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1 પ્રસ્તાિના 
1. ગજુરાત રાજય ધોરી માર્ગ યોજના1 િારા માર્ગ અને મકાન વિભાર્ (મા.મ.વિભાર્) ગજુરાત સરકાર 

અને વિશ્વબેંકે પોતાની કુશળ ભાર્ીદારી ચાલ ુરાખી છે. દ્વિતીય ગજુરાત રાજય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) િારા 

સ્ટેકહોલડરોની ભાર્ીદારીથી  સમદુાયોને સશક્તતકરિ તરફ આર્ળ િધારિાનો તથા રોડ ઈન્રાસ્રતચરને ઉન્નત 

બનાિિાનો આ બીજો પ્રયાસ હતો. હયાત રાજ્ય ધોરીમાર્ોની મજબતુી, ઉન્નતી તથા અમલીકરિ માટે વિકાસ 

પ્રરક્રયાને સતત ચાલ ુરાખતા માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકારે GSHP-II હઠેળ ૧૫૩ રક.મી. લુંબાઇના 

િધારાના ૪ રાજ્ય ધોરીમાર્ો પસુંદ કયાગ છે. આ ચાર માર્ોને જરૂરીયાત મજુબ સણૂચત પનુિગસન/મજબતુીકરિ 

અને વિસ્તરિ માટે પ્રસ્તાવિત કરેલ છે. DPR ની તૈયારીના ભાર્રૂપે આ ચાર માર્ો માટે સામાજીક સરુક્ષા 
અહિેાલો બનાિિામાું આિેલ છે અને તેમાું HIV/AIDS વનિારિ યોજનાનો પિ સમાિેશ થયેલ છે. GSHP-II 

હઠેળ ધ્યાનમાું લીધેલ િધારાના ચાર માર્ોની યાદી કોષ્ઠક ૧-૧ માું દશાગિેલ છે.  

કોષ્ટક ૧-૧: GSHP-II અંતર્ગતના િધારાના યોજના માર્ો  

(વિસ્તરિ / સધુારિા અન ેપનુિગસન કોરરડોર - ડીપીઆર તૈયાર કરેલ છે) 

અનકુ્રમ માર્ગના નામ 
લુંબાઈ 
(રક.મી.) 

રાજ્યધોરી 
માર્ગ 
ન ુંબર 

માર્ગ 
અવધકાર હદ  

(મી) 

માર્ગ ન ુું 
હાલમા ું 
સ્િરૂપ 

સણૂચત સધુારો સુંકળાયેલ જીલલાઓ પ્રદેશ 

માર્ોની ઉન્નવત 

1 
મેહસાિા – ઊંઝા - 

વસધ્ધપરુ - પાલનપરુ 
૬૦. ૯૦ SH-૪૧ ૬૦ ચા.મા. 

છ.મા..+હા.શો.+ ડાબી 
બાજુ વિવિધલક્ષી પથ 

મહસેાિા, પાટિ, 
બનાસકા ુંઠા 

ઉત્તર 
ગજુરાત 

2 
મેહસાિા બાયપાસ 
(આર.ઓ.બી સહીત) 

૫.૦૦ SH-૪૧ 
૬૦ અને  

૧૦૦ 
દ્વિ.મા ચા મા.+ હા.શો મહસેાિા 

3 
 રાધનપરુ - સામી – 
હારીજ – ચાિસ્મા 

૬૦.૪૦ SH-૫૫ 30 દ્વિ.મા 
પનુિગસન / 
મજબતૂીકરિ 

પાટિ 

4 
િલલભીપરુ – રુંધોળા 

(િાયા ધોળા - પરિાળા ) 
૨૭.૦૦ SH-૩૯ ૨૪ દ્વિ.મા 

પનુિગસન / 
મજબતૂીકરિ 

ભાિનર્ર સૌરાષ્ર 

 કુલ ૧૫૩.૩૦       
એ.મા. – એક માર્ીય , દ્વિ.મા. – િીમા ુંર્ીય, મ.મા – મધ્યિતી માર્ગ, સા ું.દ્વિ.મા– સા ુંકડો િીમા ુંર્ીય., ચા.મા – ચાર માર્ીય , ડા.શો  – ડામર શોલડર 
હા.શો. –હાડગ શોલડર, ફુ.પા,+બુંર્ – ફૂટપાથ, બુંધ ર્ટર સાથે 
સ્ત્રોત: માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર  

2 પનુિગસન નીવત માળખાનો ઉદે્દશ 

2. પનુિગસન નીવત માળખાની રચના, યોજના ને લાગ ુ પડતા સસુુંર્ત કાયદાઓ અને વિશ્વબેંકની 

વનયોજજત નીવત ૪.૧૨ (OP 4.12-IR) પર આધારરત છે.  પનુિગસન નીવતના માળખામાું વસદ્ાુંતો અને કાયગપદ્વત, 

કાનનૂી માળખુું, કામર્ીરીનુ ું માર્ગદશગન, સુંસ્થાકીય વ્યિસ્થાપન, વિવિધ પ્રકારની અસરો સામે મળતા અવધકાર, 

                                                   
1 ગજુરાત રાજય ધોરી માર્ગ યોજના (GSHP -  િષગ ૨૦૦૧ થી ૨૦૦૭ દરમ્યાન) વિશ્વ બેંક સહાવયત એક સફળ રાજય ધોરીમાર્ગ યોજના હતી, જેના 
અંતર્ગત ઘિા નમનુા સ્િરૂપ બેન્ચમાકગ સ્થાવપત થયેલ.   



દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) 
માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર   પનુિગસન નીવતનુું માળખુું 

 

   2 

 

જાહરે કરિાની કાયગપદ્વત અને દેખરેખ તથા મલૂયાુંકની રૂપરેખાનો સમાિેશ કરિામાું આિેલ છે. આ માળખુું 
પ્રસ્તાવિત યોજના તથા અનરુ્ામી માર્ોમા સધુારિાના કામો િારા થતી સામાજજક અસરોના સુંચાલનમાું 

માર્ગદશગન આપશે. પનુિગસન નીવત માળખાની રચનાના હતે ુ અંતર્ગત (i) યોજનાથી અસરગ્રસ્ત લોકોના 

પનુિગસનના કાયગમા ું અને પનુઃસ્થાપનના લાભોમાું સમાનતા આિશે, (ii) હાલની સારી કાયગપદ્વતને લક્ષમાું લઈ 

સુંસ્થાકીય સમસ્યાઓને િધ ુ પદ્વતસર હલ કરી શકાશે, (iii) પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP)ના 

અમલીકરિ માટે યોજના કક્ષાએ સુંસ્થાકીય વ્યિસ્થાપન અપનાિી શકાશે, અને (iv) ફરરયાદોના વનકાલ માટે 

પદ્વત સ્થાપી શકશે અને તે ઉપર દેખરેખ તેમજ તેનુ ું મલૂયાુંકન વિર્ેરે કરી શકાશે. આ નીવતના માળખાથી 

દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) હઠેળ પનુિગસન કામર્ીરીનુ ું આયોજન (RAP) તૈયાર 

કરિામાું મદદ મળશે. બાુંધકામ શરુ કરિાના ૧૨૦ રદિસ અર્ાઉ બેંક િારા મુંજુર થયેલા તમામ સોશ્યલ 

સેફર્ાડગ (RAP, RPF etc) દસ્તાિેજ જાહરે કરિામાું આિશે. 

3 દ્વિતીય ગુજરાત રાજ્ય ધોરીમાગગ યોજનાનો ્યયે  

3. વિશ્વબેંક સહાયીત ગજુરાત સ્ટેટ હાઇિે યોજના (GSHP) િારા, અન્ય રાજ્યોને અનસુરિા માટે ઘિા 
બેંચમાકગ પિ સ્થાપીત  કરિામાું આવ્યા છે. આ યોજના િષગ ૨૦૦૧ થી ૨૦૦૭ દરમ્યાન મા.મ વિભાર્ િારા 

સફળતાપિૂગક અમલમાું મકૂાયેલ. ગજુરાત રાજ્ય એ તેની આવથિક વદૃ્વદ્ ટકાિી રાખિાની સાથે તે પ્રસ્થાવપત કયુું 

છે કે ઇન્રાસ્રતચર એ એક ચાિીરૂપ પાસુું છે અને તે ગિુિત્તાસભર ઇન્રાસ્રતચર સ્થાવપત કરિામાું િધારો કરે છે. 

વિશ્વબેંક સહાયીત દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજનાના (GSHP-II) એ એક મોટી પહલે છે.  

4. માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકારે વિશ્વબેંક સાથે કરાર કરી દ્વિતીય જી.એસ.એચ.પી.(GSHP-II) 

યોજના માટે રૂ. ૧૯૩૮ કરોડ (૩૨૩ મીલીયન યએુસ ડોલર) નો અંદાજ નક્કી કરેલ છે. વિશ્વ બેંક સાથે લોન 

મલૂયાુંકનની પિૂગ આિશ્યકતા રૂપે, માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર અંવતમ યોજનાઓ અને 

અમલીકરિ સાથે તૈયાર થતાું પહલેા ઘિા પ્રોજેતટો સાથે સજ્જતાને પહોંચી િળે છે. દ્વિતીય જીએસએચપી 

(GSHP-II) હઠેળ કામની હાલની ક્સ્થવત પિૂગ થઈ ર્ઈ છે અને સમાપ્પ્તના તબક્કા નજીક છે. 

5. યોજના અમલીકરિ એકમ, મા.મ વિભાર્ િારા જીએસએચપી-II ના સમય વિસ્તરિ માટે સણૂચત 

કરાયેલ, જે માટે ગજુરાત સરકારે બચતના ઉપયોર્ તથા સમય વિસ્તરિ માટે યોગ્ય મુંજૂરી આપેલ છે. યોજના 
હઠેળ બચતનો ઉપયોર્ સણૂચત િધારાના ચાર કોરરડોર (યોજના માર્ો) ના વસવિલ કામો અંતર્ગત હાઇિે ની 

સધુારિા, વિસ્તરિ અને મજબતૂાઇ કરિાનો પ્રસ્તાિ છે. પ્રોજેત્સ રડણલિરીમાું પ્રોજેત્સને િધ ુ આકષગક 

બનાિિા માટે તેમજ ભાિી ઈન્રાસ્રતચરની તરફેિમાું િધારો કરિા તથા તેના િધ ુ લાભો મેળિિા માટે 

ફાઇનાક્ન્સિંર્ / પેકેજીંર્ની કેટલીક નિીન રીતો સાથે ઇપીસી કરાર કરાશે. આ ઉપરાુંત, GSHP-II હઠેળ િધારાના 

કોરરડોરમા ‘તલાયમેટ રેસીલેંટ હાઇિે કન્સેપ્ટ’ અને સલામત રસ્તા બાબતે પહલે કરિાનો પ્રયાસ હાથ 

ધરિામાું આિેલ છે. 
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4 સામાજીક છણાવટ  

6. યોજનાની તૈયારીના પ્રારુંણભક તબક્કામાું, 155 રક.મી.ના યોજના કોરરડોરનુું સ્ક્સ્ક્રવનિંર્ કરેલ જેને 
બીજા તબક્કામાું હાથ ધરિામાું આિેલ. 

7.  છિાિટ સ્થળોની મલુાકાતો, રહત ધરાિનારાઓ સાથે પરામશગ અને ર્ૌિ (secondary) મારહતીઓ 

ઉપર સમીક્ષાનો આધાર લેિામાું આિેલ હતો. મારહતીને પથૃકૃત કયાગ બાદ, આ પથૃ્થકરિના ચાિીરૂપ સામાજીક 

પરરમાિો મળી આિેલ હતા તેની વિર્તો કોઠા નું: ૨-૨ માું દશાગિેલ છે. 

કોઠો ૨-૨: છિાિટ આધારરત પરરિામો ના તારિો 
 શકય હોય ત્યાું સધુી ઉપલબ્ધ  માર્ગ અવધકાર (RoW) ની મયાગદામાું માર્ગના અનભુાર્ સમાિિામાું આિશ,ે તથેી 

મોટા પ્રમાિમાું માર્ગ અવધકાર થકી કોઈ જમીન સુંપાદનનો ક્યાસ કરિાનો રહશેે નરહ. સણૂચત માર્ોની આસપાસમાું 
કોઈ મોટી િસ્તી આિેલ નથી, જેથી માર્ોના વિકાસમાટે બાય-પાસ બનાિિા જરૂરી બને નડતર રૂપ થાય.  

 છિાિટ કરેલ સ્થળોની મલુાકાતોના પથૃ્થકરિ અને પરામશગના આધારે, માર્ગ-સુંર્મ (Junct i on) અને 
િસિાટનો થોડા વિસ્તારના અમકુ ટુકડાઓ ને બાદ કરતા તમામ સયુોજજત પયાગય અભ્યાસના માર્ોના માર્ગ 
અવધકાર હદ દબાિમતુત છે; આમ માણલકી ન ધરાિતા લોકો પર થનાર અસરના ઉપાયોને વિર્તિાર નકશા 
તૈયાર કરતી િખત,ે ધ્યાને લેિામાું આિશે;  

 પરરયોજનાના માર્ગ મહસેાિા-પાલનપરુ, િલલભીપરુ-રુંઘોળા અને રાધનપરુ-ચિાસમા માર્ો પર  માર્ગની સાથ-
સાથમાું અને માર્ગની એક તરફથી બીજી તરફ પશઓુની અિરજિર જોિા મળેલ છે.  

 જળાશયો જેિા કે ખલુલા કિૂા, તળાિો, સરોિરો જે માર્ોની આસપાસના વિસ્તારમાું ક્સ્થત છે, જો કે આ 
જળાશયો પર આ પરરયોજનાની અસર નહીંિત પડશ,ે કારિ કે, તે આ પરરયોજનાના સ્થળથી ઘિી દૂર આિેલ 
છે. જ્યાું તે માર્ોની નજીક આિલેા છે, ત્યાું, આિા જળાશયો પર ઓછામાું ઓછી અસર થાય તનેી કાળજી 
લેિામાું આિશે.  

 ગ્રામ્ય તાલકુા કે જે પાુંચમી અનસુણૂચ માું જાહરે કરેલ વિસ્તાર છે તમેાુંથી નીચે મજુબના માર્ો પસાર કરિા નહીં.  
 માર્ોના આસપાસ રહિેાસીઓ સાથ ે નાું પરામશગ ના આધારે  એવુું ફણલત થાય છે કે એ લોકો આ માર્ોના 

વિકાસનુું સ્િાર્ત કરે છે. માર્ોની નજીકમાું રહતેા સમદુાયો િારા નીચનેા સચૂનો મોકલિામાું આવ્યા છે, જે 
યોજનાની રડઝાઈન તયૈાર કરતી િખતે વિચારિામાું લઈ શકાય. માર્ગ સુંર્મ સધુારિા સમયે પરૂતી રોશનીની 
વ્યિસ્થા હોય, ર્ટરો બનાિિામાું આિે અને માર્ોની બાજુના પાિીના વનકાલ માટે નીક, નાળું, ર્રનાળું 
બનાિિામાું આિે. માર્ોની બાજુમાું િાહન ઉભા રખિાની જગ્યા વ્યિસ્થા કરિામાું આિ,ે અને જાહરે શૌચાલયો 
જેિી સવુિધાઓ બનાિિામાું આિ,ે શહરેી વિસ્તારોમાું સરુક્ષા/માર્ગ સલામતીના પર્લાું જેિા કે ર્વતરોધક, ઝેબ્રા 
ક્રોસીંર્, ફૂટપાથ, ર્ાડગ રીલ, સાઇન બોડગ, શેરીઓમાું રોશની વ્યિસ્થા વિર્ેરે અને સુંિેદનશીલ વિસ્તારોમાું 
(હોક્સ્પટલ, શાળાઓ વિર્ેરે) ઘોંઘાટ પ્રવતરોધક મકુિા . 

5 દખેીતી હકારાત્મક અન ેનકારાત્મક અસરો 

8. સણૂચત પરરયોજનાની હકારાત્મક અને નકારાત્મક બુંને પ્રકારની અસરો છે. રહત ધરાિનારાએ રજુ 

કરેલા હકારાત્મક પાસા આ મજુબ છે, (i) આ યોજનાથી લોકો અને સામાનની હરેફેર ઝડપી બનશે, જેથી સ્થાવનક 

અને રાજ્ય કક્ષાએ અથગતુંત્રમાું વદૃ્વદ્ મળશે. (ii) લોકોને એહસાસ થયો કે હાલના માર્ગ પરની એક િસ્તી બીજી 

િસ્તી આ પરરયોજના માર્ગથી આંતરરય કડીયો માર્ો જોડાિો િધ ુથિાથી નોધપાત્ર પ્રર્વત થઈ શકશે. (iii) 
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વિકાસને આડે આિતા વનયુંત્રિો દૂર થશે જેથી કૃવષ, િેપાર, વશક્ષિ, આરોગ્ય અને સમાજ કલયાિના ક્ષેત્રમાું 
વિકાસ માટેની પયાગય પ્રર્વત થઈ શકશે. (iv) મસુાફરીનો સમયમાું બચત થશે. (v) બહતેર રડઝાઈન અને 

સરુક્ષાના પર્લાું લેિાથી અકસ્માતોનુું પ્રમાિ ઘટશે. લોકો િારા રજુ કરિામાું આિેલા નકારાત્મક પાસા આ 

મજુબ છે. (i) જમીન ગમુાિિી પડશે; (ii) લોકોન ુ સ્થળાુંતર થશે; (iii) આજીવિકામાું નકુશાન અને (iv) 

જનસામદુાવયક વમલકતો ગમુાિશે. પરરયોજનાની નકારાત્મક અસરો ઘટાડિા માટે અથિા તેને દૂર કરિા માટેના 

પ્રયત્નો નીચ ેદશાગિેલ પરરચ્છેદમાું રજુ કરેલ છે. 

6 જમીન સપંાદન અન ેપનુવગસનની અસરો 

9. આ પરીયોજના હઠેળ આિરાયેલ માર્ોની અવધકારની હદ (RoW) અલર્ અલર્ યોજના માર્ગ માટે 

બદલાતી રહ ેછે. સણૂચત સધુારા માટે માર્ગ ઉપર થતી અસરો (CoI) નો અણભર્મ અપનાિિામાું આિેલ છે; અને 

માત્ર ખાનર્ી બાુંધકામ, સુંસ્કૃવતક અને સમદુાવયક સુંપતીઓ - જનસમદુાય અસ્કયામતો ને જ અસર થશે. મોટા 

ભાર્ની ખાનર્ી જમીન ખતેીને અસરકતાગ છે. મોટા ભાર્ની અસરગ્રસ્ત બાુંધકામો િાિીજ્ય હતેનુી ખાનર્ી 
દુકાનો કે જેમાું નાની દુકાનો/ છાપરા કે જે સરકારની જમીનને બળપિૂગક કબજો કરેલ છે. રહિેા ુંકના બાુંધકામો 

સદુ્ા ું સરકારી જમીન ને દબાિ કરિાથી અસરગ્રસ્ત રૂપે દેખાય છે. જનજાવત અસ્કયામતોમાું હાથ-પમ્પ(ડુંકી), 

પાિીની કુુંડી, પાિીની ટાુંકી પાયખાના, ખલુલા કુિા, વકૃ્ષો ફરતેના ચોતરા, આરામ કરિાના આશ્રય સ્થાનો 
િર્ેરેનો સમાિેશ થાય છે.  

10. અવધક યોજના કોરીડોસગ, એકસાથે ૧૪૬ સુંપવતઓ (માળખાઓ)ને અસર થશે, જે પૈકી ૧૮ સામદુાવયક 

સુંપવતઓ અને ૧૪ સાુંસ્કૃવતક સુંપવતઓ છે. 

7 દ્વવતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાગગ યોજના મા ં સામાજીક પ્રદ્તકળુ અસરો ઘટાડવા માટ ેઅન ે

ઓછામા ંઓછી જમીન સંપાદન કરવાની જરૂર પડ ેત ેમાટનેો અદ્િગમ 

11. ગ.ુરાધો.યો.-૨ માું યોજનાું ની તૈયાર કરિામાું અને તેનુ ું આલેખન (રડઝાઈન) તૈયાર કરિામાું જમીન 

સુંપાદન અને પનુઃિસનની અસરોને ટાળિા યોજના નાું આંતરરક ભાર્ તરીકે સમાિી લિેામાું આિેલ છે અને તે 

માટે સજાર્ પ્રયત્નો કરિામાું આિેલ છે. જ્યાું ટાળી ન શકાય તેિા સુંજોર્ો હોય ત્યા ું ગ.ુરાધો.યો. ની યોજનામાું 

થયેલ અસરોને ધ્યાનમાું લઈને આલેખન (રડઝાઈન) માું ફેરફાર કરીને ન્યનૂતમ જમીન સુંપાદન કરવુું પડે, તેિા 
પ્રયત્નો કરિામાું આવ્યા છે. ન્યનૂતમ જમીન સુંપાદન કરવુું પડે તેમજ પનુિગસનની અસરો શક્ય તેટલી 

ઘટાડિા માટે ત્રિ તબક્કાની રક્રયા-પ્રવતરક્રયા (iterative) પ્રરક્રયા તૈયાર કરિામાું આિેલ છે જે તે નીચેના 

ભાર્માું વિર્તિાર જિાિિામાું આિેલ છે. ઉપલબ્ધ માર્ગ અવધકાર (RoW)ની અંદર સધુારાનુ ું આયોજન કરવુું. 
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7.1 માગગ અદ્ધકારની (RoW) અદંર સમાવેશ થાય તેવુ ંસધુારાત્મક આયોજન 

12. હસ્તાુંતરિ માટે વિચારિીય મદુ્દાઓ (ToR) આધારરત આલેખન ટુકડીને  માર્ગ અવધકાર (RoW) ની 

મયાગદામાું જ ક્રોસ સેકશન બનાિિા માટે સલાહ આપિામાું આિેલ.  

યોજના માર્ો માટે માર્ગ અને મકાનના દરેક વિભાર્-પેટાવિભાર્ પાસેથી માર્ોની હદની મારહતી એકવત્રત 

કરિામાું આિી છે. તે મજુબ, માર્ગ અવધકાર (RoW) ને લર્તી મારહતી દરેક માર્ગ અને મકાન વિભાર્ના ક્ષવેત્રય 

વિભાર્ોમાુંથી, સુંબુંવધત યોજના માર્ગ માટે એકવત્રત કરિામાું આિી છે. 

7.2 અસર થતા માગોની પહોળાઈ (COI) માટે અપનાવવાનુ ંઅદ્િગમ 

13. ગ.ુરાધો.યો.-૨ માું અસર હઠેળ આિતા માર્ો પૈકી જે અસર થતા માર્ગ પ્રત્યેનુું એિો અણભર્મ 

અપનાિિામાું આવ્યો છે, કે જેથી માર્ગ અવધકાર (RoW)2ની અંદર રહીને પયાગિરિીય અને સામાજીક 

લાક્ષણિતતા પરની અસર ઘટાડી શકાય. યોજના રડઝાઈનમાું સામાજીક મદુાનો સમાિેશ થાય, તેની ખાતરી 

રાખિામાું આિેલ છે, જેથી આ માર્ગ પરની અસરો ઘટાડી શકાય, જે સ્િીકાયગ રડઝાઈનના વસદ્ાુંતો અને ધોરિો 

મજુબ હોય, અને ઓછામાું ઓછા લોકો વનિાગવસત થાય અને યોજનાની અન્ય અસરો પિ ઘટી શકે.  અસર િાળો 
માર્ગ એટલે સણૂચત રોડ ક્રોસ સેતશનના ટો- િોલ િચ્ચનેી પહોળાઈ.  

7.3 અસર થતા માગગની પહોળાઈ(CoI) ની અદંર સ્થળ દીઠ, અસરો હજુ ન્યનૂતમ કરી શકાય, તે 

માટનેા ંપગલા ં

14. અસરિાળા માર્ગ (CoI)ની અંદર અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓની ર્િતરી અને સામાજીક-આવથિક સિે 

કરાિિામાું આિેલ. લોકો પર થતી અસરો હજુ કેટલી ઘટાડી શકાય છે, તેના પર રડઝાઈનના આખરી તબક્કામાું 
વિચાર કરિામાું આિેલ. વમલકતો, જેના પર અસર થતી અટકાિી શકાય તેમ હોય, તેમને બચાિિામાું આિેલ 

છે, તે માટે રડઝાઈનમાું જરૂરી ફેરફાર કરિામાું આિેલ છે અને સરુક્ષા માટેના ઉપાય લેિામાું આવ્યા છે. 

15. CoI ની અંદર અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓની િસ્તી ર્િતરી અને સામાજજક-આવથિક સિેક્ષિ સુંકલન 

કરિામાું આિશે અને લોકો પર િધ ુઘટાડાની શક્યતાઓ રડઝાઇનના અંવતમકરિના ભાર્ રૂપે કાયગ કરશે .

પ્રોપટીઝને અસર કરિાથી ટાળી શકાય છે, આિશ્યક રડઝાઇન ફેરફારોને અપનાવ્યા પછી અને સુંરક્ષિના 
પર્લાઓનો સ્િીકાર કયાગ પછી, બચાિિામાું આિશે . 

                                                   

2 માર્ગ અવધકારની હદ (RoW) એ કાયદેસરનો માર્ગ છે, જે રાજ્ય સરકારની માણલકીની જાહરે હતેઓુમાટેની જમીન છે, એ ફાળિિી માટે તેનો 
િરહિટ મા. અને મ.વિભાર્ િારા કરિામા ું આિે છે. CoI એ માર્ગના િાસ્તવિક બા ુંધકામ માટેની જરૂરી પહોળાઈ છે, જેમા ું કેરેજિે, શોલડર અને 
પસુ્તો (Embankment) નો સમાિેશ થાય છે. 
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8 લાગ ુપડતુ ંકાનનુી અન ેનીદ્ત દ્વષયક માળખુ ં

16. યોજના સુંબુંવધત, લાગ ુપડતા કાયદાઓ અને નીવતઓની સમીક્ષા કરિામાું આિી અને તેનો યોજના 
સાથેનો સુંબુંધ કોઠો 8-1 માું બતાિિામાું આિેલ છે. મા. અને મ.વિ. એ િાતની ખાતરી રાખશે કે પ્રવવૃત્તઓ નુું 

અમલીકરિ નીચ ેજિાિેલ વનયમને / કાનનૂી ઢાુંચા મજુબ હોય. 

     કોઠો 8-1: રાષ્રીય અને વિશ્વ બેંકની નીવત : યોજના સાથે સુંબ ુંધ અને યોજનાને લાગ ુપડવુું 
અનકુ્રમ કાયદા અન ેનીવત આ યોજના સાથ ેસ ુંબ ુંધ  લાગ ુપડવુું 

૧ જમીન સુંપાદન, 
પનુિગસન અન ેપનુ: 
સ્થાપન અવધવનયમ, 
૨૦૧૩ (જાન્યઆુરી 
૨૦૧૪ થી અસરકારક) 
માું ફેર િળતર અને 
પારદવશિતાનો અવધકાર 

 

 ભારતના બુંધારિ હેઠળ સ્થપાયલેી સ્થાવનક સ્િરાજ્ય અને ગ્રામ 
સભાઓની સ ુંસ્થાઓ સાથ ે વિચારિા કરિા, ઔદ્યોણર્કરિ માટે 
જમીન સુંપાદન, આિશ્યક માળખાકીય સવુિધાઓ અન ે
શહરેીકરિના વિકાસ માટે માનિ, સહભાર્ી, જાિકાર અન ે
પારદશગક પ્રરક્રયાને સવુનવિત કરિા. 

 અસરગ્રસ્ત કુટુુંબોન ેન્યાયપિૂગ અને િાજબી િળતર પરુૂું પાડવ ુું, 
જેની જમીન હસ્તર્ત કરિામાું આિી છે અથિા હસ્તર્ત કરિા 
માટે પ્રસ્તાવિત છે અથિા આિા સ ુંપાદન િારા પ્રભાવિત છે 

 પનુિગસન અને અસરગ્રસ્ત લોકો માટે પરૂતી જોર્િાઈઓ 
કરો. 

 ખાતરી આપો કે ફરજજયાત હસ્તાુંતરિનુું સ ુંણચત પરરિામ 
એવુું આિવુું જોઈએ કે અસરગ્રસ્ત લોકો વિકાસમાું 
ભાર્ીદાર બનશે અને પછીથી તેમના સુંપાદન પછીના 
સામાજજક અને આવથિક ક્સ્થવતમાું સધુારો લાિશે. 

યોજનાના બધા માર્ો 
ને લાગ ુપડે છે. 

૨ જમીન સુંપાદન, 
પનુિગસન અન ે
પનુિગસન ગજુરાત 
સધુારિામાું ફેર 
િળતર અન ે
પારદવશિતાનો 
અવધકાર, કાયદો, 
૨૦૧૬ (ઓર્સ્ટ ૨૦૧૬ 
થી અસરકારક) 
 

 ગજુરાત રાજ્યને તનેા અરજીમાું ફેર સુંપાદન અન ે
પનુ:િસિાટ અને પનુિગસન કાયદો, ૨૦૧૩ માું 
પારદવશિતાના યોગ્ય િળતરનો અવધકાર, "વપ્રક્ન્સપલ 
એતટ" માું સધુારો કરિા માટે, જોર્િાઈઓ સરળ 
બનાિિા સાથે ગજુરાત સધુારિા અવધવનયમ, 2016 ની 
રચના કરી. ૧૫ ઑર્સ્ટ ૨૦૧૬ ના રોજ શરૂ કરાઈ હતી. 

 ફેર િળતરનો અવધકાર, જમીન સુંપાદન અને પનુિગસન 
અને પનુિગસન (ગજુરાત સધુારિા) અવધવનયમ,૨૦૧૬ માું 
પારદવશિતા િળતર અને આર એન્ડ આર પદ્વતઓના 
સુંદભગમાું વપ્રક્ન્સપલ એતટ (સેન્રલ એતટ) ની જેમ જ 
લર્ભર્ છે. બે મખુ્ય ફેરફારો કયાગ છે જે નીચે પ્રમાિ ે
શામેલ છે: 

 ૧૦એ ની પેટા કલમમાું ઉલલેણખત ચોક્કસ યોજનાઓ ના 
જાહરે રહત અને એસઆઈએને રાજ્ય સરકારની છૂટ 
આપિા. 

