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               EXECUTIVE SUMMARY – GUJARATI  

સકં્ષીપ્ત અહવેાલ 

૧. પ્રસ્તાવના:- 

મેસસા સ્વસ્સ્તક લેમીનેટ્સ પ્રસ્તાસવત એકમ છે. આ પ્રસ્તાસવત એકમે લેમીનેટેડ શીટ્સ 

(૨,૦૦,૦૦૦ શીટ્સ/ માસ), રફનોલ ફોમાાલ્ડીહાઈડ રેઝીન (૩૦૦ મે.ટન/માસ), મેલેમાઈન 

ફોમાાલ્ડીહાઈડ રેઝીન (૩૦૦ મે.ટન/માસ) અને યરુીયા ફોમાાલ્ડીહાઈડ રેઝીન (૪૦૦ 

મે.ટન/માસ) ઉત્પન્ન કરવા માટેની દરખાસ્ત કરેલ છે. તથા એકમ સવે ન-ં ૨૦૩/૧૫, 

શસ્તતમાન રોટાવેટરની પાછળ, ગામ:- ભણુાવા, તાલકુો:- ગોંડલ, જીલ્લો:- રાજકોટ, ગજુરાત 

રાજય મા ંઆવેલો છે. સચૂિત ઉદ્યોગ આ રેઝીનનુ ંઉત્પાદન લેમીનેટેડ શીટ્સ બનાવવા માટે 

અને બહાર વેિવા માટે કરશે.  

પ્રસ્તાસવત એકમનો કુલ સવસ્તાર આશરે ૯૯૪૨ િો.મી. છે. જેમાથંી ૩૨૨૦ િો.મી. જમીન ગ્રીન 

બેલ્ટ માટે ફાળવવામા ંઆવશે અને બહારની બાજુ ૩૫૩ િો.મી. જમીન પણ ગ્રીન બેલ્ટ માટે 

ફાળવવામા ંઆવશે. આ રેઝીન એકમને પ્રસ્થાસપત કરવાની રકિંમત રૂસપયા ૧.૨૫ કરોડ થશે. 

જેમાથંી  પયાાવરણીય વ્યવસ્થાપન પધ્ધસત માટે આશરે ૪૩ લાખ ફાળવવામા ંઆવશે અને 

આવતાક ખિા ૩૧ લાખ પ્રસત વર્ા રહશેે.  આશરે ૬૦ માણસો (લેમીનેટેડ શીટ્સ – ૫૨, રેઝીન 

- ૮) ને રોજગારી આપવામા ં આવશે કે જેમા ં કુશળ કારીગરો, બીનકુશળ કારીગરો અને 

કાયાાલયના કમાિારીઓ નો સમાવેશ થાય છે.  

મેસસા ટી. આર. એસોસીએટ્સ એ MoEF & CC (Ministry Of Environment & Forest & 
Climate Change, Government Of India)  પાસેથી પયાાવરણીય મજૂંરી લેવા માટે EIA અન ે
EMP અભ્યાસ કરેલ છે.  
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ઉત્પાદન વવર્ગતો નીચ ેમ જબ છે.  

ક્રમાકં પ્રોોંતટન  ંનામ ક્ષમતા 
૧ ફીનોલ ફોમાાલ્ડીહાઈડ રેઝીન  ૩૦૦ મે.ટન/ માસ 
૨ મેલેમાઈન ફોમાાલ્ડીહાઈડ રેઝીન  ૩૦૦  મે.ટન/ માસ 

૩ યરુીયા ફોમાાલ્ડીહાઈડ રેઝીન  ૪૦૦  મે.ટન/ માસ 
૪ લેમીનેટેડ શીટ્સ ૨,૦૦,૦૦૦ નગં/ માસ  

 

