વાદા અને  ૂલવડલાા ાર્ટીકર ફોડવ અને
યે ઝીનનાાં ઉત્ાદનથી માવલયણ ય થતી
અવયોની આકયણીનો કામવકાયી વાયાાંળ
પ્રવ ૃત્તિ:- ૫ (એપ)- “કૃત્તિભ કાફબત્તનક યવામણો”
સ ૂચિત એકભ:

ભેવવવ ર્ટે ર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટે ડ.
ઉત્ાદન ભાટેન ું સ ૂચિત સ્થ:પ્રોર્ટ નાં ૧ થી ૬ બ્રોક નાં- ૬૭,૬૮, શાઈલે નાં- ૮, ગાભ- ભોર્ટી-નયોરી, તા-ભાાંગયોર,
જી-સુયત, ગુજયાત.

ઈ.આઈ.એ. કલ્વનટન્ટ ઓગે નાઇઝેળન:યત્તનસ્ટાય એન્લામબભેન્ટ યીવિબ રેબ્વ પ્રા.ચર.લાી-ગજયાત
(એન.એ.ફી.ઈ.ટી. ભાન્મ કલ્વનટન્ટ ઓગેનાઇઝેળનની માદી મજફ અનક્રભ.નું.૧૫૮, તાયીખ- ૫ વપ્ટે મ્ફય ૨૦૧૪)

સ ૂચિત એકભ: ભેવવવ ર્ટે ર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટે ડ

કામબકાયી વાયાુંળ
પ્રસ્તાલના:
ભેવવવ ર્ટેર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટેડ ભધ્મભ સ્કેર શેઠ આલતી કાંની છે , જે ૬ ફોડવ ઓપ
ડડયે ક્ર્ટવવ દ્વ્રાયા વાંર્ાલરત કયલાભાાં આલે છે . ભેવવવ ર્ટેર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટેડ પ્રોર્ટ નાં ૧ થી ૬ બ્રોક નાં
૬૭,૬૮, શાઈલે નાં-૮, ગાભ- ભોર્ટી-નયોરી, તા-ભાાંગયોર, જી-સુયત, ગુજયાત ખાતે આલેર છે .
શારભાાં નવન્થેર્ટીક ઓગેનીક યે ઝીનનાાં ઉત્ાદન ભાર્ટે વાંર્ાલરત કયલાભાાં આલે છે .

આ એકભ

કાંની દ્વાયા શારભાાં

નવન્થેર્ટીક ઓગેનીક યે ઝીન ૧૭૦.૦૦ ર્ટન/ભડશને અને ાર્ટીકર ફોડવ ૧૧૨૫ ર્ટન/ભડશને

ઉત્ાદન કયલાભાાં

આલે છે . શલે સ્થાનનક ફજાયભાાં ોતાના ઉત્ાદનની લધતી જતી ભાાંગને ધ્માનભાાં યાખીને ોતાના ઉત્ાદનો
(ાર્ટીકર ફોડવ અને ફોન્ડીંગ ગુદ
ાં ય) ની ઉત્ાદન ક્ષભતા લધાયલાનો નનણવમ કાંની દ્વાયા રેલાભાાં આવ્મો છે .
કૃનિભ કાફવનનક

યે ઝીનનો ઉમોગ વાદા અને  ૂલવડલાા

ાર્ટીકર ફોડવ ફનાલલાભાાં થળે.

કાંનીએ

આમોજન કયુું છે કે ઉત્ાદન ભાર્ટે આધુનનક ર્ટેક્નોરોજીનો ઉમોગ સ ૂલર્ત ડયમોજનાભાાં કયલાભાાં આલળે.
આ નલસ્તયણ શારના એકભભાાં જ શાથ ધયલાભાાં આલળે.
સ ૂલર્ત એકભ “નવન્થેર્ટીક કાફવનનક વાંમોજન” નાાં ઉત્ાદન ભાર્ટે શોલાથી ઈ.આઈ.એ સ ૂર્ન-૨૦૦૬

મુજફ

નવન્થેર્ટીક ઓગેનીક કેનભકર ઇન્ડસ્રીઝ લગવ-૫ શેઠ આલે છે . તેથી નલો ડયમોજના ળરૂ કયલા ભાર્ટે અથલા
નલસ્તયણ ભાર્ટે માવલયણ અને લન ભાંિારમભાાંથી તેની માવલયણીમ ભાંજૂયી ભેલલી જરૂયી છે .
સ ૂચિત રયમોજનાની મખ્મ રૂયે ખા નીિે મજફ છે .
ભેવવવ ર્ટેર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટેડ પ્રોર્ટ નાં ૧ થી ૬ બ્રોક નાં ૬૭,૬૮, શાઈલે નાં-૮, ગાભ-ભોર્ટીનયોરી, તા-ભાાંગયોર, જી-સુયત, ગુજયાતભાાં અક્ષાાંળ- ઉત્તય ૨૧.૪૧૮૬૧૭ અને યે ખાાંળ- ૂલવ૭૨.૯૬૭૫૮૨૫૨ ય આલેરા છે . આ એકભ વ.ન.૨૦૦૬ થી કામવયત

છે . શારના એકભ ભાર્ટે જભીન

શેરાથી જ રેલાભાાં આલી છે . શારનો ઔદ્યોલગક પ્રોર્ટ નલસ્તયણ ભાર્ટે  ૂયતો છે તેથી અન્મ કોઈ લધાયાની
જભીનની જરૂડયમાત નથી. આ એકભ ઔદ્યોલગક નલસ્તાયથી ફશાય આલેર છે

અને સ ૂલર્ત એકભ ઈ.વી.

ભેવ્મા ફાદ ળરૂ થળે. એકભનુ ાં નલસ્તયણ શારનાાં યુનનર્ટભાાં જ કયલાભાાં આલળે અને નવન્થેર્ટીક ઓગેનીક
કેનભકર અને ાર્ટીકર ફોડવ ન ુ ાં ઉત્ાદન ણ એભાાં જ કયલાભાાં આલળે. આ એકભ અનધસ ૂર્ન-૨૦૦૬ કા.આ.
૧૫૩૩(વભમાાંતય સુધાયા મુજફ) નાાં ૫ (એપ) નવન્થેર્ટીક ઓગેનીક કેનભકર કેર્ટેગયી-એ (નોર્ટીપાઈડ ઔદ્યોલગક
નલસ્તાયથી ફશાય આલેર એકભ) લગવ શેઠ આલેર છે .
કાંનીનો કુર નલસ્તાય ૪૩૧૫૧.૫૩ ર્ો.ભી. છે . શડયત નલસ્તાય ભાર્ટે ૧૧૮૩૮.૦૦ ર્ો.ભી. (કુર
જગ્માના ૨૭.૪%) જભીન યુનનર્ટની અંદયની જગ્માઓભાાં અને પ્રોર્ટની શદ વાથે યાખલાભાાં આલળે. સ ૂલર્ત
એકભનો કુર ખર્વ રૂ. ૧૨૧૦.૦૦ રાખ અંદાજલાભાાં આવ્મો છે . માવલયણની સુયક્ષા ભાર્ટે કુર થાણ ખર્વ- રૂ.
૪૦.૦૦ રાખ અને યીકયીંગ ખર્વ- રૂ. ૩૭.૦૦ રાખ પ્રનત લવ પાલલાભાાં આવ્મા છે .

અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી

કામબકાયી વાયાુંળ
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સ ૂચિત એકભ: ભેવવવ ર્ટે ર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટે ડ

કાંનીની ાણીની જરૂડયમાત સ ૂલર્ત નલસ્તયણ છી કુર ૫૦ ડક.રી. પ્રનતડદન

થળે. ાણીનાાં સ્ત્રોત , લયાળ

અને જ પ્રદુણનાાં વાંર્ારનની નલગત નીર્ે મુજફ છે .


ઔદ્યોચગક લયાળ: શારનુ ાં ૪ ડક.રી. પ્રનતડદન, સ ૂલર્ત -૨૦ ડક.રી. પ્રનતડદન,



ઘયે લ ું લયાળ: શારનુ-૬
ાં ડક.રી. પ્રનતડદન, સ ૂલર્ત -૧૦ ડક.રી. પ્રનતડદન



શરયત ત્તલસ્તાય ત્તમત ભાટે: ૧૦ ડક.રી. પ્રનતડદન,



કર ાણી: શારનુ ાં -૨૦ ડક.રી. પ્રનતડદન, સ ૂલર્ત -૩૦ ડક.રી. પ્રનતડદન

આ ાણીની જરૂડયમાત ભ ૂગબવ જ (ોતાના ફોયલેર) દ્વાયા  ૂયી કયલાભાાં આલળે.
કાંનીની લીજીની જરૂડયમાત અને તેનાાં સ્ત્રોતની નલગત નીર્ે મુજફ છે .


લીજીની જરૂયીમાત: શારની ૪૭૫ કે.લી.એ. અને સ ૂલર્ત- ૬૭૫ કે.લી.એ. સ ૂલર્ત નલસ્તયણ છી કુર
૧૧૦૦ કે.લી.એ.

