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કાયકાર  સારાશં  
 

મેસસર્ એસએનએફ લોપામ ઈિ ડયા પ્રાઈવેટ લીમીટેડ વરસાણાના સવેર્ નબંર ૧૪૧/૧/૨, ૧૪૨/૧, 

૧૩૯/૧ અને પડાણા ગામના સવેર્ નબંર ૧૪૭/૧, તાલકુા: અંજાર, જી લો ક છ મા ંપોિલએક્રાઇલ 

એમાઇડ નુ ંઉ પાદન કરવાની દરખા ત કરે છે. 

 

આ કંપની એક્રાઈલએમાઈડ, પોલી એક્રાઈલએમાઈડ પાવડર, પોલી એક્રાઈલએમાઈડ િલક્વીડ અને 

પોલી એક્રાઈલએમાઈડ ઈમ સન નુ ંઉ પાદન કરવા માગે છે. કુલ વાિષર્ક ઉ પાદન ક્ષમતા ૨,૫૮,૦૦૦ 

મેટ્રીક ટન રહશેે. સિૂચત પ્રો ક્ટ પયાર્વરણ, આરોગ્ય અને સલામતી માટે ઉ ચ મ ૂ ય ધરાવે છે,  

િવિવધ કામગીરીમા ં િનિ ત જ િરયાતો તેમજ પયાર્વરણ, વા ય અને સલામતી કાયદાઓનુ ંપાલન 

કરે છે. ઉપરોક્ત પેદાશો પાણીના શિુ કરણ માટે મહ વની કામગીરી મા ંઉપયોગી સાિબત થશે 

 

થળની િવગતો:  
પ્રો ક્ટ સાઇટ ગજુરાત રા યના ક છ િજ લામા ં િ થત છે. જમીન/પ્રો ક્ટની પસદંગી કેટલાક 

પિરબળોને કારણે કરેલ છે. નો સારાશં નીચે પ્રમાણે છે.  

• હાલની ઉ પાદક ઔ ોિગક જમીન, પાણી, િવજળી અને પયાર્વરણીય ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર ની મજૂંરી 

ધરાવે છે.  

• કાચા માલના આયાત તેમજ તૈયાર માલસામાનના સરળ થાિનક પિરવહનમા ંસહાય મળશે. 

• આ િવ તારમા ંઘણા ઉ ોગો પહલેેથી જ કાયર્રત છે. 

• નજીકમા ંકોઈ જગંલ કે અભયાર ય કે સવેંદનશીલ િવ તારો નથી. 

• કમર્ચારીઓ માટે રહણેાક વસાહતો, શૈક્ષિણક સિુવધાઓ, મનોરંજન સિુવધાઓ અને અ ય 

સિુવધાઓ નજીકમા ંસહલેાઈથી ઉપલ ધ છે. 

• થળ મુદં્રા પોટર્ અનેરા ટ્રીય ધોરીમાગર્ ની નજીક છે. 

 

સાઇટની િવગતો: 
સૌથી ન કની મહ વની િવગતો 

 

િવગત  થળ ુ ંનામ  દા ત એ રયલ તર કમી  
ગામ/રહણેાક િવ તાર  વરસાણા ૨.૦ િકમી  

રે વે ટેશન  ભચાઉ  ૧૯.૫ િકમી  

એરપોટર્  કંડલા  ૧૫.૦ િકમી  

રા ટ્રર્ીય ઉધાન/જગંલ  ૧૫ કીમી ના િવ તારમા ંએક પણ નિહ 

રા ટ્રર્ીય ધોરી માગર્  ૪૧ (એસ એચ ૬)  ૧.૫ િકમી  
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રાજકીય ધોરી માગર્  એસ એચ ૫૦ (એન એચ ૩૪૧)  ૨.૪ િકમી  

નજીકની નદી  સાગં નદી  ૯.૮ િકમી  

સમદુ્ર  અરબી સમદુ્ર (િક્રક)  ૨૨ િકમી  

નજીકનુ ંતળાવ  પડાણા તળાવ ૨.૪ િકમી  

હરેીટેજ થળ  ૧૫ કીમી ના િવ તારમા ંએક પણ નિહ   

ટીએસડીએફ સાઈટ   એસઈપીપીએલ  ૪૨.૦ િકમી  

અિત પ્રદૂિષત િવ તાર  ૫૦ કીમી ના િવ તારમા ંએક પણ નિહ   

 

ઉ પાદનની િવગત:  
ઉ પાદનની િવગત  

 
ઉ પાદન ુ ંનામ ુલ મતા  

એક્રાઈલએમાઈડ (૧૦૦%) ૧૨૦૦૦૦ મેટ્રીક ટન પ્રતી વષર્  

પોલી એક્રાઈલએમાઈડ પાવડર ૬૦૦૦૦ મેટ્રીક ટન પ્રતી વષર્  

પોલી એક્રાઈલએમાઈડ િલક્વીડ  ૪૨૦૦૦ મેટ્રીક ટન પ્રતી વષર્  

પોલી એક્રાઈલએમાઈડ ઈમ સન ૩૬૦૦૦ મેટ્રીક ટન પ્રતી વષર્  

ુલ 2,58,000 મે ક ટન તી વષ  
 
 

ો ટ ુ ંરોકાણ 
હયાત સાઈટ પર ઉ પાિદત એકમ છે મા ંસિૂચત િવ તરણ માટે જમીન/મકાન નો ઉપયોગ કરવામા ં

આવશે. સિૂચત િવ તરણ માટે અંદાજીત ખચર્ આશરે  ૪૦૦ કરોડ છે  કંપનીની ભડંોળ માથંી ખચર્ 

કરવામા ંઆવશે. પયાર્વરણ સચંાલન યોજનાની િકંમત .૨.૫ કરોડ છે. 

