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ઈ.આઈ.એ.ના નોટ
ફ
કશન �ારા શેડ�લુ થયેલ: 5(f) Cat. A 

�લોટ િવ�તાર: 0.6 એચએ (6000 મીટર વગ!) 

"$ૂચત %મતા: 20 ટ
પીડ
/ 3000ટ
પીએમ/ 36000 ટ
પીએ 

'ો()ટની *કમતં:  10  કરોડ  

'ો()ટ '�તાિવત કરનાર  

 મેસસ! *હ./ુ�તાન એડહિસવ લીમીટડ 

(ર0�ટડ! એ1સ: B2/8 આ*2કા એવે.3 ુરોડ,સફદરજગં એ.કલેવ,.3 ુ*દ6હ
 - 29) 

ઈમેઈલ: nmbagla@bagla-group.com 

  

પયા!વરણીયક.સ6ટ.ટ 

મેસસ! પરફ)ટ એ.વાયરો સો63શુ.સ 'ાઈવેટ લીમીટડ  

(NABET �ારા ર0�ટર થયલે મા.યતા'ા�તસલાહકારસગંઠનો9ુ ંલી�ટ ‘A’/ 5 :ુન 2017/રવ  54/;માકં 113) 

5 મો માળ, NN મોલ, મગંલમ પેલસે  

સે)ટર 3,રો*હણી,.3 ુ*દ6હ
  

ઈમેઈલ: info@perfactgroup.com 
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1. પ*રચય 

4 5�'�6�� 5�7"& $�%,� -��� ������� 8��	&��, ����� ��	,9�*�������,
��, ������ ���� 5��:;<� 	�� �!�"#$�%�  ���&��  ��. /'�* 

������� =&�>� ?$@��& 2�� 	�A�B)
 ����C�* (0�1� 4D�$��) >E ���+� 0���	� ��.F G8#� �
	 !�H 	I��	�* ��
�� 0�	+� /'�* !�H I 

5��
+� -1000 &)0��	 ; !�H II - 2000 &)0��	 2�� !�H IIIC�* 2	��
�1 3000&)0��	 / 36000 &)0�� 0� ���+�.J��	 �=K� L���� 

	*MG�)A� 5 �N(	�* 	�O�� +
�+�. આ 'ો()ટને એમઓઈએફ  અને સીસી �ારા 10.07.2017 ના રોજ પS ન.ં F ન.ં J -11011 / 205/2017- IA. II(I)  

Tજુબ મેસસ! *હ./ુ�તાન એડહિસDસ $લિમટડ માટ TOR મ:ૂંર કરવામા ંઆDયો છે.  

.Q.4>..>.4>.�.�� F �#�� 9��= 4 5�7"& L4L� F G#�� 2006�� +��R G� 5(f)�� S�1� A ��<O 4�� �� 
��1
� �� �� TU�V	 
�=(��
 

����'81
 3W0�X� 3Y�� �� 7 F G8#� ZY�8�
 ��-����� =��� 4��� ��. 4 �
	 
�:[&� 
��	
� [���& �+� 7 �@�8�
 2�� ��&-	��& 

�
��
 ��A� ���+;& BOPP ������� &�[� 3W0\ 
��� 	�&� �]�) ������� 0�X� 
�+�, 7 5�7"&�� 5-����� 
���� .��� 5�7"& ��L&�� 

=�M�	�* 5-����� 
��'�� ��.5�7"&�� 5-����� 
����� 4 �	^  ���& 	�&� -A�0���� 	*M��) 	�&� (��&)>) ���)� 27.01.2017�� ��� 

0���=� 	�* 2� 
�) ��. 2�� � 0�) 0���=� � ������� �
	�� 0'�(��1�' _"�'��� 	�&� 5` a�� 
'b ���; ��A� PP � 

&)Q4� ^��& 	�&� 2�� �� 0�) 0'�(��1�' _"�'��� 	�&� �	Q>�!���� ���� 2� 
�) ��.  

 

'ો()ટના '�તાવકતા! 

1988 મા ં�થાિપત બાVંલાWપેૂ ઝડપથી િવકસતા પેકજYગ ઉZોગ માટ *હ[/ુ�તાન એડહિસDસ $લિમટડ - એ �પેિશયા$લટ
 એડહિસવ કોટYગ કંપનીની 

�થાપના કર
 ઉ@પાદન 'ોડ)\સમા ં'વેશ કય]. (મા ંતેઓએ એ;$લકના ઈ^6સન બે_ડ કો*ટ[ગ અને હોટ  મે6ટ એડહિસવ કો*ટ[ગની લેટ�ટ ટકનોલો0 

અપનાવી એ પછ
 તેઓએ આ ઉZોગમા ંલેટ�ટ અને િવિશ`ટ ડબલ બબલ *ફ6મી ટકનોલો0મા ંભારતને આગળ લાવવા માટ ;મશઃ િવ�તરણ ક3ુb 

અને *ડ��લે પેકજYગ માટ ના પોલીલેફ
ન િસ[ક *ફ6મના ઉ@પાદન સાથે વષ! 2010 મા ંબાVંલા પો$લ*ફ6^સ $લિમટડને  ઉમે3ુb. *હ./ુ�તાન એડહિસDસ 

$લિમટડ એ;$લક અને હોટ-મે6ટ બનેં ટકનોલો0 સાથે િવિશ`ટ બીઓપીપી એડહિસવ ટ�સ ઉ@પc કરતા િવિશ`ટ ડબલ બબલ *ફ6મી ટકનોલો0 

ધરાવતી એડહિસવ ટ�સના ભારતના એકમાS સકં$લત ઉ@પાદક છે 

2. 'ો()ટ િવગતો  

5-����� ������� 3W0�X� 
�c � F G8#� �
	 !�H 	I��	�* ��
�� 0�	+� /'�* !�H I 5��
+� -1000 &)0��	 �+�; !�H II - 2000 &)0��	 �+� 

2�� !�H IIIC�* 2	��
�1 3000 &)0��	 / 36000 &)0�� 0� ���+�, eિતમ તબfો એ ઇસી/ અ9દુાન મ:ૂંર
 મળવાથી આગામી  5 વષ!મા ંકાય!રત 

કરવાના હEથુી 'ા�ત કરવાનો લgયાકં છે.ઉ@પા*દત એડહિસવ h3ટૂાઇલ એ;
લેટ અને િમથાઈલ એ;$લક એિસડ9ુ ં િમિiત પો$લમર છે, ���+;& 

BOPP ������� &�[� 3W0\ 
��� 	�&� �]�) ������� 0�X� 
�+�, 7 5�7"&�� 5-����� 
���� .��� 5�7"& ��L&�� =�M�	�* 5-����� 


��'�� ��. 2�� 4 =*�� �
	 $��,� -��� ������� 8��	&�� .��� ZY�8�
 �*T���� ��� =�+�. 4 3Y�� H��� 8�d"�� $�-#�e �
	 �+�.આ 

એકમ માટ 125 ક.વી.એ.ના ડ
0 સેટની દરખા�ત કરવામા ંઆવી છે. આ એકમની '*;યાગત *હટYગ જC*રયાત માટ જCર
 વરાળ એjો આધા*રત 

બળતણ kોત/ કોલ આધા*રત (બેકઅપ) (ન0કના ઘન કચરા એકમ) આધા*રત બોઈલરમાથંી lોત કરવામા ંઆવશે. 

2.1 'ો()ટ9ુ ંલોકશન 

આ 'ો()ટ ભm nર ગામ,કoછ 06લો, Nજુરાત રાpય ખાતે આવેલ છે. તે 22
o
 55’4.07’’ N & 69

o
55’4.06’’ Eના િનદqશાકં પર B�થત થયેલ છેદ*રયાની 

સપાટ
ના સદંભ!મા ંઆ સાઇટની rચાઈ લગભગ 14 મીટર છે. 
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આsૃિત 1; 'ો()ટની પયા!વરણીય સવેંદનશીલતા બતાવવા માટ 5km, 10km અને 15km ની િSpયા સદંભ!મા ં'ો()ટ સાઇટ 

2.2 સદંભ! શરતો 

આ '�Eિુત TOR jા.ટ માટની સિમિતને કરવામા ંઆવી હતી અને 'ો()ટને એડહિસવ (કિમકલ) મે.3ફુકચ*ર[ગ એકમ માટના TOR શરતોના પાલન 

માટ TOR નબંર: J-11011/205/2017-IA. II(I)તાર
ખ 10.07.2017 Tજુબ મ:ુંર
 આપવામા ંઆવી છે 

2.3 જમીન વપરાશ 

િવગતો m-2 મા ં"$ૂચત િવ�તાર 
% િવ�તાર 

sુલ જમીનનો  િવ�તાર 6000 100 

jાઉ.ડ કવરજ 2400 40 

jીન બે6ટ એ*રયા 1800 30 

ઓપન એ.ડ રોડ એ*રયા 1800 30 

 

2.4 'ો()ટના ફ
ચસ! 

;માકં િવગતો  '�તાિવત 

1 ઉZોગનો 'કાર કu�ટવ વપરાશ માટ એડહિસવ મે.3ફુકચ*ર[ગ એકમ; "$ૂચત એડહિસવ એ h3ટૂાઈલ 

એ;લેટ અને મેથા;ા*ફક એિસડ9ુ ંઇમલશન પો$લમર (પાણી આધા*રત) છે. 

3 કટગર
 ઈ.આઈ.એ.ના નોટ
ફ
કશન 2006 Tજુબ ;5(f) કટગર
. A "$ૂચત �લા.ટ "$ૂચત ઔZો$ગક 

િવ�તારની બહાર છે 

4 લોકશન  ;માકં 380,ભmnર ગામ, Tmુા તેહસીલ,કoછ, Nજુરાત  



 	���( $��,� -��� ������� ��	�&�� .��� ����� ��	, 
�� ���,������ ��/' ������ �������(
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5 'ો()ટ સાઇટ પર જમીનનો ઉપયોગ ઔધો$ગક  

6 �લા.ટની %મતા F G8#� �
	 !�H 	I��	�* ��
�� 0�	+� /'�* !�H I C�* 5��
+� -1000 &)0��	  �+�; 

!�H IIC�* 2000 &)0��	 �+� 2�� !�H IIIC�* 2	��
�1 A�� 5��"+� 3000&)0��	 

/ 36000 &)0�� �+�. J��	 �=K� L���� 	*MG�)A� 5 �N(	�* 	�O�� +
�+�. 

