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બી.આર.ઈ.ઈ.એ.એમ.

બીઆરઈ એન્વાયન્મેર્ન્ટલ એસેસમેન્ટ મેથડ
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ટી.ઓ.ડી.
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માપ
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પર્કરણ-૧
િવકાસ યોજનાનો મુસ ો
(ડર્ાફટ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન Ð ડી.ડી.પી)

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

૧ કાયક
ર્ ારી સાર
૧.૧ પર્ક પ
ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર (ધોલેરા

પેિશયલ ઇન્વે ટમેન્ટ રીિજયન - ડીએસઆઈ) અમદાવાદથી

દિક્ષણે ૧૦૦ િકલોમીટર અને ગાંધીનગરથી ૧૩૦ િક.મી. દૂ ર ખુ લી જમીનના પ ા પર થપાયેલ ું નવુ ં ઔ ોિગક
કેન્દર્ બનશે ડેિડકેટેટ ફર્ેઈટ કોિરડોર (ડી.એફ.સી.) પર ઔ ોિગક િવ તારના છે ડાઓ સાથેના િવ તારનુ ં સ ન
કરવા

ભારત

અને

જાપાનની

સરકારોએ

આદરે લા

પર્ તાિવત

ં ઈ
િદ હી-મુબ

ઇન્ડ ટર્ીયલ

કોિરડોર

(ડીએમઆઈસી) હેઠળ માન્યતા પર્ાપ્ત કરનાર આ પહેલો િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર બનશે.

૧.ર િવકાસ યોજના મુસ ાનો અહેવાલ
ડીએસઆઈઆર માટે િવકાસ યોજનાના મુસ ાનો હેત ુ ર૦૧૦થી ૩૦ વષર્ સુધીના સમયગાળા માટે
ડીએસઆઈઆરના વ ૃિ

િવ તાર માટે

લાંબા ગાળાનુ ં માળખું પર્ થાિપત કરવાનો છે . તેનો ઉ ે શ

ડીએસઆઈઆરના ભિવ યમાં રસ ધરાવતા બધા જ લોકો,

માં કેન્દર્ અને રાજય સરકારો, જાહેર અને ખાનગી

સં થાઓ અને અત્યારે આ િવ તારમાં રહેતા લોકો તેમજ નક્કી કરે લા િવ તારમાં અને તેની સાથે જોડાયેલી
સરહદોમાં વસતા જમીનમાિલકોનો સમાવેશ થાય છે , તેમને માટે િવકાસની એક

યાપક માગર્િદર્ શકા પ ૂરી

પાડવાનો છે .
અહેવાલ-૧, િવકાસ યોજનાનો મુસ ો; ડીએસઆઈઆરની પા ભ
ર્ ૂિમકા, સમગર્તયા દશર્ન અને તત્ત્વોની માિહતી
પ ૂરી પાડવાનો છે અને તે અહેવાલ-રને માટે પ ૂરક બને છે . અહેવાલ-રમાં સામાન્ય િવકાસ િનયંતર્ણ (જનરલ
ડેવલપમેન્ટ કન્ટર્ોલ રે ગ્યુલેશન - જી ડી સી આર) ની માગર્રેખાઓનો સમાવેશ થાય છે . યોજના નવાં શહેરો
માટે અવકાશકીય (જગ્યાને લગતી) એકંદર ફાળવણી પ ૂરી પાડે છે અને ૩૦ વષર્ની તબક્કાઓની ય ૂહરચના
નક્કી કરે છે

માં જમીનના ઉપયોગો, પિરવહન અને મહત્ત્વનાં માળખાં અને ઉપયોિગતાઓ અને સેવાઓનો

સમાવેશ થાય છે .
૧.૩ પર્ક પનુ ં થળ
ડીએસઆઈઆરમાં લગભગ ૯૨૦ ચોરસ િકલોમીટર

ટલા ન ધપાતર્ કક્ષાના જમીન િવ તારને આવરી લેવામાં

ુ ા તાલુકાનાં ૧૯ ગામો અને બરવાળા તાલુકાનાં ૩ ગામો મળીને અમદાવાદ િજ લાનાં
આ યો છે અને તેમાં ધંધક
કુલ રર ગામો સમાિવ ટ છે અને તે રીતે ડીએમઆઈસીની અસર હેઠળના હજુ સુધી િબંદુઓમાં પર્ તાિવત
થયેલા મ ૂડીરોકાણના સૌથી મોટું િબંદુ છે . પર્ક પનુ ં થળ ય ૂહાત્મક રીતે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ
અને ભાવનગરના મુખ્ય ઔ ોિગક કેન્દર્ોની વચ્ચે આવેલ ું છે તે રાજયના ધોરીમાગ

ારા ગુજરાતના બંદરો

સાથે જોડાયેલ ું છે પરં ત ુ હજુ સુધી સીધુ ં રે લવે જોડાણ નથી. તેની સૌથી નજીકનુ ં આંતરરા ટર્ીય િવમાનીમથક
અમદાવાદ છે . જોકે, ડીએસઆઈઆરની ઉ રપ ૂવર્માં, નવાગામ પાસે, એક નવુ ં આંતરરા ટર્ીય િવમાનીમથક
િવકસાવવાની એક દરખા ત અત્યારે છે .
અભ્યાસના િવ તારમાં હાલની વ તી ફક્ત ૩૭,૦૦૦ (સેનસસ ૨૦૦૧)
સમાવેશ થાય છે . આ િવ તારમાં મુખ્ય પર્વ ૃિ

ટલી છે અને તેમાં નાની વસાહતોનો

અને જમીનનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ખેતી માટે થાય છે પરં ત ુ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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જમીન સામાન્ય રીતે કંગાળ ગુણવ ાની અને ક્ષારયુક્ત છે તે સમુદર્ની નજીક છે અને કૃિષ ઉત્પાદન ઊંચુ ં નથી.
આથી અહીં જમીનનુ ં મ ૂ ય સાપેક્ષ રીતે નીચુ ં છે .

૧.૪ એકંદર દશર્ન અને ઉ ે શો
િવકાસ યોજનાનો મુસ ો ઉ ે શ િવ કક્ષાના માળખા અને ઉચ્ચ ગુણવ ાયુક્ત જીવન સાથેન ુ ં એક નવયુગીન
તેમજ આિથર્ક અને સામાિજક રીતે સંતિુ લત શહેરનુ ં િનમાર્ણ કરવાનો છે . પિરવહન, કચરાના પુનઃઉપયોગ,
એકંદર શહેરી વ પ અને

ોતોની કાયર્દક્ષતા

વા મહત્ત્વના ઘટકોની બાબતમાં અપનાવાયેલો ટકાઉપણાનો

અિભગમ તે આ યોજનાનો પાયો છે .

૧.પ યોજનાની જોગવાઈ
ડીએસઆઈઆરની આિથર્ક યવહારુ શક્યતાને િનણીર્ત કરવા તેમાં રહેલી ઔ ોિગક અને વેપારી શક્યતાઓનુ ં
એક સવર્ગર્ાહી મ ૂ યાંકન હાથ ધરવામાં આ યુ ં હતુ.ં આ અભ્યાસ

માં મહત્ત્વના ભાગીદારો સાથેની ચચાર્ઓ

અને િવગતપ ૂણર્ આિથર્ક અભ્યાસો પણ સમાિવ ટ છે તેમાં એવો િન કષર્ તારવવામાં આ યો હતો કે
ડીએસઆઈઆરમાં યાપક પર્માણના ઉ ોગોને આકષર્વાની શક્યતા છે ,

માં ઈલેક્ટર્ોિનકલ, હાઈટેક ઉ ોગો,

ફામાર્ યુિટક સ અને બાયોટેકનોલોજી, હેવી એિન્જિનયિરંગ અને ઓટોમોબાઈલ તેમજ સામાન્ય મેન્યુફેક્ચિરંગના
ક્ષેતર્ો િવશેષ છે . પર્વાસન અને ઉચ્ચ િશક્ષણની સાથેની ઔ ોિગક રોજગારી ડીએસઆઈઆરને આિથર્ક પાયાના
ચણતરો પ ૂરો પાડશે અને તેનાથી લગભગ ૩,૪૩,૦૦૦ પાયાની નોકરીઓની તકો સજાર્શે,
સેવાઓના

ઓ ટેકાની

વ પમાં વધારાની ૪,૮૩,૬૩૦ નોકરીઓનુ ં સ ન કરશે. ૩૦ વષર્ના સમયપ ામાં આથી કુલ

૮,ર૬,૬૩૦ નોકરીઓનુ ં સ ન થશે તેવી અપેક્ષા છે .
ડીએસઆઈઆરમાં સજાર્નારી નોકરીઓ કુલ રપ લાખ

ટલી વ તીને ટેકો પ ૂરો પાડશે તેવી આગાહી કરવામાં

આવી છે . પડોશના અમદાવાદ અને ભાવનગરથી ડીએસઆઈ સુધી આવ-જા કરનારા કેટલાક લોકો પણ હશે
તેવી અપેક્ષા છે પરં ત ુ મોટા ભાગના નોકિરયાતો નવા શહેરમાં જ રહેવાનુ ં પસંદ કરશે. લગભગ ર૦ લાખ લોકો
માટે રહેઠાણો પ ૂરાં પાડવાં જ રી બનશે તેવી ધારણા છે .

૧.૬ જમીન ઉપયોગની ફાળવણી
અવકાશકીય આયોજનને લગતા ૧ર િસ ાંતોને આધારે જમીન ઉપયોગની ફાળવણી કરવામાં આવી છે .
•

યવિ થત અને ઓછી જગ્યા રોકતા (કોમ્પેક્ટ) શહેરનુ ં િનમાર્ણ

•

જમીન ઉપયોગોનુ ં સંકલન

•

ઔ ોિગક િવભાગો માટે ની પહ ચ (એક્સેિસિબિલટી)

•

શહેરનો કેન્દર્ીય ભાગ આંતિરક રીતે કેન્દર્ીય એક્ પર્ેસ વેથી દૂ ર

•

ઔ ોિગક અને શહેરી વાહન યવહારનુ ં િવભાજન

•

ઉચ્ચ ગુણવ ાયુક્ત જાહેર પિરવહન યવ થાની જોગવાઈ

•

સંખ્યાબંધ વેપારી અને સામુદાિયક િબન્દુઓ હોય તેવા બહક
ુ ેન્દર્ીય માળખાનો િવકાસ

•

અત્યારનાં ગામોનુ ં નવા શહેર સાથે સંકલન

માટેની પહ ચ મયાર્િદત રહેશે.
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•

વધુ સારી કૃિષ જમીનનુ ં સંવધર્ન

•

દિરયાકાંઠાના િનયમનના િવભાગો (કો ટલ રે ગ્યુલેશન ઝોન્સ - સીઆરઝેડ)નુ ં સંરક્ષણ

•

મજબ ૂત લૅન્ડ કેપ ય ૂહરચનાનો િવકાસ અને

•

ઇ ટતમ મ ૂડીરોકાણ માટે તબક્કાવાર િવકાસ કાયર્કર્મ

ડીએસઆઈઆરમાં પર્ તાિવત જમીન ઉપયોગની ફાળવણીનો સાર આકૃિત નં.૧-૧માં દશાર્વવામાં આ યો છે .

આકૃ િત-૧.૧ : એકંદર જમીન ઉપયોગ ફાળવણી - ભાગની ટકાવારી

૧.૭ ઔ ોિગક અને આિથર્ક િવભાગો
જોડાયેલા સંખ્યાબંધ મેગા પાક્સર્માં ઔ ોિગક અને સાધનસરં જામની હેરફેર (લોિજિ ટક્સ) ના ઉપયોગ માટે

11,661

હેક્ટર ચોખ્ખો જમીન િવ તાર ફાળવવામાં આ યો છે અને આ સમગર્ િવ તાર માગર્ અને રે લવે

નેટવકર્ની પહ ચમાં છે .
પરં પરાગત ઔ ોિગક ક્ષેતર્ો ઉપરાંત યુિનવસીર્ટીઓ અને સંશોધન કેન્દર્ો

વી

ાન-આધાિરત પર્વ ૃિ ઓ માટે

ન ધપાતર્ વધારાની જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવી છે અને આથી આિથર્ક ક્ષેતર્ો માટે ફાળવવામાં આવેલો
ચોખ્ખો જમીન િવ તાર

12,891

હેક્ટર સુધી પહ ચે છે . વધારામાં લગભગ

12,000

હેક્ટર

ટલી ખેતીની

જમીન ભિવ યના ઔ ોિગક િવકાસ માટે ફાળવાયેલ આવી છે .

૧.૮ રહેણાંક િવ તારો
ર૦૩૦ સુધીમાં ધારણા પર્માણેની ર૦ લાખની વ તીની જ િરયાતને પહ ચી વળવા અનેક પર્કારનાં રહેઠાણોનો
િવકાસ થશે. રહેઠાણો માટે અત્યારનાં ગામો અને તેમના નક્કી કરવામાં આવેલા બફર ઝોનના

1,772

હેક્ટર
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િવ તાર ઉપરાંત કુલ

6,785

હેક્ટર

ટલો ચોખ્ખો જમીન િવ તાર રહેઠાણો માટે ફાળવવામાં આ યો છે . આ

જોગવાઈને રહેણાંક િવભાગો ઉપરાંત હાઈ એક્સેસ કોિરડોર, િસટી સેન્ટર અને
(આઈટી)

ાન તથા ઇન્ફોમેર્શન ટે કનોલોજી

વા કેટલાક જમીન ઉપયોગના િવ તારોમાં રહેણાંક જમીનની ફાળવણી

ારા પ ૂરી કરવામાં આવી

છે .
રહેણાંક જમીનનો ર૦ ટકા

ટલો િવ તાર નીચી આવકના વગ માટે નાં રહેઠાણોનો િવકાસ માટે અનામત

રાખવામાં આ યો છે . પ૭ ટકા િવ તાર મધ્યમ આવકવાળાં જૂથો માટે અને બાકીના ૧૩ ટકા િવ તારની રહેણાંક
જમીન ઉચ્ચ આવકવાળાં જૂથોને ફાળવવામાં આવી છે .
બધા જ રહેણાક િવ તારો સંિમિ ત આવકવાળા લોકો માટે રહેશે અને રહેઠાણોનો િવકાસ શાળાઓ, તબીબી
સવલતો, નજીકમાં

ટક દુકાનો અને ખુ લી જગ્યાઓ

વી સામુદાિયક સવલતો સાથે કરવામાં આવશે.

૧.૯ સરકારી, નાગિરક અને સાં કૃિતક સવલતો
ર૦૩૦ સુધીમાં ડીએસઆઈઆર એક ખા સા મોટા કદનુ ં શહેર બનશે અને તેથી તેને માટે રહેવાસીઓ અને
મુલાકાતીઓની જ િરયાતને અને અપેક્ષાઓને સંતોષી શકે તેવી સરકારી, નાગિરક અને સાં કૃિતક સેવાઓનો
િવકાસ જ રી બનશે. હોિ પટલો, કોલેજો, સરકારી કચેરીઓ તેમજ પો ટ ઓિફસ, અિગ્નશામક કેન્દર્ો, પુ તકાલયો
તેમજ િથએટરો અને મીિટંગ હોલ અને ખેલકૂદનાં થળો ઉપરાંત િવિવધ ધાિમર્ક મકાનો શહેરના જુદા જુદા
િવ તારોમાં પર્વ ૃિ ના કેન્દર્ીય િવ તાર તેમજ મહત્ત્વના વેપારી િવ તારોમાં થાન પામશે.

૧.૧૦ આરામ અને પર્વાસન
ધાિમર્ક

થળો અને બ્લેકબક અભયારણ્ય

વાં પરં પરાગત આકષર્ણો ઉપરાંત િરકર્ીએશન,

એન્ટરટે ઈનમેન્ટ િવ તારમાં પર્ તાિવત નવા સારસ િફ મ િસટી

પોટ્સર્ અને

વાં આકષર્ણોને કારણે ડીએસઆઈઆરના

ં માં પર્વાસન મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે તેવી અપેક્ષા છે . વેપાર અને ઉ ોગની જ િરયાતને પહ ચી
અથર્તતર્
વળવા સંખ્યાબંધ હોટલો પણ જ રી બનશે અને તેમનુ ં થાન િસટી સેન્ટર,
કોિરડોર

ાન અને આઈટી, હાઈ એક્સેસ

વા િવિવધ િવ તારોમાં રહેશે. પર્વાસન-આરામ િવ તારમાં િવકાસની ઓછી અસર હોય તેવાં ઇકો-

િરસો સને િવિશ ટ મંજૂરી આપવામાં આવશે.

૧.૧૧ ગર્ીન પેસ, આનંદ પર્મોદ,ખેલકુદ અને કૃિષ
ડીએસઆઈઆરમાં મનોરં જન, ખુ લા અને હિરયાળા િવ તારઓ ર૧ ટકા કરતાં વધુ િવ તારમાં રહેશે અને નવુ ં
શહેર ઉચ્ચ ગુણવ ાયુક્ત જીવન સાથે રહેવા અને કામ કરવા માટે ની આનંદદાયક અને આકષર્ક જગ્યા બની
રહે તે િનિ ત કરશે. નવા શહેરના રહેવાસીઓને તાજાં શાકભાજી અને ફળફળાિદનો પુરવઠો પ ૂરો પાડવા ખા સો
િવ તાર કૃિષ માટે ફાળવવામાં આવશે. આ જ િવ તાર ઔ ોિગક જમીનની વધારાની માંગ ઊભી થાય તો
ય ૂહાત્મક ફાળવાયેલ િવ તાર તરીકે કામ લાગશે.

૧.૧ર તબક્કાઓ
ડીએસઆઈઆરમાં િવકાસ કાયદ
ર્ ક્ષ રીતે અને ઓછા ખચેર્ થાય તે માટે જમીન ઉપયોગ અને માળખાનુ ં િવતરણ
તબક્કાવાર અને સંકલનપ ૂવક
ર્ ના આયોજન

ારા પ ૂરું પાડવામાં આવવુ ં જોઈએ. આયોજનનાં ૩૦ વષન
ર્ ા

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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સમયગાળાને તર્ણ સરખા ભાગમાં વહેંચવામાં આ યો છે . શ આતના તબક્કાઓમાં ઉપલબ્ધ સરકારી જમીનનો
ઉપયોગ ઇ ટતમ થઈ શકે અને અત્યારે ઉપલબ્ધ સવલતો અને માળખા પર જ તેની રચના થાય તે પર્માણે
તબક્કાઓની ય ૂહરચના ઘડવામાં આવી છે . આથી િવકાસ બે કે તર્ણ થળ પર જ કેિન્દર્ત કરવામાં આ યો છે
થી ઉપયોિગતાની સેવાઓ કરકસરથી પ ૂરી પાડી શકાય.
પહેલા તબક્કામાં િવકાસના 34 ટકા, બીજા તબક્કામાં લગભગ 36 ટકા અને તર્ીજા તબક્કામાં લગભગ 30 ટકા
ટલી શહેરીકરણ થઈ શકે તેવા િવ તારોની જમીનનો સમાવેશ થશે. ડીએસઆઈઆરનો િવકાસ અત્યારના
રાજય હાઈવે (એસએચ-૬)ની નજીક અને ઉ ર િદશાના આંબલી ગામથી શ

થાય અને તે પછી દિક્ષણમાં

બાવરીયારી ગામ તરફ જતા એક્સપર્ેસ વેની બંને બાજુએ આગળ વધે તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે .

૧.૧૩ પિરવહન
ડી. એસ. આઈ. આર. ને ખ ૂબ જ સુધારાયેલા ર તાના માળખા તેમજ માલસામાન અને મુસાફરો બંનેની સેવા
આપતા રે લવેના નવા જોડાણની જોગવાઈ સાથે પર્ાદે િશક પિરવહનના નેટવકર્ સાથે સંકિલત કરવામાં આવશે.
ધોલેરાને અમદાવાદ, ભાવનગર અને મહત્ત્વનાં બંદરો િપપાવાવ, મુદર્ં ા અને કંડલા સાથે જોડાશે. ધોલેરાની
ઉ રે જ, નવાગામ પાસે, નવુ ં પર્ તાિપત ધોલેરા આંતરરા ટર્ીય િવમાનીમથક ડીએસઆઈઆરમાં વેપાર માટે
એક મહત્ત્વનુ ં આકષર્ણ પ ૂરું પાડશે.
સેન્ટર્લ એક્સપર્ેસ કોરીડોર (એસએચ-૬) થી પાંચ ગર્ેડના અલગ-અલગ ઇન્ટરએિજઝથી શહેરમાં પહ ચી શકાશે
પરં ત ુ ટર્ાિફકને ગીચતાને તેમજ આ ર તા પર અનૌપચાિરક ક્ષેતર્ની વ ૃિ ને િનવારવા એક્સપર્ેસ વે પર સિવર્સ
રોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી. એસએચ-૬ને અડીને આવેલી િમલકતો આંતિરક શેડ નેટવકર્

ારા જ

પોતાના પ્લોટ સુધી પહ ચશે.
ં લા શહેરમાં વાહન યવહારની વહેંચણી કરશે અને તેમાં ઔ ોિગક અને અન્ય ટર્ાિફક વચ્ચે
ર તાઓની એક શૃખ
ઊંચી કક્ષાનુ ં િવભાજન રહેશે. મોટરના ટર્ાિફક

ટલો જ ભાર પેદલ અને સાયકલસવારોની જ િરયાતોને

આપવામાં આવશે અને સાથે જ શેરીઓમાં દોડતી ટર્ામો સિહતની ઉચ્ચ ગુણવ ાયુક્ત જાહેર પિરવહન
યવ થાની જોગવાઈ કરવામાં આવશે.

૧.૧૪ ઉપયોિગતાઓની જોગવાઈ
િવ કક્ષાની સવલતો

વી કે વીજળી, પાણી, દૂ રસંચાર, ગૅસ અને કચરાિનકાલ સંચાલનની સવલતોની

દરખા ત ડીએસઆઈઆર માટે કરવામાં આવી છે .
ર૦૩૦ સુધીમાં અંદા

૯૪૭ એમએલડી

ટલા તાજા પાણીની જ િરયાત ઊભી થશે. શ આતમાં આ માંગ

નમર્દા કેનાલની વ લભીપુર અને ધોળકા શાખા

ારા અથવા પાિરયેજ અને કાનેવાલ જળાશયો

કરવામાં આવશે પરં ત ુ ભિવ યમાં ક પસર બંધ

વા પાણીના સંભિવત

ારા પ ૂરી

ોતો તેમજ પાણીને િબનક્ષારયુક્ત

બનાવવાની સવલતોની જ ર ઊભી થઈ શકે છે .
ઔ ોિગક અને ઘરગથ્થુ ગંદા પાણીના સંચાલન, પુનઃઉપયોગ અને િરસાયકિલંગ માટે એક વે ટ વોટર
મેનેજમેન્ટ ય ૂહરચના ઘડવામાં આવશે અને ગંદા પાણીની સારવાર માટે ના પ્લાન્ટ એરે શન ટે કનોલોજી

ારા

િવકસાવવામાં આવશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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ડીએસઆઈઆરમાં ન ધપાતર્ કુલ ૧૭૦૦ મેગાવોટ
મેગાવોટ

ટલી વીજળી માંગ રહેશે અને તેમાંથી અંદા

૧૦૦૦

ટલી વીજળી ઔ ોિગક ક્ષેતર્ની માંગને સંતોષવા માટેની રહેશે. િવકાસના શ આતના તબક્કામાં

નજીકના વીજળી પુરવઠાના નેટવકર્નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. રાજય

ારા ઉત્પાિદત વીજળી પર આધાર

ુ ઉત્પાદન પ્લાન્ટના બાંધકામ માટે યોગ્ય થળ
રાખવા ઉપરાંત ઔ ોિગક મેગા પાક્સમ
ર્ ાં ગેસ આધાિરત િવ ત
ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે . એક સૌર ઊજાર્ પાકર્ના િવકાસ માટે લગભગ 1346 હેક્ટર

ટલી જમીનની ફાળવણી

કરવામાં આવી છે .
ગેસ અને દૂ રસંચાર (ટેિલકોમ્યુિનકેશન) નેટવકર્ તેમજ કચરાના િરસાયકિલંગ સિહતના ઘનકચરાના િનકાલના
સંચાલન માટે ની ય ૂહરચના પણ ઘડવામાં આવી છે .

૧.૧પ પયાર્વરણ અને સામાિજક ય ૂહરચના
પયાર્વરણીય ય ૂહ મહત્વના પયાર્વરણીય િવ તારો પરની શક્યતઃ અસરને લઘુતમ કરવા અને સીઆરઝેડમાં
િવકાસને મયાર્િદત કરવા પર આધારીત છે ,

થી ભિવ યના રહેવાસીઓને પ ૂરથી બચાવી શકાય તથા થાિનક

વન પિત અને પર્ાણી સ ૃિ ટને રક્ષણ આપી શકાય. વતર્માન કુદરતી અને માનવિસર્જત જળાશયોને સાચવી
રાખવામાં આવશે અને તેની ક્ષમતામાં વધારો કરવામાં આવશે. વતર્માન નદીઓ અને ઝરણાંઓને પહોળાં
કરીને તથા તેમાંથી કાંપ કાઢીને નવા તળાવો અને કેનાલોનુ ં િનમાર્ણ કરવામાં આવશે અને તેના િકનારે
હરીયાળા િવ તારો થાપવામાં આવશે.
ડીએસઆઈઆરના િવકાસમાં અત્યારના થાિનક કોઈ રહેવાસીના િવ થાપન અથવા પુનઃ થાપનાનો સમાવેશ
થતો નથી. ગામોના સંકલન માટે ની એક સવર્ગર્ાહી ય ૂહરચનામાં અત્યારની ગર્ામ્ય વસાહતોની આજુબાજુ બફર
ઝોન ઊભા કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે . આ
સિમર્પત કરવામાં આવી છે

ય ૂહરચનાને એક મોડલ ગર્ામિવકાસ યોજના વડે

એક નમ ૂના પ ગર્ામ્ય બફર ઝોનમાં પર્વ ૃિ ઓ અને ઉપયોગોનુ ં આદશર્ સંિમ ણ

દશાર્વે છે . િવકાસના લાભો ગર્ામીણ કક્ષા સુધી પહ ચે તે િનિ ત કરવા ધોલેરા ક યાણ સમાજની રચના
કરવામાં આવે

નુ ં ગર્ામ્ય સહાયક િવભાગ તરીકે કાયર્ કરે તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે .

ગામોને સુધારાયેલ ું માળખું અને સેવાઓ પ ૂરી પાડવામાં આવશે, ગામોના રહેવાસીઓને તાલીમ કાયર્કર્મો તેમજ
નવા િવકાસમાં ઊભી થનારી રોજગારીની તકોમાં તેઓ પ ૂરે પ ૂરી ભાગીદાર બનવા સક્ષમ બની શકે તે માટે
તેમને ટેકો પ ૂરો પાડવામાં આવશે.

૧.૧૬ માળખાનો ખચર્
ડીએસઆઈઆરના િવકાસ માટે ના માળખાના સ ન માટેની મ ૂડીિવષયક ખચર્ ૩૦ વષર્ના આયોજનના
સમયગાળા દરિમયાન યાપક રીતે કુલ ા. 38,476 કરોડ
કાયર્રત બનાવવા અને રાખવાનો ખચર્ પહેલા તબક્કામાં

528.66 કરોડ અને તર્ીજા તબક્કામાં ા. 251.04 કરોડ

ટલો અંદાજવામાં આ યો છે . મળખાના તત્ત્વોને
ા. 304.60 કરોડથી વધારે , બીજા તબક્કામાં

ા.

ટલો અંદાજવામાં આ યો છે .

.
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૧.૧૭ અમલનુ ં માળખું
ગુજરાત િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર ધારા, ર૦૦૯ (ગુજરાત પેિશયલ ઇન્વે ટમેન્ટ રીિજયન એક્ટ, ર૦૦૯)ની
જોગવાઈઓ હેઠળ ડીએસઆઈઆરનુ ં સંચાલન ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવકાસ અિધકરણ (ધોલેરા પેિશયલ
ઇન્વે ટમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોિરટી, ડીએસઆઈઆરડીએ)

ારા થશે અને ગુજરાત માળખા િવકાસ બોડર્

(ગુજરાત ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોડર્, જીઆઈડીબી) તેની સવ ચ્ચ સ ા રહેશે.
સાપેક્ષ રીતે ઓછા ખચેર્ ઝડપી અમલ થઈ શકે તે માટે યોજનામાં તબક્કાવાર રીતે જમીન

યવ થાપન

ય ૂહરચનાની ભલામણ કરવામાં આવી છે . આને માટે સૌથી પહેલાં િવકાસની શ આત થઈ શકે તે માટે અિત
મહત્ત્વના માળખાગત તત્ત્વો માટે મયાર્િદત પર્માણમાં ફરિજયાત જમીન સંપાદન જ રી બનશે. આ પછી એક
વાર જમીનના પુનઃવેચાણ માટે ન ુ ં બજાર થપાય અને ખેડૂતો નફો મેળવીને પોતાની જમીન વેચી શકે ત્યાર
બાદ નગર રચના યોજનાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
અમલના માળખામાં િવકાસની યોજનાના મુસ ાની િનયિમત રીતે સમીક્ષા થાય તે માટે ની સમયરે ખા નક્કી
કરવામાં આવી છે . દર પાંચ વષેર્ જોગવાઈઓની સમીક્ષા થાય તેવી અને દર દસ વષેર્ વધુ િવગતપ ૂણર્ સમીક્ષા
અને સં કરણ થાય તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે .
*
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ર. પિરચય
ર.૧

પર્ક પ િવશેની સંિક્ષપ્ત ન ધ

ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર (ડીએસઆઈઆર) ને અમદાવાદથી લગભગ ૧૦૦ િકમી અને ગાંધીનગરથી
૧૩૦ િકમી દિક્ષણે સૌરા ટર્ ઉપખંડમાં મુખ્ય નવા ઔ ોિગક મથક તરીકે સ ૂિચત કરવામાં આ યો છે .
ડીએસઆઇઆર માટેન ુ ં થળ ખંભાતના અખાતને અડીને આવેલી જમીનથી લગભગ ૯૨૦ ચોરસ િકલોમીટર
ટલો િવ તાર આવરી લે છે . ડેિડકેટેડ ફર્ેઇટ કોિરડોર (ડીએફસી) રે લવે લાઈન પર િવકાસના એક રૈ િખક
ં ઈ ઇન્ડ ટર્ીયલ કોિરડોર
િવ તારનુ ં િનમાર્ણ કરવા માટેના ભારત અને જાપાનના સંયક્ુ ત પર્યાસ િદ હી-મુબ
પર્ો ક્ટ (ડીએમઆઈસી) ારા માન્ય થયેલો ડીએસઆઈઆર પહેલો ઔ ોિગક િવ તાર છે (જુઓ આકૃિત ૨.૧).
યોજનામાં એક સંકિલત અને મહદ્ અંશે વિનભર્ર અને ર૦ લાખથી વધુ સુધીના વ તીવ ૃિ ની શક્યતા ધરાવતા
શહેરનો િવકાસ કરવાની જોગવાઈ છે . આકૃિત ર.૧ માં આ િવકાસની યોજનાના મુસ ાના દ તાવેજમાં
અપનાવવામાં આવેલ ું દશર્ન આપવામાં આ યુ ં છે .

આકૃ િત ર.૧ : ડી.એસ.આઈ.આર.નો િવ તાર ડી.એમ.આઈ.સી.

આકૃ િત ર.ર : ડી.એસ.આઈ.આર.ડી.એ. નું દશર્ન

કોરીડોર અને રા ટર્ીય સંદભમ
ર્ ાં

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ર.ર

ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર િવકાસ અિધકરણ (ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ
ડેવલમેન્ટ ઑથોિરટી - ડી.એસ.આઈ.આર.ડી.એ.)ના ÔઅિધકરણÕ અને Ôસિમિતના સભ્યોÕનુ ં
બંધારણ, - ગુજરાત પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીિજયન એક્ટ, ૨૦૦૯ કાયદાના હેઠળ

ગુજરાત િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર ધારા (ગુજરાત પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીિજયન એક્ટ), ર૦૦૯ની કલમ તર્ણ
અને સાથે કલમ ચાર હેઠળ આપવામાં આવેલી સ ા પર્માણે ઈન્ડ ટર્ીજ એન્ડ માઈન્સ િવભાગ, ગુજરાત અને
ગુજરાત સરકારે ર૦૦૯ની રરમી મેએ નોિટિફકેશન નંબર જીએચયુ-૧૪/એસઆઈઆર/૧૧૨૦૦૯/રપ૩/(૧)(૧)
સરકારી ગૅઝેટના ભાગ ચાર-બી અને પાના નંબર ૪૦ અને ૪૧માં ૪ જુન,૨૦૦૯ પર્કાિશત કરવામાં આ યુ ં છે
તે પર્માણે ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર (ડીએસઆઈઆર)ની જાહેરાત કરી હતી. ધોલેરા િવિશ ટ
ુ ા તાલુકાનાં ૧૯ અને બરવાળા તાલુકાનાં તર્ણ ગામો મળીને અમદાવાદ િજ લાના
મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં ધંધક
લગભગ ૮૭૯.૩૩૭૭ ચોરસ િકલોમીટર િવ તારમાં પથરાયેલાં ૨૨ ગામોનો સમાવેશ થાય છે .
ગુજરાત િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ ધારા, ર૦૦૯ (ર૦૦૯નો ગુજ.ર)ની કલમો ૮,૯,૧૦ અને ૧પની પેટાકલમ (૧) હેઠળ
આપવામાં આવેલી સ ા પર્માણે ઈન્ડ ટર્ીજ એન્ડ માઈન્સ િવભાગ, ગુજરાત અને ગુજરાત સરકારે નોિટિફકેશન
નંબર એચયુ/૧૦/૦૭/એસઆઈઆર/૧૧ર૦૧૦/૮૧૪પ૦/૧

ગુજરાત ગૅઝેટ એક્ ટર્ા ઓિડર્નરીના ભાગ ચાર-

ુ રીએ ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
બીના પાના નંબર ૯-૧ પર પર્કાિશત થયુ ં છે તે પર્માણે ર૦૧૦ની ૧૬મી ફે આ
િવ તાર િવકાસ અિધકરણ (ડીએસઆઈઆરડીએ)ની રચનાની જાહેરાત કરી હતી.
ડીએસઆઈઆરડીએમાં નીચે જણાવેલા સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે .
(૧)

મુખ્ય સિચવ,

ચેરપસન
ર્

ઉ ોગો અને ખાણ િવભાગ
(ર)

વડા વહીવટી અિધકારી,

સભ્ય

ગુજરાત માળખા િવકાસ બોડર્, (જી.આઈ.ડી.બી)
(૩)

ઉ ોગોના કિમશનર સભ્ય,

સભ્ય

(૪)

કલેક્ટર, અમદાવાદ

સભ્ય

(પ)

િજ લા િવકાસ અિધકારી, અમદાવાદ

સભ્ય

(૬)

ડાયરે ક્ટર, કૂલ ઓફ પ્લાિનંગ,

સભ્ય

સેન્ટર ઓફ એન્વાયન્મેર્ન્ટ પ્લાિનંગ એન્ડ ટેકનોલોજી (સી.ઈ.પી.ટી.), અમદાવાદ
(૭)

ી યુ. એસ. મહેતા, (િનવ ૃ

ટાઉન પ્લાનર)

સભ્ય

(૮)

પર્મુખ, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડ ટર્ી

સભ્ય

(૯)

વડા વહીવટી અિધકારી, ધોલેરા

સભ્ય સિચવ

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર િવકાસ સ ામંડળ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

9

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
ડીએસઆઈઆરડીએ ગુજરાત િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર ધારા, ર૦૦૯ની કલમ-૧પમાં જણા યા પર્માણેની
બધી સ ા ભોગવશે અને બધાં કાય કરશે. ડીએસઆઈઆરડીએનુ ં મુખ્ય મથક ગાંધીનગરમાં રહેશે.

કલમ-૧પ હેઠળ ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર િવકાસ અિધકરણની સ ાઓ અને કાય

ર.૩

ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર િવકાસ અિધકરણની સ ાઓ અને કાય ગુજરાત િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
િવ તાર ધારા, ર૦૦૯ની કલમ-૧પ પર્માણે છે અને તે નીચે પર્માણે છે :
(૧) િવ તારીય િવકાસ અિધકરણ િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના આયોજનબ
અસરકારક િનયમન અને કાયર્દક્ષ સંચાલન માટે નાં પગલાં લેશે

િવકાસ કરશે અને તેના

ૂ તા,
થી સામાન્ય ક યાણ, અનુકળ

ઉત્પાદકતા અને ઉત્કૃ ટતાના સ ન અને િવ તાર થાય.
(ર) આવ યક જોગવાઈઓની સામાન્યતા તરફ પ ૂવર્ગર્હ રાખ્યા િવના િવભાગીય િવકાસ અિધકરણ િવિશ ટ
મ ૂડીરોકાણ િવ તારનુ ં સંચાલન હાથ ધરશે.
(૩) િવભાગીય િવકાસ અિધકરણ ખાસ કરીને નીચે જણાવેલી સ ાનો ઉપયોગ કરશે અને નીચે જણાવેલાં
કાય કરશે:
i.

પોતાને યોગ્ય જણાય તે રીતે આિથર્ક પર્વ ૃિ ઓ, સુખસગવડો અને સામુદાિયક સેવાઓ સિહતના
ુ
િવિવધ હેતઓ
અને ઉપયોગો માટે િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારનો િવ તાર નક્કી કરવો અને તેન ુ ં
વગીર્કરણ કરવુ.ં

ii.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના ( પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયન) પ ૂરે પ ૂરા અથવા આંિશક િવ તાર માટે
િવકાસની યોજનાનો મુસ ો તૈયાર કરવો.

iii.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના પ ૂરે પ ૂરા અથવા આંિશક િવ તાર માટેની ટાઉન પ્લાિનંગ યોજનાની
તૈયારી અને અમલ હાથ ધરવા.

iv.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના પિરઘના િવ તારોના િવકાસનુ ં િનયમન કરવુ.ં

v.

રાજય સરકારનાં સંબિં ધત સામાન્ય અથવા ચોક્કસ િદશાસ ૂચનને આધીન રહીને જ રી જણાય તે
ં
િમલકત હ તગત કરવી, હાથ પર રાખવી અને તેમનુ ં સંચાલન કરવુ.ં
પર્માણે થાવર અથવા જગમ

vi.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં વેચાણ, લીઝ, અનુદાન, ફાળવણી, દાન, નગર રચના યોજના, સંમિતના
ુ
માટે પર્િકર્યા
કરાર અથવા ૧૮૯૪ના જમીન સંપાદનના ધારા હેઠળ આ ધારાના હેતઓ

ારા જમીન

પર્ાપ્ત કરવી.
vii.

સવ ચ્ચ અિધકરણ

ારા ઘડવામાં આવેલા િનયમનોને આધીન રહીને પોતાની માિલકીની કોઈ પણ

જમીન અથવા મકાનનુ ં વેચાણ, લીઝ, બદલી અથવા િનકાલ કરવો.
viii.

િવકાસ યોજનાના મુસ ા અથવા ટાઉન પ્લાિનંગ યોજનાઓની તૈયારી માટે િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
િવ તારમાં સવેર્ક્ષણ કરવાં.

ix.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં મકાનના બાંધકામ, માળખાના િવકાસ અને બાંધકામની અન્ય
પર્વ ૃિ ઓ માટે સ ૂચનાઓ અને ધોરણો તૈયાર કરવાં, જારી કરવાં અને અમલી બનાવવાં.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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x.

પોતાનાં કાય માટે જ રી જણાય તે માટે પોતાને યોગ્ય લાગે તે પર્માણે કોઈ પણ યિક્ત, કંપની,
ડેવલપર અથવા સં થા સાથે કરાર, સમજૂતીઓ અથવા

xi.

ટછાટની સમજૂતી કરવી.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં માળખા અથવા બીજી સેવાઓ અને સગવડો સંબિં ધત કામોનો અમલ
કરવો, સંકલન કરવુ ં અને તેની દે ખરે ખ રાખવી.

xii.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં કુદરતી આપિ ઓના સંચાલન અને તેમની અસરોને હળવી કરવાની
જોગવાઈ કરવી.

xiii.

કલમ-૬ની પેટાકલમ (ર)ના ક્લોઝ (સાત) હેઠળ સવ ચ્ચ અિધકરણ િનધાર્િરત થયેલા ને ચોકસાઈ
પામેલી કોઈ પણ ફી, િવકાસના ચા

xiv.

િવ તારીય િવકાસ અિધકરણ

અથવા ઉપયોગકતાર્ના ચા

લાદવા અને ઉઘરાવવા.

ારા મુકરર કરવામાં આવેલાં ધોરણો, સ ૂચનાઓ અને િનયમનનો ભંગ

કરતા અથવા જ રી અિધકૃતતા ન ધરાવતા કોઈ પણ બાંધકામ અને અિતકર્મણોને દૂ ર કરવાં.
xv.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં સલામતી, યવ થા, આરોગ્ય અને પયાર્વરણીય સલામતી પાલન અને
પર્ોત્સાહન માટેની યવ થાઓ કરવી.

xvi.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના િવકાસ અને જમીનના ઉપયોગના આયોજન સાથે સંબિં ધત અને
કાયર્રત બીજાં અિધકરણોને માગર્દશર્ન આપવુ,ં સહાય કરવી અને સંકલન કરવુ.ં

xvii.

િવકાસની યોજનાના મુસ ા પર્માણે િવકાસની પર્વ ૃિ ઓને િનયંિતર્ત કરવી અને િવકાસની પર્િકર્યામાં
ં
સુદરતા,
કાયર્દક્ષતા અને કરકસર લાવવાં.

xviii.

હોિ પટલો, તબીબી સેવાઓ, શાળાઓ, અિગ્નશામક સેવાઓ, જાહેર બગીચાઓ, બજારો અને ખરીદીનાં
થળો, રમતનાં મેદાનો અને મનોરં જન માટે નાં

થળો, કચરાના િનકાલ અને ગટરની જોગવાઈ

સિહતની નાગિરક સુખસગવડ અને સવલતોની પ ૂરતી જોગવાઈ િનિ ત કરવી.
xix.

ં માં નાગિરક સુખસગવડોના સવ ચ્ચ ધોરણોની જોગવાઈ
ં
વચ્છતા, સુદરતા
અને આરોગ્યના સંબધ
અને જાળવણી થાય તે માટેની ટકાઉ યવ થાઓ કરવી.

xx.

િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના કોઈ પણ ભાગમાં કોઈ પણ જમીન અથવા મકાનની તપાસ, ચકાસણી,
પરીક્ષણ અથવા માપણી કરવી.

xxi.

િનયમો અને િનયમનો

ારા અિધકૃતપણે જણાવવામાં આવેલી અન્ય સ ાનો ઉપયોગ કરવો અને

અન્ય કાય કરવાં.
xxii.

(અ) રાજયના સંબિં ધત કાયદાઓ અને િનયમોમાં જણાવવામાં આવેલી અથવા રાજય સરકારની કોઈ
પણ હયાત સ ૂચનાઓને ગણતરીમાં લીધા િવના િવભાગીય િવકાસ અિધકરણ પોતાના જ સામાન્ય
િવકાસ િનયંતર્ણ િનયમનો (જી.ડી.સી.આર.) ઘડી શકે છે અને િવશેષ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં આ
િનયમનોનુ ં જ વચર્ વ રહેશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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(બ) િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં કોઈ પણ યિક્ત, એકમ, ડેવલપર અથવા ભાગીદારે કોઈ પણ
બાંધકામ શ

કરતાં પહેલાં મકાનના પ્લાન માટે ની મંજૂરી િવ તારીય િવકાસ અિધકરણ પાસેથી

મેળવવી જ રી રહેશે અને મકાનનુ ં બાંધકામ પ ૂરું થયા પછી અને આવા મકાનનો ઉપયોગ શ કરતાં
પહેલાં પણ િવ તારીય િવકાસ અિધકરણની જ રી મંજૂરી મેળવવી પડશે.
(ક) આ કલમના હેત ુ માટે અને િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના યોગ્ય આયોજન, સંચાલન અને
િવકાસ માટે પોતાને જ રી જણાય તેવો આદે શ કે સ ૂચના િવ તારીય િવકાસ અિધકરણ કોઈ પણ
યિક્ત, એકમ, કંપની, ડેવલપર અથવા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના કોઈ પણ ભાગીદારને આપશે
અને આવા આદે શોનુ ં પાલન

યિક્ત, એકમ, કંપની, ડેવલપર અથવા ભાગીદારને માટે બંધનકતાર્

રહેશે.

ર.૪ ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર અિધકરણના કાયર્ક્ષેતર્ હેઠળનો િવ તાર
ગુજરાત િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર ધારા ર૦૦૯ (ર૦૦૯નો ગુજ.ર)ની કલમ-૩ની સાથે ચારમાં જણા યા
પર્માણેની સ ા મુજબ ઈન્ડ ટર્ીજ એન્ડ માઈન્સ િવભાગ, ગુજરાત અને ગુજરાત સરકારે નોિટિફકેશન નંબર
જીએચયુ-૧૪/એસ.આઈ.આર./૧૧ર૦૦૯/રપ૩/(૧)/(૧)

ારા ર૦૦૯ની રરમી મેએ ધોલેરા િવિ ટ મ ૂડીરોકાણ

િવ તાર (ડીએસઆઈઆર)ની જાહેરાત કરી હતી અને તેન ુ ં પર્કાશન ર૦૦૯ની ચોથી જૂને સરકારી ગૅઝેટના
ુ ા તાલુકાનાં ૧૯
ભાગ-૪/બ ના પાના નં.૪૦ અને ૪૧ પર થયુ ં હતુ.ં ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં ધંધક
અને બરવાળા તાલુકાનાં ૩ ગામો મળીને અમદાવાદ િજ લાનાં રર ગામોનો સમાવેશ થતો હતો, અને આ
િવ તાર લગભગ ૮૭૯.૩૩૭૭ ચોરસ િકલોમીટર

ટલો છે .

ગુજરાત સરકારના ગુજરાત િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર ધારા, ર૦૦૯ (ર૦૦૯નો ગુજ.ર)ની કલમ તર્ણની સાથે
ચાર હેઠળ આપવામાં આવેલી સ ા પર્માણે ડીએસઆઈઆરડીએ આથી :
ુ ના કોલમ-૪માં જણાવવામાં આવેલા િવ તારોને િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
(૧) અહીં જોડવામાં આવેલી શેડ લ
િવ તાર તરીકે જાહેર કરે છે

‘ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર’ તરીકે ઓળખાશે અને;

ુ ના કોલમ-૪માં જણાવવામાં આવેલા મહેસ ૂલી ગામની હદમાં આવેલા િવ તારોના કુલ
(ર) આ શેડ લ
૮૭૯.૩૩૭૭ ચોરસ િકલોમીટર

ટલી જમીનને િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારના ભૌગોિલક િવ તાર તરીકે

િનધાર્િરત કરે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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કો ટક-ર.૧ : ડી.એસ.આઈ.આર.ડી.એ. ના િવ તારમાં સમાવવામાં આવેલાં ગામોનો િવ તાર
કર્મ
(૧)

(૧)

િજ લાનું નામ
(ર)

અમદાવાદ

મહેસ ૂલી ગામનું નામ

તાલુકો
(૩)

ધંધકુ ા

બરવાળા

(૪)
કુલ સવેર્ સંખ્યા

ચોરસ િક.મી.માં

કર્મ

ગામનું નામ

(૧)

બાવિલયારી

૧૨૦૪

૧૧૧.૨૭૨૪

(૨)

ભિડયાદ

૧૯૦૮

૪૯.૭૩૩૧

(૩)

ભાણગઢ

૬૨૦

૮૩.૦૭૭૭

(૪)

ભીમતલાવ

૨૨૩

૭.૪૦૪૨

(પ)

ધોલેરા

૯૬૯

૪૫.૮૧૪૫

(૬)

ગોરાસુ

૧૨૧૯

૩૧.૧૭૬૩

(૭)

કડીપુર

૬૪૮

૨૭.૩૫૦૯

(૮)

ખ ૂણ

૨૨૭

૩૮.૨૯૬૮

(૯)

મહાદે વપુરા

૧૭૯

૨૨.૫૪૩૧

(૧૦)

િમંગલપુર

૨૬૧

૩૩.૦૮૧૩

(૧૧)

મુડં ી

૩૧૬

૧૭.૮૦૫૪

(૧૨)

ઓટિરયા

૮૦૧

૧૮.૦૯૭૫

(૧૩)

પાંચી

૩૬૦

૧૩.૬૯૩૮

(૧૪)

રાહતલાવ

૩૩૬

૬૩.૪૪૬૪

(૧૫)

સંિધડા

૫૧૭

૧૮.૬૪૦૧

(૧૬)

ઝાંખી

૩૮૯

૨૨.૦૯૪૧

(૧૭)

આંબલી

૧૦૮૪

૫૫.૨૦૪૪

(૧૮)

ચેર

૪૬૪

૧૬.૨૪૩૬

(૧૯)

ગોગલા

૩૮૫

૫૫.૪૪૨૬

(૧)

હેબતપુર

૧૦૮૬

૭૨.૬૫૯૪

(૨)

સંગાસર

૭૯૦

૩૫.૪૯૨૮

(૩)

સ ઢી

૫૮૮

૪૦.૪૯૭૫

૧૪૫૭૪

૮૭૯.૩૩૭૭

કુલ

જમીનનો કુલ િવ તાર

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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ર.પ

િવકાસ યોજનાના મુસ ાનો હેત ુ

િવકાસ યોજનાના મુસ ાનો હેત ુ ૩૦ વષર્ના લાંબા ગાળાની ડીએસઆઈઆરની વ ૃિ

માટેન ુ ં માળખું ઘડવાનો છે .

કેન્દર્ અને રાજય સરકારો, િજ લાઓ અને તાલુકાઓ, જાહેર અને ખાનગી સં થાઓ અને િનગમો તેમજ િનધાર્િરત
કરવામાં આવેલા િવ તારમાં તેમજ તેમને અડીને આવેલી સરહદોમાં રહેતા બધા જ થાિનક રહેવાસીઓ અને
જમીનમાિલકો સિહતના, ડીએસઆઈઆરના ભિવ યમાં િહત ધરાવતા બધા જ લોકો માટે િવકાસની એક યાપક
માગર્િદર્ શકા પ ૂરી પાડવાનો તેનો ઇરાદો છે .
િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં આખા ડીએસઆઈઆર માટે જમીનના ઉપયોગો અને માળખાની દરખા તો
દશાર્વતી એક અવકાશકીય (જગ્યાને લગતી) યોજનાનો સમાવેશ થાય છે . આ સાથે જ તેમાં યોજનાના અમલ
તેમજ િવકાસના યોગ્ય િનયંતર્ણ માટે ના િનયમો, માગર્દશર્ન અને ભલામણો પણ સમાિવ ટ છે .
આ યોજનાનો મુસ ો મ ૂળભ ૂત રીતે ડીએસઆઈઆરના

યાપક માળખાના આયોજનનુ ં ઘડતર કરતો એક

ય ૂહાત્મક દ તાવેજ છે . પછીથી ટાઉન પ્લાિનંગ યોજનાઓ, સંવધર્નની યોજનાઓ તેમજ યિક્તગત િવભાગ
અને ગર્ામ્ય યોજનાઓના

વ પમાં ડીએસઆઈઆરના દરે ક ભાગ માટે વધુ િવગતપ ૂણર્ ભૌિતક આયોજનો

તૈયાર કરવાં પણ જ રી બનશે.
ડીએસઆઈઆરનાં યિક્તગત તત્ત્વો અને ઘટકો માટે ના િવષયવાર આયોજનો તૈયાર કરવાં પણ જ રી બનશે.
ઉદાહરણ તરીકે, જાહેર પિરવહનની જોગવાઈ, રહેઠાણોની જોગવાઈ અને ખુ લી જગ્યાઓ તથા મનોરં જન
સ ૂિચત િવકાસ આયોજનમાં આગામી ૩૦ વષર્ સુધી જમીન ફાળવણીનુ ં આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે , પરં ત ુ તેને
સમયને અનુ પ રાખવા માટે તેન ુ ં િનયિમત ધોરણે િનરીક્ષણ કરવુ,ં તેમાં નવીનતા લાવવી અને સુધારા કરવા
જ રી છે . સમીક્ષા પર્િકર્યા સતત ચાલુ રહેવી જોઇએ અને પર્થમ આયોજન પર્કાિશત થયાના પાંચ વષર્માં
સ ૂિચત િવકાસ આયોજનની, કાયદા ૧૯૭૬, ના હેઠળ સમીક્ષા કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે .

ર.૬ િવકાસ યોજનાના મુસ ાની તૈયારીમાં અપનાવવામાં આવેલો અિભગમ
ઔ ોિગક અને રોજગારીનુ ં સ ન કરે તેવા જમીન ઉપયોગોની બજાર માંગનુ ં સિવ ત ૃત સંશોધન તેમજ ભૌિતક
અને સામાિજક-આિથર્ક બંધનોનુ ં તલ પશીર્ મ ૂ યાંકન કરવામાં આ યા પછી િવકાસ યોજનાનો મુસ ો તૈયાર
કરવામાં આ યો છે . સવેર્ક્ષણો, થળોની મુલાકાતો, ઇન્ટર ય ૂ અને સાિહત્યસામગર્ીની સમીક્ષા

ારા સંશોધન

કરવામાં આ યુ ં છે .
ડીએસઆઈઆરના આિથર્ક પાયાનુ ં સંશોધન આંતરરા ટર્ીય, રા ટર્ીય અને રાજય કક્ષાએ કરવામાં આ યુ ં છે અને
તેમાં સીધા િવદે શી મ ૂડીરોકાણ (ફોરે ન િડરે ક્ટ ઇન્વે ટમેન્ટ Ð એફ.ડી.આઈ.) અને ભારતના પિરવહન માળખાને
સુધારવા સિહતના ભારત-જાપાનના આિથર્ક સહકારને વધુ મજબ ૂત બનાવવામાં ડીએમઆઈસીની આયોિજત
ભ ૂિમકા પર િવશેષપણે ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવામાં આ યુ ં છે . પર્ાદે િશક કક્ષાએ યોજના ગુજરાત સરકારે
ડીએસઆઈઆરડીએ માટે જણાવેલા ઉ ે શો અને આકાંક્ષાઓને માન્ય ગણે છે અને રાજય સરકાર સાથેના
સંમિતપતર્ો (મેમોરન્ડમ ઓફ અન્ડર ટૅિન્ડંગ - એમઓયુ) પર દ તખત કરનારા સંખ્યાબંધ ડેવલપરોના
યોજનારે ખાઓ અને ઉ ે શોને પણ ધ્યાનમાં રાખે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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યોજના ડીએસઆઈઆરના િવ તાર તેમજ તેની ત ન નજીકના િવ તારોમાં અત્યારે મોજૂદ ભૌિતક અને
આિથર્ક-સમજૂતીઓ અને સવલતો, ખાસ કરીને પિરવહન અને ઉપયોિગતાઓના માળખાની સંપ ૂણપ
ર્ ણે ગણતરી
કરે છે તેમજ ડીએસઆઈઆરની ઉ રે એક નવા આંતરરા ટર્ીય મથકના િવકાસના પર્ તાવ સિહતના િવકાસના
મોટા પર્ક પો તેમજ માળખામાં આયોજનબ

અને પર્િતબ

સુધારાઓને પણ ગણતરીમાં લે છે .

આકૃિત-ર.૩ : ય ૂહાત્મક આયોજનના િન ાયકો

ક પસર બંધના બાંધકામને કારણે ડીએસઆઈઆરની હદમાં સંભિવત િવકાસ માટે ખા સી એવી જમીનનો
િવ તાર

ટો થશે. પરં ત,ુ આ પર્ક પમાં રજૂ જ રી નાણાંભડં ોળ તથા પયાર્વરણીય મંજૂરીઓ પર્ાપ્ત થઈ નથી

અને તેની શ આત કે પ ૂણર્ થવા માટે ની કોઈ ચોક્કસ તારીખ નથી. આ અિનિ તતાને લક્ષમાં લેતાં િવકાસ
યોજનાનો મુસ ો હાલની િ થિતને આધારે તૈયાર કરવામાં આ યો છે ,

માં દિરયાકાંઠા િનયમન િવભાગ

(સીઆરઝેડ) ડીએસઆઈઆરની પ ૂવર્માં િવકાસને બાકાત રાખે છે . ક પસર બંધ સમય જતાં પ ૂરે પ ૂરાં
નાણાંભડં ોળ સાથે મંજૂરી પામેલો પર્ક પ બની જાય તે પછી િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં સુધારા કરવા જ રી
બનશે. ક પસર બંધ પછીની િ થિતમાં િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં કેવી રીતે સુધારા થાય તેની શક્યતા
દશાર્વતી એક િનદશન
ર્ યોજના પર્કરણ-૧૩માં આપવામાં આવી છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ આયોજન હેલકર્ો ારા તૈયાર કરવામાં આવેલા નીચેના બેકગર્ાઉન્ડ અભ્યાસ અને સંશોધન માિહતી પર
આધારીત છે
•

અહેવાલ-૧ : િવભાવના મા ટર પ્લાન

•

અહેવાલ-ર : ઔ ોિગક બજાર સંભાવનાઓ - િનણાર્યક તફાવત મ ૂ યાંકન

•

અહેવાલ-૩ : ઔ ોિગક મેગા પાકર્નો તકિનકી - આિથર્ક યવહારુતા અભ્યાસ

•

અહેવાલ-૪ : ગર્ીનિફ ડ સંકિલત વસાહત

•

અહેવાલ-પ : પ ૂવર્ યવહારુતા અભ્યાસો

•

અહેવાલ-૬ : િવકાસ યોજનાનો મુસ ો

ભાગ-એ : િવ તાર માટે િવકાસ યોજનાની તૈયારી
ભાગ-બી: મેગા ઔ ોિગક પાકર્ માટે તકિનકી-આિથર્ક
યવહારુતા અહેવાલ

અહેવાલ-૧

યોજનાની એકંદર િવભાવના

ઔ ોિગક બજાર સંભાવનાઓ અને

અહેવાલ-ર
અહેવાલ-૪

ગર્ીનિફ ડ સંકિલત વસાહત માટે

િનણાર્યક તફાવત મ ૂ યાંકન
ભાગ-૧

મા ટર પ્લાન

ડીએસઆઈઆરની શિક્તઓ,

ક્ષિતઓ અને આકષર્કતા

ડીએસઆઈઆરમાં િઆર્થક

અહેવાલ-પ

પ ૂવર્ યવહારુતા અભ્યાસો

ભાગ-ર

પર્વ ૃિ

સંિમ ણ, જમીનની

ફાળવણી, રોજગારી અને

મ ૂડીરોકાણની સંભાવનાઓ
અને ક્લ ટરનો િવકાસ

ભાગ-૧ : િવકાસ યોજનાનો મુસ ો

અહેવાલ-૬

ભાગ-ર : સામાન્ય િવકાસ અંકુશ
િનયમનો

અહેવાલ-૩

મેગા ઔ ોિગક પાકર્ માટે તકિનકી-

આિથર્ક યવહારુતા અહેવાલ

આકૃિત-ર.૪ : હેલકર્ો ારા તૈયાર કરવામાં આવેલા અહેવાલો

*

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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પર્કરણ-૩
િવકાસની ય ૂહરચના

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

િવકાસની ય ૂહરચના

૩.

૩.૧ યોજનાની જોગવાઈ
ડીએસઆઈઆરના િવકાસ માટે ન ુ ં થળ લગભગ ૯૨૦ ચોરસ િકલોમીટર

ટલો ગર્ામીણ િવ તાર છે

ગામોનો સમાવેશ થાય છે અને ર૦૦૧માં આ ગામોની કુલ વ તી ૩૭,૦૦૦
આિથર્ક પર્વ ૃિ ઓના િવકાસથી આ િવ તારમાં આઠ લાખ

માં રર

ટલી હતી. ઉ ોગો અને બીજી

ટલી નવી નોકરીઓનુ ં સ ન થશે અને તેનાથી મોટી

વ તીને ટેકો પર્ાપ્ત થશે. ડીએસઆઈઆરમાં નોકરીઓ મેળવનારામાંના મોટા ભાગના લોકો નવા શહેરમાં જ
રહેશે તેવી ધારણા કરવામાં આવી છે અને િવકાસની યોજનાના મુસ ામાં લગભગ ર૦ લાખ લોકોના િનવાસનો
લ યાંક નક્કી કરવામાં આ યો છે . ગુજરાતમાં કૌટુંિબક સ નનાં છે લાં ૩૦ વષર્નાં વલણો સ ૂચવે છે કે
ડીએસઆઈઆરમાં કુટુંબદીઠ સભ્યસંખ્યા ચાર યિક્તની રહેશે અને આથી એવો અંદાજ બાંધવામાં આ યો છે કે
આ વ તીના િનવાસ માટે પાંચ લાખ નવાં રહેઠાણો બનાવવાં જ રી બનશે.
મુખ્ય રોજગારી અને વસિત સંબિં ધત જોગવાઈઓને કો ટક ૩.૧માં સંિક્ષપ્તમાં રજૂ કરવામાં આવી છે .
કો ટક-૩.૧ : ડીએસઆઈઆરની મહત્ત્વની જોગવાઈઓ
પર્ચલ

જોગવાઈ

પાયાની નોકરીઓ

૩,૪૩,૦૦૦

ટેકાની નોકરીઓ

૪,૮૩,૬૩૦

કુલ નોકરીઓ

૮,ર૬,૭૦૦

ડી. એસ. આઈ. આર. ારા ટેકો પામતી કુલ વ તી

ર,પ૦૦,૦૦૦

ડી. એસ. આઈ. આર. માં રહેતી વ તી

ર૦,૦૦,૦૦૦

રહેઠાણોની સંખ્યા

પ,૦૦,૦૦૦

૩.ર યોજનાના ઉ ે શો
િવકાસ યોજનાના મુસ ાના ઉ ે શો નીચે પર્માણે છે :
•

આિથર્ક અને સામાિજક રીતે સંતિુ લત નવા શહેરનો િવકાસ

•

ઉ ોગોનાં િવિવધ ક્ષેતર્ોને આકષીર્ શકે તેવા સંખ્યાબંધ મોટા પાયના અને વૈિ ક કક્ષાના ઔ ોિગક
પાકર્ન ુ ં િનમાર્ણ

•

ખાસ કરીને

ાન, િશક્ષણ અને સંશોધન, પર્વાસન, િરકર્ીએશન, પોટ્સર્ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટ સિહતનાં

આિથર્ક ક્ષેતર્ોમાં િવકાસ માટે સંખ્યાબંધ મોકાનાં થળોની ફાળવણી
•

આવકના બધા જ વગ ને રહેઠાણ પ ૂરું પાડતાં શહેરી પયાર્વરણનુ ં િનમાર્ણ
બીજી સવલતો ઉપલબ્ધ હોય અને
પોષણક્ષમ, ટકાઉ શહેરની વ ૃિ

•

માં સામુદાિયક, વેપારી અને

રહેવા અને કામ કરવા માટે સામાિજક રીતે સંકિલત, આકષર્ક,

માટે પર્ોત્સાહક બને.

ઉ ોગો, વેપારો અને રહેવાસીઓ માટે પિરવહન, ઊજાર્, પાણી અને બીજી ઉપયોિગતા સેવાઓની
જોગવાઈ િનિ ત કરે તેવા સારી ગુણવ ાના માળખાનુ ં બાંધકામ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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બાકાતી અને બફર ઝોન ારા ડીએસઆઈઆરની હદમાં તેમજ તેની આજુબાજુના પયાર્વરણની દૃિ ટએ

•

સંવેદનશીલ િવ તારોને સંરક્ષણ અને કુદરતી સંપિ ના સંવધન
ર્ માટે પાકર્લૅન્ડના નવા િવ તારો અને
ં
જગલ
િવ તારોનુ ં િનમાર્ણ
લો કાબર્ન િસટી (એલસીસી)ને અનુ પ થાય તેવ ુ ં પાયાનુ ં ચણતર ઊભુ ં કરે તેવા િવકાસ માટેનો ટકાઉ

•

અિભગમ

માં જાહેર સંકર્ાંિત અને સંકર્ાંિતલક્ષી િવકાસ (ટીઓડી), ઊજાર્ના પુનઃઉપયોગના

ોતોને

પર્ોત્સાહન, પરં પરાગત ઊજાર્ના લઘુતમીકરણ, પાણીના સંવધર્ન અને પુનઃઉપયોગના ઇ ટતમીકરણ
અને ઘનકચરાના પદાથ ની પુનઃપર્ાિપ્ત અને પુનઃઉપયોગ પણ સમાિવ ટ હોય.

ુ અને આયોજનના િસ ાંતો
૩.૩ અવકાશકીય ( પાિશયલ) િવષયવ તઓ
ં ત શહેરી માળખાને િનિ ત કરે અને િવકાસ માટે મજબ ૂત, લવિચક અને કરકસરયુક્ત
સાતત્યપ ૂપર્ણ અને સુસગ
તેવી યોજના માટેના ૧ર અવકાશકીય િસ ાંતોના િવિનયોગ પર િવકાસ યોજનાનો મુસ ો આધાિરત છે .
અવકાશકીય આયોજનના િસ ાંતો આ પર્માણે છે :

યવિ થત અને ઓછી જગ્યા રોકતા શહેરનુ ં િનમાર્ણ;

•
•

જમીન ઉપયોગોનુ ં સંકલન

•

ઔ ોિગક િવભાગો (ઝોન્સ)ની પહ ચ

•

કેન્દર્ીય એક્સપર્ેસ વેથી શહેરી પર્વ ૃિ નો મધ્યભાગ દૂ ર. એક્સપર્ેસ વે માટે મયાર્િદત પહ ચ

•

ઔ ોિગક અને શહેરી ટર્ાિફકનુ ં િવભાજન

•

ઉચ્ચ ગુણવ ાયુક્ત જાહેર પિરવહન યવ થાની જોગવાઈ

•

સંખ્યાબંધ વેપારી અને સામુદાિયક િબન્દુઓ ધરાવતા બહુકેન્દર્ીય માળખાનો િવકાસ

•

અત્યારનાં ગામોનુ ં નવા શહેર સાથે સંકલન

•

વધુ સારી કૃિષજમીનનુ ં સંવધર્ન

•

સીઆરઝેડનુ ં સંરક્ષણ

•

મજબ ૂત લૅન્ડ કેપ ય ૂહરચનાનો િવકાસ અને

•

સતત વધતી રહેતી વ ૃિ

૩.૩.૧

જમીનનો

કાયર્દક્ષ

માટે િવકાસનો તબક્કાવાર કાયર્કર્મ

ઉપયોગ

કરતુ ં

યવિ થત શહેર
અપ ૂરતા
ઓછો

ોતોના ઉપયોગને શક્ય તેટલો
કરવા

શહેરને

યવિ થત

રીતે

ગોઠવાયેલ ું અને ઓછી જગ્યા રોકતુ ં રાખવામાં
આ યુ ં છે

થી મુસાફરીનુ ં અંતર લઘુતમ થઈ

શકે ઉપયોિગતાઓનાં નેટવકર્ની લંબાઈ શક્ય
તેટલી ઓછી રાખી શકાય અને તેથી મ ૂડી
અને સંચાલનનો ખચર્ પણ ઓછો કરી શકાય.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

18

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
એકંદર રહેઠાણોની ગીચતા ઊંચી ગુણવ ા અને આવતન
ર્ યુક્ત પિરવહન અને સાયકલ તથા પેદલ હાલચાલને
ટેકો આપી શકે તેટલી ઊંચી રાખવામાં આવી છે .
૩.૩.ર િવિવધ જમીનઉપયોગોનુ ં સંકલન
યોજનામાં એવી દરખા ત કરવામાં આવી છે
બધા ઔ ોિગક અને રોજગારીના િવ તારો
રહેણાંક િવ તારોથી સાપેક્ષ રીતે નજીક અને
સહેલાઈથી પહ ચી શકાય તેવા રાખવામાં
આવે

થી ઘરથી કામના થળ સુધીની દૈ િનક

મુસાફરીને લઘુતમ કરી શકાય. યોજનામાં
એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કોઈ
પણ ઔ ોિગક િવ તારનુ ં અંતર તેની સૌથી
નજીકના રહેણાંક િવ તારથી વધુમાં વધુ
સરે રાશ તર્ણ િકલોમીટર

ટલું રહે.

૩.૩.૩ ઔ ોિગક િવભાગો સુધીની પહ ચ
ુ ી મુખ્ય ઔ ોિગક તેમજ સાધન સરં જામની હેરફેર
ર તાઓ અને રે લ સુધી સારી પહ ચ મળી શકે તેવા હેતથ
(લોિજિ ટક્સ) માટેના બધા િવભાગો એક્સપર્ેસ વે અને રે લવેલાઈનની બંને બાજુઓએ કેન્દર્ થ છે . આને કારણે
ઔ ોિગક થળે થી આવતાં-જતાં મુખ્ય રહેણાંક અને વેપારી િવ તારોને બાયપાસ કરી શકાશે, લા◌ૅિજિ ટક્સની
‘જ ટ ઈન ટાઈમ’ િવચારસરણી પર્માણે ચીજવ તુઓની ડીિલવરી ઝડપી બનાવી શકાશે અને રહેણાંક િવ તારો
પર તેની અસરને લઘુતમ કરી શકાશે.
૩.૩.૪ મયાર્િદત પહ ચલાયક એક્સપર્ેસ વે સાથેન ુ ં કેન્દર્ીય પિરવહન કોિરડોર
કેન્દર્ીય પિરવહન કોિરડોરમાં ઉચ્ચ ક્ષમતાવાળા મયાર્િદત પહ ચ ધરાવતા અને મહત્ત્વનાં થળોએ ગર્ેડ

ારા

િવભાિજત આંતરબદલીઓ સાથેના તેમજ તેની સમાંતર જમણી બાજુ બે ટર્ે ક ધરાવતી બર્ોડ ગેજ રે લવે લાઈન
સાથેના એક્સપર્ેસ વેનો સમાવેશ થાય છે . ગર્ેડ
પહ ચી શકાશે

ં
મારફતે એક્સપર્ેસ વેથી શહેર સુધી
ારા િવભાિજત જકશનો

નાથી કુલ ટિનર્ંગ મુવમેન્ટ થઈ શકશે અથવા લેફટ-ઈન-લેફટ આઉટ ટર્ાિફક હલનચલન

સાથેના િ લપ રોડ્ઝ

ારા શહેર સુધી પહ ચી શકાશે.એક્સપર્ેસ વે નો ઉ ર ભાગ ડી.એસ.આઈ.આર. ને ભ ય

પર્વેશ પુરો પાડશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૩.૩.પ ઔ ોિગક, રહેણાંક અને શહેરના ટર્ાિફક
વચ્ચેના

સંઘષર્ને

લઘુતમ

કરતી

ર તાઓની યવ થાની જોગવાઈ
એક્સપર્ેસ વે પરના ટર્ાિફકને ચોક્કસ પર્વેશ અને
પર્ થાનના

િબન્દુઓનો

જણાવવામાં આવશે

ઉપયોગ

કરવાનુ ં

થી ટર્કો ફક્ત ઔ ોિગક

િવભાગોમાં પર્વેશી શકે અને શહેરનો ટર્ાિફક
પહ ચતા બીજી અને બહાર જવાના િબન્દુઓનો
ઉપયોગ કરે . શહેરની અંદરના ભાગમાં પણ આ
જ યવ થા ચાલુ રાખવામાં આવી છે અને તેમાં ર તાઓના એવા નેટવકર્નો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે

માં

એક મુખ્યત્વે ટર્કના ટર્ાિફક માટે છે જયારે બીજો મુખ્ય પિરવહનના ટો સિહતના અન્ય ટર્ાિફક માટે છે .
૩.૩.૬ મહત્ત્વના ટો પર જાહેર પિરવહન માટે ના અિધકારોની જોગવાઈ
શહેરમાં મહત્ત્વના ર તાઓના કર્ોસ સેક્શનમાં ફક્ત બસો માટેની લેઈનોની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે . આ
લેઈનોને વધુ તબક્કાવાર રીતે ટર્ામ અથવા ટર્ોલી બસ િસ ટમ સુધી વધુ ક્ષમતાવાળી

યવ થાઓ સુધી

અ તન બનાવવામાં આવશે.
૩.૩.૭ બહક
ુ ેન્દર્ીય અવકાશકીય મોડલ
િવકાસની

યોજનાના

મુસ ામાં

એક

મોડલની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે

બહક
ુ ેન્દર્ીય

અવકાશકીય

શહેરમાં છ શહેર કેન્દર્ોમાં

િવખરાયેલ ું રહેશે. સૌથી મોટો મુખ્ય શહેરી પર્વ ૃિ

િવ તાર

અત્યારના ધોલેરા ગામની નજીક આવેલો છે . પાંચ િવ તારીય
કેન્દર્ો આજુબાજુના રહેણાંક અને ઔ ોિગક ઉપયોગોના

થાિનક

િબન્દુ તરીકે કામ કરશે. દરે ક િવભાગીય કેન્દર્ પોતાની મેળે અમુક
કક્ષાની

વિનભર્રતા અને

યવહારુતા િસ

કરશે અને ઔ ોિગક

અને રીઅલ એ ટેટ બજારોને પસંદગી અને લવિચકતા પણ પર્દાન
કરશે.

બહુકેન્દર્ીય શહેરમાં હાલચાલની પૅટનર્

૩.૩.૮ અત્યારના સમુદાયો અને ગામોનુ ં શહેરના માળખા સાથે સંકલન
ડી.એસ.આઈ.આર. ની હદમાં રર ગર્ામ્ય વસાહતોનો સમાવેશ થાય છે અને દરે ક ગામ પોતાની મેળે કુદરતી
રીતે િવ તાર પામી શકે તે માટે દરે ક વસાહતની આજુબાજુ એક બફર ઝોન દોરવામાં આ યો છે . અમુક સમય
પછી નવા શહેરની વચ્ચે આવેલાં ગામો અિનવાયર્પણે તેમના ખેતીની અને ચરાણની જમીનો ગુમાવશે. આ
ગામોની વ તી માટે જીવનિનવાર્હના વૈકિ પક

ોતોનુ ં સ ન કરવુ ં પડશે તેમજ અત્યારના થાિનક સમુદાયો

માટે યોગ્ય નોકરી અને કુશળતા માટે ની તાલીમના કાયકર્
ર્ મો પણ પર્ થાિપત કરવા પડશે. ડીએસઆઈઆરમાંનાં
કેટલાંક ગામો તેમની ખેતીની જમીન ગુમાવશે નિહ અને તેઓ મુખ્યત્વે કૃિષ આધાિરત સમુદાયો તરીકે પોતાનુ ં
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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જીવન ચાલુ રાખી શકશે. આમ
છતાં, આ ગામોના રહેવાસીઓ
પણ

ડીએસઆઈઆરમાં

ઉપલબ્ધ

થનારા

તાલીમ

કાયર્કર્મોના લાભ મેળવી શકશે
થી

તેઓ

પણ

ડીએસઆઈઆરમાં

વૈકિ પક

રોજગારી મેળવી શકે. આ ગામો
પણ વધારાના ભૌિતક અને સામાિજક માળખાના વ પમાં ટેકો પર્ાપ્ત કરી શકે તેવી દરખા ત છે અને થાિનક
રીતે ઉગાડવામાં આવેલી વાડીની પેદાશો માટે િવ તાર પામતાં બજારો તેમની નજીક હોવાનો લાભ પણ તેઓ
મેળવી શકશે.
૩.૩.૯ વધુ સારી કૃિષજમીનનુ ં સંવધર્ન
થાિનક ગામોમાંના ઘણા માટે જીવનિનવાર્હના
ોત તરીકે તેમજ નવા શહેર માટે તાજાં
શાકભાજીના સંભા ય

ોત તરીકે શહેરના પિ મ

અને દિક્ષણ છે ડે આવેલા વધારે સારી ખેતીની
જમીન
ઉપયોગ

ધરાવતા
ચાલુ

િવ તારોનો
રહેશે.

ખેતી

ઔ ોિગક

માટે નો
જમીનનો

પુરવઠો ખરે ખર ખલાસ થઈ જાય તો જ આ
ખેતીની જમીનના વૈકિ પક ઉપયોગ િવશેની
િવચારણા થવી જોઈએ.

૩.૩.૧૦ કુદરતી પ ૂરની શક્યતા ધરાવતા િવ તારોનુ ં સંવધર્ન અને દિરયાકાંઠા િનયમન િવ તાર (સીઆરઝેડ)
દિરયાકાંઠા િનયમન િવ તારો (સીઆરઝેડ)ની રચના કાંઠાના િવ તારોને પ ૂર અને કુદરતી આપિ ઓનાં જોખમો
સામે રક્ષણ આપવા કરવામાં આવી છે . ડીએસઆઈઆરની હદમાં આવેલા સીઆરઝેડનો િવકાસ નહીં કરવામાં
આવે પરં ત ુ આનંદપર્મોદની પરવાનગી આપવામાં આવશે અને વનીકરણ અને લૅન્ડ કેિપંગ

ારા િવ તારને

વધારવામાં આવશે. આ િવ તારને કૃિષ અને માછીમારી માટેના ઉપયોગને પર્ોત્સાહન આપવામાં આવશે.
ં
૩.૩.૧૧ જગલની
િવ તારોનુ ં સંવધર્ન
ડીએસઆઇઆરની સરહદમાં લગભગ ૯૫૦૦ હેક્ટર

ં
ં
ટલી અનામત જગલની
જમીન (જગલ
િવભાગ

ારા

ઉપલબ્ધ કરાયેલી માિહતી અનુસાર)નો સમાવેશ થાય છે . શહેરના આયોજનનો મહત્વનો િનયમ તેના વતર્માન
ં
કુદરતી તત્વો અને વસાહતોને જાળવી રાખવાનો છે , આના સંદભર્માં શહેર વતર્માન જગલની
જમીન પર્ત્યે
ં
સંવેદનશીલ હશે. શહેરીકરણને યોગ્ય શહેરી મયાર્દામાં આવેલા જગલના
િવ તારને િવકાસ આયોજન હેઠળ
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ં
જાળવી રાખવામાં આવવા જોઇએ અને િવકાસને જગલ
િવભાગ અને ડીએસઆઇઆરડીએ ારા િનયંિતર્ત કરવુ ં
ં
જોઇએ (જગલ
િવભાગ ારા ઉપલબ્ધ કરાયેલી માિહતી મુજબ). પિરિશ ટ આઇ, પાના ૩૧૨ પર

ં
આકૃિત ૩-૧ ડીએસઆઇઆરમાં આવેલી જગલ
ખાતાની જમીન (માતર્ સ ૂચક)

૩.૩.૧ર મજબ ૂત લૅન્ડ કેપ ય ૂહરચના
નવુ ં શહેર આકષર્ક અને ખ ૂબ સારી જમીનરચના (લૅન્ડ કેપ) સાથેન ુ ં હશે. તેન ુ ં એક મજબ ૂત શહેરરચના
િવષયવ તુના બગીચાઓ અને આનંદપર્મોદનાં થળો પર પાણીના ધોધના સંભા ય િવકાસ માટે અત્યારના
નદીનાં વહેણોને

ેણીબ

સરોવરો અને નહેરોમાં િવકસાવવાનુ ં રહેશે. હોટલ અને આિતથ્યના ઉપયોગો,

ાનઆધાિરત અને ઇન્ફોમેર્શન ટે કનોલોજી (આઈટી) સંબિં ધત િવકાસો માટે અને રહેણાંક ઉપયોગો માટે આ
િવશેષપણે આકષર્ક બનશે. સરોવરો શહેર માટે તાજા પાણીના
ભાગ તરીકે બેવડો હેત ુ િસ

ોતો અને શહેરની પ ૂરસંચાલન યવ થાના

કરશે. સરોવરો અને નહેરોના િવ ત ૃત નેટવકર્ને સંખ્યાબંધ આકષર્ક શહેરી

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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બગીચાઓ અને વ ૃક્ષોની હારમાળા સાથેના ર તાઓ સાથે જોડવામાં આવશે

થી નવા શહેરનુ ં પિરસર ખુ લી

જગ્યાઓ અને લીલોતરીનુ ં બની રહે.
૩.૩.૧૩ ઇ ટતમ મ ૂડીરોકાણ અને સતત વધતી વ ૃિ
શહેરનો િવકાસ કાયર્કર્મ

ેણીબ

સાથે તબક્કાઓની યોજના

તબક્કાઓમાં વહેંચાયેલો રહેશે અને સમયના કોઈ પણ િબન્દુએ શહેર

અસરકારક રીતે ‘ ટૅન્ડ અલોન’ િવકાસના વ પમાં કામ કરી શકે અને જમીનની માંગ વધતાં તેને ઓછા ખચેર્
િવ તીણર્ કરી શકાય તે માટે જ રી ઉપયોગોનુ ં િમ ણ દરે ક તબક્કામાં સમાિવ ટ રહેશે.

૩.૪ સમગર્તયા અવકાશકીય ય ૂહરચના
૩.૪.૧ શહેરી માળખું
પિરવહનનુ ં નેટવકર્ કોઈ પણ શહેરી માળખાનો અત્યંત
મહત્ત્વનો ભાગ છે . ડીએસઆઈઆરના િક સામાં આ
ભાગ

સરળતાથી

અવરજવર

કરી

શકાય

પિરભર્મણની પૅટનર્ના િસ ાંતો પર આધાિરત છે ,

તેવી
માં

જાહેર પિરવહન, ચાલનારાઓ અને સાયકલસવારોને
અગર્તા આપવામાં આવી છે . ડીએસઆઈઆર માટે
શેરીઓની યાપક કક્ષા માટેની પૅટનર્ તરીકે ૪ િક.મી.
x ૪ િક.મી.ના કદના સુપરબ્લોક્સ બનાવે તેવી બેિઝક
ગર્ીડને અપનાવવામાં આવી છે .

આકૃ િત-૩.ર : યાપક શહેરી માળખું - ટર્ીટ ગર્ીડ

ટર્ીટ િગ્રડ્સ જોડાણો અને ટોની લવિચકતા વધારતી હોવાને કારણે, તેઓ જાહેર સંકર્ાંિત માટે કાયર્દક્ષ હોવાને
કારણે અને સહેલાઈથી મુસાફરી કરી શકાય તેવાં શહેરી પયાર્વરણનુ ં સ ન કરતી હોવાથી પિરવહનની પૅટનર્
તરીકે આખી દુિનયામાં તેમની પસંદગી કરવામાં આવે છે .
જોડાણક્ષમતા અને ચાલવાની સગવડની ક્ષમતા
મુખ્ય શેરીઓ (મુખ્ય માગ અને કલેક્ટસ)ર્ ારા રચાતી મુખ્ય ગર્ીડ શહેરમાં જ ઊંચી કક્ષા સુધીની પહ ચ ઊભી
ં ૂ ાયેલી થાિનક શેરીઓ બતાવે
કરે છે . આ મુખ્ય (પર્ાયમરી) ગર્ીડ રપ૦ મીટરથી ૭પ૦ મીટરની એકબીજામાં ગથ
છે

ઇન્ટરસેક્શન્સ અને એકબીજા સાથે જોડાયેલાના નેટવકર્ની જોગવાઈ કરે છે . આને કારણે ટર્ાિફકની

હાલચાલ અને ટની પસંદગીની સવલત ઊભી થાય છે . પર્ાયમરી િગ્રડની અંદર જ થાિનક શેરીઓ માટેના
અંતરની કેટલી લવિચકતાનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે . યાપક કક્ષાએ એકિવધતા જાળવી રાખવા છતાં
જુદા જુદા િવ તારોનાં લક્ષણોને વૈિવધ્યતા બક્ષી શકાય.
આરામથી ચાલી શકાય તેટલા ૪૦૦ મીટરથી પ૦૦ મીટર

ટલા અંતર કરતાં બમણા અંતરને બે મોટી

શેરીઓ વચ્ચેન ુ ં આદશર્ અંતર ગણવામાં આ યુ ં છે . અપનાવવામાં આવેલી ગર્ીડને કારણે દરે ક યિક્ત એક પ ૂવર્પિ મ અને એક ઉ ર-દિક્ષણ જોડાણ મેળવી શકે તેટલું ચાલી શકાય અંતર રાખવામાં આ યુ ં છે . નેટવકર્માં
નજીક એકબીજાને કાપે તેવા ર તાઓ (ઇન્ટરસેક્શન અથવા ચોક)ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે

પહ ચ

અને દૃ યમાનતા અને તે રીતે ચાલી શકાય તેવ ુ ં શહેરી પયાર્વરણ ઊભુ ં કરે છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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જાહેર સંકર્ાંિત યવ થાઓની કાયદ
ર્ ક્ષતા
મુખ્ય શેરીઓની િગ્રડ પેટનર્ શહેરનો એક સંકર્ાંિતના મહાનગર તરીકે િવકાસ થઈ શકે તેવો માળખાગત લાભ
પણ પ ૂરો પાડે છે . સીધા, અિવરત મુખ્ય ર તાઓનો અથર્ એ કે લાઈટ રે લ

વી સામુિહક સંકર્ાંિત યવ થાઓએ

વારં વાર વળાંકો લેવા પડે નિહ.
િવકાસની લવિચકતા
વધુ પહોળી પર્ાયમરી િગ્રડ જ િરયાત-આધાિરત મોટા અથવા નાના બ્લોક્સ માટે વધુ મોટી િવકાસની
ં લા સાથે ૭પ૦ મી./ પ૦૦ મી./
લવિચકતા પણ ઊભી કરી છે . દરે ક વધુ મોટા બ્લોકનુ ં ર તાઓની જુદી શૃખ
રપ૦ મી.ના શહેરી બ્લોકમાં િવભાજન કરી શકાય છે .
૩.૪.ર ગીચતા માટે નો કેસ
ગીચતા જમીનના કોઈ પણ િવ તારને રોકતાં મકાનો (કુટુંબો) અથવા લોકોનુ ં વણર્ન કરે છે . ડીએસઆઈઆરમાં
ટકાઉપણાનુ ં લ ય િસ

કરવામાંથી

સંચાલક િસ ાંતો નીપ

છે તેમાંનો એક ઓછી જગ્યા રોકતા (કોમ્પેક્ટ)

આયોજનનો છે .કોમ્પેક્ટનેસનો પર્ાથિમક િનદેર્ શક જાહેર પિરવહનને ટેકો પ ૂરો પાડી શકે તેટલી ઊંચી સરે રાશ
રહેઠાણ ગીચતાનો છે . વધુ ઊંચી રહેણાંક ગીચતાઓ ઉપયોગકતાર્ઓ માટે ગીચ િકનારાની જગ્યાઓ (કેચમેન્ટ)
ટક અને સામુદાિયક પર્વ ૃિ ઓ સિહતના એકબીજાને પ ૂરક જમીન

પ ૂરી પાડી છે અને તે રીતે ખાસ કરીને

ઉપયોગોનો સંિમ ણને પર્ોત્સાહન આપે છે . આ ઉપરાંત નજીક નજીક, જમીન ઉપયોગના વૈિવધ્ય માટે
મુસાફરીનુ ં ઓ ં અંતર જ રી બને છે . આ ઓછા અંતરને કારણે મોટર સંચાિલત ન હોય તેવાં વાહનોનો
ઉપયોગ થઈ શકે છે અને આજના યુગમાં ટકાઉ શહેરી િવકાસનુ ં આ એક મહત્ત્વનુ ં પાસુ ં છે .
ડીએસઆઈઆરમાં કુલ શહેરી કક્ષાની ગીચતા (બધા ર તાઓ અને ખુ લી જગ્યાઓ સિહત અને સીઆરઝેડ
ઝોન રિહત) હેક્ટર દીઠ (પીપીએચ) ૩૭ માણસો

ટલી રહેશે જયારે કુલ સરે રાશ ‘શહેરી’ ગીચતા (ફક્ત

શહેરીકરણ થઈ શકે તેવા િવ તારમાં બધા ર તાઓ અને ખુ લી જગ્યાઓ સિહત) ૬પ પીપીએચ

ટલી રહેશે.

ચોખ્ખી (નેટ) સરે રાશ રહેઠાણ ગીચતાની દૃિ ટએ (ફક્ત રહેઠાણના હેત ુ માટે ની જમીન સિહત અને બધા
ર તાઓ, ખુ લી જગ્યાઓ અને સામાન્ય સગવડો રિહત) ૩૯૩ પીપીએચ અથવા ૯૮ રહેઠાણો (ડીપીએચ)

ટલી

રહેશે. રહેઠાણની જુદી જુદી કક્ષાઓ માટે ની ચોખ્ખી રહેઠાણ ગીચતાની વધુ ચચાર્ પર્કરણ-પ : જમીન
ઉપયોગની દરખા તોમાં કરવામાં આવી છે .
૩.૪.૩ યોજનાની જોગવાઈ
યોજનાનુ ં ઘડતર પાયાની ઔ ોિગક રોજગારી તેમજ ટેકા પ નોકરીઓની સાથે જ એક આધુિનક શહેરને
ટકાવવા માટે ના રહેણાંક, સામુદાિયક અને બીજા જમીન ઉપયોગોને આધારે ભિવ યમાં જમીનની માંગના
અંદાજને પહ ચી વળી શકાય તે માટે કરવામાં આ યુ ં છે . ૩૦ વષર્ના સમયગાળામાં લગભગ ર૦ લાખની
વ તીને સમાવી શકાય તેટલી જ રી જમીનની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
૩.૪.૪ જમીન ઉપયોગની ફાળવણી
ડીએસઆઈઆરમાં લગભગ ૯૨૦ ચોરસ િકલોમીટર

ટલા િવ તારને સમાવવામાં આ યો છે . આ િવ તારમાંનો

મોટો ભાગ કો ટલ ઝોન રે ગ્યુલેશન (સીઆરઝેડ)નાં િનયંતર્ણોમાં સમાય છે . સીઆરઝેડની બહારનો િવ તાર
લગભગ

581

ચો.િક.મી.

ટલો છે ,

માંથી શહેરી જમીન ઉપયોગ લગભગ 339 ચો.િક.મી.

ટલો છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

24

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
સીઆરઝેડની બહારની બાકીની જમીન કૃિષ, વનીકરણ, કુદરતી ભંડારો, આનંદપર્મોદ અને સૌર ઊજાર્ના પાકર્
માટે ફાળવવામાં આવી છે .
જમીન ઉપયોગની યોજના આકૃિત-૩.૩ માં દશાર્વવામાં આવી છે અને જમીન ઉપયોગનુ ં બ ટ કો ટક-૩.રમાં
આપવામાં આ યુ ં છે .
આ જમીન ઉપયોગ ફાળવણી મુખ્ય લાક્ષિણકતાઓ નીચે પર્માણે છે :
•

ુ
ઔ ોિગક હેતઓ
માટે અલગ રાખવામાં આવેલા જમીનના િવ તારો માંગ અંગેના અભ્યાસો સાથે
ં ત છે . વધારાની જમીનની જ િરયાત ઊભી થાય તો તેને માટે જમીનના કેટલાક િવ તારને
સુસગ
અનામત રાખવામાં આ યો છે .

•

િશક્ષણ, આઈટી અને

ાન આધાિરત પર્વ ૃિ ઓ

વા િબન ઔ ોિગક રોજગાર માટે પણ જમીન

િનધાર્િરત કરવામાં આવી છે .
•

ુ ન
ઔ ોિગક જમીનની ફાળવણી રહેઠાણના ઉપયોગ માટે ફાળવવામાં આવેલા િવ તારો વચ્ચેન ુ ં સંતલ
એવુ ં છે કે ડીએસઆઈઆરમાં રોજગારીની તકોને કારણે સજાર્નારી રહેઠાણ માટે ની ભિવ યની અંદાિજત
માંગના ૮૦ ટકા

ટલી માંગ શહેરમાંથી પ ૂરી થઈ શકે. આને પિરણામે નવુ ં શહેર સંકિલત રીતે

નોકરીઓ અને રહેઠાણો બંને પ ૂરું પાડતુ ં વિનભર્ર શહેર બની શકશે.
•

વેપારી અને સામુદાિયક જમીન ઉપયોગો માટે ઉદારતાથી ફાળવણી કરવામાં આવી છે .

•

કેન્દર્ીય શહેર, તેના િવભાગીય કેન્દર્ો અને એક્સેસ કોિરડોર ઝોન જમીનના સંિમિ ત ઉપયોગો સામેના
જીવંત અને સફળ શહેરીકેન્દર્ો પ ૂરાં પાડશે

•

ભારતનાં ઐિતહાિસક શહેરોની એક લાક્ષિણકતા છે .

ર તા પરથી પસાર થવાના અિધકારો માટે પયાર્પ્ત પણ વધારે પડતી ઉદાર નિહ તેવી જોગવાઈ
કરવામાં આવી છે અને તેમાં જાહેર પિરવહનની જોગવાઈ, બુલવાદર્ અને ચાલનારાઓ માટેના
િવ તારોની જોગવાઈ પર ભાર મ ૂકવામાં આ યો છે .

•

આકષર્ક અને ઇચ્છનીય જીવન પયાર્વરણ સજીર્ શકાય તે માટે થળના મોટા ભાગને ખુ લી જગ્યાઓ
અને જળમાગ માટે ફાળવવામાં આ યો છે .

•

ુ
માટે હાલ તુરત જ રી ન હોય તેવા વધારાની જમીનને કૃિષિવષયક ઉપયોગો
શહેરી િવકાસના હેતઓ
માટે અલગ રાખવામાં આવી છે . ડીએસઆઈઆરની હદમાંની કૃિષ જમીનનુ ં ઉત્પાદન વધારી શકાય
ુ ી ગટરોનુ ં િન કાસન િસંચાઈના હેતઓ
ુ માટે આ િવ તારોમાં મોકલવામાં આવે તેવી દરખા ત
તેવા હેતથ
કરવામાં આવી છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આકૃ િત-૩.૩ : અવકાશકીય િવકાસ યોજના
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કો ટક-૩.ર : જમીન ઉપયોગ બ ટ
કર્મ

યાપક જમીન ઉપયોગ િવભાગો

િવ તાર

િવકાસક્ષમ

કુલ િવ તારના

(એચ.એ.)

િવ તારના ટકા

ટકા

1

રહેણાંક

9780.26

17%

10.6%

2

હાઈ એક્સેસ કોિરડોર

2465.11

4%

2.7%

3

િસટી સેન્ટર (શહેરકેન્દર્)

679.08

1%

0.7%

4

ઔ ોિગક

11457.36

20%

12.5%

5

લોિજિ ટક્સ

203.64

0%

0.2%

6

નોલેજ અને આઈટી

1229.97

2%

1.3%

7

િરકર્ીએશન, પોટ્સર્ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટ

4500.29

8%

4.9%

8

પર્ તાિવત ર તાઓ

2644.51

5%

2.9%

323.33

1%

0.4%

9

ય ૂહાત્મક માળખાકીય સુિવધા

10

જાહેર સુિવધા

562.11

1%

0.6%

એ

પેટા સરવાળો (શહેરી ૧ થી ૧૦)

33,846

60%

37%

11

પર્વાસન-િરસોટર્ સીઆરઝેડ-૩

3888.83

7%

4.2%

12

ગર્ીન પેસ

1960.12

3%

2.1%

13

િવલેજ બફર

1325.37

2%

1.4%

14

અત્યારની ગર્ામ વસાહતો

446.92

1%

0.5%

15

કૃિષ

12804.15

23%

13.9%

16

નદીઓ, નહેરો અને બીજાં જળાશયો

2467.71

4%

2.7%

બી

પેટા સરવાળો (િબનશહેરી ૧૧ થી ૧૬)

22,893

40%

24.9%

સી

િવકાસક્ષમ િવ તાર (એ+બી)

56,739

100%

61.7%

17

સૌરઊજાર્ પાકર્

1345.92

-

1.5%

18

સી.આર.ઝેડ.-૧ હેઠળની જમીન

33885.23

-

36.8%

ડી

પેટા સરવાળો સીઆરઝેડ હેઠળની જમીન (૧૭ થી ૧૮)

35,231

-

38%

91,970

-

100%

ઈ

થળનો કુલ િવ તાર

નધ :
(૧)

જીઆઈડીબીએ પ ૂરી પાડેલી થળની માિહતી પર્માણે પર્ો ક્ટનો કુલ િવ તાર ૮૭૮ ચો.િક.મી. હતો. આમ છતાં,
એનઆરએસએસ

ારા સિમર્પત કરવામાં આ યા બાદ હે કર્ો જીઆઈએસ અને સીએડી માિહતી પર્માણે િવ તાર

લગભગ ૯૨૦ ચોરસ િકલોમીટર

ટલો છે , તેમ સમજાય છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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(ર)

‘જાહેર સગવડો’ એક ‘ઓવર લે’ િવભાગ છે અને તે બેઝ બર્ોડલેન્ડ યુઝ ઝોનને લાગુ પડતાં િનયમનોને આધીન
છે . જુ ઓ : દરે ક ઝોનમાં સામુદાિયક સવલતો હેઠળના િવ તારો માટે કો ટક ર.૩ અને સવલતના પર્કાર અને તેના
િવ તાર માટે કો ટક પ.પ.

તેજ વી, પર્વ ૃિ

પર્ધાન, ચાલી શકાય તેવા અને ટકાઉ સમુદાયોનુ ં િનમાર્ણ કરવા

યાપક શહેરી જમીન

ઉપયોગના દરે ક પર્કારમાં ઉપયોગોનુ ં સંિમ ણ સમાિવ ટ છે .
કો ટક ૩.૩માં ૧૦ શહેરીકરણક્ષમ યાપક જમીન િવભાગોનુ ં િવકાસના ૧ર પર્કારમાં કરવામાં આવેલ ું િવભાજન
દશાર્વવામાં આ યુ ં છે . રહેણાંક ઊંચી, મધ્યમ અને નીચી ગીચતા, વેપારી ઓિફસ /

ટક / આરામ /

આિતથ્ય, િશક્ષણ, ઉ ોગ, હળવા ઉ ોગ, સામુદાિયક સવલતો, જાહેર ખુ લી જગ્યાઓ, ખેલકૂદ અને આનંદપર્મોદ,
ઉપયોિગતાઓ અને થાિનક ર તાઓ
યાપક જમીન ઉપયોગોના િવભાગોનુ ં બીજા પર્કારોમાં િવભાજન અવકાશકીય યોજનાનો અત્યંત મહત્ત્વનો
ઘટક છે . તે દશાર્વે છે કે કોઈ પણ િવભાગ એક જ ઉપયોગ થઈ શકે તેવો એક સળંગ જમીનનો પ ો નથી
પરં ત ુ લાક્ષિણક િવ તારોનુ ં િમ ણ છે . તે શહેરની કક્ષાની યાપક ય ૂહરચનામાં કોઈ પણ ઝોનમાં બંધબેસતો
થાય તેવા ઇચ્છનીય િવકાસના પર્કારને પણ સુ પ ટ કરે છે . ઉદાહરણ તરીકે, હાઈ એક્સેસ કોિરડોર ઝોનનુ ં
િવભાજન રહેણાંક નીચી ગીચતા વધુ ઊંચી ગીચતાઓની જ િરયાતોને પ ૂરી કરવા માટે ઊંચી ટકાવારી સાથેની
વેપારી અને સામુદાિયક સવલતો અને હળવી સેવાના ઉ ોગને અલગ પર્કાર તરીકે પર્િતિબંિબત કરે છે .
ઔ ોિગક, આનંદપર્મોદ અને ખેલકૂદ અને મનોરં જનના િવભાગોમાંની જમીનનો ટકાવારી ભાગ, બીજા
િવભાગોમાંના રર ટકાના ભાગની સરખામણીમાં ૧ર ટકા

ટલો છે .
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કો ટક ૩.૩ : શહેરીકરણક્ષમ િવ તારનું િવભાજન
યાપક જમીન

રહેણાંક

ઉપયોગ

કુ લ િવ તાર હેક્ટર

9,780

હાઈ એક્સેસ

િસટી

કોિરડોર

સેન્ટર

2,465

ઔ ોિગક

લોિજિ ટક્સ

નોલેજ

િરકર્ીએશન,

ય ૂહાત્મક

પર્ તાિવત

જાહેર

અને

પોટ્સર્ અને

માળખાકીય

ર તાઓ

સુિવધા

આઈટી

એન્ટરટેઈનમેન્ટ

સુિવધા

679

11,457

204

1,230

4,500

323

2,645

562

કુ લ

33,846

યાપક જમીન ઉપયોગના િવભાગોના ઘટક (િવ તાર હેક્ટરમાં)
રહેણાંક ઊંચી

િવ તાર

ગીચતા

%

રહેણાંક મધ્ય

િવ તાર

ગીચતા

%

રહેણાંક નીચી

િવ તાર

ગીચતા

782

345

109

0

0

0

0

8%

14%

16%

0%

0%

0%

0.0%

3,032

592

102

0

0

184

-

31%

24%

15%

0%

0%

15%

0.0%

1,467

0

0

0

0

172

0

%

15%

0%

0%

0%

0%

14%

0.0%

વેપારી ઓિફસ

િવ તાર

196

148

95

0

0

135

0

રીટે ઈલ

%

2%

6%

14%

0%

0%

11%

0.0%

િવ તાર

98

74

20

0

0

49

1350

%

1%

3%

3%

0%

0%

4%

30.0%

0

123

0

0

0

0

0

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0.0%

0

0

0

9051

163

0

0

0%

0%

0%

79%

80%

0%

0.0%

આરામ / આિતથ્ય

હળવી સેવા ઉ ોગ

ઉ ોગ

િવ તાર
%
િવ તાર
%

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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1,236

3,910

રહેણાંક*

1639

574

1591

વેપારી*

123

ઔ ોિગક*
9214
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યાપક જમીન

રહેણાંક

ઉપયોગ

િશક્ષણ

િવ તાર
%

હાઈ એક્સેસ

િસટી

ઔ ોિગક

કોિરડોર

સેન્ટર

લોિજિ ટક્સ

નોલેજ

િરકર્ીએશન,

ય ૂહાત્મક

પર્ તાિવત

જાહેર

અને

પોટ્સર્ અને

માળખાકીય

ર તાઓ

સુિવધા

આઈટી

એન્ટરટેઈનમેન્ટ

સુિવધા

0

0

0

0

0

184

0

562

0%

0%

0%

0%

0%

15%

0.0%

100%

સામુદાિયક

િવ તાર

978

370

75

344

4

135

0

સવલતો

%

10%

15%

11%

3%

2%

11%

0.0%

િવ તાર

978

247

122

115

2

209

641

10.00%

10.00%

18.00%

1.00%

1.00%

17.00%

14.3%

0

0

0

0

0

0

1946

0%

0%

0%

0%

0%

0%

43.3%

2152

542

149

1375

24

148

540

22%

22%

22%

12%

12%

12%

12.0%

િવ તાર

98

25

7

573

10

12

23

%

1%

1%

1%

5%

5%

1%

0.5%

િવ તાર

9780

2465

679

11457

204

1230

4500

323

2645

562

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

થાિનક જાહેર
ખુ લી જગ્યાઓ

%

આનંદપર્મોદ અને

િવ તાર

ખેલકૂદ

%

થાિનક ર તા
ઉપયોિગતાઓ
કુ લ શહેરી િવ તાર

િવ તાર
%

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કુ લ

747

1906
જાહેર અને
2314

સં થાકીય*

1946

2645

7575

323

1070

33846

માળખુ*ં

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
સહેલાઈથી સમજી શકાય તે માટે કો ટક ૩.૪ અને ૩.પમાં અનુકર્મે મહત્ત્વની પર્વ ૃિ ઓની માંગ અને કુલ
જમીન ઉપયોગની જોગવાઈનો સાર દશાર્વવામાં આ યો છે . િવકાસની માંગના સાંિખ્યકરણની િવગતવાર ચચાર્
પર્કરણ પાંચ, ‘જમીન ઉપયોગની દરખા તો’માં કરવામાં આવી છે .
કો ટક ૩.૪ : જમીન માંગનો સાર
િવ તાર (હેક્ટરમાં)

િવકાસકીય માંગ

ોત

ઔ ોિગક જમીન માંગ (લોિજિ ટક્સ બાકાત)

૮,૦૦૦

સાયનોવેટ રીસચર્

વેપારી જમીન માંગ (ઔપચાિરક પર્વાસન સિહત)

૧,૬૦૮

નાઈટ ફર્ેન્ક અને સાયનોવેટ્સ સચર્

રહેણાંક જમીન માંગ

પ,૦૮૭

નાઈટફર્ેન્ક અને હે કર્ો રીસચર્

કો ટક ૩.પ : જમીનની જોગવાઈઓનો સાર
કર્મ

ઉપયોગનો પર્કાર

૧

રહેણાંક

ર

વેપારી

૩

ઔ ોિગક

ચોક્કસ પર્વ ૃિ

/ ઉપયોગ

રહેણાંક ઊંચી, મધ્યમ અને નીચી
ગીચતા
વેપારી ઓિફસ, રીટે ઈલ, હળવી સેવા
ઉ ોગ, ઔપચાિરક પર્વાસન, આિતથ્ય
ઔ ોિગક અને લોિજિ ટક્સ

કુ લ

િવ તાર

િવકાસક્ષમ િવ તારના

(હેક્ટરમાં)

ટકા

6,785

12%

7%

2,165

4%

2%

9,337

16%

10%

6,912

12%

8%

8,645

15%

9%

33,846

60%

36.8%

40%

25%

25%

૫૬૭૫૪

100%

61.7%

35,231

-

38%

91,970

-

100%

િવ તારના
ટકા

િશક્ષણ, સામુદાિયક સવલતો, જાહેર
૪

જાહેર અને ઔ ોિગક

થાિનક ખુ લી જગ્યાઓ, િરકર્ીએશન,
પોટ્સર્ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટ

પ

માળખું

ય ૂહાત્મક ર તાઓ અને માળખુ,ં થાિનક
ર તા અને ઉપયોિગતાઓ

પેટા સરવાળો (શહેરીકરણક્ષમ િવભાગો)
કૃ િષ, ગર્ીનબે ટ્સ, ભાિવ ઉ ોગ અને
મનોરં જન માટે અનામત, નદીઓ /
૬

ખુ લી અને લીલી

ં
ઝરણાં / જગલ,
ગોચર, હયાત ગર્ામ્ય
વસાહતો, અને ગર્ામ બફર અને
પર્વાસન-રીસોટર્સ-સીઆરઝેડ-૩

પેટા સરવાળો (િવકાસક્ષમ િવ તાર)
૭

િબનિવકાસ િવભાગ
થળનો કુ લ િવ તાર

સીઆરઝેડ-૧માં સૌરઊજાર્ પાકર્, અને
બાકીની જમીન સીઆરઝેડ-૧ હેઠળ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૩.પ મહત્ત્વનાં અવકાશકીય તત્વો
ડીએસઆઈઆરનુ ં શહેરી માળખું કાયર્દક્ષ અને ઓછી જગ્યા રોકતુ ં બને તે િનિ ત કરવા િવકાસની યોજનાના
મુસ ામાં સારી પયાર્વરણીય પર્વ ૃિ

ં ત બને તેવા જમીન ઉપયોગના સંિમ ણ પર
અને સલામતી સાથે સુસગ

ભાર મ ૂકવામાં આ યો છે . શહેરના દરે ક ભાગમાં સંિમિ ત ઉપયોગનુ ં તત્ત્વ હશે પરં ત ુ તે શહેરના તેમજ બીજા
ભાગોના કેન્દર્ો અને હાઈ એક્સેસ કોિરડોરનુ ં એક િવિશ ટ લક્ષણ રહેશે. આ િવ તારોના આયોજનની
િવભાવનાનો સાર ભાગ આ પર્કરણમાં આપવામાં આ યો છે .
નવા શહેરમાં અત્યારનાં રર ગામોનુ ં એક શહેરી અને આિથર્ક પોતમાં સંકલન થાય તેવો અિભગમ આ યોજનાનુ ં
એક અન્ય મહત્ત્વનુ ં પાસુ ં છે . ગામોને બફર ઝોન્સની ફાળવણી કરવામાં આવી છે અને આ િવભાગોની હદમાં
ખાસ િનયમનો અને નીિતઓ લાગુ પડે છે

ની ચચાર્ આગળ કરવામાં આવી છે . આ િવભાગમાં ગામ બફર

ઝોન અને તેમનાં કાય ની ટૂંકી ચચાર્ કરવામાં આવી છે જયારે પર્કરણ ૯; ‘સામાિજક મ ૂ યાંકન’માં વધારે
િવગતપ ૂણર્ વણર્ન અને એક મોડલ ગર્ામ યોજનાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે .
૩.પ.૧ શહેરનુ ં મુખ્ય કેન્દર્
શહેરના કેન્દર્ (િસટી સેન્ટર)નો િવચાર એક તેજ વી, સંિમિ ત ઉપયોગ િવ તાર અને ડીએસઆઈઆરના હાદર્ના
કેન્દર્ તરીકે કરવામાં આ યો છે . તેના ઉપયોગો યાપક પર્માણમાં હશે અને તેમાં દક્ષતાથી કાયર્ કરી શકાય
તેવા કેન્દર્ીય અને સહેલાઈથી પહ ચ ધરાવતા ઉપયોગો પર ખાસ ભાર મ ૂકવામાં આ યો હશે. પર્ તાિવત
સવલતો નીચે પર્માણે છે :
•

ટક (રીટે ઈલ) ઉપયોગો

ઓ થાિનક માંગની પિર્ ૂ તકરે અને મો સ, તુલનાત્મક ભાવે ચીજવ તુઓ

વેચતા ટોસર્ અને મનોરં જનની સવલત ધરાવતી ઊંચી કક્ષાની સવલતો પર ભાર મ ૂકતા હોય.
•

લોકો

ની વારં વાર મુલાકાત લેતા હોય અથવા જાહેર પિરવહન ારા કામદારો સહેલાઈથી પહ ચી શકે

તે જ રી હોય તેવી વેપારી અને સરકારી કચેરીઓ
•

િવિશ ટ સેવાઓ આપતી હોિ પટલો, કેન્દર્ીય પુ તકાલય, કોન્સટર્ હો સ, ખેલકૂદનાં ટેિડયમ, મહત્ત્વનાં
ધાિમર્ક મકાનો

•

વી મહત્ત્વની અને સહેલાઈથી પહ ચી શકાય તેવી મહત્ત્વની સામુદાિયક સવલતો

નવા શહેરના એક િવિશ ટ લક્ષણ અને તેના ‘ફેફસાં’

વુ ં કામ કરે તેવો એક મોટો કેન્દર્ીય પાકર્ અથવા

મેદાન
•

કેન્દર્ીય પાકર્ જોઈ શકાય તેવાં મોકાનાં થળો પરનાં ઊંચી ગુણવ ાયુક્ત એપાટર્મેન્ટસ અને ઊંચી અને
મધ્યમ ગીચતા ધરાવતા એપાટર્મેન્ટસ,

માંના કેટલાકને

ટક એકમોની ઉપર પણ બાંધી શકાય તેવા

અનેક પર્કારનાં રહેઠાણો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવભાગીય કેન્દર્ોની લાક્ષિણકતા

મુખ્ય શહેરી કેન્દર્ની લાક્ષિણકતા

આકૃિત 3.૪ : શહેર કેન્દર્ોની લાક્ષિણકતા

૩.પ.ર િવભાગીય (િડ ટર્ીક્ટ) કેન્દર્ો
િવભાગીય કેન્દર્ો શહેરી કેન્દર્ના માપ પર્માણે કરવામાં આવેલી નાના કદની આવ ૃિ ઓ

વાં હશે. આવા શહેરમાં

એક સરખી રીતે પથરાયેલી સવલતો સાથેના એક બહુકેન્દર્ીય શહેરનો િવકાસ િનિ ત કરી શકાય તેવા ઇરાદા
ં લા માં નીચલી કક્ષાએ જ રી હોય તેવી લાક્ષિણક
સાથે તેમની રચના કરવામાં આવી છે . જોગવાઈઓની શૃખ
સવલતો િવભાગીય કેન્દર્ોમાં સમાિવ ટ રહેશે. ઉદાહરણ તરીકે, શહેરમાં સવ ચ્ચ કક્ષાની અને િવિશ ટ તબીબી
સેવાઓ ઉપલબ્ધ હશે પરં ત ુ દરે ક િવભાગીય કેન્દર્માં થાિનક વ તીને સેવા પ ૂરી પાડવા એક જનરલ હોિ પટલ
પણ હોય તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. આ િવ તારોમાં પર્ તાિપત સવલતો નીચે પર્માણે છે :
•

ટક દુકાનો

માં સુખસગવડની અને જ િરયાતની બંને પર્કારની ચીજવ તુઓ ઉપલબ્ધ હોય.

