સુચિત આર.ઓ.આર.ઓ. જેટ્ટી એ/ડબલ્યુ ફેબ્રીકે શન શોપસ અને ઓપન યાડડ (ખુલ્લી જગ્યા)
માટે પયાડવરણીય અને સી.આર.ઝેડ. ક્લીયરન્સ માટે કોમ્પ્રેહન્ે સીવ (વ્યાપક/સવડગ્રાહી)

ઇ.આઇ.એ.નો

વહીવટી સારાાંશ
(અહેવાલ)

મેસસડ ઇસ્જજેક હેવી એન્ીનીયરગ

ચલમીટે ડ

પ્લોટ નાંબર : ઝેડ/૮૯, સ્જપેશીયલ ઇકોનોમીક ઝોન દહેજ-૨, તા: વા રા,
ુ રાત)
જજલ્લો: ભરૂિ, (ગજ
-:અભ્યાસકતાડ:ડી.એિ.આઇ. (ઇન્ડીયા) વોટર એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ રાઇવેટ ચલમીટેડ,
એન.એસ,આઇ.સી. ભવન, ત્રીજો માળ,
એન.એસ,આઇ.સી.-એસ.ટી.પી. કોમ્પ્પલેક્ષ, નવી દદલ્લી – ૧૧ ૦૦ ૨૦
(પુન: િકાસણીબાદ સબમીટ)
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રસ્જતાવના :
મેસસસ આઇ.એસ.જી.ઇ.સી. હેવી એન્જજીનીયરીંગ લિમીટેડએ એક ભારે એન્જજીનીયરીંગ ઉધોગ છે જે મોખરાન ું
સ્થાન સાથે ૭૫ વર્સનો અનભવ ધરાવે છે , તેઓ રીએકટર, ઉચ્ચ દબાણયકત શેિ, ટયબ હીટ એક્ષ્ચેન્જજસસ,
ઉચ્ચ દબાણયકત કોિમ વવગેરેની ડડઝાઇન, ઉત્પાદન અને સપ્િાય સાથે સુંકળાયેિ છે .
કુંપનીએ ૧૯૪૬ માું યમનાનગર, હરીયાણા ખાતે પ્રથમ યવનટની સ્થાપના કરે િ હતી અને
દહેજ, જી.આઇ.ડી.સી. ઇન્જડસ્રીયિ

૨૦૦૮ માું

એસ્ટેટ, ગજરાત ખાતે ઉત્પાદન સવવધામાું વધારા દ્વારા દબાણયકત

વેસેિ ડડવીઝનની ફેબ્રીકેશન ક્ષમતાન ું વવસ્તરણ કરે િ છે . ફેબ્રીકેશન શોપ અને યાડસ ની સ્થાપનાની વવસ્તરણ
પ્રડિયા પ્િોટ નું. ઝેડ/૮૯, દહેજ સેઝ-૨ માું કરવામાું આવેિ છે .
દહેજ સેઝ-૨ માું ફેબ્રીકેશન શોપ અને યાડસ ની સ્થાપના ૨,૨૫,૧૩૮ ચો. મીટર જમીન પર કરવામાું આવેિ
છે . આ સ્થળ પર પાણીની ઉપિબ્ધતાની તકોનાું ઉપયોગથી આર.ઓ.-આર.ઓ.રે મ્પની સ્થાપના માટે પ્િોટ
નું ઝેડ/૯૪ નાું ભાડા દ્વારા તરત પાણી મેળવવા માટે કુંપનીએ દહેજ સેઝનો સુંપકસ કયો.
દરીયાઇ માગસ મારફતે ફેબ્રીકેટેડ માળખા સધી પડરવહન માટે િોડ આઉટ પોઇન્જટ
આર.ઓ.જેટ્ટીનાું

બાુંધકામ

માટે

પાણી

ફ્રન્જટે જનાું

ઉપયોગીતા

માટે

ની

તરીકે આર.ઓ.-

મુંજરી

માટે

મેસસસ.

આઇ.એસ.જી.સી.ઇ.એ ગજરાત મેરીટાઇમ બોડસ નો સુંપકસ કરે િ છે .
મેસસસ. ઇસ્જેક દ્વારા ઉત્પાડદત બધા મોટાું કદનાું સાધનો તેમના વનધાસરીત સ્થળ પર રસ્તા મારફતે પડરવહન
થઇ શકે નડહ કારણ કે તેનાથી તકિીફ પડે છે . અન્જય જેટ્ટી અને પોટસ સ મારફતે ફેબ્રીકેટેડ કાગોન ું પડરવહન
ખચાસળ થાય છે .
રોજેકટમાાં નજર (દ્વષ્ટીકોણ)
પ્રોજેકટ પ્રપોનન્જટ

મેસસસ ઇસ્જેક હેવી એન્જજીનીયરીંગ લિમીટેડ

જે અગાઉ નામે જાણીતી

ધ સરસ્વતી ઇન્જડસ્રીયિ વસન્જડીકેટ લિમીટેડ

પ્રોજેકટનો પ્રકાર

ફેબ્રીકેશન

શોપ,

ઓપન

યાડસ

અને

એશોશીયેટ

આર.ઓ.આર.ઓ.જેટ્ટી
પાણી ફ્રુંટેજ

૩૦૦ મીટર

પ્રોજેકટનો પ્રકાર/ કેટેગરી

કેટેગરી-બી 5 વમિીયન ટન/ વર્સ કાગોની ક્ષમતાું

ઇ.આઇ.એ.ના જાહેરનામાું-૨૦૦૬ ના વશડયિ ૭ (ઇ) જેટ્ટી અને હાબસર
િમાુંક
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દહેજ એસ.ઇ.ઝેડ -2 માું સ્થળનો કિ વવસ્તાર

૨,૨૫,૧૩૮ ચો.મીટર (૨૨.૫૧૩૮ હેકટર)

ફેબ્રીકેશન યાડસ સ્થળ

સ્થાપના પ્િોટ નું. ઝેડ/૮૯, સ્પેશીયિ ઇકોનોમીક
ઝોન, દહેજ- ૨

આર.ઓ.આર.ઓ.રે મ્પ સ્થળ

સ્પેશીયિ ઇકોનોમીક ઝોન દ્વારા વવકસીત પોટસ માટે
નોન-પ્રોસેસીંગ ઝોનમાું ઝેડ/૯૪ માું સ્થાપના કરવામાું
આવશે. (જે ભાડાપટ્ટે સ્પેશીયિ ઇકોનોમીક ઝોન,
દહેજ- ૨ પાસેથી મેળવેિ)

ગામ

લવારા

તાલકા

વાગરા

જીલ્િો

ભરૂચ

અક્ષાુંશ

૨૧૦૪૦’૦૧.૦” ઉતર

રે ખાુંશ

૭૨૦૩૩’૨૪.૯” પ ૂવસ

આર.ઓ.-આર.ઓ.જેટ્ટી (ભરતી સમયે/હાઈ ટાઈડ િાઈન)ના મખ્ય પોઈન્જટ/ભાગ
અક્ષાુંશ

૨૧૦૩૯’૩૬.૫” ઉતર

રે ખાુંશ

૭૨૦૩૩’૨૭.૩” પ ૂવસ

નજીકમાું રહેણાુંક

લવારા (અંદાજે ૧.૦૫ ડક.મી.)

નજીકમાું તાલકા મથક (હેડ કવાટસ ર)

વાગરા

નજીકનાું વવસ્તારમાું આવેિા ગામો

િખીગામ (૨.૮૦ ડક.મી..), જાગેશ્વર (૨.૦ ડક.મી.)
અંભેઠા (૪.૩ ડક.મી.)

