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1. તાવના 

1. જુરાત સરકાર, માગ અને મકાન િવભાગ ારા તીય જુરાત રા યધોર માગ યોજના  

(GSHP-II) બી  ત ા માટ હાથ પર લીધેલ છે. રા યના પસદં કરવામા ંઆવેલ હાદસમા માગ ની 

ક ા-ઉ િત, ળવણી અને પસદં કરલ માગ ની ધુારણાની કામગીર  હાથ ધર  છે. જુરાત સરકાર આ 

ૂચત યોજના િવ  બકની સહાયથી કરવા ચૂવેલ છે. આ પર યોજનાની ાથિમક તૈયાર  પરામશદાન 

સેવાઓ (PPWCS) માટ માગ અને મકાન િવભાગે મે. લી એસોસીએટ સાઉથ એિશયા ાઈવેટ લિમટડ 

(M/S LASA)ને ળવેલ છે. વષ ૨૦૦૫-૦૬ મા ંમા.મ.િવ ારા રા ય ના હાદ સમાન  ર તાના માળખા 

માટ યુો જત પયાય અ યાસ કરવામા ંઆવેલ અને યારબાદ તેને વષ ૨૦૧૦મા ં નુઃમા યતા આપેલ 

હતી. ૧૦૦૩.૨૨  ક.મી લબંાઈના માગના ઉ િતના યોજનામા:ં (i) ૬૪૪.૦૫ ક.મી માગ ની ક ા-ઉ િત ક 

મા ંએક માગ ય  / મ યવતી માગ ય  ર તા રોડમાથંી ૨ માગ ય  ર તા/૨ માગ ય ર તાની બનેં 

બા ુની પેવ શો ડસ / ૪ માગ ય  ર તા ુ ંમજ તુીકરણ/ક ા-ઉ િતના કામ આવર  લેવાયા છે  અને (ii) 

બાક  રહતા ૩૫૯.૧૭  ક.મી.માગની ખાસ ળવણી, તેમને આપવામા ંઆવેલ અ તા જુબ હાથ ધરવા 

આવર  લેવાયા છે. માગ અને મકાન િવભાગ, જુરાત સરકાર પસદં કરલા, એકંદર ૩૯૪ કમી લબંાઈ ુ ં

૯ માગ માટ કામ  અ મતા હઠળ પહલા ત બકા દર યાન પ રયોજના હઠળ અમલીકરણ માટ હાથ 

ધરવામા ંઆવશે. ુ લે ૧૩ ર તાઓના ઉ િતકરણના અમલીકરણ માટના તલ પશ  અહવાલમા ંઆવર  

લેવાયા છે. તીય જુરાત રા ય ધોર માગ યોજના હઠળ પસદં કરાયેલ માગ ની યાદ  કોઠા ન ં૧-૧ મા ં

દશાવેલ છે. 

                                          કોઠો: ૧-૧- યોજના હેઠળના માગ 

અ ુ
મ 

માગના નામ લબંાઈ ( ક.મી.) માગ ુ ંહાલમા ં વ પ  માગ ઉ િતના િવક પ 

માગ 
અિધકાર હદ 

(મી) 

માગ ની ઉ િત 
 

 

1 ડભોઈ-બોડલી ૩૮.૬૦  .મા. .મા..+ડા.શો.+હા.શો. ૩૦  

2 ધં કુા-ધોલેરા ૨૭.૦૦  મ.મા .મા.+ હા.શો ૨૪  

3 આટકોટ-ગ ડલ ૩૫.૫૫  સા.ં .મા .મા.+ હા.શો 30 

4 મહસાણા- હમતનગર ૬૦.૭૦  .મા./ .મા.+ ડા.શો 4L+ હા.શો +બંગ 30 

5 
ઉમરઠ-વાસદ (લાડવેલ-કપડવજં સ હત) 

૪૧.૯૧  .મા. 
.મા.+ ડા.શો + હા.શો અને 

4L+ .પા+બંગ 
૨૪ 

6 બાયડ- ણુાવાડા ૪૪.૪૬  મ.મા, એ.મા / .મા. .મા.+ હા.શો ૧૨-૧૮  

7 ધન રુા-મેઘરજ ૪૩.૦૭  એ.મા, મ.મા .મા.+ હા.શો ૨૪ 
8 ણુાવાડા-ખેડાપા ૫૬.૭૦  .મા./ મ.મા .મા.+ હા.શો ૨૪ 

એ.મા. – એક માગ ય , .મા. – ીમાગં ય, મ.મા – મ યવત  માગ, સા.ં .મા– સાકંડો ીમાગં ય., ચા.મા – ચાર માગ ય , ડા.શો  – ડામર શો ડર 

હા.શો. –હાડ શો ડર, .પા,+બંગ – ટપાથ, બંધ ગટર સાથે 
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2. નુવસનના નીિત માળખા (RPF) ની રચનાનો ઉ ેશ  

2. નુવસન ુ ં નીિત માળખામા(ંRPF)ની રચના કરવામા ં યોજનાને લા  ુ પડતા અને સુગંત 

કાયદાઓ અને િવ બકના  િનયો જત નીિત ૪.૧૨ બન-મર જયાત (OP4.12-IR)અ વયે આધ રત છે.  

નુવસનના નીિત માળખામા(ંRPF) મા ં િસ ાતંો અને કાયપ િત, કા નૂી માળ ુ,ં કામગીર ુ ંમાગદશન, 

સં થાક ય યવ થાપન, િવિવધ કારની અસરો સામે મળતા અિધકાર, હર કરવાની કાયપ િત અને 

દખરખ અને ૂ યાકંન ુ ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. આ માળખાથી ૂચત યોજનાથી પડનાર સામા ક 

અસરોના યવ થાપનમા ં માગદશન મળશે, અને અ ય માગ ના કામમા ં ધુારો થઈ કરવા. થાિનક 

ત ેશીય લોક િવકાસ યોજના (IPDP) કાયલ ી કાય મ તૈયાર કરવો, આ દ તી િવકાસ લાન, લોકો સાથે 

પરામશમાટની હૂરચના, ખાસ કર ને આ દ તી વ તીના ક યાણની કામગીર  નુવસન ુ ં માળ ુ ં

(RPF)ના િસ ાતંોના આધાર થશે. નુવસન ુ ં નીિત માળખામા ં (RPF)થી: (i)યોજનાથી અસર ત 

લોકોના નુવસનના કાયમા ંઅને નુઃ થાપનના લાભોમા ંસમાનતા આવશે, (ii) હાલની સાર  કાયપ િતને 

લ મા ંલઈ સં થાક ય સમ યાઓને વ  ુપ િતસર હલ કર  શકાશે, (iii) નુવસન કામગીર  આયોજન 

(RAP)ના અમલીકરણમાટ યોજના ક ાએ સં થાક ય યવ થાપન અપનાવી શકાશે, અને (iv) ફ રયાદોના 

િનકાલમાટ તં  થાપી શકશે અને તે ઉપર દખરખ તેમજ તે ુ ં ૂ યાકંન િવગેર કર  શકાશે. આ નીિતના 

માળખાથી તીય જુરાત રા ય ધોર માગ યોજના(GSHP-II) હઠળના નુવસન કામગીર  આયોજન 

(RAP) તેમજ થાિનક ત ેશીય માનવિવકાસ યોજના (IPDP) તૈયાર કરવામા ં ઘ ુ ં મદદ પ થશે. આ 

યોજના ુ ંબાધંકામ શ ુ કરવાના ૧૨૦ દવસ અગાઉ બક ારા મં ુર થયેલા તમામ Social Safeguards 

(RAP,IPDP,RPF etc)દ તાવેજ હર કરવામા ંઆવશે. 

3. તીય ગજુરાત રા ય ધોરીમાગ યોજનાનો યયે  

3. વષ ૨૦૦૧ થી વષ ૨૦૦૭ દર યાન  િવ બક સહાયથી જુરાત રા યધોર માગ યોજના થમ 

ત બકાના( .ુરાધો.યો-I) સફળતા ણૂ અમલ ના કારણ ે માગ અને મકાન િવભાગ ે થાિપત કરલ નવા 

માનદંડ થક  દોરવણી કર  છે.. આમ  રા ય એ તેની આિથક ૃ  ટકાવી રાખવાની સાથે  થાિપત ક  ુ

ક માળખાક ય યવ થા એ એક ચાવી પ પા ુ ં છે ને કારણ ે તેથી પણ આગળ ણુવ ા સભર 

માળખાક ય યવ થામા ં ભ ય ૂ ય વધારો કર છે. િવ બક સહાયથી જુરાત રા યધોર માગ યોજના 

તીય ત બકાના( .ુરાધો.યો-II) ારા િવશાલ પહલ િૃ  છે.  

4. માગ અને મકાન િવભાગ, જુરાત સરકારના સૈધાિંતક યવ થા ના કારણ ે િવ બક જુરાત 

રા યધોર માગ યોજના તીય  ત બકાના ( .ુરાધો.યો-II) માટ િપયા ૩૬૦૦ કરોડ (૭૨૫૦ લાખ 
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ડોલર)નો દાજ ને આખર  પ. આપેલ  છે. િવ બક ારા અગાઉ-િનયત સહાય માટ  જ ર  એવી 

આખર  નકશા-ડ ઝાઇન, તેના લગતી મં ૂર ઓ, દ તાવેજ- ા ત વી બાબતે તૈયાર  માગ અને મકાન 

િવભાગ, જુરાત સરકાર પ ર ણૂ થઇ હોવાના કારણે થમ હ સાની સહાય- ૂ યાકંન કરલ છે. આ 

યોજનાના અ યા સ પ રપે યમા ં  માગ ને ીમાગં ય કરવા/ ીમાગં ય માગ ને ચાર માગ ય કરવા અને 

રા યના અ કુ જ ર ક ત કરવાના રહતા ભાગોના ુકડા માગ ને નુ થાિપત કરવા  ુઆવર  લેવામા ં

આવેલ છે.. આ યોજનાના અમલીકરણથી હવે પછ ના માળખાક ય બાબતોને વ  ુલાભ મળ  રહ તે માટ 

કવળ રા ય પધા મક ઈ રપ ો (NCB) જ ન હ પરં  ુ કામની વાિષક આધ રત રકમ કુવણી 

(Annutity)/ બી.ઓ.ટ (BOT). બાબતો  ુ યોજન કર ને યોજનામા ંનાણારોકાણ/ કામસ હૂ (packging)ને 

તેમના કામ ૂ યાકંન આધા રત અને અ યતં નાિવ ય ણૂ ર તે કરવામા ંઆવેલ છે થી આ પ રયોજના 

ના કામો આકષક બની રહ. આ િસવાય જુરાત રા ય ધોર માગ યોજના-II ની ખાસ બાબત આ છે ક આ 

પ રયોજના હ રત-માગનો (GREEN highway) તથા વ  ુ રુ ત ર તાઓ બાબતે પહલ કરવાનો યાસ 

કરલ છે.  

4. સામા ક છણાવટ  

5. યોજના તૈયાર કરવાના ાથિમક તબ ે , 1577 ક.મી.ના છણાવટ માગ  ક  મા ં યુો જત પયાય 

અ યાસ (DPR) માગ નો પણ સમાવેશ થાય છે, તેને થમ તબ ામા ં હાથ પર લેવામા ંઆવેલ હતી. 

છણાવટ થળોની લુાકાતો,  હત ધરાવનારાઓ સાથે પરામશ અને ુ યમ( secondary) મા હતીઓ ઉપર  

સમી ાના આધાર લેવામા ં આવેલ હતો.  મા હતીની ને થૃ ૃત કયા બાદ. આ ૃ થકરણના ચાવી પ 

સામા ક પ રમાણો મળ  આવેલ હતા તેની િવગતો કોઠા ન:ં ૪-૧ મા ંદશાવેલ છે. 

ટબલ 4-1: છણાવટ આધા રત પ રણામો ના તારણો 

 શકય હોય યા ં ધુી ઉપલ ધ  માગ અિધકાર (RoW)ની મયાદામા ંમાગના અ ભુાગ સમાવવામા ંઆવશ,ે 

તેથી મોટા માણમા ંમાગ અિધકાર થક  કોઈ જમીન સપંાદનનો ાસ કરવાનો રહશે ન હ.  યા ંટાળ  

શકાય તમે ન હોય ફ ત તે થળો એ જ જમીન સપંાદન કરવામા ંઆવશ.ે મા ં(i) એવા થળો યા ંભૌિમિતક 

ધુારા જ ર  હોય, (ii) માગની પાયાની પહોળાઈ પણ માગ અિધકાર(RoW)મા ંસમાવી શકાય તેમ ન હોય, 

(iii) એવા થળો મા ંસકંડાશ હોય અન ેરોડની સલામતી વધારવા માટ ધુારા જ ર  હોય, નવા લુોન ે
જોડવા માગ બનાવવા, િવગરે ૂચત માગ ની આસપાસમા ંકોઈ મોટ  વ તી આવલે નથી, થી માગ ના 
િવકાસમાટ બાય-પાસ બનાવવા જ ર  બને નડતર પ થાય.  

 ૮ ધુારા માટના માગ  પૈક , બે માગ  સાથે (બાયડ- ણુાવાડા અને મહસાણા- હમતનગર) માટ ખાનગી 
જમીન પર વધાર અસર પડ તમે છે. (૮ માગ ની ુલ જમીનના ૮૮% જમીન ટલી જમીન સપંાદનની 
આ 2 માગ મા ં માટ જ ર પડશે. ની િવગતો કરણ ૬મા ં આપવામા ં આવલે છે).બાયડ- ણુાવાડા 
માગના કટલાક ભાગમા ં ા ય માગ (VR) / ુ ય લા માગ (MDR) ના ૧૨.૪ ક.મી.ના માગન ે
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યા ંમાગ અિધકાર હદ ૧૫ મીટરથી ઓછ  હોય ને તનેે ીમાગં ય પહોળો કરવાનો સમાવશે થાય છે 
, યાર મહસાણા હમતનગરમાટ હાલના ીમાગં ય માથંી ચ મુાગ ય બનાવવાનો ાસ કાઢલ છે. 
થી વધારાની  જમીન સપંાદનની જ ર પડશ;ે 

 છણાવટ કરલ થળોની લુાકાતોના ૃ થકરણ અને પરામશના આધાર, માગ-સગંમ (Junction) અને 
વસવાટનો થોડા િવ તારના અ કુ ુકડાઓ ને બાદ કરતા તમામ યુો જત પયાય અ યાસના માગ ના 
માગ અિધકાર હદ  દબાણ ુ ત છે; આમ માલક  ન ધરાવતા લોકો પર થનાર અસરના ઉપાયોન ે
િવગતવાર નકશા તૈયાર કરતી વખત,ે યાને લવેામા ંઆવશ;ે  

 પ રયોજનાના માગ ડભોઈ-બોડલી, આટકોટ-ગ ડલ અન ેમહસાણા- હમતનગર માગ  પર  માગની સાથ-
સાથમા ંઅને માગની એક તરફથી  બી  તરફ પ ઓુની અવરજવર જોવા મળેલ છે.  

 જળાશયો વા ક ુ લા ૂવા, તળાવો, સરોવરો  માગ ની આસપાસના િવ તારમા ં થત છે, જો ક આ 
જળાશયો પર આ પ રયોજનાની અસર નહ વત પડશ,ે કારણ ક, તે આ પ રયોજનાના થળથી ઘણી ૂર 
આવલે છે. યા ંતે માગ ની ન ક આવલેા છે, યા,ં આવા જળાશયો પર ઓછામા ંઓછ  અસર થાય 
તેની કાળ  લવેામા ંઆવશે.  

 નીચે બતાવલે માગ આ દવાસી તા કુાઓમાથંી પસાર થાય છે,  પાચંમા પ રિશ ટમા ંસમાવવામા ં
આવલે છે. યુો જત પયાય અ યાસના માગ : આ પ રયોજના ના ડભોઈ-બોડલી, ધન રૂા-મઘેરજ અન ે

ણુાવાડા-ખેડાપા. જોક આ દવાસીઓની મા લક ની જમીન ઉપર અસર પહોચવાની કોઈ શકતા જોવામા ં
આવતી  લવેામા ંનથી આવી કારણ ક, પ રયોજના ુ ંવલણ શ  તેટલી ઓછ  જમીન સપંાદન કરવાનો 
અ ભગમ છે, અને ખાનગી િમ કતો પર શ  તેટલી ઓછ  અસર પડ તમે કરવા ુ ં છે. િવ  બકની 
નીિત   (ઓ.પી ૪.૧- થાનીક દશીય લોકો), િવ  બક સમ  નાણાક ય હ મુાટ, દરખા ત કરવામા ં
આવતા યોજનામા ં મા ં થાનીક દશીય લોકો  ઉપર અસર પડતીહોય, તેમા ં ુ ત, અગાઉથી અન ે
મા હતી સાથે ૂચત ો ટમાટ અસર પડતી હોય તેવા આ દવાસીઓના સ દુાયો સાથે યોજનાના દરક 
તબ ે ખાસ કર ન ેપરામશ (FPIC) જ ર  છે, થી તેમના િવચારો બરાબર ર ત ે ણી શકાય, અન ે
યોજનામાટ તમેના સ દુાયનો બહોળા માણમા ં સમથન મેળવવો, તે જુબ આ દવાસી િવકાસ 
આયોજન, આ તા કુામા ં પડતા માગ િવ તારોમાટ તયૈાર કરવામા ં આવશે અને આ દવાસી 
સ દુાયનીમા ં માગ  સાથે તનેો સમાવશે કરવામા ંઆવશે. આ કામગીર  યોજના અસરના ઉપાયોને 

િતમ પ આપતા પહલા ંકરવામા ંઆવશ ે

 માગ ના આસપાસ રહવાસીઓ સાત ેપરામશ ના આધાર  એ ુ ંફ લત થાય છે ક એ લોકો આ માગ ના 
િવકાસ ુ ં વાગત કર છે. માગ ની ન કમા ંરહતા સ દુાયો ારા નીચનેા ચૂનો મોકલવામા ંઆ યા છે, 
 યોજનાની ડઝાઈન તયૈાર કરતી વખતે િવચારણામા ંલઈ શકાય. માગ સગંમ ધુારણા સમય ે રૂતી 

રોશનીની યવ થા હોય, ગટરો બનાવવામા ંઆવે અને માગ ની બા ુના પાણીના િનકાલ માટ નીક, 
ના ં, ગરના ં બનાવવામા ં આવે. માગ ની બા ુમા ં વાહન ઉભા રખવાની જ યા યવ થા કરવામા ં
આવ,ે અને હર શૌચાલયો વી િુવધાઓ બનાવવામા ં આવ,ે શહર  િવ તારોમા ં રુ ા/માગ 
સલામતીના પગલા ં વા ક ગિતરોધક, ઝે ા ોસ ગ, ટપાથ, ગાડ ર લ, સાઇન બોડ, શેર ઓમા ં
રોશની યવ થા િવગેર અને સવંેદનશીલ િવ તારોમા ં (હો પટલ, શાળાઓ િવગેર) ઘ ઘાટ િતરોધક 
કુવા . 
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5. દખીતી હકારા મક અને નકારા મક અસરો 

6. ૂચત પ રયોજનાની હકારા મક અને નકારા મક બનેં કારની અસરો છે. હત ધરાવનારાએ ર ુ 

કરલા હકારા મક પાસા આ જુબ છે, (i) આ યોજનાથી લોકો અને સામાનની હરફર ઝડપી બનશે, થી 

થાિનક અને રા ય ક ાએ અથતં મા ં ૃ  મળશે. (ii) લોકોને એહસાસ થયો ક હાલના માગ પરની એક 

વ તી બી  વ તી આ પ રયોજના માગથી ત રય કડ યો માગ  જોડાણો વ  ુથવાથી નોધપા  ગિત 

થઈ શકશે. (iii) િવકાસ આડ આવતા િનયં ણો ૂર થશે થી ૃ િષ, વેપાર, િશ ણ, આરો ય અને સમાજ 

ક યાણના ે મા ં િવકાસ માટના પયાય ગિત થઈ શકશે. (iv) સુાફર નો સમયમા ં બચત થશે. (v) 

બહતર ડઝાઈન અને રુ ાના પગલા ં લવેાથી અક માતો ુ ં માણ ઘટશે. લોકો ારા ર ુ  કરવામા ં

આવેલા નકારા મક પાસા આ જુબ છે. (i) જમીન મુાવવી પડશે; (ii) લોકો  ુ થળાતંર થશે; (iii) 

આ િવકામા ં કુશાન; અને (iv) જનસા દુાિયક િમ કતો મુાવશે. પ રયોજનાની  નકારા મક અસરો 

ઘટાડવામાટ અથવા તેને ૂર કરવામાટ કરવામા ંઆવનાર ય નો નીચે દશાવેલ પ ર છેદમા ંર ુ  કરલ 

છે. 

