
 

સ�ં��ત પ�રચય  

�ુબંઇ-અમદાવાદ હાઇ �પીડ ર��વે કો�રડોર�ુંએલાઇનમે�ટ સામા�ય ર�તે હાઇ �પીડની આવ�યકતા           

�ણૂ� કરવા માટ� સી�ુ રાખવામાં આ��ું છે �નાં કારણે મોટાભાગનાં એલાઇનમે�ટ લીલા ખેતરોમાથંી             

પસાર થાય છે. જોક�, પેસે�જરને પ�રવહનની બે ર�તો વ�ચે સરળતાથી �થળાતં�રત થવાની            

સગવડતા મળ� શક� તે માટ� એચએસઆર એલાઇનમે�ટને ભારતીય ર��વનેાં �ટ�શનોની ન�ક           

લાવવા માટ� વડોદરા, અમદાવાદ અને સાબરમતી આ એલાઇનમે�ટને ડાઇવટ� કરવામાં આ��ું છે.            

ર��વે �ટ�શનો ન�કનાં િવ�તારો �બુ જ ગીચ હોવાથી, સકંલનનાં આ હ�� ુથંી ઘણી ��ુક�લીઓ આવી              

છે �માં જમીન અિધ�હણ, �િુવધાઓને ખસેડવા�ુ,ં માગ�હ ડાઇવઝ�નો, મ��ટ મોડલ �ા�ફક �લાિન�ગ            

અને કાય�રત ર��વે પાટાઓની ન�ક બાધંકામ માટ� કામ કરવાની ��ુક�લ પ�ર��થતીઓની બાબતો            

છે. બદલેલ એલાઇનમે�ટ ��ુય �ટ�શન �બ��ડ�ગની સામેથી પસાર થ� ું હોવા છતા,ં �ટ�શનનાં            

આગળના ંદ�ખાવમા ંવધારો કરવાના ંતમામ �યાસો કરવામા ંઆ�યા છે.  

  

�ળૂ આયોજન  

એચએસઆર માટ�નો �ારં�ભક સવ� 2017 ની શ�આતમાં કરવામાં આ�યો હતો. વડોદરા �ટ�શન            

િવ�તારમા,ં એચએસઆર એલાઇનમે�ટ �લેટફોમ� િવ�તાર ન�ક �વૂ�થી પિ�મ તરફ યાડ� �ોસ કર�            

તે ર�તે ડ�ઝાઇન કર�લ છે �યાં લગભગ 13 લાઇનો �ોસ કરવાની થાય છે. પિ�મથી �વૂ� તરફ                

ર��વનેાં પાટાઓને ઓળંગતા ��તાિવત ��જનો ગાળો 100 m + 220 +120 m હતો. વા�તવમા,ં              

�પાનીઝ િશ�કા�સેન હાઇ �પીડ નેટવક�માં પણ, આવો મોટો ��જ કદાપી બનાવવામાંઆ�યો નથી.             

�દાજ અ�સુાર, આ ��જનાં બાધંકામમાં �ુલ 25000 મે��ક ટન �ટ�લનો ઉપયોગ થવા�ુંઅપે��ત             

હ� ુ.ં 

આ �ક�મ માટ�ના ંપડકારો નીચે �જુબ હતા -: 

a) �ક�મ લો�ચ કરવી ��ુક�લ  
● ��તાિવત લો�ચ કરવાની �ક�મનો સૌથી મોટો પડકાર િપનની ડ�ઝાઇનનો હતો �નાં પર            

220 m પહોળાઇની ગડ�ર ફ�રવવા�ું આયોજન હ� ુ.ં આવી �ક�મ�ું �ાયં પણ આયોજન             
કરવામા ંઆ��ુ ંનથી કર� પાર પાડવામા ંઆવી નથી. 

● ��ુય ગડ�ર લો�ચ કરવાની �ક�મમાં હગંામી ગડ�ર લો�ચ કરવાની આવ�યકતા રહ� છે �નાં             
પર ��ુય ગડ�રનો છેડો ખસવાનો હતો. કાત�રત લાઇનો પર હગંામી ગડ�ર લો�ચ કરવી             
અને પછ� ��ુય ગડ�રનાં લો�ચ કરવાનાં કાય� માટ� તેની �ળવણી કરવી ખર�ખર �બુ જ              
પડકારજનક કાય� બની ર�ુ ંહોત. 

