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�જુરાતના ંઆિથ�ક િવકાસમા ંધોલરેા�ુ ંમહ�વ

�જુરાત રાજયનો નકશો હાથમાં લઇએ તો ધોલરેા શહ�ર તો ના�ુ ંટપકા �વ�ું લાગે. આ નગરનેનજરોનજર જોઇએ તો પણ
તેમાં કંઇ લાગે ન�હ. પરં�  ુ�જુરાત  સરકારની યોજના સમયસર સાકાર થાય  તો  ધોલરેા ભારત� ું સવ��થમ  ‘હાઇટ�ક સીટ�’
બનશે.  ��તાિપત  �દ�હ�  –  �ુબંઇ  ઇ�ડ���યલ  કો�રડોરમાં આવર�  લવેાયે� ું આ  ના�ું નગર  જોતજોતામાં મેગાસીટ�  બની
જશે.ક�ટલાક લોકો તો અ�યારથી જ ધોલરેાને ‘�માટ�સીટ�’ કહ� છે.

અમદાવાદ શહ�રથી ૧૨૦ �ક.મી �ૂર આવે� ુધોલરેા ‘હ�વીએ��જિનયર�ગ’ ઉધોગો માટ�ના ઝોનમા ંસ�ંણૂ� િવકસીત થયા પછ�કદમાં
િસ�ગા�રુ કરતા પણ મ��ુગણાશે.િવિવધ માળખાક�ય �િુવધા ધરાવ� ુ ંન�ુ ંધોલરેા �વિનભ�ર બનશે તેમજ તેની વ�તી ૨૦ લાખની
થશે અને આઠ લાખ લોકોનેરોજગાર� મળશે.

અમદાવાદ �જ�લાના છેવટના ગામો અને મા� વરસાદઆધા�રતખતેી ઉપર િનભ�ર ધ�ંકુા તા�કુામાસંરાકાર �ારાધોલરેા ખાતે
�પેિશયલ ઇ�વે�ટમે�ટ  �ર�જયન  ‘સર’�થાપવાનો  િનણ�ય  લવેામાઆં�યો  છે,  �માં ધોલરેા  �પેિશયલ ઇ�વે�ટમે�ટ  �ર�જયનમાં
એરપોટ�સાથે �દા� ૪૩,૦૦૦ હ�કટરમા ં�ોસેિસ�ગ ઇ�ડ���ઝ, �હ�ર હાઉિસ�ગ, કોમિશ�યલ સેકટર, �લકે બક સે��રુ�, નોલજેિસટ�,
લો�જ��ટક પાક� તેમજ ઇ�ટરનેશનલ એરપોટ�� ુ ંિનમા�ણ થવા�ુ ંછે. �ના કારણ ેધોલરેા પથંકના િવકાસના �ાર ��ુલા થશે તેમ જ
આ�ુબા�ુના  ગામોના  ખે�તૂોની  આિથ�ક  ��થિત  મજ�તૂ  બનશે. �જુરાત  સરકાર�  ધોલરેા  ‘સર’  ને  ડ�વલપ  કરવા  શ�આતના
કરોડર��ુ  સમાન  તબ�ા  �માણે ર�તાઓ િવકાસાવવા,એરપોટ�  માટ�  િ�-ફ�િસ�લટ�, ગાધંીનગર  વાયા  અમદાવાદથી  ધોલરેા
�ધુીનો  મે�ો  ર�લ �ો�કટ  અને  મેગા  ઇ�ડ���યલ પાક�ને  િવકસાવવા� ું ન��  ક�ુ�છે. આ માટ�  �જુરાત  સરકાર�  રોકાણકારોને
આકષ�વા માટ� િસ�ગલ િવ�ડો �કલયર�સ િસ�ટમ પણ અમલમા�ંકૂ� છે.