6. જમીન સપંાદન અને નુવસનની અસરો 

7. આ પર યોજના હઠળ આવરાયેલ માગ ની અિધકારની હદ (RoW) અલગ અલગ માગ માટ 

બદલાતી રહ છે. ૂચત ધુારા માટ માગ ઉપર થતી અસરોનો અ ભગમ અપનાવવામા ં આવેલ છે.   

માગ ઉપર થતી અસરોનો મા ંખાનગી જમીન, સરકાર  જમીન અને આર ત વન વી જમીન સપંાદન 

દબાણર હત હાસંલ થાય તે ુ ંશાિમલ કરવામા ંઆવેલ છે. મોટા ભાગની ખાનગી જમીન ખતેીને અસરકતા 

છે. જમીન િસવાય ખાનગી બાધંકામો, સં ૃ િતક અ કયામતો અને જનસ દુાય અ કયામતો ઉપર અસર 

થનાર છે. મોટા ભાગની અસર ત બાધંકામો વાણી ય હ નુી ખાનગી ુ કાનો મા ંનાની ુ કાનો/ છાપરા 

ક  સરકારની જમીન ને બળ વૂક કબજો કરલ છે.  રહણાકં ના બાધંકામો ુ ા ંસરકાર  જમીન ને દબાણ 

કરવાથી અસર ત પે દખાય છે. જન િત અ કયામતોમા ંહાથ-પ પ (ડકં ), પાણીની ુ ંડ , પાણીની ટાકં  

પાયખાના, ુ લા ુવા, ૃ ો ફરતેના ચોતરા, આરામ કરવાના આ ય થાનો વગેરનો સમાવેશ થાય છે.  

8. પહલા તબ ાની ર તાનો પડલ સામા જક અસરોની આકારની ના આધાર  ૂચત યોજના માટ 

કોઈપણ કારના દબાણ-ર હત તબદ લ અથવા સપંાદન કરવાની  થતી જમીન ૫૪.૫૨ હ ટર થશે.  તેમા ં

૨૨.૪૩ હ ટરની ખાનગી જમીન, ૭.૧૧ હ ટરની સરકાર  જમીન અને ૨૪.૯૮ હ ટરનો આર ત વનનો 

સમાવેશ થાય છે. ખાનગી જમીન સપંાદનથી 28 ગામોને અસર થાય છે. અને આ દ િત િવ તારમા ંકોઈ 
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જમીન સપંાદન કરવામા ંનહ  આવે. ૧૯ સં ૃ િતક અને ૪૮ સામ જક અ કયામતો િસવાય ુલ મળ ને ૭૨૯ 

િમલકતો (જમીન/ બાધંકામ) ને અસર થશે.  

7. GSHP-IIમા ંસામા ક િત ુળ અસરો ઘટાડવા માટ અને ઓછામા ંઓછ  જમીન સપંાદન 

કરવાની જ ર પડ તેમાટ ુ ંઅ ભગમ 

9. જમીન સપંાદન ટાળવા અને નુઃ વસનની અસરોને ટાળવા .ુરાધો.યો.-૨ યોજના તૈયાર 

કરવાના અને ડઝાઈન તૈયાર કરવાના ત રક ભાગ તર ક સમાવી લવેામા ંઆવેલ છે અને તે માટ 

સ ગ ય નો કરવામા ંઆવેલ છે, યા ંટાળ  ન  શકાય તેવા સજંોગો હોય યા ં ટાળવા .ુરાધો.યો.-૧ 

ની યોજનામા ંથયેલ અસરોને યાનમા ંલઈને ડઝાઈનમા ંફરફાર કર ને નૂતમ જમીન સપંાદન કર ુ ં

પડ, તેવા ય નો કરવામા ંઆ યા છે. નૂતમ જમીન સપંાદન કર ુ ંપડ તેમજ નુવસનની અસરો શ  

તેટલી ઘટાડવામાટ ણ તબ ાની યા- િત યા (iterative) યા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે  તે 

નીચેના ભાગમા ં િવગતવાર જણાવવામા ંઆવેલ છે. ઉપલ ધ માગ અિધકાર (RoW)ની દર ધુારા ુ ં

આયોજન કર ુ.ં 

7.1.  માગ અિધકારની (RoW) દર સમાવેશ થાય તે ુ ં ધુારા મક આયોજન 

10. હ તાતંરણ માટ િવચારણીય ુ ાઓ(ToR) આધા રત  આલેખન ુકડ ને  માગ અિધકાર (RoW)ની 

મયાદામા ં જ ોસ સેકશન બનાવવામાટ સલાહ આપવામા ંઆવેલ. ફ ત યા ં ટાળ  ન શકાય, યા ં જ 

જમીન સપંાદન યોજનામા ંસામેલ કરવામા ંઆવશે; અને તેમા ંનીચનેી બાબતોનો સમાવેશ થઈ શક છે:  

 એવા થળો યા ંભૌિમિતક ર તે ધુારા કરવાના થતા હોય  
 સાકંળા થળો, યા ંમાગ અિધકાર (RoW)ની જ યા અ રૂતી હોય અને રૂતી પહોળાઈના માગ 

બની શક તેમ ન હોય. 
 એવા થળો યા ંમાગ રુ ા વધારવામાટ, નવા લુ ધુી પહ ચવાના ર તા બનાવવામાટ જ ર  

હોય.  

11. તે જુબ, માગ અિધકાર (RoW)ને લગતી મા હતી દરક માગ અને મકાન િવભાગના િે ય 

િવભાગોમાથંી, સબંિંધત યોજના માગમાટ એકિ ત કરવામા ંઆવી છે.   
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7.2. અસર થતા માગ ની પહોળાઈ (COI) માટ અપનાવવા ુ ંઅ ભગમ 

12. .ુરાધો.યો.-૨ મા ંઅસર હઠળ આવતા માગ  પૈક   અસર થતા માગ યે ુ ં એ ુ ં અ ભગમ 

અપનાવવામા ં આ ુ ં છે, ક થી માગ અિધકાર (RoW)1ની દર રહ ને પયાવરણીય અને સામા ક 

લા ણ તા પરની અસર ઘટાડ  શકાય. યોજના ડઝાઈનમા ંસામા ક દુાનો સમાવેશ થાય, તેની ખાતર  

રાખવામા ંઆવેલ છે, થી આ માગ પરની અસરો ઘટાડ  શકાય,  વીકાય ડઝાઈનના િસ ાતંો અને 

ધોરણો જુબ હોય, અને ઓછામા ંઓછા લોકો િનવાિસત થાય અને યોજનાની અ ય અસરો પણ ઘટ  શક.  

અસર વાળો માગ એટલે ૂચત રોડ ોસ સે શનના    ટો- વોલ વ ચનેી પહોળાઈ.  

7.3. અસર થતા માગની પહોળાઈ(CoI) ની દર થળ દ ઠ, અસરો હ ુ નૂતમ કર  શકાય, તે 

માટના ંપગલા ં 

13. અસરવાળા માગ (CoI)ની દર અસર ત ય તઓની ગણતર  અને સામા ક-આિથક સવ 

કરાવવામા ંઆવેલ. લોકો પર થતી અસરો હ ુ  કટલી ઘટાડ  શકાય છે, તેના પર ડઝાઈનના આખર  

તબ ામા ં િવચાર કરવામા ં આવેલ. િમ કતો, ના પર અસર થતી અટકાવી શકાય તેમ હોય, તેમને 

બચાવવામા ંઆવેલ છે, તે માટ ડઝાઈનમા ંજ ર  ફરફાર કરવામા ંઆવેલ છે; અને રુ ામાટના ઉપાય 

લેવામા ંઆ યા છે. 

8. લા  ુપડ ુ ંકા નુી અને નીિત િવષયક માળ ુ ં

14. યોજના સબંિંધત, લા  ુ પડતા કાયદાઓ અને નીિતઓની સમી ા કરવામા ં આવી અને તેનો 

યોજના સાથેનો સબંધં કોઠો 8-1 મા ંબતાવવામા ંઆવેલ છે. મા. અને મ.િવ.એ વાતની ખાતર  રાખશે ક 

િૃ ઓ ુ ંઅમલીકરણ નીચે જણાવેલ િનયમને/કા નૂી ઢાચંા જુબ હોય. 

     કોઠો 8-1: રા ય અને િવ  બકની નીિત : યોજના સાથે સબંધં અને યોજનાને લા  ુપડ ુ ં
 
અ ુ મ કાયદા અને નીિત આ યોજના સાથે સબંધં  લા  ુપડ ુ ં

1 જમીન સપંાદન 
અિધિનયમ, 1894 

યોજના માટની જ ર  જમીન આ કાયદાની જોગવાઈઓ જુબ 
સપંા દત કરવામા ંઆવશ ે

યોજનાના બધા 
માગ ન ેલા  ુપડ છે. 

2 રા ય નુવસન 
અને નુઃ થાપન 
નીિત(NRRP), 
2007 

આ નીિતમા ંપાયાની લ તુમ જ રયાત બતાવવામા ંઆવલે છે. 
રા ય સરકાર અન ેઅ ય સં થાઓ, આ નીિતમા ંબતાવલેલાભો કરતા ં
વ  ુમોટા લાભોમાટ િવક પ આપી શક છે. 

યોજનાના બધા 
માગ માટ લા  ુપડ છે. 

                                                   
1 માગ અિધકાર (RoW) એ કાયદસરનો માગ છે,  રા ય સરકારની મા લક ની હર હ ઓુમાટની જમીન છે, એ ફાળવણીમાટ તેનો વ હવટ 
મા. અને મ.િવભાગ ારા કરવામા ંઆવે છે. CoI એ માગના વા તિવક બાધંકામમાટની જ ર  પહોળાઈ છે, મા ં કરજવે, શો ડર અને ુ તો 
(Embankment) નોસમાવેશ થાય છે. મહસાણા- હમતનગર, CoI નો િનણય, વનિવભાગની મ ં ૂર ના આધાર લેવામા ંઆવશે. 
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અ ુ મ કાયદા અને નીિત આ યોજના સાથે સબંધં  લા  ુપડ ુ ં

3 પચંાયત જોગવાઈ  
 
(અ ુ ૂચત 
િવ તારોન ેલા  ુ
પાડ ુ)ં અિધિનયમ, 
1996 

આ અિધિનયમની એક અગ યની જોગવાઈમા ંએ ુ ંકહવામા ંઆ ુ ંછે 
ક અ ુ ૂચત િવ તારોમા ંિવકાસમાટ ામ સભા અથવા પચંાયત 
યો ય તર, જમીન સપંાદન કરતા પહલા ંપરામશ કરવો, અને 
અસર તોના નુઃ થાપન ક નુવસન અ ુ ૂચત િવ તારમા ંકરતા 
પહલા ંપરામશ કર ુ.ં” 

પાચંમી અ ુ ૂચતના 
િવ તારોન ેલા  ુપડ 
છે, એટલેક ડભોઈ-
બોડલી; ણુાવાડા-
ખડેાપા, ધન રુા-
મઘેરજ 

4 અ ુ ૂચત િત 
અને અ ય વન 
વાસીઓ (વનના 
હકો) અિધિનયમ, 
2006 

આ કાયદો વનવાસીઓના અ ુ ૂચત િતઓના અિધકારો બતાવ ે
છે, ઓ તા. ૧૩/૧૨/૨૦૦૫ પહલા ંવનિવ તારની જમીન ધરાવતા 
હતા, ઉપરાતં એવા વનવાસીઓ  ણ પઢે થી એ િવ તારમા ંરહતા 
હોય, એટલ ેક ૭૫ વષથી રહતા હોય, ૪ હ ટર ધુી મયા દત છે. આ 
હકો વારસાગત છે, પરં  ુતે તબદ લ કર  શકાય તમે નથી ક તમેની 
પાસથેી લઈ શકાય તેમ નથી. 

યોજનાના માગ  
ડભોઈ-બોડલી; 

ણુાવાડા-ખેડાપા, 
ધન રુા-મઘેરજને 
લા  ુપડ છે.  

5 િવ  બક ની 
કામગીર ની નીિત 
4.12 વૈ છક ન 
હોય તે ુ ં નુવસન 

મુાવલે  જમીન અને િમ કતોમાટ રોકડ વળતર રૂ ુ ંહો ુ ંજોઈએ. 
લાભોની પા તામા,ં યોજના અસર ત લોકોનો જમીન પર 
કાયદસરનો હક છે, ( મા ં રવાજ જુબ અન ેપરંપરાગત જમીનના 
હકો,  કાયદા હઠળ મા ય છે, તનેો સમાવશે થાય છે.)  યોજના 
અસર ત લોકોના આવા અિધકાર ન હોય, પણ જમીન ધરાવતા 
હોય, કમજોર વગની જ રયાતો યાને રાખવી, િનવાિસત થયલેા 
લોકોન ે સમયસરની અન ે સબંિંધત ણકાર , નુવસનના િવક પો 
બાબતે તમેની સાથ ેપરામશ, તમેને આયોજનમા ંભાગ લવેાની તક 
પણ આપવામા ં આવી, અન ે નુવસનની દખરખમાટ પણ તક 
આપવામા ં આવી. તમેની ફ રયાદો ૂર કરવામાટ ુ ં ત ં  પણ 
બનાવવામા ંઆ ુ.ં 

યોજનાના બધા માગ  
માટ લા  ુપડ છે. 

6 કામગીર ની નીિત  
4.10  થાિનક લોકો 

યોજનામા ં બકથી નાણાક ય સહાય મળેવવાની દરખા ત કરવામા ં
આવી છે. આ દરખા તથી થાિનક લોકોને અસર થાય તેમ છે, તથેી 
તમેની સાથે ુ તર તે અગાઉથી, રૂતી ણકાર  સાથે પરામશ 
કરવો (FPIC) બકના િનયમો અ સુાર આવ યક છે. આ પરામશ 
યોજનાના દરક તબ ે કરવાનો રહશે. ખાસ કર ન ે યોજના તયૈાર 
કરવાના તબ ે થી તમેના મતં યો રૂ રૂા ણી શકાય, અન ેઆ 
સ દુાયનો યોજનામાટ સમથન મળેવી શકાય. અન ે થાિનક લોકોના 
િવકાસમાટ Indigenous Peoples Pજમીન સપંાદન અિધિનયમ 
n/આ દ તી િવકાસ આયોજન તયૈાર કરવા ુ ંહોય છે.  

યોજનાના માગ  
ડભોઈ-બોડલી; 

ણુાવાડા-ખેડાપા, 
ધન રુા-મઘેરજને 
લા  ુપડ છે. 

7 મા હતી અિધકાર 
અિધિનયમ, 2005 

આ અિધિનયમની નાગર કોને યોજના ગે ણવાનો અિધકાર મળે 
છે. થી કામની પારદિશતા વધ ેછે, અન ેદરક સરકાર  અિધકાર ની 
કામની જવાબદાર  િનિ ત થાય છે. 

યોજનાના બધા 
માગ માટ લા  ુપડ છે. 

9. નુવસન નીિત ુ ંમાળ ુ ં

15. ૂચત માગમાટ કરવામા ં આવેલ સામા જક અસરો ુ ં ૂ યાકંન (SIA)ના પ રણામોના આધાર 

તૈયાર કરવામા ંઆવેલ નુવસન ુ ંમાળ ુ ં (RPF)ને યોજનાના થમ વષમા ંસમાવેશ કરવાનો િવચાર 

કરવામા ં આવેલ છે. િસ ાતંો અને કાયપ િતઓ (જમીન સપંાદનને લગતી અને નુવસનને લગતી) 
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GSHP- Iમાટના અમલીકરણમા ંઅપનાવવામા ંઆવેલ હતી, તેજ કાયપ િત GSHP-IIમાટ પણ અપનાવવા 

િવચારવામા ંઆવે છે, તેમા ંતા તરની નીિતઓ / કાયદાઓમા ંથયેલ ફરફાર આમેજ કરવામા ંઆવશે, 

પરં  ુતે (NRRP, 2007) રૂતા મયા દત રહશે નહ , GSHP Iના અમલીકરણમાથંી મળેલા અ ભુવો અને 

આવાજ િવ  બક ારા ફંડ આપવામા ં આવેલ, ભારતના અ ય રા યોના હાઇવે યોજનાના અ ભુવોનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

10. નુવસન નીિત અને લાયકાતમાટના ધોરણો 

16. નુવસન ુ ંમાળ ુ ં (RPF)નો આધાર એ નીિત પર છે ક અસર ત લોકો  પહલાકરતા ંબહતર 

થિતમા ંઆવે અથવા ઓછામા ંઓછા યોજના શ  થતા ંપહલા ં  થિતમા ંહોય એ થિતમા,ંએ રહ  શક. 

