
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કાય�કારી સારાંશ 
 

 પયા�વરણીય અસર આકારણી  
 

VAD ૨-૩ �લસ્ટર માંથી હાડ�  મુરમ ના ખાણકામ માટે પયા�વરણીય મંજૂરી   
�લસ્ટરમાં કુલ લીઝ િવસ્તાર ( હેક્ટર મા) – ૧૭.૮૮.૦૮ હેક્ટર 

   
ગામ: ચાંદપુરા, તાલુકો: વાઘોિડયા , િજલ્લો: વડોદરા,  

રા�: ગજુરાત 

 
 
 
 
 

 
 

પુરસ્કતા� 

 
પયા�વરણીય કન્સલ્ટન્સી અને લેબોરટેરી 

QCI-NABET માન્યતા પ્રા� પયા�વરણીય કન્સિલ્ટંગ સંસ્થા 
યુિનટ નંબર ૨૦૬, ૨૨૪, ૨૨૫ જય કોમિશ�યલ કોમ્પ્લેક્સ, ઈસ્ટન� એક્સપે્રસ હાઈવે, 

કેડબરી ફેક્ટરીની સામે, ખોપત, થાણે(પિ�મ) – ૪૦૦ ૦૬૧ 

ફોન: ૦૨૨ ૨૫૩૪ ૨૭૭૬,૦૪૮૪ ૪૦૧૧૧૭૩ , ફેક્સ: ૦૨૨ ૨૫૪૨૯૬૫૦,  

ઈમલે: gujarat@ultratech.in વેબસાઈટ: www.ultratech.in 
 

 
 
 

અરજદાર 
 

શ્રી િદવ્યતં પટેલ 
બી-૧૦૬ આનંદ પ્લાઝા, વાઘોિડયા તાલુકો, વડોદરા િજલ્લો, 

ગજુરાત 
 

                                             સંપક�  ન.ં: + ૯૧ ૯૮૭૯૫૫૧૦૪૪ 
                                 ઈ-મેલ આઈડી:  divyantpatel24@gmail.com  
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            પિરચય 
"હાડ�  મુરમ લીઝ VAD ૨-૩" ની પ્રસ્તાિવત યોજના ગામ: ચાંદપુરા, તાલુકો: વાઘોિડયા, િજલ્લો: વડોદરા, રા�: 
ગજુરાત ખાતે સવ� નંબર ૪૧ પૈકી (લીઝ િવસ્તાર – ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર) ખાતે િસ્થત એક ખાણકામ પ્રોજકે્ટ છે. શ્રી 
િદવ્યંત પટેલ ઉ�ોગ અને ખાણ િવભાગ �ારા "હાડ�  મુરમ  લીઝ VAD ૨-૩" ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર" ની ઈ-ઓક્શનમા ં
િબડસ�માં સફળ ર�ા હતા. પત્ર નંબર  SEIAA/GUJ/ToR/1(a)/1474/2020 તારીખ 4.12.2020 .  

 
12મી િડસેમ્બર, 2018 ના MoEF&CC ના ઓિફસ મમેોરને્ડમ (OM) મજુબ, �લસ્ટર અથવા વ્યિ�ગત લીઝનંુ કદ ૫ 

હેક્ટરથી વધ ુ હોય તો પૂવ� પયા�વરણીય મજૂંરી (EC) ની અનુદાન માટે પયા�વરણીય અસર મૂલ્યાંકન (EIA) / 

પયા�વરણ વ્યવસ્થાપન યોજના (EMP) EIA સૂચના ૨૦૦૬ અને સુધારાઓ અનુસાર સબિમટ કરવામાં આવે છે. 

સૂિચત ખાણકામ પ્રોજકે્ટ િવસ્તાર EIA નોિટિફકેશન 2006 અને તેના અનુગામી સુધારા મજુબ કેટેગરી 'B1' પ્રોજકે્ટ 
અથવા પ્રવૃિ� 1(a) હેઠળ આવે છે. આથી, EIA અને EMP એ સૂિચત ખાણકામ પ્રોજકે્ટ માટે EC મેળવવા માટે 
પ્રમાિણત શરતો (TOR) મજુબ તૈયાર કરવાની જ�ર છે. પયા�વરણીય મજૂંરી આપવા માટે SEAC ના કાયા�લયને 
સબિમટ કરવામાં આવેલા અંિતમ EIA િરપોટ�માં �હેર સુનાવણીની િટપ્પણીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 
TOR (ફોમ�-1, પીએફઆર, માઇિનંગ પ્લાન અને અન્ય જ�રી દસ્તાવેજો) મેળવવા માટેની અર� SEIAA, ગજુરાતને 
૦૮.૦૯.૨૦૨૦ ના રોજ સબિમટ કરવામાં આવી હતી અને તેની રા� િનષ્ણાત મલૂ્યાંકન સિમિત (SEAC), 

૨૯.૧૦.૨૦૨૦ ગજુરાત �ારા આયોિજત બેઠક દરિમયાન સમી�ા કરવામાં આવી હતી. SEAC, ગજુરાત ેસૂિચત TORને 
મજૂંરી આપી છે અને તે SEIAA, ગજુરાત �ારા પત્ર નંબર SEIAA/GUJ/ToR/1(a)/1474/2020 તારીખ: 4.12.2020 

�ારા �રી કરવામાં આવી છે. આ EIA િરપોટ�  TOR શરતોના પાલનને અનુ�પ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. 

         
        પ્રોજકે્ટ સ્થાન 
 

સૂિચત ખાણકામ યોજના જ ેગામ: ચાંદપુરા, તાલુકો: વાઘોિડયા, િજલ્લો: વડોદરા, રા�: ગજુરાત ખાતે સવ� નંબર ૪૧ 
પૈકી (લીઝ િવસ્તાર – ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર) પર િસ્થત છે. સૂિચત પ્રોજકે્ટ સ્થળનો સ્થાન નકશો આકૃિત  માં આપવામાં 
આવ્યો છે અને પયા�વરણીય સેિટંગ્સની િવગતો કો�ક  માં આપવામાં આવી છે.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રસ્તાિવત પ્રોજકે્ટ સાઇટનો સ્થાન નકશો

 



સૂિચત હાડ� મુરમ  માઇિનંગ પ્રોજકે્ટની પયા�વરણીય સેિટંગ 
ખાસ િવગતો 
પ્રોજકે્ટનું નામ  ચાંદપુરા હાડ�  મુરમ (લીઝ એિરયા: ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર) 
પ્રોજકે્ટનું સ્થાન ગામ: ચાંદપુરા, તાલુકો: વાઘોિડયા, િજલ્લો: વડોદરા, રા�: ગજુરાત 

ભૌગોિલક સંકલન હાડ� મુરમ  લીઝ VAD ૨-૩ 
 

િપલર નં. અ�ાંશ રખેાંશ 
૧ ૨૨° ૧૭' ૯.૨૯"ઉ. ૭૩° ૨૮' ૧૪.૦૩"પ.ૂ  
૨ ૨૨° ૧૭' ૫.૩૭"ઉ. ૭૩° ૨૮' ૧૫.૯૨"પ.ૂ  
૩ ૨૨° ૧૭' ૮.૦૭"ઉ. ૭૩° ૨૮' ૩૦.૦૯"પૂ.  
૪ ૨૨° ૧૭' ૧૨.૦૧"ઉ. ૭૩° ૨૮'૩૦.૨૬" પૂ.  

