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કાયગકારી સારાાંશ  

1. સ્થાનિક  તદ્દેશીય લોક નિકાસ યોજિા  
1. ગજુરાત સરકારે, માર્ગ અને મકાન વિભાર્ િારા દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) 

હાથ પર લીધેલ છે. રાજ્યના પસાં  કરિામાાં વિેલ હા ગસમા માર્ો ઉન્નવત, જાળિણી અને માર્ગની 

સધુારણાની  કામર્ીરી માટે વિરી લિેાયા છે. ગજુરાત સરકારે વ પરરયોજનાની કામર્ીરી વિશ્વ 

બેંકની સહાયથી કરિા સચૂિત કરેલ છે. વ પરીયોજનાની પ્રાથવમક તૈયારી પરામશગ ાન સેિાઓ 

(PPWCS) માટે માર્ગ અને મકાન વિભાર્ે મે. લી એસોસીએટ સાઉથ અવશયા પ્રાઈિેટ ચલવમટેડ 

(LASA) ને જાળિી રાખલે છે. િર્ગ ૨૦૦૫-૦૬ માાં મા.મ. વિ િારા રાજ્ય ના હા ગસમા રસ્તાના માળખા 

માટે સયુોજજત પયાગય અભ્યાસ કરિામાાં વિેલ અને ત્યારબા  તેને િર્ગ ૨૦૧૦માાં પનુઃમાન્યતા 

વપેલ હતી.  ૧૦૦૩.૨૨  રક.મી લાંબાઈના માર્ગની ઉન્નવતની યોજના માાં: (I) ૬૪૪.૦૫ રક.મી માર્ોની 

ઉન્નવત કે જેમાાં એક માર્ીય/મધ્યિતી માર્ીય રસ્તામાાંથી ૨ માર્ીય રસ્તા/2 માર્ીય  રસ્તાની બાંને 

બાજુની પેિ શોલ્ડસગ / ૪ માર્ીય રસ્તાનુાં મજબતુીકરણ/ઉન્નવતના કામ વિરી લેિાયા છે  અને (II) 

બાકી રહતેા ૩૫૯.૧૭  રક.મી.માર્ગની ખાસ જાળિણી. માર્ગ અને મકાન વિભાર્ે , વપિામાાં વિેલ 

અગ્રતા મજુબ, એકાં રે ૩૯૪ રકમી. લાંબાઈ નાાં ૯ માર્ગ પસાં  કરેલ છે. ઉન્નતીકરણ નાાં ૧૩ રસ્તાઓ –

(યોજનાનાાં) અમલીકરણ માટે વિરી લેિાયા છે. જે પૈકી ૮ રસ્તાઓ (માર્ો), માટે તાલસ્પરશી 

અહિેાલ ના ભાર્ રૂપે સામાજજક બાહધેરી અહિેાલ (SOCIAL SAFEGARD REPORTS) તૈયાર કરેલ 

છે.    

2. ગજુરાતમાાં, અનસુચૂિત વિસ્તારોમાાં ૪૩વર જાતી તાલકુા વિેલા છે, ૧૫ ખાના (POCKETS)  અને ૪ 

ઝૂમખાાં (Cluster) વિેલા છે, જે ૧૨ જજલ્લામાાં પથરાયેલા છે. વ વિસ્તારો રાજ્યના સૌથી પછાત 

વિસ્તારો છે જેનુાં િર્ીકરણ; ડુાંર્રાળ પ્ર ેશ, પથરાળ જમીન છે, િરસા ની અવનવિતા, અને િનભવૂમના 

પથરાયેલા મોટા વિસ્તાર, િર્ેરે મજુબ છે. વ ૧૨ જજલ્લાઓ પૈકી યોજનાનાાં પસાર થતા માર્ો ત્રણ 

જજલ્લાના િાર તાલકુાઓ એટલે  સાબરકાાંઠા જીલ્લાનો મેઘરજ તાલકુો, (ધનસરુા-મેઘરજ માર્ગ), 

પાંિમહાલ જજલ્લોના સાંતરામપરુ અને કડાણા તાલકુા (લણુાિાડા-ખેડાપા માર્ગ) અને િડો રા જજલ્લોનો  

સાંખેડા તાલકુો, (ડભોઈ-બોડેલી માર્ગ)નો સમાિેશ થાય છે. અનસુચૂિત વર જાવતઓ પર વ યોજના 
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ની અસર ઘટાડિા અને રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને વિશ્વ બેંકની સરુક્ષાની નીવતની પતૂગતામાટે  સ્થાવનક 

તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP) તૈયાર કરિામાાં વિેલ છે. માર્ો જે અનસુચૂિત વિસ્તારોમાાંથી 

પસાર થાય છે, તેિા વિસ્તારોમાટે સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP) તૈયાર કરિામાાં 

વિેલ છે.  

