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1. કાય�કારી સારાંશ 
 

આ કારોબારી સારાશં �ોજ�ેટના અમલીકરણ માટે એકંદર ઉ�તીકરણ પરુા પડે છે, સમ�વે છે કે �િતકુળ 

અસરો કેવી રીતે ઘટાડવામાં આવશે. તે EIA અ�યાસના તારણોનો સારાશં આપે છે અને રા� �તરના િન�ણાંત 

મુ�યાકંન સિમિત – ગજુરાત �ારા આપવામાં આવેલા સદંભ�ની શરતો અનુસાર તેમના પ� સદંભ�માં Ref: EIA-

10-2016-7531-E 2127 તા. ૧૪મી સ�ટે�બર, ૨૦૧૬ અન ેTOR સુધારા પ� નંબર / SEIAA / GUJ / EC / 5(f), 

4(d) &1(d) / 475 /2017 તા. ૨૯મી એિ�લ ૨૦૧૭ માં આપેલ છે. 

 

1.1 �ોજ�ેટ વણ�ન 

 

ગજુરાત આ�કલીઝ એ�ડ કેિમક�સ લીમીટેડ (�એસીએલ) ગજુરાત ઇ�ડ�ટ� ીયલ ઇ�વ�ેટમે�ટ કોપ�રશેન િલિમટેડ 

(�આઇઆઇસી) �ારા 29 મી માચ�, ੧૯૭૩ ના રોજ ગજુરાતના રા�માં �થાપના કરવામાં આવી હતી, ગજુરાત 

સરકારની સપંણૂ� માિલકીની કંપની કોર �મોટસ� તરીકે. 

 

��તાિવત �ોજ�ેટ �ોજ�ેટ / �વૃિ� સિહત �ેણીમાં આવે છે : "4 (ડી), �લોર-આ�કલી ઇ�ડ�ટ� ી", શે�યૂલ 

"મે�યુફેકચિરંગ / ફે�ીકેશન" અને �ોજ�ેટ અથવા �વિૃ� "5 (એફ), િસ�થિેટક ઓગ�િનક કેિમક�સ ઇ�ડ�ટ� ી", 

શે�યૂલ "માઇિનંગ, નેચરલ િરસોિસ�સ અને પાવર જનરશેન, �ોજ�ેટ અથવા �વિૃ�નો િન�કષ�ણ "1 (ડી), થમ�લ 

પાવર �લા��સ", જ ેકેટેગરી "બી" તરીકે ગણવામાં આવશે. 

 

1.1.1 સૂિચત �ોજ�ેટ 

 

ગજુરાત આ�કલીઝ એ�ડ કેિમક�સ િલિમટેડ (�એસીએલ) ના �લૉર- આ�કલી �લા�ટ અને કોલસા આધાિરત 

કેિ�ટવ પાવર �લા�ટની �થાપના NALCO અને િસ�થેિટક ઓગ�િનક કેિમકલ �લા��સ સાથે �લોટ નં. ડી. II / 9, 

�આઇડીસી દહેજ, તાલુકા: વાગરા, ��લો: ભ�ચ, ગજુરાતમાં કરવામા ં આવી છે. કૃિ�મ ઓગ�િનક કેિમકલ 

�લા��સમાં �લોરોટો�યુઈન, �લોિરનટેેડ પરેાિફન વેકસ, એિપ�લોરો હાઈિડ�ન (ઇસીએચ) �લા�ટ અને �લોરો 

િમથેન (સીએલએમ) �લા�ટ જવેા રસાયણોનો સમાવશે થાય છે. 

 

�ોજ�ેટના �લોટ િવ�તારમાં 76 હે�ટરનો સમાવશે થાય છે. �ોજ�ેટનો ખચ� �. 3,153 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. 

ઇસી (EC) મેળવવામાં આવલેી તારીખથી �ોજ�ેટ પૂણ� થવા માટે આશર ે22-24 મિહનાની જ�ર પડશ.ે તમામ 

સૂિચત ઉ�પાદનોની િવગતો કો�ક 1-1 માં સિૂચબ� છે. 
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કો�ક 1-1: ��તાિવત �ોડ��સની સૂિચ 

S. No. Products Quantity (MTPD) 

A Chlor-Alkali Plant (800 TPD)   

1 Caustic Soda (100%) Lye/ Prills / Flakes 800 

2 Chlorine Gas 710 

3 Hydrochloric acid 186 

4 Hydrogen Gas 20 

5 Sodium Hypochlorite 34 

6 Dilute Sulphuric acid (78-80%) 16 

B Chlorotoluene Plant (205 TPD)   

1 Benzyl chloride 100 

2 Benzaldeyde 50 

3 Benzyl Alcohol 55 

  Other Derivatives and Bi-products are listed below    

4 Benzoyl chloride 5 

5 Cinnamic aldehyde 5 

6 Benzyl acetate 15 

7 Benzal chloride (Intermediate Product) 85 

8 Sodium benzoate 4 

9 Di benzyl ether 15 

10 Hydrochloric acid 170 

C Chlorinated Paraffin Wax Plant (100 TPD)   

1 Chlorinated Paraffin Wax 100 

2 Hydrochloric Acid (33%) 180 

3 Sodium hypochlorite 43 

D Epi Chloro Hydrin (ECH) Plant (84 TPD)   

1 Epi Chloro Hydrin (ECH) 84 

E Chloromethanes (CLM) Plant (300 TPD)   

1 Chloromethanes (CLM) 300 

F Hydrochloric Acid (31%) 74 

1 Coal Based Captive Power Plant (130 MW) 130 MW  

 

1.1.2 �િ�યા 

 

કોિ�ટક �લોિરન �લા�ટ 
 

મે��ને કોિશકા આધાિરત �લોર આ�કલી �િ�યામાં કાટમાથંી સોડા, કલોિરન, અને હાઇડ� ોજન પદેા કરવા માટે 

�ાઈન ઇલે�ટ� ોલા�સીસની �િ�યા સામેલ છે. કોિ�ટક સોડાની �િ�યાના ઉ�પાદન દરિમયાન, હાયડ� ોજન અન ે

�લોિરન ગેસ સહ પદેા કર ેછે. એચ.સી.એલ., હાયપો�લોરાઇટ, ડાય�યુટ H2SO4 આડપેદાશો છે. ટે�નોલો� મેસસ� 

િથસ�ેસક�પ ઇ�ડિ�ટ�યલ સો�યુશ�સ, જમ�નીમાથંી પૂરી પાડવામાં આવશે.  
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�લોરોટો�યુઈન 

 

અ�ટ� ા વાયોલેટ લાઇ�સની હાજરીમાં ટો�યુએનનું �લોિરનેશન BCL, OPCT, BCL2 અને BTC ના �લોિરનેટેડ 

સામિૂહક ઉ�પાદન કરશે. એિલવેટેડ તાપમાન અને વાતાવરણીય દબાણમાં ઉ�કેરાયલેી હાઇડોલીઝરમાં 10% 

નરમ �ાવણના ઉકેલ સાથે બીસીએલ 2 અને બીટીસીન ેબીસીએલ 2 અને બીટીસીના િમ�ણનો હાયડ� ોલીિસસ 

બીસીએચઓ અને બીસીઓયુએચ િમ�ણ અને હાયકલ વૅપસ�ને બાય-�ોડ�ટ તરીકે પેદા કર ેછે. સોડા એશના 

સો�યશુન સાથે BCOOH નું �યૂિટ�લાઇઝેશન NaB સો�યશુન ઉ�પ� કરશે. તા� �િ�યાના પાણી સાથ ેBCLના 

હાયડ� ોલીસીસ BOHના હાયડોલાઈ�ડ માસ અન ે હાઇડ� ોજન �લોરાઇડના વરાળ પદેા કરશે. ગુ��વાકષ�ણ 

િવભાજકના ભાર ે �તરન ે કાબ�િનક �તરથી અલગ પાડીને BCL અપૂણા�ક દૂર કરવાના �તંભને અલગ કર ે છે. 

એિલવટેેડ તાપમાને અને વે�ુમ હેઠળના બિહ�કૃત બીસીએલ અપૂણા�ક �ોકો�સન ે ઉ�પ� કરવા માટે 

હાઈડોિલસીયરમાં િરસાયકલ કર ેછે. �િ�યામાં ઉ�પ� રહેલા અવશેષો ઇ�સીનરટેરમા ંબાળી નાખવામાં આવે છે. 

ટે�નોલૉ� મેસસ� . લેઇલી એસોિસયટે અને ક�સ�ટ��સ, મુંબઈ થી પૂરી પાડવામાં આવશ.ે 

 

�લોિરનેટેડ પરેાિફન વેકસ 

 

સામા�ય / હેવી સામા�ય પરેાિફન (એચએનપી), સીધી સાકંળના સંતૃ� હાઈડ� ોકાબ��સ (એલકે�સ) �લોિરનેટેડ 

પેરાિફન અને હાઈડ� ો�લોિરક એિસડ પદેા કરવા માટે હાઈડ� ોજન પરમાણુઓને બદલીન ેસરળતાથી �લોિરન સાથ ે

�િતિ�યા આપે છે.  

 

એિપ�લોરો હાઈડ� ીન �લા�ટ 

 

HCL ગેસની હાજરીમા ંિ�લસરીનનું �લોિરનેશન એપીકલોરો હાઇિડ�ન પદેા કરશે. ટે�નોલૉ� મેસસ� કેવીઆઈટી, 

ઑિ�ટ�યા થી પૂરી પાડવામાં આવશે.  

 

�લોરો િમથે�સ 

િમથેન ગેસ અને િમથેનોલના થમ�લ અને હાઈડ� ો �લોિરનશેન �લોરોમથેનેનું ઉ�પાદન કરશે.  ટે�નોલૉ� મેસસ� 

િશન - ઇ�સ,ુ �પાન થી પૂરી પાડવામાં આવશે.. 

 

 

કોલસા આધાિરત કેિ�ટવ પાવર �લા�ટ (સીપીપી) 

 

િવિવધ �લા�ટની વીજળી જ�િરયાતને કાબમૂાં રાખવા માટે, કોલસ આધાિરત કેિ�ટવ પાવર �લા�ટ �થાિપત 

કરવામાં આવશે જમેાં બળતણના બિન�ગને કારણે �ટીમ બોઈલરમાં ઉ�ચ દબાણમાં  બોઈલર ભ�ીમાં  ઉ�પ� 

થાય છે  (ઇ�ડોનિેશયા / દિ�ણ આિ�કાથી આયાત કરલે કોલસો ભારતીય મૂળ ધોવાઇ કોલસા સાથે િમિ�ત). 

સુપર-હીટેડ વરાળ ટબા�ઇનમાં �વેશ કર ેછે અને ટબા�ઇન �લેડ ફર ેછે. ટબા�ઇન યાંિ�ક પ�ાઓ સાથે જોડાયેલો 

છે કે તેના રોટર ટબા�ઇન �લડેના પિર�મણ સાથે ફેરવશે તેથી તે શિ� પેદા કરશે. 
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1.1.3  ઉપયોગીતાઓ 

પાવર : DGVCLના બેકઅપ �ોત ધરાવતા ��તાિવત CPPમાંથી 130 મેગાવોટની પાવરની જ�િરયાત પૂરી થશે. 