  
સવ� ન.ં  સવ� નંબર ૪૧ પકૈી 

મહ�મ તાપમાન  ૩૮° C 
લઘુ�મ તાપમાન  ૧૨° C 
વાિષ�ક વરસાદ  ૬૦૦ થી ૮૦૦  મીમી 

પ્રોજકે્ટનું કદ ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર 

ન�કનો હાઇવ ે  ગુજરાત રા� ધોરીમાગ� ૧૫૮ : ૧.૮૩ િક.મી ઉ�ર-પૂવ� 

ન�કનું રલે્વે સ્ટેશન  વડોદરા રલે્વે સ્ટેશન: ૩૦.૦૦ િક.મી  પિ�મ -ઉ�ર-પિ�મ 

ન�કનું હવાઈમથક  અમદાવાદ ડોમિેસ્ટક હવાઈમથક – ૨૬.૪૫ િકમી, પિ�મ -ઉ�ર-પિ�મ 
ન�કનું નગર/શહેર  વાઘોિડયા: ૧૦.૦ િક.મી 

સૌથી ન�કનું જળાશય   દેવ નદી – ૩.૦  િકમી  ,   નમ�દા કેનાલ ૬.૦ િકમી 

૧૦ િકમીની િત્ર�ામાં મુખ્ય 
જળાશયો 

  તામસી નદી  ૪.૦૦ િકમી  

 ધાધર નદી  ૬.૦૦ િકમી  

 લીમડા તળાવ  ૧૦.૦૦ િકમી  

 આજવા તળાવ  ૧૧.૩૦ િકમી  

 સૈદલ પાસે તળાવ  ૨.૦૦ િકમી  

 કછોટા પાસે તળાવ  ૨.૭૦ િકમી  

 રામ�ેરપુરા પાસે તળાવ  ૨.૨૦ િકમી  

 ગુગલપુર ન�ક તળાવ  ૧.૦૦ િકમી  
 વ્યારા તળાવ  ૬.૦૦ િકમી  
 કિવતા તળાવ  ૯.૦૦ િકમી  
 વેસણીયા પાસે તળાવ  ૭.૦૦ િકમી  
 દંુદેલાવ પાસે તળાવ  ૭.૦૦ િકમી  
 કોપરજે ન�ક તળાવ  ૯.૦૦ િકમી  
 ધલોરા પાસે તળાવ  ૯.૦૦ િકમી  

 



 

ખાસ િવગતો 
ગીચ વસ્તી અથવા બાંધર 
િવસ્તાર 

વાઘોિડયા: ૧૦.૦ િક.મી 

પુરાતત્વીય રીતે મહત્વપણૂ� 
સ્થાનો 

અભ્યાસ િવસ્તાર ની અદંર કોઈ નહી ં

વન્ય�વ સર�ણ અિધિનયમ 
મજુબ સંરિ�ત િવસ્તારો (વાઘ 
અનામત, હાથી અનામત, 
�વમંડળ, રા�� ીય ઉ�ાનો , 
વન્ય�વ અભયારણ્�ો, 
સમુદાય અનામત અને સંર�ણ 
અનામત) 
 

 
 

ન.ં ફોરસે્ટ બ્લોકનું નામ અંતર (િકમી)  
૧ બહાદરપુરી પાસે RF ૧.૬૦ િકમી 

૨ ટીકમપુરા પાસે RF ૩.૫૦ િકમી 

૩ RF ગુટાલ ૮.૫૦ િકમી 

૪ તાડીયે પાસે RF ૧૨.૦૦િકમી 

૫ રણભેટ નાની પાસે RF ૧૪.૦૦ િકમી 

સંર�ણ સ્થાપનો ૧૫ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

ધરતીકંપ પ્રોજકે્ટ સ્થળ િસિસ્મક ઝોન III હેઠળ આવે છે, જ ેIS: ૧૮૯૩ (ભાગ ૧: ૨૦૦૨) મજુબ 
ધરતીકંપ માટે સૌથી ઓછો સિક્રય ઝોન છે. 

વન્ય�વ અભયારણ્�  ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં
રા�� ીય બગીચો  ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

�વમંડળ અનામત  ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં
પ�ીઓના સ્થળાંતરના 
મહત્વના માગ� 

 ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

રામસર સ્થળ (આંતરરા�� ીય 
મહત્વની વટેલેન્ડ્સ) 

 ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

અનન્ય અથવા જોખમી 
ઇકોિસસ્ટમ્સ 

 ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

પ�ાઓ, નદીની ખીણો, 
િકનારાઓ અને દિરયાકાંઠાના 
િવસ્તારો સિહત મહત્વની 
ભૌગોિલક િવશષેતાઓ 

 દેવ નદી 

આરિ�ત અને સરંિ�ત જંગલો 
 

 
 

ન.ં ફોરસે્ટ બ્લોકનું નામ િદશા અંતર (િકમી) 
૧ જુના ભુરખાલ પાસે RF દિ�ણ–પૂવ� ૪.૫૦ િકમી 

૨ કમલપરુા પાસે RF ઉ�ર-પવૂ� ૭.૩૦ િકમી 

૩ નવા કોટારીયા પાસે RF ઉ�ર-પવૂ� ૯.૦૦ િકમી 

૪ શંકરપુરા પાસે RF દિ�ણ ૧૨.૨૦ િકમી 

સુંદરવનનું સુદંરીવ�ૃ  ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

 



 

શારીિરક સંવદેનશીલ રીસેપ્ટસ�  ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

CGWA �ારા સૂિચત ભૂગભ� 
જળ િવસ્તાર 

 ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

ગંભીર રીતે પયા�વરણીય પ્રદૂિષત 
િવસ્તાર 

 ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

પ્રદૂષણ �ોતો  ૧૦ િકમી િત્ર�ામાં કોઈ નહી ં

 

પ્રોજકે્ટ વણ�ન 
સૂિચત ખાણકામ પ્રોજકે્ટ એ ચાંદપુર અને વસવેલ ગામોના VAD - ૨ �લસ્ટરમાં હાડ�  મુરમ ખાણકામ પ્રોજકે્ટ છે. 