 એક અન્ય મખુ્ય મદુ્દો નોંધ્યુું છે કે ગજુરાત 
(સધુારો)અવધવનયમ ૨૦૧૬એ આર એન્ડ આર સહાય પરૂી 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 
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અનકુ્રમ કાયદા અન ેનીવત આ યોજના સાથ ેસ ુંબ ુંધ  લાગ ુપડવુું 
પાડે છે, જેમાું અસરગ્રસ્ત કુટુુંબોને મખુ્ય અવધવનયમની 
કલમ ૨૭ હઠેળ નક્કી કરાયલે જમીન િળતરની રકમના 
૫૦% જેટલી રકમ છે કે જે રકસ્સામાું યોજના જે રેખીય છે. 

૩ પુંચાયત જોર્િાઈ  
(અનસુણૂચત 
વિસ્તારોન ેલાગ ુ
પાડવ ુું) અવધવનયમ, 
૧૯૯૬ 

આ અવધવનયમની એક અર્ત્યની જોર્િાઈમાું એવુું કહિેામાું આવ્યુું છે 
કે અનસુણૂચત વિસ્તારોમાું વિકાસ માટે ગ્રામ સભા અથિા પ ુંચાયત 
યોગ્ય સ્તરે, જમીન સુંપાદન કરતા પહલેાું પરામશગ કરિો, અન ે
અસરગ્રસ્તોના પનુઃસ્થાપન કે પનુિગસન અનસુણૂચત વિસ્તારમાું કરતા 
પહલેાું પરામશગ કરવુું.” 

આ માર્ો  પાુંચમી 
અનસુણૂચતના 
વિસ્તારોમાું લાગ ુ
પડતા નથી.  

૪ અનસુણૂચત જાવત અને 
અન્ય િન િાસીઓ 
(િનના હકો) 
અવધવનયમ, ૨૦૦૬ 

આ કાયદો િનિાસીઓના અનસુણૂચત જાવતઓના અવધકારો બતાિ ે
છે, જેઓ તા. ૧૩/૧૨/૨૦૦૫ પહલેાું િનવિસ્તારની જમીન ધરાિતા 
હતા, ઉપરાુંત એિા િનિાસીઓ જે ત્રિ પઢેીથી એ વિસ્તારમાું રહેતા 
હોય, એટલ ેકે ૭૫ િષગથી રહતેા હોય, ૪ હેતટર સધુી મયાગરદત છે. આ 
હકો િારસાર્ત છે, પરુંત ુતે તબદીલ કરી શકાય તમે નથી કે તમેની 
પાસથેી લઈ શકાય તેમ નથી. 

યોજનાના બધા 
માર્ોમાટે લાગ ુપડે છે. 

૫ વિશ્વ બેંક ની 
કામર્ીરીની નીવત 
૪.૧૨ સ્િપૈ્ચ્છક ન હોય 
તવે ુું પનુિગસન 

ગમુાિલે  જમીન અને વમલકતોમાટે રોકડ િળતર પરૂત ુું હોવ ુું જોઈએ. 
લાભોની પાત્રતામાું, યોજના અસરગ્રસ્ત લોકોનો જમીન પર 
કાયદેસરનો હક છે, (જેમાું રરિાજ મજુબ અન ેપરુંપરાર્ત જમીનના 
હકો, જે કાયદા હઠેળ માન્ય છે, તનેો સમાિશે થાય છે.) જે યોજના 
અસરગ્રસ્ત લોકોના આિા અવધકાર ન હોય, પિ જમીન ધરાિતા 
હોય, કમજોર િર્ગની જરૂરરયાતો ધ્યાને રાખિી, વનિાગવસત થયલેા 
લોકોન ે સમયસરની અન ે સ ુંબ ુંવધત જાિકારી, પનુિગસનના વિકલપો 
બાબતે તમેની સાથ ેપરામશગ, તમેને આયોજનમાું ભાર્ લિેાની તક 
પિ આપિામાું આિી, અન ે પનુિગસનની દેખરેખમાટે પિ તક 
આપિામાું આિી. તમેની ફરરયાદો દૂર કરિામાટેન ુું ત ુંત્ર પિ 
બનાિિામાું આવ્યુું. 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૬ કામર્ીરીની નીવત  
4.10  સ્િદેશી લોકો 

યોજનામાું બેંકથી નાિાકીય સહાય મળેિિાની દરખાસ્ત કરિામાું 
આિી છે. આ દરખાસ્તથી સ્થાવનક લોકોને અસર થાય તેમ છે, તથેી 
તમેની સાથે મતુતરીતે અર્ાઉથી, પરૂતી જાિકારી સાથે પરામશગ 
કરિો (FPI C) બેંકના વનયમો અનસુાર આિશ્યક છે. આ પરામશગ 
યોજનાના દરેક તબકે્ક કરિાનો રહશેે. ખાસ કરીન ે યોજના તયૈાર 
કરિાના તબકે્ક જેથી તમેના મ ુંતવ્યો પરેૂપરૂા જાિી શકાય, અન ેઆ 
સમદુાયનો યોજનામાટે સમથગન મળેિી શકાય. અન ેસ્થાવનક લોકોના 
વિકાસમાટે સ્િદેશી લોકો માટે જમીન સુંપાદન અવધવનયમ 
/આરદજાતી વિકાસ આયોજન તયૈાર કરિાનુું હોય છે.  

આ માર્ો  પાુંચમી 
અનસુણૂચતના 
વિસ્તારોમાું લાગ ુ
પડતા નથી.  

૭ સપુ્રીમ કોટગના આદેશ 
મજુબ, જાહેર જગ્યા પર 
ધાવમિક માળખાના 
અવતક્રમિન ે દૂર કરિા 
અને પ્રવતબુંધ  
લર્ાિિો 

માર્ો ની હદના ઉપયોર્ન ેનામ ુંજૂર / વનયમન કરિા માટે, જાહરે 
જમીન અન ેજાહરે જગ્યાઓમાું ચચગ, મક્સ્જદો, મુંરદરો, ચચગના વનમાગિ 
માટે જાહરે જગ્યાઓ. 
 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૮ શ્રમ કાયદાઓ: રોજર્ારી દરવમયાન અકસ્માત િારા થતી ઈજાના રકસ્સામાું આ યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 
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અનકુ્રમ કાયદા અન ેનીવત આ યોજના સાથ ેસ ુંબ ુંધ  લાગ ુપડવુું 
કામદાર િળતર 
કાયદો, ૧૯૨૩ 

િળતર િળતર પરુૂું પાડે છે 

૯ ગ્રેજ્યઇુટી એતટ, ૧૯૭૨ 
નુું ચકુિિી 

કોઈ કમગચારીએ ૫ અથિા િધ ુ િષગની સિેા પરૂી કરી હોય તો 
સિેાના દરેક પિૂગ િષગ માટે ૧૫ રદિસની િેતનની દરને મતૃ્ય ુપછી, 
જુદા જુદા શરતોની સ ુંતોષ પર એતટ હઠેળના કમગચારીને ગ્રચે્યઇુટી 
ચકૂિિાની હોય. આ કાયદો ૧૦ અથિા િધ ુકમગચારીઓન ેરોજર્ારી 
આપતી બધી સ ુંસ્થાઓન ેલાગ ુપડે છે 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૧૦ કરાર શ્રમ )વનયમન 
અને વનિારિ (

અવધવનયમ, ૧૯૭૦ 

આ કરાર િારા કોન્રાતટર કરારના કેટલાક િલેફેર પર્લાું પરૂા 
પાડિામાું આિ ેછે અન ેજો ઠેકેદાર પ્રદાન કરિામાું વનષ્ફળ જાય છે, 
તો તે કાયદાઓન ે વપ્રક્ન્સપલ એમ્પ્લોયર િારા પ્રદાન કરિામાું 
આિશ્યક છે. મખુ્ય એમ્પ્લોયરને નોંધિી પ્રમાિપત્ર લેિાની જરૂર છે 
અને વનયતુત અવધકારી પાસથેી લાઇસન્સ લિેા માટે ઠેકેદારન ે
આિશ્યક છે. જો ત ે20 અથિા િધ ુકોન્રાતટ લબેરન ેરોજર્ારી આપ ે
તો આ કાયદો વપ્રક્ન્સપલ એમ્પ્લોયરની સ ુંસ્થાઓ અથિા ઠેકેદારન ે
લાગ ુપડે છે. 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૧૧ લઘતુમ િેતન ધારો 
૧૯૪૮ 

 

નોકરી રાખનારે રોજર્ારની જોર્િાઈ હોય તે કાયદા હઠેળ સરકાર િારા 
વનવિત ન્યનૂતમ િેતન કરતા ું ઓછું ન ચકૂિિાન ુું શેડયલૂ રોજર્ારમા 
માનિામા ું આિે છે. ઇમારતો,રસ્તાઓ,રન િેન ુું વનમાગિ શેડયલૂ રોજર્ાર છે. 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૧૨ બાળ મજુર(પ્રવતબુંધ અને 
વનયમન) ધારો ૧૯૮૬ 
 

આ કાયદો અમકુ વ્યિસાયો અને પ્રરક્રયાઓમાું ૧૪ િષગથી નીચેની ઉંમરના 
બાળકોની રોજર્ારને પ્રવતબુંવધત કરે છે અને અન્ય તમામ વ્યિસાયો અને 
પ્રરક્રયાઓમાું બાળકોના રોજર્ારીની વનયમનને પ્રદાન કરે છે. ણબસ્ક્લડિંર્ અને 
કન્સ્રતશન ઉદ્યોર્મા ું બાળ મજૂરીની રોજર્ાર પ્રવતબુંવધત છે 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૧૩ પ્રસતુીના લાભનો ધારો 
૧૯૬૧ 
 

બુંધન કે કસિુાિડ િરે્રે રકસ્સામા ું મરહલા કમગચારીઓને રજા અને કેટલાક 
અન્ય ફાયદા માટે આ કાયદો પ્રદાન કરે છે 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૧૪ કાયગસ્થળ (વનિારિ, 
વનષેધ અને વનિારિ) 
અવધવનયમ, ૨૦૧૩ના 
કાયદા મજુબ 
મરહલાઓના જાતીય 
સતામિી 

આ કાયદો કાયગસ્થળમા ું જાતીય સતામિી વ્યાખ્યાવયત કરે છે, ફરરયાદના 
રકસ્સામા ું તપાસ પ્રરક્રયા પરૂી પાડે છે અને આંતરરક ફરરયાદો સવમવતની 
સ્થાપનાને આદેશ આપે છે 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

૧૫ મારહતી અવધકાર 
અવધવનયમ, ૨૦૦૫ 

આ અવધવનયમની નાર્રીકોને યોજના અંરે્ જાિિાનો અવધકાર મળે છે. જેથી 
કામની પારદવશિતા િધે છે, અને દરેક સરકારી અવધકારીની કામની 
જિાબદારી વનવિત થાય છે. 

યોજનાના બધા માર્ો 
માટે લાગ ુપડે છે. 

9 પનુિગસન નીવતનુું માળખુું 
17. સણૂચત માર્ગ માટે કરિામાું આિેલ સામાજજક અસરોનુું મલૂયાુંકન (SIA)ના પરરિામોના આધારે તૈયાર 

કરિામાું આિેલ પનુિગસનનુું માળખુું (RPF)ને યોજનાના બીજો તબક્કોમાું સમાિેશ કરિાનો વિચાર કરિામાું 

આિેલ છે. જે વસદ્ાુંતો અને કાયગપદ્વતઓ(જમીન સુંપાદનને અને પનુિગસનને લર્તી)GSHP-II માટેના 

અમલીકરિમાું અપનાિિામાું આિેલ હતી, તેજ કાયગપદ્વત GSHP-IIમાટે પિ અપનાિિા વિચારિામાું 
આિેલ છે, તેમાું તાજેતરની નીવતઓ/કાયદાઓમાું થયેલ ફેરફાર સામેલ કરિામાું આિશે, પરુંત ુ તે જમીન 
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સુંપાદન અને પનુિગસન કાયદો ૨૦૧૩ અને ગજુરાત સધુારિા અવધવનયમ,૨૦૧૬ , પરૂતા મયાગરદત રહશેે નહીં, 

GSHP-I ના અમલીકરિમાુંથી મળેલા અનભુિો અને અ પ્રકારના વિશ્વ બેંક િારા ફુંડ આપિામાું આિેલ, 

ભારતના અન્ય રાજ્યોના હાઇિે યોજનાના અનભુિોનો પિ તેમાું સમાિેશ કરિામાું આિશે. 

10 પનુવગસન નીદ્ત અને લાયકાતમાટનેા ધોરણો 

18. પનુિગસનનુું માળખુું (RPF)નો આધાર એ નીવત પર છે કે અસરગ્રસ્ત લોકો  પહલેા કરતાું બહતેર 

ક્સ્થવતમાું આિે અથિા ઓછામાું ઓછા યોજના શરૂ થતાું પહલેા ું જે ક્સ્થવતમાું હોય એ ક્સ્થવતમાું,એ રહી શકે. 

પનુિગસનનુું માળખુું (RPF)માું સણૂચત યોજનાના કારિ ે સામાજજક અસરોનુું અસરકારક રીતે વ્યિસ્થાપન 

કરિામાું આિે તે માટે માર્ગદશગન આપિામાું આિશે. પનુિગસનનુું માળખુું (RPF) માું એ િાતની ખાતરી રાખ ે

આપે છે કે અસરગ્રસ્ત સમદુાયો આ યોજનાનો સારી રીતે સ્િીકાર કરે. અસરગ્રસ્ત લોકો સાથે યોગ્ય િાતચીત 

થાય તેની ખાતરી રાખશે. પનુિગસનનુું માળખુું (RPF)માું નીચેની બાબતોનો સમાિેશ કરિામાું આિેલ છે: 

 (i ) માણલકી હક ધરાિનારાઓ અને (i i ) માણલકી હક ન ધરાિનારાઓ. બુંને પક્ષોના અસરગ્રસ્ત 
લોકોને પોતાની જમીન બાુંધકામ અને અન્ય વમલકત જેિી કે ઉભા પાકો અથિા વકૃ્ષો માટે િળતા 
મેળિિાનો અવધકાર 

 ઉપરની દરેક કક્ષાના લોકોમાુંથી કમજોર લોકોને િધારાનો ટેકો આપિામાું આિશે. 
 પોજેતટ ડીઝાઈનમાું ફેરફાર કરીને શક્ય તેટલી વિપરીત અસરો ટાળિામાું આિશે અથિા તે ન્યનુત્તમ 

બને તેમાટે પ્રયત્નો કરિામાું આિશે. જ્યાું વિપરીત અસર ટાળી શકાય તેમ ન હોય ત્યાું યોજનાથી 
અસરગ્રસ્ત લોકોને તેમનુું જીિનધોરિ ઊંચુું આિે અથિા જીિનધોરિ જળિાઈ રહ ે તેમાટે સહાય 
કરિામાું આિશે. 

 ફેરબદલી ખચગ લેખે જમીન માટેનુું િળતર તથા મહનેતાિા માટેના ભથ્થા અથિા અન્ય ખચગ સાથે બીજી સહાય 
ઉપલબ્ધ કરિામાું આિશે. જમીન સુંપાદન માું િાજબી િળતર અને પારદશીતાનો અવધકાર તથા પનુઃસ્થાપન 
અને પનુિગસન (RFCTLARR) કાયદો-૨૦૧૩ અને સધુારાઓન ેઅનસુરીને જમીન સુંપાદીત કરિામાું આિશે.  

 જમીનના િધી ર્યેલ ટકૂડાઓ માટે િળતર મળેિિાને પાત્ર અસરગ્રસ્ત લોકો સ્િીકારશે તો તમેને આપિામાું 
આિશ.ે 

 બાુંધકામનુું નકુસાન અને અન્ય વમલકતોનુું િળતર તનેા પનુિગસનના ખચગના આધારે આપિામાું આિશે અન ે
અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાુંથી વનિાગવસત લોકો વમલકતો છોડીને જાય તે પહલેાું ચકૂિિામાું આિશ.ે  

 જમીન સુંપાદનના કારિે, અસરગ્રસ્ત લોકો જેમિે રોજર્ાર ગમુાવ્યો હોય તમેને સહાય આપિામાું આિશ.ે  
 R&R કાયદો, 2013 અને જમીન સુંપાદનની કલમ 11(1) હઠેળ સચૂનાના પ્રકાશનની તારીખ ટાઇટલ હોલડર ( કે 

જેઓ વનયમસર કાયદાકીયરીતે અવધકૃત છે.)માટે છેલલી તારીખ થશે. નોન ટાઇટલ હોલડર (કે જેઓ વનયમસર 
કાયદાકીય રીતે અવધકૃત નથી) માટે િસ્તી ર્િતરીના સિેની યોજનાની પ્રારુંભની તારીખને છેલલી તારીખ 
માનિામાું આિશે. 

 જે લોકો જમીનના માણલકો ન હોય તમેના માટે યોજના સેન્સસ સિે અથિા ત ેકોઈ નક્કી કરેલ તારીખને યોજના 
અવધકારીઓ િારા નક્કી કરિામાું આિલે આખરી તારીખ (Cut of Date) તરીકે  કટ ઓફ ડેટ ર્િિામાું આિશે.   
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 મકાન માણલક અથિા જમીન માણલક સેમ્પલ અિે દરવમયાન ર્ેરહાજર હોય તો તે લોકોને પિ સહાય આપિામાું 
આિશે અને બજેટની જોર્િાઈઓમાું પિ સમીક્ષા કરિામાું આિશે નહી. જોકે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાું વિચરતા 
લોકો આખરી તારીખ (Cut of Date) કટ ઓફ ડટે પછી કોઇપિ જાતના િળતર કે સહાય માટે પાત્ર રહશેે નહી.  

 કમજોર સમહૂને અલર્ તાલીમ આપિામાું આિશે અને તેમનુું જીિન ધોરિ સધુારિા માટે પનુિગસનની સહાય 
આપિામાું આિશ.ે  

 સાિગજનીક વમલકતો/સ્રોતોને લર્તી અને પનુિગસનની યોજનાના અમલીકરિની વિર્તોની જાિકરી રહત 
ધરાિનારાઓને કરિામાું આિશે અને આયોજન અને અમલીકરિ માટે લોકોની ભાર્ીદારી મળી રહ ે તેિા 
પ્રયત્નો કરિામાું આિશ.ે 

 જજલલા કક્ષાએ ક્સ્થત વિિાદોનો ઝડપથી ઉકેલ આિી શકે તે માટે ફરરયાદ વનિારિ માટે યોગ્ય તુંત્ર તયૈાર 
કરિામાું આિશ.ે 

 અસરગ્રસ્ત લોકોની બધી પરામશગ બેઠકના દસ્તાિેજ (Records) તૈયાર કરિામાું આિશ ે તથા યોજનાના 
અમલીકરિ, પનુિગસન અને પનુઃ સ્થાપનની સિેાઓ દરવમયાન પિ પરવમશનની કાયગિાહી ચાલ ુ રાખિામાું 
આિશ.ે  

 ત્રારહત સુંસ્થાના દેખરેખિાળી યોજના હઠેળ આયોજજત પનુિગસનની પ્રવવૃતઓનુું યોગ્ય અમલીકરિ થત ુું રહ ેતનેી 
ખાતરી માટે અસરકારક દેખરેખ અને મલૂયાુંકનની પદ્વત સ્થાવપત કરાશે. 

11 પારરિાદ્ષક શબ્દો અન ેવ્યાખ્યા 

ક.  ખેતીની જમીન : ખતેીની જમીન એટલે એિી જમીન જેની ઉપયોર્ીતા નીચેના હતેઓુમાટે કરિામાું આિતી હોય: 
(i ) ખેતી અથિા બાર્ાયતી; (i i ) પાક ઉર્ાડિા ઘાસ અથિા બર્ીચા બનાિિા; અને (i i i ) ખેડૂતો િારા જમીન 
ઘાસચારા માટે િાપરિામાું આિી હોય/ એિી જમીન નહી કે ફતત લોકો કાપિી માટે ઉપયોર્માું લતેા હોય;  

ખ. િહીિટકતાગ : એટલે કે કલમ 43ની પટેા કલમ (1) હઠેળ અસરગ્રસ્ત પરીિારોના પનુિગસન અને પનુઃસ્થાપન માટે 
વનમિામાું આિેલ અવધકારી; 

ર્.  અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર : એટલે કે સબુંવધત સરકારે જમીન સુંપાદનના હતે ુમાટે જાહરે કરેલ વિસ્તાર; 
ઘ.  સત્તામુંડળ : એટલે કે કલમ 51 હઠેળ સ્થપાયેલ જમીન સુંપાદન અને પનુિગસન તથા પનુઃસ્થાપન સત્તામુંડળ; 

a. આયકુત : એટલે કે કલમ 44 ની પેટા કલમ (1) હઠેળ વનમાયલે પનુિગસન અને પનુઃસ્થાપન માટેના 
આયતુત. 

b. સુંપાદનનો ખચગ : સમાવિષ્ટ કરિા યોગ્ય-  

i. નકુશાની કે િળતર પેટે આપલે િસ્ત,ુ જમીન સુંપાદન અને પનુિગસન અને પનુઃસ્થાપન સત્તા મુંડળે 
અથિા કોટે જે કોઇપિ િધારાનુું િળતર આપિાનો હુકમ કયો હોય અને તનેા પરનુું ચકૂિિાપાત્ર 
વ્યાજ તથા બીજી કોઇપિ રકમ કે જે અસરગ્રસ્ત પરીિારોને ચકૂિિા માટે સદર સત્તામુંડળ અથિા કોટે 
નક્કી કરી હોય તનેો િળતર ની રકમમાું સમાિશે થાય છે; 

ii. સુંપાદનની પ્રરક્રયામાું ઉભા પાક અને જમીનને થયેલ નકુશાન માટે વિલુંબ શલુક ચકૂિિામાું આિશ;ે 

iii. પ્રવતકુળ રીતે અસરગ્રસ્ત અથિા વિસ્થાવપત પરીિારોના સમાધાન માટે જમીન અને મકાન ના 
સુંપાદનની રકમુંત; 

iv. પનુઃસ્થાવપત વિસ્તારોમાું માળખા તથા સવુિધાઓના વિકાસનો ખચગ; 
v. આ કાયદા અનસુાર પનુિગસન અને પનુઃસ્થાપનની રકિંમત નક્કી કરિી; 

c. વિસ્થાવપત પરીિારો : એિા પરીિારો કે જેઓને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારથી પનુઃસ્થાપન વિસ્તારમાું 
જમીનસુંપાદન ના કારિે સ્થાનાતુંરીત અને પનુઃસ્થાવપત કરેલ હોય. 
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d. જમીન ધારક : એટલે કે માણલક, કબ્જેદાર અથિા ભાડઆૂત અથિા અન્ય તરીકે બધી જ જમીન રાખલે 
વ્યક્તત; 

e. માળખાકીય યોજના: તમેાું કલમ ૨ ની પટેા કલમ (૧) ના ફકરા (બી) ની એક અથિા િધારે ઉલલખેીત 
બાબતો નો સમાિશે થાય છે.  

f. જમીન : જમીનમાુંથી ઉદ્ભિતા લાભો અને જમીન સાથે સ ુંકળાયેલ િસ્તઓુ અથિા એવુું કુંઇપિ જે કાયમી 
ધોરિે ક્સ્થરપિે જમીન સાથે સુંકળાયલે છે તનેો સમાિશે થાય છે. 

g. ભવૂમહીન : એટલે કે એિા માિસો અને માિસો નો િર્ગ કે જે હોઇ શકે : (૧) જેઓને રાજયના કાયદા િારા 
તે સમય માટે અમલિાર માનિામાું આિલે હોય કે વનદેશીત કરેલ હોય (૨) એિા કેસમાું કે જેમાું પેટા પેરા 
(૧) ભવૂમરહન વનદેવશત ન કરી શકે ત્યારે સબુંવધત સરકારે વનદેશીત કરિાનુું રહ.ે  

h. જમીન માલીક : એિી વ્યક્તતનો સમાિશે થાય જે (૧) સબુંવધત સત્તામુંડળના દફતરે જેનુું નામ જમીન કે 
મકાનના માણલક અથિા તેના ભાર્રૂપે નોંધાયલે હોય; અથિા (૨) એિી વ્યક્તત એ જેઓ જ ુંર્લ ખાતાના 
કાયદા હઠેળ અનસુણુચત આરદજાવત અને બીજા પરુંપરાર્ત િનિાસીઓ (જ ુંર્લખાતાના કાયદા ની 
માન્યતા) કાયદો, ૨૦૦૬ અથિા અન્ય કાયદા હઠેળ તરીકે મુંજૂર થયલે હોય અથિા(૩) કે જેઓન ેરાજયના 
કોઇપિ કાયદા હઠેળ જમીન, તેમાું સોંપલે જમીનોનો પિ સમાિશે થાય છે, માટેના પટ્ટા અવધકાર મુંજૂર 
કરિા માટે હકદાર માનિામાું આિલે છે.અથિા (૪) કોઇપિ વ્યક્તત કે જેને કોટગ  અથિા સત્તા મુંડળે હુકમ 
થી એિો જાહરે કરેલ હોય. 

i. બજાર રકિંમત: એટલે કે LA & RR Act 2013ની કલમ ૨૬ ના પ્રમાિે નક્કી કરેલ જમીનની રકિંમત. 
j. પસગન ઇન્રરેસ્ટેડ: એટલે કે, (1) જમીન સુંપાદન ના કારિે આ કાયદા હઠેળ બધા વ્યક્તતઓ િળતરમાું 

વ્યાજની માુંર્િી કરે છે; (૨) (જ ુંર્લના હક ની માન્યતા)કાયદો, 2006 હઠેળ અનસુણૂચત આરદજાવત અન ે
બીજા પરુંપરાર્ત િનિાસીઓ સ્િીકારાયેલ હોય અને જેઓએ જ ુંર્લના કોઇપિ હક ગમુાવ્યો હોય; (૪) 
વ્યક્તત કે જેને સબુંવધત રાજય સરકાર પાસથેી પરૂતા હક્ક મળેલ હોય તેિા દરેક કે જેમાું પાકનો ભાર્ 
આપનારનો પિ સમાિેશ થાય છે પછી તમેને કોઇપિ નામથી બોલાિતા હોય., અને (5) એિી દરેક 
વ્યક્તત જેના જીિનવનિાગહના પ્રાથવમક સ્ત્રોતને ર્ુંભીર અસર થઇ હોય;  

k. ફેરબદલી ખચગ : અસ્કયામતો અન ે સુંપવતઓના સુંપાદનના લીધે ગમુાિેલ સુંપવતના કારિ ે અસરગ્રસત 
પરીિારોને ખલુલા બજારમાુંથી ખરીદી િારા નવુું બાુંધકામ કરીને/ફેરબદલી કરીને આપિાની થતી રકમ 

l.   માર્ગ અને મકાન વિભાર્ના પ્રિતગમાન ભાિપત્રક પરથી ફેરબદલીના ખચગની ર્િતરી ઘસારાન ે
ર્િતરીમાું લીધા િર્ર કરિામાું આિશે. ફેરબદલીનો ખચગ યોજના સ્િરૂપના હક માટે કાયદાકીય રીતે  
હોિા જોઇએ. 

m. પરુિિીનો ખચગ યોજનાના એન્ટાઇટલમેન્ટ મરેરતસના વસદ્ાુંતો સાથે રહશેે. 
n. પનુઃસ્થાપન વિસ્તારઃ એિો વિસ્તાર કે જ ુંયા સબુંવધત સરકાર િારા જમીન સુંપાદન ના કારિે અસરગ્રસ્ત 

પરીિારોન ેવિસ્થાવપત કરેલ છે. ;   
o. સણૂચત વિસ્તાર : એટલે કે એિો વિસ્તાર જેને પુંચાયતની જોર્િાઇઓ (સણૂચત વિસ્તારના િધારો) 

કાયદો,1996,ની કલમ 2 માું સણૂચત વિસ્તાર તરીકે દશાગિેલ છે. 
 ચ . કટ ઓફ ડેટ : જમીન સુંપાદન અવધવનયમ, ૧૮૯૪ ની કલમ ૪ (1) હઠેળ જાહરેનામુું  આપિામાું આિેલ તારીખ 

ર્િિામાું આિ ેછે. જેઓની જમીન સુંપાદનમાું જરૂરી હોય, જે જમીનના માણલક ન હોય તઓેનો સેન્સસ સિેમાું 
આખરી તારીખ (Cut  of  Dat e) તરીકે સમાિશે થાય છે.  
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છ.  દબાિ કરનારાઓ : એ વ્યક્તત કુટુુંબ જે જાહરે જનતા ઉપર દબાિ કયુું હોય.પોતાની જમીનને અડીને આિેલ 
અન્યની જમીનમાું અથિા અન્ય સ્થાિર વમલકતમાું જરૂરી ઉલલુંઘન કરતો હોય, પોતાના મકાન કે આજીવિકા 
માટે ઉપયોર્ કરે.  

જ.  કટુુંબ : વ્યક્તત, તેની પત્ની અથિા સર્ીર પતુ્ર અથિા પતુ્રો અને એવુું ઘર જે એની સાથે રહતે ુું હોય, તેના ઉપર 
પોતાની આજીવિકા ઉપર આધાર રાખત ુું હોય તનેે વિભતત કટુુંબ કહ ેછે.  

ઝ.  સરકાર : સરકારનો અથગ ગજુરાત સરકાર સમજિો.  
ટ.  જમીન સુંપાદન : એટલે િખતોિખત સધુાયાગ મજુબ જમીન સુંપાદન અવધવનયમ ૧૮૯૪ હઠેળ જમીન સુંપાદન 

કરિામાું આિી.  
ઠ.  સીમાુંત ખેડૂત : એટલે એિો ખેડતૂ જેની જમીન વસિંચાઇ ન હોય, અને ૧ હતેટરની વસિંચાઇ િર્રની અને અડધો 

હકેટર વસિંચાઇિાળી જમીન ધરાિતો હોય;  
ડ.  હુંર્ામી પાક: એિો છોડ કે જે કુદરતી રીવત ઉર્ી નીકળતો હોય અથિા જેનો હતે ુફતત એક પરૂતો હોય કે  તનેી 

સીઝન પરૂી થયે નાશ પામે છે. ડાુંર્ર, શેરડી, મર્ફળી િર્ેરે.  
ઢ.  જાહરેનામુું : રાજ્ય સરકાર કે કેન્ર સરકારના રાજયપત્ર (Gazette of India) માું પ્રવસદ્ કરિામાું આિેલ જાહરેનામુું 
િ.  કાયમી પાક : એિો પાક, વકૃ્ષો કે જે િષો સધુી રહ ેઅને ઋત ુપ્રમાિે ઉત્પાદન આિતુું હોય તનેે કાયમી પાક કહ ે

છે. સામાન્ય રીતે વકૃ્ષો જે કુદરતી રીતે ઉર્ી નીકળ્યા હોય અથિા ઉછેરિામાું આવ્યા હોય, જે ફળ અને રકમ 
આપતા હોય. નાણળયેરી, મોસુંબી િર્ેરે,   

ત.  યોજનાથી અસરગ્રસ્ત કુટુુંબ : (i ) જેના રહઠેાિની જગ્યા અન ેઅન્ય વમલકતો અથિા આજીવિકાના સાધનોન ે

યોજનાની વિપરરત અસર પડતી હોય અથિા યોજના અથિા જમીન સુંપાદન થતાું વનિાગવસત બન્યા હોય (i i ) 

ભાડુઆત : કોઈ પિ ભાડુઆત અથિા ભાડા પટ્ટ ેરહનેાર અથિા અન્ય વમલકતો ઉપર પ્રવતકુળ અસર થિાને કારિ ે

અવનચ્છાએ વનિાગવસત થાય હોય એિી જમીન અથિા જમીન સુંપાદન (i i i ) કોઈ પિ ખેડતૂ કે ણબન ખેડતૂ મજૂર : 

જમીન વિહોિી વ્યક્તત (જેને ઘરઘથ્્ુું જમીન અથિા ખતેીની જમીન ન હોય) ગ્રામીિ કરારો, નાના િપેારી અથિા 

સ્િરોજર્ાર મેળિતી વ્યક્તત, જે યોજના વિસ્તારમાું રહતેા હોય અથિા કોઈ િપેારી ધુંધામાું કે વ્યિસાયમાું ન હોય. 

