કાર્યકારી સારાાંશ
સપ્લિમેન્ટિ એન્વાર્રમેન્ટિ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ
(એસ-ઇઆઇએ) રરપોટય

National High Speed Rail Corporation Limited
(A Joint Venture of Government of India and Participating State Governments)

Asia Bhawan, Plot No. 205, Sector-9,
Dwarka, New Delhi-110 077

JUNE 2019

Executive Summary of SupplementalEIA Report for Mumbai-Ahmedabad High Speed RailwayProject

ES.1

રેશનલ અને બેકગ્રાઉન્ડ
રેલવે મંત્રાલય (એમઓઆર), ભારત સરકાર, પ્રકાશશત, ધ ઇશન્ડયન રેલ્વેઝ 'શવઝન 2020 જે દેશમાં હાઇ સ્પીડ રેલ
(એચએસઆર) લાવવા માટે બે વલણવાળા અશભગમની કલ્પના કરે છે . પહેલી વ્યૂહરચનામાં પરંપરાગત તકનીકનો
ઉપયોગ કરીને પ્રવતતમાન ઝડપને ટ્રંક રૂટ પરના એકીકૃત પેસેન્જર કોરરડોર પર 80-100 રક.મી.થી 160-200 રક.મી.
બીજા અશભગમમાં 350 રકલોમીટરની ઝડપ માટે અદ્યતન હાઇ સ્પીડ કોરરડોર બનાવવા માટે વ્યવશસ્થત ઇન્ટરસીટી
માગોની ઓળખ કરવાનો સમાવેશ થાય છે . સૂશચત "ડાયમન્ડ ચતુભુતજ" એચએસઆર નેટવકત ભારતનાં ચાર મુખ્ય મેટ્રો
શહેરોને જોડશે. આ મુખ્યત્વે ઉચ્ચ-ઘનતા કોરરડોર છે અને લંબાઈ 135-991 રક.મી. છે . આ યોજના 2020 સુધીમાં
2,000 રકલોમીટરના ચાર કોરરડોરને લક્ષ્ય બનાવશે અને આઠ અન્ય કોરરડોરની યોજના કરશે. આ હસ્તક્ષેપો નોંધપાત્ર
આર્થતક, સામાશજક અને પયાતવરણીય ફાયદા પહોંચાડવાનું અપેશક્ષત છે . આ અહેવાલમાં, ઊજાત સલામતી અને CO2
ઉત્સજત નના શમનના ફાયદાઓનું શવશ્લેષણ કરવામાં આવે છે , જે નાથી એચએસઆરની અસરોને સમજવામાં યોગદાન
મળે છે .
2012 માં ભારતીય રાષ્ટ્રીય રેલવેના આધુશનકીકરણ પર રચાયેલી એક શનષ્ણાત સશમશતએ હાઇ સ્પીડ પેસેન્જર ટ્રેન કોરરડોર
હેઠળની કલમ 8 માં તેની ભલામણ સુપરત કરી હતી, "ફકરો 8.1 - મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચેની હાઈ સ્પીડ રેલ્વે લાઈન
350 રક.મી.ની ઝડપે બનાવવુ.ં આનાથી કનેશટટશવટી, ટ્રારફક અને ઝડપી ઇન્ટરસીટી મુસાફરીમાં વધારો થશે. "
યોજનાના આગળ વધતા, રેલવે મંત્રાલયે મુંબઇ અને અમદાવાદ વચ્ચે પ્રથમ હાઇ સ્પીડ રેલ કોરરડોર અમલમાં મૂકવાનું
નટકી કયુું છે - મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે (એમએએચએસઆર) પ્રોજે ટટ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે .
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદી અને તેમના જાપાનના સમકક્ષ એચ.ઇ. શશંઝો એબેએ હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન નેટવકત માટે
પાયો નાખ્યો ત્યારબાદ ભારત પોતાની બુલેટ ટ્રેન મેળવવાની નજીક છે . રાજ્યના બંને વડાઓએ 14 મી સપ્ટેમ્બર, 2017
ના રોજ સાબરમતીમાં મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ (એમએએચએસઆર) પ્રોજે ટટ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજે ટટને જોવા માટે રૂ. 1.08 લાખ કરોડનો ખચત થશે.
આ એશટઝટયુરટવ સારાંશ એસ-ઇઆઇએ રરપોટતના સ્ટેન્ડ-એકલ એટસ્ટ્રેટટ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવી છે પરંતુ S-EIA
રરપોટત અને તેના જોડાણો (વોલ્યુમ -2) માં સંબંશધત શવભાગોનો સંદભત પણ સમાવેશ કરે છે . આ એશટઝટયુરટવ સારાંશ
તેમજ એસ-ઇઆઇએ રરપોટતમાં પ્રસ્તુત માશહતી અભ્યાસ ટીમના તારણો પર આધારરત છે 1.



નીચેના સંગઠનોનો અભ્યાસ કરતી ટીમ:



• જીપીએસ ટે કનોલોજીસ પ્રા. લલ.: એસ-ઇઆઇએ અહેવાલ, પ્રાથમમક / માધ્યમમક પયાા વરણીય માહહતી સંગ્રહ અને
મ ૂલયાંકન



• જેઆઈસીસી: પ્રોજેક્ટ મવમિષ્ટતાઓ / ડેટા / નકિા / પ્રોજેક્ટ રે ખાંકનો



• એનએચએસઆરસીએલ / રાઇટ્સ: જમીન સંપાદન યોજના અને સંબમં િત મવગતો



આકે હડસ: રીસેટલમેન્ટ અને રીહેલબલીટે િન એક્િન પ્લાન
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ES.2

પ્રોજે ટટની જરૂરરયાત અને મહત્વ
મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત ભારતના સૌથી ઔદ્યોશગક અને સમૃદ્ધ રાજ્યો પૈકી એક છે , જે માં તેમની વચ્ચે માલસામાન અને
મુસાફરોની ભારે શહલચાલ છે . 2050 સુધીમાં, એવી આગાહી કરવામાં આવે છે કે મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચેની
મુસાફરીની માંગ 58.2 અબજ પેસેન્જર રકલોમીટર (પીએચએમ) સુધી પહોંચશે - 2010 ના સ્તરેથી અડધી વખત
વધારો. વાહનવ્યવહારની હાલની રીતો આવી સરકારી માંગને પહોંચી વળવા અથવા મુસાફરીના સમયને ઘટાડવા માટે
આર્થતક નુકસાન, ઉત્પાદકતા ગુમાવવા અને ગ્રીનહાઉસ ઉત્સજત નને ઘટાડવામાં અસમથત છે .

ES.3

પ્રોજે ટટ લાભો
કલ્પના કરાયેલા મુખ્ય લાભો આ છે : • મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે મુસાફરીનો સમય 6.5 થી 2.5 કલાક સુધી ઘટાડે છે .
• પ્રત્યેક ટ્રેન દીઠ 1000 મુસાફરોની ઊંચી વહન ક્ષમતા.
• સમર્પતત કોરરડોર ઑપરેશનની ઉચ્ચ આવતતનને સક્ષમ કરે છે .
• મુંબઈ, અમદાવાદ જે વા મુખ્ય શહેરો અને વાપી અને ભરૂચ જે વા ઔદ્યોશગક નગરો સાથે પાલઘર અને વલસાડ જે વા
કોરરડોર પર ઓછા શવકશસત શવસ્તારોમાં મુખ્ય કનેશટટશવટી વધારો.
• કોરરડોર પર નવા ઉત્પાદન પાયા અને ટાઉનશશપ્સના શવકાસ માટે સંભશવત.
• બાંધકામ પ્રવૃશિમાં વધારો, રેલવેના તકનીકી ઉન્નશતકરણ, લાંબા ગાળાની આંતરમાળખાકીય શવકાસ.
• અસ્થાયી અને કાયમી રોજગારની રચના. બાંધકામના તબટકામાં આશરે 20,000 લોકો કામ કરશે. ઓપરેશન્સ અને
જાળવણી આશરે 4,000 લોકો રોજગારી કરશે અને આશરે 16,000 પરોક્ષ નોકરીઓ પણ થવાની ધારણા છે .
• મુંબઇ અને અમદાવાદ વચ્ચે પરંપરાગત રેલ, રસ્તો અને હવાઈ ટ્રારફકનું શનમાતણ
વધુ કાયતક્ષમ પરરવહન શવકલ્પને લીધે ગ્રીન હાઉસ ગેસ ઉત્સજત નમાં ઘટાડો.
• રાજ્યની આટત મેન્યુફેકચરરંગ અને સૉફ્ટવેર ઇકોશસસ્ટમનું શવકાસ. જાપાન બાહ્ય વેપાર સંગઠન (જીઈટીઆરઓ) 'મેક ઇન
ઇશન્ડયા' સ્થાશનકીકરણ માટે સંભશવત શવસ્તારોને ઓળખવા માટે ભારત સરકારની મદદ કરશે.

ES.4

અમલીકરણ એજં સી
ભારત સરકારે સ્પેશશયલ પપતઝ વ્હીકલ (એસપીવી) - નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોપોરેશન શલશમટેડ
(એનએચએસઆરસીએલ), ભારત સરકારનો સંયુટત સાહસ અને એમએએચએસઆર પ્રોજે કટના શવકાસના તમામ
તબટકાઓને અમલીકરણથી અમલમાં મૂકવા માટે સહભાગી રાજ્ય સરકારો માટે સહભાગી રાજ્ય સરકારો બનાવી છે ,
બાંધકામ, કામગીરી અને જાળવણી.
એમએચએસઆર પ્રોજે ટટ, રેલ્વે એટટ, 1989 ની કલમ 2 (25) ના અથતમાં 'શબન સરકારી રેલ્વે' તરીકે શનયુટત કરવા માટે
15 મી મે, 2018 ના રોજ રેલવે મંત્રાલય તરફથી પત્ર લખે છે અને મેનેશજં ગ રેલવે અશધશનયમ, 1989 ની કલમ 2 (32)
હેઠળ 'રેલ્વે એડશમશનસ્ટ્રેશન' તરીકે શનયામક, એનએચએસઆરસીએલ.