 

જમીનની આવ યકતા  
હાલની જમીનનો ઉપયોગ  
કંપની પાસે ૭૦.૩૨ એકસર્ જમીન છે. આ ઔધોગીક જમીન પર હાલમા ંકૃિષ પ્રવિૃ ઓ થતી નથી. 

પ્રવતર્માન ધોરણો મજુબ નજીકની ૨૮.૩૧ એકસર્ જમીન કબજો કરવામા ંઆવી છે અને ઔ ોિગક 

જમીનમા ંપિરવિતર્ત કરવામા ંઆવી છે. અંિતમ ઉપયોગ માટે આ જ લે આઉટનો સમાવેશ કરવામા ં

આ યો છે. 

િવિવધ ઉ પાદન અને અ ય સિુવધા માટે સાઈટ  પર ફાળવવામા ંઆવેલ િવ તાર નીચે મજુબ છે. 

 

થળ પર જમીન િવ તરણ 
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અ ુ મ ન.ં િવ તાર ુ ંવણન દા ત િવ તાર (ચો મી) ુલ િવ તારના % િવ તાર 
૧ ઉ પાદન સિુવધા ૩૪,૭૨૬ ૧૨.૨ 

૨ ટાફ ક્વાટર્ર અને કેિ ટન ૮,૬૪૬ ૩.૦૪  

૩ કાચા માલ અને પેદાશ સગં્રહ થાન  ૫,૬૭૦ ૧.૯૯ 

૪ ઈલેિક્ટ્રકલ સબ ટેશન ૪,૫૫૨ ૧.૬ 

૫ વહીવટી કાયાર્લય  ૬૦૦ ૦.૨૧  

૬ બાગાયત વકૃ્ષો (33%) ૯૪,૦૦૦ ૩૩ 

૭ ભાિવ િવ તરણ માટે રાખવામા ંઆવેલ  ૧,૩૬,૪૨૧ ૪૭.૯૩  

ુલ 2,84,615 100 
 

પાણીની જ ર યાત  
કાચા પાણી ની જ રીયાત જીડબ યઆુઇએલ (ગજુરાત જળ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર િલિમટેડ) ારા પરૂી પાડવામા ં

આવશે. નમર્દા નદી નુ ંસપાટીનુ ંજળ પ્રિક્રયા, બોઈલર, કુલીંગ, ધોવા અને ઘરગ થુ ંઉપયોગ માટે 

વાપરવામા ંઆવશે. િવિવધ ોતોમાથંી પાણીની જ િરયાત અને નકામા પાણીના ઉદભવ ના ોતનુ ં

વગીર્કરણ િવભાજન નીચે આપવામા ંઆ યુ ંછે. 

પાણીનો વપરાશ અને નકામા પાણીના ઉદભવ ની િવગતો 
 

અ  ુન.ં ોત પાણીનો વપરાશ ( કલો લીટર તી 
દવસ) 

નકામા પાણીનો ઉદભવ ( કલો લીટર 
તી દવસ) 

એ ઔધોગીક  
૧ પ્રોસેસ ૧૨૨૫ ૮૫ 

૨ બોઈલર ૫ ૧ 

૩ કુલીંગ ૪૦૦ (રીસાયકલ) ૧૧૭ 

૪ લોર ક્લીનીંગ  ૩ ૩ 

૫ આર ઓ લા ટ  ૧૨૯૬ ૩૯૬ 

૬ ક્રબર  ૩૭૫ ૩ 

૭ રીએક્ટર ક્લીનીંગ  ૬ ૧૬ 

ઔધોગીક ુલ 2910 621 
બી ઘરગ ુ ં ુલ ૩૫ ૨૪ 

 ુલ 2945 645 
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ઔ ોિગક ગદંા પાણી નો ઉદભવ ૬૪૫ મી૩/િદવસ છે. માથંી આશરે ૧૧૮ મી૩/િદવસના અ ય 

સહાયક પ્રવિૃ ઓ છે મ કે ઠંડક ટાવર અને બોઈલર લો ડાઉન મા ંજશે. યારે ૩૯૬ મી૩/િદવસના 

આર ઓ રી ક્ટ મા ં જશે. કુલ ઔધોગીક ગદું પાણી પોતાના ઇ.ટી.પીમા ંલેવામા ંઆવશે અને તે 

(જી.પી.સી.બીના ધોરણો) આંિશક રીતે ફરીથી કુલીંગ હતે ુ માટે ૪૦૦ મી૩/િદવસ માટે વાપરવામા ં

આવશે. તથા વધારાનુ ં૨૨૧ મી૩/િદવસ અને ઘરગ થુ ંગદું પાણી ૨૪ મી૩/િદવસ કુ્ષારોપણ માટે 

વાપરવામા ંઆવશે અથવા તેનો ઉપયોગ કંપનીના કુ્ષારોપણ/વાવેતર માટે કરવામા ંઆવશે. 

કુલ 245 મી૩/ િદવસ પાણી ૯૪૦૦૦ ચો મી જમીન િસંચાઈ માટે વાપરવામા ંઆવશે. 
 

મ મ જી.વી.આઈ.આઈ.એલનુ ં સપાટીનુ ં પાણી ઉપયોગમા ં લેવાનુ ં છે અને આર.ઓ. અવરોધક 

ગણુો ર એવી રીતે જાળવવામા ંઆવશે કે  ઇટીપીના િનકાલમા ં દ્રા ય ક્ષાર ની એકાગ્રતા જમીન 

િનકાલ માટે િનકાલના માપદંડ મા ંહશે.  
 

વા  ુમા ંઉ સ ન   
આ સાઇટ પર પેદા થતા િવિવધ ફલ ૂગેસની ચીમની અને પ્રોસેસ ગેસની ચીમની ની િવગતો નીચેના 

કો ટકમા ંઆપવામા ંઆવી છે.  

