Trion Chemicals Pvt. Ltd.

Executive Summary of REIA Report

Proposed Project of Manufacturing of Speciality
Chemicals
Location at: Survey No. 382, Village: Neja, Taluka: Khambhat, Dist.:
Anand, Gujarat

January, 2013
Prepared By:
Ramans Enviro Services Pvt. Ltd.
SF –23 & 24, Camps Corner, Near AUDA Garden, Prahaladnagar
Ahmedabad 380 015 Phone: 079-26937472. Fax: 079-40064440
E-mail: ramans.consultancy@gmail.com

E.1
EIA STUDY REPORT FOR MANUFACTURING OF SPECIALITY CHEMICALS BY TRION CHEMICALS
PVT. LTD., S. No. 382, VILLAGE : NEJA, TA. : KHAMBHAT, DIST. ANAD:, GUJARAT

EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION
1. The Isocyanurates based Chlorine chemicals are one of the most
prevalent swimming pool chemicals world-wide. Though its use is
more prevalent in the Western Region, these products have found
their application in India and Asian countries also.
2. Looking to growing demand of speciality chemicals, Trion Chemicals
Pvt. Ltd. intends to set up manufacturing plant for speciality chemicals
at Village : Neja, Ta : Khambhat, Dist. : Anand, Gujarat.
3. The unit will manufacture speciality chemicals namely Tri Chloro
Isocyanurate

and

Sodium

Dichloro

Isocyanurate

Dihydrate

@

1400MT/M cumulative capacity.
4. The proposed product establishment falls under the Item 5 (f) of
Schedule I of Environmental Impact Assessment Notification dated
14/09/2006 under the provisions of Environmental Protection Act, 1986.
The location of the proposed project not being within the any notified
industrial estate; it will be treated as Category A project.

PROJECT DESCRIPTION
5. The proposed project is coming at S. No. 382, Village : Neja, Ta. :
Khambhat, Dist. : Anand, Gujarat.
6. Trion Chemicals Pvt. Ltd. has acquired land area of @33,200 sq. m. for
proposed project, out of which @10,000 sq.m. area will be developed
in form of green area.
7. The cost for the proposed manufacturing plant will be @ Rs. 1800 lacs,
which includes cost of land, building and machineries.
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8. The power requirement @ 800 KW will be satisfied by Madhya Gujarat
Vij Company Ltd. (MGVCL). To curb with the emergency situations,
during power supply failure, diesel based D.G. set of 100 KVA (2 nos.)
has been proposed to install.
9. At the time of commencement, the initial fresh water requirement will
be @ 240 KLD. While after commencement of the production fresh
water requirement of 43 KLD will be satisfied through bore well and
balance 197 KLD will be satisfied through recovered water from MVC.
10. The major source of wastewater generation will be filtration & washing,
to be taken in to Mechanical Vapor Compressor for evaporation. The
evaporated water will be condensed and reused back in the process
and for other purposes except domestic use.
11. The sources of flue gas emission identified are from the natural gas fired
Thermic fluid heater and Hot air generator.

Being natural gas fired

HAG & TFH, no air pollution control measures have been proposed.
There will be chances of fugitive emissions from handling of raw
materials, which will be controlled through suitable engineering control
measures.
12. The process emissions have been envisaged from the reaction vessels
namely Filtration system, Flash dryer and Granulator for both the
products. Alkali scrubber and Bag fitler have been proposed as air
pollution control measures to control the process emissions within
permissible limits.
13. The sources of hazardous waste generation will be process waste, ETP
sludge, used oil, discarded containers which will be handled as per
HWM Rules, 2008 and its amendment. Moreover, there will be
generation of sodium salt from MVC, which will be sold out to potential
users as by-product.
14. The unit is committed towards the Health and Safety of workers. The
unit will provide adequate number of first aid boxes at strategic
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locations and given training to designated person for the emergency
purpose. The unit will also appoint part-time medical officer for medical
assistance and for ensuring the better health of workers.
15. All the workers will be provided with required personal protective
equipments as and when required as per the nature of job.
16. Green belt / zone will be developed within area of @10000 sq.m. For
development of green belt @Rs. 5.0 Lakhs will be invested. For the
maintenance of the Green Belt annual Recurring cost of @ Rs. 1.5 Lacs
will be allocated in the budget. Greenbelt will be designed to minimize
the predicted levels of the possible air pollutants and noise.

BASELINE ENVIRONMENTAL SETTING
17. Study period for the baseline data generation work Summer season
(March 2012 to May 2012) and study area was considered as 7 Km
radius considering site as center.
18. Site specific meteorological data for study period from March 2012 to
May 2012 has been collected from Indian Meteorological Department,
Ahmedabad for Vadodara weather monitoring station.
19. The maximum temperature recorded during study period was in the
month of May 2012, i.e. 44.4o C, whereas the minimum temperature
recorded was in the month of March 2012, i.e. 40.4o C. The relative
humidity has varied from 15% to 88% during study period.
20. Total 6 ambient air quality stations were selected in the radius of 7 km
from the project site as centre considering the various factors.
21. At all these sampling locations PM10, PM2.5, SO2, NOx and Cl were
monitored to enable the comparison with ambient air quality
standards prescribed by the Central Pollution Control Board (CPCB). In
absents of any source identify for VOCs and HC from process or
handling VOCs and HC monitoring was not carried out.
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MINIMUM VALUE
(µg/m3)

MAXIMUM VALUE
(µg/m3)