રસ્તાઓન ું જોડાણ (રોડ નેટવકસ )
પ્રોજેકટ સાઇટથી રોડ

પ્રોજેકટ સાઇટથી રસ્તા સધી પહોંચવાની સવવધા
ઉપિબ્ધ છે , સલચત આર.ઓ.-આર.ઓ.રે મ્પ રસ્તા
સાથે સુંકળાયેિ છે .

રાજય ધોરીમાગસથી અંતર

પ્રોજેકટ સાઇટથી અંદાજે ૫ ડક.મી. દર ભરૂચ-દહેજ
ધોરીમાગસ આવેિ છે .

વવસ્તારમાું અન્જયપોટસ ઇન્જફ્રાસ્રકચર
નજીકમાું પોટસ

દહેજ

અન્જય ટમીનલ્સ

સલચત

આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટીની નજીકન ું સ્થળ

રીિાયન્જસ ટમીનલ્સ છે .
નેવીગેશનિ ચેનિ

હાિ રીિાયન્જસ ટમીનલ્સની નેવીગેશન ચેનિ નજીક
આવેિ છે જે અંદાજે ૫ મીટર ડ્રાફટ પરો પાડી રહી છે .

રે લ્વે ઇન્જફ્રાસ્રકચર
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નજીકન ું રે લ્વે સ્ટેશન

ભરૂચ જે અંદાજે ૬૦ ડક.મી.અંતરે આવેિ છે .

પ્રોટેકટેડ એરીયા (સરલક્ષત વવસ્તાર)
નજીકનો સુંરલક્ષત વવસ્તારન ું અંતર

૧૦ ડક.મી. વિજ્યાના વવસ્તારમાું કોઇ સુંરલક્ષત વવસ્તાર
આવેિ નથી.

મેન્જરોવ

પ્રોજેકટ સાઇટ નજીકમાું મેન્જરોવ આવેિ નથી.

કાગો હેન્જડિીંગ
સલચત

જેટ્ટીનો

અપેલક્ષત/વધારાનો

કાગો ડરએક્ટર, ઉચ્ચ દબાણયકત શેિ અને ટયબ હીટ

રાડફક

એક્ષ્ચેન્જઝર જેવા ફેબ્રીકેટેડ સ્રકચર, ઓઇિ અને ગેસ
ક્ષેિ, રીફાઇનરી, ખાતર અને પેરોકેમીકિ પ્િાન્જટમાું
ઉચ્ચ દબાણયકત કોિમ અને વેસલ્સ

મહતમ ડાયમેન્જશન (પડરમાણ) જહાજી માિ રાહક દ્વારા પરું પાડવામાું આવતા કદ અને ઓડસ રનાું
(કાગો)

આધારે કાગોન ું કદ નક્કી કરવામાું આવે છે .
કાગોન ું અપેલક્ષત વજન ૧૦૦ ટન થી ૨૫૦૦ ટનની
મયાસદામાું હોય છે . મહત્તમ અપેલક્ષત િુંબાઇ ૧૦૦
મીટર સધીની હોય છે .
કાગોની વ્યાસ રે ખા ૪ મીટર અથવા વધારે હોય છે .
બાર્જસનાું ઓપરે ટસસની માડહતી દશાસવે છે કે ૨૫૦૦
ડી.ડબલ્ય ું.ટી. અપેલક્ષત છે .
બાર્જસની અપેક્ષા નીચેની િાક્ષલણકતા અનસરશે.
૨૫૦૦ DWT (ડી.ડબલ્ય ું.ટી.)

કાગો હેન્જડિીંગ માટે અપેલક્ષત જહાજોન ું કદ
(સ્વયું સુંચાલિત બાર્જસ)

િુંબાઇ : ૮૦ મીટર
બીમ : ૧૨.૦૦ મીટર
મહતમ ડ્રાફટ : ૪.૫ મીટર
ડફ્ર બોડસ : ૧.૦ મીટર

દહેજ સેઝ-2 ની પદરસ્સ્જિતત :
દહેજ SEZ, SEZ એકટ ૨૦૦૫ હેઠળ નોટીફાઇડ થયેિ છે . ભારત સરકારના જાહેર થયેિ જાહેરનામાું તારીખ
૨૦/૧૨/૨૦૦૬ હેઠળ વવકાસ પામેિ ૧૭૧૮ હેકટર વવસ્તારને સેઝ તરીકે જાહેર કરવામાું આવેિ છે . દહેજ
સેઝને વન અને પયાસવરણ મુંિાિયમાુંથી પયાસવરણીય મુંજરી મળે િ છે , જેનો પિાુંક નું: 21/1084/2007IA/III તારીખ: ૧૭/૦૩/૨૦૧૨.
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રોજેકટ સાઇટની નીકમાાં અન્ય સ્જિાપનાાં :
પ્રોજેકટ સાઇટના સાવનધ્યમાું લવારા ગામ (૧.૦૫ ડક.મી.) અને જાગેશ્વર ગામ (૨.૦ ડક.મી.)માું આવેિ છે .
નજીકનાું ઓધોલગક પ્િાન્જટ મેસસસ. રીિાયન્જસ ઇન્જડસ્રીઝનો પેરોકેમીકિ યવનટ અને મેસસસ. એ.બી.જી.
શીપયાડસ લિમીટેડનો શીપયાડસ છે .
રોજેકટની માદહતી :
હાિનાું ફેબ્રીકેશન શોપ ઓપન યાડસ સાથે સુંકળાયેિ માગસ પડરવહનની જગ્યાએ દડરયાઇ માગસ મારફતે
ફેબ્રીકેટેડ સ્રકચરનાું પડરવહન માટે િોડ આઉટ પોઇન્જટ તરીકે રોિ ઓન અને રોિ-ઓફ (Ro-Ro) જેટ્ટીની
સ્થાપના માટે સલચત પ્રોજેકટ અપેલક્ષત છે .
ફેબ્રીકેશન યુતનટ :
ફેબ્રીકેશન યવનટની તૈયારી સાથે ફેબ્રીકેટ, દબાણયકત વેસિ, કોિમ, ટાવસસ, રીએકટસસ, બોઈિર,
હાઇડ્રોિીક અને મેકેનીકિ પ્રેસીસ, કન્જડેન્જસર

