
મેસસર્ ફ�ડક�મ આઇએનસી. 

Uસ�ંક્ષ સારાશં 

 

1.1. પ�રચય 

મેસસર્ ફ�ડક�મ આઇએનસી. ની્સ્ાાના્2015 મા ંકર�્હષી. ષે રાજકોટમા ંિસન્ેેટક ઓગ�િનક ક�િમકલના િનમારષા ષર�ક� 

�સ્ષ છે. કંાનીએ 2015 ્ી 2016 �ધુી ન�ધાાત ��ૃદ દર પા્ષ કર� છે.  

1.2. પ્રો�કપ્પ્્ર�: 

મેસસર્ ફ�ડક�મ આઇએનસીનો્પસષા્્શીમષી્  ્વૈલીયનેચદં �શ�ાભ્સારની,્શીમષી્��ુ્અમયસષ,્ શીમષી્હસંાયને્

�ુ્ ાનષ�ાભ્ ુધાગરા,્ શી્નીલશે�ાભ્�ીખા�ાભ્અમયાલીૈા,્ શી્સાગર્્ાલ��ાભ્સાકેરૈા,્ શી્િ્��ુાભ્

ાાચા�ાભ્અસોદેરૈા,્ શી ેદાક અસોદેરૈા્અને્ શી્ ્િ્જૈ�ાભ્ધી�ુ�ાભ્ડોયેરૈા્ દારા કર્ામા ંઆવૈો છે, �્

િસન્ેેટક ઓગ�િનક ક�િમકલના ઉતાાદનમા ંઅ��ુ્ ધરા્ે્છે.  ્્

1.3. પ્રો�્્કપ્રર: 

આ પો�ોટ એકયી� સા્ે સકંળાૈેલ પો�ોટ ન્ી અને એક ારસારા્લયંી પો�ોટ છે. ષે િસન્ેેટક ઓગ�િનક ક�િમકલસ�ુ ં 

ઉતાાદનનો એકમ છે. આ પો�ોટ્ઇઆઇએ  �ચૂના 2006્અને  ાછ�ના �ધુારા હ�ઠળ 'યી'્ક�ટ�ગર�  કલમ 5 (એફ) ના 

"િસન્ેટ�ક ઓગ�િનક ક�િમકલ ક�િમકલ". આ્ે છે. 
 

1.4. પ્રો�્્ � �્મત  

��ૂચષ્પો�ોટ્પ�િૃ્્માટ�્મુલ્પો�ોટ્ખચર્�દા�્�િાૈા્84.11્લાખ્છે.્્

1.5.   પ્રો�ક્ર સ્ર્  

��ૂચષ્પો�ોટ્સાઇટ્165,્રાધા્ઇનડડીઅલ્એેરૈા,્યી્/્એચ્્�ણ્કા�સટટગ,્કોઠાર�ૈા,્રાજકોટ,્�જુરાષ ્ાર  

�સ્ષ ્ૈેલ છે.્સાઇટ્કોઓેડ�નટેસ્ 22 ° 14'33.25 "N, 70 ° 48'22.70"E છે. આ સાઇટ રોડ અને ર�લ નેટ્કર  દારા 

સાર� ર�ષે જોડાૈેલ છે.્ન�ક�ું્ ર�લ્ે્સટ�શન્��ોષનગર્ર�લ્ે્સટ�શન્ (4.58ક�્લ્મ્�ર,ક NNW)કઅને્ન�ક�ું્

એરાોટર્રાજકોટ્એરાોટર ક(7.69ક�્મ્,કNNW)કછે. 

1.6. ��ૂચત ઉતપરા્ કમતર 

મેસસર્ ફ�ડક�મ આઇએનસી. દારા્િસન્ેેટક્ઓગ�િનક્ક�િમકલસના્ઉતાાદન્માટ� નો્પસષા્્ા ૂો્છે.્હાલમા ંએકમએ 

159 MT/M ઉતાાદન માટ� �.ાી.સી.યી ાાસે્ી CTE મેળ્ેલ છે, અને 140MT/M ઉતાાદન્માટ�્દરર્ાસષ્કર�્છે.  

ન્ી્પોડોટ્ના્ઉમેરા્ી્ઉતાાદન્કમષા  299 MT/M ્શે.  

