લાંબા બોકસાઇટ માઇન, સવ નં.:415/પી( ુ નો), 1883/પી(નવો),
ગામ: લાંબા, તા કુ ો: ક યાણ રુ ,

લો: દવ ૂિમ ારકા,

ુ રાત
જ

ખાતે

બોકસાઇટના 60,000 ટ પીએ (ROM)ના માઇન ગ
માટે નો

કાયર્કારી સારાંશ
જમીન/ લોટ િવ તાર: ૧૯૬૭૮૦ ચો.મી.(૧૯.૬૭૮૦ હેકટર)
ઉ પાદન ક્ષમતા: બોકસાઇટના ૬૦,૦૦૦ ટીપીએ (ROM)
ઇઆઇએ નોિટિફકેશન ૨૦૦૬ મુજબ િશડયુલ ૧(અ)

ેણી ‘’બી’’

ટીઓઆર પત્ર ક્રમાંક: SEIAA/GUJ/TOR/1(a)/610/2017, તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૭
અ યાસનો સમયગાળો: ઓકટોબર ૨૦૧૭ થી િડસે બર ૨૦૧૭
અરજદાર
મેસસ ઇ ડ

પયાવરણીય ક સલટ ટ

યલ િમનર સ

ઇકો સે સ એ ડ સિવસીસ,

રિજ ટડર્ ઓિફસ

રુ ત

કમલા નહેરુ પાકર્ , પોરબંદર,

(QCI/NABET ACCREDITED NO.
NABET/EIA/1720/ RA 051)

ગુજરાત ૩૬૦૫૭૫

E-mail: eco@ecoshripad.com

E-mail: industrialmineral16@gmail.com

સં૫કર્ : ૦૨૬૧-૨૨૩૧૬૩૦

ુ ર - 2018
ફ આ
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સવેર્ નં.:૪૧૫/પી(જુ નો), ૧૮૮૩/પી(નવો), ગામ: લાંબા, તાલુકો: ક યાણપુર, જી લો: દે વભ ૂિમ

ારકા, ગુજરાત ખાતેબોકસાઇટના ૬૦,૦૦૦ ટીપીએ

(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

5ર ચય
મેસસર્ ઇ ડ ટ્રીયલ િમનર સ એ સવેર્ નં.:૪૧૫/પી(જુનો), ૧૮૮૩/પી(નવો), ગામ: લાંબા, તાલુકો:
ક યાણપુર, જી લો: દે વભ ૂિમ ારકા, ગુજરાત ખાતે૬૦,૦૦૦ ટીપીએ (ROM)ના બોકસાઇટનુ ં માઇનીંગ કરવા
માંગે છે .

5 રયોજના ંુ વણન
ગુજરાત સરકારે ઇ ડ ટ્રીયલ િમનર સને બોક્સાઇટ માટે ૧૯.૬૭૮૦ હેકટર માઇિનંગ લીઝ આપેલ
છે . ઇ ડ ટ્રીયલ િમનર સે શ આતમાં ૩૨.૩૭૪૮ હેક્ટર માટે અરજી કરી હતીઅને ગુજરાત સરકારે પત્ર નં.
MCR-1580 (I-3) -7615-CHH, તારીખ ૨૦.૦૧.૧૯૮૩

ારાગ્રા ટ ઓડર્ રજાહેર કય હતો. જો કે, ઇ ડ ટ્રીઝ

એ ડ માઇ સ િડપાટર્ મે ટ સાથેના કેટલીક િવસ˙ગતતાને લીધે, ગુજરાત સરકારે લીઝને અમલમાં મ ૂકેલ ન
ુ ી તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ પત્ર
હતી. યારબાદ, ગુજરાત સરકારે માઇિનંગ લીઝ ને મંજૂરી આપવાના હેતથ
ક્રમાંક

RVZ 102011-RA-27-CHH-1

ારા

સુધારે લા

પત્રની

રજૂઆત

હાઈકોટનાતા.૦૯.૦૧.૨૦૧૭ ના ઓરલ હક
ુ મ મુજબ ગુજરાત સરકાર

કરી.

માનનીય

ગુજરાત

ારા તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ

માઇિનંગ લીઝ નુ કરારખત કરવામા આવી હતી. યારબાદ, ગુજરાત સરકારે તેમના ઓડર્ ર નં. RVZ102011-RA-27-CHH-1તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૭ ારા ગ્રા ટ ઓડર્ ર માટે કોરી

ડમ આ યુ ં હતુ.સુ
ં ધારે લા MMDR

એક્ટ, ૧૯૫૭ ના િનયમ ૮(એ)(૨) મુજબ, ખાણકામની લીઝ ૫૦ વષર્ માટે મંજૂર કરવામાં આવી
છે .બોક્સાઈટના ૬૦,૦૦૦ ટી.પી.એ.(ROM)ની ઉ પાદન ક્ષમતા માટે લાંબા બોક્સાઇટ માઇન પ્રો ક્ટનો
પ્ર તાવ મ ૂકવામાં આ યો છે . માઇન લીઝ ગવનર્મે ટ વે ટ લે ડનો એક ભાગ છે અને િબન-િસંચાઈવાળી
ઉ જડ જમીન છે . મંજૂર થયેલ માઇિનંગ લાન પ્રમાણે કુલ ભ ૂ તરીય અનામતો અંદાજીત૧૧,૫૩,૩૨૪ટન
છે .
ઇઆઇએ નોિટિફકેશન ૨૦૦૬ અને તેના અ યાર સુઘીના સુઘારા અનુસાર, આ પ્રો કટ િશડયુલ, િમનર સનુ ં
માઇનીંગ, પ્રવ ૃિ

૧(અ),

ેણી ‘’બી’’ હેઠળ સમાવેશ થાય છે .

ૂ ચત પ રયોજના
કો ટક 1: 5 રયોજના ંુ વણન

મ

િવગત

વણન

સામા ય વણન
૧

પ્રકૃિત

ઇકો સે સ એ ડ સિવર્સીસ

અધર્ યાંિત્રક ઓપન કા ટ પ િત ારા બોક્સાઇટનુ ં માઇિનંગ
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ારકા, ગુજરાત ખાતેબોકસાઇટના ૬૦,૦૦૦ ટીપીએ

(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

૨

પ્રોડકટ

બોકસાઇટ

૩

થળ

સવેર્ નં.:૪૧૫/પી(જુનો), ૧૮૮૩/પી(નવો), ગામ: લાંબા, તાલુકો:
ક યાણપુર, જી લો: દે વભ ૂિમ ારકા, ગુજરાત

૪

અક્ષાંશ/રે ખાંશ

21°55'14.35"N/ 69°17'43.76"E (સાઇટનુ ં

૫

કુલ લોટ િવ તાર

૧૯૬૭૮૦ ચો.મી.