ઇવોપરે ટસસ અને અન્જય ફેબ્રીકેટેડ ગડ્સ બનાવવા માટેની

સવવધા હશે જે પ્િોટ નું. ઝેડ/૮૯, સ્પેશીયિ ઇકોનોમીક ઝોન, દહેજ- ૨ માું હશે.
સુચિત પાણી તટની સુતવધા : રોલ ઓન અને રોલ-ઓફ (Ro-Ro) જેટ્ટી
આર.ઓ.આર.ઓ. જેટ્ટી એટિે રક અને રેિસસ જેવાું વાહનોમાું કાગોને િઇ જવા માટે વેસિનો ઉપયોગ
કરવામાું આવશે. જે પોતાના વાહનો પર વેસિને મકવા અને િેવામાું આવે છે . કાયસરત વવસ્તાર સધી વ્હીિ
કમ્બેટ સાધનો અથવા રકનાું પડરવહન માટે રે મ્પ સાથે બાર્જસ પસુંદ કરે િ છે . વનકાિની પધ્ધવત મલ્ટી
વ્હીલ્ડ રેિસસનાું ઉપયોગ દ્વારા કરવામાું આવશે. પડરવહન આર.ઓ.-આર.ઓ. રે મ્પ માટે ઉપયોગી બાર્જ પર
કરવામાું આવશે.
આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટી :
આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટીનાું બાુંધકામ માટે બે વવકિની વવચારણા કરે િ છે . પહેિાું વવકલ્પમાું આર.ઓ.આર.ઓ. રે મ્પ અને બથીંગ સ્રકચરની િુંબાઇ ૩૦.૫ મીટર અને પહોળાઇ ૨૦ મીટરની છે . કે જેને માસ
કોન્જિીટ/પત્થર/ કોન્જિીટ બ્િોક્સથી ભરે િા એમ.એસ. કન્જટેનસસના બે સ્તરનાું ઉપયોગ દ્વારા બાુંધવામાું
આવશે. બીજા વવકલ્પમાું, આર.સી.સી. પાઇલ્સ પર રે મ્પન ું બાુંધકામ કરવામાું આવશે. સલચત પ્રવ ૃવતનાું
કારણે શોર િાઇનની ફેરબદિનાું મલ્યાુંકન માટે કરે િ મોડેિીંગ અભ્યાસનાું આધારે િે-આઉટ પસુંદ
કરવામાું આવશે.
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ડ્રેજગ

:

બથીગ વવસ્તાર અને મખ્ય ચેનિને જોડવાવાળી ચેનિની અંદર ડ્રેજીંગ કરવ ું જરૂરી છે , જેથી બાર્જસ માટે
સરલક્ષત રસ્તો મળી શકે છે . ડ્રેજીંગ અને બાર્જનાું સરલક્ષત માગસ પરું પાડવા માટે ચેનિન ું જોડાણ મખ્ય
(મેન) ચેનિ જરૂરી થઇ શકે. િોડીંગ કાગો

તકો પરી પાડવી અને બાર્જના સરલક્ષત બથીંગ અને અન્જય

પ્રડિયાની જરૂરીયાતને પહોંચી વળવા સાઇટ પર ડ્રેજીંગ હશે.
કાિા માલની જરૂરીયાત, માત્રા, સ્ત્રોત અને પદરવહન :
ફેબ્રીકેશન પ્રવ ૃવત માટે જરૂરી મખ્ય કાચા માિ જદી –જદી જાડાઇની સ્ટીિ પ્િેટ્સ છે , જેન ું સ્ટીિ પ્િાન્જટથી
ફેબ્રીકેશન યાડસ પર પડરવહન રેિર મારફતે કરવામાું આવશે.
પાણી અને પાવર (વીજળી)ની જરૂરીયાત :
મેસસસ. આઇ.એસ.જી.ઇ.સી.ને જરૂરી ૫૦ ડક.િી./ડદવસ પાણી જી.આઇ.ડી.સી. દહેજ ઇન્જડરીઝ એશોસીએશન
પાસેથી ફેબ્રીકેશન શોપ માટે મળી રહેશે. આર.ઓ.-આર.ઓ.જેટ્ટી પર પ્રવ ૃવત માટે વધારે પાણીની જરૂર નથી,
કારણ કે તેનો વકસ ફોસસ સરખો જ રહેશે, તેમાુંથી ૨૦ ડક.િી./ડદવસ પાણી ઇન્જડસ્રીમાું હાઇડ્રો ટેસ્ટીંગ તથા
સાધનો ધોવામાું વપરાશે, જયારે 30 ડક.િી./ડદવસ પાણી ઘરગથ્ ું વપરાશ અને કેન્જટીનમાું વપરાશે.
પાવર (વીજળી) :
ફેબ્રીકેશન શોપ અને ખલ્િા યાડસ નાું પ્રથમ તબક્કામાું ઇિેક્રીકિ પાવરની અંદાજીત જરૂરીયાત 650
કે.વી.એ. છે , જયારે બીજા તબક્કામાું વધીને ૧૩૦૦ કે.વી.એ. થઇ જશે. જેથી કરીને આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટી
માટે જરૂરી પાવર મળી રહેશે. વધારાના પાવરની જરૂર રહેશે નડહ. પરતાું પાવરનાું બેક-અપ માટે ડી.જી,સેટ
રાખવામાું આવશે. પ્રથમ તબકકામાું ડીઝિથી ચાિતાું ૫૦૦ કે.વી.એ.નો ડીજી. સેટ અને બીજા તબકકામાું
જરૂરીયાત મજબ તેમજ આસપાસના વવસ્તારમાું કેટિીકવાર વીજળી પ્રવાહ નથી મળતો તે મજબ ૫૦૦
કે.વી.એ.ન ું બીજ ું ડીજી સેટ ખરીદવામાું આવશે.
ઉત્પન્ન િતાાં કિરાની માત્રા અને તેના શુધ્દ્વદ્વકરણ તેમજ તનકાલની સુતવધા :
ઉત્પન્ન થતો મખ્ય કચરો સ્ટીિ સ્િેપ છે જેનો વનકાિ માન્જય ઉપયોગકાર મારફતે થશે, તેની ઉત્પવત
ફેબ્રીકેશન કામ અને ઓડસ ર પર આધાર રાખશે. પેઇન્જટ માિ જોખમી માિ છે કે જેનો પ્રોજેકટ સાઇટમાું સુંરહ
કરવામાું આવશે.
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પેઇન્જટની વપરાશ ૧૫૦૦ િીટર/મડહનો હશે. ઉત્પન્ન થતાું ખાિી પેઇન્જટ કેન્જસ અંદાજે ૧૦૦ નુંગ પ્રવતમડહનો
હશે.
કોઇવાર ફ્િોર ધોવાણ અને હાઇડ્રો ટેસ્ટીંગ દરવમયાન ઉત્પન્ન થત ું પ્રદવર્ત પાણીને ગાડસ પોન્જડમાું એકઠું
કરવામાું આવશે અને તેની પ્રાથવમક રીટમેન્જટ