1.7. પરણ્્્ જ��રયરત: 

પો�ોટ્માટ�્ાાણીનો્ડોષ્યોર્ેલ્છે.્ ��ૂચષ ૈોજના માટ� ાાણીની મુલ આ્વૈકષા 4.4 KLD છે. સ્ાિનક હ�� ુમાટ� 

0.5 KLDકનો, યાગકામ માટ� 1.2 KLD અને ઔદો�ગક હ�� ુમાટ� 2.7 KLD ાાણી્નો્ઉાૈોગ કર્ામા ંઆ્શે. ્
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1.8. ગરાર પરણ્્્ ઉાગમ અ્ે સરચરલ્ 

લગ�ગ્0.32કKLD ઔદો�ગક્ગ ું્ાાણી્ાેદા્્શે , � સગંહ સા્ે સમાનષા ટાકં�મા ંએકિતષ કર્ામા ંઆ્શે્અને્

ઇ્ાાોર�ટર્(યાષાી�્ન)્માં્ મોકલ્ામાં્ આ્શે.્જૈાર�્ 0.4 KLDકસી્ેજનો્સે�્ટક્ટાકં�્/્સોક્ાીટમાં્ િનકાલ્

કર્ામાં્ આ્શે.્ 

1.9. વ્જળ�્્ જ��રયરત:ક

્ીજળ�નો સોષ ાી�્ીસીએલ રહ�શે.્��ૂચષ પો�ોટ માટ�ની ્ીજળ�ની માગં 136 HP હશે.્ાા્ર  યેક-અા માટ� 220 

KVA ડ�� સેટનો ઉાૈોગ કર્ામા ંઆ્શે.્

1.10. બળતણ્્ જ��રયરત અ્ે સ�ટ્્્કિવગત્:ક

નેચરલ્ગેસ્/્એલડ�ઓ્(30્�લટસ્/્ેદ્સ)્નો્ઉાૈોગ્યોઇલર્માં્ અને્ડ�ઝલ્(46.2્�લટસ્/્કલાક)્નો્

ઉાૈોગ્ડ��્સેટમાં્ યળષણ્ષર�ક�્કર્ામાં્ આ્શે.્યોઇલર  અને ડ�� સેટ માટ� ાૈાર્ષ �ચાઇની સટ�ક આા્ામા ં

આ્શે.્

1.11. મર્વશ�ોત્્ જ��રયરત:- ક

કા રૈકાળ્દરિમૈાન્લાૈકાષ્અને્જ�ેરૈાષ્ ના્આધાર�્આશર�્15્લોકો્કા રૈરષ્્શે,્ � ા ક�, 5 મુશળ, 6 અમુશળ 

અને 4 વૈ્સ્ાાક�ૈ લોકો નોકર� કરશે.્

1.12. ઘ્કઅ્ેકજ્ખમ્ક્ચરરકક્વયવસ્રપ્કકક 

મ્િુનિસાલ કોા�ર�શન દારા સ્ાિનક કચરાનો િનકાલ કર્ામા ંઆ્શે.્યાષાોતસ્નના્(ઇ્ાાોર�ટર્(યાષાી�્ન)ના)્

અ્શેષો, ઉાૈોગમાં્ લે્ ાૈેલા્ષેલ/સાેનટ્ઓભલ , ્ારાૈેલા્કનટ�ઇનર/ડમસ/યગેસ્્ગેર�્�્ા્જોખમી્કચરો  

ર�જસટડર  ેરસાૈકલર / ર�-પોસેસરને ્ેચી દ�્ાશે અ્્ા TSDF સાઇટ્ાર્મોકલ્ામાં્ આ્શે.્

1.13. ગ્્બેબ�્્ િવ્રસ 

��ૂચષ �િુ્ધામા ંમુલ 1254 ચો્મી િ્સષાર (30%) ગીન ક્ર / લૉન િ્કાસ માટ� ફાળ્્ામા ંઆ્શે.્સ્ાિનક �ષોની્