નુવસન ુ ંમાળ ુ ં (RPF)મા ં ૂચત યોજનાના કારણ ેસામા જક અસરો ુ ંઅસરકારક ર તે યવ થાપન 

કરવામા ંઆવે તેમાટ માગદશન આપવામા ંઆવશે. નુવસન ુ ં માળ ુ ં (RPF) મા ંએ વાતની ખાતર  

રાખે છે ક અસર ત સ દુાયો આ યોજનાનો સાર  ર તે વીકાર કર. અસર ત લોકો સાથે સાર ર તે 

વાતચીત થાય તેની ખાતર  રાખશે. નુવસન ુ ંમાળ ુ ં (RPF)મા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ં

આવેલ છે:  

 (i) મા લક  હક ધરાવનારાઓ  અને  (ii) મા લક  હક ન ધરાવનારાઓ. બનંે પ ોના અસર ત લોકોન ે
પોતાની જમીન બાધંકામ અને અ ય િમલકત વી ક ઉભા પાકો અથવા ૃ ોમાટ વળતા મેળવવાનો 
અિધકાર 

 ઉપરની દરક ક ાના લોકોમાથંી કમજોર લોકોને વધારાનો ટકો આપવામા ંઆવશ.ે 
 પો ટ ડ ઝાઈનમા ંફરફાર કર ને શ  તેટલી િવપર ત અસરો ટાળવામા ંઆવશે અથવા તે નુ મ 

બને તેમાટ ય નો કરવામા ંઆવશે. યા ં િવપર ત અસર ટાળ  શકાય તમે ન હોય યા ંયોજનાથી 
અસર ત લોકોને તમે ુ ં વનધોરણ ુ ં આવે અથવા વનધોરણ જળવાઈ રહ તમેાટ સહાય 
કરવામા ંઆવશ.ે 

 જમીન ુ ંવળતર જમીન સપંાદન અિધિનયમ ૧૮૯૪ની જોગવાઈઓ જુબ નવી જમીન ખર દ  ટ ુ ં
જ આપવામા ંઆવશે અને અ ય સબધંકતામાટ જમીન સપંાદન ભ ુ ંઆપવામા ંઆવશ.ે વખતોવખત  
ધુારવામા ં આવલે જમીન સપંાદન અિધિનયમ, િનયત સવા આવેલ ૂ યો અને જ ં ીના અ તન 
ૂ યોના વ ચેના તફાવતની રકમ યોજના ારા સહાય પે આપવામા ંઆવશ.ે  

 જમીનના વધી ગયેલ કૂડાઓમાટ વળતર મળેવવાને પા  અસર ત લોકો વીકારશે તો તેમન ે
આપવામા ંઆવશ.ે 

 બાધંકામ ુ ં કુસાન અને અ ય િમલકતો ુ ંવળતર તેના નુવસનના ખચના આધાર આપવામા ંઆવશ ે
અને અસર ત િવ તારમાથંી િનવાિસત લોકો િમલકતો છોડ ને ય તે પહલા ં કૂવવામા ંઆવશ.ે  

 જમીન સપંાદનના કારણે, અસર ત લોકો મણે રોજગાર મુા યો હોય તેમને સહાય આપવામા ં
આવશ.ે  
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 જમીન મા લકોમાટ  દવસે જમીન સપંાદન અિધિનયમની ૧૮૯૪ની કલમ ૪(૧) હઠળ જમીન 
સપંાદનમાટ હરના ુ ં બહાર પાડવામા ં આવે તે તાર ખને આખર  તાર ખ (Cut of Date) તર ક 
ગણવામા ંઆવશે. 

  લોકો જમીનના મા લકો ન હોય તમેનામાટ યોજના સે સસ સવ અથવા ને કોઈ ન  કરલ તાર ખન ે
યોજના અિધકાર ઓ ારા ન  કરવામા ં આવલે આખર  તાર ખ (Cut of Date) તર ક ગણવામા ં
આવશે.   

 મકાન મા લક અથવા જમીન મા લક સે પલ અવ દરિમયાન ગેરહાજર હોય તો તે લોકોને પણ સહાય 
આપવામા ંઆવશ ેઅન ેબ ટની જોગવાઈઓમા ંપણ સમી ા કરવામા ંઆવશ ેનહ . જોક અસર ત 
િવ તારમા ંિવચરતા લોકો આખર  તાર ખ (Cut of Date) પછ  કોઇપણ તના વળતર ક સહાય માટ 
પા  રહશે નહ .  

 કમજોર સ હૂને અલગ તાલીમ આપવામા ંઆવશે અને તમે ુ ં વન ધોરણ ધુારવા માટ નુવસનની 
સહાય આપવામા ંઆવશ.ે  

 સાવજનીક િમલકતો/ ોતોને લગતી અને નુવસનની યોજનાના અમલીકરણની િવગતોની ણકર  
હત ધરાવનારાઓને કરવામા ંઆવશે અને આયોજન અને અમલીકરણમાટ લોકોની ભાગીદાર  મળ  રહ 
તેવા ય નો કરવામા ંઆવશ.ે 

 જ લા ક ાએ થત િવવાદોનો ઝડપથી ઉકલ આવી શક તેમાટ ફ રયાદ િનવારણમાટ યો ય તં  
તૈયાર કરવામા ંઆવશ.ે 

 અસર ત લોકોની બધી પરામશ બેઠકના દ તાવજે (Records) તૈયાર કરવામા ં આવશેયોજનાના 
અમલીકરણ, નુવસન અને નુઃ થાપનની સવેાઓ દરિમયાન પણ પરિમશનની કાયવાહ  ચા  ુ
રાખવામા ંઆવશ.ે  

11. પા રભાિષક શ દો અને યા યા 

ક.  ખેતીની જમીન : ખતેીની જમીન એટલે એવી જમીન ની ઉપયોગીતા નીચેના હ ઓુમાટ કરવામા ંઆવતી હોય: 
(i) ખેતી અથવા બાગાયતી; (ii) પાક ઉગાડવા ઘાસ અથવા બગીચા બનાવવા; અને (iii) ખે ૂતો ારા જમીન 
ઘાસચારામાટ વાપરવામા ંઆવી હોય/ એવી જમીન નહ  ક ફ ત લોકો કાપણીમાટ ઉપયોગમા ંલતેા હોય;  

ખ.  સહાય : સહાય એટલે પોએ તથી અસર ત લોકોને રા યમા ંલાભ કુવાશે, લોન આપવી, હર ઉપયોગની 
િમલકતોની સવેા રૂ  પાડવી વગેર છે; થી તે લોકો ુ ં વનધોરણ ુ ંઆવે અને યોજનાની નકારા મક 
અસરો ઓછ  થાય.  

ગ.  ગર બી રખા નીચે આવ ુ ં ુ ુંબ :  એનો અથ છે ક ગર બી રખા નીચનેી ુ ુ ંબ;  વગ કમજોર છે; ભારતની 
અમલમા ંરહલી યાદ મા ંસમય સમય પર ન  કરલ હોય; ગર બી રખાથી નીચનેી યાદ મા ં મનો સમાવશે 
થતો હોય.  

ઘ.  વળતર : વળતર એ લોકોના અથવા સમંતી અવોડ હઠળ જમીન સપંાદન અિધિનયમ, ૧૮૯૪ હઠળ કૂવવાપા  
છે. ખાનગી િમલકતોમાટ, બાધંકામમાટ, ઉપયોગી અને અ ય િમલકતો  યોજનામાટ સપંા દત કરવામા ં આવી 
હોય તેનો ઉ લેખ કૂવવાપા  થાય છે.  

ચ . કટ ઓફ ડટ : જમીન સપંાદન અિધિનયમ, ૧૮૯૪ ની કલમ ૪ (1) હઠળ હરના ુ ં આપવામા ંઆવલે તાર ખ 
ગણવામા ંઆવ ેછે. ઓની જમીન સપંાદનમા ંજ ર  હોય,  જમીનના મા લક ન હોય તઓેનો સે સસ સવમા ં

આખર  તાર ખ (Cut of Date) તર ક સમાવશે થાય છે.  
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છ.  દબાણ કરનારાઓ : એ ય ત ુ ુ ંબ  હર જનતા ઉપર દબાણ ક  ુહોય.પોતાની જમીનને અડ ને આવલે 
અ યની જમીનમા ંઅથવા અ ય થાવર િમલકતમા ંજ ર  ઉ લઘંન કરતો હોય, પોતાના મકાન ક આ િવકામાટ 
ઉપયોગ કર.  

જ.  ક ુંબ : ય ત, તેની પ ની અથવા સગીર ુ  અથવા ુ ો અને એ ુ ંઘર  એની સાથે રહ ુ ંહોય, તેના ઉપર 
પોતાની આ િવકા ઉપર આધાર રાખ ુ ંહોય તનેે િવભ ત ક ુ ંબ કહ છે.  

ઝ.  સરકાર : સરકારનો અથ જુરાત સરકાર સમજવો.  
ટ.  જમીન સપંાદન : એટલે વખતોવખત ધુાયા જુબ જમીન સપંાદન અિધિનયમ ૧૮૯૪ હઠળ જમીન સપંાદન 

કરવામા ંઆવી.  
ઠ.  સીમાતં ખે તૂ : એટલે એવો ખે તૂ ની જમીન િસચાઇ ન હોય, અને ૧ હ ટરની િસચાઇ વગરની અને અડધો 

હકટર િસચાઇવાળ  જમીન ધરાવતો હોય;  
ડ.  હંગામી પાક: એવો છોડ ક  ુદરતી ર િત ઉગી નીકળતો હોય અથવા નો હ  ુફ ત એક રૂતો હોય ક  તનેી 

સીઝન રૂ  થયે નાશ પામે છે. ડાગંર, શેરડ , મગફળ  વગેર.  
ઢ.  હરના ુ ં: રા ય સરકાર ક ક  સરકારના રાજપ   (Gazette of India) મા ં િસ  કરવામા ંઆવલે હરના ુ ં
ણ.  કાયમી પાક : એવો પાક, ૃ ો ક  વષ  ધુી રહ અને ઋ  ુ માણે ઉ પાદન આવ ુ ંહોય તનેે કાયમી પાક કહ 

છે. સામા ય ર તે ૃ ો  ુદરતી ર તે ઉગી નીક યા હોય અથવા ઉછેરવામા ંઆ યા હોય,  ફળ અને રકમ 
આપતા હોય. ના ળયેર , મોસબંી વગેર,   

ત.  યોજનાથી અસર ત ુ ુંબ : (i) ના રહઠાણની જ યા અન ેઅ ય િમલકતો અથવા આ િવકાના સાધનોને 

યોજનાની િવપ રત અસર પડતી હોય અથવા યોજના અથવા જમીન સપંાદન થતા ં િનવાિસત બ યા હોય (ii) 

ભા ુઆત : કોઈ પણ ભા ુઆત અથવા ભાડા પ  રહનાર અથવા અ ય િમલકતો ઉપર િત ુળ અસર થવાને કારણ ે

અિન છાએ િનવાિસત થાય હોય એવી જમીન અથવા જમીન સપંાદન (iii) કોઈ પણ ખે તૂ ક બન ખે તૂ મ ૂર : 

જમીન િવહોણી ય ત ( ને ઘરઘ ુ ંજમીન અથવા ખતેીની જમીન ન હોય) ામીણ કરારો, નાના વપેાર  અથવા 

વરોજગાર મેળવતી ય ત,  યોજના િવ તારમા ંરહતા હોય અથવા કોઈ વપેાર  ધધંામા ંક યવસાયમા ંન હોય. 

આ યોજનાના કારણે પોતાનો ધધંા/ આ િવકા મુાવવા/ અથવા પોતાના ધધંા/ આ િવકાથી રૂ રૂા અલગ થ ુ ં

પડ.  

થ.  યોજનાથી  અસર ત કબીલો: (PAH): ુ ુ ંબ અને / અથવા મળ ને રહતા બન પ રવારના સ યો ધરાવે છે, 

અન ેતઓે યોજનાન ેકારણ ેસામા જક એકમ િત ૂળ અને / અથવા હકારા મક અસર પામે .  

દ.  યોજનાથી અસર ત ય ત : ુ ં રહઠાણ યોજનાના િવ તારમા ં હોય અને યોજનાની િવપ રત અસર 

પડતી હોય. યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) મા ંઆવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. વપેાર  અથવા રહઠાણના 

બાધંકામ રૂ રૂા ય શત: ર તે મુા યા હોય, ખતેીની જમીન અથવા ઘરની જમીન રૂ રૂા ય શત: ર ત ે

મુા યા હોય,  લોકોએ આ િવકા ોતો યોજનાના કારણ ે મુા યા હોય, યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) બે 

કારના રહશે (૧)  ુ ય અસરવાળા (૨) ન વી અસરવાળા. 
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a) ુ ય અસરવાળા : એવી િમ કત / જમીનો ક નો મોટા ભાગનો અસર ત પામ ે થી કર ને ત ે

રહવા લાયક રહ ન હ અને તેથી તવેી અસર ત ય ત બન અસર પામલે ભાગમા ં રહ  શક 

ન હ/ ધધંો કર  શક ન હ અથવા િમ કત ૨૫% અને તથેી વ  ુઅસર પામે.  

b)  ન વી અસરવાળા.: ુ ય અસર પામલે િસવાયના તમામ અસરને ન વી અસર હઠળ ગણવામા ં

આવશે અથવા એવા બાધંકામ/ જમીનો ક નો બનઅસર ત ભાગ રહવા લાયક હોય અને અન ે

ય ત રહ  શક/ધધંો કર  શક.  

ધ. નુવસન ખચ : નુવસનનો ખચ સપંા દત કરવામા ંઆવલે અ કયામતો યા  િમલકતો ુ ં નુવસન. અથવા 
નુઃ િનમાણમા ંકર ુ ંપડ ુ ં હોય, મા ં ુ લા બ રની ખર દ નો પણ સમાવેશ થાય છે. નુવસનના ખચની 

ગણતર  માગ અને મકાન િવભાગના વતમાન દરોના પ રિશ ટ જુબ ઘસારો કા યા િવના ગણવામા ંઆવે છે.  
નુવસનનો ખચ યોજનાના હ દાઇ વ અથ(Entitlement Matrix) ની જ યાએ રહશે.  

ન. નાના ખે તૂ : એટલે એવો ખે ૂત ની પાસે િસચાઇ વગરની ૨ હકટર ધુી અને િસચાઇ વાળ  ૧ હકટર ધુીની 
જમીન હોય પરં  ુસીમાતં ખે ૂત કરતા ંવધાર જમીન હોય.  

પ. િવચરતા લોકો અથવા દબાણ કરતા ંલોકો :  હર જમીન ઉપર પરવાનગી લીધા િવના વ યા હોય અથવા 
સરકર  મકાનમા ંકબજો જમાવીને બેઠા હોય અને અગાઉથી કોઈ પરવાનગી લીધી ન હોય.  

ફ. ભા ુઆત : પોતાની આ િવકા ક પોતા ુ ંરહઠાણમાટ અ ય કોઈ જ યાએ આ િવકા ન હોય ટ ભા ુઆત કહવાશે,  
 કાયદસર ભાડ કરારથી લે ખત અથવા લે ખત ર તે હગંામી મા લકો સાથે લે ખત અથવા મૌ ખક કરાર સાથ ે

ભાડ રહતો હોય તે ભા ુઆત. મા લકો પાસથેી મકાન, જમીન, રહઠાણના, યવસાયના ક અ ય હ ઓુ સાથ ે
મેળવી હોય.  

બ.  કમજોર ય ત :  શાર રક અને માનિસક ર તે કમજોર હોય, ની દખરખ મ હલા રાખતી હોય ક મ હલા ઉપર 
ઘરની જવાબદાર  હોય. મ હલા ુ ય અને કમાનાર ય ત હોય. આવી મ હલાઓ િવધવાઓ હોઈ શક અથવા 
પિતથી અલગ ર તે રહતી હોય ટાછેડા લીધા હોય. 

ભ.  મ હલા પ રવારના વડા હોય તેવો પ રવાર : એવો પ રવાર યા ંમ હલા પ રવારના વડા હોય અને ુ ય 

કમાનાર ય ત હોય.આવી મ હલા િવધવા,પિતથી અલગ થયેલ ક પિત ારા ય  દવાયલે મ હલા હોઈ શક. 

12. હ -દાિય વ અિધકારો ુ ંમાળ ુ ં 

17. અસર પામનારા િવિવધ ક ના સ હુો માટ અિધકારો ુ ં માળ ુ ં તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે, મા ં

(GSHP-I)મા ં અપનાવવામા ં આવેલ જોગવાઈઓને અ યતન કરવામા ં આવેલ છે.આમ અ તન 

કરવાથી,તા તરમા ં બદલાયેલ નીિતઓ /કાયદાઓના ધુારાણો સમાવેશ કરવાની તક મળશે પણ તે 

NRRP, 2007 ધુીજ માયા દત નહ  રહ, તેમા ંGSHP-I ના અમલીકરણના મળેલ અ ભુવો સાથે, આવા જ 

અ ય રા યોના િવ  બક સહાયથી હાથ ધરવામા ં આવેલ રા ય હાઇવેના અ ભુવોનો પણ સમાવેશ 

કરવામા ંઆવેલ છે (કોઠો-૧૨.૧ ). 
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કોઠો૧૨.૧ : મળવાપા  અિધકારો ુ ંમાળ ુ ં

કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

1A જમીનના મા લકો ખતેીની 
જમીનો/ બન ખતેીની 
જમીન/ ઘરગ ુ ં જમીન 
અન ેિમલકતો   

જમીન અન ે
િમલકતો ુ ં
કુસાન   

જમીન માલક 
(ઓ) 

1. વા તિવક બ ર ભાવો માણ ેરોકડ વળતર.   
2. બન ઉપયોગી જમીનમાટ વળતરનો િવક પ2.  
3. જમીન સપંાદન માટ ર શન અન ે ટ પ 

ડ ટુ  ખચ )હાલમા ંલા ુ  હોય તવેો). 
4.  બધા કારની ફ , વરેો અને અ ય ચાજ સ,  

સબંિધત કાયદાઓ હઠળ લા  ુપડતા હોય ત ે
યોજના ારા ઉપાડવામા ંઆવશ.ે  

5. પાણી વાળા ુવાઓ અ ય જગાએ ક ઉપલ ધ 
જમીન હોય તો પાણી માટ ુવા બનાવી 
આપવામા ંઆવશે અથવા લાભાથ ન ેજમીનની 
ન કમા ં અને તમેાટ સ દુાયો સાથ ે પરામશ 
કર ને, જો પાણી ઉપલ ધ ન હોય તો 
બોરવલેના ખચના રકમના દરો ક ા િનયત 
કયા જુબ (ઘસારો કા યા વગર) 
(GWSSB)ના દરોના પ રિશ ટ જુબ દરક 
ક ામા ંખચ આપવામા ંઆવશ.ે  

6. િનવાિસત પ રવારને પ ઓુના નુવસનમાટ 
તમેના શડે બનાવવામાટ .૧૫,૦૦૦ /-ની 
એક જ વખતે નાણાક ય સહાય  

7. જો જમીનનો માલક જમીન િવહોણો થાયતો 
અથવા તનેી પાસે બુ ઓછ  જમીન રહ તો, 
નાણાક ય સહાય પટે ૧૨ મ હનાના ૃ િષ 

1. જમીન સપંાદન અિધિનયમ, 1894 જુબ વળતર ન  
કરવામા ંઆવશે. જો જમીન સપંાદન અિધિનયમ હઠળ 
મં ૂર ભાવમા ંખા ુ ંહશે તો યોજના ારા સહાયના પમા ં
આપવામા ં આવશ.ે આખર  કરલ માગદિશકા જ ં ીની 
કમત વા તિવક બ ર ભાવે ન  કરવામાટ ઉપયોગમા ં
લવેામા ં આવશ ે (સપંાદન કરવામા ં આવલે જમીનના 
ુકડામાટ) 

2.  ઇમારતી લાકડાના ૃ ોમાટ ુ ં વળતર જુરાત 
સરકારના વન િવભાગ ારા ન  કરવામા ં આવશે. 
વ મુા ં ૃ ો અન ેઉભા પાકમાટ  જુરાત સરકાર ારા 
વળતરની રકમ ન  કરવામા ંઆવશે.. 

