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કાર્યકારી સારાાંશ 
1. પશ્ચાદ ્ભમૂિકા 

  
મવિમતય ગુજરાત રાજ્ય ઘોરીિાગગ યોજના અંતગગત િાગો ના મિકાસ િાટે ગુજરાત 

સરકારના િાગગ અન ેિકાન મિભાગ ેહયાત રાજ્ય ઘોરીિાગગના 153 કક.િી. લંબાઈના 

િધારાના ૪ યોજના િાગગ (કોરીડોર) પસંદ કયાગ છે. યોજના આયોજનના ભાગરૂપે 

સૂમચત રસ્તાઓને લઈને થતી સાિામજક અસરોનો અભ્યાસ હાથ ધરાયો છે.  આ 

અહેિાલ િહેસાણા પાલનપુર સંકુલ (યોજના િાગગ)  ના અભ્યાસના તારણો આધારીત 

છે. 

2. યોજના િાગગનુ ંિણગન 

  
યોજના િાગગની કુલ લંબાઇ 60.916 કક.િી. અને પહોળાઈ 60 િી. છે. આ યોજના 

િાગગ ની શરૂઆત રાજ્ય ઘોરીિાગગ 41 ઉપરના કક.િી. 79.300 ના િહેસાણા સકગલથી 

શરૂ થાય છે અન ે પાલનપુર ખાતે કક.િી. 140.216 ઉપર પૂણગ થાય છે. આિ આ 

યોજના િાગગ િહેસાણા, પાટણ અને બનાસકાંઠા મજલ્લાના િહેસાણા, મિસનગર, 

ઉંઝા, મસધ્ધપુર, િડગાિ અન ેપાલનપુર; એિ છ તાલુકાઓિાંથી પસાર થાય છે. આ 

ઘોરીિાગગ યોજનાનાં મિકાસ આયોજનિાં હયાત ચાર િાગીય ઘોરીિાગગને છ િાગીય - 

6 લેઈન િાં પહોળો કરિો, બાજુનાં પડખાઓને પાકાં (પેવ્ડ) કરિાં તેિજ ડાબી 

બાજુની જગ્યાિાં મિમિધલક્ષી લેઈન કરીને યોજનાં િાગગબનાિિાનું આયોજન છે.  કુલ 

60 િીટર પહોળા રસ્તાની બાકીની પહોળાઈ લેન્ડ સ્કેપીંગ અને સેિા મિષયક લાઇનો 

(કેબલ-પાઈપ મિગેરે) િાટે રખાઈ છે. 
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ર્ોજના માર્ય 

3. પનુસ્થાગપન કાયગ આયોજન : ઉદ્દશે 

પુનસ્થાગપન કાયગ આયોજન કરિાનો હેતુ અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓને એ ખાત્રી કરાિિાનો છે કે તેઓને 

 અિગત કરાય 

   પુનસ્થાગપનને તેિને લગતા ઉપલબ્ધ હતકો અને મિકલ્પોથી અિગત કરાય. 

 પરાિશગ કરાય 

   તેઓને પુનસ્થાગપનના શતય તકનીકી અને આર્થગક મિકલ્પો જણાિી તેિાંથી      

   પસંદગી કરિાની તકો બાબત પરાિશગ કરાય. 

 ઉપલબ્ધ કરાય 

79.300 

140.215 
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 િાગગ યોજનાના કારણે જો તેિને તેિની અસ્કયાતિો ગુિાિિી પડે તો તેિી અસ્કયાિતો ફરી 

પ્રાપ્ત કરિા નીચે િુજબ નું 5તું િળતર ત્િરીત રીતે ઉપલબ્ધ કરાય. 

 પુનિગસિાટના સંક્રાન્તીકાળિાં તેિના આજીમિકાના સાધનો અને જીિન-મનિાગહનું ધોરણ 

જળિાય તે િાટે ઘરિખરી-પશુધનની હેરફેર સમહત જીિન-મનિાગહ ખચગ જેટલી સહાય. 

 િળતર ઉપરાંત મનપુણતા ભરી તાલીિ અને મિકાસ િાટે િાગગદશગન. 

4. પનુસ્થાગપન કાયગ આયોજનના હતેઓુ નીચ ેિજુબ છે. 

 યોજના અિલીકરણના કારણે ઉપમસ્થત થતી મિપરીત અસરો જાણિી અન ે ત ે

મનિારિા / હળિી કરિા શતય પગલાં નતકી કરિા. 

 પુનસ્થાગપન સિયના ઉત્તરાધગિાં અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓના જીિન-મનિાગહ ધોરણો ફરી 

સિતળ થાય કે તે સુધરે અને તેિન ે િળતરો સિયસર િળી રહે તે િાટે કાયગ-

આયોજન. 

5. યોજના િાગગ ની હદ (રસ્તા િાટ ેજિીન ઉપયોગનો હતક - Right of Way) અન ે

પ્રભાિી યોજના િાગગ (Corridor of Impact) 

SFIN[;Z ZLT[ ;\5FNG SZ[, VG[ ZFHI ;ZSFZGL DFl,SLGL T[DH DFU" VG[ 

DSFG lJEFU wJFZF lGI\l+6 SZFI[, DFU"GF p5IMUGM ;FDFlHS CSS K [P  

હાલના યોજના િાગગ િાં રસ્તાની પહોળાઇ (યોજના િાગગ ની હદ) 60 િી. છે. 

અભ્યાસ ટીિે િાગગ અને િકાન મિભાગ અને િહેસૂલ મિભાગ પાસે ઉપલબ્ધ રેકોડગનો 

ઉપયોગ કરી રસ્તા િાટેની જિીનની અને તે પૈકી બાજુના પડખા અન ેઆજુબાજુના 

એપ્રોચ રોડને જોડતા જંતશનની હદિાં ખાનગી મિલ્કતની બાઉન્ડરીની ચકાસણી કરેલ 

છે. યોજના િાગગિાં રસ્તા-સપાટીની પહોળાઇ 36 થી 50 િી. િચ્ચે છે. આથી 

રસ્તાની સપાટીની પહોળાઈ તથા સ્િીકૃત ડીઞાઇન મસધ્ધાંતો અન ેધોરણોની િયાગદાિાં 

જિીન અને આજુબાજુના રહેણાંક અને િામણજ્ય સ્ ર્કચરો, પાણીના જીિંત 

સ્ત્રોતિાળા કુિાઓ, મનશાળો, ધાર્િગક ઈિારતો અને ખતે દબાણો ઉપર ઓછાિાં ઓછી 

મિપરીત અસર પડે તે રીતે ભામિમનિાગણ કરિાના ઘોરીિાગગનું આયોજન કરેલ છે. 

6. પનુિગસિાટ િાટ ે અપનાિલે નીમત-મનયિો (Resettlement Policy 

Framework આર.પી.એફ.) 

પુનિગસિાટના નીમતમનયિોનું િાળખું યોજનાઓને લાગ ુ પડતા અને સંબંમધત 

અદ્યતન થયેલા કાયદા ઉપરાંત અનૈમચ્છક પુનિગસિાટ લાગત બેન્ક OP 4.12 ના 

મનયિોના આધારે બનાિાયુ ં છે. આિ અદ્યતન કરેલ પુનિગસિાટ મનયિો ઉપલબ્ધ શતય 

તિાિ િકૈમલ્પક પ્રોજેતટ ડીઞાઇન ધ્યાને લઇ મિપરીત અસરો ઉભી ન થાય અથિા 
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ઓછાિાં ઓછી થાય તે રીત ે સુચિિાિાં આિેલ છે. નીચેના પાયાના મસધ્ધાંતો 

આધારીત અદ્યતન પુનિગસિાટ મનયિો અપનાિાય છે. 

 અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓએ ગુિાિેલ જિીન, બાંધકાિ અને ઉભા પાક તથા િૃક્ષો ગુિાિિા બદલ 

િળતરો ચુતિિા. 

 ઉપરોતત શે્રણીિાંના કિજોર િગગ િધારાની સહાય િેળિશે.  

 પુનપ્રાગપ્તી કકંિત જેટલું જિીન િળતર ઉપરાંત અન્ય સહાય જોડે ફી અને અન્ય ખચાગઓ બદલ 

િળતર ચુતિિાિાં આિશે. આ અંગે લાગુ પડતા 2016ના સુધારા અમધમનયિ (ગુજરાત 

સરકાર) થી સુધારેલ 2013ના જિીન સંપાદન પુનિગસિાટ અને પુનસ્થાગમપત અમધમનયિ હેઠળ 

િળિાપાત્ર વ્યાજબી િળતરના હતકોનું પાલન કરી જિીન સંપાદન કરિાિાં આિશે. 

 બાંધકાિ િાળખા અને અન્ય અસ્તયાિતો ગુિાિિા બદલ પુનસ્થાગપન કકંિત ભોગિટા અથિા 

અસરગ્રસ્ત મિસ્તારિાંથી મનિાગમસત થતા પહેલા ચુતિિાિાં આિશે. 

 આયોજનના અિલીકરણ િાટે સંપાદન કરિાથી જેિનો જીિન-મનિાગહ આધાર છીનિાઈ જતો 

હોય તેિી યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓને આ સહાય ચુતિિાિાં આિશે. 

 મિશ્િબેન્કે સૂચવ્યા િુજબ િળતર લાગત મનધાગકરત તારીખ મઘરાણ િેળિનાર વિારા સ્થામપત 

અને મિશ્િબેન્કને સ્િીકાયગ તારીખ ગણાય છે. જેઓને િળતરિાં પોતાનું મહત હોિાનો 

કાયદેસરનો હતકદાિ હોય તેિી મહત ધરાિતી વ્યમતતઓ િાટે સને 2013િાં નિા (જિીન) 
અમધમનયિની કલિ-11(1) હેઠળ જિીન સંપાદન િાટે પ્રથિ િખત ઘોમષત તારીખ િળતર 

લાગત મનધાગકરત તારીખ ગણાશે. કાયદેસરનો િામલકી હતક ન ધરાિનાર, ઘુસણખોર, દબાણ 

કરનાર વ્યમતતઓ િાટે યોજનાની િોજણી શરૂ કયાગની તારીખ િળતર લાગત મનધાગકરત તારીખ 

ગણાશે. 

 યોજનાની િોજણી િખતે જે િસિાટીઓ/જિીન િામલકો ગેરહાજર હશે તેઓ પણ સહાય 

િેળિિાપાત્ર ગણાશે અને બજેટ જોગિાઈિાં તેિની સહાયની રકિનો સિાિેશ કરાશે પરન્તુ જે 

શખ્સો િળતર લાગત મનધાગકરત તારીખ પછી યોજના મિસ્તારિાં પ્રિે્યા હશે તેઓ કોઇ િળતર 

િેળિિા હતકદાર ગણાશે નમહ. 

 સાિુદામયક િાળખા અને સાિુદામયક મિલ્કતનું િળતર ચુતિિાિાં આિશે અને યોજનાના ખચે 

તેનું પુનર્નગિાગણ કરી આપિાિાં આિશે. યોજના િાગગને અડીને આિેલ સાિુદામયક મિલ્કત અંગે 

સંબંમધત સિુદાય (કોમ્યુનીટી) ના પરાિશગિાં સુધારણાનાં પગલાં (Enhancement 

measures) ની જોગિાઈ  ની જોગિાઈ પણ કરિાિાં આિશે. 

7. િળતર લાગત મનધાગકરત સિય 

કાયદેસરના િામલકી હતક ન ધરાિનાર વ્યમતતઓ િાટે િળતર લાગત મનધાગકરત 

તારીખ યોજનાની િોજણીની શરૂઆતની તારીખ એટલે કે ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ ગણાશે. 
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8. જિીન અન ેબાધંકાિ િાળખા ઉપર અસરો 

ભામિ મનિાગણ કરિાના ઘોરીિાગગની પહોળાઇ ૩૬ થી ૫૦ િી. (પુલ અને શહેરી 

પ્રિેશ િાગગની પહોળાઈ ૫૦ િી.) ગણતાં સૂમચત યોજનાના મિસ્તારિાં તેના 

અિલીકરણથી થનારી સાિામજક / આર્થગક અસરોની િોજણી અને અભ્યાસ કરિાિાં 

આિેલ છે. આયોજન કરતી કખતે હ્યાત િાળખા અને પયાગિરણન ે ઓછાિાં ઓછો 

મિકે્ષપ પડે તે હેતુ લક્ષિાં લીધેલ છે. ભામિ ઘોરીિાગગની પથરેખાઓ નતકી કરતી િખત ે

સંિેદનશીલ િુદ્દાઓ અન ે સ્થાપન વ્યિસ્થાિાં ઓછાિાં ઓછો મિકે્ષપ પડે તેિો 

અમભગિ અપનાિેલ છે. 

9. પનુસ્થાગપનિા ંમિપરીત અસરો મનિારિા અન ેઆડઅસરો ઓછાિા ંઓછી થાય 

ત ેિાટ ેમિકલ્પો ચકાસાયલે છે. આ િાટ ેનીચ ેિજુબના મત્રપામંખયા ઉપાયો કરાશ.ે 

 ઘોરીમાર્યની હ્યાત સપાટીની સધુારણા 
 વનિયસન અન ે ર્ોજના અમલીકરણની વિપરીત અસરો ઓછામાાં ઓછી 

વિક્ષેવપત થાર્ ત ે મજુબ સ્િીકૃત સ્થાવપત આલેખનના ધોરણોની મર્ાયદામાાં 
ભાવિ વનમાયણ કરિાના ઘોરીમાર્યનુાં આર્ોજન/આલેખન. 

 લોકેશન અનરુૂપ તે જગ્ર્ાએ ઓછામાાં ઓછો વિક્ષેપ પડે તે મજુબ આલેખનમાાં 
જરૂરી ફેરફારો કરિા અને રક્ષણાત્મક પર્લાાં લેિાાં. 

10. જિીન સપંાદન 

યોજના િાગગ DF\ ;}lRT ;]WFZ6F SZJF DF8[ Z:TFGL યોજનાં િાગગની હદ (RoW) 5}ZTL 
CM. AgG[ AFH]V[ BFGUL HDLGG]\ ;\5FNG SZJFG]\ ZC[T] GYLP 

11. યોજના અસરગ્રસ્ત મિસ્તારિા ંઆિલે જિીન અન ેઅન્ય અસ્કયાિતો 

કુલ 143 િકાનોન ેઅસર થશે ત ેપૈકી 116 િામણજ્ય િાળખાઓ છે જેિાં 84 

ઘુસણખોરો અને 32 અનમધકૃત દબાણ કરનારાઓ, 2 રહેણાંક મિસ્તારના, 16 

ખેતી/ખુલ્લી જિીન ધારકો અને 9 ઔદ્યોમગક િાળખા છે. મિલ્કતોના અસરગ્રસ્ત 

મિસ્તારિાં આિેલ અન્ય અસ્કયાિતોિાં 28 ખાનગી િામલકીના િૃક્ષો, 1 ટ્યુબિેલ, 5 

પાણીના ટાંકા, 16 બાઉન્ડરી કદિાલો, 13 કાંટાળી િાયર ફેન્સીંગ, 4 ઢોરિાડા અને 60 

કાિચલાઉ શેડનો સિાિશે થાય છે. 
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12. સાંસ્કમૃતક અન ેસાિદુામયક મિલ્કતો પર અસરો 

સૂમચત સુધારણાના કારણે કુલ 18 સાિદુામયક અસ્તયાિતોને અસર થશે. તિેાં 2 

મનશાળો, 6 પાણીના ટાંકાઓ/પાણીની કુંડીઓ, એક ઝાડને ફરતો ઓટલો, 3 જાહેર 

શૌચાલોયો, 3 પોલીસ ચેકપોસ્ટ અન ે3 ખુલ્લા કુિાઓનો સિાિશે થાય છે. આ ઉપરાંત 

14 ધાર્િગક સ્થાનોન ેપણ અસર થશે. તેિાં 7 િંકદરો અન ે7 દરગાહનો સિાિેશ થાય 

છે. 