1.1. અનસુચુિત (આદિિાસી) વિસ્તારો( Scheduled Areas) માાંથી પસાર તથાાં 
યોજનાનાાં માર્ો માટે સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP) 

3. સામાજજક અસરોનુાં મલૂ્યાાંકન(SIA) નાાં શોધો અનસુાર યોજના ના 3 માર્ો માટે સ્થાવનક તદે્દશીય 

માનિવિકાસ યોજના (IPDP) તૈયાર કરિામાાં વિેલ છે, કે જે અનસુચૂિત વિસ્તારોમાાંથી પસાર થાય 

છે. વર િાસી જૂથો અને વર જાવત વિસ્તારની સાંસ્થાઓ સાથે પરામશગ કયાગ બા  સ્થાવનક તદે્દશીય 

માનિવિકાસ યોજના (IPDP) તૈયાર કરિાનો ઉ ેશ એ છે કે સ્થાવનક વર જાવત વિસ્તારની જમીન 

સાંપા ન િન હક્ક ઉપર કોઈ વડઅસર ન થાય તેનુાં મોટા પ્રમાણમાાં ધ્યાન રહ.ે વર જાવત વિસ્તારની 

સાંસ્થાઓ સાથે પરામશગ કરિાથી વ યોજનાને વર જાવત લોકોનો વિપલુ પ્રમાણમાાં ટેકો અને યોજનાને 

સ્િીકૃવત મેળિિામાાં તથા વર જાવતને કોઈ ખાસ સ્પશગતી બાબતોના રકસ્સામાાં તેઓના માંતવ્યો બા  

યોજનામાાં સમાવિષ્ટ્ઠ ડીઝાઇનમાાં તેઓના સિૂનો મજુબ ફેરફાર કરિામાાં મ  રૂપ બની રહી. 

અનસુચૂિત જન જાવતના અનસુચૂિત વિસ્તારોમાાંના અમલીકરણનો પરામશગના મહત્િને સમજે છે. (i) 

વજીવિકાના પનુઃસ્થાપનમાટે, અસરગ્રસ્ત પરરિારોસાથે પરામશગ. (ii) સમ ુાયો અને મહત્િના રહત 

ધરાિનારાઓ સાથે પરામશગ કરિો જેથી સરહ ીય જનસમહૂન ુતેઓને સમથગન મેળિી શકે અને વમ 

યોજના માટે બહોળો સમથગન મેળિી શકાય. ઉપરાાંત વર જાવતઓ ઉપર યોજનાની અસરનુાં પ્રમાણ 

અને પ્રકાર નરહિત રહ.ે પનુિગસનના માચલકી નહીં ધરાિતા ત્રણ વર જાવત કુટુાંબોના પનુિગસનની 

અસર ન્યનૂતમ કરિા પનુિગસનનુાં માળખામાાં સ્થાવનક તદે્દશીય માનિવિકાસ યોજના (IPDP)ના સચૂિત 

પર્લાાંઓ ના અમલીકરણ માટે સાંસ્થાકીય પરુતી વ્યિસ્થા જળિાય તેવુાં ખાસ લક્ષ રાખેલ છે તે મજુબ 

પર્લાાં ડભોઇ-બોડેલી માર્ગ માટે લેિામાાં વિશે. પનુિગસનનુાં માળખામાાં(RPF)માાં વર જાતીઓને 

કમજોર િર્ગના ર્ણિામાાં વવ્યા છે, અને વિશેર્ સહાયમાટે વર જાવતઓના ઘરોને સામેલ કરિામાાં 

વવ્યા છે.  
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1.2. અનસુચૂિત વિસ્તારો (Scheduled Areas) માાં અપનાિિામાાં આિેલ અચભર્મ 
4. સામાજજક અસરોનાાં મલૂ્યાાંકન (SIA)માાં યોજના ની અસરો અંર્ ે વિિારિામાાં વવ્યુાં છે, ખાસ કરીને 

અનસુચૂિત વિસ્તારો (તાલકુા), કે જ્યાાંથી યોજનાના માર્ગ પસાર થિાના છે, અને અનસુચૂિત જન- 

જાવતઓ પર તેની કેિી અસર પડશે, તેનો અભ્યાસ કરિામાાં વવ્યો છે. અનસુચૂિત વર જાવત 

(વર િાસી) વિસ્તારોમાાં કરિામાાં વિેલા પરામશગ ઉપરાાંત, અસર થિાની સાંભાિના હોય તેિી 

તમામ િસ્તીનો કે જેમાાં અનસુચૂિત જનજાવત ના ઘરોનો પણ સમાિેશ થાય છે, સેન્સસ સિે 

કરાિિામાાં વવ્યો અને િળતર તેમજ પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R) સહાયનો અં ાજ કાઢિામાાં 

વવ્યો.  