3. યોજનાના અમલીકરણ સમય દરિમયાન આિથક સહાય 
અને વળતરની રકમના દરો દર વષ ધુારવામા ં
આવશે ધુારા દર દર વષની ૧ લી  એિ લથી લા  ુ
પડશે. નાણાક ય વળતર ુ ં ુ ય અને નાણાક ય સહાય ુ ં

ૂ યાકંન નીચ ે જુબ કરવામા ંઆવશ:ે (i) જમીનમાટ ુ ં
વળતર અ તન કરવામા ંઆવલે જ ં ીના ૂ યો જુબ 
રહશ;ે (ii) બાધંકામ અને િમલકતોમાટ વળતર અ તન 
દરોના પ રિશ ટ જુબ રહશ;ે (iii) ભ થા ં અને સહાય 
ક ઝ મુર ાઇસ ઇ ડ  (CPI)ના  ભાવ જુબ રહશ.ેજો 
જ ં ીની કમત અથવા ીશી તના અ તન કરવામા ં
ઓછા આ યા હોય તો વળતરના સહાયના દરો 

                                                   
2 િસચાઈવાળ  જમીનમા,ં 0.4 હ ટરથી ઓ ં, અને બન-િસચાઈની જમીનના ક સામા ં1.0 હ ટર 
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કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

યવસાયના લ તુમ વેતન બરાબર  
(મ હનાના ૨૫ દવસ માણે ગણવા), િનવાહ 
ભા નુ આપવામા ંઆવશે.  

8. ૫૦૦ ચો. મી. ધુીની જમીન મુાવનારન ે . 
૨૦,૦૦૦ રહમરાહ (અ ય રાહતોની અવે મા)ં 

કૂવવામા ંઆવશે.  
9. જો જમીન ખેતીની જમીન હોય તો વધારાની 

૧૦ ટકા રકમ (જમીન સપંાદનની  રકમ 
થતી હોય તેના ૧૦ ટકા વધાર આપવામા ં
આવશ)ે.   

10. ઉભા પાકની લણણી માટ ૪ મ હના અગાઉથી 
નો ટસ.  

11. પાક/ ૃ ોના િનકાલ ુ ં વળતર સબંિંધત 
સરકાર  િવભાગો ારા ન  કરવામા ંઆ યા 
જુબ.  

12. અસર ત જમીન અથવા બાધંકામમાથંીભગંાર 
અથવા અ ય સામ ી લઈ લવેાનો અિધકાર.  

અ ત વમા ંહોય ત ેદર આપવામા ંઆવશે. હાલના અન ે
આખર  કરવામા ં આવલે દરો વ ચે જો કોઈ તફાવત 
હોય તો તનેા દરો િસ  થયા પછ  વળતરના 
તફાવતની રકમ કૂવવામા ંઆવશે    

 

1B માલકો - િનવાસી માળ ુ ં માળખા/ 
બાધંકામ ુ ં
કુસાન  

જમીન માલક 
(ઓ) 

1. માગ અન ેમકાન િવભાગના દરોની અ ુ ચુી 
જુબ નુવસનના ખચ માટ ુ ં વળતર 

િશડ ુ ડ ઓફ રટ માણે (તમેા ં ઘસારો 
ગણવામા ંઆવશે નહ ).  

2. 20 ચો.મીથી.ઓછા બાધંકામવાળ  અસર ત 
માળ ુ ં જમીનન ે રૂ રૂ  અસર થતી હોય 
અથવા બનંે િવગતો થતી કમી તમેને વપેાર  
માળખાન ેદર વળતર  આપવામા ંઆવશ.ે   

જમીન િવ તારનો ખચ Para-2મા ં બતાવલે માગ અન ે
મકાન િવભાગના દરના પ રિશ ટ જુબ ન  કરવામા ં
આવશ ેતમેાથંી ઘસારો કાપવાનો રહશે નહ . 
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કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

3. બદલી ભ ુ ં: . ૧૦,૦૦૦/-ની  ધુીની એક 
વખતની સહાય. 

4. થળાતંર ભ ુ ં : થળાતંર દરિમયાન હગંામી 
યવ થા નથી માટ હગંામી દરના . 

૧૦,૦૦૦/- ુ ંભ ુ ંઆપવામા ંઆવશ.ે   
5. અસર ત જમીન અથવા બાધંકામમાથંીભગંાર 

અથવા અ ય સામ ી લઈ લવેાનો અિધકાર.   
1C માલકો – યાવસાિયક / 

ઔ ોગક માળ ુ ં 
માળખા/ 
બાધંકામ ુ ં
કુસાન 

જમીન માલકો 1. માગ અન ેમકાન િવભાગના દરોની અ ુ ચુી 
જુબ નુવસનના ખચ માટ ુ ં વળતર 

િશડ ુ ડ ઓફ રટ માણે (તમેા ં ઘસારો 
ગણવામા ંઆવશે નહ ).  

2. ૧૦ ચો.મી.ઓછા બાધંકામવાળ  અસર ત 
માળ ુ ં જમીનને રૂ રૂ  અસર થતી હોય 
અથવા બનંે િવગતો થતી કમી તમેન ે વપેાર  
માળખાન ેદર વળતર  આપવામા ંઆવશ.ે   

3. બદલી ભ ુ ં: . ૧૦,૦૦૦/-ની  ધુીની એક 
વખતની સહાય. 

4. થળાતંર ભ ુ ં : થળાતંર દરિમયાન હગંામી 
યવ થા નથી માટ હગંામી દરના . 

૧૦,૦૦૦/- ુ ંભ ુ ંઆપવામા ંઆવશ.ે   
5. અસર ત જમીન અથવા બાધંકામમાથંી 

ભગંાર અથવા અ ય સામ ી લઈ લવેાનો 
અિધકાર.   

જમીન િવ તારનો ખચ Para-2મા ંબતાવવામા ંમાગ અન ે
મકાન િવભાગના દરના પ રિશ ટ જુબ ન  કરવામા ં
આવશ ેતમેાથંી ઘસારો કાપવાનો રહશે નહ . 
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કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

 1D માલકો – રહઠાણ કમ 
યાવસાિયક / ઔ ોગક 

માળ ુ ં

માળખા/ 
બાધંકામ ુ ં
કુસાન 

જમીન/ બાધંકામ 
મા લકો  

1. 1B અન ે1C માથંી  વધાર લાભકતા હશે ત ે
મળેવવામાટ અિધકાર રહશ.ે  

 

2A ભા તૂો – રહઠાણ / 
યાવસાિયક / ઔ ોગક 

માળ ુ ં

માળખા/ 
બાધંકામ ુ ં
કુસાન 

ય તગત  / 
ઘરગ ુ ં

1. ામીણ િવ તારોમહ  માટ મહ ન ે Rs. 1000 
અને શહર  િવ તારો માટ મહ ન ેRs.1500 ના 

દર ૬ મ હના માટ થળાતંર, ભાડા ભ ુ ં
જ ર  ભા તૂો )રહણાકં ણેી (માટ , માળ ુ ં
સ ં ણૂપણ ેઅસર અથવા, જો માળ ુ ં અકબધં 
ભાગ છે unviable 

2. .ભા ુઆતમાટ ( યાપા રક દરોન ે આધાર) 
જમીન થળાતંર સવાની ઓઃ પડ તમેને ૬ 
મ હના માટ ા ય િવ તારમા ં ૧૫૦૦/-અન ે
શહર  િવ તારમાટ ૨૦૦૦/- આપવામા ં
આવશ.ે માળ ુ ં સ ં ણૂપણ ે અસર અથવા, જો 
માળ ુ ંઅકબધં ભાગ છે unviable 

3. બદલી ભ ુ ં : . ૫,૦૦૦/-ની  ધુીની એક 
વખતની સહાય 

 
4. ઈપી ારા બાધંકામવાળા માળખામાટ માગ 

અને મકાનના પ રિશ ટમા ં ન  કરવામા ં
આવલે દરો જુબ વળતર કૂવવામા ંઆવશ ે
માથંી ઘસારો કા યા વગર. 

5. અસર ત જમીન અથવા બાધંકામમાથંી 
ભગંાર અથવા અ ય સામ ી લઈ લવેાનો 
અિધકાર  
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કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

3A િવચરતી  
િત/ રહઠાણ/ 

વાણ યક / ઔ ોગક 
માળ ુ ં
 

માળખા/ 
બાધંકામ ુ ં
કુસાન 

ય તગત  / 
ઘરગ ુ ં

1. અસર ત માળખાના વળતરની ફરબદલી 
ખચ R&BDના Schedule of Rates ના આધાર 
ન  થશ ેઘસારો કા યા વગર(અથવા) 

2. (i) જમીન અન ેમકાન બાધંવાનો ખચ (ક  
જુરાતની EWS આવાસ યોજના િવ તારમા ં

લા  ુપડ છે.), િવચારતી માટ (ii)જમીન અન ે
ુ કાનો બનાવવામાટ (૧૦૦ ચો. ટ િવ તારની) 
યાપાર  બાધંકામ મુાવનારઓમાટ 3A.1 ક  

3A.2. બમેાથંી  કાઈં વધાર હોય  
3. બદલી ભ ુ ં : . ૫,૦૦૦/-ની  ધુીની એક 

વખતની સહાય. 
4. આવકમાટ તાલીમ સહાય – વૈક પક ે મા ં

ુ ુ ંબના ૧ સ યને તાલીમ આપવી. રોજગાર 
મુાવનાર ુ ુ ંબના – તાલીમનો ખચ વ મુા ં

વ  ુ . ૧૫,૦૦૦/- યોજના અમલીકરણ 
એજ સી ારા ઉપાડવામા ંઆવશે.  

1. કોઈ તાલીમ કાય મ નીચ ેજણાવલે કોઈ પણ યો ય 
સકંલનમા ંઆપવામા ંઆવશ;ે 
o િશ ણ િવભાગ – જુરાત સરકાર (મ હલાઓ માટ 

વરોજગાર  કાય મ). 
o આ દ િત િવકાસ િવભાગ – જુરાત સરકાર (વનબં  ુ

ક યાણ યોજના). 
o સામા જક અન ેઅિધકા રતા િવભાગના આિથક િવકાસ 

કોપ રશન (અ ુ ચુી ોતો મ હલાઓના નામે આિથક 
ઉ કષમાટની યોજના  

o ામ િવકાસ કિમ ર જુરાત સરકાર.  
યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), સમયાતંર તાલીમ 
કાય મની સફળતાની સમી ા કરશે અન ે જ ર જણાય ે
ધુારો ચૂવશે અને જ ર જણાયે બી  િવભાગો સાથ ે

સકંલન કરશ.ે 

3B દબાણ કરનારાઓ  સપંિ   ુ

કુશાન 
ઘરગ  ુ 1. ફરરોપણી પર અસર અ કયામતો માટ 

રહમરાહ. 

2. દબાણ કરનારાઓન 4 મ હના અગાઉથી 
નો ટસ આપવામા ંઆવશ ે મા ં
અ કયામતો ( ૃ ો િસવાય), અન ે
લણણી સમયથી પાક ૂર કરવા માટ, 
જો કોઈ હોય તો  
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કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

4A કમજોર વગને વધારાની 
સહાય  

 ય તગત/ 
ઘરગ ુ ં

1. આવકમાટ તાલીમ સહાય – વૈક પક ે મા ં
ુ ુ ંબના ૧ સ યને તાલીમ આપવી. રોજગાર 
મુાવનાર ુ ુ ંબના – તાલીમનો ખચ વ મુા ં

વ  ુ . ૧૫,૦૦૦/- યોજના અમલીકરણ 
એજ સી ારા ઉપાડવામા ંઆવશે. 

2.  લોકોને વકૈ પક રોજગાર ના ોત આપી 
શકાય તમે ન હોય તો તમેન ે ચા ા ટની . 
૧૫,૦૦૦/-ની સહાય.  

1. કોઈ તાલીમ કાય મ નીચ ેજણાવલે કોઈ પણ યો ય 
સકંલનમા ંઆપવામા ંઆવશ;ે 
o િશ ણ િવભાગ – જુરાત સરકાર (મ હલાઓ માટ 

વરોજગાર  કાય મ). 
o આ દ િત િવકાસ િવભાગ – જુરાત સરકાર (વનબં  ુ

ક યાણ યોજના). 
o સામા જક અન ેઅિધકા રતા િવભાગના આિથક િવકાસ 

કોપ રશન (અ ુ ચુી ોતો મ હલાઓના નામે આિથક 
ઉ કષમાટની યોજના  

o ામ િવકાસ કિમ ર જુરાત સરકાર.  
2. યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU) સમયાતંર તાલીમ 

કાય મની સફળતાની સમી ા કરશે અને જ ર જણાયે 
ધુારો ચૂવશે અને જ ર જણાયે બી  િવભાગો સાથે 

સકંલન કરશ.ે 
5A ુ કાનોના કમચાર ઓ, 

ખતેમ ૂરો, ઉભા પાકના 
ભાગીદારો 

રોજગાર ુ ં
કુસાન  

ય તગત  1. આવકમાટ તાલીમ સહાય – વૈક પક ે મા ં
ુ ુ ંબના ૧ સ યને તાલીમ આપવી. રોજગાર 
મુાવનાર ુ ુ ંબના – તાલીમનો ખચ વ મુા ં

વ  ુ . ૧૫,૦૦૦/- મયાદામા ં યોજના 
અમલીકરણ એજ સી ારા ઉપાડવામા ંઆવશ.ે 
(અથવા) 

2. ઉ ચક નાણાક ય સહાય ૬ મ હનાના લ ુ મ 
વતેન જુબની આિથક સહાય (મ હનાના ૨૫ 
દવસ માણ ે ગણવા)  લોકોન ે આ િવકા 
માટ તાલીમ આપી શકાય તમે ન હોય અથવા 
વૈક પક રોજગાર રૂો પડ  શ  તમે ન હોય.  

1. કોઈ તાલીમ કાય મ નીચ ેજણાવલે કોઈ પણ યો ય 
સકંલનમા ંઆપવામા ંઆવશ;ે 
o િશ ણ િવભાગ – જુરાત સરકાર (મ હલાઓ માટ 

વરોજગાર  કાય મ). 
o આ દ િત િવકાસ િવભાગ – જુરાત સરકાર (વનબં  ુ

ક યાણ યોજના). 
o સામા જક અન ેઅિધકા રતા િવભાગના આિથક િવકાસ 

કોપ રશન (અ ુ ચુી ોતો મ હલાઓના નામે આિથક 
ઉ કષમાટની યોજના  

o ામ િવકાસ કિમ ર જુરાત સરકાર.  
2. યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU) સમયાતંર તાલીમ 
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કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

કાય મની સફળતાની સમી ા કરશે અને જ ર જણાયે 
ધુારો ચૂવશે અને જ ર જણાયે બી  િવભાગો સાથે 

સકંલન કરશ.ે 
6A સા દુાિયક િમલકતો સા દુાિયક 

િમલકતો 
મુાવવી  

સ દુાયો  1. સાં ૃ િતક િમલકતો શ  તેટલી સાચવવામા ં
આવશ ે(ખાસ રુ ા, તે ુ ં નુઃ થાપન કર ુ)ં 
અને તમે કરવામા ં તે સ દુાય ુ ંપરામશ 
કરવામા ંઆવશ.ે   

2. રુ ાના રુતા ઉપાય ખાસ કર ને પગ ે
ચાલનારા રાહદાર ઓ અન ેબાળકો સા દુાઈક 
સ હયારા થળો ુ ં ુદરતી સૌ દય 
વધાર ુનંે, ધુારલ ગટર યવ થા,માગની 
બા ુમા ં આરામ થળોનો હાઈવ ે ની 
ડઝાઈનમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવશે.  

 

7A અ ુ ુચત જન િત જમીન, 
બાધંકામ 
અથવા બનં ે

મુાવવા    

ઘરગ ુ ં 1. લોક વળતર છે લી જ ં ીની કમત અ સુાર જો  
છે લી જ ં ીની કમત બ ર ભાવ માણ ે
ઓછ  હોય તો વધારાની રોકડ રકમ છે લી 
જ ં ીની કમત કરતા ંદોઢ  ગણા વળતર તર ક 
આપવામા ંઆવશ.ે  

2. કમજોર  વગમાટની સહાય.  
3. વધારાનો આિથક સહાય એક વખત ૫૦૦ 

દવસ ુ ં લ ુ મ ખતેી ભ ુ.ં અને જગંલના 
ઉ પાદનનો પર પરાગત અિધકાર. 

