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કાયકાર સારાંશ (EXECUTIVE SUMMARY)
1.1 &'(я* 

%

કંડલા બંદર એ કંડલા ખાડ ના કનાર અાંશ 23º 01’ N અને ર ખાંશ 70º 13’ E પર આવે ું
છે . તે ક!છ "#લામાં છે અને અરબી સ&ુ'થી 90 નોટકલ માઈલના ,તર આવેલ ક!છના
અખાતમાં મળતી કંડલા ખાડ ના પિ/મ કનાર 01થત છે . ખાડ ની પહોળાઈ 200 મીટરથી
1,000 મીટરની વ!ચે રહલી છે . િશિપ4ગ ચેનલની સમો!ચ ર ખાની 6ડાઈ 10 મીટરની
આસપાસ છે . કંડલા બંદર 7ુધી પહ9ચતી ચેનલની :ુ લ લંબાઈ લગભગ 23 કમી છે .
હાલમાં, કંડલા બંદર થી તેના બાર કાગ= ડ>ાઓ ખાતે અને બંદર િવ1તાર જળેA તેમજ
Bુના ખાતે માલવાહક નૌકાઓ મારફતે Eાય કાગ= હFડGલ4ગની કામગીર કરવામાં આવે છે .
આ ઉપરાંત 6 ઓઈલ Iટ ઓ પર Jવાહ કાગ= હFડGલ4ગની કામગીર કરવામાં આવે છે . આ
બંને 7ુિવધાઓની સંKLુ ત વાિષNક મતા 46.28 િમGલયન મેOક ટન છે , Iમાં 33.28
MMTPA ની Eાય હFડGલ4ગ અને 13.0 MMTPA ની Jવાહ કાગ= હFડGલ4ગ મતાનો
સમાવેશ થાય છે . આ મતાની સામે, કંડલા બંદર થી :ુલ 82.50 MMTPA Pુ ં હFડGલ4ગ થKુ ં
હQ ું Iના પરણામે 2011-12 માં સામાFય કાગ= ડ>ાઓ ખાતે ડ>ાની કામગીર 90% થી
વધી ગઈ હતી.
વતમાન ડ>ાઓ પરનાં દબાણને ઓSં કરવા અને 7 ૂકા તથા Jવાહ કાગ= હFડGલ4ગની
મતાને વધારવા માટ, કંડલા પોટ O1ટ કંડલા બંદર ખાતેની વતમાન 7ુિવધાઓને મજU ૂત
અને અVતન બનાવવા માટ Bુના ખાતે નવી બાW IXી, ખોર ખાડ ખાતે નવી બાW IXી
અને Yૂના કંડલા ખાતે નવી તેલ IXી તેમજ કટલીક અFય પરયોજનાઓના િવકાસનો
J1તાવ & ૂZો છે . Bુના ખાતેની 7 ૂGચત બાW IXી શ[ થવાથી કંડલા પોટ ની 7 ૂકા કાગ=
હFડGલ4ગની મતામાં 5.49 MMTPA Iટલો વધારો થશે, ખોર ખાડ ખાતેની 7 ૂGચત બાW
IXીની 1થાપનાથી કંડલા બંદરની 7 ૂકા કાગ= હFડGલ4ગ મતામાં 8.57 MMTPA Iટલો
વધારો થશે અને Yૂના કંડલા ખાતેની તેલ IXીના િવકાસને કારણે કંડલા બંદરની Jવાહ
કાગ= હFડGલ4ગ મતામાં 3.39 MMTPA Iટલો વધારો થશે.
1.1.1 &'(я 

• +,   -  . /0$(  
Bુ ના ખાતે બાW IXીના િનમા ણનો J1તાવ વતમાન ડ>ાઓ પરPુ ં દબાણ ઓSં કરવા માટ
કરવામાં આ\યો છે . કપીટ એ િવિવધ ઉપાયો હાથ ધયા છે Iમાં કંડલા બંદર ખાતે થી 7 ૂકા
કાગ= ડ>ાઓનો િવકાસ અને ટ કરા ખાતે 7 ૂકા બ#ક કાગ= ડ>ા તેમજ િવિવધલી 7 ૂકા
   ! " . $.
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કાગ=ને હFડલ કરવા માટ બંદર િવ1તાર ખાતેની બાW હFડGલ4ગ 7ુિવધાને અVતન
બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે . એ]ુ ં ,દાજવામાં આવે છે ક ઉપર જણાવેલ 7ુિવધાઓની
1થાપના પછ પણ, ભિવ^યમાં સંભિવત 7 ૂકા કાગ= Oાફકને સંભાળવામાં મતા અપયા_ત
બનશે. તેના કારણે, કંડલા બંદરના Bુ ના ખાતે તમામ Jકારના 7 ૂકા કાગ= (કFટઈનર કાગ=
િસવાય)ના હFડGલ4ગ માટ ની 7ુિવધાનો િવકાસ કરવાનો J1તાવ & ૂકવામાં આ\યો છે . 7 ૂGચત
7ુિવધાની 1થાપનાથી કંડલા બંદર ખાતે 7 ૂકા કાગ= હFડGલ4ગ 7ુિવધામાં 14.112 MMTPA
Iટલો વધારો થશે.
• 12  -    34  53



 /0$(  

વતમાન Jવાહ કાગ= ડ>ાઓ પરના દબાણને સરળ બનાવવા માટ , કપીટ એ અનેક પગલાં
લીધાં છે Iમાં Yૂના કંડલા ખાતે ભિવ^યમાં િશપ બFકર`ગ 7ુિવધા સાથે Jવાહ કાગ=ને હFડલ
કરવા માટ તેલ IXીઓનો િવકાસ કરવો સામેલ છે . 7 ૂGચત 7ુિવધાની 1થાપનાને કારણે કંડલા
બંદરની Jવાહ કાગ= હFડGલ4ગ મતામાં વાિષNક 3.39 Million MTs Iટલો વધારો થશે.

