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PUBLIC HEARING PROCEEDINGS 

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

Delhi vide its Notification No. S.O. 1533 dated September 14, 2006 and its subsequent amendment 

S.O. 3067(E) dated December 1, 2009, Public Hearing was conducted for the project of M/s. 

Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd. for expansion of Steel Re-Rolling Mill (from Ingots/Billets) from 

12000 MT/Month to 30000 MT/Month at Survey No. 35, 36/1 and 37 (Old No. 25/1, 25/2 & 24/P), 

Barot Na Mosampur, Po. Sampa, Bayad Road, Ta. Dahegam, Dist: Gandhinagar, which is covered 

under Category „B‟ of the schedule 3(a) as mentioned in their request application. The Public 

Hearing was held on 08
th

 June, 2021 at 11:00 hrs at M/s. Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd., Survey No. 

35, 36/1 and 37 (Old No. 25/1, 25/2 & 24/P), Barot Na Mosampur, Po. Sampa, Bayad Road, Ta. 

Dahegam, Dist: Gandhinagar. 

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, Gandhinagar 

2. District Development Office, Gandhinagar 

3. District Industry Centre, Gandhinagar 

4. Taluka Development Office, Tal: Dahegam, Dist.: Gandhinagar 

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 Gandhinagar, C/o. Paryavaran Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar-

382010. 

 

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 08
th

 June, 2021 at 11:00 hrs at M/s. Vinayak TMT Bars Pvt. 

Ltd., Survey No. 35, 36/1 and 37 (Old No. 25/1, 25/2 & 24/P), Barot Na Mosampur, Po. Sampa, 

Bayad Road, Ta. Dahegam, Dist: Gandhinagar. 

 

An advertisement in English was published in “The Indian Express” dated 02/04/2021 and Gujarati 

in “Gujarat Samachar” dated 02/04/2021. The advertisement regarding the change in date of the 

Public Hearing due to pandemic situation of Covid-19 was given in English in “The Indian Express” 

dated 04/05/2021 and Gujarati in “Gujarat Samachar” dated 04/05/2021. 

 

Shri H. M. Jadeja, GAS, Additional District Collector & District Magistrate, Gandhinagar has 

supervised and presided over the entire public hearing proceedings. 
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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 vide its Notification No. S.O. 1533 dated September 14, 2006 and its subsequent amendment 

S.O. 3067(E) dated December 1, 2009, Public Hearing was fixed for M/s. Vinayak TMT Bars Pvt. 

Ltd. for expansion of Steel Re-Rolling Mill (from Ingots/Billets) from 12000 MT/Month to 30000 

MT/Month at Survey No. 35, 36/1 and 37 (Old No. 25/1, 25/2 & 24/P), Barot Na Mosampur, Po. 

Sampa, Bayad Road, Ta. Dahegam, Dist: Gandhinagar, covered under category ‘B’ of the schedule 

3(a) as mentioned in their request application. 

Public Hearing has been conducted on 08
th

 June, 2021 at 11:00 hrs at M/s. Vinayak TMT Bars Pvt. 

Ltd., Survey No. 35, 36/1 and 37 (Old No. 25/1, 25/2 & 24/P), Barot Na Mosampur, Po. Sampa, 

Bayad Road, Ta. Dahegam, Dist: Gandhinagar. 

Shri H. M. Jadeja, GAS, Additional District Collector & District Magistrate, Gandhinagar has 

presided over the entire Public Hearing process. 

Shri D. C. Vankani, Regional Officer, Gujarat Pollution Control Board, Gandhinagar 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 wide publicity of 

this Public Hearing including the advertisement published earlier in the local daily newspapers in 

English and Gujarati language in ‘The Indian Express’ and ‘Gujarat Samachar’ on 04.05.2021. He 

announced that as per the provision of notification, only locally affected persons would be allowed 

to represent in the public hearing while others having plausible stake holders might give their 

representation in writing which would be included in the proceedings. 

Regional Officer, GPCB, Gandhinagar then opened the Public Hearing forum after due permission 

from Additional District Magistrate, Gandhinagar. He invited the project proponent to give their 

introduction and to make the presentation of their project in vernacular language i.e. Gujarati. 

Technical Representative of the company first welcomed all present at the Public Hearing and then 

gave a power point presentation of the project in the Gujarati language, which included introduction 

of the company, project detail, details of production, technical details of the project, Environmental 
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Management System, its impact on environment along with proposed mitigation measures and 

details of socio-economic developments. 

After the completion of presentation, Regional Officer, GPCB, Gandhinagar with due permission of 

the Additional District Magistrate declared forum open for representations/suggestions/objections/ 

questions from participants present during public hearing. 

The statement showing issues/suggestions/objection/opinion raised verbally by participants during 

the public hearing 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 

1. Shri Ramanlal K. 

Sonara 

Village: Nandol 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 Whether Gujarat 

Pollution Control Board 

has ever visited this TMT 

Bar company? Whether 

company has done any 

environmental related 

work, expressed any 

satisfaction or not, 

whether they have 

charged any penalty? Did 

you notice any such 

thing? Provide proof of 

how many visits you 

have made to this 

company in the last 3 

years. How many times 

GPCB visited the unit?  

 Have you noticed any 

deficiencies in the 

operation of unit till 

date? Observed any 

problems? Have you 

observed any violations 

of the rules?  

 

 

 

 

 
 Pollution Control Board 

is not only for Air 

Pollution, but also for 

Soil and Groundwater. 

 Representative of the company 

informed that, as per the 

guidelines of CPCB, unit is 

visited by GPCB periodically.  

in Addition to this if any 

complain received from any 

one, GPCB arrange the site 

visit and if required we insist to 

representative of company to 

join visit.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 For air pollution control, better 

air pollution control system in 

Gujarat has installed by the 

unit. It has been monitored and 

analyzed periodically by 

GPCB. It has a double capacity 

of suction hood, pipeline, spark 

arrestor and stack compare 

with calculative design 

requirement. You may check 

the performance of emission 

through third party at any time. 

 As stated in the presentation, 

the Greenbelt part is 

comparatively poor. However, 

when it comes to groundwater, 
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Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

You are talking about the 

Greenbelt, but no area is 

left vacant by the unit. 

Even today, the company 

is going to established, it 

is also in the Greenbelt 

area. Even today, unit has 

not planted a single tree. 

 Desire percentage of the 

total area should be kept 

left for the greenbelt. 

Today that land is not 

observed at the site. 

 You are proposed to 

install additional four 

stacks, so what about the 

additional pollution in the 

surrounding area? 

 You are increasing the 

production from 12,000 

MTPM to 30,000 

MTPM, there is an 

increase of 18,000 

MTPM production, you 

have already taken the 

power supply for it, so 

you do not need to take 

additional electricity 

supply. In Dahegam 

Taluka you are 

consuming the highest 

electricity. Even the 

space is not enough 

where you start the 

additional production, 

because it is located in 

the greenbelt area. So my 

objection is that how you 

utilize this land? 

 You are increasing water 

consumption so; you will 

get that water from 

groundwater source only. 

You are not going to get 

water from outside. So, it 

will affect the bore well 

of the surrounding farms, 

not a single liter of water is 

discharged on the ground or 

outside the unit. So there is no 

possibility of ground water 

contamination by the unit.  

 

 

 

 Chairman has informed that, all 

these issues/ objections of him 

should be noted. 

 

 

 Regional Officer informed that, 

unit is not going to install any 

additional chimneys. 
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Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

as there is no any canal 

around the area. The 

framers of this Dahegam 

Taluka are not capable, 

educated, organized, that 

is why these people come 

to know some technical 

matters after years. So I 

have come here to make 

this presentation on 

behalf of surrounding 

farmers, which are doing 

farming in within a 

Hector 2 Hector land, and 

they will face water 

shortage in future.  

 Which academic works 

have you done so far? If 

any work, pls. inform me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Shri Kanak Singh 

Chauhan 

Village: Thakor na 

Mosampura 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 

 We do not know about 

this public meeting. I 

come to know from 

somewhere and that is 

why I came. Local people 

should be informed in 

writing. We are facing lot 

of problem due to current 

epidemic situation. There 

is shortage of oxygen, 

company is not doing 

anything for the 

environment, even not 

listening and if we give 

anything in writing, we 

still do not get any 

solution. 

 We cannot sleep at night 

because of the pollution 

of the company. This is a 

fact, not our anger. If you 

stay at our home for only 

2 hours at night, you 

know batter situation.  

