
૧. પ્રસ્તાવના  

૧.૧ ગજુરાત ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ અધિધનયમ (ગજુરાત સ્પેશ્યલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન એક્ટ-

ર૦૦૯) ની કલમ ૩ અને ૪ હઠેળ ગજુરાત સરકારના ઉિોગ અને ખાણ ધવભાગ, 
ગાાંિીનગરના  જાહરેનામા ક્રમાાંકઃ  જીએચય-ુ૧૪/એસઆઈઆર/૧૧૨૦૦૯/રપ૩/(I)(I) 
તા.૨૨/૫/૨૦૧૨ થી િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ (ડીએસઆઈઆર) જાહરે કરેલ છે. 
ભારત દેશમાાં આ પ્રકારનો સવવ પ્રથમ ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ છે. ગજુરાત ખાસ મડૂીરોકાણ 
પ્રદેશ અધિધનયમ-૨૦૦૯, સને ૨૦૦૯ના જાન્યઆુરી મહહનાની ૬ઠ્ઠી તારીખે અમલમાાં 
આવ્યો અને જે ગજુરાત રાજયમાાં ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશોને કાયદાકીય દરજ્જો આપે છે 
અને જેનો હતે ુ ગજુરાત રાજ્યમાાં ધવશાળ કદના મડૂીરોકાણ પ્રદેશો અને ઔિોગગક 
ધવસ્તારોની સ્થાપના, સાંચાલન, ધનયમન અને વ્યવસ્થાપન માટે અને વૈધિક કક્ષાના 
આંતરમાળખા, ઉચ્ચ કક્ષાની નાગહરક સખુસધુવિાઓ, ગણુોત્કર્વ કેન્રો અને અગ્રીમ નીધત 
સાંરચનાની સહાયથી તેમને આધથિક પ્રવધૃતના વૈધિક કેન્રો તરીકે ધવશેર્ રૂપે ધવકસાવવા 
માટે અને તે હતેસુર સાંસ્થાહકય માળખ ુ ઉભ ુ કરવા માટે અથવા તેની સાથે સાંકળાયેલી 
અથવા આનરુ્ાંગગક બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા બાબત અંગેનુાં છે.    

          

૧.૨ િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ (ડીએસઆઈઆર) અમદાવાદથી આશરે ૧૦૦ હકમી અને 
ગાાંિીનગરથી આશરે ૧૩૦ હકમી દુર ખલુ્લી જમીનના પટ્ટા પર નવો ધવશાળ ઔદ્યોગગક 
મથક બનશે. ડેહડકેટેડ ફે્રઇટ કોહરડોર (ડીએફસી) રેલવે લાઈન પર ઔિોગગક ધવકાસના 
સમાાંતર ધવસ્તારનુાં ધનમાવણ કરવા માટેના ભારત અને જાપાન સરકારોના સાંયકુ્ત પ્રયાસથી 
સગુચત હદલ્હી-મુાંબઈ ઇન્ડસ્રીયલ કોહરડોર પ્રોજેક્ટ (ડીએમઆઈસી) દ્વારા માન્ય થયેલ 
ડીએસઆઈઆર પહલેો ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ છે.   

 

૧.૩ િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળમાાં આશરે ૯૨૦ ચોરસ હકલોમીટર 
જેટલા જમીન ધવસ્તારને આવરી લેવામાાં આવેલ છે અને તેમાાં િાંધકુા તાલકુાનાાં ૧૯ ગામો 
અને બરવાળા તાલકુાનાાં ૩ ગામો મળીને અમદાવાદ જજલ્લાનાાં કુલ રર ગામોનો સમાવેશ 
થાય છે અને તે રીતે ડીએમઆઈસીની અસર હઠેળના પ્રસ્તાધવત થયેલા મડૂીરોકાણના 
ગબિંદુઓમાાં (નોડસમાાં) સૌથી મોટુાં ગબિંદુ (નોડ) છે. પ્રકલ્પનુાં સ્થળ વ્યહૂાત્મક રીતે અમદાવાદ, 

વડોદરા, સરુત, રાજકોટ અને ભાવનગરના મખુ્ય ઔદ્યોગગક કેન્રોની વચ્ચે આવેલુાં છે તે 
રાજયના િોરીમાગો દ્વારા ગજુરાતના બાંદરો સાથે જોડાયેલુાં છે પરાંત ુહજુ સિુી સીધુાં રેલવે 
જોડાણ નથી. તેની સૌથી નજીકનુાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધવમાનમથક અમદાવાદ છે. જોકે, િોલેરા 
ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશની ઉત્તરપવૂવમાાં, નવાગામ પાસે, એક નવુાં આંતરરાષ્ટ્રીય 
ધવમાનમથક ધવકસાવવાની એક દરખાસ્ત તૈયાર કરાયેલ છે. 



 

૧.૪ િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાાં હાલની વસ્તી આશરે ૩૭,૦૦૦ (વસ્તી ગણતરી ૨૦૦૧) 
જેટલી છે અને આ વસ્તી ગ્રામ્ય વસાહતોમાાં રહ ે છે. આ ધવસ્તારમાાં મખુ્ય પ્રવધૃત્ત અને 
જમીનનો ઉપયોગ મખુ્યત્વે ખેતીવાડી માટે થાય છે પરાંત ુ જમીન સામાન્ય રીતે નબળી 
ગણુવત્તાની અને ક્ષારયકુ્ત છે ખાસ કરીને સમરુની નજીક આ ધવસ્તારમાાં કૃધર્ ઉત્પાદન 
ઊચુાં નથી. આથી અહીં જમીનનુાં મલૂ્ય સાપેક્ષ રીતે નીચુાં છે. 

 

૧.૫ ગજુરાત ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ અધિધનયમ-ર૦૦૯ ની જોગવાઇઓ હઠેળ ગજુરાત 
સરકારના ઉિોગ અને ખાણ ધવભાગના જાહરેનામા ક્રમાાંક  
જીએચય/ુ૧૦/૦૭/એસઆઈઆર/૧૧ર૦૧૦/૮૧૪પ૦/I તારીખ ૧૬મી ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૦ થી  
િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ (ડીએસઆઈઆરડીએ)ની રચના 
કરવામાાં આવેલ છે.  

 

ગજુરાત ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ અધિધનયમ-૨૦૦૯ ની કલમ-પ ની જોગવાઇઓ અનસુાર 
ગજુરાત માળખાહકય ધવકાસ અધિધનયમ-૧૯૯૯ ની કલમ-૧૭ હઠેળ સ્થપાયેલા ગજુરાત 
માળખાહકય ધવકાસ બોડવ (જીઆઇડીબી)ને, ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ સવોચ્ચ સત્તામાંડળ તરીકે 
જાહરે કરવામાાં આવેલ છે અને મકુરર કરવામાાં આવેલ છે.    

  



૨. િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળમાાં નીચે 
જણાવેલા સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે. 

 

ક્રમ નામ અને હોદ્દો સત્તામાંડળમાાં સ્થાન 

(૧) અગ્ર સગચવશ્રી, 

ઉદ્યોગ અને ખાણ ધવભાગ 

અધ્યક્ષ 

(ર) મખુ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી  
ગજુરાત માળખાકીય ધવકાસ બોડવ , (જી.આઈ.ડી.બી.) 

સભ્ય 

(૩) ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રી સભ્ય 

(૪) કલેક્ટરશ્રી, અમદાવાદ સભ્ય 

(પ) જજલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ સભ્ય 

(૬) ડાયરેક્ટરશ્રી, સ્કલૂ ઓફ પ્લાધનિંગ, 

સેન્ટર ફોર એન્વાયન્મેન્ટલ પ્લાધનિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી 

(સી.ઈ.પી.ટી.), અમદાવાદ 

સભ્ય 

(૭) શ્રી ય.ુ એસ. મહતેા, (ધનવતૃ્ત ટાઉન પ્લાનર) સભ્ય 

(૮) પ્રમખુશ્રી, ગજુરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસવ એન્ડ ઈન્ડસ્રીઝ સભ્ય 

(૯) મખુ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, 

િોલેરા  ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ 

સભ્ય સગચવ 

૩. િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળની સત્તા અને કાયોઃ 
ગજુરાત ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ અધિધનયમ-૨૦૦૯ ની કલમ ૧૫ ની 
જોગવાઇઓ અનસુાર.   

 

(૧) પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળે ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશનો સધુનયોજીત ધવકાસ સધુનધિત કરવો 
જોઇશે અને સામાન્ય સખુાકારી, સધુવિા,ઉત્પાદકતા અને ઉત્કૃષ્ટ્ટતા (શે્રષ્ટ્ઠતા) લાવી શકાય 



અને તેમાાં વધૃ્ધ્િ કરી શકાય તે હતેથુી તેના અસરકારક ધનયમન અને કાયવક્ષમ વ્યવસ્થાપન 
માટે પગલા લેવા જોઇશે.  

 

(૨) પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ, પવુવવતી જોગવાઇઓને બાિ આવ્યા ધસવાય, ખાસ મડૂી રોકાણ 
પ્રદેશની જમીનના સાંસાિન અને આંતરમાળખાના વ્યવસ્થાપન અને આયોજન હાથ િરી 
શકશે.  

 

(૩) પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ, ખાસ કરીને નીચેની સત્તા વાપરશે અને નીચેના કાયો 
બજાવશેઃ-  

(૧) પોતે યોગ્ય ગણે તેવી આધથિક પ્રવધૃતઓ, સખુસધુવિાઓ અને સાવવજનીક સેવાઓ 
સહહતના ધવધવિ હતેઓુ અને ઉપયોગો માટે ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશના ધવસ્તારને 
વગીકૃત કરવા અને તેને અલગ રાખવા,  

 

(૨) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશના ધવસ્તારના સાંપણુવતઃ અથવા અંશતઃ ભાગ માટે ધવકાસ 
યોજના તૈયાર કરવી,  

 

(૩) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશના સાંપણુવતઃ અથવા અંશતઃ ભાગ માટે નગર રચના 
યોજનાને તૈયાર કરવી અને તેનો અમલ કરવો,  

 

 (૪)  ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશના ઘેરાવાના ધવસ્તારના ધવકાસનુાં ધનયમન કરવુાં,  

(૫)  આ સાંબાંિમાાં રાજ્ય સરકારના સામાન્ય અથવા ખાસ આદેશોને અિીન રહીને, પોતે 
જરૂરી ગણે તેવી રીતે જ ાંગમ અથવા સ્થાવર ધમલ્કત સાંપાહદત કરવી, તે િરાવવી 
અને તેનો વહીવટ કરવો,  

 

(૬)  વેચાણ, ભાડાપેટે, ગ્રાન્ટ(અનદુાન), ફાળવણી, દાન, નગર રચના યોજના, સાંમધત 
કબલુાતનામાથી અથવા આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે જમીન સાંપાદન અધિધનયમ, 
૧૮૯૪ હઠેળની કાયવવાહહ મારફત ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશની હદમાાં જમીન સાંપાહદત 
કરવી,  

 

(૭) સવોચ્ચ સત્તામાંડળે કરેલા ધવધનયમોને અિીન રહીને, તેની માગલકીની કોઇપણ 
જમીન અથવા મકાન વેચવી, ભાડાપેટે આપવી, તબદીલ કરવી અથવા તેનો 
ધનકાલ કરવો,  

 



(૮) ધવકાસ યોજનાઓ અને નગર રચના યોજનાઓ તૈયાર કરવા માટે ખાસ મડૂીરોકાણ 
પ્રદેશમાાં મોજણીઓ કરવી,  

 

(૯)  ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાાં, માળખાના બાાંિકામો, આંતરમાળખા ધવકાસ અને અન્ય 
બાાંિકામની પ્રવધૃતઓ માટે માપદાંડો અને િોરણો તૈયાર કરવા, આદેશો બહાર 
પાડવા અને તેનો અમલ કરવો,  

 

(૧૦)  પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાને જરૂરી લાગે તેવી કોઇ વ્યહકત, ઘટક, 
ધવકાસકાર અથવા સાંગઠન સાથે કરારો, કબલુાતનામા અથવા કન્સેશન કરારનામા 
કરવા,  

 

(૧૧) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાાં આંતરમાળખા અથવા અન્ય સેવાઓ અને સખુસધુવિાની 
જોગવાઇના સાંબાંિમાાં કાયવનો અમલ કરવો, તેનુાં સાંકલન કરવુાં અને તેની દેખરેખ 
રાખવી,  

 

(૧૨) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાાં આપધત્ત વ્યવસ્થાપન અને આપધત્ત શમન માટેની 
જોગવાઇ કરવી,  

 

(૧૩) કલમ-૬ ની પેટા કલમ (૨) ના ખાંડ (૭) હઠેળ સવોચ્ચ સત્તામાંડળ ધ્વારા નક્કી 
કરવામાાં આવે તેવી અને ઠરાવવામાાં આવે તેટલી ફી, ધવકાસ ખચવ અથવા 
વપરાશકાર ચાર્જ લેવો અને વસલુ કરવો,  

 

(૧૪)  યોગ્ય રીતે અધિકૃત ન થયેલા હોય તેવા અથવા પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળે ઘડેલા 
ધવધનયમો, આદેશો અને િારાિોરણનો ભાંગ કરીને કરેલા દબાણો અને બાાંિકામો દુર 
કરવા,  

 

(૧૫) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશની અંદર સલામતી, વ્યવસ્થા, આરોગ્ય અને પયાવવરણીય 
સલામતીના પાલન અને તેને ઉતે્તજન આપવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી,  

 

(૧૬) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશની જમીનના આયોજન અને ઉપયોગ અને તેના ધવકાસને 
લગતી બાબતમાાં ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાાં કામ કરતા અન્ય સત્તામાંડળોને 
માગવદશવન આપવ,ુ મદદ કરવી અને તેમની સાથે સાંકલન કરવ,ુ  

 

(૧૭)  ધવકાસ યોજના અનસુાર ધવકાસ પ્રવધૃતઓનુાં ધનયાંત્રણ કરવુાં અને ધવકાસની પ્રહક્રયામાાં 
સુાંદરતા, કાયવદક્ષતા અને કરકસર લાવવી.  



