
Gujarat Pollution Control Board
Regional Office, Bharuch

C-1, 119/3, GIDC, Phase-2, Narmadanagar, Bharuch-392015
Website: www.gpcb.gov.in

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS
It is hereby informed that as per the Ministry of Environment and Forests & Climate Change, Government of

India, New Delhi vide its notification no. S.O. 1533 dated 14/09/2006 and its subsequent amendment S.O.

3067 (E) dated 01/12/2009, Public Hearing is arranged for proposed Captive Co-Generation Power Plant of

M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. (GNFC), located at Plot No.  D-II/8, Dahej-II

industrial Estate, Rahiyad, Ta. Vagra, Dist. Bharuch (Gujarat), covered under category “B” as mentioned in

their request application.

A copy of the draft Environment Impact Assessment Report 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, Bharuch

2. District Development Office, Bharuch

3. District Industry Centre, Bharuch

4. Taluka Development Office, Tal: Vagra, Dist.: Bharuch.

5. The Chief Conservator of Forests,

Ministry of Environment and Forest, GOI, Regional Office (West Zone), Kendriya Paryavaran Bhavan, E-

5, Arera Colony, Link Road-3, Ravisankar Colony, Bhopal - 462016.

6. Regional Office, Gujarat Pollution Control Board, Shed No. C-1, 119/3, GIDC, Phase-II, Narmadanagar,

Bharuch-392015.

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 held on 16/08/2017 at 11:00 hrs. at M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers &

Chemicals Ltd. (GNFC), Narmada Institute of Technical Training (NITT), GNFC Ware house, Rahiyad Chokdi,

Dahej Road, Ta: Vagra, Dist: Bharuch, Gujarat.

An advertisement in English was published in “The Indian Express” on 14/07/2017 and in Gujarati in “Divya

Bhaskar” dated 17/07/2017.

Shri N.C. Shah (GAS), Resident Additional Collector & Additional District Magistrate, Bharuch supervised and

presided over the entire public hearing process.
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ANNEXURE – B  (English) 

A statement showing issues raised by the participants and responses by the representative of 
the applicant during the public hearing  

As per the provisions of Notification No. S.O. 1533 dated 14/09/2006 and its subsequent 
amendment S.O. 3067(E) dated 01/12/2009, Ministry of Environment, Forests & Climate 
Change, Government of India, New Delhi, public hearing is conducted for M/s. Gujarat 
Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. (GNFC), for proposed Captive Co-Generation 
Power Plant, located at Plot No.  D-II/8, Dahej-II industrial Estate, Rahiyad, Ta. Vagra, Dist. 
Bharuch, (Gujarat). The Public Hearing held on 16/08/2017 at 11.00 hrs. At Narmada Institute 
of Technical Training (NITT), GNFC Ware house, Rahiyad Chokdi, Dahej Road, Ta: Vagra, Dist: 
Bharuch, (Gujarat), which is covered under category 1(d) “B” of above referred Notification 
under the supervision of Shri N. C. Shah (GAS), Residential Additional Collector & Additional 
District Magistrate, Bharuch and Chairman of public hearing committee.  
Shri H. C. Solanki, Regional officer, GPCB Bharuch and Committee Member, Representative of 
Member Secretary GPCB; welcomed all present to the Public Hearing. He outlined the various 
provisions of the Notification and briefed about the procedural details for conducting this 
Public Hearing, including actions taken by GPCB for wide publicity of this Public Hearing and the 
advertisement published earlier in the local daily newspapers. He announced that as per the 
provision of Notification, only affected persons will be allowed to make their representation in 
the Public Hearing while others having plausible stake may submit their representation in 
writing which would be included in proceedings. He also made it clear to the gathering that the 
Committee is responsible only for preparation of proceedings and send to competent authority 
and the meeting covering all the concerns raised during the Public Hearing. This forum is not for 
approval of proposed project. 
The representative of Gujarat Pollution Control Board added that before the Public Hearing, the 
Board has received total five written representations including first representation from (1). 
Shri Dharmesh Mishtry, Bharuch, (2). Shri Mahesh Pandya (Paryavaran Mitra), Thaltej, 
Ahmedabad. (3) Rahiyad Gam panchayat (4). Shri Ajitsingh Raj, (Bhartiya Kisan Sangh) (5). Shri 
Ganpatbhai Karsanbhai (Suva). These representations & its replies will be covered in 
proceeding. 
He, then opened the public hearing after due permission from Chairman of Public Hearing and 
then invited the Project Proponent to make the presentation of their project in local language. 
Then, M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. (GNFC), presented the technical 
information about project, company introduction, production capacity, impact on environment 
due to proposed project, environmental management system, mitigation measures & socio 
economic responsibilities in local language which is in audio visual form. 
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After the presentation by project proponent, Representative of GPCB with the due permission 
of Chairman of Public Hearing opened the forum for 
representations/suggestion/objections/questions from the locally affected people.  
The statement showing issues/suggestions/objections/opinion raised by participants during the 
Public hearing and responded to by representative of the project proponent during the public 
hearing is as under. 

Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
1. Shri. Nareshbhai Gohil   Vill: Suva, Ta. Vagra, Dist. Bharuch. 

 He informed that GNFC plant is developing. It is appreciable that the public hearing is conducted in our area, but when this plant was started, why public hearing was not conducted during that time? Public hearing is unavoidable for this plant because the plant is poisonous. But why it was not conducted? Why this public hearing is conducted after so many years for this power plant?    
 Generally, public hearing is applicable for plants generating poisonous gases only. Then, why public hearing is conducted for this power plant?  

 
 

 
 
 

 If public hearing is required for power plant; then, it is required for chemical plant or not? Deepak Fertilizer plant is nearby from GNFC; then, why public hearing was not conducted? We want public hearing for all chemical plants in our area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Regional officer, GPCB informed that EIA notification was published in year 2006 and as per classification in the Notification, public hearing is must for applicable projects/ activities. For existing project, Environment clearance was procured; and as per SEAC. public hearing was not required for existing plant at particular point of time.  So, it was exempted from public hearing.  
 The Regional officer, GPCB informed that,  after reviewing Notification public hearing is conducted.  As per schedule EIA Notification 2006; coal based power plant units, with power generation  more than 5 MW and Less than 500 MW capacity are falling under Category B. So, proposed power plant requires public hearing.   
 The Regional officer, GPCB informed that, detailed information is given in the Notification. As per classification of notification    Public Hearing may be   conducted or not conducted. 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
so that villagers can understand that how many poisonous chemicals are available in plant. And local people can understand how to survive during effect of poisonous chemical?    

 TDI Plant is established from since many years, What is the full name of TDI? 
 

 How many poisonous chemicals are there in this plant? How many such plants are in India? Is there any company in India, Which manufactures Same chemical; in Bharuch and Gujarat.  
 TDI Plant is not in India. It is only in Bharuch and Dahej. Is there any location in Asia?    
 It is matter of proud. But, this plant is in close proximity of the village. The permission is given without conducting the public hearing during establishment. Also there are many bad impacts of this plant. This plant is selling their product in 55 countries. In TV interview of Managing Director, Dr. Rajivkumar Gupta - IAS, I heard  that today GNFC Share price is three times.  Because GNFC only produces this product, that chemical company is in Rahiyad Village. This matter is good as well as bad.  
 In GNFC, Electricity is 

 
 Representative of the company informed that, full form of TDI is Toluene Di Isocyanate.  
 Representative of the company informed that In India, there is only GNFC which is produce this chemical. They have two plants. Bharuch plant and Dahej plant.  
 Representative of the company informed that, yes it is there in China.   ---  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Representative of the 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
procured by GEB, Then what is the requirement for establishing power plant?  

 Power plant is not required because both the unit are under Gujarat government. Expansion in GNFC production is sorrowful for local people. Phosgene gas is very dangerous. It is not permitted anywhere and why to permitted in Rahiyad? Public hearing is not conducted for this plant. Local people are not aware. Due to this gas, Human, birds and animals were died. So, expansion shall not be carried out. I have two conditions; Migration of villagers or declare this area as critical zone. It is my opinion that villages should be relocated or area should declared as critical zone.       
 Torrent has 1200 MW  plant for industries. But, out of this, only 35 MW is used. So why don't you purchase electricity from 

company informed that till now, we are producing steam from gas based boiler as well as we procured electricity from DGVCL. For Continuous Operation of Plant and for maintaining the reliability, we intend to  install coal based power plant instead of gas based boiler. And we want to generate electricity as per requirement.  
 Electricity, which we purchase from DGVCL is too costly. We are also getting electricity through another proposal of Government; named  Central Exchange. Yet, the cost goes higher. The cost of electricity generated from this co-generation power plant would be half. We would use high pressure steam for running turbine and low pressure steam would go to process. We would generate electricity using differential pressure, which is by-product. Hence, cost of electricity is less. Thus, variable cost of TDI goes down. This, we need to sustain in the market.  
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
Torrent?  

  How much phosgene gas is produced by GNFC and if it wills leakage how much area can be affected.  
    

 
  Once when phosgene gas was leaked, I and officer of GNFC were present. People died due to leakage. there is 10 to 12 ft wall behind the company, buffalo and other creatures died.  
 
 

 The local people whose buffalo died due to gas leakage are present here. So, the clarification of company is wrong and how does gas cross the wall of 12 ft  and GNFC has not any answer regarding that matter. For TDI production, which license has been obtained.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phosgene gas is three times heavier than air and there is no possibility of its evacuation outside. If gas is on upper level, its density is higher than air, so it will settle down and it will move parallel to land.  
 Damage has occurred inside premises and also death of human during gas leakage. But, no such type of damage found outside the company premises because of gas leakage.  
 Company’s representative informed that; for TDI plant installation; permission is obtained from central government and then also got permission from department of industrial safety and health. For storage of poisonous gases and chemicals like chlorine and acid; got the NOC for storage and also got the license from the chief control of explosive, petroleum and safety organization for a storage of petroleum products like Toluene, Diesel and chlorine etc. These all are central government authority and also get NOC from district 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
 
 
 How many licenses have 

been taken from central 
government and state 
government? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 There is no parking space 

shows in presentation. 
We have evidence that 
vehicles of GNFC park on 
road side. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 The space between GNFC and wall is for corridor or greenbelt? How much space of GIDC has been left by GNFC for construction of wall?  
 He told that is this ok if 

this land is allocated for 
parking purpose? GNFC 
has decided to keep this 
area for parking purpose. 
Is GIDC has informed you 
that this area is for 
developing of green belt 

magistrate.  
 Company representative informed that 6 license has been taken from central level. toluene storage, Diesel storage, chlorine storage than 3 license has been taken from state government. NOC certificate has been taken from Industrial safety and health officer and district magistrate and license for acid and chlorine storage.   

  Company representative informed that there is open plot outside company gate. Parking facility is allotted. If someone parks on road side, we will inform security and make proper arrangement for parking in provided space.          
 Company’s representative shows that we are developing greenbelt inside premises. Land is of GNFC only. If wall is outside, then belt may be inside. But company has made 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Officer of GIDC has informed that space after compound wall is about 30 meter which is given to GNFC by GIDC is used for parking.  
  Officer of GIDC has informed that company have to develop green belt on their own, this space should use for greenbelt is not necessary.  
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
or for parking purpose? 

 
 

 Has company permission for parking outside the premises? Let me know that is it right that GNFC is parking in this area so we proceed further.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 In summary of EIA report page no. 11, paragraph no. 4, it is shown that Water is disposed in drainage line, if plant is maintaining zero discharge, than why it is disposed in drainage? So please remove this from the summary.  
 

 
 

 If phosgene gas wills leake from TDI plant, then how much area will be affected?    
 If compound wall is near Rahiyad side then why it is not constructed on the other side?       

wall inside so belt is outside, but land is of GNFC.  

 
 
 
 
 
 
 
 Company representative informed that the wastewater is generated from TDI and other chemical plant is treated in ETP & to be discharge in GIDC drainage line as per GPCB norm.  GPCB Consent is obtained for this. No additional effluent will be discharged from proposed power plant. 
 As informed earlier, the density of gas is higher than air, gas will not disperse outside the factory premises.  
 Company representative informed that most of the times, wind direction is toward Northeast side. Considering this,  company has increased the height of 

 
 
 
 

 Officer of GIDC has informed that the land is not for parking, but can be used as parking. Company has to park vehicles in their parking area.   
 Regional officer of GPCB has informed that GNFC has its own plot, in which they have make facility for fencing or factory gate after 30 meter. For security purpose, parking is made outside.  
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
 

 It is not necessary that wind is only in one direction. Whenever gas was leaked in the past, then people from another direction were also affected. so company should construct the wall on the other directions.   
  When phosgene gas was leaked, it disperses till long distance. Nearby plant, there is a school named Bhaskar Academy, which is nearer to plant about 200 meter and  there is no wall. What about 350 children of school if gas leakage happens? In EIA report, why this matter not considered and why GNFC had not informed about that?      

 How much TDI has been produced by GNFC this year?  
   

 How much sq. meter area is of the proposed power plant?  
  
 In the area of TDI plant, there was a green belt, how many trees are still there.   
 Greenbelt is developed since last year, so it is our 

the wall in C shape. 
 Rahiyad village is very nearer from our phosgene plant and on another direction; our compound wall is very far. So, gas will not disperse the other side of compound wall.  
 School was established after TDI plant and it is far from Rahiyad village. If any leakages happen, we have taken steps for safety an international company Lloyds. Everyday 100-150 workers are working in the premises and at day time 400 workers are there.Means when leakage happen the people were very near  to the were affected. Hence, study of school was not done. 
 

 During last financial year (2016-2017), TDI production was 33,365 MT against consent of 50,000 MT.  
 Total land allotted to power plant is 2,08,696 m2; and out of this greenbelt will be developed in 67,400 m2 area.  
 We have tried our best for green belt development and trees are also planted. 

                                                 
 Chairman informed that villagers have earlier also 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
demanded that it will developed carefully.  

 
 
 

    
  In this situation in many companies has not done plantation since last 10 years therefore GIDC shall give promise to disconnect there water supply.           

 Companies are discharging their untreated waste water into trees, fresh water is not provided to the trees so growths of the trees are not maintained. Treatment Plants are not working in companies. Therefore, Answer shall be taken from companies that why trees are not growing even if three times tree plantation has been done. Therefore assurance will be taken from company.  Promise shall be taken from GIDC that those 

conveyed to GIDC that, what steps to be taken for percentage wise green belt development in existing plant. This is regarding new plant.   Officer of GIDC has replied that, when building plan is approved, deposit has been taken as per square meter space and if it is not maintained for 5 years, then deposit will be forfeited. GIDC will do plantation in place of Defaulter Company.  
 Officer of GIDC informed that this rule is implemented since 5 years. For companies, whose 5 years are completed this year, have been issued notice. We have asked information and if plantation is less then deposit will be forfeited as per the rule. 
 Chairman has informed that information shall be collected and investigation shall be carried out.  
 Regional officer of GPCB informed that, it is good that you forfeit the deposit of defaulting units, but be vigilant for plantation should be done regularly to save environment. 
 GIDC officers have informed that only plantation will be done with the forfeited amount of defaulting units. Separate details are maintained for this. 
 Regional Officer of GPCB 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
companies do not save trees after plantation, water supply shall be disconnected for such companies.  

 Water is accumulated in Canal and Buffaloes are stuck in the canal. It is very difficult to take buffalo out of the canal. What is provision for this issue?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 There is water logging 
near the gate of GNFC 
around 10 meters away, 
what steps is taken? And 
for another area what 
GIDC has decided. 

   

 
 

informed that, Tree 
plantation should be 
there. 

 
 GIDC officer has informed that Final Disposal is not being done into gutter made for rain water in Dahej area because of the pending work of GAIL pipeline crossing. Tendering is being done since last 2 years, which is rejected and re-enquired. At present, approval from head office is pending. When approval will come, water disposal will be possible. 
 GIDC officer has also informed that provision of Barricading is provided for canal having more than some height and it is mentioned in the tender also. When it approves, it will be done. 
 GIDC Officer informed that water has been disconnected at three places to protect gas pipeline. Once the work of crossing has been completed, water supply will be connected.  
 Chairman asked officer of GIDC that in how much time, this work will be competed?  
 GIDC officer replied that this work will be completed within 6 months of time after getting approval for tender.  
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 

 As per the Coal handling guidelines, GNFC has installed TOC meter. If it is there, it is of which company?  

 Is it as per GPCB 
guidelines? Industry has to 
install the instrument, 
which is approved by 
GPCB. The cost of that 
analyzer (Approved by 
GPCB) Rs. 17 lack and it is 
costly. Therefore, 
company may purchase 
local make. Is it approved? 

 GNFC is doing very nice 
CSR activities and also will 
be done in future also. RO 
plant has been installed 
into nearby villages. Till 
date, these RO plants 
could not provide even 5 
liter water to villagers. 
Give complete purchase 
details of those RO plants. 

 

 
 

 Officer of the industry 
informed that effluent 
of ETP is discharging 
into GIDC. We have 
installed online TOC 
Analyzer of SHIMATZU,  
Made in Japan 

 
 
 
 
 

 
  A Survey was carried 
out by WASMO in 
surrounding 5 villages; 
and a Proposal had 
been submitted to 
GNFC for expenditure 
of Rs. 59 lacks. 
Proposal also included 
construction of 
buildings for RO plant. 
WASMO has given 

 Chairman sir asked officer of GIDC that then what is alternate provision for water?  
 Officer of GIDC replied that we can put ganibag and we can protect one pipeline, but it will be open and risky.  
 Chairman intimated GIDC officers to put this matter in writing to his office, so that it can be resolved quickly. 

    
 Regional Officer of GPCB has informed that this is approved by GPCB. 

 

 
 

 Regional officer of GPCB 
has asked that what is 
your question? RO Plant 
is running or not? 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 He informed that 

problem is with 
management. Company 
has given funds to 
Panchayat and WASMO. 
Since then, contract has 
been given to someone. 
Bills are regularly passed, 
but, the RO plant is not 
working.  

 
 

 In accident in GNFC, 
buffaloes died and some 
buffaloes were infected. 
Compensation of Rs. 
45,000/- has been given to 
them. Hence, GNFC has 
accepted that buffaloes 
died due to accident in 
GNFC. Company has 
informed that no any this 
kind of accident happened, 
then why you have paid 
rebate of Rs. 45,000/- 

 
 

this amount to Water 
Department and this 
department has 
purchased RO plants 
and installed in 
nearby villages. There 
was some problem in 
RO plant of Suva 
village and I have 
informed WASMO 
through letter. 
WASMO replied that 
machine is working 
because water level is 
very low and hence 
RO plant is not 
working. 
  We have given grant 

to Water 
Committee. 
WASMO has given 
these four years 
back. Recently, they 
informed that water 
level is very low but 
machine is working. 
When level of water 
comes up, plant will 
start again. 

  Company 
representative 
informed that 
buffalo are died 
because of unknown 
reason. To resolve 
this, company has 
given rupees by 
cheque in 3-4 days. 
At that time 
management of 
company 
demonstrated 
positive thinking and 

 Regional officer of GPCB 
has informed that this 
discussion shall be 
continued at different 
platform  
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
 
 
 
 
 

 Is this amount given from 
company’s own fund or 
CSR fund? 

 
 
 
 
 Company has done good 

work in Rahiyad village. 
What is the square feet of 
panchayat house. What is 
its cost? 
 

 If we want to build a 
simple house, it will cost 
around Rs. 700-800 per 
sq feet. But, company has 
given Rs. 3000 per square 
feet. If people are ready 
to work for Rs. 1000/- per 
sq feet. Then, why 
company is expending so 
much?  

 
 Because of activities like 

this, CSR funds of 
companies are wasted. 

 
 I mean to say that all 

infrastructural work shall 
be executed under 
supervision of Collector, 
because CSR funds of 
companies are wasted 
due to such incidents.  

 
 As per scheme of 

government, GNFC need 
to pay professional tax in 

gave compensation 
for this without 
indulging in to any 
cause. 

 
 Company 

representative has 
informed that 
amount given from 
company’s own 
fund. 

 
 Premises have total 

1669 square feet. 
Total cost is around 
Rs. 29 lakh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Panchayat house 

was built at cost of 
Rs. 1725 square 
Feet. If it is possible 
to built at Rs.  700-
800 per sq. feet, we 
will give contract to 
you. 

 Professional tax of 
GNFC employees is 
paid at Bharuch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chairman has informed 
that this is the different 
matter. House is made 
for Panchayat only. All 
Architecture has 
different fees. If 
construction is not done 
properly; then this 
matter is included in 
CSR activity that is not 
done properly. 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
gram panchayat from 
2006. I want to know that 
how much professional 
tax is paid to Rahiyad 
gram panchayat by GNFC. 

 
 

 
 
 
 

 Company has to pay 
professional tax to village 
panchayat on which land 
it is covered. So, the 
contractors pay 
professional tax to the 
gram panchayat. So, why 
company pay the tax to 
the Bharuch? 

 In this Gram Panchayat 
many Contractors 
working in company, so 
do they pay professional 
tax? 

 Do you have evidence 
that they are filling up 
professional tax? 

 
 

 Many are doing 
corruption in 
professional tax, in which 
many names are 
included but company 
did not help us. I was 
also there with 
Respected DDO sir, 

because company is 
at Bharuch. Rahiyad 
is its extension; and 
if you have any 
suggestion regarding 
this then we will 
meet you and 
resolve the matter 
as per norms of 
government. 

 
 We will forward this 

matter further and 
take necessary 
steps.  

 

 The contractors are 
intimated to pay 
professional and 
they are paying 
professional tax. 

 We don't have 
evidence; but we 
have given 
instruction to the 
contractors. They 
are paying 
professional tax and 
we review that they 
are paying 
professional tax as 
per law or not. 
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
Ankleshwar at inquiry. As 
per Provident Fund, 
there should be chalan of 
professional tax then 
after only bill should 
passed. But company has 
not given any response. 

 
 Habitation people are 

very near, Suva village 
and Rahiyad village is 1.8 
km and 0.8 km far away 
respectively. In this area 
Bhaskar Academy is 
situated. We have no 
problem on establishing 
power plant. But, either 
Rahiyad or Suva to be 
relocated. Or declare as 
critical zone & also 
relocate Bhaskar 
Academy. We welcome 
this plant. Its CSR activity 
is very good. Pollution is 
big issue for which 
company is taking 
necessary steps. Training 
camps are not observed. 
I just want to convey yo 
GNFC that company shall 
start training camps once 
or twice a year. This 
plant is coming with 
good things for us.  

 
 

 We are committed that 
GNFC plant shall run good 
and grow further. 
Whatever concern is, it’s 
on us and i have to say, 
they Hearing shall be 
conducted again. 
 

 
 

 Environment and 
safety related 
programs have been 
done in Rahiyad 
village after incident. 
In Suva and Koliyad 
schools village this 
type of program has 
been done. We will 
continue such 
programs and 
update the same  
 

    
   

   
 Chairman has informed that such training programs should considered in mock-drills. 



16  

Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
2                       

Shree Jayantibhai B. Parmar, 
Village: Rahiyad, 
Taluka: Vagra,  
District: Bharuch 

 He informed that, due to coal, there is pollution in Lakhigam. Such pollution should not occur in Rahiyad village. 

 The company's representative informed that measures have been taken for pollution control and in Bharuch, we are operating coal based plant with 3 units of 180 TPH capacities, which is much higher than this unit and in it 2000 ton/day coal is used. You can come there and observe that company has taken proper mitigation measures.  This will give you complete satisfaction and in new plant all the steps will be, taken to prevent pollution 

 

3 Shree Ranjeet Padhiyar Village: Rahiyad, Taluka: Vagra,  District: Bharuch 

 He informed that, there is no residence near Bharuch plant and as company said that there is no pollution. But in Rahiyad village, pollution is to be surely done. Definitely, there will be pollution from Rahiyad Chokdi to the plant.                    

