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INTRODUCTION

Gujarat Road Safety Authority Act, 2018 was enacted and came into effect from February
2018. This paved the path for establishment of the independent Gujarat Road Safety
Authority (GRSA) in line with the recommendations of the Supreme Court Committee on
Road Safety (SCoRS). The Gujarat Road Safety Authority was established in December
2018.

GRSA has been working as the Lead Agency with other Departments namely
Commissionerate of Transport (Regional Transport Office), Home Department, Roads &
Building Department, National Highway Authority of India, Health Department, Urban
Development Department and Department of Education. Nodal officers of the ranks of
Class-I & II from these Stakeholder Departments have been appointed for coordination
and monitoring.
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ROAD SAFETY: A SERIOUS CHALLENGE

Globally Road Accidents has emerged as the eighth leading cause of deaths claiming more
than 1.35 million lives world over surpassing HIV/AIDS, Tuberculosis and Diarrheal
Diseases. Apart from that it causes injuries to more than 50 million people. Even more
alarmingly, it is the number 1 cause of death among children and young adults between
5 to 29 years of age, which form the most precious future generation for any country.
Road traffic injuries place a huge economic burden on low- and middle-income countries.
Each year, road traffic injuries cost $518 billion USD worldwide and $65 billion USD in
low- and middle-income countries, which exceeds the total amount that these countries
receive in development assistance.

India is the worst sufferer globally in terms of Road Accidents and related impacts. India
has the world’s highest number of annual road accident fatalities. According to the World
Health Organization, road crash fatalities in India account for approximately 11 percent
of the estimated 1.35 million global toll each year. India recorded 4,67,044 road accidents
leading to 1,51,417 deaths in 2018 and 4,48,294 road accidents leading to 1,49,068
deaths in 2019.
Vulnerable road users, primarily pedestrians, cyclists, and two-wheelers, account for
almost 54% of all fatalities and serious injuries. The young, working-age population is
predominantly affected. Road users between the ages of 18 and 45 comprise 69% of all
fatalities. This disproportionate impact of road crash mortality and morbidity on this
economically productive segment of the population has a negative impact on productivity
and is likely to significantly depress GDP growth rates.

Improving road safety in India is crucial for the nation’s health, well-being of the
population and economic growth of the country. At present the estimated loss to the
Nation on account of road accidents may be of the order of about Rs. 1.00,000 crores. As
per an analysis by the World Bank Group, 50 percent reduction in road crash fatalities
and injuries would result in an estimated 14 percent increase in GDP over the analysis
timeframe of 24 years. Thus Road Safety is a serious challenge that needs to be addressed
on priority basis.
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ROAD SAFETY INTERVENTIONS BY INDIA

The work towards Road Safety and reducing mortality and economic burden due to road
accident deaths began quite early at global level before about six decades. However the
momentum gathered in the beginning of the 21st century. Between year 2000 to 2014,
several initiatives were taken. In 2015, Road Safety was taken up as one of the targets in
the Sustainable Development Goals in the United Nations General Assembly. During the
2nd Global High-Level Conference on Road Safety organized at Brazil the 2200 delegates
from all over the world adopted the “Brasilia Declaration on Road Safety” through which
they agreed ways to halve road traffic deaths by the end of the decade. In November 2017
in a milestone step, the United Nations General Assembly member countries reached a
consensus to adopt 12 Global Road Safety Performance Targets by 2030. In February
2020, the 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety was hosted by Sweden where
1700 delegates from around 140 countries agreed to “Stockholm Declaration”, which
calls for a new global target to reduce road traffic deaths and injuries by 50% by 2030.
Along with the global interventions, India also took a serious view of the problem since
the early years of the 21st century. Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH)
identified the critical role͒of road safety interventions and initiated several measures
over two decades to reduce fatalities and grievous injuries due to road accidents.

In 2004, India joined the group of UN member countries that expressed grave concern on
increasing road fatalities. In 2005, Sundar Committee was constituted to assess the
magnitude of road fatalities as a public health and economic problem. The committee
studied international examples of organizations working for road safety and traffic
regulations and proposed a road safety organization at the central level, and
recommended its functions and responsibilities.
In 2010 Government of India adopted a National Road Safety Policy as an intervention
to boost Road Safety initiatives in the country. The Policy focused on the objectives of
raising awareness about road safety, establishing a road safety database, ensuring safer
road infrastructure, safer vehicles and safer drivers, ensuring safety of vulnerable road
users, making provision for road safety education & training and ensuring enforcement
of road safety laws.

In 2014, the Supreme Court set up the three-member K. S. Radhakrishnan Committee on
Road Safety. The key recommendations of the committee were:
Ban on the sale of alcohol on highways (both state and national) to restrain drunk
driving.
o The states were directed to implement laws on wearing helmets.
o
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Audit of road safety to be implemented by states to ensure the safety standards in
the design, construction, and maintenance of roads.
o The committee stressed the importance of creating awareness among people on
road safety rules.
o

One of the most important milestones came in form of incorporation of the amendments
in The Motor Vehicles Act, 1988, first in 2016 and then later in 2019. Issues such as thirdparty insurance, regulation of taxi aggregators, and road safety were addressed through
amendments in 2016, while the 2019 amendments focused on specific interventions
targeted towards drivers, vehicles and infrastructure. Some of the key provisions in the
amended act are:

o Driver Behavior: Stricter penalties for careless driving and violations of traffic
rules, improved rules for issuance of driving licenses and vehicle registrations. ͒
o Vehicle Interventions: Governments (Central and͒state) may recall vehicles based
on issues such as non- compliance with set vehicle maintenance standards, substandard parts and defective engines. ͒
o Infrastructure Interventions: Contractors, design consultants, civic agencies may
be held responsible for poor road conditions. ͒
o Accident Victims Care: Introduction of the Motor Vehicles Accident Fund for
victims of hit-and-run accidents and protection of Good Samaritans from legal
hassles.
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ROAD SAFETY AND GUJARAT

Gujarat has one of the most extensive and good quality road networks in the country with
99.87% connectivity across the State as on 2019.
The average Road length per One Lakh population is 187.3 Kms. Average Road length per
100 Sq. Km. is 57.43 Km in the State.

There are 1518 Major Bridges, 5404 Minor Bridges and 1,06,994 Causeways / Cross
Drainage Works in the State.

During last 20 years, the number of vehicles in the State has increased by more than five
folds from 51,90,732 in 1999-00 to 2,72,35,837 in 19-20.

As per published statistics by Commissioner of Transport, Gujarat, for 2018-19, there are
total 2,52,01,085 registered vehicles in the State. Out of these, 2,25,20,277 are nontransport vehicles, while 26,80,808 are registered as transport vehicles.
During last five years, the number of vehicles in the State has increased by about 45%

Gujarat has been working diligently on Road Safety since many years and has been
successful in bringing the number of accidents and fatalities down year on year since last
few years. Over last few years several initiatives like Computerized Knowledge Test and
Automated Driving test Track for new license applicants, initiation of some Faceless
Services, Traffic Education and Awareness Mobile (TEAM) Vans, extensive Road Network
connecting almost 99% of the State, widening roads, improving road engineering,
Strengthening enforcement, building emergency care facilities, etc. From 27,249
accidents in 2012, which was taken as a base, the number of accidents has reduced to
17,046 in 2019 with 39% reduction. This is quite significant, as during the corresponding
period, the number of vehicles has increased from 1,57,72,453 in 2012-13 to 2,72,35,837
in 2019-20, which is an increase of 72.7%.

At the same time, it has to be noted that Gujarat has a road connectivity of 99.87%. Thus
road length expansion is no longer an option. As the number of vehicles on road keeps
increasing year by year, the option to keep the roads free from getting more congested is
widening of the roads and construction of bridges.

Gujarat has also expanded the network of learning license providing centers from 36
centers previously to 221 ITI Centers and 29 Polytechnic Colleges thus piggybacking on
existing infrastructure. Faceless services that do not require physical presence of
applicant have been initiated for a number of services like Duplicate License, Renewal,
Registration of new vehicles, NOC, Selected Numbers, Special & Temporary Permits,
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Hypothecation Termination, Duplicate Registration Certificates, etc. Both these
initiatives will help significantly in avoiding rush and making the entire process smooth
and user-friendly.
The unique Traffic Education and Awareness Mobile (TEAM) Van Project has been
initiated by the Commissionerate of Transport (CoT) since 2010-11 under which 21
TEAM Vans have covered 16,933 Schools and 37,702 Public Places reaching out to
28,75,847 Students and 55,58,079 Citizens.

Apart from these 196 Road Safety Fairs were organized in 2019 for awareness among
people. About 4 Crores people have been reached out through various education and
awareness campaigns by Street Plays, Newspapers, FM Radio, All India Radio, Marathon
Runs, Documentary & Advertisement Films, Medical Camps, Eye Check-up Camps for
Drivers, Helmet Distribution Drives, distribution of Awareness Pamphlets, etc.
The efforts of Gujarat have been further strengthened with the establishment of the
Gujarat Road Safety Authority as the Lead Coordinating Agency for all stakeholders
working towards achieving Road Safety targets.
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Road Accidents In Gujarat
Gujarat has been putting intensive efforts for reduction in road accidents and lives lost.
And these efforts have yielded remarkable positive outcome. Despite increasing number
of vehicles, increasing vehicle density and increase in the acceleration capacities of the
newer vehicles, Gujarat is one of the States in India, which has been successful in reducing
the number of accidents consistently over last five years. While the national figures of
number of accidents, number of fatalities and number of injured people has been either
increasing or has remained steady since 2015, the same in Gujarat has been reducing
consistently. As per the Supreme Court Committee on Road Safety (SCoRS), taking year
2012 as base-year for fixing targets, there was a target of reducing the number of road
accidents from 27,949 in 2012 to 18,167 (35% reduction); however the State has been
able to reduce the number of accidents to 17,046 in 2019, which is 39% reduction,
significantly more than planned.

This is a very important trend brought about with a combination of lot of on ground hard
work and concerted efforts by different stakeholders involved in different facets of road
safety.

7
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DETAILS OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF THE
AUTHORITY

Gujarat Road Safety Authority Act, 2018 was enacted and came into effect from February
2018. Consequently, Gujarat Road Safety Authority (GRSA) was established in December
2018 as an independent authority in line with the recommendations of the Supreme
Court Committee on Road Safety (SCoRS).

As per the section-4 of the Gujarat Road Safety Authority Act, main functions of the
Authority are to implement Road Safety Policy, Directions from the Central Government,
State Government, Hon. Courts, WHO, etc. from time to time. The Authority works in coordination with the stake holder departments of the State Government to ensure
implementation of the directions issued from time to time by the Supreme Court
Committee on Road Safety and furnish compliance report in a given time frame. The
Authority will formulate projects/programmes relating to road safety and sanction
expenditure for projects, for purchase and installation of equipment and devices
connected with road safety.
The Governing Body of Gujarat Road Safety Authority is headed by Hon. Minister
(Transport) and the Executive Committee is chaired by the Additional Chief Secretory
(Transport).

The Authority comprises of the following members, namely:(i)
(ii)

The Minister for Transport as the Chairman of the Authority;
The Secretary to the Government of Gujarat, Transport Department, as the
Vice-chairman of the Authority;
(iii) The Secretary to the Government of Gujarat, Home Department;
(iv) The Secretary to the Government of Gujarat, Health and Family Welfare
Department;
(v)
The Secretary to the Government of Gujarat, Education Department;
(vi) The Secretary to the Government of Gujarat, Roads and Buildings Department;
(vii) The Director General of Police, Gujarat State;
(viii) The Managing Director, Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC);
(ix) The Municipal Commissioner of Ahmedabad Municipal Corporation;
(x)
The Chief Engineer, National Highway Authority of India (NHAI);
(xi) The Chairman, Western India Automobile Association (WIAA);
(xii) The Commissioner of Transport, Gujarat State;
(xiii) The Chief Enforcement Officer, who shall be the Member-Secretary of the
Authority.

The Chief Road Safety Commissioner is the Chief Executive Officer of the Authority and
thereby the head of the staff of the Authority.

8

The Commissioner of Transport (CoT) held the additional charge of the post of the Road
Safety Commissioner in the initial period till November 2019. As per the directions of the
Supreme Court Committee on Road Safety (SCoRS), a full time Road Safety Commissioner
Shri L. P. Padalia, IAS (Retd.) was appointed from 4th November 2019.

Gujarat State
State Road
The meetings of Gujarat
Road Safety
SafetyCouncil
Council and Gujarat Road Safety Authority are
held every six months and the meeting of Executive Committee is held on bimonthly basis.
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DETAILS OF THE OFFICIALS AND STAFF OF THE
AUTHORITY

Authority has a very lean infrastructure consisting of Chief Enforcement Officer Class-II,
Regional Enforcement Officer Class-II, Assistant Inspector Motor Vehicle (Co-ordinator),
as well as outsourced Data Entry Operators who have been working in the Authority.

The staff having the required domain knowledge has been sourced from the State Traffic
Police & Health department.
The authority currently is functional with following manpower:
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DETAILS OF THE BUDGETARY ALLOCATION AND
EXPENDITURE

The total budgetary allocation for the year 2019-20 was Rs. 216 lakhs. However the actual
expenditure incurred for the year 2019-20 is much lesser at Rs. 53,92, 587. This is mostly
owing to the fact that the Authority was established in December 2018 and just started
functioning. The 2019-20 year was the set-up period for the Authority.
The expenditure details as per the audited account is provided herewith.
EXPENSES

TOTAL

Advertisement Expense
Book Purchase
Cover Expense
Electricity Bill
Car Purchase (Innova Crysta)
Insurance Premium
Payment to The Last Word
Miscellaneous Expense
Outsource Staff Salary Expense
Petrol (Fuel) Expense
Post Expense
Post Ticket Expense
Printer Purchase
Printing & Stationery Expense
Seminar Expense
Stationery Expense
Telephone Expense
Traveling Expense
Workshop Organizing Expense
Total

9,75,638
37,800
9,302
40,160
15,52,252
1,33,224
11,80,000
79,359
5,90,662
75,732
10,790
20,000
43,440
2,194
38,940
1,93,945
5,369
2,26,450
1,77,330
53,92,587

The audit report is attached as Annexure 1.
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DETAILS OF PERFORMANCE OF THE FUNCTIONS OF THE
AUTHORITY

GRSA has been working sedulously towards facilitating and expediting implementation
of various Road Safety interventions by the stakeholder agencies since its establishment.
The Road Safety Interventions are broadly divided in four major categories, which are
popularly known as 4 Es viz. (i) Engineering (ii) Enforcement, (iii) Emergency Care and
(iv) Education.

As per the section-4 of the Gujarat Road Safety Authority Act, main functions of the
Authority are to implement Road Safety Policy and directions from the Central
Government, State Government, Hon. Courts, WHO, etc. The Authority co-ordinates with
the stake holder departments of the State Government to ensure implementation of the
directions issued from time to time by the Supreme Court Committee on Road Safety and
furnish compliance report in a given time frame.
During the period of this report, some of the noteworthy measures that have been
implemented for Road Safety with support from GRSA are listed herewith.
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1. Institutional Strengthening:
a. Establishment and operationalization of District Road Safety Committees in all
33 Districts.
b. Establishment and operationalization of City Road Safety Committees in
Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot.
c. Periodic meetings of the State Level Road Safety Council.
d. Periodic meetings of the Executive Committee with presence of all
stakeholders.
e. Periodic meetings of Governing Body of GRSA.

2. State level Collectors’ Conference on Road Safety: A special session was carried out in
January 2020 in the State level Collectors’ Conference on Road Safety that is organized
periodically in the State. This was a first time initiative aimed at creating better
understanding of Road Safety and related issues among all the District Collectors and
ensuring their proactive support in smooth & efficient functioning of the District Road
Safety Committees.

3. Detailed Order on Probable Causes of Accidents: GRSA issued a detailed Order on
Probable Causes of Accidents and Measures to be taken by Districts/Cities on 27th
November 2019. Based on the accident site visits, study of accidents and findings from
the data analysis of crash investigations carried out by a private organization J. P.
Research India Pvt. Ltd.; GRSA prepared a details list of probable causes of accidents
and measures to prevent the same. The Districts/Cities were asked to implement the
suggested measures for prevention of accidents. Some of the key actions suggested in
this Order are as follows:
a) Removal of encroachments from footpath.
b) Develop parking policy and increase parking spaces.
c) At junctions of approach roads and main roads, implementation of measures
like Joining Radius at T Junction, ensure approach roads and main roads are of
same level, traffic calming measures and signages.
d) Closure of Gap-in-Median and legal actions in case of breakage of Medians.
e) Intensive enforcement for helmets/seat belts, over-speeding, prevention of
transport of passengers in goods vehicles, drunk driving, etc.
f) Ensure pedestrian safety, especially during religious Padyatras. Install Zebra
Crossings, Pedestrian Access (Safe Passages) with Delineators, Crash Barriers,
Reflective Lights, Cat Eye, etc.
g) Install road marking and signage wherever required.
h) Removal of encroachments from roads, sign of Hazard Markers wherever
required.
i) Removal of unauthorized speed breakers and make new speed breakers as per
IRC standards with cat eye and road marking, wherever required.
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j) Implementation of Work Zone Traffic Management Plan as per IRC guidelines
at work sites and installation of barricades, signages, and give proper diversion
with proper signages.

