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પ્રકયણ - ૪  
 

વભગ્ર જજલ્રાભાું ગ્રાઉંડ કુંટ્રોર નેટલકવ   ( જી.વી.એન. ) ઉભ ુકયવુું 
 

જભીન યેકડડની ળરુઆત જભીન ભાણીથી થામ છે અને આ ભાણીને બચત્રાાંકન કયલા એટર ે
ભાણીના ડેટાને નક્કળાભાાં દયલતતિત કયલા . કોઇણ નક્કળા ઉબા દોયલા ભાટે જે તે સ્થના 
કફજા કે બોગલટાના રાંફાઇ અને શોાઇ મજુફ ના ભા જોઇએ. ગણીત ની યીતે જોઇએ તો 
કોઇણ નકળો દોયલા ભાટે જે તે સ્થને તત્રકોણ કે ચોયવ કે વભરાંફકભાાં લશચેલા ડે. જેને 
આણે લવરા ણ કશીએ છીએ. આ લવરાઓના વયલાા એટરે જે તે જભીનન ુકુર કે્ષત્રપ. 
આલા વયલે નાંફયના નકળાને એક છી એક રાગ ુમકુી ગાભનો નકળો તૈમાય કયી ળકામ. ણ 
વયલેના મુભતુ તવદ્ાાંત મજુફ જ્માયે ભાણી ભોટા પરક કે તલસ્તાયને આલયી રેતી શોમ ત્માયે 
નકળો છેલટના તવભાડાથી ળરુ કયી ભધ્મ સધુી અથલા ફીજા ળબ્દોભાાં ભોટા ભાાંથી નાન ુ
તવધ્દ્ાાંત અનવુયી ( Whole to part ) ભાણી કયલાની શોમ છે. આભ કયલાથી નકળાના 
ઓલયરેીંગ કે ઇન્ટયએક્કટીંગના પ્રશ્નો યશતેા નથી ( નકળાભાાં ગે યશલેો કે નકળો એક ફીજા 
ય ફેવલો ) . નક્કળા અતત ચોક્કવ ફે્રભભાાં  પીટ થામ અને દોયામ તે શતેવુય યી વયલે 
કાભગીયીની તલગતલાય ભાણી ળરુ કયતા શરેાાં જે તે જજલ્રાભાાં ગ્રોફર ોઝીળનીંગ ભળીન 
લડે ભાણી કયી જી.વી.એન. ઉભ ુકયલાભાાં આલે છે.  
 

