














































 

ANNEXURE – B (ENGLISH) 

 

 

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

vide its notification no. S.O.1533 dated 14/09/2006 and subsequent amendment S.O.3067 (E) dated 1st 

December 2009, Public Hearing was fixed for the following project covered under Category A. M/s 

Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) for drilling of 29 exploratory wells in 10 ML 

blocks at districts Mehsana and Patan for part of Mehsana district on 6th May 2017 at 14:00 hrs at 

Community hall, Sametra Gram Panchayat, Village Sametra, Taluk and district Mehsana. 

 

Ms.  K. S. Gadhavi, Additional District Magistrate, Mehsana has presided over the entire public 

hearing process. 

 

Shri J D Priyadarshi, Regional Officer and representative of Member Secretary, GPCB welcomed all 

present to the Public Hearing and said that this Public Hearing was being held according to the 

Notification S.O.1533 and also mentioned the advertisement regarding the same was published in 

English and Gujarati. Executive Summary in Gujarati and copy of Gujarati Newspaper was send to all 

locally affected villages for their information. This advertisement was also displayed on local TV 

cable network for further information of villagers and villages located in remote area were also 

informed by loud speakers in Auto Rikshaw. Member Secretary informed the villagers that forum will 

be kept open for representation pertaining to environmental matter after the presentation with due 

permission of Chairman  

 

With the due permission of the Chairman, he then invited the Project Proponent to start their 

presentation in Gujarati language. 

 

Representative of ONGC Shri D M Dafda presented information about company and the proposed 

project in detail including technical information, Environmental Management System, Effects of the 

proposed project on environment and control measures proposed and social responsibility of the 

industry in Gujarati through power point presentation.  

 

After the presentation, with due permission of the chair, the Regional Officer GPCB opened the forum 

for representations; objections; or questions from the locally affected people.   

 

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

applicant during public hearing are as under. 

S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

1 Shri Shantibhai 

Vithalbhai Patel, 

Village: Sametra  

 

 He informed that 

ONGC should 

construct pucca 

approach road if any 

well come up in 

Sametra village, due 

to the metalled road 

animal’s nails get 

injured. So it is 

requested to 

construct pucca 

approach road. 

 ONGC 

representatives 

replied that 

ONGC prepare 

metalled road at 

all the well site, 

however we note 

down the 

demand related 

to construction of 

pucca road will 

put up to our 

 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

 

 

 ONGC should give 

jobs to our villager 

who is having B.E 

and M.E degree. If 

not more at least   

25% jobs should be 

provided to locals of 

Mehsana district of 

Gujarat state. 

management  

 

 He further added 

that up to 1994 

class 3 and class 

4 vacancies were 

centralized and 

filled up from 

Dehradun, 

however then 

after these 

vacancies are 

decentralized and 

filled up through 

employment 

exchange of 

concern state, 

vacancies of 

Graduate Trainee 

are still 

centralized and 

filled up as per 

Government 

Rules 

2 Shri Rohit Kumar 

Ambala Patel, 

Sarpanch Village: 

Hinglajpur  

 

 He informed that as 

per the point no. 

1.5.6 of executive 

summary given to us, 

noise will be 

generated mainly due 

to RIG. The noise 

level due to rig 

operation would be 

101 dBA, we would 

like to know as per 

GPCB guidelines 

whether this noise is 

harmful to animal 

and birds. 

 

 He further inquired 

that whether 

ONGC’s wells are 

coming up in villages 

which mentioned in 

here? 

 There is noise 

pollution at the well 

sites where drilling is 

taking place 

currently, they are 

 ONGC 

representatives 

replied that 

during the 

drilling rig 

operation noise 

levels would be 

101 dBA at that 

place, however 

noise level 

would be 55 

dBA outside of 

drill site and in 

an area of 500 m 

away from site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Member 

Secretary 

informed that 

ONGC had 

prepared EIA 

report in which 

noise level 

pollution data 

were 

incorporated, 

according to that 

noise levels 

standards in 

residential area 

is  from 45 to 55 

dBA and in 

industrial area 

from 65 to 75 

dBA, villages 

wherever, noise 

level samples 

were taken are 

listed in EIA.  

 Member 

Secretary 

informed that, 

villages around 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

located within the 

village.  

 He informed that gas 

leakage accident was 

happened at 

Gamanpura village 

where entire village 

was required to be 

vacated 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 He informed that as 

per point no 1.5.7 of 

summary, 150 to 200 

MT/well, drill cutting 

would be generated 

which will be stored 

to HDPE lined pit, so 

currently any drilling 

activity is going on in 

well site where 

storage is done in 

HDPE lined pit?  

 

 

 

 

 

 He further added that 

as per point no 1.7.4 

In case of discovery 

of hydrocarbon an 

area of 30 m X 30m 

shall be retained and 

rest shall be restored 

to its original 

condition and in 

point below that it is 

mentioned that 

necessary restoration 

 

  

 ONGC 

representative 

informed that he 

is unawares of 

such accident, 

however he will 

inquire about the 

same from 

ONGC Mehsana 

Asset board. 

 For accident a 

preventive 

management 

team is available 

which is capable 

for repair work. 

Evacuation of 

village was also 

a part of safety 

 

 ONGC 

representative 

informed that 

facility of HDPE 

lined pit is 

available at all 

well site. The 

current project is 

for drilling of 

proposed wells 

but there also 

100% such 

control will be 

there which can 

be verified in 

person     

 

 ONGC 

representative 

informed that 

these are two 

different matter, 

during drilling it 

is not confirm 

that oil and gas 

will be found, in 

case oil and gas 

explored then 

that much part of 

10 km radius 

were informed 

about the public 

hearing. Blocks 

are allotted to 

ONGC, however 

it is difficult to 

know where oil 

will be found? 

Location 

mentioned in 

EIA report are 

tentative and not 

exact. 

Information of 

exact location 

will be available 

once EC comes.    

 Member 

Secretary asked 

ONGC official 

that what is the 

noise pollution at 

well site where 

drilling is 

ongoing 

currently and are 

you aware about 

any gas leakage 

accident? What 

safety steps were 

taken for that? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

efforts will be made 

during 

decommissioning 

and site closure to 

restore the site back 

to its original 

condition to the 

extent possible, so 

why such changes? 

 

 

 Here possibility is 

mentioned and we 

need firm answer. 

When farmers get 

their land back they 

have to cultivate crop 

and not to run 

industries. Farmers 

do not need 

possibility of 

cropping but need 

100% confirm 

answer.   

 He informed that as 

per point no 1.7.6 of 

executive summary, 

there will be 

generation of indirect 

employment in the 

region due to the 

requirement of 

workers in trail 

making, supply 

of raw material, 

auxiliary and 

ancillary works, 

which would 

marginally improve 

the economic status 

of the people and will 

increase skill level of 

locals, we would like 

to know which skill 

will be developed, 

what benefit will be 

there? Have you 

provided work to 

locals, please give 

information? 

 

land is retained 

and remaining is 

returned to 

farmers after 

restoration and 

in case no oil 

explored entire 

land is returned 

to farmers after 

restoration   

 

 As per 

Government 

Rules land will 

be restored, 

however ONGC 

commit in public 

to restore the 

land to its 

original 

condition 

 
 

 

 Community will 

be benefited and 

not individual, 

questions related 

to land were 

already 

discussed, and 

for question of 

employment  

drivers in the 

vehicle will be 

locals  

 Land loosers are 

provided with 

maximum 

benefit. Vehicle, 

labour and 

security contract 

are given to land 

loosers 

association if it 

is in existence.   

 He informed that 

people who will 

engage for 

ONGC work will 

improve skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Member 

Secretary 

informed that 

land looser 

should get more 

benefit compare 

to others and 

other villagers 

should also be 

given 

consideration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Member 

Secretary 

informed that he 



S 

No. 
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Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

 

 

 

 

 

 

 

 He informed that as 

per point no 1.7.7  

there will be Impact 

on terrestrial fauna 

due to noise, Project 

infrastructure and 

well development 

will disturb 

agriculture land of 

site, Drilling fluids, 

spillage, leakage and 

well treatment may 

produce chemical 

spillage which will 

disrupt agriculture of 

nearby farm, Drilling 

related activity may 

increase deposition 

of dust and dust 

settling on the 

vegetation may alter 

or limit plants' 

abilities to 

photosynthesize 

and/or reproduce, 

Loss/ damage of 

floral diversity and 

disturbance to faunal 

diversity, Habitat 

fragmentation, so he 

requested GPCB to 

take assurance from 

ONGC for 

Environment 

Management and 

then only permission 

should be granted as 

possibilities are 

shown here. 

