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EXECUTIVE SUMMARY-GUJARATI 

૦૧ .પ્રસ્તાવના 

મેસસમ ધમમનદંન ફાઈન કેમ એ પ્રસ્તાસવત એકમ છે . આ પ્રસ્તાસવત એકમ ેસ્પેશીયાલીટી કેમીકલ્સ 

ઉત્પન્ન કરવા માટેની દરખાસ્ત કરેલ છે તથા એકમ પ્લોટ ન.ં ૧૫, સવે નં - ૧૭૯૨/પી અન ે

૧૭૯૪/પી મોરબી ક્રોસ રોડ, ર્ગામ અન ેતાલતકો :- હળવદ, જીલ્લો :- મોરબી,  ીતારાત રાાય મા ં

આવેલો છે .  

ઉત્પાદન વિગતો 

ક્રમાકં પ્રોડક્ટનત ંનામ ક્ષમતા (મેટ્રીક ટન/માસ) 

૧ ફેનીડોન-એ ૨.૫ 

૨ ફેનીડોન- બી ૧.૫ 

ટોટલ  ૪.૦ 

પ્રસ્તાસવત એકમનો કતલ સવસ્તાર આશરે ૫૮૪ ચો. મીટર છે. જેમાથંી ૩૬ ચો.મી. આશરે કતલ 

સવસ્તારના ૬.૧૫ %  ામીન ગ્રીન બેલ્ટ માટે ફાળવવામા ં આવશે. પ્રસ્તાસવત એકમન ે  

પ્રસ્થાસપત કરવાની કકિંમત રૂસપયા ૬૦ લાખ થશે, જેમાથંી  પયામવરણીય વ્યવસ્થાપન પધ્ધસત 

માટે આશરે ૧૦ લાખ ફાળવવામા ંઆવશ ેઅને તેનો આવતમક ખચમ ૧૪ લાખ થશ.ે 

મેસસમ ટી. આર. એસોસીએટ્સની (NABET Accreditation No.: NABET/EIA/1619/RA0033) મેસસમ 

ધમમનદંન ફાઈન કેમ દ્વારા પ્રસ્તાસવત એકમનો પયામવરણીય પથૃ્થકરણ અસર અભ્યાસ (EIA) 

કરવા માટે સનમણ  કં કરવામા ંઆવેલ છે. 

ફેનીડોન-એ અન ે ફેસનડોન-બી (સ્પેસશયાલલટી રસાયણો) જેવા પ્રસ્તાસવત ઉત્પાદનો 14 મી 

સપ્ટેમ્બર, 2006 ના રોા પયામવરણીય અસર આકારણી જાહરેનામામા ંાણાવ્યા મતાબ વર્ગમ 5 

(એફ) હઠેળ આવે છે. આર્ગળ, સ  લચત પ્રોજેક્ટનત ં સ્થાન સ  લચત ઔદ્યોલર્ગક એસ્ટેટની બહાર છે 

અન ે25 જ ન 2014 ના જાહરેનામા મતાબ નાના પાય ેઔદ્યોલર્ગક એકમ માપદંડમા ંપડ ેછે. તેથી, 

પ્રોજેક્ટના પ્રસ્તાવકતામને SEIAA, ર્ગાધંીનર્ગરથી પયામવરણીય ક્ક્લયરન્સ મેળવવાની ારૂર છે. 

આ પ્રકીયાના ભાર્ગ રૂપે  લોકસતનાવણી એ જાહરેનામા પ્રમાણે તથા એક્ષ્પટમ  એપ્રાઈઝલ કમીટી એ 

યતસનટને આપલ ે TOR પ્રમાણે કરવામા આવશ.ે 
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પયામવરણ પ્રથૃ્થકરણ અસર અભ્યાસ (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) માચમ 

૨૦૧૭ થી મે ૨૦૧૭ દરસમયાન ૫ સ્થળે કરવામા ંઆવેલ હતા. પયામવરણીય ઘટકો જેવા કે 

(આસપાસ ની હવા, પાણી, ામીન, ધ્વસન, વનસ્પસતઓ અન ેપ્રાણીઓ) જે પ્રસ્તાસવત એકમથી 

અસર પામી શકે તેમ છે, તેનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો છે. પ્રસ્તાસવત એકમને કેન્રમા ંલઈને ૫ 

કકમી. સિજ્યાના વર્તમળાકાર સવસ્તારને અભ્યાસસત ક્ષેિ તરીકે નક્કી કરવામા ંઅવેલ છે.  