અતે્ર નોંધનીય છે કે  લેમીનેટેડ શીટ્સ ઉત્પાદન માટે પયાાવરણીય મજૂંરી MoEF & CC 

(Ministry Of Environment & Forest & Climate Change, Government Of India), નવી 

રદલ્હી પાસેથી લેવી જરૂરી નથી પરંત ુ રફનોલ ફોમાાલ્ડીહાઈડ, મેલેમાઈન ફોમાાલ્ડીહાઈડ અન ે

યરુીયા ફોમાાલ્ડીહાઈડ રેઝીનનુ ંઉત્પાદન એ EIA નોટીફીકેશન-૨૦૦૬ ના સવભાગ-૫ (એફ) મા ં

આવે છે. તદ્ઉપરાતં એકમની જગ્યા સચૂિત ઓદ્યોચગક સવસ્તારની બહાર છે અને સચૂિત 

પરીયોજના ૨૫ જૂન ૨૦૧૪ના નોટીફીકેશન પ્રમાણે નાના પાયાના ઓદ્યોચગક એકમ અંતગાત 

આવતો નથી. આથી પયાાવરણીય મજૂંરી (ENVIRONMENTAL CLEARANCE) મેળવવાની 

જરૂરીયાત રહલે છે.  આ પ્રકીયાના ભાગ રૂપે લોકસનુાવણી એ જાહરેનામા પ્રમાણે તથા એક્ષ્પટા 

એપ્રાઈઝલ કમીટીએ યસુનટને આપેલા TOR પ્રમાણે કરવામા ંઆવશ.ે     

ઝડપી પયાાવરણ પ્રથૃ્થકરણ અસર અભ્યાસ (RAPID ENVIRONMENTAL IMPACT 

ASSESSMENT STUDY) ઓતટોબર ૨૦૧૬ થી રડસેમ્બર ૨૦૧૬ દરસમયાન કરવામા ંઆવેલ 

છે અને વધારાના એક મરહના( ૧૫ મે ૨૦૧૭ થી ૧૫ જૂન ૨૦૧૭) દરમ્યાન પણ અભ્યાસ 

કરવામા ં આવેલ છે. પયાાવરણીય ઘટકો જેવા કે (આસપાસ ની હવા, પાણી, જમીન,ધ્વસન, 

વનસ્પસતઓ અને પ્રાણીઓ) જે પ્રસ્તાસવત એકમથી અસર પામી શકે તેમ છે., તેનો અભ્યાસ 

કરવામા ંઆવ્યો છે. પ્રસ્તાસવત એકમને કેન્દ્રમા ંલઈને ૧૦ રકમી. સત્રજ્યાના વત ુાળાકાર સવસ્તારને 

અભ્યાસસત કે્ષત્ર તરીકે નક્કી કરવામા ંઅવેલ છે.  
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આસપાસના ૧૦ રક.મી. વિજ્યાના વવસ્તારની મ ખ્ય લાક્ષણાકતાઓ નીચે પ્રમાાે છે.  

ક્રમાકં મ ખ્ય લાક્ષણાતતાઓ વાસન 
૧ પ્રસ્તાસવત એકમનુ ંસ્થાન  સવે ન-ં ૨૦૩/૧૫, શસ્તતમાન રોટાવેટરની 

પાછળ, ગામ:- ભણુાવા, તાલકુો:- ગોંડલ, 
જીલ્લો:- રાજકોટ, ગજુરાત રાજય.  

૨ ઘરનુ ંસરનામુ ં C/O. ડી. કે. સવુા, કેરાળા પબ્લીક સ્કલૂની 
સામે, સવજળી રોડ, ઉપલેટા, ૩૬૦૪૯૦, 
રાજકોટ, ગજુરાત.  

