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Uસ�ંક્ષ સારાશં 

1.1. પ�રચય 

એમ / એસ. ન્ �  જ  સમમ�ન્ ઉદ્ય સામાનજ ્્�પોટન્  સમટન� માનન્ ય ્ા ન� (45 MT / �દવસ) મા��ના ં્ોાન�ન્ 

પ્ષાવ કર� છટ. પ્રો� સાન� સવ� ન ં49 ્ી 1, ્ો્� ન ં2 �મવા્� યામ ્ર, ષા�ાકા ય�્ો, � લોા રા ક્�, અનટ 

રા�જ �ા રાષ ્ર �્્ષ ્જટો છટ.� ��ચષ પ્રો� �ાો 1093.21 ચ્રસ મી�ર  વ્ષાર દારા આવર� ોટવામા ંઆવટો છટ. 

સમમ ઉત્ાદનમા ં કાચા માો ષર�ક�  � �બ ્કાવટોી ��, � ્સમ અનટ અનજ ઉમટરણ્ ઉ્જ્ય મા ંોટવામા ંઆવશટ. 

OPC �ા ંઉત્ાદન માત � �ક� પ�રજા દારા કરવામા ંઆવશટ. 

1.2. પ્રો� ના ં�હમાયતી 

એમ / એસ. ન્ �  જ  સમમ� ઉદ્ય  ન્ પ્ષાવ ાી  જટન  કા�નષોાો ્્બાર�જા અનટ ાી જ્યટશ કા�નષોાો 

્્બટ�રજાએ કર�ો છટ.અનટ ષટઓ આ કં્નીના ભાયીદાર છટ . 

1.3. પ્રો� ન્ પ્ાર 

� ��ચષ એકમ "સામાનજ ્્�પોટન્  સમટન�" (OPC) માનન્ ય ્ા ન� છટ. ્ોાન� મા��ની કમષા 45 �ન / �દવસ હશટ.  

આ પ્રો� નઆનએ � �ચના 2006 અનટ ્છ�ના �ાધારા હ�ઠળ 'બી' ક���યર� કોમ ૩ (બી) ના " સમટન� ્ોાન�  "  આવટ છટ. 

1.4. પ્રો� ની � �્મત 

� ��ચષ પ્રો� પટ   ્ મા�� �ાો પ્રો� ્ચપ �દાર � ્જા 84.11 ોા્ છટ. 

1.5. પ્રો� �ુ ંસ્ાન  

� ��ચષ પ્રો� સાન� સવ� ન ં49 ્ી 1, ્ો્� ન ં2 �મવા્� યામ ્ર, ષા�ાકા ય�્ો, � લોા રા ક્�,  પ્રો� સાન� 

સવ� ન ં49 ્ી 1, ્ો્� ન ં2 �મવા્� યામ ્ર, ષા�ાકા ય�્ો, � લોા રા ક્�, અનટ રા�જ �ા રાષ ્ર �્્ષ ્જટો છટ. 

સાન� ક્ઓ� �્નટટસ 21°56'27.29"N, 70°45'59.96"E છટ. પ્રો� સાન�્ી નટશનો હાનવટ એનએચ 8B ય�્ો-

વીર�ાર હાનવટ (0.4 �ક.મી., SE) ્ર ્હ�ચી શકાજ છટ. 

1.6. ��ૂચત ઉતપાાન કમતા 

� ��ચષ એકમ "સામાનજ ્્�પોટન્  સમટન�" (OPC) માનન્ ય ્ા ન� છટ. ્ોાન� મા��ની કમષા 45 �ન / �દવસ હશટ.  

1.7. પાણીની જ��રયાત 

� ��ચષ જ્ ના મા�� ્ાણી ન્ વ્રાશ 2.5 KLD   હશટ .્ાણી ન્ �્ષ બ્રવટો  દારા કરવામા ંઆવશટ. ઔદ્�યક 

ઉત્ાદન પ�રજા અનટ અનજ આ�ા્ ા�ંયક ઔદ્�યક કામયીર�્ી ક્ી કચ રા વાળા ્ાણી�ા ંઉત્ાદન કરવામા ંઆવશટ 

નહ . 
 
