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સકં્ષી ત અહવેાલ-ગજુરાતી  

૦૧. પ્ર તાવના 

મેસસર્ રોમન પેટ્રોકેમીકલ એ પ્ર તાિવત એકમ છે. આ પ્ર તાિવત એકમે અનસે યરેુટેડ પોલીએ ટર રેઝીન  
કરવા માટેની દરખા ત કરેલ છે તથા એકમ સવેર્ ન-ં ૯૨૨/પી૨, ગામ:- મોટા દિહંસરા, નવલખી હાઈવે , 
તાલકુા :- માળીયા, જી લો:- મોરબી, ગજુરાત રાજયમા ંઆવેલો છે.  

ઉ પાદન િવગતો 
માકં ોડ ટ ુ ંનામ મતા (મે ક ટન/ માસ)  

૧ અનસે યરેુટેડ પોલીએ ટર રેઝીન   ૫૦૦ 

પ્ર તાિવત એકમનો કુલ િવ તાર આશરે ૧૨,૯૫૦ ચો. મીટર છે. માથંી ૪૨૭૦ ચો.મી. (આશરે કુલ 
િવ તારના ૩૨.૯૭%) જમીન ગ્રીન બે ટ માટે ફાળવવામા ં આવશે. પ્ર તાિવત એકમને  પ્ર થાિપત 
કરવાની િકંમત િપયા ૩૦૦ લાખ થશે, માથંી  પયાર્વરણીય યવ થાપન પ ધિત માટે આશરે ૬૦  
લાખ ફાળવવામા ંઆવશે અને તેનો આવતર્ક ખચર્ ૧૮ લાખ થશે. 

મેસસર્ ટી. આર. એસોસીએ સની  મેસસર્ રોમન પેટ્રોકેિમકલ ારા પ્ર તાિવત એકમનો પયાર્વરણીય 
પ ૃ થકરણ અસર અ યાસ (EIA) કરવા માટે િનમણ ૂકં કરવામા ંઆવેલ છે. 

અતે્ર ન ધનીય છે કે રેઝીન ઉ પાદન EIA નોટીફીકેશન-૨૦૦૬ ના ૫(એફ) િવભાગની બી ૧ કેટેગરીમા ં
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 આવે છે. તેથી SEIAA, 
Gujarat પાસેથી પયાર્વરણીય મજૂંરી (ENVIRONMENTAL CLEARANCE) મેળવવાની જ રીયાત રહલે 
છે. આ પ્રકીયાના ભાગ પે લોકસનુાવણી એ જાહરેનામા પ્રમાણે તથા એ પટર્ એપ્રાઈઝલ કમીટી એ 
યિુનટને આપેલા TOR પ્રમાણે કરવામા ંઆવશે. 

પયાર્વરણ ૃ થકરણ અસર અ યાસ (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) 
ઓક્ટૉબર ૨૦૧૬ થી િડસે બર ૨૦૧૬ દરિમયાન ૫ થળે કરવામા ંઆવેલ હતા. 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 ંઅવેલ છે.  
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આસપાસના 10 કમી િ યાના િવ તારની ુ ય લા ણકતાઓ  
માકં ુ ય લા ણ તાઓ વણન 
૧ પ્ર તાિવત એકમનુ ં થાન સવેર્ ન:ં- ૯૨૨/પી૨ , ગામ:- મોટા દિહંસરા, 

તાલકુા:- માળીયા, જી લો:- મોરબી, ગજુરાત 
રા ય 

૨ અક્ષાશં – રેખાશં 

 

અક્ષાશં:- ૨૨⁰ ૫૭’ ૨.૬૭ ” N  

રેખાશં:- ૭૦0 ૩૫ ’ ૦૯.૧૫ ” E 

૩ સમદુ્રી તરના સરેરાશ ૮  મીટર 

૪ તાપમાન ૧૮°સે. થી ૪૦°સે.  
૫ વાિષર્ક વરસાદ ૭૦૯  મી.મી 
૬ નજીક નો રોડ ટેટ હાઈવે ૨૪  (૦.૧૭ િકમી) ESE 

નેશનલ હાઈવે ૯૪૭(૮.૩ િકમી) N   
૭ નજીક નુ ંરે વે ટેશન માળીયા  રે વે ટેશન ૨૪.૨ િકમી NE 