 The company's representative informed that, coal storage capacity of Bharuch plant is 6 to 7 lacks metric ton. From there, Vadadla village is 600 meters and although there no dusting occurs. For that continuous sprinkler system is installed there & Wind breaking wall is also made. So that the situation according to the shown photo is not to be in this area, because; in this photo water is stored there and coal is spread from the truck. In our company, coal will come or transport in closed truck. The company's representative said that; we will follow 

 The Regional Officer of the GPCB said that the company will follow the coal handling guidelines completely, so that we can stop occurrence of pollution.                      
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Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
  

 Existing SRF Company also committed to use closed trucks for transportation. Now, no plastic covers are observed in sand or coal trucks. Bike-drivers face huge problem. The dust goes in to eyes. 
 Manpower, out of 50 people, how many local people will be employed?                  
 In power plant, what is the provision for anyone who is not land looser, but local people?         
 Later, it shall not happen that vacancies are filled, so there shall be no further recruitment.    
 ITI & GET people from the surrounding villages, have 

coal handling guidelines by 100 %.          
 GNFC has appointed all land looser of Rahiyad and other land looser who are of younger age and if they are turning 18 years; then they are legally examined. People of Rahiyad village & 489 people of 24 villages in the surrounding of power plant are working in GNFC and we do not believe in appointing anyone other than local. We are giving priority to the employment of local people. 
 When the power plant is constructed and in the meantime, when the power plant is to be started, the total vacancies will be assessed to see how many people are needed, accordingly; as per requirement, we will publish advertisement. 
 GNFC is committed to have quality people. If we get experienced people having this quality, 100 % priority will be given to our people. 
 All information is available on our main 

  
 Regional officer of GPCB informed that, this question is concerning to us. If you see any such incident, take photograph of vehicle number plates. We will take further action.                    
 Chairman informed that his question is whether the local people, who are not land loosers will be employed or not?  
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to be been taken first. When the gas leakage in night shift occurs, the company's key people and their contact number should be on the gate; Ambulance, a doctor’s number should also be there. 

 Which type of coal will be used by you in a power plant?        
 In order to reduce power generation cost, company uses Pet coke instead of the imported coal, in which Sulphur content is 82%. When the GPCB visits, they start adding Lime Stone. My request is that the water parameters should be displayed online at Stack Analysis Gate and provision should be done, so that any person can take a sample at any time. 
 You will bring the coal in the truck. By which water you wash the tyres of that truck and where will you dispose that water?        
 The level of noise is displayed, in which 90 dB (A) ratio is allowed for human. How many dB (A) noise safety valve of boiler 

security gate and in every shift; the people from our senior level are present there.       
 We will use imported Indonesian coal or the coal allocated by the Central Government, if available. To control sulfur, we will use coal having less than 1% of sulfur content and also use the Lime Stone with it. 
 The company representative said that this provision has been taken into consideration and will be shown when the plant is operational and according to the guideline of CPCB, the online analyzer will be installed. The result will be shown on every 11 minutes.  
 The company representative said that the waste water generated from boiler and cooling tower will be send to a collection pit. Separate area for washing tank is given and then waste water generated from that will be used in water sprinkler. 
 In Modern Design, An attempt has been made that safety valve do not generate any noise. When drum 
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will generate?        

 The pressure and parameter of the boiler is not given here. Tell us about how much pressure it is?  
 Your power plant will use water cooled technology, then what is that water cooled technology?  

   
 Lastly, I wish to tell that all local people shall get employment irrespective of whether he is land looser or not. I hope that all shall get employed. 

pressure of our power plant increases, we have provided the condenser with a bypass valve, So that steam will not be spread in the air in any way. 
 In pressure of the boiler is 125 kg according to material selection, but its operating condition will remain 110 kg. 
 The company representative said that cooling tower will be used in water cooled technology. Power plants are of two types i.e. dry & water cooled. 
 The company representative said that we will take care of this by 100 %. 

4 Shree Baldevbhai, Village: Suva, Taluka: Vagra, District: Bharuch 

 Who handles the management of this plant here and how often did he come in contact with the deputy Sarpanch of Suva village?   
 How many people were given compensation for the buffalo dispute?       
 The summary given in the village panchayat, was it in Gujarati or English language? 
 How many handicapped 

 The company representative said that, when the dispute of buffaloes was raised, I have been meeting four to five times in the village panchayat. 
 Without waiting for postmortem, with positive attitude,  management has given compensation to Five people.    
 Summary was given in Gujarati language.   
 As per rules, one 

        
 GPCB Regional officer said that you should be ready with an action plan by considering the dispute about the phosgene gas, by applying the Gas -Dispersion modeling considering probable sources.      
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people have been employed?  

 How many people are there in company?  
 You need to employ only 3 handicapped people. Have you taken? 
 How much percentage of land has greenbelt and how many trees planted. 
 No green belt is seen. 

  How many trucks of coal will come in power plant? How much parking would be provided?  
 

 How much parking is in existing plant?            
 Many vehicles are parked on road. Many accidents occur. Who is responsible for this?   
 What is hazardous waste disposal system? Which system is providing to disposed solid waste.   
 How much quantity of water to be used, will it be taken from pipeline or tanker? 
 There are many companies 

disable  person should be employed for each 100 employee. 
 GNFC have total 3750 employees and 352 at Rahiyad plant. 
 GNFC have employed more handicapped people than required. 
 Total 12500 trees planted.  
 You can come we will show you. 
 Coal consumption is less in power plant. Hence, there will be few trucks. In power plant, 5% land will be provided for parking. 

  Coal is not used in existing plant. Parking is based on loading & unloading truck and whenever necessary; by considering safety point truck shall be permitted in plant.   For chemical transportation, 30 meter wide parking allocated near main gate. 
 As conveyed earlier, we have provided enough space. We will instruct security for this and will take action for this.  
 Two types of major solid waste are generated. ETP sludge is disposed to BEIL and tarry waste is sent to cement industries. 
 Water consumption will be 21900 m3/day. It will be taken from GIDC pipeline.  
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who have pipe connection and use tanker for dumping the chemical outside. 

 How many survey numbers in this land?  
 From where information regarding survey no can be available.  

      
    How many contractors are there in company?                 

 Gas leakage occurs frequently. There was fire on 7.7.2016 and on 2-11-2016 gas was leaked. Have you taken measures to intimate people of local villages?   
 On 2-11-2016, Bhaskar School is nearby and what have you thought? If any mishap occurs? What will happen to 450 children? 

   
 The land is procured from GIDC and there is only one plot no. 
 The information of survey no. can be available from GIDC. We have given employment to all the land looser. We have utilized only 30% land 70% land is unused. However, we have considered all the land looser for the employment.  
 There are 24 regular contractor and 80% local. We have defined procedure for contractor registration with certain norms. If any local contractor applies who meets our criteria, we will check their eligibility like minimum wages, PF, labor license and all dues to be paid to government on the regular basis. If anyone meets the criteria. We can get them registered. 
 There is no fire. Only steam was leaking from the equipment and we have intimated Sarpanch Baldevbhai and also collector office. I was personally in interaction with collector.  
 School has been established after the plant. Now we will think on this.  

                                              
 Chairman informed that, have you informed to school which in nearby your plant? 
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Earlier also incidents occurred. 

 When plant was commissioned, have you asked surrounding sarpanch about nearby activity?   
 Gas is felt at 1.5 km. Then, what about school at 300 meter. 
 How much will be noise generation during day and night hours.           
 Request to employ local people as much as possible and priority shall be given to those who are eligible.  

  
 School was not there when plant was commissioned. If we have knowledge, we can do something.      
 After adequate noise control measures, noise in the day hours will not exceed 75 dB (A) and during night  hours 70 dB (A).  Noise will be within norms as per central government criteria regarding sensitive zone, residential zone and industrial zone.  

5. Mr Bhagavanbhai Gohil  Village:  Rahiyad 

 The report shows that the plant which is existing and for that the unit water consumed is Nil for power plant. Treated waste water recycles in power plant than which waste water will use in power plant? I am first class boiler operator. I know that RO Plant filter plant D.M. Plant will use. You are showing that waste water will used in boiler. I know that how GNFC is operating boiler.   
 How will you reuse waste water generated from sprinkling activity of coal?     

 Company already have boiler. After installing new big capacity boiler, the existing boiler will become standby. This boiler is attached with co generator power plant. Today GIDC is providing water for boiler. That water will use for new boiler which is also provide by GIDC. We will put existing boiler stand by so water capacity will not increase.  
 Generated waste water from boiler blow down, cooling tower blow down truck washing will treated in ETP. And we will reuse it in sprinkling activity 
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 local people have been informed that if they have qualification for employment than we will recruit for our company. What are the minimum criteria for employment. Diploma , ITI? 
 In Skill development centre there are only ITI.  Diploma is not provided.    
 My brother is BE Mechanical and they refused him for GET after taking 10 days vocational training. At that time I come to knew that priority is given to only employee’s childrens. Bhatt sir is head and we have discussed with him. This question is feasible?                          

for coal. 
 For our company, minimum requirement is Diploma engineering with first class. First class diploma is eligible.   
 They can do diploma and degree from Government College and apply for the job. ITI is not our minimum eligible criteria. 
 Whenever you have to propose something you should know that which person you have to approach? Department of Bhatt sir is limited only for training centre. He has some limitations to accept GET like the BE Graduates or children’s of employee are to be trained. If he already have 25 names and the candidates is not child of employee. He may respond in legal manner. There are other officers who have more details and can help you. You could have mat in charge of HR Department, your question might have been resolve. As you have asked in non-relavent department, the officer has might be limited information. You shall not hesitate to meet relevant officer. There is fix duration for imparting training and also for making application. If 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Chairman informed that 
is any other questions 
are there related to you 
question then take 
contact no. of relevant  
officer. 
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 What is the guide line for deputation in GET? 

you have approached according to this duration defiantly your name can be incorporated in the training. After the duration is over, the matter becomes complicated. If you  Need any help related of GNFC, you shall contact Baldevbhai, he is a single point coordination. 
 At our unit, process starts before six month. People think that they can approach before declaration of 8th semester result, means in November or in December, when students are studying in 7th semester. There is definite process of deputing GET in companies like GACL, GNFC & GSFC. 

6. Shri. Gohil Babubhai Chitabhai  (Ex-Member)  Vill: Rahiyad 

 When we loosed land; that time; Mr. Rao sir gave one letter, who loosed land is included in land loser according to survey no.  and also included in job. But they take only one member even loser people are 10, 2 or 5 people. Why GNFC include one person? Give the reason?             

 Representative of the 
company informed 
that the agreement 
between GNFC and 
GIDC, according to 
that employment is 
given as per survey 
no. so that, 
employment given as 
per every survey no. 
If you can give cas no. 
we can inquire for the 
same. If one family 
have 5 survey no than 
5 person employed. 
Fatehbhai know that 
we have given 
employment to all 
land losers. We do 
not consider diploma 

                       



25  

Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
    
  

 We have lost only one survey no. if collector has information than give us.              
  
  What about survey no 904?                  

 GIDC have allotted one person to one survey no. only then who will included in that survey no.? all person have right for that survey no. then why you are not included that all person?  

criteria for land loser 
we have already 
given employment to  
4th and 5th standard 
pass people. 

 Representative of the 
company informed 
that we have already 
carried out legal 
inquiry and we got 
the survey no. from 
GIDC that survey no 
should mention in 
our list. Our legal 
person is here  he can 
give information. 
Rikeshbhai if you can 
give the survey no. 
then we can give you 
the clarification right 
now. 

 Representative of the 
company informed 
that company has 
acquired survey no. 
904. The definition of 
family is given by 
GIDC, it is mention 
that the employment 
is given according to 
previous 3 
generations and if we 
got form according to 
that definition than 
we are giving the 
employment. 

 They have issue for how many generation? According to Notification, previous Three generation can include. They are not included in definition. So, that they are not 

                                       
   

 GIDC officer informed that In case of the GIDC employment to land loser, As per high court order one employment given as per every  survey no. In presence of GIDC, agreement Carried out  between rahiyad Village 
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 When we have given land and all farmers become agree, at that time we have informed to Mr. Rao sir regarding employment so he have given sympathy to us that employment will be given as per one person to every one survey no. although we do not get any document in written regarding which is mention about the previous two or three generation. We have loser land. 
 Interest is taken by our family member.  
 High court have given order that we will give employment as per survey no. than why rao sir was not gave a letter to us for employment will be given as per one person to every one survey no. the agreement done between GIDC and Rahiyad village regarding employment will be given as per one person to every one survey no. 

mentioned.                       

and GNFC that  GNFC will give the one employment  to every survey no..                  
 Chairman asked that Who have taken interest of land? 
 As per company, employment can be given as per one person to every one survey no.  

7 Mr. Vikrambai Gohil, Vill: Rahiyad 
 The matter of environment, companies always cheat with locall people. Give the summery of hearing in pachayat. Secondly GNFC will give inscription that the pollution will not take place, if pollution occurs then villagers will force company for shut down. 
 Company always breach 

 We will take all action 
regarding pollution. 
Plat will run as per 
prescribed norms. 
 
 
 
 
 
 

 our company is 
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their commitment (to not to pollute) after giving it in written by land looser. So if again they breach promise to not to do pollution, what will be happened? 

running as per 
government norms 
and if there is any 
violence government 
and GPCB always can 
give us notice and 
also close our unit. 

8 Mr. Hasmukh bhai Gohil, Rahiyad 
 Who is the officer of GIDC Here? In my village GIDC Has committed to provide the pipeline for water which is still not installed. Moreover sewage line has not provided in village. Only road has been constructed.             
 Our buffalo is goes down in GIDC Canal. There is no stair case and railing. There is no safety of our animals.   

  GNFC Provide road for crematorium, provide information that up to which point GNFC have constructed Road?      
 Gas line department do not let it to dug then how can GNFC construct? 

 Under CSR, On behalf 
of PCPIR, Only 10 
villages, have 
infrastructure facility 
executed in last five 
years. Other 
infrastructure work 
has not permitted. 
Requirement of 
water and sewage. 
line was not done as 
per necessity. Still 
infrastructure facility 
is pending in 18 
villages. Proposal is 
under process at 
head office. As per 
section, work will be 
executed. 
 
 
 
 
 
 
 

 GNFC Has 
constructed RCC road 
in 2013-2014 
between village and 
crematorium. Also 
one culvert was 
constructed under 
consideration of 
sarpanch. 

 This information is  
given to sarpanch. 

                      
 Answer given by GIDC Office that this tender is under approval. There are facility for barricading and railing. Whenever tender will be approved work will be carried out.              
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 What is the solution for uncompleted road?       
 The Panchayat Bhavan constructed by GNFC is not leaked proof in rainy season it is raining in office of sarpanch. For that we have put our complain request and filled (complain) application but still there is no solution related to the same.       

  In the vicinity of rahiyad, at present there is no arrangement of parking in all existing plant.  
 Is there is any arrangement for parking of employees. 
 Heavy vehicle are parked outside the industry.   
 There should be 24 hr. ambulance in rahiyad village. 

 Photographs of 
constructed in 2013-
14 are available with 
us. GNFC complied 
with its commitment 
and the same is also 
known to sarpanch. 

 Our civil engineer had 
visited site with 
sarpanch and 
concluded that line is 
choked up due to 
large amount of 
goods. If drainage 
choked up then  
leakage is obvious. 
After cleaning 
drainage now it is 
little bit leakage and 
we will repair it. 
 
 
 
 
  
 

 As we have already 
discussed earlier that 
parking facilities are 
at outside of 
premises. 
 

 Two ambulances are 
24 hr. available in 
industry. Rahiyad 
village is only one 
kilometer far from 
industry. 

        
 Collector has  informed that it is also our duty in village panchayat ashokbhai. There is no any objection to work out as per CSR but it is not reasonable to bound everything in terms of 

duty .we also have to 
take other works from them. In the village there are so many development works and it is too much to ask them for village cleanliness. It is also duty of gram panchayat. 

 GPCB, Regional officer informed  that  In GNFC, matter related to parking is already discussed. 
 Chairman has discussed with representative regarding photographs of two wheeler in first slide. What about trucks? This topic has already discussed.  

9 Mayaben sanjaybhai Gohil, Vill: Rahiya 

 Survey no.786, 2 years ago my husband died during training. I have given written demand latter for job in place of my husband. Because I 

 Eemployment is 
given to only person as per survey no. industry has given job to her husband so, her account is 

 GPCB, Regional officer informed that if any case is relevant to this woman reconsider it. 
 Collector has informed that they have two 



29  

Sr. No. Name and Address  Point Represented and/or written submission Replies by Concerned Project Proponent Replies given by Concerned Officer 
have two girl child and 62 year old mother in law and nobody is in my house for earning money. I have filled form no.943 for my daughter. I have requested to officer for giving job.but officer are not giving proper reply. I have inform to all officer. 

 In form no.943, what should I have to do? You have to answer something. One form is deleted but one is still there. 

closed. Company sympathy is with her due to accidental death of her husband. 
 We have tried up to MD level. We will see what we can do further. 

   The girl is only 10 
year old and second 
girl is minor so, we 
can't give job to her. 
For name transfer 
procedure we have to 
go far. So, we have 
discussed this matter 
up to MD level. 

forms. In addition please do this procedure fast as you can. 

10. Mr. Ganapatbhai Karsanbhai Gohil, Village: Suva 

 As per Gujarat Government 80% local people should get employment. Which company give 80% local employment? As per surve number job will be given which is mentioned at Dahej village by signature (In 1995). eg if  one person has five children than what about the other four children? Whether 80% people are local or not find out. We have education of BE diploma and ITI. Which is not consider. As per which authority courses are done in GIDC. Certificate of NCPT is valid. Certificate of ITI is approved by GIDC. Why local people suffer from unemployment?   
 Issue of land looser in opal. People are suffering from last 5 years. It is Still not cleared that  it should be taken as per survey 

                              

 Collector has informed that whatever your questions, taken it in written from GIDC.                           
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number or person wise. 

 We are not getting water even if there are two pipeline connection of 6 lacks.                               
 There is 50-50% land of ambhetha  and suva. But There is not consider  50%  professional tax in suva.   
 More Professional tax is paid for ambetha?  
 No one is come to meet the sarpanch for CSR Activity. What about not to carried out CSR Activity? Fund is spend 

                                   
 If our land is in rahiyad than our contractor is paying professional tax to rahiyad. And if it is in suva than we will inquire for the same. 
 We will inform you after doing inquiry.  
 Eye check up is done in 2013-2014. School health check up is done  in 2014-2015. The approval is done for sheri natak and 

 
 GIDC officer has 

informed that in their 
village we and our sir 
has already survey. They 
have issue of their 
second connection. First 
connection is already 
running but water is not 
sufficient. Our head is 
happy to give original 
connection. But the 
matter stop at which 
connection should 
continue. The 
connection of last seven 
years is hide under the 
road.  If there are 
pressure in old 
connection than we will 
definitely get water. 

 GIDC officer has 
informed that Pipeline 
is hide under highway 
so the water can not 
flow properly. If we will 
give second connection 
then only we can know 
that we will get water 
properly or not. 
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for which activity?  

         
 Our animals were died due to GNFC Gas leakage and medical facility was not get.  Animal health centre facility should be provided by GNFC.     

    
 Why the wall of unit near the suva village was not increased?         
 We required 24 hrs ambulance service between this two villages and the wall is made in suva village for disaster management, cyclone, gas leakage. How will this management done by panchayat? For that if any right is given to any company than we can contact that company in emergency. The same is in rahiyad.   

R.O.Plant.also carba distribution is done in suva village. Expert teacher is appointed for science and maths for two years. Also dental check up carried out. Arrangement of medical van is also arranged.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Its summary was given to gram panchayat. Disaster management is prepared by government. This area is near from sea.                
 The management of disaster at GNFC. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 GIDC officer has 
informed that We will 
apply at head office of 
Animal Health centre 
and if permission 
received then we will 
do and another thing is 
that there are some 
provision of animal and 
health centre which is 
good if it will prepared 
by Government. 

 The unit of disaster 
management centre is 
approved by CIP but 
this work is incomplete 
because of time 
limitation and it is 
under industrial 
scheme.  

 GIDC officer has 
informed that there is 
facility of emergency 
department. This work 
is allocated to 
association. For 
emergency office 
building and control 
room is available. 
 
 
 

 GPCB regional officer 
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 To whom application 
should be done at gram 
panchayat? 

 If Company will employ 10th pass person than what about land loosers? 
  

 What about the non ITI and non education criteria? 

The same management is done at company level. Although if  you want to do at panchayat level than it can discuss with GIDC.      
 Company Representative informed that employment is given to 162 people. 
 In case of land looser we have not mention any criteria. We have also that type of land looser who can not read or write. We have also given employment to them and give proper training. Out of 162 only 10 to 12 people are fit in GNFC criteria. 

has informed to GNFC  
to clear this matter. 
 
 
 
 
 
 

 The application should 
be done to Mamalatdar. 
 

 Officer of GIDC has 
informed that list of 
survey no is given to 
GIDC.  
  Officer of GIDC 
informed that 
education criteria is 
reviewed by GNFC. The 
certificate of survey no 
and land looser of 
farmer is given by GNFC 
time to time. 
 

11 Pradipsinh Amarsinh Gohil Village: Suva, Taluka: Vagra, District: Bharuch 

 Local should be within five villages or local of Bharuch or local of Gujarat? Please give the answer. You said to give priorities to local people, then to whom will you call local?             

 The company 
representative said 
that, for my plant in 
Rahiyad, five villages 
are called local, for 
power plant 24 villages 
are called local & if we 
don’t found proper 
candidate, then 
Bharuch is called local, 
otherwise Gujarat also 
called local & if 
needed, we have to go 
all over the India to 
fulfill the requirement 
of proper candidate. 
According to the 
definition of Gujarat 
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  Phosgene gas is dangerous & which runs along with ground, if there is disaster occur in five villages, then it is possible to get immediate  information about available facility?                  

 Transfer bhaskar school before power plant project. 

government, the 
person who live in 
Gujarat for thirteen 
years, he/she can be 
considered as local. 

 Rahiyad Village is 
closest to our plant. It 
may be affected. we 
have placed two sirens 
in village Rahiyad and 
we should be in 
regular contact of it. 
Most of landlords are 
working in our plant. 
Training classes run 
regularly. At the time 
of the tragedy, we will 
inform in the village by 
call or report by the 
man. We will inform 
Sarpanch and Vice-
Sarpanch of all five 
villages. We will think 
about the system of 
transporting or 
rotating the vehicle 
along with mike. 

 

    
  

 GPCB, regional officer informed that there should be intimation facilities for five villages. 
 Collector has informed that one solution is that you can inform villages by loud speaker on vehicle. So, many people get informed at a single time.               
 Regional officer of GPCB stated that the issue of the school will be presented at appropriate level. 

12 Mr. Jaydeepbhai Gohil Village: Suva, Taluka: Vagra, District: Bharuch 

 He informed that, if any 
special engineer is available 
to give answer regarding 
TDI? 
 
 
 
 
 
 
 We have one side cyanide unit & other side iso-cyanide unit. If we are in 

 All of us have been 
licensed accordingly 
licencer technology 
supply & to run the 
plant those people are 
making capable by 
providing training  and 
then after the charge 
of the plant will be 
given. 