 

(૧૮) હોસ્સ્પટલ અને તબીબી સેવાઓ, શાળાઓ, અસ્ગ્નશમન સેવાઓ, જાહરે ઉિાનો, 
બજારો અને ખરીદ-સ્થળો, રમતગમતના મેદાનો, મનોરાંજન ધવસ્તારો અને કચરાનો 
ધનકાલ અને ગટર વ્યવસ્થાની જોગવાઇ સહહતની પરુતી નાગહરક સખુસધુવિાઓ 
અને સેવાઓ માટે જોગવાઇ કરવી અને તે સધુનધિત કરવ,ુ 

 

(૧૯) ખાસ કરીને સ્વચ્છતા, સુાંદરતા, આરોગ્ય અને આરોગ્ય રક્ષાની સેવાઓ અને 
નાગહરક સખુસધુવિાઓના ઉચ્ચતમ િોરણોની જોગવાઇ કરવા અને જાળવવા માટે 
ટકાઉ વ્યવસ્થા કરવી,  

(૨૦) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશના કોઇપણ ભાગમાાં કોઇપણ જમીન અને ઇમારત તપાસવી, 
તેનુાં ધનહરક્ષણ કરવુાં, પરીક્ષણ અને માપણી કરવી,  

 

(૨૧) ધનયમો અને ધવધનયમો ધ્વારા ઠરાવવામાાં આવે તેવી સત્તા વાપરવી અને તેવા 
બીજા કાયોનો ધનકાલ કરવો,  

 

(૪) (ક) સાંબાંધિત રાજ્ય અધિધનયમો, ધનયમો અથવા રાજ્ય સરકારના કોઇપણ ધવદ્યમાન  
આદેશોમાાં ગમે તે મજકુર હોય તે છતાાં, પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ પોતાના 
સામાન્ય ધવકાસ ધવધનયમો ઘડી શકશે અને તે ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાાં ધવકાસ 
માટે પ્રવતંમાન રહશેે.  
 

(ખ) ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાાંની દરેક વ્યહકત, ઘટક અથવા ધવકાસકાર અથવા કોઇપણ 
બીજા મધ્યસ્થીએ કોઇપણ બાાંિકામ શરૂ કરતાાં પહલેા, પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ 
પાસે બાાંિકામના નકશા માંજુર કરાવવાના રહશેે અને આવી જગ્યા ઉપર બાાંિકામ 
પણુવ થયા પછી  અને તેના ઉપયોગ પહલેા તેને જરૂરી અને આનરુ્ાંગગક જણાય 
તેવી પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળની માંજુરી મેળવવી જાઇશે.  

 

(ગ) આ કલમના હતે ુમાટે અને ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશના યોગ્ય આયોજન, વ્યવસ્થાપન 

અને ધવકાસ માટેની બીજી કોઇ જરૂરીયાત થી, પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ, ખાસ 

મડૂીરોકાણ પ્રદેશમાના કોઇ વ્યહકત, એકમ, ઘટક, ધવકાસકાર અથવા બીજા કોઇ 

મધ્યસ્થીને, પોતાને જરૂરી જણાય તેવા આદેશ અથવા સચુનો આપી શકશે અને તે 

વ્યહકત, એકમ,ઘટક, ધવકાસકાર અથવા યથાપ્રસાંગ, મધ્યસ્થીને આવા આદેશો 

બાંિનકતાવ રહશેે. 



  



૪. અમલીકરણ માળખુાં  

 

અમલીકરણ માળખ ું

કાનનૂ 

ગ જરાત ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ અધિધનયમ- ૨૦૦૯ અને ગ જરાત નગર રચના અને શહરેી ધિકાસ 
અધિધનયમ - ૧૯૭૬

િ હહિટ 

િોલે રા  ખાસ  મ ૂડી રો કાણ  પ્રા દે ધશક  ધિકાસ  સત્તામુંડળ

નાણાુંકીય

ધિસ્તતૃ અંદાજો કામગીરી અને 
જાળિણીના ખચચ સાથે

ખચચ યોગ્યતા અભ્યાસ 

પ્રાદેધશક રેલ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ધિકાસ

પાણી પરૂિઠા તુંત્ર પ્રથમ તબક્કાના ધિકાસ માટે

પરૂ વ્યિસ્થાપન તુંત્ર પ્રથમ તબક્કાના ધિકાસ માટે

પ નઃપ્રાપ્ય ઉજાચ અને િીજ ધિતરણ યોજના

ઔદ્યોગગક અને બાુંિકામ કારીગરો માટે મકાનો

ખચચના લાભની ધિસ્તતૃ ચકાસણી

સામ દાધયક સેિા માળખ ું

જમીન વ્યિસ્થાપન 
વ્ય હરચના 

ધત્રપરીમાણીય
આયોજન 

આયોજન માળખ ું ધિકાસ 
આયોજન અહિેાલ 1

ધિકાસ ધનયુંત્રણ
ધિધનયમો માગચદધશિકા 

(અહિેાલ 2)



૪.૧  આગળ જણાવેલ ધવગતો મજુબ મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના, અહવેાલ-૧ અને સામાન્ય ધવકાસ 
ધનયાંત્રણ ધવધનયમો- અહવેાલ-૨ િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રાદેધશક ધવકાસ સત્તામાંડળ માટે 
તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે. સાથોસાથ નીચે જણાવેલ બાબતો માટે ધવસ્તતૃ અભ્યાસની 
કામગીરી ગજુરાત માળખાકીય ધવકાસ બોડવ (જીઆઇડીબી) ધ્વારા સોંપવામાાં આવેલ છે.  

 

૧. િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ માટે ભકૂાંપ સાંબાંિી સકુ્ષ્મ આંદોલનો અંગેનો અભ્યાસ 
(સીસમોલોજીકલ માઇક્રોઝેનેશન) – ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ સીસમોલોજીકલ રીસચવ, ગાાંિીનગરને 
સોંપાયેલ છે.   

 

૨. િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ માટે પાણી અંગેની ભેદ્યતા અને પરુ ધનયાંત્રણ અંગેનો 
અભ્યાસ મે. વાપકોસ ધ્વારા હાથ િરાયેલ છે.   

 

૩. િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશનાાં ધવસ્તારોમાાં શધુ્િ પાણીની શક્યતાઓ અને તેનાાં સાંગ્રહ 
અંગેની વ્યવસ્થા અને ચકાસણીનો અભ્યાસ વાપકોસ ધ્વારા હાથ િરાયેલ છે.  

 

૪. િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ માટે પયાવવરણ પરની અસરો ચકાસણી, અભ્યાસ મે. સેનેસ 
કન્સલટન્ટ ઇન્ડીયા પ્રાઇવેટ લી., મુાંબઇ ધ્વારા કરવામાાં આવી રહલે છે. 

 

૫. િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ માટે ઇન્ફોરમેશન એન્ડ કોમ્યનુીકેશન ટેકનોલોજીનુાં માસ્ટર 
પ્લાન તૈયાર કરવાની કામગીરી સીસ્કો સીસટમ્સ બી.વી., નવી હદલ્હીને સોંપવામાાં આવેલ 
છે.      

 

૪.૨ મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના (ડીડીપી)  
િોલેરા ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ (ડીએસઆઈઆર)  માટે ધવકાસ યોજનાના મસુદ્દાનો હતે ુ

ર૦૧૦થી ૩૦ વર્વ સિુીના સમયગાળા માટે ડીએસઆઈઆરના ધવસ્તારના ધવકાસ / વદૃ્ધિ 

માટે લાાંબા ગાળાનુાં માળખુાં પ્રસ્થાધપત કરવાનો છે .તેનો મખુ્ય ઉદે્દશ ડીએસઆઈઆરના 

ભધવષ્ટ્યમાાં રસ િરાવતા બિા જ લોકો, જેમાાં કેન્ર અને રાજય સરકારો, જાહરે અને ખાનગી 

સાંસ્થાઓ અને અત્યારે આ ધવસ્તારમાાં રહતેા લોકો તેમજ નક્કી કરેલા ધવસ્તારમાાં અને તેની 

સાથેના આસપાસના ધવસ્તારોમાાં વસતા જમીનમાગલકોનો સમાવેશ થાય છે, તેમને માટે 



ધવકાસની એક વ્યાપક માગવહદિશકા પરૂી પાડવાનો છે. અહવેાલ – ૧ ધવકાસ યોજનાનો 

મસુદ્દો; ડીએસઆઇઆરની પાિાદભધૂમકા, સમગ્રતયા ભધવષ્ટ્ય રષ્ષ્ટ્ટ અને મળુ ઉદે્દશો અને 

માહહતી પરુી પાડવાનો છે અને અહવેાલ -૨ તે માટે પરૂક બને છે. અહવેાલ-૨ માાં સામાન્ય 

ધવકાસ ધનયાંત્રણ ધવધનયમો (જનરલ ડેવલપમેન્ટ ક્ન્રોલ રેગ્યલેુશન – જી ડી સી આર) ની 

માગવ રેખાઓનો સમાવેશ થાય છે. યોજના નવા શહરેો માટે અવકાશકીય (જગ્યાને લગતી) 

એકાંદર ફાળવણી પરુી પાડે છે અને ૩૦ વર્વની તબક્કાઓની વ્યહુરચના નક્કી કરે છે. જેમાાં 

જમીનના ઉપયોગો, પહરવહન અને મહત્વની માળખાકીય સધુવિાઓ  અને ઉપયોગગતાઓ 

અને સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.   

 

૪.૩ મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના, અહવેાલ-૧ સાથે અને સામાન્ય ધવકાસ ધનયાંત્રણ ધવધનયમો- 

અહવેાલ-૨ તૈયાર કરી સવોચ્ચ સત્તામાંડળ (ગજુરાત માળખાકીય ધવકાસ બોડવ – 

જીઆઇડીબી)ને તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૦ નાાં રોજ ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી ધવકાસ 

અધિધનયમ, ૧૯૭૬ (જીટીપી એન્ડ યડુી એકટ, ૧૯૭૬) ની કલમ ૯(૧) ની જોગવાઇઓ 

મજુબ મોકલવામાાં આવેલ છે અને તે બાબત જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ, ૧૯૭૬ ની કલમ ૧૩ 

હઠેળ અસાિારણ રાજ્યપત્રમાાં તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૧ ના રોજ અને ત્યારબાદ ગજુરાતી દૈધનક 

વતવમાનપત્રોમાાં નોટીસરૂપે પ્રધસધ્િ કરેલ છે, જેથી અસાિારણ રાજ્યપત્રમાાં નોટીસ પ્રધસધ્િ 

થયાની તારીખથી બે મહહનાની અંદર કોઇ નાગહરક ધવકાસ યોજના સાંબાંિી તેના વાાંિા 

અથવા સચૂનો લખી જણાવી શકે. િોલેરા સત્તામાંડળે મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના માટે મળેલ 

વાાંિાઓ, સચૂનો અને રજુઆતો ધવચારણામાાં લઇ જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ, ૧૯૭૬ ની 

કલમ ૧૪ હઠેળ કેટલાક ફેરફારો, જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ, ૧૯૭૬ ની કલમ ૧૩ હઠેળ 

પ્રધસધ્િ કરાયેલ મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના અને સામાન્ય ધવકાસ ધનયાંત્રણ ધવધનયમો 

અહવેાલ – ૨ માાં માંજુર કરેલ છે. મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના અને સામાન્ય ધવકાસ ધનયાંત્રણ 

ધવધનયમો જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ-૧૯૭૬ ની કલમ-૧૫ અને ગજુરાત ખાસ મડૂીરોકાણ 