૮ નજીક નુ ંશહરે મોરબી  (૨૭.૦૨  િકમી) SE 

૯ નજીક નુ ંગામ ખીરસરા  (૦.૯૨ િકમી) ESE 
૧૧ નજીક જમીન પરના પાણીના ોત  કુ નિદ- ૧.૧૩ િકમી NE 

ઝીં ડા નિદ- ૩.૬ િકમી SSW 
૧૨ ભકંૂપ ઝોન ઝોન ૫  (સૌથી વધારે જોખમી િવ તાર)  

૧૩ રા ટ્રીય ઉપવન- જગંલી પ્રાણીઓ માટેનુ ં
અ યાર ય 

વાવાનીયા િરઝવર્ ફોરે ટ પ્ર તાિવત એકમ થી 
આશરે ૪ િકલોમીટર દૂર આવેલ છે. 

02 પયાવરણીય અસરો અને તેના  શમન( મીટ ગેશન) માટના પગલા:-   

૨.૧ હવાનુ ંપયાર્વરણ (AIR ENVIRONMENT)  

બળતણના વપરાશથી િનકળતા પ્રદૂષણનો મખુ્ય ોત થિમર્ક યડુ િહટર ( ૬ લાખ િકલો કેલરી/કલાક)  
ડી.જી. સેટ (૧૫૦ કે.વી.એ.)પાવર ફેલયર વખતે વાપરવામા ં આવશે. થિમર્ક યડુ િહટર અને 
ડી.જી.સેટમા ં િડઝલ બળતણ તરીકે વાપરવામા ંઆવશે. ઉ પાદન દર યાન પ્રદૂષકોનુ ંઉ સ ન થવાની 
શક્યતાઓ નથી પરંત ુ રો-મટીરીયલ  હે ડલીંગ અને ટ્રા સપોરટશન તથા ઉ પાદન પ્રિકયા દર યાન 
પ્રદૂષકો ઉ સજીર્ત થવાની શક્યતા છે.     

પ્રવતર્માન આસપાસની હવાની (Ambient Air) ગણુવ ા જાણવા માટે પ્ર તાિવત એકમ થળથી ૧૦   
િકમી િત્ર યાના વતુર્ળાકાર િવ તારમા ં૫ અલગ અલગ થળેથી ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ થી િડસે બર ૨૦૧૬ 
દરિમયાન નમનૂા લઈને તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી. હવાની ગણુવ ા નક્કી કરવા માટેના 
થળની પસદંગી વાયશુા  અને િસિપિસબી ના ધારાધોરણ મજુબ નજીકની પ્રા ત સિુવધાઓના આધારે 
નક્કી કરેલી હતા. હવાની ગણુવ ા નક્કી કરવા માટે પટ લેુટ મેટર(PM10& PM2.5), સ ફર 
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ડાયોકસાઈડ (SO2),  નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડ (NO2), CO અને VOC ની ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી. 
ના પિરણામો નીચેના ટેબલમા ંદશાર્ યા મજુબ છે. 

બેઝલાઈન મોનીટર ગ માટ ગામો ના નામ અને પ રણામો 

થળ 
તર ( કમી) 
અને દશા 

98 પેસનટાયેલ (μg/m3) 
PM2.5 PM10 SO2 NO2 

પ્રો. સાઈટ - ૩૧.૮૦  ૭૯.૮૦  ૨૨.૫૨  ૨૮.૬૫  

બોડકી  ૩.૮ SSW ૩૧.૧૭  ૮૧.૪૭  ૨૨.૫૨  ૨૮.૮૩  

વવાણીયા*  ૬.૭ (NNE) ૩૧.૨૦  ૮૧.૩૯  ૨૨.૫૨  ૨૯.૩૩  

વવાણીયા જગંલ   ૮.૬ (N) ૩૧.૧૪ ૮૨.૦૮   ૨૩.૭૨  ૨૯.૩૯  

મે વુ જગંલ  ૧૨.૪ (W) ૩૧.૦૩  ૭૯.૫૦  ૨૨.૨૨  ૨૮.૩૪  

વી ૃત મયાદા [નેશનલ એ બીયટં એર 
વોલીટ  – 2009] 

60 100 80 80 

નોધ: * ડાઉનવી ડ ડીરેક્શન બતાવે છે. 

CO: - Not Detected, VOC: - Not Detected  

એ બીયટં એરના પિરણામ પરથી તારણ કાઢી શકાય કે હવાની ગણુવતા નેશનલ એ બીયટં એર 
ક્વોલીટીના ધારાધોરણ મજુબ છે.  

