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Gujarat Pollution Control Board 
REGIONAL OFFICE 
?nd FLOOR, BARDANWALA COMPLEX, DR. COOK ROAD, Anand - 390 007. 
Website: www.~~cb .eov . in  

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS 

As per the provisions of Notification No. S.O. 1533 dated 14/09/2006 and its amendment S.O. 3067(E) dated 
01/12/2009, Ministry of Environment, Forests 62 Climate Change, Government of India, New Delhi, Public 
Hearing is conducted for the proposal of MS.  DTC Industries for the Manufacturing of Dyes & Dye 
Intermediates - Total Capacity - 850 TPM, at Survey No. 384, Village: Lunej, Taluka: Khambhat- 
388620, District: Anand which is covered under Category 'A' of above referred notification. 

A copy o; the draft Environment Impact Assessment Rcport and the Summary of Environment Impact 
Assessment Report was sent to the following authorities or offices to make available the draft EIA report for 
inspection to the public during normal office hours, till the Public Hearing is over. 

1. The District Collector Office, Anand 
2. District Development Office, Anand 
3. District Industry Centre, Anand 
4. Taluka Development Officer, Tal. Khambhat, Dist. Anand 
5. Taluka Development Officer, Tal. Tarapur, Dist. Anand 
6 .  Tlie Chief Conservator of Forests, Ministry of Environment and Forest, GOI, Regional Ofice (Waste 

Zone) Kendriya Paryavaran Bhavan, E-5, Arera Colony, Link Road - 3, Ravishankar Colony, Bhopal 
462 016. 

7. Regional Office Gujarat Pollution Control Board, 2"* Floor Bardanwala Complex, Dr. Cook Road, 
Anand-388 001. 

Other concerned persons having plausible stake in environmental aspects were requested to send their 
responses in writing to the concerned regulatory authorities. 

The Public Hearing was scheduled on 15.1 1.201 8 at 11 :00 hrs at Land beside DTC Industries, C/O DTC 
Industries At Survey No.384, Viage: Lunej, Taluka: Khambhat-388620, District: Anand. 

An advertisement in English was published in the "The Indian Express" dated 11/10/2018 and in Gujarati 
language in "Divya Bhaskar" dated 1 1110/2018. 

+. 
A statement showing participants present during the public hearing is enclosed as Annexure A 

A statement showing salient points highlighting issues raised by the participants and responded to by the 
repiesentative of the applicant during the public haring in English and Gujarati Languages is er,;losed as 
Annexures B and B 1. 

No representation has been received in writing from other persons having plausible stack in environmental 
aspects. 

Place: Lunej 
Ta: Khambhat 

h . ~ h a i k h  
Regional Officer, 

P. C. Thakor 
Resident Additional Collector & 

Dist.: Anand GPCB Anand as representative of Additional District Magistrate, 
Date: 15/11/2018 the Member Secretary, GPCB Anand 

Encl: 1 Annexure A, B, B1 as above 
2 Video CD of public hearing 



ANNEXURE - A 

As per the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India, New Delhi 
vide its Notification no. S. 0. 1533 dated 14/09/2006, Public Hearing is fured for MIS. DTC 
Industries, for proposed manufacturing of Dyes & Dye Intermediates - 850 TPM., at Survey 
No. 384, Village: Lunej, Ta : Khambhat, Dist. Anand. 

The statement showing Participants present during Public Hearing held on 1 5 ~  November, 
2018 at 11:OO a.m. at Land Beside DTC Industries, C/o DTC Industries, Survey No. 384, 
Village. Lunej, Ta. Khambhat, District: Anand. 
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ANNEXURE – B 
 
As per the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India, New Delhi 

vide its Notification No. S. O. 1533 (E) dated 14/09/2006, and subsequent amendment S.O. 3067 (E) 

dated 1
st
 December, 2009, Public Hearing is conducted on 15.11.2018 at 11:00 Hrs at Land beside 

DTC Industries, C/O DTC Industries At Survey No. 384, Village: Lunej, Taluka: Khambhat-

388620, District: Anand for the project covered under Schedule 5(f) in Category ‘A’ of DTC 

Industries for the Manufacturing of Dyes & Dye Intermediates – Total Capacity – 850 TPM, At 

Survey No. 384, Village: Lunej, Taluka: Khambhat-388620, District: Anand. 
 

Shri P.C. Thakor, Additional District Magistrate, Anand, supervised and presided over the entire 

public hearing proceedings. 

