Appraisal Report of the Multi-Disciplinary Expert Group on Review of SIA and SIMP
Report for Land Acquisition for Construction of Infrastructure project of MumbaiAhmedabad High Speed Railway project (MAHSR) passing through Naroli and Dhapsa
villages of Dadra and Nagar Haveli.
Hon’ble Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli has constituted
an expert committee with an independent Multidisciplinary Expert Group of members of
appraisal of Social Impact Assessment Report (SIA) and Social Impact Management Plan
(SIMP) for Construction of Infrastructure project of Mumbai-Ahmedabad High Speed Railway
project (MAHSR) passing through Naroli and Dhapsa villages of Dadra and Nagar Haveli. The
Expert Group consists of the following officials/ non-officials:
1. Dy. Director, Social Welfare, Dadra and Nagar Haveli.- Expert of Rehabilitation/
Chairperson
2. Shri Maheshbhai C. Gavit, Vice-President, District Panchayat, Dadra and Nagar Haveli.Representative of District Panchayat and Member
3. Dy. Director, Planning and Statistics, Dadra and Nagar Haveli.- Expert of
Rehabilitation / Member
4. Smt. Pritiben J. Dodia, Sarpanch, Naroli Panchayat, Dadra and Nagar Haveli.Representative of District Panchayat / Member
5. Dr. Bhagwanjee Jha, Lecturer, Civil Engineer, Govt. Polytechnic College, Karad, Dadra
and Nagar Haveli.- Technical Expert / Member
6. Shri Dharampal Mishra, Asstt Prof., Political Science, Dr. APJ Abdul Kalam Govt.
College, DNH.- Non-Official Social Scientist / Member
7. Smt. Shweta Sharma, Asstt Prof., Economics, Dr. APJ Abdul Kalam Govt. College,
DNH.- Non-Official Social Scientist / Member
The Expert Group constituted under sub-section (1) of section 7 of the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
has evaluated the Social Impact Assessment report made its recommendation. The following are
points of the appraisal committee on the SIA/SIMP report for Construction of Infrastructure
project of Mumbai-Ahmedabad High Speed Railway project (MAHSR) passing through Naroli
and Dhapsa villages of Dadra and Nagar Haveli.
Evaluation of SIA and SIMP report for Construction of Infrastructure project of MumbaiAhmedabad High Speed Railway project (MAHSR) passing through Naroli and Dhapsa
villages of Dadra and Nagar Haveli:
Gujarat Environment Management Institute (GEMI), Gandhinagar, Gujarat vide
Notification no. LAQ/High Speed Rail Project/Naroli-Dhapsa/4/2017/240 dated 10.05.2018 was
notified for conducting Social Impact Assessment (SIA) study in the project affected area of
Naroli and Dhapsa villages of Naroli Panchayat of Dadra and Nagar Haveli. GEMI has
submitted its SIA report.
It is observed from the SIA report that it is a National project and passes from
Maharashtra and Gujarat states, therefore its alignment cannot be changed. GEMI has also
conducted Public hearing in coordination with UT Administration of Dadra and Nagar Haveli on
04.07.2018 in the Panchayat Hall, Naroli. There were 61 peoples present in the Public Hearing.
GEMI has conducted a detail survey in the project affected area. Land of 114 survey numbers
admeasuring 54316 Sq. Mt. in Naroli village and 22649 Sq. Mt. in Dhapsa village is proposed to
be acquired for the project. There are 22 houses falling under the alignment of the proposed
project.
National High Speed Rail Corporation Ltd. (NHSRCL) has certified that the land is bare
minimum. The said certificate is enclosed in the SIA report.
GEMI in its SIA report has recommended to acquire the proposed land in public interest.

Recommendations and Observations of the Committee:
The committee members have been elaborately discussed on the SIA report submitted by
the SIA Team and project outweigh the social costs and adverse social impacts. Therefore, the
committee recommends the following:
1. There is clear consensus among the local stakeholders, local authorities, and indirectly
affected areas that this project will serve public purpose. The proposed land acquisition is
also facilitative for the sustainability of the project.
2. Committee has recommended that objections raised in the public hearing on 04.07.2018
may be resolved.
3. Committee has recommended that negative impact e.g. pollution, etc, during construction
stage should be mitigated and minimized.
4. Committee has recommended to pay compensation as per Market Value mentioned in
Section 26 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 of the land to be acquired.
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દાદરા અને નગર હવેલીના નરોલી અને ધાપસા ગામોમાાંથી પસાર થતી મબ
ાં ઇ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રે લવે પ્રોજેક્ટ
(એમ.એ.એચ.એસ.આર.) ના ઈન્ફ્રાસ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાાંધકામ માટે જમીન સાંપાદન માટે એસ.આઇ.એ (SIA) અને
એસ.આઇ.એમ.પી (SIMP) રરપોટટ ની સમીક્ષાના બહ-શિસ્ત શનષ્ણાત જૂથની મ ૂલ્ાાંકન અહેવાલ.
દાદરા અને નગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શના માનનીય િંચાલકએ ઇન્દ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્્િના બાંધકામ
માટે િમાજ અિર આકારણી અહેવાલ (એિઆઈએ) અને િમાજ અિર વ્યવસ્ટ્થાપન યોજના (એિ.આઇ.પી.) ની
મ ૂલયાંકનના િભ્યોની સ્ટ્વતંત્ર મલ્લટડિસિપ્લલનરી એક્િપટટ ગ્ર ૂપ િાથે સનષ્ણાત િસમસતની રચના કરી છે . દાદરા અને
નગર હવેલીના નરોલી અને ધાલિા ગામોમાંથી પિાર થતી મ ંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્ટ્પીિ રે લવે પ્રોજેક્ટ
(એમએએચએિઆર) એક્િપટટ ગ્રપમાં નીચેના અસધકારીઓ / બબન-અસધકારીઓનો િમાવેશ થાય છે :