 This is not a question 
of TDI. This is issue of 
phosgene gas and 

               





1  

એને ર - બી ૧ ( જુરાતી) 
લોક નુાવણી દરિમયાન હાજર લોકો ારા ર ૂ કરવામા ંઆવેલ ુ ાઓ અને અરજદારના 

િતિનિધ ારા આપવામા ંઆવેલ જવાબ  
ભારત સરકારના પયાવરણ, વન અને જળવા  ુ પ રવતન મં ાલય, નવી દ હ ના હરનામા માકંઃ 
એસ.ઓ. ૧૫૩૩(ઈ) તા. ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અને તેના પછ ના ધુારા માકંઃ એસ.ઓ. ૩૦૬૭ (ઈ) તા. 
૦૧/૧૨/૨૦૦૯ અ સુધંાને કટગર  1(ડ ) “બી” મા ં આવર  લેવાયલે, મેસસ જુરાત નમદા વેલી 
ફટ લાઇઝસ એ ડ કિમક સ લિમટડ ( .એન.એફ.સી.), લોટ ન.ં ડ - ૨/૮, દહજ-૨, ઇ ટ યલ એ ટટ: 
રહ યાદ: તા કુો: વાગરા, લો : ભ ચ, ( જુરાત) ારા ુચત ક ટ વ કો-જનરશન પાવર લા ટ 
થાપન કરવા માગં ેછે. ની ુચત પર યોજના અથ લોક નુાવણી ુ ંઆયોજન તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૭ ના ં

રોજ સવાર ૧૧:૦૦ કલાક, િનવાસી અિધક કલે ટર અને અિધક લા મે ટ ી, એન.સી.શાહ 
( .એ.એસ.), ભ ચની અ ય તા  હઠળ રાખવામા ંઆવલે.  
 
ી. એચ. સી. સોલકં , ાદિશક અિધકાર , જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ, ભ ચ અન ેસિમિતના ંસ ય, 

સ ય સ ચવ ી જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ ના િતિનિઘએ લોક નુાવણીમા ં ઉપ થત સૌન ે
આવકાયા અને ઇ.આઇ.એ. નોટ ફકશન તગત િવિવધ જોગવાઇઓ અને લોક નુાવણી યા ગ ે
મા હતી આપી. તેમણે બોડ ારા આ લોક નુાવણીની બહોળ  િસ ધ માટ લવેાયેલ ુદા-ં ુદા ંપગલા ં
બાબતે સૌન ે મા હતગાર કયા. તેઓએ થાિનક દિનક વતમાન પ ોમા ં હર ખબર આપીન ે કરવામા ં
આવલે હરાત ગે પણ મા હતી આપી. વ મુા ંતેઓએ હરાત કર  ક સદર નો ટ ફકશનની જોગવાઇ 
અ સુાર અસર ત લોકો જ આ નુાવણીમા ંમૌ ખક ર ૂઆત કર  શકશ,ે યાર યાજબી હત ધરાવતા 
અ ય ય તઓ તઓેની ર ૂઆત લે ખતમા ંકર  શકશ ે નો કાયવાહ  ન ધમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 
તેઓએ પ ટતા કર  ક આ લોક નુાવણી સિમિત, નુાવણી દર યાન ર ુ થયલે 
ર ૂઆતો/પ ો/વાધંા/ ચૂનો ને આવર  લઇન ેકાયન ધ તૈયાર કર   તે સ મ સ ા મડંળ ને મોકલી 
આપશ.ે ૂચત પ રયોજના ને મં ુર  આપવા માટ આ ફોરમ નથી.    
 
ી. એચ. સી. સોલકં , ાદિશક અિધકાર , જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ, ભ ચ અન ેસિમિતના ંસ ય,સ ય 

સ ચવ ી જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ ના િતિનિઘએ વ મુા ં ફોરમને જણાવેલ ક લોક નુાવણી 
અગાઉ ુલ પાચં (૫) લે ખત ર ુઆતો મળેલ છે. મા ં(૧) ી ધમશ િમ ી, ભ ચ, (૨) ી મહશ પડં ા  
(પયાવરણ િમ ), થલતજે, અમદાવાદ, (3). રહ યાદ ામ પચંાયત, (૪) અ તિસહ રાજ, ભારતીય 
કશાન સધં, અન ે (૫) ગણપતભાઈ કરશનભાઈ, વુા, તરફથી મળેલ છે. આ ર ૂઆતોન ે તેમજ 
પ રયોજનાકારના ુ રનો કાયવાહ  ન ધમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવશે.  
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યારબાદ તેમણે અ ય ીની પરવાનગીથી લોક નુાવણીનો ારંભ કરવામા ં આવલે. તઓેએ 
પ રયોજનાકારન ેતેમની ુચત પ રયોજના િવશે થાિનક ભાષામા ંમા હતી ર ૂ કરવા જણાવેલ.     
 
મેસસ જુરાત નમદા વેલી ફટ લાઇઝસ એ ડ કિમક સ લિમટડ ( .એન.એફ.સી.) ારા ઓડ ઓ 
િવઝ અુલ ેઝે ટશન થી કંપનીનો પ રચય, પ રયોજનાની પરખા, ઉ પાદન ગેની મા હિત, ટકનીકલ 
મા હિત, આવનાર ૂચત પ રયોજનાથી પયાવરણ પર થનાર સભંિવત અસરો િવષયક મા હતી, 
પયાવરણીય  યવ થાપન પ ધિત અને ૂચત િનયં ણો, ઉપાયો તથા સામા જક જવાબદાર  પર વેની 
કામગીર  ગે જુરાતી ભાષામા ં ેઝ ટશન કરવામા ંઆ ુ.ં 
 
પ રયોજનાકારના િતિનિધ ારા ર ૂઆત ણૂ થયા બાદ જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ ના િતિનિધ 
ારા અ ય ીની પરવાનગીથી થાિનક અસર ત લોકોની ર ુઆતો/વાધંાઓ/ ચુનો માટ મચં ુ લો 
કુવામા ંઆવલે.  

લોક નુાવણી દર યાન હાજર રહલ લોકો ારા મૌ ખકમા ંર ુ  કરવામા ંઆવેલ ો/વાધંા/ ચૂનો/મતં ય 
તેમજ અરજદારના િતિનિધ ારા આપવામા ંઆવલે ુ રો નીચે જુબ છે: 
 

મ 
ુ ો ર ુ 

કરનાર ુ ંનામ 
અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
કંપનીના ં િતિનિધ ારા 

અપાયેલ તુર સબંિંઘત અિધકાર   ારા 
અપાયેલ તુર 

૧  ી. નરશ 
ગો હલ,  
ગામ : વુા,  
તા. વાગરા,  

. ભ ચ  

 તેમણે જણા ુ ં ક, 
.એન.એફ.સી. નો 

લા ટ િવકસી રહલ   
છે. અમારા િવ તારમા ં 
લા ટ ુ ં લોક નુાવણી 
 થઇ રહ  છે ત ે બુ 

અ ભનદંન આપવા પા  
છે. પણ આ લા ટ 
જયાર થાપવામા ં
આ યો યાર તનેી લોક 
નુાવણી કમ કરવામા ં

ન આવી? કમ ક આ 
બુ ઝેર  લા ટ છે, 
થી તેની લોક 

----- 
                    

 પીસીબીના 
ાદિશક 

અિધકાર ીએ 
જણા ુ ંક ઇ.આઇ.એ. 
નોટ ફકશન ૨૦૦૬ 
મા ં આ ુ.ં અન ે
નોટ ફ કશન મા ં
દશાવેલ વગ કરણ 
માણે લા  ુ પડ ુ ં

હોય તેવા   લા ટ 
માટ લોક નુાવણી 
કરવી ફર યાત 
કરવામા ં આવેલ છે. 
ઉપરાતં, હયાત 
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મ 
ુ ો ર ુ 

કરનાર ુ ંનામ 
અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
કંપનીના ં િતિનિધ ારા 

અપાયેલ તુર સબંિંઘત અિધકાર   ારા 
અપાયેલ તુર 

નુાવણી કરવી 
અિનવાય છે તો પણ ત ે
કમ ન કરવામા ંઆવી? 
અને આટલા વષ  પછ  
પાવર લા ટ માટ જ  
લોક નુાવણી કમ 
કરવામા ંઆવી?  

    
 આમ તો  લા ટ ઝેર  

વા  ુઉ પ  કર તેની જ 
લોક નુાવણી હોય છે. 
તો પછ  આ પાવર 
લા ટની લોક નુાવણી 

શા માટ? 
                     

               
----- 
                         

લા ટ માટ  ત ે 
સમયે પયાવરણ 
મં ુર  મેળવલે અન ે
તેમા ં એસ.ઈ.એ.સી. 
ારા લોક નુાવણી 

ની જ રયાત ના 
હોવાથી લોક 
નુાવણી થી ુ ત 

આપવામા ં આવલે 
હતી.  

 પીસીબીના 
ાદિશક  

અિધકાર ીએ 
જણા ુ ં ક, 
નોટ ફકશન ને 
આધાર ચકાસણી 
બાદ પાવર લા ટની 
લોક નુાવણી 
કરવામા ં આવી રહ  
છે. ઇ.આઇ.એ. 
નોટ ફકશન ૨૦૦૬ 
જુબ કોલસા આધાર 

૫ મગેાવોટ થી 
વધાર અને ૫૦૦ 
મેગાવોટ થી ઓછ  
વીજળ  ઉ પાદન 

મતા ધરાવતા 
પાવર લા ટ કટગર  
"બી" મા ં આવર  
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મ 
ુ ો ર ુ 

કરનાર ુ ંનામ 
અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
કંપનીના ં િતિનિધ ારા 

અપાયેલ તુર સબંિંઘત અિધકાર   ારા 
અપાયેલ તુર 

      
 લોક નુાવણી પાવર 

લા ટ  માટ હોય છે તો 
કમીકલ લા ટ માટ 
પણ હોય ક કમ? કારણ 
ક .એન.એફ.સી.ની 
બા ુમા ં દપક 
ફટ લાઇઝર લા ટ 
આવલે છે તો તનેી લોક 
નુાવણી કમ ન 

કરવામા ં આવી. અમાર  
માગં છે ક, આ 
િવ તારના તમામ 
કમીકલ લા ટની લોક 
નુાવણી થાય થી 
ામજનોને ખબર પડ 

ક; લા ટની દર 
કટલા ં ઝેર  કમીકલ 
આવ ે છે અને જો 
થાિનકોને અસર થાય 

તો તેનાથી બચ ુ ં કઇ 
ર તે તેની ણ થાય.  
  

 ટ .ડ .આઇ. લા ટ ઘણા 
વષ થી અમારા 
િવ તારમા ં ડવલોપ 

                    
                  

 કંપનીના િતિનિધએ  
જણા ુ ં ક ટો ઈુન  
ડાઇ આઇસોસાયનેટ 

લેવાયેલ છે. તેથી   
ૂચત પાવર લા ટ 

માટ લોક નુાવણી 
જ ર  છે.  

 પીસીબીના 
ાદિશક 

અિધકાર ીએ 
જણા ુ ં ક, 
નોટ ફકશનની દર 
દરક વ નુી િવ તૃ 
છણાવટ કરવામા ં
આવલે છે; અને તેમા ં

યા/પરવાનગી 
આધાર આ  કરલ 
વગ કરણ ના આધાર 
લોક નુાવણી થાય 
છે અથવા તો નથી 
થતી.  
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મ 
ુ ો ર ુ 

કરનાર ુ ંનામ 
અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
કંપનીના ં િતિનિધ ારા 

અપાયેલ તુર સબંિંઘત અિધકાર   ારા 
અપાયેલ તુર 

થયેલ છે તો 
ટ .ડ .આઇ. ુ ં ુ ું નામ 
જણાવશો. 

 
 આ લા ટની દર 

વપરાતા કટલા ઝેર  
ત વો છે, આ  લા ટ 
ભારત દશની દર 
કટલી જ યાએ છે અને 
આ િસવાય અ ય કોઇ 
જ યાએ છે? ભ ચમા,ં 

જુરાતમા,ં  સમાન 
ઉ પાદન કરતી હોય.  

 
 ટ .ડ .આઇ. લા ટ 

ભારતમા ં બી  કોઇ 
જ યાએ નથી, ભ ચ 
અન ે દહજમા ં જ છે.  
એિશયામા ં બી  કોઇ 
જ યાએ છે?  

    
 આ વાત સૌભા યની છે 

પરં  ુ આ લા ટ 
ગામની ત ન ન ક 
આવલેો છે. લાગ ે છે ક 
આ લા ટની થાપના 
વખતે તનેે લોક 
નુાવણી કયા િવના 

પરવાનગી આપી હશે. 
આ લા ટની ઘણી 

છે.  
   

 ભારતમા ં એક મા  
કંપની 

.એન.એફ.સી. જ 
આ પેદાશ ુ ં
ઉ પાદન કર છે. તેના 
બે લા ટ છે, ભ ચ 
લા ટ અને દહજ 
લા ટ. 

 
 
 

 કંપની િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક, આવો 
લા ટ ચાઇનામા ં

આવલેો છે. 
    
----- 
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મ 
ુ ો ર ુ 

કરનાર ુ ંનામ 
અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
કંપનીના ં િતિનિધ ારા 

અપાયેલ તુર સબંિંઘત અિધકાર   ારા 
અપાયેલ તુર 

ખરાબ અસરો પણ છે, 
આ લા ટ ૫૫ 
(પચંાવન) દશોમા ં તે  ુ
ઉ પાદ વચે ેછે મે કંપની 
ના મેને જગ ડાયર ટર 
ડો. રા વ ુમાર ુ તા-
IAS ના ટ વી  
ઇ ટર ુમંા ં સાભં ુ ં ક; 

એનએફસી ના ંશેર ના ં
ભાવ હાલમા ં ણ ઘણા 
થયા છે, કારણ ક, 

એનએફસી એકમા  
કંપની જ આ ોડકટ 
બનાવે છે,  કમીકલ 
કંપની રહ યાદ ગામે 
આવલે છે.  એક સાર  
અને ખરાબ બાબત પણ 
છે.  

 કંપનીને વીજળ  
.ઇ.બી. તરફથી મળે 

છે તો પછ  તેને પાવર 
લા ટ થાપવાની જ ર 

શા માટ છે.     
 
 
 
 
 

              
   
             
      
 કંપની ના િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક; હાલમા ં
અમે  ટ મ બનાવી 
ર ા ં છ એ એ ગેસ 
આધાર ત બોઇલર છે 
અને હાલમા ં અમે 
વીજળ  
ડ . .વી.સી.એલ. 
પાસેથી લઇ ર ા ં
છ એ. લા ટન ેસતત 
ચા ુ ં રાખવા ની 
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 તેમણે જણા ુ ં ક, 
પાવર લા ટની કોઇ 
જ ર યાત નથી કમ ક, 
બનંે લા ટ જુરાત 
સરકાર ના ં જ છે, 

.એન.એફ.સી. મા ં
થોડોક પણ વધારો 
અહ ના થાિનક લોકો 
માટ ુ :ખદ વાત છે, 
ફો ન ગેસ બુ 
ખતરનાક ગેસ છે, તેન ે
કોઇ જ યાએ પરવાનગી 
નહ  મળ  અને 
રહ યાદમા ં તેન ે
પરવાનગી મળ  ગઇ,  
અને ત ે લા ટની લોક 
નુાવણી કરવામા ં

આવી નથી. થાિનક 

જ રયાત હોઈ તેની 
િવ ાસનીયતા ળવી 
રાખવા  માટ અમ ે
ગેસ બોઇલરન ે બદલ ે
કોલસા આધાર ત 
પાવર  લા ટની 
થાપના કરવા 

માગંીએ છ એ અન ે
જ ર યાત જુબ અમ ે
વીજળ  ઉ પ  કરવા 
માગંીએ છ એ.  

 વીજળ ની જ ર યાત 
છે ત ે
ડ . .વી.સી.એલ. 
પાસેથી લવેામા ં આવ ે
તો અમને ઘણી મ ઘી 
પડ છે, સરકાર ીએ 
બી  યોજના પણ કર  
છે ક સે ટર એ ચઝ 
ારા પણ વીજળ  

ખર દ  શકાય.  અમ ે
ખર દ એ છ એ, છતાયં 
વીજળ ની કમત ઘણી 
મ ઘી પડ છે.  
વીજળ  કો-જનરશન 
પાવર લા ટથી બનશ ે
તે અડધી કમતે 
બનશ,ે થી અમે ઉ ચ 
દબાણ પર ટ મ 
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કરનાર ુ ંનામ 
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લોકોને તેની કૃતા 
નથી, આ ગેસન ે કારણે, 
મ ુ ય અને પ ુ-ં
પખંીઓના ૃ ુ ં થયલે 
છે. એટલા ં માટ આ 
િવ િૃતકરણ ન થાય, 
એ ુ ં મા ું માન ુ ં છે. 
માર  બે શરત છે ક;  કા ં
તો ગામડાઓંન ે
થળાતંર ત કરવામા ં

આવ ે અથવા તો 
ટ કલ ઝોન હર 

કરવામા ં આવે અથવા 
તો થાિનક લોકોન ે
બી  ખસેડવામા ંઆવે.  

 ૧૨૦૦ મેગાવોટનો 
લા ટ ટોર ટ પાસે છે 

અને ત ે ઉ ોગો માટ 
નાખંેલ પણ તેનો ૩૫ 
મેગાવોટ જ વપરાય 
છે, તેની પાસે થી 
વીજળ  કમ ખર દતા 
નથી?  

 

 .એન.એફ.સી.  
ફો ન ગેસ ઉ પ  કર 
છે તે કટલી મયાદામા ં
ઉ પ  કર છે અન ે જો 
તે લીકજ થાય તો 

ઉ પ  કરવામા ં આવ ે
છે  ટબાઈન મા ં
વપરાશે અન ે નીચા 
દબાણ પર ટ મ 
ોસેસમા ં ય છે. આ 
 ેશરના ફરકનો 

ઉપયોગ કર  ટબાઇન 
ારા અમે વીજળ  

ઉ પ  કર ુ,ં  બાય 
ોડકટ છે, થી પાવર 
લા ટ અમોને બુ 

સ તો પડ છે અન ે
થી ટ .ડ .આઇ. ુ ં  

અ ય (પડતર) ખચ 
છે, તેને તર-રા ય 
તર પર પધા મક 

રહવા માટ જ ર  છે. 
                 

 ફો ન ગેસ હવા 
કરતા ં ણ ગણો ભાર 
છે; અન ે એ લીકજ 
થાય તો ફકટર  
િવ તારની બહાર 
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કટલા િવ તાર ધુી 
તેની અસર થઇ શક?   

 
 
 

 ફો ન ગેસ જયાર 
એકવાર લીકજ થયલે 
યાર તેની તપાસમા ં
થાિનક તર ક  ુ ં જ 

હાજર હતો,  
.એન.એફ.સી. ના 

અિધકાર ઓ પણ હાજર 
હતા,ં લીકજની ઘટનાથી 
મ ુ યોના ૃ  ુ થયા 
હતા,ં કંપનીની 
પાછળના ભાગ ે ૧૦ થી 
૧૨  ટ ચાઇની 
દવાલ આવલે છે, યા ં
ભસો ચરતી હતી, 

વજ ં ઓુ હતા ત ે
બધાના ં ૃ ુ ંથયા હતા, 
કંઇ ર તે માની લેવામા ં
આવ ે ક, આ ગેસ નીચ ે
બેસી ય.  
 

જવાની સભંાવના 
નથી, તે લોર ન ગેસ 
વો ગેસ છે. જો ગેસ 
ચાઇએ હશ ે તો 

તેની ઘનતા હવા 
કરતા ઘણી વધાર 
હશ.ે આથી એ જમીન 
જોડ જ ચાલશે.  

 
 ગેસ લીકજ દર યાન 

ફકટર ની દર 
કુશાન થ ુ ંહ ુ ંઅને 

માણસોના પણ ૃ ુ ં
થયા હતા પણ બહાર 
ગેસના કારણે કોઇ 

નહાની થઇ હોય 
તે ુ ં યાન મા ંઆવેલ 
નથી.  
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 અહ  તે થાિનકો આ યા 
છે ની ભસો ગેસ 
લીકજ ના લીધ ે ૃ  ુ
થયેલ હ ુ ં અન ે ગેસ 
નીચે બેસી ય છે ત ે
ગ ણત કંપની ુ ંખો ુ ં છે, 
કારણ ક ગેસ ૧૨ ટ ની 
દ વાલ પાર કર ને કઈ 
ર તે આ યો, તેના માટ 

.એન.એફ.સી.  પાસે 
કોઈ જવાબ નથી. 
ટ .ડ .આઈ. લા ટ માટ 
ના કયા- કયા લાઇસ સ 
લીધેલ છે તે જણાવો. 
              
 

 કંપની િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક; ક  
સરકાર તરફથી 
ટ .ડ .આઇ લા ટ 
નાખંવાની પરવાનગી 
મેળવેલ છે. યારપછ  
ઔ ો ગક રુ ા અન ે
વા ય િનયામક ીની 

પરવાનગી લીધેલ છે. 
પોઈઝન પરવાનો, 
એિસડ અને લોર ન 
વા ં કમીકલ સં હ 

કરવા માટ 
એન.ઓ.સી. લીધલે 
છે. પે ો લયમ પદાથ , 
મ ક; ટો ઈુન, 

ડ ઝલ અને લોર ન 
વગેર પદાથ  સં હ 
કરવા માટ ચીફ 
કં ોલર  ઓફ 
એ લોિસવ, 
પે ો લયમ એ ડ 
સેફટ  ઓગનાઇઝેશન 
 ક  સરકારનો 

િવભાગ છે તેમના 
લાઇસ સ લેવામા ં
આવલે છે અને લા 
મે ટ તરફથી આ 
બધા જ માટ 
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 તેમણે ઉમે  ુ ક મન ે
િવ તારથી જણાવો ક 
કટલા ક  સરકારના  
અને કટલા રા ય 
સરકારના લાઇસ સ 
લેવામા ંઆવેલ છે?  

                    
 ેઝે ટશનની દર  

પા કગ માટની જ યા 
દશાવેલ નથી. અમાર  
પાસે રુાવા છે ક 

.એન.એફ.સી. મા ં
આવલે ગાડ  ુ ં પા કગ 
રોડ  ઉપર થાય છે. 

એન.ઓ.સી. લેવામા ં
આવલે છે.      

  કંપની િતિનિધ એ 
જણા ુ ં ક ક  
તરથી ૬ લાયસ સ 

લેવામા ં આવેલ છે. 
ટો વીન  ટોરજ, 
ડ ઝલ ટોરજ, 
લોર ન ટોરજ યાર 

પછ  રા ય તર ૩ 
કારના લાઇસ સ 

લેવામા ં આવેલ છે. 
 ઔ ો ગક રુ ા 

અને વા ય 
િનયામક પાસેથી છે. 
અને જ લા મે ટ 
પાસેથી એન.ઓ.સી. 
સટ ફ કટ છે અને 
એિસડ અને લોર ન 
ના ટોરજ માટ  
પોઈઝન પરવાનો છે. 

 
   કંપનીના િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક, કંપનીના 
મેઇન ગેટની બહાર 
કંપની ની જ યા મા ં

ુ ુ ં મેદાન છે. યા ં
પા કગ ની યવ થા 
છે,  રોડ ઉપર પાક 
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 .એન.એફ.સી.   અને 

દ વાલ વ ચનેી જ યા 
કોર ડોર માટની છે ક 

ીન બે ટ માટ છે? 
.એન.એફ.સી. એ 
.આઈ.ડ .સી. ની કટલી 

જ યા છોડ ન ે દ વાલ 
બનાવેલી છે?  

   
 તેમણ ે જણા ુ ં ક આ 

જમીનનો પ ો પા કગ  
માટ ઉપયોગ મા ં લેવા 
માટ યો ય છે? 

.એન.એફ.સી. એ 
ન  કરલ છે આ પ ો 
પા કગ  માટ રાખેલ છે. 

.આઈ.ડ .સી. એ 
તમને આપલે છે ક આ 
પ ો પા કગ માટ છે ક 

ીન બે ટ િવકસાવવા 
માટ છે? 