•

િવભાગને સેવા પ ૂરી પાડતી વેપારી અને સરકારી કચેરીઓ

•

િવભાગના બાકીના ભાગમાંથી સારી પહ ચ ધરાવતી હોય તેવી સામુદાિયક સવલતો

•

ઊંચી અને મધ્યમ ગીચતા ધરાવતાં રહેઠાણો

માંના કેટલાકને

ટક એકમોની ઉપર પણ બાંધી

માંના કેટલાકને

ટક એકમોની ઉપર પણ બાંધી

શકાય.
•

ઊંચી અને મધ્યમ ગીચતા ધરાવતાં રહેઠાણો
શકાય.
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િનદશર્ક દૃિ ટકોણ : શહેરના કેન્દર્ના
હાદર્ના િવ તારમાં સંભિવત િવકાસની
િ થિત

આકૃિત ૩.પ : બહક
ુ ેન્દર્ીય િવકાસ - શહેરનાં મુખ્ય કેન્દર્ો અને િવભાગીય કેન્દર્ો

૩.પ.૩ હાઈ એક્સેસ કોિરડોર
આકૃિત ૩.૬માં દશાર્ યા પર્માણે હાઈ એક્સેસ કોિરડોસર્ની ફાળવણી મહત્ત્વના જાહેર સંકર્ાંિત

ટોથી લગભગ

રપ૦ મી.થી ૭પ૦ મી. (પાંચથી ૧૦ િમિનટ ચાલતાં)ના અંતરે કરવામાં આવી છે . આ િવભાગનુ ં લાક્ષિણક અંગ
ઊંચી એફ.એ.આર.અને બીજા રહેણાંક િવ તારો કરતાં ઊંચી ગીચતા અને પર્વ ૃિ ઓના વધારે સંિમ ણ સાથેન ુ ં
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‘સંકર્ાંિતલક્ષી િવકાસો’ છે . આજુબાજુની વ તી માટે

ટક અને સેવાપર્ધાન પર્વ ૃિ ઓ ઉપરાંત તે ઔ ોિગક

િવભાગોના નોકિરયાતો માટે ઊંચી ગીચતાવાળા રહેઠાણો પ ૂરાં પાડશે. તેઓ તેના રહેવાસીઓ માટે દુકાનો,
સેવાઓ અને સામુદાિયક સવલતો તેમજ ઔ ોિગક િવ તારોની રોજબરોજની જ િરયાતો પણ પ ૂરી પાડશે. દરે ક
કોિરડોર એક મહત્ત્વનો જાહેર સંકર્ાંિત ટ, પહેલાં બસ પ પરં ત ુ ટર્ાિફકમાં વધારો થતાં પાછળથી ટર્ામ અથવા
લાઈટ રે લ ટર્ાિન્ઝટ (એલઆરટી)

ટ બનશે તેવી ધારણા કરવામાં આવી છે . આ િવભાગમાં સૌથી ઊંચી

ગીચતાવાળાં રહેઠાણોનો સમાવેશ થાય તેવો ઇરાદો છે . આકૃિત ૩.૬માં હાઈ એક્સેસ કોિરડોરમાં એક ભાગમાં
પ્લોિટંગનો નમ ૂનો દશાર્વવામાં આ યો છે .
િવિવધ વપરાશો માટે ન ુ ં િવ ત ૃત િવ લેષણ નીચે મુજબ છે ઃ
•

ઉચ્ચતમ ગીચતા ધરાવતા મકાનો, ઉચ્ચ આવક જૂથ (એચઆઇજી) અને નીચી આવક જૂથ
(એલઆઇજી) અને આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ (ઇડબ યુએસ) સિહત

•

રહેણાંકી વસિત અને આસપાસના ઔ ોિગક િવ તારોના મજૂરોની જ રીયાતોને પ ૂરી કરવા માટે પાકર્ અને
રમત-ગમતના િવ તારો સિહતની સામુદાિયક સુિવધાઓ

•

રહેવાસીઓ અને મજૂરોની જ રીયાતો પ ૂરી કરવા માટે રીટેલ દુકાનો, રે ટોરાં, હોટેલ, બેંક અને અન્ય
સેવાઓ સિહત યાવસાિયક સુિવધાઓ

•

વસાહતની તાત્કાિલક જ રીયાતો સંતોષવા માટે સં થાકીય મકાનો

હાઈ એક્સેસ કોિરડોર

જાહેર સંકર્ાંિત ટ
ચાલતા

7

થી ૧૦

િમિનટનો

ટર્ાિન્ઝટ ટોપ

આકૃિત ૩.૬ : સંકર્ાંિતપર્ધાન િવકાસો તરીકે હાઈ એક્સેસ કોિરડોસર્
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૩.૬ અત્યારની ગર્ામ વસાહતોનુ ં સંકલન
સવર્સમાિવ ટ વ ૃિ ના િસ ાંતો પર મહત્ત્વનો આધાર રાખીને ગામ બફર ઝોનને જમીન ઉપયોગ તરીકે
સમાવીને ભિવ યની પર્ાકૃિતક વ ૃિ માં સામેલ કરી શકાય તે માટે િવકાસ યોજનાનો મુસ ો એક સવગર્
ર્ ાહી ગર્ામ
સંકલનની ય ૂહરચનાની જોગવાઈ કરે છે . પર્કરણ-૯, ‘સામાિજક મ ૂ યાંકન’માં િવગતવાર વણર્વવામાં આવેલી
આ એકંદર ય ૂહરચનામાં નીચે જણાવેલા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે :
•

િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં જમીન ઉપયોગના એક અલગ પર્કાર તરીકે ગર્ામ બફર ઝોનનુ ં િનમાર્ણ

•

ગર્ામ બફર ઝોનમાં જમીન ઉપયોગો ઝોિનંગના િનયમનોને આધારે િનધાર્િરત થશે.

•

અત્યારની ગર્ામ્ય વસાહતના પોતનુ ં સંવેદનશીલ ઉધ્વીર્કરણ

•

ડીએસઆઈઆરડીએની હદમાં ગામ સહાયક િવભાગ તરીકે ધોલેરા ક યાણ સમાજ (ધોલેરા વે ફેર
સોસાયટી)ની રચના

બફર ઝોનની ભ ૂિમકા નીચે પર્માણે છે :
•

ગર્ામ વસાહતોની આજુબાજુ કૃિષ આધાિરત પર્વ ૃિ ઓને અગર્તાકર્મ આપવા િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં
ભૌિતક ભેદરે ખાંકન કરવુ ં

•

સમય જતાં વસાહતોનુ ં આજુબાજુની શહેરી જમીન સાથેન ુ ં સંકલન હળવુ ં કરવુ.ં

•

ગામના રહેવાસીઓને તેમની આજુબાજુના િવ તારના િવશે માિલકી અને અંકુશની સમજ આપવી.

•

સંવેદનશીલ ગર્ામીણ પોતની નજીક વધુ પડતા િવકાસને રોકવો.

આકૃિત ૩.૭ માં અત્યારની ગર્ામ વસાહતોનાં થાનો દશાર્વવામાં આ યાં છે . દરે ક વસાહતની આજુબાજુ એક
ગામ બફર ઝોન છે .
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આકૃિત ૩.૭ : અત્યારની ગર્ામ્ય વસાહતોની આજુ બાજુ ના બફર ઝોન

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૩.૭ ટકાઉપણું
કુદરતી સંસાધનો ઘટાડયા િવના, પયાર્વરણને નુકસાન પહ ચાડયા િવના અથવા સમુદાયોનો નાશ કયાર્ િવના
આિથર્ક વ ૃિ

હાંસલ કરી શકે તેવા િવકાસને યાપક રીતે ટકાઉ અથવા જાળવી રાખી શકાય તેવો િવકાસ

કહેવામાં આવે છે . આની સૌથી વધુ સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી યાખ્યા ‘બર્ન્ટલેન્ડ કિમશન’ની છે
યાખ્યા પર્માણે ટકાઉ િવકાસ એટલે
"

િવકાસ આગામી પેઢીની જ િરયાતોની પિર્ ૂ તને ઓછી કયાર્ િવના અત્યારની પેઢીની જ િરયાતો પ ૂરી કરી શકે

તેવો િવકાસ."
ટકાઉ િવકાસની િવભાવનાને આખી દુિનયામાં રા ટર્ીય અને થાિનક સરકારની કક્ષાએ તેમજ સામુદાિયક જૂથો
અને િબનસરકારી સં થાઓની કક્ષાએ ન ધપાતર્ રહે યાપક ટે કો મ યો છે . ખાનગી ક્ષેતર્ તરફથી પણ હવે તેને
ડેવલપરો અને ઉ ોગપિતઓ

ારા પણ એ એક યોગ્ય િનસબત ગણવામાં આવે છે . આ એવુ ં સાધન છે

ને

આધારે પયાર્વરણીય અસરોને ઓછી કરી શકાય છે . હવે વધુને વધુ પર્માણમાં ટકાઉ િવકાસના િસ ાંતોને
શહેરના આયોજકો માટે ન ુ ં એક અિનવાયર્ માળખું ગણવામાં આવે છે .

િવકાસના આયોજનમાં આિથર્ક િવકાસ,

પયાર્વરણીય સંરક્ષણ અને સામાિજક ન્યાય વચ્ચેના સંભા ય સંઘષ સાથે કામ પાડવામાં તેમને મદદ પ બને
છે . દુિનયાના ઘણા ભાગોમાં ઇકો-િસટીઝ અને ઇકો-ટાઉન્સ અંગેના પર્ તાવોમાં તેને અિભ યિક્ત મળી રહી છે .
૩.૭.૧ ડીએસઆઈઆરમાં ટકાઉ િવકાસ
ટકાઉ િવકાસને સામાન્ય રીતે તર્ણ પિરમાણોમાં યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે : આિથર્ક, પયાર્વરણીય અને
ય ૂહાત્મક અને િવગતપ ૂણર્ આયોજનની સમગર્ પર્િકર્યાઓમાં માળખામાં આપેલા અને સમીક્ષા અને દે ખરે ખને
આધીન તેવા સામાિજક પર્ચલો (પેરામીટસર્). ટકાઉ િવકાસને િસ

કરવા માટે જ રી હોય તેવાં પિરબળોને

પ ટ કરવા અને ડીઝાઈનની માગર્િદર્ શકાઓ, મકાનોની સંિહતાઓ અને ગર્ીન રે િટંગ પ િતઓ

ારા િવકાસના

અંકુશની પર્િકર્યાઓ અને યોજનાઓમાં તેમની તરફ ધ્યાન આપવામાં એવી તે પર્માણેની નીિતઓ અપનાવવી
તે એ દુિનયામાં વધુ ને વધુ યાપક બનતુ ં જાય છે .
ડીએસઆઈઆરના અવકાશકીય આયોજનમાં પયાર્વરણીય અસરોને ઓછી કરે તેવી આયોજનની ઘણી નીિતઓ
અને અવકાશકીય પર્ તાવો તથા ટકાઉ શહેરી રચનાના ઘણા િસ ાંતોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે ,

માં

નીચે જણાવેલા ન ધનીય છે :
•

પ ૂરના જોખમ માટે ઉ ણતા પિરવતન
ર્ (ક્લાઈમેટ ચેન્જ) અને આયોજનને અપનાવવા

•

જમીનને અ પ

•

પુનઃ ઉપયોગી ઊજાર્ માટે ની જોગવાઈ

•

જમીન વપરાશનાં પર્વેશની

ોત ગણવી
યુહરચના,સાયકલીંગ,પગપાળા તથા જાહેર પરીવહનને ઉ ેજન આપે

તેવી હશે.
•

કચરાના રીસાયકિલંગ માટે ની જોગવાઈ

•

િનકાલ માટે ની યોગ્ય સવલતો અને પયાર્વરણીય સંચાલન માટેની જોગવાઈ ારા પર્દૂ ષણ િનવારવુ ં

•

પર્ાકૃિતક પયાર્વરણ અને જીવવૈિવધ્યનુ ં સંરક્ષણ અને સંવધર્ન

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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•

નવા શહેરમાં થાિનક સમુદાયોનુ ં સંકલન

•

બધા જ રહેઠાણ ક્ષેતર્ોની જોગવાઈ

ડી.એસ.આઈ.આર. ની પયાર્વરણ પરની અસરોને ઓછી કરવા માટેની ય ૂહરચના ટકાઉ િવકાસને નવા શહેરને
નવા શહેરના આયોજન અને રચનામાં દયનુ ં થાન આપે છે . ટકાઉ રચના (ડીઝાઈન)માં એક ય ૂહાત્મક ઘટક
છે અને એક વધુ િવગતપ ૂણર્ ઘટક છે ,
સાચી ટકાઉ રચના િસ

ની પરત્વે પ્લોટ અને મકાનની કક્ષાએ ધ્યાન આપવામાં આ યુ ં છે .

કરવી હોય તો રચનાની બંને કક્ષાઓ તરફ ધ્યાન આપવુ ં જ રી છે . આ િવભાગમાં

ય ૂહાત્મક નીિતઓ અને ટકાઉ િવકાસ

ારા પયાર્વરણ પરની અસરોને ઓછી કરવા માટે ના િસ ાંતો

(એન્વાયન્મેર્ન્ટલ િમિશગેશન)નો સાર આપવામાં આ યો છે .
લીડરશીપ ઈન એનજીર્ એન્ડ અન્વાયન્મેર્ન્ટ ડીઝાઈન (એલ.ઈ.ઈ.ડી.)
બીઆરઈ એન્વાયન્મેર્ન્ટલ એસેસમેન્ટ મેથડ (બી.આર.ઈ.ઈ.એ..એમ.), ગર્ીન રે િટંગ ફોર ઈન્ટીગર્ેટેડ હેિબટે ટ
એસેસમેન્ટ (જી.આર.આઈ.એચ.એ/), ઈિન્ડયન ગર્ીન બીિ ડંગ કાઉિન્સલ (આઈ.જી.બી.સી.)

વા પયાર્વરણને

ૂ
સાનુકળ
(ગર્ીન) મકાનોની સંિહતાઓ અને પયાર્વરણ રે િટંગ પ િતઓના ઉપયોગને કારણે મકાનોના
ટકાઉપણાને સુધારવા માટે ગર્ીન હોમ્સ ઝડપથી એક વીકૃત ધોરણ બની ર ાં છે . આ બધી સંિહતાઓ (કોડ્સ)
થોડી થોડી એકબીજાથી જુદી છે પરં ત ુ સામાન્ય રીતે ઉપયોગ અને સામગર્ીઓના સંવધર્ન
વા

વા પર્ ો અને ઊજાર્

ોતો તથા જળ, લેન્ડ કેિપંગ સિહત પ્લોટ્સના લેઆઉટ અને મકાનો અંગેના કામકાજ અને જાળવણીને

આવરી લે છે . ડી.એસ.આઈ.આર. નો િવકાસ ટકાઉ રચનાના ઊંચાં ધોરણો થાિપત કરશે તેવી અપેક્ષા છે અને
તેની ચચાર્ આ િવભાગમાં કરવામાં આવી છે .
વધારે િવ ત ૃત

તરે , ગર્ીન િબિ ડંગ કોડ

સ ટે નેિબિલટીનો પર્

ારા સંસાધનોના કાયક્ષ
ર્ મ ઉપયોગ કરતાં મકાનોને

વીકારીને

ઉકેલી શકાય. ડીએસઆઇઆરમાં ગર્ીન િબિ ડંગ કોડના ઉપયોગ અંગે જનરલ

ડેવલપમેન્ટ કંન્ટર્ોલ રે ગ્યુલેશન્સમાં ચચાર્ કરવામાં આવી છે .
૩.૭.ર ટકાઉ િવકાસની ય ૂહાત્મક જાિતઓ અને િસ ાંતો
ૂ તા અને આયોજન
પ ૂરના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને વાતાવરણમાં પરીવતન
ર્ સાથે સાનુકળ
સમુદર્ના મોજાઓ અને મોસમીય ચોમાસાના વરસાદને કારણે પ ૂર એ હાલમાં ડીએસઆઇઆરની મુખ્ય સમ યા
છે . આ સમ યા શહેરીકરણ અને તેના કારણે વરસાદ ૂફ િવ તારમાં થનારા વધારાથી િવકટ બની શકે અને
આડકતરી રીતે તે ગ્લોબલ વોિમર્ંગ અને પરીણામે સમુદર્ની સપાટી ઊંચે આવવામાં પરીણમશે.
ડીએસઆઇઆરનો મોટો િહ સો કો ટલ રે ગ્યુલેટરી ઝોન (સીઆરઝેડ)માં આવે છે અને આ િનયંતર્ણોની રચના
સમુદર્ની સપાટીમાં થઈ રહેલા વધારા અને કુદરતી આફતોને આિધન રહીને અયોગ્ય િવકાસને રોકીને લોકો
અને સંપિ ને પ ૂર સામે રક્ષણ આપવા માટે કરવામાં કરવામાં આવી છે . ઉચ્ચ ભરતી િવ તાર (હાઇ ટાઇડ
લાઇન-એચટીએલ)માં આવતા ડીએસઆઇઆરના િવ તારમાં િવકાસની પરવાનગી આપવામાં નહીં આવે.
સીઆરઝેડ-૩માં જાન્યુઆરી ૬, ૨૦૧૧ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા કો ટલ મેનેજમેન્ટ ઝોન નોટીિફકેશન
(વધુ િવગતો જી.ડી.સી.આર. અહેવાલ પર્કરણ ૨૬માં આપવામાં આવેલ છે ) અનુસાર નીચે પર્માણેની
પર્વ ૃિ ઓની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ક.

ં
ખેતી, બાગાયતી, બગીચાઓ, ચરણ, પાકર્, રમતના મેદાન અને જગલ

ખ.

અણુ ઊજાર્ િવભાગ સંબિં ધત પર્ો ક્ટ્સ

ગ.

દુલભ
ર્ ખનીજોના ખનન

ઘ.

સમુદર્ના પાણીમાંથી મીઠાનુ ં ઉત્પાદન

ચ.

િડસેલીનેશન પ્લાન્ટ અને સંબિં ધત સુિવધાઓ માટે કાંઠાની સુિવધાઓ

છ.

હવામાન રડાર

જ.

થાિનક ગંદાપાણીને પર્િકર્યા કરીને િનકાલ કરવા માટેના એકમો અને

સહાયક સુિવધાઓનુ ં

ં ૂરી સાથે
િનમાર્ણ, પર્દૂ ષણ િનયંતર્મ બોડર્ અથવા સિમિતની પ ૂવર્મજ
ઝ.

થાિનક માછીમાર સમુદાય માટે જ રી સુિવધાઓ

વી કે માછલી સ ૂકવવા માટે યાડર્, હરાજી હોલ,

જાળ રીપેરીંગ માટે યાડર્, પારં પારીક હોડી િનમાર્ણ યાડર્, બરફ એકમ, બરફના છીણ માટે ન ુ ં એકમ,
માછલી જાળવણી સુિવધાઓ અને તેના
ણ.

વી અન્ય સુિવધાઓ

િનયત િવ તારમાં પર્વાસીઓ અને મુલાકાતીઓ માટે હોટેલ અથવા બીચ રીસોટર્ના િનમાર્ણ માટે
ખાલી પ્લોટનો િવકાસ, શરતોને આિધન

ત.

પેટર્ોિલયમ ઉત્પાદન અને પર્વાહી કુદરતી ગેસ મેળવવા અને સંગર્હ કરવા માટે ની સુિવધાઓ

થ.

પર્વાહી કુદરતી ગેસના રીગેસીિફકેશનની સુિવધા

દ.

નોટીફાઇડ બંદરો પર ખા તેલ, ખાતર, અનાજ

ધ.

િબનપરં પરાગત ઊજાર્ના

ન.

પરં પરાગત અિધકારો અને યવહારુ ઉપયોગની મયાર્દામાં આવતા હોય તેવા રહેણાંકી મકાનો

વા િબન-હાિનકારક માલસામાનનો સંગર્હ

ોતથી વીજ ઉત્પાદન
વા

કે વતર્માન માછીમાર ગામો અને ગોથાનનુ ં િનમાર્ણ અને પુનઃિનમાર્ણ
ટ.

જાહેર વરસાદ આ ય, જાહેર શૌચાલય, પાણી પ ૂરવઠા, ગટર યવ થા, ગંદાપાણીના િનકાલની
યવ થા, રોડ અને પુલોનુ ં સીઝેડએમએ

ારા િનમાર્ણ,

એવી પંચાયતો કે

નો ઘણોખરો િહ સો

સીઆરઝેડમાં આવતો હોય અને થાિનક રહેવાસીઓ માટે શાળાઓ અને દવાખાના

વી સુિવધાના

િનમાર્ણ માટે અન્ય કોઈ િવ તાર ઉપલબ્ધ ન હોય તેના માટે આ પર્કારની સુિવધાઓ બાંધવાની
પણ મંજૂરી આપશે
ઠ.

વતર્માન પર્માણભ ૂત મકાનોનુ ં પુનઃિનમાર્ણ અથવા વૈકિ પક િનમાર્ણ

સ ૂિચત િવકાસ આયોજન સીઆરઝેડમાં માતર્ કૃિષ, એક્વાક ચર, હરીયાળા િવ તારો અને પાયાની માળખાિકય
સુિવધાઓના િવકાસ માટે જ ફાળવણી કરે છે .
સીઆરઝેડની બહાર, ડીએસઆઇઆરને પર્કરણ ૭માં દશાર્ યા પર્માણે પ ૂર િનયમન ઝોનમાં વહેંચી નાંખવામાં
આ યો છે . પ ૂર મોસમી ચોમસાના વરસાદને કારણે હોય કે સમુદર્ના કારણે, તે પાક અને સંપિ નો નાશ ન કરે
ુ ી દરે ક સેલની આસપાસ સુરક્ષા બંધની રચના કરવામાં આવશે. પ ૂરના પાણી ઝડપથી ઓસરી જાય તે
તે હેતથ
માટે ડીએસઆઇઆરમાં આવેલી નદીઓમાંથી કચરો અને કાંપ કાઢી તેને સાફ કરવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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જમીનની અપયાર્પ્ત
જમીન

ોત તરીકે ગણના

ોતોના સંવધર્ન માટે િવકાસ યોજનાનો મુસ ો એક કોમ્પેક્ટ શહેરી મોડલ પર આધાિરત છે .

માં

રહેણાંક ગીચતા સરે રાશ મધ્યમથી ઊંચી છે અને તેમાં ઉચ્ચ ગુણવ ાયુક્ત શહેરી સંકર્ાંિત પ િતનો પણ
સમાવેશ થાય છે .
ં િત છે કે અ
એક એવી સવર્સમ

અથવા ખોરાકનો વપરાશ થાય ત્યાં સુધી તેણે કાપવા પડતા અંતર એટલે કે

‘ ડ માઈ લ’ ઘટાડવામાં આવે તે અત્યંત મહત્ત્વનુ ં છે . અ નુ ં ઉત્પાદન થાિનક કક્ષાએ જ કરવુ ં તે ઘણુ ં ટકાઉ
છે અને તેથી એવી દરખા ત કરવામાં આવી છે કે વધુ સારા ઉપયોગ માટે જ રી ન બને ત્યાં સુધી
ડીએસઆઈઆરમાં કૃિષની જમીનને

મની તેમ જાળવી રાખવામાં આવશે.

ડીએસઆઈઆરની પિ મે આવેલી કૃિષજમીન સામાન્ય રીતે ખંભાતના અખાતની નજીક આવેલી જગ્યા કરતાં
વધુ સારી છે અને આમાંનો ઘણો િવ તાર િવકાસ માટે તરત જ જ રી ન હોય તો કૃિષ માટે ફાળવવામાં આ યો
છે . આમ, યોજનામાં લગભગ 12,804 હેક્ટર ( થળની કુલ જમીનના 14 ટકા)

ટલી જમીન કૃિષ માટે

ફાળવવામાં આવી છે . જમીન સુધારણા અને સમ ૃિ કરણ માટે ના એક કાયર્કર્મનુ ં સ ૂચન કરવામાં આ યુ ં છે અને
ઉત્પાદકતા વધારવા માટે િસંચાઈના વધુ ઉપયોગ ( માં વચ્છ કરવામાં આવેલા ગટરોના પાણીનો પણ
સમાવેશ થાય છે )ની ભલામણ કરવામાં આવી છે .
પુનઃઉપયોગી ઊજાર્ની જોગવાઈ
ડીએસઆઈઆરમાં ઔ ોિગક, વેપારી અને રહેણાંક િવકાસને ટે કો આપવા ખ ૂબ વધારે પર્માણમાં વીજળીની
જ િરયાત ઊભી થશે. િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં બે ખ ૂબ મોટા સૌર ઊજાર્ પાકર્ની દરખા ત કરવામાં આવી છે ,
મના ારા ડીએસઆઈઆરની વીજળીની માંગમાં ન ધપાતર્ ભાગને પહ ચી વળવાની સંભા યતા છે .
મકાનોની અગાશીઓ પર વીજળી પેદા સોલર હોટ વોટર સી ટમ અને ફોટો વો ટે ઈક સે સની જોગવાઈ
કરવામાં આવી છે તેમજ અગાઉ ચચર્વામાં આવેલી ટકાઉ મકાન સંિહતાઓ ારા સામગર્ીઓને જુદી પાડવા માટે
તેમજ પયાર્વરણીય મકાનોનાં ધોરણો અને લક્ષણોના ઉપયોગ

ારા ઊજાર્ બચાવમાં ઘટાડાને પર્ોત્સાહન

આપવામાં આવશે.
ચાલન, સાયકિલંગ અને જાહેર પિરવહને પર્ોત્સાિહત કરે તેવી જમીન પહ ચ ય ૂહરચનાની જોગવાઈ
િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં જમીનના ઉપયોગોને સંકિલત કરવામાં આ યા છે .
પગે ચાલતાં, સાયકલ

ારા અથવા જાહેર પિરવહન

થી મોટા ભાગની મુસાફરીઓ,

ારા કરી શકાય. આનો હેત ુ ખાનગી કારોના ઉપયોગની

જ રને સંપ ૂણર્પણે શક્ય તેટલો ઓછો રાખવાનો છે . આ ય ૂહરચના

ં ત છે અને
ે ઠ શહેરી પ િતઓ સાથે સુસગ

દુિનયાના સૌથી સમ ૃ અને સફળ શહેરોમાં અમલમાં મ ૂકાયેલી પ િતઓ

વી જ છે .

કચરાનો પુનઃવપરાશ (િરસાયકિલંગ)
ડીએસઆઈઆરમાંના ઘણા ઉ ોગો ફરીથી વપરાશમાં લઈ શકાય તેવા પદાથ નુ ં ઉત્પાદન કરશે અને પર્કરણ૭માં રે ખાબ

કરવામાં આવેલી ય ૂહરચના આવી સામગર્ીના પુનઃવપરાશ માટે ની સવલતો િવશે જણાવે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પર્દૂ ષણનુ ં િનવારણ
ડીએસઆઈઆરની હદમાં આવેલા બધા ઉ ોગો માટે રા ટર્ીય અને રાજય કક્ષાના બધાં પયાર્વરણીય પર્દૂ ષણ
િનયમોનુ ં પાલન કરવુ ં જ રી રહેશે. ઘનકચરા અને સામાન્ય ગટર યવ થા

વા કેટલીક કચરાના િનકાલ

માટેની સવલતો ઊભી કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પોતાના કચરાનો િનકાલ થળ પર પોતે જ કરી શકે તેવા
િબનપર્દૂ ષણકારક ઉ ોગોને ડીએસઆઈઆરમાં સમાવવામાં આવે તેવો ઇરાદો છે

પેટર્ોકેિમક સ

વા

ઘનકચરાના િનકાલ માટે ની વધુ સંકુલ યવ થાઓની જ િરયાતવાળા ઉ ોગોને અન્ય થળે રાખવામાં આવશે
મ કે દહેજ પીસીપીઆઈઆર જયાં વધુ િવિશ ટ િનયમનો અને સામાન્ય િનકાલ સવલતો ઊભી કરવામાં
આવશે.

*

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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તબક્કાઓની ય ૂહરચના
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તબક્કાઓની ય ૂહરચના

૪
૪.૧

પિરચય

ડીએસઆઈઆરના આયોજનનો સમયગાળો ૩૦ વષર્નો છે તેથી શહેરની વ ૃિ ને દસ વષર્નો એક એવા તર્ણ
તબક્કાઓમાં વહેંચવાનુ ં સુગમ છે . આનાથી શહેરી િવકાસનો અમલ કાયદ
ર્ ક્ષતાથી અને ઓછા ખચેર્ થઈ શકે
અને જમીનના ઉપયોગો અને માળખાનુ ં આયોજન સુસકં િલત રીતે થઈ શકે તે િનિ ત થશે.

૪.ર

જમીનની માંગ

બજારનાં મ ૂ યાંકનોના અભ્યાસોને આધારે તારવવામાં ઔ ોિગક જમીનની માંગની ભાિવ િ થિત સ ૂચવે છે કે
માંગમાં શ આતમાં ધીમો વધારો થશે, પછી મધ્યના સમયગાળામાં તેમાં ઝડપી વધારો થશે અને શહેર
પિરપક્વ બનતાં એક કક્ષાએ િ થર થઈ જશે. રહેણાંક વેપારી અને બીજા ઉપયોગો માટે ની જમીનની માંગ પણ
આ જ પેટનર્ને અનુસરશે. આથી િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં સુસકં િલત રીતે દરે ક સમયગાળામાં બધા જમીન
ઉપયોગકતાર્ઓને પ ૂરતી જમીન મળી રહે તે િનિ ત કરવામાં આ યુ ં છે .
કો ટક-૪.૧માં મહત્ત્વની આિથર્ક પર્વ ૃિ ઓ તેમજ તેમને અનુ પ રહેણાંકના સંદભર્માં દરે ક તબક્કામાં યાપક
આયોજન જ ર દશાર્વવામાં આવી છે . કો ટક ૪.૧ તર્ણેય તબક્કામાં સ ૂિચત િવકાસ આયોજનમાં હાલમાં િવિવધ
પર્કારના ઉપયોગ માટે ફાળવવામાં આવેલી જમીનની િવગત. જમીન વપરાશ અંદાજમાં દરે ક તબક્કામાં
જમીનના િવ તારની ઉભી થનારી જ રીયાતને દશાર્વવામાં આવી છે .
કો ટક-૪.૧ : મહત્ત્વની માંગ અને તબક્કા પર્માણે જોગવાઈ
મહત્ત્વની જ િરયાતો / જોગવાઈ

તબક્કો-૧

તબક્કો-ર

તબક્કો-૩

કુલ

કુલ નોકરીઓ

૨,૦૪,૮૫૦

૪,૦૨,૪૭૦

૨,૧૯,૩૧૦

૮,૨૬,૬૩૦

૨,૨૩૦

૩,૭૮૦

૧,૯૭૦

૭,૯૮૦

રહેણાંક વ તી (હેકર્ો, નાઈટફર્ેન્ક)

૪,૯૬,૦૦૦

૯,૭૦,૦૦૦

૫,૩૪,૦૦૦

૨૦,૦૦,૦૦૦

રહેણાંક એકમોની માંગ (નાઈટફર્ેન્ક)

૧,૨૪,૦૦૦

૨,૪૨,૦૦૦

૧,૩૩,૦૦૦

૫,૦૦,૦૦૦

રહેઠાણો માટે ચોખ્ખી માંગ (હે કર્ો)

૧,૨૬૨

૨,૬૪૭

૧,૩૫૮

૫,૦૮૭

રહેઠાણ માટે ચોખ્ખી જમીન જોગવાઈ

૧,૬૫૫

૩,૬૦૦

૧,૫૩૦

૬,૭૮૫

ચોખ્ખી ઔ ોિગક જમીન માંગ (સાયનોવેટ)

૪.૩ અવકાશકીય તબક્કાની ય ૂહરચના
અવકાશકીય તબક્કાની ય ૂહરચનામાં િવકાસ યોજનાનો મુસ ો માન્ય કરે છે કે :
•

હયાત સવલતો અને માળખુ,ં ખાસ કરીને તેઓ વ તીના હયાત કેન્દર્ોની નજીક હોય ત્યાં, સૌથી વધુ
સવર્ગર્ાહી પર્કારોમાં ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં િવકાસની શ આત કરવી તે

•

ે ઠ છે .

સરકારી માિલકીની જમીન પર શ આતના િવકાસનુ ં ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવાથી ખચર્ અને જમીનપર્ાિપ્તમાં
સંભિવત િવલંબો ઓછા થશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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•

િવકાસના સમગર્ િવ તારમાં આછીપાતળી રીતે પથરાયેલાં રહેવાને બદલે કોઈ એક સમયે િવકાસ એક
યા બે થળે કેિન્દર્ત હોય તે વધુ સારું ગણવુ ં જોઈએ. આને કારણે પાણી અને કચરાિનકાલના સંચાલન
વી ઉપયોિગતાલક્ષી સેવાઓ કરકસરયુક્ત રીતે અને ઓછામાં ઓછા િવલંબ સાથે પ ૂરી પાડી શકાય
છે .

•

દરે ક તબક્કો શક્ય તેટલો વધુ આત્મિનભર્ર હોવો જોઈએ અને ઉપયોગોનુ ં સારું સંિમ ણ પ ૂરું પાડતો
હોવો જોઈએ

થી તે કાયર્દક્ષ રીતે કામ કરી શકે અને તેને પ ૂરું કરવા માટે પછીના તબક્કાઓમાં

િવકાસ જ રી રહે નહીં.
•

પછીના તબક્કાઓની શ આત થાય તે પહેલાં મહદ્ અંશે શ આતનો તબક્કો પ ૂરો થઈ જવો જોઈએ.

કો ટક-૪.ર : જમીન જોગવાઈનો સાર
તબક્કો-૧ કુ લ

તબક્કો-ર કુ લ

તબક્કો-૩ કુ લ

કુ લ િવ તાર

િવ તાર એચએ

િવ તાર એચએ

િવ તાર એચએ

એચએ

2,187

4,268

3,326

9,780

હાઈ એક્સેસ કોિરડોર

690

1,177

598

2,465

૩

િસટી સેન્ટર (શહેરકેન્દર્)

318

170

191

679

૪

ઔ ોિગક

4,554

4,044

2,859

11,457

૫

લોિજિ ટક્સ

86

69

49

204

૬

નોલેજ અને આઈટી

585

-

645

1,230

1,959

1,216

1,324

4,500

845

859

790

2,494

52

212

60

324

221

94

247

562

કર્મ

જમીન ઉપયોગનો િવભાગ

૧

રહેણાંક

૨

૭
૮
૯

િરકર્ીએશન, પોટ્સર્ અને
એન્ટરટેઈનમેન્ટ
પર્ તાિવત ર તાઓ
ય ૂહાત્મક માળખાકીય સુિવધા

૧૦

જાહેર સુિવધા

(એ)

(પેટા સરવાળો શહેરી)

11,505

12,045

10,147

33,696

૧૧

પર્વાસન-િરસોટર્ સીઆરઝેડ-૩

2,046

681

1,162

3,889

૧ર

(સોલર પાકર્ હેઠળની જમીન-૧)

(બી)

તબક્કાવાર િવકાસ મુજબનું ક્ષેતર્ફળ

૧૩

ગર્ીન પેસ

1,960

૧૪

િવલેજ બફર

1,325

૧૫

અત્યારની ગર્ામ વસાહતો

૧૬

કૃ િષ

૧૭

નદીઓ, નહેરો અને બીજાં જળાશયો

(સી)

પેટા સરવાળો (િબનશહેરી ૧૧થી ૧ર) + ૧૪થી ૧૮

22,893

િવકાસક્ષમ િવ તાર (એ+સી)

56,589*

-

1,346

-

1,346
38,931

447
12,804
2,468

*કો ટક ૩.૨માં િવકાસ કરી શકાય તેવા િવ તારનો તફાવત એટલા માટે દે ખાય છે કારણ કે િવિવધ ગામોને જોડતા
શહેરના પિ મ િવભાગમાં ખેતીની જમીનમાંથી પસાર થતા રોડને જ્યારે જ ર પડશે ત્યારે િવકસાવવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૪.૪

તબક્કો-૧

ડી.એસ.આઈ.આર. ના શ આતના િવકાસનુ ં થળ ધોલેરાની નજીક ઉ રે અને અત્યારના એસએચ-૬ની બંને
બાજુએ આવેલ ું છે . (જુઓ આકૃિત ૪.૧) અત્યારે ડીએસઆઈઆરનો ઉ ર િવભાગ દિક્ષણ િવભાગ કરતાં વધારે
ુ ાની સાથે ર તાઓ ારા વધુ સારી
િવકિસત છે અને અમદાવાદ, વડોદરા અને સૌથી નજીકના રે લવેમથક ધંધક
રીતે જોડાયેલો છે . આ િવ તાર તાજા પાણીના

ોતો અને વીજળીની લાઈનોથી વધુ નજીક હોવાથી આ

િવ તારને ઉપયોિગતાઓ વધુ સહેલાઈથી પ ૂરી પાડી શકાય છે .
સરકારી માિલકીની જમીનનુ ં સૌથી વધુ પર્માણ ડીએસઆઈઆરના ઉ ર-પ ૂવર્ ભાગમાં છે અને તેથી યોજનાના
પહેલા તબક્કામાં આ ભાગના િવકાસમાં ન ધપાતર્ વધારાનુ ં વજન પ ૂરું પાડે છે . િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં
તબક્કાઓના સંદભર્માં જમીનની સરકારી માિલકી િવશે પિરિશ ટ-ઈમાં જણાવવામાં આ યુ ં છે .
ડીએસઆઈઆરના એક છે ડેથી બીજા છે ડા સુધી પસાર થતો મોટો માગર્ એસએચ-૬ ઉ ર-દિક્ષણ િદશામાં
થળની મધ્યમાંથી પસાર થાય છે . તે અત્યારના વ તી કેન્દર્ો અને બંદરો સુધીની મુખ્ય પહ ચ પ ૂરી પાડતો
ર તો હોવાથી િવકાસના શ આતના તબક્કા માટે આ ર તા સાથેની નજીકતા પણ મહત્ત્વની છે .
તબક્કા-૧ના િવકાસને પાંચ વષર્નો એક એવા બે પેટા તબક્કાઓમાં િવચારી શકાય. પહેલાં પાંચ વષર્માં મુખ્ય
ધ્યાન કામકાજ શ થઈ શકે તે માટે ના કામ અને માળખા પર જ ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવામાં આવશે અને તેમાં
વા તિવક િવકાસ ઘણો ઓછો રહેશે.
પછીનાં પાંચ વષર્ સામુદાિયક માળખાના ટેકા સાથે ઘણા વધુ ઔ ોિગક અને રહેણાંક જમીન ઉપયોગો પ ૂરા
પાડશે. એકંદરે પહેલા તબક્કામાં ૩૦ વષર્ના સમયગાળામાં શહેરીકરણક્ષમ જમીનની કુલ માંગના ૩૩ ટકા
ટલી માંગ પ ૂરી થાય તેટલો ઔ ોિગક અને રહેણાંક જમીનનો ઉપાડ થશે તેવી અપેક્ષા છે .
તબક્કા-૧ દરિમયાન મહત્ત્વના માળખાના ઘટકો નીચે પર્માણે છે :
•

એક્સપર્ેસ વેની બંને બાજુઓ પર િવકાસ માટે ના િવ તારો ખુ લા થઈ શકે તે માટે ધોલેરાની દિક્ષણે
એસ.એચ.-૬ને ઓળંગે તેવા એક નવા ર તાના બાંધકામ સિહત જોડાણ માટે ના મજબ ૂત ર તાઓનુ ં
િનમાર્ણ. આ ર તો શ આતથી જ એસ.એચ.-૬ પર ફલાયઓવર કરવો જ રી છે કે કેમ તેના િવશે
િનણર્ય લેવાવો જ રી છે . ટર્ાિફકનુ ં પર્માણ હાલ તુરત આવી જોગવાઈને યોગ્ય ઠેરવતુ ં નથી પરં ત ુ
ુ િલંગનુ ં કામ શ થાય ત્યારે આ બાંધકામ કરવુ ં તે વધુ કરકસરયુક્ત બની શકે.
ર તાના ડ અ

•

પાણીના િનકાલ અને ગટરોના પાણીના િનકાલની યવ થાનુ ં બાંધકામ

•

જળિવતરણની યવ થા

•

એસએચ-૬ની પિ મે નવા કેન્દર્માં વેપારી ઉપયોગોનુ ં થળ

•

નવી રે લવે લાઈન માટે અને નવા શહેરને અમદાવાદ અને આજુબાજુનાં નગરો સાથે જોડવા એક
પેસેન્જર રે લવે ટે શનનો િવકાસ. કાયર્દક્ષ જાહેર પિરવહન માટે રે લવે ટે શનની બાજુમાં એક બસ
ટેશન પણ રહેશે.

•

મહત્ત્વના બસ

ટો સાથે જાહેર સંકર્ાંિત

યવ થાના િવકાસની શ આત થશે. આ બસ

ટો પહેલા

તબક્કામાં કાયાર્િન્વત થશે અને બીજા તબક્કામાં તેમનુ ં ટર્ીટ ટર્ામ્સમાં પિરવતર્ન કરવામાં આવશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
•

આ િવભાગના છે ડે માલસામાનની હેરફેર માટેના એક કેન્દર્ (ફર્ેઈટ લોિજિ ટક્સ ડેપો)ના પહેલા તબક્કાનુ ં
ં
િનમાર્ણ કરવામાં આવશે. આ કેન્દર્ની પહ ચ એસએચ-૬ના મોટા જકશનની
નજીકની રે લવેલાઈન
સુધીની હશે.

•

અત્યારની નદીઓને વધુ ઊંડી અને પહોળી કરવા તેમના તિળયેથી કાદવ અને કાંપ દૂ ર કરવાના એક
યાપક કાયર્કર્મની શ આત આ તબક્કામાં કરવામાં આવશે અને તેનો હેત ુ આકષર્ક ધોધનુ ં અને
વરસાદના પાણીના સંગર્હ માટે કૃિતર્મ સરોવરો અને તળાવોનુ ં િનમાર્ણ કરવાનો રહેશે.

પહેલા તબક્કામાં શહેરી િવભાગો, પર્વાસન - િરસો સ (િવકાસને આધીન િવ તાર) હેઠળનો કુલ િવ તાર

13,551 હેક્ટર

ટલો રહેશે જયારે ફક્ત શહેરી િવભાગો હેઠળનો િવ તાર 11,505 હેક્ટર

ટલો રહેશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવ
િવકાસ
યોજન
નાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલે
ધો રા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
ણ િવ તાર

આકૃિત-૪
૪.૧ : તબક્કા-૧૧ નો િવકાસ - જમીન ઉપયો
યોગો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમે
ટ ન્ટ રીજીયન
નલ ડેવલપમેન્ટ
ન્ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ
આ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
ન ધ : ર તાઓનો િનદેર્ શ ઉ લેખના હેત ુથી કરવામાં આ યો છે ; આકૃિત મોટા માળખાના તબક્કાનો િનદેર્ શ કરતી નથી;
ગર્ામ્ય વસાહતો અને ગામ બફસર્ને ફક્ત િનદેર્ શના હેત ુથી દશાર્વવામાં આ યો છે ; આ િવ તારો કોઈ બજાર-પર્ેિરત િવકાસને
આધીન નથી.

૪.પ તબક્કો-ર
અગાઉના તબક્કાની ન ધપાતર્ પર્ગિત ન થાય ત્યાં સુધી શહેરના િવકાસ માટે ના બીજા તબક્કાનુ ં બાંધકામ શ
થશે નહીં. વધુ િવકાસ માટે વધારાના િવકાસ માટે ખુ લા કરવામાં આવેલા િવ તારોમાં નવુ ં મ ૂડીરોકાણ થાય તે
પહેલાં તૈયાર થઈ ગયેલી જમીનનો મહ મ ઉપયોગ કરવાનો ઇરાદો છે .
બીજા તબક્કાનો િવકાસ પહેલા તબક્કાના િવકાસનુ ં તાિકર્ક િવ તરણ હશે અને તેમાં ઔ ોિગક અને રહેણાંક
જમીનના સંિમિ ત ઉપયોગોનો પણ સમાવેશ થશે. અત્યારના ર તાઓની ગર્ીડને પહેલા તબક્કાના િવ તારની
બહાર સુધી િવ તારવાથી આ વ ૃિ

હાંસલ કરી શકાશે.

િવકાસની નવી તકોના સ ન માટે આ એક કરકસરયુક્ત અને કાયર્દક્ષ માગર્ બની રહેશે. ઉ ર-પિ મમાં ઓછા
યાપક િવ તરણ િવશે પણ િવચાર કરી શકાય

થી અત્યારના િવકાસ સાથેની આ િવ તારની સારી પહ ચનો

ઉપયોગ કરી શકાય.
બીજા તબક્કામાં ઉ ોગ અને રહેઠાણ માટે ની જમીનની ભાિવ અંદાિજત માંગ ન ધપાતર્ અને ૩૦ વષર્ના
સમયગાળામાં શહેરીકરણક્ષમ જમીનની કુલ માંગના 34 ટકા

ટલી હોવાની છે . શહેરની વ ૃિ નો આ સૌથી

મજબ ૂત સમયગાળો છે .
આ તબક્કા દરિમયાન વધારાના મોટા ર તાઓના જોડાણની કોઈ જ ર રહેશે નહીં કારણ કે એસએચ-૬ ત્યારે
પણ ડીએસઆઈઆરની પહ ચ માટે નો મુખ્ય ર તો હશે. આમ છતાં, આ તબક્કા સુધીમાં બંને િદશાઓમાં એક
ટર્ાિફક લેઈન જ ર બની શકે છે . આ સમયગાળા દરિમયાન ટર્ામ સી ટમના બાંધકામનો પહેલો ભાગ શ થઈ
જવો જોઈએ. એક્સપર્ેસ વેની રે લવે ટેશનનો દિક્ષણ-પ ૂવર્ િવભાગ ટૂંકા ગાળામાં સૌથી વધુ યવહાર બને તેવી
શક્યતા છે .
પહેલા તબક્કામાં ઊભી કરવામાં આવેલી ઘણી સવલતો બીજા તબક્કામાં સંપ ૂણર્ ક્ષમતા સુધી પહ ચી જશે
પરં ત ુ ભૌગોિલક કારણોસર ગટરના અને પાણીના િનકાલની વધારાની સવલતો ઊભી કરવી પડે તેમ બની શકે
છે .
નવા િવકાસના િવ તારોમાં બીજા વેપારી િવભાગોનો િવકાસ બજારમાંગ પર્માણે રહેશે.
બીજા તબક્કામાં શહેરી િવભાગો હેઠળનો કુલ િવ તાર, પર્વાસન અને િરસો સ અને ગર્ીનબે ટ્સ (િવકાસને
આધીન િવ તાર) 12,725 હેક્ટર અને ફક્ત શહેરી િવભાગો હેઠળનો િવ તાર 12,045 હેક્ટર

ટલો રહેશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવ
િવકાસ
યોજન
નાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલે
ધો રા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
ણ િવ તાર

આકૃિત-૪
૪.ર : તબક્કા-૨૨ નો િવકાસ - જમીન ઉપયો
યોગો
ખ
હેત ુથી િનદેર્
િન શવામાં આ યા છે ; આકૃિતમાં મોટા માળખાના
મ
તબ
બક્કાનો િનદેર્ શ કરવામાં આ યો
ન ધ : ર તાઓ ઉ લેખના
નથી; ગર્ામ્મ્ય વસાહતો અને ગાફ બફ
ફરો ફક્ત િનદેર્
દેર્ શના હેત ુથી દશાર્વવામાં આ યાં છે . આ િવ તારો બજા
જારપર્ેિરત માંગને
આધીન નથી.
ન

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમે
ટ ન્ટ રીજીયન
નલ ડેવલપમેન્ટ
ન્ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ
આ આર ડી એ

49

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

૪.૬ તબક્કો-૩
આ તબક્કામાં ડીએસઆઈઆરની પિ મ અને દિક્ષણ બાજુઓનો િવકાસ, સંતિુ લત અને સંિમિ ત જમીન
ઉપયોગો સાથે પ ૂરો થશે. િવકાસના આ તબક્કામાં ઔ ોિગક અને રહેણાંક જમીનનો ઉપાડ, શહેર પિરપક્વ
બનતાં, ધીમો પડશે તેવી અપેક્ષા છે . આમ છતાં, આ તબક્કામાં ૩૦ વષર્ના સમયની જમીનની કુલ માંગના ર૭
ટકા

ટલી માંગનો સમાવેશ થાય છે .

અન્ય તબક્કાઓની

મ જ તર્ીજા તબક્કામાં પણ જ રી સામુદાિયક માળખા અને વેપારી કેન્દર્ોની સાથે

ઔ ોિગક અને રહેણાંકના સંતિુ લત ઉપયોગો સાથેની જમીન પ ૂરી પાડવામાં આવશે. આને માટે જ રી
મહત્ત્વના માળખાના ઘટકોમાં શહેરી ર તાઓની ગર્ીડના વધુ િવ તાર, શહેરના દિક્ષણ ભાગની જ િરયાત માટે
વધારાના ગટરના પાણીના િનકાલની સવલતનુ ં બાંધકામ અને બે એકબીજાને અંદરઅંદર જોડતી લાઈનો
સાથેના ટર્ામ નેટવકર્ને પ ૂરંુ કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
તર્ીજા તબક્કામાં શહેરી િવભાગો અને પર્વાસન-િરસો સ હેઠળનો કુલ જમીન િવ તાર 11,309 હેક્ટર રહેશે
જયારે ફક્ત શહેરી િવભાગો હેઠળનો િવ તાર 10,147 હેક્ટર રહેશે.
તર્ણેય તબક્કામાં િવકિસત િવ તારનો સાર કો ટક- ૪.૩માં આપવામાં આ યો છે .

૪.૭ લવિચકતાની જાળવણી
આયોજનના સમયગાળા પછીના સમયમાં શહેરી િવ તારની સરહદોની બહારની િવ ત ૃિત સાપેક્ષ રીતે સીધી
અને સરળ રહેશે કારણ કે ર તાઓની ગર્ીડ અને ટર્ામ સી ટમ િવ ત ૃિતક્ષમ છે અને શહેરની રચનામાં મોટા
ફેરફાર કયાર્ િસવાય આજુબાજુની બધી િદશાઓનુ ં િવ તારીકરણ યવહારુ છે . શહેરની પિ મે આવેલી અને
પ ૂરના િકનારાની હદમાં રહેલી કૃિષની જમીનને જ ર પડે તો અને ત્યારે પહેલાં શહેરી િવ તરણ માટે
ફાળવવામાં આવી છે .
આમ, આ શહેર અત્યારની યોજનાની સમયમાળખાની પછીના સમયમાં પણ િવકાસ માટે ની ક્ષમતા ધરાવે છે .
બધા જ ડેવલપરો માટે િવકાસના થળની જ િરયાતો એકસરખી હોતી નથી. આથી કદાચ િવકાસના દરે ક
તબક્કામાં તેમની બધી જ જ િરયાતો કદાચ પ ૂરી ન પણ થઈ શકે તેમ માનવામાં આ યુ ં છે . ઉપરાંત, મોટા
ડેવલપરો એ કદાચ હોઈ શકે છે કે તેઓ પોતે જ વશિક્તથી આગળ વધી શકે છે . મોટા ડેવલપરો પોતાની
મેળે સામાન્ય રીતે ફાળવાયેલા તબક્કાવાર િવકાસના િવ તારની અસર િવકાસ માટે આગળ વધવા માગતા
હોય એવી િ થિત ઊભી થાય તો તેમાં એમ ધારવામાં આ યુ ં છે તો માળખાની બાબતમાં તેઓ વિનભર્ર હશે.
અને આ િ થિતમાં તેઓ વધારાના માળખાનો ખચર્ ભોગવશે તેમ ધારવામાં આ યુ ં છે .
કો ટક-૪.૩ : તબક્કા હેઠળના િવ તારનો સાર
તબક્કાવાર િવકાસ હેઠળનો શહેરી િવ તાર

કુલ શહેરીકરણક્ષમ િવ તારના ટકા

તબક્કો-૧

11,505

34%

તબક્કો-ર

12,045

36%

તબક્કો-૩

10,147

30%

કુલ

33,696

100%

તબક્કો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવ
િવકાસ
યોજન
નાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલે
ધો રા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
ણ િવ તાર

આકૃિત-૪
૪.૩ : તબક્કા-૩૩ નો િવકાસ : જમીન ઉપયો
યોગો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમે
ટ ન્ટ રીજીયન
નલ ડેવલપમેન્ટ
ન્ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ
આ આર ડી એ
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૪.૮ માળખાનાં મહત્ત્વનાં તત્ત્વોનુ ં તબક્કાવાર િવભાજન
મની જોગવાઈ ડીએસઆઈઆરના યવિ થત િવકાસ માટે અિનવાયર્ છે , તેવાં મહત્ત્વનાં માળખાનાં તત્ત્વોનો
િનદેર્ શ કરતી સમયરે ખા કો ટક-૪.૪માં આપવામાં આવી છે .
કો ટક-૪.૪ : માળખાનાં મહત્ત્વનાં તત્ત્વોનું તબક્કાવાર િવભાજન
તબક્કો-૧

તબક્કો-૨

તબક્કો-૩

2020-2030

2030-2040

11,505

23,549

33,846

વ તી (સંચયી)

૫,૦૦,૦૦૦

૧૪,૫૦,૦૦૦

૨૦,૦૦,૦૦૦

રહેણાંક એકમો (સંચયી)

૧,૨૫,૦૦૦

૩,૬૨,૫૦૦

૫,૦૦,૦૦૦

માળખું

તબક્કો-૧અ

તબક્કો-૧બ

2010-2015

2015-2020

શહેરી િવકાસ હેઠળની જમીન
(હેક્ટરમાં) સંચયી

ઔ ોિગક

પાકર્,

સીબીડી, ધોલેરાની
એકંદર શહેરી િવકાસ

આજુ બાજુ

નવા

શહેરમાં

નવા

રહેણાંક િવ તારો

ડીએસઆઈ

ડીએસઆઈઆર

ડીએસઆઈઆરની

આરની ઉ રે

ની મધ્ય અને

દિક્ષણમાં અને પિ મની

ચાલુ

પિ મમાં શહેરી

અને પ ૂવન
ર્ ી બાજુ ઓ પર

િવકાસ કેિન્દર્ત

શહેરી િવકાસ

શહેરી

િવકાસ

ડીએસઆઈઆર

પિરવહન :
* એજન્સી :
ગુજરાત રાજય
માગર્ પિરવહન

થી

એસએચ-૬નું
ય ૂહાત્મક

વચ્ચેના

ુ િલંગ
ડ અ

રોડ

જોડાણનું

ર તાઓ

િવકાસ િનગમ

ડીએફસી

ક પસર બંધ પર રોડ
જોડાણોનું બાંધકામ

મજબ ૂતીકરણ
ડીએસઆઈઆરને િપપાવાવ સાથે

(જીએસઆરડીસી)

જોડતા ટોલ ર તાનું બાંધકામ
ગર્ેડ
શહેરના
ર તાઓ

ારા

િવભાિજત
ફલાયઓવર
એસએચ-૬

બર્ોડગેજ
રે લ

અલગ

શહેરી વ ૃિ

કરવામાં

શહેરના ર તાઓનું િવ તરણ

આવેલો

૬ સાથે

સેકન્ડ

ધોલેરા ખાતે
ધોલેરા

એસએચ-૬નો

ગર્ેડ

અને ટર્ાિફકની માંગ અનુસાર
વધારાના ગર્ેડ

માં એસએચારા િવભાિજત

ં
જકશનો
પણ સામેલ.

ફલાયઓવર
સાથે

રે લના

જોડાણની
જોગવાઈ

અને

પેસેન્જર

રે લ

ટેશનનું બાંધકામ

ક પસર બંધની ઉપર રે લ
લાઈનનું

બાંધકામ

અને

ભાવનગર

સાથે

સીધું

જોડાણ.

અમદાવાદથી

ડીએસઆઈઆર

ઉપનગર

ટર્ેન (ગુજરાત સરકાર

ારા

આયોિજત)

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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તબક્કો-૧
માળખું

આંતરશહેર
જાહેર
પિરવહન

તબક્કો-૧અ

તબક્કો-૧બ

2010-2015

2015-2020

સુધારાયેલી
થાિનક

બસ

સેવા, કેન્દર્ીય બસ
ટેશન

તબક્કો-૨

તબક્કો-૩

2020-2030

2030-2040

િનિ ત
કરાયેલી બસ

એલઆરટી

ટર્ામ લાઈન્સ

સી ટમ

લેઈન્સ

નવાગામ પાસે નવા આંતરા ટર્ીય હવાઇમથકનું િનમાર્ણ

હવાઈ
પાણી
પુરવઠો સ.
રાઈિઝંગ

પપ િક.મી.

૭પ િક.મી.

૧૦ િક.મી.

૭૮૦ િક.મી.

૧ર૪૦ િક.મી.

૭૩૦ િક.મી.

મેઈન
જળ
પુરવઠા
િવતરણ
નેટવકર્
ઓ િે રયા અને
હેબતપુર
ઉપયોિગતાઓ
*

એજન્સી

જાહેર

:

બાંધકામ

જળ

ઓ િે રયા ટર્ીટમેન્ટ વકર્સ પહેલા

સારવાર

તબક્કાનું બાંધકામ (ક્ષમતા : રપ૮

કામ

એમએલડી)

હેબતપુર

ટર્ીટમેન્ટ

વકર્સ

ટર્ીટમેન્ટ વકર્સ

પહેલા તબક્કાનું બાંધકામ

બીજા

(ક્ષમતા

તબક્કાનું

:

૪પ૦

એમએલડી)

બાંધકામ
(ક્ષમતા : ર૩૮

િવભાગ

એમએલડી)
પ ૂર
સંચાલન

નદીઓનું

ડીએસઆઈઆરની
શુિ કરણ

પ ૂરસંરક્ષણના

અને

િકનારાઓનું બાંધકામ
એસટીપીડી

ગંદા

એસટીપી,

બી,

સી,

ડી

અને

પાણીનો

સીઈટીપી૧, ૪નું બાંધકામ (ક્ષમતા

િનકાલ

: ૧૭૮ એમએલડી)

એસટીપી

એ,બી,ડી

અને

સીઈટીપી ર,૩,૪નું બાંધકામ
(કુલ

ક્ષમતા

એમએલડી)

:

૩૧૦

અને
સીઈટીબી
ર,૩,૪નું
બાંધકામ (કુલ
ક્ષમતા : ૧૬૪
એમએલડી)

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
તબક્કો-૧
માળખું

તબક્કો-૧અ

તબક્કો-૧બ

2010-2015

2015-2020

તબક્કો-૨

તબક્કો-૩

2020-2030

2030-2040

ગટર
નેટવકર્
અને
વચ્ચેનાં

૭૮૦ િક.મી. ૭ પિમ્પંગ ટેશન

૧ર૪૦ િક.મી. ૧ર પિમ્પંગ
ટેશન્સ

૭૩૦ િક.મી. ૮
પિમ્પંગ
ટેશન્સ

પિરયંતર્
ટેશન

વીજ
પુરવઠો
*

એજન્સી

ઉ ર
ગુજરાત
વીજ કંપની
િલિમટેડ

સૌર પુનઃઉપયોગી
ઉત્પાદન

માટે

મોટા

વધારાના

ઉપયોગી

પુનઃ ઉપયોગી

ઊજાર્

ઊજાર્

પાવર

ટેશનનું
બાંધકામ

જ રી િનયમનોનું ૯૦
બાંધકામ

એમડબ યુx૧

પાવર

ટેશનનું
૯૦

એમડબ યુx૧

પરં પરાગત પાવર ટેશનનું
બાંધકામ

બાંધકામ
૯૦
એમડબ યુx૧

પરં પરાગત

પરં પરાગત

પાવર

પાવર

ટેશનનું

ટેશનનું

બાંધકામ

બાંધકામ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
તબક્કો-૧
માળખું

તબક્કો-૧અ

તબક્કો-૧બ

2010-2015

2015-2020

તબક્કો-૨

તબક્કો-૩

2020-2030

2030-2040

૧૩ર
પ ૂવર્ની

ડીએસઆઈઆરની

કેવીની

સબ

વીજળીનું

બાજુ એ ૪૦૦ કેવી લાઈનનું ટર્ાન્સિમશન

ટર્ાન્સિમશન

અને

*

એજન્સી

:

ગુજરાત

એનજીર્

ધંધકુ ા ૧૩ર કેવી લાઈનથી ધોલેરા
૧૩ર કેવી સબ ટેશનનું બાંધકામ.

૪૦૦

કેવી

જોઈન

લાઈન

સબ ટેશનનું બાંધકામ. ૧૩ર

સંબિં ધત

કેવીની

લોકવ ૃિ

લાઈન

સબ

ટર્ાન્સિમશન
સંબિં ધત

અને

ટર્ાન્સિમશન

લોકવ ૃિ

કંપની

૧૩ર/૩૩/૧૧

સાથેના
કેવી

ટેશનોનો િવકાસ

સબ

અને

સાથેનાં
૧૩ર/૩૩/૧૧
કેવી

સબ

ટેશનોનો
િવકાસ

ઘનકચરો

કચરો ભેગો કરવાની અને રીસાયકિલંગ કરવા માટેની સવલતોનો િવકાસ, વે ટ
પ્લાન્ટમાંથી ઊજાર્ સિહત

•••
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પર્કરણ-પ
જમીન ઉપયોગની દરખા તો

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

પ

જમીન ઉપયોગની દરખા તો

પ.૧

રહેઠાણની જોગવાઈ

ડીએસઆઈઆરમાં ઉ ોગ અને બીજાં આિથર્ક ક્ષેતર્ોના િવકાસને કારણે રહેઠાણની ખા સી જ ર ઊભી થશે.
ડીએસઆઈઆર માટે રહેઠાણની

ય ૂહરચના બધા જ આવકજૂથોની જ િરયાતોને પહ ચી વળી શકે તે રીતે

ુ માટે એમ ધારવામાં આ યુ ં છે .
ુ માટે પ ૂરતી જમીનની ફાળવણી કરવાની છે . આયોજનના હેતઓ
રહેણાંક હેતઓ
ડીએસઆઈઆરમાં કામ કરનારાઓમાં ૮૦ ટકા કુટુંબોનાં વડાઓ પોતાનાં કુટુંબો સાથે આ જ િવ તારમાં રહેવાનુ ં
પસંદ કરશે.
આ રહેઠાણો પોષણક્ષમતા, કદ અને પર્કારોની દૃિ ટએ નવી વ તીની જ િરયાતો પર્માણે રહેશે.

ં ડપ ીઓને
પ

ુ ી નીચી આવકવાળાં જૂથો (એલઆઈજી) અને આિથર્ક રીતે પછાત વગ (ઈડબ યુએસ) માટે
િનવારવાના હેતથ
યોગ્ય રહેઠાણોની જોગવાઈ થાય તે માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે. યવિ થત રહેઠાણ બજારને િનિ ત
કરવા અને ભાવોની સ ાબાજીને િનવારવા રહેઠાણ માટે ની જમીનને તબક્કાવાર રીતે

ટી કરવામાં આવશે.

રહેઠાણની માંગને રોજગારીની ભાિવ િ થિતની િવગતપ ૂણર્ આગાહીઓ તેમજ ડીએસઆઈઆરમાં રહેઠાણના
તબક્કાના પ ૃથક્કરણને આધારે તારવવામાં આવી છે . ડીએસઆઈઆરમાં ઔ ોિગક પાકર્ના પાયાના ઉ ોગોમાં
અને

ાન, ઉચ્ચ િશક્ષણ અને પર્વાસન ક્ષેતર્ોમાં અને બેિન્કંગ, રીટે ઈલ, બાંધકામ અને માળખાની સેવાઓ

વા

ટેકા પ ઉ ોગો બંનેમાં સીધી રોજગારી મેળવનારા નોકિરયાતોની આવકની કક્ષાઓના ૩૦ વષર્ના
સમયાગાળાના રોજગારીના માળખાની આ અભ્યાસમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી.
૩૦ વષન
ર્ ા આયોજનના સમય માટે ડીએસઆઈઆરમાં રહેઠાણોની જ િરયાતોને પહ ચી વળવા લગભગ
પ,૦૦,૦૦૦ રહેઠાણો જ રી છે . આ આંકડો ડીએસઆઈઆરના ર૦ લાખ રહેવાસીઓના લ યાંકમાં એક કુટુંબનુ ં
કદ સરે રાશ ચાર યિક્તનુ ં હોય તેવા એક કુટુંબ માટે એક રહેઠાણની ધારણા પર આધાિરત છે .
ડીએસઆઈઆરાં આવકોની કક્ષાઓના િવ લેષણમાં તર્ણ પર્કારનાં રહેઠાણોની જ િરયાત પ ટ થઈ હતી :
•

ઊંચી આવકનાં જૂથો (વાિષર્ક આવક ા.પ,૦૦,૦૦૦થી વધુ) : નીચીથી મધ્યમ ગીચતાવાળાં રહેઠાણ

•

મધ્યમ આવક સિહત નીચી આવકવાળાં જૂથો (વાિષર્ક આવક

ા.૧,પ૦,૦૦૦થી

ા.પ,૦૦,૦૦૦) :

મધ્યમથી ઊંચી ગીચતાવાળાં રહેઠાણ
•

ઈડબ યુએસ સિહત નીચી આવકવાળાં જૂથો (વાિષર્ક આવક

ા.૧,૭પ,૦૦૦થી ઓછી) : ઊંચી

ગીચતાવાળાં મકાનો
રહેઠાણનો દરે ક પર્કાર ગીચતા પર આધાિરત છે અને સરે રાશ, કુલ અને ચોખ્ખી ગીચતાની દૃિ ટએ વણર્વવામાં
આ યો છે . કુલ ગીચતામાં થાિનક ર તાઓ, સામુદાિયક સવલતો અને ખુ લી જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે
જયારે ચોખ્ખી ગીચતામાં પ્લોટના િવ તારો અથવા વેચાણક્ષમ જમીનનો જ સમાવેશ થાય છે . રહેઠાણના દરે ક
પર્કારનુ ં વણર્ન નીચે પર્માણે છે :
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પ.૧.૧ નીચી ગીચતાવાળાં રહેઠાણ
તેમાં મોટા પ્લોટ િવ તાર પર ૧૦૦ ચોરસ મીટરથી વધારે કાપેર્ટ િવ તાર ધરાવતા અલાયદા બંગલો અને
િવલાનો સમાવેશ થાય છે . આ પર્કારના મકાનો માટે સરે રાશ ચોખ્ખી ગીચતા ૨૫ ડીપીએચ (રહેણાંક પર્િત
હેક્ટર) સ ૂિચત કરવામાં આવી છે .
પ.૧.ર મધ્યમ ગીચતાવાળાં રહેઠાણ
આમાં પ૦ ચો.મી.થી ૧૦૦ ચો.મી.નો કાપેર્ટ એિરયા ધરાવતા લાક્ષિણક રો-હાઉસ અને એપાટર્મેન્ટનો સમાવેશ
થાય છે . મધ્યમ ગીચતાવાળાં રહેઠાણોની પર્ તાિપત સરે રાશ ચોખ્ખી ગીચતા ૭પ ડીપીએચ છે .
પ.૧.૩ ઊંચી ગીચતાવાળાં રહેઠાણ
આમાં એપાટર્મેન્ટ્સ, નાનાં રો-હાઉસ, ડોમેટરીઝ, થળાંતિરત ઔ ોિગક કામદારો માટે ના બેચલર હાઉિસંગ અને
વા જૂથબંધ રહેણાંક માળખાંનો સમાવેશ થાય છે . આ એકમોનો

થળો અને સેવાઓની યોજનાઓ માટે ના

કાપેર્ટ એિરયા પ૦ એકરથી ઓછો હોવાની શક્યતા છે . આવાં રહેઠાણો માટે ની પર્ તાિવત સરે રાશ ચોખ્ખી
ગીચતા લગભગ ૧૯પ ડીપીએચ છે . કો ટક-પ.૧માં ગીચતાના દરે ક પર્કાર માટે રહેઠાણના એકમોની જોગવાઈ
દશાર્વવામાં આવી છે .
કો ટક-પ.૧ : લ યાંિકત રહેઠાણ એકમોની સંખ્યા
રહેઠાણના એકમો

કુલ રહેણાંક જોગવાઈના ટકા

નીચી ગીચતા

૩૪,૦૦૦

૭

મધ્યમ ગીચતા

૨,૪૬,૦૦૦

૪૯

ઊંચી ગીચતા

૨,૨૦,૦૦૦

૪૪

કુલ

૫,૦૦,૦૦૦

૧૦૦

રહેઠાણનો પર્કાર

રહેઠાણો િનધાર્િરત કરવામાં આવેલા રહેણાંક િવ તારોમાં હાઈ એક્સેસ કોિરડોસર્ અને શહેરના કેન્દર્ અને
િવભાગોના વેપારી કેન્દર્ો સિહતના વેપારી િવભાગોમાં આપેલાં હશે. કમચ
ર્ ારીઓનાં રહેઠાણો, અને િવ ાથીર્ઓનાં
રહેઠાણોનાં વ પમાં ઉચ્ચ િશક્ષણ અને
રહેઠાણોની

ાનના ઉ ોગના કૅમ્પસ પર પણ તેમજ ગામ બફર ઝોન્સમાં પણ

ટ આપવામાં આવશે.

રહેઠાણની િવિવઘ ગીચતાઓની ફાળવણી એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે જમીન ઉપયોગના

િવ તારમાં

રહેઠાણની પરવાનગી આપવામાં આવી છે , તેમાં રહેતાં જુદી જુદી આવકવાળાં જૂથો એકબીજા સાથે હળીમળી
શકે.
રહેણાંક િવભાગ (રે િસડેિન્શયલ ઝોન)માં તર્ણે પર્કારોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે જયારે ઊંચી અને મધ્યમ
ગીચતાવાળાં રહેઠાણોનો સમાવેશ શહેર કેન્દર્ અને હાઈ એક્સેસ કોિરડોરમાં કરવામાં આ યો છે .

ાન અને

આઈટી િવભાગમાં ફક્ત મધ્યમ અને નીચી ગીચતાવાળાં રહેઠાણો સમાિવ ટ છે .
રહેઠાણોનુ ં અવકાશકીય િવતરણ આકૃિત ૫.૧માં દશાર્વવામાં આ યુ ં છે .
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કો ટક - પ.ર

જમીન ઉપયોગના િવિવઘ િવ તારોમાં રહેણાંક જોગવાઈ માટેની જમીન
રહેઠાણ હેઠળના િવ તારના ટકા

જમીન ઉપયોગનો િવભાગ

કુલ િવ તાર (હેક્ટર)

ઊંચી ગીચતા

મધ્યમ
ગીચતા

નીચી ગીચતા

રહેણાંક

૯,૭૮૦

૮

૩૧

૧૫

હાઈ એક્સેસ કોિરડોર

૨,૪૬૫

૧૪

૨૪

૦

શહેર કેન્દર્

૬૭૯

૧૬

૧૫

૦

નોલેજ અને આઈટી

૧,૨૩૦

-

૧૫

૧૪

પ.૧.૪ આિથર્ક રીતે પછાત વગ માટે નાં રહેઠાણ
વાિષર્ક ા.૧,પ૦,૦૦૦થી ઓછી આવક ધરાવતી વ તી માટે નાં રહેઠાણોની ફાળવણી ઊંચી ગીચતાવાળાં રહેણાંક
િવ તારોમાં કરવામાં આવી છે . આવકજૂથોની એકંદર રહેઠાણ જ િરયાત સજાર્યેલી કુલ રોજગારી પર આધાિરત
છે અને તેમાં ટેકાની નોકરીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે . આમ, આિથર્ક રીતે પછાત વગ (ઈડબ યુએસ)
માટેનાં રહેઠાણોની જોગવાઈને ફાળવણીમાં સમાિવ ટ કરવામાં આવી છે .
ઈડબ યુએસને તેમના ભાગનાં રહેઠાણો મળી રહે તે િનિ ત કરવા માટે ના એક વધારાના પગલા પે એવી
દરખા ત કરવામાં આવી છે કે પાંચ લાખ એકમોની કુલ રહેણાંક જોગવાઈના ર૦ ટકા

ટલા એકમોને ‘સાઈટ

એન િસર્વસીઝ પ્લોટ્સ’ તરીકે અનામત રાખવામાં આવે. (જુઓ કો ટક પ.૩). રોજગારીના થળની નજીક, હાઈ
એક્સેસ કોિરડોસર્ના િવ તારો ઈડબ યુએસનાં રહેઠાણો માટે સૌથી યોગ્ય છે તેમ માનવામાં આ યુ ં છે . આ વગ
માટે રહેઠાણની જોગવાઈમાં ‘સાઈટ્સ એન્ડ િસર્વસીઝ’ પ્લોટ્સનુ ં મોડલ અનુસરવા માટે ઘણુ ં સારું ગણાશે
કારણ કે આ કોિરડોરમાં ‘ટર્ન્ક’ સેવાઓ અને માળખું તૈયાર મળશે.
સરકાર એન.જી.ઓ. અથવા અન્ય સં થાઓ

ારા સિવર્સ પ્લોટસ એકંદરે સ તા ભાવે ઉપલબ્ધ કરી શકાશે.

પર્ારં િભક જોગવાઈઓની યોગ્યતા સંદભેર્ દર વષેર્ આકારણી કરી તેમાં ભિવ યની જોગવાઈઓ અંગે વધારા
માટેની યોજનામાં જોગવાઈ કરે લ છે .
કો ટક-પ.૩ : ઈ. ડબ યુ. એસ. નીચા ખચર્નાં રહેઠાણની જોગવાઈ
જોગવાઈ
કુલ રહેણાંક જોગવાઈ
ઈડબ યુએસ માટે સાઈટ એન્ડ િસર્વસીઝ યોજના માટે
અનામત ઊંચી ગીચતાવાળા િવ તારમાં

રહેઠાણના એકમો

રહેઠાણની કુલ
જોગવાઈના ટકા

પ,૦૦,૦૦૦

૧

ર૦,૦૦૦

૪

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પ.ર સામુદાિયક સવલતો
ડીએસઆઈઆરના રહેવાસીઓ માટે િવ ત ૃત હદની સામુદાિયક સવલતો િવકસાવવામાં આવશે. નવુ ં શહેર બીજાં
શહેરી કેન્દર્ોથી થોડા અંતરે હશે અને તેથી આરોગ્ય, િશક્ષણ, સાં કૃિતક બાબતો, સરકાર, ખેલકૂદ અને ખુ લી
ં માં આત્મિનભર્ર હોય તે જ રી બનશે.
જગ્યાઓની સવલતોના સંબધ
સામુદાિયક સવલતો કાંઠાના િવ તારો, જોગવાઈઓની યવ થા અને કો ટક- પ.૪માં જણા યા પર્માણે રહેઠાણ
ધરાવતા જમીન ઉપયોગના િવભાગોની જમીનના ટકાના િનદેર્ શને આધારે પ ૂરી પાડવામાં આવી છે . કો ટકપ.પ (પાનુ ં ૬૧) સવલતનો પર્કાર, સવલતનો લાભ મેળવનાર વ તી, લાગુ પડતુ ં હોય ત્યાં એકમનો િવ તાર
અને િનદેર્ શક થળનો િવ તાર દશાર્વે છે .
સામુદાિયક સવલતોના

થળ પાછળનો િસ ાંત એ છે કે તેઓ પોતપોતાના કાંઠાના િવ તારો (કેચમેન્ટ

એિરયા)ના કેન્દર્માં આવેલા હોય. આથી, આવા શહેરના ઉપયોગ માટેની સવલત માટે સારામાં સારું થળ મુખ્ય
શહેર કેન્દર્ની અંદર છે . િવભાગો (િડ ટર્ીક્ટ) માટે ની સવલતો િવભાગોના કેન્દર્ોની અંદર છે અને ઓછી વ તીઓ
માટેની સવલતોને તેમનો ઉપયોગ કરનારા સમુદાયોની સાથે જોડી દે વામાં આવી છે .
કો ટક-પ.૪ : સામુદાિયક સવલતોની જોગવાઈનો સાર
જમીન ઉપયોગનો
િવભાગ

કુલ જમીન િવ તાર

સામુદાિયક સવલત હેઠળની

ઉપયોિગતા હેઠળની જમીનના

જમીનના ટકા

ટકા

રહેણાંક

૯,૭૮૦

૧૦

૧

હાઈ એક્સેસ કોિરડોર

૨,૪૬૫

૧૫

૧

શહેર કેન્દર્

૬૭૯

૧૧

૧

નોલેજ અને આઈટી

૧,૨૩૦

૧૧

૧
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આકૃિત-પ.૧ : રહેણાંક ફાળવણી સાથે જમીન ઉપયોગો
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કો ટક-પ.પ : સામુદાિયક સવલતો
ટાઉનશીપ
શહેરી

વ તી

માળખાનો

સવલત

એકમોની

એકમનો િવ તાર

સંખ્યા

(હેક્ટર)

એકમ

કુલ
િવ તાર
(હેક્ટર)

િશક્ષણ
પ,૦૦૦

નસર્રી

૧

૦.ર

૦.ર

પ,૦૦૦

પર્ાથિમક શાળા

૧

૧

૧

શોિપંગ
પ,૦૦૦
પડોશમાં
(નજીકમાં)
વ તી

:

પ,૦૦૦

કિન્વિનયન્સ શોિપંગ

સંિમિ ત ઉપયોગોમાં સમાિવ ટ

બીજી સામુદાિયક સવલતો

સંિમિ ત ઉપયોગમાં સમાિવ ટ

પ,૦૦૦

ધાિમર્ક કેન્દર્

ર

૦.ર

૦.૪

પ,૦૦૦

આંગણવાડી

ર

૦.૦ર

૦.૦૪

નજીકનો ઉ ાન

૧

૦.૮

૦.૮

૧

૦.૦પ

૦.૦પ

૧

૦.૦ર

૦.૦ર

માધ્યિમક શાળા (સેકન્ડરી)

૧

ર

ર

ર૦,૦૦૦

સામુદાિયક બજાર

૧

૦.રપ

૦.રપ

ર૦,૦૦૦

અનૌપચાિરક બજાર

૧

૦.૧

૦.૧

આનંદપર્મોદ
પ,૦૦૦
ઉપયોિગતાઓ
પ,૦૦૦
પ,૦૦૦

થાિનક ગંદા પાણીના િનકાલની
સવલત
િતર્ચકર્ી (થર્ી હીલર) અને ટેક્સી
ટેન્ડ

િશક્ષણ
ર૦,૦૦૦
શોિપંગ

સમુદાય

/

સેક્ટર
વ તી
ર૦,૦૦૦

:

બીજી સામુદાિયક સેવાઓ
ર૦,૦૦૦

બૅન્કવે હોલ

ર

૦.૪

૦.૮

ર૦,૦૦૦

ડી પેન્સરી, પોલીિક્લિનક

ર

૦.૦ર

૦.૦૪

સામુદાિયક પાકર્

ર

૧

ર

ર

૦.ર

૦.૪

આનંદપર્મોદ
ર૦,૦૦૦
ઉપયોિગતાઓ
ર૦,૦૦૦

અન્ડરગર્ાઉન્ડ વોટર ટોરે જ અને
વોટર ટાવર

ર૦,૦૦૦

સુએજ પિમ્પંગ ટેશન

ર

૦.૦પ

૦.૧

ર૦,૦૦૦

ઈલેકટર્ીક સબ પિમ્પંગ ટેશન (૧૧

ર

૦.૦૦૮

૦.૦૧૬
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ટાઉનશીપ
શહેરી

વ તી

માળખાનો

સવલત

એકમોની

એકમનો િવ તાર

સંખ્યા

(હેક્ટર)

૧

૦.પ – ૧

એકમ

કુલ
િવ તાર
(હેક્ટર)

કેવી)
સામુદાિયક સેવાઓ
૧,૦૦,૦૦૦

હોિ પટલ સી (૧૦૧ ખાટલાથી ર૦ર
ખાટલા)

૦.પ - ૧
૦.ર -

૧,૦૦,૦૦૦

હોિ પટલ ડી (૧૦૦ ખાટલા સુધી)

૧

૦.ર - ૦.પ

૧,૦૦,૦૦૦

કુટુંબ ક યાણ કેન્દર્

૧

૦.૦પ

૦.૦પ

૧,૦૦,૦૦૦

બાળિચિકત્સા કેન્દર્

૧

૦.૦ર

૦.૦ર

૧,૦૦,૦૦૦

વાધર્ક્ય િચિકત્સા કેન્દર્

૧

૦.૦ર

૦.૦ર

૧,૦૦,૦૦૦

િનદાન કેન્દર્

૧

૦.૦ર

૦.૦ર

૧,૦૦,૦૦૦

પાલત ુ પર્ાણીઓ માટેન ું દવાખાનું

૧

૦.૦ર

૦.૦ર

૧,૦૦,૦૦૦

પર્સ ૂિત ગ ૃહ

ર

૦.ર

૦. ૪

૧,૦૦,૦૦૦

નિસર્ંગ હોમ / પોલી િક્લિનક

ર

૦.ર

૦.૪

સામુદાિયક

૧,૦૦,૦૦૦

સામાિજક-સાં કૃિતક કેન્દર્

૧

૦.૩

૦.૩

સવલતો

૧,૦૦,૦૦૦

બહહ
ે ુક સામુદાિયક હોલ
ુ ત

૧

૦.૩

૦.૩

૧,૦૦,૦૦૦

િસનેમા હોલ (એલઆઈજી)

૧

૦.ર

૦.૩

૧,૦૦,૦૦૦

પોલીસ ચોકી

૧

૦.૦પ

૦.૦પ

િવભાગીય વેપારી કેન્દર્

૧

૪

૪

૧,૦૦,૦૦૦

સામુદાિયક ખેલકૂદ કેન્દર્

૧

ર

ર

૧,૦૦,૦૦૦

િવભાગીય ઉ ાન (પાકર્)

૧

પ

પ

૧

૩

૩

વ તી

:

૧,૦૦,૦૦૦

૦.પ

શોિપંગ
૧,૦૦,૦૦૦
આનંદ પર્મોદ

ઉપયોિગતાઓ
૧,૦૦,૦૦૦

વોટર વકર્સ (સાઈટ) (ટર્ીટેડ
પાણીનું ટોરે જ)

૧,૦૦,૦૦૦

સુએજ પિમ્પંગ ટેશન

૧

૦.ર

૦.ર

૧,૦૦,૦૦૦

ઈલેકટર્ીક સબ ટેશન (૬૬ કેવી)

ર

૦.૮પ

૧.૭

વૃ ા મ

૧

૦.૩

૦.૩

વ તી :

રહેણાંક

ર,૭પ,૦૦૦થી

પ,૦૦,૦૦૦
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
ટાઉનશીપ
શહેરી
માળખાનો

એકમનો િવ તાર

સંખ્યા

(હેક્ટર)

૧

૦.૩

૦.૩

૧

૦.૩

૦.૩

અનાથા મ / બાળકેન્દર્

૧

૦.૩

૦.૩

ર,૭પ,૦૦૦

વૈ ાિનક સંશોધન કેન્દર્

ર

ર

૪

ર,૭પ,૦૦૦

વય ક િશક્ષણ કેન્દર્

૧

૦.૧

૦.૧

ર

૦.પ

૧.૦

૩

૧.પ

૪.પ

પ

૩

૬

૧

૪

૪

૧

ર

ર

૧

૦.ર

ર

ર

૦.પ

૦.પ

વ તી

સવલત

એકમ
પ,૦૦,૦૦૦

કુલ

એકમોની

પ,૦૦,૦૦૦
પ,૦૦,૦૦૦
પ,૦૦,૦૦૦

શારીિરક, માનિસક િવકલાંગો માટે
સંભાળ કેન્દર્
નોકિરયાત પુરુષો/ ીઓ માટે
હો ટેલ

િવ તાર
(હેક્ટર)

િશક્ષણ

પ,૦૦,૦૦૦
પ,૦૦,૦૦૦
પ,૦૦,૦૦૦

યાવસાિયક તાલીમ કેન્દર્
(આઈટીઆઈ/પોલી ટેકિનક)
જનરલ કોલેજ
યાવસાિયક કોલેજ

સામુદાિયક સવલતો
પ,૦૦,૦૦૦
ર,૭પ,૦૦૦
ર,૭પ,૦૦૦
ર,૭પ,૦૦૦

હોિ પટલ એ (પ૦૦થી વધુ
ખાટલા)
હોિ પટલ બી (ર૦૧થી પ૦૦
ખાટલા)
પાળે લાં પર્ાણીઓ માટે પશુ
િચિકત્સા કેન્દર્
અિગ્નશામક કેન્દર્ (પ-૭ િક.મી.
પિરઘ)

ર,૭પ,૦૦૦

જાહેર પુ તકાલય

૧

૦.પ

૦.પ

પ,૦૦,૦૦૦

પોલીસ ટેશન

૧

૦.પ

૧

પ,૦૦,૦૦૦

ઓિડટોિરયમ

૧

૧

૧

પ,૦૦,૦૦૦

સામાિજક સાં કૃિતક કેન્દર્

૧

૩

૩

પ,૦૦,૦૦૦

ખેલકૂદ કેન્દર્

૧

પ

૫

૪

૦.૪

૧.૬

પ,૦૦,૦૦૦

મશાન ભ ૂિમ

શોિપંગ
ર,૭પ,૦૦૦

િવભાગ કેન્દર્

૧

૪

૪

ર,૭પ,૦૦૦

સેવા બજાર

૧

ર

ર

આનંદ પર્મોદ
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
ટાઉનશીપ
શહેરી

વ તી

માળખાનો

સવલત

એકમોની

એકમનો િવ તાર

સંખ્યા

(હેક્ટર)

એકમ

કુલ
િવ તાર
(હેક્ટર)

ર,૭પ,૦૦૦

રમતનું મેદાન / ખુ લી જગ્યા

૧

૩

૩

૩થી પ,૦૦,૦૦૦

શહેર કેન્દર્ પાકર્

૧

ર૦

ર૦

પ,૦૦,૦૦૦

ઈલેિક્ટર્ક સબ ટેશન (૧૩ર કેવી)

૧

૩

૩

ર,૭પ,૦૦૦

સુએજ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ

૧

૧૦

૧૦

૧,૦૦,૦૦૦

ટેકિનકલ િશક્ષણ કેન્દર્

૧

ર

ર

૧,૦૦,૦૦૦

મેિડકલ (અને પેરામેિડકલ કોલેજ)

૧

પ

પ

૧

૦.ર

૦.ર

૧

૪૦

૪૦

૧

૦.રપ

૦.રપ

૧

૧૦

૧૦

૧

૧

૧

ઉપયોિગતાઓ

િશક્ષણ

૧,૦૦,૦૦૦
ર,૦૦,૦૦૦

માનિસક અને શારીિરક િવકલાંગો
માટે શાળા
યુિનિવર્સટી

સામુદાિયક સવલતો
૧,૦૦,૦૦૦
ર,૦૦,૦૦૦
૧,૦૦,૦૦૦
શહેર
વ તી
ર,૦૦૦,૦૦૦

:

ટેિલફોન એક્સચેન્જ અને રીમોટ
સબ કર્ાઈબ યુિનટ
કૃિષ હોલસેલ
મુખ્ય પો ટ ઓિફસ અને વહીવટી
કચેરી

૧,૦૦,૦૦૦

શહેર સંગર્હ થાન

૧

ર

ર

૧,૦૦,૦૦૦

ધાિમર્ક કેન્દર્

ર

૧

ર

૧,૦૦,૦૦૦

પર્દશન
ર્ અને મેળા માટેન ું મેદાન

૧

૧૦

૧૦

૧,૦૦,૦૦૦

િવ ાન કેન્દર્

૧

૧૦

૧૦

ર,૦૦,૦૦૦

સુપર પેિશયાિલટી હોિ પટલ

૧

૫

૫

૧

૬

૬

૨,૦૦,૦૦૦

લ

ર,૦૦,૦૦૦

પોલીસ મુખ્ય મથક

૧

૩

૩

ર,૦૦,૦૦૦

શહેર જાહેર પુ તકાલય

૧

૧

૧

ર,૦૦,૦૦૦

ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શનલ સેન્ટર

૧

પ૦

પ૦

ર,૦૦,૦૦૦

શહેર વહીવટ સંકુલ

૧

ર

ર

૧

૧૪

૧૪

૧

૧૦

૧૦

ર,૦૦,૦૦૦

પેસેન્જર આંતર માધ્યિમક
પિરવહન સવલત

શોિપંગ
૧,૦૦,૦૦૦

િવભાગીય

ટક કેન્દર્ / બજાર

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
ટાઉનશીપ
શહેરી

વ તી

માળખાનો

સવલત

એકમોની

એકમનો િવ તાર

સંખ્યા

(હેક્ટર)

એકમ

કુલ
િવ તાર
(હેક્ટર)

આનંદ પર્મોદ
૧,૦૦,૦૦૦

શહેર ઉ ાન

૧

૧૦૦

૧૦૦

ર,૦૦,૦૦૦

િવભાગીય ખેલકૂદ સંકુલ

૧

૩૦

૩૦

પાણી શુધ્ધીકરણ કેન્દર્

ર

૧પ

૩૦

ઉપયોિગતાઓ
ર,૦૦,૦૦૦

૫.૩. વેપારી ઉપયોગો અને ઔપચાિરક પર્વાસન
પ.૩.૧ જોગવાઇઓની ય ૂહરચના
ડીએસઆઈઆરમાં રીટેઈલ દુકાનો, કચેરીઓ અને આિતથ્ય ઉ ોગ
સમાિવ ટ છે , સિહતના

યાપક પર્કારોના વેપારી ઉપયોગોની

માં હોટલો અને મનોરં જનનાં થળો, પણ
ટ આપવામાં આવશે. િવભાવનાના મા ટર

પ્લાન (કન્સેપ્ટ મા ટર પ્લાન – હે કર્ો)ની પરે ખાના અહેવાલમાં જણા યા પર્માણે દરે ક પર્વ ૃિ

માટે ની ફલોર

પેસનુ ં િનધાર્રણ યોજનાની િવભાવનાના ભાગ પે કરવામાં આવેલા અભ્યાસોમાં કરવામાં આ યુ ં છે . (જુઓ
પાન નં- ૧૬)
પ.૩.ર

ટક (રીટેઈલ) જગ્યા

ડીએસઆઈઆરની વ તી, કુટુંબનુ ં સરે રાશ કદ, ભાિવ અંદાિજત સરે રાશ ખચર્, બર્ાન્ડેડ અને અનબર્ાન્ડેડ રીટે ઈલ
વચ્ચેના ગુણો ર અને ઔપચાિરક રીટે ઈિલંગના િવભાજનને આધારે રીટેઈલ જમીનનુ ં પર્માણ (જથ્થો)
િનધાર્િરત કરવા એક મોડલ િવકસાવવામાં આ યુ ં હતુ.ં આ મોડલ બજારના કદ, રીટે ઈલ જગ્યા અને જમીનની
જ િરયાતના િનદેર્ શ પ ૂરા પાડે છે .
ડીએસઆઈઆર માટે આયોજનના સમયગાળા દરિમયાન લગભગ ૧૦૭ હેક્ટર રીટેઈલ જગ્યાની જ ર રહેશે
તેવી અપેક્ષા છે . નજીક અથવા બાજુ (નેબરહુડ)ની કક્ષાએ કરવામાં આવેલી જોગવાઈમાં કીઓ ક્સ, દુકાનો
અને સામુદાિયક બજારો અને િવભાગ અને િવ તાર કક્ષાએ વધુ મોટાં વેપારીકેન્દર્ો અને બજારોનો સમાવેશ થાય
છે . સૌથી ઊંચી કક્ષાની રીટેઈલ જોગવાઈ શહેરકેન્દર્માં કરવામાં આવશે. રીટે ઈલ ફલોર જગ્યાનુ ં િવતરણ કો ટક
પ.૬માં દશાર્વવામાં આવશે.
કો ટક પ.૬ : વેપારી રીટેઈલ રીઅલ એ ટેટની માંગ
જમીન ઉપયોગની ગણતરી

સંખ્યા

બર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ
બર્ાન્ડેડ રીટેઈલ બજાર કદ (આરએસએમએન)

૧૯,૭૭૦

વેચાણ (આરએસ, ચોરસ ટ, વષર્)

૯,પ૦૦

કુલ બર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ (એમ.એન., ચોરસ ટ)

ર.૦૮

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
જમીન ઉપયોગની ગણતરી

સંખ્યા

અનબર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ
અનબર્ાન્ડેડ રીટેઈલ બજાર કદ (આરએસ. એમએન)

૪,૬૧ર

વેચાણો (આરએસ, ચોરસ ટ, વષર્)

૬,પ૦૦

કુલ અનબર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ (એમએન, ચોરસ ટ)

૭.૧

એફ.એ.આર. ધારણાઓ
બર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ

૧

અનબર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ

૦.૭પ

જ રી જમીનનો િવ તાર (હેક્ટરમાં)
બર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ

૧૯.૩૩ હેક્ટર

અનબર્ાન્ડેડ રીટેઈિલંગ

૮૭.૯૦ હેક્ટર

કુલ જ રી જમીન િવ તાર

૧૦૭ હેક્ટર

પ.૩.૩. ઓિફસ માટે ની જગ્યા
પાયાના ઉ ોગો અને આિથર્ક ક્ષેતર્ોની પર્ત્યક્ષ રોજગારીને પિરણામે સજાર્નારી પરોક્ષ રોજગારીને માટે મુખ્યત્વે
ઓિફસોની જ ર પડશે. નીચેનાં ક્ષેતર્ો માટે ઓિફસની જગ્યા જ રી બનશે.
•

પિરવહન અને ટોરે જ

•

બાંધકામ અને માળખું

•

જાહેર વહીવટ

•

ઉપયોિગતા કંપનીઓ અને સં થાઓ

•

બેિન્કંગ અને નાણાંકીય સેવાઓ

જથ્થાબંધ (હોલસેલ) અને રીટે ઈલ બજારો પોતાની સંકુલોમાંથી જ કામકાજ કરશે તેમ ધારવામાં આ યુ ં છે .
બેિન્કંગ અને નાણાંકીય ક્ષેતર્ો

મનો ઉ લેખ ગર્ેડ એ જગ્યા તરીકે કરવામાં આ યો છે તેમાંથી પોતાના કામકાજ

કરશે ગર્ેડ એ જગ્યાઓ એટલે પર્િતિ ઠત િવ તારોમાં ઉચ્ચ ગુણવ ાયુક્ત મકાનો

ઓ મુખ્યત્ત્વે શહેરના મુખ્ય

કેન્દર્માં આપેલાં હશે. નોન ગર્ેડ એ જગ્યા ઘણી ઓછી ચોક્કસતાની હશે અને તે વધુ યાપક રીતે શહેરનાં બીજા
કેન્દર્ો અને હાઈ એક્સેસ કોરીડોસર્ અથવા શહેર કેન્દર્નાં ઓછાં આગળ પડતા
ઓિફસની જગ્યામાં કમર્ચારી દીઠ ફલોર
હેકટરની જ ર પડશે

પેસના આધારે

થળોએ પથરાયેલી હશે.

ગર્ેડ એની િમલકતોમાં ઊંચી હશે, કુલ ર૪૭

માંની લગભગ ૧ર ટકા ગર્ેડ એને માટે ૮૮ ટકા નોન-ગર્ેડ એ માટે હશે. કો ટક પ.૭માં

વેપારી ઓિફસ રીઅલ એ ટેટની માંગ દશાર્વવામાં આવી છે .
કો ટક પ.૭ : વેપારી ઓિફસ રીઅલ એ ટેટની માંગ
જમીન ઉપયોગની ગણતરી
ઓિફસની જ િરયાતવાળા લોકોની સંખ્યા

સંખ્યા
૪,૬૧,૩૩૩

યિક્તદીઠ સરે રાશ િવ તાર
ગર્ેડ એ

૧૦૦.૦ ચો.ફી.

નોનગર્ેડ એ

૬૦.૦ ચો.ફી.
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જમીન ઉપયોગની ગણતરી

સંખ્યા

મકાનના પર્કારો
ગર્ેડ એ

૧ર%

નોન ગર્ેડ એ

૮૮%

િવ તારની કુલ જ િરયાત (એમએન.ચો.કી.)

ર૯.૯ર

ગર્ેડ એ બીિ ડંગ

પ.૬

નોન ગર્ેડ એ બીિ ડંગ

ર૪.૩ર

સરે રાશ એફએઆર ધારણા
ગર્ેડ એ બીિ ડંગ

ર.પ

નોન ગર્ેડ એ બીિ ડંગ

૧

િવ તારની કુલ જ િરયાત (એચએ)

ર૪૬.૭૬ હેક્ટર

પ.૩.૪ આિતથ્ય અને પર્વાસન
ડીએસઆઈઆરમાં આિતથ્યનુ ં મુખ્ય ચાલકબળ નવા શહેરના ઔ ોિગક, આિથર્ક અને વહીવટી કામો માટે ના
વેપારી પર્વાસીઓ અને અત્યારના અથવા નવાં યાતર્ાધામો અથવા આરામનાં મંત યવ થાનોની મુલાકાત
લેનારા પર્વાસીઓ રહેશે.
પર્વાસન માંગ
તા તરનાં વષ માં ગુજરાતમાં પર્વાસનવ ૃિ ના દરો ઘણા સારા ર ાં છે પરં ત ુ પાિલતાણા

વા

થળોના

પર્વાસીઓની સંખ્યા ચરમસીમા પર પહ ચી જતાં આ વ ૃિ દરો એક કક્ષાએ િ થર થઈ જવાની શક્યતા છે .
ડીએસઆઈઆરની સૌથી નજીકનાં, ન ધનીય રીતે ધોલેરા, વલભીપુર અને વેલાવદર
પર્વાસીઓ સાપેક્ષ રીતે ઘણાં ઓછા છે . આથી પર્વાસીઓની સંખ્યાની દૃિ ટએ સૌથી વધુ વ ૃિ

વાં આકષણ
ર્ ના
નવાં આકષર્ણો

ારા થવાની શક્યતા છે . આરામના ઘટક માટેની હોટલોની માંગની આકારણી માટે નો આધાર કો ટક ૫.૮માં
આપવામાં આ યો છે . ડીએસઆઈઆરમાં પર્ તાિવત મહત્ત્વનાં આકષર્ણો કો ટક ૫.૯માં દશાર્વવમાં આ યાં છે .
યાપાર હોટલો
ં
વેપાર માટેની આિતથ્યની માંગનો સંબધ

ં માં આિથર્ક ક્ષેતર્ સાથે છે અને કન્સેપ્ટ મા ટર
થાિનક અથર્તતર્

પ્લાનમાં જણા યા પર્માણે નોકિરયાત દીઠ ૦.પ મ રાિતર્ઓના આધારે તેની ગણતરી કરવામાં આવી છે . આ
માંગને હોટલના પર્કારમાં િવભાિજત કરવામાં આવી છે અને કંપનીની માિલકીની સવલતો અને રોકાણ
(ઓ

ુ ન્સી)ના દરોને પર્િતિબંિબત કરે તે પર્માણે તેની ગોઠવણ કરવામાં આવી છે . િબઝનેસ હોટે સ માટેની
પ

માગની ચકાસણી માટે ના આધાર કો ટક ૫.૧૦માં આપવામાં આવેલ છે .
પર્વાસનની ભાિવ અંદાિજત માંગને પહ ચી વળવા માટેની બેડની જગ્યાને હોટલના પર્કારમાં િવભાિજત કરીને
કંપનીની માિલકીની સવલતો અને રોકાણના દરોને પર્િતિબંિબત કરવા ગોઠવવામાં આવી છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

67

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
કો ટક પ.૮: ડીએસઆઈઆરમાં પર્વાસનનાં મંત ય થાનો
આિતથ્ય માંગ આકારણી આરામ

સંખ્યા

ડીએસઆઈઆરના કોઠામાં કુલ પર્વાસીઓનું

ર૩,૪૧,૯૪૪

આગમન

આધાર
કોઠાના િવ તારમાં પર્વાસીઓનાં આગમન લાઈટ
ફર્ેન્ડ સંશોધન

ડીએસઆઈઆરમાં હોટલો માટે લ યાંિક્ત

૭૦,રપ૮

મ રાિતર્ માંગ પર્વાસી આગમનના તર્ણ ટકાના દરે

પર્વાસીઓ (હાલ)
સીએજીઆર

૩%

ડીએસઆઈઆરમાં લ યાંિકત પર્વાસીઓ

૧૮૦૯ર૧

ડીએસઆઈઆરમાં લ યાંિકત પર્વાસીઓ

(ર૦૪૦)
રોકાણનો સરે રાશદર (રાિતર્ઓ)

૧.૮

ડીએસઆઈઆરમાં પર્વાસીઓની મ રાિતર્માંગ :
ડીએસઆઈઆરની અસરવાળા િવભાગોમાં વલણ
પર્માણે આિતથ્યદીઠ મ રાિતર્માંગ ૧.૮

કુલ મ રાિતર્ઓ
સરે રાશ રોકાણ (એ

૩,રપ,૬પ૮
ુ ન્સી)
પ

સરે રાશ રોકાણ (એ

ુ ન્સી)
પ

૭૦%

કેએફ રીસચર્ એન્ડ એનાલીસીસ

પ૦%

કેએફ રીસચર્ એન્ડ એનાિલસીસ

પ૦%

કેએફ રીસચર્ એન્ડ એનાિલસીસ

મ િવભાજનના ટકા, ટારવાળા અને બ ટ
ટાર પર્કાર
બ ટ
હોટલના પર્કારોમાં મોનું િવભાજન
ટાર પર્કાર
બ ટ

૩ર૪૬
૩ર૪૬

કુલ આરામ હોટલ મ માંગ (બધા પર્કારો)
ડીએસઆઈઆર + પર્વાસન ઉ ોગ આિથર્ક

૬૪૯ર

સંિમ ણ માટેની જ ર

"૭૦ટકા રોકાણના દરે આરામ મ રાિતર્માંગ અને
પર્વાસન માટેના પર૧૭ મોની ઔ ોિગક બજાર
આકારણીમાંથી માિહતી

કો ટક પ.૯: ડી.એસ.આઈ.આરમાં આવતા પર્વાસન થળો
પર્ તાિવત પર્વ ૃિ

કુલ િવ તાર

સવલતોની સંખ્યા

(હેક્ટર) સવલત/િવ તાર

થીમ પાકર્

૧

ર૦૦

ર૦૦

મોટું સભાગૃહ (ઓિડટોિરયમ)

૧

પ

પ

નાઈટ સફારી

૧

૪પ

૪પ

પર્દશર્ન મેદાનો

૧

૧૦૦

૧૦૦

ગો ફ કોસર્

ર

૭૦

૧૪૦

હેન્ડીકર્ાફટ્સ

૪

ર

૮

િફ મિસટી

૧

૬૮૦

૬૮૦

(હેક્ટર)
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પર્ તાિવત પર્વ ૃિ

કુલ િવ તાર

સવલતોની સંખ્યા

(હેક્ટર) સવલત/િવ તાર

ધાિમર્ક થળ

૧

૪૦

૪૦

સંગર્હ થાન

૧

ર

ર

કુલ િવ તાર

(હેક્ટર)

૧,રર૦

કો ટક પ.૧૦ : આિતથ્ય- યાપારની માંગ આકારણી
પર્કાર
કુલ નોકિરયાત વ તી (સંખ્યા)

સંખ્યા
૮,ર૪,૬૬૩

આધાર
ઇન્ડિ ટ્ રયલ માકેર્ ટ રીસચ,ર્ સાયનોવેટ અને કેએફ
રીસચર્

નોકિરયાત દીઠ મ રાિતર્ માંગ

૦.પ

કુલ મ રાિતર્ માંગ (સંખ્યા)

૪,૧ર,૩૩ર

હોટલ મ રાિતર્ માંગ (સંખ્યા)

૩,ર૯,૮૬પ

કેએફ રીસચર્ એન્ડ એનાિલસીસ
કંપનીની માિલકીની સવલતો ારા પ ૂરી પાડવામાં
આવનારી મ રાિતર્ માંગને ર૦ ટકાના દરે બાદ
કરતાં

પર્કારોમાં ટકાવારી પર્માણે મનું િવભાજન
પ ટાર/પ ટાર ડી

૧૦%

૪ ટાર

૧૦%

૩ ટાર

૩૩%

બ ટ

૪પ%

સિવર્સ એપાટર્મન્ે ટ
રોકાણ (ઓ

કે એફ રીસચર્ એન્ડ એનાિલસીસ

ર%

ુ ન્સી)%
વ

પ ટાર / પ ટાર ડી

૭૦%

૪ ટાર

૬પ%

૩ ટાર

૭૦%

બ ટ હોટલ

૭પ%

સિવર્સ એપાટર્મન્ે ટ

૬૦%

કે એફ રીસચર્ એન્ડ એનાિલસીસ

હોટલના પર્કારોમાં મ-રાિતર્માંગનું િવભાજન
પ ટાર / પ ટાર ડી

૩૨,૯૮૭

કુલ મ રાિતર્માંગના ૧૦% પર્માણે પ ટાર / પ
ટાર ડીલક્સ માંગ

૪ ટાર

૩૨,૯૮૭

કુલ મ રાિતર્માંગના ૧૦% પર્માણે ૪ ટાર માંગ

૩ ટાર

૧,૦૮,૮૫૬

કુલ મ રાિતર્માંગના ૩૩% પર્માણે ૩ ટાર માંગ

બ ટ હોટલ

૧,૪૮,૪૩૯

કુલ મ રાિતર્ માંગના ૪પ% પર્માણે બ ટ હોટલ
માંગ

સિવર્સ એપાટર્મન્ે ટ

૬,૫૯૭

કુલ મ રાિતર્ માંગના ર% પર્માણે સિવર્સ
એપાટર્મેન્ટ માંગ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પર્કાર

સંખ્યા

કુલ મ રાિતર્માંગ (સંખ્યા)

આધાર

૩,૨૯,૮૬૫

હોટલોના પર્કારોમાં મનું િવભાજન
ુ ન્સી પર્માણે પ ટાર મની સંખ્યા
પ

પ ટાર / પ ટાર ડી

૧૨૯

૭૦%ની ઓ

૪ ટાર

૧૩૯

૬પ% ઓ

ુ ન્સી પર્માણે ૪ ટાર મની સંખ્યા
પ

૩ ટાર

૪ર૬

૭૦% ઓ

ુ ન્સી પર્માણે બ ટ હોટેલ મની
પ

સંખ્યા
બ ટ હોટલ

પ૪ર

ુ ન્સી પર્માણે બ ટ હોટલના મની
પ

૭પ% ઓ
સંખ્યા

સિવર્સ એપાટર્મન્ે ટ

૩૦

કુલ બીઝનેસ હોટલ માંગ

૬૦% પર્માણે સિવર્સ એપાટર્મેન્ટની સંખ્યા

૧ર૬૭

મ

કો ટક પ.૧૧ : કુલ યાપાર અને પર્વાસી હોટલ મ માંગનો સાર
હોટલનો પર્કાર

મ દીઠ બીયુએ

મની સંખ્યા

બી ટ અપ એિરયા (ચોરસ ટ)

બીઝનેસ ( યાપાર)
પ ટાર / પ ટાર ડી

૧૨૦૦

૧૨૯

૧૫૪૮૦૦

૪ ટાર

૫૭૫

૧૩૯

૭૯૯૨૫

૩ ટાર

૪૦૦

૪૨૬

૧૭૦૪૦૦

બ ટ હોટલ

૩૫૦

૫૪૨

૧૮૯૭૦૦

સિવર્સ એપાટર્મન્ે ટ

૫૦૦

૩૦

૧૫૦૦૦

૭૫૦

૩૨૪૬

૨૪૨૪૫૦૦

૪૫૦

૩૨૪૬

૧૪૬૦૭૦૦

આરામ (લીઝર)
ટાર પર્કાર
બ ટ / સિવર્સ એપાટર્મેન્ટ
કુલ બી ટ અપ એિરયા

૪,૫૦૫,૦૯૪

૪૪૯૫૦૨૫

૧.૨

૧.૨

૩૪.૮૮

૩૭.૪૫

સરે રાશ એફએઆર
કુલ જમીન િવ તાર (હેક્ટર)

હોટલ અને પર્વાસી પર્કારોમાં કુલ મ અને રીઅલ એ ટેટ કો ટક પ.૧૧માં આપવામાં આ યો છે . યાપાર અને
આરામમાં મની સંખ્યા અને બેડ પેસનો સાર પર્કાર પર્માણે કો ટક પ.૧રમાં આપવામાં આ યો છે .
કો ટક પ.૧ર : જોગવાઈનો સાર - વેપારી રીટેઈલ, ઓિફસ અને આિતથ્ય
વેપારી ઉપયોગ હેઠળનો િવ તાર (ટકામાં)
જમીન ઉપયોગ િવભાગ

કુલ િવ તાર (હેક્ટર)

ઓિફસ/

આરામ /

રીટેઈલ

આિતથ્ય

હળવી સેવા ઉ ોગ

રહેણાંક

૯,૭૮૦

૨%

૧%

૦%

હાઈ એક્સેસ કોિરડોર

૨,૪૬૫

૬%

૩%

૫%

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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વેપારી ઉપયોગ હેઠળનો િવ તાર (ટકામાં)
કુલ િવ તાર (હેક્ટર)

જમીન ઉપયોગ િવભાગ

ઓિફસ/

આરામ /

રીટેઈલ

આિતથ્ય

હળવી સેવા ઉ ોગ

શહેર કેન્દર્

૬૭૯

૧૪%

૩%

૦%

નોલેજ અને આઈટી

૧,૨૩૦

૩%

૪%

૦%

૪,૫૦૦

૦%

૬૦%

૦%

િરકર્ીએશન, પોટ્સર્ અને
એન્ટરટેઈનમેન્ટ

પ.૩.પ અવકાશકીય ય ૂહરચના
નવા શહેરમાં જમીનના વેપારી ઉપયોગોનુ ં િવતરણ આકૃિત પ.રમાં દશાર્ યા પર્માણે કરવામાં આ યુ ં છે . આ
સવલતોનુ ં નીચે જણા યા પર્માણે પર્કારોમાં વહેંચવામાં આવી છે .
રીટેઈલ ( ટક) જગ્યા :
મો સ અને ઉચ્ચ ગુણવતાયુક્ત શોિપંગની જગ્યાઓના વ પમાં મોલની રીટે ઈલ જગ્યા શહેરકેન્દર્ અને િવભાગ
કેન્દર્ોમાં રહેશે. બીજાં થાિનક કેન્દર્ો અને બજારો રહેણાંક િવ તારોમાં રહેશે અને
વ તુઓની ગર્ાહકોની દૈ િનક જ િરયાતોને પ ૂરી કરતી

ડ શોિપંગ અને સુખસગવડની

ટક જગ્યાઓને હાઈ એક્સેસ કોિરડોરમાં સમાવવામાં

આવશે.
ઓિફસની જગ્યા
વધુ ઊંચી ગુણવ ાવાળી ઓિફસની જગ્યા (ગર્ેડ એ) મુખ્યત્વે શહેરકેન્દર્માં રહેશે. બીજી ઓિફસો િવભાગ કેન્દર્ોમાં
અને હાઈ એક્સેસ કોિરડોર પર સમાવવામાં આવશે.
હોટલો
વેપારી હોટલોનુ ં થાન શહેર કેન્દર્ અથવા િવભાગ કેન્દર્ોમાં હોવુ ં જોઈએ. નીચી ગુણવ ાવાળી હોટલો મુખ્ય
ઔ ોિગક અને રોજગારીના કેન્દર્ોની નજીક હાઈ એક્સેસ કોિરડોસર્માં હોવી જોઈએ. પર્વાસી હોટલો દરે ક
પર્વાસન આકષર્ણ કેન્દર્ની નજીક હોવી જોઈએ.
પર્વાસન સંબિં ધત િવકાસો
િફ મ િસટી અને બીજાં થીમ પાકર્
અલગ ગર્ેડ એ પહ ચ માગર્

વાં મોટા પાયાના પર્વાસન િવકાસો, બાજુના સીબીડી અને એક્ પર્ેસ વેથી

ારા સીધી પહ ચ સાથે ડીએસઆઈઆરના ઉ રના છે ડે આપેલાં છે . એ થાન

પર્ તાિપત આંતરરા ટર્ીય િવમાની મથકથી પણ નજીક છે .
િરસોટર્નો િવકાસ ખંભાતના અખાતની બાજુના સીઆરઝેડને અડીને શહેરના પ ૂવર્ છે ડે આપેલો છે . આ િવકાસો
ઓછી સઘનતાવાળા જમીન ઉપયોગો હશે અને તેમના િવકાસમાં સીઆરઝેડની સંવેદનશીલ પર્ાકૃિતક
સમતુલાનુ ં ધ્યાન રાખવામાં આવશે. પર્વાસન, મનોરં જન અને રમત-ગમત સંબિં ધત ઉપયોગના ભિવ યના
િવ તાર માટે ડીએસઆઇઆરના દિક્ષણ છે ડે આવેલા આરિક્ષત િવ તારને ફાળવવામાં આ યો છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવ
િવકાસ
યોજન
નાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલે
ધો રા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
ણ િવ તાર

આકૃિત પ.ર વેપારી ફ
ફાળવણી સાથે
થ જમીન ઉપયો
યોગો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમે
ટ ન્ટ રીજીયન
નલ ડેવલપમેન્ટ
ન્ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ
આ આર ડી એ
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પ.૪ ઉ ોગ
પ.૪.૧ ઔ ોિગક જમીન જોગવાઈ
ડીએસઆઈઆરમાં ઉ ોગ અને બીજાં આિથર્ક ક્ષેતર્ોનાં િવકાસની ય ૂહરચના િવકાસ યોજનાના મુસ ાની તૈયારી
માટે કરવામાં આવેલા િવગતપ ૂણર્ અભ્યાસો અને "ઇન્ડિ ટ્ રયલ માકેર્ ટ પોટેિન્શયલ એન્ડ િકર્િટકલ ગેપ
એસેસમેન્ટ – હે કર્ો”, અહેવાલમાં કરવામાં આવેલા વણર્ન પર આધાિરત છે . (જુઓ પાન નં-૧૨)
નીચે જણાવેલા માપદં ડો સાથે

ં ત છે તેના પર ઔ ોિગક જમીનનુ ં પર્ તાિવત સંિમ ણ આધાિરત
ક્ષેતર્ો સુસગ

છે .
•

જયાં ડીએસઆઈઆર તુલનાત્મક આિથર્ક લાભ આપતુ ં હોય

•

જયાં ડીએસઆઈઆર પોતાના થાનનો લાભ આપતુ ં હોય

•
•

થાિનક પયાર્વરણ પર પર્િતકૂળ અલગ કયાર્ િવના ડીએસઆઈઆરમાં થાન આપી શકાય તેવા ઉ ોગો
જયારે ગુજરાતમાં અન્યતર્ તે જ ક્ષેતર્ો િવકાસ માટે નાં લ યાંક ન હોય

ડીએલઆઈઆરનુ ં લ ય નીચે જણાવેલા ઔ ોિગક અને આિથર્ક ક્ષેતર્ો િવકાસવવાનુ ં છે અને તેમને તેમની
રોજગારી સ નની ક્ષમતાના મહત્ત્વ પર્માણે જણાવવામાં આ યા છે .
•

ઇલેક્ટર્ોિનકલ, હાઈટે ક અને ઊભરતી ટેકનોલોજીઓ

•

ફામાર્ યુિટક સ અને બાયોટેકનોલોજી

•

હેવી એિન્જનયિરંગ

•

ઓટોમોબાઈલ અને ઓટો એિન્સલરી ઉ ોગો

•

સામાન્ય ઉત્પાદન

•

પર્વાસન

•

ખેતી અને ડ પર્ોસેિસંગ

•

ધાતુઓ અને ધાતુશા ીય પેદાશો

•

આઈ.ટી/આઈ.ટી.ઈ.એસ

•

િશક્ષણ

વધારામાં, મુખ્ય ઉ ોગોની જ િરયાતોના તેમજ વધતી જતી શહેરી વ તીના પર્િતભાવમાં નાના, હળવા અને
કુિટર ઉ ોગોનો િવકાસ થશે તેવી અપેક્ષા છે . િવ તારની હદમાં મુખ્ય આિથર્ક ક્ષેતર્ો, સંભા ય રોજગારી માટેની
જમીનની જ િરયાત કો ટક પ.૧૩માં જણાવવામાં આવી છે .
પ.૪.ર અવકાશકીય ય ૂહરચના
મુખ્ય ઔ ોિગક િવભાગનુ ં િવતરણ આકૃિત પ.૩માં દશાર્વવામાં આ યુ ં છે . આ ય ૂહરચના પર્માણે ઔ ોિગક
જમીનની ફાળવણી ઔ ોિગક િવભાગોનો એકબીજા સાથે જોડાયેલા મોટા બ્લોક્સ અથવા ‘મેગા પાક્સર્’માં
કરવામાં આવી છે . ઔ ોિગક મેગા પાકર્ની િવગતપ ૂણર્

ય ૂહરચના મેગા-ઔ ોિગક પાકર્ની ટેક્નો-આિથર્ક

યવહા તાના અહેવાલમાં વણર્વવામાં આવી છે . બધા જ ઔ ોિગક મેગા પાકર્ સુધી સેન્ટર્લ એક્ પર્ેસવેથી શ
થતા મુખ્ય ર તાઓ ારા પહ ચી શકાય છે અને તેઓ મુખ્ય ર તાઓના એક નેટવકર્ ારા એકબીજા સાથે સારી
રીતે જોડાયેલા છે . લોિજિ ટ િવભાગનુ ં થાન મધ્યમાં છે

થી તે બધી જ ઔ ોિગક પર્વ ૃિ ઓને એકસરખી
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સારી રીતે સેવા પ બની શકે અને તે રે લ અને ર તાઓના મુખ્ય નેટવકર્ બંને સાથે સારી રીતે જોડાયેલો છે .
નાની વકર્શોપ્સ અને વેપારો માટે નાના િવ તારો અલગ રાખવા તે પણ જ રી છે . આ િવ તારોનુ ં થાન મુખ્ય
ઔ ોિગક િવ તારોના છે ડાઓ અથવા સંિમિ ત ઉપયોગ િવ તારોમાં હોઈ શકે છે .
કો ટક પ.૧૩ : ઉ ોગ,

ાન અને આઈટી માટે જમીન ફાળવણી

ઔ ોિગક ક્ષેતર્

જ રી િવ તાર (એચ.એ)

રોજગારી ગીચતા
(હેક્ટર દીઠ)

સામાન્ય મેન્યુફેક્ચિરંગ

૪૪૦

૯૬

આઈટી/આઈટીઈએસ

ર૦

૩૬પ

૧,૩૬૦

૬૪

૧,૯૯૦

રર

૩૪૦

૮૧

ર,ર૪૦

ર૦

ધાત ુઓ અને ધાત ુકીય પેદાશો

૪૮૦

ર૪

ફામાર્ યુિટક સ અને બાયોટેક્નોલોજી

૧,૧ર૦

૪૪

ર૦૦

એન.એ.