This is not the personal 

allegation. We have 

forgotten what pollution 

is. Our mental status is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REGIONAL OFFICE – GANDHINAGAR 

GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 

“Paryavaran Bhavan”, Sector 10-A, Gandhinagar 

Phone No. (079) 232-22096 

Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

not good right now. 

 About a year ago, a 

boiler blasted here in 

factory, we were not 

allowed to enter the 

factory. Security guards 

are not allowed inside to 

anyone. 

 We are farmers so we do 

not know all of these 

technical things. 

 Unit has proposed to 

increase the production, 

but what about the 

farmers? What about 

ordinary citizens? 

 If we talk about 

education, children 

cannot study in school, 

having trouble in reading. 

I like to read for 4 hours, 

but cannot read at night 

because of factory. The 

roofs of the factory 

burning. We are upset 

with this unit. 

 

 Regional Officer informed that, 

this is the Public Hearing of 

Vinayak TMT Bars, so 

represent only about this 

company.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regional Officer informed that, 

after receiving the complaint 

from you regarding pollution, 

GPCB has taken air samples by 

put up machine and action has 

been taken against unit when 

required.    

3. Shri Kinjalsinh 

Champusinh Chauhan 

Village: Thakor na 

Mosampura 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 Water level of this area at 

300 feet, before 10 years. 

When I dug a new bore 

well in the year of 2016, I 

did not get water even at 

400 feet. Right now, the 

power supply is provided 

for an hour only. There 

are 100 children in the 

school and health of 

everyone is at danger 

level. Corona has come 

from the last 1 year only, 

but every child in the 

village is affected by this 

pollution, smoke and 

facing permanent cold-

cough. 

 At 2 o'clock in the night 

when the blast happened 
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Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

in the company, the 

sleeping people were left 

their houses and come 

outside. All the houses 

were cracked by this 

blast and the Pollution 

Control Board has also 

visited but not found any 

solution. We are not 

getting any production 

form farming due to this 

pollution. The company 

people did not take care 

of anyone. Children 

under the age of 2 to 3 

years in the village are 

facing heart and lungs 

problems, due to this 

pollution. Who will be 

responsible? If this is the 

scenario level with the 

production of 12,000 

MTPM, so what will 

happen when the 

production increases up 

to 30,000 MTPM? The 

land shown in these 

photos for greenbelt has 

been prepared on a last to 

last day only. We cannot 

tress pass through front 

side road. Even when the 

company is not under 

operation, the dust 

continuously emitted and 

children cannot be move 

outside the home due to 

the air emission. Your 

officer visits the site but 

not take any action to 

control the pollution and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONAL OFFICE – GANDHINAGAR 

GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 

“Paryavaran Bhavan”, Sector 10-A, Gandhinagar 

Phone No. (079) 232-22096 

Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

not found any permanent 

solution. The instrument 

may be installed but we 

do not get the result. My 

father is suffering from 

heart problem since last 2 

years, even he has no any 

addiction. We are eating 

organic food at home, 

even use homemade 

peanut oil, yet such is the 

situation.  

 We have not been 

informed of this Public 

Hearing. If you have 

informed to Sarpanch, he 

is not present here. 

 The leaf of the trees is 

died out due to pollution 

in the village. The current 

leaf seen on the trees are 

due to the recent rainfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regional Officer informed that, 

announcement of this Public 

Hearing was done before one 

month in every villages and the 

signature of Sarpanch/Talati 

were taken by providing 

Executive Summary of the 

project. List of villages was 

read out after instruction given 

by the Chairman of Public 

Hearing. 

4. Shri Virendrasinh 

Vikramsinh Chauhan 

Village: Thakor na 

Mosampura 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 We have not been 

informed about this 

Public Hearing and the 

Sarpanch is not present 

here. 

 Chairman has informed not to 

repeat the representations again 

and again and said that, take 

note of this issue. 

-- Repeat 

Shri Ramanlal K 

Sonara 

Village: Nandol 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 Road transportation 

facilities are not 

adequate. 1 km approach 

road from the main road 

to the factory gate does 

not have 4-lane facility. 

 If a 24-wheeler truck 

comes here from 

Dahegam, there is no 4-

lane road facility for it. 

 If there is such a problem 

in the existing 

 Chairman has informed that, 

there is not enough road facility 

for transportation. 
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Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

production, what will be 

the situation after the 

expansion? 

5. Shri Nirmalsinh 

Chauhan 

Village: Thakor Na 

Mosampura 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 I have evidence that this 

company is doing 

mistaken. 

 He said that, the evidence 

is not brought now; I will 

submit it later on. 

 Chairman has asked to provide 

the evidence. 

 Chairman then asked the company representative to give reply of the questions one by one. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 This Public Hearing is not for 

the expansion of the unit 

because MoEFCC has given 

exemption to Rolling Mill from 

obtaining Environment 

Clearance. In such situation, 

unit has expanded production 

after obtaining CTE and 

CC&A, but on 19.02.2020, the 

National Green Tribunal 

(NGT) decided that those units 

which have been expanded on 

the basis of CTE and CC&A 

and have not obtained EC, 

should regularize their unit by 

obtaining EC within one year 

as per Honorable NGT order. If 

this is delayed, then stop the 

production process and do not 

restart the unit until the EC 

obtains. Thus, this process is 

not for expansion but it is the 

regularization process of unit. 

We have also mentioned the 

same in the EIA report. 

 The unit has provided movable 

suction hood, ducting line, 

spark arrestor, multi cyclone 

and bag filter on induction 

furnace as air pollution control 
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Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

equipment. Hence, the question 

of air pollution does not arise. 

In addition to this, GPCB is 

regularly monitoring this unit. 

We welcome, if you wish to 

monitor the performance 

through third party. 

 Permission from Central 

Groundwater Authority 

(CGWA) for groundwater 

extraction is obtained. 

According to its conditions, the 

monsoon water has been 

recharged by deepening the 

pond of the adjoining village. 

In addition, no wastewater is 

generated from the unit so there 

is no question of discharging it 

on the ground and ground 

water is not contaminated. 

Domestic sewage will also be 

treated and reused for greenbelt 

development. 

 Currently the Greenbelt is less, 

but we have enough space for 

Greenbelt development and we 

give assurance in front of the 

public that, we will start 

developing greenbelt from this 

monsoon and dense the 

existing greenbelt. 

 For control of noise pollution, 

unit has made taller wall 

towards the agriculture farm.  

In addition, the area where the 

scrap is transported is covered 

with roof sheet and acousted. 

Thus, maximum precautions 

have been taken to ensure that 

not more than 65 dB(A) of 

noise goes outside the factory. 
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Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Chairman said that, 

pollution affects the 

children studying in 

school. 

 As per your suggestion, our 

target is to plant about 1000 

saplings in the area outside the 

factory and we will also 

provide water through our 

tanker. We will also plant 

saplings where local people 

suggest. 

 The approach road towards the 

main road from the factory gate 

is not 1 km but about 150 to 

200 meters. It will be paved 

every year. So that the dusting 

of vehicles will be minimized 

due to our activity. We will 

take up this task immediately. 

 It is not possible to give a 

concrete answer at this 

moment, as it is not certain 

whether the pollution will 

affect the school or not. 

-- Repeat 

Shri Kinjalsinh 

Champusinh Chauhan 

Village: Thakor na 

Mosampura 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 Whether CSR activities 

are done? 

 Project Proponent has informed 

that, we are doing CSR 

activities every year on 15
th

 

August and 26
th

 January in 

surrounding 4-5 villages. 

 Chairman has instructed to visit 

the nearest school along with 

Sarpanch and Teachers and 

understand the needs of the 

village/school and done CSR 

activities accordingly. 

-- Repeat 

Shri Ramanlal K 

Sonara 

Village: Nandol 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 Are you regularly taking 

production of 30,000 

MTPM or going for 

regularization from 

12,000 MTPM to 30,000 

MTPM? 

 

 

 

 The representative of the 

company informed that, CTE, 

CC&A for production of 

30,000 MTPM have been 

obtained and unit was taking 

production accordingly. This 

process has been done to 

regularize the unit by obtaining 
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Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

 

 

 
 If regularization is to be 

done then why this 

public, hearing is 

conducted. 

 

 

 

 

 Everyone here has been 

misled. I have also 

expressed my doubts 

about this in my written 

representation. 

 

 They said that, no water 

is discharged outside, but 

the water level has 

decreased due to the use 

of groundwater by this 

company. 

 Many certificates in this 

country are fake. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 This company's report is 

incorrect. 

EC along with CTE and CC&A 

within 1 year as per the 

honorable NGT order.  
 

 This process has been done as 

per the order of honorable 

NGT. 

