથવા સુંયતુત રીતે 
યોજના પ્રબિન સલાહકાર (PMC), રાજ્ય યોજના માર્ગ ધવભાર્ (SRP DIVISION) મા. અને મ. 
ધવભાર્ તથા જે તે યોજના માર્ગના ઇજારદાર (ઠેકેદાર)શ્રીઓ દ્વારા ભેર્ા મળીને ટેકો પરુો 
પાડવામાું આવશે 

 સણૂિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓને સુંભધવત ધવપરીત અસરો ધવષે અને આવી અસરો 
ઓછી કરવાના સુંભધવત પર્લા ધવષે પનુ:સ્થાપન અને પનુ:વસન માટેની પાત્રતા બાબતે 
સમજાવવુું. 

 સણૂિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત અને અન્ય બાબતો ધવષે િોપાધનયા સરહતના જાહરેાત 
સારહત્યની વહેંિિી કરવી. 

 પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થા એકમને જાહરે મારહતીનુું અણભયાન િલાવવા પનુ:સ્થાપન 
અને  પનુ:વસન પ્રવધૃતઓનાું આરુંભે તેના આયોજન માટે સર્વડતા આપવી. 

 સકુ્ષ્મત્તમ યોજના પ્લાન (માઇક્રો પ્લાન) તૈયાર કરવા. 
 પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપન એકમ દ્વારા આયોજન મુંત્રિાઓનાું ભાર્ લવેો. 
                                                             
2 માર્ગ અને મકાન ધવભાર્, ગજુરાત સરકાર હસ્તર્ત રાજ્ય યોજના માર્ગ ધવભાર્ ની  કે્ષત્રીય કિેરીઓ રાજકોટ, વડોદરા તથા મહેસાિા ખતે કાયગરત છે. 
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 પનુઃસ્થાપન યોજનાનાું અમલીકરિ માટે આિાર પરુો પાડવો. 
 યોજનાથી અસર પામેલ વ્યક્તતઓના ઓળખપત્રો તૈયાર કરવા અને આપવા. 
 સણુિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યરકત માટે વ્યક્તતર્ત સુંયતુત બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલવામાું મદદ 

કરવી. 
 સણુિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતને વળતરની રકમ મળી જાય તે માટે સહાયભતુ થવુું, વળી 

ધનઃસહાય / અસરગ્રસ્ત ને તેમના નાિાું સમયસર મળી જાય તે માટે તકેદારી રાખવી.  
 પનુ:સ્થાપન અને  પનુ:વસનની ગ્રાન્ટ તેમજ વળતરની મળેલી રકમનો ઉત્પાદનલક્ષી ઉપયોર્ 

કરાય તે માટે મદદરૂપ થવુું  
 સ્ત્રોતનાું આિાર બાબતે તેમજ અન્ય તકો અંર્ ેસમજ આપવી જેથી તેઓ પોતાના સ્વધવકાસ માટે 

પસુંદર્ી અંર્ે જાિકાર બને.  
 સણુિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત  વ્યક્તત અંર્ે સધુનધિત કરવુું કે તેમના માટેના લિેા ું ુકુવવા અને 

વળતર દરેક સભ્યને મળી રહ ેતેવ ુું ધયાન રાખવુું/િોકસાઇ રાખવી. 
 પયાગવરિીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપન એકમને માધસક પ્રર્ધત અહવેાલ રજુ કરવો. 
 સણુિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત માટે આવક રળવા માટેની પ્રવધૃતઓ માટે જરૂરી હોય તેવી 

તાલીમ નક્કી કરી ખાત્રી કરી લેવી કે સણુિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતને તાલીમ પછીનાું 
ર્ાળામાું પરુતી મદદ અને આિાર મળી રહ ે કે જેથી તેઓ આવક રળવાની તેમની પ્રવધૃત કરી 
શકે અને તે પિ સધુનધિત કરી શકે, વ્યક્તતર્ત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતને નડતી સમસ્યાઓ 
કે તકલીફોને ફરીયાદ ધનવારિ સધમતીને રજુ કરાય છે.                                                                                                                                                        

૧૭.     ફરીયાદ ધનવારિ તુંત્ર 

 (૧૭) સણુિત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત માટે ફરરયાદ ધનવારિ સધમધતનુું ર્ઠન જીલલા સ્તરે 
કરવામાું આવે છે અને તે સધમધત તેવી ફરીયાદોનો ધનકાલ કરે છે આ પ્રરક્રયાથી તકરારી 
બાબતો અંર્ ે પતાવટનુું કામ જલદી થતાું ફરરયાદો ઘટશે જીલલા કલેતટરનાું વડપિ હઠેળ 
જીલલા સ્તરે આવી કધમટીની રિના થશે યોજના માટે એક ફરીયાદ ધનવારિ સધમધતના સભ્ય 
તરીકે નીિે મજુબની વ્યક્તતઓને મકુવામાું આવશે. 