�લસ્ટરનો કુલ લીઝ િવસ્તાર ૧૭.૮૮.૦૮ હેક્ટર છે જમેા ં૪ લીઝનો સમાવેશ થાય છે. સૂિચત ખાણકામ પ્રોજકે્ટ હાડ�  મુરમ  
લીઝ VAD ૨-૩ એ ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર િવસ્તાર ધરાવે છે જ ે ગામ: ચાંદપુરા, તાલકુો: વાઘોિડયા, િજલ્લો: વડોદરા, રા�: 

ગજુરાત ખાતે સવ� નંબર ૪૧ પૈકી ખાત ે  િસ્થત છે. શ્રી િદવ્યંત પટેલ બી ૧૦૬ આનંદ પ્લાઝા, િજલ્લો: વડોદરા, રા�: 

ગજુરાત, ખાતે નોધંાયેલ સરનામું ધરાવે છે. ગામ- ચાંદપુરા, તાલુકો: વાઘોિડયા, િજલ્લો: વડોદરા, રા�: ગજુરાત ખાતે સવ� 
નંબર ૪૧ પૈકી ખાતે ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર માપન લીઝ િવસ્તારમા ંહાડ�  મુરમ  ખાણકામ પ્રોજકે્ટ ચલાવવાનો ઈરાદો ધરાવે છે. 

મજૂંર ખાણકામ યોજના મજુબ, ૨.૬ ચો�સ ગુ�ત્વાકષ�ણને ધ્યાનમાં લેતાં અને દર વષ� કાઢવામાં આવનાર હાડ�  મરુમ નો 
કુલ જથ્થો ૧,૯૪,૪૪૫ MT છે. 
 
MoEF&CC, નવી િદલ્હી �ારા પ્રકાિશત ૧૪ મી સપ્ટેમ્બર, 2006ની EIA સૂચના મજુબ સૂિચત પ્રોજકે્ટ અનુસૂિચ 1(a) 

પ્રવૃિ�ઓની B શે્રણી હેઠળ આવે છે. સૂિચત હાડ�  મુરમ  માઇિનંગ લીઝ કુલ ૧૭.૮૮.૦૮ હેક્ટર િવસ્તાર ધરાવતા �લસ્ટર 
હેઠળ આવે છે અને કુલ ૪ નં. લીઝની, �ાં લઘુ�મ અને મહ�મ વ્યિ�ગત લીઝ ૩.૦૦.૦૦ હેક્ટર થી ૬.૩૦.૦૦ હેક્ટર, 

અનુક્રમે �લસ્ટરમાં સમાિવ� છે. આથી, EIA નોિટિફકેશન, 2006 અને તેના અનુગામી સુધારા તારીખ ૧૫ મી �ન્યુઆરી, 
2016, અને 13મી સપ્ટેમ્બર, 2018ના NGTના આદેશ મજુબ સૂિચત હાડ�  મુરમ  ખાણકામ પ્રોજકે્ટ “કેટેગરી B1” હેઠળ 
આવે છેતેથી, SEIAA, ગજુરાત પાસેથી પૂવ� પયા�વરણીય મજૂંરી મેળવવા માટે EIA અને EMP અહેવાલો, �હેર સુનાવણી 
જ�રી છે. સૂિચત પ્રવૃિ� ઓપન કાસ્ટ િમકેનાઇઝ્ડ િડ� િલંગ અને બ્લાિસ્ટંગ માઇિનંગ પ�િત �ારા હાડ�  મરુમ નંુ િનષ્કષ�ણ 
છે. 



 

 
. 

 

. સૂિચત ખાણકામ પ્રોજકે્ટની મુખ્ય િવશેષતાઓ 
 

  માિહતી  િવગતો 

 પ્રોજકે્ટનું નામ  ચાદંપરુા હાડ�  મુરમ (લીઝ એિરયા: ૫.૪૫.૭૧ હેક્ટર) 

 ખાણનું સ્થાન  સવ� નંબર ૪૧ (પકૈી)  

 ગામ  ચાંદપુરા 

 તાલુકો  વાઘોિડયા 

 િજલ્લો  વડોદરા 

 રા�   ગુજરાત 

 
 
 
 
 
  ભૌગોિલક સંકલન 

 હાડ�  મુરમ  લીઝ VAD ૨-૩ 
િપલર નં. અક્ષાંશ રેખાંશ 
૧ ૨૨° ૧૭' ૯.૨૯"ઉ. ૭૩° ૨૮' ૧૪.૦૩"પ.ૂ  
૨ ૨૨° ૧૭' ૫.૩૭"ઉ. ૭૩° ૨૮' ૧૫.૯૨"પ.ૂ  
૩ ૨૨° ૧૭' ૮.૦૭"ઉ. ૭૩° ૨૮' ૩૦.૦૯"પ.ૂ  
૪ ૨૨° ૧૭' ૧૨.૦૧"ઉ. ૭૩° ૨૮'૩૦.૨૬" પૂ.  

 

  ટોપોશીટ ન ં  F43H7 

 લીઝ ધારકનું નામ   શ્રી િદવ્યંત પટેલ 

 લીઝ ધારક  નું સરનામું અને સંપક�       
િવગતો 
 

 બી ૧૦૬ આનંદ પ્લાઝા,  િજલ્લો: વડોદરા, રા�: ગુજરાત  
 
સંપક�  ન.ં: +૯૧ ૯૮૭૯૫૫૧૦૪૪   
ઈ-મેલ આઈડી: divyantpatel24@gmail.com 

ખિનજનું નામ  હાડ�  મુરમ  

લીઝ િવસ્તાર  ૫.૪૫.૭૧  હેક્ટર 

વાિષ�ક ઉત્પાદન   ૧,૯૪,૪૪૫ MTPA 

ખાણનું આયુષ્ય   ૧૮.૭૪ વષ� 

 

mailto:divyantpatel24@gmail.com


 

ટોચની માટીનો જથ્થો અન ેઉપર-
બોજ દૂર કરવાનો અદંાજ  

 
કચરાની 
પ્રકૃિત 

પ્રથમવષ� બીજંુ 
વષ� 

ત્રીજંુ વષ� ચોથું વષ� પાચંમું વષ� કુલ 

જથ્થો ( m3 ) 

માટી ૧૧૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૦૦ 
અસ્વીકાર  
ખિનજ 

૬૬૪૯ ૬૮૮૪.
૯ 

૭૩૮૬.૨
૫ 

૭૪૪૪.૧ ૭૪૭૮.૬
૪ 

૩૫૮૪
૨.૮૯ 

 

