
સં ી ત અહવાલ  
 

મેસસ એનએન પોલીમર 
[સી થેટ ક ઓગનીક કમીક સ (રઝીન) ુ ંઉ પાદન 

કરવાની તાિવત પ રયોજના] 
(મેલેમાઈન ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન- ૩૦૦ મેટ્રીક ટન/માસ 
ફીનોલ ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન- ૩૦૦ મેટ્રીક ટન/માસ 

 યરુીયા ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન- ૩૦૦ મેટ્રીક ટન/માસ)  
 

એકમ ુ ં થાન 

 સવેર્ ન.ં - ૧૪૫૮, ગામ :-  પાણશીણા,  
તાલકુા :-  લીંબડી, જી લો :-  સરેુ દ્રનગર, ગજુરાત. 

 

તૈયાર કરનાર 

ટ .આર.એસોિસએ સ 

લોક ન:ં- સી, ઓફીસ નબંર: ૬૦૫/એ, ગણેશ મેિરડીયન, 
એસ. જી. હાઈવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦.                

મોબાઈલ ન:ં- ૯૮૨૫૩૭૧૦૯૯ 
Email – adm.trassociates@gmail.com 
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EXECUTIVE SUMMARY – GUJARATI 

સં ી ત અહવાલ 

1. તાવના:- 

મેસસર્ એનએન પોલીમર એ પ્ર તાિવત એકમ છે. આ પ્ર તાિવત એકમે સવેર્ ન.ં - ૧૪૫૮, 

ગામ:- પાણશીણા, તાલકુા:- લીંબડી, જી લો:- સરેુ દ્રનગર, ગજુરાત રાજય ખાતે મેલેમાઈન 

ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન, િફનોલ ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન અને યરુીયા ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન તથા 

લેમીનેટેડ શી સનુ ંઉ પાદન કરવા માટેની દરખા ત કરેલ છે. 

તાિવત ોડ ટ (ઉ પાદન) ની િવગત 

માકં ોડ ટ ુ ંનામ મતા 
૧ મેલેમાઈન ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન ૩૦૦ મેટ્રીક ટન/માસ 
૨ િફનોલ ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન ૩૦૦ મેટ્રીક ટન/માસ 

૩ યરુીયા ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન ૩૦૦ મેટ્રીક ટન/માસ 

૪ લેમીનેટેડ શી સ ૧,૫૦,૦૦૦ નગં/માસ 
 

ન ધ: ઉપરોક્ત રેઝીન નો ઉપયોગ કે ટીવ વપરાશ માટે (લેમીનેટેડ શીટના ઉ પાદન માટે) તેમજ વેચાણ હતે ુ

માટે થશે 

 પ્ર તાિવત એન એન પોલીમર એકમનો કુલ િવ તાર આશરે ૧૭,૭૦૫ ચો. મીટર છે. માથંી 

૬,૯૧૫ ચો.મી. (આશરે કુલ િવ તારના ૩૯%) જમીન ગ્રીન બે ટ માટે ફાળવવામા ંઆવશે. 

બીનખેતી માટેની મજૂંરી અગાઉથી સબંિધત સ ા પાસેથી જમીન માિલક ારા મેળવેલ છે.   

પ્ર તાિવત એકમને પ્ર થાિપત કરવાની િકંમત િપયા ૮.૫ કરોડ થશે. માથંી રેઝીન લા ટ 

પ્ર થાિપત કરવાની િકંમત િપયા ૧.૧ કરોડ અને પયાર્વરણીય યવ થાપન પ ધિત માટે 

આશરે િપયા ૭૫ લાખ ફાળવવામા ંઆવશે 
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મેસસર્ એન એન પોલીમર ારા મેસસર્ ટી. આર. એસોસીએ સની પ્ર તાિવત એકમનો 

પયાર્વરણીય પ ૃ થકરણ અસર અ યાસ (EIA) કરવા માટે િનમણ ૂકં કરવામા ં આવેલ છે.  
 

