
ડ્રાફ્ટ પયાર્વરણ અસર આકારણી 
અહ�વાલનો વહ�વટ� સારાશં   

ડ�ટોક્ષ કોપ�ર�શન પ્રા. �લમીટ�ડ  
૩જો માળ,  ક�. �. ચેમ્બસર્,  

�જુરાત સમાચાર પે્રસની સામે,   
ઉધના દરવા�,  ર�ગ રોડ,  

�રુત- ૩૯૫ ૦૦૨  

પ્રો�કટ પ્રપોનન્ટ: 

 
 
 

મેસસર્ અદાણી કંડલા બલ્ક ટિન�નલ પ્રા. �લમીટ�ડ 
(એક�બીટ�પીએલ) 

 
વધારા �ુ ંક�પીટલ ડ્ર�ઝ�ગ અને મેન્ટ�નન્સ ડ્ર�જ�ગ તથા ડ્ર�ઝ�ગ સામગ્રીનો  િનકાલ  

સ્થળ: 
હાલમા ંઅ�સ્તત્વ ધરાવતા ડ્રાય બલ્ક ટિમ�નલ ના એપ્રોચ ચેનલ, બે બથર્ પોક�ટ અને બે 

ટિન�ગ સકર્લમા,ં ટ�કરા પાસે, �નુા ગામપાસે, �જલ્લો કચ્છ, �જુરાત 

��ૂચત પ્રો�ક્ટ: 

ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ 



અદાણી કંડલા બલ્ક ટિમ�નલ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ   ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્નો વહ�વટ� સારાશં  

1 

ડ�ટોક્ષ કોપ�ર�શન પ્રા. �લમીટ�ડ 

 પર�ચય 

અદાણી કંડલા બલ્ક ટિમ�નલ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ (એક�બીટ�પીએલ)  એ અદાણી પોટર્  અને સેઝ �લ. ની પેટા કંપની છે. �ને 

કંડલા પોટર્  ટ્રસ્ટ સાથે ૨૦ �ૂન ૨૦૧૨ ના �દવસે કર�લા કરાર �જુબ �નુામા ંએક ડ્રાય બલ્ક ટિમ�નલનો િવકાસ કય� છે. 

આ ડ્રાય બલ્ક ટિમ�નલ એ �નુા ટ�કરા ન�ક, કંડલા ખાડ�ની બહાર, ભારતના ંપિ�મ �કનારા પર આવે�ુ ં છે. ટિમ�નલ 

પાસે ૧૪ િમલીયન મેટ્ર�ક ટન/ વષર્  હ�ન્ડલ કરવા માટ�ની જ�ર� પરવાનગી છે. �મા ંડ્રાય કાગ� �વા ક� કોલસો, ખાતર, 

મી�ુ, ખનીજો અને અન્ય �ૃિષ પેદાશોનો સમાવેશ થાય છે. આ  ડ્રાય બલ્ક ટિમ�નલ એ વષર્ ૨૦૧૫ થી અમલમા ંઅને 

કામગીર� હ�ઠળ છે. આ અર�, ��ુચત વધારા�ુ ં ક�પીટલ ડ્ર�જ�ગ ૭.૬૮ િમલીયન મી3  તથા મેન્ટ�નન્સ ડ્ર�જ�ગ ૦.૨ 

િમલીયન મી3  પ્રિતવષર્ (પહ�લેથી મળેલ ૧.૦ િમલીયન મી3 પ્રિતવષર્ની પરવાનગી  ઉપરાતં, �થી  �ુલ મેન્ટ�નન્સ 

ડ્ર�જ�ગ ૧.૨ િમલીયન મી3 પ્રિતવષર્ થશે.)  ની પયાર્વરણીય તથા સી.આર.ઝેડ (CRZ)ની પરવાનગી લેવા માટ�ની છે ક�; 

�ના ંથક� �નુા ન�ક આવેલ હયાત દર�યાઇ �ટ્ટી પર ક�પ સાઇઝ વહાણો ને હ�ન્ડલ કર� શકાય.  

હાલમા ંઅ�સ્તતવ ધરાવ�ુ ંટિમ�નલએ ૧,૦૦,૦૦૦ DWT (ડ�ડ વેઇટ ટનેજ) વજન ધરાવતા વહાણો માટ� રચાયે� ુછે. આ 

ટિમ�નલ માટ�, ૧૫ મીટર ડ્રાફટ �ટ્ટીની બહારની બથર્ ઉપર તથા અપ્રોચ ચેનલની પહોળાઇ ૨૦૦ મીટર અને �ડાઇ ૧૨.૩ 

મીટર ઉપલ્બધ છે. હાલના ં�દવસોમા ંજથ્થાબધં કાગ� વેપાર, ખાસ કર�ને કોલસાનો વેપાર, ક�પ સાઇઝના ંજહાજો દ્વારા 

િનયિંત્રત કરવામા ંઆવે છે. હાલના ંવ્યવસાયમા ં�નુા બદંરને �સુગંત બનાવવા માટ� ૨,૧૦,૦૦૦ (DWT) ના ંજહાજો, ક� 

�ને માટ� ૧૮ મીટર કરતા વધાર�ના ંડ્રાફટની જ�ર છે, તેને હ�ન્ડલ કરવા માટ� �સુજ્જ કર�ુ ંપડશે.  

હાલમા ંઅ�સ્તતવ ધરાવતી વતર્માન ચેનલની પહોળાઇ ૨૦૦ મીટર છે. દરખાસ્ત પછ� ચેનલની પહોળાઇ સીધી ર�ખામા ં

૩૦૦ મીટર અને ટિન�ગ સકર્લ પાસે ૪૦૦ મીટર થઇ જશે. હાલમા ંઅ�સ્તતવ ધરાવતા ટિન�ગ સકર્લનો વ્યાસ ૫૦૦ મીટર 

છે. �મા ં વધારો કર� ૭૦૦ મીટર કરવાનો પ્રસ્તાવ કય� છે. �રૂ��રૂા ભર�લા જહાજ માટ� (૨,૩૯,૪૦૦ DT) ડ્રાફટની 

જ�ર�યાત ૧૮ મીટર છે. ૧૪ સપ્ટ�મ્બર  ૨૦૦૬ ના ઇ.આઇ.એ. નોટ�ફ�ક�શન (એસ.ઓ. ૧૫૩૩) અને ૬ �ન્�આુર� ૨૦૧૧ 

ના સી.આર.ઝેડ. નોટ�ફ�ક�શન (એસ.ઓ.૧૯(ઇ))  તથા બનેંના ંઆગામી �ધુારા �જુબ, આ ડ્ર�જ�ગ પ્રો�કટ માટ� પયાર્વરણ 

અને સી.આર.ઝેડ. કલીયરન્સ, પયાર્વરણ, વન અને જળવા� ુપ�રવતર્ન મતં્રાલય પાસેથી મેળવવાની જ�ર�યાત છે. આ 

પ્રસ્તાિવત ડ્ર�જ�ગ પ્રોજકટ ઈ.આઈ.એ.નોટ�ફ�ક�શન, ૨૦૦૬ ના શીડ�લુ ૭(ઇ) ક�ટ�ગર� (એ) મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ 

છે. આ પ્રો�કટ માટ� હાઇ ટાઇડ લાઇન અને લો ટાઇડ લાઇન�ુ ં સીમાકંન ઇ�ન્સ્ટટ�ટુ ઓફ ર�મોટ સે�ન્સ�ગ, અ�ા 

�િુનવિસ�ટ�, ચે�ાઇ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ છે. આ સસં્થા એમ.ઓ.ઇ.એફ. અને સી.સી. ની અિધ�ૃત સસં્થામાનંી એક છે.   

આ ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્  તા. ૦૪/ ૦૫/ ૨૦૧૬ ના �દવસે ઇ.એ.સી., એમ.ઓ.ઇ.એફ અને સી.સી. દ્વારા અપાયેલ ટ�.ઓ.આર. 

�જુબ બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

 પર�યોજના ના સ્થળની િવગત 

દરખાસ્ત કર�લ ક�િપટલ ડ્ર�જ�ગ અને મેઇન્ટ�નન્સ ડ્ર�જ�ગ એ હાલમા ંઅ�સ્તત્વ ધરાવતી એપ્રોચ ચેનલ, બે બથર્ પોક�ટ 

(આગળની બા�ુ બથર્ ૧ અને ૩) અને બે ટિન�ગ સકર્લમા ંકરવામા ંઆવશે. આ ટિમ�નલની ક્ષમતા ૧,૦૦,૦૦૦ DWT ના ં

જહાજો હ�ન્ડલ કરવાની છે, �ની ડ્ર�જ�ગ પછ�ની ક્ષમતા ૨,૧૦,૦૦૦ DWT ના ંજહાજોને હ�ન્ડલ કરવાની થઇ જશે. 