 13. સાિામજક અન ેઆર્થગક અસરો 

કુલ 143 (કાયદેસરના હતક મિનાના) યોજના અસરગ્રસ્ત િકાનો છે, જેિાં 

(રહેણાંક િકાનનુ ંકે્ષત્રફળ 94 ગણતાં) 623 યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓ િસિાટ કરે 

છે. તિેાં 60 કિજોર વ્યમતતઓનો સિાિેશ થાય છે. 1 અનુસુમચત જામત, 3 WHH, 

24 ગરીબી રેખા નીચેની વ્યમતતઓ, 3 શારીકરક રીતે નબળા અને 60 થી િધુ િષગ 

ઉપરની 29 વ્યમતતઓનો સિાિેશ થાય છે. 

14. લોક (જનતા જોડ)ે પરાિશગ 

તેઓના સૂમચત યોજના અિલીકરણ િાટેના અમભપ્રાય અન ેસૂચનો િળેિિા 13 

જગ્યાઓએ (નાનીદઉ, ભાંડુ, યનુાિા, બાદુપુરા, બ્રાિણિાડા, મસધ્ધપુર, ચાપી અન ે

પાલનપુર etc) જનતા જોડે પરાિશગ કરિા જાહેર જનતા જોડે સભાઓ કરેલ અન ેતિેાં 

િમહલાઓ પણ તેિના અમભપ્રાય અન ેસૂચનો રજુ કરિા હાજર રહે તેની ચીિટ રાખેલ. 

ઉપરાંત યોજના જોડે મનસ્બત ધરાિતા સંબંમધત મિભાગો અને મજલ્લા લેિલે િાગગ અન ે

િકાન મિભાગની કાયગપાલક ઇજનેર કચેરી, મસધ્ધપુર મસ્થત મિદ્યતુ મિતરણ કંપની, 

કે્ષત્રની િન મિભાગની કચેરી, કૃમષ ઉત્પાદન, િેચાણ સમિમત અન ે ઉંઝા િાકેટ યાડગના 

હોદ્દેદારોના િંતવ્યો જાણિા પરાિશગ કરાયા, ઉપરાંત એચ.આઈ.િી. / એઈડઝ મનયંત્રણ 

પગલાઓ ભરિા મિસ્તારિાં કાયગરત ગુજરાત સ્ટેટ એઈડઝ કન્્ોલ સોસાયટી 

(GSACS) અન ેસ્િૈમચ્છક સંસ્થાઓન ેસાિેલ કરી રોગ પ્રસારણનો સિ ેકરિા સિન્િય 

સભાઓ ગોઠિિા પણ પરાિશગ કરાયો છે. 
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15. િમહલા સસં્થાઓ અન ેસ્િમૈચ્છક સસં્થાઓ જોડ ેજે ચચાગ થઈ તિેા ંનીચનેા ખાસ 

િદુ્દાઓ ઉપસી આવ્યા. 

 પરાિશગ કરાયેલ િમહલાઓએ સૂમચત ધોરીિાગગ મિકાસથી હૉમસ્પટલ પહોંચિા અને બાળકોની 

સ્કુલોએ જિાની સુમિધા ઉપલબ્ધી બાબત ખાસ કરીને આપમત્તકાળિાં તબીબી સારિાર કઈ રીતે 

ઉપલબ્ધ કરિી જોઈએ તે બાબત તેિના િંતવ્યો રજુ કયાગ. 

 શાળાઓ અને બસસ્ટોપ સ્થળોએ સલાિમતના પગલાઓની જરૂરીયાત. 

 િમહલાઓ જોડેની ચચાગ દરમ્યાન િમહલાઓને યોજના અિલીકરણિાં લેિાના પગલાઓની 

સિજણ આપી. દ્રષ્ાંતરૂપે િહેસાણા – પાલનપુર સંકુલ નાનીદઉ ગાિે પશુ આહાર િેળિિા 

િારંિાર રસ્તા ઓળંગિાના ભયસ્થાનોથી સતકગ કરાયા. 

 રૂ અને જીનીંગ એકિોિાં સીઝનની જરૂરીયાત િુજબ િષગના સરેરાશ આઠ િમહનાની 

રોજગારીની આિ્યકતા હોય છે જે પૈકી 40% જરૂરીયાત મિહરતા/રઝળતા સ્થાનાંતર કરતા 

િજૂરો વિારા પકરપૂણગ થાય છે. આ 40% સ્થાનાંતર કરતા િજૂરો કરતા છડેછડા પુરુષો િજૂરો 

હોય છે. આ સ્થાનાતંર કરતા િજૂરોને એચ.આઈ.િી./એઈડઝના ફેલાિા અને ભય સ્થાનોથી 

સતકગ કરિા જરૂરી છે. 

16. આ અગંનેા મિચાર મિમનિય દરમ્યાન એચ.આઈ.િી./એઈડઝનો ફલેાિો અટક ે

અને તનેા મનયતં્રણિાં આયોજન અન ેસલાિમતના તિેજ દદીઓના પુનસ્થાગપના પ્લાન, 

એચ.પી.પી. અને તેના અિલીકરણના પગલાના સુઝાિ ઉપલ્બધ થયેલ છે. સુચનોના 

આધારે રસ્તાની ડીઝાઈનિાં પગદંડીઓના ક્રોસીંગ મચન્હો અકસ્િાત સંભિ ભય સ્થાનો 

પર ચેતિણી દશગક બોડગ, રસ્તા ઉપર િાકીગ જેિા સલાિમતના પગલાં સાિેલ કરાયા છે. 

17. એચ.આઈ.િી./એઈડઝનો ફલેાિો અટક ે તનેા ઉપાયો િાટ ે િહસેાણા પાલનપરુ 

સંકુલ ની સંલગ્ન તબીબી સંસ્થાઓ, ્કર કોમ્યુનીટી અને સ્થામનક સ્િૈમચ્છક સંસ્થાઓ 

જોડે અભ્યાસાથે મિગતિાર મિચાર મિમનિય કરાયો છે. U]HZFT ZFHI V[.0h Sg8=M, 

;M;FI8L (G.S.A.C.S.) ના અંદાજ પ્રિાણે ગુજરાતિાં ૧.૬૫ લાખ લોકોન ે

V[R.VF..JL.છે.  એચ.આઈ.િી./એઈડઝ દદીઓની સંખ્યા ધ્યાને લેતાં સાબરકાંઠા, 

િહેસાણા અને સુરત મજલ્લાિાં આના દદીઓની સંખ્યા દિાખાનાિાં નોંધાતા 

દદીઓની સંખ્યા કરતાં 1 ટકા કરતા િધુ જોિા િળી છે. આ ત્રણ મજલ્લાઓિાં યોજના 

મિસ્તાર િહેસાણા મજલ્લાને કેટેગરી “એ” એટલે ક ે ઉંચા દરિાળો મિસ્તાર ગણિાિાં 

આિે છે. 
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18. િહસેાણા, મિસનગર, પાટણ અન ે પાલનપરુ મજલ્લાના સાિમુહક આરોગ્ય 

કેન્દ્રોિાં િોટા પ્રિાણિાં જોખિીગૃપ (High Risk Group) અને એચ.આઈ.િી. 