5. અનસુચૂિત વિસ્તારો કે જ્યાાંથી યોજના માર્ો નો કોઈ ટુકડો પસાર થાય છે, ત્યા ાં  કોઈ જમીન સાંપા ન 

સિૂિિામાાં વિેલ નથી. માર્ોની રડઝાઈન ઉપલબ્ધ માર્ગ અવધકારની હ  (RoW) ની મયાગ ામાાં 

તૈયાર કરિામાાં વિેલ છે, જેથી જમીન સાંપા ન ન્યનૂતમ કરવુાં પડે, અને પનુિગસનની અસરો પણ 

ન્યનૂતમ હ ે લાિી શકાય. જેનાાં પરીણાાંમ સ્િરૂપ, જમીન સાંપા ન ને લર્તી કોઈ સીધી અસર, 

વર િાસી કોમ્યનુીટી ઉપર પડતી નથી. 

1.3. પાાંિમાાં અનસુચુિત  વિસ્તારો (FIFTH SCHEDULE AREAS) માાં અસરો  

1.3.1. ડભોઇ-બોડેલી માર્ગ 

6. સાંખેડા તાલકુમાાં વિેલ ૩ દુકાનો અનસુચુિત જાવત અને ૧૦ દુકાનો બીનઅનસુચૂિત જાવતના લોકો 

ધરાિે છે જેને અસર થનાર છે. ૩૦ મીટર માર્ગ અવધકાર ની હ (RoW)માાં વિરી લિેાય તે રીતે  

માર્ગની ડીઝાઇન તૈયાર કરેલ છે. (વખા માર્ગની લાંબાઈ હઠેળ જમીનને અસરને સાંપણુગ ટાળી શકાય) 

જમીન થી થનારી અસરોને માર્ગતી સાંપણૂગ લ ાંબાઈ માાં પણૂગ પણે તાળી શકાય તેનુાં ધ્યાન લીધેલ છે.  

1.3.2. ધનસરુા-મેઘરજ માર્ગ  

7. સચૂિત માર્ગની ૨૪ મીટર ઉપલબ્ધ માર્ગ અવધકાર ની હ  (RoW) માાં ન્યનુતમ જમીન સાંપા ન અને 

પનુિગસન થાય તે રીતે માર્ગની ડીઝાઇન તૈયાર કરિામાાં વિી છે. મેઘરજ તાલકુામાાં જમીન પર કોઈ 

પણ અસર ન થાય તેનુાં પરુત ુાં ધ્યાન રાખેલ છે. (મેઘરજ તાલકુાના) સચૂિત માર્ગ વિકાસને  કારણે 
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મેઘરજ તાલકુાના અનસુચુિત જાવતના રહિેાસીની કોઈપણ વમલકતને અસર પહોિશે નરહ. મેઘરજ 

તાલકુામાાં રકમી ૭૯+૦૨૫ સ્થળે એક હને્ડ પમ્પ (પાણીની ટા ાંકી) ને અસર થશે. 

1.3.3. લણુાિાડા-ખેડાપા માર્ગ  

8. સચૂિત માર્ગ વિકાસ ઉપલબ્ધ ૨૪ મી. માર્ગ અવધકાર હ  (RoW) માાં ખાસ કરીને શક્ય થાય ત્યાાં સધુી 

જમીન સાંપા ન ન કરવુાં પડે, તથા હયાત બાાંધકામને કોઈ અસર ન થાય તે બાબત ધ્યાને લીધેલ છે. 

પાાંિમાાં અનસુચુિત વિસ્તાર(V Schedule Areas) હઠેળ વિેલ સાંતરામપરુ તથા કડાણા તાલકુામાાં 

જમીન સાંપા ન સાંપણૂગપણે ટાળિામાાં વિેલ છે. તેમ છતાાં લણુાિાડા તાલકુામાાં િાર સ્થળે (લણુાિાડા, 

ઉકેડી તથા ર્ો ણા મિુાડા) જ્યાાં જોખમી રસ્તા િળાાંકની  સધુારણા અત્યાંત જરૂરી હોિાથી વશરે 

૦.૪૬૫૩ હકે્ટર ખાનર્ી માચલકી જમીન સાંપા ન કરિી પડશે. સાંતરામપરુ તાલકુાના અનસુચુિત 

વિસ્તારમાાં જ્યાાં જમીન સાંપા ન ચબલકુલ કરિાની નથી પરાંત ુ રસ્તાની ધાર પર સ્સ્થત ૪ દુકાનોને 

અસર થશે. વ તમામ ૪ દુકાનોની માચલકી તથા તેનો કારભાર ચબન-અનસુચૂિત જાવત/ અસરગ્રસ્ત 

લોકો ધરાિે છે. 

9. સાંસ્પપતમાાં ઉલ્લેખનીય છે કે અનસુચુિત વિસ્તારો માાંથી પસાર થતા સ રહ ુરસ્તાઓની અસર જે તે 

રસ્તાની માર્ગ અવધકાર હ  માાં વિેલ ર્ેરકાય ેસર કબજો ધરાિતી ૧૭ િાણીજ્ય હતેનુી         

ચબન-માચલકીહક્ક ની દુકાનો પરુતી સીવમત છે. વ પૈકી ૩ દુકાઓ રાઠિા જાવતના લોકો ધરાિે છે 

(કોઠા નાં: ૧-૧) વ અસરગ્રસ્ત અનસુચુિત જનજાવતના કુટુાંબોને પનુિગસનનુાં માળખામાાં(RPF)માાં થયેલ 

જોર્િાઈઓને ધ્યાને  લિેામાાં અનસુચુિત જનજાવત સમહૂની સાંિે ના અને િધારાની સહાય ધ્યાને 

લેિાયેલ છે. 