૮,ર૦૦

એન.એ.

૧૧,૬૬૧

એન.એ.

૧,૨૩૦

એન.એ.

ઇલેક્ટર્ોિનક્સ, હાઈ-ટેક અને ઉભરતી ટેક્નોલોજીઓ,
મ ૂ યવધર્ન
ઓટોમોબાઈલ અને ઓટો એિન્સલરી
એગર્ો અને ડ પર્ોસેિસંગ
હેવી એિન્જનયિરંગ

લોિજિ ટક્સ
ઉ ોગો અને લોિજિ ટક્સ માટે જ રી જમીનનનો પેટા
સરવાળો
ઉ ોગો અને લોિજિ ટક્લ માટેની કુલ જોગવાઈઓ
ાન અને આઈટી માટેની કુલ જોગવાઈઓ
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આકૃિત પ.૩: ઔ ોિગક, લોિજિ ટક્સ અને

ાન િવભાગો
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પ.પ ખુ લી જગ્યાઓ અને આનંદપર્મોદ
પ.પ.૧ જોગવાઈ
શહેર રહેવા અને જીવવા માટે એક આકષર્ક અને ઇચ્છનીય થળ બની રહે તે િનિ ંત કરવા, શહેરના ઊંચા
પર્માણના ભાગનુ ં આયોજન જાહેર ઉ ોગો, ખુ લી જગ્યાઓ અને જમીન-આધાિરત ર તાઓ અને કોિરડોસર્
તરીકે કરવામાં આ યુ ં છે .
આકૃિત પ.૪ (પાનુ ં ૭૮)માં શહેરમાં પર્ તાિવત મહત્વની હિરયાળી અને ખુ લી જગ્યાઓ દશાર્વે છે પરં ત ુ બધા
જ રહેણાંક અને ઔ ોિગક િવ તારોમાં આનંદપર્મોદ માટે ની નાની જગ્યાઓ હશે. કો ટક પ.૧૪ જમીન
ઉપયોગના િવભાગમાં થાિનક ખુ લી જગ્યાઓની ટકાવાર જોગવાઈ િનદેર્ શ છે

રહેઠાણ દશાર્વે છે . ખુ લી

જગ્યાઓમાં સરોવરો અને નહેરો, બગીચાઓ અને રમતગમતના મેદાનો અને પીયો, અનૌપચાિરક ખુ લી
જગ્યાઓ અને ર તાઓની બાજુના જમીન આકાિરત િવ તારોનો સમાવેશ થાય છે .
કો ટક પ.૧૪ : થાિનક ખુ લી જગ્યાઓની જોગવાઈનો સાર
જમીન ઉપયોગ િવભાગ

થાિનક ખુ લી જમીન હેઠળના ચોખ્ખા જમીન િવ તારના ટકા

રહેણાંક

૧૦

હાઈ એક્સેસ કોિરડોર

૧૦

શહેર કેન્દર્

૧૮

ાન અને લોિજિ ટક્સ

૧૭

પ.પ.ર વોટરફર્ન્ટનો િવકાસ
રીબા શહેરનુ ં એક ઐક્યદાયી િવષયવ તુ વોટરફર્ન્ટના
િવકાસ માટે સંખ્યાબંધ સરોવરો અને નહેરોનુ ં િનમાર્ણ છે .
અત્યારની નદીઓના વહેણ અને પ ૂરના સપાટ િવ તારોની
પહોળાઈ અને ઊંડાઈ વધારીને આ િસ

કરવામાં આવશે

ફક્ત પ ૂરના પાણીના સંગર્હ માટે ના િવ તારો જ પ ૂરા
નિહ પાડે પરં ત ુ આનંદપર્મોદ માટે મ ૂ યવાન મજબ ૂત
જમીન-આકાર પાસુ ં પણ પ ૂરું પાડશે. જો સરોવરો પ ૂરતાં
ઊંડા હશે તો તેમનામાં શહેર માટેના તાજા પાણીનો સંગર્હ

વોિશંગ્ટન ડીસીના પાસેના પોટોમેક વા◌ૅટરફર્ન્ટ પર ચેરી
બ્લોસમ ફેિ ટવલ

પણ કરી શકાશે. ઉદયપુર શહેરમાં આ પર્માણે કરવામાં
આવી ર ું છે .
કદાચ એટલું જ મહત્વનુ ં એ છે કે સરોવરો અને નહેરોમાં
ખા સુ ં દૃ ય-આકષર્ણ હશે
વેચાણક્ષમતા

વધશે.

થી વોટરફર્ન્ટ પર રહેઠાણની
સરોવરો

અને

નહેરોના

આ

પર્ તાિવત નેટવકર્ને સંખ્યાબંધ આકષર્ક શહેરી બગીચાઓ
અને વ ૃક્ષોની હારમાળાઓ સાથેના ર તાઓ અને નાના
બગીચાઓ સાથે જોડવામાં આવશે

વોટરફર્ન્ટ પર વેપારી થીમ પાકર્ અને ડ ટર્ીટ

થી શહેરનો એકંદર દે ખાવ ખુ લી જગ્યાઓ અને હિરયાળીથી ભરપ ૂર બની
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શકે

મોટાભાગની ઔ ોિગક વસાહતોમાં જોવા મળતુ ં નથી.

યોજનામાં શહેરમાં જુદા જુદા

થળે જુદા જુદા પર્કારની

લાક્ષિણકતાઓ ધરાવતા વોટરફર્ન્ટસનો િવકાસ કરવાની તકો
પ ૂરી પાડવામાં આવી છે .
•

સીઆરઝેડ હદ પરના રીસોટર્ િવભાગોમાં પયાર્વરણ
પરત્વે સંવેદનશીલ પર્વાસન િવકાસ

•

રહેણાંક િવભાગોમાં, ગર્ીન

પેસ

અને નહેરોના

કોપનહેગનના એક રહેણાંક િવ તારમાં શેરી પરની
ટક દુ કાનો અને કાફેટેિરયા

િવ તારોની બાજુમાં સંખ્યાબંધ એકબીજા સાથે
જોડાયેલા ઉ ોગો અને બગીચાઓ
•

શહેર કેન્દર્ િવભાગ અને ગર્ીન પેસ અને નહેરોની
બાજુના િવ તારોમાં ડ કોટર્સ અને રીટે ઈલ કોટર્સ
અને જાહેર પર્વ ૃિ નાં થળો

•

ાન અને આઈટી િવ તારોની બાજુના સીઆરઝેડ
િવભાગના કેટલાક ભાગના ‘બિન્ડંગ’

પયાર્વરણની દૃ િ ટએ એક સંવેદનશીલ િવ તારમાં કુ દરતી
જળ અને ઘોઘનું સંવઘર્ન

ારા કૃિતર્મ

સરોવરનુ ં િનમાર્ણ

પ.૬ કૃિષ િવભાગો અને અનામત જમીન
શહેરના કુલ િવ તારના લગભગ 14 ટકા એટલે કે કુલ 12,804 હેકટર

ટલો િવ તાર ટૂંકા ગાળા માટે

કૃિષજમીન તરીકે જાળવી રાખવામાં આવશે. શહેરની વ તી ર૦ લાખ રહેવાસીઓ કરતાં ઉપર જાય નિહ ત્યાં
સુધી આ જમીનનો િવકાસ કરવાની જ ર ઊભી થશે નહીં. આમાનો લગભગ 6,835 હેકટર

ટલો િવ તાર

ઉ ોગ અને પર્વાસન સંબિં ધત િવ તરણ માટે અનામત રાખવામાં આ યો છે . જો કે આ અનામત િવ તારોને આ
ઉપયોગો માટે ની અત્યારની જમીન ફાળવણી પ ૂરે પ ૂરી ઉપયોગમાં લેવાઈ જાય તે પછી જ િવકાસ માટે ખુ લા
કરવામાં આવશે. (જુઓ આકૃિત પ.૪)
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આકૃિત પ.૪ : ખુ લી જગ્યાઓ

•••
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૬. પિરવહન
૬.૧ પિરચય
ડીએસઆઈઆરની સફળતાનુ ં મુખ્ય તત્ત્વ નવા શહેરની બાકીના રાજય, ડીએફસી અને ડીએમઆઈસીની અસર
હેઠળના બીજા િવ તારો સાથેની તેની વધુ સારી અને સુધારાયેલી જોડાણક્ષમતા રહેશે વધુ સારી પર્ાદે િશક
જોડાણક્ષમતાની સાથે જ શહેરની કક્ષાએ એક કાયર્રક્ષ જાહેર પિરવહન યવ થા શહેરનુ ં ટકાઉપણુ ં િનિ ત
કરશે.

૬.ર ટર્ાિફકની અંદાિજત માંગ
જાહેર અને ખાનગી પિરવહનની માંગ અનુકર્મે ૭૦ ટકા અને ૩૦ ટકા

ટલી ધારવામાં આવી છે અને વાહનોનો

માધ્યમ (માંડ) ભાગ કો ટક ૬.૧ અને ૬.રમાં જણાવવામાં આ યો છે . આ ધારણા શહેરી િવકાસ મંતર્ાલયે
ર૦૦૮માં કરે લા અભ્યાસ ‘ટર્ાિફક એન્ડ ટર્ાન્સપોટેર્ શન પોલીસીઝ એન્ડ

ટર્ે ટેજીજ ઇન અબર્ન એરીયાઝ ઇન

ઇિન્ડયા’ પર આધાિરત છે અને પ ૂરક માિહતી કદની દૃિ ટએ ડીએસઆઈઆર

વાં ભારતનાં શહેરમાં

કન્સ ટન્ટના અનુભવો ારા મેળવવમાં આવી છે .
ય તતાના સમયનો ટર્ાિફક (પીક અવર ટર્ાિફક Ð પી.એચ.એફ.) ૦.૧ ધારવામાં આ યો છે અને ય તતાના
સમયની િદશાનુ ં પિરબળ ૦.પપ
૭.પ ટકા

ટલું ધારવામાં આ યુ ં છે . બા

જોડાણો માટે પીએચએફ પ.પ. ટકા અને

ટલો છે . રોપા છતાં ડીએસઆઈઆરના ર તાઓ માટે પીએસએફ ૧૦ ટકા ધારવામાં આ યો છે

કારણ કે બા

ર તાઓ માટે ટર્ાિફક આખા િદવસ દરિમયાન િવતિરત થયેલો હેત ુ જયારે શહેરી ર તાઓ માટે

ટર્ાિફકમાં પીક અવરનુ ં લક્ષણ છે .
પેસેન્જર વાહનો માટેના પર્વાસો (િટપ્સ)ની ગણતરી વ તીને આધાર તરીકે ગણીને અપનાવાયેલી માથાદીઠ
પર્વાસના દર, માધ્યમોના ભાગ અને રોકાણ (એ

ુ ન્સી)ના પિરબળોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવી છે .
પ

માથાદીઠ પર્વાસદર (પર કેિપટી ટર્ીપરે ટ - પીસીટીઆર) આંતિરક - બા
આંતિરક - બા

- આંતિરક માટે ૦.૦૪ અને બા

-

ટર્ાિફક માટે ૧.૮ ધારવામાં આ યો હતો.

પેસેન્જર અને ન ૂર (ફર્ેઇટ) માટેની અપનાવાયેલી પેસેન્જર ઓ

ુ ન્સી અને માંગની આકારણી માટે કરવામાં
પ

આવેલા ટર્ાિફકના અભ્યાસો પિરિશ ટ-એફ માં મ ૂકવામાં આ યા છે .

પર્વાસની માંગ તર્ણ પર્કારો માટે

અંદાજવામાં આવી છે . ડીએસઆઈઆરથી આજુબાજુના શહેરો/િવ તારો તરફ જતા પર્વાસો, આજુબાજુના
શહેરો/િવ તારોમાંથી ડીએસઆઈઆર તરફના પર્વાસો અને ડીએસઆઈઆરમાંના પર્વાસો. કો ટક ૬.૩માં તર્ણે
પર્કારો માટે ના અંદાિજત દૈ િનક પર્વાસો જણાવવામાં આ યા છે .

આ પર્વાસોને આધારે બા

જોડાણોના

મજબ ૂતીકરણની ભલામણ કરવામાં આવી છે . (જુઓ કો ટક ૬.૪) ડીએસઆઈઆરમાંથી બહાર તરફના પર્વાસો
સાપેક્ષ રીતે ઓછી રહેવાની અપેક્ષા છે કારણ કે મોટાભાગના લોકો ડીએસઆઈઆરમાં જ કામ કરશે અને રહેશે.
પર્વાસોની આગાહીને આધારે આંતિરક ર તા યવ થા અને પહોળાઈ િનધાર્િરત કરવામાં આ યા છે . આ ભાિવ
અંદાજો જણાવે છે કે અડધા

ટલો ટર્ાિફક ઉ ર તરફથી એટલે કે અમદાવાદ, વડોદરા અને પર્ તાિવત

િવમાનીમથકેથી આવશે. આટલો જ ટર્ાિફક દિક્ષણથી ઉ ર તરફ ખાસ કરીને ભાવનગર અને પીપાવાવ
તરફનો રહેશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ૬.૧ : બા -આંતિરક પર્વાસો માટે જાહેર-ખાનગી પર્વાસીઓ અને માધ્યમ ભાગ
ખાનગી

જાહેર

૭૦%

૩૦%

િ ચકર્ી વાહન

કાર

ટેક્સી/અન્ય

શેરીંગ જીપ

સાયકલ

બસ

ટર્ેન

૩૦%

૨૦%

૩૦%

૨૦%

૩૦%

૨૦%

૩૦%

કો ટક ૬.ર : આંતિરક પર્વાસો માટે જાહેર ખાનગી પર્વાસીઓ અને માધ્યમ ભાગ
ખાનગી

જાહેર

૪૫%

૫૫%

િ ચકર્ી

કાર

આઈપીટી

ચાલન

સાયકલ

બસ

ટર્ેન

૨૨%

૧૩%

૪%

૩૩%

૨૭%

૧૫%

૮૫%

કો ટક ૬.૩ : િદવસ દીઠ ટર્ાફીકના પર્ાથિમક અંદાજ
માધ્યમ

આંતિરક-બા
તબક્કો-૧

પર્વાસો

તબક્કો-ર

તબક્કો-૩

બા -આંતિરક પર્વાસો
તબક્કો-૧

તબક્કો-ર

આંતિરક-આંતિરક પર્વાસો

તબક્કો-૩

તબક્કો-૧

તબક્કો-ર

તબક્કો-૩

ખાનગી પિરવહન
િ ચકર્ી

૪૫૦૦

૯૦૦૦

૪૫૦૦

૫૨૦૦

૧૦૦૦૦

૫૪૦૦

૬૧૪૦૦

૧૩૩૫૦૦

૭૨૭૦૦

કાર

૩૦૦૦

૬૦૦૦

૩૦૦૦

૩૫૦૦

૬૮૦૦

૩૬૦

૩૬૮૦૦

૮૦૧૦૦

૪૩૬૦૦૦

૪૫૦૦

૯૦૦૦

૪૫૦૦

૫૨૦૦

૧૦૧૦૦

૫૪૦૦

૧૨૩૦૦

૨૬૭૦૦

૧૪૫૦૦

૩૦૦૦

૬૦૦૦

૩૦૦૦

૩૫૦૦

૬૭૦૦

૩૬૦૦

૭૩૬૦૦

૧૬૦૨૦૦

૮૭૨૦૦

આઈપી
ટી
સાયક
લો

જાહેર પિરવહન
બસ

૫૨૫૦

૧૦૫૦૦

૫૨૫૦

૬૦૦૦

૧૧૮૦૦

૬૨૦૦

૯૨૦૦૦

૨૦૦૩૦૦

૧૦૯૧૦૦

ટર્ે ન

૨૯૭૫૦

૫૯૫૦૦

૨૯૭૫૦

૩૪૫૦૦

૬૭૦૦૦

૩૫૫૦૦

૩૩૭૬૦૦

૭૩૪૨૦૦

૩૯૯૮૦૦

કુ લ પર્વાસો
ખાનગી

૧૫૦૦૦

૩૦૦૦૦

૧૫૦૦૦

૧૭૪૦૦

૩૩૮૦૦

૧૭૯૦૦

૧૮૪૧૦૦

૪૦૦૫૦૦

૨૧૮૧૦૦

જાહેર

૩૫૦૦૦

૭૦૦૦૦

૩૫૦૦૦

૪૦૬૦૦

૭૮૮૦૦

૪૧૭૦૦

૪,૨૯૭૦૦

૭૩૪૫૦૦

૫૦૮૯૦૦

કુ લ

૫૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦

૫૦૦૦૦

૫૮૦૦૦

૧૧૨૬૦૦

૫૯૬૦૦

૬,૧૩,૮૦૦

૧૩૩૫૦૦૦

૭૨૭૦૦૦

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૬.૩ િવકાસની ય ૂહરચના - બા

જોડાણો

૬.૩.૧ બંદરો
એક નવા બંદરના િવકાસને યોગ્ય ઠેરવી શકે તેને માટે પયાર્પ્ત ટર્ાિફક ડીએસઆઈઆર સજીર્ શકે તેમ નથી
અને આ ઉપરાંત નવા બંદરને કોઈ પણ સંજોગોમાં, ક પસર સરોવરની સંભા યતાને કારણે, ડીએસઆઈઆરમાં
થાન આપી શકાય તેમ નથી. ડીએસઆઈઆર તરફ આકષાર્નારા ઉ ોગો િનઃશંકપણે આયાત અને િનકાસ
માટેના જહાજોના વ પમાં બંદરીય ટર્ાિફકનુ ં સ ન કરશે. આમ છતાં, દાખલા તરીકે કોલસો, િસમેન્ટ િક્લન્કર
અથવા એમએનજીના બ ક કાગ નો પર્વાહ રહેશે નિહ. તેમના માટે એક અલગ ધક્કા (

ી)ની જ ર પડશે.

ં લાના
ડીએસઆઈઆરમાંના ઉ ોગોની બંદર માટે ની પસંદગીનો આધાર મહદ્ અંશે એકંદર પુરવઠાની શૃખ
સાધનસરં જામની હેરફેર (લોિજિ ટક્સ)ના ખચર્ પર આધાિરત રહેશે અને સૌથી નજીકના બંદરે થી ટર્ાિફક

ટે

અને ડીએસઆઈઆર સુધી પહ ચે તે પણ જ રી નથી. િનકાસ માટે ના માલસામાન (કાગ ) ગંત ય થાનનાં
બંધનોને આધારે બંદરની પસંદગી થઈ શકે. દા.ત. એવુ ં ગંત ય થાન
અપાતી હોય અને

માં સેવાઓ ફક્ત ભારતીય બંદર ારા

ડીએસઆઈઆરની સૌથી નજીકનુ ં બંદર ન હોય.

િવકાસ યોજનાના મુસ ામાં અપનાવાયેલી

ય ૂહરચના પીપાવાવ, મુદર્ં ાના અત્યારના કન્ટેઈનર િટર્મન સ

ં ઈનાં જોડાણોને વધુ આધુિનક બનાવવાની ભલામણ કરે છે . અત્યારના કન્ટેઈનર
સાથેનાં જોડાણોને તેમજ મુબ
િટર્મન સ

ારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી જોડાણક્ષમતા શીયરો માટે આકષર્ક છે કારણ કે બંદરોમાં સુ થાિપત

િશિપંગ સેવાઓ અને બંદરસંબિં ધત માળખું છે . આ સુધારાઓ ર તા અને રે લ જોડાણો બંને માટેનાં હશે.
૬.૩.ર રે લ
ડીએસઆઈઆરને દે શના બાકીના પર્દે શો અને ડીએફસી સાથે જોડવામાં પર્ાદે િશક ન ૂર અને પેસેન્જર રે લ સેવા
મહત્ત્વની ભ ૂિમકા ભજવશે.
ઊંચી અગર્તાના પર્ક પો
અત્યારે અમદાવાદથી બોટાદ વચ્ચેની મીટરગેજ (એમજી) રે લલાઈનને ભારતીય રે લવે બર્ોડગેજ (બીજી)માં
ફરે વવાનો ઇરાદો ધરાવે છે . આ પર્ક પનો અમલ ડીએસઆઈઆરના િવકાસ માટે અત્યંત મહત્ત્વનો છે . આ
લાઈન ડીએસઆઈઆરની હદમાં ન હોવા છતાં તે તેની સૌથી નજીકની રે લવે લાઈન છે અને સૌથી નજીકનાં
ટેશનો ઉ ર-પિ મમાં ધંધકુ ા અને પિ મમાં ભીમનાથ છે . અત્યારની આ લાઈનથી ધોલેરા સુધીની એક
(બીજી) લુપ લાઈન બાંધવામાં આવે તેવો પર્ તાવ છે
ભારતીય રે લવે

થી ડીએસઆઈઆરથી એક સીધુ ં જોડાણ બાકીની

યવ થા સાથે પ ૂરું પાડી શકાય અને તેમાં અમદાવાદ શહેર િવ તાર સાથેના એક સીધા

જોડાણનો પણ સમાવેશ થાય.
ટના મ ૂ યાંકન આધીન રહીને એમ ધારવામાં આ યુ ં છે કે આ લુપ લાઈન અત્યારે ધોળકાની દિક્ષણની
રે લવેલાઈનથી શ

થાય અને નવા આંતરરા ટર્ીય િવમાનીમથકે,નવાગામ થઈને (વાયા) સુધી પહ ચે અને

ત્યારબાદ અત્યારની ભીમનાથ રે લવે સાથે ફરીથી જોડાણ કરવા પિ મમાં આગળ વધે. આ લુપનુ ં એક જોડાણ
પ ૂવર્માં વટામણ િવ તારથી હોય અને તે પેટલાદ પાસેથી અત્યારની લાઈન સાથે ફરીથી જોડાય અને તે રીતે
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આણંદ અને વડોદરા અને ડીએફસી સુધીનાં રે લ જોડાણ પ ૂરાં પાડે તેવી દરખા ત છે . આ આકૃિત ૬.૧માં
દશાર્વવામાં આ યુ ં છે .
નવી રે લલાઈનો ન ૂર અને પેસેન્જર બંને પર્કારની સેવાઓને સમાવવા પ ૂરતી ક્ષમતા ધરાવતી હોય અને ઝડપી
અને વધુ આવ ૃિ વાળી સેવા પ ૂરી પાડી શકે તે િનિ ત કરવા એવી દરખા ત કરવામાં આવી છે કે પાંતિરત
થયેલી નવી બર્ોડગેજ લાઈનનો રાઈટ ઓફ વે (આરઓડબ યુ) ડબલ ટર્ે કને સમાવી શકે તેટલો પહોળો હોવો
જોઈએ. શ આતથી જ પુલોને ડબલ ટર્ે ક સાથેનો આરઓડબ યુ પ ૂરો પાડવામાં આવશે પરં ત ુ પહેલા તબક્કાના
િવકાસમાં ફક્ત એક જ ટર્ેક બાંધવામાં આવશે.
અમદાવાદના શહેરી િવ તારથી (મેટર્ોપોિલટન એિરયા)થી એક મેટર્ો સી ટમનો િવકાસ કરવાની અમદાવાદની
યોજના છે અને નવાગામ, પચ્છમ અને વાલીંદા પાસેના નવા િવમાનીમથકને રે લ
જોડવાની યોજનાઓ પણ છે જો

ારા અમદાવાદ સાથે

યવહારુ જણાય તો ડીએસઆઈઆર તરફની બીજી લાઈનનો મારગ

િવમાનીમથકના થળે થઈને પસાર થાય તેમ કરી શકાય છે .
સંબિં ધત પર્ક પો
ભારતીય રે લવે િપપાવાવ બંદરથી ઉ ર તરફની અત્યારની બર્ોડગેજ લાઈને બેવડાવી રહી છે

ત્યાંથી

ધોલેરા સુધીની રે લક્ષમતાને વધારશે અને આ રીતે ડીએસઆઈઆર સુધીની ન ૂર સેવાઓની ઝડપ અને
િવ સનીયતા વધારશે અને તે રીતે ઔ ોિગક થળ તરીકેના તેના આકષર્ણને વધુ મજબ ૂત બનાવશે.
૬.૩.૩ ર તા (રોડ) જોડાણક્ષમતા
સરકાર જોડાણક્ષમતાના મહત્ત્વને સમ

છે અને તેથી તેણે ડીએસઆઈઆર અને અમદાવાદ અને ભાવનગર

વચ્ચે એક ૭ ડયુઅલ લેન કેરેજ વે હાઈવે (દસ લેન સુધી િવકસાવવાની જોગવાઈ સાથે) બાંધવાની યોજના
શ

કરી છે . આ સાથે જ અત્યારના રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ અને પીપાવાવ બંદર સુધીના બધા રે લ

ટનુ ં

આધુિનકીકરણ કરવાની યોજના પણ શ કરી છે .
ટર્ાિફકના અભ્યાસોમાં કરવામાં આવેલા ટર્ાિફકના પર્વાહના ભાિવ અંદાજોને આધારે ડીએસઆઈઆરને યાપક
પર્દે શ સાથે જોડતા મહત્ત્વના રાજય ધોરી માગ ની સુધારણાની ભલામણ કરવામાં આવી છે ,

કો ટક ૬.૪માં

જણા યા પર્માણે છે .
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કો ટક ૬.૪ : પર્ાદે િશક રોડ નેટવકર્ના મજબ ૂતીકરણની ભલામણ
તબક્કો

એસએચ-૬ દિક્ષણ

તબક્કો-૧

ર એલ પે ડશો ડસર્

તબક્કો-ર
તબક્કો-૩

એસએચ-ર૦

એસએચ-૬ (ઉ ર)

એસએચ-૮ (વરામણ)

ર એલ પે ડશો ડસર્

૪

૪

૪

૪

૬

૬

૪

૪

૬

૬

(લીમડી)

આકૃિત ૬.૧ : પર્ તાિવત રે લ નેટવકર્
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૬.૪ શહેર માટે સંકિલત પિરવહન યવ થાની ય ૂહરચના
ડીએસઆઈઆર માટે જાહેર અને ખાનગી બંને પિરવહનને આવરી લે તેવી બહમ
ુ ાધ્યમી પિરવહન
ય ૂહરચનાની ભલામણ કરવામાં આવી છે . આને માટે ર તાઓ, ટપાથો અને સાયકલપ ાઓ (ટર્ેક્સ)ની સારી
યવ થા અને માંગની કક્ષાને સંતોષી શકે તેવી જુદી જુદી પિરવહન યવ થાઓ જ રી છે .
૬.૪.૧ ર તા યવ થા
ર તાઓનુ ં નેટવકર્ કાયદ
ર્ ક્ષતાથી કામ કરી શકે તે માટે ડીએસઆઈઆરમાં આયોિજત બધા ર તાઓનુ ં વગીર્કરણ
ુ
કરવામાં આ યુ ં છે . ર તાઓ વચ્ચેના સંઘષર્ને િનવારવા જુદા જુદા હેતઓ
માટેના ર તાઓને અલગ કરવામાં
આ યા છે અને ર તાના િબનઉપયોગની જમનથી પણ અલગ કરવામાં આ યા છે અને તેને આધારે ર તાઓનુ ં
ં ફક્ત ટર્ાિફકની કાયર્દક્ષતા સાથે નથી પરં ત ુ શહેરી
વગીર્કરણ કરવામાં આ યુ ં છે . આ િવચારનો સંબધ
િવ તારોની સલામતી, સુખાકારી અને પયાર્વરણની ગુણવ ા િનિ ત કરવા સાથે પણ છે . ર તાઓની યવ થા
(હાઈરાક )ને અપનાવવાથી કોઈ પણ ર તા અને તેની લંબાઈ પરની શેરીની રચના અને સંચાલનમાં
સાતત્યપ ૂણર્ િનણર્યો લઈ શકાય છે . નોકિરયાતો માટે રોજની મુસાફરી, આરામના પર્વાસો, માલસામાનની હેરફેર
વગેરે

ુ ની અગર્તાને આધારે વગીર્કરણ કરવામાં આ યુ ં છે . કામનુ ં િવભાજન
વા િવિવધ માધ્યમો અને હેતઓ

યવ થાની કાયર્દક્ષતાને વધારી શકે છે અને બધા જ ઉપયોગકતાર્ઓ સલામતીને પણ િનિ ત કરે છે .
મુખ્ય ર તાઓના આયોજનને

ય ૂહાત્મક

ટો, વધુ ભારે ટર્ાિફકના પર્વાહો, રચનાની વધુ ઝડપ અને નાના

ર તાઓની ઓછી પહ ચની સાથે સાંકળવામાં આ યુ ં છે . કલેક્ટર અને બીજા ર તાઓના આયોજનને વધુ રમવા
ટર્ાિફક, થાિનક

ટો, રચનાની ઓછી ઝડપ અને પહ ચના વધુ કેન્દર્ો તથા મકાનોના મુખ ારની પહ ચ સાથે

સાંકળવામાં આ યુ ં છે .
અવકાશકીય િવકાસની યોજનાને મુસ ો ગર્ીડ આયનર્ પૅટનર્ પર આધાિરત છે અને પિરવહનના નેટવકર્ન ુ ં
ં
આયોજન એવુ ં કરવામાં આ યુ ં છે કે ર તાઓ એક લંબ (પરપેન્ડીકુલર) જકશન
બનાવે છે અને તે રીતે દરે ક
િવભાગને સહેલી પહ ચ તેમજ શેરીઓ અને િવ તારોને િવભાજન આપે છે . પર્વાસોના ભાિવ અંદાજોને આધારે
આંતિરક ર તાઓની યવ થા અને પહોળાઈઓ િનધાર્િરત કરવામાં આવી છે .
૬.૪.ર ર તા યવ થા (રોડ હાઈરાક )
ર તાઓના પર્કારો અને તેમની યવ થા મહત્ત્વના રચનાનાં લક્ષણો સાથે કો ટક ૬.પમાં િનદેર્ શવામાં આવી છે .
આકૃિત ૬.ર માં જણા યા પર્માણે યવ થામાં પાંચ વગર્ના ર તાઓનો સમાવેશ થાય છે .
•

એક્સપર્ેસ વે

•

ઔ ોિગક અગર્તા મુખ્ય ર તાઓ

•

મુખ્ય ર તાઓ

•

કલેક્ટર ર તાઓ

•

ટર્ક અગર્તા કલેક્ટર ર તાઓ અને

•

થાિનક ર તાઓ
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દરે ક પર્કાર માટે ર તા પસાર થવાનો અિધકાર િનદેર્ શાત્મક દૃિ ટકોણ અને કોસ સેક્શન સાથે નીચે વણર્વવામાં
આ યો છે . આખી દુિનયામાં અન્યતર્ મોટા આયોિજત િવકાસની

ે ઠ આંતરરા ટર્ીય કાયર
ં ત રહે
ર્ ીિત સાથે સુસગ

તે રીતે તેમની રચના કરવામાં આવી છે .
આકૃિત ૬.૩માં આંતિરક ર તાઓ અને ય ૂહાત્મક ર તાઓ સાથેની તેમની જોડાણક્ષમતાની સાથે એક નમ ૂના પ
િવ તારનુ ં િનદશર્ન કરવામાં આ યુ ં છે .

આકૃિત ૬.ર : ડીએસઆઈઆરમાં એકંદર ર તા યવ થા
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કો ટક ૬.પ : સ ૂિચત રોડ

ેણી અને િડઝાઇનની મુખ્ય લાક્ષિણકતાઓ
િડઝાઇન

રોડની

રોડની

ેણી

પહોળાઈ

િડઝાઇન

કરાયેલી

કરાયેલી

ક્ષમતા

પીડ

(પીસીયુ/પીક

લેનની

લેનની

સંખ્યા

પહોળાઈ

કેરીજ-વે

વાહનો

પસાર

થવાનું તર

રોડની
લંબાઈ
(િકમીમાં)

અવર)
સામેથી
ઉપયોગ કરી
શકાશે નિહં,
ગર્ેડથી
એક્સપર્ેસ
કોરીડોર

૨૫૦મી
(૧૦૦મી

૧૨૦

૬૦૦૦

૬

૩.૭૫

રોડ)

૨ બાજુ
િવભાજીત

િવભાજીત
ઇન્ટરચેન્જીસ
ારા માતર્ કર્ોસ

૩૬.૧૮૨
િકમી

ટર્ાિફક વાહન
ઊભા
રાખવાની
મનાઈ
સામેથી
મયાર્િદત
ઔ ોિગક
અગર્તા
મુખ્ય

ઉપયોગ,
૭૦મી

૮૦

૫૪૦૦

૬

૩.૭૫

૨ બાજુ
િવભાજીત

ર તા

વાહન ઊભા
રાખવાની

૪૩.૭૧૭
િકમી

મનાઈ,
લઘુતમ કર્ોસ
ટર્ાિફક
સામેથી
મયાર્િદત
ઉપયોગ,

મુખ્ય
ર તાઓ

૫૫મી

૮૦

૫૪૦૦

૬

૩.૫

૨ બાજુ
િવભાજીત

વાહન ઊભા
રાખવાની

૯૯.૬૬૦
િકમી

મનાઈ,
લઘુતમ કર્ોસ
ટર્ાિફક
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િડઝાઇન
રોડની

રોડની

ેણી

પહોળાઈ

િડઝાઇન

કરાયેલી

કરાયેલી

ક્ષમતા

પીડ

(પીસીયુ/પીક

લેનની

લેનની

સંખ્યા

પહોળાઈ

કેરીજ-વે

વાહનો

પસાર

થવાનું તર

રોડની
લંબાઈ
(િકમીમાં)

અવર)
મુક્ત રીતે
સામેથી
ઉપયોગ,
પર્થમ પર્કારના
વાહન પાકર્
કલેક્ટર
ર તાઓ

૩૦મી

૫૦

૨૯૦૦

૪

૩.૫

૨ બાજુ
િવભાજીત

કરવાની
મનાઈ, િ તીય

૧૧૬.૦૧
િકમી

પર્કારના
વાહનો પાકર્
થઈ શકશે,
ભારે કર્ોસ
ટર્ાિફક
સામેથી મુક્ત
ટર્ક
અગર્તા
કલેક્ટર

ઉપયોગ,
૨૫મી

૪૦

૧૮૦૦

૪

૩.૫

૨ બાજુ

વાહનો પાકર્

િવભાજીત

થઈ શકશે,

ર તાઓ

૬૫.૪૭૫
િકમી

ભારે કર્ોસ
ટર્ાિફક
સામેથી મુક્ત
ઉપયોગ,

થાિનક
ર તાઓ**

૨૦મી

૩૦

૧૮૦૦

૪

૩.૫

૨ બાજુ

વાહનો પાકર્

િવભાજીત

થઈ શકશે,

૨૯.૫૭૪
િકમી

હળવો કર્ોસ
ટર્ાિફક
** યિક્તગત િવ તારોના િવગતપ ૂણર્ આયોજન દરિમયાન જ ર પર્માણે વધારાના થાિનક ર તાઓની રચના કરી શકાય.
** વધારાના ર તાઓની જોગવાઈ જ રીયાત મુજબ િવ તારોના િવગતવાર આયોજન વખતે કરવામાં આવશે.
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આકૃિત ૬.૩ : િવ તારોમાંના આંતિરક ર તાઓ અને ય ૂહાત્મક ર તાઓ સાથે જોડાણક્ષમતા.
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૬.પ ર તાઓના પર્કારોનુ ં વણર્ન
૬.પ.૧ એક્સપર્ેસ વે
એક્સપર્ેસ વેઝ સૌથી ઊંચા વગર્ના ર તાઓ છે અને તેમની પહ ચ પર તેમનો સંપ ૂણર્ અંકુશ હોય છે . ઊંચી
ઝડપે લાંબા અંતરના પર્વાસ માટે તેમનો ઉપયોગ થાય છે . ડીએમઆઈસીને વાયા અમદાવાદ અને વડોદરા
તથા ભાવનગર અને પીપાવાવ બંદર સાથે જોડતા મુખ્ય હાઈવે

ટની બાજુમાં ડીએસઆઈઆર આવેલ ું છે .

ડીએસઆઈઆર પર્ક પના ભાગ પે આ હાઈવેન ુ ં એક્સપર્ેસ વેમાં પાંતર કરવાનુ ં આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે .
અમદાવાદ - પીપાવાવથી અને તરફની પહ ચની જોગવાઈ ફક્ત ગર્ેડ-સેપરે ટેડ ઇન્ટરચેન્જીઝ અથવા લેફટ
ઓન લેફટ ઓફ િ લપ ર તાઓ ારા કરવામાં આવી છે . બા

અને થાિનક ટર્ાિફક વચ્ચે કોઈ સંઘષર્ ન થાય

ુ ી ડીએસઆઈઆરની સળંગ લંબાઈ પર એક્સપર્ેસ વેની પ ૂવર્માં કોઈ જમીન ઉપયોગની
તે િનિ ત કરવાના હેતથ
પહ ચને અનુમતી આપવામાં આવી નથી. સિવર્સ રોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી કારણ કે પ ૂવર્ બાજુથી
એક્સપર્ેસ વેને અડતા બધા પ્લોટની પહ ચ શહેરના ઔ ોિગક ર તાઓ મારફતે થાય તેવો ઇરાદો છે . રે લવે
માટે એક રાઈટ ઓફ વે એક્સપર્ેસ વેને પિ મ તરફના પ્લોટ્સથી અલગ રાખે છે

થી એક્સપર્ેસ વેથી આ

પ્લોટસ ને આ બાજુ પણ કોઈ પહ ચ મળે નિહ. આથી ડીએસઆઈઆરનો એક્સપર્ેસ વે અત્યારના અમદાવાદવડોદરા એક્સપર્ેસ વે

વો જ રહેશ.ે સિવર્સ રોડ્ઝની જોગવાઈ ન કરવાથી એક્સપર્ેસ વેને સમાવતા રાઈટ

ઓફ રોડની પહોળાઈ ઘણી ઓછી થશે અને તેથી પુલ બનાવવાનો ખચર્ બચી જશે.
એક્સપર્ેસ વેનો પર્ તાિવત કર્ોસ સેક્શન બેવડો કેરેજ વે- હાઈવે હશે અને તે રોડની એકંદર પહોળાઈ
(આરઓડબ યુ) રપ૦ મી. રહેશે. ભિવ યમાં જ ર ઊભી થાય તો તે વધુમાં વધુ ૧૦ લેનને સમાવી શકશે.
કેન્દર્ીય બહલ
ુ કની પહોળાઈ છ મી.થી બે મી. સુધી ઘટાડીને ભિવ યમાં બંને બાજુએ એક વધારાની લેન પ ૂરી
પાડવામાં આવશે. જ ર પડે તો હાડર્ શો ડરને વધારાના કેરેજ બેજમાં પાંતિરત કરીને બંને િદશામાં વધારાની
લેનો પણ બનાવી શકાશે. એક્સપર્ેસ વે માટે કલાકના ૧ર૦ િક.મી.ની ડીઝાઈન પીડની દરખા ત કરવામાં
આવી છે .
એક્સપર્ેસ વેની બાજુમાં પ૦ મી.ની આરઓડબ યુ બે ટર્ે કવાળી બર્ોડવે ગેજ રે લવેલાઈન માટે અનામત
રાખવામાં આવી છે . આમ, રે લલાઈન અને એક્સપર્ેસ વે રપ૦ મી. આરઓડબ યુના (કેન્દર્ીય પિરવહન
કોિરડોર) તરીકે સંયક્ુ ત રાઈટ ઓફ વે પર્ાપ્ત કરશે.
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ં
ડીએસઆઇઆરમાં એક્સપર્ેસવેના ભાગ પર દર ચાર િકલોમીટરના અંતરે સાત જક્શન
સ ૂચવવામાં આ યા છે .
ં
ં
આંતરીક ચાર જક્શન
ચારમાગીર્ય જક્શનો
હશે,

માં ટર્ાિફકને ખાસ રોકાણ પર્દે શમાં લઈ જવા માટે મુખ્ય રોડ

ં
ં
અને દિક્ષણીય જક્શન
અને ઓવરિબર્જને છોડતા લીપ્સ રોડ પ ૂરા પાડવામાં આવશે. બહારનાં ઉ રીય જક્શન
પર્માણમાં વધારે મયાર્િદત હશે અને તેમાં અવર-જવર ડાબી બાજુએથી અંદર અને બહાર રહેશે.

આકૃિત ૬. ૪ : િનદશાર્ત્મક દૃ ય : કેન્દર્ીય પિરવહન કોિરડોર

ં
સૌથી પહેલ ું જકશન
ધોલેરામાં બંધાશે

થી તે ડી.એસ.આઈ.આર.ના પર્વેશ ારની ભ ૂિમકા ભજવી શકે. આ

ુ ાથી ટર્ાિફકને એક્સપર્ેસ વે પર જવા દે શે અને શહેરના એક્સપર્ેસ વેની પ ૂવર્માં આવેલા ભાગમાં
ં
જકશન
ધંધક
પર્વેશ આપશે. વધારામાં, ટર્ાિફકની કક્ષા યોગ્ય ઠેરવે ત્યારે એક્સપર્ેસ વેની પિ મે રે લ અને મુખ્ય ર તાઓના
ં
ં
જકશન
પર બે ગર્ેડ સેપરે ટેડ જકશનો
જયુરી બનશે.
આકૃિત ૬.૪ અને ૬.પ અનુકર્મે કેન્દર્ીય પિરવહન કોિરડોરના દૃ ય અને કર્ોસ સેક્શનનુ ં િનદશર્ન કરે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આકૃિત ૬.પ : રોડ કર્ોસ સેક્શન - કેન્દર્ીય પિરવહન કોિરડોર

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
૬.પ.ર ઔ ોિગક અગર્તા મુખ્ય ર તાઓ
ઔ ોિગક િવભાગોથી એક્સપર્ેસ વે સુધીના ઔ ોિગક ટર્ાિફકની કાયદ
ર્ ક્ષ અવરજવર માટે ઉ ોગ અગર્તા મુખ્ય
ુ લ કેરેજ વે ર તાઓ હશે અને ઊંચી ટર્કોના ઊંચા
ર તાઓની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે . તેઓ બેવડા ડ અ
ટર્ાિફકની સવલત પ ૂરી પાડશે. એક્સપર્ેસ વે તરફ ૭૦ મી. પહોળા કોિરડોરમાં આરઓડબ યુની મયાર્દામાં એક
ટર્ાિન્ઝટ લેનની જોગવાઈ કરી શકાય છે . આને કારણે ઔ ોિગક કામદારોને તેમના કામના

થળ સુધીની

અવરજવરમાં સહાય મળશે.
આકૃિત ૬.૬ એક દૃ ય બતાવે છે અને ૬.૭ ઉ ોગ અગર્તા મુખ્ય ર તાના એક કર્ોસ સેક્શનનુ ં િનદશર્ન કરે છે .
ર તાની બંને બાજુઓએ વ ૃક્ષો માટેના પ ાનો ઉપયોગ; ભિવ યમાં આ કોિરડોરના િવ તરણની જ ર પડે તો, એક
વધારાની લેન તરીકે કરી શકાય છે .

આકૃિત ૬.૬ : િનદશર્ક દૃ ય : ઔ ોિગક અગર્તા મુખ્ય ર તો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આકૃિત ૬-૭ : રોડ કર્ોસ સેક્શન - ઔ ોિગક અગર્તા મુખ્ય ર તો

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
૬.પ.૩ મુખ્ય ર તાઓ
શહેરમાં ટર્ાિફકની અવરજવર કાયદ
ર્ ક્ષ રીતે થઈ શકે તે માટે મુખ્ય ર તાઓ (આટર્િરયલ રોડ્ઝ) પ ૂરા પાડવામાં
આ યા છે અને તેમનો રાઈટ ઓફ વે પપ મી. છે . તેઓ બેવડા કેરેજ વે ર તાઓ છે અને તેઓ ભારે પર્માણમાં
ટર્ાિફકની સવલત અને શહેરના િવિવધ િવભાગો વચ્ચે જોડાણો પ ૂરાં પાડશે. આ ર તાઓના કલેક્ટર ર તાઓ
સાથેના ઇન્ટરસેક્શન પર ટર્ાિફક િસગ્ન સ અથવા રાઉન્ડ એબાઉટ માગ પ ૂરા પાડવામાં આવશે.
ઓછી ઝડપના ટર્ાિફકને વધુ ઝડપના ટર્ાિફકથી અલગ રાખી શકાય તે માટે એક સિવર્સ રોડ

ારા મુખ્ય

ર તાઓની એક અથવા બંને બાજુએ જમીન ઉપયોગોની પહ ચ પ ૂરી પાડી શકાય છે . કેટલાક મુખ્ય ર તાઓ
પર જાહેર પિરવહનની જોગવાઈ પણ રહેશે. આ સામાન્ય રીતે એક જ બાજુએ વેપારી/રહેણાંક સંિમિ ત
િવ તારો તરીકે હશે. જયાં મુખ્ય ર તાને ટર્ીટ ટર્ામની જોગવાઈ હશે ત્યાં શેરીની તે બાજુએ કોઈ સિવર્સ રોડ
રહેશે નિહ. ટર્ામો આ રીતે સિવર્સ રોડ માટે અનામત રાખવામાં આવેલી જગ્યા પર દોડશે.

આકૃિત ૬.૮ : િનદશર્ક દૃ ય - મુખ્ય ર તો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આકૃિત ૬.૯ : રોડ કર્ોસ સેક્શન - મુખ્ય ર તો

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
૬.પ.૪ કલેક્ટર રોડ્સ
કલેક્ટર ર તાઓનુ ં નેટવકર્ શહેરના અંદરના િવભાગોના ટર્ાિફકને

પશેર્ છે અને તેને મુખ્ય ર તાઓ સુધી

પહ ચાડે છે . આ બધા ર તાઓ અસતત છે કારણ કે તેમનુ ં મુખ્ય કામ િવભાગોને સેવા પ ૂરી પાડવાનુ ં છે અને
તેમની રચના થાિનક ર તાઓને જોડવા માટેની છે .
આ કલેક્ટર ર તાઓના પર્ તાિવત કર્ોસ સેક્શન માટે ૩૦ મી.નો રાઈટ ઓફ વે જ રી છે અને તેમાં એક ૩.પ
મી.ની પહોળાઈની લેન સાથેના િવભાિજત ર લેન કેરેજ વે અને અલગ સાયકલ ટર્ેક્સ અને

ટપાથો અને એક

સાંકડી મધ્યગર્ા (મેિડયન)નો સમાવેશ થાય છે .

આકૃિત ૬.૧૦ : િનદશર્ક દૃ ય : કલેક્ટર રોડ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

આકૃિત ૬.૧૧ : રોડ કર્ોસ સેક્શન - કલેક્ટર મુખ્ય ર તો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
૬.પ.પ ટર્ક અગર્તા કલેક્ટર ર તો
ઔ ોિગક િવભાગ (ઝોન)ની અંદર રપ મી. પહોળા કલેક્ટર રોડ્સ ટર્કોની અવરજવરની અગર્તા માટે ના ટ્સ
રહેશે. આ

ટો એક્સપર્ેસ વેથી શ

થશે અને તેમની રચના વધુ મોટા અને વધુ ભારે વજનના માલસામાન

સાથેના ટર્ક ટર્ાિફકને અગર્તા આપવા માટે કરવામાં આવી છે . આ ટર્ક અગર્તા ર તાઓમાં ર૦ મી. પહોળા
થાિનક ર તાઓ હશે

મનુ ં આયોજન લુપ્સના વ પમાં કરવામાં આ યુ ં છે

થી ઔ ોિગક પાકર્સની અંદર

ટર્કોની અવરજવરને ઓછી કરી શકાય.
ટર્કો માટે ની ઓછી પહ ચ ધરાવતા ર તાઓ બધા હળવા ટર્ાિફક માટે અગર્તાને િનદેર્ શ કરે છે (િદવસના નોનપીક અવસર્ દરિમયાન સિવર્સ ટર્કસની મયાર્િદત પહ ચ સાથે)
આ ટો પાછળનો ઇરાદો પેસેન્જર ટર્ાિફકને સંિમિ ત ઉપયોગોવાળા રહેણાંક િવ તારો તેમજ ગર્ામીણ વસાહતો
સુધી સલામત પહ ચ પ ૂરી પાડવાનો છે .
આકૃિત ૬.૧ર કલેક્ટર ર તાનુ ં અને ૬.૧૩ ટર્ક અગર્તા કલેક્ટર ર તાનુ ં િનદશર્ક દૃ ય િનદેર્ શે છે . ઔ ોિગક
પાક્સર્ની બંદરના થાિનક ર તાઓની રચના ભારે ટર્ાિફકને ધ્યાનમાં રાખીને અને નેટવકર્માં ટર્ાિફકના સંભિવત
ં ૂ વાડાને િનવારવામાં આ યા છે .
ગચ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

આકૃિત ૬.૧ર : િનદશર્ક દૃ ય : આંતિરક કલેક્ટર ર તો

આકૃિત ૬.૧૩ : કર્ોસ સેક્શન; આંતિરક કલેક્ટર ર તો

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
૬.પ.૬ થાિનક ર તાઓ
થાિનક ર તાઓ વાહનના પર્વાસના ગંત ય થાનોએ સેવા પ ૂરી પાડે છે . શહેર ર તા

યવહારમાં તેમનુ ં

વગીર્કરણ સૌથી નીચુ ં છે અને તેમની પરના ટર્ાિફકનુ ં પર્માણ ઓ ં હશે. તેમનો પર્ તાિવત રાઈટ-ઓફ-વે ર૦
મી. છે . થાિનક ર તાઓ ૩.૬૫ મી.ની લેન સાથેના િસંગલ ર-લેઈન કેરેજ વે છે અને તેમનામાં ર તાની બંને
બાજુએ શેરી પરના પાિકર્ંગની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
આકૃિત ૬.૧૪ અને ૬.૧૫: િનદશર્ક દૃ ય : થાિનક ર તો

આકૃિત ૬.૧૪ : િનદશર્ક દૃ ય : થાિનક ર તો

આકૃિત ૬.૧૫ : રોડ કર્ોસ સેક્શન - થાિનક ર તો
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ં
૬.૬ રોડ જકશન
ં
ં આયોજન એવી રીતે કરવામાં આ યુ ં છે
ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તારમાં જકશનનુ

થી જુદી જુદી

િદશાઓમાં જતાં વાહનોના ટર્ાિફકનુ ં િનયંતર્ણ ઓછામાં ઓછા અક માત થાય તે રીતે કરી શકાય. કેટલાક
િક સાઓમાં વાહનો જુદા જુદા ટો અથવા પર્વાસની િદશા બદલી પણ શકે છે .
ં
ં આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે .
ડીએસઆઈઆરમાં મુખ્યત્વે બે પર્કારનાં જકશનનુ
•

ં
ગર્ેડ િવભાજનનો ઉપયોગ ન કરતાં જકશન
(તેઓ એટ ગર્ેડ વે) અને સીધા જ કર્ોસ કરતા ર તાઓ. આ
ં
ં
રાઉન્ડ અબાઉટ્સ અને ટર્ાિફક સકર્ સ, અગર્તા જકશનો
અને ટર્ાિફક લાઈટ્સ અથવા
પર્કારનાં જકશનોમાં
ં
િસગ્નલો ારા િનયંિતર્ત જકશનો

•

ગર્ેડ સેપરે ટેડ ઇન્ટરચેિન્જઝ જયાં ર તાઓ એકબીજાની ઉપરથી અથવા નીચેથી પસાર થાય છે અને
ગર્ેડ સેપરે શન અથવા િ લપ રોડ્સ ારા એક જ િબંદુના સંઘષર્ને િનવારે છે .

ં
મોટા ભાગના જકશન
પર ટર્ાિફકનુ ં િનયંતર્ણ ગર્ેડ સેપરે શનના ઉપયોગ ારા અથવા ટર્ાિફક િસગ્નલો ારા થશે.
ં
ં
ગર્ેડ સેપરે ટેડ
એક્સપર્ેસ વે પરનાં ચાર મુખ્ય કેન્દર્ીય જકશનો
અને પિ મમાં રે લવેની નજીકનાં બે જકશનો
રહેશે. (જુઓ આકૃિત ૬.૧૬)
િસગ્નલવાળાં ઇન્ટરસેક્શનનુ ં આયોજન મુખ્ય ર તાઓ અને પેટા મુખ્ય ર તાઓ પર કરવામાં આ યુ ં છે . જયાં
ટર્ાિફકનુ ં પર્માણ (કલાકના લગભગ ૧૦૦ થી ૧ર૦૦ વાહનોથી વધુ) વાહનો અને પદયાતર્ીઓ માટે કર્ોિસંગની
સલામતીને િનિ ત બનાવવા ટર્ાિફક િસગ્નલને જ રી બનાવે છે . આકૃિત ૬.૧૬ રોડ નેટવકર્ની અંદરના
ં
જકશનના

ં
થાન અને આકૃિત ૬.૧૭ થી ૬.૧૯ મહત્ત્વનાં જકશનના
પર્કારોની

યાપક સર

ુ ેશનની
લ

િવભાવનાનુ ં િનદશર્ન કરે છે .
ં
૬.૬.૧ જકશનની
ક્ષમતા
ં
દરે ક જકશન
પર પયાર્પ્ત રોડ વે ક્ષમતા ઇચ્છનીય છે . ટર્ાિફક િસગ્નલો

ારા િનયંિતર્ત ઇન્ટરસેક્શન પર થતા

િવલંબને ઘટાડવા હાઈવે અને ઇન્ટરસેિક્ટંગ રોડ વે બંનેને બહોળા બનાવવા જ રી બની શકે છે . ઇન્ટરસેિક્ટંગ
રોડવેને પહોળા બનાવવાનુ ં મુખ્ય હાઈવેના કામકાજ માટે લાભદાયી બને છે કારણ કે તે બાજુના શેરી ટર્ાિફકને
આપવા પડતાં િસગ્નલ સમયને ઘટાડે છે . શહેરી િવ તારોમાં પહોળાઈની અસરને પાિકર્ંગ અને ઈન્ટરસેક્શનલ
અપર્ોચને દૂ ર કરીને મેળવી શકાય છે . િસગ્નલવાળા કોઈ પણ ઇન્ટરસેક્શનના દરે ક એપર્ોચ પર અવરજવર
કરતા ટર્ાિફક માટે ઓછામાં ઓછી બે લેન્સ ઇચ્છનીય છે . ઇન્ટરસેક્શન પરથી પસાર થતા ટર્ાિફકને અસરકારક
રીતે પસાર થઈ જવા દે વા ઇન્ટરસેક્શનની લીિવંગ બાજુ અને એપર્ોચ બાજુ વધારાની પહોળાઈ જ રી બને.
ઓછામાં ઓછાં વાહનોના ટર્ાિફક અથવા સતત પસાર થતા ટર્ાિફકમાં અવરોધ અથવા ઓછામાં ઓછા
પદયાતર્ીઓના પર્માણ

ારા જ રી બને તો એક ટર્ાિફક િસગ્નલ પ ૂરો પાડવામાં આવશે. ટર્ાિફક િસગ્નલની

જોગવાઈ માટે મોટી શેરીઓમાં ઓછામાં ઓછા કલાકના ૮૦૦ વાહનો અને સતત પસાર થતાં ટર્ાિફકમાં
અવરોધ માટે કલાકના ઓછામાં ઓછા ૧ર૦૦ વાહનોનુ ં પર્માણ જ રી છે ( ોત : આઈઆરસી ૧૦૬:૧૯૯૦).
ઇન્ટરચેન્જના બધા ઘટકોના સુયોગ્ય આયોજનથી ઇન્ટરચેિન્જઝની ક્ષમતા વધે છે . તેની શ આત પીડ ચેન્જ
લેન્સ, રે પસર્ અને આઈલેન્ડ્સથી થાય છે . ડીએસઆઈઆરમાં એક્સપર્ેસ વે માટે ફર્ી ફલો પર્કારના રે મ્પ િટર્મનલ
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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નુ ં આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે જયાં રે મ્પ ટર્ાિફક પર્વેશતા િટર્મનલ માં ભળી જાય છે અને ગમનના િટર્મનલ
પર

ટો પડી જાય છે .

૬.૬.ર ટર્ાિફકના સંઘષર્ને લઘુતમ રાખવો
ર તાની યવ થા

ારા પિરવહનનાં જુદાં જુદાં માધ્યમો વચ્ચેના સંઘષર્ને લઘુતમ રાખવામાં આવશે. થાિનક

ર તાઓ અડીને આપેલી િમલકતો સુધીની પહ ચ પ ૂરી પાડશે અને મોટા ભાગના પર્વાસોની શ આત અને અંત
બંને આ ર તાઓથી થશે. આ થાિનક ર તાઓ પર િનરં કુશ પાિકર્ંગ અને પદયાતર્ીઓની અવરજવર રહેશે.
કલેક્ટર ર તાઓ થાિનક ર તાઓ પરથી ટર્ાિફકને એકતર્ કરશે અને મુખ્ય ર તાઓ અથવા પેટા મુખ્ય ર તાઓ
સુધી પહ ચાડશે.
પેટા-મુખ્ય ર તાઓ રહેણાંક, યાપારી અને ઔ ોિગક િવ તારોમાં આવેલા છે . શહેર કેન્દર્ો અને વેપારી છે ડાઓ
વચ્ચેનો શહેરનો ખા સા પર્માણનો ટર્ાિફક મુખ્ય ર તાઓ પર રહેશે. મુખ્ય ર તાઓ એક્સપર્ેસ વે સુધીનો
એકમાતર્ જોડાણો રહેશે અને ટર્ાિફકનુ ં એકતર્ીકરણ અને િવતરણ કરશે અને પેટા મુખ્ય ર તાઓ અને કલેક્ટર
ર તાઓ ારા થતા સંઘષર્ને લઘુતમ બનાવશે.
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ં
ર તાઓ પરનાં મુખ્ય જકશનો

ં
આકૃિત ૬.૧૬: ર તાઓ પરનાં મુખ્ય જકશનો
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વાહનો માટે નો ર તો
ટપાથ

છોડવાંઓની પ ીનો મઘ્યગ
પાિકર્ંગ

સાયકલ ટર્ે ક

ં
આકૃિત ૬.૧૭ : ૩૦ મી. પહોળા કલેક્ટર ર તો પરનું જકશન

વાહનો માટે નો ર તો
ટપાથ
છોડવાંઓની પ ીનો મઘ્યગ
પાિકર્ંગ
સાયકલ ટર્ે ક
લાઈટ રે લ

ં
આકૃિત ૬.૧૮ : પપ મી. પહોળા મુખ્ય ર તા પરનું જકશન

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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સાયકલ ટર્ે ક

પાિકર્ંગ

મઘ્યગ

ટપાથ

છોડવાંઓની પ ીનો

વાહનો માટે નો ર તો
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ં
આકૃિત ૬.૧૯ : રપ૦ મી. પહોળા કેન્દર્ીય પિરવહન કોિરડોર પરનું ગર્ેડ સેપરે ટેડ જકશન
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૬.૭ જાહેર પિરવહનની ય ૂહરચના
ડીએસઆઈઆર માટે ન ુ ં જાહેર પિરવહન અંદાિજત માંગ અને તે માંગને પહ ચી વળવાના સૌથી કાયર્દક્ષ મારગ
પર આધાિરત છે . આ માંગ પીક અવરમાં મુસાફરોના પર્વાસોના તેમજ કલાક દીઠ મુસાફરોની ય ત (પીક)
િદશાના અંદાજો પર આધાિરત છે અને તે અંદાજો કો ટક ૬.૬માં જણા યા પર્માણેના વ તી અને રોજગારીના
ભાિવ અંદાજો પર આધાિરત છે .
િવકાસના તબક્કાની શ આતથી જ સામુિહક પિરવહનની

યવ થાઓ ડીએસઆઈઆરને તેની આજુબાજુના

િવ તાર અને શહેરી કેન્દર્ો સાથે જોડવામાં અત્યંત મહત્ત્વની ભ ૂિમકા ભજવશે. મુખ્ય ર તાઓ પર સામુિહક
પિરવહન યવ થા અને તેના પ ૂરક તરીકે બીજા ટો પર બસોની એક ફીડર યવ થા સાથે એક સંકિલત બહુ
માધ્યમી યવ થા િવકસાવવામાં આવશે.
કો ટક ૬.૬ : ટર્ીપ માટે પર્વાસના અંદાજ
તબક્કો

િદશા દીઠ પર્વાસી પીક અવર (પી.પી.એચ.પી.ડી.)

તબક્કો-૧

૯૮૭૪

તબક્કો-ર

૩૧૩૫૩

તબક્કો-૩

૪૩૦૫૬

૬.૭.૧ ઓછી માંગવાળા કોિરડોર માટે સંકર્ાંિત માધ્યમો
બસ તથા અન્ય વાહનો માટે
પેટર્ોલ, ડીઝલ કે સીએનજીથી ચાલતી બસોને બીજા ટર્ાિફક સાથે ભેળવવામાં આવે છે ત્યારે ધીમી પડી જતી
હોવા છતાં વધુ મ ૂડીરોકાણ કે માળખાની જ ર િવના એક લવિચક જાહેર પિરવહન યવ થા તેમને કોઈ પણ
કોિરડોરમાં શ કરી શકાય છે . લગભગ ર૦૦૦ પીક અવર પીક અવર િડરે ક્શન ટર્ાિફક (પીએચપીડીટી) સુધીની
નીચી કક્ષાની માંગને બસો

ારા સંતોષવામાં આવશે

ધારવામાં આવે તો એક કલાકની ૪૦ બસો

એક બસમાં પ૦ પર્વાસીઓની સંખ્યાની ક્ષમતા

ટલી થાય છે .

બસ લેન્સ :
બસો સંિમિ ત ટર્ાિફકની િ થિતમાં કામ કરતી હોય તેવી િ થિતમાં

કોિરડોસર્માં માંગની કક્ષા બસોની ક્ષમતા

કરતાં વધારે હોય તેમાં બસ લેન્સની જોગવાઈ કરવામાં આવશે. આ કોિરડોસર્માં આ લેન્સને સમાવી શકાય તે
માટે ર તાઓની પયાર્પ્ત પહોળાઈ છે . આનાથી પર્વાસની ઝડપ સુધરશે અને તેનાથી બસોની વહનક્ષમતા અને
સેવાની ગુણવ ા પણ સુધરશે. મુખ્ય જ િરયાત ખાસ બસો માટે જ મુકરર કરવામાં આવેલી ર તા પરની
જગ્યા તેમજ રોડ ઇન્ટરસેક્શન્સ પર પસંદગીયુક્ત ટર્ાિફક િસગ્નિલંગની છે . આ અલગતાની જોગવાઈ આધારે
ક્ષમતાને ૧૦,૦૦૦ પીએચપીડીટી સુધી વધારી શકાય છે .
વધુ ઊંચી ક્ષમતાવાળી

યવ થાનો િવકાસ થાય તેના પહેલાં બસો અને બસોની લેન્સ ડીએસઆઈઆરમાં

સામુિહક પિરવહન યવ થાના િવકાસનો એક મહત્ત્વનો ઘટક બની રહેશે. આ સમયિબંદુ પછી પણ બસો અને
લેન્સ લાઈટ રે લ ટર્ાિન્ઝટ સી ટમની ફીડર સી ટમ તરીકે કામ કરશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૬.૭.ર મધ્યમ માંગના કોિરડોસર્ માટે ના પર્ તાિવત સંકર્ાિન્ત માધ્યમો
અહીં રોડ આધાિરત ટર્ોલી બસ યવ થા અથવા રે લ આધાિરત ટર્ામ અથવા લાઈટ રે લ ટર્ાિન્ઝટ (એલઆરટી)
બેમાંથી એકની પસંદગી કરવાની છે . ધીમે ધીમે માંગમાં વ ૃિ

થાય તેની સાથે અલગ રાઈટ ઓફ વે અને

એકમની લંબાઈને વધારીને આ બધી યવ થાઓની ક્ષમતા વધારી શકાય છે .
ટર્ોલી બસ સી ટમ સૌથી ઓછી ખચાર્ળ છે પરં ત ુ ક્ષમતાની દૃિ ટએ તે સૌથી નીચો િવક પ છે જયારે લાઈટ રે લ
ટર્ાિન્ઝટ સૌથી વધુ ખચાર્ળ છે પરં ત ુ તેની ક્ષમતા સૌથી વધારે છે . ગર્ેડ પર એક ટર્ામ બે લેન્સ
જગ્યાની જ ર છે જયારે બસ-વે માગર્ને ૩થી ૪ લેન્સ

ટલી પહોળી

ટલા રોડવેની જ ર પડે છે . કોઈ પણ ધોરણસરની બસ

કરતાં એલઆરટીની ક્ષમતા બમણી છે અને તેન ુ ં આયુ ય બસના કરતાં તર્ણ ગણુ ં છે .
આ બધાં જ માધ્યમો માટે ની ટે કનોલોજી અને કામકાજ સુિવકિસત છે

થી તર્ણમાંથી કોઈ પણ િવક પમાં

િવ સનીય સેવાઓ પ ૂરી પાડી શકાય તેમ છે .
૬.૭.૩ ઊંચી કક્ષાની માંગના ટ્સ માટેનાં સંકર્ાિન્ત માધ્યમો
કોઈ પણ કોિરડોરમાં માંગની કક્ષા રપ,૦૦૦ પીએચપીડીટીથી ઊંચી રહેવાની અપેક્ષા હોય તો જ ઝડપી રે િપડ
રે લ / મેટર્ોની પસંદગી કરવામાં આવે છે . ઊંચી ક્ષમતાવાળી મેટર્ો રે લના પ ૂરે પ ૂરા લાભ મેળવવા કોઈ પણ
િવ તારના બીજા કોિરડોસર્માં સામુિહક પિરવહનની સેવાઓ મેટર્ો રે લમાં ઉતારવા જ રી બને છે .
સામાન્ય રીતે રે િપડ સેલ સી ટમ હેવી રે લ ટેકનોલોજી પર આધાિરત હોય છે . મુસાફરોને રે લનો િવક પ પ ૂરો
પાડવા તેને આંતરશહેર (ઇન્ટરિસટી) રે લ નેટવકર્ સાથે સંકિલત કરી શકાય છે . જયારે મેટર્ો વધુ નાના કદની
અને ટર્ેક (ડબ્બા)વાળી હળવી સી ટમ છે .

૬.૮ ડીએસઆઈઆર માટે સામુિહક પિરવહન માધ્યમની પસંદગી
ં ાિલત બસ
િવકાસના પહેલા તબક્કામાં વધુ ઊંચી ક્ષમતાવાળી સી ટમના ઘડતર અને અમલ માટે એક સુસચ
યવ થા જ રી સમય પ ૂરો પાડશે. લાંબા ગાળામાં વધુ વહનની ક્ષમતા પ ૂરી પાડવા માટે મોજૂદ બસ
યવ થાને પ ૂરક બને તે માટે ટર્ોલી બસ અથવા રે લ-આધાિરત ટર્ામ સી ટમની વૈકિ પક પસંદગી છે . ઊંચી
વહનક્ષમતા ઉપરાંત વધુ ઝડપી, વધુ સરળ અને વધુ સલામત પર્વાસ તથા િબનપર્દૂ ષણકારી અને ઊજાર્દક્ષ
સી ટમ તરીકે પણ આ બે િવક પો સારા છે . શેરીઓમાં દોડતી ટર્ામ સી ટમ મેટર્ો કરતાં વધુ સારી પસંદગી છે
કારણ કે તે ઓછી ખચાર્ળ છે પરં ત ુ વધુ ક્ષમતા અને વધુ સગવડ આપે છે તથા વધુ સારી ‘જાહેર છિબ’
ઉપસાવે છે .
માંગ વધે તેની સાથે બંને સી ટમની ક્ષમતા ટર્ામ્સ અથવા ટર્ોલી બસની લંબાઈ અને આવ ૃિ

(િફર્ક્વન્સી)

વધારીને વધારી શકાય છે .
મુખ્ય જાહેર પિરવહનના એલાઈન્મેન્ટ્સની ભ ૂિમિત એવી છે

માં જમણા ખ ૂણાવાળા વળાંકનો (ડીફલેક્શન્સ)

સમાવેશ થાય છે અને તેને કારણે પ૦ મી.ના પિરઘવાળા તી

વળાંકો જ રી બને છે . િવદે શોમાં સામાન્ય રીતે

ઉપયોગમાં લેવાતી ધોરણસરની અથવા મીટરગેજ રે લવે આવા વળાંક સાથે સહેલાઈથી કામ પાડી શકે છે . આ
સી ટમ એક ‘કેિપ્ટવ’ રે લવે તરીકે કાયર્ કરશે અને એક ટોપ અને શહેરના મુખ્ય કેન્દર્માં આવેલા પેસેન્જર
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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બદલીના એક બહમ
ુ ાધ્યમી ટેશન િસવાય ભારતીય રે લવેની પર્ તાિવત બર્ોડગેજ લાઈન સાથે તેન ુ ં કોઈ સીધુ ં
આંતરજોડાણ રહેશે નહીં.
૬.૮.૧ ટર્ામ ટ્સનુ ં વણર્ન
કોઇપણ જાહેર પરીવહન તતર્ ત્યારે જ સફળ અને

યાવસાિયક રીતે પોસાય તેવી બની શકે જયારે તેને

જમીનના ઉપયોગની સાથે જોડવામાં આવે. શહેરના મુખ્ય રહેણાંકી ભાગો,

યાવસાિયક કેન્દર્ો અને મુખ્ય

રોજગાર િવ તારોને એકબીજા સાથે જોડવા માટે ડીએસઆઇઆરમાં ઉચ્ચતમ ક્ષમતા ધરાવતા ટર્ામ નેટવકર્ન ુ
સ ૂચન કરવામાં આ યુ ં છે . પરીવહન માગર્ની

પરે ખા ઉચ્ચતમ ગીચતા ધરાવતા રહેણાંકી અને યાવસાિયક

ઝોન તરીકે આયોિજત ઉચ્ચતમ વપરાશ કોરીડોરના જમીન ઉપયોગની

ેણીને અનુ પ તૈયાર કરવામાં આવી

છે .
શહેરમાં માગ યોગ્ય તરે પહ ચશે ત્યારે નીચે મુજબના તર્ણ ટર્ામ ટને અભ્યાસ માટે સ ૂિચત કરવામાં આ યા
છે ઃ
•

બ્ યુલાઇનઃ૨૦ િકમી લંબાઈ (૨૨ ટે શન)

•

ગર્ીન લાઇનઃ ૪૩ િકમી લંબાઈ (૪૭ ટે શન)

•

યલો લાઇનઃ ૩૨ િકમી લંબાઈ (૩૬ ટેશન)

ગર્ીન લાઇન સ ૂિચત ઔ ોિગક અને િમ

જમીન ઉપયોગ િવ તારોની આસપાસ લ ૂપ તૈયાર કરે છે અને

શહેરના પિ મ ભાગને પ ૂવર્ ભાગ સાથે એક્સપર્ેસવે પર જોડે છે . યલો લાઇન ડીએસઆઇઆરના પિ મ ભાગમાં
ઉ ર-દિક્ષણ તરફ મુખ્ય યાવસાિયક કેન્દર્ો (સેન્ટર્લ િબઝનેસ િડ ટર્ીક્ટ - સીબીડી) અને ધોલેરા ખાતેના રે લવે
અને બસ ટે શન થઈને દોડશે અને દિક્ષણ તરફ એક્સપર્ેસવેની પ ૂવર્ બાજુએ ડીએસઆઇઆરના ઔ ોિગક અને
રહેણાંકી િવ તારોમાંથી દોડશે. તર્ણેય એલઆરટી લાઇન્સ એકબીજા સાથે જોડાયેલી હશે, આમ આકૃિત ૬.૨૦માં
દશાર્ યા પર્માણે શેરીમાં દોડતી ટર્ામનુ ં નેટવકર્ પ ૂરું પાડશે.
ટર્ામ ટની કુલ લંબાઈ ૯૫ િકમી અને તર્ણેય લાઇન પર થઈને કુલ ૧૦૫ ટેશન હશે,

ં
માં મહત્વના જક્શન

પર કેટલાક સામાન્ય ટેશન હશે. સ ૂિચત ટર્ામ ટનુ ં આયોજન આ સેવાનો ઉપયોગ કરનારા સ ૂિચત મુસાફરોની
સંખ્યાને મહ મ કરવાની રીતે અને નવા શહેરના મહ મ રહેવાસીઓને આ ઝડપી પરીવહન સેવા સુધી
પહ ચવા માટે વધારે અંતર સુધી ચાલવુ ં ન પડે તે ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આ યુ ં છે . બે ટેશન વચ્ચેન ુ ં
સરે રાશ અંતર ૦.૯ િકમી હશે.
ટર્ામની િફર્ક્વન્સી પેસેન્જર માગ પર આધારીત હશે. બે કારની ટર્ામની પેસેન્જર ક્ષમતા લગભગ ૧૦૦-૧૨૦
પેસન્જર

ટલી હશે. સામાન્ય રીતે પેસેન્જર માગ િદવસના જુદા-જુદા ભાગ અને શિન-રિવમાં બદલાતી રહેતી

હોય છે , ય ત સમયગાળા દરિમયાન ટર્ામની િફર્ક્વન્સી વધારે રહેશે, જયારે બાકીના ગાળામાં તેમાં ઘટાડો
કરવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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આકૃિત ૬.ર૦ : પર્ તાિવત જાહેર સંકર્ાિન્ત નેટવકર્
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૬.૯ સંકિલત બહમ
ુ ાધ્યમી પિરવહન યવ થા
પિરવહન ય ૂહરચનાનુ ં એક ચાવી પ પાસુ ં પદયાતર્ીઓ અને સાયકલો
છે

વા િબનયાંિતર્ક પિરવહનનુ ં આયોજન

થી શહેરના રહેવાસીઓને યાંિતર્ક ખાનગી વાહનો િસવાયના િવક પો પણ પ ૂરા પાડી શકાય.

પિરવહનના ટકાઉ િવક પોને પર્ોત્સાહન આપવાની એકંદર સફળતા માટે જાહેર સંકર્ાિન્ત ટેશનો સાથે જોડાયેલા
મજબ ૂત િબનયાંિતર્ક પિરવહન નેટવકર્ની જોગવાઈ અત્યંત મહત્ત્વની છે . આથી બધા પર્કારના ર તાઓની બાજુ
પર ચાલવા માટેના અને સાયકલ માટે ના ર તા નક્કી કરવામાં આ યા છે . થાિનક ર તાઓ અને બીજા નાના
ર તાઓ પર સાયકલો સંિમિ ત ટર્ાિફકની િ થિતમાં ચાલશે. આકૃિત ૬.ર૧માં પદયાતર્ીઓ અને સાયકલો માટે નાં
નેટવકર્, ટર્ાિન્ઝટ ટે શનો અને ખુ લી જગ્યાઓ દશાર્વે છે .
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આકૃિત ૬.ર૧: સંકર્ાંિત ટોપ સાથે પદયાતર્ી અને સાયકલ નેટવકર્

•••
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ઉપયોગો
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૭ ઉપયોગો
૭.૧ પર્ તાવના
િવ તારનુ ં ઔ ોિગકીકરણ થશે અને ગર્ામીણને બદલે શહેરી માહોલ સજાર્તાં જીવનશૈલીમાં મોટું પિરવતર્ન
આવશે એ સંજોગોમાં અહીં ગુણવ ા અને જથ્થાની દૃિ ટએ ઉપયોગી સેવાઓ મોટા પાયે ઊભી કરવી જ રી
બનશે. એની સાથે સાથે પાણી અને િરસાઇકલ થઈ શકે એવા કચરાઓ

વાં સંસાધનોની જાળવણી કરવાના

પર્યાસો પણ જ રી બનશે. ડીએસઆઈઆર માટે ના માળખાના મ ૂળભ ૂત આયોજનમાં જ આ બાબતોને ધ્યાનમાં
રાખવામાં આવી છે અને તેન ુ ં િવગતવાર વણન
ર્ આ િવભાગમાં અહીં નીચે જણાવેલા શીષક
ર્ ો અંતગર્ત કરવામાં
આ યુ ં છે :
ોત અને િવતરણનુ ં યવ થા

•

પાણી પુરવઠાના

•

નકામા પાણીના િનકાલનુ ં યવ થા

•

જમીનની સપાટી પરની ગટરોનુ ં યવ થા

•

ઘન કચરાના યવ થાપનનુ ં યવ થા

•

વીજ પુરવઠાનુ ં વહન અને િવતરણ યવ થા

•

ટેિલકમ્ય ૂિનકેશન

•

ગેસ ગર્ીડ

૭.૨ પાણી પુરવઠો
૭.૨.૧ પાણી પુરવઠાના િવક પો
ડીએસઆઈઆરની િવચારણામાં પાણી પુરવઠાના િવક પોને ચકાસવા માટે અભ્યાસ હાથ ધરાયો હતો.
•

નમર્દાની નહેર

•

પિરએજ જળભંડાર અને કનેવાલ જળભંડાર

•

પર્ો ક્ટ િવ તારમાં અને આજુબાજુ જળભંડારનો િવકાસ

•

દિરયાના પાણીનુ ં શુ ીકરણ

•

ભ ૂગભર્ જળ અને

•

ક પસર મીઠાપાણીનુ ં તળાવ

મ ૂ યાંકન અભ્યાસનો સારાંશ પિરિશ ટ-જીમાં આપવામાં આ યો છે . અભ્યાસના તારણમાં જણાવાયુ ં છે કે નમર્દા
કેનાલના ઉપયોગને ડીએસઆઇઆર માટે પાણીના મુખ્ય

ોત તરીકે િવચારણા કરી શકાય. ડીએસઆઇઆરમાં

જળાશયોના િવકાસથી પાણીનો વધારાનો પુરવઠો મેળવવામાં મદદ મળે , પરં ત ુ નદીઓ બારમાસી નહીં
હોવાથી અને વષર્ના નવ મિહના સુધી સુકી રહેતી હોવાને કારણે જળાશયોને નમર્દા કેનાલની શાખાઓ સાથે
જોડીને તેની ક્ષમતા વધારવી જ રી બનશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પેરીયેજ જળાશય અને કાનેવલ જળાશયના િવક પોને ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય નથી કારણ કે તેન ુ ં પાણી અન્ય
વપરાશકારોને ફાળવી દે વામાં આ યુ ં છે . જો આ પાણી સરકાર ારા ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવે તો તે પીવાના
પાણીનો મ ૂ યવાન

ોત બની શકે છે . ખારા પાણીને મીઠું બનાવવાનો પર્ો ક્ટ (િડસેિલનેશન) પણ તેના ઊંચા

ખચ,ર્ ખાસ કરીને ડીએસઆઇઆર નીચી ભરતીના

તરે ખુ લા સમુદર્થી ઘણાં જ અંતરે હોવાને કારણે

લાંબાગાળાનો યોગ્ય િવક પ ગણી શકાય નહીં. જો કે િડસેિલનેશન ટેકનોલોજીમાં થયેલી નવી શોધો અને
ડીએસઆઇઆરમાં ઉપલબ્ધ અનેક ખાડીઓને કારણે આ િવક પ અંગે પણ િવચારી શકાય. ખચર્ તથા નીચી
ગુણવ ાની શક્યતાને કારણે ભ ૂગભર્ જળના િવક પને પણ નકારવામાં આ યો હતો.
લાંબા ગાળે , જયારે અને જો ક પસર ડેમ તૈયાર થશે, તો ડીએસઆઇઆરને પાણી પ ૂરવઠાનો વૈકિ પક

ોત

મળશે.
આ િવ તારમાં પાણીની અછત હોવાથી, ગંદાપાણીને

િવક પર્િકર્યા

ારા શુ

કરીને પુનઃઉપયોગમાં લેવાનુ ં

સ ૂચન કરવામાં આ યુ ં છે . આ પાણીનો ઉપયોગ જમીન અને બગીચાઓ, પાકર્ અને ખેતરોમાં િસંચાઈ માટે
કરવામાં આવશે,

થી ચોખ્ખા પાણીની માગમાં ઘટાડો કરી શકાય.

૭.૨.૨ પાણીની અંદાિજત માગ
ગુજરાત પાણી પુરવઠા તંતર્ અને શહેરી િવકાસ મંતર્ાલય, નવી િદ હીની પાણી પુરવઠા અને શુ ીકરણ અંગેની
િનયમાવલી, શહેરી િવકાસ મંતર્ાલય, નવી િદ હીની િસવરે જ અને િસવેજ અંગેની િનયમાવલી, નેશનલ િબિ ડંગ
કોડ (એનબીસી), ૧૯૮૩ અને ભારતીય ધારાધોરણ ( ટાન્ડ સ)ની પાણી પુરવઠા અને ગટર એસપીઃ ૩૫(એસ
એન્ડ ટી) - ૧૯૮૭ અંગેની હાથપોથીમાં જણા યા મુજબના ધારાધોરણ અનુસાર જ પર્ો ક્ટ િવ તારમાં િવકાસ
આગળ વધારાશે.
જમીનના પર્ તાિવત વપરાશના આધારે , પાણીની માગનો અંદાજ કાઢવામાં આ યો છે અને કો ટક ૭.૧માં તેનો
ટૂંકસાર અપાયો છે ,
•

નીચે જણાવેલી ધારણાઓના આધારે નક્કી કરાયો છે ઃ

ઓછી અને મધ્યમ ગીચતા ધરાવતાં રહેઠાણો માટે રોજનુ ં યિક્તદીઠ િલટર પર કેપીટા પર ડે –
(એલપીસીડી) ૧૫૦ િલટર પાણી

•

ગાઢ ગીચતા ધરાવતાં રહેઠાણો અને ગામો માટે ૧૪૦ એલપીસીડી.

•

વેપારી વસતી માટે ૪૦ એલપીસીડી

•

આવાગમન કરતી વસતી માટે ૪૫ એલપીસીડી

•

ઔ ોિગક વપરાશ માટે હેક્ટર દીઠ ૪૫ િકલો િલટર

•

િસંચાઈના પાણી માટે હેક્ટર દીઠ ૬૭ િકલો િલટર (ગટરના પાણીનુ ં શુ ીકરણ કરીને તેમાં વાપરી શકાય)

•

વેડફાટ - ૧૫ ટકા, પાણીની માગના એક ટકા આગશમન માટે

શુ ીકરણ કરાયેલા પાણીની ગુણવ ા કેન્દર્ીય જાહેર આરોગ્ય અને પયાર્વરણીય એિન્જિનયિરંગ ઓગેર્નાઇઝેશન
ારા તૈયાર કરાયેલ િનયમાવલી ‘વોટર સપ્લાય એન્ડ ટર્ીટમેન્ટ’માં િનધાર્િરત કરે લા ધારાધોરણો અનુસારની
હોવી જ રી છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ૭.૧: ડીએસઆઈઆર માટે પાણીની અંદાિજત કુલ માગ
વગર્

પાણીની માગ (એમએલડી)
તબક્કો-૧

તબક્કો-૨

તબક્કો-૩

કુલ ટોટલ

૭૪

૧૪૫

૭૯

૨૯૮

૨

૪

૨

૮

૩

૧

૦.૪

૪

૧૪૦

૨૩૧

૧૨૦

૪૯૧

૪

૭

૪

૧૫

૨૨૩

૩૮૮

૨૦૫

૮૧૬

૨

૪

૨

૮

ચોખ્ખા પાણીની માગ

૨૨૫

૩૯૧

૨૦૭

૮૨૪

વેડફાટ (૧૫ ટકા)

૩૪

૫૯

૩૧

૧૨૩

૨૫૯

૪૫૦

૨૩૮

૯૪૭

રહેઠાણ (રહેઠાણનું લ યઃ ૨૦
લાખ)
આવાગમન કરતી વસતી
હયાત ગર્ામીણ વસાહતો અને
બફર ગામ
ઔ ોિગક અને માલસામાન તંતર્
આરામ અને મનોરં જન
પીવાના પાણીની કુલ માગ
આગશમનમાં માગ (એક ટકા)

કુલ માગ

૭.૨.૩ પર્ તાિવત પાણી પુરવઠા યોજનાઓ
ડીએસઆઈઆર માટે પાણી પુરવઠાની યોજના ૬૦ ટકા ઉપલબ્ધતાના આધારે ઘડવામાં આવી છે . બે જુદાં જુદાં
થળે બે શુ ીકરણના એકમો (પ્લાંટ) ઊભા કરવામાં આવશે. તેના

થળોનુ ં િનધાર્રણ ડીએસઆઈઆરની

ભૌગોિલક િ થિતના આધારે , કુદરતી ઢાળ, પાણીની ઉપલબ્ધતા અને પર્ તાિવત તબક્કાવાર યોજનાના આધારે
કરવામાં આવશે.
એક શુ ીકરણ એકમ પર્થમ અને બીજા તબક્કા માટે ઓતાિરયા ગામની નજીકમાં ઊભો કરાશે અને બીજુ ં
શુ ીકરણ એકમ બીજા અને તર્ીજા તબક્કાને ધ્યાનમાં રાખીને હેબતપુર ગામની નજીકમાં થપાશે. પર્ તાિવત
ુ ર મેનરના આધારે બાંધવામાં આવશે. શુ ીકરણ
તબક્કાવાર પ િતને ધ્યાને રાખીને શુ ીકરણ એકમો મોડ લ
એકમમાંથી શુ થઈને નીકળતુ ં પાણી એકમની નજીકના ચોખ્ખા પાણીના સંગર્હ ટાંકીમાં ભરવામાં આવશે.
શુ

કરાયેલા પાણીના દોઢ િદવસ સુધીની સંગર્હ ક્ષમતા ધરાવતા ટાંકાઓ સિહત બે શુ ીકરણ એકમો માટે કુલ

૩૦ હેક્ટર જમીનની જ ર પડશે. િવભાગ (સેક્ટર) તરે ૨૪ જળ કાયર્ થળો િનધાર્િરત કરાયાં છે , િવભાગદીઠ
િનધાર્િરત કરાયેલા દરે ક ૨૪ જળ કાયર્

થળ માટે ૦.૫૦ હેક્ટર જમીનની જ િરયાત રહેશે. આકૃિત ૭.૧

ડીએસઆઈઆરમાં પાણી પુરવઠા તંતર્ માટેના ય ૂહાત્મક થળો દશાર્વવામાં આ યાં છે .
ડીએસઆઇઆર ારા પુનઃઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવ ુ ં પાણી પુરું પાડવામાં આવે તે િક સામાં આ માટે અલાયદું
નેટવકર્ તૈયાર કરવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૭.૧ : પાણી પુરવઠા માળખું

૭.૩ ગંદા પાણીના યવ થાપનનુ ં માળખું
ડીએસઆઇઆરમાં વપરાયેલા પાણીને સુએજ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (એસટીપી) અને કોમન એફલુઅન્ટ ટર્ીટમેન્ટ
પ્લાન્ટ (એસટીપી)માં યોગ્ય રીતે પર્િકર્યા કરીને ખેતીની જમીન, પાકર્ અને બગીચાઓ, હરીયાળા િવ તારો,
ં
જગલો
અને ઉ ોગોમાં વપરાશને યોગ્ય બનાવાશે. આ ઉપયોગ બાદ પણ વધેલા શુિધ્ધકરણ કરે લા પાણીને
પરીવહન કરીને કુદરતી ઝરણાં અથવા જળાશયોમાં િનકાલ કરવામાં આવશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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સુએજ નેટવકર્ન ુ ં આયોજન દૂ રના િવ તારોમાંથી વપરાયેલા પાણીને એકતર્ કરવા તથા તેને ગુરુત્વાકષણ
ર્
અથવા પંપીંગ કરીને શુિ કરણ એકમ સુધી લઈ જવા માટે કરવામાં આ યુ ં છે . સુએજનો પર્વાહ પાણી
પ ૂરવઠાના ૮૦%

ટલો રહેવાની ગણતરી પર આધારીત છે . ડીએસઆઇઆરને આકૃિત ૭.૨ (પેજ ૧૧૮)માં

દશાર્ યા પર્માણે અનેક સુએજ ઝોનમાં િવભાજીત કરવામાં આ યો છે ,
અને હાઇવે, આિથર્ક ગિતિવિધઓ અને જાળવણીના

ભૌગોિલક પિરિ થિત, કુદરતી સરહદો

ે ઠતમ ઉપયોગ પર આધારીત છે .

ગટરના માળખામાં નીચે આપેલા ઘટકોનો સમાવેશ કરાયો છે :
જયાં ગંદું પાણી એકઠું કરીને રવાના કરવામાં આવે છે , એ જગ્યાએ પાણી એકતર્ કરવાનુ ં મુખ્ય માળખુ.ં
પરવાનગી માટે ના આંતિરક માળખાની જમીનનુ ં આયોજન અને અમલ ડેવલપર કે માિલક ારા કરાશે.
અમુક િવ તારમાંથી િસવેજના પાઈપ ારા કચરો એકઠો કરવામાં આવશે અને તેને એસટીપી/સીઈટીપી

૧)

સુધી પહ ચાડવામાં આવશે.
૨)

મુખ્ય પાઈપ કે ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સુધીના િસવેજના વહન (ટર્ાન્સપોટર્) માટે િસવેજ પિમ્પંગ ટે શન

૩)

િસવેજ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને કોમન એફ યુઅન્ટ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (એસટીપી અને સીઈટીપી)

૪)

શુ કરાયેલા ગંદા પાણીના િસંચાઈ અને ઔ ોિગક વપરાશ માટે િસંચાઈ નેટવકર્

૫)

શુ કરાયેલા પાણીથી માંડીને આખરી િનકાલ કેન્દર્ સુધીની ગટરો

ડીએસઆઈઆરમાં કુલ કેટલું ગંદું - વપરાયેલ ું પાણી એકઠું થશે, તેની રજૂઆત કો ટક ૭.૨માં કરવામાં આવી
છે .
કો ટક ૭.૨ : એસઆઈઆરમાં પેદા થત ું ગંદું પાણી
ેણી
રહેણાંકી વસિત (લિક્ષત રહેવાસીઃ
૨૦ લાખ)
આવતી-જતી વસિત
બફર

સાથે

થળમાં

સમાિવ ટ

વતર્માન ગામો
ઔ ોિગક અને પરીવહન
આનંદપર્મોદ અને મનોરં જન
કુલ ગંદા પાણીનું સ ન
રહેણાંકી વસિત (લિક્ષત રહેવાસીઃ
૨૦ લાખ)

કુલ

પર્થમ તબક્કો

િ તીય તબક્કો

ત ૃતીય તબક્કો

(એમએલડી)

(એમએલડી)

(એમએલડી)

૫૯

૧૧૬

૬૩

૨૩૮

૧

૩

૨

૬

૨

૧

૦.૩

૩

૧૧૨

૧૮૫

૯૬

૩૯૩

૩

૬

૩

૧૨

૧૭૭

૩૧૧

૧૬૪.૩

૬૫૨

૫૯

૧૧૬

૬૩

૨૩૮
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૭.૩.૧ ગંદા પાણીના શુ ીકરણની યોજના
ડીએસઆઈઆરમાં જુદાં જુદાં થળે જુદાં જુદાં વપરાશકતાર્ જૂથો ારા પેદા થતાં ગંદા પાણીના શુ ીકરણ માટે
અલગ અલગ થાન પર ચાર િસવેજ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને કોમન એફ યુઅન્ટ પ્લાન્ટનુ ં આયોજન િવચારાયુ ં
છે ,

થી શુ

ે ઠ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય. ડીએસઆઈઆર તર્ણ તબક્કામાં

કરાયેલાં ગંદા પાણીનો

િવકસાવવાનુ ં આયોજન છે ત્યારે એકતર્ીકરણ અને શુ ીકરણનુ ં માળખું પ િતસર રીતે ગોઠવી શકાય,

થી તેના

અસરકારક ઉપયોગની ખાતરી મળી શકે.
ૂ ટેક્નોલોજી
ગંદા પાણીના શુ ીકરણ માટે િવકિસત એરે સન ટે ક્નોલોજી ભારતમાં સૌથી વધારે જાણીતી અનુકળ
છે ,

શુ ીકરણ થકી ગુણવ ાસભર પાણી પ ૂરું પાડે છે અને ડીએસઆઈઆર માટે પણ સૌથી વધારે માફક

આવે એવી પ િત તરીકે તેનો પર્ તાવ રજૂ કરાયો છે .
એસટીપી અને સીઈટીપી માટેના કેચમેન્ટ એિરયાને આકૃિત ૭.૨માં દશાર્વવામાં આ યો છે . િસવરે જ નેટવકર્
સિહત ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને પિમ્પંગ ટે શનના પર્ તાિવત થળો આકૃિત ૭.૩માં દશાર્વવામાં આ યાં છે . ટર્ીટમેન્ટ
પ્લાન્ટની ક્ષમતા અને તેના બાંધકામ માટે જ રી જમીન િવ તારની િવગતો કો ટક ૭.૩માં દશાર્વવામાં આવી
છે .
િવ તારની ભૌગોિલક રચના અને પાણીનુ ં ઊંચુ ં તર જોતાં ગંદા પાણીના પર્વાહને ઊંચે ચડાવવા માટે વચ્ચે
વચ્ચે ઘણા બધા પિમ્પંગ ટેશન બનાવવા જ રી બનશે. વચ્ચે બાંધવામાં આવનારા દરે ક પિમ્પંગ ટેશન માટે
આશરે ૦.૫ હેક્ટર જમીનની જ ર રહેશે.
કો ટક ૭.૩ : ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટની ક્ષમતા અને જમીનની જ િરયાત
ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ

કુલ ક્ષમતા
(એમએલડી)

ક્ષમતા

જમીનની જ િરયાત

પર્થમ તબક્કો

બીજો તબક્કો

તર્ીજો તબક્કો

(હેક્ટર)

એસટીપી-એ

૧૫

-

૧૫

-

૩

એસટીપી-બી

૭૧

૧૦

૬૧

-

૧૩

એસટીપી-સી

૬૦

૬૦

-

-

૧૦

એસટીપી-ડી

૭૧

૧૦

૫૧

૧૦

૧૩

સીઈટીપી-૧

૮૨

૮૨

-

-

૧૪

સીઈટીપી-૨

૧૧૪

-

૬૪

૫૦

૨૦

સીઈટીપી-૩

૯૫

-

૪૦

૫૫

૧૬

સીઈટીપી-૪

૧૪૪

૪૫

૭૦

૨૯

૨૫

કુલ

૬૫૨

૨૦૭

૩૦૧

૧૪૪

૧૧૪
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આકૃિત ૭.૨ : િસવરે જ કેચમેન્ટ એિરયા
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આકૃિત ૭.૩ : િસવેજ િસ ટમ ફલો નેટવકર્
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કચરાની ગુણવ ા
િસવેજ માળખામાં ઠલવાતો ઔ ોિગક કચરોમાં અમુક ચોક્કસ ધારાધોરણ જાળવવા જોઈએ, એવો પર્ તાવ
કરાયો છે . અમુક પર્િકર્યા કે ઉ ોગોમાંથી ઠલવાતા કચરા પર અમુક ચોક્કસ પર્િકર્યા જ રી છે , તે થાય પછી જ
તેને ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ કે પર્ તાિવત સીઈટીપીમાં લઈ જવા માટે મુખ્ય િસવરે જ િસ ટમમાં ઠાલવવાની મંજૂરી
મળશે. અમુક તમુક ઉ ોગો

ારા િપર્-ટર્ીટમેન્ટ થયા પછી કો ટક ૭.૪માં દશાર્ યા મુજબના ગુણધમ ધરાવતો

જાહેર ઔ ોિગક કચરો જ અપેિક્ષત છે . જોકે, ઔ ોિગક કચરાની ગુણવ ા અંગે આ સામાન્ય માગર્િદર્ શકા માતર્
છે અને તેમાં ફેરફાર શક્ય છે તથા સીઈટીપીએ સહકારપ ૂવર્ક જુદી જુદી રીતે િડઝાઇન કરવી જોઈએ.
આખરી ઔ ોિગક કચરાની ગુણવ ા
ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી નીકળતા આખરી ઔ ોિગક કરચાના ગુણધમ કો ટક ૭.૫માં દશાર્ યા પર્માણેના તથા
આઈએસ : ૨૪૯૦ની જોગવાઈ પર્માણેના હોવા જોઈએ.
શુ કરાયેલા કચરાનુ ં પુનચર્કર્ીકરણ (િરસાઇિક્લંગ)
ટર્ીટમેન્ટ કરાયેલા ગંદા પાણીનુ ં જમીન અને બગીચાઓ, પાક્સર્ અને ખેત-વાડીઓમાં િસંચાઈ માટે અને
ઔ ોિગક વપરાશો માટે િરસાઇકલ કરવાનુ ં પર્ તાિવત કરાયુ ં છે . કો ટક ૭.૬માં ડીએસઆઈઆર માટે િસંચાઈના
પાણીની જ િરયાતની િવગતો આપવામાં આવી છે .
ડીએસઆઈઆરમાં કુલ ૬૫૨ એમએલડી ગંદુ પાણી પેદા થશે. ડીએસઆઈઆરમાં જો શુ

કરાયેલા ગંદા

પાણીનો ઉપયોગ િસંચાઈમાં કરવામાં આવે તો પણ ડીએસઆઈઆરમાં િસંચાઈની કુલ માગ તેના કરતાં વધારે
હોવાની, તેથી શુ

કરાયેલા ગંદા પાણીનુ ં િવતરણ માગ અનુસાર પર્ાથિમકતાના આધારે કરવાનુ ં રહેશે. શુ

કરાયેલા ગંદા પાણીના ફેરવપરાશ માટે ગંદા પાણીના એકતર્ી કરણ અને શુ ીકરણ માળખાથી અલગ જ
િવતરણ યવ થા ગોઠવવી પડશે,

જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીના ધોરણે િવકસાવવાની રહેશે,

માં જુદાં જુદાં

વપરાશ જૂથોને શુ કરાયેલ ું ગંદું પાણી વેચીને આવક ઊભી થઈ શકશે.
કો ટક ૭.૪ : િપર્-ટર્ીટેડ કોમન એફ યુઅન્ટના અપેિક્ષત ગુણધમ
ગુણધમર્

અપેિક્ષત મ ૂ ય

પી. એચ.

૭.૦થી ૭.૫

રં ગ

૨૦૦-૩૦૦

ટી. એસ. એસ.

૧૫૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર

બી.ઓ. ડી. (૫)

૨૫૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર

એઓડી

૪૫૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર

ઓઇલ અને ગર્ીસ

૫૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િરસાઇકલ કરાયેલા પાણીના ગુણધમ
િરસાઇિક્લંગના ઉ ે શથી શુ ીકરણ કરે લા પાણીના વપરાશના પર્કાર અને જુદા જુદા ઉપયોગના ધારાધોરણ
અનુસારના તેના અપેિક્ષત ગુણધમ ની ટૂંકી િવગત કો ટક ૭.૫માં આપવામાં આવી છે . િસંચાઈ માટે જ રી
પાણીની માગની િવગતો કો ટક ૭.૬માં આપવામાં આવી છે .
કો ટક ૭.૫ : ફેરવપરાશના પાણીના ધારાધોરણો
ઉપયોગ
નદીમાં િનકાલ
િસંચાઈ માટે જમીન

પીએચ

બી.ઓ. ડી. (૫)

ટીએસએસ

૫.૫થી ૯.૦

૩૦ િમિલગર્ામ

૧૦૦ િમિલગર્ામ

પર્િત િલટર

પર્િત િલટર

૧૦૦ િમિલગર્ામ

૨૦૦ િમિલગર્ામ

પર્િત િલટર

પર્િત િલટર

૫.૫થી ૯.૦

ઔ ોિગક વપરાશ

ફેકલ કોિલફોમ્સર્
૧,૦૦૦ એમપીએન૧
૧,૦૦૦ એમપીએન૧

વપરાશના પર્કાર પર આધાિરત

કો ટક ૭.૬ : િસંચાઈ માટે પાણીની જ િરયાત
કર્મ

૧

જમીનના વપરાશ સાથેની ખુ લી જગ્યા

ડીએસઆઈઆરમાં ખેતીવાડી

કુલ િવ તાર

િસંચાઈની માગ

(હેક્ટર)

(એમ. એલ. ડી.)

૧૨૮૦૪

૧૬૫

૫૮૪૮

૧૧૦

૨૦૧૦

૧૩૫

ડીએસઆઇઆરમાં હરીયાળી જગ્યાઓ,
૨

ં
સરોવરો, કેનાલો અને જગલો
(૩૦ ટકા
િવ તારને િપયત તરીકે ગણવામાં આ યો છે )

૩

હિરયા ં મનોરં જન અને રમતગમત

િસંચાઈ માટે પાણીની કુલ જ િરયાત

૪૧૦

શુ ીકરણ કરાયેલા કચરાનો આખરી િનકાલ
િસંચાઈની જ િરયાત આખા વષર્ દરિમયાન રહેતી નથી અને વરસાદી મોસમમાં તો ઘણો બધો કચરો જળાશયો
કે કુદરતી ઝરણાંઓમાં સુરિક્ષત રીતે વહેવડાવી દે વો પડતો હોય છે . પર્ તાિવત શુ ીકરણ પ્લાન્ટમાંથી
નીકળતા વધારાના શુ

કરાયેલા કચરાના િનકાલ માટે ખુ લી નહેરો બાંધવી જ રી છે . કચરાને પછી

પર્ તાિવત ક પસરના થાનેથી નીચેની તરફ ખંભાતની ખાડી સુધી પહ ચાડવી રહેશે. ક પસર ડેમ જયાં સુધી
બંધાઈ ન જાય, શુ

કરાયેલો કચરો નજીકની નદીઓમાં વહેવડાવી શકાય. િનકાલ કરવાનો હોય એવા શુ

કરાયેલા કચરાના ગુણધમ કો ટક ૭.૭માં દશાર્વવામાં આ યા છે .
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કો ટક ૭.૭ : િનકાલ કરવાના આખરી કચરાના અપેિક્ષત ગુણધમ
ગુણધમ

અપેિક્ષત મ ૂ ય

પીએચ

૬.૦ થી ૮.૦

તાપમાન

માફકસર
૧૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર કરતાં ઓ ં

ઓઇલ અને ગર્ીસ

૧૦૦ એકમ કરતાં ઓ ં

રં ગ (પી..સી..એસ.)

૩૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર કરતાં ઓ ં

બી. ઓ. ડી. - ૫

૨૫૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર કરતાં ઓ ં

સી. ઓ. ડી.
કુલ બાકી રહી ગયેલો ઘન કચરો

૧૦૦ િમિલગર્ામ પર્િત િલટર

આઉટલેટ કોિલફોમર્

૧૦૦ િમિલિલટર દીઠ ૧૦૦૦૦ કાઉન્ટ કરતાં ઓછા

૭.૩.૨ ગંદા પાણીના િરસાઇિક્લંગ અને ફેરવપરાશનો િવ ત ૃત ટૂંકસાર
ગંદા પાણીનુ ં િરસાઇિક્લંગ કયાર્ પછી તેનો ફેરવપરાશ કરવાથી ૩૧ ટકા પાણી પુરવઠો ઊપલબ્ધ થતો હોય એ
િ થિતમાં ચોખ્ખા પાણીની જ િરયાતનો ટૂંકસાર કો ટક ૭.૮માં દશાર્વવામાં આ યો છે . કો ટક ૭.૧ (પાના નંબર
૧૧૪)ની સરખામણીમાં વેડફાતા પાણીના જથ્થામાં ૧૨૩ એમએલડીથી ૧૧૦ એમએલડી સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે
છે , કારણ કે ૮૨૪ એમએલડીમાંથી ૨૬૯ એમએલડી પાણી િરસાઇિક્લંગ થકી જ પર્ાપ્ત કરવામાં આવે છે .
િરસાઇકલ કરાયેલા પાણીના ફેરવપરાશને કારણે તાજા પાણીની માગ ૯૩૪એમએલડીથી ૬૩૯ એમએલડી સુઘી
ઘટે છે .
કો ટક ૭.૮ : ગંદા પાણીના િરસાઇિક્લંગ અને ફેરવપરાશનો ટૂંકસાર

કર્મ

૧

િવગત

િનવાસી વસતી (વસતીનું લ ય :
વીસ લાખ)

પાણીની માગ
(એમએલડી)

પેદા થત ું ગંદું
પાણી
(એમએલડી)

ફેરવપરાશમાં
આવી શકે એવું
પાણી
(એમએલડી)

તાજા પાણીની
માગ
(એમએલડી)

298

238.4

22.2

275.8

૨

ઉ ોગ અને માલસામાન તંતર્

491

392.8

245.5

245.5

૩

આરામ અને મનોરં જન

15

12

1

14

હયાત ગામડાં તેમજ ભાિવ િવકાસ

4

0

0

4

8

6

0

8

816

650

269

547

8

0

0

8

૪
૫

માટે બફર
આવાગમન કરતી વસતી
પેટા સરવાળો

૬

આગશમનની માગ (એક ટકા)
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કર્મ

પાણીની માગ

િવગત

(એમએલડી)

હિરયાળી ગર્ીન પેસ અને પાક્સર્

૭

પેદા થત ું ગંદું
પાણી
(એમએલડી)

ફેરવપરાશમાં
આવી શકે એવું
પાણી
(એમએલડી)

તાજા પાણીની
માગ
(એમએલડી)

0

0

0

0

824

650

269

555

110

-

27

83

પેટા સરવાળો

934

650

296

639

હિરયાળી ગર્ીન પેસ અને પાક્સર્

109

માટે િસંચાઈની માગ
પેટા સરવાળો
વેડફાત ું પાણી,તાજા પાણીમાં ૧૫

૮

ટકા અને ફેરવપરાશમાં લેવાયેલા
પાણીમાં ૧૦ ટકા*

૯

માટે િસંચાઈની માગ
કુલ

1043

109
650

405

639

૭.૪ વરસાદી પાણી િનકાલ યવ થા
૭.૪.૧ આયોજનના ઉ ે શો
વરસાદી પાણીના િનકાલના આયોજનનો મુખ્ય ઉ ે શ એ છે કે વરસાદની મોસમમાં ડીએસઆઈઆરમાંથી વહેતા
વરસાદી પાણીના િનકાલની

યવ થા કરવી અને અન્ય િવ તારમાંથી આ ક્ષેતર્માં ઘ ૂસી જતાં પાણીનુ ં

યવ થાપન કરવુ.ં લોકોના જાન-માલની બરબાદીને અટકાવવા માટે , પ ૂરની િ થિત િનવારવા, પાણીનો ભરાવો
અટકાવવા, તબક્કાવાર િવકાસમાં લવચીકતા પ ૂરી પાડવા માટે આ આયોજન જ રી છે અને કુદરતી ભૌગોિલક
રચના અનુસાર ગુરુત્વાકષર્ણનો પ ૂરે પ ૂરો લાભ લઈને નીક

યવ થા કરી શકાય તથા જળાશયમાં અત્યાર

સુધીના સૌથી ઊંચી પ ૂરની સપાટીને ધ્યાનમાં લઈને આયોજન કરવુ ં જોઈએ.
બીજો મુખ્ય ઉ ે શ શહેરીકરણને જોતાં વરસાદી પાણીનો કેટલો જથ્થો માળખા જાય છે , તેન ુ ં યવ થાપન કરવુ ં
અને તેની ગુણવ ાની દે ખરે ખ રાખવી

થી પયાર્વરણીય ખરાબ અસરો ઓછી કરી શકાય.

પર્ તાિવત વરસાદી પાણીની ગટર ય ૂહરચનામાં ડીએસઆઈઆરના કેચમેન્ટ િવ તારનુ ં કદ, ગટરની રચના,
વરસાદ અને પ ૂરની પેટનર્, કુદરતી ઝરણાંઓ અને ડીએસઆઈઆરમાં ઉપલબ્ધ નહેરો તથા પર્ો ક્ટ િવ તારમાં
ઘ ૂસી જતાં પાણીનો જથ્થો. આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે .

ય ૂહરચનામાં અહીં જણાવેલી

બાબતોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે :
•

પ ૂર િનયંતર્ક પગલાંઓ

વાંકે, અમુક િનિ ત જગ્યાઓએ પાળાના આધારે નાના ચેકડેમ બાંધવા કાંપ

કાઢીને,
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•

પાણીના પર્વાહને ધ્યાનમાં લઈને ઊંડાઈ કે પહોળાઈ વધારીને કુદરતી ઝરણાંઓ અને નદીઓને
નવિસર્જત કરવી અને તેન ુ ં સમારકામ કરવુ.ં

•

પ ૂર િનયંતર્ણ માટે બંધપાળા અને બંધારા બનાવવા,

ઉપલબ્ધ માટી અને પથ્થરો તથા િશલાઓ થકી

તૈયાર થઈ શકે.
•

નાનાં ઝરણાંઓને ચેનલાઈઝ કરીને મોટાં ઝરણાં તરફ વાળી શકાય તેમજ મોટાં ઝરણાં સાથે તેને જોડી
શકાય.

•

આનંદપર્મોદ માટેની જગ્યાઓ તથા વરસાદી પાણીના સંગર્હના િવ તારો પ ૂરા પાડવા માટે સમગર્
વરસાદી િવ તારમાં હિરયાળી પ ીઓ િવકસાવવી જોઈએ.

•

મોટી ભરતી તથા અિતવષાર્ના સમયે ડીએસઆઈઆરમાં પ ૂરની િ થિત િનવારવા માટે ઉપરવાસમાંથી
આવતા પાણીના સંગર્હ માટે ના જળભંડાર બનાવવાનો પર્ તાવ પણ રજૂ કરાયો છે .આ રીતે સંગર્હાયલા
પાણી પર જ રી ટર્ીટમેન્ટ કરીને તેનો ઉપયોગ શહેરી િવ તારમાં પાણી પુરવઠો પહ ચાડવામાં પણ કરી
શકાય.

•

સમગર્ નદીમાં વચ્ચે વચ્ચે વીયર બનાવવા, થી દિરયાના ઘ ૂસી જતાં પાણી અટકાવી શકાય તથા કાપને
ધસી આવતો અટકાવી શકાય .વળી, આનંદપર્મોદ અને કુદરતી સ દયર્ની દૃિ ટએ પાણીનુ ં તર ઊંચુ ં
જળવાઈ રહે.

કો ટક ૭.૯ વરસાદી પાણીની ગટર માટેના ફર્ીબોડર્ દશાર્વે છે , જયારે કો ટક ૭.૧૦ સપાટી પરથી અંદાિજત
કેટલું પાણી વહેશે તેનો સંકેત આપે છે
કો ટક ૭.૯ : વરસાદી પાણીની ગટરના પર્ તાિવત ફર્ીબોડર્.
પર્વાહની ઊંડાઈ (સે. મી.)

