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1 પ્રસ્તાવના  

1.1 ્ોજના ભવૂમકા  

1. હાલના રાજ્્ માર્ોના અમલીકરણ માાે વવકાસ પ્રર્િ્ાને સતત ચાલ ુરાખતા માર્ગ અને મકાન વવભાર્ ,

ગજુરાત સરકારે GSHP-II હઠેળ ૧૫૩ ર્ક.મી. લુંબાઇના વધારાના ૪ રાજ્્ ધોરી માર્ો પસુંદ ક્ાગ છે.  ્ોજના ની 
તૈ્ારીના ભાર્રૂપે, સચૂચત રસ્તામ માાે સામાજજક અસરોનુું મલૂ્ાુંકન એસ.યઇ.એ. હાથ ધરવામાું યવ્્ુું છે. 

ય એસ.યઇ.એ ્ોજનાના રાુંધનપરુ-ચાણસ્મા ્ોજના માર્ગ પર કરવામાું યવેલ યકારણી સામાજજક અસરના 

તારણો પર યધાર્રત છે. 

1.2 ્ોજના માર્ગ ન ુું વણગન 

2. ્ોજના માર્ગ ની કુલ લુંબાઇ ૬૦.૪૨૧ ર્ક.મી. ની સાથે RoW (્ોજના માર્ગ ની હદ( ૩૦ મીાર છે. 

રાધનપરુ રહરે ખાતે ્ોજના માર્ગની રરૂયત 0.000 ર્ક.મી. થી થા્ છે અને ચાણસ્માના જ ુંકરન પર ૬૦.૪૨૧ 

ર્કમી. ઉપર અંત યવે છે. ્ોજના માર્ગ પાાણ જીલલાના રાધનપરુ, હર્રજ, સામી અને ચાણસ્માના તાલકુામાુંથી 

પસાર થા્ છે. ્ોજના માર્ગ ને પનુવગસન ની સાથે સાથે સરુક્ષા સધુારણા માાે ર્ણવામાું યવેલ છે. ્ોજના 
માર્ગ બે રાષ્ટ્રી્ ધોરીમાર્ોને જોડે છે, તથા પવૂગ પવિમ કનેક્ ાવવાી તરીકે કા ગ્ કરે છે અને ઉત્તર ગજુરાતને કચ્છ 

સાથે જોડે છે. ખાસ કરીને પોર્ટસગથી બુંધા્ેલા, લાુંબા અંતરના રાર્ફક માાે વૈકલ્લપક ઇન્ારસ્ાેા કનેક્ ાવવાીમાું 

વધારો કરે છે. 

 

્ોજના માર્ગ 
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1.3 સામાજજક અસર મલૂ્ાુંકન (SIA) અને  સામાજજક વ્્વસ્થાપન ્ોજના (SMP): ઉદે્દશ્્ો 

3. રાધાપરુ-ચાણસ્મા ્ોજના માર્ગ માાે સામાજજક અસરોનુું મલૂ્ાુંકન (એસ.યઇ.એ.( હાથ ધરવામાું 

યવ્્ુું છે. સામાજજક અસરોના મલૂ્ાુંકનના અભ્્ાસ િારા સમદુા્ો પર માર્ગ સધુારણાની સુંભવવત અસરો અને 

અસરોના સુંભવવત ઘાાડાના પાસામ પર ધ્્ાન યપવામાું યવ્્ુું છે. ય ઉપરાુંત, સામાજીક વ્્વસ્થાપન 

્ોજનામાું)એસ.એમ.પી.( સામાજજક મદુ્દામને સુંલગ્ન બજેા જોર્વા મ તેમજ સુંસ્થાકી્ ર્ોઠવણો પરૂી પાડવા 

માાે વ્્વસ્થાપન ્ોજનામ તૈ્ાર કરવામાું યવી છે. સામાજીક વ્્વસ્થાપન ્ોજનાના ઉદે્દરો: (i) સચૂચત 

્ોજના િારા થતી સામાજજક સમસ્્ામના સુંચાલનને માર્ગદરગન યપવા; (ii) પ્રવતકૂળ સામાજજક / સમદુા્ના 
મદુ્દામને મળખવા અને વનવારણના પર્લાું નક્કી કરવા માાે, તેમાું ચલિંર્ યધાર્રત ર્હિંસા, શ્રમ પ્રવાહ 

વ્્વસ્થાપન, એચ.ય્.વી / એઇલસ અને જીયરએમ રોકવા વર્ેરે માાે અપનાવવામાું યવેલા મદુ્દામની 

મળખ અને સમાવેર, (iii) રાષ્ટ્રી્ અને આંતરરાક્ષ્ટ્ર્ નીવત માર્ગદવરિકાના પાલનમાું નક્કી કરવામાું યવેલી 
પ્રર્િ્ા માાે પનુવગસન નીવત માળખાનુું પાલન કરવુું.  

1.4 માર્ગની હદ અને  જમીન અને માળખાું પરની અસરો  

4. ્ોજના માર્ગ ની હદ (ROW) 30 મીારની છે. જમીન અને અન્્ વમલકતો પર કો  અસર થરે 
નહીં, કારણ કે પ્રસ્તાવવત સારવાર એ જ ્ોજના માર્ગ ની જાળવણીના કા્ો છે. જો કે, ્ોજનામાું પનુ: 

સ્થાપનની અસરના ર્કસ્સામાું, ્ોજનાના પનુવગસન નીવત માળખા(યરપીએફ( પર યધારીત ઉપા્ના 

પર્લાુંમ પરૂા પાડવામાું યવરે. 

5. ્ોજના માાે તૈ્ાર કરવામાું યવેલ પનુવગસન નીવત માળખ)ુયરએફપી( એ રાષ્ટ્રી્ અને 

આંતરરાષ્ટ્રી્ નીવત માર્ગદવરિકાના પાલનમાું નક્કી કરેલા વસદ્ાુંતો અને કા ગ્વાહીનુ ું પાલન કરે છે. ય માળખુું 

સચૂચત ્ોજના િારા થતી સામાજજક અસરોના સુંચાલનમાું માર્ગદરગન યપરે. પનુવગસન નીવત માળખ ુએ જે 
વસદ્ાુંત પર યધાર્રત છે તેમાું લોકોને પવૂગ-્ોજના દૃશ્્ની તલુનામાું અસરકારક સ્સ્થવતમાું અથવા મછામાું 

મછા સમાન સ્તરે હોવ ુું જો એ.  
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2 જાહરે લોક-પરામરગનુું પર્રણામ  

6. ્ોજના કૉર્રડોર સર્હત સ્થાવનક સમદુા્ સાથે જાહરે પરામરગ ્ોજવામાું યવ્્ા હતા અને પરામરગ 

પ્રર્િ્ામાું મર્હલા સહભાચર્તાને ખાતરી યપી હતી. પરામરગના મળૂભતૂ ઉદે્દરો, ્ોજના માર્હતીનો પ્રસાર કરવો, 
સચૂચત સધુારણામાુંથી ઉદ્ભવતાના મદુ્દામ મળખવા, જો કો  પ્રવતકૂળ અસરો હો્ તો તેને ઘાાડવા સમદુા્ના 

સચૂનો મેળવવા. પરામરગના પર્રણામનુું વવશ્લષેણ કરવામાું યવ્્ુું અને યલેખન ાીમ સાથે ચચાગ કરવામાું 

યવી. એચ.ય્.વી / એઇલસ વનવારણ ્ોજનાની તૈ્ારી માાે ઇન્ારેક્ ાવ મીર્ાિંગ્સ હાથ ધરવા,્ોજનામાું 
કા ગ્રત ગજુરાત સ્ાેા એઇલસ કુંરોલ સોસા્ાી )જીએસએસીએસ(, ઇક્ન્ાગ્રેાેડ કાઉસ્ન્સિંચર્િંર્ એન્ડ પરીક્ષણ 

કેન્રો)યઇસીાીસી(, સી.એચ.સી. અને એનજીમ સાથેની સલાહ પણ હાથ ધરવામાું યવી હતી. સમદુા્ના 

વવચારો, સચૂનો અને ચચિંતામને ્ોજના યલેખનમાું એકીકૃત કરવામાું યવ્્ુું હત ુું, જેને કોષ્ટ્ાક ૨-૧માું સારાુંર 

યપવામાું યવ્્ુું છે. ય પરમરોએ માત્ર સામાજજક મલૂ્ાુંકન ઉદે્દરોને પ્રાપ્ત કરવામાું મદદ કરી નથી, પ્રવતકૂળ 

અસરોના ઘાાડા અને યલખેનમાું સધુારણા માાેના સચૂનો એકવત્રત કરવામાું પણ મદદ કરી છે.  

કોષ્ટ્ાક ૨-૧: સલાહના મખુ્્ પર્રણામો અને  ્ોજના યલખેન (ર્ડઝાઇન( માું એકવત્રકરણ 

સ્થળ  મખુ્્ પર્રણામો 
્ોજના યલખેન (ર્ડઝાઇન( માું 

એકવત્રકરણ તથા  ્ોજના લક્ષી કા્ગિમ  
પ્રારુંભ ચબિંદુ પાસે રાધનપરુ-
પ્રજાપવત બ્રહ્મકુમારીની 
વવશ્વવવદ્યાલ્ અન ેવાચણજ્જ્્ક 
દુકાન ર્ક.મી ૦+૦૦૦; 
તારીખ: ૭ અવપ્રલ ૨૦૧૮;  
સહભાર્ીની વવર્તો:કમગચારીની 
દુકાન અન ેબ્રહ્મકુમારી 
વવશ્વવવદ્યાલ્ના માચલકો  

 અ્ોગ્્ ફૂાપાથ અને પાર્કિંર્ વવસ્તારોન ે
કારણ ે બ્રહ્મકુમારી વવશ્વવવદ્યાલ્ અન ે
પ્રારુંચભક ચબિંદુએ ્ોજના રોડની નજીક 
યવલેી અન્્ વ્્ાપારીની દુકાનો રસ્તા 
પર નડતરરૂપ છે. 

 ્ોજના માર્ગના પ્રારુંચભક ચબિંદુએ, અ્ોગ્્ 
ર્ાર વ્્વસ્થાના  કારણ ેપાણી લોચર્િંર્ 
સમસ્્ામ 

 

 સલામતીના પર્લાું, ફૂાપાથ, 

પૅડેક્સ્ર્ન િોવસિંર્, રમ્બલ 
સ્ત્રીપ(પવેમેન્ા બાર ચચહ્ન( અન ે
સાવચતેીના સા ન બોડગની 
જોર્વા મનો સમાવરે 

 રસ્તાના યલખેન માું પડેૅક્સ્ર્ન ર્ાડગ 
રેલ (પી.જી.યર.( સાથે બ ુંધ ર્ાર 
સર્હત ફૂાપાથ પરૂો પાડતા ર્ાર 
વ્્વસ્થામાું   સધુારો કરવો. 

માકુ માતા મ ુંર્દર ર્ક.મી ૫૬ + 
૫૦૦ જમણી બાજુ (ધમોડા ર્ામ(; 
તારીખ: ૭ એવપ્રલ ૨૦૧૮;  
સહભાર્ીમનીસુંખ્્ા : 8 
ર્ામવાસીમ અન ેશ્રીન માચલકો 

 મુંર્દર માર્ગથી ૩.૮ મીારની અંતરે છે 
અન ે ત ે ૧૫૦ વષગ જૂન ુું છે. દર વષે 
યરરે ૧૦૦ થી ૧૫૦ ભ તો મ ુંર્દરમાું બ ે
વાર મલુાકાત લે છે અન ેઉજવણી માાે 
ભરે્ા થા્ છે. 

