પંચમહાલ િજલ્લામાં હાલોલ અને કલોલ તાલુકા અને વડોદરા િજલ્લામાં સાવલી તાલુકા ખાતે સૂિચત હાલોલ-સાવલી
સ્પેિશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ િરજન (એચએસએસઆઈઆર) માટે પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન મુસદ્દો.

ઈઆઈએ અહેવાલનો સાર આ પર્કરણમાં તેના તારણો સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે .
1. પર્સ્તાવના
કંડલા અને મુંદર્ા બંદરથી ઉત્તર ભારતના ર તે વ્યૂહાત્મક સ્થળે આવેલ પર્સ્તાિવત હાલોલ-સાવલી એસઆઈઆર િવકાસ
એક એવો ઔદ્યોિગક િવસ્તાર છે જે ચાલી રહેલ ડેડીકેટેડ ફર્ેઈટ કોરીડોર (ડીએફસી), ને િદલ્હી મુંબઈ ઈન્ડસ્ટર્ીયલ
કોરીડોર (ડીએમઆઈસી), કંડલા બંદર ખાતે ફર્ી ટર્ેડ ઝોન અને આ િવકાસ સાથે જોડાયેલ તમામ સંબિં ધત મહત્વપૂણર્
માળખા જે મ કે રોડ, વીજળી, પિરવહન માળખુ,ં પાણી વગેરે સાથે સંબંિધત િવકાસનો મહત્તમ ફાયદો ઉઠાવવાની
ક્ષમતા પર્દિશત કરે છે . હાલોલ સાવલી રોડને સ્પેિશયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજન તરીકે િવકસાવવાનો પર્સ્તાવ ગુજરાત
સરકારના રાજ્યને િવશ્વસ્તરીય સુિવધાઓ અને માળખાથી સજ્જ વૈિશ્વક ઔધૌિગક અને વેપાર કેન્દર્ તરીકે
િવકસાવવાના સ્વપ્નને ટેકો આપે છે .
આથી ઉપરોક્ત સ્વપ્ન, નીિત અને રાજ્ય સરકારની રણનીિતના સંબંધમાં, ગુજરાત ઈન્ડસ્ટર્ીયલ ડેવલપમેન્ટ કોપ રેશન

(જીઆઈડીસી) દ્વારા હાલોલ સાવલી ઔદ્યોિગક િવસ્તારને િવશ્વસ્તરીય માળખા સાથેના સ્પેિશયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ
રીજયનમાં િવકસાવવાનું બીડું ઝડપવામાં આવ્યું છે .
2. પર્ોજે ક્ટનું વણર્ન
ગુજરાત સરકાર ઈન્ડસ્ટર્ીયલ ડેવલપમેન્ટ કોપ રેશન થકી હાલોલ સાવલી સ્પેિશયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજયન તરીકે
િવકસાવવાનો પર્સ્તાવ રાખે છે જે માં ગુજરાતના હાલોલ અને કલોલ તાલુકામાં અને પંચમહાલ અને વડોદરા રાજ્યના
સાવલી તાલુકાના 12297.7 હેક્ટર િવસ્તારને આવરી લેવામાં આવશે અને જે નો ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે આધુિનક માળખાકીય
સુિવધા સાથેના ઓટોમોબાઈલ અને એન્જીનીયર ગ ઉદ્યોગોને િવકસાવવાનો છે .
તમામ સ્તરેથી િવશ્વસ્તરીય સુિવધાઓથી સજ્જ સંપૂણર્ િવકિસત એસઆઈઆર વૈિશ્વક કોપ રેટ કંપનીઓને આકિષત
કરશે અને ચોક્કસપણે આિથક પર્ગિત, સામાજીક સંકલન અને રાજ્યની અને સમગર્ દેશની પયાર્વરણીય સસ્ટેઈનેિબલીટી
તરફ દોરી જશે.
પર્સ્તાિવત એસઆઈઆરમાં હાલમાં બે ઓધૌિગક વસાહતો મુખ્યત્વે જીઆઈડીસીના હાલોલ અને સાવલીનો સમાવેશ
થાય છે જે એસઆઈઆરમાં બે િહસ્સામાં આવેલા છે . હાલોલ અને સાવલી ઓધૌિગક વસાહતોને અનુકર્મે 1982 અને
1992માં સ્થાિપત કરવામાં આવ્યા હતા. વતર્માન ઉદ્યોગોમાં મુખ્યત્વે ઓટો અને લાઈટ એન્જીનીયર ગનો સમાવેશ
થાય છે . જનરલ મોટસર્ હાલોલના િનધાર્રીત િવસ્તારમાં મોટું ઔદ્યોિગક જૂ થ છે .

એસઆઈઆરના પર્સ્તાિવત
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પંચમહાલ િજલ્લામાં હાલોલ અને કલોલ તાલુકા અને વડોદરા િજલ્લામાં સાવલી તાલુકા ખાતે સૂિચત હાલોલ-સાવલી
સ્પેિશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ િરજન (એચએસએસઆઈઆર) માટે પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન મુસદ્દો.

િવકાસમાં એન્જીનીયર ગ ઝોન, લાઈટ એન્જીનીયર ગ ઝોન, સિવસ અને એન્સીલીયરી ઉદ્યોગ ઝોન, એગર્ો અને ફૂડ
પર્ોસેિસગ ઝોન, ઔદ્યોિગક પર્વૃિત્તની

ેણીમાં નોન-પોલ્યુિટગ ઈન્ડસ્ટર્ીયલ ઝોન, રહેણાંક ઝોન, ગામતળ બફર ઝોન

(ગર્ામ્ય િવસ્તાર) સેન્ટર્લ બીઝનેસ િડસ્ટર્ીક્ટ (સીબીડી) ઝોન, કોમિશયલ ઝોન, ઈિન્સ્ટટ્યુશનલ ઝોન, રીકર્ીયેશનલ ઝોન,
ઈકો ઝોન, એગર્ીકલ્ચરલ ઝોન, ઈકો પાકર્, લોજીસ્ટીક પાકર્ નોન ઈન્ડસ્ટર્ીયલ પર્વૃિત્તની

