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અહેવાલ 

હુાં  િૌદમી ગુજરાત વવધાનસભાની અનુસૂવિત જનજાવતઓના કલ્યાણ 

માટેની સવમવતનો પ્રમખુ, સવમવતનો દસમો અહેવાલ રજુ કરાં  છુાં.  

૨. સવમવતએ ૧૪ આઠદવાસી વજલ્લાઓમાાં વ્યાપ્ત રસ્તાઓની પઠરવસ્થવત 

તથા રવિત વન્ય વવસ્તારોના રસ્તાઓ સાંબાંધમાાં માગગ અન ેમકાન વવભાગની 

સાથે સાથે વન વવભાગની ઉપરાાંત માગગ અને મકાન વવભાગમાાં અનુસવૂિત 

જનજાવત વગગના અવધકારીઓ/કમગિારીઓની નોકરીમાાં ટકાવારી સાંબાંવધત 

મહેકમની તપાસ હાથ ધરી હતી.  

૩. સવમવતની તા.૧૦/૫/૨૦૨૨, તા.૨૮/૬/૨૦૨૨ અને તા.૩૦/૮/૨૦૨૨ના 

રોજ એમ કુલ-૩ બેઠકો મળી હતી જમેાાં વવભાગે મોકલી આપલે તા. ૩/૨/૨૦૨૨ 

અને તા. ૧૦/૫/૨૦૨૨ના સાઠહત્ય સાંબાંધમાાં વવભાગના પ્રવતવનવધઓની રૂબરૂ 

તપાસ કરી હતી.   

૪. સવમવતએ તેની તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ બેઠકમાાં અહેવાલના 

મુસદ્દા ઉપર વવિારણા કરી તેને માંજૂર કયો હતો.  

૫. સવમવતએ આઠદવાસી વવસ્તારના ૬૬ તાલુકાના ૯૫ ગામોના પાકા 

રસ્તાથી જોડવાના બાકી હોય અને માંજૂરી મળી હોય તેવા પાકા રસ્તાઓ 

સાંબાંધમાાં પચૃ્છા કરતાાં વવભાગ ેઘણા રસ્તાઓ વન વવસ્તારમાાંથી પસાર થતા 

હોઈ ત ે અભયારણ્ય કે અન્ય રીતે રવિત વવસ્તાર ગણાતો હોઈ તે વન 

વવભાગના કાયગિેત્રમાાં આવતા હોવાનુાં જણાવ્યુાં હતુાં. 

૬. સચમચતએ િરમપુર ચવસ્તારના ૫૦૦ દક.મી.ના રસ્તાઓના 

રીસરફેસ બાબતે પૃચ્છા કરતાાં ચવભાગે આ બાબત સરકારમાાં ફાઈલ 

સબમીટ થઈ હોવાનુાં જણાવયુાં હતુાં. આ બાબતમાાં  શી પ્રગચત થઈ તેવી 

સચમચતને જાણ કરવા સચમચત ભલામણ કરે છે.  
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૭. સચમચત આદદજાચત ચવસ્તારની શાળાઓ, આરોગ્ય કેન્દ રો, 

આાંગણવાડીઓ ચવગેરેન ે સરકારના રૂરલ ડેવલપમેન્દ ટ પ્લાન હેઠળ 

રસ્તાઓ સાથે જોડવા અગ્રતા આપવા  તથા  મુખ્યમાંત્રી ગ્રામ સડક 

યોજના હેઠળ આદદજાચત ચવસ્તારમાાં એક ગામથી બીજા ગામને જોડતા 

ટૂાંકા રસ્તાઓ બનાવવાની કામગીરીને અગ્રતા આપવાની સચમચત 

ભલામણ કરે છે. 

૮. રસ્તાઓના દરસરફેસીંગ માટે મતચવસ્તાર દીઠ માંજૂર કરવામાાં 

આવતી ૫૦ કરોડની રકમની મયાગદા વિારવા અને ચજલ્લાના જ ે

રસ્તાઓ ગ્રાન્દ ટની મયાગદામાાં ન આવતા હોય તેને દરસરફેસીંગ માટે જ ેત ે

પાંિાયત હસ્તક મુકવા સચમચિ ભલામણ કરે છે. 