ૈોગૈ્છોડની્પ�િષઓના્ઝડાી્િ્કાસ્અને્�્ન્ટકા્ી્રાખ્ા્માટ�્ાૈાર્ષ્�ષર્અને્ નષા્સા્ે્્ા્ેષર્

કર્ામાં્ આ્શે.્ 

પયરરવરણક્ર વણર્:ક

1.14. અભયરસ િવસતરરક

ાૈાર્રણના્િ્િ્ધ્ ટકોની્ાાૈાની્�ણુ્્ા,્એટલે્ ક�્હ્ા,્અ્ાજ,્ાાણી્અને્જમીન,્�્િ્જાન,્

હ્ામાનશાડ્અને્સામા�જક-આિ �્ક�ું્ ��ૂચષ્સાઇટની્આસાાસ્આશર�્5્ેક.મીના્અસર્ઝોનમાં્ ાલૂૈાકંન્કર્ામાં્

આવ્ું્ છે.્હાલનો્ર�ાોટર ્ ચોમાસાની્મોસમ્� ૂ્ �ના્તણ્મેહના્માચર્ -્2017્્ી્મે -્2017 ્ના્સમૈ્દરિમૈાન્

એકિતષ્કર�લી્માેહષી્ર�ૂ્કર�્છે.  
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1.15. અભયરસ્ર િવસતરરક્ર આબ્હવરક

અભૈાસના િ્સષાર�ુ ં્ાષા્રણ ગરમ ઉનાળા, ઠડંા િશૈાળા અને ્રસાદ સા્ે યદલાૈ છે.્્ાિષ�ક મહ્મ ષાામાન મે 

મેહનામા ં40.3 ેડગી સે�લસૈસ હોૈ છે, અને ન્નૂષમ ષાામાન �ન્આુર� મેહનામા ં11.1 ેડગી સે�લસૈસ હોૈ છે. આ 

િ્સષારમા ંમહ્મ્સાાેક �ેજ 81% અને લ�ુ્ મ સાાેક �ેજ 40% છે.્

1.16. િસસમ્સ્��ક(ધરત્ ર્પ્્)ક

�ારષના �કંૂા  ઝોિન�ગ નકશા્અ�સુાર્અભૈાસ િ્સષારને ઝોન-III (મધૈમ જોખમ ઝોન) ષર�ક� ્ગ�મૃષ કર્ામા ંઆ્ે 

છે. 

1.17. હવરઈ પયરરવરણ 

આસાાસની્હ્ાની્�ણુ્્ા �ું્ મોનીટર�ગ  અભૈાસ્િ્સષારના્5 ેકમી્ િત્ૈાના્8 સ્ળોએ્CPCB અને્NAAQS 

માગરદિશ�કા્ાજુય્સર�રાશ  24 કલાકદ�ઠ્હા્્ધર્ામાં્ આવ્ું્ હ� ું . PM10 અને PM2.5 અ�કુમે 55.52 ્ી્97.51 ્

µg/m3્અને્ 47.48 ્ી 26.09 µg/m3્ની્ર�નજમાં્ હો્ા�ું્ અ્લોકન્કરા્ું્ હ� ું . SO2  13.65્્ી  7.22 µg/m3્ની્

ર�નજમા,ં્NOx 13.32્્ી્૨૯.૨૫્µg/m3્ની્ર�નજમાં્ અને્CO્ 0.47્્ી્0.88 mg/m3્ની્ર�નજમાં્ હો્ા�ું્ અ્લોકન્

કરા્ું્ હ� ુ.ં્VOCs, �ાર�્ધા�ઓુ, યનેઝીન્્ગેર�્�્ા્અનૈ્ાેરમાણો્મૈારદાની્નીચે્ મળ�્આવૈા્હષા . 

