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પ્રકયણ – ૧  
૧.૧ પ્રસ્તાવના :- 
બાયત આઝાદ થય ું અને ત્માયફાદ ુંચલીમ મોજના દ્વાયા અથથકયણ અનાલાભાું આલેર સવદ્ાુંતો 

તથા અભરીકયણની વને ૧૯૫૧-૫૨ થી કયલાભાું આલેર ળરૂઆત બાયતના ઈસતશાવભાું એક 

માદગાય પ્રકયણ ફની યશળેે . આલા આમોજજત ભાખાભાું આણા દેળભાું સલસલધ કે્ષત્રો પ્રગસતને 

રઈને ઔધોગીક કાયણની પ્રકકમા લેગલુંતી ફનતા સલસલધરક્ષી ઉદ્યોગો ઝડથી સલક્વાલલા 

રાગ્મા અને આની મ ખ્મ અવય ળશયેો અને નગયો ઉય થઇ યોજગાયીની તકો , જાશયે સ ખ-

વગલડો તથા વરાભતીની તકો ઉદ્ બલતા પ્રાદેસળક રોકોએ સ્થાુંતય કયી ળશયેો – નગયોભાું 

લવલાટ કયલાની પ્રકિમા ળર  કયી એને કાયણે ળશયે-નગયની લસ્તીભાું વતત લધાયો થતો યહ્યો છે. 

વદય શકીકતે બાયતભાું ગાભો-નગયો અને ળશયેો ગાભભાુંથી નગયભાું અને નગયભાુંથી ળશયેભાું 

રટામા છે. આભ યીલતથનની પ્રકકમા ઝડથી આકાય રઇ યશી છે.આ ઔધોગીકયણની પ્રકકમા 

થી ળશયે – નગય ના પ્રજાજનો ના લવલાટના ,જાશયે સ ખાકાયીના તેભજ જાશયે સ સલધાઓ સલગેયો 

ના પ્રશ્નો ઉસ્સ્થત થમેરા આલા સલકવતા નગયો, ળશયેો તથા ભશાનગયોન ું લૈજ્ઞાસનક સવદ્ાુંતો મ જફ 

આમોજન થામ તે ઘણ ુંજ જરૂયી ફની યશછેે. 
 

 

૧.૨  વવકાસ યોજના ના આશયો :-  

સલકાવ મોજના ના મ ખ્મ આળમો નીચે મ જફ છે. 

૧.  બફન આમોજજત યીતે થતા સલકાવને મોગ્મ યીતે સનમુંસત્રત કયલો. 

૨. ઔધોગીક સલસ્તાયો થી ેદા થતા દ સત લાતાલયણ લસ્તી ને અવય ન શોચે તે યીતે 

સલસ્તાયો ન ું આમોજન કયવ ું. 

૩. બસલષ્મના લસ્તી લધાયાની જયીકયમાતો ને અન રક્ષીને સલકાવ ભાટે સલસ્તાય ન ું આમોજન 

કયવ ું. 

૪. વય ટ્રાકપક આમોજન ભાટે યસ્તાઓન ું મોગ્મ ભાખ ું ઘડવ ું. 
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૧.૩  વવસ્તાર વવકાસ સત્તામડંળ ની સત્તાઓ અને કાયો :- 
ગ જયાત નગય યચના અને ળશયેી સલકાવ અસધસનમભ -૧૯૭૬ ની કરભ -૭ ની જોગલાઈ 

અન વાય સલસ્તાય સલકાવ વત્તાભુંડના કામો નીચે મ જફ છે. 

૧. અસધસનમભ જોગલાઈઓ શઠેડ સલકાવ સલસ્તાય ભાટે મોજનાઓ તૈમાય કયલી અને તેનો 

અભર  કયલો. 

૨. યાજ્મ વયકાયે તેલી યીતે પયભાવય ું શોમ તો નગય આમોજન મોજનાઓ તૈમાય કયલાની 

જલાફદાયી રેલી. 

૩. સલકાવ મોજના તથા અથલા નગય યચના મોજના તૈમાય કયલા ભાટે સલકાવ સલસ્તાય ભાું 

ભોજની ઓ શાથ ધયલી. 

૪. સલકાવ સલસ્તાય ભાું સલકાવ મોજના અન વાય સલકાવ પ્રવસૃત્તઓન ું સનમુંત્રણ કયવ ું. 

૫. સલસ્તાય સલકાવ વત્તાભુંડ ને ોતાના કામો ફજાલલા જરૂય રાગે તે પ્રભાણે કોઈ વમસ્ક્ત 

અથલા તુંત્ર વાથે કયાયો , કબ રાતો અથલા ગોઠલણી વમલસ્થા કયલી. 

૬. ોતાને જરૂયી રાગે ત ે પ્રભાણે જ ુંગભ અથલા સ્થાલય સભલ્કત વુંાદન કયલી ધયાલલી, 

તેનો લશીલટ અને સનકાર કયલો. 

૭. ાણી  યલઠો, ગુંધાાણીના સનકારની વાથે વુંકામેર અને અન્મ વેલા અને વગલડોના 

પ્રફુંધ અંગેના કાભો કયલા. 

૮.  નયાલસતિત કોઈ વત્તા અને કામથ યક ,આન વુંબગક અથલા યીનાત્ભક અથલા યાજ્મ 

વયકાય પયભાલે તેલી અન્મ વત્તા લાયી અને તે મ જફ કામો કયલા. 
 

 

૧.૪  પ્રથમ પનુરાવવતિત વવકાસ યોજના ની કાયદાકીય કાયયવાહી :- 
ગ જયાત યાજ્મ શરેા મ ુંફઈ યાજ્મ ન ું એક બાગ શત  ું .નગય આમોજન મ ુંફઈ યાજ્મ લખતે 

ુંચલીમ મોજના ના એક ભશત્લના બાગરૂે રેખાત  ું શત  ું. સ્થાસનક વુંસ્થાઓ ાવે અન બલી 

ટેકનીકર સ્ટાપ ન શોલાથી નગય આમોજન ભાટેના નકળા તથા આમોજન કયલાની કાભગીયી તથા 

તેને આન ળાબગક કાભગીયી ભાું વરાશ સ ચન કયલા ભાટે સ્થાસનક વતાભુંડ ના ખચે આ કાભગીયી 
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તેભના ફદરે નગય આમોજન અને મલૂ્માુંકન ખાતાને વોલી મોગ્મ જણાઈ શતી. ગ જયાત 

યાજ્મના અસ્સ્તત્લ ભાું આવમા છી ણ તે સવદ્ાુંત અન વાય કામથલાશી ચાલ  છે અને તે મ જફ 

ગ જયાત નગય યચના અને ળશયેી સલકાવ અસધસનમભ -૧૯૭૬ અભર ભાું આવમા ફાદ ભાણવા 

નગય ાબરકાને પ્રથભ  નયાલસતિત સલકાવ મોજના ભાટે નગય આમોજન અને મલૂ્માુંકન ખાતા 

દ્વાયા જરૂયી ભાગથદળથન આલાભાું આલેર છે. આ અસધસનમભ ની જોગલાઈઓ મ જફ પ્રથભ 

મ વદારૂ  નયાલસતિત સલકાવ મોજનાઓ ફનાલી ત્રણ લથ ભાું વયકાયશ્રી ભાું વાદય કયલાનો શતો 

જે મ વદો ભાણવા નગય ાબરકાએ તૈમાય કયી, વયકાયશ્રી ને અસધસનમભ કરભ -૯ (૧) શઠે 

તા.૨૯/૧૨/૮૬ ના યોજ વાદય કયેર તથા કરભ ૧૩ (૧) શઠે તા.૧૫/૧/૮૭ ના યાજ્મત્ર ભાું 

તથા લતથભાન દૈસનક ત્રો ભાું રોકો ના લાુંધા સચૂનો આલકાયલા પ્રસવદ્ કયેર.યુંત   અસધસનમભ ની 

કરભ -૧૬ (૧) ની જોગલાઈ મ જફ -૧૩ (૧) ની પ્રસવદ્ધદ્ તાયીખ થી સનમત છ ભાવ તથા 

ભલાાત્ર લધાયાની ફાયભાવ ની વભમભમાથદા તા.૧૪/૭/૮૯ સ ધી ભાું વાદય કયેર ન શોલાથી 

વયકાય શ્રી ના ળશયેી સલકાવ અને ળશયેી ગશૃસનભાથણ સલબાગ ના તા.૨૫/૧/૮૯ ના ઠયાલ નું 

ટી.ી.સલ./૧૦૮૮/૨૪૫૪/ લી થી નગય સનમોજક શ્રી, ભેશવાણા ની ગ જયાત નગય યચના અને 

ળશયેી સલકાવ અસધસનમભ -૧૯૭૬ ની કરભ -૧૦૯ (૧) શઠે અસધકૃત અસધકાયી તયીકે સનભણ ક 

કયલાભાું આલેર અને આલી તૈમાયી કયી, પ્રસવદ્ કયી, વયકાયશ્રી ની ભુંજ યી અથે વાદય કયલા હ કભ 

કયેર. 

 નગય સનમોજક ભેશવાણા એ ભાણવા નગય ાબરકા શદ સલસ્તાય ની પ્રથભ  નયાલસતિત 

સલકાવ મોજના તૈમાય કયી તેભના તા,૧/૧૨/૮૯ ના ત્ર થી અધીનીમભ ની કરભ -૯ (૧) શઠે 

વયકાયશ્રી ને વાદય કયેર તથા વયકાયશ્રી ના તા .૧૪/૧/૮૯ ના યાજ્મત્ર ભાું તથા લતથભાન 

દૈસનક ત્રો ભાું રોકોના લાુંધા સચૂનો આલકાયલા પ્રસવદ્ કયેર. અસધસનમભ ની કરભ -૧૩ (૧) ની 

પ્રસવધ્ધધ તાયીખ થી સનમત છ ભાવ ની વભમભમાથદા ભાું અસધસનમભ ની કરભ -૧૬ (૧) શઠે 

પ્રથભ  નયાલસતિત સલકાવ મોજના વયકાયશ્રી ભાું વાદય કયેર ન શોલાથી અસધસનમભ ની જોગલાઈ 

મ જફ ભલાાત્ર લધાયાની વભમભમાથદા ભાટે દયખાસ્ત કયતા વયકાયશ્રી ના તા.૬/૧૦/૯૦ ના 

હ કભ િભાુંક : જીએચ/લી/ ૧૯૩ ઓપ ૧૯૯૦ – લનભ -૨૧૯૦ -૨૮૨૭-ર.થી આલી વભમભમાથદા 

તા.૧૪/૬/૯૦ થી તા.૧૩/૧૨/૯૦ સ ધી ની લધાયી આેર શતી .આભ અસધકૃત અસધકાયી શ્રી 
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દ્વાયા લધાયેર વભમભમાથદા ભાું તા.૨૬/૯/૯૦ ના ત્ર થી ભાનવા ની પ્રથભ  નયાલસતિત સલકાવ 

મોજના અસધસનમભ ની કરભ -૧૬ (૧) શઠે વયકાયશ્રી ની ભુંજૂય અથે વાદય કયેર જે વયકાયશ્રી 

ના ળશયેી સલકાવ અને ળશયેી ગશૃ સનભાથણ સલબાગ ના ઠયાલ િભાુંક :-જીએલી /૨૫૨ ઓપ 

૧૯૯૪/ડીલીી -૨૧૯૦-૧૨૯૮-(૯૪) –ર તા. ૨૫/૦૪/૧૯૯૪ થી ભુંજ ય થઇ તા.૨૬/૫/૧૯૯૪ 

થી અભરભાું આલેર છે. 
 

 

૧.૫   દ્રિતીય પનુરાવવતિત વવકાસ યોજનાની કાયદાકીય કાયયવાહી :- 
ગ જયાત નગય યચના અને ળશયેી સલકાવ અસધસનમભ -૧૯૭૬ ની કરભ – ૨૧ ની 

જોગલાઈ મ જફ સલકાવ મોજના અભર ભાું આવમા તાયીખ થી દળ લથ ભાું ઓછા ભાું ઓછી એક 

લખત  નયાલસતિત કયલાની જોગલાઈ છે તે જોગલાઈ અન્લમે ભાણવા નગય ાબરકા ની શદ 

સલસ્તાય (યાજતૂ વકશત ) ની સલકાવ મોજના તા.૨૫/૫/૨૦૦૪ સ ધી ભાું  નયાલસતિત કયલાની 

થતી શોઈ , ભાણવા નાગય ાબરકા ની ટાઉન પ્રાનીંગ કસભટી ની તા.૧૧/૨/૨૦૧૪ ની ફેઠક 

ઠયાલ નું.૫ થી  નયાલસતિત સલકાવ મોજના ની દયખાસ્તો તૈમાય કયલા નગય સનમોજક શ્રી 

ારન ય ને કાભગીયી સ યત કયલા ઠયાલેર છે. આ ઠયાલ ને ભાણવા નગય ાબરકા ની તા. 

૨૯/૩/૨૦૦૪ ની વાભાન્મ વબા ની ફેઠક ના ઠયાલ નું .૧૩૬ થી ફશાય યાખેર છે.  