સિૂચત એકમમા ંથિમર્ક યડુ િહટરમા ંબળતણ તરીકે િડઝલ વાપરવામા ંઆવશે ના માટે કોઈ હવા 
પ્રદૂષણ  િનયતં્રકની જ ર રહતેી નથી.   ડી.જી. સેટના પ્રદૂષકો  માટે  ચીમની ની પયાર્ ત ઉંચાઈ  
રાખવામા ંઆવશે.  યારે કે  પાવર ફેઈલર વખતે વપરાશે.  

સિૂચત એકમ ારા ઉ સજીર્ત પ્રદૂષકો ને િનયતં્રણમા ંરાખવા માટે જ રી પગલા લેવામા ંઆવશે વાકે, 
રો-મટીરીયલ ની જગ્યા અલગ ફાળવવામા ંઆવશે, ઉ પાદન પ્રિકયા બધં રીએક્ટરમા ંકરવામા ંઆવશે 
અને લીકેજ અ ટકાવવા તેનુ ંિનયમીત ચેકીંગ અને મેઈ ટેનેંશ કરવામા ંઆવશે.  

૨.૨ જળ પયાર્વરણ (Water Environment) 

પ્ર તાિવત એકમ ારા ૧૬.૯ િકલોલીટર/ િદવસ ટલુ ં પાણી ઘરગ થ ુ વપરાશ, ગ્રીન બે ટ 
ડેવલોપમે ટ, યટુીલીટી પ્રોસેસમા ંવપરાશે.પાણીની જ રીયાત ટકર ારા સતંોષવામા ંઆવશે.   

એકમ ારા ૦.૧૫ િકલોલીટર/િદવસ સએુજ (ઘરગ થ)ુ પાણી અને ૧.૯ િકલોલીટર ઓ ોગીક ગદું પાણી 
ઉદભવશે.  
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પાણીની જ રયાત  
મ વપરાશની જ યા પાણીની જ રયાત ( ક.લી./ દવસ) 
૧ ઘરગ  ુવપરાશ  3.2  
૨ ીન બે ટ ડવલપમે ટ  7.5  

૩ 

ઓ ોગીક વપરાશ 6.2  
કુલીંગ ટાવર ૬.૦  
વોશીંગ ૦.૨  

 પ્રોસેસ  -- 
ુલ ઓ ોગક વપરાશ 6.2  
ુલ (ઘરગ  ુ+ ઓ ોગક+ ીનબે ટ ડવલોપમે ટ)  16.9  

ગદંા પાણીનો ઉદભવ અને િનકાલ 

મ ગદંા પાણીના ઉદભવ  ુ થાન 
ગં ુ  પાણી 

( ક.લી./ દવસ) 
િનકાલ 

૧ એુજ (ઘરગ )ુ પાણી 0.15 સોક્પીટ ારા સે ટીંક ટાકંીમા ં 

૩ 
ઓ ોગક ગં ુ  પાણી  1.9 ઈટીપી અને યારબાદ ઈવોપરેટરમા ં 

કુલીંગ ટાવર   ૦.૩ 
વોશીંગ  ૦.૨ 

 પ્રોસેસ ૧.૪ 
ુલ  ઓ ોગક  1.9   
ુલ ( ઘરગ  ુ+ ઓ ોગક) 2.05   

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

િનચે મજુબ શિુ ધકરણ અને િનકાલ કરવામા ંઆવશે. 

 ૧.૯  િકલોલીટર /િદવસ લોર વોશીંગ વા   ગદું પાણી, પ્રોસેસ વોટર અને કુલીંગ ટાવર 
લોડાઉન વાળા પાણીને ઈટીપીમા ંકલેકશન કમ યટુ્રલાઈઝેશન ટકમા ંલાવવામા ંઆવશે અને 

લાઈમ અને એલમ ારા તેની pH િનયતં્રીત કરવામા ંઆવશે. યારબાદ તેને નચ િફ ટરમાથંી 
પસાર કરવામા ંઆવશે અને લજ અલગ કરવામા ંઆવશે .આ લજને ડ્રાય કરીને એક અલગ 
જગ્યામા ં સગં્રહ કરવામા ંઆવશે. યારબાદ િફ ટર થયેલા પાણીને હો ડીંગ ટકમા ં રાખવામા ં
આવશે અને આ પાણીને  ઈવોપરેટરમા ંબા પીભવન કરવામા ંઆવશે થી એકમ ઝીરો િડ ચા  
રહશેે.    