પોઝીટીિ દદીઓ જોિા િળેલ છે. લઘુઉદ્યોગ એકિોિાં રોજગારી િળેિિા મિચરતા 

િજૂરો ખાસ કરીને એકલ પુરુષ િજૂરોના કારણે આ બાબત િાં દરમ્યાનગીરી કરિાની 

જરૂરીયાત ઉભી થાય છે. િહેસાણા, પાટણ અને પાલનપુર મજલ્લાના િખુ્ય શહેરોિાં 

ગુજરાત રાજ્ય એઈડઝ કન્્ોલ સોસાયટી (G.S.A.C.S.) એ એન્ટાયર્ોિાયરલ થેરાપી 

સેન્ટર (Antiretroviral Therapy Centres) (એચ.આઇ.િી. સારિાર કેન્દ્રો) ઉપલબ્ધ 

કરેલ છે. 

19. યોજના િાગગ િાટ ે એચ.પી.પી. અહિેાલિા ં એચ.આઈ.િી./એઈડઝ સબંમંધત 

જુદા જુદા િુદ્દાઓ અંગે સંકમલત સલાહ અન ે ટેસ્ટીંગ સેન્ટરના સલાહકારો, સ્િૈમચ્છક 

સંસ્થાના હોદ્દેદારો, ્કર કોમ્યુનીટી મિગેરે જોડે ચચાગ મિચારણા અને પરાિશગ કયાગની 

મિગતો સાિેલ કરાઈ છે. િહેસાણા-પાલનપુર યોજના િાગગ મિસ્તારિાં ઉંઝા અન ે

હીરાનગર-િહેસાણા સ્લિ મિસ્તાર, ઉંઝાના શહેરી મિસ્તારોિાં પ્રોજેતટ મિસ્તાર અને 

તેના લોકેશન આસપાસના આર.ટી.ઓ. ચેકપાસ્ટ, ઘોરીિાગગ જંકશનો અને ્ક મિરાિ 

સ્થળો, બસ-સ્ટેન્ડ મિગેરે ઉંચા જોખિી મિસ્તારો છે. એચ.પી.પી. રીપોટગિાં મનદેમશત 

િુદ્દાઓની મિપરીત અસરો હળિી કરિાના ઉપાયો અસરકારક એતશન પ્લાન અને તેના 

બજેટ અંગેની બાબતો સાિેલ કરાઈ છે. 

20. અિલીકરણ વ્યિસ્થા 

પયાગિરણીય અને સાિામજક વ્યિસ્થા એકિ (Environmental and Social 

Management Unit: પ અને સા. વ્ય. એકિ - પ્રોજેતટ અિલીકરણ એકિ 

(પી.આઈ.યુ.) ના િડા અમધક્ષક ઈજનેર શ્રી યોજનાના િુખ્ય અમધકારી ગણાશે. િાગગ 

અને િકાન મિભાગ પ્રોજેતટ અિલીકરણ એકિ ઉભુ કરશે. આ એકિ યોજનાના 

સાિામજક અન ે  પયાગિરણીય પાસાઓ બાબત જોશ ે તથા નીમત મિષયક િાગગદશગન, 

સંકલન, આયોજન, આંતકરક દેખરેખ અન ે સિગ્ર અહેિાલ રજુ કરિાની તેની 

જિાબદારી રહેશે. 

21. પ્રો.અ.એ. અતંગગત પ અન ેસા.વ્ય. એકિ ના િડા અમધક્ષક ઈજનરે શ્રી ગણાશ ે

તથા પુનસ્થાગપન અને પુનિગસન લાગત સઘળી વ્યિસ્થા િાટે જિાબદાર રહેશે. 

અ.ઈ.શ્રી (પ્રો.અ.એ.) ને કાયગપાલક ઈજનેર (કા.ઈ.) સહાય કરશે. કા.ઈ. ને પયાગિરણીય 
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તજજ્ઞ અન ેસાિામજક બાબતોના તજજ્ઞ (Environmental and R & R Specialist) 

સહાય કરશે. પ. અને સા.વ્ય. એકિ, િા.િ. મિભાગના િુખ્યિથક ગાંધીનગર િાં બેસી 

સંચાલન કરશ.ે પયાગિરણ અન ે સાિાજીક પ્રિમૃત્તઓ િાટે કા.ઈ. શ્રી એસ. આર.પી. 

મિભાગ, િહેસાણા જિાિદાર રહેશ.ે 

22. પનુસ્થાગપન નીમત અિલીકરણ એજન્સી વિારા અિલીકરણ િાટ ેટકેો 

પુનસ્થાગપન નીમત અિલીકરણ એજન્સી નાં ટેકા (સહાય) થી, પયાગિરણીય અને સાિામજક વ્યિસ્થા 

એકિ વિારા આર.એ.પી. (RAP) નું અિલીકરણ કરિાિાં આિશે. પુ.ની.અ.એ. ને યોજનાના ભાગ 

તરીકે પસંદ કરિાિાં આિશે., કે જે પુન્રસ્થાપનના અિલીકરણિાં ટેકો આપશે. પુ.મન.અ.એ.ની 

કાિગીરી અને જિાબદારી નીચે િુજબ રહેશે. 

 યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓને યોજના અિલીકરણથી સંભમિત મિપરીત અસરોથી િાકેફ કરી 

તેના અસરો હળિી કરિાની અને પુનસ્થાગપન તથા પુનિગસન અંગેના હતકોની સિજણ આપિી. 

 પુનસ્થાગપન વ્યિસ્થા અને લાગત અન્ય િુદ્દાઓની જાણકારી આપતું સામહત્ય અને ચોપાનીય 

િહેંચિા. 

 પુનસ્થાગપન અને પુનિગસન પ્રિૃમત્તઓની શરૂઆત િખતે જાહેર જનતાને તેના લાભાલાભની 

જાણકારી પ્રમસધ્ધ કરિા િદદરૂપ થિંુ. 

 િાઈક્રો પ્લાન તૈયાર કરિા. 

 પુ.ની.અ.એ. વિારા આયોજીત િીટીંગોિાં ભાગ લેિો. 

 પુનસ્થાગપન એતશન પ્લાનના અિલીકરણિાં ટેકો આપિો. 

 યોજના અસરગ્રસ્ત કુટંુબો િાટે ઓળખકાડગ બનાિી ઈસ્યુ કરિા. 

 યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓ (પમતપત્ની) ને સંયુતત બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાિિાિાં સહાય કરિી. 

 અસરગ્રસ્ત કિજોર વ્યમતતઓ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપી અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓને તેિનું પૂરું િળતર 

સિયસર િેળિિાિાં સહાય કરિી. 

 તેિને ઉપલબ્ધ કરાતી િળતરની રકિ અને પુનસ્થાગપન તથા પુનિગસન ગ્રાન્ટની રકિના સંગીન 

રોકાણ અને ઉપયોગ બાબત જાણકારી ફેલાિિી. 

 તેઓના સ્િમનભગર મિકાસ િાટે તેિને િળતા આિક સ્ત્રોતોિાંથી પૂરતું િળતર િળે તે િાટે 

ઉપલબ્ધ િૈકમલ્પક તકોની સિજૂતી આપિી. 
 કિજોર વ્યમતતઓને તેિને િળિાપાત્ર િળતર અને પુનસ્થાગપન સહાય િળી રહે તે સુમનમશ્ચત 

કરિંુ. 

 પુ.મન. અિલીકરણ એકિને િામસક પ્રગમત અહેિાલ રજુ કરિા. 