  



દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) 

માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના  
 

5 
 

કોઠા નાં ૧-૧ : પાાંિમાાં અનસુચુિત વિસ્તાર (Fifth Schedule Areas) માાં થનાર અસરો સાંચિપ્ત સારણી  

માર્ગ ન ુનામ  તાલકુો  સચૂિત વનરૂપણ પદ્ધવત  
જમીન થનાર 

અસર  
સ્થાિર જ ાંર્મ વમલકત / બાાંધકામ 

પર થનાર અસર  

ધનસરુા- મઘેરજ  મઘેરજ 
માર્ગઅસર સાથે ૧૬ મીટર 
િીમાાંર્ીય રસ્તો  

કોઈ અસર નરહ  ૧ હેન્ડ-પમ્પ (ડાંકી) 

લણુાિાડા-ખેડ્પા  
સાંતરામપરુ  
ખડે્પા 

માર્ગઅસર સાથે ૧૬ મીટર 
િીમાાંર્ીય રસ્તો 

કોઈ અસર નરહ  ચબન-અનસુચુિત જાવત ના લોકોની 
૪ દુકાનો  

બોડેલી – ડભોઇ  સાંખેડા  

માર્ગઅસર સાથે ૧૬ મીટર 
િીમાાંર્ીય રસ્તો 

કોઈ અસર નરહ  અનસુચુિત વર જાવતના લોકોની  
ચબન-માચલકીનીહક્કની ૩દુકાનો 
અને ચબન-અનસુચુિત જનજાવત  
ચબન-માચલકીનીહક્કની ૧૦ દુકાનો 

પરુાિા  સ્તાિેજ: લાસાની  પ્રાથવમક મોજણી, િર્ગ: ૨૦૧૨  

10. ૩ અસરગ્રસ્ત કુટુાંબો માાં કુલ મળીને ૧૦ કુટુાંબીક સભ્યો છે. વ પૈકી ૧ સભ્ય વનરીક્ષર છે, ૪ સભ્યોએ 

પ્રાથવમક વશક્ષણ સધુી તેમજ ૪ સભ્યોએ માધ્યવમક વશક્ષણ સધુી અને ૧ સભ્યએ ઉચ્િતર માધ્યવમક 

વશક્ષણન ુભણતર ધરાિે છે. ઉક્ત પૈકી ૧ કુટુાંબ ૨ િીઘા અને બાકીના ૨ કુટુાંબો કોઈ જમીન ધરાિતા 

નથી. અસરગ્રસ્તો પૈકી ૧ વ્યસ્ક્ત શારીરરક ખોડખાાંપણ ધરાિે છે. 

11. સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP)ની વકારણી મજુબ અસરગ્રસ્ત અનસુિુીત          

જન-જાવતના લોકોને હાલમાાં સરકારશ્રીના કોઈ કાયગક્રમ હઠેળ વિરી લેિાયા નથી. િધમુા ાં અનસુિુીત    

જન-જાવતના લોકોએ હાલના તેમના કીરકોલ વ્યાપાર-રોજર્ાર િાલ ુ રાખિામાાંજ રસ ધરાિે છે.      

પ્રકરણ-૮ માાં રોજર્ાર-વિકને પનુપ્રાગપ્તત માટેના તબ્બકાિાર અચભર્મ તથા  ાશગવનક રીતે સમથગ 

અને હાથ પર લઇ શકાય તેિી પ્રવવૃતઓ તરફ વન ેશ કરે છે. વ બાબતે બીસરકારી સાંસ્થા િારા 

અસરગ્રત અનસુચુિત જન-જાવતના લોકોને તલસ્પશી સલાહ વપિામાાં વર્ળ પડતો ભાર્ ભજિે તે 

જરૂરી છે. સમયાાંતરે લોક્જુથના ટેકા તથા સાંમવતથી તેઓના પરામશગ કરિામાાં વિશે જેમાાં તેમને વ 

યોજના લર્તી મારહતી અને તેના થકી થનાર ફાય ા બાબતે િાકેફ કરિામાાં વિશે.  

1.4. િનના હકો અને સ્ત્રોતોની પ્રાપ્પ્ત પર અસર 
12. િન અવધકાર અવધવનયમ, ૨૦૦૬ અનસુાર અનસુચુિત વર જાતીઓને િનની વ જમીન ખતેીના 

હતેમુાટે ઉપયોર્માાં લેિાનો અવધકાર છે, જ ાંર્લ વિસ્તારમાાં વિેલ તળાિોમાાં માછીમારી કરિાનો 

અવધકાર છે, ઈમારતી લાકડા વસિાયના િન ઉત્પા નો પર અવધકાર છે, પશઓુને િરાિિાનો અવધકાર 
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ઇત્યા ી છે. સચૂિત માર્ગ સધુારણાના યોજના થી અનસુચૂિત વર જાતીવિા અવધકારો પર કોઈ અસર 

નહીં પડે, કારણ કે વ રસ્તાઓ માર્ગ વવધકાર હ માાં (RoW) બનાિિા સચૂિત કરિામાાં વિેલ છે. 

