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After the completion of presentation Member Secretary with the due permission of 

the Chairman opened the forum for representations/ suggestions/ objections/questions 

from the locally affected people. 

 

The statement showing issues/ suggestions/ objections/ opinions raised by the 

participants and responded to by the representative of the Project Proponent during 

the Public Hearing are as under: 

 

Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

1 Shri Jigar Patel,  

Village Atar, 

Member of Gram 

Panchayat, District: 

Valsad 

 He informed to the 

villagers that this is not 

personal point 

discussion because 

people opposing and 

favoring this company 

that all are local 

residential people.  So 

we will represent our 

points in well-

mannered.  

 As per GPCB report 

unit is doing pollution. 

Representative of 

GPCB, Mr. Tushar B. 

Shah (Env. Eng.) has 

issued closer notice to 

company under Water 

Act 1974 section 33-A 

on 21/09/2012. And by 

Ms. D. P. Shah (Env. 

Eng.) has also issued 

notice to company 

under Water Act 1974 

 Member Secretary 

informed that all 

questions has been 

answered. But ask 

specific questions 

related to the company 

proposing this 

expansion. Whatever 

you have represented 

for 2014, 2015 & 2018 

that all are for Atul. 

Legally Atul and this 

company is different 

entity. Also informed 

to project proponent to 

give the answers. 

 

 Representative of 

Project proponent 

presented that this all 

details is not 

pertaining to Anaven 

LLP. However we will 

give reply to the same. 
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No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

section 33-A on 

28/01/2015. For that 

clarification sought. 

Both Env. Eng. Mr. 

Tushar B. Shah& Ms. 

D. P. Shah has issued 

notice to clarify the 

pollution beyond the 

prescribed limit and 

which create serious 

environmental impacts. 

It shows that after order 

issued in 2012, 

pollution still observed 

in 2015. There was no 

action taken to control 

any kind of pollution.  

 Inspection was carried 

out in 2011 by T. B. 

Shah and he clearly 

mentioned that in the 

creak of Bhagod village 

he noticed that from 

R&D plant wastewater 

steam having high 

ammonia content or 

overflowed to the 

natural storm water 

drain & finally 

discharged outside the 

premises through 

pipeline which was 

ultimately reached to 

 

 This pollution notices 

mentioned here are 

rare, accidental and its 

mitigation measures 

were already been 

taken. Also informed 

that, GPCB is 

continuously 

monitored and  also 

ensured compliance to 

the same.  
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

checkdam of Bhagod 

Village of District 

Valsad. After four 

months inspection done 

by T. B. Shah he also 

mentioned same thing 

again. 

 After that for show 

cause notice issued for 

release of 25.73 mg/m3 

of HCl instead of 20 

mg/m3 of its standard in 

2,4-D plant. It means 

that there is no any 

precaution had been 

taken. Due to this it will 

affect yield trees, 

sapling, and vegetables 

of nearby villagers. 

Framers are dependent 

on that. There is much 

pollution in last 5-7 

years. 

 ETP has been installed. 

Results of the COD is 

508, 270 instead of 

GPCB specific limit of 

250. It seems that it is 

higher than its specific 

limit given by GPCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COD was never >500 

in last few years as 

mentioned here. This 

can be verify by 

GPCB results of last 

several years. Whereas 

other mentioned result 

is slightly on the 

higher side for which 

preventive actions 
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

 

 

 As well as on 

26/09/2018 one fatal 

accident occurred due to 

phosgene gas leakage. It 

is not even informed to 

GPCB. If such incident 

happened then also 

company not provide 

such information 

outside the company 

and hide such incidents. 

This all people are local 

and why you behave 

bias to the people. They 

don’t want to take 

responsibility and they 

think that they have to 

compensate by money. 

But employee is from 

their own company and 

they are depend on 

them. 

 Stack of the boiler was 

established in 2018. 

Inspection was carried 

out by GPCB and they 

reported that on the 

leaves of the few tress 

dusting was observed. 

This coal dust of the 

boiler remains in our 

taken. 

 

 We have never hide 

any accident|incidents 

from the authority. In 

this referred case, we 

have already informed 

to DISH as per the 

Factories act. Which 

can be verified.  
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

surrounding area. It 

effect on our farming 

and vegetables. Ground 

water also affected and 

water is reducing. 

Colored water is 

coming out during 

digging of pond at 

Hariya village. On 

information they have 

filled soil. 

 He further added that 

we have no objection 

against new plants 

coming if prescribed 

norms of GPCB are 

being maintained by the 

company. If company 

cannot provide 

employment then why 

we people bare 

pollution? 

 Our forefather gave 

land to develop this 

company and hence 

company gave 

assurance to provide 

employment to the local 

people, but they have 

provide employment on 

contract.  What is the 

benefit of that? After 

completion of contract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atul has employed 

84% to 92% local 

people. We can 

provide the details and 

also ready for 

verification of the 

same by any of 

government agency. 

Anaven has also 

employed 83% from 

Gujarat only. 
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

what he will do? 

Contactor has to pay 

entire expenses if any 

accident occurs and 

loosing his profits 

earned till then. 

 Earlier employment was 

given to almost each of 

the family either in 

Atul, cynamide, Ciba-

Atul. But from last 5-10 

years not a single local 

person employed on 

permanent basis. 

Instead of providing 

employment to the 

locals, they are bringing 

persons from other 

states.  Local people are 

commuting to Vapi, 

Bilimora, Daman, 

Silvassa and hence 

chances of accidents 

will be there. Being a 

big organization if they 

employ 10-12 people 

from nearby 15-20 

villages then at least 

3000-4000 people can 

get employment. Even 

if they recruit on 

contract basis then 

provide them proper 

 Further company 

representative 

informed to the public 

that company is ready 

to organize  interview 

at all villages and 

requested to come 

forward and suggest 

place and date for the 

same as per your 

convince. We are 

happy to give 

employment to 

deserving local 

candidates even today 

and in future too. We 

have organized 

interviews for 3 times 

in last 6-8 months in 

Atul Club for local 

persons only. Majority 

local candidates came 

for the interview and 

we have hired too on 

the basis of their 

capability. We hereby 

once again promised 

to give maximum 

employment to the 

local deserving 

candidates. 

 Chairman has asked 

project proponent to 



 

 

 

 

 

 

 

Page 8 of 33 

 

Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

safety and subsequently 

give the permanent 

employment. We don’t 

have any personal issue 

with company. We are 

ready to help them 

anytime. We have 

problem regarding their 

policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Employment is 

provided by company 

only to their relatives. 

Have you provide any 

permanent employment 

in last 5 years? We 

don’t mind if 

employment provided to 

give details of local 

manpower in new 

plant. 

 Representative of 

Project proponent 

informed that at 

presently 29 people 

are employed out of 

which 24 are local and 

after expansion we 

will increase this ratio. 

At present ratio is 

83%. 

 

 Chairman suggested to 

company to employ 

90% local people and 

try to stop outsourcing 

and appoint them on 

company roll. 

 

 Representative of 

Project proponent 

noted his suggestion. 

 

 Chairman suggested to 

give priority to nearby 

villagers for 

employment and if 

suitable candidate is 

not found among 

them, then again give 

advertisement and hire 
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

Gujarati people but we 

affect from gases and 

our farming gets 

affected and 

employment given to 

the others then why we 

required such kind of 

industries? 

 We are not opposing to 

the company. If 

Company will develop 

new plants then we will  

get employment and no 

need  to go out for jobs. 

We are ready to 

contribute in 

Company’s growth but 

you hired us on contract 

basis only for 3 years  

so that you are not 

required to pay gratuity. 

So request you to 

change your policy and 

keep our job for five 

years. 

 

 Provide copy of report. 

others. 

 

 

 

 Chairman suggested 

that for new projects, 

employ local 

candidates on 

apprentice basis first 

and as they complete 

the apprenticeship, 

further steps can be 

decided as per the 

company policy. 

Government is also 

helping in scheme for 

apprentice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Member Secretary 

also informed that this 

report & Summary is 

available on GPCB 

website and also 

circulated in 54 

villages.  
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No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

 Chairman informed 

that data is in public 

domain and can be 

accessed by anyone. 

2 Shri Jainulbhai 

Patel, Village Atul 

 Show us at least (30) 

people from 

surrounding area who 

are working in the 

company. Company has 

not provide employment 

till date. People 

standing behind is from 

Haria and Atul village. 

They cannot provide 

employment to 80-90% 

people. After passing 

10th class company is 

not taking them as 

operator as they have 

fear that they may 

create union by people 

from Atul and 

surrounding villages. 

 What are the 

precautions taken for 

this gathering for public 

hearing? Fire brigade 

and ambulance are not 

present here. If any 

incident happens here 

then who is responsible 

for that? If Atul 

company is not taking 

 Member Secretary 

also informed that 

Chairman has already 

informed to the 

company to give 

maximum 

employment to local 

people based on their 

capabilities. So please 

ask different question 

other than of 

employment.  

 

 

 

 

 

 

 

 Representative of 

Project proponent 

informed that 

company is having full 

fledge fire station and 

ICU ambulance 

facility which is 

within the one 

kilometer from this 

place. Response time 
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

care for their own 

public hearing then how 

can one expect safety in 

the plant? 

of all these facility is 

less than two minutes. 

Also, informed that 

company is extending 

their help to the 

neighboring 

community as well as 

in case of road and|or 

other industrial 

accidents. The same is   

known to the 

administration as well 

as government 

authorities. As our fire 

station is within 1 km, 

emergency crew will 

reach here in less than 

2 min. 

3 Shri Jatinbhai Patel 

Village: Parnera-

Pardi 

 Such plant was rejected 

by the US Government 

and China, how did 

Atul get a permission? 

The same plant has blast 

at Bhopal. How one can 

be sure that it will not 

repeat again? 

 We the local villagers 

have objection for this 

plant. If you allow the 

plant only by taking the 

views of Sarpanch, 

Taluka member, district 

member, then we 

 Representative of 

Project Proponent 

informed that the 

MCA plant is in 

operation in Europe, 

Netherland and China. 

Furthermore, the 

proposed technology 

is also proven and is 

very safe. Our 

proposed process is 

continuous process 

and close loop 

operation and further 

will be controlled by 
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

request you to involve 

local people and also 

this should be presented 

in the Gram Sabha. 

 The villagers had 

submitted application 

for the pollution 

generated by the 

company to Collector. 

Two or three days after 

it was published in a 

paper or media crew 

that 8 Sarpanch are not 

aware about the 

pollution generated by 

the Atul Company. 

 When the village- 

Sarpanches has signed 

and stamped the NOC, 

they did not take 

villagers and farmers' 

opinion. It was directly 

given to you. 

DCS system. We are 

not going to follow 

conventional 

crystallization process, 

whereas we will do 

hydrogenation for 

maximum conversion 

from the raw material 

and hence maximum 

yield and minimum 

waste generation. 

There are no major  

hazards.  

The technology which 

is going to be installed 

is the world's best 

technology. This 

technology is more  

advance technology 

than the Netherland 

and China's plant. 

 

 The Member 

Secretary informed 

that this is public 

hearing as a process of   

environmental 

clearance permission 

process, no permission 

can be given to 

anyone from this 

platform. This is a 

Public Hearing 
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Sr. 

No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

process in which your 

objection and 

suggestions are going 

to be noted and further 

will be sent to 

MoEF&CC Delhi. The 

authority for approval 

of projects lies with 

the Government of 

India. So requesting 

you not to ask the 

repeat questions again 

& again. 

4 Smt. Pannaben Desai 

Sarpanch 

Village: Atul 

 For NOC, Company has 

informed us about 

complete information 

and safe techniques 

related to this plant. We 

understood the same 

and after going through 

10 times, we all 

Sarpanches have signed 

the NOC. I am living in 

Atul for 20 years. 

Sometimes a small 

mistakes may have done 

by company, but 

pollution is monitored 

thoroughly and care is 

also taken. We have not 

seen any incident of 

pollution. My request is 

to take a look at the 

 The Member Secretary 

has stated that this 

environmental public 

hearing has been 

organized for taking 

public opinion of 

surrounding villagers. 

It is in line with MoEF 

& CC standard 

process. 
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No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 

Proponent 

majority people of Atul 

and other villages in the 

region, and not listening 

to a single group’s 

viewpoint. 

5 Shri Bhagubhai  

Village: Chichvada 
 I request to Honorable 

Collector to give 

permission to present 

accurate evidences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Why did you show the 

Atul’s presentation and 

environmental 

information? My 

question is only about 

the same. 

 

 

 

 

 I Request you to give 

 The Member Secretary 

informed to give his 

presentation in pen 

drive if possible to 

enable him to send to 

Delhi with Minutes. 

(No such video 

submitted to the 

committee) 

 Chairman informed 

that submit your 

presentation here and 

project proponent will 

give answer on the 

same. Here permission 

will not be granted. 

Your proposal will be 

send to MoEF, Delhi 

and they will decide 

on the same. You were 

given 30 days’ time to 

submit your objections 

and suggestions. You 

may raise your point 

today also.  

 

 

 The Member Secretary 
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No. 
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permission to present 

accurate evidence of 

ladyfinger, chilli crop 

losses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collector should visit 

villages and do the 

Survey. So the 

permission is not to be 

granted for this plant at 

present. 

 

 

 

 

 

informed that you are 

talking about the 

existing Atul project, 

whereas proposed 

project is of 

ANAVEN and it is not 

started yet. However, 

your points will be 

included in the 

minutes. 

 Chairman informed 

that we have taken 

note of your all issues. 

Give us all your 

photographs, videos if 

any, we will consider 

it in minutes of a 

public hearing. (No 

such photographs 

and|or, video 

submitted) 

 

 The Member Secretary 

has explained the 

process of public 

hearing again and 

informed that we do 

not have the authority 

to give permission. 

But all the points will 

be noted in this 

minutes. 
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No. 

Name and Address  Point Represented  Replies from Project 
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 One of our brother died 

due to leakage of 

phosgene in plant and 

we informed about the 

same. When we met last 

time for phosgene, you 

have talked about high 

standard safety system 

then how could one man 

die despite high quality 

and high safety system? 

 The Member Secretary 

informed that if you 

have any written 

application then 

submit it here and will 

be considered in the 

Minutes. RO once 

again informed that 

we do not have the 

power to grant 

permission. 

6 Shri Dipakbhai 

Ex. Sarpanch 

Member 

Village: Chanvai 

 Atul is a Chemical 

Company, having a tank 

like Bhopal. So we 

surrounding villagers 

living on live bomb. 