4. SOP on Work Zone Traffic Management Plan: In response to DIMTS recommendation
and with an aim to ensure that Work Zone Traffic Management Plan as per
IRC:SP:55:2014 is followed at construction sites, GRSA issued an Order on SOP on
Work Zone Traffic Management Plan on 31st January 2020. This Order laid out
detailed SOP to be followed at construction sites on road. This included various
measures including advance information about the work, preparation of Work Zone
Traffic Management Plan, approval process, installation of traffic calming measures,
barriers, barricading, road signage, road marking, speed breakers/speed humps,
reflective strips, road studs, cat eye, delineator, crash barriers, lighting arrangements,
etc. It also provided the diagrammatic representation for establishment of Temporary
Traffic Control Zones/Lengths. It detailed out the procedure for formation of WTMP
Inspection Team, WTMP Inspection, Traffic Control Devices management, Measures
for Vulnerable Road Users, Traffic Management Practices, Deployment of Personnel
and Safety Compliance, Reporting, Completion Certificate, Cleaning & Clearance of site
after work completion, etc.

5. Pedestrian Safety specifically during Religious Padyatras: Issued an Order regarding
‘Pedestrian Road Safety’ dated 27th November 2019. Every year lakhs of people walk
hundreds of kilometers to religious places like Ambaji, Somnath, Dwarka, Palitana,
Pavagarh, Shamalaji, Girnar, Dakor, Bahucharaji, etc. They usually walk along the
highways in the direction of the traffic, instead of opposite the traffic. This poses
danger to their lives because they are not able to see the traffic coming from behind
them and most accidents occurring are evident of this fact. It is important that
necessary pedestrian safety rules are known by all and are followed strictly. The order
included the necessary instructions related to pedestrian safety as follows:
a. Concerned stakeholders/organizers to ensure that the pedestrians are given
necessary instructions to always walk on pedestrian track or on the right side
of the road and appropriate communication material to be developed and
broadcast.
b. Maintain coordination with local Police to ensure that the pedestrians always
walk on right side and do not have to cross the highways for any of their needs
including for rest/convenience services/camps.
c. All pedestrian camps to be established only on the right side of the road.
d. Appropriate signage/boards to be placed for pedestrian safety after at least
every 5 KM distance.

6. Student Safety during Traveling for Educational/Recreational Trips: In December
2018 a bus carrying schools students from Ahmedabad to Ujjain-Omkareshwar met
with an accident near Godhra wherein the Conductor lost his life while 28 students
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were injured. It was observed that against capacity of 40 passengers, the bus was
carrying 107 passengers and also that the Driver was driving beyond speed limits and
in rash manner. Consequently strict actions were taken against the school officials,
driver, bus owner, etc. A similar incident also happened earlier at Dangs District when
a bus carrying students of a coaching class in Surat met with an accident. Concerned
by such incidents and in response to DIMTS recommendation, GRSA issued an Order
regarding ‘Transport Safety during Trips organized by Educational Institutes’.
Schools, Colleges and private coaching classes frequently organize trips of students. It
is necessary that all necessary safety precautions are followed and maintained during
transport of students. Accordingly the order clearly provided the instructions
regarding that, which included the following highlights:
a. Educational Institute/Coaching Class Management, Vehicle Owner/Operator,
Driver & Vehicle should be considered the responsible factor for transport
safety.
b. The Educational Institute/Coaching Class Management and Vehicle
Owner/Operator should ensure that all necessary permits are obtained
including fitness certificate and third party insurance, all necessary documents
are available and valid including valid license of driver, all rules related to
speed governor, reflective tapes, etc. are followed properly, vehicle inspection
and necessary clearance/approval is taken from the RTO, etc.
c. The trip operator and the vehicle owner/operator shall give written
undertakings that no more students will be accommodated than the approved
capacity of the vehicle and there will be no night travel between 12 PM to 6
AM. The vehicle owner/operator shall also give undertaking that no driver
involved in any accident in past will be allowed to drive for the said trip and
that the selected driver/s will drive carefully following all road safety rules and
norms.

7. Workshops on Road Safety: GRSA organized Zonal level Workshops on Road Safety
with an objective to develop understanding about Road Safety Audit, Emergency Care
and related issues. One such Workshop was organized at SVNIT, Surat on 13th
February 2020 covering Surat, Valsad, Bharuch, Tapi, Narmada and Dangs Districts.
Another Workshop was organized at Marwadi University, Rajkot on 18th February
2020 covering Rajkot, Surendranagar, Jamnagar, Junagadh, Gir Somnath, Porbandar
and Amreli Districts. The workshops were attended by stakeholder department
functionaries, students of Technical Universities and other Youth.

8. Training:
a. A training workshop on Safe Driving was organized at All Gujarat Institute of
Driving, Technical Training and Research, Waghodia (District Vadodara) on
29th February 2020 for 125 Heavy Motor Vehicle (HMV) Drivers.
b. A training workshop on Gujarat Road Safety Authority Act, 2018 was
conducted for the 74 new recruited Motor Vehicles Inspectors.
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c. Entire team of GRSA along with participants from other Stakeholder
Departments underwent a three-day training in January 2020 at Gandhinagar,
Gujarat. The training was based on syllabus recommended by the SCoRS. The
training was conducted by Asian Institute of Transport Development (AITD).
d. The Regional Enforcement Officer and Asst. Enforcement Officer have been
trained regarding Road Safety data analysis during December 2019 at Chennai.
e. The GRSA officials provided expert inputs by participating in the panel
discussion at the MoVACon, a two-day National Conference on Road Safety,
organised at Ahmedabad in February, 2020 by Life Line Foundation, Vadodara

9. Education and Awareness Communication Campaign:
a. 31st Road Safety Week was celebrated in January 2020 with many different
awareness activities all over the State.
b. A special initiative of ‘Sankalp Patra’ was carried out during 31st Road Safety
Week.
c. Advertisement Films Development: GRSA developed 10 different awareness
and behavior change focused advertisement films.
d. An awareness campaign was carried out regarding different traffic safety rules
on FM Radio Stations in March 2020.
e. Traffic Education & Awareness Mobile (TEAM) Vans have been allotted to 12
districts to educate the students of schools and the citizens. Over 50 lakh
students and 70 lakh citizens have been reached out till date.
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DETAILS OF THE TARGET AND ITS ACHIEVEMENTS

9

The collective and synchronized efforts of all stakeholder Departments working
towards Road Safety has led to a reduction in number of accidents, number of fatalities
and number of people injured.
Parameter
No. of Road
Accidents
No. of People
Killed
No. of People
Injured

2018
18,769

2019
17,046

Reduction in No.
1723

Reduction in %
9.18

17,467

16,228

1239

7.09

7996

7390

606

7.58

Some of the major interventions and activities achieved during the reporting period by
under different components have been listed subsequently.
ENFORCEMENT

SPECIFIC ACTIVITIES BY HOME DEPARTMENT
x

x

x

48 Interceptor Vans along with 42 Highway Patrol Vehicles and 511 Motorcycles
were procured in 2018-19. These vehicles have been allotted to different Districts
and Cities. These are being deployed in such a way that it covers different
highways in rural areas for patrolling including Black Spots and Vulnerable
Stretches.
CSITMS (City Surveillance and Intelligent Traffic Management System) project has
been implemented in the cities of Ahmedabad, Vadodara and Gandhinagar. Traffic
Management is carried out using sophisticated CCTV Cameras and Intelligent
Traffic Management Software.
More than 7000 CCTV cameras have been installed at 41 locations including all the
District HQs, 6 Pilgrim Centers and at Statue of Unity, Kevadia Colony under the
VISWAS (Video Integration and State Wide Advanced Security) Project.

17

VISWAS (Video Integration and State Wide Advanced Security) Project
VISWAS Project is a remarkable and first-of-its-kind initiative of Gujarat.
VISWAS Project is a CCTV Based Surveillance and Traffic Management
System implemented at a cost of Rs. 323 Crores. VISWAS Project covers
total 41 locations including 34 District Headquarters, 6 Pilgrim Places
(Ambaji, Pavagadh, Palitana, Somnath, Dwarka & Dakor) and Statue of
Unity, Kevadia Colony. This is first-of-its-kind project, which covers all the
Districts of the State with CCTV Surveillance. Under this Project, selected
traffic junctions, entry-exit points and all such important sites of the 41
locations are equipped with about 7692 Cameras including Fix Cameras,
PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Cameras, ANPR (Automatic Number Plate
Recognition) Cameras and RLVD (Red Light Violation Detection) Cameras.

x
x
x
x
x
x

The various analytics that can be carried out under VISWAS Project are as
follows:
Detection of long queues or crowds
Estimation of number of people gathered at the location
Detection of any attempt to tamper with the Cameras
Detection of vehicles traveling on the wrong side
Detection of wrongly parked vehicles
Detection of unauthorized entry of any vehicles in prohibited areas

E-Challan system has been introduced for traffic violations. E-challans are
generated for traffic violations from District Command and Control Center
and are delivered at the vehicle owners’ address through Post. The vehicle
owners have the facility to make the payment of fine for E-Challan through
E-Challan portal by Debit Card / Credit Card / Net Banking. They can also
pay the fine at designated Police Stations and Netram Centers of the District.

x

x
x
x

46 Speed Guns have been procured and have been installed at strategic locations
like Black Spots and Vulnerable Stretches. The deployment has been done
following the BPR&D norms.
1056 Body Worn Cameras have been procured in 2018-19.
7159 Barricades have been procured in 2018-19.
During 2019, a total number of 18,593 cases were registered for overloading of
school vehicles.
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x
x
x
x
x
x

During 2019, total 13,681 cases have been registered for under age driving.
As a part of Police Modernization measures, 2765 Breath Analyzers were
procured in 2017-18. These were distributed to the Districts in 2018.
2158 personnel have been trained on different topics including operation of
equipment like Speed Laser Gun, Breath Analyzer, etc.
The data of Road Accidents for 2018 has been published in April 2020.
Total 10,000 posts of TRB have been created.
Budget allocation for Road Safety and Traffic Management was Rs. 98 Crores in
2018-19 and Rs. 259 Crores in 2019-20.

The comprehensive efforts helped in detecting traffic offences and penalize the violators.

The following table provides statistics for the target and achievement for 2018 and 2019
for enforcement.
Type of
2018
2019
Violation
Target
Achieved
%
Target
Achieved
Helmet
18,63,589 23,58,675 126 20,49,948 26,85,852
Seat Belt
8,88,469
7,65,974
86
9,77,316
7,73,416
Over-speeding
87,311
92,848
106
96,042
97,988
Traffic Signal 2,08,073
24,03,555
2,28,880
22,61,870
1155
Violation
Drunk Driving
6,793
9,393
138
7,472
11,937
Usage of Mobile 1,12,820
1,45,139
1,24,102
1,35,013
Phone
while
129
Driving
TOTAL
31,67,055 59,51,050 188 34,83,761 59,66,076

SPECIFIC ACTIVITIES BY RTO
x

%
131
79
102

988

160

109

171

Similarly, during 2019, RTO carried out the following activities for enforement:
o 1543 licenses blocked
o 946 licenses suspended
o 955 licenses cancelled
o 981 licenses revoked
o 39,340 cases of vehicles plying without insurance
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x

o To address the Over-speeding issue, fitment of Speed Limiting Devices
(SLD) in transport vehicles is an ongoing activity. SLD was fitted in total
41,721 vehicles during year 2019.
The learning license centers have been expanded from 36 centers previously to
221 ITI Centers and 29 Polytechnic Colleges.

SPECIFIC ACTIVITIES BY NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA (NHAI)
x

x

NHAI is implementing the Intelligent Transport System (ITS). NHAI has also
deployed Route Patrol Vehicles on the National Highways to prevent overspeeding and ensure smooth traffic movement.
NHAI is maintaining a 24x7 Centralized Toll Free Emergency help line No: 1033.

ROAD ENGINEERING

The initiatives and activities carried out under the component of Road Engineering by
Roads & Building Department, NHAI and Urban Development Department are as follows:
x

x
x

Number of Black Spots identified and rectified during 2016 to 2018 by the State
Roads & Building Department is 106. The short term and long term measures have
been taken to rectify these black spots.
The R&B Department has taken corrective measures for 22 vulnerable stretches,
which were identified during the years 2014-2018.
Number of Black Spots identified and rectified during 2015 to 2018 by the NHAI
is 87. It has completed Short Term Measures at all identified 87 Black Spots, while
Long Term Measures are completed at 24 Black Spots and is in progress at 25
Black Spots. Long Term Measures are not required at 38 Black Spots.
Black Spot Identification & Rectification by NHAI during 2015 – 2018
Total Black Spots Identified
Short Term Measures Completed
Long Term Measures Completed
Long Term Measures under Progress
Long Term Measures not Required
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87
87
24
25
38

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

Street lights, & other road furniture have already been provided at the required
locations by NHAI and getting continuously monitored through Independent
Engineers and NHAI officials.
Generally, R&B department does not install street lights on rural sections. In some
cases, R&B department has provided street lights where local authority has given
consent for payment of electricity bills.
Traffic calming measures completed at 3826 junctions during 2019.
In 2019, high-risk 2270 traffic junctions were identified based on risk of accidents
and fatalities and traffic calming measures were completed for the same.
Road Safety Audit has been completed for 2166 KMs road length in 2019. Short
term measures as per site requirements have been carried out as and where
required on this entire road length of 2166 KMs.
About 13,950 road marking have been carried out so far.
It is planned to replace all the road signs, which are not complying IRC standards
in three years. Till 2019, replacement of 15,658 signages has been carried out.
W-beam metal crash barriers have been provided at 234 bridges and approaches
during 2019.
A system has been evolved for checking of fatal accidents by a joint team
comprising officers from Police, RTO, R&B/NHAI/UDD by circulars dated
25/02/19 and 28/05/19 of Transport Department. In this joint checking
following procedure is carried out:
o Immediately after the accident, GVK EMRI (108) sends automated message to
the concerned RTO and Police.
o After being intimated, a team visits the spot of the fatal accidents.
o Based on the findings, the team sends a report in prescribed format to the
District/City Road Safety Committee.
o District/City Road Safety Committee directs the concerned department to take
appropriate corrective measures.
As many as 372 investigations have been carried out at DRSC/CRSCs level.

EMERGENCY CARE

At present in Gujarat State, 587 ambulances are operational through toll free number 108
(GVK EMRI Project). 123 ambulances are available in District and Sub-District Hospitals
and 255 ambulances are available in Community Health Centers (CHCs). All of these
ambulances are equipped with GPS. These ambulances are available in case of need, like
emergencies or mass injuries/casualties. With the strong network of ambulances, the
average Response Time for reaching to the accident venue achieved at present is 21.44
minutes, the same being 16.54 minutes in urban areas and 24.46 minutes in rural areas.
For emergency care, the State already has 20 Trauma Care Centers functional and
designated in the existing Health Care Facility.
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1. Emergency Response Center (ERC) of Gujarat State is supported by latest
technology including latest telephonic switch with computer telephonic
integration, integrated with Automatic Vehicle location and tracking system, GIS
and GPS to locate the ambulance and hospital nearest to the victim. It attends
3000-3200 emergencies everyday.
2. The ambulances are equipped with trained staff, Global Positioning System (GPS),
Mobile Phone, Public Address System, Ventilator, Life Saving Drugs, Emergency
Medicine Support, Equipment to rescue people stuck in case of accidents, fire
extinguisher, etc.
108 Mobile App
In order to make the 108 services even more accessible to people and to
ensure identification of the exact location through GPS coordinates, a user
friendly 108 Mobile App has been launched in May 2018. Gujarat became the
first state in the country to use M-governance in extending emergency
ambulance services enabling 5 modules for 1) Citizen, 2) ERC- Emergency
Response Centre, 3) EMT – Emergency Medical Technician, 4) Pilots and 5)
Hospitals.
x
x
x
x
x
x

Some of the key features of the 108 App are:

Tracing of the exact location of the informer saving precious time in
explaining of location and locating the place.
Enabling the ambulance to reach faster with the help of navigation on the
smart phone of the Pilot.

Real time details of the approaching ambulance on the mobile screen of the
informer.
Easy monitoring of facilities available at the nearby hospitals and blood
banks.
Preparation of Digital patient care record.

Prior information to the hospital with details of the patient to enable and be
ready with the necessary preparations, ensuring a continuum of care.

The App is one more step towards saving the platinum minutes at the end of
the Golden Hour thus saving precious lives.
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Ambulance and Heavy capacity cranes are being used to reduce fatalities on National
Highways under NHAI Gujarat. These facilities can be availed by road users by calling on
24x7 Centralized Toll Free Emergency help line No: 1033.
GOOD SAMARITANS

Last year 53 Good Samaritans were publicly honored by 108 Emergency Services for
providing service to the victims of road accidents.
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EDUCATION
Some of the major initiatives and activities for education and awareness regarding Road
Safety undertaken during the reporting period have been listed herewith:
x

x

31st Road Safety Week was celebrated in January 2020 with many different
awareness activities all over the State. A State level function was organized at GLS
University, Ahmedabad to launch the Road Safety Week. An awareness program
was organized at Karnavati University, Adalaj, District Gandhinagar in
coordination with a private organization.
A special initiative of ‘Sankalp Patra’ was carried out during 31st Road Safety Week.
A Sankalp (Pledge) Patra was developed and circulated to the students of all the
schools of the State. The students were requested to ask their parents to take the
pledge for following traffic rules and sign the Sankalp Patra and return it back.
Lakhs of households were reached under this unique campaign. The Sankalp Patra
was even shared by the Honorable Chief Minister, Gujarat State on the official
Facebook page.
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x

x

x

Advertisement Films Development: GRSA developed 10 different awareness and
behavior change focused advertisement films. These films focused on various road
safety issues like importance of Seat Belt and Helmet, avoiding Mobile use while
driving, encouraging people to follow traffic rules, urging people to be Good
Samaritans in case of accident, avoiding over-speeding, etc. The films were made
in an appealing manner using humour and emotions with an aim to touch the
hearts. These films were screened at 688 screens of all multiplex theaters of the
State during March 2020 before the theaters were closed down owing to COVID19.
An awareness campaign was carried out regarding different traffic safety rules on
FM Radio Stations in March 2020. Interesting audio clips were developed and
broadcast over FM Radio on different topics related to road safety.
Traffic Education & Awareness Mobile (TEAM) Vans have been allotted to 12
districts to educate the students of schools and the citizens. Over 50 lakh students
and 70 lakh citizens have been reached out till date.

