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 JnNURM/RAY યોજના તગ�ત લાભાથ�ઓને સ)પણી ન થયેલ/ફાળ-યા ના હોય તેવા આવાસોની યાદ� તૈયાર કરવી 

અને આવા આવાસોને ARHCs તગ�ત 1પાતં$રત કરવા ગે જનરલ બોડ�મા ં સવા�3મુતે ઠરાવ પસાર કર� જ1ર� 

મ6ંૂર�ઓ આપવી. 

 રા8ય સરકાર9ી :ારા #દાન કર�લ મોડલ RFP (Request for proposal) ની શરતો અને નીિત િનયમોમા ંજ1$રયાત <જુબ 

ફ�રફાર કર�ને તેની =થાિનક ક�ાએ જ1ર� મ6ંૂર� મેળવી ટ�@ડર <જુબની પારદશ�ક #$%યા બાદ ક@સેશિનયરની પસદંગી 

કરવી. 

 સદર દરખા=તને જ1ર� દ=તાવેજો સાથે રા8ય ક�ાની SLAC / SLSMC બેઠકમા ંમ6ંૂર� અથB ર6ૂ કરવી. 

 CSMC બેઠકમા ં#ોCDટની મ6ંૂર� મEયા બાદ ARHC પોટ�લ ઉપર #ોCDટ ગેની જ1ર� મા$હતી #દાન કરવી અને 

ક@સેશિનયર સાથે એGીમે@ટ કર� તેની શરતો/જોગવાઈ <જુબ હયાત ખાલી મકાનો તેને હ�@ડઓવર કરવા. 

 ટ�@ડરની શરતો <જુબની #ોCકટ અમલીકરણની કાય�વાહ� હાથ ધરવી અને વખતોવખત તેના #ોGેસ $રપોટ�/#ોCકટ 

ગેની માJંયા <જુબની મા$હતી રા8ય સરકાર9ી ને સાદર કરવી. 

મોડ�લ – ૦૧ તગ�ત =થાિનક સ=ંથાઓની �િૂમકા
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 L.ુએલ.બી :ારા યોCલ ક@સેશિનયરની પસદંગી માટ�ની �બ$ડMગ #$%યામા ંભાગ લેવો 

 હયાત ખાલી પડ�લ �બNડOગ/આવાસો3ુ ં$રપેર/ર�Pોફ�ટ/િવકાસ કર� જ1ર� માળખાગત Qિુવધાઓ સાથે રહ�વાલાયક 

બનાવવા 

 ARHCs 3ુ ંસરળતાથી અમલીકરણ થાય અને ભાડાની આવાક ચાS ુરહ� તે માટ� =થાિનક કારખાનાઓ / સ=ંથાઓ / 

મડંળો / સગંઠનો સાથે સકંલન કરTું

 કંશેશન અ�Gમે@ટ <જુબ Lએુલબી સાથે ભાડાની આવકની વહUચણી

 ૨૫ વષ� માટ� સYંુલની સચંાલન અને Zળવણી કરવી

 કો@PાDટની અવિધ �ણૂ� થયા બાદ સYંુલ Lએુલબી ને પરત કરTુ.ં 



 ���6 – 1 w��&� : 

 ક@સેશિનયરની પસદંગી માટ� ULB ને મોડલ RFP (Request for proposal) #દાન કરTુ ં(સમારકામ / 

ર�Pો$ફટ, િવકાસ, સચંાલન અને =થાનાતંરણ) 

 ટ�@ડર #$%યામા ં પસદંગી પામલે ક@સેશિનયર ગે Lએુલબી ક�ાએ મ6ંૂર થઈન ે આવેલ 

દરખા=તન ેરા8યની SLAC અને SLSMC બઠેકમા ંમ6ંૂર� અથB ર6ૂ કરવાની રહ�શ ેC મ6ંૂર થયા 

બાદ ક�@^ સરકાર9ીની CSMC બઠેકમા ંમ6ંૂર� અથB ર6ૂ કરવાની રહ�શે 

 #ોCકટો ગે ક�@^ સરકાર9ી ક�ાએ મેળવવાની થતી જ1ર� મ6ંૂર�ઓ ગે ULB ને સહકાર 

આપવાનો રહ�શે. 

 #ોCકટોની અમલીકરણની અ_તન મા$હતી ULB પાસેથી મગંાવી ક�@^ સરકાર9ીન ેવખતોવખત 

સાદર કરવાની રહ�શે.  

રા8ય સરકાર9ીની �િૂમકા

9



 �:���
 / 6�7� :  ����6 – 1 અ
� 2 

к�kq �	к�	
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2. રહ�ણાકં જJયાઓમા ંભાડાક�ય સેવાઓ માટ�ના તા. ૨૮ 6ૂન, ૨૦૧૭ ના નો$ટ$ફક�શન નબંર ૧૨–૨૦૧૭ ઈ@કમટ�Dસ 
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C� અ
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3. હાઉિસMગ ફાઇના@સ કંપનીઓ (એચ.એફ.સી.) :ારા એફોડcબલ હાઉિસMગ ફંડ (એ.એચ.એફ.) અને કમિશdયલ �~к� s�	� 
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1. રા8ય / Lએુલબી :ારા ARHCs તગ�તના #ોCDટના $ડઝાઇન / kલાન અને અ@ય સૈlાિંતક 

મ6ંૂર�ઓ !�_�6 !�_�� !��'� s�	� �� �?��
� w?	 આપવાની રહ�શ ેઅ@યથા Q�ૂચત #ોCDટન ે

બાધંકામ માટ� મા@ય માનવામા/ગણવામા ંઆવશે.

2. ARHCs #ોCDટની સાઇટ Qધુી રોડ, સફાઇ, પાણી, ગટર વગેર� Cવી જ1ર� ���х��� >�!�,�B 

��!,� n�.L6.��. s�	� к�R"� �,�	�
� х%& !�
� 3"6i, કરાવવામા ંઆવશે.