પ્રદેશ અધિધનયમ-૨૦૦૯ ની કલમ-૧૭ હઠેળ અસાિારણ રાજ્યપત્રમાાં તારીખ 

૦૫/૦૧/૨૦૧૨ ના રોજ અને ત્યારબાદ ગજુરાતી દૈધનક વતવમાનપત્રોમાાં નોટીસરૂપે પ્રધસધ્િ 

કરેલ છે. જેથી અસાિારણ રાજ્યપત્રમાાં નોટીસ પ્રધસધ્િ થયાની તીરીખથી બે મહહનાની 

અંદર કોઇ નાગહરક ધવકાસ યોજના માાં કરાયેલ સગૂચત ફેરફારો સાંબાંિમાાં તેના વાાંિા, સચૂનો 

અથવા રજુઆતો લખી જણાવી શકે. િોલેરા સત્તામાંડળે જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ -૧૯૭૬ ની 



કલમ ૧૫ હઠેળ પ્રધસધ્િ કરાયેલ મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના માટે મળેલ વાાંિાઓ / સચૂનો 

ધવચારણામાાં લઇ ગજુરાત ખાસ મડૂીરોકાણ પ્રદેશ અધિધનયમ-૨૦૦૯ ની કલમ ૧૭(૧)(૨) 

અને જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ-૧૯૭૬ ની કલમ ૧૬(૧)(૨) હઠેળ સવોચ્ચ સત્તામાંડળ 

(ગજુરાત ઇન્ફ્રાસ્રકચર ડેવલપમેન્ટ બોડવ –જીઆઇડીબી) ને તારીખ ૩૧/૫/૧૨ ના રોજ 

મોકલી આપવામાાં આવેલ. મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના સવોચ્ચ સત્તામાંડળ (જીઆઇડીબી) 

ધ્વારા માંજુર કરી ગજુરાત સરકારી રાજ્યપત્રમાાં તા.૧૦/૯/૧૨ ના રોજ પ્રધસધ્િ કરવામાાં 

આવેલ છે.   

     

૪.૪ મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજનામાાં એક સાંકગલત અને મહદ્અંશે સ્વધનભવર અને ર૦ લાખ કે તેથી 

વધ ુસિુીની વસ્તી વદૃ્ધિની શક્યતા િરાવતા નવા શહરેનો ધવકાસ કરવાની જોગવાઈ છે. 

આ ધવકાસ યોજનાના મસુદ્દાના દસ્તાવેજમાાં રહલે દીિવરષ્ષ્ટ્ટનો સકુ્ષ્મ સારાાંશ નીચે મજુબ છે.   

(i) ઔિોગગક ઉત્કૃષ્ટ્ટતા અને આધથિક પ્રવધૃત માટેનુાં વૈધિક કક્ષાનુાં કેન્ર.  

(ii) ઉચ્ચ ગણુવત્તાયકુત માળખુાં, જોડાણક્ષમતા અને આરામની સવલતો િરાવત ુશહરે.   

(iii) સમાજના બિા વગોને રોજગારી તેમજ રહઠેાણ પરુૂ પાડતો સામાજીક રીતે સાંધમધશ્રત 

અને સાંકગલત શહરેી ધવસ્તાર.  

(iv) પાણી, ઉજાવ અને ખેતીધવર્યક જમીન સહહતના અલ્પ સ્ત્રોતોના ઉપયોગ પરત્વે 

ટકાઉપણાનો અગભગમ અપનાવતુાં સરગક્ષત પયાવવરણ.   

૪.૫  સાતત્યપણૂવ અને સસુાંગત શહરેી માળખાને ધનધિત કરે અને ધવકાસ માટે મજબતૂ, લવગચક 
અને કરકસરયકુ્ત તેવી યોજના માટેના ૧ર અવકાશકીય ધસિાાંતોના ધવધનયોગ પર ધવકાસ 
યોજનાનો મસુદ્દો આિાહરત છે. 
 

અવકાશકીય આયોજનના ધસિાાંતો આ પ્રમાણે છે 

 સગુહઠત શહરેનુાં સર્જન,   

 જમીન ઉપયોગોનુાં સાંકલન,  

 ઔદ્યોગગક ધવસ્તારો સાથે માળખાકીય જોડાણ,   



 કેન્રીય દુતગધત માગવ થી શહરેી પ્રવધૃત્તનો મધ્યભાગ દૂર અને દ્તગધત માગવ  માટે 

મયાવહદત પહોંચ, 

 ઔદ્યોગગક અને શહરેી રાહફકનુાં ધવભાજન,  

 ઉચ્ચ ગણુવત્તાયકુ્ત જાહરે પહરવહન વ્યવસ્થાની જોગવાઈ,  

 સાંખ્યાબાંિ વેપારી અને સામદુાધયક ગબન્દુઓ િરાવતા બહુકેન્રીય માળખાનો ધવકાસ,  

 હાલનાાં ગામોનુાં નવા શહરે સાથે સાંકલન,  

 વધ ુસારી કધૃર્જમીનનુાં સાંવિવન,  

 દહરયા હકનારા જમીનના ધનયાંત્રક ધવભાગ (સીઆરઝેડ) નુાં સાંરક્ષણ,  

 મજબતૂ લૅન્ડસ્કેપ વ્યહૂરચનાનો ધવકાસ અને 

 સતત વિતી રહતેી વદૃ્ધિ માટે ધવકાસનો તબક્કાવાર કાયવક્રમ.  

  



 

૪.૬  જમીન ઉપયોગ બજેટ 

ક્રમ વ્યાપક જમીન ઉપયોગ ધવભાગો 
ધવસ્તાર 

(એચ.એ.) 

ધવકાસક્ષમ 

ધવસ્તારના ટકા 
કુલ ધવસ્તારના 

ટકા 

રહણેાાંક 

હાઈ એક્સેસ કોહરડોર 

ધસટી સેન્ટર (શહરેકેન્ર) 

ઔદ્યોગગક 

લોજજષ્સ્ટક્સ 

નોલેજ અને આઈટી  

હરક્રીએશન, સ્પોટ્વસ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટ  

પ્રસ્તાધવત રસ્તાઓ  

વ્યહૂાત્મક માળખાકીય સધુવિા  
જાહરે સધુવિા  

એ પેટા સરવાળો (શહરેી ૧ થી ૧૦) ૩૬.૮૦

પ્રવાસન-હરસોટવ  સીઆરઝેડ-૩ 

ગ્રીન સ્પેસ  

ધવલેજ બફર  

અત્યારની ગ્રામ વસાહતો 
કધૃર્ 

નદીઓ, નહરેો અને બીજાાં જળાશયો 

બી પેટા સરવાળો (ગબનશહરેી ૧૧ થી ૧૬) 

સી ધવકાસક્ષમ ધવસ્તાર (એ+બી) 

સૌરઊજાવ પાકવ  

સી.આર.ઝેડ. -૧  હઠેળની જમીન 

ડી 
પેટા સરવાળો સીઆરઝેડ હઠેળની જમીન (૧૭ થી 
૧૮) 

ઈ સ્થળનો કુલ ધવસ્તાર 



૪.૭  મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજનાની દરખાસ્તોના અમલીકરણ માટે છ (૬) નગર રચના યોજનાઓ 

ઘડવા અંગે િોલેરા  સત્તામાંડળ ધ્વારા ધનણવય લેવાયેલ છે. નગર રચના યોજના ૧ થી ૬ 

બનાવવા, આખરી કરવા, માંજુર અને અમલીકરણની કામગીરી ૪ ટાઉન પ્લાનીંગ કન્સલટન્ટસને 

સોંપવામાાં આવેલ છે. તે માટે ટેન્ડર બહાર પાડી યોગ્ય અને જરૂરી ચકાસણી કરી નવેમ્બર-૨૦૧૦, 

જાન્યઆુરી-૨૦૧૧ અને ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૧ માાં કામગીરી સોંપવામાાં આવેલ છે. મસુદ્દારૂપ નગર 

રચના યોજના ૧ થી ૬ નો સિુારેલ અંદાજીત ધવસ્તાર નીચે મજુબ નક્કી કરવામાાં આવેલ છે.   

મસુદ્દારૂપ નગર રચના 
યોજના નાંબર 

અંદાજીત ધવસ્તાર 

 ચો.કી.મી હકેટર 

૧ ૫૧.૪૦ ૫૧૪૦ 

૨            ૧૦૨.૩૪            ૧૦૨૩૪ 

૩ ૬૬.૬૦ ૬૬૬૦ 

૪ ૬૦.૦૦ ૬૦૦૦ 

૫ ૭૪.૭૫ ૭૪૭૫ 

૬ ૬૭.૩૩ ૬૭૩૩ 

કુલ            ૪૨૨.૪૨            ૪૨૨૪૨ 

મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજનાઓ બનાવવાની પ્રહક્રયામાાં મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજના ૧ 

અને ૨ બનાવવાનો ઇરાદો ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી ધવકાસ અધિધનયમ-૧૯૭૬ (જીટીપી 

એન્ડ યડુી એક્ટ, ૧૯૭૬) ની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ િોલેરા ઓથોરીટીની બેઠક તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૧ માાં 

ઠરાવ નાં. ૪/૧૭ થી જાહરે કરવામાાં આવેલ અને ઠરાવ્યા મજુબ જમીન માગલકો અને હહત િરાવતી 

વ્યહકતઓની બેઠકો / મીટીંગો ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી ધવકાસ ધનયમો-૧૯૭૯ (જીટીપી 

એન્ડ યડુી ર્ૂલ્સ, ૧૯૭૯) ના ધનયમ–૧૭ હઠેળ ઓગષ્ટ્ટ-સપ્ટેમ્બર–૨૦૧૧ દરમ્યાન રાખવામાાં 

આવેલ હતી. ત્યારબાદ મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજના ૩ અને ૪ બનાવવાનો ઇરાદો જીટીપી એન્ડ 

યડુી એક્ટ, ૧૯૭૬ ની કલમ ૪૧(૧) હઠેળ િોલેરા ઓથોરીટી ની બેઠક તા.૨૩/૧૨/૧૧ માાં ઠરાવ 

નાં. ૫/૬ થી જાહરે કરવામાાં આવેલ અને મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજના ૫ અને ૬ બનાવવાનો 

ઇરાદો પણ તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૧ ના રોજ ઠરાવ નાં. ૫/૮ થી જાહરે કરવામાાં આવેલ. ગજુરાત નગર 

રચના અને શહરેી ધવકાસ ધનયમો-૧૯૭૯ ના ધનયમ–૧૭ ની જોગવાઇઓ અનસુાર મસુદ્દારૂપ નગર 

રચના યોજના ૩ અને ૪ ના જમીન માગલકો અને હહત િરાવતી વ્યહકતઓની બેઠકો / મીટીંગો 

ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૨ દરમ્યાન અને મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજના ૫ અને ૬ ની બેઠકો / મીટીંગો 

એધપ્રલ – ૨૦૧૨ દરમ્યાન રાખવામાાં આવેલ હતી.   



જમીન માગલકો અને હહત િરાવતી વ્યહકતઓની બેઠકો / મીટીંગોમાાં મસુદ્દારૂપ નગર રચના 

-૧ અને ૨ માટે ૭૬૨,  મસુદ્દારૂપ નગર રચના -૩ અને ૪ માટે ૧૨૮ અને મસુદ્દારૂપ નગર રચના 

-૫ અને ૬ માટે ૪૦૦ વાાંિા / સચૂનો મળેલ હતા. તે તમામ વાાંિા / સચૂનો િોલેરા સત્તામાંડળ 

ધ્વારા ધવચારણામાાં લઇ તેનો ગણુવત્તાનાાં િોરણે મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજનાઓ ૧ થી ૬ ની જીટીપી 

એન્ડ યડુી રૂલ્સ – ૧૯૭૯ ના રૂલ – ૧૮ હઠેળની પ્રધસધ્ધ્િમાાં સમાવેશ કરવાની માંજુરી આપવામાાં 

આવેલ. તમામ મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજનાઓ ૧થી ૬ ઉપર જણાવ્યા મજુબ કલમ -૪૨(૧) અને 

ધનયમ -૧૮ હઠેળ ગજુરાત સરકારી રાજપત્રમાાં યોજનાના મસુદ્દાની પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવી અને 

એમ જાહરે કરવામાાં આવ્ય ુ કે ગજુરાત સરકારી રાજપત્રમાાં યોજનાના પ્રધસધ્ધ્િની તારીખથી એક 

મહહનાની અંદર આવી યોજનાથી અસર પામેલ કોઇ વ્યહકત આવી યોજના અંગેનાાં કોઇ વાાંિા 

સમગુચત સત્તામાંડળને લખી જણાવશે તો સમગુચત સત્તામાંડળ કલમ -૪૮ હઠેળ રાજ્ય સરકારને 

યોજનાનો મસુદ્દો સાદર કરતાાં પહલેા આવા વાાંિા ધવચારણામાાં લેશે. 