આસપાસના ૫ રકમી વિજ્યાના વિસ્તારની મખુ્ય લાક્ષણણકતાઓ  

ક્રમાકં મતખ્ય લાક્ષલણક્તાઓ વણમન 

૧ પ્રસ્તાસવત એકમનત ંસ્થાન  પ્લોટ ન.ં ૧૫, સવે નં - ૧૭૯૨/પી અન ે

૧૭૯૪/પી, મોરબી ક્રોસ રોડ, ર્ગામ અન ે

તાલતકો :- હળવદ, જીલ્લો :- મોરબી,  ીતારાત 

રાાય 

૨ અક્ષાશં – રેખાશં 

 

અક્ષાશં :- ૨૩° ૦’ ૮.૦૯ ”N  

રેખાશં:- ૭૧° ૯’ ૫૭.૭૪”E 

૩ સમતરી સ્તરના સરેરાશ  ૪૩  મીટર 

૪ તાપમાન  ૭°સે .થી ૪૬°સે . 

૫ વાસષિક વરસાદ  ૫૦૦- ૬૦૦મી.મી 

૬  ભતર્ગભમ ાળની ઉંડાઈ  ૧૫-૫૦ મીટર  

૭ નજીક નત ંરેલ્વે સ્ટેશન હળવદ  (૨.૪૫  કકમી( NE)  

૮ નજીકનો એરપોટમ   રાાકોટ એરપોટમ  – ૮૬ કકમી SSW 

૯ નજીક નત ંશહરે  મોરબી - ૩૯  કકમી WNW 

૧૦ નજીક નત ંર્ગામ હળવદ - ૧.૩ કકમી  NE 

૧૧ નજીક નો રોડ  સ્ટેટ હાઈવ ે૭   -  ૦.૧૬ કકમી  N 

નેશનલ હાઈવ ે૯૪૭  -  ૦.૧૬ કકમી N 

૧૨ નજીક ામીન પરના પાણીના સ્ત્રોત   નમમદા કેનાલ – ૦.૨૦ કકમી SSE 

શરણેશ્વર તળાવ - ૦.૮ કકમી NE 
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ક્રમાકં મતખ્ય લાક્ષલણક્તાઓ વણમન 

૧૩ રાષ્ટ્ટ્રીય ઉપવન - ારં્ગલી પ્રાણીઓ 

માટેનત ંઅભ્યારણ્ય 

૫ કકમી સિાયામા ંનથી. ઘતડખર વાઇલ્ડ 

લાઇફ અભયારણ્ય NNE કદશામા ંપ્રોજેક્ટ 

સાઇટથી ૧૭ કક.મી. દ ર છે  

૧૪ રીઝવમ ફોરેસ્ટ  ૫ કકમી સિાયામા ંનથી.  

પાનેલી- ૨૭ કકમી NE  

રામપરા- ૫૩.૬ કકમી NNE 

૨. હવાનત ંપયામવરણ )AIR ENVIRONMENT)   

બળતણના વપરાશથી સનકળતા પ્રદ ષણનો મતખ્ય સ્ત્રોત સ્ટીમ બોઈલર (1 TPH) અને ડી.જી. સેટ        

{ (50 KVA) પાવર ફેલયર વખતે વાપરવામા ંઆવશે } છે. બોઈલરમા ં કોલસો/બ્રીકેટસ અને 

ડી.જી .સેટમા ંહાઈ સ્પીડ ડીઝલનો બળતણ  તરીકે ઉપયોર્ગ થશે.  