7 eદાwજત 'ો()ટ *ક[મત '�તાિવત 'ો()ટ માટનો 'થમ તબfા માટનો eદાwજત ખચ! C. 2 કરોડ છે અને 

તમામ તબfાઓના અમલીકરણનો ખચ! eદા( 10 કરોડ Cિપયા છે. 

8 માનવશB)ત તબfા-I મા ં:- 50 DયB)તઓ; તબfા- II મા ં:- 75 DયB)તઓ;  તબfા IIIમા ં:- 100  

DયB)તઓની તમામ િશxટમા ંજCર પડશે.  

9 પાવરની  આવyયકતા પાવરની  આવyયકતા 

  
!�H I !�H II !�H III 


��"&�� ��� (�#.0�.) 
150 250 350 

	*MG� A'�� ��� (�#.0�.) 
500 500 500 

10 ડ
.0.સેટ બેકઅપ 125 કવીએ  

11 બોઇલરની %મતા 
 

એjોફzઅુલ (ન0કના ઘન કચરા  "િુવધામાથંી મેળવેલ) પર આધા*રત અને બેકઅપ 

ફzઅુલ કોલસો / લો સ6ફર ડ
ઝલ પર આધા*રત બે નગં 1 ટન 'િત કલાકના �ટ
મ 

બોઇલર "$ૂચત કરવામા ંઆવેલ છે.  

12 એર પો63શુન કં{ોલ િસ�ટમ ડ
0 સેટ અને બોઈલર છતના �તર ઉપરથી અ9;ુમે 3.6 મીટર �ટક અને નીચે ભ|ય 

ત$ળયેથી 30 મી �ટક સાથે }રુા  પાડવામા ંઆવશે. વાતાવરણમા ં ગેસના ઉ@સ~ન માટ  

બોઈલરના �ટક મ6ટ
પલ ચ;વાત િસ�ટમ અને %ાર3)ુત ભીની �;$બ[ગ િસ�ટમ ધરાવે છે 

અને તેનાથી  ઇએપીએ, 1986 Tજુબ ઔધો$ગક એકમ િનયમો9ુ ંસૌથી કડક પાલન થશે.  

13 પાણીની જC*રયાત અમલીકરણ પછ
 sુલ પાણીની જC*રયાત તબfા -3 મા ં155 કએલડ
 હશે (માથંી 115 

ક.એલ.ડ
. ટ.કર �ારા 2શ વોટર 'ા�ત કરવામા ંઆવશે અને 40 ક.એલ.ડ
.ડ
. વપરાયેલ 

પાણીને ફર
થી ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. પાણીની T�ુય જC*રયાત eિતમ ઉ@પાદનમા ં

ઉમેરાઈ રહ
 છે અને તેથી જC*રયાત વધાર છે. 

14 વે�ટ વોટર *ડ�ચા~ ઝીરો {ડ એફ��ુટ *ડ�ચા~ (Dયાપાર
 ગદંાપાણીનો િનકાલ �.ૂય છે) 

15 વે�ટ-વોટર {
ટમે.ટ મેથડ  

વે�ટ વોટર {
ટમે.ટ િસ�ટમ એક મu6ટ ઇફ)ટmવાશંનાશક યSં બની રહશે (નાથી  

ક.ટનર અથવા જહાજો ધોવાથી મળતા ગદંાપાણીના અને બોઇલરના hલોડાઉન ; 

�;બરના ગદંા પાણીના િનકાલ માટ તબfાવાર ર
તે %મતામા ંવધારો કરશે;.એકમના 

sુલYગ ટાવર િસ�ટમમા ંએમ.ઈ.ઈ.ના  ઉપયોગ કરલ પાણીનો ફર
 ઉપયોગ કરવામા ં

આવશે. 
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2.5 ઉ@પાદનની િવગત 

કો`ટક 2.1 "$ૂચત ઉ@પાદનની િવગત  

 

2.6 કાચા માલની િવગત 

ઉ@પાદન '*;યાની "$ૂચત '�િૃOમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા િવિવધ કાચામાલને નીચે કો`ટકોમા ં"$ૂચબ� કરવામા ંઆDયા છે. 

કો`ટક 2.2: ઉ@પાદન Tજુબ કાચા માલનો વપરાશ 

��	 �
	 5A	 �=K� 

(F G8#� �
	� 	�&� 

5��* 8�
 �*̂ �) 

f.��' �=K� 

(F G8#� �
	� 	�&� 

5��* 8�
 �*̂ �)  

c U��' �=K� 

(F G8#� �
	� 	�&� 

5��* 8�
 �*̂ �) 

h3ટુાઈલ એ;
લેટ (BA) કએલ 50 100 150 

િમથાઇલ એ;
$લક એિસડ 

MA 

કએલ 5  8 11 

એ^36ુસીફાયર કએલ 1 2 2 

ડાયનોલ 25 (P) કએલ 2 ૩ 5 

X-405 કએલ ૩ 5 7 

X-150 કએલ 4 6 9 

સોડ
યમ કાબ]નેટ કએલ 5 8 11 

પોટિશયમ પરસ6ફાઈટ કએલ 6 9 14 

લી)વર એમોનીયા  કએલ 7 11 16 

{ાઈ h3ટુાઈલ હાઇ1ોજન 

પેરો)સાઈડ 

કએલ 8 12 18 

ર.ગોલાઈટ કએલ 9 14 20 

ફોમા!6ડ
હાઈડ   કએલ 10 15 23 

 

S. No. ઉ@પાદન 'થમ તબfા9ુ ંઉ@પાદન  બી�  તબfા9ુ ં 

ઉ@પાદન  

Sી�  તબfા9ુ ં 

ઉ@પાદન 

1. એડહસીવ(પો$લમર િમiણ, ( T�ુય@વે 

h3ટુાઈલ એ;
લેટ અને િમથાઇલ એ;
$લક 

એિસડના પાણીમા ંઆધા*રત છે.) 

1000 ટ
પીએમ  2૦૦૦ ટ
પીએમ  ૩૦૦૦ ટ
પીએમ /36000 

ટ
પીએ  
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2.7 ઉ@પાદન '*;યાઓ 

આ "$ૂચત એકમની T�ુય '*;યા, પો$લમરાઇઝેશન િમiણ �ારા દબાણ-સવેંદનશીલ એડહિસવ9ુ ંઉ@પાદન છે. આ '*;યામા ંઉપયોગમા ંલેવાતો T�ુય 

કાચો માલ h3ટુાઈલ એ;
લેટ (BA) અનેિમથાઇલ એ;
$લક એિસડ (MA) છે. પો$લમરાઇઝેશન 'થમ 80° સે�6સયસ તાપમાને કરવામા ંઆવે છે, pયા ં

BA અને MA9ુ ં િમiણ એડ
એમ પાણી અને િવિશ`ટ િમiણોની સાથે }વૂ!-િમiણ ટાકં
મા ંબનાવવામા ંઆવે છે. '*;યા દરિમયાન તેની એકCપતાને 

"િુનિ�ત કરવા િમiણ સ}ંણૂ!પણ ે િમિiત કરાય છે. 

આગળના પગલામંા,ં *રએ)ટરમા ંડ
એમ પાણીથી તૈયાર કરવામા ંઆવેલા િમiણ અને ઉમેરણોને ઉમેરવામા ંઆવે છે. @યારબાદ પદાથ! *રએ)ટરના 

એમએસ (કટમા ંઆશર 75° C તાપમાને વરાળ ગરમી �ારા ગરમ થાય છે. િમiણની ચોfસ માSા (}વૂ!-િમiણ ટાકં
મા ંબનાવવામા ંઆવે છે) ને 

ચોfસ ઉ�
પકની સાથે *રએ)ટરમા ં ઉમેરવામા ં આવે છે અને તે પછ
 યોVય હ
ટ {ા.સફર �ળવી રાખવા માટ પદાથ]િમિiત થાય છે. ( 

પો$લમરાઇઝેશન 'િત*;યાની શCઆત કર છે અને ખાતર
 કરાવે છે ક 'િત*;યામા ંવધારો થયો છે, }વૂ!-િમiણ ટાકં
મા ં િમiણ9ુ ંસEંલુન 'માણ 

*રએ)ટરમા ંધીમે ધીમે મેળવવામા ંઆવે છે. 80° C('િત*;યાશીલ ઉ`મા%ેપક) પર *રએ)ટરના તાપમાન અને �ળવણીના વધારાના દરની તપાસ 

કરવી. એમએસ (કટમા ંઠંડા પાણીના પ*ર�મણ �ારા તાપમાન �ળવવામા ંઆવે છે. 

ફ
ડ ર\સ એડજ�ટ કરવામા ંઆવે છે (થી વધારાના 3 કલાકમા ં}ણૂ! થઈ �ય અને પછ
 તાપમાન 1 કલાક માટ 82 થી 83° Cપર રાખવામા ંઆવે 

છે. િવિશ`ટ ઉમેરણો આગળ ઉમેરવામા ંઆવે છે અને પછ
 ખાતર
 થાય છે ક '*;યા }ણૂ! થાઈ છે અને ઉ@પાદન 40° C "ધુી ઠંડ
 થાય છે, િમiણ 

કરનાર અને િવિશ`ટ ઉમેરણોની eિતમ માSા ઉમેરવામા ંઆવે છે. છે6લે, ઉ@પાદન વ� ુઉપયોગ માટ  તૈયાર છે. 

5$@'� �1(��� 5-��� 4���  

1. ડ
એમ પાણીને િમiણ ટાકં
મા ંચા~ કરો અને ડાયનોલ 25 (P) ની ચોfસ માSા ઉમેરો અને h3ટુાઈલ એ;
લેટ ઉમેરો અને િમથાઈલ એ;$લક 

એિસડ ઉમેરો અને *રએ)ટરમા ં5 િમિનટ માટ હલાવો. 