મસુદ્દારૂપ 
નગર રચના 
નાં.  

ગજુરાત સરકારી રાજપત્રમાાં 
જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ - 
૧૯૭૬ની કલમ ૪૨(૧) હઠેળ 
પ્રધસધ્ધ્િની તારીખ 

મળેલ વાાંિા 
સચૂનોની 
સાંખ્યા 

સત્તામાંડળની બેઠકોમાાં 
ધવચારણામાાં લેવાયેલ વાાંિા / 
સચૂનોની ધવગત  

૧ અને ૨ ૨૦.૦૬.૨૦૧૨ ૧૫૬૩ ઠરાવ નાં. ૭/૪, તા.૦૫.૦૯.૧૨  
૩ અને ૪ ૧૫.૦૯.૨૦૧૨ ૩૫૫ ઠરાવ નાં. ૮/૬,  તા.૦૨.૦૪.૧૩  
૫ અને ૬ ૧૫.૦૯.૨૦૧૨ ૩૯૭ ઠરાવ નાં. ૮/૬,  તા.૦૨.૦૪.૧૩ 
 મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજનાઓ ૧ થી ૬ સવોચ્ચ સત્તામાંડળ (જીઆઇડીબી) ને કાયદાકીય 

સમયમયાવદાની અંદર જીટીપી એન્ડ યડુી એક્ટ -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) અને ગજુરાત ખાસ 

મડૂીરોકાણ પ્રદેશ અધિધનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ ૬(૨)(iv) અને ૧૭ હઠેળ માંજુરી માટે મોકલવામાાં 

આવેલ છે. સવોચ્ચ સત્તામાંડળ (જીઆઇડીબી) ધ્વારા મસુદ્દારૂપ ધવકાસ યોજના ૧ અને ૨ માંજુર 

કરવામાાં આવેલ છે અને તે અસાિારણ સરકારી રાજપત્રમાાં તા.૩/૧૦/૨૦૧૨ નાાં રોજ પ્રધસધ્િ 

કરવામાાં આવેલ છે. મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજના ૩, ૪, ૫ અને ૬ એપેક્ષ ઓથોરીટી ધ્વારા 

તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ માંજુર કરવામાાં આવી તેમજ અસાિારણ સરકારી રાજપત્રમાાં પ્રધસધ્િ 

કરવામાાં આવી.    



૪.૮ નગર રચના યોજનાના ફાયદાઓ  

• ધવકાસ યોજનાની દરખાસ્તોના અમલીકરણ માટે અસરકારક સાિન  

• ધવકાસ પ્રવધૃતઓ ઝડપથી આગળ િપવાની આશા.  

• પ્લોટનાાં વ્યવસ્સ્થત આકાર અને બાાંિકામ પાત્રતામાાં વિારો  

• પ્રાદેધશક જોડાણ અને અવર જવરની સરળતામાાં વિારો  

• વેચાણપાત્ર પ્લોટનાાં વેચાણથી નાાંણાના સ્ત્રોત ઉભા કરી શકાય.  

• મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજના માંજુર થયેથી ધવકાસ યોજના નગર રચના યોજનાના 

રસ્તાઓનો કબજો અને માગલકી સત્તામાંડળને ધવના જમીન સાંપાદન / હકિંમતે મળે છે.  

• પ્રારાં ગભક યોજના માંજુર થયેથી જાહરે હતે ુમાટેના પ્લોટનો કબજો અને માગલકી સત્તામાંડળને 

ધવના જમીન સાંપાદન / હકિંમતે મળે છે.   

• વ્યવસ્સ્થત આકારનાાં પ્લોટ યોગ્ય રસ્તાની સધુવિા સાથે ઉપલબ્િ થાય છે.  

• નગર રચનાનાાં ઇધતહાસમાાં સૌ પ્રથમ વખત ૫૧ ચો.કી.મી. થી ૧૦૨ ચો.કી.મી ધવસ્તારની 

મોટી નગર રચના યોજના બનાવવામાાં આવી રહલે છે.   



૫. વર્વ ૨૦૧૭-૧૮ માાં સત્તામાંડળ ધ્વારા લેવામાાં આવેલ ધનણવયોની 

સાંગક્ષપ્ત નોંિઃ-  

૧. મખુ્ય નગર રચના યોજના નાં.૨ માટે મળૂમાપણી (સ્થળ સ્સ્થતી)ની માપણી માટે તથા 

એફ.પી. ડીમાકેશન માટે કન્સલટન્ટની ધનમણકૂ કરવામાાં આવી. અને સદર યોજનાને ૨/A 

અને ૨/B માાં ધવભાજીત કરવામાાં આવી. 

૨. એન્વાયરમેન્ટ ક્લીયરન્સ સટીફીકેટ તથા ૨/A અને ૨/Bમાાં “એકટીવેશન એરીયા” તરીકે 

જાહરે કરવામાાં આવ્યો અને C .E .T.P . & W.T.P . માટે ગજુરાત પોલ્યશુન કાંરોલ બોડવ , 

ગાાંિીનગર પાસેથી C .I.E . પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુાં. 

૩. C.R.I. ની લાઇન માટેની કાયવવાહી કરી. 
 

૪.  અહિયા નદી માટે રીવર બાંડીગનો પ્રોજેક્ટ કરેલ. 
 

૫.  ધવભાજીત મખુ્ય નગર રચના યોજના નાં.૨/એ, ૪/એ ની  કામચલાઉ પનુ:રચનાની  

દરખાસ્તને પરામશવ આપ્યો. 
 

૬. એક્ષપે્રસ વે ની કામગીરી ઝડપથી કરવા માટે િોલેરા સર ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી  

ધવસ્તારની મ.ુન.ર.યો.ને ધવભાજીત કરવાની કામગીરી કરી. 
 

૭.  DSIRDA ની જમીન ઇક્વીટીરૂપે આપવા DICDL સાથે કન્વેયન્સડીડ કરવામાાં આવે છે. 
 

૮.  િોલેરા સર ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી ધવસ્તારની મખુ્ય નગર રચના યોજના નાં.૪ (૪એ અને 
૪બી)ને બે ભાગમાાં ધવભાજીત કરવામાાં આવી અને ૪/એ ને એક્ટીવેશન એરીયા તરીકે 
જાહરે કરી મખુ્ય નગર રચના યોજના નાં.૪/એ ની મળૂમાપણી (સ્થળ સ્સ્થધત)ની માપણી 
માટે તથા એફ.પી. ડીમાકેશન માટે કન્સલટન્ટની ધનમણકૂ કરવામાાં આવી. 

 

 

 



 

ઓડિટનો અહવેાલ 

૧. અમોએ આ સાથે સામેલ કરેલ ધોલેરા સ્પેશીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયોનલ િેવલોપમેન્ટ 

ઓથોરીટી (“ધ ઓથોરીટી ”) ના નાણાકીય પત્રકો જેમાાં જેમાાં ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજન ાં સરવૈય ાં, તે 

વર્ષના રોજ પ રા થતા નફા ન કસાનન ાં પત્રક અને રોકિ પ્રવાહનાં પત્રક અને મહત્વની ડહસાબી 

નીતતઓ અને બીજી સ્પષ્ટીકરણાત્મક માડહતીના સારન ાં ઓિીટ કય ું છે. ઓથોરીટીન ાં સાંચાલક માંિળ 

હીસાબી સીદ્ાાંતો મ જબ નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરવા જવાબદાર છે.અમારી જવાબદારી અમારા 

ઓિીટ ઉપર આધારીત આ નાણાકીય પત્રકો ઉપર અભિપ્રાય આપવાની છે. 

૨.અમે, સામાન્ય રીતે િારતમા સ્વીક્રુત ઓડિટ ધોરણો અન સાર અમારૂ ઓડિટ કય ષ હત  . આ ધોરણો 

મ જબ સામગ્રીની ખોટી રજ આત થી મ ક્ત નાણાકીય પત્રકો છે કે કેમ તેની વ્યાજબી ખાતરી કરવા 

અમે ઓડિટન  આયોજન કરીને કામગીરી કરીએ તે જરૂરી બને છે.  

૩. અમારી જવાબદારી અમારા ઓિીટ ઉપર આધારીત આ નાણાકીય પત્રકો ઉપર અભિપ્રાય 

આપવાની છે. 

અમે, સામાન્ય રીતે િારતમા સ્વીક્રુત ઓડિટ ધોરણો અન સાર અમારૂ ઓડિટ કય ષ હત  . આ ધોરણો 

મ જબ સામગ્રીની ખોટી રજ આત થી મ ક્ત નાણાકીય પત્રકો છે કે કેમ તેની વ્યાજબી ખાતરી કરવા 

અમે ઓડિટન  આયોજન કરીને કામગીરી કરીએ તે જરૂરી બને છે.  

ઓિીટ એ નાણાાંકીય ડહસાબોના દશાષવેલ રકમ અને જોિાણો અંગેના પ રાવા એકઠા કરવાની 

પ્રડકયા છે, આ અંગેની પ્રડકયા છેતરપીંિી તથા ભલૂો અંગેના જોખમોને ધ્યાનમાાં રાખીને ઓિીટરના 

જજમેન્ટ આધડરત કરવામાાં આવે છે. આ જોખમની ચકાસણી કરતી વખતે ઓિીટર દ્વારા ઓથોરીટી 

દ્વારા બનાવેલ નાણાાંકીય ડહસાબો તથા તેની રજ આત યોગ્ય છે કે નડહ. તે ધ્યાનમાાં લીધેલ છે.  આ 

ઉપરાાંત ઓડિટ કરતી વખતે નાણાાંકીય નીતીઓની યોગ્યતાની ચકાસણી તથા મેનેજમેન્ટ દ્વારા 

લીધે નાણાાંકીય અંદાજો તેમજ નાણાાંકીય ડહસાબોની તમામ રજ આતો ધ્યાને લેવાયેલ છે. 

અમે માનીએ છીએ કે, અમારા દ્વારા એકઠા કરાયેલ ઓડિટ પ રાવા, નાણાાંકીય ડહસાબ પર ઓડિટ 

અંગેના અભિપ્રાય માટે પ રતા છે. 



૪.  વધ મા અમારા અભિપ્રાયો માટે, અમે જણાવીએ છીએ કે, 

(ક)  અમારા ઓડિટના હતે   માટે, અમારી શ ધ્ધ બ ધ્ધ્ધની જાણકારી અને માન્યતા પ્રમાણે જર રી 

તમામ માડહતી અને સ્પષ્ટીકરણ અમને મળ્યા છે.  

(ખ)  અમારા મતે, આવા ડહસાબી ચોપિાના પરીક્ષણ પરથી જણાય છે તેટલા પ રત   બોિે 

ડહસાબના યોગ્ય ચોપિા રાખ્યા છે. 

(ગ) આ અહવેાલમા છણાવટ કરાયેલ સરવૈયા તથા આવક અને ખચષના ડહસાબ, ડહસાબના 

ચોપિા સાથે સ સાંગત છે.  

(ઘ)  અમારા મતે અને અમારી શ ધ્ધ બ ધ્ધ્ધ ની માડહતી અને માન્યતા પ્રમાણે, ઉક્ત ડહસાબોને 

નોંધપાત્ર ડહસાબી નીતતઓ સાથે વાાંચતા, િારતમા સામાન્યપણે સ્વીક્રુત ડહસાબી પધ્ધતતઓ સાથે 

સ સાંગત રહીને સાચ  અને વ્યાજબી ભચત્ર દશાષવે છે: 

(૧) ૩૧ માચષ, ૨૦૧૮ ના રોજ બોિષના કામકાજની સ્સ્થતીના સરવૈયાના કેસમાાં,  

(૨) તે તારીખે પરૂી થતી મ દત માટે, આવક-ખચષના ડહસાબોના કેસમાાં, આવક કરતા થતા વધ  ખચષ 

અંગેના કેસમાાં. 

         રાવત એન્િ ગૌિાણા વતી  

              ચાટષિ  એકાઉન્ટન્ટ     

         (ફમષ રજીનાં. ૧૩૪૨૭૯િબલ્ય )   
                                    

 

                                                                      ઉર્જિત રાવત એન્િ ક ાં .  