 He informed that as 

per point no 1.7.8  

further added that 

Site preparation, 

drilling and post 

ONGC provided 

work to many 

locals, and if you 

need detailed 

information the 

same can be 

provided  

 ONGC 

representative 

informed that all 

your questions 

are covered in 

presentation in 

which all 

possibilities were 

shown. Control 

measures 

activities will be 

carried out in 

case of any 

accident, ONGC 

is taking 

compulsory 

safety steps and 

same and will 

continue in 

future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is asking 

confirmation 

whether ONGC 

will fulfil the 

commitment 

made in EIA 

report or not? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

drilling activities 

involve many 

occupational health 

hazards to the 

workers at site, Noise 

generated during 

drilling operation 

may affect the 

workers and staff 

members, Handling 

of chemicals, fuel, 

may cause health 

hazard if not handled 

properly, 

Uncontrolled flow of 

hydrocarbon or other 

fluids during blow 

out may cause 

serious health 

injuries 

including fatality of 

workers as well as 

surrounding 

communities, so it is 

requested to take 

steps to prevent such 

incidents 

 He informed that as 

per point no 1.7.10 it 

is mentioned that due 

to drilling technology 

skill level of locals 

will increase 

 He requested that for 

such project which 

impact farmers, farm 

land, animals a 

committee should be 

formed to resolve the 

problems and GPCB 

should give a written 

commitment that 

ONGC will follow 

all rules and 

regulations and if 

ONGC fails to fulfil 

its commitment then 

disciplinary action 

should be taken by 

GPCB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONGC 

representative 

informed that 

ONGC deals 

with Gram 

Panchayat, 

however if 

villagers want to 

form a 

committee 

ONGC does not 

have any 

problem, if 

Sarpanch 

delegate power 

to such 

committee 

ONGC will 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Member 

Secretary 

informed that 

formation of 

committee for 

resolving 

questions of 

locals is matter 

between ONGC 

and villagers, 

This is mutual 

understanding 

between ONGC 

and villagers.  

 Member 

Secretary 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

listen to such 

committee. 

informed that 

GPCB also take 

action against 

company which 

do not follow 

rules and 

regulation 

irrespective with 

its status whether 

Government or 

private 

organization 

3 Shri Rabari 

Raimalbhai 

Govabhai, Village 

Laghnaj 

 He informed when 

ONGC come up in 

our village then some 

wells become 

permanent; ONGC 

construct road along 

the existing nalia, 

and then after such 

condition arises that 

ONGC’s heavy 

dumper and vehicles 

ply on the road and 

farmers also uses that 

which create conflict 

between them, so 

prior to construction 

of road as per 

Government policy if 

ONGC widen such 

nalia and then 

construct the road 

then in future there 

will be no conflict 

between farmers and 

ONGC. This is 

important question so 

he requested to do 

the needful   

 ONGC 

representative 

welcomed the 

suggestion and 

admit that due to 

narrow road 

vehicular 

movement gets 

affected, we will 

make effort to 

increase the 

width of the road 

and will instruct 

our Civil 

Department in 

writing to 

increase the 

width of road in 

future. 

 

4 Shri Alpeshbai 

Patel, Village 

Hebuva, Taluka- 

Mehsana 

 He informed that 

initially ONGC 

representative told 

that only 

environmental matter 

will be discussed, but 

CSR related issues is 

also discussed, so we 

request you to put 

CSR matter aside and 

only talk on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

environmental issues. 

  He informed that it 

is showed that water 

spraying will be 

carried out to reduce 

dust generation 

whenever workover 

rig or drilling rig is 

installed but 99% of 

the time water 

spraying is not being 

carried out. Due to 

dust generation crop 

and human life get 

affected. It may be 

possible that 

ONGC’s contractor 

might not have taken 

care of spraying of 

water  

 In case of gas 

leakage farmers get 

compensation of 

crops damage but not 

for the land damage, 

as per ONGC land is 

not getting damage in 

case of gas leakage, 

however I feel that 

land is also getting 

damage, so I request 

to provide 

compensation for 

land damage also. 

 

 

 

 He also inquired 

under which rules, 

millions of kiloliter 

treated water from 

ETP is being 

discharge in 

underground wells? 

What precautions 

steps are being taken 

in that? Can this 

water pollute the 

bore wells of 

farmers? If any 

individual create 

 

 ONGC 

representative 

informed that 

water spraying is 

common 

practice, and 

special tanker 

contracts are 

awarded for that. 

In case water 

spraying not 

done at some site 

ONGC hereby 

committee that 

care will be 

taken in future.  

 

 

 

 ONGC 

representative 

informed crop 

compensation 

are provided 

however matter 

related to 

compensation for 

land damage in 

case of gas 

leakage will be 

put up to our 

management for 

consideration 

and will inform 

accordingly  

 

 The treated 

water is 

discharge 1000 

m below the 

ground level 

through 

abandoned wells, 

water bore wells 

are typical 200 

m, and ONGC 

keep proper 

casing so chance 

of bore well 

water pollution 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

such pollution 

Government or 

Pollution Control 

Board do not tolerate 

that then how ONGC 

is discharging 

millions of KL of 

ETP water in to 

underground wells? 

And if this is allowed 

then under which 

rules? 

 He said in Jotana 

village accident was 

happened due oil 

spillage, oil spilled in 

two agricultural field, 

contract was awarded 

under pressures 

however land 

restoration was not 

properly carried out 

in that two 

agricultural fields, 

then due to pressure 

from villagers 

complain was 

registered in GPCB 

and when news came 

in local press, land 

was temporary 

acquired, so why 

such contract were 

awarded which 

damaged the 

environment.  The 

problem is still not 

sorted out in Jotana 

Village 

 Executive summary 

speaks about 

employment 

generation, however 

land looser are not 

provided any job.  

Prior to 1984 there 

was provision for the 

job opportunity to the 

land looser, however 

due to amendment in 

land acquisition law 

is very rare, as 

per Government 

rules water is 

discharged 1000 

m below after 

treating in ETP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The question 

related to land 

acquisition will 

be put up to our 

management. 

ONGC is 

Government of 

India company 

and works 

according to 

rules and 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

which took years to 

get implemented and 

the eligible land 

looser were over 

aged. Now what is 

the new job 

opportunities for the 

land looser which 

ONGC can take care  

 

 He informed that 

although ONGC is 

doing fencing along 

the well site, which is 

being damaged by 

few anti-social 

elements. Hence 

ONGC should deploy 

some security 

personnel for safety 

of man, material and 

animals. 

 
 

 

 

 

 

 Work over rig or 

drilling rig are 

installed, for example 

well is located in 

Gamanpura village 

habitation and rig is 

installed when oil 

production is 

reduced, so what is 

the surety that noise 

pollution will not 

harm villagers? 

 Soil is contaminated 

with oil in the field 

of farmers. This soil 

is being dumped at 

site through 

contractor by ONGC. 

Then after the quality 

of soil which is used 

for restoration of 

farm is not matching 

with the original soil, 

regulation of 

Government of 

India 

 

 

 

 

 

 

 

 ONGC 

representative 

gave surety that 

ONGC make 

fencing at all the 

well site, and in 

many cases 

fencing were 

damaged or 

theft, ONGC will 

carry out survey 

and fencing will 

be repaired, he 

also said that 

cooperation of 

villagers is also 

required in the 

cases of theft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

infertile soil from 

surrounding places is 

used for restoration 

due to which farmers 

are suffering losses. 

 During the land 

acquisition locals 

should get benefits. 

Land losers are 

provided with vehicle 

contract and no other 

four to five contract 

as mentioned by 

ONGC are provided   

 

 

 

 

 

 ONGC 

representative 

informed that 

questions related 

to land 

acquisition will 

be put up to our 

management 

5 Shri Babubhai S 

Parmar, Village 

Sametra 

 He informed that 

many wells are 

placed surrounding 

Sametra village and 

Sametra village is 

main center. ONGC 

vehicles are passes 

through road. 

Government take 

care of damage 

caused to road. 

However Sametra 

village is suffering a 

lot, problem of dust 

pollution inside the 

village is there 

throughout 24 hours. 

Opposite to the 

village there is 

existence of village 

school, and on other 

side bus stand and 

two temples where 

children and senior 

citizens are always 

present. Due to dust 

pollution we are 

facing health related 

problems. Problems 

due to water, so if we 

get some help then 

balance can be 

created. I demand 

solution for these 

from ONGC. Many 

questions related 

farmers, field, 

 ONGC 

representative 

informed that 

most of the 

points raised by 

Shri Babubhai, 

Sarpanch were 

discussed earlier. 

ONGC always 

ready to help for 

CSR projects, 

Mr. Modi, Sr. 

Executive, HR of  

our CSR team is 

also present here 

who will guide 

you whenever 

required. There 

is formalities, 

which require 

filling up of 

details in forms. 

So ONGC will 

provide as much 

help as possible. 

We also commit 

that ONGC will 

try to take up 

CSR works 

under our project 

through ONGC, 

Mehsana Asset. 