 

Smt. Rekha N. Shaikh, Regional Officer, GPCB and representative of Member Secretary, GPCB – a 

panel member of Public Hearing Panel; welcomed all present to the Public Hearing. She outlined the 

various provisions of the Notification and briefed the procedural details for conducting this public 

hearing including actions taken by GPCB for wide publicity of this Public Hearing and the 

advertisement given earlier in the local dailies. She also informed the public that the Panel had no 

jurisdiction to decide on the status of EC but would only forward the Minutes to the MoEF&CC. 

 

The Regional Officer, GPCB then opened the Public Hearing after due permission from the 

Additional District Magistrate. She invited the Project Proponent to give their introduction and to 

make the presentation of their project.  

 

Dr. Mahendra Sadaria, the consultant of the project proponent gave a power point presentation of the 

proposed project, the Environmental Management System, its impact on the environment along with 

proposed mitigation measures and socio-economic issues, in the Gujarati language. 

 

The Regional Officer, GPCB further informed the forum that no representations had been received 

prior to the Public Hearing. 

 

The Regional Officer, GPCB then opened the forum to the objections of the Public after due 

permission from the Additional District Magistrate, Anand.  

 

The statement showing issues / suggestions / objections / opinion raised by the participants and 

responded to by the representative of the applicant during the Public Hearing: 
 

Sr. 

No. 

Name & Address Points represented Reply 

1. Shri Punabhai 

Samantbhai 

Bharwad, 

Ex-Sarpanch, 

Vill: Malasoni, 

Ta: Khambhat, 

Dist: Anand 

He started by saying that all the people in 

his village were illiterate. He added that 

there were only around ten people from 

his village who had jobs, the rest were 

farmers. 

 

He then said that he was happy that the 

industry was being set up, but he told the 

industry to take care that they caused no 

damage to the area. 

 

He further added that once the industry 

came up, they could provide employment 

to the youth of his village. 

 

------ 
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Sr. 

No. 

Name & Address Points represented Reply 

He said that they were not opposed to the 

industry, but he added that the local youth 

should be given employment with good 

salaries such that they could lead a good 

life. 

 

He also said that the CM had declared that 

they would set up a GIDC in Khambhat 

and he added that he was happy that a 

GIDC would come up since when the 

children in school today grow up they 

would get opportunities for employment.   

 

The children would get employment. He 

once again reiterated that they were happy 

when industries came up, it was only that 

they should not cause any environmental 

damage. 

2. Shri Jayant Patel, 

MD, Unity Dye 

Chem Ltd., 

Vill: Sokhda, 

Ta: Khambhat, 

Dist: Anand 

He said that industrialization in the area 

began in 1983 and there were around 30 

small and large industries in the area. He 

stated that the people in the area around 

the industries were either agriculturists or 

farmers.  

 

He added that the surroundings had 

developed due to the industrialization in 

the area. 

 

He said that he was committing on behalf 

of the industry that they would provide 

employment to the local people and also 

contribute funds towards any 

developmental activities. 

 

He also requested the industrialists in the 

area to run their units in such a manner 

that there was negligible pollution and no 

damage to environment. 

 

He also added that the industries in the 

area were the least polluting and highly 

polluting industries were not given 

permission by GPCB.  

------ 

3. Shri Yogesh 

Pandya, 

Khambhat, 

Ta: Khambhat, 

Dist: Anand 

He stated that DTC Industries were earlier 

making inorganic chemicals and were 

now switching over to organic chemicals. 

He said that since they were going to 

manufacture organic chemicals, they had 

to conduct Public Hearing, since inorganic 

chemicals do not cause as much pollution 

as organic chemicals. 

 

The technical consultant of 

the project proponent Dr. 

Mahendra Sadaria said that 

to run an industry, 

sustainable development 

was required. 
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Sr. 

No. 

Name & Address Points represented Reply 

He said that he welcomed the project 

proponent who was a young entrepreneur 

and asked him to take care now that he 

was branching out to organic chemicals.  

 

He then said that the list of raw materials 

had to be given along with the list of 

products to be manufactured since being 

an organic chemical manufacturing 

industry there would be use of solvents 

and hence there were chances of 

generation of VOCs. He also said that he 

wanted to know the type and quantity of 

solvents to be used and the percentage of 

recovery. 

 

 

 

He then added there was water scarcity in 

the area and the water consumption 

proposed was 158000lts and fresh water 

usage was 74000 lts. He asked whether 

permission of CGWA had been obtained. 