ગટર માટેના ફર્ીબોડર્

૧૦૦ સેમીથી વધુ

૫૦ સેમી

૫૦થી ૧૦૦ સેમીની વચ્ચે

૩૦ સેમી

૫૦ સેમીથી વધુ

૧૫ સેમી

કો ટક ૭.૧૦ : સપાટી પર વહેતા પાણીનો અંદાજ
જમીનના વપરાશનો પર્કાર

િબનઅસરકતાર્ના ટકા

વીકાયર્ ટકા

વેપારી અને ઔ ોિગક િવ તાર

૭૦થી ૯૦

૮૦ ટકા

ઉચ્ચ ઘનતા

૬૦થી ૭૫

૭૦ ટકા

િનમ્ન ઘનતા

૩૫ થી ૬૦

૪૫ ટકા

૧૦થી ૨૦

૧૫ ટકા

પાક્સર્ અને ખુ લી જગ્યાઓ/ અિવકિસત
િવ તાર
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પર્ો ક્ટ િવ તારમાં વહેતા વરસાદી પાણીના

યવ થાપન માટે ગુરુત્વાકષર્ણનો લાભ લેવા માટે વરસાદી

પાણીની પર્ તાિવત ગટર યવ થા કઈ રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે , તે આકૃિત ૭.૪માં દશાર્વવામાં આ યુ ં છે .
મોટી વરસાદી પાણીની ગટર ર તાની બ ે બાજુ બનાવવાનો પર્ તાવ છે , જયારે આિથર્ક કારણોસર શાખા અને
મુખ્ય ગટરને ર તાની એક તરફ જ બનાવવાનો પર્ તાવ રખાયો છે .
સપાટી પરથી વહેતા વરસાદી પાણી કેચમેન્ટ એિરયામાં જમા થાય છે ,

નો મોટા ભાગનો િનકાલ કુદરતી

ઝરણાંઓ, નદીઓ અને કર્ીક તથા ડીએસઆઈઆરડીએની સરહદને અડીને આવેલા સીઆરઝેડની ખુ લી
જમીનમાં થતો હોય છે . આ રીતથી ગટરની પહોળાઈ ઓછી કરવામાં અને પાણીની નહેરની ઊંડાઈમાં ઘટાડો
કરવામાં ઘણી મદદ મળે છે . ડીએસઆઈઆરની ભૌગોિલક િ થિત સામાન્ય છે , ઉ ર-પિ મથી દિક્ષણ-પ ૂવર્ તરફ
નદી બાજુ હળવો ઢાળ કુદરતી રીતે જ છે ત્યારે ગટરોનુ ં આયોજન એ રીતે કરવુ ં જોઈએ કે નદીઓની ઊંડાઈ
ઓછામાં ઓછી રહે અને તેનાથી આજુબાજુના િવ તારમાં પાણીનુ ં

તર ઊંચુ ં ન આવે એ રીતે

ડીએસઆઈઆરના પાણીનો િનકાલ થઈ જાય.
ગટરનુ ં િનકાસ થાન મોટી ભરતી અને ભારે વરસાદની િ થિતમાં જળમગ્ન જ રહે છે . િવ તારમાં પ ૂરની િ થિત
િનવારવા માટે નાળાના દરવાજાઓ અને બ ૂિ ટંગ િસ ટમ ગટરના િનકાસ થાને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
કુદરતી ઝરણાંઓ અને નાળાંઓ જયારે પાણીથી છલોછલ હોય અને એ િ થિતમાં ગુરુત્વાકષર્ણના બળથી પાણી
વહી શકતુ ં ન હોય, ત્યારે પાણીને પમ્પ પણ કરવુ ં પડી શકે. સીઆરઝેડ ક્ષેતર્માં પડતાં ગટરના િનકાસ થાનનુ ં
આયોજન અને રચના એ રીતે કરવી જોઈએ કે

થી સીઆરઝેડની જમીનુ ં ધોવાણ ન થાય તથા પાણી સમગર્

િવ તારમાં ફરી ન વળે .
મોટી ભરતીની સાથે સાથે ભારે વરસાદ વખતે બેકવોટરની અસરને કારણે હાઇડર્ોિલક ગર્ેડ લાઇન િનધાર્િરત
કરવા, િનકાસ

થાન માટે ન ુ ં ઇન્વટર્ લેવલ એટલું રાખવુ ં કે મોટી ભરતી અને ભારે વરસાદ વખતે પણ

ડીએસઆઈઆર પાણીમગ્ન ન બની જાય. ઉચ્ચ ભરતી રે ખા ૫.૫ મીટર કંટુર અને આત્યંિતક િ થિતમાં તે ૬.૯
મીટર કંટુરે પહ ચે છે . ડીએસઆઈઆરના િનમાર્ણનુ ં તર એટલું ઊંચુ ં રાખવુ ં કે તે કોઈ પણ પર્કારના પ ૂર કે
ભરતીથી બચીને રહી શકે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

125

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

આકૃિત ૭.૪ : વરસાદી પાણીની ગટરનું નેટવકર્

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૭.૫ નદી યવ થાપન અને ય ૂહાત્મક પ ૂર િનયંતર્ણ
ક્ષેતર્ની પિ મે આવેલી નદીઓની ધારાઓ પિ મથી પ ૂવર્ તરફના ઢોળાવને કારણે િનિ ત થાનેથી જ પસાર
થાય છે . જોકે, આ િવ તારની પિ મી હદથી આશરે છ િકલોમીટર નદીના િકનારા િનિ ત રહેતા નથી અને તે
અનેક નાની-મોટી ધારાઓમાં વહેંચાઈ જાય છે તથા જમીનમાં સમતળ વહેવા લાગે છે . આ ભૌગોિલક િ થિતમાં
ડીએસઆઈઆરને પ ૂરથી બચાવવાના િનિહતાથ રહેલા છે . આ પિરિ થતના ડીએસઆઇઆરમા પ ૂરિનયંતર્ણ પર
અનેક અસરો છે , અસરકારક રીતે, િવકસાવવામાં આવેલી જમીનને આકૃિત ૭.૫માં દશાર્ યા પર્માણે
ડીએસઆઇઆરડીએની પિ મે અને નદીઓના કાંઠાને સમાંતર પાળા બાંધીને અન્ય પર્કારની જમીનથી અલગ
પાડવી પડશે.
બધા પાળા દિરયા તરફના છે ડા પર આશરે બે મીટરની ઊંચાઈવાળા બનાવવા પરં ત ુ પછી આશરે ઓછામાં
ઓછી ૦.૦૦૦૨ ના ઢોળાવ સાથે તેની ઊંચાઈ વધારતા જવી,

થી પાણીનો પર્વાહ દિરયા તરફ આસાનીથી

વહી એ રીતે િવકસે.
આમ તો આ િવ તારની ભૌગોિલક રચના સામાન્ય છે , પિ મથી પ ૂવર્ તરફ અને નદી તરફ નાજુક ઢાળ છે .
નદીઓ ઊંડી નથી. ડીએસઆઈઆરમાં ઉપરથી વહી આવેલા પાણી જમીનને સમથળ વહેતા હોય છે અને મોટો
િવ તાર પાણીમાં ડૂબી જતો હોય છે . ડીએસઆઈઆરમાં પર્વેશતી નદીઓના પર્વાહને એ રીતે કેળવી શકાય
અને િદશાદોરી આપી શકાય કે

થી ભારે વરસાદ પડયો હોય કે નદીનો પર્વાહ તેજ ગિતએ વહેતો હોય ત્યારે

પણ તેના પાણી બીજા િવ તારોમાં ફરી ન વળે . ભ ૂતકાળનો અનુભવ છે કે મોટી ભરતી વખતે કે ભારે પ ૂરની
િ થિતમાં પર્ો ક્ટ િવ તારની મોટા ભાગની જમીન જળમગ્ન થઈ જતી હોય છે . ડીએસઆઈઆરને પ ૂરથી
બચાવવા માટે નદીના ઉન્માદી પર્વાહને કેળવવો ર ો અને નદીના િકનારાને એટલા ઊંચા કરી દે વામાં આવે કે
નદીના પાણી અન્ય િવ તારોમાં ફરી વળી શકે નહીં. નદીના િકનારાની ઊંચાઈ દિરયા તરફના છે ડાથી પિ મી
સરહદ સુધી બેથી ચાર મીટર વધુ-ઓછી હોઈ શકે છે . નદીના િકનારા સીધા અને ધોવાળથી રક્ષણ આપે એવા
ક્યારીઓ એવી રીતે તૈયાર કરવી કે નદીની પહોળાઈ ઘટે. સીઆરઝેડ રે ખા ઉચ્ચ ભરતી રે ખાથી આશરે ૫૦૦
મીટર દૂ ર રખાય છે અને સીઆરઝેડને અડીને આવેલી જમીન પિ મથી પ ૂવર્ તરફ ઢાળવાળી છે , િવ તારની
પ ૂવર્ િદશામાં બંધ બાંધવાની જ ર નથી. જોકે, નાના નાના પાળા બાંધવા િહતાવહ છે ,

થી મોટી ભરતી વખતે

પણ િવ તારમાં દિરયાના પાણી ધસી ન આવે.
છે લાં પચીસ વષર્ના સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને ફલડ િફર્કવન્સી પ િતનો ઉપયોગ કરીને પ ૂર અંગે અંદાજ
બાંધી શકાય.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આકૃિત ૭.૫ : પર્ તાિવત પ ૂરરક્ષક પાળા

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૭.૬ ઘન કચરાના યવ થાપનનુ ં તંતર્
ડીએસઆઇઆરમાં જીવનની ઉચ્ચતમ ગુણવ ા જાળવવા માટે અને આરોગ્ય અને સફાઈનુ ં ઊંચુ ં ધોરણ જાળવી
રાખવા માટે ઘન કચરાનુ ં યવ થાપનની સેવા આવ યક સેવાઓમાંની એક છે . આ સેવાની મહ મ કાયર્ક્ષમતા
અને અસરકારકતા માટે , આ સમ યાને ઘન કચરા

યવ થાપન (સોિલડ વે ટ મેનેજમેન્ટ - એસ ડબ યુ

એમ)ના તમામ પાસાઓનો અભ્યાસ કરીને યોગ્ય રીતે હાથ પર લેવી જોઈએ

થી િવ તારમાં યોગ્ય તરની

એસડબ યુએમ સેવા સુપર્ીમ કોટર્ની સિમિતની ભલામણો ઉપરાંત મ્યુિનિસપલ સોિલડ વે ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ
હેન્ડિલંગ)

સ ૨૦૦૦ અનુસાર પયાર્વરણીય રીતે

વીકૃત પ િતથી એકતર્ીકરણ, પરીવહન, પર્િકર્યા અને

િનકાલ કરીને કરકસરયુક્ત અને વ-ચાિલત રીતે પ ૂરી પાડી શકાય.
૭.૬.૧ નીિત અને કાન ૂની આદે શ
ગુજરાત

પેિશયલ ઇન્વે ટમેન્ટ રીજન એક્ટ-૨૦૦૯માં "ઔ ોિગક, સાં થાિનક અને નગરના કચરાના

એકતર્ીકરણ-શુ ીકરણ-કરવા અને િનકાલ કરવા" પર ભાર મ ૂકવામાં આ યો છે , ડીએસઆઈઆરની પણ કેટલીક
જોગવાઈઓમાં પણ તેનો સમાવેશ થાય છે .
ઘન કચરાના એકતર્ીકરણ, વગીર્કરણ, સંગર્હ, હેરફેર અને િનકાલને મ્યુિનિસપલ સોલીડ વે ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ
હેન્ડિલંગ) રુ સ, ૨૦૦૦ લાગુ પડશે. િનયમ-૭ પર્માણે નગર કે શહેરમાંથી પેદા થતા કચરા પર કરાતી પર્િકર્યા
અને િનકાલ યવ થા ઊભી કરવાની જવાબદારી સુધરાઈ તંતર્ની (ડીએસઆઈઆડીએના આ િક સામાં) રહેશે.
રાજય સરકારની ઔ ોિગક નીિત, ૨૦૦૯માં પયાર્વરણ

યવ થાપનને આંતરમાળખાના ભાગ પે ગણીને

સમગર્તયા િવકાસ માટે ઉ ોગોમાં પ િતસરનુ ં વલણ રાખવા પર ભાર મ ૂકવામાં આ યો છે .
સોલીડ વે ટ મેનેજમેન્ટ રુ સ, ૨૦૦૦ અંતગર્ત શહેરી થાિનક તંતર્ે ખાતરી આપવાની રહે છે કે ઘન કચરા સાથે
જોખમી કચરાની ભેળસેળ કે સાથે સંગર્હ કરવામાં નથી આવતો. જોખમી કચરા ( યવ થાપન અને
કામગીરી)ના િનયમો, ૨૦૦૦ અનુસાર જોખમી કચરાને ઘન કચરાથી

ટો જ રાખવામાં આવે છે અને તેના

પરની પર્િકર્યા પણ અલગથી કરવામાં આવે છે .
બાયો-મેિડકલ વે ટ ( યવ થાપન અને કામગીરી) રુ સ, ૧૯૯૮ મુજબ માણસ કે પર્ાણીઓના રોગનુ ં િનદાન,
સારવાર અને રસીકરણ તેમજ સંશોધનની પર્વ ૃિ ઓ દરિમયાન પેદા થતો કચરો. આ પર્કારના કચરાને અન્ય
કચરા સાથે ભેળવવાનો નથી હોતો અને તેની તેના માટે અલગથી યવ થાપન ઊભુ ં કરવાનુ ં રહેશે.
૭.૬.૨ ઘન કચરાની પેદાશ
ડીએસઆઈઆરનુ ં ઘન કચરાનુ ં યવ થાપન પર્ારં િભક ધોરણે ઘન કચરાના જથ્થા અને ગુણવ ાની આજુબાજુ
ફરતુ ં રહેશે. ઘન કચરાના પેદા થતા જથ્થાના આધારે તેના સંગર્હ, હેરફેર અને િનકાલ કે એવા ઉ ે શથી કરવામાં
આવતી કાયર્વાહીના પર્ ો અંગે િનણર્ય કરી શકાશે, જયારે ગુણવ ાના આધારે તેના િનકાલની કાયર્વાહીમાં
જ રી સાવધાનીઓનો અંદાજો આવી શકશે. ડીએસઆઈઆરમાં પેદા થનાર ઘન કચરાને યાપક દૃિ ટએ સાત
મુખ્ય કેટેગરીમાં વગીર્કૃત કરી શકાય :
•

રહેઠાણ/ઘરે લ ું કચરો,

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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•

યાવસાિયક કચરો,

•

સં થાિનક કચરો,

•

ઔ ોિગક કચરો,

•

બાંધકામ અને તોડફોડ કચરો,

•

શેરી/ર તાની સફાઈ અને મ ૃત પર્ાણીઓ

•

મળમ ૃત(િસવેજ)નો કચરો

૭.૬.૩ કચરાનુ ં સંયોજન અને ગુણધમ
સમગર્ િવ માં સુધરાઈના ઘન કચરાના (મ્યુિન. સોલીડ વે ટ - એમએલડબ યુ) સંયોજન અને ગુણધમ માં
જુદાં જુદાં હોય છે અને એક જ દે શમાં પણ
જીવનધોરણ, ભૌગોિલક

થાન અને હવામાન

થળે

થળે તે બદલાય છે ,

નો આધાર સામાિજક િરવાજો,

વાં અનેક પિરબળો પર રહેલો છે . સુધરાઈનો ઘન કચરો

િવષમતાભરી પર્કૃિત ધરાવે છે અને તેમાં જુદી જુદી પર્વ ૃિ માંથી નીકળતો જુદા જુદા પર્કારનો કચરો સામેલ
હોય છે . નેશનલ એન્વાયનમ
ર્ ેન્ટલ એિન્જિનયિરંગ િરસચર્ ઇિન્ ટટ ૂટ (નીરી) ારા ૧૯૭૦થી ૧૯૯૪ વષર્ના ગાળા
દરિમયાન ૪૩ શહેરોમાંથી નીકળે લા ઘન કચરાનાં લક્ષણો પર અભ્યાસ કરાયો હતો.
એકંદર લક્ષણોની િવગત કો ટક ૭.૧૧માં દશાર્વવામાં આવી છે .
૭.૬.૪ ઘન કચરાની પેદાશનુ ં પિરમાણન
કેટલી માતર્ામાં કચરો પેદા થશે, તેનો અંદાજ લગાવવો એટલો જ મુ કેલ છે

ટલી કચરાના સંયોજનના

બદલાવની ધારણા કરવી અને કચરાના સંયોજનમાં બદલાવને પર્ોત્સાિહત કરનારાં પિરબળો પણ કચરાના
પેદાશની માતર્ામાં બદલાવ લાવવા માટે સમાનપણે જ પર્ તુત હોય છે . કો ટક ૭.૧૨ ભારતીય શહેરી કેન્દર્ોમાં
પેદા થતા મ્યુિનિસપલ સોલીડ વે ટનો જથ્થો દશાર્વે છે . સેન્ટર્લ પિબ્લક હે થ એન્ડ એન્વાયનર્મેન્ટલ
એિન્જિનયિરંગ ઓગેર્નાઇઝેશન

ારા સ ૂિચત શહેરી િવ તારમાં કચરા પેદાશના દરોની િવગત કો ટક કર્માંક

૭.૧૩માં આપવામાં આવી છે .

ડીએસઆઈઆરમાં રહેઠાણ/ઘરે લ ું કચરો
૨૦ લાખ લોકોનો અંદાજ લઈને ચાલીએ તો શહેરી જીવનશૈલી જોતાં યિક્તદીઠ રોિજંદા ૦.૬ િકલો કચરો પેદા
થાય અને એ રીતે રોિજંદો કુલ ૧૧૯૦ મેિટ્ રક ટન કચરો પેદા થાય. કો ટક ૭.૧૪માં તબક્કાવાર રીતે તેને
વહેંચી દે વામાં આ યુ ં છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ૭.૧૧ : ભારતીય શહેરોમાં મ્યુિનિસપલ ઘન કચરાનાં ભૌિતક લક્ષણો
રબર, ચામડું

બાળી શકાય

વસતી દર

સવેર્ પામેલાં

(લાખમાં)

શહેરો

૧થી ૫

12

2.91

0.78

0.56

0.33

44.57

43.59

૫થી ૧૦

15

2.95

0.73

0.35

0.32

40.04

48.38

૧૦થી ૨૦

9

4.71

0.71

0.46

0.49

38.95

44.73

૨૦થી ૫૦

3

3.18

0.48

0.48

0.59

56.67

49.07

૫૦થી વધુ

4

6.43

0.28

0.94

0.8

30.84

53.9

કાગળ

અને

ધાત ુઓ

કાચ

એવી બધી

જડ કચરો

વ ત ુઓ

િસન્થેિટક્સ

નોધ.-બધાજ આંકડા ટકાવારીમાં અને ચોખ્ખા વજનના આધારે ગણતરી કરે લ છે .

કો ટક ૭.૧૨ : ભારતીય શહેરી કેન્દર્ોમાં પેદા થતા ઘન કચરાનો જથ્થો
વસતી દર

નમ ૂનામાં આવરી

સંખ્યા કુલ વસતી

યિક્તદીઠ સરે રાશ

જથ્થો પર્િત િદન

(લાખમાં)

લેવાયેલ શહેરી

(લાખ)

( યિક્તદીઠ રોજના

(ટનમાં)

કેન્દર્ોની સંખ્યા

િકલો)

૧ થી ઓછી

૩૨૮

૬૮૩

૦.૨૧

૧૪૩૪૩

૧થી ૫

૨૫૫

૫૬૯.૧૪

૦.૨૧

૧૧૯૫૨

૫થી ૧૦

૩૧

૨૧૭.૨૯

૦.૨૫

૫૪૩૨

૧૦થી ૨૦

૧૪

૧૭૧.૮૪

૦.૨૭

૪૬૪૦

૨૦થી ૫૦

૬

૨૦૫.૯૭

૦.૩૫

૭૨૦૯

૫૦થી વધુ

૩

૨૬૩.૦૬

૦.૫૦*

૧૩૧૫૩

૧ થી ઓછી

૩૨૮

૬૮૩

૦.૨૧

૧૪૩૪૩

*મેટર્ો િસટીમાં મ્યુિનિસપલ ઘન કચરો પેદા થવાની સરે રાશ યિક્તદીઠ રોિજંદી ૦.૬ િકલો આવી છે .

કો ટક ૭.૧૩ : કચરાની પેદાશનો દર
કચરાનો પર્કાર
રહેઠાણોનો કચરો યિક્તદીઠ રોિજંદો

પેદાશનો દર
૦.૩થી ૦.૬ િકલો માથાદીઠ યિક્ત/િદવસ

યાવસાિયક કચરો યિક્તદીઠ રોિજંદો

૦.૧થી ૦.૨ િકલો માથાદીઠ યિક્ત/િદવસ

શેરી-ર તાની સફાઈ યિક્તદીઠ રોિજંદો

૦.૦૫થી ૦.૨ િકલો માથાદીઠ યિક્ત/િદવસ

સાં થાિનક કચરો યિક્તદીઠ રોિજંદો

૦.૦૫થી ૦.૨ િકલો માથાદીઠ યિક્ત/િદવસ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ૭.૧૪ ડીએસઆઈઆરમાંથી પેદા થતો મ્યુિનિસપલ ઘન કચરો
તબક્કો-૧

તબક્કો-૨

તબક્કો-૩

કુલ

(િદવસદીઠ ટન)

(િદવસદીઠ ટન)

(િદવસદીઠ ટન)

(િદવસદીઠ ટન)

૫૦૦,૦૦૦

૧,૦૦૦,૦૦૦

૫૦૦,૦૦૦

૨,૦૦૦,૦૦૦

૨૯૫

૫૭૯.૬

૩૧૫.૮

૧૧૯૦.૩

૯૮.૩

૧૯૩.૨

૧૦૫.૩

૩૯૬.૮

સાં થાિનક કચરો

૪૯.૨

૯૬.૬

૫૨.૬

૧૯૮.૪

શેરી-ર તાની સફાઈ

૨૪.૬

૪૮.૩

૨૬.૩

૯૯.૨

૮૪,૫૦૦

૧૬૬,૯૦૦

૯૧,૦૦૦

૩૪૨,૪૦૦

૧૨.૭

૨૫

૧૩.૭

૫૧.૪

પર્કાર
રહેનારા લોકો (સંખ્યા)
રહેઠાણોનો કચરો
યાવસાિયક કચરો

ઔ ોિગક કામદારોની
વસતી (સંખ્યા)
ઔ ોિગક કચરો

ડીએસઆઈઆરમાં પેદા થતો અન્ય મ્યુિનિસપલ કચરો
ડીએસઆઈઆરમાં અન્ય

ોતથી પેદા થતા ઘન કચરાના અંદાજ મુજબ યાવસાિયક સં થાનોમાંથી રોિજંદો

યિક્તદીઠ ૦.૨ િકલો, સં થાઓમાંથી રોિજંદો

યિક્તદીઠ ૦.૧ િકલો અને શેરી-ર તાની સફાઈમાંથી રોિજંદો

યિક્તદીઠ ૦.૦૫ િકલો કચરો પેદા થશે.
શેરી-ર તાની સફાઈમાંથી નીકળનાર યિક્તદીઠ કચરાને ભારતનાં અન્ય શહેરોના કચરાના જથ્થાના દર કરતાં
ઓછો આંકવામાં આ યો છે , તેની પાછળની ધારણા એવી છે કે આ ક્ષેતર્માં આયોજન અને સેવા આપવાની
બાબતમાં વૈિ ક ધોરણો

થાપવામાં આવશે અને લોકોનો પણ હકારાત્મક સહયોગ સાંપડશે. આ તર્ણ

ોતોમાંથી ક્ષેતર્માં રોિજંદો કુલ ૬૯૫ મેિટ્ રક ટન કચરો પેદા થશે.
ઔ ોિગક િવ તારમાં કામદારો
ધારવામાં આવી છે ,

ારા પેદા થનાર ઘરે લ ું કચરાની રોિજંદી

કો ટક ૭.૧૪માં દશાર્વવામાં આ યુ ં છે . આ

યિક્તદીઠ સરે રાશ ૦.૧૫ િકલો

ોતમાંથી રોિજંદો કુલ ૫૧ મેિટ્ રક ટન કચરો

પેદા થશે.
ડીએસઆઈઆરમાં ઔ ોિગક પર્િકર્યામાંથી પેદા થતો કચરો
ઔ ોિગક પર્િકર્યામાંથી પેદા થતા કચરાનો જથ્થો ઉ ોગોની જુદી જુદી ઉત્પાદન પર્િકર્યાઓ અને સંબિં ધત
પર્વ ૃિ

પર આધાિરત હોય છે . ઉત્પાદન પર્િકર્યાઓ અને સંબિં ધત પર્વ ૃિ ઓ જુદા જુદા પર્કારના ઉ ોગો,

ઉત્પાદન પર્િકર્યા, માલસામાનનુ ં યવ થાપન અને પર્દૂ ષણ િનયંતર્ણ ઉપકરણોની હાજરી, કાચા માલનો પર્કાર,
તેનો ઉપયોગ અને તેના રખરખાવ પર આધારે બદલાતી રહેતી હોય છે .
ભારતમાં જોખમી કચરાનુ ં યવ થાપન રાજય કે પર્દે શ તરે થતુ ં હોય છે અને તેની જવાબદારી સંબિં ધત
રાજય પર્દૂ ષણ િનયંતર્ણ બોડર્ના િશરે હોય છે . એક અંદાજ મુજબ ભારતમાં વષેર્ કુલ ૪૪.૪ લાખ ટન (વષર્
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૨૦૦૦) જોખમી કચરો પેદા થતો હોય છે ,

માંથી ૩૮ ટકા િરસાઇકલેબલ હતો, ૪.૩ ટકા બાળીને નાશ કરી

શકાય તેવો તથા બાકીના ૫૭ ટકા જમીનમાં સુરિક્ષત રીતે દાટવો પડે એવો હતો.
૭.૬.૫ કચરાના યવ થાપનના િવક પોનો અગર્તાકર્મ (હાઇરાક )
ક્ષેતર્માં કચરના યવ થાપન માટે અપનાવી શકાય એવા િવક પોના અગર્તાકર્મ આકૃિત ૭.૬માં દશાર્વવામાં
આ યો છે .
ોતથી જ ઘટાડો કરવો એ િવક પ અગર્તાકર્મમાં ટોચ પર આવે છે , કારણ કે તે કચરાના જથ્થાને, તેને
સંબિં ધત કામગીરીઓ અને તેની પયાર્વરણીય અસરો ઘટાડવાનો એ સૌથી અસરકારક િવક પ છે .
િરસાઇિક્લંગમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે :
ટી પાડવી અને તેન ુ ં વગીર્કરણ કરવુ ં

•

કચરાની સામગર્ીને

•

આ સામગર્ીને ફેરવપરાશ કે ફરી પર્િકર્યામાં ઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર કરવી અને

•

આ સામગર્ીનો ફેરવપરાશ અને ફેરપર્િકર્યા કરવી.

કચરા પર કરવાની પર્િકર્યામાં પાંતિરત પેદાશો ( વીકે કમ્પો ટ) અને ઊજાર્ મેળવવાનો વૈકિ પક માગર્ પણ
સામેલ છે . કચરાની સામગર્ી પર પર્િકર્યા
કરવાથી સામાન્ય પિરણામ એ આવે છે કે
જમીનમાં દાટવાની જ િરયાત ઓછી થઈ
જાય છે . ઉત્પાદન કે ઊજાર્ મેળ યા િવના
કચરાનુ ં

પાંતર કરવાથી પણ કચરાનો

જથ્થો ઘટે છે અને તેન ુ ં ઝેરીપણુ ં પણ
ઓ ં થાય છે . જમીન પુરાણની પર્વ ૃિ માં
ધરતીની સપાટી પર અથવા તો તેમાં
ખાડો કરીને તેમાં કચરો ઠાલવીને તેનો
િનયંિતર્ત

િનકાલ

કરવામાં

આવે

છે .

કચરાના િનકાલની આ જૂની અને જાણીતી
રીત છે . જમીન પુરાણને અગર્તાકર્મમાં
સાવ

છે લે

રખાયુ ં છે , કારણ

કે

તે

સમાજના કચરા સાથે કામ પાડતી સૌથી
વધુ અિનચ્છનીય પ િત છે .

આકૃિત ૭.૬ : કચરાના યવ થાપનમાં અગર્તાકર્મ
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૭.૬.૬ કચરાના યવ થાપનની પર્ તાિવત પર્વ ૃિ ઓ
ડીએસઆઈઆરમાં તમામ પર્કારના કચરાના યવ થાપન સાથે સંકળાયેલી તમામ પર્વ ૃિ ઓને છ કાયર્કારી
ઘટકોની રીતે જૂથમાં વહેંચી શકાય,

મકે :

•

કચરાનુ ં પેદા થવુ.ં

•

સંગર્હ : કચરો જયાં પેદા થતો હોય ત્યાં જ તેનો સંગર્હ કરવો, એ ઘન કચરાના યવ થાપનનુ ં પહેલ ું
મહત્ત્વપ ૂણર્ પગલું છે દરે ક રહેઠાણ ., દુકાન અને સં થાન રો

રોજ કચરો પેદા કરતા જ હોય છે .

કચરાનુ ં એકતર્ીકરણ ન થાય ત્યાં સુધી કચરો જયાં પેદા થતો હોય ત્યાં જ તેનો સંગર્હ કરી રાખવામાં
આવે છે .
•

એકતર્ીકરણ : ડીએસઆઈઆરડીએ દરે ક ઘરે જઈને કચરો પેદા થતો હોય ત્યાં જ રો રોજ એકઠો
કરવાનુ ં માળખું ગોઠવવુ ં પડશેકચરો એકઠો કરવા માટે કેિરયરવાળા ગાડા કે તર્ણ પૈડાંવાળી સાઇકલ .,
મોટરથી ચાલતાં વાહનો કે જાહેર કચરાપેટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .

•

હેરફેર : કચરો સંગર્હીને રાખવાના

થળે સમયાંતરે કચરાની હેરફેર કરાતી હોય છે ત્યારે એટલી

તકેદારી રાખવી જ રી છે કે કચરાપેટીઓ અને મોટાં કન્ટે નરો એટલાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરે લાં ન હોવા
જોઈએ કે

થી ર તામાં તેમાંથી કચરો પડયા કરે હેરફેરનુ ં માળખું એવુ ં હોવુ ં જોઈએ કે

કાયર્ક્ષમ

.

હોય, ખચર્ની દૃિ ટએ પરવડે એવુ ં હોય અને કચરો સંગર્હી રાખવાના થળ સાથે જોડાયેલ ું હોય .
•

વગીર્કરણ અને પર્િકર્યા : કચરાની ઉપયોિગતા અને શુ ીકરણ તથા િનકાલની તકનીકના ટકાઉપણાના
આધારે કચરાનુ ં વગીર્કરણ તે પેદા થતો હોય ત્યાં અથવા કચરાના સામાન્ય થળે કરાતુ ં હોય છે .
કારના પદાથ નુ ં સંયોજન છે કચરામાં કેવા કેવા પર્, તેના આધારે તેના પરની પર્િકર્યા િનધાર્િરત થતી
હોય છે ,

વીકે કમ્પોિ ટંગવમીર્ કમ્પોિ ટંગ /, ઊજાર્ પર્ાિપ્ત, બાયોગેસ મેળવવો ને ગર્ીન કોલસો અને

કચરામાંથી મળતુ ં ઈંધણ અને ઈકો િબ્રક્સ.
કચરો જો તેના પરની પર્િકર્યા, પહેલાંની પર્િકર્યા અને પછીની પર્િકર્યાને માફક આવે એમ ન હોય તો તેને
પર્ોસેિસંગ સાઇટથી દૂ ર રાખવામાં આવે છે તથા િબનજોખમી કચરા પર પર્િકર્યા કે તેન ુ ં િરસાઇિક્લંગ કરવામાં
આવતુ ં નથી.
ડીએસઆઈઆરમાં જોખમી કચરાને જમીનમાં દાટવાની પર્િકર્યા માટે અલગથી જમીનનો િવ તાર જ નક્કી
કરાયો છે . ડીએસઆઈઆરડીએ પયાર્વરણ અને વન મંતર્ાલય (એમઓઈએફ)ની જોખમી કચરાના િનકાલની
માગર્િદર્ શકા અનુસાર તૈયાર કરાયેલ મ્યુિનિસપલ ઘન કચરાને જમીનમાં દાટવા માટેના થાનમાં ખાસ જોખમી
કચરા માટે ન ુ ં એકમ તૈયાર કરીને તેમાં જોખમી કચરાને દાટીને િનકાલ કરી શકે છે .
બાંધકામ અને તોડફોડના કચરાનુ ં જમીનપુરાણ અલગથી કરવામાં આવે છે ,

થી ભિવ યના માટીકામ કે રોડ

પર્ો ક્ટમાં પુરાણ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. મ્યુિનિસપલ ઘન કચરાને જમીનમાં દાટવાની જગ્યાએ
આવરણ તરીકે પણ બાંધકામ અને તોડફોડના કચરાનો ઉપયોગ રો રોજ કરવામાં આવે છે .
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૭.૬.૭ કચરા યવ થાપન માટે નો સંકિલત કન્સેપ્ટ
ડીએસઆઈઆરમાં ઘન કચરાના કાયર્ક્ષમ

યવ થાપન માટે

સંકિલત વલણ

વીકારવામાં આવશે.

ડીએસઆઈઆરમાં પેદા થતા તમામ કચરાને યાપક રીતે બે વગર્માં વહેંચી દે વામાં આવશે, મ્યુિનિસપલ કચરો
અને ઔ ોિગક કચરો. જોકે, કચરાના સંયોજન અને લક્ષણોના આધારે તેને અન્ય વગ માં પણ વહેંચવામાં
આવશે,

મકે, જોખમી કચરો, બાયો-મેિડકલ કચરો, ભીનો સેન્દર્ીય કચરો, ઇલેક્ટર્ોિનક-કચરો, િરસાઇકલેબલ

કચરો અને જડ વ તુઓ.
આકૃિત ૭.૭માં દશાર્વાયેલા ફલોચાટર્માં સંકિલત વલણને દશાર્વવામાં આ યુ ં છે ,
ડીએસઆઈઆરમાં જુદા જુદા

ને અપનાવીને

ોતથી પેદા થતા કચરાનુ ં કાયર્ક્ષમ રીતે અને પયાર્વરણને માફક આવે એ રીતે

યવ થાપન કરવામાં આવશે. અહીં એ ન ધવુ ં અગત્યનુ ં છે કે જોખમી કચરો અને બાયો-મેિડકલ કચરાની વાત
આવે ત્યારે તેના માટે ખાસ કાળજી રાખવી જ રી છે . સંકિલત વલણના કેટલાક મહત્ત્વપ ૂણર્ ઘટકોની અહીં નીચે
ચચાર્ કરવામાં આવી છે .
મ્યુિનિસપલ કચરા પર્ત્યેન ુ ં વલણ
મ્યુિનિસપલ કચરાનુ ં એકતર્ીકરણ કરવામાં આવશે અને તેને કચરાની સંકિલત યવ થાપન સુિવધા-એકમ સુધી
પહ ચાડવામાં આવશે. કચરાનુ ં વગીર્કરણ જો
પાંચ ઘટકો,

ોતના ઠેકાણે જ નહીં કરવામાં આ યુ ં હોય તો તેન ુ ં વગીર્કરણ

વાકે, ૧) ભીનો સેન્દર્ીય કચરો, ૨) સ ૂકો સેન્દર્ીય કચરો, ૩) િરસાઇકલેબલ કચરો, ૪) જડ સામગર્ી

અને ૫) ઇલેક્ટર્ોિનક કચરો-માં કરવામાં આવશે.
•

ભીનો કચરો કુલ કચરામાં ૨૦થી ૩૦ ટકા િહ સો ધરાવતો હોય છે , તેને યોગ્ય ટર્ીટમેન્ટ થકી સેન્દર્ીય
કમ્પો ટમાં પાંતિરત કરી શકાય છે .

•

સ ૂકો કચરો ૩૦થી ૪૦ ટકા હોય છે ,

નો ઉપયોગ ગર્ીન કોલસો કે ફલફ તૈયાર કરવામાં કરી શકાય છે .

કચરાનુ ં વગીર્કરણ કયાર્ બાદ રબર, ધાતુ, પ્લાિ ટક,

વા આિથર્ક રીતે મહત્ત્વના િરસાઇકલેબલ કચરાને

વેચી દે વામાં આવે છે .
•

વગીર્કરણ કયાર્ બાદ ઈ કચરાને જોખમી ઔ ોિગક કચરા ભેગો જ પર્િકર્યા માટે મોકલી આપવામાં આવેછે .

પર્િકર્યાના છે લા તબક્કામાં જડ વ તુઓનો ઉપયોગ રાખમાં મેળવીને ઈટ બનાવવામાં પણ થઈ શકે છે .
આખરે આ પર્િકર્યામાંથી

૧૫થી ૨૦ ટકા

ટલો કચરો વધે છે , તેને સેનેટરી જમીનપુરાણમાં દાટી શકાય.

ઈલેક્ટર્ોિનક-કચરા પર્ત્યેન ુ ં વલણ
ઈ-વે ટમાં વપરાયેલાં ઈલેક્ટર્ોિનક સાધનો અને ઘરવપરાશના ઈલેક્ટર્ોિનક ઉપકરણો (હોમ એપ્લાયન્સીસ)નો
સમાવેશ થાય છે ,

હવે વાપરી શકાય એવાં ર ાં ન હોય તથા

ની ફેરબદલ, િરસાઇિક્લંગ અને િનકાલ

કરવો જ રી બન્યુ ં હોય. આવાં કચરામાં મોટા ભાગે કમ્પ્યુટર, સે યુલર ફોન-મોબાઇલ ફોન, ઘરઘરાઉં િ ટિરયો
વા ઈલેક્ટર્ીકલ અને ઈલેક્ટર્ોિનક ઉપકરણો, એ ઉપરાંત રે િફર્જરે ટર અને એર કંડીશનર

વાં ઘરવપરાશનાં

ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ઈ-વે ટને જોખમી ગણવામાં આવે છે , કારણ કે ઈલેક્ટર્ોિનક ઉત્પાદનોના કેટલાક ભાગોમાં જોખમી સામગર્ી
રહેલી હોય છે . આવાં ઉપકરણોની િ થિત અને તેની િનયિત પણ જોવી પડે. ઈ-વે ટના કેટલાક ઘટકો તો લેડ,
કેિડયમ, પારો અને પોલીક્લોરીનેટેડ બાઇ-િફનાઇલ (પીસીબી) પણ ધરાવતા હોય છે ,

ની પર્કૃિત અત્યંત

જોખમી છે . તેથી આવી જોખમી સામગર્ી પયાર્વરણીય પર્દૂ ષણ ન ફેલાવે એ માટે તેના પરની કાયર્વાહી
પયાર્વરણ-િમતર્ પ િતથી જ કરવી જોઈએ.
હાલમાં ઈ-વે ટના

યવ થાપન માટે કોઈ િવશેષ કાયદો કે જોગવાઈ નથી. જોકે, તે જોખમી કચરો

( યવ થાપન અને કાયર્વાહી) િનયમો, ૨૦૦૩ અંતગર્ત આવે છે . તેથી

કોઈ ઈ-વે ટનુ ં એકતર્ીકરણ કરતુ ં હોય

તેણે આ િનયમોનુ ં પાલન કરવુ ં પડે. ઈ-વે ટની કાયર્વાહીમાં અહીં જણાવેલાં પગલાં સામેલ છે :
•

છટણી કરવી,

•

ઉપયોગી હોય તો તેની ભાળ મેળવવી,

•

તેન ુ ં જોખમીપણુ ં જાણી લેવ,ુ ં

•

તેની તોડફોડ (ભાગો

•

વગીર્કરણ, અને

•

શુ ીકરણ/િનકાલ

ટા પાડવા)
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આકૃિત ૭.૭ : ઇન્ટીગર્ેટેડ વે ટ મેનેજમેન્ટ પર્િકર્યા ફ્લોચાટર્
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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બાયોમેિડકલ કચરા માટેનો અિભગમ
મનુ યો અને પર્ાણીઓના રોગોના િનદાન, સારવાર અથવા રસીકરણની પર્િકર્યામાંથી પેદા થતા કોઈ પણ ઘન અને
પર્વાહી કચરા અને મધ્ય થી પેદાશ
ભૌિતક રાસાયિણક અને

માં તેના પાતર્નો સમાવેશ થાય તેને બાયોમેિડકલ કચરો કહે છે . આ ઘટકોની

િવક પર્કૃિત તેમનુ ં ઝેરીપણુ ં અને તેમનાં સંભા ય જોખમો જુદાં હોય છે અને તેથી તેમની

સારવાર અને િનકાલ માટે જુદી પ િતઓ જ રી બને છે . આથી તેમની સારવાર અને િનકાલ િવશેની દરખા ત
બાયો મેિડકલ વે ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ હેન્ડલીંગ)

સ, ૧૯૯૮ પર્માણે કરવામાં આવી છે .

જોખમી કચરા માટે નો અિભગમ
જોખમી કચરાની
સમયની/તી

યાખ્યા એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે, 'માનવ આરોગ્ય અને પયાર્વરણ પર લાંબા

અશર કરે તેવાં અત્યંત હઠગર્હી તત્ત્વો, રસાયણો અને સંયોજનો ધરાવતા કચરો એટલે જોખમી

કચરો.' આ જોખમી કચરો ઘન, પર્વાહી અથવા ચીકાશના વ પમાં હોઈ શકે છે . જોખમી કચરાનુ ં સ ન કરતા
િવિવધ

ોતોમાં ઔ ોિગક, વેપારી, કૃિષગત અને કૌટુંિબક પર્વ ૃિ ઓનો પણ સમાવેશ થાય છે . આમ છતાં જોખમી

કચરાનો મુખ્ય

ોત ઔ ોિગક પર્વ ૃિ

છે .

૨૦૦૦નાં મ્યુિનિસપલ સોિલડ વે ટ મેનેજમેન્ટ

સ હેઠળ ડીએસઆઈઆરડીએએ િનિ ત કરવુ ં પડશે કે

નગરપાિલકાના ઘન કચરા સાથે કોઈ જોખમી કચરો એકતર્ ન થાય અથવા તેની સાથે તેન ુ ં િમ ણ ન થાય. જોખમી
કચરાને નગરપાિલકાના કચરાથી અલગ કરવામાં આવશે અને હોઝાડર્સ વે ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ હેન્ડિલંગ)

સ,

૨૦૦૦ પર્માણે તેની અલગ સારવાર કરવામાં આવશે.
૭.૬.૮ જોખમી કચરાના સંચાલનના ઘટકો
જોખમી કચરાના સંચાલનના િવિવધ ઘટકોમાં કચરાનુ ં લધુ મીકરણ, પુનઃઉપયોગ, પર્ાિપ્ત, સંગર્હ, પિરવહન,
માધ્યિમક (સેકન્ડરી) સંગર્હ, સારવાર અને આખરી િનકાલનો સમાવેશ થાય છે .
કચરાનુ ં લધુ મીકરણઃ
કચરાના લધુ મીકરણની પર્િકર્યામાં

ોતોના ઘટાડાનો સમાવેશ થાય છે . તેનો અથર્ એ કે કોઈપણ પર્િકર્યામાં

કચરાના સ નને ઘટાડે અથવા દૂ ર કરે તેવી કોઈપણ પર્વ ૃિ
માટેના પગલાંનો અમલ થશે

ઔ ોિગક પર્િકર્યામાં ફેરફારો ારા કચરાના ઘટાડા

ના પિરણામે કચરાના કુલ જથ્થા અથવા પર્માણમાં અથવા કચરાના ઝેરી

ગુણધમ માં ઘટાડો થશે. ઔ ોિગક પર્િકર્યામાં ફેરફારનો અમલ કાચા માલની સામગર્ીમાં અને ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર
અથવા િવિવધલક્ષી કે સં થાકીય ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે . આને ક્લીનર પર્ોડકશન કન્સેપ્ટ કહેવામાં આવે છે .
કચરામાંથી પર્ાિપ્ત (રીકવરી) / પુનઃ ઉપયોગ
િબનલોહ ધાતુના કચરા, જસત િપ ળના વપરાયેલી જસતની બેટરીઓ, કોપર ઓકસાઈડ િમલ કેલ અને
વપરાયેલ ું ઊંજણ (લુિબર્કેિટંગ ઓઈલ)

વા કેટલાક કચરાનુ ં પયાર્વરણની દર્િ ટએ યોગ્ય અને ટેકનોલોજી તથા

આિથર્ક રીતે વપરાયેલી હોય તેવી પ િતઓ ારા રીસાયકિલંગ કરી શકાય છે . આવી પર્વ ૃિ ઓ માટે ની સવલત
પ ૂરી પાડવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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ઈન હાઉસ સંગર્હ
કચરાના રોજબરોજના સંગર્હ માટ તેન ુ ં સ ન થતુ ં હોય તે થળે અલગ જગ્યાની જોગવાઈ જ રી છે . કચરાનો સંગર્હ
િનયમત અિધકારીએ સ ૂચ યા પર્માણે થેલીઓ અને પાતર્ોમાં થશે આમ છતાં, કચરાનુ ં રીસાયકિલંગ કરવાનુ ં હોય તો
િનયમો પર્માણે ૯૦ િદવસથી વધુ સમય તેનોસંગર્હ કરી શકાય નિહ.
પિરવહનઃ
ઔ ોિગક થળો પરથી એકઠા કરવામાં આવેલા કચરાનુ ં પિરવહન ટર્ક ારા થશે. આ પિરવહન માટેનાં વાહનોને
િનયમત સ ા મંજૂરી આપશે અને તે િનિ ત યવ થાને અનુસરશે. પિરવહન દરિમયાન કચરો બરાબર ન ફેંકાય
અથવા ઢોળાય નિહ તે માટે અથવા સમુદાય અને પયાર્વરણને માટે કોઈ સંભવ જોખમ ઉભુ ં થાય નિહ તે માટેની
યોગ્ય દરકાર લેવામાં આવશે.
સારવારઃ
કચરાના ગુણધમ ને આધારે તેમની સારવાર થશે યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી સારવારોમાં િ થરતાકરણ,
ધનીકરણ અને ભ મીકરણનો સમાવેશ થાય છે .
િનકાલ
જોખમી કચરાના િનકાલની સંપ ૂણર્ ઘટનામાં જોખમી કચરાનો િનકાલ તે સૌથી ઓ ં ઈચ્છનીય પસંદગી છે પરં ત ુ
તેની સાથે જ તે તેનો એક ચાવી પ ઘટક છે . કચરાના િનકાલની િવિવધ પ િતઓ છે

માં જમીન િનકાલ, ભ ૂગભર્

િનકાલ, ભ મીકરણ, ઘનીકરણ અને િ થરતાકરણ, સામુિદર્ક િનકાલનો સમાવેશ થાયછે . પ િતની પસંદગી આિથર્ક
સમીક્ષા અને સંભા ય પર્દૂ ષણ જોખમો પર આધાિરત છે .
૭.૬.૯ ઘનકચરાના સંચાલન માટે ની સવલતનુ ં થળ
કેટલાક પાયાના િનયમોની ગણતરીને આધારે સંકિલત કચરા િનકાલ સંચાલન સવલત (આઈડબ યુએમએફ) માટે
લગભગ ૨૦૦ હેકટર

ટલો િવ તાર નક્કી કરવામાં આ યો છે . અને તેની જોગવાઈ બધા પર્કારના કચરા માટે

ડીએસઆઈઆર ારા કરવામાં આવશે. આઈડબ યુએમએફમાં તાિત્ત્વક રીતે નીચેની સવલતોનો સમાવેશ કરવામાં
આવશે.
•

કચરા એકતર્ીકરણ અને સંગર્હ સવલત

•

કચરા પર્ોસેસીંગ સવલત (અલગીકરણ, પુનઃઉપયોગ, રીસાયકલીંગ, મ ૂ યવાન પદાથ ની પર્ાિપ્ત વગેરે)

•

કચરા સંચાલન અને િનકાલ સવલત (કચરાની ઊજાર્, કોમ્પો ટ િવ મીકરણ અને જમીન પ ૂરણી)

આ બધામાં પયાર્વરણની દર્િ ટએ જમીનપ ૂરણી સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે અને તેથી આ સવલત માટે ન ુ ં થળ
સીપીએચઈઈઓ (૨૦૦૦)ની માગર્રેખા પયાર્વરણ અને વન મંતર્ાલયના મ્યુ. સોિલડ વે ટ મેનેજમેન્ટ (મેનેજમેન્ટ
એન્ડ હેન્ડિલંગ)

સ ૨૦૦૦ ના શીડયુલ ૨ હેઝાડર્સ વે ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ હેન્ડિલંગ)

સ ૧૯૮૯ અન તેમાં ૨૦૦૧

અને ૨૦૦૩ માં કરવામાં આવેલા સુધારા અને ગુજરાત પર્દૂ ષણ િનયંતર્ણ બોડર્ (જી.પી.સી.બી.) ગુજરાતના િનયમો
પર્માણે પસંદ કરવામાં આવશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આ માગર્રેખાઓ પર્માણે નગરપાિલકાના કચરા તેમજ જોખમી કચરાની જમીનપ ૂરણીના થળ પર્ાકૃિતક લક્ષણો
ધરાવતાં સરોવરો, તળાવો, નદીઓ, ભીના પર્દે શો, પ ૂરતાં મેદાન, હાઈવે, વ તી, કુદરતી િનવાસ થાનો, પાણી
પુરવઠાના કૂવા, િવમાની મથકો, દિરયાઈ િવ તારો વગેરેથી અમુક ચોક્કસ અંતરે હોવુ ં જોઈએ નિહ. આ
માગર્રેખાઓને અનુસરીને આકૃિત ૭.૩માં જણા યા પર્માણે આ બધા જ માપદં ડોને સંતોષે તેવો લગભગ ૨૦૦ હેકટર
ટલો િવ તાર ડીએસઆઈઆરની પિ મ બાજુએ નક્કી કરવામાં આ યો છે . આકૃિત૭.૩ (પાન નં- ૧૧૯)

૭.૭ વીજળી
૭.૭.૧. પિરચય
ુ બોડર્
ડીએસઆઈઆરમાં વીજપુરવઠા અને ટર્ાન્સમીશન સિહતના વીજળીના માળખાના િવકાસ માટે ગુજરાત િવ ત
ુ ધારો ૨૦૦૩
(જીઈબી) જવાબદાર છે . વીજળી સુધારા પર્િકર્યા (પાવર રીફોમર્ પર્ોસેસ) ના ભાગ પે કેન્દર્સરકારે િવ ત
અને ગુજરાત વીજળી ઉ ોગ (પુનઃઆયોજન અને િનયમન) ધારો ૨૦૦૩ પસારકયાર્ છે

નો ઉ ે શ ગર્ાહકોને અપાતી

સેવાઓના સંચાલન અને ડીિલવરીની કાયર્દક્ષતા સુધારવાનો છે . આ ધારાઓની જોગવાઈ હેઠળ ગુજરાત સરકારે
ગુજરાત વીજળી પુનઃઆયોજન અને સવર્ગર્ાહી બદલી યોજના, ૨૦૦૩ (ગુજરાત ઈલેક્ટર્ીસીટી ઈન્ડ ટર્ી
રીઓગેર્નાઈઝેશન એન્ડ કોિમ્પર્હેિન્સવ ટર્ાન્સફર કીમ, ૨૦૦૩) ઘડી છે .
ુ બોડર્ (જીઈબી)નુ ં પુનઃઆયોજન થયુ ં હતુ ં અને
૨૦૦૫ ની પહેલી એિપર્લથી અસરકતાર્ અને તે રીતે ગુજરાત િવ ત
તેમાં કામકાજની જવાબદારી પર્માણે તેન ુ ં સાત કંપનીઓમાં પુનગઠન થયુ ં હતુ.ં આ કામકાજમાં વેપાર (ટર્ેિડંગ),
ુ સુધારા પર્િકર્યા અને વીજળીના
ઉત્પાદન, ટર્ાન્સમીશન અને િવતરણનો સમાવેશ થાય છે . પરં ત,ુ અત્યારની િવ ત
ઉત્પાદન, ટર્ાન્સમીશન અને િવતરણ માટેના પીપીપી મોડલના િવકાસને કારણે ઘણા ખાનગી વેપારીઓ આ
ઉ ોગમાં પર્વે યા છે . દા.ત. સુરત, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વીજ િવતરણનુ ં કામ ટોરે ન્ટ પાવર ારા થઈ
ર ું છે .
ડીએસઆઈ આર માટે એવી દરખા ત કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ મોટી ખાનગી વીજળી કંપની,

વી કે ટોરન્ટ

પાવર, રીલાયન્સ એનજીર્, ટાટા પાવર અથવા ક પસર સાથે સહયોગ કરવા માટે એક િવિશ ટ ઉપયોગીતા ખાતરપેિશયલ યુિટિલટી િ હકલ એસયુવીની રચના કરવામાં આવે. આ એસયુવીએ ડીએસઆઈઆરડીએના
સહિવકાસકાર તરીકે ગુજરાત સરકાર પાસેથી વીજળીનો પરવાનો મેળવવો જોઈએ
યુજીવીસી એલ

માં ગુજરાતમાં ગેટકો અથવા

વા કોઈ પણ રા ટર્ીય િગર્ડ પર્ોપાઈટર પાસેથી મોટા જથ્થામાં વીજળી ખરીદવાના અથવા અડાણી

કે લેન્કો પાસેથી વીજળી ખરીદવાના અિધકારનો સમાવેશ હોય. વૈકિ પક રીતે, આ એસયુવી ભારતમાં કોઈપણ વીજ
ઉત્પાદર સાથે લાંબા ગાળાના વીજખરીદીના કરાર પર સહી કરી શકે અથવા ગેટકોને ટર્ાન્સમીશનના દરની ચ ૂકવણી
કરીને તેના નેટવકર્ના ઉપયોગ

ારા ડીએસઆઈઆરડીએમાં વીજળીની આયાત કરી શકે. આને કારણે

ડીએસઆઈઆરડીએમાં કરકસર યુક્ત દરે િવ સનીય અને સારી ગુણવ ાવાળી વીજળીની જોગવાઈ થઈ શકશે
ડેન સેઝ અને મુદર્ં ા સેઝ સફળતાપ ૂવર્ક આવી ભાગીદારીની યોજના અનુકર્મે ટોરન્ટ એનજીર્ અને અદાણી સાથે
િવકાસાવી ર ા છે . અને આ િવિશ ટ આિથર્ક િવ તારો (સેઝ) માં રોકાણકારો માટે આ આકષર્ક પુરવાર થઈ ર ું છે .
આ એસયુવીની રચના જીઈઆરસી. (ગુજરાત ઈલેક્ટર્ીકસીટી રે ગ્યુલેટરી કિમશન) અને વીજળી ધારો, ૨૦૦૩માં
ધોરણો અને માગર્રેખાઓ પર્માણે થવીજોઈએ અને િવતરણ માટે નો પરવાનો જીઈઆરસી (રાજ્યનુ ં

થાિનક

સ ામંડળ) પાસેથી પર્ાપ્ત કરવો જોઈએ.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૭.૭.૨. વીજળીની માંગના અંદાજની ગણતરી
વૈિવધ્યકરણ માટેના યોગ્ય પિરબળને ગણતરીમાં લઈને વીજળીના માંગને એ.. લોડના આધારે િનધાર્િરત કરવામાં
આ યો છે . ડીએસઆઈઆરમાં મેન્યુફેકચિરંગ ઉ ોગોમાં પર્કાર, ચિરતર્ (પર્ોફાઈલ) અને તબક્કાઓના સંદભર્માં રહેલી
ઉંચી કક્ષાની અચોક્કસતાને ધ્યાનમાં લેતાં આ તબક્કે લોડની ગણતરી ફક્ત લગભગ જ થઈ શકે.
ડીએસઆઈઆરમાં િવકાસ પામનારાં ક્ષેતર્ો, તેમના કદ અને તબક્કા અને સરકારની ન્યાય નીિતના આધારે
લ યાંકોમાં સુધારા કરવા જ રી બને.
ડીએસઆઈઆરમાં યાપક રીતે લોડના તર્ણ પર્કારોની અપેક્ષા છે .
•

ભારે , મધ્યમ, હળવા અને નાના કદના ઉ ોગોને આવરી લેતા ઔ ોિગક લોડસ

•

હોટલો, રહેણાક, સં થાકીય અને વેપારી ક્ષેતર્ોને આવરી લેતા સામાિજક માળખાના લોડસ

•

સંિમિ ત લોડસઃ ઉપયોગીતા કેન્દર્ો, સબ ટે શનો, ટર્ીટલાઈિટંગ, પિરવહન.

તર્ણ તબક્કામાં ડીએસઆઈઆરના િવકાસ દરિમયાન વીજળીની માંગ વધતી રહેશે અને કો ટક ૭.૧૫માં જણા યા
પર્માણે લગભગ ૧૭૦૦ મેગાવોટ (મેગાવોટ) ટલી વીજળીની માંગ અંદાજવામાં આવી છે .
ઔ ોિગક લોડ વીજળી નો મુખ્ય વપરાશકાર હશે અને કુલ માંગમાં લેતી માંગનો ભાગ ૬૩ ટકા
સામાિજક માળખાનો ભાગ ૨૭ ટકા

ટલો અને સંિમિ ત લોડનો ભાગ બાકીના ૧૧ ટકા

ટલો તેમજ

ટલો રહેશે.

કો ટક ૭.૧૫ તબક્કાવાર વીજળી અંદાિજત માંગ
લોડનો પર્કાર

કુલ (મેગાવોટ)

પહેલો તબક્કો

બીજો તબક્કો

તર્ીજો તબક્કો

(મેગાવોટ)

(મેગાવોટ)

(મેગાવોટ)

ઉ ોગો

૧૦૦૦

૨૫૦

૪૫૦

૩૦૦

જાહેર મકાનો(વેપારી િહત)

૬૦૦

૧૨૫

૩૦૦

૧૭૫

સંિમિ ત લોડ

૧૦૦

૨૫

૫૦

૨૫

૧૭૦૦

૪૦૦

૮૦૦

૫૦૦

કુલ

૭.૭.૩ ડીએસઆઈઆરમાં તબક્કા-૧ માં વીજ પુરવઠો
િવકાસ શ આતના તબક્કામાં વીજળીની માંગ ઓછી લગભગ ૨૦-૩૦ એમડબ યુ

ટલી રહેશે અને બાંધકામનુ ં

કામ વધતાં તેમાં ધીમે ધીમે વધારો થતો જશે. હાલમાં, ધંધકુ ાના ૧૩૨ િકલોવોટના ગુજરાત એનજીર્ ટર્ાન્સિમશન
કંપની (ગેટકો)ના સબ ટે શનમાંથી ૧૧ િકલોવોટનુ ં એક ફીડર છે

ની ક્ષમતા લગભગ ચાર મેગાવોટ છે આ

વધારાની ક્ષમતાવાળા ૧૧ કેવી ફીડસન
ર્ ો ઉપયોગ માટે નાં બે વષર્ના િવકાસની જ િરયાત પ ૂરી કરવા થઈ શકે છે .
એવી દરખા ત છે કે ધોલેરામાં એક ૧૩૨ કેવીનુ ં સબ ટે શન બાંધવુ ં

૧૩૨ કેવીના ધંધકુ ા િ વચયાડર્માંથી લગભગ

૨૭ િકમીની ૧૩૨ કેવી ઓવરહેડ ટર્ાન્સિમશન લાઈન ારા ફીડ મેળવે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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પહેલા તબક્કાની શ આતના (તબક્કો ૧-અ) અને તે પછીના તબક્કાઓ (તબક્કો ૧-બ, તબક્કો-૨) અને તબક્કો
૩)માં વીજપુરવઠાના િવતરણના આલેખો અનુકર્મે આકૃિત ૭.૮ અને ૭.૯માં દશાર્વવામાં આ યા છે .
ડીએસઆઈઆરડીએમાં વીજળીના િવતરણ માટે પહેલા પગલા તરીકે એલયુવીની રચના કરવામાં આવી અને
િવતરણનો પરવાનો મેળવવા જીઈઆરસીમાં અરજી કરવામાં આવે તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે . આ પર્િકર્યા
સામાન્ય રીતે તર્ણ થી ચાર મિહનામાં પુરી થાય છે . જીયુવીએનએલ ની જોગવાઈઓ હેઠળ શ આતના તબક્કામાં
ગેટકો સાથે એક વીજ ખરીદી કરાર (પાવર પચેર્ઝ એગર્ીમેન્ટ) કરવામાં આવે તેવી ભલામણ પણ કરવામાં આવી છે .
માધ્યિમક પરવાના તથા ફર્ેન્ચાઈઝીને જ રી ગણવામાં આ યાં નથી કારણ કે આ િવક પ કરકસરયુક્ત બની રહે
તેમ છે .
૭.૭.૪ વીજળીના નેટવકર્ની રચના અને આયોજન
ડીએસઆઈઆરમાં વીજળીના િવતરણના નેટવકર્ની રચના તે અંદા

૧૭૦૦ મેગાવોટ

ટલા લોડને સમાવવા

ટલી જ નિહ પરં ત ુ આવકના લોડના પર્માણ અને સમયના વૈિવધ્યને પણ સમાવી શકે તેટલી િ થિત થાપક બને
તે રીતે કરવામાં આવી છે . એકંદરે રચનામાં લોડ મ ૂ યોમાં યાપક િવિવધતા િવચાર કરવામાં આવશે અને તેન ુ ં
આયોજન પર્માણભ ૂત અને લવચીક રહેશે. આયોજન આ િવિવધતાને પહ ચી વળી શકશે જ્યારે અમલનો આધાર
વા તિવક માંગ પર રહેશે. મુખ્ય રીિલંિવંગ વો ટે જ ૪૦૦ કેવી અને સબ ટે શન વો ટેજ ૩૩ કેવી રહેશે. વો ટેજ
ઓછા હોય ત્યારે વીજ વહન (ટર્ાન્સફોમેર્શન)ની ખોટ અને સાધનસામગર્ીના ખચન
ર્ ે ઓછાં કરશે.
ઉપયોગમાં લેવાનારી બધી જ સાધનસામગર્ી એક ખ ૂબ જ ભેજયુક્ત, ક્ષારયુક્ત અને ધ ૂિળયા પયાર્વરણ માટે યોગ્ય
હોય તેવી રહેશે. ઊંચા પ ૂર અને ભરતીની માિહતી, પવન અને વાવાઝોડાના ઊંચા પર્વેગ અને ધરતીકંપની તી તા
પર માળખા અને પાયાના બાંધકામમાં ધ્યાન આપવામાં આવશે. િવ તારની જમીનનાં કન્ડિકંટગ ગુણધમ ઘણા
નબળા છે અને અિથર્ંગ િસ ટમની રચના કરતી વેળા વધુ કામનુ ં રાખવી જ રી બનશે.
વીજળી યવ થાના મુખ્ય ઉ ે શો નીચે પર્માણે છે .
•

વીજળી િવતરણ માટેનાં સાધનોની ૬૦%

•

અનાવ યક અને િવ સનીય

•

ટલી ઉપલિબ્ધ િનિ ત કરવી.

ટ આપી શકાય તેટલી મયાર્દામાં વો ટે જમાં ઘટાડો
ટ આપી શકાય તેટલી મયાર્દામાં રહે.

•

એટી અને સી ખોટ

•

અને શ ૂન્ય ટકા વીજચોરી િનિ ત કરવી.

સંગર્િહત (કેપ્ટીવ) વીજળી િવશે ડીએસઆઈઆરનુ ં ગર્ીડ સાથે જોડાણ ત ૂટી જાય એ પર્કારના િક સાઓમાં
ઉપયોગીતાની કટોકટી

વા ખ ૂબ જ સંજોગોના લોડ માટે જ િવચાર કરવામાં આ યો છે . ડીએસઆઈઆરમાં ૬૦

ટકા સંગર્િહત વીજળી િવશે િવચારણા કરવામાં આવી નથી કારણ કે બળતણ અથવા કોલસો મોટા પર્માણમાં
ઉપલબ્ધ ન હોવાથી વીજળીનુ ં ઉત્પાદન ડીએસઆઈઆરનો મુખ્ય વેપાર બની શકે તેમ નથી.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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યવ થાની ક્ષમતા (િસ ટમ કેપેિસટી)
આયોજનના સમયગાળાને અંતે ડીએસઆઈઆરની કુલ લોડ માંગ ૧૭૦૦ મેગવોટ
જ્યારે એમવીએ માંગ લગભગ ૧૮૦૦ એમવીએ

ટલી અંદાજવામાં આવી છે .

ટલી રહેશે.

આથી પીક લોડ અને ભિવ ય અથવા વીજળીની અચાનક જ િરયાતને ગણતરીમાં લેતાં ૪૦૦ કેવીની ટર્ાન્સિમશન
રચના માટે જ રી ક્ષમતા ૨૦૦૦ એમવીએ

ટલી છે . પેટા િવતરણ (સબિડિ ટર્બ્યુશન) વો ટે જ કક્ષાએ ૪૦૦ કેવીની

ટર્ાન્સફોરમેશન ક્ષમતા લગભગ ૨૬૦૦ એમવીએ

ટલી રહેશે. સબિડિ ટર્બ્યુશન વો ટેજ કક્ષાએ ફીડસર્ની ક્ષમતા

ઓછામાં ઓછી ૫૦૦૦ એમવીએ અને ટર્ાન્સફોમેર્શન ક્ષમતા લગભગ ૫૦૦૦ એમવીએ
ખોટનુ ં પર્માણ લગભગ ચાર થી દસ ટકા
લાઈન ખોટોની લગભગ ૨૦ ટકા

ટલું રહેશે

ટલી રહેશે.

નો આધાર લોડ ફેકટર પર છે અને ખોટી અને ઓવરલોડ

ટલી ઔ ોિગક સરે રાશ સાથે તેની તુલના કરવામાં આવી છે .

મુખ્ય રીિસિવંગ ટે શનો અને પર્ાથિમક સબ ટે શનો
મુખ્ય વીજપુરવઠો ૪૦૦ કેવીની િગર્ડમાંથી ૪૦૦ કેવીના દરે ઉપલબ્ધ બનશે. પહેલા અને બીજા તબ્કામાં બે
ઈએચટી એમઆરએસ (મેઈન રીિસિવંગ ટેશન) બાંધવાની દરખા ત કરવામાં આવી છે . વીજ ટર્ાન્સફોમર્ર ારા આ
રીિસિવંગ ટે શનો પર વો ટે જની કક્ષાને સબ િડિ ટર્બ્યુશન વો ટે જ કણ સુધી ઉતારી દે વામાં આવશે. આખરી
ઉપયોગકતાર્ સુધી વીજળીનુ ં િવતરણ કરવા ક્ષેતર્ીય અને પેટા ક્ષેતર્ીય કક્ષાએ િવિવધ ક્ષમતાવાળાં ૧૩૨ કેવી, ૬૬
કેવી, ૩૩ કેવી, ૧૧ કેવી અને ૧૧/૦.૪૩૩ કેવી સબ ટેશનોની દરખા ત છે . ૩૩ કેવીના સબ ટે શનેથી સબ િડિ ટર્બ્યુશન
કક્ષાએ પર્ તાિવક વીજ િવતરણ ભ ૂતલીય (અન્ડરગર્ાઉન્ડ) હશે અને તેમાં જ રી પર્માણે ય ૂહાત્મક જગ્યાએથી
આરએમયુઝ અને યુિનરાઈઝડ સબ ટે શનો અને ફીડર બનેલા રહેશે.
સબ ટે શનોને અંકુશ, દે ખરે ખ અને સંરક્ષણ માટે આંકડાકીય રીલે પ ૂરા પાડવામાં આવશે. આ રીલેઝને
સુપરવાઈઝરી કન્ટર્ોલ એન્ડ ડેટા એિક્વિઝશન િસ ટમ ( કાડા) સાથે એક સોફ્ટ િસિરયલ િલન્કેજ ારા સાંકળવામાં
આવશે. સબ ટેશનો મનુ ય િવનાના હશે અને બધુ ં જ સુપરવીઝન ૨૪ કલાક કાડા મ ારા થશે.
વીજળીની જ િરયાત, સ દયર્ અને ઈલેિક્ટર્કલ માળખાના િવકાસની જ િરયાતોને ધ્યાનમાં લેતા એવી દરખા ત
કરવામાં આવી છે કે પર્ તાિવક ૪૦૦ કેવી એમઆરએલએસ અને ૧૩૨ કેવી સબ ટે શનોનુ ં થાન ઔ ોિગક
િવ તારોમાં હોય ઓવરહેડ ટર્ાન્સિમશન લાઈન્સ મુખ્ય એક્સપર્ેસવેને ઓળંખે નિહ

થી આ મહત્વના પિરવહન

કોિરડોરની ઉપયોગીતા મયાર્િદત ન બને તેવી દરખા ત પણ કરવામાં આવી છે .
પર્ તાિવક સબ ટેશનો માટે જ રી જમીન નીચે પર્માણે છે .
•

૪૦૦ કેવી એમઆરએસએસ-૬ હેકટર (૨૫૦ મી x ૪૦૦મી)

•

૧૩૨ કેવી સબ ટેશન - ૩ હેકટર (૧૬૦ મી x ૨૦૦ મી)

•

૬૬ કેવી સબ ટેશન - ૧ હેકટર (૧૬ મી x ૯૦ મી)

•

૩૩ કેવી સબ ટેશન - ૦.૪ હેકટર (૭૦ મી x ૫૦ મી)

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ડીએસઆઈઆરમાં સબ ટેશનો અને ટર્ાન્સિમશન લાઈન્સ માટે નાં પર્ તાિવત થળો આકૃિત ૭.૯ માં દશાર્વવામાં
આ યા છે .

આકૃિત ૭.૮ - શ આતના તબક્કામાં વીજપુરવઠો

આકૃિત ૭.૯ - પછીના તબક્કામાં વીજપુરવઠો
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

144
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૭.૭.૫ વીજળીના

ોતો

પરપંરાગત વીજળી
૩ x ૯૦ મેગાવોટ ક્ષમતાવાળા એકમો સાથે ૨૭૦ મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતો એક સંગર્િહત ગેસ પાવર પ્લાન્ટ
બાંધવાની દરખા ત કરવામાં આવી છે . આ સંગર્િહત પાવર પ્લાન્ટ રાજ્ય અને રા ટર્ીય િગર્ડની સમાંતર ચાલશે
અને િગર્ડ સંપ ૂણર્ અંધારપટ અથવા વીજળીના

ોતો સાથેની સંપ ૂણર્ અલગતાના િક સાઓમાં ડીએસઆઈઆરમાં

જાહેર ઉપયોગીતાઓ, પાણી પુરવઠો, ફાયર ટેશન, લાઈિટંગ, કટોકટી (ઈમરજન્સી) ની સેવાઓ અને હોિ પટલોને
કટોકટીના સમયનો લોડ પ ૂરો પાડશે. આ પાવર પ્લાન્ટનુ ં થાન ૪૦૦ કેવી એમએઆરએસની બાજુમાં રહેશે અને
તર્ણ તબક્કામાં તેને કાયર્િન્વત કરી શકાશે. તબ્કો ૧-બ, તબક્કો ૨ અને તબક્કો ૩
પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ના

ોતો

સેન્ટર્લ ઈલેિક્ટર્કલ ઓથોિરટી (સીઈએ) એ તા તરમાં જાહેર કયુર્ હતુ ં કે ભારત લગભગ ૭૦૦૦૦ મેગાવોટ

ટલી

વીજળીની લાંબા ગાળાની ખેંચની િ થિતએ સામનો કરી ર ું છે . સીઈએના અંદાજ પર્માણે ૨૦૦૮-૦૯ માં આ ખેંચ
લગભગ નવ ટકા અને તેમાં વીક માંગની ખેંચ લગભગ ૧૮ ટકા

ટલી છે . ડીએસઆઈઆર

માં સમાિવ ટ છે .

પિ મના િવભાગના વીજળીની િ થિત વધારે ખરાબ છે . અને સીઈએની છે લામાં છે લી માિહતી પર્માણેતેની વીક
માંગની ખા

લગભગ ૨૭ ટકા

ટલી હોવાની શક્યતા છે .

સદભાગ્યે ભારતમાં પુનઃપર્ાપ્ય (રીન્યુએબલ) ઊજાર્ના િવશાળ

ોતો છે . અને તેની પાસે પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ની પેદાશો

અને યવ થાઓ માટે ના સૌથી મોટા કાયર્કર્મો છે . હકીકતમાં પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ના િવકાસ માટે અલગ મંતર્ાલય હોય
તેવો તે દુિનયાનો એક માતર્ દે શ છે .

નુ ં નામ િબનપરં પરાગત ઊજાર્

ોતો મંતર્ાલય (એમએનઈએલ) છે . તેની

રચનાના સમયથી મંતર્ાલયે પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્નો દુિનયાનો સોથી મોટો અને સૌથી મહત્વાકાંક્ષી કાયર્કર્મ શ કય છે .
૨૦૧૨ સુધીમાં પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ન ુ ં અંદાિજત ઉત્પાદન ૬૦૦૦ મેગાવોટ અને અંદાિજત સંભા ય ક્ષમતા ૧,૫૨,૦૦૦
મેગાવોટ છે . રસપર્દ બાબત એ છે કે આ સંભા ય ક્ષમતા યાપક રીતે ભારતની અત્યારની પર્ થાિપત ઊજાર્
ઉત્પાદની ક્ષમતી

ટલી થાય છે .

ભારતમાં અિ મભ ૂત બળતણો ઓછા છે અને કોલસાના ભંડારો આગામી ચાર દાયકા સુધી જ ચાલશે તેવો અંદાજ
છે . જ્યારે તે વખતે વાયુના ભંડારો પણ તે જ રીતે મયાર્િદત છે . આ , પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ ઉ ોગ પિરપકવ અને
વેપારી દર્િ ટએ યવહારુ બન્યો છે . સૌર વીજળી હજુ પણ પરં પરાગત વીજળી સામે પ ૂરે પ ૂરી પધાર્ત્મક નથી બની
તેમ છતાં પરં પરાગત વીજળીનો ખચર્ અત્યંત ઝડપથી વધી ર ો છે . અને તેથી આ અંતર પ ૂરાઈ જાય તેવી
શક્યતા છે . વધુમાં, પુનઃપર્ાપ્ય ઈલેિક્ટર્ક ટેકનોલોજીઓમાં ઉપયોગના કેન્દર્ અથવા તેની નજીક જ િવતિરત
ઉત્પાદનની શક્યતા રહેલી છે

વક ગ લોડઝમાં ઘટાડો કરશે અને ટર્ાિન્ મશન અને િવતરણનાં નેટવકર્ની

જાળવણી અને આધુિનકરણના ખચર્માં બચત કરશે.
પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્નો મ ૂડીખચર્ ઘણા િક સાઓમાં પરં પરાગત વીજળી ખચર્ની નજીક
તેનો સૌથી મોટો લાભ ટૂંકા વહનકાળ (
માંગમાંથી ૨૦ ટકા

ટલો અથવા તેનાથી ઓછો છે

ટેશન િપિરયડ)માં રહેલો છે . તે એસઆઈઆર માટે વીજળીની કુલ

ટલી માંગના સંતોષ માટે પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્નો ઉપયોગ થવો જોઈએ તેવી દરખા ત છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ડીએસઆઈઆરમાં ઉપયોગ માટે સંખ્યાબંધ પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ના

ોતો ની િવચારણા કરવામા આવી છે

માં સૌથી

વધુ ફળદાયી સૌર વીજળી અને કચરાજન્ય ઊજાર્ છે . આિથર્ક અને જમીન ઉપયોગના દર્િ ટકોણથી પવનઊજાર્ પણ
આદશર્ બની શકે છે . અને તેન ુ ં કારણ સીઆરઝેડમાં પવનશિક્તનો આધાર ડીએસઆઈઆર પાસે આ ટેકનોલોજીને
યવહારુ બનાવે તે માટે

પ ૂરતા પવનના

ોતો હોય તેની પર છે . જીઆઈડીબી

ારા ડીએસઆઈઆરમાં

પવનશિક્તની યવહારુતા િવશેના કેટલાક અભ્યાસો ચાલી ર ા છે .

આકૃિત ૭.૧૦ વીજ પુરવઠાનું નેટવકર્
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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સ ૂયર્ ઊજાર્
હાલના દરે , સ ૂયર્ ઊજાર્ એકમ થાપવાનો અંદાિજત ખચર્ મેગાવોટ દીઠ . ૧૩૦-૧૮૦ (િમિલયન (૧૩-૧૮ કરોડ)
છે . તકિનકી અને તંતર્ની કાયર્ક્ષમતાને આધારે આ ખચર્ . ૯-૧૩ પર્િત યુિનટ આવી શકે. ગુજરાત સરકાર ારા
તા તરમાં કરવામાં આવેલી પહેલ અને તેમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા તકિનકી સંશોધનોને ધ્યાનમાં લેતાં આ
પર્ો ક્ટ નજીકના ભિવ યમાં િકફાયતી બની રહેશે તેવી આશા રાખવામાં આવે છે .
ડીએસઆઇઆર પર્દે શમાં વષર્માં સરે રાશ ૩૦૦ િદવસ તડકો રહે છે . પર્દે શમાં આવેલ િવશાળ ખરાબાનો િવ તાર
પણ

આ

પર્કારના

જમીનલક્ષી

સુિવધાની

થાપનાના

લાભમાં

છે .

જમીન

વપરાશ

આયોજનમાં

ડીએસઆઇઆરના ઉ ર-પ ૂવર્ િવ તારમાં ૧૨૯૦ હેક્ટર જમીન કોન્સન્ટર્ેટેડ સોલાર પાવર અથવા ફોટો વો ટીક
એરે ઝ માટે ફાળવવામાં આવી છે . આ સાથે, એવો અંદાજ લગાવવામાં આવે છે કે સોલાર પાકર્માંથી સ ૂયર્ ઊજાર્
પેદા કરવાની ક્ષમતા ૧૧૬૧ મેગા યુિનટ (એ.મયુ.) થશે (જુઓ કો ટક ૭.૧૬).
પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ િન ણાતોએ એવી આગાહી કરી છે કે લગભગ ૨૦૧૭ની આસપાસ સ ૂયર્ઊજાર્ન ુ ં ઉત્પાદન
ુ ના ઉત્પાદન કરતાં વધારે પધાર્ત્મક રહેશે. આમ િવકાસના બીજા અને તર્ીજા તબક્કામાં સ ૂયર્ ઊજાર્
તાપિવ ત
એકમ થાપવા વધારે કાયક્ષ
ર્ મ બની રહે તેવી શક્યતા છે . જો કે, એ ન ધવુ ં જ રી છે કે િવકાસના શક્ય તેટલા
વહેલા તબક્કામાં સ ૂયર્ઊજાર્ એકમો થાપવા સમગર્ આયોજનના મહ મ ફાયદામાં રહેશે. વૈિ ક તરે સમગર્
પર્ો ક્ટને અનોખી ઓળખ આપવા ઉપરાંત, તે નવા શહેરની પરં પરાગત ઊજાર્ના

ોત પરની આધારીતામાં

ઘટાડો કરશે. તેથી એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે સ ૂયર્ ઊજાર્ એકમો થાપવાનો પર્ારં ભ પર્થમ તબક્કાથી
કરવામાં આવે.
પવન ઊજાર્
પવન ઊજાર્ન ુ ં સ ૂચન વીજ ઉત્પાદનના શક્ય સહાયક તરીકે અને ખાસ કરીને વીજ માગ મહ મ તરે હોય
ત્યારે તેને પહ ચી વળવા માટે કરવામાં આ યુ ં છે . ડીએસઆઇઆર પવનની મધ્યમ ગિત ધરાવતા િવ તારમાં
આવતો હોવાથી નાના એકમો

ારા પવન ઊજાર્ન ુ ં ઉત્પાદન કરવુ ં યોગ્ય જણાશે. લગભગ ૮૫૦ િકલોવોટની

ક્ષમતા ધરાવતા નાના જનરે ટર યોગ્ય જણાય. ડીએસઆઇઆરમાં પવનની ઝડપ સાંજના સમયે વધારે હોય છે
અને આ જ સમયગાળા દરિમયાન વીજ ખપત પણ સરે રાશ લગભગ ૨૦ ટકા

ટલી વધારે હોય છે . હાલમાં

િવન્ડ ટબાર્ઇન ક્યાં લગાવી શકાય તે અંગેની ચકાસણી ચાલુ છે , પરં ત ુ િવ ત ૃત રીતે જોતાં, આ હેત ુ માટે
સીઆરઝેડ ઝોનનો ઉપયોગ કરી શકાય.
ડીએસઆઇઆર માટે ના પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ યોજનાઓ અંગેના િપર્-િફઝીિબિલટી અભ્યાસમાં ઘરના છાપરાં પર
નાના એકમો લગાવીને પવન ઊજાર્નો ઉપયોગ કરીને ૩૧૩ એમયુ (મેગા યુિનટ) િવજળીના ઉત્પાદનનો અંદાજ
લગાવવામાં આ યો છે (જુઓ કો ટક ૭.૧૬)
મ્યુિનિસપલ ઘન કચરામાંથી ઊજાર્
ડીએસઆઇઆરની વીજળીની જ રીયાતનો નાનો િહ સો કચરાના પુનઃઉપયોગથી મેળવી શકાય. તેમાં કૃિષ
પર્િકર્યામાંથી પેદા થતા બાયોમાસ અને અન્ય રીતે સરળતાથી અથવા કરકસરપ ૂણર્ રીતે પુનઃઉપયોગમાં નહીં
લઈ શકાતા ઔ ોિગક, યાવસાિયક અને ઘરગથ્થુ

ોતથી પેદા થયેલા કચરને બાળવાનો સમાવેશ થાય છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવક કચરામાંથી ઊજાર્ પેદા કરવાની પ િત ભારતમાં જાણીતી છે અને મોટાપાયા પરના કચરાનો આધુિનક,
વચ્છ તકિનકનો ઉપયોગ કરીને ઊજાર્ એકમોમાં ઉપયોગ િવકસીત દે શોમાં સાિબત થઈ ચ ૂક્યો છે .
પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્

ોતમાંથી સ ૂિચત વીજ ઉત્પાદન

ડીએસઆઇઆરમાં િવિવધ પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્

ોતમાંથી વીજ ઉત્પાદનની શક્યતા ચકાસવા માટે િન ણાંતો

ારા

િપર્-િફઝીિબિલટી અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આ યો છે . આ અભ્યાસના તારણોનો સારાંશ કો ટક 7.16માં આપવામાં
આ યો છે .
કો ટક ૭.૧૬ ડીએસઆઈઆરમાં પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ના

ોતો
ફોટો વો ટેક
(એમયુ)

એસ.એચ.ડબ યુ
(સૌર થમર્લ)
પવન (એમયુ)
નગર પાિલકાઓ
ઘન કચરો (એમયુ)
બાયોમાસ
(મેગાવોટ)
પર્ોસેસહીટ સોલર
થમર્લ (મેગાવોટ)
વીજ ઉત્પાદન
સંભાવના (એમયુ)

રહેણાક

વેપારી

૭૭.૬

૮૪.૫

૫૯૬.૪

ોતો ારા વીજળીનું સંભા ય ઉત્પાદન

નગરપાિલકા

પર્વાસન

ઔ ોિગક

સૌર પાકર્

૨.૫

૦.૪૬

૦

૧૧૬૧

૦

૦

૦.૦૯

૦

૦

૧૧૬.૨૪

૧૯૭.૩

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૬.૫

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૧૦૦

૦

૭૯૦.૧

૨૮૧.૮

૧૧

૧.૭૪૫

૧૨૫

૧૧૬૧

સેવાઓ*

*નગરપાિલકાની સેવાઓમાં ઘનકચરાનું સંચાલન, પાણી પુરવઠો, ટર્ીટ લાઈટ અને ટર્ાિફક િસગ્નલના કામનાં સમાવેશ થાય છે . પાણી
પુરવઠા ટર્ીટ લાઈટ અને ટર્ાિફક સંચાલન માટેની વીજળીના ઉપયોગમાં પરં પરાગત ઊજાર્ને સૌરશિક્તનો ઉપયોગ કરવાની દરખા ત છે .

ઊજાર્ન ુ ં લધુતમીકરણઃ
ઊજાર્ના ઉપયોગનુ ં લધુતમીકરણ કરવાના પર્યોગ કરવામાં આવે તો પરં પરાગત અને પુનઃપર્ાપ્ય વીજળીનો
િવકાસ અને તેમાં કરવામાં આવેલ ું મ ૂડીરોકાણ સામેલ થાય છે . મકાનો માટે આ યોજનામાં અન્યતર્ િવકસાવવામાં
આવેલી માગર્રેખાઓ ગર્ીહ (જીઆઈઆરએચએ) નેશનલ રે િટંગ િસ ટમની શ આત કાયમી દરખા ત કરે છે . ગર્ીહ
નેશનલ રે િટંગ િસ ટમનો િવકાસ ટી.ઈ.આર.આઈ/એલ.ઈ.ઈ.ડી ઈિન્ડયા

ારા કરવામાં આ યો છે . આ અથવા

સમકક્ષ આઈજીબીસી ગર્ીન બીિ ડંગ સંિહતાનો અમલ થવો જોઈએ તેવી દરખા ત છે . ગર્ીન િબિ ડંગની િવભાગના
ઊજાર્ના

ોતના ઉપયોગ (ઊજાર્, પાણી અને પદાથ ) ની કાયર્દક્ષતા વધારવા પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરે છે અને સાથે

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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જ વધુ સારી બેઠક રચના, બાંધકામ, સંચાલન, જાળવણી અને થળાંતર ારા મકાનના આયુ યચકર્ દરિમયાન
માનવ આરોગ્ય અને પયાર્વરણ પર થતી મકાનોની અસરોને ઘટાડવા પર ભાર મ ૂકે છે . ઊજાર્ના ઉપયોગને
ઘટાડવાના પગલામાં સૌર વોટર હીિટંગ, હવાની કુદરતી આવ-જા (વેિન્ટલેશન) અને સોલર લાઈિટંગના વધુ ઊંચા
લ યાંકોનો સમાવેશ થાય છે .
માટર્ િગર્ડ ટે કનોલોજી
વીજળીના ટર્ાન્સિમશન અને િવતરણના નેટવકર્ના કાયર્દક્ષ ઉપયોગ માટે માટર્ િગર્ડ નવા યુગની િવભાવના છે .
માટર્ િગર્ડ, પહ ચ અને િવ સનીયતા બંને પર્દાન કરશે. ડીએસઆઈઆરના તબક્કાઓ પર્માણે લાગુ કરી શકાય તે
માટે આ ઉકેલ પર્કૃિતમાં પર્માણભ ૂત અને અત્યંત િવ સનીયતા હોય તે જ રી છે . સામાન્ય રીતે માટર્ િગર્ડનો અથર્
વીજળીના પરં પરાગત િ થર નેટવકર્ને બદલીને તેને ગિતશીલ નેટવકર્ બનાવવુ ં એવો થાય છે અને આવા
નેટવકર્ની સફળતાની ચાવીઓમાંની એક સુિવકાલક્ષ માિહતી આધાિરત ટે કનોલોજી (આઈસીટી નેટવકર્)નો યાપક
ઉપયોગ છે .

ના ારા નેટવકર્ની કાયર્દક્ષતા, િવ સનીયતા અને િ થિત થાપક્તામાં વધારો કરી શકાય.

ડીએસઆઈઆર ગેસ આધાિરત સંગર્િહત પાવર પ્લાન્ટ, સૌર પાકર્, શકયતઃ પવન અને ટબાર્ઈન અને બીજા
પુનઃપર્ાપ્ય વીજ પ િત

વા

ોતો વડે તેની વીજળીની માંગ સંતોષશે. માટર્ િગર્ડ િવચાર સરણી અને ટે કનોલોજી

વીજળી ઉત્પાદનની િવિવધ પ િતઓના સંકલન તેમજ માંગની બાજુએ સંચાલનના અમલમાં સહાય માટે
મહત્વની બનશે.
ધોલેરા માટે માટર્ િગર્ડ િફલોસોફી
ધોલેરામાં િવકાસ માટે ના િવતરણ નેટવકર્માં

ેણીબ

અધર્ વતંતર્ િગર્ડ્સ અથવા માઈકર્ો િગર્ડસ સમાિવ ટ રહેશે.

આ માઈકર્ોિગર્ડ્સ ડીએસઆઈઆરના િવકાસના િવિવધ તબક્કાઓ સાથે નજીકથી
િડિ ટર્બ્યુશન કોન્ટર્ોલ િસ ટમ (ડી.સી.એસ) અને કાડા

કેલી રહેશે. માટર્ િગર્ડ િસ ટમ

વી િવકિસત માિહતી આધાિરત ટેકનોલોજીના યાપક

ઉપયોગ િવના સફળતાપ ૂવર્ક અમલી બની શકે નિહ. તેને માટે માટર્ મીટિરંગ પણ જ રી છે .

અંકુશ િવ તારમાં

ઊજાર્ની ચોખ્ખા આયાત િનકાસની માિહતી પ ૂરી પાડે છે અને તેન ુ ં એવી વધુ સંકુલ યવ થા સુધી િવ તારી
અંકુશિવ તાર (કન્ટર્ોલ ઝોન) સાથે જોડાયેલા દરે ક લોડ ઉત્પાદન
અંકુશને લગતી માિહતી પ ૂરી પાડી શકાય. માટર્ િગર્ડ િફલોસોફી

માં

ોત િવશે વીજળીના ઉપયોગની િવગતપ ૂણર્ અને
ારા ઊજાર્ની કાયર્દક્ષતાને મહ મ બનાવવા

યિક્તગત થળોએ માટર્ મીટિરંગની ઊંડી પહ ચ ધરાવતી વધુ સંકુલ યવ થા જ રી બનશે.
માટર્ િગર્ડ કન્ટોલ (અંકુશ) િફલોસોફી
નેટવકર્ની િવ લેષણ પ િતના કામકાજના પાયા પર ચણતર કરતા લોડ સંચાલન અને પુનઃ ગોઠવણી માટે
ડીસીએસ (િડિ ટર્બ્યુટેડ કન્ટર્ોલ િસ ટમ) જ રી બનશે.
માટર્ િગર્ડ કન્ટર્ોલ િસ ટમ કાયર્યોજનાને કારણે
•

ઈ ટતમ નેટવકર્ ઉપયોગ

•

વા તિવક સમયના લોડ પર્વાહની િવગતો.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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•

ઈ ટતમ ફીડર રીકન્ફીગરે શન

•

ુ ન
વીજળીનુ ં સંતલ

•

શોટર્ સક ટ પ ૃથ્થકરણ

•

ખોટનુ ં લઘુતમીકરણ

•

લોડ િ વિચંગ

•

નેટવકર્ની િ થિત જોવી અને પ ૃથ્થકરણ કરવુ ં વગેરે શક્ય બનશે.

૭.૮ ઈન્ફમેર્શન કોમ્યુિનકેશન ટેકનોલોજી (આઈસીટી) ટે લીકોમ્યુિનકેશન નેટવકર્
૭.૮.૧ પિરચય
િવકાસના સમયગાળા દરિમયાન આઈસીટી - કોમ્યુિનકેશન િસ ટમ તા તરના વષ માં

ટલી ઝડપથી િવકાસ

પામી છે તેટલી જ ઝડપથી િવકસતી રહેશે અને પાયાની ટેલીફોન, સે યુલર સેવાઓ અને બર્ોડબેન્ડ સેવાઓ પણ તે
જ રીતે વધશે. અત્યારની િ થિતમાં ટેલીકોમ્યુિનકેશન ક્ષેતર્ને સરકારની જાિતઓ ારા ન ધપાતર્ પર્ોત્સાહન અને ટે કો
મળી ર ા છે અને પર્ક પના િવ તારમાં ટકાઉ અને કરકસરયુક્ત ફાઈબર ઓિપ્ટકલ નેટવકર્ િવકસાવી શકાય છે
તેમ ધારવુ ં તે યાજબી છે . ફાઈબર ટુ હોમ િવભાવનાની દરખા ત કરવામા આવી છે

ટેલીફોન (લેન્ડલાઈન)

બર્ોડબેન્ડ ઈન્ટરનેટ, વીિડયો ઓન ડીમાન્ડ, મનોરં જન ચેલન વગેરે માટેનાં બધા િસગ્નલનુ ં વહન કરશે.
બીએસએનએલ, એરટે લ, રીલાયન્સ, ટાટા ઈિન્ડકોમ, વોડાફોન અને આઈિડયા

વા સિવર્સ પર્ોવાઈડસર્ થાિનક

બજારમાં હાજર છે અને સરકારી એજન્સીઓ તેમજ ખાનગી ઓપરે ટરો ારા ગર્ાહકો માટે મિ ટપલ કેિરયર સેવાઓ
ઉપલબ્ધ બનાવી શકાશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે .
૭.૮.૨ યોજનાની જોગવાઈ
૨૦૪૦ સુધીમાં ટેટ ઓફ ધ આટર્ વૈિ ક ઔ ોિગક શહેર બનનાર શહેરની આઈસીટી માંગને પહ ચી વળવા નીચેની
ધારણાઓ પર િવચારણાકરવામાં આવી છે .
•

ફાઈબર ટુ હોમ જોડાણઃ બધા જ જમીન ઉપયોગો માટે દરે ક મકાન-પ્લોટ માટે એક

•

સે યુલર ફોનઃ ૧૦૦ ટકા ટેલી ડેિન્સટી

િવકાસ યોજનામાં પર્કરણ-૬ નાં રોડ કર્ોસ સેકશનમાં દશાર્ યા પર્માણે આઈસીટી/ટેિલકોમ્યુિનકેશન નેટવકર્ માટે મોટા
ર તાઓ પર નળીઓ બેસાડવાની (ડિક્ટંગ) જોગવાઈ કરવામાં આવી છે . યાપક રીતે નીચે જણાયેલાં વતંતર્
નેટવકર્ જાળી િબછાવવામાં આવશે.
•

એક્ પર્ેસ વે પર નવ-ની સંખ્યાના ૧૦૦ મીમી ડક્ટ્સ

•

મુખ્ય ર તાઓ અને કલેકટર ર તાઓ પર ચારની સંખ્યાના ૧૦૦ મીમી ડક્ટ્સ

•

થાિનક ર તાઓ પર ચારની સંખ્યાના ૧૦૦ મીમી ડક્ટ્સ

આમ આઈસીટી નેટવકર્ માટે ૧.૫ મી કોિરડોરની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવગતપ ૂણર્ રચના દરિમયાન નીચેની બાબતોને અનુસરીને આઈસીટી નેટવકર્નો િવકાસ થાય તેવી ભલામણ
કરવામાં આવી છે .
•

ઉપયોગકતાર્ઓની સંખ્યાના આધારે જુદાં જુદાં થળે ટેલીફોન એક્સચેન્જ, ટેલીકોમ કેિબનેટ્સ અને કન્ટર્ોલ
મ્સની જોગવાઈ અને િવકાસ.

•

જ રી લાઈનોની જોડીઓને આધારે જોડાણક્ષમતાની થાિનક કેિબનેટ્સ સાથેના ડાઉન ટર્ીટ કેબ સ.

•

કેબલ કોિરડોરમાં ર તાની બાજુ પર થાપન અને જાળવણી માટે યોગ્ય અંતરે ઈન્ પેકસન ચેમ્બસર્ સાથેની
જ રી કદના પીવીસી ડક્ટસ અને પાઈપમાંથી નાખવાના કેબલો પસાર થશે.

•

આઈસીટી -કોમ્યુિનકેશન િસ ટમ માટે ઈલેક્ટર્ોિનક કોન્સોલ સાથેના ઓિપ્ટકલ ફાઈબર કેબલનો ઉપયોગ
થશે અને તે સિવર્સ પર્ોવાઈડરે વાપરવાના રહેશે અને ટેલીકોમ્યુિનકેશન માટે ના માળખાની સવલતોની
ફાળવણી નવા શહેરમાં જ્યારે જ ર પડે ત્યારે થવી જોઈએ.

•

ં માં િવ તારમાં પ ૂરી પાડવામાં આવનારી સેવાઓ (એટલે કે સવલતો)ની પર્ તાિવત કક્ષાઓ માટે
આ સંબધ
કોઈ પણ ડેવલપરે એક ય ૂહરચના યાખ્યાિયત કરવી જ રી રહેશે. દા.ત. સલામતીની બાબતો સિહત
સીસીટીવી

ને માટે વધારાનુ ં ડિક્ટંગ જ રી બનશે.

૭.૮.૩ ભિવ ય માટેની િવચારણાઓ.
ડેવલપર અથવા સવલતના મેનેજરે નીચેની બાબતો પર િવચાર કરવો પડશે

ની અવકાશીય જ િરયાતો પર

કેટલીક મયાર્િદત અસર થઈ શકે છે .
•

ટેલીકોમ્યુિનકેશન પર્ોવાઈડર િનધાર્િરત કરવામાં આવશે અને િડઝાઈન પર્િકર્યામાં તેને સામેલ કરવામાં
આવશે.

•

ડેિડકેટેડ અથવા કમ્બાઈન્ડ ટેલીકોમ, સાઈટ મેનેજમેન્ટ (આઈબીએમએસ, સીસીટીવી) િસ ટમ અંગેના
િનણય
ર્ ો લેવા

•

કેન્દર્ીય દે ખરે ખ કેન્દર્ો (મોિનટિરંગ પોઈન્ટ્સ) નાં થાન િનધાર્િરત કરવાં.

•

જીએસએમ (મોબાઈલ નેટવકર્)ની જ િરયાતોની ખાતરી કરવી (ટાવસર્ પરના રીપીટસર્ અથવા ડેિડકેટેડ
મા ટર પ્લાનની અંદર પાસર્લ એલાઉન્સીઝ)

સલામતીઃ
સમગર્ િવકાસ દરિમયાન જ રી સીસીટીવીના કક્ષા અને એકસેલ કન્ટર્ોલનુ ં િનધાર્રણ કરવા એક સલામત જાિતને
િવકસાવવી જ રી છે . કોમ્યુિનકેશન નેટવકર્ના ડેવલમેન્ટ ઓફ સેન્ટર્લ ક્ન્ટર્ોલ મ સુધી તમામ સીસીટીવી અને
એકસેલ કન્ટર્ોલ િસ ટમનુ ં ટર્ાન્સિમશન થઈ શકશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કાડા
િવ તારમાં સેવાઓના અસરકારક સંચાલન માટે એવી ભલામણ કરવામાં આવી છે સવલત સંચાલન ટીમ
(ફેિસિલટીઝ મેનેજમેન્ટ ટીમ) ને માટે પ્લાન્ટની દે ખરે ખની અમુક ચોક્કસ કક્ષા ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવે. આમાં
જુદા જુદાં પ્લાન્ટ મકાનો (પાણી, ગટર, વીજળી વગેરે) પરથી માિહતી એક કેન્દર્ીય િબન્દુ (મેઈન્ટે નન્સ હેન્ગર) સુધી
ટર્ાન્સિમશન કરવાનો સમાવેશ થાય છે . જ્યાં એલામર્સની દે ખરે ખ થઈ શકે, (એકસેલ) અંકુશ થઈ શકે, અને જ રી
હોય તો એક કક્ષાનો પ્લાન્ટ અંકુશ પ ૂરો પાડી શકાય
દે ખરે ખ અને અંકુશની આ કક્ષા હાંસલ કરવા િવિવધ પ્લાન્ટ મકાનોમાંની યિક્તગત િસ ટમ પોતાની માિહતી
નેટવકર્ સુધી પહ ચાડી શકે અને એક નેટવકર્ની થાપના કરવામાં આવે

માં ભ ૂગભર્ ફાઈબર ઓિપ્ટકલ કેબિલંગ

અને ડિક્ટંગનો ઉપયોગ થયો હોય.
એક શક્યતઃ િસ ટમ કાડા (સુપરવાઈઝરી કન્ટર્ોલ એન્ડ એ
કમ્પ્યુટરની ભાષા (લેન્ગવેઝ)ની સમકક્ષ છે

ુ ેશન) પર્ોટોકોલ િવિવધ કન્ટર્ોલ િસ ટમ એક
ઝ

ને િવિવધ િનયંતર્ણ સાધનો ઓળખી શકશે. ઉત્પાદકે કેટલાક

પર્ોટોકો સના લીન્ટેકસ િનયમો ઉપયોગો માટે મુક્ત રીતે ઉપલબ્ધ બના યા છે . આ એક ઓપન પર્ોટોકોલ છે . આ
સીન્ટે કલ બધા પર્ોટોકો સ (આ ક્લોઝડ પર્ોટોકલ છે ) માટે ઉપલબ્ધ છે . એ કેટલાક િસ ટમ્સ ઈિન્ટગર્ેટસર્ તેમની સાથે
કામ કરી શકે છે .
૭.૮.૪ ગેસનો પરુવઠો
ડીએસઆઈઆરની નજીકથી આણંદ અને રાજકોટ વચ્ચે એક ગેસ પુરવઠા લાઈન પસાર થાય છે . ગુજરાત સરકારે
એક નવી ગેસ િગર્ડસ િસ ટમ વચ્ચે દરોડ અને ભાવનગર વચ્ચે એક ટ નક્કી કય છે .

ને માટે દારોડ ગામ ઉપર

િબંદુ (ઓફ ટેક પોઈન્ટ) છે . આ પર્ તાિવક નેટવકર્ ડીએસઆઈઆર માટે ગેસના પુરવઠા માટેન ુ ં સૌથી નજીકનુ ં કેન્દર્
બનશે. આ પર્ તાિવત નેટવકર્ના સંભિવત ઉપાડ કેન્દર્ો કો ટક ૭.૧૭માં જણાવવામાં આ યા છે . અને આકૃિત ૭.૧૧
માં િનદશર્વામાં આ યો છે . ડીએસઆઈઆરને આ ગેસ નેટવકર્ સાથે જોડવાની યવહારુતાઓ આધાર માંગ પર
માં મહદ અંશે ઔ ોિગક ક્ષેતર્ તરફથી થશે. િવતરણનુ ં નેટવકર્ યવહારુ બને તે રીતે ઈન્ટેક ગેસ

રહેવાનો છે
ટેશનનુ ં

થાન

યુહાત્મક રીતે ઔ ોિગક િવ તારોની નજીક હોય તે રીતે તેન ુ ં આયોજન થવુ ં જોઈએ.

ડીએસઆઈઆર માટે ગેસ િવતરણનુ ં નેટવકર્ પીપીપી ધોરણે થઈ શકે છે .
કો ટક ૭.૧૭ ગેસ પુરવઠા માટેનાં સંકિલત ઉપાડ િબંદુઓ.

િદશા

થાન

ોત થી અંતર

ઉ ર પિ મ

ભિડયાદ ગામ પાસે

૧૫.૦૬ િકમી

દિક્ષણ પિ મ

હેબતપુર ગામ પાસે

૧૦.૪૩ િકમી
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૭.૯

ર તાઓ પર સંકિલક ઉપયોગીતા નેટવકર્ માટે ની જોગવાઈ

નીચેની જ િરયાતો માટે ર તાઓની નીચે ઉપયોગીતા સેવા કોિરડોસર્ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
•

પીવાનુ ં પાણી(પર્સારણ અને િવતરણ)

•

ટેલીકોમ્યુિનકેશન ડક્ટ્સ

•

વીજળીના કેબ સ ( ટર્ીટ લાઈટ, લો ટેન્શન કેબલ, હાઈ ટેન્શન કેબલ)

•

ગટર લાઈન

•

ટોમર્ વોટર ડર્ેનેજ

•

પુનઃવપરાશી પાણી (િસંચાઈ)

•

ગેસ પાઈપ

૭.૯.૧

ઉપયોગીતા કોિરડોર માટે ગણનામાં લેવામાં આવેલા પાસાં

રોડ રાઈટ ઓફ વે (આરઓડબ યુ) હેઠળ ઉપયોગીતાનાં કોિરડોસર્ની ફાળવણી માટે નીચેનાં પાસાં ગણનામાં
લેવામાં આ યા હતાં.
•
•

બધા ર તાઓ પર ટોમર્વોટર ડર્ેનેજની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
ટોમર્ વોટર ડર્ેઈન અને સુઅઝર્ માટે ની જગ્યા કેરેજ તેની નીચે અથવા મધ્યમાં બનાવવામાં આવી છે .આ
સેવાઓની જગ્યા પીવાના પાણીની પાઈપો ઓછામાં ઓછા ૦.૫ મીટર નીચે છે .

•

ઈલેિક્ટર્ક સેવાઓ માટેની જગ્યા ચાલવા માટે ના

ટપાથની નીચે પ્લોટની સરહદની બંને બાજુમાં

રાખવામાં આવી છે .
•

ગંદા પાણીની ગટરો અને ઉ ોગોના િનકાસનો માટે અલગ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .

•

ટેિલકોમ્યુિનકેસન ડકટ્સ, પીવાના પાણીની લાઈનો અને િસંચાઈના પાણીની લાઈનો, ટપાથ પાિકર્ંગ
લેન અને સાયકલો માટેની લેનની નીચે આવેલી છે .

•

પુનઃવપરાશની (પાણી િસંચાઈ માટે) ની પાઈપો મોટા ભાગે મધ્યમાં આવેલી છે .આમ છતાં, જમીન
મયાર્દા હોય તો તેમને કેરેજ વેની નીચે જગ્યા આપી શકાય છે .

•

જગ્યાની મયાર્દા હોય તો પીવાના પાણીની પાઈપો માટે ની જગ્યા કેરેજ વેની નીચે રાખી શકાય છે .

•

ગેસની પાઈપો પીવાના પાણીના પાઈપ અને ટેલીકોમ્યુિનકેશન ડક્ટસની નીચે રાખવામાં આવી છે .

ઉપયોગીતાની પાઈપો ડક્ટ્સનુ ં થાપન ઉત્પાદકની સ ૂચનાઓ પર્માણે થાય તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે .
અને રોડસેકશન માટે જ રી પર્માણે વધારાના સંરક્ષણની જોગવાઈ થાય તેવી ભલામણ પણ કરવામાં આવી
છે .
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૭.૯.૨ અિગ્નશમન માટે ની જોગવાઈ
બે હાયડર્ન્ટ્સ (લંબાવી શકાય તેવા નળ)ની લગાવવાની યવ થા લગભગ ૨૦૦ મી નાં અંતરે બધા ર તાની
બાજુના

ટપાથ પર કરવામાં આવે તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે . રોડ આરઓડબ યુની નીચે પ ૂરા

પાડવામાં આવતા પીવાના પાણીના િવતરણના પાઈપ નેટવકર્ ારા હાયડર્ન્ટ્સ માટે પાણીનુ ં જોડાણ આપવામાં
આવશે.
કો ટક ૭.૧૮ ઉપયોગીતાઓ માટે લઘુતમ સેવા આવરણ

ેણી
નંબર

ઉપયોગીતા

લઘુતમ સેવા
આવરણ (મીટર)

૧

પીવાના પાણીની પાઈપ (િવતરણ)

૦.૬૫

૨

પીવાના પાણીના પાઈપ (િવતરણ

૧.૨

૩

ટેલીકોમ્યુિનકેશન ડક્ટ્સ

૦.૮

૪

વીજળીના તાર (નીચો વો ટેજ)

૦.૬૫

૫

વીજળીના તાર (ઊંચા વો ટે જ)

૧.૨

૬

સુએજ પાઈપો

૭

ટોમવ
ર્ ોટર ડર્ેનેજ પાઈપ

૨
૧.૨

૮

પુનઃવપરાશી (િસંચાઈ) પાણી (િવતરણ)

૦.૬૫

૯

પુનઃવપરાશી (િસંચાઈ) પાણી (પર્સારણ)

૧.૨

૧૦

ગેસ પાઈપ

૨
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આકૃિત ૭.૧૧ ગેસ ટેશનનાપર્ તાિવત ઉપાડ િબંદુઓ અને થાનો
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૭.૧૦ માટર્ મીટિરંગ
માટર્ મીટિરંગથી ઉપરના ભાગમાં જણા યા પર્માણે દૂ રથી (રીમોટ) પાવર લોડની દે ખરે ખ, કુલ ઉપયોગ અને
િગર્ડનુ ં પ ૃથક્કરણ શક્ય બનશે. ડીસીએસ

ારા વીજ ઉત્પાદન અને માંગની દે ખરે ખ અને અંકુશના હેત ુ માટે

મીટિરંગની સવલતો બીિ ડંગની કક્ષાએ સંરક્ષણ અને કન્ટર્ોલ િસ ટમ સાથે આવવી જોઈએ તેવી ભલામણ
કરવામાં આવી છે .
માટર્ મીટિરંગથી િબિલંગ અને માંગનુ ં વ પ જાણવામાં પણ સહાય મળશે. ગર્ાહકની કક્ષાએ આઈસીટી નેટવકર્
ઉપયોગ ારા િબિલંગ અને માંગ સંચાલન માટે એકતર્ કરવામાં આપેલી માિહતી નેટવકર્ મેનેજમેન્ટ િસ ટમમાં
ભરવામાં આવશે.
માટર્ મીટિરંગ િસ ટમનો ઉપયોગ વીજળી, પાણી પરુવઠા અને જ ર હોય તો િડિ ટર્ક્ટ કુિલંગ માટે ગર્ાહકની
કક્ષાએ થાય અને તે આઈસીટી નેટવકર્ સાથે જોડાયેલી હોય તેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે .

૭.૧૧ સવર્ યાપક શહેરી માળખું
૭.૧૧.૧ પિરચય
ઈન્ફમેર્શન એન્ડ કોમ્યુિનકેશન ટે કનોલોજી (આઈસીટીઝ) પિરવહન યવ થાઓ, વીજ પુરવઠો, સુએજ અનેકચરા
િનકાલ સંચાલન અને પાણી પુરવઠા અને પાણી પુરવઠા સંચાલન

વાં ક્ષેતર્ોમાં શહેરી ભૌિતક માળખાના

ઉપયોગ અને તેમના આયોજન અને સંચાલનમાં વધારે ને વધારે મોટી ભ ૂિમકા ભજવી ર ા છે . કોિરયા અને
જાપાન

વાં દે શોમાં કેટલીક આઈસીટી આધારીત િસ ટમ (દા.ત. બુિ પ ૂણર્ પિરવહન યવ થાઓ અને ભ ૂગભર્

સવલતોના સંચાલનની યવ થાઓ) નુ ં પયાર્વરણીય પિરવહન અને બીજી શહેરી સમ યાઓ સાથે કામ પાડવા
અલગ રીતે થાપન કરવામાં આ યુ ં છે . પરં ત ુ આવા એકલદોલક અને અલગ પડી ગયેલાં કામકાજ કટોકટીના
સમયમાં આયોજનના ઝડપી પર્િતભાવોને મુ કેલ બનાવે છે . અને શહેરી સંચાલનને અ યવિ થત અને

ટું

છવાયુ ં બનાવે છે .
સંકિલત કામકાજનાં કેન્દર્ો પર આધાિરત યુિસટી આવી સમ યાઓને સંકિલત સેવાઓ અને વધુ ઊંચી સંચાલન
કાયર્દક્ષતા

ારા અિતકર્મી જાય છે . યુ-માળખું

યિક્તગત સાધનો (મોબાઈલ ફોન્સ, યિક્તગત િડિજટલ

સાધનો) મકાનો, માળખું અને શહેરી અવકાશની બીજી કોઈ પણ વ તુ સાથે જોડાયેલાં વાયડર્ અથવા વાયરલેસ
કોમ્પ્યુટર

ારા સેન્સસર્ અને સેન્સસર્ના નેટવકર્

ારા અિવરત પર્ત્યાયન (કોમ્યુિનકેશન) કરે છે આને કારણે

યિક્તથી યિક્ત, યિક્તથી વ તુ અને વ તુથી વ તુ વચ્ચે સવર્ યાપક પર્ત્યાયન શક્ય બને છે , કોમ્પ્યુટરો
અથવા સાધનો ઉપયોગકતાર્ઓ માટે અદર્ ય હોવા છતાં આ સવર્ યાપક શહેરી માળખું સમય અને થળના
ં િવના દરે કને ઈન્ફોમેર્શન ટે કનોલોજીના સાધનો ારા શહેરી સેવાઓ સુધી પહ ચની તકો પ ૂરી પાડે છે . તે
સંબધ
શહેરી સવલતોના સંચાલનને વધુ કાયર્ક્ષમ અને સેવાઓની જોગવાઈને ઓછી ખચાર્ળ બનાવે છે . ઉદાહરણ
તરીકે લોકો ઈન્ટરનેટ

ારા માિહતીની શોધ કયાર્ િવના માિહતીની પહ ચી મેળવી શકે છે . અને વ તુઓ લોકો

ારા માિહતી ભયાર્ િસવાય બીજુ વ તુઓ સાથે માિહતીની ભાગીદારી કરી શકે છે .
યુનાઈટે ડ ટે સ, જાપાન અને યુરોપના

વા સૌથી વધુ િવકિસત દે શોમાં રા ટર્ીય માિહતીકરણ માટે સવર્ યાપક

નેટવકર્ ટેકનોલોજી ઝડપથી એક નવા આમ ૂલ પિરવતર્ન તરીકે ઉભરી રહી છે . રીપિબ્લક ઓફ કોિરયા અને
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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જાપાનમાં જાિત ઘડનારાઓ અને આયોજકોએ શહેરી માળખાના આયોજન અને િવકાસ માટે સવર્ યાપક
કોમ્પ્યુટંગ િસ ટમ િવકસાવી છે . અને ઉપયોગમાં લીધી છે .
૭.૧૧.૨ યુિસટી સેવાઓનુ ં વગીર્કરણ
યુિસટી સેવાઓને બે હાદર્ની સેવાઓમાં વગીર્કૃત કરી શકાય

પર્ાથિમક સામાન્ય સેવાઓ
ં સવલતોના સંચાલન, પિરવહન, ગુનાખોરી અને કુદરતી આપિ
પર્ાથિમક સામાન્યસેવાઓનો સંબધ

િનવારણ,

વહીવટ અને પયાર્વરણને લગતી સેવાઓ સાથે છે .

િવિશ ટ સેવા
િવિશ ટ સેવા એવી સેવા છે

ં ત છે
નવા શહેરની િવભાવના સાથે સુસગ

વી કે વોટર ફર્ન્ટ, સં કૃિત અને

પર્વાસન આરામ વગેરે નીચે બે મુખ્ય પર્ાથિમક સેવાઓના કેટલાંક ઉદાહરણ આપવામાં આ યાં છે .

યુ - વહીવટ
એવી સેવા

નુ ં લ ય જાહેર વહીવટ માટે માિહતી પ ૂરી પાડવીને અને સેવાઓની દે ખરે ખ રાખીને નાગિરકોના

જીવનની ગુણવ ા અને એકંદર શહેર સંચાલન સુધારવાનુ ં છે .