  

કર છે. તને ે
િસ રુ ટ ને કહ ને 
મેદાનમા ં પાક 
કરવાની યવ થા 
કર  દઇ ુ.ં 

  
       
       
  
 કંપની  ના  

અિધકાર ી એ  
જણાવેલ ક, અમ ે

ીનબે ટનો િવકાસ 
લા ટની દર કર  

ર ા છ એ. જમીન 
.એન.એફ.સી.  ની 

છે. જો દ વાલ 
બહારની બા ુમા ં
બનાવેલ હોત તો પ ો 
દ વાલની દરનો 
કહવાત પણ દરથી 
બનાવેલ છે એટલ ે
બહારનો પ ો કહવાય 

    
 
 
 .આઈ.ડ .સી. ના  

અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, 
કં પાઉ ડ દ વાલ  
૩૦ મીટરની જ યા 
નો પ ો  

.એન.એફ.સી. ન ે

.આઇ.ડ .સી. એ 
આપલે છે ત ે પા કગ 
માટનો છે. 

 .આઈ.ડ .સી. ના  
અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક ીન 
બે ટ તમેને તેમની 
ર તે જ લાન ગ 
કરવા ુ ં રહ છે. તે 
પોતે ીન બે ટ માટ 
જ ઉપયોગ કર એ ુ ં
નથી. 
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 કંપનીને બહાર પા કગ 

કરવાની પરવાનગી 
આપલે છે? તમે મન ે
એટ ુ ં કહો ક 

.એન.એફ.સી. એ 
પ ામા ંપા કગ કર છે ત ે
રાઈટ છે ક ન હ તો 
આપણે ુ ાને આગળ 
વધાર એ. 

                         

છે. પણ જમીન 
.એન.એફ.સી.   ની 

જ છે.  
 
 

----      
                                  
  
  

    
 
 .આઈ.ડ .સી. ના  

અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, કંપની ન ે
તે જ યા પા કગ માટ 
ન હ, પણ તે જ યા 
પા કગ તર ક  
ઉપયોગમા ં લઇ શક 
છે.  કંપનીએ તેમની 
પા કગની જ યામા ં
ગાડ ઓ પાક કરવા ુ ં
રહ છે. 
 

 .પી.સી.બી.ના 
ાદિશક અિધકાર ી 

એ  જણાવેલ ક, 
.એન.એફ.સી. નો 
 પોતાનો લોટ છે 

તેમા ં તે લોકોન ે ૩૦ 
મીટર નો પ ો છોડ ન ે
ફ ટર  ગેટ ક 
ફ સ ગની યવ થા  
કરલ છે. આ 
સી રુ ટ ના કારણે 
પા કગ મોટાભાગ ે
બહાર રાખેલ છે.  
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અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
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 ઇ.આઇ.એ. ના સારાશં 
ના ંપાના ન.ં ૧૧  ઉપર 
ફકરા ન.ં ૪  મા ં
દશાવેલ છે ક પાણી 
નેજમા ં છોડવામા ં 

આવ ે છે તો 
.એન.એફ.સી.નો ઝીરો 

ડ ચા  લા ટ છે તો 
નેજમા ં કમ છોડવામા ં

આવ ેછે. ઝીરો લીકવીડ 
ડ ચા  ની વાત  
સારાશંમા ં લખેલ છે, ત ે
કાઢવામા ંઆવે. 

                 
 ટ .ડ .આઇ. લા ટમાથંી 

ફો ન ગેસ લીકજ 
થાય તો તેની અસર 
કટલા િવ તાર ધુી 

 કંપનીના િતિનિધ  
એ જણા ુ ં ક 
અ યાર  
ટ .ડ .આઇ. ક બી  
બધા કમી સ 
બનાવવાના ં લા ટ 
છે, એમાથંી  ગં ુ ં 
પાણી ઉ પ   થાય 
છે એ પાણી 
ઇ.ટ .પી.મા ં ટ કર  

.પી.સી.બી.ના 
ધારાધોરણ માણ ે
હોય યારબાદ તેન ે

.આઇ.ડ .સી.ની 
નેજ લાઇનમા ં

િનકાલ કરવામા ં
આવ ે છે અન ે તેના 
માટની  

.પી.સી.બી. ક સે ટ 
મા ય છે. ુચત 
પાવર લા ટ મા ં
વધારા ુ ંગ ં ુ  પાણી 
િનકાલ કરવામા ં
આવશ ેન હ.   

 

 અગાઉ જણા યા 
જુબ આ ગેસની 

ઘનતા હવા કરતા 
વધાર હોય છે, થી 
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થશે ?  
  
 

 ક પસની દ વાલ 
રહ યાદ ગામની 
બા ુમા ં બનાવી તો 
બી  બા ુ કમ બનાવી 
નથી?  

 
     
  
 એ ુ ં કઈ જ ર  નથી ક 

પવન એક જ 
દશામાથંી વહ અને 
જયાર જયાર ગેસ 
લીકજ થયેલ છે યાર 
બી  બા ુ પણ લોકોન ે
કુશાન થયેલ છે માટ 

મા ું ચુન છે ક કંપની 
બધી બા ુ  દ વાલ ઉભી 
કર. 

 

 ફો ન ગેસ જયાર 
લીકજ થયો હતો યાર 
તે ઘણો ુ ર ધુી ગયો 
હતો. તેની બા ુમા ં જ 
૨૦૦ મીટરના તર જ 

ફકટર  િવ તારની 
બહાર નહ  ય.   
 

 કંપનીના િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક, મોટા 
ભાગના સમય 
દર યાન પવન ની 
દશા ઉ ર- વૂ બા ુ 
હોય છે. એટલ ે તને ે
યાને રાખી સી- 

આકારની દર 
દ વાલની ચાઈ 
વધારવામા ંઆવી છે.  

 
 અમારો  ફો ન 

લા ટ છે યાથંી 
રહ યાદ ગામ ઘ ુ ં
ન ક છે. અને બી  
દશામા ં અમાર  
ક પા ડ દ વાલ જ 
ઘણી ુ ર છે આથી 
યા ં ધુી ગેસ 
ફલાવાની શ તા જ 
નથી રહતી. 

 ુલ ુ ં િનમાણ 
ટ .ડ .આઈ. લા ટની 
થાપના પછ  થયેલ 

છે અને એ રહ યાદ 
ગામ કરતા ઘણી ુ ર 
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ભા કર એકડમી નામની 
ુલ ચાલે છે; તો 

જયાર પણ લીકજ થશ ે
તો યા ં દ વાલ નથી, 
તો ુલના ં ૩૫૦ 
બાળકો ુ ં ુ ં થશ?ે  
ઇ.આઈ.એ. ર પોટ 
તૈયાર કરવામા ં આ યો, 
તેમા ં આ ુ ો કમ 
લેવામા ં ન આ યો અન ે

.એન.એફ.સી. એ આ 
ુ ો તં  ને કમ ન 

જણા યો?  
              
  

 હાલના તબ ે આ વષ 
.એન.એફ.સી. મા ં

ટ .ડ .આઈ. ુ ં ઉ પાદન 
કટ ુ ંથ ુ?ં 

   

છે અને જો કોઈ ગેસ 
લીકજ થાય તો એમા ં
ઇ ટરનેશનલ કંપની 
લોઇ સ સાથ ેસેફટ ને 
લગતા તમામ સવ 
કરાવીને જ ર  પગલા ં
લીધેલ છે. ફ ટર  
ીમાઈસીસમા ં પણ 

દરરોજ ઓછામા ં
ઓછા ૧૦૦ થી ૧૫૦ 
માણસો કામ કરતા 
હોય છે. દવસ  
દરિમયાન ૪૦૦ 
માણસ કામ કરતા 
હોય છે. એટલે ગેસ 
લીકજ થતા અને ન ે
અસર થઈ તેઓ બુ 
ન ક હતા અન ે
લા ટમા ં હતા. ુલ 

પછ થી બનેલ છે. 
એટલે તેનો અ યાસ 
કર  જ ર  પગલા ં
લેવામા ંઆવશે. 

 

 ગયા નાણાક ય વષ  
(૨૦૧૬-૧૭) મા ં
૫૦,૦૦૦ ની કપેસીટ  
સામે ૩૩,૩૬૫ ટન 
ટ .ડ .આઈ. બના ુ ં
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 હાલનો  પાવર લા ટ 

આવવાનો છે  ત ેકટલા ં
ચો. મીટર ની દર છે?  

    
 
  
 
 આ  ટ .ડ .આઈ. 

લા ટ નાખેલ છે તેમા ં
ીન બે ટ છે એમા ં
ૃ ો ઉગાડલ હતા  

તેમાથંી છે કટલા? 
 

 ૃ ારોપણ આ છે લા ં
વષથી કરલ છે એટલ ે
તકદાર વૂક ીનબે ટ 
નો િવકાસ થાય એવી 
માર  માગં છે. 

               

છે. 
 પાવર લા ટની ુલ 

જ યા ૨,0૮,૬૯૬ 
ચો.મી. છે અન ે
તેમાથંી ૬૭,૪૦૦ 
ચો.મી. જ યા 

ૃ ારોપણ માટ 
ફાળવેલ છે. 

 ૃ ારોપણ કરવાની 
બધી જ કોિશશ કરલ 
છે અને ૃ ો પણ 
ઉગાડયા છે.   
                         

                    
 અ ય ી એ 

જણા ુ ં ક, 
.આઈ.ડ .સી. મા ં

આ બાબત માટ 
ામજનોની અગાઉ 

પણ ર ૂઆત છે ક 
હયાત લા ટની 

દર ટકાવાર  
માણે  ૃ ારોપણ 

થ ુ ં જોઈએ અને ત ે
માટ પગલા ુ ં
લેવાય છે? આ નવા 
લા ટ ની વાત છે.  

 
 .આઈ.ડ .સી. ના 

અિધકાર ીએ 
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 ઘણી કંપનીઓની હાલત 

એવી છે ક; મા ં ૧૦ 
વષથી ૃ ારોપણ 
કરવામા ં આવ ુ ં નથી 
તો .આઈ.ડ .સી. એવો 
વાયદો આપે ક તે ુ ં
પાણી .આઈ.ડ .સી. 
બધં કર  દશે. 

          

                                           

જણા ુ ં ક, યાર 
બ ડ ગ લાન મં ુર 
કરવામા ં આવ ે છે. 
યાર ચો. મીટર પર 
ડ પોઝીટ લેવામા ં
આવ ે છે અને ૫ વષ 
ધુી જો એ 

મેઇનટઈન ન થાય 
તો એ ડ પોઝીટ જ ત 
કરવામા ં આવ ે છે. 
અને કંપનીના વતી 

.આઈ.ડ .સી. 
ૃ ારોપણ કર છે. 

 
 .આઈ.ડ .સી. ના 

અિધકાર ીએ 
જણા ુ ં ક, યારથી 
આ િનયમ નો અમલ 
કરવામા ં આવેલ છે 
યારથી ૫ વષ  
કંપની ને આ વષ 
ણૂ થાય છે તને ે

નોટ સ આપી છે. 
અને િવગતો મગંાવી 
ર ા છ એ ટલા 
ુ ો રોપવાના હતા 

અને કટલા રો યા છે. 
જો ૃ ો ઓછા હશ ે
તો તે માણ ે
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 કંપની પાણીન ે ટમે ટ 
કયા વગર ૃ ોમા ં
નાખંે છે, ચો ુ ં પાણી 
પીવડાવવામા ં આવ ુ ં
નથી, નાથંી ૃ ો 
જળવાઈ રહતા ં નથી. 
કંપનીઓના ટમે ટ 
લા ટ ચાલતા નથી. 
થી કંપનીઓ પાસેથી 

જવાબ લેવામા ં આવ ે
ક, ૩-૩ ( ણ- ણ)  
વખત ૃ ો ઉગાડલ 
છે, તો ત ે કમ ઉગતા 
નથી? .આઇ.ડ .સી. 
પાસેથી એવો કોઇ 
વાયદો લેવામા ં આવ ે
ક,  કંપની ૃ ારોપણ 
કર  તેને સાચવ ે નહ  
તો તે ુ ંપાણી કનેકશન 
બધં કરવામા ંઆવશે. 

                                           

ડ પોઝીટ જ ત 
કરવામા ંઆવશે.  

 
 અ ય ી એ 

જણા ુ ં ક તેની 
મા હતી મેળવી લેજો 
અને તેના પર 
ચો સ કાયવાહ  
કરવામા ંઆવશે. 

 .પી.સી.બી.ના 
ાદિશક અિધકાર ી 

એ  જણાવેલ ક,  
ડ પોઝીટ તમે જ ત 
કરો છો, તો ત ે
બરાબર છે, ત ે છતા ં
પણ પયાવરણ 
જળવાય, ૃ ારોપણ 
સતત થાય અન ે
તેના માટની તકદાર  
રાખવાની જ ર છે.  
 

 .આઈ.ડ .સી. ના  
અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, ડ પોઝીટ 
જ ત કર  તે પૈસાથી 
ફકત ૃ ારોપણ 
કરવામા ં આવે છે. 
તેનો હસાબ 
અલગથી રાખવામા ં
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 કનાલમા ં પાણી 

ભરાયેલ છે. તેમા ંભસો 
પડ છે તો તેન ે બહાર 
કાઢવી ઘણી તકલીફ 
પડ છે, તો તેનો િનકાલ 
કરવા માટની કોઈ 
િુવધા નથી. તો તેના 

િનકાલ માટ ુ?ં 
 

                   

                                           

આવ ેછે.  
 .પી.સી.બી.ના 

ાદિશક અિધકાર ી 
એ  જણાવેલ ક, ત ે
જ યા એ ુ ારોપણ 
થ ુ ંજ જોઈએ.   

 
 .આઈ.ડ .સી. ના  

અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, દહજ 
િવ તારમા ં  
વરસાદ  ગટર 
બનાવી છે તેમા ં
ફાઈનલ િનકાલની 
પાઈપલાઈન માટ 
ગેઇલ ની 
પાઇપલાઇન ુ ં
ોસ ગ ુ ં કામ બાક  

હોવાથી ફાઇનલ 
ડ પોઝલ નથી થઇ 
શક ુ,ં ના માટ 
છે લા બ ે વષથી 
ટ ડર ગ થાય છે.  
ર કટ થ ુ,ં ર -
ઇ કવાયર  થ ુ,ં 
અ યાર પણ હડ 
ઓ ફસની મં ુર  
લેવાના છે, એ થઇ 

ય એટલે પાણીનો 
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 .એન.એફ.સી. ના 

ગટેની બીલ ુલ સામ ે
લગભગ ૧૦ મીટર ની 
આસપાસ સં ણૂ કનાલ 
ભરાયેલ છે તો તેના 
માટ ુ ં િવચા  ુ છે? 
આગળ યા ં બાક  છે 
તો તેના માટ પણ  

.આઈ.ડ .સી. એ ુ ં
િવચા  ુછે?  

        

                                           

િનકાલ થઇ જશે.  
 

 .આઈ.ડ .સી. ના  
અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, અ કુ 
ફ ટથી વધાર  
કનાલો છે, તેન ે
બેર કટ ગ  માટ 
રલ ગ ુ ં ોિવઝન 
કરલ છે અને એ આ 
ટ ડરમા ં છે એટલ ે
મં ુર થયાથી થઇ 
જશે.   

 .આઈ.ડ .સી. ના  
અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, ણ 
જ યા એવી છે જયા ં
ગેસપાઇપને 
બચાવવા માટ પાણી 
બધં કરલ છે. જયાર 
ોસ ગ ુ ં કામ થઇ 

જશે યાર તે ુ ુ ં
થઇ જશ.ે 
 

 અ ય ીએ 
.આઇ.ડ .સી.ના 

અિધકાર ીને છુ ુ ં
ક, આ કામગીર  
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કટલા સમયમા ં ણુ 
થશે?   
 

 .આઈ.ડ .સી. ના  
અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, ટ ડર 
મં ુર થયાના ૬  
મ હનામા ં કામ ુ ું 
થઇ જશ.ે 
 

 અ ય ીએ 
.આઇ.ડ .સી.ના 

અિધકાર ીને છુ ુ ં
ક,  તો યા ં ધુી આ 
પાણી ુ ં ુ ં કર ુ?ં 
બી  કોઇ યવ થા 
ખર ?  

 .આઈ.ડ .સી. ના  
અિધકાર ીએ  
જણાવેલ ક, અ યાર 
એક પાઇપલાઇન 
ોટકટ કરવા માટ 

ગનીબેગ કુ ન ે
ોટકટ કર  શકાય 

પણ તે ુ ુ ં રહશે, 
થી તે જોખમી છે.  

   
 અ ય ીએ 

.આઇ.ડ .સી.ના 
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 .એન.એફ.સી. ન ે

.પી.સી.બી. અન ે
સી.પી.સી.બી. ારા  
કોઇ ગાઇડલાઇન મળેલ 
છે, તેના આધાર તેમની 
પાસે ટ .ઓ.સી. મીટર 
છે. અને જો હોય તો ત ે
કંઇ કંપની ુ ંછે. 
      

 તો ત ે .પી.સી.બી. 
ગાઇડલાઇન હઠળ છે. 
કંપની એ લખલે છે ક 

.પી.સી.બી. એ મા ય 
કરલ હોય તે જ રાખ ુ,ં 
 ૧૭ (સ ર) લાખ 
િપયા ુ ં આવે છે, 

એટ  ુ મો ુ ં છે એટલ ે
કંપની લોકલ કંપની ુ ં
લે છે, તો ુ ં ત ે મા ય 
છે. 

         
 કંપનીના  અિધકાર ી 

એ  જણાવેલ ક, 
ઇ.ટ .પી. ુ ં એ અુ ટ 

.આઇ.ડ .સી. મા ં
ડ ચા  કર એ છ એ, 
ફાઈનલ આઉટલેટ 
પર ઓનલાઇન 
ટ .ઓ.સી. 
એનાલાઇઝર લગાડલ 
છે. તે સીમા ુ   
કંપની ુ ં છે,  મેડ 
ઇન પાન ુ ંછે.   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

અિધકાર ીને 
જણા ુ ં ક, આ ુ ો 
તમે અમન ે લે ખત 
મા ં જણાવો તો તે ુ ં
િનરાકરણ જ દ  
આવી શક.  

 
               
 .પી.સી.બી.ના 

ાદિશક અિધકાર ી 
એ  જણાવેલ ક,   
આ .પી.સી.બી. 
મા ય છે.  
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 .એન.એફ.સી. ને બુ 
જ ધ યવાદ ક તેઓ 
સાર  સી.એસ.આર. 

િૃતઓ કરતી રહ  છે 
અને કરતી રહશે. 
આ ુબા ુના ં ગામમા ં
આર.ઓ. લા ટ નાખેંલ 
છે પણ ુ :ખની વાત એ 
છે ક; તે  લા ટ આજ 
દન ધુી ગામને ૫ 
(પાચં) લીટર પાણી 
આપી શ ો નથી, તો 
આ કંપની આર.ઓ. 
લા ટ માટ ખચ કરલ 
િપયાની ણુ િવગત 

આપ.ે  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WASMO એ 
ચારબા ુના ૫ 
ગામમા ં સવ કરલ 
અને 

.એન.એફ.સી.ને 
પોઝલ આપેલ, 
મા ં૫૯ લાખનો ુલ 

ખચ હતો, ૫ ગામમા ં
આર.ઓ. લા ટ 
લગાડવા માટ,  
આર.ઓ.  લા ટ 
સાથે મકાન પણ 
બનાવવાનો દરખા ત 
આપલે અને WASMO 
એ િપયા પછ  પાણી 
િવભાગને આપેલ અન ે
તેને  આર.ઓ. લા ટ 
ખર દ  આ ુબા ુના ં
ગામમા ં લગાડલ. 
અ કુ આર.ઓ.  
લા ટ  મ ક 
વુાના લા ટ 

ખરાબી છે, તેના માટ 
WASMO ને મ પ  
લખેલ અન ે તેઓએ 
જણાવલે ક, મશીન 
ચા  ુ છે પણ પાણી ુ ં
લેવલ નીચ ે ચા યા 
ગયા હોવાથી તેન ે

 .પી.સી.બી.ના 
ાદિશક અિધકાર ી 

એ  જણાવેલ ક,   
તમારો  ુ ં હતો, 
ક લા ટ ચાલે છે, ક 
નહ .   
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 તેમણે જણા ુ ં ક 
મેનેજમે ટ મા ં ો લેમ 
છે. કંપની એ ફડં આપી 
દ ુ.ં પચંાયત અન ે
WASMO ને સ પી દ ુ.ં 
યાર બાદ છે લા ણ 
વષ થી કોઈ ન ે
કો ાકટ આપવામા ં
આવલેો છે. ના 
િનયિમત બીલ પાસ 
થાય છે. પરં  ુઆર.ઓ. 
લા ટ ચાલતો નથી. 

 
 .એન.એફ.સી. ની 

ુઘટનામા ં ભસો મર  
ગયલે અન ે કટલીક 
ભસોને રોગ થયેલ હતો 
હવ ે  તેઓ સા  થઇ 
ગઈ છે. તઓેને વળતર 
તર ક ૪૫,૦૦૦ િપયા 
આપવામા ં આ ુ ં છે. 
એટલે .એન.એફ.સી. 
એ ક ુ ુ ં ક અમાર  
ઘટનાથી ભસો મર  છે 
સાહબે ક ુ ં ક આવી 
કોઈ ઘટના થયલે નથી 

ચલાવવા મા ં તકલીફ 
છે. માટ આ આર.ઓ. 
લા ટ નથી ચાલતો.  

 અમ ે પાણી સિમિતન ે
ા ટ આપેલ હતી. 

WASMO તરફથી તે 
જ વષ પહલ આપેલ 
અ યાર એમણે મન ે
જણાવેલ ક અ યાર 
પાણી ુ ં તર નીચ ે
આવી ગ ુ ં છે પણ 
મશીન ચા  ુ છે. 
પાણી ુ ં તર ુ ં
આવતા લા ટ ફર થી 
ચા  ુથઇ જશે.  

 
 કંપની િતિનિધ એ 

ક ુ ંક, એવી ર ૂઆત 
થયેલ ક ભસો શાના 
કારણે મર  ગઈ છે. 
એ ુઘટના ના 
તા કા લક િનવારણ 
માટ બી  કોઈ ર ત ે
રુવાર થઇ શક તેમ 

ન હતો એટલે કંપની 
એ હાકારા મક વલણ 
અપનાવી એમના 
કહવા જુબ ૩ થી ૪ 
દવસ મા ં સાથે જઇ 

 
 
 

 .પી.સી.બી.ના 
ાદિશક અિધકાર ી 

એ  જણાવલે ક, આ 
ુ ા ની ચચા અલગ 
તર થવી જોઈએ. 
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તો પછ  ૪૫,૦૦૦ 
િપયા વળતર શા માટ 
કુ ુ?ં  

        
 તે િપયા કંપનીએ 

પોતાની ા ટમાથંી 
આપલે ક સી.એસ.આર. 
ની ા ટ માથંી આપેલ 
હતા? 

 
 રહ યાદની દર કંપની 

એ બુ સરસ કામ 
કરલ છે. પચંાયત ઘર 
બનાવેલ છે ની ચો. 
ટ ની જ યા ણવા 

માં ુ ં .ં ક ત ે કટલા 
ચોરસ ટ મા ં બનાવેલ 
છે? 

 સામા ય મકાન 
બનાવ ુ ં હોય તો ત ે
૭૦૦-૮૦૦ િપયા િત 
ચો. ટ થાય છે. અન ે
કંપની ૩૦૦૦ ચો. ટ 
એ આપેલ છે અને લોકો 
૧૦૦૦ ચો. ટ માણે 

બધાને ચેક અપણ 
કર  આ યા હતા. ત ે
સમયે મેનેજમે ટ પણ 
હકારા મક વલણ 
દશા ુ ં હ ુ ંઅને કોઈ 
કારણમા ં પડ ા િવના 
વળતર કુવવા 
જણાવેલ.  
 