૩  પ્રપોનન્દ્ટ નુ ંનામ પ્રદીપભાઈ સવુા-(ભાગીદાર)  
૯૭૨૫૧૧૯૯૮૦  
યોગેશભાઈ સવુા-(ભાગીદાર) 
૯૯૦૪૫૪૫૫૫૦    

૪ અક્ષાશં – રેખાશં 

 

Node Latitude Longitude 

A 22° 3’ 45.74” N 70° 46’ 28.85” E 

B 22° 3’ 48.35” N 70° 46’ 28.53” E 

C 22° 3’ 46.76” N 70° 46’ 24.04” E 

D 22° 3’ 43.67” N 70° 46’ 25.43” E  

૫ સમરુી સ્તરના સરેરાશ  ૧૭૪  મીટર 
૬ તાપમાન  ૯ °સે. થી ૩૯ °સે.  
૭ વાસર્િક વરસાદ ( ૩૦ વર્ા એવરેજ) ૬૨૭ મી.મી 
૮ નજીક નુ ંસવજળી મથક  પસિમ ગજુરાત સવજ કંપની ચલમીટેડ (પી. જી. 

વી. સી. એલ.) 
૯ નજીક નો રોડ  નેશનલ હાઈવે – ૨૭ (૦.૮૭  રકમી) E 
૧૦ નજીક નુ ંરેલ્વે સ્ટેશન  રીબડા રેલ્વે સ્ટેશન (૭.૪૬ રકમી) NNE 
૧૧ નજીક નુ ંએરપોટા   રાજકોટ એરપોટા  (૨૭.૩૩ રકમી) N 
૧૨ નજીક નુ ંદરરયાઈ પોટા   મુરંા પોટા  (૧૩૮.૩૭ રકમી) NW 
૧૩ નજીક નુ ંશહરે  રાજકોટ (૨૦.૧૮ રકમી) N 
૧૪ નજીક નુ ંગામ  ભનુાવા  (૦.૮૨ રકમી) SW 
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૧૫  નેશનલ હાઈવ ે નેશનલ હાઈવે ૨૭ (૦.૮૭  રકમી) E 
૧૬ સ્ટેટ હાઈવે  સ્ટેટ હાઈવે – ૨૩૩ (૪.૮૪ રકમી) ENE 
૧૭ નજીક જમીન પરના પાણીના સ્ત્રોત   જાસકુી  નદી – (૩.૨૫ રકમી) ESE 
૧૮ ભકંૂપ ઝોન  ઝોન ૩ (ઓછ ંસક્રીય) 
૧૯  રાષ્ટ્ટ્રીય ઉપવન- જગંલી પ્રાણીઓ 

માટેનુ ંઅભ્યારણ્ય 
૧૦ રકમી સત્રજયામા ંનથી  
 

 

૨. હવાન  ંપયાસવરા (Air Environment) :- 

પ્રવતામાન આસપાસની હવાની (Ambient Air) ગણુવત્તા જાણવા માટે પ્રસ્તાસવત એકમ 

સ્થળથી ૧૦ રકમી સત્રજ્યાના વત ુાળાકાર સવસ્તારમા ં૮ અલગ અલગ સ્થળેથી ઓતટોબર ૨૦૧૬ 

થી રડસેમ્બર ૨૦૧૬ દરસમયાન અને વધારાના એક મરહના( ૧૫ મે ૨૦૧૭ થી ૧૫ જૂન 

૨૦૧૭) દરમ્યાન પણ નમનૂા લઈને તેની િકાસણી કરવામા ંઆવી હતી. ૧૦ રકમી ત્રીજ્યાનો 

વત ુાળાકાર સવસ્તાર અરહિં દશાાવેલ છે. હવાની ગણુવત્તા નક્કી કરવા માટેના સ્થળની પસદંગી 

વાયશુાસ્ત્ર અને નજીકની પ્રાપ્ત સસુવધાઓના આધારે નક્કી કરેલી હતા. હવાની ગણુવત્તા નક્કી 

કરવા માટે પટીક્યલેુટ મેટર(PM10 & PM2.5), સલ્ફર ડાયોકસાઈડ (SO2),  નાઈટ્રોજન 

ઓતસાઈડ (NO2), VOC અને CO ની િકાસણી કરવામા ંઆવી હતી.  
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આસપાસના ૧૦ રકમી વિજ્યાનો વવસ્તાર (સરવે ઓફ ઇન્ન્ોંયા ટોપો મેપ)  
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Swastik 