કરવામાું આવશે, જેમાું ઓઇિ અને રીસ રેપ, પ્રાયમરી

સેટિીંગ ટેંક અને સ્િઝ ડાઇંગ બેડ હશે અને થોડું પ્રદવર્ત પાણી હાઇડ્રો ટેસ્ટીંગ

માટે પન: વપરાશમાું

િેવામાું આવશે અને બાકી રહેિ પાણીને શધ્દ્ધ્દ્વકરણ બાદ ગાડસ નીંગ અને ટોઇિેટ ફલ્શીંગમાું ઉપયોગમાું
િેવામાું આવશે. જયારે જરૂર હોય ત્યારે શધ્દ્વ થયેિ પાણીને ફાયર ફાઇટીંગ માટે ઉપયોગમાું િેવામાું
આવશે.
ધોવાણ વવસ્તારમાુંથી ઉત્પન્ન થત ું પ્રદવર્ત પાણી અિગ એકઠું કરવામાું આવશે અને તેનો પન: ઉપયોગ
વપ્રમાઇસીસમાું િોનનાું વવકાસ માટે થશે.
ટોઇિેટ બ્િોક્સમાુંથી ઉત્પન્ન થત ું તેમજ ઘરગથ્ ું પ્રદવર્ત પાણીનો વનકાિ સેપ્ટીક ટેંક/સોકપીટમાું કરવામાું
આવશે.
રોજેકટ રકમ :
ફેબ્રીકેટેડ યાડસ માટે કિ પ્રોજેકટ રકમ રૂ. ૮૯.૫૨ કરોડ થશે. સલચત આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટી માટે પ્રથમ
વવકલ્પમાું કિ પ્રોજેકટ રકમ રૂ. ૧૭.૪૧ કરોડ અને જો બીજો વવકલ્પ પસુંદ કરીએ તો કિ પ્રોજેકટ રકમ રૂ.
૨૩.૮૫ કરોડ થશે.
બેઝલાઇન પયાડવરણ :
પ્રોજેકટ વવસ્તાર તેમજ પ્રોજેકટ સાઇટથી ૧૦ ડક.મી. વિજયામાું આવતાું સ્થળોએ પ્રાથવમક બેઝિાઇન
માડહતી એકઠી કરે િ હતી. પ્રોજેકટ હદથી ૧૦ ડક.મી. ના અંતરે આવેિ વવસ્તારની ગૌણ માડહતી અને
પયાસવરણીય સુંવેદનશીિ વવસ્તાર પરની માડહતી એકઠી કરે િ છે .
અભ્યાસ વવસ્તારનાું હાિનાું જમીન વપરાશ પેટનસ બનાવવા માટે રીમોટ સેન્જશીગ સેટેિાઇટ ડેટાનાું ઉપયોગ
દ્વારા પ્રોજેકટ સાઇટ તેમજ દરીયાઇ વવસ્તાર માટે નકશો, જમીન વપરાશ અને િેન્જડ કવર કરવામાું આવેિ
હતી.
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અભ્યાસ વવસ્તાર (૧૦ ડક,મી. વિજયા)ના િેન્જડયઝ અને િેન્જડ કવર નકશો દશાસવે છે કે મોટો ભાગ ગલ્ફ
ઓફ ખુંભાત હેઠળ આવેિ છે , જે અંદાજે ૪૧% છે જ્યારે ૨૨% વવસ્તાર નદીના મખમાું આવેિ છે . જમીન
વપરાશનો બીજો મોટો ભાગ ૯.૨% કાદવ-ડકચડવાળો છે અને અંદાજે ૮ % વવસ્તાર ઓધોલગક છે .
જદાું-જદાું માપદું ડોનાું પ ૃથથકરણ માટે ખેતીિાયક વવસ્તારની જમીનનાું નમના બે (૨) ગામોમાુંથી એકઠાું
કરવામાું આવેિ છે . જમીનન ું રાસાયલણક પ ૃથથકરણ કરવામાું આવેિ છે , િોપિીમીટીંગ પરીબળો વોટર
હોલ્ડીંગ ક્ષમતા, pH, કન્જડકટીવીટી, ક્િોરાઇડ, જમીનની ફળદ્વ્રપતા જેમાું નાઇરેટ અને ફોસ્ફેટ હોય છે .
જમીનમાું સેિીનીટી પાકના વ ૃધ્દ્ધ્ધ માટે બરાબર છે . અભ્યાસ વવસ્તારમાું ખેતીિાયક પ્રવ ૃવત હાિમાું વધારે
નથી.
પાણીની ગુણવત્તા :
નમસદા નદીનાું મખનાું પાણીની pH ૭.૧૦ થી ૭.૫૦ ની મયાસદામાું જોવા મળે િ છે . પ્રોજેકટ સાઇટ નજીક
દરીયાઇ પાણીની હાજરી છે , જો કે પ્રોજેકટ સાઇટ એસ્ચ્યરીનાું મખ પર અવેિ છે કે જ્યાું નમસદા નદીનાું
મખમાું ડીસ્ઝોલ્ડ ઓક્સીજનન ું નોધપાિ સ્તર ૬.૦ મી.રા./િીટર થી ૬.૫ મી.રા./િીટર છે .
અભ્યાસ સમયગાળા દરવમયાન બી.ઓ.ડી.ન ું સ્તર ૦.૩ મી.રા./િીટર થી ૭.૨૦ મી.રા./િીટરની મયાસદામાું
જોવા મળે િ છે . નાઇરેટન ું સ્તર થોડું વધારે છે અને તેની માિા ૦.૦૯ મી.રા./િીટર થી ૦.૧૮૦
મી.રા./િીટરની વચ્ચે જોવા મળે િ છે . ફોસ્ફેટનાું સ્તરની માિા ૦.૦૭ મી.રા./િીટર થી ૦.૨
મી.રા./િીટરની વચ્ચે જોવા મળે િ છે . આના પરથી એવ ું તારણ આપી શકાય કે નમસદા નદીનાું મખનાું
ભાગમાું નાઇરોજન અને ફોસ્ફરસના સપ્િાયની ઘટ નથી.
આ વવસ્તારમાું ઉચ્ચ ભરતી અને ઓછી ભરતી દરવમયાન ભારે ભરતી પ્રવાહને કારણે સેમ્પિીંગ અભ્યાસ
દરવમયાન પ્રોજેકટ સાઇટ નજીક નદીનાું મખન ું પાણી ખબ ટબીડ જોવા મળે િ હત ું. ગલ્ફ ઓફ ખુંભાતમાું
ઉચ્ચ ભરતી ના કારણે ટબ્યિ
સ ન્જસ ઉત્પન્ન થાય છે . આવી જ પડરસ્સ્થવત ઓછી ભરતી દરમ્યાન પણ જોવા
મળી છે . જયારે બુંને ભરતી વખતે વધારે પડત ું સેડીમેન્જટન ું પડરવહન થાય છે .

ઉચ્ચ ભરતી અને ઓછી ભરતી સમયગાળા દરવમયાન પ્રોજેકટ સાઇટ નજીક નમસદા નદીના મખમાું
ટી.ડી.એસ.ન ું સ્તર દશાસવે છે કે પ્રોજેકટ સાઇડ નજીક દડરયાઇ પાણી છે .
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નદીનાાં મુખની બાયોડાયવડસીટી :
પ્રોજેકટ સાઇટ નજીક નમસદા નદીના મખમાુંથી

મળી આવતાું ફાઇટોપ્િાન્જક્ટોન

સમદાયમાું શીયાળાઋત

દરવમયાન ૧૨ જેનેરા, ઉનાળાઋત દરવમયાન ૯ જનેરા અને ચોમાસાઋત પછી ૯ જનેરા મળી આવ્યાું હતાું
બધી ઋત દરવમયાન ફાઇટોપ્િાન્જક્ટોન સમદાયોમાું સબફાઇમિ

બેસીિારીઓફાઇટા વધારે જોવા મળયાું

હતાું. ઝુપ્િાન્જક્ટોન સમદાયમાું રોટીફસસમાું બ્રેકીઓનસ, અને િસ્ટેશયન્જસમાું કોપેપોડા અને નોપ્િીયસ
જોવામાું આવ્યા હતાું. બધી ઋત દરવમયાન નૌપિીસ િાવાસ નેટ પ્િાન્જકટોનનાું રૂપમાું જોવા મળે િ હતાું.
પ્રોજેકટ સાઇટ નજીક નમસદા નદીના મખમાું ઝુપ્િાન્જક્ટોનનાું ૮ જનેરા વશયાળા, ઉનાળા અને ચોમાસા
પછીની ઋતમાું ફેરફાર વગર જોવા મળયાું હતાું.
અભ્યાસ તવસ્જતારમાાં મત્સ્જયઉધો

:

ભારતમાું નમસદા એસ્ચ્યરી જેવી બહ ઓછી એસ્ચ્યરી છે કે જયાું

ભારતીય સાડ ( હીિસા (ટેનિોસા)