૬

૫િરયોજનાનો ખચર્

આશરે ા. ૧૯.૪૯ લાખ

કે દ્ર)

ઉ5યોગીતા
૧

િવજળી

કોઈ વીજળીની આવ યકતા નથી કારણ કે ખાણકામ પ્રવ ૃિ ઓ અધર્યાંિત્રક પ િત ારા િદવસ દર યાન જ કરવામાં આવશે

HSD

૨

વરસાદી ઋતુમાં પં૫ ચલાવવા માટે અમુક સમય પુરતુ બળતણ તરીકે
આશરે ૩ લીટર/કલાક એચએસડી વા૫રવામાં આવશે.

૩

પાણી

૨૨.૩૬ KLD
ર સોસ એ ટ મેશન

કુલ ભ ૂ તરીય

૪

૧૧૫૩૩૨૪ મે.ટન

અનામતો
૫

માઇિનંગનો દર અને

માઇનીંગનો દર આશરે ૬૦,૦૦૦ TPA અને માઇનનુ ં જીવન આશરે ૯

માઇનનુ ં જીવન

વષર્ન ુ ં રહેશે.
માનવબળની જ ર યાત

૬

પ્ર યક્ષ રોજગાર

૭

૫રોક્ષ રોજગાર

આશરે ૩૨ (કૂશળ અને િબનકૂશળ)
અંદા

પિરવહન માટે ૨૦-૩૦, િમનરલ શોિટર્ંગ, મજૂરો િવગેરે

ખાણકામ પ િત
આઇ.બી.એમ.

ારા મંજૂર કરે લ માઇનીંગ લાન મુજબ, ખાણકામનુ ં કાયર્ અઘર્ યાંિત્રક ઓપન કા ટ પ િત

ારા કરવામાં આવશે. આ પ િતમાં રોકબેકર નો ઉપયોગ બૉક્સાઇટના ટુકડાઓ તોડવા માટે કરવામાં આવે
છે . આ ટુકડાઓ જુદા જુદા ગ્રેડમાં મજૂરો ારા જાતે અલગ કરવામાં આવશે.

વષવાર ઉ પાદન યોજના
મંજૂર થયેલ પાંચ વષર્નાં ખાણ યોજનામાં કચરા સાથે બોકસાઇટના ઉ પાદનની િવગતો નીચે પ્રમાણે હશે:

ઇકો સે સ એ ડ સિવર્સીસ
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ારકા, ગુજરાત ખાતેબોકસાઇટના ૬૦,૦૦૦ ટીપીએ

(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

પાંચ વષર્ યોજનાની અવિધમાં ખાણકામ જમીનની કુલ ઘનતા ૮૮૫૮ મી૩ હશે
હશે. ROM ના ટનેજના પાંચ વષર્માં ૧૫૫૦૦૦ મેિટ્રક ટન હશે,

યારે ROM ૬ર૦૦૦ મી૩

માંથી ૯૫% ROM ની બોકસાઇટની

રીકવરી ૧૪૭ર૫૦મેિટ્રક ટન અને ખિનજ કચરો ૭૭૫૦મેિટ્રક ટન (૫%) હશે.
અ ટ મેટ પીટ મયાદા
ખાણકામના જીવનના અંતે, વૈધાિનક અવરોધ છોડતા સમગ્ર લીઝ િવ તારની સરે રાશ અંિતમ ઊંડાઈને ૪.૦
ટલી કરવામાં આવશે. અ ટીમેટ િપટ સીમા મા ય મંજૂર ક પના મક લાન પર િચિ ત થયેલ છે .

મીટર

માઇ ડ આઉટ િપટ ઉદભવેલ િમનરલ રી કટનુ ં થી ભરવામાં કરવામાં આવશે અને માટી બેકિફ ડ
િવ તારમાં ફેલાવાશે અને યાં થાિનક પ્રજાિત
જળાશયમાં

પાંતિરત થશે

ારા વુક્ષારો૫ણ કરવામાં આવશે. બાકીના ખાડા પાણીના

રે ઇન વોટર હાવેર્િ ટંગ(વરસાદી પાણી સંગ્રહ) િપટ તરીકે િવકસાવવામાં

આવશે. આ િવ તારમાં ભ ૂગભર્જળ ગ્રાઉ ડ લેવલ (bgl)થી ૧૪ થી ર૦ મીટરનીચે છે .તેથી, માઇ ડ આઉટ
િપટ(ખાડા)માં એકિત્રત થયેલ વરસાદી પાણી, પાણીના ટેબલને િરચા

કરશે.આ ખાડાઓ ટેરેસ અને

ફે સીંગ હશે.
કટ ંુ ટક ગ અને કચરાનો િનકાલ

િમનરલ ર

સ ૂિચત ખાણકામ યોજનામાં બોક્સાઇટ િડપોિઝટ સાથે સંકળાયેલ માટીના
સંભાવના છે ,
આવે છે .

વ પમાં કચરો પેદા થવાની

થ્રેશો ડ ગ્રેડની નીચે છે અને તેન ુ ં વેચાણ િકંમત નથી અને તેને કચરો તરીકે ગણવામાં

સ ૂિચત િવ તારમાં પ્ર તુત જમીનને ઢીલી માટી તથાકચરા માટે અલગથી ઉ ખનન કરવામાં

આવશે, વેલીંગ ફેકટર ૧.૩માં ગણવામાં આવે છે .યોજનાની અવિધ દરિમયાન પેદા થનારી ટોચની માટી
અને ખિનજ કચરાનો જ થો અનુક્રમે ૮૮૫૮મી૩ અને ૭૭૫૦મી૩ હશે.
સ ૂિચત કરવામાં આવે છે કે, ઉદભવેલ કચરાને માઇનીંગની સાથે માઇ ડ આઉટ િવ તારના દિક્ષણ પિ મ
ભાગમાં બેકિફલ કરવામાં આવશે અને માટી ૫ણ તેમાં પુરવામાં આવશે. વોઇડનો જ થો બેકિફિલંગ માટે
સામગ્રી કરતાં વધુ ઉપલ ધ છે .