Laminates 
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બેઝલાઈન મોનીટરીંર્ગ માટે ર્ગામો ના નામ :- 

Code 
Ambient Air 

Location 

Distance in 

km 
Direction GPS Coordinates 

A1 પ્રોજેતટ સાઈટ  -- -- 22° 3'43.50"N 

70°46'31.47"E 

A2 ા નાવા 0.94 KM SW 22° 3'21.78"N  

70°46'4.77"E 

A3 નાના મરહકા 4.5 KM SW 22° 1'40.94"N 
70°44'47.47"E 

A4 નાર્ગોંકા 5.9 KM SSW 22° 0'34.71"N 
70°45'41.01"E 

A5 હોંમતલા** 3.15 KM E 22° 3'36.03"N 

70°48'19.39"E 

A6 ભરૂોંી 2.0 KM NNW 22° 4'41.66"N 

70°45'55.58"E 

A7 અરોંોઈ** 4.8 KM ENE 22° 5'0.44"N  

70°48'59.37"E 

A8 શેમળા 4.05 KM SE 22° 2'6.71"N  
70°48'21.82"E 

** ડાઉનવીંડ રડરેતશન  
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૧૦ રકમી વિજ્યામા ંહવાન  ંપયાસવરા  

ઓતટોબર ૨૦૧૬ થી રડસેમ્બર ૨૦૧૬ નુ ંપરરણામ 

Pollutant 

with 

NAAQS 

Particular 

LOCATION 

Project 

Site 
Bhunava  Nana Mahika  Nagadka  

Hadamtala 

@ 
Bharudi  Ardoi @ Shemla  

PM 2.5 

µg/m3 

60 µg/m3 

Min 22.68 23.03 23.41 22.50 24.60 23.90 24.70 24.49 

Max. 35.13 35.04 35.71 34.89 34.11 35.59 34.23 34.95 

Mean 30.18 29.14 28.62 29.57 29.84 29.38 29.86 29.39 

98 % 35.10 35.0 35.7 34.7 34.0 35.4 34.2 34.7 

PM 10 

µg/m3 

100 

µg/m3 

Min 61.30 62.25 61.30 60.81 66.92 64.31 63.73 62.35 

Max. 90.61 92.50 96.50 94.30 92.20 93.60 94.70 96.20 

Mean 79.20 76.28 75.55 78.31 79.60 78.88 80.56 78.68 

98 % 90.6 92.5 96.5 93.3 91.9 92.5 93.7 93.6 

SO2 

µg/m3 

80 µg/m3 

Min 13.88 13.89 12.22 13.33 12.78 12.22 11.11 10.00 

Max. 24.44 25.00 23.89 22.22 23.33 23.89 25.00 23.33 

Mean 17.77 18.70 18.24 17.77 17.31 17.50 17.40 16.67 

98 % 23.9 24.7 23.6 22.2 22.8 23.9 24.7 23.3 

NO2 

µg/m3 

80 µg/m3 

Min 17.54 16.55 14.87 19.81 15.45 16.79 17.37 15.91 

Max. 28.17 28.81 28.58 28.93 28.34 28.58 29.04 30.55 

Mean 23.79 22.77 23.68 23.82 23.88 24.51 24.93 24.63 

98 % 28.2 28.4 28.6 28.9 28.3 28.2 29.0 30.6 

@ Downwind Direction 

CO: Not Detected; VOC: Not Detected 
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વધારાના એક મરહનો ૧૫ મે ૨૦૧૭ થી ૧૫ જૂન ૨૦૧૭ દરમ્યાન ના પરરણામ:-  