If yes, then they had to include it in the 

EIA.   

 

Shri Jayant Patel interrupted to say that 

there was plenty of water in the area; 

however the TDS of the fresh water was 

high. 

 

Shri Yogesh Pandya then agreed to the 

same and said that the industry had said 

that they would recharge the ground 

water. He asked whether this would 

remain only on paper or whether it would 

actually be done? 

 

He added that all the industries of the area 

should get together and collectively build 

a talavdi or a check dam in the area for 

fresh water usage. He further added that 

they could have a special budget for the 

same. 

 

He also said that the industry had 

proposed green belt in 1550sq mtrs area 

out of a total area of 4150sq. mtrs, which 

was appreciable. He also added that the 

industry should plant trees which were 

native to the area so that it could be 

nurtured. 

 

 

 

 

 

 

He added that the list of all 

raw materials had been 

given in the EIA Report and 

could be provided to him. 

He added that there was no 

use of solvent and hence no 

VOCs, however, there could 

be emission by acid fumes, 

which would be properly 

managed at all stages like 

storage, transfer, reaction & 

scrubbing, by proper EMS. 

 

He further added that 103 

KLD waste water would be 

generated from process, 

cooling bleed off, boiler 

bleed off, etc and would be 

taken to the RO after 

treatment. The RO reject 

would be evaporated and the 

condensate would be reused. 

He said that all resources 

would be minimized for 

maximum output. 

 

He then added that the time 

was not far when the EIA 

report would become 

Environment and Social 

Impact Assessment  report 

and said that adequate care 

would be taken to minimize 

the impact on the 

surrounding area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 of 5 
 

Sr. 

No. 

Name & Address Points represented Reply 

He further added that the industry had 

proposed sale of spent H2SO4 to the end 

users and the same should be followed. 

 

He also asked which were the 4 process 

stacks proposed and what would be the 

gases which would be emitted. 

 

He then asked that the industry had 

proposed an ETP for treatment of waste 

water which was adequate and designed 

for over capacity. He said that he wanted 

to further understand the water balance. 

  

He also added that since iron sludge was 

going to be generated, had they taken the 

permission of TSDF? 

 

He said that all the measures shown in the 

Report were appreciable, but he added this 

was not the end but just the beginning and 

if the industry required, they could take 

his help in case they faced any problems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He said that CGWA and 

TSDF permission would be 

taken once the project came 

up as, in case the project did 

not come up, it would be a 

dead investment.   

4. Shri Jayant Patel, 

MD, Unity Dye 

Chem Ltd., 

Vill: Sokhda, 

Ta: Khambhat, 

Dist: Anand 

He stated that there was plenty of water 

available in the area, but it was not 

potable, nor was it suitable for industrial 

use. 

 

He said that since Yogeshbhai had talked 

about water harvesting, he would like to 

add that there was a canal in the area, 

which supplied fresh water. However, 

when this water was not needed, it flowed 

down to the sea, causing a loss of fresh 

water. 

 

He said that the industrialists were ready 

to get together and build a check dam on 

this canal so that the fresh water could be 

stored, however they required the 

permission of the authorities for the same. 

 

He further added that the industries had 

already made an application to the 

authorities for obtaining permission to 

construct a check dam on the canal and 

when the same was obtained they could 

start the construction of the check dam. 

He hoped that they would get it at the 

earliest. 

 

5. Shri Manubhai 

Bhurabhai 

Bharwad, 

He said that he welcomed the industry and 

said that the industry provided 

employment to the local people and the 

 



No. 

- 
6 .  

1 Sr. I Name & Address ( Points represented Reply 

He also told the industry to help the 
village with fund contribution if needed 
for any developmental activities in the 
village. 

Sarpanch 
Vill: Lunej, 
Ta: Khambhat, 
Dist: h a n d  
Shri Khodabhai 
Govindbhai 
Bharwad, 
Sarpanch, 
Vill: Motipxa, 
Ta: Khambhat, 
Dist: Anand 

He added that he agreed with whatever 
Pandyabhai said. He further added that he 
agreed with Sadhubhai also and he offered 
his support for the constmction of the 
check dam. 

people of the surrounding areas were 
provided employment in all the industries 
in the area and thanked them for the same. 

He said that he welcomed the industry and 
informed that his village was 8 Kms away. 
He added that the person from 
surroundings villages has already been 
provided employment in the industries but 
he requested the industry to provide 
employment to the people who 
approached them from his village also. 

