Gujarat Pollution Control Board
Regional Office – Ahmedabad (Rural)
Gram Nirman Bhavan, Khadi Gramodhyog Board Bldg,
2nd Floor, Juna Vadaj,Ahmedabad-380013
Ph: 27556631-27556632-27556634, Fax: 079-27556670

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS
As per the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi
vide its notification no. S.O. 1533 dated September 14, 2006 and its subsequent amendment thereon,
Public Hearing has been fixed for M/s. Concord Biotech Limited for expansion of Bulk Drugs
manufacturing (from 103.83 MTPA to 189.03 MTPA)at Plot No. 1482-1484, Trasad Road, Tal:
Dholka, Dist. Ahmedabad covered under category "A" as mentioned in their request application.
A copy of the draft Environment Impact Assessment Report and the Summary of Environment
Impact Assessment Report was sent to the following authorities or offices to make available the draft
EIA report for inspection to the public during normal office hours, till the Public Hearing is over.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

The District Collector Office, Ahmedabad
District Development Office, Ahmedabad
District Industry Centre, Ahmedabad
Taluka Development Office, Tal: Dholka, Dist.: Ahmedabad.
The Chief Conservator of Forests,
Ministry of Environment and Forest, GOI, Regional Office (West Zone), Kendriya Paryavaran
Bhavan, E-5, Arera Colony, Link Road-3, Ravisankar Nagar, Bhopal - 462016.
Regional Office, Ahmedabad, Gujarat Pollution Control Board, 2nd Floor, Gram Nirman
Bhavan, Rajya Khadi Gramodhog Board, Juna Vadaj, Ahmedabad.

Other concerned persons having plausible stake in environmental aspects were requested to send
their responses in writing to the concerned regulatory authorities.
The Public Hearing was held on 27/04/2017 at 12:00 hrs.atSardar Patel Community Hall, College
Road, Mithikui, Dholka, Dist. Ahmedabad.
An advertisement in English was published in “The Indian Express” on24/03/2017 and in Gujarati in
“Divya Bhaskar” dated 24/03/2017.
Shri K B JhaveriIAS, Additional District Magistrate, Ahmedabad supervised and presided over
the entire public hearing process.
A statement showing participants present during the public hearing is enclosed as Annexure A.
A statement highlighting issues raised by the participants and responded to by the representative of
the applicant during the public hearing in English and Gujarati Languages is enclosed as Annexure
B and B1 respectively.
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writing from other persons having plausible slake and written
represenlation received during Public Hearing in cnvi ronnicntal aspects are enclosed herewith
collec~i\lelyas Annesurc C l to C7 and the replies by applicanl to the salnc arc enclosed hercwitl~
collectively as Annesurc D 1 to D7.
A copies of responses rcceived in

--

Place: Sardar Pa tel
C o m m u n i ~Hall,
Dholka
Dist.: Ahniedabad
Date: 27/04/2017

9

K R padhyay
Regional Officcr,
GPCB, Ahmedabad ( ~ u r a l )
as representative of the
Membcr Secretary, GPCB

Encl: 1 Anncxurc A, B, B1, C 1 to C7,Dl
2 VideoCDafpubIichearing

to D7

as above.