Page |ES- 2

Executive Summary of SupplementalEIA Report for Mumbai-Ahmedabad High Speed RailwayProject

ES.5

પ્રોજે ટટ સ્થાન
508.17 રકલોમીટરના એમએએચએસઆર સંરેખણ, મુંબઇ ઉપનગરીય શજલ્લામાં બાન્રા કુલાત કૉમ્પ્લેટસ (બીકેસી) થી
શરૂ થાય છે અને મહારાષ્ટ્રના થાણે અને પાલઘર શજલ્લાઓમાંથી પસાર થાય છે અને ત્યારબાદ વલ્લસ શજલ્લામાં ગુજરાત
આવે છે . તે દાદરા અને નગર હવેલીના યુટી દ્વારા 4.302 રકલોમીટરનો ટૂંકા માગે ચાલે છે અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં
ફરીથી પ્રવેશ કરે છે અને સાબરમતી ખાતે સમાપ્ત થાય તે પહેલા ગુજરાતના નવસારી, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આનંદ,
ખેડા અને અમદાવાદ જીલ્લાઓ દ્વારા ચાલે છે . આયોશજત માગત અક્ષાંશ 19003'58.52 "એન રેખાંશ
72005'47.48" ઇ અને અક્ષાંશ 23005'39.78 "એન-રેખાંશ 72034'33.48" ઇ વચ્ચેનો છે .
એશલવેટેડ વાયાડટટ, પુલ અને ભૂગભત ટનલ પર સંરખ
ે ણ પ્રસ્તાશવત છે . ત્યાં 26.203 રકલોમીટરના 8 ટનલ છે જે સૌથી
લાંબી ટનલ છે જે થાણે ક્રીકમાં સમુર હેઠળ 20.375 રકલોમીટર છે . કુલ 6.421 રકલોમીટરની લંબાઇ સાથે 23 પુલ છે .
બાકીનું સંરેખણ, 474.834 રક.મી. વાયદા પર છે . MAHSR પ્રોજે ટટનું સ્થાન અને હદ પ્રદશતન ES.1 માં બતાવવામાં
આવે છે . કોષ્ટક ES.1 માં આપેલ મુજબ 12 સ્ટેશન પ્રસ્તાશવત છે .
Table: ES.1: MAHSR
S. No

સાથે સૂશચત સ્ટેશન

Stations

Geo Co-ordinates

1

બીકેસી, મુંબઇ

19° 04'02.84"N, 72°51'54.10"E

2

થાણે

19°11'43.87"N, 73°
03'36.37"E

3

શવરાર

19°26'11.52"N, 72°50'18.43"E

4

બોઈસર

19°47'11.67"N, 72°46'32.10"E

5

વાપી

20°20'03.45"N, 72°56'55.84"E

6

શબલીમોરા

20°45'57.63"N, 73°0 0'25.74"E

7

સુરત

21°10'31.81"N, 72°56'09.39"E

8

ભરૂચ

21°41'43.50"N, 72°57'6.43"E

9

વડોદરા

22°18'39.61"N, 73°10'47.31"E

10

આનંદ

22°38'52.21"N, 72°53'26.40"E

11

અમદાવાદ

22°01'37.22"N, 72°36'08.85"E

12

સાબરમતી

23° 04'29.12"N,
72°35'16.10"E
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Source: Study Team

Exhibit ES.1: MAHSR પ્રોજે ટટનો અનુક્રમશણકા નકશો

Source: Study Team

ES.6

ઇઆઇએની તૈયારી
અમલસ એન્વીરો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સલ્ટન્્સ એલએલપી સાથે જોડાણમાં એમ.એસ. જીપીએસ ટેટનોલોશજસ પ્રાઇવેટ
શલશમટેડ, નવી રદલ્હી. (એનએબીઇટી પ્રમાણપત્ર નં. એનએબીઇટી / ઇઆઇએ / 1518 / આઈએ 0017) સંયુટત
સંભવના અભ્યાસના ઇઆઇએ સ્ટડીની સમીક્ષા કરવા એસ-ઈઆઇએ અભ્યાસ હાથ ધરવા માટે શનયુટત કરવામાં આવ્યા
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હતા, સૂશચત એમ.એ.એચ.એસ.આર. પ્રોજે ટટ અને સંકળાયેલ કામગીરીના શનમાતણ અને કામગીરીને કારણે આગળ
પયાતવરણીય અસરોનું મૂલ્યાંકન કરવું. સવલતો (બાંધકામ યાડત, રેલવે સ્ટેશન અને જાળવણી ડીપોટ વગેર)ે , અને પયાતવરણીય
સંચાલન અને દેખરેખ યોજના સાથે શનવારણ પગલાં પ્રસ્તાશવત કરે છે .

ES.7

માહેસર પ્રોજે ટટ માટે લેન્ડરની વગીકરણ અને આવશ્યકતાઓ
એમએએચએસઆર પ્રોજે ટટ જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી (જે આઈસીએ) ના આધ્યાશત્મક શવકાસ લોન પર
આધારીત છે . તે જે પ્રોજે ટ્સને ટેકો આપે છે તેમાં પયાતવરણીય અને સામાશજક પાસાંઓની યોગ્ય શવચારણાને પ્રોત્સાશહત
કરવા માટે, JICA એ એશપ્રલ 2010 માં પયાતવરણીય અને સામાશજક માગતદર્શતકાઓની સ્થાપના કરી છે .
એમએચએચઆર પ્રોજે ટટને એશગ્રકલ્ચરલ એન્ડ સોશશયલ કશન્સડેરશ
ે ન, એશપ્રલ 2010 માં જે આઇસીએના માગતદર્શતકા
મુજબ કેટેગરી તરીકે વગીકૃત કરવામાં આવે છે .
ઇ.સી.એસ.ના મુદ્દાઓ માટે જે આઇસીએના માગતદર્શતકા સાથે, પ્રોજે ટટ સાથે સંબંશધત, નીચેની આંતરરાષ્ટ્રીય
આવશ્યકતાઓ પણ અનુસરવામાં આવી છે :
• ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોપોરેશન (આઇએફસી) પરફોમતન્સ સ્ટાન્ડર્ડસત, 2012;
• આઇએફસી, 2007 (રેલ્વે માટે) ના ઇએચએસ સેટટર માગતદર્શતકા;
• આઈએફસી, 2007 ના સામાન્ય ઇએચએસ માગતદર્શતકા;
• શવશ્વ બેન્ક પયાતવરણીય અને સામાશજક સલામતી નીશતઓ (R2012-0130; આઇડીએ / આર2012-0161).

ES.8

પયાતવરણીય શનયમન જરૂરરયાતો
એમએએચએસઆર પ્રોજે ટટ ઇઆઇએ સૂચન 2006 મુજબ પૂવત પયાતવરણીય શટલયરન્સ (ઇસી) ની આવશ્યકતાઓને
આકર્ષતત કરતી નથી કારણ કે સૂચનની સૂશચ 1 માં રેલ્વે સેટટર શામેલ નથી.
જો કે જં ગલ જમીન, મેન્ગ્રોવ અને વન્યજીવન (સંરશક્ષત) શવસ્તારો, શવશવધ જમીનના પ્રકારોમાં વૃક્ષોનો નાશ, તટવતી
શનયમન ઝોન, જે મ કે શવસ્તારો દ્વારા પસાર થતા સંરખ
ે ણના ચોટકસ શવભાગોને લાગુ પડે તે માટે વનની જમીનના
ડાઇવઝતન અથવા અન્ય મંજૂરીને લગતા અન્ય શનયમનકારી મંજૂરીઓ સંબંશધત રહેશ.ે
શવશવધ મધ્યસ્થ, રાજ્ય અને ગ્રામ પંચાયત સ્તરના શનયમન પર આધારરત અન્ય આવશ્યકતાઓ (પયાતવરણીય, વ્યવસાશયક
આરોગ્ય અને સલામતી તેમજ શ્રમ કાયદાઓ) બાંધકામ અને કાયતકારી તબટકા દરશમયાન (સંબંશધત તરીકે) લાગુ થશે.
આ બધી શનયમનકારી આવશ્યકતાઓ એસ-ઇઆઇએ અહેવાલમાં સંબોધવામાં આવી છે અને પાલન માટેની જવાબદારી
ફાળવણી ઇએમપી તેમજ પ્રોજે કટ શબડ દસ્તાવેજોમાં સમાવવામાં આવી છે .
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ES.9

એસ-ઈઆઇએ સ્ટડીનું લક્ષ્ય
એસ-ઇઆઇએ એફ / એસ સ્ટેજ ઇઆઇએ અભ્યાસ માટે પૂરક છે અને સૂશચત સંરેખણમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો,
શવગતવાર રડઝાઇન સ્ટેજ પર નવી સુશવધાઓ, તાજે તરના પયાતવરણીય શનયમન અને રાષ્ટ્રીય રદશાશનદેશોનું પાલન કરવા
માટે તૈયાર છે . JICA ના પયાતવરણીય અને સામાશજક શવચારણા માગતદર્શતકા, એશપ્રલ 2010 એ કેટેગરી એ પ્રોજે ટ્સ માટે
ઇઆઇએ અભ્યાસનો પણ આદેશ આપ્યો છે .
એફ / એસ તબટકા દરશમયાન, ઇઆઇએ અભ્યાસ જે આઈસીએ માગતદર્શતકા મુજબ પ્રોજે ટટના પ્રાથશમક અસર મૂલ્યાંકન
માટે પૂવતશરત તરીકે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. વતતમાન ઇઆઇએ સ્ટડીનું આઉટપુટ પૂરક ઇઆઇએ છે , જે એસઇઆઇએ રરપોટત છે , જે જે આઈસીએ દ્વારા MAHSR પ્રોજે ટટના મૂલ્યાંકન અને અંશતમ મંજૂરી માટેનું આધાર બનાવે છે .

ES.10 એસ-ઈઆઇએ સ્ટડીનો અભ્યાસ
EIA અભ્યાસ પયાતવરણ, વન અને ટલાયમેટ ચેન્જ (એમઓઇએફસીસી), પયાતવરણીય અને સામાશજક બાબતો, 2010
ના જે આઇસીએના માગતદર્શતકા મુજબ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત રાજ્ય અને દાદરા અને નગર હવેલીના કેન્રશાશસત પ્રદેશો
દ્વારા નોંધાયેલી શનયમોના આધારે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે . જે આઈસીસી દ્વારા રજૂ કરાયેલા સંદભોની શરતો (શવગતવાર
રડઝાઇન માટે MAHSR પ્રોજે ટટ માટે એનવાયનતમન્ે ટલ કન્સલ્ટન્સી સર્વતશસસ માટે આરએફપી દસ્તાવેજ). વધુ શવગતો
S-EIA રરપોટતના શવભાગ 1.6, પ્રકરણ 1 માં પ્રદાન કરવામાં આવી છે .

ES.11 પ્રોજે ટટ પ્રોફાઇલ
બીકેસી, મુંબઇ, મહારાષ્ટ્ર ખાતે પ્રસ્તાશવત એમએએચએસઆર સંરેખણ શરૂ થાય છે અને ગુજરાતમાં સાબરમતી ખાતે
સમાપ્ત થાય છે . એમએએચએસઆર સંરેખણની કુલ લંબાઇ 508.17 રકલોમીટર છે જે ટનલ, શવયર્ડયુએટ્સ, પુલ અને
કાંઠાઓ ધરાવે છે . MAHSR પ્રોજે ટટની મુખ્ય લાક્ષશણકતાઓ કોષ્ટક ES.2 માં આપવામાં આવી છે .
Table ES.2: MAHSR

પ્રોજે ટટનું મુખ્ય લક્ષણ

Project Component Description
માગતનો અશધકાર 12.5m to 17.5 m
ટનલ એનએટીએમ અને ટીબીએમ (મોટેભાગે ઉપયોગમાં લેવાતી) તકનીક સાથે બાંધવામાં આવેલી
26.203 રકલોમીટરની કુલ 8 ટનલ.
સૌથી લાંબી ટનલ 20.375 રક.મી. થાણે ક્રીક પર અન્ડરસી (30 મીટર ઊંડાઈ) પસાર કરે છે .
નદી ક્રોશસંગ

23 નદીઓ, મુખ્ય નદીઓ, નદીઓ અને નલ્લાહ શામેલ છે .

રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સંરેખણ 21 સ્થળોએ એટસપ્રેસવે, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગો, રાજ્ય ધોરીમાગો, અને અન્ય શજલ્લા
ધોરીમાગો ક્રોશસંગ
રસ્તાઓ, ગામની રસ્તાઓ વગેરેને પાર કરે છે .
રેલ્વે ક્રોશસંગ્સ એમ.એચ.એસ.આર. હાલના ભારતીય રેલવે નેટવકત અને આગામી સ્થળાંતરરત ફ્રેઈટ કોરરડોરને 25
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Project Component Description
સ્થાનો પર પાર કરે છે .
જાળવણી ડીપોટત કોરરડોર પર 8 જાળવણી ડીપો્સનો પ્રસ્તાવ છે .
રોશલંગ સ્ટોક રડપો્સ થાણે અને સાબરમતી ખાતે 2 રોશલંગ સ્ટોક ડીપો્સનો પ્રસ્તાવ છે .
બાંધકામ યાર્ડસત
વાયાડટટ

ગોઠવણી સાથે દરેક 25 રક.મી. પર.
એશલવેટેડ વાયાડૅટટ આશરે 474.834 રકમી લંબાઈ છે . વાયાડૅટટની જમીનની ઊંચાઈ 10-12
મીટર છે અને ર્ડયુઅલ કેરજ
ે વે માટે પહોળાઈ 12.5 મીટર છે .

Technical Feature
રોશલંગ સ્ટોક

ઇ 5 શસરીઝ શશંકસેન હેઆબુસા સેવા પર, માચત 2011

ઉત્પાદક

શહટાચી, કાવાસાકી હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

ક્ષમતા

731 (658 સ્ટાન્ડડત, 55 ગ્રીન, 18 ગ્રાન ટલાસ)

ઑપરેટર (ઓ)

જે આર ઇસ્ટ

સ્પષ્ટીકરણ
પ્રોજે ટટ ઘટક
કાર બોડી બાંધકામ
ટ્રેન લંબાઈ

વણતન
એલ્યુશમશનયમ એલોય

કાર લંબાઈ

26,500 મીમી (86 ફીટ 11 ઇંચ) (અંત કાર)

પહોળાઈ

25,000 મીમી (82 ફીટ) (ઇન્ટરશમરડયેટ કાર)

ઊંચાઈ

3,350 મીમી (11 ફૂટ 0 ઇંચ)

દરવાજા

3,650 મીમી (12 ફૂટ 0 ઇંચ)

253 મીટર (830 ફીટ)

ઇ 514: પ્રત્યેક બાજુ એક બાજુ વિા એક કેબ ઍટસેસ બારણં
ઇ 515: એક બાજુ
ઇ 523: પ્રત્યેક બાજુ દીઠ એક કેબ ઍટસેસ બારણં
અન્ય ઇન્ટરશમરડયેટ કાર: બે બાજુ
મહિમ ઝડપ

કલાક 320 રકલોમીટર (કલાક 200 માઇલ)

વજન

ૂ ા ટન)
453.5 ટી (446.3 લાંબા ટન ; 499.9 ટંક

ટ્રેટશન શસસ્ટમ
પાવર આઉટપુટ
પ્રવેગ

MT207 એસી ટ્રેક્િન મોટસા (300 kW)
9,600 kW (12,870 HP)
1.71 રક.મી. / (એચ. એસ) (0.48 મી / સેકંડ / સે)

ઇલેશટટ્રક શસસ્ટમ (ઓ)

25 કેવી એસી, 50 હ્ઝત ઓવરહેડ કેટન
ે રી

વતતમાન સંગ્રહ પદ્ધશત
બોશગઝ

પેન્ટ્રોગ્રાફ

બ્રેરકંગ શસસ્ટમ (ઓ)

પુનર્જીશવત

ડીટી 209 (મોટડત), TR7008 (ટ્રેલર)
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Project Component Description
સલામતી વ્યવસ્થા (ઓ)

ડીએસ-એટીસી

ટ્રેક ગેજ

1,435 એમએમ (4 ફીટ 8 1/2 ઇંચ)
Source: Study Team

ES.12 ફેરફારની શવશ્લેષણ
ઇજનેરો, પયાતવરણીય અને સામાશજક શનષ્ણાતો સશહત રડઝાઇન ટીમ દ્વારા, શટયતાઓ, આયોજન અને
રડઝાઇન તબટકા દરશમયાન શટય હોય ત્યાં સુધી પ્રશતકૂળ પયાતવરણ અને સામાશજક અસરોને ટાળવા અને
ઘટાડવા માટે શવશવધ પ્રોજે ટટ શવકલ્પોનું શવશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ક્રોસ શવભાગો, બાંધકામ પદ્ધશતઓ,
બાંધકામ સામગ્રી અને સંરેખણના અંશતમકરણમાં પ્રશતશબંશબત થાય છે .
પસંદ કરેલા મુખ્ય શવકલ્પોમાં શામેલ છે :
• રૂટ ઓશપ્ટમાઇઝે શન અને જાળવણી રડપોટ, ટ્રેટશન સબસ્ટેશન્સ (ટીએસએસ), શવતરણ સબસ્ટેશન્સ (ડીએસએસ),
સેટશશનંગ પોસ્ટ (એસપી), પેટા કલમ પોસ્ટ (એસએસપી), ઓટો ટ્રાન્સફોમતર પોસ્ટ, એચએસઆર સ્ટેશન્સ, શસ્લપવેઝ,
વીજળી સબસ્ટેશન, પયાતવરણ અને સામાશજક રીતે સંવેદનશીલ શવસ્તારો (જે મ કે જં ગલો અને મેન્ગ્રોવ, અભ્યારણ્ય,
હોશસ્પટલો, શાળાઓ, ગીચ શવસ્તારોમાં વસવાટ વગેરે) ટાળવા / ઘટાડવા માટે રસ્તાઓ સુધી પહોંચો;
• બંધ થવું શવકલ્પ વાયદાટટમાં બદલાઈ ગયો છે , આમ રાઈટ ઓફ વે (ROW) ને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી રહ્યું છે અને
જમીન સંપાદનની આવશ્યક જરૂરરયાતો;
• ઉન્નત ઉલ્લંઘન એ સીરરયામાં જમીન પર કોઈ ભૌશતક તોડફોડ શવના, ઘાસના સ્પાન્સની અંદર સાતત્યની ખાતરી કરે
છે , જે સ્થાશનક સમુદાય, પશુધન તેમજ વન્યજીવન માટે મફત ચળવળને મંજૂરી આપે છે ;
• જાપાન શશંકસેન તકનીક પસંદ કરે છે , જે અવાજના ઉત્સજત ન અને ઊજાત કાયતક્ષમતા (નીચા જીએચજી ઉત્સજત ન) શવશે
એચએસઆરમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે .

ES.13 પ્રોજે ટટ શવસ્તારમાં પયાતવરણનું વણતન
પ્રોજે ટટ ક્ષેત્રમાં અશસ્તત્વમાં રહેલી પયાતવરણીય આધારરેખાની શસ્થશત (સેલાઇનલાઇનના બંને બાજુ ઓ પર 250 મીટરના
પ્રભાવના પ્રભાવ ઝોનને S-EIA હેતુ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો હતો) નીચે વણતવેલ છે :
Environmental

Finding of the S-EIA Study

Attributes
Physical Environment
પ્રોજે ટટનું સ્થાન
શજઓ-કોઓર્ડતને્સ: આ યોજનાનો માગત અક્ષાંશ 19003'58.52 "એન રેખાંશ 72005'47.48"
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Environmental

Finding of the S-EIA Study

Attributes
ઇ અને અક્ષાંશ 23005'39.78 "એન-રેખાંશ 72034'33.48" ઇ વચ્ચે શસ્થત છે .
0 થી 168 એમ વચ્ચેના પ્રોજે ટટ ક્ષેત્રનો સમુર સ્તર
MAHSR પ્રોજે ટટની લંબાઇ 508.17 રકમી છે
ગુજરાત રાજ્યો, મહારાષ્ટ્ર અને દાદરા અને નગર હવેલીના સંઘ પ્રદેશ દ્વારા પસાર
એમ.એચ.એસ.આર. મુબ
ં ઈથી બીકેસી, મુંબઈથી મીઠી રરવર (રકમી 0.00) ની નજીક મુંબઈથી શરૂ
થાય છે અને મુંબઈ, થાણે, પાલઘર, શસલ્વાસા (ડીએનએચ), વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરૂચ,
વડોદરા, આનંદ, ખેડંદ અમદાવાદ (રક.મી. 508.17) થી પસાર થાય છે .
ભૌશતકશાસ્ત્ર અને
ભૂપ્રદેશ

અભ્યાસ ક્ષેત્રની સ્થાશનક ભૂગોળને બે પ્રદેશોમાં શવભાજીત કરી શકાય છે . મુંબઇ તરફનો પ્રથમ ભાગ
નબળો અને તટવતી શવસ્તાર ધરાવે છે , જ્યારે બીજો ભાગ, ગુજરાત પ્રદેશમાં આવેલો છે જે નાના
અશુદ્ધતા સાથે સાદો છે . મોટા ભાગના સંરેખણ સાદા, તટવતી સાદા અને રોશલંગ ભૂપ્રદેશ દ્વારા
ચાલે છે .

ડ્રેનેજ

ભૌગોશલક રીતે, મુંબઇ કોંકણની મુખ્ય ભૂશમની બહાર એક ટાપુ છે જે તેનાથી થાણે ક્રીક અને થોડા
અંશે શવશાળ હાબતર ખાડીથી અલગ પડે છે . હાલમાં, તે મૂળ ટાપુના જૂ થને આવરી લે છે અને
સાલ્સેટની મોટાભાગના ટાપુઓનો સમાવેશ કરે છે , જે ભૂતપૂવત ટ્રૉમ્બે ટાપુ સાથે દશક્ષણપૂવમ
ત ાં
જોડાયેલી છે .
તાપી, નમતદા અને માહી શસવાયની બધી નદીઓ પૂવીય પવતતીય પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થાય છે . પશશ્ચમ
રદશામાં ખૂબ જ ભટકતા અભ્યાસક્રમો સાથે નદીઓ વહે છે અને આખા કાંઠાના મેદાનોમાં કાપી
નાખે છે . નદીઓનો પ્રવાહ રદશાઓ ટેટટોશનક પ્રવૃશિઓ દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવે છે . નમતદા અને તાપી
જે વા નદીઓ શવંધ્યાન અને સતપુરા રેન્જ સાથે પશશ્ચમ રદશામાં ખીણ ખીણોથી વહે છે . ગોઠવણીમાં

જમીન

કાપીને અન્ય ઘણા નાના અને મધ્યમ સ્ટ્રીમ્સ છે .
પ્રોજે ટટ શવસ્તારમાં ચાર પ્રકારની માટીઓ હોય છે જે સામાન્ય રીતે સારી રીતે ડ્રેઇન કરવામાં આવે છે
અને નબળી રીતે ડ્રેઇન થાય છે , એશસરડકથી સહેજ આલ્કલાઇન અને મધ્યમથી ઉચ્ચ ટેટસચરવાળા
હોય છે . જમીન મુખ્યત્વે ઊંડા કાળા માટી, તટવતી કાંપવાળી જમીન, મધ્યમ કાળા માટી અને ભૂરા
ભૂરા જમીનની છે . જલીય જમીન નદીના કાંઠે મળી આવે છે , જે કૃશષ માટે વપરાય છે . નદીના કાંઠે
સેન્ડી માટી પણ મળી આવે છે . પ્રોજે ટટ ક્ષેત્રનો દરરયાકાંઠો સપાટ સપાટી પર કાળો માટીની એક સ્તર
સાથે ઓશલશવયલ માટીથી બનેલો છે .

ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અને

ભૌગોશલક રીતે, એમએએચએસઆર સંરેખણને બે શવભાગોમાં શવભાશજત કરી શકાય છે - મહારાષ્ટ્રના

ભૌશતકશવજ્ઞાન

પેશલયોજે ન સેલ્મેમેન્ટરી ખડકો, શવંધ્યાન રચના અને ગુજરાતના ઓલવીઅલ પ્લેન. શસઝશમક ઝોશનંગ
ઓફ મેપ ઓફ ઇશન્ડયા, 2002, સમગ્ર એમએચએસઆર સંરેખણ તીવ્રતા ઝોન - III માં IS મુજબ
છે 1893: 2002. ઝોન -III મધ્યમ જોખમ ઝોનનું ક્ષેત્રનું પ્રશતશનશધત્વ કરે છે .

લેન્ડસ્કેપ

અભ્યાસ ક્ષેત્રના મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશનું લેન્ડસ્કેપ સમૃદ્ધ વનસ્પશત, જં ગલો અને દરરયાઇ મેદાનોવાળા
ઘણા ટેકરીઓ સાથે ભરાયેલા છે , જ્યારે ગુજરાતના શવસ્તારનું લેન્ડસ્કેપ નાના અશુદ્ધતાવાળા સાદા
કૃશષ જમીન બતાવે છે .
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Attributes
જમીનનો ઉપયોગ

જમીન ઉપયોગ પેટનત સૂચવે છે કે પ્રભાવશાળી શવસ્તારના 76.94% કૃશષ જમીન પછી અનુગામી
15.71% શવસ્તાર છે .

ગ્રાઉન્ડ સબશસડેન્સ

મોટા ભાગના સંરેખણ બેસાશલ્ટક રોક અથવા કાળો સુતરાઉ જમીનમાંથી પસાર થાય છે . સૂશચત
સ્ટેશનોના શહેરોમાં ભૂશમગત પાણીનો સંગ્રહ ઓછો છે . કંટાળાજનક સવેક્ષણો સપાટીની સપાટીની
અંદર અને તેની આસપાસની માત્ર નાની જળ સામગ્રી સાથે જ 8 મીટર કરતાં ઓછી જમીનનું સ્તર
સૂચવે છે .

વાતાવરણ

કોપ્પેન્સ વગીકરણ મુજબ, ગુજરાત અને દાદરા અને નગર હવેલીનો આબોહવા અધત શુષ્ક કદમ
(ગરમ) પ્રકાર અને મહારાષ્ટ્રનો ઉષ્ણકરટબંધીય ભીના-સુવા અથવા સવાના પ્રકારની જે મ છે .
આબોહવા પરરમાણો વ્યશટતગત રીતે આગળ ચચાત કરવામાં આવી છે .

વાતાવરણ મા ફેરફાર

દરરયાઇ સ્તરમાં વધારો એ ગોઠવણીની સાથે 7 કોસ્ટલ રેગ્યુલેશન ઝોનમાં 100 વષતના પ્રોજે ટટ
જીવનચક્ર દરશમયાન અપેશક્ષત છે .

પાણીનો ઉપયોગ /

બાંધકામ તબટકામાં - આશરે 24.8 એમએલડી અને ઓપરેશનલ તબટકામાં - અંદાજે 4.11

માંગ

એમએલડી પાણીની માંગની કલ્પના કરવામાં આવી છે . માંગ ગોઠવણી, સ્ટેશન, બાંધકામ કેમ્પ,

પાણીની ગુણવિા

જાળવણી ડીપો, રોશલંગ સ્ટોટસ વગેરે સાથે વહેંચવામાં આવશે.
સપાટી પાણી
સપાટીના પાણી (નદી અને એસ્્યુરાઇનના પાણી) ના શવશ્લેષણનું પરરણામ સૂચવે છે કે શહેરી
શવસ્તારની આસપાસના સ્થળો સ્થાશનક તેમજ ઔદ્યોશગક પ્રદૂષણ સાથે દૂશષત છે અને ઘણા સ્થળોએ
પાણીની ગુણવિા થ્રેશોલ્ડ મયાતદા કરતા વધી જાય છે . (પ્રકરણ 4 નો શવભાગ 4.13 નો સંદભત લો)
ગ્રાઉન્ડ વોટર
જોડાણ 4.13, ભાગ -2 ના કો ટક 4.13.3 (i) અને કો ટક 4.13.3 (ii) માં રજૂ કરાયેલ
પરીણામોની જોગવાઈ પર, આ માશ હતી થઇ શકે છે કે જીડબલ્યુમાં કુલ ડીએસોલ્ડ સોશલર્ડસ અને
ટલોરાઇર્ડસ મંજૂર કરતા ઓછી છે મહારાષ્ટ્રના થાણે શજલ્લામાં વસાઇના જીડબલ્યુ 5 નમૂનામાં
મયાતદાઓ. અન્ય તમામ પરરમાણો પીવાના પાણીની ગુણવિા માટે ભારતીય ધોરણની મંજૂરીપાત્ર
મયાતદામાં મળી આવ્યા હતા- આઇએસ: 10500-2012. કેટલાક મહત્વપૂણત પરરમાણો અનુમશત /
ઇચ્છનીય મયાતદાથી ઉપર છે .

જળ શારીરરક
હવાની ગુણવિા

નદીઓ, નલ્લાહ અને એસ્્યુરીઝ શસવાયના 32 તળાવો / શસ્થર પાણીનો ભાગ છે .
અભ્યાસ દરશમયાન 12 સ્થળોએ એશમ્બયન્ટ એર ટવોશલટી મોશનટરરંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું
હતુ.ં પરરણામો સૂચવે છે કે હવાના પ્રદૂષકો અભ્યાસ ક્ષેત્રના કેટલાક શહેરી સ્થાનો પર
શનધાતરરત NAAQS ધોરણો કરતા વધારે હતા અને ગ્રામીણ શવસ્તારોમાં હવા ગુણવિા
ગુણવિાની અંદર સારી છે .

PM10 અને PM2.5: અમદાવાદ, વલસાડ અને સાબરમતીમાં સૌથી વધુ PM10 અને
PM2.5 સ્થળો છે અને NAAQS ધોરણો કરતાં વધુ છે . પીએમ 10 અને પીએમ 2.5
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અન્ય સ્થાનો પર NAAQS ધોરણો કરતા ઓછા હોવા છતાં પણ તેની નજીક છે .
SO2 અને NOx: તમામ સ્થાનો પર NAAQS ધોરણો કરતા નીચલા હોવાનું જાણવા
મળયું.
સીઓ: બીકેસી, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા અને આનંદ સશહત અનેક સ્થળોએ NAAQS ધોરણો કરતા
વધારે હોવાનું મનાય છે . તે ઉલ્લેખનીય છે કે આ સ્થાનો ઔદ્યોશગક બેલ્ટ / શહેરી શવસ્તારો છે .
ઘોંઘાટ

અવાજ સ્થાનો 31 સ્થાનો પર માપવામાં આવ્યા હતા. લેક મૂલ્ય બધા સ્થળો વચ્ચે 43.4 ડીબી (એ)
થી 80.1 ડીબી (એ) વચ્ચે બદલાયેલ છે . LDay અને LNight મૂલ્ય અનુક્રમે 44.1 ડીબી (એ) થી
81.2 ડીબી (એ) અને 32.2 ડીબી (એ) થી 65.3 ડીબી (એ) વચ્ચે બદલાય છે . સૌથી વધુ લેક વેલ્યુ
80.1 ડીબી (એ) બાંરા કુલાત કૉમ્પ્લેટસ (બીકેસી) માં વાહન ચલાવતા વાહનોની શનકટતા અને શવશવધ
ઉપકરણોની કામગીરી હોવાનું નોંધાયું હતુ,ં જ્યારે સૌથી ઓછુ ં લેક 43.4 ડીબી (એ) સુરત શવસ્તારમાં
સુરતમાં ખોવાડ ખાતે નોંધાયું હતુ.ં બાંરા કુલાત કૉમ્પ્લેટસ (બીકેસી) માં સૌથી વધુ એલડી 81.2 ડીબી
(એ) નો રેકોડત કરવામાં આવ્યો હતો અને ખ્લ્વાડ ખાતે એલડી 44.1 ડીબી (એ) ની સૌથી ઓછી
રકંમત નોંધાઇ હતી. એમ.એચ. અને જીજે ના બહુ શવધ સ્થાનો પર, ખાસ કરીને શહેરી શવસ્તારોમાં,
રદવસ અને રાશત્ર દરશમયાન, હાલના આસપાસના અવાજના શનધાતરરત ધોરણો કરતા વધારે હતા.

કંપન

હાલના ગ્રાઉન્ડ બોનત વેબ્રેશન (પીક કણ વેગ) તમામ સ્થળોએ શૂન્યથી 0.230 એમએમ / સેકન્ડ વચ્ચે
છે . રાજધાની એટસપ્રેસ પસાર થતાં રેલવે ટ્રેક નજીક 0.230 એમએમ / સેકન્ડ પર સૌથી વધુ કંપન
સ્તર અમદાવાદમાં નોંધાયું હતુ.ં વડોદરા શહેરમાં એનવી 108 સ્થળે રેલવે ટ્રેક અને સુપરફાસ્ટ ટ્રેનોની
નજીક શનકટતા હોવાનું નોંધવું આવશ્યક હતુ,ં ઘરોની પહેલી હારની રદવાલોમાં શતરાડો જોવા મળયા