TEAM COVERAGE
16,933

Schools

37,072

Public Places

55,58,079

General Population

28,75,847

Students
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10

OTHER DETAILS

Along with all the efforts, interventions and initiatives, one very important aspect that
determines success or failure is effective coordination between stakeholders. GRSA has
been working diligently towards this aspect. Consequent to the efforts of GRSA and
Commissionerate of Transport, regular stakeholder coordination meetings are being
conducted. GRSA has taken initiative to start holding periodic meetings of Nodal Officers
of all stakeholder Departments since November, 2019 for effective co-ordination and
monitoring. Periodic discussions are arranged for identification of Black Spots, Road
Safety Audit, Enforcement by State Traffic, Traffic Calming Measures in urban areas,
deployment of Ambulances, etc. over and above regular meetings.
1. 128 meetings of District Road Safety Committees have been conducted during
year 2019.
2. 33 meetings of District Road Safety Committees conducted in the first quarter of
year 2020.
3. 29 meetings of City Road Safety Committees conducted during year 2019.
4. 4 meetings of City Road Safety Committees conducted in the first quarter of year
2020.
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૧.રયચમ
દે ળભાં થતાં ભાનલ મ ૃત્યુ અને ઇજાઓ ભાટે ના વલવલધ કાયણો ૈકી એક મુખ્મ કાયણ ભાગગ
અકસ્ભાત છે . લગ ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ સુધીનાં ાંચ લગના વભમગાા દયવભમાન ગુજયાત
યાજમભાં દય લે વયે યાળ ૨૨,૬૪૫ ભાગગ અકસ્ભાતો થમા છે , જેભાં દય લે વયે યાળ ૭૮૨૨ રોકો
મત્ૃ યુ ામ્મા છે અને વયે યાળ ૨૧,૧૦૬ રોકો ઘામર થમા છે . ગુજયાત વયકાયે ભાગગ સુયક્ષાને એક
અગ્રતા ધયાલતી કાભગીયી તયીકે રીધી છે અને અકસ્ભાતોને કાયણે થતાં મત્ૃ યુની વંખ્મા ઘટાડલા
ભાટે ના પ્રમત્નોને લધુ વઘન

ફનાવ્મા છે . મુખ્મ કાભગીયીઓ ૈકી ગુજયાત ભાગગ વરાભતી

વતાભંડ અવધવનમભ ૨૦૧૮ ઘડલાભા આવ્મો તે એક મુખ્મ શેર છે .
ુ યી,
ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ અવધવનમભ લગ ૨૦૧૮ભાં ઘડલાભાં આવ્મો અને પેબ્રઆ
૨૦૧૮થી અભરભાં મુકલાભા આવ્મો છે . તેના કાયણે ભાગગ વરાભતી અંગેની નાભ.સુપ્રીભ કોટગ ભાગગ
વરાભતી વવભવત(SCoRS)ની બરાભણોને અનુરૂ સ્લતંત્ર ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ
સ્થાલા(GRSA)નો ભાગગ ભોકો થમો. ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ (GRSA)ની સ્થાના
રડવેમ્ફય, ૨૦૧૮ ભાં કયલાભાં આલી છે .
ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ (GRSA),

અન્મ વંરગ્ન વલબાગો જેલા કે લાશન

વ્મલશાય કવભળનયની કચેયી, ગૃશ વલબાગ, ભાગગ અને ભકાન વલબાગ, નેળનર શાઇલે ઓથોરયટી
ઓપ ઈંરડમા NHAI, આયોગ્મ વલબાગ, ળશેયી વલકાવ વલબાગ અને વળક્ષણ વલબાગ વાથે રીડ
એજન્વી તયીકે કાભ કયી યશી છે . આ વફંવધત (Stakeholder) વલબાગોભાંથી લગગ-૧ અને ૨ ની
કક્ષાના અવધકાયીઓને ભાગગ વરાભતી કાભગીયીના વંકરન અને દે ખયે ખ ભાટે નોડર અવધકાયી
તયીકે કાભગીયી વોલાભા આલેરી છે .
૧
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૨. ભાગગ વરાભતી: એક ગંબીય ડકાય
વલશ્વભા દય લે વયે યાળ ૧૩.૫૦ રાખ મ્રુત્યુ ભાગગ અકસ્ભાત ના કાયણેય થામ છે , જે
HIV/AIDS, ક્ષમ યોગ અને અવતવાય જેલા મ્રુત્યુના કાયણોને લટાલીને ભાગગ અકસ્ભાત મ ૃત્યુના
આઠભા મુખ્મ કાયણ તયીકે ઊબયી આવ્યુ છે . આ ઉયાંત, ભાગગ અકસ્ભાતોભા અંદાજે ૫૦૦ રાખ
રોકોને ઈજાઓ થામ છે . જેભાં ૫થી ૨૯ લગની લમના ફાકો અને યુલાન લગગ, કે

જે વૌથી

મ ૂલ્મલાન બાવલ ેઢીના શોલાથી લધુ ચચિંતાજનક ફને છે . યોડ અકસ્ભાતથી થતી ઇજાઓ, ઓછી
અને ભધ્મભ આલક ધયાલતા દે ળો ઉય ભોટો આવથિક ફોજ રાદે છે . દય લે,

દે ળોના વલકાવ

વશામ ભાટે ભતી કુર યકભભાંથી ભાગગ ટ્રારપકની ઇજાઓ ભાટે વલશ્વબયભાં ૫૧૮૦ રાખ અભેરયકન
ડોરય અને ઓછી અને ભધ્મભ આલક ધયાલતા દે ળોભાં ૬૫ રાખ અભેરયકન ડોરયનો ખચગ થામ
છે .
લૈવશ્વક સ્તયે ભાગગ અકસ્ભાતોના રયણાભે થતી જાનશાવન અને તેની વાથે વંકામેરી
અવયોના વંદબગભાં બાયત ભોખયે છે .

વલશ્વભાં લાવિક ભાગગ અકસ્ભાતની વંખ્મા વૌથી લધુ

બાયતભા છે . લલ્ડગ શેલ્થ ઓગેનાઈઝેળન (WHO) અનુવાય વલશ્વભાં દય લે અંદાજે ૧૩.૫૦ રાખ
ભાગગ અકસ્ભાત મત્ૃ યુભાંથી આળયે ૧૧ ટકા મ ૃત્યુ બાયતભાં થામ છે . બાયતભાં ૨૦૧૮ભાં કુર
૪,૬૭,૦૪૪ ભાગગ અકસ્ભાતો નોંધામા શતા,

જેભાં ૧,૫૧,૪૧૭ મ ૃત્યુ થમાં શતાં અને ૨૦૧૯ભાં

૪,૪૮,૨૯૪ ભાગગ અકસ્ભાતભાં ૧,૪૯,૦૬૮ રોકોનાં મ્રુત્યુ થમાં છે .
વંલેદનળીર ભાગગ લયાળકતાગઓ જેભ કે યાશદાયીઓ, વામકર વલાયો અને દ્વિચક્રી લાશન
ચારકોભાં ૫૪% જેટરાં મત્ૃ યુ અને ગંબીય ઈજાઓ થામ છે . મુખ્મત્લે યુલાન લમના કાભ કયતા
લગગની લસ્તીને ભાઠી અવય થામ છે . ભાગગ ઉમોગકતાગઓભાં ૧૮ થી ૪૮ લગની લમ લચ્ચેના
રોકોભાં ૬૯ % જેટરો મ ૃત્યુદય છે . ભાગગ અકસ્ભાતના રીધે મ્રુત્યુઅને ગંબીય ઇજાઓને કાયણે
ઉત્ાદકતા ઉય આવથિક યીતે નકાયાત્ભક અવય થામછે અને જીડીી(GDP) વ ૃદ્વિ દયભાં નોંધાત્ર
ઘટાડો થલાની વંબાલના યશે છે .
બાયતભાં ભાગગ વરાભતીભાં સુધાયો કયલો એ યાષ્ટ્ટ્રના સ્લાસ્્મ, દે ળની લસ્તીની સુખાકાયી
અને આવથિક વ ૃદ્વિ ભાટે ભશત્ત્લ ૂણગ છે . વલશ્વ ફેંક ગ્ર ૂના વલશ્રેણ મુજફ, ૫૦ ટકાનો ઘટાડો ભાગગ
અકસ્ભાતના મ ૃત્યુ અને ઇજાઓભાં થામ તો ૨૪ લગના વભમગાાભાં જીડીીભાં અંદાજજત ૧૪
ટકાનો લધાયો થઇ ળકે છે . આભ, ભાગગ વરાભતી એ એક ગંબીય ડકાય છે , જેને પ્રાથવભકતાના
ધોયણે શાથ ધયલાની જરૂય છે .
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૩. બાયતભાં શાથ ધયલાભાં અલતી ભાગગ વરાભતીની કાભગીયીઓ
છે લ્રા છ દામકાથી લૈવશ્વક સ્તયે ભાગગ અકસ્ભાતોને કાયણે થતી જાનશાવનને ઘટાડલાના અને
ભાગગ અકસ્ભાતોના રયણાભે ેદા થતા આવથિક ફોજને ઘટાડલાના ઉદ્દે ળ વાથે ભાગગ વરાભતીની
કાભગીયી શાથ ધયલાભાં આલી યશી છે . જો કે ૨૧ભી વદીની ળરૂઆત વાથે આ કાભગીયીભાં લેગ
આવ્મો છે . લગ ૨૦૦૦થી ૨૦૧૪ની લચ્ચે કેટરીક શેર કયલાભાં આલી શતી. લગ ૨૦૧૫ભાં
વંયક્ુ ત યાષ્ટ્ટ્ર ભશાવબાભાં વાતત્મુણગ વલકાવ રક્ષમાંકભાં (sustainable development goals) ભાગગ
વરાભતીને એક રક્ષમ તયીકે

રેલાભાં આલી શતી. બ્રાચઝર ખાતે મોજલાભાં આલેરી ફીજી ભાગગ

વરાભતીની વલશ્વ ઉચ્ચ-સ્તયીમ રયદભાં વભગ્ર વલશ્વભાંથી ૨૨૦૦ પ્રવતવનવધઓએ ‘ભાગગ
વરાભતી અંગે બ્રાચઝચરમા ઘોણા’ અનાલી શતી. જે શેઠ આ દામકાના અંતભાં તેઓએ ભાગગ
ટ્રારપક અકસ્ભાતોભાં જાનશાવનની વંખ્મા અડધી કયલાની વ્ય ૂશનીવત અંગે વલગવભ
ં વત વધાઈ શતી.
નલેમ્ફય ૨૦૧૭ભાં એક વીભા ચચહ્નરૂ ગરાભાં (milestone step) વંયક્ુ ત યાષ્ટ્ટ્ર ભશાવબાના વભ્મ
દે ળો િાયા ૨૦૩૦ સુધીભાં ૧૨ લૈવશ્વક ભાગગ ભાગગ વરાભતી કાભગીયી (યોડ વેફ્ટી પોભગન્વ)
ુ યી ૨૦૨૦ ભાં
રક્ષમાંકો અનાલલા ભાટે વલગવભ
ં વત વધાઈ શતી. સ્લીડનના મજભાનદે પેબ્રઆ
ભાગગ અંગેની ૩જી લૈવશ્વક ભંત્રારમ રયદ (વભવનસ્ટે રયમર કોન્પયન્વ)નુ ં આમોજન કયલાભાંઆવ્યુ ં
શતુ.ં જેભાં ૧૪૦ દે ળોના ૧૭૦૦ પ્રવતવનવધઓએ ‘સ્ટોકશોભ ઘોણા’ અંગે વશભતી આી શતી. જેભાં
લગ ૨૦૩૦ સુધીભાં ભાગગ અકસ્ભાત જાનશાવન અને ઈજાઓના પ્રભાણભાં ૫૦% ઘટાડો કયલાના
નલા લૈવશ્વક રક્ષમાંક નક્કી કયલાભાં આલેર છે .
લૈવશ્વક કાભગીયી વાથેબાયતે ણ ૨૧ભી વદીના ળરૂઆતનાં લોથી આ વભસ્માને
ગંબીયતાથી રીધી શતી. ભાગગ લાશનવ્મલશાય અને ધોયીભાગગ ભંત્રારમ(MoRTH) એ ણ ભાગગ
વરાભતી કાભગીયીની વનણાગમક ભ ૂવભકાને ઓખી, અને ફે દામકા ઉયાંતથી ભાગગ અકસ્ભાતથી
થતી જાનશાવન અને ગંબીય ઈજાઓ ઘટાડલા ભાટે કેટરાક ઉામો ળરૂ કમાગ શતા.
લગ ૨૦૦૪ભાં બાયત યુ.એન.ના વભ્મ દે ળોના જૂથભાં જોડાયુ;ં જેભાં ભાગગ અકસ્ભાતભાં
થતી જાનશાવનની લધતી જતી વંખ્મા અંગે ગંબીય ચચિંતા વ્મક્ત કયી શતી. ૨૦૦૫ભાં જાશેય આયોગ્મ
અને આવથિક વભસ્મા તયીકે ભાગગ જાનશાવનના પ્રભાણ અંગેની આકાયણી કયલા ભાટે સુદય
ં
વવભવતની યચના કયલાભાં આલી શતી. આ વવભવતએ ભાગગ વરાભતી અને ટ્રારપક વનમભો અંગે કાભ
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કયતી વંસ્થાઓનાં આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ઉદાશયણોનો અભ્માવ કમો અને કેન્રીમ સ્તયે ભાગગ વરાભતી
વંસ્થાની દયખાસ્ત કયી શતી; અને તેનાં કામો અને જલાફદાયીઓ ફાફતે બરાભણ કયી શતી.
લગ ૨૦૧૦ભાં બાયત વયકાયે યાષ્ટ્ટ્રીમ ભાગગ વરાભતી નીવત અનાલી દે ળભાં ભાગગ
વરાભતીને લેગ આલાની કાભગીયી કયી. આ નીવતભાં ભાગગ વરાભતી વલળે જાગૃવત લધાયલી,
ભાગગ વરાભતી ડેટાફેઝની સ્થાના કયલી, ભાગગ ભાખાની ખાતયી કયલી, લાશનોની વરાભતી
અને ડ્રાઈલયોની વરાભતી, વંલેદનળીર યસ્તાની વરાભતીની ખાતયી કયલી, ભાગગ વરાભતી
વળક્ષણ અને તારીભ ભાટે જોગલાઈ કયલી અને ભાગગ વરાભતી કામદાઓના અભરીકયણ કયલાના
ઉદ્દે શ્મો ય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયલાભાં આવ્યુ ં શત.ું
લગ ૨૦૧૪ભાં સુપ્રીભ કોટે ભાગગ વરાભતી અંગે ત્રણ વભ્મોની કે.એવ .યાધાકૃષ્ટ્ણન
કવભટીની યચના કયી શતી. આ વવભવતની મુખ્મ બરાભણો નીચે પ્રભાણે શતી:
નળાભાં લાશન ચરાલલા ભાટે વનમંત્રણ યાખલા ભાટે (યાજ્મ અને યાષ્ટ્ટ્રીમ શાઇલે ય) દારૂના



લેચાણ ય પ્રવતફંધ


શેલ્ભેટ શેયલા અંગેના કામદાનો અભર કયલાનો યાજ્મોને વનદે ળ આલાભાં આવ્મો શતો.



યસ્તાઓની રડઝાઇન, ફાંધકાભ અને જાલણીભાં વરાભતીનાં ધોયણો અંગેની ખાતયી કયલા
ભાટે યાજ્મો િાયા ભાગગ વરાભતીનુ ં ઓરડટનો અભર કયલાભાં આલળે.
વવભવતએ રોકોભાં ભાગગ વરાભતીના વનમભો અંગેની જાગૃવત રાલલા ઉય મ ૂક્યો શતો.



વૌથી ભશત્ત્લ ૂણગ વીભાચચહ્નો (milestones), ભોટય લાશન અવધવનમભ, ૧૯૮૮ભાં પ્રથભ
સુધાયો ૨૦૧૬ભાં અને છી ૨૦૧૯ લગભાં સુધાયો કયલાભા આવ્મો શતો. લગ ૨૦૧૬ભાં થડગ ાટી
લીભા, ટે ક્વી એગ્રીગેટવગન ુ ં વનમભન અને ભાગગ વરાભતી જેલા મુદ્દાઓભાં કયલાભાં આવ્મો. જ્માયે
લગ ૨૦૧૯ના સુધાયાભાં લાશનચારકો, લાશનો અને ભાખાગત કાભગીયી ઉય ધ્માન કેન્દ્ન્રત
કયલાભાં આવ્યુ.ં સુધાયે રા અવધવનમભની કેટરીક મુખ્મ જોગલાઈઓ નીચે પ્રભાણે છે :

ડ્રાઇલયની લતગણ ૂક: ફેદયકાયીબમાગ ડ્રાઈવલિંગ અને ટ્રારપકના વનમભોના ઉલ્રંઘન ભાટે વખત
દંડ તેભજ ડ્રાઇવલિંગ રામવન્વ અને લાશનની નોંધણી ભાટે ના વનમભોભાં સુધાયો કયલાભાં
આવ્મો.
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લાશનને રગતી કાભગીયી : વનમત લાશન જાલણીનાં ધોયણોનુ ં ારન ન થતાં, વફસ્ટાન્ડડગ છૂટક બાગો અને ખાભીયુક્ત એન્ન્જન લાશનોને કેન્ર અને યાજ્મ વયકાય ાછાં ખેંચી
ળકે છે .