ઇિીસા), માછિી મળી રહે છે . જે બ્રીડીંગ માટે ચોમાસા ઋત દરવમયાન એસ્ચ્યરીમાું આવે છે .
રોજેકટ સાઇટની હદમાાં આવેલ દરીયામાાં સસ્જતન રાણીનુાં અવલોકન :
સેમ્પિીંગના સમયગાળા દરવમયાન પ્રોજેકટ સાઇટ નજીક સસ્તન જોવા મળે િ નથી. ગલ્ફ ઓફ ખુંભાતમાું
સામાન્જય રીતે ડોિફીન જોવા મળે છે . તારીખ ૧૨/૧૧/૨૦૦૯ થી ૧૪/૧૧/૨૦૦૯ નાું રોજ થોડી
ડોલ્ફીનની હાજરી જોવા મળે િ હતી, ત્યારબાદ તરત જ અરે લબયન દરીયામાું વાવાઝોડાનાું કારણે ડીસ્ટબસન્જસ
થઇ ગય ું, નમસદા નદીનાું મખમાું અભ્યાસ વવસ્તારમાુંથી ડોલ્ફીન નોંધવામાું આવી ન હતી.
ભુ ભડ પાણીની ગુણવતા :
અંભેઠા ગામ, લવારા ગામ અને િખીગામથી ખલ્િા કવામાુંથી પાણીનાું નમનાુંઓ એકઠાું કરવામાું આવેિ
હતાું. આ બધા કવાઓ ગામનાું તળાવની નજીક આવેિાું છે અથવા તળાવની હદ પર અથવા કવામાું
આવેિ છે . જેથી વરસાદી એકઠું થયેિ પાણીનો રીચાર્જ કરી શકાય. બધા કવાઓમાું ફ્િોરાઇડ જોવા મળે િ
નથી. નાઇરેટ, સલ્ફેટ, આયસન, માન્જય માિાથી નીચે જોવા મળે િ છે . કોઇ કવાન ું પાણી પીવાનાું હેત ું માટે
વપરાશમાું િેવામાું આવત ું નથી. માિ ઘરનાું કપડાું ધોવા અને અન્જય પ્રવ ૃવતઓ માટે જ થાય છે . અભ્યાસ
વવસ્તારમાું રામજનોને ઔધોલગક એકમો દ્વારા પીવાન ું પાણી પરું પાડવામાું આવે છે .
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સપાટી પરના પાણીની ગુણવતા :
સપાટી પરના પાણીનાું નમના, મખ્યત્વે ગામનાું તળાવોમાુંથી િેવામાું આવ્યાું હતાું. જે સારી ગણવત્તા
ધરાવે છે . આ તળાવો વરસાદી પાણીનાું ભરાવા અને કવા રીચાજીગન ું કામ કરે છે .
માઇક્રોમેટીઓરોલોી :
વવસ્તારના માઇિોમેટીઓરોિોજી માડહતી, વશયાળા ઋત (જાન્જયઆરી-ફેબ્રઆરી ૨૦૧૨) ઉનાળા ઋત ( માચસમે ૨૦૧૨) ચોમાસા પછીની (ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૧૨) ઋત એમાું િણ ઋતનાું સમયગાળા માટે અંભેઠા
ગામમાું આવેિ ડિષ્ણાનુંદ આશ્રમનાું ટોપ રફ પર મકેિ ઓટોમેટીક વેધર મશીન દ્વારા મોનીટરીંગ કરી
એકઠી કરી છે .
રે ઇનફોલ (વરસાદનુાં આ મન)
રે ઇનફોિ માડહતી ઉપિબ્ધ છે , ૨૦૧૦ દરવમયાન વાગરા તાલકામાું રે ઇનફોિ મહતમ (૧૦૧૭ મી.મી.)
જયારે ૨૦૧૨ દરવમયાન આ વવસ્તારમાું રે ઇનફોિ ૫૮૩ મી.મી. હતો.
પવનની

તત અને પવનની દદશા :

પ્રોજેકટ સાઇટ પર ઋત પ્રમાણે પવનની ડદશા જોવા મળે િ છે . જાન્જયઆરી-ફેબ્રઆરી, ૨૦૧૨ દરવમયાન
પવનની ડદશા પવસ તરફ અને ઉતર-પવસ થી દલક્ષણ–પવિમ તરફ હતી. જયારે માચસ ૨૦૧૨ દરવમયાન,
પવનની ડદશા ઉતર-પવિમ થી દલક્ષણ-પવસ તરફની હતી, એવપ્રિ, ૨૦૧૨ થી મે, ૨૦૧૨ માું પવનની ડદશા
દલક્ષણ-ઉતર, ઉતર-પવિમ થી દલક્ષણ-પવસ તરફની હતી. ઓકટોબર, ૨૦૧૨ માું પવનની ડદશા ઉતર-પવસ
થી દલક્ષણ–પવિમ અને ઉતર-પવિમ થી દલક્ષણ-પવસ તરફ હતી. જ્યારે નવેમ્બર, ૨૦૧૨ દરવમયાન પવનની
ડદશા ઉતર-દલક્ષણ અને ઉતર ઉતર-પવસ થી દલક્ષણ–પવિમ તરફની હતી. જાન્જયઆરી, ૨૦૧૨ માું પવનની
ગવત ૦ થી ૨૯.૨ ડક.મી./કિાકની મયાસદામાું જોવા મળે િ હતી. ફેબ્રઆરીમાું ૦ થી ૩૨.૧ ડક.મી./કિાક
અને માચસમાું ૦ થી ૧૭.૨ ડક.મી./ક્િાક અને એવપ્રિમાું ૦ થી ૨૦.૬ ડક.મી./ક્િાક, મે માું ૦ થી ૨૯.૮
ડક.મી./ક્િાક, ઓક્ટોબરમાું ૦ થી ૩૧.૬ અને નવેમ્બર, ૨૦૧૨ માું ૦ થી ૨૮.૨ ડક.મી./ક્િાકની મયાસદામાું
જોવા મળે િ હતી.
વાતાવરણીય હવાની ગુણવતા :
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વાતાવરણીય હવાની ગણવતાનાું મોનીટરીંગ સ્ટેશન પ્રોજેકટ સાઇટની નજીક પસુંદ કરવામાું આવેિ હતાું
જેમાું લવારા ગામ, અંભેઠા ગામ અને િખીગામનો સમાવેશ થાય છે . બધા માપદું ડો સી.પી.સી.બી.નાું
ધારાધોરણની મયાસદા પ્રમાણે જોવા મળે િ હતા.
અભ્યાસ તવસ્જતારમાાં વનસ્જપતત સ ૃષ્ષ્ટ અને રાણી સ ૃષ્ષ્ટ :
આ બેઝિાઇન અભ્યાસ