• -( -,   6  -  . /0$(  
ઓટ બી ખાતે તરતી aઈFસની 1થાપના, IXી ખાતે કાગ= હFડGલ4ગ ઉપકરણ, બેક અપ ેAનો
િવકાસ અને [. 261.76 કરોડના ,દા"ત ખચવાળા વીજળ કરણ, અ0bનશમન અને અFય
િસિવલ તેમજ િમકિનકલ કાય=ની જોગવાઈઓ સાથોસાથ બીઓટ cારા 1000 મીટરની
લંબાઈવાળ એક IXી બનાવવામાં આવશે.
•  -    6 $ .  53 7


  (

બંદર જળેA કંડલા ખાડ સામેના કાગ= IXી ેAની ઉdર આવે ું છે (I કાગ= IXી ેA
સાથે eતરક રોડ વડ પણ જોડાયે ું છે ). 85 m x 152 m કદPુ ં જળેA તેની દGણે 152
મીટરની લંબાઈનો એક ડકકો ધરાવે છે IPુ ં િનમાણ બંદર િવ1તાર તર ક ઓળખાતી કાગ=
IXીની ઉdર કરવામાં આ\Kું હQુ.ં બંદર િવ1તારમાં પીપીપી આધાર બાW હFડGલ4ગ માટ વfુ
7ુધારાઓ કરવાનો J1તાવ & ૂકવામાં આ\યો છે . બંદર િવ1તાર ખાતેની IXીનો ઉપયોગ બાg
Bુના બોKુ ં (ઓટ બી) ખાતે લાંગર લ વહાણમાં માલ ભરવા/ખાલી કરવા વપરાતી નૌકાઓમાં
માલ ભરવા/ખાલી કરવા માટ વપરાશે.
 $    : - $
 89 ( 3 8A $ +  
રા^O ય ધોર માગ 8A થી Bુના બંદર 7ુધી iોડગેજ ર લવે લાઈન નાખવી. આ 7ુિવધાનો
J1તાવ કંડલા બંદર હ1તકમાં Bુના ખાતે તમામ Jકારના કાગ=ના હFડGલ4ગની 7ુિવધાનો
િવકાસ કરવા માટ & ૂકવામાં આ\યો છે . આથી આ પરયોજનાને eતરક ર તે સંકળાયેલી
કામગીર સાથે િવશાળ કંડલા પોટ કોj_લેLસના હ1સા તર ક જોવામાં આવવી જોઈએ.
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 + &   -    7$ 34  ;
આ પરયોજના બીઓટ

આધાર પીપીપી મોડલ મારફતે િવિવધલી કાગ= ટિમNનલ

(Jવાહ /કFટઈનર કાગ= કરતાં અFય) નો િવકાસ કરવા ,ગે છે . આ પરયોજનામાં Bુ ના
પાસે ટ કરા ખાતે એક ટ -આકારની IXી બનાવવાનો િવચાર કરાયેલ છે . lયાં કોઈ eતરક
પણે જોડાયેલ ક eતરિનભર પરયોજના આવેલ નથી.
  < (>>? 8A @&$ &  () & >>? 8A -       B$я*
  %
નકટ mુલ (એનએચ 8A ઉપરથી પસાર થતો) પાસે એનએચ 8A ખાતે ર લવે ઓવર iીજPુ ં
િનમાણ કંડલા બંદર તેમજ Bુના બંદર થી વતમાન અને ભિવ^યના કાગ= પરવહન

અવરજવરને હFડલ કરવા માટ ના દબાણને સરળ બનાવવા અને Oાફકની સમ1યાઓને
ઓછ કરવા માટ 7 ૂચવવામાં આ\Kું છે . આથી આ પરયોજનાને eતરક ર તે સંકળાયેલી
કામગીર સાથે િવશાળ કંડલા બંદર કોj_લેLસના હ1સા તર ક જોવામાં આવવી જોઈએ.
•   -   2 34  53 7

* C$% (D 7 અ 8)

પરયોજનાની નાણાંક ય િવnસનીયતા તરફ Jથમ પગલાં તર ક, સાતમા અને આઠમા
ડ>ાઓ ખાતે સંભાળવામાં આવનાર Eાય કાગ= Oાફક હFડGલ4ગનો ,દાજ & ૂકવો જ[ર છે .
આ ,દાજ પર પહ9ચવા માટ , p ૂતકાળમાં કંડલા બંદર ખાતેના આ ડ>ાઓ પર સંભાળવામાં
આવતા Oાફકને qયાનમાં રાખવો જ[ર છે .
•  - 