 પર�યોજના�ુ ંવણર્ન 

દરખાસ્ત કર�લ ક�િપટલ ડ્ર�જ�ગના ંભાગ�પે ૭.૬૮ િમલીયન મી૩ �ુ ંડ્ર�જ�ગ કરવામા ંઆવશે. આ ડ્ર�જ�ગ હાલમા ંઅ�સ્તત્વ 

ધરાવતી એપ્રોચ ચેનલ, બે ટિન�ગ સકર્લ, ક� � �ટ�ની બનેં બા�ુ આવેલા છે અને બે બથર્ પોક�ટ ક� � �ટ�ની આગળની 

બા�ુએ આવેલ છે તેમાથંી કરવામા ંઆવશે. આ ડ્ર�જ�ગના ંકારણે નીકળતા કાપંને �ડા દર�યામા ંિનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

આ જ્ગ્યા જ�ર� મોડ�લ�ગ (વૈજ્ઞાિનક અભ્યાસ)  થી ન�� કરવામા ંઆવેલ છે. આ કાપં િનકાલ સ્થાન એપ્રોચ ચેનલની 
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ન�ક અને હાલમા ંઅ�સ્તત્વ ધરાવતી �ટ્ટીના ંબથર્થી �દા�ત ૧૨ �ક.મી. �ુર આવેલ છે. (ર�ખાશં – ૭૦૦ ૨’ ૫૬.૯૧’ ’ �વુર્ 

�દશામા ંઅને અક્ષાશં – ૨૨૦ ૪૭ ’ ૧૨.૭૪’ ’ ઉ�ર �દશામા)ં  

 પ્રસ્તાિવત ડ્ર�જ�ગ માટ�ની યોજના 

દરખાસ્ત કર�લ ક�િપટલ અને મેઇન્ટ�ન્સ ડ્ર�જ�ગ માટ� ૫૨૦૦ મી૩ ની હોપર ક્ષમતા ધરાવતા ટ્ર��લ�ગ સકશન �પૂર 

ડ્ર�જર (TSHD) નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે.  ડ્ર�જ કર�લ કાપંનો પસદં કરવામા ંઆવેલ િનકાલ સ્થાન પર સતત ૯ 

મ�હના �ધુી દરરોજ ૮ વાર િનકાલ કરાશે. કાપંનો િનકાલ ભરતી અને ઓટ એમ બનેં સમય દરિમયાન કરવામા ં

આવશે. �દાજ �જુબ ૫૨૦૦ મી૩ ની ક્ષમતાવા� TSHD એ ૪૦૦૦ મી૩ �ટલા કાપંનો એક ફ�રામા ં િનકાલ કર� 

શકશે. મોટાભાગના ંકાપંનો િનકાલ દર મ�હનાની ભરતી-ઓટ દરિમયાન કરવામા ંઆવશે. �દાજ �જુબ સર�રાશ 

એક મ�હનામા ં૬૦ �ટલી ભરતી-ઓટ થાય છે. �થી �દા� ૭.૬૮ િમલીયન મી૩ �ટલા કાપંના ંજથ્થાના ં િનકાલ 

માટ� ૯ મ�હનાની અવિધની આવશ્યકતા છે. તેના િસવાય વાિષ�ક મેઇન્ટ�ન્સ ડ્ર�જ�ગ અપે�ક્ષત ૦.૨ િમલીયન મી૩ 

�ટ�ુ ં છે. (પહ�લેથી મળેલ ૧.૦ િમલીયન મી૩ પ્રિતવષર્ની પરવાનગી ઉપરાતં, �થી �ુલ મેન્ટ�નન્સ ડ્ર�જ�ગ ૧.૨ 

િમલીયન મી૩ પ્રિતવષર્ થશે.)  કાપંના ં િનકાલ માટ� પસદં કર�લ જગ્યા અક્ષાશં ૨૨૦. ૪૭ ’, ૧૨.૭૪’ ’ , ઉ�ર �દશામા ં

અને ર�ખાશં ૭૦૦ ૦૨’ , ૫૬.૯૧’ ’ �વૂર્ �દશામા ંઆવેલ છે.  � �ટ્ટીથી �દા� ૧૨ �ક.મી.ના ં�તર� આવે�ુ ંછે અને ૧ 

�ક.મી.ની િત્રજયા �ટલા િવસ્તારમા ંફ�લાયે�ુ ંછે. 

 બેઇઝ લાઇનનો અભ્યાસ 

 હવામાન શા� 

આ પ્રદ�શ�ુ ં હવામાન શા� માચર્ થી �ુન ૨૦૧૬ ના ંસમયગાળા દરમ્યાન બદંરથી એકિત્રત થયેલ મા�હતી પર 

આધાર�ત છે. આ જગ્યા (પ્રદ�શ) ની �ખુ્ય લાક્ષ�ણકતા ઉનાળા દરમ્યાન �બુ ગરમી અને િશયાળા દરિમયાન �બુ 

ઠડં� અને ચોમા�ુ ંઓછા સમય માટ� મયાર્દ�ત છે. વરસાદની મોસમ સામાન્ય ર�તે �ુલાઇના ંમધ્યમા ંશ� થાય છે 

અને સપ્ટ�મ્બરના ં�ત �ધુી હોય છે. ઓકટોબર-નવેમ્બર મ�હનાને ચોમાસાની ઋ� ુપછ�નો સમય કહ�વાય છે અને 

િશયાળાની ઋ� ુડ�સેમ્બર થી ફ��આુર� �ધુી લબંાય છે અને માચર્ના ં�ત �ધુી ચાલે છે અને ત્યારબાદ ઉનાળાની 

ઋ�નુો  પ્રારંભ થાય છે. 

૨૩ સપ્ટ�મ્બર ૨૦૧૬ મા ંકર�લ ન�ધણી �જુબ, ૨૦૧૬ ની ચોમાસાની ઋ�મુા ંપડ�લ વરસાદ આશર�  ૨૭૫ મી.મી. 

�ટલો હતો. આ પ્રદ�શમા ંસર�રાશ વરસાદ ૪૦૫ મી.મી. �ટલો નોધાયેલ છે (૧૯૮૬-૨૦૧૫) . સેમ્પલ�ગ મ�હના 

દરમ્યાન આ જગ્યા�ુ ંન�ધાયેલ તાપમાન ૨૬.૦ο સે. થી ૪૦.૦ο સે. �ટ�ુ ંછે. આ જગ્યા�ુ ંભેજ�ુ ંપ્રમાણ ૧૮.૫% 

થી ૬૪% �ટ�ુ ંહોય છે. 

પર�યોજના સ્થળ પર હવાની �દશા �ખુ્યત્વે દ�ક્ષણ-પિ�મ (S-W) થી ઉ�ર-�વૂર્ (N-E) અને દ�ક્ષણ થી ઉ�ર તરફ 

ન�ધાયેલ છે. અવલોકન સમયગાળા દરમ્યાન હવાની સર�રાશ ગિત ૬.૩૯ મી./ સેકન્ડ �ટલી હતી. અવલોકનના ં

સમયગાળા દરમ્યાન પવનની લ�તુમ અને મહ�મ ગિત ૧.૧ મી./ સેકન્ડ અને ૧૧.૭ મી./ સેકન્ડ ન�ધાયેલી હતી. 

 હવાની �ણુવ�ા 

હાલ ડ્રાય બલ્ક ટિમ�નલ કાયર્રત હોવાથી હવાની �ણુવ�ા�ુ ંઅવલોકન િનયિમત પ્રમાણે ચાલી ર�ુ ં છે. હવાની 

�ણુવ�ા�ુ ં અવલોકનએ અઠવાડ�યામા ં બે વખત, એન.એ.એ.�.ુના ધોરણોને આધાર� કરવામા ં આવે છે. આ 

�થૃ્થકરણ પોલ્�કુોન લેબોર�ટર� પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ દ્વારા કરવામા ં આવે છે. આ સસં્થા એન.એ.બી.એલ. તથા 

એમ.ઓ.ઇ.એફ. અને સી.સી. દ્વારા અિધ�ૃત કરાયેલ સસં્થા છે. હવાની �ણુવ�ા�ુ ંમાપન ૪ (ચાર) જગ્યા (બેક અપ 

િવસ્તારના ઉ�ર-�વૂર્ �ણૂામા,ં પાઇલ એપ્રોચ શ� થાય છે ત્યા,ં બેકઅપ િવસ્તારના ંદ�ક્ષણ-પિ�મ �ણૂામા ંઅને 
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ઝીરો પોઇન્ટની ન�ક) પરથી કરવામા ં આવે છે. PM10, PM2.5, SO2 અને NOx �વા પ�રમાણો�ુ ં અવલોકન 

કરવામા ં આવે છે. આ અહ�વાલમા ં ર�ુ કરવામા ં આવેલ માહ�તીએ ૪ મ�હનાની ઉનાળાની ઋ�નુા ં સમયગાળા 

દરમ્યાન કરવામા ંઆવેલ અવલોકનના ંઆધાર� છે. (માચર્-�ુન ૨૦૧૬)  

અભ્યાસ દરમ્યાન આ જગ્યાઓ ઉપર હવામા ં PM10 અને PM2.5 ની સાદં્રતા િનયત મયાર્દામા ં ક� � ૧૦૦ 

િમલીગ્રામ/ મી૩ અને ૬૦ િમલીગ્રામ/ મી૩ અ�કુ્રમે ન�ધાયેલી હતી. જયાર� SO2 અને NOx ની સાદં્રતા ૮૦ 

િમલીગ્રામ/ મી૩ છે. � િનયત મયાર્દામા ંછે. 

 અવાજ�ુ ંપ્ર�ુષણ 

અવાજના ંપ્ર�ુષણ�ુ ંમાપન માચર્-�ુન ૨૦૧૬ દરમ્યાન ઉપર દશાર્વવામા ંઆવેલ જગ્યા પરથી કરવામા ંઆવેલ હ� ુ

અને � અવાજ પ્ર�ુષણ ( િનયતં્રણ અને િનયમન) િનયમ ૨૦૦૦ ની િનયત મયાર્દામા ંન�ધાયેલ છે. 

 દ�રયાઇ પયાર્વરણ 

ભરતી-ઓટ 

�નુા ટ�કરા પર ભરતી-ઓટની �ુદરતી ર�તે અધર્ દ� િનક ર�તે બે ભરતી અને બે ઓટ પ્રિત �દવસ થાય છે. પાણીની 

મહત્ત્મ �ચાઇ (+)૬.૪૦ મી CD (ચાટર્ ડ�ટમ) અને સર�રાશં લો વોટર સ્પ્ર�ગ (+) ૧.૦૦ મી CD ન�ધાયેલ છે.  

જલ પ્રવાહ 

કંડલા િવસ્તરમા ંસર�રાશ પ્રવાહ ૦ થી ૦.૭ મી/ સેકન્ડ બદલાય છે અને પ્રસ્તાિવત પર�યોજના સ્થાન પર સર�રાશ 

પ્રવાહની ઝડપ ૦.૨ મી/ સેકન્ડ છે. જળપ્રવાહની �દશા મોટ�ભાગે દ�રયા�કનારાને સમાતંર છે. જો ક� ઓટ દરમ્યાન 

પ્રવાહની �દશા દ�રયા �કનારાને કાટ�ણૂે હોય છે; કારણ ક� આ િવસ્તાર અખાતમા ં આવતી �ત�રક ભરતીના 

િવસ્તારમા ંઆવેલો છે.  