 

 ુગેસની ચીમની ની િવગતો 
 

અ  ુ
ન.ં 

ચીમની ની િવગત  ચીમની ની 
ચાઈ  

બળતણ બળતણ 
વપરાશનો 

દર 

એપીસીએમ 
સી ટમ 

દા ત 
ુ ષકો અને 

તેની સાં તા 
૧ બોઈલર/ િહટર  ૧૨.૦ કુદરતી ગેસ ૨૨૦૦ એન 

એમ૩/કલાક

જ ર નથી PM 

SOx 

NOx 

૨ ડી જી સેટ  

(૩ x ૫૫૦ કેવીએ) 

(૨ x ૨૫૦ કેવીએ) 

૧૮.૦  ડીઝલ ૨૫૦ લીટર 

પ્રતી કલાક 

યોગ્ય 

ઊંચાઈ ની 

ચીમની  

PM 

SOx 

NOx 

 

ોસેસ ગેસની ચીમનની િવગત 
અ  ુ ુ.ં  ઉ સ ન નો 

કાર 
ચીમની
ની 

િવગત 
(મી) 

ૂષક ના 
કાર 

તાપમાન 
(0C) 

ચીમની 
નો યાસ 

(મી)  

વેલોિસટ  
(મી/સેક ડ) 

ૂષક નો 
વાહ 

( ામ/ 
સેક ડ)  

૧ પાવડર 12 PM 45 0.2 5 0.0236 
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ડીઝો યશુન 

વેસ સ 

 

૨ પાવડર 

રીએક્ષન 

વેસ સ 

12 PM 

 
45 0.2 5 0.0236 

૩ પાવડર 

ડ્રાયસર્ 

12 PM 

NH3 

 

45 0.2 5 0.0236 
0.2777 

૪ ફીનીશ ગુ સ 

ટે ક – ૧ 

12 PM 

 
45 0.2 5 0.0236 

૫ ફીનીશ ગુ સ 

ટે ક – ૨  

12 PM 

 
45 0.2 5 0.0236 

૬ ઇમલશન 

ઉ પાદન 

લા ટ  

12 PM 

 
45 0.2 5 0.0236 

૭ પ્રવાહી 

ઉ પાદન 

લા ટ 

12 PM 

 
45 0.2 5 0.0236 

૮ એ એમ  

કાચો માલ 

સગં્રહ ક્રબર 

12 PM 

 
45 0.2 5 0.0236 

૯ એ એમ 

િફ ટરેશન 

ક્રબર 

12 PM 

 
45 0.2 5 0.0236 

૧૦ એ એમ 

િરએક્ટર 

ક્રબર -૧ 

12 NH3 

 
45 0.2 5 0.0289 

૧૧ એ એમ 

િરએક્ટર 

ક્રબર -૨ 

12 NH3 

 
45 0.2 5 0.0277 

૧૨ એ એમ 

િરએક્ટર 

ક્રબર -૩ 

12 NH3 

 
45 0.2 5 0.0277 
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૧૩ એ એમ 

િરએક્ટર 

ક્રબર -૪ 

12 NH3 

 
45 0.2 5 0.0277 

૧૪ એ એમ 

િરએક્ટર 

ક્રબર -૫ 

12 NH3 

 
45 0.2 5 0.0277 

૧૫ એ એમ 

િરએક્ટર 

ક્રબર -૬ 

12 NH3 

 
45 0.2 5 0.0277 

 

હાલની પયાવરણ સમી ા  
સિૂચત પ્રવિૃ ઓની અસરની આસપાસના પયાર્વરણ પર સભંિવત અસરો ની આગાહી કરવા માટે, 

વતર્માન બેઝલાઇન પયાર્વરણીય પિરબળોની માિહતી એકત્ર કરવામા ંઆવી છે અને ઉનાળાની ઋત ુ

(માચર્ થી મે ૨૦૧૭) ના સમયગાળા માટે પયાર્વરણીય િનરીક્ષણ હાથ ધરવામા ંઆ ય ુછે. પયાર્વરણની 

ગણુવતાનુ ંહવાની ગણુવ ા, પાણીની ગણુવ ા, અવાજના તર, જમીનની લાક્ષિણકતાઓ, જમીનનો 

ઉપયોગ, જમીન કવર, િવક પયાર્વરણ સિહત વન પિત અને પ્રાણીસિૃ ટ અને સામાિજક આિથર્ક િ થિત 

ારા માનવ િહતને લગતા પિરમાણોને યાનમા ં રાખીને િવ લેષણ કરવામા ં આ યુ ં છે. ડેટા પર 

આધાિરત, િવિવધ પયાર્વરણીય ઘટકો પર સબંિંધત અસરો પણ યોગ્ય ગાિણિતક મોડે સ અને અસર 

આકારણી તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને આગાહી કરવામા ંઆવેલ છે. પ્રિતકળૂ અસરોને ઘટાડવા માટે 

યોગ્ય પયાર્વરણીય યવ થાપન લાન પણ િનધાર્િરત કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

હવા ુ ંપયાવરણ  
પ રસરની હવાની ણુવ ા ુ ં યવ થાપન  
હવાની વતર્માન ગણુવ ાની િ થિતનુ ં મ ૂ યાકંન કરવા માટે, આસપાસમા ં આઠ (AAQM) થળોએ 

હવાની ગણુવ ાની દેખરેખ હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. આ બધા નમનૂા થળો પર; સાઇટ પર PM10, 

PM2.5, SO2 અને NOx, VOC, CO, NH3 વગેરેનુ ંિનરીક્ષણ કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 

મોનીટરીંગ ટેશનોના નેટવકર્ ારા આસપાસના િવ તારની હવાની ગણુવ ાનુ ંમ ૂ યાકંન કરવામા ંઆ યુ ં

છે. તે પ્રમાણે PM2.5 અને PM10 98 ટકા સાદં્રતાના મ ૂ ય અનકુ્રમે ૩૦.૫૫ – ૩૬.૦૪ μg/m3 અને 

૬૨.૦૯-૭૦.૩૭ μg/m3 મા ંમ યા હતા. 

