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૧.૦ પ્રસ્તાવના 

મે. જનક કેમ પ્રા. િી. ગજુરાત રાજ્યના રાજકોટ જીલ્લાના નારણકા ગામમાાં હયાત લઘ ુ 
ઔદ્યોગગક એકમ છે જે કૃત્રિમ કાર્બત્રનક રસાયણ ઇન્ડોલનુાં ઉત્પાદન ૦.૧ ટન પ્રત્રત માસ ની 
ઉત્પાદન ક્ષમતા સાથે કરે છે. હાલમાાં, ર્જારની જરૂરરયાત જોતા, એકમ હયાત પેદાશ ઇન્ડોલની 
ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવાની સાથે સમાન શ્રેણીની નવી પેદાશો નુાં ઉત્પાદન ૨૯.૪ ટન પ્રત્રત 
માસની ઉત્પાદન ક્ષમતા સાથે કરવા માાંગે છે. સગૂિત ત્રવસ્તરણ પછી કૃત્રિમ કાર્બત્રનક રસાયણોની 
કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા ૨૯.૫ ટન પ્રત્રત માસ હશે. 

આમ, સગુિત ત્રવસ્તરણ એકમ પયાબવરણ, વન અને જળવાયુાં પરરવતબન માંિાલયના 
એન્વાયરમેન્ટલ ઈમ્પેકટ એસેસમેન્ટ નોટીરિકેશન – ૧૪ સપ્ટેમ્ર્ર, ૨૦૦૬ ની જોગવાઈ મજુર્ 
કેટેગરી “૫ (એિ)-ર્ી” માાં  લાગ ુપડે છે.     

પયાબવરણીય અસરોના અભ્યાસ માટે ની મારહતી ગજુરાતના અમદાવાદ સ્સ્થત એન્વીસેિ 
એન્વાયરનમેંટ કન્સલ્ટન્ટસ દ્વ્રારા માિબ ૨૦૧૭ થી મે ૨૦૧૭ (ઉનાળાની ઋત)ુ દરમ્યાન અભ્યાસ 
ના ત્રવસ્તારમાાંથી એકિ કરવામાાં આવી છે. જે સગૂિત એકમ દ્વ્રારા થતી અસરોના પથૃ્થકરણ માટે 
ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવી છે. 

૨.૦ પરરર્ોજનાનુાં સ્થળ અને પર્ાાવરણીર્ પરરર્ળો  
  ૧. એકમ નુાં સ્થળ : સવે નાં. ૧૫૮/૨, ગામ- નારણકા 

તાલકુો-પડધરી, જીલ્લો- રાજકોટ, ગજુરાત 

  ૨. ભૌગોગલક પરરસ્સ્થત્રત : ઊંિાઇ : MSLથી ૫૬ મી ઉપર 
અક્ષાાંસ: ૨૨°૨૨'૨.૦૪" ઉત્તર 

રેખાાંશ: ૭૦°૪૨'૫.૨૨" પવેૂ 
ભૌગોગલક નકશો.: F૪૨/K-૧૧ 

 ૩ જમીન નો ઉપયોગ : ગર્નખેતીલાયક જમીનનો ઔદ્યોગગક જમીન તરીકે 

 ૪. 
 

એકમનાાં સ્થળથી નજીકમાાં આવેલા સ્થળો (ત્રિજ્યા નુાં અંતર) 

 ૧) ગામ  : નારણકા (ત્રશવપરુ) : ૧.૧ રકમી, ઈશાન 

 ૨) શહરે  : રાજકોટ : ૧૫.૦ રકમી, અસ્નન 

 ૩) ધોરીમાગબ : રાજકોટ-જામનગર : ૦.૩૦ રકમી, પત્રિમ 
 ૪) રેલ્વે સ્ટેશન : પડધરી : ૧૧.૦  રકમી, વાયવ્ય 

 ૫) દરરયા કાઠો  અરર્ સાગર: ૬૦.૦ રકમી, વાયવ્ય 
 ૬)  સ્થાત્રનક ત્રવમાનઘર : રાજકોટ: ૧૦.૬ રક.મી., અસ્નન 
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 ૭) આંતરરાષ્ટ્રીય ત્રવમાન : અમદાવાદ: ૨૦૫ રક.મી, ઇશાન 

 ૮) સરુક્ષા છાવણી : એક પણ નરહ 
૫. રસપ્રદ સ્થળો : એક પણ નરહ. 
૬. 

 

એકમની ૧૦ રકમીની 
ત્રિજ્યાના ત્રવસ્તારમાાં 
સાંરગક્ષત ત્રવસ્તાર( જો કોઈ 
હોય તો) 

 એકમના સ્થળથી ૧૦ રક.મીની િીજયા ના ત્રવસ્તારમાાં 
વન્ય જીવન (રક્ષણ) એકટ ૧૯૭૨ હઠેળ કોઈ પણ 
સરુગક્ષત ત્રવસ્તાર આવેલ નથી અને પયાબવરણ રક્ષણ 
એકટ ૧૯૮૬ ના ત્રવભાગ ૩ મજુર્ પયાબવરણ-
સાંવેદનશીલ ત્રવસ્તાર આવેલ નથી. 

 ૭. લોકોનુાં સ્થળાાંતર : આવશ્યક નથી  
 ૮.. રતીકાંપ સાંભત્રવત ત્રવસ્તાર : ભકૂાંપ સાંવેદનશીલતા ઈન્ડેક્ષ અનસુાર, એકમનો ત્રવસ્તાર 

ધરતીકાંપ સાંવેદનશીલતા સિૂી પ્રમાણે ક્ષેિ-૩ માાં આવેલ 
છે. જ્યાાં ધરતીકાંપથી સાધારણ નકુશાન નુાં જોખમ હોય છે 
(MSK-VII).  
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એકમનુાં સ્થળ અને આસપાસના ૫ કી.મી ના અભ્ર્ાસો નો ત્રવસ્તાર દશાાવતો  નકશો  
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૩.૦ સલૂિત ર્ોજનાનુાં  સાંલિપ્ત વણાન 

 એકમ : હયાત લઘ ુઔદ્યોગગક એકમ  
 ઉત્પાદન િમ્તા :  

 

ક્રમ. પેદાશોના નામ 
િમતા (ટન પ્રત્રત માસ) 

પેદાશનો ઉપર્ોગ 
હર્ાત સલૂિત કુિ 

1.  Indole ૦.૧ ૪.૯ ૫.૦ 
અગરર્ત્તી અને 
સગુ ાંત્રધત પદાથોના 
ઉત્પાદનમાાં 
વપરાતા રસાયણ  

2.  Skatole - ૦.૫ ૦.૫ 
3.  Cinnamic Alcohol - ૫.૦ ૫.૦ 
4.  Coumarin - ૧૦.૦ ૧૦.૦ 
5.  Methyl Anthranilate - ૯.૦ ૯.૦ 

કુલ ૦.૧ ૨૯.૪ ૨૯.૫ 
 

સામાન્ર્ મારહતી 
 EIA નોટીરિકેશન-

૨૦૦૬ મજુર્ની 
કેટેગરી 

: ૫(એિ)-ર્ી;. 
 

 જમીન ની જરૂરરયાત : ૨,૦૪૦.૬ િો.મી. 
 એકમ ની કીમત, 

રૂત્રપયા લાખમાાં 
: ૨૪૭.૩૮ (હયાત : ૮.૬૨, કુલ : ૨૫૬.૦૦) 

 પયાબવરણ ની 
જાળવણી માટેનુાં મડૂી 
રોકાણ, રૂત્રપયા લાખમાાં 

: ૨૧.૪૫ (હયાત : ૦.૫૫,  કરોડ, કુલ : ૨૨) 

 પયાબવરણ ની 
જાળવણી માટે ખિબ 

: રૂત્રપયા ૯ લાખ/વર્બ 

 ઈસીએસ / સીએસ 
આર િાળો 

: રૂત્રપયા ૫ લાખ. પરરયોજના શરુ થયા ર્ાદ ૫ વર્બની અંદર 
ઉપયોગ માાં લેવામાાં આવશે.  

 ગ્રીન ર્ેલ્ટનો ત્રવકાસ : ૧૯૫ િો.મી. (હયાત : ૪૮૦ િો.મી., કુલ :૬૭૫ િો. મી.)  
(કુલ ત્રવસ્તારના ૩૩.૦૮%) 

સાધનસાંપત્રતની જરૂરરર્ાત: 
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 કાિો માલ  : સગૂિત યોજના માટે લગભગ ૬૪.૩૮ ટન પ્રત્રત માસ કાિા 
માલની જરૂરરયાત પડશે જે માલ સ્થાત્રનક ર્જારમાાંથી ઉપલબ્ધ 
થશે. 