દરવમયાન વનસ્પવત સ ૃષ્ષ્ટનાું, વ ૃક્ષ પ્રજાવત, હબસસ, છોડ, ક્િાઇમ્બસસ અને મખ્ય

પાક નોંધવામાું આવ્યા હતાું અને પ્રાણી સ ૃષ્ષ્ટ પક્ષીઓ, પતુંગીય ું, સરીસ ૃપ અને જગિી
ું
સસ્તનનો અભ્યાસ
કરવામાું આવ્યો હતો. અભ્યાસ વવસ્તાર અંગેની રટ કેટેગરીવાળા વનસ્પવત અને પ્રાણીની પ્રજાવત ગેર હાજર
હતી. જે માડહતી ઇષ્ન્જડયન પ્િાન્જટ્સની રે ડ ડેટા અને આઇ.ય ું.સી.એન. રે ડ િીસ્ટ (૨૦૧૨) દ્વારા િેવામાું
આવી છે .
તવસ્જતારની સામાજજક-આતિિક પદરસ્સ્જિતત :
અભ્યાસ વવસ્તારમાું સામાજજક-આવથિક પડરસ્સ્થવતની માડહતી પ્રશ્નપેપર તેમજ સેન્જસસ ૨૦૦૧માું ઉપિબ્ધ
ગૌણ માડહતી પરથી એક્ઠી કરે િ છે . પ્રોજેકટ સાઇટથી ૧૦ ડક.મી. વિજયામાું માિ પાુંચ ગામ આવેિ છે ,
જેમાું કિ વસ્તી ૧૪૩૯૧ છે અને ૩૧૦૬ ઘર આવેિ છે . આ બધા ગામો બહ નાનાું છે સાથે તેમની વસ્તી
૧૩૩૦-૬૮૪૬ ની મયાસદામાું છે .
પયાડવરણીય અસરોની અપેક્ષા અને મુલ્યાાંકન :
આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટીનાાં બાાંધકામ દરતમયાન જમીન પર િતી અસર :
રસ્તા, આર.ઓ.-આર.ઓ. રે મ્પ અને બન્જડનાું વવકાસ માટે સુંપાદન કરે િ જમીનથી જમીન વપરાશમાું
ફેરફારની એકમાિ અસર થશે. ફાળવેિ જમીનની હદથી મખ્ય માગસ સધી પહોંચવાનાું માગસના જમીન
પ્િોટ નું. ૮૯ છે જે હાિનો પ્િોટ છે , કે જે પ્િોટ નું. ૯૪ સધી વવસ્ત ૃત કરે િ છે . સેઝનાું ફાળવેિ પ્િોટમાું
ફેબ્રીકેશન શોપની સ્થાપના થઇ ગયેિ છે . આ વવસ્તાર ઔધોલગક વવકાસ માટે નોટીફાઇડ જાહેર કરે િ છે
અને પ ૃથથકરણમાું જમીન પર બાુંધકામ સાથે સુંકળાયેિ પ્રવ ૃવતને કારણે ઇકોિોજીકિ અસર નોંધપાિ અસર
થવાની સુંભાવના નથી.
રોજેકટ રવ ૃતતનાાં કારણે ઇકો-સાંવેદનશીલ સાઇટ પર અસર :
દહેજ જેટ્ટી નજીક ડિક્સમાું પ્રોજેકટ સાઇટથી અંદાજે ૫.૫૩ ડક.મી. દર મેન્જગ ૃવ પેસીસ આવેિાું છે . અન્જય
મેન્જગ ૃવનાું નાનાું પેસ નમસદા નદીનાું મખનાું સામે ડકનારે પ્રોજેકટ સાઇટથી ૧૦.૩૫ ડક.મી. દર આવેિા છે
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અને રે તાુંળ જમીન ડિષ્ણા આશ્રમ થી િાઇટ હાઉસ દરીયા તરફ જતાું પ્રોજેકટ સાઇટથી ૧ ડક.મી. દર
આવેિ છે . નજીકમાું ડફશિેન્જડીંગ કેન્જદ્વ પ્રોજેકટની સાઇટથી અંદાજે ૩૫ ડક.મી. દર ભાડભત ગામે આવેિ છે .
સલચત પ્રવ ૃવતઓથી આ ઇકો-સુંવેદનશીિ સાઇટ પર અસર અપેલક્ષત નથી.
નજીક પાણી ફ્રન્જટ સવવધા રીિાયન્જસ ટમીનિ છે જે પ્રોજેકટ સાઇટથી અંદાજે ૩૪૮ મીટર દર આવેિ છે .
લવારા ગામ નજીકનો વસવાટ છે જે પ્રોજેકટ સાઇટથી ૧.૦૫ ડક.મી. દર આવેિ છે .
ડ્રેજગ

ઓપરે શન દરતમયાન િતી અસર :

બાર્જનાું સરલક્ષત પેસેજ પરું પાડવા માટે બથીંગ વવસ્તાર અને ચેનિન ું મખ્ય ચેનિ સાથે જોડાણ નેવીગેશન
ચેનિનાું ડ્રેજીંગ કરવા માટે જરૂરી છે . આ ડ્રેજીંગ દરવમયાન ૧,૬૦,૦૦૦ માટી નીચેથી ખોદવાની સુંભાવના
છે અને આ ડ્રેજડ દરવમયાન નીકળતી માટીનો ઉપયોગ નીચાણવાળા વવસ્તાર તેમજ રે મ્પનાું બાુંધકામ
દરવમયાન કરવામાું આવશે. ડ્રેજીંગ દરવમયાન દરીયામાું રહેવા વાળા જીવજતું ુંઓ પર અસર ખબ જ ઓછી
હશે.
આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટીનાાં ઓપરે શન દરતમયાન જમીન પર િતી અસર :

સલચત જેટ્ટીમાું કાગોન ું સુંચાિન ફક્ત ફેબ્રીકેટેડ સ્રકચર જ હશે, જેના કારણે પાણીમાું કાગોન ું સ્પીિેજ થશે
નડહ. તેથી આ પ્રોજેકટથી પાણી પયાસવરણ પર કોઇ નોંધપાિ અસર થશે નડહ. બાર્જ મવમેન્જટની
પ્રવ ૃવતઓનાું કારણે અન્જય મખ્ય અસર થશે. બાઇલ્ડ્સ અને બાિસ્ટ પાણીનાું વમશ્રણનાું કારણે મખ્ય અસર
થશે. ઓઇિી બાઇલ્ડ્સ અને બાિસ્ટ પાણીનો વનકાિ પર પ્રવતબુંધ િગાવવામાું આવશે. મોડસ ન બાર્જ માું
ઓઇિ સેપરે ટર તેમજ બાઇલ્ડ્સ શધ્દ્ધ્દ્વકરણ ની સવવધાઓ સાથે હોય છે .
ફેબ્રીકેશન શોપમાાંિી ઉત્પન્ન િતાાં રદુતિત પાણીની અસર :
આ એક ઝીરો ડીસ્ચાર્જ પ્િાન્જટ છે અને ઔદ્યોલગક ઉપયોગી જેમ કે ફ્િોર ધોવાણ અને હાઉડ્રો ટેસ્ટીંગ
(પરીક્ષણ) માુંથી ઉત્પન્ન થત ું પ્રદવર્ત પાણી થોડું ડરસાયકિ કરવામાું આવશે અને અંશતઃ (થોડ)ું પ્રાથવમક
શધ્દ્ધ્દ્વકરણ બાદ ગાડસ નીંગ માટે ફરીથી ઉપયોગમાું િેવામાું આવશે. આ પ્રોજેક્ટ માટે ઇ.ટી.પી. અપેલક્ષત
નથી, કારણ કે કોઇ પ્રોસેસમાુંથી કાબસવનક કચરાની સ્રીમની ઉત્પવત નથી. ફેલબ્રકેશન શોપની મખ્ય પ્રવ ૃવત્ત
ફેલબ્રકેશન હશે અને આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટી મખ્ય પ્રવ ૃવત્ત સ્વયું સુંચાલિત બાર્જમાું ફેબ્રીકેટેડ સ્રકચરન ું
િોડીંગ હશે. પ્રાથવમક શધ્દ્ધ્દ્વકરણ કરવામાું આવશે કે જ્યાું ગાડસ નીંગ અને વોશીંગ વગેરે માટે ઉપયોગમાું
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િેતાું પહેિાું પ્રદવર્ત પાણીમાું ઓઇિ અને ફ્િોટીંગ મટીરીયલ્સને અિગ કરવામાું આવશે,

ટોઇિેટ

બ્િોકમાુંથી ઉત્પન્ન થતાું પ્રદવર્ત પાણીનો વનકાિ સેપ્ટીક ટેંક/સોકપીટ મારફતે કરવામાું આવશે.