No written representations were received during the Public Hearing 

The Public Hearing was concluded with thanks to the chair. 

-, Place: Lunej R. N. ~ k a i k h  P. C. Thakor - Tal.: Khambhat Regional Officer, GPCB Anand Resident Additional Collector 
Dist.: Anand as Representative of and Additional District 
Date: 15.11.2018 the Member Secretary, Magistrate, Anand 

GPCB 
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એનેક્ષર – બી ૧ 

બાયત વયકાયના લન, માાલયણ અને જ લાય ુયીલતાન ભતં્રારમ, નલી દીલ્શીના ંજાશયેનાભા ક્રભાકં એવ. ઓ. 
૧૫૩૩(ઇ), તા. ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અને તેના સધુાયા ક્રભાકં એવ.ઓ. ૩૦૬૭(ઇ) તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૯ ના ળીડયરુ 
ક્રભાકં ૫(એપ), કેટેગયી ‘એ’ ભા ંઆલયી રેલામેર ડીટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, વલે ન.ં ૩૮૪, ગાભ: લણુેજ, તા. ખબંાત, જી. 
આણદં દ્વાયા ડાઈઝ અને ડાઈ ઈન્ટયભીડીએટ્વ – ૮૫૦ ભેરીક ટન/ભાવના ઉત્ાદન ભાટેની રયમોજના બાગ રૂે રોક 
સનુાલણી તા. ૧૫.૧૧.૨૦૧૮ ના યોજ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે, ડીટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ની ફાજુની જભીનભા,ં C/o ડીટીવી 
ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, વલે ન.ં ૩૮૪, ગાભ: લણુેજ, તા. ખબંાત, જી. આણદં ખાતે યાખલાભા ંઆલેર. 
 
શ્રી. ી. વી. ઠાકોય, અધધક જીલ્રા ભેજીસ્ટ્રેટ શ્રી, આણદં આ વભગ્ર રોકસનુાલણીના અધ્મક્ષ સ્ટ્થાને યશરે. 

શ્રીભતી યેખા એન. ળેખ, પ્રાદેધળક અધધકાયી, ગજુયાત પ્રદૂણ ધનમતં્રણ ફોડા, આણદં અને વભ્મ વચિલશ્રી, ગજુયાત 
પ્રદુણ ધનમતં્રણ ફોડા, ગાધંીનગયના પ્રધતધનધધ અને રોકસનુાલણી વધભધતની ેનરના વભ્મ તયીકે રોકસનુાલણીભા ં
ઉસ્સ્ટ્થત વૌને આલકામાા. તેઓએ ઇ.આઇ.એ. નોટીપીકેળન અંતગાત ધલધલધ જોગલાઇઓ અને રોકસનુાલણીની પ્રરક્રમા 
ફાફતે વચંક્ષપ્તભા ંભારશતી આી. તેભણે આ રોકસનુાલણીની ફશોી પ્રધવધ્ધ્ધ અંગે ગજુયાત પ્રદૂણ ધનમતં્રણ ફોડા 
દ્વાયા કયેર કામાલાશીની ભાશીતી આી અને સ્ટ્થાધનક દૈધનક ત્રોભા ંઅગાઉ આલાભા ંઆલેર જાશયેખફય નો ઉલ્રેખ 
કમો. તેઓએ લધભુા ં સ્ટ્ષ્ટતા કયતા ં જણાવયુ ં કે રોકસનુાલણી વધભધતના કામાક્ષેત્રભા ં સચૂિત રયમોજનાની ભજૂંયી 
આલા ફાફતે કોઇ બરાભણ કયલાનો વભાલેળ થતો નથી, યંત ુપકત આ રોકસનુાલણી કામાસચૂિ લન, માાલયણ 
અને જ લાય ુયીલતાન ભતં્રારમને ભોકરલાનુ ંશોમ છે. 

ત્માયફાદ પ્રાદેધળક અધધકાયીશ્રીએ અધધક જજલ્રા ભેજીસ્ટ્રેટશ્રીની યલાનગીથી રોકસનુાલણીનો પ્રાયંબ કમો. તેઓએ 
પ્રોજેકટ પ્રોનન્ટને તેભની સચૂિત રયમોજના ધલળે ભારશતી યજૂ કયલા અને તે અંગે પે્રઝન્ટેળન યજૂ કયલા જણાલેર. 