 રસ્તાના નીચા સ્તરને કારણે, વરસાદની 
મોસમ દરવમ્ાન પાણીની લોચર્િંર્ 
સમસ્્ા,  

 મુંર્દરના સ્થાને િેર બરી્ર(રક્ષક રેલ( 
ની જોર્વા મ, સાવચેતીના સા ન 
બોડગ અન ે રમ્બલ સ્ત્રીપ જેવા સરુક્ષા 
પર્લાું સાથ ેમ ુંર્દરની જાળવણી કરવી. 

 રસ્તાની બાજુમાુંથી પસાર થતી 
ર્ારની સ્સ્થવતમમાું સધુારો કરી  
યલખેનમાું સામલે કરવુું. 

હર્રજ પોલીસ સ્ાેરન / ચકે પોસ્ા 
ર્ક.મી. ૩૭.૪૦૦;  

 હર્રજ વસાહત વવસ્તારમાું રસ્તાની સાથે 
રહણેા ુંક અને વ્્ાપારી બ ુંને કેાેર્રીનો 

 યલખેનમાું સ્પીડ હમ્પ્સ, ઝીબ્રા િોવસિંર્ 
અને સ્પીડ ચલવમા, સા નેજ જેવા 
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સ્થળ  મખુ્્ પર્રણામો 
્ોજના યલખેન (ર્ડઝાઇન( માું 

એકવત્રકરણ તથા  ્ોજના લક્ષી કા્ગિમ  
તારીખ: ૨ મે ૨૦૧૮;  
સહભાર્ી વવર્તો: પોલીસ સ્ાાફ 

 

સમાવરે થા્ છે. 
 રસ્તા પર વાહન પાર્કિંર્ન ે લીધે હર્રજ 

વસાહત અન ેભીડમાું વારુંવાર અકસ્માતો 
થા્ છે. 

 મસુાફરી / રાલ / કારના સતત 
સ્થાવનક આંદોલનને કારણે અકસ્માતો 
થા્ છે. 

્ોગ્્ સલામતીનાું પર્લાું સાથ ે
રસ્તાના ઇન્ારસ ેરન નાું ્ોગ્્ 
યલખેન (ર્ડઝાઇન( નો સમાવરે 
થ્લે છે. 

ચાણસ્મા જ ું રન, ર્ક.મી. ૬૦.૪૦૦ 

તારીખ: ૨ મે ૨૦૧૮ 

સહભાર્ી વવર્તો: દુકાનના માચલકો 

 ચાણસ્માના રસ્તાના ય ભાર્માું માું 
રાર્ફક ભીડને લીધે કેાલીક વખત 
અકસ્માત થા્ છે. 

 સ્થાવનક પ્રવાસીમની ર્હલચાલ રાલસ / 
કાર / જીપ્સ વર્ેરે કરતા વધારે છે. 

 જ ુંકરન સધુારણાના ભાર્ રૂપ ે
યલખેન(ર્ડઝાઇન( માું સ્પીડ હમ્પ્સ, 

ઝીબ્રા િોવસિંર્ અને સ્પીડ ચલવમા તથા 
સા નજે જેવા ્ોગ્્ સરુક્ષા પર્લાુંની 
જોર્વા મનો  સમાવરે કરેલ છે. 

કોષ્ટ્ાક ૨-૨  : ય .સી.ાી.સી. / સી.એચ.સી. અન ેએન.જી.મ. સાથ ેની મ ુંત્રણા-પરામરગ નો વનષ્ટ્કષગ  
S. No. Name of Organization Location Key Function Areas Key Issues Discussed 

૧ સામી, રાધનપરુ અન ે 
ચાણસ્મા ખાત ે
ય સીાીસી/સી.એચ.સી. 
અને પીએચસી 

રાધનપરુ- 
ચાણસ્મા  

પરામરગ, પરીક્ષણ અન ે
એચ.ય્.વી / 
એલસની જાર્રૂકતા, 
વતગણકૂ પર્રવતગન 
સુંચાર અને કોન્ડોમનો 
ઉપ્ોર્ કરતાું લોકોનો 
અને વવતરણમાું 
પ્રમોરન સર્હત ગ્રામીણ 
વવકાસ અન ેયરોગ્્. 
 

એચ.ય્.વી / એલસનો ફેલાવો, અને યરોગ્્ 
જાર્રૂકતાના કા્ગિમો 
જાર્રૂકતા કા્ગિમો / ય  સી અચભ્ાન, 

રેલીમ, જૂથ બેઠકો અને સામ સામેં ની  ચચાગ 
વર્ેરે જેવી એકુંદરે વવકાસની ચચિંતામ, 

 

૨ ભાચર્ની સમાજ 
(એનજીમ-યઉા રીચ 
વકગસગ(, રાધનપરુ 
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3 એચ.ય્.વી./ એ લસ અાકાવવાના પર્લાું 

7. એચ.ય્.વી / એલસ વનવારણ ્ોજના )એચપીપી(ના સુંદભગમા ું અભ્્ાસના ભાર્રૂપે રાધનપરુ - 

ચાણસ્મા ્ોજના માર્ગ સાથે તબીબી સુંસ્થામ અને સ્થાવનક એનજીમ સાથે વવર્તવાર પરામરગ હાથ ધરવામાું 
યવ્્ા છે. જીએસએસીએસના અંદાજ પ્રમાણ,ે ગજુરાતમાું યરરે ૧.૬૬ લાખ લોકોને એચ.ય્.વી સુંિમણ 

થ્ો છે અને એચ.ય્.વીનો ફેલાવો 3 જીલલામમાું એ.એન.સી. લ્ લવનકની  હાજરીમાું  (સામાન્્ વસ્તીની 

પ્રો સી( વચ્ચ ે 1% કરતાું વધારે હતો જેમાું સાબરકાુંઠા, મહસેાણા, અને સરુત કે જેને વર્ગ-એ (ઉચ્ચ પ્રચુંડ 
વવસ્તારો( તરીકે માનવામાું યવ્્ાું છે. 

8. રાધાણપરુના સી.એચ.સી.માું ઉચ્ચ જોખમી જૂથો )એચયરજી( અને એચ.ય્.વી પૉઝીાીવ લોકોની 

હાજરી નોંધા્ેલ છે. મોાી સુંખ્્ામાું નાના ઔદ્યોચર્ક એકમોના રક્ષ્ટ્ાકોણથી સ્થળાુંતર્રત મજૂરોની ર્હલચાલ, ખાસ 

કરીને વસિંર્લ પરુુષ સ્થળાુંતરકારો હસ્તક્ષપેની જરૂર્ર્ાત સચૂવે છે. ગજુરાત સ્ાેા એલસ કુંરોલ સોસા્ાી 

(જીએસએસીએસ( િારા સ્થાવપત એયરાી કેન્રો (એક્ન્ારેરોવા્રલ થેરાપી કેન્રો( પણ રાધાણપરુમાું 

ઉપલબ્ધ છે. 

9. ઇક્ન્ાગ્રેાેડ કાઉન્સેચલિંર્ અને પરીક્ષણ કેન્રના)યઇસીાીસી( સલાહકારો, એનજીમના કમગચારીમ વર્ેરે 

સાથે કરવામાું યવતી પરામરગના યધારે એચ.ય્.વી/એલસને લર્તા વવવવધ મદુ્દામનુું વવર્તવાર ખાત ુું 

અવતર્ર ત ્ોજના માર્ગ  માાે તૈ્ાર કરવામાું યવેલા એચપીપીમાું રજૂ કરવામાું યવે છે.  

10. બજેા સર્હત  મળખા્ેલી સમસ્્ામના વનવારણ માાેની વ્્હૂાત્મક કા ગ્વાહી ્ોજના પણ 

એચપીપીમાું રામેલ છે.વ્્હૂાત્મક કા ગ્ ્ોજના કે જે ્ોજના માર્ગ ની સાથે મળખા્ેલી/યકારણીવાળા ઉચ્ચ 

જોખમવાળા વવસ્તારોને રજૂ કરે છે અને તે મજુબ અમલીકરણ માાે સચૂવેલ વ્્હૂાત્મક ર્િ્ામ નીચ ેપ્રમાણ ેછે: 

કોષ્ટ્ાક ૩-૧: વ્્હૂાત્મક કા્ગ ્ોજના 

કોરીડોર  
પર્રસ્સ્થવતના  

મલૂ્ાુંકનનુું પર્રણામ 
/ મળખા્લે મદુ્દામ 

Strategy/Action Suggested Locations/Village/Town 

 
Responsibility 

રાધનપરુ - 

ચાણસ્મા  

કેાલાક ર્ામોમાું ઉચ્ચ 
જોખમ વાળા જૂથની 
હાજરી 

6 સ્થળોએ સઘન ય . .સી 
અચભ્ાન - યઇ.ઇ.સી. સામગ્રીનુું 
વવતરણ અને એચયરજી / 
સ્થાવનક સમદુા્ માાે માવસક 
ધોરણ ે જાગવૃતના  કા્ગિમો હાથ 
ધરવા 

રાધાનપરુ નજીક અચલ્ાના, 
કમલપરુ, બાબરા, કોચલવાડા, 
ર્રમડી જેવા ર્ામો 
 

પી.ય .્.ુ; / 
યર.એ.પી. 
અમલીકરણ એજન્સી 

રક હૉલા પોઇન્ા લક્ષ્્ હસ્તક્ષપે (ાી.ય .( પી.ય .્.ુ; / 
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કોરીડોર  
પર્રસ્સ્થવતના  

મલૂ્ાુંકનનુું પર્રણામ 
/ મળખા્લે મદુ્દામ 

Strategy/Action Suggested Locations/Village/Town 

 
Responsibility 

એન.જી.મ. / સી.એચ.સી.ના 
સવેામ (વતગણકૂી્ પર્રવતગન 
સુંચાર(બીસીસી(,એક્ન્ારેરોવા્રલ 
થેરેપી (એયરાી(, વર્રેે( સધુી 
પહોંચવામાું લચક્ષત વસ્તીન ે
સહા્ કરો. 

યર.એ.પી. 
અમલીકરણ એજન્સી 

જીએસએસીએસ / ભાર્ીદારી 
એજન્સીમ સાથે સ ુંકલનમાું 
કોન્ડોમની સપ્લા્ સવુવધા  

કુંડલા હાઇવ,ે વરાહી, સાુંતલપરુ 
(રક કામદારો(. 
 

બાુંધકામ કામ પરુૂું ન થા્ ત્્ાું 
સધુી 3 મર્હનાના અંતરાલમાું રક 
ચલાવનારામ માાે યઇઇસી 
સામગ્રીનુું વવતરણ અન ે
જાર્રૂકતા કા્ગિમો 

11. ્ોજના કોરીડોરને જાળવી રાખવાના ઉદે્દશ્્ સાથે, એચ.ય્.વી/એ લસ વનવારણ ્ોજનાના 
અસરકારક અમલીકરણની કા ગ્વાહી કરવા માાે ઘાકોને નીચે મજુબ રજૂ કરવામાું યવેલ છે. 

 યઇ.ઇ.સી. (IEC( િારા જાગતૃતા વનધાગર્રત સ્થાનો માાે અને બાુંધકામ/મજૂર કેમ્પમાું અપનાવવામાું 

યવરે. 
 વતગણકૂ બદલો સુંચાર એ એચ.ય્.વીને રોકવુું,સુંભાળ કરવી અને સપોાગકરવો એ પ્રોગ્રામ્સનુું યવશ્્ક 

ઘાક છે, જે નીવતના પર્લા સર્હત અન્્ પ્રોગ્રામ ઘાકોને ર્ુંભીરતાથી જોડે છે. 

 બાુંધકામ કેમ્પમાું સ્થાવપત યરોગ્્ કેન્ર િારા મળૂભતૂ યરોગ્્ સુંભાળ અને  સવુવધામ પરૂી પાડીને 
કામદારોની સ્વાસ્્્ સમસ્્ામનુું ધ્્ાન રાખવામાું યવરે. 

