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PUBLIC HEARING PROCEEDING 

 
It is hereby informed that as per the Ministry of Environment, Forests and Climate Change 

Government of India, New Delhi vide its Notification No. S. O. 1533 dated 14th September, 2006 and 

its subsequent amendment thereof Public Hearing has been scheduled for M/s. HPCL-Mittal Pipelines 

Limited (HMPL) for Augmentation of Facilities at Crude Oil Terminal at Mundra, Gujarat which is 

covered under "Category-B" as mentioned in their request application. 

 

A copy of the draft Environment Impact Assessment (EIA) Report and Executive Summary of Draft 

Environmental Impact Assessment (EIA) Report both in English and Gujarati were sent to the following 

authorities or offices to make available for inspection to the public during normal office hours, till the 

Public Hearing is over. 

 

1. The District Collector, Bhuj, District Kutch, 

2. District Development Office, Bhuj, District Kutch, 

3. District Industry Centre, Bhuj, District Kutch, 

4. Taluka Development Office, Mundra, District Kutch, 

5. Additional Principal Chief Conservator of Forests (c), Ministry of Environment, Forests and 

Climate Change, Government of India, Regional Office (West Zone), Kendriya Paryavaran 

Bhavan, E - 5, Arera Colony, Link Road - 3, Ravishankar Nagar, BHOPAL 462 016. 

6. Regional Office, Kutch (East), Gujarat Pollution Control Board, Room No. 215-216, Second 

Floor, Kandla Port Trust, Administrative Building, Sector-08, Gandhidham, -370 201. 

 

Executive Summary of Draft Environmental Impact Assessment (EIA) Report in Gujarati & Public 

Notice/Information regarding Public Hearing was also circulated to Gram Panchayats that fall within 

5 KM radius of project area for wide circulation. 

 

Announcement of Public Hearing was also made on a vehicle in all villages within 5 KM on 20/01/2019. 

 

All local affected persons of the project were requested to remain present in the public hearing or 

send their response in writing to Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board before the 

hearing date. 

 

Other concerned persons having stake in the Environmental aspect were requested to send their 

response in writing to Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board before the hearing date. 

 

The Public Hearing was conducted on 22/01/2019 at 11:00 Hrs. at Kudrati Upchar Kendra, near B.ed 

college, Gundala road, Mundra Gujarat. 

 

Advertisement was published in Gujarati Daily -"KUTCH MITRA" Kutch edition, dated 20/12/2018 and 

in National English Daily -"THE TIMES OF INDIA" Rajkot Edition dated 20/12/2018. 

 

Smt. Remya Mohan, I.A.S Collector and District Magistrate, Kutch supervised and presided over the 

entire public hearing proceeding. 

 















GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 
Regional Office, Kutch (East), 

Room No. 215-216-217, Second Floor, Deendayal Port Trust (KPT),  

Administrative Building, Sector-08, Gandhidham, Kutch – 370 201. Website: www.gpcb.gov.in 

 

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 Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India, New Delhi, 

vides its notification no. S.O.1533 (E) dated 14/09/2006 and its subsequent amendment thereon, 

Environmental Public Hearing has been scheduled for M/s. HPCL-Mittal Pipelines Limited (HMPL) for 

Augmentation of Facilities at Crude Oil Terminal at Mundra, Gujarat which is covered under "Category-

B" as mentioned in their request application. The Environmental Public Hearing is conducted on dated 

22/01/2019 at 11.00 AM at Kudrati Upchar Kendra, Opp B.Ed College, Mundra-Gundala Road, Mundra, 

Dist. Kutch, Gujarat. 

 

Smt. Remya Mohan, IAS, Collector and District Magistrate, Kutch supervised and presided over the 

entire public hearing proceedings. 

 

Shri K. B. Chaudhari, Regional Officer, Kutch (East), Gujarat Pollution Control Board, as a 

Representative of the Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board welcomed all people 

present in the Public Hearing and with due permission of the Chairman initiated the procedure of the 

hearing. He outlined the various provisions of the Notification and briefed the procedural details for 

conducting this public hearing including actions taken by GPCB for wide publicity of this public hearing 

and the advertisement given earlier in the local daily newspapers. He announced that as per the 

provision of notification, only locally affected persons will be allowed to represent in the public 

hearing while others having plausible stake holders may give their representation in writing which 

would be included in the proceedings. 

 

With the due permission of the District Magistrate, he then invited the project proponent to give their 

introduction and to make the presentation of their proposed expansion project in Local Gujarati 

Language. 

 

Thereafter presentation in Gujarati language was given by Mr. Jitendra Patel, as a technical 

representative of proposed  project  covering  introduction  of  the  company,  project  chronology, 

News paper advertisement for public hearing, Location details, Layout plan and satellite imaginary, 

Environmental Sensitivity, Mundra Plant Land Details, Need and Benefit of Project, Crude Oil Terminal 

Operations, Process Flow Diagram at COT, Crude Oil Terminal (COT), Mundra, Fire Protection Systems, 

Safety Management System, Crude Oil Terminal (COT), Mundra Fire Station, Project Requirements, 

Baseline Study of Environment, Environmental Monitoring Stations, Environmental Monitoring 

Stations Map, Results of Baseline Study, Development of Greenbelt, Corporate Social 

Responsibility(CSR), Submission, carried out by company.  

 

After the presentation by the project proponent, Regional Officer, Gujarat Pollution Control Board 

with the due permission of the District Magistrate, opened the forum for representations/ 

suggestions/ objections from the local affected people. 
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The issues/ suggestions/ objections/ opinions raised by the participants and responses by the 

representative of the project during the Public Hearing are as under: 

 

Sr. 

No 

Name and address 

of the 

representative 

Points Represented Reply by the representative of the 

project proponent 

1 Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 

 First of all, kindly provide a 

copy of EIA report. 

 

 

 

 Without obtaining 

environmental clearance, 

construction has been 

commenced, in which, 

foundation works awarded 

to M/s. KELLER company, it 

has been completed and 

works for construction of 

tanks has been awarded to 

M/s. Offshore Company. 

 

 

 

 Though this company is 

located in Gujarat, no job 

has been given to any 

Gujarati person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EIA report submitted by you 

is incorrect, wherein you 

have mentioned that there 

is no Protective Forest 

Whereas a Reserved Forest 

is located within Baroi 

 

 With due permission of 

Chairman, company has 

provided a copy of EIA report 

immediately. 

 

 Company’s representative 

replied that, no work has been 

started at the site has been 

started. Only the agency has 

been finalized. Basic essential 

Works like Soil Testing, Site 

Barricading, and Primary 

Leveling etc. is ongoing. No 

work for construction of tank 

has been commenced. Further, 

it has been added that you may 

visit the site. 

 

 Mr. B M Virani, who is a retired 

Additional Collector, informed 

that he is a Gujarati person and 

is presently associated with the 

company. Moreover, he 

informed that Mr. Jitendra 

Patel, who just now gave the 

presentation of the Company, 

is a local person from Kutch 

District (Taluka: Nakhtrana) 

and is also associated with the 

company since last 10 years. 

 

 For your information, kindly 

note that as per latest circular 

published on 06.09.2018 by 

MoEF&CC, no Environment 

clearance is required for any 

expansion project. As 
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Village. Also, one Reserved 

Forest is located within 

Mundra. 

For any project, study for 

environment monitoring 

area is to be carried out 

within radius of 10 kms. 

 

 Then why such time-waste 

exercise is being done? 

 

 

 As per page no. 5 of EIA 

Report, Ecological Sensitive 

area, reserve forest is npt 

present within 10 KM area of 

the project area. But 

according to the facts of  

1985, forest of 169 paiki of 

Dhrub Village, 141 paiki of 

Mundra Village, 50 Hector 

forest of Baroi village , 

121.40 Hector forest area of 

52 Paiki of Village 

Goyarsamaare covered 

under protected forests. 

environmentally affected area 

up to 5 km radius is covered 

under TOR published by SEIAA-

Gujarat, environmental 

monitoring of the area up to 5 

KM has been done. 

 

 

 As we have been directed to 

undertake Public Hearing, we 

are doing this exercise.  

 

 As environmentally affected 

area up to 5 km radius is 

covered under TOR published 

by SEIAA - Gujarat, 

environmental monitoring of 

the area up to 5 KM has been 

done. 

- -  Chairman questioned 

Company that whether 

there is any national park or 

wild life sanctuary is covered 

or not? 

 Company representative 

replied that there is no any 

National Park and Wildlife 

Century within 10 KM radius. 

Further, it has been informed 

that the Protected Forest and 

Reserved Forest may be in 

adjacent to any habitant area. 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented that, In 

Draft EIA Report, you have 

indicated only Surai River. 

Other rivers like Bhukhi, 

Kevadi, etc. why has not 

been indicated? What 

impact will have it on? A 

huge Mangroves Forest area 

of Bocha island located near 

 Company representative 

replied that Environmental 

clearance for this project has 

been obtained. This is only 

expansion project for which no 

additional land is required. We 

are not going to execute any 

work outside of company 

premises. 
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to the Company is not 

indicated. Why this fact is 

not presented? We do not 

oppose your company 

whether it will cover or will 

not cover. 

 

 You have not informed 

public regarding this 

hearing. Moreover, 

company has studied of only 

4 villages.  

 

 

 

 

 

 

 

 The Notice of the public 

hearing has been given in every 

Gram Panchayat falling within 

5 KM of project area and also 

published in one local language 

and one national daily 

newspaper. 

- -  Regional Officer – Gujarat 

Pollution Control Board 

informed that the Notice of 

the public hearing has been 

given in every Gram 

Panchayat falling in the 

environment study area and 

also published in the local 

newspaper. 

- 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 Whereas within 10 km area 

of radius, 10 villages are fall 

within. Then why it has not 

been included? Other than 

these 4 villages, why other 

villages are not included? If 

so considered, tell theirs 

with latitude- longitude. The 

company has taken the 

samplings without latitude-

longitude. 

 Company representative 

informed that as informed 

above, if anything has been 

missed out within study area, 

same will be looked into for 

inclusion in final report. It has 

been informed by the company 

representative that we have 

already obtained 

environmental clearance since 

the beginning and according to 

it, the project has been 

established. We have 

attempted in totality to cover 

all the details in EIA report of 

this expansion project. 

However, if anything has been 

left out; we include the same in 

the report as per rules. The 

report prepared is a DRAFT 

report. By covering above said, 
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final report will be prepared. 

Further, it has been informed 

that we are operating the plant 

since last 5 years wherein no 

issue related to environment 

has been arise so far. 

- -  The Chairman has suggested 

to the company that in case 

any thing has been left out 

within 10 km radius, it is to 

be included after 

examination 

- 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 
 

 Did you obtain permission 

from PESO before the 

commencement of the 

project? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moreover, as we have the 

information that you have 

commenced the 

construction work, so we 

intend to have a visit the 

site. 

 

 In EIA report, only Calorex 

School has been taken into 

consideration and biggest 

school of taluka R. D. School, 

Girls school, government 

science school, ITI College 

etc., is not taken into 

consideration. Why 

Company Representative replied 

that, 

 Permission is granted by PESO 

in two stages. One, before 

commencement of the project 

and secondly, after the 

completion of the project and 

before commencement of 

operation process. Under 

above preview, we have 

obtained PESO permission 

“Before commencement of the 

project”. 

 

 You may visit our plant. 

 

 

 

 

 

 

 We have prepared a DRAFT 

report considering the study of 

nearest school i.e. Calorex. 

However, we will include all 

other schools coming within 5 

KM radius of project area. 

- -  The Chairman inquired 

about according to the 

notification area of 10 km 

 Company representative has 

informed that according to 

point no. 19 of TOR, 5 km area 
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has been indicated or area 

of 5 km is considered? 

Chairman has informed that 

whatever the notification is 

applicable please read it 

loudly and listen all. 

has been covered. Accordingly, 

Company representative read 

the point no. 19 of TOR in 

public. 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 
 

 In EIA report, only Adani 

Hospital has been 

considered and the PHC 

Centerof Taluka, 

Government Hospital and 

others has not been taken 

into consideration, why? 

 

 

 

 

 

 It is requested to all 

concerned government 

authorities and company 

authorities to circulate the 

EIA report in villages to 

proper public 

representatives like 

Sarpanch, Panchayat 

members, etc. 

 

 In the EIA report it is 

mentioned that "Project 

does not fall within Coastal 

Zone”. Whereas whole area 

is falling the Coastal Zone, 

within coast zone, then how 

can you say that this entire 

project or expansion project 

is not within the CRZ area, 

according to the CRZ 

notification 2011, 1991 and 

2018. Your entire project is 

as per CRZ Notification 

According to the 1991, 2011 

Company representative replied 
that, 

 We have prepared DRAFT 

report for EIA study 

considering the nearest and 

the farthest hospital. Under 

this preview, there is no 

environmental impact in the 

nearest hospital and hence 

there will be no environment 

impact on other farther 

hospitals. Our aim is not to 

discriminate on any issue. 

 

 Information has already been 

given to the concerned village 

gram panchayat in advance. 

However, your suggestion will 

be taken care in future. 

 

 

 

 

 

 Company had already obtained 

the CRZ clearance in 2008 and 

accordingly, construction has 

been carried out of the existing 

plant. When we approached to 

TOR for this project, the matter 

of CRZ has been separated by 

SEIAA Committees since, no 

additional land is to be 

acquired within CRZ area. 
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and 2018 notifications; your 

entire area falls within the 

CRZ notification. If it is not 

within CRZ Notification, then 

you have conducted the 

study from NIO-National 

Institute of Oceanography? 

- -  The Chairman has informed 

that there is a question in 

syntax only. You have 

written that - "Existing site 

of COT Does not fall within", 

which is not to be written 

instead, it would have been 

written like "It falls within 

CRZ but we have already got 

permission”, which had 

been excluded. 

 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 
 

 In Chapter II of EIA, 

according to water 

requirements, there is no 

need of additional water,, 

then we have an 

information that whenever 

after completion of one  

tank, to test a tank, you have 

to fill the tank the capacity 

of One Tank.  Accordingly, 

from where you will bring 

60000x3 = 180000 KL water.  

Already you have made an 

agreement with Adani; such 

kind of document is not kept 

in the EIA report. According 

to our information, M/s. 

offshore company is 

attempting to take water 

from people. Kutch is a 

dessert zone and from 

where will you bring this 

huge quantity of water? 

 

Company representative replied 
that, 

 As we stated in EIA report, 

there is no additional water is 

required for an operating 

plant. The said 60000 KL water 

will be hydro-testing purpose 

of the tank which is done for 

the safety of the tank, and for 

that purpose, it will be either 

sea water or any other source, 

which is yet to be finalized. But 

for three tanks of each 60000 

KL capacity, 180000 KL water is 

not required. In terminal, all 

tanks are interconnected and  

by which the water from one 

tank to second and from 

second tank to third tank can 

be used and thereafter it will 

not be released anywhere. 
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 According to our 

information, for testing 

which you are doing hydro 

testing, the TDS of water you 

should have be less than 

2000, whereas for usage of 

sea water whose, TDS is just 

too much. Who will do the 

treatment? From where the 

source will be search out? 

 

 Will this be a Source 

Government or will you use 

local ground water? 

 

 

 

 In adjacent to this project, 

recently, 12 Tanks of IOCL, 

14 tanks of HMPL and 17 

tanks of HPCL are available.. 

Even though there are so 

many tanks, whether this 

project is vaiable after 

conducting a study of 

carrying Capacity? How 

much is Carrying capacity of 

that area? Whether any 

study has been conducted 

for carrying capacity?  

 

 Have you appointed any 

agency to check for the 

Caring capacity? 

 

 

 

 

 

 

 Kutch area falls within the 

pro-cyclonic zone. Whether 

you have conducted any 

 If the amount of TDS is found 

more then it will be treated. 

