
�ેસ રીલીઝ

નવી �દ�હી, તારીખ: 08/10/2020

18 �કમી ખાઇપૂલ (વાયાડ�ટ) સાથે અમદાવાદ અને સાબરમિત એચએસઆર (HSR) �ટેશનોની 

ડીઝાઇન અને િનમા�ણ માટે એનએચએસઆરસીએલ (NHSRCL)  હરા�ઓ (િબ�સ) આવકારે 

છે

મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ �પીડ રેલ કો�રડોર માટે અમદાવાદ અને સાબરમિત પર એચએસઆર (HSR) �ટેશનો 

સિહત આણંદ અને સાબરમિત વ�ચે આશરે 18 �કમી  ખાઇપૂલ (વાયાડ�ટ) ની ડીઝાઇન અને િનમા�ણ માટે નેશનલ 

હાઇ �પીડ રેલ કોપ�રેશન હરા�ઓ (િબ�સ) આવકારે છે. આ પાટાઓ 6 (છ) �ટીલ �સ �ીજ સિહત 31 �ો�સગ 

�ીજ પણ ધરાવે છે.

છે�લા કેટલાક �દવસોમાં, એનએચએસઆરસીએલ (NHSRCL) �વારા �ણ (03) ટેકિનકલ હરા�ઓ (િબ�સ) 

ખુ�લી મુકવામાં આવી છે જે કુલ 12 �ટેશનોમાંથી પાંચ (5) એચએસઆર (HSR) �ટેશનો (વાપી, િબિલમોરા, 

સુરત, ભ�ચ અને આણંદ/નડીયાદ) સિહત કુલ એમએએચએસઆર (MAHSR) પાટાઓમાંથી 64% (508 

�કમીમાંથી 325 �કમી) આવરે છે. 

વધારાની િવગતો:

અમદાવાદ એચએસએર (HSR) �ટેશન:

મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ �પીડ રેલ પિ�વમ રે�વેનાં અમદાવાદ જં�શન રે�વે �ટેશનથી પસાર થશે અને �વત�માન 

અમદાવાદ �ટેશનની સરસપુર બાજું સાથે જોડાણ કરવામાં આવશે. અમદાવાદ (HSR) �ટેશનનું િનમા�ણ �વત�માન 

રે�વે �લેટફોમ� નં. 11 અને 12 પર કરવામાં આવશે. 

રેલ પ�રવહનનાં અ�ય મો�સ સાથે એચએસઆર (HSR) �ટેશનનાં સીમારિહત જોડાણને સુિનિ�ચત કરવા માટે, 

એનએચએસઆરસીએલ (NHSRCL) �વારા અમદાવાદ માટે વપરાશકતા� માટે સાનુકૂળ હોય તેલા �ટેશનનાં 

લેઆઉટની રચના કરવામાં આવી છે. �વત�માન રે�વે �ટેશનની પૂવ� બાજુએ �વાસીઓનાં આવાગમન માટેની 

સંકિલત ઇમારતનું આયોજન કરવામાં આ�યું છે, �યાં �વાસીઓ એક મોડથી બી� મોડમાં ઝડપથી જઇ શકવા 

સ�મ બનશે. આ ઇમારત એ�કેલેટરો અને એલીવેટરોથી સુસ�જ હશે અને બૂ�કગ ઓ�ફસ, પેસે�જર લોબી, 

ચા/કોફીનાં કીઓ�ક જેવી �વાસીઓને સાનુકૂળ સુિવધાઓ અને અ�ય સુિવધાઓ ધરાવશે.

આ સંકિલત ઇમારત આઇઆર (IR) �લેટફોમ� અને સરસપુર બાજુ પરનાં અ�ડર�ાઉ�ડ મે�ો �ટેશનનાં આવાગમન 

માટે �વાસીઓને સુિવધા �દાન કરવા �વત�માન પિ�વમ રે�વેનાં �ટ ઓવર �ીજ સાથે જોડાણો �દાન કરશે.



�વત�માન રે�વે લાઇનો પર એચએસઆર (HSR) �ટેશનનું િનમા�ણ ઘ�ં પડકારજનક હશે. રે�વેનાં પાટાઓની 

આસપાસ �લેટફોમ� શેડ, કચેરીઓ, િસ�ન�લગ અને ટેલીકોમ કેબલ, પાઇપલાઇનો, ઇલેિ��ક કેબલ, �ેક વગેરે જેવી 

બહુિવધ સુિવધાઓ રહેલી છે, જેઓને િનમા�ણ �વૃિ�ઓની શ�આત કરતા પહેલા ખસેડવામાં આવી રહી છે. 

અમદાવાદ રે�વે �ટેશનની કાય�રત કચેરીઓનું �થાનફેર કરવામાં આ�યું છે. ચાલું અમદાવાદ મેગા મે�ો િનમા�ણની સાથે 

એચએસએર (HSR) �ટેશનનાં િનમા�ણની �વૃિ� પાર પાડવી, અમદાવાદ રે�વે �ટેશને પેસે�જર અને કાગ� �ા�ફકમાં 

ખલેલ પહ�ચા�યા વગર �વત�માન રે�વે લાઇનો પર માણસો અને મિશનરીઓને લઇ જવાનું પણ પડકારજનક હશે. 

સાબરમિત એચએસઆર (HSR) �ટેશન

મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ �પીડ રેલ કો�રડોરનું સાબરમિત એક ટ�મનલ �ટેશન હોવાથી, એનએચએસઆરસીએલ 

(NHSRCL) �વારા તેને આ �ાંતમાં વાઇ��ટ મિ�ટમોડલ �ા�સપોટ� હબ તરીકે િવકસાવવાનું આયોજન કરવામાં 

આ�યું છે. એચએસઆર (HSR) �ટેશન આસપાસ િવિવધ પ�રવહન મો�સનાં સીમારિહત સંકલનને હાંસલ કરવા 

માટે, સાબરમિત એચએસએર (HSR) �ટેશનની પૂવ� બાજુએ એક મિ�ટ-મોડલ �ાિ�ઝટ ટ�મનલનું આયોજન 

કરવામાં આ�યું છે જે એચએસઆર (HSR) �ટેશનનાં �ભાિવત �ે�માં સહજ �ા�ફક �વાહ સુિનિ�ચત કરશે. મિ�ટ 

મોડલ સંકલન યોજનાઓ �ટેશન �ે�માં �વત�માન અને આયો�ત �ાિ�ઝટ સી�ટમોની સુિવધાઓનાં સંકલન પર 

�યાન કેિ��ત કરે છે. �વત�માન રોડ નેટવક� પર ઉપલ�ધ RoW નો ભાિવ વષ�માં અંદા�ત �ા�ફકનાં 

આંતર�વાહ/બા��વાહનાં આયોજન માટે દૂરોગામી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આ�યો છે. 

સાબરમિત એચએસઆર (HSR) �ટેશનનાં ��તાિવત �થળ પર ��ય� �વેશ �દાન કરવા માટે એક નવા રોડ 

અ�ડર �ીજ (RUB) કરવામાં આ�યું છે. આનાથી દૈિનક ધોરણે �વત�માન રે�વે નેટવક�માં કોઇ ખલેલ પહ�ચા�યા 

વગર �ટેશનનાં િનમા�ણમાં સુિવધા �દાન થશે
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