3. ARHCsના સચંાલન માટ� પાણી �રુવઠો, વીજળ�, મકાન / સપંિo વેરો, ગટર વેરો ���	� �n�!
!�"6 

����B, 	����к  �X{'
� �	х����L �> 46���� #�ш�. 
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 ARHCs ના બાધંકામ માટ� અ31ુપ ખાલી જમીનની ઓળખ કરવી 

  Expression of Interest (EoI) ને અ31ુપ ARHC ની વેબસાઇટ arhc.mhua.gov.in પર અરp કરવાની રહ�શે. Cની 

પસદંગી સબિંધત ULB :ારા કરવામા ંઆવશે. 

  પસદંગી પાqયા બાદ ULB મ6ંૂર� અથB DPR સાદર કરવો 

 #ોCDટની તમામ જ1ર� મ6ંૂર�ઓ મેળવવી 

 Lએુલબી સાથે પરામશ� કર�ને #ારં�ભક તબrે પોસાય તેTુ ંભાsુ નr� કરTુ.ં 

 ARHCs 3ુ ંસરળતાથી અમલીકરણ થાય અને ભાડાની આવાક ચાS ુરહ� તે માટ� =થાિનક કારખાનાઓ / સ=ંથાઓ / 

મડંળો / સગંઠનો સાથે સકંલન કરTુ ં

 પોતાની ખાલી જમીન પર સYંુલ3ુ ંબાધંકામ કર� ૨૫ વષ� માટ�  તે3ુ ંસચંાલન અને Zળવણી કરવી 

 મળવા પાt વા�ણ8યક built up space ને વહ�ચી શકાશે. 
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EOI દ=તાવેજની ઉપલ{ધતા:
 એ|@ટટ�ઝને તમેની પોતાની ઉપલ{ધ ખાલી જમીન પર 

પોષણ�મ ભાsુ મકાન સYંુલના બાધંકામ, સચંાલન અને 
Zળવણી માટ� પાtતા ધરાવતા Zહ�ર / ખાનગી સ=ંથાઓ 
(આ પછ� ‘એ|@ટટ�ઝ’ તર�ક� ઓળખવામા ં આવે છે) ના 
શોટ� �લ|=ટ~ગ માટ� આમtંણ અપાLુ ં છે. EOI - દ=તાવજે 
વેબસાઇટ www.eprocure.gov.in, www.arhc.mohua.gov.in અને 
www.mohua.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કર� શકાશે.
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અ	1 	D4 к	��
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 આ કામગીર�મા ં �ુ�ચ ધરાવતી સ=ંથાઓ ARHC વબેસાઇટ www.arhc.mohua.gov.in
પર EOI #િસl કરવાની તાર�ખથી ૯૦ $દવસની દર જ1ર� દ=તાવજેો સાથે 
"એwkલક�શન ફોમ�/અરp પtક" અપલોડ કરવાની રહ�શ.ે

 અપલોડ કર�લા દ=તાવજેની એક નકલ, સબંિંધત અબ�ન લોકલ બોડ� (Lએુલબી) ને 
આગળની કાય�વાહ� અથB 1બ1 સબિમટ કરવાની રહ�શ.ે

 એ|@ટટ�ઝન ે EOI મા ંઉNલ�ેખત ફોમ� અન ે દશા�વલે ફોમBટ <જુબ અરp સબિમટ 
કરવાની રહ�શ.ે EOI મા ં =પ�ટ કર�લ માપદંડન ેલાયક ઠ�રવતા ખાનગી / Zહ�ર 
સ=ંથાઓ આગલા તબrા માટ� શોટ� �લ=ટ કરવામા ંઆવશ.ે 

 આગલા તબrામા,ં શોટ� �લ=ટ થયલે સ=ંથાઓને સબંિંધત Lએુલબીને #ોCDટ માટ� 
"િવગતવાર #ોCDટ અહ�વાલ (ડ�પીઆર)" સબિમટ કરવાનો રહ�શે અને ARHCની 
વબેસાઇટ www.arhc.mhua.gov.in પર ડ�પીઆરની એક નકલ પણ અપલોડ 
કરવાની રહ�શ.ે
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 EOI દ=તાવેજ મારફત ે એ|@ટટ�ઝન ે તમામ મા$હતી #દાન કરવાની રહ�શ.ે C 
દરખા=તો િનધા�$રત ફોમBટ <જુબ પર��ણૂ� હશ ેત3ેુ ંજ <Nૂયાકંન કરવામા ંઆવશ.ે

 એwkલક�શન/અરp અથવા તેના Qધુારા વધારા દશા�વેલ Q�ૂચત તાર�ખ અથવા તાર�ખ 
એDસટ�શન થયા બાદની છેNલી તાર�ખ Qધુીમા ંફરpયાત પોટ�લ પર અપલોડ કરવાના 
રહ�શ.ે

 એwkલક�શન/અરp અથવા તેના Qધુારા વધારા અપલોડ કરવાની સમયમયા�દા િવ�યા 
બાદ પોટ�લ/ઇલDેPોિનક િસ=ટમ પર =વીકાર કરવામા ંઆવશ ેનહO. 

અ��. �� к�0&��
� !��� ��	�х

1 EOI Zહ�ર કરવાની તાર�ખ ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

2 #�ો મેળવવાની િતમ તાર�ખ ૦૯-૧૧-૨૦૨૦

3 #ી – બીડ બેઠકની િતમ તાર�ખ ૧૨-૧૧-૨૦૨૦

4 સ=ંથાઓ :ારા (ફDત Online મારફતે) EOI સબમીટ કરવાની છેNલી તાર�ખ ૧૧-૦૧-૨૦૨૧

5 દરખા=ત Online મા�યમ :ારા ખોલવાની િતમ તાર�ખ ૧૪-૦૧-૨૦૨૧
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 એwkલક�શન/અરp ગેની ર6ૂઆત િસવાયના તમામ સદં�શા-યવહારન ે: jshfa-mhupa
@ gov.in / dirhfa5-mhupa @ gov.in. ઇમઇેલ આઈડ� :ારા સબંોધવામા ંઆવશ.ે



24

7�� – 02 : Lk'�'� ��'� > 4%
�
REOI ?�����જ�� >�,�	�
 EOI ર6ૂ કરવાની છેNલી તાર�ખ પહ�લા ં કોઈપણ સમયે, MoHUA :ારા કોઈપણ 

કારણસર, પોતાની પહ�લથી અથવા સ=ંથાઓ :ારા િવનતંી કરાયેલા =પ�ટતાના 

જવાબમા,ં ઇ-વબેસાઇટ પર પો=ટ કર�લા પ$રિશ�ટ Zહ�ર કર� EOI દ=તાવેજને Qધુાર� 

શક� છે. C ગેની મા$હતી www.eprocure.gov.in, www.arhc.mohua.gov.in અને 

www.mohua.gov.in. પર મળ� શકશ.ે

 સ=ંથાઓ પ$રિશ�ટની ચકાસણી યોJય ર�ત ેકર� શક� અથવા કોઈ અ@ય કારણોસર યોJય 

સમય મળ� રહ� તે હ��સુર MoHUA, તનેા પોતાના િવવકેથી, EOI ર6ૂ કરવાની છેNલી 

તાર�ખ લબંાવી શક� છે.