યુ - સવલત સંચાલન
શહેરના માળખા માટે સંકિલત અને રીમોટ સેવા ઓપરે શન િસ ટમ ઊભી કરે છે અને વા તિવક સમયમાં
કુદરતી આપિ ઓ અને સલામતી અક માત શોધ

ારા ઝડપી સંદેશા યવહારની િસ ટમ પ ૂરી પાડે છે અને

સાથે જ સંબિં ધત સં થાઓને આવી િસ ટમ સાથે સાંકળે છે .

યુ - પિરવહન સેવા
સૌથી િવકિસત પિરવહન પયાર્વરણ સેવા

મોજૂદ ર તા, વાહન, ટર્ાિફક િનશાનીઓ વગેરેને આઈટી,

ટેિલકોમ્યુિનકેશન, ઈલેક્ટર્ોિનક્સ અને બીજી સવર્ યાપી ટેકનોલોજીને સંબિં ધત કરે છે .

કાયર્દક્ષ ટર્ાિફક સવલત,

ટર્ાિફકની ગીચતા અને ટર્ાિફકના અક માતોને ઘટાડે છે .

યુ - પયાર્વરણીય સેવા
એવી સેવા

વોટર કીન અથવા સુિવકિસત ટર્ીટલાઈટ

વાં વૈિવધ્યપ ૂણર્ દર્ ય રજૂઆતો પ ૂરી પાડે છે . અને

બંદરો, વોટરફર્ન્ટ રે ટોરન્ટો અને થીમ િબર્જ વગેરે થળોએ અદભ ૂત રાિતર્ દૃ યો સ ર્ છે . તે સાં કૃિતક દે ખાવ
ં
માિહતી, પર્વાસન માિહતી, દર્ યાનુભવ
સેવાઓ મોબાઈલ ફોન ારા પ ૂરી પાડે છે .
યુ Ð વોટરફન્ટ
એવી સેવા

વોટર કર્ીન અથવા ટર્ીટ લાઈટના િવિવધ દશર્નીય પર્ તુતીઓ પુરી પાડે છે .

ઉપર રાિતર્ના વોટરફન્ટ રે ટોરાં અને થીમ િબર્જના

યો સજાર્ય છે .

નાથી બંદરગાહ

સાં કૃિતક પર્દશર્ન માિહતી, પર્વાસન

માિહતી અને દાશર્નીક અનુભવ સેવાઓ મોબાઈલ ફોન મારફતે પુરી પાડે છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૭.૧૧.૩

સવર્ યાપી માળખાની ટે કનોલોજીઓ

લોકોને મોટા પર્માણમાં સેવાઓ પાડતી યુ માળખા યવ થા (િસ ટમ)ના િવકાસ માટે આઈસીટી આધાિરત
ટેકનોલોજીઓ અિનવાયર્ છે . ઉદાહરણ તરીકે ટેલીમેિટકલ કોમ્પ્યુટરો અને મોબાઈલ કોમ્યુિનકેશન ટેકનોલોજી
સાથે સંકિલત ગ્લોબલ પોિઝશિનંગ િસ ટમનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકારો માટે ટર્ાિફકની માિહતી મોકલવાનુ,ં
મેળવવાનુ ં અને તેમનો સંગર્હ કરવાનુ ં શક્ય બનાવે છે . પિરવહન ટેલીમેિટક્સના ઉપયોગો, આનાથી પણ વધારે
કરી શકે છે .

મ કે પર્વાસીઓ, માલસામાન િવતરકો અને પિરવહન ઓપરે ટરોને િવલંબ, ગીચતા અને ખોટા

પર્વાસોને િનવારવામાં સહાયભ ૂત થાય અને તે રીતે વધુ સલામત, વધુ વચ્છ અને વધુ કાયદ
ર્ ક્ષ પિરવહનમાં
ફાળો આપે છે . દા.ત વધુ પડતા ટર્ાિફકવાળા ર તા પરથી તેને વૈકિ પક માધ્યમ તરફ આપવો. આ કાય માં
રે લ, સમુદર્ એ જમીન પરના જળમાગ નો સમાવેશ થાય છે અને તે અક માતોને ઘટાડી શકે છે , ઉત્પાદકતા
વધારી શકે છે , મોજૂદ માળખામાંથી વધુ ક્ષમતા મેળવી શકે છે , સંકિલત પિરવહનને પર્ોત્સાહન આપે છે , ઊજાર્ના
વપરાશ અને પર્દૂ ષણને ઘટાડે છે અને આ બધાને પિરણામે શહેરી જીવનની ગુણવ ાને ઊંચી લઈ જાય છે .
બીજી સંખ્યાબંધ અને અત્યાધુિનક ટેકનોલોજીઓ

વી કે બર્ોડબેન્ડ કન્વઝેર્શન નેટવકર્ (બીસીએન) હાઈ પીડ

ડાઉનિલન્ક પેકેટ એકસેલ (એચએસડીપીએ) વાયરલેસ બર્ોડબેન્ડ (િવબર્ો) સવર્ યાપક સેન્ટર નેટવકર્
(યુએસએન) વગેરે પણ યુ-માળખાના સફળ િવકાસ માટે જ રી છે . વાયરલેસ લોકલ એિરયા નેટવકર્ (ડબ યુ
એસએન) રે િડયો ફર્ીકવન્સી આઈડેિન્ટિફકેશન (આરએફઆઈડી) વાઈડબેન્ડ કોડ િડિવઝન મિ ટપલ એકસેસ
(ડબ યુ સીડીએમએ) અને ફાયબર યુ ધ હોમ નેટવકર્ (એફટીટીએચ) પણ ઉપયોગમાં લેવાયેલ અત્યાધુિનક
ટેકનોલોજીઓ છે .
૭.૧૧.૪ ડીએસઆઈઆર માટે ય ૂહરચનાઓ
િવકાસના પાછળના તબક્કાઓમાં ડીએસઆઈઆર આઈસીટી માળખાનો ઉપયોગ ભિવ યના િવકાસ માટેના
એિન્જન તરીકે કરી શકે છે અને ઈિન્ટગર્ેટેડ પ્લેટફોમસ
ર્

વી હાદર્ સમી ટેકનોલોજીઓના સવેળા થાિનકરણ

યુિસટીના સામથ્યર્ પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરીને ઉ ોગને ટે કો આપવા માટે ના સવર્ગર્ાહી પગલાં આલેખી શકે છે .
આના માટે એક સવર્ગર્ાહી યુસીટી યોજનાની તૈયારી જ રી છે

જાિતના દશર્ન, મ ૂળભ ૂત િદશા અને પછીના

િવકાસના તબક્કાઓના મહત્ત્વનાં કાય ને યુસીટી ટે કનોલોજીઓને શહેરી માળખાની સવલતો સાથેસકં િલત
કરીને હાઈટે ક શહેરી અવકાશોને અને બુિ પ ૂણર્ શહેરી સં થાઓને પર્ થાિપત કરવાનુ ં અને રહેવાસીઓ માટે
તેમની પસંદગી પર્માણેની સેવાઓ સિહતની સેવાઓને યુ-િસટી આધાિરત શહેરી સેવાઓ ારા તેમના જીવનની
ગુણવ ાને સુધારણાનુ ં લ ય ધરાવતી હોય.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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આકૃિત ૭.૧૨: સવર્ યાપક માળખાની િવભાવના

આ લ યો િસ

કરવા નીચે જણાવેલી અમલની

ય ૂહરચનાઓ સ ૂચવવામાં આવી છે . આ

ં સં થાઓની રચના, પર્ાથિમક ટે કનોલોજીઓના િવકાસ, ઉ ોગની બુિ
સંબધ

યહરૂ ચનાઓનો

માટે ટેકા અને સારી સેવાઓના

સ ન સાથે છે .

સં થાઓની રચના
સરકારે ઉ ોગો માટે ત્વરાથી આયોજન, બાંધકામ અને સંચાલન સામે સંબિં ધત સવર્ગર્ાહી સં થાકીય પાયાઓને
એકતર્ કરવા જ રી છે . આના માટે અસરકારક સંચાલન અને આયોજન ખાનગી માિહતીના સંરક્ષણ માટે તેમજ
અક માતો, નુકસાનો અને ઘ ૂસણખોરોને િનવારવા માટે નાં અશરકારક પગલાં માટેની િવિવધ માગર્રેખાઓ જ રી
છે . યુિલટીની ચાવી

ં તા માટે માિહતી, પર્ાથિમક ટે કનોલોજીઓ અને યિક્તગત
વા માિહતી જોડાણો અને સુસગ

સેવાઓનાં સુ પ ટ ધોરણો પર્ થાિપત કરવાં પડશે. આ ક્ષેતર્માં બીજુ મહત્વનુ ં કાયર્ ખાનગી ક્ષેતર્ોમાં યુ-િસટી
માિહતીને પર્ોત્સાહન આપવાનુ ં અને તે રીતે માિહતીના ઉપયોગનો દર વધારવાનુ ં છે .

પર્ાથિમક ટે કનોલોજીનો િવકાસ
પર્ાથિમક

ોત ટે કનોલોજીની થાપના અને િવકાસ માટે સવેળા સંશોધન અને િવકાસ (આર એન્ડ ડી) ના

ટેકાઓ પ ૂરા પાડવા પડશે.

ઉ ોગના િવકાસ માટે ટે કો
સરકારનુ ં એક મહત્ત્વનુ ં કાયર્ યાવસાિયક નોકિરયાતવગર્ન ુ ં સ ન કરવાનુ ં રહેશે. તેણે ઉચ્ચકક્ષાના સંશોધકો
અને કૌશ યપ ૂણર્ કામદારો આ ક્ષેતર્માં ઉછે ર કરવો પડશે અને

થાિનક સરકારી અિધકારીઓને યુ શહેરની

ક્ષમતાઓની તાલીમ આપવીપડશે.

બુિ ગમ્ય સેવાઓનુ ં સ ન
વૈિવધ્યપ ૂણર્, સ નાત્મક સેવાઓ શોધવા અને થાિનક સં થાઓ સુધી તેમને પહ ચાડવા સરકારે યુ શહેરના
આયોજન અને કામકાજમાં ખાનગીક્ષેતર્ની ભાગીદારીને પણ પર્ોત્સાહન આપવુ ં પડશે.
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િન કષર્
યુિસટી િવભાવનાનુ ં લ ય પરં પરાગત શહેરી આયોજન અને સંચાલનની મયાર્દાઓને દૂ ર કરવાનુ ં છે . આમ
છતાં, કોિરયન ઉદાહરણ દશાર્વે છે તેમ, સવર્ યાપક શહેર તરફ જવુ ં તે ખચાર્ળ છે અને તેને માટે ઘણો સમય
તેમજ ન ધપાતર્ જાહેર િશક્ષણ અને કૌશ ય િવકાસ જ રી છે . આથી તેનો િવકાસ ફક્ત કોિરયા અને જાપાનમાં
જ જોવાને બદલે ગુણવ ાયુક્ત જીવન અને ટકાઉ શહેરી િવકાસ માટે ડીએસઆઈઆર માટે બુિ પુણર્ માળખાની
િસ ટમની જોગવાઈ માટે આપણે પોતે જ પર્યાસો કરીએ અને આ ટેકનોલોજીઓમાંથી મહ મ લાભ કેવી રીતે
મેળવી શકાય તે અંગે સંશોધન કરતા રહીએ તે વધુ ડહાપણ ભરે લ ું છે .

આકૃિત ૭.૧૩: સવર્ યાપક માળખાસજ્જ શહેરો
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૮. પયાર્વરણીય આકરણી
૮.૧ પિરચય
આ પર્કરણમાં આ અહેવાલના અગાઉનાં પર્કરણોમાં જણાવવામાં આવેલા ડીએસઆઈઆરની પયાર્વરણીય
આકારણીની રજૂઆત કરવામાં આવી છે . તેમાં નીચે દશાર્વેલી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે .
•

ડીએસઆઈઆરનુ ં પર્વતર્માન પાયા પ પયાર્વરણ

•

િવકાસને લાગુ પડતાં પયાર્વરણીય ધારા (કાયદા)

•

પયાર્વરણીય મંજૂરીઓ માટે ની જ િરયાતો

•

પર્ો ક્ટ (યોજના)ના સમયાવધી દરિમયાન ઊભી થનારી સંભિવત પયાર્વરણીય અસરો

•

પયાર્વરણ પર થનારી સંભિવત આડ-અસરોને પહ ચી વળવા માટે ના પર્ તાિવત પગલાં

•

િવ ત ૃત (બ ૃહદ) પયાર્વરણીય પર્બંધન યોજના (એન્વાયનર્મેન્ટલ મેનેજમેન્ટ પ્લાન) (ઈએમપી)

•

ટકાઉ રચના (સ ટેઈનેબલ ડીઝાઈન)

ડીએસઆઈઆરનુ ં પર્વતર્માન પાયા પ પયાર્વરણ પિરિશ ટ બ માં વણર્વવામાં આ યુ ં છે .
૮.૧.૧ આકારણીની પ િત
આ પયાર્વરણીય આકારણીની તૈયારી માટે

ડીએસઆઈઆરની તપાસ અને સવેર્ક્ષણ કરવામાં આ યા હતાં.

હવામાન, આસપાસની હવાની ગુણવ ા, પાણીની ગુણવ ા, જમીનની ગુણવ ા અને ઘ ઘાટનાં તરો

વી

ોતોમાંથી મેળવવામાં આવી હતી. આ િવગતોનુ ં િવ લેષણ

બાબતોની િવગતો પરોક્ષ (ગૌણ) અને પર્કાિશત

કરવામાં આ યુ હતુ ં અને તેના આધારે પયાર્વરણના િવિવધ પિરબળો પર પર્ો ક્ટની અસરોની આકારણી
કરવામાં આવી હતી. આ આકારણી બાદ, પયાર્વરણ પર થનારી પર્િતકૂળ અસરોને પહ ચી વળવા માટે એક
િવ ત ૃત પયાર્વરણીય પર્બંધન યોજના અને સંપોિષત િવકાસની ય ૂહરચના તૈયાર કરવામાં આવી છે .

૮.૨ મહત્વના પયાર્વરણીય પર્યલો
૮.૨.૧ િવ તારની હવાની ગુણવ ા
િવ તારમાં હવાની ગુણવ ાની િવગતો ગુજરાત
એસએસ-૬ (સરખેજ-ભાવનગર રોડ) માટે

ટે ટ રોડ ડેવલોપમેન્ટ કોપ રે શન (જીએસઆરડીસી)

ારા

કરવામાં આવેલા એન્વાયનર્મેન્ટલ ઈમ્પેક્ટ એસએસમેન્ટ

(ઈઆઈએ) અભ્યાસમાં ઉપલબ્ધ છે . આ માગર્ યોજનાનાં િવ તારમાંથી પસાર થતો હોવાથી અભ્યાસમાં રહેલી
હવાની ગુણવ ાની િવગતોને

ોત તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે . આ ઉપરાંત ભાવનગર ઔ ોિગક

િવ તાર માટે જીપીસીબી ારા પર્કાિશત કરવામાં આવેલી િવગતોનો પણ આ માટે ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે .
સેન્ટર્લ પો યુશન કંટર્ોલ બૉડર્

ારા હવાની ગુણવ ા માટે પર્ થાિપત કરવામાં આવેલા ધોરણોનાં સંદભ

પિરિશ ટ બ માં કો ટક ૮.૧ની િવગતો દશાર્વે છે કે આ યોજનાની નજીકનાં િવ તાર (અધેલાઈ ગામ) માં
હવાની ગુણવ ા નક્કી કરવામાં આવેલી મયાર્દાઓની અંદર છે . યોજનાનાં િવ તારમાં કોઈ પર્દૂ ષણજન્ય પર્વ ૃિ
ન હોવાથી અધેલાઈ ગામની હવાની ગુણવ ાને યોજનાના િવ તાર માટે સંદભર્ પ ગણી શકાય.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

161

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
કો ટક ૮-૧ એિમ્બયન્ટ ઍર ક્વૉિલટી મોિનટિરંગ
થળ

કોન્સંટર્ેશન (મી.લી.ગર્ા/મીટર૩)
એસપીએમ

આરપીએમ

એસઓ૨

એનઓએક્સ

સીઓ

અધેલાઈ ગામ

૧૮૫

૫૮

૧૦.૫

૧૨

૧૯૮

જીઆઈડીસી િચતર્ા, ભાવનગર

૨૪૦

૧૩૧

૧૨.૬

૧૭

લાગુ નથી પડત ું

અલંગ િશપિબિ ડંગ યાડર્

૨૦૫

૧૧૧

૧૧.૨

૧૫.૧

લાગુ નથી પડત ું

સોિસયા િશપ બર્ેિકંગ યાડર્

૧૮૯

૧૦૩

૧૦.૫

૧૪.૪

લાગુ નથી પડત ું

સીપીસીબી ધોરણ

૨૦૦

૧૦૦

૮૦

૮૦

૨૦૦૦

૮.૨.૨. પાણીની ગુણવ ા
પાણીની ગુણવ ાને તેમાં રહેલી ભૌિતક અને રાસાયિણક લાક્ષિણક્તાઓ પર્માણે દશાર્વવામાં આવે છે .
ડીએસઆઈઆર માટેનાં સપાટી અને જમીનતળનાં પાણી િવગતોના પિરણામો કો ટક ૮.૨ માં આપવામાં આવી
છે .
પિરિશ ટ બ માં દશાર્વવામાં આવેલાં પાણીની ગુણવ ાના ધોરણો સંદભેર્ એમ જણાય છે કે યોજનાના
િવ તારમાં સપાટી અને જમીનતળના પાણીની ગુણવ ા ક્ષારયુક્ત છે અને તે પીવાલાયક નથી.
કો ટક ૮-૨ સપાટી અને જમીનતળના પાણીની ગુણવ ા
સપાટી પરનું પાણી

જમીનતળનું પાણી

ોત

કર્ીક

બોર-વેલ (પાતાળ કુવા)

પીએચ

૭.૬૬

૭.૧૭

ટીડીએસ

૨૭૯૪૦

૫૬૬૪

ટીએસએસ

૨૪૪૪

૧૬

સ ફેટ

૧૭૮૨

૪૬૮

ફો ફેટ

૦.૮૩

૦.૩૨

૧૩૫૯૬

૨૪૪૪

ટબીર્િડટી (એનટીયુ)

૪૧૬

૦.૯

આિ ક્લિનટી

૨૪૦

૨૬૦

આયનર્

૦.૯

-

હાડર્નેસ

૫૭૦૦

૧૧૦૦

કોન્સંટર્ેશન એમજી/એલ માં પીએચ િસવાય

ક્લોરાઈડ
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૮.૨.૩. ઘ ઘાટ
આ િવ તારમાં ઘ ઘાટની િવગતો કોઈ પર્કાિશત

ોતોમાં ઉપલબ્ધ નથી. આ યોજનાનાં િવ તારમાં કોઈ

વાિણિજ્યક અને ઔ ોિગક પર્વ ૃિત નથી; આથી આ િવ તારમાં ઘ ઘાટનુ ં પર્માણ સીપીસીબી

ારા ગર્ામીણ અને

રહેણાંકના િવ તારો માટે િનયત કરવામાં આવેલી મયાર્દાઓની અંદર હોવાનુ ં અપેિક્ષત છે . ઘ ઘાટના તરનાં
ધોરણો પિરિશ ટ બ માં દશાર્વવામાં આ યા છે .
૮.૨.૪.

િવક

ોતો

વન પિત સ ૃિ ટ
યોજનાનુ ં

થાન અને તેની આસપાસના િવ તારમાં

ઓ ટર્ેિલયન બાવળ, લીમડો, પીલુ અને બોર

ટીછવાયા ઝાડી-ઝાંખરા, કાંટાળી ઝાડીઓ તથા

વા વ ૃક્ષો ક્યારે ક જોવા મળે છે . ખંભાતના અખાત નજીકના

િવ તારમાં કેટલાંક થળોએ મેંગર્ો સને બાદ કરતાં લગભગ કોઈ જ વન પિત જોવા નથી મળતી.
વન્ય સ ૃિ ટ
ડીએસઆઈઆરની સીમાની િબલકુલ દિક્ષણ તરફ ઉપખંડમાં જોવા મળતી કેટલીક કાિળયાર વસાહતોમાંથી એક
એવી વેળાવદર બ્લેક બ્લક સેંક્ચ્યુરી (વેળાવદર કાિળયાર અભયારણ્ય) આવેલી છે .
િવ તારમાં પથરાયેલ ું ઘાસનુ ં સપાટ મેદાન છે . ઘાસના મેદાનની અનન્ય
લાક્ષિણકતા છે

લગભગ ૩૫ ચો. િક.મી.

વ-સંરચના આ અભયારણ્યની

ને કાિળયાર, વરુ અને ઓછા જાણીતા એવા ફ્લોિરકેનનાં સફળ સંરક્ષણ માટે ની ખ્યાિત પર્ાપ્ત

થઈ છે .
પયાર્વરણ અને વન મંતર્ાલય (એમઓઇએફ- MoEF)એ વેળાવદર અને તેની આસપાસના િવ તારોમાં ઇકો
સેન્સેટીવ ઝોન જાહેર કય છે . ડીએસઆઇઆર ઇકો સેન્સેટીવ ઝોનમાં આવતુ ં નથી. ઇકો સેન્સેટીવ ઝોન નીચે
આકૃિત ૮.૧માં દશાર્ યો છે .
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આકૃિત ૮.૧: ડીએસઆઈઆરડીએની નજકમાં આવેલી પર્ાકૃિતક વસાહતો
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૮.૩. પયાર્વરણને લગતી મંજૂરીઓ માટે ની જ રીયાતો
ઈન્ડિ ટર્યલ મેગા પાકર્ માટે ની પયાર્વરણીય નીિતઓ અને કાયદાકીય માળખું
અ. ભારતીય બંધારણના અનુચ્છે દ ૪૮એ અને ૫૧એ
સંયક્ુ ત રા ટર્ની

ુ ન એન્વાયનમ
મ
ર્ ેન્ટ (૧૭૭૨) પિરષદના ભાગ પે ભારતીય સંસદે ૧૭૭૬માં ભારતનાં

બંધારણમાં સુધારા વ પે અનુચ્છે દ ૪૮એ અને ૫૧એનો ઉમેરો કય . આ અનુચ્છે દોથી પયાર્વરણીય બાબતોને
ડાઈરે િક્ટવ િપર્િન્સપ સ ઑફ ધી

ટે ટ પોલીસી એન્ડ િપર્ઝવેર્શન (રાજ્યનીિત અને જાળવણીના માગર્દશર્ક

િસ ાંતો)માં સમાવી લેવામાં આવી, આમ પયાર્વરણની સુરક્ષાને તમામ નાગિરકોની એક મ ૂળભ ૂત ફરજ તરીકે
પર્ થાિપત કરવામાં આવી છે .
બ. ભારત સરકાર Ð પયાર્વરણીય કાયદા
પયાર્વરણ સુરક્ષાને લગતાં પર્ચિલત કાયદા અને િનયમો કો ટક ૮.૩ માં દશાર્ યા અનુસાર િવકાસ પ ૂવેર્ અને
યોજનાની તૈયારીના તબક્કામાં લાગુ પડશે.
પયાર્વરણીય વિહવટ
વન અને પયાર્વરણ મંતર્ાલય સીપીસીબી સાથે પયાર્વરણની સુરક્ષા માટે ના ધોરણો અને નીિતઓ ઘડવા માટે
જવાબદાર છે . તેમાં હવા, ઘ ઘાટ અને પાણીની ગુણવ ાના ધોરણો અને િવકાસ યોજનાઓ માટે ના ઈઆઈએ
અહેવાલ તૈયાર કરવા માટે ની જ િરયાતો નક્કી કરવાની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે .
કો ટક ૮.૪ ડીએસઆઈઆરના િવકાસ માટે િવિવધ કચેરીઓ પાસેથી મેળવવી જ રી હોય એવી મંજૂરીઓ
દશાર્વે છે . જ્યારે કો ટક ૮.૫ પયાર્વરણને લગતા િવવધ કાયદા અને િનયમો દશાર્વે છે .
કો ટક ૮-૩: લાગુ પડતા પયાર્વરણીય કાયદા અને િનયમો
જાહેરનામાનું વષર્

પયાર્વરણીય કાયદા/િનયમો
ધી એન્વાયનર્મેન્ટ પર્ોટેક્શન ઍક્ટ

૧૯૮૬

ધી એન્વાયનમ
ર્ ેન્ટલ ઍસેસમેન્ટ નોટીિફકેશન

૨૦૦૬

ધી ફૉરે ટ કન્ઝવેર્શન ઍક્ટ

૧૯૮૦

ધી વૉટર પો યુશન િપર્વેન્શન એન્ડ કંટર્ોલ ઍક્ટ

૧૯૭૪, (૧૯૮૮માં સુધારો થયો)

ધી ઍર (પો યુશન િપર્વેન્શન એન્ડ કંટર્ોલ ઍક્ટ)

૧૯૮૧, (૧૯૮૭ માં સુધારો થયો)

ધી નોઈસ પો યુશન (રે ગ્યુલશ
ે ન એન્ડ કંટર્ોલ ઍક્ટ)

૨૦૦૦

ધી મોટર િ હક સ ઍક્ટ

૧૯૮૮

સેન્ટર્લ મોટર િ હક સ

સ ( સ ૧૨૯ થી ૧૩૭)

૧૯૮૯

ફ્લાય એશ નોટીિફકેશન

૨૦૦૩

મેન્યુફેક્ચર ટોરે જ એન્ડ ઈમ્પોટર્ ઑફ હેઝાડર્સ કેિમકલ
હેઝાડર્સ વે ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ હેન્ડિલંગ

સ

સ)

૧૯૮૯
૧૯૮૯
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કો ટક ૮-૪: ડીએસઆઈઆર માટે જ રી પયાર્વરણીય મંજૂરીઓ
જ રી મંજૂરીઓ

વણર્ન

ભારત સરકાર
ેણીમાં વગીર્કૃત કરવામાં આ યું છે અને તેના માટે

એમઓઈએફ (પયાર્વરણ અને વન

ડીએસઆઇઆરને એ

મંતર્ાલય) મંજૂરી

પયાર્વરણ અને વન મંતર્ાલય, નવી િદ હીની મંજૂરી આવ યક છે .
પર્ો ક્ટના િવ તારમાં વતર્માન ખાડીઓ અને સીઆરઝેડ ૧ અને ૩માં

સીઆરઝેડ મંજૂરી

આવેલા થળોના કેટલાક ભાગોનો સમાવેશ થાય છે તેથી પર્ો ક્ટ માટે
પયાર્વરણ અને વન મંતર્ાલય તરફથી સીઆરઝેડ મંજૂરી જ રી છે .

રાજય સરકાર
કાિળયાર રા ટર્ીય ઉ ાન થળની સરહદથી ચાર િકલોમીટરના અંતરે
આવેલ ું છે , તેથી મંજૂરીની જ ર નથી. જો કે ડીએસઆઇઆરમાં વેળાવદર

વન્યજીવ િવષયક મંજૂરી

કાિળયાર અભયારણ્ય માટે બફર માટે અગર્ મુખ્ય વન સંરક્ષક (વન્ય
પર્ાણી) તરફથી મંજૂરી જ રી છે .
૧૯૮૬માં, જયારે પયાર્રવણ અને વન મંતર્ાલયે પયાર્વરણ સુરક્ષા કાન ૂન
અમલમાં મ ૂક્યો, ઘણાં હાઇવેની બાજુ એ આવેલા રોડ પરના ઝાડની

વન િદશાપલટો (ફોરે ટ ડાઇવશર્ન) અને

પાતળી લાઇનને પણ સંરિક્ષત વન તરીકે જાહેર કરવામાં આવી હતી.

વ ૃક્ષ છે દન (ટર્ી કિટંગ)

આમ, સંરિક્ષત દરજજો મેળવેલા રોડની બાજુ એ આવેલા ઝાડ સિહત
સંરિક્ષત વનમાંથી ઝાડ દૂ ર કરવા માટે પયાર્વરણ અને વન મંતર્ાલયની
મંજૂરી જ રી છે .

કો ટક ૮-૫: જવાબદાર કચેરીઓ, નીિતઓ અને કાયદા

કચેરી

ં ત લ યો
સુસગ

ઠરાવ/નીિત

વન અને પયાર્વરણ

ધી એન્વાયનર્મેન્ટ પર્ોટેક્શન ઍક્ટ,

પયાર્વરણની સુરક્ષા અને ગુણવ ા વધારવી

મંતર્ાલય, ભારત

૧૯૮૬

અને પયાર્વરણીય પર્દૂ ષણને રોકવુ,ં િનયંતર્ણ
કરવુ ં અને નાબ ૂદ કરવુ.ં

સરકાર

ં
ધી ફોરે ટ (કન્ઝવેર્શન) ઍક્ટ, ૧૯૨૭ જગલ
િવ તારોમાંથી વ ૃક્ષછે દન અટકાવીને
ધી ફોરે ટ (કન્ઝવેર્શન) ઍક્ટ,

વનનાબ ૂદીને અટકાવવી

૧૯૮૦ અને ૧૯૯૮નાં સુધારા
અનુસાર
ધી ફોરે ટ ક્ન્ઝવેર્શન

સ, ૧૯૮૧

એન્વાયનર્મેન્ટ પર્ોટેક્શન

સ,

કાયર્વાહીની શ આત પહેલા પયાર્વરણના

૧૯૮૬,

રક્ષણ અને જાળવણી માટે યોગ્ય પગલાં

ધી એન્વાયનર્મેન્ટલ ઈમ્પેક્ટ

લેવાયા છે તેની ખાતરી કરવી.

ઍસેસમેન્ટ નોિટિફકેશન, ૨૦૦૬
પર્દૂ ષણ િનયંતર્ણ

ધી વૉટર (િપર્વેન્શન એન્ડ કંટર્ોલ

પાણીના પર્દૂ ષણને રોકવા અને તેને િનયંિતર્ત

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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કચેરી
બૉડર્ (રાજ્ય)

ં ત લ યો
સુસગ

ઠરાવ/નીિત
ઑફ પો યુશન) ઍક્ટ, ૧૯૭૪,

કરવા તથા પાણીની શુ તાને જાળવવા અથવા

૧૯૯૮ના સુધારા અનુસાર

પુન: થાિપત કરવા માટે

ધી ઍર (પો યુશન િપર્વેન્શન એન્ડ

હવાના પર્દૂ ષણને રોકવા, િનયંિતર્ત અને ઘટાડો

કંટર્ોલ ઍક્ટ), ૧૯૮૧, ૧૯૮૭નાં

ુ િસ
કરવા માટે તથા આ હેતઓ

સુધારા અનુસાર

બૉડર્ની રચના કરવા માટે

વન અને પયાર્વરણ

ઘી ૧૯૭૨ વાઈ ડલાઈફ (પર્ોટેક્શન

રાિ ટર્ય ઉ ાનો અને અભયારણ્યોની રચના

િવભાગ

ઍક્ટ

કરીને વન્ય પર્ાણીઓ અને પક્ષીઓનુ ં રક્ષણ

કરવા માટે

કરવુ.ં
પિરવહન િવભાગ

ધી મોટર િ હક સ ઍક્ટ, ૧૯૮૮

વાહનો ારા થતાં વાયુ અને ઘ ઘાટના

અને પોલીસ

ધી મોટર િ હક સ

પર્દૂ ષણનુ ં િનયંતર્ણ કરવુ ં

સ, ૧૯૮૯

સ ઑફ રોડ રે ગ્યુલેશન્સ ૧૯૮૯,

િવભાગ

વાહન યવહાર ક્ષેતર્ના િવકાસને િનયંિતર્ત
કરવુ.ં

ભારતીય પુરાતત્વ

ધી ગવનર્મેન્ટ એિન્સયન્ટ

ઐિતહાિસક અને સાં કૃિતક અવશેષોનુ ં રક્ષણ

સવેર્ક્ષણ, પુરાતત્વ

મોન્યુમેન્ટ્સ ઍન્ડ આિકર્યોલોિજકલ

અને જાળવણી કરવી.

િનદેર્ શાલય

સાઇટ્સ ઍન્ડ રીમેઇન્સ ઍક્ટ,
૧૯૫૮ ારા સંરિક્ષત મારકોની
નજીક થનારી બાંધકામ પર્વ ૃિ ઓનુ ં
િનયમન કરવુ.ં

ુ િવભાગ
મહેસલ

ધી લેન્ડ એિક્વિઝશન ઍક્ટ, ૧૮૯૪

સરકારી િવભાગો અને કચેરીઓ ારા થતા
જમીન અિધગર્હણ માટેના િનયમો ઘડવા

૮.૪. િવકાસ પર્ તાવ
આ યોજના આગામી ૩૦ વષ માં ડીએસઆઈઆરમાં થનારા પર્ તાિવત િવકાસની િવગતો આપે છે . તેમાં
ં
સીઆરઝેડ(ખેતી, જગલ
અને ખુ લી જગ્યા હેઠળ આવતા િવ તારને બાદ કરતાં) બહારની તરફની લગભગ
૩૩,૮૪૬ હેક્ટર જમીનના િવકાસનો સમાવેશ થાય છે ,
સાથે સાથે જ રી એવુ ં

માં ઔ ોિગક, રહેણાંક અને અન્ય શહેરી ઉપયોગોની

આંતરમાળખાિકય સુિવધાઓ પ ૂરી પાડવામાં આવશે. આ આંતરમાળખાિકય

સુિવધાઓમાં લગભગ ૨૦ લાખ રિહશો ધરાવતી વસતી માટે જ રી ર તા, રે લવે, વે ટ વૉટર ટર્ીટે મન્ટ
સુિવધાઓ, ઘન કચરાના િનકાલની યવ થા, ગટર, વીજ ઉત્પાદન અને પુરવઠા માટે ની આંતરમાળખાિકય
સુિવધાઓ અને અન્ય સેવાઓની યવ થા કરવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૮.૫. સંભિવત અસર અને તેના િનવારણનાં પગલાં
આ િવભાગમાં પર્ તાિવત બાંધકામ અને સંચાલન તબક્કાઓમાં શહેરી િવકાસની પયાર્વરણીય અસરોની
આકારણી કરવામાં આવી છે . આ યોજના સામાન્યત: હકારાત્મક સામાિજક અસર કરે તેવી આશા છે , ખાસ
કરીને

થાિનકો

માટે

આંતરમાળખાિકય

રોજગારી

સુિવધાઓમાં

બાબતે.

રોજગારી

ન ધપાતર્

સુધારો

ઉપરાંત
થશે.

યોજના

આમ

છતાં,

અને

આસપાસના

યોગ્ય

િવ તારોમાં

માવજતના

અભાવે

ડીએસઆઈઆરનો િવકાસ બાંધકામ અને સંચાલનના તબક્કા દરિમયાન નકારાત્મક અસરો ઊભી થવાની
શક્યતાઓ છે .
ગૌણ અને પર્કાિશત

ોતો

ારા મેળવવામાં આવેલી પાયાની િવગતો, ડીએસઆઈઆરની થળ મુલાકાત તથા

રચના (ડીઝાઈન), બાંધકામ, અને સંચાલન તબક્કા

વી યોજનાની પર્વ ૃિ ઓના અભ્યાસને આધારે

પયાર્વરણીય અસરો જાણી શકાઈ છે , તેની ચચાર્ નીચે મુજબ છે .
૮.૫.૧. આબોહવા
મયાર્દાઓ
આ આકારણીમાં મોસમ પિરવતર્ન (ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ) અને ગર્ીનહાઉસ ગેસ (જીએચજી) ઉત્સ નના મુ ાને
ચચર્વામાં નથી આ યો. જીએચજીનુ ં ઉત્સ ન ઘણી ઔ ોિગક પર્િકર્યાઓ અને ખેતીવાડીમાંથી પણ થાય છે . જો
કે, મોટે ભાગે એમ માનવામાં આવે છે કે, જીએચજી ક્લાઈમેટ ચેઇન્જમાં ઉમેરો કરે છે , પરં ત ુ હાલમાં
આંતરરા ટર્ીય

તરે ભારત માટે ઉત્સ નના કોઈ લ યો નક્કી કરવામાં નથી આ યાં. આમ છતાં ક્યોટો

પર્ોટોકોલ, અને ત્યારપછીની સંધીઓ

વી સમજૂતીઓ કે

૨૦૦૭માં કોપનહેગન ખાતે સંયક્ુ ત રા ટર્ની

ક્લાઈમેટ ચેઇન્જ કોન્ફરન્સમાં ઉત્સ નના અંકૂશ માટે આંતરરાિ ટર્ય લ યો નક્કી થઈ શકે.
આથી ભિવ યમાં સરકાર ડીએસઆઈઆરના ઔ ોિગક ઉપયોગકતાર્ઓ

ારા થતાં જીએચજીના ઉત્સ ન પર

મયાર્દાઓ લાગુ કરી શકે. આમ છતાં, ડીએસઆઈઆર ારા જીએચજી ઉત્સ ન અંકુશને પાતર્ નથી આથી હાલ
આ આકારણીમાં તેને ધ્યાનમાં લેવામાં નથી આ યુ.ં

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
થાનીક આબોહવા
આંતરમાળખાિકય સુિવધાઓના િવકાસ તથા ઉ ોગોની

થાપના દરિમયાન દરિમયાન પર્ તાિવત બાંધકામ

પર્વ ૃિ ઓ ધુળ-રજકણોમાં વધારો થવાની શક્યતા રહેશે, પરં ત ુ તે કેટલાક ટુંકા સમયગાળા માટે જ
ડીએસઆઈઆરની અંદરના ભાગ સુધી જ મયાર્િદત રહેશે.
દશાર્વેલી મયાર્દાઓને આધારે યોજનાના સંચાલનના તબક્કા દરિમયાન થાિનક આબોહવા પર કોઈ અસર
થાય તે અપેિક્ષત નથી.
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િવ તારનો દે ખાવ
પર્વતર્માન િવ તારનો દે ખાવ સામાન્ય છે અને ખ ૂબ જ ઓછી મનોરમ્યતા ધરાવે છે . તેમાં નાના વ ૃક્ષો અને
પાકોનો સમાવેશ થાય છે . આ વન પિતઓને બાંધકામ માટે ખસેડી દે વામાં આવશે, પરં ત ુ તેને થાને ઔ ોિગક
જમીનના ટુકડાની બાજુઓ પર હિરયાળો બફર િવ તાર અને માગ ની બ ે તરફ વ ૃક્ષો રોપવામાં આવશે.

સંચાલન દરિમયાન થનારી અસરો
સંચાલન સમયે ડીએસઆઈઆરમાં ખુ લી જગ્યાઓ, આયોજીત ઉ ાનોના િવકાસને કારણે આબોહવા પર
હકારાત્મક અસરો થશે. થાિનક ભ ૂગોળ પર કોઈ જ અસર નહીં થાય.
આબોહવા અને થાિનક ભ ૂગોળ પર સંચાલન તબક્કા દરિમયાન કોઈ જ અસર નહીં થાય તેવો અંદાજ આગળ
ન ધવામાં આવેલી મયાર્દાઓને આધીન રહીને કરવામાં આ યો છે .

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન આબોહવા અને િવ તારના દે ખાવ પરની અસરોને અત્યંત ઓછી કરવા માટે
વ ૃક્ષો અને વન પિતઓની શક્ય તેટલા ઓછા દૂ ર કરવામાં આવશે. ગામડાં અને તેમની આસપાસના
િવ તારોની આસપાસ બફર ઝોન હોવાથી ગામડાંના પર્વતર્માન દે ખાવમાં કોઈ પિરવતર્ન નહીં આવે.

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
બાંધકામ દરિમયાન ગુમાવવામાં આવેલી પર્ાકૃિતક વન પિત સ ૃિ ટને માગ ની બ ે બાજુઓ અને ઔ ોિગક
જમીન નજીકના વ ૃક્ષારોપણ સમયે ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.
૮.૫.૨. ડીએસઆઇઆરમાં ગર્ામીણ સેવાઓ

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન કેટલીક નાની અસરો થઈ શકે,

માં ગર્ામીણ િવ તારોમાં રહેતી સામાન્ય

જનતાને બાંધકામ માટે ના વાહનો, યંતર્ોની અવરજવર અને માલસામાનની હેરફેરને કારણે અગવડો અનુભવવી
પડે.

સંચાલન દરિમયાન થનારી અસરો
સંચાલનના તબક્કા દરિમયાન ગર્ામીણ વસતી માટે ની સેવાઓ પર કોઈ જ અસર નહીં થાય. થાિનક લોકો
માટેની સેવાઓ પર હકારાત્મક અસરો જોવા મળશે,

માં વધુસારું જોડાણ, પાણીનો પુરવઠો અને

ડીએસઆઈઆરની અંદરના ગામડાંમાં વીજળી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
યોગ્ય પગલાંથી વાહન- યવહારની ખલેલને ઓછી કરી શકાશે.
રહી હોય ત્યાંના

ભાગમાં બાંધકામ પર્વ ૃિ ઓની શ આત થઈ

થાિનક રહીશોને બાંધકામનાં સમયપતર્કથી વાકેફ કરવા જોઈએ

થી તેઓ બાંધકામ

પર્વ ૃિ ઓ દરિમયાન સહકાર આપી શકે. વાહનો અને રાહદારીઓ માટે સુરિક્ષત અને અનુકૂળ ર તો કોન્ટર્ાક્ટર
પ ૂરો પાડશે. કોઈપણ બાંધકામ પર્વ ૃિ

માટે અન્ય ગોઠવણ પ ૂરી પાડયા િવના કોન્ટર્ાક્ટર પર્વતર્માન માગર્ને

ખલેલ નહીં પહ ચાડે.
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બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
પર્વતર્માન સુિવધાના જોડાણો (પાણી પુરવઠો, વીજળી, ટેિલફોન)ને અન્ય

ોતની યવ થા કયાર્ િસવાય ખલેલ

નહીં પહ ચાડી શકાય.

સંચાલન દરિમયાન લેવાનાર પગલાં
સંચાલનના તબક્કા દરિમયાન ગર્ામીણ સેવાઓ પર કોઈ જ અસરો ન થનારી હોવાથી કોઈ પગલાંની
જ િરયાત નથી જણાતી.
૮.૫.૩. હવાની ગુણવ ા

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
ડીએસઆઈઆરના િવકાસ (માગર્, ગટર, પાણી પુરવઠા અને કચરાના િનકાલ અને વીજળી પુરવઠા) દરિમયાન
સ પેન્ડેડ પાટ

ુ ેટ મેટર (એસપીએમ) અને રે િ પરે બલ સ પેન્ડેડ પાટ
લ

ુ ેટ મેટરના તરમાં ધુળ-રજકણનુ ં
લ

ઉત્પાદન, વાહનો, બાંધકામની સાધન સામગર્ી અને યંતર્ોમાંથી થતાં ધુમાડાના ઉત્સ ન ને કારણે વધારો થઈ
શકે છે . માલસામાનની હેરફેર, ગટર યવ થા, પાણી પુરવઠા માટે પાઈપલાઇન નાખવા માટે તથા બાંધકામના
થળે કરવા પડતાં ખોદકામ, વીજ પુરવઠા માટે જમીનની અંદર નાખવામાં આવનારા તાર વગેરે માટે થનારા
ખોદકામને કારણે ધુળ-રજકણોનુ ં ઉત્પાદન વધશે. આ અસર હંગામી, મયાર્દીત અને ઉલટાવી શકાય તેવી હશે.
તે બાંધકામના સમયગાળા સુધી જ મયાર્િદત રહેશે.

સંચાલન દરિમયાન થનારી અસરો
સંચાલનના તબક્કા દરિમયાન હવાની ગુણવ ા પર વાહનો અને વીજ પુરવઠામાં અડચણને કારણે ચાલનારાં
ડીઝલ જનરે ટર સેટ્સને કારણે થતાં ધુમાડાના ઉત્સ નને લીધે હવાની ગુણવ ા પર અસર થઈ શકે છે .
ઉ ોગોનુ ં આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે , તે મોટા ભાગે િબન-પર્દૂ િષત હોવાથી ઉ ોગો ારા ધુમાડાના ઉત્સ નની
કોઈ શક્યતાઓ જણાતી થી.

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
ધુળ-રજકણોના ઉત્સ નને િનયંિતર્ત કરવાના ભાગ પે બાંધકામના

થળે િનયિમત રીતે પાણીનો છંટકાવ

કરવામાં આવશે. તમામ બાંધકામ સંબિં ધત વાહનો અને યંતર્ોએ સેન્ટર્લ પો યુશન કંટર્ોલ બૉડર્ (સીપીસીબી)નાં
નવીનતમ ધારા-ધોરણોનુ ં પાલન કરતાં હોવા જોઈએ. કોન્ટર્ાક્ટર Ôપો યુશન અંડર કંટર્ોલ સટ િફકેટ્સÕ પર્ો ક્ટ
મેનેજમેન્ટ કન્સ ટન્ટ્સ (પીએમસી)ને સ પશે. બાંધકામ દરિમયાન બાંધકામના

થળે પર્દૂ ષણના

તરની

ચકાસણી કરવા માટે િનયિમત રીતે પયાર્વરણીય િનિરક્ષણ કરવામાં આવશે. પયાર્વરણીય ચકાસણીની
પુનરાવ ૃિ ની સંખ્યા િનિરક્ષણ યોજનામાં જણાવવામાં આવી છે . આ િનિરક્ષણ યોજના અનુગામી િવભાગોમાં રજૂ
કરવામાં આવી છે .

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારાં પગલાં
સંચાલન તબક્કા દરિમયાન જો જ ર જણાશે તો ગુજરાત પો યુશન કંટર્ોલ બૉડર્ની Ôસંચાલનની મંજૂરીÕ (કન્સેન્ટ
ટુ ઑપરે ટ) મુજબ

યિક્તગત એકમો હવાના પર્દૂ ષણ િનયંતર્ક સાધનોની ગોઠવણી કરશે. યોજના તથા
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આસપાસના િવ તારમાં હવાની ગુણવ ાનુ ં િનિરક્ષણ પયાર્વરણીય િનિરક્ષણ યોજનામાં દશાર્ યા અનુસાર
િનયિમત રીતે કરવામાં આવશે.
૮.૫.૪. ઘ ઘાટ

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
બાંધકામની પર્વ ૃિ ઓ, વાહનોની અવરજવર, બાંધકામના યંતર્ો અને સાધનોને કારણે બાંધકામ દરિમયાન
ઘ ઘાટના તરમાં વધારો થઈ શકે,

હંગામી, મયાર્િદત અને ઉલટાવી શકાય તેવો હશે.

સંચાલન દરિમયાન થનારી અસરો
સંચાલન તબક્કા દરિમયાન ડીએસઆઈઆરમાં વાહનોની અવરજવર તથા યિક્તગત ઉ ોગો, કારખાના અને
યંતર્ોનાં સંચાલનને કારણે ઘ ઘાટનુ ં પર્માણ વધેલ ું અનુભવાશે.

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
રાતર્ીના સમયે વસાહતની નજીક બાંધકામ પર્વ ૃિ ની પરવાનગી નહીં અપાય. બાંધકામ માટે ના તમામ સાધનો,
યંતર્ો, વાહનોમાં સીપીસીબીના િનયમો મુજબના ઘ ઘાટ િનયતર્ંક સાધનો ગોઠવવામાં આવશે.
ઘ ઘાટના ઉંચા તરની નજીકમાં કાયર્ કરતાં કામદારોને ઈયર પ્લગ, હે મેટ આપવામાં આવશે અને તેમને
લાંબા સમય સુધી ઘ ઘાટની નજીક ન રહેવ ુ ં પડે તે માટે જુદી જુદી પર્વ ૃિ ઓમાં કામ અપાશે. બાંધકામના થળે
ફેક્ટરીઝ ઍક્ટ ૧૭૫૬માં સ ૂચ યા અનુસાર ૮ કલાકની મયાર્દામાં ઘ ઘાટનુ ં પર્માણ ક્યારે ય પણ ૭૦ ડેિસબલ
(ડીબી (એ))ની મયાર્દા કરતાં નહીં વધે.

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારાં પગલાં
ડીએસઆઈઆરમાં વચ્ચે તથા માગ ની બ ે તરફ વ ૃક્ષારોપણ અને ઝાડી ઝાંખરા ઉગાડવાથી વાહનોના
ઘ ઘાટમાં ઘટાડો કરી શકાશે. આ િવ તારમાં લાગુ પડતાં ઘ ઘાટનુ ં તર ઍિમ્બએન્ટ નૉઇસ લેવલ ટાન્ડડર્સ ્
મુજબ િદવસના સમય (સવારે ૦૬૦૦ કલાકથી રાતર્ે ૨૧૦૦ કલાક) દરિમયાન ૭૫ ડેિસબલ અને રાતર્ીના સમયે
(૨૨૦૦ કલાકથી ૦૫૦૦ કલાક) દરિમયાન ૭૦ ડેિસબલ રહેશે. ઔ ોિગક િવ તારની અંદરની બાજુએ ઘ ઘાટના
તરને ફેક્ટરીઝ ઍક્ટની જ િરયાત મુજબ િનયંિતર્ત કરવામાં આવશે.
યિક્તગત ઉ ોગસાહિસકો

ારા વપરાશમાં લેવાતાં ડીઝલથી ચાલતાં તમામ વીજ ઉત્પાદક યંતર્ો

સીપીસીબીની િનયમો અનુસાર અવાજને રોકે તેવી
પડતો ઘ ઘાટ ઉત્પ

યવ થા સાથેના હશે. ડીએસઆઈઆરના ઉ ોગો વધુ

ન કરે તે પર્કારના હશે કારણે કે ઘ ઘાટ ઉત્પ

કરે તેવા

ોતો

વા કે કોમ્પર્ેસસર્, કૂિલંગ

ટાવસર્, અને બૉઈલસર્, યિક્તગત ઔ ોિગક એકમોમાં નહીં ગોઠવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૮.૫.૫. પાણીની ગુણવ ા

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
(અ) સપાટી પરના પાણીની ગુણવ ા
યોજનાનાં થળે લાંબા સમયથી અિ તત્વ ધરાવતો હોય તેવો પાણીનો કોઈ

ોત નથી. ચોમાસા દરિમયાન

િલ કા નદીમાં કેટલુકં વરસાદી પાણી વહીને આવે છે .
સપાટી પરના પાણીના અન્ય

ોતોમાં ગામડાંના તળાવો છે . આ તળાવો પર યોજનાની કોઈ અસર થાય

તેવી શક્યતા નથી કારણ કે યોજનાના આયોજનમાં ગામડાંની આસપાસનો બફર િવ તારને પશર્વામાં
નથી આ યો. બાંધકામ દરિમયાન થનારી અન્ય અસરમાં એવી શક્યતા છે કે, કોન્ટર્ાક્ટસર્ બાંધકામના
ુ ર તળાવના પાણીનો ઉપયોગ કરે .
હેતસ
(બ) જમીનતળના પાણીની ગુણવ ા
યોજનાનાં િવ તારમાં જમીનતળના પાણીની ગુણવ ા ક્ષારયુક્ત છે . યોજનાનાં િવ તારમાં જમીનતળમાં
મીઠું પાણી ધરાવતા કોઈ જ

ોતો નથી. આથી જમીનતળના પાણીની ગુણવ ામાં કોઈ જ અસર

અંદાજવામાં નથી આવી કારણ કે, યોજનામાં બાંધકામ અથવા સંચાલન દરિમયાન જમીનતળના પાણીનો
ઉપયોગ નહીં કરવામાં આવે.

સંચાલન દરિમયાન થનારી અસરો
જો ઘરગથ્થુ ગટરો અને ઔ ોિગક પાણીનો યોગ્ય િનકાલ નહીં કરવામાં આવે અને તેને ખુ લી જમીનમાં છોડી
દે વામાં આવશે તો જમીનતળના પાણીની ગુણવ ા અને િવ તારની જમીન પર તેની અસર જોવા મળશે.

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
બાંધકારમ તબક્કા દરિમયાન બાંધકામના થળે તથા કામદારોના રહેણાંકના થળે ઉત્પ

થયેલાં તમામ ગંદા

પાણીને સેિપ્ટક ટેં કમાં વાળી દે વામાં આવેશે. કોન્ટર્ાક્ટર ચોમાસા દરિમયાન વરસાદી પાણીનો ભરાવો ન થાય
તે માટે હંગામી ધોરણે યોગ્ય ગટર યવ થા પ ૂરી પાડશે. માગર્ બનાવવા માટે ખોદકામના િવ તારની પસંદગી
ગામડાંની નજીક નહીં કરવામાં આવે

થી તે ખોદકામમાં ભરાઈ રહેનારું પાણી મચ્છરોના ઉપદર્વનુ ં કારણ ન

બને.

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારાં પગલાં
ડીએસઆઈઆરમાં ઉત્પ

થનારાં તમામ ગંદા પાણી (ઔ ોિગક પર્વાહી અને ઘરગથ્થુ પાણી) પર યુએજ

ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ (એસ.ટી.પી.) તથા કૉમન ઍફ્ યુઅન્ટ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ (સી.ઈ.ટી.પી.)માં શુિ કરણ પર્િકર્યા
કરવામાં આવશે. સાફ કરવામાં આવેલા પાણીને નવી બનાવવામાં આવેલી ગટર મારફતે છોડી દે વાશે.
ગંદાપાણીના િનકાલ માટે પર્વતર્માન ગટરોનો ઉપયોગ નહીં કરવામાં આવે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૮.૫.૬. વન પિત અને વન્યપર્ાણી સ ૃિ ટ

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
યોજનાનાં િવ તારમાં સમાન વન પિત અને વન્યપર્ાણી સ ૃિ ટ છે . આયોજીત માગ અને જ રી સુિવધાઓના
માળખા માટે ઝાડી ઝાંખરાને દૂ ર કરવામાં આવશે. વન પિત પરની અસરો હંગામી હશે કારણ કે, તે બાંધકામ
કાયર્ પ ૂણર્ થયા બાદ ફરીથી ઉગી નીકળશે. ઘરગથ્થુ પર્ાણીઓ િસવાય યોજનાનાં િવ તારમાં અન્ય કોઈ જ
વન્યપર્ાણીઓનો હોવાની શક્યતા નથી. આથી કોઈ જ અસર થવાની શક્યતા નથી.

સંચાલન દરિમયાન થનારી અસરો
સંચાલન તબક્કા દરિમયાન વન પિત સ ૃિ ટ પર હકારાત્મક અસર જોવા મળશે, કારણ કે યોજનાની ખાલી
જગ્યાઓ પર તથા માગ ની બ ે તરફ વ ૃક્ષો રોપવામાં આવશે. સંચાલનના તબક્કા દરિમયાન યોજનાનાં તથા
આસપાસના િવ તારની વન્યસ ૃિ ટ પર કોઈ જ આડ-અસર થવાની શક્યતા નથી.

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન માતર્ અંિકત કરવામાં આવેલા વ ૃક્ષો જ કાપવામાં આવશે. બાંધકામના થળે
કામ કરતાં કામદારોને થાિનક વન્યપર્ાણીનો િશકાન ન કરવા માટે તથા રસોઈ બનાવવા માટે વ ૃક્ષો ન કાપવા
માટે તાિલમબ

કરવામાં આવશે. કામદારોને રસોઈ માટેન ુ ં ઈંધણ (કેરોિસન અથવા રાંધણગેસ Ð એલપીજી)

કોન્ટર્ાક્ટર પ ૂરું પાડશે. આ કરારના દ તાવેજનો ભાગ રહેશે.

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
સંચાલનનાં તબક્કા દરિમયાનના વ ૃક્ષછે દનને સરભર કરવા માટે વળતર પે વ ૃક્ષારોપણ કરવામાં આવશે. આ
વળતર પી વ ૃક્ષારોપણ ૧:૩ નાં પર્માણમાં કરવામાં આવશે. એટલે કે એક વ ૃક્ષ કાપવાની સામે તર્ણ વ ૃક્ષો
રોપવામાં આવશે.
૮.૫.૭. ઘન કચરાનુ ં ઉત્પાદન

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
બાંધકામના

થળે ઉત્પ

થતાં કચરા, ખોદકામને કારણે વધુ પડતી ધુળ, ઉતરતી કક્ષાના બાંધકામના

માલસામાનના િનકાલ, વતર્માન ડામરના માગ ની સુધારણા દરિમયાન થનારી પગદં ડીની તોડફોડને કારણે
ઘન કચરાનુ ં ઉત્પાદન થશે.
કોન્ટર્ાક્ટરે કચરામાં ઘટાડા, પુનઃઉપયોગ અને બાંધકામ પર્વ ૃિ ને કારણે થનારા કચરાના િનકાલની યોજના રજૂ
કરવાની રહેશે.

માં કાટમાળ અને બાંધકામના કચરાના િનકાલ માટે પહેલેથી જ નક્કી કરી રાખવામાં આવેલા

થળ અથવા કચરો એકઠો કરવા માટે ના અિધકૃત મેદાનમાં બાંધકામના કચરાનો િનકાલ કરનારી યિક્તઓ કે
પેઢીઓ સાથે ગોઠવણ કરવાની રહેશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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સંચાલન દરિમયાન થતી અસરો
સંચાલનનાં તબક્કા દરિમયાન મેગા ઈન્ડિ ટર્યલ પાકર્માંથી બે પર્કારનો ઘન કચરો ઉત્પ

થશે.

ની િવગતો

નીચે મુજબની છે .
અ)

પરં પરાગત ઘન કચરો – આ પર્કારનો કચરો ઘરગથ્થુ પર્વ ૃિ ઓને કારણે ઉત્પ

બ)

બીજા પર્કારનો ઘન કચરો મેગા ઈન્ડિ ટર્યલ પાકર્માં િવિવધ યિક્તગત ઔ ોિગક એકમો
ઔ ોિગક સંચાલનને કારણે ઉત્પ
પર્માણમાં ઉત્પ

થાય છે .
ારા થતાં

થશે. સીઈટીપીના તળીયેમાં એકઠો થતો થર પર ન ધપાતર્

થશે. આ કચરો જોખમી હશે. આ પર્કારના કચરાનો અંદાજ લગાવવો મુ કેલ છે ,

કારણ કે, હાલમાં આ થળે થપાનારા ઉ ોગોની ચોક્કસ સંખ્યા જાણમાં નથી.
પર્િતકૂળ અસરો અને જમીને દૂ િષત થતી અટકાવવા માટે ઉપરનાં કચરાનો યોગ્ય રીતે િનકાલ કરવો જ રી છે .

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
બાંધકામ દરિમયાન કાટમાળ / ઘન કચરાનો પુનઃઉપયોગ કરવામાં આવશે. બાંધકામની છાવણીઓમાં ઉત્પ
થનારા કચરાનો િનકાલ કાયદે સર રીતે અને ડીએસઆઈઆરડીએ

ારા િનમાયેલા ઈજનેરને સંતોષ થાય તે

રીતે કરવામાં આવશે.
કામ પ ૂણર્ કરતાં પહેલાં કોન્ટર્ાક્ટર

ારા સફાઈ અને પુનઃપર્ થાપનાની કામગીરી કરવાની રહેશે. કોન્ટર્ાક્ટરે

તમામ હંગામી માળખાં દૂ ર કરવાના રહેશે અને ઈજનેરની જ િરયાત અનુસાર તમામ કચરો અને મળ કચરાનો
િનકાલ કરવાનો રહેશે. યોજનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા તમામ બાંધકામના ભાગોને કોન્ટર્ાક્ટરના ખચેર્
ઈજનેરને સંતોષ થાય તે રીતે સાફ અને વચ્છ કરવાનાં રહેશે.

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
પરં પરાગત ઘન કચરાનો િનકાલ મ્યુિનિસપલ સોિલડ વે ટ (મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ હેન્ડિલંગ)

સ-૨૦૦૦ની

જોગવાઈઓ અનુસાર કરવામાં આવશે. ડીએસઆઈઆરમાં એક મ્યુિનિસપલ સોિલડ વે ટ િડ પોઝલ

થળ

િવકસાવવામાં આવશે.
જોખમી કચરાનો િનકાલ હેઝાડર્સ વે ટ (મેનેજમેન્ટ, હેન્ડિલંગ એન્ડ ટર્ાન્સબાઉન્ડર્ી)

સ, ૨૦૦૮ પર્માણે અને

િબન જોખમી કચરાનો િનકાલ થળ પર પેદા થતા મ્યુિનિસપલ ઘન કચરાની સાથે કરવામાં આવશે.

બાંધકામ કામદારોની છાવણી માટેની અસરો અને પગલાં
કોન્ટર્ાક્ટરો બાંધકામને લગતાં િવિવધ પર્કારના કાય માટે થાિનક કામદારોને કામ માટે રાખે તેવી શક્યતા છે .
આમ છતાં, આ હેત ુ માટે થળાંતરીત થયેલા કામદારોના િક સામાં, કોન્ટર્ાક્ટરે પ ૂરતા પાણી પ ૂરવઠા, આરોગ્ય
અને વચ્છતાની પાયાની સુિવધાઓ ધરાવતી યોગ્ય રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલી કામદાર છાવણીની રચના
કરવાની રહેશે. પયાર્વરણીય િનિરક્ષણ યોજના (ઍન્વાયનર્મેન્ટલ મોિનટિરંગ પ્લાન)માં કામદાર છાવણી સાથે
જોડાયેલી સંભિવત પર્િતકૂળ અસરોને પહ ચી વળવા માટેના પગલાની િવચારણા કરવામાં આવી છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૮.૫.૮. થાિનક પાણી પુરવઠામાં હ તક્ષેપ

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન
બાંધકામ પર્વ ૃિ

દરિમયાન પાણીની માંગ ન ધપાતર્ રહેશે, પરં ત ુ કોન્ટર્ાક્ટસેર્ બાંધકામ કાય માટે તેમની રીતે

પોતાના પાણીના પુરવઠાની યવ થા કરવાની રહેશે. આથી થાિનક પાણી પુરવઠામાં હ તક્ષેપ અપેિક્ષત નથી.

સંચાલન દરિમયાન
સંચાલનનાં તબક્કા દરિમયાન મેગા ઈન્ડિ ટર્યલ પાકર્ માટે પાણી પુરવઠાની અલાયદી

યવ થા કરવામાં

આવશે આથી થાિનક પુરવઠામાં કોઈ હ તક્ષેપ નહીં થાય.
૮.૫.૯. અક માતો અને જોખમો

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
પર્ તાિવત કાયર્માં ભારે યંતર્ો અને કાયર્ બળનો ઉપયોગ સામેલ હોવાથી અક માત અને જોખમી
પિરિ થિતઓનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે . જો કોન્ટર્ાક્ટર કામદારો અને સામાન્ય જનતાને
અક માતના જોખમથી બચાવવા માટે સાવચેતીનાં પ ૂરતાં પગલાં ન લે, તો તેની ગંભીર અસરો થશે.

સંચાલન દરિમયાન થતી અસરો
સંચાલનનાં તબક્કા દરિમયાન ઈન્ડિ ટર્યલ ઝોનના માગ પર વાહનો અથડાઈ જવાને કારણે અને અને
ઔ ોિગક એકમોમાં અક માતના જોખમો રહેશે.

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
ખોદકામ કરે લા િવ તારમાં માનવ અથવા પર્ાણીઓના આકિ મક રીતે પડી જવાની ઘટનાને રોકવા માટે તે
િવ તારમાં યોગ્ય વાડ અને પરાવિતર્ત પર્િતકોનુ ં યોગ્ય રીતે િચતર્ણ કરવાનુ ં રહેશે. આ ઉપરાંત વીજળીક
ઉપકરણો અને અન્ય જોખમી પર્વ ૃિ ઓથી થઈ શકે તેવા અક માત અને જોખમને ટાળવા માટે અન્ય તમામ
સાવચેતીના લેવામાં આવશે. બાંધકામના

થળે અક માતોને પહ ચી વળવા માટે પર્ાથિમક સારવાર અને

ઈમરજન્સી િર પોન્સ િસ ટમની યવ થા કરવામાં આવશે.

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
સંચાલનનાં તબક્કા દરિમયાન તમામ માગ ને પરાવિતર્ત પર્િતકો અને માગર્ સં ાઓથી અંિકત કરવામાં આવશે
અને આઈઆરસીના ઠરાવ અનુસાર ગેન્ટર્ીની પણ પ ૂરી પાડવામાં આવશે.
ઉ ોગોના થળે આકિ મક જોખમોનુ ં િનયંતર્ણ આંતિરક સુરક્ષા તપાસણી, અને ફેક્ટરીઝ ઍક્ટની જ િરયાત
અનુસાર સુરક્ષાના ઉપકરણોની ગોઠવણી ારા કરવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૮.૫.૧૦. સામાિજક-આિથર્ક પિરિ થિતઓ

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન થનારી અસરો
યોજનાના અમલીકરણમાં લોકોનુ ં ફરજીયાત પુનઃ થાપન સામેલ નથી. આમ છતાં, કેટલાંક અિત મહત્વની
માળખાિકય સગવડો માટે ખાનગી જમીન માિલકો પાસેથી મયાર્િદત પર્માણમાં જમીન અિધગર્હણ કરવી પડે.
રોજગારીની તકોના સંદભેર્ હકારાત્મક અસરો થવાની અપેક્ષા છે કારણ કે ઘણાં કુશળ, અધર્-કુશળ અને અકુશળ
લોકોને પર્ત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રોજગારી બાંધકામના તબક્કામાં મળી રહેશે.
બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન થાિનક સમુદાયોમાં પર્માણમાં ટુંકા ગાળા માટે આિથર્ક અસરો અનુભવવા મળી
શકે, કારણ કે કામદારો

થાિનક વેપારીઓ પાસેથી રોજબરોજની ખરીદી કરશે. આથી આ વેપારીઓને

અ પજીવી પર્ોત્સાહન મળે તેવી શક્યતા છે ,

બાંધકામ પર્વ ૃિ

ં ના અન્ય
પ ૂણર્ થતાં જ ઓસરી જશે. અથર્તતર્

ક્ષેતર્ોમાં બાંધકામની સામગર્ીની ખરીદી અને પગાર તથા રોજીની ચ ૂકવણીને પિરણામે આિથર્ક અસરોમાં તેજી
જોવા મળશે.

સંચાલન દરિમયાન થતી અસરો
સંચાલનનાં તબક્કા દરિમયાન હકારાત્મક સામાિજક અસર થશે કારણ કે,

થાિનક લોકોને મોટા પર્માણમાં

રોજગારી મળશે. યોજના તથા આસપાસના િવ તારના થાિનક ગામડાંમાં રહેતાં લોકોના જીવનની ગુણવ ામાં
ન ધપાતર્ સુધારો થશે. સામાિજક આકારણીની રજુઆત આગામી પર્કરણ ૯માં કરવામાં આવી છે .

બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામ દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
આ તબક્કામાં પર્વતર્માન ગાિમણ સમુદાયો તથા જમીન માિલકોની ફિરયાદોનુ ં િનરાકરણ લાવવા માટે ફિરયાદ
િનવારણ યવ થા (િગર્વન્સ િરડર્ેસલ મેકેિનઝમ)ની રચના કરવાનુ ં સ ૂચવવામાં આ યુ ં છે .

સંચાલન દરિમયાન લેવાનારા પગલાં
ડીએસઆઈઆરડીએ

ારા સામાિજક ક યાણ માટે ના પગલાં લેવામાં આવે તેમ સ ૂચવવામાં આ યુ ં છે . આ

બાબતની િવગતો યોજનાનાં અમલીકરણ દરિમયાન તૈયાર કરવામાં આવશે.
૮.૬. પયાર્વરણીય સંચાલન યોજના (ઇ.એમ.પી.)
આ યોજનાનુ ં અમલીકરણ Ôધી એસઆઈઆઈ ઍક્ટ Ð ૨૦૦૯Õની જોગવાઈઓ અનુસાર કરવામાં આવશે. આ
કાયદા અનુસાર િરિજઓનલ ડૅવલોપમેન્ટ ઑથોિરટી (આરડીએ)ની રચના કરવામાં આવશે,

અહીં

ડીએસઆઈઆરડીએ છે .
પેટા-યોજનાનાં બાંધકામ અને સંચાલનના તબક્કા દરિમયાન સાવચેતીનાં પગલાં અને પયાર્વરણીય
યવ થાપન યોજનાનાં અસરકારક અમલીકરણને સુિનિ ત કરવા માટે , એક અસરકારક ઍન્વાયનર્મેન્ટલ
મોિનટિરંગ પ્લાનનુ ં અમલીકરણ થાય એ જ રી છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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એિમ્બએન્ટ ઍર ક્વૉિલટી (એએ

)ુ મોિનટિરંગ

બાંધકામ પર્વ ૃિ ઓની શ આતથી જ બે યોગ્ય થળોએથી આરએસપીએમ, એસપીએમ, સ ફર ડાયોક્સાઈડ
(એસઓટુ)

અને

નાઈટર્ોજન

ઑક્સાઈડ

(એનઓએક્સ)નુ ં

િનિરક્ષણ

કરવામાં

આવશે.

આ

થળો

ડીએસઆઈઆરડીએ ારા ઓળખી કઢાશે. આ થળો બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન બદલાતાં રહેશે કારણ કે,
બાંધકામ દરિમયાન બાંધકામની તી તા પણ બદલાતી રહેશે. બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન િનિરક્ષણ
બાંધકામના થળની નજીક નેશનલ એિમ્બએન્ટ ઍર ક્વૉિલટી ટાન્ડડર્સ ્ મુજબ થવુ ં જોઈએ.
બાંધકામનાં તબક્કા દરિમયાન ઘ ઘાટના તરોની માપણી બાંધકામની નજીકના બે યોગ્ય થાને (એિમ્બએન્ટ
ઍર ક્વૉિલટી

વાં જ થળો) થી વન અને પયાર્વરણ મંતર્ાલય (િમિન ટર્ી ઑફ ઍનવાયનર્મેન્ટ ઍન્ડ ફોરે ટ્સ

Ð એમઓઈએફ) ારા ઘડવામાં આવેલા િવ તારના ઘ ઘાટના ધોરણો મુજબ થવુ ં જોઈએ.
સપાટી પરના જળાશયો (ગામડાંનાં તળાવો) ખાતે પીએચ, ડીઓ, બીઓડી, સીઓડી, ટીડીએસ, ટીએસએસ,
ટિબર્િડટી, ટેમ્પર્ેચરન (તાપમાન), અને કંડિક્ટિવટી (જ િરયાત અનુસાર)નુ ં િનિરક્ષણ કરવામાં આવશે. મહ મ
બે થળોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
કો ટક ૮.૬ યોજનાના પયાર્વરણીય િનિરક્ષણ માટે ન ુ ં સં થાિકય માળખું દશાર્વે છે , જ્યારે કો ટક ૮.૭
પુનરાવિતર્ત ખચર્ દશાર્વે છે . કો ટક ૮.૮ ડીએસઆઈઆર માટે નો ઍન્વાયનમ
ર્ ેન્ટલ મોિનટિરંગ પ્લાન દશાર્વે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ૮-૬: પયાર્વરણીય િનિરક્ષણ માટેન ું સં થાિકય માળખું
ઘટક

યોજનાનો તબક્કો

પિરમાણ

ધોરણો

પાણી

બાંધકામનો તબક્કો

પીએચ, ડીઓ,

વૉટર ક્વૉિલટી

બીઓડી, સીઓડી,

ટાન્ડડર્સ ્

ટીડીએસ, ટીએસએસ,

સં થાિકય જવાબદારી

સમયગાળો /

થળ

પુનરાવ ૃિ

અમલીકરણ

ડીએસઆઈઆરડીએ ારા

દર ૩ માસે એક

માન્ય િનિરક્ષણ કચેરી

ઓળખી કાઢવામાં આવનારા બે

વખત

મારફતે કોન્ટર્ાક્ટર

દે ખરે ખ
ડીએસઆઈઆરડીએ

થળો

ટિબર્િડટી, ટેમ્પર્ેચર,
અને કંડિક્ટિવટી
હવા

ઘ ઘાટ

બાંધકામનો તબક્કો

બાંધકામનો તબક્કો

આરએસપીએમ,

નેશનલ

ડીએસઆઈઆરડીએ ારા

દર ૩ માસે એક

માન્ય િનિરક્ષણ કચેરી

એસપીએમ,

એિમ્બએન્ટ ઍર

ઓળખી કાઢવામાં આવનારા બે

વખત

મારફતે કોન્ટર્ાક્ટર

એનઓએક્સ,

ક્વૉિલટી

એસઓએક્સ

ટાન્ડડર્સ ્
ડીએસઆઈઆરડીએ ારા

દર ૩ માસે એક

માન્ય િનિરક્ષણ કચેરી

ઓળખી કાઢવામાં આવનારા બે

વખત

મારફતે કોન્ટર્ાક્ટર

એિમ્બએન્ટ નોઈસ
લેવલ

નેશનલ નોઈસ
ટાન્ડડર્સ ્ મુજબ

ડીએસઆઈઆરડીએ

થળો
ડીએસઆઈઆરડીએ

થળો
સંચાલન તબક્કો
હવા

સંચાલન તબક્કો

આરએસપીએમ,

નેશનલ

જીપીસીબી સાથે પરામશર્ કરીને

દર ૩ માસે એક

માન્ય િનિરક્ષણ કચેરી

એસપીએમ,

એિમ્બએન્ટ ઍર

ઓળખી કાઢવામાં આવનારા બે

વખત પર્થમ

મારફતે

એનઓએક્સ,

ક્વૉિલટી

પાંચ વષર્ માટે

ડીએસઆઈઆરડીએ

એસઓએક્સ

ટાન્ડડર્સ ્

થળોએ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ઘટક

યોજનાનો તબક્કો

પિરમાણ

ધોરણો

પાણી

સંચાલન તબક્કો

પીએચ, ડીઓ,

વૉટર ક્વૉિલટી

બીઓડી, સીઓડી,

ટાન્ડડર્સ ્

ટીડીએસ, ટીએસએસ,

સં થાિકય જવાબદારી

સમયગાળો /

થળ

પુનરાવ ૃિ

અમલીકરણ

દે ખરે ખ
માન્ય િનિરક્ષણ કચેરી

જીપીસીબી સાથે પરામશર્ કરીને

દર ૩ માસે એક

માન્ય િનિરક્ષણ કચેરી

ઓળખી કાઢવામાં આવનારા બે

વખત પર્થમ

મારફતે

પાંચ વષર્ માટે

ડીએસઆઈઆરડીએ

થળોએ

ટિબર્િડટી, ટેમ્પર્ેચર,
અને કંડિક્ટિવટી
કો ટક ૮-૭: પુનરાવિતર્ત ખચર્
એકમ ખચર્

પુનરાવ ૃિ

િવગત

( િપયામાં)

કુલ ખચર્ ( િપયામાં)

બાંધકામ તબક્કો
હવાની ગુણવ ાનું

બે થળોએ ચોમાસાની ઋત ુને બાદ કરતાં દર ૩ માસમાં એક વખત (બાંધકામના તબક્કામાં દરે ક થળે દર વષેર્ કુલ

િનિરક્ષણ

તર્ણ નમુના, તર્ણ વષર્માં કુલ ૧૮ નમુના)

ઘ ઘાટના તરનું

બે થળોએ ચોમાસાની ઋત ુને બાદ કરતાં દર ૩ માસમાં એક વખત (બાંધકામના તબક્કામાં દરે ક થળે દર વષેર્ કુલ

િનિરક્ષણ

તર્ણ નમુના, તર્ણ વષર્માં કુલ ૧૮ નમુના)

પાણીની
ગુણવ ાનું
િનિરક્ષણ

બે થળોએ ચોમાસાની ઋત ુને બાદ કરતાં દર ૩ માસમાં એક વખત (બાંધકામના તબક્કામાં દરે ક થળે દર વષેર્ કુલ
તર્ણ નમુના, તર્ણ વષર્માં કુલ ૧૮ નમુના)

૧,૦૮,૦૦૦

૧૫૦૦

૨૭,૦૦૦

૬૦૦૦

૧,૦૮,૦૦૦

. ૨,૪૩,૦૦૦

૩૬ માસ માટે કુલ ખચર્

કહોને .૨,૫૦,૦૦૦

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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એકમ ખચર્

પુનરાવ ૃિ

િવગત

( િપયામાં)

કુલ ખચર્ ( િપયામાં)

સંચાલન તબક્કો
હવાની ગુણવ ાનું
િનિરક્ષણ

બે થળોએ દર ૩ માસમાં એક વખત (૬૦ માસમાં કુલ ૩૦ નમુનાં)

પાણીની
ગુણવ ાનું

૬૦૦૦

૧,૮૦,૦૦૦

૬૦૦૦

૧,૮૦,૦૦૦

૧૫૦૦

૯૦,૦૦૦

બે થળોએ દર ૩ માસમાં એક વખત (૬૦ માસમાં કુલ ૩૦ નમુનાં)

િનિરક્ષણ
ઘ ઘાટના તરનું
િનિરક્ષણ

બે થળોએ દર ૩ માસમાં એક વખત (૬૦ માસમાં કુલ ૩૦ નમુનાં)

કુલ ખચર્

૪,૫૦,૦૦૦

કુલ

૭,૦૦,૦૦૦

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ૮-૮: પયાર્વરણીય સંચાલન યોજના
પયાર્વરણીય મુ ો /

સુધારાત્મક પગલાં

ઘટક

સંભિવત થળ

સમયસીમા

ડીએસઆઈઆર

બાંધકામ પ ૂવેર્

સં થાિકય જવાબદારી
અમલીકરણ

દે ખરે ખ

અ. બાંધકામ પ ૂવેર્ અને બાંધકામનો તબક્કો
જમીન તથા અન્ય
અ ક્યામતોના
અિધગર્હણને લગતી

યોજનાથી અસરગર્ ત યિક્તઓ ને ભારત (પસન્ર્ સ પર્ો ક્ટ અફેક્ટેડ)
સરકારની પુનઃ થાપન અને પુનઃવસવાટ નીિત મુજબ વળતર

ગુજરાત સરકાર

ડીએસઆઈઆરડીએ

ગુજરાત સરકાર

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

અને

આપવામાં આવશે

બાંધકામના

અિનિ તતાઓ

તબક્કા
દરિમયાન
િડઝાઈન દરિમયાન એ બાબત સુિનિ ત કરવામાં આવશે કે પાણી અને

પુરવઠા અને અન્ય

અન્ય સુિવધા પર કોઈ અસર ન થાયજો કોઈ પર્કારની જાહેર .

અને

સુિવધાઓની

સુિવધાઓને ખસેડવાની જ ર પડશે તો, તેને બાંધકામ તબક્કાની

બાંધકામના

શ આત પહેલાં અને ઓછામાં ઓછામાં સમયગાળામાં ખસેડવામાં

તબક્કા

આવશે.

દરિમયાન

યવ થા

ડીએસઆઈઆર

બાંધકામ પ ૂવેર્

પર્વતર્માન પાણી

બ. બાંધકામ તબક્કો.
બાંધકામના કચરાનું

બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન ઉત્પ

ઉત્પાદન અને

િનકાલ ડીએસઆઈઆરડીએ ારા િનમાયેલા ઈજનેરની મંજૂરી મુજબ

િનકાલ

કરવામાં આવશેનકામી વ ત ુઓની હેરફેર ., સફાઈ, વગેરેને લગતી

થનારા ઘન કચરા અને કાંપનો

બાંધકામનાં
થળો

બાંધકામના
તબક્કા
દરિમયાન

કામગીરી કરતી વખતે કેિન્દર્ય અને ગુજરાત પો યુશન કંટર્ોલ બૉડર્ના
િનયમોનું ચુ ત પાલન કરવાનું રહેશે.
બાંધકામ માટે

કોન્ટર્ાક્ટસેર્ બાંધકામ કાય માટે તેમની રીતે પોતાના પાણીના

પાણીનો ઉપયોગ

પુરવઠાની યવ થા એ રીતે કરવાની રહેશે કે

થી નજીકના

બાંધકામનાં
થળો

બાંધકામના
તબક્કા

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પયાર્વરણીય મુ ો /

સુધારાત્મક પગલાં

ઘટક

સંભિવત થળ

સમુદાયોના પાણી પુરવઠા પર કોઈ અસર ન થાય. બાંધકામના હેત ુ
માટે પાણી પર્વતર્માન જળાશયો

સમયસીમા

સં થાિકય જવાબદારી
અમલીકરણ

દે ખરે ખ

દરિમયાન

મ કે), ગામડાના તળાવોમાંથી(

લેવામાં આવશે.
ૂ રહે
બાંધકામના કચરાનો સંચય અને િનકાલ પયાર્વરણીય રીતે અનુકળ
ગર્ામીણ સેવાઓ

તે રીતે કોઈ ચોક્કસ થળે કરવાનો રહેશે

ચોક્કસ થળે બાંધકામ .

પર્વ ૃિ ઓની શ આત થઈરહી હોય ત્યાંના થાિનક લોકોને બાંધકામના
સમયપતર્કથી વાકેફ કરવા જોઈએ

બાંધકામનાં
થળો

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

તબક્કા
દરિમયાન

થી તેઓ બાંધકામની પર્વ ૃિ માં

સહકાર આપી શકેમ માટે પાણીના થાિનકબાંધકા .

બાંધકામના

ોતોનો ઉપયોગ

નહી કરવામાં આવે કારણ કે, ગામડાંના રહીશો તેના પર આધારીત છે
તથા યોજનાનો િવ તાર દિરયાના પાણીને ક્ષાર િવ તરણથી પર્ભાિવત
છે .
સપાટી પરના

બાંધકામ થળ અને કામદારોની છાવણીની ગટરનું પાણી વરસાદી

બાંધકામના

પાણીની ગુણવ ા

પાણી સાથે િનકાલ ન કરતાં તેનો સેિપ્ટક ટેન્કમાં િનકાલ કરવામાં

થળો અને

આવશે.
બાંધકામનો કચરો, રે તી

પર્વ ૃિ ઓથી થત ું

વાહનોમાંથી સામગર્ી ઢોળાય નહી તે માટે ટેઈલ બૉડર્ની ગોઠવણ કરવી

ધુળ રજકણોનુ-ં

જોઈએ.

ઉત્સ ન અને હવાનું
પર્દૂ ષણ

વી બારીક અને

ટક સામગર્ીનું વહન કરતાં

બાંધકામ

બાંધકામના
તબક્કા

છાવણી.

દરિમયાન

બાંધકામનાં

બાંધકામના

થળો

તબક્કા
દરિમયાન

બાંધકામનાં થળોએ રજકણોને દબાવી -ધુળ (જો જ ર જણાય તો)
.દે વા માટે પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવશે
કોન્ટર્ાક્ટર ધુળરજકણોના

ોતને પડદા-, અવરોધો ઉભા કરીને અથવા

પાણીના છંટકાવ ારા બાંધકામની પર્વ ૃિ ઓથી ઉત્પ

થનારા ધુળ-

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પયાર્વરણીય મુ ો /

સુધારાત્મક પગલાં

ઘટક

સંભિવત થળ

સમયસીમા

સં થાિકય જવાબદારી
અમલીકરણ

દે ખરે ખ

રજકણોના તર ઘટાડો કરવા માટે શક્ય એવી તમામ સાવચેતી રાખશે.
યંતર્ો, વાહનો અને સાધનોનું િનયિમત સમારકામ કરવામાં આવશે
બાંધકામમાં ઉપયોગમાં લેવાનારા તમામ વાહનો, યંતર્ો અને સાધનો
એમઓઈએફ.જીપીસીબીની હવાના ધોરણોનું પાલન કરશે/
સાવચેતીના પગલાંની અસરકારકતા સુિનિ ત કરવા માટે િવ તારની
હવાની ગુણવ ાનું િનિરક્ષણ કરવામાં આવશે.
ઘ ઘાટના તરો

ઉંચા પર્માણમાં ઘ ઘાટ કરતાં યંતર્ોની નજીક કાયર્ કરતાં કામદારોને
સુરક્ષાના સાધનો પ ૂરા પાડવામાં (ઇયર પ્લગ અથવા ઇયર મફ્સ)

બાંધકામનાં
થળો

.આવશે

બાંધકામના

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

તબક્કા
દરિમયાન

બાંધકામના સાધનો અને યતર્ોની જાળવણી યોગ્ય રીતે થવી જોઈએ.
લોકોને અસર થવાની શક્યતાઓ ઓછી હોય તેવા સમયગાળામાં જ
બાંધકામના યંતર્ોના સંચાલનનું સયમપતર્ક રાખવું જોઈએ.
વસાહતોમાં અથવા નજીકના બાંધકામનાં થળોએ માલસામાનને
ઉતારવાની કાયર્વાહી િદવસ પ ૂરતી જ મયાર્િદત રહેશે.
બાંધકામના તબક્કા દરિમયાન ઘ ઘાટના તરનું િનિરક્ષણ થવું જોઈએ
અને જો ઘ ઘાટનું તર િનધાર્િરત પર્માણ કરતાં ઉંચું જણાય તો યોગ્ય
િનયમનકારી પગલાં લેવાં જોઈએ.
બાંધકામ અને

બાંધકામની છાવણીઓ વસાહતથી દૂ ર હોવી જોઈએ.

બાંધકામના કેમ્પ

કામદારોની

કામદારોની છાવણી અને કામનાં દરે ક થળે પ ૂરતી માતર્ામાં પીવાનું

છાવણીમાં સફાઈ

પાણી આસાનીથી પહ ચી શકાય તે રીતે ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ આ

પણ પર્ો ક્ટ

અને કચરાનો

સુિવધાઓનું િનયિમત સમારકામ સુિનિ ત થવું જોઈએ.

િવ તારમાં

થળો, જ્યારે

બાંધકામના
તબક્કા
દરિમયાન

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પયાર્વરણીય મુ ો /

સુધારાત્મક પગલાં

ઘટક

સંભિવત થળ

િનકાલ

કોન્ટર્ાક્ટર છાવણીઓમાં કચરાપેટીઓ પ ૂરી પાડશે અને તે િનયિમત

આવેલા હોય

(છાવણીની

રીતે ખાલી થાય અને તેના કચરાનો આરોગ્યપર્દ રીતે િનકાલ થાય તે

ત્યારે

જ િરયાત મુજબ

સુિનિ ત કરશે.

સમયસીમા

સં થાિકય જવાબદારી
અમલીકરણ

દે ખરે ખ

થાિનક વચ્છતા સ ામંડળ ારા ગોઠવણ ન થઈ હોય ત્યારે
માનવમળનો િનકાલ કરવાની યવ થા કોન્ટર્ાક્ટરે કરવાની રહેશે.
કોન્ટર્ાક્ટર છાવણીની િવ તારમાં કોઈ જોખમ ઊભું ન થાય તે રીતે
ગટર યવ થા રાખશે.
મિહલાઓ માટે પુરુષોથી અલગ સંડાસ મ

ની પણ જ િરયાત બાથ/

.હોય તે સુિવધા થાિનક ભાષામાં દશાર્વીને ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે
તમામ સંડાસ અને મુતરડીઓમાં પાણીનો પ ૂરતો પુરવઠો પ ૂરો
પાડવાનો રહેશે.
કામદારોને કોન્ટર્ાક્ટર ારા હંગામી તબીબી સુિવધાઓ પુરી પાડવામાં
આવશે.
ગટર અને રન ઓફ

કોન્ટર્ાક્ટરે સુિનિ ત કરવાનું રહેશે કે માટી, પથ્થરો અથવા સંલગ્ન

સમગર્

બાંધકામના

વ ત ુઓનો િનકાલ પાણીના પર્વાહમાં અવરોધ ઉભો કરે તે રીતે ન

ડીએસઆઈઆર

તબક્કા

થાય.

િવ તાર

દરિમયાન

સમગર્

બાંધકામના

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટર

ડીએસઆઈઆરડીએ

યોજનાનાં થળો અથવા આસપાસના િવ તારના થળો પર હંગામી
અથવા કાયમી પુરને અટકાવવા માટે કોન્ટર્ાક્ટર ડીએસઆઈઆરડીએ
ારા િનમાયેલા ઇજનેરના જણા યા અનુસાર રચના ની (ડીઝાઈન)
જ િરયાત ઉપરાંતનાં તમામ જ રી પગલાં ભરશે.
પહ ચ

ૂ ર તો
કોન્ટર્ાક્ટર રાહદારીઓ અને વાહનો માટે સુરિક્ષત અને અનુકળ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
પયાર્વરણીય મુ ો /

સુધારાત્મક પગલાં

ઘટક
(એસેિસિબિલટી)

પ ૂરો પાડશેકોઈપણ . બાંધકામ પર્વ ૃિ

સંભિવત થળ

માટે અન્ય ગોઠવણ પ ૂરી પાડયા

િવના કોન્ટર્ાક્ટર એસઆઈઆર િવ તારમાં આવેલા ગામડાં સુધી
પહ ચવના પર્વતર્માન માગર્ને કોઈપણ બાંધકામ પર્વ ૃિ

સમયસીમા

ડીએસઆઈઆર

તબક્કા

િવ તાર

દરિમયાન

સં થાિકય જવાબદારી
અમલીકરણ

દે ખરે ખ

માટે ખલેલ

નહીં પહ ચાડે.
વન પિત અને

કોન્ટર્ાક્ટર તેના કામદારો અથવા અન્ય કોઈપણ યિક્તઓ ારા

કામદારોની

બાંધકામના

પર્ાણી સ ૃિ ટ

કોઈપણ વન પિત( ઝાડ), ઝાંખરાપક્ષીઓને ખસેડશે અથવા -અને પશુ

છાવણી

તબક્કા

નુક્સાન નહીં પહ ચાડે તેની યવ થા કરશે.

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

દરિમયાન

બાંધકામના કચરાનો િનકાલ પર્વતર્માન વ ૃક્ષોથી દૂ ર કરવો જોઈએ.
બાંધકામ

સુરિક્ષત બાંધકામ સુિનિ ત કરવા માટે બાંધકામ દરિમયાન હંગામી

સમગર્

બાંધકામના

પર્વ ૃિ ઓની

ર તો, પર્કાશના સાધનો અને સુરક્ષાની સં ાઓની ગોઠવણ કરવી

ડીએસઆઈઆર

તબક્કા

નજીકની સુરક્ષા

રહેશે.

િવ તાર

દરિમયાન

બાંધકામનાં થળોએ કોન્ટર્ાક્ટર ારા પર્ાથિમક સારવારની સુિવધાઓ
પ ૂરી પાડવામાં આવશે .કોન્ટર્ાક્ટસર્ બાંધકામ દરિમયાન વાહન યવહાર
અને લોકોની સુરક્ષા માટે જ રી તમામ પગલાં લેશે અને બાંધકામના
માગર્માંથી પસાર થનારા વાહન યવહારની સુરક્ષા અને માિહિત માટે
ઈજનેરની જ િરયાત અનુસાર, પર્કાશ, ઝંડા, િચ ો, સં ાઓ, ફ્લેગમેન
ધરાવતી આડશો પ ૂરી પાડશે.
કોન્ટર્ાક્ટસર્ કામદારોની સુરક્ષા સુિનિ ત કરવા માટે જ રી એવા
ઈન્ટરનેશનલ લેબર ઑગેર્નાઈઝેશન કન્વેન્શન કર્માંક (આઈએલઓ)
૬૨ પર્માણે આ કરારમાં લાગુ પડતાં તમામ સાવચેતીના પગલાં ભરશે.
કોન્ટર્ાક્ટસર્ ૧૪ વષર્થી ઓછી ન હોય તેવી કોઈપણ યિક્તને કોઈપણ
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

185
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પયાર્વરણીય મુ ો /

સુધારાત્મક પગલાં

ઘટક

સંભિવત થળ

સમયસીમા

સં થાિકય જવાબદારી
અમલીકરણ

દે ખરે ખ

કામ માટે રાખી શકશે નહીં અને કોઈપણ મિહલાને કોઈપણ વ પમાં
લેડ (સીસુ) ધરાવતાં કોઈપણ પર્કારના કામમાં જોડી નહીં શકાય.
ઈંધણ અને

બાંધકામના સાધનો અને વાહનોની જાળવણી અને ઈંધણ ભરવાનું

સમગર્

બાંધકામના

ઊંજણથી થત ું

કાયર્ તેલ/ડીઝલ ઢોળાવાને કારણે જમીન દૂ િષત ન થાય તે રીતે

ડીએસઆઈઆર

તબક્કા

જમીનનું દૂ ષણ

કરવાનું રહેશે.

િવ તાર

દરિમયાન

બાંધકાના કચરાને

બાંધકામ દરિમયાન ઉત્પ

સમગર્

બાંધકામના

કારણે થનારંુ જમીનું

કોન્ટર્ાક્ટર ારા યોગ્ય થાને િનકાલ કરવામાં આવશે.

ડીએસઆઈઆર

તબક્કા

િવ તાર

દરિમયાન

થયેલા કચરાને ઈજનેરના પરામશર્થી

દૂ ષણ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

કોન્ટર્ાક્ટસર્

ડીએસઆઈઆરડીએ

ડીએસઆઈઆરડીએ

માન્ય કચેરી

સી. કોન્ટર્ાક્ટસર્ની કામગીરી પુણર્ થાય ત્યારે .
પુનઃ થાપન અને

બાંધકામ પ ૂણર્ થાય તે પહેલાં સફાઈ અને પુનઃ થાપનની કામગીરી

સમગર્

બાંધકામના

પુનઃવસવાટ અને

કોન્ટર્ાક્ટસર્ ારા કરવામાં આવશેકોન્ટર્ાક્ટસર્ હંગામી માળખા ખસેડી .

ડીએસઆઈઆર

તબક્કાના

સફાઈ કામગીરી

તમામ કચરો અને .લેશે માનવમળનો િનકાલ ડીએસઆઈઆરડીએ

િવ તાર

અંતમાં

ારા િનયુક્ત કરવામાં આવેલા ઈજનેરની અપેક્ષા પર્માણે કરવાનો
રહેશે.
યોજનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા મઅસર પામેલાં તમા/બાંધકામના
ભાગોને ઈજનેરને સંતોષ થાય તે રીતે કોન્ટર્ાક્ટરના ખચેર્ સાફ અને
વચ્છ કરવાના રહેશે.
ડ. સંચાલન તબક્કો
એિમ્બએન્ટ ઍર

એિમ્બએન્ટ ઍર ક્વૉિલટી , વૉટર ક્વૉિલટી, સૉઈલ ક્વૉિલટી અને

ઓળખી

શ આતના પાંચ

ક્વૉિલટી , વૉટર

નોઈસ લેવ સનાં સંદભેર્ પયાર્વરણીય િનિરક્ષણનું કાય,ર્ િનિરક્ષણ

કાઢવામાં

વષન
ર્ ા

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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પયાર્વરણીય મુ ો /

સુધારાત્મક પગલાં

ઘટક
ક્વૉિલટી, સૉઈલ

સંભિવત થળ

યોજના મુજબ કરવામાં આવશે.

આવેલા થળોએ

ક્વૉિલટી અને

સમયસીમા

સં થાિકય જવાબદારી
અમલીકરણ

દે ખરે ખ

સંચાલનના
તબક્કામાં

નોઈસ લેવ સનાં
સંદભેર્ પયાર્વરણીય
િનિરક્ષણ
વન પિત, ગટર

વન પિત અને વ ૃક્ષોની યોગ્ય રીતે જાળવણી કરવામાં આવશે .

સમગર્

સમગર્

જાળવણી અને ઘન

શ આતના પાંચ વષમ
ર્ ાં વ ૃક્ષોનો લઘુ મ જીવનદર ૭૫%

ડીએસઆઈઆર

યોજનાની

કચરાનો યોગ્ય

જાળવી રાખવામાં આવશેગટરોની યોગ્ય રીતે . જાળવણી કરવામાં

િવ તાર

અવધી

િનકાલ

આવશે અને ચોમાસા પ ૂવેર્ તેની સફાઈ થવી જોઈએ

ટલો

થી મેગા

ડીએસઆઈઆરડીએ

ડીએસઆઈઆરડીએ

ારા કરારબ
કરવામાં આવેલી
કચેરી

ઈન્ડિ ટર્યલ પાકર્માં વરસાદી પાણીનો ભરાવો ન થાય.
ઘન કચરાનો િનકાલ મ્યુિનિસપલ સૉિલડ વે ટ (

સ મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ

હેન્ડિલંગ)૨૦૦૦ અને હેઝાડર્સ ્ વે ટ મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ હેન્ડિલંગ
૧૯૮૯ ની જોગવાઈ મુજબ કરવામાં આવશેઆ

સ

કોઈપણ સંજોગોમાં .

કચરાનો િનકાલ નજીકના ગર્ામ્ય િવ તારો, ખંભાતના અખાત અને
સીઆરઝેડ િવ તારમાં કરવામાં નહી આવે .
જીપીસીબીની કન્સેન્ટ ટુ ઓપરે ટ માટેની શરતો અનુસાર કૉમન

સીઈટીપીઝ અને

સંચાલન

એફ્ યુઅન્ટ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, યુએજ ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું યોગ્ય રીતે

એસટીપીઝ

તબક્કા

સંચાલન કરવામાં આવશે અને ટર્ીટેડ એફ્ યુઅન્ટ્સનો િનિરક્ષણનો

દરિમયાન

અહેવાલ િનયિમત અંતરાલોએ જીપીસીબીને રજૂ કરવામાં આવશે.

ારા કરારબ
કરવામાં આવેલી
કચેરી

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પર્કરણ ૯
સામાિજક મ ૂ યાંકન

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

૯.

સામાિજક મ ૂ યાંકન

૯.૧

તકો

આ સામાિજક મ ૂ યાંકન નીચેના પર્ાથિમક

ોત પર આધાિરત છે

•

૨૦૦૧ની વ તી ગણતરી

•

હાઈ રીસો યુશન ઈમેજીનરીથી તૈયાર કરાયેલો જીઆઈએસ ડેટાબેઝ

•

િવ તારની સાઈટ િવઝીટ

•

ભારતમાં જમીન સંપાદનનુ ં સંશોધન

•

જીઆઈડીબી અિધકારીઓ સાથે ચચાર્

આ મુ યાંકનમાંથી બહાર આવેલા મુ ાઓઃ
•

ડીએસઆઈઆરની સામાિજક આિથર્ક િ થિતની િવગતો,

માં વ તી, સેક્સ રે િશયો, જીવન િનવાહર્ના

સાધનો, સાક્ષરતા, જમીન માલીકી અને ખેતીની જમીનનો િવ તાર, કોમ્યુિનટીની સુિવધાઓ વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે .
•

સામાિજક આિથર્કની શકય અસરોનુ-ં મુ યાકન

•

તાલીમની જ િરયાત અંગેનો અહેવાલ

•

જમીનની ઉપલબ્ધતા માટે ની એવી ભલામણો

૯.૨

હાલની સામાિજક-આિથર્ક િ થિત

૯.૨.૧

વ તી

માં થાિનક ખેડૂતોના િહતો પણ સચવાતા હોય

૨૦૦૧ની વ તી ગણતરી મુજબ ડીએસઆઈઆરમાં ૨૨ ગાંમડાઓ છે

માં ૪૦ હજારથી ઓછી વ તી છે .

વ તીના વૈ ાિનક અભ્યાસના તારણો ૯.૧ કો ટકમાં આપેલા છે .
૯.૨.૨. કામ કરી શકે તેવા લોકોની સંખ્યા અને રોજગારી
કો ટક ૯.૨ માં ગામોના યવસાય અંગે બતા યાં મુજબ લોકો તેમનો જીવન િનવાર્હ મોટા ભાગે ખેતી માંથી કરે
છે .
કો ટક ૯-૧: હાલના વસાહતોની વ તી િવષયક િવગતો
ગામ

વસિત ૨૦૦૧

જાિત પર્માણ

સાક્ષરતા દર (ટકા)

બાવલીયારી

૨૩૨૫

૯૦૯

૪૯

ભડીયાદ

૨૬૩૦

૭૪૧

૭૨

ભાણગઢ

૧૭૩૪

૯૪૨

૩૭

ભીમતલાવ

૧૪૧

૯૩૨

૬૧

ધોલેરા

૨૬૩૭

૯૦૮

૭૬

ગોરાસુ

૨૪૮૪

૯૧૧

૭૨

ઝાંખી

૫૨૬

૯૭૭

૩૮

કાદીપુર

૯૨૩

૮૫૦

૬૭

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ગામ

વસિત ૨૦૦૧

જાિત પર્માણ

સાક્ષરતા દર (ટકા)

ખુણ

૧૬૨૮

૯૧૩

૫૨

મહાદે વપુરા

૧૨૧૧

૮૯૫

૨૩

મીંગલપુર

૨૧૩૩

૯૮૬

૨૫

મુડં ી

૭૦૫

૯૮૬

૫૩

ઓતારીયા

૧૯૫૦

૭૯૧

૮૩

૮૯૧

૯૦૮

૬૦

રાહતલાવ

૧૩૯૫

૮૬૫

૩૭

સાંઢીડા

૯૮૯

૯૧૩

૬૭

સાંગાસર

૧૬૦૯

૯૧૧

૭૦

હેબતપુર

૫૨૩૬

૯૫૩

૫૪

આંબલી

૧૯૭૨

૯૩૦

૫૧

ગોગલા

૧૨૪૫

૮૭૮

૪૩

ચેર

૩૪૨

૯૧૧

૬૯

સોઢી

૩૦૦૭

૯૩૪

૬૧

કુલ

૩૭૭૧૩

૯૦૬ (સરે રાશ)

૫૫ (સરે રાશ)

પાંચી

કો ટક ૯.૨ માં બતા યાં મુજબ મોટાભાગની વ તી જીવન િનવાર્હ માટે ખેતી પર આધાિરત છે જયારે બહુ ઓછા
લોકો ઉ ોગ સાથે સંકળાયેલા છે
ડીએસઆઈઆરમાં િવિવધ પાકો લેવામાં આવે છે .

માં મુખ્ય પાકોમાં ઘઉં, કપાસ અને જવાર છે . જો કે ગર્ામ

અને જીરાનો પાક પણ લેવાય છે . િસંચાઈની મદદના કારણે કેટલાંક પાકો બે વાર પણ લેવાય છે પરં ત ુ
સામાન્ય રીતે જમીન નબળી છે અને િવ તાર વધુ ઉત્પાદક નથી. ખારાશ એ મુખ્ય સમ યા છે ખાસ કરીને
પુવીર્ય િવ તારોમાં. કેટલાંક ગામોમાં વાવણી માટેની જમીનનો િવ તાર ખ ૂબ મોટો છે . ઉદાહરણ તરીકે પાંચીમાં
૯૭ ટકા છે પરં ત ુ પુવીર્ય બાજુના કેટલાંક ગામોમાં ગામની જમીનની સરખામણીમાં ખેતીલાયક િવ તાર ખ ૂબ
ઓછો છે .
વાવણી કરનારાઓ બહુમતીમાં છે અને િસમાંત ખેડૂતોની સંખ્યા બહુ વધારે છે , લગભગ ૩૫ ટકા છે . િસમાંત
ૂ ો જમીનની માલીકી અને ખેતીની વહેંચણીની િવિવધ પ િતમાં વહેંચાયેલા છે .
ખેડત
૧૯૯૧ની વ તી ગણતરીને ૨૦૦૧ની વ તી ગણતરી સાથે સરખામણી કરીએ તો જાણવા મળે છે કે વચ્ચેના
ુ ા તાલુકામાં કુલ ગર્ામ્ય કામ કરનારાઓની સંખ્યામાં સામાન્ય ઘટાડો થયો છે . મુખ્ય
ગાળામાં ધંધક
કામકરનારાઓની સંખ્યામાં સૌથી વધુ ૬ ટકાનો ઘટાડો થયો છે અને કુલ કામ કરનારાઓમાં મુખ્ય
કામકરનારાઓ ઘટયા છે તેના કારણે િસમાંત કામ કરનારાઓ વધ્યા છે . અભ્યાસ કરે યેલા િવ તારોમાં આનુ ં
મુખ્ય કારણ થળાંતર અને બેરોજગારી છે .
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કો ટક ૯-૨: ગામ મુજબ યવસાિયક પેટનર્

ગામ

કુલ વસિત

કુલ

કુલ
કામદારો

કામદારો
(ટકા)

કુલ

મુખ્ય

કામદારો

કુલ

મુખ્ય

કામદારો
(ટકા)

કુલ

મુખ્ય

ૂ ો (ટકા)
ખેડત

કુલ

મુખ્ય

કુલ

ખેત

મજરો

અન્ય

મુખ્ય

કામદારો

(ટકા)

કુલ

મુખ્ય

અન્ય

કુલ

કામદારો

કામદારો

સીમાંત

(ટકા)

કુલ

સીમાંત

કામદારો
(ટકા)

બાવલીયારી

૨૩૨૫

૧૧૯૦

૫૧

૬૧૮

૫૨

૧૯

૫૬

૧૪૯

૨૪

૫૭૨

૪૮

ભડીયાદ

૨૬૩૦

૧૨૭૪

૪૮

૧૧૦૭

૮૭

૨૦

૩૨

૫૨૫

૪૭

૧૬૭

૧૩

ભાણગઢ

૧૭૩૪

૬૮૫

૪૦

૩૭૪

૫૫

૨૮

૩૭

૧૨૬

૩૪

૩૧૧

૪૫

૧૪૧

૬૩

૪૫

૧૬

૨૫

૩૮

૬

૯

૫૬

૪૭

૭૫

ધોલેરા

૨૬૩૭

૮૧૦

૩૧

૭૯૯

૯૯

૭

૩૪

૪૫૫

૫૭

૧૧

૧

ગોરાસુ

૨૪૮૪

૧૪૨૯

૫૮

૧૧૭૮

૮૨

૩૫

૩૬

૩૧૯

૨૭

૨૫૧

૧૮

ઝાંખી

૫૨૬

૧૭૬

૩૩

૧૩૧

૭૪

૬

૨

૧૧૭

૮૯

૪૫

૨૬

કાદીપુર

૯૨૩

૪૬૩

૫૦

૩૨૪

૭૦

૪૬

૨૭

૫૭

૧૮

૧૩૯

૩૦

ખુણ

૧૬૨૮

૭૪૦

૪૫

૭૪૦

૧૦૦

૧૪

૫૯

૧૯૩

૨૬

૦

૦

મહાદે વપુરા

૧૨૧૧

૫૨૦

૪૩

૧૧૫

૨૨

૪૮

૦

૬૦

૫૨

૪૦૫

૭૮

મીંગલપુર

૨૧૩૩

૭૪૩

૩૫

૭૨૪

૯૭

૨૯

૩

૪૯૫

૬૮

૧૯

૩

મુડં ી

૭૦૫

૨૦૧

૨૯

૨૦૧

૧૦૦

૨૧

૭૧

૧૬

૮

૦

૦

ઓતારીયા

૧૯૫૦

૭૮૫

૪૦

૩૩૩

૪૨

૨૮

૧૨

૧૮૨

૫૫

૪૫૨

૫૮

૮૯૧

૩૩૦

૩૭

૧૮૨

૫૫

૫૬

૧૫

૫૧

૨૮

૧૪૮

૪૫

રાહતલાવ

૧૩૯૫

૪૦૧

૨૯

૩૪૨

૮૫

૩૩

૬૩

૧૨

૪

૫૯

૧૫

સાંઢીડા

૯૮૯

૩૭૩

૩૮

૧૬૧

૪૩

૪૨

૨

૮૯

૫૫

૨૧૨

૫૭

ભીમતલાવ

પાંચી
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ગામ

કુલ વસિત

કુલ

કુલ
કામદારો

કામદારો
(ટકા)

કુલ

મુખ્ય

કામદારો

કુલ

મુખ્ય

કામદારો
(ટકા)

કુલ

મુખ્ય

ૂ ો (ટકા)
ખેડત

કુલ

મુખ્ય

કુલ

ખેત

મજરો

અન્ય

(ટકા)

મુખ્ય

કામદારો

કુલ

મુખ્ય

અન્ય

કુલ

કામદારો

કામદારો

સીમાંત

(ટકા)

કુલ

સીમાંત

કામદારો
(ટકા)

સાંગાસર

૧૬૦૯

૭૬૧

૪૭

૪૩૩

૫૭

૪૨

૨૪

૧૪૬

૩૪

૩૨૮

૪૩

હેબતપુર

૫૨૩૬

૨૮૫૭

૫૫

૧૩૨૭

૪૬

૪૦

૧૯

૫૪૨

૪૧

૧૫૩૦

૫૪

આંબલી

૧૯૭૨

૬૯૧

૩૫

૫૦૯

૭૪

૩૩

૪૫

૧૦૭

૨૧

૧૮૨

૨૬

ગોગલા

૧૨૪૫

૭૧૫

૫૭

૪૬૮

૬૫

૪૩

૩૨

૧૦૮

૨૩

૨૪૭

૩૫

૩૪૨

૧૦૫

૩૧

૧૦૩

૯૮

૪૦

૪૦

૨૧

૨૦

૨

૨

૩૦૦૭

૧૪૭૪

૪૯

૮૦૪

૫૫

૩૧

૨૦

૩૯૦

૪૯

૬૭૦

૪૫

૩૭૭૧૩

૧૬૭૮૬

૪૫

૧૦૯૮૯

૬૫

૩૦

૩૧

૪૧૬૯

૩૮

૫૭૯૭

૩૫

ચેર
સોઢી
કુલ
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૯.૩ સામાિજક અસરો
જો કે િવકાસ માટે જ રી જમીનનો કેટલોક ભાગ સરકારની માલીકીનો છે પરં ત ુ ડીએસઆઈઆરનુ ં

િચતર્ ઉભુ ં

કરાયુ ં છે તે માટે ના િવકાસ માટે ખાનગી જમીનની જ ર પડશે.
ખાનગી જમીન ધારકો પાસે એક હેકટરથી લઈને ૫ હેકટર વચ્ચેની જમીનો છે . જોકે એવુ ં માનવામાં આવે છે કે
જમીન માલીકોની સંખ્યા પ્લોટસની સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલાંક અંશે વધી જાય તેવી શકયતા છે , કારણ કે
રે વન્યુ ં પ્લોટ્સમાં કેટલાંક પ્લોટ્સના અંદર અંદર પડેલા ભાગલાઓ દશાર્વાયા નથી અને એકથી વધુ જમીન
માલીકો હોય ત્યાં અલગ પ્લોટ નંબર આપાવમાં આ યાં નથી.

આ ઉપરાંત અનેક યિક્તગત માલીકોનો

એકથી વધુ પ્લોટ્સમાં િહ સો હોઈ શકે છે . મોટા પ્લોટમાં વારસદારો પણ હોઈ શકે છે

મણે હજુ પોતાનો રસ

બતા યો નથી. તેથી સંપ ૂણર્ અને યોગ્ય વળતર નક્કી કરવા માટે સંપ ૂણર્ જમીન માલીકી સરવે કરવાની જ રી
છે .
અભ્યાસ કરાયેલા િવ તારમાં ખેતીએ પર્ાધાન્ય ધરાવતો

યવસાય છે . વ તી વધારો

યવસાયની આ

પર્ણાલીકાને ધીમે ધીમે ઓછી કરશે. આ પોઈન્ટની ચોક્કસાઈ તપાસવાની જ ર છે કે થાિનક લોકોનુ ં કૌશ ય
િવક યુ ં છે અને ગાંમડાઓમાં િવ ત ૃત જીવન િનવાર્હની પ િત ગામના લોકોના સારા માટે અમલમાં મુકવામાં
આવી છે .
િસમાંત કામદારો

મની પોતાની માલીકીની જમીન નથી, તેઓને શહેરી િવકાસ

ારા લવાતા પિરવતન
ર્ માટે

સમજાવવા સહેલા છે કારણ કે તેમની પાસે કોઈ પણ િમલક્ત વેચવા માટે નથી અને તેઓને ખાસ મદદની
જ ર છે .
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૯.૪ શમન (મીટીગેશન) યુહરચના
ડીએસઆઈઆરના ડર્ાફટ ડેવલપમેન્ટ પ્લાનની આખી પર્િકર્યામાં ઓછામાં ઓછી સામાિજક અસર એ મુળભ ૂત
વ તુ છે . આ પ્લાન િવશેના િવચારમાં નીચેના પર્ાથિમક તત્વોનો સમાવેશ કરાયો છે .
•

જમીન માલીકીની પર્ણાલીકાનુ ં ઉંડાણથી મુ યાંકન

•

અત્યારે જમીનનો ઉપયોગ

•

જમીનની ઉપયોગીતા

•

ડર્ાફટ ડેવલપમેન્ટ પ્લાનના ભાગ પે અત્યારના ગાંમડાઓને એકબીજામાં ભેળવવા

૯.૪.૧. સામ ૂિહક િવકાસ
ધી ડર્ાફટ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન સામ ૂિહક િવકાસના િસ ાંત પર બન્યો છે . જમીનના ઉપયોગ માટે ગામડામાં બફર
ઝોન બનાવીને સેકશન ૯.૭ માં ચચાર્યેલી નીિત મુજબ પ્લાનમાં ભિવ યના કુદરતી િવકાસ માટે માટે િવચારાયુ ં
છે .