Additional Collector and
Additional District
Magistrate,
Ahmedabad
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ુ રાતી)
એનેક્ષર - બી ૧ (ગજ
ુ ાળણી દરમ્યાન હાજર ોકો દ્વારા રજૂ કરળામાાં આળે મદ્દુ ાઓ અને અરજદારના પ્રતતતનતધ
ોક સન
દ્વારા આળામાાં આળે જળાબ
બાયત વયકાયના માાલયણ, લન અને જલાયુ રયલતાન ભંત્રારમ, નલી રદલ્શીના જાશેયનાભા ક્રભાંક:
એવ.ઓ. ૧૫૩૩, તા. ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અને અન્લમે થમેર સુધાયાના અનુવધ
ં ાને ભેવવા કોન્કોડા
ફામોટેક લરમભટેડ, પ્રોટ નં. ૧૪૮૨-૧૪૮૬, ત્રાવદ યોડ, તા: ધોકા, જી: અભદાલાદ દ્વાયા ફલ્ક ડ્રગ્વ
(૧૦૩.૮૩ ભેટ્રીક ટન/લા થી ૧૮૯.૦૩ ભેટ્રીક ટન/લા) ભેન્યુપેકચયીંગ પ્રાન્ટના મલસ્તયણ ભાટે ની
રયમોજના કેટેગયી - “એ” ભાં આલયી રેલામેર છે . તેની રોક સુનાલણી ૨૭/૦૪/૨૦૧૭ ના યોજ
૧૨:૦૦ કરાકે વયદાય ટેર કોમ્યુમનટી શોર, કોરેજ યોડ, ભીઠીકુઇ, ધોકા, જી: અભદાલાદ ખાતે
યાખલાભાં આલેર.
વભગ્ર રોકસુનાલણીની કામાલાશી શ્રી કે બી ઝળેરીઆઇએએસ, અમધક જીલ્રા જીલ્રા ભેજીસ્ટ્રે ટ અને અમધક
કરેકટય, અભદાલાદના અધ્મક્ષણા શેઠ કયલાભાં આલેર.
શ્રી કે આર ઉાધ્યાય, પ્રાદે મળક અમધકાયી, ગુજયાત પ્રદૂ ણ મનમંત્રણ ફોડા , અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) તથા
વભ્મ વલચલશ્રી, ગુજયાત પ્રદૂ ણ મનમંત્રણ ફોડા , ગાંધીનગયના પ્રમતમનમધએ રોક સુનાલણીભાં ઉસ્સ્થત
વૌને આલકામાા. તેઓએ ઇ.આઇ.એ. નોટીપીકેળન અંતગાત મલમલધ જોગલાઇઓ અને રોક સુનાલણીની
પ્રરક્રમા અંગે વંલક્ષપ્તભાં ભારશતી આી. તેભણે આ રોક સુનાલણીની ફશોી પ્રમવધ્ધ્ધ અંગે ગુજયાત
પ્રદૂ ણ મનમંત્રણ ફોડા દ્વાયા કયે ર કામાલાશીની ભારશતી આી અને સ્થામનક દૈ મનક ત્રોભાં અગાઉ
આલાભાં આલેર જાશેયખફય મલળે જણાલેર. લધુભાં એ ણ જણાવયું કે, નોરટરપકેળનની જોગલાઇ
પ્રભાણે સ્થામનક અવયગ્રસ્ત રોકો જ આ રોક સુનાલણીભાં ભૌલખક યજૂઆત કયી ળકળે, જ્માયે અન્મ
રશત ધયાલતી વમસ્તતઓ તેઓની યજૂઆત રેલખતભાં કયી ળકળે. જેનો કામાસ ૂલચભાં વભાલેળ કયલાભાં
આલળે.
ત્માયફાદ તેભણે અમધક જીલ્રા કરેકટયશ્રીની યલાનગીથી રોક સુનાલણીનો પ્રાયં બ કમો અને તેઓએ
રયમોજનાના પ્રમતમનમધશ્રી ને સ્થામનક ગુજયાતી બાાભાં તેભની સ ૂલચત રયમોજના મલળે ભારશતી
આલા જણાવયુ.ં
ત્માયફાદ પ્રોજેતટ પ્રોનન્ટના પ્રમતમનમધ દ્વાયા ગુજયાતી બાાભાં ાલય ોઇન્ટ પ્રેઝન્ટે ળન લડે સ ૂલચત
ઉત્ાદન મલળે ટૂંકભાં જણાવયું અને કંનીની ટે કનીકર ભારશમત, ઉત્ાદન અંગેની ભારશમત, સ ૂલચત
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રયમોજનાની ભારશમત, માાલયણીમ વમલસ્થાન ધ્ધમત, તેની અવયો અને સ ૂલચત માાલયણીમ
મનમંત્રણો, ઉામો તથા વાભાજજક જલાફદાયી યત્લેની કાભગીયી અંગે શાજય યશેર વલેને જણાવયુ.ં
પ્રેઝન્ટે ળન  ૂણા થમા ફાદ પ્રાદે મળક અમધકાયી, ગુજયાત પ્રદૂ ણ મનમંત્રણ ફોડા દ્વાયા અમધક જીલ્રા
કરેકટય અને અધ્મક્ષશ્રી ની યલાનગીથી સ્થામનક અવયગ્રસ્ત રોકોની યજૂઆતો/લાંધાઓ/સુચનો
ભાટે ભંચ ખુલ્રો મુકલાભાં આલેર.
રોક સુનાલણી દયમ્માન શાજય યશેર રોકો દ્વાયા  ૂછલાભાં આલેર પ્રશ્નોો/લાંધાઓ/ સ ૂચનો/અલબપ્રામ
તેભજ અયજદાયના પ્રમતમનમધ દ્વાયા આલાભાં આલેર જલાફ નીચે મુજફ છે :
ક્રમ