 કંપની િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક , આ 
િપયા કંપનીમાથંી 

આપવામા ં આવેલ 
હતા. 

   

 આ પ રસર ુલ 
૧૬૬૯ ચો. ટ ુ ં
બાધંકામ ધરાવે છે. 
નો ુલ ખચ 

લગભગ ૨૯ લાખ 
િપયા છે. 

     
                   

                         
 
 
 
 
 

 અ ય ી એ 
જણા ુ ંક, એ અલગ 

ુ ો છે ક 
સી.એસ.આર.મા ં ફડં  
કટ  ુ વાપરલ છે. 
સવાલ ામ 
પચંાયતન ેજ બનાવી 
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કામ કરવા તૈયાર હોય 
છે, તો કંપની આટલો 
બધો ખચ કમ કર છે? 
 

 આવી જ ર તે ઘણી 
બધી કંપનીના 
સી.એસ.આર. ના િપયા 
વેડફાયેલ છે. 
     

 કહવાનો ુ ો એ છે ક, 
 કઈ ઇ ા ચર 

થાયતે કલેકટર ી ની 
દખરખ હઠળ થાય. 
કારણક આવી જ ર તે 
ઘણી બધી કંપની ના 
સી.એસ.સઆર. ના 
િપયા વેડફાયેલ છે. 

  
 સરકાર ીની યોજના 

માણે .એન.એફ.સી. 
એ ૨૦૦૬ થી ોફશનલ 
ટ  ામ પચંાયતના 
હ તે કરલ છે. તો માર 
એ જણાવવા ુ ં ક, 
કંપની તરફથી 

.એન.એફ.સી. ારા 

                                    
 કંપની િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક, પચંાયત 
ઘર  કંપનીએ 
બનાવેલ.છે, તે ૧૭૨૫ 
િપયા  ચો. મીટર ના 

ભાવે બનાવેલ છે અન ે
જો ૭૦૦-૮૦૦ મા ં
બન ુ ં હોય તો તમન ે
કો ાકટ આપી ુ.ં  
 

 .એન.એફ.સી. ના  
કામદારો હાલ 
કંપનીમા ં કામ કર છે 
એ બધાનો ોફસનલ 
ટ  ભ ચ ખાતે ભરાય 
છે, કારણ ક ભ ચની 
કંપની છે. રહ યાદ 
એ ુ ં એ ટ સન છે 

આપલે છે, તનેા 
વોલીટ નો છે. એ ુ ં

બન ે છે ક બધા 
આ કટ ટની ફ  
અલગ અલગ હોય 
છે. બાધંકામ નબ ં 
હોય ક બરાબર ના 
હોય તો ત ે  
સી.એસ.આર. મા ં
જવાબદાર  િનભાવી 
નથી. 
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તેના કામદારોનો 
ોફશનલ ટ  રહ યાદ 
ામ પચંાયતને કટલો 
કૂવેલ છે? 

     
 
 કંપની  ગામની 

જમીન પર આવલે હોય 
તે ગામની ામ 
પચંાયતને ોફશનલ 
ટ  ભરવાનો હોય છે. 
કંપનીના રહ યાદના 
કો ાકટરો રહ યાદમા ં
ટ  ભર છે, તો કંપની 
રહ યાદના કામદારો નો 
ટ  ભ ચમા ં કમ ભર 
છે? થી કંપની એવી 
ખા ી આપ ે ક રહ યાદ 
ના કામદારો નો ટ  
રહ યાદ ામપચંાયત 
મા ંજ ભરાશે. 

 
 આ ામ પચંાયતની 

દર ઘણા બધા 
કો ાકટરો કંપનીમા ં
કામ કર છે તો તેઓ 
ોફશનલ ટ  ભર છે? 

અને એના માટ જો 
આપની કોઈ ર ૂઆત 
હોય તો પધારશો. 
આપણે મળ  તેનો 
િનકાલ સરકાર  
ધારાધોરણ જુબ 
લાવી ુ.ં 

 
 કંપની િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક , આ ુ ા 
ને અમે આગળ ર ુ 
કર ુ ં અને  કઈ 
કરવા યો ય હશ ે ત ે
કર ુ.ં  

               
 
 કંપની િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક, 
કો ાકટરોને 
ોફશનલ ટ  ભરવા 

માટ ચુના અપાયેલ 
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 તેઓ ટ  ભર છે તેના 

કોઈ રુાવા છે ? 
              
 ોફશનલ ટ મા ં

ટાચાર કર છે. તેમા ં
ઘણા લોકોના નામ 
આવલે છે, પણ કંપની 
એ અમને મદદ કરલ 
ન હ. માનનીય 
ડ .ડ .ઓ. સાહબ, 

કલે ર ઓ 
ઇ વાયર મા ં હતા. ુ ં
પણ હતો બીલ પાસ 
કરતી વખતે ોિવડડં 
ફડંના ચલનની મ 
ોફશનલ ટ ુ ં પણ 

ચલન હો ુ ં જોઈએ, તો 
જ બીલ પાસ થાય, 
છતા ંપણ કંપનીએ કોઈ 
સહયોગ આ યો નથી. 

છે અને તઓે ભર છે. 
 કંપની િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક, અમ ે ત ે
માટના રુાવા રાખતા 
નથી. કો ાકટરો ને 
ચુના આપવામા ં

આવલે છે. એ લોકો 
ોફશનલ ટ  ભર છે, 

અને ચકાસણી અમે 
કર એ છ એ અને ત ે
કાયદા માણે 
ોફશનલ ટ  ભર છે. 

--- 
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 વ તી ુ ં ધોરણ અમાર  
વ  ુ ન ક છે. વુા 
૧.૮ ક .મી. છે અને 
રહ યાદ ૦.૮ ક .મી. છે. 
તેની દર ભા કર 
અકડમી આવેલ છે. આ 
પાવર લા ટ  આવ ેતો 
અમન ે કોઈ વાધંો નથી 
પણ ુ :ખ ની વાતએ છે 
ક રહ યાદ ુ ં વુા ુ ં
થાળાતંર થાય, ન હ 

તો ટ કલ ઝોન હર 
કરવામા ં આવે, અન ે
ભા કર એકડમી   
ન ક છે, તે ુ ં જ દ  
થાળાતંર કોઈ બી  

જ યાએ થાય એ ુ ંઅમ ે
ઈ છ એ છ એ. આ 
લા ટ આવકાય છે  

અમારા માટ બૂ જ 
આશા અન ે અપે ા 
લઈન ે આવ ે છે. તેમની 
સી.એસ.આર. ની 
કામગીર  બુ સાર  છે. 
પણ તેની સામ ે ુષણ 
એ બુ મોટો  છે. 
િશ ણના ક પ 

ચાલતા હોય તે ુ ંદખા ુ ં
નથી તો મા ું 

 કંપની િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક, પયાવરણ 
અને રુ ા માટની 

ણકાર  બનાવ 
બ યા બાદ ર હયાદ 
ગામમા ં કાય મો કયા 
હતા. વુા અન ે
કોલીયાદની 
શાળાઓમા ંપણ કરલ 
છે, અને આ યા 
અમે સતત ચા  ુ
રાખી ુ ં અન ે તેની 

ણકાર ના કાય મો 
કરતા રહ ુ.ં 
         

 અ ય ી એ 
જણા ુ ં ક, તેમની 
િશ ણ ની વાત 

મોક લમા લઇ 
શકાય છે. 
 



31  

મ 
ુ ો ર ુ 

કરનાર ુ ંનામ 
અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
કંપનીના ં િતિનિધ ારા 

અપાયેલ તુર સબંિંઘત અિધકાર   ારા 
અપાયેલ તુર 

.એન.એફ.સી ને 
એટ ુ ં જ કહ ુ ં છે ક 
કંપની સાવચેતીના અને 
િશ ણના ક પ વષમા ં

એક થી બ ેવખત ચા  ુ
કર. આ લા ટ અમારા 
માટ બૂ જ સાર  વ  ુ
લઈન ેઆવી ર ો છે. 

 .એન.એફ.સી. નો 
લા ટ બૂ સાર  ર તે 

ચાલે અન ે બૂ જ સાર 
ગિત કર તે માટ અમ ે

ક ટબ  છ એ.  પણ 
 છે ત ે અમાર  

સમ યા છે. અમન ે આ 
નુાવણી માટ એટ ુ ંજ 

કહ ુ ંછે ક આ નુાવણી 
ફર  થાય. 

૨  ી જયિંતભાઇ 
બી. પરમાર,  
ગામ: રહ યાદ,  
તા. વાગરા,  

. ભ ચ  

 તેઓએ જણા ુ ં ક, 
લખીગામમા ંકોલસા ના 
કારણે  ૂષણ છે 
તે ુ ં રહ યાદ ગામમા ં
ન થ ુ ં જોઇએ એવી 
અમાર  ન  િવનતંી છે.  

 કંપનીના િતિનિધએ 
જણા ુ ંક; ૂષણ ન 
થાય તે માટ પગલા ં
લીધેલ છે અન ે
ભ ચમા ં અમા ુ 
આનાથી બુ જ મોટ  

મતાના ૧૮૦  
ટન/કલાક ના ણ 
કોલસા આધાર ત 
લા ટ ચલાવીએ 

છ એ, અને તેમા ં રોજ 
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નો ૨૦૦૦ ટન કોલસા 
નો વપરાશ છે અન ે
યા ંતમે આવીન ેજોઇ 
શકો છો ક; એના 
માટના  પગલા ં
કંપનીએ લીધા છે. 
તેનાથી તમોન ે સં ણુ 
સતંોષ થશ ેઅન ેનવા 
લા ટમા ં ૂષણ ન 

થાય તે માટના તમામ 
પગલા ં લેવામા ં
આવશ.ે     

૩  ી રણ ત 
પઢ યાર,  
ગામ: રહ યાદ,  
તા. વાગરા,  

. ભ ચ 

 તેઓએ જણા ુ ં ક, 
ભ ચ લા ટ પાસે કોઇ 
રહઠાણ નથી અને યા ં
કંપની કહ છે તે માણે 

ૂષણ નથી, પણ 
રહ યાદ ગામમા ં

ૂષણ થવા ુ ં છે. 
રહ યાદ ચોકડ થી 
લા ટ ધુી ચો સ 

ૂષણ થશે.   
          

 કંપનીના િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક; ભ ચનો  
કોલસા નો સં હ ૬ 
થી ૭ લાખ મે ક 
ટનનો છે.  યાથંી 
વડદલા ગામ ૬૦૦  
મીટર છે અને યા ં
પણ કોઇ ત ુ ં
ડ ટ ગ થ ુ ં નથી, 
એના માટ સતત 

કલર સી ટમ 
લગાડલ છે, િવ ડવોલ 
પણ બનાવવામા ં
આવલે છે. થી 
ફોટોમા ં દશા યા ં
માણેની પર થિત 

આ િવ તારમા ંથવાની 

 .પી.સી.બી.ના 
ાદિશક અિધકાર ી 

એ જણા ુ ં ક, કંપની 
કોલ હ ડલ ગ 
ગાઇડલાઇનનો 
રુ રુો અમલ કર, 
ના કારણે ૂષણ 

થ  ુઅટક  શક.  
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 અ યાર એસ.આર.એફ 
કંપની છે તે પણ આ ુ ં
જ કહતી હતી, ક કોલસો 
બધં ક મા ં આવશે. 
અ યાર લા ટક ુ ંકોઈ 
કવર રતીની ક 
કોલસાની ગાડ મા ં પણ 
હો ુ ં નથી. અ યાર 
બાઈક ચલાવનારા ન ે

બુ જ ુ કલી પડ છે, 
તે ખ મા ંપડ છે. 
 

 
 મેનપાવર ની 

ગણતર  તમ ે ૫૦ 
લોકોની કર  છે, તેમા ં
કટલા થાિનકન ે
લેવામા ંઆવશે?  

 

નથી, કમ ક; આ 
ફોટોમા ંપાણી ભરાયેલ 
છે અને કોલસો 
કમાથંી પડલો છે. 

આપણી કંપનીના 
કોલસા બધં કમા ં
આવશ,ે અમે કોલ 
હ ડલ ગ 
ગાઈડલાઈ સ ુ ં
૧૦૦%  અ શુરણ 
કર ુ.ં   
                  

 રહ યાદના તમામ 
લે ડ ઝુરોને 

.એન.એફ.સી.એ 
સમાવેશ કરલ છે અન ે
બી  બધા લે ડ ઝુર 
 નાની વયના ં છે 

                
 .પી.સી.બી.ના 

ાદિશક અિધકાર ી 
એ જણા ુ ં ક, આ 

 અમારા સબંિધત 
છે. તમન ે યાર પણ 
ન ધાય; તો ગાડ ના 
નબર નો ફોટો પાડ ન ે
અમન ે મોકલો. અમ ે
પગલા લઈ ુ.ં  
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 પાવર લા ટમા ં  

કોઇ લે ડ ઝુર નથી 
પણ થાિનક છે તેના 
માટ ુ ંજોગવાઇ કરલ 
છે. 

         

તેઓને ૧૮ વષ થઇ 
ર ા ં હોય તો તઓેન ે
કાયદાક ય ર તે 
ચકાસણી ચાલ ે છે, 
મા ં રહ યાદના લોકો 

માટ .એન.એફ.સી. 
મા ંપાચં ગામો, તેમજ 
પાવર લા ટની 
આસપાસના ંસમાિવ ટ 
૨૪  ગામોમાથંી ૪૮૯  
લોકો કામ કર છે. અન ે
અમે લો લ િસવાય 
કોઇને િનમ ુકં 
કરવામા ંમાનતા નથી, 
થાિનક લોકોન ે

રોજગાર મા ં
ાથિમકતા આપીએ 

છ એ. 
 પાવર લા ટ ુ ં

બાધંકામ થઇ ય 
અને એ દર યાન કામ 
કરતા કરતા ં જયાર 
પાવર લા ટ ચા  ુ
કરવાનો થશે યાર 
ુલ જ યાની ચકાસણી 

કરાશે ક કટલા 
લોકોની જ ર છે, ત ે
માણ ે મ- મ જ ર 

પડશ ેતે માણે હર 

                           
 અ ય ી એ 

જણા ુ ં ક, એમનો 
 એ છે ક  લે ડ 

ઝૂસ નથી એમન ે
લેવામા ં આવશે ક 
ન હ?  
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 પછ  એ ુ ં ના ં થાય ક 

ભરતી ની મતા ણુ 
થઇ ગઈ છે. હવ ેકોઈન ે
લેવામા ંન હ આવે. 
            

 
 આ ુબા ુના ગામમા ં  

લોકો આઇ.ટ .આઇ. 
અને .ઈ.ટ . થયેલ છે 
તેમને થમ લેવામા ં
આવ.ે નાઇટ શીફટમા ં
જયાર ગેસ લીકજ થાય 
છે તેના માટ કંપનીના 

ુ ય માણસો અન ે
તેના કો ટકટ નબંર 
ગેટ પર હોવા જોઇએ, 
એ લુ સ, ડોકટરનો 
પણ નબંર હોવો 
જોઇએ.  
  

ખબર આપી ુ.ં 
 
 
 કંપનીના િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક; 
.એન.એફ.સી. અ કુ 
ણુવ ા વાળા 

માણસોને લેવા માટ 
ક ટબ  છે. એ 

ણુવ ા વાળા, 
અ ભુવી આપણા 
ભાઈઓ હશ ે તો 
૧૦૦% ાધા ય 
એમન ે આપવામા ં
આવશ.ે  

 
 અમારા મેન 

સી રુ ટ  ગેટ પર 
તમામ મા હતી 
ઉપલ ધ છે અન ેદરક 
શીફટમા ં અમારા 
સીિનયર ચીફ 
મેનેજમે ટ લેવલ ના 
ણ માણસ ફ ટર  મા ં

હાજર હોય છે.  
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 તમે પાવર લા ટમા ં
કયો કોલસો 
વાપરવાના ંછો? 

 કોલસાની દર તમ ે  
સ ફર ની લીમીટ 
બતાવી છે ત ે સાચી 
છે?   

 
 
 
 

 
 જનરશન કો ટ ઓ  ં

કરવા કંપની ઈ પોટડ 
કોલની જ યાએ 
પેટકોલ વાપર  ર ા 
હતા. તેમા ં સ ફર ની 
મા ા ૮૨% હોય છે. 
જયાર .પી.સી.બી. 
ની િવઝીટ આવે યાર 
લાઈમ ટોન ચા  ુકર. 
માર  િવનતંી છે ક 
પાણીના પેરામીટર ટક 
એનાલીસીસ ગેટ પર 
ઓનલાઈન દખાવા 
જોઈએ. અને ત ેગમ ેત ે
માણસ ગમે યાર 
સે પલ લઇ શક તવેી 
જોગવાઈ કરવી 

  ઇ પોટડ 
ઇ ડોનેિશયન કોલસાન ે
વાપરવામા ં આવશ ે
અથવા ક  સરકાર 
ારા ફાળવેલ કોલસો, 

જો મળે તો વાપર ુ,ં 
સ ફરને કં ોલ કરવા 
માટ ૧% થી  પણ 
ઓછા સ ફર વાળો 
કોલસો વાપર ુ ં અન ે
તેની સાથે લાઇમ 
ટોન પણ વાપર ુ.ં    

 કંપનીના િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક, આ 
જોગવાઈ ને યાન ે
લીધેલ છે અન ે લા ટ 
ચા  ુ થાય યાર 
બતાવવામા ં આવશે. 
અને સી.પી.સી.બી.ના 
ગાઇડલાઈન માણ ે
ના એનાલાઇઝર 
લગાવવા મા ં આવશ ે
અને દરક ૧૧ િમનીટ 
એ ગેટ પર ડ લ ે
થશે.  
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જોઈએ.  
 તમે  કમા ં કોલસા 

લાવશો, અને તનેા ( ક 
ના)ં ટાયરને પાણીથી 
ધોશો તો ત ેપાણી ક ુ ં
વાપરશો અને તેનો 
િનકાલ ા ંકરશો? 

          
 અવાજના ઘ ઘાટ ુ ં  

તર દશાવેલ છે. તેમા ં
માણસના હતમા ં ૯૦ 
dB(A) નો રશીયો છે. 
તમારા બોઈલરનો 
સેફટ  વા વ છે તેમા ં
કટલા dB(A) અવાજ 
આવશ?ે 

    
    
 બોઈલર ુ ં ેશર અન ે

પેરામીટર અહ  આપેલ 

 
 
 કંપની િતિનિધ એ 

જણા ુ ં ક, બોઈલર 
અને ુલ ગ ટાવર 
માથંી નેજ થશ ે ત ે
પાણી કલે શન પીટમા ં
જશે. ક માટ વોિશગ 
એ રયા અલગ 
ફાળવેલો છે અને પછ  
તે વોશ કર ુ ં પાણી 
ડ ટ સ ેશન માટ 
વોટર ી લર તર ક 
વપરાશે. 
 

 મોડન ડ ઝાઇનની 
દર સે ટ  વા વ નો 

ઘ ઘાટ ના થાય એવો 
ય ન કરાયો છે. 

જયાર અમારો પાવર 
લા ટના મ ુ ં ેસર 

વધશે તો અમે એક 
બાયપાસ વા વ વડ 
ક ડ સરમા ંઆપેલ છે. 
થી ટ મ હવામા ં

કોઈ પણ ર તે ફલાય 
ન હ તેની તકદાર  
રાખવામા ંઆવશે. 

 

 બોઈલર ુ ં ઇન ેશર 
મટ ર યલના 
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નથી. ત ે ેશર કટ ુ ંછે 
તેના િવષે જણાવશો.  

    
  
 તમારા પાવર લા ટ 

વોટર ુલ ટકનોલો  
નો ઉપયોગ કરશ ે તો 
તે વોટર ુલ 
ટકનોલો  એટલ ે ુ?ં 

    
 

 છે લે મા ું કહવા ુ ં
એ ુ ંછે ક દરક થાિનક 
લોકોન ે રોજગાર  મળે 
તે ભલે લે ડ ઝૂસ 
હોય ક ના હોય. ત ે
દરક ને નોકર  મળે 
તેવી આશા રા ુ ં .ં  

સીલેકશન માણ ે
૧૨૫ ક . ા. માણે 
હોય છે. પણ તેની 
ઓપરટ ગ ક ડ શન 
૧૧૦ ક . ા. રહશે. 

 
 કંપની િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક, વોટર ુલ 
ટકનોલો  એટલે ક 
ુલ ગ ટાવર 

વાપરવામા ં આવશે. 
પાવર લા ટ બ ે
કાર ના હોય છે ાય 

અને વોટર ુલ. 
 કંપની િતિનિધએ 

જણા ુ ં ક, અમ ે
૧૦૦% તેની તકદાર  
રાખી ુ.ં  

૪ ી 
બળદવભાઈ 
ગો હલ,  
ગામ: વુા,  
તા. વાગરા,  

. ભ ચ 

 અ હયા ં આ લા ટ ુ ં
મેનેજમે ટ કોણ સભંાળે 
છે, અને ત ે વુા 
ગામના ડ ટુ  સરપચં 
ના સપંકમા ંકટલી વાર 
આ યા? 
 

 કંપની ના િતિનધીએ 
જણા ુ ંક જયાર ભેસો 
નો િવવાદ થયો હતો 
યાર મ ામ 
પચંાયત મા ં ૪ થી ૫ 
વખત મીટ ગ કરલ. 
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   ભસોના િવવાદમા ં તમ ે
કટલા લોકોન ે વળતર 
આપલે હ ુ.ં 
               

 ામ પચંાયતમા ં  
ર પોટ આપવામા ં
આવલે, ત ે જુરાતીમા ં
આપવામા ંઆ યો હતો 
ક ે  મા?ં 

 કંપની એ કટલા દ યાગં 
લોકોને નોકર  આપલે 
છે? 
 
 
  

 આપની કંપની મા ં ુલ 
કટલા એ લોઇ છે? 
 
  

 મા  ૩ દ યાગં લોકો 
ને લેવાના છે ત ેલીધા 

 પો ટ મોટમ ના ં
ર પોટ ની રાહ જોયા 
વગર મેનજેમે ટ એ 
હકારા મક વલણ 
અપનાવી પાચં 
લોકોને વળતર 
આપવામા ં આવલે 
હ ુ.ં 
    
    

 ર પોટ જુરાતી 
ભાષામા ં આપવામા ં
આવલે હતો. 
   

 આથી ધારા ધોરણ 
જુબ દર ૧૦૦ 

માણસો એ ૧ 
દ યાગંની ભરતી 
કરવાની છે. 

 .એન.એફ.સી. મા ં ુલ 
૩૭૫૦ એ લોઇ છે. 
રહ યાદ મા ં ૩૫૨ 
ટલા છે. 

 .એન.એફ.સી. ના 
ુલ ટાફ મા ં દ યાગંો 

 .પી.સી.બી. ના 
ાદિશક અિધકાર એ 

જણાવેલ ક, ફો ન  
ગેસ િવષે  િવવાદ 
છે તેન ેગેસ ડ પઝન 
મોડલ એ લાય કર ને 
તેની દર ોબબેલ 
સોિસગ પોઈ ટ સોસ 
થી ુ ં થઇ શક એ 
બધા િવષે િવચાર ન ે
એક એકશન લાન 
તમાર  પાસે તૈયાર 
હોવો જોઈએ. 
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છે ક ન હ? 
    
 

 કટલા % જમીનમા ં
ુ ારોપણ કરલ છે 

અને કટલા ુ ો 
વા યા છે? 

 ુ ારોપણ બલ ુલ 
દખા ુ ંનથી. 

 પાવર લા ટમા ં કટલી 
કો આવશે, કટ ુ ં

પા કગ ફાળવવામા ં
આવશ?ે 
      

 ૂના લા ટમા ં કટ ુ ં
પા કગ છે? 
             