 



S 

No. 
Name and address Points represented 

Reply from the 

Project Proponent 

Remarks 

agriculture, wells 

were raised, I hope 

problems will be 

resolved and all 

panchayat members 

present here will be 

informed.    

 Official from 

Pollution board is 

present here. So I 

expect that GPCB 

will help to resolve 

pollution related 

issues to the 

surrounding villages. 

 He admit that ONGC 

provide help under 

CSR however it is 

not enough. There 

are 6 to 7 wells 

surrounding the 

village, any many 

wells are such that 

continuously 

emitting pollution 

and emission 

straightway come to 

our village. There are 

wells in surrounding 

28 villages.    

Although ONGC 

cannot provide 

permanent jobs to the 

localite due to their 

rules and regulations 

but they can engage 

them in temporary 

job as like 

Government 

organization, board 

or Nigam doing 

under their power.    

 Earlier through our 

bore wells of 200 to 

400 ft, we were 

getting good water 

which was suitable 

for drinking purpose, 

however nowadays 

salinity has increase 

in water which may 





એનેક્ષર – બી ૧ 
 
 

ભારત સરકારના વન અન ેજળ વાય ુપરીવતતન મતં્રાલય, નવી દિલ્હીના જાહરેનામા ક્રમાકં: એસ.ઓ. ૧૫૩૩ 
તા.૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અને તનેા ૫છીના સઘુારા ક્રમાકં એસ.ઓ. ૩૦૬૭ (ઇ) તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૯ ના અનસુઘંાને 
કેટેગરી – ‘એ’ મા ંઆવરી લેવાયેલ, મેં ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કૉર્પોરેશન લલમીટેડ(ઓએનજીસી) ગજુરાત 
રાજ્ય ના મહસેાણા અને પાટણ જીલ્લા મા ં આવેલ ૧૦ બ્લોક મા ૨૯ અન્વેશાત્મક કુવાના દિલલિંગ માટેની 
૫રીયોજના (પ્રોજેકટ) કેટેગરી ‘‘એ’’ અંતગતત મહસેાણા જીલ્લા માટેની લોક સનુાવણીનુ ં આયોજન તારીખ      
૦૬/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૧૪.૦૦ કલાકે કોમ્યનુીટી હોલ, સામેત્રા ગ્રામ પચંાયત, ગામ સામેત્રા, તાલકુો 
અને જીલ્લો મહસેાણા ખાતે રાખવામા  આવલે.  
 
સમગ્ર લોકસનુાવણીની કાયતવાહી સ.ુશ્રી. કે.એસ.ગઢવી, અધિક જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, મહસેાણાના  િેખરેખ તથા 
અધ્યક્ષપણા હઠેળ કરવામા ંઆવેલ.   
 

શ્રી જે .ડી. ધપ્રયિશી, પ્રાિેધશક અધઘકારી  અને સભ્ય સલચવશ્રી, ગજુરાત પ્રદૂષણ ધનયતં્રણ બોડતના પ્રધતધનધઘએ 
હાજર જનતાને ૫યાતવરણીય લોક સનુાવણીમા ંઆવકાયાત અને જણાવ્ય ુ કે,  આ લોક સનુાવણી  જાહરેનામા 
ક્રમાકં એસ.ઓ. ૧૫૩૩મા ંજણાવ્યા પ્રમાણે થઇ રહી છે અને લોક સનુાવણી માટેની જાહરેાત ગજુરાતી િૈધનક પત્ર 
અને અંગ્રેજી િૈધનક ૫ત્રમા ંઆ૫વામા ંઆવી હતી. તે  ઉ૫રાતં પ્રોજેકટ ધવસ્ટ્તારના અસરગ્રસ્ટ્ત ગ્રામજનોને જાણ 
અથે ગામની પચંાયત કચરેીને પ્રોજેકટનો ગજુરાતી સારાશં અને ગજુરાતી િૈધનક ૫ત્રની જાહરેાતની એક એક 
નકલ ૫હોંચાડલેી છે.  તેમજ બહોળી પ્રધસઘ્ઘી અથે અને ગામ લોકોની જાણ  અથે લોકલ ટીવી ચેનલ ઘ્વારા 
લોક સનુાવણીની જાહરેાત કરવામા ંઆવેલ છે.  વઘમુા ંગામ લોકોની જાણ અથે અંતરીયાળના ગામમા ંરીક્ષા 
ફેરવી લાઉડ સ્ટ્પીકર દ્વારા જાહરેાત કરવામા ંઆવેલ છે. સભ્ય સલચવશ્રી દ્વારા ગ્રામજનોને જણાવેલ કે પયાતવરણ 
બાબતે કોઈ રજૂઆત કરવાની હોય તો પે્રઝન્ટેશન બાિ આ મચં અઘ્યક્ષશ્રીની મજૂંરી થી ખલુ્લો મકુવામા ં
આવશે અને આવેલ રજૂઆતો ને કાયતસલુચમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે.  
  
ત્યારબાિ તેમણે અઘ્યક્ષશ્રીની મજુંરીથી લોક સનુાવણીની કાયતવાહી શરૂ કરવા, પ્રોજેકટ પ્રપોનન્ટને પોતાનુ ં
ગજુરાતી ભાષામા ંપ્રઝેન્ટેશન રજુ કરવા આમધંત્રત કયાત.  
 
ઓએનજીસીના શ્રી ડી. એમ. ડાફડા દ્વારા કંપની અંગે તેમજ આ ૫રીયોજના ગજુરાતીમા ંધવસ્ટ્તતૃ જાણકારી પાવર 
પોઇન્ટ પે્રઝન્ટેશન દ્રારા આપી. કંપનીની ટેકનીકલ માદહધત પયાતવરણ વ્યવસ્ટ્થાપન પધ્િધત, તેની અસરો અને 
સલુચત ધનયતં્રણો, ઉપાયો તથા સામાજીક જવાબિારી  પરત્વે છણાવટ કરવામા ંઆવેલ. 
 
ત્યારબાિ અઘ્યક્ષશ્રીની ૫રવાનગીથી સભ્ય સલચવશ્રી, ગજુરાત પ્રદુષણ ધનયતં્રણ બોડત દ્વારા મચં હાજર લોકો ના 
વાઘંા, સચુનો કે પ્રશ્નો માટે ખલુ્લો મકુાયો. 
 
લોકો તરફથી લોક સનુાવણી િરમ્યાન મળેલ રજુઆતો તેમજ કંપની તરફથી આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર નીચ ે
પ્રમાણે છે. 



 
અન.ુ 
ન.ં 

અરજદારનુ ં
નામ  અને 
સરનામ ુ

પ્રશ્નની રજુઆત કંર્પની તરફથી આર્પવામા ં
આવેલ પ્રત્યતુ્તર 

રરમાકકસ 

૧ શ્રી શાધંતભાઇ 
ધવઠ્ઠલભાઇ 
પટેલ 
ગામ - સામેત્રા  

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
સામેત્રા ગામમા ં કોઇ પણ 
વેલ આવ ે તે ગામમા ં
ઓ.એન.જી.સી. દ્રારા પાકા 
રોડ કરી આપવામા ંઆવ,ે 
૫થ્થરના રોડ બનાવાથી 
૫શઓુના નખ ઉખડી જાય 
છે, તે માટે  પાકા રોડ 
બનાવી આપવામા ંઆવે.  

 ઓ.એન.જી.સી. દ્રારા 
અમારા ગામના ધશલક્ષત 
વગતને જેમના પાસે બી.ઇ. 
અને એમ.ઇ. જેવી દડગ્રી 
હોઇ તેમને નોકરીમા ં તક 
આપે વઘારે નહીતો રપ 
ટકા ગજુરાતના મહસેાણા 
જીલ્લાના સ્ટ્થાધનકોની 
ભરતી કરવામા ંઆવે.  

 
 

 કં૫નીના પ્રધતધનધઘશ્રીએ 
જણાવેલ કે, અમે બઘા 
કુવાની સાઇટ ૫ર મેટલના 
રોડ બનાવીએ છીએ. પાકા 
રોડ બનાવવા જોઇએ તે 
માગંણીની નોંઘ લઇએ 
છીએ અન ે આપની 
રજૂઆત  અમારા 
મેનેજમેન્ટ સઘુી 
૫હોચાડીશુ.ં   

 તેમણે વઘમુા ં જણાવ્યુ ં કે, 
૧૯૯૪ સઘુી કલાસ ૩ 
અને ૪ માટેની ભરતી 
કેન્દ્રીય રીતે િહરેાદુન થી 
થતી હતી, ત્યારબાિ આ 
વગતની ભરતીઓનુ ં
ધવકેન્દ્ન્દ્રકરણ કરવામા ં
આવ્યુ ંઅને જે તે રાજયના 
રોજગાર કેન્દ્ર દ્વારા ભરતી 
કરવામા ં આવે છે. પરંત ુ
ઇન્જીનીયરની ભરતી 
કેન્દ્ન્દ્રય છે, જે સરકારી 
ધનયમો મજુબ થાય છે. 