 

8A િવ પે હગંામી અસરો  માલકો  માગ અિધકાર ની બાહર બાધંકામની િૃ ઓ 
માટ જમીન અથવા અ ય િમલકતોના હગંામી 
ઉપયોગ ુ ં વળતર કો કો ટર ારા 

Cજમીન સપંાદન અિધિનયમ use 111મા ંજણા યા જુબ 
પયાવરણની રુ ામાટ બીડ/ફરજોના દ તાવજેોમા ં
ટકનીકલ િવગતો આપવામા ંઆવશ.ે 
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કોડ 
યોજનાથી અસર ત 

ય ત ની ક ા  
અસરનો 

કાર 
મળવા પા  

એકમો  
મળવાપા   ટ પણી 

કુવવામા ં આવશે.આવી જમીન ક બાધંકામ 
નો ઉપયોગ અને કામ ુ ુ ં થયા બાદ ત ેપરત 
કરવા બાબત ે કો ટર અને તવેી જમીન ક 
બાધંકામના મા લક સાથે લે ખત કરાર કરવાનો 
રહશ ે.   

 યા ં જ ર  હશે કામચલાઉ વેશ આપવામા ં

આવશે 
9A આક મક અસરો    1. આક મક અસરોન ેપહ ચી વળવા રકમ 

રાખવામા ંઆવશે અને નીિતના િસ ાતંો 
અ સુાર તનેા ઉપાયો કરવામા ંઆવશે   
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18. વળતરની રકમ/ મદદ ુ ુ ંબના વડ  ય તને કુવવામા/ં આપવામા ંઆવશે. અથવા એ ુ ુ ંબની 

એ ય ત ક ના પાસે અસર પામેલ બાધંકામ/ જમીનની મા લક  ધરાવતો અથવા તે લગતના (મા લક  

હ )મા ય દ તાવેજ ધરાવતો હોય અથવા (બીન મા લક  હ )  ચકાસણીની િવિધ આધાર વળતર અથવા 

મદદ મળ  શકશે. આ યોજનાના અમલીકરણ દર યાન ુ મ આયોજન અથ અનેવળતર કુવણી અને 

પા તા જુબની  મદદ સા ુ ં બનસરકાર  વયસેંવી સં થા ારા ચકાસણી હાથ ધરશે અને િવગતો રૂ  

પાડશે. 

19. યોજના ના અસર ત પૈક  ુ ય અસર ત અને ન વી અસર ત માટ લા  ુ  પડતા 

હ દાઇ વ ગે  ુવગ કરણ. કોઠા ન:ં ૧૨-૨ મા ંદશાવેલ છે.  

કોઠો ૧૨-૨ ુ ય અને ન વી અસર ના વગ કરણ માટ ુ ંહ દાઇ વ  ુપ ક. 

યોજના અસર  ુવગ કરણ  
લા  ુપડતી હ દાઇ વના વગ  

ુ ય અસર  ન વી અસર  
મા લક  હ દાર – ખેતીવાડ  જમીન / બીન 
ખેતીવાડ  જમીન/ રહણાકં જમીન અને 
અ કયામત  

૧અ.૧,૧અ.૨,૧અ.૩,૧અ.૪,૧અ.૫.,  
૧અ.૬,૧અ.૭,૧અ.૮,૧અ.૯,૧અ.૧૦, ૧અ.૧૧, 
૧અ.૧૨, 

૧અ.૧,૧અ.૨,૧અ.૩,૧અ.૪, 
૧અ.૭,૧અ.૮,૧અ.૯,૧અ.૧૦, ૧અ.૧૧, 
૧અ.૧૨, 

મા લક  હ દાર – રહણાકં બાધંકામ   ૧.બ.૧,૧બ.૨,૧બ.૩,૧બ.૪,૧બ.૫ ૧.બ.૧,૧બ.૫ 
મા લક  હ દાર – વાણી ય/ઔ ો ગક 
બાધંકામ  

૧.સી.૧,૧ સી.૨,૧ સી૩,૧ સી.૪,૧.સી ૫ ૧.સી .૧, ૧.સી ૫ 

મા લક  હ દાર –રહણાકં સાથે વાણી ય/ 
ઔ ો ગક બાધંકામ 

 હ દાઇ વની જોગવાઈઓ મા ં ચી રહશે 
૧.બ.૧,૧બ.૨,૧બ.૩,, ૧બ.૪,૧બ.૫ અથવા 
અ ુ મે૧.સી .૧,૧ સી.૨,૧ સી૩,૧ સી.૪,૧.સી 
૫. 

હ દાઇ વની જોગવાઈઓ મા ં ચી રહશે 
૧.બ.૧, ૧બ.૫ અથવા  અ ુ મે ૧.સી.૧, 
૧.સી૫s 

ભા ુઆત-રહણાકં /વાણી ય/ ઔ ો ગક 
બાધંકામ 

૨અ.૧,૨અ.૨,૨.અ.૩,૨.અ.૪,૨.અ.૫  ૨.અ.૪,૨.અ.૫ 

અ ો જમાવેલ - રહણાકં /વા ણ યક સાથે 
રહણાકં 

૩.અ.૧,૩.અ.૨,૩.અ.૩,૩.અ.૪ ૩.અ.૧ 

દબાણ કરનાર/ કરલ  ૩બ.૧, ૩બ.૨  ૩બ.૧, ૩બ.૨ 
સવંેદનશીલ ૂથો માટ વધારાનો આધાર ૪અ.૧ અથવા ૪અ.૨  મા રુ  
ુ કાનોમા ંકમચાર ઓ, ૃ િષ કામદારો,       

ખેત-ભાગીયાઓ  
૫અ.૧ અથવા ૫અ.૨ મા રુ  

લો ુથ અ કયામતો ૬અ.૧, ૬અ૨ ૬અ.૧, ૬અ૨ 
અ ુ ૂચત જન િત ૭અ.૧, ૭અ૨ ૭અ.૩  ૭અ.૧,૭અ.૩  
િવ છે દત  ૮અ.૧  ૮અ.૧  
અણચેતવેલ અસરો ૯અ.૧  ૯અ.૧  

20. ઉપર દશાવેલ જોગવાઈઓ ઉપરાતં અ ય ચો સ કારની જોગવાઈઓ બગોદરા-ભાવનગર 

માગના ક સામા ંબકના સમાિવ ટ ૪.૧૨ જુબ લા  ુપડતા રુોગામી હ દાઇ વ પગલા ંલવેામા ંઆવશે.  
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13. ભાવાકંના આધાર રકમ ન  કરવી 

21. વળતરની રકમ ન  કરવામાટ, નાણાક ય સહાય ુ ં  વા તિવક ૂ ય હોય, તેના દર, વાિષક 

ધોરણ અમલીકરણના સમય દર યાન ધુારવાના રહશે. દર ધુારવાની તાર ખ દર વષ ૧લી એિ લ 

રહશે. નાણાક ય વળતર અને સહાયની રકમ ન  કરવાના ધોરણો, (i) વળતરની રકમ છે લામા ંછે લી 

ન  કરવામા ંઆવેલ જતંર ના આધાર હશે; (ii) બાધંકામ / િમ કતોમાટ વળતરનો આધાર શેડ લુ ઑફ 

ર સ/દરો ુ ં પ રિશ ટ રહશે; અને (iii) ભ થા ં અને સહાય ાહક ભાવાકંના આધાર ન  કરવામા ં

આવશે(CPI).  

14. વ તી અને સામા ક આિથક સવ  

22. યોજના માગના યોજનાથી અસર ત પ રવારો (PAFs) ુ ં 100% મોજણી(Survey) કરવામા ં

આવશે, ઓ સવના સમયગાળા દર યાન યોજના માગ ના િવ તારમા ં હાજર હશે.સ -મોજણી    

(SessionSurvey)ની િતમ તા રખ PAP/PAFમાટની કટ ઑફ તા રખ હશે,  તેમની યોજનાની 

અસરવાળા માગમા ં તેમની હાજર  થાિપત થશે. સ -મોજણી(SessionSurvey) જુરાત સરકાર ારા 

મં ૂર કરવામા ં આવેલ ડઝાઈનના આધાર કરવામા ં આવશે. સામા ક-આિથક સવ SIAના અ યાસના 

પ રણામોના આધાર કરવામા ંઆવે.  

15. સામા જક અસર આકારણી(SIA)તથા નુઃ થાપન તૈયાર (RAP)  

23. પ રયોજનાની પડતી અસરોની માટ િવગતવાર સામા જક અસર આકારણી(SIA)કરવામા ં આવશે. 

યારબાદ નુવસન ુ ંનીિત માળખાના(RPF) િસ ાતંોના આધાર નુઃ થાપન કાય યોજન કરવામા ંઆવશે. 

અસર પામતી ખાનગી જમીન અને બાધંકામ વળતર અને નુઃ થાપન મદદ માટના નુવસન ુ ંનીિત 

માળખાના(RPF)િસ ાતંો નીચે દશાવેલ છે. નુવસન કામગીર  આયોજન (RAP) ખાતર  આપશે ક 

અસર ત ય તઓને (i) નુવસન ગે તેમના પયાય અને હ ોથી વાકફ કરવામ આવે; (ii) તેઓ સાથે 

પરામશ થાય, તાિં ક અને આિથક ટ એ લા  ુથઇ શક તેવા નુવસન વૈક પક અને તેમને પસદંગીઓ 

ર ુ  કરલ હોય.;(iii) પ રયોજના ને કારણે અ મતો ના કુસાન  ુ વળતર સ વર અને અસરકારક 

હોય;(iv) થળાતંર સમયે અને પરાગમન સમય માટ તેમના ધોરણને નુઃ થિપત કરવા ( થળાતંર ભ ુ,ં 

નુઃ થાપના ભ ુ ંવગર) મદદ આપવામા ંઆવે; (v) પા  ય ત  અસર ત ય ત છે તેને વળતર 

િસવાય ુ નેહ િવકાસ માટની મદદ મક તા લમ મળે.   
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16. આવક નુઃ થાિપત કરવાના પગલા ં

24. આવક નુઃ થાિપતકરવાની કામગીર નો હ  ુએ છે ક કોઈપણ PAPની થિત યોજના પહલા ંહતી, 

તેના કરતા ં બગડવી જોઈએ નહ . ય તગત નુઃ થાપનનો એક અગ યનો ભાગ એ છે ક યોજના 

પહલાની આવકના તર પર, ય તને અને અસર પામનાર સ દુાયને, તેના ુ ુ ંબને, અને સામા ક-

આિથક થિતને અને સાં ૃ િતક યવ થાને નુઃ થાિપત કરવો. આવકના નુઃ થાપનની યોજના 

અસર ત ય તના પરામશમા ંતૈયર કરવામા ંઆવશે, થી તેમને લાભ થાય. IR િૃ  આધાર અમલ 

કરનાર વૈ છક સં થા યો ય IR કાય મ યોજનાથી અસર ત ય ત (PAP)માટ તૈયાર કરશે. આવક 

નુઃ થાપન કરવાના પગલામંા ંનીચેનાનંો સમાવેશ થાય છે: 

 યોજના અસર ત ય તઓ ની ખરાઈ અને આવક  નુઃ થાપના પસદંગી િૃતઓ –  બન સરકાર  
વ છ ક સં થાએ અસર તની ખરાઈ કરવાની બાબત જોવાની  રહશે અને  લા  ુથઇ શક તવેા આવકના 
નુઃ થાપના  વૈક પક ની યાદ  બનાવે નુઃ થાપના  વૈક પક ની યાદ  બનાવવાના સમયે નીચે દશાવલે 

પ રબળો ગણ ી મા ંલવેાશે.:  

 અસર ત ય ત ુ ંભણતર  ુ થર,  

 ધરાવતા ુનહે ુશળતા,  

 થળાતંર બાદના સમયગાળા માટ આિથક િૃતઓ,  

 રુક આવક ની આિથક અ ુ ુળતા અને,  

 સભંા ય બ ર અને વેચાણ સ ુલીયતો. 
 

25. સરકારની ચાલતી યોજના (scheme) ની યાદ  માથંી યો ય તે આિથક નુઃ થાપન યોજના માટ 

તારવવામા ં બનસરકાર  વયસેંવી સં થા મદદ કરશે. તેવી સં થાઓ યોજના અસર તો સાથે તેમના  

પસદંગીના પયાય માટ સલાહ- ચુન કરશે. બનસરકાર  વયસેંવી સં થા યોજના અસર તો અને બી  

દાવેદારો સાથે પરામશ કર ને આવક નુઃ થાપન માટ દરખા ત  કરશે. દરખા ત યોજનાના સ ા ને 

મં ુર  માટ સાદર કરશે. મં ુર  બાદ આવક નુઃ થાપન િૃતઓ શ ુ કરશે. આ માટ બનસરકાર  

વયસેંવી સં થા રોકવામા ંઆવશે મનો આ યોજના અસર તો માટ આવક ઉપા ન/ નુઃ થાપન માટ 

નુઃ થાપન યોજનાના તમામ પાસા બાબતે સમાવેશ થશે. 

26. તાલીમ રૂ  પાડવી: ઓએ આ િવકા મુાવી હોય તેમની ુશળતા વધન માટ  લાય ક કોઠામા ં

પયાય  દશાવેલ છે.  તાલીમ જ રયાત  ુ કલન કરવામા ંઆવશે અને તેને આગળ વ  ુતાલીમની 

જ રયાત માટ પાયા પ બનશે. આ દ િત ઘરના ના ુ ુ ંબસ યને લાભા તીત ૂથ મા ંગણવામા ંઆવશે. 
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યોજના અમલીકરણ એકમ (PIU) ારા બનસરકાર  વયસેંવી સં થાની મદદથી આયો જત કરવામા ં

આવશે. યોજના અમલીકરણ એકમ (PIU) સમયાતંર સમી ા બેઠકો કરશે અને તાલીમ કાય મોની 

કાય મતા ુ ં ૂ યાકંન કરશે તથા જો જ ર  હોય તો ધુારા મક પગલા લેવા માટ િવિવધ તાલીમ 

સં થાઓ/િવભાગો સાથે સકંલન માટ ચુન કરશે.   

27. તાલીમ સં થાઓ/િવભાગો ની ઓળખ:વરણી કરાયેલ બનસરકાર  વયસેંવી સં થા ધધંા-વેપાર 

આધ રત ધધંા-વેપાર આધ રત ુદા ુદા ધધંા/ િૃ  ગે રોજગાર લ ી  તાલીમ આપનાર તાલીમ 

સં થાની વરણી કરશે. બનસરકાર  વયસેંવી સં થા અસર ત ય ત ના તેમની પસદંગી અ સુાર ના 

ધધંાના ૂથ બનાવી તે લોકો માટ તાલીમ  થળ ગ ે તમામ યવ થા કરશે. ૂચત સં થાના સમાવેશ  

મક જુરાત સરકાર નો િશ ણ િવભાગ (મ હલા વય ંરોજગાર  કાય મ) જુરાત સરકાર નો િશ ણ નો 

આ દ િત િવકાસ િવભાગ, (વનબં  ુક યાણ યોજના) અને કિમ ર ામ િવકાસ, જુરાત સરકાર. 

28. િનયં ણ : ઈ રા મળેલ એજ સીને(M&E) ગેની તાલીમ આ યા બાદ તેમના ારા િનયં ણ  

કામગીર  કરવામા ંઆવશે યોજના સચંાલન તજ  (PMC) ના સહકારથી ત રક િનયં ણની જવાબદાર  

યોજના અમલીકરણ એકમ (પી.આઈ. )ુ યોજના અમલીકરણ એકમ (PIU)ની રહશે. 

17. હરલોક પરામશ અને પ ટતા 

29. યોજના અસર ત લોકોને લગતી વી પ રયોજના ની અસરો, આલેખનના પયાય,  વળતરના 

િવક પ, મદદના િવક પ, પ રયોજનામા ં ૂ યવધન વગર બાબતોની જ રયાતો સમજવા ય તગત અને 

હર પરામશ; સામા ક અસર ુ ં ૂ યાકંન (SIA), નુવસન કામગીર  આયોજન (RAP) અને ત ેશીય 

માનવિવકાસ યોજના (IPDP)ના એક ભાગ પે આયોજન કરવામા ંઆવશે;  અસર ત વ તી ૂથ ક મા ં

મ હલાઓ ૂથ, આ દ િત ૂથ, અને ખેતમ ૂર ૂથ વગેર નો સમાવેશ થાય છે તેમની સાથે પરામશ 

કરવામા ંઆવશે. સં ૃ િતક િમલકતો ને થયેલ અસર કાર (કોઈ અસર ન હ, થોડ  અસર, ણૂ અસર) 

બાબત જણાવવા અસર ત સ દુાય સાથે પરામશ કરવામા ંઆવશે અને તેના તના ઉપાયના પગલા ં

માટ તેમના તીભાવ લવેામા ંઆવશે. બધાજ ભાગ લેનાર લોકોને અગાઉથી પરામશની તાર ખ, સમય 

અને થળની ણ કરવામા ંઆવશે અને તેમની હાજર ની નોધ હાજર  કાગળ મા ંકરવામા ંઆવશે. લોકો 

અને હત ધરાવનારાઓ તથા સરકાર  અિધકાર ઓ  સાથેની દરક હર પરામશ ગનેા િવગતવાર 

દ તાવેજ સહ ત કરવામા ં આવશે. આ દ તાવેજો નુવસન કામગીર  આયોજન (RAP) સાથે સામેલ 
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કરવામા ં આવશે. હર ઘોષણાના સજંોગોમાતેંની િવગતો / હરના ુ ં તેમજ તેના લેખનની નકલ 

દ તાવેજ મા ંરાખવામા ંઆવશે.  

30. જુરાત સરકારના મા.અનેમ.િવભાગ ારા GSHP-IIની હરનીિતમા(ંDisclosure Policy) કહવામા ં

આ ુ ં છે ક આ નીિતઓ હ ,ુ અમલીકરણના તબ ે િનણય લેવાની યામા ંપારદિશતા લાવવાનો છે, 

મા ંમાલસામાનની ખર દ , નાણાક ય યવ થા, સામા ક અને પયાવરણીય રુ ા કવચ, અને મા હતી 

અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ હઠળની બધી કા નૂી જોગવાઈઓની તૂતા છે.  

31. નુવસન કામગીર  આયોજન (RAP) અમલીકરણની કામગીર  પારદશ  બને, તેમાટ હર જનતા 

સાથેની બેઠકો ુ ં આયોજન કરવામા ં આવશે, મા ં યોજનાને લગતી િવગતોની હરાત,  સમ  

કરવામા ં આવશે. નુવસન કામગીર  આયોજન (RAP) કાયકાર  સમી ા (Executive Summery),  

જુરાતીમા ં અ વુાદ કરવામા ં આવશે, તે હર જનતા સાથેના પરામશ વખતે લોકો સમ  કૂવામા ં

આવશે. અને તેને GSHP વેબસાઈટ (http://gshp.gujarat.gov.in) ઉપર પણ કૂવામા ંઆવશે. યોજનાની 

સામા ક રુ ાને લગતી નીચે જણાવેલ મા હતી વેબસાઈટ પર કૂવામા ંઆવશે. 

