પયાર્વરણીય અસરોની આકરણીના
અહેવાલનો કાયક
ર્ ારી સારાંશ
સ ૂિચત રે િઝન ઉત્પાદન માટે નો િવ તરણ પર્ો ક્ટ.

પર્ાયોજક :

મેસસર્.અમીટી થમ સેટ્સ પર્ાઇવેટ લીમીટેડ.
ગામ:સરોધી જી લો:વલસાડ ગુજરાત

તૈયાર કરનાર:

સી-5/27, ભાનુજ્યોત કોમ્પલેક્ષ,
જી.આઇ.ડી.સી, વાપી , ગુજરાત.
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૦.૦ કાયર્કારી સારાંશ
૦.૧ પર્ો ક્ટની માિહતી
અમીટી થમ સેટ્સ પર્ાઇવેટ િલિમટેડની

થાપના વષર્ ૧૯૯૫ માં સવેર્ નં ૩૮/P/૨ અને ૪૬, ગામ

સરોધી, જી લો : વલસાડ, ગુજરાતમાં અનુભવી ઉ ોગપિતઓ
ગુણવ ા, સેવા અને િવ ાસના લ ય સાથે િવ

ારા પાયાના િસધ્ધાંતો

વાકે

તરીય ઔધ્યૌિગક સં થા તરીકે િવકસાવવા માટે

કરવામાં આવી હતી.
અમીટી તેના િફનોિલક મો ડીંગ કમ્પાઉંડ્સની િનયિમત રીતે સંરક્ષણ િવભાગ અને રે વે વગેરેમાં
આપ ૂિતર્ કરે છે . કંપનીના હાલની પર્ીમાઈસીસમાં સ ૂિચત િવ તરણ પર્ો ક્ટને નવી પર્ોડક્ટ રે ન્જમાં
િસન્થેટીક કાબર્િનક રસાયણ (રે ઝીન) કેટેગરીમાં આવરી લેવામાં આ યો છે .
મેસસર્ અમીટી થમ સેટ્સ પર્ાઇવેટ િલિમટે ડે હાલની સાઈટ સરોધી, વલસાડ ખાતે ફીનાઈલ
ફોમાર્ંલડીહાઈડના મો ડીંગ કમ્પાઉંડની બનાવટમાં વપરાતા રે ઝીનના જથ્થાની (િસન્થેટીક કાબર્િનક
રસાયણ) ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવાની દરખા ત કરે લ છે .
આ સ ૂિચત િવ તરણ પર્ો ક્ટમાં “રે ઝીન” ની બનાવટ નો સમાવેશ થાય છે .
નોિટિફકેશન ૨૦૦૬ અંતગર્ત સેક્ટર 5(f)

ઈ.આઈ.એ.

િસન્થેટીક કાબર્િનક રસાયણ (રે ઝીન) કેટેગરીમાં

સમાિવ ટ છે , ઉપરાંત સ ૂિચત પર્ો ક્ટ નોટીફાઇડ ઔ ોિગક િવ તારની બહાર હોવાથી તેનો
સમાવેશ કેટેગરી A માં થશે.
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કો ટક એ : ઉત્પાદકો
કર્માંક

ઉત્પાદકો

માતર્ા (ટન પર્િત મિહનો)
હાલ ની ક્ષમતા

સ ૂિચત ક્ષમતા

સ ૂિચત િવ તરણ
બાદ કુલ ક્ષમતા

૧

િફનોલ

ફોમાર્ંિ ડહાઈડ

મોિ ડંગ ૧૦૦૦

૦

૧૦૦૦

૭૫૦

૭૫૦

૫૦૦

૫૦૦

૦

૧૦

૧૦

૧૦૦૦

૧૨૬૦

૨૨૬૦

પાઉડર/ િફનોલીક મોિ ડંગ કમ્પાઉંડ
૨

િફનોલ
િફનોિલક

ફોમાર્ંિ ડહાઈડ
રે િઝન/

રે િઝન/ ૦

પી.એફ.રે િઝન

(ઘન/ ગ ા)
૩

િફનોલ
િફનોિલક

ફોમાર્ંિ ડહાઈડ
રે િઝન/

રે િઝન/ ૦

પી.એફ.રે િઝન

(પર્વાહી)
4

મેલેમાઇન ફોમાર્ંિ ડહાઈડ રે િઝન

કુલ
( ોત: –મેસસર્ અમીટી થમ સેટસ પર્ા. િલ. વલસાડ)
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૦.૨ રીસોસર્ની જ િરયાત
સ ૂિચત પર્ો ક્ટ માટે રીસોસર્ ની જ િરયાત નીચે મુજબ છે .
કો ટક બી : રીસોસર્ ની જ િરયાત
રીસોસર્
જમીન

જ િરયાત
હાલ – ૨૪૫૦૦ ચો.મીટર
સ ૂિચત - વધારાની જમીનની જ ર નથી.

ોત
• હાલની જમીન માટે િબનખેતીલાયકનુ
પર્માણપતર્ મેળવેલ છે . અને ઔ ોિગક હેત ુ
માટે પર્માિણત છે .
• સ ૂિચત પર્ો ક્ટ િવ તરણ હાલના પ્લોટમાં
કરવામાં આવશે

નો કુલ િવ તાર ૨૪૫૦૦

ચો.મી. છે .જ રી િવ તરણની જમીન
૧૩૧૦૪.૬૦

ચો.મી. હાલના ખુ લા િવ તાર

૨૦૫૦૪ ચો.મી. માંથી વાપરવામાં આવશે.
• સ ૂિચત િવ તરણ માટે વધારે જમીનની
જ િરયાત નથી
િબ ડીગ

હાલ Ð ૩૩૭૫.૧૪ ચો.મીટર

માટે જમીન સ ૂિચત Ð ૮૪૫૦. ચો.મીટર

• થાિનક કોન્ટર્ાક્ટર ારા બાંધકામ કરવામાં
આવશે

િવ તાર
પાણી

હાલ – ૧૫ કેએલડી
સ ૂિચત – ૨૮ કેએલડી

• હાલના બોરવેલ માંથી જ િરયાત
સંતોષાશે.(વરસાદી પાણી ારા બોરવેલમાં
રીચા

કરવામાં આવશે.)

• સીજીડ્બ્ યુએની મંજુરી લેવી જરુરી નથી
પાવર

હાલ – ૧૯૦ કેવીએ

ડી.જી.વી.સી.એલ. (જીઈબી)

સ ૂિચત – ૨૫૦ કેવીએ
બળતણ

હાલ – ફરનેસ ઓઈલ @ ૫૦૦ લી../ િદન
હાઈ પીડ ડીઝલ @ ૫૦ લી./ કલાક
સુિચત - ફરનેસ ઓઈલ @ ૫૭૦૦ લી../

• ફરનેસ ઓઈલ િવકર્ેતા પાસે ખરીદવામા
આવશે.
• ડી . જી. સેટ

ટેં ડ-બાય તરીકે વપરાય છે .