સ્પેશીયાલીટી કેમીકલના ઉત્પાદન દરમ્યાન રીએક્ટર માથંી એમોનીયા ર્ગેસ ઉત્પન્ન થશે જેને 

હાઈડ્રો ક્લોરીક એસીડ સ્ક્રબર દ્વારા રોકવામા ંઆવશે   

રો-મટીરીયલ  હને્ડલીંર્ગ અને ટ્રાન્સપોરટેશન તથા ઉત્પાદન પ્રકકયા દરમ્યાન પ્રદ ષકો ઉત્સાીત 

થવાની શક્યતા છે.     

પ્રવતમમાન આસપાસની હવાની (Ambient Air) ીતણવત્તા જાણવા માટે પ્રસ્તાસવત એકમ સ્થળથી 

૫ કકમી સિજ્યાના વર્તમળાકાર સવસ્તારમા ં૫ અલર્ગ અલર્ગ સ્થળેથી માચમ ૨૦૧૭ થી મે ૨૦૧૭ 

દરસમયાન નમ  ના લઈને તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી . હવાની ીતણવત્તા નક્કી કરવા 

માટેના સ્થળની પસદંર્ગી વાયતશાસ્ત્ર અને નજીકની પ્રાપ્ત સતસવધાઓના આધારે નક્કી કરેલી 

હતા. હવાની ીતણવત્તા નક્કી કરવા માટે પટીક્યતલેટ મેટર(PM10& PM2.5), સલ્ફર ડાયોકસાઈડ 

(SO2),  નાઈટ્રોાન ઓક્સાઈડ (NO2), NH3,  CO અને VOC ની ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી. 

જેના પકરણામો નીચનેા ટેબલમા ંદશામવ્યા મતાબ છે. 

બેઝલાઈન મોનીટરીંગ માટે ગામો ના નામ અને પરરણામો 

સ્થળ 
અંતર (કકમી) 

અન ેકદશા 

 98thટકાવારી  g/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 
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સ્થળ 
અંતર (કકમી) 

અન ેકદશા 

 98thટકાવારી  g/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

પ્રો . સાઈટ - ૪૯.૮૮ ૬૮.૫૬ ૧૨.૩૫ ૧૭.૦૭ 

હળવદ  *  ૧.૩ (NNE)  ૫૯.૭૭ ૮૯.૮૭ ૧૪.૭૧ ૨૧.૫૧ 

ઈશનપતર  ૨.૪ (NE) ૫૫.૫૪ ૮૦.૩૧ ૧૪.૭૫ ૨૦.૧૬ 

માનસર  ૨.૨ (SW) ૬૦.૩૦ ૯૨.૧૪ ૧૮.૬૯ ૨૬.૭૧ 

રાણેક પર  ૨.૭ (S) ૨૫.૮૮ ૭૪.૯૭ ૧૭.૧૪ ૧૮.૩૭ 

ગ્રાહ્ય મયામદા [નેશનલ એમ્બીયટં એર 

ક્વોલીટી – ૨૦૦૯] 

૬૦ ૧૦૦ ૮૦ ૮૦ 

નોધ: * ડાઉનવીન્ડ ડીરેક્શન બતાવે છે. 

CO: - Not Detected, VOC: - Not Detected  

એમ્બીયટં એરના પકરણામ પરથી તારણ કાઢી શકાય કે હવાની ીતણવતા નેશનલ એમ્બીયટં 

એર ક્વોલીટીના ધારાધોરણ મતાબ છે.  

સ્ટીમ બોઈલર સાથે હવા પ્રદ ષણ  સનયિંક તરીકે બેર્ગ-કફલ્ટરન ેચીમની ની પયામપ્ત ઉંચાઈ 

સાથે લર્ગાડવામા ંઆવશે.  જ્યારે ડી.જી. સેટ કે જે પાવર ફેઈલર વખતે વપરાશે, તેથી તેમા ંમાિ 

ચીમની ની પયામપ્ત ઉંચાઈ આપવામા ંઆવશે.  

