
1|Page
 
 

ભારત સરકાર 

ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર કોપ રેશન ઇિન્ડયા િલ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પયાર્વરણ અને સામાિજક અસર મ ૂ યાકંન (એન્વાયર્ન્મેન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ 

ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ– ESIA) નો સારાશં 

ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર માટે 
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આ સારાશં ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર પિ મઃવામજ– ઈકબાલગઢ િવભાગ માટે હાથ ધરવામા ંઆવેલા પયાર્વરણ અને સામાિજક 

અસરના મ ૂ યાકંન(એન્વાયર્ન્મેન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ– ESIA)ના અંિતમ અભ્યાસના ં મખુ્ય પાસાઓંને 

સમજાવે છે. અંિતમ ઈ.એસ.આઈ.એ.ના આ સારાશંને ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર કોપ રેશન ઑફ ઇિન્ડયા િલિમટેડ 

(ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.) ારા આ પર્ો ક્ટ હઠેળ, માિહતી િવતરણ પર્િકર્યાના ભાગ પે જાહરેજનતાને વહેંચવામા ંઆવે છે. 
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પર્ો ક્ટની પા ર્ભિૂમકા 
 

રેલ મતંર્ાલય (િમિન ટર્ી ઑફ રેલવેઝ– MoR) એક પેિશયલ પપર્ઝ િ હકલ (SPV) નામે ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર કોપ રેશન ઑફ 

ઇિન્ડયા િલિમટેડ (ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.) થકી પિ મ ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર હઠેળ િદ હી-મુબંઈ વચ્ચે કમ્પ્યટૂરાઇઝ્ડ 

મ ટીમોડલ હાઇએક્સલ લોડ ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર (ડી.એફ.સી.) પર્ો ક્ટને અમલમા ંમકૂી ર ુ ં છે. આ બનેં મહાનગરો(મેટર્ો) 
વચ્ચેના અને તેમના સબંિંધત આંતિરક પર્દેશો વચ્ચેનો સતત વધતો રહતેી માલવાહક ટર્ાિફકની ગિતિવિધઓ ધ્યાને લેતા, 
સધુરેલી ટેકનોલૉજી અપનાવતો આડી.એફ.સી. પર્ો ક્ટ સડક માગેર્ માલવાહક પિરવહનની જગ્યાએ લો-કાબર્ન ઇન્ટેિન્સવમોડ 

રેલ પિરવહનના નમનૂા પ પિરવતર્નમા ં પિરણમશે અને મોટા જથ્થામા ં પિરવહન માટેની માલ વાહક રેલની 
ઊજાર્કાયર્ક્ષમતામા ંઆંતિરક સધુારો લાવશે. 

 
પિ મી ડી.એફ.સી.ને નાણાકીય વષર્2013-14મા ં377 લાખ ટનની કુલ માલવાહનની હરેફેર કરવા માટે િડઝાઇન કરવામા ંઆવી 
છે,  ક્ષમતા વષર્ 2033-34 સધુીમા ં1404 લાખ ટન ટલી વધશે. આટલામોટા તરે રેલ માળખાકીય સિુવધાઓ ઊભી કરવી, 
તે આઝાદ ભારતમા ંઅભતૂપવૂર્ છે, અને તેના કારણે તેની સમાતંરે ઔ ોિગક કોિરડોસર્, લોિજિ ટક પાક્સર્ અને અન્ય આિથર્ક 

અને વેપારી કેન્દર્ો થપાશે એવુ ંઅપેિક્ષત છે અને આઘટના ભારતને િવ નુ ંબીજી સૌથી વધ ુઝડપે વિૃ પામત ુ ંઅથર્તતંર્ 

બનાવશે. 
 
પિ મ ડી.એફ.સી.મા ંટર્ાિફકના બેમખુ્ય પર્વાહ છે, એક, ટિમર્નલ નોડ્સ વચ્ચે કોઈપણ એકછેડા પરથી, મુબંઈમા ંજવાહરલાલ 

નહરુે પોટર્ટર્ ટ( .એન.પી.ટી.) અને ઉ રપર્દેશમા ં દાદરી મા ં િદ હીના તગુલકાબાદ(ટી.કે.ડી.)નો સમાવેશ થાય છે, અને 

બીજો, પિરવહનમાગર્ના િવિવધ જકંશન પરથીબર્ાન્ચલાઈનફીડરર તાઓમાથંીદાખલથતોટર્ાિફક. ડી.એફ.સી. 
પર્ો ક્ટનાઅમલીકરણથીભારતનાપિરવહનક્ષેતર્માકંાબર્નતી તામાઘંટાડોથશે. 

 

પર્ો ક્ટનોિવ તાર 
 
પિ મ કૉિરડોર બે તબક્કામા ંવહેંચાયેલી છે, મા ંતબક્કો-1 

વડોદરા અને રેવારી વચ્ચેના ભાગને આવરે  છે. 
 

ડી.એફ.સી. વે ટનર્ કૉિરડોરનો તબક્કા-1 નો વામજ-ઈકબાલગઢ 

િવભાગ ગજુરાત રાજ્યમા ં ગાધંીનગર િજ લાથી બનાસકાઠંા 
િજ લા સધુી દોડે છે. આ રેલ માગર્ ચાર (4) િજ લા માથંી નામે 
ગાધંીનગર, પાટણ, મહસેાણા અને બનાસકાઠંા માથંી પસાર 
થાય છે. વામજ-ઈકબાલગઢિવભાગનીકુલલબંાઈલગભગ140 

િક.મી. છે. આકૄિત1 વામજ-ઈકબાલગઢ િવભાગ ના પર્ તાિવત 
ડી.એફ.સી.  માગર્ન ું થળ દશાર્વે છે. 

 
કો ટક-1મા ં વામજ-ઈકબાલગઢ િવભાગ સાથેના કુદરતી 
અને સામાિજક પયાર્વરણને લગતા ં મખુ્ય પિરમાણો પર 
કેટલીક મળૂભતૂ માિહતી દશાર્વવા મા ંઆવી છે. 

 
 

આકૃિત 1: પર્ તાિવત વામજ-ઇકબાલગઢ િવભાગનો માગર્ 
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કો ટક 1: વામજ-ઇકબાલગઢ િવભાગની સામાન્ય લાક્ષિણકતાઓ 

 

બાબત વામજ-ઇકબાલગઢિવભાગ
અસર પામતા ંરાજ્યો (િજ લા અનસુાર
અસર પામતા ંગામડાઓંની સખં્યા) 

ગજુરાત રાજ્યના 4િજ લાઓ- બનાસકાઠંા, પાટણ, મહસેાણા, 
ગાધંીનગર. 
કુલ ગામડા–ં 68. 