કંનીના ઇ.આઇ.એ. કન્વલ્ટન્ટના પ્રધતધનધધશ્રી ડો ભશને્ર વાદયીમા એ સચૂિત રયમોજનાનુ ં ગજુયાતી બાાભા ં
પે્રઝન્ટેળન આલાભા ં આવયુ,ં જેભા ં કંનીની ટેકનીકર ભારશતી, ઉત્ાદન અંગેની ભારશતી, સચુિત યીમોજનાની 
ભારશતી, માાલયણ વમલસ્ટ્થાન ધ્ધધત, સચૂિત ધનલાયક ગરાઓં, વાભાજજક અને આધથિક અવય વશ માાલયણ ય 
થનાય અવય ધલળે ગજુયાતી બાાભા ંપે્રઝન્ટેળન કયલાભા ંઆવયુ.ં 

પ્રાદેધળક અધધકાયી, ગજુયાત પ્રદૂણ ધનમતં્રણ ફોડા લધભુા ં શાજય યશરે વૌને જણાવયુ ં કે રોકસનુાલણી શરેા કોઇ 
રેચખત યજૂઆત ભેર નથી. 

ત્માયફાદ ફાદ પ્રાદેધળક અધધકાયી, ગજુયાત પ્રદૂણ ધનમતં્રણ ફોડા, આણદં દ્વાયા અધધક જજલ્રા ભેજીસ્ટ્રેટશ્રીની 
અનભુધતથી સ્ટ્થાધનક અવયગ્રસ્ટ્ત રોકોની યજુઆત/અચબપ્રામ/સિૂનો ભાટે ભિં ખલુ્રો મકુલાભા ંઆવમો. 

રોક સનુાલણી દયમ્માન શાજય યશરે સ્ટ્થાધનક રોકો દ્વાયા ભૌચખકભા ં છૂલાભા ંઆલેર પ્રશ્ર્નનો/લાધંા સિૂનો/ભતંવમો 
તેભજ  અયજદાયના પ્રધતધનધધ દ્વાયા આલાભા ંઆલેર જલાફો  નીિે મજુફ છે. 
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૧. શ્રી નૂાબાઇ વાભતંબાઇ 
બયલાડ, ભાજી વયિં  

ગાભ: ભારાવોની,  

તા. ખબંાત,  

તેભણે ળરૂઆત કયતા જણાવયુ ંકે, તેઓના 
ગાભના ફધા રોકો અબણ છે. તેભણે 
ઉભેયુું કે, તેઓના ગાભભા ં૧૦ રોકો જ છે 
કે જેભની ાવે નોકયી છે ફાકીના ફધા 

------------ 
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જી. આણદં ખેડૂતો છે. 

ત્માયફાદ તેઓએ જણાવયુ ં કે, ઉધોગ 
આલલાથી તેઓ ખળુ છે. યંત ુ તેભણે 
કહ્ુ ં કે, આ ધલસ્ટ્તાયને કોઇ નકુવાન ન 
શોિે તેની ઉધોગે કાજી યાખલી 
જોઇએ. 

તેભણે એભ ણ ઉભેયુું કે, ઉધોગ 
આલલાથી તેભના ગાભના યલુાનોને 
યોજગાયી ભી યશળેે. 

તેઓએ જણાવયુ ં કે, તેઓ ઉધોગનો 
ધલયોધ નથી કયતા ં યંત ુ આવાવના 
યલુાધન ને વાયા ગાય થી નોકયી ભે 
તો તે વાયી યીતે જીલનધનલાાશ કયી ળકે. 

તેભણે એભ ણ જણાવયુ ં કે મખુ્મભતં્રીએ 
ખબંાત ધલસ્ટ્તાયભા ં જીઆઇડીવી સ્ટ્થાલા 
ભાટેની જાશયેાત કયી શતી જે આલકામા છે. 
તેનાથી તેઓ ખળુ છે જેનાથી 
આવાવના બણતા ં ફાકો ભોટા થળે 
ત્માયે તેઓને યોજગાયીની તક ભળે. 
તેભણે પયીથી યજૂઆત કયી કે તેઓ ખળુ 
છે કે ઉધોગો આલી યહ્યા છે યંત ુતેનાથી 
માાલયણને નકુવાન થવુ ંન જોઇએ. 

૨. શ્રી જમતં જે ટેર 

એભ ડી., યધુનટી ડામકેભ 
પ્રા. ચર.  