ેણીમાં સુિવધાઓ અને સેવા

ઝોન સિહત લોજીસ્ટીક પાકર્નો સમાવેશ થાય છે .
આ વતર્માન વસાહતો હાલોલ ઓધૌિગક વસાહતો માટે નમર્દા મુખ્ય નહેરમાંથી પાણી પુરવઠાની સુિવધા તા.૯ જૂ ન
૨૦૦૭થી ધરાવે છે જે નો મુખ્ય ટેિપગ પોઈન્ટ ચંદર્પુરા ગામ નજીક ખાખરીયા છે અને સાવલી ઓધૌિગક વસાહતો
મહી નદીમાંથી પાણી મેળવે છે જે નો ટેિપગ પોઈન્ટ પથર્નપુરા છે . મહી હાઉસ વતર્માન 5 એમએલડીની માંગ સાથે 18
એમએલડી ક્ષમતા ધરાવે છે .
િનધાર્રીત હાલોલની સાઈટ પરથી 220 કેવી પાવર સ્ટેશન છે ને 220 કેવી પાવર લાઈન ત્યાંથી પસાર થાય છે જ્યારે
સાવલી ઔદ્યોિગક િવસ્તાર ખાતે 132 કેવી સબસ્ટેશન અને પાવર લાઈન આવેલી છે . 220 કેવી લાઈન સીવાય
પર્સ્તાિવત હાલોલ સાઈટ પર બે 66 કેવી સબસ્ટેશન છે . અહ સતત 3-ફેઝ વીજપુરવઠો પર્ાપ્ય છે . િનધાર્રીત સ્થળોની
અંદર ચુનંદા ગામોમાં 11 કેવી સબસ્ટેશન કાયર્રત છે .

આ િવસ્તારમાં વીજપુરવઠો પયાર્પ્ત પર્માણમાં ઉપલબ્ધ છે . ખેતીના કામો માટે પણ 8 કલાકનો વીજપુરવઠો કોઈપણ
અવરોધ વગર પૂરો પાડવામાં આવે છે . તમામ 66 કેવી સબસ્ટેશનોને અવરોધરિહત વીજપુરવઠો જાળવી રાખવા માટે
આંતિરક રીતે જોડવાનો પર્સ્તાવ છે .
પર્સ્તાિવત એસઆઈઆર માટે અપેિક્ષત વીજપુરવઠા માંગ 1190 મેગાવોટ (150 કીલો વોટ/હેક્ટરના અંદાજે ) રહેશે.
પર્સ્તાિવત હાલોલ સાવલી એસઆઈઆર પાસેથી દરતી ગેસ િવતરણની પાઇપ લાઈન પસાર થાય છે , જે જથ્થાબંધ
ગર્ાહકો માટે ખૂબ મોટો ફાયદો છે . ગેસનું જોડાણ જીએસપીસી (ગુજરાત સ્ટેટ પેટર્ોિલયમ કોપ રેશન) દ્વારા કરવા
આવ્યું છે અને તેના દ્ ારા જ દેખરેખ રાખવામાં આવે છે . ઉદ્યોગોને ગેસ પુરવઠાની જોગવાઈ માટે પર્સ્તાિવત
એસઆઈઆરની અંતગર્ત અનેક ટેિપગ પોઈન્ટ્સ રાખવામાં આવ્યા છે .
પર્સ્તાિવત એસઆઈઆર એર કનેિક્ટવીટી પણ સારી ધરાવે છે . વડોદરા ખાતેનું ડોમિસ્ટક એરપોટર્ 35 િકમી અને
અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોટર્ પર્સ્તાિવત એચએસએસઆઈઆરથી 135 િકમી દૂર છે . વડોદરાથી ગોધરા રૂટની
બર્ોડગેજ રેલવે લાઈન સાવલીના િનધાર્રીત િવસ્તાર પાસેથી પસાર થાય છે અને તે હાલોલના િનધાર્રીત િવસ્તારથી
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પંચમહાલ િજલ્લામાં હાલોલ અને કલોલ તાલુકા અને વડોદરા િજલ્લામાં સાવલી તાલુકા ખાતે સૂિચત હાલોલ-સાવલી
સ્પેિશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ િરજન (એચએસએસઆઈઆર) માટે પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન મુસદ્દો.

લગભગ 1.5 િકમીથી 2 િકમી દૂર છે . આ િવસ્તારમાં મહત્વના બંદર દહેજ કાગ પોટર્ છે જે 185 િકમીના અંતરે,
ધોલેરા 150 િકમીના અંતરે અને જે એનપીટી (મુંબઈ) 450 િકમીના અંતરે છે . ઉપરોક્ત બંદરો સાથે જોડાણ ફર્ેઈટ
કોરીડોર માગ અને અન્ય રોડ નેટવકર્ દ્વારા શક્ય છે . આ ઉપરાંત, તે રોડનું પણ સારુ માળખું ધરાવે છે , િદલ્હીથી
મુંબઈનો નેશનલ હાઈવે નં. 8 હાલોલના િનધાર્રીત િવસ્તારથી 35 િકમીના અંતરે છે અને સાવલીના િનધાર્િરત
િવસ્તારથી 8 િકમીના અંતરે છે જે એસઆઈઆરને મહત્વપૂણર્ શહેરો જે વા કે વડોદરા અને અમદાવાદ સાથે જોડે છે .
હાલોલ અને સાવલીની જગ્યાઓ િતર્કોણાકાર જાળી રૂપે રાજ્યના હાઈવે સાથે જોડાયેલી છે . રાજ્ય હાઈવે એસએચ
87 વડોદરા અને હાલોલને, એસએચ 150 હાલોલ અને સાવલીને અને એસએચ 158 સાવલી અને વડોદરાને જોડે
છે . જે માં એસએચ 158 સાવલી જીઆઈડીસી એસ્ટેટ સુધીનો 4-લેન હાઈવે છે .
3. પયાર્વરણીય માિહતી
હાલોલનો િનધાર્રીત િવસ્તાર દિક્ષણ ગુજરાતના પંચમહાલ િજલ્લામાં આવે છે . પર્ોજે ક્ટની અંદાિજત એલીવેશન
એમએસએલથી 99 મીટર ઉપર છે જે માં એન (નોથર્) અને એનડબલ્યુ (નોથર્ વેસ્ટ) તરફ ઢાળ સાથે મહત્તમ 115 મીટર
અને લઘુતમ 70 મીટર છે . પર્ોજે ક્ટ િવસ્તારનો પર્ાકૃિતક ઢોળાવ કરાડ નદી તરફ છે જે એસઆઈઆરની ઉત્તર બાજુ એ
છે અને જે મહી નદીની શાખા છે .
સાવલીનો િનધાર્રીત િવસ્તાર વડોદરા શહેરથી 15 િકમીના અંતરે છે . પિશ્ચમ તરફ સાવલી િવસ્તારનો ઢોળાવ મહત્તમ
એલીવેશન 50 મીટર અને લઘુતમ 40 મીટર એમએસએલ ઉપર છે . મહી નદી સાવલીની પિશ્ચમે છે અને તે ઉત્તરથી
દિક્ષણ તરફ વહે છે .
હાલોલ અને સાવલીના િનધાર્િરત િવસ્તારો સીસ્મીક ઝોિનક વગ કરણના ઝોન 3માં આવે છે જે મધ્યમ રૂપે િસ્થર
િવભાગ માનવામાં આવે છે . માટી મુખ્યત્વે કથ્થઈ અને કાળા રંગની છે જે સેન્ડી-ક્લે-લોમ િમ ણ ધરાવે છે . પીએચ
વેલ્યુ, િછદર્ાળુતા, ભેજ, ઘટકો વગેરે મધ્યમથી િનમ્ન ઉત્પાદકતા દશાર્વે છે .