આ યોજનાના કારિે પોતાનો ધુંધા/ આજીવિકા ગમુાિિા/ અથિા પોતાના ધુંધા/ આજીવિકાથી પરેૂપરૂા અલર્ થવુું 

પડ.ે  

થ.  યોજનાથી  અસરગ્રસ્ત કબીલો: (PAH): કુટુુંબ અને/અથિા મળીન ેરહતેા ણબન પરરિારના સભ્યો ધરાિે છે, અન ે

તેઓ યોજનાન ેકારિે સામાજજક એકમ પ્રવતકળૂ અને / અથિા હકારાત્મક અસર પામે . 

દ.  યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત : જેનુું રહઠેાિ યોજનાના વિસ્તારમાું હોય અને યોજનાની વિપરરત અસર 

પડતી હોય. યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) માું આિા લોકોનો સમાિશે થાય છે. િેપારી અથિા રહઠેાિના 

બાુંધકામ પરેૂપરૂા ય અંશત: રીતે ગમુાવ્યા હોય, ખેતીની જમીન અથિા ઘરની જમીન પરેૂપરૂા યા અંશત: રીત ે

ગમુાવ્યા હોય, જે લોકોએ આજીવિકા સ્રોતો યોજનાના કારિ ેગમુાવ્યા હોય, યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) બે 

પ્રકારના રહશેે (૧)  મખુ્ય અસરિાળા (૨) નજીિી અસરિાળા. 
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a) મખુ્ય અસરિાળા : એિી વમલકત / જમીનો કે જેનો મોટા ભાર્નો અસરગ્રસ્ત પામે જેથી કરીને ત ે

રહિેા લાયક રહ ેનરહ અને તથેી તિેી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત ણબન અસર પામેલ ભાર્માું રહી શકે નરહ/ 

ધુંધો કરી શકે નરહ અથિા વમલકત ૨૫% અને તેથી િધ ુઅસર પામે.  

b) નજીિી અસરિાળા: મખુ્ય અસર પામલે વસિાયના તમામ અસરને નજીિી અસર હઠેળ ર્િિામાું 

આિશે અથિા એિા બાુંધકામ/ જમીનો કે જેનો ણબનઅસરગ્રસ્ત ભાર્ રહિેા લાયક હોય અને અન ે

વ્યક્તત રહી શકે/ધુંધો કરી શકે.  

ધ. પનુિગસન ખચગ : પનુિગસનનો ખચગ સુંપારદત કરિામાું આિલે અસ્કયામતો યા વમલકતોનુું પનુિગસન. અથિા પનુઃ 
વનમાગિમાું કરવુું પડત ુું હોય, જેમાું ખલુલા બજારની ખરીદીનો પિ સમાિશે થાય છે. પનુિગસનના ખચગની ર્િતરી 
માર્ગ અને મકાન વિભાર્ના િતગમાન દરોના પરરવશષ્ટ મજુબ ઘસારો કાપ્યા વિના ર્િિામાું આિ ે છે.  
પનુિગસનનો ખચગ યોજનાના હક્કદાઇત્િ અથગ(Ent i t l ement  Mat r i x) ની જગ્યાએ રહશેે.  

ન. નાના ખેડતૂ : એટલે એિો ખડેૂત જેની પાસે વસિંચાઇ િર્રની ૨ હકેટર સધુી અને વસિંચાઇ િાળી ૧ હકેટર સધુીની 
જમીન હોય પરુંત ુસીમાુંત ખડેૂત કરતાું િધારે જમીન હોય.  

પ. વિચરતા લોકો અથિા દબાિ કરતાું લોકો : જે જાહરે જમીન ઉપર પરિાનર્ી લીધા વિના િસ્યા હોય અથિા 
સરકારી મકાનમાું કબજો જમાિીને બેઠા હોય અને અર્ાઉથી કોઈ પરિાનર્ી લીધી ન હોય.  

ફ. ભાડુઆત: પોતાની આજીવિકા કે પોતાનુું રહઠેાિ માટે અન્ય કોઈ જગ્યાએ આજીવિકા ન હોય ટે ભાડુઆત કહિેાશે,  
જે કાયદેસર ભાડે કરારથી લેણખત અથિા લેણખત રીતે હુંર્ામી માણલકો સાથે લેણખત અથિા મૌણખક કરાર સાથ ે
ભાડે રહતેો હોય તે ભાડુઆત. માણલકો પાસથેી મકાન, જમીન, રહઠેાિના, વ્યિસાયના કે અન્ય હતેઓુ સાથ ે
મેળિી હોય.  

બ.  કમજોર વ્યક્તત : જે શારીરરક અને માનવસક રીતે કમજોર હોય, જેની દેખરેખ મરહલા રાખતી હોય કે મરહલા ઉપર 
ઘરની જિાબદારી હોય. મરહલા મખુ્ય અને કમાનાર વ્યક્તત હોય. આિી મરહલાઓ વિધિાઓ હોઈ શકે અથિા 
પવતથી અલર્ રીતે રહતેી હોય છટાછેડા લીધા હોય. 

ભ.  મરહલા પરરિારના િડા હોય તેિો પરરિાર : એિો પરરિાર જ્યાું મરહલા પરરિારના િડા હોય અને મખુ્ય 

કમાનાર વ્યક્તત હોય. આિી મરહલા વિધિા,પવતથી અલર્ થયેલ કે પવત િારા ત્યજી દેિાયલે મરહલા હોઈ શકે. 

12 હક્ક-દાદ્યત્વ અદ્ધકારોનુ ંમાળખુ ં 

19. ગજુરાત સધુારિા અવધવનયમ, ૨૦૧૬, અને જમીન સુંપાદન તથા પનુ :સ્થાપન અને પનુિગસન કાયદો 
૨૦૧૩ થી ફેર િળતર અને પારદવશિતાના અવધકાર મજુબ ગજુરાત સ્ટેટ હાઇિે યોજના  ) જીએસએચપી  - 2) માું 

સ્િીકારિામાું આિેલી સધુારેલી જોર્િાઈઓને વિવિધ અસર કેટેર્રીઝ માટે હાથ ધરિામાું આિી છે.ભારત 

સરકારના સધુારેલ અન્ય રાજ્યો  ) કોષ્ટક 4) માું જીએસએચપી II અને સમાન વિશ્વ બેંક ફુંડિાળા યોજનાના ના 

અમલીકરિ િારા શીખિાની સમાવિષ્ટ વસિાયની તાજેતરની નીવતઓ અથિા કાયદાઓને લીધે થતી નીવત ,

જરૂરરયાતોના સુંદણભિત ફેરફારોને સુંબોધે છે. 
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 l£TLI U]HZFT ZFHI WMZLDFU" IMHGF (GSHP II) 

IMHGF DF8[ ;\5FlNT SZJFGL HDLG VG[ DSFG sAF\WSFD f ;\,uG 

વ/TZM GF VlWSFZM 
5|YD VG];}lR 

S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf 

VlWlGID 
C[9/ ;\5FNG 

SZJFGF 

J/TZGM EFU 

lGWF"lZT SZJFGL SFI"JFCL ,FEFYL"GL S1FF lJX[QF ;DH}TL VG[ l8%56L 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

! HDLGGM AHFZ 

EFJ 

;G[ Z_!# GF sHDLGf 

VlWlGIDGL S,D Z& TYF T[ 
C[9/ GM\W V[ DF\ lGN["lXT SIF" 

D]HA J/TZ GSSL SZJFG]\ K[P 

 

sV[f HDLG DFl,SM S[ 

H[DGL HDLG ;\5FNG 
SZJFGL K[ VG[ H[DGF 

DFl,SL CSSGL BZF. 

;G[ Z_!# GF 
sHDLGf VlWlGIDGL 

S,Dv# C[9/ Y. 

XS[ T[D K[P  

AF\WSFD DF/BF DF8[ J/TZ  

sV[f ;G[ Z_!# GF sHDLGf VlWlGIDGL 
S,DvZ) VG[ T[ C[9/GL GM\W AL D]HA DSFG 

VG[ VgI સુંપવત્તGL AHFZ lS\DT GSSL Y. 

CMI T[8,]\ ZMS0DF\ J/TZ R]SJJF5F+ K[P H[ 

lS:;FDF\ :8=SRZ ;\5FlNT SZJFG]\ DF/B]\ 
VF\lXS CMJFGF SFZ6[ J/TZ GSSL SZJ]\ D]xS[, 

CMI H[D S[ AF\WSFD DF/BFGF Z5 8SFYL JW] 

EFUG[ V;Z YTL CMI tIFZ[ ;G[ Z_!#GF 
sHDLGf VlWlGIDGL S,D Z$ C[9/G]\ 5}Z] 

J/TZ U6L R]SJJFDF\ VFJX[P 

sALf ;D]lRT ;ZSFZ 
wJFZF GSSL YI[, 

J/TZGM JZF0[ 50TM 

lC:;M GM\WFI[, 
ULZMNFZq U6MT 

EF0]VFT VYJF 

,66L SZGFZG[ 
D/JF5F+ K[P  

sALf  H[ lS:;FDF\ :8=SRZGM V\XTo EFU H 
;\5FNG SZJFGM CMI T[JF lS:;FDF\ T[ EFUGL 

lS\DTGF Z5 8SF H[8,L JWFZFGL ZSD 

R]SJJF5F+ K[ S[ H[YL :8=SRZ DFl,S DF8[ AFSL 
V;\5FlNT :8=SRZGM p5IMU SZJFG]\ XSI 

CMI VG[ T[ T[D SZJF .rKTM CMI TM T[ 

:8=SRZG[ ;\5FNG SZJFYL H[ G]S;FG YFI T[GL 
DZFDT SZFJL XS[P 

s;Lf H\U,GL 

5[NFXMGF p5IMUq 

5Z\5ZFUT VlWSFZM 
;G[ Z_!# GF 

sHDLGf VlWlGIDGL 

S,Dv#s;Lf GF D]N'F 
G\AZ iii YL v C[9/ 

WZFJTF CMI T[JF 

HDLG SAH[NFZMG[ 
DFl,SL CSS WZFJTF 

Xb;M H[D ,FEFYL" 

U6L D/TF J/TZ 
VG[ JWFZFGF J/TZ 

D]HA J/TZ D/X[P  

s;Lf V;ZU|:T :8=SRZ(બાુંધકામ / મકાન) GF 

DF/BFG[ TM0L 5F0JFYL p5,aW E\UFZ DF, 

;FDFG D[/JJFGM CSS D}/ :8=SRZ DFl,SG[ 

ZC[X[P 

s0Lf :8=SRZ(બાુંધકામ / મકાન) BF,L SZJF 

+6 DF;GL VFUMTZL GMl8; VF5JFGL ZC[X[P  
 

બી.  જમીન ઉપર આંદ્શક (અશત:) 

પ્રિાવ : જો કોઈ રકસ્સામાં, જમીન નો કોઈ 

ટુકડો (કે  આંદ્શક િાગ) અસરગ્રસ્ત થતો હોય, 

અને જમીન માદ્લક એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરે કે 

આખે આખી જમીન (whole plot) સંપાદીત 

કરી લેવામાં આવે કારણ કે ટુકડાનાં  કારણે બાકી 

રહેતી જમીનની વાણીજ્યક કકંમત રેહતી નથી 

અથવા પ્રિાળ હઠેળ આવ ે છે, જમીન સંપાદન 

અદ્ધનીયમ ૨૦૧૩ નાં U/S 94, નોંધ (હેઠળ), 

સરકાર શ્રી બાકી રહેતાં ટુકડાં ની સાથે, આખે 

આખી જમીનનંુ વળતર ઘોદ્ષત કરી શકે છે. 

Z U|FdI lJ:TFZM 

DF8[ AHFZ 
EFJG[ ,FU] 

5F0JFGM U]6F\S 

U]HZFT ;ZSFZGF TFP!_q!!q!& 

GF HFC[ZGFDF S|D\FSo V[,PV[PSI]q 
ZZq Z_!$ q!*)qSI]q3 DF\ 

NXF"J[, U]6F\S U]HZFT ;ZSFZ[ 

U|FdI lJ:TFZMG]\ ;LDF\SG lGl`RT 
SZL VG[ Z sA[f GM U]6F\S ,FU] 

5F0JF 9ZFjI]\ K[P  

# XC[ZL lJ:TFZM 
DF8[ AHFZ 

EFJG[ ,FU] 

5F0JFGM U]6F\S 

U]HZFT ;ZSFZGF TFP!_q!!q!& 
GF HFC[ZGFDF S|D\FSo V[,PV[PSI]q 

ZZqZ_!$ q!* SI]q3 DF\ NXF"J[, 

U]6F\S U]HZFT ;ZSFZ[ XC[ZL 
lJ:TFZMG]\ ;LDF\SG lGl`RT SZL 4 

! sV[Sf GM U]6F\S ,FU] 5F0JF 
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S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf 
VlWlGID 

C[9/ ;\5FNG 

SZJFGF 
J/TZGM EFU 

lGWF"lZT SZJFGL SFI"JFCL ,FEFYL"GL S1FF lJX[QF ;DH}TL VG[ l8%56L 

9ZFjI]\ K[P અથવા જો જમીન માદ્લક સહમત થાય, તો 

જમીન નાં બાકી રહેતાં ટુકડાં (આંદ્શક િાગ) ની 

મૂળ કકંમત નાં ૨૫% જેટલુ ં વધારાનંુ વળતર 

ચૂકવીને, તે બાકી રહેતો ટુકડો જમીન માદ્લક 

પોતાની પાસે રાખી શકે છે.  

 

સી. ઝાડ /ખેતી / પાક )  દ્વગેરે માટેનંુ 

વળતર :- 

અ  (a) જમીન સંપાદન અદ્ધનીયમ 

૨૦૧૩ના SFINFGL S,DvZ) (3), મુજબ 

રોકડમાં વળતર (ચુકવણં) : 

I. જંગલ ખાતંુ, લાકડાનાં ઝાડો માટ ે

(ટીમ્બર ટ્રી)  

II. રાજ્ય ખેતીવાડી દ્વિાગ (પાક માટ)ે  

III. હોટીકલ્ચર દ્વિાગ, બારમાસી પાકો 

માટે  

IV. રોકડમાં સહાય (વળતર),હક્ક 

ધરાવનારાઓ (ટાઈટલ હોલ્ડર) અને 

જે સ્કવોટર નથી,તેમનાં માટ ે(ઝાડ  / 

પાક (ખેતી) અને બારમાસી પાકની 

નુકશાની પેટે; બજાર કકંમત પ્રમાણે). 

(b) ફળફળાદી, પાક (ખેતી) દ્વગેરે ને ઉગાડવા 

અને ખેતી કરવા માટે, ત્રણ મદ્હનાંની આગોતરી 

નોરટસ. જો ઉિો પાક હોય, તો તેવા રકસ્સામાં 

અસરગ્રસ્તોને ત્રણ મદ્હનાંની આગોતરી 

નોરટસ, લણની માટ,ે તેમજ સાલ્વેજ ક્રોપ 

માટ,ે ઉપર જણાવલે જોગવાઈના પયાગયમા 

િળતર મળશે. 
 

ડી. વૈકદ્લ્પક વળતર માટેના પેકેજ:-  

જો કોઈ રકસ્સામાં, રાજ્ય સરકાર વવારા કોઈ 

દ્નયમ કે  અદ્ધનીયમ (એક્ટ) કે ગેઝેટ 

નોટીફીકેશન (પ્રકાદ્શત સુચના) વવારા અથવા 

રાજ્ય સરકારીની જ ઓથોરીટી (સત્તાદ્ધકારી) 

ની મંજૂરી વવારા અને મંજુર થયેલ પ્રરક્રયા 

વવારા, જમીનનાં વળતર માટેનાં દરો દ્નયત કરેલ 

હોય; તો તે દરો કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી (સક્ષમ 

સતા) વવારા ગ્રહિ કરી શકાય છે અને જમીન નંુ 

વળતર (વળતર ની કકંમત) નક્કી કરવા માટે 

પ્રથમ અનુસૂચી માં જણાવ્યા બદલે આ રીતે 

નક્કી કરી શકાય છે જયારે રાજ્ય સરકાર વવારા, 

અસરગ્રસ્ત પરરવારોને જે કઈ પણ વળતર 

આપવાનંુ થાય કે, વળતરની કકંમત દ્નયત થાય, તે 

જમીન સંપાદન અદ્ધનીયમ ૨૦૧૩માં દ્નરદષ્ટ 

કરેલ વળતર કરતાં ઓછંુ ના હોવુ ંજોઈએ.  

$ HDLG S[ DSFGG[ 

;\,uG સુંપવત્તGL 

lS\DT 

S,DvZ) GL HMUJF.ને wIFG[ 

,. GSSL YTL lS\DTP  VF 

VlWlGID C[9/ ;\5FNG SZJFGL 

HDLGG]\ J/TZ GSSL SZTL JBT[ 
S,[S8Zo  

S,[S8Z HDLGGM SAHM ;\EF/TL 

JBT[ lCT WZFJTF Xb;G[ 
;\5FNGGF SFZ6[ T[GL VgI :YFJZ 

S[ H\UD lD<ST S[ T[GL VFHLlJSF 

:+MTG[ G]S;FG YFI T[ G]S;FGL 
wIFG[ ,. J/TZ lS\DT GSSL 

SZX[P  

     J/TZ GSSL SZTL JBT[ ;G[ 
Z_!# GF sHDLGf ;\5FNGGF GJF 

SFINFGL S,DvZ) s!f C[9/ s!f 

HDLG DSFGM sZf hF0 VG[ s#f 
5FSGL CIFT l:YlT wIFG[ ,[X[P 

5 J/TZ ZFCTની 
રકમs;M,[xIDf 

U|FdI lJ:TFZM DF8[ S|D\FSv! ;FD[ 

NXF"J[, AHFZ EFJGF !__ 8SFG[ 
S|D\FSo Z ;FD[ NXF"J[, U]6F\SYL 

U]6TF VFJTL ZSD VG[ XC[ZL 

lJ:TFZM DF8[ S|DF\So # ;FD[ 
NXF"J[, U]6F\SYL U]6TF VFJTL 

ZSD4 JtTF SM,DvZ DF\ S|D\FSo $ 

;FD[ NXF"J[, HDLG VYJF DSFG 
;\,uG V:SIFDTMGL lS\DT D]HA 

YTL ZSD 

& U|FdI lJ:TFZM 

DF8[ અંવતમ 

(ફાઈનલ) V[JM0" 

S|D\FSo! ;FD[ NXF"J[, HDLGGF 
AHFZEFJG[ S|D\FSo Z ;FD[ NXF"J[, 

U]6F\SYL U]6TF VFJTL ZSD JtTF 

SM,D vZ C[9/ S|D\FS o$ ;FD[ 
NXF"J[, HDLG VG[ DSFG ;\,uG 

સુંપવતની lS\DT JtTF SM,DvZ 

C[9/ S|D\FSo 5 ;FD[ NXF"J[, 

J/TZ ZFCT D]HA ZSD 

 

* XC[ZL lJ:TFZM 

DF8[અંવતમ 

(ફાઈનલ) V[JM0" 

S|D\FSo! ;FD[ NXF"J[, HDLGGF 

AHFZEFJG[ S|D\FSo # ;FD[ 

NXF"J[, U]6F\SYL U]6TF VFJTL 
ZSD JtTF SM,D vZ C[9/ S|D\FS 

o$ ;FD[ NXF"J[, HDLG VG[ DSFG 

;\,uG V:SIFDTMGL lS\DT JtTF 
SM,DvZ C[9/ S|D\FSo 5 ;FD[ 

NXF"J[, J/TZ ZFCT D]HA ZSD 

( pD[ZJF ,FIS 

CMI તેિા  VgI 

EFZ6 (ઘટક) 

;D]lRT ZFHI ;ZSFZ wJFZF 
3MlQFT V;ZU|:T S]8]\AMG[ J/TZ 

p5Z R]SJJF5F+ jIFH VYJF ;G[ 

Z_!# GF sHDLGf GJF 
VlWlGIDGL S,Dv#_s#f VG[ 
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S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf 
VlWlGID 

C[9/ ;\5FNG 

SZJFGF 
J/TZGM EFU 

lGWF"lZT SZJFGL SFI"JFCL ,FEFYL"GL S1FF lJX[QF ;DH}TL VG[ l8%56L 

GM\W V[ s&f DF\ :5Q8TF SIF" D]HA 

;[SXGv!! C[9/GF HFC[ZGFDFGL 
TFZLBYL JFlQF"S !Z sAFZf8SF 

,[B[ jIFH 

  



દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) 
માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર   પનુિગસન નીવતનુું માળખુું 

 

   17 

 

l£TLI U]HZFT ZFHI WMZLDFU" IMHGF sHL.V[;.V[R.5L - Zf  GSHP II  
DFU" VG[ DSFG lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ 

IMHGFYL V;ZU|:T S]8]\AMG[ 5]G"J;JF8 VG[ 5]G" :YF5G DF8[ ;CFI 

l£TLI VG];}lR 

S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf VlWlGID 
C[9/ ;G[ Z_!& GF 

U]HZFT ;]WFZF 
VlWlGID C[9/  

;\5FlNT HDLGGF 

J/TZ 5[S[HGM B\0 
EFU SMd5MGg8 

5F+TF D/JF5F+ ,FEM l8%56L 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

! 5]G"J;JF8 VG[  

5]G" :YF5GGM BR" 
V;ZU|:T S]8]\A, 
;\5FlNT lJ:TFZDF\ 

VFJ[, HDLG VG[ 

DSFGGF DFl,S છે  

 

Z_!& GF U]HZFT 

;]WFZF VlWlGIDGF 
;[SXGv#! V[ GL 

HMUJF. D]HA J/TZ 

V;ZU|:T S]8]\AG[ 
sS[lgN=I VlWlGIDGL 

S,DvZ* C[9/ lGl`RT 

SZFI[,f  ZSDGF 5_ 
8SF ZSD V[S H JBT 

prRS ZSD D]HA 

5]G"J;JF8 VG[ 5]G" 
:YF5G BR" 5[8[ 

R]SJJFDF\ VFJX[P 

5]G"J;JF8 VG[ 5]G" :YF5G BR"GL prRS 

ZSD Z_!# GF sHDLGf ;\5FNG 
VlWlGIDGL ALHL VG];}lR D]HA 

R]SJJF5F+ ZSD SZTF\ VMKL G CMJL HM.V[P 

V;ZU|:T S]8]\AG[ ALHL VG];}lR  D]HA 
D/JF5F+ VgI AWF ,FEMGL VJ[HLDF\ VF 

S[8[UZLDF\ D/JF5F+ prRS ZSD D/X[P   

 

lwJTLI સૂચીમાં ર્નગદીષ્ટ, બધાંજ વળતર 

(લાિો) ની જગ્યાએ, અસર ગ્રસ્ત 

પરરવાર  ઉચક વળતર મેળવે છે.  
 

Z lGJF"l;TGF lS:;FDF\ 
ZC[9F6 V[SD DF8[ 

HMUJF. 

 
 

sV[f ;\5FlNT HDLG 
p5Z H[GL VFHLlJSF 

CMI T[JF Z_!# GF 

sHDLGf ;\5FNG 
VlWlGIDGL S,Dv# 

;LDF jIFbIFlIT 

V;ZU|:T S]8]\AM S[ H[DF\ 
HDLG DFl,SM 

5Z\5ZFUT ZC[JF;LVM 

VG[ J;JF8LVM HDLG 
;\5FNGGF SFZ6[ 5]G" 

J;JF8 SZJFGM YFI K[ 

T[JF ;3/F V;ZU|:T 
S]8]\AMP 

sV[f U|FdIlJ:TFZM 
ZFHI ;ZSFZ[ 5MTFGL 

5]G"J;JF8 IMHGF 

VD,L SZL CMI TM T[ 
GLlT S[ lGIDM C[9/ 

D/JF5F+;CFIG[ AN,[ 

.lgNZF VFJF; 
:5[XLlOS[Xg; D]HAG]\ 

T{IFZ DSFG VYJF ~FP 

&____ /- YL VMKL 

GlC T[8,L ZMS0 ;CFI. 

મકાન ના બદલામાું જો 
રોકડ મા સહાય 

ચકૂિિાનુું નક્કી થાય, 

તો આિી સહાય ~FP 

&____ /-  YL VMKL GlC ના 
હોિી જોઈએ. 

sV[f J{Sl<5S DSFGG[ AN,[ VF GF6FSLI 
;CFI E[NEFJ lJGF lGJF"l;T S]8]\AM4 

EMUJ8M EMUJTF DFl,SM4 ;CDFl,SM4 

ULZMNZ4 VG[ ,F\AF ;DIYL RF,] EF0]VFTMG[ 
D/JF5F+ K[P 

sALf H[VM HFC[ZGFDFGL 

TFZLBYL +6 JQF"YL 

VMKL GlC T[8,F 
;DIYL VF lJ:TFZDF\ 

;TT ZC[TF CTF T[JF 

S]8]\AM Z_!# GF 
sHDLGf ;\5FNG 

VlWlGIDGL ALHL 

sALf XC[ZL lJ:TFZM 

VMKFDF\ VMKF 5_ 

RMPDLPGF %,LgY 
lJ:TFZJF/] T{IFZ DSFG 

VYJF ;D]lRT ZFHI 

;ZSFZ[ 5MTFGL 
5]G":5F5G GLlT S[ 

lGIDM D]HA 9ZFJ[, 

sALf VF GF6FSLI ;CFI ZC[9F64 JFl6HI 

C[T] S[ VFJF JUL"SZ6 lJGFGF lDz C[T] DF8[ 

J5ZFTF AF\WSFDMG[ 56 D/JF5F+ K[P 
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S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf VlWlGID 
C[9/ ;G[ Z_!& GF 

U]HZFT ;]WFZF 

VlWlGID C[9/  
;\5FlNT HDLGGF 

J/TZ 5[S[HGM B\0 
EFU SMd5MGg8 

5F+TF D/JF5F+ ,FEM l8%56L 

VG];}lRGL S,Dv! 

sZf GL HMUJF.GF 

SFZ6[ VF lJ:TFZDF\YL 
VlGrKFV[ lGJF"l;T 

YIF K[ VG[ H[VM 

ZC[9F6 ,FIS HDLG 
lJCM6F K[ T[VMG[ 56 

VF ,FE D/X[P 

CMI TM ~FP!5____ /- 
YL VMKL GlC  T[8,L 

GF6FSLI ;CFI 
 

# HIF\ XSI CMI tIF\ 
HDLG ;F8[ HDLG 

 

 
 

l;\RF. IMHGFVMGF 
lS:;FDF\ V;ZU|:T 

lJ:TFZDF\ B[TL ,FIS 

HDLGGM DFl,S S[ H[GL 
HDLG ;\5FlNT YJFYL S[ 

HDLG U]DFJJFYL 

;LDF\T B[0}T S[ HDLG 
lJCM6M B[0}T AGLUIM 

CMI T[JF NZ[S jIlST S[ 

H[G]\GFD DFl,SL CSS T[ 
IMHGFGF Z[S0"DF\ GM\WFI]\ 

CMI T[ NZ[S jIlSTG[ 

SDFg0 lJ:TFZDF\ 
VMKFDF\ VMKL V[S 

V[SZ HDLG OF/JJFDF\ 

VFJX[P 

H[ NZ[S IMHGFDF\ HDLG 
U]DFJGFZ HM VG];}lRT 

HFlT S[ VG];}lRT 

HGHFlTGM CMI TM T[JL 
jIlSTVMG[ ;\5FNG SZ[, 

HDLG H[8,L HDLG 

VYJF V-L V[SZ HDLG4 
A[DF\YL VMKL CMI T[8,L 

HDLG OF/JJFDF\ 

VFJX[P sZ_!# GF 
;]WFZ[, sHDLGf 

;\5FNGGF VlWlGIDGL 

ALHL VG];}lRGL 
VF.8DvZf 

XSI CX[ tIF\ H[ lGJF"l;T jIlSTVMGL 
VFHLlJSF HDLG VFWFZLT CMI T[JL 

jIlSTVMG[ 5]G"J;JF8 IMHGF C[9/ HDLG 

OF/J6L DF8[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJX[P VF 
jIJ:YF 5]G"J;JF8 DF8[ ;\5FlNT SZ[, HFC[Z 

DFl,SLGL HDLG S[ BFGUL HDLGGL 

OF/J6LDF\ 56 ,FU] 50X[P H[ lS:;FDF\ 
HDLG ;F8[ HDLG VF5JFGL CMI T[ lS:;FDF\ 

5]G"J;JF8 SZGFZ jIlSTG[ V[JL HDLG 

OF/JJFGL ZC[X[ S[ H[ ;\5FlNT SZ[, HDLGGL 
O/N=]5TF4 lJSF; XSITF VG[ :YFG VFWFlZT 

VUtITF VMKFDF\ VMKL ;\5FlNT SZ[, 

HDLG H[8,L CMIP  
HM jIFHAL lS\DT[ 5]ZTL HDLG p5,aW G 

YFI TM HDLG VG[ VgI V:SIFDTM 

U]DFJGFZG[ ZMS0 J/TZ p5ZF\T GMSZL S[ 
:JlGE"Z jIJ;FI sS|D\FSo 5 V[ D]HAf GL 

TSMGM lJS<5 VF5JM HM.V[P 

$ lJSl;T HDLGGL VMOZ HM HDLG XC[ZLSZ6GF 
C[T] DF8[ ;\5FlNT 

SZJFDF\ VFJTL CMI TM 

VFJL lJSl;T HDLGGF 
Z_ 8SF H[8,L HDLG 

V;ZU|:TMGL DFl,SLGL 

;\5FlNT SZ[, HDLGGF 
;5|DF6 1F[+O/ H[8,L 

HDLG VFJF 

V;ZU|:TMG[ HDLG 
;\5FNG VG[ T[GF lJSF; 