ભાખાગત કાભગીયી: યસ્તાની ખયાફ સ્સ્થવત ભાટે કોન્ટ્રાક્ટયો, રડઝાઇન વરાશકાયો,
નાગરયક એજન્વીઓને જલાફદાય ઠયાલી ળકે છે .



કસ્ભાત ીરડતોની વંબા :બાયતભાં તભાભ ભાગગ લયાળકાયો (યોડ યુઝવગ)ને પયજજમાત
ભોટય લીભા કલચ  ૂળું ાડલા ભાટે વ્શીકર એસ્ક્વડન્ટ પંડની ળરૂઆત . આ બંડો રશટએન્ડ-યન અકસ્ભાતોના બોગ ફનેરા રોકો ભાટે ણ લયાળે.



ુ વભેરયટન: જે વ્મસ્ક્ત અકસ્ભાત ીરડતોને વદબાલનાથી ભદદ કયે તેભને કોઈણ
ગડ
વવવલર અથલા પોજદાયી કામગલાશી ભાટે જલાફદાય ગણલાભાં આલળે નશી.

આલા ગ ૂડ

વભેરયટનનુ ં કોઈ ણ જાતની અનુચચત શેયાનગવત ન થામ તે ભાટે તેભનુ ં યક્ષણ કયલાનુ ં
યશેળે.


યાષ્ટ્રીમ રયલશન નીર્ત: યાજ્મ વયકાયો વાથે યાભળગભાં યશી યાષ્ટ્ટ્રીમ રયલશન નીવતનો
વલકાવ કયલો.



ભાગગ વરાભતી ફોડગ (યોડ વેફ્ટી ફોડગ ) : આ અવધવનમભ/એક્ટ થી યોડ વરાભતી ફોડગ ની
યચના કયલા કેન્ર વયકાય, કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયને ભાગગ વરાભતી અને ટ્રારપક
વ્મલસ્થાન અંગે વરાશ આળે.



લાશનોની મોગ્મતા (વ્શીકર

રપટનેવ) :

આ

અવધવનમભ

લાશનોની મોગ્મતાની તાવ

કયલા ભાટે ના ઓટોભેટેડ ટેન્દ્સ્ટિંગને પયજજમાત કયલાની જોગલાઈ કયે છે .


ડ્રાઆર્લિંગ રાઆવન્વ વંફર્ં ધત : ડ્રાઇવલિંગ રામવન્વ અને લાશન નોંધણી ભાટે યાષ્ટ્ટ્રીમ
યજજસ્ટય ફનાલવુ,ં વાયથી અને લાશનના ઓનરાઈન ોટગ રના ભાધ્મભથી ઓનરાઈન
વળખાઉ રાઇવન્વ આવુ.ં
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ુ યાત
૪. ભાગગ વરાભતી ને ગજ
ગુજયાત વયકાય શંભેળાં યાજ્મભાં ઉચ્ચ ગુણલત્તાયુક્ત ભાગગ ભાખુ ં ફનાલલા ભાટે ખ ૂફ જ વરક્રમ
યશી છે . રયણાભે, ૨૦૧૯ની સ્સ્થવતએ ગુજયાત ાવે ૯૯.૮૭ % જોડાણ (કનેન્દ્ક્ટવલટી) વાથે એક
અવત વ્માક અને ગુણલત્તાયુક્ત ભાગગ ભાખુ ં છે .
યાજમભાં એક રાખની લસ્તી દીઠ વયે યાળ યોડ રંફાઈ ૧૮૭.૩ રકભી છે . યસ્તાની વયે યાળ
રંફાઈ ૧૦૦ ચો. રકભી. દીઠ ૫૭.૪૩ રકભી છે .
યાજ્મભાં ૧૫૧૮ ભોટા ુર, ૫૪૦૪ નાના ુર અને ૧,૦૬,૯૯૪ કોઝલે/ક્રોવ ડ્રેનેજનાં
ફાંધકાભો છે .
છે લ્રાં ૨૦ લો દયવભમાન યાજ્મભાં લાશનોની વંખ્માભાં લગ ૧૯૯૯-૦૦ભાં ૫૧,૯૦,૭૩૨
થી ાંચ ગણા લધાયા વાથે લગ ૧૯૯૯-૦૦ભાં ૨,૭૨,૩૫,૮૩૭ જેટરાં લાશનો થમા છે .
લગ૨૦૧૮-૧૯ ભાં લાશન વ્મલશાય કવભળનયશ્રીની કચેયી, ગુજયાત િાયા પ્રકાવળત કયે ર
વલગતો આંકડા મુજફ, યાજ્મભાં કુર ૨,૫૨,૦૧,૦૮૫ લાશનો નોંધામેરાં છે . તેભાંથી ૨,૨૫,૨૦,૨૭૭
ખાનગી લાશનો છે , જ્માયે ૨૬,૮૦,૮૦૮ લાશનો રયલશન લાશનો તયીકે નોંધામેરાં છે .
યાજ્મભાં છે લ્રાં ાંચ લગભાં લાશનોની વંખ્માભાં આળયે ૪૫%નો લધાયો થમો છે . ગુજયાત
વયકાય ભાગગ સુયક્ષા અંગે ઘણાં લોથી ખંત ૂલગક કાભ કયી યશી છે અને છે લ્રાં કેટરાંક લોભાં
અકસ્ભાતો અને જાનશાવનની વંખ્મા ઘટાડલાભાં વપ યશી છે . છે લ્રાં કેટરાંક લોથી નલાં
રાઇવન્વના

અયજદાયો ભાટે કોમ્્યુટયાઈઝડ નોરેજ ટે સ્ટઅને ઓટોભેટેડ ડ્રાઈવલિંગ ટે સ્ટ ટ્રૅક,

કેટરીક પેવરેવ વેલાઓની ળરૂઆત, ટ્રારપક એજ્યુકેળન એન્ડ અલેયનેવ ભોફાઈર (TEAM) લાન,
યાજ્મભાં રગબગ ૯૯% યોડ નેટલકગ ન ુ ં વ્માક ભાખુ,ં ભાગોને શોા કયલા, ભાગગ ઈજનેયી
કાભગીયી સુધાયલી, વનમભોની અભરલાયી સુદૃઢ કયલી, આાતકારીન વલરતોને ઊબી કયલી,
લગેયે જેલી શેરો દાખર કયી છે . લગ ૨૦૧૯ભાં અકસ્ભાતોની વંખ્મા ૧૭,૦૪૬ થઈ, જેને લગ
૨૦૧૨ભાં ૨૭,૨૪૯ અકસ્ભાતોને આધાય તયીકે રઈ વયખાભણી કયતાં ૩૯% નો ઘટાડો થમો શતો.
આ ઘણું સ ૂચક છે ; કાયણ કે આના અનુરૂ વભમગાા દયવભમાન, લગ, ૨૦૧૨-૧૩ભાં લાશનોની
વંખ્મા ૧,૫૭,૭૨,૪૫૩થી લધીને લગ ૨૦૧૯-૨૦ભાં ૨,૭૨,૩૫,૮૩૭ થઈ છે ; જે ૭૨.૭% નો લધાયો
સ ૂચલે છે .
વાથોવાથ અત્રે એ ણ નોંધવુ ં યહ્ું કે ગુજયાત ૯૯.૮૭% ભાગગ જોડાણ

ધયાલે છે . તેથી

ભાગગની રંફાઈ લધાયલાને ફદરે ભાગગ શોા કયલા ય લધુ ધ્માન આલાભાં આલે છે . દય લે
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યસ્તા ય લાશનોની વંખ્મા લધતી જામ છે , ત્માયે ભાગોને લાશનોની બીડથી મુક્ત યાખલાનો એક
વલકલ્ શારના ભાગોને શોા કયલા અને ુરોનુ ં ફાંધકાભ કયલાનો છે .
ગુજયાત વયકાયે , અગાઉનાં ૩૬ કેન્રોભાંથી ૨૨૧ આઈટીઆઈ (ITI) કેન્રો અને ૨૯
ોચરટે કવનક કોરેજોભાં કેન્રો  ૂયાં ાડીને શારના ભાખાને ીઠફ

 ૂળું ાડીને રવનિંગ

રાઇવન્વનું નેટલકગ ણ વલસ્તાયુું છે . એલી વેલાઓ કે જેભાં અયજદાયની ળાયીરયક શાજયીની જરૂય
નથી (faceless services), જેલી કે ડુન્્રકેટ રાઇવન્વ, નલીકયણ(renewal), નલા લાશનોની
નોંધણી, ના લાંધા-ત્રક (NOC), વંદગીના નંફયો, ખાવ અને કાભચરાઉ યવભટ, શાઇોવથકેળન
વભાન્્ત, ડુન્્રકેટ નોંધણી પ્રભાણત્રો, જેલી વંખ્માફંધ વેલાઓ ળરૂ કયલાભાં આલી છે . આ ફંનેની
ળળુઆત કયલાથી વભગ્ર પ્રરક્રમા વય થલાથી ધવાયો ટાલા અને લયાળકતાગને વલરત
ભેલલાભાં નોંધાત્ર યીતે ભદદ કયળે.
ટ્રારપક એજ્યુકેળન એન્ડ અલેયનેવ ભોફાઈર (TEAM) લેન પ્રોજેક્ટ, ગુજયાત વયકાયની
અનોખી શેરભાંની એક છે . લગ૨૦૧૦-૧૧થી લાશન વ્મલશાય કવભળનયશ્રીની કચેયી (COT) િાયા
આ પ્રોજેક્ટ ળરૂ કયલાભાં આવ્મો છે ; જે શેઠ ૨૧ ટીભ લાન િાયા ૧૬,૯૩૩ ળાાઓના
૨૮,૭૫,૮૪૭ વલદ્યાથીઓ અને ૩૭,૭૦૨ જાશેય સ્થોના ૫૫,૫૮,૦૭૯ નાગરયકોને આલયી રેલાભાં
આવ્મા છે .
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આ ઉયાંત, લગ ૨૦૧૯ભાં રોકજાગૃવત ભાટે ૧૯૬ ભાગગ વરાભતી ભેાનુ ં આમોજન
કયલાભાં આવ્યું શતુ.ં ળેયી નાટકો, અખફાયો, એપ.એભ. યે રડમો, ઓર ઈન્દ્ન્ડમા યે રડમો, ભેયેથોન દોડ,
દસ્તાલેજી રપલ્ભ અને જાશેયાત રપલ્ભો, ભેરડકર કેમ્, ડ્રાઇલયો ભાટે આંખની તાવના કેમ્, શેલ્ભેટ
વલતયણ ઝંફેળ, જાગૃવત વત્રકાઓનુ ં વલતયણ લગેયે જેલાં વલવલધ વળક્ષણ અને જાગૃવત અચબમાન
િાયા રગબગ ૪ કયોડ રોકો સુધી વંકગ વાધલાભાં આવ્મો શતો.
ગુજયાત વયકાયના લધુ સુદૃઢ પ્રમાવોથી ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડની સ્થાના
કયી રીડ કો-ઓરડિનેરટિંગ એજન્વી તયીકે તભાભ સ્ટે ક શોલ્ડવગ વાથે ભી ભાગગ વરાભતી રક્ષમાંકો
(યોડ વેફ્ટી ટાગેટ) ભેલલા ભાટે કાભ કયે છે .

ુ યાતભાં ભાગગ કસ્ભાતો
ગજ
ગુજયાત વયકાય ભાગગ અકસ્ભાતો અને જાનશાવનને ઘટાડલા ભાટે વઘન પ્રમાવો કયી યશી
છે અને આ પ્રમાવોનાં નોંધાત્ર શકાયાત્ભક રયણાભ ભળમાં છે . લાશનોની વંખ્માભાં લધાયો, ભાગો
યલાશનોની ગીચતાભાં લધાયો અને નલાં લાશનોની પ્રલેગી ક્ષભતાભાં વ ૃદ્વિ છતાં બાયતભાં
ગુજયાત એવું એક યાજ્મ છે જે છે લ્રાં ાંચ લગથી અકસ્ભાતોની વંખ્માભાં વતત ઘટાડો કયલાભાં
વપ યહ્ું છે .

જ્માયે દે ળભાં અકસ્ભાતોની વંખ્મા જાનશાવનની વંખ્મા તથા ઈજાગ્રસ્ત રોકોની

વંખ્મા ૨૦૧૫થી લધી યશી અથલા તો સ્સ્થય છે , ત્માયે ગુજયાતભાં તે વતત ઘટી યશી છે . ભાગગ
વરાભતી અંગેની સુપ્રીભ કોટગ વવભવત(SCoRS) અનુવાય, રક્ષમાંકો વનમત કયલા ભાટે લગ ૨૦૧૨ને
આધાયલગ તયીકે રેતાં, લગ ૨૦૧૨ભાં ભાગગ અકસ્ભાતોની વંખ્મા ૨૭,૯૪૯થી લગ ૨૦૧૯ સુધીભાં
૧૮,૧૬૭ (૩૫% ઘટાડો) જેટરો ઘટાડો કયલાનો રક્ષમાંક શતો. જો કે, ૨૦૧૯ભાં યાજ્મભાં
અકસ્ભાતોની વંખ્મા ઘટીને ૧૭,૦૪૬ થઇ છે જે ૩૯% ઘટાડો છે , જે આમોજજત
નોંધાત્ર યીતે લધુ ઘટાડો છે .
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ઘટાડા કયતાં

11

આ એક ખ ૂફ જ ભશત્લ ૂણગ ફદરાલ છે જે સ્થાવનક સ્તયે થમેર કાભગીયી અને ભાગગ
વરાભતી વાથે વંકામેરા જુદાજુદા રશતધાયકો િાયા કયલાભાં આલેરા અથાક રયશ્રભના વંગરઠત
પ્રમાવોના વંમોજનથી આવ્મો છે .
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૫.
સત્તામંડળનંુ ભાખ
ંુ માળખ
૫.ઓથોરયટીન
ંુ ંુ
ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ અવધવનમભ, લગ ૨૦૧૮ભાં ઘડલાભાં આવ્મો શતો અને
ુ યી ૨૦૧૮થી તે અભરભાં આવ્મો શતો. રયણાભે ભાગગ વરાભતી અંગેની સુપ્રીભ કોટગ વવભવત
પેબ્રઆ
(SCoRS)ની બરાભણોને અનુવાય ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ (GRSA)ની સ્થાના
રડવેમ્ફય ૨૦૧૮ભાં કયલાભાં આલી શતી.
ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ અવધવનમભની કરભ-૪ મુજફ ગુજયાત ભાગગ વરાભતી
વત્તાભંડના મુખ્મ કામોભાં કેંર વયકાય, યાજ્મ વયકાયો, નાભદાય કોટગ , વલશ્વ આયોગ્મ વંઘ લગેયેના
લખતોલખતના વનદે ળ અનુવાય ભાગગ વરાભતી નીવતનો અભર કયલાનો થામ છે . વત્તાભંડ યાજ્મ
વયકાયના સ્ટે ક શોલ્ડય વલબાગો (stakeholder) વાથે વંકરનભાં યશી ભાગગ વરાભતી અંગે સુપ્રીભ
કોટગ ભાગગ વરાભતી વવભવત િાયા આલાભાં આલેરા લખતોલખતના રદળાવનદે ળોનો અભર કયલા
અને આેરી વભમભમાગદાભાં અશેલાર યજૂ કયલાનુ ં કામગ કયે છે . આ વત્તાભંડ ભાગગ વરાભતીને
રગતા પ્રોજેક્ટ/કામગક્રભો ઘડળે અને આલાં પ્રોજેક્ટ, ભાગગ વરાભતી વાથે વંકામેરાં વાધનવયં જાભની ખયીદી અને ગોઠલણીના ખચગ ભંજૂય કયળે.
ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડના વંચારક ભંડના અધ્મક્ષ તયીકે ભાનનીમ ભંત્રીશ્રી
(લાશન વ્મલશાય) છે