ભગૂભર્ જળ તેમજ જમીન પરના પાણીના નમનૂાઓના ગણુવ ા પરીક્ષણ પરથી તારણ કાઢી શકાય 

કે ભગૂભર્ જળ તેમજ જમીન પરનુ ંપાણી IS: 10500 ગાઈડલાઈન મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલ 

પીવાલાયક પાણીના ધારાધોરણ મજુબ ઘરગ થ ુવપરાશ માટે યોગ્ય છે.  
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૨.૩ ઘન અને જોખમી કચરાનુ ં યવ થાપન 

મખુ્ય હઝેાડર્સ વે ટમા ંઈટીપી કચરો તથા ઈવેપોરેશન રેસીડ  ુ છે. બીજા મખુ્ય વે ટમા ંવપરાયેલુ ંઓઈલ 

અને નકામી થેલીઓ અને પે ટ કેટાલી ટ અને પે ટ કાબર્ન નો સમાવેશ થાય  છે.  

ઈટીપી કચરાનો તથા 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.  

એકમ  હઝેાડર્સ વે ટના સગં્રહ માટે અલગથી જગ્યા ફાળવશે મા લીચેટથી થતા જમીનના પ્રદૂષણને 

અટકાવવા માટે પક્કા લોરીંગ કરવામા આવશે, આ લીચેટને કલેક્ટ કરી તેના શિુ ધકરણ માટે ઈટીપીમા ં
મોકલવામા ંઆવશે.  

૨.૪ જમીન પયાર્વરણ  

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. ગ્રીન બે ટમા ંમોટાભાગની વન પિત હવા પ્રદૂષકો સહન કરવામા ંસક્ષમ હશે 

વરસાદી પાણીને ટાકંીમા ંસગં્રહ કરવામા ંઆવશે. અતે્ર ન ધનીય છે કે ગદું પાણી જમીન પર છોડવામા ં
આવતુ ં નથી થી જમીન પર કોઈ આડઅસર થશે નિહં. ખાળકુવાને પણ સમયાતંરે સાફ કરવામા ં
આવશે. થી પાણીના કારણે જમીન ઉપર કોઈપણ આડઅસર નિહં થાય.  

ઘન કચરાને સભંાળવા, સગં્રહ કરવા અને તેના િનકાલ માટેના દરેક િનયતં્રીત પગલાઓ લેવામા ંઆવશે થી 
ઘન કચરાને કારણે જમીન પર કોઈ આડઅસર થશે નિહં. 

૨.૫ વિન પયાર્વરણ 

પ્ર તાિવત એકમમા ં વિનના મખુ્ય ોત ડી.જી. સેટ, પપં, થિમર્ક યડુ િહટર, ઈવોપરેટર અને એકમમા ં
આવતા વાહનો રહશેે.  

અ યાિસત કે્ષત્રમા ંપ્રવતર્માન વિનનુ ંમાપદંડ કાઢવા માટે ૫ અલગ- અલગ થળે ઘ ઘાટની ચકાસણી 
કરવામા ંઆવી હતી. ના પરીણામો નીચે પ્રમાણે છે.       

માકં થળ કટગર  
Leq (dB(A)) 

મયાદા પ રણામ 
દવસ રાત દવસ રાત 

૧ 
પ્રો ક્ટ 
સાઈટ 

ઓ ોિગક ૭૫.૦ ૭૦.૦ ૬૯.૦ ૬૨.૪ 
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માકં થળ કટગર  
Leq (dB(A)) 

મયાદા પ રણામ 
દવસ રાત દવસ રાત 

૨ 
મોટા 
દિહસરા 

વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૫૨.૩ ૪૩.૧ 

૩ બોડકી  વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૪૭.૮ ૪૧.૦ 

૪ વવાણીયા  વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૪૬.૬ ૩૯.૨ 

૫ વીરપારડા વસાહતી ૫૫.૦ ૪૫.૦ ૪૫.૨ ૩૭.૫ 

વિનના પિરણામો િનયત માત્રામા ંછે.  

તેમ છતા ં વિન પ્રદૂષણ અટકાવવા વા કે ડી.જી.સેટ સાથે એકો ટીક એંક્લોઝર લગાડવામા ંઆવશે. દરેક 

મશીનરીમા ંિનયમીય યબુ્રીકેશન, ઓઈલીંગ અને મરામત કરવામા ંઆવશે.  