ન ધાયેલો વનિવ તાર અને 
સરંિક્ષતિવ તાર 

આ માગર્મા ંકોઈ ન ધાયેલો વનિવ તાર આવતો નથી. 
આ પર્ તાિવત માગર્નો એક ભાગ (આશરે 2.4 િક.મી.) બાલારામ અંબાજી 
વન્યજીવન અભયારણ્યમાથંી પસાર થશે. 

મહત્ત્વની નદીઓ 4 મખુ્યનદીઓ- ખારી, સર વતી, ઉમરદશી અને બાલારામ. 
ોતઃડી.એફ.સી. અનએેન.કે.સી. 

 
 

આ માગર્ની મખુ્ય લાક્ષિણકતાઓ અને સબંિંધત સવલતો 
 

આ પર્ો ક્ટનુ ંવીજળી કરણ અને આધિુનક િસગ્નલીંગ પ િત સાથેના િ માગીર્ કૉિરડોર તરીકે આયોજન કરવા 
મા ંઆ યુ ં છે, નાપરથી 25 ટનના એક્સલ લોડ અને 100 િક.મી./કલાકની ઝડપે માલગાડીઓ પસાર થઈ 
શકે. રેલ કે માગર્ પિરવહન મા ંકોઈ બાધા ન આવે એટલા માટે સડક કર્ોિસંગ પર સડક ઉપરના પલુ (ROBs) 

અને સડક નીચેના માગ  (RUBs) આયોિજત કરવામા ંઆ યા છે. પર્ તાિવત રેલ માગર્ નો મોટો ભાગ સારી 
રીતે તૈયાર કરાયેલા પાળા/હદબધંી ધરાવતો હશે.  

 
આ િવભાગની કુલ લબંાઈ 139.894 િક.મી. છે, તેમાથંી 114.899 િક.મી. સમાતંર લબંાઈ છે અને ચકરાવ(ડીટુર) 

િવભાગની લબંાઈ 24.995 િક.મી. છે. કો ટક-2 મા ંગજુરાતના અસર પામતા ચાર િજ લાઓમા ંસમાતંર અને 
ચકરાવ િવભાગની િવગતો આપવામા ંઆવેલી છે. 

 
કો ટક 2: આ રેલમાગર્મા ંસમાતંર અને ચકરાવ િવભાગની િવગતો 

 
 

અનકુર્મ 
 

િજ લો 
સમાતંર િવભાગની 
લબંાઈ (િક.મી.) 

ચકરાવ િવભાગની 
લબંાઈ (િક.મી.) 

1 બનાસકાઠંા 45.949 0 
2 પાટણ 11.518 0 
3 મહસેાણા 55.600 12.817 
4 ગાધંીનગર 1.832 12.178 

કુલ 114.899 24.995 
ોતઃડી.એફ.સી. 

 
ચકરાવ (િડટુર) િવભાગમા ંરાઈટ-ઑફ-વે (RoW) ની પહોળાઈ 65.0 મીટર – 90.5મીટર છે, જ્યારે સમાતંર 
િવભાગના RoW 16.0 મીટર – 74.5 મીટર છે. વામજ-ઈકબાલગઢ િવભાગ મા ં2 જકંશન ટેશનો, 2 કર્ોિસંગ 
ટેશનો, 3 અગત્ યના પલુ, 128 પલુની ચેના માગર્ (RUBs), 2 સડક પરના પલુ (ROBs), 2 ટેર્ક્શનસબ- ટેશન 

(TSS) અને 3 સબ- ટેશન પો ટ (SSP) છે. 
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પયાર્વરણીય અન ેસામાિજક અસરમ ૂ યાકંન 
 (એન્વાયનર્મને્ટ ઍન્ડ સોિશયલ ઇમ્પકે્ટ એસસેમને્ટ – ESIA) અભ્યાસ 

 

આડી.એફ.સી. પર્ો ક્ટના તર, પર્કાર અને તેમા ંથનારી પર્વિૃ ઓ ને ધ્યાન ેલેતા,ં આ પર્ તાિવત માગર્ અને 
સબંિંધત સવલતો પર એક િવગતવાર એન્વાયનર્મેન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ (ESIA) અભ્યાસ 
હાથ ધરાવમા ંઆ યો, થી પર્ો ક્ટના િવિવધ પાસાઓં ને લગતી તમામ સભંિવત પયાર્વરણીય અને 
સમાિજક પર્ ો અથવા િચંતાઓને ધ્યાને લેવા મા ંઆવે અને આ પર્ો ક્ટના આયોજન અને િડઝાઇનના 
શ આતના તબક્કા મા ં જતેમને સાકંળી લેવા મા ં આવી શકે,  થી વધટુકાઉ અને અસરકારક 
રીતેઆડી.એફ.સી. પર્ો ક્ટનીરચનાથાય.  

 
આસદંભર્ મા,ં આડી.એફ.સી. ની પિ મ કૉિરડોર ના તબક્કા 1 (વામજ-ઇકબાલગઢિવભાગ) માટે એમ.ઓ.આર./ 

ડી.એફ.સી.સી.આઇ.એલ. એ " .બી.આઇ.સી.ની પયાર્વરણીય અને સામાિજક િવચારણાઓની પિુ ટ માટેની 
માગર્દિશર્કાઓ (2002)" અનસુાર ESIA અભ્યાસ હાથ ધય . આESIA અભ્યાસ મા ં યાપ, પર્દૂષણ િનયતંર્ણ 
અભ્યાસ,  કુદરતી પયાર્વરણ ને લગતો અભ્યાસ, સામાિજક પયાર્વરણ સબંધંી અભ્યાસ, અસરો ઓળખવી 
અને મલૂવવી, શમન માટેના ં પગલાઓંની તૈયારી, પયાર્વરણીય અને સામાિજક યવ થાપન આયોજન 

(એન્વાયનર્મેન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ મૅનેજમેન્ટ પ્લાન– ESMP) અને પયાર્વરણીય અને સામાિજક િનયમન 
આયોજન (એન્વાયનર્મેન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ મોિનટરીંગ પ્લાન - ESMoP) તૈયાર કરવા તથા તેમની 
જનપરામશર્સભાઓ અને માિહતી જાહરે કરતી પર્િકર્યાઓ હાથ ધરવાનો સમાવેશ થાય છે.   