1.18. ઘ�ઘર�કક્ર પયરરવરણ 

 � ાટ્એટલે  અિનચછનીૈ અ્ાજ.્અભૈાસના િ્સષારમા ં મુલ્8  સ્ળો્ાર્અ્ાજ�ું્ િનેરકણ  કર્ામા ંઆવ્ું્ છે.્

ેદ્સ્દરમૈાન્40.8્dB(A) Leq ્ી 66.6્dB(A) Leq અને્રાષના્સમૈે્અ્ાજ્38.5્dB(A) Leq ્ી્57.5્dB(A) 

Leq �ધુી્ન�ધાૈો્હષો. ેદ્સના્અ્ાજ્અને્રાતીના્સમૈના્અ્ાજ્સ્ીકા ર્ૈ મૈાદામાં્ મળ�્આવૈા્હષા . 

1.19. પરણ્ક્ર પયરરવરણ 

અભૈાસ્કતેે્ 8્�ગૂ�ર્ જળ્અને્3્સાાટ�ના્જળના્નાનૂાઓ્એકત્કર્ામાં્ આવૈા્અને્ષે�ું્ િ્વલષેણ્કર્ામાં્

આવ્ું્ હ� ુ.ં્ ્�ગૂ�રના્ાાણીનાં્ નાનૂાઓ�ું્ િ્વલષેણ્ાેરણામ  IS 10500: 2012 ાજુય્ાી્ાનાં્ ાાણીની્મૈારદામાં્

હ� ુ.ં્જળ્�ણુ્્ા્માાદંડના્્ગ�કરણ્ ાજુય્આ�્નદ�ના્અાસ્�મ્અને્ડાઉનસ્�મના્ાાણીની્�ણુ્્ા્્ગર્E્

અને્્રોટર�્િમડટાઉન ડ�મના્ાાણીની્�ણુ્્ા્્ગર્D્માં્ છે.્ 

1.20. જમ્્્્ �ણ્વ�ર 

અભૈાસના કતેમા ં8 સ્ાનોમાં્ ી માટ�ના નાનૂાઓ એકત કર્ામા ંઆવૈા હષા અને �ૌિષક-રાસાૈ�ણક લાક�ણકષાઓ 

માટ� િ્વલષેણ ક્ુ� હ�ુ.ં્માટ�ની્�ણુ્્ા્સામાનૈ્હો્ા�ું્ �ણ્ા્મમ્ું્ હ� ુ.ં  

1.21. અભયરસ િવસતરર્્ જમ્્ ઉપય્ગ્તર / જમ્્ આવરણ 

10 ેકમીના્િત્ૈાને્આ્ર�્લષેા્અભૈાસના્િ્સષારની્ જમીનમા ંષળા્,્સરો્ર , ખષેીની જમીન, ાડષર જમીન, 

ઝાડ�ની જમીન, ઉદોગ, શહ�ર� યાધંકામ અને ્સાહષો નો્સમા્ેશ્્ાૈ્છે.્ 
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1.22. �િવ્કપયરરવરણ 

5્ેકમી્િત્ૈાના્અભૈાસ્િ્સષારના્રિ્ક્ાૈાર્રણમાં્ ્નસાિષ્અને્પાણીઓ્ઉારાષં્જળચર્પાણીનો્ાણ્

સમા્ેશ્્ાૈ્છે.્ અભૈાસ િ્સષારમા ં િ્િ્ધ પાણીની પ�િષઓ મળ� આ્ે છે, િ્ગષ્ાર અભૈાસ  પકરણ -3 મા ં

આા્ામા ંઆવૈો છે.્્

1.23. સરમર�જ્-આિ �્્ પયરરવરણ:ક

પો�ોટ્સાઇટના્5્ેકલોમીટરની્િત્ૈાની્�દરના્િ્સષારમાં્ સામા�જક-આિ �્ક્માેહષી્એકિતષ્કર્ામાં્ આ્ી્

હષી. �ારષના 2011 ની ્સિષ ગણષર� ાજુય 3 ગામોનો સમા્ેશ ્ાૈ છે. મુલ ્સષી 7202 છે, �માં્ ��ુુષોની ્સષી 

3,700 છે અને મેહલાઓ્ની્્સિષ 3,3502 છે અને �િષ �ણુો્ર 950.4 છે્ રની્મુલ્સરંૈા્1355્છે.્મુલ્િશ�કષ્

્સષી્4919્છે.્સાકર્��ુુષ્2755્છે્અને્સાકર્ડીઓ્2164્છે્અને્સાકરષા્દર્68%્છે.  