ની ભરતી ના ધારા 
ધોરણ કરતા વધાર 
દ યાગંો ને ભરતી 
કરલ છે. 

 ુલ ૧૨૫૦૦ ુ ો 
વાવેલ છે. 
   
 

 આપ આવો તો ુ ં
આપન ેબતાવી શ ુ ં.   

 પાવર લા ટમા ં
કોલસાનો વપરાશ 

બુ જ ઓછો છે થી 
ઘણી ઓછ  કો 
પ રવહન થશ.ેપાવર 
લા ટમા ં દા  ૫% 

જમીન પા કગ માટ 
ફાળવવામા ંઆવશે. 

 હયાત લા ટમા ં
કોલસો વપરાતો નથી. 
લોડ ગ અન ે
અનલો ડગ એમ બ ે
ક માણે પા કગ 

કરવામા ં આવે છે. 
અને યાર જ ર હોય, 
યાર એ ર તે દર 
સેફટ ને યાનમા ં
રાખીને લેવામા ં આવ ે
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 ઘણા વાહનો રોડ પર 

પાક થાય છે. અક માત 
પણ થાય છે તે ુ ં
જવાબદાર કોણ? 
      
   
 

 ઘન કચરાની િનકાલ 
યવ થા ુ ંછે? 

      
  
 

 કંપની મા ં કટ ુ ં પાણી 
લેવાશ,ે પાઈપલાઈન 
થી લેવાશે ક ટ કર 
થક  લેવાશે? 
  

છે. પછ  વધારાના 
કો  લાઈનમા ંહોય 

તે કો ૩૦ મીટરના 
પા કગના પ ા મા ં
પાક કરવામા ં આવે 
છે. 

 કંપની િતિનિધએ 
જણા ુ ં ક, અગાઉ 
જણા યા માણે અમ ે
યો ય જ યા આપલેી 
છે. અમે િસ ુ રટ  
વાળાને ચૂનો 
આપીને એ વાહનો 
રોડ પર પાક ના થાય 
તે બાબતે પગલા 
લઈ ુ.ં 

 ઘન કચરા બે કારના 
હોય છે. ઈટ પી 
લજનો િનકાલ BEIL 

મા ં કરવામા ં આવ ે છે 
અને ટાર વે ટ બને છે 
 િસમે ટ ઉધોગ મા ં

મોકલવામા ંઆવ ેછે. 
 ૨૧૯૦૦ કલો લટર 

િત દન પાણી 
વપરાશે અન ે

.આઈ.ડ .સી. 
પાઈપલાઈન થી 
લેવાશ.ે 
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 ઘણી કંપનીઓ 
પાઈપલાઈન હોવા છ ા 
ટ કરો લાવે છે અને 
તેમા ંકિમકલ ભર  બહાર 
ઠાલવે છે. 

 આ જમીન મા ં કટલા 
સવ નબર આવ ેછે? 
     
 

 િવિવધ સવ નબર ની 
મા હતી કોની પાસેથી 
મળે? 
            
  

 ક પની મા ં કટલા 
કો ાકટર છે? 
      

     
   

 આ જમીન 
.આઈ.ડ .સી.   

પાસેથી લેવા મા ંઆવી 
છે અને .આઈ.ડ .સી. 
નો એક જ લોટ નબર 
છે. 

 આ સવ નબરની 
મા હતી 

.આઈ.ડ .સી. 
પાસેથી મળે છે. બધા 
લે ડ ઝુર ન ે નોકર  
આપવામા ં આવી 
છે.અમાર ૩૦% 
જમીન વાપર  છે 
૭૦% જમીન બાક  છે 
છતાય બધા લે ડ 

ઝુર ન ે નોકર  માટ 
યાનમા ંલીધા છે.  

 આ કંપની મા ં ૨૪ 
ટલા રોજ દા 

કો ાકટર છે. ૮૦% 
થાિનક છે, અમાર 
યા ં કો ા ટર બનવા 
માટની યા છે. 
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 આમા ં વારંવાર ગેસ 

લીકજ ની ઘટના થાય 
છે. તેના અગાઉ ૦૭-
૦૭-૨૦૧૬ ના રોજ 
પણ આગ લાગી હતી 

થાિનક કો ાકટર 
બનવા માટ કટલાક 
ધારા ધોરણ છે 
થાિનક કો ાકટર 

બનવા માટ અર  કર 
તો તેની િવગતો 
ચકાસવામા ં આવે છે  
સરકાર  કંપની ના ં
ધારા ધોરણ જુબ 
ભ થા મળવા જોઈએ. 
પીએફ કપાવ ુ ં
જોઈએ લાયેબીલીટ  
સરકાર મા ં જમા 
કરાવવી જોઈએ 
પગાર ધોરણ જુબ 

કુવવા પડ અન ે
લેબર લાઇસ સ એની 
પાસે હોય તો પોલીસી 
લેવી પડ. કંપની ન ે
લાયકાત જુબ થતા 
હશ ે તો એની અર  
અમે વીકાર  ન ે
કો ા ટર બનાવી 
શક એ. 

 ાય આગ લાગી 
નથી અમારા સાધનો 
માથંી વરાળ બહાર 
નીકળ  હતી અને પછ  
અમે સરપચં 
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અને ૦૨-૧૧-૨૦૧૬ 
ના રોજ ઘટના થઇ છે 
યાર આ ુબા ુમા ં
ગામ ન ેસાવચતે કરવા 
કોઈ પગલા ં  લીધલે 
છે? 

 ૦૨-૧૧-૨૦૧૬ ના 
રોજ બા ુ  મા ં ભા કર 

ુલ છે એ બાબત ે
કંપની એ ુ ંિવચા  ુછે 
૪૫૦ બાળકો અ યાસ 
કર છે આવી કોઈ 
ઘટના થશ ે તો ુ ં
અગાઉ ઘટના થાય છે. 

 લા ટ આ યો યાર 
આ ુબા ુ  સરપચં ન ે
છૂ ુ ં નહો ુ ં તેની 
દર આ ુબા ુ  ચાલ ે

છે ુ?ં 
 ૧.૫ કમી ની દર 

ગેસ લાગે તો ૩૦૦ 
મીટર ન ક લૂ 
આવી છે તે ુ ં ુ?ં 

 આ લા ટમા ં આવાજ 
આવવાનો છે  રાત 
દવસ આવવાનો છે ત ે
રાત અને દવસ 
દરિમયાન કટલો 
રહશે? 

ીબળદવભાઈ અન ે
કલેકટર ી ની 
ઓ ફસ ે ણ કર  હતી 
ક ાય આગ લાગી 
નથી ુ ં તે કલેકટર 
ી ના ંસપંક મા ંહતો. 

 ો ટ પોન ટ એ 
જણા ુ ં ક લા ટ 
આ યા પછ  લૂ 
આવી છે તો હવ ે
િવચાર ુ ંપડશે.  
  
   

 લા ટ આ યો યાર 
લૂ નહોતી તે પછ  
લૂ આવી, લૂ 
લુી એ ુ ં યાન મા ં

આ ુ ં હોત તો કર  
શકત. 
  
   

 ો ટ પોન ટ વતી 
ક સ ટ ટ એ જણા ુ ં
ક અવાજ િનયં ણ ના 
યો ય પગલા લીધા 
પછ  દવસ દરિમયાન 
૭૫ ડસીબલ અને 

         
 અ ય  ી એ જણા ુ ં

ક  એ છે ક આવી 
ર તે આ લૂ  
બા ુમા ં છે એને ણ 
કરલ છે?  
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 થાિનક લોકો ન ે

રોજગાર  આપવા 
િવનતી તથા લગતા 
વળગત  લોકો 
લાયકાત ધરાવતા હોય 
તેને ાથિમકતા 
આપવી. 

રા ી દરિમયાન ૭૦ 
ડસીબલ થી વ  ુ
આસપાસના 
પયાવરણમા ં ન હ 
અ ભુવાય. 

 ઔ ો ગક એકમના, 
સે સીટ વ ઝોનના 
અને રિસડ શયલ 
ઝોન ના ં અવાજ ુ ં
માણ ભારત 

સરકારના  કાયદા 
છે તેના કરતા નીચા 
રહશે. 
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૫. ી 
ભગવાનભાઈ 
ગો હલ 
રહ યાદ 

 ર પોટ મા ં છે ક લા ટ 
હયાત છે તેમા ં પાણીનો 
ટલો ઉપયોગ થવાનો 

છે તે હવ ેઝીરો એટલ ેક 
કોઈ પાણી નો ઉપયોગ 
પાવર લા ટ માટ થશ ે
ક ન હ. ર સાયકલ ગં ુ  
પાણી ને ટ કર ને 
ઉપયોગ મા ંલેશે તો ક ુ ં
ગ ં ુ  પાણી પાવર 
લા ટમા ં લેશે. ુ ં ફ ટ 
લાસ બોઈલર 

ઓપરટર  ંમન ેખબર 
છે આર ઓ લા ટ, 
ફ ટર લા ટ, ડ  એમ 
લા ટ નો ઉપયોગ થઇ 

શક. તમે એમ કહો છો ક 
ગં ુ  પાણી બોઈલર મા ં
ઉપયોગ કર ુ ં GNFC 
નો બોઈલર ચલાવવાની 
મને ખબર જ છે.   
        
  

 ો ટ પોન ટ 
વતી ક સ ટ ટ એ 
જણા ુ ં ક અ યાર 
કંપની પાસે બોઈલર 
છે. તે બોઈલર ન ે
ટ ડ બાય વ ુપ ે
કૂ  ન ુ ં બોઈલર 

મોટ  કપેિસટ  સાથે 
થાપશે.  બોઈલર 

કો જનરટર પાવર 
લા ટની સાથે હશ ે

અ યાર 
.આઈ.ડ .સી. 

તરફથી  પાણી ૂ  
પાડવામા ં આવ ે છે 
તેનાથી બોઈલર ન ે
 જ થો રુો 

પાડવામા ંઆવે છે ત ે
પાણી નવા બોઈલર 
મા ં જશ ે ન ે પાણી  

.આઈ.ડ .સી. ુ ંજ 
જશે પરં  ુઅ યારના 
બોઈલરન ે ટ ડ 
બાય કર ુ ં એટલ ે
થી પાણી ના  

જ થા મા ં કોઈ 
વધારો  થશે ન હ.  
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 કોલસામા ં  પાણી 
છાટં ુ ં પડશ ે ત ે પાણી 
કઈ ર તે ફર  
ઉપયોગમા ંલેશો? 
           
  
   

 થાિનકો ને કહવામા ં
આ ુ ં ક લાયકાત હશ ે
તો લે ુ.ં નોકર  માટ 
ઓછામા ં ઓછ  
લાયકાત કટલી છે 
ડ લોમા, 
આઈ.ટ .આઈ.? 
 
  

 ક લ ડવલપમે ટ 
સે ટર મા ં આઈટ આઈ 
જ ચાલે છે ડ લોમા 
આપતા નથી. 
  

  પાણી પાવર 
લા ટમા ં ઉપયોગ 

માટ વપરાશે. માથંી 
ઉદભવ ુ ં ગં ુ  પાણી 
મક બોઈલર લો 

ડાઉન, ુલ ગ ટાવર 
લો ડાઉન, કો 

ધોવા ુ ં ગ ં ુ  પાણી 
િવગેર નવા ઈટ પી 
મા ં ટમે ટ કર  નુ: 
વપરાશ મા ં લેવામા ં
આવશ ે ત ે પાણી 
કોલસા પર છાટંવામા ં
વપરાશે. 

 અમાર  કંપની મા ં
ઓછામા ં ઓછ  
જ ર યાત ડ લોમા 
એ જિનયરની છે અન ે
દરક િવધા શાખામા ં
થમ વગ હોવો જ ર  

છે. ફ ટ લાસ 
ડ લોમા ં હોય તો એ 
લાયક કહવાય. 

 ડ લોમા ક ડ ી 
સરકાર  કોલેજોમાથંી 
કર ને આવી શક. 
આઈટ આઈ એ 
અમાર  લ તુમ 
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 મારો ભાઈ બીઈ 
મીકનીકલ ને ૧૦ 
દવસની વોકશનલ 
ન ગ બાદ .ઇ.ટ .  

માટ ના પાડ  દવામા ં
આવી હતી યાર મને 
જણાવવામા ં આ ુ ં હ ુ ં
ક .ઇ.ટ . માટ 
એ લોઇ ના સતંાનો ન ે
જ ાથિમકતા આપવામા ં
આવ ેછે. ભ  સાહબ હડ 
છે ની સાથે ચચા કર  
હતી. તેમણે એ ુ ં ક ુ ં ક 
વોકશનલ ન ગમા ં  
એ લોયી ના છોકરા હોય 
એને જ અમ ે લઈએ 
છ એ. આ સવાલ કટલો 
યો ય છે? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

લાયકાત નથી. 
 તમાર જયાર 

ર ૂઆત કરવાની 
હોય યાર તમાર કયા 
માણસન ે મળ ુ ં ત ે

ણ ુ ં જ ર  છે. ભ  
સાહબનો િવભાગ 
ન ગ સે ટર ધુી 

માયા દત છે. એમની 
પાસે  કાયદા 
લખેલા હોય ક  બી 
ઈ થઇ ગયલેા ક 
એ લોઇના છોકરા 
લેવા આ ૨ ક ૩ 
કાયદા અને તેમની 
સં યા િનિ ત હોય 
અન ે ૨૫ લોકોન ે
ન ગ આપવી. જો 

૨૫ જણ થઇ ગયા 
હોય અને એ લોયી 
નો છોકરો ના ંહોય તો 
કાયદાક ય ર તે આ 
જવાબ આપી શક છે. 
બી  ઘણા અિધકાર  
છે, ની પાસ ે ઘણી 
િવગતો હોય તો 
તમને મદદ કર  શક 
છે તમ ે એચઆર ના ં

 
 અ ય  ી એ 

જણા ુ ં ક આપના 
વા બી  કોઈ  

હોય તો સાહબ અહ  
જ છે અને હમણા 
કો ટ ટ નબર લઇ 
લો થી કર ન ે
આપની ર ૂઆત 
યો ય જ યા એ 
પહ ચી ય. 
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ઇ ચા  ને મ યા હોત 
ક શાતં સર ન ે
મ યા હોત તો 
તમારા  ુ ં
િનરાકરણ થઇ  શકત 
તમે નાના િવભાગમા ં
જઈને ર ૂઆત કર  
એટલે અિધકાર  
પોતાના િવભાગ 
રૂતી જ 

જવાબદાર ની મા હતી 
આપ ે છે. આના માટ 
તમાર યો ય 
અિધકાર ને મળવા 
સકંોચ રાખવો ન હ. 
ન ગ આપવા 

માટનો એક 
સમયગાળો હોય છે 
અને તેની અર  
કરવા માટનો પણ 
એક સમયગાળો હોય 
છે. આવા સમયગાળા 
દરિમયાન એ ોચ 
કરો તો જ રથી 
તમા ું નામ ન ગ 
મા ં સામેલ કર  
શકાય. અર  ની 
અવધી રૂ  થઇ ગયા 
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 .ઈ.ટ . મા ં ભરતી 
માટ ની ુ ં
ગાઇડલાઇન છે? 

પછ  અર  દાખલ 
કરવી ત ેબ  ુત લીફ 
વા ં કામ છે. આપણ ે

એનએફસી ની કોઈ 
પણ મદદ ની જ ર 
હોય તો રંુત સપંક 
કરવો. બળદવભાઈ 
ને સપંક કરવો.  
વન પોઈ ટ કો 
ઓડ નેશન છે તમેને 
મળશો તો મને પણ 
મળવાની જ ર નથી. 
ન ગ આપવા માટ 

અને તેની અર  
કરવા માટનો એક 
િનિ ત સમયગાળો 
હોય છે. 

 અમાર યા ં ૬ મ હના 
પહલા યા ચા  ુ
થાય છે. જનરલ લોકો 
ને એમ હોય છે ક ૮ 
મા ં સેિમ ટર ુ ં
પ રણામ આવે, ત ે
પહલા વાત કર  
રાખીએ એટલે ક 
ઓ ટોબર નવે બર 
મ હનામા ં િવધાથ  
યાર ૭મા સેિમ ટર 
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મા ં અ યાસ કરતો 
હોય યાર, સરકાર  
ધારા ધોરણ જુબ 
સરકાર  કંપની વી ક 

એસીએલ, 
.એન.એફ.સી., 
.એસ.એફ.સી મા ં
.ઈ.ટ . લેવાની એક 
યા છે. 

૬. ી ગોહ લભાઈ 
બા ભુાઈ 
ચીટાભાઈ 
(મા  સ ય), 
ગામ: રહ યાદ 

 જયાર અમે જમીન 
મુાવી તે વખતે અમન ે

રાવ સાહબે એક પ  
આપલેો છે ક જમીન ન ે

મુાવનાર ન ે સવ 
નબર દ ઠ લે ડ ઝુર 
મા ંસમાવેશ કરવો અને 
નોકર  મા ંપણ સમાવેશ 
કરવો પરં  ુ એક જ 
સદ ય ન ે લ ે છે ભલ ે

મુાવનાર ૧૦ ય ત 
હોય. ૨ હોય ક ૫ હોય 
તો એનએફસી એક જ 
ય ત નો સમાવેશ કર 

છે તે ુ ં કારણ બતાવો. 
અમે બધા જ બાયોડટા 
આપલેા છે. 
   

 એનએફસી ન ે
.આઈ.ડ .સી.   સાથ ે
 કરાર થયો હતો ત ે
માણે સવ નબર 

દ ઠ એક નોકર  
આપવાની. આમ, 
દરક નબર દ ઠ એક 
નોકર  આપેલી છે. 
તમે કસ નબર આપો 
તો અમ ે તપાસ 
કર એ. એક સવ 
નબર દ ઠ એક 
ય ત ને નોકર  

આપલેી છે. એક ુ ુ ંબ 
મા ં૫ સવ નબર હોય 
તો ૫ ય ત ન ે
નોકર  આપેલ છે. 
તમે ચો સ કસ 
નબર કહશો તો અમ ે
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 એક જ સવ નબર 

મુાવેલ છે. કલેકટર 
મા હતી હોય તો આપો 
જવાબ. 
               
  
  

તે ુ ંકઈક કર  શક ુ.ં 
ફતહેભાઈ ને ખબર છે 
ક તે અહ  છે. અમ ે
બધા લે ડ ઝુર ન ે
નોકર  આપેલ છે 
અને ડ લોમા નો 
ાઈટર યા કોઈ લે ડ 
ઝુર ન ે લગાડલ 

નથી. ધોરણ ૪-૫ 
પાસ લોકો ને પણ 
અમે નોકર  આપીએ 
છ એ. 

 સાહબ અમે 
કાયાદાક ય ચકાસણી 
ચાલે છે આઇડ સી 
તરફથી  પ  ારા 
સવ નબર આ યો છે 
તે સવ નબર મારા 
મા ં આવવો જોઈએ. 
અમારા લીગલ ના ં
ભાઈ અહ  છે. આ 
બાબત મા ં થોડ  
છણાવટ કર  આપશો. 
ર કશભાઈ પટલ 
આપના તરફથી સવ 
નબર મળે તો તેનો 

લુાસો અ યાર જ 
કર  આ ુ.ં 
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 સવ નબર ૯૦૪ ુ ં ુ?ં 
                 
     

 .આઇ.ડ .સી. એ એક 
ય ત ન ે એક સવ 

નબંર ફાળવેલ છે તો 
આ સવ નબંર મા ંકોનો 
સમાવેશ કરશો? બધા 
સવ નબર ના ં હકદાર 
હતા તે તમામ એ 
તમામ એક જ ય ત ન ે
સમંિત આપી દ ધી તો 
એનો કમ સમાવશે નથી 
કરતા? 
   

 જોઇન ેક ુ ં  ંક ૯૦૪ 
જમીન કંપની એ 
સપંાદન કરલી છે 
તેમા ં ુ ુ ંબ ની  
યા યા આઇડ સી 

એ  ન  કરલી છે 
તેમા ં  જમીન 

મુાવનાર એના પૌ  
અને એના પૌ  એમ 
૩ પેઢ  ધુી નોકર  
આપવી એમ ત ેન  
કરલ છે એ માણે ુ ં
ફોમ આવે તો નોકર  
આપવા અમે તૈયાર 
છ એ.   

 કંપની ના િતિનિધ 
એ જણા ુ ં ક કટલી 
પેઢ  ધુીનો  છે, 
૩ પઢ  ધુીના 
વારસદાર નો 
સમાવેશ કરલ છે. 
એ ુ ં નોટ ફકશન છે 
(૪૦ વષ) એવા લોકો 
 ડફ નેશન મા ં

આ યા નથી તેથી 
તેમનો સમાવેશ કરલ 
નથી.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 આઇડ સી ના 
િતિનધી એ જણા ુ ં

ક  આઇડ સી ારા 
લે ડ ઝુર ન ેનોકર  
આપવાનો  ુ ો છે 
તેમા ં હાઈ કોટ નો 

કુાદો છે. ખાતા 
નબર માણ ે એક 
ય ત ન ે નોકર  

આપવાની પણ 
રહ યાદ ગામ અને 

એનએફસી વ ચ ે
 આઇડ સી એ 
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 યાર અમે જમીન આપી 

અને તમામ ખે તૂ જયાર 
સમત થયા યાર રાવ 
સાહબ આગળ ર ૂઆત 
કર , યાર અમને 
આ ાસન આપેલ ક -
તે સવ નબર મા ં એક 
ય ત નો સમાવેશ થશ.ે 

તે વખતે ૨-૩  પેઢ  
નો સમાવેશ કરવો, તેવો 
ચુન એ લે ખત મા ં

મ ુ ં નથી. જમીન અમ ે
મુાવી છે.  

 વળતર અમારા સબંધી 
એ લીધે ુ ંછે. 
 

 હાઈકોટ કુાદો આ યો 
છે ક ખાતા નબર દ ઠ 
અમે આપી ુ ં તો 

આઇડ સી રાવ સાહબ ે
અમન ે એવો પ  શા 

મ ય થી કર ને  
કામ કર ુ ં છે તેની 

દર એનએફસીએ 
સવ નબર જુબ એક 
ય ત ન ે નોકર  

આપવા માટ વાયદો 
એનએફસી આપલે 

છે. 
                   

 અ ય  ી એ છૂ ુ ં
ક વળતર કોણે લી ુ ં
છે?  

 કંપની તમને સવ 
નબર દ ઠ એક ય ત 
ને લેવા ુ ંકહ છે. 
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માટ લખી નથી આ યો 
ક સવ નબર દ ઠ એક 
ય ત ન ે લઈ ુ.ં 
આઇડ સી અને 

રહ યાદ વ ચ ે એ ુ ં
એ ીમે ટ થયેલ છે ક 
ખાતા દ ઠ એકને 
આપી ુ.ં 

૭. ી િવ મભાઈ 
ગો હલ, ગામ: 
રહ યાદ 

 પયાવરણની બાબતમા ં
કંપની ઓ લોકલ 
ય તઓ ને છેતરતી જ 

હોય છે. નુાવણી ની 
સમર  પચંાયત મા ંઆપો. 
બી ુ  ં એનએફસી લે ખત 
મા ં આપે ક ૂષણ થાય 
ન હ અને જો લે ખત મા ં
આ યા પછ  જો ૂષણ 
થશે તો ગામ વાળા કંપની 
બધં કરાવશે. 

 લે ડ ઝુર ના લે ખત મા ં
આપવા છતા ં પણ ફર  

ય છે તો ૂષણ ન 
કરવા ુ ં વચન આપીને 
ફર  જશે તો ુ ંથશ.ે?   