BR" H[8,L lS\DT[ 

OF/JJF VFZl1FT SZL 
VMOZ SZJFDF\ VFJX[P  

H[ V;ZU|:T S]8]\A VF 

VMOZGM ,FE ,[JF 
DF\UT]\ CMI T[ S]8]\AG[ 

HDLG J/TZ 5[S[H 

C[9/ R]SJJF5F+ ZSD 
H[8,L ZSD VF VMOZ 

C[9/ R]SJJF5F+ 

HDLGGL l\S\DTDF\YL 

 VF HMUJF. U]HZFT ZFHI ધોરીમાર્ગ IMHGF  

૨ G[ ,FU] 50TL GYLP VFD KTF\ ElJQIDF\ HM 

DFU" VG[ DSFG lJEFU HDLG lJSF; 
VFJZTL IMHGF CFY WZ[ TM VF HMUJF. ,FU] 

50X[P 
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S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf VlWlGID 
C[9/ ;G[ Z_!& GF 

U]HZFT ;]WFZF 

VlWlGID C[9/  
;\5FlNT HDLGGF 

J/TZ 5[S[HGM B\0 
EFU SMd5MGg8 

5F+TF D/JF5F+ ,FEM l8%56L 

SF5L ,[JFDF\ VFJX[P 

sZ_!# GF sHDLGf 

;\5FNG VlWlGIDGL 
ALHL VG];}lRGL 

VF.8Dv#f 

5 ZMHUFZL VYJF prRS 

VYJF JFlQF"S HLJF. 
sV[gI].8Lf D[/JJFGF 

lJS<5M 

Z_!# GF sHDLGf 

;\5FNG VlWlGIDGL 
S,Dv#s;Lf C[9/ 

jIFbIFlIT S]8]\AM 

V;ZU|:T S]8]\AG[ GLR[GF 

J{Sl<5S ,FEMDF\YL 
5;\NULGM ,FE ,[JFG]\ 

;D]lRT ;ZSFZ 

;]lGl`RT SZX[P  
sV[f IMHGF 

VD,LSZ6YL ZMHUFZL 

pEL YTL CMI TM 
V;ZU|:T S]8]\AGF 

VMKFDF\ VMKF V[S 

;eIG[ T[ ZMHUFZL 
lJS<5 1F[+DF\ 

lG5]6TFEZL H~ZL 

TF,LD VF5L ZMHUFZL 
VF5JL VG[ T[ AN, 

R]SJJF5F+ J[TG 

5|JT"DFG SFINF C[9/GF 
,3]tTD J[TGYL VMK]\ G 

CMI T[8,]\ J[TG VF5J]\ 

;\5FlNT SIF"GF ;DI[ ;D]lRT ;ZSFZGF 

5|JT"DFG SFINFqlGIDM C[9/ D/JF5F+ 
,FEMGL ;DH}TL VG[ DFlCTL ;\Sl,T SZL 

HFC[Z HGTFG[ HF6SFZL D/L ZC[ T[ D]HA 

5|l;wWL SZJLP 

sALf V;ZU|:T S]8]\A 
NL9 ~FP 5F\R ,FBG]\ 

s5C[,] VG[ K[<,]f ZMS0 

J/TZ 

s;Lf V[gI].8L 5M,L;L 
S[ H[ C[9/ Z_ JQF" ;]WL 

5|lT DF; S]8]\A NL9 ~FP 
A[ CHFZYL VMKL GlC 

T[8,L VG[ B[TDH}ZMGF 

HLJG lGJF"C VF\S HM0[ 
;F\S/[, HLJF.GL 

DFl;S ZSD 
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S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf VlWlGID 
C[9/ ;G[ Z_!& GF 

U]HZFT ;]WFZF 

VlWlGID C[9/  
;\5FlNT HDLGGF 

J/TZ 5[S[HGM B\0 
EFU SMd5MGg8 

5F+TF D/JF5F+ ,FEM l8%56L 

& V;ZU|:T S]8]\AG[ V[S 

JQF" DF8[ HLJGlGJF"C 

;CFI 

IMHGFYL lGJF"l;T 

AG[, sZC[9F6 ,FIS S[ 

JFl6lHIS DF/BF 
U]DFJGFZf ;G[ Z_!# 

GF sHDLGf ;\5FNG 

VlWlGIDGL S,Dv# 
C[9/ jIFbIF.T NZ[S 

V;ZU|:T S]8]\A 

sV[f V[S JQF" ;]WL 5|lT 

DF; ~FP #___ /- G]\ 

HLJG lGJF"C EyY] 

V[JM0"GL TFZLB VYJF lGJF"l;T YIFGL 

TFZLBYL V[S JQF" ;]WL DFl;S ~FP+6 CHFZ 

lGJF"C EyY] NZ[S V;ZU|:T S]8]\AG[ R]]SJJFDF\ 
VFJX[P 

V;ZU|:T S]8]\AG[ VF lGJF"C EyY] 5|lT DF; 

AFZ DlCGF DF8[ VYJF V[SL ;FY[ AFZ 
DlCGFG]\ EyY] D[/JJFGM lJS<5 ZC[X[P  

VG];}lRT ZC[6FS lJ:TFZDF\YL lGJF"l;T 

V;ZU|:T S]8]\AMG[ XSI tIF\ ;]WL ;DFG 
5|SFZGF 5IF"JZ6 lJ:TFZDF\ 5]Go :YF5G 

SZJFDF\ VFJX[ S[ H[YL T[DGL VFlY"S TSM4 

EFQFF4 ;\:S'lT VG[ 5FZ\5FlZS HLJG X{,L 
H/JF. ZC[P 

   sALf lGN["lXT 

lJ:TFZDF\YL lGJF"l;T 
YI[, VG];}lRT HFlT 

VG[ VG];}lRT 

HGHFlTGF S]8]\AG[ 
JWFZFDF\ ~FP 5____ 

/- 5C[,]\ VG[ K[<,] 

R]SJJFDF\ VFJX[P 

 

* lGJF"l;T S]8]\AM G[ 
5lZJCG BR" 

;G[ Z_!# GF sHDLGf 
;\5FNG VlWlGIDGL 

S,Dv# C[9/ 

jIFbIFlIT NZ[S 
V;ZU|:T S]8]\A 

S]8]\AGL 3ZJBZL4 
AF\WSFD DF, ;FDFG4 

5X];\5ltTGL C[ZO[ZGF 

BR" DF8[ ~FP 5____ 

/- GL V[SF\SL GF6FSLI 

;CFI 

AWF V;ZU|:T S]8]\AMG[ BF,L SZJF DF8[ +6 
DlCGFGL GMl8; DMS,JFDF\ VFJX[P 

( V;Z5FD[, NZ[S  

-MZJF0F DF8[ /  

પરચુરણ વ્યાપારલાયક 

નાંની  દુકાનો માટે 

-MZJF0M VYJF 5ZR]Z6 

jIF5FZ ,FIS N]SFG 
WZFJTF sZ_!# GF GJF 

HDLG ;\5FNG 

VlWlGIDGL S,Dv# 
DF\ jIFbIFlITf NZ[S 

V;ZU|:T S]8]\A 

-MZJF0M S[ GFGL N]SFG 

AF\WJF ~FPZ5___ qv 
YL VMKL GlC VG[ 

;D]lRT ;ZSFZ 

HFC[ZGFDFYL 9ZFJ[ 
T[8,L V[SF\SL GF6FSLI 

;CFI 

GFGL N]SFGDF\ JFl6lHIS 5|J'ltT Y. XS[ T[JF 

JFl6HI DF/BFGM ;DFJ[X U6FX[P  
GFGL N]SFG DFl,SMGL z[6LDF\ ZMS0DF\ ;CFI 

D[/JTF VFJF O[ZLIF VG[ jIF5FZLG[ ALHL 

VG];}lR C[9/ D/JF5F+ VgI 5]G"J;G 
;CFI VgI D/L XSX[ GlCP 

VFJL HLJGlGJF"C ;CFIGL ZSDGL VFSFZ6L 

DF8[ IMHGF VD,LSZ6 I]lG8 VG[ :J{lrKS 
;\:YF 5]G"J;G GLlT VD,LSZ6 VlWSFZL 

HM0[ 5ZFDX" SZX[ VG[ V;ZU|:TMV[ HLJG 

lGJF"C :+MT U]DFJJFYL YI[, G]S;FGLGL 
lJUT D[/JX[P                       -MZJF0FGL 

jIFbIFDF\ -MZG[ ZFBJF ,F\AF UF/F DF8[ pEF 
SZ[, SFIDL4 VYJF C\UFDL S[ R,TF lOZTF 

W6GM ;DFJ[X YFI K[P  
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S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf VlWlGID 
C[9/ ;G[ Z_!& GF 

U]HZFT ;]WFZF 

VlWlGID C[9/  
;\5FlNT HDLGGF 

J/TZ 5[S[HGM B\0 
EFU SMd5MGg8 

5F+TF D/JF5F+ ,FEM l8%56L 

) SFZLUZ4 GFGF J[5FZL 

VG[ VgIG[ V[SF\SL 

;CFI 

HDLG ;\5FNGGF SFZ6[ 

V;ZU|:T lJ:TFZDF\YL 

VlGrKFV[ VFJF 
lJ:TFZDF\ lAGvB[T 

HDLG VYJF 

JFl6lHIS V{FnMlUS S[ 
;\:YFSLI DF/BFGF 

DFl,S VG[ SFZLUZ4 

GFGF J[5FZL VYJF 
:JvlGE"Z jIlST H[ 

lGJF"l;T Y. HFI T[ 

V;ZU|:T S]8]\AP 

~FPZ5___ qv YL VMKL 

GlC T[8,L ;D]lRT 

;ZSFZ 3MlQFT SZ[ T[8,L 
V[SF\SL GF6FSLI ;CFI 

Z_!# GF ;]WFZ[, HDLG ;\5FNG 

VlWlGIDGL S,Dv# ;L DF\ jIFbIFlIT 

DFl,SL CS 5|F%T S[ V5|F%T jIlST H[ 
V;ZU:T S]8]\AGM ;eI CMI T[ ;CFI 

D[/JJF CSNFZ K[P HFlTGF E[NEFJ lJGF 

VFJS U]DFJGFZ BZ[BZ jIlST VF GF6FSLI 
;CFI D[/JJF5F+ U6FX[P 

!_ DFKLDFZLF CSSM l;\RF. S[ 5F6L 5]ZJ9F 

IMHGFGF H/;\lRT 

;\S],DF\YL ;D]lRT 
;ZSFZ 9ZFJ[ T[ XZTMV[ 

V;ZU|:T S]8]\AMG[ 

DFKLDFZLGF CSSM 
VF5JFDF\ VFJX[P 

 VF HMUJF. U]HZFT ZFHI ધોરીમાર્ગ IMHGF  

૨ G[ ,FU] 50TL GYLP 

!! V[S H JBT 

R]SJJF5F+ 5]G"J;JF8 
EyY] 

Z_!# GM ;]WFZ[, 

HDLG ;5FNG 
VlWlGIDGL S,Dv# 

C[9/ jIFbIFlIT NZ[S 

V;ZU|:T S]8]\A 

V[S H JBT R]SJJFG]\ 

5]G"J;JF8 EyY] 

sV[f Z_!# GF ;]WFZ[, HDLG ;\5FNG 

VlWSlGIDGL S,Dv# ;L DF\ jIFbIFlIT 
VG[ DFl,SL CSS 5|F%I S[ V5|F%I S[8[UZLGM 

V;ZU|:T S]8]\AGM ;eI VF EyY] D[/JJF 

CSNFZ K[P DFl,SL CSS V5|F%I jIlSTVM S[ 
H[VMGL HDLG ;\5FNG SZJFDF\ VFJL GYL 

5Z\T] H[DGL VJZvHJZGM Z:TM DMH6LGL 

TFZLB VYJF IMHGFGL ~5Z[BF lGl`RT 
SZTL TFZLB4 A[DF\YL H[ JC[,L CMI T[ 

TFZLBYL H[DGM Z:TM A\W YIM CMI T[JF 

NAF6 SZGFZFVM VG[ 3];6BMZMG[ 56 VF 
,FE D/X[P  

sALf HFlTGF E[NEFJ lJGF VF z[6LGL 

BZ[BZ VFJS U]DFJGFZ jIlST VF ;CFI 
D[/JJF CSNFZ K[P  

!Z :8[d5 0I]8L VG[ GM\W6L 

OL 

NZ[S V;ZU|:T S]8]\A J{Sl<5S lD<ST 

BZLNJFYL R]SJ[, :8[d5 
0I]8L VG[ GM\W6L OL GL 

ZSD DHZ[ D/JF5F+ 

J/TZ D?IFGF V[S JQF"GL V\NZ 5MTFGF S[ 

5MTFGF 5lTq 5tGLGF GFD[ U]DFJ[, HDLG 
VG[ V:SIFDTMGF AN,FJ DF8[ BZLN[, 

J{Sl<5S lD<STP 

!# 5]G"J;JF8GL ;F.8 
DF8[ HMUJF. 

5]G"J;JF8 DF8[ :YFl5T 
SZ[, a,MSDF\ 5]G"J;G 

SZJFJF/F V;ZU|:T 

S]8]\AM VG[ ;D}CM 

HIF\ lGJF"l;T S]8]\AMGF 
5]G"J;JF8 DF8[GL ;F.8 

GSSL YI[, CMI T[ ;F.8 

p5Z ;G[ Z_!# GF 
;]WFZ[, HDLG ;\5FNG 

VlWlGIDGL +LHL 

VG];}lRDF\ lGl`RT 
SZFI[, D}/E}T ;J,TM 

VG[ VgI DF/BFSLI 

HMUJF.VMJF/L 

sV[f DM8F EFUGF lS:;FDF\ VF ,FU] 50X[ 
GlC 5Z\T] HIF\ VF lJS<5 lJRFZFTM CMI T[JL 

IMHGFVM DF8[GF 5]G"J;JF8 VFIMHG 

%,FGDF\ VFGM ;DFJ[X SZFX[P  
 

sALf ,MSM 5]ZTL ;J,TYL 5]G":YFl5T YFI S[ 

:YFl5T YIF 5KL B;L HFI T[JF lGN["XMGF 

lGIDG DF8[ 5]ZL 5F0IFGL;J,TM C[9/ 
D}/E}T ZLT[ VUtIGL ;[JFVM lGl`RT SZL 

5]ZL 5F0X[P 
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S|D\FS 

;G[ Z_!# GF 

sHDLGf VlWlGID 
C[9/ ;G[ Z_!& GF 

U]HZFT ;]WFZF 

VlWlGID C[9/  
;\5FlNT HDLGGF 

J/TZ 5[S[HGM B\0 
EFU SMd5MGg8 

5F+TF D/JF5F+ ,FEM l8%56L 

,3]tTD O,MZ 

1F[+O/JF/L SFIDL 

VFJF; IMHGFP 

!$ ;FD]NFlIS DF/BF VG[ 
;FD]NFlIS lD<STMG[ 

G]S;FG 

V;ZU|:T ;FDFlHS 
S]8]\AM VG[ ;D}CM 

;FD]NFlIS DF/BF VG[ 
;FD]NFlIS lD<ST 

:+MTMG]\ 5]G"lGDF"6P 

;FD]NFlIS DF/BF VG[ ;FD]NFlIS lD<STMG]\ 
5]G"lGDF"6 ;D]NFI sSMdI]GL8LfGF 5ZFDX"DF\ 

SZJFG]\ ZC[X[P 

!5 HDLG VG[ સુંપવતGF 

;\5FNGGL lJ5ZLT 

V;ZMG[ C/JL SZJF 

AFAT 

HDLG સુંપવતGF 

V;ZU|:T DFl,SM 

GJlGDF"6 DF8[ ;F.8 
p5Z EFZ[ DXLGZL VG[ 

%,Fg8GL VJZHJZGF 

SFZ6[ ;\,uG HDLG VG[ 
સુંપવતG[ H[ C\UFDL 

lJ5ZLT V;Z YFI T[ 

AN,FJYL EZ5F. SZJF 
J/TZ 

GJlGDF"6 JBT[ VYJF lGDF"6 %,Fg8 
:YFl5T SZTL JBT[ DF/BF S[ HDLGG[ 

G]S;FG YFI T[GF J/TZGM BR" SMg8=FS8Z 

EMUJX[P  
C[ZO[Z DF8[GF Z:TF ACFZGL HDLGGF 

SFDR,Fp p5IMU DF8[ ;\A\lWT SMg8=FS8Z[ T[ 

HDLGGF DFl,SGL ,[lBT VG]DlT D[/JJFGL 
ZC[X[P AF\WSFD JBT[ :YFl5T SZJFGF ;F.8 

S[d5G]\ :YFG DFU" VG[ DSFG lJEFUGF 

5ZFDX"DF\ SMg8=S8Z[ GSSL SZJFG]\ ZC[X[P  

,FEFYL"VMG[ D/JF5F+ J/TZM V\U[ :5Q8TFVM ov 

GM\W ovઅ.  !P    GJF sHDLGf SFINF vZ_!# GL S,DvZ& S[ H[ C[9/ HDLGGL AHFZ lS\DT VFSFZJF VG[ GSSL SZJF GLR[GF WMZ6M 

lGWF"lZT SZFIF K[ T[ D]HA ;1FD VlWSFZL J/TZ GSSL SZX[P  

 

GLR[GF A[ lJS<5M 5{SL H[ lJS<5 C[9/ lS\DT p\RL U6FI T[ lSDTP  
sV[f  H[ lJ:TFZDF\ HDLG VFJ[,L CMI T[ lJ:TFZ DF8[ EFZTLI :8[d5 VlWlGIDv!()) DF\ J[RF6 N:TFJ[HM S[ SZFZMGL GM\W6L DF8[ 

lGN["lXT SZ[, CMI TM4 T[ AHFZ lS\DTP 

sALf  K[<,F +6 JQFM"DF\ lJRFZ6F C[9/GL HDLGG[ V0MV0 S[ GHLSGF UFD0FDF\ 5_ 8SFYL VMKF GlC T[8,F N:TFJMHMDF\ HMJF D/TL 
;DFG 5|SFZGL HDLGGL ;Z[ZFX J[RF6 lS\DTP 

:5Q8TFv!ov p5ZGF lJS<5 v AL DF\ p<,[B[, J[RF6 lS\DT v H[ JQF"DF\ HDLG 5|F%T SZJFGL NZBF:T CMI T[ JQF"DF\ VFU/GF +6 JQF"DF\ 

5|F%T SZJFGL AHFZ lS\DT GSSL SZJFGL TFZLB S,Dv!! C[9/ 5|l;wW YI[, HFC[ZGFDFGL TFZLB U6FX[P  H[ JQF"DF\ HDLG 5|F%T SZJFGL 
NZBF:T CMI T[ JQF"GF VFU/GF +6 JQF"DF\ 5|F%T SZJFGL HDLGG[ V0MV0 S[ GHLSGF UFD0FDF\ ;DFG 5|SFZGF lJ:TFZDF\ YI[, J[RF6 

N:TFJ[HM S[ SZFZMDF\ NXF"J[, ;Z[ZFX J[RF6 lS\DT D]HA GSSL SZFX[P 

:5Q8TFvZ ov :5Q8TFv! DF\ p<,[B[, ;Z[ZF J[RF6 lS\DT GSSL SZJF DF8[ J[RF6GF YI[, N:TFJ[HM S[ SZFZM 5{SL S], SZFZGF VFWF" 
SZFZMDF\ NXF"J[, JW]DF\ JW] J[RF6 lS\DT wIFG[ ,[JFDF\ VFJX[P 

:5Q8TFv# ov VF ;[SXG C[9/ AHFZ lS\DT GSSL SZTL JBT[ VG[ :5Q8TFv! VYJF Z DF\ p<,[B[, ;Z[ZFX J[RF6 lS\DT GSSL SZTL 

JBT[ lH<,FGF VF 5C[,FGF AGFJ JBT[ HDLG J/TZ DF8[ R}SJ[, lS\DT U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJX[ GlCP 
:5Q8TF v$ ov VF ;[SXG C[9/ AHFZ lS\DT GSSL SZTL JBT[ VG[ :5Q8TFv! VYJF Z DF\ p<,[B[, ;Z[ZFX J[RF6 lS\DT GSSL SZTL 

JBT[ HM ;DFCTF"GF VlE5|FI D]HA R}SJ[, lS\DT JF:TlJS AHFZ lS\DT 5|lTlA\lAT SZTL G CMI TM T[ AHFZ lS\DT GSSL SZTL JBT[ 

VJU6JFDF\ VFJX[P 

Z. p5Z GM\W v! C[9/GL HMUJF. D]HA HFC[Z SZFI[, XC[ZL lJ:TFZYL V\TZGF SFZ6[ ;D]lRT ;ZSFZ wJFZF GSSL SZFI[, V[S 

VYJF A[ GF U]6F\S D]HA U]6L YTL ZSD AHFZ lS\DT U6JFDF\ VFJX[P 

#P GLR[GF SFZ6M;Z HM (p5Z જણાવેલ ) ગુણાંક ! VG[ Z D]HA AHFZ lS\DT GSSL Y. G XS[4 ov  

sV[f H[ lJ:TFZD\F HDLG VFJ[, K[ T[ lJ:TFZDF\ H[ T[ ;DI[ VD,L VgI SFINF C[9/ HDLGGL ,[vJ[R DIF"lNT ZLT[ Y. XSTL CMIP 

sALf 5[8F S,DGF S,Mh sV[f D]HAGF VFU/GF +6 JQF"GF ;DIGF GM\WFI[, J[RF6GF N:TFJ[HM S[ SZFZ p5,aW G CMIP 

s;Lf  ;1FD ;tTFlWSFZL wJFZF EFZTLI :8[d5 VlWlGIDv!()) C[9/ AHFZ lS\DT lGWF"lZT SZF. G CMI TM. 

(ડી) HDLG V0MV0 VYJF ;DFG lJ:TFZGL HDLGGL lS\DT wIFG[ ,LWF l;JFI ;\A\lWT ZFHI ;ZSFZ 5[8F S,Ds!f DF\ lGN["lXT lS\DTGF 

VFWFZ[ 1F[+O/GF V[SD NL9 T/LIFGL lSDT VYJF ,3]tTD lS\DT lGWF"lZT SZX[P 
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$P Z_!# GF GJF sHDLG f VlWlGID C[9/ HDLGGL J/TZ lS\DT GSSL SZTL JBT[ VlWlGIDGL S,DvZ( GL HMUJF. 
lJRFZ6FDF\ ,[JFDF\ VFJX[P 

5P H[ HDLG WFZS[ !)&! 5C[,F\GF UFDGL SMDG VAFlW HDLG WFZ6 SZJFGF SFZ6[ cc VlWS'T HDLG WFZSM cc U6FTF CMI T[VMG[ 

J{Sl<5S HDLG VYJF HDLG J/TZ H[8,] ;F.8 V[,FJg; VF5JFDF\ VFJX[P  
&P ;1FD VlWSFZL NZ[S S[.;DF\ HDLGGL AHFZ lS\DT p5ZF\T S,Dv!! GL HFC[ZGFDFGL TFZLBYL V[JM0" VF%IFGL TFZLB VYJF 

SAHM ,LWFGL TFZLB4 V[ A[ DF\YL H[ JC[,L CMI T[ TFZLB ;]WLG]\ JFlQF"S !ZsAFZf 8SF ,[B[ sjIFHf R]SJJF OZDFJX[P  

GM\W AL ov 3ZM4 DSFGM VG[ VgI :YFJZ lD<STG]\ J/TZ W;FZM wIFG[ ,LWF l;JFI EFJMGL VG];}lRDF\ NXF"J[, NZ[ GSSL SZJFDF\ VFJX[P 
EFJMGL VG];}lRDF\ NXF"J[, NZ lJRFZ6FDF\ ,[TL JBT[ DFl,SMGF\ D\TjIM wIFG[ ,. ;ZSFZDF\ GM\WFI[, VG[ VF C[T] DF8[ ZMSJFDF\ VFJ[, 

CMI T[ :JT\+ D}<IF\SGSFZ ;\,uG XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF J;JF8 VG[ JFl6HI VFJF;MGL EFJMGL VG];}lRGM p5IMU SZX[P 

GM\W ;L ov H[ lS:;FDF\ SM. HDLGGF %,M8GM V\XTo EFUG[ V;Z YTL CMI T[ lS:;FDF\ HM HDLG DFl,S T[GM VFBM %,M8 ;\5FNG SZFJJF 
.rKF NXF"J[ TM ;1FD VlWSFZL ;G[ Z_!# GF sHDLGf GJF SFINFGL S,Dv)$ C[9/ BFSLGL HDLG DF8[ HDLG ; \5FNG VlWlGID 

D]HAGL SFI"JFCL SIF" lJGF JWFZFGM V[JM0" OZDFJX[P  

 

શરતો (AM,LVM) VG[ jIFbIFVM ov  

sV[f JCLJ8NFZ V[8,[ S,D $# GL 5[8F S,Ds!f C[9/ 5]Go J;G VG[ 5]Go :YF5GGF C[T] DF8[ lGDFI[, JCLJ8STF"P  

sALf V;ZU|:T lJ:TFZ V[8,[ HDLG ;\5FNGDF\ C[T]\ DF8[ ;D]lRT ;ZSFZ wJFZF 3MlQFT SZFI[, lJ:TFZP 

s;Lf V;ZU|:T S]8]\A V[8,[4 
s!f  V[J] S]8]\A S[ H[GL HDLG VYJF :YFJZ lD<ST ;\5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P  

sZf  V[J]\ S]8]\A S[ H[ HDLGGF DFl,S GYL 5Z\T] HDLG ;\5FNGGF +6 JQF" 5C[,F\YL VFHLlJSFGF ;FWG TZLS[ B[TvDH}Z4 

U6MT4 EF0]VFT4 ;FYL4 SD"RFZLS[ SFZLUZ TZLS[ ;\5FNG SZJFGL HDLG p5Z VFWFZLT K[P  
s#f ;\JT Z__& GF JG VlWSFZ VlWlGIDGL HMUJF. C[9/ VG];}lRT HFlT VG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ H\U,DF\ J;TF J;FCTLVM S[ 

H[ HDLG ;\5FNGGF SFZ6[ VFHLlJSFGF :+MT JG 5[NFX EMUJ8FGM CSS U]DFJ[ K[P  

s$f  HDLG ;\5FNG JQF" 5C[,F\GF +6 JQF"YL H[ S]8]\AMGM D}/ VFHLlJSFGM VFWFZ JG 5[NFXM VYJF 5F6L HgI HLJM K[ S[ H[DF \ 
H\U, 5[NFXM4 lXSFZ4 DFKLDFZL4 AM8 5lZJCGGM ;DFJ[X YFI K[ T[ VFHLlJSFGF ;FWGMG[ HDLG ;\5FNGYL lJ5ZLT 

V;Z YFI K[P  

s5f  S]8]\AGF H[ ;eIG[ ZFHI ;ZSFZ S[ S[gN= ;ZSFZ[ T[GL SM. IMHGF C[9/ HDLG OF/JL CMI T[JL HDLG ;\5FNGDF\ VFJTL CMI T[ 
;eIP 

s&f  HDLG ;\5FNG 5C[,F\GF K[<,F +6 S[ JW] JQF"YL XC[ZL lJ:TFZGL HDLG p5Z J;JF8 SZT] \ S]8]\A VYJF K[<,F +6 JQF" S[ T[YL 

JW] ;DI DF8[ H[GF VFHLlJSFGF D}/E}T :+MTG[ HDLG ;\5FNGGF SFZ6[ lJ5ZLT V;Z YTL CMIP 
s0Lf ccB[TLGL HDLG cc V[ XaN 5|IMUDF\ H[ HDLG4 

 s!f B[TL S[ AFUAFGL  

sZf 0[ZL S[ DZ3F pK[Z S[gN= 5L:SLS<RZ4 ;[ZLS<RZ4 ALH pK[Z S[gN=4 5F,T] 5X]VMGF ; \JW"G S[ ZM5F pK[Z S[gN= VG[ VFZMuIJW"S 
VF{QFlWVM pUF0JF 

s#f B[TL5FS4 hF04 3F; VYJF AFUAFGL 5[NFXM pUF0JF S[4 

s$f 5X] RFZF DF8[ p5IMU  YTM CMI T[JL HDLG4 5Z\T] T[DF\ OST ,FS0FqSF:8 pUF0L SF5JF DF8[ YTM CMI T[GM ;DFJ[X YTM 
GYLP 

s.f  cc ;tTFlWSFZL cc  XaN5|IMUDF\ S,Dv5! C[9/ :YFl5T HDLG ;\5FNG4 5]Go J;JF8 VG[ 5]Go :YF5G DF8[ lGDFI[, VlWSFZL 

sV[Of  cc SlD`GZ cc XaN5|IMUDF\ S,Dv$$ GL 5[8F ;[SXG s!f C[9/ lGDFI[,5]Go J;JF8 VG[ 5]Go :YF5G DF8[ lGDFI[, VlWSFZL 
sHLf ;\5FNGGF J/TZ XaN5|IMUDF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YFI K[P  

s!f  ;M,[xID TYF HDLG ;\5FNG4 5]G"J;JF8 VG[ 5]G" :YF5G VlWSFZL S[ gIFI VNF,T[ OZDFJ[, JWFZFG]\ J/TZ VG[ T[ p5Z 

jIFH p5ZF\T VFJF ;tTFlWSFZL S[ gIFI VNF,T[ OZDFJ[, VgI SM. ZSD V;ZU|:T S]8] \AG[ R]SJJF 9ZFjI]\ CMI T[ ZSD 
sZf  HDLGGM SAHM ,[TL JBT[ T[GF p5Z CMI T[ 5FS VYJF hF0 ,. ,[JFYL lCT WZFJTL jIlSTVMG[ YI[, G]S;FGLP 

s#f lGJF"l;T S[ ptYFG 5FD[, V;ZU:TMG[ 5]G"J;JF8 SZFJJF ;\5FNG SZ[, HDLG VG[ DSFGGL lS\DT  

s$f 5]G"J;JF8 lJ:TFZDF\ DF/BFSLI ;]lJWFVM VG[ ;J,TMGF lJSF; DF8[GM BR"  
s5f VF VlWlGIDGL HMUJF. D]HA 5]G"J;JF8 VG[ 5]G":YF5G lGDF"6 SZJFGM BR" 

sV[Rf J/TZ ,UT lGWF"lZT TFZLB ov ;G[ Z_!# GF GJF sHDLGf VlWlGIDGL S,Dv!!s!f C[9/ HDLG ;\5FNG DF8[ 5|YD JBT 