ઓરીજીનલ જમીન માત્રા સુઘીનુ ં બેકિફલીંગ શકય નથી. તેથી ખનન

કરાયેલા િપટના પિ મ ભાગ ને બેકિફલ કરવામાં આવશે અને બાકીનો િવ તાર જળાશય તરીકે
િવકસાવવામાં આવશે. પાણીના જળાશયમાં ખોદકામ કરી બે ચીસ બનાવવામાં આવશે અને ઢાળની
િ થરતા માટે વ ૃક્ષારો૫ણ કરવામાં આવશે.
મા યતાપ્રા ત માઇનીંગ લાન મુજબ, પાંચ વષર્માં ખાણકામ હેઠળ કુલ િવ તાર ૧૭૭૧૪ ચો.મી. આસપાસ
હશે,

માંથી ૩૬૫૪ ચો.મી. િવ તાર બેકિફ ડ રહેશે અને બાકીનો િવ તાર જળાશય તરીકે િવકસાવવામાં

આવશે.
ઇ ા કચર
ૂ ષકો
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હવા ઉ સ ન અને િનયં ણ
•

વાહનોની અવર-જવરના કારણે નિહવત માત્રામાં ગેસ એકઝો ટ થવાની સંભાવના છે .

•

ખાણકામ અધર્ યાંિત્રક ૫ઘ્ઘિત

ારા કરવામાં આવશે અને તેથી ખાણકામની પ્રવ ૃિ ઓ દરિમયાન

ુ ઉદભવશે..
ઓછી માત્રામાંઘળ
•

પીયુસી પ્રમાિણત વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને ધ ૂળના ઉ સ નને ઘટાડવા માટે
િનયિમત પાણીના છંટકાવ કરવામાં આવશે.

વિન અને કં પન
ખાણકામની મશીનરીઓ

ારા ઘ્વિન અને કંપન પેદા થશે પરં ત ુ તેની માત્રા ખ ૂબ ઓછી હશે કારણ કે કોઈ

લા ટીંગ કરવામાં આવશે નહી.
ૂ િષતજળની સારવાર અને િનકાલ
•

ઘરે લ ુ વ૫રાશથી ઉ પ

•

અ ય કોઇ દુિષત જળની ઉ પિ

થનાર દૂ િષત પાણીને સોક પીટ/સે ટીક ટાંકીમાં િનકાલ કરવામાં આવશે.
થશે નહી.

જોખમી અને અ ય ઘન કચરો
•

સ ૂિચત ખાણકામના કારણે કોઈ જોખમી કચરો પેદા થશે નહીં.

•

ઓવર બડર્ ન માટી અને મીનરલ રી કટના વ પેઘન કચરો ઉ ભવશે.

•

તેનો ઉ૫યોગ બેક િફલીંગ માટે કરવામાં આવશે.

પયાવરણ ંુ વણન
ુ ાના થળો
અ યાસનો સમયગાળો, િવ તાર અને મોનીટર ગ/ન ન
સાઇટથી અ યાસીય િવ તારના ૧૦ િક.મી. ના િવ તારમાં ૧ ઓકટોબર થી ૩૧મી િડસે બર ર૦૧૭ ના
સમયગાળા દર યાન મ ૂળભ ૂત પયાર્વરણનો અ યાસ કરવામાં આવેલ છે .
કુલ આઠ હવાના નમ ૂના, આઠ ભ ૂગભર્જળના નમ ૂના, ચાર માટીના નમ ૂનાઓ, ત્રણ સપાટી જળના નમ ૂનાઓ
અને બે (મરીન)દિરયાઇ પાણીના નમ ૂના એકત્ર કરવામાં આ યા હતા. ઘ્વિન મોનીટરીંગ આઠ અલગ
અલગ થળોએ કરવામાં આ યુ ં હતુ.ં
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જમીનનો વ5રાશ અને જમીન ંુ આવરણ
પ્રો ક્ટ સાઇટની આસપાસનો િવ તાર મોટે ભાગે સમુદ્ર િવ તાર છે ,
૩૦.૧૫% િવ તાર છે .પાકની જમીન અને પડતર જમીન

કુલ અ યાસ િવ તારનાઆશરે

વી કૃિષ જમીન અનુક્રમે ર૮.૮૦% અને ૬.૯૮%

ટલી છે .કુલ છોડ જમીન અને ઘાસ જમીન અનુક્રમે લગભગ ૬.૬૧% અને ૯.ર૫% ધરાવે છે . તળાવકુલ
અ યાસના િવ તારનાર.૮૧% િવ તાર આવરી લે છે . રે તી, ટોની કચરો અને ઉ જડ જમીન

વા વે ટ લે ડ

અનુક્રમે ર.૧૭%, ૪.૯૮% અને ૫.૩૧% આસપાસ આવરે લ છે . કુલ અ યાસીય િવ તારના ૦.૯૫%
ં
જમીન આવેલ છે .
સેટલમે ટ આવેલ છે . અને કુલ અ યાસીય િવ તારના ૧.૧૯% િવ તારમાં જગલની
હવા ંુ મોનીટર ગ

૫િરયોજના થળની નજીક હવામાન ટે શનનો ઉ૫યોગ કરી CPCB ની માગર્દિશર્કા મુજબ સુ મ
હવામાનની માિહતી એકત્રીત કરવામાં આવેલ. નીચે મુજબ અવલોકનો કરવામાં આવેલ:
•

લઘુ મ તા૫માન િડસે બર ર૦૧૭ માં ૧ર°Cન ઘવામાં આવેલ અને મહ મ તા૫માન ઓકટોબર
ર૦૧૭ માં ૪ર.૮°Cન ઘવામાં આવેલ હતુ.ં

•

ભેજની માિહતી પ્રિત કલાકે એકિત્રત કરવામાં આવેલ અને ભેજ ૧૫% થી ૯૮% હતો.

•

અ યાસીય િવ તારના સમયગાળા દર યાન હવાની લઘુ મ અને મહ મ ઝડ૫ ૦.૧ થી ૧૫ િક.મી.
પ્રિત કલાક હતી. હવાનો મહ મ વેગ નવે બર ર૦૧૭ માં ન ઘવામાં આ યો હતો.

આસપાસની હવાની

ુ વ ા
ણ

આસપાસની હવાની ગુણવ ાના અવલોકનો નીચે મુજબ છે :
•

PM2.5ની માત્રા ૩૦.૪ – ૪૩.૮µg/m3 ન ઘવામાં આવેલ હતી. અ યાસીય સમયગાળા દર યાન
PM2.5ની મહ મ સાંદ્રતા ગાંગડી ગામ અને લઘુ મ સાંદ્રતા મલેટ ગામે ન ઘવામાં આવી હતી.

•

PM10ની માત્રા ૬ર.૭ – ૮૫.૫ µg/m3 ન ઘવામાં આવેલ હતી. અ યાસીય સમયગાળા દર યાન
PM10ની મહ મ સાંદ્રતા ગાંગડી ગામ અને લઘુ મ સાંદ્રતા સતા૫ર ગામે ન ઘવામાં આવી હતી.