લીજી દલક્ષણ ગુજયાત લીજકાંનીભાાંથી રેલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત શારભાાં કાંનીભાાં ૩૨૦ કે.લી.એ.
ક્ષભતાનુ ાં ડીઝર જનયે ર્ટય રગાડલાભાાં આલેર છે અને સ ૂલર્ત નલસ્તયણ ભાર્ટે ૧૨૫ કે.લી.એ. નુ ાં એક ફીજુ ાં
જનયે ર્ટય રગાડલાભાાં આલળે. આ જનયે ર્ટયો સ્ર્ટેન્ડફામ વ્મલસ્થા તયીકે યાખલાભાાં આલળે. એભાાં ઇંધણ તયીકે
ડીઝર કુર ૬૫ રી.પ્રનત કરાક (શારભાાં- ૫૦ રી. પ્રનત કરાક, સ ૂલર્ત ૧૫ રી. પ્રનત કરાક) મુજફ ઉમોગ
થળે.
શારભાાં ગયભ ાણીની ઉમોગીતા ભાર્ટે ગયભ ાણી ઉત્ાદક (નાંગ-૧ -૨૦ રાખ ડકરો. કેરેયી/
કરાકની ક્ષભતા) રગાડલાભાાં આલેર છે જેને સ ૂલર્ત નલસ્તયણ છી કાઢી નાખલાભાાં આલળે. સ ૂલર્ત એકભ
ભાર્ટે થનભિક પયુરીડ ડશર્ટયો (૨૦ રાખ ડકરો. કેરેયી/કરાકની ક્ષભતા નાંગ-૧ અને ૩૦ રાખ ડકરો.
કેરેયી/કરાકની ક્ષભતા નાંગ ૧) રગાડળે. આ ગયભ ાણી ઉત્ાદક અને થનભિક પયુરીડ ડશર્ટયો ભાર્ટે ઈંધણની
નલગત નીર્ે મુજફ છે .


શારન ું ઇંધણ: ગયભ ાણીના જનયે ર્ટય ભાર્ટે ળેયડીનો કૂર્ો ૧.૫ ભેડરક ર્ટન/કરાક અને જરાઉ રાકડુાં
૫.૦ ર્ટન પ્રનતડદન ળરૂઆતભાાં તથા કર્ટોકર્ટી ઇંધણ તયીકે



સ ૂચિત ઇંધણ: સ ૂલર્ત થનભિક પયુરીડ ડશર્ટયો ભાર્ટે ળેયડીનો કૂર્ો ૩.૫ ભેડરક ર્ટન/કરાક અને જરાઉ
રાકડુાં ૧૨.૦ ર્ટન પ્રનતડદન ળરૂઆતભાાં તથા કર્ટોકર્ટી ઇંધણ તયીકે

કાંનીભાાં ઔદ્યોલગક ગાંદા ાણીનો ઉદ્દબલ અને નનકાર નીર્ે પ્રભાણે છે .


ઘયે લ ું ઉમોગન ું ગુંદ ાણી: કુર ૯ ડકરો લરર્ટય પ્રનતડદન, (શારનુ ાં ૫.૫ ડક.રી. પ્રનતડદન, સ ૂલર્ત-૩.૫
ડક.રી. પ્રનતડદન)



ઔદ્યોચગક ગુંદ ાણી: શારભાાં અને સ ૂલર્ત એકભભાાં કોઈ ગાંદુ ાણી શળે નડશ.

શારનુ ાં તથા સ ૂલર્ત ઘયે લ ુાં ઉમોગનાાં ગાંદા ાણીનો નનકાર ખાકુલા અને વેપ્પ્ર્ટક ર્ટાાંકી દ્વાયા કયલાભાાં
આલળે.
એકભભાાંથી થતા ઉત્વર્જનની નલગતો નીર્ે મુજફ છે .
અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી
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શારભાું:


સ્ર્ટેક-૧: ગયભ ાણી ઉત્ાદક (ઊંર્ાઈ ૩૦ ભી. અને ડામા. ૮૫૦ ભી.ભી)



સ્ર્ટેક-૨: ડીવર જનયે ર્ટય (ઊંર્ાઈ ૯ ભી. અને ડામા. ૧૫૦ ભી.ભી),



પ્રોવેવ સ્ર્ટેક: ૫ નાંગ (ઊંર્ાઈ ૧૫ ભી. અને ડામા. ૧૦૦૦ ભી.ભી)

સ ૂચિત એકભ છી:


સ્ર્ટેક-૧. ર્ટી.એપ.એર્ ૧ અને ૨ (ઊંર્ાઈ ૩૦ ભી. અને ડામા. ૧૨૦૦ ભી.ભી)



સ્ર્ટેક-૨. D.G વેર્ટ (ઊંર્ાઈ ૯ ભી. અને ડામા. ૧૫૦ ભી.ભી)



સ્ર્ટેક-૩. D.G વેર્ટ-૨ (ઊંર્ાઈ ૯ ભી. અને ડામા. ૨૫૦ ભી.ભી)



પ્રોવેવ સ્ર્ટેક: ૬ નાંગ (ઊંર્ાઈ ૧૫ ભી. અને ડામા. ૧૦૦ ભી.ભી)

વાંળાધનની ુનઃપ્રાપ્પ્ત, ુનઃઉમોગ અને ુનઃર્ક્રણની નલગતો નીર્ે મુજફ છે .


કાંનીભાાં ળેયડીના જાડા કુાંર્ાનો ઈંધણ તયીકે ઉમોગ થામ છે .



ઘન યજકણો/ાર્ટીકર ફોડવ નાાં પ્રડક્રમાભાાંથી ઉત્ન્ન થમેરા કર્યાનો ુનઃઉમોગ ઉત્ાદન પ્રડક્રમાભાાં
થામ છે .

ઘન/જોખભી કર્યો અને તેનાાં વાંર્ારનની નલગતો નીર્ે મુજફ છે .


ફાાંધલાનો તાય: ૯૨.૫૦ ડક.ગ્રા. પ્રનતડદન (સ્ક્રે ડીરયને લેર્લાભાાં આલળે)



ફગાવ: ૬૮.૫૩ ભેડરક ર્ટન પ્રનતડદન (પ્રડક્રમાભાાં પયી ઉમોગભાાં રેલાભાાં આલળે)



પ્રડક્રમાનો કર્યો: ૨૦૦ ડક.ગ્રા/પ્રનત ભડશને (ુનઃઉમોગભાાં રેલાભાાં આલળે)



થનભિક પયુરીડ ડશર્ટયભાાંની ફગાવની યાખ: ૨.૫-૩.૫ ભેડરક ર્ટન પ્રનતડદન (ઈંર્ટ

ફનાલનાયને તથા

અન્મ ઉમોગ કયનાયને લેર્ાણ)


ઉમોગભાાં રેલામેર ઓઈર: ૩૦૦ રી.પ્રનત લવ (ભાન્મ યીવામકરયને લેર્લાભાાં આલળે.)



ખારી ફેગ, ડ્રભ, ેય, કાફાવ: નાંગ ૩૫૦ પ્રનતલવ (ભાન્મ સ્ક્રે ડીરયને લેર્લાભાાં આલળે.)

સ ૂચિત ઉત્ાદન અને કાિો ભાર:
ભાંજૂયી ભેલેર શારનાાં ઉત્ાદનો તથા સ ૂલર્ત ઉત્ાદકો અને તેની ઉત્ાદન ક્ષભતાની નલગતો નીર્ેના
કોષ્ર્ટકભાાં દળાવલલાભાાં આલેર છે .
અનક્રભ

પ્રોડક્ટન ું નાભ

ઉત્ાદન ક્ષભતા, ભેરિક ટન પ્રત્તતભાવ
શારની

સ ૂચિત

કર

1.

વાદા અને પ ૂલબડલાા ાટીકર ફોડબ

૧૧૨૫.૦

૨૩૪૫.૦

૩૪૭૦.૦

2.

ત્તવન્થેટીક ઓગબ નીક યે ઝીન

૧૭૦.૦

૨૩૩૦.૦

૨૫૦૦.૦

1. યુડયમા પોભાવલ્ડીશાઈડ યે ઝીન
2. ભેરાભાઈન પોભાવલ્ડીશાઈડ યે ઝીન
3. ેયાપીન લેક્વ ઈમ્યુરવન
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ઉયોક્ત કોષ્ર્ટકભાાં આેરી પ્રોડક્ર્ટ ભાર્ટે ઘણા પ્રકાયના કાર્ા ભાર વાભગ્રીની જરૂડયમાત શળે અને કાર્ો
ભારવાભાન પ્રાદે નળક શળે અને તેને ર્ટેન્કય અથલા રક દ્વાયા નેળનર શાઈલે નાં-૮ યથી રાલલાભાાં આલળે.
કાર્ા ભારવાભાનની નલગત નીર્ેના કોષ્ર્ટકભાાં આલભાાં આલી છે .
અનક્રભ

પ્રોડક્ટ ન ું નાભ

કાિોભાર

લયાળ
(રક.ગ્રા./ભેરિક ટન

ાટીકર ફોડબ

1.

2.

ફગાવ

૨૫૦૦.૦૦

ફોન્ડીંગ ગુદ
ાં ય

૨૦૩.૦૦

સુળોલબત કાગ

૧૪.૦૦

ક્રાફ્ર્ટ ેય/ પ્રાસ્ર્ટીક વીર્ટ

૧૫.૦૦

ફોન્ડીંગ તથા

યરયમા પોભાબ લ્ડીશાઈડ

પોભાવલ્ડીશાઈડ

૪૮૦.૦૦

રેભીનેળન

યે ઝીન

યુડયમા

૫૦.૦૦

ાણી

૧૮૨.૫૦

વોડીમભ ેન્ર્ટા ક્રોયોપીનેર્ટ

૧.૦૦

કોપ્સ્ર્ટક વોડા

૦.૨૫૦

પોનભિક એવીડ

૦.૨૫૦

ભેરાભાઈન

પોભાવલ્ડીશાઈડ

૪૮૦.૦૦

પોભાબ લ્ડીશાઈડ યે ઝીન

ાણી

૫૯.૦૦

ભેરાભાઈન

૩૮૦.૦૦

ભોનો ઈથારીન ગ્રામકોર

૪૮.૦૦

એન.ફી.એ.