SO2 અને NOX સાદં્રતાના મુ ય અનકુ્રમે ૧૪.૪૦-૨૦.૩૪ μg/m3 અને ૨૨.૨૨ – ૩૦.૦૧ μg /m3 ની 

વ ચે જોવા મ યા.  િનયત ધારા ધોરણ ની વીકૃત મા ય મયાર્દા કરતા ઓછા છે  

 

પાણી ુ ંપયાવરણ  
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આસપાસના ૧૦ િકમી િવ તારમા ંઆવેલા પડોશી ગામોમાથંી સપાટી પરના અને ભગૂભર્ જળ ના ંનમનૂા 

લેવામા ંઆ યા હતા. ભગૂભર્ જળના નમનૂાઓમા ંદ્રા ય ક્ષારની સાદં્રતા ૨૦૫ થી ૭૪૨ ની વ ચે અને 

કિઠનતા ૭૦.૪ અને ૧૪૨.૮ mg/L ની વ ચે જોવા મળેલ છે. જળ ગણુવ ાના ડેટા સચૂવે છે કે 

કોઈપણ ઔ ોિગક કચરો, ગટરનુ ંપાણી ભગૂભર્ જળની ગણુવ ાને પ્રદૂિષત કરત ુ ંનથી. 

અ યાસ િવ તારમા ંકેટલાક તળાવો છે. જો કે, આ પાણી ઘરગ થુ/ંઔ ોિગક પ્રવિૃ ઓ માટે ઉપયોગમા ં

લેવાત ુ ંનથી; કારણ કે થાિનક સ ાવાળાઓની પાઇપ લાઇન ારા પાણી સરળતાથી ઉપલ ધ છે. 

પાણીની ગણુવ ા સારી છે અને પીવાના પાણીના ધોરણોને મળે છે. તળાવોમાથંી એકત્ર કરવામા ં

આવેલા નમનૂાઓના ટીડીએસની સાદં્રતા ૫૨૨ mg/L થી ૬૧૨ mg/L સધુીનો છે.  

આ િવ તારમા ંસગં નદી ઉતર થી દિક્ષણ તરફ વહ ે છે. જો કે, તે ફક્ત ચોમાસા દરિમયાન પાણીનુ ં

વાહન કરે છે ચાલે છે કારણ કે ઉનાળામા ંઅ યાસ હાથ ધરવામા ંઆ યો હતો યારે સાગં નદીમા ંપાણી 

ન હત ુ.ં 

 

અવાજ ુ ંપયાવરણ  
અ યાસના ક્ષેત્રમા ં ગ્રામીણ િવ તારનો સમાવેશ થાય છે, મા ં કેટલાક ઉ ોગો છે. અ યાસના 

િવ તારના અવાજ પ્રદૂષણનો મખુ્ય ોત રા ટ્રીય ધોરીમાગર્ પરના વાહનોનુ ંપિરવહન છે. અ યાસના 

ક્ષેત્રમા,ં િદવસના સમય દરિમયાન અવાજના તરનુ ંમ ૂ ય ૫૧.૬ ડીબી (એ) થી ૬૯.૭ ડીબી (એ) સધુી 

રહ ેછે. રાિત્રના સમયે અવાજના તરની િકંમતો ૪૧.૩ ડીબી (એ) થી ૬૧.૧ ડીબી (એ) સધુી હતી.  

સિૂચત ધારા ધોરણ પ્રમાણે વીકૃત મયાર્દામા ંછે. 

 

માટ  ુ ંપયાવરણ  
માટી ના નમનૂા આઠ થળ પર એકિત્રત કરવામા ંઆ યા હતા. અમકુ થાનોમાથંી એકત્ર કરવામા ં

આવેલા નમનૂાઓ સચૂવે છે કે માટી તટ થ છે;  પી એચ નુ ંમ ૂ ય ૭.૧૬ થી ૮.૨૬ છે. જમીન મોટે ભાગે 

રેતાળ છે. િવ લેષણા મક પિરણામોના આધારે એવુ ંલાગે છે કે ઔ ોિગક કચરાને લીધે માટી દૂિષત 

નથી. 

 

સામા જક આિથક પયાવરણ 
સામાિજક - આિથર્ક વાતાવરણનુ ંમ ૂ યાકંન EIA અ યાસનો એક અિભ  ભાગ છે. વ તીના આંકડા 

ભારત સરકારની પ્રાથિમક જનગણના ૨૦૧૧ની સીડીમાથંી સકંિલત કરવામા ંઆ યા હતા. િજ લા 

જનગણના પુ તકથી પ્રાથિમક સવલતો અને જમીન વપરાશ વગેરે વી અ યાસ ક્ષેત્રની માિહતી 

એકિત્રત કરવામા ંઆવી છે. તેમા ંરોજગારી, સાક્ષરતા, વ તીિવષયક માિહતી, વ તી વગેરેની િવગતો. 

આ ડેટા સામાજીક-આિથર્ક પયાર્વરણ પર સિૂચત પ્રવિૃતની સભંિવત અસરોની પવૂાર્નમુાન માટે એક 

આધારરેખા થાિપત કરે છે. 
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અ યાસ િવ તારની કુલ વ તી ૫૮૬૪૫ છે. સરેરાશ પિરવારનુ ંકદ ૪.૨૪ છે. સરેરાશ સામિૂહક ગણુો ર 

(દર ૧૦૦૦ પરુુષ દીઠ ીની સખં્યા) એ ૭૬૦ છે,  સૌથી નીચેથી લઈને સૌથી વધ ુસધુી ગામવાર 

જાિત ગણુો ર  છે. 