ઇકોલોજી

હતા. રહેવાસીઓએ પુશષ્ટ કરી હતી કે ક્રેક પસાર ટ્રેનોના ગ્રાઉન્ડ બોનત કંપનને અસર કરે છે .
વન
• ઉષ્ણકરટબંધીય ભેજ પાનખર
• ઉષ્ણકરટબંધીય સુકા પાનખર
• ઉષ્ણકરટબંધીય કાંટો
• શલટોરલ અને સ્વેમ્પ
ગંભીર રીતે પ્રદૂશષત શવસ્તાર
1. વાપી
2. અંકલેશ્વર
ફ્લોરા
ઓર્કતર્ડસ ઉપરાંત, શવશવધ પ્રકારની શબન-ફળવાળા વૃક્ષો, છોડ અને ઘાસ છે . ક્ષેત્રની મુલાકાત
દરશમયાન સંરેખણ સાથે શવશવધ પ્રકારનાં વૃક્ષો જોવાયા હતા. આ વૃક્ષો મુખ્યત્વે એગ્લેમેર્મતલસ
(બેલ), મંશગફેરીડેકા (એમ્બા), સ્પૉંરડયાશપન્નાટા (અંબાડી), એશમ્લલકા ઓરફશસનીસ (અમલા),
શબ્રડેશલયારેટુસા (આસન), શહમેનોર્ડટટીઓનબોબોટામ (ભોસાલ), બોશહશનયા લોહી (ચેમેલ),
એનાગીસસલાટીફોશલયા (ધમોડા), રાન્ડીઆઉશલએનોસા (ગોગડા) ), એનાકાર્ડતઓમસીસીડેલે
(કાજુ ), ગરુગાશપની્સ (કાકાડ), મધુકાઇશન્ડકા (મહુ ડો), રફકુસ્રુશમ્ફ (પેઅર), કાસુયુરીના
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એશટવશસરટફોશલયા (સરુ), ઓરોશટસલમન્ડીટયુમ (તેત)ુ , અને રફકસબેંગાલેશન્સસ (વાડ). પ્રોજે ટટ
ક્ષેત્રમાં સામાન્ય ફ્લોરાની સૂશચ એંટશન 4.15, એસ-ઇઆઇએ ના ભાગ -2 માં કોષ્ટક 4.15.12 માં
આપવામાં આવી છે .
પ્રાણી

અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં નોંધાયેલા ઘરેલું પ્રાણીઓ મુખ્યત્વે સસ્તન પ્રાણીઓ છે અને કોષ્ટક
4.15.13 માં સૂશચબદ્ધ છે (એસ-ઇઆઇએ ના અધ્યાય 4.15, ભાગ II નો સંદભત લો).
કુદરતી જં ગલ (એસજીએનપી, ટીએલએલએસ, ટીસીએફએસ શસવાયના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને
અભયારણ્ય) ની ગેરહાજરીમાં, અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં જં ગલી પ્રાણીઓની અછત છે . સ્થાશનક
પૂછપરછ અને રાજ્ય વન શવભાગ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલી માશહતીના આધારે
એશવફાઉના, સરીસાઇલ્સ, ઉભયજીવી પ્રાણીઓ અને ઉંદરોની સૂશચ કોષ્ટક 4.15.14
(રજૂ આત 4.15, એસ-ઇઆઇએ ના ભાગ -2) નો સંદભત લો.
Protected Areas

એમએચએસઆર. સંરેખણ, બન્ને સંરશક્ષત ક્ષેત્રોના ઇકો-સેન્સેશન્ટવ ઝોન (કોર એરરયા નથી), એટલે કે
સંજય ગાંધી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (એસજીએનપી), તુગ
ં ારેશ્વર વાઇલ્ડલાઇફ અભ્યારણ્ય (ટીડબલ્યુએસ)
દ્વારા થાણે ક્રેક ફ્લેશમંગો અભ્યારણ્ય (ટીસીએફએસ) ના કોરરયા ઝોન અને ઇએસઝેડ દ્વારા પસાર
થાય છે . ટનલ, ખાડીના બેડ નીચે 30 મીટર. સંરેખણ ટીસીએફએસમાં સંપણ
ૂ તપણે ભૂગભત છે અને
અભ્યારણ્ય શવસ્તારમાં કોઈ શારીરરક પરરવતતન થવું જોઈએ નહીં.
એનબીડલલ્યુએલ / એસબીડબલ્યુએલની સ્થાયી સશમશત દ્વારા આવશ્યક પરવાનગી માટે અરજી 18
મે-2018 ના રોજ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
પી.એ.એસ. ઉપરાંત, એમએએચએસઆર સંરેખણ પાલઘર શજલ્લામાં શસ્થત દાહનુ તાલુકાના
પરરશસ્થશતકીય રીતે નાજુ ક શવસ્તાર દ્વારા પસાર થાય છે . દહાનુ તાલુકા એન્વાયનતમેન્ટ પ્રોટેટશન
ઓથોરરટી (ડીટીઇપીએ) ના શનમાતણ પ્રવૃશિઓ શરૂ કરતા પહેલા એનઓસી જરૂરી છે .

સંવેદનશીલ સ્થાનો

સંરશક્ષત શવસ્તારો શસવાય, એમ.એચ.એસ.આર. સંરેખણ મંરદરો, મશસ્જદ, ઇદગાહ, ચચો, શૈક્ષશણક
સંસ્થાઓ, હોશસ્પટલો વગેરે જે વા સંવેદનશીલ સ્થળોની સંખ્યાને છૂ પાવે છે .
સંવેદનશીલ સ્થળોની વ્યાપક સૂશચ તૈયાર કરવામાં આવી છે અને કોષ્ટક 4.17.1 માં અધ્યાય 4.17,
એસ-ઇઆઇએ ના ભાગ -2 માં રજૂ કરવામાં આવી છે .

સીઆરઝે ડ સ્થાનો

એમએએચએસઆર સંરેખણ સીઆરઝે ડ દ્વારા સાત સ્થળોએ પસાર થાય છે (મહારાષ્ટ્રમાં 6 અને
ગુજરાતમાં 1)
1. મીઠી નદી- બીકેસી, થાણે, મહારાષ્ટ્ર (કેટ III અને IVB)
થાણે ક્રીક, થાણે, મહારાષ્ટ્ર (કેટ આઈએ અને આઈવીબી)
3. ઉલ્હાસ નદી-ભરોડી ગામ, થાણે, મહારાષ્ટ્ર (કેટ આઈએ અને આઈવીબી)
4. ઉલ્હાસ નદી-કેવની, શભવંડી, થાણે મહારાષ્ટ્ર (કેટ આઇએ અને આઈવીબી)
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5. ઉલ્હાસ નદી- બ્રહ્મંગોન, થાણે, મહારાષ્ટ્ર (કેટ આઇએ અને આઈવીબી)
6. વૈતરના નદી- શવરાર, પાલઘર, મહારાષ્ટ્ર (કેટ આઇએ અને આઈવીબી)
7. નમતદા નદી- ભરૂચ, ગુજરાત (કેટ III અને IVB)
વન અને મેંગરોવ

ફોરેસ્ટ શટલયરન્સ માટેની અરજી, 12 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ જં ગલના સ્થળાંતર માટે
132.2235 હેકટર (32.3902 હેકટરના મેંગ્રોવ શવસ્તાર સશહત) ની હદ સુધી શવસ્તરણ નંબર
એફપી / એમએચ / રેઇલ / 31785/2018 ની રજૂ આત કરવામાં આવી છે . થાણે, દહાનુ શવભાગ
અને મેંગ્રોવ સેલ, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં થાણે સકતલના થાણે.
15 માચત, 1973 ના ગેઝેટ જાહેરનામા અનુસાર, ગુજરાત રાજ્યમાં આરઓડલલ્યુ અને કેનાલથી
ઘેરાયેલા એનએચ / એસએચ / એમડીઆર સાથે વાવેતર ગુજરાત રાજ્યમાં સંરશક્ષત જં ગલ તરીકે
સૂશચત કરવામાં આવ્યું છે . આને ધ્યાનમાં રાખીને, ગુજરાત રાજ્યમાં આ જમીનની અંદર પડતા
એમએએચએસઆર સંરેખણની RoW માટે વન શટલયરન્સ આવશ્યક છે . તદનુસાર, 6.1034
હેટટરની જં ગલની જમીનના ડાઇવસતન માટે વન શટલયરન્સ માટેની અરજી. ગુજરાત રાજ્યમાં
દરખાસ્ત નંબર એફપી / જીજે / રેઇલ / 33381/2018 દ્વારા 10 મે-2018 ના રોજ રજૂ કરવામાં
આવી છે .

સામાશજક-આર્થતક પયાતવરણ
પ્રોજે ટટ ક્ષેત્રની

મુંબઈ ઉપનગરીય, થાણે, પાલઘર, શસલ્વાસા (દાદરા અને નગર હવેલી)

અંદરના શજલ્લાઓ
વસ્તી

વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આનંદ, ખેડા, અમદાવાદ

જાશત ગુણોિર

2011 ની વસ્તી ગણતરી મુજબ, શજલ્લાના પ્રભાવની કુલ વસ્તી 45,131,455 હતી.

વ્યવસાશયક પેટનત

સામાન્ય રીતે સેટસ રેશશયો સરાત શસવાય હકારાત્મક વલણ બતાવે છે . 2001 ની જનગણના
અનુસાર, તે દર 1000 પુરુષો દીઠ 810 સ્ત્રીઓની હતી, જે 2011 માં 788 થઈ ગઈ હતી.
મહારાષ્ટ્રમાં શજલ્લાઓના જાશત ગુણોિર 858 અને ગુજરાત માટે તે 915 હતુ.ં

શશક્ષણ / સાક્ષરતા

પ્રભાવના ક્ષેત્રમાં મુખ્ય કાયતકરોની વસ્તી અનુક્રમે 18,465,302 (કુલ વસ્તીના 35.29%) પુરુષ
અનુક્રમે 15,024,665 અને માદા - 3,440,637 છે . મુબ
ં ઈના ઉપનગરોમાં 93,515, 9 22 ની
સાલના મુખ્ય કાયતકતાતઓની વસ્તી પછી થાણે શહેરી 3,045,058 છે . નવસારી -144,902 માં
મુખ્ય કામદારોની નીચી વસ્તી જોવા મળે છે .

વંશીય / સ્વદેશી લોકો

એમ.એ.એચ.એસ.આર. સંરેખણ ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રના પાલઘર શજલ્લામાં ઘણા આરદવાસી
ગામોમાંથી પસાર થાય છે . જમીન સંપાદન તેમના સ્થાશનક અને કૃશષ જમીન હોશલ્ડંગને અસર કરી
શકે છે . જમીન સંપાદન દરશમયાન ખાસ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે . વંશીય સમુદાય અને સ્વદેશી
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લોકોની શવગતો પ્રકરણ 4 ની કલમ 4.20 માં શવગતવાર છે .
એચ.આય.વી / એર્ડસ

State

Adult HIV Prevalence

People

Annual New HIV

(National Average-

Living With

Infections

0.26%)

HIV (PLHIV)

મહારાષ્ટ્ર

>0.26%

3.01 Lakh

3000-4000

ગુજરાત

0.42%

1.66 Lakh

>7500

શ્રમ કલ્યાણ અને

બાંધકામના તબટકા દરશમયાન, સંરેખણ સાથે મોટા કમતચારીઓને જમાવટ કરવામાં આવશે. બાંધકામ

આરોગ્ય

સમયગાળો 4 વષત હોવાનું માનવામાં આવે છે . કામદારો માટે બાંધકામ કેમ્પ / હાઉશઝંગ કેમ્પ
ગોઠવણીની સાથે પ્રત્યેક 25 રક.મી. પર સ્થાનાંતરરત રીતે આયોજન કરવામાં આવે છે . કટોકટી

સુરશક્ષત સ્મારકો

સંભાળ સશહતના કમતચારીઓને કલ્યાણ અને આરોગ્ય સંભાળ સુશવધાઓ પૂરી પાડવાની જરૂર રહેશ.ે
સ્વાસ્થયમાં કોઈ ઘટાડો જોવા માટે જમા કરાયેલા કમતચારીઓની શનયશમત આરોગ્ય તપાસ હાથ
ધરવામાં આવશે. આ સુશવધા BOCW શનયમન હેઠળ બાંધકામ ઠેકેદારો દ્વારા પૂરી પાડી શકાય છે .
પ્રસ્તાશવત સંરેખણના રાઇટની અંતગતત કોઈ પુરાતત્વીય અથવા ઐશતહાશસક રીતે મહત્વપૂણત સ્મારકો
અથવા હેરરટેજ સાઇ્સ નથી.

