
  
 
    

 

 

કાયર્કારી સારાંશ 
 

પયાર્વરણીય અસર આકારણી  
 

VAD BHA- ૧-૨૩ ક્લસ્ટર માંથી સામાન્ય રેતીના ખાણકામ માટે 
પયાર્વરણીય મંજૂરી નમર્દા નદીપટ પર  

       ગામ: રાણપુર, તાલુકો: કરજણ, િજલ્લો: વડોદરા, રાજ્ય: ગુજરાત     
 

 અરજદાર 
�ી. �કાશકુમાર મનહરભાઈ ��પિત 

મનહરભાઈ,મચ્છીવાદ,ખોલવડ, તા. કામરેજ િજલ્લો-સુરત,  
ગુજરાત – ૩૯૪૧૯૦ 

ફોન:  ૯૯૨૪૯૦૪૫૯૯  
ઈ-મૈલ આઈડી : yatinprajapati2021@gmail.com 

પુરસ્કતાર્ 

 
પયાર્વરણીય કન્સલ્ટન્સી અન ેલેબોરેટરી  

A QCI-NABET માન્યતા �ાપ્ત પયાર્વરણીય કન્સ�લ્ટગ સંસ્થા 
યુિનટ નંબર ૨૦૬, ૨૨૪, ૨૨૫ જય કોમ�શયલ કોમ્પ્લેક્સ, ઈસ્ટનર્ એક્સ�ેસ હાઈવ,ે 

કેડબરી ફકે્ટરીની સામે, ખોપત, થાણે(પિ�ચમ) – ૪૦૦ ૦૬૧ 
ફોન: ૦૨૨ ૨૫૩૪ ૨૭૭૬, ૦૪૮૪ ૪૦૧૧૧૭૩ , ફેક્સ: ૦૨૨ ૨૫૪૨૯૬૫૦,  

                            ઈમેલ: gujarat@ultratech.in, વેબસાઈટ: www.ultratech.in 
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પ�રચય 

સૂિચત સામાન્ય રેતી ખનન િવસ્તાર એટલે કે ક્લસ્ટર ID VAD BHA-1 લીઝ ID VAD BHA 1 – 23, 
૪.૨૫.૦૦ હકે્ટર ખાણકામ િવસ્તાર, ગુજરાત રાજ્યના વડોદરા િજલ્લાના કરજણ તાલુકાના રાણપુર ગામના  સવ� 
નંબર ૧૪૯,૧૫૧, અને ૧૫૪ ની સામે નમર્દા નદીના પટ પર આવેલંુ છે.  

આ ખાણકામ �ોજેક્ટ કેટેગરી 'B1' �ોજેક્ટ અથવા �વૃિ� ૧(a) હેઠળ EIA સૂચનાઓ ૨૦૦૬, અને તેના પછીના 
સુધારાઓ અનુસાર આવે છે. લીઝ ૧૫ મી �ન્યુઆરી ૨૦૧૬ EIA સુચના મુજબ ક્લસ્ટરમાં આવી રહી છે. M/s. 

ULTRA TECH પયાર્વરણીય કન્સલ્ટન્સી અને લેબોરેટરી પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન અભ્યાસ હાથ ધરવા અને 
પયાર્વરણ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા અને સૂિચત રેતી ખાણ લીઝ િવસ્તાર માટે ગુજરાતના SEIAA પાસેથી 
પયાર્વરણીય મંજૂરી મેળવવા માટે �સ્તાવકની િનમ�ક કરી છે. 

�ોજેક્ટ નુ ંસ્થાન 

સૂિચત રેતી ખનન લીઝ િવસ્તાર રાણપુર ગામ, કરજણ તાલુકો, વડોદરા િજલ્લા, ગુજરાત રાજ્ય ખાતે આવેલ છે.  
સૂિચત �ોજેક્ટ સ્થળના પયાર્વરણીય સે�ટગ્સ અને સ્થાનનો નકશો અનુ�મે કો�ક ૧.૧ અને આકૃિત ૧.૧ માં આપવામાં 
આવ્યો છે.  

કો�ક ૧.૧: સૂિચત રેતી ખાણકામ �ોજેક્ટની પયાર્વરણીય સે�ટગ 

ખાસ િવગતો 
�ોજેક્ટનંુ નામ �સ્તાિવત VAD BHA 1-23 માંથી રેતી ખનન  

�ોજેક્ટનંુ સ્થાન 

નમર્દા નદીનો પટ, ગામ – રાણપુર  
તાલુકો – કરજણ  
�લ્લો – વડોદરા  
રાજ્ય - ગુજરાત 

ભૌગોિલક સંકલન 

િવભાગ/લીઝ  સંકલન 

સ્તભંનુ ંનામ અક્ષાશં રેખાશં 
એ ૨૧° ૫૬' ૦૧.૬૩" ઉ.  ૭૩° ૧૪'૪૯.૦૨" પ ૂ
બી ૨૧° ૫૫' ૫૪.૯૫" ઉ.  ૭૩° ૧૪'૫૦.૧૯" પૂ 
સી ૨૧° ૫૫' ૫૩.૭૬" ઉ.  ૭૩° ૧૪'૪૩.૨૯" પ ૂ
ડી ૨૧° ૫૬' ૦૦.૩૮" ઉ.  ૭૩° ૧૪'૪૨.૦૭" પ ૂ

 

સવ� નં.  સવ� નંબર: ૧૪૯,૧૫૧ અને ૧૫૪ ની સામે નમર્દા નદીનો પટ 
�ોજેક્ટનંુ કુલ કદ ૪.૨૫.૦૦ હકે્ટર 

ન�કના હાઇવ ે
 રાજ્ય ધોરીમાગર્ ૧૬૦ – ૪.૬૬ �કમી, પૂવર્ �દશા 
રાજ્ય ધોરીમાગર્ ૧૬૪ – ૧૬.૬૯ �કમી, દિક્ષણ-પિ�ચમ �દશા 
રા�ીય ધોરીમાગર્ ૪૮ – ૧૫.૬૦ �કમી,  ઉ�ર-પિ�ચમ �દશા 

ન�કનંુ રેલ્વે સ્ટેશન લાકો�ા દેથાન સ્ટેશન – ૧૬.૪૧ �કમી, ઉ�ર-પિ�ચમ �દશા 

ન�કનંુ એરપોટર્ NAU હેિલપોટર્ – ૩૪.૦૦ �કમી, દિક્ષણ-પિ�ચમ �દશા 
વડોદરા હવાઈ મથક – ૪૩.૫૯ �કમી, ઉ�ર �દશા 