PM10

51.86

83.00

PM2.5

18.73

64.00

Sulfur dioxide

3.79

18.64

Oxides of Nitrogen

1.96

29.22

PARAMETERS

However, Cl detected below detection limit at all station during the
study period. Detection limit for Cl is 5µg/m3.
22. For characterization of water sources, Ground water samples (from 6
locations)

and surface water samples (from 4 locations)

were

collected and analyzed for drinking water quality parameters i.e.
physico-chemical parameters and heavy metals. All parameters were
found within permissible limit of IS 10500: 2000 (drinking water
standards). No heavy metals were found in any of the samples.
23. The noise levels were measured once during the study period at all
study locations for day time and night time. During monitoring period,
the LEQ (dB(A)) noise levels varied between 60.00 to 68.89 during
daytime and 49.39 to 71.10 during the night time for whole study area.
24. Total 6 sampling locations within study area were identified for
characterization of soil. Physical characteristics of soil have been
delineated through specific parameters, viz. particle size distribution
(grain size analysis), porosity, water holding capacity and permeability
whereas

data

for

chemical

characterization

of

soil,

selected

parameters viz. pH, electrical conductivity, cation exchange capacity,
and alkali matter and sodium absorption ratio have been analyzed.
25. Land use pattern of the study area have been obtained through LISS IV
satellite imaginary. The biggest land cover in this area is crop Land
(About 58.45%) followed by Sea area and the dominancy of Land
Cover gradually decreased up to Sandy Area.
26. A detailed on-site survey on flora and fauna existing in study area was
carried out. The study

area does

not

have

any

identified
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endangered species and also does not have any designated forest,
national park, sanctuaries.
27. The general observation of the site visit is that none of the plant and
animal species recorded is rare or endangered. The species of flora
and fauna found in the study area are common as anywhere and
everywhere.
28. Total population of study area is 261,012 with sex ratio of 923 and
average literacy rate of 72 %.
29. At present, agriculture is the major occupation in majority of villages in
which 66-80% households are engaged in half of the villages. Dairy is
the second highly employing occupation which is undertaken by 2050% of households in half of the villages and more than that in the rest.
30. All villages have electric supply available for all purpose. All the villages
are having education facilities up to Primary education.
31. Medical facilities are found satisfactory. All villages have community
health workers.
32. Tap and well, Tube well and Hand pump are prime sources of water in
all villages. For communication purpose, post office and phones are
available in most of the villages.
33. Villages are connected with paved roads. Bus is the main source of
transportation for all villages.

IMPACT ASSESSMENT
34. Impacts are identified due to proposed project in two phases:
Construction & Operation.
35. Impacts for construction phase will be short term temporary in nature
either positive or negative.
36. The adverse impact will be on air quality and noise level due to
identified activities of proposed project during construction as well as
operation phases.
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37. Green belt development will be the activity revealing beneficial
impacts on surrounding environment.
38. Employment generation will contribute positively to the local people
due to proposed project.
39. During operation phase of the project, the estimated requirement of
fresh water quantity is @ 43 KLD, whereas @ 197 KLD water recovered
from MVC will be utilize. As the major quantity of water is to be
recycled, there will be insignificant impact of water usage on water
resources during the operation phase.
40. The unit is also proposing the rain water harvesting structure as well as
recharging borewells for the harvested rain water. Hence, the overall
impact on water quantity due to proposed project will be insignificant.
41. In absence of any direct discharge of effluent into environmental sink,
there will not be any adverse impact on water quality of the region.
However, 65 KLD water (60 KLD recycled and 5 KLD fresh) is to be used
for gardening / plantation purpose within premises, which will
penetrate through ground and may affect ground water quality in long
run.
42. The air quality will be affected moderately during construction phase
of proposed project. The unit has proposed to install natural gas fired
HAG & TFH, hence, no air pollution control measures have been
proposed for flue gas emissions.
43. The anticipated sources of process emissions from the proposed project
are flash dryer, granulator and filtration system having pollutants PM
and Cl2. The unit has proposed suitable air pollution control measures
(Alkali scrubber and Bag filter) to curb the pollutants at source. Hence,
impacts associated from operational phase of the plant will be adverse
and of minor significance.
44. There will be minor significant adverse impact on air quality during
operation phase of the project due to material handling, operation of
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utilities. Development of Green belt of different species will absorb and
confine the pollutants within the premises.
45. The dispersion modeling was done as per the general guidelines of
CPCB vide their publication “Assessment of Impact to Air Environment:
Guidelines for conducting Air Quality Modeling”, 1998 and using ISCST-3
model of USEPA. From the dispersion model, it is observed that the
predicted ambient air quality due to proposed plant operations is well
within limits specified by the CPCB.
46. Incremental increase within the study area due to proposed project will
be as follow :
a. Particulate matter : 0 – 0.322 µg/m3
b. SO2 : 0 – 0.0019 µg/m3
c. NOx : 0 – 0.329 µg/m3
d. Cl: 0 – 0.138 µg/m3
Thus it can be concluded that proposed plant operations will not
adversely impact the air quality. Further, it is emphasized that all the
emissions have to be strictly controlled as mentioned in the mitigation
measures and summarized in the Environmental Management Plan, to
maintain ambient air quality within norms in the future.
47. Placement and fixation of heavy machineries and vessels will have
moderate impact on noise for particular time period only. There will be
continuous generation of noise during plant operations, operation of
boiler having minor significant impact on the environment.
48. The application for conversion of land in to N.A. for proposed project
has been made. During construction phase, the site preparation,
leveling and development work will have adverse impact on quality of
soil.
49. During operative phase, the disposal of hazardous solid wastes will be
made in designated area having pucca floor and Leachate collection
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system, contributing insignificant impact on land / soil. Use of treated
effluent for green belt development may affect soil quality in long run.
50. As per the ecological survey carried out, no rare or endangered
species has been observed in the study area leading to any adverse
impact. The terrestrial ecology of the site will be affected adversely
during the construction phase of the project, which may be
compensated due to development and maintenance of green belt
during operation phase.
51. The proposed project is anticipated to have positive socio-economic
impact as it will generate employment during construction as well as
operation phase. Impact in terms of displacement of habitation and
settlements due to the proposed project is totally absent. No loss or
disturbance of any historic and cultural heritage is associated with the
proposed project. Proposed project will provide the surrounding region
with

business

potential

as

well

as

subsequent

employment

opportunities.
52. Major health and safety issues encountered will be physical hazards,
respiratory hazards, electrical hazards, noise, fire & explosion hazards
associated while working within the plant. A chemical industry also
poses risk such as accidents due to spillage, fire & explosion.