અતે્ર ન ધનીય છે કે મેલામાઇન ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન, િફનોલ ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન અને 

યરુીયા ફોમાર્ ડીહાઈડ રેઝીન (સી થેટીક ઓગેર્નીક કેિમકલ) નુ ં પ્ર તાિવત ઉ પાદન EIA 

નોટીફીકેશન-૨૦૦૬ ના િવભાગ-૫(એફ)મા ં આવે છે. તદ્ઉપરાતં એકમની જગ્યા સિૂચત 

ઓ ોિગક િવ તારની બહાર છે અને સિૂચત પરીયોજના ૨૫ જૂન ૨૦૧૪ના નોટીફીકેશન પ્રમાણે 

નાના પાયાના ઓ ોિગક એકમ અંતગર્ત આવતો નથી તેથી MoEF&CC (Ministry Of 

Environment, Forest & Climate Change), નવી િદ હી પાસેથી પયાર્વરણીય મજૂંરી 

(Environmental Clearance) મેળવવાની જ રીયાત રહલે છે. આ પ્રકીયાના ભાગ પે 

પયાર્વરણીય લોકસનુાવણી એ જાહરેનામા પ્રમાણે તથા એ પટર્ એપ્રાઈઝલ કમીટી (ઇ ડ ટ્રી-૨) 

એ યિુનટને આપેલા TOR પ્રમાણે કરવામા ંઆવશે. 

પયાર્વરણ ૃ થકરણ અસર અ યાસ (Environmental Impact Assessment Study) િડસે બર 

૨૦૧૬ થી ફે આુરી ૨૦૧૭ દરિમયાન કરવામા ં આવેલ છે. પયાર્વરણીય ઘટકો વા કે 

(આસપાસ ની હવા, પાણી, જમીન, વિન, વન પિતઓ અને પ્રાણીઓ)  પ્ર તાિવત એકમથી 

અસર પામી શકે તેમ છે, તેનો અ યાસ કરવામા ંઆ યો છે. પ્ર તાિવત એકમને કે દ્રમા ંલઈને 

૧૦ િકમી. િત્ર યાના વતુર્ળાકાર િવ તારને અ યાિસત કે્ષત્ર તરીકે નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે.  

આસપાસના 10 કમી િ યાના િવ તારની ુ ય લા ણકતાઓ નીચે માણે છે.  

માકં ુ ય લા ણ તાઓ વણન 
૧ પ્ર તાિવત એકમનુ ં થાન  સવેર્ ન:ં- ૧૪૫૮, ગામ:- પાણશીણા,  

તાલકુા:- લીંબડી, જી લો:- સરેુ દ્રનગર,  
રા ય:- ગજુરાત.  

૨ અક્ષાશં – રેખાશં 
 

અક્ષાશં:- ૨૨0૩૪’૦૯.૭૨”N 
રેખાશં:- ૭૧0૫૯’૩૮.૧૦”E 

૩ તાપમાન  ૨૧.૦°સે. થી ૩૪.૪°સે. (સરેરાશ) 
૪ સમદુ્રી તરના સરેરાશ  ૧૪ મીટર 
૫ વાિષર્ક વરસાદ  ૭૫૦.૯ મી.મી (સરેરાશ) 
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માકં ુ ય લા ણ તાઓ વણન 
૬ ભગૂભર્ જળની ઉડાઈં ૨૫.૩૬ મીટર થી ૬૧૧ મીટર  
૭ જમીન પ્રકાર  કાળી જમીન, લાલ રેતાળ, કાપંવાળી જમીન  
૮ નજીક નુ ંરે વે ટેશન લીંબડી રે વે ટેશન - ૨૧ િકમી પિ મ  
૯ નજીક નુ ંએરપોટર્  અમદાવાદ  એરપોટર્ - ૮૫ િકમી ઉ ર-પવૂર્  
૧૦ નજીક નુ ંગામ કાનપરા - ૦.૬૫  િકમી દિક્ષણ-પિ મ 