૨૬.૦૦

ેયા પોભાવલ્ડીશાઈડ

૭.૦૦

ેયાપીન લેક્વ

ેયાપીન લેક્વ

૨૭૨.૦૦

ઈભલ્વન

ાણી

૬૭૪.૦૦

રીક્લીડ અભોનનમા

૯.૦૦

પ્સ્ર્ટઅડયક એવીડ

૩૬.૦૦

ફોયે ક્વ ાલડય

૯.૦૦

કમ્ાઉન્ડ

રયમોજના ત્તલસ્તાય અને આધાયરૂ માબ લયણીમ સ્સ્થત્તત :
રયમોજના ત્તલસ્તાય:
ભેવવવ ર્ટેર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટેડ પ્રોર્ટ નાં ૧ થી ૬ બ્રોક નાં- ૬૭,૬૮, શાઈલે નાં- ૮,

ગાભ-

ભોર્ટી-નયોરી, તા-ભાાંગયોર, જી-સુયત, ગુજયાત ખાતે શેરાથી જ કાભગીયી શેઠ છે . કાંનીએ સ ૂલર્ત એકભ
ભાર્ટે લધાયાની જભીન રીધા લગય શારની જગ્માભાાં જ નલસ્તયણ કયલાનો પ્રસ્તાલ મુક્યો છે . ભોર્ટી-નયોરી
ગાભ ાવે ફધી જ ભાખાકીમ સુનલધા જેલી કે લીજી, ાકો યસ્તો અને લાશનવ્મલશાય લગેયે ઉરબ્ધ છે .
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અિે એ ણ નોંધનીમ છે કે ભોર્ટી-નયોરીભાાં નલુર પ્રભાણભાાં ભાનલ વાંળાધન છે તથા આ ગાભ નલસ્તાયભાાં
ઘણા ફેયોજગાયો છે જેને વભાજનાાં ઉત્કવ ભાર્ટે યોજગાયી આલી જરૂયી છે .
આ સ્થ ઔદ્યોલગક કાભગીયી ભાર્ટે લફન-ખેતીરામક જભીન તયીકે રૂાાંતડયત ખાનગી જભીન શેઠ આલેર
છે . આ એકભ ભોર્ટી-નયોરી ાવે છે અને તે ધોયીભાગવ વાથે ખુફજ વાયી યીતે જોડામેર છે . આ ઉયાાંત આ
નલસ્તાય નિભ યે લ્લે (કીભ ૩ ડક.ભી અને સુયત-૨૪ ડક.ભી) સુયત શલાઈ ભથક (૪૭ ડક.ભી.) અને ભગદલ્રા
ફાંદય રગબગ (૩૬ ડક.ભીનાાં અંતયે ) યાજ્મ અને દે ળનાાં અન્મ નલસ્તાય વાથે જોડામેર છે .
આ નલસ્તાય નજીકનાાં સુયત ળશેય, જી.એભ.ડી.વી.ની લરગ્નાઇર્ટ ખાણ તેભજ સુયત અને કીભની
આજુફાજુનાાં ઔદ્યોલગક નલકાવનાાં કાયણે આ નલસ્તાયે લૈનિક ઓખ ભેલેર છે . આ નલસ્તાયભાાં ઘણી ઉત્તભ
ખેતીરામક જભીન ણ જોલા ભે છે . આ નલસ્તાયે ઉત્તભ ઔદ્યોલગક નલકાવ અને કાડ અને શીયા તથા અન્મ
ઘણા ઉદ્યોગ ધાંધા દ્વાયા યાષ્ર અથવતિ
ાં નાાં નલકાવભાાં

નોંધનીમ પાો આપ્મો છે .

આ નલસ્તાયભાાં છે લ્રા ફે

દામકાભાાં ઘણો જ ઔદ્યોલગક, ધાંધાકીમ અને ળેશયી નલકાવ થમો છે . ઘણાાં ભોર્ટા ઔદ્યોલગક વાંગઠનો/વાંસ્થાઓ
દ્વાયા આ નલસ્તાયની કેનભકલ્વ અને કાડ ઉધોગોનાાં ઉત્ાદન કેન્ર તયીકે વાંદગી કયલાભાાં આલે

છે .

તાજેતયભાાં નજીકના નલસ્તાયભાાં કૃનિભ રાકડુાં અને તેનાાં વાંરગ્ન ઉદ્યોગ ક્ષેિભાાં વાયો નલકાવ જણામો છે .
આ નલસ્તાયભાાં વયે યાળ વાેક્ષ બેજનુ ાં પ્રભાણ રઘુત્તભ ૧૮% અને લધુભાાં લધુ ૯૯૮.૪% તથા
વયે યાળ ૫૮.૮૮% નોંધલાભાાં આવ્યુ ાં છે . આ અભ્માવ વભમગાા દયનભમાન તાભાન રઘુતભ ૧૨ વે. અને
ભશત્તભ તાભાન ૩૭.૫ વે. નોંધલાભાાં આવ્યુ ાં છે અને વયે યાળ તાભાન ૨૬.૩૨ વે. નોંધલાભાાં આવ્યુ ાં છે . આ
નલસ્તાય ગયભ આફોશલા ધયાલે છે . િણે અરગ ઋતુઓ જોલા ભે છે . તેભાાં શલો નળમાો, ભધ્મભ ઉનાો
અને બાયે ર્ોભાવા વાથે દય લે રગબગ ૧૮૦૦ ભી.ભી લયવાદ નોંધલાભાાં આવ્મો છે . આ અભ્માવ નલસ્તાય
વયે યાળ વમુરી તર્ટથી ૧૧ ભી.થી ૩૬ ભી. ઉંર્ાઈએ આલેર છે . મુખ્મત્લે આ નલસ્તાયભાાં જભીનનો ઢા  ૂલવનિભ ડદળાભાાં આલેર છે .
આધાયરૂ માબ લયણીમ સ્સ્થત્તત:
શારનાાં ઈ.આઈ.એ. ભાર્ટે આધાયરૂ માવલયણીમ સ્સ્થતી નનનિત કયલા ભાર્ટે ૧ ઓક્ર્ટોફય ૨૦૧૩ થી
૩૧ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૩ નાાં નળમાા ઋતુનાાં વભમગાા દયનભમાન સ ૂલર્ત ડ્રાપ ર્ટોય પોભવ-૧ તથા MoEF દ્વાયા
આલભાાં આલેરી અંનતભ ToR અનુવાય અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મો શતો. અભ્માવ પોભવ-૧ વાથે સ ૂલર્ત
ડ્રાપ ToR ળરૂ કયામેર શતો અને ભાંજુય થમેર ToR ભતા તેભાાં આલભાાં આલેર ળયતો મુજફ ર્ાલુ/ ૂણવ
અભ્માવભાાં સુધાયા તેભજ જરૂય પ્રભાણે લધાયાના આધાયરૂ અભ્માવની અલકાળ ર્કાવણી કયલાભાાં આલેર
છે . EAC, MoEF નલી-ડદલ્શીથી આલાભાાં આલેરા ToR અનુવાય
ાં
ફધા જ ભોનીર્ટયીંગ અને નમ ૂના અભ્માવ
નલસ્તાયનાાં ૫ ડક.ભી.ની નિજ્માભાાંથી રેલાભાાં આવ્મા છે .
આ અભ્માવ ભાર્ટેનાાં નમુના એકિીકયણ અને  ૃથ્થકયણની આવ ૃનત્ત MoEF પ્રકાનળત EIA ભેન્યુઅર જણાલેર
ભાગવદનળિકા મ ૂજફ કયલાભાાં આલેર છે .
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નમ ૂનાની એકિીકયણ, જાલણી અને  ૃથ્થકયણ ભાર્ટેની દ્ધનત વાંદગી આધાયરૂ માવલયણીમ
અભ્માવભાાં ખ ૂફજ ભશત્લ ૂણવ બાગ બજલે છે . તેથી માવલયણીમ નમ ૂના એકિીકયણ, જાલણી અને
 ૃથ્થકયણની જરૂડયમાતોને ધ્માનભાાં યાખી CPCB દ્વાયા નમુના એકનિકયણ અને નલશ્રેણ ભાર્ટે ભાગવદનળિકા
ુયી ાડલાભાાં આલી છે .

આધાયરૂ માવલયણીમ અભ્માવ ભાર્ટે MoEF દ્વાયા ણ EIA ભેન્યુઅર જરૂયી

ભાગવદળવન પ્રકાનળત કયલાભાાં આલેર છે .

આ ફધી ભાગવદનળિકાઓને ધ્માનભાાં યાખીને માવલયણીમ નમુના

એકનિકયણ અને નલશ્રેણની યીતો વાંદ કયલાભાાં આલેર છે .
આ વભમગાા દયનભમાન જે માવલયણીમ અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મો શતો એ અભ્માવની નલગતો નીર્ે
મ ૂજફ છે .
માબ લયણનાું ઘટકો

નમના અને ભોત્તનટરયિંગનો વભમગાો

શલાભાનની ભારશતી

:

અભ્માવનાાં વભમગાાભાાં કરાક દીઠ ર્ાલુ

આવાવની શલાની ગણલિા

:

અભ્માવનાાં વભમગાાભાાં ૬ જગ્માએ ૨૪ કરાક દીઠ
અઠલાડડમાભાાં ફે લખત

ધ્લની

:

અભ્માવનાાં વભમગાાભાાં ૬ જગ્માએ એકલાય

ભ ૂગબબ જ

:

અભ્માવનાાં વભમગાાભાાં ૬ જગ્માએ એકલાય

વાટી યન ું જ

:

અભ્માવનાાં વભમગાાભાાં એકલાય

જભીન ઉમોગનો નકળો અને

:

અભ્માવનાાં નલસ્તાયભાાં એક લખત

જૈલ રયસ્સ્થત્તતકીમ ભારશતી

:

અભ્માવનાાં નલસ્તાયભાાં એક લખત

વાભાજજક અને આત્તથિક ભારશતી

:

અભ્માવનાાં નલસ્તાયભાાં એક લખત

સ્થાત્તનક ભ ૂગો, અન્મ નકળા

અભ્માવનાાં વભમગાા દયનભમાન યાષ્રીમ ધોયીભાગવ-૮ નાાં રીધે લાશનોનાાં ડયલશનનાાં રીધે PM
નુ ાં પ્રભાણ લધાયે નોંધલાભાાં આવ્યુ ાં

10

છે . લાશનોની અલયજલય અને કાર્ા અને ાકા યસ્તાને કાયણે

લાતાલયણભાાં લધાયે ધ ૂ જોલા ભે છે .