%



/  %  (  

7 ૂGચત પરયોજના કંડલા બંદર ખાતે વહાણની મરામત/િનમા ણ કાયના િવકાસ ,ગે છે .
પરયોજના 1થળને ૩૦ વષ= માટ એક વહાણ મરામત/િનમા ણ 7ુિવધાની 1થાપનાના હQ ુ
માટ p ૂિમ લીઝ મોડલ પર ખાનગી ડવલપરને લીઝ પર આપવાનો J1તાવ છે .
 + G-  -  $ I  :  ;
આ પરયોજનાનો હQ ુ બીઓટ આધાર પીપીપી મૉડલ મારફતે િવકસાવવામાં આવનાર
કFટ ઈનર ટિમNનલનો િવકાસ છે . આ પરયોજનામાં Bુના ઓફ ટ કરા ખાતેની સંકળાયેલ
7ુિવધાઓ સાથે કFટઈનર IXીઓનો િવકાસ િવચારવામાં આ\યો છે . lયાં કોઈ eતરક ર તે
સંકળાયેલ અથવા eતરિનભર પરયોજના નથી.
•

 /0$ 1 અ 2 *   JK %

આ પરયોજનાનો હQ ુ 13 મીટર Eાvટ 7ુધીના પાAોના હFડGલ4ગ માટ તેલ IXી નં.1 અને 2
Pું સશ0Lતકરણ છે . પરયોજનામાં આઈઆઈટ મ'ાસ cારા 7 ૂચવાયેલ, ટ -આકારની તેલ
   ! " . $.
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IXીઓPુ ં સશ0Lતકરણ િવચારવામાં આવેલ છે એટલે ક અિતરLત પાઈ#સ તેમજ ડ>ાઓ
સાથે Ewજ4ગ cારા નં. 1 અને 2 Pું સશ0Lતકરણ.
1.1.2 яL яM
પરયોજના માટ જ[ર પાણી ભચાઉ પાસે આવેલા ઉ!ચ સેવા જળાશય અને xુજરાત પાણી
mુરવઠા અને ગટર\યવ1થા બોડ ની 18” પાઈપલાઈન cારા નમદા કનાલમાંથી મેળવવામાં
આવશે. િનમા ણ હQ ુ માટ 11 KLD પાણીનો ઉપયોગ થશે અને મYુરો cારા 8 KLD પાણીનો
ઉપયોગ થશે.
1.1.3

$яL яM
આ બંદર 11 કવી મતાના સાત સબ1ટશનો મારફતે પી"વીસીએલ પાસેથી બ#ક વીજળ
mુરવઠો મેળવે છે . તે ઉપરાંત, બંદર પાસે કટોકટ જ[રયાતોને પહ9ચી વળવા માટ બે ડ ઝલ
જનર ટ`ગ સેટ આવેલાં છે . હાલમાં 66 કવીના વીજળ mુરવઠાનો વધારો કરવા અને બ#ક
mુરવઠાને મેળવવા માટ , 1ટપ`ગ ડાઉન અને િવતરણ માટ જ[ર

ઈFyા1OLચર Jદાન

કરવાની યોજના અમલીકરણ હઠળ છે .
xુજરાત સરકાર cારા સેઝ ેAમાં 900MW ની અિવરત સાર xુણવdાની ,દા"ત વીજ
જ[ર યાત આપવાની અપેા છે . જોક, મા1ટર _લાનમાં જ[ર પડ તો, આગામી તબ>ામાં
એક eતરિનભર વીજ ઉlપાદક (આઈપીપી) માંથી એક સમિપNત વીજ બેક-અપ ની 1થાપના
કરવાની જોગવાઈ છે .
1.1.4  

LN અ :I:>$ яM'

7 ૂGચત યોજના કો1ટલ 1Oચીઝને કો1ટલ ર bKુલેશન ઝોન (સીઆરઝેડ) તર ક અને
સીઆરઝેડમાં ઉVોગો, કામગીર અને Jaયાઓ પર Jિતબંધો લાxુ કરવા Iવી J] ૃિdઓ
{હર કરવા માટ કો1ટલ ર bKુલેશન ઝોન (સીઆરઝેડ) ૨૦૧૧ પરના સીઆરઝેડ
{હરનામાને આકષશે.
સીઆરઝેડને સ&ુ'ો, અખાતો, ઉપનદ ઓ, ખાડ ઓ, નદ ઓ અને બેક વોટરના તમામ કો1ટલ
1Oચીઝ તર ક \યા~યાિયત કરવામાં આવે છે Iઓ હાઈ ટાઈડ લાઈન (એચટ એલ)થી ૫૦૦
મીટર 7ુધીના ટાઈડલ એLશન (લેFડ વોડ બાYુમાં) cારા અને હાઈ ટાઈડ 1તર તેમજ લો
ટાઈડ 1તર (એલટ એલ) વ!ચે આવેલી જમીન cારા Jભાિવત હોય છે . એચટ એલ એટલે
જમીન પર lયાં 7ુધીની લાઈન, યાં 7ુધી 01Jગ ટાઈડ દરિમયાન ઉ!ચતમ જળ ર ખા પહ9ચે
છે (એચટ એલને પયા વરણ અને વન મંAાલય, દ#લી cારા JમાGણત Jશાસનો cારા દ શના
તમામ ભાગોમાં સીમાંકત કરવામાં આવશે.)
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{હરનામામાં બંદરો, હાબર, IXીઓ, \હાવ, ડ>ાઓ અને 1પીલવેP ું િનમા ણ નીચેના િનયમો
હઠળ Jદાન કરવામાં આ\Kું છે :
•

કો1ટલ ર bKુલેશન ઝોનની ,દર, કોઈપણ J] ૃિd માટ મંYૂર જ[ર છે , જો તેમાં વોટર
yFટ અને દરયાકાંઠાની 7ુિવધાઓ જ[ર હોય.