આ શરેાું કરેકટય શ્રી, ફ.કાું. ારન ય તથા નામફ કરેકટય શ્રી ભાણવા ની શદ 

લધાયલાની દયખાસ્ત અન્લમે ગ જયાત વયકાય શ્રી ના ળશયેી સલકાવ અને ળશયેી ગશૃ સનભાથણ 

સલબાગ ના તા. ૧/૯/૨૦૦૭ ના જાશયેનાભાું િભાુંક કેલી/૨૫૫ ઓપ ૨૦૦૭/ 

એનીએર/૪૫૦૫/૨૦૮૭ (૭૧) – એભ થી બાયતીમ ફુંધાયણ ના અન ચ્છેદ નું ૨૪૩ (કય ) (૨) 

ની જોગલાઈ શઠે ભોજે યાજ ય ના ફાકી યશતેા ભશસે  રી સલસ્તાય નો ભાણવા નગય ાબરકા ની 

શદભાું વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે. લધ ભાું વયકાય શ્રી ના ળશયેી સલકાવ અને ળશયેી ગશૃ સનભાથણ 

સલબાગ ના તા.૧૭/૯/૦૭  ના જાશયેનાભાું ભાું ભોજે યાજ ય ના યે.વ.નું.૪૬ નો વભાલેળ થમેર 

શોલાથી વયકાયશ્રીએ તભેના તા.૧૭/૩/૨૦૦૮ ના જાશયેનાભાું થી યે.વ.નું ૪૬ નો વભાલેળ 

સ ધાયેર જાશયેનામ ું ફશાય ાડેર છે. વયકાયશ્રી ના ળશયેી સલકાવ અને ળશયેી ગશૃ સનભાથણ સલબાગ 

ના તા.૧૩/૨/૦૮ ના જાશયેનાભાું િભાુંક જીએચ/લી/૨૫ ઓપ ૨૦૦૮/ય ડીએ/૧૧૨૦૦૭/૩૨૯ 
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/ાટથ  (૨) સલ થી ગ જયાત નગય યચના અને ળશયેી સલકાવ અસધસનમભ ૧૯૭૬ ની કરભ -૩ (૧) 

શઠે સલબાગ ના તા.૧૭/૯/૦૭ ના જાશયેનાભાું થી લધાયેર ભાણવા નગય ાબરકા શદ ને “ 

સલકાવ સલસ્તાય "કરભ-૩(૨) શઠે “શદ મ કયય” તથા કરભ-૩(૩) શઠે સલકાવ સલસ્તાયને 

“એકસત્રત”કયેર છે. તેભજ અસધસનમભ ની કરભ -૬ (૧) ભાણવા નગય ાબરકા ને “ સલસ્તાય 

સલકાવ વત્તાભુંડ ” તયીકે મ કયય કયેર છે. 

ભાણવા ની કિતીમ  નયાલસતિત સલકાવ મોજના ની કાભગીયી ગ જયાત વયકાય શ્રી નગય 

આમોજન અને મ લ્માુંકન ખાતાની ારન ય ળાખા કચેયીને સ પ્રત થમા ફાદ લધાયેરી શદ વશીત 

નો શમાત જભીન લયાળનો પ્રથભ વલેક્ષણ જ રાઈ -૨૦૧૦ ભાું તથા નલેમ્ફય -૨૦૧૨ ભાું  ન: 

શાથ ધયલાભાું આલેર. શમાત જભીન લયાળ તથા અન્મ વલેક્ષણો ,લાશન વમલશાય, બૌગોરીક  

યીસ્થીતી ,આસથિક તથા વભાજજક ાુંવાઓ તથા જ દા જ દા સલબાગો તથા નીચે જણાલેર કચેયીઓ 

ાવે થી ભાકશતી એકત્ર કયલાભાું આલેર ભાકશતી ન ું દ્સત થૃ્થકયણ કયી અસધસનમભ ની કરભ -

૧૨ મ જફ ની તભાભ દયખાસ્તો જેલા કે જ દા જ દા ઝોસનિંગ, સલસનમભો ,યસ્તા ભાખ ું તથા 

વાભાજજક અને ભાખાકીમ સ સલધાઓ વાથે સબૂચત લયાળના નકળા, ફાુંધકાભ ના સનમુંત્રણના 

સલસનમભો,અશલેાર , બાલી જરૂયીમાતો સલગેયે સલગતો વભાસલષ્ઠ કયલાભાું આલેર છે.  
 

 

પ્રાથવમક કાયય :-  

કિતીમ  નયાલસતિત સલકાવ મોજનાની દયખાસ્તો તૈમાય કયલા શરેા નીચે જણાલેર 

વુંસ્થાઓ / કચેયીઓ ાવે થી તેભની જરૂયીમાત જણાલતા તથા ઉરબ્ધ ભાકશતી ાઠલલા . 

જણાલલાભાું આલેર . 

(૧) ગ જયાત ઔદ્યોબગક સલકાવ સનગભ,ભાણવા. 

(૨) ગ જયાત સ્ટેટ ટ્રાન્વોટથ  કોોયેળન,ભાણવા. 

(૩) ોસ્ટ ભાસ્તય જનયર ,ગ જયાત વકથર અભદાલાદ. 

(૪) સનમાભક શ્રી ,તફીફી વેલાઓ, ગ જયાત યાજ્મ, ગાુંધીનગય. 

(૫) વબચલ શ્રી,પ્રલાવ અને ભાકશતી સનગભ, વબચલારમ ગાુંધીનગય . 

(૬) ગ જયાત ટ યીઝભ કોોયેળન, ગાુંધીનગય. 
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(૭) કામાથરમ ઈજનેયશ્રી, સવિંચાઈ સલબાગ ,ારન ય જજ: ફનાવકાુંઠા. 

(૮) જીલ્રા ોરીવ અસધકાયી ,ારન ય જજ: ફનાવકાુંઠા. 

(૯)  પ્રમ ખશ્રી,ારન ય જજલ્રા ુંચામત,ારન ય, જજ: ફનાવકાુંઠા. 

(૧૦) સલબાગીમ ભેનેજયશ્રી ,લેસ્ટનથ યેલ્લે . 

(૧૧) ગ જયાત ગ્રાભ ગશૃ સનભાથણ ફોડથ. 

(૧૨) ગ જયાત સ્રભ ક્રીમયન્વ ફોડથ. 

(૧૩) ઉદ્યોગ સનમાભક શ્રી. 

(૧૪) કરેકટય શ્રી, ફનાવકાુંઠા. 

(૧૫) ગ જયાત શાઉસવિંગ ફોડથ. 

(૧૬) ભાભરતદાયશ્રી ,ભાણવા.  

આભ ગ જયાત નગય યચના અને ળશયેી સલકાવ અસધસનમભ -૧૯૭૬ ની કરભ -૯ (૧) શઠે 

વયકાયશ્રી ભાું વાદય કયલા તથા કરભ-૧૩ (૧) શઠે રોકો ના લાુંધા સચૂનો આલકાયલા 

તા.૯/૧/૧૩ ના યોજ ની ફેઠક ના ઠયાલ નું ૧૩૩ થી ઠયાલેર છે. જે અન્લમે અસધસનમભ ની કરભ 

-૯(૧) શઠે ભાણવા નગયાબરકા ના તા.૩૦/૩/૨૦૧૩ ના કિતીમ  નયાલસતિત સલકાવ મોજના 

વયકાયશ્રી ભાું વાદય કયલાભાું આલેર જમાયે અસધસનમભ ની કરભ -૧ ૩ (૧) તથા ગ જયાત નગય 

યચના અને ળશયેી સલકાવ સનમભો -૧૯૭૯ ના સનમભ-૫ મ જફ  ફે ભાવ ની વભમભમાથદા ભાું 

રોકોના લાુંધા સચૂનો આલકાયલાની કામથલાશી શાથ ધયેર છે. 
 

------------------------------------  
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પ્રકરણ -૨ 
૨.૧ પ્રાદેશિક મહત્વ :- 

માણસા શહરે ગાાંધીનગર જીલ્લાના માણસા તાલકુાન ુાં વિકાસશીલ નગર છે. તે ગજુરત 

રાજ્યના પાટનગર ગાાંધીનગર તેમજ ગાાંધીનગર જીલ્લાના ઉત્તરે દિશામાાં આિેલુાં છે. 

મહસેાણાના મખુ્ય ઔધોગગક શહરેો સાથે સાંકળાયેલ હોઈ ધાંધારીજ્ગર તથા સામાજજક 

જીિનની અસર નીચે હોઈ માણસામાાં ઉદ્યોગ િેપાર તથા સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓના વિકાસ 

માટેની ઉજળી તકો છે. સને ૧૯૭૧ માાં માણસા શહરેની િસ્તી ૧૬,૩૬૨ વ્યક્તતઓ જેટલી 

હતી. જે સને ૧૯૮૧, ૧૯૯૧, ૨૦૦૧, ૨૦૧૧ માાં અનકુ્રમે ૨૦,૮૬૬ , ૨૩,૫૭૧ , ૨૭,૯૨૨ 

અને ૩૦,૩૪૭ જેટલી િધી હતી. િરેક િાયકામાાં થયેલ નોંધપાત્ર િસ્તી િધારો માણસની 

િધતી જતી આવથિક પ્રવવૃત્તઓ તથા નગરના વિકાસની શક્યતાઓને આભારી છે.  

 

૨.૨ ભૌશિક સ્થળ સ્સ્થશિ :- 
માણસા શહરે ગાાંધીનગર જીલ્લાના તાલકુાન ુાં વિકાસ પામત ુાં નગર છે. જે મહસેાણા 

જીલ્લાની િક્ષીણ-પિૂવ દિશાએ આિેલ છે. માણસની પિૂવ દિશાએ સાબરકાાંઠા જીલ્લાની તથા 

કલોલ તાલકુાની હિ આિેલ છે. જે મહસેાણાથી ૫૦ કી.મી. તથા જીલ્લાના મખુ્ય મથક 

ગાાંધીનગરથી ૨૫ કી.મી. દુર િદરયાની સપાટીથી ૬૦ મી. ની ઉંચાઈએ સાબરમતી નિીના 

દકનારે આિેલ છે. 
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માણસા િહરે :-           મહસેાણા થી ૫૦ કી.મી. દુર  

                           ગાાંધીનગર થી ૨૫ કી.મી. દુર  

                      અમિાિાિ થી ૪૫ કી.મી. દુર 

    વિજાપરુ થી ૧૮ કી.મી. દુર 

    કલોલ થી ૨૫ કી.મી. દુર 

    વિસનગરથી ૩૩ કી.મી. દુર 

 

૨.૩ ભૌગોલિક પરરસ્સ્થશિ :- 

અક્ષાાંશ અને રેખાાંશ 
૨૩.૦૫ ઉત્તર અક્ષાાંશ અને ૭૩.૦૧ 

પિૂવ રેખાાંશ 

   
 

ઊંચાઈ સરેરાશ િદરયાઈ સપાટી થી ૬૦મી. 
તાલકુો માણસા 
જીલ્લો ગાાંધીનગર 

નજીકનુાં બસ સ્ટેશન માણસા 
નજીકનુાં રેલ્િેસ્ટેશન ગાાંધીનગર 
નજીકનુાં હિાઈમથક અમિાિાિ (૪૫ કી. મી. દુર) 

 

 

૨.૪ ઐશિહાશસક મહત્વ :- 
માણસા શહરેની સ્થાપના ઈ.સ.૧૨૪૬ ની આસપાસમાાં થઈ હતી. તે િખતે ગજુરાતની 

ગાિી ઉપર વિરલ િેિ િાઘેલાન ુાં રાજ્ય હત ુાં. માણસા નગરની જૂની જાહોજલાલીની 

સાક્ષીરૂપે ગામની િગક્ષણે િાિ, મલય તળાિ, વસધ્ધનાથ મહાિેિનુાં માંદિર, પાર્શ્વનાથ જૈન 

િેરાસર, સ્િામીનારાયણ માંદિર િગેરે ઐવતહાવસક સ્થળો આિેલા છે.  
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૨.૫ ઉષ્ણિામાન અને આબોહવા :- 
માણસા તાલકુાની આબોહિા સમ પ્રકારની અધવ સકૂા જેિી છે. માણસા શહરેન ુાં મહત્તમ 

ઉષ્ણતામાન ૪૪ સે.ગે્ર. જેટલુાં અને લઘતુ્તમ ઉષ્ણતામાન ૧૮ સે.ગે્ર. જેટલુાં છે. 

 

૨.૬ વરસાદ :- 
આબોહિા પ્રમાણે િર્વમાાં મખુ્ય ઋતઓુ આશરે ચાર ચાર માસ પછી બિલાતી રહ ેછે. માચવ 

થી મે સધુી ઉનાળો, જુન થી સપ્ટેમ્બર સધુી ચોમાસ ુઅને ઓતટોબર થી ડીસેમ્બર ના મધ્ય 

ભાગ સધુી પાનખર અને ડીસેમ્બર થી માચવ સધુી વશયાળો હોય છે. િાવર્િક િરસાિ ૯૦% 

જેટલો જુન થી સપ્ટેમ્બર સધુી પડે છે. માણસા શહરેમાાં છેલ્લા િાયકામાાં ૮૧૬ એમ.એમ. 

જેટલો િરસાિ નોંધાયેલ છે. છેલ્લા િસ િર્વના િરસાિના આંકડામાાં મહત્તમ િરસાિ 

૨૦૦૫માાં ૧૪૫૧ એમ.એમ. પડેલ છે જયારે લઘતુ્તમ ૧૯૪ એમ.એમ. ૨૦૦૭ માાં નોંધાયેલ 

છે. 