અને કાયોફાયી વવભવતના અધ્મક્ષ તયીકે અવધક મુખ્મ વચચલશ્રી

(લાશનવ્મલશાય) છે .
વત્તાભંડભાં નીચેના વભ્મોનો વભાલેળ થામ છે :(૧) વત્તાભંડના અધ્મક્ષ તયીકે લાશનવ્મલશાય વલબાગના ભંત્રી;
(૨) વત્તાભંડના ઉાધ્મક્ષ તયીકે ગુજયાત વયકાયના લાશનવ્મલશાય વલબાગના વચચલ ;
(૩) ગુજયાત વયકાયના ગૃશ વલબાગના વચચલ;
(૪) ગુજયાત વયકાયના આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના વચચલ;
(૫) ગુજયાત વયકાયના વળક્ષણ વલબાગના વચચલ;
(૬) ગુજયાત વયકાયના ભાગગ અને ભકાન વલબાગના વચચલ ;
(૭) ોરીવ ભશાવનદે ળક, ગુજયાત યાજ્મ;
(૮) લશીલટી વનમાભક, ગુજયાત ભાગગ રયલશન વનગભ (GSRTC);
(૯) અભદાલાદ મ્યુવનવવર કોોયે ળનના મ્યુવનવવર કવભળનય;
(૧૦) ચીપ એન્ન્જવનમય, નેળનર શાઈલે ઓથોરયટી ઓપ ઈન્દ્ન્ડમા (NHAI);
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(૧૧) અધ્મક્ષ, લેસ્ટનગ ઈન્દ્ન્ડમા ઓટોભોફાઈર એવોવવએળન (WIAA);
(૧૨) લાશનવ્મલશાય કવભળનય, ગુજયાત યાજ્મ;
(૧૩) ચીપ એન્પોવગભેન્ટ ઓરપવય, જેઓ આ વત્તાતંત્રના વભ્મ-વચચલ યશેળે.
આ વત્તાભંડના મુખ્મ લશીલટી અવધકાયી તયીકે મુખ્મ ભાગગ વરાભતી કવભળનય છે અને
આભ તેઓ આ વત્તાભંડના કભગચાયીલગગના લડા છે .
પ્રાયં ચબક વભમગાાભાં નલેમ્ફય, ૨૦૧૯ સુધી ભાગગ વરાભતી કવભળનયના દનો
લધાયાનો શલારો લાશનવ્મલશાય કવભળનય(CoT) વંબાતા શતા. ભાગગ વરાભતી અંગેની સુપ્રીભ
કોટગ વવભવત (SCoRS)ના વનદે ળો અનુવાયશ્રી એર.ી.ાડચરમા IAS (વનવ ૃત્ત) ને ૪ નલેમ્ફય
૨૦૧૯થી  ૂણગ વભમના ભાગગ વરાભતી કવભળનય તયીકે વનયુક્ત કયલાભાં આવ્મા શતા.
ગુજયાત યાજ્મ ભાગગ વરાભતી રયદ (ગુજયાત સ્ટે ટ યોડ વેફ્ટી કાઉસ્ન્વર) અને ગુજયાત
ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડની ફેઠકો દય છ ભરશને મોજલાભાં આલે છે અને કાયોફાયી વવભવતની
ફેઠક દ્વિભાવવક યીતે મોજલાભા આલે છે .
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ુજ
૬.
સત્તામં
ડળ ટીમ
ુ રાત
૬. ગ
ગજ
યાત માર્ગ
યોડ વેસલામતી
ફ્ટી ઓથોરયટી
ટીભ
વત્તાભંડ ાવે અવધકાયીઓ-કભગચાયીઓનુ ં ભમાગરદત ભાખુ ં છે જેભાં ચીપ એન્પોવગભેન્ટ
ઓરપવય (લગગ-૨), રયજનર એન્પોવગભેન્ટ અવધકાયી (લગગ-૨), વશામક ભોટય લાશન વનયીક્ષક (કોઓરડિનેટય) તેભજ આઉટવોવગથી રેલામેરા ડેટા એન્ટ્રી ઓયે ટવગનો વભાલેળ થામ છે , જે
વત્તાભંડભાં કાભ કયી યહ્યા છે .
સ્ટેટ ટ્રારપક ોરીવ અને આયોગ્મ વલબાગભાંથી જરૂયી ક્ષેત્રનુ ં જ્ઞાન ધયાલતા સ્ટાપની ભદદ
રેલાભાં આલે છે .
વત્તાભંડ નીચે દળાગલેર ભેનાલય વાથે કામગયત છે .
ભાગગ વરાભતી કવભળનય
વંયક્ુ ત/ નામફ ભાગગ વરાભતી કવભળનય (બયલાની છે )
ચીપ એન્પોવગભેન્ટ ઓરપવય
રયજનર એન્પોવગભેન્ટ

કો ઓરડિનેટય (૨)

અવધકાયી
ભદદનીળ

રશવાફી અવધકાયી

વશામક
કભગચાયી(લગગ૪આઉટવોવગ )

પ્રાદે વળક

એન્પોવગભેન્ટ અવધકાયી
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૭.૭.
બજેટની
અનેર્લગતો
ખર્ચની ને
વિગતો
ફજેટનીફાળવણી
પાલિીની
ખચગ
લગ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે કુર અંદાજત્રીમ પાલણી રૂ. ૨૧૬ રાખ શતી. જો કે લગ ૨૦૧૯૨૦ ભાટે થમેરો લાસ્તવલક ખચગ ઘણો ઓછો એટરે કે રૂ. ૫૩,૯૨,૫૮૭ થમો શતો. આભ થલાનુ ં
કાયણ એ છે કે આ વત્તાભંડની સ્થાના રડવેમ્ફય, ૨૦૧૮ભાં કયલાભાં આલી શતી અને કામગયત
થમે લધુ વભમ થમેર નથી. ૨૦૧૯-૨૦નુ ં આ લગ વત્તાભંડ ભાટે ભાખુ ં ઊભુ ં કયલાનો
વભમગાો શતો.
ઓરડટ કયામેરા રશવાફો મુજફ ખચગની વલગતો આ વાથે આલાભાં આલી છે .

ખચગ

કુ ર

જાશેયખફય ખચગ

૯,૭૫,૬૩૮

લીજી ચફર

૪૦,૧૬૦

લીભા વપ્રવભમભ

૧,૩૩,૨૨૪

રક્રએરટલ કોમ્યુવનકેળન

૧૧,૮૦,૦૦૦

યચુયણ ખચગ

૭૯,૩૫૯

આઉટ વોવગગાય ખચગ

૫,૯૦,૬૬૨

પરુઅર ખચગ

૭૫,૭૩૨

ટારખચગ

૩૦,૭૯૦

સ્ટેળનયી અને વપ્રિંરટિંગ ખચગ

૨,૦૫,૪૪૧

ટે ચરપોન ચફર ખચગ

૫,૩૬૯

પ્રલાવખચગ

૨,૨૬,૪૫૦

લકગ ળો ખચગ

૨,૫૪,૦૭

ેટા કુ ર

૩૭,૯૬,૮૯૫

સ્થામી અસ્કમાભત,

૧૫,૯૫,૬૯૨

(લાશન ખયીદી

+ આઇટી અને શાડગ લેય

ખયીદી)
કુ ર

૫૩,૯૨,૫૮૭

ઓરડટ અશેલાર રયવળષ્ટ્ટ ૧ભાં વાભેર છે .
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૮. વત્તાભંડનાં કામોની ફજલિી
ગુજયોવા તેની સ્થાના થઈ ત્માયથી વંફવં ધત વલબાગો િાયા વલવલધ ભાગગ વરાભતીની
કાભગીયીનું એન્પોવગભેન્ટ વય અને ઝડી ફનાલલા ભાટે ઉત્વાશ ૂલગક કાભ કયી યહ્ું છે .
ભાગગ વરાભતી કાભગીયીઓને વ્માક યીતે ચાય મુખ્મ શ્રેણીઓભાં લશેંચલાભાં આલી છે , જે
મુખ્મત્લે ૪ ઈ(Es ) તયીકે ઓખામ છે : (૧) એન્ન્જવનમરયિંગ (૨) એન્પોવગભેન્ટ(એન્પોવગભેન્ટ), (૩)
ઇભયજન્વી કેય અને (૪) વળક્ષણ (એજ્યુકેળન)
એન્પોવગભેન્ટ

એંજજર્નમરયિંગ
બ્રેકસ્ોટ્વની

ઓખ

ખોટીફાજુ

અને

ચરાલતાં લાશનો

ઉય

વનમંત્રણ

સુધાયણા

રેન

વાંકડા ભાગગને શોા ભાગગ વાથે

ડ્રાઈવલિંગ

અને

લધુ

ઝડે

ચરાલાતાં લાશનો ઉય વનમંત્રણ

ઉચચત યીતે જોડલા

દફાણો દૂ ય કયલાં

ટ્રારપકને શલો કયલાના ઉામો

મોગ્મ યીતે, મોગ્મજગ્માભાં

લકગ ઝોન ટ્રારપક ભેનેજભેંટ ્રાન

લાશનો

ઊબાં યાખલાં

ખાડાઓની ભયાભત કયલી

ઓછી

પચગિવલિંગ ઇન્રાસ્ટ્રક્ચય

લમની

વ્મસ્ક્તઓને

લાશન

ચરાલતી યોકલી
ળાાઓનાં લાશનોભાં લધાયે ડતાં
ફાકોને રઈ જલા ઉય વનમંત્રણ

અાતકારીન વશામ

ભાગગ

ટ્રોભા કેય વેંટય

સયુ ક્ષા

ર્ળક્ષિ
ભાગગ વરાભતી વ્તાશ

ગોલ્ડન અલયભાં વાયલાય

ભાગગ

વરાભતી

વનમભો,

શેલ્ભેટ,

વયકાયી અને ખાનગી એમ્બ્યુરન્વ

વીટફેલ્ટના ઉમોગ અંગે જાગૃવત,

નું ભેવિંગ

ભાગગ વનળાનીઓ અને ભાગગ ચચહ્નોને

વ્ય ૂશાત્ભક સ્થે એમ્બ્યુરન્વ

રગતી જાગૃવત

ગ ૂડ વભેરયટન

ટીભ લાન
વાભાજજક ભાધ્મભોભાં ઝંફેળ
વલડીમો ન્ક્ર, વવનેભા સ્રાઈડલગેયે
પ્રથભ

પ્રવતબાલક,ગુડ

ભાટે ની તારીભ
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ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ અવધવનમભની કરભ-૪ મુજફ ગુજયાત ભાગગ વરાભતી
વત્તાભંડના મુખ્મ કામોભાં કેંર વયકાય, યાજ્મ વયકાયો, નાભદાય કોટગ , વલશ્વ આયોગ્મ વંઘ લગેયેના
લખતોલખતના રદળાવનદે ળો અનુવાય ભાગગ વરાભતી નીવતનો અભર કયલાનો થામ છે . આ
વત્તાભંડ યાજ્મ વયકાયના સ્ટે ક શોલ્ડય વલબાગો વાથે વંકરનભાં યશી ભાગગ વરાભતી અંગેની
સુપ્રીભ કોટગ વવભવત િાયા આલાભાં આલેરા લખતોલખતના રદળાવનદે ળોનો અભર કયલો અને
વભમભમાગદાભાં અશેલાર યજૂ કયલાનું કાભ કયે છે .
આ અશેલારના વભમગાા દયવભમાન, ગુજયોવાની વશામથી ભાગગ વરાભતી સુવનવિત
કયલા રીધેર ભશત્લ ૂણગ ગરાની માદી નીચે પ્રભાણે છે :

૧. વંસ્થાગત ભજબ ૂતીકયિ:
ક. તભાભ ૩૩ જજલ્રાઓભાં જજલ્રા ભાગગ વરાભતી વવભવતઓ (DRSC)ની સ્થાના અને વંચારન
ખ. અભદાલાદ, સુયત, લડોદયા અને યાજકોટભાં ળશેય ભાગગ વરાભતી વવભવતઓ (CRSC)ની
સ્થાના અને વંચારન
ગ. યાજ્મ કક્ષાની ભાગગ સુયક્ષા રયદની વભમાંતયે ફેઠકો.
ઘ. તભાભ રશસ્વેદાયોની શાજયીભાં કાયોફાયી વવભવતની વભમાંતયે ફેઠકો
ચ. ગુજયોવાના વંચારક ભંડની વભમાંતયે ફેઠકો.

૨. ભાગગ વરાભતી અંગે કરેક્ટયોની વાથે યાજ્મ કક્ષાની કોન્પયન્વઃ યાજ્મભાં વભમાંતયે
આમોજન કયલાભાં આલતી યાજ્મ કક્ષાની કરેક્ટય કોન્પયન્વભાં જાન્યુઆયી, ૨૦૨૦ભાં ભાગગ
વરાભતી અંગે

એક ખાવ વત્રનુ ં આમોજન કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં જજલ્રા કરેકટયોભાં ભાગગ

વરાભતી અને વંફવં ધત મુદ્દાઓ વલળે વાયી વભજણ ઊબી કયલા અને જજલ્રા ભાગગ વરાભતી
વવભવતઓની કાભગીયીને વય અને કામગક્ષભ ફનાલલા અંગેની આ યીતની પ્રથભ શેર શતી.

૩. કસ્ભાતોનાં વંબર્લત કાયિો અંગે ર્લગતલાય અદે ળ: ગુજયોવાએ ૨૭ભી નલેમ્ફય,
૨૦૧૯ના યોજ અકસ્ભાતનાં વંબવલત કાયણો અને જજલ્રાઓ/ળશેયો િાયા રેલાના થતાં ગરાં વલળે
વલગતલાય આદે ળ જાયી કમો શતો. એક ખાનગી વંસ્થા જે.ી. રયવચગ ઈન્દ્ન્ડમા પ્રા. ચર. િાયા રેલાભાં
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આલેરી અકસ્ભાત સ્થોની મુરાકાત, અકસ્ભાતોના અભ્માવ અને ક્રેળ તાવના ડેટા વલશ્રેણના
આધાયે ગુજયોવાએ અકસ્ભાતોનાં વંબવલત કાયણો અને તેને યોકલાનાં ગરાંની વલગતલાય માદી
તૈમાય કયી શતી. જજલ્રાઓ/ળશેયોને અકસ્ભાત વનલાયણ ભાટે સ ૂચલેરાં ગરાં અભરભાં મ ૂકલા
ભાટે જણાલલાભાં આવ્યું શતુ.ં આ ઓડગ યભાં સ ૂચલેરા કેટરાક મુખ્મ ઉામો નીચે મુજફ છે :
ક) ફૂટાથ ઉયથી દફાણ/અવતક્રભણ દૂ ય કયવુ.ં
ખ) ારકિંગ નીવત વલકવાલલી અને ારકિંગની જગ્માઓ લધાયલી.
ગ) પ્રલેળ ભાગગ (એપ્રોચ યોડ) અને મુખ્મ યસ્તાઓનાં જક્ળનની
ં
જગ્માએ, વલવલધ ગરાંનો
અભર, જેભ કે: ટી (T)જકળન
ં
ાવે જોઇવનિંગ યે રડમવ, પ્રલેળ ભાગગ(એપ્રોચ યોડ) અને મુખ્મ
યસ્તાઓ એક જ વાટીએ શોમ તેની તકેદાયી, ટ્રારપક વનમંત્રણનાં ગરાં અને વંકેતો.
ઘ) ગે-ઇન-ભીરડમનને ફંધ કયલા અને ભીરડમન તોડલાના રકસ્વાભાં કાન ૂની કામગલાશી.
ચ) શેલ્ભેટ/વીટ ફેલ્ટ, ઓલય-સ્ીરડિંગ, ભારલાશક લાશનોભાં મુવાપયોનુ ં રયલશન અટકાલવુ,ં
નળાભાં ડ્રાઇવલિંગ લગેયે ફાફતના વનમભોનુ ં વઘન એન્પોવગભેન્ટ.
છ) દમાત્રીઓની વરાભતીની ખાતયી, ખાવ કયીને ધાવભિક દમાત્રાઓ દયમ્માન. ઝેબ્રા
ક્રોવવિંગ,ેડેન્દ્સ્ટ્રમન એક્વેવ-વેપ ેવેજ, ડેચરનેટવગ, ક્રેળ ફેરયમવગ, રયફ્રેન્દ્ક્ટલ રાઈટ્વ, કેટ આઈ
લગેયે ફનાલલા.
જ) જ્માં જરૂય શોમ ત્માં યોડ ભારકિંગ અને વાઈન રગાલો.
ઝ) યસ્તાઓ યથી અવતક્રભણ શટાલલાં, જરૂય શોમ ત્માં શેઝાડગ ભાકગ યની વનળાની મ ૂકલી
ટ) અનવધકૃત સ્ીડ બ્રેકય દૂ ય કયલાં અને જરૂય શોમ ત્માં IRC ધોયણો અનુવાય કેટ આઈ અને
યોડ ભારકિંગ વરશતનાં નલાં સ્ીડ બ્રેકય ફનાલલાં.
ઠ) IRC કોડ મુજફ કામગસ્થો ઉય લકગ ઝોન ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ ્રાનનુ ં એન્પોવગભેન્ટ કયવુ ં અને
ફેરયકેડ્વ, વાઈનેજ રગાલલા અને મોગ્મ વંકેતો વાથે મોગ્મ ડામલઝગન આવુ.ં

૪. લકગ ઝોન રારપક ભેનેજભેન્ટ પ્રાન અંગે ની ભાન્મ વંચારન દ્ધર્ત(SOP): DIMTSસ ૂચનો અન્લમે અને ફાંધકાભનાં સ્થોએ IRC:SP:૫૫:૨૦૧૪ અનુવાય લકગ ઝોન ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ
્રાન અનુવયલાભાં આલે તે સુવનવિત કયલા ભાટે ગુજયોવા (GRSA)એ ૩૧ભી જાન્યુઆયી,
૨૦૨૦ના યોજ લકગ ઝોન ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ ્રાન અંગેની ભાન્મ વંચારન િવત (SOP) અંગેનો
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એક આદે ળ જાયી કમો શતો. આ આદે ળભાં યસ્તા યનાં ફાંધકાભ-સ્થો ય અનુવયલાની
વલગતલાય ભાન્મ વંચારન િવત (SOP) નક્કી કયલાભાં આલી

છે , આ ભાન્મ વંચારન િવત

(SOP)ભાં કાભ વલળેની આગોતયી ભારશતી, લકગ ઝોનની તૈમાયી, ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ ્રાન, ભંજૂયી
પ્રરક્રમા, ટ્રારપક શલો કયલાનાં ગરાંન ુ ં આમોજન, અલયોધો (ફેરયકે ડ્ઝ), ફેરયકેરડિંગ, ભાગગ
વનળાનીઓ (યોડ વાઈનેજ), યોડ ભારકિંગ, સ્ીડ બ્રેકવગ/સ્ીડ શમ્્વ, રયફ્રેન્દ્ક્ટલ સ્ટ્રી્વ, યોડ સ્ટડ,
કેટ આઈ, ડેચરનેટય, ક્રેળ ફેરયમવગ, રાઇરટિંગ વ્મલસ્થા લગેયે વરશતનાં વલવલધ ગરાંનો વભાલેળ
થામ છે . કાભચરાઉ ટ્રારપક કંટ્રોર ઝોન/રેન્થની સ્થાના ભાટે આકૃવતલાી/ચચત્રાત્ભક યજૂઆતની
જોગલાઈ ણ કયે ર છે . તેભાં WTMP વનયીક્ષણ ટીભની યચના, WTMP વનયીક્ષણ, ટ્રારપક વનમંત્રણ
ઉકયણોનું વંચારન, વંલેદનળીર ભાગગ ઉમોગકતાગ ભાટે નાં ગરાં, કભગચાયીઓની વનયુસ્ક્ત અને
વરાભતી અનુારન, અશેલાર તૈમાય કયલા,  ૂણગતા પ્રભાણત્ર, કાભ  ૂળું

થમા છી જગ્માની

વપાઈ અને ન્ક્રમયન્વ લગેયે ભાટેની પ્રરક્રમાની વલગતલાય ભારશતી આે છે .