 
 
 



એમ  /એસ . ન્ �  જ  સમમ� ઉદ્ય 

1.8. ગાંા પાણીન્ ઉાગમ અને સચંાલન 

ઔદ્�યક કચરાવાવં ્ાણી પ્રો� સાન� ્ર અ ટ્�કષ ન્ી . ્્ા નક અર� માં્ ી 0.7 KLD ર��ા ંકચરા વાવં ્ાણી 

ટ્દા ્શટ, ક� રન્  નકાો સટ�્�ક �ાકં�્ી ્ા્ા દારા કરવામા ંઆવશટ . ષટ્ ી ક્ી યદંા ્ાણી�ા ં વસ�ન ્�ા ંન્ી  આ

કારણટ, ્ા ન� ઝીર્ પવાહ�  વસ��ષ એકમ હશટ . 

1.9. ઉ�રની જ��રયાત 

વી ળ�ન્ સ્સપ PGVCL રહ�શટ. � ��ચષ પ્રો� મા�� �ાો  120 HP શ�ોષની  ��રજાષ હશટ. ્�� સટ�ની દર્ા્ષ ન્ી. 

1.10. માનવશ�ોત જ��રયાત 

બાધંકામના ષબ�ા દર મજાન, આશર� 7 મ��ર્ ભા �્્ ી ોટવામા ંઆવશટ. સચંાોન ષબ�ા દ�રમજાન ોયભય 10 

ો્ક્ સીધી ક� આ્કષર� ર�ષટ કામ કરશટ.  

1.11. ઘન અને જ્ખમી ્ચરા� ુવયવસ્ાપન    

 ્્મી કચર્  અોય  ન્ાોષ  ્્મી કચરાના સમંહ્્ાન �ા વધામા ંોીચટ� સમંહ �ા વધા સા ટ્ સમં�હષ કરવામા ં

આવશટ. કાઢ� ના્ટો ટ્ોાનટ અ ધ� ષ �રસાજકલસનટ વટચવામા ંઆવશટ.  સમટન�ની  �ળનટ,   �ળ કોટો�ર્ી એક તષ 

કર�નટ આ પ�રજામા ંમર�્ી ઉ્જ્ય કરવામા ંઆવશટ.   

1.12. હ�રત પટાન્ િવ્ાસ 

્જાપ્ષ  મીન મીન બટલ� ના  વકાસ મા�� ઉ્ોબધ ્શટ.  �ાો 188.58 M2  વ્ષાર ોીોા કવર / ો્નન્  વકાસની 

� ��ચષ �ા વધા મા�� ોટવામા ંઆવશટ. ્્ા નક �ષ્ની જ્ોજ ્ોાન� પ� ષઓનટ ્જાપ્ષ �ષર સા ટ્ વાવટષર કરવામા ં

આવશટ અનટ ષટમના ઝ્્ી  વકાસ અનટ �વન �કાવી રા્વા મા��ની ઘનષા કરવામા ંઆવશટ. ન�કના સામાનજ 

 વ્ષારમા ંઅનટ ર્ષાની એકષરમ વાવટષર હા્ ધરવામા ંઆ વશટ. 

પયારવરણ�ુ ંવણરન  

1.13. અભયાસ િવસતાર 

્જાપવરણના  વ વધ ઘ�ક્ની ્ાજાની �ાણવ્ા, એ�ોટ ક� હવા, અવા , ્ાણી અનટ  મીન, �વ વજાન, 

હવામાનશા� અનટ સામા� ક-આ �્ક�ા ં� ��ચષ સાન�ની આસ્ાસ આશર� 5 �ક.મીના અસર ઝ્નમા ં� �લજાકંન કરવામા ં

આવ્ા ંછટ. હાોન્ ર�્્�પ  ચ્માસાની મ્સ મ � �વ�ના તણ મ�હના ઑો�્બર-2016 ્ી �્સટમબર - 201 6 ના સમજ 

દર મજાન એક તષ કર�ોી મા�હષી ર�� કર� છટ.  

1.14. અભયાસ િવસતારની આબ્હવા 

અભજાસ  વ્ષારની આબ્હવા ઠં્ ા  શજાળાની મ્સમમા,ં � �વપ ચ્માસામા ંઅનટ ચ્માસાની ્છ� અોય અોય હ્જ છટ .