ન�કનંુ ગામ રાણપુર – ૬૫૭.૬૬ મીટર, ઉ�ર-પિ�ચમ �દશા 
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ખાસ િવગતો 
ન�કનંુ નગર/શહેર વડોદરા – ૪૧.૫૦ �કમી, ઉ�ર �દશા 

સૌથી ન�કનંુ જળાશય 
શનાપુરા તળાવ – ૧૧.૩૩ �કમી, પિ�ચમ �દશા 
કરજણ તળાવ – ૧૭.૯૦ �કમી, ઉ�ર-પિ�ચમ �દશા 

ન�કનંુ મુખ્ય જળાશય કરજણ ડેમ – ૩૨.૫૭ �કમી, દિક્ષણ-પૂવર્ �દશા 
ગીચ વસ્તી અથવા બાંધર 
િવસ્તાર રાણપુર – ૬૫૭.૬૬ મીટર, ઉ�ર-પિ�ચમ �દશા 

પુરાતત્વીય રીતે મહત્વપૂણર્ 
સ્થાનો ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

વન્ય�વ સંરક્ષણ અિધિનયમ 
મુજબ સંરિક્ષત િવસ્તારો (વાઘ 
અનામત, હાથી અનામત, 
�વમંડળ, રા�ીય ઉ�ાનો, 
વન્ય�વ અભયારણ્ય, સમુદાય 
અનામત અને સંરક્ષણ 
અનામત) 

૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

આરિક્ષત/સંરિક્ષત જંગલો ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 
સંરક્ષણ સ્થાપનો ૧૫ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

ધરતીકંપ �ોજેક્ટ સ્થળ િસિસ્મક ઝોન III હેઠળ આવે છે, જે IS: ૧૮૯૩ (ભાગ ૧: 
૨૦૦૨) મુજબ ધરતીકંપ માટે સૌથી ઓછો સ��ય ઝોન છે. 

વન્ય�વન અભયારણ્ય ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 
રા�ીય બગીચો ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 
�વમંડળ અનામત ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 
પક્ષીઓના સ્થળાંતરના મહત્વના 
માગ� 

૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

રામસર સાઇટ્સ 
વેટલેન્ડ(આંતરરા�ીય મહત્વની 
વેટલેન્ડ્સ) 

૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

અિધકાર અથવા જોખમી 
ઇકોિસસ્ટમ્સ 

૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

પટ્ટાઓ, નદીની ખીણો, 
�કનારાઓ અને દ�રયાકાંઠાના 
િવસ્તારો સિહત મહત્વની 
ભૌગોિલક િવશેષતાઓ  

શનાપુરા તળાવ – ૧૧.૩૩ �કમી, પિ�ચમ �દશા 
કરજણ તળાવ – ૧૭.૯૦ �કમી, ઉ�ર-પિ�ચમ �દશા 

મેન્�ોવેસ  ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

શારી�રક સંવેદનશીલ રીસેપ્ટસર્ ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

CGWA દ્વારા સૂિચત ભૂગભર્ 
જળ ઝોન 

૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 

ગંભીર રીતે પયાર્વરણીય 
�દૂિષત િવસ્તાર 

૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 
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ખાસ િવગતો 
�દૂષણ સ્�ોતો ૧૦ �કમી ની સીમા માં કોઈ નહ� 
 

 

આકૃિત ૧:૧: �સ્તાિવત �ોજેક્ટ સાઇટનો સ્થાન નકશો 
 

 

 �ોજેક્ટ વણર્ન 

સૂિચત �ોજેક્ટ ગુજરાત રાજ્યમાં વડોદરા િજલ્લો, કરજણ તાલુકો, રાણપુર ગામ ન�ક નમર્દા નદીના પટ પર 
સામાન્ય રેતી ખનનનો છે. સૂિચત �ોજેક્ટ સ્થળ એટલે કે VAD BHA 1-23 ક્લસ્ટર VAD BHA-1 હેઠળ આવ ે
છે જેમાં ન્યૂનતમ અને મહ�મ લીઝ િવસ્તાર અનુ�મે ૦.૭૬.૩૨ હકે્ટર અને ૧૦.૦૦.૦૦ હેક્ટરનો છે, જ્યારે 
સૂિચત ખાણકામ સ્થળનો િવસ્તાર છે ૪.૨૫.૦૦ હેક્ટર છે. MoEF&CC, નવી �દલ્હી દ્વારા ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, 

૨૦૦૬ ના રોજ �કાિશત EIA સુચના અને તેના અનુગામી સુધારા તારીખ ૧૫મી �ન્યુઆરી, ૨૦૧૬ મુજબ, 
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સૂિચત રેતી ખનન �ોજેક્ટ અનુસૂિચ 1(a) �વૃિ�ઓની 'કેટેગરી B1' હેઠળ આવે છે અને તેથી SEAC, ગુજરાત 
તરફથી પયાર્વરણ મંજૂરી મેળવવા પહેલા EIA અભ્યાસ, EMP �રપોટર્ અને �હેર સુનાવણી જ�રી છે. 

ગુજરાત સરકારના પયાર્વરણ અને વન િવભાગના જણાવ્યા મુજબ સૂિચત �વૃિ� એટલે કે ઓપન કાસ્ટ અધર્ યાં�ીક 
ખાણકામ પદ્ધિત દ્વારા સામાન્ય રેતીનંુ િનષ્કષર્ણ ૭ (સાત) વષર્ માટે છે. જો કે, વતર્માન ખાણકામ યોજના મા� ૩ 
(�ણ) વષર્ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. સૂિચત સ્થળ પર કુલ ખિનજ અનામત ૬૮૫૯૫૦ MT છે; જ્યારે, મંજૂર 
ખાણકામ યોજના મુજબ સૂિચત ખાણકામ દર ૨૨૮૬૫૦  MTPA છે. �ોજેક્ટમાંથી કોઈ વધુ બોજ અથવા 
ખાણકામની ખોટની કલ્પના કરવામાં આવી નથી. સૂિચત �ોજેક્ટની મુખ્ય લાક્ષિણકતાઓ કો�ક ૧.૨ માં આપવામાં 
આવી છે. 
                                    કો�ક ૧.૨: સૂિચત �ોજેક્ટની મુખ્ય િવશેષતાઓ 
 

ન.ં ખાસ િવગતો 
1.  કુલ પ્લોટ િવસ્તાર ૪.૨૫.૦૦ હકે્ટર 
2.  �ોજેક્ટની ઝાંખી •  સૂિચત �ોજેક્ટ વડોદરા િજલ્લાના રાણપુર ગામ પાસે નમર્દા 

નદીના પટમાં સામાન્ય રેતી ખનનનો છે. 
• સૂિચત �ોજેક્ટ ૪.૨૫.૦૦  હેક્ટર િવસ્તારને આવરી લે છે. 
• ખાણનંુ આયુષ્ય ૩ વષર્ છે. 
• ખાણનંુ સૂિચત ઉત્પાદન ૨૨૮૬૫૦ MTPA (ROM) છે. 
• ખાણકામની પદ્ધિત ઓપન કાસ્ટ અધર્ યાંિ�ક ખાણકામ 

હશે. 
• સૂિચત લીઝ િવસ્તાર સૂકી નદીના પટ હેઠળ આવે છે અને આ 

ઇન-સ્�ીમ ખાણકામ નથી. 
• સૂિચત રેતી ખાણ �ોજેક્ટ માટે સ્ફોટન લાગુ પડતંુ નથી. 