 Then after Regional Officer 

informed that, you have also 

given written representation to 

which we will give an 

appropriate reply. 

 Regional Officer stated that 

your representation was 

improper. No one here has 

been misled. This process is 

done to comply with the 

Government Order. 

 Regional Officer then informed 

that, unit has obtained CGWA 

permission and hasalso 

recharged the village pond as 

per the approval. 

 

 Chairman informed that, 

today's Public hearing is 

conducted only for Objections / 

suggestions / responses / 

representations are received 

and included in the agenda will 

be sent to the concerned 

department of the Government 

of India and these matters will 

be decided by it.  

 Chairman informed that, if you 

are saying that report is 

incorrect, then give supporting 

evidence. 

Chairman has asked the question that, 

 CGWA has given you permission and instructed to recharge the pond, then how much recharge 



REGIONAL OFFICE – GANDHINAGAR 

GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 

“Paryavaran Bhavan”, Sector 10-A, Gandhinagar 

Phone No. (079) 232-22096 

Sr. 

No. 

Name and Address Point Represented Reply from the Project 

Proponent 

work has been done so far? 

 What you have done to do recharge? 

 What was the recharge capacity? Please provide details. 

Project Proponent has replied that,  

 We got CGWA approval since last 5 years. We worked to recharge the monsoon water that 

flows on the road. 

 Pond deepening work has been done. So that its capacity increases. Monsoon water that flows 

on the road is charged inside the pond by making a drain. 

 According to the guidelines of CGWA, 3 recharge wells have been constructed in the pond of 

nearby Sampa village around 3 to 3.5 years ago. 3 recharge wells have also been made in the 

factory premises, almost 8 years ago. 

 The work has been done as per the guidelines of CGWA and it was also audited by CGWA. 

-- Repeat 

Shri Kinjalsinh 

Champusinh Chauhan 

Village: Thakor na 

Mosampura 

Ta. Dahegam, 

Dist. Gandhinagar 

 Sampa Village is 3.5 to 

4.0 km away from here 

but our village is only 0.5 

km away from here. 

Company people have 

never come there and go 

5.0 km away. They have 

not done anything in our 

village. 

-- 

Regional Officer, Gujarat Pollution Control Board, Gandhinagar informed the forum that two 

written representation has been received before the public hearing from – (1) Shri Ramanlal K 

Sonara, Nandol, Tal. Dahegam, Dist. Gandhinagar and (2) Shri Jitendrakumar Babalbhai Patel, 

Ankleshwar, which is enclosed as Annexure C-1 and C-2 and reply from the project proponent to 

the same as Annexure D-1 and D-2 in the proceedings. In addition, he requested the local affected 

people to make representations, if any, but there were no representations received. 

Subsequently, the Additional District Magistrate, Gandhinagar stated that in today’s public hearing, 

the issues raised by the project proponent and in this line, local people has raised their 

concerns/questions/suggestions and their answers have been given by the project proponent. Thank 

you for participating. The project proponent is expected to implement what he has promised here so 

that the concerns of the citizens can be addressed.  
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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 ભેવવા વલનામક ટીએભટી ફાવા પ્રા. રી., વલે ન.ં ૩૫, ૩૬/૧ અને ૩૭ 
(જુના ૨૫/૧, ૨૫/૨, ૨૪/ી), ફાયોટના ભોવભયુ, ો. વંા, ફામડ યોડ, તા. દશગેાભ, જીલ્રો. 
ગાધંીનગય દ્વ્રાયા સ્ટીર યી-યોરીંગ ભીર (ઇન્ગોટ/બફરેટ્વ ભાથંી) - ૧૨૦૦૦ ભેટ્રીક ટન/ભાવ થી 
૩૦૦૦૦ ભેટ્રીક ટન/ભાવના વલસ્તયણ ભાટેની રયમોજનાની ઉયોક્ત જાશયેનાભા અંતગાત ળેડયરુ 
3(એ), કેટેગયી – ‘ફી’ ભા ંઆલયી રેલામેર છે, જેના અનવુધંાનભા ંજાશયે રોક સનુાલણી મોજલાભા ં
આલેર. 

સબૂિત રયમોજના ભાટેની જાશયે રોકસનુાલણી તા. ૦૮/૦૬/૨૦૨૧ ના યોજ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે, 
ભેવવા વલનામક ટીએભટી ફાવા પ્રા. રી., વલ ે ન.ં ૩૫, ૩૬/૧ અને ૩૭ (જુના ૨૫/૧, ૨૫/૨, 
૨૪/ી), ફાયોટના ભોવભયુ, ો. વંા, ફામડ યોડ, તા. દશગેાભ, જીલ્રો: ગાધંીનગય ખાત ેયાખલાભા ં
આલેર છે. 

વભગ્ર રોકસનુાલણીની કામાલાશી શ્રી એિ. એભ. જાડેજા, જીએએવ, અવધક જીલ્રા કરેકટય અને જીલ્રા 
ભેજીસ્ટે્રટશ્રી, ગાધંીનગય ની દેખયેખ તથા અધ્મક્ષણા શઠે કયલાભા ંઆલેર. 

શ્રી ડી. વી. લકંાણી, પ્રાદેવળક અવધકાયી, ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડા, ગાધંીનગય અન ેવભ્મ વબિલ 
શ્રી ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડાના પ્રવતવનવધએ ઉસ્સ્થત વૌને આલકામાા. તેઓએ ઇ.આઇ.એ 
નોટીરપકેળન, ૨૦૦૬ અંતગાત વલવલધ જોગલાઇઓ અને રોકસનુાલણી પ્રરક્રમા ફાફત વબંક્ષપ્તભા ં
ભારશતી આી. તેભણે આ રોક સનુાલણીની ફશોી પ્રવવધ્ધ્ધ અંગે ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડે 
કયેર કામાલાશીની ભારશતી આી. લધભુા ં તેભણ ે અગાઉ આલાભા ં આલેર દૈવનક લતાભાન ત્રો 
અંગ્રેજી લતાભાન ત્ર “ધ ઇન્ન્ડમન એક્ષપે્રવ” તથા સ્થાવનક ગજુયાતી લતાભાન ત્ર “ગજુયાત વભાિાય” 
ભા ં તા. ૦૪/૦૫/૨૦૨૧ ના યોજ આેર જાશયેખફય વલળે જણાલેર. લધભુા ં એભણે જણાવયુ ં કે, 
નોરટરપકેળનની જોગલાઇ અનવુાય સ્થાવનક અવયગ્રસ્ત રોકો જ આ રોક સનુાલણીભા ંભૌબખક યજૂઆત 
કયી ળકળ,ે જ્માયે અન્મ વમાજફી રશત ધયાલતા વમસ્ક્તઓ તેઓની યજૂઆત રેબખતભા ંકયી ળકળે જેનો 
કામાસબૂિભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆલળે. 
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ત્માયફાદ અવધક જીલ્રા ભેજીસ્ટે્રટશ્રી ની યલાનગીથી રોક સનુાલણીનો પ્રાયંબ કયલાભા ં આલરે. 
તેઓએ ઉધોગના પ્રવતવનવધને તેભની સબૂિત રયમોજનાની ભારશતી ગજુયાતી બાાભા ં દ્રશ્મ-શ્રાવમ 
પે્રઝન્ટેળન યજૂ કયલા જણાલેર. 

ત્માયફાદ, ઉધોગના તકનીકી પ્રવતવનવધએ વૌ પ્રથભ રોક સનુાલણીભા ંશાજય તભાભને આલકામાા અને 
સબૂિત એકભ વલળે ગજુયાતી બાાભા ં કંનીઓ રયિમ, પ્રોજેકટની રૂયેખા, ઉત્ાદન અંગેની 
ભારશતી, સબૂિત પ્રોજેક્ટની ટેકવનકર ભારશતી, માાલયણીમ વમલસ્થાન ધ્ધવત, તેની અવયો, 
વાલિેતીઓ અને સબૂિત વનમતં્રણો, ઉામો અને વાભાજજક તથા આવથિક વલકાવ અંગે ગજુયાતી 
બાાભા ંદ્રશ્મ-શ્રાવમ પે્રઝન્ટેળન કયલાભા ંઆવયુ.ં 

પે્રઝન્ટેળન ણૂા થમા ફાદ પ્રાદેવળક અવધકાયી, ગજુયાત પ્રદૂણ વનમતં્રણ ફોડા, ગાધંીનગય દ્વાયા અવધક 
જીલ્રા ભેજીસ્ટે્રટશ્રીની યલાનગીથી સ્થાવનક અવયગ્રસ્ત રોકોની યજૂઆતો/લાધંાઓ/સિૂનો/પ્રશ્નો ભાટે 
ભિં ખલુ્રો મકેુર. 