સામાજજક અસરોનુાં મલૂ્યાાંકન (SIA) અને વિવિધ સ્તરે કરિામાાં વિેલ પરામશગ બેઠકો (રાજ્ય, જીલ્લા, 

તાલકુા, ર્ામ સ્તર), લણુાિાડા-ખેડાપા, ધનસરુા-મેઘરજ અને ડભોઈ-બોડેલીના પાાંિમા પરરવશષ્ટ્ટના 

વિસ્તારો બતાિે છે કે, સચૂિત માર્ગ સધુારણા યોજના થી વર જાતી જનસમ ુાયના જે લોકો 

સાંતરામપરુ, કડાણા અને સાંખેડા તાલકુાઓમાાં રહ ેછે તેમના કોઈ રીતરરિાજ મજુબના હક્કો ને અસર 

પહોંિશે નથી,. વર જાવતઓની િસ્તી, મેઘરજ ર્ામમાાં1 યોજના ની અસરિાળા વિસ્તારમાાં વિેલી 

નથી. તેમની સાથે કરિામાાં વિેલ પરામશગ પરથી જણાયુાં છે કે મેઘરજ ર્ામની વર જાતી િસ્તી 

શામળાજી-ર્ોધરા ધોરીમાર્ગ (SH-146)ની વસપાસ છે, જે સચૂિત યોજના ના માર્ગથી દૂર વિેલ 

છે, અન ેસચૂિત માર્ગ સધુારણાથી તેમની ઉપર કોઈ અસર પડશે નહીં. 

13. ૫૧ ર્ામો યોજના  માર્ગમા ાં વિેલા છે, જે પૈકી, ૪ તાલકુા (સાંતરામપરુ, કડાણા, મેઘરજ અને 

સાંખેડા)નો ભાર્ છે, તેમાાંથી 32 ર્ામો અનસુચૂિત વિસ્તારનો ભાર્ છે. યોજના ના માર્ગ વ 51 

ર્ામોના સાંરચક્ષત િનવિસ્તારમાાંથી પસાર થાય છે. િનવનયમન કાય ો(૨૦૦૬)ની જોર્િાઈઓ મજુબ 

વ માર્ગના ૩૨ ર્ામો પૈકી  રેક ર્ામ માટે માર્ગ અને મકાન વિભાર્ િારા ગ્રામસભાની બેઠકો  

બોલાિિાની કામર્ીરી કયાગ બા  વકૃ્ષો કાપિા/વરચક્ષત જ ાંર્લો બાબતે ઠરાિ કરિામાાં વિેલ. વ 

કામર્ીરી કરતા પહલેા ાં એ િાતની ખાતરી કરિામાાં વિેલ છે કે, (i) એ િન વિસ્તારમાાં એિા લોકો 

નથી રહતેા, જેમનો િન ઉત્પા નો ઉપર પરાંપરાર્ત  અવધકાર હોય. અને (ii) અનસુચૂિત જન જાવતનો  

િન પરના કોઈ માન્ય અવધકાર ન હોય.  

1.4.1. ગજુરાતમાાં ઘોવિત થયેલી અનસુચૂિત આદિ જાવતઓ અને યોજના  વિસ્તારમાાં તેમના પર અસર 

14. જાહરેનામા ક્રમાાંક : એજેએસ/૨૦૦૩/૨0 જીઓવઈ/૨૩/િ. તા. 0૫/0૯/૨૦૦૩ના જાહરેનામાથી 

ગજુરાતમાાં ૨૪ જાવતઓને જન જાવત તરીકે ઘોવર્ત કરિામાાં વિેલા છે. ગજુરાતની ૨૪ અનસુચૂિત 

જન જાવતઓ પૈકી ભીલ, ધનકા, દુબળા, ર્ામીત, કોલી ઢોર, નાયક, પટેલીયા, રાઠિા અને છોટા 

ઉ ેપરુના િાલી, જેતપરુ પાિી, ડભોઈ, સાંખેડા, કડાણા અને સાંતરામપરુ તાલકુાઓમાાં િસે છે.  