આયોજન મુજબ સામાિજક તાણાવાણા, જીવન િનવાર્હ પર સામાિજક અસરો અને આવકની તકો ને

સાચવવા માટે અહીં વ તા લોકોના પુન વસનની જ ર પડશે નહીં, અને િવકાસના આયોજનમાં આ બધા
તત્વોને નજરઅંદાજ કરી શકાય નિહ. જયાં સુધી શકય હોય ત્યાં સુધી ખેતીલાયક જમીનનુ ં રક્ષણ કરીને જીવન
િનવાર્હ પરની નકારાત્મક અસરોને ઓછી કરવાનો પર્યાસ કરવામાં આ યો છે . પરં ત ુ આવતાં ૩૦ વષર્ના
િવકાસને ધ્યાનમાં રાખતાં સરકારી જમીન ખુ લી કરીને જમીનના દરે ક ટૂકડાનુ ં રક્ષણ કરવુ ં શકય નથી.
કારણે કેટલીક દૂ ર ન કરી શકાય તેવી નકારાત્મક અસરો આવશે

ના

ને આયોિજત આિથર્ક પુન વસનથી દૂ ર કરી

શકાય.
૯.૪.૨. નવી આિથર્ક તકો પુરી પાડવી
અત્યારના ગામના લોકો

માં જમીન માલીકો, અને જમીન વગરના લોકો, વાવણી કરનારા અને ખેત મજુરો,

ી પુરુષો, વ ૃ ો અને યુવાનો બધાને સાથે લઈને કોઈ નીિત ઘડી કાઢવી જોઈએ. આિથર્ક પુન વસન માટે
નીચેની કેટેગરી આપી શકાય.
•

જમીન આધાિરત આિથર્ક તકો

•

જમીન આધાિરત ન હોય તેવી આિથર્ક તકો

૯.૫ જમીન આધાિરત આિથર્ક તકો
જમીન આધાિરત આિથર્ક તકોમાં નીચેના મુ ાઓનો સમાવેશ થાય છે
•

આ અહેવાલના ચેપ્ટર ૧૦માં સમજા યાં મુજબ ટાઉન પ્લાનીંગ આધાિરત જમીન યવ થાપન નીિત
ઘડવી

•

ચેપ્ટર ૧૦માં સમજા યાં મુજબ પીપીપી મોડેલ માટેના રોકાણકારો અને પુન થાિપત થયેલા જમીન
માલીકો વચ્ચેની કડી ગોઠવવી

•

જમીન માલીકો

મને પુન ગોઠવાયેલી જમીન આપવામાં આવી હોય તેમને ઉ ોગ અને જમીન

િવકસાવનાર સાથે વાતચીત કરવા અને કરાર કરવા સમજાવવાની જરિરયાત રહેશે

મ કે ઉ ોગ

અથવા િબિ ડંગ બાંધવા અપાયેલી જમીનનો ઉપયોગ વેચવાના બદલે લીઝ ભાડા પ ા મુજબ થાય.
અથવા

ઉ ોગગૃહો અહીં ઉ ોગો શ

કરે છે તેમને જમીન માલીકોને કેટલુકં શેર હોિ ડંગ આપવા
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સમજાવી શકાય. આ પર્િકર્યાથી

જમીન માલીકોએ જમીન આપી છે તેમને આ જમીનના બદલામાં

િનયિમત આવકની ખાતરી મળશે.
•

માલીકોને રહેણાંક અને યાપારીક વપરાશ માટે ના મકાનોમાં રોકાણ કરવા માટે પર્ોત્સાિહત કરી શકાય,
થી તેઓને માટે ભાડાની આવકની તકો ઉભી થાય. આ માટે લોકોનુ ં યોગ્ય ક્ષમતાં વધર્ન કરવુ ં જ રી
છે .

•

અનૌપચારીક ક્ષેતર્ના િવકાસનુ ં આયોજન કરવુ ં જોઈએ

મ કે શાક બજાર, નાની દુકાનો, અને શોપીંગ
મને નુકસાન થયુ ં છે તેવા લોકોને આવા

સેન્ટર વગેરે. અને જમીન િવહોણા અને આડકતરી રીતે

ધંધાના િવકાસ માટે જગ્યા આપવામાં પર્ાથિમકતા આપવી જોઈએ. આવા ધંધાને નાના ફેરીયાઓ
માટેના લાયસન્સ આપીને િનયિમત કરવા જોઈએ. (

જમીન િવહોણા અને નીરક્ષર અથવા ઓ ં

ભણેલા લોકો માટે વધુ યોગ્ય છે )
•

કૃિષ ઉત્પાદક્તા વધારવા માટેની તાલીમની યવ થા કરવી અને િબયારણ તથા ખાતરની સુિવધા
ઉત્પાદક્તાને વધારવા આપવી.

મોટા ઉ ોગગૃહો

આ િવ તારમાં મોટું રોકાણ આકષેર્ છે તેમને તેમની કોપ રે ટ સો યલ િર પોન્સીબીલીટીના

ભાગ પે ખેતી લાયક કાયર્વાહી િવકસાવવા અને અહીંના રહેવાસીઓનુ ં જીવન સુધરે માટે ની સુિવધાઓ ઉભી
કરવા માટે પર્ોત્સાિહત કરવા જોઈએ.
આયોજન અને િવકાસ માટે

જમીનની જ ર છે , પરં ત ુ આ જમીનનો કબજો લોકો પાસે જ રહેવા દે વો જોઈએ

કારણ કે આ જમીનની ખરી જ િરયાત માળખાકીય કામગીરી શ કરવા માટે છે . વચ્ચગાળામાં લોકો પોતાના
ઉપયોગ માટે જમીન રાખી શકે છે .

૯.૬ િબન જમીન આધાિરત આિથર્ક તકો
૯.૬.૧. રોકાણકારોને થાિનક લોકોને રોજગારી આપવા કહેવ ુ ં
માળખાકીય િવકાસ માટે ના કોન્ટર્ાકટસર્ અને ઉ ોગો

મને થાિનક લોકોને યોગ્ય રોજગારી, આરોગ્યની સુિવધા,

િશક્ષણ વગેરે ક્ષેતર્ેને કોન્ટર્ાક્ટના કામમાં પર્ાથિમકતા આપાવનુ ં કહેવાની જ ર છે .
પર્ાથિમક સુિવધાઓ તેઓ આપી શકે તે માટે ડીએસઆઈઆરડીએ

િવિવધ જગ્યાઓએ આવી

પિરવારોને અસર થઈ છે તેમાં ક્ષમતાં

ધરાવતાં લોકોનો એક ડેટાબેઝ તૈયાર કરીને િવિવધ પર્કારની રોજગારી માટે ઉ ોગોને આપવો જોઈએ.
૯.૬.૨ ઉ ોગમાં સપોટર્ સિવર્સ માટે તાલીમ
ઉ ોગો અને રહેણાંક તથા કોમશીર્યલ સેકટરમાં મોટાપાયે સપોટર્ સિવર્સની જ ર પડશે. ધી ગુજરાત અબર્ન
ડેવલપમેન્ટ મીશન

અબર્ન ડેવલપમેન્ટ િડપાટર્મેન્ટની હેઠળ કામ કરે છે , એ ઉમ્મીદ નામથી રાજય તરનો

અબર્ન એમ્પ્લોયબીલીટી પર્ોગર્ામનુ ં અમલીકરણ કરી ર ું છે . આ પર્ોગર્ામનુ ં અમલીકરણ એનજીઓના નેટવકર્
અને તેમની સહભાગી સં થાઓ

ારા થઈ ર ું છે . હાલમાં તર્ણ નોડેલ એનજીઓ રાજયભરમાં આ પર્ોગર્ામના

અમલીકરણ માટે જવાબદાર છે ,

માં એક રીજનમાં કેટલાંક િજ લાઓ દરે ક એનજીઓને વહેંચવામાં આ યાં છે .

આ એનજીઓ નીચે મુજબ છે .
•

સાથ ચેરીટે બલ ટર્ ટ

•

સીએપી ફાઉન્ડેશન અને

•

એઈડ-એટ-એકશન

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આ નોડેલ એનજીઓ એમ્પલોયબીલીટી પર્ોગર્ામ અન્ય નાની સં થાઓ સાથે સહયોગી સં થાઓ સાથે મળીને
કરશે. ઉ ોગો, કોમશીર્યલ અને સેવા ક્ષેતર્ોની જ િરયાત મુજબ શહેરી ગરીબોમાં કૌશ ય િવકસાવવા માટે આ
સફળ કાયર્પ િત છે . સાથ ચેરીટેબલ ટર્ ટ

અમદાવાદ િ થત એનજીઓ છે તે પોતાના સહયોગી સંગઠન સાથે

અમદાવાદ સિહત ૮ િજ લાઓમાં ઉમ્મીદ કાયકર્ર્મના અમલીકરણ માટે જવાબદાર છે .
આિથર્ક તકો િવકસાવવા માટે નાણાંકીય જ િરયાત
જમીન આધાિરત અને િબન જમીન આધાિરત આિથર્ક તકો િવકસવવા માટે ના મુખ્ય ખચાર્ઓમાં નીચેના
મુ ાઓનો સમાવેશ થાય છે
•

સામુદાિયક ફેસીલીટે શનનો ખચ (મુખ્યત્વે એનજીઓના ચા )

•

જમીનનુ ં માકેર્ ટીંગ અને ટાઈ-અપનો ખચ (ખાસ કરીને ડીએસઆઈઆરડીએના તરે )

•

નવા વેપારીઓ અને તેની કાયર્વાહી માટે કૌશ ય િવકાસની તાલીમનો ખચ ( એન.જી.ઓ/તાિલમી
સં થાઓ)

ડીએસઆઈઆરના િવકાસ માટે

નાણાંકીય આયોજન કરવામાં આવે છે તેના ભાગ

પે આ ખચ (માનવ

સંસાધન િવકાસનો ખચ ) ગણવાની જ ર છે . આ ખચ ને માળખાકીય િવકસાનો ખચ અને પર્ો ક્ટના ખચાર્ના
ભાગ

પે ગણવામાં આવશે. િવકાસના અન્ય પર્ો ક્ટસના અનુભવના આધારે , પર્ો ક્ટ કો ટના ૫ ટકા ખચ

અસર પામેલા પિરવારના આિથર્ક પુન વસન માટે ફાળવી શકાય.

૯.૭ અત્યારની ગર્ામ વસાહતોનુ ં સંકલન
સમગર્ િવકાસ ય ૂહનુ ં મહત્વનુ ં પાસુ ં વતમ
ર્ ાન ગર્ામ્ય વસાહતોને સ ૂિચત શહેરી જમીન વપરાશમાં ભેળવવાનુ ં છે .
ઝડપથી બદલાઈ રહેલ ું ભૌિતક વાતાવરણ,

ડીએસઆઇઆર

વા આયોજીત નવા િવકાસ

વા બા

પરીબળોથી ચિલત છે , ગર્ામ્ય જનતા પર ઘણુ ં જ દબાણ ઊભુ ં કરે છે . સ ૂિચત ઔ ોિગક િવકાસને કારણે િશક્ષણ,
તકિનકી તાિલમ, અને જાહેર સુિવધાઓથી સમગર્ રીતે ક્ષમતા વધર્ન તથા માળખાકીય સુિવધાઓના
ઉપયોગથી તકોમાં અનેક ગણો વધારો થશે, તેવી જ રીતે થાિનક રહેવાસીઓને બદલાતા જતા શહેરી વ પ
અને રહેણીકરણીનુ ં

ાન મળશે. તેથી ગર્ામ્ય વસાહતો અને સ ૂિચત શહેરી જમીન ઉપયોગ વચ્ચેનો સંવાદ

યોગ્ય રીતે થાિપત કરવાની જ રીયાત આયોજન પર્િકર્યાના શ આતના તબક્કામાં અનુભવાઈ હતી. જો કે,
ગર્ામ્ય બફર ડીએસઆઇઆરડીએની ન્યાિયક હદમાં રહેશે.
૯.૭.૧ ગર્ામ્ય સમાવેશ ય ૂહના તત્વો
ગર્ામ્ય સમાવેશ નમ ૂનાનો ઉ ે ય આસપાસના િવકાસન મહ મ લાભ મેળવવાનો અને સામાિજક માળખા,
રહેણીકરણી અને ગર્ામ્ય વસાહતોની એકતા પરની નકારાત્મક અસરોને લઘુતમ કરવાનો છે .
ગર્ામ્ય સમાવેશ ય ૂહના તત્વો નીચે મુજબ છે ઃ
•

ગર્ામ્ય બફર ઝોનનુ ં સ ન સ ૂિચત િવકાસ આયોજનમાં અલગ જમીન િવકાસ

•

ગર્ામ્ય બફર ઝોનમાં જમીનના વપરાશ માટે ઝોિનંગ િનયંતર્ણ નક્કી કરવા

•

નગર રચના યોજનાઓ ારા ગર્ામ્ય બફરનો અમલ કરવો

ેણી તરીકે કરવુ,ં

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૯.૭.૨ ગર્ામ્ય બફર ઝોન
ય ૂહ ગામની નજીકના િવ તારમાં બફર ઝોન જાળવી રાખવા માંગે છે . બફર ઝોન ગર્ામ્ય વસાહતની

આ

આસપાસના િવ તારને આગવી ઓળખ આપે છે

ડીએસઆઇઆરમાં અન્ય જગ્યાએ અમલી જમીન ઉપયોગ

કરતાં અલગ હશે.
બફર ઝોનનામુખ્ય ઉ ે યો નીચે પર્માણે છે ઃ
•

ગર્ામ્ય વસાહતોમાં વતર્માન પ િતએ જ જીવન ચાલુ રહે તેને અગર્ીમતા આપવા માટે સ ૂિચત િવકાસ
આયોજનમાં િવ તારોનુ ં ભૌિતક સીમાંકન કરવુ ં

•

સમયાંતરે વસાહતોને આસપાસના શહેરી િવ તારમાં સરળતાથી ભેળવી દે વા

•

તેમની આસપાસના વાતાવરણ પર તેમનુ ં પોતાનુ ં િનયંતર્ણ હોવાનો અહેસાસ ગર્ામજનોને કરાવવો

•

સંવેદનશીલ ગર્ામજીવનની આસપાસમાં વધારે પડતા િવકાસને રોકવો

૨૨ ગામોની તમામ વસાહતોની આસપાસના ગર્ામ્ય બફર ઝોનની સરહદને િતર્પરીમાણીય જમીન વપરાશ
આયોજનમાં દશાર્વવામાં આવશે (સંદભર્ આકૃિત ૩.૭). દરે ક વસાહતની આસપાસના બફર ઝોનની િ થિત
તેમની આસપાસના જમીન વપરાશ અને રોડ નેટવકર્ને આધારે અલગ-અલગ હોય છે .
ગર્ામ્ય બફર ઝોન મુખ્યત્વે રહેણાંકી િવ તાર હશે

માં તેને સંલગ્ન સામુદાિયક સુિવધાઓ અને દુકાનો હશે.

અલગ પર્કારના ઝોિનંગ િનયંતર્ણો ગર્ામ્ય બફર ઝોનનુ ં િનયંતર્ણ કરશે,

ની જનરલ ડેવલપમેન્ટ કન્ટર્ોલ

રે ગ્યુલેશન્સ (જીડીસીઆર)માં ચચાર્ કરવામાં આવી છે .
૯.૭.૩ વતર્માન વસાહતોનો સંવેદનશીલ સુધારો
વતર્માન વસાહતોમાં હાલમાં કરવામાં આવેલા બાંધકામ પર મોસમની ખરાબ અસરો પડેલી છે અને કેટલીક
જગ્યાએ તો તે ખ ૂબ જ નબળી િ થિતમાં છે . નવા િવકાસ માટે પ્લોટ પાડવા અને માળખાિકય સુિવધાનુ ં નેટવકર્
તૈયાર કરવા ઉપરાંત ગર્ામ્ય બફર ઝોનનુ ં આયોજન વતર્માન માળખાિકય સુિવધાઓમાં વધારો કરવાના તેમજ
સમગર્તયા માળખાને ડીએસઆઇઆર સાથે સાંકળી લેવાની જ રીયાતને પણ પ ૂરી કરે છે ઃ
•

પાઇપ ારા પાણી પ ૂરવઠો

•

વરસાદી પાણીની ગટર

•

ગંદાપાણીના િનકાલ માટે ન ુ ં નેટવકર્

પર્ાચીન બંદર ધોલેરા સિહતની કેટલીક ગર્ામ્ય વસાહતોના માળખા હેરીટેજ વે યુ ધરાવે છે . તેથી, કોઇપણ
ગર્ામ્ય બફર ઝોનના આયોજનમાં પર્થમ મકાન, શેરીઓ અથવા સુધારો માંગતા કોઇપણ બાંધકામની
આસપાસના િવ તારની ઓળખ કરવી જ રી છે . ઓળખ કરાયેલા િવ તારોમાં સુધારો કરવા માટે ના તંતર્ની
પરે ખા આયોજનના ભાગ પે જ તૈયાર કરી લેવી જોઇએ. તેમાં યિક્તગત મકાનના સંદભર્માં િમલકતના
માિલક અથવા જાહેર મકાન/શેરીઓ/આસપાસના િવ તારના િક સામાં પંચાયતને આ િમલકતોને ટકાવી રાખવા
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તેમજ તેના મ ૂ યમાં વધારો કરવા યોગ્ય તકિનકનો ઉપયોગ કરવા અને નાણાંિકય સહાય મેળવવામાં મદદ
કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
૯.૭.૪ જન ભાગીદારી
ગર્ામ્ય બફર ઝોનમાં િવકાસની પરે ખા નક્કી કરવામાં ગર્ામજનોની ભાગીદારી ય ૂહનુ ં સૌથી મહત્વનુ ં તત્વ છે .
ય ૂહમાં વકર્શોપ અથવા સામુદાિયક ચચાર્ આયોજન અંગે જણાવાયુ ં છે

થી ગામના રહેવાસીઓ તેમની

પસંદગી જણાવી શકે અને િવકાસની સમગર્લક્ષી તરે હમાં પોતાની િ વકૃિત આપે. આ અંગેની ખાતરી નગર
રચના આયોજન દરિમયાન કરવાની રહેશે.
૯.૭.૫. ગર્ામ્ય સહાયક સેલ
ગર્ામ્ય બફર ઝોનના ઇિચ્છત િવકાસના સરળ અમલીકરણની ખાતરી માટે, વતર્માન વસાહતોમાં સુધાર અને
આસપાસમાં થઈ રહેલા શહેરી િવકાસના લાભ થાિનક લોકોને મળે તેની ખાતરી માટે ડીએસઆઇઆરડીએમાં
ધોલેરા વેલફેર સોસાયટી નામે ગર્ામ્ય સહાયક સેલ ખોલવામાં આવે.
ધોલેરા વેલફેર સોસાયટીના કાય નીચે મુજબ રહેશેઃ
•

પંચાયતો, ગર્ામજનો અને ડીએસઆઇઆરડીએ વચ્ચેના સીધા સંપકર્ના માધ્યમ તરીકે સેવા આપવી

•

ગર્ામજનોના જમીના િવકાસના અિધકારોનુ ં રક્ષણ કરવુ ં

•

માળખાિકય સુિવધાઓમાં સુધાર/િવકાસ માટે ફાળવવામાં આવેલા ભંડોળના યવ થાપનમાં
ડીએસઆઇઆરડીએને મદદ કરવી

૯.૮ ગામના રહેવાસીઓ માટે િવકાસના લાભો
ડીએસઆઈઆર તરીકે નોટીફાઈ થયેલો િવ તારમાં આયોિજત શહેરી િવકાસ થાિનક ગર્ામ્ય લોકો માટે કેટલાક
લાભો લઈને આવશે. શહેરી િવકાસથી થનારા નીચેના લાભોમાં જીવન ધોરણમાં સુધારાનો પણ સમાવેશ કરાયો
છે .
•

ટેકનીકલ અને િબન ટેકનીકલ કૌશ ય તાલીમથી ક્ષમતા વધર્ન

•

ઔ ોિગક ક્ષેતર્ અને તેની સાથે ઉભા થયેલા અન્ય ક્ષેતર્ોમાં રોજગારીની તકો

•

આવકમાં વધારો

•

સીધા અને આડતકરા રોજગારી સ નના કારણે બેરોજગારીમાં ઘટાડો

•

સાક્ષરતાના

તરમાં સુધારો થશે અને િશક્ષણની સારી સુિવધાઓ મળવાના કારણે િશક્ષણની

ગુણવ ામાં સુધારો થશે
•

આરોગ્યની સુિવધાઓમાં સુધારો થશે અને સરે રાશ ઉંમરમાં પણ વધારો થશે

ગામ બફર ઝોન અને સેટલમેન્ટમાં માળખાકીય સુિવધાઓ

વી કે પાણી, વીજળી, ડર્ેઈનેજ નેટવકર્, વાહન

યવહાર, દુર સંચાર અને સામ ૂદાિયક સુિવધાઓ વગેરેમાં સુધારો થશે.
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૧૦. અમલીકરણ અને િનયમનકારી માળખું
૧૦.૧ પરીચય
સંપિ , રોજગારી અને આકષર્ક તથા સાતત્યપ ૂણર્ જીવન પયાર્વરણના સ ન અંગેની ડીએસઆઇઆરની
સફળતા અનેક પરીબળો પર આધારીત છે , નહીં કે માતર્ એક જ પરીબળ કે નવા શહેરનુ ં આયોજન કઈ રીતે
કરવામાં આ યુ ં છે . યોગ્ય શહેરના સ નમાં સમાિવ ટ મહત્વના તત્વો બંધારણીય માળખુ,ં પ ટ અને તટ થ
વિહવટ, સુદૃઢ આિથર્ક પાયો, સારું નાણાંિકય

યવ થાપન અને િવકાસના િનયંતર્ણ માટે ન ુ ં અસરકારક

િનયમનકારી તંતર્ છે .
ડીએસઆઇઆર માટે ના અમલીકરણ માળખાના તત્વોને આકૃિત ૧૦.૧માં દશાર્વવામાં આ યા છે .
આકૃિત દશાર્વે છે કે અમલીકરણ માળખાના દરે ક તત્વને ડીએસઆઇઆરના અભ્યાસમાં કઈ રીતે ધ્યાનમાં
લેવામાં આ યુ ં છે . આ પર્કરણમાં એવા તત્વોનો સારાંશ રજૂ કરવામાં આ યો છે

ને બીજા કોઈ અહેવાલ કે

પર્કરણમાં આવરી લેવામાં આ યા નથી. તે અમલીકરણના નીચેના પાસાઓને આવરી લે છે ઃ
• કાન ૂન અને વિહવટ
• જમીન સંપાદન
• સમુદાય સેવા દર
• આયોજન િનરીક્ષણ અને સમીક્ષા
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અમલીકરણ માળખું
કાન ૂન
ગુજરાત એસઆઇઆર અિધિનયમ - ૨૦૦૯ અને જીટીપીયુડી અિધિનયમ - ૧૯૭૬
વ િહ વ ટ
ડી એ સ આ ઇ આ ર ડી એ

નાણાંકીય

જમીન યવ થાપન

િવ ત ૃત અંદાજો કામગીરી અને
મરામતના ખચર્ સાથે

ખચર્ યોગ્યતા અભ્યાસ પ ૂવેર્ઃ
પર્ાદે િશક રે લ ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર િવકાસ
પાણી પ ૂરવઠા તંતર્ પર્થમ તબક્કાના િવકાસ માટે

િતર્પરીમાણીય
આયોજન

આયોજન માળખું િવકાસ
આયોજન અહેવાલ 1

િવકાસ િનયંતર્ણ

િનયમન માગર્દિશર્કા
(અહેવાલ 2)

ખોરાક યવ થાપન તંતર્ પર્થમ તબક્કાના િવકાસ માટે
પુનઃપર્ાપ્ય ઉજાર્ અને વીજ િવતરણ યોજના
ઔ ોિગક અને બાંધકામ મજૂરો માટે મકાનો

ખચર્ના લાભની િવ ત ૃત ચકાસણી

સામુદાિયક સેવા માળખું

આકૃિત ૧૦-૧: અમલીકરણ માળખું
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૧૦.૨ કાન ૂન અને વિહવટ
ડીએસઆઇઆરના િવકાસ માટેન ુ ં કાન ૂન માળખું અને સં થાિકય તંતર્ ગુજરાત
એક્ટ, ૨૦૦૯

પે યલ ઇન્વે ટમેન્ટ રીજન

ારા થાિપત કરવામાં આ યુ ં છે . આ ડીએસઆઇઆરના િવકાસ માટેન ુ ં પ ટ સં થાિકય માળખું

થાિપત કરે છે .
આ કાન ૂનના પસાર થવા સાથે અને ધોલેરા

પે યલ ઇન્વે ટમેન્ટ રીજનલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી

(ડીએસઆઇઆરડીએ)ની થાપનાએ સારા શહેરી વિહવટ સાથેની લાક્ષિણકતા ધરાવતા આધુિનક અને કાયર્ક્ષમ
શહેરના િવકાસનો પાયો નંખાયો. આ મજબ ૂત કાન ૂની અને સં થાિકય માળખા પર િનમાર્ણ કરવુ ં અને મુસ ા પ
િવકાસ આયોજનના અમલીકરણની પર્િકર્યા આ આયોજનમાં સેવવામાં આવેલા ગિતશીલ િવકાસને બહાર લાવે
તેની ખાતરી કરવી ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણર્ છે .
આ િવભાગ ગુજરાત એસઆઇઆર એક્ટ, ૨૦૦૯ની મહત્વપ ૂણર્ બાબતોનો સારં શ રજૂ કરે છે અને
ડીએસઆઇઆરના િવકાસના અમલીકરણ અને િનયમન માટે જ રી માળખા અંગે ભલામણો રજૂ કરે છે .
૧૦.૨.૧ ગુજરાત એસઆઇઆર અિધિનયમ - ૨૦૦૯ (ખાસ રોકાણ પર્દે શ કાન ૂન)
એસઆઇઆર એક્ટ રાજ્ય સરકારને રોકાણ પર્દે શને એસઆઇઆર તરીકે જાહેર કરવાની સ ા આપે છે . અન્ય
બાબતો ઉપરાંત, આ કાન ૂન નીચેની બાબતો રજૂ કરે છે ઃ
• ગામતળ િસવાય ડીએસઆઇઆર થાિનક ન્યાિયક હદની બહાર હશે
• ગુજરાત ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોડર્ (જીઆઇડીબી)ની સવ ચ્ચ સ ા અને રીજનલ ડેવલપમેન્ટ
ઓથોરીટી (ડીએસઆઇઆરડીએ) તરીકે જાહેરાત.
આ સં થાઓની ભ ૂિમકાનો સારાંશ નીચેના િવભાગમાં આપવામાં આ યો છે .
૧૦.૨.૨. સવ ચ્ચ સ ા
ગુજરાત એસઆઇઆર એક્ટ, ૨૦૦૯ની કલમ ૬ અનુસાર, સવ ચ્ચ સ ા (જીઆઇડીબી) ડીએસઆઇઆરડીએના
િવકાસ, કામગીરી, િનયમન અને

યવ થાપનની સ ા ધરાવે છે . ડીએસઆઇઆરડીએ

ારા રજૂ કરવામાં

આવેલા ડીએસઆઇઆરની અંદર મુસ ા પ િવકાસ આયોજન, ટાઉન પ્લાિનંગ િ કમ્સ અને જનરલ ડેવલપમેન્ટ
રે ગ્યુલેશન્સ સિહતના જમીનના આયોજનને ફેરફાર કરીને કે ફેરફાર કયાર્ િસવાય મંજૂર કરવાની સ ા ધરાવે
છે . તે ડીએસઆઇઆરમાં કોઇપણ આિથર્ક પર્વ ૃિ , સુિવધા અથવા ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર પર્ો ક્ટને મંજૂર કરવાની સ ા
ધરાવે છે .
સવ ચ્ચ સ ા ડીએસઆઇઆરડીએ, સરકારી સં થા અથવા ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર પર્ો ક્ટના ડેવલપર ારા રજૂ કરવામાં
આવેલા વપરાશ વેરાના દર નક્કી કરીને મંજૂર કરી શકે છે અને રાજ્ય સરકારને ડીએસઆઇઆરના િવકાસ,
કામગીરી, િનયમન અને યવ થાપન માટે જોગવાઈ કરવા દરખા ત કરી શકે છે .
સવ ચ્ચ સ ા કારોબારી સિમિત અને પેટા સિમિતઓ નીચી શકે છે અથવા જીઆઇડીબીની કારોબારી સિમિતને
આ પર્કારની સ ાઓ સ પી શકે છે . જો કે સ ાનુ ં મુખ્ય કાયર્,

મ કે મુસ ા પ િવકાસ આયોજન અથવા ટાઉન

પ્લાિનંગ િ કમ્સની મંજૂરી અને ફેરફાર, બીજાને આપી શકશે નહીં.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૧૦.૨.૩. ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલમેન્ટ ઑથોિરટી
જીએસઆઇઆર એક્ટ, ૨૦૦૯ની કલમ ૧૫ પર્માણે, હવે સરકાર

ારા ડીએસઆઇઆરના વિહવટ માટે

ડીએસઆઇઆરડીએ થાપવામાં આવી છે . ડીએસઆઇઆરડીએની જવાબદારીઓમાં નીચે મુજબ છે ઃ
• ડીએસઆઇઆરનો િવકાસ
• ડીએસઆઇઆરની અંદરની મુસ ા પ િવકાસ આયોજન, ટાઉનપ્લાિનંગ િ કમ્સ તૈયાર કરવા અને તેનો
અમલ કરવા સિહત જમીન અને ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરનુ ં યવ થાપન અને આયોજન
• ડીએસઆઇઆરની આસપાસના િવ તાર (ડીએસઆઇઆરની સીમાની તર્ણ િકલોમીટરની િતર્જ્યામાં)
િનયંતર્ણ િવકાસ
• ડીએસઆઇઆરમાં વેચાણ, ભાડાપ ,ે અનુદાન, ફાળવણી, દાન, નગર રચના યોજના, મંજૂરી, કરાર
અથવા જીટીપીયુડી કાયદો ૧૯૭૬ના સંદભમ
ર્ ાં જમીનની પુનઃરચના અથવા ફાળવણી
• તેન ુ ં કાયર્ કરવા માટે કોન્ટર્ાક્ટ, કરારો કરવા અથવા રાહત આપવી
• કાયર્નો અમલ કરવો
• ફી લાદવી
• મુસ ા પ િવકાસ આયોજન અનુસાર િનમાર્ણ િનયમન મંજૂરી સિહત િવકાસનુ ં િનયંતર્ કરવુ ં
• સમુદાય અને યાવસાિયક સુિવધાઓ અને ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરની ખાતરી આપવી અને જોગવાઈ કરવી
• સામાન્ય િવકાસ િનયંમનો બનાવવા

કાયદાની અન્ય જોગવાઈઓ
સવ ચ્ચ સ ા ડીએસઆઇઆરમાં આિથર્ક પર્વ ૃિ ઓ શ કરવા અથવા ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર માટે એકમાતર્ સંપકર્ થાન
રહેશે.
સરકાર નોડલ કંપની

થાપી શકે અથવા તો સરકારી સં થાઓની િનમણ ૂક કરે અને તેને નોડલ કંપનીની

િનમણ ૂક કરવા સિહતની સ ા આપે. નોડલ કંપનીઓને પર્ો ક્ટના ખ્યાલ અને િવગતો તૈયાર કરવી, નાણાંિકય
માળખું તૈયાર કરવુ,ં ભંડોળ ઊભુ ં કરવુ,ં પર્મોટીંગ અને ખાનગી ક્ષેતર્ને બોડર્માં સામેલ કરવા ઉપરાંત પર્ો ક્ટના
અમલીકરણ સિહતનાં ઘણાં કાય સ પી શકાય.
ડીએસઆઇઆરડીએ જમીન સિહતની િમલકતો સરકારી કંપની અથવા ખાનગી કંપનીને સ પી દે અથવા
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર અથવા સુિવધાઓના િવકાસ માટે રાહત કરાર કરી શકે. ગુજરાત ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ડેવલપમેન્ટ એક્ટ
૧૯૯૯માં જણા યા પર્માણે ડીએસઆઇઆરમાં કાયર્ કરવા માટે તેઓ ડેવલપર સાથે કરાર કરી શકે અથવા
ડીએસઆઇઆરની સીમાની અંદર કોઇ ખાસ પર્ો ક્ટને િવકસાવવા અથવા તો યવ થાપન માટે પે યલ પપર્ઝ
િ હકલની થાપના કરે શકે.
આ કાયદો લઘુતમ િવ તાર ધરાવતી ખાનગી કંપનીઓને ડીએસઆઇઆરની અંદર સંકિલત િવકાસની
પરવાનગી પણ આપે છે , જો કે તેનો આધાર મુસ ા પ િવકાસ આયોજનની જોગવાઈઓ પર રહેલો છે .
રાજ્ય અને અન્ય

થાિનક સ ાઓને ડીએસઆઇઆરડીએની સ ા િસવાય ડીએસઆઇઆરમાં પર્ો ક્ટ

િવકસાવવા દે વામાં નહીં આવે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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એસઆઇઆરની સીમાની અંદરના િવ તારને બંધારણની કલમ ૨૪૩

ુ ા ફકરા (૧)ના અથર્માં સમાિવ ટ
ન

ઔ ોિગક ટાઉનશીપ તરીકે યાખ્યાિયત કરવામાં આ યો છે .
ટાઉન પ્લાિનંગ િ કમ, મુસ ા પ િવકાસ આયોજન અથવા ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર માટે જ રી જમીનને જમીન સંપાદન
ુ ી ગણવામાં આવી છે .
અિધિનયમ ૧૮૯૪ના અથર્ પર્માણે જાહેર હેતન

૧૦.૩ ગામતળનુ ં સં થાિકય માળખું
વતર્માન ગામતળ અને ગામના બફર ઝોનમાં આવતા િવ તારની જમીનનુ ં િનયમન

તે ગર્ામ પંચાયતો કરશે

તેવી દરખા ત રજૂ કરવામાં આવી છે . ડીએસઆઇઆરડીએમાં તમામ ૨૨ ગામો અને તેમની વસાહતોનુ ં
પર્િતિનિધત્વ ધોલેરા ક યાણ સોસાયટી તરીકે જાણીતા ગર્ામ સહાયક સેલ

ારા કરવામાં આવશે,

ના કાય ને

િવભાગ ૯.૭.૫.માં જણાવાયા છે .
આયોજનમાં ભલામણ કરવામાં આવી છે કે ધોલેરા ક યાણ સોસાયટીમાં તેના સભ્યો તરીકે ગર્ામ પંચાયતો
ઉપરાંત ઓછામાં ઓછા એક નગર િનયોજક અને સામાિજક/ક્ષમતા વધર્ન િન ણાતનો સમાવેશ કરવો જોઇએ.
િવલેજ બફર ઝોનમાં કોઇપણ પર્કારના િવકાસના આયોજન અને અમલીકરણ દરિમયાન પેદા થનારા સંઘષર્
થાળે પાડવા માટે આ ભલામણ કરવામાં આવી છે .

૧૦.૪ જમીન યવ થાપન તંતર્
જમીન શહેરી િવકાસનુ ં મુખ્ય તત્વ છે અને અસરકારક તથા તટ થ જમીન પર્ાિપ્ત ય ૂહ સ ૂિચત િવકાસ
આયોજનના સફળ અમલીકરણમાં મહત્વપ ૂણર્ છે . િવ ત ૃત રીતે, જમીન પર્ાિપ્તના બે અિભગમ છે , જમીન
સંપાદન અિધિનયમ ૧૮૯૪ અન્વયે વળતર આપીને ફરિજયાત સંપાદન અને ગુજરાત નગર આયોજન અને
શહેરી િવકાસ (જીટીપીયુડી) અિધિનયમ ૧૯૭૬ અન્વયે પુનઃવહેંચણી.
૧૦.૪.૧ જમીન સંપાદન અને વળતર પર આધારીત અિભગમો
પરં પરાગત સરકારી િવકાસ એજન્સીઓ ખેડૂતો અને ખાનગી જમીન માિલકો પાસેથી જમીન સંપાદન કરવા
માટે ઢીગત જમીન સંપાદન અિધિનયમ, ૧૮૯૪ પર આધાર રાખે છે . આ અિધિનયમ જાહેરનામાંથી માંડીને
ફરીયાદો સાંભળવા તથા વળતર ચ ૂકવવા સિહતની જમીન સંપાદનની તમામ પર્િકર્યાને આવરી લે છે . ૧૮૯૪
અિધિનયમ અન્વયે જમીન સંપાદનના અનેક ફાયદા છે ઃ
•

શહેરીકરણ પર્િકર્યા માટે જમીન ઝડપથી મેળવી શકાય છે

•

સરકાર અને િવકાસ એજન્સીઓને ખેતીમાંથી શહેરી જમીન વપરાશ થતાં હેત ુ પરીવતર્નથી જમીનની
િકંમતમાં થતા વધારાથી ફાયદો થાય છે

•

સ ૂિચત િવકાસ આયોજનને સીધુ ં જ અમલમાં મ ૂકી શકાય છે .

જો કે આ પર્િકર્યામાંથી ઉત્પ

થતાં શહેરી િવકાસના મહત્વના લાભો િવકાસ એજન્સીઓ અને ખાનગી

ડેવલપસન
ર્ ે મળતા હોવાથી, વતમ
ર્ ાન જમીન માિલકો એવુ ં માને છે કે તેમને અયોગ્ય વળતર ચ ૂકવવામાં આ યુ ં
છે ,

સરકાસી એજન્સીઓ (જમીન સંપાદન કરનારી સં થા) અને જમીન માિલકો (અસરગર્ ત લોકો) વચ્ચે

મોટા પર્માણમાં કાન ૂની મતભેદો ઊભા થાય છે ,

ના કારણે આ અિધિનયમ હેઠળ જમીન સંપાદન દે શભરમાં

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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રાજકીય અને સામાિજક રીતે સંવેદનશીલ મુ ો બની ગયો છે . ૧૮૯૪ અિધિનયમ અન્વયે જમીન સંપાદનના
ગેરફાયદા, મુખ્યત્વે સામાિજક, નીચે મુજબ છે ઃ
•

વળતરના નીચા દર

•

વળતરની ચ ૂકવણીમાં પારદિશર્તાનો અભાવ અને વહાલાંદવલાંની નીિત

•

િવકાસના લાભોની વહેંચણી મ ૂળ જમીન માિલકો સાથે કરવાના તંતર્નો અભાવ

•

અસરગર્ ત લોકોના આિથર્ક પુનવર્સન અંગેની િવચારણાનો અભાવ, અસરગર્ તોમાંથી ઘણાં વૈકિ પક
જીવનિનવાર્હનો તથા તેમને મળે લા વળતરને યોગ્ય રીતે રોકાણ કરવાના

ાન અને ક્ષમતાનો અભાવ

ધરાવતા હોય છે . તેના પરીણામે તેઓ નીચુ ં વળતર મેળવતા, િબનકૌશ ય ધરાવતા મજૂરોનો સમ ૂહ
બની જાય છે ઃ
•

સામાિજક માળખામાં ખલેલ પહ ચે છે

•

સમાજમાં સામાિજક દરજ્જાનુ ં મજબુત પર્િતક હોવા ઉપરાંત તે વારસા અને કૌટુંિબક મ ૂ યોના
મનોવૈ િનક પાસાઓ સાથે સંકળાયેલી કાયમી અ કામતોની માિલક ગુમાવવી

•

સંપાદન અને િવકાસ માટે સંપાદન કરાયેલી જમીનના વા તિવક િવકાસ વચ્ચેનો સમયગાળો ખ ૂબ જ
વધારે હોય છે , તેથી ખેડૂતો તેમની જમીન ઘણીવખત ખાલી અને પડતર પડી રહેલી જુએ છે અને
છતાં તેમને તેમના જીવનિનવાર્હથી વંિચત રાખવામાં આવે છે .

•

િવકાસ એજન્સીઓને મોટાપર્માણમાં જમીન સંપાદન કરવા માટે ઘણી જ મોટી રકમની જ ર પડે છે .
આ રકમનુ ં ભંડોળ સરકારે બ ટ ફાળણવી ારા પ ૂરું પાડવુ ં પડે છે ,

સામાન્ય રીતે ઓ ં હોય છે

અથવા લોનના વ પમાં હોય છે . તેથી ફાળવવામાં આવેલા બ ટનો અભાવ જમીનના સમયસરના
સંપાદન અને િવકાસની અપેક્ષાકૃત ગિત પર િવપરીત અસર કરે છે .
પાછલા બે દશકમાં આિથર્ક િવકાસ અને િમિડયા તથા માિહતીની પહ ચમાં સુધારો થવાથી ખેડૂતોમાં ફરિજયાત
જમીન સંપાદનની તેમના દૃિ ટકોણથી અસરો અને ગેરફાયદા અંગેની જાગૃિતમાં ઘણો જ વધારો થયો છે અને
તેના કારણે આ અિધિનયમ અન્વયે જમીન સંપાદન સામે મજબ ૂત પર્િતકાર થઈ ર ો છે .
વતર્માન અિધિનયમની અપ ૂણર્તાના પર્િતભાવ પે જમીન સંપાદન (સુધારો) ખરડો અને થળાંતર અને
પુનવર્સન ખરડો ૨૦૦૭, સંસદમાં રજૂ કરવામાં આ યો હતો પરં ત ુ પસાર ન થઈ શક્યો. ફરીથી આ ખરડાઓ
૨૦૦૯માં રજૂ કરવામાં આ યા હતા. આ ખરડામાં અનેક સારાં તત્વો હતા,

મ કે પર્ો ક્ટ અસરગર્ ત લોકોના

થળાંતર અને પુનવર્સનની ખાતરીની જોગવાઈ અને બજાર િકંમતને આધારે વળતર, પરં ત ુ આ ખરડાઓ પણ
ુ રી ૨૦૦૯ના રોજ પસાર કરી દીધો
ઉણપ અને િવરોધથી પર નથી. આ ખરડો ૨૦૦૯માં લોકસભાએ ૨૬ ફે આ
હોવાના પરં ત ુ કાયદો બનતાં પહેલાં રાજ્યસભામાં પસાર થવાનો અને રા ટર્પિતની સિહ થવાની બાકી હોવાના
અહેવાલો છે .
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ુ
માિલકો તરફથી ઓછામાં ઓછો પર્િતકાર થાય તે માટે અનેક રાજ્ય સરકારોએ િવકાસ હેતઓ
માટે જમીન
સંપાદન માટે ના વૈકિ પક ર તાઓ શોધી કાઢયા છે . તેમાં સૌથીન ધપાતર્ હરીયાણાનુ ં રોય ટી મોડલ અને
ઉ રપર્દે શનુ ં નેગોિશયેટેડ સેટલમેન્ટ મોડલ છે .
૧૦.૪.૨. જમીન એકતર્ીકરણ અને જમીન પુનઃસમાયોજન મોડ સ
ૂ ો અથવા સમુદાય
જમીન એકતર્ીકરણના અિભગમો અનેક વ પના હોય છે . તે જમીન માિલકોના જૂથો, ખેડત
અથવા સહકારી આધારે માનવતાવાદીઓ અથવા સરકારી સં થાઓ ારા શ કરવામાં આવી શકે છે .
સામુદાિયક અને માનવતાવાદી પહેલોના અનેક સારા ઉદાહરણો છે . તેમાંથી એક
અપનાવવામાં આવેલ ું મોડલ છે ,

પ ૂણેના મગરપ ા ગામમાં

માં ૪૦૦ એકર ખેતીની જમીનને ભેગી કરીને યાપારીક તેમજ રહેણાંકી

પર્ો ક્ટ િવકસાવવા માટે ખેડુતોની પર્ાઇવેટ િલિમટે ડ કંપની બનાવવામાં આવી હતી. ખેડુતોને તેમની જમીનના
પર્માણમાં કંપનીના શેર ફાળવવામાં આ યા હતા અને આ શેરને માતર્ કુટુંબના સભ્યોને જ વેચી શકાય તેવી
જોગવાઈ હતી. આ મોડલમાં શહેરીકરણની પર્િકર્યા માટે રોકાણ કરનારા ખેડુતોને નવા ઘર, શેર પર િડિવડન્ડ,
ભાડુઆત તરફથી ભાડું અને કંપની માટેના કોન્ટર્ા

ુ લ કામો માંથી આવકના વ પમાં વળતર મળે છે . આ
અ

મોડલનો અન્ય એક લાભ એ છે કે જ્યાં સુધી બાંધકામ પર્વ ૃિ

શ થાય ત્યાં સુધી ખેડુત પોતાની જમીનમાં

ખેતી કરી શકે છે . આ મોડલ એક જ વખતના લમસમ વળતરની ચ ૂકવણીને બદલે જમીનનુ ં લાંબા ગાળાનુ ં
સતત વળતર પુરું પાડે છે .
આ અને તેની સાથે સમાનતા ધરાવતા મોડ સ,

મ કે આણંદ નજીક િવ ાનગરમાં

ી ભાઇકાકા યુિનવિસર્ટી

ગર્ામ,ની મુખ્ય મયાર્દા એ છે કે આ પર્કારના પર્ો ક્ટમાં જમીન માિલકોના પર્માણમાં ઓછા જૂથોને સમાવી
શકાય છે અને તેમનો સહયોગ પર્માણમાં મયાર્િદત જમીન િવ તાર માટે જ ર પડે છે . તેના કારણે તેને
ડીએસઆઇઆર

વા મોટા પર્માણના શહેરી િવકાસ પર્ો ક્ટ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય નહીં.

૧૦.૪.૩ નગર રચના યોજના
ગુજરાત સરકારે જમીન એકતર્ીકરણ અને જમીન પુનઃસમાયોજન માટે જમીન એકતર્ીકરણ/પુનઃસમાયોજન
યોજનાનો ખ્યાલ રજૂ કરનાર જીટીપીયુડી એક્ટ ૧૯૧૫ (૫૪,૭૬), અનુસારનુ ં મોડલ અપના યુ ં છે . આ મોડલ
હેઠળ, િવકાસ સ ા જમીન માિલકોના જૂથને આયોજનના હેત ુ માટે સાથે લાવે છે અને રોડ અને જાહેર તથા
સામાિજક સુિવધાઓ માટે ના પ્લોટ દશાર્વીને િવ તાર માટેની ટાઉન પ્લાિનંગ િ કમ (નગર રચન યોજના)
તૈયાર કરવામાં આવે છે . બાકી વધેલી જમીનની મ ૂળ માિલકો માટે ફાઇનલ પ્લોટ માટે પુનરર્ચના કરવામાં
આવે છે ,

માં ફાઇનલ પ્લોટ મ ૂળ પ્લોટના કદના સપર્માણ હોય છે અને તેન ુ ં થળ શક્ય તેટલું મ ૂલ પ્લોટની

નજીકમાં હોય છે . ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરનો ખચર્ના આધારે જમીન માિલકો ઉપર બેટરમેન્ટ ચા

લાદીને ઇન્ફર્ા ક્ટર્ક્ચરનો

ખચર્ કાઢવામાં આવે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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જીટીપીયુડી અિધિનયમ, ૧૯૭૬ હેઠળ ટાઉન પ્લાિનંગ િ કમ નીચે મુજબની કોઇપણ પર્કારની જમીન માટે કરી
શકાય –
૧) િવકાસની પર્િકર્યામાં; દા.ત. આકૃિત ૧
૨) રહેણાંકી અથવા યાપારીક અથવા ઔ ોિગક અથવા મકાન િનમાર્ણના હેત ુ માટે ઉપયોગની શક્યતા; દા.ત.
આકૃિત ૨
૩) િનમાર્ણ થઈ ગયુ ં હોય; દા.ત. આકૃિત ૩

િચતર્

ોતઃ ટાઉનપ્લાિનંગ િ કમ્સની તૈયારી માટેના મેન્યુઅલ; ઇપીસી, આઇસીઇ, જીયુડીસી

ટીપી િ કમ અમલીકરણ માટે કાન ૂની ટેકો અને ભંડોળ પુરું પાડે છે . પુનઃસમાયોજન તકિનકનો પાયોનો ઉ ે ય
િવકાસ માટે િવકાસ સ ામંડળોને ઓછામાં ઓછી િકંમતે જમીન ઉપલબ્ધ બનાવવી અને પયાર્વરણમાં
અસરકારક રીતે સુધારો કરવો.
ટીપી િ કમનો ઉપયોગ આયોજન પર્માણે જમીનનુ ં જૂથ બનાવવા માટે થાય છે . દરે ક એકમને જાહેર રોડ પ ૂરો
પાડીને અને દરે ક પ્લોટનો આકાર િનયમન કરીને આ હેત ુ િસ

કરવામાં આવે છે . રોડ અને જાહેર સુિવધા માટે

મેળવવામાં આવેલી જમીન માટે જમીન માિલકને વળતર ચ ૂકવવામાં આવે છે . તેની સાથે, પુનરર્ચના બાદ
જમીનની િકંમતમાં થયેલા અંદાિજત ઇજાફાના મહ મ ૫૦ ટકા સુધી ઇજાફાયુક્ત પર્દાન તરીકે ઓળખાતો
બેટરમેન્ટ ચા

દરે ક માિલક પાસેથી એકતર્ કરવામાં આવે છે . આ રીતે મેળવવામાં આવેલ ું ભંડોળ િ કમના

િવ તારમાં માળખાિકય સુિવધાઓના િવકાસ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે .
થાિનક આયોજન સં થાઓ આડેધડ વ ૃિ ને િનયંતર્ણમાં રાખવા ઉપરાંત રોડ, ગટર, પાણી પુરવઠા વગેરે ભૌિતક
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર અને શાળાઓ, હોિ પટલો, બગીચાઓ, ખુ લી જગ્યાઓ વગેરે સામાિજક ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર અને સમાિજક
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરના બોજ માટે સમયસર આયોજન કરીને બમણો હેત ુ પાર પાડી શકે છે . વ-િનભર્ર પર્કારને કારણે,
ટીપી િ કમ્સને િવકસીત પરં ત ુ પ ૂરતાં ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરનો અભાવ ધરાવતા િવ તારોમાં પણ અમલમાં મ ૂકવામાં આવે
છે .
જ્યારે પણ જમીન વેચવામાં આવે અને શહેરી હેત ુ માટે િવકસાવવામાં આવે ત્યારે મ ૂળ માિલકને િવકાસને
કારણે થયેલા જમીનના ભાવ વધારાનો લાભ મળે છે . િવકાસ સં થાના દૃ ટીકોણથી આ પ િતનો લાભ એ છે કે
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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તેને જમીન ખરીદવી પડતી નથી અથવા તો લાંબા ગાળે ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરની જોગવાઈનો ખચર્ ભોગવવો પડતો
નથી.
ગુજરાત ટાઉનપ્લાિનંગ િ કમ

વુ ં જમીન એકતર્ીકરણ મોડલ ઓ ટર્ેિલયા અને કોરીયો

વા અન્ય દે શોમાં પણ

ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે .

૧૦.૫. ડીએસઆઇઆર માટે સ ૂચવવામાં આવેલો ય ૂહ
ટાઉન પ્લાિનંગ િ કમના િવિવધ ઉદાહરણોની સમીક્ષા સ ૂચવે છે કે જમીન માિલકો અને િવકાસ સં થા એમ બંને
પરની અસરની રીતે દરે ક અિભગમના પોતાના લાભ અને ગેરલાભ છે .

વીકારવામાં આવનારો અિભગમ

ુ ન સાધનારો, તમામ સંબિં ધત પક્ષકારો માટે
કાન ૂની અિધકારો અને જમીન માિલકોની િચંતાઓ વચ્ચે સંતલ
સામાિજક અને આિથર્ક રીતે યોગ્ય અને છતાં પણ સરકાર માટે પોસાય તેવો હોવો જોઇએ.
ુ ને ધ્યાનમાં રાખીને એવી િવચારણા શક્ય છે કે તમામ પક્ષકારોને માન્ય હોય તેવો
શક્ય િવરોધાભાસી હેતઓ
ઉકેલ માતર્ બહોળા પર્માણમાં જન પરામશર્ અને સામુદાિયક ભાગીદારી પછી જ મેળવી શકાય. િવકાસ સ ાની
થાપના કરવામાં આવે કે તુરંત જ આ તેની પહેલી પર્ાથિમકતા હોવી જોઈએ.
નગર રચના યોજનાઓમાં સરકારી એજન્સી ારા જમીન સંપાદન કરવામાં નહીં આવે. તેના આકારમાં ફેરફાર
કરે , પુનઃરચના કરીને મ ૂળ માિલકને પાછી આપવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ કોઇ િવ તારમાં નગર
રચના યોજના લાગુ પાડવામાં આવે છે ત્યારે મ ૂળ ખંડના કેટલાક ટકા જમીન બાદ કરવામાં આવે છે અને તેને
સિહયારી માળખાિકય સુિવધાઓ અને સગવડો
ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે . સ ામંડળ

વી કે રોડ, બગીચાઓ, રમત-ગમતના મેદાનો વગેરે માટે

ુ
ારા રાખી લેવામાં આવેલી જમીનનો ઉપયોગ જાહેર હેતઓ
માટે

કરવામાં આવે છે . દે ખીતી રીતે, જમીન માિલકનો જમીનનો િવ તાર ઘટે છે પરં ત ુ નગર રચના યોજનાના
અમલને કારણે જમીનની િકંમતમાં વધારો થાય છે , જમીનનો ટુકડો વધારે સારી માળખાિકય સુિવધાઓ સાથે
વધારે આયોિજત અને પહ ચવાળો બને છે . િવિવધ અનુભવો પરથી એવુ ં િનદશર્ન કરવામાં આ યુ ં છે કે નગર
રચના યોજનાઓને લોકોમાં વધારે સારી િ વકૃિત મળી છે .
સ ૂિચત િવકાસ આયોજનના અમલીકરણ માટે ડીએસઆઇઆરમાં નગર રચના આયોજનના તંતર્ને વીકારવામાં
આ યુ ં છે . ધોલેરા

પે યલ ઇન્વે ટમેન્ટ રીજન (ધોલેરા ખાસ રોકાણ પર્દે શ)ને જીટીપીયુડી અિધિનયમ

(GTPUD Act), ૧૯૭૬ અન્વયે છ નગર રચના યોજનાઓમાં વહેંચી નાંખવામાં આ યો છે ,

આકૃિત ૧૦.૨માં

(પાના ૨૦૮) દશાર્વવામાં આવી છે . ડીએસઆઇઆરમાં માળખાિકય સુિવધાઓ અથવા દશાર્વવામાં આવેલા કોઈ
પણ અન્ય જમીન વપરાશ માટે જમીન સંપાદન કયાર્ િસવાય જમીન િવકાસ કરવામાં આવે તેના પર પર્ાથિમક
રીતે ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવામાં આ યુ ં છે .
નગર રચના યોજના હેઠળ ખંડની પુનઃરચનાના િસ ાંતને એ રીતે ઘડવામાં આ યો છે કે, ફરિજયાત કપાત
બાદ આખરી ખંડ શક્ય તેટલો મ ૂળ ખંડની નજીક જ ફાળવવામાં આવે. સરકાર એ પણ િવચારણા કરી રહી છે
કે આખરી ખંડની ફાળવણી માટે ખાનગી માિલકોને બેટરમેન્ટ અથવા િવકાસ દરમાંથી મુિક્ત આપવામાં આવે
અને તેમની પાસેથી આ દર વસ ૂલવામાં ન આવે. આમ, સમગર્ પર્િકર્યા સરકાર અને ખાનગી માિલકો એમ બંને
માટે લાભદાયક બની રહે તે રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૨૫૦ મીટરના એક્સપર્ેસ કોરીડોર અને અન્ય મહત્વની માળખાિકય સુિવધાઓ, સ ૂિચત િવકાસ આયોજનમાં
િનિ ત કયાર્ મુજબ, માટે ની જમીન પણ નગર રચના યોજનાઓ અન્વયે ફાળવવામાં આવશે.
પુનઃરચના દરિમયાન
ફાળવવામાં આવે

સ ામંડળને

ય ૂહાત્મક જગ્યાએ એકતર્ીકરણ કરે લી જમીનનો ઘણો મોટો ભાગ

થી માળખાિકય સુિવધાઓના િનમાર્ણ ઉપરાંત ડીએસઆઇઆરમાં માળખાિકય સુિવધાઓની

જોગવાઈના ખચર્ સાથે જમીનની િકંમતનો મહ મ લાભ મળી શકે. સરકારને ફાળવવામાં આવેલી જમીનનો
ઉપયોગ માળખાિકય સુિવધાઓના ખચર્ને સરભર કરવા માટે વેચાણ, ભાડે આપવા તથા અન્ય ઉપયોગ માટે
કરવામાં આવશે.

આકૃિત ૧૦-૨: ડીએસઆઇઆરમા સ ૂચવેલ નગર રચના યોજનાઓ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૧૦.૬ સ ૂિચત જમીન યવ થાપન ય ૂહના મહત્વનાં પાસા
સ ૂિચત ય ૂહ સંખ્યાબંધ સં થાઓનો સમાવેશ કરે છે અને અનેક તત્વો અને તબક્કાઓને સમાિવ ટ કરે છે . તેને
આકૃિત ૧૦.૩માં ટૂંકમાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે અને નીચે સમજાવવામાં આવેલ છે .

આકૃિત ૧૦-૩ ડીએસઆઇઆરડીએ માટે જમીન યવ થાપન ય ૂહ

૧૦.૬.૧. પર્ાદે િશક િવકાસ સ ામંડળની ભ ૂિમકા
ડીએસઆઇઆરડીએ જમીન
થાપવામાં આવશે

યવ થાપન પર્િકર્યા માટે જવાબદાર હશે. ડીએસઆઇઆરમાં િવિશ ટ િવભાગો

સ ૂિચત િવકાસ આયોજન મુજબ ડીએસઆઇઆરના િવકાસ માટે નગર રચના યોજનાઓ

તૈયાર કરશે. તા તરના દશકાઓમાં ભારતમાં અન્ય જગ્યાએ સંખ્યાબંધ મોટી શહેરી િવકાસ યોજનાઓ હાથ
ધરવામાં આવી છે અને િવશાળ પાયા પર અનુભવ અને િનપુણતા તૈયાર થઈ છે . ડીએસઆઇઆરડીએ

ાનની

આ સં થાનો સંપકર્ સાધીને તથા ક્ષમતા ધરાવતા લોકોને સાથે રાખીને ડીએસઆઇઆર પર્ો ક્ટના અમલ
માટેની ટીમ તૈયાર કરશે.
૧૦.૬.૨. જન પરામશર્ અને ભાગીદારી
િવકાસ માટે ભાગીદારીનો અિભગમ અપનાવવામાં આ યો છે

થી ડીએસઆઇઆરમાં જમીન િવકાસ

સરળતાથી આગળ વધે અને સમુદાયના તમામ વગ માટે તે ન્યાિયક બની રહે. ગર્ામ પંચાયતો, જમીન
માિલકો અને જમીન િવહોણા મજૂરો તમામ સાથે પરામશર્ કરવો અને ભાગીદારી મંચના માધ્યમથી તેમન
િવકાસની પર્િકર્યામાં સામેલ કરવા જ રી છે . અનુભવી અને પર્િસ

િવકાસ સં થાઓ અને એનજીઓને સલાહ

આપવા અને જમીન પર્ાિપ્તની પર્િકર્યા સરળ બનાવવા આમંતર્ણ આપવુ ં જોઇએ.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ડીએસઆઇઆરના લોકોને સ ૂિચત િવકાસ આયોજન અને શહેરી િવકાસની પર્િકર્યા અંગે જાણકારી આપવા માટે
જન પરામશર્ વહેલામાં વહેલી તકે શ

કરવો જોઇએ. તેમને એ માિહતી આપવી જોઇએ કે તેઓને િનણર્ય

કરવામાં કઈ રીતે સમાવી શકાય અને જમીન માિલકો, રહેવાસીઓ અને ખેત મજૂરો તરીકે તેમના શુ ં અિધકારો
રહેલા છે .
ડીએસઆઇઆરડીએ તબક્કાવાર જમીન િવકાસ કાયર્કર્મ ઘડી કાઢશે. ડીએસઆઇઆરડીએના સભ્યો, રાજ્ય
સં થાઓ

વી કે જમીન મહેસ ૂલ િવભાગ, ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર કંપનીઓ અને ગર્ામ પંચાયતોના પર્િતિનિધઓની એક

સિમિત જમીન યવ થાપન પર્િકર્યાની દે ખરે ખ રાખવા રચવામાં આવશે. આ સિમિતની ચોક્કસ રચના અને
િનયમો તથા િનયંતર્ણો ગુજરાત સરકાર ઔ ોિગક સં થાઓ અને જમીન માિલકો સિહતના પર્ો ક્ટના
િહતધારકો સાથેના પરામશર્માં રહીને કરશે.
૧૦.૬.૩. નગર રચના યોજનાઓનો તબક્કાવાર ય ૂહ
ઉપર જણા યા પર્માણે ડીએસઆઇઆરને છ નગર રચના યોજનાઓમાં વહેંચી દે વામાં આવશે. િવકાસ પર્િકર્યાને
ઝડપી બનાવવા માટે નગર રચના યોજનાઓના અમલ તર્ણ તબક્કામાં કરવામાં આવશે. પર્થમ તબક્કામાં
પહેલી અને બીજી નગર રચના યોજનાઓને સાથે ઝડપથી રજૂ કરવા પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવામાં આવશે,
ન ધપાતર્ રોડ, પાણી પ ૂરવઠા અને ગટર

માં

વી પાયાની માળખાિકય સુિવધાઓની જોગવાઈ હશે.

ડીએસઆઇઆરમાં િવકાસના દરને શ કરવા અથવા પર્ોત્સાહન આપવા માટે આ નગર રચના યોજનાઓમાંથી
પુનઃરચાયેલી સરકારી જમીનને પહેલેથી જ અથવા

મ જ ર જણાય તેમ

ટી કરવામાં આવશે. આ તબક્કામાં

ટી થયેલી જમીન પર્થમ પાંચ વષર્માં ઔ ોિગક અને રહેણાંકી િવકાસ માટે જ રી જમીન

ટલી હશે.

યોજનાઓના તબક્કા નીચે મુજબ રહેશે
તબક્કો ૧ નગર રચના યોજના-૧માં (૫૨ ચો િકમી) અને ૨ (૧૦૨ ચો િકમી)
તબક્કો ૨ નગર રચના યોજના Ð ૩માં (૬૭ ચો િકમી) અને ૪ (૬૦ ચો િકમી)
તબક્કો ૩ નગર રચના યોજના -૫માં (૭૫ ચો િકમી) અને ૬ (૬૭ ચો િકમી)

૧૦.૭. સામુદાિયક સેવા દર
શ આતથી જ, ડીએસઆઇઆરડીએને સેવાના

તરને યોગ્ય

તરના વપરાશ અથવા સામુદાિયક સેવા દર

(સીએસએસ) સાથે જોડતા પ ટ નાણાંિકય મોડલ થાિપત કરવાની જ ર રહેશે. જો તેને ડીએસઆઇઆરના
મહત્વના િહતધારકો અને ભિવ યના માિલકો અથવા ભાડુઆતો

ારા મંજૂર કરાવવાનુ ં હોય તો સીએસસી

પધાર્ત્મક, પારદશર્ક અને િ થરતાભયુર્ં હોવુ ં જ રી રહેશે
આ પર્કારના દરનુ ં મહત્વનુ ં પાસુ ં પર્ારં ભથી જ તેના

થળની આવકની શક્યતાઓને મહ મ કરવા માટે

તબક્કાવાર િવક પો અને જ રીયાતોને બહોળી રીતે વીકારવામાં આવે. સેવાના દર યાપારીક િમલકતો અને
સ ૂિચત રહેણાંકી િમલકતો એમ બંનેને લાગુ પાડવામાં આવે,

નો આધાર ડેવલપસર્ના િવઝન અને પસંદગી

તેમજ થાિનક બજાર આ દર ચ ૂકવવા માંગે છે કે નહીં અને કેટલો દર ચ ૂકવી શકે તેની જાણકારી પર રહેલો
છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૧૦.૭.૧. યોગ્ય સેવા દર નક્કી કરવા
કેટલાક સમુદાયો હાલમાં સંપ ૂણર્ યાવસાિયક સીએસસી વસ ૂલ કરે છે તેને ધ્યાનમાં લેતાં, આકષર્ક સીએસસી
નીચે મુજબના હોવા જોઇએઃ
૧)

તે પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાના સવ ચ્ચ

તર સાથે સંકળાયેલા હોવા જોઇએ

થી તે રા ટર્ીય,

પર્ાદે િશક અને થાિનક સ ા ારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી િવનામ ૂ ય સેવાથી અલગ તરી આવે
૨)

ભારત અને સમગર્ િવ માં અન્ય ખાનગી ડેવલપમેન્ટસ સાથે પધાર્ત્મક હોવા જોઇએ

૩)

તેને ભાિવ ખરીદારો અને/અથવા ભાડુઆતો ારા અડચણ પ રીતે જોવામાં ન આવવા જોઇએ

૪) ડીએસઆઇઆરડીએ જાહેર ફલક માટે િબનિનયંિતર્ત એકહથ્થુ સેવા પર્દાતા હોવુ ં જોઇએ.

થળ પર

િમલકતના માિલકો ઘણુ ં રોકાણ કરવાના છે અને જો તે માતર્ સેવાના તરથી અથવા તો સીએસીના
તરથી નાખુશ હશે તો તે બહાર િનકળી શકવાના નથી. સેવાના દર માિલકો અને રહેવાસીઓ
સરળતાથી સમજી શકાય તેવા હોવા જોઇએ,

ારા

ઓ ખાસ કરીને કાયર્ક્ષમતા, સમાનતા અને ટકાઉપણા

માટે િચંિતત હોય છે .
કાયર્ક્ષમતા
સવ ચ્ચ-મ ૂ ય સેવાઓ મેળવવી, તેમને તેઓ યોગ્ય િકંમતે અપેક્ષા રાખતા હોય તેવી સુિવધાઓ સાથેની યોગ્ય
તરની સેવાઓ પ ૂરી પાડવી
સમાનતા
તેઓ

ટલો વપરાશ કરે છે તેના માટે ચ ૂકવણી અને અન્યને રાહત નહીં, તેની સાથે ડીએસઆઇઆરડીએને

યોગ્ય પરં ત ુ વધારે પડતો નફો નહીં ચ ૂકવવો

ટકાઉપણુ ં
િનિ ત સમયગાળાથી વધારે ટકાઉપણુ ં – દા.ત. આકિ મક રીતે ખચર્ વધવાને કારણે સીએસસીમાં અનપેિક્ષત
વધારાની રીતે આ યર્ નહીં – ઉપરાંત, તેઓ ફંડમાં ઘટાડો કરતી જોગવાઈએ વધારે પડતી નથી તેનો પણ
તેમને સંતોષ હોવો જોઇએ.
૧૦.૭.૨ થાયી સીએસસી
ઇન્ફર્ા ક્ચરમાં સમયાંતરે મહત્વના મ ૂડી મરમ્મત, પુનિનર્માર્ણ અને ફેરફાર અિનવાયર્ રીતે જ રી છે . તે
સીએસસીમાં મોટા વધારા તરફ ન દોરી જવા જોઇએ. પર્માણમાં નવા િવકાસમાં પણ સીએસસીમાં
િબનઆયોિજત રીતે મોટા પર્માણમાં વધારો ઉચ્ચ તરીય અસંતોષ તરફ દોરી જતા હોવાના બનાવો ન ધાયા
છે . તેની યાપારીક અસરો પડે છે . માિલકો અને રહેવાસીઓને ખાતરી આપવી જ રી બનશે કે સીએસસીનુ ં
તર યોગ્ય રીતે નક્કી કરવામાં આવે અને પ ૂરતાં પરં ત ુ વધારે પડતાં ખચર્ની જોગવાઈ મરમ્મત અને
પુનિનર્માર્ણ માટે કરવામાં આવી નથી. માતર્ સીએસસીનુ ં તર જ નહીં પરં ત ુ તેન ુ ં વાિષર્ક સમાયોજન પણ
પર્થમથી જ નક્કી કરવુ ં જોઇએ.
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૧૦.૭.૩. મુખ્ય પર્ ોનુ ં સમાધાન
કેટલાક પાયાના િનણર્યોને શ આતથી જ થાિપત કરવા અને સીએસસીને અંિતમ વ પ આપવામાં આવે તે
પહેલાં તેને પ ટ બનાવવા જ રી છે ઃ
દર લાગુ પાડવાનો ય ૂહ
સીએસસી ખચર્ના અનેક તત્વોનુ ં બનેલ ું છે

માં મ ૂડી પર વળતર અને નફાનો સમાવેશ થાય છે . િવિવધ

પર્કારના ખચર્ના તત્વોનો સ ૂિચત વ પ આકૃિત ૧૦.૪માં દશાર્ યુ ં છે . વૈકિ પક આવક

ોત

વા કે પાિકર્ંગના

દર, રોડ ટોલ, કેન્શેશન દર, જાહેરાતની આવક અને આયોજન ફી રહેવાસીઓ પર લાદવામાં આવતા
સીએસસીમાં ઘટાડો કરી શકે છે .
આખરે સીએસસી દર લાગુ પાડવાના ય ૂહનુ ં કાયર્ છે
• ડીએસઆઇઆરડીએમાં

નીચેની બાબતોને યાખાિયત કરશેઃ

યવ થાપન કરવામાં આવનારી િમલકતો અને પ ૂરી પાડવામાં આવનારી

સેવાઓનુ ં પર્માણ
• પ ૂરી પાડવામાં આવનારી સેવાઓનુ ં તર
• કામગીરીની કાયર્ક્ષમતા
• આકિ મક ખચર્ અથવા િકંમતના

ગાવો,

િસંિકંગ ફંડની જોગવાઈને યાખ્યાિયત કરે છે , ની રીતે

ડીએસઆરઆઇડીએ અને તેના િહતધારકો કેટલું જોખમ લેવાની ઇચ્છા ધરાવે છે તેન ુ ં તર
• તર અને ખચર્ ભંડોળ
ુ
• સાહસના નફાના હેતઓ

ઝોિનંગ ય ૂહ
સામાન્ય સીએસસી દરના માળખાના

વ પમાં રહેશે. ઔ ોિગક પ્લોટ માટે નો સીએસસી રહેણાંકી િમલકત

માટેના સીએસસીથી અલગ હશે અને અપાટર્મેન્ટ માટે ના દર બંગલાના દર કરતાં અલગ હશે. તેવી જ રીતે
આવતા જતા ભોગવટાધરાકો ધરાવતી હોટે સ અને
તરનો સીએસસી ચ ૂકવશે. સીએસસી ઝોિનંગ

યાપારીત િમલકતો રહેણાંકી િમલકતો કરતાં અલગ

ય ૂહને શક્ય તેટલું યવહારીક રીતે સામુદાિયક સેવાઓના

વપરાશના તર અને ભોગવટાધારકની ચ ૂકવવાની ક્ષમતાને આધારે નક્કી કરવો જોઇએ.

નાણાંિકય આયોજન
તબિદલીનેપાતર્ ભંડોળની જ ર પ ૂરતી ઓ

ુ ન્સી થાય તે પહેલાં જ રી બનશે. બાંધકામનો કાયકર્
પ
ર્ મ, ભોગવટા

અથવા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ િમલકતો અને ભોગવટાની આગાહી િવકાસ માટેની આવકને િનિ ત કરશે.
ડીએસઆઇઆરડીએને આ શક્ય તેટલું વહેલ ું થાિપત કરવુ ં જ રી બનશે,

થી નાણાંિકય આગાહીઓને પ ૂરી

કરી શકાય અને મ ૂડી જ રીયાતોની ઓળખ શ કરી શકાય.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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િમલકતોની ખરીદી અને યવ થાપન
ડીએસઆઇઆરડીએની સેવાઓના યાપને િવ તારવા માટે યાપની અંદર રહેલી િમલકતો અને પર્વ ૃિ ઓને
ખરીદવી અને સેવાઓ અને ડેવલપસર્

વા અન્ય પર્દાતાઓને અન્ય સેવાઓ અને િમલકતોનો સરળતાપ ૂવર્ક

યવહાર થાય તે મહત્વપ ૂણર્ જવાબદારી છે . ખાસ પડકારોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે ઃ
• િમલકતો અને સેવાઓનુ ં સીમાંકન – તેના માટે કોઇ પણ પક્ષ તરફથી ખરીદી માટે કાળજીપ ૂવર્ક િનિ ત
કરવામાં આવેલ અને સવર્ગર્ાહીરીતે દ તાવેજીકરણ અને કોઇ પણ પર્કારના હ તક્ષેપને સંભાળી લેવાની
જ રીયાત રહેલી છે .
• ડીએસઆઇઆરડીએ

ારા હ તાંતરણ કરવામાં આવેલી અ કયામતોનુ ં કેટાલોગ બનાવવુ ં અને ભિવ યના

અ કયામત યવ થાપન માટેનો પાયો તૈયાર કરવા પાયાની પિરિ થિતનુ ં દ તાવેજીકરણ
અ કયામતોના હ તાંતરણ બાદ શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોન્ટર્ાક્ટરની ચાલુ વોરન્ટી અને મરમ્મત જોગવાઈનો
ઉપયોગ કરી લેવો

થી ડીએસઆરડીએને ટર્ાન્ઝીશન સમયગાળામાં આવનારા ખચર્ને ઘટાડી શકાય

આકૃિત ૧૦.૪ – કમ્યુિનટી સિવર્સ ચા

(સીએસસી)નું િવ ત ૃત સંકલન

૧૦.૮. આયોજન િનરીક્ષણ અને સમીક્ષા
મુસ ા પ િવકાસ આયોજનને ૩૦ વષર્ના ગાળા માટે નક્કી કરવામાં આવેલા અગિતશીલ દ તાવેજ તરીકે જોવો
ન જોઇએ. તે મ ૂળભ ૂત પે માળખાિકય આયોજન છે , જો તેને પર્ તુત રાખવો હોય તો તેને િનયિમત રીતે અપડેટ
રાખવો જોઇએ અને તેમાં ફેરફાર કરવા જોઇએ.
આ આયોજન િવ ત ૃત જમીન ઉપયોગ આયોજન પણ નથી પરં ત ુ સામાિજક-આિથર્ક અને

ં ી
થળ સંબધ

આયોજનને એક પ કરવા માટે ન ુ ં માળખું છે . સમયાંતરે ડીએસઆઇઆરના નાના ભાગો માટે વધારે માિહતી
ધરાવતી ટાઉન પ્લાિનંગ િ કમ્સ અને કાયર્ આયોજન તૈયાર કરવા પડશે. મુસ ા પ િવકાસ આયોજનને સતત
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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રીતે અપડેટ અને રીવાઇઝ કરવો પડશે

થી તેમાં પ ૂરું પાડવામાં આવેલ ું સમગર્લક્ષી ય ૂહાત્મ માગર્દશન
ર્ યોગ્ય

બની રહે.
૧૦.૮.૧. િનરીક્ષણ
ુ નીચે મુજબ રહેશેઃ
િનરીક્ષણના હેતઓ
• સમયાંતરે આયોજનના અમલીકરણનુ ં માપન
• િવકાસ આયોજન ય ૂહ મુજબ થઈ ર ો છે તેની ખાતરી
• આયોજનમાં કરવામાં આવતા ફેરફારમાં આિથર્ક અને સામાિજક પરીવતર્નો પર્િતિબંિબત થાય તેની
ખાતરી
• આયોજન નીિતઓની અસરકારકતા અને તેને ગોઠવણીની જ રીયાત રહેલી છે કે નહીં તેન ુ ં મ ૂ યાંકન
િનરીક્ષણ કરવામાં આવતી માિહતીની

ેણીમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે પરં ત ુ તે ફરિજયાત રીતે

મયાર્િદત રહેશેઃ
• નવા મકાનોના બાંધકામ, તેમને પ ૂણર્ કરવાની અને ભોગવટા માટે આપવામાં આવતી મંજૂરી. આ
માિહતીમાં એકમોના કદ અને લિ યત આવક તર બજાર
• િનયિમત વસિત ગણતરી આંકડા અથવા અંદર- થળાંતર, બહારાગમન અને ઘરના કદના આંકડાઓ
સિહતના અન્ય સરવે ારા ડીએશઆઇઆરમાં વસિત
• ઔ ોિગક અને કમિશર્યલ પ્લોટ અને મકાનો બાંધવાની મંજૂરી,

માં ઉ ોગોના પર્કાર, વપરાશ અને

આપવામાં આવેલા ફ્લોર પેસનો સમાવેશ થાય છે
• ડીએસઆઇઆરમાં રોજગારી,

માં નવી રોજગારી અને ક્ષમતાના તરનો સમાવેશ થાય છે

• સામુદાિયક સેવાઓના િનમાર્ણની મંજૂરી,

માં સ ૂિચત ઉપયોગ અને આપવામાં આવતા ફ્લોર પેશનો

સમાવેશ થાય છે
• ગામના બફર ઝોનમાં િવકાસ
• રોડ અથવા સેવાઓ, સુિવધાઓના પર્કાર, પાઇપ નેટવકર્ અને અન્ય તથા ગામડાંઓને પાણી અને
િવજળીની જોગવાઈ અને નવા હાઉિસંગ િવ તારો સિહત તમામ ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરની માિહતી
• ડીએસઆઇઆરની અંદર ખેતરમાં ખેત ઉત્પાદન, પાક, ઉત્પાદન અને િસંચાઇ સિહત
• ડીએસઆઇઆરની અંદર અને આવતા-જતા રોડ પર ટર્ાિફકનો સરવે
• પ ૂરી પાડવામાં આવતી અને પેટર્ોનેજ ધરાવતી સેવાઓ સિહતની જાહેર પરીવહન સેવાઓ
• હવા અને પાણીની ગુણવ ાનુ ં પયાર્વરણીય િનરીક્ષણ અને કોઇપણ સંવેદનશીલ ઇકોલોજીકલ હેબીટેટ્સની
પિરિ થિત
માિહતીની જાળવણી જીઆઇએસ વ પમાં ઇલેક્ટર્ોિનકલી કરવામાં આવશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૧૦.૮.૨. સમીક્ષા
મુસ ા પ િવકાસ આયોજનને તર્ણ તબક્કામાં વહેંચી નાંખવામાં આ યો છે , દરે ક તબક્કો દશ વષર્ના
સમયગાળાનો છે . આયોજનને િનયમીત રીતે અપડેટ કરતાં રહેવ ુ ં જ રી છે , ખાસ કરીને લાંબાગાળાના
આયોજનને આવરી લેતા ય ૂહાત્મ આયોજનને. મુસ ા પ િવકાસ આયોજન માટે દરે ક પાંચ વષેર્ આંિશક રીતે
સમીક્ષાની અને વધારે ઊંડાણપ ૂવર્કની સમીક્ષા અને સુધારાની દર દશ વષેર્ ભલામણ કરવામાં આવી છે .
જો ક પસર બંધ પર્ો ક્ટને અંિતમ મંજૂરી મળી જાય અને િનિ ત બાંધકામ કાયર્કર્મ રજૂ કરવામાં આવે તો
તેનાથી મુસ ા પ િવકાસ આયોજનમાં મહત્વપ ૂણર્ સમીક્ષા અને જ રી સુધારાની જ રીયાત ઊભી થશે.
ડીએસઆઇઆરના િવકાસ િવ તારો માટે સમગર્લિક્ષ તબક્કા કાયર્કર્મને અનુલક્ષીને ટાઉનશીપ િ કમ અને
એક્શન એરીયા પ્લાન તૈયાર કરવાની જ રીયાત રહેલી છે . િવગતવાર આયોજન તૈયાર કરવાના કાયર્કર્મની
શ આત તબક્કા ૧માં કરવી જોઇએ.

૧૦.૯. િસંગલ િવન્ડો િક્લયરન્સ
િવકાસ દરખા તોની ઝડપી અને સમયસર મંજૂરી માટે ડીએસઆઇઆર િસંગલ િવન્ડો િક્લયરન્સ પર્િકર્યા
અપનાવે તેવી ભલામણ કરવામાં આવે છે .
પ ૂણે મ્યુિનિસપલ કોપ રે શને અપનાવેલી િસંગલ િવન્ડો િક્લયરન્સ િસ ટમ મકાન આયોજનની મંજૂરી માટેની
અસરકારણ િસ ટમનુ ં સારું ઉદાહરણ છે . મકાન આયોજનની મંજૂરી ઇચ્છતા આિકર્ટેક્ટ કે નાગરીક નકશાને
સોફ્ટવેર (પર્ી ડીસીઆર) ારા જ રી વ પમાં તબિદલ કરીને પર્ો ક્ટના પેિસિફકેશન્સ ડીજીટલ ફોમેર્ટમાં રજૂ
કરી શકે છે . તર્ણ પર્કારની વ તુઓ રજૂ કરવી આવ યક છે ઃ
• પર્ી ડીસીઆર વ પમાં પર્ો ક્ટના નકશા
• કોપ રે શનના નકશા અને
• પીએમસી ારા નક્કી કરવામાં આવેલા િવિવધ િવ તારોની ગણતરીની િવગતો દશાર્વતા ફોમર્
સોફ્ટવેરને ખાસ રીતે િવકસાવવામાં આ યુ ં છે અને પીએમસી િવકાસ િનયંતર્ણ િનયમનો અનુસાર તૈયાર
કરવામાં આ યુ ં છે . માિહતી ઇમેઇલ અથવા સીડી મોકલીને ઇલેક્ટર્ોિનક માધ્યમથી કરી શકાય છે . તેની
ચકાસણી સોફ્ટવેર

ારા કરવા સાથે રીપોટર્ પણ આપવામાં આવે છે . આ અહેવાલ કાંતો આયોજનમાં રહેલી

શક્ય ખામીઓનો સારાંશ રજૂ કરે છે અથવા તો મકાન િનમાર્ણના િનયમોનુ ં પાલન થતુ ં હોય તો મંજૂરીનુ ં
પર્માણપતર્ આપે છે . મંજર કરવામાં આવેલી દરખા તો પીએમસીના સવર્રમાં ન ધાઈ જાય છે અને તેને મકાન
મંજૂરી િવભાગને મોકલી આપવામાં આવે છે . ત્યારબાદ, અરજદારને મંજૂરી તથા પર્ો ક્ટ શ

કરવાના

પર્માણપતર્ની હાડર્કોપી મેળવા િનિ ત ફી ચ ૂકવવા માટે િનદેર્ શ આપવામાં આવે છે . આ િસ ટમ હજુ સંપ ૂણર્ નથી
અને સોફ્ટવેરમાં સુધારા કરવાના પર્યત્નો ચાલુ છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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૧૧. બહોળો ખચર્ અદાજો
૧૧.૧ સવર્સામાન્ય િનરીક્ષણ
નીચે પર્માણેની સ ૂિચત સેવાઓ માટે નો બહોળો ખચર્ અંદાજ

થળની પિરિ થિતઓ, વપરાશમાં લેવાનાર

સામગર્ીની ધારણા અને ભિવ યના િવ તરણ તથા સમયની સાથે વધતા જતા ખચર્

વી કેટલીક તકિનકી

ધારણાઓને આધારે તૈયાર કરવામાં આ યો છે . ખચર્ના અંદાજમાં િવકાસ તત્વોના નીચે મુજબના મુખ્ય
મથાળાઓનો સમાવેશ થાય છે ઃ
•

સ ૂિચત બાંધકામ અને વપરાશ સેવાઓના િનમાર્ણનુ ં કાયર્

•

િમકેિનકલ અને ઇલેિક્ટર્કલ કામ અને

•

જમીન િવકાસ સિહત િવ તાર િવકાસ

એવો ખ્યાલ િવકસાવવામાં આ યો છે કે ડીએસઆઇઆર માટેના ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરનો મોટોભાગ ઔ ોિગક ગૃહો,
રીયલ એ ટેટ ડેવલપસર્, ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ડેવલપસર્, હોિ પટાિલટી ઉ ોગ, પર્વાસન ઉ ોગ, આરોગ્ય સંભાળ ઉ ોગ
અને અન્ય ઉ ોગોની સિકર્ય ભાગીદારી સાથે પીપીપી મોડલ પર િવકસાવવામાં આવશે.
માઇકર્ો લેવલ અને આંતરીક ભૌિતક ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર અને સામાિજક ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ડેવલપર અથવા ઉ ોગ

ારા

ુ ી િવકાસ પર્િકર્યાને પર્ોત્સાહન આપવા માટે જો કોઇ
િવકસાવવામાં આવશે અને રોકાણકારોને આકષર્વાના હેતથ
પણ તબક્કે

થાિનક સંચાલન સ ા કોઇ ટાઉનિશપ અથવા કમિશર્યલ ડેવલપમેન્ટ કરવાનો િનણર્ય કરે તો

આંતરીક િવકાસ માટે થનારા ખચર્ની ગણતરી િવ તારના આધાર પર કરવામાં આવશે. આ પાસાને અલગથી
ખચર્ પતર્કમાં દશાર્વેલ છે .
કો ટક ૧૧.૧ અને ૧૧.૨માં ડીએસઆઇઆર માટે તારવવામાં આવેલા કેપેક્ષ અને વાિષર્ક ઓપેક્ષના બહોળા ખચર્
અંદાજોને દશાર્વવામાં આ યા છે .
ભૌિતક અને સામાિજક ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર િવકાસ અને તેમની સહયોગી ધારણાઓના ખચર્ના મેકર્ો અને ઇન્ટરિમિડયેટ
લેવલ પરના અંદાજો મેળવવા માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલા તત્વોને કો ટક ૧૧.૩માં દશર્વવામાં આ યા છે .
કો ટક ૧૧.૪ અને ૧૧.૫ (પાના ૨૨૭ અને ૨૩૭) બહોળા ખચર્ અંદાજો દશાર્વે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ૧૧-૧ કેપેક્ષના અંદાજનો સારાંશ

અનુકર્મ

િવગત

તબક્કાવાર કેપક્ષ
ે િકંમત અંદાજ ( . િમિલયનમાં)

અંદાિજત
કેપેક્ષ
બ ટનું

તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

સબટોટલ

640

336

280

1256

2,768.81

3,905.37

1,850.86

8,525.04

580

300

210

1,090

-

4240

1440

5,680

763.2

900

675

2338.2

1,612.5

2,384.86

1,210.62

5,207.99

૧

જમીન સુધારણા યોજનાઓ

૨

રોડનું કામ

૩

પર્ાદે િશક રે લવે લાઇન

૪

એલઆરટી િસ ટમ

૫

માટીનું કામ

૬

પાણી પુરવઠા અને િવતરણ

૭

ગટર

732

1,037.64

501.36

2,271.00

૮

વરસાદી પાણીની ગટર

704

854.59

320.61

1,879.20

૯

પ ૂર યવ થાપન

225

238.75

20

483.75

૧૦

ઘન કચરાનું યવ થાપન

136.12

267.73

145.55

549.40

૧૧

લેન્ડ કેિપંગ અને સાઇનેજીસ

200

325

175

700

૧૨

િવજ પુરવઠો

1,191.25

2,092.50

976.25

4,260

૧૩

પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ પ્લાન્ટ

1,392

-

-

1,392

૧૪

કેિપ્ટવ પાવર પ્લાન્ટ

405

405

405.

1215

105.75

180.81

88.14

374.70

૧૫

ટર્ીટ લાઇટ

૧૬

સંદેશા યવહાર

66.29

122.06

60.25

248.61

૧૭

ગેસ ગર્ીડ

28.00

22.40

16.80

67.20

૧૮

જાહેર સુિવધા િનમાર્ણ

174

395

369

938

11,723.91

18,007.72

8,744.44

38,476.06

તબક્કાવાર કેપક્ષ
ે નું
સબટોટલ
ભૌિતક પરચ ૂરણ ખચર્ ૧૦ ટકા લેખે

3,847.61

કુલ કેપેક્ષ

42,323.67

ન ધઃ
૧) પુનઃપર્ાપ્ય ઊ , કેિપ્ટવ પાવર પ્લાન્ટ અને ગેસ ગર્ીડનો ખચર્ નાણાંિકય નમ ૂનો તૈયાર કરવામાં સમાિવ ટ
નથી.
૨) ખચર્ના અંદાજો વતર્માન િકંમતે તૈયાર કરાયા છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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કો ટક ૧૧ – ૨ વાિષર્ક ઓપેક્ષ અંદાજ
અનુકર્મ

િવગત

૧

જમીન િવકાસ યોજનાઓ

૨

રોડનું કામ

૩

પર્ાદે િશક રે લવે લાઇન

૪

વાિષર્ક ઓપેક્ષ ખચર્ અંદાજ ( . િમિલયનમાં)
તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

-

-

-

22.87

32.35

15.12

15.9

9

6.3

એલઆરટી િસ ટમ

-

63.60

21.60

૪

માટી કામ

-

-

-

૫

પાણી પુરવઠા અને િવતરણ

63.65

97.67

50.21

૬

ગટર

32.37

49.26

24.63

૭

વરસાદી પાણીની ગટર

31.20

34.46

9.62

૮

પ ૂર યવ થાપન

6.75

7.16

0.60

૯

ઘન કચરાનું યવ થાપન

24.50

48.19

26.20

૧૦

લેન્ડ કેિપંગ અને સાઇનેજીસ

30.00

48.75

26.25

૧૧

િવજ પુરવઠા િવતરણ

59.56

104.63

48.81

૧૨

પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્ આધારીત િવજ મથક

-

-

-

૧૩

કેિપ્ટવ િવજ મથક

-

-

-

૧૪

ટર્ીટ લાઇટીંગ

10.58

18.08

8.81

૧૫

સંદેશા યવહાર

1.99

3.66

1.81

૧૬

ગેસ ગર્ીડ

-

-

-

૧૭

મકાનો

5.22

11.85

11.07

304.60

528.66

251.04

3,045.98

5,286.60

2,510.40

તબક્કાવાર કુલ ઓપેક્ષ
૧૦ વષર્ માટે
કુલ ઓપેક્ષ

૧)

10,842.98

પુનઃપર્ાપ્ય ઊજાર્, કેિપ્ટવ િવજ મથક અને ગેસ ગર્ીડ માટેના ઓપરે શન અને મેન્ટેનન્સ ખચર્ને િવભાિજત
કરાયેલ નથી

૨)

ખચર્નો અંદાજ વતર્માન િકંમતે ૧૦૦ ટકા ભોગવટા સાથે તૈયાર કરાયેલ છે

૩)

ઓપેક્ષના અંદાજમાં પરચ ૂરણ ખચર્ સમાિવ ટ છે .
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એરીયા ગર્ેિડંગ અને માટી કામને નીચે પર્માણે નક્કી
કરાયા છે ઃ
• પ ૂરથી રક્ષણ મેળવવા માટે માતર્ તરને ઊંચું
લેવ ું જ રી નથી પરં ત ુ યોગ્ય ગટર યવ થા,
નદીનું યવ થાપન, નાના મકાનો, ઢાળને
જાળવી રાખવા માટે પ ૂરાણ અને ખોદાણને
સંયોજન ઉપલબ્ધ પર્દે શ પરથી નક્કી
કરવામાં આ યું છે .
• મોટા રોડ, િ તીય કક્ષાના રોડ, રે લવેના
પાળાને સારી જમીન સાથે ધ્યાનમાં લેવાયા
છે .
• વોટર ફર્ન્ટ િવકાસ અને તળાવોના િવકાસ
જમીન િવકાસ

માટે કરવામાં આવનાર ખોદકામથી િવશાળ

એરીયા ગર્ેિડંગ

પાયા પર ઉપલબ્ધ થનારી માટીને િ થરતા
સાથેના થાિનક અને મુખ્ય રોડ, નદી તાિલમ
વગેરે માટે નાના બિડંગ માટે ઉપયોગમાં લઈ
શકાશે.
• સેવાઓના િનમાર્ણ અને સામાિજક િનમાર્ણ
માટે કાળી માટી સાથે એસટીઆરના સીધા
સંપકર્ને ટાળવા માટે સારી માટીનું પ ૂરાણ
જ રી છે .
• પેટાક્ષેતર્ોમાં પ ૂરાણનું તર વધારે નહીં હોય
અને તે ડેવલપર ારા કરાશે
•

યવહારુ રીતે લગભગ ૪૦ ટકા િવ તારમાં
પ ૂરાણની જ ર પડશે.
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વપરાશ, વજન અને મકાનના પર્કાર પર્માણે.
રોડ િનમાર્ણ માટેઃ
• મુખ્ય અને િ તીય કક્ષાના રોડ – એસબીસી
અને સીબીઆર વધારવા પીવીડી સાથે
સ ટેઇન્ડ લોિડંગ. તે રોડના કોટીંગમાં ખચર્માં
બચત કરશે.

થાિનક રોડ અને ગર્ામ્ય રોડ

– વતર્માન માટીના સીબીઆરમાં સુધારો કરવા
માટે જમીન િ થરતા ચ ૂના ારા કરાશે. તેનાથી
રોડના કોટીંગમાં ખચર્ની બચત થશે. પાણીની
ટાંકી, ડબ યુટીપી એસટીઆર, એટીપી
એસટીઆર,

વા પાણી સંગર્હ માળખાઓ માટે

પીવીડી અથવા ટોન પાઇ સને જમીનના
માળખાને આધારે ધ્યાનમાં લઈ શકાય.
• કન્ટેઇનર યાડર્ના િવકાસ માટે જમીન સુધારણા
માટે પીવીડી સ ટેઇન લોડને કેટલાક િવ તાર
માટે ધ્યાનમાં લઈ શકાય.
જમીન સુધારણા

મકાનોઃ
• મકાન િવકાસ િવ તારોમાં જમીન સુધારણાની
જ રીયાત નથી. િવ તારની જમીનના
એસબીસી, ઉપયોગ અને મકાનના વજનના
સંદભર્માં પાયાની પસંદગી વધારે મહત્વપ ૂણર્
છે . તે પાઇલ ફાઉન્ડેશન, રાફ્ટ ફાઉન્ડેશન અને
હળવા અને નાના માળખાઓ માટે અલગ
ટીંગ હોઇ શકે છે .
• પ્લીન્થના રક્ષણ અને તેના મકાન સાથેના
સાંધાઓની િડઝાઇનમાં િવશેષ સંભાળની જ ર
છે , તેને સીધા જ કાળી ચીકણી માટી પર
બાંધવા જોઇએ કારણ કે તે વતમ
ર્ ાન માટીની
િવ તરણની લાક્ષિણકતાને કારણે તે ખ ૂલી શકે
છે .
• મકાન િનમાર્ણમાં લેવામાં આવનારાં આ તમામ
પગલાંના ખચન
ર્ ી ગણતરી મકાનના ખચર્માં
કરવામાં આવેલી છે .
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• ખચર્નો અંદાજ િ થિત થાપક પવેમેન્ટ્સ માટે જ
છે
• ખચર્નો અંદાજ રોડના માળખાિકય તરથી
ઉપરના ભાગ માટે છે ખચર્માં સબ બેઝ, બહેઝ
અને સપાટી પરના રોડનો સમાવેશ થાય છે
• બહોળા ખચર્ અંદાજમાં ગરનાળાં, નાના પુલો,
મુખ્ય પુલો, અન્ડરપાસીસ, ગર્ેડ સેપરે ટર

રોડ પરીવહન

પરીવહન ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

વગેરેનો સમાવેશ થાય છે
•

ટપાથ, ર તાની વચ્ચેની પથ્થરની પાળી,
ટર્ાિફકના િચ ો, માિકર્ંગના ખચન
ર્ ો સમાવેશ
ખચર્ના અંદાજમાં કરવામાં આ યો છે .

પરીવહન

• રોડ નેટવકર્ને માતર્ સબ સેક્ટર લેવલ સુધી જ

ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

ધ્યાનમાં લેવામાં આ યું છે .
• ખચર્માં કોરીડોર, ટેશન્સ અને અન્ય બાંધકામ
ખચર્નો સમાવેશ થાય છે
• ખચન
ર્ ો અંદાજ િમકેિનકલ અને ઇલેક્ટર્ીકલ
ભાગો માટેનો છે
એલઆરીટી

•

વચાિલત િસગ્નિલંગ, ટ રીલે ઇન્ટરલોિકંગ
ઇન્ ટોલેશન, ટર્ેઇન સુપરવાઇઝરી ખચર્ વગેરેને

ખચર્માં કોરીડોર, ટેશન્સ
અને અન્ય બાંધકામ
ખચન
ર્ ો સમાવેશ થાય છે

િસગ્નિલંગ ખચમ
ર્ ાં ધ્યાનમાં લેવાયેલ છે
• રોિલંગ ટોક એટલે ઓટોમેટીક દરવાજા બંધ
થાય તે પર્કારના વાતાન ૂકુ િલત ડબ્બા
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• ખચર્માં કોરીડોર, અન્ય બાંધકામ ખચર્, પાટા
િબછાવવા, સુિવધા િવભાગ, ટર્ેક્શન સબ ટેશન
વગેરે

વા સામાન્ય બાંધકામ ખચર્નો સમાવેશ

થાય છે .
• સબ ટેશન્સ અને અન્ય સુિવધા જોડાણો માટેના
િમકેિનકલ અને ઇલેક્ટર્ીકલ ભાગો માટેના ખચન
ર્ ે
ધ્યાનમાં લેવામાં આ યો છે .
રે લ પરીવહન

• ઓટોમેટીક િસગ્નિલંગ માટેના ખચર્ને ધ્યાનમાં
લેવાયેલ છે .
• જમીન સંપાદનની િકંમત સમાિવ ટ છે .
ખચર્માં લ ૂપમાં ૬ ટાન્ડડર્ ટેશન્સનો સમાવેશ
થાય છે ,

માંથી ૨ ડીએસઆઇઆરની હદની

બહાર હશે.
• રોિલંગ ટોકનો ખચર્ ધ્યાનમાં લેવાયો નથી.
પરીવહન અને

• ગેટકોના િડઝાઇનના િનયમો પર્માણેની

િવતરણ
સબ ટેશન્સ
એચટી િસ ટમ

ઓવરહેડ પરીવહન લાઇન
•

કાડા િસ ટમ સાથેના ૪૦૦/૧૩૨/૩૩/૧૧ કેવી
સબ ટેશનનું આયોજન કરાયેલ છે .

• િવકાસની અંદર એકમ પર્માણેના ટર્ાન્સફોમર્ર
સાથેન ું જમીનની અંદર કેબિલંગ.

િનયમો પર્માણે

િનયમો પર્માણે
િનયમો પર્માણે

• બંને બાજુ એ ઓપરે બલ પેનલ સાથે િવકાસની
િવજ

એલટી િસ ટમ

અંદર એકમ પર્માણેના ટર્ાન્સફોમર
ર્ સાથેન ું

િનયમો પર્માણે

જમીનની અંદર કેબિલંગ

ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

ગોળાકાર અથવા
ષ ટકોણીય જીઆઇ થાંભલા
• ઓટોમેટીક િસ ટમ અને ઇલેક્ટર્ોિનક ટાઇમર
ટર્ીટ લાઇટીંગ

અંગે આયોજન કરાયું છે ,

િડવાઇસ સાથે િવિવધ આરઓડબ યુ (ROW)

બોલાડર્ લાઇટને ટપાથ

માટે પસંદગી આધારીત એલયુએક્સ (LUX)

અને કેટલાક િવ તારો માટે

તરની જ રીયાત છે .

ધ્યાનમાં લેવાઇ છે , સોલાર
લાઇટ અંગે પણ િવચારણ
છે .
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ટર્ીટમેન્ટ કયાર્ િસવાયના પાણીને લાવવા, તેમાં
વધારો કરવા અને વ લભીપુર નહેરની ચાર સ ૂિચત
નહેરો અંગે િવચારણા કરવામાં આવી છે .
• નહેરમાં બાંધવામાં આવેલા સંપમાંથી એમએસ
પાઇપ ારા નહેરમાંથી ડબ યુટીપીમાં (WTP)
પાણી પંપીંગ કરવામાં આવશે.
• એમએસ રાઇઝીંગ મેઇનના માધ્યમથી િવિવધ
સેક્ટરમાં આવેલા વોટર વકર્સ ખાતે
સીડબ યુઆરથી યુજીઆરમાં ટર્ીટમેન્ટ
• િવિવધ થળોએ યુજીઆરથી ઓએચએસઆર
• ડીઆઇ િવતરણ તંતર્ ારા યુજીઆરથી મકાન
પાણીનું

પાણી િવતરણ

ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

તંતર્

તરે ગુરુત્વાકષણ
ર્ થઈ ચોિવસ કલાક પાણીનો
પ ૂરવઠો
• ટર્ાન્સિમશન મેઇન માટેની પંપીંગ િસ ટમને ૨૩
કલાક કામ કરી શકે તે માટે િડઝાઇન કરી
શકાય
• જીએસઆરમાંથી ઇએસઆરમાં પાણી ભરવા
માટે પંપ અને પપીંગ મેઇનને ૧૬ કલાક પપીંગ
માટે િડઝાઇન કરી શકાય
• સીઆર અને સી વે યુ સીપીએચઇઇઓ, પાણી
પુરવઠા મેન્યુઅલ પર્માણે
• પાણીના ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરને

ોત િવકાસથી સબ

Material of pipes પાઇપ
માટેની સામગર્ીઃ
• અંદર િસમેન્ટ મોટાર્ર
લાઇિનંગ સાથે અને
બહારની બાજુ એ રે િપંગ
અને કોટીંગ સાથેની
એમએસ પાઇપની
િવચારણા કરવામાં
આવી છે .
• િવતરણ મેઇન્ ૩૦૦
એમએમથી વધારે
યાસ ધરાવતી
ડીઆઇ/સીઆઇ પાઇપ
• ૩૦૦ એમએમ અને
ઓછા યાસ ધરાવતી
િડર્ ટર્ીબ્યુશન મેઇન્સ
માટે એચડીપીઇ પાઇપ
• પુનઃઉપયોગમાં લેવાતા
પાણી માટે એચડીપીઇ
પાઇપ

સેક્ટર સુધીના પરીવહન નેટવકર્ને ધ્યાનમાં
લેવાયેલ છે
વપરાયેલા પાણીના તંતર્ માટે િનચે મુજબની
ધારણાઓ કરવામાં આવી છે ઃ

વપરાયેલા
પાણીનું

પર્ાપ્તી નેટવકર્

ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

• આરસીસી એનપી૨ અને
એનપી૩ પાઇપ

• પાસલ
ર્ લેન્ડના આઉટલેટ પોઇન્ટે વપરાયેલ ું

• એસએફઆરસી કવર

પાણી મેળવવા માટે પાસર્લ તરે મેઇન

સાથેના ગોળાકાર

કલેક્શન િસ ટમ. પાસર્લ/પેકેજની આંતરીક

મેનહોલ

િસ ટમનું આયોજન ડેવલપર અથવા માિલક
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ારા કરવામાં આવશે.
• તમામ ઔ ોિગક વપરાશકારો ઔ ોિગક
કચરાને િ િતય તર સુધી પર્િકર્યા કરીને
ુ ન્ટ ટર્ીટમેન્ટ નેટવકર્માં
પછીથી કોમન એફ એ
છોડવા માટેના િનયમોનું પાલન કરશે.
• કચરાને િવિવધ િવ તારોમાંથી એકતર્ કરવા
અને એસટીપી/સીઇટીપી સુધી લઈ જવા માટે
ટર્ંક યુઅસર્
•

યુએજ પંપીંગ ટેશનથી પરીવહન યુએજથી
ટર્ંક મેઇન્સ અથવા ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ

•

યુએજ/કોમન એફ્લુઅન્ટ ટર્ીટ્મેન્ટ
(એસ.ટી.પી/સી.ઈ.ટી.પી.)

• પર્િકર્યા કરવામાં આવેલા પર્દૂ િષત પાણીને
ક પસર બંધના નીચેના પર્વાહ સુધી ખુ લી
નહેરમાં લઈ જવા િવચારણા છે
સ ૂિચત ટેકનોલોજી એક્સટેન્ડેટ એરે શન
• િડઝાઇન માપદં ડ
• િડઝાઇન હોરીઝોન્સ
• િવિવધ પર્ો ક્ટ તત્વો માટે નીચે પર્માણેના
િડઝાઇનના સમયગાળાને વીકારવામાં આવેલા
છે .
ુ ન્ટ
એફ એ
ટર્ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ

• એસટીપી/સીઇટીપી ૩૦ વષર્
•

યુએજ કલેક્શન િસ ટમ ૩૦ વષર્

• સવ ચ્ચ પરીબળઃ સવ ચ્ચ પરીબળને
સીપીએચઇઇઓ યુઅરે જ મેન્યઅલ, ૧૯૯૩
મેન્યુઅલ પર્માણે વીકારી શકાય
• પર્વાહઃ લઘુતમ વ સફાઇ પર્વાહ ૦.૬૦
મીટર/સેકન્ડ અને મહ મ પર્વાહ ૩.૦
મીટર/સેકન્ડ વીકારી શકાય
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સવ ચ્ચ વહેણઃ
•

ગટરની િડઝાઇન માટે સવ ચ્ચ વહેણની
ગણતરી યવહારુ ફોમ્યુલ
ર્ ાના આધાર પર
કરાઈ છે .

•

Q = C I A/૩૬

વહેણ ગુણાંકઃ
• ગટર ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરને સબ સેક્ટર તથી િવિવધ
થળોએ થતી િનકાસ સુધી ધ્યાનમાં લેવામાં
આ યું છે

ગટર યવ થા
નદીના
યવ થાપન

ગટર નેટવકર્
રીવર ટર્ેઇિનંગ

સાથે

• નદી યવ થાપન હેઠળ નદીના મુક્ત પર્વાહ
માટે નદીના વહેણને સમથળ કરવા, પાણીની
આવક અને સંગર્હ સમયને ધ્યાનમાં રાખીને
ં
પાળાબંધી, જક્શન
અને પાળાઓ

વા મુખ્ય

થળોએ લાઇિનંગ, પર્સરણને ટાળવા માટે
પાણી બાંધી રાખવા ઓફ લાઇન જળાશયોનું
િનમાર્ણ, પાણીના સંગર્હ અને પ ૂરની

એસઆઇઆર માટે
કોિન્કર્ટની બનેલી ગટરને
પસંદ કરી શકાય

વધારે

ટકાઉ, જાળવણીમાં સરળ,
થળ અને જ રીયાત
પર્માણે બંધ કે ખુ લી રાખી
શકાય છે . નદીના પાળા
બાંધવામાં કે ઢાળ આપવા
માટે થાિનક સામગર્ીનો
ઉપયોગ કરી શકાય.

પિરિ થિતને ઘણે અંશે ટાળવા માટે
ઉપરવાસમાંથી આવતા વરસાદી પાણીના
પર્વાહને િદશા આપવા પિ મ સરહદે પાણીની
નહેરોનું સ ન વગેરે અંગે િવચારણા કરાઈ છે
અને ખચર્નો અંદાજ તે પર્માણે કાઢવામાં આ યો
છે .

પોિલસ ટેશન
પ ૂજાનું થળ
સામાિજક
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

ફાયર ટેશન
શૈક્ષિણક

અને મકાન

ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

િનમાર્ણ

આરોગ્ય
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર
વિહવટી કચેરીઓ
સમુદાય કેન્દર્ો

મકાનોનો બહોળો અંદાજ નીચે મુજબની વ ત ુઓને
ધ્યાનમાં રાખીને કાઢવામાં આવેલ છે ઃ
• અંદાિજત કામચલાઉ િબ ટ અપ એરીયા,
સરકારી નીિત સાથે બદલાઈ શકે
• પર્િત ચોરસ મીટર િબ ટઅપએરીયા ખચર્
સબ ટર્ક્ચર (પાઇલ ફાઉન્ડેશન, રાફ્ટ
ફાઉન્ડેશન વગેરે

પર્કાર અને મકાનના
ઉપયોગ પર આધારીત

વા ખાસ ફાઉન્ડેશનને

ધ્યાનમાં લઈને), સુપર ટર્ક્ચર, િફિનશીસ,
સેવાઓ, મકાનના તર, જ ર જણાય તો
જમીન િવકાસ સાથેના બા

િવકાસ વગેરેને
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ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરે યેલ છે .
• એવું માનવામાં આવે છે કે રોકાણકારોને
આકષર્વા માટે પર્ારં િભક તબક્કામાં જ રી
કેટલીક વપરાશ સુિવધાઓ અને સામાિજક
ક્ષેતર્નો િવકાસ સરકાર ારા કરાશે
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કો ટક ૧૧-૪ બહોળો ખચર્ અંદાજ (કેપેક્સ)
ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

૧

જમીન સુધારણા
યોજનાઓ

રોડ િનમાર્ણ, રે લવેના પાળા
અને પરીહવન કોરીડોર માટે

ચો.મી

જમીન િવકાસ

0.0000
8

જથ્થો
તબક્કો૧

8,000,000
.00

જમીન િવકાસ કાયર્ કુ લ

તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

640.00

જથ્થો
તબક્કો ૨

4,200,000
.00

640.00

ખચર્
૨

ખચર્ અંદાજ

અંદાજ

રોડ કાયર્

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

કરોડમાં)

336.00

3,500,000
.00

336.00

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

280.00

1,256.00

280.00

1,256.00

-

-

-

-

-

-

-

-

મુખ્ય (૭૦ મી)

િકમી

12.00

44.96

539.52

56.87

682.44

14.37

172.44

1,394.40

જોડાણ રોડ (૩૦ મી)

િકમી

5.00

30.94

154.70

48.00

240.00

35.10

175.50

570.20

િકમી

3.00

38.53

115.59

36.31

108.93

14.64

43.92

268.44

૩૦ મી પહોળો

િકમી

5.00

49.00

245.00

98.00

490.00

49.00

245.00

980.00

ખ) રોડ નેટવકર્ Ð

૨૫ મી પહોળો

િકમી

5.00

97.00

485.00

194.00

970.00

97.00

485.00

1,940.00

આંતરીક

૨૦ મી પહોળો

િકમી

2.50

146.00

365.00

292.00

730.00

146.00

365.00

1,460.00

૧૫ મી પહોળો

િકમી

2.00

146.00

292.00

292.00

584.00

146.00

292.00

1,168.00

1,778.8
6

7,781.04

40.00

220.00

ક) રોડ નેટવકર્ Ðમુખ્ય

થાિનક રોડ (૨૫ અને ૨૦
મી)

કુ લ
ં
ગ) જક્શન

3,805.3
7

2,196.81
ગર્ેડથી જુ દા પાડેલા ચાર
ં
ર તા (જક્શન
૧)

નં.

20.00

6.00

120.00

3.00

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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60.00

2.00

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

જથ્થો
તબક્કો૧

( . કરોડમાં)

તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

નં.

2.00

10.00

20.00

12.00

24.00

10.00

20.00

64.00

ં
જક્શન
૩

નં.

1.00

12.00

12.00

16.00

16.00

12.00

12.00

40.00

72.00

324.00

-

420.00

152.00

ઘ) વતર્માન રોડ

રાજ્ય ધોરીમાગર્ ૬ની

સુધારણા

સુધારણા

િકમી

12.00

35.00

કુ લ
કુ લ રોડ કાયર્ ખચર્
(ક+ખ+ગ)
નવી રે લવે લાઇન
િબછાવવી

તબક્કો ૧

જથ્થો

જથ્થો

ં
જક્શન
૨

કુ લ

૩

ખચર્ અંદાજ

અંદાજ

ખચર્

420.00

100.00
-

-

-

420.00

-

-

420.00

2,768.81

3,905.3
7

1,850.8
6

8,525.04

-

-

-

-

-

-

-

-

િકમી

6.00

55.00

330.00

-

-

-

-

330.00

ખ) લોજી ટીક પાકર્

હે.

3.00

50.00

150.00

100.00

300.00

70.00

210.00

660.00

ગ) ટે શનનું બાંધકામ

નં.

50.00

2.00

100.00

-

-

-

-

100.00

િકમી

80.00

-

-

53.00

4,240.0
0

18.00

1,440.0
0

5,680.00

1,650.0
0

6,770.00

ક) નવી રે લવે લાઈન
િબછાવવી અને લોજી ટીક
પાકર્

ઘ) એલઆરટી
રે લવે કામ કુ લ ખચર્
(ક+ખ+ગ)

4,540.0
0

580.00
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ડી એસ આઈ આર ડી એ

228
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ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

૪

માટીકામ
ક) સરવે અને તપાસ
ખ) જમીનનું તર ઉપર
લાવવું અને પ ૂરાણ (પ ૂવર્)
ગ) જમીનનું તર ઉપર
લાવવું અને પ ૂરાણા (પિ મ)

જથ્થો
તબક્કો૧

ખચર્ અંદાજ
તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

અંદાજ
જથ્થો
તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

-

-

-

-

-

-

-

-

ચો.િકમી.

0.02

879.00

13.19

-

-

-

-

13.19

ચો.િકમી

15.00

30.00

450.00

40.00

600.00

30.00

450.00

1,500.00

ચો.િકમી

7.50

40.00

300.00

40.00

300.00

30.00

225.00

825.00

675.00

2,338.19

જમીનકામ કુ લ ખચર્

763.19

(ક+ખ+ગ)

900.00

સુિવધાઓ

-

-

-

-

-

-

-

-

ક) પાણી પ ૂરવઠો

-

-

-

-

-

-

-

-

િકમી

0.30

20.00

6.00

20.00

6.00

-

-

12.00

િકમી

1.40

6.00

8.40

1.00

1.40

-

-

9.80

નં.