રોક સનુાલણી દયમ્માન શાજય યશરે રોકો દ્વાયા ભૌબખકભા ંયજુ કયલાભા ંઆલેર પ્રશ્નો/લાધંા/સિૂનો/ 
ભતંવમ તેભજ પ્રોજેક્ટના પ્રવતવનવધ દ્વાયા આલાભા ંઆલેર જલાફો નીિે મજુફ છે.   
અન.ુ 
નાં.  

અિજદાિનુાં નાિ અને 
સિનામુાં 

પ્રશ્નની િજૂઆત કાંનીના પ્રશતશનશધ દ્વાિા 
આાિાાં આેલ પ્રત્યતુ્તિ 

૧. શ્રી યભણરાર કે 
વોનાયા  
ગાભ: નાદંોર 
તા. દશગેાભ,  
જી. ગાધંીનગય 

 ગજુયાત પ્રદૂણ  વનમતં્રણ 
ફોડે કમાયેમ ણ આ 
ટીએભટી ફાય કંનીની કોઇ 
મરુાકાત રીધી? એભા ં કોઇ 
માાલયણરક્ષી કાભ કયેરા 
શોમ, વતંો વમક્ત કમો 
શોમ ના કમો શોમ, કોઇ 
ેનલ્ટી કયી શોમ, તો એલી 
કોઇ લાતની નોંધ રીધી? 
છેલ્રા ૫ લાભા ં આ 
ટીએભટી કંનીની કેટરી 
મરુાકાત રીધી એના 
યુાલા આો. જીીવીફી 
દ્વાયા આની વભમાતંયે 

 કંનીના પ્રવતવનવધએ જણાલેર 
કે, વીીવીફીની  ગાઇડરાઇન 
પ્રભાણે એક્ભ ની મરુાકાત 
કયલાભા ં આલે છે. અને એ 
વવલામ કોઇ પરયમાદ શોમ તે 
વભમે જીીવીફી દ્વાયા 
એકભની મરુાકાત કયેર છે. 
આભ, લા દયમ્માન વભમાતંયે 
વનમભીત મરુાકાત કયલાભા ં
આલે છે. અને જરૂય રાગે તો 
કંનીના પ્રવતવનવધને ણ વાથે 
યાખલાભા ંઆલે છે. 
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અન.ુ 
નાં.  

અિજદાિનુાં નાિ અને 
સિનામુાં 

પ્રશ્નની િજૂઆત કાંનીના પ્રશતશનશધ દ્વાિા 
આાિાાં આેલ પ્રત્યતુ્તિ 

કેટરી મરુાકાત થઇ છે? 
 તભને આજ રદલવ સધુી 

કોઇ એકભના ઓયેળનભા ં
કોઇ ઉણ દેખાઇ? કંઇ 
તકરીપ દેખાઇ? ક્ામં 
વનમભોની ફશાય કાભ થત ુ ં
શોમ એવુ ંરાગયુ?ં 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 પ્રદૂણ  વનમતં્રણ ફોડા પક્ત 

શલા ભાટે નથી, જભીન અને 
ભગૂબાજ ભાટે ણ છે. 
આ ગ્રીનફેલ્ટની લાત કયો 
તો એકભે એક ણ એલો 
વલસ્તાય ખારી યાખેર નથી. 
આજે ણ આ જે કંની 
ઉબી થઇ યશી છે, તે ણ 
ગ્રીનફેલ્ટ એરયમાભા ં ઉબી 
થઇ યશરેી છે. આજે ણ 
એકભે એક ણ વકૃ્ષ લાલેર 
નથી. 
 

 
 શલા પ્રદૂણ વનમતં્રણ ભાટે 

ગજુયાતભા ં વાયી કશી ળકામ 
એલી શલા પ્રદૂણ વનમતં્રણ 
વીસ્ટભ નાખેરી છે. એનુ ં
થૃ્થકયણ કયેલુ ંછે. જીીવીફી 
દ્ગાયા તેનુ ં ભોનીટયીંગ કયલાભા ં
આલે છે. એના ભાટે શાર 
ગણતયીલૂાક ની રડઝાઇનની 
જરૂયીમાત કયતા ડફર 
કેેવીટીનુ ં વકળન હુડ, 
ાઇરાઇન, સ્ાકા અયેસ્ટય 
અને બિભની રગાડેર છે. તભે 
ગભે ત્માયે થડા ાટી દ્વાયા 
િીભનીનુ ં ભોનીટયીંગ કયાલી 
ળકો છો.   

 પ્રેઝન્ટેળનભા ંજણાવયુ ંજ છે કે, 
ગ્રીનફેલ્ટનુ ં પ્રભાણ ઓછ ં છે. 
યંત ુ ભગૂબાજની લાત કરૂ ં
તો એકભ દ્વાયા એક ણ બરટય 
ાણી જભીન ઉય કે એકભની 
ફશાય છોડલાભા ંઆલતુ ં નથી. 
એટરે ભગૂબાજ પ્રદૂવત 
થલાની કોઇ ણ ળકમતા આ 
એકભ તયપથી નથી. 
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અન.ુ 
નાં.  

અિજદાિનુાં નાિ અને 
સિનામુાં 

પ્રશ્નની િજૂઆત કાંનીના પ્રશતશનશધ દ્વાિા 
આાિાાં આેલ પ્રત્યતુ્તિ 

 જભીનના કુર વલસ્તાયની 
અમકુ ટકા જભીન વકૃ્ષો ભાટે 
છોડલી જોઇએ. આજે એ 
છોડેરી જભીન દેખાતી 
નથી. 

 તભે ફીજી િાય િીભનીઓ 
રગાલળો તો એભાથંી 
આવાવના વલસ્તાયભા ં
પ્રદૂણ થળે એનુ ંશુ?ં 

 ઉત્ાદન ૧૨૦૦૦ ભેરટ્રક 
ટન/ભાવ ભાથંી લધાયી 
૩૦૦૦૦ ભેરટ્રક ટન/ભાવનુ ં
કયો છો તો, ૧૮૦૦૦ ભેરટ્રક 
ટન/ભાવ નો લધાયો થમો 
તો તેના ભાટેનો વલજીનો 
યુલઠો તો તભે શરેાથી જ 
રઇ યાખ્મો છે. એટરે તભાયે 
લધાયાની વલજીની જરૂય 
નથી. દશગેાભ તાલકુાભા ં
વૌથી લધ ુતભે જ વલજીનો 
લયાળ કયો છો. તેભ છતા ં
તભે ફીજુ ંપ્રોડક્ળન ળરૂ કયો 
છો, એ જગમા તો માાપ્ત 
નથી કાયણકે એ ગ્રીનફલે્ટ 
વલસ્તાયભા ંજ આલેર છે, તો 
આ ભાયો લાધંો છે કે આ 
જગમા તભે કંઇ યીતે 
લયાળભા ંરીધી? 
 

 અધ્મક્ષસ્થાને થી જણાલલાભા ં
આલેર કે, આભના જેટરા ણ 
મદુ્દાઓ/લાધંાઓ છે ત ે નોંધી 
રેલાભા ંઆલે. 
 

 પ્રાદેવળક અવધકાયીશ્રી એ 
જણાલેર કે, એકભ દ્વાયા કોઇ 
લધાયાની િીભનીઓ 
રગાલલાભા ંઆલળે નરશ.  
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 ાણીનો લયાળ તભે 
લધામો તો આટલુ ં ાણી 
તભે ભગૂબાભાથંી જ રેલાના 
છો, તભે ફશાયથી ાણી 
રાલલાના નથી. તો એ 
ભગૂબાાણી આવાવના 
ખેતયોના ફોયને અવય કયળે 
જ, કાયણકે આવાવભા ં
એલી કોઇ ભોટી નશયે નથી. 
આ દશગેાભ તાલકુાના 
ખેડુતો વક્ષભ નથી, વળક્ષીત 
નથી, વગંરઠત નથી એટરા 
ભાટે એ રોકોને કેટરીક 
ટેકનીકર ફાફતોની લો 
છી ખફય ડતી શોમ છે. 
ભાટે હુ ંઅરશિંમા આ યજુઆત 
કયલા આવમો છ ં કે 
આવાવના ખેડુતો નાના 
નાના, વલઘા ફે લીઘા 
જગમાભા ં ભજૂયી કયતા શોમ 
છે તેભને ાણીની અછત તો 
ડળે જ. 