 
 

ESIA અભ્યાસની પ િત 
 

ESIA અભ્યાસની પર્િકર્યા કોઇપણ પર્ો ક્ટને કુદરતી, -તે પર્ો ક્ટ િવ તારના સામાિજક પયાર્વરણના સદંભર્મા ં
સમગર્ પણે મલૂવવાનો પ િતસરનો અિભગમ ધરાવે છે. મળૂભતૂ રીતે, ESIA નીચેના દશાર્વેલા કર્મમા ં
પગિથયાઓંને અનસુરે છે, એટલેકે  

(1) બેસીને અભ્યાસ કરવામાટેની માિહતી એકિતર્ત કરવી, (2) પર્ારંિભક રીતે થળનુ ં યહૂાત્મક મહત્ત્વ, (3) 

પર્ો ક્ટના અમલના કારણ ે થનારી સભંિવત અસરોના યાપની પર્ાથિમક ઓળખ, (4) આ પર્ તાિવત 
અભ્યાસના યાપની સભંિવત અસરો અંગેના શ આતના ંતારણો વહેંચવા અને તે અંગે પર્િતભાવો મેળવવા 
માટે લોકપરામશર્ સભાઓ (પિબ્લક કન્સ ટેશન મીિટંગ્સ - PCMs), (5) પર્ો ક્ટના યાપ સદંભેર્ પર્ારંિભક રીતે 
ઓળખાયેલી અસરો માટે િવગતવાર થળ સવેર્ક્ષણ, (6) સભંિવત અસરોનુ ંમ ૂ યાકંન, (7) સભંિવત અસરોના 
ઉપાય પ પગલાઓંની ચકાસણી, (8) પયાર્વરણીય અને સામાિજક યવ થાપન આયોજન (એન્વાયનર્મેન્ટ 
ઍન્ડ સોિશયલ મૅનેજમેન્ટ પ્લાન– ESMP) અને પયાર્વરણીય અને સામાિજક િનયમન આયોજન 

(એન્વાયનર્મેન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ મોિનટરીંગ પ્લાન - ESMoP) તૈયાર કરવા, (9) પયાર્વરણીય અને સામાિજક 
અસરોના મ ૂ યાકંન (ESIA) અહવેાલનો મસુ ો તૈયાર કરવો, (10) ESIA અભ્યાસના મસુ ાના પિરણામો 
વહેંચવા તેમજ પર્ તાિવત ઉપાયોના ંપગલાનંી ચચાર્માટે લોકપરામશર્ બઠેકોનુ ંઆયોજન અને (11) મળેલી 
િટપ્પણીઓ અને સચૂનો સાકંળીને પયાર્વરણીય અને સામાિજક અસરોના મ ૂ યાકંન (ESIA) નોઅંિતમ 
અહવેાલ તૈયાર કરવો. 
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1) માિહતીએકતર્ીકરણ 2) પર્ારંિભક થળ 

પથૃક્કરણ 

 

3) યાપ 

 
 

 
6) યાપઅંગે લોકપરામશર્ 
સભાઓ 

 
5) થળસવેર્ક્ષણ 

4) અસરનુમં ૂ યાકંન 

 
 

 
7) ઉપાયમાટેનાપંગલાઓંનુ ં

પરીક્ષણ 

 
8) ESMP/ESMoP 
તૈયારકરવા 

9) ESIA અહવેાલનોમસુ ો 
તૈયારકરવો 

 
 

 
11) ESIAનો અંિતમ 

અહવેાલ તૈયાર કરવો 

 
આકૃિત 2: ESIA અભ્યાસનો કર્મ 

 
 
 

    
10)  ESIA અહવેાલના મસુ ા 
અંગે લોકપરામશર્ સભાઓ 
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ઉપર દશાર્વેલી ESIA પર્િકર્યાને અનસુરતા,ં ESIA અભ્યાસનો યાપ નક્કી કરવામાટે આકૃિત 2 મા ં યાપ નક્કી 
કરવાના તબક્કામા ંપર્ારંિભક થળ પથૃક્કરણ કરવાથી મળેલી સેકન્ડરી માિહતી અને તારણો પરથી સભંિવત 
અસરો ઓળખવા મા ંઆવી હતી, અને તેના પરથી કો ટક 3 મા ંમખુ્ય અસરો દશાર્વવામા ંઆવી છે. 
 

કો ટક 3: પર્ારંિભક તબકે્ક ઓળખાયેલી અસરો 
 

 

પર્કાર 
 

પર્ારંિભક તબકે્ક ઓળખાયેલી 
અસરો 

િવગતવાર ક્ષેતર્ સવેર્ક્ષણમા ં
આવરવાની વ તઓુ 

કુદરતી 
પયાર્વરણ 

     
    પર્ તાિવત રેલમાગર્નો એક ભાગ 
બાલારામ અંબાજી વન્યજીવન 
અભયારણ્યમાથંી પસાર થશે. 
તેઉપરાતં,  પર્ તાિવત માગર્ પર વકૃ્ષો 
કાપવાની જ ર પડશે. 

 
- આમાગર્ સાથેના વન્યજીવન
અભયારણ્યમાનંા વન પિત અને પર્ાણીઓના
વસવાટની પિુ ટ. 

- ટલા ંવકૃ્ષો કાપવાના હોય તેની સખં્યાની
વકૃ્ષગણતરી સવેર્ક્ષણના અમલીકરણ
અનસુાર પિુ ટ 

પર્દૂષણ િનયતંર્ણ - બાધંકામ અને સચંાલન તબક્કા 
દરમ્યાન આપર્ તાિવત માગર્ નજીકના 
કેટલાક સવેંદનશીલ િરસેપ્ટરો અને 
રહણેાક િવ તારો ઘ ઘાટ અને જુારી 
થી અસર પામે તેમ બની શકે.  
- i) બાધંકામના તબક્કા દરમ્યાન 
બાધંકામની કામગીરી અને કામદારોના 
રહવેાસમાથંી ડહોળાયેલા 
પાણી/ગદંુંપાણી, નદીમા ં ઠલવાવાથી, 
અને 

ii) સચંાલનના તબક્કામા ં ડેપોખાતે 
ટેર્નનો િનભાવ ને કારણે નદીનુ ં જળ 
પર્દૂિષત થવાની સભંાવના છે. 

- સવેંદનશીલ િવ તારો અને/અથવા 
પર્દૂિષત િવ તારોમા ં થળ પર ઘ ઘાટ અને 
જુારીના તરની માપણી. 

-  સપાટી પરના પાણીના નમનૂા અને 
મહત્ત્વની નદીઓ ખાતેમા પણીનુ ં
અમલીકરણ. 