RISK ASSESSMENT STUDY
53. Risk assessment study has been carried out for the storage of identified
hazardous which will be used for manufacturing of proposed products.
The characteristic of the potential hazardous material to be stored are
identified for deciding preventive measures required during storage,
handling and transportation.
54. For the worst case leakage from chlorine cylinders has been carried
out.
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55. Statutory guidelines have been followed for preparation of risk
mitigation measures on basis of risk analyzed. Fire fighting system as per
guideline will be installed and maintained.
56. The manual handling of chemical will be avoided as far as possible
and required safety measures will be provided for handling and
transportation of this chemical. Risk mitigation measures are specifically
provided for major and minor spills from storage.
57. Occupational health surveillance program will be planned and
implemented during operational stage.
58. DMP has be prepared for the proposed manufacturing plant and
implemented.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN
59. Approximately Rs. 5 Crores will be invested towards implementation of
Env. Management System, whereas recurring cost towards the same
will be @ Rs. 1.2 Lacs/ day.
60. Prior to commencement of operative phase of the project, the
company will frame an Environmental policy to be implemented in
strict manner.
61. The Environmental management cell to be appointed / framed will be
responsible

for

compliance

with

Corporate

Environmental

Responsibility.
62. The company shall prepare Corporate Environmental Performance
Report inclusive of the major violations / non-conformance occurred in
a year. The same shall be made a part of the Annual report of the
company to inform the stakeholders /shareholders about the same.
63. The regular environment monitoring shall be done through established
laboratory.
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64. Optimum use of water will be done for construction phase as well as for
labours with adequate water supply to labours for drinking water and
sanitation facilities.
65. Operation of MVC will be reviewed periodically for ascertaining its
efficiency and quality of recovered water for its further use.
66. Dust will be the main pollutant affecting the ambient air quality during
construction phase alongwith gaseous emissions during transportation
of required materials. For suppression of dust during construction
activities, water will be sprinkled.
67. For proposed project, all transferring and feeding areas will be well
covered to avoid any fugitive emissions. For the process area of the

plant, proper ventilation will be provided on the shop floor for
proper air circulation to maintain the work area air quality.
68. Efficient working of proposed APC system will be ensured through
periodical monitoring.
69. The segregation and storage of all hazardous solid waste generated
will be done for the proposed project.
70. Proper storage, handling and disposal of all type of hazardous solid
wastes as per the guidelines prescribed will be ensured.
71. Regular maintenance of equipments / machineries will be done by
application of proper lubricating agent. Enclosures and barriers will be
provided to pumps and machineries producing high noise levels for
proposed project.
72. There will be periodical noise level measurements for verifying
compliance with relevant laws.
73. There will be practice of pre medical checkup and regular medical
checkup of employees and periodical training will be imparted for
better occupational health of workers.
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74. Training will be provided to the designated staff & workers for fire
fighting, work permit system, first aid & safe handling of hazardous
chemicals.
75. Trained workers will be employed for all the hazardous process
operations within the plant and will be supervised by experienced
supervisors.
76. Antidotes as well as MSDS for all the chemicals will be made available
within the factory premises.
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કાર્યકારી સારાાંશ
પરરચર્:
1. આઈવોવામન્યુયેટ આધારયત ક્રોયીન યવામણો, સ્લીભીંગુરભાાં લયાતા વલશ્વનાાં વૌથી
પ્રચલરત યવામણો છે . જોકે તેનો ઉમોગ વિભ નાાં દે ળોભાાં લધાયે પ્રચલરત છે . આ
ઉત્ાદન નો ઉમોગ શલે બાયત અને એવળમા ખાંડ નાાં દે ળોભાાં ણ જોલા ભે છે .
2. Speciality Chemicals ની લધતી જતી ભાાંગ ને ધ્માન ભાાં યાખી ને Trion Chemicals
Pvt. Ltd. તેના ઉત્ાદન ભાટે નો પ્રાન્ટ, નેજા ગાભ, ખાંબાત ખાતે સ્થાલા ભાાંગે છે .
3. આ એકભ Speciality Chemicals, જેલા કે Trio Chloro Isocynurate (TCCA) અને
Sodium Dichloro Isocynurate Dihydrate (SDIC) નુ ાં ઉત્ાદન આળયે ૧૪૦૦ ભેરિક
ટન પ્રવત ભાવ કયળે.
4. આ પ્રસ્તાવલત થનાય ઉત્ાદન યુનીટ માાલયણ વાંયક્ષણ અવધવનમભ ની જોગલાઈઓ,
1986 ના ઈ. આઈ. એ. નોટીપીકેળન 14/09/2006 શેઠ વીડયુર 1 ની આઇટભ 5 (f)
ભાાં આલે છે . આ યુનીટ ની સ્થાાના કોઈણ સ ૂલચત ઔદ્યોલગક એસ્ટે ટ અંદય નથી; તેથી
આ પ્રોજેક્ટ કેટેગયી A તયીકે ગણલાભાાં આલળે.
પ્રોજેક્ટની રૂપરે ખા:
5. આ પ્રસ્તાવલત થનાય ઉત્ાદન યુનીટ નુ ાં સ્થાન વલે નાં. ૩૮૨,

ગાભ: નેજા, તાલુકા:

ખાંબાત, જીલ્રો: આણાંદ, ગુજયાત યાજ્મભાાં છે .
6. Trion Chemicals Pvt. Ltd એ સ ૂલચત થમેરા પ્રોજેક્ટ ભાટે ભેલેર જભીન ૩૩૨૦૦
ચો.ભી. છે . જેભાાંથી ૧૦૦૦૦ ચો.ભી. વલસ્તાય શરયત વલસ્તાય તયીકે વલકવાલલા ભાાં
આલળે.
7. સ ૂલચત ઉત્ાદન પ્રાન્ટ ભાટે નો ખચા આળયે ૧૮૦૦ રાખ થળે, જેભાાં જભીન, ભકાન અને
ભળીનયીનાાં ખચા નો વભાલેળ થામ છે .
8. સ ૂલચત ઉત્ાદન ભાટે લીજી ની જરૂયીમાત આળયે ૮૦૦ રકરોલોટ ની યશેળે, જે ભધ્મ
ગુજયાત લીજ કાંની રીભીટેડ દ્વાયા  ૂયી ાડલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત ત્માાં 100KVA
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(2 Nos.),ના D.G. Set ણ મુકલાભાાં આલળે. જેનો ઉમોગ આતકારીન વભમે
કયલાભાાં આલળે.
9. આ પ્રસ્તાવલત થનાય પ્રોજેક્ટ ભાટે ઉત્ાદન નાાં પ્રથભ તફક્કે તાજા ાણીની જરૂરયમાત
૨૪૦ KLD યશેળે, જમાયે ઉત્ાદન ની પ્રરિમા ચાલુ થમા છી તાજા ાણી ની
જરૂયીમાત ૪૩ KLD યશેળે, જે ફોય લેર દ્વાયા વાંતોલાભાાં આલળે તથા ફાકીની ૧૯૭
KLD ાણી, ભીકેનીકર લેય કમ્પ્પ્રેવય ભાાંથી યીકલય કયે ર ાણી થી  ૂયી ાડલાભાાં
આલળે.
10. પ્રદુવત ાણી નાાં ઉદબલ ભાટે નો મુખ્મ સ્ત્રોત filtration અને washing ની પ્રરિમા છે ,
જેભાાંથી ઉદબલનાય પ્રદુવત ાણી ભીકેનીકર લેય કમ્પ્પ્રેવય ભાાં લયાભાાં રૂાાંતરયત
કયલાભાાં આલળે. આ લયા ને ઠાંડી કયી, ડોભેસ્સ્ટક લયાળ વવલામના કામોભાાં
લાયલાભાાં આલળે.
11. આ પ્રોજેક્ટ નાાં શલા પ્રદુણ નાાં સ્ત્રોત તયીકે ગેવ લયાળ આધારયત થવભિક ફ્લુઇડ
શીટય અને શોટ એય જનયે ટય છે , જેભાાં નેચયર ગેવ લાયલાનો શોલાથી શલા પ્રદુણ
વનમાંત્રણ નાાં વાધનો પ્રસ્થાીત કયલા ભાાં આલળે નરશ. તેભજ કાચા ભારવાભાનનાાં
ઉમોગથી ઉદબલતા fugitive emission થલાની ળક્યતા છે , જેના વનમાંત્રણ ભાટે મોગ્મ
ગરા રેલાભાાં આલળે.
12. આ પ્રોજેક્ટ થી ઉત્ાદન પ્રરિમા દયમ્પ્માન રપલ્િે ળન વવસ્ટભ, ફ્રેળ ડ્રામય અને
ગ્રેન્યુરેટય જેલા વાધનો ભાાંથી શલા પ્રદુણ થલાની ળક્યતા છે . જેના વનમાંત્રણ ભાટે
આલ્કરી સ્િફય તથા ફેગ રપલ્ટય જેલા શલા પ્રદુણ વનમાંત્રણ નાાં વાધનો નો ઉમોગ
કયલાભાાં આલળે.
13. પ્રરિમા દયવભમાન ઉદબલનાય જોખભી ઘન

કચયા નો તથા લેસ્ટ ઓઈર અને

લયામેરા કેયફા નો HWM વનમભો, 2008 અને તેના સુધાયા પ્રભાણે વનકાર કયલાભાાં
આલળે. આ ઉયાાંત ભીકેનીકર લેય કમ્પ્પ્રેવય ભાાંથી ઉદબલનાય વોડીમભ વોલ્ટ ને
ફામ-પ્રોડક્ટ તયીકે લેચલાભાાં આલળે.
14. આ એકભ કાભદાયોની આયોગ્મ અને સુયક્ષા પ્રત્મે પ્રવતફદ્ધ છે . આ એકભ ભાાં વ્ય ૂશાત્ભક
સ્થોએ પ્રાથવભક વશામ ફોક્વ  ૂયતી વાંખ્મા  ૂયા ાડલાભાાં આલળે અને આતકારીન
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વાંજોગો ભાટે વનયુક્ત વ્મક્ક્ત ને તારીભ આલાભાાં આલળે. કાભદાયો ની તફીફી વશામ
અને વારુાં આયોગ્મ ભી યશે તે ભાટે

આ એકભ ભાાં ાટા ટાઇભ તફીફી અવધકાયી ની

વનભણ ૂક કયલાભાાં આલળે.
15. તભાભ કભાચાયીઓને કામાપ્રણારી પ્રભાણે જરૂયી એલા વ્મક્ક્તગત યક્ષણાત્ભક વાધનો  ૂયા
ાડલાભાાં આલળે.
16. ૧૦૦૦૦ ચો.ભી. નો વલસ્તાય, શરયત વલસ્તાય તયીકે વલકવાલલાભાાં આલળે, જેના ભાટે ૫
રાખ રૂવમા પાલલાભાાં આલળે. આ શરયત વલસ્તાયની દે ખબા ભાટે લે આળયે ૧.૫
રાખ રૂવમા ની પાલણી કયલાભાાં આલળે.
પર્ાયવરણીર્ અભ્ર્ાસની મારિતી:
17. માા લયણ અભ્માવની ભારશતી એકવત્રત કયલાનુ ાં કાભ ઉનાાભાાં