 ળૈક્ષબણક ફાફતે આજ યોજ 
સધુી તભે કમા કાભો કમાા? 
કોઈ કાભ કમાા શોમ તો ભને 
ફતાલો. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

૨. શ્રી કનકવવિંશ િૌશાણ  
ગાભ: ઠાકોય ના 
ભોવભયુા  

 બ્રીક ભીટીંગની અભન ે
ખફય જ નથી. ભને જાણલા 
ભળયુ ંએટરે જ હુ ંઆવમો છ.ં 
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તા. દશગેાભ,  
જી. ગાધંીનગય 

સ્થાવનક રોકોને રબેખતભા ં
જાણ કયલી જોઇએ. શભણા ં
જે ભશાભાયી િારી યશી છે. 
એભા ંઅભને લધાયે તકરીપ 
ડી છે. ઓસ્ક્વજનની 
તકરીપ છે અને એભા ં
પેકટયીલાા માાલયણ ભાટે 
તો કઈં કયતા જ નથી, 
વાબંતા ણ નથી અને 
રેબખતભા ં અયજી કયીએ તો 
એનુ ં કોઈ વનયાકયણ ભતુ ં
જ નથી. 

 કંનીના રીધ ે અભ ે યાત્રે 
સઇુ ળકતા નથી. આ 
અભાયો યો નથી, શકીકત 
છે. તભે ખારી ૨ કરાક યાત્રે 
અભાયા ઘયે યોકાલો તો 
તભને ખફય ડે.  અભાયો 
આ વમસ્ક્તગત આક્ષે 
નથી. આ પ્રદુણ શુ ં છે એ 
જ અભે ભરુી ગમા છીએ. 
અત્માયે અભાયી ભાનવવક 
સ્સ્થવત જ વાયી નથી. 

 રગબગ એક લા શરેા 
અરશિંમા પેકટયીભા ં એક 
ફોઇરય પાટ્ુ ંત ુ ંતો અભને 
કોઇને પેકટયીભા ં દાખર 
થલા દીધા ન શતા. 
વવક્યયુીટીલાા જ અંદય 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 પ્રાદેવળક અવધકાયીશ્રી એ 
જણાલેર કે, આ વલનામક 
ટીએભટીની રોક સનુાલણી છે 
તો તેને રગતી જ લાત કયલી. 
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આલલા દેતા નથી. 
 અભે ખેડતૂ છીએ એટરે આ 

ફધી ટેકનીકર ફાફતોની 
અભને ખફય ના ડે. 

 કંનીભા ં ક્ષભતા 
લધાયલાની લાત કયી ણ 
ખેડુતોનુ ં શુ?ં વાભાન્મ 
નાગયીકોનુ ંશુ?ં 

 વળક્ષણની લાત કયીએ તો 
તો ફાકો ળાાભા ંબણી જ 
નથી ળકતા, લાિંલાભા ં
તકરીપ ડે છે. ભને ોતે ૪  
કરાક લાિંલા જોઇએ છે, 
ણ પેકટયીના રીધે યાત્રે 
લાિંી નથી ળકતો. આ 
પેકટયીઓભા ં જે તયા છે 
એભા ંતો આગ જ રાગે છે. 
કંનીથી અભે શયેાન છીએ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 પ્રાદેવળક અવધકાયીશ્રી એ 

જણાલેર કે, આના તયપથી 
શલા પ્રદૂણની જે પરયમાદ 
શતી ત્માયે આની વાથે યશીને 
તેભા ં જીીવીફીએ ભળીન 
મકુી, શલાના વેમ્ર ણ 
રીધા છે અને વભમાતંયે 
કંની વાભે ગરા ંણ રીધા 
છે. 

૩. શ્રી રકિંજરવવિંશ િંવુવિંશ 
િૌશાણ 
ગાભ: ઠાકોય ના 
ભોવભયુા  
તા. દશગેાભ,  
જી. ગાધંીનગય 

 આજથી ૧૦ લા શરેા 
૩૦૦ ફૂટે ાણી શત ુ.ં ભેં 
૨૦૧૬ ભા ં નલો ફોય 
ફનાવમો ત્માયે ૪૦૦ ફૂટે 
ણ ાણી નથી આલતુ.ં 
અત્માયે એક કરાક ભાટે જ 
ાલય આલે છે. સ્કુરભા ં
૧૦૦ ફાકો છે અને 
ફધાનુ ંઆયોગમ જોખભકાયક 
છે. ગાભના દયેક ફાકને 
આ પ્રદૂણના રીધે, 
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ધભુાડાના રીધે કામભી 
ળયદી-ઉધયવ યશ ે છે, 
કોયોના તો છેલ્રા ૧ લાથી 
આવમો છે. 

 ૨ લાય કંનીભા ં બ્રાસ્ટ 
થમો ત્માયે યાતે્ર ૨ લાગમે 
ઉંઘેરા ભાણવો ઘયભાથંી 
ફશાય નીકી ગમા શતા, 
ફધાના ઘયોભા ંતીયાડો ડી 
ગઇ શતી અને પ્રદૂણ 
વનમતં્રણ ફોડે મરુાકાત કયી 
શતી ણ કોઇ વનયાકયણ 
રાવમા નથી. અભો જે ખતેી 
કયીએ છીએ તેભા ં આ 
પ્રદૂણ થી ાક થતો નથી. 
કંનીલાા કોઇ રદલવ 
જોલા નથી આવમા. ગાભભા ં
૨ થી ૩ લાની અંદયના 
છોકયાઓ હ્રદમ-પેપવાની 
તકરીપલાા છે. તેની 
જલાફદાયી કોની? ૧૨૦૦૦ 
ભેટ્રીક ટન/ભાવના 
ઉત્ાદનભા ંઆલી શારત છે 
તો ૩૦૦૦૦ ભટે્રીક 
ટન/ભાવના ઉત્ાદનભા ં શુ ં
શારત થળે? આ પોટા 
ફતાવમા તે જભીન યભ 
રદલવે જ તૈમાય કયી છે. 
આગના યોડેથી નીકી 
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નથી ળકાત ુ.ં કંની ફધં 
શોમ તો ણ ધૂ ઉડતી જ 
યશ ે છે અને ધભુાડાને રીધે 
ફાકોને ઘયભાથંી ફશાય 
નથી કાઢી ળકાતા. તભાયા 
અવધકાયી આલે છે ણ કોઇ 
ગરા ં રીધેર નથી. એનુ ં
વનયાકયણ નથી ભતુ.ં 
ભળીન મકુતા શળે ણ 
એભનુ ં યીઝલ્ટ અભને નથી 
ભળયુ.ં ભાયા વતા ૨ લાથી 
શાટાેળન્ટ થઇ ગમા છે. 
તેભને કોઇ ણ જાતનુ ં
વમવન નથી. અભે ઘયે 
ઓગેવનક ખોયાક લાયીએ 
છીએ. ઘયની ભગપીનુ ં
તેર લાયીએ છીએ, છતામં 
આલી રયસ્સ્થવત છે. 

 આ રોક સનુાલણીની અભને 
કોઇ ણ પ્રકાયની જાણ 
કયેર નથી. વયિં ને જાણ 
કયી શોમ તો વયિં અશીં 
શાજય નથી. 

 ગાભભા ં પ્રદૂણને કાયણે 
વકૃ્ષોના ાન ખયી જામ છે. 
શાર જે ાન દેખામ છે તે 
શાર થમેર લયવાદના 
કાયણે જ છે. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 પ્રાદેવળક અવધકાયીશ્રી એ 
જણાલેર કે, આ રોક 
સનુાલણીની જાણકાયી ૧ 
ભરશના અગાઉ દયેક ગાભભા ં
કયી શતી અને કામાકાયી વાયાળં 
આીને વયિં/તરાટીની 
વશી ણ રેલાભા ંઆલેર શતી. 
જે અધ્મક્ષશ્રીના સિૂન છી 
લાિંી વબંાલલાભા ંઆલી. 
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૪. શ્રી વલયેન્દ્રવવિંશ 
વલક્રભવવિંશ િૌશાણ 
ગાભ: ઠાકોય ના 
ભોવભયુા 
તા. દશગેાભ,  
જી. ગાધંીનગય 

 આ રોક સનુાલણીની અભને 
કોઇ ણ પ્રકાયની જાણ 
કયેર નથી અને વયિં 
અશીંમા શાજય નથી. 