● કામ પાર પાડતી વખતે ચા�ુ ં��નોની �રુ�ા એક મોટો પડકાર બનવાનો હતો. 
● �ટ�લની ગડ�લનાં ફ���ક�શન અને લો�ચ કરવા માટ� અ�મુાન કર�લો સમય 66.6           

મ�હનાઓનો હતો, � આ �ો��ટની એકંદર સમયર�ખામા ંબધંબેસતો નથી. 
 

b) ભારતીય િવમાનપ�ન �ાિધકરણ તરફથી પરવાનગી -: આ સાઇટ ર�ડ CCZM જોનમાં           
આવે છે, એટલે ક� વડોદરા એરપોટ�માં આવાગમન કરતા િવમાનોનાં માગ� પર આવે છે �              
માટ� ભારતીય િવમાનપ�ન �ાિધકરણ તરફથી એર �પેસનાં ��લયર�સની આવ�યકતા         
રહ� છે. આ �ક�મ �જુબ, ��નનો લો�ચ કરવાનો આમ� MSL (31 મીટરનાં ર�લ �તર) પરથી               
131 મીટર �ધુી �ચો કરવાની જ�ર પડવાની હતી �યાર� આ �થળ માટ�નાં AAI િનયમો              

મી�ડયા માટ� ��ૃઠ�િૂમની મા�હતી 
વડોદરામા ં�ુબંઇ-અમદાવાદ એચએસઆર એલાઇનમ�ેટમા ંફ�રફાર 
 

  



અ�સુાર પરવાનગી આપવામાં આવતી �ચાઇ મા� 95.910 મીટર હતી. તેનો અથ� એવો            
થાય છે ક� ગડ�રો લો�ચ કરવાની કામગીર�ઓ દરિમયાન, તમામ િવમાનોનાં આવાગમનને           
રદ કરવાની જ�ર પડ�. છેવટ�, આ �ક�મ ભારતીય િવમાનપ�ન �ાિધકરણ �ારા મ�ુંર            
કરવામા ંઆવી ન હતી. 

 

C) ભારતીય ર��વનેા ંવડોદરા ર��વ ે�ટ�શનના ં�લેટફોમ� ન.ં  6 પર મોટા ��યાઘાતો  

નવા એચએસઆર �ટ�શન�ું આયોજન ભારતીય ર��વનેાં �વત�માન �લેટફોમ� ન.ં 6 ઉપર કરવા�ું            
છે. પાયાઓ ચા�ું ર��વે લાઇનોની �બુ જ ન�ક આવી ર�ા છે, � બાધંકામનાં કાય�ને એક મોટો                
પડકાર બનાવશ.ે સમ� �લેટફોમ� અને વ� ુ�ળાકાર િવ�તાર 12 m x 12 m ની કોલમોની �ીડ �ારા                

આવર� લેવામાં આવશ ે. આ કાય� તબ�ાઓમાં પાર પાડવાની જ�ર�યાત છે. આ ઉપરાતં, બાધંકામ             

3 થી 4 વષ� �ધુી ચા�ું રહ�વા�ું હોવાથી, પેસે�જરોની �રુ�ા�ું �યાન આપ�ું મોટ� આવ�યકતા              

બનશ.ે 

 

નવી �ક�મ  

 

આ સમ�યાઓની િનયિમત બેઠકો દરિમયાન ચચા� કરવામાં આવી હતી અને મા� �વૂ� બા�ુ ંપર              
એલાઇનમે�ટ સી�ુ આગળ લઇ જવાની અને યાડ�ની આગળ પાટાઓ �ોસ કરવાની સભંાવનાઓ            
ખોજવા�ું ન�� કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં આ �ક�મ ક�ટલીક નીચે �જુબની �વૂ� જ�ર�યાતો સાથે             
સા��ુળૂ હોવા�ુ ં�ણવા મ��ુ ંહ� ુ ં-: 

a) પાટાની વ�તામાં ફ�રફાર -: નવા એલાઇનમે�ટની આવ�યકતાઓ તેમજ હાઇ-�પીડ         
આવ�યકતાઓ �ણૂ� કરવા વડોદરા િવ�તારમાં એલાઇનમે�ટ સ�ંણૂ� ર�તે ર�એલાઇન         
કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં 

b) �ટ�શન�ું �થળ પિ�મ બા�ુ ં �વશે પર �લેટફોમ� ન.ં 6 પરથી બદલીને �વૂ� બા�ુ ં પર              
�લેટફોમ� ન.ં 7 પર લઇ જવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં 