12. પનુઃસ્થાપન કા ગ્ ્ોજના (RAP) અમલીકરણ બજેાના ભાર્ રૂપે એચપીપીનુું બજેા પણ રામેલ 
કરવામાું યવ્્ુું છે. વવર્તવાર બજેા જોર્વા  એચપીપી ર્રપોાગમા ું રામેલ છે. 
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4 જેન્ડર (જાવત ને લર્ત( મદુ્દામ  

13. મર્હલામ માાે તેમની કુરળતામને યર્ળ વધારવાની તથા રૈક્ષચણક અને યરોગ્્ સવુવધામ 

માાે સારી સલુભતાની નવી યવથિક તકો સચૂચત રોડ ડેવલપમેન્ા િારા ખોલવાની અપેક્ષા છે.પરામરગ 
દરવમ્ાન, મર્હલામએ ખાસ કરીને રાળા સ્થાનો પર પરૂતી સરુક્ષા પર્લાું પ્રદાન કરવા સચૂવ્્ુું છે.જે 

ર્કસ્સામમાું મર્હલાનુું નામ પ્રથમ લાભાથી તરીકે હો્, તેવા ર્કસ્સામમાું મર્હલામને લાભો સવુનવિત રીતે 

મળે તે માાે બધા લાભો સુ્ં  ુત ખાતામાું જમા કરવામાું યવરે. 

14. તમામ ર્ામો (૨૦૧૧ ની વસ્તી ર્ણતરી મજુબ( નુું ક્ષેત્રફળ, કમગચારીમમાું મર્હલામની 

સહભાચર્તાનુું પ્રમાણ ૧૫.૮૭ છે, જે ૪૫.૫૬ ાકા પરુૂષ કા ગ્બળ નોંધા્ુું હત ુું અને સારી વાહનવ્્વહાર 

સવુવધા પ્રદાન કરીને તથા બાુંધકામ અથવા વનરીક્ષણ પ્રકારની સુંલગ્નતાને અથવા સુંબ ુંવધત પ્રવવૃત્તમને 
પ્રોત્સાહન યપીને વધારો કરવાની જરૂર છે.  

15. બાુંધકામ માાેના કા ગ્-દળમાું મર્હલામ કામદારો :  જ્્ાું ચબન-કુરળ મજૂરોની જરૂર્ર્ાત હરે ત્્ા ું 

સ્ત્રીમને કામ માાે સામેલ કરવાની રક્યતા છે. કુરળ અને અધગ કુરળ કામદારોના કટુુંબ સભ્્ો પણ બાુંધકામ 

વરચબરોમાું રહરેે અને પરોક્ષ રીતે વનમાગણના તબક્કા દરમ્્ાન તેમનો સમાવેર થરે.બાુંધકામ  જારદારો  તેમના 

મજૂર દળને સાથે લાવવા અપેચક્ષત છે.યમ, મોાા ભાર્ના ર્કસ્સામમાું ય મજૂરો, પરુૂષ અને સ્ત્રી એમ બુંને 

સ્થળાુંતર્રત કામદારો હરે અને ખાસ કરીને ચબન-કુરળ પ્રવવૃત્તમમાું સ્થાવનક મજૂરો સહભાર્ી બનરે. સ્થાવનક 

કામદારો સાથે સ્થાવનક મર્હલામ પણ સહભાર્ી બનરે, બાુંધકામ પ્રવવૃત્તમમાું બુંને પ્રત્્ક્ષ અને પરોક્ષ રીતે 

સ્ત્રીમ સમીચલત રહરે તેવો રક્ષ્ટ્ાકોણ રાખવો. બાુંધકામ તબક્કા દરમ્્ાન ખાસ કરીને સ્ત્રીમ અને બાળકોના 

કલ્ાણ અને સખુાકારી તરફ પર્લાું લેવામાું યવરે. 

4.1.1 બાુંધકામ કેમ્પમાું મર્હલામ માાે સવુવધામ 

16. બાુંધકામ સ્થળે કામ કરતી અને મજૂર કેમ્પમાું રહતેી મર્હલામ માાે નીચેની સવુવધામ સવુનવિત 

કરવામાું યવરે: 

 હુંર્ામી વનવાસ – બાુંધકામ દરમ્્ાન મજૂરો / કારીર્રોના કુટુુંબને ્ોગ્્ રહઠેાણની સવુવધા પરૂી 
પાડવામાું યવરે અને અન્્ જરૂરી સવુવધામ પરૂી પાડવામાું યવરે. ખાસ કરીને યરોગ્્ અને 
સફા /સ્વચ્છતાની; 

 યરોગ્્ કેન્ર – મર્હલામની યરોગ્્ની સમસ્્ામની કાળજી લેવા માાે યરોગ્્ કેન્ર હુંર્ામી રીતે 
ઊભા કરવામાું યવરે. જ્્ાું ન્્નૂતમ યવશ્્ક દવામ અને તબીબી સર્વડો ઉપલબ્ધ રાખવામાું 
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યવરે, જેથી પ્રાથવમક-સારવાર માાે ઉપ્ોર્ી થા્ અથવા અકસ્માતો વખતે સારવાર યપી રકા્. 
વધમુા ું, નજીકની હોસ્સ્પાલ સાથે જોડાણ કરવામાું યવરે, જેથી જરૂર પડે વધ ુઊંચી સારવાર મેળવી 
રકા્. જે માાે  જારદાર, ત્્ાું ડૉ ારની મલુાકાતની વ્્વસ્થા કરરે, મછામાું મછું સપ્તાહમાું એક 
વખત ડૉ ાર કેમ્પની મલુાકાત લરેે, જેથી કામદારોને અને મર્હલામને તેમની જરૂર્ર્ાત મજુબની 
સારવાર મળી રકે. 

 ય ઉપરાુંત, જ્્ારે જરૂર પડે ત્્ારે નજીકની ઉચ્ચ તબીબી સુંભાળ સાથે જોડાણો સવુનવિત કરવામાું 
યવરે. સામાન્્ રીતે કામદારો અને ખાસ કરીને મર્હલામને જરૂરી તબીબી સહા્ પ્રદાન કરવા માાે, 

ઠેકેદાર એક અઠવાર્ડ્ામાું મછામાું મછા એક વખત ડૉ ારની મલુાકાત લેરે. 
 કોન્રાકારે તકેદારી માાેનુ ું મજબતુ તુંત્ર તૈ્ાર કરવાનુું રહરેે, જેથી મર્હલામને કામના સ્થળે કો  

સમસ્્ાનો સામનો કરવો પડે નહીં, કે તેમનો દુરૂપ્ોર્ ન થા્. સ્વૈલ્ચ્છક સુંસ્થામ (NGO) પણ યવા 
રોષણ ન થા્ તેની તકેદારી રાખવામાું ાેકો/સહા્ યપરે. મર્હલામ માાે કામના કલલાકો પણ 
વન્મીત કરવાના રહરેે. મર્હલામ ખાસ કરીને નાના નવજાત રીશમુ સાથે હો્ તો તેમને રાતની 
પાળીમાુંથી મસુ્ ત અપારે, અને લાુંબા કલાકો સધુી તેમની પાસે કામ લવેારે નર્હ. 

 વસવવલ વ સગ કોન્રા ાર ઉપરો ત હસ્તક્ષેપ માાે જવાબદાર રહરેે. ઇએસએમ્ ુ ખાતે સોવર્લ 
સ્પેવર્ાચલસ્ા કરાર કરા્ેલ એનજીમ સાથે રસ ધરાવતી સ્ત્રીમને કામના તકોની પસુંદર્ીની 
જોર્વા ને સરળ બનાવરે. તે સમ્ાુંતરે ય હસ્તક્ષપેની આંતર્રક દેખરેખ માાે પણ જવાબદાર રહરેે. 

 ઉપર જણાવ્્ા મજુબ બાુંધકામ કેમ્પમાું મર્હલામ માાે વવવવધ સર્વડની બજેામાું જોર્વા  

કરવામાું યવી છે અને ચબડ દસ્તાવેજમાું સમાવવામાું યવી છે [વાતાવરણની સરુક્ષા માાે 

સાવચેતી પર કલમ ૧૧૧ નો સુંદભગ લો, ચબડ દસ્તાવેજમાું તકનીકી વવવરષ્ટ્ાતામ, જે (i) ફે ારી 
અવધવન્મમાું ૧૯૪૮ નુું પાલન કરે છે; (ii) મકાન અને અન્્ વનમાગણ અવધવન્મ (રોજર્ાર અને 
વન્મોની રરતોનુું વન્મન( અવધવન્મ, ૧૯૯૬; (iii) ઠેકેદાર (વન્મન અને વનવારણ( અવધવન્મ, 

૧૯૭૦; ન્્નૂતમ વેતન કા્દો, ૧૯૪૮; બાળ મજૂરી (પ્રવતબુંધ અને વન્મન( અવધવન્મ, ૧૯૮૬; 

મેારવનાી બેવનર્ફા એ ા, ૧૯૬૧ અને કા ગ્સ્થળ (વનવારણ, વનષેધ અને વનવારણ( અવધવન્મ, ૨૦૧૩ અને 
સુંબ ુંવધત પ્ાગવરણી્ વ્્વસ્થાપન ્ોજનામ (ઇએમપી( પર મર્હલા જાતી્ સતામણી. 

4.1.2 ્ોજના વવસ્તારમાું જાવત યધાર્રત ર્હિંસા (જેન્ડર બેઝ્ડ વા્ોલન્સ-જીબીવી) જોખમ 

17. ર્ડજજાલ ઇક્ન્ડ્ાની વેબસા ા મજુબ, વષગ ૨૦૧૫ દરમ્્ાન, ્ોજનાું માર્ગ ના ું પાાણ જજલલામાું ખાસ 

કરીને અપરાધ નાું બનાવો વધ ુ સુંખ્્ામાું નોધા્ા છે;  પવત અને તેના સુંબ ુંધીમ િારા ક્રૂરતા (૭૨ 
ર્કસ્સામ(, ત્્ારબાદ સ્ત્રીમ ઉપર અત્્ાચાર તથા મ્ાગદા વવનભુંર્ તથા અપમાન ગજુારવા ને લર્તા 

ગનુામ (૪૨ ર્કસ્સામ(, અપહરણની નોધણી (૧૬ ર્કસ્સામ(. બાુંધકામ સ્થળ પર કામ કરતા અને મજૂર 

કેમ્પમાું રહતેી મર્હલામને નીચેના જોખમો હો  રકે છે: 
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 જાવત યધાર્રત ર્હિંસામાું રારીર્રક, જાતી્, મનોવૈજ્ઞાવનક અને યવથિક પર્રમાણો છે: 

 કા ગ્સ્થળમાું અથવા કા ગ્સ્થળની યસપાસના સમદુા્ોમાું રારીર્રક ર્હિંસા થ  રકે છે; ખાસ કરીને બાુંધકામ, 

કૃવષ, કાપડ અને વરક્ષણક્ષેત્રમાું. તેનો ઉપ્ોર્ ફરજજ્ાત શ્રમની પર્રસ્સ્થવતમને જાળવવા અને તેમના 
અવધકારીમના કામદારોને વુંચચત કરવા માાે થા્ છે. 

 જાતી્ ર્હિંસા ભાર્ીદાર અને ચબન ભાર્ીદાર પર્રસ્સ્થવતમમાું થા્ છે. કામની અસલામતી અને રસ્ ત 

અસુંતલુન ્ોજના વવસ્તારમાું જાવત યધાર્રત ર્હિંસાના જોખમને વધારે છે. 

 માનવસક ર્હિંસા રોષણના કામના વાતાવરણને જાળવી રાખવા માાે ધમકીમ, પજવણી, મોબાઈંર્ 
વર્ેરેનો સ્વરૂપો લ  રકે છે. 