 અધ્મક્ષ સ્થાને થી એક ની એક 
યજૂઆત લાયંલાય ન કયલાભા ં
આલે તેવુ ં જણાલલાભા ં આવયુ ં
અને કશલેાભા ં આવયુ ં કે, આ 
મદુ્દાની નોંધ રેલી. 

--- પયીથી  
શ્રી યભણરાર કે 
વોનાયા 
ગાભ: નાદંોર 
તા. દશગેાભ,  
જી. ગાધંીનગય 

 યોડ ટ્રાન્વોટેળનની સવુલધા 
યુતી નથી. મખુ્મ યોડ થી 
૧ રકભી પેક્ટયી સધુીના 
યોડની ૪ રેનની સવુલધા 
નથી. 

 ૨૪ ૈડાલાી ગાડી 
દશગેાભથી અશીં સધુી આલે 
તો તેના ભાટે ૪ રેન યોડની 
સવુલધા નથી. 

 શારના આટરા ઉત્ાદનભા ં
આટરી તકરીપ શોમ તો 
વલસ્તયણ છી શુ ંરયસ્સ્થવત 
થળે? 

 અધ્મક્ષ સ્થાનેથી જણાલેર કે, 
રયલશન ભાટે યોડની યૂતી 
સવુલધા નથી. 

૬. શ્રી વનભારવવિંશ િૌશાણ  
ગાભ: ઠાકોયના 
ભોવભયુા 
તા. દશગેાભ,  
જી. ગાધંીનગય 

 આ કંની ખોટંુ કયી યશી છે 
તેના યુાલા ભાયી ાવે છે. 

 તેભણે જણાલેર કે, અત્માયે 
યુાલા રાલેર નથી તો 
ાછથી જભા કયાલી 
દઇળ. 

 અધ્મક્ષ સ્થાનેથી યુાલા યજૂ 
કયલા જણાલેર. 

 ત્માયફાદ અધ્મક્ષ સ્થાનેથી કંનીના પ્રવતવનવધ ને એક છી એક શ્નોના પ્રત્યતુ્તય આલા 
જણાલેર. 
   

 
 આ રોક સનુાલણી એકભના 

વલસ્તયણ ભાટે નથી. કાયણકે 
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MoEFCC એ યોરીંગ ભીરને 
માાલયણીમ ભજૂંયી રેલા ભાટે 
છટ આેર છે. તેના 
અનવુધંાનભા ંએકભે CTE અને 
CC&A રઇને વલસ્તયણ કયેર 
શત ુ.ં યંત ુ ૧૨.૦૨.૨૦૨૦ ભા ં
નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનુરે 
(એનજીટી) વનણામ કમો કે, જે 
એકભો એ CTE અને CC&A 
ના આધાયે વલસ્તયણ કયેર 
શોમ અને ઇવી ના રીધ ુ શોમ 
તેલા એકભો એ એનજીટી 
ઓડાય મજુફ એક લા સધુીભા ં
ઇવી રઇ એકભને વનમવભત 
કયી નાખવુ.ં જો આભ કયલાભા ં
ભોડુ ંથામ તો ઉત્ાદન પ્રરક્રમા 
ફધં યાખીને ઇવી ના આલે ત્મા ં
સધુી એકભની પ્રરક્રમા પયી ળરૂ 
ના કયલી. આભ, આ પ્રરક્રમા 
વલસ્તયણ ભાટેની છે જ નરશ. 
યંત ુ ઇવીના વનમવભતકયણની 
પ્રરક્રમા છે. આનો ઉલ્રેખ અભે 
ઇઆઇએ યીોટા  ભા ંણ કયેર 
છે. 

 આ એકભભા ં શલા પ્રદૂણના 
વનમતં્રણ ભાટે ઇન્ડક્ળન પયનેવ 
ઉય મલેુફર વક્ળન હુડ, 
ડક્ટીંગ રાઇન, સ્ાકા એયેસ્ટય, 
ભલ્ટી વામક્રોન અને ફેગ 
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પીલ્ટય શલા પ્રદૂણના 
વનમતં્રણના વાધનો તયીકે 
રગાડેર છે. આથી શલા 
પ્રદૂણનો પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થતો 
નથી. આ ઉયાતં, જીીવીફી 
ણ તેનુ ં ભોનીટયીંગ કયે છે. 
ઉયાતં તભાયે ણ થડા ાટી 
દ્વાયા ભોનીટયીંગ કયાલવુ ં શોમ 
તો તે આલકામા છે.  

 ભગૂબાજ ભાટે વેન્ટ્રર ગ્રાઉન્ડ 
લોટય ઓથોયીટી 
(વીજીડફલ્યએુ) ાવેથી ભજૂંયી 
રીધેર છે. તેની ળયતો મજુફ 
ફાજુના ગાભના તાલને ઉંડુ 
કયીને િોભાવાનુ ં ાણી તેભા ં
યીિાર્જ કયેર છે. આ ઉયાતં 
એકભભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયનુ ં
પ્રદૂવત ાણી ઉદબલતુ ં નથી 
તેથી તેને જભીન ય 
છોડલાનો પ્રશ્ન ઉદબલતો નથી 
અને ભગૂબાજ પ્રદૂવત થતુ ં
નથી. ઘયગથ્થ ુનકાભા ાણીને 
ણ ટ્રીટભેન્ટ આી ગ્રીન 
ફેલ્ટના વલકાવ ભાટે લયાળ 
કયલાભા ંઆલે છે. 

 શારભા ં ગ્રીનફેલ્ટ ઓછો છે. 
યંત ુ તેના ભાટે અભાયી ાવે 
યૂતી જગમા છે અન ે તેભા ં
અભે આ િોભાવાથી 



REGIONAL OFFICE – GANDHINAGAR 

GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 

“Paryavaran Bhavan”, Sector 10-A, Gandhinagar 

Phone No. (079) 232-22096 

અન.ુ 
નાં.  

અિજદાિનુાં નાિ અને 
સિનામુાં 

પ્રશ્નની િજૂઆત કાંનીના પ્રશતશનશધ દ્વાિા 
આાિાાં આેલ પ્રત્યતુ્તિ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ગ્રીનફેલ્ટનો વલકાવ કયીશુ ંઅને 
જે શમાત છે તેન ે લધાયે ઘટ્ટ 
કયીશુ ં તેલી અભો બ્રીકની 
વાભે ખાત્રી આીએ છીએ. 

 ધ્લવન પ્રદૂણના વનમતં્રણ 
ભાટે, એકભ દ્વાયા ખેતય તયપ 
ઉંિી રદલાર કયલાભા ંઆલેરી 
છે. ઉયાતં સ્કે્રનુ ંલશન થામ 
છે તે વલસ્તાયને તયાથી 
ક્રોઝ કયી એકોન્સ્ટક કયેર છે. 
આભ, ભશત્તભ ગરા ં રઇ 
પેકટયીની ફશાય ૬૫ ડીફી(એ) 
થી લધાયે અલાજ ના જામ 
તેની વંણૂા તકેદાયી યાખેર છે. 

 આના સિૂન પ્રભાણે 
પેકટયીની ફશાયના વલસ્તાયભા ં
આળયે ૧૦૦૦ યોાઓનુ ં
લાલેતય અને કયલાનુ ં અભારૂ ં
રક્ષમાકં છે તેને ટેન્કય દ્વાયા 
ાણી ણ અભે જ રૂૂ ંાડીશુ ં
તેના ભાટે સ્થાવનક રોકો જે 
જગમાએ સિૂન કયે તે જગમાએ 
લાલેતય કયીશુ.ં 

 મખુ્મ યોડ થી પેક્ટયી સધુીનો 
યસ્તો ૧ રકભી નરશ યંત ુ
આળયે ૧૫૦ થી ૨૦૦ ભીટય છે 
તેને દય લે ાકો 
ફનાલલાભા ં આલળે. જેથી 
અભાયી પેક્ટયી સધુી આલતા 
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 અધ્મક્ષ સ્થાનેથી રકધુ ં કે, 
ફાકોન ે ળાાભા ં અભ્માવ 
કયલાભા ંપ્રદૂણ નડે છે. 

લાશનોનુ ં ડસ્ટીંગ આવાવના 
વલસ્તાય ને અવય ઓછી કયે. 
આ કામા અભે ત્લરયત શાથભા ં
રઇશુ.ં 

 આ ફાફત અત્માયે કોઇ ઠોવ 
જલાફ આલો ળક્ નથી 
કાયણકે ળાા સધુી પ્રદૂણની 
અવય થામ છે કે કેભ તેની 
ખાતયી નથી. 