1.24. અપે�કતકપયરરવરણ્યકઅસર્કઅ્ેકઘ�રઘર્રકપગલરર 

1. હવર્રકપયરરવરણકપરક્ત્કઅસર્ક

• ��ૂચષ્ૈોજનામાં્ ી્ ્ષા્ ઉતસ્નના્ નીચલા્સષર ની્સાદંષાના્�દાજ્માટ�,્ એરમોડ્ –્ કલાઉડ્5્

સૉફટ્ેરનો્ઉાૈોગ્કર્ામાં્ આવૈો્છે.્

• આ્અ�મુાિનષ્જમીનના્સષરની્સાદંષા ્આધારર�ખા્(યેઝલાઇન)્ ૃવૈમાં્ ઉમેર્ામાં્ આ ્ી્તૈાર� ,્PM્10,્

PM્2.5,્SO2,્NOx્ના્એકંદર્ ૃવૈ્સષર ,્CPCB્દારા્િનદ� િશષ્કરાૈેલી્મૈારેદષ્સીમાની્�દર્જો્ા્

માં્ આવ્ું્ છે.્

• VOC્અને્અનૈ્ાેરમાણો્ડ�ટ�ોટ�યલ્લીમીટની્નીચે્જો્ામાં્ આવૈા્છે,્િ્ગષ્ાર્્ણરન્પકરણ્-3્માં્

દશાર્્ામાં્ આવ્ું્ છે.્

• ્ા્ુ્ પ ૂષણને્�મુશમાં્ લે્ ા્માટ�્ાૈાર્ષ્ઉાચારના્ાગલાં્ લે્ ામાં્ આ્શે.્

2. અવરજ્ર પયરરવરણ પરક્ત્કઅસર્ 

અ્ાજના્ ારુૈ ડોષ્ષર�ક�  િ્િ્ધ કામગીર�ના ં મશીનો, ાાં, મોટરો,્ડ��્સેટ  અને ્ાહનવૈ્હારના્્ાેફક નો્

સમા્ેશ ્ાૈ છે.્્રહ�ણાકં્અને્ઔદો�ગક્િ્સષારોમાં્ અ્ાજનાં્ સષર્CPCB ના્િનૈષ્ધોરણોની્નીચે્ હષા. 

અ્ાજની્અસર્ ટાડ્ા્માટ�્મશીનર�્અને્્ાહનોની્સમૈાષંર�્�ળ્ણી્કર્ામાં્ આ્શે.્  � ાટ્દમન્ઉાાૈો , 

�મ્ક�્ એનકલોઝસર, પિષરોધક્(યફસર)્અને્/્અ્્ા્રકણાતમક્ાગલાં ્લે્ ામાં્ આ્શે. ્(્ૈાં્ અ્ાજનો્સષર્ 75 

dB(A)્કરષા્્�ુ્ હોૈ).્કમરચાર�ઓને્ઇૈર્લગસ્અ્્ા્ભૈરમફસ્�્ા્રકણાતમક્સાધનો્�રૂા્ાાડ્ામાં્ આ્શે.્  

3. પરણ્્ર પયરરવરણ પર ્ત્ અસર્ 

પો�ોટ્માટ�્ાાણીનો્ડોષ્યોર્ેલ્છે.્ ��ૂચષ ૈોજના માટ� ાાણીની મુલ આ્વૈકષા 4.4 KLD છે. સ્ાિનક હ�� ુમાટ� 