•

ભારત સરકારના પયા વરણ અને વન મંAાલય પાસેથી બંદરો તેમજ હાબર,
દ વાદાંડ ઓનાં િનમાણ અને IXીઓ, \હાવ, ડ>ાઓ અને 1પીલવેના િનમા ણ માટ મંYૂર
લેવી જ[ર છે .

અયાસPુ ં ેA કંડલા ખાતેના 7 ૂGચત 1થળોની આસપાસ, 10 કમી િAયા આવર છે .
1.2 & %* 

%

7 ૂGચત 1થળોએથી ભારત સરકારના પયા વરણ અને વન મંAાલય cારા મંYૂર િવચારાથ
&ુાઓ અPુસાર એક વષ માટ આધારર ખા માહતી એકA કરવામાં આવી છે .
પરણામોનો સારાંશ નીચે &ુજબ છે :
1.2.1   & %
મોનીટર`ગ સમય દરિમયાન ઉ#લેGખત Jાચલો છે PM10, PM2.5, SO2, NOx અને CO. ૨૪કલાક સર રાશ સાં'તા િનધા રત કરવા માટ ૨૪ કલાક માટ હવાના \યાપક ન& ૂના લેવામાં
આ\યા હતા. તમામ મોનીટર કરાયેલ Jાચલો PM 2.5 િસવાય નેશનલ એjબયFટ એર
LવોGલટ 1ટાFડડ ૨૦૦૯ની મયા દાઓની ,દર જ જોવા મયા હતા.
1.2.2 અ я & %
ઓLટોબર ૨૦૧૨માં કરવામાં આવેલ મોનીટર`ગ અPુસાર અવાજ માહતી એકA કરવામાં
આવેલ હતી. તેનાં પરણામો નીચે &ુજબ છે :
I $ 7C: આવાસીય ેAમાં, દવસ દરિમયાન કપીટ કોલોની અવાજ 1તર 49.7 dB(A)
છે અને રાિA દરિમયાન 41.2 dB(A) ન9ધાKુ ં છે . દવસ અને રાિA સમય દરિમયાન આવાસીય
ેAPુ ં અવાજ 1તર િનધા રત મયા દાની ,દર જ રહ ું છે .
P  7C: યાAા IXી એક ખાતે અવાજPુ ં 1તર 52.6 dB(A) છે , ર #વે aોિસ4ગ અને
કંડલા સેઝ ખાતે દવસ દરિમયાન 58.2 dB(A), Bુના બંદર ખાતે 45.1 dB(A) અને રાિA સમય
દરિમયાન ઇvvકો _લાંટ ખાતે 50.7 dB(A)ન9ધાKુ ં છે . \યાવસાિયક ેAમાં અવાજPું સA
િનધા રત મયા દાથી ઓSં છે .
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1.2.3 яL & %
કંડલા બંદર પાસેની ખાડ ઓમાંથી જળ ન& ૂનાઓ લેવામાં આ\યા હતાં અને એક ન& ૂનો
xુજરાત પાણી mુરવઠામાંથી એકA કરવામાં આ\યો હતો. અયાસ ેAના સ&ુ'ી પાણીની
xુણવdાના પરણામો સારાં અને જળચરો માટ ઉપKુLત છે . xુજરાત પાણી mુરવઠા પાસેથી
એકA કરાયેલ પાણીના ન& ૂનાઓમાં ભૌિતક-રાસાયGણક લણો જોવા મયા, Iમાં રહલી
ભાર ધાQુની સામી સાર , IS:10500 (પીવાલાયક પાણી માટ પર ણ લણો) માં
િનધા રત પીવાલાયક પાણીની xુણવdાના માપદં ડોની mુ^ટ કર છે .
1.2.4 я $ & %
  4
QR  S%
મોનીટર`ગ માહતી દશા વે છે ક તમામ 1થળે માટ Pું ટ Lસચર ર તાળ લોમ છે . મોનીટર`ગ
હઠળના 1થાનો માટ ના ન& ૂનાઓમાં 66% થી 76% ની ેણીમાં માટ ધરાવે છે . માટ ના
ન& ૂનાઓમાં કાંપPુ ં Jમાણ 14% થી 20% વ!ચે રહ ું છે , જયાર કાદવPુ ં Jમાણ 8% થી
12% વ!ચે રહ ું છે .
% S% 4
• માહતી દશા વે છે ક કંડલા ખાડ ખાતે pH Pું & ૂ#ય 7.12 થી તેલ IXી ખાતે 8.97 છે I
દશા વે છે ક માટ ના તમામ ન& ૂનાઓ તટ1થ છે .
• કાગ= IXી 15 ેA મહdમ વાહકતા 7310 µmhos/cm દશા વે છે , જયાર તેલ IXી 1428
µmhos/cm Iટલી FK ૂનતમ વાહકતા દશા વે છે .
• તેલ IXી ખાતે સીઈસીPું & ૂ#ય 1.59 meq/100g FK ૂનતમ થી કાગ= IXી 15 ખાતે
મહdમ 31.8 meq/100g વ!ચે રહ ું છે .
• માટ ના ન& ૂનાઓમાં નાઈOોજન, ફો1ફરસ અને પોટાિશયમની સર રાશ સાં'તા 0.76 થી
14.40 mg/100gm, 46.2 થી 172.0 mg/100gm અને 2.0 થી 40.0 mg/100gm વ!ચે
રહલી છે .
1.2.5 T  & %
કોઈ પણ ેAના િવક પયાવરણમાં તે ેAમાં રહતા તમામ સ"વોનો સમાવેશ થાય છે , I
પયા વરણનો એક મહlવનો ભાગ હોય છે . આથી, આસપાસના વાતાવરણમાં થતો કોઈ પણ
ફરફાર J{િતનો નાશ અથવા ેAની વિવિવધતામાં ઘટાડામાં પરણમી શક છે . આથી,
વતમાન અયાસ 7 ૂGચત 1થળનાં િવક વાતાવરણ અને 10 કમી િAયામાં રહલા
આસપાસના ેA પર 7 ૂGચત 1થળોની અસરPુ ં & ૂ#યાંકન કરવા 7 ૂચવે છે . તે અPુસાર, િવક
િવિવધતા ટકાવી રાખવા માટ શમન ઉપાયો િનધા રત કરવામાં આ\યા છે . સામાFય ર તે,
   ! " . $.
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િવક વાતાવરણ વન1પિત અને Jાણી7 ૃ^ટ cારા રYૂ કરાય છે , વન1પિત7 ૃ^ટમાં ઔષિધઓ,
છોડવાંઓ અને ] ૃોનો સમાવેશ થાય છે અને Jાણી 7 ૃ^ટમાં સ1તન "વો, પીઓ,
સર7 ૃપો, સકવચ Jાણીઓ, ઉભય"વીઓ, માછલીઓ, વગેરનો સમાવેશ થાય છે .
અયાસ ેAના વન1પિત7 ૃ^ટનાં અવલોકનો દશા વે છે ક ેAની વન1પિતઓની િવિવધતા
અને સમાનતાઓ લગભગ 28 {િતના 71 Jકારના લોના છોડ ધરાવે છે . ઉછે ર બંધારણ
Jમાણે આ J{િતઓને િવતરત કરાય છે : 12 ] ૃ J{િતઓ (17%), 10 ઔષિધ J{િતઓ
(14%), 47 છોડ J{િતઓ (66%)અને 02 મેFો\સ J{િતઓ (3%). સ&ુ'ી વન1પિતઓ