પત્રક :- ૧ 

માણસા િહરેના વાશષિક વરસાદના આંકડા દિાાવત  ું પત્રક 

અન .નું. વષા વરસાદ (મી.મી) 
૧ ૧૯૮૫ ૪૬૧ 
૨ ૧૯૮૬ ૩૫૫ 
૩ ૧૯૮૭ ૨૮૫ 
૪ ૧૯૮૮ ૭૯૧ 
૫ ૧૯૮૯ ૫૫૯ 
૬ ૧૯૯૦ ૧૨૨૧ 
૭ ૧૯૯૧ ૯૦૫ 
૮ ૧૯૯૨ ૪૪૬ 
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૯ ૧૯૯૩ ૬૩૯ 
૧૦ ૧૯૯૪ ૧૫૦૧ 
૧૧ ૧૯૯૫ ૪૪૩ 
૧૨ ૧૯૯૬ ૬૩૧ 
૧૩ ૧૯૯૭ ૧૮૨૪ 
૧૪ ૧૯૯૮ ૯૮૨ 
૧૫ ૧૯૯૯ ૪૨૮ 
૧૬ ૨૦૦૦ ૩૧૬ 
૧૭ ૨૦૦૧ ૪૯૭ 
૧૮ ૨૦૦૨ ૨૫૩ 
૧૯ ૨૦૦૪ ૧૦૯૭ 
૨૦ ૨૦૦૫ ૧૪૫૧ 
૨૧ ૨૦૦૬ ૧૧૧૦ 
૨૨ ૨૦૦૭ ૧૯૪ 
૨૩ ૨૦૦૮ ૪૮૫ 
૨૪ ૨૦૦૯ ૫૨૬ 
૨૫ ૨૦૧૦ ૯૬૬ 
૨૬ ૨૦૧૧ ૭૯૧ 
૨૭ ૨૦૧૨ ૫૧૫ 
૨૮ ૨૦૧૩ ૧૦૨૭ 

                                     ક િ ૨૦૬૯૯ 
                                     સરેરાિ ૭૩૯ 
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ગ્રાફ નું.-૧ 

માણસા િહરેમાું ૧૯૮૫-૨૦૧૩ સ ધીનો વરસાદ દિાાવિો ગ્રાફ :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૪૬
૧ 

૩૫
૫ 

૨૮
૫ 

૭૯
૧ 

૫૫
૯ 

૧૨
૨૧

 
૯૦

૫ 
૪૪

૬ ૬૩
૯ 

૧૫
૦૧

 
૪૪

૩ ૬૩
૧ 

૧૮
૨૪

 
૯૮

૨ 
૪૨

૮ 
૩૧

૬ ૪૯
૭ 

૨૫
૩ 

૧૦
૯૭

 ૧૪
૫૧

 
૧૧

૧૦
 

૧૯
૪ ૪૮

૫ 
૫૨

૬ 
૯૬

૬ 
૭૯

૧ 
૫૧

૫ 
૧૦

૨૭
 

૦ 
૨૦૦ 
૪૦૦ 
૬૦૦ 
૮૦૦ 

૧૦૦૦ 
૧૨૦૦ 
૧૪૦૦ 
૧૬૦૦ 
૧૮૦૦ 
૨૦૦૦ 

૧૯
૮૫

 
૧૯

૮૬
 

૧૯
૮૭

 
૧૯

૮૮
 

૧૯
૮૯

 
૧૯

૯૦
 

૧૯
૯૧

 
૧૯

૯૨
 

૧૯
૯૩

 
૧૯

૯૪
 

૧૯
૯૫

 
૧૯

૯૬
 

૧૯
૯૭

 
૧૯

૯૮
 

૧૯
૯૯

 
૨૦

૦૦
 

૨૦
૦૧

 
૨૦

૦૨
 

૨૦
૦૪

 
૨૦

૦૫
 

૨૦
૦૬

 
૨૦

૦૭
 

૨૦
૦૮

 
૨૦

૦૯
 

૨૦
૧૦

 
૨૦

૧૧
 

૨૦
૧૨

 
૨૦

૧૩
 

વર
સા
દ 

(મ
ી.મ

ી.)
 

વષા 

વાશષિક વરસાદ ના આંકડા દિાાવિો આિેખ 
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૨.૭ વાહન વ્યવહાર :- 

રેલ્વે :-     માણસા શહરે વિજાપરુથી કલોલ તરફ જતી પવિમ રેલ્િેની મીટરગેજ લાઈન 

ઉપર મકાખડ રેલ્િેસ્ટેશન માણસા થી આશરે ૩ કી.મી. પિૂવ દિશાએ આિેલ છે. 

 

એસ.ટી:-     માણસા નગર રાજ્ય કક્ષા, જીલ્લા કક્ષા તથા ગ્રામ કક્ષાના માગોથી સાંકળાયેલ 

છે.  માણસા ગામતળની પવિમ દિશાએ ઉત્તર-િક્ષીણ જતો વિજાપરુ-કલોલ 

રાજ્ય ધોરીમાગવ તથા ગામતળની પવિમ-િક્ષીણે મહસેાણા-વિસનગર-

ગાાંધીનગર-અમિાિાિ તરફ જતો રાજ્ય ધોરીમાગવ પસાર થાય છે. માણસા 

શહરે માણસાથી ઇતિરા, માણસાથી ફતેહપરુા તથા માણસાથી મકાખાડ તરફ 

જતા ગ્રામ્ય માગોથી જોડાયેલ છે. માણસામાાં એસ.ટી. ડેપો આિેલ છે. માણસા 

શહરેમાાં પ્રાિેવશક બસ િાહનવ્યિહારની સગિડ જોઈએ તો દિન પ્રવતદિન 

૩૯૯ ની  બસોની અિરજિર છે. 

 
માણસા િહરે ને જોડિા મ ખ્ય માગો:- 
 

અન . નું. માગાની શવગિ 
૧ માણસા-વિસનગર રાજ્ય ધોરીમાગવ 
૨ માણસા-વિજાપરુ રાજ્ય ધોરીમાગવ 
૩ માણસા-ગાાંધીનગર રાજ્ય ધોરીમાગવ 
૪ માણસા-કલોલ રાજ્ય ધોરીમાગવ 
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૨.૮ સુંદેિા વ્યવહાર :-  
માણસા શહરે રાજ્યના અન્ય શહરેો સાથે તાર-ટપાલ સવુિધાઓથી સાંકળાયેલ છે. જેમાાં બે 

પોસ્ટ-ઓફીસ, એક તાર ઓફીસ તથા ૧૬૫૩  ટેલીફોન જોડાણો આિેલા છે. 

 

 

૨.૯ પ્રાદેશિક પેદાિ, વાણીજ્ય અને ઔધોલગક શવશિષ્ટિાઓ :- 
 

ઉદ્યોગ અને વેપાર 

માણસા શહરે ઔધોગગક દ્રષ્ટીએ થોડુાં વિકવસત શહરે છે. જેમાાં જી.આઈ.ડી.સી.ના 

૧૧૦ એકમો આિેલ છે. અને લોખાંડ ઉધોગ, લાિીપથ્થર ઉદ્યોગ, ઓઈલ વમલ, પાિર લમુ, 

પ્લાસ્ટીક ઉદ્યોગ, પી.િી.સી. પાઈપ ઉદ્યોગ, એલ્યમુીનીયમના િાસણો બનાિિાનો ઉદ્યોગ 

વિગેરે ઉદ્યોગો વિકાસ પામેલા છે. 

માણસા શહરે માણસા તાલકુાન ુાં અગત્યનુાં શહરે છે. જેમાાં વ્યાપાર-િાગણજ્ય ઉદ્યોગ 

પણ વિકસેલા છે. આજુબાજુના લોકો ખેત ઉત્પાિનની ચીજો તથા શાકભાજી તેમજ જીિન 

જરૂદરયાતની ચીજોની ખરીિી માટે આિે છે. ખેતીિાડી ઉત્પન્ન સવમવતનુાં મોટુાં માકેટ પણ 

આિેલ છે. 
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૨.૧૦ કેળવણી :- 
માણસા નગરમાાં શૈક્ષગણક સવુિધાઓ માટે નીચે મજુબની પ્રા.શાળાઓ તથા કોલેજો આિેલ 

છે.  

પ્રાથશમક િાળાઓ  
(૧)    પ્રાથશમક ક માર િાળા નું. ૧(વાડીિાિ દોિિરામ ક મારિાળા) 

માણસા ગામતળ વિસ્તારમાાં સ્ટેશન રોડ ઉપર આિેલ છે. જેમાાં ૧ થી ૭ ધોરણ સધુીની 

સવુિધા છે. શાળાનુાં પોતાન ુાં મકાન છે. જેમાાં ૧૦ રૂમની સવુિધા છે. રમતગમતનુાં મેિાન છે 

અને ૪૦૦ વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા છે. 
(૨)    પ્રાથશમક ક માર િાળા નું. ૨ 

માણસા ગામતળ વિસ્તારમાાં નગરપાગલકાની બાજુમાાં આિેલ છે. જેમાાં ૧ થી ૬ સધુીની 

સવુિધા છે. શાળાનુાં પોતાન ુાં મકાન છે. ૫૨૮ વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા છે. અને િગોની સાંખ્યા 

૧૨ છે. 
(૩)    કસ્ત  રબા કન્યા િાળા નું. ૧ 

માણસા ગામતળ વિસ્તારમાાં લલ્લભુાઈ રોડ પર આિેલ છે. જેમાાં ધો. ૧ થી ૭ સધુીની 

સવુિધા છે. ૩૫૦ વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા છે.તથા શાળાનુાં પોતાન ુાં મકાન છે. 
(૪)    કન્યા િાળા નું. ૨  

માણસા ગામતળ વિસ્તારમાાં આિેલ છે. જેમાાં ધો. ૧ થી ૫ સધુીની સવુિધા છે. િગવની 

સાંખ્યા ૯ છે. વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા ૩૪૧ છે. સરકારી મકાન છે. ત્રણ િગવ નિા બનાિેલ છે. 
(૫)    વલ્િભનગર પ્રાથશમક િાળા 

િાિ િરિાજાની બહાર ગામતળ વિસ્તારમાાં આિેલ છે. સરકારી એક રૂમ તથા ગૌશાળાનો 

એક રૂમ છે. ધો. ૧ થી ૪ સધુીની સવુિધા છે. ૩૦૦ વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા છે. 
(૬)    બાિમુંરદર 

વિગણુા બાલમાંદિર ટ્રસ્ટ સાંચાગલત છે. ૧ થી ૪ ધોરણ ની સવુિધા છે. ૫૧૪ બાળકોની 

સાંખ્યા છે. બાલમાંદિરના ૨૦૦ બાળકો છે. 
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માધ્યશમક િાળાઓ 
માણસા શહરેમાાં નીચે મજુબની માધ્યવમક શાળાઓ આિેલી છે. 

 
(૧)    રાજમાિા દેવ ક ુંવરબા સાવાજશનક હાઇસ્કિૂ 

િાિ િરિાજા નજીક રાજકુમાર બાંગલા પાછળ આિેલ છે. જેમાાં ૫ થી ૧૨ ધોરણ સધુીનો 

અભ્યાસ ચાલે છે. કુલ ૧૨૦૦ વિદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે છે. શાળાનુાં પોતાન ુાં મકાન અને બે 

વિશાલ રમતના મેિાન છે. 
(૨)    રાવબહાદ ર િલ્લ ભાઈ દામોદરદાસ હાઇસ્કિૂ 

સ્ટેશન રોડ પર આિેલ છે. જેમાાં ૫ થી ૧૨ ધોરણ સધુીનો અભ્યાસ ચાલે છે. કુલ ૧૨૭૨ 

વિદ્યાથી અભ્યાસ કરે છે. જે ટ્રસ્ટ સાંચાગલત છે. ટ્રસ્ટની માગલકીન ુાં મકાન છે. અને શાળાનુાં 

પોતાન ુાં રમતગમતનુાં મેિાન છે. 
(૩)    િેઠ શ્રી નારણદાસ હાથી ગલ્સા હાઇસ્કિૂ 

સ્ટેશન રોડ પર સરકારી િિાખાનાની સામે આિેલ છે. જેમાાં ૫ થી ૧૨ ધોરણ સધુીનો 

અભ્યાસ ચાલે છે. કુલ ૩૧૫ વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા છે. જે ટ્રસ્ટ સાંચાગલત છે. ટ્રસ્ટની 

માગલકીન ુાં મકાન છે. અને શાળાનુાં પોતાન ુાં રમતગમતનુાં મેિાન છે. 
(૪)    િેઠ શ્રી શવઠ્ઠિદાસ હ કામ્ચુંદ હાઇસ્કિૂ 

પાાંજરાપોળ નજીક આિેલ છે. જેમાાં ૫ થી ૧૨ ધોરણ સધુીનો અભ્યાસ ચાલે છે. કુલ ૯૪૩ 

વિદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે છે. જે ટ્રસ્ટ સાંચાગલત છે. ટ્રસ્ટની માગલકીન ુાં પોતાન ુાં મકાન છે. 

 

 

કોિેજ 
માણસા શહરેમાાં હાઇિે ઉપર સિોિય હાયર એજ્યકેુશન સોસાયટી માણસા સાંચગલત શ્રી 

બી.આર. કોમસવ કોલેજ, શ્રી એલ.એચ. સાયન્સ કોલેજ તથા શ્રી એસ.ડી. આટવસ કોલેજ આિેલ છે. 

જેમાાં સાંસ્થાન ુાં પોતાન ુાં મકાન છે. ત્રણે કોલેજમાાં વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા અનકુ્રમે ૩૧૦,૨૮૭ તથા 
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૫૭૦ ની છે. એમ.એ. તથા એમ.કોમ. (પોસ્ટ ગે્રજ્યટુ) આટવસ કોલેજમાાં ચાલે છે. જેમાાં ૧૫૦ 

વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા છે. 

પત્રક :- ૨ 

માણસા નગરપાલિકા ના કેળવણી િકૈ્ષલણક સુંસ્થાની શવગિ દિાાવત   પત્રક 

 

 

 

૨.૧૧  આરોગ્ય સ શવધાઓ :- 

 
(૧)    જી.એચ. સામહૂીક આરોગ્ય કેન્ર 

માણસા ગામતળ વિસ્તારમાાં મલાિ તળાિ પાસે આરોગ્ય કેન્દ્ર આિેલ છે. જેમાાં ૭૫ 

પથારી તથા ૬ ડોતટરની સાંખ્યા છે. પ્રવતદિન આશરે ૧૧૦ આઉટડોર પેશન્ટ આિે છે. જેમાાં 

ઓપરેશન થીયેટર, લેબોરેટરી, વિગેરે સવુિધાઓ આિેલ છે. મફત સારિાર આપિામાાં 

આિે છે. િિાખાનુાં છે. 
(૨)    જીલ્િા ક્ષય શનવારણ કેન્ર 

મલાિ તળાિ સામે ગામતળ વિસ્તારમાાં આિેલ છે. 

અન .નું. શવગિ સુંખ્યા 
૧ મ્યવુનવસપલીટી પ્રાથવમક શાળા ૫ 
૨ મ્યવુનવસપલીટી ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળા ૪ 
૩ ખાનગી શાળા ૪ 
૪ બાલમાંદિર ૫ 
૫ મ્યવુનવસપાલીટી આટટવસ/કોલેજ ૩ 
૬ આઈ.ટી.આઈ ૧ 
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(૩)    માર શિ ટ્રસ્ટ સુંચાલિિ આય વેરદક હોસ્સ્પટિ 

જનતા સપુર માકેટમાાં આિેલ છે. ભાડાન ુાં મકાન છે. જે ટ્રસ્ટ સાંચાગલત છે. આયિેુદિક 

ઈલાજ કરિામાાં આિે છે. એક ડોતટર છે. 

આમ, માણસા શહરેમાાં ૨ સરકારી હોક્સ્પટલ, ૧ ખાનગી/ટ્રસ્ટની હોક્સ્પટલ, ૩૦ 

ખાનગી ડીસ્પેન્શનરી તથા ૩૧ ખાનગી ડોતટરોના કલીનીક આિેલ છે. 