Atul company 

discharging the 

chemical water in the 

sea since many years. 

The company says that 

they discharge after 

treatment, then how can 

fish dies in the sea? 

Fisherman brothers of 

the villages of 

Umarsadi, Machhivad, 

Chandrapur are doing 

fishing activity but they 

do not get fish here, so 

they have go to Okha 

and Mumbai to survive 

their home. 

 The Chairman asked 

company 

representative to 

respond on the 

question raised on 

chemical water 

discharge in the sea 

and employment to 

outsiders. 

 Representative of 

project proponent 

informed that 74% of 

the people in the 

company are only 

local people. Anaven 

LLP is a zero liquid 

discharge plant and 

hence no effluent will 

be released from the 

premises. However, 

due to Atul Ltd also 

there is no such case. 
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 Due to release of 

chemicals by the 

company, has affected 

the vegetables and the 

surrounding trees. 

Mango crops are also 

very affected. 

 If the company is 

running since long, then 

tell us how many 

permanent people have 

been recruited from 

surrounding villages 

like  Hariya village, 

Bhogod, Dived, Atar, 

Umarsadi, Michhivad, 

Chandrapur, Mangod 

Dungari, Chanvai, 

Binwada, Rabda, 

Navera and other 

villages. Since there is 

no job here, they go to 

Selvasa, Daman, Vapi 

GIDC for jobs. 

 Atul Company brings 

contractors and workers 

from outside. May also 

be coming from UP, 

Bihar, Andhra Pradesh, 

Jharkhand. So in this 

villages does not have 

any eligible workers? 

Our villages also has 

The Par river and sea 

is being monitored by 

several Government 

agencies like GPCB, 

CPCB, NIO. 

 Chairman asked the 

company that what 

will be the discharge 

from the new plant? 

 Representative of the 

Project Proponent 

informed that no 

effluent will be 

discharged outside. 

The proposed unit is 

ZLD.(Zero Liquid 

Discharge) 
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educated boys. They 

should be given priority 

for employment. 

7 Shri Dipeshbhai 

Deputy Sarpanch 

Village: Magod 

 Company conducts 

meeting with all elders 

and farmers and asked 

about the damage on 

vegetables by the 

company but according 

to them no damages 

occured due to the 

company. Around 80% 

mango crop is grown. 

Hence the application of 

damaging the crops by 

Jigarbhai is wrong.  The 

coastline is situated 

within 500 m. distance 

from my area. The loss 

of fish which was talked 

above by Dipakbhai is 

also a wrong 

information. Currently 

there is no loss due to 

company. 

  

 - 

8 Shri Ramubhai 

President of fisheries 

Village: Mogad-

Dungri 

 The villagers have 

talked about pollution in 

our village. But this is a 

very old story. Since 

last 10-12 years, no 

pollution was observed 

about the colored water. 

 - 
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 During one recent 

surprise visit, there were 

about 150 nets found in 

the estuary. If there is 

no fish then what is the 

reason for putting these 

nets. The company 

taking lots of 

precautions. Whenever 

GPCB is called, they 

immediately reaches on 

site. These wrong 

information is being 

presented for personal 

interest. I invite all the 

concerned to visit the 

Magod Dungari to 

prove my statement. I 

also suggest to check 

Fish production data 

which has been 

increased every year.   

9 Shri Nitinbhai 

Thakobhai Bhandari 

Village Bhagod 

 I am staying near Par 

River. Atul Company is 

discharging their 

effluent causing fishkill 

and also foul smell once 

in a month. 

 

 Representative of the 

Project Proponent 

informed that this 

point is not relevant to 

Anaven LLP. 

However, we have 

already stated that no 

effluent will be 

discharged outside 

from Anaven LLP. 

The proposed unit is 
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ZLD.(Zero Liquid 

Discharge) 

10 Smt. Pannaben 

Desai, Sarpanch 

Village Atul 

 She requested to the 

people standing back 

side to listen the 

presentation keeping 

silence. She informed 

Chairmanthat some 

people and their 

relatives are already 

working in Atul 

company, who are 

standing back side and 

asking employment. 

Employment is given on 

the specific criteria. If 

person is qualified 

enough then they hired 

the candidate after 

doing specific 

interview. They also 

confirms contract 

workers to permanent 

employee. 

 - 

11 Shri Vijay Nirmal, 

Village Atul. 

 He advise to circulate 

codeless mike in the 

public. 

 When I search on 

Wikipedia regarding 

MCA, USA who is 20 

years ahead of our 

country has defined 

MCA is not only 

 Chairman requested to 

give his representation 

in written for inclusion 

in proceeding. (No 

such written 

application is 

received) 
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dangerous but 

extremely dangerous 

substance. In 2006 

America said under 

section 302 of the USA 

emergency planning & 

community right to the 

Act (42 USC 11002) 

and very strictly 

prohibited to the USA. I 

am not in against or in 

favor of the project but 

if strongest country in 

the world America in 

2006 has declared as 

dangerous then why 

should we allow to 

expand in our country? 

 Company is doing well 

and also growing. But 

what happened to 

people and flora fauna? 

Please publish CSR 

carried out by Atul for 

villages nearby and 

request to Atul-village 

and company to solve 

their problems together. 

12 Shri Tushar Patel 

Village Hariya 

 Water of Atul company 

is continuously going to 

Haria village pond. It 

was filled by JCB when 

we went to see that. We 

 Representative of 

project proponent 

informed that such 

kind of incident 

neither in our 
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have live video of the 

same. 

 Atul is extracting water 

through pumps. In 

future there may be a 

shortage of potable 

water so asked to take 

precautionary steps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 If company denies that 

water is not spoiled then 

why they are pumping 

water back to company? 

knowledge nor 

reported to us. 

 Potable water is being 

supplied to Hariya and 

Atul villages by Atul 

Company since last 

many years. This 

water supply is never 

been obstructed even 

if there is a rationing 

of water in colony.  

We are neither aware 

nor informed about 

any degradation of 

borewell water 

quality. 

 Chairman requested 

company to visit the 

place and check. 

13 Smt. Purvi Rathod 

Sarpanch, Village 

Hariya 

 Shri Tusharbhai from 

our village has 

explained the problem 

regarding potable water. 

But I would like to 

inform that company is 

providing potable water 

2 hrs in the morning and 

2 hrs. in the evening 

since last 22 years. 

 Company has informed 

us in detail regarding 

MCA plant of Anaven 

 Representative of 

Project proponent 

thanked for her 

suggestions. 
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LLP then after we gave 

our sign and stamp on 

NOC. 

 Haria village is near to 

the company. I got 

satisfactory answers to 

all my questions from 

the company. Apart 

from this, if there is any 

question pertaining to 

employment and 

pollution, it will be 

resolved immediately 

through discussion with 

company. Company 

always ready to help us. 

14 Smt. Dakshaben 

Desai, 

Village Hariya 

 In my village there are 

more than 100 farmers 

doing farming. Wall of 

company & my farm is 

common. So I can say 

that there is no such 

pollution in the area as 

people represented here. 

Mangos are being 

grown since last 25 

years in my farm. If our 

care is less or due to 

weather changes, crop 

of the mangoes may 

less. But still villagers 

are blaming to the 

company. Company has 

 Representative of 

Project proponent 

thanked her. 
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also helped us to build 

roads and giving 

pesticides for the crops 

to the farmers of our 

village. Company is 

providing water for 2 

hrs in the morning and 

in the evening every 

day. Company has 

constructed 400 toilets 

in Haria and 

surrounding villages. 

Company has appointed 

300 boys as an 

apprentice and provided 

them training. 70-80% 

of the tribal people of 

this villages are 

dependent on Atul 

Company. So issue 

shall be resolved by 

discussion with 

company if any. 

15 Shri Nareshbhai 

Patel, Sarpanch, 

Village Bhagod 

 Company is providing 

water to our village and 

there is no discharge of 

unauthorized waste 

water. Sampling and 

monitoring is being 

carried out in our 

presence. 

 

 Representative of 

Project proponent 

thanked him. 

16 Shri Dilipbhai  Whenever there is a  Representative of 
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Samjibhai 

Hariyawala 

Village Hariya 

meeting with Atul 

company, they tell us to 

talk about any problem 

we faced. Force of the 

water supply in our 

village is low so we 

requested company to 

provide water with 

adequate pressure and 

they agreed. They also 

asked us to provide 

details of ITI students. 

Company is always 

ready to help us. 

Project proponent 

thanked him. 

17 Shri Kaushalbhai B. 

Desai 

Village Hariya 

 He requested to 

company to make a rule 

by which employment 

to the local people is 

provided. 

 He informed regarding 

earlier representation 

for Mangos that people 

destroyed their tress by 

spraying harmful 

pesticides like Cultar. 

Due to this, crop of the 

Mango is reduced. I 

have my own farming 

business. At my friend’s 

farm, there was yield of 

10-12 thousand tons of 

Alphanso Mango this 

year at Magod Village. I 

 Member Secretary 

mentioned to the 

project proponent that 

there is too much 

positive and negative 

discussion on Mango 

crop. So explore the 

possibility of tissue 

culture technic for the 

same and educate 

farmers on the latest 

agriculture 

technology.  

 Project proponent 

noted the suggestion. 
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also have good yield of 

mango crop this year. If 

any villagers want any 

information, I am ready 

to give information 

regarding crop of 

mango. Atul Ltd helped 

villagers in many ways 

and also build toilets for 

tribal peoples. 

18 Shri Dipakbhai Patel 

Advocate 

Village: Chinchvada 

 The project which has 

been presented for 

MCA by Company has  

not stated how MCA 

will affect to human 

world, animal kingdom 

and vegetation world 

and how to prevent 

them. 

 The young man age of 

twenty five years was 

having monochloro 

acetic acid exposure at 

60 degC temperature 

and with only 10% 

absorption was done. 

The main effect of this 

is the Skin of Mucus. 

The person who was 

affected only by 10%  

had died in 11 hours. So 

what measures will 

company will take in 

 Chairman asked to 

submit copy of your 

research paper.(No 

such paper is 

submitted)  

 Member Secretary 

suggested that, the 

question that you have 

been asking related to 

the MCA exposure 

will be discussed and 

answer will be taken 

from company. 

 Representative of 

Project Proponent 

informed that MSDS 

are also available for 

MCA. MCA is 

corrosive in nature. 

All the preventive 

measures have already 

been considered. The 

same was also 
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this regards? 

 Experiment was done 

on another person also. 

In which only 15 

percent of the exposure 

on skin was done, the 

person died in 6 hours. 

Then a 5-year-old girl 

used a teaspoon of 

MCA by mistake i.e 5 

to 6 mg. had died in 8 

hours. Experiment was 

also done on Cows, 

sheep, Rabbits & like 

other animals and they 

all  died. 

 The raw material of the  

2,4-D is MCA, for 

which petition has been 

made in the High Court 

by the surrounding 

villagers. A person has 

presented this matter to 

Environment Minister 

Mr. Jairam Ramesh 

during the tenure of the 

Government of Prime 

Minister Mr. 

Manmohan Singh. At 

International Level 2, 4-

D is known as Agent 

Orange. 

 Another name of MCA 

explained during the 

presentation. Our 

entire system will be 

closed loop and 

automated system. 

Crystallization process 

will not be followed in 

open as the other 

manufacturer are 

doing in India at 

present. We are going 

to do hydrogenation so 

that there will be very 

remote possibility of 

exposure. Even if 

anything goes wrong 

in worst case scenario, 

all the mitigation 

measures have been 

planned which are 

already shown in the 

presentation. 
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is Viyetnam gas. 

Because when America 

had war with Viyetnam 

that time 2,4 D was 

used. According to the 

locals, trees gets 

damaged due to 2,4-D. 

For this, we don’t know 

whether this registered 

by private company or 

by the nominated 

institution of the 

Government of India. If 

the verification is not 

done then get it done 

from the Anand 

Agriculture University 

because it is nominated 

by the Government of 

India. 

19 Shri J. D. Patel 

Village: Atul 
 I have been working as 

a union representative at 

Atul since last 32 years. 

Our joint request is that 

local people to be 

recruited first. Company 

has recruited more and 

more local people in last 

For 10 to 15 years.  

 Company is giving 

immediate help to the  

surrounding villages in 

case of emergencies 

 - 
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such as Safety, Medical 

treatment, Fire fighters 

etc. Companies 

employees are ready  

for help on 24 hours 

basis. 

 This company always 

give salary on the first 

day of the month where 

other companies gives 

salary on 10th-20th of 

the month. 

 The representation done 

by some persons earlier 

is wrong and only for 

their personal interest. I 

want to present the fact 

things about the 

company and hence 

informing all the points. 

20 Shri Shureshbhai B. 

Patel 

Village: Dived 

 Atul is located near 

railway station, where 

industrial coal is 

brought through the 

railway. Huge dusting 

observed during its 

handling through JCB 

and other vehicles. For 

this no Mitigation 

measures are taken. The 

adjacent Dived, 

Dungarwadi villages are 

affected by it.  Trees are 

 Representative of 

Project proponent 

informed that coal will 

not be used at Anaven 

LLP as the power will 

be taken from 

DGVCL. 

 Member Secretary 

suggested to company 

that this question is 

not related to Anaven 

LLP but it is important 
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also gettingaffected then 

what will be the 

condition of humans? 

Let us Inform what 

ctions are being  taken 

by Atul limited for this 

matter. 

question so company 

should give 

information about 

what type of measures 

have taken by M/s. 

Atul Ltd. 

 Representative of 

Project proponent told 

that, according to the 

handling guidelines of 

the coal, our company 

has taken all the steps. 

However, as suggested 

by you, we will also 

implement the same at 

Railway station if 

Western railway gives 

permission for the 

same.  

 District Magistrates 

suggested the 

company that the 

water sprinkling  

system should be 

installed at railway 

premises to resolve the 

issue. 

 Representative of 

Project proponent has 

welcomed the 

suggestions of the 

District Magistrates. 

 

21 Ms. Krupali S. Patel 

Village; Dived 
 We are living in 

adjacent villages to Atul 

Railway Station. People 

are using coal as fuel 

for making food, which 

emits gases which are 

hazardous and these 

people are not aware 

about the effects on 

health.  We have to 

clean our house 2 to 3 

times in a day due to 

coal dust. We are 

requesting company to 

search for another 

options for fuel which 

gives us relief.   

