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EXECUTIVE SUMMARY
9.1 SUMMARY :
This chapter of the REIA report is devoted to summarize briefly the overall
outcome of the impact study carried out within the 5 km radius with the project site at
the centre. The Environmental components studied have been:
1) Air
2) Water
3) Land
4) Biological
5) Noise
6) Socio-economic

In the study attempt has been made to identify the impacts through the activity
impact matrix, predict the magnitude & nature of the impacts through appropriate
mathematical model(s) & determine the significance, on the basis of ‘context’ &
‘severity’ & present the same impact evaluation matrix.

9.2 THE PROJECT:
GECL, at present, is operating a common effluent treatment plant constructed
in GIDC, Sachin, Surat for 50 number of member units engaged in the manufacture
of various chemical such as dye intermediates, etc.. The existing facility is being
operated to treat the dilute effluent stream of the member units, where as each
member unit is required to treat the concentrated effluent stream on its own within its
own premises. Such an arrangement of treating concentrated stream is, obviously,
technically difficult & uneconomical. In order to satisfy the discharge norms, as per
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the CC& A requirement in an environment friendly manner, which is technically &
economically feasible, the GECL has proposed to expand the existing CETP facilities
to treat the concentrated effluent streams of the member units.
The proposed expansion project involves segregation of 3 concentrated
streams and treats each stream by adopting appropriate method depending on its
characteristics. The proposed project provides for the recovery of FeSO4 (from C1
stream), condensate water for recycling (form B stream) through MEE, and gypsum
(form stream C3), through neutralization. In fact, the proposed expansion project is
based on the concept of ‘zero discharge’ with resources recovery.

9.3 BASE LINE ENVIRONMENTAL QUALITY:
The base line environmental quality in the vicinity of the project site and in the
study area is useful for identification, prediction and evaluation of impact due to the
proposed project activities the environmental quality, with reference to different
environmental components, namely air, water, land/soil, biology and socio economic,
has been determined by collecting field samples and analyzing for environmental
indicators as prescribed by SEAC’s Terms of Reference for this project. Standard
methods / procedures have been followed for sampling & analytical measurement of
environmental indicators. The environmental monitoring was carried out for the study
period of December’2011 to March’2012 at selected sampling locations in the study
area spread over 10 km radius form the project site.
9.3.1 Ambient Air Quality:
The data generated for air attributes such as PM10, PM2.5, SO2 & NOx for the
study area is summarized here under:
9.3.1.1: The particulate Matter:
The PM 10 concentration [ 24 hourly ] range was 46 to 170 µg/m3 , while PM2.5
levels were in the range of 30 to 89 µg/m3 during the study period respectively. The
maximum concentration among the monitored locations was found at project site,
and lowest at Saniya. The particulate matter concentrations observed at some
location, such as project site, Umber and Talanpor, exceeded the NAAQS (24, PM10
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= 100 µg/m3 and PM2.5 = 60 µg/m3). At other location the concentration values
were below the stipulated NAAQS standards.
9.3.1.2: Sulfur Dioxide (SO2):
The minimum & maximum concentrations of SO2 were observed in the range
of 5 and 25 µg/m3 respectively during the study period. The maximum concentration,
among all the locations was found at Bamroli and the minimum concentration was
observed at project site.
9.3.1.3: Nitrogen oxides (NOx):
The minimum & maximum concentrations of NOx (measured and reported as
NO2) were observed in the range of 24 and 50 µg/m3 respectively, during the study
period. The maximum concentration among all the locations, occurred at Talangpor
while minimize concentration was found at project site.
9.3.2 Water Quality:
Since the proposed project provides for the condensate recovery from the
operation of MEE (for acid concentration) which is to be recycled & used for various
purposes, there is no fresh water requirement. There will be no withdrawal of water,
either from ground or surface water bodies. The treated effluent, satosfying the
discharge norms, as per CC&A, will be discharged ultimate to Mindhola estuary,
through Unn khadi. Hence, the water quality of the receiving surface water bodies
only has been described collecting one number of water sampling from 7 of locations
only once ( Shown in fig No. 3.4) during the study period. Ground water samples,
from the villages, following under the study area were not collected as the impacts
related either to quantity or quality are not envisaged. The important findings, related
to surface water bodies, are lasted here under:
a) Unn Khadi : The Unn Khadi- pH was 7.45. The chloride, sulfate, TDS, values
determined were 609, 135, 1274 mg/L.

b) Mindhola river: The Mindhola river pH was 7.7, The chloride, sulfate, TDS,
values determined were 59.9, NIL, 440 mg/L . The DO Concentration was 5.8
mg/L.
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c) Mindhola Estuary: The Mindhola Estuary water pH was 7.28. The COD, BOD,
& DO values were determined as 126, 38.13 and NIL respectively. TDS was
found to be 49740 mg/L.

9.3.3 Land /Soil Quality:
The proposed expansion project is located as then the existing premises
which falls under notified area, hence there is no land use conflict. 6 nos. of soil
samples, from 6 no. of indentified locations within the study area were collected
and analysed for physical & chemical properties. The important findings are listed
here under:
A) 6 sampling locations were indentified for soil quality assessment.
B) Physical characteristics of soil are delineated through specific parameters,
viz. particle size distribution.
C) The texture of the soil is Silt loam. The sand content on the soils of the
study area varies from 14 to 26 percent.
D) The porosity & water holding capacity of soil is the range of 29.9 to43.2 %
and 19.7 to 38.4 respectively.
E) pH of soil in the study area varies between 7.11 to 8.23 presenting slightly
alkaline nature of soil.
F) The cation exchange capacity is found to range between 37.74 meq/100 g
to 63.40 meq/100 g. indicating low productivity and less adsorbivity.