હવાનુાં પયાડવરણ
બાુંધકામ તબક્કામાું મખ્ય પ્રદર્કો બાુંધકામ સામરી, સાધનોનાું પડરવહન માટે કાયસરત ચળવળ (અવરજવર)ને કારણે ઉત્પન્ન થતાું સસ્પેન્જડેડ પાટીક્યિેટ મેટર હશે.
ઉડતી ધળના વનયુંિણ માટે પાણીનો છુંટકાવ (સ્પ્રીન્જકિીંગ)નો ઉપયોગ કરવામાું આવશે. ડીઝિ આધાડરત
બાુંધકામ મશીનરીના અવાજ પ્રદર્ણને અને બહાર નીકળતા ઉત્સર્જનને ઓછું કરવા યોગ્ય સારસુંભાળ
િેવામાું આવશે.
આસપાસના વવસ્તારોમાું કોઇ ખિેિ (અશાુંવત) ટાળવા માટે ડદવસ દરવમયાન બાુંધકામ પ્રવ ૃવતઓ પર
પ્રવતબુંવધત કરવામાું આવશે. જયારે ઉત્પન્ન થતી બાુંધકામ

ડેબરીસનો ઉપયોગ નીચાણવાળા વવસ્તારના

પરાણ માટે િેવાશે. તેથી સાઇટમાુંથી કોઇ સમસ્યા દર કરવા અથવા વનકાિ કરવાની જરૂર નથી.
કોંિીટ કામ દરવમયાન કાળજી િેવામાું આવશે જેથી પાણીમાું ખાુંડણી અથવા સીમેન્જટનાું રજકણો પાણીમાું
ભળે નડહ. નદીમાું બાુંધકામ માિનાું ડમ્પીંગની તકોને ટાળવા માટે અને અસર ઘટાડવા માટે પ્િાસ્ટીક શીટ
અથવા તારપોિીનનો ઉપયોગ કરવામાું આવશે, માળખાકીય સેવા માટે સગવડ જેમાું પાણી સપ્િાય અને
ઇિેકરીફીકેશન સવવધા બાુંધકામ કામદારોને હાિની સવવધામાુંથી આપવામાું આવશે. હાિના કાયદાકીય
હેઠળ સરક્ષા વનયમ પ્રમાણે વધારે જોખમી ક્ષેિમાું કામ કરતાું કામદારો માટે સરલક્ષત સાધનો પરાું પાડવામાું
આવશે.
કાગોનાું પડરવહન માટે બથીંગ વવસ્તારની ફરતે અને અંદર બાર્જનાું અવર-જવરમાુંથી રીનહાઉસ ગેસ જેવાું
કે CO, CO2, SOx અને NOx ન ું ઉત્સર્જન થશે. પયાસવરણીય વ્યવસ્થાપન યોજનામાું વવગતવાર માડહતી
પ્રમાણે હવા ગણવત્તા પર થતી અસર માટે યોગ્ય પગિાું િેવામાું આવશે.
બાાંધકામ દરતમયાન ઇકોલોીકલ અસર :
પાણીમાું પાઇિ ડ્રાઈવીંગ, રબિન ું (મોટાું પત્થર) જમાકરણ, રે તીન ું કોમ્બેક્શન અને અન્જય બાુંધકામ પાણીમાું
ટબીડીટી અને સેડીમેંટની સાુંદ્વતામાું વધારો થવાન ું મખ્ય કારણ બની શકે, તે સયસપ્રકાશને ઘટાડે છે .
બાુંધકામ પ્રવ ૃવતઓમાુંથી અશાુંવત મત્સ્ય ઉધોગનાું અને નીચેના બાયોટા સ્ત્રોતન ું સ્થળાુંતર કરી શકે છે .
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તેમ છતાું, તે નોંધેિ છે કે નમસદા નદીનાું મખમાું સેડીમેંટની સાુંદ્વતા ખબ વધારે છે અને સાથે જળીય
બાયોડાયસીટી

મયાસડદત

છે .

સસ્પેંડેડ

સોિીડમાું

વધારાનાું

પડરણામે

ઉચ્ચ

ટબીડીટીનાું

િીધે

ફાઇટોપ્િાન્જક્ટોનન ું નકશાન ન્જયનત્તમ સ્થાવનક અને થોડાું સમય પરત ું હશે. તેમ છતાું માપેિ અસર નડહવત
છે . એક સમયનાું ઓપરે શનની શરૂઆતમાું કોઇ િાુંબા સમયની નોંધપાિ અસર ધારે િ નથી જેથી
ફાઇટોપ્િાન્જક્ટોન સમદાય માળકાકીય બાુંધકામ પરું થતાું શરૂઆતની પડરસ્સ્થવતમાું રીકવર થઇ જશે. પ્રોજેકટ
સાઇટ નજીક કોઇ મેન્જગ ૃવ્સ પેસીસ અથવા કોરિ રીફ્સ અથવા અન્જય ઇકો સુંવેદનશીિ રીસેપ્ટસસની હાજરી
નથી. તેથી બાુંધકામ પ્રવ ૃવતનાું કારણે ઇકોિોજીકિ પયાસવરણ પર થતી અસર સ્થાવનક અને પારદશસક હશે.

ડ્રેજજિં

દરતમયાન ઇકોલોીકલ પર િતી સાંભતવત અસર:

આ વવસ્તારમાું નદી બેડ સામન્જય રીતે કાદવકીચડવાળો છે , સાથે આ વવસ્તારનાું મખ નજીક રે તી જોવા
મળે િ છે . નદીનાું મખમાું સ્થલગતતામાું સેડીમેંટને ભરતીનો પ્રવાહ ઘસેડે છે અને ભરતી સાથે નદીનાું મખ
પર સેડીમેંટ ઉપર અને નીચે ફરે છે . ઉપરાુંત નીચી ભરતી સમયગળા દરવમયાન ઉપિબ્ધ પાણીની ઉંડાઇ
બહ ું ઓછી છે , ભરતીની અંદર આવત ું વહેણ દરવમયાન સેડીમેંટન ું સ્થળાુંતર સામાન્જય રીતી અસાધારણ છે .
ઘણાું બેન્જથીક જીવજતું ુંઓ માટે આ ઉત્પન્ન થતી અસ્સ્થર સપાટી સુંતોર્કારક નથી, તેથી આ વવસ્તારમાું
ડ્રેજીંગ પર થતી અસર બેન્જથીક બાયોટા પર બહ ું ઓછી છે .
બહાર કાઢેલ મટીરીયલ્સનાાં તનકાલિી િતી અસર :
બહાર કાઢેિ મટીરીયલ્સને સીધેસીધ ું નીચાણવાળા વવસ્તારમાું પમ્પ કરવામાું આવશે, તેથી પાણીમાું બહાર
કાઢેિ મટીરીયલ્સનાું વનકાિથી કોઇ અસર થશે નડહ.
ઓપરે શન દરતમયાન િતી સાંભતવત અસર :
ઓપરે શન દરવમયાન વેસિનાું અવર જવર અને કાગોનાું સુંચાિનથી અસર થઇ શકે છે . સલચત આર.ઓ.આર.ઓ.જેટ્ટી અને બથીંગ સ્રકચરનાું મખ્ય ઇન્જફ્રાસ્રકચરની સ્થાપના પાણી નજીક વવસ્તારમાું કરવામાું
આવશે. ત્યાું ઇકો સુંવેદનશીિ વવસ્તાર નથી, જેમ કે મેન્જગ ૃવ્સ અને કોરિ રીફસની હાજરી જેટ્ટીનાું
અસરકારકક્ષેિમાું નથી. તેથી સલચત પ્રોજેકટ માટે કામનાું વવકાસનાું િીધે ઇકોિોજી પર કોઇ નોંધપાિ
અસર થશે નડહ.
મોડિનો અભ્યાસ બતાવે છે કે સલચત ફેબ્રીકેશન યવનટમાું કોઇકવાર ચાિતા ડી.જી. સેટ દરવમયાન
આસપાસના વવસ્તારમાું પડરમાણીત વાતાવરણીય હવાની ગણવત્તા જી.પી.સી.બી.નાું ધારાધોરણની હદ
14