 ૂષણ માટના  
પગલા લેવાના હશ ે તે 
લઈ ુ.ં લા ટ  નો સ 
હશે તે જુબ જ ચાલશ.ે 
જો અમ ે એ માણે ના ં
ચાલીએ તો 

.પી.સી.બી. અમને 
નોટ સ આપ ેજ છે.  
    
 

 કંપનીના િતિનિધ એ 
જણા ુ ં ક અમાર  
કંપની સરકાર  નો સ 
જુબ ચલાવીએ છ એ. 

અને  કોઈ વાયોલ સ 
થાય તો સરકાર અને 

પીસીબી હમેશા 
અમન ે નોટ સ આપીને 
લોઝર પણ કરાવી 

શક.     
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મ 
ુ ો ર ુ 

કરનાર ુ ંનામ 
અને સરના ુ ં

ર ુઆત કરલ ુ ાઓ  
કંપનીના ં િતિનિધ ારા 

અપાયેલ તુર સબંિંઘત અિધકાર   ારા 
અપાયેલ તુર 

૮. ી 
હસ ખુભાઈ 
ગો હલ, ગામ: 
રહ યાદ 

 .આઈ.ડ .સી. ના ં
સાહબ કોણ છે અહ ? 
મારા ગામમા ં

આઇડ સી એ પાણીની 
પાઈપ લાઈન 
નાખવાનો વાયદો કરલો 
છે  અ યાર ધુી 
નાખી નથી તેમજ ગટર 
લાઈન નાખવાની હતી 
 ગામ મા ંનથી. ખાલી 

ર તા બના યા છે. 
            
 

 આઇડ સી એ  
કનાલ બનાવલે છે તેમા ં
અમાર  ભેસો ઉતર  

ય છે યા ં કોઈ 
પગથીયા, રતી નાખંી 
નથી.અમારા જનાવરો 
ની કોઈ રુ ા નથી. 
   

 સી.એસ.આર. મા ં
પીસીપીઆઇઆર વતી 
પાચં વષમા ંદસ ગામ 
મા ં ઈ ા ચર ની 
કાયવાહ  થઇ છે. 
બી  ઈ ા ચર ના 
કામને મં ુર  નથી 
તેમા ંપાણી નો રુવઠો 
અને ગટર લાઈન  
માણે જ ર યાત હતી 

તે જુબ કામ થયલેા. 
અ યાર પણ  
બાક ના ૧૮ ગામ છે 
તેમા ં ઈ ા ચર 
બાક  છે તનેી પોઝલ 
વડ  કચેર  એ મં ૂર  
હઠળ છે અને મં ૂર  
થશે ત ે માણ ે કામ 
કરવામા ંઆવશે. 
            
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .આઇ.ડ .સી. ના 
િતિનિધ એ જણા ુ ં

ક આ ટ ડર મં ૂર  
હઠળ છે. બેર કટ ગ 
અને રલ ગ ની તેમા ં
યવ થા કર  શક એ. 

ટ ડર મં ૂર થશે તો 
એટલે કામ થશે. 
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 એનએફસી એ 
મશાન નો  ર તો 

બના યો છે એમને છૂો 
ક ા ં ધુી ર તો 
બનાવી આપલે છે? 

 
  

 
 

 

 

 ગેસ લાઈન વાળા 
અમન ે ખોદવા દતા 
નથી તો એનએફસી 

ાથંી બનાવશે. 
  
 

 ર તો અ રૂો છે તે ુ ં
િનરાકરણ ુ?ં 
       
    

 એનએફસી એ અમન ે
 પચંાયત ભવન 

બનાવી આ ુ ં છે ગમ ે
તેટલો ખચ કય  હોય 

 એનએફસી એ 
૨૦૧૩-૨૦૧૪મા ં
આરસીસી રોડ 
બના યો હતો. રહ યાદ 
અને મશાન ની વ ચ ે
 ર તો હતો યા ંતેની 

વ ચે એક વટ ુ ં
િનમાણ પણ કરલ છે 
તે વખતના સરપચં 
ની સહમિત થી 
બના યો હતો. 
  

 આની િવગત સરપચં 
ને આપી હતી. 
      

 ૨૦૧૩-૨૦૧૪ મા ં
બના ુ ં હ ુ ં તેના 
ફોટો ા સ અમાર  
પાસે ઉપલ ધ છે. 

એનએફસી ુ ં  
કમીટમે ટ હ ુ ં ત ે ુ  
ક  ુ અન ે સરપચં ન ે
પણ ખબર છે. 
 
 

 અમારા િસિવલ ના ં
શીપ મેનજેર અને 
સરપચં સાથે સાઈટ 
પર જઈન ે જોઈ 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 અ ય  ી એ 
જણા ુ ં ક, 
અશોકભાઈ ામ 
પચંાયત ના મકાનમા ં
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પણ વરસાદ ુ ં પાણી 
તલાટ  ની સરપચં ની 
ઓ ફસની દર પાણી 
પડ છે તનેી ર ૂઆત 
અને અર  કરાવેલી છે 
છતા ં િનરાકરણ આવલે 
નથી. 
               
     

 અ યાર .આઈ.ડ .સી. 
એ  પણ લા ટ 
ના યા છે તેની પાસ ે
પા કગ ની કોઈ 
યવ થા કરાયેલ નથી. 

રહ યાદ ની 
આ ુબા ુની કોઈ પણ 
કંપની મા ંપણ. 

  
 તેમા ં નોકર  એ જતા 

માણસો ુ હ લર, ફોર 

આ યા હતા યા ંધાબા 
પર એટલો બધો 
સામાન હતો ક લાઈન 
બધી ચોક થઇ ગઈ 
હતી. ઈન ચોક થાય 
તો પાણી ભરાય અન ે
નીચે પડ. ઈન 
ચો ખી કયા પછ  બ  ુ
થો ુ  ંપાણી પડ છે તે ુ ં
રપરે કામ અમે કર  
આપી ુ.ં 
                 
   
        

 અગાઉ ક ુ ં ગેટની 
બહાર જ યા આપલેી 

આપણી પણ ફરજ 
છે. સીએસઆર મા ં
કામ કરાવવા માટ 
કંપની ની ના ં નથી 
પણ બધી વ  ુએની 
બાધંી આપી ન ે
તેમની ફરજ મા ં
નાખવી યાજબી 
નથી. આપણ ે તેમની 
પાસે બી ુ  ં કામ પણ 
કરાવ ુ ં છે. ગામમા ં
બી  િવકાસના કામ 
છે , ગામની સફાઈ 
ના ં કામ આપણ ે
તેમને જ કહ એ ત ે
વધાર પડ ુ ં છે. ત ે
પચંાયત ની ફરજો 
મા ંપણ છે. 
 
 

 .પી.સી.બી. ના 
ાદિશક અિધકાર  એ 

જણા ુ ં ક 
.એન.એફ.સી. મા ં

પા કગ બાબત ે ચચા 
થઇ કુ  છે.  
     

 અ ય ી એ 
જણા ુ ં ક સાહબના 
જણા યા જુબ 
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હ લર ા કુાશે તેની 
યવ થા છે તનેી પાસે? 

 
 ગેટની બહાર મોટા 

વાહન કુલ છે. મોટા 
વાહન કુતા ખાડો 
પડલ છે. પાણી ભરાઈ 

ય છે. 
     

 રહ યાદ ગામની દર 
૨૪ કલાલ એ લુ સ 
હોવી જોઈએ? 

છે. 
               

 કંપની ના િતિનિધ એ 
જણા ુ ં ક ૨ 
એ લુ સ કંપની મા ં
૨૪ કલાક ઉપલ ધ 
છે. રહ યાદ ગામ એક 
કમી ની દર છે. 

હસ ખુ ભાઈ ુ 
હ લરનો ફોટો પહલી 
લાઈડ મા ં છે ત ે

બાબતે તેના 
િતિનિધ સાથે ચચા 

થઇ. કો આવશ ે તો 
ુ ં થશ?ે ત ે ુ ો 

પહલા પણ ચચાયો 
છે. 

૯. માયાબેન 
સજંયભાઈ 
ગો હલ, ગામ: 
રહ યાદ 

 સવ નબર ૭૮૬ મારા 
પિત ચા  ુ ન ગ મા ં
મર  ગયા છે તેન ે બ ે
વષ થયા સાહબો ન ે
લે ખત મા ં પણ આ ુ ં
તેના બદલામા ં ુ ંનોકર  
માં  ુ  ંકારણે મારા ઘર 
મા ં ુ ં  ંકોઈ કમાવનાર 
નથી બે નાની બાળક  
છે ૬૨ વષ ના સા  ુમા ં
છે. તમે ુ ં ભરણપોષણ 
કવી ર તે ક ું તો સરકાર 

 .એન.એફ.સી. ના 
િતિનધીએ જણા ુ ંક 

દરક સવ નબર પર 
એક નોકર  અપાઈ 

ય એટલ ે એ ખા ુ ં
બધં થઈ ય એટલે 
તેમના પિત ન ેનોકર  
આપી એટલે તે ખા ુ ં
બધં થઇ ગ ુ.ં અકાળે 
અવસાન થવાથી 
કંપનીની સહા ુ િુત 
તેની સાથ ે છે. આગળ 

 .પી.સી.બી. ના 
ાદિશક અિધકાર  એ 

જણા ુ ં ક માર  એક 
િવનિંત છે ક આ બેન 
વો કોઈ કસ હોય 

તો તેન ે મહરબાની 
કર ને ફર  ક સીડર 
કરવો. 
અ ય ી એ 
જણાવેલ ક એમના ૨ 
નબર છે. વ  ુ મા ં
તેમના જણા યા 
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એમ કહ છે ક િવધવા ને 
સહાય કર છે. સવ 
નબર ૯૪૩ ુ ં ફોમ 
માર  નાની છોકર  ુ ં
ભરલ છે. મે સાહબ ન ે
ક ુ ં ક બે ફોમ માથંી 
એક ફોમ બાને નોકર  
આપો. પણ સાહબ નાનો 
જવાબ આપ ે છે, 
કંપનીના બધા સાહબન ે
ક ુ ંછે. 

 ૯૪૩ નબંરના ફોમ મા ં
િવધવા સહાય માટ માર 
કર ુ ં ુ?ં બે વષ થી 
ધ ા ખાઉ .ં કક તો 
જવાબ આપવો પડને. 
એક ફોમ ક સલ છે પણ 
બી ુ  ંતો છે ન.ે 

મ વાત કર  પણ એ 
ડફ નેશન મા ં નથી 
આવતા એટલે એમના 
માટ અમે એમડ  
લેવલે ય ન કયા છે. 
એમડ  લેવલ ે વાત 
કરલ છે ત ે આગળ 
કવી ર તે વધી શકાય 
તે જોઈ લઈ ુ.ં 
  
 

 .એન.એફ.સી. ના 
િતિનધીએ જણા ુ ંક 

છોકર  હ ુ  ૧૦ વષ 
ની છે. એમને એક મા ં
નોકર  આપીએ છ એ. 
અને બી મા ં છોકર  
સગીર છે એટલ ેનોકર  
આપી શકાય તેમ નથી 
એટલે ક એ નામ 
બી મા ં ા ફર કરવા 
ની કાયવાહ  કરવા 
માટ થો ુ  ં ૂર જ ુ ંપડ. 
એટલે અમે મેનેજ ગ 
ડાયર ટર લેવલે 
લીધેલ છે. 

જુબ ટ ુ ંઝડપથી 
બન ેતેટ ુ ંકરો. 

૧0. ી 
ગણપતભાઈ 
કરસનભાઈ 
ગો હલ, ગામ: 
વુા   

 જુરાત સરકાર માણ ે
૮૦% થાિનક ભરતી 
થવી જોઈએ. કઈ કંપની 
થાિનક ૮૦% ભરતી 

કર છે? બતાવશો? 
દહજ ગામ ે

         

 અ ય ી એ 
જણા ુ ંક આપનો  
પ  છે ત ે

.આઈ.ડ .સી. જોડ 
લે ખતમા ં માગંી જ 
લેજો. 
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સહ (૧૯૯૫મા)ં કર ને 
આપલે છે ક સવ નબર 
દ ઠ નોકર  અપાશે. 
દા.ત. એક જ ખાતેદારન ે
૫ છોકરા છે તો બી  ૪ 

ુ ં ુ?ં ૮૦% થાિનક 
ભરતી છે ક ન હ તેની 
તપાસ જોઈએ છે. 

એનએફસી મા ંહોય ક 
ઓપાલ મા ં હોય અન ે
બી ુ  ંઅમાર યા ં િશ ણ 
બી.ઈ. છે. બી.ઈ., 
ડ લોમા ં અન ે
આઈટ આઈ છે ત ે કોન ે
છૂ ને કરા ુ ં ત ે આ  

મા ય રાખવામા ંઆવ ુ ં
નથી. .આઈ.ડ .સી.મા ં
કઈ સતાના આધાર કોસ 
થાય છે? એનસીપીટ  ુ ં
સટ ફ કટ મા ય છે, 
આઇટ આઈ ુ ં સ ટ 

આઇડ સી તરફથી 
મા ય રાખવામા ં
આવલે. થાિનક લોકો 
ને બેરોજગાર  
વેઠવવાની. 

 ઓપાલ મા ં લે ડ ઝુર 
નો  છે. પાચં વષ થી 
લોકો અટવાય છે હ ુ 
લીઅર ક  ુનથી ક સવ 

દ ઠ લે ુ ંક ય ત દ ઠ.   
 સવારના ૪ વા યે કંપની 
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ારા ગેસ છોડ  દવામા ં
આવ ે છે. ગામના લોકો 
બારણા ં ખોલ ે તો દર 
ગેસ આવે છે. 

 ૂજ વાહનો આવે છે 
ક ટનર લઈને ય છે, 
તે લોકો કોલસા ભરલ 
હોય તો પણ તાડપ ી 
ઢાકંતા નથી અન ે

ૂષણ રોડ પર 
ઠલવાય છે અને રજકણો 
ઉડ છે. અને બા ુમા ં
વાહન ચલાવનાર નો 
અક માત થઇ ય છે. 
ક ટનર માટ લોકો એ 
ભોગ બનવા ુ.ં 
 

 પાણી ની સમ યા 
.આઇ.ડ .સી. ારા ૬ 

લાખની બે પાઈપ 
લાઈન નાખલે છે અન ે
બે વખત લે ખત મા ં
આપે ુ ંહોવા છતા ંપાણી 
મળ ુ ંનથી. 
            

                                                

                        
 .આઈ.ડ .સી. ના 

િતિનિધ એ જણા ુ ં
ક એમના ગામમા ં
અમે અને અમારા 
સર સવ કર  આ યા 
હતા એમના બી  
કને શન ની ફ રયાદ 
હતી એક કને શન તો 
ચા  ુ જ છે પણ 
પાણી ઓ  ં પડ છે 
એમન ેઓર નલ  
કને શન જોઈએ છે 
અમારા મોટા સાહબ 
તેમને આપવા રા  
થયા છે. પણ એમના 
બે કનેકશન માથંી 



63  

                         
 ૫૦-૫૦% જમીન 

આમાર  અ બેઠા અન ે
વુા ની છે તેમા ં વુા 

મા ં ૫૦% ોફશનલ 
ટ સ આવતો નથી. 
      

 ભેઠા મા ં ોફશનલ 
ટ સ વ  ુ ય છે. 

 સી.એસ.આર. માટ વુા 
ગામમા ં સરપચં ને ૬ 
મ હનાથી કોઈ મળવા 
આવલે નથી. કોઈ 

                         
 અમાર  જમીન જો 

રહ યાદ મા ં પડતી 
હોય તો આમારા 
કો ા ટર રહ યાદ મા ં
ોફશનલ ટ સ ભર છે 

અને વુા મા ં પડતી 
હશ ે તો અમ ે
કાયદાક ય િવભાગમા ં
ચકાસણી કર  લઈ ુ.ં   

 તપાસ કર ને અમ ે
જણાવી ુ.ં  

 ૨૦૧૩-૨૦૧૪ ( ખ 
ચકાસણી) થઈ. 
૨૦૧૪-૨૦૧૫ ( ુલ 
હ થ ચેક અપ) 

એક કને શન ચા  ુ
રાખવાની વાત યા ં
અટક  છે. સાત વષ 
પહલા ુ ં કને શન 
રોડ નીચ ે દબાઈ 
ગયલે છે. ૂના 
કને શન મા ં ેશર 
થી  પાણી આવશ ેતો 
પાણી મળશ ેજ. 

 .આઈ.ડ .સી. ના 
િતિનિધ એ જણા ુ ં

ક હાઈવે મા ં
પાઈપલાઈન દબાઈ 
ગયલે હોવાથી પાણી 
આવ ુ ં નથી બી ુ  ં
કને શન આપીએ તો 
ખબર પડ. 
                      



64  

સીએસઆર િૃ  કર  
નથી તે ુ ં ુ?ં ફડં ા 

ય છે? 
                

 એનએફસી નો ગસે 
અમન ે લા યો તેમજ 
ઢોર અમારા મર  ગયા 
અને દવાખાના ની 
િુવધા મળતી નથી, 

પ  ુ આરો ય ક  ની 
િુવધા એનએફસી 
ારા કરવી જોઈએ ને ? 

       
   

 .એન.એફ.સી વારા 
 પતરાની દ વાલ 
ચી લીધી છે તો વુા 

ગામ ની દશા તરફની  

ો ામ કય . શેર  
નાટક, આર ઓ લા ટ 
માટ ા ટ આપી, 
કરલા કારબા 
ડ શુન વુા 
ગામમા ં ક .ુ એ પટ 
િશ ક સાય સ અન ે
ગ ણત િવષય માટ બ ે
વષ માટ િનમ કુ કર  
તથા ડ ટલ ચેક અપ 

ુ ં આયોજન કરવામા ં
આ ુ ંતેમજ મોબાઈલ 
મેડ કલ વાનની પણ 
યવ થા કર . 

                
      

 તેનો એહવાલ 
પચંાયત ને આપી 
દ ધેલ છે. 

                   
 
  

 .આઈ.ડ .સી. ના 
િતિનિધ એ જણા ુ ં

ક પ  ુ ની આરો ય 
ક  ની વડ  કચેર  
મા ં દરખા ત કર ુ ં
અને મં ૂર  આવશ ે
તો કર ુ ં અન ે બી ુ  ં
સરકાર ી ની 
યોજનામા ં પણ પ  ુ
ક  અને આરો ય 
ક  ના ં ોિવઝન 
હોય છે  સરકાર 
ારા બનાવવામા ં

આવ ેતો સા ું. 
 ભ ચ િુનટ ુ ં

આપિ  યવ થાપન 
સે ટર સી.આઈ.પી. 
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દ વાલ ચી લીધી નથી 
તે ુ ંકારણ ુ?ં 
      
 

 બે ગામો વ ચ ે અમાર 
૨૪ કલાક અ લુનસ 
સેવા જોઈએ છે અન ે
આપિ  યવ થાપન 
વાવાઝો ુ, ગસે લીકજ 
િવ તાર માટની બ ડ ગ 
વુા ગામ મા ં બનાવલે 

છે. પચંાયત આ બધી 
યવ થા કવી ર ત ે

કરશે?  તેના માટ કોઈ 
કંપની ન ેસ ા આપે તો 
અમે તા કા લક સપંક 
કર  શક એ તે ુ ંરહ યાદ 
મા ંપણ છે. તે ુ ંબે ગામ 
મા ંછે. 
              
  

 આપિ  યવ થાપન 
ગવમ ટ એ જ 
બનાવે ુ ં છે અન ે આ 
િવ તાર દ રયા કનાર 
જ છે. 
                     
 
   

 .એન.એફ.સી ના 
િતિનિધ એ ક ુ ં ક 
લા ટ મા ં  આપિ  

લેવલ ેમેનેજમે ટ છે ત ે 
કંપની લેવલે કરલ છે 
છ ા પચંાયત લવેલ ે
કર ુ ં હોય તો 

.આઈ.ડ .સી. સાથ ે
બેસીને કઈ ર તે 
આગળ વધી શકાય તે 

વારા મં ુર કર ુ ં
પરં  ુ સમયગાળો ણૂ 
થઈ જવાના લીધે આ 
કામ અ ૂ ું છે અન ે
ઔ ો ગક સહાય 
યોજના હઠળ છે. 

 .આઈ.ડ .સી. ના 
િતિનિધ એ જણા ુ ં

ક દહજ મા ંતા કા લક 
તુર િવભાગ ની 

યવ થા છે. દહજ 
એસોિસએશનન ે આ 
કામ સ પવામા ં
આવલે છે. પચંાયત 
લેવલે કટોકટ  માટ 
ઓ ફસ બ ડ ગ અન ે
િનયં ણ ખડં છે. 
તેના માટ એમને 
૧૦,૦૦૦ ચો મી 
જ યા પણ આપવામા ં
આવલે છે. 

 .પી.સી.બી. ના 
ાદિશક અિધકાર  એ 

જણા ુ ં ક 
.એન.એફ.સી આ 

બાબતે લુાસો આપે. 
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 ામ પચંાયત લેવલ ે

અર  કોને કરવી ? 
 
   

 અ કુ કંપની ૧૦ પાસ 
ને જ લેશે તો લે ડ 

ઝુર ા ંજશ?ે 
   
 

 નોન- આઇ.ટ .આઈ 
અને નોન-એ કુશન 
ાઈટ રયા ુ ં ુ?ં 

કર  શકાય. 
     
 

 કંપનીના િતિનિધ એ 
જણાવેલ ક ુલ ૧૬૨ 
લોકોને નોકર  અપાઈ 
છે. 
  
 

 લે ડ ઝુરના કસ મા ં
અમે એ કુશન ના 
કોઈ ાઈટ રયા રાખેલ 
નથી. અમાર  પાસે 
લે ડ ઝુર એવા પણ 
છે, મન ે લખતા-
વાચંતા આવડ ુ ંનથી. 
તેમને પણ અમ ેનોકર  
એ રાખેલા છે, અન ે
યો ય ન ગ આપી 
અમે યો ય કામ આજ 
ની તાર ખમા ં પણ 
લઈએ છ એ. ૧૬૨ 
માથંી 

.એન.એફ.સી.ના 
ાઈટ રયામા ંફ ટ થતા 

૧૦ થી ૧૨ જણા છે, 
છતા પણ બધાન ે
નોકર  આપેલ છે. 

 અ ય  ી એ 
જણા ુ ં ક 
મામલતદાર ી ન ે
અર  કરવી. 

 .આઇ.ડ .સી.ના 
અિધકાર  એ 
જણાવેલ ક 

.એન.એફ.સી. ને  
સવ ન.ં ની લી ટ 
આપલે છે. 

 .આઇ.ડ .સી.ના 
અિધકાર  એ જણાવેલ 
ક એ કુશન 
ાઈટ રયા 
.એન.એફ.સી એ 

જોવાના હોય છે.  સવ 
નબંર અન ે ગામના 
લે ડ ઝુર ુ ં ખે તૂ 

ુ ં માણપ  
.આઇ.ડ .સી ારા 

સમયસર આપવામા ં
આવ ેછે. 
 
 

૧૧. ી દ પિસહ 
અમરિસહ 

 પાચં ગામની દર  
લોકલ હોવા જોઈએ, તો 

 લોકલ ની યા યા 
સમ ુ.ં મારા 
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ગો હલ  
ગામ: વુા, 

પાચં ગામના જ લોકલ, 
ક ભ ચ ના લોકલ ક 

જુરાત ધુી લોકલ, 
તેનો જવાબ આપો. 
લોકલ ને ાથિમકતા 
આપવા ુ ં કહો છો, તો 
કોને લોકલ કહશો.  
                     

 ફો ન ગેસ ભયાનક 
છે,  જમીન સાથે જ 
ચાલે છે, આસપાસ ના 
પાચં ગામોમા ં હોનારત 
ઉભી થાય તો તેની ણ 
રંુત જ આ ુબા ુના 

પાચં ગામમા ંથાય તેવી 
કોઈ િુવધા ઉપલ ધ 
કરાવી છે? 
   