 જીલલા કલેતટર અથવા કોઈ પદના પદનાધમત પ્રધતધનધિ કે જેનો હોદ્દો ઓછામાું ઓછો સહાયક 
જીલલા કલેતટરનો હોય, આ ધનમણુુંકમાું મરહલા અધિકારીને પહલેી પસુંદર્ી આપવામાું આવે. 

 મહસેલુ ધવભાર્માું જીલલા ધવકાસ અધિકારી... 
 યોજના અમલીકરિ એકમના કાયગપાલક ઈજનેર અને સામાજીક ક્ષતે્રના કે સ્થાધનક સ્વૈચ્ચ્છક 

સુંસ્થા અમલીકરિની પ્રરક્રયામાું કોઈ એવી વ્યક્તત જેને આવા જ પ્રકારની સમસ્યાઓને હાથ 
િરવાની આવડત હોય તે અથવા તેિી બહોળા પ્રમાિમાું સન્માનજનક સ્થાન િરાવતા હોય 
તેમજ સમસ્યાઓનાું ઉકેલની આવડતવાળા હોય તેઓને જીલલા કલેતટરશ્રી દ્વારા પસુંદ કરવામાું 
આવશે. 
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 ૧૮. ફરરયાદ ધનવારિ સધમધત (GRC) ની જવાબદારી નીિે મજુબની રહશેે. 
(i) પનુવગસન અને પનુઃસ્થાપન તેમજ જમીન સુંપાદનને લર્તા પ્રશ્નોનો હલ કાઢવા માટે તેમજ 

વ્યક્તતર્ત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતને સહાય કરવી તથા આિાર પરુો પાડવો. 
(ii) ફરરયાદોને નોિવી, લખી લેવી અને તેની સમયમયાગદામાું ઉકેલ લાવવો. 
(iii) કોઈ પ્રકારના ર્ુંભીર રકસ્સામાું તેની જાિ યોજના અમલીકરિ એકમને કરવી. 
૧૯. અમલીકરિ અને મલુયાુંકન  
  (૧૯) અમલીકરિમાું સામાજીક સરુક્ષાની બાબતે આંતરરક દેખરેખને યોજના અમલીકરિ એકમ 

દ્વારા સાુંભળવામાું આવશે, પનુ:સ્થાપન તૈયારી અમલીકરિમાું ગિુવત્તાને વિારવાની સાથે 
યોજના અમલીકરિ એકમ દ્વારા આંતરરક અમલીકરિ કરાશે બહારનુું અમલીકરિ ત્રારહત 

(અન્ય  ત્રીજી વ્યક્તત) દ્વારા અથવા યોજના સુંિાલન તજજ્ઞ દ્વારા તકનીકી મદેુ્દ તેમજ 
પયાગવરિીય કે સામાજીક પાસા અંર્ે કરવામાું આવશે.  

૨૦. જાહરે પરામશગ (લોક પરામશગ) અને જાહરેાત 

 (૨૦) પનુ:સ્થાપન અમલીકરિની પ્રરક્રયા પારદશી રહ ે તે માટે શે્રિીબધિ જાહરે બેઠકોનુ ું 
આયોજન કરવામાું આવશે. 

 પનુ:સ્થાપન તૈયારીનો કાયગકારી સારા ુંશ અને સુંપિૂગ પનુ:વસન નીધતના માળખાુંન ુ ગજુરાતી 
ભાષામાું ભાષાુંતર કરવામાું આવશે જેમાું યોજના પ્રભાધવત અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓની યાદી અને 
દરેકની પ્રભાધવત થયેલ સુંપધત જાહરે પરામશગ દ્વારા પ્રધસદ્ધ કરવાની રહશેે, અને તેને દ્વદ્વતીય 
ગજુરાત રાજ્ય િોરી માર્ગ યોજના (જી.એસ.એિ.પી.) યોજનાની વેબસાઈટ 
(www.gshp2.gov.in) ઉપર ઉપલબ્િ કરવાની રહશેે આ સુંપિૂગ પનુ:સ્થાપન તૈયારીને 
ધવશ્વબેંકની વેબસાઈટ ઉપર પિ અપલોડ કરીને જાહરે કરવાની રહશેે.  