For this, there is a chemical 

called as Corrosion Inhibitor 

(CI) which will be dosed.  

 

 

 

 

 

 

 At present, the source of water 

is not decided. But for water 

requirement for operational 

needs, we have the agreement 

with M/s. APSEZL. 

 

 Our pipeline is designed 

initially and its capacity is 18 

million metric ton and for that 

purpose, the plant has been 

designed which is to be 

executed in different phases 

and for which already study 

had been carried out. What 

you are referring the carrying 

capacity, soil’s carrying 

capacity of entire geographical 

area had been done.  

 

 

 What you referred earlier the 

agency named M/s. Keller, 

they themselves had 

conducted various soil tests 

and thereafter opined that 

carrying capacity of the soil is 

OK and IIT-Mumbai has 

validated the same 

 

 To handle the cyclonic effect, 

Engineers India Limited, a 

Government of India 

undertaking Company, has 
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study that your project is 

viable in Cyclone?  

 

 

 

 

 

 

 What speed of the cyclone is 

considered that your Tank 

will be able to tolerate? 

Whether tank is designed 

having capacity to tolerate 

the storm speed of 

kilometer speed as of 1999? 

designated a tanks specialty 

which is called "Wind girder" in 

tank. Because of this, Cyclone 

effect does not impact over the 

tank. "Wind girder" has been 

placed over the periphery of 

the tank. 

 

 Taking into consideration the 

intensity of the windstorm of 

1999, tank has been designed 

as per OISD. Moreover, you are 

requested to give as much as 

any technical questions to us in 

writing. As we have informed 

that EIL has designed the Tank 

and every factor has been 

considered. The report will be 

provided to you. The summary 

of the EIA report is given to 

everyone in Gujarati language. 

- In between some 

other person asked 

 One request is that if 

anything is to be given in 

writing then there is no need 

to gather public. In Mundra, 

there are very few people 

are educated because of this 

EIA report should be in 

Gujarati Language and give 

it in Public. After study, 

public may do questions & 

answers. These people do 

not give it in Gujarati and EIA 

gives in English and all 

persons cannot read English 

 Regional officer- GPCB has 

distributed the Gujarati brief 

note of draft EIA report to all 

concerned offices. 

 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 
 

 On page no. 66 of EIA, it has 

been shown that where 

Land Fall Point (LFP) and 

pipeline is there, damage to 

mangroves is likely to 

happen. How much it would 

be? 

Company Representative informed 
that, 

 For Mangroves plantation, we 

had contacted local RFO as 

guided by local DFO. Under 

forestry scheme, RFO had 

provided us the estimate along 

with map, which we had 

deposited. 
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 Ministry of Environment had 

directed that company had 

to undertake mangroves 

plantation in 100 Hectare 

area. Hence, the company 

should inform that at where 

mangroves plantation in 100 

Hectare area has been done 

in Gujarat. 

 

 The condition was imposed 

on the Company in 2008. 

However, until now, 

Mangroves plantation has 

not been done.  

 

 

 If done inform the latitude 

and Longitude on Google 

Map. 

 

 

 

 The land you have indicated 

is of 1850 Hectare land 

which has been allotted to 

Adani Ports by Forest 

Department and Ministry of 

Environment. 

 

  The company has done 

Mangroves plantation in 100 

Hectare area in consultation 

with local forest department 

and accordingly, a copy of 

receipt of the amount 

deposited is displayed on the 

screen along with Latitude and 

Longitude.  

 

 Company has done Mangroves 

plantation in 100 Hectare area 

after consulting local Forest 

Office and the estimate issued 

under Forestry scheme has 

been deposited 

 

 A project at Navinal (besides 

Mordhuva) was done in 2014 

for Mangroves Plantation. 

Longitude and Latitudes are 

indicated in the map.  

 

 Company has carried out 

Mangrove Plantation in 

consultation with DFO and RFO 

Offices. 

- -  Chairman has informed that 

this matter will be placed 

before the District level CRZ 

committee. It has been 

informed to obtain report 

from DFO. 

 Company representative 

informed that the report will 

be obtained from DFO office. 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 According to the report, 

Company has given CSR 

benefits to 36562 persons in 

2016-17, for which company 

has spent Rs.115 Lacs. This 

means Rs. 314/- has been 

spent per person. According 

 Company representative has 

informed that company had 

conducted CSR activities in 21 

villages of Gujarat in 2017-18. 

Wherein educational related 

CSR at villages named 

Shivlakha, Sai, Bhachau, 



GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 
Regional Office, Kutch (East), 
Room No. 215-216-217, Second Floor, Deendayal Port Trust (KPT),  
Administrative Building, Sector-08, Gandhidham, Kutch – 370 201, Website: www.gpcb.gov.in 
 

to CSR guideline, CSR is to be 

conducted where the 

Company works. The 

company has conducted 

only 2-3 CSR in Mundra. The 

Project is within Gujarat and 

CSR is being done within 3 

villages only. Is there no 

another villages? 

Jakheda, Bural, Juna Raviyana, 

Chandroda, Mundra etc. CSR 

for skill development in Maska 

village and 565 beneficiaries 

has been benefited of   Medical 

camp conducted at Mundra. 

Company is having reports and 

photographs of various CSR 

activities conducted by the 

Company. 

2.  Shri Bharat bhai 

Patariya, 

Member of Mundra 

Gram Panchayat, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 

 

 Public hearing is being 

conducted without 

information to panchayat 

members. 

 

 

 The company should make 

CSR announcements 4 to 5 

days in advance, so that 

poor people may get 

benefited. 

 

 

 

 

 

Company representative has 

responded that 

 Information regarding public 

hearing has been given to all 

village panchayats covered 

under the study area and in the 

local newspapers. 

 

 Whenever we conduct CSR, we 

informed to nearby areas. This 

time as well, our medical team 

had distributed papers for CSR 

advertisement. Thereafter 565 

people have been benefited 

from the medical camp. 

Without information, it is not 

possible to move forward for 

the participation. 

3 Shri Bharat bhai 

Patel, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented that, under 

this project, how many local 

people will you employ? 

 Under this project, it is 

estimated that approx 300 

people may get employment, 

which has three different 

categories, Skill, Semi Skill and 

Un-Skill. Under this preview, 

according to rules, selection of 

local semi-skill and unskilled 

persons will be employed by 

the contractors as per 

company policy. 

- Shri Bharat bhai 

Patariya, 

Member of Mundra 

Gram Panchayat, 

Village-Mundra, 

He represented that, 

 

 The company what referred, 

only labors are being 

employed? Employment to 

Company representative informed 

that, 

 This plant is hazardous in 

nature. Hence, even a minor 

mistake may lead to create an 
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Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

educated people is not 

given. Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Since last 7 years, I am 

viewing that our people are 

being exploited by oil and 

gas companies. Educated 

people are roaming 

unemployed or works under 

the contract. Workers from 

Uttar Pradesh and Bihar are 

brought for Rs. 10000 and 

the Company says that we 

are doing development. The 

Company has informed that 

no river is passing through 

nearby. In fact, it passes 

through less than 300 meter 

distance from Plant of HPCL 

Mittal. Why this is not being 

indicated?  

 

 Company has the plant at 

Mundra. Then why 

Company should do CSR at 

Bachau? Company should 

do more CSR at Mundra.  

 

 

 Why you do not inform to 

Sarpanch of Mundra while 

you do any activity? 

 

 What will you give in case, 

the crop is damaged or 

damage to soil or 

accident and therefore high 

skill level is required. The 

meaning of Local level is not 

limited to Mundra only, but it 

should be of Gujarat. For this, 

we have selection criteria and 

according to this is eligible for 

work for hazardous plant. We 

provide data to Government 

of Gujarat in this regard.  

 

 The company has given 

employment to many local 

persons. In our company, 

contract has been awarded 

through limited tendering 

process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSR has been conducted 

wherever pipeline of the 

company passes through. Your 

opinion is very good. We will 

make provisions to do more 

CSR at Mundra. 

 

 In future, whenever we do any 

activity, we will inform. 

 

 

 Since last 5 years, no such 

situation has been arised which 

is attributed to our latest 
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environment is occurred 

due to leakage of crude oil 

from Pipeline of the 

Company due to any theft or 

any other reason? 

 

 What arrangement the 

company has in case of 

leakage of crude oil pipeline 

which passes through the 

sea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Who provides the Water to 

SEZ for use during the Mock 

drill and whether did you 

deposit the tax on waters? It 

is to be investigated.  

 

 According to government 

rules, 22% of the total area 

of the company must be 

dedicated to the green belt. 

How many percentages are 

in your company? 

technology and competent 

system which ensures us not to 

have any mishappening. 

 

 

 

 Since 2011, no leakage has 

occurred from the pipeline 

passing through the sea. 

Moreover, detailed emergency 

plan has been sent to India 

Coast Guard for approval 

wherein details are described. 

Moreover, mock drills are 

conducted twice in a year. Two 

years before when Honorable 

Chief Minister was on visit, our 

company has participated in 

the mock drill conducted and 

performed well. 

 

 For water, we have an 

agreement with APSEZL and we 

use water within the 

contractual preview only. 

 

 

 Company has a green belt of 26 

acres area. For which, the 

information has been given to 

Government at every six 

month. 

4. Shri Yatin Laad, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He requested to provide 

information’s regarding the 

CSR activities conducted by 

the Company 

 Company representative 

informed that in 2017-18, CSR 

activities have been conducted 

in total 21 villages. Like,  

,Bhachau, Chhashra, Ajapar, 

Goyarsama, Tragadi, 

Kidiyanagar, veejpar, Lunava 

etc. 

5. Shri Haresh 

Motharia, 

Village-Mundra, 

He represented that, 

 

Company representative informed 

that, 
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Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 What CSR activity has been 

done in Mundra? 

 

 

 

 

 What you talked about the 

need for 300 people for the 

project, whether local 

people of Mundra will get 

employments? 

 

 

 

 

 

 

 Presently the project which 

is going on and after 

completion, when operation 

will be continued, 

requirement of different 

category of workers will 

arise. In this regard, 

according to the 

constitutional rights, 

employment to local 

persons will be approx. 70%-

80%. So how many persons 

are presently employed? 

And how many persons will 

get employment after 

completion of project? And 

any company does skill 

development program, so 

how many such programs 

has been conducted by your 

company and to how many 

persons who has passed 

through the said program 

the company has given the 

job? 

 

 Company has done various CSR 

activities at Mundra. Company 

have to do CSR work from 

Mundra to Bhatinda and is also 

doing.  

 

 Under this project, it is 

estimated that approx.300 

people may get employment, 

which has three different 

categories, Skill, Semi Skill and 

Un-Skill. Under this preview, 

according to rules, selection of 

local semi-skill and unskilled 

persons will be employed by 

the contractors. 

 

 After obtaining the project 

approval, approx. 300 works 

are to be engaged, wherein we 

will give preference to engage 

local persons. However, our 

this project is additional tank 

project which will be operated 

through existing manpower 

only. Presently, 150 to 190 

manpower is engaged for the 

ongoing works wherein 90 to 

100 persons are local only.  
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 Whether these manpower 

are of labour category or 

management category? To 

how many persons job has 

been given to our persons 

after developing the skills 

who are graduate and 

diploma holders 

 

 Those persons who came 

from semi-skilled to skilled 

category whether are in the 

Company or on contract?  

 

 

 

 Provide us a list for how 

many persons are on 

contract or on direct? 

 Our plant is of Hazardous in 

nature, only experienced 

persons can work therein. Even 

though those persons who 

were having little 

knowledgeable, we trained 

them and made them skillful.  

 

 

 Some are in the company 

directly and some are on the 

contract as per the policy of the 

company. However, job has 

been given whether it may on 

direct or on contract. 

 

 We cannot provide this 

information at the moment. 

However, this information we 

provide to Government. 

6. Shri Rakshit 

Senghani, 

Village-Mundra, 

Tal-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented that 

whether can we get a job in 

your new project? 

 Company representative 

responded that definitely job 

can be get. We always attempt 

that local persons of the area 

where the company exist may 

get employment. As our plant 

is hazardous in nature, after 

checking the skill and ability of 

the person, we engage for the 

job- it may be on direct or on 

contract. 

- Shri Bharat bhai 

Patariya, 

Member of Mundra 

Gram Panchayat, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented that, in the 

interpretation of local 

persons, the first priority 

may be of Mundra, followed 

by Kutch and thereafter 

remaining Gujarat. In such a 

way, how many persons of 

Mundra taluka is engaged in 

your company or on 

contract? Further, according 

to Government’s new 

scheme “Chief Minister’s 

apprentice scheme” your 

 Company representative 

informed that, the plant is 

hazardous in nature, even a 

minor mistake may turn into 

big tragedy, which is the 

responsibility of our company. 

Moreover, the person whose 

election card or AADHAR card 

belongs to the place is 

considered as Local person 

only. 
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company should keep 

apprentices for one year, 

give proper trainings and 

making them semi-skilled, 

engage them in the 

company or on contract pay 

roll. 

- -  In reference to the above 

matter, Chairman asked the 

company to implement of 

apprenticeship scheme 

under the guidance of 

Government. 

 The company representative 

has assured the 

implementation of the 

suggestion given 

- Shri Bharat bhai 

Patariya, 

Member of Mundra 

Gram Panchayat, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 

 

 As indicated in EIA report, 

from where will you bring 

the soil for levelling of the 

tank?  

 

 How do you separate water 

which comes along with 

crude? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Is there any roof available 

over the tank? Nearly 170 

different bird species are 

available in Mundra areas 

and in case they come in 

contact with crude, 

immediately they dies. So 

what steps you have taken in 

this regard? 

 

 

 

Company representative informed 

that, 

 The soil excavated of our plant 

only be used. 

 

 

 

 After settlement, some water 

which comes from the tanks is 

being sent to another tank for 

treatment through ETP-

Effluent Treatment Plant for 

separation of oil. The 

separated oil is once again 

being transferred into main 

tank and the separated water is 

being used for green Belt area 

of the plant. 

 

 Yes, there is a roof over each 

tank. In addition, company is 

having latest technology 

system, fully automatic and 

close looped, so the chances of 

crude come out are almost nil. 

During maintenance, the crude 

comes into our underground 

tank and from the 

underground tank, through 

sump pump, we sent back into 

the tank and through pumping, 
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 Entry is not given into your 

company. Many times we 

attempted to come into but 

we have been informed that 

visitors are not allowed.  We 

may know after seeing on 

Google Map only that what 

is happening within? 

 

 Have you received any 

notice on any day from 

GPCB towards violation of 

pollution rules?  

 

 To pump into mainline, 

whether electric machines 

or a diesel engines are 

installed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 At what height, the exhaust 

of DG set has been kept? 

Exhaust of Fire Engine 

pumps has been kept at 

what height? 

we sent it into the main line. 

Hence, during maintenance 

and operation, even a single 

rop of crude oil is not leaked.  

This is the advantage of new 

technology. And for this 

purpose only, we need skilled 

persons so that no any damage 

to environment may happen.   

 

 You certainly may come with 

Permission. Not only this, 

Officials from Pollution Control 

Board also visit surprisingly and 

during the visit not at any 

places crude oil leakage has 

been observed. This is the 

advantage of good technology. 

 

 We have not received any 

notice from GPCB in this 

regard. 

 

 

 Our machines are electrical as 

indicated in the presentation. 

Our 66 KV power line comes 

Nani Khakhar Sub-Station. We 

have motor operated pumps. 

We do not run a pump through 

diesel engines. The DG set 

which the company have is 

meant for emergency power in 

case main line power goes off 

due to any reason.  

 

 According to the rules, height 

of exhaust pipes has been 

provided.  