--- પયીથી 
શ્રી રકિંજરવવિંશ િંવુવિંશ 
િૌશાણ 
ગાભ: ઠાકોય ના 
ભોવભયુા 
તા. દશગેાભ,  
જી. ગાધંીનગય 

 CSR પ્રવવૃત્તઓ કયો છો?  પ્રોજેક્ટ પ્રોનન્ટે જણાલેર કે, 
દય લે ૧૫ ઓગસ્ટ અને ૨૬ 
જાન્યઆુયી એ આજુફાજુના ૪-
૫ ગાભોભા ં CSR પ્રવવૃત્તઓ 
કયીએ છીએ. 

 અધ્મક્ષસ્થાને થી સિૂન કયેર 
કે, નજીકની સ્કરૂભા ં વયિં 
અને વળક્ષકોને વાથ ેરઇ જઇને 
ગાભની/સ્કુરની જરૂરયમાને 
વભજલી અને તે પ્રભાણે CSR 
પ્રવવૃત્તઓ કયલી. 

--- પયીથી  
નાભ: યભણરાર કે 
વોનાયા  
ગાભ: નાદંોર  

 તભે યેગયરુય ૩૦૦૦૦ ભટે્રીક 
ટન/ભાવ નુ ં ઉત્ાદન કયો 
છો કે ૧૮૦૦૦ ને ૩૦૦૦૦ 
સધુી વનમવભતકયણ કયો 
છો?  

 
 
 
 

 કંનીના પ્રવતવનવધ એ જણાવયુ ં
કે, ૩૦૦૦૦ ભેટ્રીક ટન/ભાવ 
ના ઉત્ાદનની CTE અને 
CC&A રીધેર છે અને તે 
મજુફ ઉત્ાદન ણ કયતા 
શતા. એનજીટીના ઓડાય મજુફ 
૧ લાભા ંCTE અને CC&A ની 
વાથે ઇવી ણ ભેલી એકભને 
વનમવભત કયવુ.ં તેના બાગરૂે 
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 યેગયરુયાઇઝેળન જ કયવુ ં

શોમ તો છી આ રોક 
સનુાલણી કેભ કયી તે ખફય 
ના ડી? 
 
 
 

 અશીંમા ફધાને ગેયભાગે 
દોયેર છે. ભાયા રેબખત 
યજૂઆતભા ંણ આની ળકંા 
અભે યજૂ કયેરી. 
 
 

 તેઓ એભ કશ ે છે કે કોઇ 
ાણી ફશાય છોડતા નથી. 
યંત ુ આ કંની દ્વાયા 
ભગૂબાજના લયાળના 
રીધે ાણીના સ્તય ઉંડા 
ગમા છે. 

 આ દેળભા ંઘણા વટીરપકેટ્વ 
નકરી ભે છે. 

 
 
 
 
 
 
 

આ પ્રરક્રમા કયલાભા ંઆલરે છે. 
 એનજીટી ઓડાયના બાગરૂે આ 

પ્રરક્રમા કયેર છે. 
 ત્માયફાદ પ્રાદેવળક અવધકાયી 

એ જણાલેર કે, આની રેબખત 
યજૂઆત ણ છે જેનો 
વમલસ્સ્થત જલાફ અભો આી 
દઇશુ.ં 

 પ્રાદેવળક અવધકાયી એ જણાલેર 
કે, તભાયી યજૂઆત ફયાફય 
નથી. અશીંમા કોઇને ગેયભાગ ે
નથી દોમાા. વયકાયના ઓડાયનુ ં
કોમ્પ્રામન્વ કયલા ભાટે આ 
પ્રરક્રમા કયેર છે. 

 ત્માયફાદ પ્રાદેવળક અવધકાયી 
એ જણાલેર કે, એકભે 
વીજીડફલ્યએુની ભજૂંયી 
રીધેરી છે અને ભજૂંયી મજુફ 
ગાભ તાલને યીિાર્જ કયલાની 
કાભગીયી ણ કયેર છે. 

 અધ્મક્ષ સ્થાનેથી જણાલેર કે, 
આજની આ રોકસનુાલણીભા ં
રોકોના લાધંા/સિુનો/ 
પ્રવતબાલો/યજૂઆતો 
ભેલલાભા ં આલે છે અને 
કામાસબૂિભા ં વભાલેળ કયીને 
બાયત વયકાયના વરંગન 
વલબાગ ને ભોકરલાભા ંઆલળે 
અને તેઓ આ ફાફતો જે તે  



REGIONAL OFFICE – GANDHINAGAR 

GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD 

“Paryavaran Bhavan”, Sector 10-A, Gandhinagar 

Phone No. (079) 232-22096 

અન.ુ 
નાં.  

અિજદાિનુાં નાિ અને 
સિનામુાં 

પ્રશ્નની િજૂઆત કાંનીના પ્રશતશનશધ દ્વાિા 
આાિાાં આેલ પ્રત્યતુ્તિ 

 
 આ કંનીનો યીોટા  ખોટો 

છે. 

વનણામ કયળે.  
 અધ્મક્ષ સ્થાનેથી જણાલેર કે, 

આના કશલેા મજુફ યીોટા  
ખોટો છે તો તભાયી ાવે કોઇ 
આધાય યુાલા શોમ તો તે ણ 
આી ળકો છો. 

અધ્મક્ષ સ્થાનેથી પ્રશ્ન છૂલાભા ંઆલેર કે, 
 તભને તાલ યીિાર્જ કયલાની જે લાત કયી કે વીજીડફલ્યએુ એ તભને ભજૂંયી આી છે તો 

અત્માયસધુી યીિાર્જની કેટરી કાભગીયી કયી છે? 
 યીિાર્જ કયલા ભાટે શુ ંકયુું? 
 યીિાર્જ કયલાની ક્ષભતા કેટરી શતી? તેની વલગતો યજૂ કયજો? 

પ્રોજેક્ટ પ્રોનન્ટ તયપથી જણાલલાભા ંઆવયુ ંકે,  
 અભને ૫ લા શરેા વીજીડફલ્યએુ ની ભજૂંયી ભેર છે. િોભાવાનુ ંજે ાણી લશી જામ છે 

તેને યીિાર્જ કયલાની કાભગીયી કયીએ છીએ. 
 તાલનુ ં ઉંડાણ કયલાનુ ં કાભ કયેર છે. જેથી તેની ક્ષભતા લધે છે. ફશાયના યસ્તા ય 

િોભાવાનુ ંજે ાણી નીકે છે તેને નીક ફનાલીને તાલની અંદય િાર્જ કયલાભા ંઆલે છે. 
 નજીકના વંા ગાભના તાલભા ંવીજીડફલ્યએુની ભાગાદવળિકા મજુફ ૩ થી ૩.૫ લા શરેા 

૩ યીિાર્જ લેર ફનાવમા છે. પેકટયી પ્રીભાઇવીવભા ંણ ૩ યીિાર્જ લેર ફનાવમા છે. જેન ે
રગબગ ૮ લા થઇ ગમા છે. 

 વીજીડફલ્યએુની ભાગાદવળિકા મજુફ જ કાભ કયેર છે અને તેનુ ંઓરડટ ણ થમેર શત ુ.ં 
--- પયીથી 

નાભ: રકિંજરવવિંશ 
િંવુવિંશ િૌશાણ 
ગાભ: ભોવભયુા 

 વાંા ગાભ અશીંથી ૩.૫ થી 
૪.૦ રકભી દૂય છે ણ 
અભારૂ ં ગાભ અશીંથી ૦.૫ 
રકભી જ દૂય છે, ત્મા ં
કંનીલાા ક્ાયેમ નથી 
આવમા અને ૫.૦ રકભી દૂય 
જામ છે. અભાયા ગાભભા ં
કંઇ કાભ નથી કયુું. 

--- 
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English Translation of letter 

 

 From: 

 Ramanlal K. Sonara-M.A.LL.B. 

  Vankarvas, At: Nandol, 

 Taluka: Dehgam, Dist: 382305 

 Mobile No. 98256 25662 

To, 

Member Secretary, 

Gujarat Pollution Control Board, 

Paryavaran Bhavan, Sector-10, 

Gandhinagar-382010 

Respected Sir, 

Sub: Regarding stop the Public Hearing of M/s Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd. scheduled 

on 08/06/2021 to considering creating Environment related dangerous situation 

for public Interest. 

This is regarding application of proposed expansion by M/s. Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd. and 

for that they have presented project details. This is an existing unit and causing damage to 

environment in nearby area. 

1. Production capacity of M/s Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd. creating lot off confusion 

because this company is receiving maximum electricity from G.E.B. Dahegam. So 

they may violate the conditions laydown by Gujarat Pollution Control Board. 

