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૧.૦ પ્રવેશ્ર્ 

પર્યાવરણ પ્રભયવઆકયરણી (ઇઆઇએ )એ નિણાર્ લેતય પહલેય કોઈ પ્રોજેક્ટિય પર્યાવરણીર્ , 

સયમયજિક અિે આનથિક પ્રભયવોિે ઓળખવય મયટે વપરયર્ છે  .તે નિણાર્ લેવયન ું સયધિ છે , જે 

સચૂવેલય પ્રોજેક્્સ મયટે ર્ોગ્ર્ નિણાર્ લેવયમયું નિણાર્ ઉત્પયદકોિે મયર્ાદર્ાિ આપે.પ્રોજેક્ટ પ્લયનિિંર્ 

અિે ડિઝયઇિિય પ્રયરુંભભક તબકે્કમયું   પર્યાવરણીર્ અસરોિી આર્યહી કરવયન ું , સ્થયનિક પર્યાવરણિે 

અન રૂપ પ્રોજેક્્સિે આકયર આપવય અિે નિણાર્ લેિયરયઓિે આર્યહીઓ અિે નવકલ્પો પ્રસ્ત  ત 

કરવયિય પ્રનતકૂળ પ્રભયવોિે ઘટયિવયિય મયર્ો અિે મયધ્ર્મો ર્ોધવયન ું લક્ષ્ર્ રયખ્ ું છે  .ઇઆઇએ િો 

ઉપર્ોર્ કરીિે, બુંિે પર્યાવરણીર્ અિે આનથિક લયભ પ્રયપ્ત કરી ર્કયર્ છે  .પર્યાવરણીર્ અસરોિી 

આર્યહી અિે નિવયરણ, પ્રોજેક્ટ પ્લયનિિંર્િય પ્રયરુંભભક લયભો, પર્યાવરણન ું રક્ષણ, સુંસયધિોિો 

મહત્તમ ઉપર્ોર્, આ રીતે પ્રોજેક્ટિય એકુંદર સમર્ અિે ખચાિી બચત ધ્ર્યિમયું લેવી.પર્યાવરણ, 

વિ અિે હવયમયિ પડરવતાિ મુંત્રયલરે્, ૧૪  મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૬િય રોિ ઇ .આઇ.એ .સચૂિ દ્વયરય , 

પ્રોજેક્ટ પ્રવનૃત્તઓિી સભૂચ પ્રકયનર્ત કરી હતી (સચૂિયન ું સભૂચ )છે જેિે પર્યાવરણીર્ મુંજૂરીિી િરૂર .

ખયણકયમ પ્રોજેક્્સપ્રવનૃત્તઓિી સભૂચમયું ર્યમેલ છે જે અર્યઉિય ઇસીિી િરૂર છે  .ઇઆઇએ સચૂિય  

૨૦૦૬  તેિય પર્યાવરણ અિે વિ મુંત્રયલર્િી ૨૦૧૦, ૨૦૧૧,૨૦૧૨ અિે ૨૦૧૨ િી સ ધયરણય, 

િવી ડદલ્હી અિે એિ .જી.ટી .ઓિાર , તય .૧૩.૦૯.૨૦૧૮ િય ઓ .એમ .સડહત  ૧૨ મી ડિસેમ્બર, 

૨૦૧૮ િે એમઓઇએફ અિે સીસી દ્વયરય િણયવય્ ું છે કે િો ક્લસ્ટર અથવય વ્ર્ક્ક્તર્ત લીઝન ું કદ 

૫  હકે્ટર વધ  હોર્ તો, ઇઆઇએ / ઇએમપી ડરપોટાિે એસઇઆઈએ / એસઇએસી તરફથી ઇસીિી 

મુંજૂરી આપવયિી પ્રડિર્યમયું લયગ  કરવયમયું આવરે્. પ્રોજેક્ટ “બી ૧” કેટેર્રીમયું આવે છે. 

આ ઇઆઇએ ડરપોટાિો મ ખર્ ઉદે્દર્ ગ િરયત રયજ્ર્ પર્યાવરણ અસર આકયરણી સત્તયમુંિળિી 

અર્યઉિી પર્યાવરણીર્ મુંજૂરી મેળવવયિો છે. ઇઆઈએ ડરપોટા સભૂચત ખયણકયમ પ્રવનૃત્તઓિય 

અમલીકરણ અિે કયમર્ીરીિય અપેભક્ષત પર્યાવરણીર્ અસરો અિે નવપરીત અસરોિે ઓછું કરવય 

મયટે સમયર્ેલય ર્મિ પર્લયું, િો કોઈ હોર્ તો તેિે ધ્ર્યિમયું લે છે. ઇઆઇએ અભ્ર્યસિય વધયરયિય 

હતે  ઓ આ છે: 

 

૨.૦ રરપોર્ય  હતે ુ

પર્યાવરણીર્ અસર આકયરણી અહવેયલ ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૬ િય રોિ એમ.ઓ.ઇ.એફ. અિ ે

સી.સી.િી ઇ.આઇ.એ.  સચૂિયહઠેળ એસ.આઇ.એ.એ., ગ િરયત પયસેથી મળેલી સુંદભાિી ર્રતો 

)ટી.ઓ.આર.( ન ું પયલિ કરવય મયટે તૈર્યર કરવયમયું આવેલ છે ત્ર્યરબયદ થરે્લ સ ધયરો અિે 

ખનિિોિી ખયણકયમ મયટે ઇ.આઇ.એ. મયર્ાદર્ાિ મયર્ાદનર્િકય ) એમઓઇએફ અિે સીસી, સરકયરિય 
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ફેબ્ર આરી, ૨૦૧૦) ભયરતિય,લયગ  મયઇનિિંર્ લીઝ નવસ્તયરમયું રેતીિય ખયણકયમ મયટે પર્યાવરણીર્ 

મુંજૂરીમેળવવય મયટે.  

૩ .૦ પ્રોજેક્ર્ અને પ્રોજેક્ર્ પ્રોપોઝરની ઓળખ  

૩ .૧ પ્રોજેક્ર્ની ઓળખ 

ક્લસ્ટર િીચેિય સમથાકો દ્વયરય ટેબ્્ લેટેિ સ્વરૂપમયું િીચ ેમ િબ સચૂવવયમયું આવી રહ્ ું છે  

કોષ્ર્ક૩.૧ 

ક્રમ નાં . નામ અને પ્રોપોઝરની 

અન્ર્ વવગતો 

લીઝની સ્થિવત 

૦૧  પયભલર્ય બ્લોક – ૧      પ્રપોઝિ   

૦૨  પયભલર્ય બ્લોક – ૨      પ્રપોઝિ   

૦૩  શ્રી ભનૂતર્ય કેવલ િી  

આર/ઓ: ર્રતલભવય, સત્ર્મ 

પયકા, રયજીવ િર્ર, પીઓ-

ધરમપ ર, તયલ કય-જિલ્લો - 

પોરબુંદર ર્યમ – પયભલર્ય, 

તયલ કય-જેતપ રપયવી, 

છોટયઉદેપ ર)ગ િરયત( 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ 

મયટે અરજી કરી છે. પયભલર્ય 

સયદી રેતી બ્લોક-૦૩,સવે િું. 