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

He represented that, 

 

Company representative informed 

that , 
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Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 As your project is very 

dangerous, how many times 

you have conducted the 

Mockdrill along with District 

Disaster management?  

Whether you have 

conducted any mock drill in 

consultation with School 

and NGO in case of fire at 

School, college of Mundra, 

during Earthquake etc. and 

what precautions we have 

to take care of? How many 

and where you have 

conducted Mock drill Along 

with Disaster management? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Under CER, expenditure of 

5% has to be done by the 

company in accordance to 

file no J11012 / 25 dtd1998 

of Ministry of Environment 

Forest and Climate Change. 

Hence, Company should 

provide the information that 

what expenditure has been 

done in this regard? 

 

 

 

 How much fund is being 

allotted by you for CER? For 

this project, what kind of 

 We conduct mock drill at two 

places. One is within the plant 

and another over the pipeline. 

Company conducts mock drill 

twice in a year. During the 

mock drill, observers from 

Disaster Management –Bhuj 

do the witness and gives the 

suggestions as well. Recently, 

our company has conducted a 

mock drill near Anjar and we do 

mock drill within the plant as 

well in accordance to 

government rules and has to 

submit reports in accordance 

to Factory rules. Moreover, we 

inform cautionary guidelines to 

Samudra Township during the 

Diwali festivals. Whenever, 

company does the CSR 

activities villagers are being 

informed that as the pipeline is 

highly pressurized, no 

excavation is to be done and 

heavy vehicle should not be 

run over it. Such information 

we give to public.  

 

 What you are mentioning is 

related to the project for 

establishment of 02 pumping 

stations and accordingly we 

had obtained the approval 

from the Ministry of 

Environment, Forest and 

Climate Change. Out of this, 

one pumping station was at 

Deesa (Banaskantha) and 

another was at Jodhpur. It is 

not related with this Project.  

 

 After obtaining environmental 

clearance, 0.75% of project 

expenditure will be spent for 
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condition has been imposed 

for such expenditure? 

CER. This expenditure is to be 

done within 5 years. 

7. Shri Jitendra 

Sudara, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 

 

 Whether any survey has 

been done for earthquake 

and if it has been done, what 

is the capacity? 

 

 How M/s. Adani provides 

you the water? 

Company representative informed 

that  

 Yes the survey is done and 

earthquake resistant capacity 

is 9.8 Richter scale. 

 

 

 According to the contract we 

have with APSEZL, 90 KL water 

per day is being provided. 

 

8. Shri Brijesh 

Chauhan 

Village-Baroi, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented when the 

work for new project work 

will start and which 

company will do it? 

 Company representative 

informed that after obtaining 

the approval from 

Environment Department, the 

project will start. Contracts will 

be awarded through limited 

tendering process. 

 

9. Shri Bechar Gorat, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented to provide 

information about 

employment opportunity; 

whether you may give 

employment to me in your 

company?  

 Company representative 

informed that request to 

submit your information. We 

will look into to give you the 

employment according to your 

eligibility and our requirement. 

10. Shri Bharat Sonraj, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented what will be 

your responsibility to give 

employment to your local 

people? 

 Company representative 

informed that in this project, 

we have informed that about 

300 jobs in our project, in 

which includes skill, semi-

skilled and un-skilled workers. 

We will give preference to 

engage local people. 

 

- Shri Bharat bhai 

Patel, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented that how 

many local people will get 

employment under this 

project? 

 Company representative 

informed that as stated before, 

under this project, it is 

estimated that approx. 300 

people may get employment, 

which has three different 

categories, Skill, Semi Skill and 

Un-Skill. Under this preview, 



GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 
Regional Office, Kutch (East), 
Room No. 215-216-217, Second Floor, Deendayal Port Trust (KPT),  
Administrative Building, Sector-08, Gandhidham, Kutch – 370 201, Website: www.gpcb.gov.in 
 

according to rules, selection of 

local semi-skill and unskilled 

persons will be employed by 

the contractors based on 

qualification criteria. 

 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 

 

 To How many schools, a RO 

plant has been distributed? 

Children are drinking water 

of 4500 TDS. 

 

 How many villages has been 

adopted during the drought 

situations? 

Company representative informed 

that. 

 In CSR Presentation details 

have been indicated.  

Discussions have been done 

with Sarpanch and People. 

 

 We will think about how it can 

be considered for 

implementation. 

 

- -  Regarding the arrangement 

of water and fodders, 

Chairman asked the 

company to take proper 

actions after discussion with 

Prant Officer. 

 

 The Company representative 

assured to take actions as 

directed. 

- Shri Naran bhai 

Gadhavi, 

Village-Zarpara, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

He represented that, 
 

 What work will you provide 

to people through this 

expansion? Whether this 

work will be given to 

contractor or the work will 

be done on Contract? 

 

 In EIA draft, it is mentioned 

that reports of 

environmental monitoring 

have been submitted to the 

State Pollution Control 

Department. 

 

 How much PM10 and PM2.5 

will be generated from your 

project and what 

Company representative replied 
that, 

 Work is being done through 

contractor only. 

 

 

 

 

 

 At every Six month, it is being 

submitted to MOEF and the 

head office of GPCB. 

 

 

 

 

 In the environment study area, 

the Maximum value of PM10 is 

91 microgram/m3 which is 

within permissible limit of 100 
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arrangement has been done 

for its control? 

 

 In your project, how much 

SO2 will be generated due to 

welding Work and what 

measures will be taken by 

you for its control? 

 

 

 

 How much VOC will be 

generated? Tell us that what 

steps will be taken by you 

take to control it? And also 

tell how VOCs is hazardous 

for our health. 

 

 How much hydrocarbon will 

be generated? How much 

methane will be generated? 

 

 

 What are the steps has been 

taken for Hazard? What 

facilities are you having? 

 

 From where water is being 

arranged for fire firing? 

microgram/m3. This baseline 

data is for this new tank only.  

 

 At present, we do not have 

research data for this. 

However, very little gas will be 

generated from the welding 

work. In this area, welding 

works is being done with 

proper protection. 

 

 VOC is not applicable for this 

project. All hazards are 

mentioned in the report. It is 

applicable only where chemical 

reactions is present. 

 

 

 Only arc welding will be done 

for tank construction.  There 

will not be any chemical 

reaction.  

 

 We have fire-fighting system. 

 

 

 

 According to our contract with 

APSEZL, daily 90 KL water is 

being provided. 

- Shri Bharat Sonraj, 

Village-Mundra, 

Ta-Mundra, 

Dist-Kutch. 

 He represented that give us 

in writing that to how many 

persons of Mundra Taluka, 

job will be given? 

 Company representative 

informed that, as our plant is 

hazardous plant, we need 

persons with required 

minimum skill and 

qualification. It is not possible 

to give a commitment at the 

moment. 

 

 

Regional Officer, and representative of the Member Secretary Gujarat Pollution Control Board, asked 

again to local affected people present in Public Hearing if there are any further objection/ 

suggestions/representations regarding the proposed project. However there were no further 

representations. 
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પરિશિષ્ટ-બી-૧ 

લોક સનુાવણી માાં ભાગ લેનાિ સહભાગગયો દ્વાિા ઉઠાવાયેલ મદુ્દા અને પ્રોજેકટ ના પ્રશિશનશિ 
દ્વાિા આપવામાાં આવેલ પ્રત્યિુિ 

ભારત સરકાર ના પર્ાાવરણ, વન અને જળવાય ુપરીવતાન મતં્રાલર્, નવી દિલ્લી ના ંજાહરેનામા ક્રમાકં: 
એસ. ઓ. ૧૫૩૩ તા. ૧૪.૦૯.૨૦૦૬ અને તેના પછી ના સધુારાઓ ના જાહરેનામા ના ંકેટેગરી "એ" હઠેળ 
આવરી લેવારે્લ મસેસા એચપીસીએલ-મમત્તલ પાઇપલાઈન્સ લલમમટેડ, મુદં્રા- ગજુરાત, ખાતે ક્રૂડ ઓઇલ 
મવસ્તમૃતકરણ પ્રોજેકટ અનસુધંાને પર્ાાવરણીર્ લોક સનુાવણી તા. ૨૨.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજે ૧૧:૦૦ કલાકે 
કુિરતી ઉપચાર કેન્દ્ર, મુદં્રા ખાતે ર્ોજવામા ંઆવલે છે.  

સમગ્ર પર્ાાવરણીર્ લોક સનુાવણી ની કાર્ાવાહી શ્રીમતી રેમ્ર્ા મોહન (આઈ.એ.એસ.), કલેકટર અન ે
જજલ્લા મેજીસ્રેટ શ્રી, કચ્છ ની સીધી િેખરેખ તથા અધ્ર્ક્ષપણા હઠેળ ર્ોજવા મા ંઆવેલ.  

શ્રી કે. બી. ચૌધરી, પ્રાિેમિક અમધકારી, કચ્છ પવૂા, ગજુરાત પ્રદૂષણ મનર્તં્રણ બોડા તથા સભ્ર્ સલચવ શ્રી 
ગજુરાત પ્રદૂષણ મનર્તં્રણ બોડા ના પ્રમતમનમધ એ પર્ાાવરણીર્ લોક સનુાવણી મા ંઉપસ્સ્થત સૌને આવકાર્ાા. 
તેઓ એ ઇ.આઈ.એ. (EIA) નોદટદિકેિન-૨૦૦૬ અંતગાત મવમવધ જોગવાઈર્ો અને લોક સનુાવણી ની 
પ્રદક્રર્ા બાબતે સલંક્ષપ્ત મા ંમાદહતી આપી. તેમણ ેપર્ાાવરણીર્ લોક સનુાવણી ની બહોળી પ્રમસધ્ધ્ધ અંગ ે
ગજુરાત પ્રદૂષણ મનર્તં્રણ બોડા દ્વારા કરેલ કાર્ાવાહી ની માદહતી આપી અને સ્થામનક િૈમનક વતામાનપત્રો 
મા ંઆપેલ જાહરેખબર મવષે જણાવેલ. તેમણે એ પણ જણાવયુ ંકે નોદટદિકેિન ની જોગવાઈઓ અનસુાર 
સ્થામનક અસરગ્રસ્ત લોકો આ પર્ાાવરણીર્ લોક સનુાવણી મા ંમૌલખક રજૂઆત કરી િકિે જ્ર્ારે અન્ર્ 
વર્ાજબી દહત ધરાવતા વર્સ્તતઓ તેઓ ની રજૂઆત લલેખત મા ંકરી િકિે, જેનો કાર્ાસલૂચ મા ંસમાવેિ 
કરવા મા ંઆવિે.  

ત્ર્ારબાિ જીલ્લા મેજજસ્રેટ શ્રી ની પરવાનગી થી તેઓ એ કંપની ના પ્રમતમનમધ ને સ્થામનક ગજુરાતી ભાષા 
મા ંતેમની સલૂચત પદરર્ોજના બાબત નુ ંપે્રઝેંટેિન રજૂ કરવા માટે જણાવયુ.ં 

ત્ર્ારબાિ, કંપની ના તકનીકી પ્રમતમનમધ શ્રી જીતેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કંપની નો પદરચર્, પદરચર્-પવૂાભમૂમકા, 
ર્ોજનાનો ઘટનાક્રમ, સ્થળની મવગતો, ઉપગ્રહ આધાદરત આકૃમતના આધારે લે આઉટ પ્લાન, પર્ાાવરણીર્ 
સવંેિનિીલતા, મુદં્રા પ્લાન્ટની જમીનની મવગતો, ર્ોજનાની જરૂરીર્ાતો અને િાર્િાઓ, ક્રુડ ઓઈલ 
ટમમિનલનુ ંસચંાલન, COT ઉપરની પ્રદક્રર્ા પ્રવાહની આકૃમત્ત, ક્રુડ ઓઈલ ટમમિનલ(COT)-મુદં્રા, આગ સામ ે
રક્ષણ કરતી સમુવધાઓ તથા સલામતી વર્વસ્થાપન પ્રણાલી, ર્ોજનાની જરૂરીર્ાતો, પ્રોજેકટની 
જરૂરીર્ાતો, પર્ાાવરણનો મળૂ અભ્ર્ાસ, પર્ાાવરણીર્ િેખરેખ કરવાના સ્ટેિનો, પર્ાાવરણીર્ િેખરેખ 
કરતા સ્ટેિનોનો નકિો, પાર્ાગત  અભ્ર્ાસના પદરણામો, ગ્રીનબેલ્ટનો મવકાસ, એકમ દ્વારા થતી 
સીએસઆર (CSR) પ્રવમૃતઓ તથા આત્મ મનવેિન (રજૂઆત) મવગેરે નુ ંગજુરાતી ભાષા મા ંપે્રઝેંટેિન 
આપવા મા ંઆવયુ.ં  
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પ્રોજેકટ ના પ્રમતમનમધ દ્વારા પે્રઝેંટેિન પણૂા થર્ા બાિ, પ્રાિેમિક અમધકારીશ્રી- ગજુરાત પ્રદૂષણ મનર્તં્રણ 
બોડા દ્વારા જીલ્લા મેજજસ્રેટશ્રી ની મજૂંરી થી સ્થામનક અસરગ્રસ્ત લોકો ની રજૂઆતો / વાધંાઓ / સચૂનો 
રજૂ કરવા માટે મચં ખલુ્લો મકૂવામા ંઆવેલ.  

પર્ાાવરણીર્ લોક સનુાવણી િરમમર્ાન હાજર રહલે લોકો દ્વારા કરવામા ંઆવેલ રજૂઆતો/ વાધંાઓ/ 
સચૂનો/ અલભપ્રાર્ો તેમજ અરજિાર ના પ્રમતમનમધ દ્વારા આપવા મા ંઆવેલ જવાબો નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ નાં. િજૂઆિ કિનાિ 
નુાં નામ િથા 

સિનામુાં 

િજૂઆિ કિેલ મદુ્દાઓ કાંપની ના પ્રશિશનશિ િિફ થી 
અપાયેલ પ્રત્યતુ્તિ 

1. શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 સૌપ્રથમ ઇઆઈએ દરપોટા  

ની માગંણી કરેલ છે. 
 
 
 

 પર્ાાવરણ મજૂંરી મસવાર્ 
કન્સ્રકિન િરૂ કરી િેવામા ં
આવેલ છે, જેમા ં કેલર 
ઈન્ન્ડર્ા કંપની ને 
િાઉંડેિન નુ ંકામ આપવા 
મા ં આવેલ હત ુ ં જે પરંુૂ 
થર્ેલ છે, તથા ઓિિોર 
કંપની ને ટાકંા ના 
બાધંકામ નો કોન્રાતટ 
આપવામા ંઆવેલ છે. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 અધ્ર્ક્ષશ્રી ની અનમુમત થી 

કંપની દ્વારા તરુત જ 
ઇઆઈએ દરપોટા  આપવામા ં
આવેલ છે. 
 