                                                   
1 મેઘરજ તાલકુામા ાં વિેલ મેઘરજ ર્ામ, પા ાંિમી અનસુચૂિ િાળો વિસ્તાર છે. 
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1.4.2. પ્રાિીન આિીમ જાવતઓના જૂથ 

15. ભારત સરકારે ૭૫ અનસુચૂિત વર  જાવતઓને પ્રાિીન વર મજાવત કોમો (PTG) તરીકે જાહરે કરી છે, 

વ જાવતઓ ૧૫ રાજ્યો/કેન્ર શાવસત પ્ર ેશોમાાં ફેલાયેલી છે. PTGના લક્ષણો છે કે તે નાના-નાના 

સમહૂોમાાં િસે છે, અને તેમની જાવત લતુત થઈ રહી છે, પછાતપણુાં અને સમાજથી અલર્-થલર્ રહવે ુાં, 

ખેતીમાટે પ્રાિીન પદ્ધવતઓનો ઉપયોર્ કરિો, અને વશક્ષણનુાં પ્રમાણ નરહિંિત છે. ગજુરાત સરકારે 2 

પાાંિ વર જાવતઓને વર મ જૂથ તરીકે જાહરે કરી છે, તે છે કોલઘા, કથોડી, કોટિાલીયા, પઠાર અને 

વસદ્દી3 . વસદ્દી કોમને છેલ્લા જાહરેનામા ક્રમાાંક: એજેએસ/૨૦૦૩/૨0 જીઓવઈ/૨૩/િ. સચિિાલય, 

ગજુરાત સરકારના તા. 0૫/૦૯/૨૦૦૩ના જાહરેનામાથી ર  કરિામાાં વિેલ છે. વર મજાવત 

કોમિાળા ૮૧ વસદ્દી પરરિારો વટકોટ-ર્ોંડલ માર્ગ પર વિેલ છે. જોકે વસદ્દી કોમને, સચૂિત માર્ગ 

સધુારણા યોજના થી કોઈ અસર થતી નથી. ર્ોંડલમાાં પરામશગ બેઠકોમાાં વસદ્દી જાવતના સભ્યોએ પણ 

ભાર્ લીધો હતો. 

1.4.3. ગજુરાત સરકાર તરફથી આદિજાવત વિકાસના અમલ થઈ રહલેા કાયગક્રમો 

16. ગજુરાત સરકાર િારા વર જાવતઓના વિકાસમાટે વ્યાપક કાયગક્રમો હાથ ધરિામાાં વવ્યા છે, જેને 

િનબાંધ ુકલ્યાણ યોજના અથિા મખુ્યમાંત્રીશ્રીનો ૧૦ મદુ્દાનો કાયગક્રમ કહિેામાાં વિે છે. વ કાયગક્રમ 

િર્ગ ૨૦૦૭ માાં શરૂ કરિામાાં વિેલ છે, જેનો હતે ુ ઊંિી ગણુિત્તા િાળા સામાજીક અને નાર્રરક 

માળખાઓ તૈયાર કરિાનો છે, અને ટકાઉ રોજર્ારની તકો ઊભી કરિી જેથી  રેક વર જાવત 

પરરિારની વિક, પાાંિ િર્ગમાાં બે ર્ણી થઈ શકે. વ કાયગક્રમ ૪૩ સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ 

યોજના (IPDP) તાલકુાઓમાાં અમલમાાં છે. િનબાંધ ુકલ્યાણ યોજના અંતર્ગત ગજુરાત સરકારે વિવિધ 

વિકાસ યોજના  હાથ ધયાગ છે. જે સાંકચલત વર જાવત વિકાસ યોજના  અથિા વર િાસી પેટા યોજના  

તરીકે ઓળખાય છે. દ્વિતીય ગજુરાત ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) વિસ્તારમાાં નીિે મજુબના કાયગક્રમો 

વર જાવત તાલકુાઓમાાં હાથ ધરિામાાં વિે છે: 

 ગજુરાતના વર િાસી વિસ્તારોમાાં કૃવર્ પદ્ધવતમાાં પરરિતગનનો યોજના ; 
 નાણાાંકીય ફાળિણીમાટે નિી ગજુરાત પેટનગ; 

                                                   
2 Source: http://guj-tribaldevelopment.gov.in/downloads/ptg_development_plan_website.pdf, accessed on date 25.02.2012 

3 ઘ ૂાંઘરાળુ કાળા િાળ અને જાડા હોંઠ પરથી તેઓ વફ્રીકન જેિા લારે્ છે. એવુાં માનિામા ાં વિે છે કે તેમને ભારતમા ાં પોટુગર્ીઝ લોકો ગલુામ તરીકે 
લઈ વવ્યા હતા. અને તેઓ વસદ્દી બા શાહ તરીકે પણ ઓળખાય છે. 
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 એકલવ્ય મોડલેની વનિાસી શાળાઓ;  
 વશ્રમ શાળાઓ;  
 વ શગ વનિાસી શાળાઓ;  
 યોજના  સન-શાઈન4; અને  
 વર જાવત વિસ્તારોમાાં સ ાંકચલત ડેરી વિકાસ યોજના  (IDDP)5; 

 

17. વ કાયગક્રમોનો હતે ુ વર જાવતઓનુાં સામાજીક-વવથિક વિકાસ, વવથિક ઉપાર્જનની યોજનાઓ સાથે 

માળખાકીય સવુિધાઓના વિકાસ કાયગક્રમ િારા કરિાનો છે, અને વર જાવતઓના શોર્ણ સામે તેમનુાં 

રક્ષણ કરિાનો છે. ધ્યાન ઉપર વિેલ અસરગ્રસ્ત વર જાવત માટે વ કાયગક્રમની ઉપલભ્ધ મારહતી 