તરંગીય �સ્થિત 

દ�ક્ષણ-પિ�મ ચોમાસાના ં સમયગાળા દરમ્યાન મે થી ઓગષ્ટ મ�હનામા ં તરંગોની �સ્થિત સખત હોય છે અને 

ઓગષ્ટ મ�હના દરમ્યાન તરંગોની મહ�મ �ચાઇ આશર� ૨.૨૭ મી હોય છે. મ�હનામા ંમહ�મ સર�રાશ તરંગની 

�ચાઇ ૦.૪૪ મી થી ૨.૨૭ મી �ધુી બદલાય છે અને તરંગોનો સમયગાળો ૩.૭૧ થી ૫.૬૮ �ધુીનો છે. 

 જગ્યાની �-ૂપ્રોધૌ�ગક �સ્થિત 

�ગ્રો �ઓટ�ક પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ દ્વારા કરાયેલ બોરવેલ સવ�ના આધાર� યોજનાના ંસ્થળની �-ૂપ્રોદ્યો�ગક મા�હતી એકિત્રત 

કરવામા ંઆવી છે. યોજના ના સ્થળની �-ૂસ્તર સશંોધનની તપાસ પાચં દ�રયાઇ બોરહોલ ક� � �ટ્ટીની પાસે આવેલ છે, 

તેમાથંી લેવામા ંઆવેલ છે. �થૃ્થકરણ/ િવશ્લેષણ પરથી િનધાર્ર�ત કર� શકાય છે ક� ડ્ર�જ�ગ સ્થળ પરથી નીકળેલ કાપંએ   

�િુનટ-૧ ને આધાર� �ખુ્યત્વે કોમળ કાપં-માટ�/  માટ��ુ ંબધંારણ ધરાવે છે. �મા ંકયાર�ક કાપં-ર�તી/  માટ�-કાપં-ર�તી�ુ ં

પાતળાથી ઘટ્ટ સ્તર�ુ ંપણ બધંારણ હોય છે. 

 દર�યાઇ �િવક િવજ્ઞાન 

આ િવભાગમા ંદશાર્વેલ પ�રણામો�ુ ંઅથર્ઘટનએ �જુરાત ઇન્સ્ટ�ટ�ટુ ઓફ ડ�ઝટર્  ઇકોલો� (GUIDE) �જુ, �જુરાત, દ્વારા 

પ્રસ્તાિવત ડ્ર�જ�ગ ચેનલ અને �ડસ્પોઝલ સ્થાન પરથી લેવામા ંઆવેલ ન�નૂાઓના �થૃ્થકરણને આધાર� કરવામા ંઆવેલ 

છે. દ�રયાઇ પયાર્વરણના ં લક્ષણો અને તેની અસરો એ પાણી, કાપં, દ�રયાના ં તળે વસતી �વ��ૃષ્ટ અને પ્લવક 



અદાણી કંડલા બલ્ક ટિમ�નલ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ   ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્નો વહ�વટ� સારાશં  

4 

ડ�ટોક્ષ કોપ�ર�શન પ્રા. �લમીટ�ડ 

(પ્લેન્કટોન)  સ�હૂના ં �િવક, રાસાય�ણક અને ભૌિતક પાસાઓ પર આધાર રાખે છે. તેથી ન�નૂાઓને ડ્ર�જ�ગ અને 

ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પરથી એકિત્રત કરવામા ંઆવેલ છે. 

બેઝલાઇનનો  અભ્યાસએ ચોમાસા બાદના ંમ�હના એટલે ક�, ઓકટોબર અને નવેમ્બર ૨૦૧૬ મા ંત્રણ તબ�ા, ક� � ૩-૫ 

�દવસ �ધુીના હતા તેમા ં કરવામા ંઆવેલ છે. બેઝલાઇનની મા�હતીના એકિત્રકરણ દરિમયાન પહ�લા તબ�ામા ં �વુર્ 

તપાસ –મોજણી અને ન�નૂા સ્થાનની પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી. બી� તબ�ામા ંપસદં કર�લ ન�નૂા સ્થાન પરથી 

પાણી, કાપં, દર�યાના તળે વસ્તી �વ��ૃસ્ટ અને પ્લવક સ�હુના ન�નૂા�ુ ં એકિત્રકરણ કરવામા ં આવ્�ુ ં હ� ુ.ં ત્રી� 

તબ�ામા ંમેન્�વુ્ઝ ના છોડની મા�હતી મેળવવામા ંઆવી હતી. દર�યાઇ �િવક િવજ્ઞાનની તપાસએ હાલમા ં અ�સ્તતવ 

ધરાવતી �ટ્ટીના ં૧૦ �ક.મી.ની િત્રજયાના ં િવસ્તારમા ં કરવામા ંઆવેલ હતી. અભ્યાસ ક્ષેત્રના ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પરથી ૧૫ 

સબ-ટાઇડલ ન�નૂાઓ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પરથી ૫ સબ-ટાઇડલ ન�નૂા એકિત્રત કરવામા ંઆવ્યા ંહતા.ં દર�ક ન�નૂા 

લેવાના ં સ્થળ (ઇન્ટર ટાઇડલ, સબ-ટાઇડલ અને મેન્�વુ્ઝ ક્ષેત્ર)  ની ન�ધ �.પી.એસ. (GPS) સદંભ� િનિ�ત કરવામા ં

આવી હતી.  

 ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર પાણીની �ણુવ�ા 

ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર પાણીની ભૌિતક અને રાસાય�ણક �ણુધમ��ુ ં�થૃ્�કુરણ �ચૂવે છે ક� બનેં સ્થાન 

પર પાણીની �ણુવ�ા નૈસ�ગ�ક છે અને મહત્વના ંપ�રણામો �વા ક� પોષક તત્વો (ફોસ્ફ�ટ અને નાઇટ્ર�ટ), હ�વી મેટલ 

(મર�રુ�, ક�ડિમયમ, લેડ અને ક્રોિમયમ) એ બી� બદંરોના ં પાણી સાથે સરખામણી ધરાવે છે અથવા િનયત 

મયાર્દામા ંઆવેલ છે � પાણીની �ણુવ�ા અને �િવક ��ૃષ્ટ માટ� હાિનકારક નથી. કંડલા-�નુા  િવસ્તારના દર�યાઇ 

પાણીની સેલીનીટ� �ુ ંપ્રમાણ સામાન્ય ક્ષમતાથી હમેંશા વધાર� છે કારણ ક� આ જગ્યા અખાતના ંછેડાના ંિવસ્તારમા ં

આવેલી છે. પ�રમાણો �વા ક� સેલીનીટ�, સસ્પેન્ડ�ડ સો�લડ, ટબ�ડ�ટ��ુ ં �લુ્ય અન્ય દર�યાકાઠંાના ં પાણી સાથે 

�લુના કર� શકાય તે�ુ ં છે. DO અને BOD �ુ ં �લુ્ય પણ િનયત મયાર્દામા ંઆવે�ુ ં છે. � �ચુવે છે ક� પાણીના ં

જળસ્તભંમા ંકોઇ તણાવગ્રસ્ત �સ્થિત નથી. પોષક તત્વો �વા ક� ફોસ્ફ�ટ અને નાઇટ્ર�ટ�ુ ંન�ધાયે�ુ ં�લુ્યએ બદંર પર 

ખાતર �વા ંપદાથ�ના પ�રવહનને કારણે ન�ધા�ુ ંહ� ુ.ં પેટ્રો�લયમ હાઇડ્રોકાબર્ન�ુ ં�લુ્ય પણ સામાન્ય છે અને કોઇ 

અ��ુધ્ધઓ �ચુવતા નથી. �ની સાદં્રતાની સરખામણી �ધુ્ધ પાણીની સાદં્રતા સાથે કર� શકાય છે. આ પરથી 

સામાન્ય ર�તે કહ� શકાય છે ક� અભ્યાસની જગ્યા પર પાણીની �ણુવ�ા �રુ�ક્ષત છે. 

 કાપંની �ણુવ�ા 

�થૃ્થકરણ કર�લા પ�રમાણો �વા ક�, ટોટલ ફોસ્ફરસ, ટોટલ ઓગ�િનક કાબર્ન, ફ�નોલીક કંમ્પાઉન્ડ, પેટ્રો�લયમ 

હાઇડ્રોકાબર્ન અને હ�વી મેટલએ િનયત મયાર્દામા ંઆવેલ છે. હ�વી મેટલ �વા ંક�, ટોટલ ક્રોિમયમ અને ક�ડિમયમ�ુ ં

પ્રમાણ માપી શકાય તેવા સ્તર કરતા ઓ� છે. મોટાભાગના ંપ�રમાણો િનયત મયાર્દામા ં છે. � કાપંની �ણુવ�ા 

અથવા દર�યાના ંતળે વસતી �વ��ૃષ્ટ પર કોઇ ખતરો દશાર્વતા નથી. 

 ડ્ર�જ�ગ સ્થાન અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર પ્લવક સ�હુની િવગત 

વનસ્પિત પ્લવક (ફાયટોપ્લેન્કટોન) સ�હુની રચના અને તે�ુ ં િવતરણએ ડ્ર�જ�ગ સ્થાનની ૧૫ જગ્યા અને 

ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની ૫ જગ્યા પર લગભગ સામ્યતા ધરાવ�ુ ંહ� ુ.ં આ સ�દુાયએ �ખુ્ય ત્રણ વગ�નો બનેલો છે. (૧) 

પીનેટ, (૨) સે�ન્ટ્રક અને (૩) ડાયનોફલે�લેટસ, ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની બધી જગ્યા પર �ુલ મળ�ને ૨૭ 

�િતઓ ન�ધાયેલ હતી. �મા ંતેમની �િતની સખં્યા ૧૪ થી ૧૮ �ધુી ની હતી અને તે�ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૧૬ હ� ુ.ં 

ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર તેની ઘનતા ૧૫,૧૦૦ થી લઇને ૩૫,૫૦૦ �િુનટ પ્રિત �લટર હતી. ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર 

ફાયપ્લેન્કટોનની ઘનતા�ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૨૪,૯૦૦ �િુનટ પ્રિત �લટર હ� ુ.ં જયાર� ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર તેની ઘનતા 
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૧૬,૯૦૦ થી લઇને ૩૦,૧૦૦ �િુનટ પ્રિત �લટરની હતી તથા તેની ઘનતા�ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૨૧,૯૧૩ �િુનટ પ્રિત �લટર 

હતી.  