 ચાટષિ  એકાઉન્ટન્ટ                               

                                                                     (મેમ્બરશીપનાં.૧૩૫૫૫૫)    

          

સ્થળ – અમદાવાદ      

         તારીખ – ૧૯/૦૭/૨૦૧૮           



                                                                                       
     

ધોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનલ િેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી,  

બ્લોક નાં ૧૧-૧૨, ત્રીજો માળ, ઉધોગ િવન ,ગાાંધીનગર 

(૨૦૦૯ના ગ જરાત સ્પેશ્યલ ઇનવેસ્ટમેન્ટ અતધતનયમ, કલમ-૮ હઠેળ સ્થાતપત) 
 

૩૧ માચષ, ૨૦૧૮ ના રોજન ાં સરવૈય  
ફાંિ અને 
જવાબદારીઓ 

જોિા
ણ નાં  

૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની 
સ્સ્થતીએ 

૩૧-૦૩-૨૦૧૭  ની 
સ્સ્થતીએ 

તમલકત અને 
અસ્યામતો 

જોિાણ 
નાં   

૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની 
સ્સ્થતીએ 

૩૧-૦૩-૨૦૧૭  ની 
સ્સ્થતીએ 

મિૂી આવક 
 

૧ ૨૦,૬૫૩,૭૧૨ ૧૯,૫૩૭,૮૨૮ સ્થાયી 
અસ્યામતો 

 

૩ ૮,૪૫૬,૩૫૦  ૮,૪૧૯,૧૦૧  

ચાલ  
જવાબદારીઓ 
 

૨  
૧૩,૬૦૯,૭૫૮,૫૮૩, 

 
    ૧૦,૩૪૨,૬૫૨,૬૭૬ 

ચાલ  
અસ્યામતો 
રોકાણ 

રોકિ અને 
બેંકતસલક 
થાપણો 

 
 
૪ 
૫ 

 
૬ 

 
 

૧૩,૪૭૪,૩૫૧,૦૦૦  
૮૫,૩૨૪,૩૮૪  

 
૫૦,૦૮૩,૨૦૦  

 
 

૧૦,૨૬૫,૩૫૧,૦૦૦ 
૧૪,૯૦૩,૯૮૦  

 
૬૨,૩૯૭,૭૦૦  

    આવક અને ખચષ 
ડહસાબ 

ખ લતી તસલક 
ઉમેરો: ચાલ  
વર્ષના આવક 
કરતા ખચષ વધ  

  
 

૧૧,૧૧૮,૭૨૩  
૧,૦૭૮,૬૩૮  

 
 

૯,૮૮૮,૯૯૮ 
૧,૨૨૯,૭૨૫  

     ક લ  ૧૨,૧૯૭,૩૬૧  ૧૧,૧૧૮,૭૨૩  
ક લ  ૧૩,૬૩૦,૪૧૨,૨૯૫   ૧૦,૩૬૨,૧૯૦,૫૦૪    ૧૩,૬૩૦,૪૧૨,૨૯૫  ૧૦,૩૬૨,૧૯૦,૫૦૪  
ડહસાબો અને નોંધપાત્ર ડહસાબ નીતતઓ અંગે નોંધો  
 

રાવત એન્િ ગૌિાણા વતી     ધોલેરા સ્પેશીયલ ઈન્વેસ્ત્મેન્ટ રીજીયોનલ િેવલોપ્મેન્ટ,ઓથોરીટી વતી  

ચાટષિ  એકાઉન્ટન્ટ     

(ફમષ રજીનાં. ૧૩૪૨૭૯િબલ્ય )   
 

(ઉજીત એચ. રાવત)    (દીપક સ થાર)  (જય પ્રકાશ શીવહરે, આઈ એ એસ) 

   િાગીદાર      ડહસાબી અધીકારી     મ ખ્ય વહીવટી અધીકારી  

મેમ્બરશીપ નાં.૧૩૫૫૫૫ 

 

સ્થળ – અમદાવાદ         સ્થળ – ગાાંધીનગર      

તારીખ – ૧૯/૦૭/૨૦૧૮             તારીખ – ૧૯/૦૭/૨૦૧૮ 



તા.૧ એતપ્રલ ૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.માચષ.૨૦૧૮ ની મ દત માટે ઉપજ અને ખચષ ના ડહસાબ 

ખચષ જોિાણ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની 
સ્સ્થતીએ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ ની 
સ્સ્થતીએ 

આવક જોિાણ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની 
સ્સ્થતીએ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ ની 
સ્સ્થતીએ 

સ્થાતપત  ખચષ 
 

૮ ૨૪૯,૬૩૮,૯૫૭  ૧૫,૭૮૬,૪૬૬  ઉઘરાવેલ 
ફી 

૭ ૩૬૫,૯૫૦  ૩૫૨,૮૦૦ 

ઘસારો  ૧,૦૭૮,૬૩૮  ૧,૨૨૯,૭૨૫  સહાયક 
અન દાન 
(મહસે  લ) 

 ૨૫૫,૧૭૯,૬૬૪  ૨૪,૭૧૫,૬૮૬ 

ઓથોરીટીના 
ઉદે્દશો અંગેના 
ખચષ  

૯ ૫,૯૦૬,૬૫૭  ૯,૨૮૨,૦૨૦ આવક 
કરતા વધ  

ખચષ 
સરવૈયા 
ખાતે 

તબડદલ 
કરેલ 

  
 

૧,૦૭૮,૬૩૮  
 

 
 

૧,૨૨૯,૭૨૫  

ક લ  ૨૫૬,૬૨૪,૨૫૨  ૨૬,૨૯૮,૨૧૧ ક લ   ૨૫૬,૬૨૪,૨૫૨  ૨૬,૨૯૮,૨૧૧ 
ડહસાબો અને નોંધપાત્ર ડહસાબ નીતતઓ અંગે નોંધો 

રાવત એન્િ ગૌિાણા વતી     ધોલેરા સ્પેશીયલ ઈન્વેસ્ત્મેન્ટ રીજીયોનલ િેવલોપ્મેન્ટ,ઓથોરીટી વતી  

ચાટષિ  એકાઉન્ટન્ટ     

(ફમષ રજીનાં. ૧૩૪૨૭૯િબલ્ય )   
 

(ઉજીત એચ. રાવત)    (દીપક સ થાર)  (જય પ્રકાશ શીવહરે, આઈ એ એસ) 

   િાગીદાર      ડહસાબી અધીકારી     મ ખ્ય વહીવટી અધીકારી  

મેમ્બરશીપ નાં.૧૩૫૫૫૫ 

 

સ્થળ – અમદાવાદ         સ્થળ – ગાાંધીનગર      

તારીખ – ૧૯/૦૭/૨૦૧૮             તારીખ – ૧૯/૦૭/૨૦૧૮ 

 

 

 

 

 



ધોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનલ િેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી, 

બ્લોક નાં ૧૧-૧૨, ત્રીજો માળ, ઉધોગ િવન ,ગાાંધીનગર 

(૨૦૦૯ના ગ જરાત સ્પેશ્યલ ઇનવેસ્ટમેન્ટ અતધતનયમ, કલમ-૮ હઠેળ સ્થાતપત) 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮સરવૈયા ના િાગરૂપ જોિાણો 

મિૂી આવક 
જોિાણ-૧ 

તવગત ૧-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ 
ખ લતી તસલક 

વર્ષ દરમ્યાન  
૨૦૧૭-૧૮ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૮                                       
ની તસલક 

સહાયક અન દાન (તમલકત) ૧૯,૫૩૭,૮૨૮ ૧,૧૧૫,૮૮૪  ૨૦,૬૫૩,૭૧૨ 
ક લ ૧૯,૫૩૭,૮૨૮ ૧,૧૧૫,૮૮૪ ૨૦,૬૫૩,૭૧૨ 

 

ચાલ  જવાબદારી  
જોિાણ-૨  

તવગત        ૩૧/૦૩/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૭  
ગ જરાત સરકાર તરફથી મળેલ સહાયક અન દાન    
ખ લતી તસલક ૯૧,૬૮૭,૯૦૩  ૩૨૦,૦૮૩,૫૮૯ 
ઉમેરો વર્ષ દરમ્યાન મળેલ ૩૦૦,૦૦૦,૦૦૦  - 
બાદ: ગ જરાત સરકારને પરત કરેલ ગ્રાાંન્ટ - ૨૦૩,૬૮૦,૦૦૦ 
 ૩૯૧,૬૮૭,૯૦૩  ૧૧૬,૪૦૩,૫૮૯ 
બાદ: રૂપાાંતરીત   
   
સહાયક અન દાન (મહસેલૂ) ૨૫૫,૧૭૯,૬૬૪  ૨૪,૭૧૫,૬૮૬ 
સહાયક અન દાન (તમલકત) ૧,૧૧૫,૮૮૪  - 

ક લ ૧૩૫,૩૯૨,૩૫૫  ૯૧,૬૮૭,૯૦૩ 
ગ જરાત સરકારને જમીન પરત્વે બાકી ચ ક્વણાાં    
િીઆઇસીિીએલ ને ર પાાંતડરત કરેલ જમીન ૧૩,૪૭૦,૫૩૧,૦૦૦  ૧૦,૨૩૬,૫૩૧,૦૦૦ 
લેણદારો   
ગ જરાત સરકારને ચ કવવાન  થત   વ્યાજ ૩,૪૨૪,૦૨૮  ૧૪,૦૧૮,૭૭૩ 
અનેસ્ટ મની અનામતો  ૧૮૫,૦૦૦  ૯૦,૦૦૦ 
અન્ય અનામતો  ૫,૦૦૦ ૫,૦૦૦ 
પરફોમન્સ બેંક ગેરાંટી  ૨૦૦,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦ 
સલામત અનામતો  ૨૧,૨૦૦ ૨૦,૦૦૦ 
 ૩,૮૩૫,૨૨૮  ૧૪,૪૩૩,૭૭૩ 
ક લ ૧૩,૬૦૯,૭૫૮,૫૮૩  ૧૦,૩૪૨,૬૫૨,૬૭૬ 
 

 



રોકાણ  
જોિાણ-૪  

તવગત ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ના     
રોજ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૭ના  
રોજ   

િીઆઇસીિીએલ (SPV) આપેલ જમીન ની બદલામાાં 
શેર રોકાણ 

૧૩,૪૭૦,૫૩૧,૦૦૦  ૧૦,૨૩૬,૫૩૧,૦૦૦ 

જીએસએફએસ ભલક્વીિ િીપોઝીટ ૩,૮૨૦,૦૦૦  ૨૮,૮૨૦,૦૦૦ 
ક લ ૧૩,૪૭૪,૩૫૧,૦૦૦  ૧૦,૨૬૫,૩૫૧,૦૦૦ 

 

રોકિ અને બેંક તસલક  
જોિાણ-૫  

તવગત ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ના રોજ  
રોકિ  - - 
બેન્ક બેલેન્સ   
કોપોરેશન બેન્ક(ખા.નાં:૧૪૦૦૩૮)  (૫૦૬,૪૬૪)         ૧૪,૬૯૮,૧૪૦  
કોપોરેશન બેન્ક એફ.િી  ૮૫,૬૧૭,૧૮૨  - 
મહારાષ્ર બેન્ક(ખા.નાં: ૧૧૬૭૫૫) ૨૧૩,૬૬૬  ૨૦૫,૮૩૭ 

ક લ ૮૫,૩૨૪,૩૮૪  ૧૪,૯૦૩,૯૭૭ 

 

પેશગીઓ અને અનામતો      
જોિાણ-૬   

તવગત ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ 
વીજળી અનામત ૩૭,૨૦૦ ૩૭,૨૦૦ 
પેરોલ અનામત ૬,૦૦૦ ૨,૫૦૦ 
પોસ્ટ તસડકયોરીટી અનામત  ૪૦,૦૦૦ - 
વડહવટી અતધકારીને અગાઉથી ચ કવેલખચષ પેટેની 
રકમ              

- ૧૦,૦૦૦ 

સરદાર સરોવર નમષદા તનગમ લી.                              ૫૦,૦૦૦, ૦૦૦ ૫૦,૦૦૦, ૦૦૦ 
ગ જરાત જળ ઇન્રાસ્રક્ચર લી .                                 - ૧૨,૩૪૮,૦૦૦ 

ક લ ૫૦,૦૮૩,૨૦૦ ૬૨,૩૯૭,૭૦૦ 

 

 

 

 



 

ઉઘરાવેલ ફી         
જોિાણ-૭   

તવગત  ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
 ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ માટે  

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭  માટે  

પ્રકાશન ફી   - ૨૯૧,૩૦૦  
નોધણી ફી  ૧૯,૬૦૦  ૪૧,૫૦૦  
ચકાસણી અને સબ ડિતવઝન ફી                                     - ૧૬,૭૭૦  
ટેન્િર ફી                                                                ૫૦,૦૦૦  -  
GDCR બ ક ફી  ૫૦૦  - 
િી.પી પાટષ  પ્લાન ફી                                                    ૫૪,૪૫૦  ૫૦૦  
ટી. પી પાટષ  પ્લાન ફી ૬૬,૦૫૦  ૫૦૦  
ઝોનીગ સટીફીકેટ ફી ૪૫,૩૫૦  ૪૦૦  
એફ ફોમષ ૪૭,૭૫૦  ૪૦૦  
નકશા ફી ૮૧,૨૦૦  ૪૦૦  
પરચ રણ આવક                                                       ૧,૦૫૦  ૧,૦૩૦  