ES.14 પયાતવરણીય અસરો અને સ્વીકૃશતના પગલાં
મુંબઇ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલવે પ્રોજે ટટના શવકાસ અને સંચાલનથી પ્રશતકૂળ પયાતવરણીય અસરો (લાંબા ગાળાના
અથવા ટૂંકા ગાળાના, ઉલટાવી શકાય તેવા અથવા અપ્રત્યક્ષ) પેદા થવાની ધારણા છે . પ્રોજે ટટ માટે સંભશવત પ્રશતકૂળ
અસરો અને સૂશચત શનવારણ પગલાં નીચે આપેલા છે :
Project

Environmental

Activities

Attributes

Potential Adverse Impacts

Proposed Mitigation Measures

A) A) Long Term Impacts (Operation Phase)
જમીન

સ્થાશનક ભૂગોળ

• ચોટકસ શવસ્તારોમાં સ્થાશનક સ્થાશનક

• કોઈ નહીં

ભૂગોળમાં કાયમી ફેરફાર.
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લેન્ડસ્કેપ

Potential Adverse Impacts

Proposed Mitigation Measures

• શવઝ્યુઅલ / લેન્ડસ્કેપ અસર, મુબ
ં ઈથી

• વાયાડટટ માટે, રડઝાઇનની તુલના

અમદાવાદ સુધીના ભ્રમણકક્ષાના શનમાતણ
અને આંતરછે દવાળા જળાશયો તરફના પુલને

2017 માં કરવામાં આવી હતી, અને

કારણે.

યોગ્ય (લેન્ડસ્કેપ પર ઓછી અસર)
રડઝાઇન પસંદ કરવામાં આવી હતી.
• તે સુશનશશ્ચત કરવા માટે કે
લેન્ડસ્કેશપંગ અસરકારક રીતે સંચાશલત
થાય છે અને બાંધકામ દરશમયાન
અસ્થાયી રશ્ય અસરોને ઘટાડે છે ;
• શટય અસરકારકતા અને વનસ્પશતમાં
ખલેલ ઘટાડવા;
• પ્રવતતમાન લેન્ડસ્કેપ પાત્રને
પ્રશતશબંશબત કરવા માટે શટય હોય ત્યાં
વધારાના વૃક્ષ વાવેતર દ્વારા પ્રોજે ટટ
અને માળખાઓની અસરને ઘટાડવું

• સૂશચત સ્ટેશનોની નજીકમાં કાયમી ફેરફાર.

• સૌંદયતશાસ્ત્ર વગેરે સુધારવા માટે
સ્ટેશન પર લેન્ડસ્કેશપંગ.

પરરશસ્થશતશવજ્ઞાન

• જં ગલના ડાઇવસતન (138.3269હ,

• વળતરની વનીકરણ અને મેંગરોવ અને

32.3902 હેટટર મેંગ્રોવ સશહત).

વૃક્ષો વાવેતર શનયમનકારી જરૂરરયાત

• મેંગ્રોવ વૃક્ષો દૂર કરવા (24.3981ha.).

મુજબ કરવામાં આવશે.

• વનસ્પશત અને વૃક્ષના કવરની ખોટ (@
60000 વૃક્ષો કાપી નાખવાની અપેક્ષા છે ,
જે માં RoW ની અંદર વન, સરકારી અને
ખાનગી જમીનનો સમાવેશ થાય છે ).
ટનલ

ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અને
જળશવજ્ઞાન

•યોગ્ય ધૂળના સપ્રેસસત (દા.ત. પાણીના
• ટનશલંગ પ્રવૃશિમાંથી માટીના ભંગાર (@

સ્પ્રે) નો ઉપયોગ.

3.5 શમશલયન ટયુશબક મીટર) ની જનરેશન.

ઉત્સજત નને શનયંશત્રત કરવા માટે સાધનો
અને બાંધકામ વાહનોનું શનરીક્ષણ અને
જાળવણી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવશે

• બાંધકામ દરશમયાન ભૂગભતજળને અસર થઈ
શકે છે કારણ કે ટનલ થોડા સ્થળોએ
એશટટવફસતને છૂ ટા કરી શકે છે
સ્ટેશન

ટલાયમેટ ચેન્જ
એડપ્ટેશન

•બીકેસી ખાતે તટવતી શવસ્તારની નજીક

• ટનલને સંભશવત ભૌશમશતક તીવ્રતા,

ગોઠવણી અને સ્ટેશન માળખા પર સંભશવત

માટી / રોકની રચના અને ભૂશમગત

દરરયાઇ સ્તરના વધારાનું અસર.

પાણીની ટેબલ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
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એચએસઆરનું
સંચાલન

ઉજાત વપરાશ અને
જીએચજી ઉત્સજત ન

Potential Adverse Impacts

Proposed Mitigation Measures

• ટનશલંગ પ્રવૃશિમાંથી માટીના ભંગાર (@

ખોદકામ માટે માટીના ભંગારનું
શવશ્લેષણ કરવામાં આવશે અને તે

3.5 શમશલયન ટયુશબક મીટર) ની જનરેશન.

પ્રમાણે શનકાલ / ફરીથી ઉપયોગમાં
લેવામાં આવશે.

B) ટૂકં ા ગાળાના અસરો (બાંધકામ તબટકો)
સાઇટ ટલીયરરંગ
અને લેવશલંગ

સ્થાશનક હવા
ગુણવિા

(કટીંગ,

• ફ્યુશજરટવ ડસ્ટ ઉત્સજત ન

• યોગ્ય ધૂળના સપ્રેસસત (દા.ત. પાણીના

• બાંધકામ સાધનો અને મશીનરીમાંથી

સ્પ્રે) નો ઉપયોગ.

ગેસયુટત ઉત્સજત ન.

સ્ટ્રીશપંગ,

ઉત્સજત નને શનયંશત્રત કરવા માટે સાધનો

ખોદકામ,

અને બાંધકામ વાહનોનું શનરીક્ષણ અને

પૃથ્વીની

જાળવણી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવશે.

શહલચાલ,
સંયોજન)

પાણીની ગુણવિા

• બાંધકામ સાધનો અને મશીનરીમાંથી

ઉત્સજત નને શનયંશત્રત કરવા માટે સાધનો

ગેસયુટત ઉત્સજત ન.

અને બાંધકામ વાહનોનું શનરીક્ષણ અને

બાંધકામ પ્રવૃશિઓ કુદરતી ડ્રેનેજ પેટનતમાં

જાળવણી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવશે.

પરરવતતન લાવી શકે છે .
જમીન ગુણવિા

•ફળદ્રુપ ટોચની જમીન ગુમાવવી

ઢાળ પર વાવેતર

• ખેતરોમાં કૃશષ પેદાશોનો અસ્થાયી ધોવાણ.
ઘોંઘાટ અને કંપન

ભારે બાંધકામ સાધનો ચલાવવાના કારણે

• જ્યાં પણ શટય હોય ત્યાં જમાવટ

અવાજના સ્તરમાં વધારો.

થયેલા સાધનોમાં ઇનશબલ્ટ શૉઝ

• ભૂગભત ટનશલંગ અને ટીસીએફએસ પર

એન્ટલોઝર હશે.

સંભશવત અસરને લીધે ગ્રાઉન્ડ કંપનમાં

• ટનશલંગ પ્રવૃશિમાં અવાજ ઘોંઘાટ

વધારો.

પગલાં અપનાવવામાં આવશે.

• બાંધકામ સ્થળોએ ભારે બાંધકામ વાહનો

• સંવેદનશીલ રીસેપ્ટરોના સ્થળોએ

ચલાવવાના કારણે ઘોંઘાટનો પ્રચાર.

યોગ્ય સ્પષ્ટીકરણોની ઘોંઘાટ અવરોધ
ઊભી કરવામાં આવશે.

સ્થાશનક આબોહવા

• ભૂગભત ટનશલંગ અને ટીસીએફએસ પર

• ટનશલંગ પ્રવૃશિમાં અવાજ ઘોંઘાટ

સંભશવત અસરને લીધે ગ્રાઉન્ડ કંપનમાં

પગલાં અપનાવવામાં આવશે.

વધારો.
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બાંધકામ

હવાની ગુણવિા

સામગ્રી /
સાધનોના
પરરવહન, સંગ્રહ
અને સંચાલન

પાણીની ગુણવિા

Potential Adverse Impacts

Proposed Mitigation Measures

• બાંધકામ વાહનોમાંથી ગેસયુટત ઉત્સજત ન.

• તમામ વાહનોમાં પ્રદૂષણ શનયંત્રણ

• ટ્રારફક ચળવળને કારણે ફ્યુશજરટવ ધૂળ

(પીયુસી) પ્રમાણપત્ર હશે.

ઉત્સજત ન, ખાસ કરીને ગુજરાત પ્રદેશમાં જ્યાં

• નકામા માગો / ઍટસેસ રસ્તાઓ પર

સંરેખણ કૃશષ ક્ષેત્રમાં ચાલે છે .

પાણીનું શનયશમત છં ટકાવ.

• બાંધકામ સામગ્રીમાંથી ઉદભવતા શસ્પલજ

• સામગ્રી કવર શસ્થશતમાં પરરવહન

અને ફ્યુશજરટવ ઉત્સજત ન.

કરવામાં આવશે.

• ખાસ કરીને ચોમાસાના મશહનાઓ

•સ્ટોક બાઈલ્સ સાથે નાના બંડ અને

દરશમયાન બાંધકામ સામગ્રી અને પ્રવાહમાં

ગારલેન્ડ ડ્રેઇન્સ બનાવવામાં આવશે.

પ્રવાહનો પ્રવાહ.

• યોગ્ય બંધારણ બનાવવામાં આવશે.

• બાંધકામ સામગ્રીના સ્ટોરેજ એરરયામાંથી
રન-ઑફ.
જમીન ગુણવિા

• બાંધકામ વાહનોમાંથી ગેસયુટત ઉત્સજત ન.

• તમામ વાહનોમાં પ્રદૂષણ શનયંત્રણ
(પીયુસી) પ્રમાણપત્ર હશે.

જાહેર રસ્તાઓ પર
ટ્રારફક

• ટ્રારફકમાં વધારો થયો છે .

• બાંધકામ ગાડી માટેના વૈકશલ્પક માગો
ગીચ / શનવાસી શવસ્તારોને ટાળવા માટે
શટય હોય ત્યાં ગણવામાં આવશે.
• બાંધકામ પ્રવૃશિઓ દરશમયાન ટ્રારફક
શનયમન / ટ્રારફક કરવા માટે યોગ્ય માગત
સંકેત અને ટ્રારફક માશતલ્સ પ્રદાન
કરવામાં આવશે.