ઓો�્બર્ી �્સટમબર દર મજાન વા �્ક મહ્મ ષા્માન 36 ºC છટ અનટ ો�ા્ મ ષા્માન 12 ºC છટ . અભજાસના 

સમજયાળા દર મજાન વરસાદ ન્ી ઓો�્બ . નવટમબર અનટ �્સટમબર દર મજાન સર�રાશ સા ટ્ક ભટ  ર�ક્ પ્ 67%, 

55% અનટ 58% અ�ારમટ છટ  
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1.15. ધરતી્ંપ 

અભજાસ  વ્ષારનટ મધજમ �ાકસાન  ્્મ ઝ્ન ષર�ક� વય�� ષ કરવામા ંઆવટ છટ, ર ભારષના � �કં્  ઝ્ ન�ય નકશ્, ઝ્ન 

III મા ંસમા વષ� છટ. ( સ્મ્ો્� કો �રસચપ ન�ન્��ટ �� (ISR),�ા રાષ સરકાર) 

1.16. હવાઈ પયારવરણ 

AAQM અભજાસ  વ્ષારની 5 �કમી  ત�જાની �દર CPCB અનટ NAAQS માયપદ શ�કા �ા બ 24 કોાકદ�ઠ સર�રાશ 

ધ્રણટ 8 ્્ળ્એ હા્ ધરવામા ંઆવ્ા ંહ� ાં . PM 10 ની સર�રાશ ાટણી 56.60  ્ી  75.98  µg/m3 મળ� હષી અનટ 

PM 2.5 23.77 ્ી 35.71  µg/m3 મા�� હ્વા�ા ંઅવો્કન કરા્ા ંહ� ાં . SO2  મા�� 7.36 ્ી 9.88 µg/m3 ની ર�ન મા ં

મળ� હષી અનટ NOx 14.10 ્ી 19.75 µg/m3 હ્વા�ા ંઅવો્કન કરા્ા ંહ� ા ં અનટ CO < 1 mg / m 3 મળટો 

હષા.VOCs, ભાર� ધા� ાઓ, બટનઝીન વયટર� રવા અનજ ્�રમાણ્ મજાપદાની નીચટ મળ� આવજા હષા . 

1.17. અવાજ�ુ ંપયારવરણ 

ઘ�ઘા� એક અ નચછનીજ અવા  ષર�ક� વજાાજા જષ કર� શકાજ છટ. �ાો 8 ્્ાન્નટ અભજાસ  વ્ષારની આ�ાબા�ાના 

અવા ના મ્ની�ર ય મા��ની દ�્ર�્ મા�� ઓળ્વામા ંઆવજા છટ . �દવસના  સમજટ અવા  ની માતા  46.0 ્ી 60.6 

dB(A) Leq હષી,  જાર�  રાષના સમજટ અવા ની માતા  39.6 ્ી 50.6 dB(A) Leq ન�ધાી હષી . �દવસના અવા  અનટ 

રાતીના સમજના અવા  ્વીકાજપ મજાદામા ંમળ� આવજા હષા  

1.18.  પાણી�ુ ંપયારવરણ 

રમમા ંઆધારર�્ાની ્ાણીની �ાણવ્ા ્્ા ્ષ કરવા મા�� ,  મીનના ં૮ ્ાણી અનટ સ્ા�� ્રના ં૨ ્ાણી ના 

ન� �નાઓ એક તષ કર�નટ  અભજાસ  વ્ષાર  વિોટ્ ણ કરવામા ંઆવી હષી .  મીનના ં્ાણીના ંન� �નાઓ�ા ં વિોટ્ ણ 

્�રણામ IS 10500: 2012 �ા બ ્ીવાના ં્ાણીની મજાપદા �દર હષા .  ળ �ાણવ્ા મા્દં્ના વય�કરણ �ા બ 

ય�્ાોી નદ�ની ્ાણીની �ાણવ્ા વયપ D મા ંછટ.  

1.19. જમીનની �ણુવ�ા 

મા��ના ન� �નાન્ અભજાસ  વ્ષાર, �ાો 6 ્્ાન્ માં્ ી એક તષ કર� રાસાજ�ણક ોાક�ણકષાઓ મા��  વિોટ્ ણ કરવામા ં

આવી હષી.  મીનની �ાણવ્ા સામાનજ  ણાજ છટ. વ ા મા�હષી અનટ  વિોટ્ ણ ્�રણામ  વયષ્ એ નઆનએ અહ�વાોમા ં

આ્વામા ંઆવટ છટ. 