૯. આદદજાચત ચવસ્તારોમાાં નદી દકનારે આદીવાસી પ્રજાના  

આસ્થાના જ ેિામો આવેલા છે તયાાં નવા રસ્તા બનાવવા, દરસરફેસ 

કરવા તથા િોમાસાની ચસઝનમાાં આવા િામો સુિી પહોંિવા માટે 

પડતી મુશ્કેલી દરૂ કરવા માટે તેમને પુલથી જોડવાની સચમચત ભલામણ 

કરે છે. 

૧૦. સવમવતની તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૨ અન ે તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨ના રોજ મળલે 

બેઠકોમાાં રસ્તાઓ સાંબાંવધત િિાગ દરવમયાન, કેટલાક રસ્તા વન વવભાગ 

હસ્તકના રવિત વવસ્તારોમાાં આવતા હોઈ આ અાંગ ેહવે પછીની બેઠકમાાં વન 

વવભાગન ે હાજર  રાખવા વનણગય કયો હતો અને તદ્દઅનુસાર 

તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ના રોજ માગગ અન ેમકાન તથા વન વવભાગની સાંયુક્ત બઠેક 

રાખવામાાં આવી હતી. 

૧૧. આ બેઠકમાાં સવમવતએ મખુ્યમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ રસ્તા માંજૂર 

થયા હોય પરાં તુ તેની કામગીરી િરૂ થઈ ન હોય તેવા વજલ્લા-તાલુકાના ગામોની 

વવગત માગતા વવભાગે મોટા ભાગના ગામોમાાં કામો થઈ ગયા હોવાનુાં જણાવ્યુાં હત ુ

પરાં તુ જયાાં અભયારણ્ય વવસ્તાર આવેલા હોય ત્યાાં માંજૂરી મળવામાાં વવલાંબ 
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થતો હોઈ તેવા વવસ્તારોમાાં કામગીરી સમયસર થઈ િકતી ન હોવાનુાં પણ 

સવમવતએ જણાવ્યુાં  હતુાં. 

૧૨. આદદવાસી ચવસ્તારોમાાં જી.આઈ.ડી.સી.ની નજીકના પાાંિ 

દકલોમીટરમાાં રસ્તાઓની કામગીરી માટે સવગગ્રાહી ચવકાસ સચમચતના 

સાંકલનમાાં રહી મજબૂત અને ટકાઉ રસ્તાઓ બનાવવાની તથા 

આદદવાસી ચવસ્તારોમાાં આવતા વન ચવભાગ હેઠળના રચિત 

ચવસ્તારોમાાં રસ્તાઓ બનાવવાની જરૂદરયાત જણાતી હોય તયાાં વન 

ચવભાગે જ આવા રસ્તાઓ બનાવવાની માગગ અને મકાન ચવભાગને 

દરખાસ્ત કરવી જોઈએ તેવી સચમચત ભલામણ કરે છે. 

૧૩. સવમવતએ તેની તા. ૧૦/૫/૨૨ અને તા. ૩૦/૮/૨૨ની બેઠકોમાાં માગગ અને 

મકાન વવભાગમાાં અનુસૂવિત જનજાવત વગગના અવધકારીઓ/ કમગિારીઓની 

નોકરીમાાં ટકાવારી સાંબાંવધત અધૂરી તપાસ આગળ વધારી હતી. 

૧૪. સચમચતએ નાયબ કાયગપાલક ઈજનેરની ૮૮ જગ્યાઓ ખાલી હોવા 

બાબત, જુનીયર ક્લાકગની એસ.ટી. કેટેગરીની ૪૧ જગ્યાઓ ખાલી હોવા 

બાબત તથા વકગ  આસીસ્ટન્દ ટમાાં એસ.ટી. કેટેગરીની ૭૮ જગ્યાઓ ખાલી 

હોવા બાબત સચમચતએ પચૃ્છા કરતા ચવભાગે  જણાવયુાં હતુાં કે આ બિી 

જગ્યાઓ ભરવાની પ્રદિયા િાલુ છે તેમ જણાવયુાં હતુાં. આ તમામ 

જ્ગગ્યાઓ વહેલી તકે ભરવા અને સચમચતને તનેી જાણ કરવા સચમચત 

ભલામણ કરે છે.  