 

િવક િવિવધતા  
સિૂચત પ્રો ક્ટ થળ હાલની ઔ ોિગક જગ્યામા ંછે; તેથી, સિૂચત પ્રો ક્ટને લીધે કુદરતી વન પિતનો 

કોઈ િનકાલ નહીં થાય. તેનાથી િવપરીત, પ્રો ક્ટના પ્ર તાવકતાર્એ પિરસર અને તેની આસપાસના 

િવ તારને િવકસા યો છે. તે 33% જમીનને હિરત િવ તાર તરીકે િવકસાવવાની યોજના છે. 

 

પયાવરણ પર સભંિવત અસરો અને તેને ઘટાડવાની પ િતઓ 
હવાના પયાવરણ પર અસર 
લા ટની કામગીરીને કારણે પિરસરની હવા પર સિૂચત બોઈલર અને ફ જુીટીવ ઉ સ નના સચંાલનને 

કારણે અસર થયાની સભંાવના છે . 

એકમ બોઇલર માટે બળતણ તરીકે કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ કરશે. એકમ એ આકિ મક મુ કેલી 

િનવારવા માટે ૫ ડીજી સે સ થાિપત કરવાની દરખા ત કરી છે, જો કે આ ક્ષેત્રમા ંઅિવરત વીજળી 

પરુવઠા ને કારણે, એકમને વારંવાર ડીજી સે સ વાપરવાની જ ર નિહ પડે.  

વૈધાિનક ધોરણો અનસુાર પયાર્ ત રીતે િડઝાઇન કરેલ ચીમનીની ઊંચાઈ ારા લ ુ ગેસનુ ંઉ સ ન 

થશે. પ્રિક્રયામાથંી કોઈ ગેસ ઉ સ ન નથી. પયાર્ ત ઊંચાઇની ચીમની ારા િનકાલ પહલેા ંફ િુજિટવ 

ઉ સ ન ક્રબર ારા િનયિંત્રત કરવામા ંઆવશે.  

વ છ બળતણ કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ બોઇલરમા ંકરવામા ંઆવશે. તેથી, તે તારણ કાઢી શકાય છે કે 

ઉ પાદન લા ટની કામગીરીથી લ ુગેસનુ ંઉ સ ન થશે  હવાની ગણુવ ા પર નજીવી અસર કરશે. 

 

અવાજના પયાવરણ પર અસર 
અવાજ પેદા કરતા ોતો મોટસર્, લોઅસર્, ડી. જી. સેટ, માલસામાન નુ ંહે ડિલંગ, પિરવહન િવગેરે છે. 

ઘ ઘાટ સમયસર ઊંજણ અને એ ક્લોઝર ારા િનયિંત્રત કરવામા ંઆવશે. 

 

પાણી ના પયાવરણ પર અસર  
કાચુ ં પાણી જીડબ યઆુઇએલ (ગજુરાત જળ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર િલિમટેડ) ારા પ ૂ  પાડવામા ં આવશે. 

પાણીનો ઉપયોગ પ્રિક્રયા, બોઈલર, કૂલીંગ, વોિશંગ, ક્રબેર અને ઘરગ થુ ં વપરાશ માટે કરવામા ં

આવશે.  સિૂચત યોજનાને કારણે જુદી જુદી રીતે પાણીના વાતાવરણ પર અસર થઈ શકે છે. પાણીનુ ં

વાતાવરણ સપાટી અથવા ભગૂભર્ જળ અથવા બનેં હોઈ શકે છે. પાણીની િનકાલ, ગદંા પાણીના િનકાલ, 

જમીનના ઘન કચરાના ડ પીંગ ારા દૂિષત લીચેટ ની િનકાલ અને િવ તારના ડે્રનેજ પેટનર્મા ંફેરફાર ને 
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કારણે ઉ ોગ ારા પાણીના વાતાવરણ પર અસર થઈ શકે છે. વતર્માન પ્રવિૃ ઓ ઉપરના પિરબળોના 

પ્રકાશમા ંતપાસ કરવામા ંઆવે છે અને તેના આધારે તેની આગાહી કરવામા ંઆવે છે. 

 

જમીનના પયાવરણ પર અસર  
એકમ કચરાના સગં્રહ / ટ્રીટમે ટ િવ તાર ને પાકા ફલોિરંગ કરશે. પાણીમા ંઅભે  અને થળાતંિરત 

થળાતંર કરશે.  માટી નુ ંપ્રદૂષણ અટકાવશે. 

ગદંા પાણીને પોતાના ઇ.ટી.પીમા ં સારવાર આપવામા ંઆવશે અને સાફ કરેલ પાણી આંિશક રીતે 

આનષુિંગક પ્રવિૃ ઓના કુલીંગ મા ં િરસાયકલ કરવામા ંઆવશે અને ખેતીવાડી/બાગકામ હતે ુ માટે 

જમીન પર આંિશક પે ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. વ છ કરેલ પાણીની ગણુવ ા જમીનના િનકાલ 

માટેની ગણુવ ા િનકાલની ગણુવ ા પ્રમાણે રહશેે.   

સિૂચત લા ટમા ં ફેરફારોની જ ર પડી શકે છે. આ ઔ ોિગક જમીન હોવાથી, બાધંકામ પ્રવિૃ ઓના 

કારણે જમીન પર કોઈ મોટી અસરની ક પના કરવામા ંઆવી નથી. તેથી, જમીનની ગણુવ ાના લીધે 

લા ટની કામગીરીથી પ્રિતકળૂ અસર થશે નહીં. 