આિથ�ક ���ટએ �જુરાત સરકાર �જુરાતમાં ધોલરેા ‘સર’ને �દ�હ� �ુબંઇ ઇ�ડ���યલ કો�રડોર (ડ�એમઆઇસી)માં સમાવેશ કર�
ધોલરેા િવ�તારને �જુરાત�ુ ંમોટામા ંમો�ંુ ઇકોનોિમક હબ તર�ક� િવકસાવવા�ુ ંઆયોજન કર� રહ� છે. ધોલરેા ‘સર’મા ં� ગામોનો
સમાવેશ  થાય  છે,  તેમાં  ધ�ંકુાતા�કુાના  બાવ�ળયાર�,  ભ�ડયાદ,  ભાણગઢ,  ભીમતળાવ,ધોલરેા,  ગોરા� ,ુ  કાદ��રુ,
�ણૂ,મહાદ�વ�રુા,  મ�ગલ�રુ,  �ુડં�,ઓતા�રયા,  પાચંી,  રાહતળાવ,  સ�ઘડા,ઝાખંી,  �બળ�,  ચરે,  ગોગલા  તેમ  જ  બરવાળા
તા�કુાના સાગંાસર અને સોઢ� ગામોનો સમાવેશ થાય છે.સરકાર� ૨૬,૦૦૦ હ�કટર �ટલી જ�યા ધોલરેા ‘સર’ ને ફાળવી છે.તેમ
જ ૧૭,૦૦૦ હ�કટર �ટલી જ�યા એરપોટ�  માટ� ન�� કર� છે. ધોલરેા ‘સર’ના કરોડર��ુ  સમાન રોડ�ુ ંકામકાજ પણ શ� થઇ
ગ�ુછેં.

ધોલરેાની કાયાપલટમાં � જમીનોનો સમાવેશ થાય છે તે જમીનો �બનઉપ�વ તેમજ �બનફળ�પુ હતી. �ના કારણે લોકોને
રો�રોટ�  માટ�  અ�ય  �દ�શમાં જ�ું પડ� ું હ� ુ.ં  પરં� ુ ધોલરેાને  ‘સર’  તર�ક�  �હ�ર  કરવાથી  અહ��ુદા-�ુદાએકમો�થાપવાના
હોવાથીઅહ�ની પ�ર��થિત �બૂ જ બદલાઇ ગયેલ છે. અગાઉ �ણ-ચાર વષ� પહ�લા � જમીનના ભાવ વીઘાદ�ઠ ૩૦ થી ૪૦ હ�ર
�િપયા  હતો  તે  આ�  બે વષ�માં ૩ થી  ૫ લાખ �િપયાથઇ ગયો  છે. �  આગળના  �દવસોમાં હ�ુ  પણ વધવાની  સભંાવાના
છે.અહ�ની �બનઉપ�ઉ જમીનને કારણે તેની લ-ેવેચ ઓછ� થતી હતી. પરં�  ુ�યારથી ધોલરેા ‘સર’ �હ�ર થઇ છે �યારથી આ
િવ�તારમાં ઉધોગો  આવવાના હોવાની સભંાવનાથી ખર�દદારોની લાઇન  લાગે છે. તેમજ  ઇ�ડ���યલ કો�રડોર �હ�ર થવાથી
લોકોને રોજગાર� મળ� રહ�શે તેવી આશાઓ બધંાઇ છે.

�દ�હ� – �ુબંઇ ઇ�ડ���યલ કો�રડોરના ચીફ એ�કઝ�ટુ�વ ઓ�ફસર અિમતાભ કા�ત કહ� છે ક�, “ અમે આ �ો�કટ હાથમા ંલીધો એ
પહ�લાં �ુિનયાના બી� ઘણાં �િુવકિસતશહ�રોનો અ�યાસ  કય� હતો. ભારતમાં ચદં�ગઢ િસવાય  એક પણ શહ�રનો શ�આતથી
િવકાસ થયો નથી. કોઇપણ શહ�રને એક આ�િુનક �િુવધાઓ સાથેના શહ�રમા ં�પાતંરકરવા ઘણી બધી વાતો� ુ ં�યાન રાખ�ુપંડ�
છે. ધોલરેા યોજનામા ંનવા શહ�રને સાકાર કરવા ૯૦૦ ચોરસ �ટલી જમીન સપંા�દતકરવા માટ� ઝડપથી પગલાલંવેાઇ ર�ા છે
તેમજ આસપાસના ંઅનેક ગામડાઓને આભાિવ શહ�રમા ંસમાવી લવેાશે.
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ધોલરેા�ુ ંન�ુશંહ�ર એવી ર�તે �ગુ�ઠત કરાશે ક� રહ�ઠાણો, શાળા-કોલજે, શોિપ�ગ મોલ,�બઝનેસ ઓ�ફસો એકબી�નીન�ક હોય.