૬૦ િે સયમે ભરયિ ડરવરબેિ 

નવસ્તયર ૨.૪૦ હ.ેઆવેલ ર્યમ- 

પયભલર્ય, વયઘવયઅિ ે િયિી 

રયસલી, તયલ કય- જેતપ ર 

પયવી, જિલ્લય- 

છોટયઉદેપ ર)ગ િરયત( 

લીઝશ્રી ભનૂતર્ય કેવલ િી 

િીતરફેણમયુંઆપવયમયુંઆવેલછે. પત્રિુંબર- જીસી્  

/ હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૧૯/૫૮-૬૧ તયરીખ૦૬.૦૧.૨૦૨૦ 

૦૪  મુંજ લયબેિભયન ર્યલી 

આર/ઓ: એ-૬૦૨, 

િીલકુંઠરેનસિેન્સી, 

લીઝ શ્રી  મુંજ બેિ ભયન ર્યલીિી તરફેણમયું 

આપવયમયું આવેલ છે. પત્રિુંબર- જીસી્  / 

હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 
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િકયતિયકયપયસે, 

નતથલરોિ, વલસયિ 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ મયટે 

અરજી કરી છે. પયભલર્ય સયદી રેતી 

બ્લોક-૦૪, સવે િું. ૪૬ અિે ૬૦ 

િે સયમે ભરયિ ડરવરબેિ નવસ્તયર 

૨.૪૦ હ.ે આવેલ ર્યમ- પયભલર્ય, 

વયઘવયઅિે િયિી રયસલી, 

તયલ કય- જેતપ ર પયવી, જિલ્લય- 

છોટયઉદેપ ર)ગ િરયત( 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૧૯/૬૨ તયરીખ ૦૬.૦૯.૨૦૨૦  

૦૫  પયભલર્ય બ્લોક – ૫      પ્રપોઝિ   

૦૬  રણછોિભયઇસી. રથ     પ્રપોઝિ   

૦૭  શ્રી કલ્પેર્ એ. અગ્રવયલ 

આર/ઓ: બસસ્ટેર્િિીસયમે, 

આમલેથય, િમાદય, તયલ કો- 

િમાદય, જિલ્લો- િમાદય-

૩૯૩૧૪૦  

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ મયટે 

અરજી કરી છે. વયઘવય  સયદી રેતી 

બ્લોક-૦૧, સવે િું. 

૪૧,૪૩/૨,૬૨,૬૩ અિે ૪૫૦  િ ે

સયમે ભરયિ ડરવરબેિ નવસ્તયર 

૨.૫૧ હ.ે આવેલ ર્યમ- વયઘવય, 

તયલ કય- જેતપ ર પયવી, જિલ્લય- 

છોટયઉદેપ ર)ગ િરયત( 

લીઝ શ્રી કલ્પેર્ એ. અગ્રવયલિી તરફેણમયું 

આપવયમયું આવેલ છે. પત્રિુંબર- જીસી્  / 

હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૧૯/૨૫૪૯  

તયરીખ૧૭.૦૯.૨૦૧૯ )િકલ 

િોિયણતરીકેિોિયર્ેલ – ૧( 

૦૮  શ્રી ડકરિભયઈ બી. વસયવય 

આર/ઓ: પો.- વયઘવય, 

તયલ કય- જેતપ ર પયવી, 

જિલ્લય- છોટયઉદેપ ર 

લીઝશ્રી ડકરિભયઈ બી. 

વસયવયિીતરફેણમયુંઆપવયમયુંઆવેલછે. 

પત્રિુંબર- જીસી્  / હરયજી / 

મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 
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)ગ િરયત( 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ મયટે 

અરજી કરી છે. વયઘવય  સયદી રેતી 

બ્લોક-૦૨, સવે િું. ૩૫, ૩૬, ૪૦ 

& ૪૫૦ િે લયગ  ભરયિ ડરવરબેિ 

નવસ્તયર ૨.૯૦ હ.ે આવેલ ર્યમ- 

વયઘવય, તયલ કય- જેતપ ર પયવી, 

જિલ્લય- છોટયઉદેપ ર)ગ િરયત( 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૧૯/૩૭૨૩ થી ૩૭૨૬  

તયરીખ૦૫.૧૨.૨૦૧૯ )િકલ 

િોિયણતરીકેિોિયર્ેલ( 

૦૯ ર્ોરધિભયઈચીમિભયઈકોલી પ્રપોઝિ 

૧૦  િયિી રયસલી બ્લોક- એ  પ્રપોઝિ 

૧૧  િયિી રયસલી બ્લોક- બી  પ્રપોઝિ 

૧૨  શ્રી નવિોદભયઈ રયઠવય 

આર/ઓ: પો.- ખિક્વયિય 

તય. જીલ્લો. છોટયઉદેપ ર 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ 

મયટે અરજી કરી છે. િયિી 

રયસલી સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક 

િું.-સી , સવે િું.- એિિ. 

સવે િું. ૨૯,૩૦ ભયરિ 

િદીિય પટમયું 2.00 હકે્ટર 

નવસ્તયર આવેલ ર્યમ- િયિી 

રયસલી, તયલ કો- જેતપ ર 

પયવી, જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર 

)ગ િરયત(. 

લીઝ શ્રી નવિોદભયઈ રયઠવય િી તરફેણમયું 

આપવયમયું આવેલ છે. પત્રિુંબર- જીસી્  / 

હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૨૧/૨૨૯૯   તયરીખ 

૨૪.૦૫.૨૦૨૧ )િકલ િોિયણ તરીકે િોિયર્ેલ( 

૧૩  િયિી રયસલી બ્લોક- િી  પ્રપોઝિ 

૧૪  િયિી રયસલી બ્લોક- ઈ  પ્રપોઝિ 

૧૫  િયિી રયસલી બ્લોક- એફ  પ્રપોઝિ 

૧૬  શ્રી રયજેર્ભયઈ પી. જેઠવય 

આર/ઓ: પો.- ૩૫,૩૬ 

લીઝશ્રી રયજેર્ભયઈ પી. જેઠવયિી તરફેણમયું 

આપવયમયું આવેલ છે. પત્રિુંબર- જીસી્  / 
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નવિર્ િર્ર સોસયર્ટી, 

સયમે. જૈિ દેરયસર, 

અમરોલી, તયલ કો- ચોરયસી, 

જિલ્લો- સ રત )ગ િરયત(. 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ 

મયટે અરજી કરી છે. િયિી 

રયસલી સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક 

િું.-જી, સવે િું.- એિિ. સવે 

િું. 17 થી 22 ભયરિ િદીિય 

પટમયું 2.00 હકે્ટર નવસ્તયર 

આવેલ ર્યમ- િયિી રયસલી, 

તયલ કો- જેતપ ર પયવી, 

જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર 

)ગ િરયત(. 

હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૨૧/૩૭૬૬  

તયરીખ૧૭.૦૮.૨૦૨૧ )િકલ િોિયણ તરીકે 

િોિયર્ેલ( 

૧૭  શ્રી વિરયિનસિંહ જે. બયરિ 

આર/ઓ: િી-૧૦૯ એકતય 

એપયટામેન્ટ િલયરયમ 

સોસયર્ટી, કયમરેિ ચયર 

રસ્તય , સ રત )ગ િરયત(. 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ 

મયટે અરજી કરી છે. િયિી 

રયસલી સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક 

િું.-એચ, સવે િું.- એિિ. 

સવે િું. ૧૩ અિે ૧૬ ભયરિ 

િદીિય પટમયું ૨.૦૦ હકે્ટર 

નવસ્તયર આવેલ ર્યમ- િયિી 

રયસલી, તયલ કો- જેતપ ર 

પયવી, જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર 

)ગ િરયત(. 