22 Shri. Harin Patel 

Village; Dived 
 Handling of coal is not 

done as per proper 

guideline. I have one 

notification of 

Government of India, in 

which it is specified that  

handling of coal should 

be 500 m away from the 

any residential area 
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school, colleges etc. 

Residential area of 

Dived, Dungarwadi are 

near to the open 

handling of coal. No 

preventive measures are 

taken. The Coal which 

is brought here from the 

train and stored should  

have compound wall 

and its height should be 

about 9 meters. But 

there is no Compound 

wall. We already have 

requested. Here trees 

are also very less. Due 

to increase in temp., 

coal is burning and 

Sulphur Oxides is being 

generated which is not 

good for our health. 

Company should take 

necessary actions for 

the same.    

 Company says that they 

are spraying water 

every day, but the dust 

of the coal still there 

and the due to fire of 

coal we cannot sit 

outside our homes due 

to bad smell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Member Secretary 

suggested to the 

company to visit Surat 

Magdalla Port to see 

the measures taken for 

coal handling and 

appropriately 

implemented here to 
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resolve the issue. 

 Chairman asked 

company to respond 

on this suggestion. 

 Representative of 

Project proponent 

informed that action 

will be initiated along 

with the Railways. 

23 Shri Kishor M. Patel 

Ex. Sarpanch 

Village: Meh 

 They reported that the 

company employed 

their relatives only, 

which is not true.  

 Member Secretary 

stated that the 

questions about 

employment have 

been discussed before. 

Please present any 

other questions related 

to the proposed project 

if any. 

24 Shri Bhargavbhai 

Dave 

Valsad District Youth 

Congress President 

Village: Atul 

 The company is running 

since last 60-65 years. 

The school facility and 

employment are also 

available. The question 

of employment is the 

issue of the whole 

country. These 

questions should be 

solved by 

communicating with the 

surrounding village- 

people as much as 

possible. Concerned 

raised here by few 

 Representative of 

Project proponent 

thanked him.  
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સિંભતમા ંએક ૫છી એક રજુઆત કરવા અને તે મજુબ જરૂરી પ્રત્યતુર કં૫નીના પ્રનતનનનઘશ્રી દ્વારા આ૫વામા ં
આવે તેવી સચુના આપેલ જે મજુબ નીચેની નવગતે રજુઆત કરવામા ંઆવેલ છે.  
   
 
અન.ુ 
ન.ં 

મદુ્દો રજુ કરનારનુ ં
નામ  અને સરનામ ુ

રજુઆત કરેલ મદુ્દાઓ કંપનીના પ્રનતનનનઘ દ્વારા અપાયેલ 
પ્રત્યતુ્તર 

૧ શ્રી જીગરભાઇ પટેલ 
ગામ: અટાર, ગ્રામ 
પચંાયત સભ્ય, 
જી. વલસાડ 

  તેમણે ગામલોકોને જણાવેલ કે, આ 
કોઇ વ્યદકતગત મદુ્દો ના થવો જોઇએ 
કારણ કે અહી પ્રોજેકટનો નવરોઘ કરતા 
લોકો ૫ણ સ્થાનનક છે અને સમથતન 
કરતા લોકો ૫ણ સ્થાનનક છે. આથી 
આ૫ણે રજુઆતોને સારી રીતે રજુ 
કરવી જોઇએ.  

 જીપીસીબીના રીપોટત  પ્રમાણે કં૫ની 
પ્રદૂષણ કરે છે. કં૫નીને ર૦૧ર મા ં
કલોઝર નોટીસ મળેલ છે. શ્રી તષુાર 
બી. િાહ (પયાતવરણ ઈજનેર) દ્વારા 
પાણી પ્રદુષણ (નનવારણ અને 
નનયતં્રણ) અનિનનયમ - ૧૯૭૪ની 
કલમ-૩૩ અ હઠેળ ઉદ્યોગ બિં 
કરવાનો હકુમ તા.૨૧-૯-૨૦૧૨ના ંરોજ 
આપવામા ં આવ્યો હતો. તેમજ 
તા.૨૮/૧/૨૦૧૫ના ં રોજ શ્રીમનત 
ડી.પી.િાહ (પયાતવરણ ઈજનેર) દ્વારા 
પણ પાણી પ્રદુષણ નનવારણ અને 
નનયતં્રણ) અનિનનયમ - ૧૯૭૪ની 
કલમ-૩૩ અ હઠેળ ઉદ્યોગને સચૂના 
(નોદટસ) આપવામા ંઆવેલ હતી. જેમા ં
કંપની પાસે ખલુાસો માગંવામા ં
આવેલો હતો કે આપના ઉદ્યોગની 
ઉત્પાિન પ્રદક્રયા બિં કરવા પાણી 
અનિનનયમ - ૧૯૭૪ની કલમ-૩૩ અ 

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, 
તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આ૫વામા ં
આવિે ૫રંત ુ સૌને નવનતંી કે, જે 
કં૫નીની લોક સનુાવણી હોય તેને 
લગતા પ્રશ્નો પછુવામા ં આવે. 
તમારી રજુઆત ર૦૧૪, ર૦૧પ 
અને ર૦૧૮ ની છે તે અતલુ ને 
લગતી હતી. કાયિેસર રીતે 
અતલુ અને આ કં૫નીની ઓળખ 
જુિી છે. કં૫નીના પ્રનતનનનઘ દ્વારા 
ઉત્તર આ૫વા જણાવ્યુ.ં  
 

 કં૫નીના પ્રનતનનનઘશ્રીએ જણાવ્યુ ં
કે, આ રજુઆતો એનાવેનના 
સભૂચત પ્રોજેકટને લગતી નથી 
છતા ં ૫ણ હું એનો જવાબ આપ ુ
છં.  

 પોલ્યશુન ની નોટીસ મ ાં જણ વેલ 
બન વો રેર, આકસ્મમક હત , તેના 
માટે નનવારણ ૫ગલા લીઘેલ છે. 
જેની બાબતે જીપીસીબીના 
અનઘકારીઓ એ ૫ણ તેની પષુ્ટી 
કરેલ છે.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page 3 of 24 

 

હઠેળ િા માટે આિેિ ન આપવા ? આ 
બનેં પયાતવરણ ઇજનેર એવા શ્રી 
તષુાર બી. િાહ અને શ્રીમનત 
ડી.પી.િાહ આપવામા ં આવેલ હકુમ 
તેમજ નોદટસમા ંસ્પષ્ટ િબ્િોમા ંલખેલ 
છે કે આપને ત્યા ંજોવા મળેલ પ્રદુષણ 
નનયત માત્રા કરતા વિારે અને 
પયાતવરણને ગભંીર અસર કરે એ 
પ્રકારનુ ં હત ુ.ં એનો મતલબ એવો 
થયોને કે ૨૦૧૨ મા ં હકુમ કરવામા ં
આવ્યાના ં૩ વષત પછી એટલે કે ૨૦૧૫ 
પણ પ્રદુષણ જોવા મળયુ ં હત ુ.ં અને 
પ્રદુષણ ની માત્રા પર કોઈ પણ 
જાતનો અંકુિ કરવા કોઈ પણ પગલા ં
લેવામા ંઆવ્યા ન હતા.  

 ર૦૧૧ મા ં જયારે ટી.બી. િાહ દ્વારા 
ઇન્સપેકિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુએમા ં
સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવેલ હતો કે 
ભગોિ ગામની ખાડી છે તેમા ંDuring 
the visit it was noticed that from 
your R&D plant waste water 
stream having high ammonia 
content was overflowed to the 
natural storm water drain & finally 
discharge outside premises 
through pipeline which was 
ultimately reached to the 
checkdam of Bhagod village, Dist 
Valsad. ચાર મદહના ૫છી ટી.બી.િાહ 
દ્વારા જયારે ઇન્સ્પેકિન કરવામા ં
આવ્યુ ંત્યારે ૫ણ એ જ વસ્તનુો ઉલ્લેખ 
કરવામા ંઆવ્યો હતો.  
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 તે ૫છી આ ર, ૪-ડી માટે જયારે િો 
કોઝ નોટીસ આ૫વામા ં આવી હતી 
તેમા ંએચસીએલ નો પેરામીટર હતો તે 
ર૦ મીલીગ્રામ/મી૩ સ્ટાન્ડડત હોવો 
જોઇએ એના કરતા રપ.૭૩ નમ.ગ્રા 
બતાવવામા ંઆવેલ છે, જેનો મતલબ 
એ છે કે તેમા ંસઘુારો કરવામા ંઆવ્યો 
ન હતો. જેના કારણે આસપાસના 
ખેડતૂોના ઉ૫જાઉ ઝાડ, કલમો, 
િાકભાજી જેના ૫ર ખેડુતોનુ ં ગજુરાન 
ચાલે છે. છેલ્લા પ-૭ વષતથી અહીં ઘણુ ં
પ્રદૂષણ જોવા મળેલ છે.  

 ઇટીપી પ્લાન્ટ જે લગાવવામા ંઆવ્યો 
છે તેમા ં જીપીસબી ના નકકી કરેલ 
પેરામીટર સીઓડી-રપ૦ હોવુ ં જોઇએ 
તેના બિલે પ૦૮, ર૭૦ હોય છે, તેનો 
મતબલ કે જે પેરામીટર નકકી 
કરવામા ંઆવ્યુ ંછે એના કરતા ઉ૫ર જ 
જોવા મળયુ ંછે.  

 તા.૨૬/૯/૨૦૧૮ના ં રોજ અતલુ 
નવસ્તારના સ્થાનીક, જે અતલુ કં૫નીમા ં
નોકરી કરતા હતા ંતેમનુ ંફોસ્ઝીન ગેસ 
લાગવાના ં કારણે મતૃ્ય ુ નીપજયુ ં હત ુ.ં 
જેની કંપનીએ જી.પી.સી.બી. ને પણ 
જાણ કરી ન હતી, જેના માટે કં૫ની 
જવાબિાર છે. કોઇ અકસ્માત બને તો 
કં૫ની આવી કોઇ ઘટના બનેલ નથી 
તેવ ુ બહાર જાહરે કરે છે અને આવી 
ઘટનાને સતંાડવામા ં આવે છે. મારી 
કં૫નીને અરજ છે કે આ તમારા જ 
માણસો છે અને સ્થાનનક લોકો છે તો 
તેમની સાથે કેમ ભેિભાવ રાખવામા ં

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 સીઓડી >૫૦૦ હોય એવુાં પ છલ  
વર્ષોમ ાં બનયુાં નથી. જીપીસબીન  
રરઝલ્ટ પરથી આનુાં વેરરરિકેશન 
થઈ શકશે. અનય રરઝલ્ટમ ાં 
મ મલુી વધ રો છે જેને મ ટેન  
આગોતર  પગલ ાં લેવ ય  છે. 

 
 અમે કોઇ અકસ્માત છપાવ્યો હોય 

એવો કોઇ પ્રસગં બન્યો જ નથી. 
પ્રમતતુ કેસમ ાં િેકટરી એક્ટ મજુબ 
અમે DISHને જાણ કરી હતી. 
આનુાં વેરરરિકેશન થઈ શકશે. 
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આવે છે. તેઓ જવાબિારીથી છટકે છે, 
પૈસા આ૫વા ૫ડિે તેમ સમજે છે. 
પરંત ુ કં૫નીમા ં કામ કરનાર વ્યદકત 
૫ણ કં૫નીનો કમતચારી છે અને તે 
એના ૫ર જ પોતાનુ ં ગજુરાન 
ચલાવતો હોય છે.  

 ર૦૧૮ મા ંબોઇલર માટે ચીમની ઉભી 
કરવામા ંઆવી હતી તેનુ ંઈન્સ્પેકિન 
કરવામા ંઆવ્ય ુ હત ુ ં ત્યારે જીપીસીબી 
દ્વારા રીપોટત  કરવામા ં આવ્યો હતો 
અને ઓબ્ઝવત કર યેલ કે on the 
leaves of the few trees dusting of 
ash deposition was observed. 
કહવેાનો મતલબ એ જ છે કે આ જે 
બોઇલર લગાવવામા ં આવ્યુ ં છે જેના 
કોલસાનો ડસ્ટ આ૫ણી આસપાસના 
નવસ્તારમા ં જ આવે છે. જેનાથી 
ઉ૫જાઉ ખેતી, િાકભાજી નવગેરે ૫ર 
તેની અસર થાય છે. ગમે તે િવા 
છાટંવાથી ૫ણ અસર થતી નથી. 
તેમછતા ંઆસપાસના ભગુભતજળ ૫ણ 
બગડવા લાગ્યા છે. જમીનમા ં પાણી 
ઘટે છે. હરીયા ગામના તળાવમા ં
ખોિકામ િરમ્યાન લાલ પાણી નીકળે 
છે. તેઓને જાણ થતા ં ત્યા ં માટી 
પરુાણ કરી િેવામા ંઆવ્યુ ંછે.  

 વઘમુા ંજણાવ્યુ ં કે, નવ  પ્લાન્ટ આવે 
અમને વાઘંો નથી, અમે આવકારીએ 
છીએ. ૫રંત ુજીપીસીબી તરફથી એના 
પેરામીટર નકકી કરવામા ં આવ્યા છે 
એ ભલમીટની અંિર કં૫ની કામ કરતી 
હોવી જોઇએ. જો કં૫નીમ ાં સ્થાનનક 
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લોકોને રોજગારી ન મળતી હોય તો 
અમ રે પ્રદુર્ષણ શ  મ ટે સહવેુાં? 

 જયારે આ કં૫ની બનાવવામા ં આવી 
ત્યારે આ૫ણા પવુતજો પાસેથી જમીન 
લેવામા ં આવી હતી. ત્યારે સ્થાનનક 
લોકોને રોજગારી આ૫વામા ં આવિે, 
રોજગારીના નામે ફકત કોન્ટ્રાકટ 
આઘારીત લેવામા ંઆવે છે. કોન્ટ્રાકટ 
૫ર રાખવામા ં ફાયિો શુ?ં કોન્ટ્રાકટ 
પરુો થિે તો એ કયા ં જિે? 
અકસ્માતમા ં કોઇ મતૃ્ય ુ પામે અને 
કોઇ૫ણ અકસ્માત થાય તો ર૦ 
વષતમા ંજે કોન્ટ્રાકટથી ના કમાયા હોય 
તે એક જ વ્યદકત પાછળ નાખંી િેવા 
પડિે.  

