નેળનર વામકરોન યીસ્ક ભીટીગેળન પ્રોજેકટ - ૨
(વલશ્વ ફેન્ક વશાવમત રયમોજના)

માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખ ું

યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ
ગૃશ વલબાગ,
બાયત વયકાય

(આખયી કૃવત : પેબ્રઆયી ૧૮, ૨૦૧૫)
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ભીતાક્ષયો (Acronyms)
APL

:

એડટેફર પ્રોગ્રાભ રોન

BCR

:

ફેનીપીટ કોસ્ટ યે ળીમો

CBO

:

કોમ્યવનટી ફેઇઝડ ઓગેનાઇઝેળન

CAZ

:

કોસ્ટર યે ગ્યરેળન ઝોન

CSMMC

:

વામકરોન ળેલ્ટય ભેનેજભેન્ટ અને ભેઇન્ટેનન્વ કવભટી

CSO

:

વીલીર વોવામટી ઓગેનાઇઝેળન

DC

:

ડામયે કટ કોન્રાકટીંગ

DEA

:

ડીાટા ભેન્ટ ઓપ ઇકોનોવભક અપેઇયવ, ગલયભેન્ટ ઓપ ઇન્ડીમા

DGM

:

ડેપ્યટી જનયર ભેનેજય

DIU

:

ડીસ્રીકટ ઇમ્પ્રીભેન્ટેળન યવનટ

DPR

:

ડીસ્રીકટ પ્રોજેકટ યીોટા

DRM

:

ડીઝાસ્ટય યીસ્ક ભેનેજભેન્ટ

EA

:

EC

:

એભાલડા કવભટી

EOC

:

ઇભયજન્વી ઓયે ટીંગ વેન્ટય

ESMF

:

GIS

:

જીઓગ્રારપકવ ઇન્પોભેળન વીસ્ટભ

GM

:

જનયર ભેનેજય

GOI

:

ગલયભેન્ટ ઓપ ઇન્ડીમા

GOAP

:

ગલયભેન્ટ ઓપ આંધ્રપ્રદે ળ

GOO

:

ગલયભેન્ટ ઓપ ઓડીવા

GOG

એવવભેન્ટ

અને વોવીમર ભેનેજભેન્ટ ફ્રેભલકા

ગલયભેન્ટ ઓપ ગજયાત

GoGoo

:

ગલયભેન્ટ ઓપ ગોઆ

GOK

:

ગલયભેન્ટ ઓપ કેયરા

GO Karnakata

:

ગલયભેન્ટ ઓપ કયનાટકા

GOM

:

ગલયભેન્ટ ઓપ ભશાયાષ્ટ્રા

GOWB

:

ગલયભેન્ટ ઓપ લેસ્ટ ફુંગાર

GRC

:

યે ડ્રવ
ે કવભટી

GRC

:

યે ડ્રવ
ે ભેકેવનઝભ

HTL

:

શાઇ રેડ રાઇન

IA

:

ઇમ્રીભેન્ટીંગ એજન્વી
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IBRD

:

ઇન્ટયનેળનર ફેન્ક પોય યીકન્સ્રકળન એન્ડ ડેલરોભેન્ટ

ICZM

:

ઇન્ટીગ્રેટેડ કોસ્ટર ઝોન ભેનેજભેન્ટ

IDA

:

ઇન્ટયનેળનર ડેલરોભેન્ટ એવોવીએળન

IMD

:

ઇન્ડીમા ભેરોરોઝીકર ડીાટા ભેન્ટ

ISP

:

ઇમ્રીભેન્ટેળન વોટા પ્રાન

INCOIS

:

ઇન્ડીમન નેળનર વેન્ટય પોય ઓવીમન ઇન્પોભેળન વવલિવીવ

ISRO

:

ઇન્ડીમન સ્ેવ યીવર્ા ઓગેનાઇઝેળન

LARAA

:

રેન્ડ એક્યઝીળન, યીવેટરભેન્ટ અને યીશેબ્રીટેળન એકટ

M&E

:

ભોનીટયીંગ & ઇલેલ્યએળન

MD

:

ભેનેઝીંગ ડામયે કટય

MHA

:

ભીનીસ્રી ઓપ શોભ અપેઇયવ, ગલયભેન્ટ ઓપ ઇન્ડીમા

MIS

:

ભેનેજભેન્ટ ઇન્પોભેળન વીસ્ટભ

NCRMP-1

:

નેળનર વામક્રોન યીસ્ક ભીટીગેળન પ્રોજેકટ – ૧

NCRMP -2

:

નેળનર વામક્રોન યીસ્ક ભીટીગેળન પ્રોજેકટ – ૨

NDMA

:

નેળનર ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ઓથોયીટી

NIDM

:

નેળનર ઇન્ટીટયટ ઓપ ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ

IOPR

:

ીયીમોડીક પોભન્ળ યીલીય

RAP

:

યીવેટરભેન્ટ એકળન પ્રાન

SDMA

:

સ્ટેટ ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ઓથોયીટી

SPIU

:

સ્ટેટ પ્રોજેકટ ઇમ્પ્રીભેન્ટેળન યવનટ

SPMO

:

સ્ટેટ પ્રોજેકટ ભેનેજભેન્ટ યવનટ

SBO

:

સ્ટાન્ડડા ફીડીંગ ડોક્યભેન્ટ

SIL

:

સ્ેવીપીક ઇન્લેસ્ટભેન્ટ રોન

SRM

:

સયવલઝન, યીોટીંગ & ભોવનટયીંગ

SSC

:

સ્ટેટ સ્ટેયીંગ કવભટી

TOR

:

ટભવ ઓપ યે પયન્વ

TPQA

:

થડા ાટી કવલરીટી ઓરડટ

UN

:

યનાઇટેડ નેળન્વ

VSCS

:

લેયી વેલય વામકરોવનક સ્ટોભ

WB

:

ધ લલ્ડ ફેન્ક

W& S

:

લોટય અને વેનીટેળન
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ઈ-૧ રયમોજનાની શ્ચાદ ભ ૂમભકા
બાયત એક અફજ કયતાું લધ રોકો વાથે વલશ્વભાું વૌથી લધ લવવત ધયાલતા દે ળોભાુંનો એક અને
લાલાઝોડા,  ૂય, ભ ૂકું, દષ્ટ્કા અને જભીન ઘવી જલી જેલાું વલવલધ કદયતી જોખભોની વુંબાલના ઘયાલતો
દે ળ છે . લૈવશ્વક શલાભાન રયલતાન અને વુંલેદનળીરતા આંક અનવાય બાયત વલશ્વના દે ળોભાું આત્મુંવતક
જોખભભાું ફીજા ક્રભે આલે છે , જે કદયતી અને શલાભાન રયલતાન જોખભો પ્રવત વુંલેદનળીર છે . તેનો
દરયમા રકનાયો આળયે ૭૫૧૬ રક.ભી છે , જેભાુંથી અંદાજે ૫૭૦૦ રક.ભી. વલવલધ તીવ્રતાલાા લાલાઝોડાથી
વુંલેદનળીર છે , અને અંદાજે તેની ૪૦% લવવત દરયમાકાુંઠાના ૧૦૦ રક.ભી.ની અંદય યશે છે , જે વલસ્તાય
અવયગ્રસ્ત થલાની ળકમતા ધયાલે છે . તોપાનનો જોયદાય ઘવાયો અને શલાભાન રયલતાનથી પ્રેરયત
દરયમાની ઊંર્ી જતી વાટીના કાયણે જોખભની ઘટનાઓ

લાયું લાય અને તીવ્રતા ણ લધતી જણામ છે .

આવથિક નકવાન, આવિજનક ઘટનાઓની વુંખ્માભાું લધાયો અને અસ્કમાભતોના લધ કેન્રીકયણ વાથે
વુંમોજજત દયે ક આવિ ઘટના વાથે વુંકામેર વયે યાળ નકવાન ફુંને રષ્ષ્ટ્ટએ આવિ લધલાને કાયણે લધે
છે .
બાયતીમ દરયમા રકનાયે ઊષ્ટ્ણકરટફુંધીમ લાલાઝોડા અને રયણાભ સ્લરૂ જાન-ભારને થતાું લાયું લાયના
ૂ ા અને રાુંફાગાાનાું ગરાું ભાયપત
નકવાન પ્રત્મે ખ ૂફ અવયગ્રસ્ત શોલાન ું ાયખીને, બાયત વયકાયે ટુંક
આવિ જોખભ ઘટાલલાનો અભબગભ વલર્ામો છે , જે વનલાયણ,  ૂલા તૈમાયી અને ઘટાડા ય લધ બાય મકે
છે . વ્ય ૂશાત્ભક ભધ્મસ્થીને અવય આલા, ગૃશ વલબાગે “નેળનર વામકરોન યીસ્ક ભીટીગેળન પ્રોજેકટ”
(NCRMP) અભરભાું મ ૂકલા વલર્ાયા છે . લાલાઝોડાની ઘટનાઓના વલવલધ સ્તયના જોખભોનો વાભનો કયતાું
૧૩ દરયમાકાુંઠાના યાજમો અને કેન્રળાવવત પ્રદે ળોને આલયી રેલા યાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ શાથ ધયામેર આલો પ્રથભ
પ્રમાવ છે . NCRMP રયમોજના એક પરેગવળ કામાક્ર્ભ, બાયતભાું ફેન્ક પુંડ વશાવમત રયમોજના છે , જે
વું ૂણાણે આવિ જોખભ ઘટાડા ય ધ્માન કેષ્ન્રત કયે છે . વલશ્વ ફેન્કની વશામથી બાયત વયકાયના ગૃશ
વલબાગના ટેકાથી યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ (NDMA) દ્વાયા તેનો અભર થઈ યહ્યો છે .

ઈ. ૨ રયમોજના
રયમોજનાનો ( NCRMP) શેત રયમોજના શેઠનાું યાજમોભાું દરયમાકાુંઠાના રોકોનાું લાલાઝોડા અને અન્મ
જ-શલાભાન વલમક જોખભો વાભેની વુંલેદનળીરતા ઘટાડલાનો અને આવિઓ વાભે અવયકાયક મોજના
અને તેનો પ્રવતકાય કયલાની યાજમની ક્ષભતા લધાયલાનો છે . યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન તુંત્ર દ્વાયા શાથ
ધયામેર વલસ્ત ૃત યાષ્ટ્રીમ ફહરક્ષી જોખભ ઘટાડા કામાક્રભનો આ રયમોજના એક બાગ છે , જેભાું ભ ૂકું,  ૂય,
જભીન ઘવલી જેલા જોખભો વભજલા અને યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન વુંદેળા-વ્મલશાય નેટલકા ની
સ્થાના કયલાનો વભાલેળ થામ છે . રયમોજનાનો શેત - (ક) લાલાઝોડાન ું જોખભ અને વુંલેદનળીરતા
ઘટાડલી, (ખ) ભાખાકીમ અને ભફન- ભાખાકીમ ગરાું રઈ લાલાઝોડા જોખભ ઘટાડા પ્રમાવો કયલા,
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(ગ) લાલાઝોડા જોખભ ઘટાડા ભાટે લાલાઝોડા જોખભ ળકમતાલાાું યાજમો અને કેન્રળાવવત પ્રદે ળોભાું
દરયમાકાુંઠાની ઈકો વવસ્ટભના વુંયક્ષણ વાથે વુંલાદી યશીને રોકોની ક્ષભતા અને વાભથમાન ું વનભાાણ કયલાનો
છે . આ રયમોજનાને અનકરનક્ષભ કામાક્ર્ભ રોન (APL) તયીકે વલશ્વ ફેન્ક દ્વાયા પુંડ આલાભાું આલનાય છે .
ઈ. ૩ રયમોજના મલકાવ ઉદ્દે ળ
રયમોજના વલકાવનો ઉદ્દે ળ રયમોજના શેઠનાું યાજમોભાું દરયમાકાુંઠાના વમદામોના લાલઝોડા અને અન્મ
જ-શલાભાન વલમક જોખભોની વુંલેદનળીરતા ઘટાડલાનો અને અવયકાયક મોજના કયલા અંગે
આવિનો પ્રવતકાય કયલાની યાજમની ક્ષભતા લધાયલાનો છે . રયમોજનાના અન્મ મખ્મ ઉદ્દે ળ નીર્ે મજફ
છે .


દરયમાકાુંઠાના પ્રદે ળન ું ઈકો વવસ્ટભ વાથે વુંતરન જાલી યાખીને લાલાઝોડાની પ્રવતક અવય
શલી કયલાભાું ભદદ કયી ળકે તેલા મોગ્મ  ૂલા સવલધા ભાખાને ઊભ ું કયીને દરયમાકાુંઠાનાું
યાજમોની વુંલેદનળીરતા ઘટાડલી.



પ્રાપ્ત સ્ત્રોત/જજલ્રા/તાલકા કક્ષાએથી વુંફવું ધત વમદામોને ર્ેતલણી અને વરાશનાું ઝડી અને
અવયકાયક પ્રવાય કયી ળકામ તેલી લાલાઝોડા ર્ેતલણી વવસ્ટભ ઊબી કયલી.