 



ર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી પટેલ 
રોદહતકુમાર 
અંબાલાલ, 
સરપચં 
ગામ: 
દહિંગળાજપરુા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
અમન ે આપવામા ં આવલે 
માદહતીપત્ર મજુબ ક્રમ ન ં
૧.૫.૬ મા ંઘ્વધનનો ઉદ્દભવ 
મખુ્યત્વે રીગ ના લીઘ ે
થશે. રીગ ઓ૫રેશન 
વખત ે ઘ્વધનનો ઉદ્દભવ 
લગભગ ૧૦૧ dBA થશે. 
અમન ે એ જાણવુ ં છે કે 
જી.પી.સી.બી ની 
ગાઇડલાઇન મજુબ આ 
ઘ્વધનની મયાતિા પશ ુ
પક્ષીને હાધનકારક છે કે 
નહી ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 તેમણે વઘમુા ં પછુયુ ં કે, 
અહીયા જે ગામના નામ 
આ૫વામા ં આવેલ છે ત્યા ં
ઓએનજીસીના કુવા 
આવવાના છે?  

 અત્યારે હાલમા ં જે 
કુવાઓનુ ંશારકામ ચાલ ેછે 
ત્યા ંપણ ઘ્વધન પ્રદૂષણ છે, 
તે ગામની વચ્ચ ેછે.  

 હાલમા ંગમણપરુા ગામમા ં

 ઓએનજીસીના 
પ્રધતધનધઘશ્રીએ જણાવેલ 
કે, દિલીંગ રીગ નુ ં કામ 
ચાલતુ ં હોઇ ત્યા ં જ ૧૦૧ 
ડધેસબલ સઘુીની ઘ્વધન 
ઉિભવ થવાની શકયતા 
હોય છે, પરતુ ં સાઇટની 
બહાર અને ૫૦૦ મીટરની 
બહારના ધવસ્ટ્તારમા ં
ઘ્વધનનુ ં પ્રમાણ ૫૫ 
ડધેસબલની મયાતિામા ં હોય 
છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 સભ્ય સલચવશ્રી 
એ જણાવ્યુ ં કે 
ઓ.એન.જી.સી 
દ્રારા સિર બાબત ે
ઇ.આઇ.એ. દરપોટ 
બનાવેલ છે જેમા ં
ઘ્વધન  પ્રદૂષણના 
ડટેા લેવામા ં
આવેલા છે. જે 
મજુબ રહઠેાણ 
ધવસ્ટ્તારમા ં ઘ્વધન 
પ્રદૂષણના સ્ટ્તર 
૪૫ થી ૫૫ 
ડધેસબલ અન ે
ઇન્ડસ્ટ્રી 
ધવસ્ટ્તારમા ં ૬૫ 
થી ૭૫ ડધેસબલ 
હોવુ ં જોઇએ અને 
ઘ્વધનના નમનૂા 
જે ત ે ગામમાથંી 
લીઘા હશે તેની 
માદહતી  
ઇ.આઇ.એ. 
દરપોટમા ં
િશાતવવામા ં
આવેલ હશે. 

 તેઓએ વઘમુા ં
જણાવ્યુ ં કે, 

આજુબાજુના ૧૦ 
દક.મી. ધત્રજયામા ં
આવતા ગામડામા ં
જાણ કરેલ છે. 
ઓ.એન.જી.સી ન ે
બ્લોક આપવામા ં
આવે છે, કયા ં
ઓઇલ નીકળશ ે



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એક ગેસ દુઘતટના થઇ હતી 
જેમા ં આખુ ં ગામ ખાલી 
કરાવુ ંપડ ેએવી પદરસ્સ્ટ્થધત 
ઉભી થઇ હતી.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
સારાશનંા ૧.૫.૭ મજુબ,  
એક કુવાના શારકામ 
િરમ્યાન ૧૫૦ થી ર૦૦ 
MT/કુવાનુ ં દિલ કટીંગ 
ઉદ્દભવશ.ે જે HDPE 
લાઇન્ડ  પીટમા ં સગં્રહ 

 ઓ..એન.જી.સી. ના 
પ્રધતધનઘી જણાવ્યુ ં કે આ 
એકસીડને્ટ બાબતે અમને 
ખ્યાલ નથી પણ તપાસ 
કરવામા ંઆવશે. મહસેાણા 
ઓ૫રેશન બોડત પાસેથી  
માદહતી મેળવીશુ.ં   

 એકસીડને્ટ થાય તે માટે 
અમારી ધપ્રવેનટીવ 
મેજરમેન્ટ ટીમ  હોય છે 
એ શકય હોઇ તેટલુ ંરીપેર 
કરવાની કામગીરી કરવા 
માટે સક્ષમ હોય છે. ગામ 
ખાલી કરવા માટે જણાવેલ 
તે ૫ણ એક સરુક્ષાનો જ 
ભાગ હતો.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઓ.એન.જી.સી.ના 
પ્રધતધનઘી એ જણાવ્યુ ં કે 
તમે કોઇ પણ દિલીંગ કુવા 
ઉપર જશો તો આ સધુવઘા 
જોવા મળશે અને આ 
પ્રોજેકટ સલુચત કુવાઓના 
શારકામ માટેનો છે પરતુ ં

તેની જાણ ૫હલેા ં
હોતી નથી. 
દરપોટમા ં આપેલ 
લોકેશન ચોકકસ 
નથી, સલુચત 
લોકેશન છે. 
જયારે ઇ.સી. 
આવશે ત્યારે 
ચોકકસ 
લોકેશનની 
માદહતી મળશે.  

 તેઓએ 
ઓ..એન.જી.સી. 
ના પ્રધતધનઘી ન ે
પછુયુ ં કે   
અત્યારે હાલમા ંજે 
કુવાઓનુ ં
શારકામ ચાલેછે 
ત્યા ં ઘ્વધન 
પ્રદૂષણ કેટલુ ં છે 
તથા આવી કોઇ 
ગેસ દુઘતટના  
બનેલ છે તેનો 
ખ્યાલ છે? અન ે
તેના માટે શુ ં
સાવચેતીના 
૫ગલા ં લીઘા, 
તેનો પ્રકાશ 
પાડો? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કરવામા ં આવ ે છે, તો 
હાલમા ં તમારા પાસ ે કોઇ 
એવા કુવાનુ ંશારકામ ચાલુ ં
છે જયા ં  HDPE લાઇન્ડ 
પીટમા ં સગં્રહ કરવામા ં
આવે છે?  

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
સારાશનંા ૧.૭.૪ મજુબ, 
દિલીંગથી હાઇિોકાબતન 
મળવાની સ્સ્ટ્થધતમા ં૩૦ મી 
X ૩૦ મી. જેટલો 
ધવસ્ટ્તારમા ં રાખવામા ં
આવશ ે અન ે બાકીની 
જમીન પવુતવત સ્સ્ટ્થધતમા ં
જમીન માલલકને ૫રત 
કરવામા ં આવશ.ે પરતુ ં
તેની નીચેના પોઇન્ટમા ં
િશાતવવામા ં આવેલ છે કે 
સાઇટ ૫ર દડકમીશનીંગ 
િરમ્યાન સાઇટને બઘં કરી 
પનુ:સ્ટ્થા૫ન કરી 
મળૂસ્સ્ટ્થતીમા ં  લાવવા 
શકય તેટલા પ્રયત્ન 
કરવામા ં આવશ,ે આવો 
બિલાવ કેમ?  

 અહી તમે શકયતા િશાતવી 
છે પરતુ ં અમને ચોકકસ 
જવાબ જોઇએ કારણ કે 
ખેડતૂોને પાછી જમીન મળે 
તો તેમને ખેતી કરવાની 
છે નહીકે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ 
ઉપયોગ કરવાનો. ખેડતૂ 
માટે ખેતી માટેની શકયતા 
નથી જોઇતી ૧૦૦ ટકા 
ચોકકસ જવાબ જોઇએ છે. 

 તેઓએ જણાવેલ કે, 

અહી પણ ૧૦૦ ટકા આ 
કંરોલ હોય છે, જેનુ ં તમે 
જાત ે પદરક્ષણ કરી શકો 
છો.   
 
 

 ઓ.એન.જી.સી. ના 
પ્રધતધનઘી એ જણાવ્યુ ં કે 
આ બ ે બાબત અલગ 
અલગ છે. કુવાના શારકામ 
િરમ્યાન એવુ ં ચોકકસ 
નથી  તેલ મળશે કે નહી?  
જો તલે મળે તો તેટલી 
જમીન રાખી બાકીની 
જમીન ખેડુતો રીસ્ટ્ટોર કરી 
પરત કરવામા ં આવે છે 
અને જો તલે ના મળે તો 
આખી  જમીન પવુતવત 
સ્સ્ટ્થધતમા ં જમીન માલલકન ે
પરત કરવામા ંઆવશે. 