ડ્ર�જ�ગ સ્થાન ની ૧૫ જગ્યા પર �પ્લેન્કટોન (પ્રાણી-પ્લવક સ�હૂ)  નો �િવક જથ્થો ૫.૩ થી લઇને ૯.૪ મીલી/ ૧૦૦ 

મી૩ �ટલો ન�ધાયેલ હતો. ��ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૭.૬૬ મીલી/ ૧૦૦ મી૩ હ�ુ.ં તેવી જ ર�તે ડ�સ્પોઝલ સ્થાનમા ંતેનો 

�િવક જથ્થો ૬.૮ થી લઇને ૧૧.૧ મીલી/ ૧૦૦ મી૩ ન�ધાયેલ હતો. ��ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૮.૯૬ મીલી/ ૧૦૦ મી૩ હ� ુ.ં 
ડ્ર�જ�ગ સાઇટની ૧૫ જગ્યા પર �પ્લેન્કટોનની ઘનતા�ુ ં �લુ્ય ૨૧૬ પ્રિત મી૩ થી લઇને ૭૮૧ પ્રિત મી૩ �ટ�ુ ં

ન�ધાયે�ુ ં હ� ુ.ં ��ુ ં સર�રાશ �લુ્ય ૪૦૮ પ્રિત મી૩ હ� ુ.ં તેવી જ ર�તે ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની ૫ જગ્યા પર 

�પ્લેન્કટોનની ઘનતા�ુ ં�લુ્ય ૨૪૯ પ્રિત મી૩ થી લઇને ૩૯૪ પ્રિત મી૩ હ� ુ.ં ��ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૩૦૬ પ્રિત મી૩ હ� ુ.ં 

 ડ્ર�જ�ગ સ્થાન અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર સબ-ટાઇડલ �વ��ૃષ્ટની િવગત 

હાલના કર�લ અભ્યાસ દરમ્યાન, બનેં સ્થાન પર દર�યાના ંત�ળયે વસતી �વ��ૃષ્ટ (બેન્થીક કોમ્�નુીટ�)  મા ં�ુલ 

ચાર વગર્ની ન�ધ કરવામા ંઆવી છે. �ના નામ છે – પો�લક�ટ, મોલ્�સુ્કસ, ક્રસ્ટ�સીયન અને અન્ય. ડ્ર�જ�ગ સ્થાનની 

૧૫ જગ્યા અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની ૫ જગ્યાએ એમ બધા મળ�ને અ�કુ્રમે મેક્રોફોનાની ૨૯ અને ૨૮ �િતઓ 

ન�ધાયેલી હતી. ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર પેટા ભરતીના ંમેક્રોબેન્થીક સ�દુાયની વસતી ૧૯ થી લઇને ૩૪ નબંર પ્રિત મી૩ 

હતી. તે જ પ્રમાણે ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર તેમની વસતી ૨૧ થી ૩૩ નબંર પ્રિત મી૩ ન�ધાયેલી હતી.   

તા�તરના ંઅભ્યાસમા ંબનેં સ્થાન પર �ુલ મીઓબે�ન્થક સ�દુાયની ૪૬ પેટા �િતઓ ન�ધવામા ંઆવી હતી. �ના 

નામ અ�કુ્રમે ફોરામેનીફ�રા, નીમેટોડ, ઓસ્ટ્રકોડ અને હપ�કટ્ર�કોડ ન�ધાયેલા હતા. જગ્યા અ�સુાર ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર 

સબટાઇડલ મીઓફોનલ સ�દુાયના ં�વ��ૃષ્ટની ઘનતા (વસતી) ૧૭૩ થી લઇને ૩૦૦ નબંર પ્રિત ૧૦ સે.મી-૨ 

ન�ધયેલ હતી. જયાર� ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર ૧૪૪ થી લઇને ૨૫૯ નબંર પ્રિત ૧૦ સે.મી.-૨ ન�ધાયે�ુ ંહ� ુ.ં 

 ઇન્ટરટાઇડલ પ્રાણી��ૃષ્ટની િવગત 

પર�યોજના સ્થાનની ન�કમા ંઆવેલ ૪ (ન�નૂા) સ્થાન પર �ુલ ૪ વગર્ના ંઇન્ટરટાઇડલ મેક્રોફોના મળ� આવેલ 

હતા ંક� � ૧૬ વગર્મા ંન�ધાયેલ હતા.ં �ુલ મળ�ને ૪ સ્થાન પર તેમની સર�રાશ ઘનતા (વસતી) ૪૯૩.૭ પ્રિત મી૨ 

ન�ધવામા ંઆવેલ હતી. 

 મેન્ગ્રોવ્ઝ સ�દુાય 

અદાણી કંડલા બલ્ક ટિમ�નલ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ પ�રયોજનાની આસપાસના ૧૨૬૬ હ�કટરમા ં મેન્ગ્રોવ્ઝ સ�દુાય 

આવેલો છે. �મા ંઅ�કુ્રમે ૫૩૦.૫૫ અને ૭૩૬.૨૫ હ�કટરમા ંગાઢ અને આછા પેચીઝ આવેલા ંછે (GUIDE, ૨૦૧૧). 

�નુા મેન્ગ્રોવ્ઝમા ંએક જ પેટા �િતનો સમાવેશ થાય છે. � એવીસીનીઆ મર�ના છે. �નુા મેન્ગ્રોવ્ઝએ �ફ્રગ�ગ 

રચના અ�સુાર ખાડ�ના �તર�ક ભરતીના ં િવસ્તારમા ંપથરાયેલા છે. ૬ સ્થાન પર કરવામા ંઆવેલ અભ્યાસમા ં

મેન્�વુ્ઝના ં ઝાડની વસતી વધાર�મા ં વધાર� ૧૧,૨૫૦ પ્રિત હ�કટર અને લ��ુમ વસતી ૫,૫૦૦ પ્રિત હ�કટર 

ન�ધાયેલી છે. 

 પરવાળા�ુ ંપર��સ્થિત િવજ્ઞાન અને સ�દુ્રમા ંઉગતી વનસ્પિત (સીવીડ) 

કચ્છના ંઅખાતની ઉ�ર �દશા તરફ પરવાળાના ંસ�હૂ આવેલ નથી. અભ્યાસ સ્થાનએ અખાતના ંછેડ� આવે� ુછે. 

જયા ંટબ�ડ�ટ� અને સસ્પેન્ડ�ડ સોલીડ�ુ ંપ્રમાણ �બુ જ �ચા પ્રમાણમા ંછે. � પરવાળાના ંબધંારણ માટ� અયોગ્ય 

છે. દર�યામા ંઉગતી વનસ્પિત (સીવીડ) એ સ�ંણુર્પણે ગેરહાજર છે. પરં� ુઅખાતના ંદ�ક્ષણ ભાગ તરફથી આવતા 

સ્ટ્ર�ન્ડ�ડ ટફટસ મળ� આવેલા છે. 
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 મત્સ્ય �ોત 

�નુાના ં દર�યાઇ િવસ્તારમા ં મત્સ્ય સપંિતના ં સ્તરની મા�હતી એ મત્સ્ય િવભાગ, �જુ અને બી� પ્રકાિશત 

સા�હત્યોમાથંી ભેગી કરવામા ંઆવેલી છે. મોટ� ભરતીની હલન-ચલન અને મજ�તૂ જળપ્રવાહને કારણે ગીલ નેટ 

અને ટ્રો�લ�ગથી નકતી ક્ર�ક ક� � પર�યોજના સ્થાનની ન�ક આવેલી છે ત્યા ંમાછ�માર� કરવી �બૂ જ અઘર� છે. 

તેના પર�ણામે પર�યોજના સ્થાન અને તેના કોઇપણ ન�કના ંસ્થાને મોટ� વેપાર�ય માછ�માર� પ્ર�િૃત થતી નથી. 

તે િસવાય ફકત દર�યાકાઠંા પર અન્ય નાની માછ�માર� હ�ન્ડ નેટ�ગ અને ગીલ નેટ�ગથી કરવામા ંઆવે છે. �નુાના ં

દર�યાઇ િવસ્તારમા ં ૧૯ �િતની માછલીઓનો સમાવેશ થાય છે. �મા ં પ્રાધાન્ય વગર્મા ં �મુલા (બોમ્બે ડક) , 

કોઇલા, સાઇનડ�સ, શ્રીમ્પસ, ક�પેૂઇડસ, ક�ટ ફ�શ અને ર�બન ફ�શનો સમાવેશ થાય છે. 

કંડલા ફ�શ લેન્ડ�ગ સેન્ટરની માછ�માર�ને લગતી છેલ્લા પ વષર્ (૨૦૧૧-૧૨ થી ૨૦૧૫-૧૬) �ધુીની �કડાક�ય 

મા�હતી મત્સ્ય િવભાગ, �જુ પાસેથી એકિત્રત કરવામા ંઆવેલી છે.  છેલ્લા પાચં વષર્ દરમ્યાનની માછ�માર�નો દર 

૩૬૩.૫ ટનથી લઇને ૪૬૫૪.૫ ટન �ધુીનો હતો. �મા ંમહ�મ દર ૨૦૧૧- ૨૦૧૨ મા ંન�ધાયેલો હતો. 