1.20. અભયાસ િવસતારની જમીન ઉપય્ગીતા / જમીન આવરણ 

10 �ક.મી  ત�જાના અભજાસ  વ્ષારમા ં  મીન વ્રાશ વ�ા�� ાક, ્ાણીની સ્ત, ્ટષીની  મીન, ્્ષર  મીન, ભષ� 

 મીન,  યંો, ભષ� વન અનટ વસાહષ્ સમાવટશ ્ાજ છટ. મીનની ઉ્જ્યીષા /  મીન આવરણની વ ા મા�હષી અનટ 

 વયષ્ નઆનએ અહ�વાોમા ંઆ્વામા ંઆવટ છટ. 
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1.21. �િવ્ પયારવરણ 

5 �કમી  ત�જાના અભજાસ  વ્ષારના ર વક ્જાપવરણમા ંવન્્ ષ અનટ પાણીઓ ઉ્રાષં  ળચર પાણીન્ ્ણ 

સમાવટશ ્ાજ છટ. અભજાસ  વ્ષારમા ં  વ વધ પાણીની પ� ષઓ મળ� આવટ છટ,  વયષવાર અભજાસ  પકરણ -3 મા ં

આ્વામા ંઆવજ્ છટ.  

1.22. સામા�જ્-આિ �્્ પયારવરણ: 

 અભજાસ  વ્ષારની સામા� ક-આ �્ક છબી ભારષની વ્ષીયણતી 2011 ્ર આધા�રષ છટ. 

 5 �ક.મી.  ત�જાના અભજાસ  વ્ષારમા ં�ાો 7 યામ્નટ અભજાસ હ�ઠળ આવર� ોટવામા ંઆવટ છટ.  

 અભજાસ  વ્ષારની �ાો વ્ષી 1,85,802 ્ૈક� �ા�ા્ વ્ષી 95,705 અનટ �ી વ્ષી આશર� 90,097 છટ. 

અભજાસ  વ્ષારમા ંસટોસ ર� શજ્ 1000 �ા�ા્્ દ�ઠ 92,163 �ીઓ છટ અનટ ઘરના નબંર આશર� 37,751 છટ. 

 �ાો સાકર વ્ષી 1,32,795  છટ, અનટ સર�રાશ સાકરષા દર અભજાસ  વ્ષારમા ં71 % છટ. 

 અભજાસ  વ્ષાર મા ંઅ.�.ની વ્ષીમા ં20,038 અનટ ST વ્ષીમા ં442 ો્ક્ છટ. 

 અભજાસ  વ્ષાર હ�ઠળના યામ્ એકદમ સાર� માળ્ાક�જ, આર્ોજ, ્ીવાના ્ાણી, વી ળ� અનટ 

સદં�શાવજવહારની સવોષ્ ધરાવટ છટ. 

1.23. અપે�કત પયારવરણીય અસર્ અને ઘ�ાઘાના પગલા ં

1. હવાની પયારવરણ પર અસર 

• � ��ચષ જ્ નામાં્ ી ્ષા ઉતસ�નના નીચોા ્ષર ની સા ંષાના �દા  મા��, એરમ્્ – કોાઉ્ 5 

સૉફ�વટરન્ ઉ્જ્ય કરવામા ંઆવજ્ છટ.  

• આ અ�ામા નષ  મીનના  ્ષરની સા ંષા  આધારર�્ા ( બટઝોાનન) � િજમા ંઉમટરવામા ંઆ વી તજાર� , PM 

10, PM 2.5, SO2, NOx ના એકંદર � િજ ્ષર , CPCB દારા  નદ�  શષ કરાજટોી મજાપ�દષ સીમાની �દર 

 ્વા મા ંઆવ્ા ંછટ . 

• VOC અનટ અનજ ્�રમાણ્ ્���ો��બો ોીમી�ની નીચટ  ્વામા ંઆવજા છટ,  વયષવાર વણપન પકરણ -3 

મા ંદશાપવવામા ંઆવ્ા ંછટ. 

• વા્ા પ��્ણનટ ��ાશમા ંોટવા મા�� ્જાપ્ષ ઉ્ચારના ્યોા ંોટવામા ંઆવશટ. 

2. અવાજની પયારવરણ પર અસર 

અવા ના �ાાજ �્ષ ષર�ક�  વ વધ કામયીર�ના ંમશીન્, ્ં્ , મ્�ર્ અનટ વાહનવજવહારના ટા�મકન્ સમાવટશ ્ાજ છટ. 