િદન

તેમા બળતણ તરીકે એચ. એસ. ડી.વપરાય

હાઈ પીડ ડીઝલ @ ૫૦ લી./ કલાક

છે .
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રીસોસર્

કાચો-માલ

જ િરયાત

ોત

કાચો માલ

ટન/માસ
હાલ

આપ ૂરિતનો

ોત

સ ૂિચત

િફનોલ ફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ પાવડર / િફનોિલક મોિ ડંગ કમ્પાઉંડ
પી એફ રે િઝન (નોવાલક/ રીસોલ )

૪૫૦.0

૪૫૦.0

લોકલ / આયાિતત

હેક્સામાઇન

૧૫૦.0

૧૫૦.0

િસમાલીન બરોડા , કનોિરયા અંકલે ર

મેગ્નેિશયમ ઓક્સાઈડ

૩૦.0

૩૦.0

એચ.એમ.પી . અંકલે ર

િમથેનોલ

૧૦.૦

૧૦.૦

િસમાલીન બરોડા , લોકલ ટર્ે સ

ં ીકન્ટ
લુબર્

૨૦.૦

૨૦.૦

િસમાલીન બરોડા , લોકલ ટર્ે સ

કલરન્ટ

૨૦.૦

૨૦.૦

એચ.બી.આર. કેિમકલ કલક ા

પ્લા ટીસાઈઝર

૨૦.૦

૨૦.૦

ં ઈ
ફાઈન ટર્ે સ મુબ

ઓગર્િનક / ઈનઓગેર્િનક ફીલર

૩૧૦.૦

૩૧૦.૦

એચ.એમ.પી . અંકલે ર

િફનોલ ફોમાર્ંિ ડહાઈડ રે િઝન/ િફનોિલક રે િઝન/ફોમાર્ંિ ડહાઈડ રે િઝન (ઘન/ગ ા)
ં ઈ, કંડલાથી આયાિતત
િફનોલ (૯૨-૯૫%)
૭૫૦.૦
હડ લીઆ મુબ
ફોમેર્િ ડહાઈડ (૩૦-૪૫%)

-

૪૨૭.૫

ઓક્ઝેિલક એિસડ

-

૭.૫

અતુલ િલ., િસમાલીન બરોડા

િફનોલ ફોમાર્ંિ ડહાઈડ રે િઝન / િફનોિલક રે િઝન/ફોમાર્ંિ ડહાઈડ રે િઝન (પર્વાહી)
ં ઈ, કંડલાથી આયાિતત
િફનોલ (૯૨-૯૫%)
3૮૪.૬
હડ લીઆ મુબ
ફોમેર્િ ડહાઈડ (૩૦-૪૫%)
કોિ ટક સો યુશન

-

૩૬૫.૪

અતુલ િલ., િસમાલીન બરોડા

૭.૭

ં ઈ
ગોિહલ ડાયકેમ મુબ

મેલેમાઇન ફોમાર્ંિ ડહાઈડ રે િઝન

કામદારો

મેલેમાઇન

-

૨.૨

ં ઈ
લોકલ ટર્ે સ, મુબ

ફોમાર્ંિ ડહાઈડ

-

૭.૬

અતુલ િલ., િસમાલીન બરોડા

બ્યુટેનોલ

-

૪.૯

ં ઈ
લોકલ ટર્ે સ, મુબ

હાલ – ઓપરે શન તબ્બકો ૩૩ માણસો
સ ૂિચત – બાંધકામ તબ્બકો ૩૦ માણસો

થાિનક લોકો પર્થમ પર્ાધાન્ય આપવામાં
આવશે.

ઓપરે શન તબ્બકો ૫૩ માણસો
( ોત: –મેસસર્ અમીટી થમ સેટસ પર્ા. િલ. વલસાડ)
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૦.૩ સંભિવત પર્દુષણ અને તેમના ઉપશમન ના પગલા
સ ૂિચત સંભિવત પર્દુષણ અને તેમના ઉપશમન ના પગલાની માિહતી નીચે મુજબછે :
કો ટક સી : સ ૂિચત સંભિવત પર્દુષણ અને તેમના ઉપશમન માટેના પગલા.
સંભિવત પર્દુષણ

ઉપશમન પગલા

પર્દુિષત પાણી
હાલનુ
ઘરગથ્થું

•
: ૪.૦ કે.એલ.ડી.

ઔ ોિગક : ૨.૫ કે.એલ.ડી.
સ ૂિચત
ઘરગથ્થું

હાલમાં

ઘરગથ્થુ ં

પર્દૂ િષત

પાણીને

સેપ્ટીક

ટે ન્કમાં મોકલવામાં આવે છે
•

ઔ ોિગક પર્િકર્યાઓમાંથી નીકળત ું

એફલુઅન્ટ

વું કે કુલીંગ ટાવર બ્લો ડાઉનને ટોઇલેટના

: ૮.0 કે.એલ.ડી.

ફ્લિશંગ

ઔ ોિગક : ૨૯.૫ કે.એલ.ડી.

માટે

ઉત્પાદન

મોકલવામાં

પર્િકર્યામાંથી

ઉત્પ

આવે

છે ,

થત ું

અને
પાણી

ઉત્પાદન પર્િકર્યામાં િરસાયકલ કરવામાં આવે છે
•

સ ૂિચત િવ તરણ પછી ઘરગથ્થુ ં પર્દૂ િષત પાણીને
સેપ્ટીક ટે ન્કમાં અને તેના ઓવર-ફલો ને ઈટીપી
માં મોકલવામાં આવશે.

•

સ ૂિચત

પર્િકર્યા દરમ્યાન ઉત્પન થતા પાણીને

ફેકો પ િત ારા શુ કરવામાં આવશે.
•

ફેકો પ િત

ારા શુ

થયેલ પાણીને કુલીંગ

ટાવર બ્લો-ડાઉન ફ્લોર,કન્ટેનર,તેમજ અન્ય
સાધનોની સફાઈ માટે વપરાયેલ પાણી તેમજ
શોક પીટ ના ઓવર હેડ પાણી સાથે ભેળવી
ઈટીપી

માં યોગ્ય શુ ીકરણ કયાર્ બાદ ગર્ીન-

બે ટ ની િસંચાઈ માટે તેમજ કુલીંગ-ટાવર માં
પુરકપાણી તરીકે વાપરવામાં આવશે.
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પયાર્વરણીય અસરોની આકરણીના અહેવાલનો કાયર્કારી સારાંશ
સંભિવત પર્દુષણ

ઉપશમન પગલા

હવા પર્દુષણ
સતત કામગીરી હેઠળ થાપનો

• હાલના

તબક્કામાં

બે

થમ પેક

૬

લાખ

હાલના:

કી.કેલેરી/કલાક, ૧૨ લાખ કી.કેલેરી/કલાક અને

થમ પેક (ક્ષમતા-૧૨ લાખ િકલોકેલરી/કલાક)
PM
< 150 mg/m3
SO2
< 100 ppm
NOx < 50 ppm

ડી.જી. સેટ

સ ૂિચત :
થમ પેક(ક્ષમતા-૧૨ લાખ િકલોકેલરી/કલાક)
PM
< 150 mg/m3
SO2
< 100 ppm
NOx < 50 ppm
થમ પેક(ક્ષમતા-૧૨ લાખ િકલોકેલરી/કલાક)
PM
< 150 mg/m3
SO2
< 100 ppm
NOx < 50 ppm
થમ પેક(ક્ષમતા-૧૨ લાખ િકલોકેલરી/કલાક)
PM
< 150 mg/m3
SO2
< 100 ppm
NOx < 50 ppm

