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દ્વિતીય ગજુરાત રાજય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP II) 
માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર 

લોક માહિતી પસુ્તતકા (ભાિાનિુાદ) 
૧.   પ્રસ્તાિના 
ગજુરાત સરકાર ના, માર્ગ અને મકાન વિભાર્ે, દ્વિતીય ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના  (GSHP II) િાથ ઉપર લીધેલ 
છે, રાજ્યના શોધી ને પસદં (આઈડને્ટીફાઈ) કરિામા ં આિેલ િાદગસમા ધોરીમાર્ોની કક્ષા-ઉન્નવત, જાળિણી અન ે
સધુારણાની કામર્ીરી િાથ ધરી છે. ગજુરાત સરકારે આ યોજના વિશ્વ બેંકની લોન સિાયથી િાથ ધરેલ છે. યોજના ના ં
માર્ગ  કક્ષા-ઉન્નવત વિભાર્ િઠેળ, આ પરીયોજનાની પ્રાથવમક તૈયારી પરામશગદાન સેિાઓ (PPWCS) માટે તથા યોજના 
વનયતં્રણ સલાિકર (PMC) સેિા ઓ માટે માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્ ેમે. લી એસોસીએટ સાઉથ એવશયા પ્રાઈિેટ લલવમટેડ 
(M/S LASA) ને કામર્ીરી સોંપેલ છે.  

માર્ગ અને મકાન વિભાર્ે, સલાિકાર (કન્સલટન્ટ) ની સિાય િડ ેયોજના ના ંપિૂગ અભ્યાસ ના ભાર્ રૂપે વિર્તિાર 
યોજના અિિેાલ તૈયાર કરાિેલ છે. યોજનાના ંઆ વિર્તિાર અિિેાલમા ંરાજયના ંપસદં કરેલા માર્ો નો અગ્રતા ના ં
ધોરણે વિશ્વ બેંક સિાયીત યોજના મા ંસમાિેશ કરિામા ંઆવ્યો છે, તેમજ યોજનાના ંમાર્ોની મજબતુીકરણ અને પનુઃ 
તથાપન ની વિર્તો અને નકશાઓ , પયાગિરણીય અન ેસામાજીક અસરો નો અભયાસ (એન્િાયરમેન્ટલ અને સોવશયલ 
ઈમ્પેકટ તટડી) તથા તેનો અિિેાલ, પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) અિિેાલ તથા તેની કાયગકારી સમીક્ષા વિર્ેરે 
નો સમાિેશ થાય છે.   આ તમામ અિિેાલો ની વિર્તો વિશ્વ બેંક ના ંપરામશમા ંનક્કી કરેલ છે. આ અિિેાલ ની 
સમીક્ષા તથા લાગ ુપડતી માહિતી આ યોજના મા  આિતા ર્ામ તથા તાલકુા પચંાયત ની કચેરીઓ, જીલ્લા પતુતકાલય 
ખાતે, રાજ્ય મધ્યતથ ગ્રથંાલય ખાતે તેમજ યોજના ની િેબસાઈટ અને વિશ્વબેંક ની િેબસાઈટ ઉપર પણ મકૂિામા ં
આિેલ છે.  

માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકારે પસદં કરેલા, એકંદરે ૬૨૫ હક.મી.  લબંાઈ ના ૧૬ માર્ગ વિભાર્ો માટે કામ  
અગ્રમતા િઠેળ પહરયોજના િઠેળ અમલીકરણ માટે િાથ ધરિામા ંઆિી રહ્ુ ંછે. આ પેકી યોજના માર્ગ ના વિતતરીકરણ 
અને મજબતુીકરણ વિભાર્ (Widening and Strengthning Component)  િઠેળ આશરે ૩૫૦ હક.મી.  ની લબાઈં ના 
રતતાઓ તથા સમારકમ અને પનુઃ તથાપન વિભાર્ અંતર્ગત (Maintenance and Rehabiliation) આશરે ૨૭૫ હક.મી.  
ની લબાઈં ના રતતાઓ આિરી લેિાયા છે; જેનો વિકાસ થિાથી માળખાકીય સવુિધા મા ંિધારો થશે.  દ્વિતીય ગજુરાત 
રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના િઠેળ પસદં કરાયેલ માર્ોની યાદી પત્રક ન ં૧.૧ મા ંદશાગિેલ છે.                                

પત્રક ૧-૧,  યોજના હઠેળના માર્ગ 

અનકુ્રમ માર્ગનાાં નામ લાંબાઈ (કક.મી.) માર્ગનુાં હાલમાાં સ્િરૂપ માર્ગ ઉન્નવત ની સચૂિત કામર્ીરી 
માર્ોની ઉન્નવત, વિસ્તરીકરણ, મજબતુીકરણ, પનુઃ સ્થાપન 

૧ 
 

ડભોઈ બોડેલી 
આમોદ કરજણ 

૩૮.૬૦ 
૨૮.૦૦ 

દ્વિ.મા. 
મ.મા / દ્વિ.મા. 

દ્વિ.મા.+ ડા.શો. + િા.શો. 
દ્વિ.મા + િા.શો.  (પનુઃતથાપન) 

૨ 
બાયડ ધોરીડુરં્રી, 

ધોરીડુરં્રી લણુાિાડા 
૪૪.૪૬ મ.મા, એ.મા / દ્વિ.મા. દ્વિ.મા. + િા.શો. 

૩ 
આટકોટ ર્ોંડલ 

પાલીયાદ આટકોટ 
૩૫.૫૫ 
૧૫.૮૦ 

સા.ંદ્વિ.મા 
મ.મા / દ્વિ.મા. 

દ્વિ.મા. + િા.શો. 
દ્વિ.મા  + િા.શો.  (પનુઃતથાપન) 

૪ કરજણ બોરસદ ૫૫.૨ દ્વિ.મા. દ્વિ.મા  + િા.શો.  (પનુઃતથાપન) 

૫ 
ઉમરેઠ િાસદ  

(લાડિેલ કપડિજં સહિત) 
૪૧.૯૧ દ્વિ.મા. દ્વિ.મા.+ ડા.શો. + િા.શો. અને 4L+ ફુ.પા+બરં્ 
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અનકુ્રમ માર્ગનાાં નામ લાંબાઈ (કક.મી.) માર્ગનુાં હાલમાાં સ્િરૂપ માર્ગ ઉન્નવત ની સચૂિત કામર્ીરી 
માર્ોની ઉન્નવત, વિસ્તરીકરણ, મજબતુીકરણ, પનુઃ સ્થાપન 

૬ સાિરકંુડલા ઢસા ૪૬.૬ મ.મા / દ્વિ.મા. મ.મા + િા.શો. (પનુઃતથાપન) 
૭ ધનસરુા મેઘરજ ૪૩.૦૭ એ.મા, મ.મા દ્વિ.મા.+ િા.શો. 
૮ લણુાિાડા ખેડાપા ૫૬.૭૦ દ્વિ.મા./ મ.મા દ્વિ.મા. + િા.શો. 
૯ થરાડ ડીસા ૨૯.૯ દ્વિ.મા દ્વિ.મા  + િા.શો.  (પનુઃતથાપન)  
૧૦ લીમડી ધધંકુા ૩૭ મ.મા / દ્વિ.મા. દ્વિ.મા. / દ્વિ.મા. + િા.શો. / દ્વિ.મા. + ડા.શો. + િા.શો. 