કાિ�ટક સોડા �લા�ટ માટે 1,000 કેવીએના �ણ DG સે�સ અને �લોિરનટેેડ પેરાિફન વેકશ �લા�ટ માટે 225 

કેવીએના એક DG સેટનો મ�ુય વીજ િન�ફળતાના િક�સામાં ઉપયોગ કરવામાં આવશ.ે 

ઇંધણ: 1,760 મેિટ�ક ટન / આયાતી ઇ�ડોનિેશયન / દિ�ણ આિ�કન કોલસો ધરાવતી 0.55% સ�ફર અને 15.0% 

એશ સામ�ી- સૂિચત CFBC બોઇલર અને 800 િલટર /દર કલાક માટે વપરાશ.ે ડી.�. સમૂહ માટે એચએસડી / 

એલડીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અદાણી પાસથેી કોલસાની �ાિ� માટે સ�ૈાિંતક મજૂંરી મળે છે. 

પાણી:15.34 એમએલડી પાણીની જ�િરયાત  �.આઇ.ડી.સી. જળાશયથી પૂરી થશે. 20.82 એમએલડી સુધી- 

પાણી �એસીએલ ને પૂ�ં પાડવા માટે �આઇડીસી તરફથી ખાતરી પ� લેવામાં આ�યો છે.  

માનવશિ�: બાંધકામના તબ�ા દરિમયાન 500 કમ�ચારીઓની ભરતી કરવામાં આવશ.ે ઓપરશેન તબ�ા 

દરિમયાન, �ોજ�ેટ 750 થી વધુ લોકો માટે સીધી રોજગારી ઊભી કરશે સાથે  આશર ે500 �થાિનક લોકો માટે 

પરો� રોજગાર ઊભી કરશે. તેમને �થાિનક રીતે રોજગારમાં રાખવામાં આવી શકે છે. �થાિનક સમદુાયના કુશળ, 

અધ� કુશળ કાય�બળને �થમ પસંદગી આપવામાં આવશ,ે એટલે કે ભ�ચ િજ�લાના લોકો માટે 

 

1.1.4  વાયુ ઉ�સજ�ન અને િનયં�ણ 

 પોઇ�ટ �ોત ઉ�સજ�ન, એટલે કે, બોઈલર �ટે�સથી PM, SO2 અને NOXને મિ�ટ�ટેજ ESP �ારા િનયિં�ત 

કરવામાં આવશે. િવિવધ �િ�યા વે�ટ અને ઇિ�સનરટેર માથંી NO, CO, HCL, C2H4Cl2, Cl2, SO2, TOC, 

Dioxinના ગેસનું ઉ�સજ�ન �િ�યાને કાિ�ટક/આ�કલી ��બર, ડીએમ વોટર ��બર અને વોટર ��બસ� 

આપીને િનયિં�ત કરવામાં આવશે; 

 

 કોલસોના જ�થામાથંી SPM ઉ�સજ�નના �ે� �ોત તરીકે ક�પનીય કરવામાં આવે છે.  

આવ�યકતા મજુબ કટ��સ / પાણી છંટકાવ આપીને તેને િનયિં�ત કરવામાં આવશ ે

 

 325 ટ�ક, 5 �ટાફ બસો, 50 કાર, 100 બે �હીલસ� અને 100 સાયકલ પરથી લાઇન �ોત ઉ�સજ�ન (CO, HC, 

PM, NOx) અપિે�ત છે. 

 

 સૂિચત �ોજ�ેટને કારણે કાચી સામ�ી, સોલવ�ટ, િફિન�ડ �ોડ��સ માટે �ટોરજે અને હે�ડિલંગ એિરયામાંથી 

�યિુજિટવ ઉ�સજ�નની ક�પના કરવામા ં આવી છે. કાચા માલ અન ે તૈયાર ચીજવ�તુઓનો ગંધ �લા�ટના 

િવ�તાર સુધી મયા�િદત રહેશ ે

 

1.1.5 ઘોઘંાટ િનમા�ણ �ોતો 

 

ઘોઘંાટ ઉ�પ� કરવાનો �ોત �ેન, ડ�પર, રોલર, બુલડોઝસ�, બોઈલર, કો��ેશસ�, િચલસ�, ડી� સ�ેસ વગેર ેજવેી 

ભાર ેમશીનરી છે અને કાચા માલ અને તૈયાર ચીજોના પિરવહન માટે વાહન�યવહારની ચળવળ દરિમયાન છે.  
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1.1.6 ગંદા પાણીનું ઉ�પાદન અન ેિનકાલ 

 

સૂિચત એકમમાથંી વધારાનું /ખરાબ પાણી િવિવધ �ે�ો જવેા કે - કૂલીગં ટાવર, બોઇલર, ડોમેિ�ટક ઉપયોગ, 

વોિશ�ંસ, સ�ેટી શાવસ� અને અ�ય ઉપયોિગતા �લો ડાઉન વગેરમેાથંી પેદા થશે જ ેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. 

પેદા થયેલ પાણીના �વાહને ઇ.ટી.પી. 1 અને ઇ.ટી.પી. 2 �િ�યા �ારા શુ�ધ કરી ને  ઇ.ટી.પી. 2 થી સપંણૂ�પણે પુન: 

ઉપયોગ કરવામાં આવશે. �.પી.સી.બી ધોરણોને સંલ�� રહીને ઇ.ટી.પી. 1 થી અસર��ત પાણી ને સમુ�માં 

અંિતમ િનકાલ માટે �આઇડીસીના �વાહ- સં�હ માં છોડવામાં આવશે. ઉ�પ� થયેલ ગટરના પાણી ને 

એસટીપી �િ�યા માં થી પસાર કરીન ને બાગમાં તે પાણીનો ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં આવશે.                        

�લોર - અ�કલી અને પાવર �લા�ટમાથંી કોઈ �વાહી �આઇડીસીના �વાહ- સં�હ માં છોડવામાં આવશે નહી,ં 

તે �લા�ટના �થળની અદંર સપંૂણ� રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ખરાબ પાણી અને વરસાદી પાણી ના િનકાલ 

માટે અને અલગ લાઇન પૂરી પાડવામાં આવશે. 

 

1.1.7  જોખમી અને અ�ય સોલીડ વે�ટ 

ઓપરશે�સ દર�યાન નીચેના ઘન / જોખમી કચરાનું ઉ�પાદન થશે: 

 જોખમી કચરો : હાઇ MP િલિ�ડ ઇ�પયુરીટીસ, વપરાયેલ તેલ, છોડેલ ડ� �સ અને ક�ટેનર, તેલ દૂિષત 

કપાસનો સમાન અથવા અ�ય સફાઈ સામ�ી, ETP કચરો,  એશ, પેઇ�ટના ઔ�ોિગક ઉપયોગમાથંી વે�ટ 

અવશેષો, લીડ વોશસ� વગેર.ે લીડ ��ેપ, િનકલ ��ેપ, કોપર નળીઓનો જ�થો, કે�સ અને કેબ�સ વગેર ે- 

કોપર ��ેપ, �પે�ટ કાબ�ન અને ડ�� બેગ / લાઇનર / પકેીગં સામ�ી, ડ��યુડ પીપીઈએસ, ગા�કેટ; 

 

 િબન જોખમી કચરો : �ાઈન �લજ અને �લાય એશ (રાખ) 

 

 ઘરલેુ ઘન કચરો: પપેર અને ફૂડ કચરો 

 

 �યિુનિસપલ સોિલડ વે�ટ, બાયોમેિડકલ વે�ટ, ઇ-કચરા અને બાંધકામ અને િડમોિલશન વે��સની થોડી 

મા�ા 

 

લાગુ પડતા િનયમો, મુ�ય�વે જોખમી કચરા (મનેજેમે�ટ, હે�ડિલંગ, �ટોરજે અને ટ� ા�સ બાઉ�ડ� ી મુવમ�ટ) ના 

િનયમો 2016 અનુસાર સચંાિલત કરવામાં આવશ,ે જ ેઆજ સુધી કરલે છે 

 

 

1.2 આસપાસની પિરિ�થિતનું વણ�ન 

 

1.2.1 અ�યાસનો સમય, અ�યાસ �ે�, મોનીટરીગં અને નમનૂા ના �થાનો 

 

20 મી ઑ�ટોબર, 2016 થી 31 િડસે�બર, 2016 સુધી સાઇટના 10 િકલોમીટર ની અદંર પો�ટ મોનસૂન િસઝન 

માટે બેસલાઇન પયા�વરણીય અ�યાસ હાથ ધરવામાં આ�યો હતો. 

 

10 �થળોએ એર મોનીટરીગં હાથ ધરવામાં આ�યું હતંુ. 8 �થાનો પર ઘોઘંાટ માપન હાથ ધરવામાં આ�યું હતંુ.  8 

�થાનોમાથંી સપાટીનું પાણીનું નમનૂાઓ (તળાવમાથંી 6 નમનૂા અને નદીમુખમાંથી 2 નમનૂા), 8 �થળોમાથંી 
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ભૂગભ�જળના નમનૂાઓ (6 બોરવેલ, 1 ઓપન વેલ અને 1 હે�ડ પંપ) અને 8 �થળોમાથંી જમીનના નમનૂાઓ (1 

�ોજ�ેટ સાઇટ અને ગામોમાથંી 7 નમૂનાઓ) એકિ�ત કરવામાં આ�યા અને તેનું િવ�ેષણ કરવામાં આ�યું.  

 

1.2.2 જમીન ઉપયોગ અને જમીન કવર િવતરણ 

 

અ�યાસના િવ�તારની જમીનનો ઉપયોગ કૃિષ જમીન (~ 32.2%), વન�પિત કવર (~ 28.1%), જળ મંડળો (~ 

19.6%), વે�ટ જમીન (~ 15.2%), િબ�ડઅપ જમીન અને વસવાટ (~ 4.0%) અને અ�ય (~ 0.2%) તરીકે વગ�કૃત 

કરવામાં આવે છે.  

 

1.2.3 હવામાનશા� 

 

સુરત (�ટેશન આઈડી: 42840) માટે, ભારતીય હવામાન િવભાગ (આઈએમડી) �ારા લાંબા ગાળાના 

�લાઇમટેોલો�કલ કો�કો (1981 - 2010) પર આધાિરત, ચોમાસા પછીના દૈિનક ધોરણે દૈિનક મહ�મ અને 

લઘુ�મ તાપમાન 16.5 C-35.1 C થી, સવાર ેઅને સાજં ેસબંંિધત ભેજ અનુ�મે 65 - 73% અને 43 - 52% ની 

ર�ેજ ધરાવે છે, સરરેાશ પવનની ગિત 0.72 એમ / સેક�ડ હતી, મુ�ય પવન િદશા NE થી SW િદશામાં (16.5%). 