2. @યારબાદ ડ
એમ પાણીને ચા~ કર
એમ�6સફાયર ઉમેર
; તેને �પ`ટ તાપમાન પર ગરમ કરો એટલે ક, 75° C. પછ
 સો*ડયમ કાબ]નેટ ઉમેરો, 

મોનોમરના િમiણની અTકુ માSા ઉમેરો અને પછ
 પોટિશયમ પરસ6ફટ9 ુ ંmાવણ ઉમેરો. 

૩. ઉ`મા%ેપક '*;યા દરિમયાન; તાપમાન લગભગ 3 કલાક માટ મોનોમરને ઉમેર
ને ઠંડા (કટ �ારા િનયિંSત કરવામા ંઆવશે અને અડધા 

કલાક માટ તાપમાનને તે જ રાખવામા ંઆવશે 

4. લીકર  એમોિનયા ઉમેરવામા ંઆવે છે અને ર.ગોલાઇટ સાથે {ાઈ-હાઇ1ોજન h3ટૂાઇલ mાવણ ઉમેરવામા ંઆવે છે અને mાવણ 2 કલાક માટ 

Cમના તાપમાને રાખવામા ંઆવે છે. 

5. X-150 mાવણ અને ફોમા!6ડ
હાઈડને ઉ@પાદનમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે અને પેક કરવામા ંઆવે છે. 
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2.8 માનવશB)ત 

બાધંકામના તબfા દરિમયાન: એકમ �થાપવા માટ હગંામી ધોરણે 50 મ:ુર 'િત *દવસ રાખવાના રહશે. 

કામગીર
 તબfા દર^યાન'થમ તબfામા ં50 DયB)તઓ; બી� તબfામા ં75 DયB)તઓ; Sી� તબfામા ંતમામ પાળ
 સ*હત 100 DયB)તની જCર 

પડશે. 

2.9 3ટુ
લીટ
 જC*રયાત 

• sુલ પાવર આવyયકતા: એડહિસવ �લા.ટ માટ 250 કડબ63 ુ

• વરાળ: 2ટ
પીએચ જC*રયાત (1 ટ
પીએચ   'થમ અને Sી� તબfા માટ અને 1ટ
પીએચ Sી� તબfાના અમલીકરણ પછ
 વધારાની જC*રયાત 

માટ.) 

• ડ
.0:ૂથો:એડહિસવ �લા.ટનો 125 કવીએ   પાવર બેકઅપ  

• ઠં�ુ પાણી: બા`પીભવરણમાથંી 'ા�ત થયેલ 40કએલડ
    �Pુધ પાણી 

• %મતા9ુ ંબા`પીભવરણ - 50 કએલડ
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2.10 જળ Dયવ�થાપન 

• બાધંકામના તબfા દ*રમયાન: વધારાના �થાિનક ગદંા પાણીના આશર 3કએલડ
   9ુ ંઉ@પાદન થશે, ( શોષણ ખાડા �ારા અ9સુ*રત /ુિષત ટાકં
ને 

છોડવામા ંઆવશે. 

• 
�	���) �=K� X�E'��: 

0�1��� 5�_[� -A���: 

- �થાિનક, '*;યા અને પર�રુણ ઉપયોગો માટ ટ.કર }રુવઠામાથંી �વoછ પાણી. 

- એકમમા ંsુલYગ ટાવર પPધિત માટ બા`પીભવરણમાથંી �વoછ પાણી. 

Sી� તબfા (ટોચના  ઉ@પાદન) ના અમલીકરણ પછ
 sુલ જળની જC*રયાત 155 કએલડ
   હશે, (માથંી 115 કએલડ
   ટ.કર }રુવઠા (�વoછ 

પાણી) માથંી 'ા�ત કરવામા ંઆવશે અને બાક
ની જC*રયાત �વoછ પાણીના 40 કએલડ
   �ારા }ણૂ! કરવામા ંઆવશે.પાણીની T�ુય જC*રયાત 

eિતમ ઉ@પાદનમા ં ઉમેરાઈ રહ
 છે અને તેથી જC*રયાત વધાર છે. 100 કએલડ
     �વoછ પાણી આર.ઓ.�લા.ટ / જળ ��ુ�કરણ પPધિતને 

મોકલવામા ંઆવશે, (માથંી 60 કએલડ
   નો ઉપયોગ '*;યામા ં(ઉ@પાદનમા ંવધારો 55 કએલડ
   ), �થાિનક ઉપયોગ (2 કએલડ
   ) અને અ.ય 

હEઓુ (ધોવાણ / *રએ)ટરની સફાઈ અને નાના ઉપયોગ - 3 કએલડ
   )મા ંકરવામા ંઆવશે. બાગકામ (5 કએલડ
   ) અને બોઈલર �લા.ટ (10 

કએલડ
   ) મા ં�વoછ પાણીના બાક
ના 15 કએલડ
   નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. બા`પો@સ~નમાથંી ઉ�વતા 40 કએલડ
   ના પાણી9 ુ ંિનયSંણ 

એકમના ઠારણ ટાવર પPધિતમા ંકરવામા ંઆવશે. 

�થાિનક ગટરના ગદંા પાણીને /ુિષત ટાકં
મા ંછોડવામા ંઆવે છે. જટ
લ િવ�તારની મયા!દાને લીધે એસટ
પી  સચંા$લત થ�ુ ંશ� નથી અને સsુંલમા ં

અ@યતં ઓછ
 માSામા ંકચરાની ક6પના કરવામા ંઆવે છે. 

ગદંા પાણી9 ુ ં�Pુધીકરણ એ બ� ુ'ભાિવત બા`પીભવરણ હશે ( ક.ટનર અથવા પાS, બોઈલર hલોડાઉન, �;બર ગ/ું પાણી વગેર ધોવાથી કચરાના 

પાણીના ઉપચાર માટ તબfાવાર ર
તે %મતામા ંવધારો કરશે. 

42 કએલડ
    ગદંા પાણી9ુ ં ��ુPધકરણ એ 50 કએલડ
   ની %મતા વાળા બા`પીભવરણમા ં  કરવામા ં આવશે,pયા ં T�ુય@વે ગદંા પાણીનો 

આર.ઓ.અB�વકાર કરશે અને ડ
એમ �લા.ટ અB�વકાર કરશે અને બોઈલર hલોડાઉન કરશે. sુલ પાણીના 40 કએલડ
   9 ુ ં પાણી ઠારણ ટાવર 

પPધિતમા ંવાપરવામા ંઆવશે. બા`પીભવરણ9ુ ંએકSીકરણકર
 (2 કએલડ
) સૌર બા`પીભવરણ તળાવમા ં"કૂવવામા ંઆવશે અને ઉપરના ઘટકોને 

0પીસીબી   �ારા મા.યટ
એસડ
એફમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવશે. (મ બધા ઉપચા*રત ગદંા પાણીનો ઉપયોગ સsુંલમા ંફર
થી કરવામા ંઆવશે, તેથી 

પાણીના વાતાવરણ પર કોઈ '/ૂષણ9ુ ંભારણ નહY અને કોઈ ડ
�ચા~ નહY થાય. 

2.10.1 પાણી9ુ ંસEંલુન 

sુલ પાણી9ુ ંસEંલુન (તબfા 1, 2 અને 3) 

પાણીની sુલ જC*રયાત → �વoછ પાણી (115 કએલડ
   ) → RO �લા.ટ/જળ ��ુPધકરણ પ�િત (100 કએલડ
   ) →બાગકામ (5 કએલડ
   → 

બોઈલર �લા.ટ (10 કએલડ
   ) → 

→ 'સરણ (60 કએલડ
) → '*;યા (ઉ@પાદનમા ંવધારો) (55 કએલડ
   ) → MISC. (ધોવાણ/*રએ)ટરની સફાઈ અને અ.ય ગૌણ ઉપયોગો) (3 

કએલડ
) → �થાિનક (2 કએલડ
 )  
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→ ઉપચા*રત પાણી → ઠારણ �લા.ટ (40 કએલડ
) →ર
()ટ( 40 કએલડ
) → એમ.ઈ.ઈ./ બા`પીભવરણ (50 કએલડ
    %મતા: 3 કએલ/Hr) (42 

કએલડ
) 

 

2.11 વા3 ુએિમશન Dયવ�થાપન  

sૃિષ આધા*રત �ધણ પર આધા*રત 2 ટ
પીએચ  �ટ
મ જનરશનની %મતાવાળા બોઇલરનો ઉપયોગ આ 'ોસેસની જC*રયાતો માટ કરવામા ંઆવશે. 

જમીન �તર ઉપરથી �ટકની rચાઈ 30 મીટર "ધુી મu6ટ-સાય)લોનની કં{ોલ િસ�ટમ }રૂ
 પાડવામા ંઆવશે. એકમમાથંી હવાના ઉ@સ~નને esુશમા ં

રાખવા માટ આ6કલી 3)ુત �;$બ[ગ '*;યા �ારા અ9સુરવામા ંઆવે છે. 

કાચા માલના �ધણના સમયે વરાળ પેદા કરવામા ંઆવશે અને આ ઉ@સ~ન મયા!*દત કરવા માટ વી.ઓ.સી. ઉ@સ~ન િનયિંSત કરવા માટ વે�મૂ 

પપં *ડ$લવર
 િસ�ટમ �ારા િસ$લકોન/પી.ટ
.ઈ.ઈ. સાથે xલે.Vસ/ જોડાણો કરવામા ંઆવશે, 

ઉ@સ~નનો અ.ય T�ુય lોત 125 *ક.વી.ના ડ
.0 સેટ હશે. ડ
.0 સેટ માટ છતની સપાટ
થી 3.6 મીટરની �ટકની rચાઇ }રૂ
 પાડવામા ં

આવશે.�લા.ટમા ંયોVય વેu.ટલેશન �ળવવામા ંઆવશે. jીન બે6ટ ડવલપમે.ટ માટ �લા.ટશન વક! સીપીસીબી ની માગ!દિશ�કા Tજુબ કરવામા ં

આવશે. હવાની NણુવOા9ુ ંિનયિમતપણે િનર
%ણ કરવામા ંઆવશે (થી ખાતર
 કર
 શકાય ક હવાની NણુવOાના ધોરણો અને "$ૂચત મયા!દા હમેંશા ં

}ણૂ! કરવામા ંઆવે છે. હવાના ઉ@સ~નના આવyયક ધોરણો �ળવવામા ંઆવશે. લીક �ફૂ પપં અને સામjીના �થાનાતંરણ માટ ઉપયોગ કરવામા ં

આવતા વા6વની િનયિમતપણે �ળવણી કરવામા ંઆવશે. 