તેથી, નવા એલાઇનમે�ટ �જુબ, એચએસઆર એલાઇનમે�ટ પોટ�લ પાયસ� પર સામા�ય 40 m 
મીટરના ંગાળા સાથ ેભારતીય ર��વનેા ંપાટા �ોસ કર� ુ ંહ� ુ.ં 



નવા એલાઇનમ�ેટના ંફાયદાઓ  
a) સમયનાં ફાયદાઓ -: હાલનાં અ�મુાન �જુબ, વત�માન એલાઇનમે�ટ �જુબ કાય�          

અગાઉના ં66.6  મ�હનાઓના ં�મુાન સામે �દા�ત  48 મ�હનાઓમા ં�ણૂ� થશ.ે 
b) ડ�ઝાઇન તબ�ામાં ન�ધપા� ઘટાડો – અગાઉની �ક�મમા,ં ઘણા િવશષે ��જ સામેલ હતા            

�નાં લીધે આ માળખાઓની ખાસ ડ�ઝાઇનની આવ�યકતા પડ� છે. હવથેી, મોટાભાગનાં           
ગાળાઓ �માણ�તૂ ગાળાઓ છે, સરખામણીમાં ખાસ ડ�ઝાઇનની આવ�યકતા �બુ જ          
ઓછ� છે. 

c) વધાર� સા�ંુ �ટ�શન�ું �થળ -: હાલ�ું �થળ વધાર� સારા મ��ટ-મોડલ સકંલન આયોજનને            
નીચેના ંઆધારો પર ઑફર કર� છે -: 
 

I. હાલ�ું �થળ ક����ય અને �થાિનક બસ ડ�પોની સામે છે અને તેથી આ મોડ સાથે              
વધાર� સા�ંુ જોડાણ ઑફર કર� છે. આ ઉપરાતં, તમામ મોટા �લેટફોમ�એચએસઆર           
�ટ�શન સાથ ેજોડાયેલા રહ� તે�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ��ુ ંછે. . 

II. રોડથી એચએસઆર �ટ�શન �ધુીની પહ�ચ �મતા હાલની �યવ�થાનાં �ક�સામાં         
ઘણી વધાર� સાર� છે.  

III. �લટફોમ� ન.ં 7 ની સામે, �રૂતી ��ુલી જ�યા ઉપલ�ધ છે, � એચએસઆર            
મ��ટ-ફં�શનલ કો�પલે�સ, પા�ક�ગ એર�યા, ગટર ��ટમે�ટ �લા�ટ વગેર� માટ�         
િવકસાવવા�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે છે. 

 
d) િવતરણ સબ �ટ�શન (DSS) અને િસ�નલનાં સાધનોનાં �મ (SER) �ું યો�ય �થળ –             

અગાઉ, જ�યાનાં અભાવને કારણે, બે ભાગોમાં DSS અને SER �ું આયોજન કરવામાં            
આ��ું હ� ુ.ં હાલનાં �ક�સામા,ં એચએસઆર �ટ�શનની એકદમ ન�ક સમ� DSS અને           
SER �ુ ંઆયોજન કરવા�ુ ંશ� છે. 
 

e) આિથ�ક ફાયદાઓ  -: હાલની આકારણી અ�સુાર, આશર� 2000 કરોડની બચત થવાની છે. 
 

f) એલાઇનમે�ટમાં ફ�રફારને કારણે વા�ણ�ય અને આવાસનાં એકમો�ું મો�ંુ િવ�થાપન         
ટાળવામા ંઆ��ુ ંછે. 
 
 

g) અગાઉની �ક�મમા,ં �ટ�શન ન�કનાં ર�તાઓ અવરોધીત કરવાનાં હતા અને એચએસઆર          
એલીવટે�ડ ��ક એલાઇનમે�ટ �તગ�ત �પાતં�રત કરવાનાં હતા �ને હવે ટાળવામાં આ��ું           
છે. 

 
*** 