પત્રક :- ૩ 

માણસામાું આવેિ હોસ્સ્પટિો ની શવગિ દિાાવત  ું પત્રક 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અન .નું. સુંસ્થા ન  ું નામ સ્થળ ની શવગિ 

૧ સરકારી હોક્સ્પટલ ૨ 

૨ ખાનગી/ટ્રસ્ટ ની હોક્સ્પટલ ની સાંખ્યા ૧ 

૩ કુાંટુાંબ – કલ્યાણ –કેન્દ્રો ની સાંખ્યા ૧ 

૪ ખાનગી દડસ્પેન્સરીની સાંખ્યા ૩૦ 

૫ ખાનગી ડોતટર ની સાંખ્યા ૩૧ 
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૨.૧૨ સરકારી અને અધા સરકારી કચેરીઓ :- 
  માણસા નગરમાાં ૧૮ જેટલી સરકારી તેમજ અધવ સરકારી કચેરીઓ આિેલ છે. 

પત્રક :- ૪ 

માણસા િહરેમાું આવેિ સરકારી િેમજ અધાસરકારી કચેરીની શવગિ દિાાવત  ું પત્રક 

અન .નું.  નામ સ્થળ 
૧ ટેલીફોન એક્ષચેન્જ ઓફીસ સજ્જનપરુા 
૨ પોસ્ટ ઓફીસ વસદ્ધનાથ મહાિેિ સામે 
૩ જયડુીસીયલ સીિીલ મેજીસ્ટે્રટ કોટવ પોલીસ લાઈન પાસે 
૪ સબ ટે્રજરી ઓફીસ તખતપરુા 
૫ પશ ુિિાખાનુાં ચાંદ્રાસર પાસે 
૬ સીિીલ હોક્સ્પટલ મલાિ તળાિ ની પાસે 
૭ એસ.ટી ડેપો કોલેજ રોડ 
૮ જી.ઈ.બી. ન ુાં સબસ્ટેશન રોઝડ રોડ 
૯ સીટી સિે ની કચેરી ચારિડ રોડ 
૧૦ ખેતીિાડી અવધકારીની ઓફીસ ચાંદ્રાસર ચોક 
૧૧ વિસ્તરણ અવધકારી ની કચેરી બાિરીબોરા 
૧૨ ફોરેસ્ટ અવધકારી ની કચેરી ગાાંધીનગર રોડ 
૧૩ પોલીસ સ્ટેશન ચારિડ 
૧૪ બ્લોક હલે્થ સેન્ટર મલાિ તળાિ ની પાસે 
૧૫ મામલતિારની કચેરી ચારિડ 
૧૬ માણસા નગરપાગલકા વિજાપરુ હાઇિે રોડ 

૧૭ 
પાણી પરુિઠા અને ગટર વ્યિસ્થા બોડવ ની 

ઓફીસ 
વિસનગર રોડ 

૧૮ તાલકુા પાંચાયત કચેરી કોલેજ સામે 
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૨.૧૩ જાહરે અને સાવાજશનક સવિિો :- 
માણસા નગરમાાં ભાગ્યોિય વસનેમા, વિષ્ણવુિહાર, પજૂ્ય મહત્મા ગાાંધી સાિવજવનક 

પસુ્તકાલય, બગીચો તથા સરકારી ગેસ્ટ હાઉસ વિગેરે સવુિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. 

 

૨.૧૪ વીજળી સેવાઓ :- 
માણસા નગરમાાં ૬૬ કે.િી. સબસ્ટેશન આિેલ છે. જેનો વિદ્યતુપ્રિાહ ધિુારણ થમવલ 

સ્ટેશનમાાંથી મળે છે. માણસા નગરમાાં રહણેાાંક ૪૪૯૪, િાગણજ્ય હતેનુા ૧૩૬૯, ઔધોગગક 

હતેનુા ૨૫૫, ખેતીના ૧૦૭, સ્ટ્રીટ લાઈટ ૧૭ તથા અન્ય ૧૨ િીજ જોડાણો આિેલ છે. 

જેમાાં સરેરાશ વિદ્યતુ િપરાશ ૩૦ દિિસના ૧૨૭૪૨૦૯ તથા દિિસના ૪૨૪૪૭૩ યવુનટ 

જેટલો છે. (કુલ ૨૦ ગામ માણસા સહીત) 

પત્રક :- ૫ 

માણસા નગરપાગલકા ના િીજ જોડાણોની વિગત િશાવિત ુપત્રક 

 

 

 

અનુ .નાં.  જોડાણનો હતે ુ કુલ જોડાણો 
૧ રહણેાાંક ૪૪૯૪ 
૨ ઔદ્યોગગક ૨૫૫ 
૩ િાગણજ્ય ૧૩૬૯ 
૪ માગવ પ્રકાવશત લાઇદટિંગ ૧૭ 
૫ ખેતી ૧૦૭ 
૬ અન્ય ૧૨ 
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૨.૧૫ પાણી પ રવઠો :- 
માણસા શહરેમાાં પાણી પરુિઠો એક  સ્ત્રોત દ્વારા પરુા પાડિામાાં આિે છે. નમવિા નિીમાથી  

અંિાજે ૩૦ લાખ ગલટર પરુૂાં પાડિામાાં આિે છે. તથા  ૭ બોર માથી  ૧૮લાખ  ગલટર 

પાણી લેિામાાં આિે છેપાણી પરુિઠો ૧૬૦ લીટર પ્રવત વ્યક્તત પ્રવત દિન પરુૂાં પડિાનુાં 

આયોજન હાથ ધરેલ છે. માણસા  શહરેમાાં નળના જોડાણો ધ્િારા પીિાના પાણીનો પરુિઠો 

લગભગ િરેક ઘરને પરૂો પાડિામાાં આિે છે. તથા જેમાાં િૈવનક પ્રવત વ્યક્તત પાણીની 

િપરાશ ૧૪૦ લીટર થી ૧૬૦ લીટર છે. 

પત્રક :- ૬ 

માણસા નગરપાગલકા ના િોટર િકવસ વિભાગની વિગત િશાવિત ુપત્રક 

 

 

 

 

અન .નું. પાણીની ટાુંકીન  ું કાયા સ્થાન 
ઈ.એસ.આર કેપેસીટી 
(િાખ િીટરમાું) 

સ્ટોરેજ કેપેસીટી સુંમ્પ  
(િાખ િીટરમાું) 

૧ મહાકાલી િોટર િકવસ ૯ ૯ 

૨ પીંપળીયાિેણ િોટર િકવસ ૫ ૯ 

૩ અલકાપરુી િોટર િકવસ ૨.૨૦ ૯ 

૪ મલાિ િોટર િકવસ ૩.૪૦ ૬.૬૦ 

૫ સતીના િડ િોટર િકવસ ૫ ૯ 
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૨.૧૬ ગટર યોજના :- 
ભગુભવ પાણી ના વનકાલ ની વ્યિસ્થા તળાિમાાં થાય છે. માણસ નગરપાગલકાનો ૨૭ ટકા 

વિસ્તારમાાં ભગૂભવ ગટર વ્યિસ્થા ન ુાં માળખુાં પણૂવ થયેલ છે અને ૨૭ કરોડના 

પાઈપલાઈનના કામો હાલ માાં કાયવરત છે. માણસામાાં પમ્પીંગ સ્ટેશન કે જે િેરી પીપળીયા 

િોટરિકવ થી નજીક આિેલુાં છે. 

 

૨.૧૭ બેનન્કિંગ સેવાઓ :- 
માણસા નગરમાાં રાષ્ટ્રીયકૃત તથા કો.ઓપરેટીિ બેંકોની કુલ ૧૨ શાખાઓ આિેલ છે. જેની 

વિગતો નીચ મજુબ છે.  

પત્રક :- ૭ 

માણસા શહરેમાાં આિેલ બેંકોની વિગત િશાવિત ુપત્રક 

અ.નું. બેંકન ું નામ સ્થળ 
૧ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા િનરાજ સપુર માકેટ 
૨ સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર ભગિતી શોપીંગ સેન્ટર 
૩ બેંક ઓફ બરોડા િરબાર ગઢ સામે 
૪ મહસેાણા ડી.કો.બેંક લી. બજાર 
૫ ધી માણસા નાગરીક કો. સરકારી બેંક લી. હડે ઓફીસ માકેટ યાડવ 
૬ ધી માણસા નાગરીક કો. સરકારી બેંક શાખા બજાર 
૭ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા ચારિડ માણસા 
૮ યકુો બેંક કલોલ રોડ 
૯ આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક યાગિક ચેમ્બસવ 
૧૦ એચ.ડી.એફ.સી. બેંક યાગિક ચેમ્બસવ 
૧૧ ધી મહસેાણા અબવન કો.ઓ.બેંક ભગિતી શોપીંગ સેન્ટર 
૧૨ ગ્રામીણ િેના બેંક ભગિતી શોપીંગ સેન્ટર 
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પ્રકરણ -૩ 
૩.૧ વસ્તી વધારો :- 

સને ૧૯૯૧ ની વસ્તી ગણતરી મજુબ માણસા શહરેની કુલ વસ્તી ૨૩,૫૭૧ વ્યક્તતઓની 

છે. સને ૧૯૮૧ માાં માણસા શહરેની વસ્તી ૨૦,૮૬૬ વ્યક્તતઓની હતી. આ દાયકામાાં વસ્તી 

વધારો ૨,૭૦૫ વ્યક્તતઓનો છે. દાયકામાાં વસ્તી વધારાન ુાં પ્રમાણ ૧૨.૯૬% જેટલુાં છે. વર્ષ 

૧૯૬૧ થી ૧૯૭૧ દરમ્યાન દાયકામાાં સૌથી વધ ુ વસ્તી વધારો નોંધાયેલ જે ૩૨.૧૨% 

જેટલો છે. ૨૦૧૧માાં વસ્તી વધી ને ૩૦,૩૪૭ થયેલ છે. વસ્તીના આંકડા, દાયકા દરમ્યાન 

વસ્તીમાાં થયેલ વધારો કે ઘટાડો સાંખ્યામાાં તથા ટકામાાં નીચે મજુ્બ છે. આગામી વર્ો માટે 

સરેરાશ વસ્તી વધારો ધ્યાને લેતા ૨૦૨૧ ની વસ્તી ૩૪,૬૪૯ વ્યક્તતઓની થવાની 

સાંભાવના છે. 

પત્રક :- ૮ 

માણસાની વસ્તી અને વસ્તી વધારા અને ઘટાડાની વવગતો દર્ાાવત ુપત્રક 

અન.ુન ં વર્ા વસ્તી 
દસકા દરમ્યાન 
વસ્તીમા ંફેરફાર 

(સખં્યામા)ં 

દસકા દરમ્યાન 
વસ્તીમા ંફેરફાર 

(ટકામા)ં 
૧ ૧૯૫૧ ૧૦,૭૩૩ -- -- 
૨ ૧૯૬૧ ૧૨,૩૮૪ ૧,૬૫૧ ૧૫.૩૫% 
૩ ૧૯૭૧ ૧૬,૩૬૨ ૩,૯૭૮ ૩૨.૧૨% 
૪ ૧૯૮૧ ૨૦,૮૬૬ ૪,૫૦૪ ૨૭.૫૩% 
૫ ૧૯૯૧ ૨૩,૫૭૧ ૨,૭૦૫ ૧૨.૯૬% 
૬ ૨૦૦૧ ૨૭,૯૨૨ ૪,૩૫૧ ૧૮.૪૬% 
૭ ૨૦૧૧ ૩૦,૩૪૭ ૨,૪૨૫ ૮.૬૮% 
૮ ૨૦૨૧(અંદાજીત) ૩૪,૬૪૯ ૪,૩૦૨ ૧૪.૧૮% 
૯ ૨૦૩૧(અંદાજીત) ૩૯,૨૬૯ ૪,૬૨૦ ૧૩.૩૩% 
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ગ્રાફ ન.ં-૨ 

માણસા ર્હરેની વસ્તી અને વસ્તી વધારા અને ઘટાડાની વવગતો દર્ાાવતો ગ્રાફ :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૦
,૭

૩૩
 

૧૨
,૩

૮૪
 

૧૬
,૩

૬૨
 

૨૦
,૮

૬૬
 

૨૩
,૫

૭૧
 

૨૭
,૯

૨૨
 

૩૦
,૩

૪૭
 

૩૪
,૬

૪૯
 

૩૯
,૨

૬૯
 

૧,
૬૫

૧ 

૩,
૯૭

૮ 

૪,
૫૦

૪ 

૨,
૭૦

૫ 

૪,
૩૫

૧ 

૨,
૪૨

૫ 

૪,
૩૦

૨ 

૪,
૬૨

૦ 

૦ 
૧૦,૦૦૦ 
૨૦,૦૦૦ 
૩૦,૦૦૦ 
૪૦,૦૦૦ 
૫૦,૦૦૦ 

૧૯૫૧ ૧૯૬૧ ૧૯૭૧ ૧૯૮૧ ૧૯૯૧ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ ૨૦૨૧ ૨૦૩૧ 

વ્ય
ક્તત

ઓ
 

વર્ા 

કુલ વસ્તી અને વસ્તી વધારાના આંકડા દર્ાાવતો 
આલેખ 

કુલ વસ્તી 
વસ્તીમાાં વધારો 
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૩.૨ જન્મ-મરણનુ ંપ્રમાણ :- 

માણસા શહરેમાાં ૧૯૮૧ થી ૨૦૧૨ સધુી  જન્મેલા અને મતૃ્ય ુપામેલા વ્યક્તતઓ ની વવગત 

નીચે મજુબ છે. 