ખાણકામની પ�િત ઓપનકાસ્ટ િમકેનાઇઝ્ડ િડ� િલંગ અને બ્લાિસ્ટંગ સાથે  

િસિસ્મક ઝોન િસિસ્મક ઝોન III 

 
 
 
ખાણકામ પ�િત 
 
િડ� િલંગ અને બ્લાિસ્ટંગ પ�િતથી િમકેનાઇઝ્ડ ઓપન કાસ્ટ �ારા ખાણકામની દરખાસ્ત કરવામાં આવશે. આ એક કાય�રત 
ખાણ છે, આ િવસ્તારમાં ખાણકામ ઓપનકાસ્ટ પ�િતથી કરવામાં આવે છે (સંપૂણ� યાંિત્રક િસવાય.) રોક બ્રેકર સાથે િડ� િલંગ 
અને બ્લાિસ્ટંગ પ�િતનો ઉપયોગ ઇિન્સટુ રોકને છૂટો કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ROM ના લોિડંગ અને પિરવહન માટે, 
પાવડો-ડમ્પર પ�િતનો ઉપયોગ તનેી લવચીકતાને કારણે થાય છે.  
 
 
 

બેન્ચ પિરમાણો 
 
સૂિચત યોજના વષ� દરિમયાન ખોદકામ માટે સંપૂણ� લીઝ િવસ્તારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાય�કારી ખાડામાં હાડ�  
મુરમ  સંપૂણ�પણે ખુલ્લી છે. ખુલ્લી ખિનજ ૬ મીટર ઊંચાઈની પાંચ બેન્ચની રચના �ારા ખોદવામાં આવે છે. બેન્ચની 
પહોળાઈ ૬ મીટર હોવી જોઈએ. હાઇડ� ોિલક ઉત્ખનકોની જમાવટ �ારા ખાણકામની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે અને 
ટ� ેક્ટર અને ડમ્પસ�નો ઉપયોગ વહન અને પિરવહન માટે કરવામાં આવશ.ે ફેસ એડવાન્સમને્ટ અને િમનરલ િરજકે્ટ ડમ્પ 
િર�લેમેશન પ્લાન પર િચિ�ત થયેલ છે. 

      ખોદકામની ધાર પયા�� રીતે ઢાળવાળી અને સુરિ�ત હોવી જોઈએ જથેી કરીને ધાતુની ખાણોના િનયમન, 1961ના 
િનયમન ૧૦૬ મજુબ સરકવાના જોખમને અટકાવી શકાયફેસ સ્લોપ ૭૦ િડગ્રી પર રહેશે અને એકંદર બેન્ચ સ્લોપ ૪૫ 
િડગ્રી પર રહેશે. 

  
ખાણકામ સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃિ�ઓ :  



ખિનજનું ખોદકામ અને લોિડંગ : 
 

     ૨૦ T ડમ્પર/ટ�ક સાથે હાઇડ� ોિલક એક્સેવેટર તનૈાત કરીને ખિનજનંુ ખોદકામ અને લોિડંગ પ્રસ્તાિવત કરવામાં આવશે. 
 

િડ� િલગં અને બ્લાિસ્ટંગ િસસ્ટમ 
 

       આ િવસ્તારનો હાડ�  મુરમ  મધ્યમ કઠણ છે. આમ, ખડકના યોગ્ય િવભાજન માટે િડ� િલંગ અને બ્લાિસ્ટંગની પ�િત 
અપનાવવામાં આવે છે. લિ�ત ઉત્પાદન છીછરી ઊંડાઈના િછદ્રોના િડ� િલંગ અને બ્લાિસ્ટંગ �ારા પૂણ� કરવામા ં
આવશે જ ેવેગન િડ�લ �ારા િડ�લ કરવામાં આવશે અને નોનેલ સાથે ANFO   િવસ્ફોટક છે. 

 

   પાણીની જ�િરયાત 
 

ઘરલેું અને છંટકાવના હેતુ માટે કુલ પાણીની જ�િરયાત ૫ KLD હશ,ે જ ેટેન્કરમાંથી પાણી મેળવવામાં આવશ.ે 
                  ધૂળ દમન – ૩.૦  KLD  

 વૃ�ારોપણ માટે – ૦.૫ KLD 

 પીવાનંુ અને ઘરલેું – ૧.૫ KLD 
  
  પાવર જ�િરયાત 

 
ખાણ માત્ર એક જ પાળી (એટલે કે સામાન્ય પાળી)મા ંકામ કરશ,ે તેથી લાઇિટંગની વ્યવસ્થાની જ�ર રહેશ ેનહી.ં 
હાલમાં વીજ પુરવઠો નથી. 
 

માનવશિ�ની આવશ્યકતા 
 

ખિનજની ખાણકામ, ખિનજ લોિડંગ અને અનલોિડંગ ઉપરાંત વોચ અને વોડ�  અને યોગ્ય �ળવણી સાથે         
વૃ�ારોપણની પ્રવૃિ� માટે સ્થાિનક મજૂરો રોકાયેલા રહેશે. ખાણકામના કામો માટે જ�રી કુલ માનવબળ 32 હશ.ે આ  
િવસ્તારની નાણાકીય િસ્થિત સુધારવામાં મદદ કરશ ે

 



 
     આ પ્રોજકે્ટ �ારા, અંદાજ ે૩૨ વ્યિ�ઓને પ્રોજકે્ટ સાઇટ પર સીધી રોજગારી મળશ.ે 
 

ખુબ જ કુશળ ૫ 

કુશળ ૧૫ 

અધ�-કુશળ ૨ 

િબન-કુશળ ૧૦ 

 

ખાણકામ ફ� મેન્યુઅલ ઓપનકાસ્ટ પ�િતથી જ પ્રસ્તાિવત કરવામાં આવશ,ે તથેી નીચેના વૈધાિનક 
કમ�ચારીઓને રોજગારી આપવામાં આવશે: 
 

 

૧. GMMC િનયમ 2017 ના ખાણ પ્રબંધક કમ માઇિનંગ 
એિન્જિનયર િનયમ 67 

૧ નંબર (અધ� સમય) 

૨. GMMC િનયમ 2017 ના ભૂસ્તરશા�ી 
(M.Sc.(ભૂસ્તરશા�) િનયમ 67 

 ૧ નંબર (અધ� સમય) 

૩. ખાણકામ સાથી / ખાણ ફોરમેન  ૧ નંબર (પૂણ સમય) 
૪. ખાણ મોજણીદાર  ૧ નંબર (અધ� સમય) 

૫. કારકુન - કમ અવે�ક  ૧ નંબર  

 



     પયા�વરણનું વણ�ન 
       સૂિચત ખાણકામ સ્થળની આસપાસના િવસ્તારનો ભૌિતક લ�ણો અને હાલના પયા�વરણીય �શ્ય માટે સવ� કરવામાં 

આવ્યો છે. ૧ લી ઑક્ટોબર ૨૦૨૧ થી ૩૧ મી િડસેમ્બર ૨૦૨૧ ના સમયગાળા દરિમયાન િફલ્ડ સવ� અને બેઝલાઇન 
મોિનટિરંગ કરવામાં આવ્યંુ છે. 