9.3.4 Biological/ Environmental Ecology:
The GECL, CETP is located in Sachin, District Surat, Gujarat state. The
climatic condition in the study area is hot climate with medium rainfall. Therefore,
the terrestrial vegetation consist of thorny & shrubby vegetation, especially in low
lying areas, beside agricultural land in the study area. The secondary data
collected from the forest and agriculture department indicates that:
a) The terrestrial area is predominantly covered with tropical dry thorn
vegetation characterized mainly by the presence of prosopis juliflora and
Acacia nilotica.
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b) Other tree species found in the study area.
c) The forest working plan of Surat district has recovered 187 plant species
with the composition of 93 tree species, 52 herbs and shrubs and 18
climbers, 2 bornhoos and 19 grasses.

9.3.5 Noise:
The equivalent noise levels have been measured at 6 locations using Sound
Level Meter Envirotech [ SLM 100 ]. The important findings are :
a) The Leq values, varied in the range of 61-70 to 55-65 dBA during day &
night respectively.
b) The Leq inside the existing CETP premises has been recorded as 68 dBA
and 61dBA during day & night respectively.
c) The vehicular traffic is the major contributor to the background noise
levels.
d) Background noise levels in residential areas have been observed to
remain within the stipulated CPCB standards for day (55 dBA) & night (45
dBA) at all the location.
9.3.6 Socio-economic status:
Based on the secondary date collected from the census records following
inferences have been made:
A) Total study area with population Total population is 110554, out which
62180 are male and 48363 are female with sex roles of 777.
B) The male population is higher as compared to its counterpart.
C) The study area has scheduled caste and scheduled tribe population of
3.67% and 23.54 (%), respectively.
D) Total main worker proposition is 43028 (38.92%), 6451(5.8%) comes under
marginal worker category
E) The literacy rate in the study area is 72085 (65.20%)
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9.3.7 Overall:
The primary data generated by RESPL for this study indicate that the
particulate matter concentration (PM10) exceeds the prescribed limits at certain
locations. This may be due to the varied industrial and transportation activities in the
region. However, the concentration of SO2 & NOx has remained within the prescribed
limits.
The surface water quality indicates the presence and effects of industrial
discharges, particularly in the Unn Khadi and Mindhola River estuary. However, the
water quality of the Mindhola River is satisfactory.

9.4 Anticipated Impacts & Mitigation:
Considering that EIA is a project & site specific exercise the primary focus of
the present study has been to identify, product & evaluate the impacts likely to occur
due to the proposed project in particular. However while describing the existing
environmental condition some non-project related impacts have also been identified.
The important potential project specific impacts identified & predicated for given
below.
9.4.1 Impacts on Air Environment:
The proposed project involves only moderate construction works. Short term
& reversible impacts due to increased dusting due to site preparation, excavation
vehicular emissions during transport of construction materials use of fuel fired
machines etc are anticipated.
For the operation phase, the ground level concentration (GLCs) of air
pollution indicator parameters has been determined through Air Pollution Dispersion
modeling. For the propose I S C S T -3 has been used for the period analysis the
results indicate the following:
(A) The 24 hourly maximum GLCx of PM due to the operation of the
proposed 8 T/hr. steam boiler is found to be 0.27 µg/m3 occurring at a
distance of 5 Km in SW direction from the source.
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(B) Similarly 24 hourly maximum GLCs of NOx & SO2 are found to be 1.32
µg/m3 & 0.28 µg/m3 occurring at a distance of 5 Km & 5 Km in SW
direction & SW direction respectively.
The results, thus obtained indicate that the increase in the background
levels of these indicator parameters due to the proposed project is
negligible.
Mitigation: By adopting suitable measures & use of appropriate equipments air
quality impacts though insignificant, would be reduced. Some of the important
mitigation measures which would be adopted are given here below:
(A) Construction Phase:
1. Dust suppression arrangements like sprinkling water using
sprinklers, will be used regularly to avoid the resuspension of dust
particles.
2. Temporary barricading structures would be used to reduce the
carryover of particulates from construction area.
3. Proper & regular maintenance of all the construction machines &
raw-material transporting vehicles will be ensured.
(B)Operation Phase:
The primary sources of air pollution in the proposed project, is the
8TPH stream boiler using coal as the fuel. In order to control the gaseous
emissions, particularly the particulate matter, bag filter will be maintained &
operated as per the guidelines of the supplier to satisfy the emission norms.
This will always result compliance of the ambient air quality standards as
stipulated by the regulatory authorities.
9.4.2 Impacts on water environment:
The project envisages for the condensate recovery from the operation
of MEE & using this water for boiler operation chemicals preparation etc..
Thus, there is no water demand for the proposed expansion project. The
present practice of availing the water through the tankers will continue. As
there is no withdrawal, either from ground or surface water resources no
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impact on the quantity of water in the study area is anticipated during the
operation of the project.
However the water requirement during construction will be satisfied
through tankers. Temporary impacts are likely to occur due water usage &
sewage generation. However, existing facilities such as septic tank soak pit
system will be used to take care of swage generated.
The impacts on the quality of the receiving waters-Mindhola estuary
via Unn khadi will be insignificant as there will be no increase & change in the
quantity & quality of the liquid discharge from the CETP. GECL will continue
to discharge 0.5 MLD effluents satisfying the discharge norms as per CC& A.
Mitigation:
A) During Construction: The water required for the construction will be obtained
through tankers only.
B) Special care will be taken during monsoon to avoid any spillages of
construction debris etc as not to pollute any water body.
C) During Operation:
1. Effective operation of MEE & the condensate recovery and supply system
will be ensured to satisfy all the water requirements.
2. The existing CETP facilities along with the expanded facilities will be
operated in a manner to ensure compliance of the conditions & CC& A.