ગાભ વોખડા,  

તા. ખબંાત,  

જી. આણદં 

તેઓએ જણાવયુ ં કે આ ધલસ્ટ્તાયભા ં
ઔધોગીકયણની ળરૂઆત ૧૯૮૩ ભા ંથઇ 
છે અને આ ધલસ્ટ્તાયભા ં૩૦ જેટરા નાના 
ભોટા ઉધોગો આલેરા છે. તેભણે કહ્ ુ કે, 
આ ઔધોચગક ધલસ્ટ્તાયની આજુફાજુના 
રોકો ખેડૂત છે અથલા ખેતી ય ધનબાય 
છે. 

તેભણે ઉભેયુું કે, આ ધલસ્ટ્તાયના 
ઔધોગીકયણને રીધે જ આ ધલસ્ટ્તાયનો 
ધલકાવ થમેર છે. 

તેભણે જ્ણાવયુ ં કે, હુ ંઉધોગ લતી ખાતયી 
આુ ં છ ં કે, તેઓ સ્ટ્થાધનક રોકોને 
યોજગાયી યૂી ાડળે અને ધલકાવના 
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કામાભા ંજરૂયી આધથિક વશામ કયળે. 

તેભણે ધલસ્ટ્તાયના ઉધોગકાયોને ધલનધંત 
કયી કે એ તેભનુ ંએકભ એલી યીતે િરાલે 
કે જેથી કયી ઓછા ભા ંઓછ ંપ્રદૂણ થામ 
અને માાલયણને નકુવાન ન થામ. 

તેઓએ લધભુા ંજણાવયુ ંકે, આ ધલસ્ટ્તાયભા ં
ઓછ ં પ્રદૂણ કયતા ઉધોગો આલેરા છે 
અને લધાયે પ્રદૂણ કયતા ઉધોગોને 
જીીવીફી યલાનગી આતી નથી. 

૩. શ્રી મોગેળ ડંયા, 
ખબંાત, તા. ખબંાત,      

જી. આણદં 

તેભણે જણાવયુ ં કે, ડીટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 
શરેા ઇનઓગેધનક કેધભકલ્વ ફનાલતા 
શતા અને શલે ઓગેધનક કેધભકલ્વ 
ફનાલલા જઇ યહ્યા છે. તેભણે કહ્ુ ં કે, 
તેઓ ઓગેધનક કેધભકલ્વનુ ં ઉત્ાદન 
કયલા જઇ યહ્યા શોલાથી રોક સનુાલણી 
કયી યહ્યા છે, જો કે ઇનઓગેધનક 
કેધભકલ્વના ઉત્ાદનથી ઓગેધનક 
કેધભકલ્વના ઉત્ાદન જેટલુ ં પ્રદૂણ થતુ ં
નથી. 

તેભણે જણાવયુ ં કે, તેઓ પ્રોજેક્ટ 
પ્રોોનન્ટ ને આલકાયે છે કે જેઓ યલુા 
ઉધોગકાય છે અને તેઓને કહ્ુ ંકે, તેઓએ 
ઓગેધનક કેધભકલ્વના ઉત્ાદન કયલા જઇ 
યહ્યા શોલાથી કાજી યાખલી ડળે.  

ત્માયફાદ તેઓએ છૂ્ુ ં કે, તેઓ જે 
ઉત્ાદકો નુ ંઉત્ાદન કયલા જઇ યહ્યા છે 
તેની વાથે કાિા ભારની ધલગત આલી. 
ઓગેધનક કેધભકલ્વનુ ં ઉત્ાદન કયતા 
શોલાથી વોરલન્ટનો ઉમોગ કયલાભા ં
આલળે જેથી લીઓવી ઉદબલલાની 
ળક્યતાઓ યશરેી છે. 
 

તેઓએ એભ ણ ઉભેયુું કે, તેઓ જાણલા 
ભાગેં છે કે, કમા પ્રકાયના અને કેટરા 
જથ્થા ભા ંવોરલન્ટનો ઉમોગ થળે અને 
તેભાથંી કેટરા ટકા યીકલયી કયલાભા ં

કંનીના તકનીકી વરાશકાય ડો. ભશને્ર 
વાદયીમા એ જણાવયુ ં કે, એકભ 
િરાલલા ભાટે વતંચુરત ધલકાવ જરૂયી 
છે.  