૨.૬ વ પિરિ થતી અને વ િવિવધતા શા  

વ પિરિ થતી અને વ િવિવધતાના મુ યાકંનની માિહતીનો અ યાસ અ યાિસત કે્ષત્રમા ંકરવામા ંઆ યો છે 

તેના આધાર પર ૧૫૪ વન પતી, ૧૦ પ્રાણીસ ૃ ટી, ૫૮ પક્ષી અને  ૧૨  સ તન પ્રાણીનો સમાવેશ થાય છે. 

આ અ યાસીત િવ તારમા ંકોઈ જોખમી વ યજીવ કે વન પતી જોવા મળેલ નથી.  

અ યાિસત કે્ષત્રમા ં ખેતીલાયક વન પિત પ્રજાિતઓ વીકે પપૈય,ુ ચીકુ, ખજૂરી, આંબો,  જોવા મળેલ છે. 

બાજરી, જુવાર વગેરે અ યાિસત કે્ષત્રના મખુ્ય ખેતીલાયક પાકો છે. 

અ યાિસત કે્ષત્રમા ં થાિનક વન પિત પ્રજાિતઓ વીકે બાવળ, લીમડો, િહંગોળ, ગલુમહોર, કરંજ, વડ, 
ગોરસ આંબલી, ખીજડો, જોવા મળેલ છે. 

અ યાિસત કે્ષત્રમા ંસામા ય રીતે દેખાતા પક્ષીઓમા ંઘળુીયો તેતર, મોર, નકટો, ઘટંી ટાકંણો, કબતૂર, હોલો, 
ગ પાવં, કાગડો જોવા મળે છે. અ યાિસત િવ તારમા ંપાલત ુ ંપ્રાણીઓ ઉપરાતં  જગંલી સ તન પ્રાણીઓ 

જોવા મળેલ હતા  તેમા ં િનલગાય, િશયાળ, નોળીયો, જગંલી સવુર, જગંલી િબલાડી, િચંકારા નો સમાવેશ 

થાય છે. 

૨.૭  જોખમની આકારણી  

જોખમી રસાયણો રાખવા માટે કરવામા ંઆવતી જોખમ આકરણીમા ંપરીબળો વાકે, જોખમનો ોત, જોખમ 

થવાની મહ મ સભંાવના અને જોખમ નાથવા માટેના પગલા ં આવરી લેવાયા છે. બધા જ જોખમી 
રસાયણોનો સગં્રહણ અને િનયતં્રણ MSDS ની માગર્દિશર્કા હઠેળ કરવામા ંઆવશે.  

૨.૮ યવસાય આરોગ્ય અને સલામતી 

જોખમ આકારણી નો અ યાસ ારા એકમમા ંકામ કરતા લોકો માટે નીચે મજુબના સરુક્ષા મક પગલા ંલેવામા ં
આવશે.  
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યિક્તગત રક્ષા મક સાધનો (પસર્નલ પ્રોટેક્ટીવ ઈક્વીપમે ટ) વાકે ઈઅર લગ યા ં વની પ્રદૂષણ ૮૦ 

dB(A) થી વધ ુહોય, કારીગરો માટે િનયમીત વા ય ચેક-અપ, પાયાની જ રીયાતો મકે પીવાનુ ંપાણી, 
શૌચાલય, પ્રાથિમક સારવાર આપવામા ં આવશે. પસર્નલ પ્રોટેક્ટીવ ઈક્વીપમે ટનો ઉપયોગ ઈટીપી , 

જોખમી કચરાના િનકાલ તથા કેમીકલ હ લીંગમા ંકરાવવામા ંઆવશે.  

૨.૯ ગ્રીન બે ટ ડેવલપમે ટ 

આશરે કુલ ૪૨૭૦ ચો.મી.(૩૨.૯૭ %) ટલો ગ્રીન બે ટ િવ તાર પ્રો ક્ટ સાઈટની અંદર ડેવલોપ 
કરવામા ંઆવશે. આ ગ્રીન બે ટમા ંઅ યાસીત કે્ષત્ર મા ંમળી આવતી થાિનક વન પિત પ્રજાતીઓ 
ઉગાડવામા ંઆવશે કે  હવા પ્રદૂષણ પ્ર યે સિહ ણ ુહશે અને  વિન પ્રદૂષણ ને શોષી શકશે. ગ્રીન બે ટ 
વ પિરિ થતને લગતી સમ યાનુ ંશમન કરવાની સાથે એકમની સુદંરતામા ંવધારો કરશે તથા પક્ષીઓ, 

નાના સ તનપ્રાણી, જતંઓુ વગેરેને આકષીર્ત કરીને વ પિરિ થતીનુ ંસતંલુન જાળવવામાપંણ મદદ પ 
થશે. 

