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PUBLIC HEARING PROCEEDINGS 

As per the Ministry of Environment and Forests & Climate Change, Government of India, 

New Delhi vides its Notification No. S.O. 1533 dated 14
th

 September 2006, and its 

subsequent amendment S.O. 3067(E) dated 1
st
 December 2009, Public Hearing is conducted 

for proposal of M/s. Someshwar Ispat Pvt. Ltd. for setting up of expansion in metallurgical 

industries plant-TMT Bars from 12500 MT/Month to 30000 MT/Month and Ingot/Billets - 

30000 MT/Month, at Plot No. 246 & 248, Village: Baliyasan, Ta. & Dist: Mehsana, which is 

covered under category „B‟ of the schedule 3(a) as mentioned in their request application. 

A copy of the draft Environment Impact Assessment Report and the Executive Summary 

of Environment Impact Assessment Report were 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, Mehsana 

2. District Development Office, Mehsana 

3. District Industry Centre, Mehsana 

4. Taluka Development Office, Tal: Mehsana, Dist.: Mehsana 

5. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (C), 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Regional 

Office (West Zone), Kendriya Paryavaran Bhavan, E-5, Arera Colony, Link Road-3, 

Ravisankar Nagar, Bhopal-462016 

6. Regional Office, GPCB Mehsana, H/3-A, Phase-I, GIDC Estate, Nr. GIDC office, 

Modhera Road, Mehsana-384002 

 

Other concerned persons having plausible stake in environmental aspects were requested to 

send their responses in writing to the concerned regulatory authorities. 

 

The Public Hearing was scheduled on 16/09/2019 at 11:00 hrs. At Project site, Plot No. 246 

& 248, Village: Baliyasan, Tal & Dist. Mehsana. 

 

An advertisement in English was published in “The Indian Express” dated 14/08/2019 and in 

Gujarati in “Gujarat Samachar” dated 14/08/2019. 

 

Mrs. N R Sharma, Representative of Collector & District Magistrate, Mehsana has 

supervised and presided over the entire public hearing proceedings. 

 

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

A. 
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જાશયે રોક સનુાલણી કામયલાશી 

બાયત વયકાયના માયલયણ, લન અને જલાય ુરયલતયન ભતં્રારમ, નલી રદલ્શીના જાશયેનાભા ક્રભાકં: 
એવ.ઓ. ૧૫૩૩, તા. ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અને તેના છીના સધુાયા ક્રભાકં એવ.ઓ. ૩૦૬૭ (ઇ), તા. 
૦૧/૧૨/૨૦૦૯ ના અનવુધંાને ળેડયરુ 3(એ), કેટેગયી - ‘ફી’ ભા ંઆલયી રેલામેર, મેસસસ સોમેશ્વર 
ઇસ્પાત પ્રા. ી., પ્રોટ ન.ં ૨૪૬ & ૨૪૮, ગાભ: ફારીમાવણ, તા. અને જીલ્રો: ભશવેાણા દ્વાયા 
ભેટરજીકર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાન્ટ – ટીએભટી ફાવય ૧૨૫૦૦ ભેરીક ટન/ભાવ થી ૩૦૦૦૦ ભેરીક 
ટન/ભાવના વલસ્ટ્તયણ ભાટે અને ઇન્ગોટ/ફીરેટ્વ ૩૦૦૦૦ ભેરીક ટન/ભાવના ઉત્ાદનની 
રયમોજના ભાટેની રોક સનુાલણીનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆલેર છે. 

ડ્રાફ્ટ ઇઆઇએ રયોટય  ની નકર અને માયલયણ અવય મલૂ્માકંન અશલેારનો વાયાળં, જાશયે સનુાલણી 

પણૂય થામ ત્મા ં સધુી, કામાયરમના વાભાન્મ કરાક દયવભમાન જાશયે જનતાના વનયીક્ષણ ભાટે રયોટય 

ઉરબ્ધ કયલા ભાટે નીચેના અવધકાયીઓને ભોકરલાભા ંઆલી શતી. 