 પાણીનો સ્ત્રોત : ર્ોરવેલ 

 િોખ્ખા પાણીની 
જરૂરરયાત 

 
ત્રવગત 

હર્ાત 

(રકિી/રદવસ)  
સલૂિત 

(રકિી/રદવસ)  
કુિ 

(રકિી/રદવસ)   
ઘરેલુાં 
વપરાશ 

૦.૩ ૧.૩ ૧.૬ 

ર્ાગર્ગીિાાં - ૧.૨ ૧.૨ 

ઔદ્યોગગક ૦.૩ ૪.૯ ૫.૨ 

કુિ ૦.૬ ૭.૪ ૮.૦  
 વીજળીના સ્ત્રોત : પત્રિમ ગજુરાત વીજ કાંપની ગલમીટેડ 

 વીજળીની 
જરૂરરયાત 

: 
૨૦૦ HP (હયાત: ૭૧ HP, કુિ: ૨૭૧ HP) 

 ઇંધણની જરૂરરયાત  ત્રવગત હર્ાત સલૂિત કુિ સરેરાશ 

લાકડા ૦.૧ 

TPD 

(-૦.૧) 
TPD 

- - 

ર્ાયોિયલુ/ 
એગ્રીકલ્િરલ 

વેસ્ટ 
અને/અથવા  

૧.૦ 

TPD 

૭.૩ 

TPD 

૮.૩ 

TPD ૭.૫ TPD 

(૧૯૫TPM) 

કોલસો -- 
૬.૭ 

TPD 

૬.૭ 

TPD 

Diesel (HSD) -- 
૨૦ 

Lit/hr 

૨૦ 

Lit/hr 

૨૦  

Lit/hr  
 નોકરી ની તક : ૨૩ (હયાત:૧૧, કુલ: ૩૪) 
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૪.૦ સાંભત્રવત પ્રદુષણ અને ત્રનર્ાંિણનાાં પગિાાં  

પાણી પ્રદુષણ 

 પ્રદુત્રર્ત પાણીનો ઉદભવ 
અને જાળવણી 

: પ્રદુત્રષત પાણીનો સ્ત્રોત: 
ઔધ્યોગગક પ્રરકયા, APCM, કુલીંગ, વોત્રશિંગ 

પ્રદુત્રષત પાણીનો ઉદભવ (કી.િી./રદવસ) 
ઔધ્યોગગક : ૪.૫; ઘરેલુાં વપરાશ: ૧.૩ 

જાળવણી: 
પ્રદુત્રર્ત પાણીને તટસ્થ કાયબ પછી થત્રમિક ફ્લઈુડ રે્ઝ્ડ 
િોસ્ડબ ઇવેપોરેટરમાાં ઈવેપોરેટ કરવામાાં આવશે. પ્રદુત્રર્ત 
પાણીનો ત્રનકાલ કરવામાાં આવશે નરહ અને તેથી, એકમ 
ઝીરો લીક્વીડ ડીસ્િાર્જ જાળવશે. 

હવા પ્રદુષણ: 

ફ્લ ુગેસ એત્રમસન ત્રનયાંિણ  : હાલમાાં, એકમે એક થત્રમિક ફ્લઈુડ હીટર (૧૫ લાખ 
રકલોકેલેરી/કલાક) લગાડેલ છે. એકમે APCM તરીકે  ડસ્ટ 
કલેકટર લગાડેલ છે અને સગૂિત ત્રવસ્તરણ દરત્રમયાન તેના 
સ્થાને મલ્ટી સાઈકલોન સેપરેટર લગાડવામાાં આવશે. 
થત્રમિક ફ્લઈુડ હીટરમાાંથી નીકળતા પ્રદુર્કોના યોનય 
પ્રસરણ માટે ૧૮ મીટરની યોનય ઉંિાઈવાળી િીમની 
મકુવામાાં આવશે. 

D.G સેટ માાં ઇંધણ તરીકે HSD વાપરવામાાં આવશે. ત્યાાં 
યોનય ઊંિાઈની િીમની લગાડવામાાં આવશે. 

 પ્રોસેસે ગેસ એમીસન : હયાત એકમમાાંથી કોઈ પ્રોસેસ વાયનુ ુાં ઉત્સર્જન થતુાં નથી. 
 

સગૂિત ત્રવસ્તરણ દરત્રમયાન NH3 વાયનુા ઉત્સર્જનનુાં 
ત્રનયિણ કરવા રે્ સ્ટેજવાળાં પાણીનુાં સ્રર્ર લગાડવામાાં 
આવશે. 

જોખમી કિરાનુાં સ ાંિાલન : ર્ધાાં જોખમી કિરાનુાં એકિીકરણ, સાંગ્રહ, હરેિેર અને 
ત્રનકાલ, Hazardous & Other Wastes (Management & 

Transboundry Movement) Rule, 2016 મજુર્ કરવામાાં 



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
કુત્રિમ કાર્ાત્રનક રસાર્ણના ઉત્પાદનની સલૂિત ર્ોજના 
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આવશે. 

એકમ જી.પી.સી.ર્ી. માન્ય સાંયકુ્ત TSDF/CHWIF 
સાઈટમાાં જોખમી કિરાના યોનય ત્રનકાલ માટે પરવાનગી 
મેળવી લેશે.  

ઘોંઘાટ અને કાંપન : એકમમાાં ઘોંઘાટ ઉત્પન્ન થવાનુાં એકમાિ સ્ત્રોત ડી. જી. સેટ 
છે, જે અવેજીમાાં રહશેે.  

એકમમાાં ઘોંઘાટ અને કાંપન ઉત્પન્ન થવાના ર્ીજા સ્ત્રોત 
યાંિના કાયબ સાથે કાિા માલની હરેિેર માટેનો વાહન 
વ્યવહાર છે. એકમમાાં ઉધ્ભવતા ધોધાટના ત્રનયાંિણ માટે 
યોનય પગલાાં લેવામાાં આવશે. 

૫.૦ અભ્ર્ાત્રસત ત્રવસ્તારનુાં પર્ાાવરણ, પર્ાાવરણ પર થનાર અસરો અને ત્રનર્ાંિણના પગિાાં 
અભ્યાત્રસત ત્રવસ્તારમાાં જુદા જુદા સ્થળે પયાબવરણ ને લગતા પરરર્ળો જેવા કે હવા, પાણી, જમીન, 
ઘોંઘાટ ની માિાનો અને સામાજીક આત્રથિક પરરસ્સ્થત્રતનો અભ્યાસ ઉનાળાની ઋતમુાાં (માિબ ૨૦૧૭-
મે ૨૦૧૭) કરવામાાં આવેલા છે. એકમના સ્થળથી ૫ કી.મી. ના પરીક્ષણ ત્રવસ્તારનો વહીવટી નકશો 
ર્નાવવામાાં આવ્યો છે અને જમીનની ઉપયોગીતા સામાજજક-આત્રથિક પરરસ્સ્થત્રત નો અભ્યાસ, 
પયાબવરણ ના પરરર્ળોની ગણુવત્તાનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. SEIAA દ્વારા રજુ કરેલા TORs 
અને MoEFCC/CPCB ના ત્રનદેશ મજુર્ પયાબવરણના પરરર્ળોનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. 

૫.૧ ભકુાંપત્રવજ્ઞાન: 
૧૮૯૩(ભાગ-૧):૨૦૦૨ મજુર્ અભ્યાત્રસત ત્રવસ્તાર ઝોન ૩ માાં આવેલ છે. જે “Modified Mercalli 
Intensity” સ્કેલ-૭ મજુર્ ભકુાંપ દ્વારા મધ્યમ નકુશાન જોખમ તરીકે ઠરાવવા માાં આવે છે. 



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
કુત્રિમ કાર્ાત્રનક રસાર્ણના ઉત્પાદનની સલૂિત ર્ોજના 
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૫.૨ સ્થાત્રનક હવામાન: 
સ્થાત્રનક હવામાનની મારહતી અભ્યાસના સમય માટે એકમના સ્થળે હવામાન યાંિ લગડીને 
એકત્રિત કરવામાાં આવેલ છે. અભ્યાસ દરમ્યાન પવનની રદશા વાયવ્ય, નૈઋત્ય અને પત્રિમ 
તરિથી અને સરેરાશ ઝડપ ૨.૬૨ મીટર/સેકન્ડ અને મહતમ ઝડપ ૯.૭ મીટર/સેકન્ડ નોંધાયેલ છે, 
આ સમયગાળા દરત્રમયાન સરેરાશ તાપમાન ૩૦.૭°સે, રદવસનુાં મહત્તમ તાપમાન ૪૩.૫°સે, અને 
લધતુ્તમ તાપમાન ૧૭.૪°સે, નોધાયેલ છે. હવામાાં સરેરાસ ભેજનુાં પ્રમાણ ૪૮.૮ % જયારે લધતુ્તમ 
ભેજનુાં પ્રમાણ ૧૦% અને મહત્તમ ભેજનુાં પ્રમાણ ૯૬% નોધાયેલ છે.  