તેઓએ લધભુા ં જણાલેર કે, કાિા 
ભારની વંણૂા ધલગત ઇઆઇએ 
યીોટાભા ં વાભેર કયેર છે અને તેભને 
જરૂય ડળે તો આલાભા ંઆલળે.  

  

તેઓએ જણાલેર કે આ એકભ 
વોરલન્ટનો ઉમોગ કયનાય નથી તેથી 
VOC ઉદબલ થલાની વબંાલના નથી. 
તેભ છતા ં એવીડીક શલા નીકલાની 
વબંાલના છે. જેને મોગ્મ EMS થી 
સ્ટ્ટોયેજ, રાન્વપય,  યીએકળન પ્રરક્રમા, 
સ્ટ્ક્રફીંગ ભા ં ધનમતં્રણ કયી વબંાલાભા ં
આલળે.   
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આલળે.  

ત્માયફાદ તેભણે ઉભેયુું કે, આ ધલસ્ટ્તાયભા ં
ાણીની અછત છે અને ઉધોગ દ્વાયા 
સચૂિત કયેર કુર ાણીનો લયાળ 
૧૫૮૦૦૦ ચરટય અને ફે્રળ ાણી ૭૪૦૦૦ 
ચરટય શળે. તેઓએ છૂ્ુ ં કે, જો તેઓએ 
CGWA ની યલાનગી ભેલેર શોમ તો 
તેનો ઇઆઇએ યીોટાભા ં વભાલેળ કયલો 
જોઈએ.  
શ્રી જમતં ટેરે લચ્િે ધલક્ષે કયતા કીધુ ં
કે, આ ધલસ્ટ્તાયભા ં ઘણુ ં ાણી છે. યંત ુ
ફે્રળ ાણીના TDS ઘણા લધાયે છે. 

શ્રી મોગેળ ડંયા તેભની આ લાત વાથે 
વશભત થતા જણાવયુ ં કે, એકભ 
ભગૂબાજનુ ં યીિાર્જ કયલાના ં છે. તેભણે 
એભ ણ છૂ્ુ ં કે, આ પક્ત કાગ ય 
યશળેે કે તેને ખયેખય કયલાભા ંઆલળે? 

તેભણે ઉભેયુું કે, આ ધલસ્ટ્તાયની ફધા 
ઉધોગોએ પેળ ાણીના ઉમોગ ભાટે િેક 
ડેભ અથલા તરાલડી ફનાલલી જોઇએ. 
તેભણે પયીથી ઉભેયુું કે, તેના ભાટે તેઓ 
ાવે અરગથી બડંોણ શોવુ ંજોઇએ. 

તેભણે એભ ણ જણાવયુ ંકે, એકભે તેભના 
કુર ૪૧૫૦ િો.ભી. ધલસ્ટ્તાય ભાથંી ૧૫૫૦ 
િો.ભી. ધલસ્ટ્તાયભા ંગ્રીનફેલ્ટ ભાટે સચૂિત 
કયેર છે, જે લખાણલા રામક છે. તેભણે 
ઉભેયુું કે, એકભે આ ધલસ્ટ્તાયભા ંવાયી યીતે 
ઉછેય થઈ ળકે તેલા વકૃ્ષો લાલલા જોઈએ. 

તેભણે લધભુા ં ઉભેયુું કે, એકભ દ્વાયા 
સચૂિત કયેર સ્ટ્ેન્ટ H2SO4 ને એન્ડ 
યઝુવા ને લેિીને ધનકાર કયલાભા ંઆલળે 
અને તે જ પ્રરક્રમાને અનવુયલાભા ંઆલળે. 

તેભણે છૂ્ુ ં કે, એકભ દ્વાયા ૪ પ્રોવેવ 
િીભની સચૂિત કયલાભા ંઆલેર છે તો તે 
કઈ છે અને  તેભાથંી ધનકતા ગેવ કમા 

 

તેઓએ લધભુા ંજણાલેર કે, આ એકભભા ં
૧૦૩ રકરોચરટય પ્રધત રદલવ ગદંા 
ાણીનો ઉદબલ થળે જેભા ં મખુ્મત્લે 
પ્રરક્રમા, કુરીંગ તથા ફોઇરય લેગેયેનો 
વભાલેળ થામ છે. આ ગદંા ાણીને 
મોગ્મ પ્રરક્રમા આી RO ભાથંી વાય 
કયલાભા ં આલળે. RO ભાથંી નીકતા 
નકાભા ાણીને ફાષ્ીભતૂ કયલાભા ં
આલળે અને િોખ્ખા ાણીને યીયઝુ 
કયલાભા ંઆલળે.  