 

2.12 ઘન અને જોખમી કચરો 

પેદા થતો ઘન કચરો Sણ 'કારનો હશે: 

• 62 *ક.jા/*દવસ બાયોjેડડબલ કચરો ધરવતા કચરાનો 0બીસીબી  �ારા મા.ય ^3િુનિસપલ સો$લડ વે�ટ MSW મેનેજમે.ટ સાઇટ �ારા િનકાલ 

કરવામા ંઆવશે. અ.ય �લાu�ટકનો કચરો ( 67 *ક.jા/*દવસ હશે, (મા ંનકામી પેકwજ[ગ વ�Eઓુ, �લાu�ટક કચરો, અને અ.ય, �લાu�ટકના કચરાની 
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વ�Eઓુ વગેર (વી વ�Eઓુને �લા�ટ
ક વે�ટ મેનેજમે.ટ C6સ, 2016 Tજુબ �લાu�ટકના કચરાના અિધsૃત *રસાયકલરને આપવામા ંઆવશે.  

• બોઇલરની રાખ સ*હત 335 *કjા/*દવસનો ઔZો$ગક કચરો ($બન-જોખમી) �ટના ઉ@પાદકોને અથવા ^3િુનિસપલીટ
ના જમીન ભારણ સાઇટને 

આપવામા ંઆવશે. કાદવ/એમ.ઈ.ઈ. �ારા ર
()ટ કરવામા ંઆવેલ/�;બરનો 0બીસીબી  �ારા મા.ય ટ
એસડ
એફ  સાઇટ પર િનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

• 235 *ક.jા/*દવસ (ટલો જોખમી ઔZો$ગક કચરો (મ ક ઉપયોગમા ંલેવાયેલ તેલ, 'ોસેસ વે�ટ અને રાસાય$ણક ક.ટનરના કચરાને 0પીસીબી  

�ારા મા.ય ટ
એસડ
એફ  "િુવધામા ંમોકલવામા ંઆવશે. ઈ-વે�ટના િનયમો, 2016 Tજુબ અિધsૃત ઈ-કચરો (મ ક મોટસ!, પપં, ઇલે){ોિનક અને 

ઇલેu){કલ આઈટમ વગેર 41 *ક.jા/*દવસનો ઈ-કચરો અિધsૃત *રસાયકલર/િવસ~ન કરનારને આપવામા ંઆવશે. 

 

2.13 'ો()ટ ખચ! 

'�તાિવત 'ો()ટના 'થમ તબfા માટનો eદાwજત ખચ! C. 2 કરોડ છે અને તેના તમામ તબfાઓના અમલીકરણ માટનો ખચ! eદા( 10 કરોડ 

Cિપયા છે. 

3. પયા!વરણીય સે*ટ[ગ 

3.1 અKયાસનો સમયગાળો 

ટ
.ઓ.આર. Tજુબ અKયાસનો સમયગાળો 3 મ*હના છે. આ િસઝન માચ! 2017 થી મે 2017 "ધુી અને પહલી :ૂનથી 15 મી :ૂન, 2017 "ધુી 

વધારાના 15 *દવસ મા*હતી ઉZોગ II ઈ.એ.સી.એમઓઈએફ અને સી.સી.,0.ઓ.આઈ  ની ભલામણો Tજુબ અKયાસના સમયગાળા તર
ક લેવામા ં

આDયા હતા. અ અKયાસના તારણો ઈ.આઈ.એ. અહવાલમા ંશામેલ છે. 

3.2 અKયાસનો િવ�તાર 

'ો()ટ સાઇટના 10 *કમીના િSpયામા ંઆવેલા િવ�તારને અKયાસના િવ�તાર તર
ક Dયા�યાિયત કરવામા ંઆવે છે, ( એમઓઈએફ અને સી સી ની 

માગ!દિશ�કા Tજુબ છે. હવા, પાણી, અવાજ અને માટ
ના નTનૂા 10 *ક.મી. ના િવ�તાર માથંી લેવામા ંઆDયા છે અને આ િવ�તારનો િવગતવાર 

અKયાસ ઈ.આઈ.એ. અહવાલના બેસલાઇન 'કરણમા ંઆપવામા ંઆDયો છે. 

3.3 આબોહવા િવMાન 

હવામાનશાlનો અહ
 ન0ક આવેલા �જુ ખાતેના ન0કના હવામાનશાlના આઈ.એમ.ડ
.�ટશનના છે6લા 29 વષ! (1971-2000)ના ડટાના 

અKયાસનો આ અKયાસ માટ ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆDયો છે અને નીચે સારાશં આ�યો છે. 

• આ અKયાસના %ેSમા ંપવનની સામા.ય પ�િત9ુ ંિનર
%ણ કરવામા ંઆD3ુ ંહE ુ ંઅને તે સામા.ય ર
તે દ$%ણ પિ�મ થી ઉતર }વૂ! તરફ પવનની 

*દશા દશા!વવામા ંઆવી છે. ઉપરાતં પિ�મથી }વૂ! *દશામા ંપણ પવનની પેટન! જોવા મળ
 હતી. 

• આ િવ�તાર9ુ ંમહOમ તાપમાન મે મ*હનામા ં47.8 *ડjી સે�6સયસ ન|ધવામા ંઆD3ુ ંહE ુ ંઅને �.3આુર
ના મ*હનામા ં.3નૂતમ તાપમાન -0.2 *ડjી 

સે�6સયસ ન|ધા3ુ ંહE ુ.ં 

• હવામા ંસાપે% ભેજ 26 થી 82% વoચે રકોડ! કરવામા ંઆDયો હતો. 

• �જુનો વાિષ�ક વરસાદ (ઐિતહાિસક મા*હતી ધરાવતા ન0કના આઈ .એમડ
 �ટશન) 276.4 મીમી છે. 
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3.4 હવાની Dયાપકતા 

Dયાપક હવાની NણુવOાની દખરખ સાત �થળોએ કરવામા ંઆવી હતી, (મા ંઓનસાઇટ (દ$%ણ-પિ�મ), ઓનસાઇટ (નોથ!-ઇ�ટ) કોર ઝોનમા ંછે અને 

ભm nર ગામ, sુકાસર ગામ, �ુના ગામ, હાટડ
 ગામ, પાવ*દયા ગામ બફર ઝોનમા ંઆવેલા છે. આ સાત �થળોએ માચ! 2017 થી મે 2017 ના મ*હના 

માટ દખરખ રાખવામા ંઆવી હતી અને 1 :ૂનથી 15 મી :ૂન, 2017 "ધુી વધારાના 15 *દવસની મા*હતી પણ એકિSત કરવામા ંઆવી હતી. 

આસપાસની હવાના મોિનટ*ર[ગ �ટશનોની પસદંગી માટ આઈ એસ  -5182 ભાગ 14, 2000 મા ંઆપેલ માગ!દિશ�કાને અ9સુરવામા ંઆવી હતી. 

મોિનટ*ર[ગના પ*રમાણોમા ંપા*ટ��લેુટ મેટર પીએમ10 અને પીએમ2.5, સ6ફર ડાયો)સાઇડ (SO2) અને નાઇ{ોજન ઓ)સાઇ�સ (NOx) હતા. 

વોલેટાઇલ ઓગ િનક કંપાઉ.ડ (VOCs), અને કાબ!ન મોનો)સાઇડ (CO) ની પણ દખરખ કરવામા ંઆવી હતી. 

'ા�ત પ*રણામોનો સારાશં નીચે 'માણે છે: 

• પ*રણામો બતાવે છે ક તમામ પ*રણામો સીપીસીબી  �ારા આપવામા ંઆવેલ એન.એ.એ.ક3ુ.ંએસ, 2009 ની મયા!દાઓની eદર છે. 

• સાઇટ પર યોVય વા3 ુ'/ૂષણ િનયSંણ િસ�ટ^સ અને િસ�ાતંોને કારણે :ુદા :ુદા �થળોના પીએમ પ*રણામોમા ંબ�ઓુછો તફાવત જોવા મળે છે. 

• સ6ફર ડાયો)સાઈડ9ુ ં�તર પણ r�ુ ંનથી અને તે9 ુ ંT�ુય@વે કારણ એ છે ક સામા.ય ર
તે અહ
ના િવ�તારમા ંડ
ઝલનો બળતણ તર
ક ઉપયોગ 

થતો નથી અને અહ
 વરાળ/વીજ ઉ@પાદન માટ �ટોનો ઉપયોગ થાય છે. 

• એનઓ એ)સ �તર અને વીઓસી �તર પણ તેની મયા!દાની eદર જ છે. 

3.5 પાણીની NણુવOા 

"$ૂચત િવ�તારના પાણીની NણુવOા9ુ ંT6ૂયાકંન કરવા માટ, અહ
ના ન0કના ં�થાન ઓનસાઈટના એક �થાન પરથી અને 6 અ.ય �થળો સ*હત 7 

�ટશન (6 �ગૂભ!જળ અને 1 સપાટ
9ુ ંપાણી) પસદં કરવામા ંઆDયા છે. jાઉ.ડ વોટર (બોરવેલ) 6 �થાનોમાથંી, ઓનસાઇટ ન0ક, ભmnર, sુકાસર, 

�ુના, હાટડ
, પાવ*દયાથી એકિSત કરવામા ંઆD3ુ ંહE ુ.ં રાસાય$ણક પ*રમાણોનો અKયાસ કરવા માટ સપાટ
ના પાણીને ડાઉન�{
મમાથંી એકિSત 

કરવામા ંઆD3ુ ંહE ુ.ં સપાટ
 પરના પાણીના નTનૂાના પાણીનો 'વાહ મહ@વ}ણૂ! �િૂમકા ભજવે છે. હાલના અKયાસમા,ં સપાટ
 પરના પાણીના lોતો 

¡ચી ભરતીમા ંએકિSત કરવામા ંઆDયા છે. 