પત્રક :- ૯ 

માણસા ર્હરેના વાવર્િક જન્મ-મરણની વવગતો દર્ાાવત ુપત્રક 

અનુ ંન.ં વર્ા જન્મ મરણ 
૧ ૧૯૮૧ ૮૩૯ ૧૯૦ 
૨ ૧૯૮૨ ૯૨૦ ૧૬૯ 
૩ ૧૯૮૩ ૧૧૬૭ ૧૫૩ 
૪ ૧૯૮૪ ૧૪૨૭ ૧૬૫ 
૫ ૧૯૮૫ ૧૫૧૯ ૧૮૦ 
૬ ૧૯૮૬ ૧૪૭૮ ૧૮૮ 
૭ ૧૯૮૭ ૧૭૪૮ ૧૮૮ 
૮ ૧૯૮૮ ૧૮૩૪ ૧૯૩ 
૯ ૧૯૮૯ ૨૦૯૧ ૧૪૦ 
૧૦ ૧૯૯૦ ૨૦૫૧ ૧૨૮ 
૧૧ ૧૯૯૧ ૨૧૮૦ ૧૭૯ 
૧૨ ૧૯૯૨ ૨૧૧૧ ૧૪૦ 
૧૩ ૧૯૯૩ ૨૨૫૩ ૧૭૬ 
૧૪ ૧૯૯૪ ૨૩૦૭ ૧૬૦ 
૧૫ ૧૯૯૫ ૨૩૯૬ ૧૬૭ 
૧૬ ૧૯૯૬ ૨૪૦૭ ૧૭૯ 
૧૭ ૧૯૯૭ ૨૬૫૪ ૧૮૦ 
૧૮ ૧૯૯૮ ૨૭૭૬ ૨૧૫ 
૧૯ ૧૯૯૯ ૨૮૩૫ ૨૦૨ 
૨૦ ૨૦૦૦ ૩૧૫૯ ૧૯૧ 
૨૧ ૨૦૦૧ ૩૦૬૪ ૧૯૭ 
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૨૨ ૨૦૦૨ ૩૨૬૧ ૧૬૯ 
૨૩ ૨૦૦૩ ૩૭૫૫ ૧૮૬ 
૨૪ ૨૦૦૪ ૩૯૬૮ ૧૫૭ 
૨૫ ૨૦૦૫ ૩૮૧૧ ૧૮૮ 
૨૬ ૨૦૦૬ ૪૧૦૪ ૧૮૮ 
૨૭ ૨૦૦૭ ૩૫૦૫ ૧૮૬ 
૨૮ ૨૦૦૮ ૩૮૨૧ ૧૯૪ 
૨૯ ૨૦૦૯ ૩૭૪૮ ૧૮૧ 
૩૦ ૨૦૧૦ ૩૮૭૦ ૨૦૧ 
૩૧ ૨૦૧૧ ૩૬૨૯ ૧૯૭ 
૩૨ ૨૦૧૨ ૩૬૬૮ ૧૮૦ 

 

ગ્રાફ ન.ં-૩ 

મોજે. માણસાની વાવર્િક જન્મ-મરણની વવગત દર્ાાવતો ગ્રાફ :- 

 

  

૦ 
૧૦૦૦ 
૨૦૦૦ 
૩૦૦૦ 
૪૦૦૦ 
૫૦૦૦ 

૧૯
૮૧

 
૧૯

૮૩
 

૧૯
૮૫

 
૧૯

૮૭
 

૧૯
૮૯

 
૧૯

૯૧
 

૧૯
૯૩

 
૧૯

૯૫
 

૧૯
૯૭

 
૧૯

૯૯
 

૨૦
૦૧

 
૨૦

૦૩
 

૨૦
૦૫

 
૨૦

૦૭
 

૨૦
૦૯

 
૨૦

૧૧
 

વ્ય
ક્તત

ઓ
 

વર્ા 

જન્મ-મરણ ના આંકડા દર્ાાવતો આલેખ 

જન્મ 
મરણ 
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૩.૩ જાતીય પ્રમાણ :- 

સને ૨૦૦૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે માણસા શહરેની કુલ વસ્તી ૨૭,૯૨૨ વસ્તીમાાં 

૧૪,૬૬૩ પરુુર્ અને ૧૩,૨૫૯ સ્ત્રી છે. જે જોતા પ્રવત ૧૦૦૦ પરુુર્ોમાાં સ્ત્રીઓની સાંખ્યાનુાં 

પ્રમાણ ૯૦૪ છે. સને ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે માણસા શહરેની કુલ વસ્તી 

૩૦,૩૪૭ વસ્તીમાાં ૧૬,૦૯૭ પરુુર્ અને ૧૪,૨૫૦ સ્ત્રી છે. જે જોતા પ્રવત ૧૦૦૦ પરુુર્ોમાાં 

સ્ત્રીઓની સાંખ્યાનુાં પ્રમાણ ૮૦૫ છે. જે ધ્યાને લેતા પરુુર્ોની સરખામણીમાાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ 

ઓછાં છે. સને ૨૦૦૧ અને સને ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે માણસા શહરે, માણસા 

તાલકુો, ગાાંધીનગર જીલ્લો અને ગજુરાત રાજ્યની પરુુર્ો અને સ્ત્રીઓની સાંખ્યાની 

આંકડાકીય માહહતી નીચે મજુબ પત્રક-૧૦ માાં દશાષવેલ છે. 
 

પત્રક :- ૧૦ 

માણસા ર્હરેના સને ૨૦૦૧ તથા ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે પરુુર્ો 

અને સ્ત્રીઓની સખં્યા દર્ાાવત ુપત્રક 

અન.ુ ન.ં વવસ્તાર 
સને ૨૦૦૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણ ે સને ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણ ે

પરુુર્ોની સખં્યા સ્ત્રીઓની સખં્યા પરુુર્ોની સખં્યા સ્ત્રીઓની સખં્યા 
૧ માણસા ર્હરે ૧૪,૬૬૩ ૧૩,૨૫૯ ૧૬,૦૯૭ ૧૪,૨૫૦ 

૨ માણસા તાલકુો ૧,૦૪,૭૯૮ ૯૮,૦૧૬ ૧,૦૭,૧૯૮ ૯૯,૩૬૯ 

૩ 
ગાધંીનગર 

જીલ્લો 
૬,૯૭,૯૯૯ ૬,૩૬,૪૫૬ ૭,૨૩,૮૬૪ ૬,૬૭,૮૮૯ 

૪ ગજુરાત રાજ્ય ૨,૬૩,૮૫,૫૭૭ ૨,૪૨,૮૫,૪૪૦ ૩,૧૪,૯૧,૨૬૦ ૨,૮૯,૪૮,૪૩૨ 
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૩.૪ અક્ષરજ્ઞાન :- 

માણસા શહરેમાાં સને ૨૦૦૧ તથા ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે અક્ષરજ્ઞાન ધરાવતી 

વ્યક્તતઓની સાંખ્યા અનકુ્રમે ૧૯,૧૨૯ અને ૨૩,૦૯૭ વ્યક્તતઓની છે. જેની ટકાવારી કુલ 

વસ્તીના પ્રમાણમાાં અનકુ્રમે ૬૮.૫૧% અને ૭૬.૧૧% છે. જે માણસા તાલકુાની સને ૨૦૦૧ 

તથા ૨૦૧૧ની અક્ષરજ્ઞાનની ટકાવારી અનકુ્રમે ૬૪.૮૫% અને ૭૪.૪૬% થી વધારે છે. 

તેમજ ગાાંધીનગર જીલ્લાની સને ૨૦૦૧ તથા સને ૨૦૧૧ ની અક્ષરજ્ઞાનની ટકાવારી 

અનકુ્રમે ૬૫.૯૩% અને ૭૪.૦૪% થી પણ વધારે છે. જેની આંકડાકીય માહહતી નીચે 

જણાવેલ પત્રક નાં.-૧૧ મજુબ છે. 

 

પત્રક :- ૧૧ 

માણસા ર્હરેના સને ૨૦૦૧ તથા ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે 

અક્ષરજ્ઞાનની વવગતો દર્ાાવત ુપત્રક 

અન.ુ 
ન.ં 

વવસ્તાર 
કુલ વસ્તી અક્ષરજ્ઞાન ધરાવતી વસ્તી અક્ષરજ્ઞાનની ટકાવારી 

૨૦૦૧ ૨૦૧૧ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 

૧ માણસા ર્હરે ૨૭,૯૨૨ ૩૦,૩૪૭ ૧૯,૧૨૯ ૨૩,૦૯૭ ૬૮.૫૧ % ૭૬.૧૧ % 

૨ માણસા તાલકુો ૨૦૨૮૧૪ ૨,૦૬,૫૬૭ ૧,૩૧,૫૩૪ ૧,૫૩,૮૦૪ ૬૪.૮૫ % ૭૪.૪૬ % 

૩ 
ગાધંીનગર 

જીલ્લો 
૧૩,૩૪,૪૫૫ ૧૩,૯૧,૭૫૩ ૮,૭૯,૮૩૪ ૧૦,૩૦,૪૯૪ ૬૫.૯૩ % ૭૪.૦૪ % 

૪ ગજુરાત રાજ્ય ૫,૦૬,૭૧,૦૧૭ ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ ૨,૯૮,૨૭,૭૫૦ ૪,૧૦,૯૩,૩૫૮ ૫૮.૮૭ % ૬૭.૯૯ % 
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૩.૫ ધધંા રોજગારનુ ંમાળખુ ં(વ્યવસાયનુ ંવગીકરણ) :- 

સને ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે માણસાની કુલ વસ્તી ૩૦,૩૪૭ માાં કામ કરનારા 

વ્યક્તતઓની સાંખ્યા ૧૨,૦૦૪ ની છે. જેની ટકાવારી કુલ વસ્તીની ૩૯.૫૬% ટકા જેટલો છે. 

તથા નોન-વકષસષ ની સાંખ્યા ૧૮,૩૪૩ છે. જેમાાં પરુુર્ નોન-વકષસષ ની સાંખ્યા ૭,૧૨૬ છે તથા 

સ્ત્રી નોન-વકષસષ ની સાંખ્યા ૧૧,૨૧૭ છે. 

સને ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરીમાાં વસ્તીનુાં ધાંધાને અનલુક્ષીને વગીકરણ ત્રણ 

વવભાગમાાં કરવામાાં આવેલ છે. 

૧. ખેડૂત, ખેત મજુર  

૨. ગહૃ ઉદ્યોગ સહીત અન્ય ઉદ્યોગ 

૩. અન્ય સેવાઓ 

વસ્તી ગણતરી અનસુાર કુલ કામદારોની સાંખ્યા ૧૨,૦૦૪ છે. જેમાાં પરુુર્ 

કામદારોની સાંખ્યા ૮,૯૭૧ છે તથા સ્ત્રી કામદારની સાંખ્યા ૩,૦૩૩ છે. જે પૈકી મખુ્ય 

કામદારોની સાંખ્યા ૧૦,૧૮૭ ની છે. જેમાાં પરુુર્ કામદારોની સાંખ્યા ૮,૩૦૧ છે તથા સ્ત્રી 

કામદારોની સાંખ્યા ૧,૮૮૬ છે. જયારે માર્જિનલ  વકષરની સાંખ્યા ૧,૮૧૭ છે. જે પૈકી પરુુર્ 

કામદારની સાંખ્યા ૬૭૦ છે. જયારે સ્ત્રી કામદારોની સાંખ્યા ૧,૧૪૭ છે. આમ, કામદારો કુલ 

વસ્તીના ૩૯.૫૬% છે. જે પૈકી ખેડૂતોની સાંખ્યા ૧,૧૨૩ છે. તથા ખેત મજૂરોની સાંખ્યા 

૨,૩૩૨ છે. તથા ગહૃ ઉદ્યોગના કામદારોની સાંખ્યા ૭૬ છે. તથા અન્ય સેવાઓમાાં ૮,૪૭૩ 

કામદારો સાંકળાયેલા છે. આમ, ખેડૂતોની સાંખ્યા ૯.૩૬% ખેત મજૂરોની ૧૯.૪૩% 

ગહૃઉદ્યોગોમાાં સાંકળાયેલ કામદારોની સાંખ્યા ૦.૬૩%, તથા અન્ય સેવાઓમાાં સાંકળાયેલા 

કામદારોની સાંખ્યા ૭૦.૫૮% છે. 

  



29 

 

૩.૬ વસ્તી ગીચતા (હયાત) :- 

માણસા શહરે વવસ્તાર માાં સને ૧૯૮૧ થી ૧૯૯૧, અને ૧૯૯૧ થી ૨૦૦૧ તથા સને ૨૦૦૧ 

થી ૨૦૧૧ સધુીમાાં અનકુ્રમે ૧૨.૯૬% અને ૧૮.૪૬% તથા ૮.૬૮% નો વધારો થયેલ છે. તે 

જોતા માણસા શહરે માાં  બાાંધકામની પ્રવવૃિ માાં ઘણો ઝડપી વધારો થયેલ છે. જે ધ્યાનમાાં 

રાખી માણસા શહરે ની હિતીય મસુદારૂપ પનુરાવવતિત વવકાસ યોજનામાાં માણસા વવકાસ 

માટે વધ ુવવસ્તારનો શહરેીકરણ માાં ઉમેરો કરવો જરૂરી છે.  
 

જયારે માણસા નગર ની ૨૦૧૧ ની વસ્તી ૩૦,૩૪૭ છે.  

(૧) એકંદર વસ્તી ગીચતા : (૨૦૧૧) 

   = કુલ વસ્તી ÷ કુલ વવસ્તાર 

   = ૩૦,૩૪૭ વ્યક્તત ÷ ૨૭૯૭.૫૨ હતેટર 

= ૧૧.૦૦ વ્યક્તત/હતેટર 
 

(૨) વવકસીત વવસ્તારની વસ્તી ગીચતા : (૨૦૧૧) 

= કુલ વસ્તી ÷ કુલ વવકસીત વવસ્તાર 

   = ૩૦,૩૪૭ વ્યક્તત ÷ ૪૭૧.૦૦ હતેટર 

   = ૬૪.૦૦ વ્યક્તત/હતેટર 
 

(૩) કુલ રહણેાંક વવસ્તાર :-  

= રહણેાાંક વવસ્તાર + ઝાંપડા(સ્લમ) વવસ્તાર + ૭૦% (મોજે. 