 

તેઓએ જણાવયુ ં કે, ઓછાભા ં ઓછા 
ઇનટુ થી લધાયેભા ં લધાયે ઉત્ાદન 
ભેલલાભા ંઆલળે. 

તેઓએ ત્માયફાદ જણાલેર કે, શલે તે 
વભમ દુય નથી કે જ્માયે ઇઆઇએ 
યીોટાની જગ્માએ માાલયણીમ અને 
વાભાજીક અવયો વાથેનો યીોટા થઈ 
જળે અને કહ્ુ ં કે, એકભથી આવાવના 
ધલસ્ટ્તાયો ય ખયાફ અવય ના થામ 
તેની  મોગ્મ કાજી યાખલાભા ંઆલળે. 
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અન.ુ 
ન.ં 

મદુ્દો રજુ કરનારનુ ં નામ 
અને ગામ 

રજુ કરાયે મદુ્દાઓ રીયોજનાના પ્રતિતનતધ દ્વારા આળામા ં
આળે પ્રત્યતુ્તર 

શળે?  

ત્માયફાદ તેભણે ઉભેયુું કે, એકભ દ્વાયા 
ગદંા ાણીની રીટભેન્ટ ભાટે સચૂિત કયેર 
ઇટીી યૂતો છે જે ક્ષભતાથી લધાયે 
ડીઝાઇન કયેર છે. તેભણે લોટય ફેરેન્વ 
ધલગતલાય વભજાલલા જણાવયુ.ં 

તેભણે ઉભેયુું કે, ઉદબલનાય આમાન સ્ટ્રજ 
ભાટે ટીએવડીએપ વાઇટ ની ભજૂંયી 
ભેલેર છે કે કેભ? 

તેભણે કીધુ ંકે, યીોટાભા ંદળાાલેર ફધા જ 
ભાનો લખાણલા રામક છે. આ અંત 
નથી ણ ળરૂઆત છે અને જો એકભને 
કોઇ વભસ્ટ્મા ભાટે તેઓની જરૂય ડે તો 
તેભની ભદદ રઇ ળકે છે. 

 

 

 

 

 

 

તેઓએ લધભુા ંજણાલેર કે, CGWA અને 
TSDF વાઇટની યલાનગી એકભ િાલ ુ
થમાની વાથે રેલાભા ં આલળે. આથી 
કદાિ એકભ ના આલે તો ખોટંુ યોકાણ 
ના થામ. 

૪. શ્રી જમતં જે ટેર 

એભ ડી.,  
યધુનટી ડામકેભ પ્રા. ચર.  

ગાભ: વોખડા,  

તા. ખબંાત, જી. આણદં 

તેભણે કહ્ુ ં કે, આ ધલસ્ટ્તાયભા ંઘણુ ંાણી 
ઉરબ્ધ છે, ણ તે ીલારામક નથી 
અને ઉધોગ ભાટે ણ ઉમોગ રામક 
નથી.  

તેઓએ જણાલેર કે, શ્રી મોગેળબાઇ 
ડંયા જે લોટય શાલેસ્ટ્ટીંગની લાત કયી 
શતી  તે ભાટે ઉભેયલા ભાગેં છે કે, આ 
ધલસ્ટ્તાયભા ં કેનારનુ ં ફે્રળ ાણી જે શધુ્ધ 
ાણી તયીકે ઉમોગ કયી ળકામ તેભ છે. 
યંત ુતે દરયમાભા ંલશી જતુ ંશોલાથી ફે્રળ 
ાણીનુ ંનકુવાન થામ છે.  

તેઓએ લધભુા ં જણાલેર કે, ઉધોગકાયો 
વાથે ભીને િેકડેભ ફનાલલા તૈમાય છે. 
જેથી કેનારનુ ં લશી જતા ફે્રળ ાણીનો 
વગં્રશ થઇ ળકે. યંત ુ તેના ભાટે 
વત્તાધધકાયીઓ ાવેથી જરૂયી યલાનગી 
ભેલલાની યશ ેછે.  

તેઓએ લધભુા ં જણાલેર કે, તેના ભાટે 
એકભો તયપથી જરૂયી અયજી 
વત્તાધધકાયીઓને કયલાભા ંઆલી છે જેની 
યલાનગી ભળ્મા છી િેકડેભના 

------------ 
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