સરેરાશ વાિષક વરસાદ 850-950 મીમી છે . આ િવસ્તારનું તાપમાન ખૂબ બદલાય છે . સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન 45o
સે. લઘુતમ તાપમાન 12o સે. છે . એવું જોવામાં આવ્યું છે કે મુખ્ય હવાની િદશા પિશ્ચમ, ઉત્તર-પિશ્ચમ અને
સાવલીમાં ઉત્તર તરફ છે . હાલોલમાં હવાની િદશા િડસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં ઉત્તર-પૂવર્, ફેબર્ુઆરી, માચર્ અને
એિપર્લમાં ઉત્તર-પિશ્ચમ છે . ઉનાળા, ચોમાસા અને ચોમાસા બાદના મિહનાઓમાં દિક્ષણ-પિશ્ચમ એ મુખ્ય હવાની
િદશા છે .
iii of xii
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સ્પેિશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ િરજન (એચએસએસઆઈઆર) માટે પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન મુસદ્દો.

એવું જોવામાં આવ્યુ છે કે અભ્યાસ ગાળા દરમ્યાન પર્સ્તાિવત સ્થળ પર તાપમાન 21.2o સે. 44.2o સે. રહ્યુ હતુ
જ્યારે ભેજનું પર્માણ 23% થી 96% વચ્ચે રહ્યું હતુ.
અભ્યાસ ગાળાના કુલ સમયના 8.70% સમય માટે દિક્ષણપિશ્ચમ િદશામાં પૂવર્ પર્ભાવી વાયરા અને ત્યારબાદ કુલ
સમયના પિશ્ચમ અને ઉત્તર-પિશ્ચમ િદશામાં રૂખ ને ક્લેમ િસ્થિત ન ધવામાં આવી હતી. હવાની સરેરાશ ઝડપ 3.6
થઈ 5.7 િમ./સેકન્ડ છે .

અભ્યાસ િવસ્તારના 8 સ્ટેશનો પર હવાની ગુણવત્તાનો અભ્યાસ CPCB/MoEF ની માગર્દિશકા અનુસાર એક
િબનચોમાસી ઋતુ એટલે કે PM10, PM2.5, SO2, NOx અને CO માટે માચર્ મે દરમ્યાન કરવામાં આવ્યો હતો. કોષ્ટક
1માં ઉપરોક્ત માપદંડના સરેરાશ, લધુતમ, મહત્તમ અને 98 ટકા ટાઈલ મૂલ્યો દશાર્વવામાં આવ્યા છે .
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કોષ્ટક 1 માં : હવાની ગુણવત્તાનો પિરણામનો સાર
સ્થળ કોડ

સ્થળ નામ

PM10 (µg/m3)
ન્યુન મહ
.
ત્તમ

PM2.5(µg/m3)

SO2 (µg/m3)

સરેરા
શ

98 %
ટાઈલ ન્યુન.

મહ
ત્તમ

98 % ન્યુન મહત્ત
મ
સરેરાશ ટાઈલ .

NOx(µg/m3)

CO (mg/m3)

98 %
સરેરાશ ટાઈલ ન્યુન.

મહત્ત
મ

98
સરેરા %
શ
ટાઈલ

ન્યુન.

મહત્ત
મ

સરેરા
શ

હાલોલ
દુનીયા ગામ

A1
A2
A3
A4
સાવલી

(બેઝ
સ્ટેશન)
ફતેપુરા
ગામ
રાણીપુરા
ગામ
હાલોલ
ટાઉન
ઝુમકલ

52

90

74.8

90.0

22

55

40.5

55

7.9

14.7

10.5

13.7

14.6

22.1

18.2

21.9

1

1

1.0

35

91

62.8

90.1

28

52

37.4

49.2

7.4

16

10.5

15.4

13.9

24.2

17.4

23.8

1

1.1

1.1

65

95

82.5

94.7

25

52

39.4

51.6

5.5

11.2

8.7

10.7

10.3

15.6

13

15.3

1

1

1.0

52

99

72.8

95.4

34.8

52

40.7

49.8

8

17

12.4

16.3

16.2

31.6

24.9

31

1

1

1.0

56
31
65
43.7

92
91
96
92

76.7
52.4
83.5
70.1

90.6
87.3
95.6
89.8

25
15.6
25
25.6

57
54
54
52

41.5
30.2
39.7
39.9

55.6
51.2
52.6
51.5

7.8
7.4
8.6
8

16.6
16
13.8
17.5

11
10.1
10.4
12.7

15.2
15.2
13.5
17.2

14
7
10.3
16

24.9
13.3
23.2
35.6

17.7
9.7
14.3
25.5

23.6
13.1
20.9
34.2

1
1
1
1

1.2
1.1
1
1

1.1
1.0
1.0
1.0

ગામ

પાસે(બેઝ
A5
A6
A7
A8

સ્ટેશન)
સોખડા ગામ
ચન્દર્નગર
ટુંડાવ ગામ

ઔદ્યોિગક, આવાસીય , ગર્ામીણ અને
અન્ય િવસ્તારો માટે એન એ એ ક્યુ
ધારાધોરણો
100

સરેરાશ

60

80

80

24કલાક
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પંચમહાલ િજલ્લામાં હાલોલ અને કલોલ તાલુકા અને વડોદરા િજલ્લામાં સાવલી તાલુકા ખાતે સૂિચત હાલોલ-સાવલી
સ્પેિશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ િરજન (એચએસએસઆઈઆર) માટે પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન મુસદ્દો.