પાણશીણા - ૩ િકમી દિક્ષણ-પિ મ 
૧૧ નજીકનો રા ય ધોરીમાગર્ ટેટ હાઈવે ૩૮ - ૧૮.૫ િકમી પિ મ 
૧૨ નજીકનો રા ટ્રીય ધોરીમાગર્ નેશનલ હાઈવે ૮ એ - ૦.૧૯ િકમી ઉ ર 
૧૩ નજીકના જમીન પરના પાણીના 

ોત   
ભોગાવો નદી – ૨.૨ િકમી દિક્ષણ-પિ મ 
નમર્દા કેનાલ – ૧.૨ િકમી દિક્ષણ 

૧૪ રા ટ્રીય ઉપવન - જગંલી 
પ્રાણીઓ માટેનુ ંઅ યાર ય 

૧૦ િકમી િત્રજયામા ંનથી  
 

 

2. હવા ુ ંપયાવરણ (Air Environment) :- 

પ્રવતર્માન આસપાસની હવાની (Ambient Air) ગણુવ ા જાણવા માટે પ્ર તાિવત એકમના 

થળથી ૧૦ િકમી િત્ર યાના વતુર્ળાકાર િવ તારમા ં૮ અલગ અલગ થળેથી ડીસે બર ૨૦૧૬ 

થી ફે આુરી ૨૦૧૭ દરિમયાન નમનૂા લઈને તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી. હવાની 

ગણુવ ા નક્કી કરવા માટેના થળની પસદંગી વાયશુા , CPCB ની માગર્દિશર્કા અને નજીકની 

પ્રા ત સિુવધાઓના આધારે નક્કી કરેલ હતી. હવાની ગણુવ ા નક્કી કરવા માટે પાિટર્કલ મેટર 

(PM10 & PM2.5), સ ફર ડાયોકસાઈડ (SO2), નાઈટ્રોજન ડાયોકસાઈડ (NO2), CO અને VOC 

ની ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી.  

ના પિરણામો નીચેના ટેબલમા ંદશાર્ યા મજુબ છે. 

થળ પ રણામ (98thટકાવાર ) 
PM2.5 PM10 SO2 NO2 

કાનપરા ૩૩.૯૬ ૭૮.૪૬  ૧૮.૫૫  ૨૫.૫૪ 

પાણશીણા ૩૧.૩૯ ૭૭.૩૪  ૨૧.૦૦  ૨૬.૦૮ 
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થળ પ રણામ (98thટકાવાર ) 
PM2.5 PM10 SO2 NO2 

કટાર યા ૩૨.૦૭  ૭૧.૦૧  ૧૬.૯૫  ૨૪.૭૨ 

રળોલ ૨૯.૮૯  ૮૧.૪૬  ૧૮.૩૯  ૨૮.૧૧ 

જશમતપર  ૩૩.૨૭  ૭૯.૫૪  ૧૭.૯૪  ૨૭.૨૧ 

દવપરા ૩૨.૫૬  ૮૦.૪૫  ૨૦.૩૬  ૨૯.૧૨ 

બાજરડા ૩૦.૮૧  ૭૫.૯૧  ૧૯.૦૪  ૨૬.૪૪ 

ો ટ સાઈટ ૩૪.૯૦  ૮૩.૮૧  ૨૧.૮૯  ૩૦.૮૦ 

વીકાય મયાદા 60 μg/m3 100 μg/m3 80 μg/m3 80 μg/m3 
 

    ન ધ: CO: Below  Detectable  Limit; VOC: Below  Detectable  Limit 

 

આસપાસની હવાના પિરણામ પરથી તારણ કાઢી શકાય કે હવાની ગણુવતા નેશનલ એ બીયટં 

એર ક્વોલીટીના ધારાધોરણ મજુબ છે. 