 

SEZ ઓિફસની છતની ટોચ પર સાઈટનો ચો�સ હવામાનનો સં�હ કરવામાં આ�યો હતો, જ ે�ોજ�ેટ સાઇટથી 

W િદશામાં ~ 8.30 િક.મી. છે. �યૂનતમ અને મહ�મ તાપમાન અનુ�મે 15.0 ° C અને 36.0 ° C જટેલું નોધંાયું હતંુ.  

સરરેાશ સાપે� ભેજ 31% હતો. સરરેાશ પવનની ઝડપ અને અનુવત� પવન િદશા અનુ�મે 2.7 મીટર �િત સેક�ડ 

અને NE માંથી SW (26.8%) હતી. શાંત પવન આશર ે3.14% જટેલો ફાળો આ�યો હતો. 

 

1.2.4  �યાપક વાયુ ગુણવ�ા 

 

કો�ક 1-2 થી નોધંવામાં આવે છે કે PM10 ના પિરણામો જોલવા ગામમાં 100 µg / m3 ની મયા�િદત મયા�દાથી 

વધાર ેછે. કારણે છે: 

 ગામોના "કાચા" ર�તાઓ પર વાહનની ચળવળ 

 અ�યાસ �ે�ે ઔ�ોિગક અન ેઆંતરમાળખાકીય િવકાસ �વિૃ�ઓ (PCPIR અને િનવાસી યોજનાઓ) 

 �ા�ય �વિૃ�ઓ જમે કે "ચૂલાઓ" માં ઘરલેુ હેતુઓ માટે છાણાનો ઉપયોગ. 

 

 

 

1.2.5  ટ� ાિફક સવ� 

સૂિચત સાઇટના S િદશામાં SH -6 માં ટ� ાિફક સવ� હાથ ધરવામાં આ�યો હતો, 12 એિ�લ, 2017 ના રોજ રોડ 

કનિે�ટંગ સાઇટ દહેજ અને ભ�ચમાં કરવામાં આવી હતી. આ માગ�ની પહોળાઇ 15 મીટર છે, જ ે3 લેન (વન વે) 

આટ�રીયલ રોડ છે. દરરોજ સરરેાશ (એટલે કે સવાર ે0800 કલાકથી 1200 કલાક અને સાજં ે1600 કલાકથી 2000 

કલાક સુધી) આ માગ� પર ટ� ાિફક અન�ુમે દહેજથી ભ�ચ અને ભ�ચથી દહેજ 1,634 અને 1,522 PCU છે. 
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કો�ક 1-2: �યાપક વાયુ ગુણવ�ા ડેટા 

Station 

code 

All stations are  in 

Industrial, Residential, 

Rural & Other Areas 

(CPCB) 

Name of Pollutant, Time for sample collection & Average Pollutant Concentration 

Note: All units are in µg/m3. Figures in brackets indicate CPCB limits. Minimum Reportable Readings are 8 µg/m3 for SO2, 

10 µg/m3 for NOX & NH3
 , 1.0 µg/m3 for Cl2, HCl & 800 µg/m3 for HC and 1,142 µg/m3 for CO. 

PM10 PM2.5 SO2 NOx NH3 HCl Cl2 HC CO 

24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. Grab Grab 

[100] [60] [80] [80] [400] NS NS NS [2,000] 

AA1 At Project Site                   

  

Maximum 84 32 9.8 20.3 <10.0 <1.0 <1.0 1,588 <1,142 

Minimum 55 20 <8.0 <10.0 <10.0 <1.0 <1.0 1,184 <1,142 

Average 72 26 <8.0 13.6 <10.0 <1.0 <1.0 1,308 <1,142 

98%tile 84 32 9.3 19.7 <10.0 <1.0 <1.0 1,568 <1,142 

AA2 Atali                   

  

Maximum 97 36 10.3 21.2 <10.0 <1.0 <1.0 ` <1,142 

Minimum 55 17 <8.0 10 <10.0 <1.0 <1.0 1,183 <1,142 

Average 75 27 <8.0 15.7 <10.0 <1.0 <1.0 1,316 <1,142 

98%tile 94 35 10.3 21 <10.0 <1.0 <1.0 1,512 <1,142 

AA3 Galenda                   

  

Maximum 82 31 9.5 16.6 <10.0 <1.0 <1.0 1,252 <1,142 

Minimum 52 16 <8.0 <10.0 <10.0 <1.0 <1.0 988 <1,142 

Average 68 24 <8.0 13 <10.0 <1.0 <1.0 1,144 <1,142 

98%tile 80 31 9.2 16.4 <10.0 <1.0 <1.0 1,245 <1,142 

AA4 Jolwa                   

  

Maximum 133 61 13.2 25.7 <10.0 <1.0 <1.0 1,561 <1,142 

Minimum 78 28 5.9 11.8 <10.0 <1.0 <1.0 1,252 <1,142 

Average 94 40 9.8 19.4 <10.0 <1.0 <1.0 1,370 <1,142 

98%tile 129 59 13.1 25.4 <10.0 <1.0 <1.0 1,545 <1,142 

AA5 Rahiyad                   
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Station 

code 

All stations are  in 

Industrial, Residential, 

Rural & Other Areas 

(CPCB) 

Name of Pollutant, Time for sample collection & Average Pollutant Concentration 

Note: All units are in µg/m3. Figures in brackets indicate CPCB limits. Minimum Reportable Readings are 8 µg/m3 for SO2, 

10 µg/m3 for NOX & NH3
 , 1.0 µg/m3 for Cl2, HCl & 800 µg/m3 for HC and 1,142 µg/m3 for CO. 

PM10 PM2.5 SO2 NOx NH3 HCl Cl2 HC CO 

24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. Grab Grab 

[100] [60] [80] [80] [400] NS NS NS [2,000] 

  

Maximum 95 56 14.1 26.5 <10.0 <1.0 <1.0 1,292 <1,142 

Minimum 56 18 <8.0 12.9 <10.0 <1.0 <1.0 1,087 <1,142 

Average 76 32 9.5 18.9 <10.0 <1.0 <1.0 1,152 <1,142 

98%tile 93 51 13.7 26.1 <10.0 <1.0 <1.0 1,274 <1,142 

AA6 Koliyad                   

  

Maximum 73 31 10.7 17.9 <10.0 <1.0 <1.0 1,215 <1,142 

Minimum 45 14 <8.0 <10.0 <10.0 <1.0 <1.0 988 <1,142 

Average 58 21 <8.0 13.6 <10.0 <1.0 <1.0 1,058 <1,142 

98%tile 71 30 10.5 17.4 <10.0 <1.0 <1.0 1,203 <1,142 

AA7 Kaladara                   

  

Maximum 78 31 9.9 17.6 <10.0 <1.0 <1.0 1,135 <1,142 

Minimum 53 18 <8.0 10.9 <10.0 <1.0 <1.0 995 <1,142 

Average 66 23 <8.0 13.7 <10.0 <1.0 <1.0 1,055 <1,142 

98%tile 78 30 9.8 17.4 <10.0 <1.0 <1.0 1,130 <1,142 

AA8 Suva                   

  

Maximum 88 43 12.8 26.9 <10.0 <1.0 <1.0 1,210 <1,142 

Minimum 58 20 <8.0 11 <10.0 <1.0 <1.0 1,050 <1,142 

Average 73 29 8 15.7 <10.0 <1.0 <1.0 1,114 <1,142 

98%tile 86 42 12.3 25.4 <10.0 <1.0 <1.0 1,202 <1,142 

AA9 Akhod                   

  
Maximum 67 25 7.8 15.9 <10.0 <1.0 <1.0 1,063 <1,142 

Minimum 47 15 <8.0 <10.0 <10.0 <1.0 <1.0 982 <1,142 
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Station 

code 

All stations are  in 

Industrial, Residential, 

Rural & Other Areas 

(CPCB) 

Name of Pollutant, Time for sample collection & Average Pollutant Concentration 

Note: All units are in µg/m3. Figures in brackets indicate CPCB limits. Minimum Reportable Readings are 8 µg/m3 for SO2, 

10 µg/m3 for NOX & NH3
 , 1.0 µg/m3 for Cl2, HCl & 800 µg/m3 for HC and 1,142 µg/m3 for CO. 

PM10 PM2.5 SO2 NOx NH3 HCl Cl2 HC CO 

24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. 24 Hr. Grab Grab 

[100] [60] [80] [80] [400] NS NS NS [2,000] 

Average 60 20 <8.0 12.8 <10.0 <1.0 <1.0 1,007 <1,142 

98%tile 67 25 7.6 15.8 <10.0 <1.0 <1.0 1,061 <1,142 

AA10 Nr. Kaladara                   

  

Maximum 78 26 8.6 15.9 <10.0 <1.0 <1.0 1,147 <1,142 

Minimum 51 16 <8.0 <10.0 <10.0 <1.0 <1.0 988 <1,142 

Average 61 20 <8.0 11.7 <10.0 <1.0 <1.0 1,043 <1,142 

98%tile 75 26 7.9 15.8 <10.0 <1.0 <1.0 1,139 <1,142 
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1.2.6  ઘોઘંાટ નો �તર 

કો�ક 1-3 માં જણા�યા �માણે અવાજના મોિનટિરંગ પિરણામોના આધાર,ે િનરી�ણ �ે�ે િદવસ અને રાિ�ના 

સમયે અવાજનો �તર થોડો ઊંચો હતો જ ેન�કના હાઇવમેાં વાહનોની ગિતિવિધઓને કારણે છે. કો�ક 1-3 માં 

જણા�યા �માણે અવાજના મોિનટિરંગ પિરણામોના આધાર,ે િનરી�ણ �ે�ે િદવસ અને રાિ�ના સમયે અવાજનો 

�તર થોડો ઊંચો હતો જ ેન�કના હાઇવેમાં વાહનોની ગિતિવિધઓને કારણે છે. 

કો�ક 1-3: ઘોઘંાટ �તરની મોિનટિરંગ પિરણામો 

Location 

Code 
Location Date Category 

CPCB Limits in  

dB (A) 

Average Noise levels 

in dB (A) 

Day 

Time 

Night 

Time 

Day 

Time 

Night 

Time 

NL1 At Project boundary(NE) 22.11.16 Industrial 75.0 70.0 58.9 54.5 

NL2 At Project Boundary (NW) 23.11.16 Industrial 75.0 70.0 61.2 57.2 

NL3 At project Site  25.11.16 Industrial 75.0 70.0 57.5 52.3 

NL4 At Project boundary (SW) 24.11.16 Industrial 75.0 70.0 56.8 51.8 

NL5 Atali Village  25.11.16 Residential 55.0 45.0 55.1 45.5 

NL6 Nr Jolwa Village  21.11.16 Residential 55.0 45.0 55.5 45.9 

NL7 Rahiyad Village  26.11.16 Residential 55.0 45.0 55.7 45.1 

NL8 Koliyad Village  28.11.16 Residential 55.0 45.0 55.2 44.8 

 

1.2.7  સરફેસ પાણી (તળાવ)ની ગુણવ�ા 

કો�ક 1-4 થી જોવામાં આવે છે: 

 અટાલી તળાવ (SW 4) એ સૌથી વધ ુ�દૂિષત �ોત છે �ાં કુલ 8 પિરમાણો �વીકાય� મયા�દા કરતાં વધુ છે, 

�ાર ેકોલીયાડ તળાવ (SW 3) તળાવ એ સૌથી ઓછા �દૂિષત �ોતો છે. 