ઈ.૪ રયમોજના વ્મા
રયમોજનાભાું વુંલેદનળીરતાને ધ્માનભાું રઈ (૧૩) લાલાઝોડાની ળકમતાલાાું યાજમો અને કેન્રળાસ્સ્ત
પ્રદે ળો મકયય કમાા છે . આ દરયમાકાુંઠાનાું યાજમો/કેન્રળાસ્સ્ત પ્રદે ળોની આલા જોખભો વાભે તેભની
વુંલેદનળીરતાના આધાયે ફે લગોભાું વલબાજજત કયલાભાું આલે છે .
લગગ -૧
ઊંર્ી વુંલેદનળીરતા ધયાલતાું દરયમાકાુંઠાના યાજમો/કેન્રળાસ્સ્ત પ્રદે ળો આંધ્રપ્રદે ળ, ગજયાત,
ઓરયસ્વા, તાવભરનાડ અને વિભ ફુંગા.
લગગ -૨
ઓછી વુંલેદનળીરતા ધયાલતો દરયમાકાુંઠાનાું યાજમો/ કેન્રળાસ્સ્ત પ્રદે ળો - ગોલા, કણાાટક, કેયર,
ભશાયાષ્ટ્ર, આંદાભન અને વનકોફાય ટાઓ, દભણ અને દીલ, રક્ષરર તથા ોંરડર્ેયી.
ઓરયસ્વા અને આંધ્રપ્રદે ળ યાજમોભાું રયમોજનાનો પ્રથભ તફકકો શારભાું અભર શેઠ છે . આંધ્રપ્રદે ળ અને
ઓરયસ્વા યાજમોને આલયી રેતી

NCRMP વુંફધ
ું ભાું નાણાુંકીમ અને રયમોજના કયાયો ય વલશ્વ ફેન્કના

આવથિક કામા વલબાગ અને વુંફવું ધત યાજમ વયકાયોએ ૧૪ જાન્યઆયી, ૨૦૧૧ના યોજ વશીઓ કયી શતી.
NCRMP-૧, થોડાક પ્રાયું ભબક વલરુંફ અને લાલાઝોડાની અવય છતાું તેનો રયમોજના વલકાવ ઉદ્દે ળ શાુંવર
કયલા તયપ આગર લધી યશેર છે રયમોજના ભાટેની યકભ ય.એવ. ૪૫૫૦ રાખ ડોરય છે . (ય.એવ ૩૫૯૦

Page 5 of 26

રાખ ડોરય IDA ક્રેરડટ અને ય.એવ. ૯૬૦ રાખ ડોરય કાઉંન્ટય ાટા પુંડ ેટે) તેભાું લાલાઝોડા છી
૨૦૧૩ભાું ભુંજૂય કયે ર લધાયાની ય.એવ. ૧૩૬૦ રાખ ડોરયની નાણાુંકીમ જોગલાઈનો વભાલેળ થામ છે
રયમોજનાના ફીજા તફકકાભાું ( NCRMP-૨ -આ રયમોજના) વિભ રકનાયા યના ગજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર,
કેયર, કણાાટક અને ગોલા તથા  ૂલા રકનાયે વિભ ફુંગાનો વભાલેળ કયલા વલર્ાયાય ું છે , જેના ભાટે આ
દસ્તાલેજ તૈમાય કયલાભાું આવ્મો છે .

ઈ.૫ રયમોજનાના ઘટક બાગો અને નાણાાં વ્મલસ્થા
NCRMP-૨ભાું નીર્ેના ર્ાય ઘટક બાગોભાું વભાલેળ થળે:


ઘટક - ક : આગોતયી ર્ેતલણી પ્રવાય- વવસ્ટભ (EWDS)- ય.એવ. ૧૭૦-૦૦ રાખ ડોરય



ઘટક - ખ : લાલાઝોડા જોખભ ઘટાડા  ૂલાસવલધા ભાખ-ું ય.એવ. ૩૩૩૦.૩૦ રાખ ડોરય



ઘટક - ગ : ફહવલધ આવિ જોખભ ઘટાડો -ય.એવ. ૨૯૦.૫૨ રાખ ડોરય



ઘટક - ઘ : રયમોજના વ્મલસ્થા અને અભર વશામ ય.એવ. ૨૩૦.૫૦ રાખ ડોરય

રયમોજનાની કર અંદાજી જોગલાઈ

USD ૪૦૩.૩ Million થળે, જેભાુંથી IDAની નાણાું જોગલાઈ

USD ૩૨૦ વભભરમન યશેળે. રયમોજના શ્રેણીઓભાું રરતીમ છે , જે ર્ાલ અનકૂરનક્ષભ કામાક્રભ રોન (

APL)

વાથે ળરૂ થઈ છે . ધીયધાયનો દસ્તાલેજ મ ૂડી યોકાણ રયમોજના નાણાું વ્મલસ્થા યશેળે અને અભરીકયણની
મદત ાુંર્ લાની યશેળે.

ઈ. ૬ માગલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થાની જરૂરયમાત.
ખાવ કયીને, આવિ જોખભ ઘટાડા રયમોજનાનો મખ્મત્લે બૌવતક  ૂલા -સવલધાઓના ફાુંધકાભ ય ધ્માન
કેષ્ન્રત કયે છે . આભ છતાું, બાવલ આવિઓના કેવભાું જોખભ અને નકવાન ઘટાડલાની ફીજી ફાજ, ભાનલ
લવાશતો અવયરક્ષી અને માાલયણરક્ષી વુંલેદનળીર વલસ્તાયોથી દૂ ય મોગ્મ જગ્માએ રઈ જલા જેલાું
વનલાયક ગરાું ય યત ું ધ્માન આે છે . વભરકત/અસ્કમાભતોને નકવાન અને જીલશાવન ભાટે વલવલધ
અન્મ જલાફદાય રયફો ૈકી એક રયફ છે . મોગ્મ આમોજન અને ખુંત વલના કોઈ ફાુંધકાભ શાથ
ધયલાભાું આલે તો માાલયણ અને રોકો/ વમદામો ય અણધાયી/ પ્રવતકૂ અવયો ાડલાનો વુંફધ
ું છે
અને તેનાથી ઈચ્છછત રયમોજના વલકાવ રયણાભો અને મ ૂડી યોકાણની ટકાલ ક્ષભતા ય અવય ડે છે .
બાયતના દરયમાકાુંઠાના ક્ષેત્રોની જેભ લધ લવવત ગીર્તા અને વુંલેદનળીર અથલા રયસ્સ્થવતરક્ષી
અગત્મનાું રક્ષણો ધયાલતાું વલસ્તાયોભાું કાભો શાથ ધયલા વલર્ાયાય ું શોમ ત્માયે , ખાવ કયીને, માાલયણરક્ષી
અને વાભાજજક અવયોન ું વુંબા ૂલાક મ ૂલ્માુંકન કયવ ું જરૂયી છે . માાલયણ અને રોકો ય વુંબવલત અવયો
સ્થાવનક બૌગોભરક અને માાલયણરક્ષી વેરટિંગ, પ્રસ્તત વલસ્તાયભાું વાભાજજક-આવથિક રક્ષણો અને સ ૂભર્ત
રયમોજના પ્રવ ૃવિઓનાું પ્રભાણ ય આધાય યાખીને વલવલધરક્ષી યશેળે. તેથી, એક દસ્તાલેજ તૈમાય કયલાની
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જરૂરયમાત જણાઈ શતી, જે રયમોજના ભધ્મસ્થી/ ેટા-રયમોજનાઓના આમોજન, રડઝાઈન અને વનભાાન
ભાટે ‘ભાગાદળાક’ તયીકે કાભ કયળે અને રયમોજના તૈમાય કયલા અને અભરીકયણ ભાટે વવધ્ધાુંતો/
અભબગભો વાથે સવુંલાદી યશેલાભાું ભદદ કયળે. આ વુંદબાભાું, ભાખાકીમ અભબગભ અનાલલાભાું આવ્મો
છે અને રયમોજના ભાટે વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખ ું તૈમાય કયલાભાું આવ્ય ું છે .

ઈ.૭ ESMF -માગલયન અને વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખ ાં -ઉદ્દે ળો અને મલમ લસ્ત
વલશ્વ ફેન્ક પુંડ શેઠ

NCRMP-૧ ભાટે મ ૂભાું આ માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખ ું તૈમાય

કયાય ું શત ું, જેભાું તેનો ઉમોગ અને અભર ફે બાગ રેનાય યાજમો- ઓરયસ્વા અને આંધ્ર પ્રદે ળભાું કયામો
શતો. યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ, ગૃશ વલબાગ, બાયત વયકાય તથા ફે બાગ રેનાય યાજમો
દ્વાયા નલેમ્ફય, ૨૦૦૯ભાું ઉકત દસ્તાલેજ જાશેય કયામો શતો એટરે રડવેમ્ફય, ૨૦૦૯ભાું વલશ્વ ફેન્ક ઈન્પોળો
ભાયપત તેને જાશેય ડોભેનભાું મકલાભાું આવ્મો શતો.
આ ભાખાનો, યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ દ્વાયા સધાયણા કયીને શલે અદ્યતન ફનાલેર છે
અને NCRMP-૨ અન્લમે આલયી રેલા વલર્ાયામેર છે જે બાગ રેનાય યાજમોભાું ઉમોગ રેલાળે. આ
સધાયે ર દસ્તાલેજભાું ૨૦૦૯ છી અભરભાું આલેર વનમુંત્રક જરૂરયમાત ૧ કામા ધ્ધવતઓભાું કયામેર
પેયપાયો પ્રવતભફિંફીત થામ છે અને પ્રથભ રયમોજનાના અભર યથી ળીખલા ભે ર અનબલો/ાઠો
વલર્ાયણાભાું રેલાભાું આવ્મા છે . સધાયણા/અદ્યતનતાભાું, NCRMP-૨ અન્લમે આલયી રેલા વલર્ાયામેર ર્ાય
યાજમોનાું શારનાું માાલયણ અને વાભાજજક રક્ષણો કે આધાયયે ખા ણ વલર્ાયણાભાું રેલાભાું આવ્મા છે .
માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખાભાું ફેન્કના પુંડલાી રયમોજનાના આમોજન, રડઝાઈન,
અને અભરીકયણ વાઈકર દયવભમાન વભસ્ન્લત કયલી જરૂયી વલવલધ નીવતઓ, ભાગાદળાક સ ૂર્નાઓ અને
કામાધ્ધવતઓ યથી વલગતો દળાાલાઈ છે . રયમોજનાના કાયણે ઊબી થલા વુંબવલત પ્રવતકૂ
માાલયણરક્ષથી અને વાભાજજક અવયો વનલાયલા, ઓછી કયલા અને /અથલા ઘટાડલા ભાટે અનવયલાના
વવધ્ધાુંતો, ઉદ્દે ળો અને અભબગભન ું ભાખાભાું લણાન કયું છે . મકયય કયલાભાું આલેર ર્ાલીરૂ પ્રશ્નોનો
અવયકાયક ઉકેર રાલલા કે તે શાથ ધયલા જરૂયી વનદે ળક વ્મલસ્થા ગરાું ણ તેભાું યે ખાફધ્ધ કમાા છે . આ
ભાખાના બાગ તયીકે અવયકાયક માાલયણ વ્મલસ્થા ભાટે જરૂયી વુંસ્થાકીમ ગોઠલણો ણ યે ખાફધ્ધ કયી
છે . માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખાનો ઉમોગ અને અભર કયલાથી1) રયમોજના વાઈટભાું અને માાલયણની તથા વાભાજજક પ્રવતકૂ અવયો મકયય કયીને, વનલાયીને
અને /અથલા ઘટાડીને ેટા-રયમોજનાઓના આમોજન, રડઝાઈન, લશીલટ, વુંર્ારન અને વનબાલ
વાથે વુંફવું ધત તભાભ તફકકે વનણામ રેલાની પ્રરક્રમાભાું માાલયણરક્ષી અને વાભાજજક ાવાનાું
એકીકયણને વશામ ભળે.
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2) ેટા-પ્રવ ૃવિઓના સધાયે ર/વુંલેદનળીર આમોજન રડઝાઈન અને અભરીકયણ ભાયપત
વલધમેક/વનબાલણી માાલયણરક્ષી અને વાભાજજક રયણાભો લધાયળે.
3) વ્મરકતગત ેટા-રયમોજનાઓના રયણાભ સ્લરૂ અથલા તેભના યોક્ષ, પ્રેરયત અને વામ ૂરશક
અવયો ભાયપત ળકમ તેટરાું પ્રભાણભાું માાલયણની કક્ષા ફગડતી અટકાલળે.
4) ભાનલ આયોગ્મન ું યક્ષણ કયળે, અને
5) કોઈ વુંસ્કૃવતક વુંદા શોમ તો તેના યની અવયો ઘટાડળે.