સામાિજક 

પયાર્વરણ 

    આ પર્ો ક્ટ થકી -તે પર્દેશમા ં
કાગ  પિરવહન સધુરવાની અને 
નોકરી/રોજગારની તકો વધવાની 
અપેક્ષા છે. દરમ્યાનમા,ં જમીન 
સપંાદન સબંિંધત કેટલીક અસરો, વી 
કે અનૈિચ્છક િવ થાપન થઈ શકે છે. 

-  પર્ ો રી સવેર્ક્ષણ થકી પર્ો ક્ટથી અસર 
પામેલી યિક્તઓની સામાિજક-
આિથર્કિ થિતની પિુ ટ (એટલ ે કે, પનુવાર્સ 
અને પનુ થાર્પન આયોજન માટે આધાર 
રેખા સવેર્ક્ષણ અને વસિત ગણતરી) 
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કે્ષતર્ સવેર્ક્ષણ (િફ ડ સવેર્) પ િત 
 
કો ટક 3 મા ંદશાર્વેલી પર્ારંિભક ધોરણે ઓળખાયેલી અસરોના આધારે કુદરતી પયાર્વરણ, પર્દૂષણ િનયતંર્ણ 
અને સામાિજક પયાર્વરણ માટે ક્ષેતર્ સવેર્ક્ષણ હાથધરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં કો ટક 4 મા ંક્ષેતર્સવેર્ક્ષણ નીપ િત 
અને થળની પરેખા આપવામા ંઆવી છે. 

 
કો ટક 4:  ક્ષેતર્ સવેર્ક્ષણની પ િત અને થળની પરેખા 

 

સવેર્ક્ષણની 
બાબત 

સવેર્ક્ષણની પ િત સવેર્ક્ષણનુ ં થળ 

કુદરતી પયાર્વરણ 
પર્ાણીઓ, વન પિત 
અને જીવ વૈિવધ્ય 

[બાલારામ અંબાજી વન્યજીવન 
અભયારણ્ય] 

- બેઋતઓુમા,ં એટલે કે ચોમાસા-
પવૂેર્ની ઋત ુઅને ચોમાસાની ઋતમુા ં
પર્ાણીઓ અને વન પિત અને તેમના 
આવાસની જાત (દેખીતી) તપાસ. 

- આ સવેર્ક્ષણ િવ તારમા ં પર્ાણીઓ 
અને વન પિતની િ થિત અંગે 
શા ીય માિહતી ધરાવતી 
યિક્તઓનો ઇન્ટ ય ૂર્ લેવો. 

 

[વકૃ્ષ ગણતરી સવેર્ક્ષણ] 

- આ રેલમાગર્ પરથી કાપવા પડે તેવા ં
વકૃ્ષોની ગણતરી હાથ ધરવી. 

- રાજ્ય વનઅિધકારીઓના ઇન્ટ ય ૂર્ અને 
અન્ય સબંિંધત નકશાઓના આધારે 
બાલારામ અંબાજી વન્યજીવન 
અભયારણ્યમાથંી પસાર થતી પર્ તાિવત 
ડી.એફ.સી. માટે ચોક્કસપણે પસદં 
કરવામા ંઆવેલુ ં થળ.  

 

- RoW અંદર સપંાિદત કરવી આવ યક 
વધારાની જમીનપરના ંવકૃ્ષોની ગણતરી 
કરવામા ંઆવે. 

પર્દૂષણ િનયતંર્ણ 

ઘ ઘાટ અને 

જુારી 

[ઘ ઘાટ] 
- આંતરરા ટર્ીય તરો લાગકુરીને 
ઘ ઘાટનુ ં તર માપવુ.ં 

 

[ જુારી] 
- આંતરરા ટર્ીય તરો લાગકુરીને 
જુારીનુ ં તર માપવુ.ં  

[ઘ ઘાટ] 
3 થળોએ2 જગ્યાએઃવસિતની ગીચતા અને 
એકદમ શાિંતની આવ યકતા હોય તેવી 
સવલતો વા સવેંદનશીલ િવ તારો 
ધ્યાનમા ં લઈને પાલનપરુ, િસ પરુ અને 
મહસેાણાના ં થળો. 

 

[ જુારી] 
ઘ ઘાટના સવેર્ક્ષણ ની મજ. 
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પાણીની ગણુવ ા -  આ અભ્યાસ િવ તારમાનંી મહત્ત્વની 
નદીઓમાથંી સપાટીપરના જળનો 
નમનૂો લેવો. 
-  પસદંગીના ંપિરમાણો સદંભેર્ 
નમનૂાઓનુ ંપથૃક્કરણ કરવુ.ં 
 

બાલારામ નદીમાનંી તર્ણ (3) જગ્યાએથી 
(એટલ ેકે નદીના ઉપરવાસ, પર્ તાિવત રેલ 
માગર્ અને નદીના હઠેવાસ). 
*અભ્યાસના િવ તારમાનંી બાકીની 3  

મહત્ત્વની નદીઓમા ં(એટલે કે ખારી, 
ઉમરદશી અને સર વતી નદીમા)ં પાણી 
નહોત ુ.ં 

સામાિજક પયાર્વરણ 
આધારભતૂ સવેર્ક્ષણ 
અને વસિત ગણતરી -  પર્ ો રી થકી પર્ો ક્ટના કારણે 

અસરપામેલી યિક્તઓ પાસેથી 
સામાિજક-આિથર્ક માિહતી એકઠી 
કરવી 

4  િજ લાના ં68 ગામો (ગાધંીનગર,  

મહસેાણા,  પાટણ અને બનાસકાઠંા િજ લો). 

 

 
અસરનુ ંમ ૂ યાકંન અન ેપર્ તાિવત ઉપશમન/ ઉપાયના ંપગલા ં

 
ESIA સવેર્ક્ષણના ં પિરણામો અને તેના ં િવ લેષણના આધારે, આડી.એફ.સી. પર્ો ક્ટની પયાર્વરણીય અને 
સામાિજક િવિવધ સભંિવત અસરો ઓળખવામા ંઆવી છે. આ તમામ અસરોને લઘુ મ  કરવા માટેના ં
ચોક્કસ ઉપાય પ પગલાઓંને આયોજન/ િડઝાઇન, બાધંકામ અને સચંાલનના તબક્કાઓમા ંવણી લવેા માટે 
પર્ તાવ મકૂવામા ંઆ યો છે. કો ટક 5 મા ંપયાર્વરણીય અને સામાિજક અસરોમાથંી મખુ્યબાબતો માટેના ં
આવા ઉપાયના ંપગલાઓં ને ન ધવામા ંઆ યા ંછે. 