સ  લચત એકમ દ્વારા ઉત્સાીત પ્રદ ષકો ને સનયિંણમા ંરાખવા માટે ારૂરી પર્ગલા લવેામા ંઆવશે 

જેવાકે, રો-મટીરીયલ ની ાગ્યા અલર્ગ ફાળવવામા ંઆવશે, ઉત્પાદન પ્રકકયા બધં રીએક્ટરમા ં

કરવામા ંઆવશે અને લીકેા અ ટકાવવા તેનત ંસનયમીત ચેકીંર્ગ અને મેઈન્ટેનશશ કરવામા ંઆવશે.  

3. ાળ પયામવરણ (Water Environment) 

પ્રસ્તાસવત એકમ દ્વારા ૬ કકલોલીટર/ કદવસ જેટલત ં પાણી ઘરર્ગથ્થત વપરાશ, ગ્રીન બલે્ટ 

ડવેલોપમેન્ટ અને યતટીલીટી પ્રોસેસમા ંવપરાશે. તાજા પાણીનો સ્ત્રોત હલવદ નર્ગર પાલલકા હશે.  

એકમ દ્વારા ૦.૨ કકલોલીટર/કદવસ સતએા (ઘરર્ગથ્થત) પાણી અન ે ૨.૧ કકલોલીટર/કદવસ 

ઓદ્યોર્ગીક ર્ગદંત  પાણી ઉદભવશે.  



સકં્ષીપ્ત અહવેાલ-ીતારાતી 

ધમમનદંન ફાઈન કેમ  
સવે ન-ં ૧૭૯૨/પી અને ૧૭૯૪/પી,લ મોરબી ક્રોસ રોડ, ર્ગામ 

અને તાલતકો:- હળવદ, જીલ્લો:- મોરબી,  ીતારાત રાાય.     
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પાણીની જરૂરરયાત  

ક્રમ વપરાશની ાગ્યા પાણીની ારૂકરયાત (કક.લી. /કદવસ) 

૧ ઘરર્ગથ્થત વપરાશ  ૦.૪ 

૨ ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલપમેન્ટ  ૦.૧ 

૩ 

ઓદ્યોર્ગીક વપરાશ  

કતલીંર્ગ ટાવર ૨ 

બોઈલર ૨ 

વોશીંર્ગ ૦.૨ 

પ્રોસેસ  ૧.૩ 

કતલ ઓદ્યોલર્ગક વપરાશ ૫.૫ 

કતલ (ઘરર્ગથ્થત  + ઓદ્યોલર્ગક+ગ્રીનબેલ્ટ ડેવલોપમેન્ટ ) ૬.૦ 

ગદંા પાણીનો ઉદભિ અને વનકાલ 

ક્રમ ર્ગદંા પાણીના ઉદભવનત સ્થાન 

ર્ગદંત  પાણી 

(કક.લી. /

કદવસ) 

સનકાલ 

૧ સતએા  (ઘરર્ગથ્થત(પાણી) ૦.૨ સેપ્ટીંક ટાકંી દ્વારા સોક્પીટમા ં 

૪ 

ઓદ્યોલર્ગક પ્રવસૃત  

કતલીંર્ગ ટાવર બ્લોડાઉન  ૦.૨ 

ઈટીપી અને ત્યારબાદ ઈવોપરેટરમા ં
બોઈલર ૦.૨ 

વોશીંર્ગ ૦.૨ 

પ્રોસેસ  ૧.૫ 

કતલ  ઓદ્યોલર્ગક  ૨.૧ 

કતલ  ઘરર્ગથ્થત   + ઓદ્યોલર્ગક ૨.૩ 

ઘરર્ગથ્થત ર્ગદંા પાણીનો સનકાલ સેપ્ટીંક ટેંક /સોક્પીટ સીસ્ટમ દ્વારા કરવામા ંઆવશે.  

ઓદ્યોલર્ગક ર્ગદંાપાણીને સનચે મતાબ શતક્ધ્ધકરણ અને સનકાલ કરવામા ંઆવશે. 