9.4.3 Impacts on Land environment:
Since the proposed expansion project is located as then the existing
premises, no change in the land use is anticipated as the land has already has
converted for the industrial use purpose .Implementation of the suggested measures,
during construction and operation phases will ensure no negative impact on land.
Special care will be taken during operation phase to avoid the spillage
incoming effluent and the ETP chemicals etc to avoid soil contamination.
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The hazardous materials & wastes will be managed efficiently in line with
statutory requirement for hazardous substation transportation handling, storage and
use as well as hazardous waste handling, storage, transportation and disposal.
Moreover there are no industries of any occupational health hazard due to CETP
operation.
9.4.4 Impacts on social economic environment:
As the proposed project is to be sited in the existing premises, there will be no
issues related to resettlement rehabilitation. Social & cultural conflicts are also not
likely as the local agencies for the construction will be employed.
During operation phase, also since no significance increase in the air, water
pollution is anticipated. There will be practically no social issues of concern.
The impacts of noise on the social life are not envisaged to be major as the
project does not have very high noise potentials. However to contract noise level
necessary mitigation like acoustic enclosure, housing of noise generation machines
in closed area room proper lubrication & maintenance will be in place.
The discussions indicate through there will practically no impacts on the social
environment.
On economic front also as the magnitude of the project is such that it is not
likely to create significant employment opportunities during either construction or
operation phase.
The proposed project, thus will have insignificant but positive impacts on local
economy.

9.4.5 Impacts on Biological Environment:
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The impacts on the terrestrial ecology during the land preparation and
vegetation clearing will not be appreciable as the project is planned within the
existing CETP premises itself.
No protected area take national parks, wildlife sanctuary or reserved
protected forests have been identified within the study area.
As there would not be any considerable source of air or water pollution, it is
understable that the terrestrial biological components such as local flora & fauna as
well as the agricultural area will not be effected.
The installation of adequately designed & efficient operated APC system will
control the emission parameters to satisfy the stipulated norms. Hence, any impact
due to release gaseous pollutants such as SO2 & NOx on the receiving flora & fauna
within the study area not envisaged. This is so, as the increase in the background
concentration of such gases is negligible.
Further, the development of greenbelt will help to control the noise & air
pollution and is anticipated to create and support the terrestrial and avian ecology.
The discharge quantity of treated effluent from the existing CETP is going to
remain the same .Hence no impact on the aquatic ecology of Mindhola estuary due
to the proposed expansion is anticipated.

9.5 Environmental Management Plan:
The proposed EMP provides for several structural and procedural measures
to be adopted for the control of environmental pollution, preferably as at the point of
generation itself during construction and operation phase of the project. Typical of
such measures being as under.
 During construction:
1. Sprinkling of water as dust suppressant.
2. Implementation of proper maintenance of construction machinery and other
vehicle to limit exhaust emissions and noise generation.
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3. Use of ready-mix concrete will be preferred to prevent the air borne particulate
matters
4. The construction materials will be appropriately stored and covered, whenever
necessary , to reduce air hone particulate matter
5. Valid PUC in case of all vehicles engaged in the construction work will be
ensured.
6. The existing sanitation facilities of specific tank-soak pit system will be utilized
for treatment and management domestic waste water
7. The water requirement for the construction will be satisfied through water
tankers
8. The construction waste material will be adequately and appropriately handled
and disposed off to nearby land fill site.


Operation Phase:
1. Effluent operation and regular maintenance of the APC systems will be
ensured.
2. The APC system for boiler comprises of multi cyclone and bag filter while for
acid concentrator and FeSO4 Recovery system , scrubbing system provided.
3. The well planned operating procedure will ensure the adherance to quantity
and quality of the effluent from the member units.
4. The dissatisfaction of the inlet norms by any member will entail rejection of the
effluent.
5. In case of any eventuality, leading to discontinuation of CETP operation, the
effluent from the member units will not be collected..
6. The regular periodic monitoring of the point sources of air pollution as well as
the ambient air quality will be ensured through well planned environmental
monitoring plan.
7. The monitored results for conventional parameters will be documented in the
term of ‘Log sheets’ for easy evaluation and reference.
8. The EHS group will form short term & long term plans for environmental
issues, which require /rigorous monitoring and effective monitoring
9. Hazardous wastes will be sent to TSDF and waste will be sold to registered
recycles.
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¾ Project Benefits:
The proposed project provided for the techno-economic solution for the
handling and treatment of the concentrated waste water which are other
different to treat economically to the satisfaction of the regulatory standards.
The project involves the condensate recovery from the operation of
MEE thus it has no additional water demand as in fact it is a zero discharge
project.
The proposed project is likely to induce direct employment to some
extent in the transportation of untreated effluent from member units to CETP
facilities.
9.6 Conclusion:
The proposed expansion project does not have the pollution potential
under routine operations. There will be continuous emissions through APC
systems, but the resulting increase in the background concentration of
conventional parameters is negligible. There is no increase, either in the water
demand or in the effluent quantity to be discharged. The project is therefore
considered to be acceptable and significance in ensuring the environmental
compliance by the industry.
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જમીન / માટ ,

િવક પ ર થીિત, સામ જક અથ ક પ ર થિત ને લગતી મા હતી માટ ન ૂના

ઓ એક

તે ંુ

કર

એક ીકરણ તથા

ૃ થકરણ કરવામાં આ

ંુ હ .ંુ પયાવરણીય

ૂચંક ન ૂના ઓ ના

ુ રવા માં આવેલ છે .
ૃ થકરણ માટ ટા ડડ મેથોડ / ર ત ને અ સ

પયાવરણીય મોનીટર ગ માટ ડ સેમબર 2011 થી માચ 2012 નો સમયગાળામાં
ન

કરવામાં આવેલા હતો. આ અ યાસ માં 10 ક .મી ની િ

યા માં િનયત કરલા

થળોએ

થી મા હતી લેવામાં આવી હતી.
9.3.1. હવાની

ુ વતા:
ણ

અ યાસ િવ તારનાં િનયત કરલા થળોએ, હવાનાં પ રમાણો
SO2 અને NOx માટ ઉ પ

થતી મા હતીનો સારાંશ નીચે

વા ક PM10, PM2.5,

ુ બ છે :
જ

9.3.1.1. રજકરણીય પદથ :
અ યાસગાળા દરિમયાન PM10 ની સાં તા 24 કલાકદ ઠ 46 થી 170 μg/μ3 ની
ેણીમાં હતી,