 અતલુ, સાઇનામાઇડ, સીબા-અતલુ, મા ં
પહલેા ઘર િીઠ એક-એક નોકરી 
આ૫વામા ં આવતી હતી. ૫રંત ુ છેલ્લા 
પ-૧૦ વષતના રેકોડત કાશિો તો તેમા ં
કેટલા સ્થાનનકોને રોજગારી આ૫વામા ં
આવી છે? જયારે પરપ્રાનંતયોને અહી 
લાવીને રોજગારી આ૫વામા ંઆવે છે. 
અહીના સ્થાનનક લોકો વાપી, 
ભબલીમોરા, િમણ, સેલ્વાસ જતા ં હોય 
છે અને રસ્તામા ંઅકસ્માત થવાનો ૫ણ 
ભય રહ ે છે. જો અહી આટલો મોટો 
ઉદ્યોગ સ્થપાયેલ છે તો સ્થાનનક 
લોકોને લેવામા ં આવે અને જો ગામ 
િીઠ ૧૦-૧પ લોકો લેવામા ં આવે તો 
૫ણ ૧પ-ર૦ ગામના થઇને ૩૦૦૦-
૪૦૦૦ જેટલાને રોજગારી મળિે. 
આથી જો કોન્ટ્રાકટ ૫ર ૫ણ રાખો તો 

 
 

 અતલુમા ં ૮૪% થી ૯ર% જેટલા 
સ્થાનનક માણસો જ કામ કરે છે. 
જેની માદહતી જાહરેમા ં આપી 
િકીએ છીએ તથા સરકાર તરફથી 
વેરીફાય કરાવવા ૫ણ તૈયાર 
છીએ. એનાવેન મા ં ૫ણ ૮૩% 
ગજુરાતના જ લોકો છે.  

 સ્થાનનક રોજગારીમા ં બાબતે 
વઘમુા ં જણાવ્યુ ં કે, ગામે ગામ 
જઇને ઇન્ટવ્ય ુ કરાવીએ છીએ. 
ગામ લોકોને જણાવેલ કે, તમે 
ગામનુ ં નામ, તારીખ અને સ્થળ 
જણાવો તો કં૫ની ત્યા ં આવીને 
ઇન્ટરવ્ય ુ લેિે. લાયકાત ઘરાવતા 
કોઇ૫ણ કેન્ડીડટેને આજે ૫ણ લેવા 
તૈયાર છીએ અને ભનવષ્યમા ં ૫ણ 
લેવામા ં આવિે. અતલુ કલબમા ં
છેલ્લા ૬-૮ મદહનામા ં ૩ વાર 
ઇન્ટરવ્યુ ં કરેલા છે. એમા ં સ્થાનનક 
માણસો જ આવેલા છે અને 
લાયકાત મજુબ જ નોકરી આપેલ 
છે. વધમુ ાં વધ ુરોજગ રી લ યક ત 
ધર વત  મથ નનકોને આપવ ની 
વધ ુ એકવ ર ખ તરી આપીયે 
છીએ.  

 અધ્યક્ષશ્રી એ કં૫નીને પછેુલ કે, 
નવા યનુનટમા ં સ્થાનનક મેનપાવર 
કેટલો છે?  

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ જણાવેલ 
કે, અત્યારે ર૯ લોકોની નનમણુકં 
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તેમને સેફટી ૫ણ આપો તથા તેઓને 
કાયમી કરવામા ં આવે. અમને કં૫ની 
સાથે વ્યદકતગત મતભેિ નથી. અમે 
મિિ માટે તૈયાર છીએ. ફકત કં૫નીની 
નીનતનો પ્રોબ્લેમ છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 કં૫ની તેમના લાગતા વળગતાઓને જ 
રોજગારી આપે છે. છેલ્લા પ વષતમા ં
કેટલાને કાયમી રોજગારી આ૫વામા ં
આવી છે? ૮૩% ગજુરાતીઓને જ 
લીઘેલ છે એમા ં અમને વાઘંો નથી 
૫રંત ુ જો ગેસ અમારે ખાવાનો, ખેતી 
અમારી બગડ ે અને કાયમી નોકરી 
બીજાને અપાય તો આવા ઉદ્યોગની 
અમારે શુ ંજરૂર?  

 
 

 કં૫ની સામે કોઇ નવરોઘ નથી. કં૫ની 
નવા પ્લાન્ટ લાવે તો અમને રોજગારી 
મળિે અને અમને બહાર જવ ુ નહી 
૫ડ.ે કં૫નીના નવકાસમા ં અમે ફાળો 
આપીએ ૫રંત ુ કોન્ટ્રાકટમા ં જ લેવાય 
અને ૩ વષત બાિ કોન્ટ્રાકટ બિલવામા ં
આવે કારણ કે પ વષત થાય તો 

કરેલ છે, જેમા ં ર૪ સ્થાનનક છે 
અને નવસ્તરણમા ં ફરીથી આ 
રેિીયો વઘિે. અત્યારે ૮૩% 
રેિીયો છે.  

 અધ્યક્ષશ્રી એ કં૫નીને જણાવેલ 
કે, નવા પ્રોજેકટમા ં તમે 
મોટાભાગના ૯૦% સ્થાનનક જ 
રાખજો તથા આઉટસોસીંગ બઘં 
કરી કં૫ની લાયેભબલીટી મજુબ 
એમને લેજો.   

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ 
અધ્યક્ષશ્રીના સચુનને આવકારેલ.  

 
 

 અધ્યક્ષશ્રી એ કં૫નીને નોકરી 
બ બતે સચૂવેલ કે, નજીકન  
ગામોને પ્ર થનમકત  આપવી 
જોઈએ. જો તેમ ાંથી ઉમેદવ ર ન 
મળે તો  િરીવ ર જાહરે ત આપી 
અનય લોકોને લઈ શક ય.  

 અધ્યક્ષશ્રી એ કં૫નીને સચૂવેલ કે, 
નવા પ્રોજેકટની અંિર ૫હલેા 
એપે્રન્ટીસ લો અને તેનો સમય 
પરુો થાય ૫છી નનયમો મજુબ 
આગળની રદશ  નક્કી કરી શક ય. 
અને એપે્રન્ટીસમા ંસરકાર તરફથી 
૫ણ સનુવઘા મળે છે.   
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ગે્રજયઇુટી આ૫વી ૫ડ.ે તેથી કં૫ની 
નીનત બિલે એવી રીકવેસ્ટ છે.  
 

 રીપોટટની નકલ અમને આપો.  

 
 
 

 આ બાબતે સભ્ય સભચવશ્રીએ 
જણાવેલ કે, આ રીપોટત  
જીપીસીબીની વેબસાઇટ ૫ર 
ઉ૫લબ્ઘ છે. તિઉ૫રાતં પ૪ 
ગામોમા ં પ્રિનિિત કરવામા ં
આવેલી છે.  

 અધ્યક્ષશ્રી એ જણાવેલ કે, કોપી 
પબ્લીક ડોમેનમા ં છે જે તમને 
મળી જિે.  

ર શ્રી જૈનલુભાઇ ૫ટેલ 
ગામ: અતલુ  

 આજુબાજુના ગામોમાથંી ૩૦ લોકો 
એવા બતાવો કે જે કં૫નીમા ંનોકરી કરે 
છે. કં૫નીએ આજસઘુી રોજગારી આપી 
નથી. પાછળ ઉભેલા યવુાનો હરીયા 
અને અતલુ ગામના જ છે. ૮૦-૯૦% 
લોકોને રોજગારી નથી આપી િકતા. 
૧૦ મા ંઘોરણના બેઝ ૫ર ઓ૫રેટરમા ં
લે છે  તે ૫ણ નથી લેતા કારણ કે 
અતલુ ગામ અને આજુબાજુના ગામ 
લોકો ભેગા થઇને યનુીયન ઉભ ુકરે છે 
એવી વાતો કરે છે.  

 જો આટલો મોટો મેળાવળો હોય અને 
લોક સનુાવણીનુ ં આયોજન હોય ત્યા ં
લોકોની સેફટીનુ ંશુ?ં અહી કોઇ બબંો કે 
એમ્બ્યલુન્સની સગવડ કરેલ નથી. 
અત્યારે કોઇ દુઘતટના થાય તો એની 
જવાબિારી કોની? અતલુ કં૫ની જો 
પોતાના જ પબ્લીક હીયરીંગમા આ ના 
રાખી િકે તો પ્લાન્ટની અંિર શુ ંસેફટી 
રાખિે?  

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, 
અધ્યક્ષશ્રીએ કં૫નીને અગાઉ 
જણાવેલ છે કે, આજુબાજુના 
ગામોને પ્રાઘાન્ય આ૫જો. જેથી 
રોજગ રી નસવ ય અન્ય કોઇ પ્રશ્ન 
હોય તો રજુ કરવા જણાવેલ. 

 
 
 
 
 

 આ બાબતે કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રી 
એ જણાવેલ કે, તેઓ પાસે 
ફુલિલેજ ફાયર સ્ટેિન, ICU 
એમ્બ્યલુન્સની સનુવઘા છે. અને 
અમારો રીસ્પોન્સ ટાઇમ ર મીનીટ 
કરતા ૫ણ ઓછો હોય છે. તેમણે 
જણાવ્યુ ં કે, કાંપની આજુબ જુન  
નવમત ર તેમજ મ ગટ અકમમ ત કે 
અનય ઔદ્યોગીક અકમમ તમ ાં 
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 તરત મદદે પહોંચી જાય છે. 
સરક રી તાંત્ર અને ઓથોરરટીને 
પણ એની જાણ છે. અમારી 
કં૫નીનુ ં ફાયર સ્ટેિન અહીંથી ૧ 
દક.મી. કરતા ૫ણ ઓછ  અંતરે છે, 
અહી આવતા તેમને ર મીનીટ 
કરતા ૫ણ ઓછો સમય લાગિે.  

૩ શ્રી જતીનભાઇ પટેલ 
ગામ: પારનેરા-પારડી 

 તેઓએ જણાવેલ કે, આવા પ્લાન્ટને 
યએુસ ગવમેન્ટ અને ચાઇનાએ ૫ણ 
રીજેકટ કરી છે તો અતલુને કેવી રીતે 
૫રમીિન મળી ગઇ? આવો જ પ્લાન્ટ 
ભોપાલમા ંબ્લાસ્ટ થયો હતો તો એવો 
પ્લાન્ટ અતલુમા ં આવે તો એનુ ં
પનુરાવતતન કઇ રીતે કરી િકાય?  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 અમને સ્થાનનક લોકોને આ પ્લાન્ટનો 
નવરોઘ છે. તમે ફકત સરપચં, તાલકુા 
સભ્ય, જીલ્લા સભ્યના વ્યહુ લઇને 
પ્લાન્ટને મજુંરી આપો તો સ્થાનનક 
લોકોને ૫ણ તેમા ં ભાગીિાર બનાવો. 
ગ્રામસભામા ં ૫ણ રજુઆત કરવામા ં

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ જણાવેલ 
કે, આ એમસીએ નો પ્લાન્ટ 
યરુોપ, નેઘરલેન્ડ અને ચાઇનામા ં
૫ણ કાયતરત છે. અમે જે 
ટેકનોલોજી વા૫રી છે તે આ૫ણા 
િેિમા ં કાયતરત છે અને ખબુ જ 
સલામત ટેકનોલોજી છે. આપણી 
પ્રોસેસ કલોઝલપુમા ં થવાની છે, 
જે ડીસીએસ નસસ્ટમ રહિેે. આપણે 
દક્રસ્ટલાઇઝેિન નહી કરીને એન ુ
હાઇડ્રોજીનેિન કરવાના છે જેથી 
એમસીએનુ ં જનરેિન સૌથી વઘ ુ
થિે અને વેસ્ટ જનરેિન ઓછં 
થિે. આમા કોઇ મોટ  હઝે ર્ટસ 
નથી, જે ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટોલ 
કરવાના છે તે દુનનયાની શે્રષ્ઠ 
ટેકનોલોજી છે, જે નેઘરલેન્ડ અને 
ચાઇનાની ટેકનોલોજી કરતા ૫ણ 
એડવાન્સ ટેકનોલોજી છે. 

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, 
આ પયાતવરણ મજુંરીની 
પ્રદક્રયાના ભાગરૂપે આયોજીત 
લોકસનુવણી છે. આ લોક 
સનુાવણીની પ્રદક્રયા છે, જેમા ં
આ૫ના વાઘંા અને સચૂનો 
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આવવી જોઇએ.  
 આ કં૫ની પ્રદૂષણ કરે છે તે અંગેની 

અરજી કલેકટરશ્રીને કરી હતી. તેના 
બે-ત્રણ દિવસ બાિ એક પેપર કે 
નમડીયા કમી દ્વારા જાણવા મળય ુકે, ૮ 
સરપચંોએ અતલુથી પ્રદૂષણ થાય છે 
એ તઓ જાણતા નથી તેવી રજુઆત 
થઇ હતી. ગામના સરપચંોએ સહી 
અને નસકકા કરીને એનઓસી આપી  
ત્યારે તેમણે ગામ લોકો કે ખેડતૂોના 
મતંવ્ય લીઘા નહતા.ં ડાયરેકટ 
આપશ્રીને આપી િીઘી હતી.  

સાભંળીને મીનીટસ બનાવાિે 
અને દિલ્હી મોકલવામા ં આવિે.  
મજુંરી આ૫વાની સત્તા ભારત 
સરકારની છે. વધમુા ં પછુાયેલ 
પ્રશ્નો ફરી ન પછુવા નવનતંી 
કરેલ.  

૪ શ્રીમતી પન્નાબેન 
િેસાઇ 
સરપચંશ્રી 
ગામ: અતલુ 

 એનઓસી આપવાની જે વાત થઇ છે 
તેમા ંઅમને કંપની દ્વારા આ પ્લાન્ટની  
પરેુપરુી જાણકારી અને સલામત 
પઘ્ઘનતની જાણકારી આ૫વામા ં આવી 
હતી. અમે તેને ૧૦ વખત વાચંીને 
સમજીને પછી બઘા સરપચંોએ સહી 
કરી છે. હું ર૦ વષતથી અતલુમા ંરહ ુછં. 
કયારેક થોડુ ઘણ ુ કં૫ની દ્વારા બન્ય ુ
હોય ૫રંત ુપ્રદૂષણનુ ંમોનીટરીંગ થાય 
છે અને કાળજી ૫ણ લેવાય છે. પ્રદૂષણ 
અંગેનો કોઇ બનાવ અમને જણાયો 
નથી. અમકુ એક જ જુથના દ્રષ્ટીકોણ 
થી ના સાભંળીને મોટાભાગના અતલુ 
અને બીજા ગામના નાગરીકોનો વ્યહુ 
૫ણ લેવામા ંઆવે એવી મારી નવનતંી 
છે.  