 જી.વી.એન. ના જે તે જજલ્રાના મખુ્મ ોઇંટને યાજ્મના મખુ્મ ોઇંટ તથા જેતે 
જજલ્રાના રાગ ુ જજલ્રાના મખુ્મ ોઇંટ વાથે ડી.જી.ી.એવ થી ઓબ્ઝયલેળન કયી નેટલકડ 
જોડલાભાાં આલે છે. આ ોઇંટ ય જજલ્રાભાાં વયલે ઓપ ઇંડીમાના કોઇણ એક ફેંચભાકડ યથી 
શાઇટના ડેટા ણ રેલાભાાં આલે છે. આ ડેટા આધાયે જે તે જજલ્રાની ગ્રીડના પ્રામભયી અને 
વેકાંડયી ોઇંટના ડેટા ય શાઇટ અથલા Z  નક્કી કયલાભાાં આલે છે. અત્રે એ ફાફત નોંધનીમ 
છે કે વયલે ઓપ ઇંડીમા દ્વાયા જે તે જજલ્રાભાાં કોઇણ એક ફેંચભાકડના ડેટા આલાભાાં  કે 
ળોધલાભાાં તલરાંફ થામ છે અનબુલ એલો છે કે  વયલે ઓપ ઇંડીમા દ્વાયા આલા ડેટા ઉરબ્ધ 
કયાલાતા જ નથી. તે વાંજોગોભાાં વયલે ઓપ ઇંડીમાના  ડેટા ભે તેની યાશ જોમા લગય રાગ ુ
જજલ્રાના ડેટા યથી અથલા જે તે જજલ્રાભાાં મખુ્મ ોઇંટ  યની શાઇટને જ્માાં સધુી વાચા ડેટા 
ના ભે ત્માાં સધુી 0 (  ZERO ) શાઇટ દાખર કયી જે તે જજલ્રાભાાં કાભગીયી ળરુ કયલી.વયલ ે
એજ ાંવીએ આ ભાટે દીવયાના વયલેમયઓની ભદદ રેલી.  જેલા  વાચા ડેટા ભે કે તયુાંત તે ડેટા 
નેટલકડભાાં ણ દાખર કયી વભગ્ર નેટલકડના ડેટા કોમ્પ્યટુય ય સધુાયલા. વદય નેટલકડ ના 
ટેકનીકર ાવાના અભ્માવ ભાટે ટેંડયના જે તે પ્રકયણ ( જુઓ : Annexure 1 : Ground Control 
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Network & Monumentation    તથા formats of GCN )  યની તલગતો ધ્માનલુડક લાાંચલી 
જરુયી છે.  
 ઉયના પકયાભાાં જણાવ્ય ુતે પ્રભાણે જી.વી.એન. નેટલકડ વાચા નકળા તૈમાય કયલા ભાટે 
અતત અગત્મન ુ છે અને આ નેટલકડભાાં કુર ત્રણ સ્તયની ગ્રીડ તનમત કયેર ફેંચભાકડ ઉબાકયી 
તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. અતે્ર એ નોંધનીમ છે કે યી વયલે કાભગીયી શઠે ખેતયના શદતનળાન 
વયકાયશ્રી તયપથી ઉબા કયલાભાાં આલતા નથી. આથી આ કાભગીયી શઠે ઘણા જજલ્રાના 
તાંત્રએ નીચે જણાવ્મા મજુફ શદતનળાન ઉબા કયલા કામડલાશી શાથ ધયી છે.  
 ૧) વયકાયી જભીન પયતે શદ તનળાન કયલા અંગે ખાવ ટેન્ડય તૈમાય કયી ખાનગી 
એજ ાંવીઓ ભાયપતે કાભગીયી કયાલલાભાાં આલળે.  
 ૨) ગૌચય અને ાંચામત તલબાગ શસ્તકની જભીન પયતા શદ તનળાન ઉબા કયલા 
વાંફાંતધત જજલ્રા તલકાવ અતધકાયીશ્રી દ્વાયા  ખાવ ટેન્ડય તૈમાય કયી ખાનગી એજ ાંવીઓ ભાયપતે 
કાભગીયી કયાલલાભાાં આલળે.  
 ૩)  ઉયોક્કત કાભે નક્કી થનાય એજ ાંવી અથલા જે તે જજલ્રા તાંત્ર ખાનગી વયલે નાંફય 
ભાટે શદ તનળાન ઉબા કયલા ભાટે ત્થય દીઠ  જે બાલ નક્કી કયે અને જે ખાતેદાય ોતાના 
ખેતય કે વયલે નાંફય પયતા શદ તનળાન ઉબા કયલા યવ દાખલે તો તેણે તનધાડયીત દકિંભત બયી 
આલા શદ તનળાન ોતાના ખેતયભાાં ઉબા કયાલલાના યશળેે.  
 યી વયલે કાભગીયી ભાટે શદ તનળાન અતત અગત્મની ફાફત છે આથી ગ્રાભ વબાઓભાાં 
ખાતેદાયોને આલા શદ તનળાનો ઉબા કયાલી રેલા ખાવ તલનાંતત કયલી અને તેન ુ ભશત્લ 
વભજાલવ.ુ જ્માયે વયકાયી નાંફયો અને ગૌચય પયતે શદતનળાન કયાલલાભાાં આલતા શોમ ત્માયે 
વાંફાંતધત ગાભના તરાટીએ શાજય યશી તેની વાચી શદો દળાડલલી. લધભુાાં આલા શદતનળાન 
વાયી યીતે ખોડામ અને તનેી જાલણી થામ તેભ ગરાાં રેલા.  
 