અભ્માવનાાં વભમગાા દયનભમાન PM

, SO X, NO X નેળનર

10

એપ્મ્ફમન્ર્ટ એયની ગુણલત્તા ધાયા-ધોયણો મુજફ ખ ૂફજ ઓછા જોલા ભળ્મા છે .

આ નલસ્તાયભાાં ાણીની

ગુણલત્તા લધતા-ઓછા પ્રભાણભાાં લફન-ીલારામક ઉમોગ ભાર્ટે સ્લીકામવ છે .

ીલારામક અને લફન-

નલારામક ાણીને રગતી ગાંબીય પ્રદૂ ણની વભસ્માઓ અભ્માવનાાં વભમગાા દયનભમાન નોંધલાભાાં
આલી નથી. દયે ક સ્થોએ ધ્લનનનુ ાં સ્તય CPCB એ નક્કી કયે રી ભમાવદાભાાં ભી આવ્યુ ાં શતુ.ાં

અભ્માવનાાં

વભમગાાભાાં જભીનને રગતો કોઈ જર્ટીર મુદ્દો નોંધલાભાાં આવ્મો નથી. તથા જભીનની એકાંદયે ગુણલત્તા
વાંતોકાયક જોલા ભી છે . ઉય દળાવલેરા મુદ્દાઓ નવલામ શલાની ગુણલત્તા, ાણીની ગુણલત્તા, અને
માવલયણનાાં પ્રદૂ ણને રગતા કે અન્મ કોઈ માવલયણીમ તણાલ દળાવલતા કોઈ વાંકેતો જોલા ભળ્મા નથી.
શલા, ાણી, અને જભીનની ગુણલત્તા ફધી જ જગ્માએ વાયી સ્સ્થતીભાાં જોલા ભે ર છે .
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વુંબત્તલત અવયો:
ભેવવવ ર્ટેર કેનવુડ પ્રા.રી.ના સ ૂલર્ત એકભ ફાફતેના અભ્માવ દયનભમાન જાણલા ભળ્યુ ાં છે કે
મુખ્મત્લે જોખભી યવામણોનાાં ગતય/છરકાલ/ઢોાલાનાાં કાયણે થતી અવયો જ માવલયણ ય થતી મુખ્મ
ભાઠી અવયો શળે. અભ્માવ દ્વ્રાયા જાણલા ભળ્યુ ાં છે કે ભાઠી અવયો એકભની શદની અંદય જ યશે તેલા આકસ્સ્ભક
જોખભો/અકસ્ભાતો અને શલા પ્રદુકો ઉત્વર્જન નવલામ ફીજી કોઈ ભાઠી અવય માવલયણ ય થળે નશી.
અિે એ નોંધનીમ છે કે સ ૂલર્ત એકભભાાંથી ઔદ્યોલગક નકામુ/
ાં ગાંદુ ાણી ઉદ્દબલળે નશીં અને ભાિ ૯.૫
ડક.રી. પ્રનતડદન ઘયે લ ુાં ગાંદા ાણીનો ઉદ્દબલ થળે તેને વેપ્પ્ર્ટક ર્ટેન્ક અને વોકીર્ટ દ્વાયા નનકાર કયલાભાાં
આલળે તેથી નકાભા ાણીને રીધે કોઈ ભાઠી અવય થળે નશી. સ ૂલર્ત એકભ ભાર્ટે જોખભની આકયણી ભાર્ટે
R.A (જોખભની આકયણી) નો અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મો શતો. એ અશેલારભાાં સુર્ના આી છે

કે

માવલયણીમ પ્રદૂ ણ અને કભવર્ાયીના આયોગ્મ અને વરાભતી ભાર્ટે કડક ગરાાં બયલાના યશેળે.

આ

સુયક્ષાને રગતા તથા જોખભના નનલાયણનાાં ગરાઓનાાં અવયકાયક અભરીકયણ દ્વાયા નકાયાત્ભક અવયોને
ર્ટાી ળકાળે.
લધુભાાં એ ણ નોંધલાભાાં આવ્યુ ાં છે

કે ભળીનયીની કાભગીયી રીધે કોઈ અવય થળે નશી કેભકે

ળેયડીનાાં કૂર્ા અને રાકડાનો ફતણ તયીકે ઉમોગ કયલાભાાં આલળે.
ઉત્વર્જનથી કોઈ ઝેયી પ્રદુકો ફશાય આલળે નશી.

ફગાવ એવુ ાં ફતણ છે જેના

પ્રડક્રમાભાાંથી નીકતા યજકણોનાાં નનમાંિણ કયલા ભાર્ટે

કાંની દ્વાયા ુયતા APCD (ર્ક્રલાત ધ ૂ નલબાજક અને ફેગ ડપલ્ર્ટય) મુકલાભાાં આલળે

. જેના પ્રડક્રમાનાાં

ઉત્તવર્જનની અવયો ઓછી કયી ળકાળે.
ઉયાાંત ઉત્ાદન પ્રડક્રમા અને ફતણ દશનભાાંથી નનકતા જોખભી કર્યાનુ ાં નનમાંિણ MoEF/
CPCB/GPCB ની ભાગવદનળિકા પ્રભાણે વ્મલસ્થાનત કયલભાાં આલળે.
પ્રદૂ ણને રગતા મુદ્દાઓની કોઈ વાંબાલના જણાતી નથી.

તેથી શલા, ાણી અને જભીન

ાણીની જરૂયીમાત ુયી કયલા ભાર્ટે ભ ૂગબવ જ

એકભનાાં ફોયલેરભાાંથી રેલાભાાં આલળે. આ નલસ્તાયની જવાંનત્ત સ ૂલર્ત એકભ અને આ નલસ્તાયના અન્મ
લયાળકતાવઓની ભાાંગ  ૂયી કયલા ભાર્ટે માવપ્ત છે . સ ૂલર્ત એકભ દ્વાયા કોઈ ણ પ્રકાયનુ ાં પ્રદુનત શળે નશી.
આથી ાણી, કે ભ ૂનભ/જભીન પ્રદૂ ણનો કોઈ ણ મુદ્દો વાંબનલત ન શોલાનુ ાં જણામેર છે .
આ સ ૂલર્ત એકભનાાં નલસ્તાયભાાં નલનલધ જાતના વ ૃક્ષો અને છોડનુ ાં યોણ કયળે. શયીતટ્ટીને ઘાઢ અને
સ્લસ્થ સ્લરૂે જાલી યાખલાભાાં આલળે. શયીતટ્ટીની વાયી સ્સ્થતી વાયી જાલલા ભાર્ટે ળક્ય ફને તેર્ટરી
કાજી યાખળે અને માવલયણની સ્સ્થતી સુધાયલા ધ્માન અાળે. આભ, આ શડયત નલસ્તાયનાાં કાયણે
રાબદામી અવય થલાનુ ાં જણામેર છે .
આ ાવાઓ ઉયાાંત, એ ણ જાણલા ભળ્યુ ાં છે કે ઊંર્ા ધ્લનન ઉત્ન્ન કયનાયા ધ્લનન સ્ત્રોતો સ ૂલર્ત એકભનાાં
બાગ રૂે શળે નડશ. TFHs અને D.G વેર્ટભાાંથી થોડો અલાજ ઉત્ન્ન થળે તેને એકોસ્ર્ટીક

અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી
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અને અન્મ અલયોધક દ્વાયા નનમાંનિત કયલાભાાં આલળે. લધુભાાં ઉંર્ા અલાજની અવયને વ્મસ્ક્તગત
યક્ષણાત્ભક વાધનો તથા કાભના વભમનાાં મોગ્મ આમોજન દ્વ્રાયા ઘર્ટાડલાભાાં આલળે.