1.10

1.00

1.10

1.00

1.10

-

-

2.20

એ) પાણી મેળવવું અને

ધંધકુ ાથી પર્ો ક્ટના થળ

પરીવહન

સુધી/જળાશય સુધી નહેરનું
િનમાર્ણ કરવું

૫

અશુ

પાણીના જળાશયનું

િનમાર્ણ (૩૦ િદવસનો
સંગર્હ, ૪૫૦ મીટર પહોળી
અને ૩ મીટર ઊંડી ચેનલ
૦.૫ મી ફર્ી બોડર્ સાથે
ડબ યુટીપી અને બાંધકામ
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

જથ્થો
તબક્કો૧

ખચર્ અંદાજ
તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

અંદાજ
જથ્થો
તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

માટે પાણી પંપ કરવા માટે
પંપ હાઉસનું બાંધકામ
પંપીગ િસ ટમ, ઇ-એમ ડીજી
સેટ સિહત

એમએલડી

0.20

258.00

51.60

450.00

90.00

238.00

47.60

189.20

િકમી

9.50

4.00

38.00

4.00

38.00

-

-

76.00

એમએલડી

0.20

258.00

51.60

450.00

90.00

238.00

47.60

189.20

0.80

86.00

68.80

150.00

120.00

79.00

63.20

252.00

1.10

1.00

1.10

1.00

1.10

-

-

2.20

ડબ યુટીપી સુધી અશુ
પાણીના જળાશયથી રે ઇંઝીંગ
મેઇન્સ સુધી પાણી પંપીંગ
કરવું ( યાસ ૯૦૦
મી.મી,૧૨૦૦ મી.મી,૧૪૦૦
મી.મી)
બી) ડબ યુટીપી અને
ટોરે જ

પાણી શુિ કરણ એકમ
શુિ કરણ એકમ થળ પર
શુિ કરણ કરે લા પાણીના
સંગર્હ માટે વારીગૃહનું

િમિલયન
િલટર

િનમાર્ણ
વોટર વકર્સ, િસિવલ વકર્સ
સુધી શુિ કરણ કરે લ ું પાણી
લઈ જવા માટે પંપ હાઉસ

નં.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

સી) વોટર મેઇન, સંગર્હ

સેક્ટર તરના વોટર વકર્સ

અને િવતરણ

પર પંપહાઉસ

જથ્થો
તબક્કો૧

ખચર્ અંદાજ
તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

અંદાજ
જથ્થો
તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

નં

1.00

8.00

8.00

12.00

12.00

5.00

5.00

25.00

એમએલડી

0.30

258.00

77.40

450.00

135.00

238.00

71.40

283.80

િકમી

3.50

55.00

192.50

75.00

262.50

10.00

35.00

490.00

300.00

159.00

159.00

631.00

651.52

781.82

3,045.59

1,210.6
2

5,207.99

પંપીગ િસ ટમ, ઇ-એમ ડીજી
સેટ સિહત ૨
તબક્કા(ડબ યુટીપીથી સંગર્હ
વારીગૃહ વોટર વકર્સ અને
વોટર વકર્સથી ઓએચટી
સુધી)
રે ઇઝીગ મેઇન્સ
જીએસઆર અને ઓએચટીમાં

િમિલયન

પાણીનો સંગર્હ, સેક્ટર તરે

િલટર

1.00

172.00

172.00

300.00

િવતરણ માળખું

િકમી

1.20

780.00

936.00

1,106.47

કુ લ
ખ) સુઅરે જ

1,612.50
સુઅરે જ એકતર્ીકરણ માળખું
(ટર્ંક)
થાિનક માળખું
પંપીંગ ટે શન્સ (આઇપીએસ

િકમી

1.00

135.00

135.00

165.00

165.00

40.00

40.00

340.00

િકમી

0.30

780.00

234.00

1,106.47

331.94

651.52

195.46

761.40

એમએલડી

0.40

178.00

71.20

310.00

124.00

164.00

65.60

260.80

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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6
2,384.8
6
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ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

જથ્થો
તબક્કો૧

ખચર્ અંદાજ
તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

અંદાજ
જથ્થો
તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

અને એમપીએસ) ઇઅનેએમ
સિહત
રે ઇિઝંગ મેન્સ
શુિ કરણ એકમ
પર્દૂ િષત પાણીના િનકાલની
ચેનલ
રીસાયિક્લંગ માળખું

િકમી

2.00

10.00

20.00

10.00

20.00

5.00

10.00

50.00

એમએલડી

0.70

178.00

124.60

310.00

217.00

164.00

114.80

456.40

િકમી

1.70

18.00

30.60

11.00

18.70

11.00

18.70

68.00

િકમી

0.60

135.00

81.00

165.00

99.00

40.00

24.00

204.00

એમએલડી

0.20

178.00

35.60

310.00

62.00

164.00

32.80

130.40

501.36

2,271.00

િસિવલ, ઇલેક્ટર્ીકલ અને
િમકેિનકલ કામ સિહત
રીસાયિક્લંગ માટે પંપીંગ
કુ લ
ગ) વરસાદી પાણીની
ગટર

1,037.6
4

732.00
ગટર માળખું (ટર્ંક)
થાિનક ગટર

િકમી

1.20

140.00

168.00

180.00

216.00

50.00

60.00

444.00

િકમી

0.40

780.00

312.00

1,106.47

442.59

651.52

260.61

1,015.20

િકમી

14.00

16.00

224.00

14.00

196.00

-

-

420.00

320.61

1,879.20

-

363.75

દરવાજા અથવા બેરેજ સિહત
વોર ફર્ંટ અથવા જળાશયનો
િવકાસ
કુ લ
ઘ) પ ૂર યવ થાપન

704.00
પાળા બાંધવા

િકમી

1.50

120.00

180.00

854.59
122.50

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

જથ્થો
તબક્કો૧

યવ થાપન (લેન્ડફીલ
સાઇટ િસવાય)

( . કરોડમાં)

તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

િકમી

1.00

20.00

20.00

20.00

20.00

10.00

10.00

50.00

રીવર ટર્ે ઇિનંગ-પીચીંગ

િકમી

5.00

5.00

25.00

7.00

35.00

2.00

10.00

70.00

20.00

483.75

225.00
પર્ાથિમક ઘન કચરા
યવ થાપન
િ તીય

ેણીનું ઘન કચરા

યવ થાપન
ત ૃિતય

ેણીના ઘન કચરા-

આઇડબ યુએમનો િવકાસ

238.75

ટન/િદવસ

0.04

332.00

13.28

653.00

26.12

355.00

14.20

53.60

ટન/િદવસ

0.15

332.00

49.80

653.00

97.95

355.00

53.25

201.00

ટન/િદવસ

0.22

332.00

73.04

653.00

143.66

355.00

78.10

294.80

145.55

549.40

કુ લ

136.12

છ) લેન્ડ કેિપંગ અને

કઠોર અને નરમ લેન્ડ કેિપંગ

સાઇનેજીસ

અિગ્ન શમન લાઇન

267.73

ચો.િકમી

5.00

20.00

100.00

25.00

125.00

15.00

75.00

300.00

િકમી

1.00

100.00

100.00

200.00

200.00

100.00

100.00

400.00

175.00

700.00

કુ લ
જ) િવજ પુરવઠો

તબક્કો ૧

જથ્થો

જથ્થો

રીવર ટર્ે ઇિનંગ-ડર્ેિજંગ

કુ લ
ચ) ઘન કચરાનું

ખચર્ અંદાજ

અંદાજ

ખચર્

200.00

325.00

૪૦૦ કેવી િસ ટમઃ પરીવહન
લાઇન, વીચયાડર્ અને

સેટ

250.00

1.00

250.00

1.00

250.00

-

-

500.00

સેટ

40.00

3.00

120.00

5.00

200.00

3.00

120.00

440.00

પાવર ટર્ાન્સફોમર્સર્
૧૩૨ કેવી અને સબિડ ટર્ીબ્યુશન િસ ટમ પર્ારં િભક
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ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

જથ્થો
તબક્કો૧

ખચર્ અંદાજ
તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

અંદાજ
જથ્થો
તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

તબક્કા માટે ઃ ટર્ાન્સિમશન
લાઇન્સ, વીચયાડર્સ અને
પાવર ટર્ાન્સફોમર્સર્
૩૩ કેવી િસસટમઃ સબ ટે શન,
એચટી વીચબોડર્સ,
ટર્ાન્સફોમર્સર્, અન્ડરગર્ાઉન્ડ

સેટ

10.00

10.00

100.00

20.00

200.00

10.00

100.00

400.00

સેટ

2.25

75.00

168.75

150.00

337.50

75.00

168.75

675.00

સેટ

0.35

150.00

52.50

300.00

105.00

250.00

87.50

245.00

એલએસ

L.S.

LS

500.00

LS

1,000.0
0

LS

500.00

2,000.00

કેબલ
૧૧ કેવી િસ ટમઃ કોમ્પેક્ટ
સબ ટે શન, એચટી
વીચબોડર્સ, િડ ટર્ીબ્યુશ
ટર્ાન્સફોમર્સર્, અન્ડરગર્ાઉન્ડ
કેબ સ
એક્સેસરીઝ સાથેન ું ૧૧ કેવી
કોમ્પેક્ટ સબ ટે શન
એલટી િસ ટમઃ ૦.૫
િમિલયન ડીયુ સુધી િવજ
પુરવઠો + અન્ય એસઆઇએ
લોડ્સ િમટરીંગ િસ ટમ સાથે
સિવર્સ કેબલ, િફડર િપલાડ્ ર્ ,
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ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

જથ્થો
તબક્કો૧

ખચર્ અંદાજ
તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

અંદાજ
જથ્થો
તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં)

કરોડમાં).

2,092.5
0

976.25

4,260.00

-

1,392.00

-

1,392.00

405.00

1,215.00

405.00

1,215.00

અન્ડરગર્ાઉન્ડ કેબલ
કુ લ

1,191.25

ઝ) પુનઃપર્ાપ્ય િવજ

મેગાવોટ

પ્લાન્ટ

18.08

77.00

કુ લ
મેગાવોટ

4.50

90.00

કુ લ
મુખ્ય રોડ
થાિનક રોડ

90.00

ં
જક્શન
ચેમ્બર

પાઇપ

114.43

40.05

141.18

49.41

64.11

22.44

111.90

િકમી

0.15

438.00

65.70

876.00

131.40

438.00

65.70

262.80

88.14

374.70

60.25

248.61

60.25

248.61

16.80

67.20

િકમી

િકમી

કુ લ
સુિવઘા ખચર્ કુ લ
(ક+ખ+ગ+ઘ+ચ+છ+ટ

0.12

552.43

66.29

180.81
1,017.18

1.12

25.00

28.00

122.06

502.11

122.06
20.00

22.40

15.00

28.00

22.40

16.80

67.20

6,797.91

7,931.3
5

3,919.5
8

18,648.84
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90.00

0.35

66.29
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર સાથે ગેસ ગર્ીડ

405.00
405.00

105.75
અંડર ગર્ાઉન્ડ ડિક્ટંગ અને

-

િકમી

કુ લ
ઢ) ગેસ ગર્ીડ

405.00

-

405.00

કુ લ
ડ) સંદેશા યવહાર

-

1,392.00

ટ) કેિપ્ટવ િવજ પ્લાન્ટ

ઠ) ટર્ીટ લાઇટીંગ

1,392.00
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ખચર્
અ
નુકર્

િવગત

વણર્ન

એકમ

દર

મ

જથ્થો
તબક્કો૧

ખચર્ અંદાજ
તબક્કો ૧
( . કરોડમાં)

અંદાજ
જથ્થો
તબક્કો ૨

તબક્કો ૨
( .

ખચર્
જથ્થો
તબક્કો ૩

કરોડમાં)

અંદાજ
તબક્કો ૩
( .

કુ લ ખચર્
(કેપેક્ષ) ( .

કરોડમાં)

કરોડમાં).

+ઠ+ડ+ઢ)
૬

ક) મકાનો

મકાન કામ કુ લ ખચર્
(ક)

જાહેર મકાનો

ચો.મી

0.0015

60,000.00

90.00

200,000.0
0

300.00

200,000.0
0

300.00

690.00

નાગરીક સુિવધા મકાનો

સંખ્યા

0.0015

30,000.00

45.00

20,000.00

30.00

20,000.00

30.00

105.00

સુિવધા મકાનો

સંખ્યા

0.0013

30,000.00

39.00

50,000.00

65.00

30,000.00

39.00

143.00

ચો.મી

કુ લ કેપેક્સ ખચર્

174.00

395.00

369.00

938.00

11,723.9
1

18,007.
72

8,744.4
4

38,476.06

ભૌિતક પરચ ૂરણ ખચર્ ૧૦ ટકા

3,847.61

કુ લ ખચર્

42,323.67
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કો ટક ૧૧-૫ બહોળો ખચર્ અંદાજ (ઓપેક્સ)
અનુ

િવગત

કર્મ

૧

જમીન સુધારણા યોજનાઓ

વણર્ન
રોડ િનમાર્ણ, રે લવેના પાળા અને
પરીહવન કોરીડોર માટે જમીન િવકાસ

ચો. િકમી

જમીન િવકાસ કાયર્ કુ લ ખચર્
૨

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

ટકા
એનપીપીપી

0.00%

એનપીપીપી

તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

કુ લ ઓપેક્ષ દર

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

-

-

-

-

-

-

-

-

રોડ કાયર્

ક) રોડ નેટવકર્ Ðમુખ્ય

મુખ્ય (૫૫ મી)

િકમી

એનપીપીપી

0.85%

4.59

5.80

1.47

11.85

જોડાણ રોડ (૩૦ મી)

િકમી

એનપીપીપી

0.85%

1.31

2.04

1.49

4.85

િકમી

એનપીપીપી

0.85%

0.98

0.93

0.37

2.28

૩૦ મી પહોળો

િકમી

એનપીપીપી

0.85%

2.08

4.17

2.08

8.33

૨૫ મી પહોળો

િકમી

એનપીપીપી

0.85%

4.12

8.25

4.12

16.49

૨૦ મી પહોળો

િકમી

એનપીપીપી

0.85%

3.10

6.21

3.10

12.41

૧૫ મી પહોળો

િકમી

એનપીપીપી

0.85%

2.48

4.96

2.48

3.93

-

-

-

-

0.00%

-

-

-

-

થાિનક રોડ (૨૫ અને ૨૦ મી)

ખ) રોડ નેટવકર્ Ð આંતરીક

કુ લ
ગર્ેડથી જુ દા પાડેલા ચાર ર તા
ં
ગ) જક્શન

નં.

ં
(જક્શન
૧)
ં
જક્શન
૨

નં.

0.00%

-

-

-

-

ં
જક્શન
૩

નં.

0.00%

-

-

-

-
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અનુ

િવગત

કર્મ

વણર્ન

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

ટકા

કુ લ
ઘ) વતર્માન રોડ સુધારણા

રાજ્ય ધોરીમાગર્ ૬ની સુધારણા

િકમી

એનપીપીપી

1.00%

કુ લ
કુ લ રોડ કાયર્ ખચર્ (ક+ખ+ગ)

એનપીપીપી

૩

0.85%

તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

કુ લ ઓપેક્ષ દર

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

-

-

-

-

4.20

-

-

4.20

-

-

-

-

22.87

32.35

15.12

70.53

પીપીપી
ક) નવી રે લવે લાઈન િબછાવવી અને
નવી રે લવે લાઇન િબછાવવી

િકમી

પીપીપી

ખ) લોજી ટીક પાકર્

હે.

ગ) ટે શનનું બાંધકામ

3.00%

9.90

-

-

9.90

પીપીપી

3.00%

4.50

9.00

6.30

19.80

નં.

પીપીપી

1.50%

1.50

-

-

1.5

િકમી

પીપીપી

1.50%

-

63.60

21.60

85.2

15.90

72.60

27.90

116.40

લોજી ટીક પાકર્

ઘ) એલઆરટી

-

રે લવે કામ કુ લ (ક+ખ+ગ)

પીપીપી

૪

-

માટીકામ

ક) સરવે અને તપાસ

ચો.િકમી.

એનપીપીપી

ખ) જમીનનું તર ઉપર લાવવું અને

ચો.િકમી

એનપીપીપી

ચો.િકમી

એનપીપીપી

પ ૂરાણ (પ ૂવર્)
ગ) જમીનનું તર ઉપર લાવવું અને
પ ૂરાણા (પિ મ)

0.00%

-

-

-

-

0.00%

-

-

-

-

0.00%

-

-

-

-
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
અનુ

િવગત

કર્મ

વણર્ન

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

ટકા
એનપીપીપી

જમીનકામ કુ લ ખચર્ (ક+ખ+ગ)

તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

કુ લ ઓપેક્ષ દર

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

-

-

-

-

સુિવધાઓ

-

ક) પાણી પ ૂરવઠો

પીપીપી
ધંધકુ ાથી પર્ો ક્ટના થળ
સુધી/જળાશય સુધી નહેરનું િનમાર્ણ

-

પીપીપી
િકમી

2.00%

0.12

0.12

-

0.24

2.00%

0.17

0.03

-

0.20

7.50%

0.08

0.08

-

0.17

7.50%

3.87

6.75

3.57

14.19

7.50%

2.85

2.85

-

5.7

7.50%

3.87

6.75

3.57

14.19

કરવું
અશુ

પાણીના જળાશયનું િનમાર્ણ

િકમી

પીપીપી

(૩૦ િદવસનો સંગર્હ, ૪૫૦ મીટર
પહોળી અને ૩ મીટર ઊંડી ચેનલ ૦.૫
૫

એ) પાણી મેળવવું અને પરીવહન

મી ફર્ી બોડર્ સાથે
ડબ યુટીપી અને બાંધકામ માટે પાણી

નં.

પીપીપી

એમએલડી

પીપીપી

િકમી

પીપીપી

પંપ કરવા માટે પંપ હાઉસનું બાંધકામ
પંપીગ િસ ટમ, ઇ-એમ ડીજી સેટ
સિહત
ડબ યુટીપી સુધી અશુ પાણીના
જળાશયથી રે ઇંઝીંગ મેઇન્સ સુધી
પાણી પંપીંગ કરવું
બી) ડબ યુટીપી અને ટોરે જ

પાણી શુિ કરણ એકમ

એમએલડી

પીપીપી
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
અનુ

િવગત

કર્મ

વણર્ન

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

શુિ કરણ એકમ થળ પર શુિ કરણ

િમિલયન

કરે લા પાણીના સંગર્હ માટે વારીગૃહનું

િલટર

તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

કુ લ ઓપેક્ષ દર

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

2.00%

1.38

2.40

1.26

5.04

7.50%

0.08

0.08

-

0.17

7.50%

0.60

0.90

0.38

1.88

7.50%

5.81

10.13

5.36

21.29

2.00%

3.85

5.25

0.70

9.80

7.50%

12.90

22.50

11.93

47.33

3.00%

28.08

39.83

23.45

91.37

63.65

97.67

50.21

211.54

4.05

4.95

1.20

10.20

ટકા
પીપીપી

િનમાર્ણ
વોટર વકર્સ, િસિવલ વકર્સ સુધી

નં.

પીપીપી

શુિ કરણ કરે લ ું પાણી લઈ જવા માટે
પંપ હાઉસ
સેક્ટર તરના વોટર વકર્સ પર

નં

પીપીપી

એમએલડી

પીપીપી

પંપહાઉસ
પંપીગ િસ ટમ, ઇ-એમ ડીજી સેટ
સિહત (ડબ યુટીપીથી સંગર્હ વારીગૃહ
વોટર વકર્સ અને વોટર વકર્સથી
સી) વોટર મેઇન, સંગર્હ અને િવતરણ

ઓએચટી સુધી)
રે ઇઝીગ મેઇન્સ રે ઇઝીગ મેઇન્સ
જીએસઆર અને ઓએચટીમાં પાણીનો
સંગર્હ, સેક્ટર તરે
િવતરણ માળખું

િકમી
િમિલયન

પીપીપી

િલટર
િકમી

કુ લ
ખ) સુઅરે જ

પીપીપી

પીપીપી
પીપીપી

સુઅરે જ એકતર્ીકરણ માળખું (ટર્ંક)

િકમી

એનપીપીપી

3.00%
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
અનુ

િવગત

કર્મ

વણર્ન
થાિનક માળખું

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

કુ લ ઓપેક્ષ દર

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

3.00%

7.02

9.96

5.86

22.84

7.50%

5.34

9.30

4.92

19.56

ટકા

િકમી

એનપીપીપી

એમએલડી

એનપીપીપી

િકમી

એનપીપીપી

3.00%

0.60

0.60

0.30

1.50

એમએલડી

એનપીપીપી

7.50%

9.35

16.28

8.61

34.23

પર્દૂ િષત પાણીના િનકાલની ચેનલ

િકમી

એનપીપીપી

3.00%

0.92

0.56

0.56

2.04

રીસાયિક્લંગ માળખું

િકમી

એનપીપીપી

3.00%

2.43

2.97

0.72

6.12

એમએલડી

એનપીપીપી

7.50%

2.67

4.65

2.46

9.78

32.37

49.26

24.63

106.27

પંપીંગ ટે શન્સ (આઇપીએસ અને
એમપીએસ) ઇઅનેએમ સિહત
રે ઇિઝંગ મેન્સ
શુિ કરણ એકમ

િસિવલ, ઇલેક્ટર્ીકલ અને િમકેિનકલ
કામ સિહત રીસાયિક્લંગ માટે પંપીંગ
કુ લ

એનપીપીપી
ગટર માળખું (ટર્ંક)

ગ) વરસાદી પાણીની ગટર

તબક્કો ૧

થાિનક ગટર
દરવાજા અથવા બેરેજ સિહત વોર ફર્ંટ

િકમી

એનપીપીપી

3.00%

5.04

6.48

1.80

13.32

િકમી

એનપીપીપી

3.00%

9.36

13.28

7.82

30.46

િકમી

એનપીપીપી

7.50%

16.80

14.70

-

31.50

31.20

34.46

9.62

75.28

અથવા જળાશયનો િવકાસ
કુ લ
ઘ) પ ૂર યવ થાપન

પાળા બાંધવા

િકમી

એનપીપીપી

3.00%

5.40

5.51

-

10.91

રીવર ટર્ે ઇિનંગ-ડર્ેિજંગ

િકમી

એનપીપીપી

3.00%

0.60

0.60

0.30

1.50
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
અનુ

િવગત

કર્મ

વણર્ન

રીવર ટર્ે ઇિનંગ-પીચીંગ

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

િકમી

ટકા
એનપીપીપી

3.00%

કુ લ
પર્ાથિમક ઘન કચરા યવ થાપન
ચ) ઘન કચરાનું યવ થાપન (લેન્ડફીલ

િ તીય

ેણીનું ઘન કચરા યવ થાપન

સાઇટ િસવાય)

ત ૃિતય

ેણીના ઘન કચરા-

આઇડબ યુએમનો િવકાસ

કઠોર અને નરમ લેન્ડ કેિપંગ
અિગ્ન શમન લાઇન

વીચયાડર્ અને પાવર ટર્ાન્સફોમર્સર્
જ) િવજ પુરવઠો

ટર્ાન્સિમશન લાઇન્સ, વીચયાડર્સ અને

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

0.75

1.05

0.30

2.10

6.75

7.16

0.60

14.51

2.39

4.70

2.56

9.65

ટન/િદવસ

એનપીપીપી

18.00%

8.96

17.63

9.59

36.18

18.00%

13.15

25.86

14.06

53.06

24.50

48.19

26.20

98.89

ટન/િદવસ

એનપીપીપી

ચો.િકમી

એનપીપીપી

15.00%

15.00

18.75

11.25

45.00

િકમી

એનપીપીપી

15.00%

15.00

30.00

15.00

60.00

30.00

48.75

26.25

105.00

5.00%

12.50

12.50

-

25.00

5.00%

6.00

10.00

6.00

22.00

સેટ

પીપીપી

પીપીપી
સેટ

પાવર ટર્ાન્સફોમર્સર્

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કુ લ ઓપેક્ષ દર

18.00%

૧૩૨ કેવી અને સબ-િડ ટર્ીબ્યુશન
િસ ટમ પર્ારં િભક તબક્કા માટે ઃ

તબક્કો ૩

એનપીપીપી

કુ લ
૪૦૦ કેવી િસ ટમઃ પરીવહન લાઇન,

તબક્કો ૨

ટન/િદવસ

કુ લ
છ) લેન્ડ કેિપંગ અને સાઇનેજીસ

તબક્કો ૧
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અનુ

િવગત

કર્મ

વણર્ન
૩૩ કેવી િસસટમઃ સબ ટે શન, એચટી
વીચબોડર્સ, ટર્ાન્સફોમર્સર્, અન્ડરગર્ાઉન્ડ

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

કુ લ ઓપેક્ષ દર

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

5.00%

5.00

10.00

5.00

20.00

5.00%

8.44

16.88

8.44

33.75

5.00%

2.63

5.25

4.38

12.25

5.00%

25.00

50.00

25.00

100.00

59.56

104.63

48.81

213.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ટકા
પીપીપી

સેટ

કેબલ
૧૧ કેવી િસ ટમઃ કોમ્પેક્ટ સબ ટે શન,
એચટી વીચબોડર્સ, િડ ટર્ીબ્યુશ

પીપીપી
સેટ

ટર્ાન્સફોમર્સર્, અન્ડરગર્ાઉન્ડ કેબ સ
એક્સેસરીઝ સાથેન ું ૧૧ કેવી કોમ્પેક્ટ
સબ ટે શન

સેટ

એલટી િસ ટમઃ ૦.૫ િમિલયન ડીયુ

પીપીપી

પીપીપી

સુધી િવજ પુરવઠો + અન્ય એસઆઇએ
લોડ્સ િમટરીંગ િસ ટમ સાથે સિવર્સ

એલએસ

કેબલ, િફડર િપલાડ્ ર્ , અન્ડરગર્ાઉન્ડ
કેબલ
કુ લ
ઝ) પુનઃપર્ાપ્ય િવજ પ્લાન્ટ

પીપીપી
મેગાવોટ

પીપીપી

0.00%

કુ લ
ટ) કેિપ્ટવ િવજ પ્લાન્ટ

મેગાવોટ

પીપીપી

0.00%

કુ લ

-
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અનુ

િવગત

કર્મ

ઠ) ટર્ીટ લાઇટીંગ

વણર્ન

મુખ્ય રોડ
થાિનક રોડ

ઓપોક્ષ દર

અનુકર્મ

ટકા

ં
અંડર ગર્ાઉન્ડ ડિક્ટંગ અને જક્શન
ચેમ્બર

( . કરોડમાં)

( . કરોડમાં)

2.24

11.19

િકમી

એનપીપીપી

10.00%

6.57

13.14

6.57

26.28

10.58

18.08

8.81

37.47

1.99

3.66

1.81

7.46

1.99

3.66

1.81

7.46

-

-

-

-

-

-

-

-

260.60

411.86

196.95

869.42

િકમી

પીપીપી

3.00%

િકમી

પીપીપી

0.00%

પીપીપી

(ક+ખ+ગ+ઘ+ચ+છ+ટ+ઠ+ડ+ઢ)
જાહેર મકાનો

ચો.મી

એનપીપીપી

3.00%

2.70

9.00

9.00

20.70

નાગરીક સુિવધા મકાનો

સંખ્યા

એનપીપીપી

3.00%

1.35

0.90

0.90

3.15

સુિવધા મકાનો

સંખ્યા

એનપીપીપી

3.00%

1.17

1.95

1.17

4.29

5.22

11.85

11.07

28.14

304.60

528.66

251.04

1,084.30

3,045.98

5286.90

2,510.40

10,842.98

મકાન કામ કુ લ ખચર્ (ક)
કુ લ ઓપેક્ષ ખચર્

એનપીપીપી
૧૦ વષર્
માટે

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

( . કરોડમાં)

4.94

સુિવઘા ખચર્ કુ લ

ક) મકાનો

( . કરોડમાં)

4.01

કુ લ

૬

કુ લ ઓપેક્ષ દર

10.00%

પીપીપી
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર સાથે ગેસ ગર્ીડ પાઇપ

તબક્કો ૩

એનપીપીપી

કુ લ
ઢ) ગેસ ગર્ીડ

તબક્કો ૨

િકમી

કુ લ
ડ) સંદેશા યવહાર

તબક્કો ૧
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૧૨. િડએસઆઆઇઆરના ફાયદા
પર્ોજક્ટમાંથી થનારા િવિવધ સીધા અને આડકતરા ફાયદાઓ નીચે પર્માણે છે .

૧૨.૧ સીધા ફાયદા
૧૨.૧.૧ રોજગારીની તકોનુ ં સ ન
ડીએસઆઇઆરમાં થનારી રોજગારીની તકોના સ નમાં પાયાની રોજગારી અને સહાયક રોજગારીનો સમાવેશ
થાય છે . તર્ીજા તબક્કાના અંતે કુલ ઔ ોિગક રોજકારી ૩૧૨,૯૦૦, વધારાની ૨૯,૫૦૦ રોજગારી પર્વાસનમાં
અને ૬૦૦ લોકોને રોજગારીની તકો ઉચ્ચ િશક્ષણમાં એમ કુલ મળીને ૩૪૩,૦૦૦ પાયાની રોજગારીનુ ં સ ન
થશે. સહાયક રોજગારી તકોમાં
જ રી ક્ષેતર્ો

ડીએસઆઇઆરડીએને

વિનિભર્ત અને વૈિવધ્યપ ૂણર્ શહેર બનાવવા માટે

મ કે યાપારીક, વિહવટી, સં થાિકય, રહેણાંકી અને મનોરં જન ક્ષેતર્માં પેદા થનારી રોજગારીની

તકોને સમાવેશ થાય છે

તર્ીજા તબક્કાના અંતે સહાયક રોજગારીની કુલ તકો ૪૮૩,૬૩૦

આયોિજત િવકાસ સમયગાળામાં ડીએસઆઇઆરને કુલ ૮૨૬,૬૩૦

ટલી થશે,

નાથી

ટલા વકર્ફોસર્ આપશે.

૧૨.૧.૨ ડીએસઆઇઆરમાં જમીન િવકાસ
ડીએસઆઇઆરમાં કુલ િવકાસપાતર્ જમીન 33,846 હેક્ટર છે . તેમાંથી મુખ્ય વેચી શકાય તેવા ભાગમાં ચોખ્ખી
ઔ ોિગક જમીન 11,457 હેક્ટર અને રહેણાંકી અને યાપારીક હેત ુ માટે ની 2,165 હેક્ટર જમીનનો સમાવેશ
થાય છે (જુઓ કો ટક ૩.૫, પર્કરણ ૩). બે િમિલયન લોકો ડીએસઆઇઆરમાં વસવાટ કરશે,

નાથી તર્ીજા

તબક્કાના અંતે લગભગ ૫૦૦,૦૦૦ મકાનોની જ રીયાત રહેશે.
કો ટક ૧૨-૧: મુખ્ય રોજગારી તકો અને જમીન ઉપયોગની જોગવાઇ
કુલ શહેરી ગર્ોસ જમીન
િવ તાર (હેક્ટર)

તબક્કો ૧

તબક્કો ૨

તબક્કો ૩

કુલ

૧૧,૫૦૫

૧૨,૦૪૫

૧૦,૧૪૭

૩૩,૬૯૬

૨૦૪,૮૫૦

૪૦૨,૪૭૦

૨૧૯,૩૧૦

૮૨૬,૬૩૦

૪૯૬,૦૦૦

૯૭૦,૦૦૦

૫૩૪,૦૦૦

૨,૦૦૦,૦૦૦

૧૨૪,૦૦૦

૨૪૨,૫૦૦

૧૩૩,૫૦૦

૫૦૦,૦૦૦

રોજગારી તકોનું લ યાંક
(પાયાની અને
સહાયકારી)
રહેણાંકી વસિતનો
લ યાંક (દશાંકમાં)
મકાનોની સંખ્યા
(દશાંકમાં)

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૧૨.૧.૩ ઔ ોિગક રોકાણ
ં ના મુખ્ય ઔ ોિગક ક્ષેતર્માં થનારા રોકાણને નીચે કો ટક ૧૨.૨માં દશાર્વવામાં આ યુ ં છે .
અથર્તતર્
કો ટક ૧૨-૨: ઔ ોિગક ક્ષેતર્ મુજબ રોકાણ અને પાયાની રોજગાર
કુલ રોજગારી તકોની

અનુકર્મ.

ઉ ોગ

૧

હેવી એિન્જિનયરીંગ

૪૫,૧૦૦

૭.૧૨

૨

ઓટો મોબાઇલ અને ઓટો એિન્સિલયરી

૪૩,૯૦૦

૧૨.૮૫

૩

ઇલેક્ટર્ોિનક અને ઇમિજ ર્ંગ ટેકનોલોજીસ

૮૭,૩૦૦

૧૪.૯૯

૪

ફામાર્ યુિટકલ અને બાયોટેકનોલોજી

૪૯,૧૦૦

૧.૭૯

૫

મેટલ અને મેટાલિ કલ ઉત્પાદ

૧૧,૪૦૦

૧.૪

૬

સામાન્ય ઉત્પાદન

૪૨,૪૦૦

૦.૪૫

૭

એગર્ો અને ડ પર્ોસેિસંગ

૨૭,૫૦૦

૩.૭૨

૮

આઇટી/આઇટીઇએસ

૬,૨૦૦

૦.૭૧

૩૧૨,૯૦૦

૪૩.૦૩

ક્ષમતા

કુલ

રોકાણ (યુ.એસ.ડી. િબિલયન)

૧૨.૨ આડકતરા ફાયદાઓ
૧૨.૨.૧ નવા િવકાસના ફાયદાઓ
નવા િવકાસમાં અગાઉ ઓછા િવકસેલા િવ તાર, પુનઃપર્ાપ્ય જમીન, ખેતીની તત્વો અને બગીચાઓનો સમાવેશ
થાય છે . આ િવ તારઓ ઉચ્ચ પયાર્વરણીય, સામાિજક અને સામુદાિયક મ ૂ યો ધરાવે છે . નવા િવકાસના
કેટલાક ફાયદાઓને નીચે ટૂંકમાં દશાર્ યા છે .
૧૨.૨.૨ ગર્ીન ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર
મોટા પર્માણમાં સામુદાિયક િવકાસ ઘણાં મોટા પર્માણમાં ખુ લી જગ્યાને જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે .
પયાર્વરણીય રક્ષણ અને વ ૃિ નો હેત ુ શક્ય બને છે કારણ કે આ થળનુ ં મ ૂ યાંકન બહોળા પરીપર્ે યમાં કરવામાં
આ યુ ં છે અને પર્ો ક્ટના અથર્કારણે િવકસીત િવ તારઓ માટે ઘણીવખત સંરક્ષણ પગલાં સાથે સંકળાયેલી
પર્ારં િભક અને લાંબાગાળાના એમ બંને પર્કારના યવ થાપન ખચર્ પ ૂરા પાડવાની ખાતરી આપી છે .
૧૨.૨.૩ કાયક્ષ
ર્ મ અને જવાબદાર ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ઉપયોગ
આયોિજત પર્િકર્યા થળ નક્કી કરવાની, િડઝાઇન અને તબક્કાવાર ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરમાં વધારો કરવા ઉપરાંત નાના
પાયા પરના પેટાિવભાગોમાં શક્ય ન બની શકે તેવા રહેણાંકી અને અન્ય જમીન ઉપયોગની તકો પ ૂરી પાડી છે .
સમગર્લક્ષી અિભગમ તંતર્ની સંચાલનની કાયક્ષ
ર્ મતા અને નાણાંિકય યોગ્યતામાં સુધારો કરે છે અને ટકાઉ
તકિનકોના ઉપયોગમાં વધારો કરે છે . ઉદાહરણોમાં સંકિલત પીવાના પાણી, વરસાદી પાણીની ગટરો અને
રહેણાંકના િવકાસ સાથે વપરાયેલા પાણી પરની પર્િકર્યા, િમકેિનકલ િસ ટમને બદલે ઊજાર્ની ઓછી ખપત
સાથેની કુદરતી પર્િકર્યાના ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે . આખરે , સમગર્લક્ષી િવકાસ ખાસ સેવા િવ તારનો
ફાયદો પર્દાન કરે છે ,

ટુકડા ધરાવતા માિલકીપણાંમાં મેળવવી અઘરો છે ,

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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૧૨.૨.૪ ગિતશીલતા અને વૈકિ પક પરીવહન
સમગર્લક્ષી આયોજન અને િવકાસ પર્િકર્યા આયોિજત સમુદાયની અંદર અને બહોર પાડોશી િવ તારો,
રોજગારીના

થળો, રીટેલ અને મનોરં જનના

થળોને જોડતા વૈિવધ્યપ ૂણર્, કાયર્ક્ષમ પરીવહન નેટવકર્ને

પર્ોત્સાહન પ ૂરું પાડે છે . આંતિરક જોડાણ ધરાવતી શેરીઓ, ચાલવા અને સાયકિલંગ માટે ના ર તા અને વૈકિ પક
વાહનો (દા.ત. ઇલેક્ટર્ીક કાર અને ગાડાં) માટે પાથ િસ ટમ રહેવાસીઓને વધારે કસરત અને ઓછી કાર
મુસાફરીનો ફાયદો પ ૂરો પાડે છે . િવશાળ આયોિજત સમુદાય િવકાસના પર્ારં િભક તબક્કામાં ટે કો પ ૂરો પાડી
શકાય તેમ ન હોય પરં ત ુ

ના અંગે વધતા જતા આયોજનમાં િવચારણ પણ ન કરી શકાય તેવા પર્કારની

દૂ રના ભિવ યમાં શક્ય બને તેવી ટર્ાન્ઝીટ િલંક માટેની જગ્યા રાખવા અંગે આયોજન કરી શકે છે .
ુ ન
૧૨.૨.૫ રોજગારી તકો/ઘરોનુ ં સંતલ
આયોિજત િવકાસ એવા રોજગારી કેન્દર્ોનુ ં સ ન કરવામાં મદદ કરે છે

વધારે લોકોને કામ, ખરીદી અને

મનોરં જનના થળ તથા શૈક્ષિણક સુિવધાઓની નજીક રહેવાનો િવક પ પ ૂરો પાડશે. અગાઉ વણર્વવામાં આવેલ ું
પર્ાદે િશક િવઝન પાર પાિરક સહાયકારી રીતે િવકસી શકે તેવા પર્ોત્સાહક સમુદાયો માટે જ રી છે

થી એક

સમુદાય રોજગારી પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરે , જ્યારે અન્ય એક રહેણાંકને સેવા પ ૂરી પાડવા પર અને વધુ એક
મુખ્ય મનોરં જન
૧૨.૨.૬ િમ

ોત પ ૂરા પાડવા પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરે .

ઉપયોગ અને િભ

પર્કારના ઘરો

િવિવધ પર્કારના જમીન ઉપયોગો, નેઇબરહડૂ ની િડઝાઇન, ઘરના પર્કાર, ગીચતા અને િકંમતની
ઘણી વખત આયોિજત સમુદાયમાં

ેણીનુ ં સંકલન

ે ઠતમ રીતે મેળવી શકાય છે . ગીચતાને બીજી જગ્યાએ લઈ જઈને અને

જમીનની િકંમત ફાળવીને, પર્દે શ િબનપરં પરાગત ઉત્પદનોના માધ્યમથી વધારે િવિવધતા અને પોસાયક્ષમતા
પ ૂરી પાડી શકે છે . ઉદાહરણોમાં ઓવર ગરાજ એપાટર્મેન્ટ્સ, રહેણાંકી/કામ માટે ના ઉપરના માળ, અંગર્ેજી
ભ યરાઓ અને અનેક પરીવાર રહી શકે તેવા ભવનોનો સમાવેશ થાય છે .
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૧૩. ક પસર બંધ બની ગયા પછીનુ ં થળ આયોજન
૧૩.૧ ક પસર બંધ બની ગયા પછી જમીની ઉપલિબ્ધમાં વધારો
ખંભાતના અખાતમાં ક પસર બંધના િનમાર્ણ માટેનો શક્યતા તપાસ અભ્યાસ હાલમાં ચાલી ર ો છે . બંધનુ ં
િનમાર્ણ શહેરી િવકાસ માટે જમીનની ઉપલિબ્ધમાં વધારો કરશે કારણ કે મીઠા પાણીના જળાશયનુ ં તર હાલમાં
દરીયાની ઉચ્ચ ભરતીના તર કરતાં નીચુ ં હશે. મીઠા પાણીના સરોવરનુ ં ઉચ્ચ જળ તર લગભગ જમીનથી
લગભગ ૧૩ મીટર ઊંચે રાખવામાં આવશે, આમ ડીએસઆઇઆરમાં જમીનના પર્માણમાં લગભગ ૩૧૫ ચોરસ
િકમીનો વધારો થશે. આ લગભગ એટલા જ પર્માણમાં જમીન છે

ટલી ૩૦ વષર્ માટે ના મુસ ા પ િવકાસ

આયોજનમાં શહેરી ઉપયોગ માટે માગ રહેવાની આગાહીને પ ૂરી કરવા માટે જ રી છે .
ક પસર બંધના િનમાર્ણથી માતર્ ડીએસઆઇઆરમાં જ નહીં પરં ત ુ ખંભાતના અખાતની આસપાસ સ ૂકી જમીન
ધરાવતો વધારાનો િવ તાર અિ તત્વમાં આવશે. કુલ નવી જમીનનો િવ તાર લગભગ ૧૩૦૦,૦૦૦
આ િવ તાર બંધના િનમાર્ણ

ારા ડીએસઆઇઆરમાં સ ૂિચત િવકાસ માટે

ટલો હશે.

ટી થનારી જમીનના લગભગ તેર

ગણો હશે.
તેથી દે ખીતુ ં છે કે ક પસર બંધ બાંધવો જોઇએ કે નહીં તે અંગેનો નવો ય ૂહાત્મક અભ્યાસ હાથ ધરવો જોઇએ
માં ક પસર બંધની દરીયાિકનારાના સંમગર્ િવ તારને આવરી લેવો જોઇએ. તેમાં માતર્ ડીએસઆઇઆરમાં
ટી થનારી જમીન જ નહીં પરં ત ુ ખંભાતના અખાતની આસપાસ તેમજ ઉપરાંત આ િવ તારના અંતરીયાળ
િવ તારમાં

ટી થનારી સમગર્ ૧૩૦૦,૦૦૦ હેક્ટર જમીનના ઉપયોગ અંગેના

ય ૂહ બનાવવાની જ રીયાત

રહેશે.

૧૩.૨ વધારાની જમીનની માગ
હોલકર્ો

ારા તૈયાર કરવામાં આવેલા ઔ ોિગક બજારની ક્ષમતા અને મહત્વપ ૂણર્ ઉણપ ચકાસણી માટેના

અહેવાલમાં આવરી લેવાયેલ ડીએસઆઇઆરમાં જમીનની માગના અભ્યાસ દશાર્વે છે કે ક પસર બંધના
િનમાર્ણની ડીએસઆઇઆરમાં રોજગારીની તકોના િનમાર્ણ અને ફ્લોર

પેસ િડમાન્ડ પર પર્માણમાં ખ ૂબ જ

ઓછી અસર થશે. બંધની કોઇ પણ હકારાત્મક અસરોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તેની ખાતરી માટે, ક પસર
બંધ વધારાની જમીનની માગ સ ન કરી શકે તેવી શક્યતા પ ૂરી પાડવા માટે થોડી ક ઊંચી બજારની માગની
ધારણાને વીકારવામાં આવી હતી. જમીનની થોડી વધારે ઊંચી માગની આગાહી બાદ પણ, તેવ ુ ં દે ખાય છે કે
ક પસર બંધ

ારા વધારાની કોઈ જમીન

ટી કરવામાં ન આવે તો પણ ડીએસઆઇઆર માટે યોગ્ય થળ

આયોજન કરી શકાય તેમ છે .

૧૩.૩ અિનિ તતામાં ઘટાડો
ક પસર પર્ો ક્ટને રાજ્ય સરકારની સૈ ાંિતક મંજૂરી મળી ગઈ છે પરં ત ુ ભંડોળ ફાળવવામાં આ યુ ં નથી તેમજ
તમામ પયાર્વરણીય અભ્યાસો પ ૂરા કરવામાં કે મંજૂર કરવામાં આ યા નથી. પર્ો ક્ટના પ ૂરા થવા અંગેની આ
અિનિ તતાઓને કારણે, ડીએસઆઇઆરનુ ં આયોજન ક પસર બંધનુ ં િનમાર્ણ િનિ ત સમયગાળામાં થવાનુ ં
નથી તેના આધાર પર કરવાનુ ં યોગ્ય માનવામાં આ યુ ં છે . ડીએસઆઇઆરમાં શહેરી હેત ુ માટે જ રી પડનારી
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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જમીનની તમામ આગાહીઓને ડીએસઆઈઆરની વતર્માન સરહદમાં જ સીઆરઝેડની બહાર સમાવી શકાય
તેમ છે .
મુસ ા પ િવકાસ આયોજનના સમયગાળામાં જ ક પસર બંધનુ ં િનમાર્ણ થાય તો પણ, વતર્માન આયોજન
યોગ્ય

થળ સંબિં ધત

ય ૂહ રજૂ કરે છે

શહેરી જમીન માગ અંગેની તમામ આગાહીઓને વાજબી રીતે

સમાિવ ટ કરી શકે તેમ છે .
તેથી એવી દરખા ત કરવામાં આવે છે કે સીઆરઝેડ ડીએસઆઇઆરના િવકાસને ઓપ આપવાનુ ં ચાલુ રાખશે
અને િનયમો પર્માણે િવ તારમાં મંજૂરીને પાતર્ ઉપયોગોની

ે ી િસવાયની સીઆરઝેડની અંદર રહેલી તમામ
ણ

જમીનને અિવકસીત રાખવામાં આવશે તેવો આધાર લઈને

થળ સંબિં ધત આયોજન પર્િકર્યા આગળ

વધારવામાં આવે છે . હિકકતમાં આનો મતલબ એ છે કે સીઆરઝેડ ૩ની અંદર આવતી સીઆરઝેડની પિ મી
સરહદે આવેલી સાંકડી પ ીને મનોરં જન હેત ુ

વા કે ખુ લી રમતની પીચ અને બગીચાઓ અને સ ાવાર

િનયમોમાં દશાર્વવામાં આવેલા કામચલાઉ માળખાઓ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. ડીએસઆઇઆરમાં
સીઆરઝેડ ૧માં આવતી જમીન કોઇ પણ પર્કારના શહેરી િવકાસના હેત ુ માટે ઉપલબ્ધ બનશે નહીં.

૧૩.૪ ક પસર પછીનો ય ૂહ
જો ક પસર બંધનુ ં િનમાર્ણ વતર્માન મુસ ા પ િવકાસ આયોજનની ૩૦ વષન
ર્ ી સમય મયાર્દામાં કોઈ પણ સમયે
શ થાય તો ડીએસઆઇઆર માટે નવુ ં મુસ ા પ િવકાસ આયોજન બનાવવુ ં પડશે. જો કે આ નવા આયોજનને
અલગતાથી િવકસાવી શકાય નહીં. આ પિરિ થતમાં ક પસર બંધ બાંધવામાં આવે તો, માતર્ ડીએસઆઇઆરમાં
ટી થનારી જમીન જ નહીં પરં ત ુ ક પસર બંધની દરીયાકાંઠાની સમગર્ ૧૩૦૦,૦૦૦ હેક્ટર જમીનને આવરી
લેતો નવો ય ૂહાત્મક અભ્યાસ હાથ ધરવો પડે.
આ પર્કારના અભ્યાસમાં એવુ ં પણ તારણ િનકળી શકે કે ડીએસઆઇઆરમાં સ ન પામનારી વધારાની જમીન
માટે માગ નથી અને ડીએફસી તથા નવા સરોવરના પ ૂવર્ િકનારે રહેલા અમદાવાદ અને વડોદરા
શહેરી કેન્દર્ોની નજીક

ટી થનારી જમીન ડીએસઆઇઆરમાં

વા મુખ્ય

ટી થનારી જમીન કરતાં વધારે આકષર્ક છે . જ્યાં

સુધી ક પસર પર્ો ક્ટ વા તિવકતા ન બને ત્યાં સુધી આ જાણી શકાય તેમ નથી.
જો ક પસર બંધ પર્ો ક્ટને મંજૂર કરવામાં આવે અને િનમાર્ણ કરવામાં આવે અને સમગર્ દરીયા િકનારાના
િવ તારને આવરી લેત ુ ં નવુ ં ય ૂહાત્મક આયોજન રજૂ કરવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં વતર્માન મુસ ા પ િવકાસ
આયોજનને પ ૂરું કરવાનો ઘણો જ સમયગાળો વહી ગયો હશે.
ક પસર પર્ો ક્ટને કારણે ડીએસઆઇઆરના િવકાસને િવલંબમાં નાંખી શકાય નહીં, કારણ કે ક પસર બંધ
આગળ વધે કે ન પણ વધે અને આ અહેવાલમાં રજૂ કરવામાં આવેલા મુસ ા પ િવકાસ આયોજનના આધાર
પર ડીએસઆઇઆરમાં િવકાસ કરવો જ રીયાત છે .
૧૩.૪.૧ સ ૂિચત જમીન ઉપયોગ અને ક પસર બંધ પર્ો ક્ટની ડીએસઆઇઆર અંગેની થળ સંબિં ધત અસરો
જો ક પસર બંધનુ ં િનમાર્ણ થાય તો ડીએસઆઇઆર કઈ રીતે િવકસી શકે તે દશાર્વવા માટે આકષર્ક થળ
સંબિં ધત મુસ ા પ િવકાસ આયોજન તૈયાર કરવામાં આ યુ ં છે . ક પસર બંધનુ ં િનમાર્ણ પ ૂણર્ થવાની સૌથી
નજીકની સમયમયાર્દા પયાર્વરણ મંજૂરી સિહતની તમામ પર્કારની આખરી મંજૂરીઓ અને ભંડોળ પ ૂરું પાડવામાં
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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આવે ત્યારથી લગભગ ૫ અને ૧૦ વષર્ વચ્ચેની ગણી શકાય. તેથી ક પસર બંધની સૌથી નજીકની સમય
મયાર્દા વતર્માન મુસ ા પ િવકાસ આયોજનના પર્થમ તબક્કાના અંિતમ ભાગને અસર કરી શકે. તેથી અિહંયા
રજૂ કરવામાં આવેલ ું વૈકિ પક િવગતવાર આયોજન ધારણા કરે છે કે વતર્માન મુસ ા પ િવકાસ આયોજનના
પર્થમ તબક્કાનુ ં અમલીકરણ આયોજન મુજબ કરવુ ં અને ડીએસઆઇઆરનો માતર્ બીજો અને તર્ીજો તબક્કો
નવા ક પસર બંધના િનમાર્ણથી ઉપલબ્ધ બનનારી જમીનથી અસર પામશે.
ક પસર બંધના િનમાર્ણ બાદના વૈકિ પક િવ ત ૃત થળ આયોજનને આકૃિત ૧૩.૧ માં દશાર્વવામાં આવેલ છે
અને સ ૂચક જમીન વપરાશ બ ટને કો ટક ૧૩.૧માં દશાર્વવામાં આવેલ છે .
પ ૂવર્માં નવી જમીન

ટી થવાના અને સીઆરઝેડ િનયંતર્ણો હટી જવાના સંદભર્માં ડીએસઆઇઆર કઈ રીતે

િવકાસ પામી શકે તે િવ ત ૃત આયોજનમાં દશાર્વવામાં આ યુ ં છે . મુસ ા પ િવકાસ આયોજન તૈયાર કરવા
દરિમયાન હાથ ધરવામાં આવેલા બજાર અભ્યાસો દશાર્વે છે કે મોટાભાગના ઉપયોગો માટે, ડીએસઆઇઆરમાં
જમીનની માગમાં ક પસર બંધ પહેલાં અને પછીની પિરિ થતમાં ખાસ ફેર પડશે નહીં. આ અંગેના ન ધપાતર્
અપવાદો નીચે મુજબ છે ઃ
•

મીઠા પાણીનુ ં સરોવર ડીએસઆઇઆરમાં નવા રોકાણકારોને આકષેર્ તેવી શક્યતા હોવાથી મનોરં જન
અને બીજા ઘર માટે ની માગમાં વધારો થવાની શક્યતા છે . જો કે જ્યાં નવો િકનારો બનશે ત્યાંની નવી
જગ્યાઓએ પણ રોકાણકારો આકષાર્ઈ શકે છે , તેથી ડીએસઆઇઆર માતર્ નવા બજારનો એક િહ સો જ
મેળવશે.

•

નવા આરામ રીસોટર્સ અને સુિવધાઓની વધેલી તકો નવી માગ બને તેવ ુ ં જ રી નથી

•

રીક્લેઇમ કરવામાં આવેલા દરીયાના પટમાં ઘણાં મોટાપર્માણમાં નવો િવ તાર સ ૂયર્ ઊજાર્ પાકર્ અને
આગામી સમયમાં શક્ય ખેતીના નવા વ પના િવકાસ માટે ઉપલબ્ધ હશે

•

ક પસર પછીની પિરિ થિતના અન્ય ફાયદાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે ઃ

•

સરકારી જમીનના ઘણાં મોટા િહ સાનો ઉપયોગ,

ક પસર આયોજન બાદ ૩,૦૦૦ હેક્ટરથી વધારીને

૧૦,૦૦૦ હેક્ટર કરતાં વધારે કરી શકાય ;
•

ડીએસઆઇઆરની પિ મે ખેતીની વધારાની જમીનની જાળવણી અને િવકાસ મીઠાપાણીના સરોવર
તરફ પ ૂવર્માં જવાને કારણે આ િવ તારમાં જમીન સંપાદનની જ રીયાતમાં ઘટાડો થશે.

ક પસર બંધ પછીના િવગતવાર આયોજન મુજબના ગેરફાયદાઓઃ
•

પરીણામ વ પ

ં ી આયોજન મુસ ા પ િવકાસ આયોજન કરતાં ઓ ં સંતિુ લત છે અને
થળ સંબધ

શહેરનુ ં ગુરુત્વાકષર્ણ કેન્દર્ એક્સપર્ેસવે અને પેસેન્જર રે લવે ટેશન તથા માલ પરીવહન કેન્દર્થી દૂ ર છે
ઓછા કાયર્ક્ષમ શહેરી માળખા તરફ દોરી જાય છે ;
•

અગાઉના ભરતીના ઝોનમાં િવકસીત જમીન બાંધકામ હેત ુ માટે અયોગ્ય બનશે અથવા ઘણાં મોટા
પર્માણમાં સુધારણા કાયર્ની જ ર પડશે

તેને શહેરી િવકાસના હેત ુ માટે અયોગ્ય બનાવી દે શે.
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ં ી જમીન ઉપયોગ
આકૃિત ૧૩ – ૧ ક પસર પછીની પિરિ થિતમાં થળ સંબધ
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ડી એસ આઈ આર ડી એ

251

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
કો ટક ૧૩ -૧ ક પસર પછીની પિરિ થિતમાં જમીન ઉપયોગ ફાળવણીના સ ૂચકો
અનુકર્મ

બહોળો જમીન વપરાશ ઝોન

કુલ ચોખ્ખો િવ તાર
(હેક્ટર)

કુલ િવ તારના ટકા

૧

રહેણાંક

૬,૨૫૫

૬.૯

૨

આરામ માટેના ઘર

૬,૦૦૦

૬.૬

૩

ઉચ્ચ ઉપયોગ કોરીડોર

૨,૩૭૦

૨.૬

૪

સીટી સેન્ટર

૮૭૦

૧.૦

૫

ઔ ોિગક

૯,૧૦૦

૧૦.૧

૬

પરીવહન

૨૨૦

૦.૨

૧,૦૧૫

૧.૧

૭

ાન

૮

મનોરં જન અને રમતગમત

૨,૦૦૦

૨.૨

૯

પર્વાસન અને મનોરં જન

૧,૧૭૦

૧.૩

૧૦

સ ૂયર્ ઊજાર્ પાકર્

૧૨,૦૦૦

૧૩.૩

૧૧

રોડ

૬,૫૭૦

૭.૩

સિકર્ય જમીન ઉપયોગ હેઠળનો િવ તાર

૪૭,૫૭૦

૫૨.૬

૧૨

ખેતી

૨૭,૩૦૦

૩૦.૨

૧૩

ગર્ીન બે ટ, સરોવર અને નહેર

૭,૦૦૦

૭.૭

૧૪

વતર્માન ગામો અને બફર

૧,૩૦૦

૧.૪

૧૫

ં
જગલ
અને ચરણ

૨,૫૦૦

૨.૮

૧૬

સીઆરઝેડ હેઠળનો િવ તાર

‐

‐

૧૭

જળાશયમાં ડૂબમાં જનારો િવ તાર

૪,૭૦૦

૫.૨

૯૦,૩૭૦

૧૦૦.૦

કુલ

તમામ આંકડા દશાંકમાં
*િવકસીત જમીન સીઆરઝેડ બહારનો િવ તાર છે .
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પિરિશ ટ એ: ય ૂહાત્મક સંદભર્
ં ઈ ઇન્ડ ટર્ીયલ કોરીડોર (ડી.એમ.આઇ.સી.)
ધ િદ હી-મુબ
ડીએમઆઇસીનુ ં આયોજન ખ ૂબ જ મોટાપર્માણમાં ઔ ોિગક િવકાસ ધરાવતા િવ તાર તરીકે કરવામાં આવેલ ું છે
ં ઈ ફર્ેઇટ કોરીડોર (ડી.એફ.સી.) તરીકે ઓળખાતા િદ હી અને મુબ
ં ઈ વચ્ચે
િદ હી અને મુબ

થાપવામાં

આવનારા સમિપર્ત માલવાહક રે લવે માગર્ની બંને બાજુએ આવેલો હશે. ડીએફસીની બંને બાજુએ તેની અસર
હેઠ આવતા ૧૫૦ િકમીથી ૨૦૦ િકમીના િવ તારને ઔ ોિગક િવકાસ માટે પર્ોત્સાહન આપવામાં આવે છે .
આ કોરીડોર માટેનો સમગર્લક્ષી યથાથર્લક્ષી આયોજન તૈયાર કરવામાં આ યુ ં છે ,

૨૦૪૦ સુધીમાં ૨૪

િમિલયન કરતાં વધારે નવી રોજગારી તકોનુ ં સ ન કરવાનુ ં લ ય ધરાવે છે .
આ આયોજન નવ વષર્ના સમયગાળામાં ઔ ોિગક ઉત્પાદનને તર્ણ ગણુ ં કરવાનુ,ં સાત વષર્માં રોજગારી
બમણી કરવાનુ ં અને આઠથી નવ વષર્માં િનકાસને ચારગણી કરવાનુ ં લ ય ધરાવે છે .
અમદાવાદ િજ લામાં આવતો ડી.એસ.આઇ.આર. ડી.એમ.આઇ.સી. માં આવતા તમામ ઔ ોિગક િવ તારમાં
સૌથી મોટો હોવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે .
ં ને િફગર એ-૧માં દશાર્વવામાં આ યો છે .
ડી.એસ.આઇ.આર. ના ડી.એમ.આઇ.સી. સાથેના સંબધ
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આકૃિત એ-૧: ડીએસઆઇઆર, ડીએફસી જમીન નકશો અને ગુજરાતમાં ડીએમઆઇસી પર્ભાિવત પર્દે શ

થળ સંદભર્
ડીએસઆઇઆર ગુજરાતના યવાસાિયક, વિહવટી અને શહેરી કેન્દર્ોથી નીચે દશાર્વેલા અંતરે આવેલો છે ઃ
• અમદાવાદ – ૧૦૦ િકમી
• ગાંધીનગર – ૧૪૦ િકમી
• વડોદરા – ૨૨૫ િકમી
• સુરત – ૩૬૫ િકમી
• ભાવનગર – ૬૫ િકમી
• કંડલા પોટર્ – ૩૫૦ િકમી
• મુદર્ં ા પોટર્ – ૪૦૦ િકમી
• પીપાવાવ પોટર્ – ૧૬૦ િકમી
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પરીવહન જોડાણ
સમુદર્ બંદરની પહ ચ
ડીએસઆઇઆરથી સૌથી નજીકનુ ં બંદર ભાવનગર છે ,

૬૫ િકમીના અંતરે આવેલ ું છે . આ બંદરને મયાર્િદત

ચાર મીટરનો ડર્ાફ્ટ છે અને હાલમાં તે કાયર્રત નથી. પીપાવાવ બંદર ડીએસઆઇઆરથી દિક્ષણે ૧૬૦
િકલોમીટરના અંતરે આવેલ ું છે અને તમામ ઋતુમાં ખુ લું રહેત ુ ં ખાનગી રીતે સંચાલન કરવામાં આવતુ ં બંદર
છે . તે સુરેન્દર્નગરના માગેર્ અંતરીયાળ િવ તારો સાથે જોડાયેલ ું છે .

આકૃિત એ-૨: ય ૂહાત્મક આયોજન િન યાત્મકો

ય ૂહાત્મક રોડ જોડાણ
ડીએસઆઇઆર હાલમાં સમગર્ રાજ્ય સાથે બે લેન ધરાવતા રોડ ( ટેટહાઇવે ૬ ), એક મુખ્ય િજ લા માગર્ અને
અન્ય આકૃિત એ-૨માં દશાર્ યા પર્માણેના અન્ય ગર્ામ્ય માગ થી જોડાયેલો છે .
કાટખ ૂણે જોડતા અન્ય રાજ્ય ધોરીમાગ આવેલા છે ,

થળને સમાંતર અથવા તો

માં રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૬ ને જોડતા રાજ્ય ધોરીમાગર્

નં.૧, રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૪ , રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૨૦ અને રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૩૬ ન ધપાતર્ છે . જીઆઇડીબી
રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૬ ને સમાંતર છ લેનનો અમદાવાદથી ભાવનગર વાયા ધોલેરા ધોરીમાગર્ બનાવવાનુ ં
લાંબાગાળાનુ ં આયોજન ધરાવે છે .
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વચગાળાના સમયગાળા દરિમયાન રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૬ ને બમણી પરીવહન ક્ષમતા ધરાવતા ચાર લેનના
રોડ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવશે. હાલમાં રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ નં.૮ એ, રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૩૮
ધોરીમાગર્ નં.૧૧૭

મુદર્ં ા અને અને કંડલા બંદરો સાથે જોડે છે , જ્યારે રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં૬

અને રાજ્ય
અને રા ટર્ીય

ધોરીમાગર્ નં.૮ઇ ભાવનગર થઈને પીપાવાવ બંદર સાથે જોડે છે . આ માગ ને વહાણવટા, માગર્ પિરવહન અને
ધોરીમાગ ના મંતર્ાલય (એમઓએસઆરટીએચ), ભારતીય રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ સ ામંડળ (એનએચએઆઇ)
અને ગુજરાત જાહેર કાયર્ િવભાગ (પીડબ યુડી) ારા સુધારા અને ક્ષમતાિવ તરણ માટે પસંદ કરવામાં આ યા
છે .

આકૃિત એ-૩: પરીવહન જોડાણ

આકૃિત એ-૪ પર્ાદે િશક અને થાિનક માગર્ જોડાણ સાથેનો થળનો પેટા-પર્ાદે િશક સંદભર્ દશાર્વે છે .
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રે લ જોડાણ
હાલમાં ડીએસઆઇર કોઇ રે લ જોડાણ ધરાવતો નથી. સૌથી નજીકનુ ં રે લવે ટેશન ગાંધીગર્ામ બોટાદ મીટર
ગેજ રે લ લાઇન પર આવેલ ું ધંધકુ ા છે . નજીકના ભિવ યમાં આ લાઇનને બર્ોડગેજ (બીજી)માં પરીવતર્ન કરવાનુ ં
આયોજન છે . બોટાદ બર્ોડગેજ પર્ણાલી પર આવેલ ું છે અને ભાવનગર તથા પીપાવાવને સુરેન્દર્નગર –
િવરમગામ – મહેસાણા – પાલનપુર – મારવાડ – જયપુર – રે વારી માગેર્ ઉ ર ભારત સાથે જોડે છે . પીપાવાથી
ઉ ર તરફની માલપરીવહન સેવામાં સુધારો કરવાનુ ં આયોજન ગુજરાત પીપાવાવ પોટર્ િલિમટે ડની કંપની
પીપાવાવ રે લ કોપ રે શન િલિમટેડ (પીઆરસીએલ) અને રે લવે મંતર્ાલય

ારા હાથ ધરાવામાં આ યુ ં છે .

પીપાવાવ બંદર અંદર આવતી અને બહાર જતી ટર્ે નને એક સાથે હેન્ડલ કરી શકે છે અને રે લ જોડાણની
વતર્માન ક્ષમતા દૈ િનક ૨૨ ટર્ેનની છે , જ્યારે બંદર સરે રાશ દૈ િનક બે ટર્ે નને હેન્ડલ કરે છે . રે લવે મંતર્ાલયે
ં
મળતી
સુરેન્દર્નગર-બોટાદ-ઢસા-રાજુલાથી પીપાવાવ પોટર્ સુધીની બર્ોડગેજ લાઇનને ડીએફસીને સાણંદ જક્શને
ફીડર િલંક તરીકે બમણી કરવાની દરખા ત મ ૂકી છે .
હવાઇ સેવાઓ
થળથી લગભગ ૧૦૦ િકલોમીટરના અંતરે અમદાવાદમાં આવેલ ું સરદાર વ લભભાઇ પટેલ આંતરરા ટર્ીય
હવાઈમથક ડીએસઆઇઆરની સૌથી નજીકની હવાઈ સવલત છે . તે ભારતના મુખ્ય શહેરો ઉપરાંત અમેરીકા,
યુરોપ, િસંગાપોર અને મધ્ય પ ૂવર્ના આંતરરા ટર્ીય થળો સાથે સારી રીતે સંકળાયેલ ું છે . અમદાવાદ ખાતેના
વતર્માન આંતરરા ટર્ીય હવાઈમથકના િવ તરણ માટે ખ ૂબ જ મયાર્િદત અવકાશ ઉપરાંત વતર્માન રીતે
સતાવતી પક્ષીઓ અથડાવાના જોખમની સમ યા અને હવાઇમથકની નજીકની ઊંચી િબિ ડંગોને કારણે,
ડીએસઆઇઆરથી ઉ ર-પ ૂવર્માં લગભગ ૨૫

િકલોમીટર અંતરે આવેલા પીપલી ગામમાં નવા આંતરા ટર્ીય

હવાઇમથકના િનમાર્ણની દરખા ત મ ૂકવામાં આવી છે . લગભગ ૩૭ િકલોમીટર દૂ ર આવેલા ભાવનગરમાં

નાનુ ં થાિનક હવાઇમથક છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

257

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર

આકૃિત એ-૪: પેટાપર્ાદે િશક સંદભર્

પર્ો ક્ટને પર્ભાિવત કરતી મહત્વની યોજનાઓ અને દરખા તો
ડીએસઆઈઆરને પર્ભાિવત કરતા ય ૂહાત્મક પર્ો ક્ટ્સ આકૃિત એ-૫ માં દશાર્ યા છે અને સંક્ષેપમાં નીચે મુજબ
દશાર્વવામાં આ યા છે ઃ
ક પસર ફર્ેશવોટર રીઝવ યર પર્ો ક્ટ (ક પસર તાજાપાણીના સરોવરનો પર્ો ક્ટ)
ક પસર ફર્ેશવોટર રીઝવ યર પર્ો ક્ટનુ ં આયોજન ૧૯૭૫ માં કરવામાં આ યુ ં હતુ ં જ્યારે બે સરોવર
િવકસાવવાનુ ં આયોજન હતુ,ં એક તાજા પાણી માટે અને બીજુ ં ભરતીના ખારા પાણીનુ ં જળાશય. આ યોજનામાં
પિ મમાં ઘોઘા અને પ ૂવર્માં હાંસોટને જોડતા ૬૪ િકલોમીટર લાંબા ડેમનો સમાવેશ થતો હતો અને તેનાથી
ુ (૫,૮૮૦ મેગાવોટ) પેદા થાત અને ૧૪,૦૦૦ િમિલયન ઘનમીટર ક્ષમતા ધરાવતુ ં તાજા પાણીનુ ં
જળ િવ ત
સરોવર તૈયાર થતુ.ં બંધનુ ં બાંધકામ પ ૂણર્ થતાં વતર્માન અને સ ૂિચત બંદરો કામગીરી ચાલુ રાખી શકત અને
બંધની ઉપર રોડ તથા રે લવેન ુ ં િનમાર્ણ કરવાનુ ં આયોજન હતુ.ં
મ ૂળ દરખા ત આિથર્ક રીતે યોગ્ય જણાઈ નહીં અને રાજ્ય સરકારે હવે વધારે મયાર્િદત યોજના મંજૂર કરી છે .
માં ૨૯

િકલોમીટર

ટલા ટૂંકા બંધનુ ં આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે ,

માં લગભગ ૧૦,૦૦૦ િમિલયન

ઘનમીટર તાજા પાણીના સંગર્હ અને મીઠા પાણીની માછીમારી માટે ના સરોવરનો સમાવેશ થાય છે . તે
બંિધયાર સરોવરમાં દરીયાના તરને વતર્માન ભરતી તર ૫ .૫ મીટરથી ઘટાડીને ૪ મીટર કરશે. તેનાથી
હાલમાં ઉચ્ચ ભરતી િવ તારમાં આવેલી લગભગ ૪૦૦,૦૦૦ હેક્ટર જમીનને પુનઃપર્ાપ્ય કરી શકાશે. તેમાંથી
લગભગ ૩૪૦૦ હેક્ટર જમીનનો સમાવેશ ડીએસઆઇઆરમાં થશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ક પસર િવભાગે િનદેર્ શ કય છે કે આ પર્ો ક્ટના બાંધકામમાં લગભગ પાંચ વષન
ર્ ો સમય લાગશે, ઉપરાંત
બીજા ૪ -૫ વષર્ ખારા પાણીને મીઠા પાણીમાં ફેરવવામાં લાગશે.

આકૃિત એ-૫ પર્ો ક્ટને પર્ભાિવત કરતી મહત્વની યોજનાઓ અને દરખા તો

ભ ચ-દહેજ રોકાણ પર્દે શ (બીડીઆઇઆર)
ભ ચ-દહેજ રોકાણ પર્દે શ (બીડીઆઇઆર),

ને ગુજરાત પેટર્ોિલયમ, કેિમકલ અને પેટર્ોકેિમકલ રોકાણ પર્દે શ

(જીપીસીપીઆઇઆર) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે , તેન ુ ં પર્ત્યયાત્મક આયોજન ગુજરાતમાં આવેલા
જીએમઆઇસી કોરીડોરનો બીજો રોકાણ પર્દે શ છે . આ િવ તાર માટે ની પર્ારં િભક દરખા તોમાં મુખ્ય પેટર્ોકેિમક સ
અને કેિમકલ આધારીત પર્ોસેિસંગ પર્વ ૃિ ઓનો સમાવેશ થાય છે , જ્યારે બાકી રહેલી જગ્યાનો ઉપયોગ રહેણાંક,
ુ ર કરવામાં આવશે.
યાવસાિયક અને ખ ૂ લી જગ્યા રાખવાના હેતસ
ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટે ક-સીટી (ગીફ્ટ)
ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટે ક-સીટી કંપની િલિમટે ડ (જીઆઇએફટીસીએલ) ૨૦૦ હેક્ટર જમીનના િવકાસ
માટે જવાબદાર છે ,
સીમાિચ

૭,૯૦૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર િબ ટ-અપ િવ તાર સાથેના ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સીટીના

તરીકે રહેશે. આ પર્ો ક્ટનુ ં થળ અમદાવાદ આંતરરા ટર્ીય હવાઇમથકથી ૧૨ િકમીના અંતરે અને

અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડતા ચાર લેનના રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ નં.૮ પર આવેલ ું છે . આ પર્ો ક્ટનો હેત ુ
પે યલ ઇકોનોિમક ઝોન, આંતરરા ટર્ીય િશક્ષણ ઝોન, ઇન્ટીગર્ેટેડ ટાઉનશીપ્સ, મનોરં ઝન ઝોન, હોટે સ,
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કન્વેન્શન સેન્ટર, ઇન્ટરનેશનલ ટે કનો પાકર્, સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાકર્સ ઓફ ઇિન્ડયા (એસટીપીઆઇ) યુિનટ્સ,
શોિપંગ મો સ, ટોક એક્સચેન્જ અને સિવર્સ યુિનટના માધ્યમથી વૈિ ક રોકાણકારોને આકષર્વાનો છે .
રાજ્ય ધોરીમાગર્ નં.૬ માં સુધાર
અમદાવાદથી ધોલેરા વાયા ધોળકા, વટામણ અને પીપળી માગેર્ ડીએસઆઇઆરના જોડાણમાં સુધારો કરવાના
ુ ી હાલમાં બે લેન ધરાવતા રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ નં.૬ ને ચાર લેનનો બનાવવાની દરખા ત છે ,
હેતથ

માં ૧.૫

ં
પુલ અને પસાર થતી
મીટરનો પેવડ શો ડસર્, ભ ૂશા ીય સુધારાઓ, અક્ષાંસની પર્ોફાઇલમાં સુધારા, જક્શનો,
ગટરોમાં ફેરફાર તથા ટર્ાિફક િનયમન અને સુરક્ષાના પગલાંઓનો સમાવેશ થાય છે . તેનો જમીન નકશો
મહત્વના નગરો અને ગામો સાથે રાજ્ય ધોરીમાગ થી સંકળાયેલો છે ,

ુ ા (રાજ્ય
માં િલમડી અને ધંધક

ધોરીમાગર્ નં૨૦), ગઢડા (રાજ્યધોરીમાગર્ન.ં ૧૦૮), ફેદરા (રાજ્યધોરીમાગર્ નં. ૪૦) અને લોથલ (રાજ્ય
ધોરીમાગર્ નં. ૧૧૭)નો સમાવેશ થાય છે .
મેટર્ોના બીજા તબક્કામાં ગાંધીનગર – અમદાવાદ – ધોલેરાને જોડવાની દરખા ત
ગુજરાત અબર્ન ડેલવપમેન્ટ કંપની (જીયુડીસી) ડીએસઆઇઆરને સ ૂિચત ગાંધીનગર – અમદાવાદ મેટર્ો સાથે
જોડવાની શક્યતાની ચકાસણીની પર્િકર્યા કરી રહી છે . આ પર્ો ક્ટનો ઉ ે ય મુખ્ય રે લવે મથકો અને બસ
મથકો, વતર્માન આંતરરા ટર્ીય હવાઇ મથક અને શહેરી કેન્દર્ો સાથે જોડતી સુરિક્ષત, ઉચ્ચ ક્ષમતા ધરાવતુ ં
શહેરી પરીવહન તંતર્ પુરું પાડવાનો છે . આ તંતર્,

બે તબક્કામાં િવકસાવવામાં આવશે, દરે ક િદશામાં કલાક

દીઠ ૪૦,૦૦૦ મુસાફરોને લઈ જવાની ક્ષમતા ધરાવતુ ં હોવાની અપેક્ષા છે અને અંદાજ મુજબ ૨૦૩૧ સુધીમાં
લગભગ ૧.૭૦ િમિલયન મુસાફરો મેટર્ો રે લનો ઉપયોગ કરે શ તેવી અપેક્ષા છે .
કોનકોર લોજી ટીક પાકર્, ખોિડયાર, ગાંધીનગર
ુ ી, ગાંધીનગરમાં ખોિડયાર ખાતે એક લોજી ટીક
રાજ્યમાં લોજી ટીક ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચરને મજબ ૂત બનાવવાના હેતથ
પાકર્ થાપવામાં આવશે,

ની આયોિજત આયાત-િનકાસ (એિક્ઝમ) ટર્ાિફક હેન્ડિલંગ ક્ષમતા ૦.૨ િમિલયન

ટીઇયુએસ હશે. તે સાણંદ ખાતે ડીએફસીના પર્વેશ થળ તરીકે કાયર્ કરશે અને ઉ ર ગુજરાતના મુખ્ય કાગ
ં ઈ ખાતેના જવાહરલાલ નહેરુ પોટર્ ટર્ ટ ( એનપીટી) સાથે જોડાણ
ઉત્પાદન કરતા િવ તારો અને નવી મુબ
ધરાવતુ હશે. નવા આઇસીડી રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ નં.૮

અને મહેસાણા માગર્ પર ઉ ર-દિક્ષણ બર્ોડગેજ

કોરીડોરનો પણ ઉપયોગ કરી શકશે.
ટાટા નેનો પ્લાન્ટ
ટાટા નેનો પર્ો ક્ટ અમદાવાદથી ૩૫

િકમી દિક્ષણ-પ ૂવમ
ર્ ાં અને અમદાવાદ અને રાજકોટને જોડતા રા ટર્ીય

ધોરીમાગર્ નં.૮ ની નજીક આવેલા સાણંદ ખાતે િનમાર્ણ કરવામાં આવી ર ો છે . તેમાં ૪૪૫ હેક્ટર જમીનમાં
મુખ્ય પ્લાન્ટ અને વેન્ડર પાકર્નો સમાવેશ થાય છે . આ પ્લાન્ટ પર્ારં ભમાં વાિષર્ક ૨૫ ૦,૦૦૦ કારનુ ં ઉત્પાદન
કરશે,

ની ક્ષમતા િવ તરણ કરીને વાિષર્ક ૫ ૦૦,૦૦૦ કાર સુધી પહ ચાડી શકાશે. ટાટા મોટસર્ના પ્લાન્ટ,

વેન્ડસર્ની સુિવધાઓ અને સિવર્સ પર્ોવાઇડસર્ સિહતનો આ પર્ો ક્ટ ગુજરાતમાં લગભગ ૧૦,૦૦૦

ટલી સીધી

અને આડકતરી રોજગારીનુ ં સ ન કરશે અને નાના-કદના ઉ ોગોને ખ ૂબ જ પર્ોત્સાહન આપશે તેવી અપેક્ષા છે .
ભિવ યમાં આ પ્લાન્ટ પીપાવાવ, કંડલા અને મુદર્ં ા બંદરોનો ઉપયોગ તેની િનકાસ માટે કરશે અને ઓટોધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ઉત્પાદકોને પર્ોત્સાહન આપશે અને કાિ ટંગ, ફોિજ ર્ંગ અને બેરીંગ્સ
ડીએસઆઇઆર

વા કારના ભાગો અમદાવાદ, રાજકોટ અને

વા થળોએ પ ૂરા પાડશે. આ પર્ો ક્ટે આજુબાજુના પર્દે શોમાં રહેણાંિકય િવકાસ અને રોડના

સુધારાના પર્ો ક્ટ્સને પર્ોત્સાહન આપ્યુ ં છે .
કુદરતી ગેસ પાઇપલાઇન
ગુજરાતમાં હજીરા-બરોડા-અમદાવાદ-કલોલ-િહમ્મતનગર-મહેસાણા-રાજકોટ-મોરબી-વાપી પર્દે શોને આવરી
લેતી લગભગ ૧૧૩૦ િકલોમીટર લાંબી કુદરતી ગેસની પાઇપલાઇન છે . ૪૨૫

િકલોમીટર લાંબી વધારાની

ુ ા-પીપાવાવ નજીક જાફરાબાદ ગેસ પાઇપલાઇનનુ ં આયોજન
પાઇપલાઇ હાલમાં િનમાર્ણ હેઠળ છે . દારોડ-ધંધક
કરવામાં આ યુ ં છે
જથ્થો ૧૬

ના માટેના માગર્ની પસંદગી પ ૂણર્ થઈ ગઈ છે . હાલમાં પરીવહન કરવામાં આવતા ગેસનો

િમિલયન મેટર્ીક

ટાન્ડડર્

િુ બક મીટર પર ડે (એમએમએસસીએમડી) છે ,

માંથી લગભગ ૮

એમએમએસસીએમડી રીગેસીફાઇડ-િલિક્વફાઇડ નેચરલ ગેસ (આર-એલએનજી) છે .

સુધારાવા ં િવકાસ આયોજન, ઔડા, ૨૦૧૧ અને શહેર િવકાસ આયોજન, અમદાવાદ (૨૦૦૬ -૨૦૧૨)
અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ (ઔડા) હેઠળનો વતર્માન િવકાસ આયોજન િવ તાર ૧૮૦૦ ચોરસ
િકલોમીટરનો છે ,

માં ૨૦૦૧માં ૪.૬

કરવાનુ ં કામ હાથમાં લીધુ ં છે ,

િમિલયનની વસિત હતી. ઔડાએ ૨૦૧૧ના િવકાસ આયોજન તૈયાર

માં સુધારે લ ું સ ૂિચત િવકાસ આયોજન મધ્યમ દરે વધીને ૨૦૩૫ માં લગભગ

૧૦-૧૧ િમિલયન વસિત સાથે િ થર થવાની અપેક્ષા છે . જમીનના ઉપયોગમાં રહેણાંકી િવ તાર માટે ૩૫ ટકાથી
૪૪ ટકાનો વધારો કરવાની દરખા ત છે , જ્યારે રાજ્ય સરકારની અંકુિશત નીિતને કારણે ઔ ોિગક િવ તારમાં
ન ધપાતર્ પરીવતન
ર્ નથી સાથે પરીવહન માટે જમીનના ઉપયોગને ૯.૫ ટકાથી વધારીને ૧૧.૧ ટકા કરવાની
દરખા ત છે . હાલમાં ખાસ કરીને પ ૂવર્ અમદાવાદમાં બંધ પડેલી કાપડની િમલો
આવતી મોટી જમીન િવકાસનો મુખ્ય

ારા કબજો ધરાવવામાં

ોત બની રહેશે.
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પિરિશ ટ બીઃ ડીએસઆઇઆરમાં વતમ
ર્ ાન પરીિ થિત
પર્ો ક્ટનુ ં થળ
ડીએસઆઇઆર જીએમઆઇસી પર્ભાિવત ૧૫ ૦ િકમીના િવ તારની સરહદે આવેલો છે અને ડીએફસીના સ ૂિચત
જમીન નકશાથી લગભગ ૯ ૫

ુ ા અને બરવાળા
િકમીના અંતરે આવેલો છે . તે અમદાવાદ િજ લાના ધંધક

તાલુમાં આવેલો છે અને પર્ાચીન બંદર શહેર ધોલેરા સિહતના ૨૨ ગામોને આવરી લે છે . આ થળ પ ૂવર્ િદશાએ
ખંભાતના અખાતને અડે છે , ઉ ર સરહદે સુખભાદર નદી અને દિક્ષણે ઉતવળી નદીથી આગળ િવ તરે લો છે .
આકૃિત બી-૧
લગભગ

થળના મુખ્ય પાસાઓનો પરીચય આપે છે . પ ૂવર્ સરહદ ખંભાતના અખાતને અડે છે અને

33,885

હેક્ટર જમીનને િવકાસ માટે િબનઉપલબ્ધ જાહેર કરવામાં આવી છે કારણ કે તે કો ટલ

રે ગ્યુલેશન ઝોન- દરીયાકાઠા િનયંતર્ણ િવ તાર (સીઆરઝેડ)માં સમાિવ ટ છે . રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ નં.૬
પરીવહન નસ છે

મુખ્ય

આ થળને પર્ાદે િશક રોડ નેટવકર્ સાથે અને ઉ રમાં અડીને આવેલા શહેર અમદાવાદ

તથા દિક્ષણમાં આવેલા ભાવનગર સાથે જોડે છે .
કો ટક બી- ૧: મહ મ અને લઘુતમ તાપમાન
થળ

મહ મ તાપમાન (અંશ સેિ સયસ)

લઘુતમ તાપમાન (અંશ સેિ સયસ)

અમદાવાદ

૪૭.૮ (૨૭/૫/૧૯૧૬ )

૩.૩ (૨૩/૧૧/૯૧૨)

ભાવનગર

૪૬.૭ (૭/૫/૧૯૧૨)

૦.૬ (૩૧/૧/૧૯૨૯ )

પર્ાદે િશક મુખ્ય વાતાવરણ અને પયાર્વરણ
વાતાવરણ
ભારતીય હવામાન ખાતાએ ડીએસઆઇઆરમાં ચાર ઋતુ

મકે ઉનાળો, નૈઋત્યનુ ં ચોમાસુ, ચોમાસા પછીનો

ગાળો અને િશયાળો. ઉનાળાની ઋતુ માચથ
ર્ ી શ થઈને જૂનના અંત સુધી ચાલે છે . ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર
ુ રી સુધી હવામાન સામાન્ય રીતે ઠંડુ રહે છે .
ચોમાસા પછીની ઋતુ બનાવે છે . િડસેમ્બરથી ફે આ
તાપમાન
અમદાવાદ અને ભાવનગરમાં ન ધાયેલા મહ મ અને લઘુતમ તાપમાન અને તાપમાનમાં થતા માિસક
ફેરફારને અનુકર્મે કો ટક બી-૧ અને કો ટક બી-૨માં આપવામાં આ યા છે . કો ટક બી-૨ પરથી પ ટ છે કે
૦૮૩૦ અને ૧૭૩૦ વાગ્યે અમદાવાદ અને ભાવનગરમાં સરે રાશ તાપમાન વષર્ના તમામ મિહનાઓમાં લગભગ
સરખું જ હોય છે . અમદાવાદ અને ભાવનગર એમ બંનેમાં મે સૌથી ગરમ મિહનો છે અને આ જ વલણ
પર્ો ક્ટના થળે પણ જોવા મળવાની અપેક્ષા છે ,

માં જૂનમાં ચોમાસાના પર્ારં ભ સાથે તાપમાન થોડું નીચુ ં

જવાની અને સપ્ટેમ્બર સુધી િ થર રહેવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . ચોમાસાની ઋતુ પ ૂણર્ થયા બાદ
સપ્ટેમ્બરમાં, તાપમાન ચોમાસા પછી અને િશયાળાની ઋતુમાં
ઘટતુ ં જાય છે અને લઘુતમ તાપમાન જાન્યુઆરી મિહનામાં ન ધાય છે .
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કો ટક બી-૨: ડર્ાય બ બ ટેમ્પરે ચરમાં ભાવનગર અને અમદાવાદ ખાતે માિસક સરે રાશ ફેરફાર
મિહનો

તાપમાન (°C)
૦૮ ૩૦ કલાક

૧૭ ૩૦ કલાક

અમદાવાદ

ભાવનગર

અમદાવાદ

ભાવનગર

જાન્યુઆરી

૧૪ .૬

૧૫ .૪

૨૬ .૮

૨૬ .૮

ુ રી
ફે આ

૧૭ .૪

૧૮ .૨

૩ ૦.૧

૨૯ .૭

૨૨.૮

૨૩ .૬

૩ ૪ .૯

૩ ૩ .૮

એિપર્લ

૨૭ .૪

૨૮ .૧

૩ ૮ .૮

૩ ૬ .૮

મે

૨૯ .૪

૨૯ .૯

૪ ૦.૬

૩ ૭ .૫

જૂન

૨૯ .૪

૨૯ .૮

૩ ૬ .૫

૩ ૪ .૪

જુ લાઇ

૨૭ .૪

૨૮ .૧

૩ ૧.૬

૩ ૧.૧

ઓગ ટ

૨૬ .૩

૨૭

૩ ૦.૩

૩ ૦.૨

સપ્ટેમ્બર

૨૬ .૫

૨૬ .૭

૩ ૧.૯

૩ ૧.૧

ઓક્ટોબર

૨૫ .૫

૨૬ .૬

૩ ૩ .૮

૩ ૩ .૫

નવેમ્બર

૨૧.૪

૨૨.૩

૩ ૦.૬

૩ ૦.૮

િડસેમ્બર

૧૬ .૬

૧૭ .૩

૨૭ .૫

૨૭ .૫

માચર્
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આકૃિત બી – ૧: ધ ડી.એસ.આઇ.આર
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વરસાદ
ભાવનગર િજ લાની વાતાવરણીય પિરિ થિત આ િવ તારમાં પર્ભુત્વ ધરાવતી હોવાથી ડીએસઆઇઆરમાં
વાિષર્ક વરસાદ લગભગ ૮૦૦ મીમી રહેવાની અપક્ષા રાખવામાં આવે છે . ૧૯૫૨-૮ ૦ સુધીના અમદાવાદ અને
ભાવનગર િજ લાના લઘુતમ વરસાદના આંકડા કો ટક બી-૩ માં આપવામાં આ યા છે .
પવનની ઝડપ
આ પેટા-પર્દે શમાં પવનની ઝડપ હળવાથી મધ્યમ રહે છે

ક્યારે ક નૈઋત્યના ચોમાસાના કારણે તાકાતવર

બને છે . એિપર્લથી ઓગ ટ દરિમયાન પવનની ઝડપ સામાન્ય રીતે વધારે રહે છે . ભારતીય હવામાન ખાતા
ારા ન ધવામાં આવેલી અમદાવાદ અને ભાવનગરની લઘુતમ માિસક સરે રાશ ઝડપ કો ટક બી-૪ માં
આપવામાં આવી છે .
પર્ો ક્ટના થળે હવાની ઝડપ ભાવનગર માટે દશાર્વવામાં આવેલી

ેણી

ટલી રહે તેવી સંભાવના છે કારણ

કે ડીએસઆઇઆર થળ દરીયાની ભરતીના િવ તારમાં આવેલ ું છે .
કો ટક બી-૩: કુલ માિસક વરસાદ
મિહનો

અમદાવાદ (મીમી)

ભાવનગર (મીમી)

જાન્યુઆરી

૨.૬

૧.૨

ુ રી
ફે આ

૧.૧

૧.૫

૧

૨.૪

૦.૯

૦.૪

૬

૪ .૬

જૂન

૧૦૮ .૭

૧૧૪ .૯

જુ લાઇ

૨૬ ૫ .૩

૧૮ ૦.૫

ઓગ ટ

૨૧૯ .૮

૧૫ ૨.૯

સપ્ટેમ્બર

૧૭ ૧.૯

૧૧૭ .૪

ઓક્ટોબર

૧૦.૮

૨૬ .૧

નવેમ્બર

૮ .૯

૧૦.૮

િડસેમ્બર

૨.૬

૨

માચર્
એિપર્લ
મે

કો ટક બી-૪: સપાટી પરના અને ભ ૂગભર્ જળની ગુણવ ા
સપાટી

ભ ૂગભર્જળ

ોત

નદીનું વહેણ

બોરવેલ

પીએચ

૭.૬૬

૭ .૧૭

ટીડીએસ

૨૭૯૪૦

૫૬૬૪

ટીએસએશ

૨૪૪૪

૧૬

સ ફેટ

૧૭૮૨

૪૬૮

ફો ફેટ

૦.૮૩

૦.૩૨

૧૩૫૯૬

૨૪૪૪

દર્ યો ગર્ામ/િલટરમાં પીએચ િસવાય

ક્લોરાઇડ
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સપાટી

ભ ૂગભર્જળ

કચરો (એનટીયુ)

૪૧૬

૦.૯

આ કિલયતા

૨૪ ૦

૨૬૦

૦.૯

-

૫૭૦૦

૧૧૦૦

દર્ યો ગર્ામ/િલટરમાં પીએચ િસવાય

લોહ
કઠોરતા
કો ટક બી-૫: માિસક સરે રાસ પવનની ઝડપ
મિહનો

પવનની ઝડપ (િકમી/કલાક)
અમદાવાદ

ભાવનગર

જાન્યુઆરી

૫ .૮

૧૩ .૭

ુ રી
ફે આ

૫ .૯

૧૪ .૬

માચર્

૬ .૩

૧૬ .૧

૭

૧૮

મે

૯ .૨

૨૨.૬

જૂન

૧૦.૧

૨૫ .૯

જુ લાઇ

૮ .૭

૨૩ .૨

ઓગ ટ

૭ .૨

૧૯ .૩

સપ્ટેમ્બર

૬

૧૫ .૭

ઓક્ટોબર

૪ .૩

૧૩ .૧

નવેમ્બર

૪ .૬

૧૧.૯

િડસેમ્બર

૫ .૩

૧૧.૯

એિપર્લ
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િવિવધ િદશામાં પવનની ગિત અને પવન વધારાનો ડાયગર્ામ
આ પર્દે શમાં ભાવનગરમાં જળવાઈ રહેલી પવનની ગિતની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . પવનની ગિતના
વધારાનો ડાયગર્ામ આકૃિત બી-૨માં આપવામાં આ યો છે .

આકૃિત બી-૨: ભાવનગર માટે પવનની ગિતના વધારાનો ડાયગર્ામ

ભ ૂ તરશા
ડીએસઆઇઆરમાં ભ ૂ તરીય એકમો કાંપના બનેલા છે
બંધારણ ધરાવે છે

ક્વાટે નર્રી સમયગાળાના છે . સપાટીનો કાંપ કેતરુ

માં રણની માટી (ભરતીથી જમા થયેલી),

દરીયાઇ એજન્સીઓ

ારા જમા થયેલી,

વારાહી બંધારણ (પ ૂરથી જમા થયેલી મેદાની માટી) અને અકજ બંધારણ (કેનાલથી ભરાયેલી અને પ ૂરથી
આવેલી મેદાની માટી

ને ધોલેરા – અઢેલાઇના પિ મ પર્દે શોમાંથી પર્વાહ એજન્સીઓ

ારા જમા કરાયેલી

માટીનો સમાવેશ થાય ચે. (જુઓ આકૃિત બી-૩ ). માટી ઝીણીથી માંડીને સેિન્દર્ય કણો ધરાવતી, િમ
મોન્ટોમોરીલોિનટીક (ડૂબવા અને તરવાના લક્ષણો ધરાવતી) કે કારીયસ અને મોટાભાગે ખારી છે .
ભ ૂકંપીય સંવેદનશીલતા
ડીએસઆઇઆર ભારતના ભ ૂકંપીય િવ તાર – આઇએસ ૧૮ ૯ ૩ -૨૦૦૨ આકૃિત બી-૪ માં દશાર્ યા પર્માણે, માં
ઝોન ૩ માં આવે છે ,

ભ ૂકંપનુ ં મધ્યમ જોખમ સ ૂચવે છે . પર્ો ક્ટનુ ં થળ વે ટ કેમ્બે ફો ટની પિ મે આવેલ ું છે

પરં ત ુ તે સિકર્ય હોવાનુ ં જણાતુ ં નથી કારણ કે ઇિતહાસમાં બહુ જ ઓછા ઝટકા અિહંયા ન ધાયા છે .
ગાંધીનગર ખાતે આવેલ ું ઇન્ ટીટ ટુ ઓફ સે મોલોિજકલ રીસચર્ હાલમાં ગુજરાત ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોડર્
(જીઆઇડીબી)ને ડીએસઆઇઆર અંગેના ભ ૂકંપના પર્ ો અંગે સલાહ આપે છે . તેમણે ૧૫
જીઓટે કિનકલ અને જીઓિફિઝકલ અભ્યાસ હાથ ધય છે

મિહનાનો

માં િવ ત ૃત બોરહોલ તપાસનો પણ સમાવેશ થાય
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છે . તેમની પર્ાથિમક સલાહ જમીનને મજબ ૂત બનાવવાની છે અને મકાનોના બાંધકામની માગર્દિશર્કામાં
જોખમમાં ઘટાડો કરવા માટે એિન્જિનયરીંગ સો યુશન્સનો સમાવેશ કરી લેવામાં આ યો છે .
થળાલેખન
ડીએસઆઇઆર નીચાણવા ં મેદાન ધરાવે છે ,
ચાર મીટર
થી ૬

દરીયાની સપાટીથી પિ મ સરહદે ૮ મીટર અને પ ૂવર્ સરહદે

ટલો ઢોળાવ ધરાવે છે . તેથી પર્ો ક્ટ થળોનો પ ૂવર્ કાંઠો ઉચ્ચ ભરતી સપાટી,

લગભગ ૫ .૫

મીટર છે , તેનાથી નીચાણમાં રહેલો છે . થળનો મોટોભાગ કો ટલ પર્ોટોક્શન ઝોન (સીઆરઝેડ)માં

આવેલો છે . (જુઓ આકૃિત બી-૫).

આકૃિત બી-૩: પર્ાદે િશક ભ ૂ તરશા

આકૃિત બી-૪: ગુજરાતમાં ભ ૂકંપના િવ તારો
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આકૃિત બી-૫: પર્ો ક્ટના થળનું થળાલેખન
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જમીન
સામાન્ય રીતે ,ડીએસઆઇઆરની માટી ઝીણાંથી માંડીને સેિન્દર્ય કણો ધરાવતી ,િમ

મોન્ટોમોરીલોિનટીક (ડૂબવા

અને તરવાના લક્ષણો ધરાવતી) કે કારીયસ અને મોટાભાગે ખારી છે .ધંધકુ ા ,ધોલેરા અને બાવાિલયારીમાં ભ ૂગભર્
જળ ૧થી ૨.૮ ૫ મીટરની ઊંડાઇએ મળે છે અને ચોમાસા દરિમયાન આ િવ તારમાં ૬ થી૨૪ કલાક સુધી પાણી
ભરાઈ રહે છે .સપાટીની નીચેની માટી મ ૃદુ કાંપની માટી/મધ્યમથી ઉચ્ચતમ નરમાશ ધરાવતી કાંપની ચીકણી
માટીના વૈકિ પક પડ અને ઝીણાંથી મધ્યમ કણદાર રે તીની બનેલી છે .
મોટાભાગના પર્દે શોમાં ,ઘણી ઊંડાઈ સુધી ખડકાળ પત્થરો જોવા મળતા નથી .માટીના પડની િવિવધતાઓ આકૃિત
બી-૬ માં દશાર્વવામાં આવી છે .
માટીની મજબ ૂતાઈ , મકે જમીનની વજન ખમવાની ક્ષમતા અથવા સુરિક્ષત સહન ક્ષમતા (એસબીસી) ૫
ટન/ચોરસ મીટર છે ,

ખ ૂબ જ ઓછી છે .ઉપયોગમાં લેવામાં આવનારા વજનની રીતે જમીનના બેસવાનુ ં પર્માણ ૩

૦૦થી ૮ ૦૦ મીમી છે , નો આધાર દબાણની તી તા પર રહેલો છે .કો ટક બી-૬ પર્ો ક્ટ પર્દે શમાં મ ૃદાવરણમાં
રહેલા તત્વોનો િનદેર્ શ કરે છે .સામાન્ય રીતે ,આ પર્કારની જમીન પર કઠોર માળખાનુ ં બાંધકામ યોગ્ય નથી .
લવિચકતા ધરાવતા માળખાના િક સામાં પણ ,જમીન સમાન રીતે બેસે છે ,આટલા મોટા પર્માણમાં જમીન બેસવા
દે વી યોગ્ય ગણી શકાય નહીં .બાંધકામ પર્વ ૃિ

શ કરતાં પહેલાં જમીનની પિરિ થિતમાં સુધારો કરવો અત્યંત

મહત્વપ ૂણર્ છે .
વતર્માન જમીન ઉપયોગ/માિલકી
િનિદર્ ટ ડીએસઆઇઆર હેઠળની જમીનનો વતર્માન ઉપયોગ મુખ્યત્વે સરકારી અને ખાનગી માિલકીની ખેતીની
ં
જમીન, ગોચર, જગલ,
ગર્ામ્ય વસવાટ અને ગામ તળાવો અને ખંભાતના અખાતને િકનારે આવેલા મેન ૂવમાં
થયેલો છે . સમગર્ િવ તાર “ સી.આર.ઝેડ હેઠળ” તથા “િવકાસકીય િવ તાર” એમ ને

ેણીમાં વગીર્કૃત કરે લ છે .

કો ટક બી-૭ માં દશાર્વેલ છે . આકૃિત બી-૭ હયાત જ્મીન વપરાશ તથા તેના સી.આર.ઝેડ તથા િવકાસકીય
િવ તાર માં ભાગલાનુ ં િનદેર્ શ કરે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક બી-૬: ડી.એસ.આઇ.આર. માં મ ૃદાવરણમાં રહેલા તત્વો
ઉચ્ચતમ

પ્લા ટીસીટી

ધરાવતી

કાંપની

માટીના

એકમ

તત્વો

કાંકરા

%

૦૦ – ૦૦

માટી

%

૨૦ – ૩૦

કાંપ

%

૩૦ – ૪૦

ચીકણી માટી

%

૩૦ – ૪ ૦

%

૧૦ – ૩ ૦

પર્વાહી મયાર્દા

%

૫૫ – ૭૦

પ્લા ટીક મયાર્દા

%

૩ ૦ – ૪૦

પ્લા ટીસીટી ઇન્ડેક્સ

%

૨૦ – ૩૦

ડૂબાણ મયાર્દા

%

૮ – ૧૧

લવાનું દબાણ

ટી/એમ૨

૧.૦૦ – ૩.૫૦

ફર્ી વેલ ઇન્ડેક્સ

%

૭૦ – ૧૩૫

લક્ષણો

નમીનું

કુ દરતી

પર્માણ

(એન.એમ.સી.)
એ રબ

મયાર્દા

ચોક્કસ ગુરુત્વાકષર્ણ
સ ૂકી ઘનતા

૨.૬૩ – ૨.૬૫
ટી/એમ૩

૧.૪ ૦ – ૧.૬૦

દૃ િઢકરણ તત્વો
સંકોચન ઇન્ડેક્સ

૦.૨૦ – ૦.૩ ૫

ઇિનિશયલ વોઇડ રે િશયો

૦.૭ ૦ – ૧.૦૦

આકૃિત બી-૬ જમીનના િવિવધ પડ

મ ૂળ તાકાત તત્વો
સંધાન
િફર્ક્શન એંગલ
પર્માણભ ૂત પર્વેશ પર્િતરોધકતા
- એન

ટી/એમ૨

૨.૦૦ – ૩.૦૦

ડીગ

૩ – ૧૦
૨ – ૧૫
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આકૃિત બી-૭: વતર્માન જમીન ઉપયોગ આયોજન
કો ટક બી-૭: જમીનની વતર્માન માિલકી
વગીર્કરણ

સીઆરઝેડ બહારનો

સીઆરઝેડ હેઠળનો

કુ લ િવ તાર

કુ લના ટકા

િવ તાર (હેક્ટર)

િવ તાર (હેક્ટર)

ગર્ામ્ય વસાહત (ગામતળ)

૩૭૬

૧૧૩

૪૮૮

૦.૫

ગામ તળાવ અને અન્ય જળાશયો

૨૫૬

૯૨

૩૪૮

૦.૪

નદીઓ અને ઝરણાં

૩૬૬

૨૮૧૪

૩૧૮૦

૩.૬

વન િવભાગ

૮૩૪

૧૫૨૪

૨૩૫૮

૨.૭

સરકારી માિલકીની જમીન

૯૧૧૦

૧૫૪૨૦

૨૪૫૩૦

૨૮

ખાનગી માિલકીની જમીન

૪૧૦૦૧

૧૨૬૮૫

૫૩૬૮૬

૬૧

કુ લ

૫૪૨૬૦

૩૩૬૩૦

૮૭૮૯૦

૧૦૦
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તમામ આંકડાઓને દશાંકમાં ફેરવવામાં આવેલા છે , જમીનની માિલકીની માિહતી જીઆઇડીબી (બીઆઇએસએજી) ારા
પ ૂરા પાડવામાં આવેલા નકશામાંથી મેળવવામાં આવી છે . નકશા મુજબ થળનો િવ તાર લગભગ ૮૭,૮૯૦ હેક્ટર છે . જો
કે, ક્લાયન્ટ રા પ ૂરી પાડવામાં આવેલી ઉચ્ચતમ દૃ યક્ષમતા ધરાવતી ઉપગર્હ તસવીરો પરથી તૈયાર કરવામાં આવેલી
હોલકર્ો જીઆઇએસ અને સીએડીની આંકડાિકય માિહતી અનુસાર થળનો િવ તાર ૯૧,૯૭૦ હેક્ટર હોવાનું માનવામાં આવે
છે .
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પિરિશ ટ સીઃ વસિત પા િર્ ચતર્ Ð વતમ
ર્ ાન ગર્ામ્ય
વસાહતો
વતમ
ર્ ાન ગર્ામ્ય વસાહતો
પર્ો ક્ટથી અસર પામેલા ગામડાંઓનુ ં સામાિજક-આિથર્ક પા િર્ ચતર્
ુ ા (૧૯ ગામડાં) અને બરવાળા (૩ ગામડાં) તાલુકાના ૨૨ ગામડાંઓની જમીન અને
ડીએસઆઇઆર ધંધક
જીવનિનવાર્હ પર સીધી અસર કરે છે .
વસિત
૨૦૦૧ની વસિત ગણતરી પર્માણે, ડીએસઆઇઆરના વતર્માન ગામડાં લગભગ ૩૮,૦૦૦
(જુઓ કો ટક સી-૧). ગામડાંની વસિતની

ટલી વસિત છે

ેણીમાં ભીમતળાવના માતર્ ૧૪૦ રહેવાસીઓથી ડીએસઆઇઆરમાં

આવેલા સૌથી મોટા ગામ હેબતપુરની ૫,૦૦૦ કરતાં વધારે ની વસિતનો સમાવેશ થાય છે .
જાિત પર્માણ
આ ૨૨ ગામડાંમાં સમગર્લક્ષી જાિત પર્માણ ૯૦૨ છે ,

અમદાવાદ િજ લાના જાિત પર્માણ (૮૮૬) કરતાં વધારે

છે પરં ત ુ રા ટર્ીય (૯૨૭ ) અને રાજ્ય (૯૧૯) કરતાં ઓછો છે . સૌથી ઊંચુ ં જાિત પર્માણ િમંગલપુર ગામમાં ૯૮૬
છે અને સૌથી ઓ ં જાિત પર્માણ ૭૪૧ ભિડયાદમાં ન ધવામાં આ યુ ં છે . જુઓ કો ટક સી-૨.
સાક્ષરતા
૨૦૦૧માં, તે વષર્ની વસિત ગણતરી પર્માણે, ભારતના સાક્ષરતાના લગભગ ૬૫ ટકાના દરની સરખામણીએ
ગુજરાત રાજ્યની સમગર્લક્ષી સાક્ષરતા ૭૦ ટકા (૦-૬ વષર્ની વસિતને બાદ કરતાં ગણતરી પર્માણે) હતી.
કો ટક સી-૩ પરથી જાણી શકાય છે કે પર્ો ક્ટ િવ તારમાં આવેલા એક ગામ ઓતારીયાનો સાક્ષરતા દર ૮૩
ટકા છે ,

િજ લાની સરે રાશ ૮૦ ટકા કરતાં વધારે છે . જો કે, ડીએસઆઇઆરમાં આવેલા ગામડાંઓનો

સમગર્લક્ષી સાક્ષરતા દર માતર્ ૫ ૭ ટકા

ટલો છે .

કો ટક સી-૧: ગામડાંઓ પર્માણે વિ તઓનું વગીર્કરણ
વસિત વગીર્કરણ

ગામડાંની સંખ્યા

૧૦૦૦ કરતાં ઓછી

૭

ગામના નામ વસિત સાથે (૨૦૦૧ની વસિત ગણતરીએ)
ભીમતળાવ (૧૪૧), ઝાંખી (૫૨૬ ), મુડં ી(૭૦૫ ), પાંચી (૮૯૧), કાદીપુર
(૯૨૩ ), સાંઢીડા (૯૮૯ ), ચેર (૩૪૨)

૧૦૦૧-૧૯૯૯

૮

મહાદે વપુરા (૧૨૧૧), રાહતળાવ (૧૩૯૫ ),સાંગાસર(૧૬૦૯ ), ખુણ
(૧૬૨૮),ભાણગઢ (૧૭૩૪ ), ઓતારીયા (૧૯૫૦), આંબલી (૧૯૭૨), ગોગલા
(૧૨૪૫ )

૨૦૦૦ કરતાં વધારે

૭

િમંગલપુર (૨૧૩૩ ), બાવિલયારી (૨૩૨૫ ), ગોરાસુ(૨૪૮૪), ભિડયાદ
(૨૬૩૦),ધોલેરા(૨૬૩૭), હેબતપુર(૫૨૩૬ ), સોઢી(૩૦૦૭)
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મજૂર માળખું
ુ ા તાલુકામાં કુલ ગર્ામીણ મજૂર નુકસાન (કુલ
વસિત ગણતરી દશાર્વે છે કે ૧૯ ૯ ૧ અને ૨૦૦૧ની વચ્ચે ધંધક
વસિતની સરખામણીએ કુલ મજૂરોની ટકાવારી) ખ ૂબ જ નિહવત છે . ચોખ્ખું નુકસાન મુખ્ય કામદારોની
૬

ટકા

ટલું છે અને કુલ કામદારોની સરખામણીએ મુખ્ય કામદારોનુ ં પર્માણે ઘટ ું છે ,

ેણીમાં

થી નાના સીમાંત

કામદારોનુ ં પર્માણ તે જ પર્માણની સરખામણીએ વધ્યુ ં છે . કુલ કામદારોની સંખ્યામાં સીમાંત કામદારોનુ ં પર્માણ
લગભગ ૩ ૫

ટકા

ટલું છે . કામદારોનુ ં સીમાંતીકરણ અભ્યાસ િવ તારના મોટાભાગમાં

થળાંતર અને

બેરોજગારીમાંથી પર્િતપાિદત થાય છે .
રોજગાર
અભ્યાસમાં આવરી લેવાયેલા િવ તારમાં ખેતી મુખ્ય રોજગાર છે અને મુખ્ય કામદારો તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં
આવેલા લગભગ ૬ ૨ ટકા લોકો ખેડૂતો છે . અભ્યાસ િવ તારના શહેરીકરણે આ પર્માણમાં ઘણો જ ઘટાડો કય
છે તે થાિનક લોકોમાં કૌશ ય િવકાસ અને વતર્માન ગર્ામ્ય સમુદાયમાં બહો ં જીવન િનવાર્હના તંતર્ પેદા
કરવાના પર્યાસો તરફ ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવાની જ રીયાત તરફ િનદેર્ શ કરે છે .
કો ટક સી -૨: ગામડાં પર્માણે જાિત પર્માણ
જાિત પર્માણ

ગામડાંની

ગામડાંમાં જાિત પર્માણ (૨૦૦૧ની વસિત ગણતરી)

સંખ્યા
૭૦૦ - ૮૦૦

૨

ભિડયાદ (૭૪૧), ઓતારીયા (૭૯૧)

૮૦૦ - ૯૦૦

૪

કાદીપુર (૮૫૦), મહાદે વપુરા (૮૯૫ ), રાહતળાવ (૮૬૫ ), ગોગલા (૮૭૮ )

૯૦૦ - ૧૦૦૦

૧૬

બાવિલયારી (૯૦૯), ભાણગઢ (૯૪૨), ભીમતળાવ (૯૩૨), ધોલેરા (૯૦૮), ગોરાસુ (૯૧૧),
ઝાંખી (૯૭૭ ), ખુણ (૯૧૩), િમંગલપુર (૯૮૬ ), મુડં ી (૯૮૬ ), પાંચી (૯૦૮ ), સાંગાસર
(૯૧૧), સાંઢીડા (૯૧૩), હેબતપુર (૯૫૩ ), આંબલી (૯૩૦), ચેર (૯૧૧), સોઢી (૯૩૪ )

કો ટક સી-૩: ગામડાં પર્માણે સાક્ષરતા દર
સાક્ષરતા દર

ગામડાંની સંખ્યા

૪૦ ટકા કરતાં ઓછી

૫

૪૦ - ૬૦ ટકા

૭

ગામડાંના નામ વસિત સાથે (૨૦૦૧ની વસિત ગણતરી)
ભાણગઠ (૩૬.૭૮), મહાદે વપુરા (૨૨.૮૮), િમંગલપુર (૨૫.૨૭), રાહતળાવ
(૩૬.૬૦), ઝાંખી (૩૮.૪૨)
બાવિલયારી (૪૮.૭૦), ખ ૂણ (૫૨.૦૮), મુડં ી (૫૩.૦૪ ), પાંચી (૫૯.૬૨),
હેબતપુર (૫૪.૧૩), આંબલી (૫૧.૦૨) ,ગોગલા (૪૨.૫૯ )
ભિડયાદ (૭૨.૦૯), ભીમતળાવ (૬૧.૪૦), ધોલેરા (૭૬.૧૯), ગોરાસુ

૬૦ - ૮૦ ટકા

૯

(૭૨.૩૦), કાદીપુર (૬૬.૭૧), સાંઢીડા (૬૬.૬૩), સાંગાસર(૭૦.૦૬), ચેર
(૬૮.૮૪), સ ઢી (૬૧.૩૬)

૮૦ ટકા કરતાં વધારે

૧

ઓતારીયા (૮૨.૬૬)

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પિરિશ ટ ડીઃ વસિત આધાિરત અંદાજો
આિથર્ક પર્વ ૃિ ઓની

થાપના

ારા ડીએસઆઇઆરમાં મહત્વપ ૂણર્ વસિત વધારો થશે. તેથી જ રોજગારી

પર્માણેનો ય ૂહાત્મક વસિત નમ ૂનો િવકસાવવામાં આ યો છે અને તેના મુખ્ય ભાગોને આકૃિત ડી-૧માં ટૂંકમાં
દશાર્વવામાં આ યા છે .
નમ ૂનાનુ ં પર્ારં િભક િબંદુ ૩ ૦ વષર્ના ગાળા માટે ડીએસઆઇઆરમાં ઔ ોિગક અને અન્ય પાયાની રોજગારીની
તકોનો અંદાજ છે ,

૨૦૦૯ માં આ આયોજન તૈયાર કરવા દરિમયાન ઊંડાણપ ૂવર્ક હાથ ધરવામાં આવેલા

બજારની માગના અભ્યાસ પરથી તૈયાર કરવામાં આ યો છે . આ રોજગારી માગના અંદાજમાંથી ભિવ યમાં
પેદા થનારી રોજગારી તકોની શક્યતાની આગાહી શક્ય બની છે ,
આંતરરા ટર્ીય અને રા ટર્ીય િનયમો પર આધારીત છે ,

તમામ ઔ ોિગક ક્ષેતર્ોના આધાર માટે ના

ને હેક્ટર અથવા ચોરસ મીટર દીઠ અથવા

રોજગારીદાતા દીઠ નોકરીઓના આંકડામાં સામાન્ય રીતે દશાર્વવામાં આવે છે .
પાયાની રોજગારી અન્ય સેવાઓ

વી કે પરીવહન, વાિણજ્ય, સરકાર અને અન્ય ક્ષેતર્ોમાં વધુ રોજગારીનુ ં

સ ન કરે છે . મ ૂળ રોજગારીને આધારે સહાયક રોજગારીનુ ં પર્માણ િવિવધ ઔ ોિગક ક્ષેતર્ો પર્માણે િવિવધતા
ધરાવે છે પરં ત ુ આયોજનના હેત ુ માટે તેમામ ક્ષેતર્ોનુ ં સરે રાશ પર્માણ ઉપયોગમાં લેવામાં આ યુ ં છે ,
િનયમો અને અનુભવ,

ભારતીય

થાિનક પિરિ થિતના પર્િતિબંબ અનુસાર અને ડીએસઆઇઆરને લાગુ પાડે તેવા

સંભિવત સંજોગો પર આધારીત છે . મ ૂળ અને સહાયક રોજગારી સ ન થનારી કુલ રોજગારીનો અંદાજ એટલે
કે કામદાર સંખ્યા પ ૂરી પાડે છે . આ પરથી આિ ત પર્માણના ઉપયોગથી કુલ વસિત

ારા કુલ કેટલા લોકોને

ટેકો પ ૂરો પાડવામાં આવશે તેની આગાહી કરી શકાય છે . આ નમ ૂનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ ું આિ ત પર્માણ
ગુજરાતના ભિવ યના આિ ત દરનો િવ ત ૃત અંદાજ છે . કામે લાગેલા કામદારોની સંખ્યા વ ા તેમના
આિ તોની સંખ્યા ડીએસઆઇઆર

ારા ટેકો પ ૂરો પાડવામાં આવનારી કુલ વસિતનો અંદાજ આપે છે .