ઈ.૭ બાગ રેતાાં યાજમોનાાં ચાલીરૂ આધાય-યે ખા રક્ષણો
NCRMP, યાજમોનાું જોખભોનીને ધ્માને રઈ અને અને તેભના અભરીકયણની તૈમાયીને આધાયે તફકકાલાય
તૈમાય કયાઈ છે . તફકકો-૧, ૨૦૧૦થી અભરીકયણ શતો તેભાું ઓરયસ્વા અને આંધ્રપ્રદે ળનો વભાલેળ થામ
છે , અને તફકકા-૨ભાું ગજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, કેયર,વિભ ફુંગા, કણાાકટ અને ગોલાનો વભાલેળ કયાઈ યહ્યો
ૂ ભાું લણાન નીર્ે મજફ આવ્ય ું છે .
છે . છ બાગ રેનાય યાજમો ભાટે ર્ાલીરૂ શારનાું અભરોન ું ટુંક
ગજયાત
યાજમ, કર બાયતીમ દરયમાકાુંઠાનો વૌથી ભોટો રશસ્વો (૧૬૦૦રક.ભી., ૨૩%) ઘયાલે છે . દરયમાકાુંઠો,
ભ ૂપ્રદે ળ, ઊંડાઈ અને જવલવન વાથે કેટરાુંક અત્મુંત વાટ અને નીર્ણલાા બાગોની ઊંર્ી વલવલધતા
ધયાલે છે . ખુંબાતના અખાતભાું બાયતીમ દરયમા રકનાયાનો વૌથી ઊંર્ી બયતીની યે ન્જ યશેરી છે , (૮ભીટય
સધી). બાયતના ફીજા અનેક દરયમાકાુંઠાના પ્રદે ળોથીની વયખાભણીભાું આ રક્ષણો, તોપાનના જોયદાય
ધવાયાને લધાયી ળકે અને વલસ્ત ૃત પ્રદે ળોને અવય કયી ળકે છે . ગજયાતભાું ફે લાલાઝોડા ભોવભોનો અનબલ
થામ છે . ભાર્ાથી જરાઈ (ર્ોભાવા શેરાું) અને વપ્ટેમ્ફયથી નલેમ્ફય (ર્ોભાવા છી) યાજમભાું ભોટી
વુંખ્માભાું ભશત્લનાું ફુંદયો અને દરયમાકાુંઠાની લવાશતો છે . તે ફુંદયો ઉિય બાયત ભાટે ેરોભરમભ, ગેવ અને
અન્મ જથ્થાફુંધ ભાર આમાત કયલા ભાટેનો દ્વાય છે . આ ઉયાુંત ૧૩૦૦ લવાશતોભાું પ્રવયે ર ૯૦,૦૦૦
ભકાનો તીવ્ર નકવાન વાભે વુંલેદનળીર/અવયરક્ષી છે .
ભશાયાષ્ટ્ર
દે ળના વિભ રકનાયે આલેર આ યાજમ લવવતની દ્ર્ ્ષ્ષ્ટ્ટએ ફીજા નુંફયે આલત ું (૧૧૪૨ રાખ) યાજમ છે અને
વલસ્તાયની રષ્ષ્ટ્ટએ ત્રીજ ું વૌથી ભોટું યાજમ છે . (૩૦૭,૭૧૩ રક.ભી.) યાજમ દે ળન ું ફીજ ું વૌથી ભોટું ળશેયી
લવવત ધયાલત ું યાજમ છે અને ૪૩% જેટરી લવવત ળશેયી છે . ભશાયાષ્ટ્રન ું ાટનગય મફ
ું ઈ ળશેય મખ્મ
નાણાુંકીમ કેન્ર છે અને દે ળન ું મખ્મ લાભણજજમક સ્થ છે . યાજમ જોખભોની ળકમતા ધયાલે છે અને
લાલાઝોડા તથા તોપાન અંગે ભધ્મભ ઉગ્રતા ધયાલે છે . ૧૮૯૦ થી ૧૯૯૫ની દયવભમાન અયફી વમરભાું
૨૧૦ ર્ક્રલાતી રડપ્રેળન/દફાણભાું ઘટાડો નોંધામો શતો. આ ૈકી ૧૯ (છ ભોટાું લાલાઝોડા) લાલાઝોડાએ
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ભશાયાષ્ટ્ર-ગોલાના કાુંઠે અવય કયી શતી. કોકણ પ્રદે ળ ર્ક્રલાતી ભધ્મભવયથી નકવાન જોખભ ઝોનભાું આલે
છે . જમાું લનની ગવત બાગ્મે જ કરાકે ૧૫૫ રક.ભી. કયતાું લધે છે . બાયે ળશેયીકયણથી જોખભો અંગેની
ળકમતા ણ લધી છે .
કેયર
યાજમ ૩૮૮૬૩ રક.ભી.નો બૌગોભરક વલસ્તાય ધયાલે છે . વિભભાું અયફી વમર ય  ૂલાભાું વિભઘાટ
લછર્ે આલેલ ું છે . કેયરનો દરયમાકાુંઠો રુંફાઈભાું ૫૮૦ રક.ભી. છે , જમાયે શોાઈભાું યાજમ ૩૫ રક.ભી. ૧૨૦ રક.ભીની લછર્ે વલવલધતા ધયાલે છે . કેયરભાું ભોવભી ર્ોભાવાભાું ભોટેબાગે ૩૧૦૦ભી.ભી. વયે યાળ
લાવિક લયવાદ થામ છે . અને લાવિક વયે યાળ ૧૨૦-૧૪૦ લયવાદના રદલવો શોમ છે . યાજમભાું
ઉષ્ટ્ણકરટફુંધના લાલાઝોડા વરશત દયે ક ઋતભાું અવતળમ લયવાદ ડતો શોઈ, યાજમભાું તીવ્ર ભ ૂાત,  ૂય
અને દરયમાકાુંથાના ધોલાણની ળકમતાલાો પ્રદે ળ ફને છે .
દરયમાકાુંઠાની ળશેયી લવવતની ગીર્તા રક.ભી. દીઠ ૪,૨૨૮ છે , જે યાજમની વયે યાળ ળશેયી ગીર્તાથી ફભણી
છે , યાજમભાું બાયે  ૂય આલલાન ું મખ્મ કાયણ થોડાક રદલવો ભાટે વતત ઊંર્ી ભાત્રાભાું ડતો લયવાદ છે .
૧૮૯૧થી ૨૦૦૭ના લા લછર્ે ૩૧ ર્ક્રલાતી તોપાનો/તીવ્ર ર્ક્રલાતી તોપાનોએ કેયરના દરયમા રકનાયાને
અવય કયી શતી. ર્ક્રલાતી તોપાનોની વાભે વાભાન્મ યીતે બયતીનાું ભોજા આલે છે , જે પ્રવુંગોાત, ૧૦
રક.ભી. સધી જભીનભાું પ્રલેળે છે , તેની વાથે કરાકની ૫૦ રક.ભી.થી લધ ઝડે લન વાથે બાયે લયવાદ ડે
છે .
મશ્ચભ ફાંગા ( WB)
વિભ ફુંગાનો દરયમાકાુંઠાનો પ્રદે ળ લાલાઝોડા પ્રવત બાયે વુંલેદનક્ષભ છે અને આ ટ્ટીને ાય કયતી
તોપાનોની ભાત્રા ઊંર્ી છે . તીવ્ર લાલાઝોડા વાથે જોડામેરી વૌથી લધ વલનાળક ઘટક છે તોપાનનો જોયદાય
ઘવાયો, જેનાથી જભીન ય ાણી પયી લે છે અને દરયમાકાુંઠો ધોલાઈ જામ છે . વલવળષ્ટ્ટ દરયમાની ઊંડાઈ
અને દરયમાકાુંઠાના ટ્ટાની પ્રકૃવતને કાયણે બાયે તોપાનો વિભ ફુંગાના રકનાયે જોયદાય ઘવાયો કયે છે .
ફુંગાન અખાતનો ઉિયી બાગ છીછયો છે . રકનાયો ત્રણ ફાજએથી જભીનથી ઘેયામેરો છે . રયણાભે ખ ૂફ
તીવ્ર ર્ક્રલાતી તોપાન કે ર્ક્રલાત રકનાયા બણી શોંર્ે છે . જમાયે લનના દફાણથી ેદા થતા તોપાનનાું
ઘવાયાથી દરયમાકુંઠાની ટ્ટી ડૂફી જામ છે . આ દરયમાકાુંઠાન ું અન્મ ખાવ રક્ષણ છે - ઊંર્ી વુંખ્માભાું નદીઓ
અને લશેણો ટાઓને અયવયવ કાે છે , જેની ઊંર્ાઈ દરયમાની વાટી કયતાું ૪ થી ૫ ભીટય શોમ છે .
આનાથી ટાઓ અને ત્માું યશેતાું રોકો ખ ૂફ ભોટા પ્રભાનભાું અવયગ્રસ્ત યશે છે .
વિભ ફુંગાના દરયમાકાુંઠાના રોકો વાભાન્મ યીતે ગયીફ છે અને ભાટીની રદલારો તથા યાના
છાયાુંથી ફનાલેર ઘયભાું યશે છે . જેથી તેઓ, લુંટોભમો લેગીરો લન, કયા ડલા,  ૂયથી ડફાડી દે જેલાું
રયફો વાભે વુંલેદનળીર યશે છે . યાજમભાું ૯ કયોડ કયતાું લધ લવવત છે . જે દે ળભાું વૌથી ગીર્ યાજમો
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ૈકીન ું એક છે . વિભ ફુંગાે લાલાઝોડા,  ૂય, દષ્ટ્કા અને ભ ૂકું વશન કયું છે . ૨૫ ભે, ૨૦૦૯ના યોજ
‘AILA’ તીવ્ર લાલાઝોડા વિભ ફુંગાના રકનાયા ય ત્રાટકય શત ું, જેના રયણાભે દરયમા રકનાયો જ નરશ
યું ત અંદયની જભીન સધી વલનાળ વજાામો શતો.

કણાગ કટ
યાજમનો કર વલસ્તાય ૧૯૧,૭૯૧ રક.ભી. છે , અને તે વલસ્તાયભાું બાયતભાું ૭ભા ક્ર્ભએ આલત ું વૌથી ભોટ
યાજમ છે , અને લવવતભાું ૮ભા ક્ર્ભે આલત ું યાજમ છે . તેના દરયમાકાુંઠાની કર રુંફાઈ ૩૨૦ રક.ભી. છે , જેના
ય એક ભોટું ફુંદય, ન્ય ૂ ભેંગરોય ોટા ટ્ર્સસ્ટ, તેભજ ૧૦ કયતાું ભધ્મભ અને નાનાું ફુંદયો આલેરાું છે . ત્રણ
દરયમાકાુંઠાના જજલ્રાઓભાું (ઉિય કન્નડ, ઉડી અને દભક્ષણ કન્નડ) કર લવવત ૫૦ રાખ જેટરી છે . આ ૈકી
વૌથી લધ (દરયમકાુંઠાથી ૫ રક.ભી. સધી) જોખભ ધયાલતી લવવત ૨૮.૦૦ રાખ જેટરી છે . જેભાુંથી ૪૦%
રોકો ગયીફી યે ખાની નીર્ે જીલે છે . યાજમ લાલાઝોડા ભાટે ભધ્મભ જોખભ ઝોનભાું આલે છે , આભ છતાું
ફુંગાના અખાત અને અયફી વમરભાું રો પ્રેળય વવસ્ટભ અને ર્ક્રલાતી ભ્રભણને રીધે  ૂયનો અનબલ થામ
છે . છે લ્રે, ૨૦૦૯ભાું ભોટી શાઈડ્રો-ભીટયોરોજીકર ઘટનાએ ૪૦૦૦ કયતાું લધ ઘયોને અવય કયી શતી, જેભાું
ખ ૂફ ભોટું નકવાન થય ું શત ું.
ગોલા
યાજમના કર ૩૭૦૨ રક.ભી.નો વલસ્તાય છે . જેન ું ફે લશીલટી જજલ્રાભાું વલબાજન કયું છે . અને ૨૦૧૧ની
લવવત ગણત્રી પ્રભાણે તેની કર લવવત ૧,૪૫૭,૦૦૦ છે , ગોલાનો દરયમાકાુંઠો ૧૦૫ રક.ભી. છે . અને તેના
ફાય તાલકા ૈકી વાત તાલકા દરયમાની નજીક છે . ગોલાભાું Floating લવવત ૧,૫૦૦,૦૦૦ છે , કેભકે યાજમ
એક પ્રખ્માત આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રલાવી સ્થ છે . છે લ્રાું ૧૬ લાભાું ગોલાએ ભાત્ર ફે લાલાઝોડાનો અનબલ
કમો છે , તેભ છતાું દરયમાકાુંઠે લવવત (રગબગ ૬૦%) અને અસ્કમાભતો (ખાવ કયીને પ્રલાવન  ૂલાસવલધા
ભાખ)ું ના કેન્રીકયણના કાયણે તેન જોખભ ઘણ ું લધાયે છે . બૌગોભરક વલસ્તાય, ૈકી ૪૦% જેટરો વલસ્તાય
લન અને લાલાઝોડા વાભે અત્મુંત વુંલેદનળીર છે , જે ભધ્મભવય કે વનમ્ન જોખભ ઝોનભાું આલે છે .
ગોલાભાું ૧૮,૦૦૦ શેકટય જેટરી જભીન Khazan (ખાઝન) જભીન છે , જે વયે યાળ દરયમાની વાટીથી નીર્ી
છે અને ૪૨૦ રક.ભી.ના ફુંધ (bunds)થી યભક્ષત છે .