•

SO2 ની સાંદ્રતા ૧૩.૦ –રર.રµg/m3ન ઘવામાં આવી હતી,

િનયત ઘારાઘોરણની અંદર હતી.

•

NOxની સાંદ્રતા ૧૮.૯ –૩૦.૪µg/m3ન ઘવામાં આવી હતી,

િનયત ઘારાઘોરણની અંદર હતી.
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વિન તર
•

પ્રો કટ સાઇટ ૫ર ઘ્વિનની માત્રા ૫૦.ર dB (A)ન ઘવામાં આ યુ,ં

િદવસ દર યાન રહેણાંક

િવ તારના ૪૮.ર થી ૪૯.૮ dB (A) છે .
•

પ્રો કટ સાઇટ ૫ર ઘ્વિનની માત્રા ૪૫.૮ dB (A) ન ઘવામાં આ યુ,ં

રાિત્ર દર યાન રહેણાંક

િવ તારના ૪ર.૩ થી ૪૩.૧ dB (A) છે .
માટ ની

ુ વ ા
ણ

માટીના ભૌિતક અને રાસાયિણક ગુણઘમ ના પ ૃથકરણના આઘારે નીચે મુજબ અવલોકન કરવામાં આવેલ:
પીએચ ૭.ર૧-૭.૬૫ ની વ ચે, વોટર હો ડીંગ કેપેસટી ૩ર.૧% થી ૩૬.ર%, ટે ચર કલે થી સી ટી કલે, કુલ
નાઇટ્રોજન ૭.૪ થી ૧૧.ર mg/100g, કુલ ફો ફરસ ૧૧.ર – ૧૫.૬ mg/100g, હાજર કેિ શયમની માત્રા
રર.૧ – ર૫.૧ meq/100g તથા મેગ્નેિ યમની માત્રા ૧ર.૪ – રર.૧ meq/100g.
ુ ભ જળ
ગ

ુ વ ા
ણ

અ યાસ િવ તારમાંથી કુલ આઠ ભુગભર્ જળના નમ ૂનાઓ એકિત્રત કરવામાં આ યા હતાં.

પ ૃ થકરણના

૫રીણામોને પીવાના પાણીના પેિશિફકેશન આઇએસ:૧૦૫૦૦, ૧૯૯ર(ર૦૧ર) સાથે સરખાવવામાં આવેલ,
ના સારાંશ નીચે મુજબ છે :
•

પીએચ ૭.૦૪ – ૭.૭૮ ન ઘવામાં આવી હતી.

•

ટિબર્ડીટી ૧.૪ – ૩.૪ NTU ન ઘવામાં આવી હતી.

•

ટોટલ િડઝો ડ સોિલડ(ટીડીએસ) ૬૦૮ – ૪૯૫૬ િમ.ગ્રા/િલ. ન ઘવામાં આવેલ,

માં લઘુ મ ગાંગડી

ગામ અને મહ મ નવા ા ગામે ન ઘવામાં આવેલ.
•

ક ડકટીવીટી ૯૩૦ થી ૭૬૧૦ µmho/cm ની વ ચે ન ઘવામાં આવેલ, ટીડીએસ થી ક ડકટીવીટીનો
રે શીયો ૦.૬ થી ૦.૬૫ ન ઘવામાં આવેલ,

•

િનઘાર્ રીત મયાર્દામાં છે .

ટોટલ હાડર્ નેશ ર૫૦ – ૧૮૬૪ િમ.ગ્રા/િલ. ન ઘવામાં આવેલ,

માં લઘુ મ ગાંગડી ગામ અને મહ મ

નવા ા ગામે ન ઘવામાં આવેલ.
•

ટોટલ આ કાનીટી ર૩૦ – ૧૩૫ર િમ.ગ્રા/િલ. ન ઘવામાં આવેલ,

માં લઘુ મ ગાંગડી ગામ અને

મહ મ નવા ા ગામે ન ઘવામાં આવેલ.
•

કલોરાઇડ ૧૬૦ થી ર૦ર૯ િમ.ગ્રા/િલ. ન ઘવામાં આવેલ અને સ ફેટ ર૦.૪ થી ૮૪.ર િમ.ગ્રા/િલ. ની
વ ચે ન ઘવામાં આવેલ.
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(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

•

આયરન ૦.૧૮ – ૦.૪૫ િમ.ગ્રા/િલ. ન ઘવામાં આવેલ,

માં લઘુ મ ગાંગડી ગામ અને મહ મ નવા ા

ગામે ન ઘવામાં આવેલ.
•

માઇક્રોબાયોલોજીકલ ૫રીમાણો MPN પ ૃ થકરણમાં ન ઘવામાં આવેલ ન હતા.

નજીકમાં સમુદ્ર અને ખારાશના કારણે મોટાભાગના નમ ૂનાઓમાં ટીડીએસ, ક્લોરાઇડ અને ટોટલ હાડર્ નેશ
ન ઘવામાં આવેલ. આથી આર.ઓ. થી સારવાર બાદ આ પાણી પીવાના હેત ુ માટે ઉ૫યોગ કરવો જોઇએ.
સપાટ ય જળ
કુલ ત્રણ થળોએથી નમ ૂનાઓ એકિત્રત કરવામાં આ યા હતાં,

ના ૫રીણામો નીચે મુજબ છે :

•

પીએચ ના નમ ૂનાઓનુ ં પ ૃ થકરણ કરતા તેની માત્રા ૭.૧૭ – ૮.૦૮ ન ઘવામાં આવી.

•

ટીડીએસ ની માત્રા રર૧ – ૧૦૬૬ િમ.ગ્રા./લીટર ન ઘવામાં આવી હતી.

•

ટીએસએસ ૮ – ૧૬ િમ.ગ્રા./લીટર ન ઘવામાં આ યુ ં હતુ.ં

•

ટોટલ હાડર્ નેશ ૧ર૪ – ૩૦૪ િમ.ગ્રા/િલ. ન ઘવામાં આવેલ,

માં મહ મમેલટાંડ અને લઘુ મ

પ્રો કટ સાઇટ ૫ર ન ઘવામાં આવેલ.
•

DO ઓગેર્િનક દ્ર યના દૂ ષણ તરફ સ ૂચવવા માટે મહ વપ ૂણર્ પિરબળ છે . કાબર્િનક દૂ િષતતા વધે તે
પ્રમાણે DO તર ઘટે છે . પ ૃ થકરણ દર યાન DO ૪.૮-૫.૧િમ.ગ્રા./લીટર ન ઘવામાં આ યુ ં હતુ.ં

•

અ યાસના સમયગાળા દર યાન COD અને BOD િવ લેષણ પણ કરવામાં આ યા હતા અને
પિરણામ અપેિક્ષત મ ૂ ય કરતાં વધુ મ યા હતા. િવિવધ સાિહ ય દશાર્ વે છે કે જળચર જીવનને વધુ
સારી રીતે ટકાવી રાખવા માટે બી.ઓ.ડી. ૪ િમ.ગ્રા/િલ. કરતા ઓ

હોવુ ં જોઈએ.