યાર PM2.5 ંુ તર 30 થી 89 μg/μ3 ની

ેણીમાં હ .ંુ િનર

ણ કરલા થળો

pyaa-varNaIya Asarao naa AByaasa naao saaMraSa : glaaoba Aonvaayarao kor ilaimaToD¸ Ÿ.Aa[. DI. saI.
saicana¸ Ÿllaao – saurt.rajya – gaujrat.

ramansa envaayaroa saiva^saIsa p`a. ilaimaToD, Amadavaad

ુ મ સાિનયા ગામ માં
પૈક મહ મ સાં તા યોજના થળે જોવા મળ હતી અને લ ત
મળ હતી. અવલોકન કરયેલ રજકરણીય પદાથોની સાં તા, કટલાક થળો,

જોવા

વા ક યોજનાં

બેર, તાલન રુ પર NAAQS (24, PM10 = 100μg/μ3 અને Pમ2.5 60μg/μ3)કરતા

થળ,

વધી ગઈ હતી, બી

થળોએ સાં તાની ક મતો NAAQSનાં િનયત ધોરણો કરતા નીચે હતા.

9.3.1.2 સ ફર ડાયોકસાઈડ:
અ યાસગાળા દરિમયાન SO2 ની લ ુ મ અને મહ મ સાં તા અ ંુ મે 5 અને 25
ેણીમાં અવલોકન કરવામાં આવી હતી. તમામ

μg/μ3ની

થળો પૈક

ુ મ સાં તા યોજના થળ પર
બામરોલીમાં જોવા મળ હતી અને લ ત

મહ મ સાં તા

અવલોકન કરવામાં

આવી હતી.
9.3.1.3 નાઈ ોજન ઓ સાઈડસ (નો )્ :
અ યાસગાળા દરિમયાન NOx ની લ ુ મ અને મહ મ સાં તા,( NO2 તર ક માપવામાં
અને અહવાલ આપવામાં આવેલ છે . ) અ ક
ંુ મ 24 અને 50 μg/μ3 ની

ેણી માં અવલોકન

કરવામાં આવી હતી. તમામ થળો પૈક મહ મ સાં તા તાલન રુ માં જોવા મળ હતી. જયાર
ુ મ સાં તા યોજના થળે જોવા મળ હતી.
લ ત
9.3.2 : પાણી ની

ુ વતા:
ણ

ૂ ચત યોજના માં MEEનાં સંચાલન ારા થનાર ક ડનસેટ રકવર (એિસડ એકા તા
માટ),

ુ
રસાયકલ કર િવિવધ હ ઓ
માટ વાપરવામાં આવનાર છે , તેથી તા

જ રયાત નથી.
આવશે ન હ.

ૂગભજળ અથવા સપાટ પરના પાણીનાં
ુ ધીકરણ કર ુ

ખાડ મારફતે મ ઢોળા નદ

રુ વઠાનો ઉપયોગ કરવામાં

ુ ાર, ઉ
ૂ િષત પાણી, CC& A નાં િનયત પ રમાણો અ સ

ુ માં છોડવામાં આવશે. તેથી સપાટ પરના પાણી નાં
ખ

ુ વ ા અ યાસનાં સમયગાળા દરિમયાન સાત
ણ

ૂગભજળનાં ન ૂના

ોતની

ુ ો
થળોમાંથી એકવાર એક પાણીની ન ન

લઈને વણવામાં આવી છે (આ ૃિત નંબર 3.4 માં બતા યા
ગામોમાંથી

પાણીની

માણે).

અ યાસ િવ તાર હઠળ,

લેવામાં આ યા નથી, કારણક જ થા ક

ુ વતા સંબિં ધત
ણ

અસરો અસંભિવત છે . સપાટ પરના જળ ોત સંબિં ધત મહ વનાં તારણો અહ નીચે આપવામાં
આવે છે .
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1. એક ઉ

ખાડ : ઉ

ખાડ ની PH 7.45 હતી, CHLORIDE, SULFATE , TDS ની ન

કરલ કમતો અ કુ મે 609, 135, 1274 mg/l હતી.
2. મ ઢોળા નદ : મ ઢોળા નદ ની PH 7.7 હતી, CHLORIDE, SULFATE , TDS ની ન
કરલ કમતો અ કુ મે 59.9 MG/L, નહ વત, 440 mg/l હતી. D.O. ની સાં તા 5.8
mg/l હતી.
3. મ ઢોળા નદ

ુ : મ ઢોળા નદ
ખ

ુ નાં પાણીની Ph 7.28 હતી. COD, BOD અને
ખ

DO ની કમતો અ ંુ મે 126, 38.13 અને નહ વત જણાયેલ હતી. TDS ની ક મત
49740 mg/l જોવા મળ હતી.

9.3.3 જમીન /

ૂિમની

ુ વ ા:
ણ

ૂ ચત િવ તરણ યોજના, હયાત એકમ માં કરવામાં આવનાર છે .

આ

નોટ ફાઈડ

િવ તારમાં છે , તેથી જમીનનાં ઉપયોગનો કોઈ સંઘષ નથી. અ યાસ િવ તાર હઠળ
ુ ા
િનયત કરલા 6 થળો માંથી જમીનનાં 6 ન ન

ુ ધમ માટ િવ લેષણ કરવામાં આ યા છે .,
ણ

અને રાસાય ણક
નીચે

લેવામાં આ યા હતા અને ભૌિતક
ના મહ વ ૂણ તારણો

ુ બ છે :
જ

1. માટ ની

ુ વ ા ચકાસણી માટ 6 ન ૂના થળો
ણ

2. ચો સ પ રમાણો

ારા માટ ની ભૌિતક લા

ળખવામાં આ યા હતા.

ણકતાઓ

મક,

પાટ કલ સાઇઝ

વગ કરણ, વગે ર ંુ વણન કરવામાં આવેલ છે .
3.માટ

ુ છે . અ યાસ િવ તારની જમીનમાં રતી ંુ
ંુ બંધારણ કાપ ુ ત ફળ પ

14 % થી 26 %
4.