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, આ 
પયાતવરણીય લોક સનુાવણીનુ ં
આયોજન તેના માટે જ કરેલ છે. 
જેથી લોકો એમનો અભિપ્ર ય 
આપી િકે. MoEF&CC એ આ 
પ્રદક્રયા નકકી કરી છે, જેના 
અંતગતત આ આયોજન કરેલ છે.  

 

પ શ્રી ભગભુાઇ  
ગામ: ભચિંચવાડા 

 માનનીય કલેકટર સાહબેશ્રીને નવનતંી 
કે મારી પાસે સચોટ પરુાવા છે તેને 
પ્રોજેકટર ૫ર રજુ કરવા પરવાનગી 
આ૫િો.  

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, 
આ૫ની રજુઆત િકય હોય તો 
પેનડ્રાઇવમા ં આપી િો, અમે તેને 
નમનીટસ સાથે દિલ્હી મોકલીશુ.ં 
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 આપે અતલુન ુ જે પે્રઝન્ટેિન બતાવ્ય ુ
અને પયાતવરણની માદહતી બતાવી એ 
િા માટે બતાવી? મારો ૫ણ પ્રશ્ન 
પયાતવરણ બાબતે જ છે.  

 
 
 
 
 

 ભીંડી, મરચાના પાકને નકુિાન થયેલ 
છે જેના સચોટ પરુાવા રજુ કરવાની 
૫રવાનગી આપો.  

 
 
 
 
 

(આ પ્રક રનો કોઈ નવર્ીયો 
કનમટીને આપેલ નથી.) 

 અધ્યક્ષશ્રી એ જણાવેલ કે, તમારી 
રજુઆત અહી જમા કરો એ જોઇને 
યોજનાના પ્રનતનનનઘ તેના યોગ્ય 
જવાબ આ૫િે. અહી યોજનાની 
મજુંરી આ૫વાના નથી. તમારી 
રજુઆત અમે MoEF દિલ્હી 
પહોચાડશુ ંઅને તેઓ તેની મજુંરી 
આ૫િે. ૩૦ દિવસના 
સમયગાળામા ં૫ણ આપશ્રી વાઘંા 
અને સચૂનો રજુ કરી િકયા હોત. 

  તેમજ અત્ય રે પણ રજૂઆત કરી 
શક ય. 
 

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, 
આપ જેની વાત કરી રહયા છો તે 
હાલના અતલુ પ્રોજેકટની નવિેની 
છે.  આ આવનાર સભૂચત 
એનાવેન પ્રોજેકટ છે, તે હજી સઘુી 
િરૂ થયેલ નથી. તેમછતા ંઆ૫ જે 
રજુઆત કરિો તેનો નમનીટસમા ં
સમાવેિ કરવામા ંઆવિે.   
 

 અધ્યક્ષશ્રી એ જણાવેલ કે, આપના 
િરેક મદુ્દાની અમે નોંઘ લીઘેલ છે. 
આ૫ના ફોટોગ્રાફ, નવડીયો જે ૫ણ 
હોય તે અમને આ૫જો, અમે તેને 
લોક સનુાવણીની નોંઘમા ં લઇશુ.ં 
(આ પ્રક રનો કોઈ િોટોગ્ર િ કે 
નવર્ીયો આપેલ નથી.) 

 સભ્ય સભચવશ્રીએ ફરીથી લોક 
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 કલેકટરશ્રીને ગામે ગામ ફરી સવે 
કરવો. જેથી આ યોજનાને અત્યારે 
૫રમીિન આ૫વી નહી.   

 
 
 
 

 ફોસ્ઝીન પ્લાન્ટમા ંભલકેજ થતા અમારો 
એક ભાઇ મરી ગયો અને રજુઆત 
અમે તમોને કરી. ફોસ્ઝીન બાબતે 
જયારે લાસ્ટ ટાઇમ આવી નમટીંગ થઇ 
હતી. તેમા ં હાઇ કવોલીટી અને હાઇ 
નસસ્ટમની વાત કરી હતી તો ૫ણ એક 
માણસ મરી ગયાનો બનાવ કેવી રીતે 
બની િકે?  

સનુાવણીની પ્રદક્રયા સમજાવી 
અને મજુંરી આ૫વાની સત્તા 
અમારી નથી તે જણાવેલ. તથા 
આ૫ની સવે માગંણી આ 
નમનીટસમા ંનોંઘવામા ંઆવિે.  
 
 

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, જો 
આ૫ પાસે લેભખતમા ં રજુઆત 
હોય તો અહીં આપો તેનો 
સમાવેિ નમનીટસમા ં કરવામા ં
આવિે. ફરીથી જણાવેલ કે, 
મજુંરી આ૫વાની સત્તા અમારી 
નથી.  

૬  શ્રી દિપકભાઇ  
માજી સરપચં સભ્ય 
ગામ: ચણવાઇ 
 

 અતલુ કેમીકલ કં૫ની છે, જેમા ભોપાલ 
જેવી ટાકંી છે. આથી અમે આજુબાજુના 
ગામના લોકો જીવતા બોમ્બ ૫ર રહીએ 
છીએ.  અતલુ કં૫ની વષોથી 
કેમીકલવાળં પાણી િરીયામા ં છોડ ે છે. 
કં૫ની કહ ે છે કે તે ફીલ્ટર કરીને છોડ ે
છે, જો ફીલ્ટર કરીને છોડતા હોયતો 
િરીયામા ંમાછલી કઇ રીતે મરી જાય? 
ઉંમરસાડી, માછીવાડ, ચદં્રપરુ ગામના 
માછીમાર ભાઇઓ ફીસીંગ કરે છે. અહી 
એમને માછલીઓ નથી મળતી એટલે 
ઘર ચલાવવા તેઓ ઓખા અને મુબંઇ 
બાજુ જાય છે.  

 કંપનીના કેમીકલ છોડવાથી િાકભાજી 
૫ર તથા આજુબાજુના વકૃ્ષો ૫ર અસર 
થાય છે. કેરીઓના પાક ૫ર ૫ણ ખબુ 
જ અસર થાય છે.  

 અધ્યક્ષશ્રીએ દડસ્ચાર્જ િરીયામા ં
થાય છે અને બહારથી રોજગારી 
માટે માણસો લાવવામા ં આવે છે 
તે બાબતે જવાબ આપવા કં૫નીને 
જણાવેલ.  

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ જણાવેલ 
કે, કં૫નીમા ં ૭૪% સ્થાનનક 
માણસો જ છે. એનાવેન 
એલએલપી એ ઝીરો ભલકવીડ 
દડસ્ચાર્જ યોજના છે, એમાથંી 
કોઇ૫ણ ઇફલ્યઅુન્ટ બહાર 
છોડવામા ં આવિે નહી. અતલુ 
ભલનમટેર્ને ક રણે પણ એવુાં બનયુાં 
નથી. પાર નિી હોય કે િરીયો 
હોય તેનુ ંજીપીસીબી, સીપીસીબી, 
એનઆઇઓ જેવી ગવમેન્ટ 
એજન્સીઓ દ્વારા મોનીટરીંગ થાય 
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 ઘણા સમયથી આ કં૫ની ચાલે છે તો 
અમારા આજુબાજુના હરીયા ગામ, 
ભગોિ, દિવેિ, અટાર, ઉમરસાડી, 
માછંીવાડ, ચદં્રપરુ, મગોિ ડંુગરી, 
ચણવઇ, બીનવાડા, રાબડા, નવેરા 
તથા બીજા અન્ય ગામોમાથંી કેટલા 
કાયમી માણસો લીઘા તે જણાવો. અહી 
નોકરી ના હોવાથી તેઓ સેલ્વાસ, 
િમણ, વાપી જીઆઇડીસી નોકરી માટે 
જાય છે.  

 અતલુ કં૫નીમા ં બહારથી કોન્ટ્રાકટરો 
અને કારીગરો લાવે છે. યપુી, ભબહાર, 
આંઘ્રપ્રિેિ, ઝારખડં માથંી ૫ણ 
આવતા હિે. તો શુ ં આ ગામમાથંી 
કારીગરો મળતા નથી. અમારા ગામમા ં
૫ણ ભણેલા છોકરાઓ છે જેથી તેમને 
રોજગારી માટે પ્રાયોરીટી આ૫વી 
જોઇએ.  

છે.  
 

 અધ્યક્ષશ્રીએ કં૫નીને પછુય ુ કે, 
નવા પ્લાન્ટનો દડસ્ચાર્જ શુ ંછે?  

 આ બાબતે કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રી 
એ જણાવ્યુ ંકે, કોઇ૫ણ ઇફલ્યઅુન્ટ 
બહાર દડસ્ચાર્જ કરવામા ં આવિે 
નહી. સભૂચત યનુનટ ઝેડએલડી છે. 
(ઝીરો લીકવીડ દડસ્ચાર્જ) 
 

૭ શ્રી દિપેિભાઇ  
ડપે્યટુી સરપચં 
ગામ: મગોિ 
 

 તેઓએ ગામના બઘા વડીલો અને 
ખેડતૂો સાથે નમટીંગ કરીને અતલુ 
કં૫નીના લીઘે પાકને નકુિાન થાય છે 
કેમ તે નવિે પછેુલ ૫રંત ુતેઓના મતે 
અતલુ કં૫નીથી કોઇ નકુિાન થત ુ
નથી તેમ જાણવામા ં આવેલ. ૮૦% 
જેટલો કેરીનો પાક થાય છે. આથી 
જીગરભાઇની ખેતીને નકુિાન 
બાબતની રજુઆત ખોટી છે. મારા 
નવસ્તારમા ં પ૦૦ મી. અંતર ૫ર 
િરીયાકાઠંો આવેલ છે એટલે ઉ૫ર 
દિપકભાઇએ જે માછલીના નકુિાનની 
વાત કરી એ ૫ણ પાયાનવહોણી છે. 
હાલમા ંકોઇ નકુિાન થતુ ંનથી.  

 -  
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૮ શ્રી રામભુાઇ 
માછીમડંળના પ્રમખુ  
ગામ: મગોિ-ડંુગરી 

 અમારા ગામમા ં પ્રદૂષણની વાત થઇ 
રહી છે તે પ્રદૂષણ ૫હલેા હત ુ અને 
ઘણી જુની વાત છે. કલરવાળા પાણી 
બાબતે છેલ્લા ૧૦-૧ર વષતથી કોઇ૫ણ 
જાતનુ ંપ્રદૂષણ થત ુનથી.  

 એક સરપ્રાઇઝ નવઝીટ થઇ ત્યારે 
િરીયામા ં ૧પ૦ જેટલી જાળીઓ 
નાખેંલી હતી. તો માછલીઓ હોય જ 
નહી તો જાળીઓ નાખંવાન ુકારણ શુ.ં 
આ બઘાને લીઘે વ્યવસાય ૫ર અસર 
થાય છે. કં૫નીવાળા ઘણી બઘી 
કાળજી રાખે છે. જયારે જીપીસીબી ને 
ફોન કરે ત્યારે તેઓ ૫ણ તાત્કાલીક 
આવી જાય છે. આ બઘ ુ અંગત 
સ્વાથતના લીઘે રજુઆતો થાય છે.  

 - 
 

૯ શ્રી નનતીનભાઇ 
ઠાકોરભાઇ ભડંારી 
ગામ: ભગોિ  

 હું પાર નિીની બાજુમા ં જ રહું છં. 
અતલુ કં૫ની મદહનામા ંએકવાર પાણી 
છોડ ે છે અને માછલા મરી જાય છે 
તથા પાણી છોડ ે ત્યારે ગઘં ૫ણ આવે 
છે.  

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રી એ જણાવ્યુ ં
કે આ મદુ્દો એનાવેન 
એલએલપીને લગતો નથી; અને 
અમે આગળ જણ વી ચકૂ્ય  છે કે 
એનવેન એલએલપી મ ાંથી 
કોઇ૫ણ ઇફલ્યઅુન્ટ બહાર 
દડસ્ચાર્જ કરવામા ં આવિે નહી. 
સભૂચત યનુનટ ઝેડએલડી છે. 

    (ઝીરો લીકવીડ દડસ્ચાર્જ) 
 

૧૦ શ્રીમતી પન્નાબેન 
િેસાઇ 
સરપચંશ્રી 
ગામ: અતલુ 

 તેણીએ લોક સનુાવણીમા ં પાછળ 
ઉભેલ લોકોને િાતંીથી સાભંળવા 
નવનતંી કરેલ. તેણીએ અધ્યક્ષશ્રીને 
કહયુ ં કે, લોક સનુાવણીમા ં પાછળ 
ઉભેલ લોકોમાથંી અમકુ લોકો અને 
તેમના ભાઇઓ ૫ણ અતલુ કં૫નીમા ં
નોકરી કરે છે.  રોજગારી ક્રાયટેરીયા 

 -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page 15 of 24 

 

પ્રમાણે જ અપાય છે. કં૫ની દ્વારા 
યોગ્ય ઉમેિવાર લાગે તો પરુતી 
તપાસ કરી તેઓને નોકરી આપવામા ં
આવે છે. અવારનવાર કોન્ટ્રાકટરો અને 
કોન્ટ્રાકટ ૫ર રાખેલ માણસોને ૫ણ 
કન્ફમત કરવામા ંઆવે છે.  

૧૧ શ્રી નવજય નનમતલ   
ગામ: અતલુ  

 તેઓએ પબ્લીકમા ં માઇક ફેરાવવાની 
સલાહ આપેલ.  

 એમસીએ ને નવકીપીડીયા ૫ર સચત 
કરીય ુ તો યએુસએ જે આ૫ણા િેિ 
કરતા ર૦ વષત આગળ છે તે િેિએ 
એમસીએ ને ડને્જર નહી ૫રંત ુ બહ ુ
ડને્જર છે તેમ ડીફાઇન કરેલ છે. 
અમેરીકાએ ર૦૦૬ મા ંકહયુ ં કે, under 
section 302 of the USA 
emergency planning & community 
right to the Act (42 USC 11002) 
and very strictly prohibited to the 
USA. હું યોજનાની અગેન્સ કે ફેવરમા ં
નથી. ૫રંત ુ જો ર૦૦૬ મા ં નવશ્વના 
સૌથી િદકતિાળી િેિ અમેરીકા એને 
ભયાનક કહતેી હોય તો આપણા િેિમા ં
એક્ષ્પાન્સન કેમ થવુ ંજોઇએ? 