•

કુલ નાઇટ્રોજન ૧.૧ – ૧.પ િમ.ગ્રા/િલ. ની રે જમાં ન ઘવામાં આ યુ ં હતુ.ં

•

હેવી મેટલનુ ં પ ૃ થકરણ ૫ર કરવામાં આ યુ ં હતુ અને આયરન ક ટે ટ ૦.૧ર – ૦.૩૪ િમ.ગ્રા/િલ.
ની રે જમાં ન ઘવામાં આ યા હતાં.

•

MPN પરીક્ષણ પણ સપાટીના જળ નમ ૂના માટે કરવામાં આ યુ ં હતુ ં અને તે હકારા મક જોવા મ યુ ં
હતુ.ં તે સપાટીય જળ ોતના િફકલ દૂ ષણ તરફ સ ૂચવે છે .

ઇનલે ડ સપાટીય જળના ઘોરણના વગીર્કરણ મુજબ, પ ૃ થકરણના ૫રીણામોના આઘારે કહી શકાય કે
સપાટીનુ ં જળ સીઘુ પીવાના ઉ૫યોગમાં લઇ શકાય નહી, કારણ કે એમપીએન અને અ ય સુ મજીવ
૫રીણામો હકારા મક આવેલ છે . આ પાણીનો ઉ૫યોગ ઘોવા માટે અને િસંચાઇ માટે કરી શકાય. આ
જળાશયના પાણીનો ઉ૫યોગ જતુ
ં રિહત કયાર્ િવના નહાવા માટે અને પીવા માટે થઇ શકે નહી.
ઇકો સે સ એ ડ સિવર્સીસ
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દર યાઇ(મર ન) પાણી
હાઇ ટાઇડ અને લો ટાઇડ દર યાન બે થળોમાંથી ચાર નમ ૂનાઓ એકિત્રત કરવામાં આ યા હતા:
•

તાપમાન મહ વનુ ં પિરમાણ છે ,
તાપમાન કરતા ઓ ં હતુ ં

•

જીવંત સજીવને અસર કરે છે . પાણીનુ ં તાપમાન આજુબાજુના હવાના

દશાર્ વે છે કે દિરયાઇ પાણી દૂ િષત નથી.

પીએચ િવિવધતા ૭.૫૪ થી ૭.૬૦ ની નેરો

ેણીમાં જોવા મળી હતી. CO2,CO3-2અને HCO3-2ના

બફરીંગ િક્રયાને કારણે પીએચ રે જ જાળવવામાં આવે છે .
•

ખારાશ ૩૫૪૭૦ થી ૩૮૫૬૦ િમ.ગ્રા/લીટર ન ઘવામાં આવી હતી,

•

DO એ આવ યક પિરમાણ છે ,
જીવન જીલ

પાણીના

અપેિક્ષત મ ૂ ય ની નજીક છે .

િવક ઘટકને અસર કરે છે . માછલી અને અ ય જલીય

ારા ઓિક્સજન લે છે . DO ની માત્રા chlorophyllous Phytoplankton ની સાથે ઍરોિબક

બેક્ટેિરયલ વ તીને અસર કરે છે . અ યાસના સમયગાળા દર યાન હાઇ ટાઇડ દરિમયાન મહ મ
અપેિક્ષત મ ૂ ય પ્રમાણે છે .

ડીઓની માત્રા ૫.૭ િમ.ગ્રા/લીટર ન ધવામાં આ યુ ં હતુ,ં
•

બી.ઓ.ડી. એ દિરયાઇ ઇકોિસ ટમના પયાર્વરણીય પિરિ થિતને
પિરમાણ છે ,

•

યાખ્યાિયત કરવા માટે મહ વપ ૂણર્

DO તરને અસર કરે છે , તે બધા નમ ૂનાઓમાં <૪િમ.ગ્રા./લીટર ન ઘવામાં આ યુ ં હતુ.ં

આયનર્ ૧.૦૦ થી ૧.૧૫ િમ.ગ્રા.લીટર ની વ ચે ન ઘવામાં આ યુ ં હતુ.ં અયનર્ માટેન ુ ં ય ૂનતમ મ ૂ ય હાઇ
ટાઇડ દરિમયાન ન ધાયુ ં હતુ.ં અ ય હેવી મેટ સ િનયત માત્રાની અંદર સારી રીતે મળી આ યા હતા.

•

માઇક્રોબાયોલોિજકલ અને

િવક પ ૃથક્કરણ પણ દિરયાઈ જળના નમ ૂના માટે કરવામાં આ યુ ં હતુ,ં

માં

એમપીએનનુ ં મ ૂ ય ૩૫ થી ૫૬ No./100ml ની રે જમાં ન ઘવામાં આ યુ ં હતુ.ં ઇ-કોલી અને ટ્રે ટોકોિક
ના પિરણામો તપાસ

ેણીની નીચે મળી આ યા હતા.

DO અને BOD માટે પ ૃ થકરણના પિરણામના આઘારે અથર્ઘટન કરવામાં આવે છે કે દિરયાઇ પાણીની
ગુણવ ા દિરયાઈ જલીય જીવનના અિ ત વ માટે યોગ્ય છે અને DO >૪.૦ િમિલગ્રામ/લીટર અને
બી.ઓ.ડી. ની િકંમત તપાસ
િમિલગ્રામ/લીટરસુધી

ટકી

ેણીની નીચે મળી આ યા હતા.અમુક જીવાણુના માપદં ડ DO લેવલ ૦.૮
ર ા

છે

અને

તમામ

િવક

દિરયાઇ

સજીવ

DO

લેવલ

>૪.૦

િમિલગ્રામ/લીટરપર રહી શકે છે . ખારાશ અપેિક્ષત માત્રામાં મળી આવેલ છે . આયનર્ ઇિ છત મ ૂ ય કરતાં
વધુ જોવા મળે લ છે અને અ ય હેવી મેટલના પિરમાણો અપેિક્ષત

ેણીની અંદર ન ઘવામાં આ યા

છે .આયનર્ની ઊંચી સાંદ્રતા સેિડમે ટ િમ ણને કારણે હોઇ શકે છે .
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5 ર થતી િવ ાન અને

