અમદાવાદ-ધોલેરા છ માગ�ય એકસપ્રેસવે

સ ૩નલી કન્સળલ્ટકન્ટમ ઇ.

બનાવવા માટ� શકયતા-સહ-પ્રાથિમક �ડઝાઇન   રાઇટસ . સાથેના
� ાલ અને તેને તકિનક� સહાય � ૂર� પાડવી
અહવ

સં�કુ ત સાહસથી

-------------------------------------------------------------------------------------------

એ�ક્ઝ�ુ�ટવ સમર
૦.૧ પ્રસ-વના
�ુજરાત રાજય માગર્ િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ(�એસઆરડ�સી), �ુજરાત સરકાર ઉપક્રમ
(’’ સ�ા તંત્’’), રાજયના ધોર�માગ�ના િવકાસમાં પ્ ર�- છે અને તેના આ પ્રયાસના ભા
�પે, સ�ા◌ાતંત્રએ અમદાવાદ અને ધોલેરા સ્પેનિશયલ ઇન્વ-મેન્ટન ર��યન(એસઆઇઆર)
(’’ પ�રયોજના ’’) વચ્ચેઅ સં�ૂણર્ પ્-હક િનયંિત્રત એકસપ્રેસવે િવકસાવવા�ું નકક� ક�ુ.
પ�રયોજના માટ� બોલી ( bids) મંગાવવા માટ� સ�ા તંત્રએ શકય-સહ-પ્રાથિમક �ડઝાઇ
અહ�વાલની કામગીર� માટ� અને અમદાવાદ-ધોલેરા છ માગ�ય એકસપ્રેસવે િવકસાવવ
તકિનક� સહાય � ૂર� પાડવા સ્ટ�મનલ-રાઇટસ જોઇન્ટછ વેન્ચરરને સ�ા◌ા સ�પી .
૦.૨ પ્રો�કટ માગ
પ્રો�કટ હાઇ, નવા ગ્રીનફ�લ્ડલ એલાઇનમેન્ટ  તર�ક� સરદાર પટ�લ ર�ગ રોડ પર સર
પાસેથી શ� થાય છે અને ધોલેરા સ્પે્િશયલ ઇનવેસ્ટનમેન્ટવ ર��યન પાસે �ૂરો થાય છે તે �ૂ
થાય તે જગ્યા◌ાએ સ્ટ� ટ હાઇવે .૬ સાથે ભળ� �ય છે . તેમાં � ૂ�ચત ધોલેરા હવાઇમથક
જોડાણનો સમાવેશ પણ થાય છે , તેની �દા�ત લંબાઇ ૧૧૦ �ક.મી. છે . ધોલેરા સ્પેણિશયલ
ઇન્વેનસ્ટ મેન્�્ ર��યનમ૩૫ થી ૩૬ �ક.મી.ની �દા�ત લંબાઇ માટ� � ૂ�ચત કો�રડોર
આરઓડબલ્�ુમ૨૫૦ મીટર છે અને એસઆઇઆરની બહાર ૧૫૦ મીટરની (લ�ુ�તમ). ૫૦
મીટરનો બનેલો આરઓડબલ્�ુછ ખાસ અમદાવા-ધોલેરા ર� લ જોડાણ માટ� આર�ક્ષત . � ૂ�ચત
કો�રડોર, કામચલાઉ ર�તે, તેજ�ુર, ઉમાલ, �પાવટ�, જલાલ�ુર, ક�સરગઢ, સેલા, � ૂ�ચત
�તરરાષ્ટ�ય હવાઇમથકના આસપાસ પથરાયેલો છે અને વેળાવદરના બ્લેરક બક
અભ્યાનરણ્યહથી આગળ �ૂરો થાય .

નવા જોડાણ સાથેના � ૂ�ચત પ્રવેશ માગર્ િનયંિત્રત એકસપ્રેસવે પ્રો�કટની કલ્પર
િવકાસનો લાભ મળતો હોય તેમજ તેને પ�રણામે પ્રવાસ�ું �તર વધાર� �ૂં�ુ થ�ું હોય તેવ
િવસ્તા◌ોર દ્રારા કરવામાં આવી. યાતાયાતમાં િવક્ષેપ થયા વગર તે િનરંતર ચા�ુ રહ� ત
�ુિનિ�ત કરવા હાલના માગર્ સાથેના જોડાણો�ું આયોજન ઇન્ટયરચેન્�યસ અને ફલાયઓવર
�સ્વ�પે કરવા�ું આયોજન કરવામાં આવ્�ુંડ .
૦.૩ પ�રયોજના મધ્યજસ્થઆત
હાલમાં ધોલેરા રાજય ધોર�માગર-૬ અને અન્યય એમડ�આર મારફત જોડાયે�ું છ. આ માગર્ પર
અલંગ, પીપાવાવ અને ભાવનગરથી �ુખ્યઅત્વે  સ્થામિનક ગામડાઓની યાતાયાત તેમજ ભા
યાતાયાત થાય છે રાજય હાઇવે નં.૬ એ �ડવાઇડર િસવાયનો �દ્વમાગ�ય રસ્તોત છે �ને કાર
વાહનની ગિત ઘટ� છે અને પ્રવાસના સમય અને ખચર્માં વધારો થાય. સરકાર� જોડાણના
મહત્વીને િપછાણ્�ુંવ છે અને તેથી જ ધોલેરા એસઆઇઆર અને અમદાવાદ અને ભાવનગર વચ્ચ
૬ માગ�ય ડ�ુઅલ ક�ર�જવે હાઇવે િવકસાવવાની યોજનાની શ�આત કર� છે .
એકસપ્રેસવે સૌથી ઉ�લમ વગર્ના રસ્તા◌ાઓ ગણાય છે અને તેના પ્રવેશ માગર્ પર �
િનયંત્રણ રાખી શકાય . હાઇ સ્પી્ડ� લાંબા �તરના પ્રવાસ માટ� તેનો ઉપયોગ થાય.
ધોલેરા એસઆઇઆર અમદાવાદ અને વડોદરાથી ભાવનગર અને િપપાવાવ બંદર મારફત
ડ�એમઆઇસીને જોડતો બે તરફ આવેલો �ુખ્યભ હાઇવે માગર્ની આસપાસ પથરાયેલો . ધોલેરા
એસઆઇઆર પ્રો�કટના ભાગ �પે આ રસ્તાયને એકસપ્રેસવેના ધોરણો �ુજબ બનાવવ
આયોજન છે . � ૂ�ચત એકસપ્રેસવેના રોડ ક્રોસ સે૧૦૦ મીટરના આરઓડબલ્�ુ  સાથે
ડ�ુઅલ ક�ર�જવે હાઇવે માટ� છે . ભિવષ્યોમાં કયાર�ય જ�ર પડ� તો તેને વ�ુમાં વ�ુ દસ માગ�ય
કર� શકાય તે ર�તે તેને બાંધવામાં આવશે. તે� ુ ં સ્વક�પ દર�ક �દશામાં ત્રણ , દર�ક લેનની
પહોળાઇ ૩.૭૫ મીટર અને બ�ેિ◌ બા�ુ પર ૩.૦ મીટરનો હાડર ્ શોલ્ડ્ર એ ર�ત�ું. દર�ક
ક�ર�જવે માટ� ૦.૭૫ મીટર એજ સ્ટ�પ સ�હત વચ્ચેદના ભાગ માટ�૧૫ મીટરની જોગવાઇ
કરવામાં આવી છે .
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આરઓડબલ્�ુ  પર �ૃક્ષ૧૬૦૪

૦.૪ પ્રો�કટની પયાર્વરણીય અ ર�સ ુ ં �ૂલ�કન
પયાર્વરણીય અસર �ૂલ્યાં◌્કનમાં પ્રો�કટ િવસ્તાનરમાં ઉભી થઇ શક� તેવી પયાર્વરણલક�
પ�ર�સ્થણિતઓ એકિત્રત ક, મહત્વ ની હકારાત્મ/નકારાત્મકક અસરોની ઓળખ અને તેના
શકય ઉપાયાત્મથક પગલાં(�ૂ ર કરવા, ઘટાડવા અને વધારવા સ�હત) અને પયાર ્વરણલક્
વ્ય વસ્થાએ આયોજન અને દ�ખર�ખ િનયંત્રણ કાયર્ક્રમની રચનાનો સમાવેશ.
૦.૫ અભ્યાકસ પધ્ધ િ
આ પ્રો�કટમાં પયાર્વરણલક્ષી અસર �ૂલ્યાંખકનમાં શકય પયાર્વરણલક્ષી અસરોની
�ે તપાસ કરવામાં આવે છે અને પ્ર�ક્રયાના દર�ક પગલે તેની િ ન�દ�ષ્ટ�તાની તપાસ કરવ
આવે છે . ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી કાયર્પધ્ધલિત નીચે પ્રમાણ.
•

દસ્તાટવેજો એકત્ર કરવા �ગેની કા�ૂની નીિતઓની સમ.

•

એમઓઇએફ, ભારત સરકાર, હાઇવે પ્રો�કટ માટ�ની ઇઆઇએ માગર્દશર્ક �ૂચ
અ�ુસાર કાયર્ક્ષેત્ર અને પ્રો�કટથી પ્રભાિવત અભ્યા◌ોસ ક્ષેત્ર સ્પ.

•

ગૌણ મા�હતી (ડ�ટા) એકત્ર કર.

•

� પરામશર, સ્ટ્ર�રપ પ્લા◌, �ૃક્ષોની ગણતર� વગેર�તૈયા
�ુખ્યા ડ�ટ-ક્ષેત્ર મ, �હર
કરવો.

•

ગૌણ અને �ુખ્ય  તેમજ પયાર્વરણને િન દ�શ કરતા ડ�ટા�ું દસ્તારવે�.

•

િવકલ્પો �ું �ૃથકકર.