સ ૂલર્ત એકભની ફશાય

ધ્લનનનુ ાં પ્રભાણ ડદલવે ૬૫-૭૦ ડેવીફરથી ઓછાં અને યાિી દયનભમાન ૫૫-૬૦ ડેવીફરથી ઓછાં શળે એવુ ાં
તાયણ કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે . આભ, વાંબનલત ધ્લનન સ્તય અને આમોજનભાાં રેલાનાય અવય નનલાયક ગરાાંને
ધ્માનભાાં રેતા ધ્લનનની કોઈ અવય શળે નડશ એવુ ાં જણામેર છે .
વભાજનાાં ઉત્કવ અને વાભાજીક કલ્માણ ભાર્ટે કાંની દ્વાયા નનમનભત યીતે CSR ની પ્રવ ૃનતઓ શાથ
ધયલાભાાં આલળે. માવપ્ત ઉત્ાદન તથા માવલયણ અને વરાભતી વ્મલસ્થાન ભાર્ટે એકભની ફધી

જ

પ્રવ ૃનત્તનાાં દસ્તાલેજ તથા િકો/નોંધોનુ ાં નનમનભત યીતે જાલણી કયલાભાાં આલળે. વરાભતીના ફધા જ
ાવાઓનુ ાં માવપ્ત વ્મલસ્થાન કયલાભાાં આલળે અને જરૂયી વરાભતી વાધન વાભગ્રી અને સુનલધાઓ ફધા
જ કભવર્ાયી, ઠેકેદાયો અને મુરાકાતીઓને ુયા ાડલાભાાં આલળે. આભ, જોખભી ઘર્ટનાઓ, જોખભી અવયો
અને આનત્તનાાં કાયણે ઉદ્દબલતી અવયો નશીલત થળે.
આ યીતે ફધી વાંર્ારનની કામવલાશીઓ/ગરાઓ, માવલયણ વ્મલસ્થાનની પ્રવ ૃનતઓ અને

વ્મલસ્થાન

પ્રણારીને રગતા અન્મ કામો જોઈને એવુ ાં નનષ્કનિત કયામેર છે કે માવલયણ ય સ ૂલર્ત એકભથી કોઈ જ
નોંધાિ અવય થળે નશીં.
અવય ઘટાડલાના ગરાું અને માબ લયણ વ્મલસ્થાન મોજના:
સ ૂલર્ત એકભને રીધે માવલયણ ય કેર્ટરીક ભાઠી અવય થલાની વાંબાલના યશળે જે મુખ્મત્લે સ ૂલર્ત
શલા પ્રદુણનાાં સ્ત્રોત અને આકસ્સ્ભક ઘર્ટનાઓનાાં સ્લરૂભાાં શળે.

આલી અવયો અને તેનાાં ભાર્ટેના જરૂયી

ગરાાં ઉયના નલબાગભાાં માવલયણ ય થતી ભાઠી અવય અર્ટકાલલાનાાં ગરાાં વાથે લણવલાભાાં આલેર છે .
ઉયોક્ત લણવનનાાં વાંદબે સ ૂલર્ત એકભની વાંબનલત અવયો ઘર્ટાડલા ભાર્ટે ભશત્લની જરૂડયમાતો તયીકે કેર્ટરાક
ભશત્લના માવલયણ નનમાંિણ ગરાાં નોંધલાભાાં આલેર છે . જરૂયી એલા ગરાઓની નલગતો વાંફનાં ધત ળીવક
શેઠ નીર્ે આલાભાાં આલી છે .
શલાના પ્રદણન ું ત્તનમુંિણ:


સ ૂલર્ત TFH ભાર્ટે પક્ત ફગાવ અને રાકડાાંનો ફતણ તયીકે ઉમોગ કયલાભાાં આલળે.



D.G વેર્ટનો ઉમોગ દલક્ષણ ગુજયાત લીજ કાંનીનાાં ગ્રીડનો ુયલઠો ફાંધ થામ એ દયનભમાન જ
કયલાભાાં આલળે.



પ્રડકમાનાાં નલસ્તાયભાાં થતા યજકણ ઉત્વર્જન નનમાંિણ ભાર્ટે ર્ક્રલાત યજકણ નલબાજક ( Cyclone Dust
Separator) અને ફેગ ડપલ્ર્ટય રગાડલાભાાં આલળે.



TFHs અને D.G વેર્ટ અને પ્રક્રીમાનાાં નલસ્તાયનાાં APDC(ર્ક્રલાત ધ ૂ નલબાજક અને ફેગ ડપલ્ર્ટય) ને
મોગ્મ ઉંર્ાઈની ર્ીભનીઓ વાથે જોડલાભાાં આલળે.

અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી
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કાંનીનાાં ફધા કભવર્ાયીઓને PPEs આલાભાાં આલળે અને કાભના નલસ્તાયની નનમનભત તાવનાાં
કામવક્રભો આમોજજત કયાળે.



ૂ ભાર-વાભગ્રીથી ફનાલેર ફાંધ વાંગ્રશ વ્મલસ્થા ુયી ાડલભાાં આલળે
મોગ્મ ડડઝાઈનલાા અનુક
અને મોગ્મ યીતે કાજી ૂલવક ભારને ફાંધ યાખીને PLC જેલી ઓર્ટોભેડર્ટક ધ્ધનત દ્વાયા લશન કયલાભાાં
આલળે.



સુયક્ષા શેલાર અને જોખભ નનમાંિણ શેલાર મુજફ સ ૂર્ન કયલાભાાં આલેરા ફધા ઉળભન, નનમાંિણ
અને નનલાયણનાાં ગરા રેલાભાાં આલળે.



એકભના ઉત્વર્જન, આવાવની શલા અને કાભના નલસ્તાયનુ ાં ભોનનર્ટયીંગનાાં પ્રાન મુજફ તેન ુ ાં
નનમનભત ભોનનર્ટયીંગ કયલાભાાં આલળે.



મોગ્મ ભાન્મતા ભેલેર ફાંધ લાશનભાાં ડયલશન કયલાભાાં આલળે.

ડયલશન દયમ્માન યવામણ

ઢોાવુ,ાં છરકાવુ ાં અને અન્મ અકસ્ભાતને અર્ટકાલલા ફધા જ પ્રકાયની વરાભતી અને નનમાંિણનાાં
ગરા ુયા ાડલભાાં આલળે.


ફધાજ લાશનો ભાર્ટે HAZMAT ની ભાગવદનળિકા અને કાન ૂની જરૂડયમાતોનુ ાં ારન કયલાભાાં આલળે.

ાણી અને નકાભા ાણીન ું વ્મલસ્થાન:


જભીનનાાં પ્રદુણ નનલાયણ ભાર્ટે સ ૂર્લામેર ગરાાંઓનુ ાં અભરીકયણ



માવપ્ત ક્ષભતા/ભાનાાં વેપ્પ્ર્ટક ર્ટેન્ક અને ખાકુલાની જોગલાઈ



ભ ૂગબવ જનાાં ન્યુનતભ જથ્થાનો લયાળ



ાણીનુ ાં ુયતુ ાં પ્રભાણ અને ન્યુનતભ ઉમોગ



ભ ૂગબવ જનાાં લયાળ અને તેનાાં ભાન ભાર્ટે ભીર્ટય



એકભભાાં ાણીની જરૂયીમાત ુયી કયલા ભાર્ટે તથા ભ ૂગબવ જ યીર્ાજીંગ ભાર્ટે લયવાદી
ાણીનો વાંર્મ અને વાંગ્રશ



જોખભી યવામણો ભાર્ટે તેના વરાભતીનાાં ગરા અને કર્ટોકર્ટી વ્મલસ્થાન પ્રણારી/ ધ્ધનતનુ ાં
અભરીકયણ

ભ ૂત્તભ માબ લયણન ું વ્મલસ્થાન:


જોખભી યવામણો, કર્યો જેલા, દાથો ગલા/છરકાલાથી અવય થામ તેલા ફધા નલસ્તાયભાાં
અપ્રલેશ્મ અસ્તય યાખલાભાાં આલળે.



ફધાજ જોખભી યવામણોનાાં સ્થાાંતય ભાર્ટે ભોર્ટા બાગે આોઆ ર્ારતી પ્રણારી દ્વ્રાયા
ાઈરાઈન દ્વાયા જ કયલાભાાં આલળે.



વાંસ્થાકો દ્વાયા યવામણ ઢોાલવુ,ાં

છરકાલવુ ાં જેલી ઘર્ટના ભાર્ટે ઉત્તભ નનમાંિણ કામવપ્રણારી

જાલી યાખળે જેથી તેલી ઘર્ટનાઓ નનલાયી ળકામ.

અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી
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જોખભી કર્યાનુ ાં વ્મલસ્થાન કાન ૂની ભાગવદનળિકા અને જરૂયીમાત પ્રભાણે કયલાભાાં આલળે.



ળક્ય શોમ એર્ટરો પેય

લયાળ કે પયી ઉમોગ થામ એલા કર્યાને કાંનીભાાં ુનઃર્ડક્રત/પેય

લયાળ કયલાભાાં આલળે.


ડયલશન દયનભમાન ઉત્વર્જન તથા છરકાલવુ ાં

અથલા ગતયને અર્ટકાલલા ભાર્ટે ફધા જ

પ્રકાયનાાં ડયલશન ભાર્ટે કાન ૂની જરૂયીમાત મુજફ ભાંજૂયી ભેલેર ફાંધ રક/ર્ટેન્કયનો ઉમોગ
થળે.


ફધા જ પ્રકાયનાાં જોખભી વાભગ્રીઓનુ ાં ડયલશન ભાર્ટે HAZMAT ની ભાગવદળીકાને અનુવયલાભાાં
આલળે. ડયલશનનાાં લાશનો ય સુયક્ષા અને કર્ટોકર્ટી વ્મલસ્થાન ભાગવદનળિકા વડશત ફધી જ
જરૂયી વરાભતી અને કર્ટોકર્ટીનાાં વાધન અને વાભગ્રી આલભાાં આલળે.



એકભના કામવકા દયનભમાન ગાઢ શડયમાી સુનનનિત કયલા ભાર્ટે એકભની પયતેનાાં અને
અંદયનાાં નલસ્તાયભાાં શયીત નલસ્તાયનાાં નલકાવ ભાર્ટે માવપ્ત આમોજન કયાળે.



જભીનનાાં નમ ૂનાનુ ાં માવલયણીમ ભોનનર્ટડયિંગ આમોજન મુજફ થળે.



કોઇણ શારતભાાં કોઈ ણ કર્યાનો નનકાર જભીન ય કયલાભાાં આલળે નશીં.