૧. જજલ્રા ક્રેક્ટયશ્રીની કચેયી, ભશવેાણા 

૨. જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રીની કચેયી, ભશવેાણા 

૩. જજલ્રા ઉધોગ કેન્ર, ભશવેાણા 

૪. તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રીની કચેયી, તા. ભશવેાણા, જી. ભશવેાણા 

૫. અવધક અગ્ર મખુ્મ લન વયંક્ષકશ્રી (વી), માયલયણ, લન અને જ લાય ુ યીલતયન 

 ભતં્રારમ, બાયત વયકાયની પ્રાદેવળક કચેયી (વિભ ઝોન), કેન્રીમ માયલયણ બલન, ઇ-

 ૫, અયેયા કોરોની, રીન્ક યોડ-૩, યલીળકંય નગય, બોાર- ૪૬૨૦૧૬ 

૬. પ્રાદેવળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડય, ભશવેાણા, 

એચ-૩-એ, પેઝ-૧, જીઆઇડીવી એસ્ટ્ટેટ, જીઆઇડીવી ઓરપવ ાવે, ભોઢેયા યોડ, 

ભશવેાણા-૩૮૪૦૦૨ 

માયલયણ ને રગતી અન્મ વફંવંધત વ્મક્ક્તઓની યજૂઆતો રેખિતભા ંરાગ ુડતા વલબાગ ને ભોકરી 

આલા વલનતંી કયલાભા ંઆલી શતી. 

જાશયે સનુાલણી ૧૬/૦૯/૨૦૧૯ ના યોજ ૧૧:૦૦ કરાકે, પ્રોજેક્ટ વાઇટ ય, પ્રોટ ન.ં ૨૪૬ અન ે

૨૪૮, ગાભ: ફારીમાવણ, તા. અને જી. ભશવેાણા િાતે મોજલાભા ંઆલી શતી. 
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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 Ministry of Environment and Forests & Climate Change, Government of India, New 

Delhi vides its Notification No. S.O. 1533 dated 14
th

 September 2006, and its subsequent 

amendment S.O. 3067(E) dated 1
st
 December 2009, Public Hearing was fixed for the proposal of 

M/s. Someshwar Ispat Pvt. Ltd. for expansion in metallurgical industries plant - TMT Bars from 

12500 MT/Month to 30000 MT/Month and Ingot/Billets - 30000 MT/Month, at Plot No. 246 & 248, 

Village: Baliyasan, Ta. & Dist: Mehsana, which is covered under category “B” of the schedule 3(a). 

Public Hearing has been conducted on 16/09/2019 at 11:00 hour, at project site, Plot No. 246 & 248, 

Village: Baliyasan, Tal. & Dist. Mehsana, Gujarat. 

Mrs. N R Sharma, representative of Collector & District Magistrate, Mehsana has presided over 

the entire Public Hearing process.  

 

Shri J. D. Priyadarshi, Regional Officer, GPCB, Mehsana and representative of Member Secretary, 

Gujarat Pollution Control Board; welcomed all present in the Public 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 vide publicity of this public hearing including the 

advertisement given earlier in the local daily in English newspaper “The Indian Express” dated 

14/08/2019 and in Gujarati newspaper “Gujarat Samachar” dated 14/08/2019. 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 Chairman, he then invited the Project Proponent to give their 

presentation in Gujarati Language. 

Representative of project proponent welcomed the gathering and gave technical details of proposed 

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

mitigation measures and Industry’s Corporate Environmental Responsibilities. 

After the presentation, with the due permission of the Chairman, representative of Member 

Secretary, Gujarat Pollution Control Board open the forum for representations, suggestions/ 

objections, questions from locally affected people. 

The statement showing issues raised by the participants and responded to, by the representative of 

the Project Proponent during the Public Hearing are as under: 



  

Sr. 

No. 

Name and 

Address 

Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

Remark  

1. Shri Prahaladbhai J 

Patel 

Village: Deloli 

Tal. & Dist. 

Mehsana 

 If the pollution 

generated due to the 

use of Coal in 

Furnace is properly 

controlled, then 

surrounding 

agricultural farm will 

not be affected. 

 Representative of 

Company informed that, 

we are using Cyclone and 

bag filter as Air Pollution 

Control devices, which is 

a dry technology. It also 

controls the pollution as 

well as reduces the use of 

water. 

 Chairman 

has 

informed 

that, unit 

has to save 

the water 

with 

control of 

pollution.  

2. Shri Raval 

Chandubhai 

Harjeebhai  

Village: Baliyasan 

Tal. & Dist. 

Mehsana 

 How much pollution 

will be generated? 

How high it will go 

up in air? And when 

it comes down on the 

ground, take care of 

not to pollute the 

surrounding farms. 

 Representative of 

Company informed that, 

this plant is air pollution 

generating plant. Air 

pollutants will be emitted 

through 30.0 stack height. 

Based on the modeling it 

was found that, emitted 

pollutants from the 

chimney will go up to 2.0 

km. Concentration of 

pollutants will be in 

microgram. 

 

 

Representative of the Member Secretary, GPCB has asked the following clarification regarding the 

EIA report. 