મોટાભાગની ઇમારતો �ચી રાખવામા ંઆવશે. �થી ��યાનો મહ�મ ઉપયોગ થાય તેમજ ઊ��માપંણ બચત થાય આ સમ�
કો�રડોરમાં િસ�ગા�રુ �વા એક ન�હ પણ છ શહ�રો ઊભા થશે. આ શહ�રોની પાણી િવજળ�ની જ�ર�યાત �તર�ક ર�તે જ �રૂ�
પાડવામા ંઆવશે. આશહ�રો પોતાના ગેસ આધા�રત પાવર �લા�ટ ધરાવતા હશે, તેમજ ઔધો�ગક કચરાનો �રસાય�લ�ગ �લા�ટ
હશે  �થી ��ૂષણની સમ�યા ન  રહ�.�પાનના �કતા��ુુ મોડ�લ પર આધા�રત  આ શહ�રો તેમાં ઉ�પ�  થનારો તમામ  કચરો
�નુ:ઉપયોગમા ંલશેે.

આ જગંી �ો�કટનો થોડો લાભ મહારા��ને પણ થશે. દ�ધી બદંર પાસે ૩૫૦ ચો.�ક.મી. િવ�તારને આવર� લતેા નવા નગરની
રચનાથશે. એવી જ  ર�તે  રાજ�થાન, હ�રયાણા, ઉ�ર �દ�શ  અને  મ�ય�દ�શ  માં પણ નવા શહ�ર આકાર લેશે. આ તમામ
શહ�રોની બધી જ ઇમારતો ર�ઇન વૉટર હાવ���ટ�ગ િસ�ટમ ધરાવતી હશે. �થી વરસાદ� ુ ંપાણી ગટરમા ંન વહ� જતા ંતેનો યો�ય
ઉપયોગથશે.ઘન  કચરા�ુ�ંપેિશયલ  �લા�ટમાં  �રસાય�કલગંકર�ને  ઘરવપરાશની  ચીજોબનાવાશે.  આ  ઉપરાતં  ચાર  �પાની
કંપનીઓતોિશબા, િમ��બુીસી, �હટાચી અને  ��સી�ું ક��સો�ટ�યમ  આ �દશામાં આગળ વધીને  મહારા��, �જુરાત, રાજ�થાન
તથા હ�રયાણામા ં�લા�ટ �થાપી ર�ુ ંછે.

મા� ધોલરેાના િવકાસ પાછળ જ �દા� �. ૫૦,૦૦૦ કરોડ ખચા�શે. �જુરાત સરકાર� તો શ�મા ં�. ૩,૦૦૦ કરોડ�ુ�ંડૂ�રોકાણ કર�
દ��ું  છે.  �પાને  પણ  ૧૩૦  કરોડ  �િપયાની  સહાયકરવા� ું  વચન  આ��ું  છે.બી�  નાણાં  ‘પ��લક-
�ાઇવેટ’કંપનીઓનીભાગીદાર�થી  મેળવાશે.  કો�રડોરનો  આ  મેગા  �ો�કટ  ભારતની  રાજધાની  દ��હ�  અને  દ�શના  આિથ�ક
પાટનગર �ુબંઇને જોડતા ૧૪૮૩ �ક.મી લાબંા ર�લ�ટનો સવા�ગી િવકાસ સાધશે. �નો �ુલ ખચ� ૯૦ અબજ ડોલર થશે. એકવાર
આ  યોજના  �ણૂ�  થશે  એટલે  ભારત�ું ઔધો�ગક  ઉ�પાદનઅને  િનકાસ  બમણાં થશે,  તેમજ  �દા�  ૧૮  કરોડ  નાગ�રકો  આ
યોજનાનો ��ય� તેમજ પરો� ર�તે લાભ મેળવશે.