 
 
 
 
 

 સરકારના ધનતીધનયમ 
મજુબ જમીનને પવુતવત 
કરવામા ં આવશે પરતુ ં
અમે જાહરેમા ં બાહંઘેરી 
આપીએ છીએ કે જમીનને 
પવુતવત સ્સ્ટ્થધતમા ં પરત 
કરવામા ંઆવશે    

 
 
 

 અહી વ્યદકતગત ફાયિા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સારાશનંા ૧.૭.૬ મજુબ, 
યોજના િરમ્યાન, 
આડકતરી રીતે 
રોજગારીની તકો જેમકે 
રેઇલ મેકીંગ, કાચોમાલ 
પરુો પાડવો, સહાયક તથા 
આનસુાગંીક કામો કરવા 
ધવગેરેથી લોકોની આધથિક 
સ્સ્ટ્થધતમા ંસઘુારો થશે અન ે
શારકામ પ્રવધૃત્તઓને કારણે 
લોકોનુ ં સ્ટ્થાધનક કૌશલ્ય 
સ્ટ્તર ઉચુ ં આવશે. અમને 
જાણવુ ં છે કે કઇ રીતે 
કોશલ્ય સ્ટ્તર ઉચુ ં આવે  
અને કઇ રીતે ફાયિા થાય 
તમે લોકલ માણસોને કામ 
આપયુ ં છે તેની માદહતી 
જોઇએ છે?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
સારાશનંા ૧.૭.૭ મજુબ, 
કુવાઓના શારકામ ના 
ઘ્વધન પ્રદૂષણના લીઘ ે
પ્રાણી પર અસર તથા 
અન્ય માળખાકીય 
સધુવઘાઓ, ખેતીલાયક 
જમીનને નકુશાન કરી શકે 
છે. દિલીંગ લલકેજ અને 
કુવાઓનુ ં શારકામથી જે 

નહી પણ સામહુીક કામોમા ં
ફાયિો થતો હોય છે 
જમીનનો પ્રશ્ન ની ચચાત 
આપણ ે કરી ચુકંયા છીએ 
અને રોજગારના પ્રશ્નમા ંજે 
ગાડીઓ ફરશે તેમા ં
િાઇવર લોકલ રાખવામા ં
આવશે.  

 જે લોકોએ જમીન ગમુાવી 
છે તેમને મહતમ ફાયિા 
આ૫વામા ં આવ ે છે. 
લેન્ડલઝૂરનુ ં જો 
એસોધસએશન હોય તો 
ગાડીઓ, લેબર તથા 
ધસકયરુીટીના કોન્રાકટ, 
જેમણ ે જમીન ગમુાવી છે 
તેમને જ આપવામા ંઆવ ે
છે.  

 તેઓએ જણાવેલ કે, જે 
લોકો ઓએનજીસીમા ં કામે 
લાગશે તેના કોશલ્યનો 
ધવકાસ થશે ઘણા બઘા 
લોકલ લોકોને કામ 
આપેલુ ં છે. જો તમને 
ધવગતવાર માદહતી જોઇતી 
હશે તે આપવામા ંઆવશે.  

 ઓ.એન.જી.સી. ના 
પ્રધતધનઘી દ્રારા જણાવ્યુ ં કે 
તમારા જે કઇ પ્રશ્નો છે ત ે
પે્રઝનટેશનમા ં િશાતવામા ં
આવેલા છે અને એમા 
બઘી શકયતાઓ િશાતવેલી  
છે, એકસીડને્ટલી એવુ ંથશે  
તો એમા ં ધનયતં્રણ માટેની 
કામગીરી કરવામા ંઆવશે. 
ઓ.એન.જી.સી. દ્રારા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 સભ્ય સલચવશ્રીએ 
જણાવ્યુ ં કે, જે 
લોકોની જમીન છે 
તે લોકોને બીજા 
લોકોની 
સરખામણીમા ં
વઘારે ફાયિા 
થવા જોઇએ ૫છી 
ગામલોકોને 
પ્રાદ્યાન્ય આ૫વુ ં
જોઇએ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 સભ્ય સલચવશ્રી 
દ્રારા જણાવવામા ં
આવ્યુ ં કે, તમ ે 
ઇ.આઇ.એ. 
દરપોટમા ં જે 
૫ગલા ં ભરવાની 
માદહતી આપી છે 
તે પરુી કરશો કે 
કેમ તેની ખાતરી 
માગંે છે.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કેમીકલ લીક થશે તેનાથી 
નજીકની ખેતીલાયક 
જમીન પર અસર થઇ શકે 
છે.  કુવાઓના શારકામન ે  
લીઘ ેઘળૂનુ ંપ્રમાણ વઘશે. 
જે ઘળૂના કણો વનસ્ટ્પધત 
જમા થવાથી વનસ્ટ્પધતની 
પ્રકાશ સશંલેષણ ની દક્રયા  
મિં ૫ડી શકે છે. વકૃ્ષ 
ધવધવઘતા અને પ્રાણી 
ધવધવઘતા ને નકુશાન થઇ 
શકે છે. વસવાટ ધવભાજન, 
વસવાટ દુષણ એવી 
શકયતાઓ અમન ે
જણાવેલી છે તો અમન ે
આટલુ ં કહવે ુ ં છે કે 
જી.પી.સી.બી દ્રારા આ 
બાબતે વૈકલ્લ્પક 
વ્યવસ્ટ્થાના પગલા 
લેવામા ંઆવે  પછી જ આ 
બાબતની મજુંરીની 
કાયતવાહી કરવામા ં આવ.ે 
આવી નોંઘ કરવામા ંઆવ ે
કારણકે તેમણે આવી 
શકયતાઓ બતાવી છે. 

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
સારાશનંા ૧.૭.૮ મજુબ, 
સાઇટ તૈયારી, શારકામ 
અન ેશારકામ ૫છીના કામ 
િરમ્યાન કામિારો ૫ર 
અનેક વ્યવસાધયક જોખમો 
રહલેા છે. શારકામ 
િરમ્યાન ઉત્પન્ન થતો 
અવાજ એ કામિારો અન ે
સ્ટ્ટાફને નકુશાન કરી શકે 
છે. રસાયણો તથા તેલનો 

સલામતી માટેના 
ફરજીયાત પગલા ં 
ભરવામા ં આવે છે અન ે
ભધવષ્યમા ં ૫ણ ભરવામા ં
આવશે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

યોગ્ય માવજત ના 
કરવામા ં આવ ે તો તે 
આરોગ્ય માટે 
નકુશાનકારક હોઇ શકે છે. 
બ્લો આઉટ િરમ્યાન 
હાઇિોકાબતન અથવા અન્ય 
પ્રવાહીઓનુ ં અધનયતં્રીત  
ફલો, કામિારો તથા 
આસપાસના સમિુાયો 
સહીતની ગભંીર ઇજાઓનુ ં
કારણ બની શકે છે. આના 
બચાવ માટે વૈકલ્લ્પક 
પગલા લેવામા ંઆવે એવી 
અમારી ખાસ ધવનતંી છે. 

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
સારાશનંા ૧.૭.૧૦ મજુબ, 
દિલીંગ ટેકનોલોજી ના 
એક્ષપલોઝરના કારણ ે
સ્ટ્થાધનક લોકોના 
કુશળતામા ંવઘારો થશે. 

 મારી એક ખાસ ધવનતંી છે 
આવા ખાસ પ્રોજેકટમા ં
ખેડતૂો, ખતેી અન ે માનવ 
વસ્ટ્તીની વન્ય જીવોની 
સરુક્ષા બાબતે આવી 
સમ્રગ મામલામા ં સ્ટ્પશતતા 
અને પ્રધત સમસ્ટ્યાઓના 
ધનવારણ માટે ધવગતવાર 
રૂબરૂ રજુઆત કરવા માટે 
સ્ટ્થાધનક લોકોની કધમટી 
ઉભી કરવામા ં આવે એવી 
અમારી માગંણી છે. આવા 
તેલ કુવાઓના સશંોઘન 
બાબત ેઉઠાવેલો પ્રશ્નો અંગ ે
જીપીસીબી લેલખતમા ં
બાહંઘેરી આપે કે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ઓ.એન.જી.સી. ના 

પ્રધતધનઘી દ્રારા જણાવ્યુ ંકે, 
ઓએનજીસી ગ્રામ 
પચંાયત સાથે કામ કરતી 
હોય છે ૫રંત ુ ગામ લોકો 
જો કધમટી બનાવા માગંતા 
હોય તો ઓએનજીસીન ે
કોઇ વાઘંો નથી. સરપચં 
કધમટી ને પાવર આપી િે, 
તો ઓએનજીસી આ કધમટી 
ને સાભંળશે.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 સભ્ય સલચવશ્રી 
દ્રારા જણાવવામા ં
આવ્યુ ં કે, 
કધમટીની બાબત ે
ઓ.એન.જી.સી. 
તૈયાર હોય તો 
અને સ્ટ્થાધનક 
લોકોના પ્રશ્નનો 
ઉકેલ આવતો 
હોય તો તમ ે
ઇટંરનલ કધમટી 
બનાવી શકો છો. 
આ ઓએનજીસી 
અને ગામ લોકો 
ની આંતદરક 
બાબત છે.  