 
 હવા પયા�વરણ 

      આજુબાજુની હવાની ગુણવ�ા પ્રોજકે્ટ સાઇટમાં અને તેની આસપાસના ૦૯ સ્થાનો પર હાથ ધરવામાં આવે છે અને 
CPCB ધોરણો અનુસાર અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવે છે.એવંુ અવલોકન કરવામાં આવ્યંુ છે કે, તમામ મૂલ્યો નેશનલ 
એિમ્બયન્ટ એર �ોિલટી સ્ટાન્ડડ્સ� (NAAQS), ૨૦૦૯ મજુબ િનધા�િરતમયા�દામાં છે. 
 

       ઘોઘંાટનું વાતાવરણ 
     અભ્યાસ િવસ્તારની અદંર પ્રોજકે્ટ સાઇટ સિહત નવ સ્થળોએ અવાજના સ્તરનંુ િનરી�ણ કરવામાં આવ્યંુ હતું. 

િદવસના સમયે અવાજનંુ સ્તર ૪૮.૮ થી ૫૪.૬ dB (A) ની વચ્ચે અને રાિત્રના સમયે અવાજનંુ સ્તર ૩૮.૪ થી ૪૩.૭ dB 
(A) ની વચ્ચે હતું. 

 
  જળ પયા�વરણ 
 

       બેઝલાઇન પાણીની ગણુવ�ા સ્થાિપત કરવા માટે, અભ્યાસ િવસ્તારમાં ૯ ભૂગભ�જળ અને 5 સપાટીના પાણીના 
નમૂનાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનંુ િવ�ેષણ કરવામાં આવ્યંુ હતું. સપાટીના પાણીના નમૂનાઓની 
ગુણવ�ાની સરફેસ વોટર સ્પેિસિફકેશન IS 2296:1982 સાથે સરખામણી કરવામાં આવી હતી અને સપાટીના 
પાણીની ગુણવ�ા વગ� C (પરંપરાગત સારવાર અને �વાણુ નાશકિક્રયા પછી પીવાના પાણીના �ોત) હેઠળ આવે 
છે. ભૂગભ� જળના નમૂનાઓની સરખામણી પીવાના પાણીના સ્પ�ીકરણ IS 10500:2012 ધોરણો સાથે કરવામા ં
આવી હતી. 
 
માટીની ગુણવ�ા 

     પ્રોજકે્ટ સ્થળ અને તેની આસપાસના કુલ ૯ નમૂનાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે અને તેનંુ િવ�ેષણ કરવામાં આવ્યંુ 
છે.  એવંુ જોવામાં આવ્યંુ છે કે જમીનની ગુણવ�ાનો pH દશા�વે છે કે જમીન પ્રકૃિતમાં થોડી આલ્કલાઇન છે. 

 



 
 

    અભ્યાસ િવસ્તારની જમીનનો ઉપયોગ/જમીન કવર 
 સુપરવાઇઝ્ડ �લાિસિફકેશન િસસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને હાઇિબ્રડ લેવલ-2નંુ જમીન ઉપયોગ વગ�કરણ હાથ ધરવામાં આવ્યંુ  
હતું. બને્ડ્સ ૩,૪,૫, સૌથી યોગ્ય છે. અભ્યાસના અતં,ે ૯ વગ� લેવામાં આવ્યા હતા અને િચત્રને ક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો. 
ક્રમાંિકત જમીનના ઉપયોગ માટેની પેટન� કો�ક ૧૧.૫ માં જોવા મળે છે. અને આકૃિત ૧૧.૩ માં જોવા મળે છે. આકૃિત ૧૧.૪ 
માં બતાવ્યા પ્રમાણે િવસ્તાર માટે ખોટો રંગ સંયુ�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

જમીનનો ઉપયોગ 10 િકમીના અભ્યાસ િવસ્તારના જમીન કવર 
 
 
 
 
 

 
 

જમીનનો ઉપયોગ  10 િકમીના અભ્યાસ િવસ્તારના જમીન આવર 
 



 

નં.  િવશેષતા િવસ્તાર (ચો.િક.મી.માં) િવસ્તાર (% માં) 

૧ વોટર બોડી  ૧.૨૪ ૦.૩૬ 

૨ કેનાલ  ૦.૮ ૦.૨૩ 

૩ ખુલ્લી જમીન  ૨.૧ ૦.૬૦ 

૪ પાકની જમીન  ૨૮૯.૯ ૮૩.૦૯ 

૫ સમાધાન  ૧૦.૫૩ ૩.૦૨ 

૬ વન  ૧૬.૨૧ ૪.૬૫ 

૭ ઝાડી જમીન  ૩.૨૩ ૦.૯૩ 

૮ વનસ્પિત  ૨૨.૮૮ ૬.૫૬ 

૯ નમ�દા મખુ્ય 
ે  

 ૨ ૦.૫૭ 
 કુલ િવસ્તાર  ૩૧૯.૯ ૧૦૦ 

   

     જિૈવક પયા�વરણ 

 પાયાની માિહતી ઉત્પ� કરવા માટે વનસ્પિત અને પ્રાણીસૃિ�ની હાલની િસ્થિતને સમજવા માટે પ્રોજકે્ટ સ્થળની ૧૦ 
િકમી િત્ર�ામાં િવસ્તારનો ઇકોલો�કલ અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. પ્રોજકે્ટ સ્થળથી આસપાસના ૧૦ િકમીની 
અંદર કોઈ રા�� ીય ઉ�ાન હાજર નથી. વન િવભાગના રકેોડ�  મજુબ અભ્યાસ િવસ્તારમાં અન્ય કોઈ વન્ય�વ 
અભયારણ્�, રા�� ીય ઉ�ાનો/બાયોિસ્ફયર િરઝવ� અને મહત્વપૂણ� પ્ર�િતઓના સ્થળાંતિરત કોિરડોર નથી. 