 બાધંકામ ના ત બકાની િવગતો.; 

 થાિનક લોકો માટ કામની તક; 

 હરનામા ંની યા; 

 ઓળખપ ો આપવા અને ુ મ આયોજન ની તૈયાર  બાબતોની યા; 

 વળતર અને મદદ કુવણા; 

 મં ૂર થયેલ નુવસન લાન; 
 મળવાપા  લાભો,  મં ૂર કરવામા ંઆ યા છે; 
 સરકાર  અને ખાનગી જમીનો,  સપંાદન કરવાની છે, તનેી ગામદ ઠ િવ તારની મા હતી; 
 વળતરની વહચણીની થિત દશાવતી િવગતો અને સબંિંધત PAPsને આપવામા ંઆવનાર સહાય; 
 ફ રયાદ િનવારણ સિમિતની િવગતો, તેની કાયપ િત અને કાય મ; 
 હર જનતા સાથે પરામશની િવગતો; 
 ફ રયાદમા ંકાયવાહ  કરવાની કાયર િત; 
 જમીન મુાવનાર અને PAPને આપવામા ંઆવલે વળતર (દર ણ માસ)ે; 
 સાં ૃ િતક અને ધાિમક િમ કતો  અ ય થળે નુઃ થાપન કરવાની છે; 
 સામા ક/સાં ૃ િતક અને ધાિમક િમ કતો  નુઃ થાિપત કરવાની છે; 
 આ યોજનાથી સામા ય જનતાને થનાર લાભની િવગતો; 

 RAPના અમલમા ંસામલે NGOની િવગતો 

 બનસરકાર  વયસંવેી સં થાની RAP ના અમલીકરણમા ં િૂમકા; 
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 ગિત અહવાલો. 

32. અમલીકરણના દર યાન લોક પરામશના હ  ુઆ જુબ છે. (i) અસર ત લોકોના નુવસન અને 

નુ: થાપન (R&R) પરના મતં યો; અને (ii) નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની કામગીર  પારદશ  

બનાવવી  

33. આપી પરામશ બેઠકોની કાયપ િત અને કાયવાહ ુ ંદ તાવે કરણ કરવામા ંઆવશે અને યોજના 

અમલીકરણ એકમ(PIU), પરામશ બેઠકો દર યાન ર ુ કરવામા ંઆવતી બાબતોના િતભાવ આપશે. 

34. બાધંકામ શ  કરવાના ૧૨૦ દવસ પહલા બકો ારા મં ુર કરલ નુઃ થાપન અને નુવસન 

(RAP, IPDP, etc) ના દ તાવેજ ુ લા કુવામ આવશે.   

18. થાિનક ત ેશીય લોક િવકાસ યોજના (IPDP) માટના આયોજનની તૈયાર  

35. આ યોજના ના આલેખન અને અમલનો ઉ ેશ છે ક ત ેશીય લોકોનો માન, િત ઠા, માનવાિધકાર, 

અને સં ૃ િતક િવિશ ટતા જળવાય થી તેમને: (i)  સાં ૃ િતક સુગંત સામા જક અને આિથક લાભો 

આપવામા ંઆવે (ii) િવકાસ યા દર યાન િત ૂળ અસરો સહન ન કરવી પડ.  આ પ રયોજના હઠળ 

ના માગ  ની ત ેશીય માનવિવકાસ યોજના(IPDP) ખાસ કર ને પાચંમા ં અ ુ ચુીના (તા કુાઓ) 

અ ુ ુ ચત જન િત પર અસરને યાપે લાવામા ંઆવેલ છે. અગાઉથી ણ કર ને ુ ત પ રચચા (FPIC) 

ર તે પર યોજના ના હ ત ેપો બાબતે તેમના અભી ાય હર પરામશ ારા લવેામા ંઆવશે. અગાઉથી 

ણ કર ને ુ ત પ રચચા (FPIC) આ પ રયોજના સં ણૂ ર તે અસર ત સ દુાયની જોવાઈ ઓળખવા 

અને તેમના યાપક સ દુાયને આધાર માટ ઈ ક છે. .FPIC ના બે હ ઓુ છે વા ક (i) ૂચત યોજના 

નો આ દ િત સ દુાય પર તેના િવપર ત અને સા ુ ૂળ અસરની િવશે િવગતોનો ચાર સાર કરવો અને  

(ii) યો ય િવકાસ કાય મો સાથે અસર ત આ દ િતના ઘરોને સકં લત કરવા(આવક પેદા કૌશ ય 

િવકાસ અથવા મતા િનમાણ).  અગાઉ ણકાર  ારા પય જના માટ  ભાગીદાર  આયોજન અને પરામશ 

નુરાવતન, ના ારા મ ક તાિવત શમન પગલા તર ક સીધા તેમને અસર એવી બાબતો પર 

અસર ત સ દુાયો ના િવચારો, િવકાસ લાભો અને તકો અને અમલીકરણ ુ ાઓને વહચણી, ના િનણય 

યા સામેલ કરવામા ંઆવશે સમાવેશ થાય છે FPIC ની પર ક પના સં ેપમા ંનીચે  જુબ છે : 

 ુ ત: આ યોજના  માટ અસર ત સ દુાયો  ને બળજબર  ડરાવવી અથવા અ ુચત ર તે યોજના 
માટ સમતંી માટ  સહાયક થવા માટ  ખોટ  ર તે ો સા હત(incentivize) કરવામા ંઆવશે ન હ. આ 
યોજના માટ મા ય સ દુાય િતિનિધઓ સાથે ચચા, મહ વના બાતમીદારો, વગેર બાબતે  દ તાવેજ 
રકડ રાખવામા આવશ.ે 
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 પહલાથી: અસર ત સ દુાયો સાથે પરામશ યોજના આયોજન યાની પયા ત શ આતથી જ  રહશ:ે 

(i) યોજના મા હતી માટ સમય અથઘટન અન ે ટ પણીઓ અન ેભલામણો રચના અન ેચચા કરવા માટ 
રુતો સમય મળ  રહ (ii) આ પરામશ યાપક યોજના ડઝાઇનના િવક પો પર અથ ણૂ ભાવ રહ ત ે

માટ, (iii) િવકાસથી થનાર લાભો અને તકો ની બાબતોન ે ચચા મા યમથી વાકફ કર  શકાય અને 
યોજના અમલીકરણ ની પસદંગી અન ે ડઝાઇન પર અથ ણૂ હોય અને આ પડતા ભાવને પરામશથી 
ઘટાડ  શકાય તે માટ.  

 ણસહ ત: : અસર ત સ દુાયો સાથે પરામશ કર ને યોજના કામગીર  િવશ ે િવગતો અન ેસભંિવત 
િત ળૂ અસરો અન ેજોખમો, યોજના મા હતી પયા ત અન ેસબંિંધત હરાત પર આધા રત છે, અન ે

સ દુાય સં ણૂપણે આ યોજના થક  તેમના વન કવી ર ત ેઅસર કરશે જ ર  ભાષામા ંસમજ આપી 
જ રયાતો અન ે િનણય વીકારવા રૂ રુા વાકક થાય અને તે માટ વાતચીત પ િતઓનો ઉપયોગ 
કરવો.  

36. પાચંમા ંઅ ુ ુ ચત િવ તાર માથંી પસાર થતા માગ ના ક સામા ં તેવા સજંોગોમા ંપહલા તબ ે 

હાથ પર લેવાયલ ૩ માગ  માટ આ દ િત પર પડતી અસરો માટ અલગથી તૈયાર કરલ IPDP જુબજ 

હાથ ધરવામા ંઆવશે.   

19. તીય િવકાસ (GENDER DEVELOPMENT) યહૂ -રચના   
37. ૂચત માગ િવકાસના કારણે મ હલાઓ માટ પોતાની ુશળતાઓ અને પણ શૈ ણક અને આરો ય 

િુવધાઓ સાર  લુભતા ધુારવા માટ નવી આિથક તકો ઉ ગર કરશે તે ુ ં અપે ત છે. પરામશ 

દરિમયાન, ખાસ કર ને ીઓએ શાળા વા હ  ુ થળોએ પયા ત સલામતી પગલા ં રૂ  પાડવા માટ 

ચૂન ક .ુ યા ંમ હલા કૂવણી મેળવવા માટ રુ ત છે તેવી ખાતર  કરવા માટ બધા લાભો સં ુ ત 

ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવશે મા ંમ હલા ુ ંનામ થમ લાભાથ  તર ક રહશે.  

38. બાધંકામ માટના કાય-દળમા ંમ હલાઓ કામદારો :  યા ં બન- ુશળ મ ૂરોની જ રયાત હશે યા ં

ીઓને કામ માટ સામેલ કરવાની શ તા છે. ુશળ અને અધ ુશળ કામદારોના ક ુ ંબ સ ય હિસયતથી , 

ીઓ પણ બાધંકામ િશ બરો ખાતે રહશે અને પરો  ર તે બાધંકામ તબ ા દર યાન તેમનો સમાવેશ 

થશે.. બાધંકામ  ઈ રદાર તેમના મ ૂર દળ સાથે તેમને પણ સાથે રાખે  લાવવા અપે ા છે. આમ, મોટા 

ભાગના ક સાઓમા ંઆ મ ૂરો, ુ ષ અને ી એમ બનેં થળા ત રત  કામદારો ખાસ કર ને બન- ુશળ 

િૃ ઓ માટ, હશે અને તેથ થાિનક મ ૂરો સાથે  તેમની સહભાગીતા હશે.. થાિનક કામદારો ની પણ 

થાિનક મ હલાઓ સાથે સહભાગીતા હશે, બાધંકામ િૃ ઓમા ંબનેં સીધી ર તે અને પરો  ર તે ીઓ 

સમીલત રહશે તેવી ટકોણ રહશે. બાધંકામ તબ ા દર યાન ીઓ અને ખાસ કર ને બાળકો ક યાણ 

અને ખુાકાર  તરફ પગલા ંલેવામા ંઆવશે. 
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19.1. બાધંકામના િશ બરમાં મ હલાઓ માટ સગવડો 

39. બાધંકામ થળ પર કામ કરનાર અને મ ૂર ક પમા ંરહનાર મ હલાઓમાટ નીચે જુબ સગવડ 

આપવામા ંઆવશે. (i) હગંામી િનવાસ – બાધંકામ દર યાન મ ૂરો / કાર ગરોના ુ ુ ંબને યો ય રહઠાણની 

િુવધા રૂ  પાડવામા ંઆવશે અને અ ય જ ર  િુવધાઓ રૂ  પાડવામા ંઆવશે. ખાસ કર ને આરો ય 

અને સફાઈ / વ છતાની; (ii) આરો ય ક  – મ હલાઓની આરો યની સમ યાઓની કાળ  લેવામાટ 

આરો ય ક  હગંામી ર તે ઊભા કરવામા ંઆવશે. યા ં નૂતમ આવ યક દવાઓ અને તબીબી સગવડો 

ઉપલ ધ રાખવામા ં આવશે, થી ાથિમક-સારવારમાટ ઉપયોગી થાય અથવા ના અક માતો વખતે 

સારવાર આપી શકાય. વ મુા,ં ન કની હો પટલ સાથે જોડાણ કરવામા ંઆવશે, થી જ ર પડ વ  ુ ચી 

સારવાર મેળવી શકાય.  માટ ઈ રદાર, યા ં ડૉ ટરની લુાકાતની યવ થા કરશે, ઓછામા ં ઓ  ં

સ તાહમા ં એક વખત ડૉ ટર ક પની લુાકાત લશેે, થી કામદારોને જ ર  સારવાર મળ  શક, અને 

મ હલાઓને તેમની જ રયાત જુબની સારવાર મળ  શક. 

40. કો ાકટર તકદાર  માટ ુ ંમજ તુ તં  તૈયાર કરવા ુ ંરહશે, થી મ હલાઓને કામના થળે કોઈ 

સમ યાનો સામનો કરવો ન પડ, ક તેમનો ુ પયોગ ન થાય. વૈ છક સં થાઓ (NGO) પણ આવા 

શોષણ ન થાય તેની તકદાર  રાખવામા ંટકો / સહાય આપશે. મ હલાઓમાટ કામના કલાકો પણ િનયમીત 

કરવાના રહશે. મ હલાઓ ખાસ કર ને નાના નવ ત શી ઓુ સાથે હોય તો તેમને રા ી શી ટમાથંી ુ ત 

અપાશે, અને લાબંા કલાકો ધુી તેમની પાસે કામ લવેાશે ન હ. 

20. એચઆઈવી / એઈ સ અટકાવવા ુ ંઆયોજન (HPP) 

41. ધોર માગની યોજના માળખાક ય િવકાસ યોજના તર ક િવકાસ અને આિથક ૃ  પર હકારા મક 

અસર થાય છે ય  ર તે  તો થાય છે, પરં  ુકટલીક  િત ૂળ અસરો, યા ં ધુી ક ચાલકો, માગ 

વપરાશકતાઓ અને થાિનક સ દુાયો ને લાગે વળગે છે યા ં ધુી એચ.આય. વી / એ સ િત સવેંદન 

એવા જોખમ હોય તેવી અસરો પણ જોવા મળતી હોય છે.  ધોર માગ  પર અ રુ ત સે સ સબંિંધત 

જોખમ િૃ ઓ સામા ય બાબત હોય મળે છે. પસાર થતા માગ  પરના િવિશ ઠ થાનો મક ક પા કગ 

િવ તારો, બસ ટિમન સ, િવરામ થાનો, ર તા બા ુ ખાણીપીણી વગર થાનો સે સવકરોને મળવાના ખાસ 

થાનો હોય છે અને તેમના ાહકોમા ં મોટ ભાગે ક ચાલક સ દુાય હોય છે. ક ચાલક સ દુાય ઉપરાતં 

અ રુ ત સે સ સબંિંધત જોખમ િૃ ઓ માટની આકષનારા બી  સૌથી ૂથમા ંબાધંકામ કામદારો અને 

થળાતંર કામદારો છે. ધોર માગ ધુારણા યોજના  સાથે સકંળાયેલા વા ય સબંધંી જોખમો િનવારવા 

િવગતવાર એચ.આય. વી / એ સ િનવારણ યોજના (HPP) તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. 



તીય જુરાત ધોર માગ યોજના (GSHP-II) 

માગ અને મકાન િવભાગ, જુરાત સરકાર   નુવસન ની નીિત ુ ંમાળ ું
 

   31 

 

42. એચ.આય. વી / એ સ િનવારણ યોજના (HPP) તે સબં ં ત પ રબળો ન  કર  વ -ુપડતા 

જોખમ ૂથો(HRGs) ની ગિતશીલતાનો  ઢાચંો અને  તે ુ ંિવ લેષણ કર   થાિનક સ દુાયો સાથે સાકંળ  

પર સભંિવત જોખમનો દાજ એ સ િનવારણ યોજના (HPP) કાઢલ છે અને તે ગે . યો ય શમન 

પગલા અને સં થાગત યવ થા કર ને યોજના નો  લાભ યો ય ર તે યાના સ દુાય ને પ હચે તેવા 

ઉપાયો ચૂવેલ છે.. આ ગે િવિવધ ોતોમાથંી મા હતી એકિ ત કરવામા ં આવી હતી અને નીવડલ 

હ સેદારો સાથે મસલત તમામ  યોજના માગ  ખાતે હાથ ધરવામા ંઆવી હતી અને  તેના અધાર આ 

અહવાલ એક યાપક િનવારણ યોજના અને હૂા મક કાયવાહ  યોજના ર  ૂકરલ છે. સામા ક અસર ુ ં

ૂ યાકંન (SIA) માટ કરાયેલ  અ યાસ ના આધાર એચ.આય. વી / એ સ િનવારણ યોજના (HPP) અ ય 

માગ  માટ પણ તૈયાર આવશે.   

21. નુવસન અને નુ: થાપન (R&R) અમલીકરણની યવ થા 

21.1. પયાવરણીય અને સામા ક યવ થાપન એકમ (Environmental and Social Management 

Unit-ESMU) 

43. ESMU કાયપાલક ઈજનેરના વડપણ નીચે કામ કરશે. અને નુવસન અને નુઃ થાપન ગેની 

બધી કામગીર  િૃ ઓમાટ જવાબદાર રહશે. ુ ય વ ડ બક યોજના પર યોજનાની સં ણૂ જવાબદાર  

રહશે. તેમને અિધ ક એ જિનયર કામગીર મા ંમદદ કરશે. કાયપાલક ઈજનેરને પયાવરણ િવશેષ  અને 

સામા ક િવશેષ  સહાય કરશે. ESMUની કચેર  માગ અને મકાન િવભાગ, ગાધંીનગર ખાતે રહશે. ે ીય 

િવભાગમા3ં દરક જ યાએ એક કાયપાલક એ જિનયરની જવાબદાર  E&Sની િૃ ઓમાટ રહશે. 

રા ય ક ાએ કાયપાલક એ જિનયરની િૂમકા અને જવાબદાર ઓ: 

 યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), ેિ ય કમચાર ઓ, એ જિનય રગ અને મહ લુ અિધકાર ઓ સાથ ે
નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની િૃ ઓના અમલીકરણમાટ સકંલનની કામગીર  કરશ;ે 

 નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની િૃ ઓમાટ બ ટની યવ થા કરાવશ;ે  
 RAPના અમલીકરણમાટ વૈ છક સં થા ારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે ુ મતમ યોજના(Micro Plan)ને  

મં ૂર કરશ;ે 
 નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની ગિત પર અને જમીન સપંાદનની કામગીર  પર  વૈ છક 

સં થા અન ેM&Eના પરામશ કરતાઓની કામગીર  પર દખરખ રાખશ;ે 
 નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ના અમલ ગે સમયાતંર બેઠકો રાખશ,ે અને િવભાગીય કચરે ઓની 

િૃ ઓની સમી ા કરશ ે

                                                   
3 માગ અને મકાન િવભાગના ેિ ય ડવીઝન, રાજકોટ, મહસાણા અને વડોદરામા ંઆવેલા છે. 
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44. સબંિંધત િવભાગીય કચેર ઓ, તેમના જ લામાથંી પસારથતા માગમાટ  િ ય તર આવેલ છે, 

તે PIUને નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની િૃ ઓમા ંસહાય કરશે.  