 જુદા જુદા જાવતમને સોંપેલ ભવૂમકામ અને લાક્ષચણકતામ એકલતામાું વવકવસત થ  નથી; તે સમાજની 

સામાજજક, સાુંસ્કૃવતક, પરુંપરાર્ત, ધાવમિક અને યધ્્ાજત્મક પાસામની જર્ાલ વવચારસરણીનુું ઉત્પાદન છે 

જેમાું લોકો અને સમદુા્ો રહે છે. ર્ેરલાભ અને નબળા  તેમની પાસેથી ઉદભવે છે અથવા તેમના િારા 
ઉતે્તજજત થા્ છે. 

18. GSHP II હઠેળના અર્ાઉના પણૂગ થ્ેલા ્ોજના માર્ગમા ું જાવત પરના જોખમો ને ધ્્ાનમાું રાખતા 
યવા કેસો / ઘાનામ થવાની કે ઉપજ્્ા ની જાણ નથી, તેમ છતાું, તે આંતર્રક ફર્ર્ાદો તથા સવમવત અને 
જાવતના મદુ્દામ પરના જાર્રૂકતાના કા ગ્િમો કોન્રા ાર િારા હાથ ધરવામાું યવરે તે સચૂવવાનુું સચૂન કરે 

છે. બાુંધકામ સ્થળ અને સુંસ્થાકી્ સ્તરે કામના સ્થળે જાતી્ સતામણી સુંબ ુંવધત જોખમોને સુંબોધવા માાે, 

નીચેની ર્િ્ામ કા ગ્સ્થળ (વનવારણ, વનષેધ અને વનવારણ( અવધવન્મ, ૨૦૧૩ યધાર્રત મર્હલામના 
જાતી્ સતામણી અનસુાર લાગ ુપાડવામાું યવરે: 

 ય કા્દા હઠેળ કોપોરેા જરૂર્ર્ાત અને કા્દેસરના યદેરને પહોંચી વળવા માાે ઠેકેદારો િારા 
આંતર્રક ફર્ર્ાદો સવમવત (ય સીસી( ની સ્થાપના. કા્દો િારા વનર્દિષ્ટ્ા ક્ાગ મજુબ એમ્પ્લો્ર પાસે 
નીચે મજુબનાું કા્ો હરે: 

o જાવત યધાર્રત ર્હિંસા (જીબીવી( અને કા ગ્સ્થળે થતા ત્રાસ સામે વવર્તવાર નીવત તથા યચાર 
સુંર્હતાની રચના અને સુંચાર; 

o ફર્ર્ાદનો સામનો કરવા અને પછૂપરછ હાથ ધરવા માાે સવમવતને જરૂરી સવુવધામ પ્રદાન 
કરવી; 

o કા્દાની જોર્વાઇમ સાથે કમગચારીમને સુંવેદનરીલ બનાવવા માાે વન્વમત અંતરાલોમાું 
વકગરોપ, જાર્રૂકતાના કા ગ્િમો ર્ોઠવવા. ફર્ર્ાદ સવમવતમને કૌરલ્ અને ક્ષમતા બુંનેમાું 
તાલીમ યપવામાું યવે તેની ખાતરી કરવી; 
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o જે મર્હલા ભારતી્ દુંડ સુંર્હતા અથવા સમ્ માાેના અન્્ કો  કા્દા હઠેળ ગનુા સુંબુંધમાું 
ફર્ર્ાદ ફાઇલ કરવાનુું પસુંદ કરે તો તે મર્હલામને સહા્ પરૂી પડારે, 

o ઠેકેદાર/નોકરીદાતામએ જાતી્ સતામણીને સેવામના વન્મો હઠેળ ર્ેરવતગણકૂ તરીકે 
ઉપચાર કરવો પડે છે અને યવા ર્ેરવતગન માાે પર્લાું લેવામાું યવરે. 

o વાવષિક અહવેાલ તૈ્ાર કરો અને સુંબ ુંવધત અવધકારીમને અહવેાલ યપો. 
o કા ગ્સ્થળ (વનવારણ વનષેધ અને વનવારણ) અવધવન્મ, ૨૦૧૩માું  મર્હલામના જાતી્ સતામણી 

અનસુાર, આંતર્રક ફર્ર્ાદો સવમવતના નોકરીદાતા / સવમવતના સભ્્ોના કા્ો અને જવાબદારીમ: 

 ્ોજનાના ભાર્રૂપે, જાવત યધાર્રત ર્હિંસા (જીબીવી( પર જાર્રૂકતા વનમાગણ અને તાલીમ ્ોજવામાું 
યવરે, કા ગ્સ્થળે જાવત સુંવેદનરીલતા અંર્ે, ્ોજના અમલીકરણ વવભાર્(પી.ય .્.ુ( અને ઠેકેદારો  
સાથે જાતી્ સતામણી સુંબ ુંવધત જોખમો ્ોજવામાું યવરે. 

 એક અધ્્ક્ષ અવધકારી તરીકે પ્રાધાન્્(ખાસ કરીને કા ગ્સ્થળના વર્રષ્ટ્ઠ સ્તર પર અથવા અન્્ કો  વવભાર્ 

અથવા સુંર્ઠન િારા સામાજજક કા ગ્મા ું અનભુવ ધરાવતા / કા્દેસર જ્ઞાન ધરાવતા) મર્હલામને રોજર્ારી 
યપવામાું યવે  

 સવમવતના બ ે સભ્્ોએ ત્્ાું હોવ ુું જો એ, કો  એક અધ્્ક્ષ અવધકારી અન્્ વવભાર્માુંથી અથવા કામના 
સ્થળેથી અને અન્્ સભ્્ો િારા જાતી્ સતામણી સુંબુંવધત મદુ્દામથી, પર્રચચત મર્હલા અથવા વ્્સ્ તના 
હતે ુમાાે પ્રવતબદ્ એનજીમ / સુંર્ઠનો હરે. 

 કામના સ્થળે પજવણી, જાતી્ સતામણી અને જાવત યધાર્રત ર્હિંસા(જીબીવી(ના ઉલલુંઘન સામે પ્રત્્ેક 
કમગચારી માાે યચાર સુંર્હતા / એસ.એચ.ડબલ્ ુનીવતની સ્થાપના કરવામાું યવરે, જો તે સાચબત થ્ુું 
હો્ તો કાનનૂી પર્રણામો સાથે હાથ ધરવામાું યવરે. 

 જીયરએમ િારા ્ોગ્્ રીતે કેસની નોધણી કરવી, ફર્ર્ાદીની માર્હતી ર્ોપની્ અને અનામી રાખવી 

19. ્ોજના અમલીકરણ િારા બાહ્ય વનરીક્ષણને ્ોગ્્ રીતે તૈ્ાર જાવત સુંવેદનરીલ સચૂક અંકો પર 

યધાર્રત જોર્વા મના અમલીકરણની દેખરેખ હાથ ધરવામાું યવરે. નીચે યપેલા કોષ્ટ્ાકમાું જાતી 
યધારીત મદુ્દામના અમલીકરણ માાેની વવર્તવાર કા ગ્ ્ોજના પ્રદાન કરવામાું યવી છે:  

કોષ્ટ્ાક ૪-૧: જેન્ડર એ રન પ્લાન (રાધનપરુ - ચાણસ્મા ્ોજના માર્ગ) 

પ્રવવૃત્ત/પર્લાું લક્ષ્્ / વનદેરકો જવાબદારી 
સમ્રેખા/ સમ્ 

મ્ાગદા 
બાુંધકામ પવૂનેી પ્રવવૃત્તમ 

ખાતરી યપીએ છીએ કે રોડની  
ર્ડઝાઇન- યલેખન, મર્હલામની 
જરૂર્ર્ાતોને સ ુંબોવધત  તથા અલર્ 
અલર્ રીતે સક્ષમ બાળકો અને 
વવદ્યાથીને સ ુંકચલત કરે છે. 

ર્ડઝાઇન- યલેખનની ગણુવતા (બસ સ્ાૉપ્સ  /બસ 
યશ્ર્સ્થાનો સર્હત( મળૂભતૂ સવુવધામ જેવી કે 

રૌચાલ્ અને પાણી સવુવધામ સલામત અને 
યરામદા્ક હલનચલન  /િોવસિંર્ માાે રાહદારી 

સવુવધામ (સ્ત્રીમને ધ્્ાનમા ું રાખી ને કરવામા ું યવી છે 
અને રાર્રરીક રૂપે અક્ષમ વ્્સ્ તમનુું મલૂ્ા ુંકન પણ 

માર્ગ અને મકાન 
વવભાર્ તથા સલાહકાર 
(કન્સલાન્ા(  

ર્ડઝાઇન - યલેખન 
/ બા ુંધકામ પહલેા 
નો તબ્બકો   
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મ્ાગદા 
રસ્તાના યલેખનમા ું પ્રવતચબિંચબત કરવામા ું યવે છે 

બાુંધકામ અન ેમપરેરન દરમ્્ાનની પ્રવવૃત્તમ 

 
 

ખાતરી યપીએ છીએકે જાવત કા્ગ 
્ોજનાનો મર્હલા સમદુા્ (સ્થળા ુંતર 
અને હોસ્ા સમદુા્ પર( ્ોગ્્ રીતે 
પ્રસાર્રત છે અને તેમા ું પ્રાપ્ત સચૂનો 
અને અચભપ્રા્ો રામેલ છે 

મર્હલા સમદુા્ (સ્થળા ુંતર અને ્જમાન સમદુા્ના (
સાથે ધ્્ાન કેક્ન્રત કરવામા તથા કાળજી રાખીને જીબીવી 
પર માર્હતી એકવત્રત કરવા માાે તૈ્ાર કરવામા ું યવરે 

અને ચલિંર્ કા્ગ ્ોજનામા ું ્ોગ્્ રીતે સમાવવામા ું  /
સધુાારારે 

માર્ગ અને મકાન 

વવભાર્, ્ોજના 

અમલીકરણ એકમ/ 
અવધકારી ઇજનેર 

(ઑથોર્રાી  

અલ્ન્જવન્ર( અને 

ઠેકેદાર 

 

બાુંધકામ પહેલાનો 
તબ્બકો 

પવૂગ વનમાગણ અને વનમાગણ તબક્કા દરવમ્ાન ્ોજના 
સાઇામા ું સ ુંભવવત સ્થાના ુંતરણ શ્રમ (મજૂર પ્રવાહ (ની 

સ ુંખ્્ા ( ii)ર્ામોમા ુંથી સચૂચત મજૂર કેમ્પન ુ અંતર, (iii) 
્જમાન સમદુા્ની સ્વીકૃતીની ક્ષમતા(iv)રોડ ર્ડઝાઇન- 
યલેખન અને રસ્તા -વપરારકતાગ સવુવધામમાું પરૂા  
પાડવામા ું યવેલ સરુક્ષા જોર્વા મના ચલિંર્ પર્રપ્રેક્ષ્્ 
અભ્્ાસ અંરે્ માર્હતી એકવત્રત કર.  

વલણ અને વતગણ ૂુંક સધુારવા તથા  
રસ્તા પરના બા ુંધકામ  /મજૂર કેમ્પની 

 મર્હલામ અને અપુંર્ વમત્રતાપણૂગ 
પ્ાગવરણને વવકસાવવા માાે જાર્રૂકતા 
અચભ્ાન ચલાવવુું  

રસ્તા પર પ્રદાન કરેલા સલામતીના મામલામની 
માર્હતી, જાતી્ સતામણી કા્દામ અંરે્ જાર્રૂકતા 
ઉત્પન્ન કરવી, હલેપલાઇન િમા ુંક ધ્વારા મદદ અંરે્ જાણ 
કરવી અને મર્હલામને હરેાનર્વતની જાણ કરવા 
પ્રોત્સાર્હત કરવુું અને રસ્તા પર મર્હલા અને કન્્ામને 
મદદ કરવા માાે પ્રોત્સાહન યપવુું અને શ્રમ કેમ્પમા ું 
માર્હતી િારા પ્રસાર્રત કરવામા ું યવતી જાર્રૂકતા 
કા્ગિમોમા ું સમાવેર થા્ છે . 