 કંપની ના ં પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલ કે, સાઇટ પર કોઈ 
પણ પ્રકાર નુ ં કન્સ્રકિન 
કામ િરૂ કરવા મા ં આવેલ 
નથી. માત્ર એજન્સી જ 
િાઇનલ કરવા મા ંઆવેલ છે. 
સોઇલ ટેન્સ્ટિંગ, સાઇટ 
બેરીકેિન, પ્રાથમમક જમીન 
નુ ં લેવલલિંગ જેવી પાર્ા ની 
જરૂદરર્ાત વાળા કામ જ િરૂ 
કરવા મા ંઆવેલ છે. પરંત,ુ 
ટાકંા બનાવવા માટે ના બીજા 
કોઈ પણ જાત ના કામ િરૂ 
કરવા મા ંઆવેલ નથી. વધ ુ
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 આ કંપની ગજુરાત મા ં

આવેલ છે છતા ંકંપની મા ં
કોઈ પણ ગજુરાતી ને જોબ 
આપવા મા ંઆવેલ નથી.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 કંપની દ્વારા સબમમટ 

કરાર્ેલ ઇઆઈએ દરપોટા  
ખોટો છે, જેમા ંઆપ દ્વારા 
કોઈ પણ પ્રોટેકટેડ િોરેસ્ટ 
નથી તેવુ ં જણાવવામા ં
આવેલ છે. પરંત ુ બારોઈ 
ગામ માજં એક રીઝવા 
િોરેસ્ટ આવેલ છે. મુદં્રા મા ં
પણ એક રીઝવા િોરેસ્ટ 
આવેલ છે. કોઈ પણ 
પ્રોજેકટ આવે છે, તો 
પર્ાાવરણ ની મોમનટદરિંગ 
નો એદરર્ા િસ દકમી 

મા ં ઉમેયુું કે આપ સાઇટ 
મવલઝટ કરી િકો છો. 

 
 કંપની ના અમધકારીશ્રી એ 

જણાવય ુ કે શ્રી બી. એમ. 
મવરાણી સાહબે કે જે એક 
રીટાર્ડા એદડિનલ કલેતટર 
રહી ચકેૂલા છે અને જેઓ 
ગજુરાતી છે તથા હાલે કંપની 
સાથે સકંડારે્લા છે. વધ ુમા,ં 
જે ઓદિસરે (જીતેન્દ્ર પટેલ) 
પે્રસેનટેિન આપ્યુ ં તે પણ 
લોકલ કચ્છ ના જ 
(નખત્રાણા ના) છે અને જેઓ 
છેલ્લા ૧૦ વષા થી કંપની 
સાથે જોડાર્ેલ છે.  
 

 એમ.ઓ.ઇ.એિ. (MoEF) 
દ્વારા પ્રમસદ્ધ કરેલ સરક્યલુર 
તા. ૦૬-૦૯-૨૦૧૮ અંતગાત 
મવસ્તમૃતકરણ પ્રોજેકટ માટે 
એન્વાર્રમેન્ટ તલીર્રન્સ ની 
જરૂર નથી. જે લેટેસ્ટ સકુાલર 
છે. એસ.ઇ.આઈ.એ.એ. 
(SEIAA) ગજુરાત દ્વારા 
પ્રમસદ્ધ કરેલ TOR અંતગાત 
પર્ાાવરણ અસર કરતો 
મવસ્તાર પાચં દકમી મત્રજ્ર્ા 
નો હોવા થી  પાચં દકમી 
મત્રજ્ર્ા ના મવસ્તાર મા ં
પર્ાાવરણ મોમનટદરિંગ કરવા 
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મત્રજ્ર્ા મા ંસ્ટડી કરવા ની 
હોર્ છે.  

 
 
 
 તો આવી ટાઈમ વેસ્ટ 

એતસરસાઇઝ િા માટે 
કરવા મા ંઆવી રહલે છે? 

 
 
 ઇઆઈએ દરપોટા  ના પજે 

ન. ૫ મા ં જણાવર્ા 
અનસુાર કોઈ પણ પ્રોજેકટ 
એદરર્ા ના ૧૦ દકમી 
મવસ્તાર મા ં ઇકોલોજજકલ 
સેસ્ન્સદટવ એદરર્ા નથી, 
રીઝવા િોરેસ્ટ નથી, પરંત ુ
વાસ્તમવકતા એ છે કે સને 
૧૯૮૫ મજુબ ધ્રબ નુ ં૧૬૯ 
પૈકી નુ ંિોરેસ્ટ, ૧૪૧ પૈકી 
નુ ંમુદં્રા નુ ંિોરેસ્ટ, બરોઈ નુ ં
૫૦ હતેટર નુ ં િોરેસ્ટ, 
ગોર્રસમા નુ ં સવે. ૫૨ 
પૈકી નુ ં૧૨૧.૪૦ હતેટર નુ ં
િોરેસ્ટ આ બધા િોરેસ્ટ 
પ્રોટેકટેડ િોરેસ્ટ મા ં
સમાવેિ કરેલ છે.  

 

મા ં આવેલ છે. પાચં દકમી 
મત્રજ્ર્ા મા ંકોઈ પણ નેિનલ 
પાકા અને વાઇલ્ડ લાઇિ 
સેન્ચ્યરુી આવતી નથી. 

 
 કંપની ને લોક સનુાવણી 

કરવા નો મનિેિ મળેલ 
હોવાથી કંપની આ 
એતસરસાઇઝ કરી રહલે છે.  

 
 એસ.ઇ.આઈ.એ.એ. (SEIAA) 

ગજુરાત દ્વારા પ્રમસદ્ધ કરેલ 
TOR અંતગાત પર્ાાવરણ 
અસર કરતો મવસ્તાર 5 દકમી 
મત્રજ્ર્ા નો હોવા થી 5 દકમી 
મત્રજ્ર્ા ના મવસ્તાર મા ં
પર્ાાવરણ મોમનટદરિંગ કરવા 
મા ંઆવેલ છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- -  અધ્ર્ક્ષશ્રી એ કંપની ને 
પછુ્ુ ં કે આમા ં કોઈ 
નેિનલ પાકા કે વાઇલ્ડ 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
પ્રત્યતુર આપતા કહ્ુ ં કે    
દકમી મત્રજ્ર્ા મા ં કોઈ પણ 
નેિનલ પાકા અને વાઇલ્ડ 
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લાઇિ સેન્ચ્યરુી આવેલ છે 
કે નહીં?  

 

લાઇિ સેન્ચ્યરુી આવતી 
નથી. વધ ુ મા ં જણાવેલ કે, 
પ્રોટેકટેડ િોરેસ્ટ તથા દરસવા 
િોરેસ્ટ કોઈ પણ વસવાટ ની 
બાજુ મા ંપણ હોર્ િકે છે. 

 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા - મુદં્રા, 
જી. કચ્છ 
 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 ઇઆઈએ ડ્રાફ્ટ મા ં

કંપનીએ માત્ર એક જ નિી 
સરુાઈ નિી બતાવેલ છે. તે 
મસવાર્ બીજી નિીઓ જેવી 
કે ભખૂી, કેવડી કેમ નથી 
બતાવેલ? તેના પર િી 
અસર થિે? આપની 
કંપની ની બાજુ મા ં જ 
બોચા આઇલેન્ડ નો મોટો 
મેંગ્રવૂ નો  િોરેસ્ટ એદરર્ા 
આવેલ છે તે પણ નથી 
બતાવવા મા ં આવેલો. 
અમે તમારી કંપની નો 
મવરોધ નથી કરતા.ં પણ 
તમે એ હકીકત કેમ નથી 
જણાવતા?  
 

 આપ દ્વારા જાહરે જનતા ને 
આ લોક સનુવાણી ની કોઈ 
પણ જાત ની જાણ કરેલ 
નથી. 

 

કંપની ના ંપ્રમતમનમધ એ પ્રત્યતુર 
આપતા ંજણાવેલ કે, 
 અમો જોગવાઈ અનસુાર ની 

૫ દકમી મત્રજ્ર્ા ના એદરર્ા 
મા ંઆવતી િરેક નિીઓ નો 
સમાવેિ િાઇનલ ઇઆઈએ 
દરપોટા  મા ંકરીશુ.ં હાલ ના ંક્રુડ 
ઓઇલ ટમમિનલ નુ ં
એન્વાર્રમેન્ટ ધ્તલર્રન્સ 
લીધેલ છે. આ માત્ર 
મવસ્તમૃતકરણ પ્રોજેકટ છે, 
જેના માટે કોઈ પણ વધારા 
ની જમીન ની જરૂદરર્ાત 
નથી. અમો કંપની ક્ષેત્ર ની 
બહાર કોઈ પણ કામ 
કરવાના નથી.  

 
 
 
 અભ્ર્ાસ મવસ્તાર મા ંઆવેલ 

િરેક ગ્રામ પચંાર્તમા ંતથા 
વતામાન પત્રો મા ંજાણ કરવા 
મા ંઆવેલ છે. 

- -  પ્રાિેમિક અમધકારીશ્રી- 
ગજુરાત પોલ્યિુન કંરોલ 

- 
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બોડા એ જણાવેલ કે લોક 
સનુાવણી ની જાણ 
અભ્ર્ાસ મવસ્તાર મા ં
આવેલ િરેક ગ્રામ 
પચંાર્તમા ંતથા વતામાન 
પત્રો મા ં જાણ કરવા મા ં
આવેલ છે. 

 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા - મુદં્રા, 
જી. કચ્છ 

 

 કંપની દ્વારા માત્ર ચાર 
ગામો મા ંજ અભ્ર્ાસ કરેલ 
છે. પરંત ુ૧૦ દકમી મત્રજ્ર્ા 
મા ંિસ ગામો આવે છે, તો 
તેમનો કેમ સમાવેિ કરેલ 
નથી? શુ ંઆ  ચાર ગામો 
મસવાર્ ના અન્ર્ કોઈ પણ 
ગામ માથંી સેમ્પલ કેમ 
લેવા મા ંઆવેલ નથી? જો 
સેમ્પલ લીધેલ હોર્ તો 
અક્ષાિં-રેખાિં સાથે 
જણાવો. કંપની એ 
અક્ષાિં-રેખાિં વગર જ 
સેમપલલિંગ લલધેલ છે. 

 

 કંપની ના પ્રમતમનમધએ 
જણાવેલ કે ઉપર ના મદુ્દાઓ 
જેવા કે નિીઓ, અભ્ર્ાસ 
કે્ષત્ર મવગેરે નો સમાવેિ કરી 
લેવા મા ં આવિે. વધ ુ મા ં
જણાવેલ છે કે, કંપની એ 
િરૂઆત થી જ એન્વાર્રમેન્ટ 
તલીર્રન્સ લીધેલ છે અને તે 
અનસુાર જ હર્ાત ક્રુડ ઓઇલ 
ટમમિનલ પ્રોજેકટ સ્થાપ્ર્ો છે. 
મવસ્તમૃતકરણ પ્રોજેકટ ના 
ઇઆઈએ દરપોટા  મા ંકંપનીએ 
બધી જ મવગતો આવરી લેવા 
નો પણૂા પ્રર્ાસ કરેલ છે. 
પરંત,ુ કોઈ પણ ક્ષમત રહી 
ગરે્લ હોર્ તો અમે તેને 
દરપોટા  ની અંિર સમાવેિ 
કરીશુ.ં તૈર્ાર કરેલ દરપોટા  
પણ માત્ર ડ્રાફ્ટ દરપોટા  છે, 
જેને ઉપર ની િરેક મવગતો 
આવરી લઈ ને િાઇનલ 
દરપોટા  બનાવવામા ં આવિે. 
અમો છેલ્લા 5 વષા થી 
પ્લાન્ટ ઓપરેટ કરીરે્ છીએ, 
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જેમા ંઆજ દિવસ સધુી કોઈ 
પણ જાત નુ ં એન્વાર્રમેન્ટ 
ને લગતુ ં પ્રશ્ન ઉદ્દભવેલ 
નથી.  

 

- -  અધ્ર્ક્ષશ્રી એ કંપની ને 
સચૂન કયુું કે ૧૦ દકમી કે 
૫ દકમી મત્રજ્ર્ામા ંકઇં છૂટી 
ગરે્લ હોર્ તો તેને િરી 
તપાિી ને દરપોટા  મા ં
સમાવેિ કરે. વધમુા ં
અધ્ર્ક્ષશ્રી એ રજૂઆત 
કરનાર શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી ને જણાવયુ ંકે આપ 
જે રજૂઆત કરો છો અને જે 
ધ્ર્ાને લઈ િકાર્ તેવા 
મદુ્દાઓ માટે કંપની ને 
મોકો છે.  

 

- 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 શુ ંકંપની દ્વારા પ્રોજેકટ િરૂ 

કરવા થી પહલેા પેસો 
(PESO) દ્વારા પરવાનગી 
મેળવેલ છે કે કેમ? 

 
 
 
 
 
 
 

કંપની ના ંપ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 પેસો (PESO) દ્વારા બ ે

તબક્કા મા ં પરવાનગી 
આપવા મા ંઆવે છે. એક તો 
પ્રોજેકટ િરૂ કરતા ં પહલેા 
અને બીજી પ્રોજેકટ પણૂા થર્ે 
અને ઓપરેિન પ્રોસેસ િરૂ 
કરતા ં પહલેા. જે અંતગાત, 
કંપનીએ પ્રોજેકટ િરૂ કરવા 
માટે ની પેસો (PESO) પાસ ે
થી પવૂા પરવાનગી મેળવેલ 
છે. 
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 અમો ને જાણકારી છે કે 
આપ દ્વારા કન્સ્રકિન નુ ં
કામ િરૂ કરી િેવા મા ં
આવયુ ં છે, તો અમો ને 
સાઇટ મવલઝટ કરવી છે.   

 
 ઇઆઈએ દરપોટા  મા ં માત્ર 

ને માત્ર કેલોરેક્ષ િાળા ને 
જ ધ્ર્ાને લીધેલ છે, જ્ર્ારે 
તાલકુા ની સૌથી મોટી 
િાળા એવી િેઠ આર. ડી. 
િાળા, કન્ર્ા િાળા, 
સરકારી મવજ્ઞાન િાળા 
તેમજ ITI કોલેજ મવગેરે ને 
િા માટે ધ્ર્ાને લેવા મા ં
આવેલ નથી? 

 

 આપશ્રી અમારા પ્લાન્ટ ની 
અવશ્ર્ મલુાકાત લઈ િકો 
છો. 

 
 
 
 કંપનીએ સૌથી નજીક ની 

િાળા કેલોરેતસ ની સ્ટડી 
કરેલ છે જેમા ંઆ પ્રોજેકટ ની 
આ િાળા પર કોઈ અસર 
વતાાતી નથી. તેમ છતા,ં 
કંપની ૫ દકમી મવસ્તાર મા ં
આવતી બીજી બધી િાળા નો 
સમાવેિ કરી લેવા મા ં
આવિે.  

 

- -  અધ્ર્ક્ષશ્રી એ પછુ્ુ ંકે આ 
નોદટદિકેિન મજુબ ૧૦ 
દકમી મવસ્તાર િિાાવેલ છે 
કે ૫ દકમી મવસ્તાર ધ્ર્ાને 
લીધેલ છે? જે કાઈં પણ 
નોદટદિકેિન હોર્ તેને મોટે 
થી વાચંી સાભંળાવો. 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ દ્વારા 
જણાવેલ કે TOR ના પોઈન્ટ 
ન.ં ૧૯ મજુબ ૫ દકમી 
મવસ્તાર આવરી લેવા મા ં
આવર્ો છે. જેમા ં કંપની એ 
TOR ના પોઈન્ટ ન.ં ૧૯ નુ ં
જાહરે મા ંવાચંન કયુું. 

 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 ઇઆઈએ દરપોટા  મા ં માત્ર 

ને માત્ર અિાણી હોસ્સ્પટલ 
ને જ ધ્ર્ાન ે લીધેલ છે, 
જ્ર્ારે  તાલકુા ની PHC 
સેન્ટર, સરકારી હોસ્સ્પટલ 

કંપની ના ંપ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 ઇઆઈએ સ્ટડી માટે કંપનીએ 

સૌથી નજીક ની તથા સૌથી 
દૂર ની હોસ્સ્પટલ ને ધ્ર્ાને 
રાખી ને દરપોટા  તૈર્ાર કરેલ 
છે. જે અંતગાત, સૌથી નજીક 
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તથા અન્ર્ કોઈ હોસ્સ્પટલ 
ને ધ્ર્ાને િા માટે લેવામા ં
આવેલ નથી? 