લીઝ શ્રી વિરયિનસિંહ જે. બયરિિી તરફેણમયું 

આપવયમયું આવેલ છે. પત્ર િુંબર- જીસી્  / 

હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૨૧/૨૨૯૫  તયરીખ 

૨૪.૦૫.૨૦૨૧ )િકલ િોિયણ તરીકે િોિયર્ેલ( 
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૧૮  શ્રી િીતયબેિ ર્ીરીર્ભયઈ 

ઓિ આર/ઓ: એ/૯ શ્ર્યમ 

કોમ્પ્લેક્ષ અમરોલી, તયલ કો- 

ચોરયસી, જિલ્લો- સ રત 

)ગ િરયત(. પ્રસ્તયવિયમયું 

મયઇનિિંર્ લીઝ મયટે અરજી 

કરી છે. િયિી રયસલી 

સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક િું.-

આઈ, સવે િું.- એિિ. સવે 

િું. ૪,૫/૧, ૧૩ ભયરિ 

િદીિય પટમયું ૨.૦૦ હકે્ટર 

નવસ્તયર આવેલ ર્યમ- િયિી 

રયસલી, તયલ કો- જેતપ ર 

પયવી, જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર 

)ગ િરયત(. 

લીઝ શ્રી િીતયબેિ ર્ીરીર્ભયઈ ઓિિી 

તરફેણમયું આપવયમયું આવેલ છે. પત્ર િુંબર- 

જીસી્  / હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૨૧/૨૩૦૩  તયરીખ 

૨૪.૦૫.૨૦૨૧ )િકલ િોિયણ તરીકે િોિયર્ેલ( 

૧૯  શ્રી િીતયબેિ ર્ીરીર્ભયઈ 

ઓિ આર/ઓ: એ/૯ શ્ર્યમ 

કોમ્પ્લેક્ષ અમરોલી, તયલ કો- 

ચોરયસી, જિલ્લો- સ રત 

)ગ િરયત(. પ્રસ્તયવિયમયું 

મયઇનિિંર્ લીઝ મયટે અરજી 

કરી છે. િયિી રયસલી 

સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક િું.-જે, 

સવે િું.- એિિ. સવે િું. 

૪/૧ અિ ે ૭/૪ ભયરિ 

િદીિય પટમયું 2.00 હકે્ટર 

નવસ્તયર આવેલ ર્યમ- િયિી 

રયસલી, તયલ કો- જેતપ ર 

પયવી, જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર 

લીઝ શ્રી િીતયબેિ ર્ીરીર્ભયઈ ઓિિી 

તરફેણમયું આપવયમયું આવેલ છે. પત્ર િુંબર- 

જીસી્  / હરયજી / મયઇિોર/સયમયન્ર્ રેતી/ 

છોટયઉદેપ ર/૨૦૨૧/૧૯૦૫  તયરીખ 

૨૩.૦૪.૨૦૨૧ )િકલ િોિયણ તરીકે િોિયર્ેલ( 
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)ગ િરયત(. 

૨૦  િયિી રયસલી બ્લોક- કે   પ્રપોઝિ 

 

૩.૨  પ્રોજેક્ર્ના પ્રથતાવકનુાં સરનામુાં: 

સભૂચત ક્લસ્ટર એ સભૂચત સયથે રેતી )ખનિિ( િી ઓપિ કયસ્ટ અધા-નમકેનિઝયઇિ 

મયઇનિિંર્ છે ૨,૩૦,૫૨૨ એમટીપીએન ું ક લ ઉત્પયદિ. કે્ષત્ર અિે ઉત્પયદિ નવર્તો િીચે 

આપેલ છે ટેબ્્ લેટેિ ફોમા. 

મયઇિ લીઝ કો-ઓડિિિે્સ અિે કિેક્ક્ટનવટી નવર્તો િીચે સભૂચબદ્ધ છે: 

 

 કોષ્ર્ક ૩.૩  : સાઇર્ કો-ઓરડિનેટ્સ 

ક્રમ નાં  વવગતો વવગ

તો 

૧  સાંકલન નાની રાસલી બ્લોક- એચ  

થતાંભ 

નાંબર 

અક્ાાંશ રેખાાંશ 

     એ  22°20’58.96"N 73°49'6.89"E 

     બી  22°20'58.54"N 73°49'10.77"E 

     સી  22°20'55.22"N 73°49'10.17"E 

     ડી  22°20'52.84"N 73°49'9.91"E 

ઈ 22°20'53.49"N 73°49'5.75"E 

 

નાની રાસલી બ્લોક- આઈ  

થતાંભ 

નાંબર 

અક્ાાંશ રેખાાંશ 

     એ  22°20’52.84"N 73°49'9.91"E 

     બી  22°20'53.49"N 73°49'5.73"E 

     સી  22°20'50.31"N 73°49'10.60"E 

     ડી  22°20'48.22"N 73°49'9.92"E 

ઈ 22°20'48.64"N 73°49'5.23"E 
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નાની રાસલી બ્લોક- જે  

થતાંભ 

નાંબર 

અક્ાાંશ રેખાાંશ 

     એ  22°2048.22"N 73°49'9.92"E 

     બી  22°20'48.64"N 73°49'5.23"E 

     સી  22°20'45.52"N 73°49'9.07"E 

     ડી  22°20'43.12"N 73°49'6.33"E 

ઈ 22°20'44.01"N 73°49'3.49"E 
 

 

પર્યાવરણીર્ સેડટિંર્િી નવર્તો કોષ્ટક-૩.૪  મયું આપવયમયું આવી છે. 

કોષ્ર્ક-૩.૪ : પર્ાયવરણીર્ સાંવેદનશીલતાની વવગતો 

ક્રમ 

નાં  

વવગતો વવગતો 

૧  ઇકોલોજીકલ સુંવેદિર્ીલ 

નવસ્તયરો 

 

(રયષ્રીર્ બર્ીચો, 

વન્ર્પ્રયણી અભર્યરણ્ર્) 

િીલ  

૨  િજીકન ું િળ ર્રીર ખયણ સયઇટ ઉપરન ું ક્લસ્ટર ભરયિ િદીિય સકૂય પટ્ટ પર 

આવેલ ું છે. 

૩   

નસક્સ્મક ઝોિ 

ઝોિ –III 

સોસાબીએમટીસી૨આવનૃત્ત 

 

 

 ૪.૦ પ્રોજેક્ર્નુાં બ્રિફ રડસ્ક્થક્રપ્શન 

  ૪.૧  પ્રોજેક્ર્ની જરૂર છે 

ભરયિ િદીિય કયુંઠે સયમયન્ર્ રેતી ખયણકયમ ક્લસ્ટર બ્લોક્સિી સ્થયિ નવર્તો િીચે ટેબ્્ લેટેિ 
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સ્વરૂપમયું િણયવેલ છે.  

 

ખાણ લીઝની મખુ્ર્ સવુવધાઓ 

ક્રમ 

નાં . 

           લીઝ  લીઝ આઈડી  સવે નાં  વવથતાર 

(હ.ે) 

સબૂ્રચત 

ક્મતા 

(ર્ીપીએ) 

૧  શ્રી વિરયિનસિંહ જે. બયરિ 

આર/ઓ: િી-૧૦૯ એકતય 

એપયટામેન્ટ િલયરયમ સોસયર્ટી, 

કયમરેિ ચયર રસ્તય , સ રત 

)ગ િરયત(. પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ 

લીઝ મયટે અરજી કરી છે. િયિી 

રયસલી સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક િું.-

એચ, સવે િું.- એિિ. સવે િું. ૧૩ 

અિે ૧૬ ભયરિ િદીિય પટમયું 

૨.૦૦ હકે્ટર નવસ્તયર આવેલ 

ર્યમ- િયિી રયસલી, તયલ કો- 

જેતપ ર પયવી, જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર 

)ગ િરયત(. 