રજૂઆત કરનારન ાંુ

રજૂ કરળામાાં આળે મદ્દુ ાઓ

કાં નીના પ્રતતતનતધ દ્વારા અાયે
ુ ાઓ
મદ

નામ અને ગામ
૧

નાભ: શવમુખબાઇ ફી  કંનીનો

આબાય

વમકત

કયતા ---

ટેર

જણાવયુ ં કે આ કંનીભાં જે મલસ્તયણ

ગાભ: ધોકા

થઇ યહ્ું છે તેનાથી યોજગાયીની તકો
ઉબી

થળે.

આ

એકભથી

લધાયે

પ્રદૂ ણ થતુ ં શોમ તેવ ુ ં જણાતુ ં નથી
અને

તેનાથી

આવાવના

ધોકા

અને

મલસ્તાયના

તેની

મલકાવની

ઉજ્જ્લ તકો ઉબી થળે.
૨

નાભ: યજનીકાંત

 અભાયો ફાજુભાં જ કારા કાવનો ---

ભણીરાર ઠક્કય

ધંધો છે અને અભો પેકટયીની ફાજુભાં

ગાભ: ધોકા

જ યશીએ છીએ. ત્રાવદ યોડ ય
અભાયી ફે જીનીંગ પેકટયી ણ છે
અને અભે અશીંથી અલાય નલાય જતા
આલતા શોઇએ છીએ. ૨૦ લાથી
અભને એવુ ં રાગ્યુ ં નથી કે શલાભાં
કોઇ ણ પ્રદૂ ણ કે લાવ આલતી
શોમ.

ફાજુભાં બ ૂટબલાની

ભાતાનુ ં

ભંરદય છે ત્માં અભો ફાકો/કુટંફ
વાથે ીકનીક ભાટે જઇએ છીએ ત્માયે
ણ અભને પ્રદૂ ણ નથી જણાયુ.ં
ફાજુભાં ાણી જઇ યહ્ું છે તે ણ
પ્રદૂ મત જણામેર નથી. આ કંનીથી
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ક્રમ

રજૂઆત કરનારન ાંુ

રજૂ કરળામાાં આળે મદ્દુ ાઓ

કાં નીના પ્રતતતનતધ દ્વારા અાયે
ુ ાઓ
મદ

નામ અને ગામ
અભને કોઇ ણ પ્રકાયનુ ં નુકવાન
આજ સુધી થયુ ં નથી. મલસ્તયણથી
યોજગાયી

ભલાની

છે .

બણેરાને

નોકયી ભળે. જેથી ધોકા ગાભનો
મલકાવ થળે અને પામદો થળે.
૩

નાભ: ગોમલિંદ ડોડીમા
ગાભ: ધોકા

 કોન્કોડા

ફામોટેકથી

આજુફાજુના ---

ગાભોના ભાણવોને ઘણો પામદો થમો
છે . મલસ્તયણથી ણ પામદો થળે.
ાણી કે શલાનુ ં કોઇ ણ પ્રદૂ ણ થયુ ં
નથી.

૪

નાભ: સ્નેશરત્તાફેન
ટેર

 આ

એકભભાંથી

નકાભા

ાણીનો  કંનીના પ્રમતમનધી એ જણાવયુ ં

મનકાર કઇ યીતે કયળો?

ગાભ: ધોકા

કે,

એકભભાં

ાણીના

મુખ્મત્લે

ઉદબલનો

ગંદા

સ્ત્રોત

છે

આથલણ પ્રરક્રમા, ફીજા સ્ત્રોત છે
કુરીંગ બ્રીડ ઓપ અને ફોઇરય
બ્રો

ડાઉન.