0.5 KLD્નો, યાગકામ માટ� 1.2 KLD અને ઔદો�ગક હ�� ુમાટ� 2.7 KLD ાાણી્નો્ઉાૈોગ કર્ામા ંઆ્શે. ્

લગ�ગ્0.32્KLD ઔદો�ગક્ગ ું્ાાણી્ાેદા્્શે , � સગંહ સા્ે સમાનષા ટાકં�મા ંએકિતષ કર્ામા ંઆ્શે્અને્

ઇ્ાાોર�ટર્(યાષાી�્ન)્માં્ મોકલ્ામાં્ આ્શે.્જૈાર�્ 0.4 KLD્સી્ેજનો્સે�્ટક્ટાકં�/સોક્ાીટમાં્ િનકાલ્

કર્ામાં્ આ્શે.્આમ, ઝીરો્�લ�ો્ડ્ેડસચા્્(ZLD)્�ળ્્ામાં્ આ્શે. 
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4. જમ્્કપયરરવરણકપરક્ત્ અસર્ 

પો�ોટ્સાઇટનો્મુલ્િ્સષાર્ 4180 ચોરસ મીટર્છે.્્લાનટનો્મોટો્�ાગ્ગલુલો્િ્સષાર્રહ�શે્અને્ષેનો્ઉાૈોગ્

રોડ, ાાેક�ગ્અને્ ગીન્યેલટ ્માટ�્કર્ામાં્ આ્શે. ્ગીન્િ્સષારના  િ્કાસ માટ�્મુલ્1254્ચોરસ  મીટર્ િ્સષાર્

ફાળ્્ામાં્ આ્શે.્ એક્્ખષ્યાધંકામ્પ�િૃ્ઓ્�ણૂર્ ્ભ્�ૈ્ષે્ાછ� , ્લાનટની્કામગીર�ને્કારણે્ તૈાં્ ્ોડ�્

અસર્્શે.્પો�ોટ્સાઇટ્ાર્ગીન્યલેટ્અને્અનૈ્લનેડસક�ાનો્િ્કાસ,્િ્સષારની્દવૈ્સ્દ રૈષા્્ધારશે.્  

5. �િવ્કપયરરવરણકપરક્ત્ અસર્  

પો�ોટ્પ�િૃ્ માં્ જમીન્ોલીૈેર�ગ્દરિમૈાન્�કૃ્કાા્ાની્જ�ર્ન્ી , ઉારાષં્ અભૈાસ્ િ્સષારમાં્ કોભ્ાણ્

ભકોલો�કલ્સં્ દેનશીલ્ સ્ળો્ન્ી્અને્ષે્ી , ્લાનટની્પ�િૃ્ઓ્ી્ઇકોલો�્અને્ર્િ્િ્ધષા્ાર્કોભ્અસર્

્્ાની્સ�ંા્ના્ન્ી. ્મુલ્1254્ચોરસ  મીટર્િ્સષારમાં્ ગીન્યલેટ્હશે,  �્ર્િ્િ્ધષાના્િ્કાસમાં્ મદદ્કરશે. ્

્લાનટની્�દર્અને્ષેના્આસાાસ્સ્દ રૈલકી્્ાષા્રણ્��ંુૂ્ાાડ્ા્સ્દ�શી્છોડ્�શુો�ન્�કૃો/ઝાડ�ઓ્સા્ે્

્ા્ેષર્કર્ામાં્ આ્શે.્િ્કિસષ્ગીનયલેટની્�ળ્ણીની્ખાષર�્કર્ામાં્ આ્શે્અને્છોડના્અ�સષત્ના્દર્ ાર્

ાણ્અડધા્્ષ�્અભૈાસ્કર્ામાં્ આ્શે.  