ચંદર્નગર (83.5µg/m3) અને રાણીપુરા (82.5 µg/m3) ગામોમાં PM10 ની સરેરાશ મહત્મ મૂલ્ય જોવા મળ્યું છે જે
સાવલી (ઝુ મકલ) અને હાલોલના (દુિનયા) િનધાર્રીત િવસ્તારથી નીચેના િદશમાં છે . PM10 નું સરેરાશ લઘુતમ મૂલ્ય
સોખડા (52.4 µg/m3) અને ફતેહપુરા (62.8µg/m3) ગામોમાં જોવા મળ્યું છે જે સાવલી (ઝુ મકલ) અને હાલોલના
(દુિનયા) િનધાર્રીત િવસ્તારોથી પવનની િદશામાં છે .
PM2.5નું સરેરાશ મહત્તમ મૂલ્ય ઝૂમકલ ગામ (41.5 µg/m3) અને હાલોલ ટાઉનમાં (40.7 µg/m3) જોવા મળ્યું છે જે
કોર અને તર્ાંસા પવનની િદશામાં છે . PM2.5 નું સરેરાશ લઘુતમ મૂલ્ય સોખડા (30.2 µg/m3) અને ફતેહપુરા
(37.4µg/m3)માં જોવા મળ્યું છે જે સાવલી (ઝુ મકલ) અને હાલોલ(દુનીયા)ના િનધાર્રીત િવસ્તારોથી પવનની િદશામાં
છે .
તેમ છતાં આ મૂલ્યો ઔદ્યોિગક, રહેણાંક, ગર્ામ્ય અને અન્ય િવસ્તારો માટે CPCB/MoEF દ્વારા િનધાર્રીત રાષ્ટર્ીય
માપદંડો અંતગર્ત છે . એજ રીતે SO2, NOx અને CO ના મહત્તમ અને લઘુતમ મૂલ્યો રાષ્ટર્ીય એમ્બીયન્ટ હવા ગુણવત્તા
માપદંડ અનુસાર છે .
અભ્યાસ િવસ્તારમાં આવેલ 8 સ્થળોએ ધ્વિનના સ્તર પર દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી જે માં CPCB/ MoEF ની
માગર્દિશકા અનુસાર રહેણાંક અને ઔદ્યોિગક િવસ્તારને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા અને સાઊન્ડ પર્ેશર લેવલ મીટરનો
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પિરણામોને માપદંડો સાથે સરખાવવામાં આવ્યા હતા. દુિનયા ગામ ખાતે સવારના સમયે
ધ્વનીનું સ્તર (બેઝ સ્ટેશન) 48.3 dB(A) છે ને ઝુમકલ ગામ (બેઝ સ્ટેશન) ખાતે તે 64.0 dB(A) (ઔદ્યોિગક) છે
અને અન્ય સ્થળોએ તે રહેણાંક માટે 55 dB(A) અનેઔદ્યોિગક માટે 75 dB(A)ની િનઘાર્રીત મયાર્દામાં જોવામાં
આવ્યું હતું. રાિતર્ના સમયે તમામ સ્થળોએ ધ્વિન સ્તરો િનધાર્રીત મયાર્દા રહેણાંક માટે 45 dB(A) અને ઔદ્યોિગક માટે
70 dB (A) કરતા ઓછા ન ધવામાં આવ્યા હતા.
હાલના સાવલી ઇન્ડસ્ટર્ીયલ એસ્ટેટથી મહી મુખ્ય નદી 19 િક.મી. ના અંતરે છે અને સાવલીના િનધાર્રીત િવસ્તાર
પિશ્ચમી બાજુ પર આવેલી છે , જે ઉત્તરથી દિક્ષણમાં

વહે છે . કરાડ નદી પૂવર્થી પિશ્ચમ તરફ વહે છે અને

એસાઆઈઆરના ઉત્તરે આવેલી છે , જે મહી નદીની ઉપનદી છે . નમર્દા મુખ્ય નહેર સૂિચત હાલોલ િનધાર્િરત િવસ્તારની
પિશ્ચમી ધારની નજીકથી પસાર થાય છે . આ પર્ોજે ક્ટ સંદભ આ નદીઓ અને કેનાલના ગર્ેબ નમૂનાઓ અપસ્ટર્ીમ અને
ડાઉનસ્ટર્ીમથી એકિતર્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને પર્માણભૂત પદ્ધિતઓ અને પર્િકર્યા પર્માણે િવશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું
હતું. પાંચ ભુગભર્ જળ નમૂનાઓ ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા અને અભ્યાસ િવસ્તાર મહત્ત્વના સ્થળોએ િવશ્લેષણ
કરવામાં આવ્યું.
ભૂપૃષ્ઠ જળનું પીએચ મૂલ્ય ન્યુટર્લથી સહેજ આલ્કલાઇન પર્કૃિતનો હોવાનું અનુભવવામાં આવ્યો હતો. બંને નદીઓ અને
નહેરના અપસ્ટર્ીમ અને ડાઉનસ્ટર્ીમના છે ડે અવલોકન કરેલ ડીઝોલ્વ્ડ ઓિક્સજન 3.8 માટે 4.2 િમિલગર્ામ / લીટર છે
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અને કેટેગરી સી અને ડી માં પડે છે જે વપરાશ માટે ેષ્ઠ છે જે મ કે સીપીસીબીના વગ કરણ મુજબ જીવાણુ નાશકિકર્યા
અને વન્યજીવ પર્સરણ, માછલીપાલન માટે અનુસરવામાં આવતા પરંપરાગત ટર્ીટમટ સાથે પીવાનો પાણી. બન્ને
નદીઓમાં બીઓડી 3 થી 4 િમગર્ા/ િલની વચ્ચે છે , જ્યારે નમર્દા મુખ્ય નહેરમાં તે જ્યાં 3 અને 8 િમગર્ા/ િલ અનુકર્મે
અપ અને ડાઉનસ્ટર્ીમે છે . અન્ય પેરામીટરો સ્વીકાયર્ હદમાં મળી આવ્યા.
ભૂગભર્ જળનું પીએચ મૂલ્ય ન્યુટર્લ હોવાનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું અને અન્ય પેરામીટરો ધરેલૂ કામ માટે સ્વીકાયર્
હદમાં મળી આવ્યા હતા.
હાલોલ અભ્યાસ િવસ્તારની વનસ્પિતમાં એિમ્બ્લકા ઓિફિસનાિલસ (અમલા), ટામારીન્ડુસ ઇિન્ડકા (આમલી),
અકેિશયા લેયકૂ ોફલોઇયા (અનીયા), એલાંથુ એક્સેલા (અરાડ્યુ), એલાક ડડર્ાન ગ્લેકુકન (અસલન), મોર ડા િટકટોિરયા
(અલેડી), મેિગ્નફેરા ઇિન્ડકા (અમ્બેડીયો), ડાલબેિગયા િસસો (િસસૂ), ડાલબેિગયા લાટીફોિલયા (િસસમ) વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે વૃક્ષોમાં, કસકટા િરફ્લેક્સા (અમરવેલ), ડેિમયા એક્સ્ટસા (ડોડી ), સેલસટર્સ પનીકુલાટા (મલકાકણી)
વગેરે, વેલો માં, અહાટોડા વૌકા (અડૂસા), ધતૂરો ઇનોક્સીયા (ધતૂરો) , કૈઈયા ટોરા (પુવાડ) વગેરે, ઝાડીઓ અને
ઔષધોમાં, શોરઘમ હેલેપસે (બારુ),બામ્બુઆ અરંદીનાિસયા નાિસયા (કટાસ આમ્બુ) વગેરે ઘાસ માં થોડા નામ છે .
હાલોલ અભ્યાસ િવસ્તારમાં જૈ વસૃિષ્ટ મુનિટક મન્ટજાક (ભસતા િશયાળ્), હાયના હાયના (હાયના), ફેિલયસ ચૌસ
(જં ગલી િબલાડી) વગેરે, જં ગલી પર્ાણીઓમાં, િડકર્ુરસ એડિમલીસ, બેસટે ન
ે ીન (બ્લેક ડર્ ગો, રાજા કાગડો), ઓરીયોલસ
ઝથોનર્સ-િલનાયસ (કાળામાથાનો ઓિરયોલ) િવગેરે, પક્ષીઓમાં િસિપર્મસ કિપઓ (સામાન્ય કર્ેપ), વાલાંગો અટ્ટુ (મીઠા
પાણીની શાકર્), કેટલા (કેટલા) િવગેરે , માચલીઓમાં નાજા નાજા (કોબર્ા), બંગુરસ સીરુિલયસ (સામાન્ય ચીતળો),
નેિટર્ક્સ િપસકેટર (કાબરો કાળો), પ્લાયસ મ્યુકોસસ (ઉંદર સાપ) િવગેરેનો સાપના નામમાં સમાવેશ થાય છે .
સાવલી અભ્યાસ િવસ્તારની વનસ્પિતમાં ટેક્ટોના ગર્ાંડીસ (સાગ), ટામારીન્ડુસ ઇિન્ડકા (આમલી), એિમ્બ્લકા
ઓિફિસનાિલસ (અમલા) િવગેરે, વૃક્ષોમાં થોડા નામ છે .
સાવલી અભ્યાસ િવસ્તારમાં જૈ વસૃિષ્ટ પર્ેસબાયિટસ