 

િભ
  

કાભગીયીની મલગત  કોણ કયળે
   

અભરલાયીની મલગતો  યીભાકવવ / 
વભમગાો  

 

૧
  

ગ્રીડ ડીઝાઇનીંગ  વયલે 
એજ ુંવી  

વયલે એજ ાંવી વભગ્ર જજલ્રાભાાં કેટરા 
પ્રામભયી ોઇંટવ અને કેટરા વેકાંડયી 
ોઇન્ટવ મકુલાભાાં આલળે તેને જજલ્રાના 
નકળા ય આગોતરુ આમોજન કયળે. 
ળક્ય  શોમ ત્માાં સધુી પ્રામભવી સ્ટોન 
યોક સ્ટોન અંથલા શાડડસ્ટોન જ શોમ તેભ 

૩ / ૪ દદલવ  
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જોવ.ુ આ સબુચત ગ્રીડની એક નકર 
ડીઆઇએરઆયને અન ે એક નકર 
દીવયા ગાાંધીંગય ને આલાની છે. અને 
એજ ાંવીએ આ ફાંને કચેયીના વતત 
વાંકડભાાં યશી ગ્રીડ  ઉબી કયલાની 
કાભગીયી કયલાની છે. વદય નેટલકડ અંગે 
યી વયલે ટેંડયભાાં તલગતલાય છણાલટ 
કયલાભાાં આલેર છે. ( જુઓ યી વયલે 
ટેંડય )  

૨
  

આઇકોનીક ોઇંટ 
અથલા Area of 

Interest Point  

વયલે 
એજ ુંવી, 
સુક્રયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડવ  

યી વયલે શઠેના દયેક જજલ્રાભાાં જે ત ે
જજલ્રાની ભધ્મભાાં અથલા અન્મ રાગ ુ
જજલ્રાના શ્રેષઠ કનેકળનભાાં થામ તે યીતે 
એક ભધ્મસ્થ ફેંચ ભાકડ કે જેને આ મખુ્મ 
ોઇંટના વાેક્ષભાાં વભગ્ર જજલ્રાન ુ
જી.ી.એવ. નેટલકડ ઉભ ુ કયલાભાાં આલે 
છે. લધભુાાં આ ોઇન્ટને રાગ ુ જજલ્રાના 
ડેટા વાથે ણ જોડલાભાાં આલે છે અને 
યાજ્મના મખુ્મ ોઇંટ ગાાંધીનગય વાથે 
ણ જોડલાભાાં આલે છે. આ ોઇંટ ય 
જે તે સ્થના  દયીમાની વાટીથી (  
MSL Height ) ઉંચાઇ / ઉંડાઇના ભા 
ણ દાખર કયલાભાાં આલે છે. આ ભા 
ના આધાયે  વભગ્ર જજલ્રાની ભાણી 
થતી શોલાથી આ ોઇંટન ુ ભહ્તત્લ યી 
વયલે ભાણીભાાં ખફુ છે.  
આ ોઇંટન ુ જજલ્રાભાાં કઇ જગ્માએ ઉભ ુ
કયવ ુ તે ફાફતે જજલ્રાના સુદયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડડ વયલે એજ ાંવી વાથે ચચાડ 
કયી નક્કી કયળે. આ અંગે જજલ્રા 
કરેક્કટયશ્રીન ુ ભાગડદળડન ણ ભેલી 
ળકામ .  

૧૫  દદલવ  
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આ મખુ્મ ોઇન્ટને કોઇ નકુળાન ના 
શોચાડે તે શતે ુ વય તથા તેન ુ ભશત્લ 
વયલે વાથે વાંકામેર વૌ કોઇને યશ ે
તથા તે જે તે જજલ્રાના  ભાણીના 
ઇતતશાવભાાં શાંભેળા માદ યશ ે તે શતેવુય 
આ ોઇંટને એક આદળડ ોઇન્ટ તયીકે 
તલકવાલલાન ુનક્કી કયલાભાાં આલેર છે. 
ગાાંધીનગય જજલ્રા ખાતે ( દીવયા 
ખાતેના ) મખુ્મ ોઇંટને એક જોલા 
રામક ભોન્યભુેંટ શોમ તે યીતે 
તલકવાલલાભાાં આલી યશરે છે.    
નોંધ: વાફયકાાંઠા જજલ્રાના ભેઘયજ 
તાકુાના ખાંબીવય ગાભે ( જુઓ પોટો) 
જજલ્રા ભશસેરુી તાંત્ર તયપથી ખફુજ 
વયાશનીમ અને ભાદશતીવબય આઇકોનીક 
ોઇન્ટ તલકવાલેર છે.  