૨૨૫ કેવીએ ક્ષમતા ધરાવે છે તે

હાલની ઉપયોગીતા માટે થાિપત છે .
• ૬ લાખ કી.કેલેરી/કલાક ક્ષમતા ધરાવત ું થમ પેક
ટે ન્ડ-બાય યવ થા તરીકે છે અને સુિચત િવ તરણ
બાદ પણ ટે ન્ડ-બાય યવ થા તરીકે જ રહેશે.
• સુિચત

િવ તરણ

માટે

કંપનીએ

૧૨

લાખ

કી.કેલેરી/કલાક ની ક્ષમતા વાળા ૨ થમ પેક ની
દરખા ત કરે લ છે .
• ચીમનીઓને ને પ ૂરતી ઉંચાઈ પ ૂરી પાડવા માં
આવશે.
• બધા યુટીલીટી થાપનોમા ફરનેસ ઓઈલ બળતણ
તરીકે વાપરવા મા આવશે.
• ડી.જી.સેટ માં બળતણ તરીકે હાઈ પીડ ડીઝલ
વાપરવામાં આવશે.
• િફનોલ ફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ કમ્પાઉંડ/ િફનોલ
ફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ પાવડરની પર્િકર્યા માં બેગિફ ટર

એપીસીડી

તરીકે

િમક્સડ

િમ સ

અને

પ વરાઈઝસર્ સાથે જોડ્વા મા આવશે.
•

િફનોલ ફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ કમ્પાઉંડ/ િફનોલ
ફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ પાવડરની પર્િકર્યા દરિમયાન
VOC

પે થતા િમથેનોલના એમીશન માટે ડર્ાયર

સાથે વેન્ટ લગાવવા મા આવશે.
ુ ટીવ એમીશનના િનયંતર્ણ માટે યોગ્ય પગલા
• ફ જી
લેવામા આવશે..
• સુિચત િવ તરણ

બાદ િનયિમત રીતે VOC ની

ચકાસણી કરવામાં આવશે.
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સંભિવત પર્દુષણ
ઘન / જોખમી કચરાની ઉત્પિ

ઉપશમન પગલા
અને યવ થાપન

હાલનો –
વપરાયેલ ઓઈલ - ૦.૧૦ િકલોિલટર/વષર્
વપરાયેલ કન્ટે નર અને બેગ્સ Ð
૪૮૦૦૦૦ નંગ/ વષર્
ડર્મ્સ - ૩૦૦૦ નંગ/વષર્

• ઈટીપી

કચરાનો

િનકાલ

વીડબ્ યુઈએમસીએલ

વાપી ખાતે કરવામાં આવશે
• વપરાયેલ

ઓઈલ

પર્માિણત

રીસાઈકલર

ને

આપવામાં આવશે.
• વપરાયેલ કન્ટે નરને સાફ કયાર્બાદ ઘન કચરાના

સ ૂિચત :-

પેિકંગ માટે વાપરવામાં આવશે અથવા પર્માિણત

ઈટીપી કચરો -૧૨ ટન/વષર્

રીસાઈકલર

યુઝ્ડ ઓઈલ-૦.૧૫ િકલોિલટર/વષર્

સોલવન્ટ ને પર્િકર્યામાં પુનઃવાપરાશમાં લેવામાં

વપરાયેલ કન્ટે નર અને બેગ્સ - ૪૮૨૩૨૮

આવશે.

નંગ/ વષર્
ડર્મ્સ - ૩૭૫૬ નંગ/ વષર્
વપરાયેલ કાબર્ન -૦.૫૫ ટન/વષર્

વેચવામાં

આવશે.રીકવરી

થયેલ

• વધારાના કચરાના જથ્થા માટે પણ આજ રીતે
િનયમન કરવામાં આવશે
• વપરાયેલ

કાબર્નનો

સંગર્હ

કરી

િનકાલ

વીડબ્ યુઈએમસીએલ વાપી ખાતે કરવામાં આવશે
અવાજ
અવાજનુ તર

• સાધનો

વા કે પમ્પ, કોમ્પર્ેશર વગેરેને યોગ્ય

યુટીલીટી એિરયા પાસે: ૬૫-૭૦ ડીબી (એ)

પેડીંગ અને ફાઉન્ડેશન પ ૂરું પાડવામાં આવશે.

ઈ.ટી.પી. પાસે: ૬૫-૭૦ ડીબી (એ)

ડી.જી. સેટને બંધ કવર પ ૂરું પાડવામાં આવશે

ફેક્ટરી િવ તારની બહાર: ૬૦-૬૫ ડીબી (એ)
ઉત્પાદન િવ તારમાં: ૬૫-૯૦ ડીબી (એ)

• અવાજ

ઉત્પન

કરતા

મશીનને

બંધ

મમાં

રાખવામાં આવશે
• યોગ્ય સારસંભાળ અને લુબર્ીકે શન કરવામાં આવશે
• કામદારોને યોગ્ય સુરક્ષા સાધનો આપવામાં આવશે.

( ોત: –મેસસર્ અમીટી થમ સેટસ પર્ા. િલ. વલસાડ)
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પયાર્વરણીય અસરોની આકરણીના અહેવાલનો કાયર્કારી સારાંશ
૦.૪ બેઝલાઈન પયાર્વરણીય પિરિ થિત
આ અભ્યાસ તબક્કા ના પાલનમાં,માન્ય ટીઓઆર પર્માણે પયાર્વરણના ઘટકો

વાકે હવા,

પાણી, અવાજ અને જમીન વગેરે માટે અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે .અભ્યાસ માટે ઈઆઇએ
મેન્યુલમાં વન અને પયાર્વરણ િવભાગ

ારા પર્દિશર્ત કરવામાં આવેલ માગદ
ર્ િશર્કનુ ં અનુસરણ

કરવામાં આવેલ છે .
આ િવ તારના બેઝલાઈન પયાર્વરણની પિરિ થિત જાણવા માટે પર્ો ક્ટસાઈટ અને આસપાસનાં
િવ તારનો પર્ાથિમક સવેર્ અને બીજા સહાયક

ોતનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે .

માન્ય TOR માં EAC ારા દશાર્વેલ ૫ િકમી િતર્જ્યાના અભ્યાસ િવ તારના બેઝલાઈન માિહતીનો
એકઠી કરે લ

છે . હવા ની ગુણવતા અને અવાજનાં તર માટે ની બેઝલાઈન માિહતી પર્ેસીટે ક

લેબોરે ટરીઝ ારા એકઠી કરવામાં આવેલ છે .
વાતાવરણીય હવાના માપદં ડના બેઝલાઈન ગોઠવણની થાપના માટે પર્ાથિમક માિહતી
ઓકટોબર- નવેમ્બર- ડીસેમ્બર-૨૦૧૨ ના સમયગાળા દરિમયાન એકઠી કરવામાં આવી હતી
કો ટક: ડી અભ્યાસ િવ તારની બેઝલાઈન પિરિ થિત
પયાર્વરણીય માપદં ડો

માિહતી

પર્ાકૃિતક ભ ૂગોળ

 આ િવ તાર ગુજરાતનાં દિક્ષણ ભાગે આવેલ છે , ની પિ મ બાજુ એ
દરીયાઇ િવ તાર અને પ ૂવર્ બાજુએ પહાડી િવ તાર છે .
 પર્ો ક્ટસાઈટથી નજીકનુ ં શહેર વલસાડ છે .
 અભ્યાસ િવ તારના ૫ િક.મી ઘેરાવામાં ઔરં ગા નદી પસાર થાય છે
સાઈટથી ઔરં ગા નદીનો સૌથી નજીકનો િકનારો આશરે ૨.૪૨ િક.મી.
દિક્ષણ િદશામાં આવેલ છે

મેટર્ોલોજી

 તાપમાન: મહ મ: ૩૪.૪ સે, ન્યુનતમ: ૧૭ સે, સરે રાસ: ૨૬.૨ સે
 ભેજ: મહ મ ભેજ: ૯૧ %,

ન્યુનતમ ભેજ: ૧૭ %,

સરે રાંશ ભેજ: ૫૮.૬ %
 વરસાદ: અભ્યાસ સમયગાળા દરિમયાન વરસાદ ન ધાયેલ નથી.
 પવનની િદશા: પવનની િદશા પિ મ-દિક્ષણ-પિ મ, સરે રાસ પવન
ની ગિત ૨.૭૨ મી/સે ન ધાયેલ છે .
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પયાર્વરણીય અસરોની આકરણીના અહેવાલનો કાયર્કારી સારાંશ
પયાર્વરણીય માપદં ડો
વાતાવરણીય હવા ની
ગુણવતા

માિહતી
• પર્ો ક્ટ સાઈટથી ૫ િકમીની િતર્જ્યામાં ૬ થળો પર વાતાવરણીય
હવાની ગુણવતા જાણવા માટે PM10, PM2.5, SO2, NOX અને TVOC
ની ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે .
• અભ્યાસ િવ તાર મા ચોમાસા પછી ન ધાયેલ માતર્ા(ઓક્ટોબેર ૨૦૧૨
થી






અવાજ નુ ં તર

ડીસેમ્બેર ૨૦૧૨):
PM10 – 59 – 90 µg/m3
PM2.5 – 25 – 50 µg/m3
SO2 – 18 – 32 µg/m3
NOx – 16 -29 µg/m3
TVOC – 0.3 – 0.6 ppm

ન ધાયેલ માતર્ા (ઓક્ટોબેર ૨૦૧૨ થી ડીસેમ્બેર ૨૦૧૨):
• િદવસ દરિમયાન : Leq range – 53.1 to 69.0 dB(A)
• રાતર્ી દરિમયાન : Leq range – 45.0 to 62.4 dB(A)

પાણી નાં

ોત અને

ગુણવ ા

• જમીન પરના પાણીના નમ ૂનાઓ અનુકર્મે િચખલા ગામ તળાવ અને
સરોધી ગામ તળાવ માંથી લેવામાં આવેલ છે .
• ૬ ભ ૂગભર્ પાણીના નમ ૂના અભ્યાસ િવ તારની અંદર આવેલ ગામના
બોરવેલમાંથી લેવામા આ યા છે
• ભ ૂગભજ
ર્ ળ: IS 10500 પર્માણે પાણીના બધા પિરણામો

પમીર્સીબલ

મયાર્દામાં છે .
• જમીન પરના પાણીની ગુણવ ા : િચખલા તળાવ અને સરોધી
તળાવ માંથી લીધેલા પાણીના બધાજ પિરણામો પીવાલાયક પાણીના
IS 10500 પર્માણે િનધાર્િરત મયાર્દામાં છે
જમીન વપરાશ/ જમીન
તર પેટનર્

 જમીન વપરાશમાં ઉ ોગો અને ખેતીલાયક જમીન મુખ્યત્વેછે.
 ૧૦ િકમી અને ૫ િકમી િતર્જ્યામાં જમીન વપરાશનો મુખ્ય ભાગ
સેટેલાઇટ િચતર્માં દશાર્વેલછે

માં ખેતીલાયક જમીન ૧૦૯.૮ િકમી

અને ૨૬.૭ િકમી, િબનખેતીલાયક જમીન ૯૫.૫ િકમી અને ૨૩.૦ િકમી
િવ તારમાં છે .
 ઓધ્યોિગક િવ તાર ૧૦ િકમી િતર્જ્યામા ૫.૧ િકમી અને ૨.૬ િકમી – ૫
િકમી િતર્જ્યામા આવે છે . રહેણાંક િવ તાર ૧૦ િકમી િતર્જ્યામા ૩૧.૩ િકમી
અને ૫ િકમી િતર્જ્યામા ૧૧.૨ િકમી આવેલ છે
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પયાર્વરણીય માપદં ડો

માિહતી

ઇકોલોજી લેઆઉટ

 આ પર્દે શમાં ફળોના રાજા હા સ કેરીનો પાક મુખ્ય છે અને હવે

આ

જમીનમા કાજુ ,ચીકુ , નાિરયેળ અને બીજા ફળોની પણ ખેતી થાય
છે .નજીક આવેલ સુગર-ફેક્ટરીને કારણે શેરડીનો પાક પણ લેવામાં
આવે છે .
 ૧૦િકિમ િતર્જ્યાના ઘેરાવાના િવ તારમા કોઇ

પર્િતબંિધત િવ તાર

(રા ટર્ીય ઉ ાન/વાઈ ડલાઈફ સેન્ચ્યુરી) આવેલ નથી.

૦.૫ સંભિવત અસરો અને તેમના ઉપશમન પગલાં
૦.૫.૧ હવા પયાર્વરણ પરની અસરોનો સારાંશ
(અ) બાંધકામ અને કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન
•

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ માટે બાંધકામ હાથ ધરવામા આવશે.

•

સાઈટ બનાવતી વખતે,બાંધકામ માટે કાચા માલના અવરજવર દરિમયાન વાહનોના
ધુમાડા, બળતણ ના ઉપયોગ અને મશીન વગેરેને કારણે થોડા સમય પુરતી અને નહીવત
અસરો થશે.

•

ઉડતી ધ ૂળ ને અટકાવવા માટે પાણીનો છંટકાવ કરવાની યવ થા, બાંધકામ દરિમયાન
આ િવ તાર માં રજકણ ની અવરજવરને ઘટાડવામાટે થોડા સમય પ ૂરત ું બેરીકેડીંગ ટર્કચર
પ ૂરું પાડવામાટે અને વાહનોની યોગ્ય સારસંભાળ માટે સ ૂચન કરાયેલ છે .