સીએચઓ 

૧૦-૧૭  

એિિ. સવે િું. 

૧૩અિે ૧૬ ભયરિ 

િદીિો પટ 

૨.૦૦  

હ.ે 

૩૧૬૮૦  

એમટીપીએ 

૨  શ્રી િીતયબેિ ર્ીરીર્ભયઈ ઓિ 

આર/ઓ: એ/૯ શ્ર્યમ કોમ્પ્લેક્ષ 

અમરોલી, તયલ કો- ચોરયસી, 

જિલ્લો- સ રત )ગ િરયત(. 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ મયટે 

અરજી કરી છે. િયિી રયસલી 

સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક િું.-આઈ, સવે 

િું.- એિિ. સવે િું. ૪,૫/૧, ૧૩ 

ભયરિ િદીિય પટમયું ૨.૦૦ હકે્ટર 

નવસ્તયર આવેલ ર્યમ- િયિી 

સીએચઓ 

૧૦-૧૮  

એિિ. સવે િું. 

૪,૫,૧/૧૩ ભયરિ 

િદીિો પટ 

૨.૦૦  

હ.ે 

૩૧૩૨૦  

એમટીપીએ 
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રયસલી, તયલ કો- જેતપ ર પયવી, 

જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર )ગ િરયત(. 

૧૯  શ્રી િીતયબેિ ર્ીરીર્ભયઈ ઓિ 

આર/ઓ: એ/૯ શ્ર્યમ કોમ્પ્લેક્ષ 

અમરોલી, તયલ કો- ચોરયસી, 

જિલ્લો- સ રત )ગ િરયત(. 

પ્રસ્તયવિયમયું મયઇનિિંર્ લીઝ મયટે 

અરજી કરી છે. િયિી રયસલી 

સયમયન્ર્ રેતી બ્લોક િું.-જે, સવે 

િું.- એિિ. સવે િું. ૪/૧ અિ ે

૭/૪ ભયરિ િદીિય પટમયું 2.00 

હકે્ટર નવસ્તયર આવેલ ર્યમ- િયિી 

રયસલી, તયલ કો- જેતપ ર પયવી, 

જિલ્લો- છોટયઉદેપ ર )ગ િરયત(. 

સીએચઓ 

૧૦-૧૯  

એિિ. સવે િું. 

૪/૧ અિ ે૭/૪ 

ભયરિ િદીિો પટ 

૨.૦૦  

હ.ે 

૩૧૨૦૦  

એમટીપીએ 

 

૪.૧.૧ ખવનજ અનામત અને ઉત્પાદન સાબ્રબત અનામત 

ખનિિ બ્લોક હરયજી મયટે ભસૂ્તરર્યસ્ત્ર અિે ખયણકયમ નવભયર્ દ્વયરય જિલ્લય નવભયર્ દ્વયરય તૈર્યર 

કરયર્ેલ ભસૂ્તરર્યસ્ત્રીર્ અહવેયલિય આધયરે નસદ્ધ થર્ેલ અિયમતિી નવચયરણય કરવયમયું એસપી .  

જીઆર િો આધયરે લેવયમયું આવેછે , જે મ િબ અિયમત િીચે ર્ણતરી કરવયમયું આવે છે- 

                                           કોષ્ર્ક ૪ : અનામતનો સારાાંશ 

 

નાની રાસલી બ્લોક –એચ 

ખવનજકૃત 

ઝોનવવથતાર(

m2) 

ઊંડાઈ ખવનજવોલ્યમુ(

m2) 

બલ્ક ડેન. 

MT/m3 

ખવનજ રેતી(MT) 

૨૦૦૦૦  ૩  ૬૦૦૦૦  ૨.૬૪   ૧૫૮૪૦૦ 

કુલ  ૧૫૮૪૦૦ 
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નાની રાસલી બ્લોક –આઈ 

ખવનજકૃત 

ઝોનવવથતાર(

m2) 

ઊંડાઈ ખવનજવોલ્યમુ(

m2) 

બલ્ક ડેન. 

MT/m3 

ખવનજ રેતી(MT) 

૨૦૦૦૦  ૩  ૬૦૦૦૦  ૨.૬૧  ૧૫૬૬૦૦ 

કુલ  ૧૫૬૬૦૦ 

 

નાની રાસલી બ્લોક –જે 

ખવનજકૃત 

ઝોનવવથતાર(

m2) 

ઊંડાઈ ખવનજવોલ્યમુ(

m2) 

બલ્ક ડેન. 

MT/m3 

ખવનજ રેતી(MT) 

૨૦૦૦૦  ૩  ૬૦૦૦૦  ૨.૬૦  ૧૫૬૦૦૦ 

કુલ  ૧૫૬૦૦૦ 

 

૫.૦ ખાણકામની પદ્ધવત 

ઓપિ કયસ્ટ સેમી નમકેનિઝયઇિ મયઇનિિંર્ પદ્ધનત દ્વયરય રેતી અધા-ર્યુંનત્રક કયમર્ીરી કરવયમયું આવરે્. 

ખનિિિ ેફક્ત એક ટ કિય સ્રીપ્સમયું બિયવેલ, ૧મી સ્તરમયું દૂર કરવયમયું આવર્ે. ખનિિરક / િમ્પર 

/ રેક્ટરમયું ભરવયમયું આવરે્. બેંચ િદીિય કયુંઠે સમયુંતર આર્ળ વધરે્. કયપી િયુંખવયિી ઊંચયઈ/ 

સ્રીપ્સ ૧મી હર્,ે ખયણકયમિી પ્રવનૃત્તઓ એવી રીત ેહયથ ધરવયમયું આવરે્ કે જેથી ખનિિ લોડિિંર્ 

પછી રક્સ / િમ્પર / રેક્ટરિી ર્નત મયટે ક્ય એલ નવસ્તયરમયું પયણીિય પ્રવયહ અિે રસ્તયઓિી 

ર્નતમયું કોઈ અવરોધ િ આવે. બુંિે બયજ ઓ ટયર રસ્તયિે િોિતય અભભર્મ રસ્તયઓ દ્વયરય. 

વરસયદિી મોસમમયું કોઈ ખયણકયમ કરવયમયું આવરે્ િહીં. કોઈ પણ નસિંચયઈિેમ )ચેકિેમ(, 

ફે્રન્ચક વયઓ, ધોવયણન ું મયળખ ું અિે રયષ્રીર્ધોરી મયર્ા પરિય પ લથી ૫૦૦ મીટરિી અંતરે કોઈ 

સયમયન્ર્ રેતીખિિ કરવયમયું આવરે્િહીં. 

જે નવસ્તયરમયું પયણીિી લયઇિિો સયમિો કરવો પિયો છે ત્ર્યું ખયણકયમ બુંધ કરવયમયું આવરે્. 

િદીિય કયુંઠયિી ક્સ્થરતય મયટે કયુંઠેથી અવરોધ ઝોિ જાળવવયમયું આવરે્.  સ્લયઈસ/ સ્રીપ્સિય 
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પડરમયણો ખનિિ મયટે રહરે્ે 

૧. ઊંચયઈ -૧મી 

૨. પહોળયઈ – પહોળયઈ બેંચિી ઊંચયઈ કરતયું ૩  મીટરથી વધ  અથવય પહોળયઈિય m/c  ૩  

ર્ણયથી વધ િી હોવી િોઈએ. 