વિતતરીકરણ, મજબતુીકરણ સમારકામ, પનુઃતથાપન અને જાળિણી  
વમશ્રીત 

૧૧ ધધંકુા ધોલેરા ૨૭.૦૦ દ્વિ.મા 
૧૨ ધધંકુા પાલીયાદ ૪૬ દ્વિ.મા 
૧૩ મિસેાણા હિિંમતનર્ર ૬૦.૭૦ દ્વિ.મા./ દ્વિ.મા.+ ડા.શો 4L+ િા.શો + બરં્ 

એ.મા. – એક માર્ીય, દ્વિ.મા. – િીમારં્ીય, મ.મા – મધ્યિતી માર્ગ, સા.ંદ્વિ.મા– સાકંડો િીમારં્ીય, ચા.મા – ચાર માર્ીય,  
ડા.શો.  – ડામર શોલ્ડર (પડખા), િા.શો. – િાડગ શોલ્ડર (પડખા), ફુ.પા.+ બરં્ – ફૂટપાથ, બધં ર્ટર સાથે 
 

૨.   પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) નાાં ઉદે્દશો  
પહરયોજના ના ં કારણ ે પડતી સામાજજક અસરો સમજિા માટે વિર્તિાર સામાજજક અસર આકારણી (SIA) કરિામા ં 
આિેલ છે. ત્યારબાદ મજૂંર થયેલ પનુિગસન નીવત માળખા (RPF) ના વસદ્ાતંોના આધારે પનુઃતથાપન કાયગ યોજના નુ ં
(RAP)  અમલીકરણ કરિામા ંઆિી રિલે છે. અસર પામતી ખાનર્ી જમીન અને બાધંકામના ંિળતર અને યોજના 
અસરગ્રતતો માટે પનુઃતથાપન મદદ માટેના પનુિગસન નીવત માળખા (RPF) ના વસદ્ાતંો નીચે દશાગિેલ છે.  

પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) મા ંએ ખાતરી કરિાની રિશેે કે અસરગ્રતત વ્યસ્તતઓન ે 

(i) પનુિગસન અંરે્ તેમના પયાગય અને િક્કોથી િાકેફ કરિામા આિે;  
(ii) તેઓ સાથે પરામશગ થાય, તાવંત્રક અને આવથિક દ્રષ્ટીએ લાગ ુથઇ શકે તેિા પનુિગસન િૈકલ્લ્પક અને તે પૈકી તેમના ંમાટેં જે 

પસદંર્ીઓ રજુ  કરેલ િોય (આપેલ િોય), તે પરૂી પડિામા ંઆિે;  
(iii) પહરયોજના ને કારણે અતત્મતો ના નકુસાનન ુિળતર સત્િરે અને અસરકારક િોય; 
(iv) તથળાતંર સમયે અને િચર્ાળના સમય માટે તેમના જીિન ધોરણને પનુઃતથવપત કરિા (તથળાતંર ભથ્ુ ંપનુઃતથાપના ભથ્ુ ં

િર્રે) મદદ આપિામા ંઆિે;  
(v) પાત્ર વ્યસ્તત જે અસરગ્રત વ્યસ્તત છે તેને િળતર વસિાય કુનેિ વિકાસ માટેની મદદ જેમકે તાલલમ મળે.   

પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) ના ંઉદે્દશો  

૧. પ્રતીકુળ અસરો ને ઓંળખિી અને સધુારાત્મક પર્લા ંઓ નક્કી કરિા. 

૨. મળિાપાત્ર અવધકાર અંરે્ નુ ંમાળખ ુ- િળતર (પહરશીષ્ટ ૧ જોવુ,ં refer annexure 1) પ્રતતતુ કરવુ ંઅને   
    અસરગ્રતત લોકો ને  િળતર અને સિાય િડે (િારા) આજીવિકા પનુઃ તથાવપત કરિા મા ંમદદ કરિી.    

પનુિગસનના માળખા (RPF)નો આધાર એ નીવત પર છે કે અસરગ્રતત લોકો  પિલેાકરતા ંબિતેર સ્તથવતમા ંઆિે અથિા 
ઓછામા ંઓછા યોજના શરૂ થતા ંપિલેા ં જે સ્તથવતમા ં િોય એ સ્તથવતમા,ંએ રિી શકે,  યોજનાથી અસરગ્રતત લોકોના 
પનુિગસનના કાયગમા ંઅને પનુઃતથાપનના લાભો થી સમાનતા આિશે. 

૩.   પનુિગસન નીવત નુાં માળખ ુ(RPF) અને લાયકાત માટેના ધોરણો 
પનુિગસન ના ંમાળખા (RPF) નો આધાર એ નીવત પર છે કે અસરગ્રતત લોકો  પિલેાકરતા ંબિતેર સ્તથવતમા ંઆિે 
અથિા ઓછામા ંઓછા યોજના શરૂ થતા ંપિલેા ંજે સ્તથવતમા ં િોય એ સ્તથવતમા,ં એ રિી શકે. પનુિગસન ની નીવત ના ં
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માળખા (RPF) મા ંસલૂચત યોજનાના કારણે સામાજજક અસરોનુ ંઅસરકારક રીતે વ્યિતથાપન કરિામા ંઆિે તે માટે 
માર્ગદશગન આપિામા ંઆિશે. પનુિગસન ના ંમાળખા (RPF) મા ંએ િાતની ચોકસાઈ રાખિામા ંઆિલે છે કે અસરગ્રતત 
સમદુાયો આ યોજનાનો સારી રીતે તિીકાર કરે. અસરગ્રતત લોકો સાથે સારીરીતે િાતચીત થાય તેની ચોકસાઈ રખાશે. 
પનુિગસન ના ંમાળખા (RPF) મા ંનીચેની બાબતોનો સમાિેશ કરિામા ંઆિલે છે:  

 (i) માલલકી િક ધરાિનારાઓ  અને  (ii) માલલકી િક ન ધરાિનારાઓ. બનેં પક્ષોના અસરગ્રતત લોકોને પોતાની જમીન 
બાધંકામ અને અન્ય વમલકત જેિી કે ઉભા પાકો અથિા વકૃ્ષોમાટે િળતર મેળિિાનો અવધકાર 
(પહરશીષ્ટ ૧ જોવુ,ં refer annexure 1)  

 ઉપરની દરેક કક્ષાના લોકોમાથંી નબળ (કમજોર) લોકોને િધારાનો ટેકો આપિામા ંઆિશે. 
 જમીન ના િળતર માટેની મલૂ્યાકંન પ્રકીયા નિા જમીન કાયદા ૨૦૧૩ ને અનસુરી અને યોજનાના ંમાર્ો કે જયા ંજુના ંજમીન 

કાયદા ૧૮૯૪ અનુસંાર એિોડગ  નક્કી નથી થયો, ત્યા ંએિોડગ , નિા (જમીન) કાયદા ની કલમ ૨૪ (૧)  તથા ગજુરાત 
સરકાર ના ંઠરાિ (જી.આર.)  મજુબ નક્કી કરિામા ંઆિશે1

 

 પોજેતટ ડીઝાઈનમા ં ફેરફાર કરીને શક્ય તેટલી વિપરીત અસરો ટાળિામા ંઆિશે અથિા તે ન્યનુત્તમ બને તે માટે પ્રયત્નો 
કરિામા ંઆિશે. જ્યા ં વિપરીત અસર ટાળી શકાય તેમ ન િોય ત્યા ંયોજનાથી અસરગ્રતત લોકોને તેમનુ ંજીિનધોરણ ઊંચુ ં
આિે અથિા જીિનધોરણ જળિાઈ રિ ેતેમાટે સિાય કરિામા ંઆિશે. 

 જમીન નુ ંિળતર જમીન સપંાદન અવધવનયમ ૧૮૯૪ની જોર્િાઈઓ મજુબ નિી જમીન ખરીદી જેટલુ ંજ આપિામા ંઆિશે 
અને અન્ય સબધંકતાગમાટે જમીન સપંાદન ભથ્ુ ં આપિામા ં આિશે. િખતોિખત  સધુારિામા ં આિેલ જમીન સપંાદન 
અવધવનયમ, વનયત સિા આિેલ મલૂ્યો અને જતં્રીના અદ્યતન મલૂ્યોના િચ્ચેના તફાિતની રકમ યોજના િારા સિાયરૂપે 
આપિામા ંઆિશે.  