 કં૫ની સારંુ કામ કરે છે અને ગ્રોથ કરે 
છે ૫રંત ુ તેમા ં માણસો, ૫શ-ુપખંીઓનુ ં
શુ?ં અતલુ ગામ માટે થતા સીએસઆર 
ની માદહતી િિાતવવામા ં આવે અને 
અતલુ કં૫ની તથા અતલુ ગામ મળીને 
આવા પ્રશ્નનો હલ કરવામા ંઆવે.   

 અધ્યક્ષશ્રીએ જણાવેલ કે, તમારી 
રજુઆત લેભખતમા ં આપો અમે 
તેને પ્રોસીડીંગમા ં સામેલ કરશુ.ં 
(આ પ્રક ર ની કોઈ લેભખત 
રજૂઆત મળેલ નથી) 

 

૧ર શ્રી તષુાર પટેલ 
ગામ: હરીયા  

 અમારા ગામના તળાવમા ં ૫ણ અતલુ 
કં૫નીનુ ંસતત પાણી નીકળે છે. જયારે 
અમે જોવા ગયા ત્યારે જેસીબી થી તે 

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રી એ જણાવ્યુ ં
કે, આવી કોઇ ઘટના ઘ્યાનમા ં
આવેલ નથી કે એવો રીપોટટ પણ 
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પરુવામા ં આવ્યુ.ં જેનો લાઇવ નવડીયો 
૫ણ અમારી પાસે છે.  

 અતલુ કં૫ની પપંથી પાણી ખેંચે છે. 
ભનવષ્યમા ં પીવાના પાણીની ખબુ 
તકલીફ ૫ડિે આથી કં૫ની તે બાબતે 
નનરાકરણ લાવે.  

 
 
 
 
 

 જો કં૫ની કહતેી હોય કે ખરાબ પાણી 
નથી થય ુ તો પ૫ં લગાવી પાણી 
કં૫નીમા ંલેવાની જરૂર કેમ પડી?  

મળ્યો નથી. 
 

 અતલુ કં૫ની હરીયા અને અતલુ 
ગામમા ં કેટલાય સમયથી 
પીવાના પાણીનો સપ્લાય કરી 
રહી છે. અમારી કં૫નીમા ંપાણીનો 
કટ હોય તો ૫ણ તેઓને રોજ 
પાણી આ૫વામા ં આવે છે. બોર 
ખરાબ થઇ ગયા બાબતની કોઇ 
ઘટના ઘ્યાનમા ં આવી નથી, 
એવી જાણક રી પણ મળી નથી 

 અધ્યક્ષશ્રીએ કં૫નીને જણાવેલ કે, 
તેઓ સ્થળ નવભઝટ કરી તપાસ 
કરે.  

૧૩ શ્રીમતી પવુી રાઠોડ 
સરપચંશ્રી 
ગામ: હરીયા 

 અમારા ગામમાથંી તષુારભાઇએ 
પીવાના પાણીની તકલીફ વ્યકત કરી. 
કં૫ની દ્વારા છેલ્લા રર વષતથી સવારે 
અને સાજંે ર-ર કલાક પાણી આ૫વામા ં
આવે છે.  

 એનાવેન એલએલપી ના એમસીએ 
પ્લાન્ટ માટે કં૫ની દ્વારા અમને પરુી 
જાણકારી આ૫વામા ં આવી હતી 
ત્યારબાિ અમે સહી-નસકકા કરી આપેલ 
હતા.  

 હરીયા ગામ અતલુ કં૫નીની નજીકમા ં
આવેલ છે અને મારા જેટલા પ્રશ્નો હોય 
તેના કં૫ની દ્વારા સતંોષપવુતક જવાબ 
મળેલા છે. આ નસવાય ગામના 
રોજગારી કે પ્રદૂષણ બાબતના પ્રશ્નો 
હોય તો કં૫ની સાથે ચચાત કરી 
નનરાકરણ લાવશુ.ં કં૫ની હંમેિા મિિ 
માટે પ્રયત્નિીલ રહ ેછે.  

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ સચુનો 
બિલ આભાર વ્યકત કરેલ.  
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૧૪ શ્રીમતી િક્ષાબેન બી. 
િેસાઇ 
ગામ: હરીયા 

 મારા ગામમા ં આિરે ૧૦૦ જેટલા 
ખેડતૂો છે, જેમાથંી મોટાભાગના ખેતી 
કરે છે. મારા વાડીની દિવાલ અને 
અતલુ કં૫નીની દિવાલ કોમન છે 
એટલે હું કહી િકુ છ કે, પ્રદૂષણ 
બાબતે જે લોકો રજુઆતો કરે છે તેવુ ં
કોઇ પ્રદૂષણ થતુ ં જ નથી. મારી 
વાડીમા ં રપ વષતથી કેરીનો પાક થાય 
છે. અમારી માવજત ઓછી હોય 
અથવા વાતાવરણની અસર હોય તો 
કેરીના પાકમા ં વઘઘટ થાય છે ૫રંત ુ
ગામલોકો તેમા કં૫નીને િોષ આપે છે. 
વાડીમા ં રસ્તા અને િવા છાટંવાની 
બાબતે કં૫ની સહકાર આપે જ છે. 
કં૫ની સવારે અને સાજંે ર-ર કલાક 
પાણી આપે છે. હરીયા અને 
આજુબાજુના ગામોમા ં કં૫ની દ્વારા 
આિરે ૪૦૦ જેટલા િૌચાલયો 
બનાવવામા ંઆવ્યા છે. કં૫નીએ ૩૦૦ 
છોકરાઓને એપે્રન્ટીસ રાખી તાલીમ 
આપેલ છે. ગામના આિરે ૭૦-૮૦% 
આિીવાસી ભાઇઓ અતલુ કં૫ની ઉ૫ર 
નભે છે. આથી કોઇ તકલીફ હોય તો 
કં૫ની સાથે ચચાત કરી નનરાકરણ લાવી 
િકાય છે.  

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ આભાર 
વ્યકત કરેલ.  

૧પ શ્રી નરેિભાઇ પટેલ 
સરપચંશ્રી  
ગામ: ભગોિ 

 કં૫ની દ્વારા અમારા ગામમા ં પાણી 
આ૫વામા ં આવે છે. કોઇ પાણી 
છોડવામા ંઆવત ુનથી. મારી હાજરીમા ં
સેમ્પલ લેવામા ંઆવે છે.  

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ આભાર 
વ્યકત કરેલ. 

૧૬ શ્રી દિલીપભાઇ 
સામજીભાઇ 
હરીયાવાલા 

 અતલુ કં૫ની સાથે નમટીંગ થઇ હતી 
ત્યારે તેઓએ સામેથી કોઇ તકલીફ 
હોય તો કહવેા જણાવેલ. અમોએ 

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ આભાર 
વ્યકત કરેલ. 
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ગામ: હરીયા ગામમા ં પાણીનો ફોસત ઓછો હોવાથી 
પાણી માટે માગં કરતા કં૫નીએ તે 
આ૫વાની ખાતરી આપી હતી. તથા 
આઇટીઆઇ વાળા છોકરાઓ હોય તો 
તેની નવગત આ૫વા ૫ણ જણાવેલ. 
કોઇ૫ણ જરૂરીયાત હોય તો કં૫ની 
કયારેય ના પાડતી નથી.  

૧૭ શ્રી કૌિલભાઇ બી. 
િેસાઇ  
ગામ: હરીયા  

 તેઓએ ગામના લોકોને જ રોજગારી 
આ૫વી જોઇએ તેવો કાયિો બનાવવા 
કં૫નીને નવનતંી કરી.  

 કેરી બાબતે રજુઆત થઇ તેમા ં
જણાવવાનુ ં કે, લોકો કલ્તાર પરુીને 
ઝાડવા ખલાસ કરી નાખ્યા છે, જેથી 
કેરી આવતી નથી. મારો પોતાનો 
ફાનમિંગ ભબઝનેિ છે. મગોિ ગામમા ં
મારા નમત્રને ત્યા ં ચાલ ુ વષે ૧૦-૧ર 
હજાર મણ હાફુસ કેરીનો પાક થયેલ 
છે. પોતે ૫ણ ઘણી કેરીઓના પાક 
લીઘેલ છે અને ગામલોકોને જો કેરીના 
પાક નવિે જાણકારી જોઇએ તો ૫ણ 
આ૫વા તૈયાર છે. અમારા ગામમા ં
નવનવઘ પ્રકારની મિિ કરેલ છે તથા 
આિીવાસી લોકો માટે િૌચાલયો ૫ણ 
બનાવી આપેલ છે.  

 સભ્ય સભચવશ્રીએ કં૫નીને 
જણાવેલ કે, કેરીના પાક નવિે 
ઘણી હકારાત્મક અને નકારાત્મક 
રજુઆતો થઇ છે આથી તમે 
ટીસ્ય ુકલ્ચર પઘ્ઘનત નવિે રીસચત 
કરી ગામલોકોને આ અંગે 
અદ્યતન ખેતી નવર્ષયક બ બતોમ ાં 
ટે્રનનિંગ આપી શક ય.  

 કં૫નીના પ્રનતનનઘીશ્રીએ સભ્ય 
સભચવશ્રીના સચુનને આવકારેલ.  
 

૧૮ શ્રી દિપકભાઇ પટેલ  
એડવોકેટ 
ગામ: ભચચવાડા 
 

 કં૫ની દ્વારા એમસીએ માટે જે પ્રોજેકટ 
રજુ કરવામા ં આવ્યો છે. એમા ં
એમસીએ ની મનષુ્ય જગત, પ્રાણી 
જગત અને વનસ્પનત જગત ૫ર શુ ં
અસર થિે તથા કેવી રીતે નનવારણ 
કરી િકાય તેની નવગત કં૫ની દ્વારા 
જણાવવામા ંઆવેલ નથી. 

 રપ વષતના યવુાન પરુૂષ ૫ર આ 

 આ બાબતે અધ્યક્ષશ્રી એ 
જણાવેલ કે, તમારા રીસચત 
પેપરની નકલ અમને આપજો. 
(રીસચત પેપરની નકલ મળેલ 
નથી) 

 સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવેલ કે, 
આપે એમસીએ એકસપોઝર 
માટેના જે પ્રશ્નો રજુ કરેલ છે તે 
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મોનોકલોરો એસીટીક એસીડનુ ં ૬૦ 
૦સે. તા૫માન ફકત ૧૦ ટકા એકપોઝર 
થયેલ હત ુ.ં તેની મખુ્ય અસર છે સ્કીન 
ઓફ મ્યકુસ, મ્યકુસ એટલે લાડ. 
જેમણે ૧૦ ટકા અસર થઇ એ વ્યદકત 
૧૧ કલાકમા ં મતૃ્ય ુ પામ્યો. આથી 
કં૫નીએ તેના માટે તમે શુ ં ૫ગલા ં
લેિો?  

 બીજા વ્યદકત ૫ર ૫ણ પ્રયોગ કરવામા ં
આવ્યો હતો. જેમા ં૧પ ટકા એક્ષ્પોઝર 
૫ર સ્કીન ઉ૫ર તે વ્યદકત ૬ કલાક મા ં
મતૃ્ય ુ પામ્યો. ત્યારબાિ એક પાચં 
વષતની છોકરી દ્વારા એક ચમચી 
એમસીએ એટલે કે પ થી ૬ નમ.ગ્રા. 
ભલુથી લેવાઇ જતા ૮ કલાકમા ં મતૃ્ય ુ
પામેલ હતી. ગાય, ઘેટાઓ, સસલાઓ 
જેવા ૫શઓુ ૫ર ૫ણ પ્રયોગ થયેલા 
હતા અને તેઓ મતૃ્ય ુપામ્યા હતા.ં  

 એમસીએ પ્રોડકટનુ ં રો-મટીરીયલ 
વાચંવાનુ ં છે તેનુ ં નામ ર, ૪-ડી છે. 
જેના માટે આસપાસના ગામ દ્વારા 
હાઇકોટતમા ં પીટીસન કરવામા ં આવેલ 
છે. એક વ્યદકત દ્વારા આ બાબતે 
મનમોહનનસિંહની સરકાર િરમ્યાન 
એન્વાયરમેન્ટ મીનીસ્ટર શ્રી જયરામ 
રમેિ પાસે ૫ણ રજુઆત કરી હતી. ર, 
૪-ડી ને ઇન્ટરનેિનલ લેવલે એજન્ટ 
ઓરેન્જ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 એમસીએ નુ ં બીજુ નામ નવયેતનામ 
ગેસ છે. કારણ કે અમેરીકાએ 
નવયેતનામ ૫ર ચડાઇ કરી ત્યારે ર, ૪-
ડી નો ઉ૫યોગ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

બાબતે ચચાત કરી કં૫ની તરફથી 
જવાબ લેવામા ંઆવિે.  

 આ બાબતે કં૫નીના 
પ્રનતનનનઘશ્રીએ જણાવેલ કે, 
એમસીએ માટે એમએસડીએસ 
૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે. એમસીએ એ 
કોરોઝીવ જરૂર છે. એના માટે જે 
સરંક્ષણના ૫ગલા લેવાના હોય તે 
લીઘેલા છે. આ અંગે પે્રઝન્ટેિનમા ં
૫ણ િિાતવેલ છે. અમારી આખી 
કલોઝ નસસ્ટમ રહિેે. ઓપન 
પ્રદક્રયા દક્રસ્ટલાઇઝેિન કરવાના 
નથી. હાઇડ્રોઝીનેિન કરવાના 
છીએ જેથી આમા કોઇ એક્ષ્પોઝર 
થવાનો ચાન્સ નથી. જો થાય તો 
પે્રઝન્ટેિનમા ંબતાવ્યા પ્રમાણે એ 
માટેના બઘા તકેિારી ૫ગલાઓ 
લીઘેલા છે.  
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સ્થાનનકોના કહયા મજુબ ર, ૪-ડી ના 
કારણે વકૃ્ષોને ઘણ ુનકુિાન થયેલ છે. 
એના માટે આ પ્રાઇવેટ કં૫ની અથવા 
ભારત સરકારની નોમીનેટેડ સસં્થા 
દ્વારા વેરીદફકેિન કરાવ્ય ુ હિે કે કેમ 
તેની ખબર નથી. જો વેરીદફકેિન ના 
કરાવ્ય ુ હોય તો આણિં એગ્રીકલ્ચર 
યનુનવસીટીમાથંી કરાવી લેવુ ં કારણ કે 
તે ભારત સરકાર દ્વારા નોમીનેટેડ છે. 