 EOI દ=તાવેજ ગે કોઈ =પ�ટતાની જ1ર જણાય તેવી સ=ંથાઓ MoHUA ન ે jshfa-

mhupa@gov.in/ dirhfa5-mhupa@gov.in પર ઇ-મઇેલ :ારા િવનતંી કર� શક� છે.
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 શોટ� લી=ટ થયેલ સ=ંથાઓની પર��ા, =પ�ટતા, <Nૂયાકંન અન ેભલામણને લગતી 

તમામ #કારની મા$હતી સoાવાર ર�ત ે સબંિંધત ન હોય તેવા કોઈપણ -યvDતને 

Zહ�ર કરવાની રહ�શ ેનહO. 

 એwkલક�શન/અરp ના ભાગ 1પે સબિમટ કર�લી તમામ મા$હતીનો જવાબ MoHUA :ારા 

કરવામા ંઆવશ.ે <Nૂયાકંન #$%યાના �ણૂ� થયા બાદ શોટ� �લ=ટ�ડ સ=ંથા3ુ ંનામ ARHC 

ની વબેસાઇટ પર #કાિશત કરવામા ંઆવશ.ે

 લા� ુકાયદા અથવા સ�મ અદાલત અથવા $P{Lનુલના આદ�શને અ3લુ�ીન ે કોઈપણ 

ઓથો$રટ� :ારા આ કરવા માટ� આદ�શ ન આપવામા ંઆવ ે�યા ંQધુી MoHUA આવી કોઈ 

મા$હતી Zહ�ર કરશ ેનહO.
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 દરખા=તોના <Nૂયાકંનને સરળ બનાવવા માટ�, સબંિંધત Lએુલબી અરp સબંિંધત 

કોઈપણ =પ�ટતા એ|@ટટ� પાસથેી લે�ખતમા ંમાગંી શક� છે. આવી =પ�ટતા, Q�ૂચત 

સજંોગોમા ંસમયમયા�દાની દર #દાન કરવાની રહ�શ.ે

 દરખા=ત અ@વયે માગંવામા ંઆવેલી =પ�ટતા એ|@ટટ� િનધા�$રત સમયની દર �રૂ� ન 

પાડ� શક� તો તનેી અરp નામ6ંૂર થવા માટ� જવાબદાર રહ�શે. અગર જો અરp નામ6ંૂર 

ન થાય તો તેવા $ક=સામા ંસબંિંધત રા8ય / L.ુટ�. / L.ુએલ.બી. તનેી જ1$રયાત <જુબ 

<Nૂયાકંન કર� તનેી =પ�ટતા માગંી શક� છે અન ે�યારબાદ એ|@ટટ� આ #કારના અથ�ઘટન 

ગે �છૂપરછ કર� શકશ ેનહO.
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સામા@ય શરતો:
 ARHCs અ@વયે તમામ #કારની સૈlાિંતક મ6ંૂર�ઓ Cવી ક� એનવારમે@ટલ ઇqપેDટ એસેસમે@ટ અને 

એનવારમે@ટલની લા� ુ પડતી મ6ંૂર�ઓ સ$હતની તમામ જ1ર� કા3નૂી મ6ંૂર�ઓ શોટ� �લ=ટ કરવામા ં આવેલ 

એ|@ટટ�/સ=ંથા :ારા પોતાના ખચB અને જવાબદાર�એ #ાkત કરવાની રહ�શે. વૈધાિનક મ6ંૂર� માટ�નો ખચ� 

શોટ� �લ=ટ�ડ કંપનીઓ :ારા ઉઠાવવામા ંઆવશે.

 ARHCs તગ�ત Conventional Technology થી િનમા�ણ થનાર #ોCકટ અમલીકરણ માટ�નો સમયગાળો શોટ� �લ=ટ�ડ 

એ|@ટટ�/સ=ંથા :ારા જ1ર� =ટ�ટ£ટુર� મ6ંૂર�ઓ મેળ-યા બાદની તાર�ખથી ૨૪ મ$હના Qધુીનો રહ�શે.

 અગર જો ARHCs #ોCકટ Technology Innovation Grant (TIG) મેળવીને Innovative Technology થી િનમા�ણ 

થનાર હોય તેવા $ક=સામા ંશોટ� �લ=ટ�ડ એ|@ટટ�/સ=ંથા :ારા જ1ર� =ટ�ટ£ટુર� મ6ંૂર�ઓ મેળ-યા બાદની તાર�ખથી 

#ોCકટ અમલીકરણ માટ�નો સમયગાળો ૧૮ મ$હના Qધુીનો રહ�શે.

 EOI મા ંભાગ લેતી એ|@ટટ�ને અ_તન આ$ક¥ટ�Dચરલ, િસિવલ એw@જિનય$રMગ અને માકcટના P�@ડનો અ3ભુવ અને સાર� 

ર�તે વાતા�લાપ કર� શક� તેવા હોવા જોઈએ અને તે ૨૫ વષ� Qધુીના સ�ંણૂ� #ોCDટ સમયગાળા દરqયાન $ડઝાઇન,

િધરાણ, બાધંકામ અને તથા તમામ Qિુવધાઓની દ¦ િનક કામગીર� અને Zળવણી માટ� જવાબદાર રહ�શે.
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સામા@ય શરતો:

 શોટ� �લ=ટ�ડ એ|@ટટ�/સ=ંથા :ારા #ોCDટના અમલીકરણ અને કામગીર� માટ�ના તમામ લા� ુ પડતા ં કાયદાઓ અને 

સલામતીના ધોરણો3ુ ંપાલન કરવા3ુ ંરહ�શે.