 જમીનના બાકી રિલે ટકૂડાઓમાટે િળતર મેળિિાને પાત્ર અસરગ્રતત લોકો જો તે માટે વિકલ્પ આપશે, તો તેમને તે માટે 
િળતર આપિામા ંઆિશે. 

 બાધંકામનુ ંનકુસાન અને અન્ય વમલકતોનુ ંિળતર તેના ં ફેરબદલી ખચાગ (રીપ્લેસમેન્ટ કોતટ) ના ંઆધારે આપિામા ંઆિશે 
અને તે કબ્જજા િઠેળ ના ંકે અસરગ્રતત વિતતારમાથંી આિા વનિાગવસત લોકો વમલકતો છોડીને જાય તે પિલેા ંચકૂિિામા ંઆિશે.  

 જમીન સપંાદનના કારણે, અસરગ્રતત લોકો કે જેમણે રોજર્ાર ગમુાવ્યો િોય તેમને સિાય આપિામા ંઆિશે.  
 માલલકી િક્ક ધરાિનાર માટે,  જે હદિસે જમીન સપંાદન અવધવનયમની ૧૮૯૪ની કલમ ૪(૧) િઠેળ જમીન સપંાદનમાટે 

જાિરેનામુ ંબિાર પાડિામા ંઆિે તે તારીખને આખરી તારીખ (Cut of Date) તરીકે ર્ણિામા ંઆિશે. 
 જે લોકો માલલકી િક્ક ધરાિતા ન િોય તેમના માટે યોજના સેન્સસ સિે (મોજણી) અથિા તો કોઈ સરખા પ્રકાર ની નક્કી કરેલ 

તારીખ કે જે ને યોજના અવધકારીઓ િારા નક્કી કરિામા ંઆિેલી િોય તેને આખરી તારીખ (Cut of Date) તરીકે ર્ણિામા ં
આિશે.   

 નમનૂા મોજણી (સેમ્પલ સિે) દરવમયાન રે્રિાજર િોય તો તે લોકોને પણ સિાય આપિામા ં આિશે અને બજેટની 
જોર્િાઈઓમા ંપણ સમીક્ષા કરિામા ંઆિશે નિી. જોકે અસરગ્રતત વિતતારમા ંવિચરતા લોકો આખરી તારીખ (Cut of Date) 
પછી કોઇપણ જાતના િળતર કે સિાય માટે પાત્ર રિશેે નિી.  

 કમજોર (નબળા) સમિૂને અલર્ તાલીમ આપિામા ં આિશે અને તેમનુ ં જીિન ધોરણ સધુારિા માટે પનુિગસનની સિાય 
આપિામા ંઆિશે.  

                                                      
1
 The evaluation process for the compensation for land will be followed as per New Act, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 

Rehabilitation and Resettlement Act 2013 for the project corridors, where the Award were not decided under old Act 1894, then as per the provision in Clause 

24(1) of new Act, and as per the GR of Govt. of Gujarat, the compensation of such cases will be decided under implementation of New Act of Land Acquisition. 
ગજુરાતી ભાષા માાં ભાિાનિુાદ નીિે મજુબ છે. 
૧. યોજનાનાાં માર્ો માટે જમીન ના િળતર માટેની મલૂયાાંકન પ્રકીયા નિા જમીન કાયદા ૨૦૧૩ ને અનસુરશે અને જયાાં જુના જમીન કાયદા ૧૮૯૪ અનુાંસાર એિોર્ગ  
નક્કી નથી થયો, તયાાં એિોર્ગ , નિા (જમીન) કાયદા ની કલમ ૨૪ (૧)  તથા ગજુરાત સરકાર નાાં જી.આર. (ઠરાિ)  મજુબ નક્કી કરિામાાં આિશે. અને આિા 
કકસ્સાઓમાાં નિા જમીન સાંપાદન ધારા અમલીકરણ હઠેળ િળતર નક્કી કરિામાાં આિશે. 
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 સાિગજનીક વમલકતો/સ્રોતોને લર્તી અને પનુિગસનની યોજનાના અમલીકરણની વિર્તોની જાણકરી હિત ધરાિનારાઓને 
કરિામા ંઆિશે અને આયોજન અને અમલીકરણમાટે લોકોની ભાર્ીદારી મળી રિ ેતેિા પ્રયત્નો કરિામા ંઆિશે. 

 જજલ્લા કક્ષાએ સ્તથત વિિાદોનો ઝડપથી ઉકેલ આિી શકે તેમાટે ફહરયાદ વનિારણમાટે યોગ્ય તતં્ર તૈયાર કરિામા ંઆિશે. 
 અસરગ્રતત લોકોની બધી પરામશગ બેઠકના દતતાિેજ (Records) તૈયાર કરિામા ંઆિશે યોજનાના અમલીકરણ, પનુિગસન 

અને પનુઃ તથાપનની સેિાઓ દરવમયાન પણ પરવમશનની કાયગિાિી ચાલ ુરાખિામા ંઆિશે.  

૪.  અમલીકરણની વ્યિસ્થા 
પયાગિરણીય અને સામાજીક વ્યિસ્થાપન (સાંિાલન) એકમ (ESMU) 

મખુ્ય ઈજનેર (વિશ્વ બેંક) શ્રી યોજના ના ંએકંદરે ઉપરી રિશેે. અવધક્ષક ઈજનેર, માર્ગ અને મકાન  વિભાર્, તેમને 
તેમના મખુ્ય મથક ર્ાધંીનર્ર મા ં કામર્ીરી મા ં મદદ કરશે. પયાગિરણીય અને સામાજીક વ્યિતથાપન (સચંાલન) 
એકમ (ESMU), યોજના અમલીકરણ એકમ ર્ાધંીનર્ર ખાતે તથપાયલે છે, અન ેયોજના ના ંપનુિગસન અને પનુઃતથાપન 
અંર્ેના પાસાઓનુ ંધ્યાન રાખી રિલે છે. નીતી, માર્ગદશગન, સકંલન, આયોજન, આંતરીક સમીક્ષા અને સમાન અિિેાલ 
અંર્ે તેની એકંદર જિાબદારી રિશે. કાયગપાલક ઈજનેર કક્ષા ના અવધકારી ESMU ના ઉપરી છે, અન ેતે પનુઃિસન અને 
પનુઃિસિાટ ને સબંવંધત તમામ પ્રવવૃત્તઓ માટે જિાબદાર રિશ.ે કાયગપાલક ઈજનેરન ે પયાગિરણ તથા સામાજીક 
વિશેષજ્ઞ સિાય કરશે. ક્ષેત્રીય વિભાર્ીય કચેરીઓ મા ંદરેક કચેરીઓ ના ંકાયગપાલક ઈજનેર પયાગિરણ અને સામાજીક 
પ્રવવૃત્તઓ માટે જિાબદાર રિશે. માર્ગ અન ે મકાન  વિભાર્ િતતકની યોજના માટેની ક્ષેત્રીય વિભાર્ીય કચેરીઓ 
િડોદરા, રાજકોટ તથા મિસેાણા ખાતે કાયગરત છે.  