Pollutant 

with 

NAAQS 

Particular 

LOCATION 

Project 

Site 
Bhunava  

Nana 

Mahika  
Nagadka 

Hadamtala 

@ 
Bharudi  Ardoi @ Shemla  

PM 2.5 

µg/m3 

60 µg/m3 

Min 28.20 25.30 29.22 28.66 24.50 26.09 30.52 34.17 

Max. 30.48 33.40 31.96 29.95 26.10 28.10 32.18 36.06 

Mean 29.33 29.29 30.60 29.45 25.30 27.16 31.43 34.94 

98 % 30.42 33.15 31.89 29.94 26.06 28.06 32.16 36.03 

PM 10 

µg/m3 

100 µg/m3 

Min 70.49 63.25 69.57 71.65 61.25 65.23 76.31 85.42 

Max. 76.20 83.51 76.10 74.88 65.24 70.25 80.45 90.14 

Mean 73.33 73.24 72.86 73.63 63.25 67.91 78.57 87.36 

98 % 76.05 82.89 75.93 74.85 65.14 70.15 80.39 90.07 

SO2 

µg/m3 

80 µg/m3 

Min 12.46 16.01 12.41 11.21 9.62 10.25 14.58 15.48 

Max. 16.65 19.80 16.04 14.89 12.63 13.10 17.58 18.14 

Mean 14.70 17.89 14.00 12.97 11.07 11.94 15.94 17.01 

98 % 16.50 19.79 16.02 14.80 12.60 13.08 17.56 18.12 

NO2 

µg/m3 

80 µg/m3 

Min 20.32 26.42 22.96 20.17 20.07 23.65 23.70 26.35 

Max. 28.36 29.82 28.21 27.67 25.30 27.44 28.34 30.68 

Mean 23.72 27.82 25.88 24.40 23.11 25.64 26.48 28.74 

98 % 28.16 29.74 28.09 27.52 25.23 27.35 28.28 30.64 

@ Downwind Direction 

CO: Not Detected; VOC: Not Detected 

 

એમ્બીયટં એરના પરરાામ પરથી તારા કાઢી શકાય કે હવાની ગ ાવતા નેશનલ એમ્બીયટં 

એર તવોલીટીના ધારાધોરા મ જબ છે. 
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3. જળ પયાસવરા (Water Environment):- 

ભગૂભા જળ તેમજ જમીન પરના પાણીના નમનૂાઓના ગણુવત્તા પરીક્ષણ પરથી તારણ કાઢી 

શકાય કે ભગૂભા પાણી તેમજ જમીન પરનુ ં પાણી સી.પી.સી.બી ગાઈડલાઈન મા ં બહાર 

પાડવામા ંઆવેલ પીવાલાયક પાણીના ધારાધોરણ મજુબ છે.  

૪. પયાસવરાીય અસરો અને તેના શમન (મીટીરે્ગશન) માટેના પર્ગલા:ં- 

૪.૧ હવાન  ંપયાસવરા:- 

હવાના પ્રદૂર્ણનો મખુ્ય સ્ત્રોત િીમની માથંી નીકળતા ફ્લ ૂગેસ ઉત્સર્જન કે જે સ્ટીમ બોઈલર(3 

મે. ટન/ કલાક), થમીક ફ્લ્યડુ હીટર (૧૫ લાખ કી. કેલરી/ કલાક), D.G.Set (૧૫૦  KVA) 

અને ડ્રાયરમાથંી સનકળતો ધમુાડો છે.  

કોલસો / ચબકેટસ બળતણ તરીકે વાપરવામા ંઆવશે જેની જરૂરરયાત ૬.૬ મે.ટન/રદવસ રહશેે. 

િીમની ની ઉંિાઈ ૩૦ મીટર રાખવામા ં આવશે. સાયતલોન સેપરેટર અને બેગ રફલ્ટર, સ્ટીમ 

બોઈલર તથા થમીક ફ્લ્યડુ હીટર સાથે લગાવવામા ંઆવશે. સભંસવત બહાર ફેંકાતા પ્રદૂર્કો 

PM, SO2, & NO2, હશ.ે તેમ છતા ંઆ પ્રદૂર્કો સનયત ધોરણમા ંરહશેે.  