 

િવક પયાવરણ પર અસર 
કુદરતી વન પિત, પાક, મ યો ોગ અને જળચર જીવન, જગંલો અને પ્રજાિતની િવિવધતા વા િવક 

પિરમાણો પર સિૂચત યોજનાને કારણે સભંિવત અસર અને રોકવાના પગલા નીચે મજુબ છે: 

• સિૂચત પ્રો ક્ટ હાલની ઔ ોિગક જગ્યામા ં થાિપત થશે; તેથી, સિૂચત પ્રો ક્ટને લીધે કુદરતી 

વન પિતનો કોઈ નાશ નહીં થાય. તેનાથી િવપરીત, આ ઉ ોગમા ંઅને આસપાસના પડોશમા ં

હિરત િવ તાર િવકસાવશે. 

• સિૂચત પ્રો ક્ટ િબન-કૃિષ જમીન પર છે, તે િવ તારમા ં પાકના ઉ પાદન અને પેટનર્ને 

બદલવાની શક્યતા નથી. હવાની ગણુવ ા મોડેલીંગ દશાર્વે છે કે તરતા રજકણો ની માત્રા 

મા ય મયાર્દાથી વધ ુ પ્રમાણમા ં વધારો નહીં થાય તેથી આસપાસના િવ તારમા ં પાક પર 

પ્રિતકળૂ અસર થવાની સભંાવના નથી. 

• અ યાસ િવ તારમા ંકોઈ આરિક્ષત જગંલ નથી. 

• ધળૂના ઉ સ નને ઘટાડવા માટે યોગ્ય ઉપચારા મક પગલા ંલેવામા ંઆ યા છે અને પ્રદૂષકોના 

યોગ્ય ફેલાવવા માટે પયાર્ ત ઊંચાઇની ચીમની આપવામા ંઆવી છે, તેથી અ યાસ િવ તારમા ં

વન પિત અને પ્રાણીસિૃ ટ પર પ્ર તાિવત પ્રો ક્ટને કારણે ખબૂ નગ ય અસર થશે.  

 

સામા જક આિથક પયાવરણ પર અસર  
જમીન કંપની પાસે જ છે, મા ંસિૂચત પ્રો ક્ટનો સમાવેશ થશે. આમ, વ તીનો કોઈ િવ થાપન સામેલ 

નથી. આ ઉ ોગ થાિનક લોકો માટે સીધા રોજગાર વધારશે. આનશુાિ ગક તતૃીય ક્ષેત્રમા ંરોજગારી પણ 
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હશે કારણ કે કાચા માલ અને ઉ પાદનની વધારાની િહલચાલને લીધે ટ્રાિફકમા ંવધારો થશે અને લોકો 

તેનાથી રોજગાર પેદા કરી શકે છે. 

 

શમન યોજના 
છે જો યોગ્ય ઉપચારા મક પગલા ંલેવામા ં ન આવે તો સિૂચત પ્રવિૃતઓ ને કારણે ગરગ થુ ંગદંા 

પાણીના િનકલ ને કારણે પયાર્વરણ પર પ્રિતકૂળ અસરો ઊભી કરી શકે છે. જમીન પહલેેથી જ પ્રા ત 

થઈ છે અને અંશતઃ હાલના એકમ તરીકે િવકસાવવામા ંઆવી છે. પાણીના પયાર્વરણ પર નકારા મક 

અસરો ઘટાડવા માટે નીચેના પગલાનંી ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. 

 

ગદંા પાણી ુ ં યવ થાપન 
 

ગદંા પાણીને એકમ મા ંજ ટ્રીટમે ટ આપવામા ંઆવે છે. યારબાદ તેને વધ ુસારવાર અને િનકાલ માટે 

જી.પી.સી.બીના ધોરણોનુ ં પાલન કયાર્ પછી સીઈટીપી નરોડા મોકલવામા ંઆવશે. હાઇ કો સાદં્રતા 

પ્રિક્રયા પ્રવાહ બા પીભવન માટે સામા ય MEE / પે્ર ડ્રાયરને મોકલવામા ંઆવશે. લજ નો TSDF 

સાઇટ પર િનકાલ કરવામા ંઆવે છે. ઘરગ થુ ંગદંા પાણીને સેિ ટક ટાકંી અને સોકપીટ ારા િનકાલ 

કરવામા ંઆવશે. 

 

હવા ુ ંપયાવરણ 
આસપાસની હવાની ગણાવતા ુ ં યવ થાપન  
એ બય ટ એર વો લટ  મેનેજમે ટ 
કાચા માલ અને ઉ પાદનપિરવહન ના ભાગ પે ધળૂ ઉદાભવશે, આ ધળૂનુ ં ઉ સ ન, લોિડંગ, 

અનલોિડંગ અને ભૌિતક તબિદલી તબક્કા દરિમયાન થશે. પ્રવતર્માન પ્રવિૃ ઓમાથંી પેદા થયેલી 

ફ િુજિટવ ધળૂને િનયિંત્રત કરવા માટે નીચેના પગલા ંલેવામા ંઆવશે: 

• ફ િુજિટવ ઉ સ ન િનયતં્રણ સવલતોની યોગ્ય કામગીરીને િનિ ત કરવા માટે વકર્-ઝોનમા ંએર 

મોિનટિરંગ. જગ્યામા ંઅને તેની આસપાસમા ં કુ્ષોનુ ંવાવેતર કરવામા ંઆવશે.  

• કામદારોને ાસમા ંજતી ધળૂથી બચાવવા માટે પરુતા રક્ષણા મક પગલા ંપરૂા પાડવામા ંઆવશે. 