પ્રાઇભયી,

એકભ

ાવે

અને

ત ૃમતમ

દ્વદ્વમતમ

એકભ ધયાલતો ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ
છે . ત્માયછી તેને RO ભાંથી
વાય કયી યભીએટ ને પયી
લયાળભાં રેલાભાં આલે છે અને
યીજેતટને
ઇલેોયે ટય
અને

MVR/MEE
કયલાભાં

કન્ડેન્વેટને

ભાં

આલે

યીકલય

છે
કયી

પયીથી લયાળભાં રેલાભાં આલે
છે . વં ૂણા પ્રરક્રમાના અંતે કોઇ
ણ

પ્રકાયનુ ં

પેકટયીની

ગંદુ

ાણી

ફશાય

છોડલાભાં

પ્રદૂ ણ

મનમંત્રણ

આલતુ ં નથી.
૫

નાભ: યણછોડબાઇ
ભારજીબાઇ યફાયી

 કોન્કોડા ફામોટેકની આજુફાજુ અભાયી  ગુજયાત
જભીન આલેરી છે અને એકભ દ્વાયા

ફોડા ના પ્રાદે મળક અમધકાયી એ
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ક્રમ

રજૂઆત કરનારન ાંુ

રજૂ કરળામાાં આળે મદ્દુ ાઓ

કાં નીના પ્રતતતનતધ દ્વારા અાયે
ુ ાઓ
મદ

નામ અને ગામ
ગાભ: ધોકા

ગેવ

જણાવયુ ં કે, અભાયા ભાણવોએ

ફાફત

કંનીની મુરાકાત રીધેર છે . ૨

અભોએ ૩ લખત અયજી કયે ર છે .

લખત નોટીવ ણ આેર છે .

ગુજયાત

ફોડા

૩૧-એ ભાં ણ નોટીવ આેર

તયપથી ૨ લખત નેગેટીલ યીોટા

છે . અને શજી ણ તભને કોઇ

આપ્મો કે તેઓ પ્રદૂ ણ કયે છે . આ

પરયમાદ શોમ તો આજે ણ તભે

યીોટા ણ હુ ં વાથે રાવમો છં. ત્રીજી

કશેળો

લખત એભેણે કહ્ું કે આ કેવ ફંધ

ભોનીટયીંગ કયાલીશુ.ં

યામત્રના

૯

છોડલાભાં

લાગ્મા

આલે

છે .

પ્રદૂ ણ

છી
આ

મનમંત્રણ

કયી દો. એટરે ભે ચોથી લખત
ઓનરાઇન

કેન્ર

વયકાય

સુધી

કામલાાશી કયી છે . યાતના ૯ લાગ્મા
છી અભાયાથી આ ખેતયભાં યશેલાતુ ં
નથી

અને

ધભકી

આી

છે

કે

તભાયાથી થામ તે કયી રો. ગુજયાત
પ્રદૂ ણ મનમંત્રણ ફોડા ના રેલખત
કાગો કે જેભાં જણાવયુ ં છે કે ત્માં
દુગંધ થામ છે એ કાગ હુ ં અશીંમા
રાવમો છં. ભેં આ ેય ગાંધીનગય
ણ આપ્મા છે . શલે તભે કશેતા શોલ
તો આ ખેતી છોડી અભે શીજયત કયી
જઇએ.
૬

નાભ: શવમુખબાઇ

 ભે ૧૭ લા GIDC ના વેક્રેટયી તયીકે ---

ભોદી

પયજ ફજાલી છે અને કોઇ ણ પ્રશ્નો

ગાભ: ધોકા

શોમ

તો

તેનો

તાત્કાલરક

મનકાર

રાલીએ છીએ. ધોકાના મલકાવ ભાટે
અભો કોઇ ણ કામા કયીએ છીએ.
અમુક તત્લોને મલકાવ વાભે કામભ
લાંધા જ શોમ છે . અને કોઇ નલી
પેકટયી આલે કે મલસ્તયણ થામ તો
તેના લાંધા તયત જ વાભે આલી જતા
શોમ છે . એભને કોઇ નુકવાન થતુ ં

તે

વભમે

જોઇન્ટ
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ક્રમ

રજૂઆત કરનારન ાંુ

રજૂ કરળામાાં આળે મદ્દુ ાઓ

કાં નીના પ્રતતતનતધ દ્વારા અાયે
ુ ાઓ
મદ

નામ અને ગામ
શોમ તો અભને યજુઆત કયો તો તેનો
મનકાર કયીએ. યં ત ુ ખોટા લાંધાઓ
ઉબા કયી ગાભનો મલકાવ રંધામ તેવ ુ ં
કામા કયે તો અભે વશન નશી કયીએ.
૭

નાભ: યીભર એચ

 કોન્કોડા ફામોટેકભાંથી ઝેયી પ્રદૂ ણ ને  આના રેલખત અયજીનો જલાફ

યફાયી

અટકાલલા રેલખત અયજી કરું છં.