જ્યારે ડીઝલ, D.G. SET મા ં બળતણ તરીકે વાપરવામા ં આવશે જે પાવર ફેઈલર વખતે 

વપરાશે તથા ફ્લ ૂગેસ એમીશન પણ સનયત ધોરણો (PRESCRIBED STANDARD) મા ંહશ ે

તેથી D.G.Set માટે APCM જરૂરી નથી. ડ્રાયર સાથે જોડેલ પ્રોસેસ ગેસની િીમનીમાથંી 

સમથેનોલની રીકવરી માટે કન્દ્ડેન્દ્સર લગાવવમા ંઆવશે. 

૪.૨ પાાીન  ંપયાસવરા :- 

પાણીની જરૂરરયાત બોરવેલમાથંી સતંોર્વામા ંઆવશે. કુલ તાજા પાણીની જરૂરીયાત ૩૦.૫ 

રકલોલીટર/રદવસ હશે. જેમા ં ઘરગથ્થ ુ વપરાશ, કુલીંગ ટાવરમા ં વપરાશ (મેક અપ), 

બોઈલર(મેક અપ) તથા વોશીંગ અને બાગબગીિાના સવકાસ માટેના ં પાણીના ં વપરાશનો 

સમાવેશ થાય છે. વોટર બેલેન્દ્સ ડાયાગ્રામ અહી દશાાવેલ છે. 
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ઓદ્યોચગક પ્રવસૃતઓ જેવી કે રેઝીન પ્રરકયા અને વોશીંગ પ્રવસૃતઓ દ્વારા ૦.૯૬ રકલી./રદવસ 

ગદું પાણી ઉદભવશે. આ ગદંાપાણીને કેસમકલ ઓકસીડેશન (H2O2) દ્વારા પ્રાયમરી ટ્રીટમેન્દ્ટ 

આપવામા ંઆવશે.  

આર.ઓ. ૧ રીજેતટ, બોઈલર બ્લોડાઉન,  કુલીંગ ટાવર  બ્લોડાઉન અને  પ્રાયમરી ટ્રીટમેન્દ્ટ 

આપેલા પાણી ને હોલ્ડીંગ ટેન્દ્કમા ં ભેળવવામા ં આવશે તેને આર. ઓ. ૨ મા ં લઈ જવામા ં

આવશે.  

આર. ઓ. ૨ પરમીએટને આર.ઓ. ૧ મા ંરીયઝુ કરવામા ંઆવશે અને આર. ઓ. ૨ રીજેતટને 

અંતમા ં ઈવોપરેટ કરવામા ં આવશે અને ઈવોપરેટરના તન્દ્ડેન્દ્સેટને આર. ઓ. ૧ મા ં રીયઝુ 

કરવામા ંઆવશે.      

ડોમેસ્ટીક (ઘરગથ્થ ુ ૬.૭ રક.લી./રદવસ) ગદંા પાણીને સએુજ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ મા ં  ટ્રીટમેન્દ્ટ 

આપવામા ં આવશે અને ત્યારબાર આ ટ્રીટમેન્દ્ટ આપેલા પાણીનો ફ્લ્શીંગ તથા ગાડાસનિંગમા ં

ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવશે.  તેથી પ્રસ્તાસવત એકમથી જળ પયાાવરણ પર કોઈ મોટી અસર 

થશે નહી.  
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વોટર બેલેન્સ ોંાયાગ્રામ  

 

 

  

Process 

RO-2 

Evaporator followed 

by condenser 

30.5 

Bore Well/Open Well 

6.1 

Domestic 7.3 

6.7 

 Nil  

Gardening 

5.5 

24.4 

Industrial 

24.2 

0.2 Nil 

34.5 

  

1.6 

25.9 

0.2 0.76 

ETP 

24.4 
Sewage 

Treatment Plant 

6.7   

RO-1 

P
e
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e

a
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Reject 

8.6 

0.96 

12.16 Permeate 

Condensate from Evaporator  4.3 

6.0 

6.16 

10.3 

Washing 

Reject 

Cooling Tower  

  

Boiler 

16.3 9.6 

1.0 

Note: 

All Values are in kl/day. 