 આિક ઉભી થાય તેિી રોજગારી િાટે અસરગ્રસ્તોને રોજગારી મિકલ્પ ક્ષેત્રિાં કઈ મનપુણતા ભરી 

તાલીિ આપિાથી રોજગારી િળે તેની તાલીિ ઉતરાધગ સિયિાં અનુભિલક્ષી રોજગારી િળે તે 

બાબતો મનમશ્ચત કરિી. 
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 યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓએ જે અગિડો અને પ્રશ્નોનો સાિનો કરિો પડે તે બાબતો 

અસુમિધા મનિારણ સમિમત સિક્ષ રજુ કરાય તે બાબત સુમનમશ્ચત કરિી. 

 ઈ-આર.એ.પી. ટુલ વિારા પ્રો.અ.એકિને અિલીકરણ સ્ટેટસ બાબત અદ્યતન િામહતી 

પહોંચાડિી. 
 

23. ફકરયાદ (અસમુિધા) મનિારણ વ્યિસ્થા 

અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓની ફકરયાદો સાંભળિા અને તેના મનકાલ િાટે મજલ્લા 

કક્ષાએ ફકરયાદ (અસુમિધા) મનિારણ કમિટી રચિાિાં આિશ.ે આ પધ્ધમતથી મિિાદોની 

પતાિટને પ્રોત્સાહન િળશ ેઅન ેકાનૂની પ્રકક્રયા ઘટશે. આ કમિટી મજલ્લા સિાહતાગ 

(કલેકટર) ના અધ્યક્ષપણા હેઠળ મજલ્લા કક્ષાએ રચાશે. નીચેની વ્યમતતઓ આ અસુમિધા 

મનિારણ કમિટીના સભ્યો રહેશે. 

 મજલ્લ સિાહતાગ (કલેકટર) અથિા તેિના વિારા મનિાયેલ પ્રમતમનમધ જે િદદનીશ મજલ્લા 

કલેકટરથી નીચેના દરજ્જાના ન હોય. (િમહલા અમધકારીને પ્રાદ્યાન્ય આપિાિાં આિશે.) 

 મજલ્લ મિકાસ અમધકારી 

 રાજ્ય ધોરી િાગગ યોજના (એસ.આર.પી.) મિભાગ, િહેસાણાના કાયગપાલક ઈજનેર 

 પ્રોજેતટ અિલીકરણ એકિના કાયગપાલક ઇજનેર 

 મજલ્લા સિાહતાગ / કલેકટર વિારા પસંદ કરાય તેિા (યોજના અિલીકરણિાં સંકળાયેસ ન હોય 

તેિા) સાિામજક પ્રમતમનમધ / સ્િૈમચ્છક સંસ્થાના પ્રમતમનમધ કે જે આિા િુદ્દાઓ, આિી બાબતો 

નાં જાણકાર હોય અને પ્રમતમિત હોિા ઉપરાંત જેઓને આિા પ્રશ્નો સુલઝાિિાની આિડત 

હોય. 

 

GSHP-II ર્ોજના ની િેબસાઇટ પર ફરરર્ાદ નોંધણી ની પ્રરિર્ા તથા ર્ોજના નાાં સ્થળ ઉપર સાંપકય  મારિતી 
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ર્ોજના ની િેબસાઈટ ઉપર સાંપકય મારિતી ર્ોજના નાાં સ્થળ ઉપર પર  

ર્ોજના અંર્ેની મારિતી દશાયિત ુાં પારટયુાં 

24. સાિાન્ય રીત ે ગાિડાના લોકો તિેની ફરીયાદ ગાિના સરપચં પાસ ે નોંધાિ ે છે 

અન ેસરપચં િાગગ અન ેિકાન મિભાગની ક્ષતે્રીય કચરેીએ રજુ કર ેછે. 

ફકરયાદ (અસુમિધા) મનિારણ કમિટી નીચેની બાબતો િાટે જિાબદારી મનભાિશે. 

(1) પુનસ્થાગપન અને પુનર્નગિાગણ તથા જિીન સંપાદનને લગતા િુદ્દાઓના યોજના 

અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓને અનુિોદન આપશે. 

(2) અસુમિધાની નોંધ લઈ મનધાગકરત સિયિાં તેનો મનકાલ કરશે. 

(3) ગંભીર કકસ્સાઓિાં યોજના અિલીકરણ એકિને જાણ કરશે. 

25. ફરીયાદ (અસમુિધા) મનિારણ સમિમત સિક્ષ પોતાનો િદુ્દો રજુ કરિા યોજના 

અસરગ્રસ્ત લોકોને પયાગિરણ અને સાિામજક પ્રબન્ધન એકિ (ESMU) તિાિ જરૂરી િદદ કરશે. 

ફકરયાદ (અસુમિધા) મનિારણ સમિમત આિી અસુમિધાઓ નો, ફકરયાદોનો, રજુઆતોનો મનકાલ 15 

કદિસિાં કરશે. સાિાન્ય રીતે ફકરયાદ (અસુમિધા) મનિારણ સમિમત િમહનાિાં એકિાર િળશે પરંતુ 

આિ્યકતા િુજબ તેથી િધુ િાર પણ િળશે. અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓની અસુમિધાઓનો મનકાલ કરિા 

45 કદિસનો સિય ઉપલબ્ધ રહેશે. ફકરયાદ મનિારણ સમિમતનો મનણગય અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓને 

બંધનકતાગ રહેશે નમહ. જો તે/તેણી ઈચ્છે તો આિા મનણગયને ન્યાય અદાલતિે પડકારિાનો મિકાસ રહે 

છે. 

ફકરયાદ-અસમુિધા મનિારણ સમિમતના અન્ય કાયો નીચ ેિજુબ છે. 

(1) અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓની અસુમિધાઓ નોંધિી. તેનુ ં િગીકરણ કરિુ ં અને પ્રાધાન્ય ક્રિ આપિા તથા 

પુનિગસિાટ અને પુનસ્થાગપન પ્રકક્રયાના પ્રશ્નોનો મનકાલ કરિો. 

(2) યોજના અસરગ્રસ્ત વ્ચમતતઓની ફકરયાદ-અસુમિધાઓનો મનકાલ કરિા ફકરયાદ-અસુમિધા મનિારણ સમિમત 

સ્થળ િુલાકાત લઈ શકશે અને યોજના અમધકારીઓ તેિજ અધગસરકારી અને મબન-સરકારી સંસ્થાઓન ે

સંબંમધત િામહમત રજુ કરિા જણાિી શકશે. 
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(3) ફકરયાદ (અસુમિધાઓ) નો મનકાલ કરિાની સિય અિમધ 45 કદિસની નતકી રહેશે. 

(4) યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓને તિેના કેસની ગમતમિમધ અગેં પયાગિરણીય અને સાિામજક વ્યિસ્થાપન 

એકિ િારફત જાણ કરશે. 

26. પનુસ્થાગપન અિલીકરણ એજન્સી કાયગરત થાય ત ે તારીખથી 3 િમહનાિા ં

ગજુરાત સરકારના કાયગપાલક હુકિથી ફકરયાદ (અસમુિધા) મનિારણ સમિમતની 

રચના કરાશ.ે 

27. ફકરયાદો રજુ કરિાના અન્ય મિકલ્પોિા ં “સ્િાગત”, િીડીયાિા ં થતી રજુઆતો 

ધ્યાને લેિી, તકેદારી આયોગ, લાંચરૂશ્િત મનિારણ બ્યુરો, એટીિીટી/જનસેિા કેન્દ્રોનો 

સિાિેશ થાય છે. આિી ફરીયાદો કલકેટર, િખુ્યિન્ત્રી કાયાગલય મિકલ્પોિાં 

િા.િ.મિભાગના સમચિશ્રીથી િાંડી કાયગપાલક ઈજનેર કક્ષાનો સિાિેશ થાય છે. એક 

અન્ય મિકલ્પિાં સને 2005ના િામહતી અમધકાર અમધમનયિ છે. િામહતી અમધકાર 

અમધમનયિ હેઠળ કા.ઈ. અન ેઅ.ઈ. (બન્ન ેરેગ્યુલર અન ેપ્રોજેતટ અિલીકરણ એકિના) 

કચેરીના જાહેર િામહતી અમધકારી આિી અરજીઓ સ્િીકારી તેનો 30 કદિસિાં મનકાલ 

કરે છે. (િામહતી પુરી પાડે છે.) 