(માન્જયમાિા)માું હશે. તદઉપરાુંત ડી.જી. સેટ સ્ટે કમાુંથી થત ું ગેસીસ ઉત્સર્જનનાું િીધે હવા પ્રદર્ણની અસર
દલક્ષણ પવસ ડદશામાું સ્ટેકથી ૭૦૭ મીટર સધી માિ પ્રોજેકટ વપ્રમાઇસીસમાું જ હશે. મહત્તમ રાઉન્જડ િેવિ
સાુંદ્વતા નમસદા નદીનાું મખ વવસ્તાર તરફ થશે જે હદમાું રહેશે, આ વવસ્તારમાું સુંવેદનશીિ રીસેપ્ટસસ નથી.
સામાજજક –આતિિક પયાડવરણ :
બાાંધકામ તબકકા :
બાુંધકામ તબકકાથી કશળ તેમજ લબનકશળ વગસમાું રોજગારીની તકો ઉભી થશે. બાુંધકામ

દરવમયાન

જરૂરી અપેલક્ષત માણસો અંદાજે ૧૦૦ જેટિા છે . માણસોની જરૂરીયાત થોડાું સમય પરતી રહેશે, શક્ય હશે
ત્યાું સધી સ્થાવનક િોકોમાુંથી િેવામાું આવશે, તેમ છતાું તે હકારાત્મક હશે, પરું ત થોડા સમય પરતી
હકારાત્મક અસર થશે. અભ્યાસ વવસ્તારમાું હાિની સવવધા પર થતી અસર ઘટાડવા માટે માણસોને જરૂરી
બધી સવવધાઓ કોન્જરાકટર પરી પાડશે. થોડી હકારાત્મક અસર અપેલક્ષત છે . બાુંધકામ મટીરીયલ્સનાું
સપ્િાય માટે સ્થાવનક ધુંધાદારોને તકો મળશે. પાયારહીત સવવધાઓ જેમાું જમવા માટે કામદારોની
કોિોનીમાુંથી ઉત્પન્ન થતી માુંગ આ વવસ્તારની સ્થાવનક ધુંધાકીય પ્રવ ૃવતઓમાું વધારો કરશે.
ઓપરે શન તબકકા :
બાુંધકામ તબકકાની જેમજ કશળ અને અધસકશળ વગસમાું રોજગારી માટેની તકો ઓપરે શન તબકકા
દરવમયાન પરી પાડશે, પડરવહન ક્ષેિ સાથે સુંકળાયેિ િોકોની આવકમાું પણ વધારો થશે. બધી પ્રવ ૃવતઓ
આધારીત સેવાઓ માટે જરૂરી છે જેમ કે ખોરાક, હાઉસીંગ, શાળા, મેડીકિ સવવધા વગેરે, આખરે એ સ્થાવનક
િોકોની જીંદગીની ગણવત્તામાું સધારા કરવામાું મોખરે હશે, અન્જય સેવા ક્ષેિો પણ ફાયદાકારક થશે અને
હકારાત્મક અસર થશે.
કોપોરે ટ સામાજજક જવાબદારી:
આ પ્રોજેક્ટ સાઇટ દહેજ સેઝ-2નાું વસમાુંડકત વવસ્તારમાું આવશે, સીમાુંડકત કરે િ વવસ્તારમાું આવેિ ગામોમાું
લવારા, અંભેઠા, જાગેશ્વર અને િખીગામ છે . પ્રપોનન્જટ શક્ય તેટિા ગામની રીસોસસ માુંગ અને
િોજીસ્ટીક્સનો વનકાિ કરવા માટે સ્થાવનક માણસોને રોજગારી આપશે. તે ફેબ્રીકેશન ઉધોગ છે , તકનીકી
કશળ કામદારોને મહત્તમ ફાયદાઓ મળશે, ફેબ્રીકેશન શોપ અને આર.ઓ.-આર.ઓ. જેટ્ટીની સ્થાપના બાદ,
વ્યવસ્થાપકો સ્થાવનક ગામનાું િોકો સાથે ચચાસ વવચારણા કરશે., જ્યાું પ્રોજેકટ પ્રપોનન્જટ તેઓને કોપોરે ટ
સામાજીક જવાબદારી પ્રવ ૃવતઓના ભાગરૂપ રામજનોને મદદ કરશે અને તેની અંદાજીત રકમ રૂ. ૧૦ િાખ
િણ વર્સ માટે ફાળવેિ છે .
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ગ્રીન બેલ્ટનો તવકાસ:
રીન બેલ્ટના વવકાસ માટે

કિ ઉપિબ્ધ વવસ્તારનાું ઓછામાું ઓછા ૩૦% વવસ્તાર એટિે કે ૬૭,૫૪૧

ચોરસ મીટર જમીનનો ઉપયોગ યોગ્ય વ ૃક્ષો અને છોડનાું વવકાસ માટે કરીશ.ું
ડ્રેજજિં

માટે પયાડવરણીય મેનેજમેન્ટ પ્લાન (ઇ.એમ.પી.)

સાધનોના લીકેજ (ઝમણ)નુાં તનવારણ :
કોન્જરાકટર ખાતરી આપશે કે દરીયાઇ સાધનોમાું કોઈ િીકેજ નડહ હોય અને જે માટે જરૂરી દે ખરે ખ કોન્જરાકટર
રાખશે.
ટબીડીટીને અટકાવવા :
ટબીડીટી અસરને અટકાવવા તેમજ સ્થાવનક પાણીની ગણવત્તા પર થતી અસર અટકાવવા શીલ્ટકટસ નનો
ઉપયોગ કરવામાું આવશે.
દરક્લેમેશન (નવરાધ્દ્પ્ત) તવસ્જતારમાાંિી વધારાનાાં પાણીનો તનયાંતત્રત તનકાલ :
રીકિેમેશન જમીન પર પાળો (બુંડ) નો ઉપયોગ કરીને પાણીના વનકાિને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાું
આવશે.
પયાડવરણ વ્યવસ્જિાપન ખિડ (રકમ) :
પયાસવરણ વ્યવસ્થાપન પ્રવ ૃવતઓ માટે મડી રોકાણ અંદાજે રૂ, ૧૧,૫૦,૦૦૦ છે અને ઓપરે શન માટે રૂ.
૪,૫૦,૦૦૦ પ્રવત વર્સ ફાળવેિ છે .
રોજેક્ટ પયાડવરણ મોનીટરગ

પછી અંદાજપત્રીય ફાળવેલ રકમ :

પયાસવરણીય મોનીટરીંગ અને વ્યવસ્થાપન યોજના માટે પ્રોજેકટ શરૂઆત બાદ રૂ. ૧,૦૦.૦૦૦/વર્સ (એક
િાખ રૂવપયા) ફાળવેિ છે .
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