 સભ્ય સલચવશ્રી 
દ્રારા જણાવવામા ં



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ઓએનજીસી ધનયમોનુ ં
ઉલઘ્ઘન નહી કરે અને જો 
કરશે તો તેના ૫ર 
કાયતવાહી કરવામા ંઆવશે.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

આવ્યુ ં કે, 
ઓ.એન.જી.સી. 
સરકારી   કંપની 
છે અન ે
જી.પી.સી.બી પણ 
સરકારી કં૫ની છે 
સરકાર દ્રારા 
સરકાર ઉપર 
પગલા લેવામા ં
આવે છે. અમારા 
બોડત દ્રારા જયા ં
દડફોલ્ટર જાહરે 
થાય છે તેમજ 
ધનયમોનુ ં પાલન 
નથી કરતા તેની 
સામે કાયતવાહી 
કરવામા ંઆવે છે.   

૩ શ્રી રબારી 
રાયમલભાઇ 
ગોવાભાઇ  
ગામ – 
લાઘંણજ  
 
 

 

 તેમણે જણાવ્યુ ં કે, જયારે 
આપણા ગામમા ં
ઓ.એન.જી.સી. આવ ે છે 
ત્યારે અમકુ સમયે કાયમી 
વેલ થઇ જાય છે ત્ચારે એ 
લોકો રોડ બનાવે છે 
નાળીયુ ં હોય એ સ્સ્ટ્થધતમા ં
રોડ બનાવે છે અને એના 
પછીની પરસ્સ્ટ્થધત એવી 
ઉભી થાય છે કે 
ઓ.એન.જી.સી. ના મોટા 
ડમ્પર મોટી ગાડીઓ 
જયારે પસાર થતી હોય છે 
ત્યારે એ જ રસ્ટ્તે ખેડતૂ ને 
ચાલવાનુ ં થાય છે તો 
કયારેક તકરાર પણ થઇ  
જાય છે તો ઓ.એન.જી.સી. 
આ રોડ કરતા પહલેા 
સરકારી પોલીસી પ્રમાણ ે

 ઓ.એન.જી.સી ના 
પ્રધતધનઘી દ્રારા 
જણાવવામા ંઆવ્યુ ં કે, આ 
સચુન ઘણ ુ  આવકાયત છે  
ઘણી વખત રસ્ટ્તો સાકંળો 
હોવાના કારણે વાહન 
આવા જવામા ં મશુકેલી 
પડતી હોય છે. રસ્ટ્તો 
પહોળો થઇ શકે એવા અમે 
પ્રયત્ન કરીશુ.ં અમારૂ જે 
સીવીલ ધવભાગ બાઘંકામ 
કરતુ ં હોય છે એને અમ ે
રસ્ટ્તાની પહોળાઇ વઘારવા 
માટે  લેલખતમા ંઆપીશુ.ં  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



એના ધનતી ધનયમો 
અનસુાર એ નાળીઓ 
પહોળી કરી રોડ બનાવે 
તો ભધવષ્યની અંિર 
ઓ.એન.જી.સી અને ખેડતૂો 
ને પણ પ્રશ્ન ન રહ ે આ 
એક ધવચારવા યોગ્ય પ્રશ્ન 
છે અને આ બાબતમા ં
ઓ.એન.જી.સી અને ખેડતૂો 
સાથે સીઘો સઘંતષ પણ થઇ 
જતો હોય છે તો આ 
બાબતે ઘટતુ ં કરવા 
ધવનતંી છે.       

 

 

 

 

 

૪ શ્રી 
અલ્પેશપટેલ  
ગામ – હબેઆુ 
તાલકુો – 
મહસેાણા 
 
 

 તેમણે જણાવેલ કે, 
ઓએનજીસીએ  
શરૂઆતમા ં જણાવ્યુ ં કે, 
આપણ ે માત્ર અન ે માત્ર 
પયાતવરણની વાત કરીશ ુ
એ ધસવાય કરીશ ુ નહી. 
પયાતવરણ ધસવાય એમન ે
સી.એસ.આર ફડંની વાત 
કરી એ અહીયા ંજરૂર નથી 
સી.આર.એસ ફડં મળે છે 
બઘાને ખબર છે. 
સી.આર.એસ ફડંને 
એકબાજુ મકુો ફકત 
પયાતવરણ ની આપણ ે
વાત કરીશુ.ં  

 જયારે પણ કોઇ વેલ ઉપર 
વકતઓવર રીગ લાગ ેછે કે 
દિલીંગ રીગ લાગે છે ત્યારે 
જે એમને કહયુ ં કે ઘળુ 
ઉડતી હોય તો પાણીનો 
છટંકાવ કરવામા ં આવે છે 
કિાચ એકાિ ટકો થતો 
હશે બાકી ૯૯ ટકા છટંકાવ 

 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઓ.એન.જી.સી. ના 
પ્રધતધનઘીએ જણાવ્યુ ં કે, 
પાણીના છટંકાવ એ 
સામાન્ય પ્રેકટીસ છે અન ે
સ્ટ્પેશયલ ટેન્કરનો 
કોન્રાકટ હોય છે કિાચ 
પાણીનો છટંકાવ ના 
કરાયો હોય તો હવ ે પછી 

  



કરવામા ં આવતો નથી. 
એવુકંોઇ પાણી છાટંવામા ં
આવતુ ં નથી,  જેના લીઘ ે
ઘળુ ઉડવાના કારણે પાક 
અને મનષુ્ય જીવને ગભંીર 
નકુશાન થાય છે. કોઇ 
કોન્રાકટ આપવામા ં
આવતો હોય અન ે પાણી  
ન છાટંવામા ં આવતુ ં હોય 
એવ ુબની શકે.  

 જયારે ગેસ લાઇન લીકેજ 
થાય છે, ત્યારે ખેડતૂોને 
પાકને થયેલ નકુશાનનુ ં 
વળતર મળત ુ હોય છે. 
પરંત ુજમીનનુ ંજે નકુશાન 
થાય છે તેનુ ં વળતર 
મળત ુ નથી.  
ઓ.એન.જી.સી. કહ ે છે કે, 
આના લીઘ ે જમીનન ે
નકુશાન થત ુ નથી, ૫રંત ુ
મારૂ માનવ ુછે કે, જમીનન ે
પણ નકુશાન થાય છે. 
આથી ખડેતૂોને જમીનનુ ં
૫ણ વળતર મળવુ ંજોઇએ  

 ઇ.ટી.પી.માથંી જે પાણી 
નીકળે છે, તે લાખો KL મા ં
હોય છે. આ પાણી 
ભગુતભમા ં કયા ં ધનયમોન ે
આઘારે નાખવામા ં આવ ે
છે, એમા ંકયા સાવચેતીના 
૫ગલા ં લેવામા ં આવે છે? 
શુ ં આ પાણી ખેડતૂોના 
બોરવેલને નકુશાન કરી 
શકે?  આજે કોઇ પણ 
વ્યદકત આવ ુ પ્રદૂષણ કરે 
તો એને સરકાર કે 

અમે એની ખાતરી 
આપીએ છીએ કે, તેન ુ
ધવશેષ ઘ્યાન રાખવામા ં
આવશે તથા એનો અમલ 
કરાવામા ંઆવશે.   