28. િષગ 2013 થી આજ કદન સધુી મવિમતય ગજુરાત રાજ્ય ઘોરીિાગગ યોજના 

બાબત 99 ફકરયાદો િળી છે જેિાં િાગગ અને િકાન મિભાગ કે તે મસિાયની કચેરીઓિાં િળેલ 

િામહતી અમધકારી અમધમનયિ હેઠળ િળેલ અરજીઓનો પણ સિાિેશ થાય છે. 99 પૈકી 37 

િામહતી િાંગતી અરજીઓ અને 62 ફકરયાદ અરજીઓ છે. િામહતી િાંગની બધી અરજીઓ 

કાયગપાલક ઈજનેર અથિા અમધક્ષક ઈજનેર, યોજના અિલીકરણ એકિો અને િાગગ અને િકાન 

મિભાગીય કચેરીના જાહેર િામહતી અમધકારીઓને િળેલ હતી. 62 ફકરયાદો પૈકી 19 અરજીઓ 

જાહેર પ્રમતમનમધઓ કલેકટર કચેરી, િુખ્યિન્ત્રી કાયાગલય, િન્ત્રીશ્રીઓના કાયાગલય, તકેદારી આયોગ, 

સ્િાગત અને જનસેિા કેન્દ્રો મિગેરેિાં િળેલ. બાકીની 43 અરજીઓ િાગગ અને િકાન મિભાગના 

સમચિશ્રીથી િાંડી કા.ઈ. કક્ષા સુધીના અમધકારીઓને િળેલ. ઉપલી કક્ષાના અમધકારીઓએ આિી 
અરજીઓ ઘકટત પગલાં લેિા સંબંમધત િુખ્ય ઈજનેર/અમઘક્ષક ઈજનેર/કાયગપાલક ઈજનેરને િોકલી 

આપેલ. િળેલ બધી ફરીયાદો િુખ્યત્િે બાંધકાિની ગુણિત્તા, ટેન્ડર પ્રકક્રયા કાિના પ્રકારિાં ફેરફાર 

અને યોજનાની સિયઅિમધ તથા યોજના પૂણગ કરિા બાબત હતી. 

29. િજૂરોની આિન-જાિન (અન ેઘસારાની) વ્યિસ્થા  

યોજના સંકુલના મનિાગણની અિમધ 18 િમહનાની છે.  મનિાગણ સિયિાં સીિીલ 

બાંધકાિો િાય ે કુશળ અન ેઅધગકુશળ કારીગરોની જરૂરત પડશે. િજૂર ભરતીિાં પ્રથિ 

અગ્રતા સ્થમનક મિસ્તારિાં િસિાટ કરતાં િજૂરોને આપિી જોઈએ. પરન્તુ ઘોરીિાગગ 
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બાંધકાિ િાટેના કશુળ િજૂરો મિચરતા િજૂર સિૂહોિાંથી (િાઈગ્રન્ટ િજૂરો) ગુજરાત 

રાજ્ય ની બહારથી િળેિિાિાં આિે છે. કોન્્ાકટરો સાિાન્ય રીત ે રાજસ્થાન, 

િધ્યપ્રદશે અન ે મબહારના િજૂરોન ે કાિ ે રાખ ે છે. જો રાજ્ય બહારના િજૂરોને કાિ ે

રોકિાિાં આિે તો તઓેને યોજના મિસ્તારિાં િસિાટની િધુ સારી સગિડ આપિી 

જરૂરી બન ેછે. િહેસાણા-પાલનપુર સંકુલ િાટે આશરે 200 થી 250 િજૂરો (સ્થામનક 

અને મિચરતા િજૂરો સમહત) ની જરૂરીયાત રહેિાની ધારણા છે. આના પકરણાિે 

સાિામજક સંબંધોિાં થોડો તનાિ પકરણિી શક.ે ટંૂક મનિાગણ સિયની યોજનાના કારણે 

િજૂર સિૂહો યોજના મિસ્તારિાં ઘુસશે અને તેના કારણે સાિામજક સંબંધોિાં મિપરીત 

અસરોના જોખિો ઉભા થાય તે હલ કરિા િજૂરોની આિન-જાિન વ્યિસ્થાનુ ં

આયોજન કરિાિાં આિેલ છે. 

30. યોજના િાગગિા ંઆિલે ઉદ્યોગ/બાધંકાિ કરતા સચંોલકો અન ેસ્િમેચ્છક સસં્થા 

જોડેની ચચાગ અને પરાિશગ પરથી લાગ ેછે કે મિચરતા િજૂર સિુહોના 40 ટકા  એકલ 

પુરુષ િજૂરો હોય છે. રૂ અને જીનીંગ ઉદ્યોગિાં ખંકડત સિયિાં િજૂરોન ેિષગિા ંસરેરાશ  

આઠેક િમહના કાિે રખાય છે. 

31. અગાઉની યોજનાની િજૂર આિન-જાિન િામહતીનુ ંપથૃ્થકરણ કરતા ંજોિા િળ ે

છે કે િોટા ભાગે (આશરે 80 ટકા) િજૂરો સ્થામનક મિસ્તારના હોય છે અન ેબાકી (આશરે  

20 ટકા) િજૂરો આજુબાજુના રાજ્યો, સાિાન્ય રીતે રાજસ્થાન, િધ્યપ્રદેશ અને મબહાર  

રાજ્યના મિચરતા િજૂરો હોય છે. મિચરતા અને બહારના િજૂરોને િજૂર કમે્પ સિલતો  

પુરી પડાતી હોય છે. કોન્્કટરોની બાંધકાિ સાઈટ ઉપર સ્થામનક મિસ્તારિાંથી દૈમનક  

રોજના ધોરણે રોકેલ સ્ત્રી િજૂરો જોિા િળેલ. સ્થામનક િજૂરો પૈકી 15 ટકા સ્ત્રી  

િજૂરણો દૈમનક ઘોરણે રોકેલ સ્ત્રી િજૂરો જોિા િળેલ. 

32. િજૂરોની આિન-જાિન વ્યિસથાનુ ંઆયોજન કરિાના હતેઓુ નીચ ેિજુબ છે. 

(ક) બહારથી આિતા િજૂરો પ્રત્યેના સંલગ્ન પૂિગગ્રહો ઓછા થાય તે દશાગિિા. 

(ખ) મિચરતા િજૂરો િાટે કાિ કરિાનું સલાિત, આરોગ્યપ્રદ તથા આરાિદાયક િાતાિરણ િળી 

રહે. 

(ગ) મિશ્િબેન્કની િાગગદશગક સૂચનાઓ અને સ્થામનક િજૂર કાયદાઓનું પાલન થાય. ટંુક મનિાગણ 

સિયની યોજનાના કારણે બાહ્ય િજૂરોના આિિાથી સાિાજીક તનાિ ઉભા થાય તેનું 

આંકલન અને તેની મિપરીત અસરોના જોખિો હલ કરિા. િજૂર વ્યિસ્થાપન પ્લાન તૈયાર 

કરિાિાં આિે છે. 
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33. લલગં (જામત) સિન્િય કાયગિાહી પ્લાન 

સૂમચત ઘોરીિાગગ મિકાસથી િમહલાઓન ે આર્થગક મિકાસ િાટે તિેની મનપુણતા 

સુધારિાની તથા મશક્ષણ અને તબીબી સિલત પ્રામપ્તની તકોિાં ઉિેરો થિાની અપેક્ષા 

છે. 