ડીએસઆઇઆરમાં પેદા થનારી તમામ રોજગારીની તકો તેના િવ તારમાં રહેતા લોકો ારા મેળવવામાં આવશે
નહીં અને કેટલાક કામદારો નજીકના રહેણાંકી િવ તાર અથવા તો ભાવનગર અથવા અમદાવાદમાંથી પણ
દૈ િનક ધોરણે આ િવ તારમાં આવ-જા કરશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક ડી -૧ વસિત િનદેર્ શો
માપદં ડો

તબક્કો૧

તબક્કો૨

તબક્કો૩

કુલ

મ ૂળ રોજગારી

૮૫,૦૦૦

૧૬૭,૦૦૦

૯૧,૦૦૦

૩૪૩,૦૦૦

ઔ ોિગક બજાર સંશોધન

સહાયક રોજગારી

૧૧૯,૮૫૦

૨૩૫,૪૭૦

૧૨૮,૩૧૦

૪૮૩,૬૩૦

૧.૪૧ સહાયક રોજગારી/મ ૂળ

ધારણા/ન ધ

રોજગારી
કુલ રોજગારી

૨૦૪,૮૫૦

૪૦૨,૪૭૦

૨૧૯,૩૧૦

૮૨૬,૬૩૦

આિ ત કામદારો

૪૦૯,૭૦૦

૮૦૪,૯૪૦

૪૩૮,૬૨૦

૧,૬૫૩,૨૬૦

કુલ સહાયક વસિત

૬૧૪,૫૫૦

૧,૨૦૭,૪૧૦

૬૫૭,૯૩૦

૨,૪૭૯,૮૯૦

કુલ ઘરોની સંખ્યા

૧૫૩,૬૩૮

૩૦૧,૮૫૩

૧૬૪,૪૮૩

૬૧૯,૯૭૩

ઘરની સંખ્યાઃ૪

પર્વાસની શક્યતા

૪૦,૯૭૦

૮૦,૪૯૪

૪૩,૮૬૨

૧૬૫,૩૨૬

ઘરના વડાઓના ૨૦ ટકા

ડીએસઆઇઆરમાં

૪૯૧,૬૪૦

૯૬૫,૯૨૮

૫૨૬,૩૪૪

૧,૯૮૩,૯૧૨

ડીએસઆઇઆરમાં વસતા

ગુજરાત આિ ત દરઃ૨

કામદારો અને તેમના કુટુંબો

રહેતી વસિત
૪૯૬,૦૦૦

૯૭૦,૦૦૦

૫૩૪,૦૦૦

૨,૦૦૦,૦૦૦

દશાંકી આંકડાઓ

ડીએસઆઇઆરમાં કેટલા કામદારો દૈ િનક ધોરણે બહારથી આવ-જા કરશે તેના પર્માણનો ચોક્કસ અંદાજ માંડવો
શક્ય નથી કારણ કે તેમાં ગુણવ ા, ઝડપ, આધારભ ૂતતા, િકંમત અને ડીએસઆઇઆરમાં આવ-જા માટે જાહેર
પિરવહનની ઉપલબ્ધતા અને તેની િકંમત અને િવ તારની અંદર તથા બહાર ઉપલબ્ધ મકાનો

વા સંખ્યાબંધ

પરીબળો તેમાં સમાિવ ટ છે . આયોજનના હેત ુ માટે, ૨૦ ટકા મુસાફરીનુ ં વલણ કામચલાઉ અંદાજ તરીકે
ધ્યાનમાં લેવામાં આ યુ ં છે , અથાર્ત કુલ કામદારો અને તેમના આિ તોના લગભગ ૮ ૦ ટકા નવા શહેરમાં
રહેશે. આ ખ ૂબ જ િવ ત ૃત અંદાજ છે ,

નુ ં સમયાંતરે િનરીક્ષણ કરવુ ં જોઇએ અને

પર્માણે શહેરનો િવકાસ

થાય તે પર્માણે જ ર જણાય તે મુજબ નીિતઓ અને આયોજનોમાં ફેરફાર કરતા રહેવ ુ ં જોઇએ. આયોજનના
સમયગાળા દરિમયાન આ નમ ૂના પરથી તારવવામાં આવેલા ભિવ યના વસિતના માપદં ડોને કો ટક ડી-૧માં
ટૂંકમાં દશાર્વવામાં આ યા છે .
વસિત લ યાંક ખ ૂબ જ િવ ત ૃત અંદાજ છે ,

ડીએસઆઇઆરમાં સ ન થનારી ઔ ોિગક અને અન્ય રોજગારી

માટેની શક્યતઃ માગના અભ્યાસ પર આધારીત છે . વા તિવક જમીન માગ અને અંદાજ અલગ-અલગ હોઈ
શકે છે ,

નો આધાર િવ તારની રોકાણ આકષર્વામાં સફળતા, સરસાઇ ધરાવતા ઔ ોિગક થળો, થાિનક

જમીન િકંમત અને રોકાણકારોને આપવામાં આવતા પર્ોત્સાહનો, અને આયોજન સમયગાળા દરિમયાન રા ટર્ીય
અને વૈિ ક આિથર્ક પિરિ થિતઓ સિહતની પરીવતર્નશીલ પાસાઓની બહોળી

ેણી પર રહેલો છે . વધુ એક

મયાર્દા રોજગારી અને મકાનોના લ યાંકમાં સમાિવ ટ ઉચ્ચ તરીય ભૌિતક િવકાસ પ ૂરી પાડવાની બાંધકામ
ક્ષેતર્ની ક્ષમતામાં રહેલી છે . તેથી િવકાસના લ યાંકને વા તિવક બનાવવા માટે લગભગ ૩ ૦ વષર્
સમયગાળો લાગી શકે છે પરં ત ુ તે ઝડપી કે ધીમા વ ૃિ

ટલો લાંબો

દરની જ રીયાત પ ૂરી પાડવા માટે ની લવિચકતા

ં ી ય ૂહને કોઇ પણ રીતે અયોગ્ય ઠરાવતુ ં નથી.
ધરાવતા મુસ ા પ િવકાસ આયોજનને ટે કો આપતા થાન સંબધ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવ
િવકાસ
યોજન
નાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલે
ધો રા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ
ણ િવ તાર

આકૃિત ડી -૧: ઔ ોિગ
િગક માગના અંદાજ
અં
પરથી ત
તારવવામાં આવે
આ લી કુલ વસ
સિત

ૂ
અંદાજોન
ની પર્માણભ ૂતતા
ડીએસઆ
આઇઆરની અંદાિજત
અં
વસ
સિતની શક્યત
તા ૩ ૦ વષના
ળામાં લગભગ
ગ ૨ િમિલયન કરતાં વધ
ધારે
ર્ન સમયગાળ
છે . પરીણ
ણામ વ પ વસિતના અંદાજ વા તિવ
િવક બની રહે તે માટે તેમને
મ તર્ણ પરીીબળોથી પર્માણભ ૂત કરવ
વામાં
આ યા છે ઃ
• ઐિતહ
હાિસક, વતર્માન
મ વસિત અને
અ વસિત ગણતરી
ગ
ારા અંદાજો, ભાારત સરકાર અને સંયક્ુ ત રા ટર્ોના ભાારત
ં
અંગેની
ન આગાહીઓ
ઓ વચ્ચેના સંબધ
• ભારત
તમાં અન્ય આયોિજત
આ
શહે
હરોની વસિતન
ની વ ૃિ ના દખાવની
દે
સરખ
ખામણી અને
• પેટા-પર્દે શોમાં મક
કાનોના િનમાાણનો
દર
ર્
ૂહો વસિતન
િવ યના શહેરી-ગર્ામીણ
ર
િવ
િવભાજન
અને
ને ગુજરાતમાંા શહેરી સમહોની
ની આગાહીને
ન પણ સમાિવ
િવ ટ
તેમાં ભિવ
કરવામાં આવી છે .
ડીએસઆ
આઇઆરની વસિત ગુજરાત
તની વસિતન
ના િવ ત ૃત પર
રીપર્ે યમાં
શહેરી અને
અ ગર્ામીણ િવભાજન
િવ
ૂતતા કવાયત ૨૦૦૧ની વસિત
હાથ ધર
રવામાં આવેલી
લ પર્થમ પર્માણભ
પર્
િત ગણતરી પર્
પર્માણે ગુજરાતમાં
ર
વસિત
િતના
અંદાજમાંં શહેરી-ગર્ામ
મીણ િવભાજ
જનની આગાાહી અને સયુ
સં ક્ત રા ટર્ોો

ારા ભારતમાં શહેરી સમ ૂહો માટે
ટે ની

આગાહીઓ
ઓ હતી.
આકૃિત ડી-૨
ડ
ગુજરાત
તમાં િસમાિચ

પ વષર્ ૨૦
૦૪૦ સુધીની વસિતના અંદાજને
અં
દશાર્વ
વેે છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમે
ટ ન્ટ રીજીયન
નલ ડેવલપમેન્ટ
ન્ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ
આ આર ડી એ
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૨૦૦૧માં, રાજ્યની વસિત લગભગ ૫૧.૩ િમિલયન હોવાનુ ં ન ધવામાં આ યુ ં હતુ,ં

માંથી લગભગ ૩૮ ટકા

લોકો શહેરી સમ ૂહોમાં રહેતા હતા અને ૬૨ ટકા લોકો ગર્ામીણ િવ તારોમાં રહેતા હતા. ભારતમાં ઐિતહાિસક
વસિત વલણની રીતે આગળ વધતાં, ભારતની વસિત ગણતરી વષર્ ૨૦૨૦ સુધીમાં કુલ વસિતમાં ગર્ામીણ
વસિતનો િહ સો મોટો હોવાનુ ં દશાર્વે છે . આવતા એક દાયકામાં, આગાહીઓ આ વલણમાં સંપ ૂણર્ િવપરીત
હોવાનુ ં દશાર્વે છે ,

માં ગર્ામીણ વસિત વ ૃિ માં તી

ઘટાડો થશે અને તેની સામે શહેરી િહ સામાં વધારો થશે.

આમ ૨૦૨૫ સુધીમાં, ગુજરાતની વસિતમાં શહેરી વસિતની ટકાવારી ૩૫ .૪ િમિલયન થવાની અપેક્ષા છે ,
કુલ વસિતના લગભગ ૫૧ ટકા

ટલો હશે. ઝડપી શહેરીકરણનુ ં આ વલણ ચાલુ રહે તેવી અપેક્ષા છે અને

૨૦૪૦ સુધીમાં ૨૦૦૧ની શહેરી-ગર્ામીણ ખાઈમાં ખ ૂબ જ મોટું પરીવતર્ન આવશે.

આકૃિત ડી- ૨: ગુજરાતમાં શહેરી અને ગર્ામીણ િવભાજન

વષર્ ૨૦૪૦ સુધીમાં ગુજરાતની વસિતના લગભગ ૬૫ ટકા લોકો (૫૦ િમિલયન) શહેરી સમ ૂહોમાં રહેતી હશે,
જ્યારે લગભગ ૩૦ ટકા લોકો (૨૬ િમિલયન) ગર્ામ્ય િવ તારોમાં વસવાટ કરવાનુ ં ચાલુ રાખશે. આમ, ૨૦૪૦
સુધીમાં રાજ્યએ પ ૂરતા શહેરી
લગભગ ૩૧ િમિલયન

ોત – માટે જમીન, માળખાિકય સુિવધાઓ અને સામાિજક સવલતો તેની

ટલી વધારાની શહેરી વસિત,

૨૦૦૧ના આંકડાઓના ૧૬૫

ટકા થાય છે , માટે

ફાળવવા પડશે.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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આકૃિત ડી- ૩ ગુજરાતમાં શહેરી સમ ૂહોમાં વતર્માન અને અંદાિજત વ ૃિ

રસપર્દરીતે, રોકાણ પર્દે શ ૨૦૨૫ માં થનારા નાટયાત્મ ગર્ામીણથી શહેરી બદલાવનુ ં બંધબેસતુ ં ઉદાહરણ છે .
ડીએસઆઇઆરની વતર્માન લાક્ષિણકતા મુખ્યત્વે ગર્ામીણ છે અને તેની પસંદગી આિથર્ક વૈિવધ્ય અને
ઉત્પાદકતા ધરાવતા શહેરી નગર માટે ના થળ તરીકે કરવામાં આવી છે .
બાંધકામ ઉ ોગની મકાનોના િનમાર્ણની ક્ષમતા
પેટા-પર્દે શમાં વતર્માન વાિષર્ક મકાન િનમાર્ણના દરના મ ૂ યાંકનને આયોજન કરવામાં આવેલા િવકાસને
વા તિવકતા બનાવવા માટેની બાંધકામ ઉ ોગની ક્ષમતા માટેના ભરોસાપાતર્ િનદેર્ શક તરીકે કદાચ ગણી
શકાય. તે દર વષેર્ રહેવાસી બનાનારી લિ યત વસિત અને કામદારોની ઉપલિબ્ધ, આિથર્ક પર્દશર્ન ( ગાવા)ની
માલસામાનની િકંમત પર હકારાત્મક કે નકારાત્મક અસર, રીયલ એ ટેટ બજારની િકંમતો, રોકાણકારોનો રસ
ં ને પ ૂરો પાડવામાં મદદ કરી શકે.
અને અન્ય સિહતના બાંધકામ ઉ ોગના પરીમાણો વચ્ચેના વા તિવક સંબધ
ુ ી, કો ટક ડી-૨ ડીએસઆઇઆરની સૌથી નજીકના મુખ્ય શહેરી કેન્દર્ અને
ઉદાહરણ સાથે સમજાવવાના હેતથ
ના ભરોસાપાતર્ આંકડા ઉપલબ્ધ છે તેવા અમદાવાદમાં િનમાર્ણ કરવામાં આવેલા ગર્ેડ એ મકાનોના આંકડા
િનિદર્ ટ કરે છે .
ગર્ેડ બી અને સી મકાનોની વા તિવક સંખ્યા ઉપલબ્ધ ન હોવાથી એવી ધારણા કરવામાં આવે છે કે તે ગર્ેડ એ
મકાનોની સંખ્યા કરતાં ઓછામાં ઓછી તર્ણ ગણી હશે. પાછલા તર્ણથી પાંચ વષ એ ભારતમાં રીયલ એ ટે ટ
અને બાંધકામ ક્ષેતર્ોમાં અભ ૂતપ ૂવર્ તેજી િનહાળી છે અને તેવી ધારણા કરવી યોગ્ય રહેશ કે તેનાથી ગર્ેડ એ
મકાનોનો ઘણો જ સારો પ ૂરવઠો ઉપલબ્ધ બન્યો છે અથવા તો પ ૂરવઠો વધી પડયો છે . રીયલ એ ટેટ બજારની
અિ થરતા માટે ૨૦ ટકા મંદીને જવાબદાર ગણતાં, એવી બહોળી ધારણા કરી શકાય કે અમદાવાદ પર્દે શમાં
વાિષર્ક લગભગ ૧૨,૦૦૦ મકાનો બાંધવામાં આવે છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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આ તા તરના મકાનોના પ ૂરવઠાનો ખ ૂબ કાચો અંદાજ છે . તેની સરખામણીએ, ડીએસઆઇઆરમાં પ ૂવર્ધારણા
કરવામાં આવેલી માગને માગને પહ ચી વળવા માટે ૩ ૦ વષર્ના સમયગાળા માટે વાિષર્ક ૧૪ ,૦૦૦ મકાનોની
જ રીયાત રહેશે. આ ખ ૂબ જ મહત્વાકાંક્ષી લ યાંક છે અને તા તરમાં અમદાવાદમાં પર્ાપ્ત કરવામાં આવેલા
મકાનોના સપ્લાય કરતાં પણ વધારો હોવાનુ ં જણાય છે .
મકાનોનુ ં િનમાર્ણ એ સીધી લીટીની પર્િકર્યા નથી પરં ત ુ ઉચ્ચતમ ઉત્પાદન મેળવવા માટે વષ સુધી ધીમે ધીમે
િનમાર્ણ કરવુ ં પડે છે કારણ કે પ ૂરવઠાની ચેઇન્સ થાિપત કરવી પડે છે , કામદારોને તાિલમ આપવી પડે છે
અને ઉત્પાદન સુિવધાઓ થાપવી પડે છે . ઉત્પાદન ધીમે-ધીમે શ થાય છે , ખાસ કરીને જો થળ પર થાિપત
બજાર ન હોય તો. તેથી વાિષર્ક ૧૪ ,૦૦૦ મકાનોના લ યાંકને પહ ચી વળવા માટે ઘણાં વષ લાગી શકે છે .
ઉત્પાદન િનયમ કરતાં નીચુ ં રહેવાને કારણે જ રી વાિષર્ક િનમાર્ણ દર પર્િત વષર્ વધતો જ રહેશે. મયાર્િદત
ઓવરની િકર્કેટમાં સતત વધતો જતો જ રી રન રે ટ આ અંગેન ુ ં સારું અનુમાન છે .
તેથી જ આ ખ ૂબ જ મુ કેલ મકાન િનમાર્ણ લ યાંકને પહ ચી વળવા માટે સરકારથી માંડીને ખાનગી ક્ષેતર્
સુધીના તમામ તરે મહત્વપ ૂણર્ ટેકો જ રી છે .
વસિત અંદાજનુ ં સમાપન
ડીએસઆઇઆર માટેની વસિતનો લ યાંક કેટલો વા તિવક છે તેની ચકાસણી કરવા માટે તર્ણ પર્િતપાદન
કવાયતો કરવામાં આવી હતી. ડીએસઆઇઆર માટેની વસિતનુ ં લ યાંક તેના િવકાસના પર્ારં ભથી ૩ ૦ વષર્ના
ગાળામાં ૨ િમિલયન કરતાં થોડા ઓછા લોકોના વસવાટનુ ં છે . આ લ યાંક,

ઔ ોિગક બજારોની ચકાસણી

તરફથી મ ૂળ રોજગારીની સંખ્યાના પરીણામ પરથી તારવવામાં આ યુ ં છે , રાજ્યમાં વસિત વ ૃિ ની સંભાવના,
ભારતમાં અન્ય નવા શહેરોની ભ ૂતકાળની વ ૃિ

અને ૩૦ વષર્ના ગાળામાં કુલ મકાનોની જ રીયાત અંગેના

મકાન િનમાર્ણ દરના સંદભર્માં નક્કી કરવામાં આ યો હતો.
સૌ પર્થમ વસિત વ ૃિ ના પર્

તરફ નજર કરીએ તો, એવુ ં જોઇ શકાય છે કે ૨૦૨૫ સુધીનો ગુજરાત રાજ્યનો

શહેરી વસિતની વ ૃિ નો વરતારો ઘણો સારો છે અને આ વ ૃિ ને સમાવવા માટે ધોલેરા ખાતે સ ૂચવવામાં
આવેલા નવા શહેર

વી અનેક નવી શહેરી વસાહતોની જ રીયાત ઊભી થશે. તેથી આ દૃિ ટિબંદુથી એવુ ં

તારણ કાઢી શકાય કે ડીએસઆઇઆર માટે નો વસિતનો લ યાંક યોગ્ય છે .
ભારતમાં અન્ય નવા શહેરોના ભ ૂતકાળના વ ૃિ ના પર્દશર્નના સંદભમ
ર્ ાં, જવાબ ઓછો સમજાય તેવો છે . નવા
શહેરો, વતમ
ર્ ાન શહેરોની વ ૃિ

અથવા તો મુખ્ય શહેરોના િવ તરણની યોજનાઓની સરખામણીએ, િવકાસ

પામવામાં ધીમા છે , ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ વસિતના વતર્માન કેન્દર્થી દૂ ર આવેલા હોય. તેવ ુ ં માનવામાં આવે
છે કે ધોલેરા માટેનો જ રી વ ૃિ

દર ઉપર તપાસવામાં આવેલા તર્ણ અન્ય નવા શહેરોએ પર્ાપ્ત કરે લા વ ૃિ

દર

કરતાં ઘણો ઊંચો રહેવો જ રી છે . આ બાબત નવા શહેરના િવકાસનુ ં અમલીકરણ કરવાની જવાબદારી
િનભાવતા લોકો સામે ઘણો મોટો પડકાર છે .
અંતે એવુ ં માનવામાં આવે છે કે શહેર માટે નક્કી કરવામાં આવેલો મકાન િનમાર્ણનો દર ઘણો જ ઊંચો છે અને
તેનાથી બાંધકામ ઉ ોગની પરીક્ષા થશે,

ને જ રી મકાન િનમાર્ણ દર પર્ાપ્ત કરવા માટે સરકાર તરફથી

તકિનકી અને નાણાંિકય સહાયની જ ર પડશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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સમગર્ રીતે એવુ ં તારણ કાઢવામાં આવે છે કે ડીએસઆઇઆર માટે ના વસિતના લ યાંકને પહોચી વળવુ ં એ
પડકાર છે અને તે પર્ાપ્ત કરવુ ં તો જ શક્ય છે જો આ પર્ો ક્ટને સરકાર તરફથી ઘણો જ સહયોગ સાંપડે.
કો ટક ડી-૨: સરે રાશ વાિષર્ક મકાન બાંધકામ દર
ગર્ેડ બી અને ગર્ેડ સી

કુલ

૨૦ ટકા માકેર્ ટ મંદી

૮૭૮૭

૧૧૭ ૧૬

૯૩૭૩

૪૯૯૨

૧૪૯૭૬

૧૯૯૬૮

૧૫૯૭૪

૩૨૩૬

૯૭૦૮

૧૨૯૪૪

૧૦૩૫૫

વષર્

ગર્ેડ એ મકાનો

૨૦૦૬ -૦૭

૨૯૨૯

૨૦૦૭ -૦૮
૨૦૦૮ -૦૯

મકાનો

અમદાવાદ માટેનો વાિષર્ક મકાન બાંધકામ દર

૧૧૯૦૧

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પિરિશ ટ ઇઃ તબક્કાવાર સરકારી જમીન માિલકી

આકૃિત ઇ-૧ તબક્કા ૧માં િવકાસ હેઠળ સરકારી જમીન

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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આકૃિત ઇ-૨: તબક્કા ૨ માં િવકાસ હેઠળ સરકારી જમીન
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આકૃિત ઇ-૩: તબક્કા ૩ માં િવકાસ હેઠળ સરકારી જમીન
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પિરિશ ટ એફઃ ટર્ાિફક અભ્યાસ
ટર્ાિફક સરવે અને થળો
ડીએસઆઇઆરના િવકાસ બાદ પર્દે શ અને થાિનક નેટવકર્ પર પડનારી સ ૂિચત અસરો જાણવા માટે તપાસ
સરવે કરવામાં આ યો હતો.
રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૮ઈ ગુજરાતના એક મહત્વપ ૂણર્ બંદર પીપાવાવ સાથે જોડાણ પ ૂરું પાડે છે . બંદરમાં આવતાજતા ટર્ાિફકની ચકાસણી રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૮ઈ પર ટર્ાિફક વો યુમ કાઉન્ટ (ટીવીસી) હાથ ધરવામાં આ યો
હતો. બે લેનનો આ માગર્ સારી િ થિતમાં છે અને આ રોડ પરનો મોટાભાગનો ટર્ાિફક ઔ ોિગક હેત ુ માટે નો છે .
રાજ્ય ધોરીમાગર્-૮ ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાંથી દિક્ષણ ભારતમાં જતા ટર્ાિફકને જોડાણ પ ૂરું પાડવા માટે
અત્યંત મહત્વની ભ ૂિમકા ભજવે છે . તેથી તેને ટીવીસી માટેના બીજા થળ તરીકે પસંદ કરવામાં આ યો હતો.
ડીએસઆઆઇઆરને પર્ભાિવત કરતો રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ બે લેનનો છે અને સારી િ થિતમાં છે . ડીએસઆઇઆરને
વાયા રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૨૦ થઈને લીમડી સાથે જોડતો રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૮એ ૫૦ િકલોમીટરના અંતરે છે .
રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૮એ પર ન ધવામાં આવેલો સરે રાશ દૈ િનક ટર્ાિફક (એવરે જ ડેઇલી ટર્ાિફક-એડીટી) લગભગ
૩૦,૦૦૦ પીસીયુ હતો

મુખ્યત્વે કંડલા બંદરને સેવા પ ૂરી પાડતો હતો. રાજ્ય ધોરીમાગર્-૨૦થી કંડલા બંદરને

જોડતો વૈકિ પક ટૂંકો ર તો રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૮એને લીમડી પાસેથી ઓળંગીને આવેલો છે . આ જોડાણ હાલમાં
સુરેન્દર્નગર અને વઢવાણ

વા શહેરી જોડાણોને કારણે ગીચતાનો સામનો કરે છે . િવકાસ પામ્યા બાદ રાજ્ય

ધોરીમાગર્ કંડલા બંદર સુધીનુ ં અંતર ઘટાડી દે શે અને તેથી ટીવીસીના તર્ીજા થળ તરીકે તેને ધ્યાનમાં લેવામાં
આ યો હતો. ચોથો ટીવીસી રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૮એ પર લીમડી પછી હાથ ધરવામાં આ યો હતો.
ડીએસઆઇઆર િવ તારની અંદર અને આસપાસ નક્કી કરવામાં આવેલા

થળોએ ઝડપમાં િવલંબ અંગેનો

સરવે પણ કરવામાં આ યા હતા. રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૬ પર ધોલેરા નજીક સરે રાશ ઝડપ ૪૦ િકલોમીટર પર્િત
કલાક હતી.
ટર્ાિફક સરવેમાંથી એકતર્ કરવામાં આવેલી માિહતીનો ઉપયોગ વતર્માન ટર્ાિફક, પર્વાસની તરે હ અને
પ ૂવર્ધારણાના હેત ુ માટે પ ૃથક્કરણ અને સમજણ કેળવવા માટે કરવામાં આ યો હતો. એક િદવસના સરવેમાં
એકતર્ કરવામાં આવેલી ટર્ાિફકની સંખ્યાની માિહતી કો ટક એફ-૧માં રજૂ કરવામાં આવી છે .
ં ધરાવતા કેટલાક મહત્વપ ૂણર્ જોડાણોના ટર્ાિફકની
ઉપર જણાવેલા થળો ઉપરાંત, ડીએસઆઇઆ સાથે સંબધ
ગણતરીની ભ ૂતકાળની માિહતી જીઆઇડીબી ારા પ ૂરી પાડવામાં આવી હતી. તેણે ડીએસઆઇઆ પર્ભિવત રોડ
નેટવકર્ પર મ ૂળ ટર્ાિફકની માિહતી પ ૂરી પાડી હતી. કો ટક એફ-૨ રાજ્ય ધોરીમાગર્-૪, રાજ્ય ધોરીમાગર્-૬, રાજ્ય
ધોરીમાગર્-૮ અને રાજ્ય ધોરીમાગર્-૨૦ પરની ટર્ાિફકની માિહતી પ ૂરી પાડે છે ,
મહત્વના રોડ જોડાણો છે . કો ટક એફ-૩માં સરવેના

જીએસઆઇઆર સાથેના

થળોએ િદશા મુજબની કુલ પેસેન્જર કાર યુિનટ્સ

(પીસીએસ) સાથેની સરે રાશ દૈ િનક ટર્ાિફકની કલાક પર્માણેની માિહતી આપવામાં આવી છે . અન્ય બા

જોડાણો

માટેની જોડાણ પર્માણેની માિહતી કો ટક એફ-૪માં આપવામાં આવી છે .
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
રા ટર્ીય ધોરીમાગર્-૮ પરનો ટર્કનો ટર્ાિફક અન્ય રાજ્ય ધોરીમાગ ની સરખામણીએ વધારે હોવાનુ ં નીરીક્ષણ
કરવામાં આ યુ ં હતુ.ં તેન ુ ં કારણ એ છે કે તે અમદાવાદને રાજ્યના અન્ય ભાગો સાથે જોડે છે , જ્યારે અન્ય
રાજ્ય ધોરીમાગ

થાિનક ટર્ાિફકનુ ં વહન કરે છે અને તેથી ત્યાં િ ચિકર્ય વાહનોની ટકાવારી ઊંચી હોય છે .

કો ટક એફ -૧ ટર્ાિફક સરવેના પરીણામો
રા ટર્ીય ધોરીમાગ-ર્ ૮ એ

રા ટર્ીય ધોરીમાગ-ર્ ૮ ઇ

રાજ્ય ધોરીમાગર્-૨૦

રાજ્ય ધોરીમાગર્ - ૩૬

િલમડી નજીક

ઘોઘા નજીક

િલમડી નજીક

ભાવનગર નજીક

૩૨૯૦

૨૮૭૩

૧૧૩૦

૩૩૨૦

મીની બસ

૪૬

૧૩૭

૬૫

૩૯૫

કૂલ બસ

૯

૧૧

૧૦

૧૬

બસ

૧૨૪૯

૩૮૭

૧૪૫

૪૫૭

નાના એલસીવી

૧૦૫

૨૨૭

૩૪

૨૨૦

એલસીવી

૧૦૧૭

૫૨૦

૧૯૧

૫૦૪

૨ એક્સલ

૨૦૫૦

૧૨૬૦

૨૫૭

૧૬૮૩

૩ એક્સલ

૨૮૧૭

૧૩૪૮

૨૬૩

૧૨૦૫

એમએવી

૧૧૮૩

૩૯૩

૭૧

૩૮૧

ખ ૂબ મોટા

૦

૦

૦

૦

અન્ય

૦

૦

૦

૦

૫૮

૨૪

૧૧

૨૧

મીની બસ

૬

૧૨

૫

૮

બસ

૪

૦

૨

૨

એલસીવી

૧૪

૪

૧

૮

૧

૧

૦

૩

પર્કાર

ટોલ ટેક્સ લાગે તેવા વાહનો
કાર/જીપ/વાન

ટોલ ટેક્સમાં રાહત ધરાવતા વાહનો
કાર/જીપ/વાન

ટર્ક

ટોલ ટેક્સ લાગુ ન પડતો હોય તેવા વાહનો
િ -ચિકર્ય

૧૦૦૨

૪૫૭૦

૧૨૨૭

૫૫૭૧

ઓટો રીક્ષા

૪૨૫

૨૧૮૦

૪૫૨

૪૯૧૨

ટર્ેક્ટસર્

૧૪૧

૧૬૨

૭૫

૧૯૮

કુલ નોન

૨૦૯

૧૭૬

૧૭૦

૧૮૨

૧૧,૭૬૬

૭,૧૫૬

૨,૧૬૬

૮,૧૮૧

૮૩

૪૧

૧૯

૪૨

કુલ વાહનો

૧૩,૬૨૬

૧૪,૨૮૫

૪,૧૦૯

૧૯,૦૮૬

કુલ પીસીયુ

૩૦,૨૬૩

૨૦,૦૬૨

૫,૨૫૫

૨૫,૨૩૯

મોટોરાઇઝ્ડ
કુલ ટોલ ટેક્સ
લાગે તેવા
કુલ ટોલ ટેક્સમાં
રાહત ધરાવતા

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
કો ટક એફ -૨ સરવેના થળોએ સરે રાશ દૈ િનક ટર્ાિફક (એડીટી) – ટર્ાિફક ગણતરી આંકડા (૨૦૦૮)
રાજ્ય ધોરીમાગર્ -૪

રાજ્ય ધોરીમાગર્ -૬

રાજ્ય ધોરીમાગર્-૮

રાજ્ય ધોરીમાગર્-૨૦

વટામણ

ધોલેરા

વટામણ

ધંધકુ ા

એસસી/એમસી

૭૧૫

૨૩૧૨

૫૩૩

૭૯૦

ઓટો રીક્ષા

૪૧૧

૩૧

૫૬૦

૧૭

કાર/જીપ/વાન

૬૬૭

૧૩૨૬

૧૪૧૮

૯૯૦

મીની બસ

૩૧૧

૧૦૨

૩૨૫

૧૦૫

બસ

૨૮૫

૫૩૭

૩૫૫

૧૧૪

ટેમ્પો/એલસીવી

૭૨૨

૫૫૦

૧૩૮૮

૧૯૯

૨-એક્સલ ટર્ક

૬૫૧

૬૦૨

૧૭૭૮

૨૪૬

૩ -એક્સલ ટર્ક

૧૩૪

૨૭૬

૫૪૨

૩૭

એમ-એક્સલ ટર્ક

૭૨

૪૬

૩૯૯

૦

ટર્ેઇલર સાથે

૧૮૪

૧૯

૧૧૫

૧૦

૨૬૯

૧૦

૮૭

૪

સાયકલ

૨૬૨

૩૮૨

૨૮૦

૩૧૨

સાયકલ રીક્ષા

૧૫

૧૧

૬૨

૦

પશુ ચિલત

૭૩

૨૬

૧૬૩

૨૦

અન્ય

૪૧

૦

૨૬

૦

કુલ વાહનો

૪૮૧૩

૬૨૩૧

૮૦૩૧

૨૮૪૩

કુલ (પીસીયુ)

૮૪૨૭

૮૩૧૦

૧૫૯૭૭

૩૨૯૫

પર્કાર

ટર્ેક્ટર
ટર્ેઇલર િસવાય
ટર્ેક્ટર

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કો ટક એફ ૩: સરે રાશ દૈ િનક ટર્ાિફક ગણતરી

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
કો ટક એફ ૪-: સરે રાશ દૈ િનક ટર્ાિફક ગણતરી

.
કો ટક એફ -૫: બા

િલંક આંકડા
રોડ/ભાગ

લંબાઇ(િકમી)

ઝડપ (િકમી પર્િત

રિનંગ ઝડપ (િકમી

કલાક)

પર્િત કલાક)

રાજ્ય ધોરીમાગર્ ૪ અને ૬
ં
કમોદ જક્શન

૦

ધોળકા

૩૦

૪૯

૪૯

વટામણ

૨૫

૩૮

૩૯

પીપળી

૨૩

૩૯

૪૧

ધોલેરા

૧૭

૪૧

૪૩

અધેલાઈ

૩૦

૪૫

૪૬

ભાવનગર

૩૦

૪૫

૪૬

કુલ

૧૫૫

રા ટર્ીય ધોરીમાગર્
રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ ૮ -એ
ં
સરખેજ જક્શન

૦

બાવળા

૨૦

૪૦

૪૧

બગોદરા

૨૮

૪૮

૪૮

લીમડી

૪૩

૪૭

૪૯

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
રોડ/ભાગ

લંબાઇ(િકમી)

ઝડપ (િકમી પર્િત

રિનંગ ઝડપ (િકમી

કલાક)

પર્િત કલાક)

સાયલા

૩૪

૫૧

૫૨

ચોટીલા

૩૩

૫૦

૫૧

બામણબોર સકર્લ

૧૩

૩૯

૪૧

મોરબી

૫૨

૫૨

૫૩

ભચાઉ

૯૫

૫૦

૫૦

ગાંધીધામ

૩૫

૫૩

૫૪

કંડલા

૨૦

૪૮

૫૦

કુલ

૩૭૩

રા ટર્ીય ધોરીમાગર્ -૮ ઇ
ભાવનગર

૦

ઘોઘા

૧૫

૪૫

૫૦

તળાજા

૪૪

૫૩

૫૪

મહવ
ુ ા

૪૬

૫૦

૫૧

િવક્ટર/પીપાવાવ

૧૬

૪૮

૪૮

જાફરાબાદ

૨૫

૫૦

૫૨

ઊના

૩૭

૫૬

૫૬

કુલ

૧૮૩

અન્ય રાજ્ય ધોરીમાગ
રાજ્ય ધોરીમાગર્ – ૨૫
ભાવનગર

૦

િશહોર

૨૨

૪૭

૫૧

બાબરા

૬૫

૬૫

૬૬

સરધાર

૫૫

૫૫

૫૬

રાજકોટ

૩૧

૫૩

૫૫

કુલ

૧૭૩

રાજ્ય ધોરીમાગર્ – ૩ ૬
ભાવનગર

૦

વલભીપુર

૩૮

૫૭

૬૫

બરવાળા

૨૭

૫૪

૫૪

ં
ધંધકુ ા જક્શન

૨૮

૫૬

૫૮

કુલ

૯૩

૪૮

૫૦

રાજ્ય ધોરીમાગર્ -૧
ં
ધંધકુ ા જક્શન

૦

ફેદરા

૨૦

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
રોડ/ભાગ

લંબાઇ(િકમી)

લોથલ

૧૫

કુલ

૩૫

ઝડપ (િકમી પર્િત

રિનંગ ઝડપ (િકમી

કલાક)

પર્િત કલાક)

૪૫

૪૫

રાજ્ય ધોરીમાગર્ -૨૦
ધોલેરા

૦

ં
ધંધકુ ા જક્શન

૨૭

૫૮

૬૦

લીમડી

૩૧

૪૧

૪૨

વઢવાણ

૨૨

૪૭

૪૭

સુરેન્દર્નગર

૫

૩૦

૪૩

ધર્ાંગધર્ા

૩૫

૫૩

૫૪

હળવદ

૨૭

૫૪

૫૪

મોરબી

૪૩

૫૨

૫૨

ક્ષમતા પ ૃથક્કરણ
વતર્માન રોડ અને ટર્ાિફકની પિરિ થિતમાં રોડ ારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાના તર (લેવલ ઓફ સિવર્સએલઓએસ) જાણવા માટે અને ટર્ાિફકના

તર મુજબની ક્ષમતાના િવ તરણની ભલામણ કરવા માટે

ડીએસઆઇઆર પર્ાદે િશક જોડાણ અને પર્ભાિવત રોડ િવભાગો માટે ન ુ ં ક્ષમતા પ ૃથક્કરણો હાથ ધરવામાં આ યા
હતા. રોડવે અને ટર્ાિફકની પિરિ થતમાં કલાક દીઠ ટર્ાિફક, વાહનોની બનાવટ અને ટર્ાિફકની િદશા પર્માણેના
િવભાજન, લેનની પહોળાઈ અને પર્દે શના પર્કારનો સમાવેશ થાય છે . નક્કી કરવામાં આવેલા રોડ િવભાગો
મેદાની પર્દે શમાંથી પસાર થાય છે .
પર્ો ક્ટ રોડ િવભાગોનો કલાક િદઠનો ઉચ્ચતમ ટર્ાિફક િભ
માટેની ક્ષમતાની ગણતરી આઇઆરસી

હોવાને કારણે એકલ લેન અને વચ્ચેની લેન

ારા ભલામણ કરવામાં આવેલી કલાક દીઠના ક્ષમતા મ ૂ ય અને

વા તિવક ઊચ્ચતમ કલાક પરીબળોનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે . આઇઆરસી ભલામણોના આધારે
અંદાજવામાં આવેલી ક્ષમતા કો ટક એફ-૫માં રજૂ કરવામાં આવી છે .
કો ટક એફ – ૬:

ય ૂહાત્મ રોડ જોડાણોની અંદાિજત ક્ષમતા
સિવર્સનું

એડીટી

એડીટી

(વાહનો)

(પીસીયુ)

૪

૨૮૭૭૦

૪૫૧૪૨

૦.૫૬

સી

૪

૧૩૬૨૬

૩૦૨૬૩

૦.૩૮

બી

એન.એચ ૮ઇ

૨

૧૯૯૬૩

૨૦૦૬૨

૦.૫૮

સી

એસ.એચ.૨૦

૨

૪૧૦૯

૫૨૫૫

૦.૧૫

એ

ભાગ
સરખેજ-બગોદરા

રોડ

લેન માળખુ

એન.એચ.

વી/સી પર્માણ

ધોરણ

૮એ
લીમડી-ચોટીલા

એન.એચ
૮એ

ભાવનગરતર્ાપજ/પીપાવાવ
લીમડી-વઢવાણ

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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સિવર્સનું

એડીટી

એડીટી

(વાહનો)

(પીસીયુ)

૨

૧૯૦૮૬

૨૫૨૩૯

૦.૭૩

ડી

એસ.એચ ૪

૨

૪૮૧૩

૮૪૨૭

૦.૨૪

એ

વટામણ-ધોલેરા

એસ.એચ ૬

૨

૬૨૩૧

૮૩૧૦

૦.૨૪

એ

વટામણ-તારાનગર

એસ.એચ ૮

૨

૮૦૩૧

૧૫૯૭૭

૦.૪૬

બી

ધંધકુ ા-િલમડી

એસ.એચ ૨૦

૨

૨૮૪૩

૩૨૯૫

૦.૧

એ

ભાગ

રોડ

લેન માળખુ

ધંધકુ ા-ભાવનગર

એસ.એચ.૩૬

સીમજ-વટામણ

વી/સી પર્માણ

ધોરણ

અંદાજીત ફેરાઓ માટે ની વાહન ભોગવટો
કો ટક એફ-૭ અને કો ટક એફ-૮ ડીએસઆઇઆના અંદાિજત બા

અને આંતરીક ફેરા માટે ના પેસેન્જર અને

માલ ટર્ાિફક માટેના અંદાિજત ભોગવટા દર રજૂ કરે છે .
કો ટક એફ -૭ અંદાિજત ફેરા માટેનો ભોગવટો
પર્કાર

ભોગવટો

િ -ચિકર્ય

૧.૨

કાર

૨

ટેક્સી

૧.૫

શટલ જીપ

૭

મીની બસ

૩૦

બસ

૫૫

કો ટક એફ -૮ માલવાહક ટર્ાિફક ફેરા
પર્કાર

વાહન/િદવસ/એચએ

હળવા યાવસાિયક વાહનો (એલસીવી)

૨.૩૪

ટર્ક

૪.૨

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પિરિશ ટ જીઃ ડીએસઆઇઆર માટેના મીઠા પાણીના
ોતનુ ં મ ૂ યાંકન
પર્ તાવના
ડીએસઆઇઆર માટે ના પ ૂરતા અને ભરોસાપાતર્ પાણીના

ોતની પસંદગી કરવા માટે અનેક એજન્સીઓનો

સંપકર્ કરવામાં આ યો હતો અને અનેક દ તાવેજોનો અભ્યાસ કરવામાં આ યો હતો.

માં નીચેનાનો સમાવેશ

થાય છે ઃ
•

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડર્ (જીડબ યુએસએસબી)

•

ગુજરાત વોટર ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર િલિમટે ડ (જીડબ યુઆઇએલ)

•

સરદાર સરોવર નમર્દા િનગમ િલિમટે ડ (એસએસએનએનએલ)

•

ભારતીય હવામાન િવભાગ (આઇએમડી)

•

ગુજરાત ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોડર્ (જીઆઇડીબી)

•

નમર્દા વોટર રીસોસીર્સ, વોટર સપ્લાય એન્ડ ક પસર િડપાટર્મેન્ટ

•

િસંચાઇ/નહેર માળખા નકશો

•

પર્દે શનો પાણી પુરવઠાના માળખાનો નકશો

•

ખંભાત ગ ફ ડેવલપમેન્ટ પર્ો ક્ટ (ક પસર) – પર્ી-િફિઝિબિલટી રીપોટર્ અને

•

વોટર રીસોસીર્સ ડેવલપમેન્ટ એટલાસ ઓફ ઇિન્ડયા

િવક પો
અહેવાલો અને માિહતીના ઊંડાણપ ૂવક
ર્ ના અભ્યાસ અને િવિવધ સ ાવાળાઓ સાથેની ચચાર્ બાદ, નીચે
મુજબના મીઠા પાણીના શક્ય

ોતને ઓળખવામાં અને મ ૂ યાંકન કરવામાં આ યા છે ઃ

•

પરીયેજ સરોવર અને કાનેવલ સરોવર િવકાસ, પર્ો ક્ટ િવ તારની અંદર અને આસપાસના સરોવરો

•

દરીયાના પાણીનુ ં િડસેિલનેશન (ખારાપાણીને મીઠું બનાવવુ)ં

•

ભ ૂગભર્ જળ અને

•

ક પસર મીઠા પાણીનુ ં સરોવર

નમર્દા કેનાલ અને તેની શાખાઓ
નમર્દા કેનાલ આ પર્દે શનો પાણીનો મુખ્ય

ોત છે . કેનાલ ૧૭૦ િકલોમીટર દૂ ર નમર્દા નદીના ઉપરવાસમાં

આવેલા સરદાર સરોવર ડેમ સરોવરમાંથી નીકળે છે , જ્યાંથી નદી ખંભાતના અખાતમાં વહીને અરબ સાગરને
મળે છે . સરોવરનો કુલ િવ તાર ૨૧૪ િકલોમીટરના રે ખાિકય િવ તાર અને સરે રાશ ૧.૭૭ િકલોમીટરની
પહોળાઈ સાથે લગભગ ૩૭,૦૦૦ હેક્ટર

ટલો છે . આકૃિત જી-૧ નમર્દા કેનાલની વલભીપુર શાખા અને પર્ો ક્ટ

થળને ઘેરતી તેની ચાર નાની શાખાઓનુ ં યોજનાકીય થળ દશાર્વે છે . કો ટક જી-૧ સરદાર સરોવર ડેમના
મુખ્ય પાસાઓ જણાવે છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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નમર્દા નદીની ચાર રાજ્યો મધ્યપર્દે શ, ગુજરાત, મહારા ટર્ અને રાજ થાન માટે ની કુલ મીઠા પાણીની
ઉપલબ્ધી લગભગ ૨૮ િમિલયન એકર ટ (એમએએફ) હશે. દરે ક રાજ્યનો િહ સો કો ટકજી-૨માં આપેલો છે .
૨૮ એમએએફમાંથી ૯ એમએએફ સરદાર સરોવર ડેમ મારફતે ગુજરાતમાં િવતરણ કરવામાં આવશે,

ની

િવગતવાર માિહતી કો ટકજી-૩માં આપવામાં આવી છે .
કો ટક જી -૧ સરદાર સરોવર બંધના મુખ્ય પાસા

૧

સંપ ૂણર્ જળાશય તર (એફઆરએલ)

૧૩૮.૬૮ મીટર

૨

મહ મ જળ તર

૧૪૦.૨૧ મીટર

૩

લઘુતમ ઘટાડા તર

૧૧૦.૬૪ મીટર

૪

જળનુ ં સામાન્ય પાછોતરું તર

૨૫.૯૧ મીટર

૫

જળાશયમાં કુલ સંગર્હ ક્ષમતા

૦.૯૫ મીટર એચએ એમ (૭.૭ એમ.એ.એફ.)

૬

જીવંત સંગર્હ ક્ષમતા

૦.૫૮ મીટર એચએ એમ (૪.૭૫ એમ.એ.એફ.)

૭

મ ૃત સંગર્હ ક્ષમતા

૦.૩૭ એમ એચએ એમ (૨.૯૭ એમ.એ.એફ.)

કો ટક જી Ð ૨ નમદ
ર્ ાના પાણીની િવિવધ રાજ્યોને વહેંચણી

અનુકર્મ

રાજ્ય

વહેંચાયેલો પાણીનો ભાગ

૧

મધ્યપર્દે શ

૧૮.૨૫ એમએએફ (૨૨.૫૧ િકમી૩)

૨

ગુજરાત

૯.૦૦ એમએએફ (૧૧ િકમી૩)

૩

મહારા ટર્

૦.૨૫ એમએએફ (૦.૩૧ િકમી૩)

૪

રાજ થાન

૦.૫૦ એમએએફ (૦.૬૨ િકમી૩)

કુલ

૨૮.૦૦ એમએએફ (૩૫ િકમી૩)

કો ટક જી -૩ ગુજરાતમાં નમર્દાના પાણીના ભાગનો ઉપયોગ

અનુકર્મ

ઉપયોગનો પર્કાર

જથ્થો

૧

િસંચાઇ માટે પાણી

૭.૯૪ એમ.એ.એફ.

૨

પીવા માટે પાણી

૦.૮૬ એમ.એ.એફ.

૩

ઔ ોિગક વપરાશ માટે પાણી

૦.૨૦ એમ.એ.એફ.

૪

કુલ

૯.૦૦ એમ.એ.એફ.

નમર્દા નદીમાંથી રાજ્યના િવિવધ ભાગોમાં પાણીનુ ં પરીવહન કરવા માટે નહેરોનુ ં નેટવકર્ આવેલ ું છે .
નમર્દા નહેરની ડીએસઆઇઆરથી સૌથી નજીક આવેલી શાખા વલભીપુર શાખા છે ,
શાખાની પેટા-શાખા છે . નહેરના મથકેથી વલભીપુર શાખામાં લગભગ ૭૦
છોડવામાં આવે છે , અને ધોળકા શાખામાં લગભગ ૫૭

સૌરા ટર્ ચેનલની મુખ્ય
િુ બક મીટર/સેકન્ડ પાણી

િુ બક મીટર/સેકન્ડ પાણી છોડવામાં આવે છે .

ડીએસઆઇઆરની પાણીની કુલ જ રીયાતને સંતોષવા માટે આમાંથી ૧૦ ટકા પાણીનો પુરવઠો પર્ો ક્ટના
િવ તાર તરફ લઈ જવો પડશે.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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વલભીપુર ચેનલ અને તેના નેટવકર્નો જમીન નકશો આકૃિત જી-૧માં દશાર્વેલો છે . ડીએસઆઇઆરમાં સંગર્હ
ટાંકાનુ ં પરીવહન અંતર લગભગ ૧૦ િકલોમીટર છે અને નાની નહેરોમાંથી પર્ોસે ડ

ટોરે જ લોકેશન સુધી

પાણીને ગુરુત્વાકષણ
ર્ થી લઈ જઈ શકાય તેમ છે . વલભીપુર શાખા નહેર અને નાની નહેરોમાંથી પાણી લઈ જઈ
શકાય તેવી નહેરોનુ ં નેટવકર્ કો ટક જી-૪માં આપેલ ું છે .

આકૃિત જી -૧ વલભીપુર પેટા-શાખા અને ડીએસઆઇઆર નજીક ચેનલનો જમીન નકશો
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કો ટક જી -૪ વલભીપુર શાખા નહેર અને નાની નહેરોમાંથી લેવામાં આવતા પાણીની માિહતી
કમાન્ડ
એરીયા
(હેક્ટર)

વી.બી.સી.માં
શાખાનું

થી ચેઇનેજ

નામ

ઓફ ટે િકંગ

નહેરમાંથી છોડાત ું
પાણી (

િુ બક

નહેર િવભાગ (એમ)

બેડ
િવ તાર

હેડ

ટે ઇલ

પહોળા
ઈ
(એચ)

એલડી-૪

૬૪.૭૯૫

૨૭.૨૭૭

૧૩૧૬૮

મુક્ત પુરવઠા

ભ ૂગભર્ તર

(એમ)

તર (મીટર)

(મીટર)

મીટર પર્િત સેકન્ડ)

લંબાઇ

(િકમી)

મુક્ત બોડર્

૫.૭૬૬૯

બી

૦.૩૯૭

૧.૨

૮

એફ
એસ

બેડ

ડી

પહોળા

(એ

ઈ (ટી)

ચ)
૧.૯

૦.૪૫

૬

આવતા ગામો

એફ
એસ
ડી

હેડ

ટે ઇલ

હેડ

ટે ઇલ

હેડ

ટે ઇલ

૦.૫૫

૦.૪

૧૭.૯૯

૧૦.૩૭

૧૬.૬૪

૬.૪૭

૫

૮

૭

(ટી)
૦.૭
૨

ધંધકુ ા, કાસીન્દર્ા,
ખ તા, ગાંફ, શેલા,
એમલી, ગોગલા,
કમાતલાવ

એલડી- ૫

૬૫.૯૫૧

૨૧.૯૮૯

૫૭૨૧

૨.૫૬૭

બી

૦.૮૦૯

૦.૮૫

૪

૧.૪

૦.૬

૧

૦.૪

૦.૪

૬

૧૭.૪૩

૯.૩૮૯

૭

૧૬.૭૮

૭.૬૩

ધંધકુ ા, રોજકા,

૮

૭

ભિડયાદ, ગાંફ,

(કાદીપુર

કાદીપુર

નહેર)
એલડી ૬

૬૭.૫૪૨

બી

૧૬.૮૧૮

૭૩૮૪

૩.૨૭૬૯

૦.૪૪૫
૯

૧

૦.૫
૭

૦.૪૫

૦.૭

૦.૫૫

૦.૪

૫

૬

(ગોરાસુ

૯.૭૭૩

૧૬.૩૪

૮.૪૨

૯

૪

ધંધકુ ા, રોજકા,
કોઠારીયા, ખામલ,
ભિડયાદ, ગોરાસુ

નહેર)

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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કમાન્ડ
એરીયા
(હેક્ટર)

વી.બી.સી.માં
શાખાનું

થી ચેઇનેજ

નામ

ઓફ ટે િકંગ

નહેરમાંથી છોડાત ું
પાણી (

િુ બક

નહેર િવભાગ (એમ)

બેડ
િવ તાર

હેડ

ટે ઇલ

પહોળા
ઈ
(એચ)

એલડી –

૭૧.૮૦૨

૭ બી

૩૯.૦૯

૨૧૫૪૩

મુક્ત પુરવઠા

ભ ૂગભર્ તર

(એમ)

તર (મીટર)

(મીટર)

મીટર પર્િત સેકન્ડ)

લંબાઇ

(િકમી)

મુક્ત બોડર્

૧૦.૭૮

૦.૬૬૭

૧.૬

એફ
એસ

બેડ

ડી

પહોળા

(એ

ઈ (ટી)

ચ)
૨.૬૨

૦.૬

આવતા ગામો

એફ
એસ
ડી

હેડ

ટે ઇલ

હેડ

ટે ઇલ

હેડ

ટે ઇલ

૦.૫૫

૦.૪

૧૬.૩૯૬

૮.૫૦૯

૧૫.૧૭

૫.૭૩

૪

૯

(ટી)
૧

૬

આખરુ, ખરાદ, સોઢી,
ચેર, ગોરાસુ,

(બાવિલ

ઓટારીયા સાંધીડા,

યારી

મડં ૂ ી, ધોલેરા, ઝાંખી,

નહેર)

બાવિલયારી, ઝીંઝર,
નભોઈ, ભિડયાદ, ખ ૂન,
ભીમતલાવ,
રાહતલાવ,
મહાદે વપુરા, ભાંગઢ,
મૈંગલપુર
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પરીયેજ જળાશય અને કાનેવલ જળાશય
ડીએસઆઇઆરથી લગભગ ૫૦ િકલોમીટરના અંતરે પરીયેજ અને કાનેવલ એમ બે મોટા જળાશયો આવેલા
છે . પરીયેજ અને કાનેવલ જળાશરો ૪૪૫ હેક્ટર અને ૬૨૫ હેક્ટર િવ તાર ધરાવે છે અને અનુકર્મે ૨૮૭
િમિલયન

િુ બક ફીટ (એમસીએફએફ) અને ૨૮૯ એમસીએફએફ સંગર્હ ક્ષમતા ધરાવે છે . આ જળાશયો સારી

રીતે જોડાયેલા છે અને મિહ સાગર નદી ઉપરાંત નમર્દા કેનાલ

ારા તેમાં પાણી પ ૂરું પાડવામાં આવે છે .

પરીયેજ અને કાનેવલ ૨૫૦ િમિલયન િલટર પર ડે (એમએલડી) પાણી પ ૂરું પાડવા માટે શા ત પાણી સંગર્હ
જળાશયો છે .
સૌરા ટર્ િવ તારને િસંચાઈ અને પીવા માટે ન ુ ં પાણી પ ૂરું પાડવા માટે ની સૌરા ટર્ શાખા નહેર હાલમાં
િનમાર્ણાધીન છે અને તેના ચાલુ થવાથી પરીયેજ અને કાનેવલ જળાશયો ડીએસઆઇઆર માટે ઉપલબ્ધ બની
શકે છે .
ડીએસઆઇઆરની અંદર અને આસપાસ જળાશયોનો િવકાસ
આ િવ તારના વરસાદી પાણીના સંગર્હ માટે બહોળી પાણીની શાખાઓના વ પમાં ઓફલાઇન જળાશયનો
િવકાસ કરી શકાય. િવકાસ માટેના િવ તારની પિ મ અને ઉ ર સરહદે જોડાતી નદીઓને રે ખાિકય સરોવરો
તરીકે િવકસાવવા માટે તેને બંધ કરવાની દરખા ત છે . વધારાના પાણીને વતર્માન નદીઓના પર્વાહને
બદલીને દરીયામાં વહાવી શકાય. કાદવ જામી જવાની િ થિત ટાળવા માટે િવયર અને અન્ય િડ-િશ ટીંગ
મેકેનીઝમનુ ં િનમાર્ણ કરવુ ં જોઈએ. નદીના ઉપરવાસના પર્વાહને પણ વરસાદી પાણીના સંગર્હ માટે ઉપયોગમાં
લઈ શકાય.
પાણીની ઉપલિબ્ધના અભ્યાસમાં સમગર્ ઉપરવાસ િવ તાર (કેચમેન્ટ એરીયા-સીએ)ને ધ્યાનમાં લેવો જોઇએ.
ત્યારબાદ નદીના મ ૂળના પર્વાહને ઉપરવાસના િવ તારમાંથી બાદ કરીને ઉપલબ્ધ કુલ સીએને વરસાદના
ં
(આરઆર-રીલેશન)ની ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવો જોઇએ. આરઆર
પાણી વહી જવાના સહ-સંબધ
રીલેશનમાંથી, ઉપલબ્ધ આવક ૫૦ ટકા, ૬૦ ટકા, ૭૫ ટકા અને ૯૮ ટકાની િવ ાસપાતર્તાની ગણતરી કરવી
જોઈએ. ડીએસઆઇઆર ઔ ોિગક અને રહેણાંકી િવ તાર હોવાથી, ૯૮ ટકા િવ ાસપાતર્તાની ધારણા કરવી
જોઇએ. ઉપરના પર્વાહમાંથી વતર્માન િસંચાઈ પર્ો ક્ટ્સના માધ્યમથી છોડવામાં આવતા પાણીના છલકાયેલા
પાણીની ઉપલબ્ધીને પણ ઉપલબ્ધ કુલ સપાટી પરના પાણીની ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અને તેમાં
ઉમેરવુ ં જોઈએ.
ડીએસઆઇઆર સુખભાદર અને ઉતાવળી નદીના પટમાં આવેલો છે . સુખભાદરના પટમાં તર્ણ મધ્યમ કદના
િસંચાઇ પર્ો ક્ટ આવેલા છે ઃ ચોટીલા તાલુકામાં ધારી િસંચાઈ પર્ો ક્ટ, ગોમા િસંચાઇ પર્ો ક્ટ અને સુખભાદર
િસંચાઇ પર્ો ક્ટ, બંને બોટાદ તાલુકામાં. મધ્યમકદનો ખંભાડા િસંચાઇ પર્ો ક્ટ ધંધકુ ા તાલુકામાં ઉતાવળી નદી
પર આવેલો છે .
ધારી, ગોમા, સુખભાદર અને ખંભાડાના કેચમેન્ટ એરીયાની ચોરસ િકલોમીટર દીઠ આવક અનુકર્મે ૦.૦૭
એમસીયુએમ, ૦.૧૧ એમસીયુએમ, ૦.૦૮૬ એમસીયુએમ અને ૦.૦૭૪ એમસીયુએમ છે . સપાટી પરના પાણીના
બહોળા અંદાજ માટે ના હેત ુ માટે સરે રાશ વાિષર્ક આવક ૦.૦૮૫ એમસીયુએમ/ચોરસ િકલોમીટર આંકી શકાય.
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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સુખભાદર ડેમની નીચેનો મુક્ત જળસંગર્હ િવ તાર,

તે નદીના પટમાં ટિમર્નલ ડેમ છે , લગભગ ૯ ૦૦ ચોરસ

િકલોમીટર છે અને ખંભાળા ડેમની નીચેનો મુક્ત જળસંગર્હ િવ તાર ૨૯ ૬

ચોરસ િકલોમીટર છે . જળસંગર્હ

િવ તારમાં વરસાદના વલણ અને ભૌગોિલક લાક્ષિણકતાઓ વતમ
ર્ ાન પર્ો ક્ટના

વી જ છે તેમ ધારણા કરતાં,

મુક્ત જળસંગર્હ િવ તારની પાણીની સરે રાશ વાિષર્ક આવક બહોળી રીતે લગભગ ૧૦૦ એમસીયુએમ ધારી
શકાય,

વધારે ઊંડાણપ ૂવર્કના અભ્યાસ પર આધાર રાખે છે .

વા તિવક આવકનો અંદાજ મેળવવા માટે, લગભગ પાછલા ૧૫ થી ૨૦ વષર્ના વરસાદના આંકડાઓ અને
માપવામાં આવેલા પર્વાહ અને આવકની

ેણીના આધારે િવ ત ૃત રે ઇનફોલ-રનઓફ કોરીલેશન થાિપત કરવો

જોઇએ. આ પાણીની ઉપલબ્ધીનો વા તિવક અંદાજ પ ૂરો પાડશે અને આગળના આયોજનનો પાયો બની રહેશે.
ઉપરવાસમાંથી પાણીના પર્વાહને છોડવા અંગે, એ ન ધવુ ં જોઇએ કે સુખભાદર ડેમ અને ખંભાડા ડેમ દરવાજા
ધરાવતા ડેમ છે અને પ ૂરની િ થિતમાં જળાશયની સંગર્હ ક્ષમતાના આધારે િનયંિતર્ત પુરવઠો મળી શકે છે .
િનરીક્ષણ કરવામાં આવેલા આંકડા, આ બંધોનુ ં િનમાર્ણ થયુ ં છે ત્યારથી તેમાંથી મહત્વપ ૂણર્ ઓવરફ્લો જોવા
મ યો ન હોવાને કારણે, દશાર્વે છે કે પાણીની આવક જળાશયોની ક્ષમતા પ ૂરતુ ં પાણી ભરવા પ ૂરતી કે તેનાથી
ઓછી રહી છે . ધારી ડેમ અને ગોમા ડેમ દરવાજા િવિહન છે અને તેથી પ ૂરની િ થિતમાં પાણી ઉપલબ્ધ બની
શકે છે જો જળાશયોમાં પાણીનુ ં તર આ બંધમાં ઉચ્ચતમ તરથી વધી જાય. જો કે, િનરીક્ષણ કરવામાં આવેલી
માિહતી અનુસાર આ બંધમાંથી મોટાપર્માણમાં પાણી ઓવરફ્લો થતુ ં નથી. તેથી મીઠા પાણીની ઉપલબ્ધીની
ુ ી એવીસુરિક્ષત રીતે ધારણા કરી શકાય કે ઉપરવાસમાંથી છોડવામાં આવેલા
િવ સિનયતાના અંદાજના હેતથ
પ ૂરના પાણીનુ ં કોઈ જ પર્દાન રહેશે નહીં.
આકૃિત એચ-૧માં દશાર્વવામાં આવેલી એસએસએનએલ

ારા સ ૂચવવામાં આવેલી ડીએસઆઇઆમાંથી પસાર

થતી વલભીપુર શાખા નહેરની નહેરો (નાની)ને સ ૂિચત જળાશયો માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય અને નહેરો
ડીએસઆઇઆરમાં પાણીના

ોતમાં વધારો કરશે. ડીએસઆઇઆર માટે પાણીના

ોતના િવકાસનો આ

અિભગમ આ િવ તારની પાણીની માગને સંતોષવા માટે પ ૂરતા પર્માણમાં પાણીનો પ ૂરવઠો પ ૂરો પાડી શકે.
જળાશયોનો અન્ય હેત ુ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય,

માં વોટર પોટર્સ અને પીકિનક િવ તારો, બગીચાઓ,

િફશ ફામર્સ અને કુદરતી સંરિક્ષત િવ તારોનો સમાવેશ થાય છે . ભારે વરસાદના સંજોગોમાં પ ૂરની શક્યતાને
ટાળવા વધારાના પાણીને નદીના વહેણમાં વહાવી શકાય.
દરીયાના પાણીનુ ં ડીસેલાઇનેશન
ડીએસઆઇઆર દરીયાકાંઠાનો પર્દે શ છે અને મીઠું પાણી ડીસેલાઇનેશન ારા ઉત્પ
ઉત્પ

કરવામાં આવેલ ું પાણી અન્ય

કરી શકાય. આ પર્િકર્યાથી

ોતની સરખામણીએ સામાન્ય રીતે ઘણુ ં જ મ ઘુ ં હોય છે .

ભ ૂગભર્ જળ
ડીએસઆઇઆરમાં ભુગભર્ જળનુ ં તર ઘણુ ં જ છીછરું છે પરં ત ુ તે ખારું છે અને આસેર્િનક અને ફ્લુરોઇડ ધરાવે
છે અને તેના કારણે તેને પર્િકર્યા કયાર્ િસવાય ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમ નથી. આ પર્કારના પાણીની પર્િકર્યા
ઘણી જ મ ઘી હોય છે . પર્માણમાં વધારે ઊંડાણમાં મયાર્િદત પર્માણમાં મીઠું પાણી હોઇ શકે છે . આ અંગેનો
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ચોકસાઇ કરવા માટે રે ઝી ટીિવટી સરવે અને રીમોટ સેન્સીંગ ટે કિનક્સ અથવા નમ ૂનાના બોરવેલનુ ં િડર્િલંગ
વી વધારે િવ ત ૃત તપાસની જ ર પડશે.
ક પસર મીઠાપાણીનુ ં સરોવર
ગુજરાત સરકાર ખંભાતના અખાત પર મોટો બંધ બાંધવાનુ ં અને તેના થકી નમદ
ર્ ા, સાબરમતી, મિહ અને
ઢાઢર નદીઓનુ ં પાણી મેળવીને મીઠા પાણીનુ ં સરોવર િનમાર્ણ કરવાનુ ં આયોજન કરી રહી છે . સંગર્િહત
કરવામાં આવેલ ું પાણી સૌરા ટર્ પર્દે શમાં િસંચાઇ, પાણી પુરવઠા અને ઔ ોિગક જ રીયાત માટે ઉપયોગમાં લઈ
શકાશે.
િવક પોનુ ં મ ૂ યાંકન
ઉપર દશાર્વેલા પાણી પુરવઠાના િવક પોનુ ં મ ૂ યાંકન કરવામાં આ યુ ં હતુ.ં આ મ ૂ યાંકનમાંથી નીચે તારણો
કાઢવામાં આ યા છે કેઃ
ોત ગણી શકાય

•

નમર્દા કેનાલના પાણીનો ઉપયોગ ડીએસઆઇઆર માટે પાણીનો મુખ્ય

•

જળાશયોનુ ં િનમાર્ણ પણ ડીએસઆઇઆર માટે પાણી પુરવઠામાં વધારો કરી શકે પરં ત ુ નદીઓમાં
કાયમી પાણી નહીં હોવાથી અને તે વષર્ના લગભગ ૯ મિહના સ ૂકી રહેતી હોવાને કારણે જળાશયોને
નમર્દા કેનાલની શાખાઓથી જોડીને તેના પાણીમાં વધારો કરતાં રહેવ ુ ં પડશે.

•

જો ક પસર બંધનુ ં િનમાર્ણ થાય તો, તે ડીએસઆઇઆરને પાણી પુરવઠા અંગેનો લાંબાગાળાનો ઉકેલ
પ ૂરો પાડશે.
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પિરિશ ટ એચઃ ભ ૂગભર્ સુધારા ય ૂહ
ભ ૂગભર્ સુધારા પ િતઓ
િવકાસ વાજબી િકંમતે થઈ શકે તે માટે જમીનની પર્િકર્યા કરવા િવિવધ પર્કારની યોજનાઓ સ ૂચવવામાં આવી
છે અને તેની નીચે મુજબ ચચાર્ કરવામાં આવી છે .
પાયાનુ ં પર્બલીકરણ
આ પ િતમાં વતર્માન જમીનને ખોદી નાંખવામાં આવે છે અને જીઓટેક્સટાઇલ/જીઓગર્ીડ તર િડઝાઇન કરે લી
ઊંડાઈએ નાંખવામાં આવે છે અને પછીથી િવ તારને માટી અથવા મુરુમ સામગર્ીથી ભરી દે વામાં આવે છે .
જીઓટે ક્સટાઇ સ/જીઓગર્ીડ્સ નીચેની જમીન પરના દબાણને સરખી રીતે વહેંચી નાંખે છે . દબાણની વહેંચણી
અને તબિદલી એકમેક સાથેના જોડાણ અને/અથવા જમીન અને જીઓટે ક્સટાઇ સ/જીઓગર્ીડ વચ્ચેની
પર્િતરોધકતા પર આધારીત છે . આ પ િતનો ઉપયોગ ધોરીમાગર્ અને રે લમાગર્ બનાવવામાં મોટાપાયા પર
કરવામાં આવે છે .
આ પ િત ઝડપથી અમલમાં મ ૂકી શકાય છે અને જ્યારે જ રીયાત મુજબની સુરિક્ષત વજન વહન ક્ષમતા
લગભગ ૧૦ ટન પર્િત મીટર વગર્ (ટી/મીટર૨)

ટલી પર્માણમાં નીચી હોય ત્યારે કરકસરયુક્ત પણ છે . જો કે,

આ પ િતમાં જમીન બેસવાના પર્માણને િનયંતર્ણમાં લઈ શકાતુ ં નથી અને તેથી તે માતર્ લચીલા માળખા માટે
જ યોગ્ય છે .
સુધારવામાં આવેલી સુરિક્ષત વજન વહન ક્ષમતાનુ ં મ ૂ યાંકન પર્િકર્યા કયાર્ બાદ પ્લેટ લોડ ટે ટ હાથ ધરી કરી
શકાય છે .
તૈયાર સીધી ડર્ેઇન્સ (પીવીડી)/બેન્ડ ડર્ેઇન્સ
આ પર્િકર્યા પ િત સુરિક્ષત વજન વહન ક્ષમતા વધારવામાં, જમીન બેસવાનુ ં પર્માણ ઘટાડવામાં અને આ
જમીન બેસવાની પર્િકર્યા માટે જ રી સમયને ઝડપી બનાવવામાં મદદ કરે છે .
ડીએસઆઇઆરમાં રહેલી મ ૃદુ માટી, કાંપની માટી અને માટીના કાદવની છીદર્ા તા ઘણી ઓછી છે અને તે
પાણીને ઝડપથી વહી જવા દે તી નથી. જ્યારે આ પર્કારની જમીન પર વજન રાખવામાં આવે છે ત્યારે
શ આતમાં છીદર્ોમાં રહેલા પાણી પર વજન આવે છે અને પછીથી ધીરે -ધીરે તેને જમીનના કણો પર તબિદલ
કરવામાં આવે છે કારણ કે પાણી બહાર નીકળી જાય છે . પાણી બહાર નીકળવાથી જમીન બેસી જાય છે અને
જમીનની વજન વહન ક્ષમતામાં વધારો થાય છે . આ પર્િકર્યાને વા તિવક બાંધકામનુ ં વજન આપતાં પહેલાં
પર્ીલોડ આપીને અને પાણીના વહી જવાના ર તાને ઘટાડીને વધારે િવ ત ૃત બનાવી શકાય છે .
પર્ીફેિબર્કેટેડ વટ કલ ડર્ેઇન્સ (પીવીડી) અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન પ ા આકારની જીઓ-િસન્થેટીક સામગર્ી છે
હાઇડર્ોિલક મશીનરી

ને

ારા જ રી ઊંડાઈએ જમીનમાં દાખલ કરી શકાય છે . બેન્ડ ડર્ેઇનના ઉપયોગથી વહેણની

જગ્યામાં ઘણો જ ઘટાડો કરી શકાય છે અને આમ જમીન બેસવા માટેના સમયમાં ઘણો જ ઘટાડો થાય છે .
આમ વા તિવક બાંધકામ શ થયા પહેલાં જ જમીન બેસવાની પર્િકર્યા પ ૂરી કરી શકાય છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આ પ િતમાં પર્ીલોડ પર્િકર્યા કયાર્ બાદ વેઇટીંગ સમયગાળા તરીકે લગભગ ૪ થી ૬
રાખવો જ રી છે ,

મિહનાનો સમયગાળો

નો આધાર બેન્ડ ડર્ેઇન્સ વચ્ચે રાખવામાં આવેલી જગ્યા અને વતમ
ર્ ાન જમીનના તત્વો પર

રહેલો છે . જો કે, બાંધકામ બાદ જમીન માતર્ મંજૂરીપાતર્ મયાર્દામાં

બેસે છે અને જમીન બેસવાનો દર પણ

ઘણો જ ઓછો હોય છે . આ પ િત રોડ અને રે લવેના પાળા, હવાઇમથકો અને કન્ટેઇનર યાડર્સ

વી લોિડંગ્સ

માટે સૌથી યોગ્ય છે અને જમીનની સુરિક્ષત વહન ક્ષમતા ૧૦થી ૧૨ ટન પર્િત ચોરસ મીટર સુધી વધારી શકાય
છે .
ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા પાળાને જો જ ર પડે તો દૂ ર કયાર્ િસવાય જ બાંધકામમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ
શકાય છે .
સુધારવામાં આવેલી ક્ષમતાની ચકાસણી ટાન્ડડર્ પેનેટર્ેશન ટે ટ (એસપીટી), કોન પેનેટર્ેશન ટે ટ (સીપીટી)
અથવા ઇન-સીટુ વેન શીયર ટે ટ સિહતના પેનેટર્ેશન ટે ટ ટર્ીટમેન્ટની પહેલાં અને પછીથી હાથ ધરીને તેના
પરીણામોની સરખામણી ારા કરી શકાય છે .
સેન્ડ ડર્ેઇન્સ/સેન્ડ પાઇ સ
સેન્ડ પાઇ સ

મ તેન ુ ં નામ સ ૂચવે છે તેમ કાંકરા અથવા રે તીના બનાવેલા ઢગલા છે . સામાન્ય રીતે ૨૦૦-૩

૦૦ મીલી મીટર

ટલા જ રી યાસનુ ં કાણુ ં પર્માણમાં કઠણ તરમાં (મોટાભાગના િક સામાં એન> ૧૫) ઊંડાઈ

સુધી પાડવામાં આવે છે . પછીથી આ કાંણાને વન પિતના કચરા અથવા કાદવથી મુક્ત કણીદાર રે તીથી ભરીને
ઉપર લગભગ ૧.૦૦ મીટર સુધીનો ટે કરો બનાવવામાં આવે છે અને તેને

ુ રી
જા

ારા બેસાડવામાં આવે છે .

તેને બદલાવ પ િત (રીપ્લેસમેન્ટ મેથડ) કહે છે . જો કે, જ્યારે પર્વતર્માન સામગર્ી ખ ૂબ જ નરમ હોય અને કાણુ ં
પાડવા દરિમયાન ભ ૂવો પડી જાય, ત્યારે નજીકના પર્વતર્માન માળખાની િ થરતમાં ઘટાડો થાય છે . આ
પર્કારના િક સામાં, માટીના ઢગલાને િડસપ્લેસમેન્ટ મેથડથી દાખલ કરવામાં આવે છે

માં જમીનમાં ખ ૂબ

દબાણપ ૂવર્ક કેસીંગ પાઇપ ઘ ૂસાડવામાં આવે છે અને કાણાંને વન પિત કચરા અને કાદવથી મુક્ત કાંકરાવાળી
માટીથી ભરી દે વામાં આવે છે . તેનાથી આજુબાજુની જમીન વધારે મજબ ૂત બને છે .
સેન્ડ ડર્ેઇન્સ/સેન્ડ પાઇ સ પાણીના વહનના માગર્ તરીકે પણ કાયર્ કરે છે અને તેથી પર્વાહીકરણની
શક્યતાઓમાં પણ ઘટાડો થાય છે . બેન્ડ ડર્ેઇન્સના િક સામાં હતુ ં તેમ, પર્ીલોડ પણ સ ૂિચત વજન તી તાના
સપર્માણમાં તેના પર લાગુ કરી શકાય છે . પર્ીલોડને બેન્ડ ડર્ેઇન્સ વચ્ચેની જગ્યા અને વતર્માન જમીનના
તત્વોના આધારે જ રી મજબ ૂતાઇ મેળવવા માટે લગભગ ૪ થી ૬ મિહના સુધી રાખવુ ં જોઇએ.
જો કે, સેન્ડ ડર્ેઇન્સ/સેન્ડ પાઇ સ બનાવવાનુ ં કામ ખ ૂબ જ કંટાળાજનક છે અને બેન્ડ ડર્ેઇન્સ બેસાડવાની
સરખામણીએ વધારે મજૂરોની જ રીયાતવા ં છે . જો રે તી ઉપલબ્ધ ન હોય તો આ પ િત બેન્ડ ડર્ેઇન્સની
સરખામણીએ ખચાર્ળ પણ છે . વધુમાં જમીન બેસે તેમ માટી પણ પછીથી આડી અને ઊભી એમ ખસે છે અને
સેન્ડ ડર્ેઇન્સ આ હલન-ચલનથી િન ફળ પણ જઈ શકે છે .
આ પ િતનો ઉપયોગ ઉચ્ચતમ ઝડપ ધરાવતા રે લવે પાળા અને એક્સપર્ેસવે બનાવવામાં થાય છે . આપ િત
બાંધકામમાં ઝડપી છે અને સુરિક્ષત વજન વહન ક્ષમતા લગભગ ૧૫ ટન પર્િત ચોરસ મીટર

ટલી વધારી

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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શકાય છે . રે તીના ઢગલા પાણીના વહનની સામગર્ી તરીકે કાયર્ કરે છે અને કાદવ/ઝીણી રે તીના િક સામાં
પર્વાહીકરણની શક્યતામાં પણ ઘટાડો થાય છે .
જમીનની સુધારવામાં આવેલી ક્ષમતાની ચકાસણી એકલ અને/અથવા જૂથમાં રે તીના ઢગલા પર લોડ ટે ટ
હાથ ધરીને કરી શકાય છે .
પથ્થરના કોલમ
આ કોલમ પથ્થરના ભ ૂકામાંથી બનાવવામાં આવે છે . આ પર્દે શમાં પથ્થરના કોલની ઊંડાઈ લગભગ ૬ -૧૦
મીટર

ટલી છે . પથ્થરના કોલમના િનમાર્ણમાં નબળી જમીનને બદલે આંિશક રીતે પથ્થરના ભ ૂકાનો ઉપયોગ

કરવામાં આવે છે . પથ્થરના ભ ૂકાને રે િમંગ (વજન પછાડીને) અથવા તે
બનાવવામાં આવે છે . સામાન્ય પ િત લગભગ ૧૫ -૩ ૫

ુ રીથી મજબુત પકડ ધરાવતો
જા

ટકા નબળી જમીનને બદલે પથ્થરના ભ ૂકાના

ઉપયોગની છે . પથ્થરના કોલમની લોડ િડઝાઇન ૨૦થી ૫ ૦ ટન સુધી અલગ-અલગ હોય છે .
પથ્થરના કોલમને થાિપત કરવાથી સમગર્ રીતે નીચી સંકોચનીયતા અને મ ૂળ નબળી જમીન કરતાં વધારે
મજબ ૂતાઈ ધરાવતી સંયોિજત સામગર્ી તૈયાર થાય છે . વધુમાં પથ્થર મુક્ત વહન સામગર્ી હોવાને કારણે
તેનાથી કાંણામાં રહેલા પાણીને વહનમાં મદદ મળે છે અને પર્વાહીકરણની શક્યતાઓમાં ઘટાડો થાય છે .
સેન્ડ ડર્ેઇન્સ અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન્સમાં વધારે મજબ ૂતાઈ મેળવવા માટે જ ર પડતા પર્િતક્ષા સમયગાળાની
જ રીયાત પથ્થરની કોલમ થાિપત કરવાના િક સામાં રહેતી નથી. વજન પથ્થરની કોલમ પર આવી જાય છે .
સમાન્ય રીતે વહેતા પાણીને બહાર આવવા દે વા માટે પથ્થરના કોલમ પર વહનક્ષમતા ધરાવતી સામગર્ીનુ ં
તર લગાવવામાં આવે છે . જીઓગર્ીડ/ડીઓટેક્સટાઇલનુ ં પડ પણ વહન સામગર્ીના પડની ઉપર લગાવવામાં
આવે છે

થી દબાણ સમાનરીતે જમીન પર વહેંચાઈ જાય.

જ્યાં વજન સરખું ન હોય ત્યાં પથ્થરની કોલનો ઉપયોગ ઘણો જ ઉપયોગી છે . આ પ િત ઘણાં બંદરો,
ધોરીમાગ અને ઢોળાવની િ થરતાના કાયર્માં ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે .
જમીનની સુરિક્ષત વજન વહન ક્ષમતા ૧૫ થી ૨૫ ટન પર્િત મીટર વગર્ સુધી વધારી શકાય છે . જમીનની
સુધારવામાં આવેલી ક્ષમતાની ચકાસણી એક અથવા પથ્થરના કોલમના જૂથ પર લોડ ટે ટના ઉપયોગથી કરી
શકાય છે .
જમીન સુધારણા પર્િકર્યાની આ પ િત ખાસ કરીને અન્ડરગર્ાઉન્ડ માળખા અને ફ્લાયઓવસર્ અને પ ૂલ માટે ની
કમાન માટે ઘણાં જ યોગ્ય અને કરકસરયુક્ત છે .
ટ ગર્ાઉટીંગ
આ પ િતમાં િસમેન્ટ (અથવા કેટલાક િક સામાં ફ્લાય એશ અથવા ચ ૂના)ને માટી સાથે િમ
અને તેના કારણે જમીનના તત્વો મ ૃદુ પથ્થર,
પથ્થર

કરવામાં આવે છે

મ કે માટીના ખડક અથવા હળવી િસમેન્ટ લગાવેલો માટીનો

વા બની જાય છે . બાંધકામ પછી જમીન બેસવાનુ ં પર્માણ નિહવત હોવાથી કઠણ માળખા માટે આ

પ િત સૌથી યોગ્ય છે .

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

304

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
િ થિત થાપકતાની ગોઠવણ અને અમયાર્િદત સંયોિજત મજબ ૂતાઈ સામાન્ય રીતે ૧/૫
કોિન્કર્ટ

થી ૧/૧૦, સામાન્ય

ટલી હોય છે . લગભગ તમામ પર્કારની જમીન પર્િકર્યા માટે માફક આવે છે .

આ પર્િકર્યા બે પ િતથી કરી શકાય છે . પર્થમ પ િતમાં, િમકેિનકલ જમીન િમિક્સંગ સામાન્ય રીતે એક જ
શારડીની એક જ પાંખ અને િમિક્સંગ પેડલનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે . શારડીને ધીરે -ધીરે જમીનમાં
ફેરવવામાં આવે છે , સામાન્ય રીતે ૧૦-૧૨ આરપીએમ, અને ૦.૫ -૧.૫

મીટર પર્િત િમિનટ સુધી આગળ

વધારવામાં આવે છે .
મ

મ શારડી આગળ વધતી જાય છે તેમ િસમેન્ટ

લરીને શારડીમાં પાંિખયાના છે ડે આવેલા પોલી

નળીમાંથી અંદર ધકેલવામાં આવે છે . શારડીની ઉપર પાંિખયાની સાથે િમિક્સંગ પેડ સ લરી અને માટીને િમ
કરવા માટે ગોઠવવામાં આવે છે .

લરી સાધનોને ચીકાશ પ ૂરી પાડે છે અને જમીનને નાના ટુકડાઓમાં

તોડવામાં મદદ કરે છે . જમીનમાં પર્વાહી જથ્થો ઉમેરવામાં આવતો હોવાથી કચરો બહાર સપાટી પર આવવો
જ ર ો. આ કચસો િસમેન્ટ લરી અને જમીનના ટુકડાઓનુ ં િમ ણ છે અને સામાન્ય રીતે જમીનમાં રહેલી
િસમેન્ટ

વા જ તત્વો ધરાવે છે . આખરી ઊંડાઈ સુધી પહ ચી ગયા બાદ, સાધન કાણાંના તિળયે જ રહીને ૦.૫

થી ૨ િમિનટ સુધી િમ ણની પર્િકર્યા પ ૂરી કરે છે . આ સમયે, સાધનોને ઊંચા કરવામાં આવે છે તેની સાથે
લરીને ઘટાડેલા દરે ધકેલવાનુ ં ચાલુ રાખવામાં આવે છે . જમીનમાંથી સાધન બહાર કાઢવાની ઝડપ તેને
જમીનમાં નાંખવાની ઝડપ કરતાં બમણી એટલે કે ૧-૩ મીટર પર્િત િમિનટ
૧૦૦ ટકાના તબિદલ રે િશયોએ કરવામાં આવે છે
સાથે િમ

ટલી હોય છે . જમીનની પર્િકર્યા

માં િનિ ત બ્લોકની અંદર રહેલી તમામ માટીને િસમેન્ટ

કરીને તેને િનિ ત મજબ ૂતાઇ પ ૂરી પાડવામાં આવે છે .

અન્ય પ િતમાં, ઊચ્ચતમ દબાણ ધરાવતી િસમેન્ટ

લરી ૨૦૦ બારને શારણ કરવાના સાધનની ઉપરની

શારણ દોરીમાં આડા પોટર્ના માધ્યમથી અંદર ધકેલવામાં આવે છે . િસમેન્ટ

ટ્સના ઉચ્ચતમ ઝડપ અને

દબાણ સીટુમાં જમીનના ટુકડા કરીને તેને િમિ ત કરે છે .
જમીનની સુધારે લી ક્ષમતાને એકલ અને/અથવા જૂથમાં રહેલા ભ ૂકાના કોલમ પર લોડ ટે ટ હાથ ધરીને
ચકાસી શકાય છે .
વધારે વજનનુ ં દબાણ
આ પ િત વજન વહન ક્ષમતા વધારવા માટે ની જમીનના ઘનીકરણ અને દૃિઢકરણ માટે ની આ સૌથી અને
સૌથી પરં પરાગત પ િતઓમાં થાન ધરાવે છે . આ પ િતમાં માળખાના િનમાર્ણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં
આવનારા જમીન િવ તારને પસંદગીના સમયગાળા સુધી માટી અને અન્ય સામગર્ીના ઢગલાઓ કરીને તેના
પર વજનનુ ં દબાણ વધારી દે વામાં આવે છે . વધારે પડતુ ં દબાણ આપવાની પ િતમાં જથ્થો અને જ રી સમય
મયાર્દા જમીનના પર્કાસ, તેની લાક્ષિણકતાઓ અને િવકાસ માટે જ રી વજન વહન ક્ષમતા પર આધારીત છે .
સમય મયાર્દા એકથી અનેક મિહનાઓ સુધીની હોય શકે છે .
વધારે પડતા વજનની સામગર્ીની પસંદગી એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે સમય જતાં આ સામગર્ી વતર્માન
જમીનનો જ ભાગ બની જાય.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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પર્ો ક્ટ થળની જમીનની લાક્ષિણકતાઓને જોતાં, વધારે પડતા વજનની પર્િકર્યાને પાણી દબાણ અને સમય
સાથે બહાર આવે તે માટે ડર્ેઇિનંગ પર્િકર્યા સાથે જોડવી જ રી જણાય છે .
જ્યાં જમીનના ઘનીકરણની પર્િકર્યા માટે પ ૂરતા પર્માણમાં સમય ઉપલબ્ધ હોય અને િવકાસની પર્િકર્યા
તબક્કાવાર રીતે આયોજન કરવામાં આવી હોય ત્યા આ પર્િકર્યા ઉપયોગી અને ઓછી ખચાર્ળ છે .
જમીન સુધારણા પર્િકર્યાની આ તકિનક રોડના પાળા, કન્ટેઇનર યાડર્સ અને

પોટર્સ ટર્ે કના િનમાર્ણ માટે

યોગ્યતમ અને ઓછી ખચાર્ળ છે .

પાયાની યવ થાનુ ં મ ૂ યાંકન
રોડ/રે લવેના પાળા/એપર્ોચીસ
મ ૃદુ જમીન પર રોડ અને રે લવેના પાળાના િનમાર્ણ માટે એવુ ં ન ધવામાં આ યુ ં છે કે પાળાની સામગર્ી
ં ૂ જાય છે અને ભ ૂવા પડે છે . વધુમાં, જમીન બેસવાની પર્િકર્યા અસમાન હોય છે .
જમીનમાં ખપી
જીઓટે ક્સટાઇ સનો અલગ પાડતી સામગર્ી તરીકેનો ઉપયોગ પાળાની સામગર્ીને જમીનની અંદર ઘ ૂસી જતા
રોકે છે અને દબાણને સમાન રીતે વહેંચી નાંખે છે . તેથી ઓછી ટર્ાિફક તી તા માટે જીઓટેક્સટાઇલનો ઉપયોગ
સવર્ ે ઠ ઉકેલ છે .
જો કે, વધારે ટર્ાિફક તી તા માટે, જમીન બેસવાનુ ં પર્માણ મંજૂરીપાતર્ મયાર્દાથી વધારે હોઈ શકે છે . આ
પર્કારના વધારે જમીન બેસવાના પર્માણના િક સામાં પીવીડી અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન્સ સમાન વજન પિરિ થિતમાં
કારગત ઉકેલ બની રહેશે. જો કે િતર્કોણાકાર અથવા અસમાન લોિડંગ માટે, જ રી વજન વહન ક્ષમતા ૧૦ ટન
પર્િત મીટર વગર્ થી ૧૫ ટન પર્િત મીટર વગર્થી વધારે ન હોય તો પણ જમીન બેસવાનુ ં પર્માણ અસામાન
હોય છે . આમ, રે તીના ઢગલા અથવા પથ્થરના કોલમ યોગ્ય ઉકેલ બની રહેશે.
મકાનો
મકાનોમાં, નીચેની માટી પરનુ ં તબાણ મકાનની િડઝાઇન, તેના ઉપયોગ અને આમ તેના વજન પર આધારીત
છે . વજનની તી તા મકાનના સમગર્ આયોજન િવ તાર પર સમાન ન પણ હોય.
પીવીડી અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન કારગત ઉકેલ ન બની શકે કારણ કે જ રી પર્ીલોડ અસમાન હશે (કોલમના વજનને
આધારે ) અને તેના કારણે તે અસમાન જમીન બેસવાની પર્િકર્યા તરફ દોરી જઈ શકે છે . વધુમાં પાયાનુ ં
મજબ ૂતીકરણ વજનને સમાન રીતે વહેંચી દે છે , તે જમીન બેસવાની પર્િકર્યાને મયાર્િદત કરી શકે નહીં અને
તેથી આ પર્કારના માળખા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય નહીં.
આ પર્કારના િક સામાં, જ રી એસબીસીને આધારે , રે તીના ઢગલા અથવા પથ્થર કોલમ યોગ્ય ઉકેલ ગણી
શકાય.

રે તીના

ઢગલા

અથવા

જીઓગર્ીડ/જીઓટે ક્સટાઇલનુ ં

પથ્થરના

કોલમ

પર

વહન

તર

પ ૂરું

પાડવુ ં

જોઇએ

અને

તર જમીન અને રે તીના ઢગલા/પથ્થર કોલમની વચ્ચે દબાણની સમાન

વહેંચણી માટે પ ૂરું પાડવુ ં જોઇએ.

ટ ગર્ાઉટીંગના િક સામાં, ગર્ાઉટે ડ કોલમ પર સીધી જ રાફ્ટનુ ં બાંધકામ

કરવુ ં ન જોઇએ.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ટાંકીનો પાયો
જમીન બેસવાનુ ં નિહવત પર્માણ પણ ટાંકીની િ થરતામાં અવરોધ બની શકે છે , જો કે તેનો આધાર લોિડંગની
પિરિ થિત (આખી ભરે લી/આંિશક ભરે લી/ખાલી) પર રહેલો છે . આમ, ટાંકીના પાયા માટે જમીન બેસવાની
પર્િકર્યા સહન કરી શકાય તેમ નથી અને લાગુ પાડવામાં આવેલ ું વજન ૩ ૦-૩ ૫ ટન પર્િત મીટર વગર્

ટલું

ઊંચુ ં હશે. આ િક સામાં ઉપર રાફ્ટ બનાવવા સાથે પથ્થર કોલમ યોગ્યતમ ઉકેલ ગણી શકાશે.
કન્ટે ઇનર યાડર્/ ટોક યાડર્
આ માળખાઓની વજનની તી તા ઓછી હોય છે . જો કે લાગુ પાડવામાં આવેલ ું દબાણ લાંબા સમયગાળા સુધી
રહી શકે છે , દા.ત. સાતત્યપ ૂણર્ લોિડંગ પિરિ થિત. આ પર્કારના લોિડંગના કારણે થતી જમીન બેસવાની પર્િકર્યા
દર્િઢભ ૂત સેટલમેન્ટ હશે અને તેના માટે નો યોગ્યતમ ઉકેલ પવીડી અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન્સ હશે. પીવીડીના
ઉપયોગથી અપેિક્ષત વજન ઉપરાંત વધારાનુ ં વજન લાગુ પાડીને જમીન બેસવાની પર્િકર્યાને આગળ વધારી
શકાય છે અને આમ બાંધકામ પછી જમીન નહીં બેસે અથવા તો તેન ુ ં પર્માણ મયાર્િદત હશે.
પુલ, ફ્લાયઓવસર્, અન્ડરપાસીસ અને ક વટર્સ
કઠોર/આકરું પડ વધારે ઊંડાઈએ ઉપલબ્ધ હોવાથી પુલો અને ફ્લાયઓવસર્ના પુ તા અને કમાનોને પાઇલ
ફાઉન્ડેશન્સ

ારા ટેકો પ ૂરો પાડવો જોઇએ. પાઇલની િડઝાઇન મુખ્યત્વે િફર્ક્શન પાઇ સ તરીકે કરવી જોઇએ

અને કાંપની માટી અથવા માટીના કાંપને કારણે જમીન બેસવાના પર્માણને કારણે થતી નકારાત્મક અસર
અથવા ડર્ેગ િફર્ક્શનને પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.
પુલો, ફ્લાયઓવસર્, અન્ડરપાસીસ અને ક વટર્સના એપર્ોચીસનુ ં રીઇનફો ડર્ અથર્ વોલ (આઇડબ યુ)ની નવી
તકિનક ારા િનમાર્ણ કરવુ ં જોઇએ. આરઇડબ યુ ટાઇ બેક વોલ છે

માળખામાં પાછળથી થતા ખવાણને રોકે

છે અને તંતર્ની વજન વહન ક્ષમતામાં વધારો કરે છે . જમીનના કણો અને રીઇનફોસર્મેન્ટ વચ્ચેની પર્િતરોધકતા
જમીનને પકડી રાખે છે . પુનઃમજબ ૂતીકરણ સાથે સીધા સંપકર્માં નહીં રહેલા જમીનના કણો પુનઃમજબ ૂતીકરણના
બે પડ વચ્ચે જમીનના કણોની કમાન

ારા તેન ુ ં થાન જમાવી લેતા હોવાની ધારણા કરવામાં આવે છે .

આરઇડબ યુ પ િતના ફાયદા નીચે મુજબ છે ઃ
•

વપરાશમાં લેવાતી જગ્યાને મહ મ બનાવે છે અને જમીન સંપાદનની િકંમતને લઘુતમ બનાવે છે

•

લાંબા સમયગાળા માટે ટકાઉપણુ ં પુરું પાડે છે

•

બાંધકામને સાદાઇ પ ૂરી પાડે છે

•

મનોરમ્ય દે ખાવ આપે છે

•

બાંધકામના સમયમાં ઘટાડા સાથે ઓછી બાંધકામ િકંમત અને

•

િદવાલની ટોચ અને તિળયે જગ્યાની ઉપલિબ્ધમાં વધારો.

ડેમ ફાઉન્ડેશન્સ (બંધનો પાયો)
ડીએસઆઇઆરને પાણી પુરવઠો પ ૂરો પાડવા માટે નાના બંધ અને ચેક ડેમ્સની જ રીયાત રહેશે. પાણીના
પર્વાહના દબાણને કારણે લાગુ પાડવામાં આવતી દબાણની તી તા ઊંચી રહેશે અને તે હલન-ચલનમાં
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ

307

િવકાસ યોજનાનો મુસ ો (ડીડીપી) - ધોલેરા િવિશ ટ મ ૂડીરોકાણ િવ તાર
પરીણમશે. વધુમાં, બંધના પાયાની મહત્વની જ રીયાત બંધની નીચેથી પાણીના ટપકવા (ચ ૂવા) પર િનયંતર્ણ
રાખવુ.ં આ કારણોથી,

ટ ગર્ાઉટીંગ પ િત બંધો માટે નો યોગ્ય ઉકેલ બની રહેશે.

નહેરોના કાંઠાની રક્ષા
વતર્માન જળાશયોના િવકાસ અને નવા જળાશયોના િનમાર્ણ માટે વતમ
ર્ ાન નહેરોને પહોળી અને ઊંડી કરવી
પડશે. તમામ સીમાએ અથવા કાંઠા પર રીવર ટર્ેઇિનંગ જ રી પડશે. તેથી મજબ ૂત કાંઠા રક્ષણ યોજનાઓ જ રી
બનશે. ઢોળાવોને

ટ ગર્ાઉટ કોલમથી રક્ષણ આપવુ ં પડશે

િ થરતા પ ૂરી પાડશે અને પાણી ઝમવાના

િનયંતર્ણ માટે નહેરોની લાઇન જીઓ-મેમ્બર્ેન્સ અને જીઓ-ટેક્સટાઇલથી બનાવવી પડશે.
ખોદકામની યોગ્યતા
વા કે સંગર્હ ટાંકી માટે એક અથવા વધારે બેઝમેન્ટનુ ં

બહમ
ુ ાળી મકાનો અથવા કેટલાક અંડરગર્ાઉન્ડ ટર્ક્ચસર્

િનમાર્ણ કરવાની જ ર પડે છે . આ પર્કારના ટર્ક્ચસર્ માટે ૬ થી ૯ મીટર

ટલું ઊંડું ખોદકામ કરવુ ં પડે છે . આ

થળની નીચેની જમીન નરમ કાંપની માટી/માટીના કાંપ હોવાની ઓળખ આપવામાં આવી છે
કઠણ નથી અને ૧થી ૨ મીટરથી વધારે ટકી શકે તેમ નથી. તેથી ટે કા પ તંતર્

શુ

રીતે

મ કે સિળયા/માટીના

ઢગલા/ ટ ગર્ાઉટીંગ સિહતની ડાયાફર્ેમ વોલની જ રીયાત ખોદકામ કરવા માટે રહે છે . ભ ૂગભર્ જળ ખ ૂબ જ
ઓછી ઊંડાઈએ ઉપલબ્ધ છે અને ચોમસામાં તે જમીનના તરે પણ ઉપલબ્ધ બને છે . તેથી, ખોદકામ હાથ
ધરવા માટે વેલ પોઇન્ટ્સના ઉપયોગવાળી ડી-વોટરીંગ િસ ટમ જ રી બનશે.

પ ૂરાણ માટેની સામગર્ીની યોગ્યતા
બાંધકામના હેત ુ માટે પ ૂરાણ સામગર્ીના
સુધારણા કરવા માટે કયા પર્કારનો

ોતની ઓળખ કરવી જ રી રહેશે. જીએસઆઇઆરની જમીનમાં

ોત અથવા તો

ોતોનુ ં જોડાણ વાજબી િકંમતે

ે ઠ સામગર્ી પ ૂરી પાડશે

તે નક્કી કરવા માટે િવ ત ૃત પરીક્ષણ હાથ ધરવાની જ રીયાત છે . આ પરીક્ષણ પર્ો ક્ટના અમલીકરણ માટે
જ રી અભ્યાસના કાયર્કર્મના ભાગ પ હોવા જોઇએ.
પર્ો ક્ટના થળે જ જળાશયોના િનમાર્ણ, ખંભાતના અખાતના ડર્ેિજંગ અને બોરો પીટ્સના સ નની પેટા-પેદાશ
કાદવ સિહતના અનેક

ોતની ઓળખ કરવામાં આવી છે .

પર્થમ ઉકેલમાં મ ૂળભ ૂત અવરોધ ખોદકામ કરવામાં આવેલી સામગર્ીની ગુણવ ા છે ,
ધરાવતી નરમ કાંપની માટી/માટીનો કાંપ છે . આ સામગર્ી ઉચ્ચતમ

ઉચ્ચતમ પ્લા ટીસીટી

ગાવાની લાક્ષિણકતા ધરાવે છે અને

માટી ઘણી જ મ ઘી છે . સામાન્ય રીતે આ પર્કારની જમીન પર સીધુ ં જ માળખું ટેકવવામાં આવતુ ં નથી, િસવાય
કે લગભગ ૦.૫ ૦થી ૦.૬ ૦ મીટરની જાડાઇ ધરાવતુ ં કોહેિસવ નોન- વેિલંગ (સીએનએસ)નુ ં વધારાનુ ં પડ
ઉપર રહેલ ું હોય.
એવી પણ િવચારણા કરવામાં આવી છે કે ડીએસઆઇઆરની નજીક આવેલી સાબરમતી નદી, કા ભાર નદી
અને ભોગાવો નદીમાંથી રે તી લાવી શકાય. આ

ોતોમાંથી ઉપલબ્ધ ગુણવ ાયુક્ત પ ૂરાણ સામગર્ીનો ઉપયોગ

િવ તારના ગર્ેિડંગ અને પરીવહન ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર માટેના સબગર્ેડને તૈયાર કરવા માટે કરી શકાય.

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
ડી એસ આઈ આર ડી એ
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આ પ ૂરાણ સામગર્ીમાં સાબરમતી ખાતે આવેલા ટોરે ન્ટના કોલસા આધારીત િવજ મથક અને ભાવનગરના
કોલસા આધારીત િવજ મથકમાંથી લાવવામાં આવેલી ફ્લાય એશથી ઉમેરો કરી શકાય.
ઉપર જણાવવામાં આવેલા િવક પો ઉપરાંત, પાણીની નહેરોના િનમાર્ણ અને અન્ય કટીંગ િવક પોનો ઉપયોગ
જ્યાં પ ૂરાણની ઊંડાઇ ૦.૭ ૫ મીટરથી વધારે હોય ત્યાં પ ૂરાણ માટે કરી શકાય છે . ખોદકામમાંથી નીકળે લી
સામગર્ીનો ઉપયોગ પણ માટીના બાંધના મુખ્ય ભાગ, રોડના પાળા અને નાના અને આંતિરક રોડ માટે ૨
ટકાથી ચાર ટકા વચ્ચેન ુ ં પર્માણ ધરાવતા ચ ૂના સાથે જમીનની િ થરતા સાથે સબગર્ેડ તૈયાર કરવામાં કરી
શકાય.
જીઆઇડીબી તરફથી મેળવવામાં આવેલી બોરહોલની માિહતી દશાર્વે છે કે ડીએસઆઇઆરની અંદર જ કેટલાક
એવા થળો છે જ્યાંથી યોગ્ય પ ૂરાણ સામગર્ી મેળવી શકાય તેમ છે . આ અંગેની માિહતી કો ટક આઇ-૧માં
આપેલી છે .
કો ટક એચ ‐૧: ડીએસઆઇઆરમાં ઉપલબ્ધ બાંધકામ સામગર્ીની ઊંડાઈ
બોરનું કાણું

બાંધકામ સામગર્ીની ઉપલિબ્ધની ઊંડાઈ

એમ૬

૦ મીટરથી ૨૫ મીટર અને વધારે

બીએમચ-એમ ૮

૬ મીટરથી ૧૨ મીટર

બીએચ– ૬

૦ મીટરથી ૧૨ મીટર

બીએચ – ૫

૧ મીટરથી ૨૫ મીટર

બીએચ – ૪

૩ મીટરથી ૨૫ મીટર અને વધારે

બીએચ – ૩

૩ મીટરથી ૨૫ મીટર અને વધારે

બીએચ – ૨૦

૩ મીટરથી ૨૫ મીટર

બીએચ – ૧૪

૩ મીટરથી કાંણાની ઊંડાઇ દા.ત. ૫૦ મીટર

ભ ૂગભર્ સુધારણા યોજના જમીનના ઉપયોગ અને માળખા પર્માણે
ડીએસઆઇઆર માટે ના સમગર્લક્ષી ભ ૂગભર્ સુધારણા ય ૂહની રીતે, એવી દરખા ત રજૂ કરવામાં આવી છે કે
જ રીયાત પહેલાં જ કામ ચાલુ કરી દે વામાં આવે

થી દૃિઢકરણ માટે પ ૂરતો સમય મળી રહે અને આમ

એસબીસી અને સીબીઆરના મ ૂ યમાં સુધારો કરી શકાય. આમ કરવાથી િવકાસ અને બાંધકામની િકંમતમાં
ઘણી જ મોટી બચત થશે. કો ટક એચ-૨ અગાઉ ચચાર્ કરવામાં આવેલી િવવધ જમીન સુધારણા પ િતઓના
ડીએસઆઇઆરમાં દરખા ત મ ૂકવામાં આવેલા િવિવધ માળખાઓ/યોજનાઓ પરના ઉપયોગને દશાર્વે છે .
જીઆઇડીબી તરફથી મેળવવામાં આવેલી બોરહોલની માિહતીના આધારે , એવુ ં તારણ કાઢી શકાય કેઃ
•

૧૦ મીટરની ઊંડાઈ સુધી માટી કાળી ચીકણી માટી છે અને વ પની રીતે મ ઘી છે

•

૧૦ મીટરની ઊંડાઈ સુધી એન વે યુ ૧૨થી ૩ ૦ની

•

બોર હોલની માિહતી દશાર્વે છે કે જમીન લાક્ષિણક રીતે ખ ૂબ જ નીચા એસબીસી (લગભગ ૪ ટન

ે ણી

ટલી નીચી છે

પર્િત મીટર વગર્) સાથે માળખાકીય રીતે નબળી છે .
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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ટેકનો કમશીર્યલ યોગ્યતાને ધ્યાનમાં લઈને ઉપલબ્ધ માિહતીના આધારે બહોળી રીતે સ ૂચવી શકાય કે સૌથી
ે ઠ શક્ય જમીન સુધારણા પ િત નીચે કો ટક એચ-૨માં આપવામાં આવી છે .
રોડના પાળાનુ ં િનમાર્ણઃ
•

મુખ્ય/નાના રોડ – સબગર્ેડ માટે ચ ૂના સાથે િ થરતા િસવાય જમીન સુધારણા જ રી નથી,

•

એક્સપર્ેસવેઝ – પીવીડી અને ચ ૂના સાથે િ થરતા

•

રે લવે પાળા – પીવીડી અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન

કન્ટે ઇનર યાડર્ઃ
િવ ત ૃત અભ્યાસ બાદ તકિનકી જ રીયાતના આધારે પીવીડી અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન
પુલ અને ફ્લાય ઓવસર્છ
પાઇલ ફાઉન્ડેશન
વપરાશ માળખાઃ
તકિનકી જ રીયાત અને િવ ત ૃત માટી પ ૃથક્કરણ અને એસબીસી જ રીયાતને આધારે પીવીડી/સેન્ડ
પાઇલ/પાઇલ ફાઉન્ડેશન
લઘુ ઉ ોગઃ
પીવીડી/સેન્ડ પાઇ સ
કો ટક એચ -૨ િવિવધ પર્કારના માળખા માટે જમીન સુધારણા પ િતઓ
અનુકર્મ

પ િત

એસબીસી
(ટી/મી૨)

પર્િકર્યા પછી જમીન
માળખાઓ માટે યોગ્ય

બેસવાનું પર્માણ
(એમએમ)

૧

પાયાનું મજબ ૂતી કરણ

૮

નીચી ટર્ાિફક તી તાવાળા રોડ

૪૦૦ - ૬૦૦

૨

પીવીડી

૧૦

ભારે ટર્ાિફક તી તાવાળા રોડ, રે લવે

૮૦ - ૧૦૦

૩

પર્ીલોડ સાથે પીવીડી

૧૦

કન્ટેઇનર યાડર્

૮૦-૧૦૦

૪

પર્ીલોડ સાથે પીવીડી

૧૦

કન્ટેઇનર યાડર્

૮૦-૧૦૦

૧૫

ટાંકીના પાયા, રે લવે, ગર્ાઉન્ડ+૧ માળનું

૫૦ - ૧૫૦

૫

ટોન કોલમ

મકાન
૬

સેન્ડ પાઇ સ

૧૫

રે લવેના પાળા

૧૦૦ - ૨૦૦

૭

ટ ગર્ાઉટીંગ

૧૫

ટાંકીના પાયા, બંધના પાયા, બંધના

૧૦ - ૫૦

ઝમવાના િનયંતર્ક, નદી કાઠાના રક્ષણ,
જમીન +૧ માળનું મકાન
૮

ટ ગર્ાઉટીંગ

૨૦

ઔ ોગીક માળખા

જમીન બેસતી નથી
જમીન બેસતી નથી

૯

પાઇલ ફાઉન્ડેશન

બહમ
ુ ાળી મકાનો, પુલો, વગેરે

૧૦

મજબ ૂતીકરણ કરે લી

એપર્ોચીસ

-

માટીની િદવાલ,
આરસીસીની રીટેિનંગ
વોલનો િવક પ
ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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મધ્યમ ઉ ોગોઃ
પાઇલ ફાઉન્ડેશન
ભારે મશીન ફાઉન્ડેશન સાથેના મોટા ઉ ોગોઃ
માતર્

ટિપર્ન્ટ અને ચીમની અને કૂિલંગ ટાવરો

વા મુખ્ય માળખા માટે પાઇલ ફાઉન્ડેશન. યાડર્

વી અન્ય

સુિવધાઓ માટે પીવીડી પ ૂરતી બની રહેશે.
પાણી અને નહેરોના માળખાઃ
પીવીડી અથવા બેન્ડ ડર્ેઇન
અન્ડરગર્ાઉન્ડ માળખાઃ
પાઇલ ફાઉન્ડેશન
મકાન માળખાઃ
પાઇલ ફાઉન્ડેશન
અગાઉ જણા યા મુજબ જમીન સુધારણાની જ રીયાત જમીનના ઉપયોગની તરે હ પર રહેલી છે . જ્યાં માળખાનુ ં
િનમાર્ણ કરવામાં આવનાર છે ત્યાં જમીનની સુધારણા કરવાનુ ં આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે . તેમાંથી
હરીયાળી/ખુ લી જગ્યા, જળાશયની અંદર આવતી જમીન, સીઆરઝેડ હેઠળની જમીન અને ખેતીના િવ તારને
બાકાત રાખવામાં આવશે. સ ૂિચત જમીન વપરાશ અંદાજ અનુસાર, એવો અંદાજ માંડવામાં આવે છે કે કુલ
િવકાસ િવ તારના માતર્ ૫ ૦ ટકામાં જ એરીયા ગર્ેિડંગની જ રીયાત રહેશે.
આયોજનના આ પર્ારં િભક તબક્કે , રોડ અને અન્ય મુખ્ય માળખાઓનુ ં િનમાર્ણ તરને માતર્ કામચલાઉ રીતે જ
મ ૂલવી શકાય અને તેથી માતર્ અંદાિજત માટી પ ૂરાણની ઊંડાઈ નક્કી કરી શકાય. િવ તારની ઉપલબ્ધ આકાર
રે ખા, રાજ્ય ધોરીમાગર્-૬ નુ ં વતર્માન િનમાર્ણ તર અને થળનુ ં સામાન્ય થળાલેખનને આધારે એવો અંદાજ
માંડવામાં આવે છે કે રાજ્ય ધોરીમાગર્-૬ ની પ ૂવર્ બાજુએ લગભગ ૧ મીટર

ટલા પ ૂરાણની જ ર પડશે અને

રાજ્ય ધોરીમાગર્-૬ ની પિ મ બાજુએ લગભગ ૦.૫ મીટર પ ૂરાણની જ ર પડશે.
જો કે આખરી એરીયા ગર્ેિડંગ ય ૂહ ચોક્કસ િવ તારના િવ ત ૃત આયોજન, િવકાસના તબક્કાઓ અને યોગ્યતમ
પ ૂરાણ સામગર્ીની ઓળખ પર આધાર રાખશે.
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પિરિશ ટ આઇ: વન િવ તાર માિહિત
કો ટક આઇ- ૧: વન િવ તાર માિહિત
અનુકર્

તાલુકા

ગામનું નામ

મ

૧

૨

ધંધકુ ા

બરવાળા

કાદીપુર

સોઢી

ગેઝેટમાં પર્કાિશત

ગેઝેટમાં

થયા મુજબ સરવે

િવ તાર

નંબ

હેક્ટરમાં

૩૫૪/૧/૧/ભાગ

૧૫૨.૫૯

૧૮૬/૧

૩૧૩.૪૨

૭ ભા

૭૭.૩૨

ગેઝેટ નંબર અને તારીખ

એકેએચ/૪/૭૫/એફએલડી/૧૬૭૪/
-૯૦૫૨૦/પી/તા. ૨૦/૧૨/૭૪
---"--એકેએચ/૩૨૭૮/એફએલડી/૧૬૭૭૭૭૭૨૨/પી/તા.૬/૨/૭૮

૩

ધંધકુ ા

મીંગલપુર

૧૮૪

૬.૧૨

એકેએચ/૧૪૩/૭૫/એફએલડી/૧૧૭૫
/૬૯૬૭૭/પી/તા.૧૬/૪/૭૫

૪

બરવાળા

સંગાસર

૧૮૫

૬.૬૫

---"---

૧૮૬

૪.૪૨

---"---

૧૮૭

૩.૩૬

---"---

૧૯૦

૩.૨૪

---"---

૧૯૧

૧.૪૦

---"---

૨૦૨

૧૬૫.૪૩

---"---

૧૯૪/પૈકી

૨૦૨.૩૫

એકેએચ/૧૪૩/૭૫/એફએલડી/૧૧૭૫
/૬૯૬૭૭/પી/તા. ૧૭/૯/૯૯

૫

ધંધકુ ા

આંબલી

૧૯૫/પૈકી

૨૧૨.૪૬

---"---

૧૯૬/પૈકી

૨૯૩.૩૯

---"---

૮૦૦/ભાગ

૨૮૩.૮૧

એકેએચ/૧૩૬/૭૫/એફએલડી/૧૧૭૫
/૬૨૮૬૮/પી/તા.૧/૫/૭૫

૮૦૬/ભાગ
૬

બરવાળા

સોઢી

૨૪૦

૫૬૪.૫૨
૨૦.૭૫

---"--એકેએચ/૧૪૩/૭૫/એફએલડી/૧૧૭૫
/૬૯૬૭૭/પી/તા. ૧૬/૪/૭૫

૭

ધંધકુ ા

ભાણગઢ

૨૫૮

૩૭.૧૪

૧

૮૭.૭૫

---"--એકેએચ/૧૫૬/૭૫/એફએલડી/૪૭૫
/૬૨૮૬૮/પી/તા. ૧/૫/૭૫

૨

૧૯૯.૩૮

---"---

૨૯૯

૩૦.૪૨

---"---

૩૦૯

૨૪.૫૮

---"---

૩૧૪

૨૦૬.૦૩

---"---

૪૩૩

૨૦૬.૩૯

---"---

ધોલેરા પે યલ ઈન્વે ટમેન્ટ રીજીયનલ ડેવલપમેન્ટ ઑથોિરટી, ગાંધીનગર
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અનુકર્

તાલુકા

ગામનું નામ

મ

૮

બરવાળા

હેબતપુર

ગેઝેટમાં પર્કાિશત

ગેઝેટમાં

ગેઝેટ નંબર અને તારીખ

થયા મુજબ સરવે

િવ તાર

નંબ

હેક્ટરમાં

૪૩૪

૫૩.૮૨

---"---

૪૩૫

૧૯૯.૧૧

---"---

૨૮/૨

૧૩૦.૭૬

એકેએચ/૧૫૬/૭૫/એફએલડી/૧૧૭
૫/૬૨૮૬૮/પી/તા.૧/૫/૭૫

કુલ મંજૂરી ૨૦
૯

ધંધકુ ા

માહાદે વપુરા

૧૪૧

૧૫૮.૨૪
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