૫.૩ સપાટીર્ અને ભગૂભીર્ જળ  
અભ્યાસ સમય દરત્રમયાન એકવાર સાત સ્થળોએથી કુલ ૮ નમનુા (૫ ભગૂભીય જળ અને ૩ 
સપાટીય જળ) એકત્રિત કરવામાાં આવ્યા હતા. 
 
અમકુ સપાટીય જળના નમનૂામાાં, color, dissolved solid, alkalinity, total hardness, calcium, 
magnesium, chloride, boron અને iron ઈચ્છનીય માિા કરતાવધારે જોવા મળયુાં, તેમ છતાાં તે 
માન્ય માિામાાં હતા, જયારે colour અને turbidity માન્ય માિ કરતા વધારે જોવા મળયા. 
 
ભગૂભીય જળના નમનૂામાાં dissolved solid, alkalinity, total hardness, magnesium અને 
chloride ર્ધા જ સ્થળોએ ઈચ્છનીય માિા કરતા વધારે જોવા મળયુાં, જયારે અમકુ સ્થળોએ 
ભગૂભીય જળના નમનૂામાાં calcium, fluoride, boron અને iron ઇચ્છનીય માિા કરતા વધારે 
જોવા મળયુાં. તેમ છતાાં તેઓ ભગૂભીય જળમાાં માન્ય માિામાાં હતા. એકિ કરેલા ભગૂભીય અને 
સપાટીય જળના નમનુામાાં ર્ીજાર્ધા પરરર્ળો ઈચ્છનીય માિામાાં હતા. 

અસરોનો અભ્ર્ાસ 
• પાણીનો ર્ધો  જ પરુવઠો ર્ોરવેલ દ્વારા પરૂો પાડવામાાં આવશે, જેથી ભગૂભીય જળનુાં પ્રમાણ 

ઘટશે અને વોટર ટેર્લ વધારે ઊંડુાં થશે એવુાં અનમુાન છે. તેમ છતાાં, પાણીની જરૂરરયાત 
સગૂિત એકમ માટે સામાન્ય (૮ કીલી/રદવસ) છે. અને સગૂિત એકમ સ્થળ CGWA દ્વારા સેિ 
ઝોનમાાં જાહરે કરેલ છે. ભગૂભીય જળનો એકાંદરે ઉપયોગ ખરુ્ વધારે નથી અને આજુર્ાજુના 
ત્રવસ્તારમાાં તેની અસર થવાની શક્યતા નથી. જો અસર થશે તો તે પનુઃપ્રસ્થાત્રપત થઇ શકે તેમ 
છે 

• ઔદ્યોગગક પ્રકીયાઓ જેવીકે પ્રોસેસ, APCM, કુલીંગ અને વોત્રશિંગમાાંથી ઉદભવતા પ્રદુત્રર્ત 
પાણીના લીધે ભગૂભીય જળ અને સપાટીય જળના પ્રદુર્ણની સાંભાવના રહલેી છે.  



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
કુત્રિમ કાર્ાત્રનક રસાર્ણના ઉત્પાદનની સલૂિત ર્ોજના 
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ત્રનર્િણ માટે િેવામાાં આવતા પગિાાં: 
• એકમ CGWA પાસેથી એકમ કાયબરત કરતા પહલેા ભગૂભીય જળ વાપરવા માટેની જરૂરી 

પરવાનગી લેશે. એકમ ભગૂભીય જળની માિા સાંતગુલત કરવા CGWAના ત્રનયમ પ્રમાણે 
રીિાર્જ વેલ પણ ર્નાવશે. 

• અસરકારક શદુ્ધિકરણ અને પ્રદુત્રર્ત પાણીના સરુગક્ષત ત્રનયમન માટે પ્રાઈમરી રીટમેન્ટ અને 
તેના પછી thermic fluid based forced evaporator નો સમાવેશ કરતો ETP લગાડવામાાં 
આવશે જ્યાાં પ્રદુત્રર્ત પાણીનુાં પરેુપરુુ ર્ાષ્ટ્પીભવન થશે. જેથી એકમ ઝીરો લીક્વીડ રડસ્િાર્જ 
જાળવી રાખશે. 

• ETPના સતત અને કાયબક્ષમ કામ માટે એકમ જરૂરી વહીવટી અને માળખાકીય સતુ્રવધા  
લગાવશે અને પ્રદુત્રર્ત પાણીની પ્રરરયા અને ત્રનયમન દરત્રમયાન જરૂરી સાંભાળ લેશે. આ રીતે, 
જળ પયાબવરણ પર પ્રદુત્રર્ત પાણીના લીધે કોઈ ખરાર્ અસર પડશે નરહ. 

• સગૂિત ત્રવસ્તરણ માટે સ્રર્રમાાંથી નીકળતુાં પ્રદુત્રર્ત પાણી ETPમાાં મોકલવામાાં આવશે. 
• પ્રદુત્રર્ત પાણીનુાં ગળતર અને વહન રોકવા માટે યોનય એકિીકરણ અને ત્રનયમન કરવામાાં 

આવશે. કોઈ વહન થાય તો તેને ધોઈને પાઈપ દ્વારા ETPમાાં મોકલવામાાં આવશે. 
• પ્રદુત્રર્ત વરસાદીય પાણીનો ત્રનકાલ રોકવા વરસાદીય પાણીના ત્રનકાસ પાસે વોલ ગેટ 

ર્નાવવામાાં આવશે. 
• ઘરેલુાં ગાંદા પાણીનો સેપ્પ્ટક ટાાંકી મારિતે ખાળ કુવામાાં ત્રનકાલ કરવામાાં આવે છે અને સગૂિત 

ત્રવસ્તરણ પછી પણ આવી જ રીતે ત્રનકાલ કરવામાાં આવશે. 
• ર્ધા જ કાિો સમાન અને ઉત્પાદકોનો સાંગ્રહ અભેધ્ય િલોરીંગ વાળી જનયામાાં કરવામાાં આવે  

છે જેથી ગળતર ના કારણે ભગૂભીય જળ ને અસરના થાય અને સગૂિત એકમ ત્રવસ્તરણ ર્ાદ 
પણ આ જ રીતે કરવામાાં આવશે. 

• સામાજજક ત્રવકાસના ભાગરૂપે, એકમ સ્થાત્રનક ગ્રામ પાંિાયત અને ગામના આગેવાનો સાથે 
િિાબ કરી, આસપાસના ગામના વરસાદી પાણીના સાંગ્રહ અને ભજૂળ રરિાર્જ માળખા રિવા 
માટેની તકોની શોધખોળ કરશે. જે જળપયાબવરણ પર સારી અસર કરશ ે



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
કુત્રિમ કાર્ાત્રનક રસાર્ણના ઉત્પાદનની સલૂિત ર્ોજના 
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૫.૪ હવાની ગણુવત્તા: 

અભ્ર્ાત્રસત ત્રવસ્તારનુાં પર્ાાવરણ   
અભ્યાસના ત્રવસ્તારની હવાની ગણુવત્તા િકાસવા માટે એકમના સ્થળ સહીત કુલ ૫ સ્થળો પર 
હવાનુાં માપન કરવામાાં આવ્યુાં, જેના પરરણામ દશાબવે છે કે હવામાાં તરતા રજકણોની માિા આ 
પ્રમાણે છે, PM10 (૬૪.૦ થી ૧૧૮.૦ μg/m3), PM2.5 (૧૫.૧  થી  ૫૩.૧ μg/m3), સલ્િર 
ડાયોકસાઇડ (૧૦.૧ થી ૩૨.૬ μg/m3) અને નાઈરોજન ડાયોક્સાઈડ (૧૧.૮ થી ૩૪.૦ μg/m3). જે 
દશાબવે છે કે ર્ધા જ સ્થળો પર ર્ધા જ પ્રદુર્કો નુાં પ્રમાણ NAAQS ની પ્રમાગણત માિાની હદમાાં 
છે ત્રસવાય તરઘડી ગામ જ્યાાં PM10 ની માિા વધારે છે. PM10 ના વધારે માિાનુાં કારણ નજીક 
આવેલ રાજકોટ-જામનગર ધોરીમાગબ પર વાહનોની ભારે અવરજવર જણાય છે. NH3 અને VOCની 
માિા ર્ધા સ્થળોએ માપ્ય માિાની નીિે હતી. 