માણ

ટ ંુ મા ૂમ પડ ંુ છે .

ૂિમની િછ તા અને પાણી હો ડગ

અને 19.7 થી 38.4 ની
6.અ યાસ િવ તારમાં

મતા અ ુ મે 29.9 થી 43.2% ની

ેણીમાં

ેણી માં છે .
ૂિમની PH 7.11 થી 8.23 ની વ ચેની

ેણીમાં જોવા મળે છે .

7. cation exchange capacity 37.74 meq/100g થી 63.40 meq/100g ની વ ચેની
ેણીમાં જોવા મળે છે .
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9.3.4

િવક પયાવરણ
લોબ એ વા રો કર લીમીટડ, સ હયારા T`ITmaonT લા ટ

ુ રાત રા ય માં
જ

જ લામાં સ ચનમાં, થત થયેલ છે . અ યાસ િવ તારમાં આબોહવાની

રુ ત

થિત મ યમ વરસાદ

સાથે ગરમ છે .તેથી, અ યાસ િવ તારમાં ખેતીની જમીન ઉપરાત ખાસ કર ને નીચાણવાળા
િવ તારોમાં પાિથવ વન પિતમાં કાંટા ં અને ઝાડવાંવા ં વન પિતઓનો
વન અને ૃિષ િવભાગમાંથી એકિ ત થયેલ ગૌણ મા હતી નીચે

હાજર

ૂચવે છે .

ુ ક કાંટા ં વન પિત આવર

ુ ય વે ગાંડો બાવળ (prosopis julifora) અને Acacia Nilotica ની

લેવામાં આવે છે

2.

ુ ય વે ઉ ણક ટબંધીય

પાિથવ િવ તાર માં

1.

ુ બ
જ

સમાવેશ થાય છે .

ારા વગ ત
ૃ થયેલ છે .
અ યાસ િવ તારમાં અ ય વન પિતની
રુ ત જ લાની વન કામગીર

3.

વન પિત
વન પિત

િતઓ આ

યોજનાએ 93

ૃ

માણે છે .
િતઓ, 52 જડ

ુ ી

અને નાના છોડ અને 18 વેલ 2 bornhoos અને 19 ઘાસ સાથે 187
ુ : ા ત કરલ છે .
ન

િત

9.3.5: અવાજ: Sound level meter envirotech (SLM 100) ની મદદથી 6 થળોએ સમક
અવાજ ંુ તર માપવામાં આવેલ છે :
ુ બ છે .
જ

મહ વના તારણો નીચે
1.

Leq

ૂ યો, દવસ અને રાિ

દરિમયાન અ ુ મે 61-70 િત ની 55-65 DBA ની

ેણીમાં રહ છે .
2. હાલની CETP જ યાની

દર દવસ અને રાિ

દરિમયાન અ ુ મે 68 DBA અને

61 DBA ન ધાયેલ છે .
3. વાહનોનો યાતાયાત

ૃ ઠ ૂિમ ઘ ઘાટનાં તર માટ

4. રહણાંક િવ તારોમાં

ૃ ઠ ૂિમ ઘ ઘાટનાં તર, બધા

ુ ય ફાળો આ યો છે .
થળોએ દવસ (55 DBA) અને

રાત (45 DBA) માટ િનયત કરલ CPCB ધોરણોની મા ા માં જણાયેલ છે .
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9.3.6: સામા જક આિથક

થિત:

ુ ાન
વ તી ગણતર ની ન ધણીથી એકિ ત થયેલ ગૌણ મા હતી ને આધાર, નીચેના અ મ
કરવામાં આવેલ છે :
1.

ુ લ અ યાસ િવ તારમાં વ તી ગણતર
ુ ષ છે અને 48363

62180
2. તેના

િત પ સાથે સરખાવતા,

3.

અ યાસ િવ તારમાં અ ુ ૂ ચત

4.

ુલ

ી

છે ,

ુ ુષ

ુ બ,
જ

ુ લ વ તી 110554

ના આધાર

તી

છે ,

માંથી

ુ ોતર 777 છે
ણ

િતની વ તી વધાર છે .

િત અને જન િત અ ુ મે 3.67% અને 23.54% છે .

ુ ય કાયકર દરખા તના 43028 (38.92%) છે , 6451 (5.8%) સીમાંત કાયકર

ેણી હઠળ આવે છે
5. અ યાસ િવ તારમાં સા રતા દર 72085 (65.20%) છે .
9.3.7 એકં દર:
આ અ યાસ માટ RESPL ારા એકિ ત કરવામાં આવેલ

ાથિમક મા હતી દશાવે

છે ક રજકણીય પદાથ ની સાં તા (PM10) કટલાક થળોએ િનધા રત મયાદા કરતાં
વધી

ય છે ,

િવ તારમાંના િવિવધ ઔ ો ગક અને પ રવહન

શક છે . જોક, SO2 અને Noxની સાં તા િનધા રત મયાદા નાં
સપાટ પરના પાણીની
ુ નાં પાણીની
ખ
નદ ના પાણીની

ુ વ ા ખાસ કર ને ઉ
ણ

ુ વ ા ઔ ો ગક
ણ

ૃિ ઓને કારણે હોઈ

માણ માં છે .

ખાડ માં અને મ ઢોળા નદ નાં

વની હાજર અને અસરો દશાવે છે . જોક, મ ઢોળા

ુ વતા સંતોષકારક છે .
ણ

9.4 સંભિવત અસરો અને ઉપશમન :
વતમાન અ યાસ ંુ
અસરો ને

ાથિમક કાય ખાસ કર ને

ઓળખવા અને તે ંુ

ૂ યાંકન કરવા માટ છે .