 

ઘ ઘાટ ુ ંપયાવરણ 
 

પિરસરની હવા મા ંઅવાજ ઘટાડવા માટે નીચેના પગલા ંઅમલમા ંમકૂવામા ંઆવશે; 

• રસાયણોનુ ંલોિડંગ/અનલોિડંગ લઘુ મ ઊંચાઇથી કરવામા ંઆવશે. 

• હિરત પ ા ને પિરસર અને અંદરની જગ્યામા ંિવકસાવવામા ંઆવશે,  અવાજને શોષી લેશે. 
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• વધારે વિન સભંિવત િવ તારમા ંકામદારોને ઇયર-મફ આપવામા ંઆવશે. 

• સમયાતંરે બધા ફરતા ભાગો/મશીનો ને ઉંજણ કરવામા ંઆવશે.  

 

ઘન કચરા ુ ં યવ થાપન   
િવિવધ પ ધિતઓ ારા સચંાલનના િનકાલ સાથે જોખમી અને ઘન કચરાની ઉ પિ ની સખં્યા તમામ 

ઘન/જોખમી કચરો િનકાલ પહલેા ંઅલગ જોખમી કચરા ને સગં્રિહત િવ તાર મા ંસગં્રહ કરવામા ંઆવશે. 

એકમે એસઈપીપીએલમા ંટીએસડીએફનુ ંસ યપદ મેળ યુ ંછે. 

 

ઘન કચરાની િવગત  
 
અ  ુ
ન ં

ઘન કચરાની િવગતો કટગર  જ થો કચરા ુ ં યવ થાપન 

૧ એર િફ ટર એશ  

 

૩૫.૧ ૨૦.૫ ,મેટ્રીક ટન પ્રતી 

વષર્  

સગં્રહ, પિરવહન, બોડર્ ારા મા ય 

TSDF મા ં િનકાલ 

૨ કેટાિલ ટની ખાલી બેગ 

 

૩૩.૧ ૨ મેિટ્રક ટન પ્રતી વષર્ સગં્રહ, પિરવહન, િનકાલ ડી 

ક ટામીનશન, અિધકૃત િરસાયકલને 

વેચાણ કરીને િનકાલ   

૩ દૂિષત લાિ ટક અને 

ગ્લાસ લેબ સાધનો 

૨૩.૧ ૨.૭૫ મેિટ્રક ટન પ્રતી 

વષર્  

સગં્રહ, પિરવહન, બોડર્ ારા TSDF 

મજૂંરીમા ં િનકાલ 

૪ ઇ.ટી.પી. લજ  

 

૩૫.૩ ૬૦ મેિટ્રક ટન પ્રતી 

વષર્  

સગં્રહ, પિરવહન, બોડર્ ારા TSDF 

મજૂંરીમા ં િનકાલ 

૫ ડાયાટોમીટ કચરો 

(વપરાયેલ િફ ટર) 

૩૬.૨  ૫૦ મેિટ્રક ટન પ્રતી 

વષર્  

સગં્રહ, પિરવહન, બોડર્ ારા 

CHWIF મજૂંરીમા ં િનકાલ 

 

સામા જક આિથક પ રબળો પર સચંાલન 
ઔ ોિગક એકમ પ્ર યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગાર પેદા કરે છે ના પિરણામે હકારા મક સામાિજક-આિથર્ક 

િવકાસ થાય છે. આ ઉ ોગ સામાિજક ક યાણની પ્રવિૃ ઓને અનસુરે છે. પ્ર તાવકતાર્ સીએસઆર 

પ્રવિૃ ઓ માટે વૈધાિનક િદશા િનદશોનુ ંપાલન કરશે. જ રી ભડંોળ ફાળવવામા ંઆવશે અને જ રી 

પ્રવિૃ ઓ થાિનક સ ાવાળાઓ સાથે પરામશર્ ારા હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

પયાવરણ મોનીટર ગ ો ામ 
પ રબળ પેરામીટર થાન થળ અને મોનીટર ગ ુ ંઆવતન 
હવા PM10, PM2.5, SO2, NOx, VOC લા ટ સાઇટ; ૪ નમનૂા દર મિહને (પ્રો ક્ટ 

સાઇટ પર એક અને નજીકના વસવાટમા ં૧૨૦ 
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િડગ્રી ત્રણ) 

ઘ ઘાટ અવાજ તર LEQ દર મિહને ૧૨-૨૦ થળો; 

માટી પ્રમાણભતૂ પ્રથા અનસુાર બાધંકામ પ્રવિૃ  શ  કરતા પહલેા ંએકવાર 

દુિષત પાણી  ઇનલેટ અને આઉટલેટ દરરોજ ઇનહાઉસ લેબમા ંઅને દર મહીને મજૂંર 

થયેલા લેબમાથંી  

 

િવિવધ ઘટકો માટ મોનીટર ગ લાન 
અ  ુન ં િૃ  ુ ચ 

હવાની ગણુવતા નુ ંમોનીટરીંગ  

૧ જી.પી.સી.બી ારા તેમના હવાઈ સમંિતઓ ારા 

િનધાર્િરત પિરમાણોની હવાઈ મોનીટરીંગ 

દર મહીને 

૨ સમયાતંરે હવાઈ સમંિતમા ંઆપવામા ંઆવેલા 

પ્રવાહી ગેસ ટેકનુ ં ટેક મોનીટરીંગ 

દર મહીને 

વે ટ ક્વોિલટી મોિનટિરંગ 

૧ સીસી એ ડ એમા ંપિરમાણો માટે સારવાર અને 

સારવાર ન કરેલુ ંગદંાપાણી િવ લેષણ 

દર મહીને 

અવાજનુ ંમોિનટિરંગ 

૧ અવાજનુ ંમોિનટિરંગ અને રેકોડર્ સાચવવા  દર ચાર મહીને 

વા ય ના રેકોડર્  

૧ જીએફઆર મજુબ કાયર્કરની વા ય ની તપાસ દર છ મહીને 

કાયર્ થળ નુ ંમોિનટિરંગ 

૧ કાયર્ થળે પિરમાણ દર છ મહીને 

 

વધારાનો અ યાસ  
જોખમ િવ લેષણ અને ઓનસાઇટ ઇમરજ સી લાન તૈયાર કરવામા ંઆવે છે અને લા ટની અમલ 

સાથે તેને લાગ ુકરવામા ંઆવે છે. 