2. During the site visit, it is clearly indicate that unit has not developed “Greenbelt” as per 

the commitment given by them. Also not doing plantation at designated location. 

3. India is agriculture country and day by day new industries established in the rural 

area. This is a serious matter. We are facing endemic situation of COVID. We 

understand the importance of Oxygen demand. Such type of unit is consuming 

maximum Oxygen. Also reduce the concentration of Oxygen in atmosphere, which 

may create serious environmental issues. There is no major impact on export-import 

situation of country but may damage the surrounding agriculture activities and human 

being. 

4. Unit has not spent fund for Public welfare and also not provision of CER/CSR activities 

in EIA report. 



5. There is no four lane road to move the Vehicle. It is dangerous situation to move 

heavy vehicle on road and chances to serous accident. Around 5.0. km road is like 

accident zone. 

 

 Country is fighting with pandemic CORONA since last 20 months. Government has 

issue strong guideline for Social Distance and wearing mask compulsory with penalty. 

However, Industry has organized Public Hearing first time on 05/05/2021 and re-

scheduled public hearing on 08/06/2021 to mentioning pandemic situation of COVID. 

Today we are facing serious problem under strong lockdown situation. Public is facing 

lot off problem under lockdown situation from 05/05/2021 to 08/06/2021 and entire 

year 2020. However, why give the permission of Public Hearing to this unit. Role of 

Gujarat Pollution Control Board is doubtful in this case. This is the talk of town that this 

public hearing also may cancel to raise another reason. So we request to not grant the 

permission to M/s Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd. and forward the negative opinion to 

office of Additional Principal Chief Conservator of Forests (C), Ministry of 

Environment, Forests &amp; Climate Change, GOI, Regional Office (West Zone), 

Kendriya Paryavaran Bhavan, E- 5, Arera Colony, Link Road 3, Ravisankar Nagar, 

Bhopal 462016. 

 

Regards, 

Date: 25/05/2021 

Location: Dahegam  

Yours Faithfully, 

--cd-- 

     Ramanlal K. Sonara 

C/c to 

Additional Principal Chief Conservator of Forests (C),  

Ministry of Environment, Forests & Climate Change,  

GOI, Regional Office (West Zone),  

Kendriya Paryavaran Bhavan, 

E- 5, Arera Colony, Link Road 3, 

Ravisankar Nagar, 

Bhopal 462016 
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English Translation of letter 

 

Patel Jitendrakumar Babalbhai 

A-4, Gajanan Park,  

Behind RBL School,  

GIDC, Ankleshwar 

Dist. Bharuch 

07.05.2021 

To, 

Member Secretary,  

Gujarat Pollution Control Board, 

Gandhinagar 

 

Respected Sir, 

We wish to inform you that, following are our questions/suggestions for Public 

Hearing of Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd. scheduled on 08.06.2021, Vill: Barot Na 

Mosampur, Tal: Dehgam, Dist: Gandhinagar. 
 

1) You have mentioned that, Greenbelt is developed in 15430 m2 area of the 

 company. How many trees are planted in the greenbelt? And provide the name 

 of the trees.  

2) Have you ever received any show cause notice, closure notice from GPCB? If 

yes then provide the copy of the same.  

 

 

          -sd- 

          Jitendra Patel 

          Ankleshwar  

          M: 9998980519 

 

 



VINAYAK TMT BARS PRIVATE LIMITED 
Plant : S. No. Old 2511, 2512, 24/P, And S. No. New 35, 36 & 37, Barot na Mosampur, Bayad Road, 

Post. Sampa, Dahegam-382305, Dist. Gandhinagar, (Gujarat) INDIA. 
E-mail : purchase@vinayaktmtbars.com, Web. : www.vinayaktmtbars.com 
GSTlN : 24AACCV8071 HI28 CIN No.: U2731 OGJ2008PTC054624 



VINAYAK TMT BARS PRIVATE LIMITED 
Plant : S. No. Old 2511, 2512, 241P, And S. No. New 35,36 & 37, Barot na Mosampur, Bayad Road, 

Post. Sampa, Dahegam-382305, Dist. Gandhinagar, (Gujarat) INDIA. 
E-mail : purchase@vinayaktmtbars.com, Web. : www.vinayaktmtbars.com 
GSTlN : 24AACCV8071 H I  28 CIN No.: U2731OGJ2008PTC054624 



To, 

Ramanlal K. Sonara-M.A.LL.B. 

Vankarvas, At: Nandol, 

Taluka: Dehgam, 

Dist: Gandhinagar-382305 

Mobile No. 9825625662 

I Sub: Regarding receiving your letter in Environmental P~tblic Hearing for our pro~ect 

Ref: Your letter, dated 27.05.2021' addressed to the Member Secretary, GPCB, 
c. 

e Gandhinagar 

Respected Sir, 

We have received your letter addressing to Member Secretary, Gujarat Pollution 

Control Board, Gandhinagar regarding cancellation of public hearing to considering 

environmental issued and current endemic COVID-19 situation. I n  this regard, we wish 

to reply following. 

9 Earlier, Honorable District Magistrate has instructed to cancel the Scheduled Public 

Hearing on 05/05/2021 to considering serious pandemic situation of COVID-19. 

This public hearing is re-scheduled on 08/06/2021. 

9 We committed to follow the guideline of MoEFCC issued to considering COVID-19. 

9 We have developed Greenbelt and corr~mitted to comply conditions of EC to 

0 develop balance greenbelt. 

9 We have committed to spent Rs. 35.0 Lakhs as CER fund as per the MoEFCC 

guideline and earmark the same amount to spent upliftment of surrounding area. 

9 Pollution Control is our first priority and committed to follow the conditions of 

Environmental Clearance and Consent to Operate issued by Concern authorities. 

Thanking You., 

For, Vinaya k 'TMT Bars Pvt. Ltd. 

Authorized Signatory 

VINAYAK TMT BARS PRIVATE LIMITED 
Plant : S. No. Old 2511, 2512, 24/P, And S. IVo. New 35, 36 & 37, Barot na Mosampur, Bayad Road, 

Post. Sampa, Dahegam-382305, Dist. Gandhinagar, (Gujarat) INDIA. 
E-mail : purchase@vinayaktmtbars.com, Web. : www.vinayaktmtbars.com 
GSTlN : 24AACCV8071 HI28 CIN No.: U2731 OGJ2008PTC054624 



VINAYAK TMT BARS PRIVATE LIMITED 
Plant : S. No. Old 2511, 2512,24/P, And S. No. New 35, 36 & 37, Barot na Mosampur, Bayad Road, 

Post. Sampa, Dahegam-382305, Dist. Gandhinagar, (Gujarat) INDIA. 
E-mail : purchase@vinayaktmtbars.com, Web. : www.vinayaktmtbars.com 
GSTlN : 24AACCV8071 HI  28 CIN No.: U2731 OGJ2008PTC054624 



English Translation of Reply 

To I 

Jitendrakumar Babalbhai Patel 

A-4, Gajanan Park, 

Behind RBL School, GIDC, Ankleshwar 

Dist.: Bharuch - 
Sub: Environmental Public Hearing for our project. 

Ref: Your letter addressed to the Member Secretary, GPCB, Gandhinagar, dated 

Respected Sir, 

We are in receipt of your above referred letter and would like to give point wise 

reply as below. 

1 Unit has allocated 33% of total area i.e. 15340 m2 of area for greenbelt 

development. Currently greenbelt is not sufficient but we have enough space for 

Greenbelt development and we will start developing greenbelt in upcoming 

monsoon season and dense the existing Greenbelt. Limdo, Siris, Kesudo, Nilgiri, 

Jangli saragavo, Karanj, Tulsi etc. Trees are planted in Greenbelt. Around 1734 nos. 

0 of trees area planted in Greenbelt. 

2. Unit has received 2 show cause notices and 1 closure notice in last 3 years, which 

we have immediately complied. 

Thanking You, 

Vinayak TMT Bars Pvt. Ltd. 

~uthorized Signatory 

VINAYAK TMT BARS PRIVATE LIMITED 
Plant : S. No. Old 2511,2512, 24/P, And S. No. New 35, 36 & 37, Barot na Mosampur, Bayad Road, 

Post. Sampa, Dahegam-382305, Dist. Gandhinagar, (Gujarat) INDIA. 
E-mail : purchase@vinayaktmtbars.com, Web. : www.vinayaktmtbars.com 
GSTlN : 24AACCV8071 HI  28 CIN No.: U2731 OGJ2008PTC054624 
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