અવધકારી ઇજનેર 
(ઑથોર્રાી 
અલ્ન્જવન્ર( ની મ ુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ તબ્બકો  
(૧૮-૨૦ મર્હના(  

વલણ અને વતગણ ૂુંક સધુારવા તથા  
રસ્તા પરના બા ુંધકામ  /મજૂર કેમ્પની 

 મર્હલામ અને અપુંર્ વમત્રતાપણૂગ 
પ્ાગવરણને વવકસાવવા માાે જાર્રૂકતા 
અચભ્ાન ચલાવવુું  

રસ્તા પર પ્રદાન કરેલા સલામતીના મામલામની 
માર્હતી, જાતી્ સતામણી કા્દામ અંરે્ જાર્રૂકતા 
ઉત્પન્ન કરવી, હલેપલાઇન િમા ુંક ધ્વારા મદદ અંરે્ જાણ 
કરવી અને મર્હલામને હરેાનર્વતની જાણ કરવા 
પ્રોત્સાર્હત કરવુું અને રસ્તા પર મર્હલા અને કન્્ામને 
મદદ કરવા માાે પ્રોત્સાહન યપવુું અને શ્રમ કેમ્પમા ું 
માર્હતી િારા પ્રસાર્રત કરવામા ું યવતી જાર્રૂકતા 
કા્ગિમોમા ું સમાવેર થા્ છે . 

અવધકારી ઇજનેર 
(ઑથોર્રાી 
અલ્ન્જવન્ર( ની મ ુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ તબ્બકો  
(૫ વષગ( 

્ોજના વનમાગણ અને કામર્ીરી 
સમ્ર્ાળા દરવમ્ાન તમામ જાવત 
માાે ્ોગ્્ રોજર્ારીની તકો અને 
વેતનને પ્રોત્સાર્હત કરવી  

મછામા ું મછા લક્ષ્્ા ુંક ધરાવતી રોજર્ારીની તકોવાળી 
કામર્રીમા મર્હલાનો સમાવેર 

અવધકારી ઇજનેર 
(ઑથોર્રાી 
અલ્ન્જવન્ર( ની મ ુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ તબ્બકો  
(૫ વષગ( 

જાતી્ સતામણીના ઉદાહરણોને કાબમૂા ું 
રાખવા પર્લા ું લેવા 

આંતર્રક ફર્ર્ાદ સવમવતનુું બુંધારણ – કા્ગસ્થળે 
મર્હલામના જાતી્ સતામણી અંરે્ (વનવારણ , વનષેધ 
અને વનવારણ  (અવધવન્મ ,૨૦૧૩અનસુાર 

અવધકારી ઇજનેર 
(ઑથોર્રાી 
અલ્ન્જવન્ર( ની મુંજૂરી 
હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ તબ્બકો  
(૧૮-૨૦ મર્હના( 

જાવત મદુ્દામ પર જાગવૃત અચભ્ાન 
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પ્રવવૃત્ત/પર્લાું લક્ષ્્ / વનદેરકો જવાબદારી 
સમ્રેખા/ સમ્ 

મ્ાગદા 
જેન્ડર એ રન પ્લાન(Gender Action Plan( અમલીકરણ માાેન ુું બજેા (રાધનપરુ -  હરીજ - ચાણસ્મા ્ોજના માર્ગ) 

અન.ુનું. શ્રણેી   એકમ દર નુંબર/માસ 
રકમ 

(રુપી્ા( 
૧ જાવત ર્િ્ા ્ોજનાની જાર્રૂકતા અને જોખમ વનવારણ          

એ 
મખુ્્ ર્હસ્સેદારો અને આંતર્રક ફર્ર્ાદ સવમવત રચના 
સાથે બઢતી  

દરેક ્ોજના માર્ગ દીઠ 
ઉચ્ચક 

૫,૦૦૦  ૯ ૪૫,૦૦૦ 

બી જાગવૃત અચભ્ાન અને યઇઇસી સામગ્રી 
દરેક ્ોજના માર્ગ દીઠ 
ઉચ્ચક 

૩,૦૦૦ ૯ ૨૭,૦૦૦  

સી ઑર્ડમ -વવઝાઅુલ સાધનો  દરેક ભાર્  દીઠ ઉચ્ચક ૩,૦૦૦ ૯ ૨૭,૦૦૦  
  કુલ        ૯૯,૦૦૦ 

નોંધ : જેન્ડર એ રન પ્લાન અમલીકરણ ને લર્ત ખચગ નો  .એમ.પી. બજેા મા સમાવરે કરવામા ું યવેલ છે. તદુપરા ુંત HIV/AIDS અવરેનસે 

ઠેકદાર (કોન્રકાર( િારા તમેના ું િારા સ્થાપીત  બા ુંધકામ   / શ્રમ કેમ્પમા ું િારા હાથ ધરવામા ું યવર.ે 

5 મજુરવર્ગના ધસારાનુું સ ુંચાલન (લેબર  ન્ેલ સ મેનેજમેન્ા( 

20. ્ોજના માર્ગનો વનમાગણ સમ્ર્ાળો ૧૮ મર્હનાનો છે અને બાુંધકામના તબક્કા દરવમ્ાન ્ોજના માર્ગ  
માાેના વસવવલ કામોના વનમાગણ માાે અપેચક્ષત કુરળ અને અધગ-કુરળ મજૂરની યવશ્્કતા રહરેે. મજૂરનો સ્રોત 

પ્રાધાન્્ સ્થાવનક વવસ્તારોથી હોવો જો એ, જો કે રસ્તાના બાુંધકામ માાે જરૂરી કુરળ મજૂર મખુ્્ત્વે નજીકના કે 

બહારના રાજ્્ના સ્થળાુંતર્રત મજૂરો પાસેથી હો  રકે. મોાેભાર્ ે કોન્રા ાર રાજસ્થાન, મધ્્પ્રદેર અને 

ચબહારમાુંથી શ્રમજીવીમ હો્ છે. જો મજૂર વવસ્તારની બહારથી યવી રોજર્ારી મેળવરે, તો ્ોજના ક્ષેત્રની 

અંદર સારી યવાસ સવુવધા પ્રદાન કરવી જરૂરી છે. ્ોજના માર્ગ  માાે, એવી અપેક્ષા રાખવામાું યવે છે કે દરેક 

્ોજના માર્ગ માું યવશ્્ક શ્રમીકો ૧૫૦ થી ૨૫૦ જેાલા હરે. (સ્થાવનક અને સ્થાનાુંતર્રત મજૂરો સર્હત) જેને 
કારણે સ્થાવનક સમદુા્ના સુંબુંધોમાું વવક્ષપે સાથે થોડી તાણ પર્રણમી રકે છે.  

21. ઇ.એસ.એમ.પી. (ESGP-02) માું પરૂી પાડવામાું યવેલ માર્ગદવરિકા મજુબ મજુરને રહવેા માાે 
કેમ્પન ુસ્થળ નજીકના વસાહતોમાું સ્થાવનક વવક્ષેપ અને સુંવેદનરીલ સામાજીક વ્્વસ્થાને અવર્ણ્ા વર્ર 

વનકાતાને ધ્્ાન માું રાખી સક્ષમ ઇજનેરની પવૂગ મુંજૂરી લઇ ઠેકેદાર િારા પસુંદ કરવાની રહરેે.   

22. મજૂર પ્રવાહ સાથે સુંબુંવધત નીચનેી સમસ્્ામ બાુંધકામના સમ્ર્ાળા દરવમ્ાન થ  રકે છે: 

 કામદાર, કામદારોની અંદરોઅંદર અને  સ્થાવનક સમદુા્ વચ્ચ ેસાુંસ્કૃવતક, ધાવમિક અથવા વતગણકૂના 
યધારે સુંઘષગ.  

 બહારના લોકોને રાખવાથી સ્થાવનક સમદુા્ નાખરુ 
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 સ્થાવનક અને સ્થળાુંતર્રત વસ્તી વચ્ચનેી ર્િ્ાપ્રવતર્િ્ાને લીધે અમકુ ચપેી રોર્ોના નાના રોર્ચાળો .
યમાુંથી સૌથી સામાન્્ શ્વસન  ( ાીબી), પાણીજન્્  ( મેલેર્ર્ા, ડેંગ્્)ુ, પાણીજન્્ પેામાું ચપે, ાાઇફોઇડ )

અને જાતી્ રીતે સુંિવમત રોર્ો  ( એચ.ય્.વી, વસર્ફચલસ અને હપેેાાઇર્ાસ )છે. 

 સ્થાનાુંતર્રત કમગચારીમથી સ્થાવનક મર્હલામની સરુક્ષા સમસ્્ામ .શ્રમજીવીના પ્રવાહને કારણે 
્ોજના ક્ષતે્રમાું જાવત યધાર્રત ર્હિંસાના જોખમને વધ ુખરાબ કરી રકે છે .ઘણી સમાજમાું મર્હલામની 
નીચલી સ્સ્થવત, તેમની વવરુદ્ના ભેદભાવ અને ર્હિંસામાું તેમની વધ ુનબળા મના કારણે મર્હલા અને 

છોકરીમ જાતી યધાર્રત ર્હિંસાથી વધ ુપ્રભાવવત થા્ છે .ચલિંર્-યધાર્રત ર્હિંસા જાતી્, રારીર્રક અને 

માનવસક દુવ્ ગ્વહાર સર્હતના ઘણા સ્વરૂપો લ ેછે 

 સ્થળાુંતરીત શ્રમીકો િારા યરોગ્્ કેન્રો, મુંર્દરો, પર્રવહન સવુવધા વર્ેરે જેવા સામદુાવ્ક સવુવધામનો 
ઉપ્ોર્ સ્થાવનક સમદુા્ સાથે અસુંતોષ તરફ દોરી રકે છે. 

 જો ઠેકેદારો અકુરળ સ્થળાુંતરીત શ્રમીકો લાવે, તો મજૂરોના રોષણનુું જોખમ રહ ે છે .ય જાવત, ધમગ 
અથવા સમાજના યધારે ્વુાન મજૂરો, મછા અને અસમાન વેતન ચકુવણી, ફરજજ્ાત શ્રમ અને 

ભેદભાવના રૂપમાું થ  રકે છે. 

 સાઇા પર એકવત્રત શ્રમીકોના કારણે મખુ્્ત્વે સ્થાવનક સુંસાધનો, સમાજ સુંબુંધોમાું વવક્ષેપ અને મજૂરોની 
ર્હલચાલ પર તાણ યવે છે. 

 અન્્ અસરો સ્થાવનક કા ગ્કરોનો ઉપ્ોર્ નજીકના વવસ્તારોમાું પર્રવહન માાે કરી રકે છે, જેથી 
અકસ્માતનુું જોખમ વધે છે તેમજ ્ોજના િારા પેદા થતા રાર્ફકમાું વધારો થા્ છે. 

 જો ્ોજના ક્ષતેે્ર ્ોગ્્ સેવામની જોર્વા  ન હો્ તો નજીકના રહણેાક વવસ્તારોના તબીબી અથવા 
મનોરુંજક સવુવધામ પર તણાવમાું વધારો થ  રકે છે. 

23. યવી પ્રવતકૂળ અસર સામાન્્ રીતે યવનારા શ્રમ દળને સુંચાચલત અને રોષી લવેા, સ્થાવનક સ્તરે 

નીચી ક્ષમતા િારા વવસ્તતૃ કરવામાું યવે છે, અને ખાસ કરીને જ્્ારે  નબળા સમદુા્ોમાું અથવા નજીકમાું, 
અને ઉચ્ચ જોખમી પર્રસ્સ્થવતમમાું જ્્ારે બાુંધકામ અંર્ે કા્ો કરવામાું યવે છે. મજૂરવર્ગના ધસારાના 

સુંચાલનની ્ોજના ચોક્કસ પ્રવવૃત્તમને સુંબોવધત કરે છે જે સ્થાવનક સમદુા્ પર અસર ઘાાડવા માાે હાથ 

ધરવામાું યવરે, જેમાું મજુરોના વતગનની યચાર સુંર્હતા, એચ.ય્.વી   / એ લસ પરના તાલીમ કા ગ્િમો 
વર્ેરેનો સમાવેર થા્ છે. કામદારો નો કેમ્પ મેનેજમેન્ા પ્લાન, કામદારોના વરચબરની સ્થાપના અને 

સુંચાલનના વવવરષ્ટ્ા પાસાુંમને સુંબોધે છે. 