હવાના પ્રદૂષણનો મખુ્ય ોત ચીમની માથંી નીકળતા લ ૂગેસ ઉ સ ન કે  ટીમ બોઈલર 

અને થિમર્ક યડુ હીટર, D. G. Set અને લેમીનેટેડ શી સના ડ્રાયરમાથંી િનકળતો ધમુાડો છે.  

એગ્રો વે ટ/િબ્રકેટસ બળતણ તરીકે વાપરવામા ંઆવશે ની જ િરયાત ૭ મે. ટન/િદવસ 

રહશેે. સભંિવત બહાર િનકળતા પ્રદૂષકો PM, SO2 & NO2  હશે ના વાતાવરણમા ંયોગ્ય 

ફેલાવ માટે ચીમની ની પયાર્ ત ઉંચાઈ રાખવામા ંઆવશે ટીમ બોઈલર સાથે હવા પ્રદૂષણ 

િનયતં્રક તરીકે સાયક્લોન સેપરેટર અને બેગ-િફ ટર લગાવવામા ંઆવશે. યારે D. G. SET કે 

 પાવર કટ વખતે વપરાશે તેમા ંબળતણ તરીકે ડીઝલ વાપરવામા ંઆવશે અને લ ૂ ગેસ 

ઉ સ ન પણ િનયત ધારાધોરણો મજુબ રહશેે તેથી D. G. Set માટે હવા પ્રદૂષણ િનયતં્રક 

જ રી નથી. મીથેનોલની રીકવરી માટે લેમીનેટેડ શી સના ડ્રાયરની િચમની સાથે ક ડે સર 

િસ ટમ લગાવવામા ંઆવશે. 

3. જળ પયાવરણ (Water Environment):- 

ભગૂભર્ જળ તેમજ જમીન પરના પાણીના નમનૂાઓની ગણુવ ા પરીક્ષણ પરથી તારણ કાઢી 

શકાય કે અ યાિસત િવ તાર નુ ંભગૂભર્ જળ તેમજ જમીન પરનુ ંપાણી કૃિષ પ્રવિૃ  સિહત 
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થાિનક પ્રવિૃ  માટે યોગ્ય છે. કેટલાક થળોના ભગૂભર્ જળ તેમજ જમીન પરના પાણીના 

નમનૂાઓ મા ંડહોળાશ અને બૅક્ટેરીયા જોવા મળેલ છે તે િસવાય ભગૂભર્ જળ તેમજ જમીન 

પરનુ ંપાણી પીવાલાયક પાણીની ગણુવ ાના ધારાધોરણો (આઇ.એસ. ૧૦૫૦૦) ની મજુબ છે. 

પાણીની જ ર યાત:-  

પ્ર તાિવત પરીયોજના માટે પાણીનો કુલ વપરાશ ૫૧ િકલોલીટર/િદવસ રહશેે માથંી 

ઘરગ થ ુવપરાશ માટે ૪.૫ િકલોલીટર/ િદવસ ટલુ ંપાણી વપરાશે યારે ઓ ોિગક વપરાશ 

માટે ૩૭ િકલોલીટર/ િદવસ ટલુ ંપાણી તેમજ ગ્રીન બે ટ ડેવલોપમે ટ માટે ૯.૫ િકલોલીટર/ 

િદવસ ટલુ ં પાણી વપરાશે. પ્ર તાિવત પરીયોજના માટે જ રી પાણી બોરવેલ ારા 

મેળવવામા ંઆવશે. 

ગદંાપાણીનો ઉદભવ અને ગદંાપાણીનો િનકાલ:-  

પ્ર તાિવત પરીયોજના માથંી ૪ િકલોલીટર/િદવસ ટલુ ંઘરગ થ ુગદું પાણી ઉદભવશે. આ 

ઘરગ થ ુગદંા પાણીનો િનકાલ સે ટીંક ટક/સોક્પીટ સી ટમ ારા કરવામા ંઆવશે. 