રેલખતભાં આલાભાં આલળે અને

ગાભ: ધોકા

તભને

તેને આ કામાસ ૂલચ વાથે ળાભેર

કડક

કામાલાશી

કયલા

આ

અયજી કરું છં. યામત્રના ૯ લાગ્મા
છી, ફાજુભાં જ અભારું ખેતય છે ત્માં
યશેલાતુ ં નથી.

અભાયા

ભાણવોથી

યામત્રના ૯ લાગ્મા છી કાભ થતુ ં
નથી. આ ફાફત હુ ં રેલખતભાં અયજી
આુ ં છં કે આ ફાફતભાં કંનીની
મલરધ્ધભાં કડક ગરાં રેલા જોઇએ.
૮

નાભ: યે ળ યાઠોડ
ગાભ: ડઢુ વય

 કોન્કોડા ફામોટેક તયપથી કોઇ ણ --પ્રકાયનુ ં પ્રદૂ ણ થતુ ં નથી. નુકવાન
કોઇને થતુ ં નથી અને તેની સ્થાના
થઇ ત્માયથી ૭૦૦ થી ૮૦૦ રોકોને
યોજગાયી ભી યશી છે . લાલ્થેયાની
જોડે કેન્કો ઓલયવીવ શતી જે ફંધ
થલાથી ૫૦૦-૭૦૦ રોકોની યોજગાયી
છીનલાઇ

ગઇ

શતી.

આ

ફેકાય

કાયીગયોને કોન્કોડા ફામોટેકે યોજગાયી
આેર છે . આ એકભ દ્વાયા ૯૦૦૦ થી
૧૦૦૦૦ રમમા ગાય, લેજીવ અને
ીએપ ણ આલાભાં આલે છે . આ
ઉયાંત

કોન્કોડા

એમ્બ્યુરન્વની

ફામોટેક

વેલા

અને

દ્વાયા
ભપત

મનદાન અને દલા આલાભાં આલે છે .
આ કંની આગ પ્રગમત કયે એ
ભાયા ભતે વારું છે . ભાયી અંગત

કયલાભાં આલળે.
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રજૂઆત કરનારન ાંુ

રજૂ કરળામાાં આળે મદ્દુ ાઓ

કાં નીના પ્રતતતનતધ દ્વારા અાયે
ુ ાઓ
મદ

નામ અને ગામ
મલનંમત છે

કે

કોન્કોડા

ફામોટેકનો

મલકાવ રંધામ એવુ ં કયળો નરશ.
૯

૧૦

ુ
નાભ: ભશંભદ યુનવ

 વલે નં ૧૪૯૧ - ૧૪૯૨ ભાં કોન્કોડા ---

અશેભદ ભરીક

ફામોટેકની જોડે ભારં ખેતય છે . અભો

ગાભ: યે નલાડ,

મલકાવના

ધોકા

પ્રદૂ ણના પેરાલાની મલરુધ્ધભાં છીએ.

નાભ: ધીયે ન ટેર
ગાભ: ધોકા

મલરુધ્ધભાં

નથી

યં ત ુ

 કોન્કોડા ફામોટેક ફધાને યોજી યોટી --આે છે તે લાત વાચી છે યં ત ુ ફંન્ને
ને એટરે કે યોજગાયી અને પ્રદૂ ણ ને
ધ્માનભાં યાખીને મોગ્મ ગરાં રેળો.

૧૧

નાભ: અમિન ડી
જભોડ

 શલા

પ્રદૂ ણને

કંટ્રોર

કયલા

શુ ં  કંનીના પ્રમતમનધી એ જણાવયુ ં

ગરાં રેળો?