 

     સામાિજક-આિથ�ક પયા�વરણ 
 

       તાજતેરની વસ્તી ગણતરી (૨૦૧૧) અનુસાર ૨૨૬૭૭ પિરવારોમાં અભ્યાસ િવસ્તારની વસ્તી (પ્રોજકે્ટ સાઇટથી ૧૦ િકમી 
િત્ર�ા) ૧૦૭૩૩૧ છે. મેલની વસ્તી ૫૫૩૯૩ અને મિહલાઓની વસ્તી ૫૧૯૩૮ છે. અભ્યાસ િવસ્તારમાં સૌથી વધુ વસ્તી 
વાઘોિડયા (CT) (૧૬૬૦૪)માં છે. અભ્યાસ િવસ્તારમાં ૨૨૬૭૭ પિરવારો છે અને અભ્યાસ િવસ્તારમાં ઘર દીઠ સરરેાશ ૫ 
સભ્યો છે. અભ્યાસ �ેત્રે ૬ વષ�થી ઓછી આિશ્રત વસ્તી ૧૩૯૩૧ (કુલ વસ્તીના ૧૩ %) છે. અભ્યાસ �ેત્રનો િલંગ ગુણો�ર 
દર ૧૦૦૦ પુ�ષોએ ૯૩૮ �ીઓ છે. અધ્યયન �ેત્રનો િલંગ ગુણો�ર ઊંચો છે કારણ કે ગજુરાત રા�ની રા� �િતની 
તુલનામાં (૯૧૯) �ી વસ્તી પુ�ષ વસ્તી કરતાં વધુ છે. 



 

 
 
 

 
      અપિે�ત પયા�વરણીય અસરો અને પયા�વરણ  વ્યવસ્થાપન યોજના 
 

          જમીન/માટી પયા�વરણની અસરનું શમન 
• ઇકો-િરસ્ટોરશેનના ભાગ �પે, બાબુલ, ખેજરા, ખાખરા, લીમડો અને આસોપાલવ વગેર ે જવેા વૃ�ારોપણની 

દરખાસ્ત છે. �લસ્ટર િવસ્તારની વૈધાિનક સીમામા ં અને ગ્રામ પંચાયત સાથે પરામશ� કયા� પછી યોગ્ય 
િવસ્તારોમાં હાથ ધરવામાં આવશે. ખનન કરાયેલા િવસ્તારોમા ંછોડમાં અિસ્તત્વ ટકાવી રાખવાનો દર ૮૦ % 
રહેવાની ધારણા છે. 

 
• વૃ�ારોપણ �લસ્ટરની વૈધાિનક સીમામાં અને સ્થાિનક રસ્તાઓની સીમામાં કરવામાં આવશ.ે 

 
•  પેદા થયેલ કચરો/ઓવરબોડ�ન અલગથી સ્ટૅક કરવામાં આવશે અને જો શ� હોય તો તેને જ�રી પરવાનગી 

લઈને પુનઃઉપયોગ અને િરસાયકલ માટે કાટમાળ તરીકે વેચવામાં આવશ.ે 
 

• ખાણકામ પ્રવૃિ�ને કારણે સપાટી અને ભૂગભ� જળને અસર થશે નહી.ં લીઝહોલ્ડ િવસ્તારમાં પાણીનો કોઈ 
બારમાસી �ોત નથી. 

         •     પયા�વરણમાં પ્રદૂષકોના લાંબા ગાળાના િનમા�ણના જોખમને ઘટાડવા માટે વારંવાર ધૂળનંુ દમન કરવામાં આવશે 
 

         એર ઇમ્પેક્ટ િમિટગેશન 
 

• CPCB �ારા સ્થાિપત મયા�દામાં NOx અને SOx ના ઉત્સજ�નને �ળવવા માટે વાયુ પ્રદૂષકોના ઉત્સજ�નને 
િનયંિત્રત કરવા માટે ભારતીય ઉત્સજ�ન ધોરણો પિરવહન વાહનો અને મશીનરીની યોગ્ય રીતે અને સમયસર 
�ળવણી અને િનયિમતપણે સેવા કરવા માટે વાહનો અને મશીનરીની ચકાસણી કરવામાં આવશ.ે 

 
•  પ્રોજકે્ટ ખાણકામ લીઝ િવસ્તારમાં અને તેની આસપાસ પાણીના છંટકાવ �ારા ધૂળનંુ દમન. 

 
•  વાહનો માટે સુસ્તીનો સમય ઓછો કરો અને પયા�� પાિક�ગની જોગવાઈ અને સરળ ટ� ાિફક પ્રવાહ માટે યોગ્ય 

ટ� ાિફક વ્યવસ્થા. 
 

•  યોગ્ય િસ્પલ િનયંત્રણ પગલાં અને લેબલીગં/હેન્ડિલંગ પ્રિક્રયાઓ �ળવવામાં આવશે. 
 

•  ધુમાડો ઉત્સજ�નને ટાળવા માટે ખિનજોના પિરવહન માટે માન્ય PUC વાળા વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશ.ે 
 

• સ્થાિનક પ્ર�િતઓ સાથે ગ્રીનબેલ્ટ ડેવલપમને્ટ પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પેિરફેરી પરનો ગ્રીનબેલ્ટ ધળૂનંુ 
સ્તર ઘટાડશ ે

 
•  આ EIA િરપોટ�ના પ્રકરણ ૬ માં િવગતવાર મોિનટિરંગ પ્લાન મજુબ હવાની ગુણવ�ાનંુ િનયિમત િનરી�ણ, 

ઓપરશેન તબ�ા દરિમયાન અપનાવવામાં આવશે, તેની ખાતરી કરવા માટે, હવાની ગુણવ�ા CPCB �ારા 
િનધા�િરત ઇિચ્છત મયા�દામા ંછે. 

 
 
 
 



 

     અવાજ પ્રભાવ શમન 
 

• રાત્રીના સમયે ધ્વિન પ્રદૂષણ ફેલાવતું કોઈ કામ કરવામાં આવશે નહી.ં 
 

• કામદારો માટે PPE ની જોગવાઈ. 
 

 
•  વાહનો અને જનરટેર સેટને િનયિમતપણે સિવ�સ કરવામાં આવે છે અને તેમાંથી કોઈપણ અિનચ્છનીય અવાજ 

અથવા કંપન ટાળવા માટે યોગ્ય રીતે �ળવણી કરવામા ંઆવે છે 
 

 
• ગ્રીન બેલ્ટ અને બગીચાના વૃ�ો અવાજ, ટ� ાિફક સંબિંધત પ્રદૂષણ અને હીટ આઇલેન્ડની અસર ઘટાડે છે. 