 અગર કોઈ સજંોગોમા,ં એ|@ટટ�/સ=ંથા ARHCs યોજનાની માગ�દિશdકામા ંQચૂ-યા <જુબની કોઈપણ જવાબદાર�ઓને 

િનભાવવામા ં િન�ફળ Zય છે અને અGીમે@ટ / કરારની શરતો <જુબની ARHCsની કામગીર� લા� ુપડતા ંનીિત 

િનયમોને અ31ુપ સમયમયા�દામા ં કામગીર� �ણૂ� કરવામા ં િન�ફળ Zય છે તેવા $ક=સામા ં એ|@ટટ�/સ=ંથાને 

આપવામા ંઆવેલ તમામ Gા@ટ/#ો�સાહનો લા� ુપડતા ં-યાજદર સ$હત વQલૂવામા ંઆવશે.

 એ|@ટટ�/સ=ંથા શોટ�લી=ટ કરવાની #$%યા ભારતના કાયદા/નીિત િનયમો અ3સુાર સચંા�લત કરવાની રહ�શે અને 

શોટ� �લ|=ટ~ગ #$%યાના સદંભ�મા ં ઉદભવતા તમામ િવવાદો પર સબંિંધત =થળોની @યાયાલયો3ુ ં િવિશ�ટ અિધકાર�ેt 

રહ�શે.

 MoHUA :ારા �રુા પાડવામા ં આવતા તમામ દ=તાવેજો અને અ@ય જ1ર� મા$હતીઓ અથવા એ|@ટટ�/સ=ંથા :ારા 

સબિમટ કર�લ દ=તાવેજો કોઈ પણ સજંોગોમા ંMoHUA ની િમલકતનો ભાગ રહ�શે અથવા બનશે. આ #કારના સબિમશન 

કર�લ દ=તાવેજો MoHUA :ારા કોઈ પણ સજંોગોમા ંપરત કરવામા ંઆવશે નહO. આ #કારના તમામ દ=તાવેજો અને 

મા$હતીને એ|@ટટ�/સ=ંથા :ારા ગોપનીય રાખવાની રહ�શે.
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EOI મા ંભાગ લેવા માટ� પાtતાના માપદંડ નીચે <જુબ રહ�શે.

ક�ટ�ગર� ૦૧: Single Business Entity (ખાનગી / Zહ�ર એજ@સી)

ક�ટ�ગર� ૦૨: -યવસાિયક સ=ંથાઓ3ુ ંક@સો$ટ¥યમ (ક@સો$ટ¥યમ / ભાગીદાર� /સLંDુત સાહસ (JV) ને "ક@સો$ટ¥યમ" 

   તર�ક� ઓળખાશે) 

• EOI મા ંભાગ લેતી સ=ંથા/એ|@ટ$ટ3ુ ંIndian Companies Act 1956/2013 અથવા જ1ર� લા� ુપડતા ંએDટ/કાયદા હ�ઠળ 

સમાવેશ થયેલ હોવો જોઈએ. સરકાર9ીના ધારા-ધોરણો/કાયદા <જુબ EOI મા ંભાગ લેતી સ=ંથા/એ|@ટ$ટ :ારા 

Registration/ Incorporation Certificates , GST Registration Number સબિમટ કરવાના રહ�શે.

• ક@સો$ટ¥યમમા ંમહoમ ૦૩ થી વ© ુસªયો ધરાવતી એવી સ=ંથા/એ|@ટ$ટનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે Cમા ંએક <«ુય 

સªયની સાથે અ@ય બે સªયો હોય C જમીનની મા�લક�ની એજ@સી, #ોCDટ ફાઇના@સ, #ોCDટ અમલીકરણ અને 

મેનેજમે@ટ વગેર� હોઈ શક�.
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EOI સબિમટ કયા� બાદ, ક@સો$ટ¥યમને નીચેની વધારાની આવ¬યકતાઓ3ુ ંપાલન કરવા3ુ ંરહ�શે. 

 ક@સો$ટ¥યમના સªયોની સ«ંયા ફDત tણ (3) સªયો Qધુી મયા�$દત હશે;

 EOI ની અરpમા ંદર�ક સªયની તમામ જ1ર� મા$હતી હોવી જોઈએ;

 EOI ની અરpમા ંતમામ સªયોની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓની િવગતોનો સમાિવ�ટ થયેલ હોવો જોઈએ;

 ક@સો$ટ¥યમના સªયો પૈક�ના એક સªયને લીડ/<«ુય સªય તર�ક� િનLDુત કરવાનો રહ�શે.

 C સ=ંથા/એ|@ટ$ટ/કંપનીઓએ આ EOI મા ંSingle Business Entity તર�ક� અથવા ક@સો$ટ¥યમ :ારા ભાગ લીધો હોય 

તે આ EOI મા ંભાગ લેતા અ@ય કોઈપણ ક@સો$ટ¥યમની સાથે એક અલગ એજ@સી તર�ક� C તે સ=ંથા/એ|@ટ$ટ/કંપની 

ભાગ લઈ શકશે.

• ક@સો$ટ¥યમના સªયોને ક@સો$ટ¥યમના લીડ સªય :ારા કર�લ પાવર ઓફ એટન� અ31ુપ કામગીર� કરવાની રહ�શે.
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EOI ના સદંભB ક@સો$ટ¥યમના સªયો :ારા Memorandum of Understanding (MoU) કરવાનો રહ�શે. MoU માં
 ક@સો$ટ¥યમના દર�ક સªયની Q�ૂચત �િૂમકાઓ અને જવાબદાર�ઓની =પ�ટ 1પર�ખા દશા�વવાની રહ�શે; 

 ક@સો$ટ¥યમના તમામ સªયો સLંDુત 1પે િવિવધ ર�તે રા8યો, ક�@^શાિસત #દ�શો (Lટુ�) ની બહારની કામગીર� માટ� 

કરારની શરતો અ3સુાર જવાબદાર રહ�શે.