 
કો ટક 5: સભંિવત મખુ્ય અસરો અને પર્ તાિવત ઉપાયના ંપગલા ં

 

અસરકરતી 
બાબત 

તબક્કો સભંિવત અસરો પર્ તાિવત ઉપાયના ંપગલા ં

કુદરતી પયાર્વરણ 

પર્ાણીઓ, 

વન પિત અને 
જીવ વૈિવધ્ય 

બાધંકામ અને 
સચંાલન 

- i) કુદરતી આવાસ અને 
વન્યજીવન માખંલલે/

હાિન, અને ii) 

વન્યજીવનની 
ગિતિવિધઓમા ં ખલેલનુ ં
વધતુ ંજોખમ. 

-  થાિનક જાિતઓનુ ં ક્ષિત પરૂક
વકૃ્ષારોપણ. 

-  હિરયાળો પ ો િવકસાવવો. 
-  અન્ડર પાસ અને ગરનાળા/

પાઇપોની જોગવાઈ કરવી થી 
વન્યજીવનની ગિતિવિધઓ 
સગુમ રહ.ે 

પર્દૂષણ િનયતંર્ણ 
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બાધંકામ - બાધંકામના સાધનોને 
કારણે ઘ ઘાટ અને 
જુારીનુ ં સતત 
વધતુ ં તર. 

ઘ ઘાટ અને 
જુારી (કંપનો) 

સચંાલન 
દરમ્યાન 

-   ટેર્નની આવનજાવનના 
કારણે વધતા ંઘ ઘાટ અને 
જુારી. 

-  પાડોશીઓને બાધંકામની પર્વિૃ  
અંગે અગાઉથી જાણ કરવી. 

-  બાધંકામના યાડર્ અને રહણેાકં 
િવ તારો વચ્ચે પરૂત ુ ં અંતર 
રાખવાની જોગવાઈ. 

-  હિરયાળો પ ો િવકસાવવો. 
-  જો આવ યકતા હોય તો, 

સવેંદનશીલ િવ તારોમા ંઘ ઘાટ-
રોધક આડશોની જોગવાઈ 
કરવી.  

હવાની 
ગણુવ ા 

બાધંકામ -   જમીનમા ંખોદકામ અને 
બાધંકામની કામગીરીના 
કારણે ઉડતી ધળૂ. 

-   વાહનો અને યતંર્ોમાથંી 
નીકળ તા ધમુાડા. 

-  પાણીનો છટંકાવ. 
-  ઓછોધમુાડો કાઢતા બાધંકામ 

વાહનો અને યતંર્ોનો ઉપયોગ 
કરવો અને િનયિમત ધોરણે 
તેમની જાળવણી કરવી.  

પાણીની 
ગણુવ ા 

બાધંકામ અને 
સચંાલન 
દરમ્યાન 

- માટીકામને કારણે પાણી 
ડહોળાવાથી પાણીની 
ગણુવ ા બગડવી. 

- આજુબાજુના ં જળાશયોમા ં
પેટર્ોિલયમ, તેલ અને 
લિુબર્કન્ટ ઉત્પાદનો 
ઢોળાઈજવાનુ ં વધેલુ ં
જોખમ.  

-  બાધંકામ થળ અને ડેપોપરથી 
ગદંાપાણીના િનકાલ માટેની 
યોગ્ય ટર્ીટમેન્ટ. 

-  માટીના ઢગલા અને ટી 
સામગર્ીનુ ંયોગ્ય યવ થાપન. 

-  ગટરની ચેનલની સાથે સાથે તેલ 
રોકીલેવા વી યવ થાની 
જોગવાઈ. 

-  તેલ રોકવા માટે તરતા ંલાકડાનંી 
આડશ વી કટોકટીની 
યવ થાની જોગવાઈ. 
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અસરકરતી 
બાબત 

તબક્કો સભંિવત અસરો પર્ તાિવત ઉપાયના ંપગલા ં

સામાિજક પયાર્વરણ 

અનૈિચ્છક 
િવ થાપન 

આયોજન/ 

િડઝાઇન 

-   ખાનગી જમીનનુ ં
જમીનસપંાદન અને 
અનૈિચ્છક પનુવાર્સ. 

-  પનુવાર્સ અને પનુ થાર્પન 
યોજના (િરસેટલ મેન્ટ ઍન્ડ 
િરહિેબિલટેશન પ્લાન– RRP) મા ં
ની િનયત નીિત અનસુાર અસર 
પામતી જમીન અને માળખાઓ 
માટે વળતર પરંુૂ પાડવુ.ં  

થાિનક 

અથર્તતંર્ 

આયોજન/ 

િડઝાઇન અને 
બાધંકામ 

- જમીનસપંાદન અને 
અનૈિચ્છક િવ થાપનના 
કારણે અમકુ હદે આવકના 
ોતોને અસર. 

-   બાધંકામની કામગીરીના 
કારણે થાિનક વેપાર-

રોજગારની તકોમા ંવધારો.

-  યોગ્ય પનુ થાર્પન કાયર્કર્મ 
આપવો. 

-  ટલુ ં શક્ય હોય એટલુ ં આ 
પર્ો ક્ટ સબંિંધત નોકરી/
રોજગારની તકો થાિનક લોકો 
અને અસર પામેલા લોકોને પરૂી 
પાડવી.  

બાધંકામ -  બાધંકામ દરમ્યાન થાિનક 
માળખાકીય સિુવધાઓ અને 
ધાિમર્ક થાનો માટે કામચલાઉ 
માગર્ અનામત રાખવો. 

સામાિજક 
માળખાકીય 
સિુવધાઓ 

સચંાલન 
દરમ્યાન 

-  ધાિમર્ક થાનો, આંતિરક 
પાણીપરુવઠા માટેની 
પાણીની પાઇપલાઇનો 
અને િસંચાઈ યવ થા 
વી થાિનક સામાિજક 

માળખાકીય સિુવધાઓની 
સલુભતામા ં અમકુ હદે 
િવક્ષેપ. 

-   સડક, પલુ અને/ અથવા 
અન્ડરપાસ પરૂો પાડીને ધાિમર્ક 
થળો સિહતની થાિનક 
માળખાકીય સિુવધાઓ સધુી 
પહ ચવાનો માગર્ ખુ લો રાખવો. 

- પલુ અને ગરનાળા વા 
કર્ોસડર્ેનેજ વક્સર્ વી યવ થાઓ 
ગોઠવવી. 