૫. દમાત્રીઓની સયુ ક્ષા ખાવ કયીને ધાર્ભિક દમાત્રાઓ દયર્ભમાન: ૨૭ભી નલેમ્ફય
૨૦૧૯ ના યોજ ગુજયોવા(GRSA)એ ‘યાશદાયી ભાગગ વરાભતી (ેડન્દ્સ્ટ્રમન યોડ વેફ્ટી)’ વલળે એક
આદે ળ જાયી કમો. દય લે રાખો રોકો વેંકડો રકરોભીટય ચારીને અંફાજી, વોભનાથ, િાયકા,
ાચરતાણા, ાલાગઢ, ળાભાજી, ચગયનાય, ડાકોય, ફહચ
ુ યાજી લગેયે જેલાં ધાવભિક સ્થોએ જામ
છે . તેઓ વાભાન્મ યીતે શાઇલે ઉય લાશન-વ્મલશાયની વાભે ચારલાને ફદરે લાશન-વ્મલશાયની
રદળાભાં ચારે છે . આ ફાફત તેભના જીલન ભાટે જોખભ ઊભુ ં કયે છે , કાયણ કે તેઓ તેભની
ાછથી આલતા ટ્રારપકને જોઈ ળકતા નથી અને આથી ભોટા બાગના અકસ્ભાતો થામ છે .
યાશદાયીઓની વરાભતીના વનમભો ફધાં જાણે અને વખત યીતે અનુવયલાભાં આલે એ ભશત્લ ૂણગ
છે . આ આદે ળભાં નીચે પ્રભાણે ‘યાશદાયી ભાગગ વરાભતી’ ને રગતી જરૂયી સ ૂચનાઓ વભાવલષ્ટ્ટ
કયલાભાં આલી શતી:ક. વંફવં ધત સ્ટે ક શોલ્ડવગએ ખાતયી કયલી કે યાશદાયીઓને શંભેળા યાશદાયી ટ્રે ક ય અથલા ભાગગની
જભણી ફાજુએ ચારલા ભાટે જરૂયી સ ૂચનાઓ આલાભાં આલે અને મોગ્મ વંચાયવાભગ્રી
વલકવાલલાભાં આલળે અને તેનો પ્રવાય કયલાભાં આલળે.
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ખ. યાશદાયીઓ શંભેળાં જભણી ફાજુએ ચારે અને તેભની આયાભ/સુવલધા વેલાઓ/વેલા કેમ્
વરશતની જરૂરયમાત ભાટે શાઈલે ઓંગલાની જરૂય ન યશે તે સુવનવિત કયલા ભાટે સ્થાવનક ોરીવ
વાથે વંકરન જાલી યાખો.
ગ. તભાભ દમાત્રી વંઘ/છાલણીઓ ભાત્ર યસ્તાની જભણી ફાજુએ જ ઊબી કયલાભાં આલળે.
ઘ. દય ૫ રકભીના અંતયે યાશદાયીઓની વરાભતી ભાટે મોગ્મ વાઈનેજ/ફોડગ મ ૂકલાભાં આલળે.

ુ ાપયી દયર્ભમાન ર્લદ્યાથીઓની વરાભતી:
૬. ળૈક્ષણિક/ભનોયં જન પ્રલાવોની મવ
રડવેમ્ફય, ૨૦૧૮ભાં અભદાલાદથી ઉજ્જૈન-ઓભકાયે શ્વય જતી ળાાના વલદ્યાથીઓને રઈ જતી એક
ફવને ગોધયા નજીક એક અકસ્ભાત થમો શતો, જેભાં કંડકટયે જીલ ગુભાવ્મો શતો જ્માયે ૨૮
વલદ્યાથીઓ ઘામર થમા શતા. એવું જોલાભાં આવ્યુ ં શત ુ ં કે ફવ ૪૦ મુવાપયોની ક્ષભતા વાભે ૧૦૭
મુવાપયોને રઈ જતી શતી અને તે ણ જાણલા ભળયું શત ુ ં કે કે ડ્રાઈલય ગવતભમાગ દાથી લધુ ઝડે
અને ખોટી યીતે લાશન ચરાલી યહ્યો શતો; જેના કાયણે ળાાના અવધકાયીઓ, ડ્રાઈલય, ફવ ભાચરક
લગેયે વાભે કડક કામગલાશી કયલાભાં આલી શતી. આલો જ એક ફનાલ અગાઉ ડાંગ જજલ્રાભાં ણ
ફન્મો શતો, જેભાં સુયતના કોચચિંગ ક્રાવના વલદ્યાથીઓને રઈ જતી ફવને એક અકસ્ભાત થમો
શતો. આલી ઘટનાઓથી ચચિંવતત અને DIMTS રયોટગ ની બરાભણના પ્રવતબાલભાં ગુજયોવા(GSRA)
િાયા ‘ળૈક્ષચણક વંસ્થાઓ િાયા આમોજજત પ્રલાવ દયવભમાન રયલશન વરાભતી’

અંગેનો આદે ળ

જાયી કયલાભાં આવ્મો શતો. ળાાઓ, કોરેજો અને ખાનગી કોચચિંગ લગો કે જે લાયં લાય
વલદ્યાથીઓના પ્રલાવોનુ ં આમોજન કયે છે . આલાં પ્રલાવો દયમ્માન જરૂયી વરાભતી વાલચેતીઓનુ ં
ારન કયલાભાં આલે તે ખ ૂફ જ જરૂયી છે . તદનુવાય આ હુકભ સ્ષ્ટ્ટણે તે અંગેની સ ૂચનાઓ
 ૂયી ાડે છે , જેભાં નીચેની અગત્મની ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે :ક. ળૈક્ષચણક વંસ્થા/કોચચિંગ ક્રાવ ભેનેજભેન્ટ, લાશન ભાચરક/ઓયે ટય, ડ્રાઈલય અને લાશનને
લાશન વ્મલશાયની વરાભતી ભાટે જલાફદાય રયફ ગણલા જોઈએ.
ખ. ળૈક્ષચણક વંસ્થા/કોચચિંગ ક્રાવ ભેનેજભેન્ટ અને લાશનભાચરક/ઓયે ટયે ખાતયી કયલી જોઈએ કે
રપટનેવ વરટિરપકેટ અને થડગ ાટી લીભો, તભાભ જરૂયી દસ્તાલેજો વરશતની તભાભ જરૂયી યવભટો
ભેલી રેલાભાં આલી છે અને ડ્રાઈલયનુ ં ભાન્મ રાઇવન્વ, સ્ીડ ગલનગય, વંફવં ધત તભાભ વનમભો,
રયફ્રેન્દ્ક્ટલ ટે  લગયે ન ું મોગ્મ યીતે ારન કયલાભાં આલે છે , તેભજ લાશનની તાવ અને
આય.ટી.ઓ. લગેયે ાવેથી જરૂયી ભંજૂયી રેલાભાં આલી છે .
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ે યી આલી ડળે કે લાશનની
ગ. રટ્ર ઓયે ટય અને લાશન ભાચરક/ઓયે ટયે રેચખતભાં ફાંશધ
ભંજૂય ક્ષભતા કયતાં લધુ વલદ્યાથીઓને વભાલેળ કયલાભાં આલળે નશીં; અને યાવત્રના ૧૨થી વલાયે
૬ની લચ્ચેના વભમ દયવભમાન

મુવાપયી કયલાભાં આલળે નશીં. લાશન ભાચરક/ઓયે ટયે એલી

ે યી ણ આલી જોઈળે કે ભ ૂતકાભાં કોઈણ અકસ્ભાતભાં વંડોલામેરા ન શોમ તેલા
ફાંશધ
ડ્રાઈલયને ઉયોક્ત વપય ભાટે લાશન ચરાલલાની ભંજૂયી આલાભાં આલળે અને વંદ કયે રા
ડ્રાઈલય/ ડ્રાઈલયો ભાગગ વરાભતીના તભાભ વનમભો અને ધોયણોનુ ં ારન કયીને કાજી ૂલગક
લાશન ચરાલળે.

૭. ભાગગ વરાભતી અંગે લકગ ળો: ગુજયોવા (GRSA)એ યોડ વેફ્ટી ઓરડટ, આાતકારીન
વાયલાય અને વંફવં ધત મુદ્દાઓ વલળેની વભજ વલકવાલલાના ઉદ્દે ળ વાથે ભાગગ વરાભતી અંગે
ુ યી, ૨૦૨૦ના
પ્રાદે વળક કક્ષા (ઝોનર રેલર) એ કેટરાંક લકગ ળોનુ ં આમોજન કયુું શત.ુ ં ૧૩ભી પેબ્રઆ
યોજ સુયત, લરવાડ, બરૂચ, તાી, નભગદા અને ડાંગ જજલ્રાઓને આલયી રઈને આલા જ એક
ુ યી, ૨૦૨૦ના યોજ
લકગ ળોનુ ં આમોજન SVNIT, સુયત ખાતે કયલાભાં આવ્યુ ં શત.ુ ં ૧૮ભી પેબ્રઆ
યાજકોટ, સુયેન્રનગય, જાભનગય, જૂનાગઢ, ગીય વોભનાથ, ોયફંદય અને અભયે રી જજલ્રાઓને
આલયી રેતાં લધુ એક લકગ ળોનુ ં આમોજન ભાયલાડી યુવનલવવિટી, યાજકોટ ખાતે કયલાભાં આવ્યુ ં
શતુ.ં આ લકગ ળોભાં સ્ટે ક શોલ્ડય વલબાગો, કામગકતાગઓ, ટે કવનકર યુવનલવવિટીઓના વલદ્યાથીઓ અને
અન્મ યુલાનોએ શાજયી આી શતી.

૮. તારીભ:
ુ યી, ૨૦૨૦ના યોજ ૧૨૫ શેલી ભોટય વ્શીકર (HMV) ડ્રાઈલયો ભાટે ઓર ગુજયાત
ક. ૨૯ભી પેબ્રઆ
ઇન્ન્સ્ટટ ૂટ ઓપ વેપ ડ્રાઇવલિંગ ટેકવનકર તારીભ અને વંળોધન, લાઘોરડમા (જજલ્રો લડોદયા) ખાતે
સુયચક્ષત ડ્રાઇવલિંગ તારીભ લકગ ળોનું આમોજન કયલાભાં આવ્યુ ં શત.ું
ખ. ૭૪ નલા બયતી થમેર ભોટય લાશન વનયીક્ષકો ભાટે ગુજયાત ભાગગ વરાભતી અવધવનમભ,
૨૦૧૮ અંગે એક તારીભ લકગ ળો મોજામો શતો.
ગ. ગુજયોવા(GRSA) ની ટીભ વાથે અન્મ સ્ટે ક શોલ્ડય વલબાગના વશબાગીઓની ટીભે જાન્યુઆયી,
૨૦૨૦ભાં ગાંધીનગય, ગુજયાત ખાતે ત્રણ રદલવની તારીભ રીધી. આ તારીભ SCORS િાયા
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બરાભણ કયામેરા અભ્માવક્રભ ય આધારયત શતી. આ તારીભ એવળમન ઇન્ન્સ્ટટ ૂટ ઑપ
ટ્રાન્વોટગ ડેલરભેન્ટ (AITD) િાયા શાથ ધયલાભાં આલી શતી.
ઘ. રયજનર એન્પોવગભેન્ટ ઓરપવય અને આવવસ્ટન્ટ એન્પોવગભેન્ટ ઓરપવયને ચેન્નાઈ ખાતે રડવેમ્ફય,
૨૦૧૯ દયવભમાન ભાગગ વરાભતી ડેટા વલશ્રેણ અંગે તારીભ આલાભાં આલી શતી.
ુ યી, ૨૦૨૦ભાં અભદાલાદ ખાતે આમોજજત ભાગગ
ચ. રાઇપ રાઇન પાઉન્ડેળન, લડોદયા િાયા પેબ્રઆ
વરાભતી અંગેની ફે રદલવીમ યાષ્ટ્ટ્રીમ રયદની ેનર ચચાગભાં બાગ રઈને MoVACon અંગે
ગુજયોવા(GRSA )ના અવધકાયીઓએ વનષ્ટ્ણાત ઈનુટ આ્મા શતા.

૯. ર્ળક્ષિ ને જાગૃર્ત વંચાય ણબમાન:
ક. ૩૧મું ભાગગ વરાભતી વ્તાશ વભગ્ર યાજ્મભાં જાન્યુઆયી, ૨૦૨૦ભાં વલવલધ જાગૃવતની
પ્રવ ૃવત્તઓ વાથે ઉજલલાભાં આવ્યું શતુ.ં
ખ. ૩૧ભા ભાગગ સુયક્ષા વ્તાશ દયવભમાન 'વંકલ્ ત્ર'ની વલળે શેર શાથ ધયલાભાં આલી શતી.
ગ. એડલટાગ ઈઝભેન્ટ રપલ્મ્વ ડેલરભેન્ટ: ગુજયોવા (GRSA) એ ૧૦ અરગ અરગ જાગૃવત
પ્રવ ૃવત્તઓ અને લતગણ ૂકભાં રયલતગન-કેન્દ્ન્રત જાશેયાત લીરડમો ન્ક્ર્વ ફનાલી છે .
ઘ. ભાચગ, ૨૦૨૦ભાં એપ.એભ. યે રડમો સ્ટે ળનો િાયા ટ્રારપક સુયક્ષાના વલવલધ વનમભો અંગે જાગૃવત
અચબમાન શાથ ધયલાભાં આવ્યુ ં શતુ ં
ચ. લાશન વ્મલશાય કવભળનયશ્રીની કચેયીએ ટ્રારપક એજ્યુકેળન એન્ડ અલેયનેવ ભોફાઈર (ટીભ)
લાનની શેર કયી જે અંતગગત ળાાઓના વલદ્યાથીઓ અને નાગરયકોને જાગૃત કયલા ભાટે ૧૨
જજલ્રાઓને ટીભ લાન પાલલાભાં આલી છે . અત્માય સુધીભાં ૫૦ રાખ વલદ્યાથીઓ અને ૭૦ રાખ
નાગરયકોનો વંકગ વાધલાભાં આવ્મો છે
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૯. મુખ્મ કાભગીયીઓ અને પ્રવ ૃવત્તઓ
ભાગગ વરાભતીની રદળાભાં વરક્રમ તભાભ સ્ટે ક શોલ્ડય વલબાગોના વામ ૂરશક અને સુભેબમાગ
પ્રમાવોના કાયણે અકસ્ભાતોની વંખ્મા, મ ૃત્યુ અને ઘામર રોકોની વંખ્માભાં ઘટાડો થમો છે .

રયભાિ

૨૦૧૮

૨૦૧૯

વંખ્માભાં

%ભાં

ઘટાડો

ઘટાડો

ભાગગની અકસ્ભાતો

૧૮,૭૬૯

૧૭,૦૪૬

૧,૭૨૩

૯.૧૮

મ ૃત્યુ ાભેરા રોકોની વંખ્મા

૭,૯૯૬

૭,૩૯૦

૬૦૬

૭.૫૮

ઈજાગ્રસ્ત રોકોની વંખ્મા

૧૭,૪૬૭

૧૬,૨૨૮

૧૨૩૮

૭.૦૯

અશેલારના વભમગાા દયવભમાન વલવલધ સ્ટે ક શોલ્ડય વલબાગો િાયા વવિ કયે રી કેટરીક
મુખ્મ કાભગીયીઓ અને પ્રવ ૃવત્તઓ આ મુજફ છે :

એન્પોવગભેન્ટ
ગૃશ ર્લબાગની ખાવ પ્રવ ૃર્ત્તઓ


૨૦૧૮-૧૯ભાં ૪૮ ઈન્ટયવે્ટય લાન વાથે ૪૨ શાઈલે ેટ્રોર લાશનો અને ૫૧૧
ભોટયવાઈકર ખયીદલાભાં આવ્માં શતાં. આ લાશનો વલવલધ જજલ્રાઓ અને ળશેયોને
પાલલાભાં આવ્માં

છે . આ લાશનોને એલી યીતે તૈનાત કયલાભાં આવ્મા છે કે તે બ્રેક

સ્ોટ્વ અને વંલેદનળીર ભાગગ-વલસ્તાયો વરશત ગ્રાભીણ વલસ્તાયોના જુદા જુદા ધોયીભાગોને
ેટ્રોચરિંગ ભાટે આલયી રે છે .


CSITMS (વવટી વલેરન્વ એન્ડ ઈન્ટે ચરજન્ટ ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ) પ્રોજેક્ટ અભદાલાદ,
લડોદયા અને ગાંધીનગય ળશેયભાં અભરભાં મ ૂકલાભાં આવ્મો છે . અત્માધુવનક વીવીટીલી
કેભેયા અને ઈન્ટે ચરજન્ટ ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ વોફ્ટલેયનો ઉમોગ કયીને ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટની
કાભગીયી શાથ ધયલાભાં આલે છે .
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VISWAS (લીરડમો ઇન્દ્ન્ટગ્રેળન અને સ્ટે ટ લાઇડ એડલાન્વ વવક્યોરયટી) પ્રોજેક્ટ શેઠ તભાભ
જજલ્રાના મુખ્મ ભથકો, ૬ માત્રાધાભ કેન્રો અને સ્ટે ચ્યુ ઓપ યુવનટી, કેલરડમા કોરોની
વરશત ૪૧ સ્થોએ ૭૦૦૦થી લધુ વીવીટીલી કેભેયા ગોઠલલાભાં આવ્માં છે .