એક માર્ગ વશિકા તરીકે ઉપયોર્ી નીિડશે. સરકારશ્રી િારા હયાતમાાં િાલતા રોજર્ાર-વિકને 

પનુપ્રાગપ્તત કરીને વર જાવતના લોકોને સહારો વપિા જેિા કાયગક્રમમોમાાંજ સ્થાવનક તદે્દશીય 

માનિવિકાસ યોજના (IPDP) વિરી લિેાશે   

1.5. આદિજાવતઓના વિકાસમાટે ગજુરાત સરકારની સાંસ્થાકીય વ્યિસ્થા 
 

18. રાજ્ય અને જીલ્લા કક્ષા એ સાંસ્થાકીય વ્યિસ્થાનો અભ્યાસ કરિામાાં વિેલ છે, તેનો હતે ુઅસરગ્રસ્ત 

અનસુચુિત વર જાવત સમ ુાયો જે પાાંિમા પરરવશષ્ટ્ટ(Fifth Schedule) ના વિસ્તારમાાં રહતેા હોય, સાથે 

મકુ્તપણે અને અર્ાઉથી જાણ કરી, સાંપણૂગ મારહતી સાથે પરામશગ કરિાનો છે. વમ વ યોજનાના 

અમલીકરણ િખતે સદુ્ધા ાં મકુ્તપણ ેઅને અર્ાઉથી જાણ કરી, સાંપણૂગ મારહતી સાથે પરામશગ કરિા હાથ 

પર લેિામાાં વિશે, જેને માટે હાલના સરકાર કક્ષાના સાંસ્થાકીય માળખામાાં પરુતી જોર્િાઈ કરિામાાં 

વિશે. 

19. રાજ્ય કક્ષાએ, વિવિધ વિકાસની યોજનાઓ માટે વિભાર્ના સચિિ સાંબ ાંવધત િરહિટી અને બજેટ 

વનયાંત્રણની કામર્ીરી કરે છે, તેમજ અન્ય વિભાર્ોની પ્રવવૃત્તઓ સાથે સાંકલનની કામર્ીરી કરે છે. 

ક્ષેવત્રય કામર્ીરીના િડા વર જાતી વિકાસ વિભાર્ના કવમશ્નર છે અને રાયબલ સબ-તલાનના વિવિધ 

કાયગક્રમોનુાં ઝડપી અમલ થાય તેનુાં ધ્યાન રાખે છે. પ્રાિીન વર જાવત વિભાર્ના  વનયામક અને 

                                                   
4 પ્રોજેક્ટ ‘સનશાઈન’, ગજુરાતમા ાં વર જાતી ખેડૂતોની વવથિક સ્સ્થવત સધુારિામાટેની યોજના છે, તે હઠેળ તેમને વધવુનક સામગ્રી, ખેતીન ુાં ઉત્પા ન 
િધારિામાટે પરુૂાં પાડિામા ાં વિે છે. માળખાકીય સવુિધાઓનો વિકાસ અને યોગ્ય રીતે જાહરે અને ખાનર્ી કે્ષત્રની ભાર્ી ારીથી ઉન્નવત. 
5 IDDPનો હતે ુસમગ્ર તાલકુાની વિક બે ર્ણી થાય અને 80% BPL પરરિારોને સહાય વપીને, તેમને ર્રીબી રેખાની ઉપર લાિિાનો છે. 
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હોદ્દાની રૂએ નાયબ કવમશ્નર,વર જાવત વિકાસ, વર જાવતઓમાાં અવતપછાત જાવતઓ માટેના યોજનાઓ 

અંર્ેની પ્રવવૃત્તઓનુાં િરહિટ કરે છે,અને કવમશનરને વિકાસ ની યોજનાઓના સિાાંર્ી અમલીકરણમાાં 

વધારરૂપ મ   તેમજ કરે છે. 

20. રાજ્યમાાં વર જાવત પેટા યોજના(Tribal Area Sub Plan) ૧૨ સાંકચલત વર જાતી વિકાસ યોજના 

(IPDP)  વિસ્તારો વિેલા છે.  રેક યોજના  ટીમના િડા યોજના  િરહિટ ાર છે, જેઓ અવધક 

કલેક્ટરના સમકક્ષ છે. યોજના  િરહિટ ારનુાં અવધકાર ક્ષેત્ર યોજના  હઠેળ વિેલા તાલકુા, ખાના 

(પોકેટ્સ) અને જૂમ્ખા (ક્લસ્ટસગ) છે.  