 
 
 
 અમારી આ બધી ગવનામેંટ 

ઓથોદરટી તથા કંપનીના ં
ઓથોદરટી ને મવનતંી છે કે 
આપ જ્ર્ારે ઇઆઈએ 
રીપોટા  સરક્યલેુટ કરો છો, 
એ ઇઆઈએ રીપોટા  તમે 
પ્રોપર ગામ ના માણસો 
પાસે જાર્, ખાસ કરીને 
પબ્લીક પ્રમતમનમધ, 
ચ ૂટંાર્ેલ સરપચં તથા 
સભ્ર્ો હોર્ તેને મળે. એવી 
કોઈ જોગવાઈ કરો એ 
ર્ોગ્ર્ છે.  

 
 ઇઆઈએ દરપોટા  મા ં

જણાવય ુ છે કે “Project 
does not fall within this 
site under Coastal Zone” 
જ્ર્ારે આખો એદરર્ા 
કોસ્ટલ ઝોનની અંિર 
આવે છે, તો તમે કેવી રીતે 
કહી િકો કે આ CRZ 
નોદટદિકિન ૧૯૯૧, 
૨૦૧૧ અને ૨૦૧૮ના ં
નોદટદિકેિન પ્રમાણે આ 

ની હોસ્સ્પટલ મા ં કોઈ 
એન્વાર્રમેન્ટ અસર નથી, 
માટે દૂર ની અન્ર્ હોસ્સ્પટલો 
મા ં કોઈ પણ અસર વતાાિ ે
નહીં. 

 
 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 

જણાવયુ ં કે અભ્ર્ાસ ક્ષેત્ર ની 
િરેક ગ્રામ પચંાર્ત મા ં
જણાવવામા ં આવેલ હત ુ.ં 
તેમ છતા ં આપશ્રી ની 
રજૂઆત બાબતે ભમવષ્ર્ મા ં 
પબ્લીક પ્રમતમનમધઓને 
રીપોટા  મળે એવા પ્રર્ત્નો 
કરવામા ંઆવિે. 

 
 
 
 
 
 કંપની એ સન ે ૨૦૦૮ મા ં

પહલેે થી જ CRZ નુ ં
તલીર્રન્સ લીધેલ છે અને તે 
મજુબ જ પ્લાન્ટ નુ ં મનમાાણ 
કરવા મા ં આવેલ છે. માટે 
જ્ર્ારે આ નવા પ્રોજેકટ માટે 
TOR મા ંગર્ા ત્ર્ારે SEIAA 
ની કમમટીએ CRZ એદરર્ા ની 
અંિર બીજી કોઈ વધારા ની 
જમીન ની જરૂદરર્ાત ન 
હોવાથી, CRZ નો મદુ્દો 
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પ્રોજેકટ કે મવસ્તમૃતકરણ 
પ્રોજેકટ CRZ એદરર્ાની 
અંિર નથી આવતા. જો 
CRZ નોદટદિકેિન ની 
અંિર નથી આવતો તો 
તમે NIO-નેિનલ 
ઈધ્ન્સ્ટટ્ટૂ ઓિ 
ઓિનોગ્રાિ દ્વારા સ્ટડી િા 
માટે કરાવર્ો છે? 

 

બાકાત કરવામા ંઆવેલો છે. 
NIO નો સ્ટડી હર્ાત પ્રોજેકટ 
માટે સને ૨૦૦૮ મા ંકરવામા ં
આવેલ હતો. 

 

- -  અધ્ર્ક્ષશ્રી એ ધ્ર્ાન િોરેલ 
કે આમા ંિતત વાક્યરચના 
નો પ્રશ્ન છે. કંપની એવુ ં
લખેલ છે કે – "Existing 
site of COT does not fall 
within” એવુ ં ના લખાર્ 
પણ “It falls within CRZ, 
but we have already got 
the permission” અને એ 
બાકાત રાખેલુ ં છે એવુ ં
કંપની એ લખવુ ંજોઈએ.    

 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 
 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 ઇઆઈએ ના ચેપ્ટર ન ં૨ 

મા ં વોટર દરકવાર્રમેન્ટ 
પ્રમાણે વધારે પાણીની 
જરૂદરર્ાત નહીં રહ,ે પરંત ુ
અમારા પાસે માદહતી છે કે 
તમો જ્ર્ારે એક ટેન્ક 
બનાવવાનુ ંપણૂા થાર્ પછી 
એક ટેન્ક ટેન્સ્ટિંગ કરવા 
માટે તમારે એક ટેન્કની 

કંપની ના ંપ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 ઇઆઈએ મા ં કંપનીએ 

જણાવેલ છે કે ઓપરેદટિંગ 
પ્લાન્ટ મા ંકોઈપણ વધારાની 
પાણીની જરૂર નથી. જે 
૬૦૦૦૦ KL પાણીની વાત છે 
એ પાણીથી ટેન્ક નુ ં હાર્ડ્રો 
ટેન્સ્ટિંગ થિે જે ટાકંીની 
સલામતીની ચકાસણી 
કરવામા ં આવે છે, અને જે 
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કેપીસીટી જેટલુ ંપાણી ભરી 
ટેન્સ્ટિંગ કરવાનુ ંહોર્ છે. તો 
૬૦૦૦૦X3= ૧૮     
KL પાણી   ક્યાથંી 
લાવિો? ઓલરેડી તમોએ  
અિાણી સાથે સમજૂતી 
કરેલ છે, એવા પ્રકારનુ ં
ડૉક્યમેુન્ટ ઇઆઈએ 
દરપોટામા ં રાખેલ નથી. 
અમારી જાણકારી પ્રમાણ ે
ઓિિોર કંપની, લોકો 
પાસેથી પાણી  લેવાની 
કોમિિ કરી રહી છે. કચ્છ 
એક ડેઝટા  ઝોન છે અને 
તમે આટલા પ્રમાણમા ં
પાણી ક્યાથંી લાવિો? 

 
 અમારી જાણકારી અનસુાર 

આપ ટેન્સ્ટિંગ માટે જે 
હાઈડ્રો ટેન્સ્ટિંગ કરો છો 
તેના માટે પાણીના TDS 
ની માત્રા less than ૨૦૦૦ 
ની હોવી જોઈએ જ્ર્ારે 
તમે સમદુ્રના પાણીનો 
ઉપર્ોગ કરિો ત્ર્ારે તેની 
TDS ની માત્રા તો ઘણી 
વધ ુ છે. કોણ રીટમેન્ટ 
કરિ?ે  

 
 

માટે િદરર્ાના પાણી કે બીજા 
સોસાથી પાણી લેવા મા ં
આવિે, પરંત ુહજી સધુી કઈ 
િાઇનલ થર્ેલ નથી. 
૬૦૦૦૦ KL ના ત્રણ ટાકંા 
માટે ૧૮૦૦૦૦ KL પાણીની 
જરૂર નથી. ટમમિનલ મા ં
આવેલ બધા ટાકંાઓ 
ઇન્ટરકનેકટ હોર્ છે જે દ્વારા 
પાણી ને એક ટાકંા માથંી 
બીજા ટાકંા તેમજ ત્રીજા ટાકંા 
મા ંઉપર્ોગ લઈ િકિે, અને 
પછી એને ક્યાર્ પણ છોડવા 
મા ંઆવિે નહીં. 
 
 
 

 જો TDS ની માત્રા વધારે 
જણાિે તો તે પાણીનુ ં
રીટમેન્ટ કરવામા ં આવિે. 
એના માટે એક કેમમકલ હોર્ 
છે જેને CI (કોરોસન 
ઇન્ન્હબીટર) ડોઝીંગ કહવેાર્ 
છે. પરંત ુ હમણા ં કંપની ને 
વધારા ના પાણીની કોઈ 
જરૂદરર્ાત નથી.   
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 આ સોસા ગવનામેંટ રહિેે કે 
લોકલ ભગૂભાજળ નો 
ઉપર્ોગ કરવાના છો? 

 
 
 
 
 
 
 
 આ પ્રોજેકટ ની બાજુ માજં 

હાલે ૧૨ IOCL ના ટેન્ક, 
૧૪ HMPL ના ટેન્ક તથા 
૧૭ HPCL ના ટેન્ક આવલે 
છે. તો શુ ં આટલા બધા 
ટેન્ક હોવા છતાર્ આ 
પ્રોજેકટ ત્ર્ા ં વાર્ેબલ છે 
એ પ્રકારનુ ં કેદરિંગ 
કેપીસીટી નો સ્ટડી કર્ાા છે 
કે એ મવસ્તારની કેદરિંગ 
કેપીસીટી કેટલી છે?  

 
 
 કોઈ એજન્સી તમે કેદરિંગ 

કેપીસીટી માટે મનયતુત 
કરેલ છે? 

 
 
 
 
 

 આ અંગે હજુ સધુી કોઈ 
મનણાર્ લીધેલ નથી. પરંત ુ
પ્લાન્ટ ઓપરેિન માટે જે 
પાણીની જરૂદરર્ાત છે એ 
અમો ને APSEZL સાથે કરાર 
થર્ા મજુબ અમોને અત્ર્ારે 
પણ પાણી મળે છે, જેના માટે 
અલગથી કોઈ વધારાના 
પાણીની જરૂદરર્ાત નથી. 

 
 અમારા પાઇપલાઇન ની જે 

દડઝાઇન ૧૮ મમલલર્ન મેદરક 
ટન કેમપમસટીની છે અને એના 
અનરુૂપ જ આ પ્લાન્ટ 
દડઝાઇન કરવામા ંઆવેલ છે. 
જેને અલગ અલગ 
તબક્કાઓ મા ંકરવાના ંહોર્ 
છે. આપ જે કેદરિંગ કેપેમસટી 
સ્ટડીની વાત કરો છો તે 
જમીન ની કેદરિંગ કેપેમસટી, 
આ પરૂા ભૌગોલલક 
મવસ્તારની કરેલ છે.   

 
 આપ જે કેલર (KELLER) 

એજ ેંસી ની વાત કરતા ંહતા 
તે એજ ેંસી એ જ ટેમમિનલ મા ં
આવેલ જમીન ના મવમવધ 
સોઇલ ટેસ્ટ કરેલ છે અને જે 
ઉપરથી મનષ્કષા આવેલ કે 
જમીન ની કેદરિંગ કેપેમસટી 
બરાબર છે. મનષ્કષા દરપોટા  ને 
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 કચ્છ એદરઆ પ્રો-

સાર્તલોમનક ઝોન મા ં
આવે છે તે મવિે તમો એ 
કોઈ સ્ટડી કરેલ છે કે 
સાર્કલોનમા ંઆ પ્રોજેકટ 
કેટલો વારે્બલ છે? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 એ સાર્કલોન ની ગમત 

કેટલા દકલોમીટરની છે? 
વાવાઝોડુ ં કેટલા 
દકલોમીટરની ગમતથી 
આવે તો તમારી ટેન્ક સહન 
કરી િકિે? ૧૯૯૯ મા ં
કેટલા દકલો મીટર ની 
ઝડપ થી વાવાઝોડુ ં
આવેલુ ંઅને તે પ્રમાણે ની 
કેપેમસટી ની તમારી ટેન્ક 
બનાવેલી છે? 

આઈઆઈટી-મુબંઈ દ્વારા 
પ્રમાલણત કરવામા ં આવેલ 
છે.  

 
 સાર્તલોમનક ઇિેતટને હને્ડલ 

કરવા માટે એંજજમનર્સા 
ઈન્ન્ડર્ા લલમમટેડ (EIL) કે જે 
ભારત સરકારશ્રીની કંપની 
છે, એમને સ્પેમિર્લ ટેન્ક 
દડઝાઇન કરેલ છે જેમા ં ટેન્ક 
ને “મવન્ડ ગડાર” આપવા મા ં
આવેલ છે, જે લગાડવા થી 
સાર્કલોન િરમમર્ાન ફંકાતી 
હવા ની અસર ટેન્ક ને અસર 
કરતી નથી.  ટેન્કની િરતે 
“મવન્ડ ગડાર” લગાવવામા ં
આવેલ છે. 
 

 જે ૧૯૯૯ મા ં વાવાઝોડુ ં
આવેલુ ંહત ુ ં તેની તીવ્રતા ને 
ધ્ર્ાન મા ં લઈને 
ઓઆઈએસડી (OISD) 
પ્રમાણે ટેન્ક ની દડઝાઇન 
કરેલ છે. વધમુા,ં આપ શ્રી ના 
જેટલા પણ ટેસ્તનતલ પ્રશ્નો 
હોર્ તે આપ લેલખત મા ં
આપો એવી મવનતંી છે. અમો 
એ બતાવેલ કે આ દડજાઇન 
EIL ની છે અને આમા ંિરેક 
પદરબળો ને ધ્ર્ાને ધરવામા ં
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આવેલ છે જેનો દરપોટા  આપ 
શ્રી ને આપવામા ંઆવિે. 

 

- વચ્ચે થી કોઈ 
અન્ર્ વર્સ્તત 
દ્વારા રજૂઆત   

 તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, ઇઆઈએ 
દરપોટા  ગજુરાતી મા ં હોવુ ં
જરૂરી છે. અહી મુદં્રા 
તાલકુામા ં સ્નાતક  લોકો 
બહુ ઓછા છે જેના કારણે 
ઇઆઈએ મા ંગજુરાતી હોવુ ં
જોઇર્ે. અને પબ્બ્લક મા ં
આપવુ ં જોઇએ. પબ્બ્લક 
તેનો અભ્ર્ાસ કરીને પછી 
પ્રશ્નોતરી કરે. આ કંપની 
ગજુરાતી મા ં દરપોટા  નથી 
આપતી અને અંગ્રેજી મા ં
ઇઆઈએ આપે છે. બધા 
માણસો અંગ્રેજી વાચંી 
િકતા નથી. 

 

 પ્રાિેમિક અમધકારીશ્રી એ 
જણાવયુ ં કે ઇઆઈએ દરપોટા  
નો સારાિં ગજુરાતી ભાષા 
મા ંમોકલવા મા ંઆવેલ છે. 

 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 ઇઆઈએ ના પેજ ૬૬ મા ં

બતાવવામા ં આવયુ ં છે કે 
જ્ર્ા ં લેન્ડ િોલ પોઈન્ટ 
(LFP) અને પાઇપલાઇન 
છે ત્ર્ા ંમેંગ્રવૂ નુ ંનકુસાન 
થવાનુ ં છે, તો તે કેટલુ ં
થવાનુ ંછે.  
 
 

કંપની ના ંપ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 આ મવસ્તમૃતકરણ પ્રોજેકટ 

અંતગાત LFP તથા 
પાઇપલાઇન મા ંકશુ ંજ કામ 
કરવાનુ ં હોત ુ ં નથી. માટે 
મેંગ્રવૂ ને આ મવસ્તમૃતકરણ 
પ્રોજેકટ અંતગાત કોઈ 
નકુિાન થવાની િક્યતાઓ 
નથી.  
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 મમમનસ્રી ઓિ 
એનવાર્રમેંટ દ્વારા મનિેિ 
કરવામા ંઆવેલ કે કંપની 
એ મેંગ્રવૂ નુ ં ૧   હતેટર 
એદરર્ા મા ં પ્લાનટેિન 
કરવુ.ં તો કંપનીએ 
ગજુરાત મા ં ૧   હતેટર 
એદરર્ા મા ં મેંગ્રવૂ નુ ં
પ્લાનટેિન ક્યા ંકયુું છે તે 
જણાવે. 

 
 ૨  ૮ ની અંિર કંપની ને  

કંદડિન આપવા મા ં
આવેલ હતી, પણ હજી 
સધુી મેંગ્રવૂ નુ ં પ્લાટેંિન 
નથી કરેલ. 