 EOI તગ�તની દરખા=તની સાથે ક@સો$ટ¥યમના તમામ સªયો :ારા સહ� થયેલ MoU એક નકલ સબિમટ કરવાની રહ�શે. 

ક@સો$ટ¥યમના સªયો વ°ચે કર�લ એમ.ઓ.L.ુ મા ંઉપરોDત દશા�વેલ આવ¬યકતાઓ સમાવેશ થયેલ હોવો જોઈએ, જો નહO 

હોય તો દરખા=તને �બન-#િતભાવકારક માનવામા ંઆવશે અને MoU પછ�થી બદલાશે નહO.

 EOI ની #$%યામા ંભાગ લેનાર એ|@ટટ� અથવા ક@સો$ટ¥યમ #ોCDટ ઓથો$રટ� :ારા અગાઉમા ં#િતબિંધત કરવામા ંઆવેલ 

હોય અથવા ભારતની કોઈપણ રા8ય / ક�@^શાિસત રા8ય સરકાર અથવા ક�@^ સરકાર / િવભાગ / એજ@સી :ારા {લેક 

�લ=ટમા ંઆવેલ હોય તો તે પસદંગીની #$%યામા ંSingle Business Entity અથવા ક@સો$ટ¥યમના કોઈ સªય તર�ક� 

ભાગ લેવા માટ� દરખા=તો ર6ૂ કરવા પાt રહ�શે નહO, અગર સબિમશનની છેNલી તાર�ખ Qધુી ભાગ લેતી સ=ંથાઓ 

અથવા ક@સો$ટ¥યમને એ$ફડ�િવટ ર6ૂ કરવાની રહ�શે ક� આજની તાર�ખે આવો કોઈ #િતબધં લાદવામા ંઆ-યો નથી અને 

અv=ત�વમા ંનથી.
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EOI ના સદંભB ક@સો$ટ¥યમના સªયો :ારા Memorandum of Understanding (MoU) કરવાનો રહ�શે. MoU માં

 બ±ુપ�ીય એજ@સીઓ અથવા ભારત સરકાર અથવા રા8ય / ક�@^શાિસત રા8ય સરકારો :ારા અયોJય Zહ�ર કરાયેલ 

ભારતમા ંઆ #કારની કામગીર� માટ� મનાઇ કર�લ હોય તેવી સ=ંથા/એ|@ટ$ટ/કંપનીઓને દરખા=ત ર6ૂ કરવા માટ� 

અયોJય રહ�શે. 

 અગર જો <Nૂયાકંન ચકાસણી દરqયાન Single Business Entity અથવા ક@સો$ટ¥યમના કોઈપણ સªય બ±ુપ�ીય 

એજ@સીઓ અથવા ભારત સરકાર અથવા રા8ય / ક�@^શાિસત રા8ય સરકારો :ારા અયોJય Zહ�ર કરવામા ંઆવે છે, તો 

આવી દરખા=તોને <Nૂયાકંન #$%યામાથંી બાકાત રાખવામા ંઆવશે.

 EOI ની #$%યામા ંભાગ લેતા Single Business Entity અથવા ક@સો$ટ¥યમના કોઈપણ સªય છેNલા ૦૩ વષ� દરqયાન 

કોઈપણ એGીમે@ટ/ કરાર પર િન�ફળ ન થયેલ હોવા જોઈએ,

 EOI ની દરખા=ત ર6ૂ કયા� પછ� અને કરારના સમયગાળા દરિમયાન ક@સો$ટ¥યમની રચનામા ં કોઈપણ #કારના 

ફ�રફારની મ6ંૂર� રહ�શે નહO. 

 એ|@ટટ� :ારા #ોCDટની નાણાક�ય િવગતો સ$હત �બ|Nડ~ગના લેઆઉટ અને kલાન સાથે પ$રિશ�ટ ૯ <જુબના તમામ 

દ=તાવેજો સબિમટ કરવાના રહ�શે.Cમા ં #ોCકટની એ=ટ�મેટ�ડ કો=ટ અને funding mechanism નો સમાવેશ કરવાનો 

રહ�શે.
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તમામ #કારના બોZ <Dુત જમીનની ઉપલ{ધતા:

 #ોCDટ માટ� એ|@ટટ� :ારા Q�ૂચત જમીન નીચેના માપદંડોને પ$ર�ણૂ� કરવી જોઈએ.

 જમીનની મા�લક� ટાઈટલ Dલીયર અને તમામ #કારના બોZઓથી <Dુત હોવી જોઈએ.

 =થાિનક GDCR ના નીિત-િનયમોને �યાનમા ંરાખીને kલોટની સાઈઝ3ુ ંઓછામા ંઓ³ ંમાપ B2��� B2� 40 #��� 

અ��� ��
� ��кE ш0
b.�
� "��	�
� ���
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� 3 ш0
b.�
� "��	�
� ��кE ������ #�� 

2�) બાધંકામ માટ� �રૂ� ુ ંહોTુ ંજોઈએ;

 ARHCs #ોCDટ માટ�ની Q�ૂચત સાઇટનો #વેશ <«ુય માગ� કો$રડોર અને એDસ#ેસવે (#ાધા@ય ૨ થી ૫ $કલોમીટરની 

દર) ની અ3Yુૂળ એDસેસ હોવી જોઈએ;
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તમામ #કારના બોZ <Dુત જમીનની ઉપલ{ધતા:

 ARHCs #ોCDટ એવા �ેtમા ંહોવો જોઈએ ક� 8યા ંપહ�લેથી જ ઇ@´ા=PDચર :ારા �રૂતી સેવા આપવામા ંઆવી રહ�લ છે 

અથવા જ1ર� ઇ@´ા=PDચર રોડ, વીજળ�, પાણી અને ગટર સાથે સરળતાથી જોડાયેલ હોઈ શક� છે;

 ARHCs #ોCDટની સાઈટ પયા�વરણ સરં��ત િવ=તારોમા ં ન હોવી જોઈએ અને આવા િવ=તારોથી ઓછામા ં ઓછા ૧ 