જૈલ યીસ્થીત્તતકીમ વ્મલસ્થાન


લાયુ, ાણી અને ધ્લનન પ્રદૂ ણનાાં નનમાંિણ ભાર્ટે સુર્લેરા ગરાનુ ાં અભરીકયણ કયલાભાાં
આલળે.



આ ડયમોજના

વાથે વાંફનધત ફધા જ જોખભો ભાર્ટે નનમાંિણ અને નનલાયણના ગરાનુ ાં

અભરીકયણ કયલાભાાં આલળે.


જોખભની આકયણી (R.A) અને કર્ટોકર્ટી વ્મલસ્થાનભાાં સુર્લેરા ફધાાં જ ગરાનુ ાં અભરીકયણ
કયલાભાાં આલળે.



તાંદુયસ્ત ગાઢ શડયત નલસ્તાયનો નલકાવ જાલલાભાાં આલળે.

ધ્લની અને કું નન ું વ્મલસ્થાન


ફધી જ ધ્લનન ઉત્ન્ન કયતી માાંનિક પ્રણારીઓ કાંનયડશત ામા ય યફયનાાં ેડકિંગ વાથે
ભજબ ૂત યીતે કાંન ન થામ એલી યીતે સ્થાનત કયલાભાાં આલળે.



અલાજનાાં પ્રવાયને યોકલા ભાર્ટે  ૂયતી ધ્લનન અલયોધકતાલાા અંતયામો ભકાનની ડદલાર અને
શડયત નલસ્તાયનાાં રૂભાાં સુમોજજત કયલાભાાં આલળે.



કાંનીભાાં ઓછા ધ્લનન ઉત્ન કયતાાં TFHs અને અન્મ ભળીનયીનુ ાં સ્થાન કયલાભાાં આલળે.



CPCB ની ભાગવદનળિકા પ્રભાણે ઓછા ઉત્વર્જન અને અલાજનુ ાં નનભાવણ કયતા તથા એકોસ્ર્ટીક
ફીડાણલાા D.G વેર્ટની વાંદગી કયલાભાાં આલળે.

અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી
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વ્મલવાનમક ઘોંઘાર્ટની અવયોનો વાભનો કયલા ભાર્ટે ફધા વાંફનધત કભવર્ાયીઓને PPEs ુયા
ાડલાભાાં આલળે.



અલાજની વ્મલવાનમક આયોગ્મ ય થતી અવયોને ઓછી કયલા ભાર્ટે મોગ્મ ાી વભમ

અને

કભવર્ાયીઓનો લાનિક આયોગ્મ ર્કાવણીનુ ાં આમોજન કયળે.
વ્મલવાત્તમક આયોગ્મ અને સયક્ષા:
ભેવવવ ર્ટેર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટેડ દ્વાયા વાયી યીતે વ્માખ્માનમત એલી સુયક્ષા દ્ધનતઓ અને
વાંડશતા તથા સ ૂલર્ત એકભ ભાર્ટે સ્થાનનક કર્ટોકર્ટીની મોજના ઘડલાભાાં આલી છે . કાંની ત્માાં કાભ કયનાયાઓની
ઉત્તભ આયોગ્મ અને વરાભતી ભાર્ટે મોગ્મ લાતાલયણની સ્સ્થતી જાલળે. સ ૂલર્ત એકભ ભાર્ટે આલશ્મક
વરાભતી વાધનો તથા કર્ટોકર્ટી ભાર્ટે જરૂયી વાધનો તેભજ સ્થાનત સુયક્ષા દ્ધનતઓ અને વાંડશતાઓ
કર્ટોકર્ટીની મોજના વડશતની ફધી જરૂયી સુયક્ષા વ્મલસ્થા ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે.


શારનાાં એકભની ફધી જગ્માભાાં જરૂયી સુયલક્ષત કાભ કયલાની સ્સ્થતી અને પ્રણારીનુ ાં અભરીકયણ
કયલાભાાં આલેર છે .



આયોગ્મના તાવ કામવક્રભો નનમનભત યીતે કયલાભાાં આલે છે /આલળે અને આયોગ્મની
ર્કાવણીનાાં કામવક્રભોનાાં વાંફનધત ફધા જ દસ્તાલેજ જાલી યાખલભાાં આલે છે /આલળે.



સ ૂલર્ત એકભનાાં ફધા જ જોખભોનુ ાં નનમાંિણ અને તેના નનલાયણ ભાર્ટે મોગ્મ ગરાઓ રેલાભાાં
આલળે. ભેનેજભેન્ર્ટ જરૂયી એલા જોખભની આકયણીનાાં RA અશેલારભાાં જણાલેર ી.ી.ઈ,
વરાભતીના વાધનો/વાભગ્રી આી જોખભ ઘર્ટાડળે અને દુયસ્ત અને વરાભતી ૂણવ કાભનુ ાં
લાતાલયણ ુરુ ાડલા પ્રમત્નળીર યશેળે.



ભેનેજભેન્ર્ટ/સુયક્ષા કો દ્વાયા જરૂયી વરાભતીની કામવલાશી/દ્ધનતઓ તથા સુયક્ષાનાાં વાધનો અને
PPEs નાાં લયાળની ર્કાવણી ભાર્ટે નનમનભત યીક્ષણ કયલાભાાં આલળે



યોજગાય  ૂલવની તફીફ યીક્ષણ અને નનમતકારીન તાવ દયનભમાન શાથ ધયલાભાાં અને તેની
નોંધ GFR મુજફ પોભ નાં-૩૨ અને ૩૩ ની જાલણી કયલાભાાં આલળે.



PFT & LFT નુ ાં યીક્ષણ નનયુસ્ક્ત શેરા અને નનમતકારીન તાવ દયનભમાન શાથ ધયલાભાાં
આલળે, ખાવ કયીને પોભાવલ્ડીશાઇડ જેલા ઝેયી યવામણની અવય જાણલા તફીફી તાવ કયાળે.



કાભગીયીની પ્રવ ૃનત્તઓ વ્મલવાનમક આયોગ્મ ય થતી અવય અર્ટકાલલા અને વાથે-વાથે કાભની
સ્સ્થતી સુધાયા અને સુયલક્ષત કામવ પ્રણારી ભાર્ટે તારીભનાાં કામવક્રભોનુ ાં નનમનભત આમોજન કયાળે
અને સુયક્ષા અંગેની તાવ નનમનભત યીતે કયલાભાાં આલળે.



સ ૂલર્ત એકભનાાં વાંસ્થાકો દ્વાયા ફધી સુયક્ષા પ્રણારી કામવયત કયાળે અને એકભભાાં જરૂયી એલા
PPEs સુયક્ષા વાભગ્રી અને વાધનો તે જગ્માએ ભી યશે તેની ખાિી આળે.

શરયત પ્રદે ળનો ત્તલકાવ:

અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી
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એકભે આમોજન કયુું છે કે સ ૂલર્ત યુનનર્ટનુ ાં સ્થાન શારની જગ્માની જભીન ય લફલ્ડીંગ અને ળેડનુ ાં
સ્થાન કયલાભાાં આલળે. કાંનીએ આ જગ્માભાાં ૧૧૮૩૮ ર્ો.ભી.ભાાં શડયત નલસ્તાય નલકવાલલાનો પ્રસ્તાલ
મુક્યો છે . આ શડયત નલસ્તાયની જાલણી તથા તેના સ્લસ્થ અને ગાઢ સ્સ્થતીનુ ાં જતન સ ૂલર્ત એકભની
કાભગીયીનાાં વભમગાા દયનભમાન કયલાભાાં આલળે. શડયત નલસ્તાયનાાં જતન ભાર્ટે ખાતય,
જતુ
ાં નનમાંિણ, કાણી અને અનુવાં
ાં લગક

ાણી,

ફાફતો વાથે-વાથે પયીથી યોણીની જરૂયીમાત થામ તો કયલાભાાં

આલળે.
માબ લયણ, આયોગ્મ અને વરાભતીન ું વ્મલસ્થાન કો:
કાંનીએ શેરેથી

જ માવલયણ

વ્મલસ્થાન કોની યર્ના કયી છે .

માવલયણ વ્મલસ્થાન

પ્રણારીની કાભગીયી તથા EMC ની કાભગીયી વય અને કામવદક્ષ ફનાલલા ભાર્ટે શારની EMC કામવક્ષભતાને
સુધાયલાનાાં રક્ષ્મ તેભજ EMP ભાાં લધાયાની જરૂયીમાતો મુજફનાાં પેયપાયને ધ્માનભાાં યાખી EMC ભાાં જરૂયી
સુધાયા કયલાભાાં આલળે.
આત્તથિક-વાભાજજક અને CSR ની પ્રવ ૃત્તિ:
સ ૂલર્ત એકભભાાં RA અભ્માવભાાં જણામેર વાંબનલત જોખભો નવલામ કોઈણ પ્રકાયનાાં પ્રદુણ અને
માવલયણને અવય કયતા ડયફોનુ ાં જોખભ નોંધાિ જણામેર નથી. વાંબનલત અવયોને ધ્માનભાાં યાખી
આલા જોખભોનાાં નનલાયણ અને નનમાંિણ અને વાંબનલત પ્રનતકુ અવયોને ઘર્ટાડલા તથા રાબદામી અવયોને
લધાયલા નીર્ેનાાં ગરાઓ ઈ.એભ.ી. તયીકે સ ૂર્લલાભાાં આવ્મા છે .


ફધા જ ભાખાકીમ ગરાનાાં નલબાગ શેઠ

સુર્લેરા શલા, જ, જભીન અને અલાજને રગતા

ગરાઓ ડયમોજનાની કાભગીયી ળરૂઆત થતા શેરા ુયા ાડલાભાાં આલળે.