ટેલસ ( સ્સામાન્ય લંગુર), રટ્ટુ પર્જાિતઓ (ઉન્દરો), હપર્સ્ટીસ

એડવડર્ (મંગૂસ) િવગેરે સસ્તનોમાં નાજા ટર્ીપુિડયંસ (નાગ) એરીક્સ જોની (અન્ડી) િવગેરે, સિરસૃપમાં અિન્હગા રૂફા
(સાપ પક્ષી), અના કર્ેિસયા (સામાન્ય ટીલ), ગર્ુસ

ટિલગોન (કર્ેન) વગેરે પક્ષીઓ થોડા નામ છે .

અભ્યાસમાં પણ એ સ્પષ્ટ છે હાલોલ ટાઉનની પાસે અને પાવાગઢ િવસ્તારમાં જં ગલના કારણે ઇકોલોજીકલ પાસાઓ
સમૃદ્ધ છે . આ અભ્યાસ િવસ્તાર કોઈ નાશપર્ાય વનસ્પિત અને પર્ાણીસૃિષ્ટની પર્જાિતઓ નથી.
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4. અપેિક્ષત પર્ભાવ આકલન અને રોકથામ પગલાં
અસરો
આ એસઆઇઆરને તેનાં સંપૂણર્ સંભિવત િવકાસ માટે લાંબો સમય લાગશે અને તે તબક્કાઓમાં હશે. તે ગૌણ સિહત
એકમોના આગળ અને પાછળના સંકલનનો સમાવેશ કરે છે . કેમ કે િવકાસ એક લાંબા સમયગાળામાં િવસ્તિરત થાય છે ,
બાંધકામ દરિમયાન પયાર્વરણ પરનો પર્ભાવનો સ્વભાવ સીમાંત રહેશે. જો કે, ઊડતી રજકણ, િનમાર્ણ સામગર્ીઓના
પિરવહન, વાહનવ્યવહારની િહલચાલો વગેરેને કારણે આ અસરો હવા પર અને ડોઝસર્, સ્કર્ેપસર્, ક િકર્ટ િમક્ષસર્, જનરેટસર્,
વાઇબર્ેટસર્ અને પાવર ટુલ્સ વગેરેના સંચાલનના કારણે અવાજ પર જોવા મળશે.
બાંધકામ દરિમયાન િનમાર્ણ અને િનમાર્ણ કેમ્પ્સમાંથી નીકળતા િવસજર્ નમાં મુખ્યરૂપે સ્થિગત અશુિદ્ધઓ ધરાવવાના
કારણે પાણીની ગુણવત્તા પર પર્ભાવ પડી શકે છે .
િનમાર્ણ કાયર્ દરિમયાન ભૂચર પિરિસ્થિતિવજ્ઞાન પરનો પર્ભાવ ઔધોિગક ઝોન્સ ખાતે રસ્તાઓ, િનકાસી અને અન્ય
માળખાગત સુિવધાઓના િનમાર્ણની સુિવધા ઊભી કરવા માટે જમીનના ખોદકામ, સ્તરીકરણ અને સ્થળ પરના નાના
છોડના કાપવાના કારણે થઈ શકે છે .
િવકાસના તબક્કા દરિમયાન વસ્તી, સામાિજક અથર્વ્યવસ્થા અને સાંસ્કૃિતક અસરો સીમાંત રહેશે. િવકાસ પર્વૃિત્તઓના
લીધે સ્થાિનક અથર્વયવસ્થાઓમાં સુધારો આવશે.
કામગીરીઓ દરિમયાન ત્યાં બોઇલસર્ ભઠ્ઠીઓ, ડીજી સેટ્સ વગેરે પર ઈંધણના જ્વલનના કારણે પર્દુષકોનો સ્તર્ાવ થશે.
એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે નવાં ઉદ્યોગો સ્ટેટ-ઑફ-આટર્ ટેક્નોલોજીસ ધરાવતાં હશે અને ઉત્સજર્ ન િનયમોની
અંદર રહીને થતું હશે. એવો અંદાજ છે કે ઔદ્યોિગક ક્લસ્ટર-પાકર્માં મોટા પાયાના એકમો એક ભઠ્ઠી ધરાવતાં હશે અને
લઘુ એકમો િવદ્યુત ભઠ્ઠી ધરાવતાં હશે. PM, SO2 અને NOx ના કુલ ઉત્સજર્ ન ભાર આ િવસ્તારની આત્મીકરણકારી
ક્ષમતા કરતાં વધી જવાની શક્યતા ધરાવે છે . ગૃિહતપણે એવું માની લેવામાં આવ્યું છે કે ઉત્સજર્ નોનો સ્તર્ાવ 40 મી.ની
ઉંચાઈના સ્ટેક્સ મારફતે કરવામાં આવશે અને આવાં સ્ટેક્સની અસર ૧ િકમીના િવસ્તારથી વધુ આગળ જશે નહી.
સાવલી અને હાલોલ એસ્ટેટ બન્નેના ઉત્સજર્ નો િનમ્ન રહેવાની શક્યતા છે કેમ કે માતર્ ઑટોમોબાઇલ
અને