$કમીના તર� સમાવવી જોઈએ

 એ|@ટટ� :ારા બાહUધર� ર6ૂ કરવાની રહ�શે ક� #ોCDટ ARHCs ની માગ�દિશdકા <જુબ ફDત હ��સુર લાભાથ�ઓ અથા�� ્

શહ�ર� =થળાતંર / ગર�બ માટ� ભાડા હ�� ુમાટ� ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે,

 એ|@ટટ�એ િનધા�$રત સમયગાળા માટ� #ોCDટની કામગીર� અને Zળવણીની યોજનાની િવગતો આપવાની રહ�શે.
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 સ=ંથા/એ|@ટ$ટ/કંપનીઓન ેSingle Business Entity અથવા ક@સો$ટ¥યમ તર�ક� ભારતમા ંઅથવા 

અ@ય કોઈ દ�શમા ં છેNલા દસ વષ� દરqયાન Conventional Technology અથવા innovative

technologies :ારા સામા¶જક અથવા ·પૂ હાઉિસMગ #ોCD¸સ / રહ�ણાકં આવાસ સYંુલ / 

અિતિથ �હૃો / છાtાલય અથવા અ@ય કોઈ સબંિંધત #ોCDટ ગે બાધંકામ / િવકાસ / 

-યવ=થાપનનો અ3ભુવ હોવો જોઈએ.
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 છેNલા 5 નાણાક�ય વષ»3ુ ંસર�રાશ વાિષdક નાણાક�ય ટન�ઓવર #ોCDટની દા¶જત $કMમતના ઓછામા ંઓછા ૫૦% CટS ુ

હોTુ ંજોઈએ. જ1ર� ટન�ઓવર ચાટ�ડ� એકાઉ@ટ@ટ :ારા સહ� િસrા અને ન)ધણી નબંર સાથે યોJય ર�તે #મા�ણત કર�લ હોTુ ં

જોઈએ.

 રા�P�યYૃત અથવા કોઈપણ શેડ½લૂ બ¾ક તરફથી આપવામા ંઆવેલી બ¾ક સોલવસંી #માણપtની =વ #મા�ણત નકલ,

#ોCDટના દા¶જત ખચ�ની ઓછામા ં ઓછ� ૪૦% હોવી જોઈએ. બીડ કરવાની છેNલી તાર�ખથી ૬ મ$હનાની દર 

#માણપt ર6ૂ કરવા3ુ ંરહ�શે.

 અગર જો તાCતરના નાણાક�ય વષ�ના વાિષdક $હસાબ3ુ ંઓડ�ટ કરવામા ંઆવેલ ન હોય  તેથી એ|@ટટ� તે ઉપલ{ધ ન 

કરાવી શક� તેવા $ક=સામા ંએ|@ટટ� :ારા સે$ટ¥ફાઇડ ઓ$ડટર :ારા #મા�ણત કર�લ બાહં�ધર� આપવાની રહ�શે

 આવા સજંોગોમા,ં એ|@ટટ� નવીનતમ નાણાક�ય વષ� માટ� અનઓડ�ટ�ડ વાિષdક એકાઉ@ટ (Q�ૂચ સાથે) #દાન કર� શક� છે. 

કોઈ પણ સજંોગોમા,ં નવીનતમ નાણાક�ય વષ� આગળ વધતા વષ� માટ�ના ઓ$ડટ કર�લા વાિષdક નાણાક�ય િનવેદનો �રૂા 

પાડવામા ંિન�ફળ રહ�શે તો C તે દરખા=તને �બન-#િતભાવશીલ તર�ક� અ=વીકાર કરવામા ંઆવશે.
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 ભાગીદાર� પેઢ�ના $ક=સામા,ં જો દરખા=તની િનયત તાર�ખ પહ�લાનંા નાણાક�ય વષ� માટ� ફમ�ના ઓડ�ટ કરાયેલા વાિષdક 

નાણાક�ય િનવેદનો ઉપલ{ધ ન હોય, તો જમીન અને મકાનના સદંભB વેNLયુરના #માણપt સાથે નેટ વથ�3ુ ંચાટ�ડ� 

એકાઉ@ટ@ટ3ુ ં#માણપt સબિમટ કરTુ ંજ1ર� છે. જો આમ કરવામા ંિન�ફળતા રહ� તો નોન-$ર=પોv@સવ દરખા=ત તર�ક� 

માનવામા ંઆવશે.

 સ=ંથા/એ|@ટ$ટ/કંપનીઓની ઉપલ{ધ છેNલા સતત પાચં વષ�ની બેલે@સ શી¸સમા ંબે વષ�થી વ© ુકોઈ 3કુસાન(Loss) 

થયેલ ન હોTુ ં જોઈએ. સ=ંથા/એ|@ટ$ટ/કંપનીઓએ છેNલા પાચં વષ�થી સારાશંવાળ�(Summarized) બેલે@સશીટ 

(ઓડ�ટ�ડ) સાથોસાથ છેNલા પાચં વષ�3ુ ંસારાશંવાળ�(Summarized) summarized Profit & Loss Account (Audited) 3ુ ં

અપલોડ કરTુ ંઅને સબિમટ કરTુ ંઆવ¬યક રહ�શે.

 ક@સો$ટ¥યમના $ક=સામા ંલીડ સªય તેમજ અ@ય સªયોની નાણાક�ય �મતાના <Nૂયાકંનના હ�� ુમાટ� બનંેની નાણાક�ય 

�મતા �યાનમા ંલેવામા ંઆવશે.
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 દરખા=તો ખોNયા પછ�, પાtતાના માપદંડના આધાર� #િતભાવની કસોટ� હાથ ધરવામા ંઆવશે. એવી અરpઓ ક� Cમા ં

જ1ર� દ=તાવેજો/િવગતો સાથે િનયત સમયમયા�દામા ં ર6ૂ કરવામા ં આવેલ હોય તે જ આગળના <Nૂયાકંન માટ� 

જવાબદાર ગણાશે.