પ્ર તાિવત પરીયોજનામા ં કુલ ૧૫.૭ િકલોલીટર/િદવસ ટલુ ંઓ ોિગક ગદું પાણી બોઈલર 

લોડાઉન, કુલીંગ ટાવર પ , આર.ઓ. રી કટ, ઉ પાદન પ્રિકયા અને વોશીંગ વી પ્રિકયાઓ 

માથંી િનકળશે. રેઝીન ઉ પાદન પ્રિકયા અને વોશીંગનુ ં૧.૬ િકલોલીટર/િદવસ ટલુ ંઓ ોિગક 

ગદું પાણી િનકળશે તેનુ ંપ્રાથિમક શિુ કરણ કેમીકલ ઓકસીડેશન ારા કરવામા ંઆવશે. આર. 

ઓ - ૧ રી ક્ટ, બોઈલર લો ડાઉન, કુલીંગ ટાવર પ  નુ ંઓ ોગીક ગદું પાણી ૧૪.૧ 

િકલોલીટર/િદવસ રહશેે ને આર.ઓ. - ૨ મા ંલઈ જવામા ંઆવશે, પરમીએટ ને આર.ઓ. - 

૧મા ંફરીથી વાપરવામા ંઆવશે અને રી ક્ટ ને પ્રાયમરી ટ્રીટેડ ગદંાપાણી સાથે  હો ડીંગ ટક 

મા ંભેળવવામા ંઆવશે. અંતમા ંઆ ગદંા પાણીને ઈવોપરેટરમા ંબા પીભવન કરવામા ંઆવશે 

અને કં ડે સેટને આર.ઓ. -૧ મા ંરીસાયકલ કરવામા ંઆવશે થી આ પ્રિકયામાથંી કોઈ ગદું 

પાણી ઉદભવશે નિહં અને એકમ ઝીરો ડી ચા  રહશેે. 

 

 



Environmental Impact Assessment Report  

 

M/s. NN Polymers

Survey No. 1458, Village: Panshina,

Taluka: Limbdi, District: Surendranagar, Gujarat.
 

 

 

 

 

T. R. Associates (Ahmedabad) 
NABET Accredited 

Executive Summary - Gujarati 
13 

 

4. જમીન પયાવરણ  

કામગીરી તબક્કા દર યાન હવા, પાણી, ઘનકચરાના પ્રદૂષણથી જમીન પર સીધી અથવા 

આડકતરી અસરો થાય છે.  

હવાના પ્રદૂષણને રોકવા માટે જ રી બધાજ પગલા લેવામા ંઆવશે થી જમીન પર કોઈ જ 

આડઅસર થશે નિહં. હવાના પ્રદૂષણથી જમીન પર સીધી અથવા આડકતરી અસરો થાય છે 

મા ં લા ટના કામગીરી તબક્કા દર યાન જમીન ની સપાટી પર હવાના િવિવધ પ્રદૂષકોની 

માત્રા (Ground Level Concentration) ના પરીણામો પરથી કહી શકાય કે જમીન પર કોઈ 

ન ધનીય આડઅસર થશે નિહં. 

અતે્ર ન ધનીય છે કે ગદું પાણી જમીન પર છોડવામા ંઆવતુ ંનથી થી જમીન પર કોઈ 

આડઅસર થશે નિહં. 

ઘન કચરાને સભંાળવા, સગં્રહ કરવા અને તેના િનકાલ માટેના દરેક િનયતં્રીત પગલાઓ 

લેવામા ંઆવશે થી ઘન કચરાને કારણે જમીન પર કોઈ આડઅસર થશે નિહં. 

5. વિન પયાવરણ :-  

અ યાિસત કે્ષત્રમા ંપ્રવતર્માન વિનનુ ંમાપદંડ કાઢવા માટે ૮ અલગ- અલગ થળે ઘ ઘાટની 

ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી. ના પરીણામો નીચે પ્રમાણે છે.   