1. નાયબ સનયામક, િમાજ કલયાણ, દાદરા અને નગર હવેલી. - પનવટસવાટના શનષ્ણાત / અધ્્ક્ષ
2. શ્રી મહેશભાઈ િી. ગાવીત, ઉપ-પ્રમખ, જીલલા પંચાયત, દાદરા અને નગર હવેલી - સભ્્ અને જજલલા
પાંચા્તના પ્રશતશનશધ

3. નાયબ સનયામક, આયોજન અને આંકિાશાસ્ત્ર, દાદરા અને નગર હવેલી- પનવટસવાટના શનષ્ણાત / સભ્્
4. શ્રીમતી સપ્રસતબેન જે. િોડદયા, િરપંચ, નરોલી પંચાયત, દાદરા અને નગર હવેલી - જજલલા પાંચા્તના
પ્રશતશનશધ / સભ્્

5. િૉ. ભગ્જવાનજી ઝા, લેક્ચરર, સિસવલ ઇજનેર, િરકારી પોલીટે કસનક કોલેજ, કરાિ, દાદરા અને નગર
હવેલી - ટે કશનકલ શનષ્ણાત / સભ્્

6. શ્રી ધરમપાલ સમશ્રા, એલ્સ્ટ્ટસ્ટ્ટ પ્રોફેિર, રાજકીય સવજ્ઞાન, િૉ. એ.પી.જે. અબ્દલ કલામ િરકારી કોલેજ,
િી.એન.એચ. - બબન-ઔપચારરક સામાજજક વૈજ્ઞાશનક / સભ્્

7. શ્રીમતી શ્વેતા શમાટ , એલ્સ્ટ્ટસ્ટ્ટ પ્રોફેિર, ઇકોનોસમક્િ, િૉ. એ.પી.જે. અબ્દલ કલામ િરકારી કોલેજ,
િી.એન.એચ. - બબન-ઔપચારરક સામાજજક વૈજ્ઞાશનક / સભ્્ગ
જમીન િંપાદન, પનવટિવાટ અને પનઃસ્ટ્થાપન અસધસનયમ, 2013 માં ફેર વળતર અને પારદસશિતાના અસધકારના
સવભાગ 7 ના પેટા કલમ (1) હેઠળ રચાયેલા એક્િપટટ ગ્ર ૂપએ િામાજજક અિર આકારણી ડરપોટટ ની ભલામણ કરી છે .
દાદરા અને નગર હવેલીના નરોલી અને ધલિા ગામોમાંથી પિાર થતા મ ંબઇ-અમદાવાદ હાઇ સ્ટ્પીિ રે લવે પ્રોજેક્ટ
(એમ.એ.એચ.એિ.આર.) ના ઇન્દ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટે એિઆઇએ(SIA) અને એિઆઇએમપી (SIMP)
અહેવાલના મ ૂલયાંકન િસમસતના સનદે શો નીચે મજબ છે .
દાદરા અને નગર હવેલીના નરોલી અને ધાપ્સા ગામોમાાંથી પસાર થતી મબ
ાં ઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રે લવે પ્રોજેક્ટ
(એમ.એ.એચ.એસ.આર.) ના ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના એસઆઇએ અને એસઆઇએમપી અહેવાલન ાં મ ૂલ્ાાંકન:
ગજરાત એનવાયનટમેન્દ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ ઇન્દ્સ્ટ્ટીટયટ (જીઈએમઆઇ), ગાંધીનગર, ગજરાતવાઇિ નોડટડફકે શન નં.