૩. પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના 

પયાર્વરણ પર થતી આડઅસરોને રોકવા/નાથવા માટે પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના બનાવવામા ં
આવેલ છે. આ યોજના ઉદે ય જવાબદારી, સાધન સપંિત અને પ ૃ થકરણ દર યાન જોયેલી અસરના 
શમન સાથે સકંળાયેલ પગલાઓનુ ંવણર્ન કરે છે  આ પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજનામા ંજ રી િવગતો 
વીકે ગ્રીન બે ટ ડેવલપમે ટ, વરસાદી પાણીનો સગં્રહ, સી.એસ.આર એક્ટીિવટી, વગેરેનો સમાવેશ થાય 

છે. 

૪. પયાર્વરણીય ચકાસણી યોજના 

પયાર્વરણીય ચકાસણી યોજનાને શમનના પગલાનંી કાયર્દક્ષતા અને એકમના િવકાસના િવિવધ 
તબક્કાઓમા ંપયાર્વરણમા ંઆવતા બદલાવને જાણવા માટે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 

૫. પ્રો ક્ટ થી થતા લાભો 

અ યાિસત કે્ષત્રનુ ં સામાજીક અને આિથર્ક માળખુ ંજાણવા માટે વ તી િવષયક અને બીજી સબંિધત 
સામાજીક-આિથર્ક માિહતી જી લા વિ ત ગણતરી પિુ તકામાથંી લેવામા ંઆવી હતી. 

પ્ર તાિવત એકમ માટે કુલ ૩૦ ટલા કુશળ અને િબન કુશળ કારીગરોની જ ર પડશે. પરોક્ષ રીતે 
પિરવહન, દુકાનો અને બીજી ટક રોજગારી ઉભી થશે. 

એકમમા ં થાિનક લોકોને રોજગારી માટે પ્રાથિમકતા આપવામા ંઆવશે. વેપારની તકોમા ંથતો વધારો 
થાિનક લોકોનુ ંઆિથર્ક તર ઉંચ ુલાવશે  એક હકારા મક અસર છે. એકમ કુલ નફાના ૨૫ % ટલી 
રકમનો ઉપયોગ સામાજીક તેમજ આિથર્ક િવકાસ માટે કરશે. 

     



નવો સી થેટીક ઓગેર્નીક કેમીકલ ઉ પાદન એકમનો પયાર્વરણીય 

પ ૃ થકરણ અસર અ યાસ	

રોમન પેટ્રોકેિમકલ 

સવેર્ ન-ં ૯૨૨/પી૨, ગામ:- મોટા દિહંસરા, તાલકુો:- માળીયા, 
જી લો:- મોરબી, ગજુરાત રા ય. 

 

 

ટી.આર.એસોિસએ સ 
અમદાવાદ, ગજુરાત. 
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૬. ઉપસહંાર 

 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 પ્રિતકૂળ 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 મેનેજમે ટ યોજના બધા પ્રદૂષણ પિરમાણોને િનયિંત્રત કરવા માટે ઘડવામા ંઆવી છે .

અને આ પિરણામો સબંિધત સ ાિધકારો ારા થપાયેલ ધોરણ કરતા વધી ના જાય એ માટે   

પયાર્વરણ મેનેજમે ટ એકમ ારા ખાતરી કરવામા ંઆવે છે . 

 પયાર્વરણ મેનેજમે ટ સેલ સિૂચત પ્રો કટની શ આત પછી પ્રદૂષણ િનયતં્રણના ંપગલા ંલેશે. 

આથી અનમુાન કરી શકાય કે  બાધંકામ અને કામગીરી તબક્કા દરિમયાન મકૂવામા ં આવેલ  

પયાર્વરણીય સચંાલન યોજના અને શમનના પગલાનંા હકારા મક અમલીકરણ થી પયાર્વરણ પર થતી 
અસરોને ઘટાડી શકાશે. 

 