3.  સૂિચત ખાણકામ માટે વપરાતી 
પદ્ધિત 

ઓપન કાસ્ટ અધ� યાંિત્રક ખાણકામ 

4.  મંજૂર CZMP મુજબ CRZ 
વગ�કરણની િવગતો 

લાગુ પડતંુ નથી 

5.  ખાણકામ સાધનો જેસીબી/એક્સવેટસર્ 
6.  પાવર જ��રયાત અને સ્�ોત ઓપરશેન તબ�ા માટે પાવરની જ�ર નથી. 
7.  હાલની સુિવધા માટે પાણીની 

જ��રયાત અને સ્�ોત 
• સૂિચત �ોજેક્ટ માટે, ઓપરેશન તબક્કા દરિમયાન પાણીની 

જ��રયાત ૪.૦ KLD છે.  
• કામદારોને જ�રી પીવાનંુ પાણી ન�કના પીવાના પાણીના 

સપ્લાયસર્ પાસેથી પાણીના ટેન્કરો દ્વારા મેળવવામાં આવશે 
8.  માનવશિક્તની જ��રયાત • ઓપરેશનલ તબક્કા દરિમયાન જ�રી માનવબળ ૧૫ નંગ 

હશે. �દવસ દીઠ. 
9.  પ�રવહન ની પૂવર્ જ�રીયાત • ખોદવામાં આવેલી રેતીના પ�રવહન માટે, ફક્ત હાલના 

રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને તેના માટે કોઈ 
વધારાના રસ્તાઓની જ�ર નથી. 
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ન.ં ખાસ િવગતો 

•  કોઈ બાંધકામ અને/અથવા તોડી પાડવાનંુ કામ સામેલ નથી. 
•  વાહનવ્યવહાર દરિમયાન ફ્યુ�ટીવ ઉત્સજર્નને િનયંિ�ત  

કરવા માટે અધાતુ પર �દવસમાં બે વાર પાણીનો છંટકાવ   
કરવામાં આવશે.  

• વાહનવ્યવહાર માટે મા� ઢંકાયેલ �કોનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવશે અને ફ્યુ�ટીવ ઉત્સજર્ન ઘટાડવા માટે પાકા રસ્તાઓ 
પર વાહનોની ગિત ૧૦-૨૦ �કમી/કલાક સુધી મયાર્�દત રહેશે. 

• ઉપરાંત, ઉક્ત ઉત્સજર્નને ઘટાડવા માટે સમયાંતરે પાણીનો 
છંટકાવ કરવામાં આવશે 

10.  �ોજેક્ટની અપેિક્ષત �કમત �. ૧.૨૨ કરોડ 
11.  પયાર્વરણ સુરક્ષા માટે ખચર્ આશરે ૪,૬૪,૦૦૦/- 
12.  �ોજેક્ટ અમલીકરણ શેડ્યૂલ ૩ વષ� 

 

ખાણકામ પદ્ધિત 

 સૂિચત રેતી ખાણકામ �ોજેક્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધિત અધર્ યાંિ�ક ઓપન કાસ્ટ ખાણકામ પદ્ધિત છે. તે 
પરંપરાગત ખોદકામ �તે અથવા જેસીબી લોડર અથવા ઉત્ખનન દ્વારા કરવામાં આવે છે. 

•  ખિનજ મા� એક સ્લાઈસ/સ્�ીપમાં બનેલા ૧ મીટરના સ્તરમાંથી દૂર કરવામાં આવશે 

•  ખિનજ �ક/ડમ્પર/�ેક્ટરમાં લોડ કરવામાં આવશે 

•   બેન્ચ નમર્દા નદીના �કનારે સમાંતર અ�તન હશે 

•  ખાણકામની �વૃિતઓ એવી રીતે હાથ ધરવામાં આવશે કે જેથી પાણીના �વાહમાં કોઈ અવરોધ ન આવ ે

•  વરસાદની મોસમમાં કોઈ ખાણકામ કરવામાં આવશે નહ� 
•  જે િવસ્તારમાં પાણીની લાઇન આવી છે ત્યાં ખાણકામ બંધ કરવામાં આવશે. 
•  નદીના કાંઠાની િસ્થરતા માટે કાંઠેથી બે�રયર િવસ્તાર �ળવવામાં આવશે 

• ખાણકામ ખાણકામ યોજના અનુસાર કરવામાં આવશે અને મંજૂર ખાણકામ યોજના મુજબ વષર્ મુજબ   
સૂિચત ઉત્પાદન િવગતો 

 

 

પાણીની જ��રયાત 

સૂિચત �ોજેક્ટ માટે અંદાિજત કુલ પાણીની જ��રયાત ૪.૦ KLD છે. જ�રી પાણી ન�કના ગામમાંથી સપ્લાયસર્ 
પાસેથી મંગાવવામાં આવશે અને મોબાઈલ વોટર ટેન્કર દ્વારા પ�રવહન કરવામાં આવશે. �વૃિ� મુજબ અંદાિજત 

   પાણીની જ��રયાત નીચે મુજબ આપવામાં આવી છે. 
 

• ધૂળનંુ દમન – ૨.૦ KLD  

• �ીન બેલ્ટ ડેવલપમેન્ટ – ૧.૦ KLD 
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• પીવાનંુ અને ઘરેલંુ – ૧.૦  KLD 
 

પાવર જ��રયાત 

સૂિચત �ોજેક્ટ માટે પાવરની કોઈ જ��રયાત નથી. તમામ �વૃિ�ઓ �દવસના સમયે જ હાથ ધરવામાં આવશે. 

માનવશિક્તની આવશ્યકતા 

સૂિચત ખાણકામના કામ માટે દરરોજ આશરે ૧૫ કામદારોની જ�ર પડશે. જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી સ્થાિનક 
વસ્તીમાંથી કુશળ મજૂરો પાસેથી કાયર્બળની જ��રયાત પૂરી કરવામાં આવશે. વષર્માં કામકાજના �દવસોની સંખ્યા 
૨૨૫ �દવસ છે અને કામકાજનો સમય સવારે ૬.૦૦ થી સાંજના ૬.૦૦ સુધી (સૂય�દયથી સૂયાર્સ્ત) રહેશે. 