ઘણી િવિવધતા ધરાવે છે Iમાં સેFડ ડુન વન1પિતઓ, મેFો\સ, સ&ુ'ી ઘાસ, મેaોફાઈસ,
અને ફાયટો_લાંકટનનો સમાવેશ થાય છે . સેFડ ડુન વન1પિતઓની &ુ~ય J{િતઓ છે
Euphorbia caudicifolia, E. nerifolia, Aloevera sp, Ephedra foliata, Urochodra
setulosa, Sporobolus maderaspatenus, Eragrostis unioloides, Calotropis procera,
Fimbristylis sp, Indigofera sp અને Ipomoea pescaprae. કાદવવાળ જમીનમાં જોવા
મળતા સામાFય સ&ુ'ી ઘાસ છે Halophila ovata અને H.beccarii. વન ઉપસંરક, pુજ
અને જોધmુર ખાતેના ભારતીય Jાણી સવણ િવભાગ cારા માહતીની અિધ:ૃતતા માટના
સહાયક ોતોમાંથી પણ માહતી એકA કરાઈ હતી.
કંડલા પોટ Jશાસન હઠળનાં અયાસ ેAમાં ૧૧ J{િતના સ1તન Jાણીઓ ન9ધાયા હતાં.
નજરોનજર િનહાળ ને ૪ J{િતઓ ન9ધાઈ હતી, પરો mુરાવા મારફતે અને વન અને
વFય7 ૃ^ટ િવભાગ તેમજ 1થાિનક ગામવાસીઓનાં સહાયક ોતો મારફતે ૭ J{િતઓ
ન9ધાઈ હતી. સ1તન Jાણીઓની તમામ J{િતઓ ભારતીય વFય7 ૃ^ટ (સLશન૦
અિધિનયમ ૧૯૭૨ની િવિવધ અPુ7 ુGચઓમાં ન9ધવામાં આવી છે પરં Q ુ ‘સામાFયપણે’ ેAમાં
જોવા મળતી. ેAમાં સર7 ૃપોની ૬ J{િતઓ ન9ધાઈ હતી. આમાંથી બે J{િતઓ ગરોળ
વગ અને બાક ની ૪ સપ વગની હતી. ઉભય"વીઓની બે J{િતઓ પણ ન9ધાઈ હતી.
સ&ુ'ી જળ પયાવરણના અયાસમાંથી, મો#ુ1કાની ૧૧ J{િતઓ, સકવચ Jાણી ઝ`ગાની
સાત J{િતઓ અને જળોની સાત J{િતઓ ન9ધાઈ હતી.
પરયોજના Jભાિવત ેAમાં સામાFય ર તે જોવા મળતી ટ છવાયી અને કમજોર
વન1પિતઓનો સમાવેશ થાય છે . કોઈ ઔષિધ, છોડ અને ] ૃ J{િતઓ ભારતીય છોડ અને
આઈKુસીએનની ર ડ ડટા Uુકના અસમાFય/& ૃતJાય/નાશJાયની યાદ માં આવતી નથી.
પરયોજના Jભાિવત ેAમાં કોઈ અસામાFય ક નાશJાય વન1પિતઓ જોવા મળતી નથી.
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અસરોની આગાહ એ એક ઈઆઈએ અયાસનો સૌથી મહlવનો ઘટક હોય છે . ભૌિતકપાર01થિતક અને સામાwજક-આિથNક પયા વણ ઉપરની અસરોની આગાહ કરવા માટ ઘણી
વૈાિનક તકનીકો અને પિતઓ ઉપલધ છે . અસરોની આગાહ પયા વરણીય xુણવdાની
ખરાબીને FK ૂનતમ બનાવવા માટ ની િવકાસાlમક J] ૃિdઓની કામગીર દરિમયાન અને બાદ
પયા વરણીય Jબંધન યોજનાના તફાવતો અને અમલીકરણને ઓળખવામાં મદદ કર છે .
7 ૂGચત પરયોજનાની અસરોPુ ં િનધારણ અને & ૂ#યાંકનPું કાય પરયોજના J] ૃિdઓનાં
અયાસ, ેAની આધારp ૂત પયા વરણ 01થિત, પાર01થિતક 01થિત અને કાયદ સરના
માળખાંઓ ને આધાર હાથ ધરવામાં આવે છે . 7 ૂGચત પરયોજનાની અસરોનો અયાસ
િનમા ણ અને કામગીર એમ બે તબ>ામાં કરવામાં આવે છે .
  & %: િનમાણ તબ>ા દરિમયાન, ડ " સેસ અને પરવહન વાહનોમાંથી ઉlસજ ત
વાKુઓ cારા \યાપક હવા xુણવdામાં ખરાબી ઉlપ¡ થવી અપેGત છે . ખોદકામ
કામગીર ઓ પણ માટ ના ઢગલાઓનો સંહ કર છે I ખાસ કર ને 7 ૂક મોસમ દરિમયાન
f ૂળનાં ઉlસWનPું ોત બની શક છે . જોક વાKુ ઉlસWન \યાપક હવાની xુણવdામાં
ન9ધપાA ફાળો આપQું નથી.
અ я: 7 ૂGચત પરયોજનાના અવાજ 1તરની &ુ~ય અસરને િનમા ણ તબ>ા દરિમયાન,
મશીનર , ઉપકરણો અને ક ટલાક િમકનીકલ કાય= cારા ઉlપ¡ થતાં અવાજને કારણે
િવચારવામાં આવે છે .
&%$ : સ&ુ'ી પાણીની xુણવdા ઉપર &ુ~ય અસરો પાઈ#સ ઉપર, ડ>ાPુ ં િનમા ણ, એJોચ
વે, િનમા ણ ઉપકરણોની અવરજવર વગેરને કારણે થતી િવચારવામાં આવે છે . આ કાય=
દરિમયાન 1થાિનક 1થળે કાદવ 1તર વધી શક છે I સ&ુ'ી સંસાધનો ઉપર ન9ધપાA અસરો
કર શક છે . 1થળ પરનાં ધોવાણમાં બાંધકામની સામીઓ, કાટમાળ અને િનમા ણ કચરો
તેમજ ખોદકામ દરિમયાન નીકળે લી માટ ની સામીઓ સામેલ હોય છે , I ખાસ કર ને
સ&ુ'ી પાણી7 ૃ^ટ ઉપર Jિત:ૂળ અસરો કર શક છે , Iને કારણે કાદવમાં વધારો થઈ શક છે
અને પરણામે સ&ુ'ી "વનની Jકાશસં£લેષણ J] ૃિdઓના દરને અસર કર છે . સંભિવત
અસરોના અFય ોતો મYૂરોની વસાહતોના અિનયંિAત ધોવાણો અને સપાટ ગત પાણી ઉપર
આક01મક તેલ ઢોળાવવાને કારણે ઉlપ¡ થાય છે .
я $: પાયાPું ખોદકામ, માટ ભરવી, સફાઈ, માટ ઉતારવી, 1થળને સમતલ કર]ુ ં અને
વાહનોની અવરજવર Iવી િનમા ણ J] ૃિdઓ જમીનમાં પરવતનો લાવશે, I Bૂંકા ગાળા માટ
   ! " . $.
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અપેGત હોય છે અને બ¤ુ ન9ધપાA હોતા નથી. ખોદ કઢાયેલ માટ જો યોbય ર તે m ૂરવામાં
ન આવે તો ઉપર જમીનPુ ં ધોવાણ થઈ કાદવ બનાવી શક છે .
1.4 & %$