અસરોનો અભ્ર્ાસ:  
• ઈધણના દહનના લીધે ઉત્સજાબતા વાય ુ (ફ્લ ુ ગેસ) ના કારણે ઉદભવતા મખુ્ય પ્રદુર્કો PM, 

NO2 અને SO2 અને પ્રરરયા થી ઉત્સજાબતા વાય ુ (પ્રોસેસ ગેસ) ના કારણે ઉદભવતા મખુ્ય 
પ્રદુર્કો NH3 છે. 

• ગાગણત્રતક મોડલ ISCST3 ના આધારે ૨૪ કલાક દરમ્યાન PM, NOX , SO2 અને NH3 જેવા 
પરરર્ળોનુાં વધત ુાં પ્રમાણ (GLC) જાણવા માટે પથૃક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે. જે ખરાર્ 
પરરસ્સ્થત્રતમાાં પણ અવગણ્ય છે. 

• અભ્યાત્રસત ત્રવસ્તારની મારહતી જણાવે છે કે PM10 ની માિા તરઘડી ગામમાાં NAAQS કરતા 
વધારે છે, તેમ છતાાં PM10 નુાં વધત ુાં પ્રમાણ અવગણ્ય છે. આથી સગૂિત એકમની કામગીરીથી 
અભ્યાત્રસત ત્રવસ્તારના PM10 નાપ્રમાણમાાં કોઈ ખાસ િરક પડશે નરહ. 

• ત્રવત્રવધ પ્રદુર્કો જેમ કે SO2, NH3 અને NO2 નુાં વધતુાં પ્રમાણ  ર્ધા જ મોનીટરીંગના સ્થળો પર 
ખરુ્ જ નહીવત આવે છે. તેથી આજુર્ાજુના ગામડાની હવાની ગણુવત્તા પર કોઈ અસર થશે 
નરહ.  

• જે દશાબવે છે કે NO2 , SO2,  અને NH3 પ્રદુર્કોનુાં પ્રમાણ સગૂિત એકમના લીધે થતા વાત્રધિક 
પ્રદુર્ણ NAAQS ની પ્રમાગણત માિાની હદમાાં છે. 

ત્રનર્ાંિણ માટે િેવા માાં આવતા પગિાઓ : 
• હાલમાાં, એકમ થત્રમિક ફ્લઈુડ હીટર માટે ર્ાયોિયલુ (એગ્રોવસે્ટ)/ લાકડાનો ઉપયોગ કરે છે અને 

APCM તરીકે એકમે ડસ્ટ કલેકટર લગાડેલ છે. સગૂિત ત્રવસ્તરણ પછી એકમ થત્રમિક ફ્લઈુડ હીટર 

માટે ર્ાયોિયલુ (એગ્રોવસે્ટ)/ કોલસો વાપરશ ેઅને લાકડાનો ઉપયોગ ર્ાંધ કરશ.ે સગૂિત ત્રવસ્તરણ 

દરત્રમયાન હયાત APCE ની જનયાએ મલ્ટી સાઈકલોન સેપરેટર લગાડવામાાં આવશે. 
• થત્રમિક ફ્લઈુડ હીટરમાાંથી નીકળતા પ્રદુર્કો ના યોનય પ્રસરણ માટે યોનય ઊંિાઈની િીમની 

લગાડવામાાં આવશે. 



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
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• NH3 ને ત્રનયાંિણમાાં લેવા માટે યોનય રે્ સ્ટેજ પાણીના સ્રર્રની સ્રર્ીંગ સીસ્ટમ લગાડવામાાં 
આવશે. પ્રોસેસ િીમની પાસ ે Continuous Emission Monitoring System (CEMS) 

લગાડવામાાં આવશે. 
• ડી.જી સેટમાાંથી નીકળતા પ્રદુર્કો ના યોનય પ્રસરણ માટે યોનય ઊંિાઈની િીમની લગાડવામાાં 

આવશે. 
• VOC અને NH3 ગેસના િયજુીટીવ ઉત્સર્જન માટે audio-visual ગેસ રડટેકટર સીસ્ટમ 

લગાડવામાાં આવશે. આમ, એકમ LDAR પ્રોગ્રામનુાં  અનસુરણ કરશે. 

૫. ૫. જમીનની ગણુવત્તા  
અભ્ર્ાત્રસત ત્રવસ્તારનુાં પર્ાાવરણ 
અભ્યાસનાાં સમયગાળા દરમ્યાન એકવાર અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાંથી ૫ અલગ-અલગ જનયાઓથી 
જમીનમાાં નમનૂાઓ લેવામાાં આવ્યા હતા. જમીનની ર્લ્ક ડેન્સીટી ૧.૦૫ ગ્રામ/સેમી૩ થી ૧.૩૫ 
ગ્રામ/સેમી૩ હતી, જે દશાબવે છે કે મળૂના ત્રવકાસ પર ખાસ અસર નથી. જમીનની pH ૭.૦૫ થી 
૭.૮૩ હતી,જે પાકના ત્રવકાસ માટે યોનય માિા છે. તેમ છતાાં, ખાંઢેરી ગામના જમીનના નમનૂામાાં 
ફ્રી લાઇમ છે જેનાથી જમીનમાાં સારી િીલ્ટરેશન અને પરકોલેશન ક્ષમતા છે. જમીનની પાણી 
રોકવાની ક્ષમતા ૩૭.૧૨% થી ૪૯.૨% હતી. અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં માટીવાળી, કાાંપવાળી  અને 

રેતાળ જમીન છે. જમીનમાાં કાર્બત્રનક પદાથબનુાં પ્રમાણ ૧.૩ થી ૨.૬% જે ઓછુ છે અને દશાબવે છે કે 
જમીન પર વધારે પાક લેવાયેલ છે. જમીનમાાં નાઈરોજન, િોસ્િરસ અને પોટાત્રશયમની માિા 
અનરુમે ૩.૫ થી ૫.૭ મીલીગ્રામ/રકલોગ્રામ, ૩.૦ થી ૪.૩ મીલીગ્રામ/રકલોગ્રામ અને ૫૪ થી ૭૪  
મીલીગ્રામ/રકલોગ્રામ હતી જે દશાબવે છે કે જમીનનો ત્રવસ્તાર ઓછો િળદ્રપુ છે. 

અસરોનો અભ્ર્ાસ  
• કાયબરત તર્ક્કા દરમ્યાન, યાંિ સામગ્રીની યોનય કામગીરીના કારણે અથવા કાિા માલ અને 

પેદાશની અવર જવર દરમ્યાન પણ જમીનના પ્રદુર્ણની શક્યતા રહલેી છે . 
• પ્રદુત્રર્ત પાણીના ત્રનયમનથી, રસાયણ અને જોખમી કિરાના સાંગ્રહ અને ત્રનયમનના લીધે 

જમીન પર અસર થઈ શકે છે. 
• રસાયણોની લોરડિંગ અનલોરડિંગ અને હરેિેર દરત્રમયાન રસાયણનુાં ગળતર, પાંપમાાંથી વહન, 

પાઈપમાાંથી વહન જમીનનુાં પ્રદુર્ણ કરી શકે છે. 

ત્રનર્ાંિણ માટે િેવામાાં આવતા પગિાઓ  

• સગૂિત ત્રવસ્તરણ હયાત એકમ ત્રવસ્તારમાાં કરવામાાં આવશે જેથી જમીનની ગણુવત્તામાાં કોઈ 
િરક પડશે નરહ. 

• જમીનના પ્રદુર્ણને અટકાવવા માટે યાંિસામગ્રીની ત્રનયત્રમત જાળવણી કરવામાાં આવે છે અને 
કાિા માલ અને પેદાશની લોરડિંગ અનલોરડિંગ અને અવર જવર દરમ્યાન ખાસ કાળજી લેવામાાં 
આવે છે. સગૂિત ત્રવસ્તરણ પછી આજ રીતે કરવામાાં આવશે. 



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
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• સમગ્ર ઔધ્યોગગક ત્રવસ્તાર અને રસાયણના સાંગ્રહ માટે ડામરનુાં ભોયતગળયુાં ર્નેલુાં છે. જેનાથી 
જમીનમાાં કોઈ પણ ગળતર કે વહન થતુાં રોકાશે..ખલુ્લા ભાગમાાં કોઈ પણ વહન થશે નરહ. 

• પ્રદુત્રર્ત પાણીનો સાંગ્રહ અને ત્રનયમન સાવિેતી પવુબક કરવામાાં આવશે જેથી ગળતર અને 
વહનને  નાબદુ કરી શકાશે.. જરૂરી ETP અને તેના પછી થત્રમિક ફ્લઈુડ ઈવોપરેટર 
લગાડવામાાં આવશે જેથી ઝીરો લીક્વીડ ડીસ્િાર્જની ખાતરી કરી શકાય. 