પયાર્વરણનુ ંવણર્ન 

સૂિચત ખાણકામ સ્થળની આસપાસના િવસ્તારનો ભૌિતક લક્ષણો અને હાલના પયાર્વરણીય �શ્ય માટે સવ�ક્ષણ 
કરવામાં આવ્યો છે. ઑક્ટોબર, ૨૦૨૧ થી �ડસેમ્બર, ૨૦૨૧ (ચોમાસા પછીની ઋતુ) દરિમયાન ક્ષે� સવ�ક્ષણ અને 
આધારરેખા દેખરેખ હાથ ધરવામાં આવ્યંુ છે. 

હવા પયાર્વરણ 

આજુબાજુની હવાની ગુણવ�ા �ોજેક્ટ સ્થળમાં અને તેની આસપાસના ૯ સ્થળોએ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને 
CPCB ધોરણો અનુસાર અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યંુ છે કે, તમામ મૂલ્યો 
નેશનલ એિમ્બયન્ટ એર ક્વોિલટી સ્ટાન્ડડ્સર્ (NAAQS), ૨૦૦૯ મુજબ િનધાર્�રત મયાર્દામાં છે. 

ઘ�ઘાટનુ ંવાતાવરણ 

અભ્યાસ િવસ્તારમાં ૯ સ્થળોએ અવાજનંુ સ્તર નક્કી કરવા માટે અવાજનંુ િનરીક્ષણ કરવામાં આવ્યંુ છે. શાંત િવસ્તાર 
હેઠળ આવતા દેખરેખ સ્થાનો પર �દવસના સમયે અવાજનંુ સ્તર ૪૮.૪ અને ૪૯.૫ dB અને રાિ�ના સમયે ૩૮.૯ 
અને ૩૯.૭ dB ની વચ્ચે હતંુ. જ્યારે, રહેણાંક િવસ્તાર હેઠળ આવતા દેખરેખ સ્થાનો પર અવાજનંુ સ્તર �દવસના 
સમયે ૫૧.૨ અને ૫૩.૨ dB અને રાિ�ના સમયે ૪૨.૧ અને ૪૩.૯ dB ની વચ્ચે હોય છે. 

જળ પયાર્વરણ 

પાણીની ગણુવ�ાની આધારરેખા િસ્થિત સ્થાિપત કરવા માટે, ૯ ભૂગભર્જળ અને ૨ સપાટીના પાણીના નમૂનાઓ 
એક� કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનંુ િવ�લેષણ કરવામાં આવ્યંુ હતંુ. સપાટીના પાણીના નમૂનાઓની ગુણવ�ાની 
સપાટી પરનંુ પાણી સ્પ�ીકરણ IS ૨૨૯૬:૧૯૮૨ સાથે સરખામણી કરવામાં આવી હતી અને સપાટીના પાણીની 
ગુણવ�ા વગર્ C (પરંપરાગત સારવાર અને �વા� નાશક��યા પછી પીવાના પાણીના સ્�ોત) હેઠળ આવે છે. 
ભૂગભર્જળના નમૂનાઓની સરખામણી પીવાના પાણીના સ્પ�ીકરણ IS ૧૦૫૦૦:૨૦૧૨ ધોરણો સાથે કરવામાં 
આવી હતી અને તે અનુમિતપા� મયાર્દામાં જણાયંુ હતંુ. 
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માટીની ગણુવ�ા 

�ોજેક્ટ સ્થળ અને તેની આસપાસના કુલ ૯ નમૂનાઓ એક� કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનંુ િવ�લેષણ કરવામાં 
આવ્યંુ હતંુ. એવું જોવામાં આવ્યંુ છે કે જમીનની ગુણવ�ાની pH ૭.૨ થી ૭.૮ સુધીની છે જે દશાર્વે છે કે જમીન 
�કૃિતમાં તટસ્થ (અમ્લીય કે આલ્કલાઇન નથી) છે. 

જમીનનો ઉપયોગ / જમીન આવરણ  

સૂિચત �ોજેક્ટ સ્થળ નમર્દા નદીના રેતીના પટ્ટી પર આવેલી છે. ૧૦ �કમી િ�જ્યાને આવરી લેતા અભ્યાસ 
િવસ્તારની જમીનના ઉપયોગની નમુનાનો િવગતવાર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને અવલોકનો અનુસાર, 

જમીનના ઉપયોગને ૬ જૂથોમાં વહ�ચવામાં આવ્યો છે એટલે કે ખેતી, પડતર જમીન, જળાશયો, બાંધવામાં આવેલ 
િવસ્તાર, વનસ્પિત અને નદીની રેતી. ખેતી અને પડતર જમીન અભ્યાસ િવસ્તારના મોટા ભાગને આવરી લે છે. 
LU/LC નંુ વગ�કરણ આકૃિત ૧.૨  તરીકે આપવામાં આવ્યંુ છે. 

 

 
આકૃિત ૧.૨: LU/LC વગ�કરણ  

જૈિવક પયાર્વરણ 
પયાર્વરણીય અસર મૂલ્યાંકન માટે MOEF&CC દ્વારા માગર્દ�શકા મુજબ, અભ્યાસ િવસ્તાર સૂિચત �ોજેક્ટ સ્થળ 
થી ૧૦ �કમી િ�જ્યા સુધી મયાર્�દત હતો. અભ્યાસ િવસ્તારને બે ભાગમાં વહ�ચવામાં આવ્યો હતો એટલે કે કોર 
િવસ્તાર અને �િતરોધક િવસ્તાર. ક્લસ્ટર િવસ્તારને કોર િવસ્તાર તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે અને ક્લસ્ટરની સીમાથી 
૧૦ �કમી સુધીના ક્લસ્ટર િવસ્તારની બહારના િવસ્તારને �િતરોધક િવસ્તાર તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. આ આંકડા 
ટોપો�ાફી, જમીનનો ઉપયોગ, વનસ્પિત નમુનો, �ાણીઓ વગેરેના સંદભર્માં પેદા કરવામાં આવ્યો હતો. તમામ 
અવલોકનો �ડસેમ્બર, ૨૦૨૧માં પેદા કરવામાં આવ્યા હતા. આ િવસ્તારની આસપાસના ૧૦ �કમીની અંદર કોઈ 
રા�ીય ઉ�ાન કે વન્ય�વ અભયારણ્ય હાજર નથી. વન િવભાગના રેકોડર્ મુજબ, અભ્યાસ િવસ્તારમાં અન્ય કોઈ 
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વન્ય�વ અભયારણ્ય, રા�ીય ઉ�ાનો/બાયોિસ્ફયર અનામત અને મહત્વપૂણર્ ��િતઓના સ્થળાંત�રત કો�રડોર 
નથી. 