વાતાવરણ મા ફેરફાર

• બાંધકામ વાહનમાંથી અશતશય ઉત્સજત નને

• બાંધકામ સ્થળે જમા કરાયેલા તમામ

કારણે CO ના એકાગ્રતામાં વધારો થઈ શકે

વાહનોમાં માન્ય પ્રદૂષણ શનયંત્રણ

છે , જે અસ્થાયી ધોરણે આબોહવા પરરવતતન

(પીયુસી) પ્રમાણપત્ર હશે.

તરફ દોરી જશે.
શસશવલ
કન્સ્ટ્રટશન
પ્રવૃશિઓ

હવાની ગુણવિા

• બાંધકામ મશીનરીમાંથી ગેસયુટત ઉત્સજત ન

• બાંધકામ સ્થળે જમા કરાયેલા તમામ

• નકામા માગત પર ટ્રારફકના ચળવળને કારણે

વાહનોમાં માન્ય પ્રદૂષણ શનયંત્રણ

ફ્યુશજરટવ ડસ્ટ ઉત્સજત ન.

(પીયુસી) પ્રમાણપત્ર હશે.

• બેશચંગ, શમશટસંગ અને કશન્ક્રટીંગ
પ્લાન્ટમાંથી ફ્યુશજરટવ ધૂળ ઉત્સજત ન.
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પાણીની ગુણવિા

Potential Adverse Impacts

Proposed Mitigation Measures

• બાંધકામ મશીનરીમાંથી ગેસયુટત ઉત્સજત ન

•સ્ટોક બાઈલ્સ સાથે નાના બંડ અને
ગારલેન્ડ ડ્રેઇન બનાવવામાં આવશે.
• શેરના ઢાંકણો સીધા ખુલ્લા મેદાન પર
રહેશે નહીં.

ઘોંઘાટ ઉત્સજત ન

 બાંધકામ સાધનોમાંથી ઉચ્ચ અવાજ
ઉત્સજત ન.
 • બાંધકામ પ્રવૃશિઓમાં ભારે વાહનો
ચલાવવામાં આવે છે .

• સ્થાયી સાધનસામગ્રીની આસપાસ
પૂરતી બાજુ ઓ બનાવશે.
• સંવેદનશીલ રીસેપ્ટરોના સ્થળોએ
યોગ્ય સ્પષ્ટીકરણોની ઘોંઘાટ અવરોધ
ઊભી કરવામાં આવશે.
• તમામ સાધનો એટઝોસ્ટ મફલસતથી
ફીટ કરવામાં આવશે.
• ઉચ્ચ અવાજ શવસ્તારની નજીક કામ
કરતા કામદારોને યોગ્ય વ્યશટતગત સુરક્ષા
સાધન (પી.પી.ઇ.) આપવામાં આવશે.

કંપન

• ઇંધણની ગશતશવશધને કારણે પ્રેરરત કંપન

• શનવાસી શવસ્તારો નજીક નાઇટ-ટાઇમ

અનુભવી શકાય છે .

શપશલંગ પ્રવૃશિ ટાળી શકાય છે .

• ભારે શમકેશનકલ અને ઇલેશટટ્રકલ સાધનો

• સ્થાશનક સમુદાયને યોગ્ય એડવાન્સની

ચલાવી રહ્યા છીએ..

જાણ સાથે, માત્ર લલાશસ્ટંગ રદવસના
સમયે કરવામાં આવશે

શમકેશનકલ અને
ઇલેશટટ્રકલ
સ્થાપન
પ્રવૃશિઓ

હવાની ગુણવિા

• બળતણને કારણે બાંધકામ મશીનોને

• સ્થાશનક સમુદાયોને અગાઉથી જાણ

ચલાવવાથી એર ઉત્સજત ન.

કરવા સાથે, માત્ર લલાશસ્ટંગ રદવસના
સમયે કરવામાં આવશે.

પાણીની ગુણવિા
કંપન

• ખચાતયેલા તેલ, પેઇન્ટ સશહતના ઇમારત

• સ્થાયી સાધનસામગ્રીની આસપાસ

શવસ્તારોમાંથી રન-ઓફ.

પૂરતી બાજુ ઓ બનાવશે.

• ઇંધણની ગશતશવશધને કારણે પ્રેરરત કંપન

• સ્ટોક બાઈલ સાથે નાના બંડ અને

અનુભવી શકાય છે .

ગારલેન્ડ ડ્રેઇન બનાવવામાં આવશે.
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કામચલાઉ ગૃહો
અને બાંધકામ

સામાશજક-આર્થતક

કેમ્પ / જાળવણી
ડીપોટોના
ઓપરેશનના
શ્રમ અને
શનમાતણનો
અભાવ

Potential Adverse Impacts

Proposed Mitigation Measures

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રટચર પર તાણ.

•સ્થાશનક સમુદાય અને પયાતવરણ પર

• સામાશજક સંબંધો પર તણાવ.

સંઘષત અને તાણ ટાળવા માટે ઇએસઝે ડ

• કમતચારીઓના પ્રવાહને લીધે સામાશજક

/ શનવાસસ્થાનથી 1 રક.મી. દૂર

સંઘષત.

બાંધકામ શશશબરોને ડાઉનશવન્ડ રદશામાં
મૂકવામાં આવશે.
• શબન-કુશળ કેટેગરીમાં બાંધકામના
કામ માટે સ્થાશનક વ્યશટતઓને પસંદ
કરવામાં આવશે

જમીનનો ઉપયોગ

• સામાશજક સંબંધો પર તણાવ.

• સ્થાશનક સમુદાયને યોગ્ય એડવાન્સની
જાણ સાથે, માત્ર લલાશસ્ટંગ રદવસના
સમયે કરવામાં આવશે.

પાણીની ગુણવિા

• મજૂ ર શશશબર અને બાંધકામ કેમ્પમાંથી

•લાગુ ધોરણો મુજબ શ્રમ કેમ્પમાં

ઘરેલું પ્રવાહી સ્રાવ છોડીને દરેક 25 રક.મી.

સ્વચ્છતા અને સીવેજ સારવાર સુશવધા

અંતરાલમાં તાકીદે આયોજન કયુું છે .

પ્રદાન કરવામાં આવશે.
• માત્ર ઉપચારરત પ્રવાહ જ છોડવામાં
આવશે.

વેસ્ટ જનરેશન
અને મેનજ
ે મેન્ટ

હવા ગુણવિા અને
ઘોંઘાટ ઉત્સજત ન

• પરરવહન વાહનો તરફથી અવાજ અને હવા
ઉત્સજત ન.
• નકામા માગત પર ટ્રારફકના ચળવળને કારણે
ફ્યુશજરટવ ડસ્ટ ઉત્સજત ન.

 સી એન્ડ ડી કચરો સી એન્ડ ડી
વેસ્ટ મેનજ
ે મેન્ટ રૂલ્સ 2016 ના
માગતદર્શતકા મુજબ હાથ ધરવામાં
આવશે

• સી એન્ડ ડી કચરો સંભાળવા દરશમયાન
શસ્પલજ અને ફ્યુશજરટવ ઉત્સજત ન.
• સી એન્ડ ડી કચરાના ઢગલામાંથી ફ્યુશજરટવ
ઉત્સજત ન.
શનમાતણ,
બાંધકામ અને

હવા ગુણવિા અને
ઘોંઘાટ ઉત્સજત ન

પરરવહન વાહનો તરફથી અવાજ અને હવા
ઉત્સજત ન.

 • સી એન્ડ ડી કચરો સી એન્ડ ડી
વેસ્ટ મેનજ
ે મેન્ટ રૂલ્સ 2016 ના

શવનાશ (સી

માગતદર્શતકા મુજબ હાથ ધરવામાં

એન્ડ ડી) ની

આવશે.
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Environmental

Activities

Attributes

બનાવટ,

પાણી અને
જમીનની ગુણવિા

પરરવહન અને
શનકાલ

Potential Adverse Impacts

Proposed Mitigation Measures

•પરરવહન માગો સાથે ભંગાર / ફેલાવો /

• શસ્પલ્સને રન-ઓફ ટાળવા માટે યોગ્ય

ભંગારની શનમણંક.

બંડ બનાવવામાં આવશે.

• શનકાલ શવસ્તારોમાંથી રન-ઓફ.

• આવરણવાળા પરરવહન વાહનોનો

• કચરો શનકાલ શવસ્તારમાંથી લીશચંગ અસર.

ઉપયોગ કરીને શસ્પલજ ટાળવામાં

• જમીનની કચરો જમીનમાં સંભશવત

આવશે.

રૂપાંતર.

• ખોદકામ કરાયેલ જમીન, લાગુ પડે તે
પ્રમાણે પુનઃસ્થાશપત કરવામાં આવશે.

સી એન્ડ ડી વેસ્ટ
જનરેશન

• સી એન્ડ ડી કચરો સંભાળવા દરશમયાન

• આવરણવાળા પરરવહન વાહનોનો

શસ્પલજ અને ફ્યુશજરટવ ઉત્સજત ન.

ઉપયોગ કરીને શસ્પલજ ટાળવામાં
આવશે.
Source: Study Team

ES.15 પયાતવરણ વ્યવસ્થાપન યોજના
પયાતવરણ વ્યવસ્થાપન યોજના (EMP) ને સ્વીકૃત સ્તરો પર સરભર કરવા અથવા ઘટાડવા માટે શમન પગલાંના
અમલીકરણ માટે રૂપરેખાત્મક પગલાં શવકસાવવામાં આવ્યા છે . પયાતવરણ વ્યવસ્થાપન યોજનાએ ISO14001 ના
પગલાંના અમલીકરણ અને દેખરેખની જવાબદારી પણ દશાતવી છે , આની શવગતો એસ-ઇઆઇએ રરપોટતના પ્રકરણ 6 માં
શામેલ છે . પયાતવરણીય સંચાલન યોજનાના અમલીકરણ માટે પયાતવરણીય સંરક્ષણ પગલાંના ખચત માટે અંદાજપત્રની
જોગવાઇ એસ-ઇઆઇએ અહેવાલના પ્રકરણ 6 માં શવગતવાર ચચાત કરવામાં આવી છે . ઇએમપી બજે ટનો અંદાજ
1642.509 શમશલયન ડોલર છે .
ઉપરોટત ખચત ઉપરાંત, મૂડી રોકાણનો 0.25% કોપોરેટ સોશ્યલ રરસ્પોશન્સશબલીટી (સીએસઆર) ની જોગવાઈ તરીકે
કોપોરેટ એન્વાયરમેન્ટલ રરસ્પોશન્સશબલીટી (સીઇઆર) તરફ ફાળવવામાં આવશે, જે કોમ્યુશનટી હેલ્થ જે વા 10 વષત
દરશમયાન શવશવધ પ્રવૃશિઓના અમલીકરણ માટે છે . સુધારણા, કોમ્યુશનટી એજ્યુકેશન સવલતો, કોમ્યુશનટી વેલફેર
પ્રવૃશિઓ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રટચરલ ડેવલપમેન્ટલ, કોમ્યુશનટી વૉટર કન્ઝવેશન, એફોરેસ્ટેશન પ્રોગ્રામ્સ, કોમ્યુશનટી કૅપેસીટી શબશલ્ડંગ,
કોમ્યુશનટી સેશનટેશન સવલતો અને શસ્કલ ડેવલપમેન્ટસીસી.
ઇએમપી ઇએમપી અને એનએચએસઆરસીએલ, તેની પ્રોજે ટટ અમલીકરણ એકમ (પીઆઈયુ) અને રાજ્ય સ્તરના ચીફ
પ્રોજે ટટ મેનજ
ે સત (સીપીએમ), સ્ટેટ લેવલ સોશશયલ ઍન્ડ એન્વાયમેન્ટલ મેનજ
ે મેન્ટ યુશન્સ (સીએમયુ), કોન્ટ્રાકટસત જે વી
મુખ્ય એજન્સીઓ વચ્ચે સંચાર અને અમલીકરણ માટે સંસ્થાકીય માળખું પણ રજૂ કરે છે . (શવશવધ પેકજ
ે ો મુજબ),
સુપરશવઝન કન્સલ્ટન્્સ અને રેગ્યુલેટરી / એડશમશનસ્ટ્રેરટવ ઓથોરરટીઝ. દરેક SEMU (વ્યવશસ્થત ઇ એન્ડ એસ શચંતાઓ
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માટે) અને ઠેકેદારો (સ્થાશનક સમુદાયમાંથી સ્થાશનક સ્તરે સમસ્યાઓ હેન્ડલ કરવા માટે) ના સ્તરે ફરરયાદ શનવારણ પદ્ધશત
સ્થાશપત કરવામાં આવશે.