(બ) ઓપરે શન તબક્કા દરિમયાન
•

હાલની પર્િકર્યા દરિમયાન કોઈપણ જાતના ગેસનુ ં ઉત્સ ન થત ું નથી અને સ ૂિચત િવ તરણ
બાદની પર્િકર્યામાંથી પણ કોઈ પણ જાતના ગેસનુ ં ઉત્સ ન થશે નિહ.
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•

િફનોલફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ પાવડરની બનાવટ સમયે કર્િશંગ અને ગર્ાઈન્ડીંગ દરિમયાન
રજકણોનુ ં તેમજ િફનોલ ફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ કમ્પાઉંડની

બનાવટ માં વપરાતા

ડર્ાયરમાંથી VOC પે િમથેનોલ ઉત્સજીર્ત થાય છે .
•

હાલમાં ૫ નંગ બેગ ફી ટર એ.પી.સી.ડી. તરીકે લગાડાયેલ છે . બેગ ફી ટર સાથે બ્લોવેર
જોડેલ છે

રજકણોને(ડ ટ)

સાયલો માં લાવે છે અને આ સાયલો માં એકિતર્ત થયેલ

રજકણો (ડ ટ) નો પર્િકર્યામાં પુનઃઉપયોગ કરવામાં આવે છે . બેગ ફી ટરની વેન્ટ ની
ઊંચાઈ છત સુધી વધારવા અને યોગ્ય વેિન્ટલેશન પ ૂરું પડવાનુ ં સ ૂચવેલ છે .
•

િફનોલ ફોમાર્ંિ ડહાઈડ મોિ ડંગ કમ્પાઉંડ/પાવડર ની બનાવટમાં વપરાતા ડર્ાયરમાંથી VOC
પે ઉત્સજીર્ત િમથેનોલ માટે ડર્ાયર પર વેન્ટ આપવામાં આવેલ છે .આ વેન્ટ સાથે યોગ્ય
કાબર્ન કોલમ જોડવા સ ૂચવાયેલ છે .

•

હાલના તબક્કામાં બે થમ પેક
ડી.જી. સેટ( ટે ન્ડ-બાય)

ે ી/કલાક, ૧૨ લાખ કી.કેલેરી/કલાક અને
૬ લાખ કી.કેલર

૨૨૫ કેવીએ ક્ષમતા ધરાવે છે તે હાલની ઉપયોગીતા માટે

થાિપત છે . થમ પેક માં બળતણ તરીકે ફરનેસ ઓઈલ તેમજ ડી.જી. સેટમાં બળતણ તરીકે
હાઈ પીડ-ડીઝલ વાપરવામાં આવે છે .
•

ફોમાર્ં ડીહાઈડ ટેં ક/િમથેનોલ

ુ ટીવ ઉત્સ ન થવાની
ટોરે જ િવ તાર વગેરેમાંથી ફ જી

શક્યતા છે .કાચા-માલ અને ઉત્પાિદત માલને યોગ્ય બંધ કન્ટે નર/ટાંકીઓમાં રાખવામાં
આવશે.
•

ે ી/કલાક ની ક્ષમતા વાળા ૨ થમ પેક ની
સુિચત િવ તરણ માટે કંપનીએ ૧૨ લાખ કી.કેલર
દરખા ત કરે લ છે .

•

માં બળતણ તરીકે ફરનેસ ઓઈલ વાપરવામાં આવશે.

આગળ જણા યા મુજબ ચીમનીઓને ને પ ૂરતી ઉંચાઈ પ ૂરી પાડવા માં આવશે. ઉપરાંત
સ ફર-ડાયોક્ષાઇડ ના ઉત્સ નને િનયંતર્ણમાં રાખવા થમ પેક સાથે કર્બર જોડવા સ ૂચવેલ
ુ -ફાયર થમ પેક સ ૂચવાયેલ છે
છે .ઉપરાંત ડ લ

થી નેચરલ ગેસ ની આપ ૂિતર્ થાય તો

બળતણ તરીકે તેનો ઉપયોગ થઇ શકે.
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૦.૫.૨ પાણી પયાર્વરણ પરની અસરોનો સારાંશ
(અ) બાંધકામ અને કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન
•

બાંધકામ દરિમયાન પાણીના વપરાશ તેમજ સુએજ પાણીના ઉદભવ ને લીધે પાણી
પયાર્વરણ પર થોડા સમય પુરતી અસરો થવાની શક્યતાઓ છે .પરં ત ુ આ અસરો નહીવત
અને

થોડા

સમય

પુરતી

હશે.

તેમજ

સુએજ

પાણીનો

િનકાલ

હાલમાં કાયર
ર્ ત

ખાળ વા/સેિપ્ટક ટેંક વડે કરવામાં આવશે.
•

કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન પાણીના વપરાશ અને ગંદા પાણીના ઉદભવ ને લીધે પાણી
પયાર્વરણ પર થોડા સમય પુરતી અસર થશે તેથી સ ૂચવવામાં આવેલ છે કે ગંદા પાણીના
યવ થાપન માટે યોગ્ય શુધ્ધીકરણ પ્લાન્ટની સુિવધા કયાર્ બાદજ પ્લાન્ટ નુ ં કમીશનીંગ
કાયર્ કરવુ.ં

(બ) ઓપરે શન તબક્કા દરિમયાન
•

હાલમાં પાણીની જ િરયાત ૧૫ કેએલડી છે .સ ૂિચત િવ તરણ બાદ પાણીની કુલ જ િરયાત
૨૮ કેએલડી થશે.આ જ િરયાત આંતિરક બોરવેલ ારા પ ૂણર્ થશે.આ િવ તાર ભ ૂગભર્ પાણી
માટે સલામત િવ તાર માં આવે છે અને સી.જી.ડબ્ યુ. પાસેથી મંજુરી મેળવવાની
જ િરયાત નથી.તદ-ઉપરાંત
ઉપયોગ બોરવેલ રીચા

ફ-ટોપ પાણી સંગર્હણ યોજના

કરવા માટે કરવામાં

ારા વરસાદી પાણીનો

આવશે.આથી પાણી પયાર્વરણ પર

વધારાની અશરો થશે નિહ.
•

હાલમાં પર્િકર્યા

તેમજ

કુલીંગ

ટાવર

છે .પર્િકર્યામાંથી ઉત્પન થતા પાણીને

બ્લો-ડાઉન

માંથી

ગંદુ-પાણી

ઉત્પન

થાય

ફરીથી પર્િકર્યામાં વાપરવામાં આવે છે .તેમજ કુલીંગ

ટાવર બ્લોÐડાઉન પાણી નો ઉપયોગ ટોઇલેટ ફ્લિશંગ માટે કરવામાં આવે છે .સ ૂિચત
િવ તરણ બાદ પર્િકર્યામાંથી ઉત્પન થતા પાણીને ફેકો પર્િકર્યા

ારા શુ

કરવામાં આવશે

અને તેને કુલીંગ ટાવર બ્લો-ડાઉન ફ્લોર,કન્ટેનર,તેમજ અન્ય સાધનોની સફાઈ માટે
વપરાયેલ પાણી તેમજ ખાળ વા ના ઓવર હેડ પાણી સાથે ભેળવી ઈટીપી
સુ ીકરણ કયાર્ બાદ ગર્ીન-બે ટ ની િસંચાઈ માટે તેમજ કુલીંગ-ટાવર

માં યોગ્ય

માં પુરક પાણી

તરીકે વાપરવામાં આવશે.