 મુ�ય તળાવના �ોતોમાં ટીડીએસ, �લોરાઇડ, સ�ફે�સ, �ાર�વ, ફલોરાઇડ, કુલ નાઇટ� ોજન અને 

કોિલફો�સ�ની મયા�દાથી �વીકૃત મયા�દાથી ઉપરની પિરમાણો છે, જનેાથી પીવાના હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં 

લેવાતી જ�રી શિુ�કરણ જ�રી છે. 

 અંતગ�ત સપાટીના જળનાં ધોરણોના વગ�કરણ મજુબ, તમામ તળાવોના તમામ સપાટીના પાણી માટેનું 

િવ�ષેણ પિરણામો વગ� "C" હેઠળ ગણવામાં આવે છે િસવાય કે બીઓડી મૂ�યો 7 mg/l થી 22 mg/l 

સુધીની હોય છે. આ એ��ોપોજિેનક �ોતો જમે કે ધોવા, �નાન વગરેનેે કારણે છે. 

 

સપાટીના પાણીની ગુણવ�ા(એ�ટુઅરી) 

કો�ક 1-5 થી જોવામાં આવે છે: 

 નમ�દા નદીમુખની ગણુવ�ા (અપ�ટ� ીમ અને ડાઉન�ટ� ીમ) લગભગ સાધક SW-I સાથે સાધક પાણીના 

દિરયાઇ ધોરણો �માણે છે. 

 

ભૂગભ�જળની ગુણવ�ા 

 

કો�ક 1-6 થી જોવામાં આવે છે: 
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 ઉ�ચ TDS અને �લોરાઇડની હાજરી સખત ભૂ�તર રચના �ારા આપવામાં આવે છે. 

 ભૌગોિલક બંધારણમાં નીચા માળખાકીય �મતા હોવાને કારણે તે દંડ રતેી અને કાંપથી બનાવવામાં આવે 

છે, તેથી ભૂગભ�જળ પુરવઠો હંમેશા મયા�િદત રહેશે. 

 

1.2.8   ભૂિમ ગુણવ�ા 

 

કો�ક 1-7 થી અલગ અલગ �થળોએ જોવા મળે છે: 

 િછ�ાળુતા 55% (કોલીયાડ ગામ) થી 61% (જોલવા ગામ) અને WHC (67%) (રાયયાડ ગામ) થી 77% 

(જોલવા અને અટાલી ગામ) સુધી અલગ છે. 

 0.37 એમએમ / કલાક (જોલવા ગામ) થી 12.5 એમએમ / કલાક (કો�લીયાડ ગામ) સુધીના મા�યમથી ભૂિમ 

અભે�તા ઓછી હતી. જો કે જમીનના તમામ નમૂનામાં ભિૂમની રચના માટીના લોમની હતી, તેથી જમીનની 

કાબ�િનક ��યની �િ�ની િવિવધતાને કારણે મુ�ય�વે જ ેઅવલોકન થયું હતંુ તે જોવા મ�યું હતંુ; 

 જમીનની ઇસી 178 ડી.એસ. / મીટર (કોલીયાડ ગામ) થી 506 ડી.એસ. / મી (સવુા ગામ) સુધીની હતી, �ાર ે

એસએસપી 0.19 (કોલીયાડ ગામ) થી 1.78 (સુવા ગામ) સધુી બદલાય છે; 

 ઇએસપી છે <5.0; હોવાથી  આ જમીન ખારાશ વાળી  કે સોિડક નથી.   

 જમીનની પીએચ 7.86 (કોલીયાડ ગામ) થી 8.26 (જોલવા ગામ) સુધીનો છે, જ ેસચૂવે છે કે જમીન સહેજ 

આ�કલાઇન સાથ ેતટ�થ છે. 

 

સમ� જમીનની ગુણવ�ા સચૂવે છે કે જમીન સામા�ય છે કારણ કે િવ�તાર GIDC માં િ�થત છે અને લાંબા 

સમયથી ખેતી હેઠળ નથી અને જ ેવષ�માં નરમ હોય �યાં ધોવાણ થાય છે અથવા વષ�થી વરસાદના પાણીને 

કારણે પાણી જમીનમાં ઉતરછેે. 
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કો�ક 1-4: સપાટીનુ ંપાણીના (તળાવ) િવ�લેષણ પ�રણામો 

S. 

No. 
Parameters Units 

IS 10500 Standard Limits for 

drinking water 
Samples 

Requirement 

(Acceptable 

Limit) 

Permissible limit 

in the absence of 

alternate source 

SW1 

(Jolwa) 

SW2 

(Suva) 

SW3 

(Koliyad) 

SW4 

(Atali) 

SW5 

(Galenda) 

SW6 

(Akhod) 

Source Pond Pond Pond Pond Pond Pond 

Date of sampling 22.11.16 22.11.16 22.11.16 22.11.16 22.11.16 22.11.16 

1 pH pH scale 6.5-8.5 No Relaxation 8.4 7.95 7.99 8.17 7.70 7.83 

2 Temperature o C NS NS 29 29 29 29 27 23 

3 Turbidity NTU 1 5 3.6 2.5 2 2.1 7.4 2.3 

4 TDS mg/lit 500 2,000 1,875 1,342 560 2,900 672 840 

5 Electrical conductivity µmhos/cm NS NS 3,200 2,400 1,177 1,510 960 1,268 

6 COD mg/lit NS NS 56 60 32 69 24 57 

7 BOD mg/lit NS NS 17 18 10 22 7.0 17 

8 Phenol mg/lit 0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

9 Chlorides mg/lit 250 1,000 839 574 256 593 226 327 

10 Sulphates mg/lit 200 400 303 209 48 375 111 153 

11 Total Hardness mg/lit 200 600 120 200 90 120 500 370 

12 Ca++ Hardness mg/lit NS NS 32 132 80 90 240 320 

13 Mg++ Hardness mg/lit NS NS 88 68 10 30 260 50 

14 Total Alkalinity mg/lit 200 600 320 230 240 280 180 200 

15 Nitrate mg/lit 45 NR 30.18 31.62 30.43 8.50 35.76 46.29 

16 Fluoride mg/lit 1 1.5 0.53 0.05 0.80 1.17 0.84 0.93 

17 Sodium mg/lit NS NS 386.6 238.4 113.6 228.5 101.9 101.2 

18 Potassium mg/lit NS NS 31.1 29.8 34.2 40.3 32.9 18.5 

19 Calcium mg/lit 75 200 12.8 52.9 32.1 36.1 96.1 128.2 

20 Magnesium mg/lit 30 100 21.4 16.5 2.4 7.3 63.1 12.1 

21 Salinity mg/lit NS NS 1,512 1,034 460 1,069 226 573 
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S. 

No. 
Parameters Units 

IS 10500 Standard Limits for 

drinking water 
Samples 

Requirement 

(Acceptable 

Limit) 

Permissible limit 

in the absence of 

alternate source 

SW1 

(Jolwa) 

SW2 

(Suva) 

SW3 

(Koliyad) 

SW4 

(Atali) 

SW5 

(Galenda) 

SW6 

(Akhod) 

Source Pond Pond Pond Pond Pond Pond 

Date of sampling 22.11.16 22.11.16 22.11.16 22.11.16 22.11.16 22.11.16 

22 Total Nitrogen mg/lit 0.5 NR 6.16 9.00 7.30 3.40 9.24 11.2 

23 Total Phosphorous mg/lit NS NS <1 <1 <1 <1 <1 <1 

24 Dissolved Oxygen mg/lit NS NS 4 4.2 4.1 4.3 4.3 3.9 

25 Ammonical Nitrogen mg/lit NS NS <0.01 1.84 0.94 1.63 0.17 0.15 

26 SAR - NS NS 15.30 7.30 5.20 9.00 1.97 2.28 

27 Heavy Metals          

a Arsenic (as As) mg/l 0.01 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.001 <0.001 

b Cadmium (as Cd) mg/l 0.003 NR <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

c Chromium (as Cr) mg/l 0.05 NR <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

d Copper (as Cu) mg/l 0.05 1.5 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 

e Cyanide (as CN) mg/l 0.05 NR <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

f Iron (as Fe) mg/l 0.3 NR <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2.179 4.467 

g Lead (as Pb) mg/l 0.01 NR <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

h Mercury (as Hg) mg/l 0.001 NR <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

i Manganese (as Mn) mg/l 0.1 0.3 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

j Nickel (as Ni) mg/l 0.02 NR <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.004 <0.004 

k Zinc (as Zn) mg/l 5 15 0.03 0.057 <0.03 <0.03 0.040 0.020 

28 Total Coliform 
MPN/100 

ml 

Shall not be 

detectable 

Shall not be 

detectable 
4,300 3,500 2,200 5,400 2,100 5,200 

29 Faecal Coliform 
MPN/100 

ml 

Shall not be 

detectable 

Shall not be 

detectable 
1,400 1,300 940 1,700 1,600 1,350 

* - પીવાના પાણી ધોરણ IS-10500, 2012  

નૉધ: NS – Not Specified; NR – No Relaxation  
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કો�ક 1-5: ઇ��યુઅરી વોટર નમનૂાનુ ંિવ�લેષણ પ�રણામો 

S. 

No.