•

સંભિવત અસરો�ું � ૂલ્યાંકકન અને તેને ઘટાડવાના શકય પગલાંઓ િન�દ�ષ્ટ  કર.

•

પયાર ્વરણલક્ષી વ્યલવસ્થાં આયોજન તૈયાર કર�ુ અને પયાર્વરણલક્ષી દ�ખર�ખ
કાયર્ક્રમનો િવ.

૦.૬ નીિત, કા�ૂની અને વહ�વટ� માળ� ુ
રાષ્ટ�ય અને રાજય કક્ષાએ પયાર્વરણલક્ષી અસર �ૂલ્યાં કનને સંબંિધત પ્રવતર્,
પ્રસ્થારિપત ��ઢ અને નીિતની સમીક્ષા હાથ ધરવામાં આવી છે અને પ્રો�કટના િવકાસના
તબકક� પ્રો�કટ અમલીકરણ માટ� પરવાનગી આવશ્ય કતાઓ �ુકરર કરવામાં આવી.
પયાર્વરણલક્ષી પરવાન
ભારત સરકારના પયાર ્વરણ અને વન મંત્રા(એમઓઇએફ) દ્રારા પયાર્વરણલક્ષી
� ના�ુ, ૨૦૦૬, ૧૪ સપ્ટ�અમ્૨૦૦૬ થી અમલમાં આવ્�ુ�. ઇઆઇએ
� ૂલ્યાંકકન(ઇઆઇએ) �હર
� નામા, ૨૦૦૬માં �માં પયાર ્વરણ અને વન મંત્રાલય પાસેથી અગાઉથી મં�ૂર� જ�ર� હ
�હર
� નામાની અ�ુ� ૂ�ચ
તેવી િવિવધ િવકાસ પ�રયોજનાઓનો િનદ�શ કરવામાં આવ્યો  છ. �હર
અ�ુસાર; હાઇવે પ્રો�કટ પયાર્વરણલક્ષી સેવાઓ સ�હત ભૌિતક આધાર વ્ય વસ્થા◌ી માળખ
આવે છે અને નવા હાઇવે અથવા પ્રવતર્માન હાઇવે�ું િવસ્તવરણ એ બાબ. ૭ (એફ) હ�ઠળ
ન�ધાયેલો છે . માનવ આરોગ્યન અને �ુદરતી અને માનવસજ�ત સંસાધનો પર સંભિવત
� નામા અન્વઅયે પ્રો�કટ અને પ્ર�ૃિ� ઓને બે કક
અસરોની સ્થછળ પરની માત્રઆધાર� �હર
વગ��ૃત કરવામાં આવી છે – કક્ષા ( A) અને કક્ષા બ( B) હાઇવે પ્રો�કટને પણ નીચેન
શરતોને આધાર� કક્-એ અને કક્-બી એમ બે કક્ષાઓમાં વગ��ૃત કરવામાં આવ્યોિ◌.
કક્-એ

૧) નવા રાષ્ટ�ય ધોર�માગ�; અને ૨) ૩૦ �કમી કરતા વધાર� મોટા રાષ્ટ�ય
ધોર�માગ��ું િવ�ણ, ૨૦ મી. કરતા વધાર� મોટા રસ્તાિ◌ના વધારાના હક અને

જમીન સંપાદન સ�હત.
કક્-બી

૧) તમામ નવા રાજય ધોર�માગર્ પ્રો; અને ર) પવર્તીય પ્રદ(૧,૦૦૦
મીટર એએમએસએલ થી વ�ુ) અને/અથવા પા�ર�સ્થનિતક િવજ્ઞાનની દ�ષ્
સંવેદનશીન િવસ્તાવરોમાં રાજય ધોર�માગર્ િવ�સ્તરણ પ્.

ત�ુપરાંત, કક્-બીમાં િન�દ�ષ્ટવ કર�લા કોઇ પણ પ્રો�કટ અથવા પ્ર�ૃિ� એ સં�ૂણર્પણે
�િશક ર�તે નીચે દશાર ્વેલા કોઇ પણ િવસ્તાષરની સીમાથ૧૦ �કમીની �દર �સ્થતત હોય તો
તેને કક્-એ તર�ક� માનવમાં આવશે;
૧) વન્-�વન (રક્) અિધિનયમ, ૧૯૭૨ હ�ઠળ �હ�ર કર� લા આર�ક્ષત િવસ્તા;
ર) ક�ન્દ�ય પ્ર�ૂષણ બોડ� વખતોવખત �હ�ર કયાર્ પ્રમાણેના ગંભીર પ
િવસ્તાકર;
૩) મહાબળે શ્ વ, પંચગીની, માથેરાન, પંચમઢ�, દહા�ુ, �ૂ ન ખીણ �વા પયાર ્વર
રક્ષણ અિધિન, ૧૯૮૬ની કલમ ૩ અન્,યે �હ�ર થયેલા ઇકો સેન્સી◌ૂટ�વ
(પયાર ્વર-�ુગ્રા) િવસ્તાચર; અને �તર રાજય સીમાઓ અને �તરરાષ્ટ્ર�
સરહદો,
(વેળાવદર રાષ્ટ�ય ઉદ્યાનથી િનયંિત્રત  કર૧૦ �ક.મી.માં આવતો પ્રો�કટ  �ૂરો થાય છે ત
છે ડો કક્ષ’એ’ માં વગ��ત
ૃ કરવામાં આવ્યોિ◌ છ.)
� ૂ�ચત આરઓડબલ્�ુ્ની �દર આવેલા છે તેવા �ૃક્ષોને કાપવા માટ� �ૃક્ષો પાડવાની પરવ
મેળવવી જ�ર� બનશે. વન સંરક્ષણ અિધિન, ૧૯૨૭ અને ૧૯૮૦ અ�ુસાર �હ�ર કર� લા
આર�ક્ષત અને ર�ક્ષત વન િવસ્તાંરોના જમીનમાગા�તર માટ� રાજય વન િવભાગ પાસેથી મં
� ે.
મેળવવાની રહશ
પ્રો�કટ સમાપ્તષ થાય છે તે જગ્યા◌ા વેળાવદર રાષ્ટ્ર�રય ઉદ્યાનની સીમાથી૧૦ �ક.મી.માં
આવતી હોવાથી વ�ન્ય �વન(રક્) અિધિનયમ, ૧૯૭૨ અ�ુસાર નેશનલ બોડર ્ ફોર
વાઇલ્ડોલાઇફ પાસેથી(મોજણી અને સંશોધન માટ�) અગાઉથી પયાર્વરણલક્ષી મં�ૂર� મેળવ
આવશ્યડક છ.

� ૂ�ચત પ્રો�કટ જોડાણ ઘે, ભોગાવો, ભાદર અને �લલકા નદ�ઓમાંથી પસાર થાય છે . આ
�ુજરાતના દ�રયાકાંઠા િનયમન અને વ્યરવસ્થા  િવસ્તાઅરના કાયર્ક્ષેત્ર હ�ઠળ આવે છે અ
�ુજરાત દ�રયાકાંઠા િવસ્તાનર વ્યાવસ્થા્ સ�ા◌ાતંત્ર અને ઓમ(દ�રયાકાંઠા િવિનયમન
િવસ્તા ર અિધિનય, સીઆરઝેડ ૧૯૯૧ અને ૨૦૧૧) પાસેથી બાંધકામ માટ� મં�ૂર� મેળવવી
પડશે.
જમીન પ્રો�કટ મા ગર્ માટ� સંપાદન કર� હોવાથી જમીન સંપાદન અિધિ, ૧૮૯૪ અને
૧૯૮૯ લા� ુ પડશે.
પ�રયોજનાના બાંધકામ તબકકા દરિમયાન એએસઆઇ અથવા રાજય �ુરાતત્૧ િનયામકની
કચેર� દ્વારા ર�ક્ષત મનાતા હોય તેવા કોઇ પણ અ/સ્મ,રક મળે તેવા કોઇ સંજોગોમાં
પ્રાચીન સ્માદરકો અને �ુરાતત્વય સ્થપળો અને અવશેષો અિ, ૧૯૫૮ લા� ુ પડ� છે .
નકામા કચરા (વ્યકવસ્થાય અને સંચા) િનયમો, ૧૯૮૬ અને ૨૦૦૩ લા� ુ પડશે કારણક�
બાંધકામ તબકકા દરિમયાન કંટ્રાકટર એચએસડ� અને પેઇન્ટ�સ વગેર� �વા જોખ પદાથ�નો
સંગ્રહ કર.
િવસ્ફો ટક પદાથર્ અિધિનય(અને િનયમો) ૧૮૮૪ અને ૧૯૮૩ લા� ુ પડશે કારણક� આ
અિધિનયમ િવસ્ફોટટન અને ખાણમાંથી પથ્થેર કાઢતી વખતે િવસ્ફોઅટક પદાથ�ના ઉપયોગ અ
સાવચેતીના પગલાં સંબધ
ં ી િવિનયમો િન�દ� ષ્� ્ કર� છ . આ િનયમોની જોગવાઇઓ આ પ્રો�કટન
પણ લા� ુ પડ� છે .
આ ઉપરાંત રાજય કક્ષાએ સ�ાિ◌તંત્રો પાસેથી મં�ૂર� મેળવવાની આવશ્ય કતાઓ કોષ્ટ
૨ માં િન�દ�ષ્ટસ કર� છ.
કોષ્ટાક ઇએસ૨ ◌ઃ હાલના પ્રો�કટ માટ� જ�ર� પરવાન
ક્ર પ્ ર�ૃિ�

વૈદ્યાિનક સ�ાઇિધકાર

સંબિં ધત કા�ૂન

નદ�તળમાંથી ર�તી

ખાણ િવભાગ, �ુજરાત સરકાર,

�ુજરાત ગૌણ ખિનજ િનયમો,

ખોદવા માટ�ની મં�ૂર�

�જલ્લાભના કલેકટર �ૂંક� �ુદત ૧૯૬૬

ન.ં
૧.