Chapter-0: Executive Summary
Page | m
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•

આથી પાણી ના પયાર્વરણ પર વધારાની અસરોની કોઈ સંભાવના નથી.

૦.૫.૩ જમીન પયાર્વરણ પરની અસરોનો સારાંશ
(અ) બાંધકામ અને કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન
•

હાલ કાયર્રત સાઈટ પરજ સ ૂિચત પર્ો ક્ટ છે .આથી જમીન વપરાશ પર કોઈ વધારાની
અસર થશે નિહ.અને આ જમીન ઔ ોિગક હેત ુ માટે પાંતિરત કરાયેલી જમીન છે .

•

બાંધકામ કચરાનો પુનઃઉપયોગ ફલોિરંગ માટે કરવામાં આવશે.તેમજ માલ-સામાન ના
સંગર્હણ માટે યોગ્ય યવ થા કરવામાં આવશે

ખાતરી આપે છે કે જમીન પયાર્વરણ પર

કોઈ નકારાત્મક અસર થશે નિહ.
(બ) ઓપરે શન તબક્કા દરિમયાન
•

પર્પોનન્ટે ઘન-જોખમી કચરા ના સંગર્હ માટે જ િરયાત મુજબ સંગર્હણ િવ તાર ,યોગ્ય
ઈટીપી,યોગ્ય સેિનટેશન સુિવધા, કોન્કર્ીટ ફલોિરંગ,પ ૂરતા ગર્ીન બે ટ વગેરેની યોજના કરે લી
છે

•

સ ૂચવે છે કે જમીન પયાર્વરણ પરની અસરોનો

ોત ન ધપાતર્ નથી.

અિધકૃત શરતો પર્માણે ઘન-જોખમી કચરાનુ ં યોગ્ય સંચાલન અને

યવ થાપન અને

માગર્દિશર્કા ખાતરી આપે છે કે જમીન પયાર્વરણ પર કોઈ ન ધપાતર્ આડ અસર થશે નિહ.

૦.૫.૪ સામાિજક પયાર્વરણ પરની અસરોનો સારાંશ
(અ) બાંધકામ અને કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન
•

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ હાલ િ થત સાઈટ પરજ આવવાનો છે

થી વ તી થળાંતર ની જ િરયાત

નથી.
•

બાંધકામ તબક્કા દરિમયાન
ઘષર્ણ

થાિનક ઠેકેદારોને કામ આપવામાં આવશે

થી સામાિજક

વા પર્ ો ઉદભવશે નિહ.
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•

કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન સલામતી માટે ના યોગ્ય પગલા લેવાનુ ં સ ૂચવેલ છે

નાથી

પર્ો ક્ટ સાથે જોડાયેલ જોખમોની અસરોને રોકી શકાશે અને સામાિજક પયાર્વરણ પર
અસરો જોવા મળશે નિહ.
(બ) ઓપરે શન તબક્કા દરિમયાન
•

ઓપરે શન તબ્ક્કા દરિમયાન ભ ૂગભર્જળ ના વપરાશ,ઘન-જોખમી માલ ના વપરાશ અને
સંચાલન,જોખમી રસાયણો સાથે જોડાયેલ જોખમો,અવાજ,નજીક જોડાયેલ રોડ પર ના
પિરવહન વગેરેને લીધે સામાિજક પયાર્વરણ પર અસર થવાની સંભાવનાઓ છે .

•

સ ૂિચત સાઈટ નેશનલ હાઈવે થી નજીક છે .અને તેને જોડતો માગર્ ઘણો નાનો છે .આથી
પર્પોનન્ટ ને ટર્ાિફક અને તેને લીધે ઉદ્ -ભવતા પર્ ો પર િનયંતર્ણ રાખવા સ ૂચવેલ છે .

•

પર્ો ક્ટ ની પાણીની જ િરયાત ભ ૂગભર્જળ

ારા પ ૂરી પડશે પરં ત ુ આ િવ તાર ભ ૂગભર્ જળ

માટે સલામત િવ તાર છે .ઉપરાંત પર્દુિષત પાણી નો પર્

ઉદભવતો નથી કારણકે સ ૂિચત

પર્ો ક્ટ માંથી ઉ વત ું પાણી શુિ કરણ કરી બાગકામ માટે તેમજ કુલીંગ-ટાવર ના પુરક
પાણી તરીકે ફરીથી પુનઃ વપરાસમાં લેવામાં આવશે.
•

ચીમનીને યોગ્ય ઊંચાઈ આપવાથી હવા પર્દુષણની અસરોને િનયંતર્ણ માં રાખી શકાશે.

•

ઘન Ðજોખમી કચરાનુ ં પિરવહન, સંચાલન,ઉપયોગ અને િનકાલ યોગ્ય ધારા ધોરણો મુજબ
કરવામાં આવશે તદ ઉપરાંત ભ ૂતકાળ માં આવી કોઈ ઘટનાઓ હાલ કાયર્રત પ્લાન્ટ માં
જોવા મળે લ નથી.

•

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ને કારણે ધ્વની-પર્દુષણની મોટી અસરો જોવા મળશે તેવ ુ ં જણાત ું નથી છતા
પણ એકોિ ટક-એન્કલોઝર,અવાજ ઉત્પ

કરતા સાધનો માટે બંધ

મ ,યંતર્ોની યોગ્ય

જાળવણી અને લુબર્ીકેશન, ધ્વની-પર્દુષણ પરની અસરો ને નહીવત કરવામાં મદદ કરશે.
•

તેથી જણાય છે કે સ ૂિચત પર્ો ક્ટના ઓપરે શન ને કારણે સામાિજક પયાર્વરણ પર થનારી
અસર નહીવત પર્માણ માં હશે.
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૦.૫.૫ આિથર્ક પયાર્વરણ પરની અસરોનો સારાંશ
(અ) બાંધકામ અને કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન
•

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ હાલ િ થત સાઈટ પરજ આવવાનો હોવાથી જમીન ખરીદી માટે કે અન્ય
માટે નાણાકીય યય થવાની શક્યતાઓ નથી.

•

ઉપરાંત બાંધકામ અને કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન બાંધકામ અને મશીનરીના થાપન
માટે

થાિનક રોજગાર ની તકો ઉદભવશે

ના લીધે આિથર્ક પયાર્વરણ પર હકારાત્મક

અસર જોવા મળશે.
(બ) ઓપરે શન તબક્કા દરિમયાન
•

હાલ માં કાયર્ કરતા માણસોની સાથેજ વધારાના ૨૦ માણસોની સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ના
ઓપરે શન માટે જ િરયાત પડશે.