સકં્ષીપ્ત અહવેાલ-ીતારાતી 

ધમમનદંન ફાઈન કેમ  
સવે ન-ં ૧૭૯૨/પી અને ૧૭૯૪/પી,લ મોરબી ક્રોસ રોડ, ર્ગામ 

અને તાલતકો:- હળવદ, જીલ્લો:- મોરબી,  ીતારાત રાાય.     
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પ્રકક્રયા અન ેવોસશિંર્ગમાથંી સનકળ્તા ર્ગદંાપાણીને ફેન્ટનની ટ્રીટ્મશટદ્વારા રાસાયલણક ઓક્ક્સડશેન 

આપવામા ંઆવશ ે અન ે ત્યારબાદ ઈટીપી મા બોઈલર બ્લોડાઉન અન ે ક લલિંર્ગ બ્લોડાઉન નત 

તટસ્થસકરણ કરવામા આવશે, ત્યારબાદ નીકળતા બધા પાણી ને ન  ચ કફલ્ટર મા ંલઇ ાઈ 

પાણી અન ેકાદવ અલર્ગ કરવામા ંઆવશે. નતચ કફલ્ટરમાથંી  સનકળ્તા પાણી ને ઇવાપોરેટોર મા 

લઈ ાઈ બાષ્ટ્પીભવનમા ંકરવામા ંઆવશે. આમ એકમ ઝીરો લલક્ક્વડ કડસ્ચાર્જ જાળવશ.ે 

ભ  ર્ગભમ ાળ તેમા ામીન પરના પાણીના નમ  નાઓના ીતણવત્તા પરીક્ષણ પરથી તારણ કાઢી શકાય 

કે ભ  ર્ગભમ ાળ તમેા ામીન પરનત ંપાણી IS: 10500 ર્ગાઈડલાઈન મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલ 

પીવાલાયક પાણીના ધારાધોરણ મતાબ છે . 

૪.  ઘન અન ેાોખમી કચરાનત ંવ્યવસ્થાપન 

મતખ્ય હઝેાડમસ વેસ્ટમા ંઈટીપી કચરો તથા ઈવેપોરેશન રેસીડયત છે. બીજા મતખ્ય વેસ્ટમા ંવપરાયેલત ં

ઓઈલ અન ેનકામી થલેી, સ્પશટ કાબમન અન ેપ્રોસેસ માથંી સનકળતા કચરો   નો સમાવેશ થાય  છે . 

ઈટીપી કચરાનો તથા ઈવેપોરેશન રેસીડયત નો મજંતર થયેલ TSDF Site મા ંસનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

વપરાયેલત ંઓઈલ લ્યતબ્રીકેન્ટ તરીકે પતનઃ વપરાશે અથવા રીસાઈકલરન ેવેચાશે, નકામી થેલીઓ 

અન ેડ્રમ મજં ર થયેલ વેન્ડર ને વેચાશે . સ્પશટ કાબમન સગં્રકહત કરવામા ંઆવશે અન ેCHWIF મા ં 

સનકાલ કરવામા ંઆવશે. અન ેપ્રોસેસ માથંી સનકળતા કચરા નો CHWIF મા ં  સનકાલ કરવામા ં

આવશે. 

એકમ  હઝેાડમસ વેસ્ટના સગં્રહ માટે અલર્ગથી ાગ્યા ફાળવશે જેમા લીચેટથી થતા ામીનના 

પ્રદ ષણને અટકાવવા માટે પક્કા ફ્લોરીંર્ગ કરવામા આવશ,ે આ લીચેટને કલેક્ટ કરી તેના 

શતક્ધ્ધકરણ માટે ઈટીપીમા ંમોકલવામા ંઆવશે . 

૫ . ામીન પયામવરણ  

કામર્ગીરી તબક્કા દરમ્યાન હવા, પાણી, ઘનકચરાના પ્રદ ષણથી ામીન પર સીધી અથવા 

આડકતરી અસરો થાય છે . 

હવાના પ્રદ ષણને રોકવા માટે ારૂરી બધાા પર્ગલા લવેામા ંઆવશે જેથી ામીન પર કોઈ ા 

આડઅસર થશે નકહિં.  