લા તર િવભગીય અિધકાર ઓની િૂમકા અને જવાબદાર ઓ; 

 સમ  યોજના-ચ મા ંલોકોની ભાગીદાર ની ખાતર  રાખશ;ે 
 ુ મતમ યોજના(Micro Plan)ની ચકાસણી કયા બાદ યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU),ની મં ૂર માટ 

મોકલી આપશ;ે 
 વૈ છક સં થા અન ે M&E પરામશ ારા નુવસન અન ે નુ: થાપન (R&R) અને જમીન સપંાદન 

બાબતે દખરખમા ંયોજના અમલીકરણ એકમ(PIU),ને સહાય કરશ;ે 
 નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ના અમલ ગે સમયાતંર બેઠકો રાખશે અને યોજના અમલીકરણ 

એકમ(PIU),ને અહવાલ આપશ.ે 

45. સામા ક બાબતોના િન ણાત કાયપાલક એ જિનયરને સહાય કરશે. સામા ક િન ણાતને 

ધોર માગયોજનાના નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની કામગીર નો ઓછામા ં ઓછો પાચં વષનો 

અ ભુવ હોવો જ ર  રહશે.  

રા ય ક ાએ સામા ક િન ણાતની િૂમકા અને જવાબદાર ઓ 

 અિધ ક એ જિનયરને નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની કામગીર મા ંસહાય કરશે.  
 જમીન સપંાદન અને નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)મા ં જ લા વ હવટ તં  સાથે સકંલન કરશે. 

અને મહ લુ િવભાગ અને ESMUનાસ યો સાથે સકંલન અને અ વુત  કાયવાહ  કરશે. 
 અસરોના ૂ યાકંનમાટ બહારની એજ સીની િનમ કૂમા ંઅન ે વૈ છક સં થા ારા થતા કામની સમ  

ર તે દખરખમા ંસહાય કરશે.  
 વૈ છક સં થાન ેકલાસ- મમા ંઅને થળ પર તાલીમ આપવી-. 
 વૈ છક સં થા ારા ર ુ  કરવામા ંઆવેલ અહવાલ અને દ તાવેજોની સમી ા. 
 માગ અને મકાન િવભાગના કમચાર ઓને સામા ક પાસા અને યવ થાપન અને અહવાલ આપવા 

ગેની તાલીમ આપશે.  
 િવ  બક અને જુરાત સરકારમાટ સામા ક પાસાઓ ગે અહવાલ તયૈાર કરવા 
 િવ  બક અને જુરાત સરકારમાટ સમયાતંર ગિત અહવાલો તયૈાર કરવા  
 કસની િવગતોનો રકડ તયૈાર કરવો 
 ચેકલી ટ, માગદિશકા, અને સામા ક યવ થાપનના પાસાઓ પર અહવાલના ન નૂા તૈયાર કરવા.  
 RAPની કાયવાહ ની સમી ા જુરાત ભાષામા ં તયૈાર કરવી અને તેને હત ધરાવનારાઓને અને 

યોજનાના માગમા ંમહ વની જ યાએ વહચણી / હરમા ં કૂવી. 
 વૈ છક સં થા સાથે નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની ગતીની સમી ામાટ અને SE અન ેCEના 

અહવાલમાટ પખવા ડક બેઠકો ુ ંઆયોજન કર ુ.ં. 
 વૈ છક સં થા ારા ર ુ  કરવામા ં આવલે ુ મતમ યોજના(Micro Plan)ની અને માિસક ગિત 

અહવાલની સમી ા કરવી. 
 
જ લા ક ાએ સામા ક િન ણાતની િૂમકા અને જવાબદાર ઓ  
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 લોક પરામશની બઠેકોમા ંભાગ લવેો. 
 સામા ક ોના િવવાદો હલ કરવા અને તે ુ ં યવ થાપન. 
 સા દુાિયક િમ કતો અને મં દરોના નુ થાપનમાટની જ યાઓના ક સાઓ મા ંસહાય કરવી. 
 સા દુાયીક િવકાસ આયોજન પર દખરખ રાખવી. 
 જ લા વહ વટ તં  સાથે સકંલન કર ુ ં અને સબંિંધત િવભાગો સાથે સકંલન કર ુ ં થી સરકારની 

સામા ક રુ ાની યોજનાઓ  યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP)ના સામા ક-આિથક િવકાસમાટ 
છે, તે ુ ંયો ય ર તે અમલ થાય. 

 યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) ક ા ુ ં ડટાબેઝ તયૈાર કર ુ ં અને તે ળવ ુ,ં મા ં કુસાન, 
વળતર, નુવસન અને નુ: થાપન (R&R), મળવા પા  અિધકારો, ફંડ ુ તકરાવ ુ,ં અને ફંડનો 
ઉપયોગ િવગેર ુ ંસમાવેશ થતો હોય. 

 વૈ છક સં થા ારા ઓળખવામા ં આવેલા યોજના થી અસર ત ય ત(PAP)ની ફર ચકાસણીમા ં
સહાય કરવી. 

 ય તગત મળવાપા  લાભો / વળતર, વૈ છક સં થા અન ે યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU),ના 
સકંલનમા ંઆખર  કરવા. 

 વૈ છક સં થા ારા ર ુ  કરવામા ંઆવેલા ઓળખપ ોની ચકાસણી કરવી. 
 વૈ છક સં થા અન ેયોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), સાથે ઓળખપ ોની વહચણીમા ંભાગ લવેો. 
 વૈ છક સં થા ારા ર ુ  કરવામા ંઆવલે યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP)ની તાલીમની િવગતોની 

ફર ચકાસણી કરવી. 
 બદલીભ ુ,ં િનવાહભ ુ ંઅને તાલીમભ થાની વહચણીમા ંસબંિંધત િવભાગો સાથે સકંલન કર ુ.ં  
 RAP હઠળ હરનામા(Notification)ની કામગીર મા ંસબંિંધત િવભાગો સાથે સહાય અને સકંલન કર ુ.ં 
 નુવસનના કસમા ં રા ય માગ યોજના િવભાગ અને સબંિંધત સરકાર  િવભાગો સાથે સહાય અન ે

સકંલન કર ુ.ં 
 સામા ક-આિથક મોજણીની દખરખ કરવી. 
 વૈ છક સં થા 

સાથે ેિ ય 
કામગીર મા ં અન ે
ફ રયાદ 
િનવારણમા ં
સહાય કરવી. 

 િમ કતોના બ ર 
ભાવ મેળવવાની 
કાયપ િતમા ં
સહાય કરવી. 

 એવા પ રવારો 
ઓ એ જમીન 
મુાવી છે, 

તેમના સામા ક-
આિથક ડાટાબઝે તયૈાર કરવામા ંતાિં ક  સહાય રૂ  પાડવી. ચ  12-1મા.ં 

 
ચ  21-1: અમલીકરણની યવ થા 

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

Environmental and 
Social Management Unit 

(ESMU)

Chief Engineer (World Bank)
R&BD

Non Governmental 
Organisation (NGO)

M&E 
Consultant/

Project 
Management 

Consultant 
(PMC)

Grievance 
Redress 

Committee (GRC) 

PROJECT AFFECTED 
POPULATION

Executive Engineer

Environmental 
Specialist

Social 
Specialist

Field 
Divisions

EE 
Field -I

EE 
Field-II

EE 
Field -III

Superintending Engineer 



તીય જુરાત ધોર માગ યોજના (GSHP-II) 

માગ અને મકાન િવભાગ, જુરાત સરકાર   નુવસન ની નીિત ુ ંમાળ ું
 

   34 

 

46. સામા ક સમ યાઓના યવ થાપનમાટ ૂચત અમલીકરણ યવ થા આપવામા ં આવેલ છે        

( ચ  21-1) 

21.2. મહ લુ િવભાગની િૂમકા 

47. હર હ મુાટ જમીન સપંાદન કરનાર સં થાએ જમીન સપંાદનમાટ સબંિંધત લાના કલે ટરને 

અર  કરવાની રહશે. અને આવી જમીન સપંાદનમાટની અર  કલે ટર સબંિંધત જમીન સપંાદન 

અિધકાર ને મોકલશે. આવી અર  મળતા ં જમીન સપંાદન અિધકાર  (LAO) ) ાથિમક તપાસ કરશે. 

જમીન સપંાદનની કાયવાહ  કલમ 4(1) હઠળ હરના ુ ં બહાર પાડ ને શ  કરવામા ંઆવશે. સવ અને 

તપાસ કલમ 4(2) કરવામા ં આવશે. કલમ 5-એ હઠળ વાધંા ચૂનો મગંાવવામા ં આવશે, યારબાદ 

વાધંાઓની નુાવણી રાખવામા ંઆવશે, અને કલે ટર સરકારને અહવાલ મોકલશે. કલમ 6 હઠળ સરકાર  

રાજપ મા ં ડકલેરશન િસ  થશે, અને સાથે બે દિનક સમાચારપ ો,  સબંિંધત િવ તારના આગળ 

પડતા સમાચારપ ો હોય તેમા ંયોજનાની જમીન ુ ંવા તિવક લોકશન/ થળ બતાવવામા ંઆવશે. જમીન 

સપંાદન અિધકાર (LAO),જમીન સપંાદનમાટના કુમો સરકારપાસેથી કલમ 7 હઠળ મેળવશે અને કલમ 8 

હઠળ જમીનની માપણી કરવામા ંઆવશે, અને કલે ટર ારા વળતરની દરખા ત (કલમ 11 થી 13) કરશે 

અને જમીનનો ક જો કલમ 16 હઠળ યારબાદ લવેામા ંઆવશે. 

48. આ કામગીર મા ંPIU અને જમીન સપંાદન અિધકાર (LAO) સાથે મળ ને જમીનની તપાસ કરશે 

નામાટ PIU સગવડ કર  આપશે. કોઈપણ ત ુ ં િવલબં િનવારવા, એ ુ ં ચૂવવામા ંઆવે છે ક PIU 

કોઈ િન ણાતને કામે રાખી શક છે,  જમીન સપંાદનના કામના ણકાર હોય અથવા વૈ છક સં થાની 

સેવાઓનો ઉપયોગ કર  શકશે, ઓ  તે િવ તારની RAPની કામગીર  કરતા હોય. અસરવાળ  જમીનમા ં

આવેલ િમ કતોના ૂ યાકંન, સબંિંધત િવભાગો ારા કરવામા ંઆવશે. 

49. મા લકોમાટ જમીન અને િમ કતોના વળતરમાટ (મા લક ન હોય તેમની ફ ત િમ કતો) વહચણી 

મહ લૂ િવભાગ ારા કરવામા ંઆવશે. નુવસન અને નુ: થાપન (R&R) સહાય, જોગવાઈઓ જુબ 

મળવાપા  હોય તે ુ ંવળતર મા લક  હ  ધરાવનારાઓ અને મા લક -હ  નહ  ધરાવનારાઓમાટ યોજના 

અમલીકરણ એકમ(PIU), વહચવામા ંઆવશે. 
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21.3. વૈ છક સં થા ારા યોજનાના અમલની કામગીર મા ંટકો  

50. િવ  બકની કામગીર  નીિતમા ંજણા યા જુબ, GSHP-II, મા ં વૈ છક સં થાને RAPના અમલની 

કામગીર મા ં સામેલ રાખવામા ંઆ યાછે. વૈ છક સં થાની િૂમકા અને જવાબદાર ઓ સં તમા ં નીચે 

જુબ છે: 

 PAPને સભંિવત િવપર ત અસરો સમ વવી અને તનેા િનવારણના ઉપાયો સમ વવા અને નુવસન 
અને નુ: થાપન (R&R) હઠળ તમેનેમળવાપા  વળતર/સહાય ગ ેસમજણ આપવી; 

 ણકાર માટ ુ ંસા હ ય, મા ંRAPને લગતા અને અ ય પાસાને લગતા ચોપાિનયા વહચવા; 
 નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની કામગીર નો આરંભ થાય યાર ESMUને લોકોમા ં િૃત 

ફલાવવાના અભયાનમા ંસહાય કરવી; 
 ુ મતમ યોજના(Micro Plan) તૈયાર કરવો; 
 ESMU ારા આયો ત કરવામા ંઆવેલ બેઠકોમા ંભાગ લેવો; 
 RAPના અમલમા ંસહાય કરવી;  
 PAFsના ઓળખપ ો તયૈાર કરવા અને આપવા; 
 ય તગત યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP)માટ સં ુ ત બક ખાતા (યોજનાથી અસર ત 

ય ત(PAP) અને તનેા પિત-પ ની) ખોલાવવામા ંસહાય કરવી; 
 યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) ને વળતર મળેવવામા ંમદદ કરવી,કમજોર વગ  પર વધાર યાન 

આપ ુ,ં થી તમેણે તેમના લહણા સમયસર મળે.  
 વળતરની અને નુવસન અને નુ: થાપન (R&R) ા ટની રકમના લાભકારક ઉપયોગ ગે લોકોમા ં

િૃત લાવવી; 
 ોતોના આધાર અને અ ય તકોની ણકાર  સમ વવી થી તઓે રૂ  ણકાર  સાથે પોતાનો 

િવક પ પસદં કર  શક અને પોતાના િવકાસમા ંભાગ લઈ શક; 
 યોજનાથી કમજોર એવા અસર ત ય ત(PAP)ને તેમના વળતર અને નુઃ થાપનના અિધકાર 

બરાબર મળે તનેી ખાતર  રાખવી;  
 ESMUને માિસક ગિત અહવાલ ર ુ  કરવો;  
 યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP)ની રોજગાર ુશળતામાટની તાલીમની જ રયાત તૈયાર કરવી; અને  
 એ વાતની ખાતર  રાખવી ક યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) ની ફ રયાદો અને ુ કલીઓ ફ રયાદ 

િનવારણ સિમિત સામ ે કૂવામા ંઆવે અને તે સમ યાનો િનકાલ થાય. 

21.4. ફ રયાદ િનવારણ માટ ુ ંતં (Complaint Handling Mechanism-CHM) 4  

51. આ યોજનામા ંમોટા પાયા પર બાધંકામની િૃ  સકંળાયેલ હોઈ સાથોસાથ RAP)/TDP/HPP ુ ં

અમલ પણ કરવા ુ ંહોય છે, આથી આ યોજના િવશે ચૂનો, ફ રયાદો, છૂપરછ િવગેર મળ  શક તેમ છે. 

માગ અને મકાન િવભાગ માટ મહ વ છે, આથી GSHP-II હઠળ ફ રયાદોના િનવારણમાટ એક કાયપ િત 

                                                   
4 ફ રયાદ પાર પાડવાની  યં ણા-પ િત કોઈપણ નાગ રક માટ કોઇ પણ કારની ફ રયાદ માડંવા કરવા માટ છે (R&R સમી લત ) જયાર GRC 

ખાસ R&R લગતી બાબતો સબંિધત છે. ફ રયાદ િનવારણ ય ં ણા R&Rને આવર  લે છે પરં  ુયોજના બહારના કોઈ ય ત બાબત ુ ંપા ુ ંનથી; 
તેથી R&R બાબતને GRC ારા કાયવાહ  થવી જોઈએ. 
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અ સુરવામાટ એક તં  તૈયાર ક  ુ છે.  બધી ફ રયાદો પર ક ૃત દખરખ રાખશે, અને િવિવધ 

ોતોમાથંી મળતી બધી ફ રયાદો, કોઈ તં  ારા ક ય તગત ફ રયાદોને સ મ ર તે, િવ  બકની 

ણકાર  હઠળ હલ કર  શકાય. 

52. ફ રયાદ િનવારણ કામગીર મા ંએ વાત ુ ં યાન રાખવામા ંઆવશે ક, કોઈપણ નાગ રક નીચેના 

અિધકાર ઓ સમ  ફ રયાદ કર  શક. (i) કાયપાલક ઈજનેરથી ઓછ  ક ાના ન હોય તેવા હવાલો 

ધરાવતા અિધકાર , અને (ii) કોઈપણ અિધકાર   રા યના ફ રયાદ િનવારણ તં  સાથે જોડાયેલા હોય, 

અને હવાલો ધરાવતા હોય. નીચેની બાબતો ગે ફ રયાદ કર  શકશે. (i) યોજનાને લગતી બાબતો (નવી 

દરખા ત/યોજનાના યાપમા ંફરફાર, કામ ચા  ુહોય/ ુ  ંથ ુ ંહોય તેવા કામની ણુવ ા બાબતે, ખર દ  

બાબતે નુવસન અને નુ: થાપન (R&R), પયાવરણ અને કામગીર મા ંકાયવાહ ન કરવા/કાયવાહ મા ં

િવલબં કરવામાટ) અને (ii) મહકમની બાબતો (વત કૂ, ટાચાર, સેવાને લગતી બાબતો). 

53. ફ રયાદ િનવારણની કામગીર  SE, PIUને ુ ય ફ રયાદ િનવારણ અિધકાર ને િનિ ત િૂમકા અને 

જવાબદાર ઓ સાથે સ પવામા ંઆવેલ છે. તે ુ ય વે ય તગત અને ય તના ગત હ નુી ન હોય તેવી 

ફ રયાદો હાથ ધરવા જવાબદાર છે. કમચાર ઓની ફ રયાદ હાલની િનયત કાયપ િત જુબ હાથ ધરવાની 

રહશે. િવ  બક વ ગ હઠળ કામ કરતા કમચાર ઓને તાલીમ આપતી વખતે પ ટ ર તે, ફ રયાદ 

િનવારણની કાયપ િત સમ વવામા ંઆવે અને ફ રયાદને કામમા ં ધુારા કરવાની તક ગણવામા ંઆવે 

અને નહ  ક ફ રયાદ  સાથે ભેદભાવ/ભિવ યમા ંિવરોધાજનક ન થાય  થાય તેવી ર તે હાથ ધરવી.  

21.5. ફ રયાદ િનવારણ યં ણા (Grievance Redress Mechanism-GRM) 

54. યોજનામાટ એક ફ રયાદ િનવારણ સિમિત (GRC)ની રચના કરવાની દરખા ત છે,  યોજનાથી 

અસર ત ય ત(PAP)ની ફ રયાદો સાભંળશે અને તેનો િનકાલ કરશે. આ યાથી િવવાદોની પતાવટ 

થશે અને કોટ કસોની સં યા ઘટશે. GRC જ લા ક ાએ, જ લા કલે ટરના વડપણ હઠળ આવી 

સિમિતઓની રચના કરશે. ફ રયાદ િનવારણ સિમિત (GRC)નીચેના સ યોની બનેલી હશે: 

 જ લા કલે ટર અથવા તમેના વતી િન ુ ત કરવામા ંઆવલેા િતિનિધ  સહાયક જ લા કલે ટર 
(મ હલા અિધકાર ને તા આપવાની રહશ)ે; 

 મહ લુ િવભાગના જ લા િવકાસ અિધકાર ; 
 PIUના કાયપાલક એ જિનયર  

 તીનીધી ક  સામા જક ે ના/ થાિનક બન સરકાર  વયસંવેી સં થા (  અમલીકરણમા ંસામલે ન 
હોય)/ એવી ય ત ક  આવા જ કારની બાબતો થી અકફ હોય અને તે/ તેણી બુજ આદરણીય 
અને ો હલ કરવાની ુશળતા હોય ( લા મે ટ / કલકેટર ારા નીવડલ હોય). 
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55. ફ રયાદ િનવારણ સિમિત (GRC)ની કામગીર /જવાબદાર  નીચે જુબ રહશે: (i) નુવસન અને 

નુ: થાપન (R&R) અને જમીન સપંાદનની સમ યાઓ ૂર કરવામા ં યોજનાથી અસર ત 

ય ત(PAP)ને સહાય કરશે; (ii) ફ રયાદોનો રકડ રાખશે અને િનયત સમયમા ંતેમનો િનકાલ કરશે; (iii) 

PIUને કોઈ પણ ગભંીર કસ બાબતે ણકાર  આપશે.  