  

Parameters Unit 
Water Quality Standards for Coastal Waters Marine Outfalls 

Nr. Koliyad  Nr. Suva 

SW7 SW8 

Narmada 

Estuary 

(U/s) 

Narmada 

Estuary (D/s) 

SW-I SW-II SW-III SW-IV SW-V 22.11.16 22.11.16 

1 pH - 6.5 to 8.5 6.5 to 8.5 6.5 to 8.5 6.0 to 9.0 6.0 to 9.0 7.31 7.34 

2 Total Dissolved Oxygen mg/l 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.5 4.0 

3 Colour and Odour - 
No Colour  
No Odour 

No Colour  
No Odour 

No Colour  
No Odour 

No Colour  
No Odour 

No Colour  
No Odour 

No Colour  
No Odour 

No Colour  
No Odour 

4 Floating Matters mg/l None None None 10 NS None None 

5 Suspended Solids mg/l 

None from 
Sewage or 
Industrial 

waste Origin 

NS NS NS NS 40 61 

6 Turbidity NTU NS 30 30 NS NS 1.1 1.3 

7 BOD mg/l NS 3  NS 5 NS 5 7 

8 
Oil and Grease  

(including Petroleum 
Products) 

mg/l 0.1 NS NS NS NS <0.4 <0.4 

9 Mercury (as Hg) mg/l 0.001 NS  NS NS NS <0.001 <0.001 

10 Lead (as Pb) mg/l 0.001 NS NS NS NS <0.01 <0.01 

11 Cadmium (as Cd) mg/l 0.01 NS NS NS NS <0.001 <0.001 

12 Dissolved Iron (as Fe) mg/l NS NS 0.5 NS NS <0.05 <0.05 

13 
Dissolved Manganese ( as 

Mn) 
mg/l NS NS 0.5 NS NS <0.04 <0.04 

14 Faecal Coliform ml (MPN) NS 100/100 500/100 500/100 500/100 <1.8 <1.8 

15 
Sludge Deposits, Solid 

refuse floating Solids, Oil 
Grease and Scum 

NS NS NS NS NS 

None except for 
treated Sewage and 

Industrial waste 
Effluent  

None None 

નૉધ: NS – Not Specified  

 



M/s. GACL in JV with 
NALCO 

Draft EIA for Proposed New Chlor-Alkali Plant, CPP & Synthetic Organic Chemical Units at 
Plot No.: D II/9, GIDC, Dahej 

Executive Summary 

 

Kadam Environmental Consultants | September 2017 15 
 
 

કો�ક 1-6: �ાઉ�ડવોટર નમૂનાઓનું િવ�લષેણ પ�રણામો 

S. 

No. 
Parameters Unit 

IS 10500:2012 Standard 

Limits for drinking water 

(2nd Revision) Acceptable 

limit  

Sampling Code & Location 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW 5 GW 6 GW 7 GW 8 

Bore 

well 

Bore 

well 

Bore 

well 

Hand 

Pump 

Bore 

well 

Bore 

well 

Bore 

well 

Bore 

well 

Rahiyad Suva Jolwa Atali Koliyad Vegni Akhod Galenda 

1 pH pH scale 6.5-8.5 7.8 8.01 7.78 8.28 8.12 8.11 8.13 7.93 

2 Temperature o C NS 29 29 29 29 29 21.7 23.3 21.8 

3 Turbidity NTU 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

4 TDS mg/lit 500 1,142 3,929 6,852 1,693 570 4,552 488 1,456 

5 Electrical conductivity µmhos/cm NS 2,300 6,900 11,000 3,100 1,200 6,502 697 2,080 

6 COD mg/lit NS <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

7 BOD mg/lit NS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 Phenol mg/lit 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

9 Chlorides mg/lit 250 434 1,822 3,053 781 246 1,336 171 438 

10 Sulphates mg/lit 200 241 549 1,175 191 57 478 105 105 

11 Total Hardness mg/lit 200 240 200 360 190 140 3,800 250 1,120 

12 Ca++ Hardness mg/lit NS 126 80 160 76 78 1,040 66 408 

13 Mg++ Hardness mg/lit NS 114 120 200 114 62 2,760 184 712 

14 Total Alkalinity mg/lit 200 200 240 200 300 260 260 260 220 

15 Nitrate mg/lit 45 14.2 58.23 8.67 15.22 22.78 80.92 <0.08 81.3 

16 Fluoride mg/lit 1 0.03 1.42 0.83 1.29 0.05 0.18 1.55 0.09 

17 Sodium mg/lit NS 214 922 1,264 312.3 76.4 16.9 39.7 23.8 

18 Potassium mg/lit NS 25.9 88.3 101.3 41.6 36.5 6.9 12.9 18 

19 Calcium mg/lit 75 51 32 64 30 31 41 26 25 

20 Magnesium mg/lit 30 28 29 49 28 15 67 44 17 

21 Salinity mg/lit NS 782 3,284 5,502 1,407 443 4,208 307 789 

22 Total Nitrogen mg/lit 0.5 3.36 12.88 1.87 3.29 5.09 19.6 <0.001 19.04 

23 Total Phosphorous mg/lit NS <1 <1 <1 <1 <1 0.06 0.06 0.06 
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S. 

No. 
Parameters Unit 

IS 10500:2012 Standard 

Limits for drinking water 

(2nd Revision) Acceptable 

limit  

Sampling Code & Location 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW 5 GW 6 GW 7 GW 8 

Bore 

well 

Bore 

well 

Bore 

well 

Hand 

Pump 

Bore 

well 

Bore 

well 

Bore 

well 

Bore 

well 

Rahiyad Suva Jolwa Atali Koliyad Vegni Akhod Galenda 

24 Dissolved Oxygen mg/lit NS 3.3 3.4 3.5 3.2 3.3 3.3 2.9 3.1 

25 Ammonical Nitrogen mg/lit NS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.8 <0.01 0.17 

26 SAR - NS 6 28.2 28.85 9.81 2.8 0.12 3.6 0.31 

27 Heavy Metals                     

a Arsenic (as As) mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.001 <0.001 <0.001 

b Cadmium (as Cd) mg/l 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

c Chromium (as Cr) mg/l 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.002 <0.002 <0.002 

d Copper (as Cu) mg/l 0.05 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 

e Cyanide (as CN) mg/l 0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

f Iron (as Fe) mg/l 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.307 <0.01 0.901 

g Lead (as Pb) mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 

h Mercury (as Hg) mg/l 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

i Manganese (as Mn) mg/l 0.1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.01 <0.01 <0.01 

j Nickel (as Ni) mg/l 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.004 <0.004 <0.004 

k Zinc (as Zn) mg/l 5 0.03 <0.03 0.041 0.034 <0.03 0.11 0.06 0.02 

28 Total Coliform MPN/100ml 
Shall not be detectable in any 

100 ml sample 
Absent Absent Absent Absent Absent <1.8 <1.8 <1.8 

29 Faecal Coliforms MPN/100ml 
Shall not be detectable in any 

100 ml sample 
Absent Absent Absent Absent Absent <1.8 <1.8 <1.8 

 

નૉધ: NS – Not Specified  
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કો�ક 1-7: જમીન િવ�લેષણ પ�રણામો 

S. 

No 
Parameter Unit 

Sampling Location 

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 

At Site Rahiyad Suva Jolwa Atali Koliyad Vegni Akhod 

1 Porosity % 59 56 58 61 57 55 58 57 

2 Water Holding Capacity % 70 67 75 77 77 72 65 71 

3 Permeability mm/hr 5.88 7.58 6.43 0.37 6.8 12.5 6.62 7.24 

4 Particle Size Distribution -                 

a Sand % 23 10 10 12 10 26 24 17.12 

b Silt % 36 63 53 32 56 49 20 52 

c Clay % 42 26 36 45 34 26 38 30 

5 Texture - Clay Loam 
Silty Clay 

Loam 
Silty Clay 

Loam 
Clay 

Silty Clay 
Loam 

Loam clay loam silty clay loam 

6 Cation Exchange Capacity 
meq/100g

m 
40 38.5 35 34.5 33 30.5 32.5 31 

7 Electrical Conductivity dS/m 442 333 506 334 258 178 223 448 

8 Sodium Absorption Ratio   1.67 1.11 1.78 1.53 1 0.98 0.74 0.73 

9 Exchangeable Sodium % 1.18 0.38 1.34 0.98 0.21 0.19 1.28 0.87 

10 pH   8.08 8.21 8.12 8.26 8.15 7.86 8.39 8.12 

11 Calcium gm/kg 0.32 0.21 0.16 0.48 0.24 0.22 0.35 0.33 

12 Magnesium gm/kg 0.24 0.21 0.29 0.05 0.24 0.16 1.24 0.27 

13 Sodium gm/kg 0.73 0.43 0.73 0.59 0.41 0.35 0.59 0.36 

14 Potassium gm/kg 0.17 0.18 0.29 0.3 0.16 0.09 0.19 0.15 
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1.2.9  ઇકોલો� અને જવૈિવિવધતા 

 

10 િકલોમીટરની િ��ાના �ોજ�ેટ અ�યાસ િવ�તારમાં કોઈ વ�ય�વ અભયાર��, નેશનલ પાક� , િરઝવ� ફોર�ેટ 

અથવા અભયાર��, જવૈ�ે� અભયાર��, વાઘ / હાથી િરઝવ�, �થળાંતરીત કોિરડોર, સંવધ�ન સાઇ�સ, 

માળાઓના �થાન / મદેાન, ચારો ચુકાદા અને િવ�ામી નથી. 
 

 

�ોજ�ેટ સાઇટ / કોર ઝોન 

કોર ઝોન એિરયા ગાંડા બાવળ થી છવાયેલ છે. સાઇટ પર કોઈ વૃ�ની ��િત નથી. કુલ વન�પિતની કુલ 11 

��િતઓ કોર ઝોનમાથંી નોધંવામાં આવી હતી. �ોજ�ેટ સાઇટમાથંી મા� 3 જ પ�ીઓની સામા�ય ��િતઓ 

મળી આવી હતી. �ાર,ે મૂળ ઝોનમાથંી સ�તન �ાણીઓના ��ય� કે પરો� પરુાવાઓની �ણ કરવામાં આવી 

ન હતી.. 

અ�યાસ �ે� / બફર ઝોન 

અ�યાસના િવ�તારના બફર ઝોનમાં કુલ 104 ��િતઓ વન�પિતઓની નોધંણી કરાઈ હતી. ગુણા�ક િવ�ષેણ 

વતી, મહ�મ ��િતઓ વૃ�ો (40) પછી ઔષધો (27), ઝાડીઓ (26), અને ઘાસ (5) અને �લાઇ�બસ� (6) ને 

�યાને લેવાયેલ છે. 

સૂિચત યોજનાના બફર ઝોનમાથંી કુલ 54 ��િતઓ �ાણીસિૃ�ની �ણ કરવામાં આવી હતી. કેિનસ ઓરયેસ 

(િશયાળ) નું િનરી�ણ કરવામાં આ�યું હતંુ અને �થળ મુલાકાત દરિમયાન વન િવભાગની સહાયથી �જ સી, 

દહેજ, ફેઝ II ના ઔ�ોિગક ગટરમાથંી બચાવવામાં આ�યું હતંુ. ગુણા�ક િવ�ષેણ માં , મહ�મ ��િતઓ 

પ�ીઓ (39) પછી સ�તન �ાણીઓ (9) અને હેપ�ટોફૂના (6) �યાન માં આવેલ છે .  