ક લ ૩૬૫,૯૫૦  ૩૫૨,૮૦૦  
 

સ્થાપના ખચષ(Establishment) 
જોિાણ-૮  

તવગત  ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ માટે  

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ માટે  

ડહસાબી સેવાઓ  ૧૬૦,૭૩૬  ૧૬૩,૯૬૭  
જાહરેાતો ૧૧૬,૭૨૫  ૨૩૭,૪૬૧  
એન્ટીવાયરસ સોફટવેર ચાજીસ ૧૦,૦૦૦  ૯,૬૦૦  
બેંક ચાજીસ ૬,૧૨૮  ૩,૫૧૦  
પ સ્તકો અને સામતયકો ૨૪૦  ૨,૬૦૧  
વીજળી ખચષ ૩૯૪,૫૪૫  ૩૩૪,૬૩૬  
ડરપેડરિંગ અને મરમત ખચષ – (ઇલેક્ટ્ક્રક – વસ્ત  ) ૨૭૬,૮૭૨  ૩૬૬,૯૦૧  
મીટીંગ ખચષ ૮૩,૮૪૫  ૬૪,૩૭૪  
કચેરી ખચષ ૧૩૭,૬૮૩  ૨૮,૯૫૪  
ટપાલ , ક રીયર અને સ્ટેમ્પ ખચષ ૧૩,૯૫૮  ૧૫,૪૯૨  
પ્રોફેશનલ ચાજીસ  ૮,૦૪૨,૬૭૬  ૮,૫૬૧,૮૭૦  
મ દ્રણ, લેખન સામગ્રી અને ઝેરોક્ષ ખચષ ૨૭૦,૫૫૬  ૨૩૦,૨૪૨  
પગાર ૪,૩૪૮,૭૮૮  ૨,૫૨૪,૬૯૦  



ટેભલફોન ખચષ  ૩૧,૩૭૫  ૩૬,૨૪૫  
પ્રવાસ િથ્થ (જી.ઓ એન્િ ટી.પી.ઓ. ) ૩૩૪,૪૫૪  -  
પ્રવાસ િથ્થ  (જી.ઓ) ૨,૨૩૬  ૪,૮૪૮ 
પ્રવાસ ખચષ ૧,૧૭૦,૮૨૭  ૧,૧૩૨,૧૮૮  
પેરોલ અને િીઝલ ખચષ  ૨૨૧,૪૦૧ ૯૦,૦૭૧  
અલ્પાહાર ખચષ ૧૫,૯૩૧  - 
વાહન અને અન્ય વીમા  ૬૩,૮૪૪  ૪૦,૮૧૭  
પ્રક્રીયા ફી -  ૫૦,૦૦૦  
આઉટ સોસીગ મેનપાવર ચાિ  ૧,૧૦૭,૮૬૭  ૬૭૪,૦૨૭  
સીકય રીટી ચાિ  ૬૫૫,૦૫૧  ૬૭૫,૧૦૫  
અન્ય ખચષ  ૬,૩૫૦  - 
મ્ય ન્સીપલ વેરો ૧૫,૭૫૯  ૧૪,૨૮૮  
ઓફીસ સમારકામ ખચષ  ૮૧૩,૦૦૦  - 
વેબ િેવલોપમેન્ટ ઇન્ટરનેટ ખચષ  ૧૦૮,૭૩૭  ૨૮૧,૯૭૯  
િાિા ખચષ  ૧૬૬,૪૦૦  ૨૧૭,૬૦૦  
વડહવટ અને પ્રક્રીયા ફી  - ૨૫,૦૦૦  
ટી.પી.ઓ. િથ્થ  ૬૧,૫૩૦  - 
ટી.પી.ઓ. સ્ટેશનરી ખચષ  ૧૦,૨૩૯   
ચાિ િથ્થ  ૧૪૨,૫૭૭   
TP2A જ્મીન સાંચય માટે વળતર  ૧૩૪,૧૪૮,૯૦૨   
TP4A જ્મીન સાંચય માટે વળતર ૯૬,૫૭૦,૭૧૬   
ટી.પી.ઓ વેતન  ૩૭,૫૦૮   
સ્ટેટય ટરી ઓિીટ ફી  ૯૧,૫૦૦   

ક લ  ૨૪૯,૬૩૮,૯૫૭  ૧૫,૭૮૬,૪૬૬  
 

ઓથોરીટીના ઉદે્દશ અથે કરેલ ખચષ 
જોિાણ-૯   

તવગત  ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ માટે  

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ માટે  

ટીપીઓ સ્ટાફને ચ કવેલ મહનેતાણ  ૫૫૧,૮૮૮  ૩૪૫,૬૬૭  

ટીપીઓ ઓફીસ ખચષ ૩૭,૫૭૫  ૮૬,૫૭૩  

સવેય અને અભ્યાસ અને પ્રવાસ ખચષ   ૫,૩૧૭,૧૯૪  ૮,૮૪૯,૭૮૦  

ક લ         ૫,૯૦૬,૬૫૭  ૯,૨૮૨,૦૨૦  
 



 

 

 

 

 

 

 

સ્થાયી અસ્કયામતો 
જોિાણ-૩ 

ક્રમાાંક તવગત શરૂનો બ્લોક  અંતનો બ્લોક 
  ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ નાાં રોજ બ્લોક ચાલ  વર્ષ 

દરમ્યાન વધારો 
ક લ ક લ ઘસારો નાણાકીય વર્ષ 

૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન 

૩૧/૦૩/૨૦૧૮ નો 
રોજ   

અ જમીન તથા મકાન       

૧ કચેરી મકાન  ૪,૦૫૯, ૨૮૪  - ૪,૦૫૯,૨૮૪  ૪૦૫,૯૨૮   ૩,૬૫૩,૩૫૬  
 ક લ અ  ૪,૦૫૯, ૨૮૪  - ૪,૦૫૯,૨૮૪  ૪૦૫,૯૨૮   ૩,૬૫૩,૩૫૬  
બ કોમપ્ય ટર, તપ્રન્ટર, સ્કેનર, 

લેપટોપ 

     

૧ કોમપ્ય ટર ૭૯૭૧૦  - ૭૯૭૧૦  ૩૧,૮૮૩  ૪૭,૮૨૭  
૨ જી સ્વાન કનેકશન ૮૦૫  - ૮૦૫  ૩૨૨  ૪૮૩  

૩ લેપટોપ ૨૨૧  - ૨૨૧  ૮૮  ૧૩૩  
૪ તપ્રન્ટર ૭૩,૩૮૫  ૩૧૮,૧૪૩  ૩૯૧,૫૨૮  ૧૧૨,૯૪૩  ૨૭૮,૫૮૫  
૫ સોફટવેર ૧૮,૭૪૪  - ૧૮,૭૪૪  ૭,૪૯૮  ૧૧,૨૪૬  
 ક લ  બ  ૧૭૨,૮૬૫  ૩૧૮,૧૪૩  ૪૯૧,૦૦૮  ૧૫૨,૭૩૪  ૩૩૮,૨૭૪  
ક ફતનિચર      

૧ કચેરી ફતનિચર  ૨,૧૧૯,૮૯૨  - ૨,૧૧૯,૮૯૨  ૨૧૧,૯૮૯  ૧,૯૦૭,૯૦૩  
૨ ટી .પી.ઓ કચેરી ફતનિચર  ૧,૨૩૮,૧૨૪  - ૧,૨૩૮,૧૨૪  ૧૨૩,૮૧૨  ૧,૧૧૪,૩૧૨  
 ક લ ક  ૩,૩૫૮,૦૧૬ - ૩,૩૫૮,૦૧૬  ૩૩૫,૮૦૨  ૩,૦૨૨,૨૧૪  
િ કચેરી સામાન      

 એ .સી  ૩૨૩,૨૧૧  - ૩૨૩,૨૧૧  ૪૮,૪૮૨  ૨૭૪,૭૨૯  
 કોપીયર મશીન  ૧૧૨,૧૭૮  - ૧૧૨,૧૭૮  ૧૬,૮૨૭  ૯૫,૩૫૧  
 િેટા કાિષ ૧,૭૪૪  - ૧,૭૪૪  ૨૬૨  ૧,૪૮૨  
 િીજીટલ કેમેરા ૨,૦૪૫  -  ૨,૦૪૫  ૩૦૭  ૧,૭૩૮  
 ઇપીબીએકસ સીસ્ટમ ૮૧,૮૦૨ - ૮૧,૮૦૨  ૧૨,૨૭૦  ૬૯,૫૩૨  
 ફેકસ મશીન  ૪,૯૯૮  - ૪,૯૯૮  ૭૫૦ ૪,૨૪૮  

 મલ્ટી મીિીયા પ્રોજેક્ટર ૬૪,૩૯૨  - ૬૪,૩૯૨  ૯,૬૫૯  ૫૪,૭૩૩  
 પ્રોજેકટર સીસ્ટમ ૬,૨૬૩  - ૬,૨૬૩  ૯૩૯  ૫,૩૨૪  
 આર ઓ પ્લાન્ટ ૨૩,૬૭૬  - ૨૩,૬૭૬  ૩,૫૫૧  ૨૦,૧૨૫  
 સ મો કાર  ૧૯૬,૪૫૯  - ૧૯૬,૪૫૯  ૨૯,૪૬૯  ૧૬૬,૯૯૦  
 વોટર ક લર ૧૨,૧૬૮  - ૧૨,૧૬૮  ૧,૮૨૫  ૧૦,૩૪૩  
 મારૂતી સીયાજ કાર  - ૭૯૭,૭૪૧  ૭૯૭,૭૪૧  ૫૯,૮૩૧  ૭૩૭,૯૧૦  
 ક લ  - િી  ૮૨૮,૯૩૬  ૭૯૭,૭૪૧  ૧,૬૨૬,૬૭૭  ૧૮૪,૧૭૧  ૧,૪૪૨,૫૦૬  
 ક લ )અ+બ+ક+િ(  ૮,૪૧૯,૧૦૧ ૧,૧૧૫,૮૮૪  ૯,૫૩૪,૯૮૫  ૧,૦૭૮,૬૩૫  ૮,૪૫૬,૩૫૦  
 પાછળન  વર્ષ  ૯,૬૪૮,૮૨૯  - ૯,૬૪૮,૮૨૯  ૧,૨૨૯,૭૨૫  ૮,૪૧૯,૧૦૪  



 

 

ધોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનલ િવેલપમેન્ટ ઓથોરીટી, 

બ્લોક નાં ૧૧-૧૨, ત્રીજો માળ, ઉધોગ િવન ,ગાાંધીનગર 

(૨૦૦૯ના ગ જરાત સ્પેશ્યલ ઇનવેસ્ટમેન્ટ અતધતનયમ, કલમ-૮ હઠેળ સ્થાતપત) 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સરવૈયા ના િાગરૂપ જોિાણો 

જોિાણ ૧૦: નોધપાત્ર ડહસાબ તવર્યક નીતીઓ તથા ડહસાબો અંગેની નોંધ 

(અ)      નોંધપાત્ર ડહસાબ તવર્યક નીતતઓ            
(૧) નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરવાનો આધાર 
(અ) નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરવાનો આધાર િારતમા સામાન્યપણે સ્વીક્રૂત ડહસાબી તસધ્ધાાંતો  મ જબ 

ઐતતહાસીક સમજ તી હઠેળ નાણાકીય પત્રકો  તૈયાર કરવામા આવ્યા છે. 
(બ) માંજ ર અને ચ કવણ  થયેલ ખચષને આધારે ખચષ ડહસાબોમાાં લેવાયેલ છે. 
(૨)  અંદાજો:  

નાણાડકય ડહસાબો સામાન્યપણે સ્વીકૃત કરાયેલ ડહસાબો તસધ્ધાાંતોને આધારે બનાવેલ છે. કે જેમાાં 
ચાલ  સમયગાળામાાં દશાષવેલ આવકો અને ખચષમાાં અંદાજો અને ધારણાઓની અસર આપવાની રહ ે
છે. સત્ય પડરણામો તથા અંદાજો વચ્ચેના તફાવત જયારે માલ મ જણાશે અને િૌતતક અસર માલ મ 
પિશે ત્યારે કરવામાાં આવશે.  

(૩) સામાન્ય:  
ખાસ ઉલ્લેખ કરાયેલ ન કરાયેલ ડહસાબી નીતી, સામાન્યપણે સ્વીક્રૂત ડહસાબી નીતીઓ સાથે 
સ સાંગત છે. 

(૪)  અન્ય: 
ઓથોડરટી દ્વારા સ્વીકારવામા આવેલ ડહસાબી અસરોમા સહાયક અન દાન હઠેળ મળતી તમામ રકમ 
જવાબદારી તરીકે સ્વીકારવામા આવે છે. ત્યાર બાદ કરવામા આવતા મહસે  લી ખચષ જેટલી રકમ 
સહાયક અન દાન(મહસે  લી) અથવા સહાયક અન દાન(અસ્યામત)  ખાતે તબદીલ કરી આ 
સમયગાળા ના આવક અને ખચષના ડહસાબમા મહસે  લી આવક તરીકે અથવા નાણાકીય 
સમયગાળાના અંતે સરવૈયામા મ િી આવક તરીકે દશાષવેલ છે. 