૩
  

ગ્રાઉંડ કુંટ્રોર 
નેટલકઁ પ્રામભયી, 
વેકુંડયી તથા ટવયઁી 
થ્થયોની 
ચકાવણી ફાફત    

ડી.આઇ.એર
.આય અને 
વાંફાંતધત 
એજ ાંવી એન 
એર આય 
એભ.ી વેર 
, દીવયા  
 

ગ્રાઉંડ કાંરોર નેટલકઁ કાભગીયી ચા ુ
શોમ તે દયમ્માન ચા ુ કાભગીયીએજ 
જેતે જજલ્રાના વયલેમયોએ (૧)  તભાભ 
પ્રામભયી ોઇંટ અન ે વકેાંડયી ોઇંટ ની 
સ્થ ખયાઇ કયલી. તભાભ ફેંચભાકડન ુ
ભોન્યભુેંટેળન ટેંડયની ળયતો મજુફ થામ 
છે કે નશી તે જોલાની જલાફદાયી 
ડીઆઇએરઆયની છે.  (૨) જીલ્રાભાાં 
જીીએવ ની જાણકાયી ધયાલતા 
કભડચાયી શોમ તો  દવેક પ્રામભયી ોઇંટ 
ના ડેટાન ુ યીડીંગ ડીઇરેયે કચેયીના 
ભળીન ય કયલ. (૩) જી ી.એવ. ન ુ
યીડીંગ કયેર શોમ તો તેના ડેટાની  
ચકાવણી એજ ાંવીના ડેટા વાથે કયલી. 
(૪)  આ ચકાવણી ભાટે ડીઆઇએરઆય 

ડી.આઇ.એર.
આય - ૧૦ 
દદલવ  
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જે તે જજલ્રાના તભાભ તાકુા 
વયલેમયને મોગ્મ હુકભ કયી કયાલળે. 
(૫) ડીઆઇએરઆય અને સુદયિંટેન્ડેંટ 
જભીન યેકડડ ણ અનકુ્રભે ૨૫% અન ે
૧૦ % ફેંચ  ભાકડ ની ચકાવણી કયળે. 
(૬) આ કાભગીયી ફાફતે 
ડીઆઇએરઆયે એ યીતે આમોજન કયવ ુ
કે એજ ાંવીના કાભગીયી યુી થમાના 
યીોટડ  યજુ થમાના ભશત્તભ ૧૦ દદલવભાાં 
ચકાવણી કાભગીયી યુી થઇ તેન ુ
પ્રભાણત્ર વેટરભેંટ કતભળનય  કચેયીન ે
યજુ થઇ ળકે.  
 

દીવયાના વયલેમયોએ જી.વી.એન.ના 
તભાભ વોફ્ટ ડેટા ભેલલો અને તેની 
એક્યયુવી( ચોકવાઇ)  આયએપી મજુફ 
ચકાવી તેનો યીોટડ  ડીઆઇએરઆય ને 
કયલો તથા તેની એક નકર વેટરભેંટ 
કતભળનય કચેયી ને આલી.  
 

નોંધ: ગ્રાઉંડ કાંરોર નેટલકડભાાં ત્રણ થી 
ચાય સ્તયની કાભગીયી કયલાની છે. 
યાંત ુ ટેંડયની ળયતો મજુફ ચકુલણાના 
શતેવુય પ્રામભયી અને વેકાંડયી સ્તય એભ 
કુર ફે કક્ષાની  ગ્રીડ યુી કયલાની છે. 
જ્માયે ટળડયી અને જરુદયમાત મજુફ 
લધાયાના ોઇન્ટ તલગતલાય ભાણી 
શરેા યુા કયલાના છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૦ દદલવ  
 

૪ ગ્રાઉંડ કુંટ્રોર 
નેટલકઁ પ્રામભયી, 
વેકુંડયી તથા ટવયઁી 
થ્થયોની   

ડીઆઇએર
આય  
સુદયિંટેંડેંટ  
જભીન યેકડડ 

જે તે ગાભભાાં યી વયલે કાભગીયીની ગ્રાભ 
વબા મોજલાભાાં આલે તે દયમ્માન 
ગાભભાાં જે પ્રામભયી, વેકાંડયી તથા ટવયઁી 
થ્થયો નાાંખેર શોમ તેની તલગતો જાશયે 

ગ્રાભ વબા 
દયમ્માન 
ઠયાલ વાય 
ણ કયલો.  
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કામભી જાલણી 
ફાફત. 