24. ્ોજના માર્ગ ની ઉપરની સુંભવવત એક વવર્તવાર અભ્્ાસ હાથ ધરવામાું યવ્્ો   એ લસની 
રોકથામ માાે વ્્હૂાત્મક ્ોજનાનુું મલૂ્ાુંકન તૈ્ાર કરવામાું કરેલ છે. 
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25.  મજૂર પ્રવાહ વ્્વસ્થાપન ્ોજનાનો હતે ુય મજુબ છે: 

a) ્જમાનની વસ્તી પર શ્રમના પ્રવાહ સાથે સ ુંકળા્ેલ સુંભવવત અસરો દરાગવવી જેને ઘાાડી રકા્ છે 
b) સ્થળાુંતર્રત મજૂરો માાે સલામત અને તુંદુરસ્ત કામની પર્રસ્સ્થવત અને યરામદા્ક વાતાવરણ પરુૂું પાડવા 

માાે 
c) વવશ્વ બેંક માર્ગદવરિકા અને રાષ્ટ્રી્ શ્રમ કા્દામના પાલનની ખાતરી કરવા . 

26. નીચે યપેલ કોષ્ટ્ાક સમદુા્ો પર પ્રવતકળૂ અસરોના જોખમોનુું મલૂ્ાુંકન અને સુંચાલન કરવા શ્રમ 

વ્્વસ્થાપન ્ોજના પ્રદાન કરે છે જે કામચલાઉ ્ોજના પ્રેર્રત મજૂર પ્રવાહમાુંથી પર્રણમી રકે છે. 

 

કોષ્ટ્ાક ૫-૧: મજૂરવર્ગના ધસારાના સ ુંચાલનની ્ોજના 
અન.ુ  ન ું. પ્રભાવોની શ્રેણી વનવારણ પર્લાું જવાબદારી સમ્ર્ાળો 

૧ સ્થાવનક પ્ાગવરણ 
પર શ્રમીક પ્રવાહ 
અને તાણ 
 

 જ્્ાું પણ રક્ય હો્ ત્્ાું ઠેકેદાર, 

સ્થાવનક સ્તરે ઉપલબ્ધ 

કમગચારીમની ભરતી કરર ે જે શ્રમ 

રોજર્ાર માાે યપવામાું યવતી 
પ્રાધાન્્તાના લીધ ે ્ોજના ૫ર 

અસર કરે છે. 

 ્ોજના કરાર સાથ ે હસ્તાક્ષર કરવા 
માાે પ્ાગવરણ, સામાજજક યરોગ્્ 

અને સરુક્ષા )ESHS) સાથ ે સુંબ ુંવધત 

યચાર સુંર્હતાનો સમાવરે કરવો 
જો એ, કોન્રા ાર કરારના 
સમ્ર્ાળા સધુી સુંમત યચાર 

સુંર્હતાન ે અમલમાું મકૂવાની જરૂર 

રહરે.ે 

 ઠેકેદાર જરૂરી જાર્રૂકતા ઝુંબેર અન ે

યરોગ્્ તપાસ )એચ.ય્.વી / 

એઇલઝની રોકથામ( વર્રેે સર્હત 

જરૂરી્ાત મજુબ નોકરી અન ે

ઇ.એસ.એચ.એસ. પર ્ોગ્્ અન ે

જરૂરી તાલીમ પ્રદાન કરરે.  

અવધકારી ઇજનેર 
(મથોરીાી 
અલ્ન્જવન્ર( ની મ ુંજૂરી 
હેઠળ ઠેકેદાર 
 

બાુંધકામ 
સમ્ર્ાળો 
(૧૮-૨૦ 
મર્હના( 
 

૨ મજૂર વરચબરમાું 
યવાસ સવુવધામ 

 કામદારોના યવાસ અંર્ે માર્ગદવરિકા નોંધ ( 
વનમાગણ અને   શ્રમ કેમ્પ્સ  – ESGP ૦૨ ની 
ર્ોઠવણ માર્હતી ચબડ દસ્તાવેજમાું પ્રદાન 
કરેલ હોવી જો એ(  

 

કા્ગબળન ે સ્થાવનક સાુંસ્કૃવતક વતગણ ૂુંકથી વાકેફ 

અવધકારી ઇજનેર 
(મથોરીાી અલ્ન્જવન્ર( 
ની મ ુંજૂરી હઠેળ ઠેકેદાર 
 

બાુંધકામ 
સમ્ર્ાળો 
(૧૮-૨૦  મર્હના( 
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અન.ુ  ન ું. પ્રભાવોની શ્રેણી વનવારણ પર્લાું જવાબદારી સમ્ર્ાળો 
કરવામાું યવેર ે જે તનેે સ ુંવેદનાત્મક બનાવર 
તથા યવાસની સવુવધામમાું વતગણકુ વન્મો 
ચસુ્તપણે લાગ ુપાડવામાું યવર ે

3 પ્ાગવરણ યરોગ્્ અને 
સલામતી  /સરુક્ષા 
સમસ્્ામ 

 

ચબડ દસ્તાવેજોમા ું પરૂા પાડવામા ું યવેલ પ્ાગવરણ, 
યરોગ્્ અને સલામતી સ ુંબુંવધત તમામ સ ુંદચભિત 
માર્ગદવરિકા નોંધો કોન્રા ાર િારા અનસુરવાની રહરેે. 
કામદારોની સલામતીને સવુનવિત કરવા માાે કોન્રા ાર 
નીચે મજુબ સરુક્ષા પર્લા ું મકૂરે. 
્ોજના વવસ્તારમા ું ચલિંર્ અને કોન્રા ાર િારા શ્રમ 
વરચબરને સરુચક્ષત કરવા માાે ્ોગ્્ પર્લા ું લેવામા ું 
યવરે (જેન્ડર ન રન પ્લાન-જીએપીમા ું દરાગવેલ છે(  

અવધકારી ઇજનેર 
(મથોરીાી અલ્ન્જવન્ર( 
ની મ ુંજૂરી હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ 
સમ્ર્ાળો 
(૧૮-૨૦ મર્હના( 

4 મજૂર વરચબરનુું વન્વમત 
વનરીક્ષણ અને દેખરેખ 
 

વવકવસત પ્રર્િ્ામા ું કેમ્પ સાઇર્ટસની વન્વમત વનરીક્ષણ 
રામેલ કરી, પેાા -ઠેકેદારો િારા મોકલેલા મજૂર સ ુંબુંવધત 
માર્હતી જાળવી રાખવી.  

 

 ઠેકેદાર િારા સ્વીકા્ગ અને ્ોગ્્ ધોરણોને 
સવુવધા્ ુત અને જાળવવામા ું યવે તે સવુનવિત 
કરવા માાે કેમ્પસાઇાની વારુંવાર અંતરે તપાસ 
કરવામા ું યવરે. 

અવધકારી ઇજનેર 
(મથોરીાી અલ્ન્જવન્ર( 
ની મ ુંજૂરી હઠેળ ઠેકેદાર 

બાુંધકામ 
સમ્ર્ાળો 
(18-20 મર્હના( 

27. ય પ્રવતકૂળ અસરો સામાન્્ રીતે સ્થાવનક સ્તરની નીચી ક્ષમતા િારા યવનારા શ્રમ દળને સુંચાચલત 

અને રોષી લ ે છે, અને ખાસ કરીને જ્્ારે બાુંધકામના  કામો નબળા સમદુા્ોમાું અને અન્્ ઉચ્ચ જોખમી 

સ્સ્થવતમમાું કરવામાું યવે ત્્ારે. મજૂરવર્ગના ધસારાના સુંચાલનની ્ોજનાના ચબડ ડોક્યમેુન્ામાું પણ તેનો  
સમાવેર થા્ છે  [ ચબડ દસ્તાવેજના રેડાલૂ ડીમાું પર્રવરષ્ટ્ા ડી  -2 માું ઉલલેચખત છે, પ્ાગવરણની સરુક્ષા માાે 

સાવચતેી પર કલમ  111, ચબડ દસ્તાવેજમાું તકનીકી વવવરષ્ટ્ાતામ ઇ.એમ.પી.   / ચબડ ડોક્યમેુન્ા ના ભાર્ રૂપે 

મજૂર પ્રવાહ વ્્વસ્થાપનના બજેા મા રામેલ છે. 

6 માર્ગની સલામતી 

28. DPR ની તૈ્ારીના ભાર્ રૂપે ય ્ોજના માર્ગ ની સલામતી તથા તપાસ ની સાથે અકસ્માત પણ ખબૂ જ 

ઊંચો દર દરાગવે છે, જોકે કેાલાક અકસ્માતો ડેાા વસવા્ના હો્ છે, અકસ્માતો કેવી રીતે અને ક્યાું થ્ા 
છે તે વવરે બરાબર રેકોડગ સ્પષ્ટ્ા નથી. રાધાણપરુ, હર્રજ અને ચાણસ્માના સુંબ ુંવધત પોલીસ સ્ાેરનોમાુંથી 

૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સધુીનો ડેાા એકવત્રત કરવામાું યવ્્ો છે. માત્ર મોાી ઇજા અને જીવલેણ અકસ્માતો 

સામાન્્ રીતે રેકોડગ કરવામાું યવે છે. જો કે, ત્્ા ું અન્્ નાની ઇજા અને વમલકતના નકુસાનની 
અકસ્માતોનો સુંભવવત અવકાર છે જેનો ઉલલેખ કરવામાું યવ્્ો નથી. તે તાર્કિક રીતે અનમુાવનત થ  
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રકે છે કે ય અકસ્માતો માાેના મખુ્્ કારણો મખુ્્ત્વે યલેખન (ર્ડઝાઇન( અને કામર્ીરીની 

અપ્ાગપ્તતામ છે. 

29. વસાહતો અને જ ુંકરનના સુંદભગમા ું યલેખનમાું સામેલ થતી સલામતીની દરવમ્ાનર્ીરી, રસ્તાના 

બુંને બાજુમ પરની ચતેવણીના ચચહ્નો અને મ્ાગર્દત ર્વત, ાી-જ ુંકરન (3 યમગ જ ું રન( ની યલખેન, 

ચૅનલાઇઝરેન, ્ોગ્્ વનરાનીમ અને યલેખન પોક્સ્ાિંર્ વર્ેરે છે. સલામતી ઑર્ડા ર્રપોાગ (ડીપીયરનુું 
વોલ્મુ III) માું રસ્તાની સરુક્ષા સમસ્્ામ અને હસ્તક્ષપેની વવર્તો પ્રદાન કરવામાું યવી છે. 