થિત ંુ વણન કર એ યાર કટલીક પયાવરણીય
તેવી અસરો જોવા માં આવેલ

ૂ ચત યોજનાને લીધે થનાર
જોક હાલની પયાવરણીય

થિત યોજના ને લગતી ન હોય

છે . યોજના ને લગતી સંભિવત અસરો નીચે

ઓળખવામાં આવે છે .
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ુ બ
જ

9.4.1 હવાનાં પયાવરણ પર અસરો:આ

ૂ ચત

ો

ટ મ યમ

પ રવહન દરિમયાન બળતણ

કાર ંુ બાંધકામ થનાર છે . ખોદકામ,બાંધકામ સામ ી
ારા ચાલતા મશીનો નાં ઉપયોગ થી

ૂળ ની રજકણો માં

ૂ ા ગાળાની તેમજ ઉલટાવી શકાય તેવી અસર છે .
ંક

વધારો થશે,

સંચાલન તબ ા માટ, Air pollution dispersion modeling
પ રમાણોની જમીન તરની સાં તા ન
નો ઉપયોગ કરલ છે .

કરવામાં આવેલ છે ,

ના પ રણામો નીચે

ારા હવા

ૂ ષણ

ૂચક

ના િવ લેષણ માટ ISCST‐3

ૂચવે છે :-

માણે

ૂ ચત 8 ટન / કલાક સ બોઈલેરનાં સંચાલન નાં કારણે PM ંુ 24 કલાક ંુ મહ મ

1.

GLCx

ોતમાંથી SW દશામાં 5 ક.મી. ના

તર 0.27 μg/m3 છે .

તર NOx અને SO2 ના 24 કલાક ંુ મહ મ GLCs

2. એજ ર તે SW દશામાં 5 ક.મી. ના

અ ુ મે 1.32 μg/m3 + 0.28 μg/m3 છે .
તેથી

ા ત થયેલા પ રણામો

ૂચવે છે ક

ૂ ચત યોજનાને

કારણે આ

ૂચક

ૃ ઠ ૂિમ તરોનો વધારો ન હવત છે .

પ રમાણોનાં

ઉપશમન :
યો ય પગલાં વીકાર ને અને યો ય સાધનોનાં ઉપયોગ ારા હવાની
અસરો ન ધપા
નીચે

નથી છતા ઘટાડ શકાય છે ,

ુ વ ા પર
ણ

કટલાક મહ વના ઉપશમનનાં પગલાઓ

માણે છે .

બાંધકામ તબ ો:
1.

ૂળ નાં ઉપશમન માટ િનયિમત ર તે
ારા

ૂળ રજકણ

ંુ

કલર (Sprinklers) વાપર ને પાણીનો છંટકાવ

ુ લબન ટાળવા માં આવશે.
ન

2. બાંધકામ િવ તાર માંથી રજકનીય પદાથો નાં થા તર ને ઘટાડવા માટ કામચલાઉ
બેર કડ ગ માળખાંનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
3. બધા બાંધકામ મશીનો અને કાચા માલ-પ રવહન વાહનોની યો ય અને િનયિમત
સભાળની ખાતર કરવામાં આવશે.
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ંુ

સંચાલન તબ ો:
ૂ ષણનો

ૂ ચત યોજનામાં હવાનાં

આ

ોત બળતણ તર ક કોલસો વાપર ંુ

ાથિમક

ુ ના િનય ણ માટ ખાસ કર ને રજકણીય
મ બોઈલર છે . ઉ સજ ત થતા વા ઓ

8 TPH

પદાથ પર િનયંિ ત માટ ઉ સ ન મયાદા માટ, સ લાયરનાં માગદિશકા
ફ ટર સંચા લત કરવામાં આવશે. તેના કારણે

િનયમનકાર સ ાવાળાઓ

ુ બ બેગ
જ
ારા િનયત

ુ વ ાનાં ધોરણો ંુ પાલન થશે.
ણ

થયેલ એ બય ટ એર

9.4.2 પાણી પયાવરણ પર અસરો:
ૂ ચત યોજના માં MEEનાં સંચાલન

ારા થનાર ક ડનસેટ રકવર

ારા મળનાર

પાણી નો ઉપયોગ બોઈલેર કામગીર રસાયણો ની તૈયાર વગે ર માટ કરવામાં આવશે.
ૂ ચત િવ તરણ

આમ,

ો

ટ માટ કોઈ તા

પાણીની માંગ નથી આને લીધે હયાત

લા ટ નાં સંચાલન માટ ટ કર થી લેવામાં આવનાર પાણી નાં

ન હ, તેથી યોજનાનાં સંચાલન દરિમયાન અ યાસ િવ તારમાં પાણીનાં

જથા પર અસરો અપે

ત નથી.

જો ક બાંધકામ દરિમયાન પાણીની

ટ કર મારફતે સં ુ ટ કરવામાં આવશે.

ુ ઝ નાં ઉ પાદનને કારણે કામચલાઉ અસર થાય તેવી શ
એ

પાણીનાં વપરાશ અને
છે . જો ક, ઉ પ

રુ વઠાનો ઉપયોગ

ૂગભજળ અથવા સપાટ પરના પાણીનાં

ન હ. આ યોજના માં
કરવામાં આવશે

ોત પર કોઈ અસર થશે

ુ જ નાં િનકાલ માટ હાલની
એ

થતા

િુ વધા

તા

મ ક “સે ટક ટક / સોક

િપટ િસ ટમ “નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
ઉ

ખાડ મારફતે મ ઢોળા નદ

અસર થશે કારણક CETP નાં

વાહ

ુ માં
ખ

ા ત થતા પાણીની

ાવનાં જ થા અને

ફરફાર થશે નહ . GECL ારા 0.5 MLD પાણીનો

ુ વતા પર નહ વત
ણ

ુ વ ામાં
ણ

વ CC&A નાં

વાહ

કોઈ વધારો ક
વનાં િનયમ

ુ બ સંતોષકારક ર તે કરાશે.
જ
ઉપશમન :
1. બાંધકામ દરિમયાન:
બાંધકામ માટ જ ર પાણી મા

ટ કર મારફતે મેળવવામાં આવશે.
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2. ચોમાસા દરિમયાન બાંધકામ નાં કચરા ને લીધે, પાણી
કાળ

ુ િષત ન થાય તેની ખાસ

લેવામાં આવશે.