 

 
 
 

પયાર્વરણ સબંિંધત અને સામાિજક યવ થાપન યોજના (એન્વાયન્મેર્ન્ટ ઍન્ડ 
સોિશયલ મૅનેજમેન્ટ પ્લાન – ESMP) 

 
પયાર્વરણ સબંિંધત અને સામાિજક યવ થાપન યોજના (એન્વાયન્મેર્ન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ મૅનેજમેન્ટ પ્લાન– 

ESMP) આયોજન/ િડઝાઇન, બાધંકામ અને સચંાલનના તબક્કામા ંઆ પર્ો ક્ટની ગિતિવિધઓથી પેદાથતી 
પર્િતકળૂ અસરોને ઘટાડવા માટેના ં ઉપાય પ પગલાનં ુ ંયોગ્ય અમલીકરણ કરવાનુ ંઆયોજન દશાર્વે છે. 

ઉપરોક્ત ઉપાય/ ઉપશમનના ંપગલાઓંના આધારે નીચેના ઘટકો ધરાવતી ESMP તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. 

િવગતવાર ESMP,  ESIA  અહવેાલમા ંઉપલબ્ધ છે.  
 

1.  ESIA અહવેાલમા ંપર્ તાિવત ચોક્કસ યવ થાપન માટેની 
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યોજનાઓ 

 a)  હિરયાળા પ ાની રચના; 

b)  વન્યજીવન આવાસ પનુ થાર્પના અને જીવવૈિવધ્ય સરંક્ષણ; 

c)  માટીના ધોવાણનુ ંિનયતંર્ણ; 

d)  ઘ ઘાટ અને જુારી િનયતંર્ણ; 

e)  બાધંકામના કચરા અને હાિનકારક કચરા/ સામગર્ી સિહત કચરાનુ ં યવ થાપન; 

f)  જમીનસપંાદન અને પનુઃ થાપન- યવ થાપન  (િવગતો માટે જુઓ આર.આર.પી.  અહવેાલ) ; 

g)  યવસાય-સબંિંધત આરોગ્ય અને સરુક્ષા યવ થાપન; 

h)  બાધંકામ િશિબરના િવકાસ/ યવ થાપન અને િવસ ન માટે બાધંકામ િશિબર આયોજન;  અને 
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i)  બોરો એિરયા (અને ખોદકામ થળ)  યવ થાપન 
 

2.  ESIA  અહવેાલમા ંપર્ તાિવત તબક્કાવાર ESMP 

 a)  આયોજન/ િડઝાઇનનો તબક્કો 

1) જમીનસપંાદન અને પનુઃ થાપન- યવ થાપન, 2) વકૃ્ષો કાપવાપર િનયતંર્ણ અને 
હિરયાળા પ ાનુ ં િનમાર્ણ, 3) બાધંકામયાડર્ અને િશિબર યવ થાપન, 4) બાધંકામ વાહનો, 
સાધનો અને યાિંતર્ક યવ થાપન, 4) બોરો એિરયા અને ખોદકામ થળ યવ થાપન, 6) 

મજૂર યવ થાપન, અને 7) આપિ  યવ થાપન. 
 

b)  બાધંકામનો તબક્કો 

1) વકૃ્ષકાપણી િનયતંર્ણ અને હિરયાળા પ ાનુ ં િનમાર્ણ, 2) ઘ ઘાટ અને જુારી િનયતંર્ણ, 3) 

હવા-પર્દૂષણ િનયતંર્ણ, 4) ગારાનુ ંિનયતંર્ણ, 5) પેટર્ોિલયમ,  તેલ અને લિુબર્કન્ટ યવ થાપન, 

6) કચરાનુ ં યવ થાપન, 7) બાધંકામયાડર્ અને િશિબર યવ થાપન, 8) લો (Sloe) સરંક્ષણ, 

9) સગંર્િહત સામગર્ીનુ ં યવ થાપન, 10) બોરો એિરયા અને ખોદકામ થળનુ ં યવ થાપન, 

11) જન વા થ્ય અને સરુક્ષા સબંિંધત જોખમોનુ ં યવ થાપન, અને 12) યવસાય-સબંિંધત 
આરોગ્ય અને સરુક્ષા યવ થાપન. 

 
c)  સચંાલનનો તબક્કો 

1) સચંાલન પર્દશર્નનુ ંિનયમન, 2) પયાર્વરણના પિરમાણનુ ંિનયમન, 3) ઘ ઘાટ િનયતંર્ણ, 4) 

હિરયાળા પ ાનુ ં યવ થાપન, 5) બોરો એિરયા અને ખોદકામ થળ પનુઃ થાપન (કામ પરંુૂ 
થયા પછીનુ ં યવ થાપન),  અને 6) આપિ  યવ થાપન. 

 
 
પયાર્વરણ સબંિંધત અને સામાિજક િનયમન યોજના (એન્વાયન્મેર્ન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ 

મોિનટિરગં પ્લાન – ESMoP) 
 
પયાર્વરણ સબંિંધત અને સામાિજક િનયમન યોજના (એન્વાયન્મેર્ન્ટ ઍન્ડ સોિશયલ મોિનટિરંગ પ્લાન– 

ESMoP)નો હતે ુ આ પર્ો ક્ટના એકંદર ઉ ેશને વધ ુ ટકાઉક્ષમ અને અસરકારકરીતે પર્ાપ્ત કરવા માટે 
ESMPના અસરકારક અમલીકરણને સિુનિ ત કરવાનો છે. ESMoP ઉપાયના ંપગલાઓં અને જો જ ર હોય 
તો, અન્યસિૂચત પગલાઓંના ંપિરણામો અને અસરકારકતાનુ ં િનયમન કરે છે, થી આપર્ો ક્ટના લાભમા ં
વધારો થાય. ઉપરાતંમા,ં િનયમન કરવાના ં પિરમાણો, િનયમનની પ િતઓ, િનયમન િવ તારો/ થળોનુ ં
થાન, િનયમનના સમય-અંતરાલ (િફર્કવન્સી) અને સમયગાળા, અમલીકરણ અને દેખરેખ માટેની સં થાકીય 
જવાબદારીઓ, અને અંદાિજત ખચર્નો પણ સમાવેશ કરે છે.  ESMoP કામકાજની રોિજંદી દેખરેખ અને 
પયાર્વરણ-સબંિંધત અને સામાિજક અસર/ ઉપાયનુ ંિનયમન નીચે જણા યા અનસુાર કરે છેઃ 