 25 TPD Coal is used as fuel in proposed expansion project. Cyclone and bag filter is used as 

air pollution control system. My recommendation is to put ESP, as the fuel consumption is 

higher. Earlier, once or twice emissions of air pollutants was found beyond prescribed limit 

of Board, so you should think about putting ESP. 

 Whether the land used for proposed expansion is converted in non-agriculture or not? 

 Has the production ever exceeded the GPCB consented quantity?  

 At present, STP is there or not in the unit? 
 

Representative of the Member Secretary, GPCB summarized the gist of the entire Public Hearing 

Proceedings to the participants. 

 Coal is the standby mechanism. After expansion, there will be no increase in the coal 

consumption, but use of it will be decreased because the mass coming out from the melting 

process will be directly taken for Rolling. Whenever, Ingots/Billets will be required to buy 

from outside, then only coal will be used for heating. The unit will not run at full capacity 





  

રિશવષ્ટ - બી ૧ (ગજુિાતી) 
લોક સનુાણી દિશિયાન હાજિ લોકો દ્વાિા િજૂ કિાિાાં આેલ મદુ્દાઓ અને અિજદાિના પ્રશતશનશધ 

દ્વાિા આાિાાં આેલ જાબ 
બાયત વયકાયના માાલયણ, લન અને જલાય ુરયલતાન ભતં્રારમ, નલી રદલ્શીના જાશયેનાભા ક્રભાકં: 
એવ.ઓ. ૧૫૩૩, તા. ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અને તેના છીના સધુાયા ક્રભાકં એવ.ઓ. ૩૦૬૭ (ઇ), તા. 
૦૧/૧૨/૨૦૦૯ ના અનવુધંાને િેસસસ સોિેશ્વિ ઇસ્ાત પ્રા. લી., પ્રોટ ન.ં ૨૪૬ અને ૨૪૮, ગાભ: 
ફારીમાવણ, તા. અને જી. ભશવેાણા દ્વ્રાયા ભેટરજીકર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાન્ટ – ટીએભટી ફાવા ૧૨૫૦૦ 
ભેરીક ટન/ભાવ થી ૩૦૦૦૦ ભેરીક ટન/ભાવના વલસ્ટ્તયણ ભાટે અને ઇન્ગોટ/ફીરેટ્વ - ૩૦૦૦૦ ભેરીક 

ટન/ભાવ ના ઉત્ાદનની રયમોજના ળેડયરુ 3(એ), કેટેગયી - ‘ફી’ ભા ંઆલયી રેલામેર છે. 

સચૂિત રયમોજના ભાટેની જાશયે રોકસનુાલણી તા. ૧૬/૦૯/૨૦૧૯ ના યોજ ૧૧:૦૦ કરાકે, પ્રોજેક્ટ 
વાઇટ ય, પ્રોટ ન.ં ૨૪૬ અન ે૨૪૮, ગાભ: ફારીમાવણ, તા. અને જી. ભશવેાણા ખાતે મોજલાભા ં
આલેર છે. 

વભગ્ર રોકસનુાલણીની કામાલાશી સશુ્રી એન આિ વિાસ, કરેકટયશ્રી અને જીલ્રા ભેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભશવેાણા 
ના પ્રવતવનવધ ના અધ્મક્ષણા તથા દેખયેખ શઠે કયલાભા ંઆલેર. 

શ્રી જે. ડી. વપ્રમદળી, પ્રાદેવળક અવધકાયી, ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડા, ભશવેાણા અન ેવભ્મ વચિલ 
શ્રી ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડાના પ્રવતવનવધ દ્વાયા રોક સનુાલણીભા ં ઉસ્સ્ટ્થત વૌને આલકામાા. 
તેઓએ ઇ.આઇ.એ નોટીરપકેળન અંતગાત વલવલધ જોગલાઇઓ અને રોકસનુાલણી પ્રરક્રમા ફાફત 
વચંક્ષપ્તભા ં ભારશતી આી. તેભણે આ રોક સનુાલણીની ફશોી પ્રવવધ્ધ્ધ અંગે કયેર કામાલાશીની 
ભારશતી આી અને સ્ટ્થાવનક દૈવનક લતાભાન ત્રો અંગ્રેજી લતાભાન ત્ર “ધ ઇન્ન્ડમન એક્ષપ્રેવ” તાયીખ-
૧૪/૦૮/૨૦૧૯ તથા ગજુયાતી લતાભાન ત્ર “ગજુયાત વભાિાય” તાયીખ-૧૪/૦૮/૨૦૧૯ ના યોજ 
આેર જાશયેખફય વલળે જણાલેર. લધભુા ંએભણે જણાવયુ ં કે, નોરટરપકેળનની જોગલાઇઓ અનવુાય  
સ્ટ્થાવનક અવયગ્રસ્ટ્ત રોકો જ આ રોકસનુાલણીભા ંભૌચખક યજૂઆત કયી ળકળે, જ્માયે અન્મ વમાજફી 
શીત ધયાલતા વમસ્ક્તઓ તેઓની યજૂઆત રેચખતભા ંકયી ળકળે જેનો કામાસચૂિભા ંવભાલેળ કયલાભા ં
આલળે. 