(બ)  ડહસાબો અંગેની નોંધો: 
 
(૧) ૨૦૦૯ ના ગ જરાત સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનલ કાયદા ની જોગવાઇઓ અન્વયે રચાયેલા 

ધોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનલ િવેલપમેન્ટ ઓથોરીટી ને ૧૬, ફેબ્ર આરી ૨૦૧૦ ના 



જાહરેનામા નાં. જીએચય /૧૦/૦૭/એસઆઇઆર/૮૧૪૫/આઈ અન્વયે સ્થાતપત કરેલ જાહરેાત કરી 
હતી.  

 (૨)  મ ખ્ય કારોબારી અતધકારીના મતઅન સાર તથા તેમની જાણ અન સાર રોકાણો, અનામતો તથા 
જવાબદારીઓ, બેલેન્સ શીટમાાં દશાષવેલ રકમથી ઓછા નથી. 

(૩) મહસે લ તવિાગ ગ જરાત સકાષર દ્વારા જી.આર.નાંબર જીએમએન/ઇન્િસ્રી/૧૬૧૦/૪૦૩૩/એ.૧ તારીખ 
૧૨/૦૧/૨૦૧૧ થી ૨૮૫૦૨-૮૯-૪૦ હકેટર – આરો- સ્કવેરમીટર જમીન િીએસઆઇઆરિીએ ને 
તબદીલ કરેલ છે. ખાણ અને ખનીજ તવિાગ, ગ જરાત સરકાર દ્વારા જી.આર.નાંબર એસઆઇઆર-
૧૧૨૦૧૨૫-૨૩-આઇ તારીખ ૦૩/૦૬/૨૦૧૫ થી િીએસઆઇઆરિીએ ને ૫૨૦૫ હકેટર જમીન 
િીઆઇસીિીએલ ને રાજય સરકારના કમીટી દ્વારા નકકી કરેલ િાવ મ જબ રાન્સફર કરવાની સતા 
આપેલ છે. 
 
ઉપરોકત મ જબ, િીએસઆઇઆરિીએ દ્વારા ૫૨૦૫ હકેટર પૈકી ૧૧૭૮-૯૫-૦૦ હકેટર જમીન માટે 
તારીખ ૦૧/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ ધોલેરા ઇન્િસ્રીયલ સીટી િવેલોપમેન્ટ  લીમીટેિ ની તરફેણમાાં 
કરારખત કરેલ છે. આ ખાસ હતે   માટે બનાવેલ કાંપની  ધોલેરા એસઆઇઆરની તવકાસ માટે 
પ્રોજેકટ િવેલોપમેન્ટની કામ માટે બનાવેલ છે. ધોલેરાની સબ રજીસ્ટારની ઓફીસમાાં ગામ /સવે 
નાંબર મ જબ છે. કરારખત કરવામાાં આવેલ છે.  
આથી, ૧૧૭૮-૯૫ હકેટરની જમીન કે જે કરારખત દ્વારા િીઆઇસીિીએલને તબદીલ કરાયેલ છે. તે 
િીએસઆઇઆરિીએ ના ડહસાબોમાાં શેરમ િી રોકાણોમાાં દશાષવેલ છે. અને પાકાસરવૈયા ની અન્ય 
બાજ  જે રકમ ગ જરાત સરકારને ચ કાવવાની છે.તે દશાષવેલ છે. 

૪. લેણદારો/ દેવાદારોની બાકી લેણા/દેવા તેમના ખાતરી, સમાધાન તથા અન્ય ગોઠવણને આધારીત 
છે. 

૫. આંકિાઓને તેમના નજીકના રકમમાાં રાઉન્િઓફ કરેલ છે. 
૬ ગત વર્ષના આંકિાઓને જો યોગ્ય લાગે તો પ નવગીકરણ કરેલ છે.   

 
 રાવત એન્િ ગૌદાણા     ધોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનલ િેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી,  
ચાટષિ એકાઉન્ટન્ટ       ગાાંધીનગર વતી   
(રજી.નાં ૧૩૪૨૭૯િબલ્ય )       
 
  
  -----સહી-----                                 ----- સહી-----                             ----સહી----                          
(ઉર્જિત રાવત )                                (દીપક સ થાર)                  (જય પ્રકાશ શીવહરે  આઇ.એ.એસ.) 
    િાગીદાર                                  ડહસાબી અતધકારી                 મ ખ્ય કારોબારી અતધકારી 
મેમ્બરશીપ નાં:૧૩૫૫૫૫ 
સ્થળ: અમદાવાદ                                                                સ્થળ: ગાાંધીનગર    
તારીખ. ૧૯.૦૭.૨૦૧૮                                                           તારીખ. ૧૯.૦૭.૨૦૧૮ 



  



DHOLERA SPECIAL INVESTMENT REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY, GANDHINGAR  

 

 1 

 1.0 Introduction: 

 

1.1 Dholera Special Investment Region (DSIR) has been declared by 

Government of Gujarat, Industries and Mines Department Notification 

No. GHU-14/SIR/112009/253/(1)/(I) dated 22nd May, 2009 under the 

provision of section-3 & 4 of the Gujarat Special Investment Region Act 

– 2009. This was the first Special Investment Region of its kind in India. 

In the year 2009 the Gujarat Special Investment Region Act – 2009 was 

enacted from 6th January-2009, which provides a statutory status to 

Special Investment Regions in Gujarat, with an objective to provide for 

establishment, operation, regulation and management of large size 

Investment Regions and Industrial Areas in the State of Gujarat; and 

to specially enable their development as global hubs of economic 

activity supported by world class infrastructure, premium civic 

amenities, centers of excellence and proactive policy framework; and 

for setting up an organizational structure with that purpose and for 

matters connected therewith or incidental thereto.  

 

1.2 The Dholera Special Investment Region (DSIR) will be a major new 

industrial hub located on a Greenfield site at about 100 km south of 

Ahmedabad and at about 130 km from Gandhinagar. The project is the 

first Investment Region to be designated under the proposed Delhi - 

Mumbai Industrial Corridor project (DMIC), a joint Indian and 

Japanese Government initiative to create a linear zone of industrial 
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development nodes along a Dedicated Freight Corridor (DFC) Railway 

Line.  

 

1.3 The Dholera Special Investment Region covers a substantial area of 

land totaling to approximately 920 sq km and encompasses 19 22 

villages are of Dholera taluka, Ahmedabad District, making it the 

largest of the investment nodes proposed so far in the DMIC influence 

region, the site is strategically situated between the main industrial 

centres of Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot and Bhavnagar. It is 

linked to the major ports of Gujarat by State Highways but as yet has 

no direct rail connection. The nearest international airport is at 

Ahmedabad, although there is a current proposal to develop a new 

international airport to the north-east of the Dholera Special 

Investment Region (DSIR) at Navagam village.  

 

1.4 The existing population within Dholera Special Investment Region 

(DSIR) area is only about 37,000 (census 2001), inhabiting small 

settlements. Agriculture is the principal land use and activity within 

the area, although the land is generally of poor quality and saline, 

especially close to the sea, and farm output is not high. Land values 

are therefore relatively low.  

 

1.5 Dholera Special Investment Regional Development Authority, 

Gandhinagar has been constituted by Government of Gujarat, 

Industries and Mines Department notification No. 
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GHU/10/07/SIR/112010/81450/I dated 16.02.2010, under the 

provisions of Gujarat Special Investment Region Act-2009.  As per 

provision of section 5 of Gujarat Special Investment Region Act 2009, 

The Gujarat Infrastructure Development Board (GIDB), established 

under section 17 of the Gujarat Infrastructure Development Act, 1999 

has been declared and designated as the Special Investment Region 

Apex Authority for the purpose of the Act 2009.  
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2.0  DHOLERA SPECIAL INVSETMENT REGIONAL DEVELOPMENT 
AUTHORITY, GANDHINAGAR consists of the following members.  

 

No Name / Designation Position in the Authority 

1 
Principal Secretary 
Industries &Mines Department  

Chairperson 

2 
Chief Executive Officer 
Gujarat Infrastructure Development Board 

Member 

3 Industries Commissioner Member 

4 Collector, Ahmedabad  Member 

5 District Development Officer, Ahmedabad  Member 

6 
Director, School of Planning 
Centre for Environmental Planning and 
Technology (CEPT), Ahmedabad 

Member 

7 
Shri U.S. Mehta (Retired Town Planner) 
 

Member 

8 
President, Guajrat Chamber of Commerce 
and Industries  

Member 

9 
Chief Executive Officer, Dholera Special 
Investment Regional Development 
Authority 

Member Secretary 
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3.0 Powers and functions of Dholera Special Investment Regional 
Development Authority, Under Section 15 of the Gujarat Special 
Investment Region Act, 2009 

(1) The Regional Development Authority shall secure planned development of 
the Special Investment Region and shall take steps for its effective regulation 
and efficient management so as to bring and enhance general welfare, 
convenience, productivity and excellence. 

(2) Without prejudice to the generality of foregoing provisions, the Regional 
Development Authority shall undertake the management and planning of 
land resource and Infrastructure of the Special Investment Region. 

(3) The Regional Development Authority shall, in particular, exercise the 
following powers and perform the following functions, namely:- 
 
(i) to classify and earmark the area of the Special Investment Region for 

various purposes and usages including economic activities, amenities 
and community services as it deems fit;  

(ii) to prepare the development plan for whole or part of the area of the 
Special Investment Region; 

(iii) to undertake preparation and execution of town planning scheme for 
whole or part of the Special Investment Region; 

(iv) to regulate the development of the periphery area of the Special 
Investment Region; 

(v) to acquire, hold and manage moveable or immoveable property as it 
may deem necessary subject to general or specific directions of the 
State Government in this regard: 

(vi) to acquire land in the Special investment Region, by sale, lease, grant, 
allocation, donation, town planning scheme, consent agreement or 
through proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 for the 
purposes of this Act; 

(vii) to sale, lease, transfer or dispose off any land or building belonging to 
it subject to the regulations made by the Apex Authority; 
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(viii) to carry out surveys in the Special Investment Region for the preparation 

of development plans and town planning schemes; 
(ix) to prepare, issue and Implement  the direction, standards and the norms 

for building structure, infrastructure development and other construction 
activities in the Special Investment Region. 

(x) to enter into contracts, agreements or concession agreement with any 
person, entity, developer or organization as it may deem necessary for 
performing its functions; 

(xi) to execute, co-ordinate and supervise works in connection with 
infrastructure or provision of other services and amenities in the Special 
Investment Region; 

(xii) to provide for disaster  management and mitigation in the Special 
Investment Region; 

(xiii) to levy and collect such fees, development charges. or user charges as 
may be ascertained and fixed by the Apex Authority under clause (vii) of 
sub-section (2) of section 6; 

(xiv) to remove encroachments and constructions not duly authorized or made 
in violation of the regulations, directions and norms laid down by the 
Regional Development Authority; 

(xv) to make arrangements for observance and promotion of safety, order, 
health and environmental safeguards within the Special Investment 
Region; 

(xvi) to guide, assist and co-ordinate with other authorities functioning in the 
Special Investment Region in matters pertaining to planning and use of 
land and development of the Special Investment Region; 

(xvii) to control the development activities in accordance with the 
development plan and to bring aesthetics, efficiency and economy in the 
process of development; 

(xviii) to ensure and make provision for sufficient civic amenities and services 
including hospitals and medical services, schools, fire services, public 
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parks, markets and shopping places, play grounds, entertainment areas 
and disposal of waste and provision of drainage. 

(xix) to make sustainable arrangements for providing and maintaining the 
highest standards in civic amenities and services particularly for 
cleanliness, aesthetics, health and hygiene;  

(xx) to make enquiry, inspection, examination or measurement of any land 
and building in any  part of the Special Investment Region; 

(xxi) to exercise such other powers and discharge such other functions as may 
be prescribed by the rules or regulations. 

(4)  (a)  Notwithstanding anything contained in the relevant State Acts, rules 
or any existing instructions of the State Government, the Regional 
Development Authority may frame its own General Development 
Regulations and the same shall prevail for developments in the Special 
Investment Region. 

(b)  Every person, unit or developer or any other stakeholder in special 
Investment Region shall be required to get the plans of the building approved 
by the Regional Development Authority before commencing any 
construction and shall obtain the approval of the Regional Development 
Authority necessary and incidental thereto, after the completion and before 
the use of such premises. 