 
1.  કામકાજની રોિજંદી દેખરેખઃ નીચેમજુબ ઉપાયના ંપગલાઓં બરાબર વણીલેવાય તે માટે 

બાધંકામ અને કામગીરીના દેખાવનુ ંિનરીક્ષણઃ 
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-  કુદરતી પયાર્વરણ (વકૃ્ષોની કાપણી અને હિરયાળા પ ાનુ ંિનમાર્ણ (વકૃ્ષારોપણ), જમીનનુ ં
ધોવાણ, ભ ૂ ખલન) પરની અસરો અંગેના ઉ   પાયના ંપગલા ં

-  પર્દૂષણ િનયતંર્ણ (ઘ ઘાળ અને જુારી, હવા પર્દૂષણ, જળ પર્દૂષણ– ડહોળાયેલુ ંપાણી અને 
ગદું પાણી, કચરાનો િનકાલ) અંગેના ઉપાયના ંપગલા ં

-  સામાિજક પયાર્વરણ (જમીનસપંાદન અને પનુઃ થાપન,  કૃિષ િવ તાર અને પાક, સામાિજક 
માળખાકીય સિુવધાઓ, જન વા થ્ય અને સરુક્ષા)  પરની અસરો અંગેના ઉપાયના ંપગલા ં

-  ઉપાયના ંઅન્ય પગલાઓં (બાધંકામયાડર્ અને િશિબર, અને માટીકામની કામગીરી)   
 

2.  પયાર્વરણ-સબંિંધત અને સામાિજક અસર/ ઉપાય િનયમનઃ નીચેના ંપયાર્વરણ-સબંિંધત 

અને સામાિજક વા તિવક પિરમાણોનુ ંિનરીક્ષણઃ 

-  કુદરતી પયાર્વરણ (પર્ાણીઓ અને વન પિતઓ, જીવ વૈિવધ્ય) 
-  પર્દૂષણ (ઘ ઘાટ અને જુારી, હવાની ગણુવ ા, જળ ગણુવ ા) 
-  સામાિજક પયાર્વરણ (સામાિજક-આિથર્ક પિરિ થિતઓ,   જન વા થ્ય અને સરુક્ષા)  
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લોકપરામશર્ સભાઓ (પિબ્લક કન્સ ટેશન મીિટગં્સ– PCMs) 
 
લોકપરામશર્ સભાઓ(પિબ્લક કન્સ ટેશન મીિટંગ્સ– PCMs)નુ ંપર્મખુ લ ય પર્ો ક્ટથી અસરપામેલા લોકો અને 
િભ િભ  િહત વાથર્ ધરાવનારા લોકોને સભંિવત અસરો અંગે તેમના દૃિ ટકોણો અિભ યક્ત કરવામાટે એક 
પ્લેટફોમર્ પરંુૂ પાડવાનુ ંછે. ESIA માટેની લોકપરામશર્ સભાઓ જનતાના અિભપર્ાયો અને પર્િતભાવો મેળવવા, 
અને પર્ો ક્ટ તથા ESIA અભ્યાસ અંગેની માિહતી ફેલાવવા માટે એમ બે જુદાજુદા તબકે્ક ગોઠવવામા ંઆવે 
છે. તમામ ચાર િજ લાઓમા ંઆ લોકપરામશર્ સભાઓ િજ લાવાર યોજવામા ંઆવી હતી. 

 

-  ESIA માટે લોકપરામશર્ સભાનો પર્થમ તબક્કો સપ્ટેમ્બર, 2011ના (અને 
મહસેાણાના બ ે ગામડામંા ં પરૂક લોકપરામશર્ સભા ઑક્ટોબર, 2011ના) મિહના 
માગંોઠવવામા ંઆ યો હતો, જ્યારે ESIA અભ્યાસનો પયાર્વરણ-સબંિંધત યાપ 
નક્કી કરવાનો આરંભનો તબક્કો હતો. આ પર્ો ક્ટઅંગેની અને ESIA અભ્યાસના 
કાયર્ક્ષેતર્ અંગેની માિહતીનો જનતામા ં પર્સાર કરવામા ંઆ યો હતો, અને ESIA 

અભ્યાસના યાપમા ં સમાવી લેવા માટે તેમની િટપ્પણીઓ અને અિભપર્ાયો 
એકિતર્ત કરવામા ંઆ યા હતા. 

 
-  ESIA માટે લોકપરામશર્ સભાનો બીજો તબક્કો ESIA અભ્યાસના અંિતમ તબક્કામા ં

ESIA અહવેાલનો મસુ ો તૈયાર કરતીવખતે બનાસકાઠંા, મહસેાણા અને પાટણ 
િજ લામા ંનવેમ્બર 2011મા ંઅને ગાધંીનગર િજ લામા ંજુલાઈ2012મા ંગોઠવવામા ં
આ યો હતો. ESIA અભ્યાસના મસુ ાના ં તારણો અંગેની માિહતી, પર્ તાિવત 
ઉપાયના ં પગલાઓં સિહતની માિહતી જનતાને પહ ચાડવામા ં આવીહતી, અને 
અંિતમ ESIA અહવેાલના પયાર્વરણ અને સામાિજક ઉપાયના ં પગલાઓં, 

યવ થાપન અને િનયમન યોજનાઓમા ં સામેલ કરીશકાય તે માટે તેમની 
િટપ્પણીઓ તથા અિભપર્ાયો એકઠા કરવામા ંઆ યા હતા.  

 
પર્થમ અને િ તીય તબક્કાની લોકપરામશર્ સભાઓમા ંમખુ્યત્વે પર્ો ક્ટથી અસર પામેલા લોકો અને અન્ય 
ગર્ામજનોએ, ગર્ામસરપચંના પર્િતિનિધઓ, ગામપટવારી, વહીવટી અિધકારીઓ અને 
ડી.એફ.સી.સી.આઇ.એલ.ના અિધકારીઓ વગેરેએ હાજરી આપી હતી. પર્થમ અને િ તીય તબક્કાની 
લોકપરામશર્ સભાઓમા ંઉઠેલા મખુ્ય અિભપર્ાયો અને પર્ ો– મખુ્યત્વે વળતરને લગતા હતા, મકે બજારભાવ 
પર્માણે વળતર મળશે કે જમીન સામે જમીનનુ ંવળતર મળશે, તથા રોજગારની તકો. અન્ય પર્ ો પર્ તાિવત 
માગર્ અંગે પ ટીકરણને લગતા હતા, મ કે જમીનના દ તાવેજોમા ં િવસગંિત, RoWની પહોળાઈ, પાણીની 
આંતિરક પાઇપલાઈન અને િસંચાઈ યવ થા પરથનારી અસરો, સિવર્સમાગ , ગટર, જળ ોતો અને કમ્યિૂનટી 
સવલતોની સલુભતાની જોગવાઈ; અને ટેર્નની આવનજાવનને કારણે થનારી ઘ ઘાટ અને જુારી સબંિંધત 
સભંિવત અસરો. 