 

 લોક નુાવણી  
ઇઆઇએ નોટીફીકેશનના જોગવાઈઓ મજુબ લોક સનુાવણી હાથ ધરવામા ં આવશે અને તમામ 

અસરગ્ર ત લોકો / એજ સીઓ હાજરી આપી શકાશે. માળખાકીય િવકાસ, સામાિજક િવકાસ, રોજગારી 

અને અ ય નક્કર લાભોના સદંભર્મા ં દરખા ત પ્રો ક્ટ આસપાસના િવ તાર અથવા સમદુાયમા ં

ફાયદાકારક બનશે. પ્ર તાિવત યોજનામા ં કુશળ, અધર્-કુશળ અને અકુશળ કમર્ચારીઓ માટે િવિવધ 

રોજગાર પુ  પાડશે. 
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પયાવરણીય સચંાલન યોજના 
• તમામ પ્રદુષકોનુ ંયોગ્ય સચંાલન કરવુ,ં એટલે કે હવાનુ ંઉ સ ન, પ્રવાહીઓ અને ઘન કચરો, 

 યોગ્ય ટેકનોલોજી સાથે પયાર્વરણના અધઃપતનમા ંફાળો આપે છે. 

• હવા અને જળ પ્રદૂષણ િનયતં્રણ કાયદા મજુબ હવાના ઉ સ ન અને એ લઅુ ટ  સબંિંધત 

કે દ્રીય / રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા િનયત તમામ િનયમોનુ ંપાલન કરવુ.ં 

• પયાર્વરણીય ધોરણો હાસંલ કરવા અને પયાર્વરણીય યવ થાપનની પ િતઓ સધુારવા માટે 

િવકાસના કાયર્ને પ્રો સાહન આપવા, સમથર્ન અને આયોિજત કરવા. 

• લા ટના આસપાસના િવ તારોમા ંવધ ુવાવેતરને પ્રો સાહન આપવુ ં

• કમર્ચારીઓ માટે સારી કામ કરવાની પિરિ થિતઓ (હવા અને અવાજ પ્રદૂષણ િવના) બનાવવી 

• આગ અને અક માતના જોખમોને ટાળવા / ઘટાડવા 

• પયાર્વરણ યવ થાપન ખચર્ અને સામાિજક ક યાણ માટેના ભડંોળના બ ટ અને ફાળવણી. 

• રસ ધરાવતા પક્ષોને યાપારી ધોરણે તકનીકી ઉકેલના પ્રસાર. 

• વધ ુસારા પયાર્વરણ માટે સાત યપણૂર્ િવકાસ અને નવીન તકનીકીઓની શોધો. 

• ક્લીનર ટેકનોલોજી અપનાવવી  

એકંદરે સીધા અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો, ઉ ોગોના િવકાસ ારા પાયાની આંતરમાળખામા ંસધુારો 

વગેરે પયાર્વરણ પર નકારા મક અસરથી જોવામા ંઆવશે. બાધંકામ અને કાયર્કારી તબક્કા દરિમયાન 

ઉપાયના પગલા ંઅને પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજનાના હકારા મક અમલીકરણ પર પયાર્વરણ પર 

નગ ય અસર થશે. 

 

સારાશં 
સિૂચત પ્રો ક્ટને કારણે પયાર્વરણ પરની અસરની મખુ્ય લાક્ષિણકતાઓ નીચે પ્રમાણે સારાશં કરી 

શકાય છે: 

• બાધંકામ તબક્કામા ં ન ધપાત્ર અસર થતી નથી, કારણ કે ઉપાયના ઉપાયો અનસુરવામા ં

આવશે. 

• સચંાલન તબક્કા દરિમયાન હવાની ગણુવ ા પર નકારા મક અસર થવાની શક્યતા છે. જો કે, 

તમામ જ રી વાય ુપ્રદૂષણ િનયતં્રણના ંપગલાઓં પરૂી પાડવામા ંઆવશે. 

• િવક પયાર્વરણને કોઈ નકુસાન થશે નહીં. 

• પાણીના વાતાવરણમા ંકોઈ પ્રિતકળૂ અસર થશે નહીં. 

• વધેલા યવસાયના તકોને લીધે થાિનક વ તીના આિથર્ક દર જાની સધુારણા કરવામા ંઆવશે. 

આ ઉ ોગ રોજગાર પેદા કરશે. 

• જગંલ/રા ટ્રીય ઉ ાન/અભયાર ય અને ધાિમર્ક/ઐિતહાિસક થળો વા અ ય પયાર્વરણીય 

પિરબળો અસર નહીં કરે. 
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• પયાર્વરણીય સચંાલન યોજનાને તમામ પ્રદૂષણ િનયતં્રણના ં પગલાનેં િનયિંત્રત કરવા માટે 

રચના કરવામા ં આવી છે અને ઘડવામા ં આવેલા પયાર્વરણીય યોજનાને અનસુરવા માટે 

પયાર્વરણીય પ્રબધંન સેલની થાપના કરવામા ંઆવી છે. 

• આ રીતે, પ્ર તાિવત િવ તરણમા ંપયાર્વરણ પર એકંદર નકારા મક નકારા મક અસર પડશે 

અને આ અસર યોગ્ય ઉપચારા મક પગલા ંસાથે થશે. 