નાથી આજુબાજુના િવ તારના આિથર્ક પયાર્વરણ પર

હકારાત્મક અસર જોવા મળશે.
•

કાયમી રોજગારી ઉપરાંત સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ને લીધે પિરવહન,ઠેકેદારી વગેરેને લીધે આથીર્ક
પયાર્વરણ પર હકારાત્મક અસર જોવા મળશે.

•

તેથી થાિનક રોજગારી અને થાિનક ઠેકેદારીના ભાગ પે આજુબાજુના િવ તારના આિથર્ક
પયાર્વરણ પર હકારાત્મક અસર જોવા મળશે.આ અસર થોડા પર્માણમાં પરં ત ુ લાંબા સમય
માટે અને હકારાત્મક હશે.

૦.૫.૬ ઈકોલોજીકલ પયાર્વરણ પરની અસરોનો સારાંશ
(અ) બાંધકામ અને કમીશનીંગ તબક્કા દરિમયાન
•

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ હાલ કાયર્રત સાઈટ પરજ છે .આ િવ તાર ના ૧૦ કી.મી. ના ઘેરાવામાં
કોઈજ નેશનલ પાકર્ કે વાઈ ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી આવેલા નથી.
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પયાર્વરણીય અસરોની આકરણીના અહેવાલનો કાયર્કારી સારાંશ
•

બાંધકામ તબક્કા પેલા જમીન સમતળ કરવાની જ રીયાત છે .કંપની િવ તારમાં આવેલી
જમીનમાં લછોડ/ઝાડ બહારની હદમાં ન ધાયેલ છે .આથી જમીન સફાઈમાં લછોડ/ઝાડ
નો સમાવેશ થતો નથી.

•

પર્પોનન્ટે કંપની િવ તાર તેમજ હદિવ તારમાં ગર્ીન બે ટ નો િવકાસ કરે લો છે .

બાંધકામ

તબક્કા દરિમયાન થનારી અસર નહીવત કરવામાં મદદ કરશે.તદÐઉપરાંત વધારાનો
ગર્ીન બે ટ િવકસાવવામાં આવશે

ની ઈકોલોજીકલ પયાર્વરણ પર હકારાત્મક અસર જોવા

મળશે.
•

આધુિનક બાંધકામ કાયર્,અવાજ ઉત્પ કરતા સાધનો માટે યોગ્ય પગલા વગેરે ખાતરી આપે
છે કે સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ને કારણે ઈકોલોજીકલ પયાર્વરણ પર ઘાતક અસર જોવા મળશે નિહ.

(બ) ઓપરે શન તબક્કા દરિમયાન
•

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ સાઈટ ઈકોલોજીકલ પોટે ન્શીયલ ધરાવતા િવ તારથી ઘણીજ દુર આવેલી
હોવાથી પર્ો ક્ટ ને કારણે થનાર હવા પર્દુષણ કે અવાજ પર્દુષણની અસર ત્યાં જોવા મળશે
નિહ.

•

ઉપરાંત સ ૂિચત પર્ો ક્ટ થી પયાર્વરણીય પર્દુષણ ફેલાવે તેવો કોઈ મહત્વપ ૂણર્

ોત નથી

તેથી આજુબાજુના િવ તારની થાિનક સજીવ િુ ટ કે ખેતીવાડી પર ખાસ અસરો થશે નિહ
•

પર્પોનન્ટે સ ૂિચત પર્ો ક્ટ પછી ઉત્પન થતા પાણીને શુ

કરી ફરીથી પુનઃ વપરાશ કરવાનુ ં

સ ૂચવેલ છે .
•

તેથી સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ના પર્દુષણ ના માપદં ડો નો અભ્યાસ અને તેને િનયંતર્ણમાં લેવાના
ઉપાયો વગેરે સ ૂચવે છે કે સ ૂિચત પર્ો ક્ટ થી ઈકોલોજીકલ પયાર્વરણ પર ખાસ અસર
જોવા મળશે નિહ.

૦.૬ પયાર્વરણ ચકાસણી ની યોજના
ઈ.આઈ.એ. અભ્યાસ પરથી, પયાર્વરણીય ચકાસણી યોજના તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . અને તેમાં
પર્ો ક્ટ પછી પયાર્વરણીય ચકાસણી માટે જ રી સ ૂચનો અને માગદ
ર્ શન
ર્ પ ૂરું પાડવામાં આવે છે .
પર્પોનન્ટે પ ૂરતી આિથર્ક જોગવાઈ સાથે આ પર્િકર્યા માટે આયોજન કરે લ છે . પર્પોનન્ટે પયાર્વરણ
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અને સુરક્ષા

યવ થાપન સી ટમ માટે

૪૫ લાખનુ ં બ ટ ફાળવેલ છે

અને રીકરીંગ માટે

૭૩.૧૫લાખ/વષર્ ફાળવવાનુ ં આયોજન કરે લ છે .
પર્ો ક્ટ પછીની પયાર્વરણીય ચકાસણી યોજનામાં પાણી,હવા,ઘન જોખમી કચરો ,અવાજ,પર્દુિષત
પાણી,વગેરેના

નમ ૂનાઓ અને પ ૃથ્થકરણ નો સમાવેશ થાય છે . તે સ ૂચન કરે છે કે પયાર્વરણ

પાલન અહેવાલ િનયિમત બનાવવો અને માગર્દશર્ન પર્માણે જમા કરાવવો. બીજા અન્ય જ રી
ડો

ુ ેન્ટ
મ

વાકે સીસી&એ,વોટર-સેસ વગેરે િનયિમત જ િરયાત મુજબ

યોગ્ય ગાઈડ લાઈનના

પાલન સાથે યોગ્ય કચેરીએ જમા કરાવવુ ં તેમજ રીન્યુઅલ કરાવવુ ં જ રી છે .

૦.૭ વધારાનો અભ્યાસ.
રી ક એસેસમેન્ટ અભ્યાસમાં કોન્સીક્વન્સ પ ૃથ્થકરણ સંબિં ધત માન્ય ટી.ઓ.આર.માં સ ૂચવેલ
પેિસિફક જોખમી રસાયણના સંગર્હણ/સંચાલન ને કારણે થતા ફાયર/ટોિક્ષક ડી પ ન મોડિલંગ
નો અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે .આ પર્માણે, ડીઝા ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન (અક માત યવ થાપન
યોજના)

તૈયાર

કરવામાં આવેલ

છે .