સામાિજક-આ�થક પયાર્વરણ 

સૂિચત �ોજેક્ટ સ્થળ ગુજરાત રાજ્યના વડોદરા િજલ્લાના કરજણ તાલુકાના દેરોલી ગામ ન�ક નમર્દા નદીના 
પટમાં આવેલી છે. અને લીઝ િવસ્તાર VAD BHA – 1 ક્લસ્ટરનો એક ભાગ છે. કુલ ૯૦ ગામો અભ્યાસ િવસ્તાર 
(�િતરોધક િવસ્તાર) હેઠળ આવે છે અને અભ્યાસ િવસ્તાર માટે સામાિજક-આ�થક વાતાવરણની મૂળભૂત િસ્થિત 
જોવામાં આવી છે. ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરીના આંકડા અનુસાર, અભ્યાસ િવસ્તારની કુલ વસ્તી (ખાણકામ 
ક્લસ્ટરથી ૧૦ �કમી િ�જ્યા) ૨૮૨૦૧ પ�રવારોમાં ૧૨૯૭૧૫ છે. પુ�ષોની વસ્તી ૬૬૯૩૦ છે અને સ્�ીઓની 
વસ્તી ૬૨૭૮૫ છે. અભ્યાસ િવસ્તારમાં સૌથી વધુ વસ્તી િસનોર ગામમાં છે (૮૦૪૧). અભ્યાસ ક્ષે�ે ૬ વષર્થી 
ઓછી આિ�ત વસ્તી ૧૩૯૯૨ (કુલ વસ્તીના ૧૧%) છે. ગજુરાતના રાજ્યના �લગ ગુણો�રની તુલનામાં અભ્યાસ 
ક્ષે�નો �લગ ગુણો�ર વધારે છે. 

• પુ�ષ - સ્�ી ગુણો�ર છે: ૧૦૦૦ પુ�ષ: ૯૩૮ સ્�ી 
• અભ્યાસ િવસ્તારમાં વસ્તી ગીચતા: ૨૮૪ વ્યિક્ત �િત ચો. �કમી. (વસ્તી ગીચતા = અભ્યાસ િવસ્તાર / 

કુલ અભ્યાસ િવસ્તાર (ખાણકામ ક્લસ્ટરથી ૧૦ �કમી િ�જ્યા) માં લોકોની સંખ્યા. 

 �હદુ ધમર્ એ અભ્યાસના ક્ષે�માં બહુમતી ધમર્ છે જેમાં ૮૯.૧૬% વસ્તી અનુયાયીઓ છે. અભ્યાસ ક્ષે�ે ૯.૨૩% 
પર ઇસ્લામ બીજો સૌથી વધુ લોકિ�ય ધમર્ છે, ત્યારબાદ િ�સ્તીઓ ૦.૫૭, જૈન ૦.૬૬ અને બાકીના અન્ય વસ્તી 
ધમર્ છે. સરેરાશ સાક્ષરતા દર ૬૮.૪% છે, જ્યારે, અભ્યાસ િવસ્તારમાં કુલ સાક્ષર વસ્તીમાંથી પુ�ષ સાક્ષરતા 
૫૬.૯% અને સ્�ી સાક્ષરતા ૪૩.૧% છે. અભ્યાસ િવસ્તારના સાક્ષરતા દરની સરખામણીમાં રાજ્યનો સરેરાશ 
સાક્ષરતા દર (૭૮.૦૩%) �ચો છે. 

 અભ્યાસ િવસ્તારની અંદર, કુલ કાયર્કારી વસ્તી ૪૬% છે અને િબન-કાયર્કારી વસ્તી ૫૪% છે. કાયર્કારી વસ્તીમાંથી, 
લગભગ ૮૫% લોકો મુખ્ય કાયર્કારી વસ્તી �ેણીમાં છે અને ૧૫% વસ્તી સીમાંત કામદારોની �ેણીમાં છે. કૃિષ 
વ્યવસાય એ અભ્યાસ ક્ષે�ની કરોડરજ્જુ છે. જ્યારે અન્ય મુખ્ય કામદારો ઉત્પાદન, ���યા, સેવા અને સમારકામ, 

�વાસન, માછીમારી, વેપાર અને વાિણજ્ય વગેરેમાં રોકાયેલા છે. 

અપેિક્ષત પયાર્વરણીય અસરો અન ેઘટાડાના ંપગલા ં

જમીન પયાર્વરણ 

• સૂિચત લીઝ િવસ્તાર નદીના પટનો છે અને તે �ોજેક્ટના અંતે એક જ રહશેે કારણ કે જમીનના ઉપયોગની 
નમૂનામાં કોઈ ફેરફાર થશે નહ�. 

•  ખોદવામાં આવેલ ખાડાઓ દર વષ� ચોમાસાની ઋતુમાં ફરી ભરવામાં આવશે અને તે રીતે તેને મૂળ િસ્થિતમાં 
પુનઃસ્થાિપત કરવામાં આવશે. 

• નદીના કાંઠા અને પાણીની લાઇનથી સૂિચત ખાણ િવસ્તાર સુધીનંુ સુરિક્ષત અંતર નદીના કાંઠાની િસ્થરતા માટે 
‘સલામતી િવસ્તાર’ તરીકે ઓળખાય છે. 

• નદીના કાંઠાની િસ્થરતા માટે કાંઠેથી અવરોધ િવસ્તાર �ળવવામાં આવશે. 
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• ખિનજ મા� એક સ્લાઈસ/સ્�ીપ્સમાં બનેલા ૧ મીટરના સ્તરમાં દૂર કરવામાં આવશે 

• તમામ જોખમી કચરો જેમ કે તેલ ખચ્યુ� /લ્યુબ તેલ ને અિધકૃત જોખમી કચરાના ડીલરોને અંિતમ પ�રવહન અને 
િનકાલ માટે શેડની નીચે સુરિક્ષત રીતે સં�િહત કરવામાં આવશે. તે સુિનિ�ચત કરવામાં આવશે કે જમીન પર તે 
જ છલકાય નહ�. 

•  વાહનો અને સાધનો માટેનંુ તેલ, ડીઝલ વગેરે સુરિક્ષત િવસ્તારમાં સં�િહત કરવામાં આવશે અને યોગ્ય ઢોળાવ 
િનયં�ણ પગલાં, લેબલ�ગ અને હેન્ડ�લગ ���યાઓ �ળવવામાં આવશે. 
 