વિવિવઘતા

અ યાસ િવ તાર ૩૦%સમુદ્ર િકનારો અને ૭૦%પાિથર્વ(ટે રે ટ્રીયલ) ધરાવે છે . અ યાસીય િવ તારમાં કોઇ
મોટા જગલ
ં
ન ઘવામાં આવેલ નથી. અ યાસ િવ તારમાં જોવા મળતી પ્રાણીસ ૃિ ટની કોઈ પણ પ્રજાિત
લુ ત

ેણીમાં ન ઘવામાં આવી નથી. કૃિષ ક્ષેત્રો લીઝની નજીક હવાથી માઇનીંગ કામગીરીથી નજીક આવેલ

િવ તારના પાકના ઉ પાદનને અસર થઇ શકે છે . બોકસાઇટ માઇિનંગમાં સારી પઘ્ઘિતનો ઉપયોગ કરીને
િવ તારની કૃિષ- વિવિવધતાને સુરિક્ષત કરવાની તા કાિલક જ િરયાત છે

મ કે િનયંિત્રત વે ટ લાિ ટંગ,

૫િરઘ ફરતે 5 મીટર ઊંચી સીમા, િનયિમત પાણીનો છંટકાવ અને િમકેનાઇ ડ માઇિનંગની જગ્યાએ
મે યુઅલ ખાણકામ, બે ચીસ પર વાવેતર, વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ અને િસંચાઈ અને માઇન ખાડાઓના
રી ટોરે શનમાં તેનો પુન:ઉપયોગ કરવો માઇિનંગ લીઝ ફરતે અસરકારક ૭.૫ મી. ૫હોળો ગ્રીનબે ટ
િવકસાવવામાં આવશે.
સામા ક-આિથક

થતી

અ યાસીય િવ તારના સામાજીક સવેર્ક્ષણનો સારાંશ નીચે મુજબ છે :
•

વ તી અને તેની વહચણી: ૯ ગામોમાં કુલ વ તી ૩૩,૩૬૧ છે . અ યાસીય િવ તારમાં વ તીની
ગીચતા ૭૪-૨૫૪ યિકત/ચો.મી. છે .

•

જાિત દર: જાિતદર ૯૨૧-૧૦૧૬ (દર ૧૦૦૦ પ ષે

ીઓની સંખ્યા) છે , સૌથી વઘુ નવાદરા અને

સૌથી ઓછી લાંબા ગામમાં છે .
•

સાક્ષરતા દર: અ ય ગામ કરતા સૌથી વઘુ લાંબા ગામનો સાક્ષરતા દર ૬૨.૨૭% છે અને સૌથી
ઓછો સાક્ષરતા દર ૪૬.૬૨% નવાદરા ગામમાં છે .

•

મુખ્ય કામદારો તરીકે જોઘ૫ર ગામનો રોજગારી દર ૪૩.૮૬% છે , જયારે મુખ્ય કામદારો તરીકે
ચાચલાના ગામનો રોજગારી દર ૨૮.૦૩% સૌથી ઓછો છે . મોટા ભાગના ગામોમાં ૫૦% થી વઘારે
લોકો િબનકામદાર છે .

અસર અને શમનનાં 5ગલાંઓ
હવા પયાવરણ
પોઇ ટ સોસર્ માટે િડ પઝર્ન મોડલીંગ (‘’AERMOD’’ સોફટવેર) નો ઉ૫યોગ કરવામાં આ યો હતો.
સુચવે છે કે:
ઇકો સે સ એ ડ સિવર્સીસ
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ારકા, ગુજરાત ખાતેબોકસાઇટના ૬૦,૦૦૦ ટીપીએ

(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

•

૫રીયોજના થળ ૫ર મહ મ PM ની સાંદ્રતા ૮૩.૨૦ μg/m3 ન ઘવામાં આવેલ હતો.

•

પ્રો કટ સાઇટથી દિક્ષણ િદશામાં ૧૭૩ મીટરના અંતરે ૨૦ μg/m3 ની રે જમાં PM ના
જી.એલ.સી.માં વધારો થશે.

•

અ ય તમામ થળોએ જીએલસી નો ક્રમશ: વઘારો ૦.૦૨ થી ૦.૩૪ μg/m3 ની વ ચે ન ઘવામાં
આવેલ.

•

તમામ મુ યો NAAQ પ્રમાણ, ૨૦૦૯ માં િનઘાર્રીત કરે લ મયાર્દામાં છે .

હવાની ગુણવ ા ૫ર થનાર અસરના શમનનાં ૫ગલાઓ નીચે મુજબ છે :
•

ઘ ૂળ ઉ સ ન ઘટાડવા માટે િનયમીત પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવશે.

•

પ્રદૂ ષણ ઘટાડવા માટે પીયુસી પ્રમાિણત વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

•

પ્રદૂ ષકોને ૫િરયોજના

થળની બહાર પ્રસરતા અટકાવવા માટે ૫િરયોજના

થળની હદ ૫ર

ગ્રીનબે ટ િવકસાવવામાં આવશે.
•

સુકી ઋતુમાં ઉફતી ઘુળને િનયંિત્રત કરવા માટે ર તા ઉ૫ર પાણી છાંટવામાં આવશે.

•

કામદારોને ડ ટ મા ક

વા યોગ્ય પીપીઇ પુરા પાડવામાં આવશે અને તેના ઉ૫યોગની તકેદારી

રાખવામાં આવશે.
•

બોકસાઇટ લઇ જનાર ટ્રકને તાડ૫ત્રીથી ઢાંકવામાં આવશે.

વિન અને કં 5ન પયાવરણ
સ ૂિચત પ્રવ ૃિ ના લીઘે વાહનોના અવર-જવર અને માઇનીંગ મશીનરીના કારણે ઘ્વિન ઉ ભવશે.
ઘ્વિનને િનયંત્રીત કરવા માટે વાહનોને સાયલે સર લગાડવામાં આવશે.

લા ટીંગ સ ૂિચત ન હોવાથી

મશીનરીના લીઘે ઘણી ઓછી માત્રામાં કં૫ન ઉ ભવશે. યોગ્ય પી.પી.ઈ. (કાનની મ સ અથવા કાનના
લગ) ના ઉપયોગના વ પમાં િનયંત્રણનાં પગલાંઓ પુરા પાડવામાં આવશે.
પાણી પયાવરણ
સ ૂિચત ખાણકામ પ્રવ ૃિ ઓ માટે પાણીની જ િરયાત ૨૨.૩૬ KLD રહેશે,

માંથી માત્ર ૧.૪૪ KLD નો

થાિનક હેત ુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને બાકીનુ ં પાણી ધ ૂળના દમન અને વાવેતર માટે ઉપયોગ
કરવામાં આવશે. ધ ૂળના દમન માટે , માઇ ડ આઉટ ખાડામાં સંગ્રિહત પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે
યારે થાિનક હેત ુ માટે ના પાણીને નજીકના ગામમાંથી ટે કર ારા પુરુ પાડવામાં આવશે.
ઇકો સે સ એ ડ સિવર્સીસ
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(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

માઇનના જીવનના અંત સુઘીમાંજળાશયિવકિસત કરવામાં આવશે.આ સંગ્રહ કરે લ પાણી કુદરતી રીતે
ભ ૂગભર્ જળને િરચા

કરશે અને આસપાસના િવ તારમાં ભ ૂગભર્જળની િ થિતમાં વધારો કરશે.