 ડ્ર�જ�ગની કાયર્ પ્રણાલી અને તેની અસરો 

ક�િપટલ અને મેઇન્ટ�નન્સ ડ્ર�જ�ગના ંકારણે ઉદભવતી પયાર્વરણીય અસરોના ં�ખુ્ય બે કારણ છે. ��ુ ંપહ�� ુકારણ ડ્ર�જ�ગ 

પોતે છે અને બી�ુ ંકારણ કાપંના ંિનકાલને પર�ણામે થાય છે. એકવાર ડ્ર�જ�ગ થયા બાદ કાપંનો �ુદા-ં�ુદા ંિવકલ્પો દ્વારા 

િનકાલ કર� શકાય છે. �લુ્લા દર�યામા ંકરવામા ંઆવતા ંડ્ર�જ�ગમા ંનીકળેલા કાપંને હોપરમા ં(� ડ્ર�જરનો જ એક ભાગ 

હોઇ શક� અથવા અન્ય વહાણમા ંપણ હોઇ શક�) ભરવામા ંઆવે છે અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર લઇ જઇ �લુ્લા દર�યામા ં

સીધે સીધો તેનો િનકાલ કરવામા ંઆવે છે.  

 અસરોના ંપ્રકાર 

અસરોના ં પ્રમાણને ઘટાડવાની પ્રાથિમક જવાબદાર��પે અસરોને �ખુ્ય બે શે્રણીમા ં વગ��ૃત કરવામા ંઆવેલ છે. (૧) 

પર�યોજનાની અસરો અને (૨) કાયર્પદ્ધિતની અસરો 

 પર�યોજનાની અસરો 

ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલનની ઇન્ટરટાઇડલ �વ��ૃષ્ટ પર થતી અસરો 

ડ્ર�જ�ગ પ્રોસેસનો મોડ�લ અભ્યાસ �ચૂવે છે ક� ભરતી-ઓટ દરમ્યાન કાપંના ં��ુમ કણોનો પ્રવાહએ દર�યાને સમાતંર 

હોય છે. ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર કાપંનો િનકાલ કયાર્ બાદ કાપંના ંકણોની સાદં્ગતા, દર�યાની હાલની �સ્થિત પ્રમાણે 

૧.૦ �ક.મી. આડ� અને ૩ �ક.મી. સમાતંર �દશામા ંથઇ જતી હોવાને કારણે પ્રસ્તાિવત કર�લ કાયર્ પ્રણાલીની અસર 

ફકત સ્થાિનક જગ્યા પર જ જોવા મળે છે. દર�યાના પાણીની �સ્થિતએ દરખાસ્ત પ્રણાલીને લીધે બદલાતી ન 

હોવાથી અને આ કાયર્ પ્રણાલીની દર�યાકાઠંાની બાહ્ય રચના ઉપર કોઇ અસર જોવા મળતી નથી. તેથી પર�યોજના 

સ્થાન અને તેની આ�ુબા�ુના ંિવસ્તારમા ં�તર�ક બાહ્ય રચના ઉપર કોઇ ન�ધનીય ફ�રફાર જોવા મળતો નથી. 

મેન્�વુ્ઝ સ�દુાય પર થતી અસરો 

�નુા ક્ર�કતતં્રમા ંમેન્�વુ્ઝએ સૌથી મો�ુ અ�સ્તત્વ ધરાવ�ુ ં�િવક પ�રબળ છે. � ૧૨૬૬ હ�કટરમા ંિવસ્તરાયે�ુ ંછે. � 

�ડસ્પોઝલ સ્થાનથી ૧૩.૬ �ક.મી. કરતા ંપણ વધાર� �ૂર આવે�ુ ં છે. કાપંના ં  િનકાલ વખતે થતી કાપંના ં કણોની 

ગિતિવિધ મોટ�ભાગે દર�યાકાઠંાની સમાતંર �દશામા ં(ન�હ ક� ત્રાસી �દશામા)ં થતી હોવાને કારણ ેમેન્�વૃ્ઝ િવસ્તારમા ં

કાપંના ંપ્રમાણમા ંકોઇપણ પ્રકારનો વધારો ન�ધાયો નથી. કાપંનો ફ�લાવોએ ડ�સ્પોઝલ સ્થાનથી મહ�મ ૩ �ક.મી. 
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સમાતંર �દશામા ંઅને ૧ �ક.મી. આડ� �દશામા ંથાય છે. તેથી ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલને લીધે મેન્�વુ્ઝ સ�દુાય પર 

કોઇ સભંિવત અસરો થશે ન�હ. 

પરવાળા ઉપર થતી અસરો 

GUIDE ના ં અહ�વાલ �જુબ ડ્ર�જ�ગ સ્થાન અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન ક� તેની ન�કના ં િવસ્તારમા ં પરવાળા સ�હૂ 

આવેલા નથી. પીરોટન ટા�,ુ ક� જયા ંપરવાળાના ંસ�હૂ આવેલા છે તે કચ્છના ંઅખાતમા ંડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ 

સ્થાનથી ૨૧ �ક.મી. કરતા ંપણ વધાર� �તરમા ંઅને િવ�ધ્ધ �દશામા ંઆવેલા છે. 

ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલને કારણે મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને મત્સ્ય સ�દુાય પર થતી અસરો 

�નુા  ક્ર�કમા ંદર�યાકાઠં� થતી હ�ન્ડ નેટ અને ગ્રીલનેટને આધાર� નાના પાયે માછ�માર� કરવામા ંઆવે છે. તે િસવાય 

�નુા ક્ર�કના ંિવસ્તારમા ંકોઇ મોટા પ્રમાણમા ંમાછ�માર� કરવામા ંઆવતી નથી. ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ બનેં સ્થાન 

પર � પણ નાના પ્રમાણમા ં માછલીઓનો સ�હૂ આવેલ છે તેની પર ૯ મ�હના દરમ્યાન થતા સતત ડ્ર�જ�ગને 

કારણે થોડ� અસર જોવા મળશે. પરં� ુ�વી ડ્ર�જ�ગ પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ થશે, માછલીઓ�ુ ંપ્રમાણ જલ્દ�થી �નુઃપ્રાપ્ત થશે. 

 કાયર્ પધ્ધિતની અસરો 

ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન હવાની �ણુવ�ા પર થતી અસરો 

ડ્ર�જ�ગ કાયર્ દરમ્યાન હવાના ંપ્ર�ુષણનો �ખુ્ય �ોત બળતણનો ઉપયોગ છે ક� � ડ્ર�જરના ઓક્ઝીલર� એ�ન્જન અને 

બોઇલરના કારણે થાય છે. તેમા ંસલ્ફર ડાયોકસાઇડ (SO2)  નાઇટ્રોજન ઓકસાઇડ (NOx)  ગ્રીનહાઉસ ગેસ (CO2 & 

CO) ફાઇન પાટ��લુેટ મેટર અને વોલાટાઇલ ઓગ�િનક કમ્પાઉન્ડનો સમાવેશ થાય છે. 

ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર પાણીની �ણુવ�ા પર થતી અસર 

ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર સીમાતં િવતરણને કારણે TSS ના ંપ્રમાણમા ંવધારો અને પ્રકાશના ંપ્રવેશમા ંઅપે�ક્ષત ઘટાડો થાય 

છે. � જળસ્તભંની �િવક ઉત્પાદકતા પર અસર કર� છે. પરં� ુ પર�યોજના સ્થાન પર જળપ્રવાહ �બૂ હોવાથી 

�ૂિષત પદાથ�ની ��ુક્ત �વા ક� કાપંમા ં રહ�લા હ�વી મેટલસ અને તેની જળસ્તભં પર થતી અસર ૧૦૦ મી. ના ં

િવસ્તારમા ંજ જોવા મળશે અને તે પછ� પાણીની �ણુવ�ા બેકગ્રાઉન્ડ સ્તરમા ંઆવી �ય છે. 

ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર પાણીની �ણુવ�ા પર થતી અસરો 

કાપંના ં પડવાને કારણે અને તેના આવરણને કારણે � અસરો થાય તેવીજ અસરો ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પરના ં

જળસ્તભંમા ં જોવા મળશે. ડ્ર�જ�ગના ં કારણે નીકળતા નકામા પદાથ�એ �ુલ ૫૨૦૦ મી૩ જથ્થો ધરાવે છે. �મા ં

૪૦૦૦ મી૩ �ટલા ઘન પદાથ� આવેલા છે. કાપંનો િનકાલ ૮ વાર પ્રિત �દવસ કરવાનો હોવાથી �ુલ જથ્થો ૩૨,૦૦૦ 

મી૩ �ટલો થશે. �થી TSS ના ંસ્તરમા ં૩,૯૦૦ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર થી લઇને ૪,૪૦૦ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટરનો 

વધારો થશે. આ પ્રમાણેનો વધારો મોડ�લ અભ્યાસના ં અ�મુાનને આધાર� કરવામા ં આવેલ છે. બેઝલાઇનના ં

અભ્યાસને આધાર� ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર TSS �ુ ં સ્તર ૨૪૦ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર ન�ધવામા ંઆવેલ છે. મોડ�લ 

અભ્યાસને આધાર� એવો �દાજ કાઢવામા ંઆવ્યો છે ક� આ ક્ષેત્રમા ંસસ્પેન્ડ�ડ પદાથર્એ ૩ �ક.મી. ઉ�ર-�વૂર્ અને 

દ�ક્ષણ-પિ�મ �ધુી જ િવસ્તરશે. એ�ુ ંઅપે�ક્ષત કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે ક� સસ્પેન્ડ�ડ લોડ�ુ ં સ્તર ડ�સ્પોઝલ સ્થાનથી 

�દા� ૩ �ક.મી. ના ં િવસ્તાર બાદ ઝડપથી તેની નીચી સાદં્રતાના ં સ્તર ક� � ૨૪૦ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર છે તે 

સ્તરમા ંઆવી �ય છે. 
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ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર કાબર્િનક પદાથર્ અને પોષક તત્વો પર થતી અસર 

ડ્ર�જ�ગ અથવા ડ�સ્પોઝલ દરમ્યાન િવ�લુ પ્રમાણમા ં કાબર્િનક પદાથર્ ધરાવતા કાપંના ં િનકાલને કારણે સ્થાિનક 