 સ=ંથાઓ :ારા સબિમટ કરવામા ંઆવેલી િવગતો3ુ ં<Nૂયાકંન નીચેની ર�તે કરવામા ંઆવશે: 
�� M 4�0�к
 ��"?� ��U� b��

૧. જમીનની મા�લક� ટાઈટલ Dલીયર અને તમામ #કારના બોZઓથી <Dુત ૩૦

૨. નાણાક�ય �મતા/પાtતા ૨૫

૩. રહ�ણાકં #ોCD¸સના બાધંકામનો અગાઉના કામનો અ3ભુવ ૨૫

૪. #ોCDટના અમલીકરણ માટ�ની વક� kલાન અને કાય�પlિત (સબિમટ કરવાની રહ�શે) Appendix 10 ૨૦

 -�6 100

• લÇoુમ Dવો�લફાÈગ �ણુ એકંદર� ૬૦ રહ�શે.
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 COVID-19 ના પગલે મોટાપાયે =થાનાતંરણને કારણે, ઉ�પાદક ઉ_ોગો, ઘર�S ુ/ વેપાર� સ=ંથાઓ, આરોJય અને િશ�ણ 

�ેt, સેવા #દાતાઓ, આિતÊય ઉ_ોગ, બાધંકામ અથવા અ@ય �ેtો Cવી મોટાભાગની સ=ંથાઓને કારણે ઘણી 

સમ=યાઓનો સામનો કરવો પડ� રËો છે તથા =ક�લ અને સેમી =ક�લ મેનપાવરની નબળાઈ પર ભારતીય અથ�તtંને 

િવપર�ત અસર કર� રહ� છે.

 ઉપલ{ધ ખાલી જમીનનો મોટો $હ=સો ઉ_ોગો, વેપાર સગંઠનો, ઉ�પાદન કંપનીઓ, શૈ��ણક / આરોJય સ=ંથાઓ, િવકાસ 

અિધકાર�ઓ, હાઉિસMગ બોs્�સ, ક�@^ / રા8ય Zહ�ર �ેtની અ@ડરટ�$કMJસ (પીએસL)ુ અને આવી અ@ય સ=ંથાઓ સાથે 

�બનઉપયોગી છે. 8યાર� =થળાતંર કરનારા કામ કર� છે / અªયાસ કર� છે તેવા ક�@^ોની નpક શહ�રમા ંયોJય જમીન શોધવી 

એ એક પડકાર છે, પરં� ુિવશાળ જમીન ધરાવતા સ=ંથાઓને ARHCs બાધંવાની તક મળે છે.

 તેમ છતા,ં =થાિનક આયોજન અને િવકાસ િનયtંણ િનયમો (ડ�સીઆર) હ�ઠળ <કુવામા ં આવેલ અ<કુ #િતબધંો તેમને 

=થળાતંર કરનારાઓ / ગર�બ લોકોને પોસાય તેવા ઘરની Qિુવધા ઉપલ{ધ કરાવવા માટ� ખાલી પડ�લી જમીનનો ઉપયોગ 

કરવાની મ6ંૂર� આપતા નથી.
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 આ સમ=યાના િનવારણ માટ�, ભારત સરકાર� તેમની ઉપલ{ધ ખાલી જમીન પર ARHCs બાધંકામ, સચંાલન અને 

Zળવણી માટ� ખાનગી / Zહ�ર સ=ંથાઓને #ો�સાહન આપીને શહ�ર� =થળાતંર કરનારાઓ / ગર�બ લોકો માટ� 

એઆરએચસી િવકસાવવા3ુ ંશ1 કLુÌ છે.

 ARHCs ના િવકાસ પછ�, શહ�ર� =થળાતંર કરનારાઓ / ગર�બ લોકોને પોષણ�મ ભાડા પર તેમના કાય�=થળની નpક,

#િત|�ઠત આવાસની Qિુવધા મળશે. ભારતીય અથ�-યવ=થાને વેગ આપવા, કાય�બળના સતત �રુવઠાને કારણે સગંઠનોની 

ઉ�પાદકતામા ંવધારો થશે. આગળ, ભાડાક�ય મકાનોના ઔપચાર�ક િવકNપોની ઉપલ{ધતા ÎપંડપÏીના #સારને ઘટાડશે.
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કાય��ેt (Scope of Work)

 પોતાની ઉપલ{ધ ખાલી જમીન પર ARHCs સYંુલ3ુ ં િનમા�ણ કર� 25 વષ�ના સમયગાળા માટ� સચંાલન અને Zળવણી 

કરવી

 ARHCs હ�ઠળના તમામ #ોCD¸સનો ઉપયોગ ફDત ૨૫ વષ�ના સમયગાળા માટ� ઉપરોDત લÐયાકં 6ૂથોના ભાડાના 

આવાસોના હ�� ુમાટ� કરવામા ંઆવશે.

 એ|@ટટ� જમીન -યવ=થા, #ોCDટ ફાઇનાv@સ~ગ, અમલીકરણ અને કામગીર� અને Zળવણી માટ� અ@ય સ=ંથાઓ સાથે 

ભાગીદાર� કર� શક� છે અથવા તેની સાથે જોડાણ કર� શક� છે.

 “એફોડcબલ ર�@ટલ હાઉિસMગ કોqkલેDસ એટલે પાણી, સેિનટ�શન, ગટર / ગટર, માગ� Cવી <ળૂ�તૂ નાગ$રક માળખાગત 

Qિુવધાઓ સાથે ઓછામા ં ઓછા ૨૫ વષ�ના ગાળા માટ� ફDત શહ�ર� =થળાતંર / ગર�બ (ઇડ{NLએુસ / એલઆઈp 

ક�ટ�ગર�ઝ) માટ� ભાડ� હ�� ુમાટ� ઉપયોગમા ં લેવાતા #ોCDટસ ક� Cમા ંજ1ર� સામા¶જક / વા�ણÒ8યક માળખાગત Qિુવધા 

સાથે વીજળ� અને આ6ુબા6ુના િવ=તારના =થાિનક સવB�ણના આધાર� =થાિનક સoાિધકાર / સ=ંથાઓ :ારા િનધા�$રત 

#ારં�ભક ભાsુ સાથેનો #ોCકટ.
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 #ોCDટ એટલે એક �લ=ટ�ડ #ોCDટ Cનો અથ� ઓછામા ંઓછો ૪૦ આવાસ હોય Cમા ંડબલ બેડ1મ (૬૦ચો.મી. કાપBટ 