($U3 V

પરયોજનાની અસરકારક અને 7ુસંગત કામગીર માટ , કંડલા પોટ O1ટ ખાતે I યોbય
પયા વરણીય મોનીટર`ગ કાયaમ હાથ ધરવો જોઈએ, એ
કાયaમમાં નીચેની બાબતો સામેલ હોવી જોઈએ:
• પયા વરણીય મોનીટર`ગ
• \ય0Lતગત તાલીમ
• િનયિમત પયા વરણીય ઓડસ અને 7ુધાર ઉપાયો
• દ1તાવે"કરણ-માFય કામગીર

Jaયાઓ પયા વરણીય Jબંધન યોજના અને અFય

ર કો¥્  સ
અયાસ દરિમયાન ઉપરોLત બાબતો પર કંડલા પોટ Jશાસન cારા m ૂરQ ું qયાન અપાQ ું
હોવાPું જણાKું હQુ.ં

1.5 અ 'K

અW(

 X(LY 
તેલ ઢોળાવાPુ ં કારણ પયા વરણમાં Jવાહ પેOોGલયમ હાઈEોકાબનની &ુ0Lત છે , ખાસ કર ને
સ&ુ'ી ેAોમાં, માનવીય J] ૃિdને પરણામે તે એક JકારPુ ં J§ૂ ષણ છે . આ શદ સામાFય
ર તે સ&ુ'ી તેલ 1પીલને લાxુ પડ છે , યાં તેલને સ&ુ'માં અથવા તટ ય પાણીમાં છોડવામાં
આવે છે , પરં Q ુ તેલ જમીન ઉપર પણ ઢોળાઈ શક છે . જમીન પર તેલ ઢોળાવાPું કારણ
ટ Fકરો, તટ ય _લેટફોમ માંથી ઢોળાતા તેલને કારણે, EGલ4ગ ર bસ અને વે#સને કારણે તેમજ
¨ુ પેOોGલયમ ઉlપાદનો (Iવાક ગેસોલીન, ડ ઝલ) અને તેમની ઉપ-પેદાશો ઢોળવાને
કારણે, િવશાળ વહાણો cારા વપરાતા ભાર બળતણો Iવાક બંકર ફ©ુઅલને કારણે અથવા
કોઈ તૈલી પદાથ ક બગડલા તેલને લીધે થઈ શક છે .