જગ્યાના ંપાણીમા ંદ્રાવ્ય ઓ�ક્સજનની માત્રા ઓછ� થાય છે.  ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ દરમ્યાન કાપં ફ�લાવાને કારણે 

પણ કાબર્િનક પદાથ�ના ંસ્તરમા ંઅને દ�રયાઇ �વોને ઉપલ્બધ થતા પોષક તત્વોમા ંવધારો થઇ શક� છે. GUIDE 

દ્વારા તૈયાર કર�લા દ�રયાઇ �િવક િવજ્ઞાનના ંઅહ�વાલ �જુબ એવો �રુાવો ર�ુ કરવામા ંઆવ્યો છે ક� ડ્ર�જ�ગ અને 

ડ�સ્પોઝલ દરમ્યાન નીકળેલા કાપંમા ંકાબર્િનક પદાથ��ુ ંસ્તર અપે�ક્ષત �લુ્ય કરતા ંવધાર� હશે નહ�. કાપંમા ંટોટલ 

ઓગ�િનક કાબર્ન�ુ ંપ્રમાણ ૦.૫૩% થી લઇને ૧.૦૫% �ટ�ુ ંહ�.ુ ��ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૦.૮૩%  હ� ુ.ં ટોટલ ફોસ્ફરસના ં

�લુ્યમા ંપણ મોટ� વધ-ઘટ જોવા મળ� હતી ક� ��ુ ંપ્રમાણ ૦.૯ થી લઇને ૨.૯ મીલીગ્રામ પ્રિત �કલોગ્રામ �ટ�ુ ં

હ� ુઅને તે�ુ ંસર�રાશ �લુ્ય ૧.૭૩ મીલીગ્રામ પ્રિત �કલોગ્રામ હ� ુ.ં  

ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર �ૂિષત કાપંને લીધે થતી અસરો 

GUIDE દ્વારા થયેલ અભ્યાસને આધાર� એવો �રુાવો ર�ુ કરવામા ંઆવ્યો છે ક� ડ્ર�જ�ગ ક્ષેત્રમા ંરહ�લ કાપંએ �ૂિષત 

નથી. પર�ણામ પરથી જોઇ શકાય છે ક� ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર હ�વી મેટલ �વી ક� લેડ અને મર�રુ�ના ંસ્તરએ સ્વીકાયર્ 

મયાર્દામા ંઆવેલ છે. ડ્ર�જ�ગ ક્ષેત્રમા ંકાપંમા ંક�ડિમયમ અને ટોટલ ક્રોિમયમ�ુ ંસ્તર એ માપી શકાય તેવા સ્તરની 

નીચે ન�ધાયે�ુ ંહ� ુ.ં તેથી સ્થાન પરથી નીકળતા �ૂિષત કાપંની અસર લ��ુમ થાય છે. 

ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાનો પર ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન ઉદભવતા કાપંની અસર 

ડ્ર�જ�ગના ંઘણા તબ�ાઓ �વા ક� તેના ઉત્ખનન અને િનકાલ �ધુીમા ંકાપં દર�યાઇ પયાર્વરણમા ં�કુ્ત થાય છે.  
સસ્પેન્ડ�ડ સેડ�મેન્ટની સાદં્રતા ને ઘણીવાર �લુથી ટબ�ડ�ટ� તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવતી હોય છે. ખર�ખર ટબ�ડ�ટ�નો 

મતલબ પાણીમા ં પ્રકાશના  પ્રવહનની માત્રા માપવા માટ� થાય છે. એન્વાયરોન સોફટવેર પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ, 

બ�ગ��ુ, એ કર�લા મોડ�લ�ગ અભ્યાસને આધાર� એ� ુજણાવવામા ંઆવ્�ુ ંછે ક�, ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર સસ્પેન્ડ�ડ લોડ�ુ ં

પ્રમાણ �દા� ૩,૯૦૦ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર થી ૪,૪૦૦ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર થવાની શકયતા છે ક� ��ુ ંહાલમા ં

સર�રાશ ટબ�ડ�ટ� અને TSS સ્તર ૧૪૫ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર અને મહ�મ �લુ્ય ૨૭૬ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર ક� ��ુ ં

એકંદર� સર�રાશ �લુ્ય ૨૦૦.૧ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર છે. મોડ�લ અભ્યાસના ંઆધાર� એ�ુ ંતારણ કાઢ� શકાય છે, ક� 

િનકાલ કર�લ કાપંએ ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની આગળ અને પાછળના ંિવસ્તારમા ંફ�લાશે. �ુલ કાપંની સાદં્રતાનો ફ�લાવોએ 

િનકાલ સ્થાનના ં ઉ�ર-�વૂર્ અને દ�ક્ષણ-પિ�મના ં ૩ �ક.મી. �ધુીના ં િવસ્તારમા ં થઇ શક� છે. કા૫ંની સાદં્રતાનો 

ફ�લાવો સમાતંર �દશામા ં વ� ુઅને આડ� �દશામા ંઓછો થશે. કાપંનો ફ�લાવોએ ડ�સ્પોઝલ સ્થાનથી મહ�મ ૩ 

�ક.મી. સમાતંર �દશામા ંઅને ૧ �ક.મી. આડ� �દશામા ંથવાની શકયતા છે. તેથી પસદં કર�લ ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર 

દ�રયાઇ પયાર્વરણ પર કોઇ ખાસ આડઅસર જોવા મળશે નહ�. મોડ�લ અભ્યાસ પરથી એ�ુ ંઅ�મુાન કરવામા ં

આવ્�ુ ંછે ક�, ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન નીકળતા પદાથ�નો િનકાલ �વો બધં કરવામા ંઆવશે તે�ુ ંજ ૩.૫ �દવસમા ંકાપંની 

સાદં્રતા�ુ ંસ્તર તેની િનયત મયાર્દાના ં�લુ્યમા ં(૧૨૦-૧૩૦ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર) આવી જશે. 

ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાનો પર પ્લવક સ�હૂ પર થતી અસરો 

ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર ડ્ર�જ�ગને કારણે પ્લવક સ�હૂ પર મધ્યમ અસર થશે કારણ ક� સસ્પેન્ડ�ડ લોડમા ં

થતો વધારો એ ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન �ધુી જ મયાર્�દત છે. પરં� ુપોષક તત્વો અને હ�વી મેટલની સાદં્રતામા ં

મધ્યમ વધારો થવાની અપેક્ષા છે. 
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ડ�ટોક્ષ કોપ�ર�શન પ્રા. �લમીટ�ડ 

ડ્ર�જ�ગના ંકારણે સબ-ટાઇડલ િવસ્તારમા ંમીઓ અને મેક્રો બેન્થીક પ્રાણી��ૃષ્ટનો િનકાલ 

બધી ડ્ર�જ�ગ કામગીર� દરમ્યાન દ�રયાના તટમા ં રહ�લ પદાથ�ના ં િનકાલ સાથે કાપંની ઉપર અને તેમા ં વસતી 

પ્રાણી��ૃષ્ટનો પણ િનકાલ થઇ �ય છે. ડ્ર�જ�ગ પ્ર�િૃત દરમ્યાન મોટ�ભાગે બધા જ પ્રાણી સ�હૂનો િનકાલ થઇ �ય 

છે. પરં� ુઅ�કુ અપવાદો �વા ક� �બુ જ �ડાણમા ંરહ�તા પ્રાણી અને સપાટ� પર ફરતા પ્રાણીઓ જ બચી �ય છે. 
GUIDE દ્વારા કરવામા ંઆવેલ દર�યાઇ �િવક િવજ્ઞાનની અસરો�ુ ં�લુ્યાકંનના ંઅહ�વાલ �જુબ ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર 

મેક્રો (મોટા) બેન્થોઝ અને મીઓ બેન્થોઝની સર�રાશ વસતી અ�કુ્રમે ૨૬ નબંર પ્રિત મી૨ અને ૨૩૯/ ૧૦ સે.મી.૨ 

હતી. આ �વ��ૃષ્ટ સીધેસીધી અસરગ્રસ્ત થઇને બી� સ્થાને સ્થળાતંર�ત થશે. 

ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર મીઓ અને મેક્રો બેન્થીક (દ�રયાના ંતટમા ંવસતી �વ��ૃષ્ટ) �ુ ંસ્મોથર�ગ/બેલેન્ક�ટ�ગ 

ક�િપટલ અને મેઇન્ટ�નન્સ ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની આસપાસના િવસ્તાર પર �ૂિષત પદાથ�નો દ�રયામા ં

િનકાલ કરવાને કારણે બેન્થીક �વો પર બ્લેન્ક�ટ�ગ અને સ્મોથર�ગ ની અસર જોવા મળશે. ૫ ,૨૦૦ મી૩ ની ક્ષમતા 

ધરાવતા �પૂરમા ં કાપંના ં જથ્થા�ુ ં પ્રમાણ ૪,૦૦૦ મી૩ હોવાનો �દાજ છે. �નો ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર િનકાલ 

કરવાને કારણે કાસ્ક�ડ�ગ �વી અસર થશે. એક �દવસમા ં �ુલ ૩૨,૦૦૦ મી૩ �ટલા ઘન પદાથ� (કાપં)  નો િનકાલ 

થશે. મોડ�લ�ગ અભ્યાસને આધાર� એ�ુ ંજોવા મળ્�ુ ંછે ક�, ૯ મ�હના દરમ્યાન થતા કાપં િનકાલને કારણે દ�રયાના 

તળની સપાટ��ુ ં સ્તર ૨૧ સે.મી. વધવાની શકયતા છે. �ને કારણે િનકાલ સ્થાન પર બેન્થીક સ�દુાયના ંઅ�કુ 

ભાગને બ્લેન્ક�ટ�ગ અને સ્મોથર�ગને કારણે િવપર�ત અસર થવા�ુ ંઅ�મુાન છે. ૯ મ�હના પછ� ક�િપટલ ડ્ર�જ�ગના ં

�રૂા થયા પછ� બેન્થીક સ�દુાયના ં�નુઃવસવાટની સભંાવના સાર� છે. 