હવા પયાર્વરણ 

•  ભારતીય ઉત્સજર્ન ધોરણોનંુ પાલન સુિનિ�ચત કરવા માટે વાહનો અને યં�સામ�ીની ચકાસણી. CPCB દ્વારા 
સ્થાિપત મયાર્દામાં NOx અને SOx ના ઉત્સજર્નને �ળવવા માટે વાયુ �દૂષકોના ઉત્સજર્નને િનયંિ�ત કરવા 
પ�રવહન વાહનો અને યં�સામ�ીની યોગ્ય અને સમયસર �ળવણી અને િનયિમતપણે સેવા કરવી. 

• �ોજેક્ટ ખાણકામ લીઝ િવસ્તારમાં અને તેની આસપાસ પાણીના છંટકાવ �ારા ધૂળનંુ દમન કરવા મા આવશે. 

• વાહનો માટે ન્યૂનતમ િનિષ્�ય ટીમ અને પયાર્પ્ત પા�કગની જોગવાઈ અને સરળ �ા�ફક �વાહ માટે યોગ્ય �ા�ફક 
વ્યવસ્થા 

•  યોગ્ય ઢોળાવ િનયં�ણ પગલાં અને લેબલ�ગ/હેન્ડ�લગ ���યાઓ �ળવવામાં આવશે 

• ધુવાડો ઉત્સજર્નને ટાળવા માટે ખિનજોના પ�રવહન માટે માન્ય PUC વાળા વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવશે. 

• સ્થાિનક ��િતઓ સાથે �ીનબેલ્ટ િવકાસ યોજના તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પ�રઘ પરનો �ીનબેલ્ટ ધૂળના 
સ્તરને ઘટાડશે 

ઘ�ઘાટનુ ંવાતાવરણ 

• રાિ�ના કલાકોમાં કોઈ ધ્વિન �દૂષણ થશે નહ� કારણ કે સૂિચત ખાણકામ ફક્ત �દવસના સમયે જ હાથ ધરવામાં   
આવશે. 

•  કામદારોને PPE આપવામાં આવશે. 
• વાહનો અને ઉપયોગમાં લેવાતા અન્ય સાધનોની િનયિમતપણે સ�વસ કરવી જોઈએ અને તેમાંથી કોઈપણ 

અિનચ્છનીય અવાજ ઉત્પન્ન અથવા કંપન ટાળવા માટે યોગ્ય રીતે �ળવણી કરવી જોઈએ. 
• અવાજ ઘટાડવા માટે સાધનોના યોગ્ય ઉજવાની��કયા, મફ�લગ અને આધુિનકીકરણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
• લીઝ િવસ્તારની આસપાસ �ીન બેલ્ટનો િવકાસ અને બગીચાના વૃક્ષોના વાવતેરની દરખાસ્ત છે, જે અવાજ, 

�ા�ફક સંબંિધત �દૂષણ અને ગરમી ટાપુ ની અસરને ઘટાડવામાં મદદ કરશે. 
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જળ પયાર્વરણ 

• મજૂરો માટે કામચલાઉ શૌચાલયની જોગવાઈ 

• ઘરગથ્થુ ગદં ુ પાણી કોહ્વાતી ટાંકીમાં સ્થાનાંત�રત કરવામાં આવશે ત્યારબાદ િવભાગ િવસ્તારની બહાર એક 
સુરિક્ષત અંતર સાથે ખાડો ખાડો અને કોઈ ગંદુ પાણી જળાશયમાં છોડવામાં આવશે નહ�. 

• ૩ વષર્ માટે સૂિચત ખાણકામ સપાટીથી ૧ મીટર સુધી કરવામાં આવશે. આથી, ખાણકામની કામગીરી તે �દેશના 
પાણીના તિળયાથી ૯ થી ૧૪ મીટર ઉપર રહેવાની ધારણા છે. અને આ રીતે, ભૂગભર્જળના પાણીના સ્તર 
અથવા તેની ગુણવ�ાને અસર થશે નહ�. 

• પાણીની લાઇનમાં ખાણકામ હાથ ધરવામાં આવશે નહ�, મા� સૂકી નદીના પટમાં ખાણકામ કરવામાં આવશે. 
• રા�ીય ધોરીમાગ� પર ચેકડેમ, �ેન્ચ ગટર, ધોવાણની રચના અને પુલોથી ૫૦૦ મીટરના અંતરમાં ખોદકામ હાથ 

ધરવામાં આવશે નહ�. 
• િવભાગ નદી �કનારે સમાંતર હશે. 
• જે િવસ્તારમાં પાણીની લાઇન આવી છે ત્યાં ખાણકામ બંધ કરવામાં આવશે. 
• નદીકાંઠાની િસ્થરતા માટે કાંઠેથી અવરોધ િવસ્તાર �ળવવામાં આવશે. 
• વાહનો ધોવા માટે અલગ િવસ્તાર ફાળવવામાં આવશે, જેથી દૂિષત પાણીને જળાશયમાં �વેશતા અટકાવી શકાય. 
• તમામ જોખમી કચરો જેમ કે ખચ્યાર્ તેલ,/લ્યુબ તેલ સુરિક્ષત રીતે સં�િહત કરવામાં આવશે અને તે સુિનિ�ચત 

કરવામાં આવશે કે તે પાણીના શરીરમાં છોડવામાં આવશે નહ�. 
• વાહનો અને સાધનો માટેનંુ તેલ, ડીઝલ વગેરે સુરિક્ષત િવસ્તારમાં સં�િહત કરવામાં આવશે અને યોગ્ય ઢોળાવ 

િનયં�ણ પગલાં, લેબલ�ગ અને હેન્ડ�લગ ���યાઓ �ળવવામાં આવશે. 

જૈિવક પયાર્વરણ 

       ફ્લોરા માટ ેશમનના પગલા ં

• સંપકર્ રસ્તાઓ અને �ોજેક્ટ સ્થળની આસપાસ વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવશે. 
• મૂળ છોડની ��િતઓ જે તણાવ અને �દૂષણ સહન કરે છે અને તુલનાત્મક રીતે સારી રીતે અનુકૂળ હોય છે તેને 

રસ્તાની બાજુમાં ઉગાડવી જોઈએ. છોડની ��િતઓની પસંદગી માટે કૃિષ આબોહવાની અનુકુળતા, �ચાઈ 
અને છત સ્થાપત્ય, વૃિદ્ધ દર અને આદત અને સ�દયર્લક્ષી અસર (પણર્સમૂહ, સ્પ� અને આકષર્ક �લોનો રંગ) 
જેવા કેટલાક પ�રબળોને ધ્યાનમાં લેવા જ�રી છે, 

• ધૂળના ભારણ અને એર પોલ્યુશન ટોલરન્સ ઈન્ડેક્સ (APTI)ને ચકાસવા માટે વાહનોના �દૂષણના સંપકર્માં 
આવતા રસ્તાની બાજુના છોડનંુ વા�ષક બાયો-મોિનટ�રગ કરવામાં આવશે. 