VISWAS (ર્લરડમો આન્ન્ટગ્રેળન ને સ્ટેટ લાઆડ એડલાન્વ ર્વક્યોરયટી) પ્રોજેક્ટ
વલશ્વાવ પ્રોજેક્ટએ ગુજયાત વયકાયની નોંધાત્ર અને ખાવ પ્રકાયની નલીનતભ શેર છે . વલશ્વાવ
પ્રોજેક્ટ િાયા રૂ. ૩૨૩ કયોડના ખચે વીવીટીલી આધારયત વલેરન્વ અને ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ
અભરભાં મ ૂકલાભાં આલેર છે . વલશ્વાવ પ્રોજેક્ટ ૩૪ જજલ્રાના મુખ્મ ભથક, ૬ માત્રાધાભો (અંફાજી,
ાલાગઢ, ાચરતાણા, વોભનાથ, િાયકા અને ડાકોય) અને સ્ટે ચ્યુ ઓપ યુવનટી, કેલરડમા કોરોની
વરશત કુર ૪૧ સ્થોને આલયી રે છે . આ એક વલવળષ્ટ્ટ પ્રકાયનો પ્રોજેક્ટ છે , જે યાજ્મના તભાભ
જજલ્રાઓને વીવીટીલી વલેરન્વથી આલયી રે છે . આ પ્રોજેક્ટ શેઠ વંદગીનાં ટ્રારપક જકળન,
ં
એન્ટ્રી-એન્ક્ઝટ ોઈન્ટ અને તભાભ ભશત્ત્લ ૂણગ સ્થોએ રપક્વ કેભેયા, PTZ (ૅન-રટલ્ટ-ઝૂભ) કેભેયા,
ANPR (ઓટોભેરટક નંફય ્રેટ યે કસ્ગ્નળન) કેભેયા અને RLVD (યે ડ રાઇટ લામોરેળન રડટે ક્ળન)
કેભેયા વરશત રગબગ ૭૬૯૨ કેભેયા વાથે ૪૧ સ્થોએ સુવજ્જજ છે .
VISWAS પ્રોજેક્ટ શેઠ શાથ ધયી ળકામ એલાં વલવલધ વલશ્રેણો આ પ્રભાણે છે :• રાંફી કતાયો અથલા બીડની તાવ
• સ્થ ય એકત્ર થમેરા રોકોની વંખ્માનો અંદાજ
• કેભેયા વાથે ચેડાં કયલાના કોઈણ પ્રમાવની તાવ
• યોંગ વાઈડ ય ચારતાં લાશનોની તાવ
• ખોટી યીતે ાકગ કયે રાં લાશનોની તાવ
• પ્રવતફંવધત વલસ્તાયોભાં કોઈણ લાશનોના અનવધકૃત પ્રલેળની તાવ

ટ્રારપકના ઉલ્રંઘન ભાટે ઈ-ચરણ વવસ્ટભ દાખર કયલાભાં આલી છે . જજલ્રા કભાન્ડ એન્ડ કંટ્રોર
વેન્ટય તયપથી ટ્રારપક ઉલ્રંઘન ભાટે ઈ-ચરણ જનયે ટ કયલાભાં આલે છે અને ોસ્ટ િાયા લાશન
ભાચરકોના વયનાભે શોંચાડલાભાં આલે છે . લાશન ભાચરકો ઇ-ોટગ ર જેલા કે ડેચફટ કાડગ /ક્રેરડટ
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કાડગ /નેટ ફેન્દ્ન્કિંગ િાયા ઇ-ચરણ ભાટે ના દં ડની ચુકલણી કયલાની સુવલધા ભેલી ળકે છે . તે
ઉયાંત, તેઓ જજલ્રાના વનરદિ ષ્ટ્ટ ોરીવ સ્ટે ળનો અને નેત્રભ કેન્રો ઉય ણ દં ડ ચ ૂકલી ળકે છે .


બ્રેક સ્ોટ્વ અને વંલેદનળીર ટ્ટાઓ જેલાં વ્ય ૂશાત્ભક સ્થોએ ગોઠલલા ભાટે ૪૬ સ્ીડ
ગન ખયીદલાભાં આલી છે . BPR&D ના ધાયાધોયણોને અનુવયીને તેને તૈનાત કયલાભાં
આવ્મા છે .



૨૦૧૮-૧૯ભાં ળયીય ઉય યાખી ળકામ એલા (ફોડી લોનગ) ૧૦૫૬ કેભય
ે ા ખયીદલાભાં
આવ્મા છે .



૨૦૧૮-૧૯ભાં ૭૧૫૯ ફેરયકેડ્વની ખયીદી કયલાભાં આલી છે .



૨૦૧૯ દયવભમાન ળાાનાં લાશનોભાં ઓલયરોરડિંગના કુર ૧૮,૫૯૩ કેવ નોંધામા શતા.



૨૦૧૯ દયવભમાન વગીય લમના ગેયકામદે વય ડ્રાઇવલિંગ ભાટે કુર ૧૩,૬૮૧ કેવ નોંધામા છે .



ોરીવ આધુવનકીકયણનાં ગરાંના બાગ રૂે ૨૦૧૭-૧૮ભાં ૨૭૬૫ બ્રેથ એનરાઈઝય
ખયીદલાભાં આવ્માં શતાં અને ૨૦૧૮ભાં જજલ્રાઓભાં લશેંચલાભાં આવ્માં શતાં.



સ્ીડ રેવય ગન, બ્રેથ એનરાઈઝય લગેયે જેલાં વાધનોનો ઉમોગ કયલા ભાટે

૨૧૫૮

કભગચાયીઓને તારીભ આલાભાં આલી છે .


લગ ૨૦૧૮ના ભાગગ અકસ્ભાતોનો ડેટા એવપ્રર ૨૦૨૦ભાં પ્રકાવળત કયલાભાં આવ્મો છે .



TRBની કુર ૧૦,૦૦૦ જગ્માઓ ઊબી કયલાભાં આલી છે .



યોડ વેફ્ટી અને ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ ભાટે ફજેટની પાલણી લગ ૨૦૧૮-૧૯ભાં રૂ. ૯૮ કયોડ
અને લગ ૨૦૧૯-૨૦ભાં રૂ. ૨૫૯ કયોડ કયલાભાં આલી શતી.
વ્માક પ્રમાવોના ભદદથી ટ્રારપકના ગુનાઓ ળોધી અને ઉલ્રંઘન કયનાયાઓને દં ડ

કયલાભાં આવ્મા શતા.
લગ ૨૦૧૮ અને લગ ૨૦૧૯ દયવભમાન એન્પોવગભેન્ટ ભાટે નાં
આંકડા નીચેના કોષ્ટ્ટકભાં દળાગલેર છે :-
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રક્ષમ અને વવદ્વિઓના

26

ઈલ્રંઘનના

૨૦૧૮

૨૦૧૯

પ્રકાય
ઈલ્રંઘન
શેલ્ભેટ
વીટ ફેલ્ટ
ઓલય-

રક્ષમાંક

ર્વદ્ધદ્ધ

૧૮,૬૩,૫૮૯

૨૩,૫૮,૬૭૫

૮,૮૮,૪૬૯

ટકાલાયી

રક્ષમાંક

ર્વદ્ધદ્ધ

૧૨૬

૨૦,૪૯,૯૪૮

૨૬,૮૫,૮૫૨

૧૩૧

૭,૬૫,૯૭૪

૮૬

૯,૭૭,૩૧૬

૭,૭૩,૪૧૬

૭૯

૮૭,૩૧૧

૯૨,૮૪૮

૧૦૬

૯૬,૦૪૨

૯૭,૯૮૮

૧૦૨

૨,૦૮,૦૭૩

૨૪,૦૩,૫૫૫

૧૧૫૫

૨,૨૮,૮૮૦

૨૨,૬૧,૮૭૦

૯૮૮

૬,૭૯૩

૯,૩૯૩

૧૩૮

૭,૪૭૨

૧૧,૯૩૭

૧૬૦

૧,૧૨,૮૨૦

૧,૪૫,૧૩૯

૧૨૯

૧,૨૪,૧૦૨

૧,૩૫,૦૧૩

૧૦૯

૩૧,૬૭,૦૫૫

૫૯,૫૧,૦૫૦

૧૮૮

૩૪,૮૩,૭૬૧

૫૯,૬૬,૦૭૬

૧૭૧

ટકાલાયી

સ્ીરડિંગ
ટ્રારપક
વવગ્નર
ઉલ્રંઘન
નળાભાં
ડ્રાઇવલિંગ
લાશન
ચરાલતી
લખતે
ભોફાઇર
પોનનો
ઉમોગ
કુ ર

પ્રાદે ર્ળક લાશન વ્મલશાય કચેયીઓ (RTO)ની ર્લર્ળષ્ટ્ટ પ્રવ ૃર્ત્તઓ
એ જ યીતે, RTO િાયા એન્પોવગભેન્ટ ભાટે લગ ૨૦૧૯ દયવભમાન નીચેની પ્રવ ૃવત્તઓ શાથ ધયી શતી:
o ૧૫૪૩ રાઇવન્વ અટકાલલાભાં આવ્માં.
o ૯૪૬ રાઇવન્વ વસ્ેન્ડ થમાં.
o ૯૫૫ રાઇવન્વ યદ થમાં.
o ૯૮૧ રાઇવન્વ યત રેલામાં.
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o લીભા વલના ચારતાં લાશનોના ૩૯,૩૪૦ કેવ
o ઓલય-સ્ીરડિંગની વભસ્માને ઉકેરલા ભાટે રયલશન લાશનોભાં સ્ીડ ચરવભરટિંગ
રડલાઇવ (SLD) પીટ કયલાભાં આવ્મા શતા. લગ ૨૦૧૯ દયવભમાન કુર ૪૧,૭૨૧
લાશનોભાં સ્ીડ ચરવભરટિંગ રડલાઇવ (SLD) પીટ કયલાભાં આવ્મા શતા.
રવનિંગ રાઇવન્વ ભાટેના અગાઉનાં ૩૬ કેન્રો લધાયીને ૨૨૧ ITI કેન્રો અને ૨૯ ોચરટે કવનક
કોરેજોને અવધકૃત કયલાભાં આવ્માં છે .

નેળનર શાઇલે ઓથોરયટી ઓપ ઇન્ન્ડમા (NHAI) દ્વાયા ર્લર્ળષ્ટ્ટ પ્રવ ૃર્ત્તઓ
 નેળનર શાઈલે ઓથોરયટી ઓપ ઈન્દ્ન્ડમા (NHAI) ઇન્ટે ચરજન્ટ ટ્રાન્વોટગ વવસ્ટભ (ITS) રાગુ
કયી યશી છે . નેળનર શાઈલે ઓથોરયટી ઓપ ઈન્દ્ન્ડમા (NHAI)એ ઓલયસ્ીરડિંગને યોકલા
અને ટ્રારપક અલયજલયને વય કયલા ભાટે યાષ્ટ્ટ્રીમ ધોયીભાગો ય ેટ્રોચરિંગ લાશનો ણ
તૈનાત કમાું છે .
 નેળનર શાઈલે ઓથોરયટી ઓપ ઈન્દ્ન્ડમા (NHAI) ૨૪x૭ કેન્રીમકૃત ટોર રી ઇભયજન્વી શેલ્
રાઇન નંફય: ૧૦૩૩ ચરાલી યહ્ું છે .

યોડ એન્ન્જર્નમરયિંગ
ભાગગ અને ભકાન વલબાગ, નેળનર શાઈલે ઓથોરયટી ઓપ ઈન્દ્ન્ડમા- NHAI અને ળશેયી
વલકાવ વલબાગ િાયા યોડ એન્ન્જવનમરયિંગના ઘટક શેઠ શાથ ધયલાભાં આલેરી શેર અને
પ્રવ ૃવત્તઓ નીચે મુજફ છે :

યાજ્મ ભાગગ અને ભકાન વલબાગ િાયા ૨૦૧૬ થી ૨૦૧૮ દયવભમાન ઓખલાભાં આલેરા
અને સુધાયે રા બ્રેક સ્ોટ્વની વંખ્મા ૧૦૬ છે . આ બ્રેક સ્ોટ્વને સુધાયલા ભાટે નાં ટૂંકા
ગાાનાં અને રાંફા ગાાનાં ગરાં રેલાભાં આવ્માં છે .



યાજ્મ ભાગગ અને ભકાન વલબાગે ૨૨ વંલેદનળીર વલસ્તાયો ભાટે સુધાયાત્ભક ગરાં રીધાં
છે , જેની ઓખ લગ ૨૦૧૪-૨૦૧૮ દયવભમાન કયલાભાં આલી શતી.
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વાભાન્મ યીતે ભાગગ અને ભકાન વલબાગ ગ્રાભીણ વલબાગોભાં ળેયી સ્ટ્રીટ રાઇટ રગાલી
આતા નથી. કેટરાક રકસ્વાઓભાં, જ્માં સ્થાવનક વત્તાતંત્રે લીજીના ચફરની ચુકલણી ભાટે
વંભવત આી છે ત્માં ભાગગ અને ભકાન વલબાગે સ્ટ્રીટ રાઇટોની વલરત  ૂયી ાડી છે .



૨૦૧૯ દયવભમાન ૩૮૨૬ જકળન
ં
ય ટ્રારપક વનમંત્રક ગરાં રેલાભાં આવ્માં.



૨૦૧૯ભાં અકસ્ભાતો અને જાનશાવનના જોખભના આધાયે ખ ૂફ જોખભ ધયાલતાં ૨૨૭૦
ટ્રારપક જકળનની
ં
ઓખ કયલાભાં આલી શતી; અને તેભના ય ટ્રારપક વનમંવત્રત ગરાં
રેલાભાં આવ્માં શતાં.



૨૦૧૯ભાં ૨૧૬૬ રકભી યસ્તાની ભાગગ વરાભતી ઓરડટ  ૂણગ કયલાભાં આલી છે . જે-તે
સ્થની આલશ્મકતાઓ અનુવાય ૨૧૬૬ રકરોભીટયના આ વભગ્ર યોડ ઉય ટૂંકી મુદતનાં
ગરાં શાથ ધયલાભાં આવ્માં શતાં.



અત્માય સુધીભાં રગબગ ૧૩,૯૫૦ યોડ ભારકિંગ શાથ ધયલાભાં આવ્માં છે .



ત્રણ લગભાં આઈઆયવી (IRC) ધોયણોનુ ં ારન થત ુ ં ન શોમ એલાં તભાભ ભાગગ ચચહ્નોને
ફદરલાની મોજના છે . ૨૦૧૯ સુધીભાં ૧૫,૬૫૮ ચચહ્નો ફદરલાભાં આવ્માં છે .



લગ ૨૦૧૯ દયવભમાન ૨૩૪ ચબ્રજ અને પ્રલેળ ભાગગ ઉય ડફલ્યુ-ફીભ (W-beam) ભેટર
ક્રેળ ફેરયમવગ  ૂયાં ાડલાભાં આવ્માં છે .

૨૦૧૫ - ૨૦૧૮ દયર્ભમાન નેળનર શાઇલે ઓથોરયટી ઓપ ઇન્ન્ડમા (NHAI) દ્વાયા
ુ ાયિા
બ્રેક સ્ોટની ઓખ ને સધ
કુર ઓખામેરાં બ્રેક સ્ોટ્વ

૮૭

જ્માં ટૂંકા ગાાનાં ગરાંની કાભગીયી  ૂણગ

૮૭

જ્માં રાંફા ગાાનાં ગરાંની કાભગીયી  ૂણગ

૨૪

જ્માં રાંફા ગાાનાં ગરાંની કાભગીયી ચાુ

૨૫

જ્માં રાંફા ગાાનાં ગરાંની કાભગીયી જરૂયી નથી

૩૮
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નેળનર શાઈલે ઓથોરયટી ઓપ ઈન્દ્ન્ડમા (NHAI) િાયા લગ ૨૦૧૫ થી ૨૦૧૮ દયવભમાન
ઓખલાભાં આલેરાં અને સુધાયે રાં બ્રેક સ્ોટની વંખ્મા ૮૭ છે . તે તભાભ ઓખામેરા
૮૭ બ્રેક સ્ોટ્વ ય ટૂંકા ગાાનાં ગરાંની કાભગીયી  ૂણગ થઈ છે , જ્માયે ૨૪ બ્રેક
સ્ોટ ઉય રાંફા ગાાનાં ગરાંની કાભગીયી  ૂણગ થઈ ગઇ છે અને ૨૫ બ્રેક સ્ોટ્વની
કાભગીયી ચાુ છે . ૩૮ બ્રેક સ્ોટ ય રાંફા ગાાનાં ગરાં જરૂયી નથી.



નેળનર શાઈલે ઓથોરયટી ઓપ ઈન્દ્ન્ડમા (NHAI) િાયા જરૂયી જગ્માએ સ્ટ્રીટ રાઇટ અને
અન્મ યોડ પવનિચય શેરાંથી જ  ૂળું ાડલાભાં આવ્યુ ં છે ; અને સ્લતંત્ર ઇજનેયો તથા NHAI
ના અવધકાયીઓ િાયા તેન ુ વતત વનયીક્ષણ કયલાભાં આલે છે .