માટ� ખાણ પટો મં�ૂર કરશે.
૨.

હોટ િમકસ પ્લામન્, ક્શ
�ુજરાત પ્ર�ૂષણ િનયંત્રણ બો હવા (પ્ર�ૂષણ િનવારણ અન
અને બેચ�ગ પ્લાજન્ટ

િનયંત્) અિધિનયમ, ૧૯૮૧

તૈયાર કરવા

અને ઘ�ઘાટ પ્ર�ૂષ
(િવિનયમન અને િનયંત્)
િનયમો, ૨૦૦૦

૩.

કામદારોના તં�,ુ સાધન �ુજરાત પ્ર�ૂષણ િનયંત્રણ બો પયાર ્વરણ રક્ષણ અિધિ,
અને સંગ્રહ યાડર્ ઉ

૧૯૮૬ અને જોખમી

કરવા

રસાયણો�ુ ં ઉત્પા દ, સંગ્ર
અને આયાત િનયમો, ૧૯૮૯

૪.

જોખમી પદાથ�નો

�ુજરાત પ્ર�ૂષણ િનયંત્રણ બો જોખમી નકામા કચરા

સંગ્, વ્યનવસ્થાગ અન

(વ્યકવસ્થાણ અને સંચા)

પ�રવહન

િનયમો, ૧૯૮૯ અને જોખમી
રસાયણોના ઉત્પારદ, સંગ્ર
અને આયાત િનયમો, ૧૯૮૯

૫.

શ્રિમકોના તં�ુમાંથ

�ુજરાત પ્ર�ૂષણ િનયંત્રણ બો પાણી (પ્ર�ૂષણ િનવારણ અન

નકામા પાણીનો િનકાલ
૬.

૭.

િનયંત્) િનયમો, ૧૯૮૯

ડામરના નકામા

ઘન કચરા િનકાલ માટ� સ્થયળો જોખમી નકામા કચરા

કચરાનો િનકાલ

�ુકરર કરવા માટ� સ્થા્િનક

(વ્યકવસ્થાય અને સંચા)

િસિવલ મંડળ

િનયમો, ૧૯૮૯

નવી ખાણ �ુલ્લીર કરવી વેપાર અને ઉદ્યોગ િવભ,
�ુજરાત સરકાર

ખાણ અને ખિનજ (િનયમન
અને િવકાસ) અિધિનયમ,
૧૯૫૭-૧૯૭૨માં �ુધાયાર ્
�ુજબ

૮.

વન િવસ્તાનરો ન હોય

રાજય સરકાર� રચેલી અને

તેવા િવસ્તાજરોમાંથી

�જલ્લાર કલેકટરના અધ્ય ક્ષ પયાર ્વરણ િવભાગ દ્રા

�ૃક્ષો પાડવા અને �ૂ

� ળની �જલ્લા◌ા સ્તલરની સિિત
હઠ
િવકસાવેલી કાયર્પધ્ધરિતલક

કરવા

હાઇકોટર ્ના �ુકમો અન્વાય

માગર્દશર્ક �ૂચન; �ૃક્ષ
�ૂ ર કરવા માટ��ુ ં માગર્દશર્

રાજય સરકારના િનયમો
અ�ુસાર લેવામાં આવશે.
૦.૭ પયાર્વરણની િવગત
કાયર્ક્ષેત્રમાં દશાર્વ્યાર, �ુદા �ુદા ભૌિતક �વિવદ્યાને સંબંિધત અને સામા�જક પાસા
�ગેની આધાર�પ મા�હતી એકિત્રત કરવામાં આવી , તે� ુ ં � ૃથકકરણ કરવામાં આવ્�ુ� છે અને
પ્રો�કટ િવસ્તામરમાં પ્રવતર્માન પયાર્વરણલક્ષી પ�ર�સ્�ુિત�ું �ચત્ર મેળવવા
કરવામાં આવ્�ું◌ા છ.
૦.૮ ભૌિતક સંસાધનો
હવામાન
પ્રો�કટ િવસ્તામરમાં -�ુષ્કણ ઉ�ષ્ણપ્રદ�શ થી લઈને �ુષ્કમ હવામાન પ�ર�સ્થ�િતનો અ�ુભ
છે . પ્રદ�શમાં ચાર ઋ�ુઓ છે �મક� ઉના, દ�ક્-પિ�ુમ ચોમા�ુ, પ�ાિ◌ત ચોમા�ુ અને
િશયાળો, ઉનાળાની ઋ�ુ માચર્થી શ� થાય છે અને �ૂનના �ત �ુધી ચા�ુ રહ� છ. ઓકટોબર
અને નવે�મ્બરમાં પાછ�ુ ચોમા�ુ હોય છ. �ડસેમ્બારથી ફ��ુઆર� દરિમયાન સામાન્યે ર�ત
હવામાન ઠં�ુ હોય છે ,
તાપમાન
ઉનાળામાં સર�રાશ તાપમાન અલગ અલગ હોય છે . મહિ�મ તાપમાન ૪૫ સે. (૧૧૩ ફ�.) અને
લ�ુ�ામ ૨૩ સે. (૭૩ ફ�.) રહ� છે . િશયાળામાં મહત્ તમ તાપમાન૩૦ સે. (૮૫ ફ�.), લ�ુ�વમ
તાપમાન ૧૫ સે. (૫૯ ફ�.) હોય છે . માચર્થી મે દરિમયાન તાપમાનમાં સતત વધારો થતો રહ�
છે . મે મ�હનો સૌથી વ�ુ ગરમ હોય છે .
પવન
પવનની ગિત હળવીથી મ�ધ્યમ અને દ�ક-� ૂવર્ ચોમાસા દરિમયાન ભાર� રહ� છ . એિપ્રલથ
ઓગસ્ટ ના સમયગાળા દરિમયાન પવનની ગિત સામાન્યો ર�તે સૌથી વ�ુ રહ� .
અમદાવાદમાં પવનની �દશા િશયાળામાં અને પાછલા ચોમાસામાં ઉ�મર-ઉ�રર� ૂવર્ થી દ�ક-

દ�ક્ષણ પિ�વમ અને ઉનાળા અને ચોમાસા દરિમયાન દ�ક્ષણ પ- પિ�મ
્ થી ઉ�પર � ૂવર� ૂવર્ની રહ� છ , ભાવનગરમાં કાયમી પવનની �દશા અમદાવાદ કરતા થોડ� અલગ છે અને
સમગ્ર વષર્ દરિમયાન �ુખ્યઅ �દશા પ-ઉ�તર પિ�નમ થી � ૂવર-દ�ક્ષણ�ૂવર્ની રહ�.
વરસાદ
સર�રાશ ર�તે, �જલ્લા માં વાિષ�ક વરસાદ અ�ુક્ર૭૦૦ અને ૮૦૦ મીમી �ટલો છે . ચોમાસાના
મ�હનાઓમાં વરસાદના �દવસોની સર�રાશ સંખ્યાપ૧૦ થી ૩૦ એમ અલગ અલગ છે .
િવસ્તામરમાં વરસાદની ઋ�ુ �ૂનથી સપ્ટ. �ુધીની છે .
ભેજ
ચોમાસાના મ�હનાઓમાં સર�રાશ ભેજ�ુ ં પ્રમા૮૮

% ન�ધાય છે . �ૂન થી સપ્ટ�અમ્બ રન

સમયગાળા દરમ્યાઓન ભેજ સામાન્યર ર�તે સૌથી વ�ુ હોય . ઉનાળાના મ�હનાઓમાં વષર્ની
સૌથી � ૂક� આબોહવા હોય છે ત્યાસર� ખાસ કર�ને એિપ્રલ અને મે માં ભેજ ઓછો હોય. દ�ક્પિ�મ ચોમાસાની ઋ�ુ દરમ્યાયન ભેજ સામાન્યી ર�ત૬૦ % અને તેથી વ�ુ હોય છે . વષર્ના
બાક�ના ગાળામાં હવા સરખામણીએ � ૂક� હોય છે . ઉનાળાની ઋ�ુમાં ભેજ ૨૫ % હોય છે જયાર�
ચોમાસામાં જયાર� ભેજ ૮૦% થી વ�ુ હોય ત્યાળર� સામાન્ય  ર�તે વરસાદ થાય .
ભૌિતક રચના
એકસપ્રેસવે જોડાણ સપાટ પ્રદ�શ મારફત પસાર થા, � �ુખ્યયત્વેો �ુજરાતમાં આવે છે અન
સામાન્યસ ર�તે સૌરાષ� પ્રદ�શ તર�ક�  �ૂરો થાય . પ્રો�કટ િવસ્તાવરમાં ભૌિતક �ચાઇ લગ
૧૫૦ મી. છે .
ભૌગો�લક
અમદાવાદ �જલ્લા◌ાનો સમગ્ર િવસ્તા્ર ગાઢ કાંપની જમીનના આવરણનો બનેલ, પ્રદ�શન
દ�ક્ષણ તરફના ભાગ તરફ ��ું છવા�ું ડ�કકન ટ્ર�પ અને ક ળ� �ૂનાનો થ. બદામી ર� તાળ
માટ�ની જમીનથી આચ્છાફ�દત િવસ્તાકર લગભગ સપાટ છે અને દ�ક્ષણ તરફ અને દ
પિ�ીમ તરફ આછો ઢોળાવ ધરાવે છે . તે ખંભાતના અખાતના ભાગની રચના કર� છે .
અમદાવાદ �જલ્લામના સબ સરફ�સ �ઓલો�કલ  ઇિતહાસને સમજવા ખંભાતના સેડ�મ�ટર�
બે�ઝન સ�હતના ભાગને ગણતર�માં લેવો કારણક� આ �જલ્લાખ દ્વારા આવર� લીધેલો િવસ્ત