• ઘરેલુાં ગાંદા પાણીનો સેપ્પ્ટક ટાાંકી મારિતે ખાળ કુવામાાં ત્રનકાલ કરવામાાં આવે છે અને સગૂિત 
ત્રવસ્તરણ પછી આ જ રીતે ત્રનકાલ કરવામાાં આવશે. 

• ટાાંકીના લીકેજના જોખમને ઓછુાં કરવા એકમ પરરવહન પાંપ અને જોખમી રસાયણની સાંગ્રહ 
ટાાંકી ની િરતે  ડાઇક વોલ લગાડવામાાં આવશે. 

• લીકેજ અને ઢોળાયેલ રસાયણોની સમસ્યા કાબમુાાં કરવા માટે પાંપ અને પાઈપ ના જોડાણની 
ત્રનયત્રમત જાળવણી કરવામાાં આવશે. તેમજ લોડીંગ, અનલોરડિંગ અને મટીરીયલ ની હરેિેર 
વખતે યોનય કાળજી લેવામાાં આવશે જેથી જમીન નુાં દુર્ણ અટકાવી શકાય. 

• એકમ જોખમી રસાયણો અને જોખમી કિરાના સાંગ્રહ માટે ૪૫ િોરસ મીટર નુાં યોનય 
સાંગ્રહસ્થાન રાખશે જેમાાં અભેદ્ય તગળયુાં અને રૂિ કવર, લીિેટ સાંગ્રહ માટેની વ્યવસ્થા સાથે 
કરવામાાં આવશે. ઢોળાયેલ રસાયણોની/લીિેટ ની કોઈ પણ સમસ્યા ઉભી થાય તે રકસ્સામાાં 
તેને એકત્રિત કરીને ETP રીટ કરવામાાં આવશે, જેથી જોખમી કિરા અને રસાયણોના સાંગ્રહના 
લીધે જમીન દુત્રર્ત થવાની કોઈ પણ  શક્યતા રેહશે નરહ.  

• જોખમી કિરાનુાં એકિીકરણ, સાંગ્રહ, હરેિેર અને ત્રનકાલ Hazardous & Other Wastes 

(Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 મજુર્  કરવામાાં આવે છે 
અને સગૂિત ત્રવસ્તરણ પછી આ જ રીતે કરવામાાં આવશે. 

૫. ૬ અવાજ  
અભ્ર્ાત્રસત ત્રવસ્તારનુાં પર્ાાવરણ  
• અભ્યાસ ના ત્રવસ્તારમાાં ૫ અલગ અલગ સ્થળએ ૨૪ કલાક માટે અવાજનુાં માપન કરવામાાં 

કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. અવાજ ના સ્તરની સરખામણી MoEFCC ધ્વરા સિુવેલા ધોરણો સાથે 
કરવવામાાં આવી હતી, જે દશાબવે છે કે, તમામ સ્થળોએ અવાજનુાં સ્તર રદવસ અને રાિી 
દરમ્યાન સિૂીત મયાબદીત પ્રમાણ માાં આવે છે.   

અસરોનો અભ્ર્ાસ 

• ર્ાાંધકામ તર્ક્કા દરમ્યાન, વાહનવ્યવહાર (ર્ાાંધકામ સામગ્રીના પરરવહન) ના કારણે, 
ર્ાાંધકામની પ્રવતૃ્રત્તઓ વગેરેના કારણે અવાજના પયાબવરણ પર અસર થશે. 

• કાયબરત તર્ક્કા દરમ્યાન, વાહનવ્યવહારના લીધે (કાિા માલ અને પેદાશ ની અવર જવર) 
ઉત્પાદનની પ્રવતૃ્રત્તઓના લીધે અને યટુીલીટી વગેરેના કારણે અવાજના પયાબવરણ પર અસર 
થશે. 



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
કુત્રિમ કાર્ાત્રનક રસાર્ણના ઉત્પાદનની સલૂિત ર્ોજના 
 

 

કાર્ાકારી સારાાંશ 

13 

 

• પાવર સપ્લાયના ર્ાંધ થવાના સમયે DG સેટના કાયબના લીધે અવાજનુાં પ્રદુર્ણ થઇ શકે છે. 

ત્રનર્ાંિણ માટે િેવામાાં િેવામાાં આવતા પગિાાંઓ 
• એકમ આધતુ્રનક તકનીકો અને ઓછો અવાજ ઉત્પન્ન કરત ુએકોપ્સ્ટક એન્ક્લોઝર સાથેનુાં ડી.જી. 

સેટ સ્થાત્રપત કરશે. 
• અવાજ નુાં પ્રદુર્ણ અટકાવવા માટે, અવાજ ઉત્પન્ન કરતા યાંિો જેવા કે પાંપ, કમ્પે્રસર અને 

બ્લોઅર વગેરેની આસપાસ અવાજ અવરોધક/ શોર્ક લગાવવામાાં આવેલ છે. 
• કાંપન ઉત્પન્ન કરતા સાધનો માટે ઘોંઘાટ ના ત્રનયાંિણ માટે કાંપન અવરોધક પેડ લગાવવામાાં 

આવેલ છે.યોનય અને સમયસર ઓઈલીંગ, લબુ્રીકેશન અને ત્રપ્રવેન્ટીવ મેન્ટેનન્સ કરવામાાં આવે 
છે. 

• ઘોંઘાટ ના ત્રનયાંિણ માટે ર્ધાજ કાંપન ઉત્પન્ન કરતા સાધનોને સમયાન્તરે િકાસવામાાં આવ ે
છે અને સત્રવિસ કરવામાાં આવે છે. 

• ઊિાાં અવાજવાળા ત્રવસ્તારમાાં કામ કરતા કામદારોના આરોનય પર થતી પ્રત્રતકુળ અસર 
ઘટાડવા માટે ઈયર મિ / ઈયર પ્લગ પરુા પાડવામાાં આવેલ છે. 

• ગ્રીન ર્ેલ્ટ એ િેક્ટરી માાંથી ઉત્પન્ન થતા અવાજના પ્રસરણ માટે અવરોધક તરીકે કામ કરે છે. 
હયાત ગ્રીનરે્લ્ટ અવાજનુાં પ્રમાણ નોંધપાિ રીતે ઘટાડે છે અને તેથી નજીકના માનવ વસાહત 
પર કોઈ પ્રત્રતકુળ અસર થશે નરહ. 

• કાયબરત તર્ક્કા દરમ્યાન, કાિા માલ અને પેદાશ ની અવર જવર અને અન્ય 
વાહનવ્યવહારના લીધે અવાજના પ્રમાણમાાં વધારો આવશે. રાન્સપોટબ કોન્રાક્ટર ને અવર 
જવર માટે વાપરાતા વાહનોને સમયાાંતરે સત્રવિસ કરાવવા માટે અને ઓટોમોર્ાઇલ ઉદ્યોગ નાાં 
આધતુ્રનક રેન્ડ મજુર્ જાળવણી કરાવવા માટેના સિૂનો આપવામાાં આવશે. માિ PUC 
ધરાવતા વાહનો ને જ પરરવહન માટે પરવાનગી આપવામાાં આવશે. 

• િેકટરીમાાં વાહનો ગર્નજરૂરી ગત્રતમાાં ન િલાવવા માટે રાન્સપોટબ કોન્રાક્ટર ને સિુના 
આપવામાાં આવેલ છે. 

• મોનીટરીંગના કાયબરમ મજુર્, ત્રનયત્રમત રીતે એકમ માાં ત્રવત્રવધ સ્થળો પર અવાજનુાં મોનીટરીંગ 
કરવામાાં આવે છે અને સગૂિત ત્રવસ્તરણ પછી આ રીતે જ કરવામાાં આવશે. 

૫.૭ જમીન ની ઉપર્ોગીતા નુાં માળખુાં અભ્ર્ાત્રસત ત્રવસ્તારનુાં પર્ાાવરણ  

સેટેલાઈટ છર્ી પરથી ERDAS સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને જમીનની ઉપયોગીતા અને જમીન 
કવરનુાં વગીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.કુલ ત્રવસ્તારમાાંથી ૫.૩૧% ત્રવસ્તાર ર્ાાંધકામ વાળી જમીન 
છે, જેમાાંથી ૧.૧૬% ઔંદ્યોગીક કરણ, ૨.૧૬% માનવ ત્રવસ્તાર, અને ૧.૯૯% અન્ય ર્ાાંધકામ વાળી 
જમીન છે. તથા, ૩૧.૯૪% પડતર જમીન અને ૫.૧૭% જળાશય દ્વારા રોકાયેલ છે.  