 ૫.    યોજના વનયાંત્રણ સલાહકર (પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલટન્ટ PMC) તથા બાાંધકામ દેખરેખ 
સલાહકાર (સપુરિીઝન કન્સલટન્ટ - CSC) િારા અમલીકરણ માાં સહાયતા 

પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) ના અમલીકરણ ની કામર્ીરી તિૈલ્ચ્છક સતંથા (NGO) ની જર્ા એ  સયંકુતપણ ે
પયાગિરણ તથા સામાજીક સચંાલન એકમ (ESMU),  રાજય માર્ગ યોજના વિભાર્,  માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્, ગજુરાત 
સરકાર,  યોજના વનયતં્રણ સલાિકર (PMC) તથા બાધંકામ દેખરેખ સલાિકાર (સપુરિીઝન કન્સલટન્ટ - CSC) ની 
સિાય િારા કરિામા ંઆિશ,ે અને PMC તેમજ CSC ની ભવૂમકા અને જિાબદારીઓ સલંક્ષપ્તમા ંનીચે મજુબ છે : 

 યોજના અસર ગ્રતત લોકો (પહરશીષ્ટ ૨ - ધ્યાને લેવુ)ં ને સભંવિત વિપરીત અસરો સમજાિિી અને તેના વનિારણના ઉપાયો 
સમજાિિા અને પનુિગસન અને પનુ:તથાપન (R&R) િઠેળ તેમને મળિાપાત્ર િળતર / સિાય (પહરશીષ્ટ ૧ - ધ્યાને લેવુ)ં 
અંરે્ સમજણ આપિી; 

 જાણકારી માટેનુ ંસાહિત્ય, જેમા ંRAP ને લર્તા અને અન્ય પાસાને લર્તા ચોપાવનયા િિેંચિા; 
 પનુિગસન અને પનુ:તથાપન (R&R) ની કામર્ીરીનો આરંભ થાય ત્યારે ESMU ને લોકોમા ંજાગવૃત ફેલાિિા ના ંઅલભયાન મા ં

સિાય (મદદ) કરિી; 
 સકુ્ષ્મતમ યોજના (Micro Plan) તૈયાર કરિી; 
 ESMU િારા આયોજીત કરિામા ંઆિેલ બેઠકો મા ંભાર્ લેિો; 
 RAP ના અમલમા ં(મદદ)  સિાય કરિી;  
 PAFs ના ઓળખપત્રો તૈયાર કરિા અને આપિા; 
 યોજનાથી અસરગ્રતત વ્યસ્તત (PAP) માટે સયંતુત બેંક ખાતા (યોજનાથી અસરગ્રતત વ્યસ્તત - PAP અને તેના પવત-પત્ની) 

ખોલાિિામા ંસિાય (મદદ) કરિી; 
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 યોજનાથી અસરગ્રતત વ્યસ્તત (PAP) ને િળતર મેળિિા મા,ં કમજોર (નબળા) િર્ો પર િધારે ધ્યાન આપિામા,ં તેમણે 
તેમના લિણેા સમયસર મળે, તે સવુનવિત કરિામા ંમદદ કરિી. 

 િળતરની અને પનુિગસન અને પનુ:તથાપન (R&R) ગ્રાન્ટની રકમના લાભકારક ઉપયોર્ અંરે્ લોકોમા ંજાગવૃત લાિિી; 
 સ્ત્રોતોના આધાર અને અન્ય તકોની જાણકારી સમજાિિી જેથી તેઓ પરૂી જાણકારી સાથે પોતાનો વિકલ્પ પસદં કરી શકે અને 

પોતાના વિકાસમા ંભાર્ લઈ શકે; 
 યોજનાથી કમજોર (નબળા) અસરગ્રતત વ્યસ્તત (PAP) ને તેમના િળતર અને પનુઃ તથાપનના અવધકાર બરાબર મળે તેની 

ખાતરી રાખિી;  
 ESMU ને માવસક પ્રર્વત અિિેાલ રજુ કરિો;  
 યોજના થી અસરગ્રતત વ્યસ્તત (PAP) ની રોજર્ાર કુશળતામાટેની તાલીમ ની જરૂહરયાત તૈયાર કરિી; અને  
 એ િાતની ખાતરી રાખિી કે યોજનાથી અસરગ્રતત વ્યસ્તત (PAP) ની ફહરયાદો અને મશુ્કેલીઓ ફહરયાદ વનિારણ સવમવત સામે 

મકૂિામા ંઆિે અને તે સમતયા નો વનકાલ થાય. 

૬.  ફકરયાદ વનિારણ યાંત્રણા (GRIEVANCE REDRESS MECHANISM - GRM) 
યોજના અંતર્ગત એક ફહરયાદ વનિારણ સવમવત (GRC) ની રચના કરિામા ંઆિેલ છે, જે યોજનાથી અસરગ્રતત વ્યસ્તત 

(PAP) ની ફહરયાદો સાભંળશે અને તેનો વનકાલ કરશે. જજલ્લા કક્ષાએ, જજલ્લા કલેતટરના િડપણ િઠેળ આિી સવમવતની 

રચના કરિામા ંઆિેલ છે.  ફહરયાદ વનિારણ સવમવત (GRC) મા ંનીચેના સભ્યો િશે : 

 જજલ્લા કલેતટર (સમાિતાાઁ) અથિા તેમના િતી વનયતુત કરિામા ંઆિેલા પ્રવતવનવધ જે સિાયક જજલ્લા કલેતટર થી ઉતરતી 
(નીચેની) પદિી ન ધરાિતા િોય તેિા (મહિલા અવધકારીને અગ્રતા આપિાની રિશેે); 

 મિસેલુ વિભાર્ના જજલ્લા વિકાસ અવધકારી; 
 યોજના અમલીકરણ એકમ (PIU) ના કાયગપાલક ઇજનેર 

 સામાજજક ક્ષેત્રના / તથાવનક લબન સરકારી તિયસેંિી સતંથા ના પ્રવતનીવધ (જે અમલીકરણમા ંસામેલ ન િોય) / એિી વ્યસ્તત કે 
જે આિા જ પ્રકારની બાબતો થી િાકેફ િોય અને તે / તેણી ખબુજ આદરણીય અને પ્રશ્નો િલ કરિાની કુશળતા ધરાિતી િોય 
(જીલ્લા મેજીતરેટ / કલેકટર િારા પસદં કરેલ િોય). 

ફહરયાદ વનિારણ સવમવત (GRC) ની કામર્ીરી / જિાબદારી નીચે મજુબ રિશેે:  

(i) પનુિગસન અને પનુ:તથાપન (R&R) અને જમીન સપંાદનની સમતયાઓ નો વનરાકરણ દૂર કરિામા ં યોજનાથી અસરગ્રતત 
વ્યસ્તત (PAP) ને સિાય કરશે;  

(ii) ફહરયાદો ને નોંધશે અને વનયત સમય મા ંતેમનો વનકાલ કરશે; 
(iii) PIU ને કોઈ પણ ર્ભંીર કેસ બાબતે જાણ કરશે.  

૭.   મોનીટરીર્ (દેખરેખ) અને મલૂયાાંકન 

આંતરીક દેખરેખ અને સામાજીક સરંક્ષણ નુ ંઅમલીકરણ, પયાગિરણ તથા સામાજીક સચંાલન એકમ (ESMU),  યોજના 
અમલીકરણ એકમ (PIU), િારા યોજના વનયતં્રણ સલાિકર (PMC) તથા બાધંકામ દેખરેખ સલાિકાર (સપુરિીઝન 
કન્સલટન્ટ - CSC) ની સિાયથી કરિામા ંઆિશે. RAP, IPDP (TDP), HPP etc (વિર્ેરે) ના ંઅમલીકરણની ગણુિત્તા 
િધારિા માટે, યોજના અમલીકરણ એકમ (PIU), િારા આંતરીક દેખરેખ ઉપરાતં, બાહ્ય દેખરેખ, તવૃતય પક્ષ (થડગપાટી 
એજન્સી) િારા અથિા આંતરીક ઓંડીટર (Internal Auditor) િારા કરિામા ં આિશ,ે જે તકનીકી (ટેકવનકલ) તેમજ 
પયાગિરણીય / સામાજીક પાસાઓ માટે િશે.  