�દ�હ�  –  �ુબંઇ  ઇ�ડ���યલ  કો�રડોર  યોજના  �તગ�ત  ��યેક  ૨૫૦  ચો.�ક.મી.ના  એવા  નવ  મેગા  ઇ�ડ���યલ  ઝોન
�થાપવામાઆંવશે. આ ઝોનમા ંથયેલ ઉ�પાદનો તેમજ કાચી માલસામ�ીની હ�રફ�ર માટ� હાઇ�પીડ ��ઇ�લાઇનની રચના કરવામાં
આવશે. આ ઉપરંાત  �ણ આ�િુનક  બદંરો, છ  �તરરા���ય  એરપોટ�  તથા �ુબંઇ-�દ�હ�ને  સાકંળતો  િસ�સલને  ધરાવતો  ��
એકસ�ેસ વે બાધંવામાં આવશે. ૪૦૦૦ મેગાવોટ પાવર �લા�ટ આ સમ� ��િૃતઓને ધમધમતો રાખશે.આ તમામ �કારની
ઉ�પાદન  ��િૃતઓને  ટ�કા�પ  એવા અસ�ંય  પેટા-ઉધોગો અને  સિવ�સ  ઇ�ડ���ને  પણ લાભ થશે.�ના િવકાસ  માટ� ક���સરકાર
ઉપરાતં �પાન સરકાર તથા �પાનીઝ કંપનીઓએ આિથ�ક સહાય આપવાના ંકરાર કયા� છે.

ધોલરેા ન�ક ફ�દરા ખાતે વ�ડ�  કલાસ એરપોટ�  અને એરકાગ� કો�પલ�ે �થપાશે. �ને કારણે �જુરાતનાં દ�રયા�કનાર�  આવેલા
બદંરોની માલની હ�રફ�રની �મતામાં સતત  વધારો  થશે.�જુરાત  સરકાર�  અમદાવાદથી વાયા ધોલરેા થઈ  ભાવનગર જતો
િસકસલનેનો  હાઈવે  બનાવવાની  યોજનાને  પણ  �ાધ�ય  આ��ું છે.‘અલી  બડ�’તર�ક�  ઓળખાતી  આ  યોજનામાં  હાલના
અમદાવાદથી  વટામણ-  પીપળ�  ધોલેરા  થઇને  ભાવનગર  જતાં ૧૮૦  �ક.મી.  લાબંા  ખખડધજ  માગ�ને  િસકસલેનમાં ફ�રવી
નાખવા�ુ ંકામ થઇ ર�ુછેં. આ ઉપરાતં ‘અલી બડ�’ યોજનામા ંગાધંીનગર, અમદાવાદ અને ધોલરેાને જોડતી ૧૨૦ �ક.મી. લાબંી
મે�ો ��નનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ર�લવે ��ઇટ કો�રડોર �દ�હ�ન�કના �ઘુલખાબાદથી શ� થશે અને �ુબંઇ ન�ક વશઇરોડ �ધુી પહ�ચશે. માગ�મા�ુંલનવ જકંશન
હશે. આ ર�લવે લાઇનને બનંે બા�ુએ ૧૫૦ �ક.મી.ના િવ�તારને ઇ�વે�ટમે�ટ �રજન ઘોિષત કરવામા ંઆવશે. આ કો�રડોર યોજના
હ�ઠળ સૌ�થમ  નવા શહ�રો ઊભારવાની યોજના૨૦૧૮ �ધુીમાં �રુ� કરવામાં આવશે. આ ઉપરાતં  મહારા�� અને  �જુરાતમાં
બ-ેબે તથા રાજ�થાન  અને  મ�ય�દ�શમાં એક-એક ગેસ  આધા�રત  પાવર �લા�ટ�થાપવાની શ�આત  પણથઇ �કૂ� છે.તેમજ
રાજ�થાનમા ંતો એક મે�ો સોલર પાવર �લા�ટ પણ �થપાઇ ર�ો છે.

આમ �દ�હ� – �ુબંઇ ઇ�ડ���યલ કો�રડોર યોજના ૬ રાજયો માટ� લાભદાયી છે. પરં� ુ’ધોલરેા સર’�ક�પસાથેનો આ યોજનાનો
સૌથીવ� ુલાભ �જુરાત રાજયને મળશે.

*************************************************** 

�ો. હ�તલ એન પરમાર
સરકાર� આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલજે,

કડોલી, તા.�હ�મતનગર.
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