(c)  For the purpose of this section and with any other requirement for 
proper planning, management and development of the Special Investment 
Region, the Regional Development Authority may issue such direction or 
instruction as it may consider necessary to any person, unit, entity, 
developer or any other stakeholder in the Special Investment Region and the 
person, unit, entity, developer or, as the case may be, the stakeholder shall 
be bound by such directions.  
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4.0 IMPLEMENTATION FRAME WORK 

 

Implimentation Framework

Legislation 

The Gujarat Special Investment Region Act - 2009 & The

Gujarat Town Planning & Urban Development Act - 1976

Governance

D S I R DA

Finance

Broad Estiamtes Including 
Operations & Maintenance Costs

Costs Pre-Feasibility Studies:

Development of the regional rail infrastructure    

Water supply system for Phase-1 development 

Flood Management system for Phase-1 

development 

Renewable energy & Power distribution scheme 

Housing for industrial and construction workers

Broad Cost Benefit Assessment

Community Service 
Framework

Land Management 
Strategy

Spatial Planning

Planning Framework

Development Plan Report 
(Report 1)

Development Control 
Regulation Guidelines 

(Report 2)
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4.1 Accordingly Draft Development Plan, Report-1 & General Development 
Control Regulation (GDCR)-Report-2 for Dholera Special Investment Regional 
Development Authority were prepared with following ongoing studies, 
assigned by the Gujarat Infrastructure Development Board (GIDB).   

• Seismic study of Dholera Special Investment Region by Institute of 
Seismological Research, Gandhiangar   

• Flood Vulnerability & Risk Assessment of Dholera SIR by M/s. WAPCOS, 
Gandhinagar.   

• WAPCOS is also exploring the feasibility for fresh water storage in and 
around DSIR area.  

• Environmental Impact Assessment of Dholera Special Investment Region in 
Gujarat by M/s SENES Consultant India Pvt. Ltd. Mumbai.  

• ICT Master Plan for Ahmedabad – Dholera Special Investment Region by 
CISCO Systems B.V., New Delhi.   

4.2 The Draft Development Plan (DDP) - DSIRDA 

The purpose of the Draft Development Plan for the Dholera Special 
Investment Regional Development Authority (DSIRDA) is to set out the 
framework for the long term growth of the area of the DSIR for a period of 
30 years starting from 2010. It is intended to provide a broad development 
guide to all people with an interest in the future of the DSIR – including 
Central and State Governments, public and private bodies and corporations 
and the existing local inhabitants and landowners living within and adjoining 
boundaries of the designated area. Report 1, The Draft Development Plan; 
presents the background, overall vision and elements for the DSIR and is 
complemented by Report 2, which contains the General Development 
Control Regulations (GDCR). The Plan provides the overall spatial allocations 
for the New City and sets out a 30 year, phasing strategy including land uses, 
transport and major infrastructures and utilities and services. 

 

4.3 Draft Development Plan along with Report-1 & General Development 
Control Regulation Report-2 were prepared & submitted to Apex Authority, 
Gujarat Infrastructure Development Board (GIDB) on 24.12.2010 U/S 9(1) of 
the Gujarat Town Planning & Urban Development Act, 1976 (GTP&UD 
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Act,1976) and same were published U/S 15(3)(ii) of the Gujarat Special 
Investment Region Act, 2009 and U/S 13 of the GTP&UD Act-1976 in 
Extraordinary Gazette on 05.01.2011 and Gujarati daily newspapers for 
inviting objections / suggestions from any person with respect to Draft 
Development Plan within a period of two months from the date of 
publication in Extraordinary Gazette. The Authority considered all the 
objections / suggestions received and approved the modifications under 
section 14 of the GTP&UD Act, 1976 in the Draft Development Plan & 
General Development Control Regulation (GDCR) published U/S 13 of 
GTP&UD Act, 1976. The Draft Development Plan and General Development 
Control Regulation with all approved modifications U/S 14 of the GTP&UD 
Act, 1976 were published U/S 15 of the GTP&UD Act, 1976 & U/S 17 of the 
Gujarat SIR Act, 2009 on 05.01.2012 in Official Extraordinary Gazette for 
public objections / suggestions with respect to the proposed modifications 
within two months from the date of publication in Official Gazette. The 
Authority considered all the objections / suggestions received for the Draft 
Development Plan published under section 15 of the GTP&UD Act, 1976 and 
the same was submitted under section 16(1)(2) of the GTP&UD Act, 1976 
under section 17 (1)(2) of Gujarat Special Investment Region Act, 2009 to 
Apex Authority (Gujarat Infrastructure Development Board) for sanction on 
31.05.2012. It was sanctioned by the Apex Authority (GIDB) & published in 
Official Gazette vide Notification No. SIRAA/01/2012/525 on 10.09.2012    

 

4.4 The Draft Development Plan provides for the Development of an integrated 
and largely self contained new city with the potential to grow upto and 
beyond a target population of 2 million (20 lakh) with following vision.  

 (i) A world class centre of industrial excellence and economic activity.  

 (ii) A city with high quality infrastructure, community and leisure  

Facilities.  
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(iii) A socially mixed & integrated urban area that provides jobs and houses 
all sectors of society.  

(iv)  A protected environment that takes a sustainable approach to the use 
of scarce resources including water, energy and farmland.  

4.5 The Draft Development plan is based upon the application of twelve spatial 
planning principles that will ensure a consistent and coherent urban 
structure and a plan that is robust, flexible and economical to develop, with 
following land use proposals.  
The spatial planning principles are the: 

• Creation of a compact city; 

• Integration of land uses; 

• Accessibility of Industrial zones; 

• Focus of the city internally away from the central expressway, which will 
only have limited access; 

• Separation of industrial and city traffic; 

• Provision for a high quality public transport system; 

• Development of a poly-centric structure that has a number of commercial 
and community nodes; 

• Integration of existing villages into the new city; 

• Conservation of the better agricultural land; 

• Protection of the CRZ; 

• Development of a strong landscape strategy; and  

• A phased development programme that allows incremental growth. 
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4.6         Land use Budget – Draft Development Plan (DDP)   

Sr. 
No. 

BROAD LAND USE ZONES AREA (HA) PERCENT OF 

DEVELOPABLE AREA 

PERCENT OF 

TOTAL  AREA 

1 Residential 9780.26 17% 10.6% 

2 High Access Corridor 2465.11 4% 2.7% 

3 City Centre 679.08 1% 0.7% 

4 Industrial 11457.36 20% 12.5% 

5 Logistics 203.64 0% 0.2% 

6 Knowledge and IT 1229.97 2% 1.3% 

7 Recreation Sports and Entertainment 4500.29 8% 4.9% 

8 Roads 2644.51 5% 2.9% 

9 Strategic Infrastructure 323.33 1% 0.4% 

10 Public Facility Zone 562.11 1% 0.6% 

A Subtotal - Urban (1 to 10) 33,846 60% 36.80% 

11 Tourism - Resorts (CRZ III) 3888.83 7% 4.2% 

12 Green spaces  1960.12 3% 2.1% 

13 Village Buffer  1325.37 2% 1.4% 

14 Existing Village Settlements 446.92 1% 0.5% 

15 Agriculture  12804.15 23% 14% 

16 Rivers, Canals and Other Water bodies 2467.71 4% 2.7% 

B Subtotal Non-urban (11 to 16) 22,893 40% 24.80% 

C Developable Area (A+B) 56,739 100% 61.7% 

17 Solar Energy Park 1345.92 - 1.5% 

18 Land under CRZ I 33885.23 - 36.8% 

D Subtotal Land under CRZ I (17 to 18) 35,231 - 38.3% 

E Total Site Area (C+D) 91,970 - 100% 
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4.7 It was decided by the Dholera Authority to implement the Draft 
Development Plan proposals by making six Draft Town Planning Schemes and 
work of preparation, finalization, sanction & implementation of Draft Town 
Planning Schemes 1 to 6 was assigned to Four Town Planning Consultants 
through tender process and after proper evaluation in the month of 
November-2010, January-2011 & February-2011. The revised approximate 
delineated area of DTPS 1 to 6 is as under.  

 

   In the process of making Draft Town Planning Schemes an intention 
for making Draft Town Planning Scheme 1 & 2 was declared by the Authority U/S 
41(1) of GTP&UD Act, 1976  in the meeting held on 24.06.2011 by Resolution No. 
4/17 and as resolved, meetings of land owners as well as interested persons of 
DTPS 1 & 2 were called during August – September, 2011 as per provision of Rule 
17 of the Gujarat Town Planning & Urban Development Rules, 1979 (GTP&UD 
Rules, 1979). Subsequently intention for making Draft Town Planning Scheme 3 & 
4 U/S 41(1) of the Act, 1976 was declared on 23.12.2011 vide Resolution No. 5/6 of 
the Authority and for Draft Town Planning Scheme 5 & 6, intention was declared 
on 23.12.2011 vide Resolution No. 5/8 of the Authority and meetings of land 
owners & interested persons for Draft Town Planning Scheme  3 & 4 were called 
during February – 2012 and for Draft Town Planning Scheme  5 & 6 during April – 
2012 as per provision of Rule-17 of the GTP&UD Rules, 1979. The objection / 
suggestion received in owners’ meetings of Draft Town Planning Schemes (DTPS) 1 

DTPS No. Approx. Area  
 Sq. km Hector 

1 51.40 5140 
2                    102.34                     10234 
3 66.60 6660 
4 60.00 6000 
5 74.75 7475 
6 67.33 6733 

Total                    422.42                      42242 
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& 2 – 762, Draft Town Planning Schemes (DTPS) 3 & 4 – 128, Draft Town Planning 
Schemes (DTPS) 5 & 6 – 400 were considered by the Authority & approved the 
incorporation of the objections / suggestions on merits for publication of Draft 
Town Planning Schemes (DTPS) 1 to 6 under section 42 (1) of the GTP&UD Act, 1976 
and under rule 18 of the GTP&UD Rules, 1979. All Draft Town Planning Schemes 
(DTPS) 1 to 6 were published in Official Gazette under section  42 (1) & Rule – 18 
with an announcement that any person affected by the scheme should 
communicate in writing his objections / suggestion to the Authority within one 
month from the date of publication of Draft Schemes in the Official Gazette. The 
following are details related to Draft Town Planning Schemes 1 to 6.  

DTPS No Date of publication 
in official Gazette 
U/S 42 (1) of the 
GTP&UD Act, 1976 

No. of objection / 
suggestions 
received 

Objections/ 
suggestions considered 
in Authority’s meeting 

1 & 2 20.06.2012 1563 Resolution No. 7/4 
date 05.09.12 

3 & 4 15.09.2012 355 Resolution No. 8/6 
date 02.04.13 

5 & 6 15.09.2012 397 Resolution No. 8/6 
date 02.04.13 

     
Draft Town Planning Schemes 1 to 6 were submitted within statutory time limit to 
the Apex Authority (GIDB) for sanction under section 48 (1) of the GTP&UD Act, 
1976 and under section 6 (2) (iv) & 17 of the Gujarat SIR Act, 2009. The Apex 
Authority (GIDB) has sanction DTPS 1 & 2 & same were published in the Extra 
Ordinary Gazette on 03.10.2012. The Apex Authority (GIDB) has sanctioned DTPS 
3,4,5 & 6 and same ware published in the Extra Ordinary Gazette on 24.10.2013.    
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4.8 Advantages of Town Planning Scheme.  

• Effective tool to implement the D.P. proposals.  

• Prospects of development activities increases.  

• Regular shape & build ability of plot increases.  

• Accessibility & better linkages will be improved.  

• Finance will be generated by selling saleable plots.  

• DSIRDA will get ownership of land for Draft Development Plan/Town 
Planning Schemes roads on sanction of Draft Town Planning Schemes 
without acquisition / cost.  

• DSIRDA will get ownership of land for public purpose plots on 
sanction of preliminary Town Planning Scheme without acquisition / 
cost.  

• Providing regular shaped plots with proper access.  

This is first time in the Town Planning history that single Town Planning 
Scheme is of a huge area to the tune of approx. 51 sq,km. to 102 sq.kms. 
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5.0  A brief note on the decisions taken by the Dholera Authority in 

the year 2017-18. 

1 Consultant has been appointed for site survey and demarcation of draft 
town planning scheme no.-2 and town planning scheme-2 has been 
splited into 2A and 2B. 
 

2 C.I.E. certificate has been received from Gujarat Pollution Control 
Board, Gandhinagar for C.E.T.P. & W.T.P. 

3 Work has been done for C.R.I. line.  

4 River bunding Project has been done for Adhiya river. 

5 Opinion (Parmarsh)has been given for split draft town planning scheme 
4/A and 2A. 

6 Draft town planning schemes have been splited for the speed up of 
work for express way. 

7 Conveyance deed has been done with DICDL for transfer of DSIRDA 
land as equity. 

8 Draft Town Planning Schemes no.-4(4A & 4B)of DSIRDA has been 
splited and Town planning scheme no.-4A has been declared as 
activation Area and consultant has been appointed for site survey and 
demarcation of draft town planning schemes no.-4A. 
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