જમીન પયાવરણ
જમીનની ઉ૫રની માટીને દૂ ર કરવા માટે જમીનની મંજૂરી લેવામાં આવશે,

અલગથી ટે ક કરશે અને

ફરીથી િવ તારને ભરવામાં આવશે તથા તેના પર વ ૃક્ષારો૫ણ કરવામાં આવશે.
માઇનીંગ પ્રવ ૃિ ઓથી ટોપોગ્રાફી બદલશે,

માઇનીંગ પ્રવ ૃિ ઓ દર યાન કામચલાઉ હશે.વારાફરતીજમીન

પુનઃપ્રાિ ત કરી ભરવામાં આવશે. માઇનના ખાડાઓના અ ય ભાગમાં પાણીના જળાશય િવકસાવવામાં
આવશે.
િવક પયાવરણ
પ્રો ક્ટ સાઇટમાંથી સામા ય સાઇટની ચોક્કસ વન પિત પ્રજાિતઓ દૂ ર કરવાથી સંકળાયેલ પ્રાણી અથવા
વન પિત િવિવધતાના વસવાટનામાળખા પર ન ધપાત્ર અથવા કાયમી અસર થશે નહીં.
માઇિનંગ પ્રવ ૃિ ઓથીઘ ૂળ, કં૫ન અને ઘ્વિન ઉ ભવશે પરં ત ુ તે માત્ર ખાણકામ લીઝ પ ૂરતી મયાર્િદત
હશે.િનયિમત પાણીના છંટકાવ, પ્રમાિણત સાધનોનો ઉપયોગ અને પીયુસી પ્રમાિણત વાહનોનો ઉપયોગ
વા ઉપચારા મક પગલાંને લીધે તેમાં ન ધપાત્ર રીતે ઘટાડો થશે.
ખાણના જીવનના અંત સુઘીમાં, પુનઃપ્રા ત િવ તાર પર વ ૃક્ષારો૫ણ કરવામાં આવશે અને જળાશયના
િવકાસથી વન પિત અને પ્રાણીસ ૃિ ટ માટે વસાહતમાં વધારો થશે.
ા ફક અ યાસ
એસએચ-૬ પરના ટ્રાિફક ડેટાના આધારે LOS મ ૂ યોની ગણતરી કરવામાં આવી,

૦.૫૦ ન ઘવામાં આવી

છે . LOS મ ૂ યોની ગણતરી દશાર્ વે છે કે એસએચ-૬ નુ ં પફ રમ સ સારું છે . આગામી પ્રો ક્ટના કારણે,
સામગ્રીનુ ં પિરવહન, પાણી અને ૩ થી ૫ વાહનોનુ ં ૫રીવહન સાથે દૈ િનક ૧૦ ડ પરો

ટલો ટ્રાિફક લોડમાં

વધારો થશે. સ ૂિચત પ્રો ક્ટને કારણે ટ્રાિફક લોડમાં નજીવો વધારો થશે અને તેથી વતર્માન રોડ નેટવકર્ પર
કોઈ અસર પડશે નહીં.
હર તપ ાનો િવકાસ
મંજૂર થયેલ માઇનીગ

લાન મુજબ, યોજનાના સમયગાળા દર યાન ૧૨૫૦ મીટર િવ તારમાં ૨૫૦

રોપાઓ વાવવામાં આવશે.માઇનીગ

ઇકો સે સ એ ડ સિવર્સીસ

લાન મુજબબેકિફિલંગ ક્ષેત્ર ૩૬૫૪ ચો.મી. હશે.આમ, કુલ ૨૪૦૪
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ચો.મી. િવ તારમાં ઉપલ ધ છે ,

ના ૫ર વધારાનુ ં વ ૃક્ષારો૫ણ થઈ શકે છે .પ્ર યેક વાવેતર માટે ૫ ચો.મી.

િવ તારમાં દર વષેર્ ૯૬ ટલાં વધારાના રોપાઓ વાવવામાં આવી શકે છે .
વૈધાિનક અવરોધ હેઠળનો કુલ િવ તાર ૧૬૬૫૨ ચો.મી. છે ,

માં પ્ર યેક વાવેતર માટે ૫ ચો.મી. િવ તારને

ઘ્યાનમાં લેતા, માઇનના જીવન સુઘીમાંલગભગ ૩૩૩૦ રોપાઓનુ ં વાવેતર કરી શકાય છે .

ખાણના

જીવનનો અંદાજ ૯ વષર્નો છે .તેથી, દર વષેર્ લગભગ ૩૭૦ છોડ ઉગાડી શકાય છે . એટલે દરે ક વષેર્કુલ
૫૧૬ ઝાડનુ ં વાવેતર કરી શકાય છે , તેમાં ખાણકામ યોજનાની દરખા ત પ્રમાણે ૫૦, બેકિફ ડ એિરયામાં ૯૬
વધારાના રોપાઓ અને વૈધાિનક અવરોધમાં પટૃા મા ૩૭૦ રોપાનો સમાવેશ થાય છે .
સામા ક-આિથક 5યાવરણ
આગામી પ્રો ક્ટ થાિનક લોકો માટે સીધી અને પરોક્ષ રોજગારીની તકોનુ ં િનમાર્ ણ કરશે.

પયાવરણીય મોનીટર ગ યોજના
ઓ૫રે શન તબકકા દર યાન ઉ ચ તરીય પયાર્વરણીય દે ખાવ જાળવવા માટે િનયમીત રીતે નીચે મુજબ
મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે:
•

ઓ૫રે શન તબકકા દર યાન, આસપાસની હવા, ૫િરયોજના

થળે અને આસપાસના ગામોમાં

ડાઉનવી ડ િદશાના થળોએ, ઋતુમાં એક વખત PM10, PM2.5, SO2 અને NOx નુ ં મોનીટરીંગ કરવામાં
આવશે.
•

૫િરયોજના થળે અથવા નજીકના થળે થી ઋતુમાં એકવાર ભુગભર્જળના નમ ૂનાઓ લેવામાં આવશે.