માણસા) ગામતળ 
= { ૧૪૦.૫૭ + ૧૩.૯૮ + (૦.૭૦ X ૧૦૨.૮ ) } હતેટર 

= ૨૨૬.૫૨ હતેટર 
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(૪) રહણેાંક વવસ્તારની વસ્તી ગીચતા : (૨૦૧૧) 

  = કુલ વસ્તી ÷ કુલ રહણેાાંક વવસ્તાર 

  = ૩૦,૩૪૭ વ્યક્તત ÷ ૨૨૬.૫૨ હતેટર 

  = ૧૩૪ વ્યક્તત/હતેટર 

 

  

૩.૭ ભવવષ્યની વસ્તી :- 

સામાન્ય રીતે કોઈ પણ શહરે કે નગર ની વસ્તી નો અંદાજ ભતુકાળના વસ્તી 

વધારા/ઘટાડા પર થી અંદાજવામાાં આવે છે. હિતીય પનુરાવવતિત વવકાસ યોજનામાાં 

આયોજન ભવવષ્યના વીસ વર્ષ માાં થનાર અંદાજીત વસ્તી ધ્યાને લઈને કરવામાાં આવત ુાં 

હોય છે. માણસા શહરેની વસ્તીમાાં થનાર ફેરફાર તથા તેની લાક્ષણણકતા અંગેના પથૃ્થકરણ 

તથા ઉપલબ્ધ ભવવષ્યની વસ્તી ધ્યાને લેવા માટેની જુદી જુદી પદ્ધવતઓ અન્વયે ગણતરી 

કરતા માણસા શહરેની વસ્તી સને : ૨૦૨૧ ની અંદાજીત કુલ : ૩૪,૬૪૯ વ્યક્તતઓ અને 

સને : ૨૦૩૧ ની ૩૯,૨૬૯ વ્યક્તતઓ નો અંદાજ છે. જેથી હિતીય પનુરાવવતિત વવકાસ 

યોજનાનુાં માળખુાં વ્યક્તતઓની વસ્તી ને અનરુૂપ જરૂરી સેવાઓ, સગવડો અને આયોજન 

થઇ શકે તે પ્રમાણે ઘડવાનુાં થાય છે. 
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પ્રકરણ -૪ 
૪.૧ આયોજનના પ્રશ્નો :- 

માણસા શહરેનો વિકાસ સઆુયોજિત રીતે થાય તે માટે ગિુરાત નગર રચના  અને શહરેી 

વિકાસ અવિવનયમ-૧૯૭૬ ની  ની િોગિાઈઓ મિુબ શહરેની વિકાસ યોિના સરકારશ્રીના 

શ.વિ. અને શ.ગ.ૃવિ. સચચિાલય, ગાાંિીનગરના તા.૮/૧૦/૧૯૮૬ ના જાહરેનામાાં 

નાં.જી.એચ.-િી-૧૯૮૬ નો ૧૪/ડી.િી.પી./૨૭૮૧/૩૯૩૩(૮૬)લ થી માંજુર થયેલ છે. અને 

જે હાલ અમલમાાં છે. નગરનો વિકાસ ઝડપથી થઇ રહલે હોિાથી તેમિ માંજુર થયેલ 

વિકાસ યોિનામાાં થયેલ વિકાસને ધ્યાનમાાં રાખી તેમિ ભવિષ્યનુાં આયોિન સઆુયોજિત 

રીતે થાય તે માટે નીચે મિુબના પરરબળો ધ્યાને રાખી પનુરાિવતિત વિકાસનુાં માળખુાં ઘડવુાં 

િરૂરી છે. 

સને ૧૯૯૧ ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે માણસા નગરની કુલ ૨૩,૫૭૧ િસ્તી હતી. 

િયારે ૨૦૦૧ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે માણસા નગરની િસ્તી ૨૭,૯૨૨ છે. િયારે ૨૦૧૧ 

ની િસ્તી ૩૦,૩૪૭ થયેલ છે. િર્ષ ૧૯૬૧ થી ૧૯૭૧ દરમ્યાનના દાયકામાાં સૌથી િધ ુ

િસ્તી િિારો (૩૨.૧૨%) નોંિાયેલ છે. િસ્તી િિારાનો દર ધ્યાને લેતા ઝડપથી િિી 

રહલે િસ્તી માટે પાયાની સિલતો અને સગિડો પર િિી રહલે ભારણ ને સમતોલ કરિા 

આયોિન કરવુાં િરૂરી છે. ઔિોચગક ક્ષેતે્ર વિકસી રહલે નગર માટેના વિસ્તારો મકુરર કરિા 

સઆુયોજિત આયોિન િરૂરી છે. રોિગારીની પરુતી તકો હોઈ ઔિોચગક િસાહતો અનરુૂપ 

વિવિિ િપરાશ માટે આયોિન કરવુાં િરૂરી છે. જેથી સમતોલ વિકાસ થઇ શકે. માણસામાાં 

રહણેાાંક વિસ્તાર મખુ્યત્િે છે. આયોજિત રહણેાાંક વિસ્તાર ઓછા પ્રમાણમાાં છે. તાલકુા 

મથક/ ઉદ્યોગોના અને િાણીજ્ય કેન્દ્રનો વિકાસ થતા આજુબાજુના ગામોની િસ્તી ખરીદી 

સારુ આિતી હોઈ, વિકાસ વનયાંત્રણો કરિા િરૂરી છે. નગરમાાં થઇ રહલે સ્થળાાંતરોના 

કારણે િસિાટના અને સ્લમના પ્રશ્નો થયેલ છે. વિકસીત વિસ્તારમાાં પાકા રસ્તાની સવુિિા 

અપરૂતા પ્રમાણમાાં હોિાથી આયોિનબદ્ધ રસ્તાઓનુાં આયોિન પણ િરૂરી છે. 
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૪.૨ હયાત જમીન વપરાશ :- 

મોજે માણસાની દ્વિતીય પનુરાિવતિત વિકાસ યોિનાનો કુલ વિસ્તાર ૨૭૯૭-૫૨-૩૨ હકે્ટર 

થાય છે. િયારે ૨૩૨૬-૫૧-૩૯ હકે્ટર િમીન અવિકવસત, નદી નાળા,ખેતીના હતે ુ માટે 

ઉપયોગમાાં લેિાય છે. આમ માણસાના સમગ્ર વિસ્તરના ૧૬.૮૪% વિકસીત વિસ્તાર અને 

૮૩.૧૬% અવિકવસત વિસ્તાર છે. મોજે માણસાના હયાત િમીન િપરાશ વિસ્તારની 

વિગતો અનકુ્રમે પત્રક :- ૧૨ માાં નીચે મિુબ છે. 

પત્રક :- ૧૨ 

મોજે. માણસામાાં હયાત િમીન િપરાશ દશાષિત ુપત્રક 

અ.ન ં ઉપયોગ 
કે્ષત્રફળ 
(હકે્ટર) 

વવકવિત 
વવસ્તારના ટકા 

કુલ વવસ્તારના 
ટકા 

૧ ગામતળ ૧૦૨.૮૧ ૨૧.૮૩% ૩.૬૭% 
૨ રહણેાંક ૧૪૦.૫૭ ૨૯.૮૪% ૫.૦૨% 
૩ વાણણજ્ય ૨૭.૨૧ ૫.૭૮% ૦.૯૭% 
૪ ઓદ્યોણગક ૪૮.૧૭ ૧૦.૨૩% ૧.૭૨% 
૫ જાહરે હતે,ુ આનદંપ્રમોદ વવગેરે ૩૩.૭૦ ૭.૧૫% ૧.૨૦% 
૬ હયાત રસ્તા ૧૦૩.૪૮ ૨૧.૯૭% ૩.૭૦% 
૭ ઝુપડા - સ્લમ ૧૩.૯૯ ૨.૯૭% ૦.૫૦% 
૮ સ્માશન ૧.૦૮ ૦.૨૩% ૦.૦૪% 

કુલ વવકવિત વવસ્તાર ૪૭૧.૦૧ ૧૦૦.૦૦% ૧૬.૮૪% 
૯ તળાવ ૨૨.૬૦   ૦.૮૧% 
૧૦ કેનાલ ૨.૧૩   ૦.૦૮% 
૧૧ ખેતી વાડી ૨૩૦૧.૭૯   ૮૨.૨૮% 

કુલ અવવકવિત વવસ્તાર ૨૩૨૬.૫૧   ૮૩.૧૬% 
કુલ ૨૭૯૭.૫૨   ૧૦૦.૦૦% 
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હયાત િમીન િપરાશ બતાિતો નકશો આ સાથે સામેલ છે. 

ગ્રાફ ન.ં-૪ 

મોજે. માણિાનો હયાત જમીન વપરાશ દશાાવતો ગ્રાફ :- 

 

 

21.83% 

29.84% 

5.78% 

10.23% 

7.15% 

21.97% 

2.97% 
0.23% 

વવકિીત વવસ્તાર 

ગામતળ 
રહણેાાંક 
િાચણજ્ય 
ઓદ્યોચગક 
જાહરે હતે,ુ આનાંદપ્રમોદ વિગેરે 
હયાત રસ્તા 
ઝુપડા - સ્લમ 
સ્માશન 

16.84% 

0.81% 

0.08% 

82.27% 

કુલ વવસ્તાર 

કુલ વિકવસત વિસ્તાર 
તળાિ 
કેનાલ 
ખેતી િાડી 
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૪.૩ રહણેાંક વવસ્તાર :- 

માણસા ગામતળની આજુબાજુમાાં ગામતળને અડીને પિૂષ-પવિમ તથા ઉત્તર-દચક્ષણ રદશામાાં 

રહણેાાંક વિસ્તાર વિકાસ પામી રહલે છે. જેમાાં ગામતળની ઉત્તરે માણસા થી વિજાપરુ તરફ 

િતા રસ્તાની આજુબાજુનો વિસ્તાર તથા ગામતળની દચક્ષણ-પવિમનો વિસ્તાર રહણેાાંક 

વિસ્તાર વિકાસ પામી રહલે છે. આમ ગામતળનો રહણેાાંક વિસ્તાર વિકાસ પામી રહલે છે. 

આમ ગામતળનો રહણેાાંક વિસ્તાર ઉપરાાંત રેિન્દ્ય ુ વિસ્તારમાાં પણ ચબનખેતી પ્રવવૃત્ત થતા 

રહણેાાંક વિસ્તાર વિકાસ પામેલ છે. રહણેાકના વિકાસની રદશા માણસાના ગામતળની 

પવિમ-દચક્ષણ તરફ રહલે છે. માણસા ગામતળની પવિમ-દચક્ષણ રદશામાાં માણસાથી કલોલ 

અને માણસાથી ગાાંિીનગરના રોડ ઉપર રહણેાાંક વિસ્તારનો વિકાસ થઇ રહલે છે. 

 

૪.૪ વાણીજ્ય વવસ્તાર :- 

માણસા શહરેનો િાચણજ્ય હતે ુ માટેનો વિકાસ પણ ઔિોચગક વિકાસની જેમ માણસા-

વિજાપરુ, માણસા-કલોલ તથા માણસા-ગાાંિીનગર તરફ િતા િગીકૃત રસ્તાઓ ઉપર 

થયેલ છે. જેમાાં માણસા ગામતળની પવિમે માણસા-કલોલ, ગાાંિીનગર રોડ ઉપર ઉવમયા 

શોપીંગ સેન્દ્ટર, પેટ્રોલ પાંપ, શક માકેટ, શો મીલ, એકતા જીનીંગ, ભગિતી કોમ્પલેક્ષ 

વિગેરે આિેલ છે. તેમિ માણસા ફતેપરુ રોડ ઉપર ઓ.એન.જી.સી. કૂિા બનાિેલ છે. 

તેમિ માણસા રાિપરુા રોડ ઉપર ઓ.એન.જી.સી. ના કુિા આિેલ છે.  
 

૪.૫ ઔધોણગક વવસ્તાર :- 

માણસા ગામતળની ઉત્તર રદશાએ માણસા થી વિસનગર તરફ િતા ઉપર જી.આઈ.ડી.સી. 

આકાર પામેલ છે. તેમિ માણસા-કલોલ અને માણસા-ગાાંિીનગર રોડની આજુબાજુમાાં 

પાઈપ ફેક્ટરી, ગેરેિ, પાિરલમુ ફેક્ટરી, શો મીલ, પેટ્રોલ પાંપ વિગેરે આિેલા છે. માણસા 



35 

 

શહરેનો ઉદ્યોગ ગામતળની ઉત્તરે તથા પવિમે વિકસેલ છે. પિૂષ રદશાએ ઔિોચગક વિકાસ 

થયેલ નથી. આમ માણસા-કલોલ, માણસા-ગાાંિીનગર તથા કલોલ-વિસનગર તરફ 

િગીકૃત રસ્તા ઉપર ઔિોચગક વિકાસ ઝડપથી થઇ રહલે છે. તેમિ માણસા વિજાપરુ રોડ 

ઉપર પેટ્રોલ પાંપ અને ગામતળમાાં પેટ્રોલ પાંપ છે.  
 

૪.૬ અન્ય જમીન વપરાશ :- 

માણસા નગરનો ઝડપી વિકાસ થઇ રહલે છે. જેમાાં બાગ-બગીચા, શાળા-કોલેિો, 

સાિષિવનક પસુ્તકાલય, સરકારી દિાખાનુાં, પાણી પરુિઠાની સગિડો, શાકમાકેટ વિગેરે 

સવુિિાઓ ઉપરાાંત તથા ભગૂભષ ગટર પણ આકાર લઇ રહલે છે. 

માણસા નગર પાચલકાના સિે નાં. ૫૬૧ તથા ૫૬૨ માાં બગીચો આિેલ છે. માણસા 

શહરેનો જાહરે ઉપયોગ વિસ્તાર માણસા-વિજાપરુ રોડ ઉપર જી.ઈ.બી. અને માણસા-કલોલ 

રોડ ઉપર સિોદય એજ્યકેુશન આટષસ અને કોમસષ કોલેિ/છાત્રાલય નો વિકાસ થયેલ છે. 

તેમિ માણસા કલોલ રોડ ઉપર શાક માકેટ આિેલ છે. 

માણસાના પિૂષ બાજુએ ગ્રામ્ય રોડ મકાિાડ ઉપર ખેતી વિર્યક વિસ્તાર આિેલ છે. 

તેમિ ઉત્તરે પણ મોટાભાગે ખેતી વિસ્તાર અને પવિમે અને ઉત્તર પવિમમાાં થોડો ખેતી 

વિર્યક વિસ્તાર આિેલ છે. 
 