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
કુત્રિમ કાર્ાત્રનક રસાર્ણના ઉત્પાદનની સલૂિત ર્ોજના 
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Wild Life (Protection) Act (1972) અને Eco-sensitive area notified under Section 3 of the 

Environment (Protection) Act-1986 ના મજુર્ એકમથી ૫ કી.મી. ના ત્રવસ્તારમાાં કોઈ પણ 
સાંરગક્ષત ત્રવસ્તાર આવેલ નથી. 

અસરોનો અભ્ર્ાસ 
સગૂિત ત્રવસ્તરણ હયાત એકમ ત્રવસ્તારમાાં કરવામાાં આવશે જેથી આસપાસના ત્રવસ્તારમાાં જમીનની 
ઉપયોગીતાનુાં માળખુાં, વન ત્રવસ્તાર અથવા વનસ્પત્રતમાાં કોઈ િેરિાર થશે નરહ. 

૫.૮ સામાજજક આત્રથિક પરરસ્સ્થત્રત  
અભ્ર્ાત્રસત ત્રવસ્તારનુાં પર્ાાવરણ  
૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે, એકમના સ્થળથી ૫ રકમી અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં રાજકોટ, 
પડધરી અને ટાંકારા તાલકુાનો સમાવેશ થાય છે. એકમ સ્થળથી ૫ રકમીના અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં 
કુલ ૧૪ ગામડાઓ નો સમાવેશ થાય છે. ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે, અભ્યાસનો ત્રવસ્તાર 
કુલ ૨૮,૫૯૦ જેટલી વસ્તી ધરાવે છે જે દશાબવે છે કે સરેરાશ વસ્તી ઘનતા ૧૮૩ વ્યસ્ક્ત/રક.મી.૨ 
છે. અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં લોકોનુાં ત્રશક્ષણ સ્તર ૬૬.૨૭% છે જે દશાબવે  છે કે અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં 
સાક્ષરતાનુાં પ્રમાણ એકાંદરે વધારે છે. અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં ગામડાઓમાાં રોજગારીનુાં પ્રમાણ 
૪૩.૧૯% જણાયેલ છે, જે દશાબવે છે કે રોજગારીનુાં પ્રમાણ ઓછુ છે.  

અસરોનો અભ્ર્ાસ 
• સગૂિત એકમ વધ ુરોજગારીની તક પરૂી પાડશે, જે એકાંદરે અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં સામાજજક 

અને આત્રથિક પરરસ્સ્થત્રત સધુારવામાાં મદદ કરશે. 
• વધમુાાં એકમ પાંિાયત સાથે મળીને નજીકના ગામડાઓમાાં તર્ીર્ી સતુ્રવધાઓ, જાહરે આરોનય 

અને કલ્યાણ તેમજ ર્ાગ-ર્ગીિાના ત્રવકાસ જેવા સામાજજક ત્રવકાસના કયો હાથ ધરશે. જે 
અમકુ હદ સથુી આ ત્રવસ્તારનાાં જાહરે આરોનય સધુારવામાાં મદદ કરશે. આમ, સગૂિત એકમની 
પ્રવતૃ્રત્તઓના કારણે સામાજજક અને આત્રથિક પરીસ્સ્થતી પર લાભદાયી અસર થશે.   

૫.૯ જૈત્રવક પર્ાાવરણ 
અભ્ર્ાત્રસત ત્રવસ્તારનુાં પર્ાાવરણ  
અભ્યાસના સમયગાળા દરમ્યાન વનસ્પત્રત અને જીવ સપૃ્ષ્ટ્ટની સ્સ્થત્રત જાણવા માટે જૈત્રવક 
પયાબવરણનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો હતો. અભ્યાસ દરમ્યાન, ૧૩૬ છોડની ૬૮ જાત્રતઓ મળી 
આવી છે જેમાાં ૬૪ ઝાડ, ૨૪ ઝાડીઓ, ૩૩ ઔર્ધો, ૮ વેલ અને ૭ ર્ીજ છોડ નો સમાવેશ થાય 
છે. મોટાભાગની જાત્રતઓ સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. 

કુલ ૬૦ પક્ષી (૪૬ જમીન પરના અને ૧૪ જળિર) ની ૩૮ જાત્રતઓ અને ૫૬ પ્રજાત્રતઓ જોવામાાં 
આવેલ છે. ૧૧ સસ્તન પ્રાણીઓની ૧૦ જાત્રતઓ અને ૧૧ પ્રજાત્રતઓ તથા ૮ સરીસપૃની ૬ વગબ ની 
જાતીઓ અને ૮ પ્રજાત્રતઓ નોધવામાાં આવેલ છે. ઉપરાાંત, ૩૪ જાત્રતના જ ાંતઓુ અને ર્ીજા ૨૧ 



જનક કેમ પ્રા. લિ., રાજકોટ 

પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાિ  
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વગબની જાત્રતઓ અને ૨૯ પ્રજાત્રતઓ પણ નોધવામાાં આવેલ છે. મોટાભાગની જાત્રતઓ સામાન્ય 
રીતે જોવા મળે છે. 
 
મલુાકાત દરમ્યાન જોવા મળેલા વનસ્પત્રત અને જીવ સપૃ્ષ્ટ્ટની તમામ પ્રજાત્રતઓ તદન સામાન્ય 
અને ર્ધી જનયાએ જોવા મળે તેવી હતી, કારણ કે અભ્યાસના ત્રવસ્તારમાાં કોઈ આરગક્ષત જ ાંગલ, 
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ આવેલ નથી.  
 
અસરોનો અભ્ર્ાસ: 
• હવા, પાણી અને જોખમી કિરા જેવા પ્રદુર્કો જીવ સષૃ્ટ્ટી ના જૈત્રવક અને અજૈત્રવક ઘટકો ન ે

અસર કરી શકે છે અને જો આ પ્રદુર્કનુાં પ્રમાણ સ્વીકૃત્રત માિ કરતા વધી જાય તો હાનીકારક 
અસરો પણ કરી શકે છે. એકમમાાં પ્રદુર્ણના ત્રનયાંિણ માટેના ર્ધા જ પગલાાં લેવામાાં આવશે. 
તેથી, સગૂિત એકમ શરૂ થયા ર્ાદ આજુર્ાજુની જીવ સષૃ્ટ્ટી પર કોઈ પ્રત્રતકુળ અસર થશે નરહ.   

• આ ત્રસવાય એકમની અંદર અને આસપાસ ગ્રીન ર્ેલ્ટ ર્નાવેલ છે અને તે સગૂિત ત્રવસ્તરણ 
દરત્રમયાન વધારવામાાં આવશે, કે જે નાના પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ અને અન્ય જીવો ત્રવકસવામાાં 
પણ મદદ કરશે. 

૫.૧૦ ગ્રીન રે્લ્ટનો ત્રવકાસ 
એકમ ૪૮૦ િો.મી. ત્રવસ્તારમાાં ગ્રીન ર્ેલ્ટનો ત્રવકાસ કરેલ છે જેમાાં ૨૦ વ્રકુ્ષો/છોડ અને ર્ગીિો 
ર્નાવવામાાંમાાં આવશે. સગૂિત ત્રવસ્તરણ દરત્રમયાન ગ્રીન રે્લ્ટનુાં ર્ીજા ૨૦ વ્રકુ્ષો/છોડ સાથે ૬૭૫ 
િો.મી સધુી ત્રવસ્તરણ કરવામાાં આવશે. 

અસરો : 
• વ્રકુ્ષારોપણના લીધે જમીન ની ગણુવત્તા વધશે તેમજ ધોવાણ પણ અટકશે અને જમીનની 

ઉપયોગીતામાાં પણ િાયદો થશે. 
• ગ્રીન રે્લ્ટના ત્રવકાસથી અવાજ અને હવાના પ્રદુર્ણમાાં ઘટાડો થશે તેમજ તે નાના 

પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ અને અન્ય જીવોનો ત્રવકસવામાાં પણ મદદ કરશે. 

૬.  ત્રવકલ્પ ત્રવશ્િેષણ ( ટેકનોિોજી અને સાઈટ) 
સગૂિત ત્રવસ્તરણ હયાત એકમના ત્રવસ્તારમાાં જ કરવામાાં આવશે.આમ, ઈન્ફ્રાસ્રક્િર,જમીન,પાણીના 
સ્ત્રોત,ર્ળતણ હરેિેર,પાવર વગેરેની ઉપલબ્ધતાને કારણે ર્ીજી કોઈ વૈકલ્લ્પક જનયાણી િકાસણી 
કરેલ નથી. 
 