3MlQFT TFZLB[ U6JF5F+ V;ZU|:T S]8]\AM S[ H[DGM VgI ZFHI S[ S[gN= SFINF C[9/ NFJM SZJFGM CSS D/[ K[ S[ NAF6qVGVlWS'T 
SAHM D[/J[, K[ T[ S]8]\AM lGl`RT SZJFGL TFZLB 

sVF.f lGJF"l;T S]8]\A o VF XaN 5|IMUDF\ HDLG ;\5FNGGF SFZ6[ V;ZU|:T lJ:TFZDF\YL 5]G"J;JF8 lJ:TFZDF\ :YFl5T SZJFGF K[ T[JF 

S]8]\AP 
sH[f S]8]\A o  VF XaN5|IMUDF\ 5MT[4 5MTFGF 5lT S[ 5tGL4 ;ULZ AF/SM T[GF 5Z VFWFZLT ;ULZ EF.VM4 ;ULZ AC[GMGM ;DFJ[X YFI K[ 

5Z\T] lJWJF4 K]8FK[0FJF/L S[ tISTF DlC,FVMG[ V,U S]8]\A U6JFDF\ VFJX[P lJX[QF :5Q8TF S[ 5]bT JIGL UD[ T[ HFlTGF 

5lTq5tGL S[ AF/SM VYJF VFlzTMG[ VF VlWlGIDGF C[T] DF8[ V,U S]8] \A U6JFDF\ VFJX[P  
sS[f HDLG EMUJ8M ov VF XaN5|IMUDF\ DFl,S4 SAH[NFZ4 EF0]T S[ VgI ZLT[ HDLGGM EMUJ8M SZTF Xb;GL S], HDLGGM EMUJ8FGM 

;DFJ[X YFI K[P 
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sV[,f DF/BFlSI IMHGF ov VF XaN5|IMUDF\ S,D II GL 5[8F S,Dvs!f GF S,Mh sALf DF\ p<,[B[, V[S S[ T[YL JW] IMHGFVMGM 
;DFJ[X YFI K[P 

sV[Df HDLG o VF XaN5|IMUDF\ HDLG4 S[ T[G[ ;\,uG DSFGM VYJF HDLGG[ SFIDL ~5[ HM0FI[, 5NFYM" S[ J:T]VMGM ;DFJ[X YFI K[P  

sV[Gf HDLG lJCM6F o VF XaN5|IMUDF\ V[JL jIlSTVM VYJF JU"GM ;DFJ[X YFI K[ S[ ZFHI VYJF VD,LSZ6 SFINF C[9/ H[VMG[ T[ 
D]HA U6JFDF\ S[ lGN["lXT SZJFDF\VFJTF CMI VYJF 5}J"JTL" HMUJF. lGN["lXT SZJFDF\ VFjI]\ G CMI tIFZ[ ;D]lRT ;ZSFZ wJFZF 

lGN["lXT SZJFDF\ VFJ[ T[JF Xb;MP 

sVMf HDLG DFl,SM ov VF XaN5|IMUDF\  
s!f ;\A\lWT ;tTFlWSFZLGF NOTZ[ H[VMGF GFD HDLG4 DSFG S[ T[GF B\0EFUGF DFl,S TZLS[ GM\WFIF CMI VYJF  

sZf  ;G[ Z__& GF sJG VlWSFZLGL ;\A\lWTf VG];}lRT HFlT VG[ VgI 5Z\5ZFUD H\U, lGJF;L VlWlGID VYJF H[ T[ 

;DI[ VD,L VgI SFINF C[9/ H\U, qJG CSSM VF5JFDF \VFjIF CMI VYJF  
s#f TANL,L ;lCT ZFHIGF SM. SFINF C[9/ c 58'F CS c D[/JJF CSSNFZ CMI VYJF  

s$f gIFI VNF,T S[ VgI ;tTFlWSFZLGF C]SDGL HDLG DFl,S OZDFJ[, CMIP 

s5Lf  ;ZSFZ o V[8,[ U]HZFT ;ZSFZGM lGN["X SZ[ K[P  
sSI]f HDLG ;\5FNG o V[8,[ !q!qZ_!$ YL VD,L ;G[ Z_!# GM GJM sHDLGf VlWlGID C[9/ HDLG ;\5FNGP 

sVFZf ;LDF\T B[0}T o V[8,[ l;\RF. lJGFGL V[S C[S8Z ;]WLGL VG[ l;\RF. JF/L VWF" C[S8Z ;]WLGL HDLG B[0TM Xb; 

sV[;f AHFZ EFJ ov V[8,[ ;G[ Z_!# GF GJF sHDLGf VlWlGIDGL S,DvZ& C[9/ GSSL SZFI[, lS\DTP 
s8Lf DM;DL 5FS o H[ %,Fg8 S]NZTL ZLT[ VYJF JFJLG[ pUF0JFDF\ VFJ[ VG[ T[ V[S DM;D ;]WL SFI"ZT ZCL T[GF 5FSGL ,66L AFN GFX 

5FD[ T[JF 5FS DM;DL 5FS U6FI K[ H[D S[ 0F\UZ4 X[Z0L4 DUO/L lJU[Z[ 

sI]f HFC[ZGFD] o V[8,[ ZFHIGF U[h[8 S[ EFZT ;ZSFZGF U[h[8DF\ 5|l;wW SZJFDF\ VFJT] ;J"GL HF6 DF8[GL HFC[Z GMl8; VG[ T[GF 
VG];\WFG[ H6FJJFG]\ S'tI ;\5gG YIFG]\ U6FI K[P  

sJLf AFZDF;L 5FS o H[ %,Fg8 JQFM" ;]WL SFI"ZT ZCL 5lZ5SJ YI[ T[GF O/ VF5[ K[ T[ AFZDF;L 5FS U6FI K[P IMHGFDF\ ;FDFgI ZLT[ 

S]NZTL ZLT[ pUTF S[ AFUFITYL pUF0JFDF\ hF0 O/ S[ SF:8 s,FS0]f VF5[ K[ T[ AFZDF;L 5FS U6FI K[P N=Q8F \T~5[ GF/LI[ZL4 VF\AM 
lJU[Z[P 

s0A<I]f lCT WZFJTL jIlST ov VF XaN5|IMUDF\ s!f HDLG ;\5FNG AN, VF5JFGF J/TZDF\ 5MTFGF lCT CMJFGM CSSNFJM SZTL TDFD 

jIlSTVMGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ SM. jIlST HDLG V\U[GF ;]BFlWSFZDF\ lCT WZFJ[ TM T[ HDLGDF\ lCT WZFJ[ K[4 T[D U6FX[P 
p5ZF\T sZf ;\JTvZ__& GF VG];}lRT HFlT VG[ VgI 5Z\5ZFUT JGJF;LVMV[ sJG CSSMGL :JLS'lTf CSSM U]DFjIF K[ T[JF 

VG];}lRT HFlT VG[ VgI 5Z\5ZFUT JGJF;LVM s#f HDLGGF ptYFGDF\ lCT WZFJTL jIlSTVM s$f ZFHI ;ZSFZGF SFINF C[9/ 

5FS ,6GLDF\ EFU ;lCT U6MT CSS WZFJTL UD[ T[ JU"qGFD WZFJTL jIlSTVM s5f H[GL VFHLlJSFGF D}/E}T :+MTG[ lJ5ZLT 
V;Z YFI T[JL jIlSTVMP 

sV[S;f IMHGF V;ZU|:T S]8]\A ov ;FY[ ZC[TF S]8]\A VG[ VYJF lAG S]8]\AL ;eIM S[ H[VMG[ IMHGF VD,LSZ6YL lJ5lZT VG[ qVYJF 

;FG]S}/TF Y. K[P  
sJFIf IMHGF V;ZU|:T jIlSTVM ov IMHGFGF VD,LSZ6YL 5|tI1FZLT[ lJ5ZLT 5lZ6FDM EMUJTL V[JL jIlSTVM S[ H[VMG[ IMHGF 

5|EFlJT lJ:TFZDF\ VFlY"S lCTM S[ VFJF; CMI 4 p5ZF\T IMHGF VD,LSZ6YL 5]ZF S[ B\l0T JFl6HI S[ VFJF; ;\S], U]DFJJF 50[ 

T[JL jIlSTVM4 B[TL ,FIS S[ VFJF; ,FIS HDLG 5]ZL S[ V\XTo U]DFJJL 50[ T[JL jIlSTVM VG[ VFJSGF :+MT U]DFJJF 50[ T[JL 
jIlSTVMGM ;DFJ[X YFI K[P VFJL jIlSTVMG[ D]bI A[ ;D}CDF\ lJEFHLT SZL XSFIP s!f A'CN ZLT[ V;ZU|:T VG[ sZf C/JL 

ZLT[ V;ZU|:T 

s!f A'CN ZLT[ V;ZU|:T ov H[VMGF VFJF; S[ HDLG p5ZGL lD<STG[ lJ5ZLT V;Z YFI VG[ T[ V5MQFS AG[ VG[ AFSL AR[, 
lD<STDF\YL jIlST 5MTFGL VFHLlJSF S[ jIF5FZ SZL G XS[ VYJF lD<STGF Z5 8SF S[ T[YL JW] EFUG[ lJ5ZLT V;Z YFI 

T[ A'CN ZLT[ V;ZU|:T YI[, U6FIP 

sZf C/JL ZLT[ V;ZU|:T ov A'CN ZLT[ V;ZU|:T YI[, G CMI T[JL AWL lJ5ZLT V;ZMG[ C/JL ZLT[ V;ZU|:T YI[, U6FI4 
VYJF V[JL lD<ST S[ H[GF AF\WSFD DF/BFq HDLGGM V\XTo EFU ;\5FlNT SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ AFSL p5,aW 

V;\5FlNT lD<STDF\ V;ZU|:T jIlST T[GL VFHLlJSFq jIF5FZ SZL HLJGlGJF"C SZL XS[ T[JM V;ZU|:TP 

sh[0f 5]G" :YF5G lS\DT ov B]<,L AHFZDF\YL ;\5FlNT V:SIFDT VG[ lD<ST H[JL lD<ST H[ EFJ[ BZLNL XSFI T[ lS\DT 5]G":YF5G lS\DT 
U6FIP 5]G":YFG S[ AN,FJ lS\DT DFU" VG[ DSFG lJEFUGF 5|JT"DFG EFJMGL VG];}lRGF VFWFZ[ 3;FZM AFN SIF" lJGF U6JFDF \ 

VFJX[P VF 5]G":YF5G lS\DT D\H]Z YI[, D/JF5F+ VlWSFZMGL HMUJF. VG]~5 CMI T[ HMJFG] \ ZC[X[P 

sV[V[f 5]G":YF5G lJ:TFZ ov ;D]lRT ;ZSFZ wJFZF H[ lJ:TFZDF\HDLG ;\5FNGGF SFZ6[ lGJF"l;T S]8]\AMG[ 5]G":YFl5T 
SZJFDF\VFjIF CMI T[ lJ:TFZP 

sALALf ;\,uG lJ:TFZ o VF XaN5|IMUGM VY" ;G[ !))& GF 5\RFIT s;\,uG 1F[+GM lJ:TFZf VlWlGIDGF ;[SXGvZ DF\ 

jIFbIFlIT ;\,uG lJ:TFZ SZFI K[P  
s;L;Lf GFGM B[0}T o VF XaN 5|IMUDF\ l;DF\T B[0}TGL HDLG SZTF\JW] HDLG 5Z\T] A[ C[S8Z ;]WLGL lAG l;\RF. HDLG VG[ V[S 

C[S8Z ;]WLGL l;\RF.JF/L HDLG WZFJTM B[0}T  

s0L0Lf 3];6BMZ o VF XaN5|IMUDF\ JUZ 5ZJFGULV[ HFC[Z DFl,SLGL HDLG p5Z SAHM HDFJGFZ VYJF lGWF"lZT TFZLB 
5C[,F\GF ;DIYL HFC[Z DSFGGM EMUJ8M SZGFZ jIlST S[ H[G[ HLJGlGJF"C DF8[ VgI SM. VFJF; S[ HLG VFHLlJSF 

;FWG GYL T[JM jIlSTP 



દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP-II) 
માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર   પનુિગસન નીવતનુું માળખુું 

 

   25 

 

s..f NAF6 SZGFZ ov VF XaN5|IMUDF\ 5MTFGL DFl,SLGL HDLG S[ VgI :YFJZ V:SIFTG[ ,UM,U HFC[Z DFl,SLGL HDLGDF\ 
VlTS|D6 SZL 5RFJL 5F0[ VG[ T[GF VFJF;qHLJG lGJF"C DF8[ JWFZFGL HFC[Z DFl,SLGL HDLG p5Z VGVlWS'TZLT[ 

NAF6 SZGFZGM ;DFJ[X YFI K[P  

sV[OV[Of EF0]VFT o VF XaN5|IMUDF\ ZC[6FS4 jIF5FZ S[ VgI C[T] DF8[ RMbBF AMHF VG[ V0R6ZlCT BFGUL lD<STGL DFl,SL 
WZFJTF Xb; HM0[4 ,[lBT S[ Vl,lBT AMGFOF.0 EF0FBTGF VFWFZ[ VFJL BFGUL lD<STGM EMUJ8M SZGFZ Xb;GM 

;DFJ[X YFI K[P  

sHLHLf SDHMZ jIlSTVM ov VF XaN5|IMUDF\ XFZLlZS ZLT[ V1FD4 lJWJFVM4 &_ YL JW] JQF"GL jIlSTVM4 UZLAL Z[BFYL GLR[GF 
VFJF;WFZSM VG[ D]bI DlC,FSTF" WZFJTF VFJF;MGF ZCLXMGM ;DFJ[X YFI K[P  

sV[RV[Rf DlC,F U'CM ov H[ 3ZDF\ HLJGlGJF"CGM VFWFZ DlC,F CMI T[JF U'CG[ DlC,F U'C U6FI K[P VFJL DlC,F lJWJF4 ,uG 

lJrK[NJF/L S[ tISTF CM. XS[P  
 

13 વસ્તી અન ેસામાજીક આર્થગક સવ   

20. કોરરડોર યોજના થી ૧૦૦% અસરગ્રસ્ત પરરિારો (PAFs)ની િસ્તી ર્િતરીનો સિે હાથ ધરિામાું 

આિશે, કે જેઓને સિેના સમયર્ાળા દરમ્યાન યોજના માર્ોના વિસ્તારમાું હાજર રહવે ુું પડશે.જનર્િના 
સિેની શરૂઆતની તારીખ, કે જે પીએપી / પીએફએફ િારા યોજના માર્ગ ની અંદર તેમની હાજરી સ્થાવપત કરિા 

માટેની કટ-ઑફ તારીખ હશે.જનર્િનાનુું સિેક્ષિ ગજુરાત સરકાર િારા મુંજૂર કરેલા અંવતમ રડઝાઈનના 

આધારે કરિામાું આિશે.SIAના અભ્યાસના તારિોને આધારરત સામાજજક-આવથિક સિેક્ષિ માટેની વ્યહૂરચના 
તૈયાર કરિી જોઈએ.  

14 મૂલ્યાકંનની સામાદ્જક અસર (SIA)તથા પનુઃસ્થાપન તયૈારી(RAP)  

21. મલૂયાુંકન સામાજજક અસર િારા યોજનાની સુંભવિત પ્રવતકૂળ અસરનુું વિર્તિાર મલૂયાુંકન હાથ 

ધરિામાું આિશે. ત્યારબાદ પનુવનિમાગિની કાયગ યોજનાના (આરએપી) વસદ્ાુંતોને આધારીત ફરીથી પનુવનિમાગિ 

કાયગ યોજના (આરએફપી) તૈયાર કરિામાું આિશે.પનુવનિમાગિની કાયગ યોજનાના વસદ્ાુંતોને પર્લ ે ખાનર્ી 

જમીન તથા માળખા પરની અસરને િળતર અને પનુ: સ્થાપન કરિામાું સહાય આપિામાું આિશે.  

 

22. પનુવનિમાગિ કાયગ યોજના (RAP) ખાતરી આપશે કે અસરગ્રત વ્યક્તતઓને (i) પનુિગસન અંર્ે તેમના 

પયાગય અને હક્કોથી િાકેફ કરિામાું આિે; (ii) તકનીકી અને આવથિક રીતે વ્યિક્સ્થત પનુઃસ્થાપનના વિકલપો 
સાથે પ્રદાન કરિામાું આિે છે અને તેમની િચ્ચ ેપસુંદર્ીની તક આપે છે.;(iii)યોજનાને લીધે થતી સુંપવતના 

ખોટ માટે સુંપિૂગ પનુઃસ્થાવપત ખચગ પર ત્િરરત અને અસરકારક િળતર આપિામાું આિે.;(iv) સ્થાનાુંતર અને 

પરરિહનના સમયર્ાળા દરવમયાન, તેમની આજીવિકા અને જીિનધોરિને પનુસ્થાગવપત કરિા માટે સહાવયત 

સહાય (જેમ કે સ્થળાુંતર ભથ્્ુું, સુંક્રમિ ભથ્્ુું, િર્ેરે); આપિામાું આિે.(v) અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત કે જે હકદાર છે 

તેઓને કુશળતા વિકાસ સહાય જેિી કે પ્રવશક્ષિ, િળતર ઉપરાુંતની તાણલમ આપિામાું આિશે. 

15 આવક પનુઃસ્થાદ્પત કરવાના પગલા ં

23. આિક પનુઃસ્થાવપતકરિાની કામર્ીરીનો મળૂ હતે ુએ છે કે કોઈપિ વ્યક્તતની ક્સ્થવત યોજના પહલેા ું 
જેિી હતી, તેના કરતાું બર્ડિી જોઈએ નહીં. વ્યક્તતર્ત પનુઃસ્થાપનનો એક અર્ત્યનો ભાર્ એ છે કે યોજના 
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પહલેાની આિકના સ્તર પર, વ્યક્તતને અને અસર પામનાર સમદુાયને, તેના કુટુુંબને, અને સામાજીક-આવથિક 

ક્સ્થવતને અને સાુંસ્કૃવતક વ્યિસ્થાને પનુઃસ્થાવપત કરિો. આિકના પનુઃસ્થાપનની યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતના 

પરામશગમા ું તૈયાર કરિામાું આિશે, જેથી તેમને લાભ થાય. IR પ્રવવૃત્ત આધારે અમલ કરનાર સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા 

યોગ્ય IR કાયગક્રમ યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP)માટે તૈયાર કરશે. આિક પનુઃસ્થાપન કરિાના પર્લાુંમા ું 
નીચેના ુંનો સમાિેશ થાય છે: 

24. પી.એ.પી. ની ચકાસિી અને સુંબુંવધત આિક પનુઃસ્થાપન પ્રવવૃત્તઓ પસુંદ કરિા - એનજીઓને 

અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતની ચકાસિી કરિી અને સુંભવિત આિક પનુઃસ્થાપન વિકલપોની સણૂચ તૈયાર કરિી જરૂરી છે. 

આઇઆર વિકલપોની ઓળખ કરતી િખતે, નીચેના પરરબળો પિ ધ્યાનમાું લિેામાું આિશે: 

 યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓ ની ચકાસિી અને આિક  પનુઃ સ્થાપન પ્રવવૃત્તઓ પસુંદ કરિા –  ણબન સરકારી 
સ્િૈચ્છીક સુંસ્થાએ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓ ની ચકાસિી કરિાની બાબત જોિાની રહશેે અને લાગ ુથઇ શકે તિેા 
આિકના પનુઃસ્થાપના િૈકપ્લપકની યાદી બનિિી. પનુઃસ્થાપના િૈકપ્લપકની યાદી બનાિિાના સમયે નીચ ે
દશાગિલે પરરબળો ર્િત્રીમાું લિેાશે.: 

 અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓનુું વશક્ષિ સ્તર,  

 ધરાિતા કુનહે કુશળતા,  

 સ્થળાુંતર બાદના સમયર્ાળા માટે આવથિક પ્રવવૃતઓ,  

 આિકની પરૂિિી માટે આવથિક પ્રવવૃત્તની યોગ્યતા, અને  

 સુંભાવ્ય બજાર અને િેચાિ સહુલીયતો. 

25. સરકારની ચાલતી યોજના  )sceece ( ની યાદીમાુંથી યોગ્ય આવથિક પનુઃસ્થાપન યોજનાને તારિિામાું 
પનુવનિમાગિ કાયગ યોજનાના અમલીકરિની સુંસ્થા મદદ કરશે. તે સુંસ્થાઓ યોજના અસરગ્રસ્તો સાથે તેમના 

પસુંદર્ીના પયાગય માટે સલાહ-સચુન કરશે .ણબનસરકારી સ્િયુંસેિી સુંસ્થા, યોજના અસરગ્રસ્તો અને બીજા 

દાિેદારો સાથે પરામશગ કરીને આિક પનુઃ સ્થાપન માટે દરખાસ્ત કરશે. દરખાસ્ત યોજનાના સત્તા ને મુંજુરી 
આપિા માટે સાદર કરશે .મુંજુરી બાદ આિક પનુઃ સ્થાપન પ્રવવૃતઓ શરુ કરાશે .આ માટે ણબનસરકારી 

સ્િયુંસેિી સુંસ્થા રોકિામાું આિશે જેમનો આ યોજના અસરગ્રસ્તો માટે આિક ઉપાર્જન/પનુઃ સ્થાપન માટે 

યોજનાના તમામ પાસા બાબતે સમાિેશ થશે. 

26. તાલીમ પરૂી પાડિી: જેઓએ આજીવિકા ગમુાિી હોય તેમની કુશળતા િધગન માટે લાયરક કોઠામાું 
પયાગય  દશાગિેલ છે. તાલીમ જરૂરરયાતન ુઆંકલન કરિામાું આિશે અને તે આર્ળ િધ ુતાલીમની જરૂરરયાત 

માટે પાયારૂપ બનશે. આરદજાવત ઘરના કુટુુંબસભ્યને લાભાન્િીત જૂથમાું ર્િિામાું આિશે. યોજના અમલીકરિ 

વિભાર્ (PIU) િારા ણબનસરકારી સ્િયુંસેિી સુંસ્થાની મદદથી આયોજજત કરિામાું આિશે. યોજના અમલીકરિ 

વિભાર્ (PIU) સમયાુંતરે સમીક્ષા બેઠકો કરશે અને તાલીમ કાયગક્રમોની કાયગક્ષમતાનુું મલૂયાુંકન કરશે તથા જો 
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જરૂરી જિાશે તો સધુારાત્મક પર્લા લેિા માટે વિવિધ તાલીમ સુંસ્થાઓ/વિભાર્ો સાથે સુંકલન માટે સચુન 

કરશે. 

27. તાલીમ સુંસ્થાઓ/વિભાર્ોની ઓળખ:િરિી કરાયેલ પનુવનિમાગિ કાયગ યોજનાના અમલીકરિની સુંસ્થા 
ધુંધા-િેપાર આધરરત જુદા જુદા ધુંધા /પ્રવવૃત્ત અંર્ ે રોજર્ારલક્ષી તાલીમ આપનાર સુંસ્થાની િરિી કરશે .

પનુવનિમાગિ કાયગ યોજનાના અમલીકરિ િારા અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતના તેમની પસુંદર્ી અનસુારના ધુંધાના જૂથ 

બનાિી તે લોકો માટે તાલીમ સ્થળ અંર્ે તમામ વ્યિસ્થા કરશે .સણૂચત સુંસ્થાના સમાિેશ જેમકે ગજુરાત 

સરકારનો વશક્ષિ વિભાર્)મરહલા સ્િયું રોજર્ાર  કાયગક્રમ( અને કવમશ્નર ગ્રામ વિકાસ ,ગજુરાત સરકાર. 

28. વનયુંત્રિ : દેખરેખ અને મલૂયાુંકન (M&E) અંર્ેની તાલીમ આપ્યા બાદ તેમના િારા વનયુંત્રિ કામર્ીરી 
કરિામાું આિશે,  યોજના સુંચાલન તજજ્ઞ (PMC) ના સહકારથી આંતરરક વનયુંત્રિની જિાબદારી યોજના 

અમલીકરિ વિભાર્ની રહશેે. 

16 જાહરે લોક-પરામશગ અન ેસ્પષ્ટતા 

29. યોજના અસરગ્રસ્ત લોકોને લાગ ુપડતી પરરયોજનાની અસરો, આલેખનના પયાગય, િળતરના વિકલપ, 

મદદના વિકલપ, પરરયોજનામાું મલૂયિધગન, સામાજીક અસરનુું મલૂયાુંકન (SIA),પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન 

(RAP) અને તદે્દશીય માનિવિકાસ યોજના (IPDP)ના એક ભાર્ રૂપે જરૂરરયાતો સમજિા વ્યક્તતર્ત અને જાહરે 

પરામશગનુ ું આયોજન કરિામાું આિશે. મરહલાઓ જૂથ, આરદજાવત જૂથ, અને ખેતમજૂર જૂથ સરહત અસરગ્રસ્ત 

િસ્તી જૂથ સાથે પરામશગ કરિામાું આિશે.અસરગ્રસ્ત સાુંસ્કૃવતક સુંપવત્તના સમદુાય સાથેની સલાહ, અસરની 
પ્રકૃવત (કોઈ અસર, આંવશક કે સુંપિૂગ) વિશેની વિર્તો અને તેમની પ્રવતરક્રયા અને વનિારિ પર્લાું અંર્નેા 

વિચારો પ્રાપ્ત કરિા માટે અણભપ્રાયો  હાથ ધરિામાું આિશે.તમામ સહભાર્ીઓને પરામશગની તારીખ, સમય 

અને સ્થળની અર્ાઉથી જાિ કરિામાું આિશે અને તેમની હાજરીની નોધ હાજરી પત્રકમાું લેિામાું આિશે.લોકો 
અને અન્ય અવધકારીઓ સરહતના સરકારી અવધકારીઓ િારા તમામ જાહરે બેઠકોની વિર્તોનુું દસ્તાિેજીકરિ 

હાથ ધરિામાું આિશે. આ દસ્તાિેજો પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) સાથે સામેલ કરિામાું આિશે.જાહરે 

ઘોષિા દરમ્યાન, વિર્તો/ જાહરેનામુું તેમજ તેના લેખનની નકલ દસ્તાિેજ માું રાખિામાું આિશે.ગજુરાત 

સરકારના મા.અનેમ.વિભાર્ િારા GSHP-IIની જાહરે નીવતમાું(Disclosure Policy) કહિેામાું આવ્યુું છે કે આ 

નીવતઓનો હતે,ુ અમલીકરિના તબકે્ક વનિગય લેિાની પ્રરક્રયામાું પારદવશિતા લાિિાનો છે, જેમાું માલસામાનની 
ખરીદી, નાિાકીય વ્યિસ્થા, સામાજીક અને પયાગિરિીય સરુક્ષા કિચ, અને મારહતી અવધકાર અવધવનયમ, 

૨૦૦૫ હઠેળની બધી કાનનૂી જોર્િાઈઓની પતૂગતા છે. 

30. પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન(RAP) અમલીકરિની કામર્ીરી પારદશી બને, તે માટે જાહરે જનતા 
સાથેની બેઠકોનુ ું આયોજન કરિામાું આિશે, જેમાું યોજનાને લર્તી વિર્તોની જાહરેાત, પ્રજા સમક્ષ કરિામાું 

આિશે. પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) કાયગકારી સમીક્ષા (Executive Summery),જે ગજુરાતીમાું 
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અનિુાદ કરિામાું આિશે, તે જાહરે જનતા સાથેના પરામશગ િખતે લોકો સમક્ષ મકૂિામાું આિશે. અને તેને 

GSHP િેબસાઈટ (http://gshp2.gov.in) ઉપર પિ મકૂિામાું આિશે. યોજનાની સામાજીક સરુક્ષાને લર્તી 

મારહતી નીચ ેજિાિેલ િેબસાઈટ પર મકૂિામાું આિશે. 

 બાુંધકામ ના તબ્બકાની વિર્તો.; 

 સ્થાવનક લોકો માટે કામની તક; 

 જાહરેનામાું ની પ્રરક્રયા; 

 ઓળખપત્રો આપિા અને સકુ્ષ્મ આયોજનની તયૈારી બાબતોની પ્રરક્રયા; 

 િળતર અને મદદ ચકુિિા; 

 મુંજૂર થયેલ પનુિગસન પ્લાન; 
 મળિાપાત્ર લાભો, જે મુંજૂર કરિામાું આવ્યા છે; 
 સરકારી અને ખાનર્ી જમીનો, જે સુંપાદન કરિાની છે, તનેી ર્ામદીઠ વિસ્તારની મારહતી; 
 િળતરની િહેંચિીની ક્સ્થવત દશાગિતી વિર્તો અને સુંબુંવધત PAPsને આપિામાું આિનાર સહાય; 
 ફરરયાદ વનિારિ સવમવતની વિર્તો, તેની કાયગપદ્વત અને કાયગક્રમ; 
 જાહરે જનતા સાથે પરામશગની વિર્તો; 
 ફરરયાદમાું કાયગિાહી કરિાની કાયગરીવત; 
 જમીન ગમુાિનાર અને યોજના અસરગ્રસ્ત લોકોન ેઆપિામાું આિલે િળતર (દર ત્રિ માસ)ે; 

 સાુંસ્કૃવતક અને ધાવમિક વમલકતો જે અન્ય સ્થળે પનુઃસ્થાપન કરિાની છે; 
 સામાજીક/સાુંસ્કૃવતક અને ધાવમિક વમલકતો જે પનુઃસ્થાવપત કરિાની છે; 
 આ યોજનાથી સામાન્ય જનતાને થનાર લાભની વિર્તો; 

 RAPના અમલમાું સામેલ પનુવનિમાગિ કાયગ યોજનાના અમલીકરિની સુંસ્થાની વિર્તો 

 પનુવનિમાગિ કાયગ યોજનાના અમલીકરિની સુંસ્થા િારા RAP ના અમલીકરિની ભવૂમકા; 

 પ્રર્વત અહિેાલો. 

31. અમલીકરિ દરમ્યાન લોક પરામશગના હતે ુઆ મજુબ છે. (i) અસરગ્રસ્ત લોકોના પનુિગસન અને પનુ: 

સ્થાપન (R&R) પરના મુંતવ્યો; અને (ii) પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની કામર્ીરી પારદશી બનાિિી  

32. આ પરામશગ બેઠકોની કાયગપદ્વત અને કાયગિાહીનુ ું દસ્તાિેજીકરિ કરિામાું આિશે અને યોજના 

અમલીકરિ વિભાર્(PIU), પરામશગ બેઠકો દરમ્યાન રજુ કરિામાું આિતી બાબતોના પ્રવતભાિ આપશે. 