3. સંચાલન દર યાન:
•

ંુ અસરકારક ઓપરશન અને સંઘિનત રકવર અને

MEE

રુ વઠા યવ થા કામગીર

ારા પાણી ની જ રયાતો સંતોષવા માટ ખાતર કરવામાં આવશે.
•

હયાત

શરતો

લા ટ તેમજ િવ

ૃતીકરણ નાં

લા ટની

િુ વધાઓ

ંુ સંચાલન, ક સે ટ ની

ંુ પાલન થાય તે ર તે કરવામાં આવશે.

9.4.3 જમીન પયાવરણ પર અસરો :
ૂ ચત િવ તરણ

ો

ઉપયોગમાં કોઈ ફરફાર અપે

ટ હયાત

લા ટ માં

થત થનાર છે , તેથી જમીનનાં

ત નથી કારણક જમીન પહલેથી જ ઔ ો ગક હ ુ માટ

પાંતર થયેલ છે . બાંધકામ અને સંચાલન તબ ા દિમયાન

ંુ અમલીકરણ

ૂ ચત પગલા

જમીન પર નકારા મક અસર ન થાય એમ ખાતર કરશે.
સંચાલન તબ ા દરિમયાન જમીન ને

ુ િષત થતી ટાળવા માટ

ુ િષત પાણી અને

ETP રસાયણો નાં લીકજ ન થાત તેની તકદાર લેવામાં આવશે.
હાનીકારક પદાથ તથા હાનીકારક જોખમી કચરાના

ંુ મેનેજમે ટ કાયદાક ય જ રયાત

સાથે અસરકારક ર તે કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત CETP સંચાલનને કારણે

યવસાિયક

વા ય જોખમ નથી.
9.4.4. સામ જક & આિથ ્ પયાવરણ પર અસરો :
ૂ ચત િવ તરણ
ુ વસવાટ સંબિં ધત કોઈ
ન

ો

ટ હયાત લા ટ માં

થત થનાર છે , તેથી

ુ ઃ થાપન અને
ન

ુ ાઓ નથી. બાંધકામ માટ થાિનક એજ સીઓ નીમવામાં આવશે,

તેથી સામા જક અને સાં ૃિતક સંઘષ થશે નહ .
સંચાલન તબ ા દરિમયાન પણ હવા અને જળ
નથી. યવહાર ક ર તે, સામા જક ચતાનાં

ૂ ષણમાં નોધપા

વધારો અપે ીત

ુ ાઓ થશે ન હ.

ૂ ચત યોજનાને કારણે વિન તી તામાં વધારો અપે ીત ન હોવાથી સામ જક

વન

પર વિનની અસરો અક પનીય છે . તેમ છતા વિનની તી તા ને િનય ણ માં રાખવા જ ર
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પગલા લેવામાં આવશે

મ ક

વિનઅવરોધક,

વિન ઉ પન કરતા મશીનોને બંધ

મમાં

ધણ વાપર ંુ અને તેની સમયસર યો ય સંભાળ રાખવી.

રાખવા તેમજ યો ય

ૂચવે છે ક યવહાર ક ર તે સામા જક પયાવરણ પર કોઈ અસર થશે

આ ચચાઓ
ન હ.

ૂ ચત યોજનાને કારણે, બાંધકામ ક સંચાલન તબ ા દરિમયાન ન ધપા
તકો ઉ પ

થવાની શ

તા નથી. તેથી તેને કારણે

થાિનક અથતં

રોજગાર ની

ુ ી, પરં ુ
પર મા લ

હકારા મક અસર થશે.
9.4.5.

િવક પયાવરણ પર અસરો
જમીનની તૈયાર અને વન પિત નાં કપાત દરિમયાન પાિથવ પયાવરણ પર થતી

અસરો ગણનાપા
રુ
રુ

હશે ન હ કારણક યોજનાં હાલની CETP જ યા પર આયો જત છે .

ત િવ તારો

ત વનો અ યાસ િવ તાર માં
હવા ક જળ

ઘટકો

વા ક રા

ય ઉ ાનો, વ ય વન, અભયાર ય અથવા અનામત
ૂચવવામાં આ યા નથી.

ૂ ષણનો કોઇ ન ધપા

વા ક થાિનક વન પિત અને તેમજ

ોત નથી, તેથી સમ

સકાય ક પાિથવ

િવક

ાણી ૃ ટ, િૃ ષ િવ તાર ને અસર થશે નહ .

ુ રમાણો ંુ િનયં ણ, િનયત ધોરણો
ઉ સજ ત થતા વા પ

ુ બ કરવા માટ, પયા ત
જ

ડઝાઇન થયેલ અને અસરકારક સંચા લત APC પ િત ની થાપના કરવામાં આવશે. તેથી,
કુ ત થતા વા ુ
વન પિત અને

ુ ષકો

વા ક SO2 અને NOx ને કારણે અ યાસ િવ તાર ની

ાણી ૃ ટ પર કોઈ પણ અસરો થશે નહ . તેથી આવા વા ુ

ની

દર નાં
ુઠ

ૂિમ

સાં તા માં વધારો નહ વત રહશે.
ુ ાં,
વ મ

ીનબે ટ િવકાસ, અવાજ અને વા ુ

ૂ ષણ િનયંિ ત કરશે અને પાિથવ અને

પ ી પયાવરણ ને સ મ બનાવશે અને આધાર આપશે તે અપે

ત છે .

હાલનાં CETP(સ હયારા T`ITmaonT લા ટM) માંથી T`Iટડ થયેલ ગં ુ ં પાણીનાં જ થો સમાન
રહશે.તેથી મ ઢોળા નદ
અપે

ુ નાં
ખ

જળચર પયાવરણ પર અસરો

ૂ ચત િવ તરણને કારણે

ત નથી.