 
 
 
 
 

 ઓ.એન.જી.સી. ના 
પ્રધતધનઘીએ જણાવ્યુ ં કે, 
ગેસ લાઇનની જે વાત 
કરી, પાકનુ ં વળતર મળે 
છે અને દરસ્ટ્ટોરેશનનુ ં
વળતર મળત ુનથી તો ત ે
બાબત ે અમારા 
મેનેજમેન્ટનુ ં ઘ્યાન 
િોરવામા ંઆવશ,ે અને જે 
નકકી થશે તે જણાવીશુ.ં 

 
 
 
 

 ઇ.ટી.પીમા ંપાણી રીટ કયાત 
પછી ૧૦૦૦ મીટર ઉંડ ે
પાણી નાખવામા ં આવે છે 
અને તમારા બોરવેલ ર૦૦ 
મીટર સઘુીના હોય છે અને 
એ કેશીંગ બરાબર હોય છે 
એટલે તમારા બોરવેલનુ ં
પાણી ખરાબ થાય એવી 
શકયતાઓ ખબુજ ઓછી 
હોય છે અન ે સરકારશ્રીના 
ધનયમ મજુબ ૧૦૦૦ 
મીટર ઉંડ ે ઇ.પી.ટી મા ં



પોલ્યશુન કન્રોલ બોડત 
ચલાવી લેત ુ નથી તો 
ઓ.એન.જી.સી. લાખો KL 
ભગુતભની અંિર ઇ.ટી.પી ન ુ
પાણી નાખે અને ચલાવી 
લેવામા ંઆવે તો તે યોગ્ય  
નથી. કિાચ ચલાવવામા ં
આવત ુ હોય તો તે કયા 
ધનયમોને આઘારે 
ચલાવવામા ંઆવે છે.  

 જોટાણા ગામમા ંઘણા વષો 
પહલેા ઓઇલ ફેલાવવાથી 
એક મોટી હોનારત બનેલી 
હતી.  બ ેખતેરોમા ંઓઇલ 
ફેલાયેલ એનો એક 
કોન્રાકટ આપવામા ં
આવેલો જેમા ં ઉચ્ચ 
લેવલના િબાણના કારણ ે
ત્યારબાિ એ જમીનનુ ં
દરસ્ટ્ટોરેશન યોગ્ય રીતે થય ુ
નહોત ુપછી આખા ગામના 
લોકોનુ ં િબાણ વઘવાના 
કારણે જી.પી.સી.બી ન ે
આનો દરપોટ કરવામા ં
આવ્યો સ્ટ્થાધનક અન ે
પ્રેસમા ૫ણ આવ્ય ુ એટલ ે
આ જમીનન ે હગંામી 
સપંાિન કરવામા ં આવી 
આ કોન્રાકટમા ં જે 
ગેરરીતી થઇ હતી તો ૫ણ 
આવા પયાતવરણને હાધન 
પહોચે તેવા ં કોન્રાકટ કેમ 
આ૫વામા ં આવે છે? અને 
તેના ઉપર કોઇ પગલા 
લેવામા ંનથી આવતા અન ે
એને િબાવી િેવામા ંઆવે 

પાણી રીટ કયાત પછી  જ 
નાખંવામા ંઆવે છે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



છે આવા પ્રશ્ન ન 
ઉિભવવા જોઇએ 
આજદિન સઘુી જોટાણા 
ગામમા ંઆ પ્રશ્ન ઉભો છે  

 અમને આ૫વામા ં આવલે 
લેટરોમા ં રોજગારીની જે 
વાત કરી છે એમા જેની 
જમીન સપંાિન થાય 
એમને કોઇ રોજગારી 
મળતી નથી. ૧૯૮૪ ના 
કાયિા મજુબ પહલેા એવ ુ
હત ુજેની જમીન જાય એન ે
નોકરી મળે. ૧૯૮૪ ૫છી  
આ કાયિો રિ કરવામા ં
આવેલો છે ત્યારબાિ 
કાયિામા ંજે સશંોઘન થય ુ
એની અંિર આનો ઉમેરો 
કરવામા ંઆવ્યો છે કે જેની 
પણ જમીન જાય તેન ે
નોકરી મળે પણ આ 
િરમ્યાન જે લોકોની ઉંમર 
જતી રહી છે એમન ે
નકુશાન થય ુ છે તો આ 
બાબતે ધવચારવ ુજોઇએ  

 િરેક વેલ ઉપર ફેન્સીંગ 
કરવામા ં આવે છે પરતુ ં
અસામાજજક તત્વો દ્રારા 
દુરસ્ટ્ત કરી િેવામા ં આવે 
છે તો એના માટે 
ધસકયરુીટી મકુવામા ં આવે 
જેથી કરીને કોઇ વન્યજીવો 
અંિરજાય નહી અને એને 
નકુશાન ન પહોચ ે 

 જે વકતઓવર રીગ કે 
દિલીંગ રીગ લાગતી હોય 
છે, ગમનપરુાનો િાખલો 

 
 
 
 

 ઓ.એન.જી.સી ના 
પ્રધતધનઘી એ જણાવ્યુ ં કે 
જમીન સપંાિનનો જે પ્રશ્ન 
છે એની અમારા 
મેનજેમેન્ટમા ં રજુઆત 
કરીશ. તેઓએ વઘમુા ં
જણાવ્યુ ં કે, ઓ.એન.જી.સી 
એ ભારત સરકારની 
કંપની છે ધનયમો ભારત 
સરકારના હોય છે એના 
અઘીન કાયત કરતી હોય 
છે.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઓ.એન.જી.સી ના 
પ્રધતધનઘી એ જણાવ્યુ ં કે 
અમે ખાતરી આપીએ 
છીએ કે ફેન્સીંગ બનાવીએ 
છે પણ ઘણા કેશોમા ંચોરી 
થઇ જાય છે, તોડી નાખે છે 
એવા જયા ં બનાવ બનશ ે
તેનો સવ ે કરી ફરીથી 
એની ફેન્સીગ  બનાવી 
આપવામા ં આવશે. 
ગામના લોકોનો પણ 
સહકાર જોઇશે કે જો કોઇ 



આપીએ તો ગામની વચ્ચ ે
એક વેલ છે તેલનુ ં
ઉત્પાિન ઘટી જાય તો 
રીગ લગાવવામા ંઆવે તો 
તેની શ ુ ખાતરી કે એના 
અવાજના પ્રદૂષણથી 
ગામના લોકોને નકુશાન 
નહી થાય?  

 ખેડતૂોના ખેતરમા ં ઓઇલ 
વાળી જે માટી થાય છે. 
આ માટી ઓ.એન.જી.સી 
કોન્રાકટ દ્રારા જે તે 
સાઇટમા ં ડમ્પ કરાવે છે 
ત્યારબાિ જે ખેડતૂના 
ખેતરમાથંી માટી લેવામા ં
આવે છે અને એ માટી 
જયારે રીફીલ કરવામા ં
આવે છે તેની ગણુવતા ં
ખેડતૂના ખેતર જેવી હોતી 
નથી. આજુબાજુથી  
લબનફળદ્રપુ માટી નાખી 
િેવામા ં આવે છે, જેનાથી 
ખેડતૂોને નકુશાન થત ુહોય 
છે  

 જમીન સપંાિન િરમ્યાન 
સ્ટ્થાધનક લોકોને લાભ 
મળવો જોઇએ.  
લેન્ડલઝૂરન ે માત્ર 
વાહનોનો કોન્રાકટ 
આપવામા ં આવ્યો છે એ 
ધસવાય કોઇ કોન્રાકટ 
આપવામા ં આવતા નથી.  
ઓએનજીસીએ જે ચાર થી 
પાચં કોન્રાકટના નામ 
લીઘા એવા કોઇ  કોન્રાકટ 
જમીન માલલકન ે

ચોરી કરત ુ હોય તો તેની 
અમને જાણ કરવામા ં
આવે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઓ.એન.જી.સી ના 
પ્રધતધનઘી એ જણાવ્યુ ં કે 
જમીન સપંાિનનો જે પ્રશ્ન 
છે એની અમારા 
મેનેજમેન્ટમા ં રજુઆત 
કરીશ.  

 
 
 
 
 
 



આપવામા ં આવતા નથી, 
જેની નોંઘ લેવી.          

 

૫ શ્રી બાબભુાઇ 
એસ. પરમાર,  
ગામ – 
સામેત્રા, 
સામેત્રા ગ્રામ 
પચંયાત 

 તેઓએ જણાવેલ કે, 
સામેત્રાની આજુબાજુ ઘણા 
વેલ આવેલા છે અન ે
સામેત્રા મખુ્ય સેન્ટર  છે 
તમારા વાહનો અહીથી જ 
જાય છે. રોડ ઉપર જે કઇ 
નકુશાન થત ુ હોય એન ુ
સરકાર એમન ુકામ કરે છે 
પણ ગામને એના કારણ ે
ઘણુ ંબઘ ુનકુશાન થાય છે 
ચોવીસ કલાક ઘળુ ઉડતી 
હોય છે અને હવાનુ ં
પ્રદૂષણ ગામની અંિર થતુ ં
હોય છે. રસ્ટ્તાની એક બાજુ 
અમારી હાઇસ્ટ્કુલ છે અન ે
બીજી બાજુ બસ સ્ટ્ટેન્ડ છે. 
બે મદંિર છે ત્યા ધસનીયર 
સીટીઝન અને બાળકો 
હમંેશા હોય છે, એટલે  
હવા પ્રદૂષણને કારણ ે
અમને આરોગયલક્ષી 
નકુશાન થત ુ હોય, 
પાણીથી નકુશાન થત ુ
હોય, એમા પણ અમન ે
કઇક મિિ મળે તો 
સરભર થઇ શકે. એની 
સામેના કોઇ સચોટ ઉપાયો 
આપણા તરફથી અમન ે
મિિરૂપ થઇ શકે એવી 
આ તબકકે માગંણી કરંુ છ.ં 
ઘણા બઘા ખેતીવાડી, 
ખેડતૂો, જમીન અન ે વલે 
ને લગતા પ્રશ્નોની રજુઆત 
થઇ ગઇ છે પણ એ પ્રશ્નોનુ ં