દ્વિતીય ગજુરાત રાજય ધોરીમાર્ગ યોજના (GSHP II), માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર 

 

   6 

 

૮.  લોક પરામશગ અને જાહરે કરવુાં (સ્પષ્ટતા) જાહરેાત 

યોજના અસરગ્રતત લોકોન ેલર્તી પહરયોજના ની અસરો, આલેખનના પયાગય,  િળતરના વિકલ્પ, મદદના વિકલ્પ, 
પહરયોજનામા ં મલૂ્યિધગન િર્રે બાબતોની જરૂહરયાતો સમજિા વ્યસ્તતર્ત અને જાિરે પરામશગ; સામાજીક અસરનુ ં
મલૂ્યાકંન (SIA), પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) અને તદે્દશીય માનિવિકાસ યોજના (IPDP) યોજના ના એક 
ભાર્ રૂપે આયોજન કરિામા ંઆિશે;  અસરગ્રતત િતતી જૂથ કે જેમા ંમહિલાઓ જૂથ, આહદજાવત જૂથ, અને ખેતમજૂર 
જૂથ િર્ેરે નો સમાિેશ થાય છે તેમની સાથે પણ પરામશગ કરિામા ંઆિશે.  

પનુિગસન કામર્ીરી આયોજન (RAP) અમલીકરણની કામર્ીરી પારદશી બન,ે તે માટે જાિરે જનતા સાથેની બેઠકોનુ ં
આયોજન કરિામા ં આિશ,ે જેમા ં યોજના ન ે લર્તી વિર્તો ની જાિરેાત, પ્રજા સમક્ષ કરિામા ં આિશે. પનુિગસન 
કામર્ીરી આયોજન (RAP) ની કાયગકારી સમીક્ષા (Executive Summery) તથા પનુિગસન નીવત માળખ ુ(RAF) , કે જેનો 
ગજુરાતીમા ંઅનિુાદ (ભાિાનિુાદ) કરિામા ંઆિલ છે;  તે યોજના અસરગ્રતત લોકોની યાદી સિીત જાિરે જનતા 
સાથેના પરામશગ િખતે લોકો સમક્ષ મકૂિામા ં આિશે. અને તેને યોજના ની GSHP િેબસાઈટ 
(http://gshp2.gujarat.gov.in) ઉપર પણ મકૂિામા ંઆિશે. પનુિગસન નીવત માળખુ ંતથા યોજનાની સામાજીક સરુક્ષાને 
લર્તી માહિતી વિશ્વ બેંક ની િેબસાઈટ (World Bank’s Infoshop) પર મકૂિામા ંઆિેલ છે.  

ચબર્ાણ (ઈન્કલોસર) :  
૧.  મજૂંર થયેલ મળિાપાત્ર અવધકારો ના ંમાળખા ં(Entitlement Matrix) નો ગજુરાતી ભાષા મા ંભાિાનિુાદ;     

પહરશીષ્ટ (Annexure) ૧  
૨.  યોજનાથી અસરગ્રતત વ્યસ્તત ઓ  ની યાદી (corridor specific list of PAP’s); પહરશીષ્ટ (Annexure) ૨ 
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Entitlement Matrix 
મળિાપાત્ર અવધકારોનુાં 

માળખુાં 
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કોઠો : મળિાપાત્ર અવધકારોનુાં માળખુાં 

કોર્ 
યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્ત 

ની કક્ષા  
અસરનો પ્રકાર 

મળિા પાત્ર 
એકમો  

પાત્રતા ટીપ્પણી 

1A ખતેીની જમીનો/ લબન 
ખતેીની જમીન/ ઘરર્થ્ુ ં
જમીન અન ે વમલકતો ના 
માલલકો   

જમીન અને 
વમલકતોનુ ં
નકુસાન   

જમીન માલલક 
(ઓ)  

1. િાતતવિક બજાર ભાિો પ્રમાણ ેરોકડ િળતર. 
2. બાકી રિી ર્યલે લબન ઉપયોર્ી જમીન માટે િળતરનો 

વિકલ્પ2.  
3. સપંાદીત જમીન માટે રજીતરેશન અન ે તટેમ્પ ડયટુી ખચગ 

(િાલમા ંલાગ ુિોય તિેો). 
4.  બધા પ્રકારની ફી, િરેા અને અન્ય ચાજીસ, જે સબંવધત 

કાયદાઓ િઠેળ લાગ ુપડતા િોય ત ેયોજના િારા ભોર્િામા ં
આિશે.  

5. ઉપલબ્જધ જમીન િોય તો પાણી માટે કુિા બનાિી આપિામા ં
આિશ ે - અસરગ્રતત સમદુાયના પરામશગમા,ં બાકીની 
જમીનમા ં પાણીની ઉપલબ્જધતા ન ે આધારે કે અન્ય જગ્યાએ 
પાણીિાળા કુિાઓ નુ ં રીપ્લસેમને્ટ કરિાનુ ં રિશ.ે જો પાણી 
ઉપલબ્જધ ન િોય તો હકતસાિાર ગજુરાત પાણી પરુિઠા અન ે
ર્ટર બોડગના દરોના પહરવશષ્ઠ ના આધારે,   બોરિલેના  
રીપ્લસેમને્ટની રકમના દરો હકતસાિારવનયત કરિામા ંઅિશે 
(ઘસારો કાપ્યા િર્ર)  

6. વનિાગવસત પહરિારન ે પશઓુના પનુિગસનમાટે ના શડે 
બનાિિા માટે રૂ.૧૫,૦૦૦ /- ની એક જ િખત ની નાણાકીય 
સિાય  

7. જમીનનો માલલક જમીન વિિોણો થાય અથિા તનેી પાસ ેખબુ 
ઓછી જમીન રિ,ે તિેા હકતસામા ં નાણાકીય સિાય પટેે ૧૨ 

1. જમીન સપંાદન અવધવનયમ, 1894 મજુબ િળતર નક્કી કરિામા ં
આિશ.ે જમીન સપંાદન અવધવનયમ ૧૮૯૪ના અિોડગ મજુબ નુ ં
િળતર અન ે િાતતવિક બજાર ભાિ િચ્ચનેા તફાિતની રકમ  
યોજના િારા સિાયના રૂપમા ં આપિામા ં આિશે. આખરી કરેલ 
માર્ગદવશિકા, જતં્રીની હકિંમત િાતતવિક બજાર ભાિ ેનક્કી કરિામાટે 
ઉપયોર્મા ં લિેામા ં આિશ ે (સપંાદીત કરિામા ં આિલે જમીનના 
ખાસ ટુકડામાટે)3 

2.  ઇમારતી લાકડાના વકૃ્ષો માટે નુ ં િળતર ગજુરાત સરકારના િન 
વિભાર્ િારા નક્કી કરિામા ંઆિશ.ે બારમાસી વકૃ્ષો અન ેઉભા પાક 
માટે  ગજુરાત સરકાર ના ંકૃવષ અન ેસિકાર વિભાર્ િારા િળતરની 
રકમ નક્કી કરિામા ંઆિશ.ે. 