માકં  થળ  ઘ ઘાટ  ુ તર (Leq) in dBA 
( દવસ દર યાન) 

ઘ ઘાટ  ુ તર (Leq) in dBA 
(રા ી દર યાન) 

માપન  વીકાય મયાદા માપન  વીકાય મયાદા 

1  ો ટ સાઈટ   63.4  75  57.4  70 

2  કાનપરા 47.4  55  43.0  45 

3  પાણશીણા 49.4  55  39.1  45 

4  બાજરડા 52.8  55  38.1  45 
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માકં  થળ  ઘ ઘાટ  ુ તર (Leq) in dBA 
( દવસ દર યાન) 

ઘ ઘાટ  ુ તર (Leq) in dBA 
(રા ી દર યાન) 

માપન  વીકાય મયાદા માપન  વીકાય મયાદા 

5  કટાર યા 50.7 55  42.2  45 

6  રળોલ 46.7  55  40.6  45 

7  જશમતપર 51.1  55  41.7  45 

8  દવપરા 45.4  55  44.0  45 
 

ઘ ઘાટની ચકાસણીના પિરણામ પરથી તારણ કાઢી શકાય કે ઘ ઘાટ  ુ તર િનયત ધારાધોરણ 

મજુબ છે. 

6. સામા ક-આિથક પયાવરણ:-  

સામાજીક અથર્ ય થાનો અ યાસ એ પયાર્વરણ ૃ થકરણ અસર અ યાસ માટેની ખબૂ જ 

મહ વની િવગત છે. આ કારણસર અ યાિસત કે્ષત્રમા ંસામાજીક અથર્ ય થાની માિહતી વીકે 

વ તીનુ ંપ્રમાણ, કામગીરીનો પ્રકાર વગેરે જી લા વ તીગણતરી પિુ તકામાથંી મેળવેલ છે.  
 

પ્ર તાિવત પરીયોજનાને કારણે કુલ 6૫ ટલા કુશળ અને અધર્કુશળ કારીગરોને સીધી રીતે 

રોજગારી પ્રા ત થશે. પ્ર તાિવત પરીયોજનાને કારણે આડકતરી રીતે વી કે વાહન વહાર, 

દુકાનોમા ંવગેરેમા ંરોજગારીની તકો ઉભી થશે. 
 

આ લા ટની કામગીરી માટે જ ર લાગે યા ં થાિનક લોકોની તેમની કુશળતાના આધારે 

પસદંગી કરવામા ં આવશે. આજુબાજુના િવ તારમા ં ધધંાની ઉ વળ તકોને કારણે યાનંા 

થાિનક લોકોની આિથર્ક પિરિ થતી સધુરશે અને તેથી એકમને કારણે હકારા મક અસર થશે. 

આજુબાજુના િવ તારમા ંસાક્ષરતા, આરોગ્ય અને રહણેીકરણીમા ંસધુારો થશે.  
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7. વ પ ર થતી અને વ િવિવધતા શા :-  

અ યાિસત કે્ષત્રનો િવ તાર મખુ્ય વે ખેતીલાયક જમીન ધરાવે છે. આ િવ તારમા ંવન પિત 

અને પ્રાણી-પક્ષીઓની િવિવધતા બહ ુઓછી જોવા મળેલ છે.   

અ યાિસત કે્ષત્રમા ં થાિનક વન પિતની પ્રજાિતઓ વીકે બાવળ, લીમડો, અરડસૂો, ગલુમહોર, 

કરંજ, ખીજડો અને કેસડુો જોવા મળેલ છે. કપાસ, એરંડા, ચોખા, ઘઉં અને જુવાર અ યાિસત 

કે્ષત્રના મખુ્ય ખેતીલાયક પાકો છે.  