 રે્બલ–૧ , પ્રગવતશીલ વનીકરણનુાં સબૂ્રચ 

      

નાની રાસલી બ્લોક- એચ 
વર્ય  કુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ 
(એમર્ી) 

ર્ોચની 
માર્ી 
(એમર્ી) 

આર. ઓ. એમ (એમર્ી) 
ઓર 
(સાદી 
રેતી) 

(એમર્ી) 

કાાંકરી(
એમર્ી
) 

પ્રથમ ૩૧૬૮૦ -- ૩૧૬૮૦ -- 

બીજ ું ૩૧૬૮૦ -- ૩૧૬૮૦ -- 

ત્રીજ ું ૩૧૬૮૦ -- ૩૧૬૮૦ -- 

ચોથ ું ૩૧૬૮૦ -- ૩૧૬૮૦ -- 

પયુંચમ ું ૩૧૬૮૦ -- ૩૧૬૮૦ -- 

કુલ  ૧૫૮૪૦૦  ૧૫૮૪૦૦  
 

નાની રાસલી બ્લોક- આઈ 
વર્ય  કુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ 
(એમર્ી) 

ર્ોચની 
માર્ી 
(એમર્ી) 

આર. ઓ. એમ (એમર્ી) 
ઓર 
(સાદી 
રેતી) 

(એમર્ી) 

કાાંકરી(
એમર્ી
) 

પ્રથમ ૩૧૩૨૦ -- ૩૧૩૨૦ -- 
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બીજ ું ૩૧૩૨૦ -- ૩૧૩૨૦ -- 

ત્રીજ ું ૩૧૩૨૦ -- ૩૧૩૨૦ -- 

ચોથ ું ૩૧૩૨૦ -- ૩૧૩૨૦ -- 

પયુંચમ ું ૩૧૩૨૦ -- ૩૧૩૨૦ -- 

કુલ  ૧૫૬૬૦૦  ૧૫૬૬૦૦  
 

 

નાની રાસલી બ્લોક- જે  
વર્ય  કુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ 
(એમર્ી) 

ર્ોચની 
માર્ી 
(એમર્ી) 

આર. ઓ. એમ (એમર્ી) 
ઓર 
(સાદી 
રેતી) 

(એમર્ી) 

કાાંકરી(
એમર્ી
) 

પ્રથમ ૩૧૨૦૦ -- ૩૧૨૦૦ -- 

બીજ ું ૩૧૨૦૦ -- ૩૧૨૦૦ -- 

ત્રીજ ું ૩૧૨૦૦ -- ૩૧૨૦૦ -- 

ચોથ ું ૩૧૨૦૦ -- ૩૧૨૦૦ -- 

પયુંચમ ું ૩૧૨૦૦ -- ૩૧૨૦૦ -- 

કુલ  ૧૫૬૦૦૦  ૧૫૬૦૦૦  
 

૧૦.૫ એફરેથરે્શન પ્રોગ્રામ 

િદીિય કયુંઠે સઘિ વયવતેર અિે ગ્રીિબેલ્ટ નવકયસ મયટે િો કોઈિો ઉપર્ોર્ કરવયમયું આવરે્તો 

ટોચિી મયટી. વયવેતર અિે રોપણી કરવયિી સુંખર્યિી નવર્તો િીચે આપેલ છે.ર્ોિિય સમર્ર્યળય 

દરનમર્યિ રોિિી આસપયસ અંદયજે ૫૫૦ વકૃ્ષોન ું વયવેતર કરવયમયું આવરે્. 
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૧૦.૬ જમીનનો ઉપર્ોગ પેર્નય 

ખયણ લીઝ નવસ્તયર સપયટ િદી પટ્ટ અિે િદી કયુંઠો છે. ખયણ લીઝ નવસ્તયરમયું કોઈ િ ુંર્લિી 

િમીિ અથવય ખેતીિી િમીિ િથી. સમગ્ર મયઇનિિંર્ લીઝ િદીમયું આવેલ ું છે.  

૧૦.૭ મળૂભતૂ પર્ાયવરણીર્ સ્થિવત 

૧૦.૭.૧ માર્ીની ગણુવત્તા 

આ ક્ષેત્રિી હયલિી િમીિિી ગ ણવત્તયિી આકયરણી કરવય મયટે, ખયણ લીઝ ક્ષેત્રિી આજ બયજ  અિે 

િમીિિી પયુંચ િમિૂયઓ એકનત્રત કરવયમયું આવી હતી. િમીિિો પીએચ સચૂવે છે કે મયટી 

પ્રકૃનતમયું થોિી આલ્કલયઇિ છે. 

ઓળખયતય સ્થળોએથી એકનત્રત કરવયમયું આવેલય િમિૂયઓ સચૂવે છે કે િમીિ રેતયળ પ્રકયરિી છે 

જે મયું પયણીિી જાળવણીિી સુંભયવિય ઓછી છે. પીએચ મલૂ્ર્ ૭.૧૨ થી ૭.૩૩સ ધીિી છે. પયણી 

પકિવયિી ક્ષમતય ૨૪.૪% થી ૩૫.૬% િી વચ્ચે િોવય મળે છે. 

૧૦.૭.૨  એમ્બબર્ન્ર્હવાનીગણુવત્તા 

એમ્મ્બર્ન્ટ એર કવોભલટી મોનિટડરિંર્ )એએક્ય એમ( ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ થી ફેબ્ર આરી ૨૦૨૧ િી સયત 

સ્થળોએ ચોમયસયિી પવૂા નસઝિમયું કરવયમયું આવી છે. અધ્ર્ર્િ ક્ષેત્રમયું િોંધયર્ેલય 

)પીએમ૨.૫(૯૮િી સયથે ૨૯.૪૮µg / m3 થી ૫૫.૪૧ µg / m3 િી રેન્િમયું હતય. ૪૫.૬૩µg / m3 

થી ૫૪.૭૭µg / m3 રેફ વચ્ચેિય ટકયવયરી. િટેયિી ત  લિય રયષ્રીર્ એમ્મ્બર્ન્ટ એર ક્વોભલટી 

સ્ટયન્િર્ડ ાસ )એિએએક્યએૂસ( સયથે કરવયમયું આવી હતી અિે જાણવય મળ્ ું છે કે અભ્ર્યસ કે્ષત્રમયું 

િોંધયરે્લય તમયમ િમિૂયિય સ્ટેર્િો લયગ  મર્યાદયમયું એટલે કે,ઔદ્યોભર્ક, રહણેયુંક, ગ્રયમીણ અિ ે

અન્ર્ ક્ષેત્રો મયટે )પીએમ ૨.૫( મયટે ૬૦µg / m3 છે. 