 
 
 
 અક્ષાિં અને રેખાિં ગગૂલ 

મેપ સાથે જણાવો. 
 
 
 
 
 
 આપે િિાાવેલ જમીન 

અિાણી પોર્ટાસ ને જગંલ 
ખાતા તથા પર્ાાવરણ 
મતં્રાલર્ દ્વારા ૧૮૫૦ 

 કંપની એ સ્થામનક વન 
મવભાગ નો સપંકા સાધી ન ે
૧   હતેટર મા ં મેંગ્રવૂ નુ ં
વાવેતર કરેલ છે, જેના 
અંતગાત ભરપાઈ કરેલ રકમ 
ના ચલાણ ની નકલ પણ 
સ્ક્રીન પર િિાાવવામા ં
આવેલ છે જેમા ંઅક્ષાિં અને 
રેખાિં સાથે િિાાવેલ છે. 

 
 
 કંપની એ સ્થામનક વન 

મવભાગ નો સપંકા સાધી ન ે
૧   હતેટર મા ં મેંગ્રવૂ નુ ં
વાવેતર કરેલ છે, અને તેન ુ ં
વનીકરણ સ્કીમ ની અંતગાત 
અપાર્ેલ એસ્ટીમેટ ની 
ભરપાઈ પણ કરી િીધેલ છે.  
 

 નવીનાળ ખાતે (મોરઢુવા ની 
બાજુ મા)ં ર્ોજના કરવામા ં
આવેલી હતી, જે ૨૦૧૪ મા ં
પ્લાનટેિન કરેલ છે. અક્ષાિં 
અને રેખાિં નતિા મા ં
િિાાવેલ છે. 

 
 કંપની એ ડીએિઓ તથા 

આરએિઓ સાહબે ના ં
માગાિિાન હઠેળ પ્લાટેંિન 
કરેલ છે.  
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હતેટર જમીન આપી 
િેવારે્લ છે. 

- -  અધ્ર્ક્ષશ્રી જણાવેલ છે આ 
મદુ્દો જજલ્લા લેવલ ની 
CRZ કમમટી મા ં લઈશુ.ં 
તેમજ કંપની ને મનિેિ 
કરેલ કે ડીએિઓ પાસે થી 
આ અંતગાત નો દરપોટા  
મેળવી લેવો. 
 

 કંપની ના ં પ્રમતમનમધ એ 
અધ્ર્ક્ષશ્રી ના ં સચૂન મજુબ 
ડીએિઓ ઓદિસ થી દરપોટા  
મેળવી લેવા ખાત્રી આપી. 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

 તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, દરપોટા  પ્રમાણે 
૨૦૧૭-૧૮ મા ં કંપની એ 
૩૬૫૬૨ લોકો ને CSR નો 
લાભ અપાર્ેલ હતો, જેમા ં
કંપની દ્વારા ૧૧૫ લાખ 
ખચો કર્ો. તો વર્સ્તત દિઠ 
રૂ. ૩૧૪/- વાપરવા મા ં
આવેલ. CSR ની 
ગાઈડલાઇન પ્રમાણે 
કંપની જ્ર્ા ંકામ કરે છે ત્ર્ા ં
CSR કરવાની હોર્ છે. 
મુદં્રા ની અંિર કંપની એ 
માત્ર ૨-3 જ CSR કરેલ 
છે. જો પ્રોજેકટ ગજુરાત મા ં
કરે છે અને માત્ર ત્રણ જ 
ગામ મા ંCSR કરે છે તો 
શુ ંબીજા ગામ નથી? 
 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલ કે ૨૦૧૭-૧૮ મા ં
કંપની એ ગજુરાત મા ં ૨૧ 
ગામો મા ંCSR પ્રવમૃત કરેલ 
છે. જેમા મિક્ષા સિંભા મા ં
મિવલખા, સઈ, ભચાઉ, 
ઝખેડા, બરુલ, જૂના- 
રમવર્ાણા, ચદં્રોડા, મુદં્રા વગેરે 
ગામો મા ં કરેલ છે. ન્સ્કલ 
ડેવલોપમેન્ટ અંતગાત મસ્કા 
ગામ મા ંતથા મેદડકલ ક્ષેતે્ર 
મુદં્રા ગામ મા ં કેમ્પ કરેલ 
જેમા ં ૫૬૫ લાભાથીઓ ન ે
લાભ મળેલ. કંપની એ કરેલ 
મવમવધ CSR પ્રવમૃતઓ ના 
દરપોર્ટાસ તથા િોટોગ્રાિ 
કંપની પાસે છે. 

2. શ્રી ભરતભાઇ 
પાતારીર્ા, 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જવાબ 
મા ંજણાવેલ કે, 
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સિસ્ર્ મુદં્રા 
ગ્રામ પચંાર્ત, 
ગામ- મુદં્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી- કચ્છ 

 તમે લોક સનુાવણી નો 
કેમ્પ કરેલ છે અને અમને 
પચંાર્ત ના સિશ્ર્ને 
ખબર નથી. 

 
 
 કંપની એ CSR ની 

જાહરેાત ૪-૫ દિવસ 
પહલેા ંકરવી જોઈએ જેથી 
ગરીબ લોકો તેનો લાભ 
લઈ િકે.  

 લોક સનુાવણી ની જાણ 
અભ્ર્ાસ મવસ્તાર મા ંઆવેલ 
િરેક ગ્રામ પચંાર્તમા ંતથા 
વતામાન પત્રો મા ંજાણ કરવા 
મા ંઆવેલ છે.  
 

 જ્ર્ારે પણ CSR કરીએ છીએ 
ત્ર્ારે નજીક ના મવસ્તારો મા ં
તેની જાણ કરીએ છીએ. આ 
વખતે પણ અમારી મેદડકલ 
ટીમ દ્વારા આજુ-બાજુ ના 
મવસ્તારો મા ં CSR માટે ના 
જાહરેાત ના પેપર વહેંચ્ર્ા ં
હતા. તેના પછી જ ૫૬૫ 
લોકો એ મેદડકલ કેમ્પ નો 
લાભ લીધો હતો. માદહતી 
વગર આટલા બધા લોકો 
કેવી રીતે આવે. 

 

3. શ્રી ભરતભાઈ 
પટેલ,  
ગામ- મુદં્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 આપ આ પ્રોજેકટ અંતગાત 

કેટલા સ્થામનક માણસો ને 
રોજગાર આપિો? 

 

કંપની ના ં પ્રમતમનમધ એ જવાબ 
મા ંજણાવેલ કે, 
 આ પ્રોજેકટ અંતગાત 

કન્સ્રકિન િરમમર્ાન આિરે 
3   માણસો ન ે રોજગાર 
મળિે. જેમા ંત્રણ કેટેગરી છે, 
ન્સ્કલ, સેમી-ન્સ્કલ તથા અન- 
ન્સ્કલ. જે અંતગાત મવમવધ 
કોન્રાકટર દ્વારા સેમી-ન્સ્કલ 
તથા અન-ન્સ્કલ સ્થામનક 
માણસો ની મનર્મોનસુાર 
પસિંગી કરવા મા ંઆવિે. 
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- શ્રી ભરતભાઇ 
પાતારીર્ા, 
સિસ્ર્ મુદં્રા 
ગ્રામ પચંાર્ત, 
ગામ- મુદં્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી- કચ્છ  

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 કંપની જે લોકો ની વાત 

કરે છે તેમા ંિતત મજૂરો ને 
જ રોજગારી આપે છે. 
ભણેલા લોકોને રોજગાર 
નથી આપતા આવુ ંકેમ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 હુ ંકે 7 વષા થી ઓઇલ અને 
ગૅસ કંપની મા જોવુ ંછુ કે 
અમારા લોકો નુ ં ત્ર્ા ં
િોષણ થાર્ છે. ભણેલા 
લોકો બેરોજગાર િરે છે કે 
કોન્રાતટ મા ં કામ કરે છે. 
ઘણી વખત રૂ. ૧     મા ં
યપુી, લબહાર ના કમાચારી 
લાવવામા ં આવે છે અને 
કંપની કહ ેછે અમે મવકાસ 
કરીએ છીએ. કંપની એ 
જણાવય ુતેમ બાજુ મા ંકોઈ 
બીજી નિી નથી જતી. 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જવાબ 
મા ંજણાવેલ કે, 
 આ પ્લાન્ટ હઝાડાસ 

(hazardous) છે જેથી થોડી 
પણ ભલૂ ચકૂ અકસ્માત સજી 
સકે છે એટલે આ માટે હાઇ 
સ્કીલ લેવલ ની જરૂર હોર્ છે 
લોકલ લેવલ મતલબ એ 
નહીં કે મુદં્રા ના જ હિે. 
લોકલ ગજુરાત ના હોવા 
જોઈએ, આ માટે અમારા 
પાસે પસિંગી માપિંડ હોર્ 
છે જે મજુબ જ જોખમી 
પ્લાન્ટ માટે કાર્ા કરવા 
લાર્ક છે. આ માટે અમે ડેટા 
ગજુરાત સરકાર ને આપીએ 
છીએ.  
 

 કંપની એ ઘણા બધા લોકલ 
માણસો ને રોજગાર આપેલ 
છે. અમારી કંપની મા 
લલમમટેડ ટેંડદરિંગ દ્વારા 
કોન્રાતટ આપવામા ંઆવે છે. 
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ખરેખર તો HPCL-Mittal 
પ્લાન્ટ થી 3   મમટર થી 
ઓછા અંતરે પસાર થાર્ 
છે એ કેમ નથી બતાવતા? 
 

 કંપની નો પ્લાન્ટ મુદં્રા મા ં
છે પરંત ુ કંપની ભચાઉ 
ખાતે CSR િા માટે કરે? 
કંપની એ મુદં્રા મા ંવધારે 
સીએસઆર કરવો જોઈએ. 

 
 
 
 કંપની કોઈ પણ પ્રવમૃત કરે 

છે એની જાણ મુદં્રા ના 
સરપચં ને કેમ નથી 
કરતા?ં 
 

 કંપની ની પાઇપલાઇન મા ં
કોઈ ચોરી કે બીજા કારણ 
થી ક્રૂડ લીકેજ થાર્ / 
િેલાર્ તો તેના થી 
જમીન/પર્ાાવરણ ને 
નકુસાન થાર્ છે તો જેનો 
પાક/ જમીન ખરાબ થાર્ 
છે તો તમે એમન ે શુ ં
આપિો? 

 
 િદરર્ા માથંી આવતી ક્રૂડ 

ઓઇલ લાઇન મા ં લીકેજ 

 
 
 
 
 

 જે મવસ્તાર મા ંથી કંપની ની 
પાઇપલાઇન પસાર થર્ેલ 
હોર્ ત્ર્ા ંCSR કરેલ છે તમેજ 
મુદં્રા મા ં પણ કરેલ છે. 
આપનો મતંવર્ ઘણો સારો છે 
અમે મુદં્રામા વધ ુસીએસઆર 
કરવાની જોગવાઈ કરીશ.ુ  

 
 ભમવષ્ર્ મા ં જે કોઈ પણ 

પ્રવમૃત કરવામા ંઆવિે તેની 
જાણ કરવામા ંઆવિે. 
 
 

 છેલ્લા ં ૫ વષા ની અંિર 
અમારી લાઇન મા ંઆવી કોઈ 
સ્સ્થમત ઊભી થઈ નથી, જેનુ ં
કારણ અમારી પાસ ે ની 
લેટેસ્ટ ટેતનોલૉજી અને સક્ષમ 
પદ્ધમત છે, જેના થી કોઈ 
દુઘાટના ના સજાાર્ તેની 
ખાતરી કરીએ છીએ. 

 
 
 િદરર્ા માથંી આવતી ક્રૂડ 

ઓઇલ લાઇનમા ંસને ૨૦૧૧ 
થી કોઈ લલકેજ થરે્લ નથી. 
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થાર્ તો કંપની પાસે શુ ં
વર્વસ્થા છે?  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 મોકદડ્રલ િરમમર્ાન 

ઉપર્ોગ મા ં લેવાર્ેલ 
પાણી એસઇઝેડ (SEZ) ને 
કોણ આપે છે અને શુ ંતમે 
પાણી નો ટેતસ ભરેલ છે? 
તેની તપાસ કરવી જોઇએ. 

 
 સરકાર ના મનર્મ પ્રમાણે 

કંપની ના કુલ મવસ્તાર ના 
22% ભાગ ગ્રીન બેલ્ટ માટે 
સમમપિત હોવો જોઇર્.ે 
તમારી કંપની મા ં કેટલા 
ટકા છે? 

વધ ુ મા ં આકસ્સ્મક પ્લાન 
ભારતીર્ કોસ્ટ ગાડા ને મજૂંરી 
માટે મોકલાવેલ છે, જેમા ં
મવસ્તતૃ જાણકારી અપાર્ેલ 
છે. આ મસવાર્ વષા મા ં બ ે
વાર મોક દડ્રલ નુ ંઆર્ોજન 
કરવા મા ંઆવે છે. બે વષા 
પહલેા માનનીર્ મખુ્ર્ 
મતં્રીશ્રી  મલુાકાતે આવર્ા 
ત્ર્ારે પણ મોકદડ્રલ નુ ં
આર્ોજન કયુું તેમા ં અમારી 
કંપની ને ભાગ લીધો હતો 
અને સારંુ પ્રિિાન કયુું હત ુ.ં 

 
 પાણી માટે કંપની એ 

APSEZL સાથે કરાર કરેલ છે 
અને અમે કરાર ની સીમા 
મર્ાાિામા ં જ પાણી નો 
ઉપર્ોગ કરીએ છીએ. 

 
 
 કંપની મા ં૨૬ એકર મવસ્તાર 

મા ં ગ્રીન બેલ્ટ છે જેની 
માદહતી સરકાર શ્રી ને િર ૬ 
મદહને આપવામા ંઆવે છે. 

 

4. શ્રી ર્તીન લાડ, 
ગામ- મનુ્દ્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી- કચ્છ 

 તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે કંપની દ્વારા 
કરવામા ં આવેલ CSR 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલ કે વષા ૨૦૧૭-૧૮ 
મા કુલ ૨૧ ગામ  મા CSR 
પ્રવમૃત કરેલ છે જેવા કે 
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 પ્રવમૃત ની જાણકારી 
આપવા મવનતંી. 

 

ભચાઉ, છિરા, અજાપર, 
ગોર્રસમા, ત્રગડી, 
કીદડર્ાનગર, વીજપર, 
લણૂવા વગરેે. 

 
5. શ્રી હરેિ 

મોથાદરર્ા,  
ગામ- મુદં્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી- કચ્છ  
 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 મનુ્દ્રા મા ં શુ ંCSR પ્રવમૃત 

કરેલી છે? 
 
 
 
 
 તમે જે વાત કરી કે 

પ્રોજેકટ મા ં3   લોકો ની 
જરૂર રહિેે તો મનુ્દ્રા ના 
સ્થાનીક લોકો ન ે શુ ં
રોજગારી મળિે? 

 
 
 
 
 
 
 
 અત્ર્ારે જે પ્રોજેતટ ચાલે છે 

એ પરૂો થિે એના પછી 
ઓપરેિન ચાલ ુથિે ત્ર્ારે 
એમા ં અલગ અલગ 
કમાચારી અને કામિારો ની 
જરૂર પડિે એમા ં જે 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 કંપનીએ મનુ્દ્રા મા ં મવમવધ 

સીએસઆર પ્રવમૃતઓ કરેલ 
છે. કંપની ને મનુ્દ્રા થી ભદટિંડા 
સધુી CSR પ્રવમૃતઓ કરવી 
પડે અને કરે પણ છે. 
 