        �ાણીસૃિ� માટ ેશમનના પગલા ં

• તમામ સાધનોમાં ધ્વિન-િનયં�ણ ઉપકરણો હોવા જોઈએ જે મૂળ સાધનો પર પૂરા પાડવામાં આવેલ ઉપકરણો 
કરતાં ઓછા અસરકારક ન હોય. ઉપયોગમાં લેવાતા મોટરાઇઝ્ડ સાધનો પયાર્પ્ત રીતે મફલ અને �ળવણી કરવા 
જોઈએ.  

• દાબક યં� નો અવાજ ઓછો કરવા માટે ધુમાડો સાયલેન્સર અને ઓિપ્ટમાઇઝ્ડ ધ્વિનશાસ્�ને લગતંુ પાઇપ 
લે�ગગ (ધ્વિનશાસ્�ને ઓઢવાનાં લૂગડાં) નો ઉપયોગ કરો. 
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• ખાણકામની જગ્યા નદી હોવાથી ત્યાં કોઈ વનસ્પિત નથી, તેથી વનસ્પિતને સાફ કરવાની જ�ર નથી. આમ 
વન્ય�વોને કોઈ નુકશાન થશે નહ�.  

• દ�રયાઈ િવસ્તારમાં લાકડાના મોટા કાટમાળને અવ્યવિસ્થત છોડવામાં આવશે અથવા ખસેડવામાં આવે ત્યારે 
બદલવામાં આવશે અને બાળી નાખવામાં આવશે નહ�. 
 
 

સામાિજક-આ�થક પયાર્વરણ 

• બાંધકામના કામ માટે સ્થાિનક લોકોને રોજગારી આપવી. 
• બાંધકામ કામદારો માટે સ્વચ્છતા માટે યોગ્ય સુિવધાઓ પૂરી પાડવી જેમ કે કામચલાઉ શૌચાલય. 
• બાંધકામ કામદારોને �કલ્લેબંધી, વાડ અને જ�રી કમર્ચારીઓના રક્ષણાત્મક સાધનો પૂરા પાડવામાં આવશે. 
• પવનની �દશામાં િસ્થત અવરોધ, સં�હના ખંૂટોની લગભગ �ણ ગણી �ચાઈ સાથે, PM૧૦ ઉત્સજર્નને ૬૦% 

અને ૮૦% ની વચ્ચે ઘટાડશે.. 
• સામાન્ય બીમારી માટે કામદારોના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરવામાં આવશે; �થમ વખત રોજગાર પર અને ત્યારબાદ 

સમયાંતરે, સ્થાિનક કાયદાઓ અને િનયમો અનુસાર. 
 

�ા�ફક િવ�લષેણ 

•  રસ્તાઓનંુ િનયિમત સમારકામ કરવામાં આવશે અને સારી સંિહતાઓમાં �ળવણી કરવામાં આવશે. 
•  ધૂળને દબાવી રાખવા માટે રસ્તાઓ પર પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવશે. 
• સ્થળની ન�ક �ા�ફકની િહલચાલનંુ િનયમન કરવા માટે સુપરવાઈઝરની િનમ�ક કરવામાં આવશે. 
• વાહનવ્યવહાર અને તેની ઝડપને શાંત કરવા માટે અકસ્માત�સ્ત િવસ્તારોની ન�ક સ્પીડ �ેકર બનાવવામાં 

આવશે. 
• રસ્તાના વપરાશકારોને માિહતી પૂરી પાડવા માટે સંવેદનશીલ અને સાવચેતીભયાર્ સ્થળોએ યોગ્ય નામ નંુ પા�ટયંુ 

મૂકવામાં આવશે. 
 
   િવકલ્પોનુ ંિવ�લષેણ 

વકૈિલ્પક સ્થળનુ ંિવ�લષેણ 

સૂિચત �ોજેક્ટ સ્થળ ચોક્કસ છે કારણ ક ે નદીની રેતીનુ ંખાણકામ તેની ઉપલબ્ધતા એટલે ક ે િવસ્તારના ખિનજ સ�ંહ પર 
આધા�રત છે. સૂિચત ખાણકામ સ્થળ પર રેતી સારી રીતે ખુલ્લી છે અન ેતેથી આ �ોજેક્ટ માટ ેકોઈ વકૈિલ્પક સ્થળની િવચારણા 
કરવામાં આવી નથી. 

 

વકૈિલ્પક તકનીકનુ ંિવ�લષેણ 

ઓપન કાસ્ટ ખાણકામ એ એકમા� પદ્ધિત છે જે સૂિચત રેતી ખાણકામ �ોજેક્ટમાં અનુસરી શકાય છે. પરંપરાગત 
ખોદકામ �તે અથવા JCB લોડર/એક્સેવેટરનો ઉપયોગ કરીને ખાણકામની અધર્- યાંિ�ક ઓપનકાસ્ટ પદ્ધિત 
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અપનાવવાનો �સ્તાવ છે. સતત ચોમાસાની ઋતુ દરિમયાન ખનન કરાયેલ િવસ્તારો ફરીથી ભરવામાં આવશે અને તે 
જ જગ્યાએ ફરીથી ખાણકામ હાથ ધરવામાં આવશે. આથી, �ોજેક્ટ માટે કોઈ વૈકિલ્પક ટેક્નોલો�નો િવચાર કરવામાં 
આવ્યો ન હતો. 

પયાર્વરણીય દખેરેખ કાયર્�મ 

પછીના સમયગાળામાં પયાર્વરણીય સ્વાસ્થ્યનંુ મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્થાનો પર પયાર્વરણીય દેખરેખ હાથ ધરવામાં 
આવશે. પાછળનો દેખરેખ કાયર્�મો મહત્વપૂણર્ છે કારણ કે તે નીચેના પાસાઓ પર ઉપયોગી માિહતી �દાન કરે છે. 

• તે આ અભ્યાસમાં �સ્તુત પયાર્વરણીય અસરો અંગેના અનુમાનોને ચકાસવામાં મદદ કરે છે. 