તેના નાના એવા ભાગની રચના કર� છે .
જમીનનો પ્રકા
� ૂ�ચત એકસપ્રેસવે જોડાણ અમદાવાદથી શ� થાય , જયાં જમીનનો પ્રકાર ગોરા�ુ ર�તાળ છ
અને ધોલેરા તરફ જતાં જમીન મધ્યઅમ કાળ� છ. પ્રો�કટ માગર્ના ડ�એસઆઇઆર સેકશન પા
જમીન દ�રયા �કનારાની કાંપવાળ� અને ચીકણી છે .
� ૂકંપ િવજ્ઞા
આઇઆરસી ૬: ૧૯૬૬, � ૂકંપ િવસ્ત.ર વગ�કરણ પધ્ધડિત દ્રારા િન�દ�ષ્ટ  કયાર્ પ્રમાણે
એકસપ્રેસવે જોડાણનો સમગ્ર પટ્ટો �ૂકંપિવ૩ (મધ્યદમસર �ુકસાન જોખમ િવસ્તા)
માંથી પસાર થાય છે એટલે ક� સાપેક્ષ �સ્થ રતા ધરાવતો િવસ્. ૧ થી ૪ ઝોનમાંથી ઝોન ૩
માટ��ું સમસ્તયર �ૂકંપીય કારણ૦.૦૪ માપવામાં આવ્�ુંણ છે �માં ઝોન૧ સૌથી વ�ુ �સ્થઝર છે
અને ઝોન ૫ ઓછો �સ્થથર ગણાય છ.
�ુદરતી આપિ� /જોખમ
� ૂકંપ િવજ્ઞાનીઓના મ, �ુજરાતમાં ૨૩

% િવસ્તાંર �ૂકંપ ઝોન૫ માં આવેલો છે �ની

સંભિવત તીવ્રતા ર�કટર સ્ક�કલ ૬.૯ છે અને લગભગ ૭૫% િવસ્તાસર �ૂકંપ ઝોન૩ અને ૪
માં આવેલો છે . � ૂ�ચત એકસપ્રેસવે જોડાણનો સમગ્ર પટ્ટો �ૂકં૩ (મધ્મપસર �ુકસાનના
જોખમ વાળો ઝોન) માંથી પસારથાય છે અને � ૂર િવસ્તા◌ેરમાં આવે છ.
સપાટ� જળ
પ્રો�કટના પટ્ટામાં અનેક જળ સ્રોતો જોવા . તેને િવસ્�ૃઆત ર�તે બે કક્ષામાં વગ��ૃત ક
� ા પાણીના સંસાધનો �મક� નદ� અને નહર
� અને �સ્થ ર પાણીના સંસાધનો �મક�
શકાયઃ વહત
તળાવો અને પાણી ભરાયે� ુ હોય તેવા િવસ્તાનર
નદ��ું નામ

સાંકળ-�તર (�ક.મી.)

ભોગાવો

૬૦.૩૨૦-૬૦.૯૬૨

ઘેલો

૬૯.૩૬૩

ભાદર

૭૮.૧૧૦

�લલકા

૯૩.૩૬૦

�લલકા

૧૦૧.૭૮૦

� ળ આવે છે .
મહ� અને સાબરમતી જળક્ષેત્ર માટ� �ૂ�ચત પ્રો�કટ ર સબ-ઝોન ૩ (એ) હઠ
�ડઝાઇન �ડસ્ચાતજ�સ�ું િનધાર્રણ આઇઆરસી સં�હતાની િનયત શરતો પ્રમાણે કરવામાં આવ્�
છે . �ડઝાઇનમાં સ્વીજ�ૃત કર�લો ર�ટનર્ પીર�યડ ફલ(
Return Period Flood) નીચે પ્રમાણે .
•

�ુલો માટ� જળમાગર્: ૧૦૦ વષર્

•

�ુલો માટ� એચએફએલ : ૫૦ વષર

•

ફાઉન્ડ�ટશન �ડઝાઇન માટ� ઉપરછલ્�ુ  સંશોધ: ૫૦ વષર્ ફલડને યોગ) પ�રબળો સાથે
�ુણો�નર કરતા

•

રસ્તાડની બા�ુ પરની મોર/નાળાની �ડઝાઇન : ૨૫ વષર્(ગ્રામીણ અને શહ�ર� િવસ્તા◌ે
બ�ેસ માટ�

� ૂગભર્ જળ
ક�ન્દ�ય � ૂગભર્ જળ બોડર્ના અહ�વાલ અ�ુસ, �ુજરાત રાજય માટ� �ુલ વાિષ�ક � ૂગભર્ જળની
ઉપલભ્ય તા૧૫.૦૨ બીસીએમ (�બ�લયન ક�ુ�બક મીટર) છે , વાિષ�ક � ૂગભર્ જળ �પર�ખા
૧૧.૪૯ બીસીએમ છે અને � ૂગભર્ જળ િવકાસનો તબકકો૭૬

% છે . પ્રો�કટ િવસ્તા ર

કાંપવાળા મેદાનો � ૂગભર્જળનો સંગ્રહ કરવા માટ� વ�ુ સાર� �સ્થ િત �ૂર� પાડ. પ્રો�ક
િવસ્તાળરમાં �ૂગભર્ જળ�ું સ્તરર ઘ�ું ��ું એટલેક� લગ૨ થી ૩ મીટર છે . જોક�, પાણી ક્ષા
પ્રવેશને કારણે �ૂિષત થયે�ું . પીવા�ું પાણી પાઇપ લાઇનથી આપવમાં આવે છે અને
� ો અથવા �ુદરતી તળાવ ક� �માં ચોમાસા દરિમયાન પાણી એકિત્રત કરવામા
િસ�ચાઇ કાંતો નહર
આવે છે તેના દ્રારા થાય . પ્રો�કટ િવસ્તા ર માટ� �ૂવર્ ચોમાસા અને પાછોતરા ચોમ
દરિમયાન � ૂગભર્ જળ સ્તયરની �ડાઇ નીચેના �કડામાં આપી . � દશાર્વે છે ક� ભાવનગર
અને અમદાવાદ �જલ્લાસઓમાં �ૂગભર્ જળ સ્તારની �ડાઇમાં પ ૧૦ એમબી�એલ �ટ�ું
વૈિવધ્યા છ.
�ુજરાત પ�ર�સ્થલિત િવજ્ઞાન આયોગ દ્વારા પ્રિસધ્ધા થયેલા �ૂગભર્ જળ સ્તજર �ુણવ�ા
સ્પરષ્ટ  થાય છે ક� પ્રો�કટ માગર્ � િવસ્તાધરોમાંથી પસાર થાય ૧.૫ પીપીએમથી વ�ુ
ફ�ુરોઇડની માત્રા ધરાવે .

જમીન ઉપયોગ પ�ર�સ્થછિત
� ૂ�ચત એકસપ્રેસવેની આસપાસની હાલની જમીન ઉપયોગમાં �ુખ્યેત્વે  ખાનગી અને સરક
� ળની �ૃિષલક્ષી જમ, પ�ુઓ માટ� ચરાણની જમીન, વન, ગ્રામ વસા,
મા�લક� હઠ
ખંભાતના અખાત સ�હત ગામ તળાવો અને મગ
� ્રોવ વનસ્�ુિત. ખંભાતના અખાત પાસેની
� ળ થાય છે અને િવકાસ માટ� તેના પર અત્યંમત િનયંત્
જમીન�ું િનયમન સીઆરઝેડ હઠ
� ૂકવામાં આવ્�ું◌ી છ. � ૂ�ચત જોડાણ ગામના ઘર�ુ�ુંબોથી �ૂ ર વસાહત ન હોય તેવા િવસ્તાિ◌રમાંથી
� ોના નેટવકર ્ને કારણે િવિવધ પાકની ખેતી કરવામાં આવે છે
ઘ�ુ કર�ને પસાર થાય છે . નહર
અને િવસ્તાપરમાં �ુખ્યનત્વે  ડા, �ુવાર, બાજરો, ઘ� અને મકાઇના પાક લેવામાં આવે છે .
એકસપ્રેસવે કો�રડોર પાસેના રહ�ઠાણો  િવશાલ�, તાજ�ુર, ભાટ, વાસણા, ચાચરવાડ�,
કાિવઠા, ચલોડા, �ુવાલ-�પાવતી, િસ�ધરજ, લાણા, જલાલ�ુર, સરં ડ�, કર�યાણા, �પગઢ,
ક�સરગઢ, વેજલકા, સરગવાલા, ભોલાદ, આનંદ�ુર, પીપલી, વા�લ�દા, આમલી, કાદ��ુર,
� ત�ુર, બાવલીયાર�, અધેલાઇ છે .
ધોલેરા, �ુડં �, સંિધદા, પાંચી, હબ
હવાની � ુણવ�ાિ◌
ગ્રામીણ જોડાણમાં છેક થી છેક �ુધી હવાની �ુણવ�ા◌ા સાર� છે આમ છતાં �ૂળના વંટોળ આવ
શક� અને � ૂક� ઋ�ુ દરિમયાન પ્રો�કટ િવસ્તા◌ારને અસર કર� . આસપાસની હવા �ુણવ�ા,
�ગેના અન્યી સ્રોતો પાસેથી મળતા ડ�ટા દશાર્વેછે ક� આસપાસની હવામાં ક��ન્દ્ર
એસપીએમ, આરપીએમ, એસઓ�ુ અને એનઓએકસ �વા પ્ર�ૂષકોની માત્રા િ
પરવાનગીપાત્ર મયાર્દાની �દર. આયો�ત જોડાણ પાસે કોઇ મોટ� પ્ર�ૂષણ ઉત્પત�ા કર
પ્ ર�ૃિ�તઓ ન.
અવાજ�ું �
વધાર� પ્રમાણમાં માનવ સંબંધી પ્ર�ૃિ�યઓ અને ભાર� ટ્રા�ફક અવરજવરને કારણ
વસાહતોમાં હોય તે િસવાય પ્રો�કટ કો�રડોરમાં અવાજ એ બ�ુ મોટો �ુદ્દો રહ�તો. પ્રિસધ્
થયેલા સ્રોતમાં સ્થીળ માટ� કોઇ આસપાસના ઘ�ઘાટ �ગેનો ડ�ટા ઉપલભ્યન. પ્રો�ક
જોડાણમાં કોઇ વા�ણ�જયક અને ઔદ્યો�ગક પ્ર�ૃિ�ટઓ; તેથી આસપાસના અવાજ�ુ ં સ્તડર
ગ્રામીણ અને રહ�ણાંક િવસ્તા◌ારો માટ� સીપીસીબી દ્વારા િન�દ�ષ્ટ  કર�લી મયાર્દામાં છે તેમ
છે .