56. ESMU, PAPsને GRC સમ  પોતાની ફ રયાદ ર ુ કરવામા ં બધી જ ર  સહાય રૂ  પાડશે. 

ફ રયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) 15 દવસમા ંફ રયાદનો િનવેડો લાવશે. સામા ય ર તે GRC મ હનામા ં

એક વખત મળશે, પરં  ુજ ર જણાય તો વધાર વાર પણ મળ  શક છે. EPની ફ રયાદના િનકાલમાટ  ૪૫ 

દવસનો સમય અપાશે. યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP)ને ફ રયાદ િનવારણ સિમિત (GRC)નો િનણય 

બધંનકતા નથી. આનો અથ એ નથી ક GRC, જો યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) કોટનો રાહ 

અપનાવે તો, તેને નકાર  શક નહ . GRCની ુ ય કામગીર  નીચે જુબ છે: 

 યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP)ની ફ રયાદો રકડ કરવી, તે ુ ં વગ કરણ કર  તેની તા ન  
કરવી અને તેને હલ કરવી. આવી ફ રયાદો જો નુવસન અન ે નુ: થાપન (R&R)ને લગતી હોય. 

 GRC થળ લુાકાત લઈ શક છે, યોજના સ ાધીશ પાસથેી અને અ ય સરકાર  અને બન-સરકાર  
એજ સીઓ િવગેર પાસથેી સબંિંધત મા હતી મળેવી શક છે, થી PAPsની ફ રયાદ ૂર કર  શકાય. 

 ૪૫ દવસની સમય મયાદા, ફ રયાદના િનકાલમાટ ન  કરવી. 
 PAPsને ESMU ારા તમેના કસની થિત િવશે ણકાર  આપવી અને તમેના િનણયની યોજનાથી 

અસર ત ય ત(PAP) તૂતામાટ ણ કરવી. 
 

57. જુરાત સરકાર ારા વ હવટ  કુમોથી GRCની રચના કરવામા ંઆવશે. ESMUની કામગીર  શ  

થાય તે તાર ખથી તે અમલી બનશે. 
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21.6. િમ કતોનો મા લક  હક સા બત કરવા અને વળતરની રકમ ન  કરવામાટના જ ર  દ તાવેજો / 

ણકાર ની યાદ  

58. યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) નીચનેા દ તાવેજો / ણકાર  િમ કત પર પોતાની મા લક  

સા બત કરવા અને વળતરમાટ ૂ યાકંન કરાવવા, ર ુ કરવા જોઈએ: 

 જમીન રકડ [૭/૧૨ – ૮એ, ખે ૂત પોથી5]; 
 સપંાદનની હઠળની જમીનની િવગતો જણાવતા પ ક. 
 જમીનનો મોજણી નબંર; 
 કુાદાના હ મુાટ જમીનનો વા તિવક િવ તાર; 

                                                   
5 ખે ૂત પોથી એ ુ તકા છે યા ંજમીનની મા લક ની િવગતો,  ય તગત ખે ૂતોની હોય, તેનો રકડ રાખવામા ંઆવે. ખે ૂત પોથીની ળવણી 
મહ લૂ િવભાગ ારા કરવામા ંઆવે છે, અને તે દરક ખે ૂતને આપવામા ંઆવે છે. 
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 જમીનનો કાર [નવા શરતની, ુના શરતની િવગેર]; 
 જમીનની ક ા [ખેિતની (િસચાઈવાળ ), બાગાયત ( બન-િસચાઈની, ાર ( લૉક, િવગેર]. 
 હત ધરાવનાર ારા દાખલ કરવામા ંઆવલે દાવાની િવગતો, અને રુાવાના પ કો. 
 દાવો કરનાર ુ ંનામ (મા લક, લીઝ રાખેલ ક ભા ુઆત, િવગરે); 
 દાવો  (જમીનનો િવ તાર, ૃ ોની સં યા , બાધંકામોનો િવ તાર અને અ ય િવગતો , અ ય કુસાનની 

િવગતો); 
 યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), ારા આપવામા ંઆવલે ઓળખપ  અને વૈ છક સં થા ારા તનેી ફર 

ચકાસણી. 
 વળતરની રકમ જમા કરાવવામાટ બક એકાઉ ટની િવગતો. 

21.7. વળતર  અન ેમદદ અંગ ેકાય પ તી   
59. ESMU જમીન સપંાદન અિધકાર  (LAO) ારા જમીનની સં ુ ત ચકાસણી માટ સરળતા 

રહશે.અસર ત જમીનની દરની િમલકતો ુ ં ૂ યાકંન સબંિંધત િવભાગો6 ારા હાથ ધરવામા ં

આવશે.અમલીકરણ (NGO) િમલકતો ુ ં ૂ યાકંન કરવામા ંમદદ કરશે.  

60. ૂ મ યોજના દરક અસર ત ય ત માટ તૈયાર કરવામા ં આવશે. ૂ મ યોજનામા ં જમીન 

અસર ત િવ તારની િવગતો અને તેના માટ નુઃ થાપન નીિત મવક જુબ ઉમેદવાર ઓ સાથે 

(અસર ત જમીન દર થત િવિવધ અ કયામતો માટ વળતર સ હતના) તે જ માટ વળતર હશે. 

(NGO) ૂ મ યોજના તૈયાર કરશે.  

61. મા લકો (માલીક ની નથી ક સામા ંકવળ અ કયામતો) માટ જમીન અને અ ય અ કયામતો માટ 

વળતર મહ લૂ િવભાગ ારા તેમા ંિવત રત કરવામા ંઆવશે.  

62. મા લકો અને માલીક ની  નથી બનેં માટ ઉમેદવાર  જોગવાઈઓ જુબ સહાય PIU ારા તેમા ં

િવત રત કરવામા ંઆવશે.  

63. જમીન અથવા અ ય અ કયામતો ૂ યાકંન આધા રત દાજ દરિમયાન ફ રયાદ ઊભી થાય તેને 

ફ રયાદ સિમિત િનવારણ સમ  તકરારનો ઉ લેખ કરવામા ં આવશે. આ પણ એન ઓ ારા સવલત 

કરવામા ંઆવશે. 

21.8. તાલીમ અને કાય મતા વધારવા માટ ુ ંતં  

64. યોજનાના કમચાર ઓની તાલીમ અને તેમનો િવકાસ એ GSHP-IIના અમલીકરણનો જ એક 

આવ યક ભાગ છે. રા ય ક ાએ (PIU), તાલીમની જ રયાતની િવગતો તૈયાર કરશે, ાદિશક ક ાએ 

                                                   
6 ઇમારતી લાકડા ૃ ો - જગંલ ખાતા; બારમાસી ૃ ો અને થાયી પાક - ૃ િષ અને સહકાર િવભાગ; બ ટ અપ માળખા ં - માગ  અને ઇમારતો 
િવભાગ; પાણી સસંાધનો - જુરાત પાણી રુવઠા અને ગટર િવભાગ 
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અને િે ય ક ાએ (મા. અને મ.િવભાગની િવભાગીય કચેર ઓ) તાલીમની જ રયાતની િવગતો ચકાસણી, 

ના આધાર તાલીમ મોડ લુ તૈયાર કરવાના રહશે. તેનો હ  ુ (i) RAP/TDP/HPPના અમલમાટ 

કમચાર ઓને તૈયાર કરવા; (ii) કમચાર ઓમા ં િૃત લાવવી, અમલમાટના સાધનો રૂા પાડવા અને 

યવ થાપન કાયર િતની સામ ીના સેટ બધા િવભાગોને રૂા પાડવા; અને (iii) મહ વના કમચાર ઓમા ં

કાય મતા વધે તેમાટ તેમને ક ા અ સુાર તાલીમ આપવી. 

65. તાલીમ અને કાય મતા વધે તેમાટના િવષયોમા ંનીચનેાનો સમાવેશ થાય છે:  

a. સામા ક અને નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની સમ યાઓ (રા ય ક ાએ/રા ય 

ક ાએ/ તરરા ય ક ાએ નુવસન અને નુ: થાપન (R&R)ની નીિતઓ) (મ હલાઓની 

ભાગીદાર , ગર વી ુ ં ૂ યાકંન, ગર બી િનવારણ કાય મ, હાઇવે પરના રોગો, માગ રુ ા, 

પારદિશતા, મા હતી અિધકાર);  

b. જમીન સપંાદન (કાયદાઓ, નીિતઓ, જમીનોની કમત કાઢવી, નુઃ થાપનના અ ભગમ ુ ં ૂ ય, / 

બ ર કમત, સં થાક ય મીકનીઝમ િવગેર);  

c. સામા ક અસર ુ ં ૂ યાકંન (SIA) અને RAP/IPDP/HIV/AIDS યે િૃત, અટકયાત ુ ં

આયોજન (સામા ક નીગ, સે સસસવ,sસામા ક-આિથકsસવkકાયપ િત, ક ત સ હૂ ચચા, 

સં થાક ય સવ, િનઃ ુ ક અગાઉથી ણકાર  આપીને પરામશ, ડાટા એનાલીસીઝ રપોટ તૈયાર 

કરવા);  

d. નુઃ થાપન નીિત ુ ં માળ ુ ં (યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP)ની ક ા, અસરની ક ા, િમ કતો ુ ં

ૂ યાકંન, (જમીન, બાધંકામ, ઊભા પાક, ૃ ો, સા દુાિયક િમ કતો િવગેર), મળવાપા  અિધકારો, 

મ હલાઓ અને કમજોર વગ , હગંામી અસરો, બાધંકામ દર યાન તોડફોડ અને કુસાન અને તેના 

શમનના ઉપાયો);  

e. RAP/TDP/IPDP/HPP ુ ં અમલીકરણ (યોજનાથી અસર ત ય ત(PAP) ડાટાબેઝને અ તન 

બનાવ ુ,ં અસર ત માળખાઓ, જમીન અને અસર ત વ તીની સં ુ ત ચકાસણી, માઈ ો લાન 

તૈયાર કર ુ,ં ફ રયાદ િનવારણની કાયપ િત, ઘષણના ઉકલના પેક સ, સહાય અને તાલીમ થી 

આ િવકા નુઃ ા ત કર  શકાય, સામા ક રુ ાના અમલ પર દખરખ). 

66. તાલીમ કાય મો, થાિનક રા ય અને રા ય ક ાની સં થાઓ અને સામા ક યવ થાપનના 

િવિવધ પાસાઓના અને રુ ા સમ યાઓના િન ણાતો ારા ચલાવવામા ંઆવશે. આગેવાન સં થાઓ ારા 
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ભારતમા ં આપવામા ં આવતા સામા ક યવ થાપન અને સામા ક રુ ા પર તાલીમ કાય મની 

ણકાર  પણ યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), મેળવશે, અને યોજનાના કમચાર ઓમાટ તાલીમની 

યવ થા કરશે. માગ અને મકાન િવભાગના એ જિનયરની સામા ક રુ ા યવ થાપન ગેની 

કાય મતા વધારવા, મા.અને મ.િવભાગે છે લા કટલાક વષ થી સામા ક રુ ાની િવિવધ તાલીમોમા ં

અને કાય મતા વધારવાના કાય મોમા ંમોકલી ર ા છે. 

22. દખરખ અને ૂ યાકંન 

67. સામા ક સરં ણના અમલીકરણ પર તર ક દખરખ. યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), ારા 

યોજના મેનેજમે ટ ક સલટ ટ/ પુરવીઝન ક સલટ ટ ારાની સહાયથી કરવામા ં આવશે. RAP/TDP 

અમલીકરણની ણુવ ા વધારવામાટ, યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), ારા તર ક દખરખ ઉપરાતં, 

બા  દખરખ થડપાટ  એજ સી ારા અથવા યોજના મેનેજમે ટ ક સલટ ટ (PMC) ારા કરવામા ંઆવશે, 

 ટકિનકલ તેમજ પયાવરણીય/સામા ક પાસાઓમાટ હશે. થડપાટ  એજ સી/PMCની િૂમકા, સામા ક 

રુ ામાટ બા  દખરખની કામગીર માટ નીચે જુબ રહશે: 

 RAP/IPDPના અમલીકરણની દર ણ મ હને તપાસ કરશ,ે થી કોઈપણ સભંિવત સમ યા વહલી 
ણી શકાય અને તેનો સમયસર ઉકલ મળેવી શકાય; અન,ે 

 સ ની વ ચ,ે વાિષક અને સ ના તે તપાસ કરવી થી RAP/IPDPના અમલની લ ત સફળતા 
અને ખામીઓ ુ ં ૂ યાકંન થઈ શક.  

 ફ રયાદ િનવારણ યં ણા – ની કામગીર  ા ત થયેલ ફ રયાદો પર કાયવાહ  કર   તનેો  ઉકલ 
કરવામા ંકરવામા ંઆવશે. 

68. નુસન કામગીર  આયોજન (RAP)મા ં લ યાકંો અને સીમા ચ ો ન  કરવામા ં આવશે થી 

નુઃ થાપન કાય મ હઠળના હ ઓુ ા ત કર  શકાય. આ લ યાકંો અને સીમા ચ ો અને આ જુબ 

રહશે. (i): ૂચત ધોરણો, મા ંયોજનામા ંસામેલ સામ ી, ખચ, રોકવામા ંઆવેલ કમચાર ઓ િવગેરની 

મા હતી હોય; (ii) પ રણામોના િનદશકો,  PAPની સં યા બતાવે મને વળતર અને સહાય કુવવામા ં

આવેલ હોય, તાલીમ આપવામા ંઆવી હોય, કુવણીની િવગતો િવગેર અને (iii) અસરના િનદશકો,  

યોજનાની સ દુાયો પર લાબંા ગાળાની અસર બતાવતા હોય. 

69. સીમા ચ ો અને િનદશકો, મયા દત સં યામા ંહશે, અને સં યા મક અને ણુા મક કારના ડાટા 

હશે. પહલા બે કારના િનદશકો,  કાયપ િત સાથે સબંિંધત છે, તે યોજના મેનેજમે ટને ગિત અને 

પ રણામોને ણ કરવામાટ છે, તેના પર દખરખ રાખવામા ંઆવશે, અને જ ર જણાય, ક િવલબં અથવા 

કોઈ સમ યા ઉ ભવે તો કાય મોમા ંફરફાર કરવામા ંઆવશે. આ દખરખના પ રણામો અહવાલમા ંસામેલ 
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કરવામા ંઆવશે.  યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU),ને િનયમીત ર તે ર ૂ કરવામા ંઆવશે. ભાગીદાર મા ં

દખરખ રાખવાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવશે, મા ંPAPsને સામેલ કરવામા ંઆવશે.  

23. બાધંકામના કામોમા ંસકંલન અને મા ણત કર ુ ં

70. નુઃવસનના કાય મો ુ ંસકંલન બાધંકામના કામોની સમય સાર ણી સાથે કરવામા ંઆવશે. જ ર  

સકંલન કો ા ટરની શરતોનો ભાગ છે, અને માલસામાનની ખર દ  અને ટ ડરના પ રિશ ટોમા ંતે ુ ં યાન 

રાખવામા ંઆવશે. તે ુ ંકો ટ આપતી વખતે, અને તૈયાર થયેલા CoI િવભાગોને ુ ત કરતી વખતે, અને 

PAPને સહાય આપવામા,ં થી બાધંકામ શ  થતા પહલા ંવળતર લઈને તેઓ પોતાની િમ કતો છોડ ને 

અ યતર ય અને તેમને બનજ ર  તકલીફ ન પડ.   

71. કો ા ટ આપતા પહલા,ં અને ટ ડરો વીકારતા પહલા ંકરવાના કાય મા ંઆ કામો સામેલ છે: (i) 

જુરાત સરકાર ારા નુવસનના આયોજનને મં ૂર  મળવી જોઈએ; (ii) વેબસાઇટ પર અને અ ય હર 

જ યાઓ પર, યા ં થાિનક લોકો જોઈ શક તે ર તે એકશન લાન કૂવામા ંઆવે; (iii) ખાનગી જમીન 

સપંાદન ુ ં થમ હરના ુ ં િસ  થ ુ ં જોઈએ; (iv) પા તા ધરાવતા યોજનાથી અસર ત 

ય ત(PAP)ને ઓળખપ ો આપી દવામા ંઆવે. 

72. કો ા ટરને જમીન સ પતા પહલા રૂા કરવાના કામો : (i) ખાનગી જમીન ુ ંસપંાદન કાય ુ  ં

થ ુ ંજોઈએ, અને જમીન ુ ંવળતર અને િનયત ધોરણો જુબની સહાયની કુવણી થવી જોઈએ; અને (ii) 

સરકાર  જમીનની તબદ લીની કામગીર  રૂ  થવી જોઈએ, અથવા જમીનની મા લક હોય તેવી એજ સીઓ 

પાસેથી ના વાધંા માણપ  મળ  જ ુ ંજોઈએ. 

24. નુવસનનો દાજ  

73. બાધંકામો,  ૃ ો, અને પાક, િવિવધ નુઃ થાપન મદદ, નુવસવાટ અને સ દુાય અ કયામતો 

અને સાં ૃ િતક અ કયામતોને ફરબદલ-બદલી, સં થાક ય ખચ, અમલીકરણ ગે ખચ, RAPના 

અમલીકરણની  એજ સી, ૂ યાકંન સલાહકારો, રોકાવા વળતર વગેર માટ િવગતવાર આ નુઃ થાપન 

દાજમા ં સમાવેશ થશે તમામ જમીન સપંાદન અને RRના રોકડમા ં કુવવા સરકારની િતજોર  પ હચી 

વળશે. ૂ યાકંન સલાહકારો રોકવા, માલસામાન, અને RAP અમલીકરણ કામો માટ ના ખચ બક માથંી 

મેળવવા િનયત િવિધ અ સુાર બક  માથંી પહ ચી વળશે.  
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