9.5 પયાવરણીય મેનેજમે ટ લાન:
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ૂ ચત EMP, ખાસ કર ને બાંધકામ અને

આ

ુ ષણ અટકાવવા માટ અનેક બ ીનીય અને
લા

ણક પગલા નીચે

પરશન તબ ા દરિમયાન પયાવરણીય
ક યા ક
ંુ ત પગલા

ૂર પડ છે . આવા

ુ બ છે .
જ

બાંધકામ દર યાન:
1. પાણીનો છંટકાવ કર ને
2. ઉ સ ન થતા વા ુ
અ ય વાહનોની યો ય
3. હવામાંથી ઉ પ

ૂળ ઉડતી અટકાવવી .

અને વિન ઉ સ ન ને મયા દત કરવા માટ બાંધકામ મશીનર અને
ળવણી કરવી.

થતા રજકણોને અટકાવવા માટ તૈયાર િમ ણ ક

ટના ઉપયોગ પર

થમ પસંદગી કરવામાં આવશે.
4. હવામાંથી ઉ પ

થતા રજકણોને અટકાવવા માટ બાંધકામ સામ ીનો,

યાર પણ જ ર પડ

યાર, યો ય સં હ અને ઢાંકવામાં આવશે.
5. બાંધકામ કામમાં રોકાયેલા બધા વાહનો ની PUC મા ય છે , તે ખાતર કરવામાં આવશે.
ુ ગંદા પાણીના િનકાલ માટ હયાત સે ટક ટક-સો પટ િસ ટમ નો ઉપયોગ કરવામાં

6. ઘરગ
આવશે.

7. બાંધકામ માટનાં પાણીની જ રયાત પાણી tankers મારફતે સંતોષશે.
8. બાંધકામ તબકકા દરિમયાન ઉ પ

થતા કચરાને યો ય ર તે સંભાળવામાં આવશે અને

યો ય ર તે િનકાલ કરવામાં આવશે.

•

ઓપરશન તબ ો :

1. ગદાપાણી ની T`ITmaonT અને APC

િસ ટમની િનયિમત

ણવણીની ખાતર કરવામાં

આવશે.
2. APC

િસ ટમ તર ક બોઈલર માટ મ ટ સાય લોન અને બેગ ફ ટર, જયાર એસીડ

કો સન ટર
3. સાર

અને

ફરસ

સ ફટ

રકવર

ર તે આયો જત સંચા લત

માટ

બગ

િસ ટમનો

સમાવેશ

થાય

છે .

યા સ ય એકમો નાં ગદાપાણીનાં જ થો અને

ુ વ ાની ખાતર કરશે.
ણ
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4. કોઈ પણ સ ય એકમ વારા મોકલવામાં આવ ંુ ગં ુ પાણી, િનધા રત ઇ લેટ નો સની અને
કુ ગ જ થાની બહાર હશે તો, તે પાણી વીકારવામાં આવશે ન હ.
5. કોઈ સંભિવત કારણથી CETP

ંુ સંચાલન બંધ થશે, તો સ ય એકમો

વારા મોકલવામાં

આવ ંુ ગંદા પાણીનો વીકાર કરવામાં આવશે નહ .
6. હવા

ુ ષણનાં ઉ પતી

ોત ંુ અને એ બય ટ એરની

ુ વતાની ચકાસણી િનયિમત
ણ

સમયાંતર, યો ય આયો જત પયાવરણીય દખરખ યોજના મારફતે ખાતર કરવામાં આવશે.
7. ક વે શનલ પ રમાણોના ચકાસેલા

ૂ યાંકન અને રફર સ માટ, ‘લો શીટ’

ૂ યોનો, સરળ

તર ક રકોડ રાખવામાં આવશે.
8. EHS સ ૂહ,
બનાવશે.

ંુ કા ગાળા અને લાંબા ગાળાની

ના માટ પયાવરણીય

ૂથ પયાવરણીય

ુ ાઓ માટ યોજનાઓ

ુ ાઓ માટ સખત મોનીટર ગ અને અસરકારક દખરખ

જ ર છે .
9. જોખમી કચરો TSDFમાં મોકલવામાં આવશે અને કચરો ર

ટર રસાય લગમાં વેચવામાં

આવશે.

•

ો

ટ નાં લાભ :
આ

ૂ ચત યોજના ઉ પ

ટકનો-ઇકોનોમીક હલ છે . આ
ર કવર -પાણીનો
નહ અને આ
આ
CETP

થતાં કો ન ટડ ગંદા પાણીના હ ડલ ગ અને

ટમે ટ માટ

ૂ ચત યોજના માં MEEનાં સંચાલનમાંથી થતી ક ડનસેટ

ુ કરવામાં આવશે.
લા ટમાં ર ઝ
ૂ ચત યોજના ઝીરો ડ ચા

થી વધારાની પાણીની જ રયાત રહશે

ની યોજના છે .

ૂ ચત યોજનાથી સ ય એકમોમાંથી ઉ પ

થતાં ગંદા પાણીની

ુ ી ા સપોટ માટ સીધી રોજગાર ની તકો ની શ
ધ

ટમે ટ માટ,

તા છે .
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9.6. ઉપસંહાર:
આ

ૂ ચત િવ તરણ યોજનાને દિનક સંચાલન હઠળ

ૂ ષણ સંભિવત નથી. APC

િસ ટમો મારફતે સતત ઉ સ ન થશે, પરં ુ પરં પરાગત પ રમાણોની
પ રણામી વધારો નગ ય હશે. આ

ૃ ઠ ૂિમની સાં તાનાં

ૂ ચત યોજના થી વધારાની પાણીની જ ુ ર યાતમાં તેમજ

ગંદા પાણીના ડ પોઝલના જ થામાં કોઈ વધારો થશે ન હ. તેથી આ યોજના વીકાય છે અને
ઉ ોગ ારા પયાવરણીય પાલનની ખાતર માં આ યોજના

ંુ મહ વ ગણવામાં આવે છે .
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