૪.૭ હયાત  રસ્તા અને રેલ્વે :- 
માણસા શહરે માણસા તાલકુાન ુાં મહત્િનુાં વિકાસ પામત ુાં શહરે છે  .જે તાલકુા તથા જીુલાના 

અન્દ્ય ગામો તથા શહરેો સાથે િોડાયેલ છે . માણસા નગર પાચલકાની હકૂમતમાાંથી 

ગામતળની દચક્ષણ-પવિમે કલોલ -માણસા-વિજાપરુ તથા માણસા-ગાાંિીનગર તથા ઉત્તરે 

માણસા-વિસનગર સ્ટેટ હાઇિે પસાર થાય છે .િયારે ગામતળની પિૂષ-દચક્ષણે માણસાથી 

મકાખાડ તથા પવિમે અને દચક્ષણે-પવિમે માણસાથી ફતેહપરુા ,માણસાથી ઇટાદરા તથા 
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માણસાથી રામપરુા તરફ િતા ગ્રામ્ય માગો પસાર થાય છે. માણસા શહરે વિજાપરુથી 

કલોલ તરફ િતી પવિમ રેુિનેી મીટરગેિ લાઈન ઉપર મકાખડ રેુિેસ્ટેશન 
માણસા થી આશરે ૩રક .મી .પિૂષ રદશાએ આિેલ છે.  
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પ્રકરણ -૫ 
 

૫.૧ દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજના માટેના મદુ્દાઓ :- 

માણસા નગરની દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજના આવતા વીસ વર્ષમાાં ર્વકાસની 

શક્યતાઓ ધ્યાનમાાં રાખી તથા સામાજજક, આર્થિક અને ભૌર્તક ર્વકાસના મદુ્દાઓ ધાયને 

રાખી સાંકલિત ર્વકાસ સચુવેિ છે. માણસાના હયાત માળખાને ધ્યાને રાખી નીચેના મદુ્દાઓ 

પર ધ્યાન આપવુાં જરૂરી છે. 

૧. વ્યાપારરક તેમજ ઔધોલગક ક્ષતે્રમાાં પ્રોત્સાહન મળે અને તેમના ર્વકાસમાાં ઝડપથી 

આર્થિક મદદ મળે તેવા આયોજનની જરૂર છે. 

૨. બહારથી ઔધોલગક પેઢીઓને આકર્ષવા માટે વ્યવસ્થથત ર્વથતારનુાં આયોજન જેમાાં 

ખાસ કરીને ખેતી ઉપર આધારરત કોટેજ ઉદ્યોગ અને ગ્રામ્ય ઉદ્યોગ ર્વકસાવવા જેથી 

બહારના વધારાના િોકો આવે નરહ અને માણસા નગર પોતેજ પોતાના પગ ઉપર 

પગભર થાય. 

૩. જુદા જુદા ઉપયોગ અને જરૂરી ર્વથતારોન ુાં આયોજન. 

૪. આજુબાજુમાાં આવેિ ખેતીવાડીના ર્વથતારને નકુશાન ન થાય તે મજુબનુાં આયોજન. 

૫. હયાત જમીન વપરાશમાાં રહિેી ખલુ્િી જમીનનુાં તેને અનરુૂપ ભર્વષ્યમાાં કરવા 

પડતા આયોજનને ધ્યાને રાખી આયોજન. 

૬. હયાત શહરેી માળખાની/સૌંદયષની સાચવણી. 

૭. ર્વકસીત તથા આજુબાજુના ર્વથતારો ઉપર વ્યવસ્થથત ર્વકાસ થાય તે માટે 

અંકુશ/ર્નયાંત્રણ. 

૮. મોટા માગોનુાં ગોળાકાર પદ્ધર્તમાાં સીધ-ુર્નધાષરણ કરવુાં. 

૯. કામગીરીની દ્રષ્ટીએ પરથપર સાંબાંધ ધરાવતા જમીનના ઉપયોગનુાં અસરકારક રીતે 

જોડાણ કરે તેવા ગોળાકાર તાંત્રનુાં આયોજન. 

૧૦. શહરેની સખુ સરુ્વધાઓ અને ઉપયોલગતાઓ માટે યોજના તૈયાર કરવી. 
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૫.૨ દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનાની દરખાસ્તો :- 

હયાત જમીન વપરાશનુાં માળખુાં, હયાત આર્થિક તથા સામાજજક સવિતો તથા ભર્વષ્યની 

વથતીને ધ્યાને િઇ માણસા નગરની દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસની યોજનાની દરખાથતો 

તૈયાર કરવામાાં આવેિ છે. હયાત જમીન વપરાશ સવે પ્રમાણે હકે્ટરમાાં ર્વકાસ થયેિ છે. 

જે હઠેળ આશરે વ્યસ્ક્તઓ આવરી િેવાય છે. આમ, વતષમાન ર્વકસીત ર્વથતારની વથતી 

ગીચતા/ઘનતા પ્રર્ત હકેટર વ્યસ્ક્તઓ થાય છે. જયારે રહણેાાંક ર્વથતારની ગીચતા/ઘનતા 

પ્રર્ત હકેટરે વ્યસ્ક્તઓની છે. મધ્ય નગરો માટે સલુચત ઘનતા વ્યસ્ક્તઓ/હકેટરે થી વધ ુ

વથતી સધુીના નગરો માટે ધ્યાને િેતા સને ૨૦૨૧ ની ની ભાવી અંદાજીત વથતી માટે એક 

િાખથી ઉપરની વથતી માટેના નગરો માટે સલુચત ઘનતા વ્યસ્ક્ત/હકે્ટર ધ્યાને િેતા, સને 

૨૦૨૧ ની ભાવી વથતી માટે આશરે વધ ુ હકે્ટર રહણેાાંક ર્વથતાર ર્વકાસ માટે નવો 

સચુાવવો પડે. જેથી સને ૨૦૨૧-૨૦૩૧ ની ભાવી વથતી માટે સલુચત દ્વિતીય પનુરાવર્તિત 

ર્વકાસ યોજનામાાં કુિ ર્વકસીત ર્વથતાર હકે્ટર સચુવવામાાં આવેિ છે. 
 

 

૫.૩ સચુિત જમીન વપરાશનુું માળખુું :- 

માણસા સને ૨૦૨૧-૨૦૩૧ ની ભાવી વથતી િક્ષમાાં િઇ સલુચત જમીન વપરાશનુાં માળખુાં 

સચુવવામાાં આવેિ છે. જેની ર્વગતો નીચે પત્રક -૧૬ મજુબ છે. 

પત્રક :- ૮ 

માણસાની વથતી અન ેવથતી વધારા અન ેઘટાડાની ર્વગતો દશાષવત ુપત્રક 

અ.નું ઉપયોગ ક્ષેત્રફળ (હકે્ટર) 
ર્વકર્સત 

ર્વથતારના ટકા 
કુિ ર્વથતારના 

ટકા 
૧ ગામતળ    
૨ રહણેા ાંક    
૩ ઓદ્યોલગક    
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૪ થમશાન - કબ્રથતાન    
૫ જિપ્રવાહો    
૬ જાહરે ઉપયોગ    
૭ હયાત રથતા + સલૂચત રથતા    
૮ ર્વકર્સત ર્વથતાર    
૯ ખેતી ર્વર્યક    
 
 
 

કુિ ર્વથતાર    

હયાત જમીન વપરાશ (સને -૨૦૧૨) બતાવતો નકશોઆ સાથે સામેિ છે. 

 

(ક) રહણેાુંક ર્વસ્તાર :- 
માણસા સરકારશ્રી ધ્વારા માંજુર થયેિ અને હાિમાાં અમિી પ્રથમ પનુરાવર્તિત ર્વકાસ 

યોજનામાાં રહણેાાંક ર્વથતારનુાં કે્ષત્રફળ હકે્ટર નક્કી કરવામાાં આવેિ હત ુાં. તથા માણસા ના 

હયાત જમીન વપરાશ મજુબ રહણેાાંક ર્વથતારનુાં કે્ષત્રફળ હકે્ટર છે. જેમાાં ભાર્વ જરૂરરયાતોને 

ધ્યાને િેતા હકે્ટર જેટિી વધ ુજમીન રહણેાાંક ર્વથતાર તરીકે સચૂવવામાાં આવેિ છે. આમ 

મોજે. નાવામાણસા તથા રાજપરુની સાંયકુ્ત દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં કુિ 

હકેટર જેટિી જમીન રહણેાક ર્વથતાર તરીકે દશાષવેિ છે. જે નકશામાાં પીળા રાંગથી દશાષવેિ 

છે. રહણેાાંક ર્વથતાર માટે ર્વકાસ ર્નયાંત્રણ ર્નયમો અિગથી સામેિ રાખેિ છે. 
 

(ખ) ઔધોચિક ર્વસ્તાર :- 
માણસાની સરકારશ્રી ધ્વારા માંજુર થયેિ અને હાિમાાં અમિી પ્રથમ પનુરાવર્તિત ર્વકાસ 

યોજનામાાં ઔધોલગક ર્વથતારનુાં કે્ષત્રફળ હકે્ટર નક્કી કરવામાાં આવેિ હત ુાં તથા માણસા ના 

હયાત જમીન વપરાશ મજુબ ઔધોલગક ર્વથતારનુાં કે્ષત્રફળ હકે્ટર છે. જેમાાં ભાવી 

જરૂરરયાતોને ધ્યાને િેતા હકે્ટર જેટિી વધ ુજમીન ઔધોલગક ર્વથતાર તરીકે સચુવવામાાં 

આવેિ છે. આમ મોજે. નાવામાણસાની દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં કુિ હકે્ટર 
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જેટિી જમીન ઔધોલગક ર્વથતાર તરીકે દશાષવેિ છે. જે નકશામાાં જાાંબિી રાંગથી દશાષવેિ 

છે. ઔધોલગક ર્વકાસ માટે ર્વકાસ ર્નયાંત્રણ ર્નયમો સામેિ રાખેિ છે. 
 

(િ) વાણીજ્ય ર્વસ્તાર :- 
માણસા નગર વાલણજ્યક રીતે ર્વકર્સત નગર હોઈ તેમજ આજુબાજુના ગામોની ખરીદી-

વેચાણ માટેન ુાં મહત્વનુાં થથળ હોઈ, માણસાની સરકારશ્રી ધ્વારા માંજુર થયેિ અને હાિમાાં 

અમિી પ્રથમ પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં વાલણજ્ય ર્વથતારનુાં કે્ષત્રફળ હકે્ટર નક્કી 

કરવામાાં આવેિ હત ુાં તથા માણસાના હયાત જમીન વપરાશ મજુબ વાલણજ્ય ર્વથતારનુાં 

ક્ષેત્રફળ હકે્ટર છે. જેમાાં ભાવી જરૂરરયાતોને ધ્યાને િેતા વધ ુહકે્ટર જેટિી જમીન વાલણજ્ય 

ર્વથતાર તરીકે સચુવવામાાં આવેિ છે. આમ મોજે. નવામાણસા ની દ્વિતીય પનુરાવર્તિત 

ર્વકાસ યોજનામાાં કુિ હકે્ટર જેટિી વધ ુજમીન વાણીજ્ય ર્વથતાર તરીકે દશાષવેિ છે. જે 

નકશામાાં વાદળી રાંગથી દશાષવેિ છે. વાણીજ્ય ર્વથતાર માટે ર્વકાસ ર્નયાંત્રણ ર્નયમો 

અિગથી સામેિ રાખેિ છે. 
 

(ઘ) ખેતી ર્વષયક ર્વસ્તાર :- 
માણસા નગરમાાં રેલ્વે, રથતાઓ, તળાવ, જાહરે હતે ુતથા જાહરે ઉપયોગ, કેનાિ તથા કાાંસ 

ર્સવાયના ર્વથતાર ખેતી ર્વર્યક ર્વથતાર તરીકે સચુવવામાાં આવેિ છે. આ ર્વથતાર માટે 

પણ અિગથી ર્વકાસ ર્નયાંત્રણ ર્નયમો સામેિ રાખેિ છે. માંજુર થયેિ પ્રથમ પનુરાવર્તિત 

ર્વકાસ યોજનામાાં ઝોનીંગ ર્વરુધ્ધ હયાત બાાંધકામ આ દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ 

યોજનાને માંજુરી મળે ત્યાાં સધુી ચાલ ુ રહશેે. ત્યારબાદ સરકારશ્રી ધ્વારા માંજુર દ્વિતીય 

પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજના મજુબ અમિીકરણ કરવામાાં આવશે. 
 

(િ) સચુિત રસ્તાઓ ર્વસ્તાર :- 
 માણસા નગરના ર્વકાસ માટે આજુબાજુના મહત્વના ગામડાઓ તથા નગરો શહરેો સાટે 

વધ ુસાંપકષ  સારૂ પાકા રથતાઓ ધ્વારા જોડાણનુાં આયોજન કરવામાાં આવેિ છે. સરકારશ્રી 
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ધ્વારા માંજુર થયેિ અને અમિમાાં આવેિ પ્રથમ પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં પણ 

રથતાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવેિ છે. 

માંજુર થયેિ અને હાિમાાં અમિમાાં એવી પ્રથમ પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં રથતાઓનુાં 

જે સઆુયોજીત આયોજન કરેિ છે તે પ્રમાણે મોટાભાગના રથતા થયેિ છે. પનુરાવર્તિત 

ર્વકાસ યોજના માંજુર થયેિ પ્રથમ પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં રથતાઓના ર્વકાસને 

ધ્યાને રાખી તેમજ સલૂચત રહણેાાંક, વાલણજ્ય, તેમજ ઔધોલગક ર્વથતારને જોડવા માટે 

સઆુયોજીત રીતે રથતાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવેિ છે. 
 

૫.૪ આયોજન હઠેળ દરખાસ્તોના અંદાજો તેમજ અમલીકરણ :- 

માણસા શહરેમાાં મોટા ભાગનો ર્વકાસ રેવન્ય ુ ર્વથતારમાાં થતો જોવા મળે છે. ત્યાાં પાકા 

મકાનો અને સોસાયટીઓનુાં બાાંધકામ થત ુાં દેખાય છે. રેવન્ય ુ ર્વથતારમાાં મહત્વના ગામો 

સાથે માણસા નગરને જોડતા રથતાઓ કરવાની જરૂરરયાત છે, તે મજુબ દ્વિતીય 

પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં રથતાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવેિ છે. 
 