સામા જક આિથક િવકાસની

ૃિ ઓ

અ યાસના ક્ષેત્રમાં િશક્ષણ, આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ, વ છતા અને આંતરમાળખાકીય િવકાસના કાયર્ક્રમોમાં
સમુદાયના ક યાણ તરફ સામાિજક-આિથર્ક િવકાસની પ્રવ ૃિ ઓ સમુદાયની જ િરયાત પર આધાિરત હશે.
જોખમની આકારણી
ખાણકામ પ્રવ ૃિ ઓ દરિમયાન સંકળાયેલા સંભિવત જોખમો અને સંબિં ધત જોખમ (અસર) મુખ્ય વે વા ય
સમ યાઓ, ઇજાઓ, પડી જવુ, કામદારોના અક માતો િવગેરેને સંબિં ધત છે .સ ૂચવેલશમનનાં પગલાં યોગ્ય
પી.પી.ઈ. અને પયાર્ ત સલામતી પગલાં પુરા પાડવામાં આવશે.
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ારકા, ગુજરાત ખાતેબોકસાઇટના ૬૦,૦૦૦ ટીપીએ

(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

યવસાય આરો ય અને સલામતી
ફકત વઘુ ઘ્વિન અને ધ ૂળને કારણેકામદારોના આરોગ્ય પર અસર થઈ શકે છે .તેથી તે ખાતરી કરવામાં
આવશે કે બધા કામદારો કાન

લગ, મ સ અને નાક મા ક િવગેરે પહેરશે.તેથી, તે સુિનિ ત કરવામાં

આવશે કે યોગ્ય સલામતી તાલીમ અને કામદારોને યોગ્ય પી.પી.ઈ. આપવામાં આવશે.

5 રયોજનાના ફાયદાઓ
સ ૂિચત ૫િરયોજનાને કારણે દે શને અને થાિનકોને નીચે મુજબના ફાયદાઓ થશે:
•

કેિ ટવ ઉપયોગ માટે બૉક્સાઇટની ઉપલ ધતા તેમજ િવિવધ િસરાિમક, િરફ્રેક્ટરી અને મેટાલોિ કલ
કંપનીઓને વેચાણ.

•

નજીકના િવ તારમાં નવી સીધી અને પરોક્ષ રોજગારની તકોના િનમાર્ણથી નજીકના િવ તારમાં રહેતા
લોકોના સામાિજક માળખામાં સુધારો થશે.

•

જમીન િરક્લે ડ િવ તારમાં જળાશય અને વ ૃક્ષારો૫ણના ઉ ભવથી અ યાસના િવ તારમાં ભ ૂગભર્ જળની
િ થિત અનેઇકોલોજીકલ િ થિતમાં સુઘારો થશે.

પયાવરણીય સંચાલન યોજના
સ ૂિચત શમન પગલાં અને િનરીક્ષણ યોજના માટે પયાર્ વરણીય સંચાલન યોજનામાં નીચે મુજબનો સમાવેશ
થાય છે :
•

મેનેજમે ટ િમટીંગમાં EMP, EC અને વૈધાિનક શરતોના પાલનની સમીક્ષા.

•

જ રી કાયદાકીય અહેવાલોઅને સેસ સમયસર જમા કરાવવા.

•

ડ્રાઈવરો અને કામદારોને તાલીમ આપવાની અને TREM કાડ્ ર્ સની પ્રા યતા માટે ની સમયમયાર્દાવાળા એક્શન લાનની સમીક્ષા કરવી.

•

બોડર્ મીિટંગમાં ઇએચએસની વાિષર્ક કામગીરીની સમીક્ષા કરવી.

કાયદાકીય શરતોની પ ૂતર્તા, પ્રદૂ ષણ િનયંત્રણ, ૫યાર્વરણીય મોનીટરીંગ િવગેરે માટે યોગ્ય યાવસાિયક
િનપુણતા અને

ોત ઘરાવતો ૫યાર્ વરણીય સંચાલન િવભાગ થા૫વામાં આવશે.

ઇ ડ ટ્રીયલ િમનર સનો પયાર્ વરણીય સંચાલન િવભાગ માઇ સ-હેડ અને માઇ સ મેનેજર
ઇ ચા

ારા ઇએચએસ

અને કમર્ચારી ગણના સહકારથી સંચાિલત કરવામાં આવશે.
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ારકા, ગુજરાત ખાતેબોકસાઇટના ૬૦,૦૦૦ ટીપીએ

(ROM)ના માઇનીંગમાટે નો ડ્રાફટ ઇઆઇએ-ઇએમપી રીપોટર્

તારણો
વષર્ ૨૦૧૭ ના ચોમાસા ૫છીના ઋતુમાં કરાયેલ ઇઆઇએ અ યાસના આઘારે અને SEAC ારા આ૫વામાં
આવેલ ૩૦મી એિપ્રલ ૨૦૧૭ ના ટીઓઆર મુજબ નીચેની બાબતો ઉદભવી છે :
•

સ ૂિચત ૫િરયોજના થળના ૧૦ િક.મી.ની િત્રજયાના અ યાસ િવ તારમાં કોઇ સંરિક્ષત િવ તારો,
અિત

પ્રદૂ િષત

િવ તારો,

૫યાર્ વરણીય

સંવેદનશીલ

િવ તારો,

આંતરરાજય

સરહદો

અને

આંતરરા ટ્રીય સરહદો આવેલ નથી.
•

૫યાર્ વરણીય અસર અટકાવવાના ૫ગલાં અને EMP ના અમલના કારણે હવા, પાણી અને અવાજના
૫યાર્ વરણ ૫ર અસર નહીવત હશે.

•

સ ૂિચત ૫રીયોજનાથી થાનીક વ તી ૫ર રોજગારી, ઘંઘાનો િવકાસ, ૫રીવહન, આિથર્ક િવકાસ િવગેરે
વી ફાયદાકારક અસરો જોવામળશે.

૫રીયોજનાને સમગ્ર રીતે જોતા, પ્રિક્રયા, પ્રદૂ ષણની સંભાવના અને પ્રપોન ટ
િનયંત્રણના

૫ગલાંઓ/ટે કનોલોજી, પ્રપોન ટની

૫યાર્ વરણીય

પ્રબંઘન

ારા લેવાયેલ પ્રદૂ ષણ

પ્રવ ૃિ ઓના

લીઘે

પ્ર તાિવત

૫રીયોજના ૫યાર્ વરણીય કાયદાઓ અને પ્રમાણોની પ ૂતર્તાના કારણે ૫યાર્વરણીય દ્રિ ટએ વીકાયર્ છે .
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