30. ્ોજના માર્ગ માું તમામ વસાહતો અને જ ુંકરન માાે ચેતવણી સુંકેતોના સ્વરૂપમાું સરુક્ષા 

દરવમ્ાનર્ીરીમ હાથ ધરવામાું યવી છે. જ ુંકરન અને ઇન્ારસે રનને વનરાનીમ અને ચચહ્નો સાથે ્ોગ્્ 
રીતે યલેખન કરવામાું યવે છે. રાધાનપરુ (૦+૦૦૦(, ર્ોચાણદ ર્ામ (૭+ ૫૧૦(, બસપા ર્ામ (૧૪ + 

૬૦૦(, હાર્રજ (૩૯ + ૦૦૦(, ધમોદા ર્ામ (૫૬ + ૩૦૦( અને કોરોદો ર્ામ ખાતે ્ોજના માર્ગનો પ્રારુંચભક 

ચબિંદુ જેવા સલામતીના હસ્તક્ષેપો મેળવવા માાેની વનવાસીમ ચાણસ્મા (૬૦+૨૦૦( કે જે અંવતમ ચબિંદુ પર 
છે. ફોચ્્ુગન સ્કૂલ મફ સા્ન્સ, રાધાનપરુ (૦+૧૦૦(, મોડેલ સ્કૂલ નજીક, બાસપા સ્કૂલ (૧૩ + ૫૩૫( નજીક  

રાધાનપરુ (૦૨+૬૦૦(, કાનભા  હોસ્સ્પાલ, ચાણસ્મા (૬૦+૦૦૦( ની પાસે, માર્હતીપ્રદ ચચહ્નો, ઝડપ મ્ાગદા 

સુંકેતો અને રાર્ફકની ર્વતરીલતા જેવા કે રાર્ફક રણર્ારના પર્લાું સાથે યપવામાું યવે છે. ઝીબ્રા 
િોવસિંર્ને પ્રવેર સમાલ્પ્ત સાથે ર્ામ પાર ક્ાગ પછી પ્રવેર પર પોસ્ા કરવામાું યવે છે. રાળામ અને 

સુંસ્થામ નજીક ્ોગ્્ ચચહ્નો અને સુંકેતો સાથે રમ્બલ સ્રીપ્સ પ્રદાન કરવામાું યવે છે. 

31. ્ોજના માર્ગ  મખુ્્ત્વે ખેતરોની બાજુમાું સ્સ્થત છે અને અવનલ્ચ્છત પશધુન સાથે વસાહતો પસાર 
કરે છે. ઢોરઢાુંખરને ઘણીવાર કેરેજ-વેની બાજુમાું અથવા તેની તરફ દોરી જા્ છે, તેથી ર્ોચનડ 

(૫+૫૦૦(, બસપા (૧૫+૫૦૦(, હર્રજ (૩૬+૦૦૦(, ધમોડા (૫૬+૦૦૦( નજીક અને ચાણસ્મા(૫૯+૫૦૦( 

નજીકના પશ ુિોવસિંર્ સ્થાનો માાે ચતેવણી સુંકેતો પરૂા પાડવામાું યવે છે, જ્્ાું ્ોજના માર્ગની બુંને બાજુએ 
ચરા  જમીન છે. સલામતી ઑર્ડા ર્રપોાગ (ડીપીયરનુું વોલ્મુ III) માું રસ્તાની સરુક્ષા સમસ્્ામ અને 

હસ્તક્ષેપની વવર્તો પ્રદાન કરવામાું યવી છે. 

7 અમલીકરણ વ્્વસ્થાપન 

32. પ્ાગવરણી્ અને સામાજજક વ્્વસ્થાપન એકમ (ESMU ઇ.એસ.એમ.્.ુ( : ્ોજના અમલીકરણ 
એકમ (પી.ય .્.ુ( ખાતેના અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી, ય ્ોજનાનો એકુંદરે વડા રહરે. ્ોજનાના સામાજજક 
અને પ્ાગવરણી્ પાસામની તપાસ કરવા માાે ્ોજના અમલીકરણ એકમ ની અંદર માર્ગ અને મકાન 
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Authority 
Engineer  

RAP Implementation  
Agency 

વવભાર્ િારા એક ઇ.એસ.એમ.્.ુ ની સ્થાપના કરવામાું યવરે, જેની નીવત માર્ગદરગન, સુંકલન અને 

ય્ોજન, આંતર્રક દેખરેખ અને ખાસ કરીને સેફર્ાડગ સુંબ ુંવધત ર્રપોર્ાિંર્, વ્્વસ્થાપન તથા સુંચાલન ની 
એકુંદરે  સુંપણૂગ જવાબદારી હરે. 

33. પ્ાગવરણી્ અને સામાજજક વ્્વસ્થાપન એકમ (ESMU( અવધક્ષક ઇજનેરના દેખરેખ નીચે કામ 
કરરે. અને પનુવગસન અને પનુઃસ્થાપન અંર્ેની બધી જ કામર્ીરીમ તથા પ્રવવૃત્તમ માાે જવાબદાર રહરેે. 

્ોજના નાું મખુ્્ ઇજનેર (વવશ્વ બેંક( પર ્ોજનાની સુંપણૂગ જવાબદારી રહરેે. તેમને અવધક્ષક ઇજનેર 
કામર્ીરી માું મદદ કરરે. કા ગ્પાલક  જનેર ને પ્ાગવરણ વવરેષજ્ઞ અને સામાજીક વવરેષજ્ઞ સહા્ કરરે. 

ESMU ની કચેરી માર્ગ અને મકાન વવભાર્, ર્ાુંધીનર્ર ખાતે રહરેે. ક્ષતે્રી્ વવભાર્માું દરેક જગ્્ાએ એક 
કા ગ્પાલક  જનેર ની જવાબદારી E&S ની પ્રવવૃત્તમ માાે રહરેે. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

્ોજના અમલીકરણ વ્્વસ્થા 

7.1 પનુઃસ્થાપન કા ગ્ ્ોજના અમલીકરણ એજન્સી િારા ્ોજનાના અમલની કામર્ીરીમાું ાેકો  

34. પનુઃસ્થાપન કા ગ્ ્ોજના (યર.એ.પી.( અમલીકરણ એજન્સીના સપોાગ િારા PAR નુ ું અમલીકરણ 

કરવામાું યવરે, જે ને ્ોજનાના ભાર્ રૂપે પસુંદ કરવામાું યવ્્ુું છે.  PAR અમલીકરણ એજન્સી ની ભવૂમકા 

અને જવાબદારીમ સુંચક્ષપ્તમાું નીચે મજુબ છે: 
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 PAPને સુંભવવત વવપરીત અસરો સમજાવવી અને તેના વનવારણના ઉપા્ો સમજાવવા અને પનુવગસન 

અને પનુ:સ્થાપન )R&R) હઠેળ તેમને મળવાપાત્ર વળતર/સહા્ અંર્ ેસમજણ યપવી; 
 જાણકારી માાેનુ ું સાર્હત્્, જેમાું RAPને લર્તા અને અન્્ પાસાને લર્તા ચોપાવન્ા વહેંચવા; 
 પનુવગસન અને પનુ:સ્થાપન )R&R)ની કામર્ીરીનો યરુંભ થા્ ત્્ારે ESMUને લોકોમાું જાગવૃત 

ફેલાવવાના અચભ્ાનમાું સહા્ કરવી; 
 સકુ્ષ્મતમ ્ોજના)Micro Rlan( તૈ્ાર કરવો; 
 ESMU િારા ય્ોજીત કરવામાું યવેલ બેઠકોમાું ભાર્ લવેો; 
 RAPના અમલમાું સહા્ કરવી;  
 PAFs ના મળખપત્રો તૈ્ાર કરવા અને યપવા; 
 વ્્સ્ તર્ત ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત )PAP) માાે સુ્ં  ુત બેંક ખાતા )્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત 

વ્્સ્ ત)PAP) અને તેના પવત-પત્ની( ખોલાવવામાું સહા્ કરવી; 
 ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત)PAP) ને વળતર મેળવવામાું મદદ કરવી,કમજોર વર્ો પર વધારે ધ્્ાન 

યપવુું, જેથી તેમણ ેતેમના લહણેા લહણેા સમ્સર મળે.  

 વળતરની અને પનુવગસન અને પનુ:સ્થાપન )R&R) ગ્રાન્ાની રકમના લાભકારક ઉપ્ોર્ અંર્ે લોકોમાું 
જાગવૃત લાવવી; 

 સ્ત્રોતોના યધાર અને અન્્ તકોની જાણકારી સમજાવવી જેથી તેમ પરૂી જાણકારી સાથે પોતાનો 
વવકલપ પસુંદ કરી રકે અને પોતાના વવકાસમાું ભાર્ લ  રકે; 

 ્ોજનાથી કમજોર એવા અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત)PAP)ને તેમના વળતર અને પનુઃ સ્થાપનના અવધકાર 

બરાબર મળે તેની ખાતરી રાખવી;  
 ESMU ને માવસક પ્રર્વત અહવેાલ રજુ કરવો;  
 ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત )PAP)ની રોજર્ાર કુરળતા માાેની તાલીમની જરૂર્ર્ાત તૈ્ાર 

કરવી;અને  

 એ વાતની ખાતરી રાખવી કે ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત )PAP) ની ફર્ર્ાદો અને મશુ્કેલીમ ફર્ર્ાદ 

વનવારણ સવમવત સામે મકૂવામાું યવે અને તે સમસ્્ાનો વનકાલ થા્. 
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8 ફર્ર્ાદ વનવારણ ્ુંત્ર  

35. ્ોજના અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ તમની ફર્ર્ાદો સાુંભળવા માાે જીલલા કક્ષાએ એક ફર્ર્ાદ વનવારણ 

સવમવત (જી.યર.સી.( ની રચના કરવામાું યવરે. ય પ્રર્િ્ાથી વવવાદો ની વનકાલ થરે અને કોાગ કેસોની 

સુંખ્્ા ઘારે GRC જજલલા કક્ષાએ, જજલલા સમાહતાગ (કલે ાર( ના વડપણ હઠેળ યવી સવમવતમની રચના 

કરરે. ફર્ર્ાદ વનવારણ સવમવત (GRC) નીચનેા સભ્્ોની બનેલી હરે: 

 જજલલા સમાહતાગ (કલે ાર( અથવા તેમના વતી વન્ ુત કરવામાું યવેલા પ્રવતવનવધ જે સહા્ક જજલલા 
કલે ાર હો્ )મર્હલા અવધકારીને અંગ્રતા યપવાની રહરેે(; 

 મહસેલુ વવભાર્ના જજલલા વવકાસ અવધકારી; 
 રાજ્્ માર્ગ ્ોજનાું (એસ.યર.પી.( વવભાર્ ના કા ગ્પાલક  જનેર; 

 ્ોજના અમલીકરણ એકમ (PIU( ના કા ગ્પાલક  જનેર  

 પ્રતીનીધી કે જે સામાજજક ક્ષેત્રના / સ્થાવનક ચબન સરકારી સ્વ્ુંસેવી સુંસ્થા )જે અમલીકરણમાું સામેલ ન 

હો્( / એવી વ્્સ્ ત કે જે યવા જ પ્રકારની બાબતોથી વાકેફ હો્ અને તે / તેણી ખબુજ યદરણી્ અને 

પ્રશ્નો હલ કરવાની કુરળતા હો્ )જીલલા મેજીસ્રેા / કલેકાર િારા પસુંદ કરા્ેલ હો્(. 

36. સામાન્્ રીતે ર્ામવાસીમ તેમની ફર્ર્ાદ નોંધણી લચેખતમાું લવેા માાે ર્ામ સરપુંચનો સુંપકગ કરે 

છે અને તે સમાન ફર્ર્ાદની જાણ સરપુંચ સકગલ ધોરણ ેમાર્ગ અને મકાન વવભાર્ને કરે છે. 

ફર્ર્ાદ વનવારણ સવમવત (GRC) ની કામર્ીરી / જવાબદારી નીચે મજુબ રહરેે:  

 પનુવગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R) અને જમીન સુંપાદનની સમસ્્ામ દૂર કરવામાું ્ોજના થી 
અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત (PAP( ને સહા્ કરરે; 

 ફર્ર્ાદોનો રેકડગ રાખરે અને વન્ત સમ્માું તેમનો વનકાલ કરરે; 
 ્ોજના અમલીકરણ એકમ (PIU) ને કો  પણ ર્ુંભીર કેસ બાબતે જાણકારી યપરે.  