આનથિક-વાભાજીક યર્ના અને વ્મલવામ કે આયોગ્મ ય થતી ખયાફ અવયનાાં નનલાયણ ભાર્ટે
જોખભની આકયણી અને કર્ટોકર્ટીના વ્મલસ્થાનભાાં સ ૂર્લેરા ફધા જ એક્ળન પ્રાન અને જોખભ
અર્ટકાલલા ભાર્ટેના ગરાાં રેલાભાાં આલળે.



ાણીનુ ાં પ્રદુણ, જભીનનુ ાં પ્રદુણ, અને અલાજના પ્રદુણના નનમાંિણ ભાર્ટે ફધા ગરા રેલાભાાં
આલળે.



સ ૂલર્ત ડયમોજના

ભાર્ટે ઓછાભાાં ઓછા ૭૦-૮૦% સ્થાનનક નલસ્તાયના રોકોને યોજગાયી ભાર્ટે

અગ્રીભતા આલાભાાં આલળે.


સ ૂલર્ત ડયમોજના વાથે વાંકામેર જોખભોનાાં નનલાયણ ભાર્ટે સુયલક્ષત કામવ દ્ધનતઓ, ફધી સુયક્ષા
વ્મલસ્થાનુ ાં સ્થાન અને ફધા જ કભવર્ાયીઓ ભાર્ટે PPEs ની જોગલાઇઓ કયાળે.

અશેલાર તૈમાય કયનાય: યુનનસ્ર્ટાય એન્લામવભેન્ર્ટ એન્ડ યીવર્વ રેબ્વ પ્રા.લર.-લાી
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આ કાંની તેના CSR કામવક્રભનાાં બાગ તયીકે વાભાજીક પ્રવ ૃનત્તઓને શાથ ધયળે અને આલી પ્રવ ૃનત્તઓ
મુખ્મત્લે ડયમોજના નલસ્તાયની વાભાજીક સ્સ્થતી અને મુખ્મત્લે નળક્ષણ અને આયોગ્મનાાં સુધાયણા
ભાર્ટે આમોજજત કયલાભાાં આલળે.



કાંનીભાાં ઉરબ્ધ એલી પ્રાથનભક વશામ, આયોગ્મની સુનલધાઓ લગેયે

જેલી ફધી જ જરૂયીમાતની

સુનલધાઓ આવાવનાાં સ્થાનનક નલસ્તાયનાાં જરૂયીમાતભાંદ ભાર્ટે ઉરબ્ધ કયલાભાાં આલળે.
જોખભની આકયણી અને વરાભતીનાું ગરા:
સ ૂલર્ત કૃનિભ કાફવનનક યવામણ ઉત્ાદન એકભ ભાર્ટે જોખભ આકાયણીનો અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં
આવ્મો શતો. MoEF દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેરા ToR ળયત મુજફ આ અભ્માવ દયનભમાન વાંબનલત જોખભો
અને જોખભી કાર્ા ભાર વાભગ્રી વાંગ્રશ અને નનમાંિણ ય ખાવ ધ્માન કેપ્ન્રત કયલાભાાં આવ્યુ ાં શતુ.ાં
MSIHC રૂલ્વ (ઉત્ાદન વાંગ્રશ અને જોખભી કેનભકલ્વ આમાત નનમભ સુધાયો-૨૦૦૦) પ્રભાણે એ નોંધલાભાાં
આવ્યુ ાં છે કે સ ૂલર્ત એકભભાાં ૧૫ ભાાંથી ૭ યવામણો જોખભી છે એવુ ાં નોંધલાભાાં આવ્યુ ાં છે .

આ ફધી જોખભી

વાભગ્રી રક કે ર્ટેન્કય દ્વાયા ડ્રભ તથા મોગ્મ ાિભાાં યોડ દ્વાયા રાલલાભાાં આલળે અને તેનો વાંગ્રશ ખાવ ર્ટાાંકીભાાં
નનનિત કયે રા ર્ટેંક પાભવ નલસ્તાયભાાં અથલા કાર્ી વાભગ્રી વાંગ્રશ ભાર્ટે નનનિત કયે રા નલસ્તાયોભાાં કયલાભાાં
આલળે. ર્ોક્કવ કેનભકર વાથે વાંકામેર જોખભોને ર્ટાલા ભાર્ટે સુયક્ષાને રગતા ફધા જ ગરા
આમોજનનાાં તફક્કે જ  ૂયા ાડલાભાાં આલળે. આલાભાાં આલેરી ભાડશતી પ્રભાણે અને સ ૂલર્ત એકભનાાં
અભ્માવ ય આધાયીત ર્ોક્કવ જોખભો ઓખી કાઢલાભાાં આલેરા છે

અને તેનાાં ડયણાભો ALOHA દ્વાયા

ગાલણનતક દ્ધનતથી નક્કી કયલાભાાં આલેર છે . અકસ્ભાત કે ઘર્ટનાના ડયણાભને વય યીતે વભજી ળકામ તે
ભાર્ટે નલનલધ રશ્મોનાાં જોખભી અંતય અને વરાભત અંતય વશીતનાાં નકળા એકભ સ્થનાાં નકળા ય
દોયલાભાાં આવ્મા છે .
આ અભ્માવ દળાવલે છે કે ળક્ય એલા જોખભો વાંગ્રશ નલસ્તાય કે એકભની શદભાાં ભામાવડદત છે . RA અભ્માવની
નલગતો વાંફનાં ધત ળીવકો શેઠ નીર્ે મુજફ છે .
ભટીયીમર શેન્ડચરિંગ: (ભારવાભગ્રીન ું ત્તનમુંિણ)
વાંગ્રશ સ્થાન અને પ્રાન્ર્ટનાાં ભાણવો દ્વાયા કાર્ી ભાર વાભગ્રી અને ઉત્ાદનોના જથ્થાને ર્ટનફાંધ
ભાિાભાાં દયયોજ રઇ જલાભાાં આલળે અને આ અકસ્ભાતનુ ાં કાયણ ફની ળકે છે . આ ફાફતોને ધ્માનભાાં યાખી
કાંની દ્વાયા MSD અને યવામણનાાં ઢોાલ/ગતય વાથે વાંફનધત અન્મ જોખભો જેલા વ્મલવાનમક આયોગ્મ
વાથે વાંફનાં ધત મુદ્દાઓ ર્ટાલા યવામણોનુ ાં શાથરાયી દ્વાયા સ્થાાંતય કયલાનુ ાં આમોજન કયુું છે . નાના જથ્થાભાાં
કાર્ી ભારવાભગ્રી અને ઉત્ાદકો ભાનલફ દ્વાયા સ્થાાંતયને વરાભત દ્ધનત તયીકે વાંદ કયલાભાાં આલેર
છે . આ શાથરાયીનો ઉમોગ ફેગીંગ નલસ્તાય, વાંગ્રશસ્થાનથી પ્રાન્ર્ટ તથા એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ
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વાભગ્રી રઇ જલા ભાર્ટે થળે. રોરીની િણે ફાજુએ યે રીંગ શળે અને સ્થાાંતય લખતે રોરીભાાંથી વાધનો ડી
ન જામ તે ભાર્ટે વાધનોને દોયડા વાથે ફાાંધલાભાાં આલળે.
કોઈ ણ પ્રકાયનાાં ાઈરાઈન, વાાંધાઓ કે ાંભાાંથી ગતય કે ર્ટકલાની ઘર્ટનાને ભાંજુય યખાળે નશી કે
ર્રાલી રેલાળે નશી. આભ કયલાથી કભવર્ાયીઓનો યવામણો વાથેનો વાંકવ નનલાયી ળકાળે

અને પ્રડક્રમાને

વય અને કામવદક્ષ ફનાલી ળકાળે.
સયક્ષા ગીમય અને PPEs:


કભવર્ાયીઓનાાં અકસ્ભાત થલા ભાર્ટે જલાફદાય શોમ તેલી ફાફતોથી એકભનાાં વાંસ્થાક વાં ૂણવણે
લાકેપ છે . નલનલધ પ્રકાયનાાં PPEs નો ઉમોગ અને જોખભોના આધયે

PPEs ની  ૂયતી વાંખ્મા

ફધા કામવ નલસ્તાયોભાાં વરાભતીની ખાતયી કયલા ભાર્ટે જાલલાભાાં આલળે.


૨૦ નભનીર્ટ ક્ષભતાના સ્લમાં માવપ્ત િવન ઉકયણ આલાભાાં આલળે અને એ ફયાફય ર્ારે છે
કે નશી તેની વભમે વભમે ર્કાવણી કયલાભાાં આલળે. લધાયાના નવલરન્ડયો ૨૦૦ ફાય ઉય વાં ૂણવ
દફાણ વાથે જાલલા/કે  ૂયા ાડલાભાાં આલળે.



વરાભતી છાંર્ટકાલો અને આંખ ધોલાનાાં ફુલાયાની જોગલામ પ્રાન્ર્ટભાાં જોખભી નલસ્તાયોભાાં કયાળે
તથા તેઓની વાયી અને મોગ્મ કામવદક્ષતા જાલલાભાાં આલળે.