 
 

• ઓપરશેનના તબ�ા દરિમયાન અવાજ ઘટાડવા માટે સાધનોના યોગ્ય લ્યુિબ્રકેશન, મફિલંગ અને 
આધુિનકીકરણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
 

 
• આ EIA િરપોટ�ના પ્રકરણ ૬ માં િવગતવાર મોિનટિરંગ પ્લાન મજુબ અવાજના સ્તરનંુ િનયિમત િનરી�ણ, 

ઓપરશેન તબ�ા દરિમયાન અપનાવવામા ં આવશ,ે તેની ખાતરી કરવા માટે કે, અવાજનંુ સ્તર CPCB �ારા 
િનધા�િરત ઇિચ્છત મયા�દામા ંછે. 

 



         પાણીની અસર શમન 
• સ્થળ પર મજૂરો માટે કામચલાઉ જંગમ શૌચાલયની જોગવાઈ. 
• ઘરગથ્થુ ગંદા પાણીને સેિપ્ટક ટાંકીમાં ટ� ીટ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ સૂિચત �લસ્ટર પ્રોજકે્ટની બહાર સલામત 

અંતર સાથે ખાડો ખાડો અને કોઈ ગંદા પાણીને જમીન પર અથવા જળાશયમાં છોડવા દેવામાં આવશે નહી.ં 
 

• એકંદર ે ડ� ેનેજ આયોજન એવી રીતે કરવામાં આવશે કે હાલની પ્રી-માઇિનંગ ડ� ેનેજ િસ્થિત શ� તેટલી 
�ળવવામાં આવશે જથેી િવતરણને અસર ન થાય. 
 

• પાણીના જળાશય તરીકે કામ કરવા માટે ખાણમાંથી કાઢવામાં આવેલા ખાડાઓમાં વરસાદી પાણી એકત્ર 
કરવામાં આવશે. 
 

• ખાણકામના અંતે ખાણના ખાડા િવસ્તારને જળાશયોમાં �પાંતિરત કરવામાં આવશે તેથી વરસાદી પાણીના 
સંગ્રહને કારણે ભૂગભ� જળ સ્તરમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. 
 

• �લસ્ટર ખાણકામ પ્રોજકે્ટને કારણે કોઈ પ્રિતકૂળ અસર ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે સપાટીના પાણી અને 
ભૂગભ� જળનંુ િનયિમત િનરી�ણ કરવામાં આવશે. 
 

• દૂિષત પાણી જળાશયમાં ન �ય તે માટે વાહનો ધોવા માટે અલગ િવસ્તાર ફાળવવામાં આવશ.ે 
 

• ખાણકામની પ્રવૃિ� દરિમયાન ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ એકબી�ને છેદે નહી.ં 
 
        જિૈવક અસર શમન 

• લીઝ બાઉન્ડ� ીની આસપાસ ગ્રીન બેલ્ટ િવકસાવવામાં આવશે, રસ્તાઓનંુ અંતર કાપવામાં આવશે અને 
અવ્યવિસ્થત િવસ્તાર, પુનઃપ્રા� િવસ્તાર, ડમ્પ સાઇટ, વક�શોપ અને ખાણ ઓિફસ પર વૃ�ારોપણ કરવામાં 
આવશે. 

• સૂિચત ગ્રીન બેલ્ટનો કુલ િવસ્તાર ખાણકામ લીઝ અને આસપાસના િવસ્તારના 20% હશે. 
• વન િવભાગ સાથે પરામશ� કરીને સ્થાિનક પ્ર�િતઓનંુ વાવેતર કરવામાં આવશે. 

 
 

 



 

     સામાિજક-આિથ�ક પયા�વરણીય અસર ઘટાડવા 
 

• બાંધકામના કામ માટે સ્થાિનક લોકોને રોજગારી આપવી. 
• બાંધકામ કામદારો માટે સ્વચ્છતા માટે યોગ્ય સુિવધાઓ પૂરી પાડવી જમે કે હંગામી શૌચાલય. 
• બાંધકામ કામદારોને બેરીકેટ્સ, વાડ અને જ�રી કમ�ચારીઓના ર�ણા�ક સાધનો પૂરા પાડવામાં આવશ.ે 
• સામાન્ય બીમારી માટે કામદારોના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરવામાં આવશ;ે પ્રથમ વખત રોજગાર પર અને ત્યારબાદ 

સમયાંતર,ે સ્થાિનક કાયદાઓ અને િનયમો અનુસાર. 
     
    િવકલ્પોનું િવ�ેષણ 
 
     વૈકિલ્પક સાઇટનું િવ�ેષણ 
 

વાિણિ�ક શોષણ માટે હાડ�  મુરમ ની હાજરી ભૂસ્તરશા�ીય તપાસ અને સંશોધનના પિરણામોના આધાર ે
ઓળખવામાં આવી છે. 
ખાણકામની પ્રવૃિ� સ્થળ િવિશ� હોવાથી અને તે ખિનજો અને અયસ્કની ઘટના પર આધાર રાખે છે. તેથી, 
વૈકિલ્પક સાઇટ િવ�ેષણ કરવામાં આવતું નથી. 
 

          વૈકિલ્પક તકનીકનું િવ�ેષણ 
 

ખાણકામ પ�િતની પસંદગી 
       આપેલ િડપોિઝટ માટે વાસ્તિવક ખાણકામ પ�િતની પસંદગી માટે જ ેપિરબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે તેમા ં

થાપણની લા�િણકતાઓ, ટકાવારી પુનઃપ્રાિ�, આરોગ્ય અને સલામતીની જ�િરયાત અને પયા�વરણીય િચંતાઓ, 
ઉત્પાદન, િમકેનાઇઝેશન અને ઓટોમેશનનો સુિનિ�ત અવકાશ, કમ�ચારીઓની જ�િરયાતો વેતન દર અને જમીન 
સુધારણા, સંચાલન અને મૂડી ખચ� અંદાજ. ખાણ ખોલવા માટે ખાણકામ પ�િતની પસંદગી (િવકાસ અને 
િનષ્કષ�ણ) એ મુખ્ય િનણ�ય છે. 

 
ઓપન કાસ્ટ માઇિનંગ પ�િત એ િમલકત માટે યોગ્ય પસંદગી છે જમેાં ખિન�કરણનો િવશાળ િવસ્તાર ખુલ્લી હોય 
અથવા સપાટીની ન�કમાં અિસ્તત્વમાં હોય અને વધુ ઊંડાઈ સુધી ચાલુ રહે. સપાટીના ખાણકામ માટે ટોચની માટી 
અને અંતગ�ત ખડકોના સ્તરોને દૂર કરવા અને િનકાલની જ�ર છે 

 
 
 

 



     પયા�વરણીય દેખરખે કાય�ક્રમ 
 

     પછીના સમયગાળામાં પયા�વરણીય સ્વાસ્થ્યનંુ મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્થાનો પર પયા�વરણીય દેખરખે હાથ ધરવામા ં
આવશે. પોસ્ટ સ્ટડી મોિનટિરંગ પ્રોગ્રામ મહત્વપૂણ� છે કારણ કે તે નીચેના પાસાઓ પર ઉપયોગી માિહતી પ્રદાન કર ે
છે. 