 

મરીન જવૈિવિવધતા 

 

મરીન જવૈિવિવધતા અ�યાસ દશા�વે છે કે, બફર ઝોન ફાઇટો�લાંકટોન, ઝૂ�લંકટન, બે�થોસ, માછલીઓ અને 

અ�ય દિરયાઈ �ાણીસિૃ�ને સપોટ�  કર ેછે. બો�બે ડક (હરપૅડોન નીહેિરયસ) કુલ દિરયાઇ કેચના �દેશના 

�ભાવશાળી માછીમારી (13%) ધરાવે છે. દિરયા િકનારાના પાણી પણ નમ�દા નદીના માગ�માં સંવધ�ન માટે નવા 

છૂટાછવાયા બ�ચાઓ અને કેટલાક પુ�ત વયના �લુપેઇડ ઇિલયા (ટે�યુઅલસા ઇલીશા) માટે બા� �ટ પર માટે 

�થળાંતિરત માગ� તરીકે કામ કર ેછે. આને કારણે અખાત અને નમ�દાના એ�તૂરીન િવ�તારમાં િહરસા મ��યો�ોગ 

એક મહ�વપણૂ� �વિૃ� બને છે 

 

જોખમી �વ વૈિવ�ય ની િ�થિત: 

કોઈ પણ �કારના જોખમી છોડ આ �ે�ો માં  અ�યાસ દરિમયાન �યાને આવેલ નથી . �ાર ેમોટાભાગની  

�ાણીસૃિ�માં બફર અને મ�ુય ઝોન આઇડબ�યુપીએ, 1972 ના અનુસિૂચ -4 હેઠળ ભારતીય પીફોલ (સિુનિ�ત- 

I, એલ.સી.) િસવાયના છે. નોધંાયેલી �ાણીસિૃ�ની ��િતઓ પૈકી, ��િતઓમાથંી કોઈ એક �થાિનક તરીકે 

િનયુ� કરી શકાતી નથી. 
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કૃિષ પેટન� 

 

આ �દેશમાં ઉગાડવામાં આવતા પાક મોટાભાગે તુવરે (ક�નસ ઇ�ડીકસ), ઘઉં (િટ� િટકમ એ�ટીવમ) અને કપાસ 

(ગોસીિપયમ હબ�સીયમ) વરસાદી ઋતુઓ દરિમયાન થાય છે. અ�ય પાક જમે કે બાઝરા (પેિનસટેમ ટાઇફોઈ�સ), 

જુવાર (સોઘ�મ બાયકલર) અને દીવેલ (િરસીનસ કો�યુિનસ) કેટલાક િવ�તારમાં ઉગાડવામાં આવે છે. અ�યાસ 

િવ�તારમાં ઉગાડવામાં આવતા શાકભા�, રીગંણ (સોલાનમ મેલો�ગીના), ટામેટા (લાઇકોપિસ�કન િલકોપિસ�કમ) 

અને વાલપાપડી (લબલાબ પપુુ�િરઅસ) છે. બાગાયત �વિૃ� ખૂબ ઓછી છે. ખેતી વરસાદી પાણી �ારા અને 

કેટલાક િવ�તારમાં GIDC ના પાણી પુરવઠા �ારા જ આવ�યક બને છે. 

 

1.2.10  સામાિજક આિથ�ક 

અ�યાસના િવ�તાર માટેના સામાિજક સવ�નો સારાશં નીચે �માણે આપવામાં આવે છે: 

 �યાં 27 ગામો છે, કુલ વ�તી 27,059 �યિ�ઓ અને 5,766 ઘરો છે, જ ેપકૈી 3 િકલોમીટરની અંદર 5 

ગામોમાં 5,573 લોકોની વ�તી છે.;.  

 િલંગ ગુણો�ર : દર 1000 પુ�ષો દીઠ 924 �ીઓ 

 સા�રતા �તર: કુલ વ�તીમાથંી પુ�ષોની સા�રતા 79.3% છે અને �ીઓની સા�રતા 64.3% છે 

 શૈ�િણક સુિવધાઓ: અ�યાસ િવ�તારમાં તમામ ગામોમા ંઆંગણવાડી અને �ાથિમક શાળાઓ છે. હાઇ 

�કૂલ, આઇટીઆઇ, િડ�લોમા અથવા એ��િનયિરંગ જવેા ઉ�ચ િશ�ણ મેળવવા માટે, ભ�ચથી સિુવધા 

ઉપલ�ધ છે. 

 પીવાનું પાણી: પાણી GIDC �ારા આપવામાં આવે છે. અ�યાસના િવ�તારની કેટલીક વસવાટમાં હાલની 

કંપનીઓ ટે�કર �ારા પીવાનું પાણી પૂ�ં પાડે છે અથવા તમેની કંપનીઓના ટેપ કને�શન પાણી આપે છે 

 ગામોમાં વીજ પુરવઠો ઉપલ�ધ છે. 

 

સમુદાયોમાં મ�ુય મ�ુાઓ પીવાના પાણી, �વ�છતાને લગતી િચંતા,  �આઇડીસી િવ�તારની જમીન ગુમાવવાને 

કારણે બેરોજગારી અને નબળું બાંધકામ છે. 

 

1.3 અિનવાય� પયા�વરણીય અસરો અને ઉપશમન પગલા ં

 

1.3.1 વાયુ પયા�વરણ 

 

િવ�પે મોડેિલંગ ("AERMOD" મોડેિલંગ સો�ટવેરનો ઉપયોગ કરીને) િબંદુ અને લાઇન �ોતો માટે હાથ ધરવામાં 

આ�યો હતો. આ સચૂવે છે: 

 સૂિચત સાઇટમાંથી, મહ�મ 24 કલાકની સરરેાશ �એલસી PM10 (20.7 µg / m3), SO2 (5.38 µg / m3), 

NOx (5.40 µg / m3), HCL (0.40 µg / m3), Cl2 (0.05 µg / m3) માટે 250 મીટરથી 750 મીટરની અદંર 

છે  

 સૂિચત સાઇટમાંથી, મહ�મ 24 કલાકની સરરેાશ �એલસી for HC (0.025 µg/m3) & CO (2.14 

µg/m3) માટે 250 મીટરથી 500 મીટરની અદંર છે 

 તમામ ગામોમાં સરરેાશ વધતા જ �.એલ.સી. CPCBના ચો�સ ધોરણોની અદંર હવાની ગુણવ�ા માટે 

હવાની ગુણવ�ા માટે સારી રહેશે. 
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એર �ોિલટી ઇ�પે�ટસ માટેના ઉપશમન પગલાં: 

 SO2 ઉ�સજ�ન ધોરણોને પહોચંી વળવા માટે CFBC બોઇલસ�માં લાઈમ ડોિઝંગ કરવામાં આવશ ે

 બૉઇલર સાથે જોડાયેલા ગસે �ટેક માટે વૈધાિનક જ�િરયાતો મજુબ ઓછામાં ઓછા 80 મીટરની ઉંચાઈ 

પૂરી પાડવામાં આવશ.ે PM ઉ�સજ�ન ધોરણોને પહોચંી વળવા માટે APC જવેી ESPs �થાિપત થશ ે

 �કાશન વે�ટસ / �ટે�સમાથંી ઉ�સજ�ન HCL, Cl2, NOx, CO, C2H4Cl2, અને TOC, અંકુિશત કરવા માટે 

ઉપયોગીતા મજુબ ��બબસ� જવેા સારી રચનાવાળા APCM (DM પાણી અને કોિ�ટક) પૂરી પાડવામાં 

આવશે. 

 ડાયોિ�સનને અંકુિશત કરવા માટે યો�ય ક�બશન તાપમાન �ળવી રાખવાથી ઉ�સજ�ન અટકાવવામાં 

આવશ ે

 PM,SO2 અને NOx માટે બોઇલસ� સાથે જોડાયેલી �લુ ગેસ �ટેક સાથે ઓનલાઇન સે�સર પરૂી પાડવામાં 

આવશ ે

 હાઈપો �લા�ટ સાથે જોડાયેલ �ટેક સાથે HCL અને CL2 માટે ઓનલાઇન સે�સર આપવામાં આવશ ે

 હવાના ઉ�સજ�નમાં ઘટાડો કરવા �લા�ટ લોડ �ળવવામાં આવશ ે

 �ટાટ�અપ અને શટડાઉન દરિમયાન યો�ય ઑપરિેટંગ કાય�વાહી અનુસરવામાં આવશ ે

 ધૂળ મા�ક જવેા યો�ય PPE કામદારોને પરૂી પાડવામાં આવશે અને તેનો ઉપયોગ સિુનિ�ત થશ ે

 કાય��થળે િનયિમત મોનીટરીગં કરવામાં આવશે. 

 

1.3.2 ઉ�ત ટ� ાિફક 

સૂિચત સિુવધાથી, દૈિનક ધોરણે, પીક કલાક દરિમયાન, SH-6 ના હાલના ટ� ાિફકમાં વધારાના 132 PCU અને 49 

PCU મજ� થશે. વધતા ટ� ાિફકમાં મહ�મ PCU 1,917 (દહેજથી ભ�ચ) અને 1,805 (ભ�ચથી દહેજ) સુધી જશે. 

IRC મજુબ, આ અિભગમ માગ�ની �મતા 3,600 PCU છે. આ રીત,ે માગ� સિૂચત �ોજ�ેટથી અિધક ટ� ાિફકને લઇ 

શકે છે.  

�લા�ટમાં અદંર યો�ય અને બહાર ચળવળની ખાતરી કરવામાં આવશે. PUC �માિણત વાહનો, તાડપ�ી આવૃત 

વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.  

 

1.3.3 ઘોઘંાટ પયા�વરણ 

"સાઉ�ડ�લને" મોડેિલંગ સૉ�ટવેરનો ઉપયોગ કરીને સિૂચત �ોજ�ેટ �વૃિ�ઓમાંથી સાઉ�ડ �ેશર લેવલ 

(એસપીએલ) ની આગાહી કરવામાં આવી હતી. રીસીવરોમાં એસપીએલની આગાહી 27.8 (dB) થી 45.9 (dB) 

સુધી બદલાય છે. બેઝલાઇન મોિનટર થયેલ ડેટામાં આ �તરોના લઘગુણક વધતા િદવસના સમયમાં 55.1 (dB) 

થી 61.3 (dB) અને રાિ� સમય દરિમયાન 44.9 (dB) થી 57.3 (dB) નો તફાવત દશા�વે છે. �ોજ�ેટ સીમાથી 250 

મીટરથી વધ,ુ અવાજ �તરમાં વધારો નગ�� છે.  

 

ડી� સ�ેસમાં અવાજના અવરોધો અથવા એકોિ�ટક િબડાણ જવેા િનિ��ય અને સિ�ય િનયં�ણ આપવામાં 

આવશ.ે યો�ય PPE (ઇયર મ�સ અથવા ઇયર �લગ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. સુિવધાના પિરઘમાં �ડા �ીન 

બે�ટ િવકસાવવામાં આવશ.ે  
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1.3.4 પાણી પયા�વરણ 

 

�ોજ�ેટમાં ભૂગભ�જળના ઉપાડની દરખા�ત નથી. તેથી, સપાટી અને ભૂગભ� જળ પર અસર થશે નહી.ં પાણીના 

પયા�વરણ પરની અસરને ઘટાડવા માટે નીચેના ઉપાયના પગલાં અમલમાં આવશે: 

 

 બાંધકામના તબ�ા દિરમયાન, ગંદાપાણીને ખાડો અને સિે�ટક ટાંકીના સોપંામાં િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

િનયિમત સફાઈ કરવામાં આવશ ે

 અલગ �િ�યા અને તોફાન પાણીની ગટર હશ ે

 સાઈડ બેિરયસ� સાથે યો�ય રીતે તૈયાર કરલે �વાહી નાલીઓ પૂરી પાડવામાં આવશે અને મરીન િડ�ચાજ� 

ધોરણો હાંસલ કરવા માટે જ�રી સારવાર માટે �યિ�ગત ઇ.ટી.પી. ની �થાપના કરવામાં આવશ ે

 તા� પાણીના વપરાશને ઘટાડવા માટે મહ�મ િરસાયકલ અને પનુઃઉપયોગ કરવામાં આવશે. 