ઈ.૮ યાષ્ટ્રીમ નીમત અને મનમાંત્રક ભાખ.ાં
માગ લયણ : મખ્મ પ્રસ્તત માાલયણ વનમુંત્રણોનો વ્મા અને NCRMP-૨ ભાટે તેની પ્રસ્તત નીર્ેના કોઠાભાું
દળાાલી છે .
અવધવનમભ

વાંફમાં ધત
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માાલયણ (વુંયક્ષણ) અવધવનમભ -

વાંફમાં ધત : સ ૂભર્ત રયમોજના ભધ્મસ્થીભાું ફાુંધકાભ પ્રવ ૃવિઓ

૧૯૯૬નો ૨૯ભો

વાભેર છે , જેની માાલયણની એકુંદય ગણલિા ય યોક્ષ કે
પ્રત્મક્ષ અવય યશેળે આભ છતાું સ ૂભર્ત રયમોજના ભધ્મસ્થી ભાટે
માાલયણ ભુંજૂયી ફનળે નરશ.

જ અને લાય (પ્રદૂ ણ વનલાયણ

વાંફમાં ધત : રયમોજનાનો ઉદ્દે ળ શાુંવર કયલા કયે રી ફાુંધકાભ

અને વનમુંત્રણ) અવધવનમભ, ૧૯૭૪ઓ

પ્રવ ૃવિઓ, મોગ્મ/ ધ્માન ૂલાક નરશ કયલાભાું આલે તો સ્થાવનક

૧૯૮૧

શલા અને જની ગણલિા ખયાફ થઈ ળકે.

લન (વુંયક્ષણ) અવધવનમભ, ૧૯૮૦નો

વાંફમાં ધત : તાવ/તૈમાયી પ્રરક્રમા દયવભમાન દયે ક ેટા-

નું.૬૯ અને ૧૯૮૮ભાું સધાયે ર

રયમોજનાની ખાતયી કયલાની ભશદું ળે જાશેય કયામેર કે વુંયભક્ષત
લન વલસ્તાય/યોા ભોટી રયમોજનાઓની ભધ્મસ્થી કયાળે નરશ
અને તેની લન્મ જભીનન ું ભાગાાન્તય જરૂયી ફનળે નરશ. સ્થની
વુંદગી દયવભમાન અને તાવ કામાલાશી ભાયપત અને ત્માું
સધી આલા વલસ્તાયો વનલાયલાભાું આલળે.

લન્મ જીલન (વુંયક્ષણ) અવધવનમભ,

વાંફમાં ધત નથી : લન્મ જીલ અભ્માયણો અને યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનો

૧૯૭૨ સધાયો ૧૯૯૧

જેલા નાભવનરદિ ષ્ટ્ટ કે જાશેય કયામેર વુંયભક્ષત વલસ્તાયોભાું
રયમોજના ભધ્મસ્થી કયાળે નરશ સ્થની વુંદગી દયવભમાન
અને તાવ કામાલાશી ભાયપત આલા વલસ્તાયો વનલાયભાું આલળે.

જૈવલક લૈવલધ્મ અવધવનમભ, ૨૦૦૨

વાંફમાં ધત: તાવ/તૈમાયી પ્રરક્રમા દયવભમાન દયે ક ેટા-રયમોજના

અને વનમભો, ૨૦૦૪

ભાટે ખાતયી કયલી. કેટરીક જગ્માઓ/પ્રવ ૃવિઓ, યભક્ષત ક્ષેત્રની
શોંર્ ફશાય શોમ તેલાું રયસ્સ્થવતની રષ્ષ્ટ્ટએ વુંલેદનળીર
વલસ્તાયોની નજીક આલેર શોઈ ળકે.

પ્રાર્ીન સ્ભાયકો, સ્થાત્મ વલમક

વાંફમાં ધત: આલા વલસ્તાયોભાું રયમોજનાની પ્રવ ૃવિઓ વલર્ાયાતી

સ્થો અને અલળેો અંગે

નથી, છતાું ેટા-રયમોજનાના અભર દયવભમાન, ઐવતશાવવક

અવધવનમભ, ૨૦૧૦

ત્રતા ધયાલતી ર્ીજલસ્તઓ ભી આલલાની ળકમતા
વલર્ાયીને (યાજમના અને નકકી કયામેર રયમોજના વલસ્તાયના
વાુંસ્કૃવતક વેરટિંગ) આ કાભગીયી રભક્ષત કયામ છે .

દરયમાકાુંઠા વલવનમભ ઝોન (

CRZ) વાંફમાં ધત: ઘણી ેટા-રયમોજનાઓ દરયમાકાુંઠા વલવનમભન

વલવનમભો, ૧૯૯૧ (૨૦૧૧ સધી

ઝોનભાું આલેરી છે અને ફાુંધકાભ ળરૂ કયતાું શેરાું યલાનગી

સધાયે ર)

ભેલલી જરૂયી યશે.

નીતી અને વનમુંત્રણ  ૃથકકયણ સ ૂર્લે છે કે, સ ૂભર્ત ેટા-રયમોજનાઓ માાલણીમ અવય આકાયણી
જાશેયનાભાની અનસ ૂભર્ત-૧ભાું ર્ાલીફધ્ધ રયમોજનાના કોઈ લગો શેઠ આલતી ન શોલાથી તેને ભાટે
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માાલયન અને લન વલબાગ, બાયત વયકાયની માાલયણ ભાટેની ભુંજૂયી જરૂયી નથી. આભ છતાું ેટારયમોજનાઓની રડઝાઈન, આમોજન અને અભરીકયણ દયવભમાન વક્ષભ વિાવધકાયીઓ ાવેથી
રયમોજના પ્રવ ૃવિઓ ભાટે યલાનગી ભુંજૂયી અને અવધકૃત ભેલલી જરૂયી ફનળે. આ નીર્ે દળાાલેર છે .


દરયમાકાુંઠા વલવનમભન ઝોન ( CRZ)ની ભુંજૂયી/ યાજમ વિાવધકાયીઓન ું ના-લાુંધા પ્રભાણત્ર (ેટારયમોજનાઓ જે ભાટે આલી ભુંજૂયી જરૂયી છે , જેભકે ફુંધનાું કાભો, તેભના સ્થ અને કદ ભાટે જરૂયી
શોમ તો)



લન્મ જભીનની તફદીરી



વ ૃક્ષ- કાણી યલાનગી



શોટ વભકવ પ્રાન્ટ, લેટ વભકવ ભકાડભ પ્રાન્ટ



ક્રળય, ફાીંગ પ્રાન્ટ



જોખભી ભારવાભાનનો વુંગ્રશ, શેયપેય અને રયલશન



કાભદાયોના કેમ્, વાધન વાભગ્રી અને વુંગ્રશ માડા ના સ્થ/ રે-આઉટ



શ્રવભક કેમ્ભાુંથી પ્રલાશી, ધન કર્યાનો વનકાર



નદીના તયભાુંથી યે તી ખોદકાભ ભાટે યલાનગી.

ફાાંધકાભ તફકકા દયમભમાન માગ લયણરક્ષી, આયોગ્મ વરાભતીના પ્રશ્નો, જેભાાં વાભાન્મ યીતે વભાનતા,
વરાભતી અને જાશેય આયોગ્મ પ્રશ્નો વભામલષ્ટ્ટ થામ છે .

ફાુંધકાભ એજન્વીઓભાું તે સ્થના કામદાઓન ું

ારન કયવ ું જરૂયી છે , જેની વાથોવાથ નીર્ે નાનો વભાલેળ થામ છે .
૧

લેતન ચકલણી અવધવનમભ, ૧૯૩૬

૨

વભાન લતય અવધવનમભ, ૧૯૭૭

૩

ફાર ભજૂયી (પ્રવતફુંધ અને વલવનમભન) અવધવનમભ, ૧૯૮૬

૪

ન્ય ૂનતભ લેતન અવધવનમભ, ૧૯૪૮

૫

ભકાન અને અન્મ ફાુંધકાભ કાભદાયો (યોજગાય વલવનમભન અને વેલાની ળયતો) અવધવનમભ
અને ૧૯૯૬નો ઉકય અવધવનમભ

૬

કાભદાય લતય અવધવનમભ, ૧૯૨૩

૭

કન્રાકટ રેફય (વલવનમભન અને નાબ ૂદી) અવધવનમભ, ૧૯૭૦

૮

આંતય-યાજમ સ્થાુંતરયત કાભદાય (યોજગાય વલવનમભ અને વેલાની ળયતો) અવધવનમભ,
૧૯૭૯ અને વનમભો, ૧૯૯૬

૯

અળકતતા ધયાલતી વ્મરકતો ભાટેનો અવધવનમભ (વભાન તકો, અવધકાયોન ું યક્ષણ અને વું ૂણા
વશબાભગતા) ૧૯૫૫ અને વનમભો, ૧૯૯૬

૧૦

જોખભી કર્યા (વ્મલસ્થા અને શેયપેય) વનમભો, ૧૯૮૯
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વાભાજજક: લાજફી લતયનો અવધકાય અને જભીન વુંાદનભાું ાયદળાકતા, નસ્થાન અને નલાવલાટ
અવધવનમભ, ૨૦૧૩.
તે એક ( Umbrella) યક્ષણ અવધવનમભ છે , જે રયમોજનાથી અવય ાભેર રોકોના, જભીન વુંાદન અને
નસ્થાન અને નલાવલાટ ફુંને ાવાુંઓના ઉકેર રાલલા ઘડલાભાું આવ્મો છે . આનાથી, અગાઉના
તભાભ અવધવનમભો, ૧૯૮૫ભાું સધાયે ર ૧૮૯૪નાું જભીન વુંાદન અવધવનમભ અને ૨૦૦૭નો યાષ્ટ્રીમ
નસ્થાન અને નલાવલાટ અવધવનમભ યદ થળે.
ઈ.૯ મલશ્વ ફેંકની નીમતઓ
રયમોજનાના વુંદબાભાું તેની વ્માફીણાની વાથે તેની પ્રસ્તતા/ રાગ ાડલા ાત્રતા નીર્ેના કોઠાભાું
દળાાલેર છે :
નીમત
OP/BP 4.01
માગ લયણરક્ષી મ ૂલમાાંકન

આ રયમોજના વાંફધ
ાં ભાાં પ્રમોજમતા (રાગ ાડલા ાત્ર)
રાગ ડે
ભાગો સધાયલા, રો, લાલાઝોડા આશ્રમ સ્થાનો અને દરયમાકાુંઠાના ાાની
ભયાભત/ ઊંર્ી રઈ જલાું જેલાું લાલાઝોડા જોખભ ઘટાડા ભાટે  ૂલાસવલધા
ભાખાના ફાુંધકાભની કેટરીક વુંબવલત વલરયત માાલયણરક્ષી અને
વાભાજજક અવયો થઈ ળકે એક લખત માાલયણ અને વાભાજજક તાવ
કલામતભાુંથી રયણાભો પ્રાપ્ત થામ તો અવયો અંગે લધ ર્ોકવ ભારશતી
ભી ળકે.
આ મ ૂડીયોકાણોનાું આમોજન અને ફાુંધકાભ ભાટે, વલરયત અવયો ઘટળે
અને મોગ્મ યીતે તેન ું વ્મલસ્થાન કયી ળકાળે એ સવનવિત કયલા વનલાયણ/
ઘટાડા ગરાું જરૂયી ફનળે. OP 4.01ન ું રક્ષ્મ એ સવનવિત કયલાન ું છે કે,
રયમોજના અંગે એકુંદયએ વનણામ રેલાની પ્રરક્રમાભાું, મોગ્મ વવધ્ધાુંતો અને
અભબગભોના એકત્રીએકયણ દ્વાયા તભાભ  ૂલાસવલધા ભાખાનાું યોકાણની
રષ્ષ્ટ્ટએ વુંગીન શોલાન ું સવનવિત કયલાન ું છે .