િજિનયિરગ

િજિનયિરગ આધાિરત ઉદ્યોગોનું જ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે િવકાસના કેન્દર્સ્થાને છે .

ઑટોમોબાઇલ અને

િજિનયિરગ ઉદ્યોગોમાં, િડઝલ જનરેટસર્ સેટ્સના ચાલવા િસવાય વધારાનો કોઈ અવાજ થતો

નથી. અવાજ વધારતાં સ્તર્ોતોમાં એ હૌસ્ટ પંખા, કમ્પર્ેશસર્, વગેરે હશે. કામગીરી દરિમયાન, એકમના પિરસરની અંદર
અવાજનું મહત્તમ સ્તર લગભગ 70 dB(A) સુધીનું અપેિક્ષત છે .
પર્વતર્માન પાણીના પુરવઠાનું આંતરમાળખું સાવલી સાઇટ માટે પયાર્પ્ત છે . ઔદ્યોિગક જરૂિરયાતો માટે પાણીના સ્તર્ોત
તરીકે મહી નદીનો ઉપયોગ કરાશે. વધારાની જરૂિરયાતો માટે પાણીનું વધર્ન નમર્દા નહેરમાંથી કરવામાં આવશે. માતે
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ઑરજ અને ગર્ીન ઉદ્યોગોની સ્થાપના જ સૂિચત સાવલી અને હાલોલ ઔદ્યોિગક એસ્ટેટ્સમાં કરવામાં આવશે. એના
પિરણામ રૂપે, મોટા ભાગના એકમો નાની માતર્ામાં પર્વાહી ઉત્સજર્ નો પેદા કરશે. જો કે, જે પેદા કરતાં હશે તેઓએ
સ્તર્ાવના િનકાલ માટેના િનયમનકારી ધોરણોને અનુસરવા પોતાના ઈટીપીની સ્થાપના કરવાની રહેશે. કેમ કે ઉત્સજર્ કો
િનકાલ માટેના સીપીસીબી દ્વારા િનિદષ્ટ કરવામાં આવેલાં િનકાલ ધોરણોનું અનુસરણ કરતાં હશે, સપાટી પરના પાણીની
ગુણવત્તા પર કોઈ અસરની ધારણા કરવામાં આવતી નથી.
સૂિચત પિરયોજનાની કામગીરીના કારણે ભૂિમ પરની પયાર્વરણવ્યવસ્થા પરની અસર મુખ્યત્વે હવામાં છોડવામાં આવતાં
પર્દુષકોમાંથી ઉદભવશે. સૂિચત પિરયોજનામાંથી િનકળતાં ગેસના ઉત્સજર્ ન મુખ્ય પર્દુષકો હશે. આ ગેસના પર્દુષકો
પયાર્વરણવ્યવસ્થાના જૈ િવક અન અજૈ િવક ઘટકો પર વ્યિક્તગત તેમજ એકમેકના કારણે થતાં પર્ભાવો ઊભાં કરશે. જ્યારે
આ પર્દુષકોની સાંદર્તા તેની પર્વેશ મયાર્દા કરતાં વધી જાય ત્યારે છોડવાઓ અને પર્ાણીઓ પર દીઘર્કાિલન અને તી અસરો
છોડી જઈ શકે છે .
“પાણીની ગુણવત્તા પરના પર્ભાવ” માં કરવામાં આવેલી ચચાર્ મુજબ, સૂિચત ઔદ્યોિગક ઝોનના કારણે પાણીની ગુણવત્તા
પર કોઈ મૂતર્ અસરો જાણી શકાઈ નથી કેમ કે સારવાર કરવામાં આવેલાં ઉત્સજર્ નો એસપીસીબી/સીપીસીબીના ધોરણોને
અનુસરશે અને મુખ્યત્વે તેને િરસાઇકલ અને પુન:વપરાશ કરવામાં આવ્યાં હશે. આગળ, બોન પર્દુિષત ઉદ્યોગો, સેવાકીય
ઉદ્યોગો અને સહાયકારી પાકર્નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જે સૂિચત ઔધોિગક ઝોનનો 1/3 ધરાવતાં હશે. આ ગર્ીન
ેણીમાં આવે છે અને પર્વાહી ઉત્સજર્ નો પેદા નહ કરે. આ રીતે જલીય પયાર્વરણતંતર્ પર કોઈ અસર અપેિક્ષત નથી.
સૂિચત પિરયોજનાની કામગીરીમાં ન ધપાતર્ સંખ્યામાં કુશળતા પર્ાપ્ત અને અશર્-કુશળ કાયર્બળની જરૂર પડશે. વધુમાં, એક
ગણનાપાતર્ સેવા વગર્ના લોકો કે જે ઓ સીધાં જ પિરયોજનાની કામગીરી કરતાં કમર્ચારીઓ સાથે જોડાયેલાં હશે, જે મ કે
ઘર નોકરો, દુકાનદારો વગેરેનો પર્વાહ પણ આસપાસના િવસ્તારોમાંથી આવવા લાગશે.
બન્ને સાઇટ્સ પર, ઉદ્યોગો પહેલાં જ કાયર્રત છે અને હાલોલ, મંજુસર અને સાવલી શહેરોનો આંિશક સામાિજક આિથક
િવકાસ નજરે પડે છે . હાલોલ અને સાવલી ખાતેના આ સૂિચત એસ્ટેટ્સની કામગીરી વડોદરા જે વાં વ્યાવસાિયક કેન્દર્ોના
િવકાસમાં પિરણમશે જે સાવલી સાઇટથી 15 િકમી અને હાલોલ સાઇટથી 35 િકમીના અંતરે છે .
ઉપશમન
સૂકાં હવામાનની પિરિસ્થિત દરિમયાન, પાણીના છં ટકાવ દ્વારા રજકણોના શમનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
િનમાર્ણ સામગર્ીઓના પિરવહનની કામગીરી બંધ/તાડપતર્ીથી ઢંકાયેલા વાહનોમાં જ કરવામાં દેવામાં આવશે. “માન્ય
પર્કાર” અને “ઉત્પાદનની સંવાિદતા” થી પર્માિણત ડીજી સેટ્સને, સીપીસીબી/એમઓઈએફ દ્વારા િનિદષ્ટ કરવામાં આવ્યાં
છે તે મુજબ, કામગીરી માટે માન્યતા આપવામાં આવશે. અવાજ ધરાવતાં કાયર્ િવસ્તારોમાં કાયર્રત કમર્ચારીઓને ઈઅર
મફ્સ/પીપીઈ આપવામાં આવશે.
સૂિચત ઉદ્યોગોના િવિવધ એકમોમાંથી પેદા થતાં ગટર વ્યવસ્થા સિહતના તમામ ઉત્સજર્ નોને એકમોની અંદર સુસજ્જ
િનકાસીઓ મારફત ઈટીપી/એસટીપી તરફ વાળવામાં આવશે. સારવાર પર્ાપ્ત ઉત્સજર્ નોને ફરી ઉપયોગમાં લેવાશે અને તેને
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તેમના જ એકમોની અંદર શૂન્ય િનકાલની પર્ાિપ્ત અથ િરસાઈકલ કરવામાં આવશે જે