પ�ર�સ્થ િતને લગતા સંસાધનો
પ્રો�કટ પ્રદ�શ અને તેની આસપાસના િવસ્તા◌ોરમાં ઝાંખરા અને કાંટાળ� ઝાડ�ઓની વનસ્
અને Aadirachta Indica (લીમડો), Acacia Nilotica (દ�શી બાવળ), Prosopis Juliflora (ગાંડો
બાવળ), Eucalyptus Globulus (નીલગીર�), Mangifera Indica (�બો), Phyllanthus emblica
(આમળા), Syzygium Cumini (Jamun), Cassia Fistula (Amaltas) ના �ૃક્ષો જોવા મળે .
ખંભાતની ખાડ� પાસેના િવસ્તzરમાં ક�ટલાક સ્aળે મ�ગ્રોવ િસવાય બી� કોઇ વનaિત નથી.
આરઓડબલ્�ુાની �દર અને બહારની બા�ુ �ૃક/િવિવધ �િતના છોડોની મોટ� સંખ્યા્ છ.
� ૂ�ચત આરઓડબલ્�ુસની �દરની પ્રારં�ભક �ૃક્ષ �ૂ�ચ દશાર્વે છે ક�૧૬૦૪ �ૃક્ષો છ
(�માંથી ૧૮૩ ડ�એસઆઇઆરમાં છે ) �ને ગ્રીનફ�લ્ડલ એકસપ્રેસવે ડ�વલપમેન્ટ lને કારણે
અસર થશે. � ૂ�ચત જોડાણ પાસેના ક�ટલાક �ૃક્ષો સારો એવો ઘેરાવો ધરાવતા પ�રપકવ �ૃક
છે .
પ્રાણ ી�ૃ�ષ્
વેળાવદર બ્લે ક બક અભ્યાપરણ્યવ ઉપખંડમાંના બ�ુ થોડા બ્લેિ◌ક બક રહ�ઠાણમાં�ું એક પ્રખ
અભ્યાદરણ૩ છે , તે સપાટ ઘાિસયા જમીનના લગભગ ૩૪.૦૮ ચો.ક�.મી.ના િવસ્તmરને આવર�
લેતા પ્રો�કટ પટ્ટાના છેડ� ડ�એસઆઇઆર પાસેના એકસપ્રેસવે જોડાણની દ�ક્ષણે આ.
૧૯૭૬માં સ્થા◌ેપયેલા આ અભ્યાછરણ્યઆ અદ�ૂત ઘાિસયા જમીન ઇકો િસ સ્ટ�મથી બને�ુ છે ક
બ્લેાક બ, વ� અને િવ�ાની �ુલર્ભ૫૦ પક્ષીઓની �િતઓમાંના એક ફલો�રયનન
સફળતા� ૂવર્ક સંરક્ષણ માટ� તેને રાષ્ટ્ર�્ય ઉદ્ય-�ુષ્કક �-ભૌગો�લક િવસ્તા રના૪બી
�ુજરાત-રજવાડા બાયો�ટક પ્રાંત તર�ક� વગ��ૃત કરવામાં આવે . બ્લે ક બક ઉપરાંત
અભ્યાતરણ્યવમાં જોવા મળતી અન્ય  પ્ રાણી�ૃ�ષ્ટ�માં , િશયાળ, વ�, જગલી
ં
�બલાડ�,
િશયાળ અને પક્ષીઓમાં પે�લ, ફલેિમ�ગો, સફ�દ અને રં ગીન સારસ, ત્રણ પ્રકારના બ
અને ઉદ્યાનના દ�ક્ષણ તરફના ભાગમા-� તમામ ભેજવાળ� જમીન છે ત્યાંઅ �ુલર્ભ એવ
સ્ટોઉ�લઝકાના �ુશચેટ જોવા મળે છ. એમઓઇએફએ રાષ્ટ�ય ઉદ્યાનો અને અભ્યાસરણ્યોિ
આસપાસ ૧૦ �ક.મી.ના બફરનો આદ�શ આપ્યો્ છે અને પ્રો�કટ જોડાણનો એક નાનો ભાગ
બફર હ�ઠળ આવે છે . જોડાણ વેળાવદર રાષ્ટ્ર�નય ઉદ્યાનની સીમાથી ૨.૫ �ક.મી પહ�લા
� ૂ�ું થાય છે તેથી નેશનલ બોડર ્ ફોર વાઇલ્ડરલાઇફ પાસેથી �ૂવર્ મં�ૂર� મેળવવી જ�ર�.

૦.૯ સામા�જક-સાંસ્�ૃ િતક પ�ર�સ્થેિ
પ્રો�કટમાં �ુ૨૯ ગામોને અસર થાય છે . એકસપ્રેસવે પાસે આવતા ગામોની સાંકળ મા
વાર યાદ� નીચે ર�ૂ કર� છે .
તા� ુકા

ગામ

સાંકળ-માપ

૧.

દસક્રોઇ

િવસાલ�ુર

૦૦ થી ૩.૭૫૦

૨.

સાણંદ

તાજ�ુર

૩.૭૫૦ થી ૬.૪૫૦

૩.

દસક્રોઇ

ભાટ

૬.૪૫૦ થી ૯.૭૦૨

૪.

સાણંદ

વાસણા ચાચરવાડ�

૯.૭૦૨ થી ૧૧.૦૦૧

૫.

બાવળા

કાિવઠા

૧૧.૦૦૧ થી ૧૫.૪૦૧

૬.

ધોળકા

ચલોડા

૧૫.૪૦૧ થી ૧૭.૩૫૦

૭.

બાવળા

�ુવાલ-�પાવટ�

૧૭.૩૫૦ થી ૨૦.૯૭૮

૮.

ધોળકા

િસ�ધરજ

૨૦.૯૭૮ થી ૨૪.૭૪૨

૯.

ધોળકા

લાણા

૨૪.૭૪૨ થી ૨૭.૪૨૦

૧૦.

ધોળકા

જલાલ�ુર (ગોધને� ર)

૨૭.૪૨૦ થી ૨૯.૭૦૫

૧૧.

ધોળકા

સરં ડ�

૨૯.૭૦૫ થી ૩૩.૯૫૪

૧૨.

ધોળકા

કર�યાણા

૩૩.૯૫૪ થી ૩૬.૯૦૪

૧૩.

ધોળકા

�પગઢ

૩૬.૯૦૪ થી ૪૧.૭૫૦

૧૪.

ધોળકા

ક�સરગઢ

૪૧.૭૫૦ થી ૪૫.૨૭૪

૧૫.

ધોળકા

વેજલકા

૪૫.૨૭૪ થી ૫૧.૧૭૨

૧૬

ધોળકા

સરગવાલા

૫૧.૧૭૨ થી ૫૫.૦૩૪

૧૭.

ધોળકા

ભોલાડ

૫૫.૦૩૪ થી ૬૦.૫૦૦

૧૮.

ધં�કુ ા

આનંદ�ુર

૬૦.૭૦૦ થી ૬૧.૯૫૦

૧૯.

ધં�કુ ા

પીપળ�

૬૧.૯૫૦ થી ૬૯.૨૨૬

૨૦.

ધં�કુ ા

વ�લ�દા

૬૯.૨૨૬ થી ૭૧.૦૫૦

૨૧.

ધં�કુ ા

�બલી

૭૧.૦૫૦ થી ૭૬.૯૬૮

૨૨.

ધં�કુ ા

કાદ��ુર

૭૬.૯૬૮ થી ૮૧.૮૫૦

૨૩.

ધં�કુ ા

ધોલેરા

૮૧.૮૫૦ થી ૮૮.૯૭૬

ક્ર
ન.ં

૨૪.

ધં�કુ ા

�ુન્ડ�

૮૮.૯૭૬ થી ૯૦.૫૯૫

૨૫.

ધં�કુ ા

સંિધડા

૯૦.૫૯૫ થી ૯૩.૯૦૦

૨૬.

ધં�કુ ા

પાંચી

૯૩.૯૦૦ થી ૯૫.૬૦૦

૨૭.

બરવાળા

� ત�ુર
હબ

૯૫.૬૦૦ થી ૧૦૭.૪૨૧

૨૮.

ધં�કુ ા

બાવલીયાર�

૧૦૧.૮૮૧ થી ૧૦૭.૪૨૧

૨૯.

ભાવનગર

અધેલાઇ

૧૦૭.૪૨૧ થી ૧૧૦.૫૫

�ુલ

૧૧૦.૫૫ �કમી

નીચે� ુ ં કો�ષ્ટક દશાર્વે છે ક� એવ૧૦૩ ઇમારતો છે �ને � ૂ�ચત પ્રો�કટ િવકાસને કારણે અસ
થશે તેવી ધારણા છે . પ્રો�કટ માગર્નો આરઓડબ૩ ૧૫૦ મીટર હશે અને તેની અસરો કાયમી
� ે ઇમારતો�ુ ં � ૂર�� ૂ�ું �ુકસાન થશે. અસર પામતી ઉપરોકત ઇમારતોની સંખ્યાનનો �દાજ
રહશ
પ્રારં�ભક ક્ષેત્ર મોજણીઓ અને સ્થામિનક સ�ુદાયો સાથે ચચાર્ઓ દ્રારા કરવામાં.
ક્રમ .