OP/BP 4.04
પ્રાકૃમતક યશેઠાણ

રાગ ડે છે .
કદયતી યશેઠાણો વરશત વલવલધ ભાત્રાભાું અવયગ્રસ્તતાની ળકમતા અને
વુંલેદનળીર માાલયણરક્ષી રક્ષણો દ્વાયા અંરકત દરયમાકાુંઠાના ક્ષેત્રભાું આ
રયમોજના ોતેજ આલેરી શોઈ, તેભાું કેટ્રાક જોખભો અને વભસ્માઓ છે ,
જે સ્થની વુંદગી પ્રરક્રમા દયવભમાન મોગ્મ આમોજન અને જોખભની
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વુંબા ભાયપત વ્મલસ્થા સ્લરૂ અને ભાત્રાની, તાવ કામાલાશી ભાયપત
દયે ક ેટા-રયમોજના ભાટે ખાતયી કયલી જોઈળે. સ ૂભર્ત રયમોજના
ભધ્મસ્થીથી કદયતી યશેઠાણોને નોંધાત્ર પેયપાય કે નકવાન થલાની ળકમતા
નથી, છતાું

OP 4.04ન ું રક્ષ્મ, વુંલેદનળીર રક્ષણ/વલસ્તાયની તદ્દન

નજદીકભાું કોઈ ખાવ ેટા-રયમોજનાન ું સ્થ આલેલ ું શોમ તો, ેટારયમોજના વુંદગી, રડઝાઈન પ્રરક્રમા અને અભર/ફાુંધકાભ પ્રરક્રમાભાું
મોગ્મ ગરાુંન ું વનભાાણ કયું શોલાન ું સવનવિત કયલાન ું છે .
OP 4.09
જીલાત-ઉદ્ર્લ વ્મલસ્થા

રાગ ડત ાં નથી
OP 4.09એ આ રયમોજના ભાટે રભક્ષત નથી, કોઈ કે જૈવલકા માાલયણરક્ષી
વનમુંત્રણ ધ્ધવતઓ કે વવન્થેરટક યવામણી લાતનાળકો ય આધારયત
શોલાન ું વલર્ાયાય ું નથી. રયમોજનાભાું જીલાત નાળકોની પ્રાચ્પ્ત કે ઉમોગ
ભાટે કોઈ નાણાું- જોગલાઈ કયાળે નરશ, કોઈ લાલેતયનાું કાભો શોમ તો,
જીલાત વનમુંત્રણ અને ખાતયોની વેન્રીમ ધ્ધવત શાથ ધયાળે.

OP/BP 4.36

રાગ ડત ાં નથી

લનમલદ્યા

રયમોજના શેઠ કોઈ લાભણજમક રક્ષ્માુંકો  ૂયા ાડલા વશામ કયાતી નથી
કે કયાળે નરશ શારની રાઈનદોયી ઉમોગાત્ર ન શોમ તેલા કેવોભાું કેટરીક
ગૌણ રાઈનદોયી લન-વલસ્તાયભાુંથી વાય કયલી જરૂયી ફનળે તાવવ્મલસ્થા તુંત્ર ભાયપત આલી અવયો અગાઉથી મકયય કયલી અને ભોટા
બાગના કેવોભાું તે વનલાવી થોડાક દાખરાભાું, લજના આયોગ્મ/ ગણલિા
ય કોઈ અવય થતી ન શોલાન ું મકયય કયામ તો, અગાઉથી વલવનમભન
ભુંજૂયીઓ ભેલલી.

OP/BP 4.11

રાગ ડે

બૌમતક વાાંસ્કૃમતક વાંદા

કેટરીક રયમોજના જગ્માઓ, ઐવતશાવવક, સ્થાત્મ વલમક, ધાવભિક કે
અન્મ વાુંસ્કૃવત ભશત્લ ધયાલતી જગ્માઓ, વુંયર્નાઓ/ ભાનલ વજજૉત
રપર્વાની તદ્દન નજીક આલેર શોઈ ળકે. તાવ પ્રરક્રમા ભાયપત બૌવતક
વાુંસ્કૃવતક વુંદા ય રયમોજનાની વુંબવલત અવયો નકકી કયલી અને જરૂય
મજફ વ્મલસ્થા ગરાું રેલાું અને ેટા-રયમોજનના વાઈકરભાું એકીકૃત
કયલાું ેટા-રયમોજના અભરીકયણ દયવભમાન તક ભે તો તેલી આ જો
કાભ શાથ ધયલા અંગે માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખાને
ભાગાદળાન આે છે .
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OP/BP 7.50

રાગ ડત ાં નથી.

આંતય- યાષ્ટ્રીમ જ

OP 7.50 આ રયમોજના ભાટે રભક્ષત નથી કેભ કે વુંબવલત વુંઘા ઊબો કયી

ભાગો યની

ળકે તેલા આંતયયાષ્ટ્રીમ જભાગો ય કે તેની આવાવ કોઈ ભધ્મસ્થી

રયમોજનાઓ

રયમોજનાઓન ું આમોજન/ વલર્ાયણા કયાઈ નથી ત્માું એલી કોઈ પ્રવ ૃવિઓ
નથી કે જે આલા જભાગાના ઉમોગને અવય કયે કે પ્રદૂ વત કયે .

OP/BP 4.37

રાગ ડત ાં નથી

ફાંધોની વરાભતી

આ રયમોજના ભાટે રભક્ષત નથી, કેભ કે શારના ફુંધોની વરાભત કાભગીયી
વાથે વુંફધ
ું છે તેટરા  ૂયી કોઈ નલા ફુંધોન ું ફાુંધકાભ કે પ્રવ ૃવિઓ ર્ાલ
નથી.

OP/BP 7.60

રાગ ડત ાં નથી

મલલાદી મલસ્તાયોભાાં

OP7.60 આ ભાટે રભક્ષત નથી, કેભકે રયમોજના કોઈ વલલાદી વલસ્તાયભાું

રયમોજનાઓ

વલર્ાયાઈ નથી.

OP 4.12

રાગ ડે

અસ્લૈચ્ચચક પનસ્થાન

ઘટક-૨ શેઠ વલર્ાયામેર કેટરાક મ ૂડી યોકાણો ભાટે રાઈન વલબાગોના
કફજાભાું શોમ તે વવલામ કેટરીક જભીન જરૂયી ફનળે. આ રયમોજના શેઠ
કેટરાક જભીન દફાણકાયો વનલાાવવત થવ ું ડે, જેનાથી તેઓને આશ્રમ,
જીલનવનલાાશ કે જીલન વનલાાશનાું વાધનો ગભાલલાું ડે.

OP 4.10
દે ળી/સ્થામનક રોકો

OP 4.10 આ ભાટે રભક્ષત નથી, કેભકે સ ૂભર્ત રયમોજના સ્થોભાું મખ્મ
પ્રલાશના રોકોની તરનાભાું વાભાજજક- વાુંસ્કૃવતક ઓખ કોઈ આરદલાવી
વનલાવ સ્થાનો નથી. આ રયમોજના ભાટે માાલયણ અને વાભાજજક
વ્મલસ્થાન ભાખાની તૈમાયી ભાટે શાથ ધયામેર આકાુંયણી/મ ૂલ્માુંકન
(ક્ષેત્ર સ્તયે અને દસ્તાલેજી સ્તયે ) ય આધારયત છે .

ઈ.૧૦ વાંબમલત માગલયણરક્ષી અને વાભાજજક અવયો/પ્રશ્નો
NCRMP-૨ અન્લમે વશલતી ેટા-રયમોજનાઓથી લાલાઝોડાના જોખભોની વુંલેદનળીરતા / અવયકાયકતા
ઘટાડીને દરયમાકાુંઠાના રોક-વમદામને રાબ કયળે અને ઘણા શકાયાત્ભક રાબદામક અવયો પ્રાપ્ત થળે
એલી અેક્ષા છે . રયમોજના નીર્ેની શકાયાત્ભક અવયોભાું પાો આે એલી અેક્ષા છે .


લાલાઝોડાના વભમે સધાયે રી જાશેય વરાભતી



લાલાઝોડાના વભમે વલરયત શલાભાન સ્સ્થવત દયવભમાન ઓછું વશન કયવ ું ડે.



લધ વાયી  ૂલા-સવલધાઓ અને રયલશન વગલડો
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નોકયીઓની પ્રાપ્મતાભાું સધાયો



આલક -ઢાુંર્ાભાું સધાયા



આયોગ્મ અને માાલયણરક્ષી સધાયા



જીલન ગણલિા અને ભાનલ ગૌયલભાું સધાયણા



વાભાજજક આંતય-રક્રમા ભાટે તકો



રોક-વશમોગ અને ભાભરકીની બાલનાભાું સધાયો

વાંબમલત માગ લયણરક્ષી અવયો/પ્રશ્નો
જોખભ ઘટાડા ભાટે  ૂલાસવલધા ભાખ ું ઊભ ું કયલાની રયમોજનાના ઘટક-ફી અન્લમે વલર્ાયે ર યોકાણભાું
ફહશેતક કટોકટી આશ્રમસ્થાનોન ું જોડાણ વનભાાણ, લાલાઝોડા આશ્રમ સ્થાનો વાથે જોડાણ આલા ભાગોની
કક્ષા ઊંર્ી રઈ જલી, ભ ૂગબાભાું લીજી લામયો નાુંખલા, રોન ું ફાુંધકાભ અને ક્ષાયયકત જભીન યના
ાા/ ફુંધો વુંગીન કયલાનો વભાલેળ થામ છે . આ પ્રવ ૃવિઓ, રયમોજનાના માાલયણ વ્મલસ્થાન અને
વરાભતી ાવાું ભાટે અભબગભ અને રડઝાઈન ભાટે કેન્રલતી છે . જો મોગ્મ યીતે વ્મલસ્થા ન કયામ તો
દરયમાકાુંઠાના વલસ્તાયભાું કદયતી અને બૌવતક માાલયણ ય નોંધાત્ર કે ાછી ન લાી ળકામ તેલી
અવયો ેદા કયલાની ળકમતા ધયાલે છે . અન્મ ઘટક બાગો શેઠની પ્રવ ૃવિઓ, ફહ-જોખભ ભોડેભરિંગ અને
મ ૂલ્માુંકન, આવિ જોખભ વ્મલસ્થાન ભાટે ક્ષભતા વનભાાણ, અભરીકયણ વશામ અને આલાું ફીજા નયભ
ાવાું ય ધ્માન કેષ્ન્રત કયળે. આલો સ ૂભર્ત અભરીકયણથી માાલયણ ય કોઈ નોંધાત્ર કે ાછી ન
લાી ળકામ તેલી વલરયત અવય ધ્માનભાું આલેર નથી.
આ રયમોજના, લાલાઝોડાું જોખભ ઘટાડા  ૂલાસવલધા ભાખાના વનભાાણ અને આગોતયી ર્ેતલણી વવસ્ટભ
ભાયપત લાલાઝોડાું અને અન્મ જ- શલાભાન વલમક જોખભો વાભેની તેભની અવયકાયકતા ઘટાડીને બાગ
રેતાું યાજમોભાું દરયમાકાુંઠાના રોકોને રાબ આે તેલી અેક્ષા છે , ત્માયે સ ૂભર્ત યોકાણો વલરયત
માાલયણરક્ષી અવયો ધયાલી અને કાભો ભોટા પ્રભાણભાું, વલવલધ ભાત્રાની અવયકાયકતા અને કેટરાુંક
વુંલેદનળીર અવયોથી અંરકત યાજમોનાું દરયમાકાુંઠાના ક્ષેત્રોભાું શાથ ધયાઈ યહ્યા શોઈ, તેભાું કેટરાક જોખભો
કે પ્રશ્નો ઊબા થામ છે , જેની વ્મલસ્થા, સ્થ વુંદગી પ્રરક્રમા, ખાવ કયીને, દરયમાકાુંઠા કે ઊંર્ી બયતી
રાઈનની અવયલાા વલસ્તાય કે નીર્ાનભાું આલેરા વલસ્તાયોની તદ્દન નજદીક આલેરી ેટા-રયમોજનાના
કેવભાું મોગ્મ આમોજન અને ઉરા ભોખયાના બાગ ય કાજી યાખીને, કયલી જરૂયી છે .
રયમોજનાના ઘટક (B) અન્લમે વલર્ાયામેર પ્રવ ૃવિઓ/કાભોને કાયણે વુંબવલત વલરયત અવયોભાું વભાલેળ
થઈ ળકે : (૧) ેટા-રયમોજનાઓ ભાટે સ્થની નફી વુંદગીની કાયણે થતી પ્રત્મક્ષ/ યોક્ષ અવયો
(ઉદાશયણ: અમોગ્મ આમોજન અને ાાની રડઝાઈનને કાયણે ખાયા ાણીનો પ્રલેળ), (૨) બયતીના
ાણીના પ્રલાશો પેયપાયને કાયણે દરયમાકાુંઠાની લનસ્વત અને /અથલા પ્રાણી જીલન યની અવય વરશત
વલસ્તાયની ાણી-વનકાર ઢાુંર્ા ય અવય, (૩) ેટા-રયમોજનાના ફાુંધકાભ ભાટે વ ૃક્ષો કાલાું અને
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લનસ્વતની વપાઈ કયલી, (૪) રોકો દ્વાયા લયાતાું જ વાધનો ય અવય, (૫) ફાુંધકાભ તફકકા
દયવભમાન ઊબા થતાું વ્માલવાવમક આયોગ્મ અને વરાભતી પ્રશ્નો, (૬) ફાુંધકાભ ભારવાભાન (યે તી, ાણી,
ભ ૂવભ, કર્ી) પ્રાચ્પ્ત અને રયલશનની અવયો, (૭) કાટભા અને અન્મ ફાુંધકાભ કર્યાના અમોગ્મ
વનકારથી ઊબાું થતાું પ્રશ્નો.
માાલયણ ય વુંબવલત અવયો જોતાું, રયમોજનાને લગા - A તયીકે નાભવનરદિ ષ્ટ્ટ કયાઈ છે . એકુંદયે , મોગ્મ
આમોજન અને વ્મલસ્થાન ગરાુંના અભરીકયણ વાથે રયમોજના ભધ્મસ્થીઓ કદયતીઓ/ અથલા
બૌવતક માાલયણને ભોટા પ્રભાણભાું, નોંધાત્ર કે અકય નકવાન શોંર્ાડે તેલી ળકમતા નથી.