અ યાિસત કે્ષત્રમા ં સામા ય રીતે દેખાતા પક્ષીઓમા ંચકલી, કબતૂર, હોલો, કોયલ, કાબર, 

પોપટ, કાગડો, મોર, બગલો, કાકંણસાર, કલકલીયો જોવા મળે છે. અ યાિસત િવ તારમા ં

પાલતુ ંપ્રાણીઓ ઉપરાતં  જગંલી સ તન પ્રાણીઓ જોવા મળેલ હતા ંતેમા ંિનલગાય, િશયાળ,  

નોળીયો, સસલા અને જગંલી સવુરનો સમાવેશ થાય છે. 

8. સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ :-  

મખુ્ય હઝેાડર્સ વે ટમા ંઈટીપી કચરો + ઈવેપોરેશન રેસીડ ,ુ વપરાયેલુ ંઓઈલ અને નકામી 

થેલીઓ અને ડ્રમ, એજ કટીંગ વે ટ અને પે ટ કાબર્નનો સમાવેશ થાય છે.  

ઈટીપી કચરાનો + ઈવેપોરેશન રેસીડ  ુ નો મજુંર થયેલ TSDF Site મા ં િનકાલ કરવામા ં

આવશે. વપરાયેલુ ં ઓઈલ યબુ્રીકે ટ તરીકે પનુઃ વપરાશે અથવા રીસાઈકલરને વેચાશે, 

નકામી થેલીઓ અને ડ્રમ મજૂંર થયેલ વે ડર ને વેચાશે અને એજ કટીંગ વે ટ તેમજ પે ટ 

કાબર્નને કોમન ઈ સીનરરેશન ફેસીલીટી (CHWIF) મા ંમોકલવામા ંઆવશે. એકમ હઝેાડર્સ 

વે ટના સગં્રહ માટે અલગ જગ્યા ફાળવશે આથી એકમ ારા અપાયેલી હઝેાડર્સ વે ટ 

મેનેજમે ટ પિ ત પરૂતી હશે અને હઝાડર્સ વે ટ ના લીધે પયાર્વરણ પર કોઈ આડઅસર થશે 

નહી. 

9. પયાવરણીય યવ થાપન યોજના:-  

પયાર્વરણ પર થતી આડઅસરોને રોકવા/નાથવા માટે પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના 

બનાવવામા ં આવેલ છે. આ પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજનામા ં પયાર્વરણને યથાવત 
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જાળવવા માટે અને પ્રદૂષકોને િનયતં્રીત માત્રામા ં રાખવા માટે જ રી અને યોગ્ય પગલાઓં 

વા કે ગ્રીન બે ટ ડવેલપ કરવો અને તેનુ ં જતન કરવુ,ં કામદારોની યોગ્ય સલામતી, 

પયાર્વરણીય ઘટકોની ચકસણી યોજનાનો અમલ કરવો, વરસાદના પાણીનો સગં્રહ કરવો, આગ 

ન લાગે તેવા તકેદારીના પગલા લેવા અને આગ નાથવાના સાધનો રાખવા વગેરેનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવે છે. 

આ પયાવરણીય ય થાપન યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ માટ પયાવરણીય ય થાપન 

એકમની રચના કરવામા ંઆવશે.  

10. પયાવરણીય ચકાસણી યોજના:-  

પયાર્વરણીય પિરબળોની ચકાસણી િવિવધ થળોએ પયાર્વરણીય અસરો તથા તેના ફેરફારો 

ઓળખવા માટે મદદ પ થશે.  

આ હતેથુી પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજનાના પાલન માટે આસપાસની હવાની ગણુવ ાની 

ચકાસણી, ચીમનીમાથંી િનકળતા પ્રદૂષકો તથાપાણીનુ ં પયાર્વરણની ચકાસણી તેમજ વિન 

માપદંડની ચકાસણી કાયદામા ંજણા યા મજુબ કરવામા ંઆવશે. 