  

Wate

r 

Wastewat

er 

Recycle

d 

1.2 5.5 

11.2 

Note : All details is for existing laminated sheet plant & Resin plant after getting EC 
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ઈટીપી ફ્લો ોંાયાગ્રામ:-  

 

૪.૩ સોલીોં વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ (મેનેજમેન્ટ હને્ોંલીંર્ગ અને ટ્રાન્સ બાઉન્રી મવૂમેન્ટ) 

હઝેાડાસ વેસ્ટ સનયમ (મેનેજમેન્ટ, હને્ોંલીંર્ગ અને ટ્રાન્સ બાઉન્રી મવૂમેન્ટ વનયમ) ૨૦૧૬ મજુબ 

બધાજ હઝેાડાસ વેસ્ટનુ ં સનયતં્રણ અને સનકાલ કરવામા ંઆવશે. મખુ્ય હઝાડાસ વેસ્ટ, ઈટીપી 

કિરો+ઈવેપોરેશન સ્લજ, એજ કટીંગ વેસ્ટ, વપરાયેલુ ંઓઈલ, નકામી થેલીઓ અને સ્પેન્દ્ટ 

કાબાન  છે.  

વપરાયેલુ ંઓઈલ એ જ જગ્યાએ લ્યબુ્રીકેન્દ્ટ તરીકે પનુઃ વપરાશે અથવા રીસાઈકલરને વેિાશે, 

નકામી થેલીઓ મજૂંર થયેલ વેન્દ્ડર ને વેિાશે. ઈટીપી કિરાનો+ઈવેપોરેશન સ્લજનો મજુંર 

થયેલ TSDF Site મા ં સનકાલ કરવામા ં આવશે અને એજ કટીંગ વેસ્ટ ને મજૂંર થયેલ 

ઈન્દ્સીનરેશન ફેસીલીટીમા ંસનકાલ કરવામા ંઆવશે. સ્પેન્દ્ટ કાબાન ને મજૂંર થયેલ ઈન્દ્સીનરેશન 

ફેસીલીટીમા ંસનકાલ કરવામા ંઆવશે અથવા મજૂંર થયેલ વેન્દ્ડરને વેિાશે.  

એકમ  હઝેાડાસ વેસ્ટના સગં્રહ માટે અલગ જગ્યા ફાળવશે આથી એકમ દ્વારા અપાયેલી હઝેાડાસ 

વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ પધ્ધધ્ધ્ત પરૂતી હશે અને હઝાડાસ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટના લીધે પયાાવરણ પર કોઈ 

મોટી અસર નહી થાય. 
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૪.૪ ગ્રીન બેલ્ટ ોંવેલપમેન્ટ :- 

એકમ આશરે ૩૨૨૦ િો.મી. (૩૨.૩૯%) ગ્રીન બેલ્ટ સવસ્તારનો સવકાસ કરશે. તેમજ એકમ 

આશરે ૩૫૩ િો.મી. ગ્રીન બેલ્ટ સવસ્તારનો સવકાસ એકમની બહાર કરશ.ે જેનાથી જળવપરાશ 

૫.૫ રક.ચલ/રદ. થશે, જેની જરૂરરયાત ટ્રીટમેન્દ્ટ આપેલા સએુજ થી પરુી પાડવામા ંઆવશે. 

૫.પયાસવરાીય ચકાસાી યોજના:- 

પયાાવરણીય પરરબળોની િકાસણી સવસવધ સ્થળોએ પયાાવરણીય અસરો તથા તેના ફેરફારો 

ઓળખવા માટે મદદરૂપ થશે.  

આ હતેથુી પયાાવરણીય વ્યવસ્થાપન યોજનાના પાલન માટે આસપાસની હવાની ગણુવત્તાની 

િકાસણી, િીમનીમાથંી સનકળતા પ્રદૂર્કો અ ને ધ્વસન માપદંડની િકાસણી કાયદામા ંજણાવ્યા 

મજુબ કરવામા ંઆવશે. 