વાંબમલત વાભાજજક અવયો/પ્રશ્નો
ેટા-રયમોજના/ પ્રવ ૃમિ
લાલાઝોડા આશ્રમ સ્થાનોન ું

વાંબમલત વાભાજજક અવયો


ફાુંધકાભ

થોડીક ભાત્રાભાું ખાનગી

શકાયાત્ભક અવયો


જભીનન ું વુંાદન


જાશેય જભીનનો ઉમોગ



જાશેય જભીન ય ભારાકી શક

આશ્રમ


રયલાયોનો નલાવલાટ



ઊબા ાક નએ લાલેતયો

રોકોના ઉમોગ ભાટે
વાભાજજક  ૂલા -સવલધા
ભાખાન ું ફાુંધકાભ

ન ધયાલનાયાઓને અવય


લાલાઝોડાના કેવભાું વરાભત

(ળાા, આયોગ્મ કેન્ર, લગેયે)

નકળાન અને


જીલન વનલાાશન ું નકળાન

જોડતા ભાગો/રો અને નાાુંન ું 

ઓછી ભાત્રાભાું /વાુંકડી

ફાુંધકાભ

ટ્ટીભાું ખાનગી જભીનન ું
વુંાદન


જાશેય જભીનનો ઉમોગ



રયલાયોન ું નલાવલાટ



જાશેય જભીન ય ભારીકી ન
ધયાલનાયા ય અવય



ઊબા ાક અને લાલેતયને
નકવાન



શારની વુંયર્નાઓ વામ ૂરશક
વભરકતન ું નકવાન
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મખ્મ ભાગો કે આશ્રમો વાથે
જોડાણ



આવિ દયવભમાન ખારી
કયે રો ભાગા



વલસ્તાયભાું મખ્મ લેાય કેન્રો
વાથે જોડાણ



જીલન વનલાાશને નકવાન

ખાવ વલસ્તાયભાું ાા/ફુંધો



ખાનગી જભીન વુંાદન

વુંગીન કયલા અને રેલર ઊંચ ું



જાશેય જભીનનો ઉમોગ

જોયદાય યીતે ધવે અને પયી

રઈ જવ ું.



જાશેય જભીન ય અવય

લે તે વાભે કૃવ જભીનન ું



રયલાયોનો નલાવલાટ

યક્ષણ



ભજૂયોનો શુંગાભી પ્રલેળ



નજીકના યશેલાવીઓ/સ્થાવનક

લતાું ાણી વાભે

રાુંફો જેના ય આધારયત

યશેલાવીઓન ું યક્ષણ

શોમ તે ફતણનાું રાકડાું/







ર્યાણ ય સ ુંદયી વ ૃક્ષ

ખાયલાળું ાણી પ્રલેળ,ે

જોયદાય ઘવાયા અને પયી

મખ્મ ભાગો અને ખારી
કયાલતા ભાગો વાથે જોડાણ

રયસ્સ્થવત વવસ્ટભ/વામ ૂરશક
લનન ું નકવાન
ભ ૂગબાભાું લામય નાુંખલાું



વભરકતોને નકવાન



સ્થાવનક લયાળકતાાઓને

અલયોધ વરશત લીજી

અગલડ

યલઠો



આવિના ગાા દયવભમાન

NCRMP-૧ના ભ ૂતકાના અનબલ અને માાલયણ તથા વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખાની તૈમાયી
દયવભમાન શાથ ધયામેર મ ૂલ્માુંકનને આધાયે રયમોજના શેઠ જભીન વુંાદન કે રોકોને ફીજે ખવેડલાનો
વલર્ાય કયામો નથી. મખ્મત્લે, વયકાયની ભાભરકીની જભીનનો, આશ્રમસ્થાનો, ભાગો અને ાા ફાુંધલા અને
નલાવલાટ ભાટે ઉમોગ કયાળે. વુંસ્થાકીમ જભીન ઉરબ્ધ ન શોમ તેલા કેવભાું જભીન ભેલલા ભાટે,
સ્લૈચ્છછક વખાલતના વશમોગી અભબગભ દ્વાયા વીધી ખયીદી જે વલવનભમ અનવયલાભાું આલળે. ખાનગી
જભીન અને/અથલા ખાનગી લયાળકતાાઓ ાવેથી જાશેય જભીન જરૂયી ફને એલી વુંબાલના ન શોલા
છતાું, થોડીક ેટા-રયમોજનાઓભાું ઉસ્સ્થત થામ તેલા કોઈ દૂ યલવતિ વુંજોગો વલર્ાયતાું, અસ્લૈચ્છછક
નલાવલાટ (OP/ BP 4.12) અંગે વલશ્વ ફેન્કની કામારમથી નીવતન ું રક્ષ્મ, આલા અસ્લૈચ્છછક નલાવલાટના
કેવોથી અવયકાયક વ્મલસ્થા કયલા તયપ છે . ેટા-રયમોજના સ્તયે વાભાજજક તાવ-કામાલાશીભાું ફીજા
કોઈક ભશત્લનાું વાભાજજક પ્રશ્ન ઉયાુંત જભીન રેલાની કોઈ ખાવ જરૂરયમાત શોમ તો તે અંગે વનણામ કયાળે.
લધભાું, ક્ષેત્ર સ્તયે તથા માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખાની તૈમાયી ભાટે કયામેર દસ્તાલેજી
મ ૂલ્માુંકન દળાાલે છે કે, છ રયમોજનાનાું યાજમોભાું રયમોજના સ્થોભાું મ ૂ પ્રલાશના રોકોની તરનાભાું
અરરતીમ વાભાજજક -વાુંસ્કૃવતક ઓખ ધયાલતાું કોઈ આરદલાવી યશેઠાણો નથી. મ ૂલ્માુંકન દળાાલે છે કે, (ક)
કામા શેઠની સ ૂભર્ત ેટા-રયમોજનાભાું દરયમાકાુંઠાના ઝોનભાું/ભફન-અનસ ૂભર્ત વલસ્તાયોભાું (ભફન આરદજાવત/ભફન-સ્થાવનક રોકોના વલસ્તાય) નખાળે, (ખ) દરયમાકાુંઠાના વલસ્તાયોભાું લવવત મખ્મત્લે
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ભાછીભાય રોકોની છે , જેઓ આરદજાવત/સ્થાવનક રોકો નથી, (ગ) આ રોકોનો મખ્મ આવથિક વ્મલવામ
ભછછીભાયી, ભીઠું કલવ ું અને કૃવનો છે અને આ વ્મલવામો, વનલાાશ-અથાતત્ર
ું વ્મલવામ કયતાું લધ છે .
તેથી, OP 4-10 આ રયમોજના ભાટે રક્ષ્માુંરકત કયે ર નથી.

ઈ.૧૧ માગલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા -અભબગભ પ્રરિમા અને વ્મલસ્થાન ગરાાં
બાગ રેનાય યાજમોના દરયમાકાુંઠાના વલસ્તાયોભાું જદાું જદા સ્થોએ, એકુંદયે રયમોજના રડઝાઈન તૈમાય
કયતી લખતે ર્ોકકવ સ્થો જાણભાું ન શતાું ત્માયે ફહ-ેટા રયમોજના જમાું વલર્ાયાઈ છે તે પ્રરયેષ્ટ્મભાું
અવયકાયક માાલયણ વ્મલસ્થા સવનવિત કયામ, માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખ ું (

ESMP)

તૈમાય કયલા, તે રાગ ાડલા અને અભરભાું મ ૂકલાનો અભબગભ રયમોજના ભાટે અનાલલાભાું આવ્મો છે .
NCRMP-૨ ભાટે એકુંદય માાલયણ વ્મલસ્થાન અભબગભભાું નીર્ેના ભશત્લનાું ગરાુંનો વભાલેળ થામ છે .
ેટા-રયમોજના સ્થો મકયય કયલાાં : બાવલ કદયતી આપતોથી ઊબાું થતા જોખભો રક્ષ્મભાું યાખીને મોગ્મ
સ્થો/જગ્માઓ વુંદ કયામ તે સવનવિત કયલા અવયરભક્ષતા/ વુંલેદનળીરતાઅની ભેવિંગ કામાલાશીનાું
રયણાભો દ્વાયા જોખભ ઘટાડા  ૂલા-સવલધા ભાખા ભાટે મકયય કયે રાું સ્થ/સ્થોની ભારશતી અાળે.
માગ લયણરક્ષી તાવ : જે ેટા-રયમોજના કક્ષાએ ભશત્લના માાલયણરક્ષી મદ્દાની લેાવય ઓખલાભાું
ભદદ કયે છે . રયમોજના ભાટે માાલયણરક્ષી વ્મલસ્થાન પ્રરક્રમાભાું તાવ પ્રરક્રમા પ્રથભ ગલ ું ફને છે
અને રયમોજનાભાું વભાલેળ ભાટે વલર્ાયણા શેઠની ેટા-રયમોજના ભાટે રયમોજના મકયય
કયલા/ળકમતા અભ્માવ ળરૂ કયલાની વાથે તે વભાુંતયણે શાથ ધયલાભાું આલે છે / શાથ ધયાઈ યશેર છે .
સ ૂભર્ત મ ૂડી યોકાણ અંગે તાવ કયલાભાું આલી છે /તાવ થઈ યશી છે અને કોઈ નોંધાત્ર વલરયત
માાલયણરક્ષી અવય ન શોમ તેની ેટા-રયમોજનાઓ, તફકકા-૧ શેઠ અભર ભાટે મકયય કયલાભાું આલી
યશી છે . રયમોજના ભાટે માાલયણરક્ષી તાવ પ્રરક્રમાભાું GIS વવસ્ટભ અને દૂ યલવતિ વુંલાદન ભાતી ટેકવનક
જેલાું લૈજ્ઞાવનક વાધનોના ઉમોગ દ્વાયા વશાવમત ધ્ધવત વલજ્ઞાનનો ઉમોગ કમો છે , જેનાથી
માાલયણરક્ષી વુંલેદનળીર સ્થો વનલાયભાું ભદદ ભી છે . આ રયણાભો તાવ અશેલારોના સ્લરૂે
યાજમલાય એકવત્રત કયીને વ્મલસ્સ્થત કયાઈ યહ્યા છે .