ત્માયફાદ અધ્મક્ષશ્રીની યલાનગીથી રોક સનુાલણીનો પ્રાયંબ કયેર. તેઓએ ઉધોગના પ્રવતવનવધન ે
તેભની સચૂિત રયમોજનાના વલળે ગજુયાતી બાાભા ંપે્રઝન્ટેળન આલા જણાવયુ.ં 



  

પ્રોજેક્ટના પ્રવતવનવધ એ ઉસ્સ્ટ્થત વલેને આલકામાા અને સચૂિત પ્રોજેક્ટની ટેકનીકર ભારશવત, 
માાલયણીમ વમલસ્ટ્થાન ધ્ધવત, તેની અવયો અને સચૂિત વનમતં્રણો, ઉામો અને કંનીની કોોયેટ 
માાલયણીમ જલાફદાયી અંગે ભારશતગાય કમાા. 

ત્માયફાદ અધ્મક્ષશ્રીની યલાનગીથી વભ્મ વચિલ શ્રી, ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડાના પ્રવતવનવધ 
દ્વાયા શાજય રોકોની યજૂઆતો, લાધંાઓ, સિુનો, અચબપ્રામ ભાટે ભિં ખલુ્રો મકુામો. 

રોક સનુાલણી દયવભમાન ભેર યજૂઆતો તેભજ કંની ના પ્રવતવનવધ દ્વાયા આલાભા ંઆલેર જલાફ 
નીિે મજુફ છે: 
 

અન.ુ 
નાં.  

અિજદાિનુાં નાિ 
અને સિનામુાં  

પ્રશ્નની િજૂઆત  કાંનીના પ્રશતશનશધ દ્વાિા 
આાિાાં આેલ પ્રત્યતુ્તિ 

િીિાર્કસસ  

૧. શ્રી પ્રશરાદબાઇ 
જે ટેર  
ગાભ: દેરોરી, 
તા. અને જીલ્રો: 
ભશવેાણા  

 પયનેવની અંદય 
કોરવાનો જે ઉમોગ 
કયલાભા ં આલે છે 
તેનાથી ઉદબલતા 
પ્રદૂણ ને વનમવંત્રત 
કયલાભા ં આલે તો 
આવાવના ખેતયોભા ં
પ્રદૂણ ન થામ. 

 કંનીના પ્રવતવનવધ એ 
જણાવયુ ં કે, શલા પ્રદૂણ 
વનમતં્રણના વાધનો તયીકે 
વામક્રોન અને ફેગ 
પીલ્ટયનો ઉમોગ કયીએ 
છીએ જે ડ્રામ ટેકનોરોજી છે. 
તેના રીધે પ્રદૂણ 
વનમતં્રણભા ંયશ ેછે અને વાથે 
વાથે ાણીનો ફિાલ થામ 
છે.  

 અધ્મક્ષ 
સ્ટ્થાનેથી 
ાણીનો 
ફિાલ થામ 
અને પ્રદૂણ 
ણ ન થામ 
તેની તકેદાયી 
યાખલા કહ્ુ.ં  

૨. શ્રી યાલ 
િદુંબાઇ 
શયજીબાઇ  
ગાભ: 
ફાચરમાવણ 
તા. અને જીલ્રો: 
ભશવેાણા  

 પ્રોજેક્ટભાથંી કેટરા 
ટકા શલાભા ં ધભુાડો 
થળે? તે શલાભા ં
કેટરો ઉંિે જળે? અને 
તે નીિે આલે ત્માયે 
આજુફાજુના ખેતયોભા ં 
પ્રદૂણ ન થામ તેનુ ં
ધ્માન યાખવુ.ં  

 કંનીના પ્રવતવનવધ એ 
જણાવયુ ંકે, આ મખુ્મત્લે શલા 
પ્રદૂણ ને રગતો પ્રાન્ટ 
છે. જેને ૩૦.૦ ભીટય ઉંિાઇ 
ની ચિભની દ્વાયા વનકાર 
કયલાભા ંઆલળે.  ભોડેરીંગ 
યથી જાણલા ભેર કે, 
ચિભનીભાથંી જે ધભુાડો 
નીકળે તે ૨.૦ રકભી દૂય 
જળે. જેની વાદં્રતા 
ભાઇક્રોગ્રાભ ભા ંશળે.  