િવગત

સંખ્યાં

૧.

મકાન

૩૭

૨.

મં�દર અને સ્માશાન

૧૦

૩.

કારખા�ુ ં

૧

૪.

ઇલેકટ્ર�ક સબ સ્ટ�ૂશ

૧

૫.

�ૃિષલક્ષી �ૂવા અને તળાવ

૨૪

૬.

�ટોથી ચણેલી ચીમની

૩

૭.

તળાવ અને ટાંક�

૨૭
�ુલ

૧૦૩

� પરામશર્
૦.૧૦ �હર
પ્રો�કટથી અસર પામતી વ્યા�ક( PAPs), અન્યર શેરધારકો અને સામાન્ય  જનતા સાથ
� ૂ�ચત માગર્ �ગે તેમના મંતવ્યોન �ણવા સા�ૂ�હક પરામશર્ યોજવામાં આવ્યો◌ા હતો
જોડાણને આખર��પ આપતી વખતે તેમના � ૂચનોને જોડ� લીધા હતા. રસ્તા ને કારણે ટ્રા�ફક
ગીચતામાં ઘટાડો થશે, ત્યાંનની સલામતીમાં વધારો થશે અને તેના સામા�જ-આિથ�ક �સ્થરિતમાં
�ુધારો થશે તેથી લોકો સામાન્યમ ર�તે રસ્તો◌ી બાંધવાના પક્ષે. સા� ૂ�હક પરામશર્ના આધાર�

નીચે �ુજબની ભલામણો કરવામાં આવી છે ઃ
•

રાજય વન િવભાગને લક્ષમાં લીધા િસવાય �ૂર કરાયેલા દર�ક �ૃક્ષના વળતર� પે �ૂ
�ૃક્ષો�ું વાવે;

•

ખાસ કર�ને વસાહતો અને જકશન
ં
પાસે બાંધકામ અને કામગીર� દરિમયાન હવા અને
અવાજ પ્ર�ૂષણ માટ� કડક િનયંત્રણ પગલાં સ્વી◌ા.

•

� ૂરતા ક્રોસ ડ્ર�ઇનેજ માળખાની જો.

•

પ્રવાહ� કચરાના િનયંત્રણ દ્રારા સપાટ� જળમાં થતા �ૂષણને અટકાવ�
માલસામાન ચઢાવવા ઉતરાવવા અને સંગ્રહ માટ�ના િશષ્ટા◌ાચારનો સ્વી◌.

•

ટ્રા�ફક વ્ય વસ્થાગ દ્રારા કામના સ્થદળે �ુરક્ષાના પગલાં લેવા અને કાર�
વ્યસ�કતગત રક્ષણાત્મથક સાધનોની જો.

•

આરઓડબલ્�ુકની ન�ક હોય તેવી શાળાઓ અને હો�સ્પોટલો �વી સંવેદનશી
જગ્યારઓને ઉચ્ચન અવાજ સ્ત રથી .

•

આરઓડબલ્�ુાની ન�કના મં�દ/દ�ર� �વા સાંસ્�ૃિ◌િતક િમલકતોને ઓછામાં ઓછ� અસર
પહ�ચાડવી.

•

બાંધકામ તબકક� સ્થાનિનક મ�ૂરોને રોજગા.

•

જ�ર� સ્થબળોએ પગે ચાલનાર/ઢોર માટ� અન્ડસરપાસની જોગવા.

૦.૧૧ િમલકતો�ું � ૃથકકરણ
પ્રો�કટ પ�રપ્રે’ સ�હત ’ અને ’ વગર ’ �ુ ં � ૃથકકરણ સ્પ્ષ્ટગ કર� છે ક� �ૂ�ચત િવકાસ
કારણે થતી હકારાત્મષક અસરો નકારાત/ક અસરો કરતાં વધાર� છે . નકારાત્મનક અસરો માત
બાંધકામ સમયગાળા દરિમયાન જ થશે એમ ધારણા છે � મયાર ્�દ, સમયબધ્ધ  અને માત
બાંધકામ તબકકા � ૂરતી મયાર ્�દત છ . બાંધકામ તબકકા દરિમયાન અસરોને મયાર ્�દત કરવા
માટ� તેને ઘટાડવાના પગલાં લેવામાં આવશે.

હાઇવે પ્રો�કટ વ્યઇ�કતઓ અને સામાનની હ�રફ�રની સવલત દ્રારા, સામગ્રી અને તકોન
પ્રવેશ હકને ઉ�ેયજન આપે છે અને આ�િવકામાં અને તે દ્વારા �વનસ્તરરમાં �ુધારો ક. તે
બદલામાં પ�રવહન માટ�ની માંગમાં વધારો કર� છે . �તરક્ષેિત્રય ભિવષ્યીમાં થનારા
અગાઉ થયેલા અવલંબન દ્વારા થતી આ �દ્રમાગ�ય પરસ્પંર �તર�ક્રયા અસર કર�
ગિતશીલ બાહય બાબતો ઉદ્યો, સેવાઓ અને શ્રમને �ુનઃસ્થારિપત કરવા તરફ�ું વલણ દશાર
છે અને આ ર�તે પ્રદ�શના આિથ�ક લક્ષણોને ન�ું �પ આપ.
નવા જોડાણ સાથેનો � ૂ�ચત પ્રવ-હક િનયંિત્રત એકસપ્રેસવે પ્રો�કટની કલ્પસના
સમાન િવકાસની તકો હોય તેમજ પ્રવાસ કરવા માટ��ું �તર �ૂં�ુ થ�ું હોય તેવા િવસ્તા◌ીર દ્
કરવામાં આવી છે . ટ્રા�ફક અિવક્ષેિપત રહ� તે માટ� ઇન્ટંરચેન્� સ અને ફલાયઓવરના સ
હાલના રસ્તા માં જંકશન�ું આયોજન કરવામાં આવ્�ુંર . �ુખ્�્ ભાગની સાથે સાથે
િવકસાવવાના નવા ઉદ્યોગ કલસ્ટનરને �ુખ્યવ સંપકર્ કડ� થી ગણનાપાત્ર . તે, પ્રદ�શમા
અન્યા િવકાસો માટ� સવર્સામાન્યર ર�તે અને એસઆઇઆરને િવશેષ ર�તે પ્રક્ષેપક તર�ક
કરશે. આ ક�ન્દ્ર  સરકાર� મં�ૂર કર�લા છે તેવા ડ�એમઆસી માગર્ જોડાણ માટ� ક�ન્દ્ર� સરકાર
કર� લા માસ્ટનર પ્લારનનો એક ભાગ પણ .
૦.૧૨ પયાર્વરણ સંસાધનો પર અસર
પયાર્વરણલક્ષી પારિમિતઓ પર અસરો અને તેને ઘટાડવાના �ૂ�ચત પગલાંઓ કોષ્ટરક૩ પર �ુખ્યરત્વેો આપેલા .
કોષ્ટવક ઇએસ૩◌ઃ �ુખ્યત અસરો અને તેનાં ઘટાડા �ગે સં�ક્ષપ્તક
િવષય

�ૂળ� ૂત અસર

ઘટાડવાના પગલાં

સ્થાવિનક

અસર ઘણી ઓછ� પરં � ુ

ઘટાડવાના કોઇ પગલાંની જ�ર નથી.

કાયમી છે .
� ૂસ્તાર�ય

�ુકરર કર�લી ખાણમાંથી
પથ્થરરનો �ુલ જથ્થો્ અને ર�ત
�ૂ ર કરવાથી અસરની
તીવ્રતામાં ઘટાડો થ.

ઘટાડવાના કોઇ પગલાંની જ�ર નથી.

જમીન

જમીનની ભૌિતક અને

•

રાસાય�ણક �ૂ િષતતા
બાંધકામ અને ઇમારત સંબધ
ં ી

પારાથી ર�ક્ષત મં�ૂર સ્થાળોએ બાંધકામ
નકામો કચરો ઠાલવવો.

•

�ુકસાન

બાંધકામના નકામા કચરાનો �ુનઃ
ઉપયોગ.

જમીન�ુ ં ખવાણ

•

બાંધકામ સામગ્રી�ું આઇઆરસી ધોરણ
પ્રમાણે સં.

•

ભાર� વરસાદના સમય દરિમયાન કામ
ચા�ુ ન રાખ�ુ.

•

વાપરવા લીધેલા િવસ્તા રનો ફર�થી
ઉત્પા◌ાદક�ય ઉપયોગ થઇ શક� તેવો
બનાવવો.

•

ખાડાઓ � ૂરવા માટ� ફર� ઉપયોગ થઇ
શક� તે માટ� ઉપરની માટ�ને સાચવવી
અને વાપરવા લીધેલી જગ્યા◌ીને ફર�થી
પહ�લા �વીજ બનાવવી, જમીનને પાણી
પીવડાવ�ુ/હ�રયાળ� બનાવવી અને
જમીન ધોવાણ િનયંત્રણ પ્લાબનનો .

•

િસલ્ટણ ફ��ન્સ�નગ અને સેડ�મેન્ટ�મશન ટ્ર
જોગવાઇ.
ઘટાડવાના કોઇ પગલાં જ�ર� નથી પરં � ુ

હવામાન

અસર ઓછ�, �સ્થળ �ૂરતી

(તાપમાન/

મયાર્�દત અને �ૂંક-�ુદતની

બેઉ બા�ુ � ૂરતા �ૃક્ષોની હારમાળા અન

વરસાદ/ભેજ)

અસર

વચ્ચેાના ભાગમાં છોડ રોપવાથી માઇક્

•

કલાયમેટમાં નરમાશ લાવી શકાય.
ઉત્પા◌ેદક�યતા�ું
�ુકસાન

•

માઇક્રો લેવલે �ૃિ
જમીનને અસર કરતી
ઉત્પા◌ેદકતા સ�હત આ
પ્રો�કટ માટ� જમીન�ુ
�પાંતર કરવામાં
આવશે. માઇક્રો લેવલ
અસર મહત્વ ની રહ�શે

•

�ૃિષ હ�ઠળની જમીનના �ુકસાન માટ�
વળતરની �ુકવણી.