ભોર્ટા બાગના વ્મસ્ક્તઓને

PPEs તેભના કાભ કયલાના પ્રકાય અને વાંબનલત વાંકર્ટનાાં આધાયે

આલાભાાં આલળે. PPEs નીર્ે પ્રભાણેની યીતથી આલાભાાં આલળે.
1. સુયક્ષા બ ૂર્ટ, ર્શ્ભા, શેલ્ભેર્ટ, ગભબ ૂર્ટ લગેયે ફધા કભવર્ાયીઓને તભાભ સ્તયે  ૂયા ાડલાભાાં
આલળે અને તે IS ધાયાધોયણો મુજફના શળે.
2. યજકણ જેલા વાંલેદનળીર નલસ્તાયોભાાં કાભ કયતા કાભદાયોને અન્મ વાધનો ઉયાાંત યજકણ
નલયોધી/મુખ ગાદી પ્રકાયનાાં ભાસ્ક (ભશોરુાં) આલાભાાં આલળે.
3. ઊંર્ા ધ્લનન નલસ્તાયભાાં કામવયત કભવર્ાયીઓને અન્મ વાધનો ઉયાાંત કણવયક્ષક ઉકયણ ( Ear
Plug/Muff) આલાભાાં આલળે.
4. લેલ્ડયોને વાભાન્મ યક્ષણાત્ભક વાધનો ઉયાાંત લેલ્ડીંગ ગોગલ્વ  ૂયા ાડલાભાાં આલળે.
આગ ત્તનલાયણ:
આગ એ પેકર્ટયીભાાં વાભાન્મ જોખભો શળે અને ભેનેજભેન્ર્ટ તેનાાં નનલાયણ અને નનમાંિણ ભાર્ટે ઘણી સુનલધાઓ
ુયી ાડળે.


“ધુમ્રાન નનેધ ” નલસ્તાયો સ્ષ્ર્ટ યીતે નનધાવયીત કયામેર છે અને વભગ્ર ઉત્ાદન અને ફધા
વાંગ્રશસ્થાનોભાાં સુર્ના મુકલાભાાં આલળે. લાશનોને એક્ઝોસ્ર્ટ ભાર્ટે ભપરય લગય અને અનધકૃત ભાંજુયી
નલના આ નલસ્તાયોભાાં પ્રલેળ નનેધ કયામેર છે .
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સ્સ્થય નલદ્યુતબાય નલવર્જન યોકલા ભાર્ટે દયે ક જગ્માએ અનથિંગ કયલાભાાં આલળે. તભાભ નલધુત
ઉકયણોનો ણ અનથિંગ કયલાભાાં આલળે. રાલકનાાં લાશનની ાઈરાઈનનાાં ફ્રેન્જો વાથે જમ્ય
રગાડલાભાાં આલળે. આ અનથિંગ જોડાણો અને એની અખાંડડતતા ભાર્ટે નનમનભત ર્કાવલાભાાં આલળે
અને તેનાાં યે કોડવ જાલી યાખલાભાાં આલળે.



જ્લરનળીર, ઝેયી અને અન્મ નલસ્તાય લચ્ર્ે માવપ્ત ખુલ્રી જગ્મા ુયી ાડલાભાાં આલળે. નલદ્યુત
ઉકયણો, નલદ્યુત રાઈર્ટ વશીત ફધા નલદ્યુત ઉકયણો અસ્ગ્નયોધક શળે. ર્ટકતા કે ગતા યવામણો
ગર્ટય રાઈનભાાં ન જામ અને આગનો પ્રવાય ન થામ તે ફાફતે  ૂયતી વાલર્ેતી યાખલાભાાં આલળે.



આગ રાગ્માની જાણ ફધા કભવર્ાયીઓને તેભજ જાશેય જનતાને થામ એ ભાર્ટે કાંની દ્વાયા આગ ભાર્ટે
સ ૂર્ન આતો ફેર યાખલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત ધ્લનન વાંકેતો (વાઈયન) ણ ઉમોગભાાં રેલાળે.
આગ અંગેની સ્ષ્ર્ટ ભાડશતી/બમ-વાંકેત પ્રણારી ફનાલલાભાાં આલળે અને તભાભ કભવર્ાયીઓને તે
અંગેની ભાડશતગાય કયાળે.



ર્ટાાંકી નલસ્તાયભાાં, કાર્ોભાર વાંગ્રશ નલસ્તાયભાાં, પ્રડક્રમા નલસ્તાયભાાં અને ઓપીવનાાં ભકાન નજીક પામય
શાઈડ્રેન્ર્ટ પ્રણારીઓ (અસ્ગ્નળભન ભાર્ટેનાાં ભોર્ટા નો) ુયી ાડલાભાાં આલળે.

આગ વાભે સયક્ષા:
વ્મલસ્થાકોને જ્ઞાત છે કે આગ નનલાયણ ગરા મોગ્મ ભાિાભાાં રેલાભાાં આલી યહ્યા છે છતાાં આ પ્રાન્ર્ટ
નલસ્તાયભાાં આગ યડશતતાનુ ાં તાયણ કાઢી ળકામ નશી. તેથી માવપ્ત અસ્ગ્નયક્ષણ વ્મલસ્થા ુયી ાડલાભાાં
આલળે. યવામણોની પ્રડક્રમા, પ્રકૃનત અને પેક્ર્ટયીનાાં નલનલધ આગના જોખભોની ઉરબ્ધીને ધ્માનભાાં યાખી
તભાભ પ્રાન્ર્ટ નલસ્તાય ય નલનલધ પ્રકાયનાાં અસ્ગ્નળાભકો  ૂયા ાડલાભાાં આલળે. આ વાધનો પેક્ર્ટયીભાાં
પ્રાન્ર્ટ/ળાખા અને નલબાગોભાાં વ્યુશાત્ભક સ્થાને મુકલાભાાં આલળે.


અરગ ક્ષભતા અને ABC/C0

2

/DCP/ માાંનિક પોભ લગેયે જેલાાં પ્રકાયનાાં ોર્ટે ફર (શલા)

અસ્ગ્નળાભકો નલનલધ સ્થો ય ઉરબ્ધ કયાળે અને વભમાાંતયે તેભની ભયાં ભત ણ કયલાભાાં
આલળે.


અસ્ગ્નળાભકો નનમત સ્થ ય યાખલાભાાં આલળે અને તે ભોર્ટે બાગે પ્રલેળ દ્વાય નજીક અથલા ફશાય
નીકલાના ભાગવ કે જ્માાં વયતાથી શોંર્ી અને રઈ ળકામ ત્માાં યાખલાભાાં આલળે.



અસ્ગ્નયોધક પીર્ટીંગ જ્માાં જરૂયી શોમ તેલા નલનલધ સ્થોએ લાયલાભાાં આલળે.



પેક્ર્ટયીનાાં અંદયનાાં નલસ્તાયને “ધ્રુમ્રાન નનેધ” જગ્મા જાશેય કયલાભાાં આલળે અને તે ભાર્ટેનાાં સુર્ના
દળાવલતા ફોડવ અરગ-અરગ જગ્માએ રગાડલાભાાં આલળે.



ઓયે ર્ટયોને અસ્ગ્નળભનની તારીભ આલાભાાં આલળે.



વભમાાંતયે પામય ડ્રીર (આગને રગતી કલામત) નુ ાં આમોજન કયલાભાાં આલળે.



પેક્ર્ટયીનાાં તભાભ કભવર્ાયીઓને આગની વરાભતીની તારીભ આલાભાાં આલળે.
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સ ૂચિત એકભ: ભેવવવ ર્ટે ર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટે ડ

અન્મ વરાભતીનાું ગરા:
પ્રડક્રમા અને અન્મ પ્રાન્ર્ટ નલસ્તાયભાાં સુયક્ષા ભાર્ટેનાાં વરાભતીનાાં ગરા નીર્ે જણાલેર છે .


EMC (કર્ટોકર્ટી વ્મલસ્થાન કો) અને સુયક્ષા કોની યર્ના



ર્ેતલણી સ ૂર્લતા ફોડવ



દયે ક નળફ્ર્ટ ળરૂઆત શેરા કાભદાયો અને કભવર્ાયીઓ ભાર્ટે તારીભ



ભળીનને ર્રાલલા ભાર્ટેની રેલખત યીત



કાભદાયો અને કભવર્ાયીઓ ભાર્ટે નિભાનવક તફીફ તાવ



સુયક્ષા ડ્રીર (કલામત) અને ઓડીર્ટ

ઉવુંશાય:
ભેવવવ ર્ટેર કેનવુડ પ્રાઈલેર્ટ લરભીર્ટેડનાાં ભોર્ટી-નયોરી ખાતેના સ ૂલર્ત એકભનાાં અભ્માવનાાં તાયણભાાં જાણલા
ભળ્યુ ાં છે કે આલનાય પ્રવ ૃનતઓનાાં કાયણે કેર્ટરીક ધ્માનભાાં રેલા જેલી અવયો થળે જે મુખ્મત્લે આકસ્સ્ભક યીતે
યવામણો કે વાભગ્રીનુ ાં છરકાવુ,ાં ગતય જેલાાં અકસ્ભાતો તથા ગાંબીય આનત્તનાાં કાયણે થઇ ળકે છે .
આનત્તઓની ફધી ભોર્ટી અવયોને જોખભ આકાયણીના અશેલારભાાં સ ૂર્લેર જોખભ નનલાયણ અને નનમાંિણનાાં
ગરાઓનાાં અભરીકયણથી ઘર્ટાડલાભાાં આલળે. આ નવલામની સ ૂલર્ત એકભની ફધી અવયો EIA ભાાં
સ ૂર્લેર અને લણવલેર અવય નનલાયણ ગરાઓનાાં અભરીકયણ છી સ્લીકૃત ભમાવદાઓથી ઘણી ઓછી શળે.
આભ, આલનાય પ્રવ ૃનત્તભાાં જોખભની આકયણી યથી તાયણ ભળ્યુ ાં છે કે ભાિ આકસ્સ્ભકણે થમેરી ભોર્ટી
શોનાયતની ફાદફાકી કયતા માવલયણના તથા આજુફાજુના નલસ્તાયો ય કોઈણ ભોર્ટી અવય થળે નશી.
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