બાુંધકામ શરૂ કરિાના ૧૨૦ રદિસ પહલેા બેંકો િારા મુંજુર કરેલ પનુઃ સ્થાપન અને પનુિગસન (RAP/SMP 

etc) ના દસ્તાિેજ રજુ કરિામાું આિશે.   

17 જાતીય (જેન્ડર) દ્વકાસ (GENDER DEVELOPMENT) વ્યહૂ રચના   

33. મરહલાઓ માટે તેમની કુશળતાઓને આર્ળ િધારિાની તથા શૈક્ષણિક અને આરોગ્ય સવુિધાઓ માટે 

સારી સલુભતાની નિી આવથિક તકો સણૂચત રોડ ડેિલપમેન્ટ િારા ખોલિાની અપેક્ષા છે.પરામશગ દરવમયાન, 
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મરહલાઓએ ખાસ કરીને શાળા સ્થાનો પર પરૂતી સરુક્ષા પર્લાું પ્રદાન કરિા સચૂવ્યુું છે.જે રકસ્સાઓમાું 
મરહલાનુું નામ પ્રથમ લાભાથી તરીકે હોય, તેિા રકસ્સાઓમાું મરહલાઓને લાભો સવુનવિત રીતે મળે તે માટે બધા 

લાભો સુંયતુત ખાતામાું જમા કરિામાું આિશે. 

34. સામાન્ય રીતે મરહલાઓએ ઘિી ચચાગઓમાું વનસ્ક્ષ્ક્રય ભાર્ીદારી દાખિી હતી.આથી માર્ગ સધુારિા 
યોજના અને મરહલા સમદુાય પર તેના પરરિામી અસરને સુંબુંવધત મદુ્દાઓ પર ચચાગ કરિા માટે વિશેષ ધ્યાન 

આપિામાું આવ્યુું હત ુું. પનુવનિમાગિ કાયગ યોજનાના અમલીકરિની સુંસ્થા ખાતરી કરશે કે મરહલાઓની સલાહ 

અને તેમના મુંતવ્યોને અમલીકરિ દરવમયાન ધ્યાને લેિામાું આિશે. 

35. બાુંધકામ માટેના કાયગ-દળમાું મરહલાઓ કામદારો :  જ્યાું ણબન-કુશળ મજૂરોની જરૂરરયાત હશે ત્યા ું 
સ્ત્રીઓને કામ માટે સામેલ કરિાની શક્યતા છે. કુશળ અને અધગ કુશળ કામદારોના કટુુંબ સભ્યો પિ બાુંધકામ 

વશણબરોમાું રહશેે અને પરોક્ષ રીતે વનમાગિના તબક્કા દરમ્યાન તેમનો સમાિેશ થશે.બાુંધકામ ઈજારદારો  તેમના 
મજૂર દળને સાથે લાિિા અપેણક્ષત છે.આમ, મોટા ભાર્ના રકસ્સાઓમાું આ મજૂરો, પરુૂષ અને સ્ત્રી એમ બુંને 

સ્થળાુંતરરત કામદારો હશે અને ખાસ કરીને ણબન-કુશળ પ્રવવૃત્તઓમાું સ્થાવનક મજૂરો સહભાર્ી બનશે. સ્થાવનક 

કામદારો સાથે સ્થાવનક મરહલાઓ પિ સહભાર્ી બનશે, બાુંધકામ પ્રવવૃત્તઓમાું બુંને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે 

સ્ત્રીઓ સમીણલત રહશે તેિો રસ્ક્ષ્ટકોિ રાખિો. બાુંધકામ તબક્કા દરમ્યાન ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ અને બાળકોના 

કલયાિ અને સખુાકારી તરફ પર્લાું લેિામાું આિશે. 

17.1 બાધંકામના દ્શદ્બરમા ંમદ્હલાઓ માટ ેસગવડો 

36. બાુંધકામ સ્થળ પર કામ કરનાર અને મજૂર કેમ્પમાું રહનેાર મરહલાઓ માટે નીચ ે મજુબ સર્િડ 

આપિામાું આિશે. (i) હુંર્ામી વનિાસ – બાુંધકામ દરમ્યાન મજૂરો / કારીર્રોના કુટુુંબને યોગ્ય રહઠેાિની 
સવુિધા પરૂી પાડિામાું આિશે અને અન્ય જરૂરી સવુિધાઓ પરૂી પાડિામાું આિશે. ખાસ કરીને આરોગ્ય અને 

સફાઈ/સ્િચ્છતાની; (ii) આરોગ્ય કેન્ર – મરહલાઓની આરોગ્યની સમસ્યાઓની કાળજી લિેા માટે આરોગ્ય કેન્ર 

હુંર્ામી રીતે ઊભા કરિામાું આિશે. જ્યાું ન્યનૂતમ આિશ્યક દિાઓ અને તબીબી સર્િડો ઉપલબ્ધ રાખિામાું 
આિશે, જેથી પ્રાથવમક-સારિાર માટે ઉપયોર્ી થાય અથિા અકસ્માતો િખતે સારિાર આપી શકાય. િધમુાું, 

નજીકની હોક્સ્પટલ સાથે જોડાિ કરિામાું આિશે, જેથી જરૂર પડે િધ ુઊંચી સારિાર મેળિી શકાય. જે માટે 

ઈજારદાર, ત્યા ું ડૉતટરની મલુાકાતની વ્યિસ્થા કરશે, ઓછામાું ઓછું સપ્તાહમાું એક િખત ડૉતટર કેમ્પની 
મલુાકાત લશેે, જેથી કામદારોને અને મરહલાઓને તેમની જરૂરરયાત મજુબની સારિાર મળી શકે. 

37. કોન્રાકટરે તકેદારી માટેનુ ું મજબતુ તુંત્ર તૈયાર કરિાનુું રહશેે, જેથી મરહલાઓને કામના સ્થળે કોઈ 

સમસ્યાનો સામનો કરિો પડે નહીં, કે તેમનો દુરૂપયોર્ ન થાય. સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થાઓ (NGO) પિ આિા શોષિ ન 

થાય તેની તકેદારી રાખિામાું ટેકો/સહાય આપશે. મરહલાઓ માટે કામના કલલાકો પિ વનયમીત કરિાના રહશેે. 
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મરહલાઓ ખાસ કરીને નાના નિજાત શીશઓુ સાથે હોય તો તેમને રાતની પાળીમાુંથી મકુ્તત અપાશે, અને લાુંબા 
કલાકો સધુી તેમની પાસે કામ લિેાશે નરહ. 

38. યોજના વિસ્તારમાું જાવત આધારરત રહિંસા :જોખમ )જીબીિી( િષગ ૨૦૧૫ દરમ્યાન જજલલાઓના 
યોજનામાું પવત અને તેના સુંબુંધીઓના ક્રૂરતાના રકસ્સાઓ )રડજજટલ ઇસ્ક્ન્ડયાની િેબસાઈટ મજુબ (િધુ સુંખ્યામાું 

છે, ત્યારબાદ અપહરિની નોધિી અને મરહલાઓ પરના આલોચના બાદ તેમના નમ્રતાને  વિરુદ્ અત્યાચારના 

રકસ્સાઓમાું અપમાન ગજુારિાનો હતે ુછે .બાુંધકામ સ્થળ પર કામ કરતા અને મજૂર કેમ્પમાું રહતેી મરહલાઓને 

નીચેના જોખમો હોઈ શકે છે: 

 જાવત આધારરત રહિંસામાું શારીરરક, જાતીય, મનોિૈજ્ઞાવનક અને આવથિક પરરમાિો છે: 

 કાયગસ્થળમાું અથિા કાયગસ્થળની આસપાસના સમદુાયોમાું શારીરરક રહિંસા થઈ શકે છે; ખાસ કરીને 

બાુંધકામ, કૃવષ, કાપડ અને વશક્ષિક્ષતે્રમાું. તેનો ઉપયોર્ ફરજજયાત શ્રમની પરરક્સ્થવતઓને જાળિિા અને 

તેમના અવધકારીઓના કામદારોને િુંણચત કરિા માટે થાય છે. 

 જાતીય રહિંસા ભાર્ીદાર અને ણબન ભાર્ીદાર પરરક્સ્થવતઓમાું થાય છે .કામની અસલામતી અને શક્તત 

અસુંતલુન યોજના વિસ્તારમાું જાવત આધારરત રહિંસાના જોખમને િધારે છે. 

 માનવસક રહિંસા શોષિના કામના િાતાિરિને જાળિી રાખિા માટે ધમકીઓ, પજિિી, મોબાઈંર્ 
િર્ેરેનો સ્િરૂપો લઈ શકે છે. 

 

જુદા જુદા જાવતઓને સોંપેલ ભવૂમકાઓ અને લાક્ષણિકતાઓ એકલતામાું વિકવસત થઈ નથી; ત ેસમાજની 

39. સામાજજક, સાુંસ્કૃવતક, પરુંપરાર્ત, ધાવમિક અને આધ્યાજત્મક પાસાઓની જરટલ વિચારસરિીનુું 
ઉત્પાદન છે  

40. જેમાું લોકો અને સમદુાયો રહ ેછે. ર્ેરલાભ અને નબળાઈ તેમની પાસેથી ઉદભિે છે અથિા તેમના િારા 
ઉતે્તજજત 

થાય છે. 

41. કાયગસ્થળ )વનિારિ , વનષેધ અને વનિારિ  (અવધવનયમ , ૨૦૧૩માું મરહલાઓના જાતીય સતામિીના 
અનસુુંધાનમાું બાુંધકામ સ્થળ પર યોજના વિસ્તારમાું જાવત આધારરત રહિંસાના જોખમમાું પ્રયોજજત યોજનામાુંથી 
ઉદભિતા પ્રશ્નોને અટકાિિા શ્રમ કેમ્પમાું રહિેાની નીચેની ભલામિ કરિામાું આિી છે, નીચનેી પદ્વતથી 

આચાર સુંરહતા લાગ ુપાડી તેનો અમલ કરિાનો થશે. 

 આંતરરક ફરરયાદો સવમવતની સ્થાપના કરીને યોજના વિસ્તારમાું જાવત આધારરત રહિંસાન ેસુંબોવધત કરિાના મહત્િને 
સુંિદેનશીલ બનાિો 

 યોજના જાર્રૂકતા અણભયાનના ભાર્રૂપે જાવત આધારરત રહિંસા વિશ ેજાિ કરિામાું આિશ ેઅને જોખમોની ઓળખ 

કરશ ે

 ત ેમજુબ અનરુૂપ વનિારિ પર્લાુંઓ ઓળખિા 
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 વનિારિ પર્લાુંની દેખરેખ રાખો અન ેયોગ્ય રીત ેઅપનાિો 
 ફરરયાદ કરનારને આિશ્યક સિેાઓ પ્રદાન કરો  .- ઠેકેદાર   / આંતરરક સવમવતએ ફરરયાદ દાખલ કરનાર મરહલાઓ  

અથિા ફરરયાદીયોન ેસહાય કરિી પડશ.ે 

 સીએચએમ / જીઆરએમ િારા યોગ્ય રીતે કેસની નોધિી કરિી, ફરરયાદીની મારહતી ર્ોપનીય અને અનામી 
રાખિી 

 કાયગસ્થળ  ( વનિારિ વનષધે અને વનિારિ )અવધવનયમ, ૨૦૧૩માું  મરહલાઓના જાતીય સતામિી અનસુાર, આંતરરક 

ફરરયાદો સવમવતના નોકરીદાતા   / સવમવતના સભ્યોના કાયો અન ેજિાબદારીઓ: 

 એક અધ્યક્ષ અવધકારી તરીકે પ્રાધાન્ય(ખાસ કરીન ેકાયગસ્થળના િરરષ્ઠ સ્તર પર અથિા અન્ય કોઈ વિભાર્ અથિા 
સુંર્ઠન િારા સામાજજક કાયગમાું અનભુિ ધરાિતા   / કાયદેસર જ્ઞાન ધરાિતા) મરહલાઓને રોજર્ારી આપિામાું આિે  

 સવમવતના બે સભ્યોએ ત્યાું હોવ ુું જોઈએ, કોઈ એક અધ્યક્ષ અવધકારી અન્ય વિભાર્માુંથી અથિા કામના સ્થળેથી અને 
અન્ય સભ્યો િારા જાતીય સતામિી સુંબુંવધત મદુ્દાઓથી, પરરણચત મરહલા અથિા વ્યક્તતના હતે ુ માટે પ્રવતબદ્ 

એનજીઓ   / સુંર્ઠનો હશે. 
 નોકરીદાતા અન ેસવમવતના કાયો   / જિાબદારીઓ અવધવનયમમાું સચૂિિામાું આિશ ે કે જેનાથી કાયગસ્થળે સલામત 

કાયગકારી િાતાિરિ પરુૂું પડાશે. 
 ફરરયાદનો સામનો કરિા અને સવમવતને તપાસ હાથ ધરિા માટે જરૂરી સવુિધાઓ પ્રદાન કરાશ.ે 

 કાયદાની જોર્િાઇઓ સાથે કમગચારીઓને સુંિેદનશીલ બનાિિા માટે વનયવમત અંતરાલોમાું િકગશોપ, જાર્રૂકતા 
કાયગક્રમો ર્ોઠિાશે. 

 જે મરહલા ભારતીય દુંડ સુંરહતા અથિા સમય માટેના અન્ય કોઈ કાયદા હઠેળ ગનુા સુંબુંધમાું ફરરયાદ ફાઇલ કરિાનુું 
પસુંદ કરે તો તે મરહલાઓન ેસહાય પરૂી પડાશ,ે 

 

42. ઠેકેદાર /નોકરીદાતાઓએ જાતીય સતામિીને સેિાઓના વનયમો હઠેળ ર્ેરિતગણકૂ તરીકે ઉપચાર કરિો 

પડે છે અને આિા ર્ેરિતગન માટે પર્લાું લિેામાું આિશે. યોજના અમલીકરિ િારા બાહ્ય વનરીક્ષિને યોગ્ય રીતે 

તૈયાર જાવત સુંિેદનશીલ સચૂક અંકો પર આધારરત જોર્િાઈઓના અમલીકરિની દેખરેખ હાથ ધરિામાું 

આિશે. નીચ ેઆપેલા કોષ્ટકમાું જાતી આધારીત મદુ્દાઓના અમલીકરિ માટેની વિર્તિાર કાયગ યોજના પ્રદાન 

કરિામાું આિી છે :  

 

જેન્ડર એતશન પ્લાન 

પ્રવવૃત્ત લક્ષ્ય  /વનદેશકો જિાબદારી 
સમયરેખા/ 
સમય મયાગદા 

બાુંધકામ પિૂનેી પ્રવવૃત્તઓ 

ખાતરી આપીએ છીએ કે રોડની  
રડઝાઇન, મરહલાઓની જરૂરરયાતોને 
સ ુંબોવધત  તથા અલર્ અલર્ રીતે 
સક્ષમ બાળકો અને વિદ્યાથીને 
સ ુંકણલત કરે છે. 

રડઝાઇનની ગિુિતા (બસ સ્ટૉપ્સ / બસ આશ્રયસ્થાનો સરહત) 
મળૂભતૂ સવુિધાઓ જેિી કે શૌચાલય અને પાિી સવુિધાઓ 
સલામત અને આરામદાયક હલનચલન / ક્રોવસિંર્ માટે રાહદારી 
સવુિધાઓ) સ્ત્રીઓને ધ્યાનમા ું રાખી ને કરિામા ું આિી છે અને 
શારરરીક રૂપે અક્ષમ વ્યક્તતઓનુું મલૂયા ુંકન પિ રસ્તાના 
રડઝાઇનમા ું પ્રવતણબિંણબત કરિામા ું આિે છે 

માર્ગ અને મકાન 
વિભાર્ તથા 
કુંસલટન્ટ 

રડઝાઇન/ 
બા ુંધકામ પહેલાનો 
તબ્બકો   

ખાતરી આપીએ છીએકે જાવત કાયગ 
યોજનાનો મરહલા સમદુાય 
(સ્થળા ુંતર અને હોસ્ટ સમદુાય પર) 

મરહલા સમદુાય (સ્થળા ુંતર અને યજમાન સમદુાયના) સાથે ધ્યાન 
કેસ્ક્ન્રત કરિામા તથા કાળજી રાખીને જીબીિી પર મારહતી 
એકવત્રત કરિા માટે તૈયાર કરિામા ું આિશે અને ણલિંર્ કાયગ 

માર્ગ અને મકાન 
વિભાર્, યોજના 
અમલીકરિ 

બા ુંધકામ પહેલાનો 
તબ્બકો 
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યોગ્ય રીતે પ્રસારરત છે અને તેમા ું 
પ્રાપ્ત સચૂનો અને અણભપ્રાયો 
શામેલ છે 

યોજનામા ું યોગ્ય રીતે સમાિિામા ું / સધુારાશે વિભાર્/ અવધકારી 
ઇજનેર અને 
ઠેકેદાર 

 

પિૂગ વનમાગિ અને વનમાગિ તબક્કા દરવમયાન યોજના સાઇટમા ું 
સ ુંભવિત સ્થાના ુંતરિ શ્રમ (મજૂર પ્રિાહ) ની સ ુંખ્યા 
(ii)ર્ામોમા ુંથી સણૂચત મજૂર કેમ્પન ુઅંતર, (iii) યજમાન 
સમદુાયની સ્િીકૃતીની ક્ષમતા(iv)રોડ રડઝાઇન અને રસ્તા-
િપરાશકતાગ સવુિધાઓમાું પરૂા પાડિામા ું આિેલ સરુક્ષા 
જોર્િાઈઓના ણલિંર્ પરરપ્રેક્ષ્ય અભ્યાસ અંરે્ મારહતી એકવત્રત 
કરો. 

બાુંધકામ દરમ્યાનની પ્રવવૃત્તઓ 

િલિ અને િતગણ ૂુંક સધુારિા તથા  
રસ્તા પરના બા ુંધકામ / મજૂર 
કેમ્પની  મરહલાઓ અને અપુંર્ 
વમત્રતાપિૂગ પયાગિરિને વિકસાિિા 
માટે જાર્રૂકતા અણભયાન ચલાિવુું  

રસ્તા પર પ્રદાન કરેલા સલામતીના મામલાઓની મારહતી, 
જાતીય સતામિી કાયદાઓ અંરે્ જાર્રૂકતા ઉત્પન્ન કરિી, 
હલેપલાઇન ક્રમા ુંક ધ્િારા મદદ અંરે્ જાિ કરિી અને મરહલાઓને 
હરેાનર્વતની જાિ કરિા પ્રોત્સારહત કરવુું અને રસ્તા પર મરહલા 
અને કન્યાઓને મદદ કરિા માટે પ્રોત્સાહન આપવુું અને શ્રમ 
કેમ્પમા ું મારહતી િારા પ્રસારરત કરિામા ું આિતી જાર્રૂકતા 
કાયગક્રમોમા ું સમાિેશ થાય છે.  

અવધકારી 
ઇજનેરની મ ુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 
 

બાુંધકામ તબ્બકો  
(૧૮-૨૦ મરહના) 
 

યોજના વનમાગિ અને કામર્ીરી 
સમયર્ાળા દરવમયાન તમામ જાવત 
માટે યોગ્ય રોજર્ારીની તકો અને 
િેતનને પ્રોત્સારહત કરિી  

ઓછામા ું ઓછા લક્ષ્યા ુંક ધરાિતી રોજર્ારીની તકોિાળી 
કામર્રીમા મરહલાનો સમાિેશ 

અવધકારી 
ઇજનેરની મ ુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ તબ્બકો  
(૧૮-૨૦ મરહના) 

મરહલા, વિદ્યાથીઓ અને અપુંર્ 
વ્યક્તતઓ માટે સલામત અને 
આરામદાયક ર્વતશીલતા પ્રદાન 
કરિા માટે તથા પર્પાળા 
સવુિધાઓ  માટે ઇન્રાસ્રતચર 
રડઝાઇનનો વિકાસ અને પ્રર્વત 

બસ આશ્રય સરહત તમામ જાતીઓ માટે સ્િચ્છતા સવુિધાઓ 
સાથેનો બહુહતેકુ માર્ગ તથા કોરરડોર પરના તમામ લેન્ડસ્કેપ 
સરહતના કન્સ્રકટસગ િારા રડઝાઇન ધોરિો મજુબ પ્રદાન કરિામા ું 
આિશે. 

અવધકારી 
ઇજનેરની મ ુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ તબ્બકો  
(૧૮-૨૦ મરહના) 

જાતીય સતામિીના ઉદાહરિોને 
કાબમૂા ું રાખિા પર્લા ું લેિા 

આંતરરક ફરરયાદ સવમવતનુું બુંધારિ – કાયગસ્થળે મરહલાઓના 
જાતીય સતામિી અંરે્ (વનિારિ, વનષેધ અને વનિારિ) 
અવધવનયમ,૨૦૧૩અનસુાર 

અવધકારી 
ઇજનેરની મ ુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ તબ્બકો  
)૧૮-૨૦ મરહના(  

જાવત મદુ્દાઓ પર જાગવૃત અણભયાન 
 

 

જેન્ડર એતશન પ્લાન અમલીકરિ માટેન ુું બજેટ 

અન.ુનું. શ્રિેી   એકમ દર નુંબર/માસ 
રકમ 

(રુપીયા) 

૧ જાવત રક્રયા યોજનાની જાર્રૂકતા અને જોખમ વનિારિ          

એ 
મખુ્ય રહસ્સેદારો અને આંતરરક ફરરયાદ સવમવત રચના 
સાથે બઢતી  

દરેક કોરરડોર દીઠ ઉચ્ચક ૫,૦૦૦  ૯ ૪૫,૦૦૦ 

બી જાગવૃત અણભયાન અને આઇઇસી સામગ્રી દરેક કોરરડોર દીઠ ઉચ્ચક ૩,૦૦૦ ૯ ૨૭,૦૦૦  
સી ઑરડઓ-વિઝયઅુલ સાધનો દરેક ભાર્  દીઠ ઉચ્ચક ૩,૦૦૦ ૯ ૨૭,૦૦૦  

  TOTAL       ૯૯,૦૦૦ 

નોંધ: જેન્ડર એતશન પ્લાન અમલીકરિ માટેના બજેટનો ઇએમપી ખચગમાું સમાિશે થાય છે ત ેઉપરાુંત એચ.આય.િી / એડ્સ 
જાર્રૂકતા કાયગક્રમોનો બાુંધકામ / શ્રમ કેમ્પમાું ઠેકેદાર િારા હાથ ધરિામાું આિશે. 
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18 લલગં (જાદ્ત) સમન્વય કાયગવાહી પ્લાન 

43. સણૂચત ઘોરીમાર્ગ વિકાસથી મરહલાઓને આવથિક વિકાસ માટે તેમની વનપિુતા સધુારિાની તથા વશક્ષિ 

અને તબીબી સિલત પ્રાપ્પ્તની તકોમાું ઉમેરો થિાની અપેક્ષા છે.અર્ાઉની ગજુરાત રાજ્ય ઘોરીમાર્ગ યોજનામાું 

ણલિંર્ (જાવત) જોખમોના કોઈ કેસ / બનાિો  બન્યા નથી. આમ છતાું ણલિંર્ પ્રશ્નો માટે કોન્રાકટરો િારા આંતરરક 

ફરરયાદ વનિારિ સવમવત અને સતકગતા પ્રોગ્રામની જોર્િાઈ સચૂિિામાું આિે છે. ણલિંર્ (જાવત) એકશન 

પ્લાનના અમલ માટે બજેટ જોર્િાઈ કરિામાું આિશે. ઉપરાુંત બાુંધકામ સાઈટ/લેબર કેમ્પ ખાતે કોન્રારકટર 

િારા એચ.આઈ.િી. / એઈડઝ સતકગતા પ્રોગ્રામ ર્ોઠિિામાું આિશે. િતગણકૂ વનયમ,સને ૨૦૧૩ મજુબ કામ કરતી 
મરહલાઓની જાતીય સતામિી (વપ્રિેન્શન, પ્રોરહબીશન અને રીડે્રસલ) અટકાિિાની મનાઈ કરિી અને ઉપાય 

કરિા બાબત અવધવનયમની જોર્િાઈ મજુબ બાુંધકામ સાઈટ અને લેબર કેમ્પોમાું યોજના સુંભવિત જાતીય 

સતામિી જોખમો વનિારિા િતગણકૂ વનયમ અમલીકરિ પર્લા તરીકે નીચનેા પર્લાઓ લિેા ભલામિ 

કરિામાું આિે છે. 

 યોજના સાઈટ ઉપર આંતરરક ફરરયાદ સવમવત રચી તેના કાયગ, ફરજો અને સત્તાઓ નક્કી કરી પ્રસારરત 
કરિી. 

 એચ.આઈ.િી. /એઈડઝ/જી.બી.િી. નાું જોખમો સામે અણભયાન ચલાિવુું. 
 ઉપરોતત અણભયાન સુંલગ્ન જોખમોની અસરો હળિી કરિાના ઉપાયો સચૂિિા. 
 યોગ્ય પ્રકારના ઉપરોતત ઉપાયોનો અમલ થાય તે જોવુું. 
 જે મરહલાઓ ફરીયાદ નોંધાિિાનુું પસુંદ કરે તેિી ફરીયાદ કરિા ઈચ્છતી મરહલાઓને જરૂરી સેિાઓ 

પરૂી પાડિામાું આિે છે તે કોન્રાકટર/આંતરરક ફરરયાદ વનિારિ કવમટીએ જોવુું. 
 ફરરયાદીઓના નામ ખાનર્ી રાખી બનેામી તરીકે સી.એચ.એમ./જી.આર.એમ. મારફત કેસોના રીપોટગ 

કરિા. 
 સને ૨૦૧૩માું કામ કરતી મરહલાઓની જાતીય સતામિી (વપ્રિેન્શન, પ્રોહીબીશન એન્ડ રીડે્રસલ 

અટકાિિી, મનાઈ કરિી અને ઉપાય કરિા બાબત) અવધવનયમની જોર્િાઈ મજુબ આંતરરક ફરીયાદ 

કવમટીમાું વનયોતતા/કવમટી મેમ્બરોની કામર્ીરી અને જિાબદારીઓ અંર્ે સેિા વનયમો હઠેળ કોન્રાકટર 
વનયોતતાએ જાતીય સતામિીને ર્ેરિતગણકૂ ર્િી તે બદલ વશક્ષાત્મક કાયગિાહી કરિી.યોજના વનયુંત્રક 
તજજ્ઞ બાહ્ય મોનીટરીંર્ ઉપરાુંત ણલિંર્ની (જાવત) સુંિેદના પ્રર્ટ કરતી અસરોનુું પિ મોનીટરીંર્ કરશે. 

19 મજૂર પ્રવાહ વ્યવસ્થાપન યોજના  (LABOUR INFLUX MANAGEMENT) 

44. 6 . કોરરડોરનો વનમાગિ સમયર્ાળો  18 મરહનાનો છે અને બાુંધકામના તબક્કા દરવમયાન યોજના 
કોરરડોર માટેના વસવિલ કામોના વનમાગિ માટે અપેણક્ષત કુશળ અને અધગ-કુશળ મજૂરની આિશ્યકતા રહશેે. 

મજૂરનો સ્રોત પ્રાધાન્ય સ્થાવનક વિસ્તારોથી હોિો જોઈએ, જો કે રસ્તાના બાુંધકામ માટે જરૂરી કુશળ મજૂર 

મખુ્યત્િે નજીકના કે બહારના રાજ્યના સ્થળાુંતરરત મજૂરો પાસેથી હોઈ શકે. મોટેભાર્ ે કોન્રાતટર રાજસ્થાન, 
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મધ્યપ્રદેશ અને ણબહારમાુંથી શ્રમજીિીઓ હોય છે. જો મજૂર વિસ્તારની બહારથી આિી રોજર્ારી મેળિશે, તો 
યોજના ક્ષેત્રની અંદર સારી આિાસ સવુિધા પ્રદાન કરિી જરૂરી છે. યોજના કોરરડોર માટે, એિી અપેક્ષા 

રાખિામાું આિે છે કે દરેક કોરરડોર માું આિશ્યક શ્રમીકો  150 થી  250 જેટલા હશે. )સ્થાવનક અને સ્થાનાુંતરરત 

મજૂરો સરહત( જેને કારિ ેસ્થાવનક સમદુાયના સુંબુંધોમાું વિક્ષેપ સાથે થોડી તાિ પરરિમી શકે છે. 

45. 7. ઇ.એસ.એમ.પી) .ESGP-02) માું પરૂી પાડિામાું આિેલ માર્ગદવશિકા મજુબ મજુરને રહિેા   માટે કેમ્પન ુ

સ્થળ નજીકના િસાહતોમાું સ્થાવનક વિક્ષપે અને સુંિેદનશીલ સામાજીક વ્યિસ્થાને અિર્િયા િર્ર વનકટતાને 

ધ્યાન માું રાખી સક્ષમ ઇજનેરની પિૂગ મુંજૂરી લઇ ઠેકેદાર િારા પસુંદ કરિાની રહશેે. યોજના કોરરડોર ખાતે 

ઔદ્યોણર્ક એકમ ઓપરેટરો અને એનજીઓના કમગચારીઓ સાથે ચચાગઓ અને રક્રયાપ્રવતરક્રયાઓ બતાિે છે કે 

40% થી િધ ુ પ્રિાસી કામદારો  ‘ સ્થળાુંતરીત-અપરણિત-પરુુષો' છે. કપાસ અને જીવનિંર્ એકમો િર્ેરેમાું 
રોજર્ારીની મોસમી જરૂરરયાતને આધારે મોટાભાર્ના કામદારો એક િષગમાું સરેરાશ  8 મરહનાનો સમયર્ાળો લે 

છે. 

 મજૂર પ્રિાહ સાથે સ ુંબુંવધત નીચેની સમસ્યાઓ બાુંધકામના સમયર્ાળા દરવમયાન થઈ શકે છે: 
 કામદાર, કામદારોની અંદરોઅંદર અને  સ્થાવનક સમદુાય િચ્ચ ેસાુંસ્કૃવતક, ધાવમિક અથિા િતગણકૂના આધારે સુંઘષગ.  
 બહારના લોકોને રાખિાથી સ્થાવનક સમદુાય નાખશુ 

 સ્થાવનક અને સ્થળાુંતરરત િસ્તી િચ્ચનેી રક્રયાપ્રવતરક્રયાને લીધે અમકુ ચપેી રોર્ોના નાના રોર્ચાળો. આમાુંથી 
સૌથી સામાન્ય શ્વસન (ટીબી), પાિીજન્ય (મેલરેરયા, ડેંગ્ય)ુ, પાિીજન્ય પેટમાું ચપે, ટાઇફોઇડ) અને જાતીય રીતે 
સુંક્રવમત રોર્ો (એચ.આય.િી, વસરફણલસ અને હપેટેાઇરટસ) છે. 