લાશનવ્મલશાય વલબાગના તા: ૨૫/૦૨/૧૯ અને તા:૨૮/૦૫/૧૯ના રયત્રો િાયા
ોરીવ,

આયટીઓ,

ભાગગ

અને

ભકાન

વલબાગ/નેળનર

શાઈલે

ઓથોરયટી

ઓપ

ઈન્દ્ન્ડમા/ળશેયી વલકાવ વલબાગના અવધકાયીઓની ફનેરી વંયક્ુ ત ટીભ િાયા જીલરેણ
અકસ્ભાતોની તાવ ભાટે એક િવત વલકવાલલાભાં આલી છે . આ વંયક્ુ ત તાવભાં
નીચેની પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાં આલે છે :


અકસ્ભાત છી તયત જ GVK EMRI (૧૦૮) વંફવં ધત આયટીઓ અને ોરીવને
સ્લચાચરત વંદેળ ભોકરે છે .



જાણ કમાગ છી ટીભ જીલરેણ અકસ્ભાતોના સ્થની મુરાકાત રે છે .



તાયણોના આધાયે ટીભ વનમત નમ ૂનાભાં જજલ્રા/ળશેય ભાગગ વરાભતી વવભવતને
અશેલાર ભોકરે છે .



જજલ્રા/ળશેય ભાગગ વરાભતી વવભવત વંફવં ધત વલબાગને મોગ્મ સુધાયાત્ભક ગરાં રેલા
ભાટે વનદે ળ આે છે .



DRSC/CRSC સ્તયે ૩૭૨ જેટરી વંયક્ુ ત તાવ શાથ ધયલાભાં આલે છે .

અાતકારીન વશામ
શારભાં ગુજયાત યાજ્મભાં ટોર રી નંફય ૧૦૮ (GVK EMRI પ્રોજેક્ટ) િાયા ૫૮૭
એમ્બ્યુરન્વ કામગયત છે . જજલ્રા અને ેટા-જજલ્રા શોસ્સ્ટલ્વભાં ૧૨૩ એમ્બ્યુરન્વ ઉરબ્ધ છે અને
વામુદાવમક આયોગ્મ કેન્રો (CHCs)ભાં ૨૫૫ એમ્બ્યુરન્વ ઉરબ્ધ છે . આ ફધી જ

એમ્બ્યુરન્વ

જીીએવથી સુવજ્જજ છે . આ એમ્બ્યુરન્વ કટોકટી અથલા વામ ૂરશક ઇજાઓ/જાનશાવન જેલા
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જરૂરયમાતના રકસ્વાભાં સ્થ ય શોંચી જામ છે . એમ્બ્યુરન્વના ભજબ ૂત નેટલકગ થી અકસ્ભાત
સ્થ ય શોંચલા ભાટેનો શારભાં વયે યાળ પ્રવતબાલ વભમ ૨૧.૪૪ વભવનટ

છે , જે ળશેયી

વલસ્તાયોભાં ૧૬.૫૪ વભવનટ અને ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાં ૨૪.૪૬ વભવનટ છે .
આાતકારીન વશામ ભાટે યાજ્મભાં શેરેથી જ ૨૦ ટ્રોભા કેય વેન્ટય શમાત આયોગ્મ
સુવલધાભાં કામગયત છે .
૧. ગુજયાત યાજ્મનું ઇભર્જસ્ન્વ રયસ્ોન્વ વેન્ટય (ERC) નલીનતભ ટે કનોરોજી જેલી કે કમ્્યુટય
ટેચરપોવનક વંકરન વાથે નલીનતભ ટે ચરપોવનક સ્લીચ વરશતની તકવનક, ઓટોભેરટક વ્શીકર
રોકેળન અને ટ્રેરકિંગ વવસ્ટભ, જીઆઈએવ(GIS) અને જીીએવ (GPS) વાથે વંકચરત એમ્બ્યુરન્વ
જે ીરડતને વૌથી નજીકની શોસ્સ્ટરને ળોધલા ભાટે આધાય ધયાલે છે જેલી સુવલધાઓ વાથે
સુવજ્જજ છે . તે દયયોજ વયે યાળ ૩૦૦૦-૩૨૦૦ કટોકટી વંબાે છે .
૨. આ એમ્બ્યુરન્વભાં તારીભફિ કભગચાયી લગગ, ગ્રોફર ોચઝળવનિંગ વવસ્ટભ (GPS), ભોફાઈર
પોન, બ્બ્રક એડ્રેવ વવસ્ટભ, લેન્દ્ન્ટરેટય, રાઈપ વેવલિંગ ડ્રગ્વ, આાતકારીન વશામ, અકસ્ભાતના
રકસ્વાભાં પવામેરા રોકોને ફચાલલા ભાટે ની વાધનવાભગ્રી, અસ્ગ્નળાભક લગેયેથી વજ્જજ શોમ છે .

૧૦૮ ભોફાઇર એ
૧૦૮ની વેલાને રોકો ભાટે લધુ સુરબ ફનાલલા ભાટે અને જીીએવ(GPS) કો-ઓરડિનેટ્વ
િાયા લયાળકતાગના ચોક્કવ સ્થાનની ઓખની ખાતયી કયલા ૧૦૮ ભોફાઈર એ ભે ૨૦૧૮ભાં
રોન્ચ કયલાભાં આલી છે . ૧) નાગરયક, ૨) ઇભર્જસ્ન્વ રયસ્ોન્વ વેન્ટય (ERC), ૩)

ઈએભટી

(EMT) - ઇભયજન્વી ભેરડકર ટે કવનવળમન, ૪) ાઇરોટ્વ, અને ૫) શોસ્સ્ટલ્વ: એભ ાંચ ભોડલુર
કામગયત કયી આાતકારીન એમ્બ્યુરન્વ વેલાઓ  ૂયી ાડલા એભ-ગલનગન્વનો ઉમોગ કયનાળું
ગુજયાત દે ળનું પ્રથભ યાજ્મ ફન્યું છે .

૧૦૮ એની કેટરીક મુખ્મ વલળેતાઓ આ પ્રભાણે છે :


ભારશતી આનાયનું ચોક્કવ સ્થાનનુ ં ટ્રે વવિંગ કયલાથી ઘટનાસ્થ વભજાલલાનો અને
ળોધલાનો રકિંભતી વભમ ફચાલે છે .



ાઇરટના સ્ભાટગ પોન ઉય નેવલગેળનની ભદદથી એમ્બ્યુરન્વને ઝડથી શોંચલાભાં
ભદદ કયે છે .



ભારશતી આનાયના ભોફાઇર સ્ક્રીન ઉય નજીક આલી યશેરી એમ્બ્યુરન્વની લાસ્તવલક
વભમની વલગતો
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નજીકની શોસ્સ્ટર અને બ્રડ ફૅન્કભાં ઉરબ્ધ સુવલધાઓનુ ં વય વનયીક્ષણ



રડજજટર ેળન્ટ કેય યે કોડગ તૈમાય કયલા.



શોસ્સ્ટરને વક્ષભ કયલા અને જરૂયી તૈમાયીઓ વાથે તૈમાય યશેલા અને વતત વંબા
સુવનવિત કયલા દદીની વલગતો અગાઉથી ભેલલી. આ એ ગોલ્ડન અલયના અંતની
અવત ભશત્લની (્રેરટનભ) વભવનટનો વભમ ફચાલલાની રદળાભાં એક લધુ ગું છે ; અને
આભ, અમ ૂલ્મ જીલન ફચાલે છે .

NHAI ગુજયાત શેઠના યાષ્ટ્ટ્રીમ ધોયીભાગો ઉય જાનશાવન ઘટાડલા ભાટે એમ્બ્યુરન્વ અને
બાયે ક્ષભતા ધયાલતી ક્રેન્વનો ઉમોગ કયલાભાં આલી યહ્યો છે . ભાગગ લયાળ કતાગઓ ૨૪x૭ ટોર
રી ઇભર્જસ્ન્વ શેલ્ રાઇન નંફય: ૧૦૩૩ ઉય પોન કયીને આ સુવલધાઓનો રાબ રઈ ળકે છે .

ુ વભેયીટન
ગડ
ગમા લે GVK EMRI (૧૦૮ ઇભર્જન્વી વવલિવ) િાયા ભાગગ અકસ્ભાતોના બોગ ફનેરાઓને
ુ વભેયીટનનુ ં જાશેયભાં વન્ભાન કયલાભાં આવ્યુ ં શત.ુ ં
ભદદ કયલા ભાટે ૫૩ ગડ
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ર્ળક્ષિ
અશેલારના વભમગાા દયવભમાન ભાગગ વરાભતી અંગે વળક્ષણ અને જાગૃવત ભાટે શાથ
ધયલાભાં આલેરી કેટરીક મુખ્મ શેર અને પ્રવ ૃવત્તઓની માદી આ વાથે આલાભાં આલી છે :


જાન્યુઆયી ૨૦૨૦ ભાં વભગ્ર યાજ્મભાં ૩૧ભા ભાગગ વરાભતી વ્તાશની ઉજલણી જાગૃવતની
વલવલધ પ્રવ ૃવત્તઓ વાથે કયલાભાં આલી શતી. યાજ્મ કક્ષાના કામગક્રભનુ ં આમોજન
જી.એર.એવ. યુવનલવવિટી, અભદાલાદ ખાતે કયી ભાગગ વરાભતી વ્તાશની ળળુઆત
કયલાભાં આલી શતી. કણાગલતી યુવનલવવિટી, અડારજ, ગાંધીનગય ખાતે ખાનગી વંસ્થાના
વંકરન વાથે જાગૃવત કામગક્રભનુ ં આમોજન કયલાભાં આવ્યુ ં શત.ુ ં



૩૧ભા ભાગગ વરાભતી વ્તાશ દયવભમાન 'વંકલ્ ત્ર'ની એક વલળે શેર શાથ ધયલાભાં
આલી શતી. એક વંકલ્ ત્ર તૈમાય કયલાભાં આવ્મો અને યાજ્મની તભાભ ળાાઓના
વલદ્યાથીઓને રયવત્રત કયલાભાં આવ્મો શતો. વલદ્યાથીઓને તેભના લારીઓ ાવે ટ્રારપક
વનમભોનુ ં ારન કયલાની પ્રવતજ્ઞા રેલા અને વંકલ્ ત્ર ય વશી કયાલી તે વંકલ્ ત્ર
યત કયલાની વલનંતી કયલાભાં આલી શતી. આ અનોખા અચબમાન શેઠ રાખો રયલાયોનો
વંકગ વાધલાભાં આવ્મો શતો. આ વંકલ્ ત્ર ગુજયાત યાજ્મના ભાનનીમ મુખ્મભંત્રીશ્રી
િાયા અવધકૃત પેવબુક ેજ ઉય ણ મ ૂકલાભાં આવ્મો શતો.
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 જાશેયાત ચરણચત્રોન ંુ ર્નભાગિ: ગુજયોવાએ ૧૦ અરગ-અરગ જનજાગૃવત અને લતગન
રયલતગન કેન્દ્ન્રત ટૂંકી જાશેયાત રપલ્ભો ફનાલી છે . આ રપલ્ભો વલવલધ ભાગગ વરાભતીની
ફાફતો જેલી કે વીટ ફેલ્ટ અને શેલ્ભેટનુ ં ભશત્લ, લાશન ચરાલતી લખતે

ભોફાઈરનો

ઉમોગ ટાલો, રોકોને ટ્રારપક વનમભોનુ ં ારન કયલા પ્રોત્વારશત કયલા, અકસ્ભાતના
કેવભાં ગુડ વભેરયટન ફનલાની વલનંતી કયલી, વનમત ઝડ કયતાં લધુ ઝડે લાશન ન
ચરાલવું લગેયે મુદ્દાઓ ઉય કેન્દ્ન્રત છે . આ રપલ્ભો યમ ૂજ અને બાલનાઓનો ઉમોગ કયીને
આકગક યીતે હૃદમસ્ળી ફને તેલા ઉદ્દે ળથી ફનાલલાભાં આલી છે . ભાચગ ૨૦૨૦ દયવભમાન
યાજ્મભાં કોવલડ-૧૯ને કાયણે વથમેટયો ફંધ કયલાભાં આવ્માં તે શેરાં આ રપલ્ભો તભાભ
ભન્દ્લ્ટ્રેક્વ વથમેટયોના ૬૮૮ સ્ક્રીન ય પ્રદવળિત કયલાભાં આલી શતી.

 ભાચગ ૨૦૨૦ભાં એપ.એભ. યે રડમો સ્ટેળનો ઉય વલવલધ ભાગગ વરાભતી વનમભો અંગે જાગૃવત
અચબમાન શાથ ધયલાભાં આવ્યુ ં શત.ુ ં ભાગગ વરાભતી વંફવં ધત વલવલધ વલમો અંગેની
યવપ્રદ ઓરડમો ન્ક્ર્વ ફનાલલાભાં આલી શતી અને એપ.એભ. યે રડમો ઉય પ્રવારયત
કયલાભાં આલી શતી.

 ળાાઓના વલદ્યાથીઓ અને નાગરયકોને જાગૃત કયલા ભાટે ૧૨ જજલ્રાઓને ટ્રારપક
એજ્યુકેળન એન્ડ અલેયનેવ ભોફાઈર (ટીભ) લાન પાલલાભાં આલી છે . અત્માય સુધીભાં
૫૦ રાખથી લધુ વલદ્યાથીઓ અને ૭૦ રાખ નાગરયકોને આલયી રેલાભાં આવ્માં છે .

ટીભ લાન કલયે જ
૧૬,૯૩૩ ળાાઓ
૩૭,૦૭૨ જાશેય સ્થો
૨૮,૭૫,૮૪૭ વલદ્યાથીઓ
૫૫,૫૮,૦૭૯ વાભાન્મ જનતા
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૧૦. ન્મ ર્લગતો
તભાભ પ્રમત્નો, કાભગીયીઓ અને શેરની વાથે વાથે એક ખ ૂફ જ ભશત્ત્લ ૂણગ ાસુ ં સ્ટે ક
શોલ્ડવગ લચ્ચેન ું અવયકાયક વંકરન વપતા કે વનષ્ટ્પતા નક્કી કયલાનુ ં અગત્મનુ ં ાસુ ં છે .
ગુજયોવા આ ાવા અંગે ખંત ૂલગક કાભ કયી યહ્ું છે . ગુજયોવા અને લાશનવ્મલશાય કવભળનયશ્રીની
કચેયીના પ્રમાવોને રયણાભે, સ્ટેક શોલ્ડય વલબાગો વાથે વંકરન ફેઠકો વનમવભત યીતે મોજલાભાં
આલી યશી છે . ગુજયોવા નલેમ્ફય ૨૦૧૯થી અવયકાયક વંકરન અને દે ખયે ખ ભાટે તભાભ સ્ટે ક
શોલ્ડય વલબાગોના નોડર અવધકાયીઓની વભમાંતયે ફેઠકો મોજલાનુ ં ળરૂ કયે ર છે . ઉક્ત વનમવભત
ફેઠકો ઉયાંત બ્રેક સ્ોટ્વની ઓખ, ભાગગ વરાભતી ઓરડટ, યાજ્મ ટ્રારપક ોરીવ િાયા
એન્પોવગભેન્ટ, ળશેયી વલસ્તાયોભાં ટ્રારપક શલો કયલાનાં ગરાં, એમ્બ્યુરન્વની ગોઠલણી લગેયે ભાટે
વભમાંતયે ચચાગ-વલચાયણા કયલાભાં આલે છે .
૧. લગ ૨૦૧૯ દયવભમાન જજલ્રા ભાગગ વરાભતી વવભવતઓની ૧૨૮ ફેઠકો મોજલાભાં આલી છે .
૨. લગ ૨૦૨૦ના પ્રથભ વત્રભાવવક ગાાભાં જજલ્રા ભાગગ વરાભતી વવભવતઓની ૩૩ ફેઠકો
મોજલાભાં આલી શતી.
૩. લગ ૨૦૧૯ દયવભમાન ળશેયની ભાગગ વરાભતી વવભવતઓની ૨૯ ફેઠકો મોજલાભાં આલી શતી.
૪. લગ ૨૦૨૦ પ્રથભ વત્રભાવવક ગાાભાં ળશેયની ભાગગ વરાભતી વવભવતઓની ૪ ફેઠકો મોજલાભાં
આલી શતી.
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૧૧. વભાન
છે લ્રાં કેટરાંક લોભાં ગુજયાત યાજ્મભાં અકસ્ભાતોની વંખ્મા અને ભાગગ અકસ્ભાતોને કાયણે થતી
જાનશાવનની વંખ્માભાં વતત ઘટાડો, યાજ્મભાં ભાગગ વરાભતીને ભજબ ૂત કયલા ગુજયાત વયકાયનો
દૃઢ વંકલ્ અને પ્રવતફિ અચબગભ દળાગલે છે . ગુજયાત ભાગગ વરાભતી વત્તાભંડ સ્ટે ક શોલ્ડવગ
વલબાગો વાથે ભીને ગુજયાત વયકાયના આ વનધાગ યને લધુ જોળ વાથે આગ ધાલલાનુ ં કાભ કયે
છે . ભાગગ ઈજનેયી (યોડ એન્ન્જવનમરયિંગ), એન્પોવગભેન્ટ અને વળક્ષણના ક્ષેત્રોભાં આલતા વભમભાં લધુ
કાભગીયીઓ અને પ્રવ ૃવત્તઓનું આમોજન કયલાભાં આલી યહ્ું છે . યાજ્મભાં વં ૂણગ પ્રવતફિતા અને
ભક્કભતા વાથે વં ૂણગ ભાગગ વરાભતી સુવનવિત કયલાની ખોજ ચાુ યશેળે.
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