(ભાચા ૨૦૧૨ થી ભે

૨૦૧૨) સુધી કયલાભાાં આલેર છે જેને ભાટે વાઈટ ને કેન્ર તયીકે ગણી ૭ રક.ભી. વત્રજ્મા
ના વલસ્તાયનો અભ્માવ કયે ર છે .
18. લડોદયા વલસ્તાય ભાટે , ભાચા ૨૦૧૨ થી ભે ૨૦૧૨ ના વભમગાા દયમ્પ્માન લનની
ઝડ, લનની રદળાઓ, તાભાન અને બેજ ય પ્રાથવભક ભારશતી ઈન્ડીમન
ભીટીયીઓરોજીકર ડીાટા ભેન્ટ, અભદાલાદ ાવેથી ભેલલાભાાં આલી શતી.
19. અભ્માવ ના વભમગાા દયવભમાન ભે ભરશના(૨૦૧૨ ) ભાાં ભશત્તભ તાભાન ૪૪.૪ oc
અને રઘુત્તભ તાભાન ભાચા (૨૦૧૨) ભાાં ૪૦.૪ oc નોધામેર છે . અભ્માવ વભમગાા
દયવભમાન બેજનુ ાં પ્રભાણ ૧૫% થી ૮૮% જેટલુાં શત.ુ ાં
20. પ્રોજેક્ટ વાઈટ ને કેન્ર તયીકે ગણી ૭ રક.ભી. વત્રજ્મા ના વલસ્તાયભા શલાની ગુણલત્તા ની
ચકાવણી ભાટે કુર ૬ સ્થો વાંદ કયલાભાાં આલેર શતા.
21. તભાભ નમ ૂના ભાટે PM10, PM2.5, SOX, NOX તથા ક્રોયીન નુ ાં ભોનીટયીંગ કયી શલાની
ગુણલત્તા ને

વેન્િર ોલ્યુળન કાંિોર ફોડા (CPCB) દ્વાયા વનધાારયત ધોયણો વાથે

વયખાભણી કયલાભાાં આલેર છે . પ્રરિમા તેભજ શેન્ડલરિંગ ભાાં
ગેયશાજયી ભાાં તેન ુ ાં ભોનીટયીંગ કયે ર નથી.

VOCs અને HC ની
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પરરમાણો

ન્ય ૂનતમ રકિંમત

મિત્તમ રકિંમત

(માઈક્રોગ્રામ / ઘનમીટર) (માઈક્રોગ્રામ / ઘનમીટર)

PM10

૫૧.૮૬

૮૩.૦૦

PM2.5

૧૮.૭૩

૬૪.૦૦

SO2

૩.૭૯

૧૮.૬૪

NOx

૧.૯૬

૨૯.૨૨

નોંધ: અભ્માવ નાાં વભમગાા દયમ્પ્માન અભ્માવ વલસ્તાયભાાં ક્રોયીન ની ભાત્રા તેની
ચકાવણી ની ન્યુનત્તભ ભાત્રા કયતા ઓછી જણામેર છે . ક્રોયીન ની ચકાવણી ની
ન્યુનત્તભ ભાત્રા ૫µg/m3 છે .
22. અરગ અરગ રાક્ષલણકતાઓ ધયાલતા જ સ્રોતો

(ભ ૂગબા જ નમ ૂનાઓ (૬ સ્થો)

અને વાટી યના ાણીના નમ ૂનાઓ (૪ સ્થોએથી) ભાાંથી ાણીના નમ ૂનાઓ રેલા
ભાાં આવ્મા શતા અને ીલાના ાણીની ગુણલત્તા નુ ાં ણ નીયીક્ષણ કયલાભાાં આલેલ ુાં શતુ.ાં
તેના બોવતક અને યાવામલણક રયભાણો અને બાયે ધાતુઓ નુ ાં ણ વલશ્રેણ કયલાભાાં
આલેલ ુાં શતુ.ાં ચકાવણી દયવભમાન આ ફધા જ રયભાણો IS ૧૦૫૦૦:૨૦૦૦ (Drinking
water standards) ની ભમાાદાની અંદય ભળ્મા શતા.
23. અભ્માવ ના વભમગાા દયવભમાન એક લખત
દયવભમાન અને યાત્રી દયવભમાન

ફધા સ્થોએ ઘોંઘાટ સ્તય રદલવ

ભાલાભાાં આલેર શતો . ઘોંઘાટ સ્તય રદલવ ના

વભમગાા દયવભમાન ૬૦.૦૦ થી ૬૮.૮૯ ની લચ્ચે અને યાત્રી દયવભમાન ૪૯.૩૯ થી
૭૧.૧૦ ની લચ્ચે નોધલાભાાં આલેર શતો .
24. અભ્માવ ના વભમગાા દયવભમાન ૬ સ્થોએ થી ભ ૂવભ ાત્રારેખન ભાટે ના નમ ૂનાઓ
એકત્ર કયલાભાાં આવ્મા શતા. આ નમ ૂનાઓ ભાાં જભીન ની બોવતક અને

યાવામલણક

રાક્ષલણકતાઓ દળાાલાભાાં આલી શતી.તે ેકી બોવતક રાક્ષલણકતા ભાાં કણોનુ ાં કદ વલતયણ
(grain size analysis), porosity,ાણી વાચલલાની ક્ષભતા permeability નુ ાં  ૃથ્થકયણ
કયલાભાાં આવ્યુ શતુ ાં . આ ઉયાાંત જભીનની

યાવામલણક રાક્ષલણકતાઓ ચકાવલા ભાાં

આલી શતી તેભાાં ીએચ, વલદ્યુતલાશકતા ,cation exchange capacity,અને ક્ષાય રવ્મ
અને વોરડમભ ળોણ ના ગુણોત્તય નુ ાં  ૃથ્થકયણ કયલાભાાં આવ્યુ શત.ુ ાં
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્
25. અભ્માવ વલસ્તાયભાાં વભાવલષ્ટ જભીનનો નકળો LISS IV ઉગ્રશ દ્દલાયા
કાલ્વનક લચત્ર
ભાયપતે ભેલલાભાાં આલેર છે .