 સ્થાનાુંતરરત કમગચારીઓથી સ્થાવનક મરહલાઓની સરુક્ષા સમસ્યાઓ. શ્રમજીિીના પ્રિાહને કારિે યોજના ક્ષતે્રમાું 
જાવત આધારરત રહિંસાના જોખમન ેિધ ુખરાબ કરી શકે છે. ઘિી સમાજમાું મરહલાઓની નીચલી ક્સ્થવત, તમેની 
વિરુદ્ના ભદેભાિ અને રહિંસામાું તેમની િધ ુનબળાઈઓના કારિે મરહલા અને છોકરીઓ જાતી આધારરત રહિંસાથી 
િધ ુપ્રભાવિત થાય છે. ણલિંર્-આધારરત રહિંસા જાતીય, શારીરરક અને માનવસક દુવ્યગિહાર સરહતના ઘિા સ્િરૂપો લે 

છે 

 સ્થળાુંતરીત શ્રમીકો િારા આરોગ્ય કેન્રો, મુંરદરો, પરરિહન સવુિધા િર્ેરે જેિા સામદુાવયક સવુિધાઓનો ઉપયોર્ 
સ્થાવનક સમદુાય સાથે અસુંતોષ તરફ દોરી શકે છે. 

 જો ઠેકેદારો અકુશળ સ્થળાુંતરીત શ્રમીકો લાિ,ે તો મજૂરોના શોષિનુું જોખમ રહ ે છે. આ જાવત, ધમગ અથિા 
સમાજના આધારે યિુાન મજૂરો, ઓછા અને અસમાન િતેન ચકુિિી, ફરજજયાત શ્રમ અને ભદેભાિના રૂપમાું થઈ 
શકે છે. 

 સાઇટ પર એકવત્રત શ્રમીકોના કારિે મખુ્યત્િે સ્થાવનક સુંસાધનો, સમાજ સુંબુંધોમાું વિક્ષપે અને મજૂરોની રહલચાલ 
પર તાિ આિે છે. 

 અન્ય અસરો સ્થાવનક કાયગકરોનો ઉપયોર્ નજીકના વિસ્તારોમાું પરરિહન માટે કરી શકે છે, જેથી અકસ્માતનુું 
જોખમ િધે છે તમેજ યોજના િારા પદેા થતા રારફકમાું િધારો થાય છે. 
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 જો યોજના ક્ષતે્રે યોગ્ય સિેાઓની જોર્િાઈ ન હોય તો નજીકના રહિેાક વિસ્તારોના તબીબી અથિા મનોરુંજક 
સવુિધાઓ પર તિાિમાું િધારો થઈ શકે છે. 

46. આિી પ્રવતકૂળ અસર સામાન્ય રીતે આિનારા શ્રમ દળને સુંચાણલત અને શોષી લિેા, સ્થાવનક સ્તરે 

નીચી ક્ષમતા િારા વિસ્તતૃ કરિામાું આિે છે, અને ખાસ કરીને જ્યારે   નબળા સમદુાયોમાું અથિા નજીકમાું, અને 

ઉચ્ચ જોખમી પરરક્સ્થવતઓમાું જ્યારે બાુંધકામ અંર્ ેકાયો કરિામાું આિે છે 

47. મજૂર પ્રિાહ વ્યિસ્થાપન યોજના ચોક્કસ પ્રવવૃત્તઓને સુંબોવધત કરે છે જે સ્થાવનક સમદુાય પર અસર 

ઘટાડિા માટે હાથ ધરિામાું આિશે, જેમાું મજુરોના િતગનની આચાર સુંરહતા, એચ.આય.િી   / એઈડ્સ પરના 
તાલીમ કાયગક્રમો િર્ેરેનો સમાિેશ થાય છે. કામદારોની કેમ્પ મેનેજમેન્ટ પ્લાન, કામદારોના વશણબરની સ્થાપના 

અને સુંચાલનના વિવશષ્ટ પાસાુંઓને સુંબોધે છે .યોજના કોરરડોર સાથે એચ.આય.િી   / એડ્સના પ્રસારને 

સમજિા માટે એક વિર્તિાર અભ્યાસ હાથ ધરિામાું આવ્યો હતો, યોજના કોરરડોર  ) એચ.આય.િી   / એડ્સ 

વનિારિ યોજનાનો સુંદભગ લો (પર એચ.આય.િી   / એઈડ્સની રોકથામ માટે વ્યહૂાત્મક યોજનાનુું મલૂયાુંકન 

તૈયાર કરિામાું કરેલ છે. 

48. મજૂર પ્રિાહ વ્યિસ્થાપન યોજનાનો હતે ુઆ મજુબ છે: 

 

 યજમાનની િસ્તી પર શ્રમના પ્રિાહ સાથે સ ુંકળાયેલ સુંભવિત અસરો દશાગિિી જેને ઘટાડી શકાય છે 
 સ્થળાુંતરરત મજૂરો માટે સલામત અને તુંદુરસ્ત કામની પરરક્સ્થવત અને આરામદાયક િાતાિરિ પરુૂું પાડિા 

માટે 

 વિશ્વ બેંક માર્ગદવશિકા અને રાષ્રીય શ્રમ કાયદાઓના પાલનની ખાતરી કરિા.  

49. નીચ ેઆપેલ કોષ્ટક સમદુાયો પર પ્રવતકૂળ અસરોના જોખમોનુું મલૂયાુંકન અને સુંચાલન કરિા શ્રમ 

વ્યિસ્થાપન યોજના પ્રદાન કરે છે જે કામચલાઉ યોજના પે્રરરત મજૂર પ્રિાહમાુંથી પરરિમી શકે છે. 

 

Labour Influx Management Plan મજૂર પ્રિાહ વ્યિસ્થાપન યોજના   

અન.ુ  
નું. 

પ્રભાિોની શે્રિી વનિારિ પર્લાું જિાબદારી સમયર્ાળો 
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અન.ુ  
નું. 

પ્રભાિોની શે્રિી વનિારિ પર્લાું જિાબદારી સમયર્ાળો 

1 સ્થાવનક પયાગિરિ 
પર શ્રમીક પ્રિાહ અને 
તાિ 
 

 જ્યા ું પિ શક્ય હોય ત્યા ું ઠેકેદાર, સ્થાવનક સ્તરે ઉપલબ્ધ 
કમગચારીઓની ભરતી કરશે જે શ્રમ રોજર્ાર માટે 
આપિામા ું આિતી પ્રાધાન્યતાના લીધે યોજના ૫ર અસર 
કરે છે. 

 યોજના કરાર સાથે હસ્તાક્ષર કરિા માટે પયાગિરિ, 

સામાજજક આરોગ્ય અને સરુક્ષા )ESHS) સાથે સ ુંબુંવધત 
આચાર સ ુંરહતાનો સમાિેશ કરિો જોઈએ, કોન્રાતટર 
કરારના સમયર્ાળા સધુી સ ુંમત આચાર સ ુંરહતાને 
અમલમા ું મકૂિાની જરૂર રહશેે. 

 ઠેકેદાર જરૂરી જાર્રૂકતા ઝુંબેશ અને આરોગ્ય તપાસ 
)એચ.આય.િી  /એઇડ્ઝની રોકથામ (િરે્રે સરહત 

જરૂરીયાત મજુબ નોકરી અને ઇ.એસ.એચ.એસ .પર યોગ્ય 
અને જરૂરી તાલીમ પ્રદાન કરશે. 

 ભરતી, િેતન અને લાભો સ ુંદભગમા ું કોન્રાતટર િારા કોઈ 
ણલિંર્ ભેદભાિ અનસુરિામા ું આિશે.કોન્રાતટર િારા રાષ્રીય 
શ્રમ અને રોજર્ાર કાયદા હઠેળની પ્રવવૃત્તઓને સવુનવિત 
અને તેન ુું પાલન કરિામા ું આિશે. કાયગસ્થળની લાર્તી 
િળર્તી બાબતોની સ ુંબુંવધત કામદારોની ફરરયાદ 
સ ુંભાળિાની પદ્વત સવુનવિત કરિામા ું આિશે.  

અવધકારી ઇજનેરની 
મ ુંજૂરી હેઠળ ઠેકેદાર 
 

બાુંધકામ 
સમયર્ાળો 
(18-20) 
મરહના) 
 

2 મજૂર વશણબરમાું 
આિાસ સવુિધાઓ 

કામદારોના આિાસ અંરે્ માર્ગદવશિકા નોંધ (વનમાગિ અને શ્રમ 
કેમ્પ્સ - ESGP02 ની ર્ોઠિિ મારહતી ણબડ દસ્તાિેજમા ું 
પ્રદાન કરેલ હોિી જોઈએ) 
કાયગબળને સ્થાવનક સા ુંસ્કૃવતક િતગણ ૂુંકથી િાકેફ કરિામા ું આિેશે 
જે તેને સ ુંિેદનાત્મક બનાિશ તથા આિાસની સવુિધાઓમાું 
િતગણકુ વનયમો ચસુ્તપિે લાગ ુપાડિામા ું આિશે 

 

અવધકારી ઇજનેરની 
મ ુંજૂરી હેઠળ ઠેકેદાર 
 

બાુંધકામ 
સમયર્ાળો 
)18-20) 

મરહના( 

3 પયાગિરિ આરોગ્ય 
અને સલામતી / 
સરુક્ષા સમસ્યાઓ 

 

ણબડ દસ્તાિેજોમા ું પરૂા પાડિામા ું આિેલ પયાગિરિ, આરોગ્ય 
અને સલામતી સ ુંબુંવધત તમામ સ ુંદણભિત માર્ગદવશિકા નોંધો 
કોન્રાતટર િારા અનસુરિાની રહશેે. 
કામદારોની સલામતીને સવુનવિત કરિા માટે કોન્રાતટર નીચે 
મજુબ સરુક્ષા પર્લા ું મકૂશે. 
પ્રોજેકટ વિસ્તારમા ું ણલિંર્ અને કોન્રાતટર િારા શ્રમ વશણબરને 
સરુણક્ષત કરિા માટે યોગ્ય પર્લા ું લેિામા ું આિશે (જેન્ડર 
ઍતશન પ્લાન-જીએપીમા ું દશાગિેલ છે) 

અવધકારી ઇજનેરની 
મ ુંજૂરી હેઠળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ 
સમયર્ાળો 
(18-20) 

મરહના( 

4 મજૂર વશણબરનુું 
વનયવમત વનરીક્ષિ 
અને દેખરેખ 
 

વિકવસત પ્રરક્રયામા ું કેમ્પ સાઇ્સની વનયવમત વનરીક્ષિ શામેલ 
કરી, પેટા-ઠેકેદારો િારા મોકલેલા મજૂર સ ુંબુંવધત મારહતી 
જાળિી રાખિી. 

 

ઠેકેદાર િારા સ્િીકાયગ અને યોગ્ય ધોરિોને સવુિધાયતુત અને 
જાળિિામા ું આિે તે સવુનવિત કરિા માટે કેમ્પસાઇટની 
િારુંિાર અંતરે તપાસ કરિામા ું આિશે. 

અવધકારી ઇજનેરની 
મ ુંજૂરી હેઠળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ 
સમયર્ાળો 
18-20 

મરહના( 

50. આિતી પ્રવતકૂળ અસરો સામાન્ય રીતે સ્થાવનક સ્તરની નીચી ક્ષમતા િારા આિનારા શ્રમ દળને 

સુંચાણલત અને શોષી લ ેછે, અને ખાસ કરીને જ્યારે બાુંધકામના  કામો નબળા સમદુાયોમાું અને અન્ય ઉચ્ચ 
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જોખમી ક્સ્થવતઓમાું કરિામાું આિે ત્યારે. મજૂર પ્રિાહ વ્યિસ્થાપન યોજનામા ણબડ ડોક્યમેુન્ટમાું પિ તેનો  
સમાિેશ થાય છે [ણબડ દસ્તાિેજના શેડયલૂ ડીમાું પરરવશષ્ટ ડી -2 માું ઉલલેણખત છે, પયાગિરિની સરુક્ષા માટે 

સાિચતેી પર કલમ 111, ણબડ દસ્તાિેજમાું તકનીકી વિવશષ્ટતાઓ  ]ઇએમપી  /ણબડ ડોક્યમેુન્ટના ભાર્ રૂપે મજૂર 

પ્રિાહ વ્યિસ્થાપનના બજેટમા શામેલ છે. 

20 એચઆઈવી / એઈડ્સ અટકાવવાનુ ંઆયોજન (HPP) 

51. ધોરીમાર્ગની યોજના માળખાકીય વિકાસ યોજના તરીકે વિકાસ અને આવથિક વદૃ્વદ્ પર હકારાત્મક અસર 

પ્રત્યક્ષ રીતે તો થાય છે, પરુંત ુ કેટલીક  પ્રવતકૂળ અસરો, જ્યાું સધુી રક ચાલકો, માર્ગ િપરાશકતાગઓ અને 

સ્થાવનક સમદુાયોને લાર્ે િળર્ે છે તેમાું એચ.આય.િી / એઈડ્સ સાથે સુંબુંવધત હોય તેિી અસરો પિ જોિા 
મળતી હોય છે.  ધોરી માર્ો પર અસરુણક્ષત જાતીય સુંબુંધ સુંબુંવધત જોખમી બાબતો સામાન્ય રીતે જોિા મળતી 

હોય છે. પસાર થતા માર્ો પરના વિવશષ્ઠ સ્થાનો જેમકે રક પારકિંર્ વિસ્તારો, બસ ટવમિનલસ, વિરામ સ્થાનો, 

રસ્તા બાજુ ખાિીપીિી િર્રે સ્થાનો સેતસ કામદારોને મળિાના ખાસ સ્થાનો હોય છે અને તેમના ગ્રાહકોમાું મોટે 

ભાર્ે રક ચાલક સમદુાયના હોય છે. રક ચાલક સમદુાય ઉપરાુંત અસરુણક્ષત સેતસ સુંબુંવધત જોખમ પ્રવવૃત્તઓ 

માટેની આકષગનારા બીજા સૌથી જૂથમાું બાુંધકામ કામદારો અને સ્થળાુંતર કામદારો છે. ધોરીમાર્ગ સધુારિા 

યોજના સાથે સુંકળાયેલા સ્િાસ્થ્ય સુંબુંધી જોખમો વનિારિા વિર્તિાર એચ.આય.િી / એઈડ્સ વનિારિ 

યોજના (HPP) તૈયાર કરિામાું આિી છે. 

52. એચ.આય.િી / એઈડ્સ વનિારિ યોજના (HPP) તે સુંબુંદ્વદ્ત પરરબળો નક્કી કરી િધ-ુપડતા જોખમ 

જૂથો (HRGs) ની ર્વતશીલતાનો  ઢાુંચો અને તેનુ ું વિશ્લેષિ કરી સ્થાવનક સમદુાયો સાથે તેને સાુંકળી સુંભવિત 

જોખમનો અંદાજ એઈડ્સ વનિારિ યોજના (HPP) તૈયાર કરેલ છે અને તે અંર્ ે યોગ્ય શમન પર્લા અને 

સુંસ્થાર્ત વ્યિસ્થા કરીને યોજના નો  લાભ યોગ્ય રીતે લાગ ુપડતા સમદુાયને પોંહચે તેિા ઉપાયો સચૂિેલ છે. 

આ અંર્ે વિવિધ સ્રોતોમાુંથી મારહતી એકવત્રત કરિામાું આિી હતી અને લાગ ુપડતા રહસ્સેદારો સાથે મસલત 

કરી તમામ  યોજના માર્ો ખાતે હાથ ધરિામાું આિી હતી અને  તેના અધારે આ અહિેાલ એક વ્યાપક વનિારિ 

યોજના અને વ્યહૂાત્મક કાયગિાહી યોજના રજૂ કરેલ છે. સામાજીક અસરનુું મલૂયાુંકન (SIA) માટે કરાયેલ  અભ્યાસ 

ના આધારે એચ.આય.િી / એઈડ્સ વનિારિ યોજના (HPP) અન્ય માર્ો માટે પિ તૈયાર આિશે.   

21 પનુવગસન અન ેપનુ:સ્થાપન (R&R) અમલીકરણની વ્યવસ્થા 

21.1 પયાગવરણીય અને સામાજીક વ્યવસ્થાપન એકમ 

53. પયાગિરિીય અને સામાજીક વ્યિસ્થાપન એકમ (ESMU) કાયગપાલક ઈજનેરના દેખરેખ નીચ ે કામ 

કરશે. અને પનુિગસન અને પનુઃસ્થાપન અંર્નેી બધી કામર્ીરી પ્રવવૃત્તઓમાટે જિાબદાર રહશેે. મખુ્ય ઇજનેર 

(િલડગ બેંક)  ઉપર યોજના યોજનાની સુંપિૂગ જિાબદારી રહશેે. તેમને અવધક્ષક એપ્ન્જવનયર કામર્ીરીમાું મદદ 

કરશે. કાયગપાલક ઈજનેરને પયાગિરિ વિશેષજ્ઞ અને સામાજીક વિશેષજ્ઞ સહાય કરશે. પયાગિરિીય અને 
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સામાજીક વ્યિસ્થાપન એકમ (ESMU) ની કચેરી માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ર્ાુંધીનર્ર ખાતે રહશેે. ક્ષતે્રીય 

વિભાર્માું દરેક જગ્યાએ એક કાયગપાલક એપ્ન્જવનયરની જિાબદારી E&Sની પ્રવવૃત્તઓમાટે રહશેે. 

રાજ્ય કક્ષાએ કાયગપાલક એપ્ન્જવનયરની ભવૂમકા અને જિાબદારીઓ: 

 યોજના અમલીકરિ એકમ (PIU), ક્ષેવત્રય કમગચારીઓ, એપ્ન્જવનયરરિંર્ અને મહસેલુ અવધકારીઓ સાથે પનુિગસન 
અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની પ્રવવૃત્તઓના અમલીકરિ માટે સુંકલનની કામર્ીરી કરશ;ે 

 પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની પ્રવવૃત્તઓ માટે બજેટની વ્યિસ્થા કરાિશ;ે  
 RAPના અમલીકરિ માટે સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા િારા તયૈાર કરિામાું આિેલ સકુ્ષ્મતમ યોજના(Micro Plan)ને  મુંજૂર 

કરશ;ે 
 પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની પ્રર્વત પર અને જમીન સુંપાદનની કામર્ીરી પર જે સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા અને 

M&Eના પરામશગ કરતાઓની કામર્ીરી પર દેખરેખ રાખશ;ે 
 પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ના અમલ અંર્ે સમયાુંતરે બઠેકો રાખશ,ે અને વિભાર્ીય કચરેીઓની 

પ્રવવૃત્તઓની સમીક્ષા કરશ ે

54. સુંબુંવધત વિભાર્ીય કચેરીઓ, તેમના જજલલામાુંથી પસારથતા માર્ગમાટે જે ક્ષતે્રીય સ્તરે આિેલ છે, તે 

PIUને પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની પ્રવવૃત્તઓમાું સહાય કરશે.  

જીલલા સ્તરે વિભર્ીય અવધકારીઓની ભવૂમકા અને જિાબદારીઓ; 

 સમગ્ર યોજના-ચક્રમાું લોકોની ભાર્ીદારીની ખાતરી રાખશ;ે 
 સકુ્ષ્મતમ યોજના (Micro Plan) ની ચકાસિી કયાગ બાદ યોજના અમલીકરિ એકમ (PIU),ની મુંજૂરીમાટે મોકલી 

આપશ;ે 
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા અન ે M&E પરામશગ િારા પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R) અને જમીન સુંપાદન બાબતે 

દેખરેખમાું યોજના અમલીકરિ એકમ (PIU),ને સહાય કરશ;ે 
 પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R) ના અમલ અંર્ે સમયાુંતરે બેઠકો રાખશે અને યોજના અમલીકરિ એકમ 

(PIU),ને અહિેાલ આપશ.ે 

55. સામાજીક બાબતોના વનષ્િાત કાયગપાલક એપ્ન્જવનયરને સહાય કરશે. સામાજીક વનષ્િાતને ધોરીમાર્ગ 

યોજના ના પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની કામર્ીરીનો ઓછામાું ઓછો પાુંચ િષગનો અનભુિ હોિો 
જરૂરી રહશેે.  

રાજ્ય કક્ષાએ સામાજીક વનષ્િાતની ભવૂમકા અને જિાબદારીઓ 

 અવધક્ષક એપ્ન્જવનયરને પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની કામર્ીરીમાું સહાય કરિી.  
 જમીન સુંપાદન અને પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)માું જજલલા િરહિટ તુંત્ર સાથે સુંકલન કરશે. અન ે

મહસેલુ વિભાર્ અને ESMU ના સભ્યો સાથે સુંકલન અને અનિુતી કાયગિાહી કરિી. 
 અસરોના મલૂયાુંકનમાટે બહારની એજન્સીની વનમણકૂમાું અને સ્િપૈ્ચ્છક સુંસ્થા િારા થતા કામની સમગ્ર રીતે 

દેખરેખમાું સહાય કરિી.  
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થાને કલાસ-રૂમમાું અને સ્થળ પર તાલીમ આપિી. 
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા િારા રજુ કરિામાું આિેલ અહિેાલ અને દસ્તાિેજોની સમીક્ષા કરિા. 
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 માર્ગ અને મકાન વિભાર્ના કમગચારીઓને સામાજીક પાસા અને વ્યિસ્થાપન અને અહિેાલ આપિા અંર્નેી 
તાલીમ આપિી.  

 વિશ્વ બેંક અને ગજુરાત સરકારમાટે સામાજીક પાસાઓ અંર્ે અહિેાલ તયૈાર કરિા 
 વિશ્વ બેંક અને ગજુરાત સરકારમાટે સમયાુંતરે પ્રર્વત અહિેાલો તયૈાર કરિા  
 કેસની વિર્તોનો રેકડગ તયૈાર કરિો 
 ચેકલીસ્ટ, માર્ગદવશિકા, અને સામાજીક વ્યિસ્થાપનના પાસાઓ પર અહિેાલના નમનૂા તૈયાર કરિા.  
 RAPની કાયગિાહીની સમીક્ષા ગજુરાત ભાષામાું તયૈાર કરિી અને તનેે રહત ધરાિનારાઓન ે અન ે યોજનાના 

માર્ગમાું મહત્િની જગ્યાએ િહેંચિી / જાહરેમાું મકૂિી. 
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા સાથે પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની પ્રર્તીની સમીક્ષા માટે અને અવધક્ષક ઈજનેર અને 

કુખ્યા ઈજનરેના અહિેાલ માટે પખિારડક બેઠકોનુું આયોજન કરવુું.. 
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા િારા રજુ કરિામાું આિેલ સકુ્ષ્મતમ યોજના(Micro Plan)ની અને માવસક પ્રર્વત અહિેાલની 

સમીક્ષા કરિી. 
 

જજલલા કક્ષાએ સામાજીક વનષ્િાતની ભવૂમકા અને જિાબદારીઓ  

 લોક પરામશગની બઠેકોમાું ભાર્ લિેો. 
 સામાજીક પ્રશ્નોના વિિાદો હલ કરિા અને તને ુું વ્યિસ્થાપન કરવુું. 
 સામદુાવયક વમલકતો અને મુંરદરોના પનુસ્થાગપન માટેની જગ્યાઓના રકસ્સાઓ માું સહાય કરિી. 
 સામદુાયીક વિકાસ આયોજન પર દેખરેખ રાખિી. 
 જજલલા િહીિટીતુંત્ર સાથે સ ુંકલન કરવુું અને સુંબુંવધત વિભાર્ો સાથે સ ુંકલન કરવુું જેથી સરકારની સામાજીક 

સરુક્ષાની યોજનાઓ કે જે યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP(ના સામાજીક-આવથિક વિકાસ માટે છે, તને ુું યોગ્ય 
રીતે અમલ થાય. 

 યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) કક્ષાનુું ડેટાબઝે તયૈાર કરવુું અને તે જાળિવુું, જેમાું નકુસાન, િળતર, 
પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R), મળિા પાત્ર અવધકારો, ફુંડ મતુતકરાિવુું, અને ફુંડનો ઉપયોર્ વિર્ેરેન ુું 
સમાિશે થતો હોય. 

 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા િારા ઓળખિામાું આિલેા યોજના થી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP)ની ફેર ચકાસિીમાું સહાય કરિી. 
 વ્યક્તતર્ત મળિાપાત્ર લાભો / િળતર, સ્િપૈ્ચ્છક સુંસ્થા અન ેયોજના અમલીકરિ એકમ(PI U),ના સુંકલનમાું 

આખરી કરિા. 
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા િારા રજુ કરિામાું આિેલા ઓળખપત્રોની ચકાસિી કરિી. 
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા અન ેયોજના અમલીકરિ એકમ(PI U), સાથે ઓળખપત્રોની િહેંચિીમાું ભાર્ લિેો. 
 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા િારા રજુ કરિામાું આિલે યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP)ની તાલીમની વિર્તોની ફેર 

ચકાસિી કરિી. 
 બદલી ભથ્્ુું, વનિાગહ ભથ્્ુું અને તાલીમ ભથ્થાની િહેંચિીમાું સ ુંબુંવધત વિભાર્ો સાથે સ ુંકલન કરવુું.  
 RAP હઠેળ જાહરેનામા(Notification)ની કામર્ીરીમાું સ ુંબુંવધત વિભાર્ો સાથે સહાય અને સુંકલન કરવુું. 
 પનુિગસનના કેસમાું રાજ્ય માર્ગ યોજના વિભાર્ અને સુંબુંવધત સરકારી વિભાર્ો સાથે સહાય અને સુંકલન કરવુું. 
 સામાજીક-આવથિક મોજિીની દેખરેખ કરિી. 
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 સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા સાથ ે
ક્ષેવત્રય કામર્ીરીમાું અન ે
ફરરયાદ વનિારિમાું 
સહાય કરિી. 
 વમલકતોના બજાર 

ભાિ મેળિિાની 
કાયગપદ્વતમાું સહાય 
કરિી. 

 એિા પરરિારો જેઓ 
એ જમીન ગમુાિી છે, 
તેમના સામાજીક-
આવથિક ડાટાબઝે 
તૈયાર કરિામાું તાુંવત્રક  સહાય પરૂી પાડિી. ણચત્ર 12-1માું. 

56. સામાજીક સમસ્યાઓના વ્યિસ્થાપનમાટે સણૂચત અમલીકરિ વ્યિસ્થા આપિામાું આિેલ છે         

21.2 RAP અમલીકરણ એજન્સી વવારા યોજનાના અમલની કામગીરીમા ંટકેો  

57. વિશ્વ બેંકની કામર્ીરી નીવતમાું જિાવ્યા મજુબ, GSHP-II, માું  RAP અમલીકરિ એજન્સી ને RAP ના 

અમલની કામર્ીરીમાું સામેલ રાખિામાું આવ્યા છે .RAP અમલીકરિ એજન્સી ની ભવૂમકા અને જિાબદારીઓ 

સુંણક્ષપ્તમાું નીચ ેમજુબ છે: 

 PAPને સુંભવિત વિપરીત અસરો સમજાિિી અને તનેા વનિારિના ઉપાયો સમજાિિા અને પનુિગસન અન ે
પનુ:સ્થાપન (R&R) હઠેળ તમેને મળિાપાત્ર િળતર/સહાય અંર્ે સમજિ આપિી; 

 જાિકારી માટેનુું સારહત્ય, જેમાું RAPન ેલર્તા અને અન્ય પાસાને લર્તા ચોપાવનયા િહેંચિા; 
 પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની કામર્ીરીનો આરુંભ થાય ત્યારે ESMUને લોકોમાું જાગવૃત ફેલાિિાના 

અણભયાનમાું સહાય કરિી; 
 સકુ્ષ્મતમ યોજના(Micro Plan) તયૈાર કરિો; 
 ESMU િારા આયોજીત કરિામાું આિેલ બઠેકોમાું ભાર્ લિેો; 
 RAP ના અમલમાું સહાય કરિી;  
 PAFs ના ઓળખપત્રો તૈયાર કરિા અને આપિા; 
 વ્યક્તતર્ત યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) માટે સુંયતુત બેંક ખાતા (યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) 

અને તનેા પવત-પત્ની) ખોલાિિામાું સહાય કરિી; 
 યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) ન ેિળતર મેળિિામાું મદદ કરિી,કમજોર િર્ો પર િધારે ધ્યાન આપવુું, 

જેથી તમેિે તમેના લહિેા લહિેા સમયસર મળે.  
 િળતરની અને પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R) ગ્રાન્ટની રકમના લાભકારક ઉપયોર્ અંર્ે લોકોમાું જાગવૃત 

લાિિી; 
 સ્ત્રોતોના આધાર અને અન્ય તકોની જાિકારી સમજાિિી જેથી તઓે પરૂી જાિકારી સાથે પોતાનો વિકલપ પસુંદ 

કરી શકે અને પોતાના વિકાસમાું ભાર્ લઈ શકે; 

 
ણચત્ર 21-1: અમલીકરિની વ્યિસ્થા 
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 યોજનાથી કમજોર એિા અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP( ને તેમના િળતર અને પનુઃસ્થાપનના અવધકાર બરાબર મળે 
તેની ખાતરી રાખિી;  

 ESMUને માવસક પ્રર્વત અહિેાલ રજુ કરિો;  
 યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP)ની રોજર્ાર કુશળતા માટેની તાલીમની જરૂરરયાત તયૈાર કરિી;અને  
 એ િાતની ખાતરી રાખિી કે યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP)ની ફરરયાદો અને મશુ્કેલીઓ ફરરયાદ વનિારિ 

સવમવત સામે મકૂિામાું આિે અને તે સમસ્યાનો વનકાલ થાય. 