અધ્ર્ર્િ કે્ષત્રમયું િોંધયરે્લ )પીએમ ૧૦( ન ું લઘ ત્તમ અિે મહત્તમ સ્તર ૮૦.૯૨ µg / m3 થી 

૮૯.૯૫  µg / m3 િી વચ્ચે ૯૮ મી ટકયવયરી સયથે ૬૩.૫૪µg / m3 થી ૮૯.૯૧µg / m3 િી 

રેન્િમયું હત  ું. )પીએમ ૧૦( િય ૨૪  કલયકિય સરેરયર્ મલૂ્ર્ોિી ત  લિય રયષ્રીર્ એમ્મ્બર્ન્ટ એર 

ક્વોભલટી સ્ટયન્િર્ડ ાસ )એિએએક્યએૂસ( સયથે કરવયમયું આવી હતી અિે જાણવય મળ્ ું છે કે અભ્ર્યસ 

કે્ષત્રમયું િોંધયરે્લય તમયમ િમિૂયિય સ્ટેર્િો લયગ  મર્યાદયમયું એટલે કે )પીએમ ૧૦( મયટે ૧૦૦  

µg / m3 ઔદ્યોભર્ક, રહણેયુંક, ગ્રયમીણ અિે અન્ર્ નવસ્તયરો. અભ્ર્યસ ક્ષેત્રમયું િોંધયર્ેલ SO2 િી 

લઘ ત્તમ અિે મહત્તમ સયુંદ્રતય ૮.૬૮µg / m3 થી १२..૯૧ µg /m3 િી વચ્ચે ૯૮ મી ટકયવયરી સયથ ે
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૫.૯૬ થી ૧૩.૦૬  µg / m3 હતી.અધ્ર્ર્િ ક્ષેત્રમયું િોંધયર્ેલ NO2 ન ું ન્્િૂતમ અિે મહત્તમ 

સ્તર ૧૦.૨૨ µg / m3 થી ૧૯.૨૨  µg / m3 િી રેન્િમયું હત  ું જે ૯૮મી ટકય સયથે ૧૫.૮૮  µg / 

m3 થી ૧૮.૮૬  µg / m3 િી વચ્ચે છે. આમ પ્રયપ્ત પડરણયમો સચૂવે છે કે આસપયસિય હવયમયું 

PM10, SO2 અિે NO2 િી સયુંદ્રતય રહણેયુંક અિે ગ્રયમીણ નવસ્તયરો મયટે રયષ્રીર્ એમ્મ્બર્ન્ટ એર 

ગ ણવત્તય )NAAQ) ધોરણોિી અંદર સયરી છે 

 ૧૦.૭.૩ પાણીની ગણુવત્તા 

આ પ્રદેર્મયું પયણીિી ભૌનતક અિે રયસયર્ભણક ગ ણધમોન ું મલૂ્ર્યુંકિ કરવય મયટે, ખયણ લીઝ 

નવસ્તયરિી આજ બયજ િય નવનવધ િળ સ્ત્રોતોમયુંથી ચયર સ્થળોએથી પયણીિય િમિૂય લેવયમયું આવ્ર્ય 

હતય. ભરૂ્ભા િળ મયટે પીએચ )પીએચ( ભભન્નતય હતી ભરૂ્ભા િળ મયટે  ૭.૧૪થી ૭.૩૨ . ક લ 

ઓર્ળેલય િક્કર પદયથો ૮૬૨mg /lથી ૯૫૪mg/l સ ધી બદલયર્ છે. ભરૂ્ભા િળિય િમિૂયઓમયું 

ક્લોરયઇિન ું સ્તર ૧૫૮.૩૮ mg/lથી ૧૬૮.૨૧ mg/l. ક્લોરયઇિ િમિૂયઓ ઇચ્છિીર્ મર્યાદયમયું હોર્ 

છે. કે ભરૂ્ભા િળ સયમયન્ર્ રીતે પીવયિય પયણીિય ધોરણો  ( આઈએસ: ૧૦૫૦૦) િી સ સુંર્તતય છે 

અિ ેસપયટીન ું પયણી આઈએસ -૨૨૯૬ ધોરણો સયથ ેસ સુંર્ત છે . 

 ૮.૩ અવાજનુાં થતર 

ઘોંઘયટન ું નિરીક્ષણ દર્યાવે છે કે ડદવસ સમરે્ ન્્િૂતમ અિે મહત્તમ અવયિન ું સ્તર અન િમે 

એિક્ય  ૨ પર ૫૬.૭  િીબી )એ( અિે એિક્ય  3 પર ૫૮.૩  િીબી )એ( તરીકે િોંધય્ ું હત  ું. 

રયનત્રિય સમરે્ ઓછયમયું ઓછું અિે મહત્તમ અવયિન ું સ્તર એિક્ય  ૨ પર અન િમે ૩૫.૨  િીબી 

)એ( અિે એિક્ય  ૧ પર ૪૦.૮ િીબી )એ( િણય્ ું હત  ું. અધ્ર્ર્િ ક્ષેત્રિય ૧૦ ડક.મી. નત્રજ્ર્યમયું 

ઘણય સ્રોત છે, જે નવસ્તયરિય સ્થયનિક અવયિ સ્તરમયું ફયળો આપે છે. પ્રોજેક્ટિી ર્રૂઆત વખતે, 

રયડફક પ્રવનૃત્તઓથી અવયિ નવસ્તયરિય આસપયસિય અવયિ સ્તરમયું વધયરો કરર્ે. ર્ોગ્ર્ 

રક્ષણયત્મક પર્લયું લઈિે આિે તપયસ હઠેળ રયખવયમયું આવર્ે. 

 

૮.૪ ઇકોલોજીકલ પર્ાયવરણ 

ક્ષેત્રિય અભ્ર્યસ અિે પ્રકયનર્ત સયડહત્ર્િી સમીક્ષયિય આધયરે, તે િોવય મળે છે કે ત્ર્યું છે. ૧૦-ડકમી 

નત્રજ્ર્યિય અભ્ર્યસ ક્ષેત્રમયું કોઈ વન્ર્પ્રયણી અભર્યરણ્ર્ અિે રયષ્રીર્ ઉદ્યયિો િથી. 

૯.૦ અપેબ્રક્તપર્ાયવરણીર્અસરો 

૯.૧ હવાની ગણુવત્તા પર અસર 

મયઇનિિંર્મયું ઉપર્ોર્મયું લેવયતય અન્ર્ પડરવહિ વયહિોિી લોડિિંર્ અિ ે હલિચલિ સભૂચત 

પ્રવનૃત્તઓ ધળૂ )એસપીએમ / આરએસપીએમ( પેદય કરરે્. ખયણ સ્થળે ર્ોગ્ર્ પયણી છયુંટવયિી 
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કયમર્ીરી હયથ ધરવયમયું આવરે્. પવિિે કયરણે થતય ભયરે્ર્  ઉત્સર્જિ ઘટયિવય મયટે ખનિિિે 

કયર્ેલ તયિપત્રી રક / ડટપર દ્વયરય મયર્ા દ્વયરય પડરવહિ કરવયમયું આવર્ે. 

૯.૨ જળ પર્ાયવરણ પર અસર 

િદીિી અંદર અથવય િજીકથી રેતીિી ખયણકયમ ચોમયસયિીમયું ભૌનતક-રયસયર્ભણક નિવયસસ્થયિિી 

લયક્ષભણકતયઓ પર આિકતરી અસર કરે છે. આ લયક્ષભણકતયઓમયું સ્રીમ રફિેસ તત્વો, િયઈ, વેર્, 

ટભબિડિટી, કયુંપ પડરવહિ અિે પ્રવયહિય સ્રયવ ર્યમેલ છે. પટ્ટિય મયલ ખયણકયમિય પડરણયમ સ્વરૂપ 

બયર્ોટય પરિય ન કસયિકયરક અસરો િીચેિય કયરણે થયર્ છે: 

• િદીમયું ફેરફયરિય પડરણયમે પ્રવયહિય દયખલયઓમયું ફેરફયર 

• ચોમયસયમયું સસ્પેન્િ કયુંપિો વધ  પિતો ભયર્. 