6. સરમર�જ્-આિ �્્ ક્્કપયરરવરણ 

આ્પસષાિ્ષ્પો�ોટ ્ી્કતેના્ઔદો�ગક્િ્કાસ્ાર્ક�ટલીક્હકારાતમક્અસર્ાડશે. ્અાે�કષ્છે્ક�્ઓાર�શન્

ષય�ા્દરિમૈાન , ��ૂચષ્પો�ોટ્્ેચાણ/ાેર્હન્્ગેર�ને્લીધે્ક�ટ લીક્ારોક્રોજગાર�્��ી્કરશે. ્ એકંદર�્

પો�ોટમાં્ લાયંા્ગાળાના્ફાૈદા્્શે.્જોક�, મુશળષા્ાજુય, રોજગાર્માટ�્સ્ાિનક્લોકોની્ાસદંગી્કર્ામાં્ આ્શે.્

આ્ી, ��ૂચષ્પો�ોટ્સામા�જક-આિ �્ક્્ાષા્રણ્ાર્સકારાતમક્અસર્કરશે.્

1.25. પયરરવરણ્યકમ્્્�રરગકપ્ગરમ 

પો�ોટના્ કા રૈકાળ્દરમૈાન ્ાૈાર્રણીૈ્મોનીટર�ગ્નેટ્કર્િ્િ્ધ્ાૈાર્રણીૈ્ાેરમાણો્�્ા્ક�્હ્ા , ાાણી, 

 � ાટ, માટ�્અને્ઇકોલો�્્ગેર�ની્દ�ખર�ખ્માટ�્રચાૈેલ્છે.  

1.26. પયરરવરણ્યકવયવસ્રપ્કય્જ્રક(EMP) 

EMP્પો�ોટ્ાર્ચો�સ્ેદશાિનદ�શો્ર�ૂ્કર�્છે:  

 ાૈાર્રણીૈ સચંાલન વ્હૂરચના 

 દ�શના્ાૈાર્રણીૈ્માગરદિશ�કાના્સયંધંમાં્ િ્િશષટ્ઇજનેર�્યાધંકામ્પેકૈાઓ  

 સાીલ (ઢોળ�ુ)ં િન્ારણ અને િનૈતંણ 

 કચરા્અને જોખમી રસાૈણો�ુ ંસચંાલન  

 હ્ા, ાાણી અને જમીનની �ણુ્્ા�ુ ંરકણ 

 અ્ાજ્િનૈતંણ 

 જમીનના ધો્ાણ�ુ ંિનૈતંણ અને ઢાળની �સ્રષા 

 ્નસાિષ, ્નૈ �્ન અને ્સ્ાટ�ુ ંરકણ 

 સામા�જક આિ �્ક અને કલૈાણની યાયષો 
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 જોખમ અને આાિ્ વૈ્સ્ાાનની ૈોજના 

 કા�નૂી ાાલન માટ� એક ચકે�લસટની ષ ૈાર� 

 ાૈાર્રણ વૈ્સ્ાાન ૈોજના માટ� ય�ટની ફાળ્ણી. 

જ્ખમ આ્રરણ્ક(�રસ્કઅસેસમેે�)  

આ્પો�ોટમાં્ સામેલ્ષમામ્કામગીર�્માટ�્જોખમ્આકારણી્હા્્ધર્ામાં્ આ ્ી્છે. આ્અભૈાસ્ષમામ્પ�િૃ્ઓ્

સા્ે્સકંળાૈેલા્ષમામ્જોખમોને્ધૈાનમાં્ લે્ છે.  સ�ંિ્ષ્ાેરણામો્ષરફ્દોર�્રહ�લા્જોખમોનો્પકરણ્- 7 માં્

સારાશં્આાેલ્છે ,્અને્જોખમ્  ટાડ્ાનાં્ ાગલાં્ પકરણ્- 7 માં્ EIA ર�ાોટરમાં્ દશાર્્ામાં્આ્ેલા્ છે.્અભૈાસમાં્

કમરચાર�ઓ, પેકૈા/કામગીર�્માટ�્જોખમ્ગણ્ામાં્ આવૈો્છે.  