િવ=તાર Qધુી) હોય અથવા એક જ બેડ1મમા ં (30 ચો.મી. કાપBટ િવ=તાર Qધુી) અથવા શયન�હૃ પથાર� (૧૦ચોરસ 

કાપBટ િવ=તાર Qધુી) કોઈપણ �ણુોoરમા ંહોય પરં� ુતેનાથી વ© ુનહO ડબલ બેડ1મ એકમો હ�ઠળ Yુલ �બNટ એ$રયાનો 

tીજો ભાગ. દર�ક િનવારણ એકમમા ં-યvDતગત અથવા વહUચાયેલ િવ=તાર, રસોsુ,ં શૌચાલય અને બાથ1મ હશે. ”

���6�� n�
�'
� 
 к�	

к�"\' !����	 
(%�.��) n�
�'�� ����� ARHCs w��&� 	�!ш0�

સOગલ
બેડ1મ ૩૦ Qધુી ૦૧ બેડ1મ, લીિવMગ 1મ,રસોsુ,Zજ1 - બાથ1મ

ડવેલOગ Lનુીટ અને શયન�હૃ પથાર�નો 
�ણુોoર #ોCDટની આવ¬યકતા <જુબ 

બદલાઈ શક� છે.ડોરમેટર� (શયન�હૃ 
પથાર�) ૧૦ Qધુી અલગ બેડ, સાઇડ ટ�બલ, છાજલીઓ, લોકસ�, રસોsુ ં

અને શૌચાલયની સામા@ય Qિુવધાઓ.

ડબલ બેડ1મ ૬૦ Qધુી ૦૨ બેડ1મ, લીિવMગ 1મ,રસોsુ,Zજ1 - બાથ1મ
#ોCDટમા ંમહoમ Yુલ ડ�Lનુો એક 

�તૃીયાશં (33%) ભાગ ARHCs તર�ક� 
મા@ય રહ�શે.
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કાય��ેt (Scope of Work)

 ARHCs હ�ઠળ ડ�L ુઅને શયન�હૃો, એનબીસી અને ભારતીય સબંિંધત ધોરણો (બીઆઈએસ) ને =થાિનક GDCR નીિત 

િનયમોને અ31ુપ, �કૂંપ, �રૂ, ચ%વાત, �=ૂખલન િવ�ુl માળખાક�ય સલામતીની આવ¬યકતા <જુબ $ડઝાઇન અને 

િનમા�ણ કરવા3ુ ંરહ�શે.

 ARHCs #ોCD¸સમા ંપાણી, સેિનટ�શન, ગટર / ગટર, Ô�નેજ, માગ�, વીજળ� Cવા <ળૂ�તૂ નાગ$રક માળખાક�ય Qિુવધાઓ 

હોવા જોઈએ, Cથી તેને રહ�વા યોJય બનાવવામા ંઆવે. #ોCDટ $ડઝાઇનમા ંટકાઉ િસ=ટqસ Cવી ક� વરસાદ� પાણીનો 

સGંહ, કચરો જળ -યવ=થાપન, નવીનકરણીય સસંાધનો શામેલ હોઈ શક� છે Cમા ંસૌર ઉZ� પર િવશેષ �યાન આપવામા ં

આવે છે.

 ARHCs તગ�ત શ1આતમા,ં સ=� ુ ંભાsુ ં =થાિનક સવB <જુબ એ|@ટટ� :ારા નr� કરવામા ંઆવશે. �યારબાદ, એ|@ટટ� 

કરાર પર હ=તા�ર થયાની તાર�ખથી અસરકારક ૫ વષ�ના સમયગાળામા,ં ૮ % Õ:-વાિષdક ધોરણે ભાડામા ંવધારો કર� શક� 

છે. આ #કારની સમાન પlિત3ુ ંપાલન 25 વષ�ની સ�ંણૂ� રાહત અવિધ Qધુી કરવામા ંઆવશે.
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કાય��ેt (Scope of Work)

 એ|@ટટ�ને ARHCs ઉપયોગ તેમના પોતાના કામદારો / મ6ૂરોને આવાસ �રૂા પાડવા તેમજ પડોશી સ=ંથાઓની જ1$રયાત 

�રૂ� કરવા માટ� કરવાનો રહ�શે.

 સતત -યવસાય અને સતત આવક માટ�, એ|@ટટ� =થાિનક ઉ_ોગ / ઉ�પાદકો / સેવા #દાતાઓ / શૈ��ણક / આરોJય 

સ=ંથાઓ / માકcટ એસોિસએશનો / શહ�ર� =થળાતંર કરનારા / નબળા રોજગાર મેળવતા અ@ય લોકો સાથે જોડાણ કર� શક� 

છે / ગર�બમા ંરહ�વાની -યવ=થા કર� શક� છે અને તેમના પગારમાથંી સીધા કપાત કર�ને ભાsુ Öકૂવી શક� છે / ફ� / 

કોઈપણ #કાર3ુ ંમહ�નતા×ુ,ં શØ છે. આ ભાડા હાઉિસMગ સYંુલ પણ એGીGેટસ� સાથે ભાગીદાર� :ારા ચલાવવામા ંઆવી 

શક� છે.

 જો જ1ર� હોય તો પોતાને અથવા સકંળાયેલ સ=ંથાઓ / સ=ંથાઓ :ારા એ|@ટટ� યોJય પોઇ@ટ-Ùુ-પોÈટ Pા@સપોટ�3ુ ં

આયોજન કર� શક� છે.

 રા8ય / ક�@^શાિસત રા8ય સરકાર :ારા શહ�રના ક�@^થી કાય�=થળ Qધુી યોJય Zહ�ર પ$રવહન3ુ ં#દાન કરવા3ુ ંરહ�શે.
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૧ રાpવ આવાસ યોજના Qરુત શહ�ર� િવકાસ સoા મડંળ ૩૯૩

૨ રાpવ આવાસ યોજના ડ�સા નગરપા�લકા ૫૨૮

૩ બી.એસ.L.ુપી. યોજના રાજકોટ qLિુનિસપલ કોપ»ર�શન ૬૯૮

-�6 1,619
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