પ્રોજેક્ટ પ્રવનૃત્ત ફક્ત મહી િદીિય સ કય ભયર્મયું િ હયથ ધરવયમયું આવરે્. આથી, કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ 

પ્રવનૃત્ત પયણીિય પર્યાવરણિે સીધી અસર કરતી િથી. પ્રોજેક્ટમયું, ફક્ત ચોમયસયિી સીઝિમયું કોઈ 

પણ પ્રવયહિે ફેરવવય અથવય કયપવયિો પ્રસ્તયવ િથી. િદીમયુંથી )ચોમયસયમયું( પયણી ભરયવવય 

અથવય ભરૂ્ભા િળિે ટેપ કરવય મયટે કોઈ દરખયસ્તિી કલ્પિય િથી. 

૯.૩પાણીની ગણુવત્તા પર અસર 

બફર ઝોિમયું ભરૂ્ભા િળમયુંથી એકનત્રત સપયટીિય પયણીિય િમિૂયઓિય નવશ્લેષણ પડરણયમો સચૂવે 

છે કે પીએચ, ક લ ઓર્ળેલય સોભલડ્સ )ટીિીએસ( નિધયાડરત મર્યાદયથી સયરી છે.ખયણકયમિી 

કયમર્ીરીિે કયરણે કોઈ ર્ુંદયપયણીિય ઉત્પયદિિી કલ્પિય િથી. સેનિટરી ર્ુંદ  પયણી સેક્પ્ટક ટયુંકીમયું 

મોકલવયમયુંઆવરે્. સપયટીિય િળ સુંસયધિોમયું કોઈ સ્રયવ િ હોવયિે કયરણે સપયટીિય પયણી પર 

ર્ુંદય પયણીિય ઉત્પયદિિી કોઈ અસરિી કલ્પિય િથી. 

      ૯.૪ અવાજ પર્ાયવરણ પર અસર  

સભૂચત ખયણકયમ પ્રવનૃત્ત અધા-ર્યુંનત્રક પ્રકૃનતિી છે. ખયણકયમિી પ્રવનૃત્ત મયટે કોઈ ડિભલિંર્ અિે 

બ્લયક્સ્ટિંર્િી કલ્પિય િથી. તેથી, ખનિિોિય પડરવહિ મયટે તૈિયત વયહિોિી ચયલિે કયરણે એકમયત્ર 

અસરિી અપેક્ષય છે. વયહિોિી સયરી દોિધયમિી ક્સ્થનતમયું જાળવણી કરવયમયું આવરે્ જેથી અવયિિ ે

ઓછયમયું ઓછું ર્ક્ય સ્તર સ ધી ઘટયિવયમયું આવરે્. 

 

૯.૫ જમીન પર્ાયવરણ પર અસર 

સ્રીમ બેિ મડટડરર્લ્સિય સભૂચત નિષ્કષાણ, હયલિય સ્રેમ્બેિિી િીચે મયઇનિિંર્ અિે ચેિલ-બેિ ફોમા 

અિે આકયરમયું ફેરફયર કરવયથી ચેિલ બેિન ું ધોવયણ જેવી ઘણી અસરો થઈ ર્કે છે.ચેિલ ઢયળમયું 
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વધયરો, અિે ચેિલ મોફોલોજીમયું પડરવતાિ, િો કયમર્ીરી વ્ર્વક્સ્થત રીતે હયથ ધરવયમયું િ 

આવે.વ્ર્વક્સ્થત અિે વૈજ્ઞયનિક રીત ેઅધોર્નત થર્ે િહીં. કચરો તરીકે ઉત્પન્ન થર્ેલ કયદવ અિ ે

મયટીિો ઉપર્ોર્ વયવતેર અથવય િીચયણવયળય નવસ્તયરિે અન્ર્ત્ર ભરવય મયટે કરવયમયું 

આવરે્.ખયણકયમ ફક્ત ચોમયસયિી સીઝિમયું નિર્ોિિિી ર્ોિિય છે, જેથી દર વષે ચોમયસય 

દરનમર્યિ ખોદકયમ કરયર્ેલ નવસ્તયર ધીરે ધીરે ફરી ભરવયમયું આવે. 

    ૯.૬ વનથપવત અને પ્રાણીસસૃ્ક્ષ્ર્ પર અસર 

જેમ કે સભૂચત ખયણકયમ વૈજ્ઞયનિક રીતે હયથ ધરવયમયું આવર્ે, એટલી િોંધપયત્ર અસરિી અપેક્ષય િથી. 

િળચર જીવિ પરિી અસરિે ઘટયિવય મયટે ચોમયસય દરનમર્યિ કોઈ ખયણકયમ હયથ ધરવયમયું આવર્ે િહીં, 

જે મ ખર્ત્વે ઘણી જાનતઓિી સુંવધાિ સીઝિ છે. ખયણકયમ સ્થળ પર વિસ્પનત િથી, વિસ્પનતિી કોઈ 

મુંજૂરી આપવયમયું આવરે્ િહીં. પર્નથર્ય રસ્તયઓ પયણીથી છુંટકયવ કરવયમયું આવરે્ જેિયથી ધળૂિય 

ઉત્સર્જિમયું ઘટયિો થર્,ે આમ પયકિે થતય ન કસયિિે ટયળી ર્કયર્ છે. 

૯.૭ સામાજજક - આવિિક બાબતો પર અસર 

ખયણ નવસ્તયર કોઈ વસવયટ આવરી લેતો િથી. તેથી ખયણકયમિી પ્રવનૃત્તમયું મયિવ સમયધયિન ું કોઈ 

નવસ્થયપિ ર્યમેલ િથી. લીઝ નવસ્તયરમયું અથવય િજીકમયું કોઈ સયવાિનિક ઇમયરતો, સ્થયિો, સ્મયરકો 

વરે્રે અક્સ્તત્વમયું િથી. ખયણકયમ કયમર્ીરી કોઈપણ ર્યમિે ખલેલ પહોંચયિે છે / સ્થયિયુંતડરત કરર્ે 

િહીં અથવય પ િવાસિિી િરૂર રહરેે્. આમ કોઈ નવપરીત અસરિી અપેક્ષય િથી. આ કે્ષત્રમયું 

મયઇનિિંર્ પ્રવનૃત્તિી અસર પ્રદેર્િય સયમયજિક-આનથિક વયતયવરણ પર સકયરયત્મક છે. જ્ર્યરે પણ 

મયિવર્ક્ક્તિી આવશ્ર્કતય હોર્ ત્ર્યું રેતી ખિિ સ્થયનિક લોકોિે રોિર્યરી પરૂી પયિર્ે. 

   ૧૦.૦ પર્ાયવરણ સાંચાલન ર્ોજના 

• પટ્ટિય બેંકમયુંથી સલયમતી ક્ષેત્ર છોિીિે નિષ્કષાણ કરવયમયું આવર્ે. 

• મહત્તમ કયર્ાકયરી ઊંિયઈ એ નવસ્તયરિય ભરૂ્ભા િળ કોષ્ટકિી ઉપર રહરે્ે.  

• અસરિય ક્ષેત્રમયું કયમદયરો અિે આસપયસિય લોકોિ ેઆરોગ્ર્િી અસર ઘટયિવય મયટે આરોગ્ર્ 

સ નવધયઓ પ્રદયિ 

• વન્ર્પ્રયણી સુંરક્ષણિી ખયતરી અિે તે મયટે જાગનૃત અભભર્યિિી ર્ોઠવણ. 