21.3 ફરરયાદ વનિારિ માટેનુું ત ુંત્ર (Complaint Handling Mechanism-CHM)
 3

  

58. આ યોજનામાું મોટા પાયા પર બાુંધકામની પ્રવવૃત્ત સુંકળાયેલ હોઈ સાથોસાથ RAP/TDP/HPPનુું અમલ 

પિ કરિાનુું હોય છે, આથી આ યોજના વિશે સચૂનો, ફરરયાદો, પછૂપરછ વિર્ેરે મળી શકે તેમ છે. માર્ગ અને 

મકાન વિભાર્ માટે મહત્િ છે, આથી GSHP-II હઠેળ ફરરયાદોના વનિારિ માટે એક કાયગપદ્વત અનસુરિા માટે 

એક તુંત્ર તૈયાર કયુું છે. જે બધી ફરરયાદો પર કેસ્ક્ન્રકૃત દેખરેખ રાખશે, અને વિવિધ સ્ત્રોતોમાુંથી મળતી બધી 

ફરરયાદો, કોઈ તુંત્ર િારા કે વ્યક્તતર્ત ફરરયાદોને સક્ષમ રીતે, વિશ્વ બેંકની જાિકારી હઠેળ હલ કરી શકાય. 

59. ફરરયાદ વનિારિ કામર્ીરીમાું એ િાતનુું ધ્યાન રાખિામાું આિશે કે, કોઈપિ નાર્રરક નીચનેા 
અવધકારીઓ સમક્ષ ફરરયાદ કરી શકે. (i) કાયગપાલક ઈજનેરથી ઓછી કક્ષાના ન હોય તેિા હિાલો ધરાિતા 
અવધકારી, અને (ii) કોઈપિ અવધકારી જે રાજ્યના ફરરયાદ વનિારિ તુંત્ર સાથે જોડાયેલા હોય, અને હિાલો 

ધરાિતા હોય. નીચનેી બાબતો અંર્ે ફરરયાદ કરી શકશે. (i) યોજનાને લર્તી બાબતો (નિી દરખાસ્ત/યોજનાના 

વ્યાપમાું ફેરફાર, કામ ચાલ ુહોય/પરુૂું થયુું હોય તેિા કામની ગિુિત્તા બાબતે, ખરીદી બાબતે પનુિગસન અને 

પનુ:સ્થાપન (R&R), પયાગિરિ અને કામર્ીરીમાું કાયગિાહી ન કરિા/કાયગિાહીમાું વિલુંબ કરિામાટે) અને (ii) 

મહકેમની બાબતો (િતગણકૂ, ભ્રષ્ટાચાર, સેિાને લર્તી બાબતો). 

60. ફરરયાદ વનિારિની કામર્ીરી SE, PIUને મખુ્ય ફરરયાદ વનિારિ અવધકારીને વનવિત ભવૂમકા અને 

જિાબદારીઓ સાથે સોંપિામાું આિેલ છે. તે મખુ્યત્િે યક્તતર્ત અને વ્યક્તતના અંર્ત હતેનુી ન હોય તેિી 
ફરરયાદો હાથ ધરિા જિાબદાર છે. કમગચારીઓની ફરરયાદ હાલની વનયત કાયગપદ્વત મજુબ હાથ ધરિાની 

રહશેે. વિશ્વબેંક સહાવયત યોજના હઠેળ GSHP-IIમાું સામેલ WB શાખાના માર્ગ અને મકાન વિભાર્ના 

કમગચારીઓને તાલીમ આપિી. જેમાું PIU ના કમગચારીિર્ગ, રાજય રોડ યોજના વિભાર્-રાજકોટ,િડોદરા અને 

મહસેાિાના કમગચારી િર્ગનો સમાિેશ થાય છે. તેઓને સમાવિષ્ટ કાયગપધ્ધવતની સ્પષ્ટ સમજિની જરૂર છે અને 

ફરીયાદોને સધુારા માટેની તક માનિી તથા ભવિષ્યના વ્યિહારમાું ફરીયાદોનો ભેદભાિ / વિરોધ ન કરિો. 

બીજા પ્રકારની ફરીયાદો કે જે સ્િાર્ત, પ્રચાર માધ્યમ જિાબ પદ્વત, તકેદારી આયોર્, લાુંચરૂશિત વિરોધી 
બ્યરુો અને એટીિીટી/ જનસેિા કેન્ર િારા કલેકટર (સમાહતાગ), મખુ્યમુંત્રીશ્રી  કાયાગલય, મુંત્રીશ્રીઓના 

                                                   
3 ફરરયાદ પાર પાડિાની  ય ુંત્રિા-પદ્વત કોઈપિ નાર્રરક માટે કોઇ પિ પ્રકારની ફરરયાદ નો વનકાલ કરિા માટે છે (R&R સ ુંમીણલત ) જયારે 
GRC ખાસ R&R લર્તી બાબતો સ ુંબવધત છે. ફરરયાદ વનિારિ ય ુંત્રિા ”&” ને આિરી લે છે પરુંત ુયોજના બહારના કોઈ વ્યક્તત બાબતનુું પાસ ુું 
નથી; તેથી R&R બાબતને GRC િારા કાયગિાહી થિી જોઈએ. 
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કાયાગલય,િર્ેરે લોકપ્રવતવનધીઓને મળશે. બીજા પ્રકારની ફરીયાદો સીધી સણચિશ્રી, માર્ગ અને મકાનથી 
ઓછામાું ઓછા કા.ઇ. સ્તરના માર્ગ અને મકાન વિભાર્, અન્ય બીજી ફરીયાદોમાું આર.ટી.આઇ. કાયદો ૨૦૦૫, 

આર.ટી.આઇ. એ મારહતી અધીકારી  (કા.ઇ. /અ.ઇ. અથિા બુંને પી.આઇ.ય.ુ, માર્ગ અને મકાન વિભાર્) એ તેનો 

જિાબ રદન ૩૦માું આપશે. ફરીયાદની વિર્તોની કાયગિાહી કરિી, સમયસર જિાબ આપિો, CHO ની ભવૂમકા 
અને જિાદારીઓ, ફરીયાદ પત્રકની રચના, િર્ેરે સણૂચ ૭માું આપેલ છે. 

 

GSHP-II િેબસાઇટ પર ફરરયાદ નોંધની પ્રરક્રયા તથા યોજના સાઈટ પર સુંપકગ  મારહતી 

 
 

  

યોજના િેબસાઈટ પર સુંપકગ  મારહતી યોજના સાઈટ પર યોજના મારહતી દશાગિત ુું પારટયુું 
 

61. ફરરયાદની અન્ય દ્સ્થદ્તઓમાં SWWGWS ઓનલાઈન, મીરડયા રરસ્પોન્સ વસસ્ટમ, વિજજલન્સ કવમશન, 

ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યરૂો અને એટીિીટી   / જનસેિા કેન્રો , સમાહતાગ  ) કલેતટર(, સીએમ ઑરફસ િારા પ્રાપ્ત થશે, 

જાહરે પ્રવતવનવધઓ તરફથી પ્રધાન કાયાગલય િર્ેરે . નો સુંપકગ  કરી શકાય . અન્ય મારહતી આરટીઆઈ એતટ  2005 

મજુબ યોગ્ય અવધકારી િારા આર.ટી.આઈ પ્રાપ્ત થયે ના  30 રદિસની અંદર આપિામાું આિશે. 
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62. ફરરયાદ સુંભાળિાની પ્રરક્રયાઓ, પ્રવતભાિ સમયર્ાળો, CHO ની ભવૂમકાઓ અને જિાબદારીઓ, 

ફરરયાદ નોંધિીનુું સ્િરૂપ. 

21.4 ફરરયાદ વનિારિ યતં્ર (Grievance Redress Mechanism-GRM) 

63. યોજના માટે એક ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC) ની રચના કરિાની દરખાસ્ત છે, જે યોજનાથી 
અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP)ની ફરરયાદો સાુંભળશે અને તેનો વનકાલ કરશે. આ પ્રરક્રયાથી વિિાદોની વનકાલ થશે 

અને કોટગ  કેસોની સુંખ્યા ઘટશે. GRC જજલલા કક્ષાએ, જજલલા સમાહતાગ (કલેતટર) ના િડપિ હઠેળ આિી 

સવમવતઓની રચના કરશે. ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC)નીચેના સભ્યોની બનેલી હશે: 

 જજલલા સમાહતાગ (કલતેટર) અથિા તમેના િતી વનયતુત કરિામાું આિલેા પ્રવતવનવધ જે સહાયક જજલલા કલતેટર 
હોય (મરહલા અવધકારીને અંગ્રતા આપિાની રહશે)ે; 

 મહસેલુ વિભાર્ના જજલલા વિકાસ અવધકારી; 
 PI Uના કાયગપાલક ઈજનેર  

 પ્રતીનીધી કે જે સામાજજક ક્ષતે્રના/સ્થાવનક ણબન સરકારી સ્િયુંસિેી સુંસ્થા (જે અમલીકરિમાું સામલે ન હોય)/ 
એિી વ્યક્તત કે જે આિા જ પ્રકારની બાબતોથી િાકેફ હોય અને તે/ તેિી ખબુજ આદરિીય અને પ્રશ્નો હલ 
કરિાની કુશળતા હોય (જીલલા મેજીસ્રેટ / કલકેટર િારા નીિડેલ હોય). 

64. ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC) ની કામર્ીરી / જિાબદારી નીચ ેમજુબ રહશેે : (i) પનુિગસન અને 

પનુ:સ્થાપન (R&R) અને જમીન સુંપાદનની સમસ્યાઓ દૂર કરિામાું યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP)ને 

સહાય કરશે; (ii) ફરરયાદોનો રેકડગ રાખશે અને વનયત સમયમાું તેમનો વનકાલ કરશે; (iii) PIU ને કોઈ પિ ર્ુંભીર 

કેસ બાબતે જાિકારી આપશે.  

65. પયાગિરિીય અને સામાજીક વ્યિસ્થાપન એકમ (ESMU), યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત ઓ (PAPs) 

ને ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC) સમક્ષ પોતાની ફરરયાદ રજુ કરિામાું બધી જરૂરી સહાય પરૂી પાડશે. 

ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC) 15 રદિસમાું ફરરયાદનો વનિેડો લાિશે. સામાન્ય રીતે GRC મરહનામાું એક 

િખત મળશે, પરુંત ુજરૂર જિાય તો િધારે િાર પિ મળી શકે છે. EP ની ફરરયાદના વનકાલ માટે ૪૫ રદિસનો 

સમય અપાશે. યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP) ને ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC) નો વનિગય બુંધનકતાગ 

નથી. આનો અથગ એ નથી કે GRC, જો યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP) કોટગનો રાહ અપનાિે તો, તેને 

નકારી શકે નહીં. GRCની મખુ્ય કામર્ીરી નીચે મજુબ છે: 

 યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP) ની ફરરયાદો રેકડગ કરિી, તેન ુું િર્ીકરિ કરી તનેી અગ્રતા નક્કી કરિી અને 
તેને હલ કરિી. આિી ફરરયાદો જો પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R) ને લર્તી હોય. 

 ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC) સ્થળ મલુાકાત લઈ શકે છે, યોજના સત્તાધીશ પાસથેી અને અન્ય સરકારી અને 
ણબન-સરકારી એજન્સીઓ વિર્ેરે પાસેથી સુંબુંવધત મારહતી મળેિી શકે છે, જેથી યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત ઓ 
(PAPs) ની ફરરયાદ દૂર કરી શકાય. 

 ફરરયાદના વનકાલ માટે ૪૫ રદિસની સમય મયાગદા નક્કી કરિી. 
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 યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત ઓ (PAPs) ને ESMU વવારા તેમના કેસની ક્સ્થવત વિશે જાિકારી આપિી અન ે
તેમના વનિગયની યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP) પતૂગતા માટે જાિ કરિી. 

66. ગજુરાત સરકાર િારા િરહિટી હકુમોથી ફરરયાદ વનિારિ સવમવત (GRC) ની રચના કરિામાું આિશે. 

પયાગિરિીય અને સામાજીક વ્યિસ્થાપન એકમ (ESMU) ની અમલીકરિ ની કામર્ીરી શરૂ થાય તે તારીખથી 
તે અમલી બનશે. 

 

67. વમલકતોનો માણલકી હક સાણબત કરિા અને િળતરની રકમ નક્કી કરિામાટેના જરૂરી દસ્તાિેજો / 

જાિકારીની યાદી 

68. યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) નીચનેા દસ્તાિેજો / જાિકારી વમલકત પર પોતાની માણલકી સાણબત 

કરિા અને િળતરમાટે મલૂયાુંકન કરાિિા, રજુ કરિા જોઈએ: 

GRIEVANCE REDRESS MECHANISM

BROAD FUNCTIONS

Record, Categorise and 
Prioritise Grievances

Undertake Field Visits, ask 
for Relevant Papers, etc. 

as required

Fix a Timeframe to 
Resolve the Grievance 
within Stipulated Time 

Period

Convey Decision of GRC to 
PAPs in Writing

PROCESS

Decisions of GRC Meeting is 
Drafted

GRC Minutes Prepared and 
Signed by Members

GRC Decisions Conveyed to 
PAPs in Writing 

GRC Decision sent to PIU for 
Information & Compliance 

Back to ESMU for 
Implementation

ESMU to Initiate Action 

ESMU Co-Ordinates with GRC 
& PAPs

ESMU Initiates Necessary 
Preparation to Assist PAPs

Social Specialist Check 
Grievance & Categories and 

Take up the Issue

Potential Grievances of PAPs

Grievances to be 
Redressed

Grievances Not 
Redressed

Options to Move 
Court

PAPs Grievance 
Redressed
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 જમીન રેકડગ [૭/૧૨ – ૮એ, ખેડૂત પોથી4]; 
 સુંપાદનની હઠેળની જમીનની વિર્તો જિાિતા પત્રક. 
 જમીનનો મોજિી નુંબર; 
 ચકુાદાના હતેમુાટે જમીનનો િાસ્તવિક વિસ્તાર; 
 જમીનનો પ્રકાર [નિા શરતની, જુના શરતની વિર્ેરે]; 
 જમીનની કક્ષા [ખવેતની (વસિંચાઈિાળી), બાર્ાયત (ણબન-વસિંચાઈની, ક્યારી(બ્લૉક, વિર્ેરે]. 
 રહત ધરાિનાર િારા દાખલ કરિામાું આિલે દાિાની વિર્તો, અને પરુાિાના પત્રકો. 
 દાિો કરનારનુું નામ (માણલક, લીઝ રાખેલ કે ભાડુઆત, વિર્રેે); 
 દાિો  (જમીનનો વિસ્તાર, વકૃ્ષોની સુંખ્યા , બાુંધકામોનો વિસ્તાર અને અન્ય વિર્તો , અન્ય નકુસાનની 

વિર્તો); 
 યોજના અમલીકરિ એકમ(PIU), િારા આપિામાું આિેલ ઓળખપત્ર અને સ્િૈપ્ચ્છક સુંસ્થા િારા તનેી ફેર 

ચકાસિી. 
 િળતરની રકમ જમા કરાિિા માટે બેંક એકાઉન્ટની વિર્તો. 

21.5 વળતર  અન ેમદદ અંગ ેકાયગ પ્્તી   

69. ESMU જમીન સુંપાદન અવધકારી (LAO) િારા જમીનની સુંયતુત ચકાસિી માટે સરળતા રહશેે. 

અસરગ્રસ્ત જમીનની અંદરની વમલકતોનુું મલૂયાુંકન સુંબુંવધત વિભાર્ો િારા હાથ ધરિામાું આિશે. અમલીકરિ 

(NGO) વમલકતોનુું મલૂયાુંકન કરિામાું મદદ કરશે.  

70. સકૂ્ષ્મ યોજના દરેક અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત માટે તૈયાર કરિામાું આિશે. સકૂ્ષ્મ યોજના માું જમીન 

અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની વિર્તો અને તેના માટે પનુઃસ્થાપન નીવત રેમિકગ  મજુબ ઉમેદિારો સાથે (અસરગ્રસ્ત 

જમીન અંદર ક્સ્થત વિવિધ અસ્કયામતો માટે િળતર સરહતના) તે જ માટે િળતર હશે. (NGO) સકૂ્ષ્મ યોજના 

તૈયાર કરશે.  

71. માણલકો (માલીકીની નથી તેિા રકસ્સામાું કેિળ અસ્કયામતો) માટે જમીન અને અન્ય અસ્કયામતો માટે 

િળતર મહસેલૂ વિભાર્ િારા તેમાું વિતરરત કરિામાું આિશે.  

માણલકો અને માલીકીની  નથી બુંને માટે ઉમેદિારી જોર્િાઈઓ મજુબ સહાય PIU િારા તેમાું વિતરરત 

કરિામાું આિશે.  

72. જમીન અથિા અન્ય અસ્કયામતો મલૂયાુંકન આધારરત અંદાજ દરવમયાન ફરરયાદ ઊભી થાય તેને 

ફરરયાદ વનિારિ સવમવત સમક્ષ તકરારનો ઉલલેખ કરિામાું આિશે. આ પિ એનજીઓ િારા સિલત કરિામાું 
આિશે. 

                                                   
4 ખેડૂત પોથી એ પકુ્સ્તકા છે જ્યા ું જમીનની માણલકીની વિર્તો, જે વ્યક્તતર્ત ખેડૂતોની હોય, તેનો રેકડગ રાખિામા ું આિે. ખેડૂત પોથીની જાળિિી 
મહસેલૂ વિભાર્ િારા કરિામા ું આિે છે, અને તે દરેક ખેડૂતને આપિામા ું આિે છે. 
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21.6 તાલીમ અન ેકાયગક્ષમતા વધારવા માટનેુ ંતતં્ર 

73. યોજનાના કમગચારીઓની તાલીમ અને તેમનો વિકાસ એ GSHP-IIના અમલીકરિનો જ એક આિશ્યક 

ભાર્ છે .રાજ્ય કક્ષાએ (PIU), તાલીમની જરૂરરયાતની વિર્તો તૈયાર કરશે, પ્રાદેવશક કક્ષાએ અને ક્ષવેત્રય કક્ષાએ 

)મા .અને મ.વિભાર્ની વિભાર્ીય કચેરીઓ( તાલીમની જરૂરરયાતની વિર્તો ચકાસિી, જેના આધારે તાલીમ 

મોડયલુ તૈયાર કરિાના રહશેે .તેનો હતે ુ (i)RAP /HPPના અમલ માટે કમગચારીઓને તૈયાર કરિા; (ii) 

કમગચારીઓમાું જાગવૃત લાિિી, અમલમાટેના સાધનો પરૂા પાડિા અને વ્યિસ્થાપન કાયગરીવતની સામગ્રીના 
સેટ બધા વિભાર્ોને પરૂા પાડિા; અને (iii) મહત્િના કમગચારીઓમાું કાયગક્ષમતા િધે તે માટે તેમને કક્ષા અનસુાર 

તાલીમ આપિી. 

74. તાલીમ અને કાયગક્ષમતા િધે તેમાટેના વિષયોમાું નીચનેાનો સમાિેશ થાય છે:  

a. સામાજીક અને પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની સમસ્યાઓ (રાજ્ય કક્ષાએ/રાષ્રીય કક્ષાએ/ 

આંતરરાષ્રીય કક્ષાએ પનુિગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R)ની નીવતઓ) (મરહલાઓની ભાર્ીદારી, 

ર્રીિીનુું મલૂયાુંકન, ર્રીબી વનિારિ કાયગક્રમ, હાઇિે પરના રોર્ો, માર્ગ સરુક્ષા, પારદવશિતા, 

મારહતી અવધકાર);  

b. જમીન સુંપાદન (કાયદાઓ, નીવતઓ, જમીનોની રકિંમત કાઢિી, પનુઃસ્થાપનના અણભર્મનુું મલૂય, / 

બજાર રકિંમત, સુંસ્થાકીય મીકેનીઝમ વિર્ેરે);  

c. સામાજીક અસરનુું મલૂયાુંકન (SIA) અને RAP / HIV / AIDS પ્રત્યે જાગવૃત, અટકયાતનુું આયોજન 

(સામાજીક સ્ક્રીનીર્, સેન્સસસિે,સામાજીક-આવથિક સિે કાયગપદ્વત, કેસ્ક્ન્રત સમહૂ ચચાગ, સુંસ્થાકીય 

સિે, વનઃશલુક અર્ાઉથી જાિકારી આપીને પરામશગ, મારહતી મારહતી વિશ્લેષિ રરપોટગ તૈયાર 

કરિા);  

d. પનુઃસ્થાપન નીવતનુું માળખુું (યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP)ની કક્ષા, અસરની કક્ષા, વમલકતોનુું 

મલૂયાુંકન, (જમીન, બાુંધકામ, ઊભા પાક, વકૃ્ષો, સામદુાવયક વમલકતો વિર્ેરે), મળિાપાત્ર અવધકારો, 

મરહલાઓ અને કમજોર િર્ો, હુંર્ામી અસરો, બાુંધકામ દરમ્યાન તોડફોડ અને નકુસાન અને તેના 

શમનના ઉપાયો);  

e. RAP / HPPનું અમલીકરિ (યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત (PAP) ડેટાબેઝને અદ્યતન બનાિવુું, 

અસરગ્રસ્ત માળખાઓ, જમીન અને અસરગ્રસ્ત િસ્તીની સુંયતુત ચકાસિી, માઈક્રો પ્લાન તૈયાર 

કરવુું, ફરરયાદ વનિારિની કાયગપદ્વત, ઘષગિના ઉકેલના પેકેજીસ, સહાય અને તાલીમ જેથી 

આજીવિકા પનુઃપ્રાપ્ત કરી શકાય, સામાજીક સરુક્ષાના અમલ પર દેખરેખ). 
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75. તાલીમ કાયગક્રમો, સ્થાવનક રાજ્ય અને રાષ્રીય કક્ષાની સુંસ્થાઓ અને સામાજીક વ્યિસ્થાપનના વિવિધ 

પાસાઓના અને સરુક્ષા સમસ્યાઓના વનષ્િાતો િારા ચલાિિામાું આિશે. આર્િેાન સુંસ્થાઓ િારા ભારતમાું 

આપિામાું આિતા સામાજીક વ્યિસ્થાપન અને સામાજીક સરુક્ષા પર તાલીમ કાયગક્રમની જાિકારી પિ યોજના 

અમલીકરિ એકમ(PIU) મેળિશે, અને યોજનાના કમગચારીઓ માટે તાલીમની વ્યિસ્થા કરશે. માર્ગ અને મકાન 

વિભાર્ના એપ્ન્જવનયરની સામાજીક સરુક્ષા વ્યિસ્થાપન અંર્ેની કાયગક્ષમતા િધારિા, મા.અને મ.વિભાર્ ે

છેલલા કેટલાક િષોથી સામાજીક સરુક્ષાની વિવિધ તાલીમોમાું અને કાયગક્ષમતા િધારિાના કાયગક્રમોમાું મોકલી 

રહ્યા છે. 

22 દખેરખે અન ેમલૂ્યાકંન 

76. IMHGF lGI\+S TH7 s5LV[D;Lf GL ;CFIYL IMHGF VD,LSZ6 V[SD ;FDFlHS ;,FDlTGF 

5U,F\VMGF VD,LSZ6 AFAT VF\TlZS DMGL8ZL\U SZX[P 5]G":YF5G GLlT VD,LSZ6 jIJ:YFGL U]6JtTF 

;]WZ[ T[ DF8[ ઇલેક્ટ્રોદ્નક DMGL8ZL\U ;L:8D s.vZ[5v8],f lJS;FJL DMAF., VG[ J[A VFWFZLT jIJ:YFDF \ 

pD[ZL K[P ઇલેક્ટ્રોદ્નક VFWFZLT DMGL8ZL\U ;L:8DGF C[T]VM GLR[ D]HA K[P  

 IMHGF V;ZU|:T AWL jIlSTVMGF NZ[SGF S[; GF DMGL8ZL\UDF\ 5FZNX"STF H/JFIP 

 5|J'ltT VD,LSZ6DF\ lAG H~ZL lJ,\A G YFIP 

 lG6"I ,[JFGF NZ[S 5U,F\ VG[ T[GF VD,LSZ6G]\ D}<IF\SG YFI TYF T[G]\ VM0L8 YFIP 

77. DMAF., VG[ 0[:S 8M5 5|J'ltT VG[ T[GF O/ D?IFGM JF:TlJS ;DI HF6JF D/[ T[ lGl`RT SZJFGL 

HJFANFZL ઇલકે્ટ્રોદ્નક VFWFZLT DMGL8ZL\U ;L:8D s.vZ[5v8],f lGEFJ[ K[PVFYL VFJxIS N:TFJ[HMGL 

S[lgN=I ,FIA|[ZL p5,aW YFI K[ VG[ T[ J0[ XSI T[8,F VMKF ;DIDF\ HM.TF 5|SFZGL BZL DFlCTL TDFD 

;\A\lWT jIlSTVMG[ D/L ZC[ T[ lGl`RT SZ[ K[P VFD VF ઇલકે્ટ્રોદ્નક VFWFZLT ;L:8DYL H~ZL DFlCTLq 0[8F 

;C[,F.YL p5,aW AG[ K[ VG[ T[YL lG6"IM ,[JFDF\ h05 N=xITF VG[ 5|NFG XSI AG[ K[P  

78. પનુઃસ્થાપન કામર્ીરી આયોજન (RAP) માું લક્ષ્યાુંકો અને સીમા ણચહ્નો નક્કી કરિામાું આિશે જેથી 
પનુઃસ્થાપન કાયગક્રમ હઠેળના હતેઓુ પ્રાપ્ત કરી શકાય. આ લક્ષ્યાુંકો અને સીમા ણચહ્નો અને આ મજુબ રહશેે. (i): 

સણૂચત ધોરિો, જેમાું યોજનામાું સામેલ સામગ્રી, ખચગ, રોકિામાું આિેલ કમગચારીઓ વિર્ેરેની  

79. મારહતી હોય; (ii) પરરિામોના વનદેશકો, જે PAP ની સુંખ્યા બતાિે જેમને િળતર અને સહાય 

ચકુિિામાું આિેલ હોય, તાલીમ આપિામાું આિી હોય, ચકુિિીની વિર્તો વિર્ેરે અને (iii) અસરના વનદેશકો, 
જે યોજનાની સમદુાયો પર લાુંબા ર્ાળાની અસર બતાિતા હોય. 

80. સીમા ણચહ્નો અને વનદેશકો, મયાગરદત સુંખ્યામાું હશે, અને સુંખ્યાત્મક અને ગિુાત્મક પ્રકારની મારહતી 
હશે. પહલેા બ ેપ્રકારના વનદેશકો, જે કાયગપદ્વત સાથે સુંબુંવધત છે, તે યોજના સુંચાલનને પ્રર્વત અને પરરિામો 

ને જાિ કરિા માટે છે, તેના પર દેખરેખ રાખિામાું આિશે, અને જરૂર જિાય, કે વિલુંબ અથિા કોઈ સમસ્યા 
ઉદ્દભિે તો કાયગક્રમોમાું ફેરફાર કરિામાું આિશે. આ દેખરેખના પરરિામો અહિેાલમાું સામેલ કરિામાું આિશે. 
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જે યોજના અમલીકરિ એકમ (PIU), ને વનયમીત રીતે રજૂ કરિામાું આિશે. ભાર્ીદારી માું દેખરેખ રાખિાની 

જોર્િાઈ કરિામાું આિશે, જેમાું PAPs ને સામેલ કરિામાું આિશે.  

23 બાધંકામના કામોમાં સકંલન અન ેપ્રમાદ્ણત કરવુ ં

81. પનુઃિસનના કાયગક્રમોનુું સુંકલન બાુંધકામના કામોની સમય સારિી સાથે કરિામાું આિશે. જરૂરી 
સુંકલન કોન્રાતટરની શરતોનો ભાર્ છે, અને માલસામાનની ખરીદી અને ટેન્ડરના પરરવશષ્ટોમાું તેનુ ું ધ્યાન 

રાખિામાું આિશે. તેનુ ું કોન્રતટ આપતી િખતે, અને તૈયાર થયેલા CoI વિભાર્ોને મતુત કરતી િખતે, અને PAP 

ને સહાય આપિામાું, જેથી બાુંધકામ શરૂ થતા પહલેા ું િળતર લઈને તેઓ પોતાની વમલકતો છોડીને અન્યતર 

જાય અને તેમને ણબનજરૂરી તકલીફ ન પડે.   

82. કોન્રાતટ આપતા પહલેા ું અને ટેન્ડરો સ્િીકારતા પહલેા ું કરિાના કાયોમાું આ કામો સામેલ છે: (i) ગજુરાત 

સરકાર િારા પનુિગસનના આયોજનને મુંજૂરી મળિી જોઈએ; (ii) િેબસાઇટ પર અને અન્ય જાહરે જગ્યાઓ પર, 

જ્યાું સ્થાવનક લોકો જોઈ શકે તે રીતે એકશન પ્લાન મકૂિામાું આિે; (iii) ખાનર્ી જમીન સુંપાદનનુું પ્રથમ 

જાહરેનામુું પ્રવસદ્ થવુું જોઈએ; (iv) પાત્રતા ધરાિતા યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તત(PAP) ને ઓળખપત્રો આપી 
દેિામાું આિે. 

83. કોન્રાતટરને જમીન સોંપતા પહલેા પરૂા કરિાના કામો : (i) ખાનર્ી જમીનનુું સુંપાદન કાયગ પરુૂું થવુું 
જોઈએ, અને જમીનનુું િળતર અને વનયત ધોરિો મજુબની સહાયની ચકુિિી થિી જોઈએ; અને (ii) સરકારી 

જમીનની તબદીલીની કામર્ીરી પરૂી થિી જોઈએ, અથિા જમીનની માણલકી હોય તેિી એજન્સીઓ પાસેથી ના 
િાુંધા પ્રમાિપત્ર મળી જવુું જોઈએ. 

24 પનુવગસનનો અદંાજ  

84. બાુંધકામો, વકૃ્ષો, અને પાક, વિવિધ પનુઃસ્થાપન મદદ, પનુિગસિાટ અને સમદુાય અસ્કયામતો અને 

સાુંસ્કૃવતક અસ્કયામતોને ફેરબદલ-બદલી, સુંસ્થાકીય ખચગ, અમલીકરિ અંર્ ે ખચગ, RAP ના અમલીકરિ ની  

એજન્સી, મલૂયાુંકન સલાહકારો, રોકાિા, િળતર િર્ેરે માટે વિર્તિાર મારહતી નો આ પનુઃસ્થાપન અંદાજમાું 

સમાિેશ થશે. તમામ પનુઃસ્થાપન તથા પનુિગસિાટ (R&R) ને લર્ત સહાય ને રોકડમાું ચકુિિા સરકારની 
વતજોરી પહોંચી િળશે. અન્ય ખચાગઓ જેમ કે મલૂયાુંકન સલાહકારો (નીમિા), માલસામાન, અને પનુઃસ્થાપન 

તથા પનુિગસિાટ-RAP અમલીકરિ કામો માટે ના ખચગ બેંકમાુંથી ખચગ પ્રાપ્ત કરિાની વનયત વિવધ અનસુરીને 

મેળિી શકાશે.  