૨૧. પનુઃસ્થાપન તૈયારીનાું અમલીકરિની અનસુિુી- 

 (૨૧) યોજના માર્ગના ું ધનમાગિનો સમયર્ાળો ર૪ મરહનાનો3 છે જમીન પરની પનુ:વસન અને 
પનુ:વસવાટ અંર્ેની કામર્ીરી બાદ સીવીલ વકગ માટે, ખલુલો પટ સોંપવાની કામર્ીરીને ૫ 
(પાુંિ) મહીનાનો સમય લાર્શે. ત્યારબાદ ણબન સરકારી સુંસ્થાઓ/સ્વૈચ્ચ્છક સુંસ્થા દ્વારા માર્ગ 
સરુક્ષા જાગધૃત એિ.આઈ.વી. એઈડઝ ધનવારિ ઝુંબશે ધવર્ેરે - અંર્ે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓને 
માટે તાલીમ વર્ેરે/તથા સમગ્રપિ ે સુંપિૂગ અમલીકરિ અને તેની દેખરેખ હાથ િરવામાું 
આવશે. 

  

                                                             
3
 3

 ઓ.પી.આર.સી. અંતર્ગત આવતાું દરેક યોજના માર્ગ નો બા ુંિકામ નો સમયર્ાળો, યોજના ના ું કુલ ૩૬ મરહના ના ું સમયર્ાળા ની અંદર,  
૧૮ મરહના થી ૩૦ મરહના ની વચ્િેનો વહેંિાયેલો છે; જે મજુબ માર્ગ અને મકાન ધવભારે્ પનુ:વસન અને પનુ:સ્થાપન અમલીકરિ ની 
કામર્ીરી (RAP Implementation process) ૩૬ મરહના ધનયત કરેલ છે. 



lãTLI U]HZFT ZFHI WMZL DFU" IMHGF (GSHP-II) 
DFU" VG[ DSFG lJEFU4  U]HZFT ;ZSFZ                   5]GoJ;G SFDULZL VFIMHG SFI"SFZL ;DL1FF 

9 
 

 

કોષ્ટક:  
પનુઃસ્થાપન તૈયારી અમલીકરિ અનસુણુિ 

મખુ્ય પ્રવધૃતઓ 

 

ક્રમ મખુ્ય પ્રવધૃતઓ મરહના 
૧ પનુ:વસન અને પનુ:સ્થાપન અમલીકરિ સુંસ્થા 

(ણબનસરકારી સુંસ્થા / NGOની અવેજી માું) દ્વારા 
પનુ:સ્થાપન અમલીકરિ વ્યવસ્થા િાલ ુકરવી 

પ્રથમ મરહને 

૨ (GRC) ફરરયાદ ધનવારિ સધમધત િાલ ુ
કરવી/સ્થાપના કરવી 

બીજે મરહને 

૩ મારહતી ઝુંબશે અને સમદુાય સાથે  ધવિાર-
ધવમશગ 

બીજા મરહના પછી, ૨૪મા મરહના સિુી (અિગ 
વાધષિક ર્ાળામાું, દર છ મહીને)  

૪ વળતર/પનુ:વસન અને પનુઃસ્થાપન/પ્રભાવી 
યોજના માર્ગમા ુંથી નડતરરૂપ બાુંિકામ / 
સુંપધતનો ધનકાલ 

બીજા મરહનાથી ૫ મા મરહના સિુી (૫મા 
મરહના સિુી મા પિુગ કરવાનુું રહશેે). 

૫ માર્ગ સરુક્ષા અંર્ ેજાગધૃત  ત્રીજા મરહનાથી પ્રત્યેક એકાુંતર મહીને, ૨૪મા 
મરહના સિુી  

૬ બાહ્ય દેખરેખ અમલીકરિ ૨જા મરહનાથી પછી દર ૬ મરહને ૨૪મા મહીના 
સિુી  

 

૨૨. પનુઃવસન અંદાજ પત્રક:- 

 ૨૨.  પનુ:વસન અને પનુ:સ્થાપન ને લર્ત અંદાજ પત્રક માું બાુંિકામ (માળખા) ના 
વળતર (ખાનર્ી સુંપધત્ત, સાુંસ્કૃધતક સુંપધત્ત અને સમદુાય સુંપધત્ત); R & R સહાય અને અિિાયાગ 
/ અનપેક્ષીત ખિગને આવરી લવેા માટે નો પરુરુિ ખિો ધવર્ેરે જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય 
છે.  પનુ:વસન અને પનુ:સ્થાપન અમલીકરિ ની કામર્ીરી (RAP Implementation) માટે નો 
અંદાજીત કુલ ખિગ ૨૨.૬૧ લાખ રૂધપયા છે. 
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