 આ પ્રોજેકટ અંતગાત 
કન્સ્રકસન િરમમર્ાન આિરે 
3   માણસો ન ે રોજગાર 
મળિે. જેમા ંત્રણ કેટેગરી છે, 
સ્કીલ્લ, સેમી-સ્કીલ્લ તથા 
અન-સ્કીલ્લ. જે અંતગાત 
મવમવધ કોન્રાકટર દ્વારા સેમી-
સ્કીલ્લ તથા અન-સ્કીલ્લ 
સ્થામનક માણસો ની 
મનર્મોનસુર પસિંગી કરવા 
મા ંઆવિે. 

 
 પ્રોજેકટ અપ્રવૂલ મળ્ર્ા 

પછી આિરે 3   જેટલા 
કામિારો લેવાના છે. જેમા ં
લોકલ માણસો લેવાનો 
પ્રર્ન્ત કરીશુ.ં જ્ર્ા ં સ્કીલ 
માણસો ની જરૂર હોર્ ત્ર્ા ં
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આપણો સમંવધામનક 
અમધકાર છે એ પ્રમાણે ૭૦ 
થી ૮૦% લોકલ લોકો ને 
રોજગારી મળવી જોઈએ. 
તો હાલ કેટલા માણસો ને 
રોજગારી મળે છે? અને 
પ્રોજેકટ પરૂો થાર્ પછી 
કેટલા માણસો ને રોજગારી 
મળિ?ે અને કોઈ પણ 
કંપની આવે છે તો ન્સ્કલ 
ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ કરે 
છે તો તેમા ંતમારી કંપની 
એ કેટલા પ્રોગ્રામ કર્ાા 
અને તેમાથી પાસ થર્ેલા 
કેટલા વર્સ્તત ને જોબ 
આપી? 
 

 શુ ંએ માણસો લેબર મા ંછે 
કે મેનેજમેંટ મા ં છે? 
અમારા માણસો પણ 
ગે્રજયએુટ અને દડપ્લોમા 
કરેલ છે તો એમને પણ 
ન્સ્કલ ડેવલોપ કરી ને 
કેટલા ને જોબ આપી? 

 
 
 શુ ં જે લોકો સેમીસ્કીલ 

માથંી સ્કીલ મા ંઆવર્ા તે 
કંપની મા ં છે કે કોન્રાતટ 
મા?ં  

 

તેમણે પણ જોબ આપીએ 
છીર્ે અને અમને પણ એમની 
જોડે કામ કરવામા ંઆસાની 
રહ ે છે. પણ અમારો આ 
પ્રોજેકટ એદડિનલ ટેન્ક 
પ્રોજેકટ છે એટલે હાલ ના 
માણસો થી જ ઓપરેિન 
ચાલસે. અત્ર્ારે જે કામ ચાલે 
છે તે પ્લાન્ટ મા  5  થી  9  
માણસો આવે છે તેમાથંી 9  
થી     લોકલ માણસો છે. 

 
 
 
 
 
 
 અમારો પ્લાન્ટ હઝાડાસ 

(hazardous) હોવાથી એમા ં
અનભુવી વર્સ્તતઓ જ કામ 
કરી િકે છે. તો પણ અમ ેજે 
થોડુ ં ગણુ ં જાણકારી વાળા 
હતા, એમને રેમનિંગ આપી ને 
વધ ુ જાણકાર (skill 
development) બનાવર્ા છે. 
 

 કંપની મા ં તેમજ અને 
કોન્રાતટ મા ંપણ હોર્ છે જે 
કંપની ની પોલલસી પ્રમાણે 
હોર્ છે. પરંત ુ જોબ કે 
રોજીરોટી એ ડાઇરેતટ હોર્ કે 
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 આપ અમને લલસ્ટ આપો 

જેમા ંકેટલા લોકો ડાઇરેતટ 
છે અને કોન્રાતટ મા ંછે. 

 

કોન્રાતટ મા ં હોર્, પરંત ુ
તેમણે રોજગારી મળેલ છે. 

 
 આ માદહતી હાલ મા ંહાજર ન 

હોવાથી અમે આપી િકીએ 
તેમ નથી પરંત ુઆ માદહતી 
અમે ગવનામેંટ મા ં જમા 
કરાવીએ જ છીએ. 

 
6. શ્રી રલક્ષત 

સેંઘાણી,  
ગામ: મુદં્રા,  
તા: મુદં્રા,  
જી: કચ્છ 

 તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, આપ જે નવો 
પ્રોજેકટ લઈ ને આવો છો 
તેમા ંઅમને જોબ મળી િકે 
કે નહીં? 

 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
પ્રત્યતુર આપેલ કે, જોબ 
જરૂર મળી િકે છે. અમારી 
કોિીિ રહ ેછે કે જે જગ્ર્ાએ 
કંપની છે ત્ર્ા ંના માણસો ને 
રોજગારી મળે. જે રીત ે
અમારો પ્લાન્ટ હઝાડાસ 

(hazardous) છે એટલે અમે 
ચેક કરીને તેમનામા કેટલી 
આવડત છે અને કામ કરી 
િકે તેમ છે કે નહી તે નક્કી 
કરીને જોબ પર લઈએ છીએ, 
તે પછી ડાઇરેતટ હોર્ કે 
ઇનડાઇરેતટ હોર્. 
 

- શ્રી ભરતભાઇ 
પાતારીર્ા, 
સિસ્ર્ મુદં્રા 
ગ્રામ પચંાર્ત, 
ગામ: મુદં્રા,  
તા: મુદં્રા,  
જી: કચ્છ 
  

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 લોકલ માણસો ની 

ગણતરી મા ં પ્રથમ 
પ્રાથમમકતા મુદં્રા ની હોર્ 
છે, એના પછી કચ્છ ની 
હોર્ અને પછી ગજુરાત 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 અમારો પ્લાન્ટ હઝાડાસ 

(hazardous) હોવાથી, નાની 
એવી ભલૂ પણ મોટી દુઘાટના 
મા ંિેરવાઇ િકે છે જે અમારી 
કંપની ની જવાબિારી મા ં

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_enIN821IN821&q=hazardous&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi5-ILJ9YPgAhWZXCsKHeUXCuIQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_enIN821IN821&q=hazardous&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi5-ILJ9YPgAhWZXCsKHeUXCuIQkeECCCkoAA
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ની રહ ેછે. એવી રીતે મુદં્રા 
તાલકુાના ં તમારી કંપની 
ના કોન્રાકટ મા ં કેટલા 
માણસો છે? વધ ુમા,ં નવા 
સરકારી ન્સ્કલ અને 
મખુ્ર્મતં્રીશ્રી ની એપ્રેંદટસ 
ર્ોજના પ્રમાણે આપની 
કંપની પણ એક વષા માટે 
એપ્રેંદટસ મા ં રાખ,ે તેમણે 
ર્ોગ્ર્ રેમનિંગ આપો અને 
સેમી સ્કીલ્ડ મા ં લાર્ક 
બનાવી એમને કંપની મા ં
કે કોન્રાકટર ના પે-રોલ 
પર લો. 

 

હોર્ છે. વધ ુમા ંજે લોકો નુ ં
અહીનુ ંચ ૂટંણી કાડા કે આધાર 
કાડા હોર્ તે લોકો લોકલ જ 
ગણાર્. 

 

- - ઉપર ના મદુ્દા ને અનરુૂપ 
અધ્ર્ક્ષ શ્રી કંપની ને જણાવે 
છે કે સરકાર શ્રી ના માગાિિાન 
હઠેળ કંપની એ એપ્રેંદટસ 
ર્ોજના નો અમલ કરવો. 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
અધ્ર્ક્ષશ્રી ના ંઅપાર્ેલ સચૂન નુ ં
પાલન કરવા માટે જરૂરી 
કાર્ાવાહી કરવાની બાહંધેરી 
આપેલ.  
 

- શ્રી ભરતભાઇ 
પાતારીર્ા, 
સિસ્ર્ મુદં્રા 
ગ્રામ પચંાર્ત, 
ગામ- મુદં્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી- કચ્છ  

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે, 
 ઇઆઈએ દરપોટા  મા ં

િેખાડ્ુ ંછે તે પ્રમાણે ટેન્ક 
ના લેવેલલિંગ માટે માટી 
નાખિો તે ક્યાથંી લઈને 
આવિો? 

 
 ક્રૂડ ની સાથે પાણી આવે છે 

તેને અલગ કઇ રીતે કરો 
છો? 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 અમારા પ્લાન્ટ મા ં જે માટી 

પાર્ા ના ખોિકામ િરમમર્ાન 
મનકળિે એજ માટી ને 
ઉપર્ોગ મા ંલેશુ.ં  

 
 
 ટેન્ક માથંી જે થોડુ ંઘણુ ંપાણી 

આવે છે એ જ્ર્ારે ટેન્ક સેટલ 
થાર્ પછી એને બીજી ટેન્ક 
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 શુ ં ટેન્ક ની ઉપર રૂિ છે? 

મુદં્રા મવસ્તાર ના લગભગ 
૧૭૦ જેટલા અલગ અલગ 
પક્ષી ઑ  આવેલા છે અને 
એ ક્રૂડ ના સપંકા મા ંઆવે 
તો એ તરંુતજ મતૃ્ય ુપામે 
છે તો એના માટે શુ ં સ્ટેપ 
લીધા છે? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મા ંમોતલી ETP (એફ્લ્યએુંટ 
રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ) મા ંરીટમેંટ 
કરી ઓઇલ અલગ પાડવા 
મા ંઆવે છે એ અલગ પડેલ 
ઓઇલ ને પાછુ ં મખુ્ર્ ટાકંા 
મા ંરાન્સિર કરવામા ંઆવે છે 
અને જુિા પડેલ પાણી ને 
પ્લાન્ટ મા ં ગ્રીન બેલ્ટ મા ં
ઉપર્ોગ લેવાર્ છે. 

 
 િરેક ટેન્ક ની ઉપર રૂિ છે. 

વધ ુ મા,ં કંપની ની મસસ્ટમ 
લેટેસ્ટ ટેકનૉલોજજ પ્રમાણે છે, 
અને તલોજલપૂ ફલ્લી 
ઓટોમેદટક છે, તો ક્યારેર્ ક્રૂડ 
બહાર આવવાની િક્યતા 
નદહવત હોર્ છે. મેંટેનન્સ 
િરમમર્ાન ક્રૂડ અમારી અંડર  
ગ્રાઉન્ડ ટેન્ક મા ંઆવી જાર્ 
છે અને અંડર ગ્રાઉન્ડ ટેન્ક 
માથી અમે પમ્પ કરી ને ટેન્ક 
મા ંનાખીએ છીએ અને ત્ર્ાથંી 
પમ્પ કરીને અમે મેનલાઇન 
મા ં નાખીએ છીએ તેથી 
મેંટેસન તથા ઓપરિન  
િરમમર્ાન ક્રૂડ નુ ં ઢોળાવુ ં
નદહવત છે. આ જ તો નવી 
ટેતનોલોજી નો િાર્િો છે. આ 
જ કારણથી અમારે ન્સ્કલ 
માણસો ની જરૂર હોર્ છે જેથી 
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 આપની કંપની મા ં પ્રવિે 

મળતો નથી. ઘણી વખત 
આવવા માટેનો પ્રર્ત્ન 
કરેલ પરંત ુ અમોને 
જણાવેલ કે મલુાકાતીઓને 
અંિર આવવાની મનાઈ 
છે. અમને તો ગગૂલ ઉપર 
જોઈ ને જ ખબર પડે છે કે 
અંિર શુ ંચાલે છે. 
 
 

 કંપની ને કોઈ દિવસ 
GPCB માથંી પોલ્યિુન 
મનર્મ ભગં કરેલ હોર્ 
તેવી કોઈ નોદટસ મળેલ 
છે?  

 
 કંપની ના ં મેનલાઇન મા ં 

પમપિંગ કરવા માટે 
ઇલેન્તરક મિીન છે કે 
દડઝલ એધ્ન્જન લગાવેલ 
છે? 

 
 
 
 
 
 

પર્ાાવરણ ને કોઈ નકુિાન ન 
થાર્.   

 
 આપ પરમીિન લઈ ને જરૂર 

આવો. એટલુ ં જ નહી, 
પોલ્યિુન કંરોલ બોડા ના 
અમધકારીઓ પણ ઓલચિંતી 
મલુાકાત લે છે અને પ્લાન્ટ 
ની મલુાકાત િરમમર્ાન કોઈ 
પણ જગ્ર્ા એ ક્રૂડ ઓઇલ 
લીકેજ મળેલ નથી.   આજ 
સારી ટેકનૉલોજજ નો િાર્િો 
છે. 

 
 GPCB મા ં થી અમને આ 

બાબતની કોઈ નોદટસ મળેલ 
નથી. 

 
 
 
 કંપની મા ં બધા જ મિીન 

ઇલેન્તરકલ છે જે પે્રઝેંટેસન 
મા ં િેખાડેલ છે. અમારી ૬૬ 
કેવી ની લાઇન નાની-ખાખર 
સબ-સ્ટેસન થી આવે છે. 
કંપની પાસ ેજે DG સેટ છે ત ે
કોઈ કારણસર મવજળી જતી 
રહ ે ત્ર્ારે ઈમરજન્સી માટે 
રાખેલ છે. 
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 DG સેટ નુ ં એકઝોસ્ટ 

કેટલી ઊંચાઈ પર રાખલે 
છે? િાર્ર ના પસ્મ્પિંગ 
મિીન ના એકઝોસ્ટ કેટલી 
ઊંચાઈ પર રાખેલ છે? 

 

 
 મનર્મોનસુાર એકઝોસ્ટ 

પાઇપ ની ઊંચાઈ આપવા 
મા ંઆવેલ છે. 

- શ્રી નારણ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા, 
તા- મુદં્રા,  
જી- કચ્છ 
 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે 
 આપનો પ્રોજેકટ ખબૂ જ 

ગભંીર છે, તો તમે જજલ્લા 
ડીઝાસ્ટર મેનેજમેંટ સાથે 
મળીને કેટલી મોકદડ્રલ 
કરેલ છે? મુદં્રા સ્કલૂ કોલેજ 
મા ં આગ લાગવા સમર્ે 
ભકંૂપ સમરે્ અમારે કઈ 
કઈ બાબતનુ ંધ્ર્ાન રાખવુ ં
જોઈએ એ બાબતમા ંતમે 
સ્કલૂ તથા NGO સાથે 
મળીને કોઈ મોકદડ્રલ કરેલ 
છે? ડીજસ્ટર મેનેજમેંટ 
સાથે મળીને તમે કેટલી 
મોકદડ્રલ કરી છે અને કર્ા 
સ્થાને કરી છે? 

 
 
 
 
 
 
 
 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 કંપની મોકદડ્રલ બે જગ્ર્ાએ 

કરવા મા ં આવ ે છે. એક 
પ્લાન્ટ ની અંિર અને બીજી 
પાઇપલાઇન પસાર થર્ેલ 
હોર્ ત્ર્ા.ં કંપની વરસમા ંબે 
વાર મોકડ્રીલનુ ં આર્ોજન 
કરી છે. મોકદડ્રલ િરમમર્ાન 
ભજુ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેંટના 
મનરીક્ષક આવે છે  અને તેના 
સચૂનો પણ આપે છે. હમણા ં
થોડા સમર્ પહલેા અમારી 
કંપનીએ  પાઇપલાઇન મા ં
અંજારની બાજુ મા ં મોકદડ્રલ 
કરેલ હતી અને પ્લાન્ટ ની 
અંિર પણ મોકદડ્રલ કરીએ 
છીએ, જે સરકારી મનર્મ 
મજુબ કરવાની હોર્ છે અને 
િેતટરી મનર્મ પ્રમાણે દરપોટા  
પણ જમા કરવો પડે છે. 
વધમુા,ં દિવાળીના સમરે્ 
નજીક મા ં આવેલી સમુદં્ર 
કોલોની મા ંસાવચેતી રાખવા 
માટે જાણકારી આપીએ 
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 મમમનન્સ્ર ઓિ 

એનવાર્રમેન્ટ િોરેસ્ટ 
એન્ડ તલાઇમેન્ટ ની િાઇલ 
ન-ં J11012/25 1998 
મજુબ કંપની એ સીઇઆર 
અંતગાત ૫% લેખે ખચા 
કરવાનો હતો. તો કંપની 
એ આ બાબતે કેટલો ખચા 
કરેલ તેની માદહતી આપે. 
 