૬. ગ ાાત્મક રરસ્ક એનાણલવસસ:- 

જોખમી રસાયણો માટે રરસ્ક એનાચલસસસ કરવામા ં આવેલ છે. બધા જ જોખમી રસાયણોનો 

સગં્રહણ અને સનયતં્રણ MSDS ની માગાદસશિકા હઠેળ કરવામા ં આવશે.વ્યસ્તતગત રક્ષાત્મક 

સાધનો કારીગરો ને આપવામા ંઆવશે.  

૭.પ્રોજેતટ થી થતા લાભો:-  
 
સચૂિત પ્રોજેતટ આસપાસના સવસ્તારના સમદુાયના અથવા માળખાકીય સવકાસ, સામાજીક 
સવકાસ, રોજગાર અને અન્દ્ય કાયદાઓની રષ્ષ્ટ્ટએ લાભદાયી બનશે. 
 
સચૂિત પ્રોજેતટ કુશળ અને અધાકુશળ અને ચબનકુશળ કમ્િાારીઓને બાધંકામ તબક્કો અને 
કામગીરી તબક્કા દરસમયાન રોજગારી આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ૬૦ જેટલા વ્યસ્તતઓને 
(લેમીનેટેડ શીટ્સ – ૫૨ , રેઝીન – ૮) આ પ્રોજેતટ દ્વારા રોજગાર મળી શકે છે. આ પ્રોજેકટ 
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સામાજીક, આસથિક સવકાસ માટે અને શૈક્ષચણક સસં્થાઓ પાછળ કુલ પ્રોફીટના ૨.૫ % રૂસપયા 
ખિા કરશ.ે  
સચૂિત પ્રોજેતટ CSR ACTIVITY મા ંક્ષમતા મજુબ કાયારત રહશેે.  

 
ઉપસહંાર :-  
 
૧. હવાની ગણુવત્તા પર નજીવી અસર થાય છે. જો કે હવા પ્રદૂર્ણ સનયતં્રણ માટેના તમામ      

   પગલા લેવામા ં આવશે.  

૨. કોઈ ઈકોલોજીકલ નકુશાન થશે નરહ. 
૩. જળ પયાાવરણ પર કોઈ પ્રસતકળૂ અસર થશે નરહ. 
૪. સ્થાસનક રોજગારીની તકો વધશે.  

૫. સવસવધ પયાાવરણીય પરરમાણો જેવા કે જગંલ, રાષ્ટ્ટ્રીય બગીિા, અભ્યારણ્ય અને ધામીક 
તથા ઐતીહાસસક સ્થળો પર કોઈ અસર થશે નરહ. 
૬. પયાાવરણીય મેનેજમેન્દ્ટ યોજના બધા પ્રદૂર્ણ પરરમાણોને સનયસંત્રત કરવા માટે ઘડવામા ં
આવી છે. અને આ પરરણામો સબંસધત સત્તાસધકારો દ્વારા સ્થપાયેલ ધોરણ કરતા વધી ના જાય 
એ પયાાવરણ મેનેજમેન્દ્ટ એકમ દ્વારા ખાતરી કરવામા ંઆવે છે.  

૭. પયાાવરણ મેનેજમેન્દ્ટ સેલ સચૂિત પ્રોજેકટની શરૂઆત પછી પ્રદૂર્ણ સનયતં્રણના ંપગલા ં     

   લેશે. 
૮. સનષ્ટ્કર્ા એ રીતે કરી શકાય કે બાધંકામ અને કાયારત તબક્કા દરસમયાન મકૂવામા ંઆવેલ  
   પયાાવરણીય સિંાલન યોજના અને શમનના પગલાનંા હકારાત્મક અમલીકરણ થી   

   પયાાવરણ પર થતી અસરોને ઘટાડી શકશ.ે   