અભ્માવ વલસ્તાયભાાં વભાવલષ્ટ વલસ્તાયભાાંથી આળયે

૫૮.૪૫ % જભીન ખેતીરામક જભીન છે .
26. અભ્માવ વલસ્તાયભાાં લનસ્વત અને પ્રાણીસ ૃસ્ષ્ટ વલગતલાય ભોજણી શાથ ધયલાભાાં આલી
ાં
નેળનર ાકા કે અભ્માયણ આલેર નથી.
શતી. અભ્માવ વલસ્તાય ભાાં આયલક્ષત જગર,
27. આ વાઇટ ની મુરાકાત નાાં વાભાન્મ અલરોકન પ્રભાણે લનસ્વત અને પ્રાણીઓ ની કો ઈ
દુરાબ જાવત જોલા ભે ર નથી

. અભ્માવ વલસ્તાયભાાં જોલા ભે ર લનસ્વત અને

પ્રાણીસ ૃસ્ષ્ટ ની પ્રજાવતઓ વાભાન્મ છે .
28. અભ્માવ વલસ્તાયની

કુર લસ્તી ૨૬૧,૦૧૨ છે , તે ેકી

વેક્વ યે વળમો ૯૨૩ અને

વયે યાળ વાક્ષયતા દય ૭૨ % છે .
29. અભ્માવ વલસ્તાયભાાં મુખ્મ વ્મલવામ ખેતી અને ડેયી આધારયત છે .
30. ફધા ગાભો ભાાં ઇરેક્િીક વીટી નો ુયલઠો ઉરબ્ધ છે . તભાભ ગાભોભાાં પ્રાથવભક વળક્ષણ
સુધીની વળક્ષણ સુવલધાઓ છે .
31. આયોગ્મ સુવલધા વાંતોકાયક જોલા ભે ર છે . ફધા ગાભો ભાાં આયોગ્મ વમુદામ કાભદાયો
છે . કેટરાક ગાભડાઓભાાં શોક્સ્ટર સુવલધા ણ છે .
32. તભાભ ગાભડાઓભાાં ાણી ના મુખ્મ સ્ત્રોત તયીકે ન અને કુલા,તેભજ ટયુફ લેર અને
શેન્ડ ાં છે . આ ઉયાાંત ભારશતી ની આ - રે નાાં શેત ુ ભાટે , ોસ્ટ ઓરપવ અને પોન ભોટા
બાગના ગાભડાઓભાાં ઉરબ્ધ છે .
33. ગાભડાઓ ાક્કા યસ્તાઓ વાથે જોડામેર છે . ફધા ગાભો ભાાં રયલશન ભાટે નો મુખ્મ
સ્ત્રોત ફવ છે . ખાંબાત ભાાં યે લ્લે સુવલધા ણ ઉરબ્ધ છે .
પર્ાયવરણીર્ અસરોની આકારણી:
34. આ પ્રસ્તાવલત થનાય પ્રોજેક્ટ ભાાં થતી અવયો ને ફે

તફક્કાઓ ભાાં લશેંચામ

છે .

ફાાંધકાભ અને ઉત્ાદન
35. ફાાંધકાભ ના તફક્કા દયમ્પ્માન થતી અવયો
નકાયાત્ભક શળે.

ટૂાંકી અને અસ્થામી તથા

શકાયાત્ભક કે
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36. આ પ્રસ્તાવલત થનાય પ્રોજેક્ટ ભાાં ફાાંધકાભ અને ઉત્ાદન દયવભમાન થતી પ્રરિમા ઓ
થી શલાની ગુણલત્તા અને ઘોંઘાટ નાાં રીધે નકાયાત્ભક અવયો ણ થળે.
37. શરયત વલસ્તાય ના વલકાવ થી આવાવના વલસ્તાય ભાાં માાલયણ ય રાબદામી અવયો
થળે.
38. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ને કાયણે સ્થાવનક રોકો ભાાં યોજગાયી ની તકો ઉદબલળે.
39. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ભાટે ઉત્ાદન પ્રરિમા દયમ્પ્માન ાણી ની જરૂયીમાત ૪૩ રકરો રીટય
પ્રવત રદલવ યશેળે, જમાયે ફાકીનુાં ૧૯૭ રકરો રીટય પ્રવત રદલવ ભીકેનીકર લેય
કમ્પ્પ્રેવય ભાાંથી યીવામકર કયી ભેલલાભાાં આલળે. ભોટાબાગ ની ાણીની જરૂયીમાત
યીવામકર ધ્ધવતથી વાંતોલાભાાં આલતી શોલાથી, આ પ્રોજેક્ટ ને રીધે ભ ૂગબા જ નાાં
જથ્થા ય કોઈ પ્રવતકૂ અવય થળે નરશ.
40. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ દ્વાયા યે ઈન લોટય શાલેસ્સ્ટિંગ સ્િકચય તેભજ યીચાજીંગ ફોય લેર
પ્રસ્થાીત કયલાભાાં આલળે, જેના રીધે સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ને કાયણે ાણી ના જથ્થા ય
કોઈ નકાયાત્ભક અવય થળે નરશ.
41. એન્લામયભેન્ટર વવિંક ભાાં કોઈ ણ પ્રકાય નાાં પ્રદુવત ાણી નો વનકાર કયલાભાાં
આલતો ન શોલાથી, ાણી ની ગુણલત્તા ય કોઈ પ્રવતકુ અવય થળે નરશ. ૬૫ રકરો
રીટય પ્રવત રદલવ ાણી (૬૦ રકરો રીટય યીવામકલ્ડ અને ૫ રકરો રીટય ફ્રેળ)
ગાડા નીંગ ભાટે લાયલાભાાં આલળે, જેના રીધે ભ ૂગબા જની ગુણલત્તા ય રાાંફા ગાે
અવય થલાની ળક્યતા છે .
42. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ના ફાાંધકાભ તફક્કા દયમ્પ્માન શલા ની ગુણલત્તા ભાાં વાધાયણ અવય થળે.
એકભ નેચયર ગેવ આધારયત શોટ એય જનયે ટય તેભજ થવભિક પલ્યુઈડ શીટય પ્રસ્થાવત
કયળે. જેને રીધે શલા પ્રદુણ થલાની ળક્યતા નશીલત યશેળ.ે
43. ઉત્ાદન નાાં તફક્કા દયમ્પ્માન રપલ્િે ળન વવસ્ટભ, ફ્રેળ ડ્રામય તેભજ ગ્રેન્યુરેટય ભાાંથી
ાટીક્યુરેટ ભેટય તથા ક્રોયીન જેલા શલા પ્રદુક ઉદબલલાની વાંબાલના છે , જેને ફેગ
રપલ્ટય તેભજ આલ્કરી સ્િફય દ્વાયા વનમાંત્રણ ભાાં યાખલાભાાં આલળે.
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44. ઉત્ાદન નાાં તફક્કા દયમ્પ્માન, ભારવાભાન ની શેયપેય તેભજ અન્મ વાધનો નાાં લયાળ
ને રીધે શલાની ગુણલત્તા ય નજીલી અવય થળે, જેના ઉળભન ભાટે શરયત વલસ્તાય
ફનાલલાભાાં આલળે.
45. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ નાાં ઉત્ાદન નાાં તફક્કા દયવભમાન શલા ની ગુણલત્તા ની આગાશી ભાટે
CPCB નાાં પ્રકાળન "એય ક્લોલરટી ભોડેલરિંગ કયલા ભાટે ભાગાદવળિકા એય માાલયણ ભાટે
ઇમ્પ્ેક્ટ એવેવભેન્ટ ઓપ" 1998 અને USEPA નુ ાં ISCST-3 ભોડેર લાયી કયલાભાાં આલી
શતી. જેનાાં પ્રભાણે પ્રાન્ટ કાભગીયી ને કાયણે શલાની ગુણલત્તા CPCB દ્વાયા સ્ષ્ટ થમેર
ભમાાદા ની અંદય જણામેર છે .
46. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ નાાં ઉત્ાદન તફક્કા દરયભમાન શલા પ્રદુકો નાાં ભા ભાાં થતો લધાયો
નીચે મુજફ શળે :
શલા ભાાં તયતા યજકણો : ૦ – ૦.૩૨૨ માઈક્રોગ્રામ / ઘનમીટર
વલ્પય ડામોકવાઈડ : ૦ – ૦.૦૦૧૯ માઈક્રોગ્રામ / ઘનમીટર
નાઈિોજન ઓકવાઇડવ : ૦ – ૦.૩૨૯ માઈક્રોગ્રામ / ઘનમીટર
ક્રોયીન : ૦ – ૦.૧૩૮ માઈક્રોગ્રામ / ઘનમીટર
ઉયોક્ત રયણાભો યથી તાયણ કયી ળકામ છે કે સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ની કાભગીયીથી
શલાની ગુણલત્તા ય પ્રવતકુ અવય થળે નરશ. તદુયાાંત માા લયણ ઉળભન