3. યોજનાના અમલીકરણ સમય દરવમયાન આવથિક સિાય અન ે
િળતરની રકમના દરો દર િષે સધુારિામા ં આિશ,ે સધુારો દર 
િષગ ની ૧ લી  એવપ્રલ થી લાગ ુ પડશ.ે નાણાકીય િળતર અન ે
સિાયના મલૂ્યની આકારણી નીચ ે મજુબ કરિામા ં આિશ ે : (i) 
જમીન માટે નુ ં િળતર અદ્યતન કરિામા ંઆિલે જતં્રી ના મલૂ્યો 
આધાહરત રિશેે; (ii) બાધંકામ અન ેવમલકતો માટે િળતર અદ્યતન 
દરોના પહરવશષ્ટ આધાહરત રિશે;ે (iii) ભથથા ંઅન ેસિાય દર િષગ 
પિલેી અવપ્રલેે અપડેટ કરેલ કન્ઝયમુર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્ષ (CPI) ન ે
આધાહરત  રિશે.ે જો જતં્રીની હકિંમત અથિા પહરવશષ્ટના દરો પિલેી 
અવપ્રલ ના રોજ અદ્યતન કરિામા ંના આવ્યા િોય તો િળતર અન ે 

                                                      
2 વપયત જમીન (વસિંચાઈિાળી જમીન) ના ંહકતસા મા,ં 0.4૦  િતેટર કરતા ંઓછી, અને લબન - વપયત જમીન ના હકતસા મા ં1.0 િતેટર કરતા ઓછી 
3 જમીન ના િળતર માટેની મલૂ્યાકન પ્રકીયા નિા જમીન સપંાદન કાયદા ૨૦૧૩ મજુબ અનસુરિા મા ંઆિશે (જમીન સપંાદન મા ંપારદશગકતા અને યોગ્ય િળતર નો અવધકાર પનુઃિસન અને પનુઃિસિાટ 
 કાયદો ૨૦૧૩). યોજના માર્ો કે જયા ંજુના ં૧૮૯૪ ના ંજમીન કાયદા મજુબ (અનસુાર) એિોડગ  નક્કી થયો ના િોય, ત્યારે જમીન સપંાદન માટેં, નિા કાયદા ના ંઅમલીકરણ િઠેળ નિા (જમીન) કાયદા   
 ની કલમ ૨૪ (૧) મા ંની જોર્િાઈ મજુબ તથા ગજુરાત સરકાર ના ંઠરાિ (જી.આર.) મજુબ આિા હકતસા મા ંિળતર નક્કી કરિામા ંઆિશે. 
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કોર્ 
યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્ત 

ની કક્ષા  
અસરનો પ્રકાર 

મળિા પાત્ર 
એકમો  

પાત્રતા ટીપ્પણી 

મહિનાના કૃવષ વ્યિસાયના લઘતુમ િતેન બરાબર  
(મહિનાના ૨૫ હદિસ પ્રમાણ ે ર્ણિા), વનિાગિ ભથ્ ુ તરીકે 
આપિામા ંઆિશ.ે  

8. ૫૦૦ ચો. મી. સધુીની જમીન ગમુાિનારન ે રૂ. ૨૦,૦૦૦ ની 
રિમેરાિ ે સિાય (અન્ય તમામ લાભોની / રાિતો ની 
અિજેીમા)ં 

9. ખતેી ની જમીન ના વિચ્છેદના હકતસામા ંજમીન સપંાદનની જે 
રકમ ચકૂિી િોય તનેા ૧૦ ટકા જેટલી  િધારે ગ્રાટં 
આપિામા ંઆિશ)ે.   

10. ઉભા પાકની લણણી માટે ૪ મહિના અર્ાઉથી નોહટસ.  
11. પાક / વકૃ્ષોના નકુશાન નુ ં  િળતર સબંવંધત સરકારી 

વિભાર્ો િારા આકારિામા ંઆવ્યા મજુબ.  
12. અસરગ્રતત જમીન અથિા બાધંકામ મા ં થી ભરં્ાર અથિા 

અન્ય સામગ્રી લઈ લેિાનો અવધકાર.  

સિાય અસ્તતત્િમા ં િોય ત ે દરે આપિામા ં આિશ.ે િાલના અન ે
(આખરી) અપડેટ કરિામા ંઆિેલ દરો િચ્ચ ેજો કોઈ તફાિત િોય 
તો ત ેઅપડેટેડ દરો પ્રવસદ્ થયા પછી પ્રોજેતટ િારા પરૂો પાડિામા ં
અિશ.ે 

 

1B માલલક - વનિાસી માળખુ ં માળખા નુ ં 
નકુસાન  

જમીન/ માળખા 
ના ધારક(ઓ)  

1. માર્ગ અન ે મકાન વિભાર્ના જે ત ે તારીખ ના  દરોની 
અનસુચુી મજુબ પનુિગસનના ખચગ માટેનુ ં િળતર વશડયલુ્ડ 
ઓફ રેટ પ્રમાણ ે(ઘસારા િર્ર)    

2. 20 ચો.મી. થી. ઓછા બાધંકામિાળી, પરેૂપરંુૂ અસરગ્રતત 
માળખુ ં અથિા જો વનરથગક રિતે ુ ં િોય તો ૨૦.૦૦ ચો.મી. 
વનિાસી માળખાની જોર્િાઈ ની સરખી હકમતમના િળતર 
નો વિકલ્પ. 

3. બદલી ભથ્ુ ં : રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની  એક િખત ની નાણાકંીય 
સિાય. 

4. તથળાતંર ભથ્ુ ં : તથળાતંર દરવમયાન િરં્ામી વ્યિતથા માટે 
અન ેતથળાતંર ના સમયર્ાળા માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- નુ ં ભાડા 
ભથ્ુ ં.   

જમીન વિતતારનો ખચગ Para-2 મા ં બતાિલે માર્ગ અને મકાન 
વિભાર્ના દરના પહરવશષ્ટ મજુબ નક્કી કરિામા ં આિશ ે તેમાથંી 
ઘસારો કાપિાનો રિશે ેનિી. 
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કોર્ 
યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્ત 

ની કક્ષા  
અસરનો પ્રકાર 

મળિા પાત્ર 
એકમો  

પાત્રતા ટીપ્પણી 

5. અસરગ્રતત જમીન અથિા માળખા ની ભરં્ાર સામગ્રી લઈ 
લિેાનો અવધકાર.   

1C માલલક – વ્યાિસાવયક / 
ઔદ્યોલર્ક માળખુ ં 

માળખાનુ ં
નકુશાન 

જમીન / 
માળખાના     
ધારક(ઓ) 

1. માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્ ના ંજે ત ેતારીખના દરોની અનસુચુી 
મજુબ પનુિગસન ના ં ખચગ માટેનુ ં િળતર વશડયલુ્ડ ઓફ રેટ 
પ્રમાણે (ઘસારા િર્ર) 

2. 20 ચો.મી. થી. ઓછા બાધંકામિાળી, પરેૂપરંુૂ અસરગ્રતત 
માળખુ ં અથિા જો વનરથગક રિતે ુ ં િોય તો ૨૦.૦૦ ચો.મી. 
વનિાસી માળખાની જોર્િાઈ ની સરખી હકમતમના િળતર 
નો વિકલ્પ. 

3. બદલી ભથ્ુ ં : રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની  એક િખતની નાણાકંીય 
સિાય. 

4. તથળાતંર ભથ્ુ ં : તથળાતંર દરવમયાન િરં્ામી વ્યિતથા માટે 
અન ેતથળાતંર ના સમયર્ાળા માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- નુ ં ભાડા 
ભથ્ુ ં.   

5. અસરગ્રતત જમીન અથિા બાધંકામ મા ં ની ભરં્ાર સામગ્રી 
લઈ લિેાનો અવધકાર.   

માર્ગ અન ે મકાન વિભાર્ના દરના પહરવશષ્ટ મજુબ ઘસારા િર્ર 
કુકરા-૨ મા ં જણાવ્યા મજુબ સરખા ક્ષેત્રફળ ની હકિંમત અંદજાિાની 
રિશે.ે  

 1D માલલક – વનિાસી કમ 
વ્યાિસાવયક / ઔદ્યોલર્ક 
માળખુ ં

માળખા નુ ં / 
નકુસાન 

જમીન /  
માળખાધારક(ઓ) 

1. 1B અન ે1C મા ંથી જે િધારે મળિાપાત્ર િશ ેત ેજોર્િાઈઓ 
પરૂી પાડિાની રિશેે.  