 
 

ESIA પર્િકર્યામા ંમાિહતી પર્સાર 
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પર્ો ક્ટથી અસર પામતા લોકોને અને સબંિંધત શેરધારકોને ESIA અભ્યાસના ંતારણો જણાવવામા ંઆ યા ં
થી આપર્ો ક્ટના સફળ અમલીકરણ માટે િનવારણ પગલાઓં લઈ શકાય. ESIA અભ્યાસ માટે માિહતીની 

જાહરેાત બે તબક્કાઓમા ંકરવામા ંઆવી. 
 

-  માિહતી પર્સારનો પર્થમ તબક્કો જ્યારે ESIAનો મસુ ો તૈયાર થયો ત્યારે 
ગોઠવવામા ંઆ યો હતો. અંગેર્જી ભાષામા ં ESIA મસુ ાના સપંણૂર્ સેટ (મખુ્ય 
અહવેાલ તથા પિરિશ ટો) ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.ના મખુ્ય કાયાર્લયો, 
સી.પી.એમ. અમદાવાદ ઑિફસ, સી.પી.એમ. અજમેર ઑિફસ, મોજૂદ મખુ્ય રેલવે 
ટેશનો અને ડી.એફ.સી.ના પર્ તાિવત રેલ માગર્ વામજ-ઇકબાલગઢ િવભાગમા ં
આવતી 4 િજ લાઅિધકારીઓની ઑિફસે મોકલવામા ં અને પર્દિશર્ત કરવામા ં
આ યા. તે ઉપરાતં, ESIA અહવેાલના મસુ ાનો સારાશં અંગેર્જી અને ગજુરાતીમા ં
તૈયાર કરવામા ં આ યો અને પર્ તાિવત ડી.એફ.સી. વામજ-ઇકબાલગઢ 
િવભાગમા ં આ પર્ો ક્ટથી અસર પામતા તમામ ગામડાઓંમા ં મોકલવામા ં
આ યો. ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.ના મખુ્ય કાયાર્લય અને સી.પી.એમ. ઑિફસો 
પર ESIA અહવેાલના મસુ ાપર ટપાલ, ફેક્સ, ઈમેલ અથવા હાથોહાથ 
કોઈિટપ્પણી અથવા અિભપર્ાય મ યો નહતો. 

 
-  માિહતી પર્સારનો બીજો તબક્કો ESIA અભ્યાસના અંિતમ તબક્કા વખતે 

ગોઠવવામા ંઆ યો હતો. અંગેર્જી ભાષામા ંઅંિતમ ESIA અહવેાલના સપંણૂર્ સેટ 

(મખુ્ય અહવેાલ તથા પિરિશ ટો) ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.ના મખુ્ય કાયાર્લયો, 
સી.પી.એમ. અમદાવાદ ઑિફસ, સી.પી.એમ. અજમેર ઑિફસ, મોજૂદ મખુ્ય 
રેલવે ટેશનો અને પર્ તાિવત ડી.એફ.સી. વામજ-ઇકબાલગઢ િવભાગમા ંઆવતી 4 

િજ લાઅિધકારીઓની ઑિફસે મોકલવામા ં અને પર્દિશર્ત કરવામા ં આ યા. તે 
ઉપરાતં, અંિતમ ESIA અહવેાલનો સારાશં અંગેર્જી અને ગજુરાતીમા ંતૈયાર કરવામા ં
આ યો અને પર્ તાિવત ડી.એફ.સી. વામજ-ઇકબાલગઢ િવભાગમા ંઆ પર્ો ક્ટથી 
અસરપામતા તમામ ગામડાઓંમા ંમોકલવામા ંઆ યો.  

 
 

અંિતમ ESIA  અહવેાલની પર્ાપ્યતા 
-  જાહરે જનતા નીચેના ં થળોપર અંિતમ ESIA અહવેાલ જોઈ શકશેઃ જાન્યઆુરી, 

2013થી- ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.નુ ં મખુ્ય કાયાર્લય (નવીિદ હી), સી.પી.એમ. 

અમદાવાદ ઑિફસ, સી.પી.એમ. અજમેર ઑિફસ, પર્ તાિવત ડી.એફ.સી.મા ંઆવતા ં
મખુ્ય ટેશનો, અને સબંિંધત િજ લા કાયાર્લયો. 

-  અંિતમ ESIAના સારાશં પણ જાન્યઆુરી, 2013થી અંગેર્જી તેમજ ગજુરાતી ભાષામા ં
ડી.એફ.સી. માગર્મા ંઆવતા ંઆ પર્ો ક્ટથી અસર પામનાર ગામડાઓંના સરપચં/ 

ગામના મખુ્ય કાયાર્લય પર પર્ાપ્ય રહશેે.  
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ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ. મખુ્ય કાયાર્લય અને સી.પી.એમ. ઑિફસના ંસરનામા ં
 

� ડેિડકેટેડ ફેર્ટ કૉિરડોર કોપ રેશન ઑફ ઇિન્ડયા િલિમટેડ (ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.) હડે ઑિફસ 

(રેલ મતંર્ાલય હઠેળ), પાચંમો માળ, પર્ગિત મેદાન, મેટર્ો ટેશન િબ ડીંગ કોમ્પ્લેક્સ, નવીિદ હી-110001. 
 
(ટેિલફોન ન.ં 91-11-23454700; ફેક્સ: 91-11-23454701) 

�સી.પી.એમ. ઑિફસ, અમદાવાદ 

પહલેો માળ,  ડી.આર.એમ. ની જૂની ઑિફસનુ ંિબિ ડગં,  કાલપુરુ, અમદાવાદ-380002,  ગજુરાત. 

(ટેિલફોનન.ં (0)79-22175107, ફેક્સ: (0)79-22163101) 

�સી.પી.એમ. ઑિફસ, અજમરે: 

42 એ/3,  િસવલલાઇન્સ,  અજમરે-305001,  રાજ થાન. 

(ટેિલફોન અને ફેક્સ: (0)145-2630360) 
 
 

અંિતમ ESIA અહવેાલ જ્યા ંપર્ાપ્યછે તે મખુ્ય ટેશનો 
� ગાધંીનગર િજ લો 

પાનસર 
� મહસેાણા િજ લો 

મહસેાણા, ઊંઝા 
� પાટણ િજ લો 

િસ પરુ 
� બનાસકાઠંા િજ લો 

પાલનપરુ, િચતર્સાની 