ભાાં

ઉલ્રેખામેરા ગરાનુ ાં અભરીકયણ બવલષ્મ ભાાં ણ શલાની ગુણલત્તાને ધાયાધોયણની
ભાત્રાભાાં જાલી યાખળે.
47. બાયે ભળીનયી અને લેવલ્વ નાાં રપક્વેળન નાાં કાયણે અલાજનાાં ભા ધ્મભ ય ચોક્કવ
વભમગાા ભાટે ભધ્મભ અવય થળે. ઉત્ાદન તફક્કા દયમ્પ્માન પ્રાન્ટ ઓયે ળન નાાં
કાયણે અલાજ નાાં ભાધ્મભ ય નશીલત અવય થળે.
48. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ભાટે ની જભીન ભાટે લફન ખેતી જભીન નુ ાં પ્રભાણત્ર ભેલલા ભાટે
અયજી કયે ર છે .
49. ઉત્ાદન નાાં તફક્કા દયમ્પ્માન જોખભી કચયાનો વાંગ્રશ ાકા ફ્રોય ય કયલાભાાં આલળે
તેભજ રીચેટ કરેક્ળન ની વ્મલસ્થા ણ કયલાભાાં આલળે, જેનાથી જભીન ની ગુણલત્તા
ય કોઈ પ્રવતકુ અવય થળે નરશ.
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50. ઇકોરોજીકર સુલે મુજફ અભ્માવ વલસ્તાયભાાં કોઈ ણ પ્રકાય ની યે ય કે એન્ડેન્જડા
પ્રજાવતઓ જોલા ભે ર નથી. ફાાંધકાભ નાાં તફક્કા દયમ્પ્માન ટે યેસ્િીમર ઈકોરોજી ને
પ્રવતકુ અવય થળે જે ઉત્ાદન નાાં તફક્કા દયમ્પ્માન શરયત વલસ્તાય પ્રસ્થાીત કયીને
વયબય કયલાભાાં આલળે.
51. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ દયમ્પ્માન ફાાંધકાભ અને ઉત્ાદન નાાં તફક્કા દયમ્પ્માન યોજગાયની તકો
નાાં કાયણે શકાયાત્ભક વાભાજજક આવથિક અવય અેલક્ષત છે . યોજગાય ની તકો નાાં કાયણે
આલકભા વ ૃદ્ધદ્ધ થળે જે આ વલસ્તાયનાાં રોકોની જીલન ની ગુણલત્તા સુધાયલા ભા ભદદરૂ
થળે.
52. કાભ કયલાના સ્થે આયોગ્મ અને સુયક્ષા નાાં જોખભ ભાટે જલાફદાય મુખ્મ કાયણો
બૌવતક નુકવાન, શ્વવન નુકવાન, લીજ નુકવાન, ઘોંઘાટ, આગ અને વલસ્પોટ જોખભ છે .
યાવામલણક ઉદ્યોગોભાાં આગ અને વલસ્પોટ નાાં કાયણે અકસ્ભાત થલાનાાં જોખભ ણ યશે
છે .
જોખમ ની આકારણી નો અભ્ર્ાસ
53. સ ૂલચત ઉત્ાદનોનાાં ઉત્ાદન ભાટે વાંગ્રશ કયલાભાાં આલતા જોખભી અને ઝેયી યવામણો
ભાટે જોખભની આકાયણીનો અભ્માવ કયલાભાાં આલેર છે . જોખભી યવામણોના ગુણધભો
ને અનુરક્ષીને તેના વાંગ્રશ, વનમાંત્રણ અને રયલશન દયમ્પ્માન જરૂયી ગરાાં ઓખલાભાાં
આલેર છે .
54. ક્રોયીન નાાં લરકેજ થી થનાય ભશતભ જોખભ નો અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો છે .
55. જોખભ વલશ્રેણના આધાયે જોખભ ળભનના ગરાની
કયલાભાાં આલેર છે .