રી ક

એસેસમેન્ટ

ફાયર/એ પ્લોઝન જોખમો અટકાવવા, તાત્કાિલક

અહેવાલ

યવ થાપન, અન્ય

માં

સ ૂચવેલ

સ ૂચનો

યાવસાિયક આરોગ્ય

જોખમ અટકાવવા,સુરક્ષા ગીઅર નં અમલીકરણ કરવુ ં પડશે. પર્પોનન્ટ પાસે હાલમાં સુરક્ષા અને
તાત્કાિલક યવ થાપન સેલ/િવભાગ કાયર્રત છે . ની જવાબદારી સુરક્ષા, અક્ માત િનવારણ અને
યવ થાપનની રહેશે.િનયિમત રીતે કામદારોના આરોગ્યની ચકાસણી કરવામાં આવશે તેમજ કાયર્
કરવાના થળની પણ ચકાસણી કરવામાં આવશે.
હાલની સાઈટ પરજ સ ૂિચત િવ તરણ થશે.અને આથી સ ૂિચત પર્ો ક્ટ માટે કોઈનુ ં પણ થળાંતર
કરવાની જ િરયાત રહેતી નથી.આથી,સ ૂિચત પર્ો ક્ટ માટે સામાજીક અસર ચકાસણીનો અભ્યાસ કે
આર&આર.એક્ષન યોજનાની જ ર નથી અને

ટી.ઓ.આર.માં પણ દશાર્વેલ નથી.

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ સાઈટ નોટીફાઈડ ઔ ોિગક િવ તારની બહાર હોવાથી સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ને લોકુ
સુનાવણી લાગુ પડશે.આથી,રાજ્ય-પર્દુષણ નીયંતર્ણ બોડર્ના સેડ લ
પર્માણે લોક-સુનાવણી
કરવામાં આવશે.અને લોક-સુનાવણી માં થાિનક લોકોની રજૂઆતોનો તરતજ પર્ત્યુ ર આપવાનો
રહેશે.
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૦.૮ પર્ો ક્ટના ફાયદા
સ ૂિચત પર્ો ક્ટના સંચાલન માટે ૨૦

ટલા કામદારોની સીધી રીતે જ ર પડશે અને બીજા ઘણા

લોકોને આડકતરી રીતે રોજગારી મળશે.બાંધકામ અને ક્મીશનીંગ દરિમયાન ૩૩
સીધી કે આડકતરી રીતે રોજગારી મળશે

નાથી

ટલા કામદારોને

થાિનક આિથર્ક પિરિ થિત માં સુધારો જોવા

મળશે.
કંપની

ારા પ્લાન્ટ ક્ષમતા વધવાથી ભરવા પડતા ટેક્ષ માં પણ વધારો થશે

રાજ્ય અને રા ટર્

ના સંદભર્માં ફાયદા પ છે .તથા હાલમાં માલની અવરજવર સંદભેર્ ટર્ક/ટેન્કર સાથે જોડાયેલ
માણસો ની રોજગારીમાં પણ સ ૂિચત િવ તરણ બાદ ફાયદો જોવા મળશે.
કંપનીએ આગામી પાંચ વષર્ માટે સામાિજક ઉત્કષર્ ના કય માટે .૨૦ લાખનુ ં ભંડોળ ફાળવેલ છે
નાથી સામાિજક માળખામાં સુધારો આવશે અને જો આરોગ્ય,ભણતર, ીઓ અને કામદારોના
વે ફેર માટે યોજનાઓ હશે તો તેમાં પણ સુધારો થશે.

૦.૯ પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના .
પયાર્વરણ

યવ થાપન યોજના ઈ.આઈ.એ. અભ્યાસનો એક ભાગ છે .હાલની પયાર્વરણ

યવ થાપન યોજનામાં વધારાના જ રી એક્શન પ્લાન(યોજના) માટે સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ની
ં
અસરના મુખ્ય વાંધાઓને ધ્યાનમાં લીધેલ છે .બધા જ રી ઉપશમનના પગલાને
અનુમાિનત
ધ્યાનમાં રાખી ઈ.એમ.પી. બનાવવામાં આવેલ છે .

પયાર્વરણીય અસરને અટકાવે/ઓછી કરે

તેમજ કામનુ ં તબક્કા વાર અમલીકરણ કરે છે .સ ૂિચત પર્ો ક્ટ માટે તૈયાર કરે લ ઈ.એમ.પી.માં
શુધ્ધ-ઉત્પાદન પર્વ ૃિતઓને આવરી લેવાયેલ છે . ના
ઉજાર્,ઉજાર્ અને

ારા ઈકોલોજીકલ સંરક્ષણ, વે ફેર,કાયર્ક્ષમ

ોતનુ ં સંરક્ષણ વગેરે માટે જ રી યોજના બનશે.આ યોજનાના અમલીકરણ માટે

એક પયાર્વરણ યવ થાપન સેલ નુ ં સ ૂચન કરે લ છે .,

સ ૂિચત પર્ો ક્ટ માટે સ ૂચવેલ યોજનાઓ

અને પયાર્વરણ યવ થાપન યોજનાની દે ખરે ખ રાખશે.અને પર્દુષણ િનયંતર્ણ ના સાધનોના કાયર્
પર ધ્યાન રાખશે.અને આસપાસની પયાર્વરણની ગુણવ ાની ચકાસણી સાથે સાથે પ્લાન્ટ કેમ્પમાં
આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પગલા માટે જવાબદાર હશે.
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૦.૧૦ સારાંશ.
ઉપરોક્ત બધાના સારાંશ પરથી ન ધવામાં આ યુ ં છે કે ,રે િઝન ઉત્પાદનના સ ૂિચત િવ તરણ
પર્ો ક્ટ થી પયાર્વરણ પર્દુષણ પર કોઈ મોટી અસરો થશે નિહ .
સંભિવત અસરને ધ્યાનમાં લઇ ,પર્પોનન્ટે પ ૂરતા ઉપશમનના પગલા અને ઈ.એમ.પી. ની યોજના
કરે લ છે .ઉપરાંત, પર્પોનન્ટ ારા સામિજક ઉત્કષર્ ના કાય ,વરસાદી પાણીના સંગર્હણ,ઉજાર્ સંરક્ષણ
વગેરેના આયોજનની યોજના ઘડાયેલ છે

ની ફાયદાકારક અસર જોવા મળશે.સંભિવત રોજગારી

અને અન્ય સંબિં ધત િવકાસને જોતા,ન ધવામાં આ યુ ં છે કે સ ૂિચત પર્ો ક્ટ થી આ િવ તારની
સામાિજક આિથર્ક પિરિ થિતમાં સુધારો જોવા મળશે.
મેટર્ીક્ષ

ારા મ ૂ યાંકન પરથી, પર્ો ક્ટની

ુ ં લેટીવ માતર્ા,પયાર્વરણ પરની અસરોના સંદભર્માં,
મ્યુ

ઉપશમનના પગલા વગર અને પગલા સાથે અનુકર્મે (-) ૨૩.૯૦ અને (-) ૫.૬૦ છે .

દશાર્વે છે

કે ઉપશમન પગલાનુ ં યોગ્ય અમલીકરણની સાથે પર્ો ક્ટની નકારાત્મક અસરમાં ન ધપાતર્ ઘટાડો
થઇ સકશે અને તેન ુ ં તર નીચુ ં લાવી શકાશે.તેથી સ ૂિચત ઉપશમનના પગલા અને સ ૂચવેલ
પયાર્વરણ યવ થાપન યોજનાનુ ં યોગ્ય અમલીકરણ આ સ ૂિચત પર્ો ક્ટ ને યોગ્ય (શક્ય) ગણે છે .
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