સકં્ષીપ્ત અહવેાલ-ીતારાતી 

ધમમનદંન ફાઈન કેમ  
સવે ન-ં ૧૭૯૨/પી અને ૧૭૯૪/પી,લ મોરબી ક્રોસ રોડ, ર્ગામ 

અને તાલતકો:- હળવદ, જીલ્લો:- મોરબી,  ીતારાત રાાય.     
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પ્રસ્તાસવત એકમ હળવદ નર્ગર પલલકા માથંી પાણી લેશે પરંર્ ત ામીનમા ંપાણીનત ંસ્તર સમતોલ 

રાખવા માટે વરસાદી પાણીન ેામીનમા ંપાછ ંઉતારશે .અિ ેનોંધનીય છે કે ર્ગદંત  પાણી ામીન પર 

છોડવામા ંઆવર્ત ંનથી જેથી ામીન પર કોઈ આડઅસર થશે નકહિં.ખાળકતવાને પણ સમયાતંરે સાફ 

કરવામા ંઆવશે.જેથી પાણીના કારણે ામીન ઉપર કોઈપણ આડઅસર નકહિં થાય . 

ઘન કચરાને સભંાળવા, સગં્રહ કરવા અન ેતેના સનકાલ માટેના દરેક સનયિંીત પર્ગલાઓ લેવામા ં

આવશ ેજેથી ઘન કચરાને કારણે ામીન પર કોઈ આડઅસર થશે નકહિં. 

૬. ધ્વસન પયામવરણ 

અભ્યાસસત ક્ષેિમા ંપ્રવતમમાન ધ્વસનનત ંમાપદંડ કાઢવા માટે ૫ અલર્ગ - અલર્ગ સ્થળે ઘોંઘાટની 

ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી .જેના પરીણામો નીચે પ્રમાણે છે      . 

ક્રમાકં સ્થળ કેટેર્ગરી 

Leq (dB(A)) 

મયામદા પકરણામ 

કદવસ રાત કદવસ રાત 

૧ 
પ્રો . સાઈટ ઓદ્યોલર્ગક ૭૫.૦ ૭૦.૦ ૫૧.૫ ૪૮.૦ 

૨ હળવદ વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૪૪.૩ ૪૨.૬ 

૩ રાણેકપર વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૫૦.૦ ૪૦.૯ 

૪ માનસર  વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૪૨.૫ ૩૯.૯ 

૫ ઈશનપતર  વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૪૯.૧ ૪૪.૧ 

ધ્વસનના પકરણામો સનયત માિામા ંછે . 

તેમ છતા ં ધ્વસન પ્રદ ષણ અટકાવવા જેવા કે ડી.જી.સટે સાથ ેએકોસ્ટીક એંક્લોઝર લર્ગાડવામા ં

આવશ.ે દરેક મશીનરીમા ંસનયમીય લ્યતબ્રીકેશન, ઓઈલીંર્ગ અન ેમરામત કરવામા ંઆવશ ે. 

૭. જૈવ પકરક્સ્થતી અને જૈવ સવસવધતા શાસ્ત્ર 

જૈવ પકરક્સ્થતી અન ેજૈવ સવસવધતાના મતલ્યાકંનની માકહતીનો અભ્યાસ અભ્યાસસત ક્ષિેમા ંકરવામા ં

આવ્યો છે.  આ સવસ્તાર મતખ્યત્વે ખેતીલાયક ામીન પર આધારીત છે.   આ અભ્યાસ મા ં૧૩૬  



સકં્ષીપ્ત અહવેાલ-ીતારાતી 

ધમમનદંન ફાઈન કેમ  
સવે ન-ં ૧૭૯૨/પી અને ૧૭૯૪/પી,લ મોરબી ક્રોસ રોડ, ર્ગામ 

અને તાલતકો:- હળવદ, જીલ્લો:- મોરબી,  ીતારાત રાાય.     
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વનસ્પતી, ૯ પ્રાણીસષૃ્ટ્ટી, ૩૧  પક્ષી અન ે૫  સસ્તન પ્રાણીનો સમાવેશ થાય છે . આ અભ્યાસીત 

સવસ્તારમા ંકોઈ ાોખમી વન્યજીવ કે વનસ્પતી ાોવા મળેલ નથી . 