રહ�ણાકં અનટ ઔદ્�યક  વ્ષાર્મા ંઅવા ના ં્ષર CPCB ના  નજષ ધ્રણ્ની નીચટ હષા. 

અવા ની અસર ઘ�ા્વા મા�� મશીનર� અનટ વાહન્ની સમજાષંર� �ળવણી કરવામા ંઆવશટ. ઘ�ઘા� દમન ઉ્ાજ્ , 

રમ ક� એનકો્ઝસપ, પ ષર્ધક (બમસપ) અનટ / અ્વા રકણાતમક ્યોાં  ોટવામા ંઆવશટ.  (�જા ંઅવા ન્ ્ષર 75 

dB(A) કરષા વ ા હ્જ). કમપચાર�ઓનટ નજર્ોોસ અ્વા ીજરમફસ રવા રકણાતમક સાધન્ � �રા ્ા્વામા ંઆવશટ.  
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3. પાણીના પયારવરણ પર ્તી અસર્ 

ઔદ્�યક કચરાવાવં ્ાણી પ્રો� સાન� ્ર અ ટ્�કષ ન્ી .  ્્ા નક અર� માં્ ી ૦. ૭ KLD ર��ા ંકચરા વાવં 

્ાણી ટ્દા ્શટ, ક� રન્  નકાો સટ�્�ક �ાકં�્ી ્ા્ા દારા કરવામા ંઆવશટ. ષટ્ ી ્ાણીના ્જાપવરણ ્ર ક્ન અસરની 

કલ્ના ન્ી. 

4. જમીન પયારવરણ પર ્તી અસર્ 

પ્રો� સાન�ન્ �ાો  વ્ષાર 1093.21ચ્રસ મી�ર છટ.  મીન  વ્ષારના   વકાસ મા�� �ાો 1 88.58 ચ્રસ  મી�ર 

 વ્ષાર માળવવામા ંઆવશટ. એક વ્ષ બાધંકામ પટ   ્ઓ � �ણપ ્ી �જ ષટ ્છ� , ્ોાન�ની કામયીર�નટ કારણટ તજા ં

્્્� અસર ્શટ. પ્રો� સાન� ્ર મીન બટલ� અનટ અનજ ોટન્્ક�્ન્  વકાસ,  વ્ષારની  િજ સ્દજપષા વધારશટ.  

5. �િવ્ પયારવરણ પર ્તી અસર્  

પ્રો� પટ   ્ મા ં મીન ોોીજ�ર�ય દર મજાન ટ  ક કા્વાની  �ર ન્ી , ઉ્રાષં અભજાસ  વ્ષારમા ંક્ી ્ણ 

ીક્ો્�કો સવંટદનશીો ્્ળ્ ન્ી અનટ ષટ્ ી , ્ોાન�ની પટ   ્ઓ્ી નક્ો્� અનટ રવ વ વધષા ્ર ક્ી અસર 

્વાની સભંાવના ન્ી.  �ાો 188.58 ચ્રસ  મી�ર  વ્ષારમા ંમીન બટલ� હશટ,  ર રવ વ વધષાના  વકાસમા ંમદદ 

કરશટ. ્ોાન�ની �દર અનટ ષટના આસ્ાસ સ્દજપોકી વાષાવરણ � ��ાં ્ા્વા ્વદ�શી છ્્ �ાશ્ભન ટ  ક્/ઝા્�ઓ 

સા ટ્ વાવટષર કરવામા ંઆવશટ.   વક સષ મીનબટલ�ની �ળવણીની ્ાષર� કરવામા ંઆવશટ અનટ છ્્ના અ�્ષતવના 

દર ્ર ્ણ અ્ધા વ �્ અભજાસ કરવામા ંઆવશટ.  

6. સામા�જ્-આિ �્્ પયારવરણ પર ્તી અસર્ 

આ પ્ષા વષ પ્રો� ્ી કટતના ઔદ્�યક  વકાસ ્ર ક��ોીક હકારાતમક અસર ્્શટ.  અ ટ્�કષ છટ ક� ઓ્ર�શન 

ષબ�ા દર મજાન , � ��ચષ પ્રો� વટચાણ/્�રવહન વયટર�નટ ોીધટ ક�� ોીક ્ર્ક ર્ યાર� �ભી કરશટ.  એકંદર� 

પ્રો�મા ંોાબંા યાળાના માજદા ્શટ.  ્ક�, �ાશળષા �ા બ, ર્ યાર મા�� ્્ા નક ો્ક્ની ્સદંયી કરવામા ંઆવશટ. 