અક્ગ્નના ળભન ભાટે

કાન ૂની ભાગાદવળિકાનો ઉમોગ

ભાગાદવળિકા આધારયત ઉામો અભરભાાં

મુકાળે.
56. યવામણો નુ ાં ભેન્યુઅર શેન્ડલરિંગ ટાલાભાાં આલળે અને તેના વનમાંત્રણ અને

રયલશન

ભાટે જરૂયી વરાભતી ગરાાં રેલાભાાં આલળે. ડ્રભ અને કન્ટે નય ભાાં થી થતા ભોટા અને
નાના પ્રવયણ ભાટે . જોખભ ળભન ના  ૂયતાાં ગરાાં રેલાભાાં આલળે.
57. વ્મલવામીક આયોગ્મની ચકાવણી ભાટે ના કામાિભ આમોજજત કયલાભાાં આલળે અને તેન ુ ાં
અભરીકયણ કયલાભાાં આલળે.
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58. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ભાટે DMP ફનાલલાભાાં આલળે અને તેન ુ ાં અભરીકયણ.કયલાભાાં આલળે.
પર્ાયવરણ વ્ર્વસ્થાપન ર્ોજના
59. માા લયણીમ વ્મલસ્થાન ભાટે આળયે ૫ રાખ રૂવમા પાલલા ભાાં આલળે, તથા તેની
યીકયીંગ રકિંભત આળયે ૧.૨ રાખ રૂવમા પ્રવત રદલવ થળે.
60. ઉત્ાદન નાાં તફક્કા શેરા, એન્લામયભેન્ટર ોરીવી ઘડલાભાાં આલળે અને જેનુ ાં કડક
અભરીકયણ કયલાભાાં આલળે.
61. કોોયે ટ એન્લામનાભેન્ટર યીસ્ોન્વીફીરીટી  ૂયી કયલા ભાટે એન્લામભેન્ટર વેર
સ્થાલા ભાાં આલળે.
62. કાંની લા નાાં અંતે કોોયે ટ એન્લામનાભેન્ટર ેપોભાન્વ રયોટા ફનાલળે જેભાાં ભોટા
લામોરેળન તેભજ નોન – કોન્પોભાન્વ નો વભાલેળ કયલાભાાં આલળે તેભજ લાવિક યીોટા
ભાાં ણ તેનો વભાલેળ કયળે.
63. પ્રસ્થાવત પ્રમોગળાા દ્વાયા માાલયણનાાં રયફો ની વનમવભત યીતે ચકાવણી
કયલાભાાં આલળે.
64. ફાાંધકાભના તફક્કા ભાટે તેભજ ભજુયોને ીલા તેભજ ફીજી જરૂરયમાતો ભાટે , ાણીનો
ઉમોગ મોગ્મ તથા જરૂયુયતો જ કયલાભાાં આલળે.
65. ભીકેનીકર લેય કમ્પ્પ્રેવય ની વભમાાંતયે ચકાવણી કયી તેની ક્ષભતા અને ાણી ની
ગુણલત્તા જાલલાભાાં આલળે.
66. ફાાંધકાભની પ્રવ ૃવત્ત તેભજ લાશનોની અલયજલય ને કાયણે ઉદબલતા યજકણોથી શલાની
ગુણલત્તા ય થાતી અવયોના ઉશ્ભન ભાટે વભમાાંતયે ાણીનો છાંટકાલ કયલાભાાં
આલળે.
67. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ ભાટે , ફધા રયલશન અને પ્રાન્ટના વલસ્તાયોભાાં પયુજીટીલ ઉત્વર્જન
ટાલા ભાટે વભગ્ર વલસ્તાયને કલય કયલાભાાં આલળે. પ્રાન્ટ પ્રરિમા વલસ્તાય ભા, મોગ્મ
શલા રયભ્રભણ ભાટે મોગ્મ લેન્ટીરેળન યાખલાભાાં આલળે, જે કામા

વલસ્તાયભાાં શલાની

ગુણલત્તા જાલી યાખળે.
68. શલા પ્રદુણ વનમાંત્રણ ને કામાક્ષભ યીતે ચરાલલાભાાં આલળે તેભજ તેન ુ ાં વભમાાંતયે
અલરોકન ણ કયલાભાાં આલળે.
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69. સ ૂલચત પ્રોજેક્ટ દ્વાયા ઉદબલતા જોખભી ઘન કચયાને અરગ કયી વાંગ્રશલાભાાં આલળે.
70. જોખભી ઘન કચયાના વાંગ્રશ, વનમાંત્રણ અને વનકાર ભાટે વનમભોને અનુવયલાભાાં આલળે.
71. ભળીનયી અને વાધનોની વનમવભત જાલણી ભાટે મોગ્મ ઊંજણ એજન્ટ લાયલાભાાં
અઆલળે. લધુ અલાજ કયતા

ાં અને ભળીનયીને એન્કરોઝયવ તથા ફેયીઅવા

રગાડલાભાાં આલળે.
72. અલાજ પ્રદુણ ની ભાત્રા વનમત ભાત્રા ભાાં જાલલાભાાં આલળે અને તેન ુ ાં વભમાાંતયે
અલરોકન કયલાભાાં આલળે.
73. કાભદાયોના આયોગ્મની જાલણી તથા તેના યે કોડા ભાટે વનમવભત તફીફી ચકાવણી
કયલાભાાં આલળે તથા કાભદાયોને વભમાાંતયે જરૂયી તારીભ આલાભાાં આલળે.
74. કાભદાયોને અક્ગ્નળાભક પ્રરિમા, પ્રાથવભક વાયલાય તેભજ જોખભી યવામણો ની સુયલક્ષત
શેયપેય ભાટે ની તારીભ આલાભાાં આલળે.
75. જોખભી પ્રરિમાઓના વાંચારન ભાટે તારીભ ાભેરા કુળ કાયીગયો યાખલાભાાં આલળે,
જે અનુબલી સુય લાઈઝય ની દે ખયે ખ શેઠ કયલાભાાં આલળે.
76. જોખભી યવામણોની MSDS તથા antidotes પ્રાન્ટ ભાાં યાખલાભાાં આલળે.