1.6 я(-

Z 2! અ I&  (я

જોખમ િવ£લેષણ એક \યાપક ખતરા િવ£લેષણને અPુસર છે . તેમાં હયાત ખતરાઓનાં
સંપક માં આવતી ન"કની વ1તીઓ પરના જોખમોની ઓળખ અને & ૂ#યાંકનનો સમાવેશ થાય
છે . આને માટ િન^ફળતા સંભાવના, િવnસનીય અક1માત §ૃ£ય, વ1તીની નબળાઈ, વગેરP ુ ં
   ! " . $.
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પયા _ત ાન જ[ર છે . મોટા ભાગની આ માહતી મેળવવી ક પેદા કરવી &ુ£કલ હોય છે .
પરણામે, જોખમ િવ£લેષણ ઘણીવાર મહdમ િવnસનીય અક1માત અયાસો 7ુધી મયા દત
રહ છે . આપદા Jબંધન યોજના (ડ એમપી) િવિવધ જોખમોની ઓળખ પર આધારત હોય છે ,
કંડલા બંદરની કામગીર અને િનમાણ J] ૃિdઓમાં રહલા સંભિવત જોખમોPુ ં & ૂ#યાંકન
મહdમ િવnસનીય અક1માત િવ£લેષણ, પરણામી િવ£લેષણ માટ કરવામાં આ\Kું છે I
_લાંટમાં સંકળાયેલા જોખમોની એક બહોળ ઓળખ આપે છે .
1.7 &'(я Q
7 ૂGચત પરયોજના xુજરાત રાય માટ તેમજ રા^O માટ સં~યાબંધ લાભ ધરાવે છે I નીચે
આપેલ છે :
•

આ J1તાવમાં xુજરાત સરકારની Jગિતશીલ નીિત અPુસાર આ ેAના િવકાસનો
અથ સમાયેલો છે .

•

J1તાવક

િનમા ણ

તબ>ા

દરિમયાન

:ુશળ,

અધ-:ુશળ

અને

અ:ુશળ

માનવશ0Lતની ભરતી પરો િસિવલ િનમા ણ, િમકનીકલ બાંધકામ, પાઈિપ4ગ કાય=
અને સંબિં ધત 7ુિવધાઓ માટ નાં કોFOાLસ મારફતે કરવાની યોજના બનાવી છે .
પરયોજનાઓની સંભિવત અJlય રોજગાર ેA માટ ન9ધપાA ર તે લાભદાયક
બનશે.
•

7 ૂGચત પરયોજનામાં િવિવધ :ુશળતાઓ ધરાવતા લગભગ ૧૦૦ લોકોને Jિત દન
રોજગાર આપવાની અપેા છે Iનો અથ લગભગ ૧૦૦ લોકોની આવક થશે.

•

આ J1તાવ xુજરાત રાય અને ભારત સરકાર માટ હાલનાં િવિવધ કર માળખાં
,તગત ભંડોળ પેદા કરશે અને હાલમાં \યથ પડ રહલ િવશાળ જbયાના ઉlપાદક
ઉપયોગ તરફ દોર જશે.

•

xુજરાતના લોકો અને ભારત સરકાર માટ આવક પેદા કરતી વખતે આ J1તાવ
વતમાન બંદર J] ૃિdઓ અથવા 1થાિનક લોકોના કાય=/પાસે આવેલાં ેAોના
\યવસાય ઉપર કોઈ ઉપ'વ ક િવેપ પેદા કરતો નથી.

•

આસપાસના ેAોમાં બંદર પરયોજનાની J:ૃિતને સહાય[પ બનતી અિતરLત
J] ૃિdઓને પણ િવકસાવવામાં આવશે I Jlય/પરો ર તે રોજગાર તકો પેદા
કરશે.
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ેAPુ ં સામાFય ઈFyા1OLચર 1થાિનક િનવાસીઓના સામાwજક ઉlથાનમાં 7ુધારો
કરશે.