 
 
 
 

 સીઇઆર માટે તમે કેટલુ ં
િંડ અલોટમેંટ કરવાના 
છો? અત્ર્ાર સધુીમા ંતમને 
કેટલુ ંખચા કરવાની િરત 
મકેુલ છે જે તમારો ચાલ ુ
પ્રોજેકટ છે? 

છીએ. કંપની જ્ર્ારે પણ 
CSR એન્તટમવટી કરે છે ત્ર્ારે 
ગ્રામજનોને પણ માદહતગાર 
કરીએ છીએ કે પાઇપલાઇન 
મા ંહાઇ પ્રેસર થી ક્રૂડ ઓઇલ 
પસાર થત ુ ં હોવાથી 
પાઇપલાઇન પસાર થર્ેલ 
હોર્ ત્ર્ા ં કોઈપણ અન-
અમધકૃત  ખોિકામ કરવુ ં
નહીં.  

 
 આપ જે રજૂઆત કરી રહ્યા 

છો તે પ્રોજેકટ પાઇપલાઇન 
મા ંબીજા બે પસ્મ્પિંગ સ્ટેિન 
નાખવા નો હતો જે અંતગાત 
અમો ને મમમનન્સ્ર ઓિ 
એનવાર્રમેન્ટ િોરેસ્ટ એન્ડ 
તલાઇમેન્ટ માથંી અપ્રવૂલ 
મેળવેલ હત ુ.ં જેમા ં થી એક 
પમંપિંગ સ્ટેિન ડીસા ખાતે 
તથા બીજુ ં જોધપરુ ખાતે 
બનવાનુ ં હત ુ.ં જેનો આ 
મવસ્તમૃતકરણ પ્રોજેકટ સાથ ે
સબંધં નથી. 

 
 પર્ાાવરણ ની મજૂંરી મળ્ર્ા 

બાિ, પ્રોજેકટ ખચા ના 
૦.૭૫% સીઇઆર માટે ખચા 
કરીશુ.ં આ ખચા ૫ વષા મા ં
કરવાનો હોર્ છે. 
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7. શ્રી જજતેન્દ્ર 
સિુારા,  
ગામ- મુદં્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે 
 ભકંૂપ માટે કોઈ સવે કરેલ 

છે કે નહીં અને કરે છે તો 
કેટલે સધુીની ક્ષમતા છે? 

 
 
 
 તમને અિાણી વાળા પાણી 

કેવી રીતે પરંુૂ પડે છે? 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે, 
 સલૂચત પ્લાન્ટ ની દડઝાઇન 

ભકંૂપ ઝોન-૫ પ્રમાણે કરેલ 
છે, જે મજુબ ભકંૂપ અવરોધક 
ક્ષમતા ૯.૮ દરતટર સ્કેલ ની 
છે. 

 
 અમારે APSEZL સાથે થર્ેલ 

કરાર મજુબ િરરોજનુ ં ૯૦ 
KL પાણી પરંુૂ પાડે છે. 

8. શ્રી લિજેિ 
ચૌહાણ,  
ગામ- બારોઈ, 
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ  

 તેઓ એ રજૂઆત કરતા ં
જણાવેલ કે નવા પ્રોજેકટન ુ
કામ ક્યારે ચાલ ુથિે અને 
કઈ કંપની કરિે? 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલ કે, પર્ાાવરણ 
મવભાગની મજૂંરી પછી આ 
પ્રોજેકટ ની કામગીરી િરૂ 
થિે. હજુ કોન્રાતટ માટે 
કામગીરી થઈ રહી છે. 

9. શ્રી બેચર 
ગોરાત,  
ગામ- મુદં્રા, 
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

 તેઓ એ રજૂઆત કરેલ કે 
રોજગાર ની તક મવષે 
માદહતી આપવા મવનતંી , 
શુ ં અમને આપની કંપની 
મા ંરોજગાર મળી િકે? 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલ કે, વર્સ્તત ને તેની  
ર્ોગ્ર્તા પ્રમાણે તમને 
રોજગાર આપવા ની કોમિિ 
કરવામા ંઆવિે. 

  .  શ્રી ભરત 
સોનરાજ,  
ગામ- મુદં્રા, 
તા- મુદં્રા, 
જી.- કચ્છ 

 તેઓ એ રજૂઆત કરેલ કે 
કંપનીની સ્થામનક લોકો ના 
રોજગાર ની જવાબિારી શુ ં
રહિેે? 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલ કે, આ પ્રોજેકટ મા ં
આિરે માણસો ને રોજગાર 
મળી િકે તેમ છે જેમા ંસ્કીલ, 
સેમમસ્કીલ અને અનન્સ્કલ 
કમાચારી સ્થાનીર્ લોકોને 
લેવામા ંઆવે છે અને સ્કીલ 
સ્થાનીર્ લોકોને લેવા ની 
કોમિષ અમારી રહિે. 
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- શ્રી ભરતભાઈ 
પટેલ,  
ગામ- મુદં્રા, 
તા- મુદં્રા, 
જી.- કચ્છ 

 તેઓ એ રજૂઆત કરેલ કે 
આપ આ પ્રોજેકટ અંતગાત 
કેટલા સ્થામનક માણસો ને 
રોજગાર આપિો? 

 

 કંપની ના ં પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલ કે, આ પ્રોજેકટ 
અંતગાત કન્સ્રકસન 
િરમમર્ાન આિરે 3   
માણસો ને રોજગાર મળિે. 
જેમા ંત્રણ કેટેગરી છે, સ્કીલ્લ, 
સેમી-સ્કીલ્લ તથા અન-
સ્કીલ્લ. જે અંતગાત મવમવધ 
કોન્રાકટર દ્વારા સેમી-સ્કીલ્લ 
તથા અન-સ્કીલ્લ સ્થામનક 
માણસો ની મનર્મોનસુર 
પસિંગી કરવા મા ંઆવિે. 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

તેઓ એ રજૂઆત કરેલ કે, 
 
 કંપની દ્વારા કેટલી 

િાળાઓ ને RO પ્લાન્ટ 
આપેલ છે? બાળકો ૪૫૦૦ 
TDS નુ ંપાણી પીવે છે. 

 
 
 આ દુકાળની પદરસ્સ્થતી 

મા ં કંપની દ્વારા કેટલા 
ગામો તમે િત્તક લેિો? 

કંપની ના પ્રમતમનમધ એ જણાવેલ 
કે 
 સીએસઆર પે્રઝેંટેિન મા ં

ડીટેલ મા ં બતાવેલ છે. 
સરપચં અને લોકો સાથ ે
વાતચીત પણ કરવામા ંપણ 
આવી છે. 

 
 તેના મવિે મવચાર કરીશુ ં કે 

કઈ રીતે એને લાગ ુ કરી 
િકાર્. 

-
  

-  અધ્ર્ક્ષશ્રી એ પાણી અને 
ઘાસચારા ની વર્વસ્થા 
માટે કંપની દ્વારા પ્રાતં 
અમધકારીશ્રી સાથે ચચાા 
કરી ર્ોગ્ર્ પગલા ંલેવા. 

 કંપની ના પ્રમતમનમધ એ 
અધ્ર્ક્ષશ્રી ના ં મનિેિનસુાર 
ર્ોગ્ર્ પગલા ં લેવા ની 
બાહેંધરી આપેલ. 

- શ્રી નારણભાઇ 
ગઢવી,  
ગામ- ઝરપરા,  

તેઓ એ રજૂઆત કરેલ કે,  

 
કંપની ના ં પ્રમતમનમધ એ 
જણાવેલકે, 
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તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

 કંપની આ મવસ્તમૃતકરણ 
પ્રોજેકટ દ્વારા સ્થામનક લોકો 
ને શુ ંકામ આપિે. તે કામ 
કોન્રાકટર ને કોન્રાતટ મા ં
આપી િેિો?   

 
 ઇઆઈએ ડ્રાફ્ટ મા ંઉલ્લખે 

છે કે પર્ાાવરણ િેખરેખ ના 
અહવેાલો રાજ્ર્ પ્રદૂષણ 
મનર્તં્રણ મવભાગ ને જમા 
કરવેલ છે. 
 

 આપના પ્રોજેકટ થી 
PM૧૦ અને PM૨.૫ કેટલુ ં
ઉત્સજિત થિે અને તેના 
મનર્તં્રણ માટે તમે શુ ં
વર્વસ્થા અપનાવેલ છે? 
 
 
 

 તમારા પ્રોજેકટ મા ંવને્લ્ડિંગ 
વકા થી SO2 કેટલો ઉત્પન 
થિે? અને તેના મનર્તં્રણ 
માટે તમે શુ ંપગલા ંલેિો? 

 
 
 
 
 VOC કેટલો ઉત્પન્ન થિે? 

જણાવો તેના મનર્તં્રણ 
માટે તમે શુ ંપગલા ંલેિો? 

 કંપની ના ંમનર્મોનસુાર, કામ 
ટેંડદરિંગ પધ્ધમત થી કોન્રાકટ 
દ્વારા જ આપવામા ંઆવે છે.  

 
 
 
 પર્ાાવરણ િેખરેખ ના 

અહવેાલો િર છ મદહને 
MOEF અને GPCB મખુ્ર્ 
કાર્ાાલર્મા ં જમા કરાવવા 
મા ંઆવે છે. 

 
 અભ્ર્ાસકે્ષત્ર મા ં એર 

તવોલલટી સ્ટડી મજુબ, PM૧૦ 
ની માત્રા ૯૧ µgm/m3 છે 
તથા PM૨.૫ ની માત્રા ૫૪  
µgm/m3 છે જે મર્ાાિા મા ં
છે. આ બેઝ લાઇન ડેટા આ 
નવી બનતી ટેન્ક માટે જ છે. 

 
 આનો દરસચા ડેટા અત્ર્ારે 

કંપની પાસે નથી પરંત ુઆ 
વેન્લ્ડિંગ વકાથી ખબૂ જ ઓછો 
ગૅસ ઉત્પન થિે. આ 
મવસ્તારમા ંજે વેન્લ્ડિંગ વકા કરે 
છે તે પ્રોપર પ્રોટેકસન થી 
કામ કરિે.  

 
 આ પ્રોજેકટ માટે VOC 

એપલીકેબલ નથી, દરપોટા  મા ં
બધા જ હઝેાડા જણાવેલ છે 
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અને VOC અમારા હલે્થ 
માટે કેટલો હઝાડાસ છે તે 
પણ જણાવો. 

 
 હાઇડ્રોકાબાન કેટલા 

પ્રમાણમા ં ઉત્પન્ન થિે? 
મમથેન કેટલા પ્રમાણ મા ં
ઉત્પન્ન થિે?  
  

 હઝાડા માટે શુ ંપગલા ંછે? 
આગ લાગી ગઈ તો 
તમારી પાસે શુ ંસમુવધાઓ 
છે? 
 

 િાર્ર િાર્દટિંગ માટેનુ ં
પાણી ક્યાથી આવે છે? 

 

જ્ર્ા ં કેમમકલ દરએતસન હોર્ 
છે ત્ર્ાજં અધ્પ્લકેબલ હોર્ 
છે.  

 
 ટેન્ક કન્સ્રતિન મા ંમાત્ર આકા 

વેન્લ્ડિંગ થિે. તેમા ંકોઈ પણ 
પ્રકાર નુ ં કેમમકલ દરએતિન 
થિે નહીં.   
 

 કંપની પાસે િાર્ર િાઇદટિંગ 
મસસ્ટમ છે. 

 
 
 
 કંપની ને APSEZL સાથ ેના ં

કરાર મજુબ િરરોજનુ ં ૯૦ 
KL પાણી પરંુૂ પાડે છે. 

 
- શ્રી ભરત 

સોનરાજ,  
ગામ: મુદં્રા,  
તા- મુદં્રા,  
જી.- કચ્છ 

 તેઓ એ રજૂઆત કરેલ કે, 
મુદં્રા તાલકુાના ંકેટલા લોકો 
ને નોકરી આપિો? 
લખાણમા ંઆપો. 

 કંપની ના ં પ્રમતમનમધએ 
જણાવયુ ં કે મનણાર્ કરીન ે
જણાવીશુ.ં અમારો પ્લાન્ટ છે 
હઝાડાસ પ્લાન્ટ છે. તેમા ં
મમમનમમ ન્સ્કલ અને 
તવોલલિાઇડ કમાચારી જોઈતા 
હોર્ છે. આ ક્ષણે કોઈ પણ 
પ્રકારનુ ંકમમટમેંટ િક્ય નથી. 
 

 

પ્રાિેમિક અમધકારીશ્રી, ગજુરાત પ્રદૂષણ મનર્તં્રણ બોડા તથા સભ્ર્ સલચવશ્રી, ગજુરાત પ્રદૂષણ મનર્તં્રણ 
બોડા ના પ્રમતમનમધએ સલૂચત પદરર્ોજના માટે હજુ પણ કોઈ અન્ર્ વાધંાઓ/ સચૂનો/રજૂઆતો હોર્ તો 
જણાવવા કહ્ુ.ં પરંત ુઅન્ર્ કોઈ વધારાની રજૂઆતો કરારે્લ ન હતી. 
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Annexure-C 
 

A statement showing response and comments received in written format from all concerned persons 

in the Environment aspects for M/s. HPCL-Mittal Pipelines Limited (HMPL) for Augmentation of 

Facilities at Crude Oil Terminal at Mundra, Gujarat during Public Hearing was conducted on 

22/01/2019 at 11:00 AM at Kudrati Upchar Kendra, near B.Ed College, Mundra-Gundala road, Vill. 

Mundra, Dist. Kutch, Gujarat. 

 

Sr. No. Comments received in writing from 

Concerned Persons 

Before/ During 

Public Hearing 

Annexure 

1.  Sarpanch Shri Mundra Gram Panchayat During 

Public Hearing 

C-Q-1 

2.  Bharat Bhai Pataria Gram Panchayat 

Member Mundra 

During 

Public Hearing 

C-Q-2 
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Annexure- D 

 

A statement showing written replies given by project proponent M/s. HPCL-Mittal Pipelines Limited 

(HMPL) for Augmentation of Facilities at Crude Oil Terminal at Mundra, Gujarat  during Public Hearing 

was conducted on 22/01/2019 at 11:00 am at Kudrati Upchar Kendra, near B.Ed College, Mundra-

Gundala road, Vill. Mundra, Dist. Kutch, Gujarat. 

 

Sr. No. Representations received in writing from Concerned Persons Annexure 

1.  Sarpanch Shri Mundra Gram Panchayat D-A-1 

2.  Bharat Bhai Pataria Gram Panchayat Member Mundra D-A-2 
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Annexure- E 
 

A Statement showing other relevant documents 

 

Sr. No Contains the Followings Annexure 

1. Acknowledgement copies of EIA report submission to authorities E-1 

2. Acknowledgement copies of Executive Summary submission to 

village panchayat offices. 

E-2 

3. Newspaper advertisement E-3 

4. Joint Site Inspection Report dated 22/01/2019 E-4 
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