 

ગાાંધીનગર 
તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૨ 

મોહનભાઈ ઢોદડયા 
પ્રમુખ 

અનુસૂવિત જનજાવતઓના કલ્યાણ 
માટેની સવમવત 

---------- 
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સચમચતની ભલામણો 

િમ 
નાં. 

ફકરાાં 
ક્રમાાંક 

ભલામણ 

૧ ૬ રાજયમાાં આઠદજાવતની ઘવનષ્ટ વસ્તી ધરાવતા ૧૪ વજલ્લાઓમાાં આવેલ 
૨૫૦ થી ૫૦૦ ઠક.મી.ના રસ્તાઓના રીસરફેસ બાબતે સરકારમાાં 
ફાઈલ સબમીટ થઈ હોઇ આગળ  િી પ્રગવત થઈ તેવી સવમવતને જાણ 
કરવા સવમવત ભલામણ કરે છે.  

૨ ૭ સવમવત આઠદજાવત વવસ્તારની િાળાઓ, આરોગ્ય કેન્ દ્રો, 
આાંગણવાડીઓ વવગરેેને સરકારના રૂરલ ડેવલપમેન્ ટ પ્લાન હેઠળ 
રસ્તાઓ સાથે જોડવા અગ્રતા આપવા  તથા  મુખ્યમાંત્રી ગ્રામ સડક 
યોજના હેઠળ આઠદજાવત વવસ્તારમાાં એક ગામથી બીજા ગામને જોડતા 
ટૂાં કા રસ્તાઓ બનાવવાની કામગીરીને અગ્રતા આપવાની સવમવત 
ભલામણ કરે છે. 

૩ ૮ રસ્તાઓના ઠરસરફેસીંગ માટે મતવવસ્તાર દીઠ માંજૂર કરવામાાં 
આવતી ૫૦ કરોડની રકમની મયાગદા વધારવા અને વજલ્લાના જ ે
રસ્તાઓ ગ્રાન્ ટની મયાગદામાાં ન આવતા હોય તેને ઠરસરફેસીંગ માટે જ ે
તે પાંિાયત હસ્તક મુકવા સવમવિ ભલામણ કરે છે. 

૪ ૯ આઠદજાવત વવસ્તારોમાાં નદી ઠકનારે આદીવાસી પ્રજાના  આસ્થાના જ ે
ધામો આવેલા છે ત્યાાં નવા રસ્તા બનાવવા, ઠરસરફેસ કરવા તથા 
િોમાસાની વસઝનમાાં આવા ધામો સુધી પહોંિવા માટે પડતી મુશ્કેલી 
દૂર કરવા માટે તેમને પુલથી જોડવાની સવમવત ભલામણ કરે છે. 

૫ 
 
 
 

૧૨ આઠદવાસી વવસ્તારોમાાં જી.આઈ.ડી.સી.ની નજીકના પાાંિ 
ઠકલોમીટરમાાં રસ્તાઓની કામગીરી માટે સવગગ્રાહી વવકાસ સવમવતના 
સાંકલનમાાં રહી મજબૂત અને ટકાઉ રસ્તાઓ બનાવવાની તથા 
આઠદવાસી વવસ્તારોમાાં આવતા વન વવભાગ હેઠળના રવિત 
વવસ્તારોમાાં રસ્તાઓ બનાવવાની જરૂઠરયાત જણાતી હોય ત્યાાં વન 
વવભાગે જ આવા રસ્તાઓ બનાવવાની માગગ અને મકાન વવભાગને 
દરખાસ્ત કરવી જોઈએ તેવી સવમવત ભલામણ કરે છે. 

૬ ૧૪ નાયબ કાયગપાલક ઈજનેરની ૮૮ જગ્યાઓ, જુનીયર ક્લાકગની એસ.ટી. 
કેટેગરીની ૪૧ જગ્યાઓ, વકગ  આસીસ્ટન્ ટમાાં એસ.ટી. કેટેગરીની ૭૮ 
જગ્યાઓ ભરવાની પ્રઠિયા િાલ ુ છે જ ે તમામ જગ્યાઓ વહેલી તકે 
ભરવા અને સવમવતને તેની જાણ કરવા સવમવત ભલામણ કરે છે. 

--------- 
સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 