 

૫.૫ ર્વકાસ અને ઝોનીંિ ર્નયુંત્રણ ર્નયમો :- 

માણસા નગરની દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનની દરખાથતો, માણસા નગરનો 

સઆુયોજીત ર્વકાસ થાય તે માટે તૈયાર કરવામાાં આવેિ છે. યોજનાની દરખાથતો અન્વયે 

સચુવાયેિ ર્વર્વધ ઝોનમાાં મળવાપાત્ર પ્રવરૃ્િઓના ર્નયાંત્રણ માટે ઝોનીંગ ર્નયાંત્રણ ર્નયમો 

તૈયાર કરવામાાં આવેિ છે. સાથે સાથે દરેક ઝોનમાાં મળવાપાત્ર ર્વકાસ માટેના તથા 

બાાંધકામ માટેના ર્વકાસ ર્નયાંત્રણ ર્વર્નયમો, રાજ્યમાાં ૧ િાખની ઉપરની વથતી માટે 

આપવામાાં આવતા નગરો માટે આપવામાાં આવતા ર્વકાસ ર્નયાંત્રણ ર્વર્નયમો આ 

યોજનામાાં િાગ ુ પાડવા સચુવાયેિ છે. માણસા નગરની દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ 
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યોજનામાાં થનાર ર્વકાસ, આ ર્વકાસ ર્નયાંત્રણ ર્વર્નયમો અને ઝોર્નિંગ ર્નયાંત્રણ ર્નયમોને 

અનરુૂપ કરવાનો રહશેે. 
 

 

૫.૬ દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનાનો અંદાજીત ખિચ :- 

પ્રથમ પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં સિામાંડળ માટે જમીનો અનામત સચૂવાયેિ છે. જે 

દરખાથતો પ્રથતતુ દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં ચાલ ુરાખેિ છે. સદરહુ અનામત 

જમીનો માટે જમીનો સાંપાદન કરવાની રહતેી હોવાથી માણસા ર્વથતાર ર્વકાસ સિામાંડળે 

સાંપાદન ખચષ કરવાનો રહ ેછે. 

દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનામાાં સચુવાયેિ રથતાઓ પૈકી હયાત રથતાઓની રી-

સરફેસીંગ કરવા, નવા સચુવાયેિ રથતાઓને ડબલ્ય.ુબી.એમ. કક્ષાના કરવા, હયાત 

રથતાઓને પહોળા કરવા, થરીટ િાઈટ ર્વકાસ કામોના તથા આ ર્વકાસ કામો હઠેળની 

જમીનોના સાંપાદન ખચષના અંદાજો નીચે મજુબ પત્રક:-૧૭ માાં દશાષવેિ છે. જે મજુબ 

પ્રથતતુ દ્વિતીય પનુરાવર્તિત ર્વકાસ યોજનાની દખાષતોના અમિીકરણ માટે સિામાંડળને કુિ 

રૂ|. ૩૦૩૫.૨૩ (રૂ|. િાખમાાં) ખચષનો બોજો આવશે. 
 

 

૫.૭ રેવન્ય ુર્વસ્તારના રસ્તાઓની દરખાસ્તો :- 

માણસા નગરમાાં સઆુયોજીત ર્વકાસ માટે રેવન્ય ુ ર્વથતારમાાં સચુવેિ રથતાઓની ર્વગત 

તથા અંદાજો નીચે પત્રક-૧૭ મજુબ છે. 
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પ્રકરણ -૬ 
 

૬.૧ અમલીકરણ સસં્થા અને હયાત વહીવટી માળખ  ં:- 

ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી વિકાસ અવિવનયમ-૧૯૭૬ ની કલમ (૬) (૧) અન્િયે 

માણસા નગરપાલલકાને સરકારશ્રીએ “માણસા વિસ્તાર વિકાસ સત્તામડંળ” તરીકે જાહરે 

કરેલ છે. જેને સદર અવિવનયમ હઠેળ નગરના વિકાસ માટે કાયો અને ફરજો બજાિિાના 

હોય છે. આ કામગીરી માટે સદર અવિવનયમ હઠેળ નગરપાલલકાના છ ચ  ટંાયેલ સભ્યો 

જેમાથંી એકને અધ્યક્ષ તરીકે વનર્દિષ્ટ કરિાના રહ ેછે. તથા રાજ્ય સરકારશ્રી એ વનયકુ્ત 

કરિાના મખુ્ય નગર વનયોજકશ્રી અથિા તેમના પ્રવતવનવિ તથા હોદ્દાની રૂએ રાજ્ય-સરકાર 

નીમે તેના સરકારી અવિકારી તરીકે સબંવંિત જીલ્લાના નાયબ કલેકટરશ્રી અને સ્થાવનક 

સત્તામડંળ/નગરપાલલકાના મખુ્ય અવિકારી અથિા યથાપ્રસગં સેકે્રટરી સાથેની આયોજન 

સવમવતની રચના કરિાની રહ ે છે. જેની કામગીરી નગર આયોજીત અને વનયવમત વિકસ 

માટે ના વનણણયો લેિા પરુતી સીવમત રહ ે છે. સાથે સાથે તેઓના કાયોને સ્થાવનક 

સત્તામાનં્દાલની સામાન્ય સભાની બહાલી મળિી જરૂરી હોય છે. 

સ્થાવનક સત્તામડંળના િહીિટમાટે નીચે પ્રમાણેની સવમવતઓની રચના કરિામા ં

આિેલ છે. 

-: સમમમત :- 

૧ કારોબારી સવમવત ૮ ગટર યોજના સવમવત 

૨ કાયદા સવમવત ૯ આરોગ્ય સવમવત 

૩ જાહરે બાિંકામ સવમવત ૧૦ વશક્ષણ સવમવત 

૪ સેનેટરી સવમવત ૧૧ બગીચા સવમવત 

૫ િીજળી સવમવત ૧૨ લાયબ્રેરી સવમવત 

૬ િારીગહૃ સવમવત ૧૩ ગમુાસ્તાિારા સવમવત 

૭ નગર આયોજન સવમવત ૧૪ કતલખાના સવમવત 
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૬.૨ સ્થામનક સસં્થા(માણસા મવસ્તાર મવકાસ સત્તામડંળ)ની આમથિક પરરસ્સ્થમત :- 

સ્થાવનક સસં્થા(માણસા વિસ્તાર વિકાસ સત્તામડંળ) ની આથીક પર્રસ્સ્થવત જાણિા માટે 

છેલ્લા (૨૨) િર્ણના આિક જાિકના આંકડાઓ ધ્યાને લીિેલ છે. જે નીચે મજુબ છે. 
 

પત્રક :- ૮ 

માણસાની િસ્તી અન ેિસ્તી િિારા અન ેઘટાડાની વિગતો દશાણિત ુપત્રક 

અન  .નંં ર  વર્ષ આવક જાવક વધારો /તટાડો તડાવત  

૧ ૧૯૯૧-૯૨ ૭૮,૦૭,૩૧૨-૦૦ ૮૬,૫૩,૯૦૮-૦૦ -૮,૪૬,૫૯૬-૦૦ 

૨ ૧૯૯૨-૯૩ ૬૪,૦૨,૭૯૨-૦૦ ૫૭,૯૫,૬૦૮-૦૦ ૬,૦૭,૧૮૪-૦૦ 

૩ ૧૯૯૩-૯૪ ૭૧,૧૦,૪૨૪-૦૦ ૫૭,૧૯,૩૬૩-૦૦ ૧૩,૯૧,૦૬૧-૦૦ 

૪ ૧૯૯૪-૯૫ ૬૭,૪૯,૨૭૪-૦૦ ૫૫,૪૯,૧૯૦-૦૦ ૧૨,૦૦,૦૮૪-૦૦ 

૫ ૧૯૯૫-૯૬ ૫૮,૮૫,૩૮૯-૦૦ ૫૭,૩૮,૧૭૫-૦૦ ૧,૪૭,૨૧૪-૦૦ 

૬ ૧૯૯૬-૯૭ ૭૮,૯૮,૦૪૦-૦૦ ૭૮,૭૪,૧૨૯-૦૦ ૨૩,૯૧૧-૦૦ 

૭ ૧૯૯૭-૯૮ ૬૯,૦૫,૧૫૬-૦૦ ૮૨,૮૭,૫૭૦-૦૦ -૧૩,૮૨,૪૧૪-૦૦ 

૮ ૧૯૯૮-૯૯ ૧,૦૫,૫૪,૫૦૧-૦૦ ૯૨,૫૮,૬૫૪-૦૦ ૧૨,૯૫,૮૪૭-૦૦ 

૯ ૧૯૯૯-૦૦ ૧,૪૮,૪૫,૫૫૧-૦૦ ૧૮,૯૪૧,૧૬૩-૦૦ -૪૦,૯૫,૬૧૨-૦૦ 

૧૦ ૨૦૦૦-૦૧ ૨,૬૦,૫૧,૫૩૯-૦૦ ૩,૮૬,૦૪,૮૯૫-૦૦ -૧,૨૫,૫૩,૩૫૬-૦૦ 
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િર્ણ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ દરમ્યાન ખચણ કરતા આિક િિારે થયેલ છે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતો 

ધ્યાને લેતા સ્થાવનક સત્તામડંળની આવથિક સ્સ્થવત એકંદરે સારી કહી શકાય. સામાન્ય રીતે 

સ્થાવનક સત્તામડંળની આિક-જાિક મખુ્યત્િે કરમાથંી થાય છે. સત્તામડંળ પ્રોપટી, પાણી 

પરુિઠો, ગટર યોજના વિગેરે કર ઉઘરાિતી હોય છે. સામાન્ય રીતે સત્તામડંળની જે આિક 

હોય છે તે માથંી ૫૦% જેટલો ર્હસ્સો િહીિટી ક્ષેતે્ર થાય છે. જયારે ૩૦% જેટલો ર્હસ્સો 

લોનની ચકુિણી, વમલકતોની જાળિણી વિગેરે પાછળ થાય છે. જયારે ઘણા ઓછા પ્રમાણ ે

ર્હસ્સો વિકાસ કામ પાચલ ખચણતો હોય છે. 
 

 

 ૬.૩ આવક ઉભી કરવાના સાધનો :- 

મધ્યમ કક્ષાના નાગરોની આવથિક પર્રસ્સ્થવતની સમીક્ષા કરતા જણાય છે કે, મોટા ભાગની 

નગરપાલલકા ઓકટ્રોય તથા પ્રોપટી ટેક્ષમા ંથતી આિકનો ઉપયોગ નગર વિકાસ માટે કરી 

શકતી નથી. નગર વિકાસ કામો માટે જરૂર જણાયે નગરના ર્હતમા ં િેરો િિારિા જેિા 

અવપ્રય પગલા સત્તાિારીઓએ લેિા ર્હતાિહ જણાય છે. તદઉપરાતં, વિકાસ યોજનાની 

દરખાસ્તોની અમલીકરણ માટે વિકાસની શક્યતા, હાલનો વિકાસ વિગેરે પર્રબળો ધ્યાનમા ં

લઇ નગરપાલલકા જુદા જુદા વિસ્તારો માટે ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી અવિવનયમ-

૧૯૭૬ અન્િયે નગર રચના યોજન તૈયાર કરી તેના અમલીકરણથી વિકાસના કામો પ  ણણ 

કરી શકે. 

આ ઉપરાતં કેન્ર સરકારની નાના અને મધ્યમ કક્ષાના નગરોની સકંલલત વિકાસ 

યોજના અન્િયે યોજના તૈયાર કરી યોજનામા ં  આિરી લેિાયેલ વિકાસ કામો હાથ િરી 

શકે. ગજુરાત મ્યવુનવસપલ બોડણ ધ્િારા પણ વિકાસ કામો માટે મનોરંજનની કરની 

આિકમાથંી અનદુાન ફાળિિામા ંઆિે છે. આ વિસ્તારના િારા સભ્યશ્રીની વિિેકાવિન 

ગ્રાન્ટનો પણ આ યોજનાના વિકાસ કામોના અમલીકરણ માટે નગરપાલલકા ઉપયોગ 
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આકરી શકે. આિી જુદી જુદી યોજનાઓથી નાણાર્કય સહાય પ્રાપ્ત કરી નગરપાલલકા 

નગરના જાહરે ર્હતમા ંઆ વિકાસ યોજના વિકાસ કયો અમલ બનાિશે. 
 

 

૬.૪ અમલીકરણ માટેના તંક્કા :- 

નગરના વિકાસ માટે પાણી પરુિઠા, ગટર વ્યિસ્થા તથા સામાજજક સિલતોનુ ંઅમલીકરણ 

કરિાનુ ંહોય છે. સત્તામડંળ પાણી પરુિઠો તથા ગટર વ્યિસ્થાનુ ંઆયોજન અન્ય સાિનો 

ધ્િારા કરત ુહોિાથી આયોજનનુ ંમખુ્યત્િે વિકાસ માટે જરૂરી રસ્તાઓ તેમજ સિલતો માટે 

અમલીકરણ વિચારિામા ંઆિે છે. 

પ્રસ્તતુ યોજનામા ંહયાત રસ્તાઓનુ ંરી-સરફેસીંગ, સલુચત નિા રસ્તાઓ તથા સ્ટ્રીટ 

લીતના કામો સ  ચિાયેલ છે, જે અંગે અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે થનાર અંદાજીત 

રૂ|.૩૦૩૫.૨૩ લાખ નો ખચણ આગામી દસ િર્ણમા ંકરિાનો થાય. જે સત્તામડંળની હાલની 

નાણાકીય પર્રસ્સ્થવત જોતા મશુ્કેલ ભરી કામગીરી છે. પરંત ુઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જરૂરી 

સિુારણા તેમજ પ્રાપ્ત થઇ શકે તેિી નાણાકીય સિલતોનો સમતોલ ઉપયોગ કરે તો બે 

તબક્કામા ંઆયોજન થઇ શકે. 

િધમુા ં અગાઉ જણાવ્યા મજુબ ગજુરાત નગરપાલલકા વનગમ ધ્િારા ફાળિિામા ં

આિતી ખાસ પ્રાયોજના માટેની ગ્રાન્ટ અંતગણત ભાગ તરીકે તથા જાહરે હતેનુા પ્લોટોના 

વિકાસ અન્િયે ઉભી થતી આિક વિગેરેના ઉપયોગથી આ દ્વિતીય પનુરાિવતિત વિકાસ 

યોજનાની દરખાસ્તો અમલ કરી શકાય તેમ છે. 
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