'માણ�તૂ પ�િતઓ (આઈ એસ&આફા, 22 મી એડ
શન 2012) Tજુબ પાણીના નTનૂાઓ લેવામા ંઆDયા હતા. નTનૂાઓની �ળવણી માટ જCર
 

સાવચેતી લેવામા ંઆવી હતી. ભૌિતક પ*રમાણો (મ ક pH, તાપમાન અને વાહકતા પોટqબલ વોટર એનાલાઇઝરનો ઉપયોગ કર
ને સાઇટ પર જ 

માપવામા ંઆવી હતી. T�ુય અને બફર ઝોનમા ં�ગૂભ!જળ (બોરવોલ) 9ુ ંપીએચ  7.4- 8.5 ની eદર હE ુ.ં  

નTનુા િવ�તારના સાઇટની ન0ક (1504 ml/l), sુકાદર (2262 ml/l), �ુના (1072 ml/l), હાટડ
 (1195 ml/l) અને પાવ*દયા (2019 ml/l) મા ંsુલ 

િવસw~ત ઘન મળ
 આDયા હતા ( પીવાના પાણીના ધોરણો કરતા વધાર છે (IS: 10500) આ વધી રહલા િવસ~ન અથવા બા`પીભવન સવંધ!નને 

કારણે છે. અહ
 માનવીય '�િૃતઓ પણ જમીનના પાણીમા ંટ
ડ
એસના �તરોને અસર કર
 શક છે, એટલે ક sૃિSમ ખાતરો, ખાતર અને ગદંાપાણીની 

ઉ`ણતા પણ �ગૂભ!જળમા ંમીઠા9 ુ ં'માણ શક છે. 

ટ
ડ
એસ ની ઉoચ માSા પાણીના �વાદ, ક*ઠનતા અને સડો કરતા Nણુધમ]ને 'ભાિવત કર છે અને તેના કારણે પાણીના પાઈપો, હ
ટર, બૉઇલસ! અને 

ઘર� ુઉપકરણો પર વ� ુઅસર કર છે. 

ભmnર (308 ml/l), �ુના (316 ml/l) અને પિવmા (380 ml/l) મા ંકઠોરતાની sુલ તી£તા પીવાના પાણીના ધોરણો કરતા વ� ુહોવા9ુ ં�ણવા મ¤3ુ ંછે 

(IS: 10500). આ કઠોરતા ઝરણ, અને માટ
 વહ
 જવાથી વધે છે. સામા.ય ર
તે કઠોરતા સ¥દય!લ%ી પાણી9 ુ ંNણુવOા પ*રબળ ગણવામા ંઆવે છે 
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કારણ ક અવ પાણીનો અિ'ય �વાદ હોય છે અને તેમા ંક�6શયમ અને અ.ય આયનો9ુ ંr�ુ ં'માણ હોય છે. (ના કારણે સા¦મુા ંફ
ણ બનવાની 

%મતાને ઘટાડ છે અને તે પાઈપ અને �લ�^બ§ગ *ફ)સર પર �કલ9ુ ંિનમા!ણ કર છે. 

ભmnર (35.0 ml/l), �ુના (36.9 ml/l) અને પાવ*દયા (54.4 ml/l) (વા િવ�તારોમા ંપાણીમા ંમેVનેિશયમની સાmંતા પીવાના પાણીના ધોરણો કરતા ંવ� ુ

જોવા મળે છે (IS: 10500). પાણીમા ંવ� ુસાmંતામા ંમેVનેિશયમ હોય તો પાણીનો �વાદ અિનoછનીય બને છે અને તેનાથી ઝાડા થઇ શક છે. 

3.6 Pવિન 

'ો()ટ સાઇટ (ઓનસાઇટ / કોર ઝોન) મા ં2 �થળો અને બફર ઝોનમા ં6 �થળો પર ઘ|ઘાટ9ુ ંિનર
%ણ કરવામા ંઆD3ુ ંહE ુ.ં દરક �થળ પર Pવિનના 

�તર માટ એક સાથે 24 કલાક માટ દખરખ કરવામા ંઆવી હતી. દરક માપ માટ, ડ
બી (A) ર
ડYગ લીક T6ૂયો મેળવવા માટ 24 કલાક "ધુી દર 15 

િમનીટ આ સીઝનમા ંલેવામા ંઆDયા હતા. 

ઓનસાઇટ/કોર ઝોન બનેંમા,ં અવાજ9ુ ં�તર ઔZો$ગક િવ�તારની 'માણ�તૂ મયા!દાની eદર હE ુ.ં જયાર બફર ઝોનમા ંPવિન9ુ ં�તર રહણાકં 

િવ�તારોની 'માણ�તૂ મયા!દા કરતા ંrચો હતો, ( કદાચ �થાિનક રહણાકંની '�િૃOને લીધે અને અહ
ના માગ! પર વાહનોની અવરજવરને કારણે 

હોઈ શક છે. 

3.7 માટ
ની NણુવOા 

જમીનની મા*હતી9 ુ ંT6ૂયાકંન કરવા માટ અને "$ૂચત િવ�તારની NણુવOા માટ 6 િવિવધ �થળોની પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી; (મા ંએક 

ઓનસાઇટ,અને બફર ઝોનમા ં5- ભmnર, sુકાસર, �ુના, હાટડ
, પાવ*દયા. ઓનસાઇટ ખાતેની જમીન ચીકણી માટ
ની બનેલી છે અને બફર ઝોનના 

િવ�તારોમા ંઆ માટ
 ¨બુજ સખત ચીકણી છે. 'ાથિમક પોષક Cપરખામા ંસરરાશ ફળ©પુ જમીન દખાય છે. 

3.8 Qિવક પયા!વરણ 

pયા ંબાધંકામ કરવા9 ુ ંછે એવા T�ુય ઝોનમા ંpયા ંખાલી જVયા છે @યા ંખાલી છોડની '�િતઓ અને 'ોસોિપસ :ુલીફલોરા, કલા{ોપીસ $ગગાતેંન 

વગેર (વા અ;િમત ઝાડ છે. આ 'ો()ટમા ંલીલો િવ�તાર 0.18 હ)ટર (ટલો હશે. વન�પિત અને 'ાણી"uૃ`ટ પર કોઈપણ અસર અટકાવવા માટ 

તમામ જCર
 પગલા ંલેવામા ંઆવશે. T�ુય સાઇટ પર પાયાની િવિવધતા ધરાવતા જEંઓુમા ંપત$ંગયા, અને 'ાણીઓમા ં¡દરો, rટો વગેર (વા 

'ાણીઓ મયા!*દત હતા. અને કોર સાઇટમા ંકાગડો, ક¦તૂર,ચકલી, પોપટ, વગેર (વી એિવફૌના '�િતઓ હતી. 

આ િવ�તારના બફર ઝોનમા ંT�ુય@વે માનવ વસિત વસે છે. તેથી, અહ
 વન�પિતમા ંિવશાળ િવિવધતા જોવા મળતી નથી. બફર ઝોનમા ં'ાણીઓની 

િવિવધતા દખાઈ આવે છે. સર
"પૃમા ં'કલો\સ વકªકલર, ચમાલઓે ક$લ�{ાટસ, વગેર સામા.ય છે. કો«ા (ના� ના�) પણ ન0કના jામવાસીઓને 

આ બફર ઝોનમા ંજોવા મ¤યા હોવા9ુ ં�ણવા મ¤3ુ ંછે. સ�તન 'ાણીઓમા ંહપ �ટસ એડવડ!સી, વ6પસ બાVંલેB.સસ, િસસ �;ોફા વગેર જોવા મળે છે. 

નદ
મા ં�Nલુીફોમ!સ, લે^પ*રફોમ!સ વગેર આ 'ો()ટના 10 *ક.મી. ના અKયાસ િવ�તારમા ંદખાયા છે એ�ુ ં�ણવા મળે છે. 

અહ
ના કોર ઝોનમા ંશેડ�લુ 1 ની '�િતઓ જોવા મળતી નથી. જોક, બફર ઝોનમા ંશેડ�લૂ 1 ની '�િતઓમા ંભારતીય પીફોલ (પાવો *;�ટાટસ), 

jેટ ઇu.ડયન બ�ટડ! (ચોર
યોટ
સ િન$ગ*રસ�સ), હોક (એસીિપ*ટડ), વાઇ6ડબૉર (" ુkોફા), જગંલી ગધેડો (ઇB)વસ હિમઓનસ), �6ુફ (કિનસ 63પુસ 

પેલી�સ) અને B�પનર
 ટ6ડ $લઝાડ! (વારાણસ બે.ગલB.સસ) સામેલ છે. શેડ�લુ II ની 6 '�િતઓ બફર ઝોનમા ંજોવા મળ
 હતી (મા ંહપ �\સ 

એડવડ!સીસ (સામા.ય મો.ઝોઝ), ના� ના� (ઇu.ડયન કો«ા), કિનસ ઓરયસ (િશયાળ), વ6પસ બ¬ગલૅ.સીસ (ઇu.ડયન ફો)સ), ફ$લસ ચૌસ (જગંલી 

$બલાડ
) અને િપટાસ ^3કુોસ (ધામણ) જોવા મળે છે. 
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4. પયા!વરણીય અસર અને ઉપાય 

"$ૂચત ઔZો$ગક એકમ પાસે 0.6 હ)ટરનો �લોટ િવ�તાર હશે અને તેમા ંલીલા વાવેતર %ેS માટ 0.18હ)ટર (�લોટનો 30 ટકા *હ�સો) હશે. 

�લા.ટના બાધંકામ માટના �થાપન તબfા દર^યાન eદા( 50 મ:ૂરોની િનમ®કુ કરવામા ંઆવશે (મા ં�લા.ટમા ંમશીનર
 ફ
ટ કરવાનો પણ 

સમાવેશ થાય છે. વધારાના '/ૂષણની પ*રક6પના સાથે આ 'ો()ટમા ંતેના તમામ જCર
 ઉપાયના પગલાનંી પણ દરખા�ત કરવામા ંઆવી છે. 