34. આયોજનિા ંસિલતોની જોગિાઈ 

80 ટકા ઘોરીિાગગ (કે્ષત્રીય િોજણી આધારીત) યોજના સંકુલના ગ્રામ્ય મિસ્તારિાંથી 

પસાર થાય છે અન ે તેના િટેિાગુગઓ પગ ે ચાલનારાઓ હોિાના. આથી ગ્રામ્ય 

મિસ્તારિાં સૂમચત બહુલક્ષી િાગોનો સિુમચત ઉપયોગ િમહલાઓ કરશ.ે આથી આિા 

િાગો પર મિશ્રાિ સ્થાન અને આિ્યક િળૂભતૂ સિલતોની ઉપલબ્ધીની અગત્યતા છે. 

મનિાસન પટ્ટીઓિાં િસતી િમહલાઓ બળતણ િાટે લાકડા િીણિા જાય ત્યારે રસ્તા 

ઓળંગતી હોય છે, ત્યાં સ્પીડ બે્રકરો, અકસ્િાત સંભિ િળાંકો તથા િળાંકોની 

શરૂઆતિાં સલાિતી િાટે સૂમચત ચેતિણી બોડોની જોગિાઈ જરૂરી છે. આથી 

આલેખનના ભાગ તરીક ેિમહલાઓ અને છોકરીઓની સલાિતી િાટેની જોગિાઈઓ 

સાિેલ કરાઈ છે. ધાર્િગક ઉત્સિોના સિયે ખાસ કરીને િમહલા યાત્રીઓ િાટે બહુલક્ષી 

િાગો ઉપર કાિચલાઉ ધોરણે જી.આ. પાઇપોની આડશો/બેરીકેડો ગોઠિિાનું આયોજન 

છે. ઘોરી િાગગ ઉપર મિશ્રાિસ્થળોનું આયોજન કરાયું છે અને નયનરમ્ય િાતાિરણ િાટે 

સિલતો સાથેના લેન્ડ સ્કેપીંગ સિાિેશ સૂચિાયો છે. ચેઇનેજ 80.750 થી 80.950 

અને 92.950 થી 93.150 િચ્ચે મિશ્રાિ સ્થોનોનું આયોજન કરાયું છે. 
35. અગાઉની ગજુરાત રાજ્ય ઘોરીિાગગ યોજનાિા ંલલગં (જામત) જોખિો ન ેલગત 

કોઈ કેઇસ / બનાિો બનાિા પામ્યા નથી. આિ છતાં લલગં પ્રશ્નો િાટે કોન્્ાકટરો 

વિારા આતંકરક ફકરયાદ મનિારણ સમિમત અન ેસતકગતા પ્રોગ્રાિની જોગિાઈ સૂચિિાિાં 

આિે છે. લલગં (જામત) એકશન પ્લાનના અિલ િાટે બજેટ જોગિાઈ કરિાિાં આિશ.ે 

ઉપરાંત બાંધકાિ સાઈટ/લેબર કમે્પ ખાત ે કોન્્ારકટર વિારા એચ.આઈ.િી./એઈડઝ 

સતકગતા પ્રોગ્રાિ ગોઠિિાિાં આિશે. િતગણૂક મનયિ તરીકે સને 2013 ના કાિ કરતી 

િમહલાઓની જાતીય સતાિણી (મપ્રિેન્શન, પ્રોમહબીશન અન ે રીડે્રસલ) અટકાિિી 

િનાઈ કરિી અને ઉપાય કરિા બાબત અમધમનયિની જોગિાઈ િુજબ બાંધકાિ સાઈટ 

અને લેબર કમે્પોિાં યોજના સંભમિત જાતીય સતાિણી જોખિો મનિારિા િતગણૂક 

મનયિ અિલીકરણ પગલા તરીક ેનીચેના પગલાઓ લેિા ભલાિણ કરિાિાં આિ ેછે. 
 

 યોજના સાઈટ ઉપર આંતકરક ફકરયાદ સમિમત રચી તેના કાયગ, ફરજો અને સત્તાઓ નતકી કરી 

પ્રસાકરત કરિી. 
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 એચ.આઈ.િી. / એઈડઝ / જામત આધાકરત લહંસા (જી.બી.િી.) નાં જોખિો સાિે અમભયાન 

ચલાિિંુ. 

 ઉપરોતત અમભયાન સંલગ્ન જોખિોની અસરો હળિી કરિાના ઉપાયો સૂચિિા. 

 યોગ્ય પ્રકારના ઉપરોતત ઉપાયોનો અિલ થાય તે જોિું. 

 જે િમહલાઓ ફરીયાદ નોંધાિિાનું પસંદ કરે તેિી ફરીયાદ કરિા ઈચ્છતી િમહલાઓને જરૂરી 

સેિાઓ પૂરી પાડિાિાં આિે છે તે કોન્્ાકટર/આંતકરક ફકરયાદ મનિારણ કમિટીએ જોિંુ. 

 ફકરયાદીઓના નાિ ખાનગી રાખી બેનાિી તરીકે સી.એચ.એિ./જી.આર.એિ. િારફત કેઈસોના 

રીપોટગ કરિા. 

 સને 2013ના કાિ કરતી િમહલાઓની જાતીય સતાિણી (મપ્રિેન્શન, પ્રોહીબીશન એન્ડ રીડ્રેસલ 

અટકાિિી, િનાઈ કરિી અને ઉપાય કરિા બાબત) અમધમનયિની જોગિાઈ િુજબ આંતકરક 

ફરીયાદ કમિટીિાં મનયોતતા/કમિટી િેમ્બરોની કાિગીરી અને જિાબદારીઓ અંગે સેિા મનયિો 

હેઠળ કોન્્ાકટરમનયોતતાએ જાતીય સતાિણીને ગેરિતગણૂક ગણી તે બદલ મશક્ષાત્િક કાયગિાહી 

કરિી. 
36. યોજના મનયતં્રક તજજ્ઞ બાહ્ય િોનીટરીંગ ઉપરાતં લલગંની (જામત) સિંદેના પ્રગટ 

કરતી અસરોનું પણ િોનીટરીંગ કરશે. 
37. િોનીટરીંગ અન ેિલૂ્યાકંન 

યોજના મનયંત્રક તજજ્ઞ (પીએિસી) ની સહાયથી યોજના અિલીકરણ એકિ સાિામજક 

સલાિમતના પગલાંઓના અિલીકરણ બાબત આંતકરક િોનીટરીંગ કરશે. પુનસ્થાગપન 

નીમત અિલીકરણ વ્યિસ્થાની ગુણિત્તા સુધરે ત ે િાટે મિજાણુ આધારીત િોનીટરીંગ 

સીસ્ટિ (ઈ-રેપ-ટુલ) મિકસાિી િોબાઈલ અને િેબ આધારીત વ્યિસ્થાિાં ઉિેરી છે. 

મિજાણું આધારીત િોનીટરીંગ સીસ્ટિના હેતઓુ નીચે િુજબ છે. 
 યોજના અસરગ્રસ્ત બધી વ્યમતતઓના દરેકના કઈેસના િોનીટરીંગિાં પારદશગકતા 

જળિાય. 

 પ્રિૃમત્ત અિલીકરણિાં મબનજરૂરી મિલંબ ન થાય. 