િજિનયિરગ એકમો હોવાના લીધે

શક્ય બને છે . જો કે, સારવાર કરવામાં આવેલાં ઉત્સજર્ નો જીપીસીબી દ્વારા િનિદષ્ટ લાગુ કરવામાં આવેલા ધોરણોને
સંમત આદેશો અંતગર્ત અનુસરશે. વધુમાં, ઘર આંગણાનો પેદા થયેલા કચરા પર એસટીપી માં જીપીસીબી દ્વારા લાગુ
કરવામાં આવેલા ધોરણો મુજબ પર્િકર્યા કરવામાં આવશે.
સૂિચત પર્ત્યેક ઑટોમોબાઇલ અને

િજિનયિરગ એકમોના સભ્યો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલ તેલ એકિતર્ત કરવામાં

આવશે, તેનો સંગર્હ કરાશે અને ન ધાયેલા અિધકૃત િરસાઈકલસર્ને ત્યાં જીપીસીબી/સીપીસીબી મુજબ િનકાલ કરવામાં
આવશે. િનષ્કાિષત તેલને માન્ય ટીએસડીએફ ને ત્યાં િનકાલ માટે મોકલી આપવામાં આવશે. અન્ય જોખમી કચરો પણ,
જો કોઈ હોય તો, મેસસર્ નંદેસરી પયાર્વરણ િનયંતર્ણ લીિમટેડ, વડોદરા ખાતેના ટીએસડીએફને અને મેસસર્ ભરૂચ

વાયરો

ઇન્ફર્ાસ્ટર્કચર લીમીટેડ, અંકલેશ્વર ખાતેના ટીએસડીએફને ત્યાં મોકલી આપવામાં આવશે. પરંપરાગત ઘન કચરાને
ઔદ્યોિગક ઝોનની અંદર િવકિસત કરવામાં આવનાર ઘન કચરાના િનકાલના સ્થળે જ િનકાલ કરી દેવામાં આવશે.
પયાર્પ્ત પર્ર્દષ
ુ ણ િનયંતર્ણ ઉપકરણો સાથેના ઉિચત પર્િકર્યા તકનીકો ધરાવતાં એકમોને ઔદ્યોિગક ઝોનની અંદર કામગીરી
કરવાની માન્યતા આપવામાં આવશે જે થી કાનૂની િનયમનોનું અનુસરણ થઈ શકે.
5. િવકલ્પોનું િવશ્લેષણ (તકનીક અને સ્થળ)
સૂિચત એસઆઇઆર િનમ્ન પાકની તી તા, છૂ ટી છવાઈ વસતી ધરાવે છે , જં ગલ િવસ્તારમાં અને નમર્દા નહેરના પર્ભુત્વ
િવસ્તારમાંઆવતું નથી અને સમિપત માલવાહક અને િદલ્લી મુબ
ં ઈ ઔદ્યોિગક કૉિરડોરના ખૂબ જ સારા માગર્ અને રેલ
જોડાણના નેટવકર્ના પર્ભાવક િવસ્તારમાં પણ પડે છે જે તેને એસઆઇઆર નોડમાં સૂિચત િવકાસ માટેના િવસ્તાર તરીકે
તેની પસંદગી કરવાના કેટલાક મુખ્ય કારણો છે . અને પાઇપ દ્વારા આપવામાં આવતો કુદરતી ગેસ (પીએનજી) મોટા
પર્માણમાં ગર્ાહકોને ગેસના પૂરવઠો પૂરો પાડવા માટે બહુ િવધ ટેિપગ પોઇંટ્સ સાથે આ સૂિચત એસઆઇઆરમાંથી પસાર
થાય છે .
6. પયાર્વરણીય સંચાલન કાયર્કર્મ
વ્યિક્તગત એકમો દ્વારા કામગીરીની કાયર્ક્ષમતાની પહ ચ માટે, વૈધાિનક પિરિસ્થિતઓના સમાયોજન માટે અને
પિરયોજના િવસ્તારની અંદર તેમજ આસપાસ એસપીસીબી દ્વારા સંમિતસૂચક આદેશોમાં િનિદષ્ટ કરવામાં આવ્યાં મુજબ
તેમજ આરડીએ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી મંજૂરી પર્માણે િનયિમત ધોરણે પયાર્વરણીય સંચાલન હાથ ધરવામાં આવશે.
7. અિતિરક્ત અભ્યાસો
ઔદ્યોિગક ક્ષેતર્ માટે રેખાિચતર્ દ્વારા વણર્ન કરવામાં આવેલો િવસ્તાર 53000 હજાર કરતાં થોડા વધુ લોકોની 26 ગામોમાં
ફેલાયેલી ગર્ામ્ય વસ્તી ધરાવે છે . વસ્તીનો આિથક આધાર વષર્માં માતર્ એક જ વખત કૃિષ ઉત્પાદન લેતાં હોવા છતાં
મુખ્યત્વે ખેતીવાડી છે . હાલોલ-સાવલી ઔદ્યોિગક એસ્ટેટ્સમાં ઔદ્યોિગકરણની શરૂઆત સાથે, વધુને વધુ માનવબળનો
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પંચમહાલ િજલ્લામાં હાલોલ અને કલોલ તાલુકા અને વડોદરા િજલ્લામાં સાવલી તાલુકા ખાતે સૂિચત હાલોલ-સાવલી
સ્પેિશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ િરજન (એચએસએસઆઈઆર) માટે પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન મુસદ્દો.