 

2A ભાડૂતો – રિઠેાણ (વનિાસી) 
/ વ્યાિસાવયક / ઔદ્યોલર્ક 
માળખુ ં

માળખા નુ ં
નકુસાન 

વ્યસ્તતર્ત  / 
ઘરર્થ્ુ ં

1. જો માળખુ ં પરેૂપરંુુ અસરગ્રતત થયુ ં િોય અથિા તો બીન 
અસરગ્રતત માળખાનો ભાર્ વનરથાઁક િોય તો વનિાસી કક્ષાના 
ભાડૂતો નુ ં રીલોકેશન (પનુિગસન - પનુઃિસિાટ) જરૂરી િોય 
તો ગ્રામીણ વિતતારમા ં૬ મહિના માટે રૂ. ૧૦૦૦/- પ્રવત માસ 
અન ેશિરેી વિતતાર મા ંરૂ. ૧૫૦૦/- પ્રવત માસ ના દરે ભાડા 
ભથ્.ુ   

2. જો માળખુ ં પરેૂપરંુૂ અસરગ્રતત થયુ ં િોય અથિા બીન 
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કોર્ 
યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્ત 

ની કક્ષા  
અસરનો પ્રકાર 

મળિા પાત્ર 
એકમો  

પાત્રતા ટીપ્પણી 

અસરગ્રતત માળખાનો ભાર્ વનરથગક િોય તો વ્યિસાયીક / 
ઔધોલર્ક કક્ષાના ભાડુતો ના રીલોકેશનની જરૂર િોય તો 
ગ્રામીણ વિતતાર મા ં ૬ મિીના માટે રૂ.૧૫૦૦/- પ્રવત માસ 
અન ેશિરેી વિતતારમા ંરૂ. ૨૦૦૦/- પ્રવત માસ ભાડા ભથ્.ુ 

3.  બદલી ભથ્ુ ં : રૂ. ૫,૦૦૦ /-   સધુી ની એક િખતની 
નાણાકંીય   

4. અસરગ્રતત વ્યસ્તત િારા બાધંિામા ંઆિલે માળખા માટે માર્ગ 
અન ે મકાન વિ. ના પહરવશષ્ટ મા ં આિેલ જે ત ે હદિસ ના 
ઘસારા િર્ર ના નક્કી દરો મજુબ િળતર.  

5. અસરગ્રતત જમીન અથિા બાધંકામ ની ભરં્ાર સામગ્રી લઈ 
લિેાનો અવધકાર  

3A લબન અવધકૃત / વનિાસી  /  
િાલણજ્યક /    
વનિાસી સિ િાલણજ્યક  
 

માળખા નુ ં 
નકુસાન 

વ્યસ્તતર્ત  / 
ઘરર્થ્ુ ં

1.  માર્ગ અન ેમકાન  વિભાર્ ના ંવપહરશષ્ઠ ના ંજે ત ેહદિસ ના 
(ઘસારા િર્ર ના) નક્કી વપહરશષ્ઠ દરો ના આધારે 
અસરગ્રતત માળખા નુ ંપ્રવત તથાપના હકમત ેિળતર  (અથિા 
બીન અવધકૃત વનિાસી મટે જમીન અન ે ઘર ના બાધંકામ 
માટેની હકિંમત (ગજુરાતની EWS િાઊવસિંર્ તકીમ ના લાગ ુ
પડતા ક્ષેત્રફળ માટે 

2. (i) જમીન અન ેમકાન બાધંિાનો ખચગ (કે જે ગજુરાતની EWS 
આિાસ યોજના વિતતારમા ંલાગ ુપડે છે.),  

3. લબન અવધકૃત વ્યાપાહરક માટે 
4. (ii) જમીન અને દુકાનો બાધંિા માટે (૧૦૦ ચો. ફૂટ 

વિતતારની) 3A.1 કે  3A.2. બ ેમા ંથી જે કાઈં િધારે િોય  
5. બદલી ભથ્ુ ં : રૂ. ૫,૦૦૦/- ની  એક િખતની નાણાકંીય 

સિાય.  
6. આિક  ઉભી કરિા માટે તાલીમ સિાય. રોજર્ાર ગમુાિનાર 

કુટંુબના કોઈ એક સભ્યન ે વિકલ્પ આપલે ક્ષતે્ર મા ંતાલીમ -  

1. તાલીમ કાયગક્રમ નીચે જણાિલે કોઈ પણ એજન્સી ઓ ના યોગ્ય 
સકંલનમા ંઓફર કરિામા ંઅિશે; 
o વશક્ષણ વિભાર્ – ગજુરાત સરકાર (મહિલાઓ માટે તિરોજર્ારી 

કાયગક્રમ). 
o આહદજાવત વિકાસ વિભાર્ – ગજુરાત સરકાર (િનબધં ુકલ્યાણ 

યોજના). 
o સામાજજક અન ેન્યાય  અવધકાહરતા વિભાર્ ના ંવિકાસ કોપોરેશન 

(અનસુચુીત  જાવત અને મહિલાઓ માટે  ના આવથિક ઉત્કષગ માટે 
ની યોજનાઓ) 

o ગ્રામ વિકાસ કવમશ્નર,  ગજુરાત સરકાર.  
2. યોજના અમલીકરણ એકમ (PIU), સમયાતંરે તાલીમ કાયગક્રમો ની 

પ્રિાવિતતા આકારણી કરિા સમીક્ષા કરશ ેઅન ેબીજા વિભાર્ો સાથે 
સકંલનની જરૂહરયાત સહિતના જરૂરી સધુારાત્મક પર્લા સચૂિશે. 
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કોર્ 
યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્ત 

ની કક્ષા  
અસરનો પ્રકાર 

મળિા પાત્ર 
એકમો  

પાત્રતા ટીપ્પણી 

િધ ુ મા ં િધ ુ ૧૫૦૦૦/-  સધુીની તાલીમની હકમત યોજના 
અમલીકરણ સત્તા એ ભોર્િિાની રિશે ે 

3B દબાણ કરનારાઓ  સપંવત્ત ન ુ

નકુશાન 
ઘરર્થ્ ુ 1. અસરગ્રતત અતકયામતો માટે પનુ:તથાપના હકિંમત ેરિમે રિ ે

2. દબાણ કરનારાઓન,ે અતકયામતો (વકૃ્ષો વસિાય),   દુર કરિા 
અન ે જો કોઈ ઉભો પાક િોય તો લણિા માટે  4 મહિના 
અર્ાઉ થી નોહટસ આપિા ની રિેશ.ે 

 

4A કમજોર િર્ગન ે િધારાની 
સિાય  

 વ્યસ્તતર્ત / 
ઘરર્થ્ુ ં

1. આિક  ઉભી કરિા માટે તાલીમ સિાય. રોજર્ાર ગમુાિનાર 
કુટંુબના કોઈ એક સભ્યન ે વિકલ્પ આપલે ક્ષતે્ર મા ંતાલીમ -  
િધ ુ મા ં િધ ુ ૧૫૦૦૦/-  સધુીની તાલીમની હકમત યોજના 
અમલીકરણ સત્તા એ ભોર્િિાની રિશે.ે 

2. જે લોકોન ે િકૈલ્લ્પક રોજર્ારીના સ્રોત આપી શકાય તમે ન 
િોય તો તેમન ે ઉચ્ચક  રૂ. ૧૫,૦૦૦/-ની સિાય રકમ ગ્રાટં 
તરીકે.  