અને મેક્રો લેવલ
�બનમહત્વરની રહ�શ.
પ્રેરક િવકાસ

•

જમીન ઉપયોગ

•

િસિવલ સ�ાતિધકાર�ઓ�ુ ં પ્રવતર્મ

તરાહમાં મહત્વગનો

િવિનયમક માળખાનો ઉપયોગ કર�ને

ફ�રફાર

કોઇપણ પ્રેરક િવકાસ�ું આયોજન અન
માગર્દશર.

સપાટ� જળ

•

પ્રો�કટને કારણ૪

•

જમીનમાં ઓછામાં ઓછા ફ�રફાર થાય

નદ�ઓ અને ૨૭

તે� ુ કરવા માટ� સેડ�મેન્ટો ટ્ર�, િસલ્ટજ

તળાવોને અસર થશે.

ફ��ન્સ�વ, હ�રયાળ� ઉભી કરવી વગેર�નો
ઉપયોગ ટ�કાઓ અને �ુલના થાંભલાના
બાંધકામ માટ� કોફરડ�મનો ઉપયોગ
કોફરડ�મ એવા મ�ટર�યલથી બનાવવો ક�
� વહ�તા પાણીને કારણે તેને �લતો
બનાવી ન શક�.

•

પીએચ, સીએડ�,

•

ટ�કાઓ અથવા પાઇલ�ગ � ૂકવા માટ�

બીઓડ�, ટ�ડ�એસ,

નદ�ના તળને કોઇ હરકત પહ�ચતી હશે

ટ�બ��ડટ� વગેર� �વી

અને જો ક� અિનવાયર્ હશે તો તેને ઓછ�

પાણી �ુણવ�ા

કરવામાં આવશે.

પારિમિતની કક્ષા નીચ
આવવી
•

ઉપલભ્યતા પર કોઈ

•

અસર નથી

નદ�ની �દર કોઇ કાટમાળ, નકામો કચરો
અને ટો�કસક વસ્�ુોઓ �ય ન�હ તે માટ�
�ુલની નીચે તાડપત્રી અથવા અન્
ક�ચમેન્ટચ સાધનો �લતા રાખવામાં
આવશે.

•

પયાર્પ્ત  ક્રોસ ડ્ર�ઇનેજ માળ
જોગવાઇ.

•

જમીનની ઉપરના બાંધકામના નકામા
કચરાના સંગ્રહને જળ સ્રોતથી �ૂર રા
માટ�ના િશષ્ટાનચારનો અમ.

•

સાઇટ પરની ર�ફ�ુઅલ�ગ સ્ટ�તશનની
જગ્યા◌ા જળસ્રોતોથી .

•

પાણી પર તરતી વસ્�ુોઓ બહાર કાઢવા
માટ� ઓઇલ/વોટર સેપર�ટરનો ઉપયોગ.

•

�ુલના પેઇન્ટ�ટગ ઘટકોમાં લીડ આધા�રત
પેઇન્ટલનો ઉપયોગ ટાળવ.

•

બાંધકામ અને કામગીર� દરિમયાન
પાણીની �ુણવ�ા �ુ ં દ�ખર�ખ િનયંત્.

� ૂગભર્ જળ

•

�ુણવ�ાળ

�ુણવ�ા પર કોઇ

•

રસ્તાથના િવષમક�ન્� અને સમક�ન્દ્ર

મહત્�ુની અસર નથી

પહોળાઇને કારણે આમાંના ક�ટલાક

અને ઉપલભ્યતતા પર

જળસ્રોતોને અસર થ.

કશી અસર નથી.
•

સ�ુહ સાથે પરામશર્ દ્રારા �ૂગભર્
�ુિવધા માટ�ના સ્થારનોમાં ફ�રફા.

•

કન્ટ્��કશન ક�મ્�ુ માટ� અલગ પાણી
�ુિવધાની જોગવાઇ.

•

રસ્તાજના સમગ્ર પટ્ટા માટ� એક
�તર� વરસાદના પાણી માટ� જળસંચય
માળખાની જોગવાઇ.

પયાર્વરણ
હવા

•

હવામાં ઉડતી � ૂળના

•

સૌથી પાસેની વસાહતોથી ૧૦૦૦ મીટર

રજકણોને લીધે

નીચે તરફની હવાની �દશામાં આસ્ફ૦લ્ટન

હવાના પ્ર�ૂષણમા

પ્લા ન્, ક્ર, બે�ચ�ગ પ્લાતન્ટન નાખા

વધારો

આવશે.
•

વાહનો અને બાંધકામ સાધનોને યોગ્યક
ર�તે �ળવણી; પી�ુસી પ્રમાણપત્ર
સમયાંતર� મેળવવા.

•

બાંધકામ સામગ્રી�ું યોગ્યમ ર�તે પ�રવ
અને સ�પણી અને નકામા કચરાના ટ�કરા
ન થઇ �ય અથવા વેરિવખેર ન રહ� તે
માટ� તેને યોગ્યે ર�તે ઢાંક� રાખવ.

•

સ્ટો◌ેન ક્રશર �ુિનટ પાસે વીન્ડર બ્ર
વોલના બાંધકામથી � ૂળવાળ� હવા
બાંધકામ કર� લા િવસ્તાહરો અને
સંવેદનશીલ સ્થ ળોએ પહ�ચશે ન�.

અવાજ

•

બાંધકામ તબકકાની

•

અસર નીચીથી

બાંધકામ પ્લા◌ેન્ટત અને યંત્રસા
વસાહતોથી ૧ �કમી �ૂ ર રાખવા.

મધ્યનમસરની રહ�શે
અને સ્થા િનક મયાર્�દ
અને ફ�રવી શકાય
તેવી
•

કામગીર� તબ�ા

•

લોકોના સ્થ્ળાંતર અને મકાનો તોડ

દરિમયાન પ્રારં�ભ

પાડવાની બાબતને શકય હોય તેટલી

તબ�ામાં લાભકારક

માત્રામાં ટાળ.

અસરો અને આ
અસરોની િનરં તરતા
ભિવષ્યમા થનારા
ટ્રા�ફક અને રસ્તા
�ળવણીની �ુણવ�ા
પર આધાર રાખશે.
•

સ્થાંયી અથવા ફરતાં બાંધકામ વાહનો
અને સાધનોથી �ુસજજ અને અસરકારક
મફલર િસસ્ટ�મથી �ળવણ.

•

સંવેદનશીલ ર�સેપ્ટજર ન�ક યોગ્યા ટ્રા
વ્યરવસ્થાપ �ૂક.

•

સંવેદનશીલ ર�સેપ્ટજર પાસે’ નો હોનર્’ �ુ ં
સંક�ત બોડર ્ �ૂક�ુ.

•

કામદારો માટ� ઇયરપ્લળગની જોગવા.

•

સવારના ૭ થી રાતના ૭ વચ્ચેોના કલાકો
દરિમયાન ઘ�ઘાટ થતો હોય તેવા
બાંધકામ પર િનયંત્.

•

બાંધકામ તબકકા દરિમયાન સંવેદનશીલ
ર�સેપ્ટબર ન�ક સાઉન્ડલ સ�નની જોગવ

•

કામગીર� તબકક� સંવેદનશીલ ર�સેપ્ટ ર
ન�ક નોઇઝ બેર�યરની જોગવાઇ.

પ�ર�સ્થઇિત િવષયક અસર
વનસ્પથિત

આરઓડબલ્�ુ માં લગભગ

•

૧૬૦૪ �ૃક્ષો પાડવાના .

તેના વળતર�પે રસ્તાછની બ�ેર બા�ુની
હરોળમાં અને વચ્ચે ના ભાગમાં �ૃક્
વાવવા; રાજય સરકારની માગર્દશર્
� ૂચનાઓ અ�ુસાર �ૂ ર કરાયેલા દર�ક
�ૃક્ષની સામે બી�ુ એક �ૃક્ષ વ.

�વ� ૃ�ષ્ટા

બ્લેૃક બક િસવાયના

•

તેને ઘટાડવાના કોઇ પગલાંની જ�ર

અભ્યાષરણ્ય માં અને તેન

નથી. વન િવસ્તા ર ક�ટલાક પટ્ટાઓમ

આસપાસ જોવા મળતી

સીધેસીધાં પ્રભાવ હ�ઠળ ન આવતો હો

�વ� ૃ�ષ્ટામાં નીલગા,

તેવા િવસ્તા્રની �દર આવતો હોવાથી

િશયાળ, વ�, જગલી
ં
�બલાડ�,

બાંધકામ કામદારોને વન્યઅ �વન(રક્

િશયાળ અને પક્ષીઓમા

અિધિનયમ, ૧૯૭૨ની જોગવાઇ િવષે

પે�લકન, ફલેિમ�ગો, સફ�દ અને

સભાન કરવામાં આવશે.

રં ગીન સારસ, ત્રણ પ્રકા
બગલાં અને �ુલર્ભ �િત એવી
સ્ટ��લઝક’સ �ુશચેટ જોવા
મળે છે .
સામા�જક પયાર્વરણ
સામા�જક

•

લોકો�ુ ં સ્થ ળાંત

•

પયાર્વરણ

આરએપીની જોગવાઇ અ�ુસાર લોકોને
ફર�થી વસાવવા

•

મકાનો તોડ� પાડવા

•

શકય હોય એટલી માત્રામાં લોકો�ુ
સ્થથળાંતર અને મકાનોને પાડવાની
બાબતમાં ઘટાડો કરવો.

•

�ૃિષ જમીન�ુ ં સંપાદન

•

ખાનગી, સા�ુદાિયક અને �હ�ર મકાનોના
�ુકસાન માટ� વળતર � ૂ�ું પાડવામાં
આવશે.