4.1 હવાની Dયાપકતા 

બાધંકામના તબfા દરિમયાન �ળૂ ન ઉડ એ માટના પગલા માટ તેમજ બાધંકામ અને વાહનોની અવરજવરને કારણે �ળૂની અસર ઘટાડવા માટ 

પાણીનો �'ે (વા પગલાનો ઉપયોગમા ંલેવાશે. િનરંતર �ળવણી અને વાહનો માટ પી3સુી તપાસ અને '/ૂષણની તપાસ પણ સમયાતંર ફર0યાત 

હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

ઓપરશનના તબfા દરિમયાન 125 કવીએ  , બોઇલર (2 ટ
પીએચ  ) ના ડ
.0સેટ માથંી અને રાસાય$ણક ઉ@પાદનથી હવા9 ુ ંઉ@સ~ન કરવામા ં

આવશે. 'માણ�તૂ ધોરણો Tજુબ9ુ ંઉ@સ~ન �ળવી રાખવા માટ �ટક અને $ચમની �થાિપત કરવામા ંઆવશે. $ચલસ! '*;યા છ
mો �ારા કરવામા ં

આવશે. આ '*;યા એટલી સરળ અને કાય!%મ હશે ક ઉ@સ~ન .3નૂતમ રહશે. ઉપશમન માટના તમામ પગલા ંલેવામા ંઆવે તે પછ
 '/ૂષણના 

લોડની કોઈપણ પ*રક6પના કરવામા ંઆવી નથી. કોઈપણ �તના ઝેર
 '/ૂષકો છોડવામા ંઆવશે નહY. 

4.2 પાણી9ુ ંપયા!વરણ 

બાધંકામ દરિમયાન મ:ૂરો �ારા કરવામા ંઆવતા 3 કએલડ
   �થાિનક ગદંાપાણીનો િનકાલ સેu�ટક ટાકં
 �ારા અને @યારબાદ શોષ ખાડા �ારા 

કરવામા ંઆવશે. 

તા:ુ ંપાણી ટ.કર }રુવઠા �ારા } ૂ̄ ું પાડવામા ંઆવશે અને બાક
ની જC*રયાત '*;યા કરલ પાણી �ારા }ણૂ! કરવામા ંઆવશે. �થાિનક વપરાશ, 

'*;યા, અને અ.ય ઉપયોગ માટ9 ુ ંપાણી, બાગકામ અને બોઈલર �લા.ટ માટ9 ુ ંપાણી ટ.કર }રુવઠામાથંી લેવામા ંઆવશે. �ગૂભ!જળને *રચા~ કરવા 

માટ વરસાદ
 પાણી એક ખાડામા ંએકિSત કરવામા ંઆવશે. ગદંાપાણીના કારણે તેના પર કોઈ અસર થશે નહY. ઓપરશનના તબfા દરિમયાન, આ 

'ો()ટ ઝીરો લી)વીડ *ડ�ચા~ 3િુનટ રહશે. તમામ ગ/ું પાણી (42 કએલડ
   ) પર ઇવોપોરટરમા ં'*;યા કરવામા ંઆવશે અને .(40 કએલડ
   ) 

પાણી સsુંલની eદર sુલYગ ટાવર િસ�ટમમા ંફર
થી ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવશે.  

4.3 Pવિન9ુ ંપયા!વરણ 

િનમા!ણના તબfા દરિમયાન વાહનો અને અ.ય '�િૃOઓના કારણે ઘ|ઘાટના વધારાને રોકવા માટ માS *દવસના સમય દરિમયાન જ કામદારોની 

મયા!*દત *હલચાલ અને '�િૃOઓના યોVય સચંાલન સાથે વાહનોને મ:ૂંર
 આપવામા ંઆવશે. 

ડ
.0સે\સ અને મશીનર
ને ઘ|ઘાટને Pયાનમા ંરાખીને બધં કરવામા ંઆવશે અને ડ
.0સે\સના અવાજની અસર ઘટાડવા માટ તેને અલગ રાખવામા ં

આવશે.  

4.4 જમીન અન ેમાટ
 

આ $બનખેતીવાડ
/ખાલી જમીન છે; પીપી એ �ારા યોVય અિધકાર
 પાસેથી સીએલ3 ુમેળવવામા ંઆD3ુ ંછે. આ 'ો()ટ માટ ખોદવામા ંઆવેલ માટ
નો 

ફર
થી ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. �સર
 માટ
નો jીન બે6ટના િવકાસ માટ ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. અ.ય માટ
નો ખોદવામા ંઆવેલ જમીનને લેવલ 

કરવા અથવા લે.ડ�કિપ[ગ માટ ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. 
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ઢોળાવના જોખમો ઘટાડવામા ંઆવશે અને જો ઢોળાવ રહ
 �ય છે તો તેની િવપર
ત અસર ઘટાડવા માટ પગલા ંલેવામા ંઆવશે. ઘન અને જોખમી 

કચરાનો યોVય ર
તે િનકાલ કર
ને સjં*હત કરવામા ંઆવશે. જમીન9ુ ંધોવાણ અને ઘટાડાને રોકવા માટ તમામ જCર
 પગલા ંલેવામા ંઆવશે. 

4.5 ઘન કચરો 

^3િુનિસપલ ઘન કચરો 62 *ક.jા/*દવસ બાયોjેડડબલ કચરો ધરવતા કચરાનો 0બીસીબી  �ારા મા.ય ^3િુનિસપલ સો$લડ વે�ટ એમએસડh63 ુ

મેનેજમે.ટ સાઇટ �ારા િનકાલ કરવામા ંઆવશે. �લાu�ટકનો કચરો ( 67 *ક.jા/*દવસ હશે, (મા ંનકામી પેકwજ[ગ વ�Eઓુ, �લાu�ટક કચરો, અને અ.ય, 

�લાu�ટકના કચરાની વ�Eઓુ વગેર (વી વ�Eઓુને �લા�ટ
ક વે�ટ મેનેજમે.ટ C6સ, 2016 Tજુબ �લાu�ટકના કચરાના અિધsૃત *રસાયકલરને 

આપવામા ંઆવશે. 

બોઇલરની રાખ સ*હત 335 *કjા/*દવસનો ઔZો$ગક કચરો ($બન-જોખમી) �ટના ઉ@પાદકોને અથવા ^3િુનિસપલીટ
ના જમીન ભારણ સાઇટને 

આપવામા ંઆવશે. કાદવ/એમ.ઈ.ઈ. �ારા ર
()ટ કરવામા ંઆવેલ/�;બરનો 0બીસીબી  �ારા મા.ય ટ
એસડ
એફ  સાઇટ પર િનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

235 *ક.jા/*દવસ (ટલો જોખમી ઔZો$ગક કચરો (મ ક ઉપયોગમા ંલેવાયેલ તેલ, 'ોસેસ વે�ટ અને રાસાય$ણક ક.ટનરના કચરાને 0પીસીબી  �ારા 

મા.ય ટ
એસડ
એફ  "િુવધામા ંમોકલવામા ંઆવશે. ઈ-વે�ટના િનયમો, 2016 Tજુબ અિધsૃત ઈ-કચરો (મ ક મોટસ!, પપં, ઇલે){ોિનક અને ઇલેu){કલ 

આઈટમ વગેર 41 *ક.jા/*દવસનો ઈ-કચરો અિધsૃત *રસાયકલર/િવસ~ન કરનારને આપવામા ંઆવશે. 

4.6 ઇકોલો0 

"$ૂચત 'ો()ટ કોઈ 'ાણી"uૃ`ટને �થાનાતં*રત નહY કર. 0.18 હ)ટર ના jીન એ*રયામા ંવન�પિત માટ '�તાિવત એકમ સલામતીના પગલા ંલેશે. 

�લા.ટમાથંી કોઈ ઝેર
 વા3ઓુ ક ત@વો ર
લીઝ થશે નહY. અને  ઉ@સ~નીય ત@વો સામા.ય '*;યા ચીમની �ારા બહાર નીકળશે. આવyયક હવાના 

ઉ@સ~ન ધોરણોને  �ળવવામા ંઆવશે.કાચો માલ બધં {)સમા ંપ*રવહન કરવામા ંઆવશે અને તૈયાર થયેલ ઉ@પાદન સsુંલના અડ
ને આવેલા 

�લા.ટમા ંવપરાશે. કોઈપણ જળાશય  અથવા જમીન પર ગદંાપાણી9ુ ં િવસ~ન થશે નહY. 

0.18 હકટર (30% 'ો()ટ િવ�તાર) નો  jીન િવ�તાર '�તાિવત કરાયો છે. સીપીસીબી ની માગ!દિશ�કા Tજુબ jીનબે6ટ / હ*રયાળ
નો િવકાસ 

'ો()ટના િવ�તારની સાથે સાથે ર�તાઓ પર પણ કરવામા ંઆવશે અને  તેની �ળવણી કરવામા ંઆવશે (મા ં�%ૃો, ઝાડ
ઓ અને ઘાસ પણ શામેલ 

છે. 

4.7 સામાwજક-આિથ�ક પયા!વરણ 

આ એક $બનખેતી/ ખાલી પડલ જમીન છે; પીપી એ સ%મ અિધકાર
 પાસેથી સીએલ3 ુમેળDયો છે.બાધંકામ / �થાપન તબfા દરિમયાન �થાિનક 

વ�તી માટ રોજગારની તકો ઊભી થશે. 'ો()ટ િવ�તારની આ:ુબા:ુ રહલા લોકોની સામા0ક-આિથ�ક B�થિતઓમા ંફરફાર થશે કારણક �લા.ટ ઉભો 

થવાથી 'ાથિમક અને sૃિષ %ેS િસવાયના અ.ય  %ેSો પણ ��ૃ� પામશે, ( નાણાકં
ય વળતરમા ંવ� ુઆકષ!ક છે. આ '�તાિવત  િવ�તારમા ંસાર
 

શાળાઓ અને તબીબી "િુવધાઓની 'ા�યતા સાથે, jામવાસીઓના િશ%ણ અને આરોVયની NણુવOામા ંપણ "ધુારો થશે. Dયવસાય �ારા અથવા 

DયB)તગત ર
તે જમીનની આવક અને સેવાની જોગવાઈની તકોને લીધે કટલીક સેક.ડર
 અસરો સાથે "ધુારણા થશે.50 મ:ુરોને કામ મળશે. વધેલા 

નાણા ંસાથે ( લોકો કમ!ચાર
ઓને માલ અને સેવાઓ }રૂ
 પાડવા સ%મ હશે તેઓને પણ આિથ�ક ર
તે લાભ કરશે. તેથી હકારા@મક અસર થશે. 