LAQ /High Speed Rail Project/Naroli-Dhapsa/4/2017/240 તારીખ 10.05.2018 ના દાદરા અને નગર
હવેલી નરોલી પંચાયતના નરોલી અને ધાલિા ગામોના પ્રોજેક્ટ અિરગ્રસ્ટ્ત સવસ્ટ્તારમાં િામાજજક અિર આકારણી
(એિઆઇએ) અભ્યાિ કરવા માટે સ ૂબચત કરવામાં આવ્્ ં હત ં. તેની એિઆઇએ અહેવાલ રજૂ કયો છે .
તે એિઆઇએ અહેવાલમાંથી જોવા મળ્ ં છે કે તે એક રાષ્રીય યોજના છે અને મહારાષ્ર અને ગજરાત
રાજ્યોમાંથી પિાર થાય છે , તેથી તેની િંરેખણ બદલી શકાતી નથી. GEMIએ દાદરા અને નગર હવેલીના ્.ટી.
વહીવટ િાથે 04.07.2018 ના રોજ પંચાયત હોલ, નારોલીમાં પબ્બ્લક સનાવણી હાથ ધરી હતી. જાહેર જનતા
સનાવણીમાં 61 લોકો હાજર હતા. GEMIએ પ્રોજેક્ટ અિરગ્રસ્ટ્ત સવસ્ટ્તાર સવગતવાર િવેક્ષણ હાથ ધ્ું છે . 114
િવેક્ષણની જમીનનો પ્રો જેક્ટ માટે હસ્ટ્તગત કરી જેમાં નરોલી ગામના 54316 ચો.મી. જમીન અને ધાપિા ગામોમાં
22649 ચો.મી.. જમીનનો છે . સ ૂબચત યોજનાના િંરેખણ હેઠળ 22 ઘરો િંકળાયેલા છે .

નેશનલ હાઈ સ્ટ્પીિ રે લ કોપોરે શન બલ. (એનએચએિઆરિીએલ) એ પ્રમાબણત ક્ું છે કે જમીન એકદમ
ન્દ્્ ૂનતમ છે . આ િડટિડફકે ટ એિઆઈએ અહેવાલમાં બંધ કરવામાં આવ્્ ં છે .
તેના એિઆઇએ અહેવાલમાં GEMIએ જાહેર ડહતમાં સ ૂબચત જમીન હસ્ટ્તગત કરવાની ભલામણ કરી છે .
સશમશતની ભલામણો અને અવલોકનો:
એિઆઇએ ટીમ દ્વારા રજૂ કરાયેલા એિઆઇએ અહેવાલ પર િસમસતના િભ્યોની સવસ્ટ્ત ૃત ચચાટ કરવામાં
આવી છે અને પ્રોજેક્ટ િામાજજક ખચટ અને પ્રસતકૂળ િામાજજક અિરો કરતાં વધ પ્રભાસવત છે . આથી, િસમસત નીચેની
ભલામણ કરે છે :
1.

સ્ટ્થાસનક ડહતધારકો, સ્ટ્થાસનક િત્તાવાળાઓ અને પરોક્ષ રીતે અિરગ્રસ્ટ્ત સવસ્ટ્તારોમાં સ્ટ્પષ્ટ િવટિમ
ં સત છે કે આ
પ્રોજેક્ટ જાહેર હેત માટે કરશે. પ્રસ્ટ્તાસવત જમીન િંપાદન પ્રોજેક્ટની ટકાઉક્ષમતા માટે પણ સસવધાજનક છે .

2.

િસમસતએ એવી ભલામણ કરી છે કે 04.07.2018 ના રોજ જાહેર સનાવણીમાં ઉઠાવેલા વાંધાઓ ઉકેલાઈ.

3.

િસમસતએ ભલામણ કરી છે કે નકારાત્મક અિર ઉ.દા. પ્રદૂ ષણ, વગેરે, બાંધકામ તબક્કા દરસમયાન ઘટાિી
શકાય.

4.

િસમસતએ જમીન િંપાદન, પનવટિવાટ અને પનઃપ્રાપ્લત અસધસનયમ 2013 માં િંપાડદત કરવામાં આવતી
જમીનોની યોગ્ય વળતર અને પારદસશિતાના કલમ 26 માં ઉલલેબખત બજાર મ ૂલય મજબ વળતર ચ ૂકવવાની
ભલામણ કરી છે .
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(િૉ. ભગવાનજી ઝા)

બબન-ઔપચાડરક િામાજજક
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વૈજ્ઞાસનક / િહાયક અધ્યાપક,

વૈજ્ઞાસનક / િહાયક અધ્યાપક,

ટે કસનકલ સનષ્ણાત / લેક્ચરર,

રાજકીય સવજ્ઞાન,

અથટશાસ્ત્ર,

િૉ. એ.પી.જે. અબ્દલ કલામ

િૉ. એ.પી.જે. અબ્દલ કલામ

કૉલેજ, િી.એન.એચ.

કૉલેજ, િી.એન.એચ.

Sd/-

Sd/-

Sd/-

(પ્રીતીબેન જે. દોિીયા)

(કરં જજત વિોદરીયા)

(મહેશભાઈ િી. ગાવીત)

જજલલા પંચાયતના પ્રસતસનસધ /

પનવટિવાટના સનષ્ણાત /

જીલલા પંચાયતના પ્રસતસનસધ /

િરપંચ, નરોલી પંચાયત,

નાયબ સનયામક, આયોજન અને

ઉપ-પ્રમખ જીલલા પંચાયત,

િી.એન.

આંકિા, િી.એન.એચ

Sd/(ગરવ સનલેશ સનસશકાંત)
અધ્યક્ષ /
પનવટિવાટના સનષ્ણાત /
નાયબ સનયામક, િમાજ કલયાણ,
િી.એન.એચ

સિસવલ ઇજનેર, િરકારી
પોબલટે કસનક કોલેજ, કરાિ,
િી.એન.એચ.

િી.એન.એચ