 િવિવધ �ોતો પર પાણીના લીકેજ ટાળવામાં આવશ ે

 �િ�યા, રાસાયિણક ઇંધણ સ�ંહ અને હે�ડિલંગ એિરયામા ંયો�ય બાંદ અને ડાઇકની િદવાલો હશે જથેી 

દૂિષત રન-ઓફ તોફાન-પાણીની રખેાને પહોચંી ન શકે. 

 રઇેનવોટરનું લણણી મા� એડિમનની ઇમારત અને િનયં�ણ �મના છત ઉપર કરવામા ંઆવશે. 

 સીવજે જળનો એસટીપીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને બાગકામના હેતુ માટે સારવાર કરલે પાણીનો 

ઉપયોગ કરવામાં આવશ ે

 �ીનબે�ટના િવકાસ માટે ટીપા ંિસંચાઇ પ�િતનો ઉપયોગ જ ેસમ� જળની માંગ ઘટાડશે 

 યો�ય શુિ�કરણ �લા�ટની યો�ય O & M ચો�સ ધોરણોની ખાતરી કરવા માટે કરવામા ંઆવશ ે

 

ભાર ેવરસાદ દરિમયાન, આંતિરક તોફાન પાણીની ગટર �ારા, GIDC �ારા બનાવેલ ન�કના �ટોમ� વોટર ડ� ેઇનને 

મળે છે, જ ેઇ��અુરી તરફ દોરી �ય છે જ ે�ોજ�ેટ સાઇટમાથંી દિ�ણ િદશામાં આશર ે2.8 િક.મી. છે.   

 

1.3.5 જમીન પયા�વરણ 

 

પર�પર �વીકૃત િનયમો અને શરતોના આધાર,ે GIDC �ારા િવિવધ જમીન માિલકો પાસેથી જમીન હ�તગત 

કરવામાં આવી હતી. GIDC �ારા 2009 માં GACL ને �લોટ ફાળવવામાં આ�યો હતો. જમીન ઉપયોગમાં ફેરફાર, 

હાલમાં ઉ�ડ જમીન થી ઔ�ોિગક ઉપયોગ માટે કરવામાં આવે છે.  

 

જમીનના પયા�વરણ પરની અસરને ઘટાડવા માટે નીચનેા ઉપાયના પગલાં અમલમાં મકુવામાં આવશ:ે 

 જોખમી કચરો, બળતણ અન ેકાચા માલ માટેના સ�ંહ�થાનના િવ�તારોમાં છૂટીછવાઈ / આરસીસી માળ 

પર સ�ંિહત કરવામાં આવશ ે

 �ોજ�ેટ ઓપરશેન દરિમયાન જોખમી કચરાના સજ�નને અિધકૃત TSDF ઓપરટેર અને િવસિજ�ત કરવામાં 

આવશ ે

 �ાઈન ના કાદવને BEIL, દહેજની સરુિ�ત લે�ડિફલ સુિવધા માટે િનકાલ કરવામાં આવશ ે
 

 

1.3.6 જિૈવક પયા�વરણ  

�ોજ�ેટ સાઇટની ઉ�ડ જમીનમાંથી સામા�ય સાઇટના ચો�સ �લોરલ ��િતઓ દૂર કરવાથી સકંળાયેલ 

�ાણીસૃિ�ની િવિવધતાના વસવાટનું માળખું પર નોધંપા� અથવા કાયમી અસર રહેશે નહી.ં  
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જમે જમે �લા�ટના ઉ�સજ�નન ેિનયમન કરવામાં આવે છે અને િનિ�ત િનયમોના સદંભ�માં �યનૂતમ હોય છે અને 

ખૂબ જ તંદુર�ત �ીનબે�ટ સાથે તે ઘણી �તોના �વ�પમાં સાઇટ પર િવકસાવવામાં આવશ,ે �યારબાદ તે પછી 

જિૈવક વાતાવરણ સુરિ�ત રહેશે. 

 

આ સુિવધાયુ� �િતઓની વ�તીનું �માણ તેમજ બાયોડાયવિસ�ટીની એકંદર સુધારણાને વધારવા માટે સંર�ણ 

યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે, જ ેરા�ના વન િવભાગની સલાહથી અમલમાં મકુવામાં આવશે. 
 

 

�ીનબે�ટ ડેવલપમે�ટ 

�ોજ�ેટ સાઇટમા,ં �ીનબે�ટને 2,51,000 m2 (કુલ �લોટ િવ�તારના 33%) માં િવકસાવવામાં આવશે. એક વ�ૃ 

માટે 16 m2 (4x4) ને �યાનમાં લેતા,ં �ોજ�ેટ િવ�તાર સિૂચત ��િતના 15,700 છોડનું વાવેતર કરાશે. �લા�ટેશન 

આસપાસના િવ�તારોમાં અને �ોજ�ેટ િવ�તારની આંતિરક ર�તાઓની આસપાસ કરવામાં આવશ.ે  

�ીન બે�ટના િવકાસ માટે વધારાના વાવેતર િવ�તારની આસપાસના �થળો (આસપાસના 5 જળાશયો, �કૂલ 

અને મિંદરની જ�યાઓ) મા,ં �ોજ�ેટ િવ�તારના વસવાટની િ�થિતને સુધારવા માટે LIZ ના હાથ ધરવામાં આવશે. 

 

�ીનબે�ટની �ળવણી 

વૃ�ારોપણની િનયિમત �ાણીઓની પાણી પીવાની, માટી સંવધ�ન કાય�, ખાતર, િનદંણ અને યો�ય ર�ણ પૂ�ં 

પાડવામાં આવે છે. વૃિ�ના તબ�ા દરિમયાન વાવેતરમાં મૃ�યદુર થાય �યાર ેરોપણીની ફેરબદલી (િર�લાિટંગ) 

કરવામાં આવશે. ઝાડના તબ�ામાં પિરપ� થાય �યાં સધુી ઓછામાં ઓછા પાંચ વષ�ની મદુતની સંભાળ 

રાખવામાં આવશે. કોઈપણ કુદરતી અથવા અણધાયા� �વૃિ�ઓના કારણે િવકિસત �ીનિબ�ટને કોઈપણ 

નુકસાનને પનુઃિવકાસ કરીને તેને �ળવવામાં આવશે.  

 

1.3.7 સામાિજક-આિથ�ક પયા�વરણ 

સામાિજક-આિથ�ક અને સામાિજક અસરને આકારણી કરતી વખતે આસપાસની વ�તીમાં આરો�ય પર અસર, 

આગામી �ોજ�ેટ �થાિનક લોકો માટે રોજગારની તકો લાવશે. 

 

1.4 પયા�વરણીય મોનીટરીગં �ો�ામ 

 GACL �ારા પયા�વરણીય િનિર�ણ અને સંચાલન માટે ખચ�માં �. 50.85 કરોડની મૂડીખચ� અને 2.14 કરોડ 

િરકિરંગ ખચ� (વાિષ�ક) નો સમાવશે થાય છે. પયા�વરણીય િ�લયર�સ (ઇસી ) મેળવવા પછી અને �લા�ટ ઓપરશેન 

તબ�ામા,ં કો�ક 1-8 માં કો�િકત િવિવધ પયા�વરણીય પિરમાણોનું િનરી�ણ કરવામાં આવશે. 
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કો�ક 1-8: પો�ટ ઇસી - એ�વાયન�મ�ેટલ મોનીટર�ગ �લાન 

S. 

No. 
Environmental Component / Parameter 

Frequency of 

monitoring 
Location 

1 CEMS Sensors (HCl & Cl2). Online On stack attached with hypo scrubber. 

2 HCl & Cl2 in stacks Monthly 
HCl unit stack vent, Hypo Stack Vent, 
Chlorotoluene, Chloromethane & ECH 

Plant’s Stack Vent. 

3 PM, SO2, NOx in stack. 
Online Boiler Stack. 

Monthly Boiler Stack & DG Set Stacks 

4 PM10, PM2.5, SO2, NOx, HCl & Cl2 in ambient air. 
Twice in a month at 

site & once in a 
season at Villages 

1) 3 Locations in site 

2) Rahiyad Village 

3) Atali Village 

5 WPM for HCl & Cl2. 
As per Factories 

Rules 
At 5 locations within site and at Rahiyad & 

Atali Village 

6 Noise levels Monthly Main Plants and Utilities Area 

7 
Water consumed in various activities and 

waste water generated from various areas of 
plants 

Daily 
Main intake, plant wise water supply line & 

effluent diversion line to ETPs. 

8 
Monitoring of wastewater inlet and outlet at 
ETP plants for the principal parameters (such 

as pH, SS, TDS, COD). 
Daily Stream wise inlet & outlet of ETPs 

9 
Monitoring of domestic wastewater inlet and 

outlet at STP for the principal parameters 
(such as pH, SS, BOD). 

Daily Inlet & Outlet of STP 

10 
Monitoring of wastewater at Final Factory 
drain outlet for the parameters that will be 

provided by GPCB. 
Daily Factory outlet drain 

11 
Surface water samples at nearby area. 

Parameters are essential parameters as per 
IS: 10500:2012. 

Once in a Season 
1) Rahiyad Village Pond 

2) Atali Village Pond 

12 Quantity of Fly Ash Generated Daily Ash Silo 

13 Quantity of Brine Sludge Generated Daily Captive Secured Landfill Site 

14 Soil analysis for EC, pH, permeability and ESP 
Pre & post monsoon 

/ in the event of 
accidental spillage 

At Site 

 

1.5 વધારાના અ�યાસ 

 

1.5.1 સામાિજક આિથ�ક િવકાસ �વૃિ�ઓ 

સમુદાયની જ�િરયાતને આધાર,ે GACL આરો�ય અને �વ�છતા, સલામત પીવાના પાણીની સુિવધા, શૈ�િણક 

�વિૃ�ઓ, �વ�છતા અને ડ� ેનજે િસ�ટમ, કૌશ�ય િવકાસ / તાલીમ કાય��મ ઇ��ા�ટ� �ચર સુિવધાઓના �ે�માં 

સમુદાય-ક�યાણ તરફ સામાિજક-આિથ�ક િવકાસ �વિૃ� કરશે. 