એકમ કૃત્રિમ કાર્બત્રનક રસાયણનુાં ઉત્પાદન કરશે. ઉત્પાદન પ્રરરયામાાં ત્રવત્રવધ રસાયણ પ્રરરયાઓનો 
સમાવેશ થાય છે. પેદાશોના ઉત્પાદન માટે એકમે ર્જારમાાં ઉપલબ્ધ અદ્યતન અને સૌથી સારી 
તકનીકો સગૂિત કરેલ છે. 
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તેમજ એકમ ઉત્પાદનની ગણુવત્તા અને પયાબવરણ સાંરક્ષણ માટે સમાન રીતે જ સભાન છે. તેથી 
ર્જાર માાં ઉપલબ્ધ ઉત્તમ તકનીકોને ધ્યાનમાાં રાખીને એકમ સમયાાંતરે યાંિસામગ્રી ને સધુારશે / 
ર્દલશે. 

૭. પર્ાાવરણ વ્ર્વસ્થાપન ર્ોજના  
ર્ધા જ પયાબવરણીય ધટકો અને તેમના પર થનાર સાંભત્રવત અસરોને ધ્યાનમાાં રાખીને પયાબવરણ 
વ્યવસ્થાપન યોજના ત્રનધાબરરત કરવામાાં આવી છે જેનો સાર નીિે મજુર્ છે. 

ક્રમ પ્રવતુ્રત વ્ર્વસ્થાપન ર્ોજના 
૧. ઉત્પાદન પ્રવતુ્રત 

અને 
યટુીલીટીની 
કામગીરી   

 

 

 

 

 

 

 

▪ પાણી,પાવર,કાિો માલ અને ર્ીજા પરુવઠાના વપરાશનુાં ત્રનયત્રમતપણે અવલોકન 
કરવામાાં આવશે અને તેના જરૂરીયાત મજુર્ના ઉપયોગની ખાતરી કરવામાાં 
આવશે. 

▪ Environmental Management system (EMS) - પયાબવરણ પ્રદુર્ણ ત્રનયાંિણ 
કરવા માટે સિૂવ્યા મજુર્ ખાતરી આપવામાાં આવશે. 

▪ EMS ના કાયબક્ષમ ઉપયોગ માટેની ખાતરી કરવામાાં આવશે. 
▪ કોઈ લીકેજ અને સ્પીલેજ ને રોકવા ગાંદા પાણીના યોનય સાંગ્રહ અને ત્રનયમનની 

ખાતરી આપવામાાં આવશે. 
▪ Ammonical પ્રદુત્રર્ત પાણીની સ્રીમને પ્રોસેસ અને APCEમાાંથી યોનય રીટમેન્ટ 

માટે અલગ કરવામાાં આવશે. 
▪ ઝીરો લીક્વીડ ડીસ્િાર્જ માટે ETP અને ઈવેપોરેટરના ત્રનયત્રમત અને કાયબક્ષમ 

ઉપયોગની ખાતરી આપવામાાં આવશે. 
▪ અલગ ઇલેપ્ક્રક મીટર, પ્રદુત્રર્ત પાણીની રીટમેન્ટ સીસ્ટમ માટે ઓપરેશનલ 

લોગબકુ અને પ્રવાહને માપવા માટે ઓનલાઈન મીટર લગાડવામાાં આવશે અને 
જાળવવામાાં આવશે. 

▪ અણધાયાબ સાંજોગ ના લીધે જેમ કે ETPમાાં ત્રવક્ષેપ પડશે તો જ્યાાં સધુી ETP 
ર્રાર્ર કાયબ ના થાય ત્યાાં સધુી ગાંદા પાણી ઉત્પન્ન કરતી ઉત્પાદન પ્રરકયા રોકી 
દેવામાાં આવશે. 

▪ મોનીટરીંગ કાયરમ અનસુાર EMS, ત્રનયત્રમત હવાની ગણુવત્તા, કાયબક્ષેિ, અવાજ, 
પાણીની ગણુવત્તાનુાં માપન કરવુાં. 

▪ મોનીટરીંગ એહવાલની િકાસણી કરી સધુારાત્મક પગલાાં લેવામાાં આવશે 
▪ ત્રનયમ મજુર્, મોનીટરીંગ અહવેાલ સાંર્ત્રધત સત્તાને મોકલવામાાં આવશે. 
▪ સાંર્ત્રધત સત્તા ના ત્રનયત શરતો ની પાલન કરવાની ખાતારી કરવામાાં આવશે 
▪ APCMનો સતત અને કાયબક્ષમ ઉપયોગની ખાતરી આપવામાાં આવશે અને યોનય 

લોગબકુ જાળવવામાાં આવશે. 
▪ દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમ અને એલામબ વાળી સતત કાયબરત અને અસરકારક 

ઓનલાઈન ત્રસસ્ટમ પ્રોસેસ વાય ુમાટે  લગાડવામાાં આવશે. 
▪ િયજુીટીવ પ્રદુર્ણ ઓછુ કરવા ર્ાંધ ઉત્પાદન પ્રકીયાનો ઉપયોગ કરવો. 
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ક્રમ પ્રવતુ્રત વ્ર્વસ્થાપન ર્ોજના 
▪ રીએક્ટર અને ર્ીજા પ્રરકયા સાધનો ની ત્રનયત્રમત જાળવણી કરવી. 
▪ એકમમાાં કામદારોને પોતાની રક્ષા માટે યોનય સાધનોનો ઉપયોગ કરે તેની 

તકેદારી લેવામાાં આવશે 
▪ જોખમી કિરાના સાંગ્રહસ્થાન સાથે યોનય રુરિિંગ અને લીિેટ સાંગ્રહની ખાતરી 

આપવામાાં આવશે. 
▪ જોખમી કિરાનુાં એકિીકરણ, સાંગ્રહ, હરેિેર અને ત્રનકાલ Hazardous & Other 

Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 મજુર્  
કરવામાાં આવે. 

▪ જોખમી કિરાનો ત્રનકાલ માન્ય TSDF/CHWIF જનયા પર મેનીિેસ્ટ સાથે જ 
કરવાની ખાતરી આપવામાાં આવશે. 

▪ કાર્બત્રનક જોખમી કિરાના ત્રનકાલ માટે ત્રસમેન્ટ ઉદ્યોગમાાં કો-પ્રોસેત્રસિંગની 
સાંભાવનાને શોધવામાાં આવશે. 

▪ જોખમી કિરાનુાં માણસો દ્વારા ત્રનયમન ઓછુાં કરવામાાં આવશે. 
▪ એકમના ર્ધા સાધનોમાાં સમયસર અને યોનય રીતે ઓઈલીંગ અને લ્યબુ્રીકેશન 

કરવામાાં આવશે 
▪ કલીનર પ્રોડકશન, પ્રદુર્ણનો ઉદભવ અટકાવવા, પ્રદુર્કોના વ્યવસ્થાપન/ 

પનુઃઉપયોગ, રીસાયકલ, કો-ઈનત્રસનરેશન માટે તકનીકો નુાં ધ્યાન રાખવામાાં 
આવશ.ે 

૨. જોખમી 
રસાયણોના 
સાંગ્રહ અને 
જાળવણી 

▪ કોઈ સ્પીલેજ ન થાય તે માટે ર્ધા રસાયણનો સાંગ્રહ અને ત્રનયમન યોનય રીતે  
કરવામાાં આવશે. 

▪ જો કોઈ પણ રસાયણ ઢોળાય તો તેનો સાંગ્રહ અને શિુીકરણ ર્ીજા ઔંદ્યોગીક 
ગાંદા પાણી સાથે કરવામાાં આવશે. 

▪ સાિ અને વ્યવસ્સ્થત કામની જનયા જાળવવા માટે સારી સિાઈ રાખવામાાં 
આવશે. 

▪ જે માણસ રસાયણો નુાં ત્રનયમન કરતો  હોય તેને ત્રનયત્રમત તાલીમ પરૂી પાડવી. 
▪ LDAR Program નુાં િયજુીટીવ ઉત્સર્જનને રોકવા અને માિા જાણવા અમલીકરણ 

કરવામાાં આવશે. 
૪. માનવ ત્રનત્રમિત 

રરયાઓ  
▪ પાણીનો યોનય ઉપયોગ કરવો અને પાણીના વપરાશનુાં યોનય સમયાાંતરે માપન 

કરવુાં. 
▪ ઘરગથ્્ુાં પ્રદુત્રર્ત પાણીનો ખાળ કુવા દ્વારા ત્રનકાલ કરવો. 

૫. ગ્રીન ર્ેલ્ટના 
ત્રવકાસ 

▪ સગૂિત ગ્રીનર્ેલ્ટ માાં યોનય સમયે પાણી અને ખાતર આપી ત્રવકાસ કરવો અને 
યોનય સારસાંભાળ રાખી જાળવણી કરવી. 