અભ્યાસસત ક્ષેિમા ં ાોખમી વન્યજીવ  ઇ ન્ડીયન સપફોલ ાોવા મળે છે . પ્રાણીસષૃ્ટ્ટી અન ે

ખેતીલાયક ામીન ઉપર કોઈપણ આડઅસર નકહિં થાય . 

૮.  ાોખમની આકારણી  

ાોખમી રસાયણો રાખવા માટે કરવામા ંઆવતી ાોખમ આકરણીમા ંપરીબળો જેવાકે, ાોખમનો 

સ્ત્રોત, ાોખમ થવાની મહત્તમ સભંાવના અન ેાોખમ ના થવા માટેના પર્ગલા ંઆવરી લેવાયા છે .

બધા ા ાોખમી રસાયણોનો સગં્રહણ અન ેસનયિંણ MSDS ની માર્ગમદસશિકા હઠેળ કરવામા ંઆવશે .  

અ. વ્યવસાય આરોગ્ય  અને સલામતી 

ાોખમ આકારણી નો અભ્યાસ દ્વારા એકમમા ં કામ કરતા લોકો માટે નીચ ેમતાબના સતરક્ષાત્મક 

પર્ગલા ંલવેામા ંઆવશે . 

વ્યક્ક્તર્ગત રક્ષાત્મક સાધનો  ﴾ પસમનલ પ્રોટેક્ટીવ ઈક્વીપમેન્ટ ﴿ જેવાકે ઈઅર પ્લર્ગ જ્યા ંધ્વની 

પ્રદ ષણ ૮૦ dB(A) થી વધત હોય ત્યા ંઆપવામા ંઆવશ.ે  કારીર્ગરો માટે સનયમીત સ્વાસ્થ્ય ચેક-

અપ, પાયાની ારૂરીયાતો જેમકે પીવાનત ંપાણી, શૌચાલય, પ્રાથસમક સારવાર આપવામા ંઆવશે. 

પસમનલ પ્રોટેક્ટીવ ઈક્વીપમેન્ટનો ઉપયોર્ગ ઈટીપી , ાોખમી કચરાના સનકાલ તથા કેમીકલ 

હેંડ્લીંર્ગમા ંકરાવવામા ંઆવશે . 

૯. ગ્રીન બલે્ટ ડવેલપમેન્ટ 

આશરે કતલ ૩૬ ચો.મી. (૬.૧૫%) જેટલો ગ્રીન બેલ્ટ સવસ્તાર પ્રોજેક્ટ સાઈટની અંદર ડવેલોપ 

કરવામા ં આવશે. આ ગ્રીન બેલ્ટમા ં અભ્યાસીત ક્ષિે મા ં મળી આવતી સ્થાસનક વનસ્પસત 

ઉર્ગાડવામા ંઆવશે કે જે હવા પ્રદ ષણ પ્રત્યે સકહષ્ટ્ણત હશે અને  ધ્વસન પ્રદ ષણ ને શોષી શકશે. 

ગ્રીન બેલ્ટ જૈવ પકરક્સ્થતને લર્ગતી સમસ્યાનત ંશમન કરવાની સાથે એકમની સતદંરતામા ંવધારો 

કરશે તથા પક્ષીઓ, નાના સસ્તનપ્રાણી, ારં્ તઓ વર્ગરેેને આકષીત કરીને જૈવ પકરક્સ્થતીનત ં

સરં્ તલન જાળવવામા ંપણ મદદરૂપ થશ.ે 

૧૦  .પયામવરણીય વ્યવસ્થાપન યોાના 
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પયામવરણ પર થતી આડઅસરોને રોકવા/નાથવા માટે પયામવરણીય વ્યવસ્થાપન યોાના 

બનાવવામા ં આવેલ છે. આ યોાના ઉદેશ્ય ,ાવાબદારી, સાધન સપંસત અને પથૃ્થકરણ 

દરમ્યાન ાોયલેી અસરના શમન સાથે સકંળાયેલ પર્ગલાઓનત ંવણમન કરે છે  આ પયામવરણીય 

વ્યવસ્થાપન યોાનામા ં ારૂરી સવર્ગતો જેવીકે ગ્રીન બેલ્ટ ડવેલપમેન્ટ અન ે સી.એસ.આર 

એક્ટીસવટી વર્ગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 

અ  .પયામવરણીય ચકાસણી યોાના 

પયામવરણીય ચકાસણી યોાનાને શમનના પર્ગલાનંી કાયમદક્ષતા અને એકમના સવકાસના સવસવધ 

તબક્કાઓમા ંપયામવરણમા ંઆવતા બદલાવને જાણવા માટે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 