-- 



  

વભ્મ વચિલ શ્રી, ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડાના પ્રવતવનવધ દ્વાયા ઇ.આઇ.એ યીોટા વદંબે નીિ ે

મજુફની સ્ટ્ષ્ટતા કયલા જણાલેર. 

 સચૂિત વલસ્ટ્તયણ પ્રોજેક્ટભા ં૨૫ ટન પ્રવત રદલવ કોરવાનો ફતણ તયીકે ઉમોગ થામ છે. 

જેના ભાટે શલા પ્રદૂણ વનમતં્રણના વાધનો તયીકે વામક્રોન અને ફેગ પીલ્ટય રગાડેર છે. 

કોરવાનો લયાળ લધાયે શોલાથી ઇએવી મકુવુ ંજોઇએ તેવુ ંભારંુ સિૂન છે. અગાઉ એકાદ-ફ ે

લખત શલા પ્રદૂકોના એભીળન ફોડાની વનમત ભાત્રા કયતા લધાયે જણામેર, તો ઇએવી ભાટે 

વલિાયવુ ંજોઇએ. 

 વદય વલસ્ટ્તયણ પ્રોજેક્ટભા ંઉમોગભા ંરેલાનાય જભીન ફીન ખેતી છે કે નશી? 

 પ્રોડક્ળન ક્યાયેમ ણ જીીવીફીની કન્વેન્ટ ભાત્રા થી લધાયે રીધેર છે? 

 શારભા ંએકભભા ંSTP છે? 
 

વભ્મ વચિલશ્રીના પ્રવતવનવધ દ્વાયા રોક સનુાલણીની વભગ્ર કામાલાશીનો વાયાળં ઉસ્સ્ટ્થત જન 

વમદુામને જણાલલાભા ંઆલેર. 

 કોરવો એ સ્ટ્ટેન્ડફામ વભકેનીઝભ છે. કોરવાના લયાળભા ં વલસ્ટ્તયણ ફાદ લધાયો થળે નરશ 

યંત ુતેની ઉમોચગતા ઘટળે કાયણકે, ભેલ્ટીંગ પ્રોવેવ ભાથંી આલતા ગયભ ભટીયીમર ને વીધુ ં

જ યોરીંગભા ંરલેાભા ંઆલળે. જ્માયે ઇન્ગોટ્વ/ફીરેટ્વ ફશાયથી રેલાની જરૂરયમાત ઉબી થામ 

ત્માયે જ શીટીંગ ભાટે કોરવાનો ઉમોગ થળે. પ્રાન્ટ ફુર કેેવીટી થી િારલાનો નથી એટર ે

ઇએવી રગાડલાના નથી. છેલ્રા ાિંથી છ લાના યેકોડાભા ંએકાદ લખત વેમ્ર વનષ્્ 

થમેર શોઇ ળકે છે. ફાકી જીીવીફી ની ભાત્રાભા ંયીઝલ્ટ આલે છે.  

 ઉમોગભા ંરેલાનાય નલી જભીન ફીન ખેતી થમરે છે. ત્રણેમ વલે નફંય ના NA થમેર છે,  

વલે નફંય ૨૪૬, ૨૪૮ અને એક ધોાવણ નો વલે નફંય છે. ગાભ ફદરાઇ જામ છે અન ેજેનો 

વલે નફંય ૫૪૯ ૈકી છે. તેના ડોક્યભેુન્ટ્વ ઈઆઇએ યીોટા  ભા ંળાભેર કયેર છે. 

 અભારૂ ંઉત્ાદન ક્યાયેમ ણ જીીવીફીની કન્વેન્ટ ભાત્રા થી લધાયે થમેર નથી. બવલષ્મભા ં

લધાયે ઉત્ાદન ની જરૂરયમાત ઉબી થામ તે પ્રાનીંગ થી વલસ્ટ્તયણ કયલા વલિાયેર છે. 

 વલસ્ટ્તયણ ફાદ ઘયગથ્ુ ંાણી લધલાની વાથે STP મકુલાનુ ં વલિાયેર છે જેના પ્રરક્રમા ફાદ 

નીકતા વીલેજને ગ્રીન ફેલ્ટ ભા ંલાયલાનુ ંપ્રાનીંગ કયેર છે. 
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