• િદીિ ેસકૂ્ષ્મ કયુંપ મ ક્ત કરતી પ્રવનૃત્તઓ ઓછી  

• ખનિિોિય પડરવહિ અિે સુંચયલિ દરનમર્યિ થતી ખલેલ ઘટયિવય મયટે અસરકયરક ર્મિ પર્લયું 

અપિયવવયમયું આવર્ે: 

• સ્થયનિક / મળૂ અિે ઝિપથી નવકસતી જાનતઓિય વયવેતર સયથે સ ધયરો કયર્ાિમિી સ્થયપિય 

• ચોમયસયિી ર્રૂઆત સમરે્ ખયણ બુંધ થતયું પ િસુંગ્રહ ર્ોિિયિી સ્થયપિય. 

Mineralized 

Zone Area(m2) 

30000 
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• આપનત્તઓિય પ્રભયવોિે ટયળવય મયટે સમર્સર સયવચેતીિયું પર્લયું લેવય અસરકયરક ડિઝયસ્ટર 

મેિેિમેન્ટ પ્લયિિી સ્થયપિય. 

• પર્યાવરણ મેિેિમેન્ટ સેલ દ્વયરય મોનિટર થર્ેલ અસરકયરક મોનિટડરિંર્ પ્રોગ્રયમિી સ્થયપિય. 

 

૧૧.૦ પર્ાયવરણ મોવનર્રરિંગ પ્રોગ્રામ મારે્ બજેર્ એલોકેશન 

ઈએમસદેખરેખ રયખવય મયટે િવયબદયર રહરે્ે. આ મયટે બજેટ ફયળવણીિી પણ દરખયસ્ત કરવયમયું 

આવી છે. 

                          કોષ્ર્ક ૧૧.૧ : પર્ાયવરણીર્ વ્ર્વથિાપન ર્ોજના મારે્ ફાળવેલ બજેર્     

નાં બ્લોક નાં. મડૂી ખચય  રીકરીંગ ખચય  

૧ બ્લોક – એચ ૩,૪૫,૯૯૪ ૪,૭૨,૪૦૦ 

૨ બ્લોક – આઈ ૩,૪૫,૭૦૬ ૪,૭૨,૪૦૦ 

૩ બ્લોક – જે ૩,૪૫,૬૧૦ ૪,૭૨,૪૦૦ 

  ૧૨.૦ વધારાના અભ્ર્ાસ 

૧૨.૧ જોખમ આકારણી અને આપવત્ત વ્ર્વથિાપન ર્ોજના 

સુંપણૂા ખયણકયમ કયમર્ીરી ર્ોગ્ર્ ખયણ મેિેિર હોક્લ્િિંર્િય સુંચયલિ નિર્ુંત્રણ અિે ડદર્ય હઠેળ હયથ 

ધરવયમયું આવરે્ .િીજીએમએસ નિર્નમતપણ ે સ્થયર્ી આદેર્ો, મોિેલ સ્ટેક્ન્િિંર્ ઓિાર અિ ે

પડરપત્રોજારી રયખ ે છે જે આપનત્તિય ડકસ્સયમયું મયઇિ મેિેિમેંટ દ્વયરય આવે છે, િો કોઈ હોર્ તો .

તદ પરયુંત, મયઈનિિંર્ સ્ટયફિે સમર્ સમર્ પર ડરફે્રર્ર કોસામયું ચેતવણી રયખવય મયટે મોકલવયમયું 

આવરે્ . 

૧૨.૨ રડઝાથર્ર મેનેજમેન્ર્ પ્લાન 

ડિઝયસ્ટર મેિેિમેન્ટિય પ્લયનિિંર્મયું ઇમરિન્સી સજ્િતય એ એક મહત્વપણૂા પયસ ું છે .કમાચયરીઓિે કયળજી 

પવૂાક આર્ોજિત, અન કરણ પ્રડિર્યઓ દ્વયરય કટોકટીિય પ્રનતસયદમયું મયિનસક અિે ર્યરીડરક રીતે ર્ોગ્ર્ 

તયલીમ આપવયમયું  આવર્ે .એ િ રીતે, મ ખર્ કમાચયરીઓ અિે આવશ્ર્ક કમાચયરીઓિે કયમર્ીરીમયું 

તયલીમ આપવયમયું આવર્ે. 

    ૧૨.૩ જાહરેપરામશય જાહરેસનુાવણી 

આ ઇઆઈએ રરપોર્યનો ડ્રાફ્ર્ છે, જાહરે સનુાવણી હાિ ધરવાની બાકી છે . 

૧૩.૦ પ્રોજેક્ર્લાભો 

ભૌવતક લાભો:મયર્ા પડરવહિ, બજાર, ગ્રીિ કવર વધયરવ ું અિે સમ દયર્ સુંપનત્તન ું નિમયાણ. 
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સામાજજક લાભો: રોિર્યર સુંભનવતમયું વધયરો, કબિોમયું ફયળો, આરોગ્ર્ સુંબુંનધત પ્રવનૃત્તઓમયું 

વધયરો, રૈ્ક્ષભણક પ્રયમ્પ્તઅિે હયલિી સમ દયર્ સ નવધયઓિે મિબતૂ બિયવવી. 

પર્ાયવરણીર્ લાભો: 

➢ િદી અિે કયુંઠયન ું રક્ષણ 

➢ પરૂિ ેકયરણે આજ બયજ િી ખેતીિી િમીિોિય ર્ૂબવયન ું ઓછું. 

➢ િદીિય સ્તરિય આિમણિે ઘટયિવ ું. 

➢ રે્રકયર્દેસર ખયણકયમ પ્રવનૃત્ત પર તપયસ. 

કોપોરેર્ સામાજજક જવાબદારી 

નર્ક્ષણ, સયમયજિક કયરણો, આરોગ્ર્સુંભયળ અિે પર્યાવરણીર્ સુંબુંનધત પ્રવનૃત્તઓ મયટે કોપોરેટ સયમયજિક 

િવયબદયરી મયટે પ્રોજેક્ટ ખચાિય ૨% ટકય ફયળવવયમયું આવર્ે. 

કોષ્ર્ક ૧૩.૧ : સીઇઆરનુાં િેકઅપ 

ક્રમ નાં .  પ્રવવૃત્ત સીઇઆર 

૧  િયિી રયસલી સયદી રેતી બ્લોક એચ ૧.૮૦ લયખ 

૨ િયિી રયસલી સયદી રેતી બ્લોક આઈ ૧.૮૦ લયખ 

૩ િયિી રયસલી સયદી રેતી બ્લોક જે ૧.૮૦ લયખ 

 ૧૪.૦ વનષ્કર્ય 

ખયણકયમ કયમર્ીરી એમઓઇએફ અિે સીસીિી પયલિ આવશ્ર્કતયઓિે પણૂા કરર્ે; 

• સમ દયર્ અસરો ફયર્દયકયરક રહરેે્, કયરણ કે આ પ્રોજેક્ટ પ્રદેર્ મયટે િોંધપયત્ર આનથિક લયભ પેદય 

કરર્;ે 

• ખયણકયમિી કયમર્ીરી ચયલ  રહ ેત્ર્યું સ ધી મોનિટડરિંર્ પ્રોગ્રયમન ું પયલિ કરવયમયું આવરે્. 

• ખયણકયમ પ્રવનૃત્તઓ દરનમર્યિ પર્યાવરણ વ્ર્વસ્થયપિ ર્ોિિય )EMP) િય અસરકયરક 

અમલીકરણ સયથે, સભૂચત પ્રોજેક્ટ પર્યાવરણ પર કોઈ િોંધપયત્ર િકયરયત્મક અસર નવિય આર્ળ 

વધી ર્કે 

 

****************** 