 અસરોના ં�લુ્યાકંન માટ� હાઇડ્રોડાઇનેમીક મોડ�લ અભ્યાસ�ુ ંઅથર્ઘટન 

 કાપંનાં પર�વહનનો અભ્યાસ 

જો િવકાસ સ્થાનના ં �ુદ�-�ુદ� જગ્યા પર કાપં ભેગો થવાના, િવકાસ પહ�લા અને પછ�ના દરની �લુના કરવામા ં

આવે, તો એ� ુઅવલોકન કરવામા ંઆવ્� ુછે ક� કાપંના ંભેગા થવાના દરમા ંથતો વધારોએ ડ્ર�જડ ચેનલના ંઅ�કુ 

સ્થાિનક ભાગ, �વા ક� ચેનલના ં�તભાગ, �રૂતો જ મયાર્�દત છે અને અભ્યાસ િવસ્તારના ંઅન્ય ક્ષેત્રોમા ં કોઇ 

ફ�રફાર થતો નથી. આ પરથી એ�ુ ંિનધાર્�રત કરવામા ંઆવે છે ક� કા૫ંના ંવહન પછ� પ્રસ્તાિવત જગ્યા પર કોઇ પણ 

�ખુ્ય અસર જોવા મળતી નથી અને � અસર જોવા મળે છે તે અ�કુ સ્થાિનક જગ્યાઓ �ધુી જ મયાર્�દત છે. 

 દ�રયા �કનારાની બાહ્ય રચનામા ંથતા ફ�રફારો 

પર�યોજના સ્થાન પર ભરતી અને ઓટની �સ્થિતમા ં દર�યાનો પ્રવાહએ કાઠંાને સમાતંર છે. કાપં કણોનો સ�હૂ 

ડ�સ્પોઝલ સ્થાન થી ૧ �ક.મી. આડ� અને ૩ �ક.મી. સમાતંર જગ્યામા ંફ�લાતો હોવા�ુ ંઅ�મુાન હોવાથી પ્રસ્તાિવત 

પ્ર�િૃતઓની સ્થાિનક જગ્યાઓ પર જ તેની અસર જોવા મળશે. પ્રસ્તાિવત પ્ર�િૃતઓ દ્વારા હાઇડ્રો�લક પર��સ્થિતમા ં

કોઇ બદલાવ થશે ન�હ અને તેની દ�રયા �કનારાની બાહ્ય રચના ઉપર કોઇ અસર વતાર્શે ન�હ. 

 ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર મોડ�લ અભ્યાસ�ુ ંઅથર્ઘટન 

અભ્યાસ દરમ્યાન એ� ુઅવલોકન કરવામા ંઆવ્�ુ ં હ� ુ ં ક� �ુલ કાપંની સાદં્રતાનો થતો ફ�લાવો િનકાલ સ્થાનથી 

ઉ�ર-�વૂર્ અને દ�ક્ષણ-પિ�મ �દશામા ં૩ �ક.મી.ના ં�તર �ધુી જ મયાર્�દત હતો. કાપંનો ફ�લાવોએ તેની સમાતંર 

�દશામા ંતેની આડ� �દશા કરતા વ� ુથશે. કાપંના ફ�લાવાનો દર ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની કોઇપણ બા�ુના મહ�મ �તર 

ક� � ૩ �ક.મી. સમાતંર અને ૧ �ક.મી. આડ� �દશામા ંથશે. તેથી પસદં કર�લ સ્થાન પર ડ્ર�જડ અને ડ�સ્પોઝલ કર�લ 

પદાથર્ની દ�રયાઇ �વ��ૃષ્ટ પર કોઇ મોટ� માઠ� અસર જોવા મળશે ન�હ. ડ્ર�જડ પદાથ�ના ંિનકાલની પ્ર�ક્રયા �વી 

�ણૂર્ થશે ક� તરત જ ૩.૫ �દવસમા ં કાપંની સાદં્રતા તેના િનયત �લુ્ય(૧૪૫-૨૭૬ મીલીગ્રામ પ્રિત �લટર) �ધુી 
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આવી �ય છે. મોડ�લ અભ્યાસના ંઆધાર� એવી આગાહ� કરવામા ંઆવી છે ક� ડ�સ્પોઝલ સ્થાનની આસપાસ ૧.૫ 

�ક.મી.ના ં િવસ્તાર �ધુીમા ંઉ�ર-�વુર્ અને દ�ક્ષણ-પિ�મ �દશામા ંદર�યાના ંતળમા ંફ�રફાર થશે. આ િવસ્તારમા ં૯ 

મ�હના �ધુી કાપંના ંિનકાલને કારણે દ�રયાના ંતળ િવસ્તારમા ં૦.૨૧ મી. �ટલો ફ�રફાર થવાની સભંાવના છે. 

 ડ્ર�જ�ગ સ્થાન પર મોડ�લ અભ્યાસ�ુ ંઅથર્ઘટન 

ડ્ર�જ�ગ કાયર્ દરમ્યાન કાપંના ંફ�લાવાનો દર સ્થાિનક િવસ્તાર �ધુી મયાર્�દત રહ�શે. અપ્રોચ ચેનલ, ટિન�ગ સકર્લ અને 

બિથ�ગ ફ�ઝની િનયિમત �ળવણીને કારણે માટ��ુ ંપ્રમાણ �બૂ ઓ� હોવાની અપેક્ષા છે. 

 પયાર્વરણ સચંાલન યોજના 

 ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન નીકળતા કાપંનો ઘટાડો કરવા માટ�ની પયાર્વરણ સચંાલન યોજના 

પ્રસ્તાિવત ક�િપટલ ડ્ર�જ�ગ માટ� TSHD ના ંઉપયોગની દરખાસ્ત કરવામા ંઆવી છે. TSHD ડ્ર�જરના ંઉપયોગને લીધે 

�ખુ્ય ચી˙તા �ુ ંકારણએ કાપંના ંકણોના સ�હૂ�ુ ંિનમાર્ણ છે ક� � ઓવર-ફલોને કારણે, જહાજોના ંપ્રોપેલરની ગિતને 

કારણે, ઇન્ટ�ક બાયપાસને કારણે અને પદાથ�ના ંવહનને કારણે થાય છે. પ્રસ્તાિવત પર�યોજના સ્થાન પર ઉત્પ� 

થતા અપે�ક્ષત કાપંનો બગાડ�ુ ં બધંારણ �ખુ્યત્વે કાપંાળ-ર�તી/ ર�તી હશે કારણ ક�, હાલમા ં અ�સ્તત્વ ધરાવતી 

એપ્રોચ ચેનલ ટિન�ગ સકર્લ અને બથર્ પોક�ટ (લગંર સ્થાન) મા ંપહ�લેથી ક�િપટલ ડ્ર�જ�ગ થઇ ��ૂુ ંછે. તેથી ટ�બ�ડ 

(ડહોળા) કાપંને લીધે �બુ ઓછ� અસર થવા�ુ ંઅ�મુાન છે. સલામતીના ં િવકલ્પ �પે ડ્ર�જ�ગ કામગીર� દરમ્યાન 

ક�લ સ્તર પર ઓવર ફલો િસસ્ટમનો ઉપયોગ કરવો આગ્રહણીય છે. ક�લ ઓવર ફલો િસસ્ટમમા ંડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન 

�પૂરમા ં કાપં પદાથ�ના ં િનકાલ િસવાય વધારાના ં પાણીના ં િનકાલની વ્યવસ્થા કરવામા ં આવે છે.અ�કુ TSHD 

�પૂરમા ંઊભી ર�તે ગોઠવાયેલી ટ��લસ્કોપીક ઓવરફલો િસસ્ટમ આવેલી હોય છે. � નકામા પદાથ�ના ં િમશ્રણને 

ક�લમાથંી �કુ્ત કર� છે.  

અ�કુ TSHD એ �ગ્રીન વાલ્વ� નામના સાધનથી સજ્જ હોય છે � ઓવરફ્લોને કારણે થતી ટબ�ડ�ટ� ઘટાડ� છે. આ 

િસસ્ટમને કારણે હવાના ંપરપોટા�ુ ં િનમાર્ણ થ� ુનથી. આ િસસ્ટમમા ંએકવાર ઓવરફલો િમશ્રણ જહાજના ંનીચેના ં

ક�લમાથંી �કુ્ત થઇ સી� ુ દ�રયાના તળે પહ�ચી �ય છે. �થી હવાના ં પરપોટાને કારણે જળસ્તભંમા ં કાપંના ં

કણોનો ફ�લાવો થતો નથી.  

બાયપાસ િસસ્ટમ ક� �ને લીન મીક્ષર ઓવર બોડર્ િસસ્ટમ (LMOB) થી પણ ઓળખવામા ંઆવે છે, હાલની ડ્ર�જ�ગ 

કામગીર�મા ંઆ િસસ્ટમનો ઉપયોગ કર� શકાય છે. તેની રચના એ ર�તે કરવામા ંઆવી છે ક� ડ્ર�જ�ગના ંપ્રારંભ અને 

�તમા ં�પૂરમા ંથતા પાણીના ંિવસ�નને અટકાવી શકાય છે. 