•

બાંધકામ કામદારોનો

•

�ૃિષ હ�ઠળની જમીનના �ુકસાન માટ��ુ ં
વળતર � ૂકવવામાં આવશે.

ધસારો
•

�બન�ુશળ અને અધર્�ુશળ ક્ષેત્રમાં સ્થ
મ�ૂરોને રોજગાર �ુિનિ�ળત કરાવવો.

•

સ્થ ળાંતર કર�ને આવેલા કામદારોના
ુ વસાહતોથી ઓછામાં ઓછા ૧
તં�ઓ
�કમી. �ૂ ર રાખવા.

�ુરાતત્.

•

� ૂ�ચત જોડાણની

•

તેને ઘટાડવાના કોઇ પગલાંની જ�ર

સ્માતરક/

બ�ેૂ બા�ુએ લોથલ,

નથી. પ્રો�કટ િવકાસ અને સાધન સામગ

ઐિતહાિસક

દરગાહ ભ�ડયાડ પીર,

મેળવતી વખતે આ પ્રોપટ�ને કો

ઇમારત

ખાન મ�સ્જ , હઝરત

પ્રિત�ૂળ અસર થશે ન�હ તેની ખાતર

શાહ બાવા ક� દરગાહ

આપવામાં આવશે.

વગેર� આવેલી છે .
ધાિમ�ક

•

આરઓડબલ્�ુાની પાસે

મકાનો/સાંસ્�ૃિ◌િતક

�ુલ ૧૦ ધાિમ�ક

િમલકતો

મકાનો છે �માંથી

•

લોકો સાથે પરામશર્ કર�ને મકાનોને
ફર�થી બનાવવામાં આવશે.

થોડાને અસર થઇ શક�
છે .
•

કોઇ તકિનક� સાધ્યવ પ્ર�ુ�કત દ્રા
મકાનોને રક્ષણ આપી શકા.

�હ�ર આરોગ્યણ અને માગર્ સલામતી
�હ�ર આરોગ્યણ

•

પ્રો�કટન

•

યોગ્યક વળતર પેક�જ અને �ુનઃ

અને માગર્

મનોવૈજ્ઞાિન

સ્થાયયીકરણ માટ� વ�ુ ઝડપી પતાવટ

સલામતી

અસરોથી અસર

થાય તે માટ� પીએપીઝ અને સક્ષ

પામેલા લોકો

અિધકાર�ઓ સાથે સતત પરામશર.

•

સ્થઓળાંતર કર�ને

•

પાણી જ�ન્ય અને િવષા�ુ જન્યી રોગ

આવેલા કામદારોને

અટકાવવા માટ� બાંધકામ છાવણી પાસે

કારણે આરોગ્યોલક્

આરોગ્યાલક્ષી પગલા �ુિનિ�સત ક.

સમસ્યાઆઓ અને તેને
પ�રણામે રોગમાં
�ૃ�ધ્ધે થવા માટ�ની

સા�ુ�ુળ પ�ર�સ્�્િત
ઉભી થઇ શક�
•

•

હવા અને અવાજ

•

કામદારોને ઇયર પ્�ૂ, ગ્લોગવ્, ગમ�ુટ

પ્ર�ૂષણને કારણે ઉભ

અને માસ્કર �વા વ્યભ�કતગત રક્ષણાત

થતી અગવડ

સાધનો � ૂરા પાડવા.

અકસ્મા તો�ું જોખમ

•

બાંધકામ િવસ્તાતર પાસે સલામત
યાતાયત વ્યમવસ્થાં

૦.૧૩ પયાર્વરણલક્ષી દ�ખર�ખ િનયંત્રણ અને વ્યકવસ્થા
પયાર્વરણલક્ષી દ�ખર�ખ િનયંત્રણ અને વ્યરવસ્થાઅ આયોજન �ુિનિ� ત કર� છે ક� પયાર્વરણલ
ઘટાડવાના પગલાં અને તે પગલાંમાં વધારો કરવાના કાયર્ક્રમનો યોગ્યો ર�તે અમલ થય. અને
અમલીકરણ માટ�ની જવાબદાર� સ્પમષ્ટાપણે િનધાર્�રત કરવામાં આવી. બાંધકામ દરિમયાન અને
કામગીર� દરિમયાન પયાર્વરણલક્ષી �ુણવ�ા્�ું દ�ખર�ખ િનયંત્રણ અસરો ઘટાડવાના પગલા
અમલીકરણની સફળતા દશાર્વે છ . પ્રો�કટ સ�ા◌ેિધકાર� એમઓઇ/સીપીસીબી એ મં�ૂર કર� લી
સ્વીતંત્ર દ�ખર�ખ િનયંત્રણ લેબોર�ટર�ની મદદથી દ�ખર�ખ િનયંત્રણ હ. દ�ખર�ખ િનયંત્ર
પારિમિતઓ, હવા, પાણી, અવાજ �ુણવ�ાન તપાસ માટ�ના સ્થબળો અને તેની વારંવારતા �ગે �ૂચનો
કરવામાં આવ્યા  છ. બચી જતા �ૃક્ષોના દરના દ�ખર�ખ િનયંત્રણ પણ �ૂચવવામાં આવ્ય.
�. ૨૦ કરોડ�ુ ં પયાર્વરણલક્ષી બ�ટ બનાવવામાં આવ્�ું◌. આ વળતર�પે રોપવામાં આવતા �ૃક્,
સ્થાળોમાં વધારો અને દ�ખર�ખ િનયંત્રણ ખચર્ માટ� આપવામાં આવ.
૦.૧૪ સમાપન
� ૂ�ચત િવસ્તયરણ આધાર વ્યરવસ્થાર માળખા િવકાસમાં સહાયક બનશે અને રાજયની આિથ�ક પ્રગ
ઉ�ે જન આપવામાં પ્રેરક તર�ક� કામ કર. છ માગ�ય એકસપ્રેસવે ધોલેરાને અમદાવાદ સાથે જોડવ
માટ� � ૂચવવામાં આવ્યો◌ા છ. � ૂ�ચત માગર્ અમદાવાદ ધોલેરા એસઆઇઆર માટ� �ુખ્યન ભાગ તર�ક� કા
કરશે. નવા જોડાણ સાથેનો � ૂ�ચત પ્રવેશ માગર્ િનયંિત્રત એકસપ્રેસવે પ્રો�કટ એક સમાન
લાભ મળે અને પ્રવાસ�ું �તર ઘટાડ� તેવા િવસ્તારર મારફત તૈયાર કરવામાં આવ્યો. હાલના રોડ
સાથેના જકશનો�ુ
ં
ં આયોજન ટ્રા�ફકમાં અને ફલાયઓવરના સ્વ �પે કરવામાં આવ� છે . એવી ધારણા છે
ક� �ુખ્યં ભાગ સાથે િવકિસત થનારા નવા ઉદ્યોગ કલસ ્ટ�રને �ુખ્યં સંપકર્ કડ�થી ધ્યા નપા

મળશે. તે પ્રદ�શમાં અ�ન્ય ડ�વલપમેન્ટય માટ� સામાન્�ુ ર�તે અને એસઆઇઆર માટ� િવશેષ
ઉદ્દ�પક તર�ક��ું કામ કર. આ ડ�એમઆઇસી રોડ જોડાણ માટ� ક�ન્દ્રમ સરકારને ર�ૂ કર�
માસ્ટખર પ્લા ન ક� �ને ક�ન્દ્રી સ રકાર� મં�ૂર� આપી છે તેનો એક ભ.
� ૂ�ચત િવસ્�ૃટતીકરણના પરોક્ષ લાભ ભિવષ્યકની અને અગાઉની �લ�ક��સ મારફત િનમાર્ણ
િવકાસલક્ષી બાહય બાબતો દ્વારા . સ્થાભપેલી વસાહતોની તરા, �ૃિષ જમીન ઉપયોગ અને
ઉદ્યોગોના સ્, વેપાર અને અ�ન્ય સેવાઓ અને નો-ફામર્ �બનસંગ�ઠત સેકટર પ્ર�ૃિ�ાઓમ
ફ�રફાર થવાને કારણે � િવસ્ત,રો હાઇવેને કારણે વ�ુ સારા જોડાણ ધરાવે છે તેમાં જમીન
ઉપયોગ તરાહમાં ફ�રફાર થશે.
ઉપરની તમામ બાબત આિથ�ક પ્ ર�ૃિ�, આવક િનમાર ્, �ક�મત િનધાર્ર, રોજગાર
પ�ર�સ્થમિત અને પ્રદ�શમાં પ્રવતર્માન જમીનના ભાડામાં પ�રવતર્નમાં પ્રિત�. તેના
બદલમાં નવી જમીન ઉપયોગ પધ્ધશિત જોબ માક�, આરોગ્યા અને શૈક્ષ�ણક સવલતોની વ
સાર� ઉપલભ્યજતામાં વધારો કરશે અને ફ�ડર રો, વીજ િવતરણ નેટવકર , સંદ�શાવ્યવવહાર
�ુિવધા અને અન્ય  માટ� જોડાણની અન્યી પધ્ધરિતઓને �ુલભ બનાવશે અને તેને પ�રણામે
સ્થાધિનક લોકોને બ�રો અને આધાર વ્યીવસ્થાર સવલતોને વ�ુ સાર� ર�તે �ુલભ બના.
બાંધકામ અને કામગીર� તબકકાઓ દરિમયાન અમલમાં � ૂક�લા ઉ�વમ વ્ય વસ્થા પક�
આચરણો અને યોગ્યગ પયાર્વરણલક્ષી વ્�ૂવસ્થાર અને દ�ખર�ખ િનયંત્રણ આયોજનને કારણ
પ્રો�કટ આસપાસના વાતાવરણને કોઇ મહત્�ૂની પ્રિત�ૂળ અસરો ન�હ કર� તે�ું અપે�.