ઓપરશનલ તબfે 3િુનટ માટ sુશળ અને અsુશળ કમ!ચાર
ઓના રોજગારમા ંવધારો થશે. એકમમા ંકાય!રત �થાિનક કમ!ચાર
ઓ માટ તાલીમ 

આપવામા ંઆવશે. 
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એ.ટર'ાઇઝ સોિશયલ કિમટમે.ટ 

કંપનીની ફઝ -1 મા ંકામગીર
 શC થવાથી પાચં વષ!મા ંએ.ટર'ાઈસ સોિશયલ કિમટમે.ટ (ઇએસસી) માટ sુલ 'ો()ટ ખચ!ના 2.5% ખચ! થશે, ( 

કંપની એ)ટ હઠળ કંપની સીએસઆર હઠળ હશે.ઇએસસી હઠળ ન0કના િવ�તારોમા ંહ6થકર, િશ%ણ, કૌશ6ય િવકાસ, ઇ.2ા�{)ચર અને jીન બે6ટ / 

વાવેતર પર Pયાન ક.mીત કરવામા ંઆવશે. 

;માકં  '�િૃતઓ  eદાwજત ખચ! 

(C મા)ં 

1 �વoછતા સવલતોની જોગવાઈ 

• ન0કની jા^ય શાળાઓ / અ.ય સTદુાય િવ�તારો (છોકર
ઓ અને છોકરાઓ માટ અલગ શૌચાલય 

"િુવધા) 

• પાfા શૌચાલયોના ઉપયોગ માટ �Nિૃત કાય!;મ 

10,00,000 

2 �થાિનક પચંાયતો અને સભાના સલાહ અને પરામશ! સાથે ન0કના શહર
  સTદુાયની ઇમારતોમા ં

વરસાદ
 પાણીના સjંહની જોગવાઈ 

15,00,000 

 sુલ બ(ટ 

(કામગીર
ની શCઆતના 5 વષ!મા ંઅમલીકરણ માટ) (C. 5 લાખ 'િત વષ!) 

25.00 લાખ C. 

('ો()ટ *કમતંના 2.5% ) 

5. 0'�(��1 g'�-A�0� '����  

• એકમના સKયો સાથે9 ુ ંપયા!વરણ Dયવ�થાપન %ેS પયા!વરણને લગતી િવિવધ જવાબદાર
ઓને િનયિંSત કરશે અને પયા!વરણ9ુ ંર%ણ કરવા માટ 

ઉપાયો હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

• 0.18 હકટર (30% 'ો()ટ િવ�તાર) લીલ િવ�તાર '�તાિવત છે. લી�ુ ં%ેS/ હ*રયાળ
 'ો()ટના િવ�તારના મોટાભાગની સાથે તેમજ સીપીસીબી ની 

માગ!દિશ�કા Tજુબ ર�તાઓ પર િવકિસત કરવામા ંઆવશે અને  સાર
 ર
તે �ળવણી કરવામા ંઆવશે અને તેમા ંઝાડ, ઝાડ
ઓ અને ઘાસનો સમાવેશ 

થશે. 

• કામગીર
 તબfા દરિમયાન '/ૂષકોની િનયિમત દખરખ માટ પયા!વરણ મોનીટરYગ �લાન9ુ ંપાલન કરવામા ંઆવશે. 

• કમ!ચાર
ઓ અને કામગીર
ના સદંભ!મા ંસલામતીના ંપગલા ંલેવામા ંઆવશે. 

SI 

No. 

વણ!ન Tડૂ
ગત ખચ! 

(Rs. લાખમા)ં 

આવત!ક ખચ! 

1  લે.ડ�કિપ[ગ અને લી�ુ ં%ેS 5 2 

2  ગદંા પાણી9 ુ ં��ુPધકરણ (એમ.ઈ.ઈ. અને આર.ઓ.) 30 3 

3  હવા9ુ ં Dયવ�થાપન (સTmુ ઠંડ
, ભી9ુ ં �;બર/ ડ
.0 �ટ)સના 

:ૂથો/એપીસીએસ વગેર) 

20  3 

4  વા�તિવક કચરા9ુ ંDયવ�થાપન (સાવ!જિનક  વા�તિવક કચરો, 

ઔZો$ગક જોખમી અને $બન-જોખમી કચરો, �લાu�ટક કચરો 

અને ઈ-કચરા9 ુ ંસચંાલન ) 

2  3.5  

5  પયા!વરણ મોનીટરYગ યોજના  - 3  

 sુલ  Rs. 57 લાખ Rs. 14.5 લાખ 'િત વષ! 
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5.1 g'�-A�0� ����  

"રુ%ા, આરોVય અને પયા!વરણ Dયવ�થાપન માટ કંપની પાસે એક લે$ખત નીિત છે. આ નીિત �ારા, કંપની પોતેDયવ�થાપન નીચેના ઉ�ેyયો સાથે જ 

કર છે. 

→તમામ સબંિંધત કાયદાઓ, િનયમો અને �તરરા`{
ય કરારોને પ*ર$ચત થ�ુ.ં 

→સલામતી}વૂ!ક તેની '�િૃOઓ9ુ ંસચંાલન કર�ુ,ં બધા કમ!ચાર
ઓની �વા�²ય અને ઉ@પાદનોના વપરાશકતા!ઓની "રુ%ા કરવી. 

→'િતsળૂ પયા!વરણીય અસરો કંપની અને સમાજને �વીકાય! ખચ  સાપે% લ³તુમમા ંઘટાડવી. 

→સલામતી, આરોVય અને પયા!વરણ 'દશ!નમા ંસતત "ધુારણા માટ 'ો@સા*હત કર�ુ.ં 

5.2 g'���'�h� 4��i' 2�� ���	�� 

રાસાય$ણક ઉ@પાદન એકમ તર
ક, તે કમ!ચાર
ઓ અને પયા!વરણને જોખમમા ંTકૂ છે. િવિવધ જોખમોના ઘટાડા માટ તમામ જCર
 પગલા ંલેવામા ં

આવશે. તેમાનંા કટલાક આ છે – 

1. કમ!ચાર
ઓ માટ સામિયક આરોVય તપાસ 

2. '*;યા સલામતીના પગલાનેં �થાને Tકુવામા ંઆવશે અને ખાતર
 કરાશે ક તે હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

3. એકમ માટ િવગતવાર જોખમ િનધા!રણ અKયાસ હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

4. એકમોમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા જોખમી રસાયણોના સદંભ!મા ં િનયમો 1989 Tજુબ જોખમી પદાથ]9 ુઉં@પાદન, સjંહ અને આયાત કરવામા ંઆવશે. 

સjંહ માટની પરવાનગી મેળવી શકાશે અને એલામ! પPધિત, િનયSંણ વગેર (વા તમામ જCર
 સલામતીના પગલા ંલેવામા ંઆવશે. 

5. "રુ%ા, 'ાથિમક સહાય અને કટોકટ
 પગલા ંઅને એકમના િવિવધ કામગીર
 માટ એકમના તમામ કમ!ચાર
ઓને યોVય તાલીમ }રૂ
 પાડવામા ં

આવશે. 

6. િનયિમત �ત*રક અને બા´ "રુ%ા ઓ*ડટ હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

7. એકમ9ુ ંઇએચએસ (પયા!વરણ, આરોVય અને સલામતી) િવભાગ તમામ સલામતી અને આરોVયના પાસાઓ9ુ ંસચંાલન કરશે. 

8. pયા ંજCર
 હોય @યા ંતમામ કમ!ચાર
ઓને DયB)તગત ર%ણા@મક સાધનો 'દાન કરવામા ંઆવશે. 

9. sુદરતી અને માનવસw~ત આપિOઓ માટ ઑન�સાઈટ અને ઓફસાઈટ કટોકટ
ની યોજના તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 

6. 5�7"&�� !�'X�Q 

1. ઉ@પા*દત એડહિસવ,*હમાયતી'ો()ટ �ારા સલંVન એકમમા ંિવિશ`ટ બીઓપીપી એડહિસવ ટ�સ ઉ@પc કરવા માટ ઉપયોગમા ંલેવાશે. 

2. વધારાની રોજગારની તકોથી આવકમા ંવધારો થશે અને 0વનધોરણમા ં"ધુારો થશે. ઉZોગોની �થાપના િનમા!ણના તબfા દરિમયાન તેમજ 

કામગીર
 તબfા દરિમયાન મ:ૂરો માટ રોજગાર
9 ુ ંિનમા!ણ કરશે. તે �થાિનક લોકો '@ય% અને પરો% રોજગાર અને તાલીમ આપશે. 
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3. ઉZોગમા ં�.ૂય 'વાહ
 *ડ�ચા~ (ઝેડએલડ
) પPધિત હશે અને પયા!વરણને બચાવવા માટ તમામ જCર
 પગલાઓ અપનાવશે. 

4. કરવેરા �ારા રાpયની આવકમા ંવધારો થશે. 

5. �લા.ટની CSR / ESC યોજનાઓ હઠળના લાભો મેળવવાથી િવ�તારની તાલીમ અને સામાwજક ઉ@થાન થશે. 

7. �	�0� 

'�તાવ કરનાર  મેસસ! *હ[/ુ�તાન એડહસીવ $લિમટડ �ારા આપવામા ંઆવેલી મા*હતી અને સરકાર
 સ�ંથાઓ, જનગણના અહવાલ, આઈ.એમ.ડ
 

વગેરમાથંી મેળવવામા ંઆવેલા અ.ય ડટા અને સહાયક . (એનએબીઈટ
  મા.યતા 'ા�ત / એમઓઈએફ અને સીસીમા.ય સલાહકાર) મેસસ! પફq)ટ 

એ.વીરો સો63શુન 'ાઇવેટ $લિમટડ �ારા  સw~ત મા*હતીના િવyલેષણથી નીચેના સામા.યીsૃત તારણો મળે  છે. 