અને જજલ્રા 
કરેક્કટય 

કયલી અને ગ્રાભજનો દ્વાયા તેની 
વાચલણી કયલાભાાં આલે તેભ જણાલવ.ુ  
 

લધભુાાં શદતનળાનનાાં થ્થયોની 
જાલણી વારૂ જે જુની પ્રથા છે તે મજુફ 
વદય થ્થયોની જાલણી વારૂ ગ્રાઉંડ 
કાંરોર નેટલકઁ ના ત્થયને  કામભી શદ 
તનળાન તયીકે કરેક્કટયશ્રી કક્ષાએથી 
જાશયેનામુાં પ્રતવધ્ધ કયાલવુાં તથા 
ગ્રાભવબા લખતે આ શદતનળાનના 
થ્થયોની જાલણી ફાફતે તથા 
દાંડનીમ કામડલાશી અંગે ખાતેદાયોને 
વભજુત કયલા. ગાભભાાં આલેર 
જી.વી.એન. ત્થયોની એક માદી 
ડીઆઇએરઆય કચેયીના જે તે તાકુા 
વયલેમય દ્વાયા જેતે ગાભના તરાટીન ે 
આલી અને તેની જાલણી કયલા અંગ ે
જો જજલ્રા કરેક્કટય તયપથી જાશયેનામ ુ
ફશાય ડામેર શોમ તો તેની એક નકર 
ણ આલી.  

૫
  

વભગ્ર જજલ્રાભાું જી 
વી.એન. કાભગીયી 
યુી કયલી  

જે તે વયલે 
એજ ાંવી  

ઉયોક્કત પકયાની તલગતે અને ટેંડયની 
ળયતો મજુફ કાભગીયી કયલી. જે તે 
ોઇંટ ય નીચે જણાવ્મા મજુફ જી. 
ી.એવ. ઓબ્ઝયલેળન રેવ.ુ  
૧ મખુ્મ ોઇંટ         > ૭૨ 
કરાક  
૨ ામભયી ોઇંટ     > ૧૨ કરાક  
૩       વેકડયી ોઇન્ટ    > ૪ કરાક  
૪       ટળડયી ોઇંટ   > ૧ થી ૨ 
કરાક 

ટેંડયભાાં 
જણાલેર 
મદુત પ્રભાણે 
યાંત ુ લધભુાાં 
લધ ુ ૨ ૧/૨ 
( અઢી ભાવ 
)  
 

 

 

 



 27 

ગ્રાઉંડ કુંટ્રોર નેટલકવ  ભાટે જી.ી.એવ. ઓબ્ઝયલેળન નો વભમ અને 
ચોકવાઇની મલગત  

 

DGPS Control Interval – 

Distance K.M.  

 GPS 

Observation 

Time 

Accuracy  

Base Station  Centre of AOI  > 72  Hrs. 1: 1,00,000 

Regional Station 

( if required)  

Between 40 - 50 

K.M. 

> 12  < 24 Hrs 1: 50,000 

Primary Control 16 KM average  >4 Hrs 1: 50,000 

Secondary 

Control  

4 K.M. average  >1-2 Hrs  1: 20,000 

Tertiary Control  1  K.M. average > 15 Minutes  1: 10,000 

Auxiliary Control 

Point 

200 Mtr. or more > 15 Minutes 1: 10,000 
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ખુંબીવય  જજ.વાફયકાુંઠા ખાતેનો મખુ્મ વયલે ોઇંટ 

 ( એયીમા ઓપ ઇંટયેસ્ટ ોઇંટ ) 

 

 

જજલ્રાનો જજલ્રાનો 
મખુ્મ મખુ્મ 
ોઇંટ ોઇંટ   



 29 

 

 
 

 

 

 

એયીમાએયીમા ઓપઓપ ઇંટયેસ્ટઇંટયેસ્ટ ોઇંટોઇંટ
ગાુંધીનગયગાુંધીનગય --દીવયાદીવયા
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૧૬ ક્રક.ભી. x ૧૬ ક્રક.ભી. ની ગ્રીડ ( નમનુા રુ)  
 

1

 Grid Generation (State Level - 16x16 Kms)… Primary control

Gulf of Kutch

Arabian Sea

RajkotRajkot

DistDist. 

16 x 

16 

K.M.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