1. તાલીમ કાયગક્રમ નીચે જણાિલે કોઈ પણ એજન્સી ઓ ના યોગ્ય 
સકંલનમા ંઓફર કરિામા ંઅિશે; 
o વશક્ષણ વિભાર્ – ગજુરાત સરકાર (મહિલાઓ માટે તિરોજર્ારી 

કાયગક્રમ). 
o આહદજાવત વિકાસ વિભાર્ – ગજુરાત સરકાર (િનબધં ુકલ્યાણ 

યોજના). 
o સામાજજક અન ેન્યાય  અવધકાહરતા વિભાર્ ના ંવિકાસ કોપોરેશન 

(અનસુચુીત  જાવત અને મહિલાઓ માટે  ના આવથિક ઉત્કષગ માટે 
ની યોજનાઓ) 

o ગ્રામ વિકાસ કવમશ્નર,  ગજુરાત સરકાર.  
2. યોજના અમલીકરણ એકમ (PIU), સમયાતંરે તાલીમ કાયગક્રમો ની 

પ્રિાવિતતા આકારણી કરિા સમીક્ષા કરશ ેઅન ેબીજા વિભાર્ો સાથે 
સકંલનની જરૂહરયાત સહિતના જરૂરી સધુારાત્મક પર્લા સચૂિશે. 

5A દુકાનો ના કમગચારીઓ, 
ખતેમજૂરો, ઉભા પાકના 
ભાર્ીદારો 

રોજર્ાર નુ ં 
નકુસાન  

વ્યસ્તતર્ત  1. આિક  ઉભી કરિા માટે તાલીમ સિાય. રોજર્ાર ગમુાિનાર 
કુટંુબના કોઈ એક સભ્યન ે વિકલ્પ આપલે ક્ષતે્ર મા ંતાલીમ -  
િધ ુ મા ં િધ ુ ૧૫૦૦૦/-  સધુીની તાલીમની હકમત યોજના 
અમલીકરણ સત્તા એ ભોર્િિાની રિશે ે

2. જે લોકોન ે િકૈલ્લ્પક રોજર્ારી ની તકો પર્ તાલીમ આપી 
શકાતી ન િોય તમેને ૬ મહિના જેટલી ગજુરાત લઘતુ્તમ ખેત 
પર્ાર ની ઉચ્ચક નાણાકંીય સિાય (મહિનાના ૨૫ હદિસ 

1. તાલીમ કાયગક્રમ નીચે જણાિલે કોઈ પણ એજન્સીઓના યોગ્ય 
સકંલન મા ંઓફર કરિામા ંઅિશે; 
o વશક્ષણ વિભાર્ – ગજુરાત સરકાર (મહિલાઓ માટે તિરોજર્ારી 

કાયગક્રમ). 
o આહદજાવત વિકાસ વિભાર્ – ગજુરાત સરકાર (િનબધં ુકલ્યાણ 

યોજના). 
o સામાજજક અન ેન્યાય  અવધકાહરતા વિભાર્ના વિકાસ કોપોરેશન 
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કોર્ 
યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્ત 

ની કક્ષા  
અસરનો પ્રકાર 

મળિા પાત્ર 
એકમો  

પાત્રતા ટીપ્પણી 

પ્રમાણ ેર્ણીન)ે (અનસુચુીત  જાવત અને મહિલાઓ માટે  ના આવથિક ઉત્કષગમાટેની 
યોજનાઓ  

o ગ્રામ વિકાસ કવમશ્નર ગજુરાત સરકાર.  
2. યોજના અમલીકરણ એકમ(PIU), સમયાતંરે તાલીમ કાયગક્રમની 

પ્રિાવિતતા આકારણીકરિા સમીક્ષા કરશ ેઅન ેબીજા વિભાર્ો સાથે 
સકંલનની જરૂહરયાત સહિતના જરૂરી સધુારાત્મક પર્લા સચૂિશે. 

6A સામદુાવયક વમલકતો સામદુાવયક 
વમલકતો 
ગમુાિિી  

સમદુાયો  1. જે તે સમદુાય સાથે ના પરામશગ મા સાતંકૃવતક વમલકતો શક્ય 
તટેલી સાચિિામા ંઆિશે (ખાસ સરુક્ષા, તને ુ ંપનુઃ તથાપન કે 
પનુઃિસિાટના ઉપાયો થી  કરવુ)ં  

2. સરુક્ષાના પરુતા ઉપાય ખાસ કરીન ેપરે્ ચાલનારા રાિદારીઓ 
અન ે બાળકો સામદુાઈક સહિયારા તથળોનુ ં  કુદરતી સૌન્દયગ 
િધારવુ ંન,ે સધુારેલ ર્ટર વ્યિતથા,મા ર્ગની બાજુમા ંઆરામ 
તથળો વિરે્રે િાઈિ ેહડઝાઈન (આલખેન) મા ંપરુી પાડિા મા   
આિશ.ે  

 

7A અનસુલુચત જનજાવત જમીન, માળખુ ં
, અથિા બનંને ુ ં
નકુશાન    

ઘરર્થ્ુ ં 1. અદ્યતન જતં્રીની હકિંમત ના આધારે બજાર હકિંમત ે રોકડ મા 
િળતર,   જો અદ્યતન  (છેલ્લી) જતં્રીની હકિંમત તાજેતર ના 
જમીન લિેચે ના પરુાિા ના અભાિ ે બજાર ભાિ જેટલી ન 
િોય તિેા પ્રસરેં્ અસરગ્રતત આહદજાવત જમીનનાટુંકડા ની 
અદ્યતન (છેલ્લી) અદ્યતન જતં્રીની હકિંમતની દોઢ ર્ણા જેટલુ ં
િધારા નુ ંરોકડ  િળતર.  

2. નબળા (કમજોર)  િર્ગન ેલાગ ુપડતી સિાય માટેની પાત્રતા.  
3. જરં્લની પદેાશોના ઉપયોર્/ પરંપરાર્ત અવધકારોના 

નકુશાન પટેે ૫૦૦ હદિસ ની લઘતુ્તમ ખતે પર્ાર જેટલી 
િધારાની એક િખત ની નાણાકીય સિાય.  

 

8A વિક્ષપે કામચલાઉ 
(િરં્ામી) 

ધારકો (માલલકો)  માર્ગ અવધકાર ની બાિર બાધંકામની પ્રવવૃત્તઓ માટે જમીન 
અથિા અન્ય વમલકતોના િરં્ામી ઉપયોર્નુ ં િળતર 

પયાગિરણની સરુક્ષા માટે કાળજી (ફરજો) તથા બીડ ના દતતાિજેો મા ં
ટેકનીકલ વિર્તો,  કલમ ૧૧૧ મા ંજણાવ્યા મજુબ 
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માર્ગ અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર          મળિાપાત્ર અવધકારોનુાં માળખુાં 
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કોર્ 
યોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્ત 

ની કક્ષા  
અસરનો પ્રકાર 

મળિા પાત્ર 
એકમો  

પાત્રતા ટીપ્પણી 

અસરો  કોન્રાતટર િારા ચકુિિાનુ ં રિશે.ે આિી જમીન કે બાધંકામ 
નો ઉપયોર્, કામચલાઉ કબ્જજા / ઉપયોર્ માટેના િળતર, 
અન ે કામ પરંુુ થઈ ર્યા બાદ તને ુ ં પનુઃ તથાપન અન ે ત ે
પરત કરિા બાબત,ે તિેી જમીન કે બાધંકામના માલલક 
અન ેકોન્રાતટર ની િચ્ચ ેલલેખત કરાર કરિાનો રિશે ે.   

 કામચલાઉ પ્રિશે જ્યા ંજરૂરી િશ ેત્યા ં આપિામા ંઆિશે 

 

9A આકસ્તમક અસરો    1. કોઈપણ આકસ્તમક અસરોનુ ં દતતાિજેીકરણ કરિાનુ ં  અને 
નીવતના વસદ્ાતંો તમેજ ઉદે્દશો  અનસુાર તેની ર્ભંીરતા ઓછી 
(મીટીરે્શન) કરિાની રિશે.ે   

 

 
 



 

 

 
 

Annexure 2 
 

List of Project Affected Persons 
યોજનાાં અસરગ્રસ્ત લોકો ની યાદી  

 