37. ESMU, PAPs ન ે GRC સમક્ષ પોતાની ફર્ર્ાદ રજુ કરવામાું બધી જરૂરી સહા્ પરૂી પાડરે. 

ફર્ર્ાદ વનવારણ સવમવત (GRC) 15 ર્દવસમાું ફર્ર્ાદનો વનવેડો લાવરે. સામાન્્ રીતે GRC મર્હનામાું 
એક વખત મળરે, પરુંત ુ જરૂર જણા્ તો વધારે વાર પણ મળી રકે છે. ફર્ર્ાદના વનકાલ માાે ૪૫ 

ર્દવસનો સમ્ અપારે. ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત (PAP) ને ફર્ર્ાદ વનવારણ સવમવત (GRC) નો 

વનણગ્  બ ુંધનકતાગ નથી. યનો અથગ એ નથી કે GRC, જો ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત (PAP) કોાગનો રાહ 
અપનાવે તો, તેને નકારી રકે.  

GRCની મખુ્્ કામર્ીરી નીચે મજુબ છે: 
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i) ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત (PAP) ની ફર્ર્ાદો રેકડગ કરવી, તેનુ ું વર્ીકરણ કરી તેની અગ્રતા નક્કી 
કરવી અને તેને હલ કરવી. યવી ફર્ર્ાદો જો પનુવગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R) ને લર્તી હો્. 

ii) GRC સ્થળ મલુાકાત લ  રકે છે, ્ોજના સત્તાધીર પાસેથી અને અન્્ સરકારી અને ચબન-સરકારી 
એજન્સીમ વવર્ેરે પાસેથી સુંબુંવધત માર્હતી મેળવી રકે છે, જેથી PAPsની ફર્ર્ાદ દૂર કરી રકા્. 

iii) ફર્ર્ાદના વનકાલ માાે ૪૫ ર્દવસની સમ્ મ્ાગદા નક્કી કરવી. 
iv) ્ોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્્સ્ ત મ (PAPs) ને પ્ાગવરણી્ અને સામાજજક વ્્વસ્થાપન એકમ 

(ESMU) િારા તેમના કેસની સ્સ્થવત વવરે જાણકારી યપવી અને તેમના વનણગ્ ની PAP ને પતૂગતા માાે 

જાણ કરવી. 

38. ફર્ર્ાદ વનવારણ સવમવત (GRC) ની રચના પનુઃસ્થાપન કા ગ્ ્ોજના અમલીકરણ એજન્સી ની 
ર્વતવવવધ ની તારીખથી  માર્ગ અને મકાન વવભાર્ મારફતે એ ઝીક્ાુીવ મડગર િારા ત્રણ મર્હનાની અંદર 

કરવામાું યવરે. 

8.1 ફર્ર્ાદ વનવારણ માાેન ુું તુંત્ર  

39. ફર્ર્ાદ વનવારણ તુંત્ર એ છે કે જેમાું કો  પણ નાર્ર્રકને કો પણ પ્રકારની ફર્ર્ાદો (યર એન્ડ 
યર સર્હત( નોંધાવવા માાેની છૂા છે. માર્ગ અને મકાન વવભાર્માું તે ભવૂમકામ અને જવાબદારીમ સેા 

સાથે સ્થાવપત થ  છે. ત્્ાું કેાલીક વસસ્ામ્સ છે જે વવવવધ ફર્ર્ાદોને સુંબોવધત કરે છે અને વનવારણ પર્લાું 

પ્રદાન કરે છે. ય વસસ્ામો જુદી જુદી એજન્સીમ િારા સુંચાચલત થા્ છે, જેમના માાે અલર્ યદેર, વન્મો 
અને કા ગ્વાહી હો્ છે, માર્ગ અને મકાન વવભાર્એ ય વસસ્ામ્સ પર નાખી રકત ુું નથી અને ય વસસ્ામ્સની 

જરૂર્ર્ાતોને સુંકચલત અને સુંરેચખત કરવાની જરૂર છે. 

40. કેન્રી્ ફર્ર્ાદ વનવારણ તુંત્ર, જેમાું પ્રોજે ા લૉર્ને જાળવી રાખવા અને GSHP II હઠેળ સ્થાવપત 
દરેક પ્રાપ્ત ફર્ર્ાદોની દેખરેખનુું પાલન કરવા માાે ભરવામાું યવે છે. ફર્ર્ાદ વનવારણ તુંત્ર નીચ ેપ્રમાણ ે

હતે ુસાથે સ્થાવપત કરવામાું યવી છે. 

41. ય ્ોજનામાું મોાા પા્ા પર બાુંધકામની પ્રવવૃત્ત સુંકળા્ેલ હો  સાથો સાથ RAP / HPP નુ ું 
અમલ પણ કરવાનુું હો્ છે, યથી ય ્ોજના વવરે સચૂનો, ફર્ર્ાદો, પછૂપરછ વવર્ેરે મળી રહ ેતેનુ ું માર્ગ 

અને મકાન વવભાર્ માાે મહત્વ છે, યથી GSHP-II હઠેળ ફર્ર્ાદોના વનવારણ માાે એક કા ગ્પદ્વત 
અનસુરવા માાે એક તુંત્ર તૈ્ાર ક્ુું છે. જે બધી ફર્ર્ાદો પર કેક્ન્રકૃત દેખરેખ રાખરે, અને વવવવધ 

સ્ત્રોતોમાુંથી મળતી બધી ફર્ર્ાદો, કો  તુંત્ર િારા કે વ્્સ્ તર્ત ફર્ર્ાદોને સક્ષમ રીતે, વવશ્વ બેંકની 

જાણકારી હઠેળ હલ કરી રકા્. 
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42. ફર્ર્ાદ વનવારણ કામર્ીરી માું એ વાતનુું ધ્્ાન રાખવામાું યવરે કે, કો પણ નાર્ર્રક નીચ ે

મજુબ ના અવધકારીમ સમક્ષ ફર્ર્ાદ કરી રકે. (i ) કા ગ્પાલક  જનેરથી મછી કક્ષાના ન હો્ તેવો 
હવાલો ધરાવતા અવધકારી, અને (i i ) કો પણ અવધકારી જે રાજ્્ના ફર્ર્ાદ વનવારણ તુંત્ર સાથે જોડા્ેલા 

હો્, અને હવાલો ધરાવતા હો્. નીચેની બાબતો અંર્ ેફર્ર્ાદ કરી રકરે. (i ) ્ોજના ને લર્તી બાબતો 

(નવી દરખાસ્ત / ્ોજનાના વ્્ાપમાું ફેરફાર, કામ ચાલ ુ હો્ / પરુૂું થ્ુું હો્ તેવા કામની ગણુવત્તા 

બાબતે, ખરીદી બાબતે પનુવગસન અને પનુ:સ્થાપન (R&R), પ્ાગવરણ અને કામર્ીરીમાું કા ગ્વાહી ન 
કરવા/કા ગ્વાહીમાું વવલુંબ કરવામાાે( અને (i i ) મહકેમની બાબતો (વતગણકૂ, ભ્રષ્ટ્ાાચાર, સેવાને લર્તી 

બાબતો(. 

 ફર્ર્ાદ વનવારણની કામર્ીરી ્ોજના અમલીકરણ એકમ (પી.ય .્.ુ( ખાતેના અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી ને 
મખુ્્ ફર્ર્ાદ વનવારણ અવધકારી તરીકે વનવિત ભવૂમકા અને જવાબદારીમ સાથે સોંપવામાું યવેલ છે. 

તે મખુ્્ત્વે વ્્સ્ તર્ત અને વ્્સ્ તના અંર્ત હતેનુી ન હો્ તેવી ફર્ર્ાદો હાથ ધરવા જવાબદાર છે. 

કમગચારીમની ફર્ર્ાદ હાલની વન્ત કા ગ્પદ્વત મજુબ હાથ ધરવાની રહરેે. વવશ્વબેંક સહાવ્ત ્ોજના 

હઠેળ GSHP-II માું સામેલ ્ોજના સુંબ ુંવધત રાખાના માર્ગ અને મકાન વવભાર્ના કમગચારીમને તાલીમ 

યપવી. જેમાું PIU ના કમગચારીવર્ગ, રાજ્ માર્ગ ્ોજના વવભાર્ - રાજકોા, વડોદરા અને મહસેાણા 

ખાતે ની કચેરી ના કમગચારી વર્ગ નો સમાવેર થા્ છે. તેમને સમાવવષ્ટ્ા કા ગ્પધ્ધવતની સ્પષ્ટ્ા 
સમજણની જરૂર છે અને ફરી્ાદોને સધુારા માાેની તક યપવી તથા ભવવષ્ટ્્ના વ્્વહારમાું 

ફરી્ાદોનો ભેદભાવ / વવરોધ ન કરવો.  

43. ગજુરાત સરકાર અને  ગજુરાત સરકાર નાું માર્ગ અને મકાન વવભાર્ ખાતે ફર્ર્ાદ સુંભાળવાની 

વ્્વસ્થા છે. પરુંત ુદ્વિતી્ ગજુરાત સ્ાેા હાઇવે પ્રોજે ા (GSHP II) માાે કે જે વવશ્વ બેંક પાસેથી લોન સહા્ 
વડે તૈ્ાર કરવામાું યવી રહી છે તે માર્ગ અને મકાન વવભાર્ તથા વવશ્વ બેંકની ઇચ્છાથી ય ્ોજના માાે 

હ્ાત ્ુંત્રરચના (મીકેનીસમ( ની પ્રર્િ્ામ સાથે ઇન્ારફેસ કરવા માર્ ેછે જેથી વવવવધ પ્રકારની પદ્વતમ 

/ વ્્ર્કતમ તરફથી મળતી બધી જ ફર્ર્ાદોનુ ું કેન્રી્ વનરીક્ષણ થ  રકે, વવશ્વ બેંકને માર્હતર્ાર રાખી ને  
હ્ાત ્ુંત્રરચના (મીકેનીસમ( ની અંદર વ્્ાકુળ થ્ા વવના કા ગ્ક્ષમ રીતે થ  રકે. 
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GSHP-II ્ોજના ની વબેસાઇા પર ફર્ર્ાદ નોંધણી ની પ્રર્િ્ા તથા ્ોજના નાું સ્થળ ઉપર સુંપકગ  માર્હતી 

  

  

્ોજના ની વબેસા ા ઉપર સુંપકગ  માર્હતી ્ોજના નાું સ્થળ ઉપર પર  
્ોજના અંર્નેી માર્હતી દરાગવત ુું પાર્ા્ ુું 

43. બીજા પ્રકારની ફરી્ાદો જેમ કે સ્વાર્ત, પ્રચાર માધ્્મ જવાબ પદ્વત, તકેદારી ય્ોર્, લાુંચરૂરવત 

વવરોધી બ્્રુો અને એ.ાી.વી.ાી./ જનસેવા કેન્ર નો સમાવેર થા્ છે, તે જજલલા સમાહતાગ (કલેકાર(, 

મખુ્્મુંત્રી શ્રી કા્ાગલ્, મુંત્રીશ્રીમના કા્ાગલ્ વર્રેે કક્ષાએ જાહરે પ્રવતવનવધમ તરફથી (કા્ાગલ્ 
વર્ેરેનો સુંપકગ કરી( લોકપ્રવતવનધીમ િારા મેળવારે.  બીજા પ્રકારની ફરી્ાદો સીધા સચચવ શ્રી, માર્ગ અને 

મકાન થી લ  ને મછામાું મછા કા.ઇ. માર્ગ અને મકાન વવભાર્ સ્તરે (થ  રકે(. અન્્ બીજી ફરી્ાદો માું 

યર.ાી.યઇ. કા્દો ૨૦૦૫ (નો સમાવેર થા્ છે(; યર.ાી.યઇ. (થકી ફર્ર્ાદો( નો માર્હતી અધીકારી 
(કા.ઇ./અ.ઇ. અથવા બુંને ્ોજનાું અમલીકરણ એકમ - પી.યઇ.્.ુ, માર્ગ અને મકાન વવભાર્ ખાતે( એ  

ર્દન ૩૦માું જવાબ યપવાનો રહરેે.  

 
 
 