NCRMP-૧ અન્લમે માાલયણરક્ષી તાવ કલામત

ભાટે પ્રરક્રમા અને દસ્તાલેજી વુંયર્ના વલકવાલાઈ શતી (શારભાું ઓરયસ્વા અને આંધ્રપ્રદે ળભાું અભરીકયણ
શેઠ) અને એક જ યાજમભાું વુંખ્માફુંધ ેટા-રયમોજનાઓ (૪૦૦+ દયે ક યાજમભાું) વલર્ાયાઈ યશી

શોમ

ત્માુંના રયપ્રેક્ષ્મભાું લશેરાવય પ્રશ્નો મકયય કયલાભાું તે વું ૂણા અવયકાયક જણાઈ શતી.
નોંધાત્ર વલરયત માાલયણરક્ષી અવયો (તાવ રયફો યથી મકયય કમાા પ્રભાણે) ભાટે ળકમતા
ધયાલતી ેટા-રયમોજનાઓ ભાટે, ફેન્કના

OP 4-01 અનવાય, માાલયણ મ ૂલ્માુંકન ( EA) અને ેટા-

રયમોજના ખાવ માાલયણ વ્મલસ્થા મોજના તૈમાયે કયાળે માાલયણ મ ૂલ્માુંકનભાું આધાય યે ખા, વુંબવલત
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અવયોન ું મ ૂલ્માુંકન, ઘટાડા ગરાું મકયય કયલાું, ેટા રયમોજના ભાટે ખાવ માાલયણરક્ષી વ્મલસ્થા
મોજનાઓ તૈમાય કયલાનો વભાલેળ થળે. આભછતાું અેક્ષા એલી છે કે, નોંધાત્ર વલરયત માાલયણરક્ષી
અવયોની ળકમતાલાી ેટા-રયમોજનાઓ જૂજ વુંખ્માભાું શળે. આ મખ્મત્લે, ખાય મકત જગ્માભાું
ફુંધાયા/ફુંધ અને ભ ૂગબાભાું લીજીનાું લામયો નાખલાનાું કાભોને વુંગીન કયલા  ૂયત ું ભમાારદત યશેળે.
તાવ રયણાભોને આધાયે , ેટા-રયમોજના ભાટે માાલયણ મ ૂલ્માુંકન જરૂયી ન શોમ તો માાલયણ અને
વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખા (

ESMF)ના બાગ તયીકે ખાવ માાલયણ વ્મલસ્થા મોજના

વાભાન્મ/ધોયણવયની પ્રવ ૃવિ રાગ કયલાભાું આલળે આ વાભાન્મ /ધોયણવયની -ખાવ માાલયણ વ્મલસ્થા
મોજના, ેટા-રયમોજનાના આમોજન/વુંદગી, રડઝાઈન, અભરીકયણ અને વુંર્ારન તફકકા દયવભમાન
આલાના વનલાયણ, ન્ય ૂનતીકયણ અને ઘટાડા ગરાું અને એકુંદયે ભાગાદળાન રું ાડે છે .
માગ લયણ મ ૂલમાાંકન અને વાભાજજક મ ૂલમાાંકન અભ્માવ

: નોંધાત્ર વલરયત માાલયણ અને વાભાજજક

અવયો (જે તાવ રયણાભો યથી પ્રગટ થઈ છે /પ્રગટ થળે) ભાટેની ળકમતા ધયાલતી ેટારયમોજનાઓ ભાટે, ફેન્કના OP 4-01 અને OP 4-12 અનવાય માાલયણ અને વાભાજજક મ ૂલ્માુંકન અને ેટા
રયમોજના ખાવ માાલયણ વ્મલસ્થા મોજના અને નલાવલાટ/ વાભાજજક વ્મલસ્થા મોજના તૈમાય કયાળે.
ેટા-રયમોજના વાંદગી અને રડઝાઈન અંગે માગ લયણ અને વાભાજજક જરૂરયમાતોન ાં એકીકયણ :

એકુંદયે

વનણામ રેલાના અને અભરીકયણ પ્રરક્રમાના બાગ તયીકે વલર્ાયણાઓ/આલશ્મકતાઓ મખ્મ પ્રલાશભાું
એકીકૃત કયાળે- સ્થોની વુંદગી (તાવ તેભજ અવયકાયકતા મ ૂલ્માુંકનથી આ રયણાભ ( out put) નક્કી
કયાળે) અને રડઝાઈન, વાથે માાલયણ, આયોગ્મ અને વરાભતી જરૂરયમાતો, જે નકળા/વલગતલાય
રયમોજના અશેલાર, અન્મ અશેલારો જેલાું સ્થ આમોજન આઉટટ/ રયણાભોભાું પ્રવતભફિંભફત થળે.
તાવ રયણાભોને આધાયે , ેટા-રયમોજના ભાટે વાભાજજક વ્મલસ્થાન ભાખાના બાગ તયીકે વલક્વાલેર
વાભાન્મ/ધોયણવય પ્રવ ૃવિ ખાવ માાલયણ વ્મલસ્થાન રયમોજના રાગ કયાળે. આ વાભાન્મ ધોયણવયની
પ્રવ ૃવિઓ ભાટે ખાવ માાલયણ વ્મલસ્થાન રયમોજનાઓ, વુંફવું ધત ેટા-રયમોજનાના આમોજન,
રડઝાઈન, અભરીકયણ અને વુંર્ાભરત તફકકા દયવભમાન અનાલલાનાું વનલાયણ, ન્ય ૂનતીકયણ, અને
ઘટાડા ગરાું અંગે એકુંદયે ભાગાદળાન  ૂરું ાડળે.
ભફડીંગ દસ્તાલેજ/જો તૈમાય કયલા અને માગ લયણ, આયોગ્મ તથા વરાભતી જરૂરયમાતોન ાં એકીકયણ : એકુંદયે
વનણામ કયલાના અને અભરીકયણ પ્રરક્રમાના બાગ તયીકે વલર્ાયણાઓ/જરૂરયમાતોન ું મખ્મ પ્રલાશભાું
એકીકયણ કયાળે. ફાુંધકાભ દયવભમાન કન્રાકટયે અનવયલાની માાલયણ, આયોગ્મ અને વરાભતી
જરૂરયમાતો અંગે, ળયતો, વલવળષ્ટ્ટ વલગત લણાન સ્લરૂે જરૂરયમાતો ફોરીના દસ્તાલેજોભાું એકીકૃત કયાળે
અને જથ્થાનાું ભફરો ( જરૂયી/વુંફવું ધત શોમ તે પ્રભાણે)  ૂયાું ાડલાભાું આલળે. આ ભાટે, રયમોજના શેઠ
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વલર્ાયામેર રયમોજનાના ઘટક બાગો/પ્રવ ૃવિઓ અંગે વાભાન્મ માાલયણ વ્મલસ્થા મોજનાભાું તૈમાય
કયલાભાું આલી છે . આ ધોયણવયની મોજનાઓ, માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાના બાગ તયીકે
રાઈન એજન્વીઓ દ્વાયા ઉમોગ ભાટે  ૂયી ાડલાભાું આલી છે . આનાથી ેટા-રયમોજનાની તૈમાયી અને
ભુંજૂયી દયવભમાન રેલડ-દે લડનો વભમ ઘટાડલાભાું ભદદ થળે. આ વાભાન્મ માાલયણ વ્મલસ્થા
રયમોજના, સ્થની ખાવ સ્સ્થવત દળાાલલા સ્થ ભાટે ખાવ માાલયણ વ્મલસ્થા રયમોજનાભાું ણ
રૂાુંતરયત કયી ળકાળે.
રોક વરાશ: રોકો વાથે, ખાવ કયીને રાબાથી જૂથો વાથે અને અવય થલા વુંબવલત રોકો/વમદામો વાથે,
ેટા-રયમોજના તૈમાય કયલાના વલવલધ તફકકે વરાશ રેલાભાું આલળે. આભાું, સ્થ મકયય કયલાું અને
તેની વુંદગી, રડઝાઈન,  ૂલાસવલધા ભાખાની જોગલાઈ વરાશ અને વલાવભ
ું વત ભેલલાનો, તથા
વમદામની કોઈ ખાવ વાભાજજક આવથિક જરૂરયમાતો વભજલાનો વાભલેળ થામ છે . આલી તભાભ
કામાધ્ધવતઓ, વનણામો/વમદામની વુંભવિઓ અને ઠયાલોન ું રેભખત અને દ્દશ્મ વાધનો વરશત
દસ્તાલેજીકયણ મોગ્મ યીતે કયાળે.
ઈ.૧૨ પનલગવલાટ નીમતન ાં ભાખ ાં
આ નલાવલાટ જાવત ભાખ,ું NCRMP-૨ ભાટે, અસ્લૈચ્છછક નલાવલાટ અંગે વલશ્વ ફેન્કની વરાભતી નીવત
અનવાય ( OP 4.12) તૈમાય કયાય ું છે . આ ભાખ ું જભીન વુંાદન, નલાવલાટ અને નસ્થાવત
અવધવનમભને આધાયે વલકવાવ્ય ું છે . FCTLARR-2013, આ ભાખ NCRMP-૨ અન્લમે ેટા-રયમોજનાઓ દ્વાયા
રક્ષ્માુંરકત વાભાજજક અવયો ઘટાડલા ભાટે ભાગાદવળિકા તયીકે કાભ કયળે. રયમોજના ભાટે રાગ ડતા
શકદાયી ભેરરકવ નીર્ે દળાાલેર છે .
અવયનો પ્રકાય
જભીનન ું નકવાન

શકદાયીનો એકભ

શકદાયની મલગતો

જભીન

૨૦૧૩ના

RFCTLARR અવધવનમભની

ભાભરકો/વ્મરકત/ઘય

જોગલાઈઓ અનવાય અનસ ૂભર્ત

ધયાલનાય

જાવત/અનસ ૂભર્ત આરદજાવતના રયલાયોના
કેવભાું લધાયાની જોગલાઈ

વુંયર્નાને નકવાન (યશેઠાણ કે

ભાભરક રયલાય



ખર્ાભાું પેયપાય ઘવાયા લગય ભાગા અને

લાભણજજમક કે યશેઠાણ -

ભકાન વલબાગના અનસ ૂભર્ત દયોના

લાભણજજમક

આધાયે નકકી કયલા.


૨૦૧૩ના

RFCTLARR અવધવનમભની

જોગલાઈઓ અનવાય સ્થાુંતય અને
વુંક્રભણ/નલાવલાટ બથ્થ ું
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અવયગ્રસ્ત જભીન કે વુંયર્નાભાુંથી
ફર્ાલેર ભાર ય અવધકાય

જભીનના દફાણ દ્વાયા વયકાયી

અવયગ્રસ્ત વ્મરકત

જભીનનો અનવધકૃત કફજો

(વ્મરકતગત /રયલાય



ઘવાયા- ખર્ા વલના તે તાયીખ દયની
ભાગા અને ભકાન વલબાગ અનસ ૂભર્તને
આધાયે નકકી કયામેર પેયફદરી ખર્ા
પ્રભાને અવય ાભેર વુંયર્ના ભાટે
વશામની યકભ



જભીન દફાણકાયોને ૨ ભરશનાની નોરટવ
અગાઉથી અાળે, જે દયવભમાન
અસ્કમાભત દૂ ય કયલાની યશેળે.

ળશેયી વલસ્તાયોભાું જભીન

વ્મરકત /રયલાય



વુંાદનને કાયણે જીલન

લવવત ગણતયી વલેજાણની તાયીખ
અનવાય ાત્રતા

વનલાાશભાું નકવાન



૨૦૧૩ના

RFCTLARR અવધવનમભની

જોગલાઈઓ અનવાય
ફાુંધકાભ તફકકા દયવભમાન

ભાભરક/ અવયગ્રસ્ત

ધાયે રી કે અણધાયી વુંબવલત

વ્મરકત



ભાખખાકીમ નકળાન જો થામ તો
ચ ૂકલણ ું

અવયો : જેભકે - વુંયર્ના ય



શુંગાભી અવયો પ્રલેળ કે પ્રલેળ-

જો જરૂય જણામ તો શુંગાભી
પ્રલેળ/ભાગાની વ્મલસ્થા કયલી.

ભાગાભાું શુંગાભી અલયોધ ખાવ
કયીને પયતાું એકભોનો વલકલ્
ન ઉમોગભાું રીધો શોમ તો
ગીર્ ગુંદા લવલાટોભાું કોઈ
પયતી ખલ્રી દકાનો ( K 10 SK
6) શોમ તો તેને શુંગાભી
નકવાન
કોઈ પયતી દકાનોના ( Mobike ખલ્રી દકાનના ભાભરક
Koosk) કાયણે આલકભાું



(Kiosk Owner)

વલસ્તાય ખારી કયલા ફે ભરશના અગાઉ
નોરટવ

નકળાન, જો શોમ તો
નીર્ેના કાયણોવય અડીને

વલસ્તાયના વનલાવીઓ



માાલયણ વ્મલસ્થા રયમોજનાની

આલેરા વલસ્તાયોભાું

જોગલાઈઓ અનવાય વાયી ફાુંધકાભ

વનલાવીઓને વ્માવધ

પ્રથા અને કર્યાનો મોગ્મ વનકાર
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કર્યાના અ ૂયતા વનકારને



રયણાભે ફાુંધકાભ દયવભમાન

વનલાવીઓને વાભેર કયીને વતત
દે ખયે ખ

ાણીન ું પ્રદૂ ણ અને કદયતી
ગુંદા ાણી- વનકારની વવસ્ટભ
ણ અલયોધાઈ ળકે અને
જને કાયણે ેદા થતાું યોગો
તીથા, ભુંરદય, ભસ્સ્જદ, શેન્ડું,

વમદામ, ગ્રાભ/લોડા



વમદામો વાથે ર્ર્ાા-વલર્ાયણા કયીને

યોડ લગેય જેલી કોઈ વાભાન્મ

વાુંસ્કૃવતક વુંદા અને વામદાવમક

કે વાુંસ્કૃવતક વુંદાને નકળાન

અસ્કમાભતોન ું (ખાવ યક્ષણ,

કે તેના ય અવય

નસ્થાન, પેય ફદરી, લગેયે વાધનો
દ્વાયા) યક્ષણ કયવ ું.

અણધાયી અવયો

-



કોઈ અણધાયી અવયોન ું દસ્તાલેજીકયણ
કયવ ું અને તેને વનવતના શેત અને ઉદ્દે શ્મ
મજફ ઘટાડલી.

સ્લૈચ્ચચક ભ ૂદાન:

વલવલધ ધ્ધવતઓના આમોજન ભાયપત જભીન વુંાદન કયલાની ળકમતા યશે છે .