આ્ી, � ��ચષ પ્રો� સામા� ક-આ �્ક વાષાવરણ ્ર સકારાતમક અસર કરશટ.  

1.24. પયારવરણીય મ્ની�રરગ પ્રામ 

પ્રો�ના કાજપકાળ દરમજાન  ્જાપવરણીજ મ્ની�ર ય નટ�વકપ  વ વધ ્જાપવરણીજ ્�રમાણ્ રવા ક� હવા , ્ાણી, 

ઘ�ઘા�, મા�� અનટ નક્ો્� વયટર�ની દ�્ર�્ મા�� રચાજટો છટ.  

1.25. પયારવરણીય વયવસ્ાપન ય્જના (EMP) 

EMP પ્રો� ્ર ચ્�સ �દશા નદ�શ્ ર�� કર� છટ:  

 ્જાપવરણીજ સચંાોન વ્ �હરચના 

 દ�શના ્જાપવરણીજ માયપદ શ�કાના સબંધંમા ં વ શષ� ન નટર� બાધંકામ પ�રજાઓ  

 ્્ીો (ઢ્ળટા)ં  નવારણ અનટ  નજતંણ 

 કચર્ અનટ  ્્મી રસાજણ્�ા ંસચંાોન  
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 હવા, ્ાણી અનટ  મીનની �ાણવ્ા રકણ 

 અવા  ્ર�ા ં નજતંણ 

  મીન�ા ંધ્વાણ  નજતંણ અનટ ઢાળની �્્રષા 

 વન્્ ષ, વનજ �વન અનટ વસવા��ા ંરકણ 

 સામા� ક આ �્ક અનટ કલજાણની બાબષ્ 

  ્્મ અનટ આ્ ્ વજવ્્ા્નની જ્ ના 

 કા� �ની ્ાોન મા�� એક ચટક�ો્� ષૈજાર કરવામા ંઆવશટ. 

 ્જાપવરણ વજવ્્ા્ન જ્ ના મા�� બર�ની માળવણી. 

 ્જાપવરણીજ ઉદટશ્ 

 ્જાપવરણીજ પ��્ણ  મજાપ�દષ રહ�શટ ષટવી બાધંકામ અનટ સચંાોન ્દ ષઓ અ્નાવવા. 

 હવા, ્ાણી અનટ  મીન રવા ભૌ ષક ્જાપવરણ ઘ�ક્ �ા ંરકણ કરવા મા��. 

 ્ા �્વ અનટ  ોીજ વન્્ ષ અનટ પાણી�  �ષ��ા ંસરંકણ. 

 ઐ ષહા સક અનટ સાં્ �  ષક સાનટસનટ �ાર�કષ કરવા મા��. 

 આ પ્રો�મા ં્્ા નક રહ�વાસીઓના મષંવજ્ અનટ ધારણાઓ સમાવટશ કરવા મા��. 

 �જા ં્ણ શ� હ્જ તજા ંર્ યારની ષક્ �ભી કરવા. 

 The � ��ચષ સાન�ની આસ્ાસની પટ   ્ઓની અસરનટ ઘ�ા્વા મા�� બાધંકામના ઠ�ક�દાર્નટ ્જાપવરણીજ 

માયપદ શ�કા અનટ ઠરાવ્ આ્વા. 

 ્જાપવરણ ્ર ્�રજ્ નાની અસર્  નર�કણ કરવા મા�� ોાબંા યાળાના કાજપરમ ્્ા ્ષ કરવા મા��. 

1.26. જ્ખમની આ્ારણી 

આ પ્રો�મા ંસામટો ષમામ કામયીર� મા��  ્્મ આકારણી હા્ ધરવામા ંઆ વી છટ. આ અભજાસ ષમામ પટ   ્ઓ 

સા ટ્ સકંળાજટોા ષમામ  ્્મ્નટ ધજાનમા ંોટ છટ.  સભં વષ ્�રણામ્ ષરમ દ્ર� રહ�ોા  ્્મ્ન્ પકરણ - 7 મા ં

સારાશં આ ટ્ો છટ , અનટ  ્્મ ઘ�ા્વાના ં્યોા ંપકરણ - 7 મા ંEIA ર�્્�પમા ંદશાપવવામાં આવટોા છટ. અભજાસમા ં

કમપચાર�ઓ, પ�રજા/કામયીર� મા��  ્્મ યણવામા ંઆવજ્ છટ.  