ઉપયોગ કુશળ તેમજ અધર્-કુશળ કામદારો તરીકે ઉત્પાદન એકમોમાં થઈ રહ્યો છે અને એ રીતે તેમના આવકના સ્તરને
સુધારવામાં આવી રહ્યું છે તેમજ િવસ્તારના સમગર્ત: િવકાસનો માગર્ તૈયાર થઈ રહ્યો છે .
8. પિરયોજનો લાભ
આ એસઆઇઆરના િવકાસના પિરણામે આ િવસ્તારમાં ભૌિતક આંતરમાળખાગત સુિવધાઓમાં વધારો થશે, પર્ત્યક્ષ અને
અપર્ત્યક્ષ રોજગાર સંભાવનાઓમાં સુધારો થશે.
કેમ કે સૂિચત પિરયોજના ડીએફસી અને ડીએમઆઇસીના પર્ભાવક િવસ્તારમાં પડે છે તે રાષ્ટર્ીય અને આંતરરાષ્ટર્ીય
બજારોને આપવા માટે ઘણાં લાભ પર્સ્તાવ ધરાવે છે . કેમ કે તેનો િવકાસ િવશ્વ કક્ષાના આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ
સાથેના વૈિશ્વક હબ તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો છે , તે દેશમાં અન્ય િવસ્તારોને સમાન પર્કારના િવકાસકાય હાથ ધરવાના
િનદશર્ન પુરા પાડશે. તે િવસ્તારના િવિવધ ક્ષેતર્ોમાં િવદેશોના સીધાં રોકાણોને આકષર્શે. તે ભારતને ઉચ્ચ પર્ગિતના પથ પર
લઈ જવા માટે આિથક પર્ગિતનું

િજન બની રહેશે.

એટલે, સંિક્ષપ્તમાં, એમ કહી શકાય કે એ આિથક પર્ગિત, સામાિજક સમાવેશન અને િવસ્તાર તેમજ રાષ્ટર્ની પયાર્વરણીય
સાતત્યતા ઉપલબ્ધ કરાવશે.
9. પયાર્વરણીય વ્યવસ્થાપન યોજના
આ એસઆઇઆરમાં એક ખૂબ જ ખડતલ વ્યવસ્થાપન પર્ણાલી સ્થાનબદ્ધ કરવામાં આવી છે . જીઆઇડીબી એક ટોચનું
સત્તામંડળ છે જે ના અધ્યક્ષપદે ખુદ મુખ્યમંતર્ી િબરાજે છે , જ્યારે સંલગ્ન મંતર્ાલયોના મંતર્ીઓ અને સિચવો અને િવષય
િનષ્ણાતો આ સત્તામંડળના સભ્યો હોવાની સાથે રાજ્ય કક્ષાના ઉદ્યોગ મંતર્ી ઉપાધ્યક્ષ પદ શોભાવે છે . આ બોડર્ને કાયર્કારી
સિમિતનો આધાર પૂરો પડે છે જે ના અધ્યક્ષપદે રાજ્ય કક્ષાના ઉદ્યોગમંતર્ી છે . સીઈઓ કાયર્કારી સિમિતના સહાયક છે .
હાલોલ-સાવલી ક્ષેિતર્ય િવકાસ સત્તામંડળની રચના કરવામાં આવી છે જે આ એસઆઇઆર માટે િનયમન સત્તામંડળ છે ,
જે કાયર્નીિતઓ અને િનયમનો પર ટોચની સત્તા પાસેથી સૂચનાઓ પર્ાપ્ત કરે છે . એક નૉડ્લ કંપની ગુજરાત ઈંફર્ાસ્ટર્કચર
કંસ્ટર્ક્શન કંપની (જીઆઈસીસી) છે જે એસઆઇઆર માટે માળખાગત સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે .
આરડીએ દ્વારા ગુજરાત ડેવલપમટ કંટર્ોલ રેગ્યુલેશન્સ (જીડીસીઆર)ની રચના કરવામાં આવી છે જે ણે આ એસઆઇઆર
માટે કડક ધોરણોની રચના ઔદ્યોિગક ઝોનના િવકાસની જરૂિરયાતો, ઔદ્યોિગક ઝોન િસવાય, બફર ઝોનમાં ગામતળની
કુદરતી પર્ગિત માટે, આવાસીય ટાઉનશીપ માટે, િવિશષ્ટ માળખાઓ માટે, સવર્સમાન્ય ઈમારતો માટે, પાિકર્ગ માટે, િનમ્ન
મૂલ્યના આવાસો/ઝું પડપટ્ટી િવસ્તારનાપુનિવકાસ માટે, ફાયર સેફ્ટી માટે, ઉપયોિગતા અને આંતરમાળખા વગેરે માટે
માટે કરી છે .
આ િનયમનોનું પાલન વૈધાિનક પયાર્વરણીય િનયમો સાથે એચએસએસઆઇઆરમાં એક વ્યિક્તગત સૂિચત એકમની
પયાર્વરણીય વ્યવસ્થાપન યોજનાની રચના કરશે. િવકાસ િનયમનોનું સંચાલન આરડીએ દ્વારા કરવામાં આવશે જ્યારે
વૈધાિનક પયાર્વરનીય િનયમનોનું સંચાલન એસપીસીબી/સીપીસીબી/એમઓઈએફ દ્વારા કરવામાં આવશે. એ ન ધવું
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પંચમહાલ િજલ્લામાં હાલોલ અને કલોલ તાલુકા અને વડોદરા િજલ્લામાં સાવલી તાલુકા ખાતે સૂિચત હાલોલ-સાવલી
સ્પેિશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ િરજન (એચએસએસઆઈઆર) માટે પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન મુસદ્દો.

મહ્ત્વનું હોઈ શકે છે કે આ એક િતર્-સ્તરીય સંચાલન અને વ્યવ્સ્થાપન યોજના છે એટલે કે, સ્વ-સંચાિલત અને તેમના
પયાર્વરણીય સેલ્સ સાથે વ્યિક્તગત એકમો દ્વારા િનયંિતર્ત, િવકાસ િનયમનો આરડીએ દ્વારા અને પયાર્વરણીય િનયમનો
એસપીસીબી/સીપીસીબી દ્વારા િનયંિતર્ત કરવામાં આવશે.
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