આપિ�કસરચરલ્કય્જ્રક(�ઘઝરસ�રકમે્ેજમેે�કટલર્)ક

�ણુાતમક ર�ષે સયંોધાૈેલા િ્િ્ધ જોખમોની ઓળખ માટ� આાિ્ વૈ્સ્ાાન ૈોજના ષ ૈ ાર કર્ામા ંઆ્ી છે,્�માં્

ઓન્સાભટ્અને્ઓફ્સાભટ્કટોકટ�્ૈોજના્નો્સમા્ેશ્્ાૈ્છે.્મુદરષી  આાિ્ઓ �્ી ક� �રૂ, �કંૂા , અ્્ા 

માન્સ�્ષ આાિ્ �્ા ક� ્દુ અને આગ, ાા્ર િનષફળષાના કારણે ્ઇ શક� ષે્ી કોઇ ગ�ંીર કટોકટ�ને ાહ�ચી 

્ળ્ા માટ� આાિ્ વૈ્સ્ાાન ૈોજના ષ ૈ ાર કર�લ છે.જોખમ્આકારણી્અને્આાિ્્વૈ્સ્ાાન્ૈોજનાની્િ્ગષો ્

EIA્ેરાોટરના્પકરણ્7્માં્ આા્ામાં્ આ્ી્છે.  

પો�ોટના્લા�ો 

ઔદો�ગક્કતેનો્િ્કાસ્રોજગાર્માટ�્ન્ી્ષક્ઉ�ી્કરશે્ અને્અ ર્ષતંમાં્ િ્િ્ધષા્લા્્ા્માટ�્ાણ્મદદ્કર�્

શક�્છે. 

CSRકપ્ રિ�િ 

• ન�કના્સમૂલોમાં્ ્ધારાની્પ�િૃ્ઓની્વૈ્સ્ા્કર્ા્માટ�્�ડંોળ્��ંુૂ્ાાડ્ામાં્ આ્શે.  

• ગર�ય્િ્દા્�ઓને્શાળાનો્ગણ્ેશ, નોટ�ોુસ્અને્િશષૈ�િૃ્્આા્ામાં્ આ્શે.  

• ઉદોગ(્લાનટ)્ન�ક્ાસાર્્ષા્રસષાઓ્�ળ્્ામાં્ આ્શે.  

િ્ષ્કર  

• પો�ોટ્પોાોનટં્EPA, 1986 માગરદિશ�કા્ાજુય્ાૈાર્રણનાં્ રકણ્માટ�્યધા્કા�નૂી્િનૈમો�ું્ ાાલન્કરશે . 

• ��ૂચષ્પો�ોટમાં્ ી્ઉતાઉ્્ૈેલ્ગ ંું્ાાણી્ સમાનષા ટાકં�મા ંએકિતષ કર્ામા ંઆ્શે્અને્ઇ્ાાોર�ટર્

(યાષાી�્ન)્માં્ મોકલ્ામાં્ આ્શે.્સી્ેજનો્સે�્ટક ટાકં� / સોક ાીટમા ંિનકાલ કર્ામા ંઆ્શે.્ 

• પો�ોટ્સાઇટની્આસાાસની્હ્ાની્�ણુ્્ા્�મ્ક� ,્SPM (PM10 & PM2.5), SO2 અને NOx ની્્

સાદંષા્િનૈષ્મૈારદાની્�દર્નોધ્ામાં્ આ્ી્હષી. 

• કા રૈકાળ્દરમૈાન્ઔદો�ગક્જગૈા્ારનો્અ્ાજ્્લાનટની્હદમાં જ્સીિમષ્રહ�શે્,� 75 dB (A) કરષાં્

્ધશે્નહ�્. 

• ્નસાિષ્અને્પાણી��ૃષટ્ાર્કોભ્ન�ધાાત્અસર્્શે્નહ�.  

• પો�ોટના્યાધંકામ્અને્કા રૈકાળ્દરિમૈાન્રોજગાર�ની્ષકો્ાેદા્્શે .્રોજગારના કારણે સ્ાિનક લોકો�ુ ં

�્નધોરણ ્� ુસા�ંુ ્્ાની શ ષા છે,્ ષે્ી્અમે્ક હ�્શક�એ્ છે્ક�્ષે ના્ી્હકારાતમક્ સામા�જક-આિ �્ક્

અસર્્શે્અને્આ્પદ�શને્આિ �્ક્પોતસાહન્મળશે.્્

ક
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