રહ યાદ મથક મા ં
આવલે મારા લા ટ 
માટ પાચં ગામ લોકલ 
કહવાય, પાવર લા ટ 
માટ ૨૪ ગામ લોકલ 
કહવાય અને ઉમેદવાર 
ન મળે તો ભ ચ 
લોકલ કહવાય, બાક  

જુરાત લોકલ 
કહવાય અને  જ ર 
પડ તો આખા ભારત 
મા ં પણ જ ુ ં પડ અને 
જ રયાત રૂ  પાડવી 
પડ. જુરાત સરકાર 
ની યા યા માણે 

જુરાત મા ં ૧૩ વષ 
થી રહતા હોય તેન ે
લોકલ તર ક ગણી 
શકાય. 

 રહ યાદ અમાર  સૌથી 
ન ક છે. કદાચ અસર 
થઇ શક. રહ યાદ 
ગામમા ં અમે બે 
સાયરન કૂ  છે. અને 
તેમના િનયિમત સપંક 
મા ં છ એ. મોટા 
ભાગના લે ડ ઝુર 
અમાર યા ં નોકર  કર 
છે. િશ ણ ના વગ  
િનયિમત ચાલે છે. 
ુઘટના સમયે ગામમા ં

અમે ફોન કર ને ક 

                            
 

 .પી.સી.બી. ના ં
ાદિશક અિધકાર  એ 

જણા ુ ં ક પાચં 
ગામમા ંઈ ટ મેશનની 
િુવધા હોવી જોઈએ 

તેવો તેમનો ુ ો છે.   
 અ ય ી એ 

જણા  ુ ક એક ર તો 
એવો પણ છે ક 
તમાર  ગાડ  પર 
લાઉડ પીકર કૂ  
ગામને ણ કરવાની 
યવ થા કર  શકાય. 
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 પાવર લા ટ આવતા 

પહલા ન કમા ં ભા કર 
એકડમી છે, તેને 
થળાતંર કરાવો.  

 તેમને બધી પ લકન ે
છૂ ુ ં ક તમને આ 
નુાવણી મં ુર છે ક 

નથી? અને લોકો એ 
તેમને સમિંત આપી. 

માણસ ારા ણ 
કર ુ.ં પાચંે ગામના 
સરપચં અને ઉપ- 
સરપચં ને ણ કર ુ.ં 
વાહન ની સાથે માઈક 
ફરવીને મા હતી 
આપવાની સી ટમ ુ ં
િવચાર ુ.ં 

મા ં એનાઉ સમે ટ 
થાય તો એકસાથે 
ઘણા લોકો ન ે
જણાવવામા ંઆવે. 
       

 .પી.સી.બી. ના ં
ાદિશક અિધકાર  એ 

જણા ુ ં ક શાળા નો 
ુ ો  ત ે ક ા એ 

ર ૂઆત કરવામા ં
આવશ.ે 

૧૨. ી. જયદ પ 
ભાઈ ગો હલ 
ગામ : વુા,  
તા. વાગરા,  

. ભ ચ 

 તેમણે જણા ુ ં ક, 
ટ ડ આઈ માટ નો 
જવાબ આપવા માટ 
કોઈ પેિશયલ 
એ જિનયર છે? 
       
  
  
 

 અમાર  એક બા ુ 
સાઈનાઇડ અને બી  

 અમારા બધા ને 
લાયસ સર ટકનોલો  
સ લાયર માણે 
માણે આપવામા ં

આ યા છે લા ટ 
ચલાવવા કામ કરતા 
ય તઓ માટ સ મ 

બનાવવા તાલીમ 
આપવામા ં આવે છે 
અને પછ  એને લા ટ 
નો ચા  આપવામા ં
આવ ેછે. 

 આ ટ .ડ .આઈ નો કોઈ 
સવાલ નથી ફો ન 

                     



69  

બા ુ  આઈસો- 
સાઈનાઇડ છે. અમાર  
તો સે ડિવચ થાય છે તો 
અમાર ા ંજ ુ.ં 
   
  
  

 આ ગેસ કટલી સેકંડ મા ં
માણસ ને માર  નાખે છે. 
 
 

 અમારા ગામ મા ં કામ 
કરતા લોકો ને કોઈ 
મા હતી નથી તો એક 
કલાક સમ વ ુ.ં 

ગેસ નો ઇ  ુ છે. અને 
ફો ન ગેસ ુ ંઅમાર 
યા ં કોઈ સં હ નથી. 
 બને છે ત ે સીધે 

સીધો વપરાઇ ય છે. 
અમાર યા ં લીકજ ના 
થાય તે માટ જ ર  
પગલા લીધેલા છે. 

 ફો ન ગેસ ની 
ટ એલવી 0.૧ 
પી.પી.એમ. છે. 

 અમાર યા ં દરક 
એ લોઈ, કો ા ટર, 
વકર અને િવઝીટર ને 
િનગ અપાય છે. 
લા ટ મા ં ુ ં ુ ં
યાન રાખવા ુ ં તેની 

મા હતી અપાય છે. 
ગામ મા ં જઈન ે અમ ે
િશ ણ આપી ુ.ં 

રહ યાદ મા ંઅમે ક પ 
કરલા છે અને અ ય 
ગામો મા ં પણ કર ુ.ં 
બધાને ભેગા કર  ન ે
િનગ સેશન રાખી ુ.ં 

                
 

 .પી.સી.બી. ના ં
ાદિશક અિધકાર  એ 

જણા ુ ં ક ગામો મા ં
જઈ ને િશ ણ 
આપવામા ં ુ ં વાધંો 
છે? અવેરનેસ ની 
યવ થા કરવી. 

 આપન ે એક સાથ ે
અવેરનેસ કરવા  મોક 

લ કરવી. મોક લ 
વારાફરતી એક એક 
ગામ મા ં કર ુ.ં મા ં
ગાડ  આવશે અન ે
સાયરન વાગશે. ગામ 
ના લોકો બધા એક 
જ યાએ ખસી જશે. 

 





Annexure-C

A statement showing response and comments received in written format from others
concerned persons in the Environment aspects for M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers
& Chemicals Ltd. (GNFC), Plot No. D-II/8, Dahej-II industrial Estate, Rahiyad, Ta. Vagra,
Dist. Bharuch, (Gujarat), for proposed Captive Co-Generation Power Plant. The Public Hearing held
on 16/08/2017 at 11.00 hrs. At Narmada Institute of Technical Training (NITT), GNFC Ware house, Rahiyad
Chokdi, Dahej Road, Ta: Vagra, Dist: Bharuch, Gujarat) as per the Ministry of Environment and
Forests, Government of India, New Delhi vide its notification no. S.O. 1533 dated 14/09/2006.

Sr No
Comments received in writing from Concerned
Persons

Annexure

1
Shri Dharmesh Mishtry, Block No. 14, House No. 1340,
Narmada Appartment, Opp. Mamaltdar Office, Dist.
Bharuch

C-1

2
Shri Maheshbhai Pandya, Paryavaran Mitra, Thaltej,
Ahmedabad

C-2

3 Rahiyad Gram Panchayat, Tal:vagra, Dist:Bharuch C-3

4
Mr. Ajitsinh Raj, Bhartiya Kishan Sangh, Vill: Vagra,
Tal :Vagra, Dist:Bharuch

C-4

5 Shri Ganpatbhai Karsanbhai, Village: Suva C-5





(2)

(7) titffi i oqeue *1 gq fr+€ * fdq ffi qTs Tnr$ t ss+t silT*.rfr nqr 4irfi *r
s-{r€a + +q H gq qrn *1rqe stq. et. fr. fr {qi +1 fffi r

(8) 4rft * omze i {.eil-$.s}. Rmd * €}tE{ fr *qir ACcREDtTATtoN cERlFtcArE
q1 tr{E ti fr oTrq t r d 3llq +t nrfrs fr qq A fr sffi1 M fti g€ Erd ft}fi q{ cn{qr*

eTFrn-fr Er{r v€] efu €.q q-{h o}q. efr. etq. t Ai *t frifi r

(e) NABET-ect q-erf,r fl-w ffiSkH s$FF+a otq.eil.etq. fr tqr r

(10) {.oTr€.ei. fifrJ +r Mnrq s{ffi qRil EhT;[Fr, Tq f,e{r {iel +r;rlq, Rrr, Eiqr1 sT o]d-

S p ftr sgfr.r vr*.rt e+ri.g. qn +1 frtw orfi s1 q-fid frq. oil. otq. i {qi +1

FTTdI

(11) srt-€cr t +h-qt{ S drffi fr fdq qrw i.oTr{.o}. fitJ il{r{ t sq Eiilrfi ql il-q ofu
qtrfl-0I (il.o l-o t-R o q i t il.i q -o (-i o q\e GE')

1tz) .+q-fi + o+< gtra d d Uqrn qryr FFixur +d *1 crr t fqA gq ffig +trq nplr tiqfi dq
q.-rq *i 'fttrs s{q.e}ir.orq. q {si +i Effi r

(13) fd{rn qq *' qrdr {tffi mr +t{ S gf€ d fr us et rqrur f+ixur *d enr qrfr ft1 Ti ffifl
+trq G{r 4trfi dq s-{t +1 +tr{ * 5fi A fr ss+1 +Fe otq.S.otq. t rq( fi{i ft1

f*ifr I

(14) SLEAC +1rm t *r+ +) Fqtgq roR s't compliance *1r*t+a r oo qfr{rf, vs t qr +fi
sg+1 qr+,rfr { wqr

(1 5) QCI-NABET +1 q-qeai Gffi1 .h1q gsd T$ t ss+1 ffiq tqrfi) * sqr vfi-€q fi-{il
olq.eil.stq. t rqi *1 Effi r

(16) QCI-NABE151fiqqgqR sRrecz i ffi.rt qrd{ * €.il-* FunctionatArea Expert i qF.

a{ q{qm @ rn fi*J fr ilq frq + vS (rwrrr) +-r v*il t se-s1 fd.rn qni +t Etfi r

(1r) e+re k{ 6q ffi gq{ fr+ t qr er.rfi t sq-*1 flq.rd r qfr il rf,q qrfi $Ei t fuqr rrqr sq+1

lqrro r qfi qR tqr S.n kqr rrqr t d fo otq.ot.olc. fr Ail r gorg ffi gq qfr +l Rfsdd
ftt& rr-frq * qrq Ailr

(18) sLEAc +1 arw t tfq-+ +1 fq} g( ToR sr comptiance ut r*iqm r oo qfr{rf, ss d tr
sq-*1 H{-f, qEo mt I

(1e) SLEAC +1 rrq' t +r* +1 fqE g( ToR s'r comptiance qA E*Tfi( r oo qfr{rf, W A fr
ss*1gtr {ffi tukn fr rqn mtr

(20) ft<gsrc * qrq, qcr elq.eil.elq. t tqrr
(21) Eiufr g€ fri h qrq qlfr sffi4i *'il-q Erdr tc h sr{ rqRfd s{i fr snt n:n ss qk{T-(

etTk*'trs1 Mttfrsntr



(3)

(22) {q fr+€ * ffil ar{r{trfiT trKn fr srerer qr6{ h ffi oeil ?it{fr fu f,ffi h fiTfi

e56s{rd t ffi rfi n+n sI gs{TH fr'n A iffi +t ffi q+'t +qr ftiwTqT ffi *
qH * wr lqqr A sfu rffi qT ffi + fu,s ffiqR oTFrfl-fi mr frrisfirqr otq.*.a}q. fr

trq( s{ I

(23) rirqq + er< gtre fr opcs *1 arm t ffi dq s{i *1 q}rcq t} fr 3TI-€ fr fr .rm t trA-n

i,t qrq fuqr ss+1 qffirfirnen fiqt* mq ori + fdqf*. r-{ qrfr q.ffi *'qrre <telr

=,qf{ otq.st.otq. fr ci rt1trifi | ruT s{firfr qm-r fr qt ,rq ffiSa oPr{I ts ft1 rfiq

*1 {fiq *i r*o s{q.oi,.e{q. q {ei mr Effi r

(24) s-{r€d t ocl-runerr * et*,trerq qdFn*a (utrumd) qri h f{q+1r-i 3trfr 3ik 3tf$

h qpr rq( ffi .fi $qfr€ +t mq (srfr) 3}q.3fr.3tq. fr {si q] A-;6 |

(2s) {.eTr-i.si. tfrJ mr Hw F{ffi qRfi fuq n-frs, qfri nqr q{ fr {p11 il qH gg

sffit qrfr qrffiffil

(26) qffiq dm Sffi-g fr rur gs frSe t {.eil-i.o}. fr+J +r }Hrrq n{ialA 6qRn st

ffi il Arq q qt-er fdrrd q-dlq *1 l+tfir

(27) oI{rrrfiT fd<rr * ge ffi dt eiH qrqr b qFff,r t ss*t qmflt I

(28) ar{1qtr€r f{KK fr' ero.r erorr .f{ + Td]fifi gm e*fr qmf,t-fr stq.S.otq. q {qi ftt

frffr t

(29) er{tcl-fiT fd6;{ * d,t rt1 *qFm fl-+fl( ffi t * erorr-eroq'rtq * Sdldrd 
qi{dl-fr I

(30) gq fr+€ + ff( sr{l-{tr<T Fwn b fr,t +1 aen Ei{fr h fiffi3ir ft1tffi er+sro t
ffi S trFR sr EsqH Tfi Etn tsr rnc& +'i?mqr ffi fr qP{ rit{fi 3+l-fl tffi 6
ffi{-r sTprfl-fr Fr frIi$il-qr etq.S.otq. fr rgo fi-tt ft1 Etfi t

(31) gq *+€ + ff( er{l-rl.sT fdwr-r *'erorqr q-d{ h fff <rpn Effi h 6ffi + Ehrfr

e+rs{t-f, t ffi rt rqr sl gsrlt{ TS fr.n 61 mriw+nr ffi + qrq fr uqt F+qr A 3+{

,ffi qr tffi + ffi ffiqR sTFI{rfi qr frrisg;qr otq.S.otq. fr rqa mt r

(32) gq fr+€ t ersrrm E-KR + d,il *1 mn dtffi + sffi +1 .lq+ o{$-s{rf, t ffi'fi
trhR sT EsqH EqT fr s{?f€€ +1 ffi qrfi t qr rS ss+15ft vrr+.rfi red s-{i rt1

Effr r

enq *}iRz +tr{n nffiffi6 t qr nq 5qffi tu
oilrffiT wr-€ sT *tr F€qqf, M gqFT fr qq mtqrqr ti
tiqfi er+sro h q{q sl s{RtttRI + rfq + fr,tiimr eilq 3r{r{tr€T frir qrqqr fr+rqtqrEfr t?

o{Rrqru h.fq + ffi ft1 ffie Eqrqd fr'qm FTI srt t w+ elt fr t* q|'I-nrfr

(33)

(34)

(35)

(36)



(4)

(37) Effi s{€€i {s fr+€ * E.eri.*. tfrJ ffiri fr ern *t€ r€rfi *1 A fr sq* qlqt

5frq sRqq A {rsfr t qr 
=rfr ?

(38) qiqfr mqcuzi gq fr+€ & q.C.e\. tfrJ q{ri fr orrq +t€ .rd-fr ft1 d tr t"+ *r+
g-dq ER-qK d {mfr t fr W+i qr*lt serrT +{ m.rqqr fr Uflfi-d er,r*rfi t r

(39) {g qIEf€ S 3kl-rkT 3I{l-ftrkT lcfklR S Hl-fl SI (v{I SSil S'ftFtrRT3{I S'l iFtriI olqFm {,
\\.AAA\ffi S lltrr q,r gsqrr fuTr tr 4sfr dt ffi q+,fr +sr rn& qlhmr-qT tafr * qp{

tiq-fi e&rqr Eirfi * ms+* oTFrfl-fr mr frriwrqr olq.et.stq. fr rq( s.{i ft1 Etfr r

(40) tisfr or qtq gfu ffi efu qrfr{r t I qfcq t re gtra +1 cqr t +qo ffi qS sfnT
EH fti q*n+qr i r

(41) iirnl +' M, kq, g.qrqtfu 6 qfrmffi stq qt{ t Z ssU qr-q ofu T6 oTFr+-rS ft1

ffi wr t? efr{ q6 erFr+rfi sh ffi il-ss t urr* t eTrfr tdr t G tl
(42) qr.iqfi t fth sir t qmd-* afu rgq rr-S{ *1gs-ffi qq qrh qt {qrwr ffi sqq}T t

tfr t csh il-qr afu ufr+ t sr*rr t eilffi {qrqq t qgq, Stri-g, ts.-+ri sfu qqf+rur

ftl fd.q fu-s qsx * SsqH A vot t r rguq +1.+rr+ t sq+r t gTIffi rqr{M t fttq fth
t tr.1vot t ?

(43) qHr tq ft1 qw t qJEq, Efl-fiig, tr-qtq ofu qqffiq ft} fuq lmq roru * gqqp 6
qmt t t rgq ft) rhH{ nq fi qw t siq sin t tT A v*t t ?

(44) il. o R-q q-t o q q ft1 4tffi t t fttq qr +s diiqFTr qr? efu +q dhq irt qr mnur qr slr?

(45) f,I. o q-t q-R o t q *1 Eitrfr t qt{ fr qnur +1 qqE t SEa* g€ rfr r ek g4sa1 fr m* a,
qr ttia Ee{r sTr r efu rsrqq +1 ersr ffi fr,t fti g{ ,fr srrdr =nq e+{ Tflr r

(46) il. o R-q t-R o I q ft1.itffi t g4zqT Ai + .ffiq 4rffi * wn er{KtrkT qRqr t kri qg-
.td ql kin E n qr r etq fi$T ;Tr-q 

I

(47) titffi t ilr. o R-q q,-R o t Q ft1 fr sf'cqT g{ fr s{T qrrq *€SqE W qs k?r ft1 s+fi t'
iitffi rt1 fr E{ orm +es +t nrfr sfu +€Szm M g< kpl fti s+fri nqrq qrqfr
sT{qri +t s}fr gq.ei.gq. t rd r

(48) .iq-fr t il. o ?- t t- R o t q ft1 fr S{nT g€ ,fr ffi gdEr * eiil,la q-fr Tdt€ silMq i ,1ry+

+i frq Gq nrrr{T td{ +1 *1fi qF.fi.etq. t {d r

(4e) f,I. o R-t 1-1 o I q ft} dt S*am g{ rfr uq+ €}til,id risfri rt rrdte snFrq +1 f{q gq q-crq

*1 wqrfrq.eft.drq. trdr
(50) nT.o q-q t-i o t Q ft1qkq *.*q+ *'-or;at S{flg{ rfr usqrr.T eiilffi + td kc.r tF

lprrftt€ stFrsr rttq +tq t r eqil ilq r

(51) m. o 1.1 t-R o 1 q +1 qtq + {tffi * qru t SEmg$ sfr s{T {Irrq ffi & M ter gg
qqqti€ etms{ +1qa g*nr fr *U Tdfr gi S qr rfr I

(52) f,I. o 1-q t-R o q q *1 qtq * {{fr & qre t S*efl g{ rfi sq gIH Eiilrfr * M tel W
lnqtt€ oilMsr +1 qr den fr r-nfr g$ rfr fr Bqh qrqi qil{ e1 ftTtfr ffi sli t
on€ t s{r*1 gfr qr*.r$ | oir oTFrf,rfr sT rrrT q qq +1 qfffl-fr 

|

(53) il.o q-t t-l o q q ft1 4ilffi sf&T ft1 t{l ti{ii + ttftr trt€r + qt-qi +t$ rttJ +q
s.{i t e+rqr t qt Tfr ?



(5) l

(54) fl. o 1-1 q-1 o q, q q)T Effi gdE{r fti tf,i nffi{r Bt€r * qrqi ftti +q s-{t t afr er+r

t fr ssot fil-{uT ?

(sb) tcr ffi{ "t*."*r, 
eipffifr ffiq *r ffiq w{ *{ffi tq s1 cqt t

qgq, q"*g, +;.op'uil* ,"f.* q1 fdq fuq trf,1-{ * gsq1.q d-sfii fl 1 qEq *1 tcr

ffi{ *{qrff, erl*ilerffit ffi, 
"f. 

m, sd.{d$6g1ffie ts *1ffi t fttr ftlq
t t'rdwil tl

(56) il.o1-,,-i"q,e *1 ffi t +q darqrtt ffi€ t g{ s-crr fl sr{q poor euaritv sT

qefiTf, swlr t fuqr rr{TT Qtt q rfr?
(s7) n.o R-, *-i o tq *1 tffi t ge *-" * ort t rti T€ 5fiq sFerq *1 we RFW *%

frfe,-rr t rd r

(58) ffi W g{ oe t A* f,r.ty-o d-R o l\s ff6 ffi ft1 gq{rd tr(qur fuiflr +d rt1 arw t
rqt gqffi-{ +trq mn tirfi 6iq s-{i ft1+trs s}q.eil.e}q fr {st ft1tr{fr 1 tffi t t-A-d

&t q1q fuqr s{+1 qrr6,rfirnet tfro qruil q-{i * fdqf{ {-{ of m.rffi h +Frq Gn

s*t€ alq.sil.etq. fr {qt a1 ffifi r aen sr*r0 qwr fr qt .rq Efrfra 3{zrqr qs +t {sq

rt1 {trq *1 mo otq.eil.tstq. fr {si +1 Effi r

(5e) {{fi t ffi a< gflc s} onfi rq tqlrrfr ti t =rfi sTri t ssFT qrq 3+{ qnr r

(60) ffi + q5q gFE rt1 qqffiq fr5-gaql-{ t fr'il + vqrd sT wflct ?ffi i ffqr qr w*

5-d'ffin ffit frFqq 3+s F{Err t q{rtt S(o+q St rtiqt qr rfr?

(61) ffi * qiq 5fra *t qffiq dmsffi-€ t fr,il * ncrd fil wil-q ffi t tqr qr 3qh

gilfifi ffit F{Fu.q ofrs FTtr'r t E{lft S(qqq St ft1qt qr rfrU

(62) ffi h qtq gfra fr gq.nq sTsFrKr, n* 6{u aerT 4qfi aFrrtlrd fr fr rtt$ frfqTfr o{q-qt

+ti erq qR *t fq A fr sqh ;[rq, eFFFlkT +1 k m atir fqq trt compensation *1

qrfl-fi otq.et.frq. t rd r o+dlFrfi sf,rqfi efu sreq fu{rrr *1 orq t ffi +1 r{q q-}

Rilqr+trq+1rqol40(Z)hwqrrrqqTE+trq3}q.s.etq.t{gietrq=i-frnrrrsq*'
effi( g mffi +1oqrq r*o etq.et.otq. fr {si ft1E-;ifi r eilr.lq* ft1qR dr€ gqtrT

qr{T qq A d ss+1frtro t

(63) ffi * qoa gfie fr gq uTH 3l"5sr6T, +q fratq nw tiqfi tl-ffi fr * ftt€ m,ffi srlqt

+t{ ere 6qRil +1 fq A fr sq* q[q, eFhTffi qfl f{T f, mn Et T t Compensation ft1

qrr6rfr stq.sil.e1q. t {C r *frFm sf,r-{fi etq sreq fdq-{r *1cqr t ffi rti fqt qA

ffifl frtrq +1r+e r 4CI (2) h ergun rqqrrt +trs Btq.fr.slq. t {st ft1tr'ifr nqr sq+

Bffid ufl *ffi +1nqm r+e *q.s.otq. fr {si rtlt*i-fi r *r trm d qR *t{ gqt{r

,rfit qgt A fr $s*1furc t

*q, Tdtrilalrqiruffi s{rqrfr tttfaqfuifi r
qftr FNfr

M
{fr