• તે કોઈપણ ભયજનક પયાર્વરણીય પ�રિસ્થિતઓના િવકાસની ચેતવણીઓ સૂચવવામાં મદદ કરે છે, અને 
આમ, અગાઉથી યોગ્ય િનયં�ણ પગલાં અપનાવવાની તકો પૂરી પાડે છે. 

િવગતવાર દેખરેખ યોજના EIA �રપોટર્ના �કરણ ૬ માં આપવામાં આવી છે. 

 

વધારાના અભ્યાસ 

જોખમ આકારણી 

સૂિચત રેતી ખાણ �ોજેક્ટના ઓપરેશન તબક્કા દરિમયાન મલૂ્યાંકન કરાયેલા જોખમો અન ેતેના જોખમો ઓછા, મધ્યમ અન ે
�ચા છે. �ોજેક્ટના �સ્તાવકતાર્ને �ોજેક્ટ સાઇટ્સ પર થવાના અપેિક્ષત જોખમની અસર અથવા પ�રણામોન ે રોકવા માટ ે
તમામ શમન પગલાં અમલમાં મૂકવાનો �સ્તાવ છે. શમનના પગલાં લાગુ કયાર્ પછી અસરનુ ંસ્તર ઓળખવામાં આવેલા તમામ 
જોખમોમાં નીચંુ/મધ્યમ હશે. 

કટોકટી �િતભાવ અન ેઆપિ� વ્યવસ્થા યોજના 

તૈયારી, શમન અને ઘટના પછીના પનુવર્સન કાયર્ના �યાસો દ્વારા આપિ�ની અસર ન�ધપા� રીતે ઘટાડી શકાય છે. સૂિચત 
�ોજેક્ટમાં જોખમની ઓળખના આધારે, એક કટોકટી યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે અન ેતે જ યોજના �ોજેક્ટ અમલીકરણ 
એજન્સી દ્વારા નુકસાનન ેઘટાડવા માટ ેિજલ્લા સ�ાિધકારીઓના સંકલન સાથ ેઅમલમાં મૂકવામાં આવશે. જોખમ મલૂ્યાંકન 
અન ેઆપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના EIA અહેવાલના �કરણ ૭ માં િવગતવાર છે. 

 

 

�ોજેક્ટ લાભો 

સૂિચત �ોજેક્ટમાં નમર્દા નદીના પટમાંથી ફરી ભરાઈ શકાય તેવી નદીની રેતીને વૈજ્ઞાિનક રીતે દૂર કરવાનો સમાવેશ 
થાય છે. સૂિચત ખાણકામ �ોજેક્ટ સ્થાિનક વસ્તીને �ત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો પૂરી પાડશે. ખાણકામ સ્થળ 
પર દરરોજ સરેરાશ ૧૫ કામદારો તૈનાત કરવામાં આવશે. ન�કના ગામડાઓમાંથી કમર્ચારીઓની જ��રયાતને કામે 
લગાડવામાં આવશે. તેનાથી િવસ્તારની આ�થક િસ્થિતમાં સુધારો થશે. આનાથી ન�કના િવસ્તારોમાં રહેતા લોકોની 
આ�િવકામાં સુધારો થશે. સૂિચત રેતી ખનન �ોજેક્ટના ફાયદા �કરણ ૮ માં િવગતવાર છે. 
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કોપ�રટે સામાિજક જવાબદારી/કોપ�રટે પયાર્વરણીય જવાબદારી 

૧લી મે, ૨૦૧૮ની તારીખની MoEF&CC સૂચના મુજબ કોપ�રટે સામાિજક જવાબદારી/કોપ�રટે 
પયા�વરણ જવાબદારી માટે ખચ� કરવાની રકમ પ્રોજકે્ટ ખચ�ના 2% (INR ૧.૭૩ કોર), એટલે કે INR 

૬.૯૦ લાખ છે. 

પયાર્વરણીય ખચર્ લાભ િવ�લષેણ 

ગેઝેટ નો�ટ�ફકેશન નંબર S.O દ્વારા EIA નો�ટ�ફકેશન મુજબ ૧૫૩૩ તારીખ ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૬ અને તેના 
સુધારા, પ�રિશ� III, EIA નંુ સામાન્ય માળખંુ, SL. નંબર ૯, "પયાર્વરણ ખચર્ લાભ િવ�લેષણ" મા� લાગુ પડે છે, 

જો સ્કો�પગ તબક્કે તેની ભલામણ કરવામાં આવે. 

સૂિચત �ોજેક્ટ માટે SEAC/SEIAA, ગુજરાત દ્વારા �રી કરાયેલ TOR મુજબ, પયાર્વરણીય ખચર્ લાભ 
િવ�લેષણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. 

પયાર્વરણ વ્યવસ્થાપન યોજના  

ખાણકામ �વૃિ�ઓ અને �વૃિ�ઓ દ્વારા જમીન/માટી, હવા, અવાજ, પાણી પર થતી અસરોના આધારે િવગતવાર 
પયાર્વરણ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. પયાર્વરણ સુરક્ષાના પગલાં માટે EMP અને ખચર્ EIA 

�રપોટર્ના �કરણ ૧૦માં િવગતવાર છે. 

િનષ્કષર્ 

ખિનજ સામાન્ય રેતી ફરસંબંધી, ચોકઠા, થાંભલાઓ વગેરે માટે બાંધકામ ઉ�ોગમાં વ્યાપક ઉપયોગ અને ઉચ્ચ માંગ 
શોધે છે અને દેશ અથવા �દેશના આ�થક િવકાસમાં પણ મદદ કરે છે. સૂિચત �ોજેક્ટ િવસ્તારમાં હાજર સામાન્ય રેતી 
આ�થક છે કારણ કે ઉત્પાદનની �કમત વચેાણ મૂલ્ય કરતાં ઓછી છે; તેથી આ િવસ્તારમાંથી સામાન્ય રેતીનંુ ખાણકામ 
શક્ય છે. �ોજેક્ટનો મૂળ ઉ�ેશ્ય દેશમાં સામ�ીનો અસરકારક ઉપયોગ છે. તે િનષ્કષર્ પર આવી શકે છે કે સૂિચત રેતી 
ખાણ �ોજેક્ટ ૫ વષર્ના ઓપરેશન તબક્કા દરિમયાન સ્થાિનક રોજગારીની તકો પણ �દાન કરશે. આ �ોજેક્ટ 
સ્થાિનક વસ્તી માટે રોજગારીની તકો પેદા કરશે જે સ્થાિનક વસ્તીને વધુ સારી આ�િવકા સુિનિ�ચત કરશે, 

િવસ્તારની અથર્વ્યવસ્થામાં વધારો થશે અને તમામ શરતોમાં આ �દેશનો એકંદર િવકાસ થશે. 
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