1.8  &( 96 (&$) $ (&4   [я я  ($>I)
કંડલા પોટ O1ટની સીએસઆર યોજના પાછળનો &ુ~ય હQ ુ:
 રાય માટ ઈFyા1OLચર િવકાસને ઉdેજન આપ]ુ,ં ખાસ કર ને ેAનો આિથNક િવકસતા
જતા ઝોન તર ક િવકાસ કરવો
 બંદર ેA અને તેની આસપાસના ેAનો ટોપ-Lલાસ આવાસીય, પાણી અને વીજ
mુરવઠા 7ુિવધાઓ સાથે િવકાસ કરવો
 ેA/આસપાસના લોકોના "વનને દર ક સંભિવત Jકાર સ& ૃ બનાવ]ુ ં
તદPુસાર આગામી Aણ વષ માટ [. 1182 લાખના :ુ લ ખચ (તે અPુસાર વાિષNક બIટમાં
જોગવાઈ રાખવામાં આવશે) સાથે સીએસઆર હઠળ ગાંધીધામ અને વાડ નારનાં લોકો
માટ ની કટલીક 7ુિવધાઓને 7ુધારવા/ઉlપ¡ કરવા નીચેની પરયોજનાઓ હાથ ધરવામાં
આવી છે :
a)

ડૉ. બાબાસાહબ eબેડકર સક લથી રા^O ય ધોર માગ 8-A 7ુધી રોડ(વાયા ગણેશ
નગર) P ું િવ1તર કરણ અને સશ0Lતકરણ

b)

એનએચ 8-A થી 7ુદરmુ
ં
ર aોસ રોડ વાયા કલેકટર રોડ 7 ુધી રોડ Pું િવ1તર કરણ અને
સશ0Lતકરણ

c)

એનએચ 8-A થી મણીનગર ર #વે aોિસ4ગ 7ુધી રોડ (ર લના પાટાની સમાંતર) Pુ ં
િવ1તર કરણ અને સશ0Lતકરણ

d)

ખ¡ા માકª ટ રોડ (કલેકટર રોડ) થી ીન પેલેસ હોટલ 7ુધી રોડ Pુ ં િવ1તર કરણ અને
સશ0Lતકરણ

e)

“ી રામ” હરજન કો.ઓ. હાઉસ`ગ સોસાયટ લી, (ક ડાણાના પાસે) ખાતે eતરક
રોડPું િનમા ણ

f)

“ી રામ” હરજન કો.ઓ. હાઉસ`ગ સોસાયટ લી, (ક ડાણા પાસે)માં p ૂગભ ગટર લાઈન
આપવી

g)

વાડ નાર ખાતે અFય 7ુિવધાઓ સાથે 1મશાનp ૂિમ અને કi1તાનPુ ં િનમા ણ

h)

વાડ નાર ગામ તબ>ા-૧ માં િસમેFટ ક9a ટનાં eતરક રોડ Jદાન કરવા
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ગાંધીધામ તાુકાના બાળકોની વા1તિવક િશણ ફ ની ુકવણી, જો તેઓ મેર ટ આધાર
મેડ કલ અને ®"િનયર4ગમાં Jવેશ મેળવે અને તેઓ ગર બી ર ખાની નીચે છે .

j)

ગાંધીધામમાં છોકર ઓ માટ ની હો1ટ લPુ ં િનમા ણ Iની {ળવણી અને Jબંધન એક
J~યાત એન"ઓ cારા કરવામાં આવશે.

ઉપર િસવાય, કપીટ સીએસઆર હઠળ ભિવ^યના વષ= માટ પણ સામાwજક ર તે જ[રતમંદ
સંગઠનો ની જ[ર યાત અથ પરયોજનાઓ હાથ ધરવા તૈયાર છે .
1.9 & %$  (я
એક પયા વરણીય Jબંધન યોજના (ઈએમપી)ને

“એક પયા વરણીય Jબંધન સાધન તર ક

\યા~યાિયત કર શકાય છે Iનો ઉપયોગ એ 7ુિનિ/ત કરવા માટ થાય છે ક પરયોજનાની
િનમા ણ કામગીર અને Jબંધન કરવાના કાયની અPુGચત ક ન9ધપાA ર તે ટાળ શકાય તેવી
Jિત:ૂળ અસરોને રોકવામાં આવી છે ; અને ક પરયોજનાઓનાં હકારાlમક ફાયદાઓને
વધારવામાં આ\યા છે .” ઈએમપી આથી એ 7ુિનિ/ત કરવા માટ મહlવm ૂણ સાધનો છે ક
પયા વરણીય અસર & ૂ#યાંકન (ઈઆઈએ) Jaયાઓ માંથી ઉlપ¡ થતા Jબંધન કાય=
પરયોજના "વન-ચaના તમામ તબ>ા દરિમયાન 1પ^ટ પણે \યા~યાિયત અને અમલી
કરાયા છે . દર ક સંગઠન અનો°ું છે , અને પરણામે, પયા વરણીય Jબંધન યોજનાઓ પણ
અનોખી હોય છે . સંગઠનના Jકાર; એની Jaયાઓની જટલતાઓ અને પોતાની પયા વરણીય
જવાબદાર ઓ સમજવામાં સંગઠનની mુ~તતાને આધાર એક ઈએમપીની િવગતોPુ ં 1તર અને
લંબાઈ બદલાતી રહ છે . કટલીક યોજનાઓ માA થોડા પાનાં m ૂરતી જ રહ {ય છે , જયાર
અFય યોજનાઓ \યાપક દ1તાવેજો બને છે .
કંડલા બંદર ેAમાં સંકGલત 7ુિવધાઓ માટ પયાવરણીય Jબંધન યોજના (ઈએમપી)માં
નીચેના &ુાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે :
•

હવા ઉlસWન Jબંધન

•

અવાજPુ ં િનયંAણ

•

ગંદા પાણીPું Jબંધન

•

કચરાPું Jબંધન

•

કાદવવાળ સામીઓPુ ં Jબંધન

•

જોખમી સામીઓ અને તેલ Jબંધન

•

વિવિવધતા Jબંધન

•

ીનબે#ટ િવકાસ
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•

મેFોવ _લાFટ શન

•

ઊ{ સંરણ ઉપાયો

•

પયા વરણ Jબંધન એકમ
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