 
• તે આ અભ્યાસમાં પ્રસ્તુત પયા�વરણીય અસરો અંગેની આગાહીઓને ચકાસવામાં મદદ કર ેછે. 

 
• તે કોઈપણ ભયજનક પયા�વરણીય પિરિસ્થિતઓના િવકાસની ચેતવણીઓ સૂચવવામાં મદદ કર ેછે, અને આમ, 
અગાઉથી યોગ્ય િનયંત્રણ પગલાં અપનાવવાની તકો પૂરી પાડે છે. 

 
        કામગીરીના તબ�ા દરિમયાન િવગતવાર EMP યોજના EIA િરપોટ�નું પ્રકરણ ૬  આપવામાં   આવ્યું છે. 

 
 
 
       વધારાના અભ્યાસ 
 
       જોખમ આકારણી 
 

     સૂિચત હાડ�  મુરમ  ખાણકામ પ્રોજકે્ટના ઓપરશેન તબ�ા દરિમયાન મૂલ્યાંકન કરાયેલા જોખમો અને તેના જોખમો 
ઓછા, મધ્યમ અને ઊંચા છે. પ્રોજકે્ટના સમથ�કોને પ્રોજકે્ટ સાઇટ પર અપેિ�ત જોખમની અસર અથવા પિરણામોને 
રોકવા માટે તમામ શમન પગલાં અમલમાં મૂકવાનો પ્રસ્તાવ છે. શમનના પગલાં લાગુ કયા� પછી અસરનંુ સ્તર 
ઓળખવામાં આવેલા તમામ જોખમોમાં નીચંુ/મધ્યમ હશ.ે 
 

     ઇમરજન્સી િરસ્પોન્સ અને િડઝાસ્ટર મનેજેમને્ટ પ્લાન 
 

 
 શમન અને ઘટના પછીના પુનવ�સન કાય�ના પ્રયાસો �ારા આપિ�ની અસર નોધંપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે. સૂિચત 
પ્રોજકે્ટમાં જોખમની ઓળખના આધાર,ે એક કટોકટી યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે અને તે જ યોજના પ્રોજકે્ટ 
અમલીકરણ એજન્સી �ારા નુકસાનને ઘટાડવા માટે િજલ્લા સ�ાિધકારીઓના સંકલન સાથે અમલમાં મૂકવામા ં
આવશે. જોખમ મૂલ્યાંકન અને આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાનંુ િવગતવાર વણ�ન EIA અહેવાલના પ્રકરણ 7 મા ં
કરવામાં આવ્યંુ છે.  

 
 
 

 



પ્રોજકે્ટના  લાભો 
       ખાણકામની પ્રવૃિતઓ શ� થયા બાદ નાગિરક સુિવધાઓ પર અસર નોધંપાત્ર થવાની સંભાવના છે. આરોગ્ય સંભાળ, 

સમુદાય માટે ટાઉનશીપમા ંિવકિસત શૈ�િણક સુિવધાઓ, ગામડાઓને પીવાનંુ પાણી પૂ�ં પાડવા, િવસ્તારમા ંહાલના 
રસ્તાઓનંુ િનમા�ણ/મજબતુીકરણ કરીને સમદુાયની જ�િરયાતોની મૂળભતૂ જ�િરયાતોને મજબતૂ બનાવવામાં 
આવશે. િહમાયતકતા� ઉપરો� સવલતો પૂરી પાડીને અથવા િવસ્તારની સુિવધાઓમાં સુધારો કરીને શ� કરશ,ે જ ે
સ્થાિનક સમુદાયોના �વનધોરણને ઉ�ત કરવામાં મદદ કરશ.ે ખાણમાં પ્રાથિમક સારવારની સુિવધાના �પમાં તબીબી 
સુિવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશ.ે આ તબીબી સુિવધાઓ કટોકટીની િસ્થિતમા ં આસપાસના સ્થાિનક લોકોને પણ 
ઉપલબ્ધ થશે. પ્રસ્તાિવત હાડ�  મુરમ  ખાણકામ પ્રોજકે્ટના ફાયદા પ્રકરણ ૮ માં િવગતવાર છે.  

 
 સામાિજક િવકાસ માટેનું બજટે 
 
  ખાણ, વન અને આબોહવા પિરવત�ન મતં્રાલય, GOI ના 01/05/2018 ના ઓિફસ મેમોરને્ડમ મજુબ, અમારો પ્રોજકે્ટ 
�.નંુ મૂડી રોકાણ ધરાવતી ગ્રીનિફલ્ડ પ્રોજકે્ટ શે્રણી હેઠળ આવે છે. ૧,૪૯,૫૪,૦૦૦/-, પ્રોજકે્ટના મૂડી ખચ�ને ધ્યાનમા ં
રાખીને, અમે �.નંુ ભંડોળ અનામત રાખીશું. કોપ�રટે પયા�વરણ જવાબદારી માટે ૨,૯૯,૦૮૦ /- (પ્રોજકે્ટ ખચ�ના 2%). 

 

 પયા�વરણ વ્યવસ્થાપન યોજના (EMP) 
ખાણકામ પ્રવૃિ�ઓ અને પ્રવૃિ�ઓ �ારા જમીન/માટી, હવા, અવાજ, પાણી પર થતી અસરોના આધાર ેિવગતવાર 
પયા�વરણ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. પયા�વરણ સુર�ાના પગલાં માટે EMP અને ખચ� EIA 
િરપોટ�ના પ્રકરણ 10મા ંિવગતવાર છે. 

 

  િનષ્કષ� 
પ્રોજકે્ટનો અમલ, ઉ�ોગ, રસ્તા, રોજગાર લાવીને સ્થાિનક િવસ્તાર, પડોશ અને રા�માં સુધારો લાવે છે અને તેથી 
�વનધોરણ અને આિથ�ક વૃિ�માં સુધારો કર ેછે. હાડ�  મુરમ  તેના અનેક ઉપયોગોને કારણે આપણા સમાજ માટે 
ખૂબ જ મહત્વપૂણ� ખિનજ બની ગયંુ છે. તેનો ઉપયોગ રોડ િનમા�ણ માટે, ડેમ, વીયર વગેરનેા બાંધકામ માટે રોડ 
મેટલ પીઆર તરીકે થઈ શકે છે. આ પ્રોજકે્ટ પ્રોજકેટના સમથ�ક અને તેની આસપાસના લોકોને િવિવધ લાભો લાવશે
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