 ઓ.એન.જી.સી ના 
પ્રધતધનઘી એ જણાવ્યુ ં કે 
બાબભુાઇ એ સરપચં 
તરીકે જે કઇ રજુઆત કરી 
એમા ઘણી વાતો આપણ ે
કરી ચકૂયા છે.  
સી.એસ.આર પ્રોજેકટન ે
સબંધઘત છે તો 
ઓ.એન.જી.સી હમંેશા 
ઉત્સાહીત રહ ે છે અને 
અમારી સી.એસ.આર ટીમ 
મહસેાણાના મોિી ભાઇ, 
સીધનયર એક્સેકયટુીવ, 
અહી હાજર છે તમને 
જયારે જરૂર પડશે ત્યારે 
માગતિશતન આપશે અન ે
ધનધિત ફોમત ભરવાની 
ઓપચાદરકતા છે એમા જે 
કઇ માદહતી છે તે પરૂી 
કરશો. જે પ્રોજેકટ હશ ે
અને શકય હશે તેટલી 
રકમ ઓ.એન.જી.સી મજૂંર 
કરશે અમે પણ એના થી 
ઉત્સાહીત રહીશ.ુ  અમારા 
પ્રોજેકટના અંતતગત જે કોઇ 
નાના મોટા કામ હશે એન ે
પણ અમ ે લોકલ 
ઓ.એન.જી.સી. મહસેાણા 
દ્રારા કરાવાનો પ્રયત્ન 
કરીશ ુ એની અમે ખાતરી 
આપીએ છે.      
 

 



ખરેખર સચોટ ધનરાકરણ 
થાય અને અહીયા ંજે ગામ 
લોકોને બોલાવ્યા છે એ 
ગામના િરેક પચંાયતોને 
લેલખત જવાબમા ં જાણ 
કરવામા ંઆવે એવી આશા 
રાખ ુછ. 

 પોલ્યશુન બોડતના સાહબે 
અહીયા હાજર છે એટલ ે
અમારી જયારે આ 
બાબતની લેલખત રજુઆત 
આપને રજુ કરીએ તો 
અમને અમારા ગામના 
પ્રશ્નો ઉકેલવામા ંઅને અતે્ર 
હાજર રહલેા બીજી ગ્રામ 
પચંાયતના માણસોના પ્રશ્ન 
ઉકેલવામા ં સહાયરૂપ થશો 
એવી આશા રાખ ુછ.  

 સી.એસ.આર ની બાબત ે
તમે મિિ તો અમન ે
આપો છો પણ એ મિિ 
બહ ુ અપરૂતી હોય છે 
ગામની આજુ બાજુ ૬ થી 
૭ વેલ છે. હવે ઘણા વલે 
એવા છે જેની અંિરથી 
પ્રદૂષણ ધનરંતર નીકળ્યા 
કરે છે એની સીઘી હવા 
અમારા ગામમા ં આવ ે છે 
આજુબાજુ ર૮ ગામમા ંવલે 
છે. જોટાણા ની આજુબાજુ 
એના કારણે જે રજુઆતો 
થઇ કે સ્ટ્થાધનક નોકરીઓ 
અને તમે કાયિેસર તમારા 
ઓ.એન.જી.સી. મારફત ે
ભરતીના ધનયમો પ્રમાણ ે
નોકરી ન આપી શકો પણ 



સ્ટ્થાધનક લાભ જે મળી શકે 
જેમકે તાત્કાલીક 
સેવાઓમા ં આ ગામના 
આજુબાજુના  લોકોનો 
સમાવેશ થાય. િરેક 
ગામમા ં પચંાયત પોતાનો 
માણસ રોકી સફાઇ કરાવી 
શકે, પાણીની સગવડ કરી 
શકે, તો તમારા 
ઓ.એન.જી.સી ના   વલે 
જે નજીકમા ં હોય ત્યા ંતમ ે
આજુબાજુના ગામડાના 
માણસો મકુી આ વ્યવસ્ટ્થા 
કરી શકો છો. કોઇ પણ 
સસં્ટ્થા,ધનગમ, બોડત અન ે
સરકાર હોય સ્ટ્થાનીક 
કાયતવાહી કરવાના 
અધઘકાર િરેક ને હોય છે 
અને તમને એ અધઘકાર 
સોપેલા છે, એનો લાભ આ 
િરેક ગામોને મળે  એવી 
આશા રાખ ુછ.ં 

 અમારા ગામનુ ંપાણી ખારૂ 
છે પહલેા અમારા ગામનુ ં
પાણી ખબુ જ મીઠુ હત ુ.ં 
હમણા આપે કહય ુકે, અમે 
૧૦૦૦ મીટર નીચે પાણી 
મોકલીએ છીએ પણ કિાચ 
એવ ુબનત ુહશે તમે સાચા 
હશો. અમારા ગામમા ં
એટલ ુબઘ ુમીઠુ પાણી હત ુ
કે, ઉપરના કુવાઓમા ં
આજે અમારા બોર ર૦૦ 
થી ૪૦૦ ફુટ નીચે હોવા 
છતા ં પણ પાણી ખારૂ 
નીકળે છે એ તમારા 



ઓ.એન.જી.સી. ના પ્રતાપ ે
આ બનાવ બનતા હોય છે 
એટલે એમા પણ અમન ે
કઇક રાહત થાય અન ે
અમારા પાણી માટે  વઘમુા ં
વઘ ુમિિ મળી શકે જેથી 
અમે નમતિાના પાણીમા ં
અત્યારે લાઇટબીલ પણ 
ભરવા પડતા હોય છે 
હમણા જે નવો પ્રોજેકટ 
આવ્યો છે પહલેા તો 
પચંાયત બોરના પાણી 
માટે લાઇટ ફ્રી કરી હતી. 
પણ હવ ે નમતિાનુ ં પાણી 
વાપરવ ુ હોય તો 
લાઇટબીલ પણ ભરવા 
પડતા હોય છે. મારે અને 
બીજા ગામના સરપચંોન ે
મિિ મળે એવી આશા 
રાખ ુછ.ં           

 

 

સભ્ય સલચવશ્રી દ્વારા લોક સનુાવણી િરધમયાન ઈ આઇ એ રીપૉટત સિંભે નીચે મજુબ ના બે પ્રશ્ન પછૂયા   

 

 ઇ.આઇ.એ. દરપોટત એ કિમ એન્વાયતમેન્ટ કન્સલટન્ટે બનાવ્યો છે, એમા તમારે ઇ.આઇ.એ. દરપોટમા ં
નાબેટની વેલીડીટી સટી જે મકુયો છે તે ૧૮-૦૯-ર૦૧૬ છે ત્યારબાિ બીજુ એધપ્રલ ર૦૧૭ સઘુીનુ ંછે તો 
વેલીડીટી શુ ંછે?.  આગળની કોઇ કાયતવાહી તમ ેનથી કરી? 

 

 ટમત ઓફ રેફરન્સ તમને આપવામા ં આવે છે. એમા ૩૭ નબંરમા ં તમે એવ ુ લખ્ય ુ છે કે ગ્રપુ ઓફ 
મેમ્બરશીપ ઓફ કોમન દડસ્ટ્પોઝલ ફેસીલીટી તો એન.ઓ.સી. વખતે તમે મેમ્બરશીપ લેશો. એન.ઓ.સી. 
કયારે લેશો તે તમને ખબર છે. તો એ બાબતનો પ્રકાશ પાડો એ શુ ંછે અને કયાનંી મેમ્બરશીપ લેવાની 
છે.   

 

કિમ એન્વારયમેન્ટના પ્રધતધનઘી દ્રારા જણાવવામા ં આવ્યુ ં કે, નાબેટની વેલીડીટી ર૦૧૯ સઘુીની છે અને 
તાજેતરના  સટીફીકેટને ફાઇનલ ઇ.આઇ.એ. દરપોટમા ંસામેલ કરવામા ંઆવશે. જ્યારે ઓએનજીસી ના પ્રધતધનઘી 
એ જણાવ્યુ ંકે, ઓએનજીસી પાસે સૌરાષ્ર એન્વાયરો પ્રોજેકટસ પ્રા.લલ. ની હયાત મમે્બરશીપ છે. 
 