 દ�રયાઇ પ્રાણીઓ પર થતી અસર ઘટાડવા માટ� પયાર્વરણ સચંાલન યોજના 

પ્રસ્તાિવત ડ્ર�જ�ગ માટ� કામગીર� દરમ્યાન રોકાયેલ TSHD ડ્ર�જ હ�ડ પર કામગીર� પહ�લા તથા કામગીર� દરમ્યાન, 

દર�યાઇ �વ��ૃષ્ટને રક્ષણ આપતા સાધનો તથા પ્રાણી��ૃષ્ટ િનકાલ સાધનો (ફોના એકઝક�ઝુન �ડવાઇસ) (ટટર્લ 

ડ�ફલેકટર, ડ�ફલેકટર પ્લેટસ, ટ�કલર ચેઇન) થી સજ્જ રાખવા આગ્રહણીય છે. ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલની 

કામગીર�ની શ�આત કરતા પહ�લા ડ્ર�જર દ્વારા �ુરબીન (બાયનો�લુર)  થી જહાજ પર આવેલા અવલોકન મચં 

પરથી ડ્ર�જ�ગ અને ડ�સ્પોઝલ સ્થાન પર દ�રયાઇ સસ્તન પ્રાણીઓ અને દ�રયાઇ કાચબાની તપાસણી કરવામા ં

આવવી જોઇએ. ડ્ર�જ�ગ/ ડમ્પ�ગ કામગીર� દરમ્યાન જો દ�રયાઇ સસ્તન પ્રાણી અને દ�રયાઇ કાચબા જોવા મળે તો 

જયા ં�ધુી તે િનયતં્રણ (દ�ખર�ખ) િવસ્તાર છોડ� નહ� દ� ત્યા ં�ધુી તેમા ંડ્ર�જ�ગ/ ડમ્પ�ગ કામગીર� કરવામા ંઆવશે 

ન�હ. 
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 ઇમ્પ�જમેન્ટ અને એન્ટ્ર�ઇનમેન્ટ ઘટાડવા માટ� પયાર્વરણ સચંાલન યોજના 

ઉપર દશાર્વ્યા ં પ્રમાણે ના ં ફ�રફાર કર�ને ડ્ર�જહ�ડ પર ટટર્લ ડ�ફલેકટર લગાડવામા ંઆવશે. � ડ્ર�જ�ગના ં માગર્મા ં

આવતા દ�રયાઇ કાચબાના ંઅને બી� દ�રયાઇ �વોની �સુણખોર� અને તેમની અથડામણ�ુ ંજોખમ ઘટાડશે. 

 ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન નીકળતા કાપંના ંિનકાલ માટ� પયાર્વરણ �ળવણી યોજના 

પ્રસ્તાિવત ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન િન�કુત સ્થાન પર પ્લેસમેન્ટના ંકા�મુા ંવધારો કરવા અને સ્થાનની બહાર થતા �ૂિષત 

દ્વવ્યોના ંફ�લાવાને ઘટાડવા માટ� નીચેના ંઉપરના ંપગલાઓંનો અમલ કરવો જ�ર� છે. આ માટ� ડ�સ્પોઝલ સ્થાન 

પર ક્રિમક ર�તે ૧ �ક.મી.ના ંવ્યાસમા ંજ કા૫ંનો િનકાલ કરવામા ંઆવશે. હાલની ડ્ર�જ�ગ કામગીર�મા ંડ્ર�જડ કાપંમા ં

�ખુ્યત્વે કાપં-ર�તી/ ર�તીની રચના હોવાની અપેક્ષા છે. �ને કારણે કાપં ઝડપથી ફ�લાવા કરતા જલ્દ�થી પાણીમા ં

�ૂબી જશે.  

 ડ્ર�જરને કારણે થતા દ�રયાઇ પ્ર�ુષણમા ંઘટાડો કરવા માટ� પયાર્વરણ �ળવણી યોજના 

ડ્ર�જ�ગ જહાજમાથંી અનેક નકામી વસ્� ુ �વી ક� તેલ, ગ�ુંપાણી, કચરો, �ળવણીના ં ભાગો અને અન્ય પ્રવાહ� 

ઉત્પ� થાય છે. જો આ નકામા પદાથ�ને યોગ્ય ર�તે િનયિંત્રત કરવામા ંન�હ આવે તો તેની પયાર્વરણ પર માઠ� 

અસર જોવા મળે છે �વી ક� દ�રયાઇ પ્રાણીઓના ં સ્વાસ્થય પર ખતરો (દા.ત. ઇન્�શન અને એનટ�ન્ગમેન્ટ) , 

દ�રયાઇ વસવાટ (દા.ત. સ્મોથર�ગ) અને પાણીની �ણુવ�ા પર અસર જોવા મળે છે.  

પર�યોજનાના ં�હમાયતી દ્વારા કચરાના િનકાલ માટ�ની વ્યવસ્થા �રુ� પાડવામા ંઆવશે. �મા ંજહાજો પરથી કચરો 

મેળવી અને તેને અલગ પાડ� તેનો િનકાલ કરવાની તેઓ વ્યવસ્થા કરશે. જહાજો દ્વારા ઉત્પ� થતા કચરાને યોગ્ય 

ર�તે �ટા પાડ� ઢાકંણવાળ� કચરાની પેટ�મા ંિનકાલ કરવામા ંઆવશે.  

મેસસર્ અદાણી કંડલા બલ્ક ટિમ�નલ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ (એ.ક�.બી.ટ�.પી.એલ.) હાલમા ંઅ�સ્તત્વ ધરાવતા ટિમ�નલમા ં

ઉત્પ� થતા ગદંાપાણીના ં િનકાલ માટ� ૨૫ ક�.એલ.ડ�. ( �કલો�લટર પ્રિત�દવસ)  નો  �એુઝ ટ્ર�ટમેન્ટ પ્લાન્ટ ધરાવે 

છે. 

 નકામા પદાથ�ના ંદર�યામા ંઢોળાવાની �ળવણી અને િનયતં્રણ 

કામગીર� દરમ્યાન કોઇપણ પદાથ�ની દર�યામા ંઢોળાવાની �ળવણી એ KPT (કંડલા પોટર્  ટ્રસ્ટ) દ્વારા િનધાર્ર�ત 

કર�લ માળખા �જુબ થશે. આમ થવાની શકયતા �બુ જ ઓછ� હોવા છતા ંપણ જો નકામા પદાથ�ના ંઢોળાવાની 

ઘટના �વી ક�; તેલના ંઢોળાવાને કારણે દ�રયાઇ પ્ર�ુષણમા ંવધારો થાય છે. �ની સ્થાિનક વનસ્પિત��ૃષ્ટ અને 

પ્રાણી��ૃષ્ટ પર ન�ધપાત્ર અસર જોવા મળે છે. જો આમ  બને તો કામગીર� િનયતં્રણ એવી ર�તે રચાયેલી હોવી 

જોઇએ ક� �થી તેનાથી થતી િવપર�ત અસરો ઓછ� થાય. તેથી ડ્ર�જ�ગ કોન્ટ્રાકટર દ્વારા ડ્ર�જ�ગ કામગીર� દરમ્યાન 

સ્પીલ મેનેજમેન્ટ અને ર�સ્પોન્સ પ્લાન �વી �ળવણીની યોજના બનાવવી જોઇએ.  

 પયાર્વરણ ચકાસણી યોજના 

ડ્ર�જ�ગ કામગીર� દરમ્યાન સ્થાિનક પાણીની �ણુવ�ા પર થતી અસર ચકાસવા માટ� પાણી ચકાસણી કાયર્ક્રમ િનધાર્ર�ત 

કરવામા ંઆવશે. ચકાસણી યોજનામા ંબેઝલાઇન યોજના અને ડ્ર�જ�ગ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. (�મા ંપ્રી- ડ્ર�જ�ગ, 

ડ્ર�જ�ગ સમય દરમ્યાન અને પોસ્ટ ડ્ર�જ�ગનો સમાવેશ થાય છે.)  

પાણીની �ણુવ�ા ચકાસણી (વોટર કવોલીટ� મોનીટર�ગ) નો �ખુ્ય હ�� ુ સતત પાણીની �ણુવ�ાની મા�હતી �રૂ� 

પાડવાનો છે. � શ�આતની ક�િપટલ ડ્ર�જ�ગની કામગીર�, નકામા પદાથ�ના ંિનકાલની કામગીર� અને વાિષ�ક મેઇનટ�નન્સ 

ડ્ર�જ�ગ દરમ્યાન પાણીની �ણુવ�ા �ળવવાના ંહ��થુી કરવામા ંઆવશે. 
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ડ�ટોક્ષ કોપ�ર�શન પ્રા. �લમીટ�ડ 

સબિંધત સ્થાન પર પાણીની �ણુવ�ાની મા�હતીને ભેગી કરવામા ંઆવશે ક� �નાથી ટબ�ડ�ટ��ુ ં�લુ્ય અપે�ક્ષત �લુ્ય 

સાથે સરખાવીને તેનો �વુર્ ચેતવણી �ચુક તર�ક� ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે.  

 ડ્ર�જ�ગ સાથે સકંળાયેલા જોખમો અને �ુઘર્ટના 

ડ્ર�જ�ગ તબ�ા દરમ્યાન પર�યોજના સબંધંી જહાજોની �હલચાલ ને કારણે સભંિવત અસરો થવાની શકયતા છે. �મા ં

પર�યોજના સબંધંી જહાજોની દ�રયાઇ �વ��ૃષ્ટ અને અન્ય જહાજો � ટમ�નલ પર આવતા હોય, ટગબોટસ અને 

માછ�માર�ની બોટ સાથે અથડામણ થવાની સભંાવના છે. 

આ અસરને ઓછ� કરવા માટ� બધા ડ્ર�જ�ગ જહાજોએ તે માટ� જ�ર� કાયદા સબંિંધત કરારનો અમલ કરવામા ંઆવશે, 

�રુ�ક્ષત ર�તે જહાજો ચલાવવામા ંઆવશે અને પર�વહન દરમ્યાન અિધ�ૃત માગ�નો જ ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. બોયડ 

એર�યા (Boyd Area) મા ં નૌ પર�વહન સાધનોની ગોઠવણી કરવામા ં આવશે. બધા જહાજોના ં સલામતી �વૂર્કના ં

પર�વહન માટ� જહાજો પર �રૂતા પ્રમાણમા ંપ્રકાશની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવશે. વેસલ ટ્ર��ક�ગ િસસ્ટમ ક� �મા ંઓટોમેટ�ડ 

આઇડ�ન્ટ�ફ�ક�શન િસસ્ટમ (એ.આઇ.એસ.) નો કાયદા અ�સુાર અને બદંરની જ�ર�યાત પ્રમાણે ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે.     
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