૧૯ શ્રી જે. ડી. પટેલ  
ગામ: અતલુ 

 હું છેલ્લા ૩ર વષતથી અતલુમા ંયનુનયન 
પ્રનતનનઘી તરીકે કામ કરંુ છં. અમારી 
જોઇન્ટ માગંણી હતી કે સ્થાનનક લોકોને 
૫હલેા લેવા જોઇએ. કં૫નીએ છેલ્લા 
૧૦ થી ૧પ વષતથી સ્થાનનકોને વઘમુા ં
વઘ ુલીઘા છે.  

 આજુબાજુના ગામોમા ં કોઇ૫ણ 
ઇમરજન્સી સમસ્યા જેમકે સેફટી, 
ડોકટરી સારવાર, પાણીનો બબંો 
નવગેરેની જરૂરીયાત જણાતા તરત 
૫હોંચી જાઇ છે. અમારી કં૫નીના 
ઓફીસર ર૪ કલાક હાજર હોય છે.  

 બીજી કં૫ની ૫ગાર ૧૦-ર૦ તારીખે 
આપે છે જયારે અમારી કં૫ની ૫હલેી 
તારીખે જ ૫ગાર આપી િે છે.   

 અહી પોતાના સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટથી જે 
રજુઆતો થાય છે તે ખોટી છે તેના 
બિલે કં૫નીની  ફેકટ વસ્ત ુ છે તે 
બાબતે રજુઆત કરે તેવી આિા રાખ ુ
છં.  

 -  

ર૦ શ્રી સરેુિભાઇ બી. 
પટેલ 
ગામ: દિવેિ 

 અતલુ રેલ્વે સ્ટેિન પાસે આવેલ છે, જે 
ઇન્ડસ્ટ્સ્ટ્રયલ કોલ રેલ્વે મારફતે 
લાવવામા ં આવે છે. આમા ં જેસીબી 

 કં૫નીના પ્રનતનનનઘશ્રીએ જણાવેલ 
કે, એનાવેન એલએલપી મા ં
કોલનો વ૫રાિ થવાનો જ નથી.  
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અને વાહનો મારફતે તેના હને્ડલીંગ 
િરમ્યાન ભયકંર ડસ્ટ ઉડ ે છે. આ 
બાબતે કોઇ ૫ગલા ં લેવામા ં આવતા 
નથી. આજુબાજુના િીવેિ, ડંુગરવાડી 
ગામ તેનાથી ૫રેિાન છે. વકૃ્ષોના 
ડાળખા ૫ણ નથી રહયા તો માણસોની 
શુ ં હાલત થાય તો એના ૫ર અતલુ 
કં૫ની શુ ં એકિન લઇ રહી છે તે 
જણાવવામા ંઆવે.  

 આ બાબતે સભ્ય સભચવશ્રીએ 
કં૫નીને જણાવેલ કે, આ પ્રશ્ન 
એનાવેન એલએલપી ને લગતો 
નથી ૫રંત ુ આ પ્રશ્ન યોગ્ય છે 
આથી અતલુ ભલનમટેર્ તરફથી શુ ં
૫ગલા લેિો તે અંગે માદહતગાર 
કરિો. 
 
 

 કં૫નીના પ્રનતનનનઘશ્રીએ જણાવેલ 
કે, કોલના હને્ડલીંગની 
ગાઇડલાઇન પ્રમાણે બઘા જ 
૫ગલાઓં અમારી કં૫નીએ લીઘા 
છે. તેમછત ાં, આપશ્રીએ સચુવ્ય  
મજુબ, જો વેમટનટ રેલવેની માંજુરી 
મળે તો રેલવે મટેશને પણ એનુાં 
અમલીકરણ કરીશુાં. 

 આ બાબતે અધ્યક્ષશ્રી એ કં૫નીને 
જણાવેલ કે, રેલ્વેની હિમા ં
રેલ્વેની મજુંરી લઇ એના ઉ૫ર 
વોટર સ્સ્પ્રકલીંગ નસસ્ટમ મકુવામા ં
આવે, જેથી આ પ્રશ્ન હલ થઇ િકે.  

 આ બાબતે કં૫નીના 
પ્રનતનનનઘશ્રીએ અધ્યક્ષશ્રીના 
સચુનને આવકારેલ.  

 
 
 
 
 
 
 

ર૧ શ્રીમતી કૃપાલી એસ 
પટેલ 
ગામ: દિવેિ  
 

 અમો અતલુ રેલ્વે સ્ટેિનની 
આજુબાજુના ગામોમા ં રહીએ છીએ. 
ત્યાનંા લોકો જમવાનુ ં બનાવવા 
બળતણ તરીકે કોલસાનો ઉ૫યોગ કરે 
છે, જેનો ઘમુાડો હાનીકારક છે અને 
તેમના આરોગ્યને શુ ં નકુિાન થિે 
તેની જાણ ૫ણ લોકોને હોતી નથી. 
કોલસાના રજકણ ઉડવાથી અમારા 
ઘરે રોજ ર-૪ વખત ઝાડુ-પોતા કરવા 
૫ડ ે છે. અમારી નવનતંી છે કે કં૫ની 
કોઇ અન્ય નવકલ્પ િોઘે જેથી અમને 
રાહત રહ.ે  

રર શ્રી હરીન ૫ટેલ 
ગામ: દિવેિ 

 કોલસાનુ ંહને્ડલીંગ જે થાય છે તે તેના 
હને્ડલીંગના પ્રો૫ર ગાઇડલાઇન પ્રમાણે 
થત ુનથી. મારી પાસે કોલ ઓથોરીટી 
ઓફ ઇસ્ટ્ન્ડયાની એક રીસીપ્ટ છે, જેમા ં
િિાતવેલ છે કે, કોલ હને્ડલીંગ વખતે 
એટલુ ંઘ્યાન રાખવુ ંજોઇએ કે 500 m 
away from the any residential 
area from the school, colleges or 
something like that એટલે કે રહણેાકં 
નવસ્તાર દિવેિ, ડંુગરવાડી ગામ 
નજીકમા ં જ આવેલા છે, જયા ં કોલ 
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હને્ડલીંગ ખલુ્લામા ં થાય છે. કોઇ 
વઘારે પ્રીવેન્ટીવ મેઝર લેવામા ંઆવ્યા 
નથી. જે ટે્રનથી કોલ લાવવામા ં તે 
અહીં ઉતારવામા ં આવે છે, જેથી 
કંપાઉન્ડ વોલ હોવી જોઇએ તેની 
ઉંચાઇ ૯ મી. હોવી જોઇએ ૫રંત ુઅહી 
કંપાઉન્ડ વોલ નથી તે બનાવવાની 
રજુઆત ૫ણ કરેલી છે. અહીં 
વકૃ્ષારો૫ણ ૫ણ નહીવત છે. તા૫માન 
દિવસેને દિવસે વઘવાથી કોલસો બળે 
છે જેનાથી સલ્ફર ઓકસાઇડ નીકળે છે, 
જે અમારા હલે્થ માટે ખરાબ છે. તેના 
માટે કં૫ની દ્વારા જરૂરી ૫ગલા ંલેવામા ં
આવે.   

  કં૫ની કહ ે છે કે તેઓ િરરોજ પાણી 
છાટેં જ છે તેમછતા ંકોલની ડસ્ટ ઉડ ેછે 
અને આગ લાગતા એની સ્મેલથી રાતે્ર 
અમારાથી બહાર ઓટલે ૫ણ બેસાત ુ
નથી.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 સભ્ય સભચવશ્રીએ કં૫નીને 
જણાવેલ કે, આ અંગે સરુતના 
મગિલ્લા પોટત  ૫ર જે ૫ગલા ં
લેવાઇ રહયા છે તેની નવઝીટ કરી 
તે પ્રમાણે અહીયા ૫ગલા ંલેવામા ં
આવે જેથી આ લોકોના પ્રશ્ન હલ 
થઇ િકે.  

 અધ્યક્ષશ્રીએ કં૫નીને જણાવેલ કે, 
આ રજુઆત ૫ર કં૫ની તેના 
નવચારો જણાવે?  

 કં૫નીના પ્રનતનનનઘશ્રીએ જણાવેલ 
કે, રેલ્વેની સાથે રહીને જે કોઇ 
૫ગલા લેવાના હોય તે લેવામા ં
આવિે, જેની કં૫ની ખાતરી આપે 
છે.  

ર૩  શ્રી દકિોર એમ. પટેલ 
માજી સરપચં  
ગામ: મેહ 
 

 તેઓએ જણાવેલ કે, કં૫ની 
ઓળખીતાઓને જ રોજગારી આપે છે.  

 સભ્ય સભચવશ્રીએ રોજગારી 
બાબતના પ્રશ્નોની અગાઉ ચચાત 
થઇ ગયેલ છે. આ નસવાયના 
અન્ય કોઇ પ્રશ્નો હોય તો રજુ 
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કરવા જણાવેલ.  

૨૪ શ્રી ભાગતવભાઇ િવે 
વલસાડ જીલ્લા યથુ 
કોગે્રસ પ્રમખુ  
ગામ: અતલુ 
 

 આ કં૫ની ૬૦-૬પ વષતથી ચાલે છે. 
િાળાની સનુવઘા ૫ણ છે તથા 
રોજગારી ૫ણ મળે છે. રોજગારીનો 
પ્રશ્ન આખા િેિનો મદુ્દો છે. જેથી િકય 
હોય તેટલા આજુબાજુના ગામ લોકો 
સાથે સવંાિ કરી આ પ્રશ્નો હલ લાવવો 
જોઇએ. અહી વ્યદકતગત સ્વાથત માટે 
લડવા આવવાની ૫ણ પ્રવનૃતઓ થાય 
છે. રોજગારી બાબતે અતલુ ગામના 
સરપચં શ્રીમતી પન્નાબેન િેસાઇએ 
કં૫નીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચચાત કરી 
તેનાથી અતલુ ગામના યવુાનો અને 
આજુબાજુના ગામના યવુાનોને 
રોજગારી મળે છે.  

 કં૫નીના પ્રનતનનનઘશ્રીએ રજુઆત 
બિલ આભાર વ્યકત કરેલ.  

 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ જણાવેલ કે, ગજુર ત પ્રદુર્ષણ નનયાંત્રણ બોર્ટ લોક સનુાવણીની નમનનટ્સ તૈય ર કરશે જેમ ાં 
અહી થયેલી તમ મ ચચ ટ આવરી લેવ શે. 
 
સભ્ય સભચવશ્રીએ જણાવ્યુ ંકે, આ ફોરમને લોક સનુાવણી અગાઉ (૧) જીગર પટેલ, અટાર અને સમથતકો, અને 
(ર) શ્રી ઘમેિભાઇ નમસ્ત્રી, ભરૂચ (૩) શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર બબલભાઇ પટેલ, અંકલેશ્વર તથા લોક સનુાવણી િરમ્યાન 
(૪) આજુબાજુના ગામવાસીઓ તરફથી લેભખત રજુઆતો મળેલ છે જેને એનેક્ષર સી-૧ થી સી-૪ તરીકે અને 
કં૫નીના જવાબ એનેક્ષર ડી-૧ થી ડી-૪ તરીકે કાયતસભૂચમા ંસમાવેિ કરવામા ંઆવિે અને જે મૌભખક રજુઆતો 
મળી છે તે તમામની નોંઘ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 
 
જીપીસીબી સભ્ય સભચવશ્રીએ પયાતવરણીય લોક સનુાવણીનો સપંણુત સારાિં આપ્યો. 
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ÒeefleÞeer,

cescyej mes¬esÀìjer

iegpejele Òeot<eCe efve³eb$eCe yees[&

ieebOeerveiej~

jerpeer³eesveue DeesefHeÀmej

iegpejele Òeot<eCe efve³eb$eCe yees[&

JeeHeer~

efJe<e³e ë DeveeJesve Sue.Sue.Heer. (efpeuuee - Jeuemee[) keÀer He³ee&JejCeer³e
ueeskeÀ megveJeeF& keÀer ìerkeÀe - ìerHHeCeer~

(1) kebÀHeveer keÀvmeuìvì keÀer QCI-NABET keÀer lejHeÀ mes DesÒegJ[ efkeÀ³es ngS Functional Area Expert kesÀ veece

leLee GvneWves keÀewve-keÀewve mes Sefj³ee kesÀ efue³es keÀece efkeÀ³ee nw GmekeÀer peevekeÀejer leLee GmekeÀer mece³e ce³ee&oe leLee

GvekesÀ Kego kesÀ mener Deewj mìscHe kesÀ meeLe keÀesHeer Desce. Dees. Desce. ceW uesves kesÀ efueS efJevebleer~

(2) kebÀHeveer keÀvmeuìvì kesÀ QCI-NABET kesÀ lejHeÀ mes DesÒegJ[ efkeÀ³es ngS Functional Area Expert keÀe³eceer

Jesleveoej DeefOekeÀejer nw efkeÀ veneR GmekeÀer peevekeÀejer~

(3) kebÀHeveer keÀvmeuìvì kesÀ QCI-NABET kesÀ lejHeÀ mes DesÒegJ[ efkeÀ³es ngS Functional Area Expert pees yeenj mes

efueS ng³es neW lees GvekesÀ Deewj keÀvmeuìvì kesÀ yeer®e ngS keÀjej keÀer vekeÀue Desce. Dees. Desce. ces uesves kesÀ efueS efJevebleer~

(4) kebÀHeveer keÀvmeuìvì kesÀ QCI-NABET kesÀ lejHeÀ mes DesÒegJ[ efkeÀ³es ngS Functional Area Expert pees yeenj mes

efueS neW lees GvekeÀer He³ee&JejCeer³e ueeskeÀ megveJeeF& kesÀ F&.DeeF&.Des. efjHeesì& kesÀ efueS keÀewve-keÀewve meer kebÀHeveerDeeW kesÀ

efueS nmlee#ej efo³es nw Deewj keÀece-efkeÀ³ee nw GmekeÀer peevekeÀejer~

(5) kebÀHeveer keÀvmeuìvì kesÀ QCI-NABET kesÀ lejHeÀ mes DesÒegJ[ efkeÀ³es ngS Functional Area Expert pees yeenj mes

efueS neW lees GvekeÀer efkeÀleveer HeÀerme ®egkeÀeves ceW DeeF& nw GmekeÀer peevekeÀejer~