ઉરબ્ધ ખારી વયકાયી જભીન મકયય કયલી તે વૌથી વાયી ધ્ધવત ગણાળે. કેટરાક કેવોભાું જભીન
ભાભરકો કે ગ્રાભ ુંર્ામત કે ભુંરદયો સ્લૈચ્છછક ભ ૂદાન કયલા આગ આલે. વ્મરકતઓ ણ જભીન કે
અસ્કમાભત સ્લૈચ્છછક યીતે આલાન ું વુંદ કયી ળકે, યું ત આલો પાો આનાય વ્મરકતો આભ સ્લેછછાએ
કયવ અને જાણ કયલી કે તેઓને આલો પાો આલાનો ઈન્કાય કયલાનો અવધકાય છે . કામાધ્ધવત એ
સવનવિત કયલાની યશેળે કે તભાભ વખાલતો સ્લૈચ્છછક શોમ અને મકતણે અામ; જેભાું વખાલત કયનાય
કામદે વયનો ભાભરક શોમ છે , અને વખાલત આનાયો રયમોજનાના સ્લરૂ, વભરકત વખાલતભાું આલા
અંગેની અવયો અને તેની શકદાયી અંગે, રયમોજનાભાું અનાલેરી જભીન વુંાદન અને નલાવલાટ
નીવતઓ જોગલાઈ કમાા પ્રભાણે વું ૂણા વખાલત કયનાયને જાણ કયલી.

ઈ.૧૩ પરયમાદ મનલાયણ
જભીન વુંાદન અને નસ્થાન અને નલાવલાટને રગતા પરયમાદો શર કયલા, નીર્ેની સ્સ્થવત યશે છે :
(૧) જભીન વુંાદન અવધવનમભ ભાયપત વુંારદત કયે રી તભાભ જભીન ભાટે, ૨૦૧૩ના

RFCTLARRભાું

સ્થાવત ધ્ધવત અનવયલાભાું આલળે, (૨) વુંબવલત તકયાયના કેવ ફાફત સ્થાવનક ભાભરતદાય/ SDMના
ધ્માન ય રાલલાભાું આલળે તે, (ક) અવય ાભતી વ્મરકત (ખ) જભીન વુંારદત કયનાય વલબાગનો
શલારો વુંબાલનાય/ેટા-રયમોજના પ્રવ ૃવિનો શલારો વુંબાનાયની શાજયીભાું કેવ વાુંબળે અને (ગ)
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ગાભના વયુંર્ જમાું ેટા-રયમોજનાનો અભર થઈ યહ્યો શોમ તે પ્રશ્ન અંગે ભૈત્રી ૂણા વભાધાન ય
શોંર્લાનો પ્રમત્ન કયળે, (૩) આભછતાું ભફન વુંતોકાયક ઉકેરના કેવભાું, આ ફાફત જજલ્રા કરેકટયના
ધ્માન ય રાલલાભાું આલળે અને કેવનો વનણામ કયલા તે આખયી વિાવધકાયી ગણાળે. સનાલણીભાું

SDM

ગજયાત અને રયમોજન અભરીકયણ એકભના વાભાજજક વ્મલસ્થા વનષ્ટ્ણાત વાથે સનાલણી ભાટે શાજય
તભાભ વભ્મો શાજય યશેળે. કામાલાશી અને આખયી વનણામોનો યે કડા યાખલા વાભાજજક વ્મલસ્થા વનષ્ટ્ણાત
જલાફદાય ગણાળે.

ઈ.૧૪ વાંસ્થાકીમ ગોઠલણો

યાષ્ટ્રીમ સ્તયે

એકુંદયે અભરીકયણ વુંયર્ના નીર્ીને આકૃવતભાું લણાલી છે :
 પ્રોજેકટ ભેનેજય
 ઈજનેયો

નેળનર સ્ટેયીંગ કવભરટ

પ્રોજેકટ ભેનેજભેન્ટ યવનટ
એનડીએભએ/ યાષ્ટ્રીમ સ્તયે

 પ્રોકમોયભેન્ટ વનષ્ટ્ણાત
 પામનાન્ળીમર વનણાત
 એન્લામયભેન્ટ અને વોળમર
વનષ્ટ્ણાત

યાજમ સ્તયે

 પ્રોજેકટ ભેનેજય

સ્ટેટ સ્ટેયીંગ કવભરટ

પ્રોજેકટ ઈમ્પ્રીભેન્ટીંગ યવનટ
યાજમ સ્તયે

 ઈજનેયો
 પ્રોકમોયભેન્ટ વનષ્ટ્ણાત
 પામનાન્ળીમર વનણાત
 એન્લામયભેન્ટ અને વોળમર

રોકર રેલરે

વનષ્ટ્ણાત

રાઈન રડાટા ભેન્ટ

રાઈન રડાટા ભેન્ટ

રાઈન રડાટા ભેન્ટ

કોન્રાકટય

કોન્રાકટય

કોન્રાકટય
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નીર્ેની જોગલાઈઓભાું માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાના અવયકાયક અભર ભાટે કયે રી
ગોઠલણોનો વભાલેળ થામ છે .
માગ લયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખા અને વરાભતીન ાં મનયીક્ષણ : મ ૂભ ૂત યીતે યાષ્ટ્ટીમ સ્તયે યાષ્ટ્રીમ
આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ/રયમોજના વ્મલસ્થા એકભ અને યાજમ સ્તયે યાજમ રયમોજના
અભરીકયણ એકભની (SPIU) આ જલાફદાયી છે . માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાન ું ારન,
ેટા-રયમોજના દયખાસ્તો અને અભરીકયણ અંગેના પ્રગવત અશેલારોની વભીક્ષા/મ ૂલ્માુંકન દ્વાયા સવનવિત
કયાળે, ત્માયે અભરીકયણની તભાભ ેટા-રયમોજનાઓની, રયમોજના વ્મલસ્થા એકભો ઓછાભાું ઓછું ફે
ભરશને એક લખત વનમવભત વભમાુંતયે મરાકાત રેળે અને તભાભ વરાભતી જરૂરયમાતો રય ૂણા કયાઈ છે કે
કેભ તે ર્કાવળે અને શર કયલા જરૂયી પ્રશ્નો મકયય કયળે. યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થા વિાભુંડ,
વરાભતીઓના અભરીકયણ અંગે વલશ્વ ફેન્કને વત્રભાવીક પ્રગવત અશેલાર ભોકરળે.
ેટા -રયમોજના માગ લયણ અને વાભાજજક તાવ/ પનલગવલાટ કામગ મોજના /માગ લયણ વ્મલસ્થા
રયમોજનાનો અભર :

ેટા -રયમોજના કક્ષાની વરાભતીઓ અંગે તૈમાયી અને અભરીકયણ, યાજમ

રયમોજના અભરીકયણ એકભના માાલયણ અને વાભાજજક વનષ્ટ્ણાતની ભદદ વાથે વુંફવું ધત રયમોજના
અભરીકયણ વુંસ્થાઓ/શયોભાું આલતા વલબાગો દ્વાયા કયાળે. ેટા-રયમોજન વલળા બૌગોભરક વલસ્તાયભાું
પેરામેરી શોમ તેલા પ્રવુંગે, શયોભાું આલતા વલબાગો વરાભતીઓ અભરભાું મ ૂકલા મોગ્મ
અવધકાયીઓ/ઈજનેયોને નાભ વનયકત કયળે.
વામદામમક વયતચ ૂક :

સ્થાવનક બ્રોક ડેલરભેન્ટ ઓરપવયના અધ્મક્ષણા શેઠ અને વભર્લ તયીકે

વમદમભાુંથી સ્લમુંવેલક દ્વાયા વમદામ આધારયત લાલાઝોડા આશ્રમ વ્મલસ્થા અને વનબાલ વવભવતઓની
યર્ના કયાળે. ળેલ્ટય ભફલ્ડીંગની જાલણી અને વનબાલણી ભાટે વુંફવું ધત લાલાઝોડા આશ્રમ વ્મલસ્થા અને
વનબાલ વવભવતને વોંલાભાું આલળે. લાલાઝોડા આશ્રમ જાલણી અને વનબાલણી વવભવત ભકાનની
યોજફયોજની વ્મલસ્થા વનબાલ કાભગીએયીનો શલારો વુંબાળે.

ઈ.૧૫ દે ખયે ખ અને મ ૂલમાાંકન
માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાએ માાલયણ અને વાભાજજક ાવા અંગે રયમોજનાની અવય
ફાફત વલગતલાય વનયીક્ષણ, દે ખયે ખ અને મ ૂલ્માુંકન કયવ ું જરૂયી છે . આ કાભ શાથ ધયલા યાષ્ટ્રીમ આવિ
વ્મલસ્થાન વિાભુંડ ાવે યાજમ તથા પ્રબાગ/જજલ્રા સ્તયે ખાવ ગોઠલણો શોલી જોઈળે. યાષ્ટ્રીમ
આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ, માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાની જોગલાઈઓ કેલી યીતે
અભરભાું મ ૂકલી તે અંગે યાજમ અને ક્ષેત્ર સ્તયની અભરીકયણ વુંસ્થાઓને ભાગાદળાન આળે. લધભાું,
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યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ આ માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાની જોગલાઈઓને
કામાભાું મ ૂકલાાત્ર મદ્દાઓ તયીકે રયમોજના કાભગીયી વનમભવુંગ્રશ કે રયમોજના ભાટેના અન્મ વભાન
દસ્તાલેજભાું વભાલેળ કયળે. માાલયણ અને વાભાજજક વનષ્ટ્ણાતો આ જોગલાઈઓ રાગ ાડલા ય દે ખયે ખ
યાખળે અને માાલયણ તથા વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાનો ક્ષેત્ર સ્તયે પ્રરક્રમા અને અભરીકયણ અંગે
ભાગાદળાન આળે, એ જ વભમે ક્ષેત્ર એકભોની ક્ષભતાન ું વનભાાણ કયાળે.
નાભવનરદિ ષ્ટ્ટ માાલયણ અને વાભાજજક વનષ્ટ્ણાતો વાથેના દયે ક રયમોજના અભરીકયણ એકભ, ેટારયમોજનાઓ, ફેન્ક વરાભતીઓ, બાયત વયકાયના વલબાગભાું અને રાગ ાડલાાત્ર ર્ર્ાાવલર્ાયણા અને
વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાની ભાગાદળાક સ ૂર્નાઓન ું ારન કયે તે ય નજય યાખળે. શયોના
વલબાગો/અભર કયનાય વુંસ્થાઓ દે ખયે ખ યાખળે અને તેનો અશેલાર રયમોજના અભરીકયણ એકભને
ભોકરળે, જે લતાું તેની જાણ રયમોજના વ્મલસ્થા એકભ કયળે.
યાષ્ટ્રીમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ, યાજમ રયમોજના અભરીકયણ એકભ અને શયોભાું આલતા
વલબાગો વનમવભત દે ખયે ખ કાભગીયીના બાગ તયીકે વશલવતિ આંતરયક માાલયણરકી વાભાજજક દે ખયે ખ
યાખળે. આભછતાું, યાજમ રયમોજના અભરીકયણ એકભો દ્વાયા વનયકત સ્લતુંત્રત વરાશકાયો (ત્રીજા ક્ષના
ઓરડટયો), વરાભતીના ારન ભાટે વુંદગીનો ેટા-રયમોજનાઓન ું વત્રભાવવક માાલયણ અને વાભાજજક
દે ખયે ખ- વનમુંત્રણ યાખળે.

ઈ. ૧૬ તારીભ અને ક્ષભતા મનભાગ ણ
ેટા-રયમોજનાઓની પ્રવ ૃવિઓ, માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાભાું સ્થાવત જરૂરયમાતો
અનવાય શાથ ધયામ છે તે સવનવિત કયલા વભમાુંતયે તારીભ અને વુંલેદનીકયણ જરૂયી છે . રયમોજના
વનબાલ એકભો અને યાજમ રયમોજના અભરીકયણ એકભો દ્વાયા નીર્ેના ભાટે તારીભન ું આમોજન કયાળે.
(૧) NCRMP-૨ભાું વાભેર અભરીકયણ એજન્વી સ્ટાપ, (૨) લાલાઝોડા આશ્રમ વનબાલ અને વ્મલસ્થા
વવભવતના વભ્મો (૩) ગાભન ું સ્લમુંવેલક કામા-દ.

ઈ.૧૭ માગલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાના અભરીકયણ ભાટે અંદાજત્ર
માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાના બાગ તયીકે સ ૂર્લામેર માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા
ગરાુંનો અવયકાયક અભર કયલા, વ્મરકતગત ેટા-રયમોજનાઓ ભાટે વલગતલાય રયમોજના
અશેલારોભાું જરૂયી અંદાજત્રીમ જોગલાઈઓ કયાળે. માાલયણ અને વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાખાના અભર
ભાટેની તભાભ ખર્ા, રયમોજના અભરીકયણ એકભ અને રયમોજના વ્મલસ્થા એકભના ખર્ાના બાગ તયીકે
અંદાજત્રભાું જોગલાઈ કયલાની યશેળે.
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