▪ સગૂિત કાયબ અનસુાર ગ્રીનર્ેલ્ટ નો ત્રવકાસ કરવામાાં આવશે. 
૬. 

 

વરસાદી પાણી 
ની જાળવણી 

▪ યોનય સાિ સિાઈ રાખવી જેથી િોમાસા દરમ્યાન વરસાદના પાણીમાાં પ્રદુર્કો 
ભળે નરહ. 

▪ વરસાદી પાણીનો નીકાલ કરતા પહલેા તે કોઈ રસાયણથી પ્રદુત્રર્ત છે કે નરહ 
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ક્રમ પ્રવતુ્રત વ્ર્વસ્થાપન ર્ોજના 
તેની િકાસણી કરવામાાં આવશે. જો તે પ્રદુત્રર્ત જણાય તો તેને ETPમાાં પ્રરરયા 
માટે મોકલવામાાં આવશે. 

▪ વરસાદી ઋત ુત્રસવાય વરસાદી પાણી માટેનો વોલ ગેટ પરૂી રીતે ર્ાંધ રાખવામાાં 
આવશ ેકે જેથી અણધારી સ્સ્થત્રતમાાં પ્રદુત્રર્ત પાણીનો ત્રનકાલ રોકી શકાય. 

▪ ભગૂભબ જળના રીિાર્જ માટે વરસાદી પાણી નો સાંગ્રહ કરી શકે તેમ RWH 

ર્નાવવામાાં આવશે.  
▪ સામાજજક ત્રવકાસ માટે નજીકના ગામોમાાં વરસાદી પાણી માટે RWH ર્નાવવુાં 

૬. સામાજજક ત્રવકાસ 
માટે કાયબ   

▪ રોજગારી માટે નજીકમાાં વસતા લોકોને પ્રથમ પસાંદગી આપવી. 
▪ સામાજજક ત્રવકાસના ત્રનધાબરરત કાયબ કરવા.  

૭. 
 

જોક્મી કિરા 
અણે રસાયણો 
ની હરેિેર  

▪ પીયસુીવાળા વાહનો વાપરવા. 
▪ વાહનોની અવરજવર રદવસના સમયમાાં જ કરવી.  
▪ ઉપયોગ દરમ્યાન વાહનો ઢાાંકીને રાખવા.  
▪ જોખમી કિરા/રસાયણના વાહનવ્યવહાર દરમ્યાન વાહનિાલક પાસે મેનીિેસ્ટ 

/ટ્રૂમ કાડબની નકલ હોય ની ખાતરી કરવી. 
▪ વાહનોનો યોનય વપરાશ કરવો તથા તેની યોનય જાળવણી કરવી. 
▪ વાહનિાલકોને જોખમી કિરા/રસાયણ ત્રવરે્ અને જો કોઈ અકસ્માત સજાબય તો 

તેના માટે યોનય પગલાાં લેવા ની તાલીમ આપવી. 
▪ ઓિ સાઈટ ઈમરજન્સી ટીમ પાસે જોખમી રસાયણની સલામતી ર્ાર્તની 

મારહતી દશાબવતો પિકો (MSDS) હશ.ે 

 
૮. પર્ાાવરણ િકાસણી કાર્ાક્રમ 
• િકાસણી કાયરમમાાં મહત્વના મદુ્દા જેવાકે હવા, પાણી, જમીન, અવાજ તથા વ્યવસાત્રયક 

સ્વાસ્થ્ય અને સરુક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. મોનીટરીંગ યોજનામાાં સિૂવ્યા મજુર્ NABL માન્ય 
લેર્ોરેટરી દ્વારા પ્રદુત્રર્ત પાણી, વાય ુ ઉત્સર્જન, િયજુીટીવ ઉત્સર્જન અને અવાજની ત્રનયત્રમત 
િકાસણી કરાવવામાાં આવશે.એકમ દ્વારા નજીકના દવાખાના સાથે તાત્કાલીક સારવાર માટે 
ગઠર્ાંધન કરવામાાં આવશે, એકમ યોનય “Environmental Management Cell (EMC)”  ની 
સ્થાપના કરશ ેજે પયાબવરણ વ્યવસ્થાપન પ્રકીયોનુાં ત્રનયમન કરશે. 

• પયાબવરણ, સ્વાસ્થ્ય અને સરુક્ષા સાંર્ત્રધત કાયદાઓનુાં યોનય અમલીકરણ કરવા માટે અને 
પ્રદુર્ણને રોકવામાાં સતત સધુારા માટે, કિરાને ઓછો કરવા, ઉજાબ સાંગ્રહ, જોખમ અને 
સ્વાસ્થ્ય જોખમ ઘટાડવા માટે એકમમાાં પયાબવરણ, સ્વાસ્થ્ય અને સરુક્ષાની પોગલસી પણ હશે. 
સ્વેચ્છાએ EMP અનસુાર પયાબવરણીય પરિોમબન્સ જમા કરાવામાાં આવશે. EHS ડીપાટબમેન્ટના 
હડેની દેખરેખ હઠેળ પ્લાન્ટનુાં મોનીટરીંગ કરવામાાં આવશે અને મોનીટરીંગનો એહવાલ GPCB 
ની જરૂરરયાત મજુર્ જમાાં કરાવવામાાં આવશ.ે 
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૯. જોખમ અને સરુિા વ્ર્વસ્થા 
એકમ તેના ર્ધા જ કામદારો અને આસપાસના માણસોની આકસ્સ્મક પરરસ્સ્થત્રતમાાં સરુક્ષાની 
જવાર્દારી સમજે છે. સગૂિત એકમ કાયબરત થયા પછી પણ કામદારો માટે ઉભા થતા જોખમ 
ત્રનવારવા સરુક્ષા કમબિારી દ્વ્રારા શક્ય એટલા પગલાાં લેવામાાં આવશે. કોઈ આકસ્સ્મક ર્નાવ ર્ન ે
તો પરરસ્સ્થત્રત ત્રનયાંિણમાાં રાખવા એકમ પાસે પયાબપ્ત આપત્રત્ત વ્સસ્થાપ્ન યોજના છે. એકમ પાસે 
પયાબપ્ત સરુક્ષાના સાધનો હશ.ે એકમ સગૂિત પ્લાન્ટમાાં ર્ધા જ યોનય સરુક્ષાના સાધનો આપશે. 
ઉપરાાંત સેિટી ઓડીટ માન્ય સાંસ્થા દ્વરા કરાવવામાાં આવશે અને તેના સિૂનો અને ભલામણો 
અમલ કરવામાાં આવશે. તેમજ સગૂિત એકમ કાયબરત થયા ર્ાદ ર્ધા જ અન્ય જરૂરી સરુક્ષાના 
પગલાાં લેવામાાં આવશે. 

૧૦. પરરર્ોજના ના ફાર્દા 
એકમ સામાજજક ક્ષેિે યોનય યોગદાન આપશે અને નજીકના ગામોમાાં ત્રવત્રવધ સામાજજક પ્રવતૃીઓ 
કરશે. એકમમાાં ર્ાાંધકામ તર્ક્કા દરત્રમયાન ૨૩ વ્યસ્ક્તઓને રોજગારીની તક મળશે.આ ત્રસવાય 
પણ ર્ાાંધકામ અને કાયબરત તર્ક્કા દરમ્યાન ર્ીજા ઘણા કુશળ અને અકુશળ લોકોને રોજગારી 
મળવાની તક ઉભી થશે. સામાજજક ક્ષેિે યોગદાન ના ભાગ રૂપે એકમ દ્વારા ગરીર્ોના ત્રવકાસ, 
મરહલા અને મજુર કલ્યાણ, ગરીર્ ર્ાળકોના ત્રશક્ષણ માટે ત્રવત્રવધ પ્રવતૃ્રત નજીકના ગામોમાાં 
કરવામાાં આવશે અને એકમે સગૂિત એકમ કાયબરત થયાપછી આ માટે ૫ વર્બ સધુી ૫ િાખ 
(એકમની કુલ રકમતના ૨ %) રૂત્રપયાની જોગવાઈ છે. 

૧૧. સારાાંશ અને ત્રનષ્કષા  
પ્રદુર્ણ ત્રનયાંિણ માટેના યોનય પગલાના અને પયાબવરણ વ્યવસ્થાપન યોજનાના અમલીકરણ 
ર્ાદ સગૂિત યોજનાના ર્ાાંધકામ અને કાયબરત તર્ક્કા દરમ્યાન પયાબવરણને કોઈ આડઅસર થશે 
નરહ અને સાથે જ આ સગૂિત એકમ આસપાસના સમદુાય અને ત્રવસ્તાર માટે િાયદાકારક રહશેે. 
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