1. કંપની મેસસ! *હ./ુ�તાન એડહિસવ $લિમટડ એ ગામ ભmnર, તહસીલ Tુmંા, કoછ, Nજુરાત ખાતે એડહિસવ ઉ@પાદન એકમ �થાિપત કરવાની 

દરખા�ત કર
 છે, (મા ં એડહિસવ h3ટૂાઈલ ઍ;
લેટ અને િમથાઈલ એ;
$લક એસીડ9ુ ં પો$લમર િમiણ (પાણી આધા*રત) છે. '�તાિવત એકમ 

તબfાની પPધિતમા ં'થમ તબfા પર 1000 ટ
પીએમ ઉ@પાદન; બી� તબfા પર 2000 ટ
પીએમ અને Sી� તબfા પર 3000ટ
પીએમ / 36000 

ટ
પીએ ઉ@પાદન સાથે િવકિસત કરવામા ંઆવશે. eિતમ તબfાને ECની મ:ૂંર
થી 5 વષ!મા ં'ા�ત કરવાનો લgયાકં છે. 

2. એડહિસવ Nુદંર9 ુ ંઉ@પાદન '*;યામા ંશામેલ થશે (મા ંh3ટૂાઈલ એ;
લેટ (BA) અને િમથાઈલ એ;
$લક એસીડ (MAA) િમi અને પો$લમરાઇ_ડ 

હશે. એડહિસવનોવ� ુઉપયોગ*હમાયતી 'ો()ટ �ારા સલંVન એકમમા ંિવિશ`ટ બીઓપીપી એડહિસવ ટ�સ ઉ@પc કરવા માટ કરવામા ંઆવશે. 

3. આ 'ો()ટ9ુ ંરાસાય$ણક ઉ@પાદન એઈ.આઈ.એ. "ચૂન, 2006 ની iેણી 5 (એફ) હઠળ આવર
 લેવામા ંઆD3ુ ંછે. "ચૂન Tજુબ, "$ૂચત ઔZો$ગક 

િવ�તારની બહાર B�થત આ 'ો()ટને "A વગ!'' તર
ક ગણવામા ંઆવશે, તેથી આ 'ો()ટને પયા!વરણીય સફાઈ માટ એમઓઈએફ  અને સીસીને ર:ૂ 

કરવામા ંઆDયો છે. 

4. એકમ માટ eદાwજત "$ૂચત 'ો()ટ ખચ!તમામ તબfાઓના િવકાસના ખચ!નો સમાવેશ કર
ને C.10 કરોડથાય છે. 

5. આ �લા.ટ 0.6 હ)ટર �લોટ િવ�તારમા ંઆવે�ુ ંછે (�લા.ટ9ુ ં િનમા!ણ કu�ટવ વપરાશને Pયાનમા ંરાખીને �તર ઉ@પાદન / ટપ ઉ@પાદન કો^�લે)સ 

સાથે) અને 0.18 હ)ટર િવ�તાર લીલા %ેS માટ ફાળવવામા ંઆવે છે. 

6. Eતૃીય તબfા (ટોચ9ુ ંઉ@પાદન) ના અમલીકરણ પછ
 sુલ પાણીની જC*રયાત 155 કએલડ
   હશે, (માથંી 115 કએલડ
   ને ટ.કર }રુવઠા (2શ 

વોટર) માથંી 'ા�ત કરવામા ંઆવશે અને બાક
ની જC*રયાત ��ુ પાણીના 40 કએલડ
   નો ઉપયોગ કર
ને }ણૂ! કરવામા ંઆવશે. પાણીની T�ુય 

જC*રયાત eિતમ પેદાશમા ંઉમેરાઈ રહ
 છે અને તેથી જC*રયાત વધાર છે. 100 કએલડ
   �વoછ પાણી આર.ઓ. �લા.ટ / જળ ��ુ�કરણ પPધિતને 

મોકલવામા ંઆવશે, (મા ં'*;યામા ં60 કએલડ
   'સા*રત કરવામા ંઆવશે (ઉ@પાદનમા ં55 કએલડ
   ), �થાિનક ઉપયોગ (2 કએલડ
   ) અને અ.ય 

હEઓુ (ધોવાણ / *રએ)ટરની સફાઈ અને નાના ઉપયોગ - 3 કએલડ
   ). બાગકામ (5 કએલડ
   ) અને બોઈલર �લા.ટ (10 કએલડ
   ) મા ં�વoછ 

પાણીના બાક
ના 15 કએલડ
   નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. 

7. ગદંા પાણી9ુ ં(42 કએલડ
   ) ��ુPધકરણ એ બા`પીભવરણમા ં(%મતા -50 કએલડ
   ) કરવામા ંઆવશે pયા ંT�ુય@વે ગદંા પાણીનોRO અ�વીકાર 

કરશે અને ડ
એમ �લા.ટ અ�વીકાર  અને બોઈલર hલો ડાઉન કરશે. ઠારણ ટાવર પPધિતમા ં40 કએલડ
   ઉપચા*રત પાણી વાપરવામા ંઆવશે. 

બા`પીભવરણ9ુ ંએકSીકરણ (2 કએલડ
   ) સૌર બા`પીભવરણ તળાવમા ં"કૂવવામા ંઆવશે અને ઉપરના ઘટકોને 0પીસીબી   �ારા મા.ય કરવામા ં
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આવેલ ટ
એસડ
એફ મા ંિનકાલ કરવામા ંઆવશે. �થાિનક ગટરના ગદંા પાણીને શોષણ ખાડા �ારા અ9સુ*રત /ુિષત ટાકં
મા ંછોડવામા ંઆવે છે. તે 

�.ૂય 'વાહ
 *ડ�ચા~ ઔZો$ગક એકમ હશે. 

8. પાવરની જC*રયાત એડહિસવ �લા.ટ માટ 250 *કલો વોટ   છે અને 125 કવીએ  ના ડ
.0 :ૂથની જોગવાઈ બેકઅપ માટ '�તાિવત છે. 2 

ટ
પીએચ   વરાળ બોઇલરનો ઉપયોગ ડ
ઝલના �ટાટ!-અપ અને કોલસાના બેકઅપ 'વાહ
તર
કsૃિષ'વાહ
 (ન0કનીવા�તિવક કચરા "િુવધામાથંી) 

પર આધા*રત છે,  

9. છાપરાનંા �તર ઉપર 3.6 મીટરની �ટકની rચાઇ 125 કવી ના ડ
.0:ૂથ માટ }રૂ
 પાડવામા ંઆવશે pયાર બોઇલરો માટ jા^ય �તરથી 30 

મીટરની �ટક rચાઇ આપવામા ંઆવશે. છાપરા અને નળ
નો ઉપયોગ કર
ને અB�થર ઉ@સ~ન ચેન$લ[ગ માટ કરવામા ંઆવશે, ( }નુઃ'ા��ત માટ 

'*;યામા ં}નુઃઉપયોગ કરવામા ંઆવશે અને ચીમની �ારા બહાર પાડવામા ંઆવશે. આવyયક ઉ@સ~ન ધોરણો �ળવવામા ંઆવશે અને કોઈ ઝેર
 

'/ૂષકોને છોડવામા ંઆવશે નહY. 

10. અવાજ '/ૂષણના િનયSંણ માટ, ઉ@પાદન �લા.ટ, ડ
.0:ૂથો વગેર (વા ઘ|ઘાટ િનમા!ણ એકમોને બધં કરલ દરવા�થી સાર
 ર
તે :ુદા 

પાડવામા ંઆવશે અને �લા.ટની ન0ક ચાલતા સાધનો માટ કાનપ·ીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. મશીનર
 અને ઓટોમોબાઇ6સની સમયાતંર 

�ળવણી કરવામા ંઆવશે. 

11. 62 *કલોjામ  'િત *દવસનો સાવ!જિનક વા�તિવક કચરાનો િનકાલ 0પીસીબી   �ારા મા.ય એમએસડh63 ુ Dયવ�થાપન સાઇટને કરવામા ં

આવશે અને 67 કગ 'િત *દવસ �લાu�ટક કચરાને�લાu�ટક કચરા }નુઃઉ@પાદનને મ:ૂંર
 આપવામા ંઆવશે. 

12. ડ
.0:ૂથો, '*;યા કચરો, રાસાય$ણક ક.ટનર, કચરો વગેરના ઉપયોગમા ં લેવાતી તેલ સ*હત, એકમમાથંી 235 *કલોjામ   'િત *દવસનો 

ઔZો$ગક જોખમી કચરો પેદા થશે ( 0પીસીબી  ની ટ
એસડ
એફ "િુવધામા ંમોકલવામા ંઆવશે. 

13. 335 *કલોjામ   'િત *દવસનો ઔZો$ગક $બન-જોખમી કચરાને0પીસીબી   �ારા મ:ૂંર કરાયેલી(કાદવ/ એમ.ઈ.ઈ./�;બર નો અB�વકાર)ઉ@પાદકો 

/ સાવ!જિનક જમીન%ેS સાઈટ (બોઇલર રાખ) ને આપવામા ંઆવે છે અથવા ટ
એસડ
એફ  સાઇટ પર િનકાલ કરવામા ંઆવે છે. ઈ-કચરો 41 

*કલોjામ   'િત *દવસ એ ઈ-કચરો ૨૦૧૬ના િનયમો Tજુબ અિધsૃત }નુઃઉ@પાદકો / ઉતારકોને આપવામા ંઆવશે. 

14. એકમના વરસાદના પાણીના ચેનલકરણને માS છત ઉપર જળવાળવા માટ એક વરસાદ
 પાણીનો સjંહ કરવો પડશે; ખાડામા ં ભેગા થયેલા 

પાણીમાનંી અ��ુ�ઓ }રૂ
 પાડવામા ંઆવેલા ંકાપંના ચે^બર �ારા �Pુધ કરવામા ંઆવે છે અને તેનો ઉપયોગ જમીનના જળ �તરને ફર
થી ચા~ 

કરવા માટ કરવામા ંઆવશે. 

 