બ . પ્રોજેક્ટ થી થતા લાભો 

અભ્યાસસત ક્ષિેનત ં સામાજીક અને આસથિક માળખત ં જાણવા માટે વસ્તી સવષયક અને બીજી 

સબંસધત સામાજીક-આસથિક માકહતી જીલ્લા વક્સ્ત ર્ગણતરી પતક્સ્તકામાથંી લેવામા ંઆવી હતી. 

પ્રસ્તાસવત એકમ માટે કતલ ૧૦ જેટલા કતશળ અને લબન કતશળ કારીર્ગરોની ારૂર પડશે. પરોક્ષ 

રીતે પકરવહન, દત કાનો અને બીજી છટક રોાર્ગારી ઉભી થશે. 

એકમમા ંસ્થાસનક લોકોને રોાર્ગારી માટે પ્રાથસમકતા આપવામા ંઆવશે. વેપારની તકોમા ંથતો 

વધારો સ્થાસનક લોકોનત ંઆસથિક સ્તર ઉંચત લાવશે જે એક હકારાત્મક અસર છે. એકમ કતલ નફાના 

૨.૫ % જેટલી રકમનો ઉપયોર્ગ સામાજીક તેમા આસથિક સવકાસ માટે કરશે.     

૧૧. ઉપસહંાર 

 હવાની ીતણવત્તા પર નજીવી અસર થાય છે .ાો કે હવા પ્રદ ષણ સનયિંણ માટેના તમામ પર્ગલા 
લેવામા ંઆવશે . 

 કોઈ ઈકોલોજીકલ નતકશાન થશ ેનકહ. 

 ાળ પયામવરણ પર કોઈ પ્રસતક ળ અસર થશે નકહ. 

 સ્થાસનક રોાર્ગારીની તકો વધશે . 

 સવસવધ પયામવરણીય પકરમાણો જેવા કે ારં્ગલ, રાષ્ટ્ટ્રીય બર્ગીચા, અભ્યારણ્ય અન ેધામીક તથા 
ઐતીહાસસક સ્થળો પર કોઈ અસર થશે નકહ. 

 પયામવરણીય મેનેામેન્ટ યોાના બધા પ્રદ ષણ પકરમાણોને સનયસંિત કરવા માટે ઘડવામા ંઆવી 
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ધમમનદંન ફાઈન કેમ  
સવે ન-ં ૧૭૯૨/પી અને ૧૭૯૪/પી,લ મોરબી ક્રોસ રોડ, ર્ગામ 

અને તાલતકો:- હળવદ, જીલ્લો:- મોરબી,  ીતારાત રાાય.     
 

 

ટી.આર.એસોસસએટ્સ 
અમદાવાદ, ીતારાત. 

10 

 

છે .અન ેઆ પકરણામો સબંસધત સત્તાસધકારો દ્વારા સ્થપાયેલ ધોરણ કરતા વધી ના જાય એ માટે   

પયામવરણ મેનેામેન્ટ એકમ દ્વારા ખાતરી કરવામા ંઆવે છે . 

 પયામવરણ મેનેામેન્ટ સલે સ  લચત પ્રોજેકટની શરૂઆત પછી પ્રદ ષણ સનયિંણના ંપર્ગલા ંલેશે. 

 આથી અનતમાન કરી શકાય કે   બાધંકામ અને કામર્ગીરી તબક્કા દરસમયાન મ  કવામા ંઆવેલ  

પયામવરણીય સચંાલન યોાના અન ેશમનના પર્ગલાનંા હકારાત્મક અમલીકરણ થી પયામવરણ 

પર થતી અસરોને ઘટાડી શકાશે. 

 