ES.16 રડસેસ્ટર મેનજ
ે મેન્ટ પ્લાન
કુદરતી આપશિ-ધરતીકંપ, પૂર, ચક્રવાત, લેન્ડસ્લાઇર્ડસ, સુનામી, જ્યારે કટોકટી / કટોકટી જે વી કે જમીનનું પ્રમાણ,
અકસ્માતો, આગના જોખમો, માળખા ભંગાણ વગેર.ે ટ્રેન અકસ્માત સંબંશધત આપશિ - અથડામણ, ટ્રેન મેરોનડ,
ડરરલમેન્ટ, ટનલ ટલેપ્સ, ટ્રેનમાં ફાયર શવસ્ફોટ વગેરે અને મેન-ડેડ રડઝાસ્ટર - આતંકવાદ અને સાબોટાજનો કાયદો
ઑપરેશન તબટકા દરશમયાન થઈ શકે છે જે ના પરરણામે જીવનનું મોટા પ્રમાણમાં નુકશાન થાય છે અથવા માનવ દુઃખ
અથવા નુકસાન થાય છે . શમલકતના શવનાશ અને પયાતવરણના અધઃપતનને નુકસાન પહોંચાર્ડયું છે અને અસરગ્રસ્ત
શવસ્તારના સમુદાયની કોપીંગ ક્ષમતાથી બહારની જે મ તે કુદરત અથવા પરરમાણ છે . આવતી કટોકટીને અટકાવવા અને
પયાતપ્ત શનયંત્રણ અને વ્યવસ્થાપનને રોકવા માટે, અકસ્માત સંજોગોને કારણે કટોકટી હજી પણ થઈ શકે છે , આપશિ
વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે . ડીએમપીમાં શનવારક પગલાં, સંચાર પ્રોટોકોલ, ઇવેન્ટ કંટ્રોલ અને
ઇમરજન્સી કંટ્રોલ પગલાં માટે ઇમરજન્સી એટશન કશમટીનો સમાવેશ થાય છે .

ES.17 જાહેર સલાહ
શહતધારકો, સ્થાશનક સમુદાય અને માછીમારો સમુદાયોની શચંતાઓને સમજવા માટે, યોજનાના સંભવના તબટકા
દરશમયાન જાહેર પરામશત હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા અને દરેક શજલ્લામાં શવગતવાર રડઝાઇન સ્ટેજ પર વધારાના પરામશત
હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. પરામશતમાં પયાતવરણીય શનષ્ણાતો અને સ્થાશનક એનજીઓ સાથે ચચાત પણ સામેલ છે . આ
જાહેર પરામશતના પરરણામો, S-EIA રરપોટતમાં, સંબંશધત મુજબની નોંધણી, પૃથ્થકરણ અને સમાશવષ્ટ કરવામાં આવ્યા
હતા. જો આવશ્યકતા હોય તો પરામશત પ્રરક્રયાના સંબંશધત પરરણામોના આધારે પ્રોજે ટટ પ્લાશનંગ, રડઝાઇન અને
ઓપરેશનમાં યોગ્ય ભલામણો પણ કરવામાં આવશે.

ES.18 પયાતવરણીય શનરીક્ષણ કાયતક્રમ
પયાતવરણ મોશનટરરંગ પ્રોગ્રામ (ઇએમઓપી) એ આસપાસના વાતાવરણની દેખરેખ રાખવા માટે અને
પ્રોજે ટટના સંચાલનના તબટકા તેમજ બાંધકામ દરશમયાન ઇએમપી અમલીકરણની અસરકારકતા તપાસવા માટે
શવકસાવવામાં આવી છે . કામગીરી સૂચકાંકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે જે માં આસપાસની હવા ગુણવિા, અવાજ,
કંપન, સપાટી અને ભૂશમગત પાણીની ગુણવિા, જમીનની ગુણવિા, વળતરવાળા વાવેતરની ટકાવારી દર, ઉછીના ક્ષેત્રના
પુનવતસનનો પરરમાણો શામેલ છે . મોશનટરરંગ પરરમાણો, આવતતન અને સેમ્પશલંગ પ્રોટોકોલો પયાતવરણ મોશનટરરંગમાં
દશાતવેલ છે . પ્રોગ્રામ (કોષ્ટક 6.13.2, પ્રકરણ 6 નો સંદભત લો).
એમ.એચ.એસ.આર.ના

શનમાતણ

અને

કાયતકારી

તબટકા

દરશમયાન,

સમયાંતરે

શનરીક્ષણો

અને

ઓરડટ

એન.એચ.એસ.આર.સી.એલ દ્વારા થડત પાટી સક્ષમ એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે જે થી EMP ના અમલીકરણને
ટ્રૅક કરી શકાય અને ખાતરી કરવામાં આવે કે બધી પ્રશતકૂળ અસરો અસરકારક રીતે ઘટાડવામાં આવી છે .
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બાંધકામ તબટકા માટે INR 287 શમશલયન અને ઓપરેશન તબટકા માટે 525 શમશલયન ડોલરની પયાતવરણીય મોશનટરરંગ
યોજના અમલીકરણ માટે અલગ બજે ટરી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .

ES.19 શનષ્કષત
એસ-ઇઆઇએ અભ્યાસ અને શનયમનકારી પાલન, શમન પગલાં અને વ્યવસ્થાપન યોજના અંગન
ે ી ભલામણોના આધારે,
તે શનષ્કષત પર આવ્યો છે કે MAHSR પ્રોજે ટટ જીઆઇસીએ ઇ એન્ડ એસ રદશાશનદેશો તેમજ રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને
સ્થાશનક પયાતવરણીય શનયમનનું પાલન કરે છે .
ઉપરાંત, પ્રસ્તાશવત ઘટાડવાના પગલાઓ, પયાતવરણીય સંચાલન અને દેખરેખ યોજનાનું અસરકારક અમલીકરણ પ્રોજે ટટને
લીધે સંભશવત પ્રશતકૂળ પયાતવરણીય અસરોને ઘટાડવા અને શનયંશત્રત કરવા માટે પૂરતી છે .
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જોડાણ:
આ જોડાણને પયાતવરણીય લક્ષણના સંભશવત પ્રશતકૂળ અસરો પર નવીનતમ અપડેટ તરીકે વાંચી શકાય છે - શવભાગ ઇ.એસ. 144
હેઠળ જમીન પ્રવૃશિઓ દરશમયાન પરરશસ્થશતશવજ્ઞાન, એસ-ઇઆઇએના એશટઝટયુરટવ સારાંશના પયાતવરણીય અસર અને ઘટાડવાનાં
પગલાં.
પ્રોજે ટટ પ્રવૃશિઓ

પયાતવરણીય લક્ષણો

સંભશવત પ્રશતકૂળ અસરો

સૂશચત શનવારણ પગલાં

• ચોટકસ શવસ્તારોમાં સ્થાશનક સ્થાશનક ભૂગોળમાં

 • કોઈ નહીં

B) A) લાંબા ગાળાની અસરો (ઓપરેશન તબટકો)
જમીન

સ્થાશનક ભૂગોળ

કાયમી ફેરફાર.
લેન્ડસ્કેપ

• શવઝ્યુઅલ / લેન્ડસ્કેપ અસર, મુંબઈથી

 વાયાડટટ માટે, રડઝાઇનની તુલના

અમદાવાદ સુધીના ભ્રમણકક્ષાના શનમાતણ અને

2017 માં કરવામાં આવી હતી, અને

આંતરછે દવાળા જળાશયો તરફના પુલને કારણે.

યોગ્ય (લેન્ડસ્કેપ પર ઓછી અસર)
રડઝાઇન પસંદ કરવામાં આવી હતી.
 તે સુશનશશ્ચત કરવા માટે કે લેન્ડસ્કેશપંગ
અસરકારક રીતે સંચાશલત થાય છે અને
બાંધકામ દરશમયાન અસ્થાયી રશ્ય
અસરોને ઘટાડે છે ;
 શટય અસરકારકતા અને વનસ્પશતમાં
ખલેલ ઘટાડવા;
 પ્રવતતમાન લેન્ડસ્કેપ પાત્રને પ્રશતશબંશબત
કરવા માટે શટય હોય ત્યાં વધારાના વૃક્ષ
વાવેતર દ્વારા પ્રોજે ટટ અને
માળખાઓની અસરને ઘટાડવું.

પરરશસ્થશતશવજ્ઞાન

 સૂશચત સ્ટેશનોની નજીકમાં કાયમી ફેરફાર.

 સૌંદયતશાસ્ત્ર વગેરે સુધારવા માટે સ્ટેશન

 જં ગલના ડાઇવસતન (124.97 હેટટર,

 વળતરની વનીકરણ અને મેંગરોવ અને
વૃક્ષો વાવેતર શનયમનકારી જરૂરરયાત

22.264 હેટટર મેંગ્રોવ સશહત).
 મેંગ્રોવ વૃક્ષો દૂર કરવી (10.1ha).

 વનસ્પશત અને વૃક્ષના કવરનો નાશ (Aprox.
37000 વૃક્ષો કાપી નાખવાની અપેક્ષા છે ,

પર લેન્ડસ્કેશપંગ.

મુજબ કરવામાં આવશે.

 સંતુશલત પાણીના શવશનમયને જાળવી
રાખવા, જે થી લાગુ પડે તેટલા, સંતુશલત

જે માં RoW ની અંદર વન, સરકારી અને

અને મેન્ગ્રોવ શવસ્તારોમાં સંતુશલત
કલ્વ્સતનું બાંધકામ ધ્યાનમાં લેવામાં

ખાનગી જમીનનો સમાવેશ થાય છે ).

આવશે.
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