(6) keÀvmeuìvì keÀer He³ee&JejCeer³e ueeskeÀ megveJeeF& Deewj Fme ÒeespeskeÌì kesÀ yeejs ceW keÌ³ee efpeccesJeejer yeveleer nw GmekeÀer

peevekeÀejer~

OecexMe efcem$eer
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(7) kebÀHeveer ves keÀvmeuìvì keÀes Fme ÒeespeskeÌì kesÀ efueS efkeÀleveer HeÀerme ®egkeÀeF& nw GmekeÀer peevekeÀejer leLee kebÀHeveer Deewj

keÀvmeuìvì kesÀ yeer®e efkeÀ³es ngS keÀjej keÀer vekeÀue Desce. Dees. Desce. ceW jKeves keÀer efJevebleer~

(8) kebÀHeveer kesÀ keÀvmeuìvì ves F&.DeeF&.Des. efjHeesì& kesÀ Deboj pees [eskeÌ³egcesvì ACCREDITATION CERTIFICATE

keÀer lejn osves ceW Dee³es nw~ Jees Deepe keÀer leejerKe ceW ceev³e nes lees GmekeÀer JesjerHeÀeF& keÀer ngF& ne[& keÀesHeer Hej GÊejoe³eer

DeefOekeÀejer Üeje mener Deewj mìscHe keÀjkesÀ Desce. Dees. Desce. ces uesves keÀer efJevebleer~

(9) NABET-QCI ceev³elee ÒeeHle Des¬eÀer[erìsMeve meìeaefHeÀkesÀì Desce.Dees.Desce. ceW uesvee~

(10) F&.DeeF&.Des. efjHeesì& keÀe ÒespevìsMeve keÀjvesJeeues J³eeqkeÌle keÀe veece, Heo leLee mebmLee keÀe veece, Helee, kebÀHeveer keÀe DeeF&-

[er ÒetHeÀ leLee GmekeÀe mejkeÀejer DeeF&.[er. ÒetHeÀ keÀer pesjeskeÌme keÀeHeer keÀer vekeÀue Desce. Dees. Desce. ces jKeves keÀer

efJevebleer~

(11) keÀvmeuìvì ves keÀewve-keÀewve meer kebÀHeveer kesÀ efueS [^eHeÌì F&.DeeF&.Des. efjHeesì& yeveeF& nw Gme kebÀHeveer keÀe veece Deewj

peevekeÀejer~ (lee.01-01-2013 mes lee.20-03-2019 lekeÀ)

(12) kebÀHeveer kesÀ Dev³e ³egefveì nes lees iegpejele Òeot<eCe efve³eb$eCe yees[& keÀer lejHeÀ mes efo³es ngS meeskeÀesPe veesefìme leLee kebÀHeveer yebo

keÀjves keÀer veesefìme Desce.Dees.Desce. ceW jKeves keÀer efJevebleer~

(13) iegpejele jep³e kesÀ yeenj kebÀHeveer keÀe keÀesF& Yeer ³egefveì nes lees Gme keÀer Òeot<eCe efve³eb$eCe yees[& Üeje peejer keÀer ieF& meeskeÀesPe

veesefìme leLee kebÀHeveer yebo keÀjves keÀer veesefìme oer ng³eer nes lees GmekeÀer vekeÀue Desce.Dees.Desce. ces Òemlegle keÀjves keÀer

efJevebleer~

(14) SLEAC keÀer lejHeÀ mes kebÀHeveer keÀes efo³es ngS ToR keÀe Compliance keÀer nkeÀerkeÀle 100 ÒeefleMele mel³e nw ³ee veneR

GmekeÀer peevekeÀejer oer peeS~

(15) QCI-NABET keÀer keÀvmeuìvìves efkeÀleveer HeÀerme ®egkeÀeF& ieF& nw GmekeÀer jmeero (HeeJeleer) kesÀ GHej mener-mìscHe keÀjkesÀ

Desce.Dees.Desce. ces jKeves keÀer efJevebleer~

(16) QCI-NABET keÀe efve³eceevegmeej keÀvmeuìvì ves efue³es ie³es yeenj kesÀ nbieeceer Functional Area Expert ves SkeÀ

Je<e& ojc³eeve efkeÀleves EIA efjHeesì& ceW veece efueKe kesÀ mener (nmlee#ej) keÀj mekeÀles nw GmekeÀer efJeiele yeleeves keÀer efJevebleer~

(17) Deepe efove lekeÀ efkeÀleves Je=#e yees³es nw ³ee ueiee³es nw GmekeÀer efJeiele~ Je=#ees kesÀ efueS Heeveer keÀneB mes efue³ee ie³ee GmekeÀer

efJeiele~ Heeveer ³eefo yes®ee ngDee efue³ee ie³ee nw lees efyeue Desce.Dees.Desce. ceW uesvee~ yegyeeF& efkeÀ³es ngS Je=#ees keÀer ef[efpeìue

HeÀesìes leejerKe kesÀ meeLe uesvee~

(18) SLEAC keÀer lejHeÀ mes kebÀHeveer keÀes efo³es ngS ToR keÀe Compliance keÀer nkeÀerkeÀle 100 ÒeefleMele mel³e nes lees

GmekeÀer efJeiele Òemlegle keÀjs~

(19) SLEAC keÀer lejHeÀ mes kebÀHeveer keÀes efo³es ngS ToR keÀe Compliance keÀer nkeÀerkeÀle 100 ÒeefleMele mel³e nes lees

GmekeÀer Hegefä kebÀHeveer efueefKele ceW Òemlegle keÀjs~

(20) uesv[uegpeme& kesÀ veece, Helee Desce.Dees.Desce. ces uesvee~

(21) kebÀHeveer Meg© nesves kesÀ yeeo meYeer keÀce&®eejer³eeW kesÀ veece yeenj iesì kesÀ GHej ÒeoefMe&le keÀjves ceW Dee³es leLee 85 ÒeefleMele

mLeeefvekeÀ ueesieeW keÀes jespeieejer osves ceW Dee³es~
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(22) Fme ÒeespeskeÌì kesÀ Debleie&le Demejûemle efJemleej kesÀ DeueeJee yeenj kesÀ ueesieeW leLee kebÀHeveer kesÀ keÀce&®eejer kesÀ kebÀHeveer

DekeÀmceele mes efkeÀmeer Yeer ÒekeÀej keÀe vegkeÀmeeve nesiee lees kebÀHeveer keÀer efpeccesJeejer yevesieer Jesmee meesiebOeveecee veesìjer kesÀ

meeLe pees ©ye© efkeÀ³ee nes Deewj kebÀHeveer ³ee kebÀHeveer kesÀ efkeÀmeer efpeccesoej DeefOekeÀejer keÀe meesiebOeveecee Desce.Dees.Desce. ceW

Òemlegle keÀjs~

(23) kebÀHeveer kesÀ Dev³e ³egefveì ceW GPCB keÀer lejHeÀ mes kebÀHeveer yebo keÀjves keÀer veesefìme osves ceW DeeF& nes lees kebÀHeveer ves jerJeeskeÀ

kewÀmes ÒeeHle efkeÀ³ee GmekeÀer peevekeÀejer~ leLee jerJeeskeÀ ÒeeHle keÀjves kesÀ efueS efkeÀ ieF& meYeer keÀe³e&Jeener kesÀ keÀeiepe leLee

[ekeÌ³egcesvì Desce.Dees.Desce. ceW jKeves keÀer efJevebleer~ leLee mejkeÀejer oHeÌlej ceW Yejs ieS ef[peesPeerì DeLeJee ob[ keÀer jkeÀce

keÀer jmeero keÀer vekeÀue Desce.Dees.Desce. ceW jKeves keÀer efJevebleer~

(24) keÀvmeuìvì ves QCI-NABET kesÀ Des¬esÀef[ìsMeve meìeaefHeÀkesÀì (ÒeceeCeHe$e) Heeves kesÀ efueS keÀer ieF& Dejpeer Deewj Dejpeer

kesÀ meeLe Òemlegle efkeÀ³es ie³es [eskeÌ³egcesvì keÀer vekeÀue (keÀeHeer) Desce.Dees.Desce. ceW jKeves keÀer efJevebleer~

(25) F&.DeeF&.Des. jerHeesì& keÀe ÒespevìsMeve keÀjvesJeeues J³eeqkeÌleves efkeÀme leejerKe, cenerves leLee Je<e& ceW mebmLee kesÀ meeLe peg[s

GmekeÀer meejer peevekeÀejer~

(26) He³ee&JejCeer³e ueeskeÀ megveJeeF& ceW leLee Fme ÒeespeskeÌì ceW F&.DeeF&.Des. jerHeesì& keÀe ÒespesvìsMeve keÀjvesJeeues J³eeqkeÌle keÀer

efpeccesoejer kesÀ efJe<e³e ceW meejer efJeiele yeleeves keÀer efJevebleer~

(27) Demejûemle efJemleej kesÀ kegÀue efkeÀleves ueesie Debûespeer Yee<ee kesÀ peevekeÀej nw GmekeÀer peevekeÀejer~

(28) Demejûemle efJemleej kesÀ Deueie Deueie ieeBJe kesÀ cegleeyeerkeÀ kegÀue yemleer peevekeÀejer Desce.Dees.Desce. ces jKeves keÀer

efJevebleer~

(29) Demejûemle efJemleej kesÀ ueesiees keÀer Mew#eefCekeÀ uee³ekeÀele efkeÀleveer nw Jees Deueie-Deueie ieebJe kesÀ cegleeyeerkeÀ peevekeÀejer~

(30) Fme ÒeespeskeÌì kesÀ Debleie&le Demejûemle efJemleej kesÀ ueesiees keÀes leLee kebÀHeveer kesÀ keÀce&®eejerDeeW keÀes kebÀHeveer DekeÀmceele mes

efkeÀmeer Yeer ÒekeÀej keÀe vegkeÀmeeve veneR nesiee Ssmee ieejbìer meesiebOeveecee veesìjer kesÀ meeLe kebÀHeveer DeLeJee kebÀHeveer kesÀ

efpeccesoej DeefOekeÀejer keÀe meesiebOeveecee Desce.Dees.Desce. ceW Òemlegle keÀjves keÀer efJevebleer~

(31) Fme ÒeespeskeÌì kesÀ Debleie&le Demejûemle efJemleej kesÀ DeueeJee yeenj kesÀ ueesieeW leLee kebÀHeveer kesÀ keÀce&®eejer kesÀ kebÀHeveer

DekeÀmceele mes efkeÀmeer Yeer ÒekeÀej keÀe vegkeÀmeeve vener nesiee Ssmee meesiebOeveecee veesìjer kesÀ meeLe pees ©ye© efkeÀ³ee nes Deewj

kebÀHeveer ³ee kebÀHeveer kesÀ efkeÀmeer efpeccesoej DeefOekeÀejer keÀe meesiebOeveecee Desce.Dees.Desce. ceW Òemlegle keÀjs~

(32) Fme ÒeespeskeÌì mes Demejûemle efJemleej kesÀ ueesiees keÀes leLee kebÀHeveer kesÀ keÀce&®eejer keÀes kebÀHeveer DekeÀmceele mes efkeÀmeer Yeer

ÒekeÀej keÀe vegkeÀmeeve ngDee lees keÀvmeuevìvì keÀer efpeccesoejer yeveleer nw ³ee veneR GmekeÀer Hegjer peevekeÀejer Òemlegle keÀjves keÀer

efJevebleer~

(33) DeeHe keÀesHeexjsì meesmeer³eue efjmHeesvmeerefyeueerìer ceW keÌ³ee keÀe³e& keÀjvesJeeues nw?

(34) DeeHekeÀe Hueevì keÀe [^esF¥ie Fv[mì^er³eue mesHeÌìer efJeYeeie ceW ceev³e keÀjJee³ee nw?

(35) kebÀHeveer DekeÀmceele kesÀ mece³e keÀe DeemeHeeme kesÀ ieeBJe kesÀ ueesieeW keÀe Deewj Demejûemle ueesieeW keÀe yeercee efvekeÀeuevesJeeueer nw?

(36) DeemeHeeme kesÀ ieeBJe kesÀ ueesiees keÀer DeesHeÀmeeF&ì Fcejpevmeer kesÀ JekeÌle keÌ³ee keÀjvee nw GmekesÀ yeejs ceW kewÀmes peevekeÀejer

osvesJeeues nw?
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(37) keÀbHeveer keÀvmeuìvìves Fme ÒeespeskeÌì kesÀ F.DeeF&.Des. jerHeesì& yeveeves ceW Deiej keÀesF& ieueleer keÀer nes lees GmekesÀ meeceves

Hegueerme HeÀefj³eeo nes MekeÀleer nw ³ee vener?

(38) keÀbHeveer keÀvmeuìvìves Fme ÒeespeskeÌì kesÀ F.DeeF&.Des. jerHeesì& yeveeves ceW Deiej keÀesF& ieueleer keÀer nes lees GmekesÀ meeceves

Hegueerme HeÀefj³eeo nes MekeÀleer nw lees GmekeÀer peevekeÀejer keÀuece Deewj keÀe³eoe kesÀ cegleeyeerkeÀ peevekeÀejer os~

(39) Fme ÒeespeskeÌì kesÀ Debleie&le Demejûemle efJemleej kesÀ ueesiees keÀes leLee kebÀHeveer kesÀ keÀce&®eejerDeeW keÀes kebÀHeveer DekeÀmceele mes

efkeÀmeer Yeer ÒekeÀej keÀe vegkeÀmeeve nesiee lees kebÀHeveer keÀer efpeccesJeejer yevesieer Jesmee ieejbìer meesiebOeveecee veesìjer kesÀ meeLe

kebÀHeveer DeLeJee kebÀHeveer kesÀ efpeccesoej DeefOekeÀejer keÀe meesiebOeveecee Desce.Dees.Desce. ceW Òemlegle keÀjves keÀer efJevebleer~

veeWOe ë ³en Kele keÀe Òel³egÊej efnvoer Yee<ee ceW osves kesÀ efueS efJevebleer~

OecexMe efcem$eer

mener

(4)
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