 મનણગય લેિાના દરેક પગલાં અને તેના અિલીકરણનું િૂલ્યાંકન થાય તેનું ઑકડટ થાય. 
38. િોબાઈલ અન ેડસે્ક ટોપ પ્રિૃમત્ત અન ેતનેા ફળ િળ્યાનો િાસ્તમિક સિય જાણિા 

િળે ત ે મનમશ્ચત કરિાની જિાબદારી મિજાણુ આધારીત િોનીટરીંગ સીસ્ટિ (ઈ.રેટ 

ટુલ) મનભાિે છે. આથી આિ્યક દસ્તાિેજોની કેમન્દ્રય લાયબે્રરી ઉપલબ્ધ થાય છે અન ે

તે િડે શતય તેટલા ઓછા સિયિા ં જોઈતા પ્રકારની ખરી િામહતી તિાિ સંબંમધત 

વ્યમતતઓન ેિળી રહે ત ેમનમશ્ચત કરે છે. આિ આ મિજાણુ આધારીત સીસ્ટિથી જરૂરી 

િામહતી/ડેટા સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ બને છે અન ેતેથી મનણગયો લેિાિાં ઝડપ દ્ર્યતા અન ે

પ્રદાન શતય બન ેછે. 
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39. તામંત્રક તિેજ પયાગિરણીય અન ે સાિામજક અસરોના િલૂ્યાકંનિા ં યોજના 

અિલીકરણ એકિ (પી.આઈ.યુ.) વિારા આતંકરક િોનીટરીંગ ઉપરાંત ત્રામહત પાટી 

તરીક ેયોજના વ્યિસ્થાપન તજજ્ઞ (પ્રજેતટ િનેજેિેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ) બાહ્ય િોનીટરીંગ કરે 

છે. 
40. લોકો જોડ ેમિચાર મિમનિય અન ેપ્રિમૃત્તની બાબતો પ્રદર્શગત કરિા બાબત. 

પુનસ્થાગપન નીમત અિલીકરણ યોજનાની કાયગિાહી પારદશગક બને ત ેિાટે અિારનિાર 

જાહેર િીટીંગો ગોઠિાશ.ે પુનસ્થાગપન યોજના અિલીકરણ વ્યિસ્થા અન ે પુનસ્થાગપન 

યોજનાના િાળખાની સરળ સિજૂતી ગુજરાતી ભાષાિાં તૈયાર કરી, તેની જોડે યોજના 

અસરગ્રસ્ત વ્ચમતતઓની યાદી અને ઉપલબ્ધ થનાર અસ્કયાિતોની મિગત સાથે લોકો 

સિક્ષ જાહેર રીત ે રજુ કરાશે અન ે ત ે િાટે લોકો જોડે મિચાર-મિમનિય પણ કરાશ.ે 

ઉપરાંત આ િામહમત જી.એસ.એચ.પી. િેબસાઈટ (http://gshp2.gov.in) ઉપર પણ 

િુકાશે. સિગ્ર પુનસ્થાગપન યોજનાની મિગતો મિશ્િબેન્કની એકસ્ટનગલ િેબસાઈટ ઉપર 

પણ િુકાશે. 
41. પનુસ્થાગપન યોજના અિલીકરણનુ ંટાઈિ ટબેલ 

યોજના સંકુલના બાંધકાિનો સિય ૧૮ િમહનાનો1 છે અને તે િુજબ િાગગ િકાન 

મિભાગે પુનસ્થાગપન અિલીકરણ એજન્સીનો કાયગકાળ ૨૪ િમહનાનો ગણ્યો છે. સ્થળ 

ઉપરની પુનસ્થાગપન અન ેપુનિગસન પ્રિૃમત્તઓ અને સીિીલ બાંધકાિોની અડચણ રમહત 

સાઈટ સોંપિાિાં ૯ િમહના અને ત્યારબાદનો સિય વ્યમતત થશ.ે પુનસ્થાગપન 

અિલીકરણ એજન્સી આ સિય દરમ્યાન ઘોરીિાગગ ઉપર સલાિતીના પગલાં, 

એચ.આઈ.િી./એઈડઝ અટકાિ ઝંુબેશ અન ે યોજના અસરગ્રસ્ત વ્યમતતઓન ે તાલીિ 

આપિાની વ્યિસ્થા અને જરૂરીયાત િુજબ સિગ્ર િોનીટરીંગ વ્યિસ્થા કરશે. 
RAP અિલીકરણની યાદીીઃ િખુ્ય પ્રિમૃત્તઓ 

ક્રિ િખુ્ય પ્રિમૃત્તઓ િાસ 

1. RAP અિલીકરણ સંસ્થાની ની મનિણુકં પ્રથિ િાસ 

2. GRCની ની મનિણુંક મવિતીય િાસ 

3. િામહતી ઝંુબેશ અને લોક – સિુદામયક પરાિશગ  મવિતીય િાસે થી ૧૮ િા િાસ સુધી  

(૬ િાસના અંતરાલે) 

4. િળતર / R&R / CoI ની હદ ખાલી કરિી મવિતીય િાસ ે થી – પાંચિાં િાસ સુધી િા 

પૂણગ કરિુ ં

5. િાગગ સુરક્ષા મિષેની જાગૃમત તૃતીય િાસે થી દરકે આંતરા િમહના 18 િાસ 

સુધી 

                                     
1
 વ્ર્ક્તતર્ત ર્ોજના માર્ય માટે, બાાંધકામ નો સમર્ર્ાળો ૧૮ મરિના નો છે,જેને અનસુરીન,ે મા અન ેમ વિભાર્,ે પનુસ્થાયપન 
અને પનુિયસન તથા પનુસ્થાયપન અમલીકરણ એજન્સીનો કાર્યકાળ ૨૪ મરિનાનો ર્ણ્ર્ો છે.  



દ્વિતીર્ ગજુરાત રાજ્ર્ ધોરીમાર્ય ર્ોજના (GSHP-II) 
માર્ય અને મકાન વિભાર્, ગજુરાત સરકાર  
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ક્રિ િખુ્ય પ્રિમૃત્તઓ િાસ 

6. બાહ્ય દેખરેખ મવિતીય િાસ થી દર 6 િહીને, 18 િાસ સુધી 

42. પનુીઃમનિાગણ અદંાજપત્ર 

પુનીઃમનિાગણ અંદાજપત્રિાં ઘટકો જેિાં કે બાંધકાિ (સંરચના) િાટે નું િળતર (વ્યમતતગત 

સંપમત્ત, સાંસ્કૃમત સંપમત્ત અને સાિુદામયક અસ્તયાિતો); પુનિગસન અન ે પુનીઃમનિાગણ 

(R&R) સહાય અન ેઆકમસ્િક અમનચ્છનીય / અનઅપેમક્ષત ખચગ ને આિરી લેિા જેિી 

બાબતોનો સિાિેશ થાય છે. RAP ના અિલીકરણ િાટેનું અંદાજીત કુલ બજેટ રૂપીયા 

૧૫.૬૧ િીલીયન થાય છે. 

આ ઉપરાંત, રૂપીયા ૧૦.૯૮ િીલીયન જેટલી રકિ તાલીિ િાટેનો ખચગ, RAP 

અિલીકરણ સંસ્થા, િાગગ પરની સુરક્ષા િાટે ના જાગૃમત કાયગક્રિો, HIV/AIDS ની 

જાગૃમત, દખેરેખ અન ેિૂલ્યાંકન તથા ફકરયાદ મનિારણ વ્યિસ્થા (GRM) તથા સમિમત 

(GRC) ની રચના કરિી, (સંલગ્ન) કાયગિાહી િગેરે (નિાં બધા જ યોજના િાગો ગણી 

ને) મનમશ્ચત કરેલ છે. 

આ ઘટકોિાં િૃમવધ દર િાર્ષગક ઉપભોતતા િૂલ્ય સૂચકાંકના ૭ ટકા જેટલો િાનિાિાં 

આિેલ છે તથા પ્રથિ િષગ િાટે િધેલ રકિ રૂપીયા ૧૧.૭૫ િીલીયન અને વિમતય િષગ 

િાટે આ રકિ રૂપીયા ૧૨.૫૭ િીલીયન છે. 

 