એ�ટર�ાઇઝ સોિશયલ કિમટમે�ટ (ઇએસસી) માટેનો ��તાિવત બજટે �ોજ�ેટના દસ વષ� / �વનકાળ માટે 

ફાળવવામાં આવશે. �ોજ�ેટના ��તાવકતા� �ારા દર વષ� �. 4.43 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે, અને 

અ�યાસના િવ�તારમાં સમુદાય િવકાસ કાય��મ માટે ��યેક વષ� દરમાં 10% નો વધારો થાય છે. આમ, વાિષ�ક 

જ�િરયાત આધાિરત આકારણીના આધાર ે�. 70.56 કરોડના બજટે (કુલ �ોજ�ેટ ખચ�ના 2.5%) ESC / CSR 

�વિૃ�ઓ પર ખચ�વામાં આવે છે.  

 



M/s. GACL in 
JV with NALCO 

Draft EIA for Proposed New Chlor-Alkali Plant, CPP & Synthetic 
Organic Chemical Units at Plot No.: D II/9, GIDC, Dahej 

Executive Summary 

 

Kadam Environmental Consultants | September 2017 24 
 
 

 

1.5.2 જોખમ અને જોખમો 

��તાિવત કોિ�ટક કલોિરન, કૃિ�મ કાબ�િનક એકમો અને પાવર �લા�ટના કાય�કાળ દરિમયાન, નીચેની �વૃિ�ઓ 

માનવ અને આસપાસના પયા�વરણને જોખમો ઊભું કરી શકે છે: 

 �લોિરન, િમથેનોલ, ટો�યએુન અને એિપ�લોરો હાયિડ�નનું સં�હ 

 �લોિરન અને િમથેન ગેસનું પાઇપલાઇન ટ� ા�સફર 

 જોખમી કચરાને લોડ અને અનલોડ કરવું - યાિં�ક ચળવળ 

 જોખમી રસાયણો સાથે સપંક�  

 ઇ�સીનરેબેલ વે�ટનો સં�હ 

ઉપરો� રસાયણોના રાસાયિણક ગુણધમ� જવેા કે રાસાયિણક તબ�ા, ઓપરટેીગં શરતો અને કુલ ઇ�વે�ટરી 

વગેર ેજવેા રાસાયિણક ગણુધમ�, અ�યાસનું પિરણામ િવગરે ે િવ�ષેણ  હાથ ધરવામાં આ�યું છે. 

િવ�ષેણ માટે પસદં થયેલ મ�ુય િન�ફળતાઓ 10 એમએમ અને 25 મીમી લીકેજ  સૌથી વધ ુિવ�સનીય માપ 

દંડ  છે અને સૌથી ખરાબ કેસ તરીકે આપિ�જનક ભંગાણ ને ગણવામાં આવે છે.  

િવ�ષેણના પિરણામો નીચે મજુબ છે: 

મેથનેોલ, ટો�યુએન, અને એિપ�લોરોહાઈિડન �ટોરજે ટ�કના િક�સામા,ં રિેડયશેન �તર પર પૂલ (ડાઇક) આગનો 

�ભાવ 37.5 કેડબ�યુ / મીટર મળેલ છે કે જ ે છોડની સીમાથી બહાર નથી જઈ ર�ો. 

�લોિરન ટાકંીઓ અને પાઈપલાઈન, ઝેરી િવ�પે , 10 પીપીએમ મળે છે કે , જ ેછોડની સીમામાંથી સહેજ બહાર 

આવે છે.  
 

ઘટાડા પગલા ં

 તબીબી ચકાસણી િનયિમત સમયાંતર ેકરવામાં આવશ ે

 સાઇટ તૈયારી દર�યાન �એસીએલ �ારા યો�ય સંભાળ લેવામાં આવશ,ે સાઇટ કમ�ચારીઓ અને �ટાફ 

સ�યોને યો�ય પી.પી.ઇ. આપવામાં આવશ ે

 �વચાના સંપક�ને અટકાવવા માટે યો�ય �યિ�ગત ર�ણા�ક કપડાંનો ઉપયોગ કરવો. 

 આંખના સપંક�ને રોકવા માટે સુર�ા ગોગ�સનો ઉપયોગ કરવામાં આવશ.ે 

 રબર, નેઓ�ીન અને પીવીસીના હે�ડ મો�ઓ �ાર ેજ�ર પડે �યાર ેઉપયોગમાં લવેાશ ે

 ડી.�. set અને અ�ય ઘોઘંાટ પેદા કરવાના ઉપકરણો માટે એકોિ�ટક એ��લોઝસ� આપવામાં આવશ ે

 �એસીએલ િ�પલ મેનજેમે�ટ �લાનને િવકિસત કરશે અને અમલ કરશ,ે જ ેઆરો�યની સમ�યાનું કારણ બની 

શકે છે. 

 સૂિચત સિુવધાઓ માટે કોઈપણ કટોકટીની પિરિ�થિતને હલ કરવા માટે �એસીએલ કટોકટી �યવ�થાપન 

�ણાલી (ઑફ-સાઇટ અને ઑ�સાઇટ કટોકટી યોજના) િવકસાવશ.ે 

 

1.6 �ોજ�ેટના લાભો 

સૂિચત �ોજ�ેટની �થાપનાને પગલે �થાિનક અને દેશ માટે નીચેના લાભોની ક�પના કરવામાં આવી છે: 

 િફિન�ડ ઉ�પાદનોની �ા�યતાને લીધે �ોજ�ેટ ઔ�ોિગક િવકાસને �ો�સાિહત કરશ ે

 કંપની પાસે િવિવધ િવદેશી દેશોમાં તેના પોતાના �ા�ડના નામની વિૃ� હશ.ે 

 કંપની �થાિનક બ�રોની જ�િરયાતોને કાબૂમાં રાખશે અને કાિ�ટક સોડાની આયાતમાં ઘટાડો કરશ ે
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 બાંધકામના અને ઓપરશેનલ તબ�ા દરિમયાન કુશળ અને અધ�કુશળ માટે રોજગારીની સંભિવતતા પેદા 

થશ ે

 અ�ય મૂત� લાભો િવિવધ આનષુંિગક �વૃિ�ઓના િવકાસમાં સમાવશે થાય છે, જ ે�થાિનક લોકો માટે પરો� 

રોજગાર પદેા કરશ ે

 ઘણા ��તાિવત ઉ�પાદનોને િનકાસની સારી તક મળી છે જ ેદેશ માટે ફોર�ેસ આવક તરફ દોરી શકે છે. 

 

1.7 પયા�વરણ સંચાલન યોજના 

સૂિચત શમન પગલાં અને િનરી�ણ યોજના માટે પયા�વરણીય મોનીટરીગં યોજનાનો સમાવેશ થશ:ે 

 દરકે �લા�ટને SOP અને ઇમજ��સી િર�પો�સ �િ�યાઓની જોગવાઇ કરવામાં આવશ ે

 અનુભવી EHS હેડની િનમણકૂ કરવી, જ ેદૈિનક ધોરણે િડર�ેટરને સીધી �ટેટસ િરપોટ�  આપશ ે

 �લા�ટ હેડ �ારા યો�ય ઈ�વ�ેટરી એકાઉિ�ટંગ અને િબન-પાલનની માિસક સમી�ા 

 EHS હેડ �ારા વૈધાિનક શરતોના પાલન માટે મોિનટિરંગ 

 આઇએસઓ િસ�ટમ મજુબ જોખમી કચરાના સં�હ�થાનોનું આંતિરક ઓિડટ 

 ફોમ� 5, પયા�વરણ ઑિડટ િરપોટ� , જોખમી કચરા મિેનફે�ટ, િનયમનકારી સ�ાવાળાઓ �ારા આપવામાં 

આવેલા કારણ બતાવો /�લોઝર નોિટસ વગેર ેની સમયસરની રજૂઆત. 

 મૂડીખચ� અને િરકિરંગ ખચ� દર વષ� માટે પરૂતી ફંડો આપવામાં આવશ ે

 પયા�વરણીય �યવ�થાપન / �દૂષણ િનયં�ણનાં પગલાં માટે આયોિજત ભંડોળ અ�ય કોઇ હેતુ માટે 

બદલવામાં આવશે નહી ં

 પયા�વરણીય �યવ�થાપન સેલ, પયા�� �યાવસાિયક કુશળતા અને �ોતો સાથે �થાપના કરવામાં આવશ,ે 

જમેાં પયા�વરણલ�ી �યવ�થાપન, �દૂષણ િનવારણ, પયા�વરણીય િનરી�ણ, વગેર ેસિહતના જવાબદાર 

જવાબદારીઓનો સમાવશે થાય છે. 
 

1.8 સમાપન 
 

પો�ટ મોનસૂન િસઝનમાં 20 મી ઑ�ટોબર, 2016 થી 31 િડસે�બર, 2016 સુધીના ઇઆઇએના અ�યાસના 

આધાર,ે સ�ટે�બર 14, 2016 ના SEAC અને 29 એિ�લ, 2017 ના TOR સુધારો �ારા આપવામાં આવેલા 

સંદભ�ના િનયમો અનુસાર, નીચેના હાઇલાઇટ ઉદભવે છે: 

 �ોજકેટ પાસે િવિવધ �થાનીય લાભો છે જમે કે ન�કના �દેશમાંથી સામા�ય મીઠંુ, કોલસો ઉપલ�ધ છે 

 બંદરો, હાઇવે અને ર�ેવે સાથ ેસાઇટ સારી રીતે જોડાયેલ છે 

 ઇઆઇએ સૂચન મજુબ, આ �ોજ�ેટ માટે સામા�ય શરતોની કોઈ લાગુ પડતી નથી 

 ��તાિવત �ોજ�ેટ, �ાર ે�થાપના કરવામાં આવે છે, તે દેશ માટે િવદેશી િવિનમય મેળવશે કારણ કે 

આંતરરા�� ીય બ�રમાં �લોિરન આધાિરત ઉ�પાદનોની િવશાળ માગં છે. 

 તમામ લાગુ પડતી િનયમનકારી આવ�યકતાઓની સખત પાલનની સાથે પાલન કરવામાં આવશ ે

 સુર�ા અને પયા�વરણીય ધોરણો અનુસરવામાં આવશ ે

 િરસાયકલ અને પનુઃઉપયોગ યોજનાનો ઉપયોગ પાણી વપરાશ ઘટાડવા માટે કરવામાં આવશે. 

 વાયુ �દૂષણ િનયં�ણ સાધનની જોગવાઈ, જોખમી કચરાના �યવ�થાપન, �યૂનતમ �િતકૂળ પયા�વરણીય 

અસરો તરફ દોરી જશ ે

 આ �ોજ�ેટ બાંધકામ અને કામગીરીના તબ�ા દરિમયાન કુશળ, સ�, અકુશળ લોકો માટે રોજગારીની 

શ�તાઓ પદેા કરશે. 

  

આને �યાનમાં રાખીન,ે આ �ોજ�ેટને પયા�વરણીય િ�લયર�સ આપવા માટે િવચારણા કરી શકાય છે. 