1.6. અમલીકરણ માટે કાયગક્રમ  
21. સ્થાવનક તત્ ેશીય લોક-વિકાસ યોજના(IPDP) ની કાયગકારી સારા ાંશની સાથે સાંપણૂ પનુિગસનનુાં નીવત 

માળખામાાં (RPF) ને તથા યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યસ્ક્ત (PAP) ની અસર થનાર અસ્કયામતોની યા ીનુાં 

ગજુરાતી ભાર્ામાાં ભાિનિુા  કરીને જાહરે પરામશગ  િારા જાહરેમાાં મકુાશે, તેમજ ગજુરાત રાજ્ય 

ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP) ની િેબસાઈટ http://gshp2.gov.in ઉપર પણ મકુાશે. સાંપણૂગ સ્થાવનક 

તત્ ેશીય લોક-વિકાસ યોજના (IPDP) વિશ્બેંકના મારહતી કેન્ર (Infoshop) થી પણ ઉપલભ્ધ થશે. 

22. ત્રણ રસ્તાઓ (ડભોઇ – બોડેલી, ધનસરુા – મેઘરજ અને લણુાિાડા- ખેડતપા) માટે વ યોજનાના 

અમલીકરણ માટે ૨૪ માસની સમય-રેખા વનયત થયેલી છે. સ્થાવનક તદે્દશીય માનિવિકાસ યોજના 

(IPDP) ના અમલીકરણના પાાંિ માસની અં ર હક્કોના રક્ષણનુાં અમલીકરણ કરિામાાં વિશે અને 

ત્યારબા જ રસ્તાના કામની સોંપણી ઈજાર ારને કરિામાાં વિશે. તેપછી ચબનસરકારી સ્િયાંસેિી 

સાંસ્થાઓ માર્ગ સરુક્ષા, એિ.વઈ.િી. એઈડ્સ, રોક-થામનો પ્રિાર, યોજના અસરગ્રસ્તોને પનુઃતાલીમ 

તથા સિાાંર્ી  ેખરેખ માટે સવુિધાજન્ય જાગવૃત કાયગક્રમો િર્ેરેન ુવયોજન કરશે. 

1.7.  સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP) માટે અંિાજ  

23. સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP)ના અમલીકરણ અંતર્ગત (i) નકુસાન ભરપાઈ અને 

મ   તથા (ii) યોજનાના અમલીકરણ  રમ્યાન પરરવશષ્ટ્ઠ વિસ્તારના વર જાવત લોકસમહૂનો સતત 

ટેકો મળે તેિી બાબતોનો સસમાિેશ કરેલ છે.  

http://gshp2.gov.in/
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24. સ્થાવનક તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP)ની જોર્િાઈ અનસુાર અસરગ્રસ્ત વર જાવતના લોકોને 

નકુસાન ભરપાઈ તથા મ   મળી રહ ે તેના અસરકારક અમલીકરણ માટે હઠેળ પનુિગસન પ્રરક્રયા 

યોજના (RAP)નો સમાિેશ કરીને તેના અંતર્ગત સાંસ્થાકીય માળખામાાં કરીને તેની ખાસ જોર્િાઈનો 

સમાિેશ કરેલ છે. વથી IPDPના અં ાજ અંતર્ગત અનસુચુિત વિસ્તારના લોકો સાથે મકુ્તપણે અને 

અર્ાઉથી જાણ કરી, સાંપણૂગ મારહતી સાથે પરામશગ કરિા(FPIC) માટે થનાર ખિગની પણ જોર્િાઈ 

થયેલ છે.  

25. મકુ્તપણે અને અર્ાઉથી જાણ કરી, સાંપણૂગ મારહતી સાથે પરામશગ કરિા(FPIC) નુાં અમલીકરણ બે સ્તરે 

(તબ્બકે) વનયત કરેલ છે.(i) અસરગ્રસ્ત કુટુાંબો સાથે પરામશગ કરી તેમને મળિાપાત્ર રકમની િહચિણી 

તથા રોજર્ાર-વિકની પનુપ્રાગપ્તત અને (ii) અસરગ્રસ્ત વર જાવત ના લોકોને િળતર, પનુિગસન 

મ   અને વ યોજનાને વિશાલ પ્રમાણમાાં ટેકો મળે તે માટે ર્ામના લોકસમહૂ સાથે પરામશગ કરિો. જે 

તે રસ્તા અસરગ્રસ્ત વર જાવત ના લોકોને િળતર, પનુિગસન મ   માટે િોક્કસ વનયત ભાંડોળની 

જોર્િાઈ અં ાજપત્રમાાં જે તે રસ્તાઓ માટે અનકુ્રમે કરેલ છે. વ અં ાજપત્ર ઉપરાાંત સ ર ૩ રસ્તાઓ 

માટે અર્ાઉથી જાણ કરી, સાંપણૂગ મારહતી સાથે પરામશગ કરિા(FPIC)ન અમલીકરણ કાયગક્રમ માટે 

િોક્કસ નાણાભાંડોળની જોર્િાઈ કરેલ છે. પનુિગસનના અં ાજપત્રમાાં ૭% લેખે ગ્રાહક ભાિાાંક 

વધારરત િાવર્િક ફુર્ાિા  રને ધ્યાને લઈ  તદે્દશીય લોક વિકાસ યોજના (IPDP)ના ભાર્ના 

અં ાજપત્ર માાં િાવર્િક ઈજાફાની જોર્િાઈ કરિામાાં વિી છે.  
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