1.27. આપિ� સચંાલન ય્જના (�ઘઝાસ�ર મેનેજમેે� ટલાન) 

�ાણાતમક ર�ષટ સબં્ધાજટોા  વ વધ  ્્મ્ની ઓળ્ મા�� આ્ ્ વજવ્્ા્ન જ્ ના ષૈજાર કરવામા ંઆવી છટ, રમા ં

ઓન સાી� અનટ ઓમ સાી� ક�્ક�� જ્ ના ન્ સમાવટશ ્ાજ છટ. �ાદરષી  આ્ ્ઓ રવી ક� � �ર, � �કં્ , અ્વા 

માનવસ��ષ આ્ ્ રવા ક� ્ાદ અનટ આય, ્ાવર  નષમળષાના કારણટ ્ન શક� ષટવી ક્ન યભંીર ક�્ક��નટ ્હ�ચી 

વળવા મા�� આ્ ્ વજવ્્ા્ન જ્ ના ષૈજાર કર�ો છટ. ્્મ આકારણી અનટ આ્ ્ વજવ્્ા્ન જ્ નાની  વયષ્  

EIA �ર્્�પના પકરણ 7 મા ંઆ્વામા ંઆવી છટ.  

1.28. પ્રો�ના ંલા  

ઔદ્�યક કટતમા ંટ  �દ રચાવા મા�� ર્ યારની નવી ષક્ ્ણ અ પ્ષતંમાનંા ંવૈ વધજમા ંમદદ કર� શક� છટ . 
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1.29. CSR પ્ રિ�િ 

• ન�કના ્��ો્મા ંવધારાની પટ   ્ઓની વજવ્્ા કરવા મા�� ભ ં્ ્ળ � ��ાં ્ા્વામા ંઆવશટ.  

• યર�બ  વદા્�ઓનટ શાળાન્ યણવટશ, ન્��ાોસ અનટ  શષજટ   ્ આ્વામા ંઆવશટ.  

• ઉદ્ય(્ોાન�) ન�ક ્સાર ્ષા ર્ષાઓ �ળવવામા ંઆવશટ.  

1.30. િનષ્કર  

• પ્રો� પ્્્ન�ં EPA, 1986 માયપદ શ�કા �ા બ ્જાપવરણના ંરકણ મા�� બધા કા� �ની  નજમ્�ા ં્ાોન કરશટ. 

• ક્ન ઔદ્�યક યદંા ્ાણીના �્ષ રહ�શટ નહ . ટ્દા ્જટો ય�રવાળા ્ાણીનટ સટ�્�ક �ાકં�મા ંઅનટ ્ા્ા 

મારમષટ  નકાો કરવામા ંઆવશટ. 

• પ્રો� સાન�ની આસ્ાસની હવાની �ાણવ્ા રમ ક�, SPM (PM10 & PM2.5), SO2 અનટ NOx ની  સા ંષા 

 નજષ મજાપદાની �દર ન્ધવામા ંઆવી હષી. 

• કાજપકાળ દરમજાન ઔદ્�યક  ોજા ્રન્ અવા  ્ોાન�ની હદમાં    સી મષ રહ�શટ ,ર 75 dB (A) કરષા ં

વધશટ નહ   . 

• 10 �કમી  ત�જાની �દર વન્્ ષ અનટ પાણી�  �ષ� ્ર ક્ી ન�ધ્ાત અસર  ્વા મળ� ન્ી   ઉ્રાષં ક્ી 

અનામષ વન અનટ ્જાપવરણ પતજટ સવંટદનશીો ઝ્ન હા ર ન્ી. 

• પ્રો�ના બાધંકામ અનટ કાજપકાળ દર મજાન ર્ યાર�ની ષક્ ટ્દા ્શટ . ર્ યારના કારણટ ્્ા નક ો્ક્�ા ં

�વનધ્રણ વ ા સા�ાં ્વાની શ�ષા છટ, ષટ્ ી અમટ કહ� શક�એ છટ ક� ષટના્ી હકારાતમક સામા� ક-આ �્ક 

અસર ્શટ અનટ આ પદ�શનટ આ �્ક પ્તસાહન મળશટ .  
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