11. જોખમનીઆકારણી:- 

જોખમ આકારણીનો અ યાસ જોખમી રસાયણો માટે કરવામા ંઆવેલ છે. બધા જ જોખમી 

રસાયણોનો સગં્રહણ અને િનયતં્રણ MSDS ની માગર્દિશર્કા હઠેળ કરવામા ંઆવશે. યિક્તગત 

રક્ષા મક સાધનો કારીગરો ને આપવામા ંઆવશે.  

12. ીન બે ટ ડવલપમે ટ :- 

આશરે કુલ ૬,૯૧૫ ચો.મી. ટલો ગ્રીન બે ટ િવ તાર પ્રો ક્ટ સાઈટની અંદર ડેવલોપ 

કરવામા ંઆવશે કે  વિન પ્રદૂષણ તથા હવા પ્રદૂષણ નાથવા, જમીનનુ ંપ્રદૂષણ/ધોવાણ 

અ ટકાવવા વા કે્ષત્રોમા ં મદદ પ થશે. કુલ પ્રો ક્ટ િવ તારના ૩૯ % ટલો િવ તાર 

ગ્રીનબે ટ તરીકે િવકસાવવામા ંઆવશે.  
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13. ો ટ થી થતા લાભો:- 
 
સિૂચત પ્રો ક્ટ આસપાસના િવ તારના સમદુાયના અથવા માળખાકીય િવકાસ, સામાજીક 
િવકાસ, રોજગાર અને અ ય ફાયદાઓની દ્રિ ટએ લાભદાયી બનશે. 
 
સિૂચત પ્રો ક્ટ કુશળ, અધર્કુશળ અને િબનકુશળ કારીગરો ને બાધંકામ તબક્કા અને કામગીરી 
તબક્કા દરિમયાન રોજગારી આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. કુલ ૬૫ ટલા યિક્તઓને સિૂચત 
પ્રો ક્ટ ારા રોજગાર મળી શકે છે. આ પ્રો કટ કુલ નફાના ૨.૫% ટલો ખચર્ સામાજીક તેમજ 
આિથર્ક િવકાસ માટે કરાશે.  
 

14.ઉપસહંાર :-  
 

આ પયાર્વરણ અસર પ ૃ થકરણ અ યાસ પરથી કહી શકાય કે... 
 હવાની ગણુવ ા પર નજીવી અસર થાય છે. જો કે હવા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ માટેના 

તમામ પગલા લેવામા ંઆવશે. 
 કોઈ ઈકોલોજીકલ નકુશાન થશે નિહ. 
 જળ પયાર્વરણ પર કોઈ પ્રિતકળૂ અસર થશે નિહ. 
 થાિનક રોજગારીની તકો વધશે.  
 િવિવધ પયાર્વરણીય પિરમાણો વા કે જગંલ, રા ટ્રીય બગીચા, અ યાર ય અને 

ધામીર્ક તથા ઐતીહાિસક થળો પર કોઈ અસર થશે નિહ. 
 પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના બધા પ્રદૂષણ પિરમાણોને િનયિંત્રત કરવા માટે 

ઘડવામા ં આવી છે. અને આ પિરણામો સબંિધત સ ાિધકારો ારા થપાયેલ 
ધારાધોરણ કરતા વધી ના જાય એ માટે  પયાર્વરણ ય થાપન એકમ ારા 
સિુનિ ત કરવામા ંઆવે છે.  

 પયાર્વરણ ય થાપન એકમ સિૂચત પ્રો કટની શ આત પછી પ્રદૂષણ િનયતં્રણના ં
પગલા ંલેશે. 

 

આથી અનમુાન કરી શકાય કે  બાધંકામ અને કામગીરી તબક્કા દરિમયાન મકૂવામા ંઆવેલ 
પયાર્વરણીય ય થાપન  યોજના અને શમનના પગલાનંા હકારા મક અમલીકરણથી  પયાર્વરણ 
પર થતી અસરોને ઘટાડી શકાશે. 