કે, પ્રરક્રમા દયમ્માન કોઇ ણ

ગાભ: જરારુય

પ્રકાયનુ ં શલા પ્રદૂ ણ થતુ ં નથી.

ગોધનેિય

કાયણકે આ જૈમલક પ્રરક્રમા છે અને
તેભાં કોઇ ણ ઝેયી તત્લ આલે
તો પ્રરક્રમાથી દલા ફની જ ના
ળકે. આજે પભેન્ટેળન ળર થમા
છી ૮ થી ૯ રદલવે પ્રરક્રમા  ૂણા
થામ છે અને તે પ્રરક્રમા ફંધ
યીએકટયભાં થામ છે અને તેને
લચ્ચેથી યોકી પયી પ્રરક્રમા ળર
કયી ળકાતી નથી. તેથી પ્રરક્રમા
 ૂયી થામ ત્માં સુધી કોઇ ણ
પ્રકાયનુ ં શલા પ્રદૂ ણ થતુ ં નથી.
આ

પ્રરક્રમા

એ

ઘયે

થતી

આથલણની પ્રરક્રમા જેલી છે .
૧૨

નાભ: મલક્રભ ભકલાણા  કેમભકરયુતત ાણી નીકે છે . તો  કંનીના પ્રમતમનધી એ જણાવયુ ં
ગાભ: જરારુય

ભાણવોને નુકવાન ન થામ તે ભાટે શુ ં

કે, આ પ્રરક્રમા એ આથલણની

ગોધનેિય

વરાભતીના ગરાં રેળો?

પ્રરક્રમા જેલી છે . જેભાં મુખ્મત્લે
ખાદ્ય

દાથો

વોમાફીનનો

જેલા
રોટ,

કે
સુક્રોઝ,
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ક્રમ

રજૂઆત કરનારન ાંુ

રજૂ કરળામાાં આળે મદ્દુ ાઓ

કાં નીના પ્રતતતનતધ દ્વારા અાયે
ુ ાઓ
મદ

નામ અને ગામ

ડેતવટ્રોઝ, ખાદ્ય તેર લયામ છે
અને તેભાં કોઇ ણ પ્રકાયના
અખાદ્ય દાથોલયાતા નથી. જો
કોઇ અખાદ્ય દાથોનો ઉમોગ
કયલાભાં આલે તો પભેન્ટેળનની
પ્રરક્રમા આગ લધતી નથી. આ
પ્રરક્રમાના અંતે મનકતા ગંદા
ાણીભાં થોડા

ટીડીએવ

અને

ખ ૂફ પ્રભાણભાં વીઓડી શોમ છે .
જે ફામો

ે ર છે . જેને
ડીગ્રેડફ

એકભના કામાયત ઇટીીભાં ટ્રીટ
કયલાભાં આલે

છે

અને

પયી

લયાળભાં રેલાભાં આલે છે . કોઇ
ણ

ાણીનો

ફશાય

મનકાર

કયલાભાં આલતો નથી.
૧૩

નાભ: બુધાબાઇ

 કંની

મલળા

થામ

ત્માયે  કંનીના પ્રમતમનધી એ જણાવયુ ં

ભકલાણા

આજુફાજુના

ગાભ: જરારુય

યોજગાયી ભી યશે તે ભાટે તભે શુ ં

યોજગાયી ભાટે સ્થામનક રોકોને

ગોધનેિય

ગરાં રેળો?

પ્રાધાન્મ આલાભાં આલે છે અને

ગાભોના

રોકોને

કે,

એકભ

દ્વાયા

શાર

ણ

મલસ્તયણ ફાદ ણ યોજગાયી
ભાટે સ્થામનક રોકોને પ્રાધાન્મ
આલાભાં આલળે.
૧૪

નાભ: જાનકી ટેર
ગાભ: ધોકા

 ફામોટેકનોરોજી થી દલા ફને તેના  કંનીના પ્રમતમનધી એ જણાવયુ ં
મલળે થોડું વભજાલો.

કે, આ એક આથલણની પ્રરક્રમા
છે

તેભાં

ચોક્કવ

પ્રકાયના

એન્ઝાઇભ ચોક્કવ પ્રકાયની દલા
ફનાલા ભાટે ઉમોગભાં રેલાભાં
આલે છે . તેનાથી ૧ થી ૨%
દલાનુ ં ઉત્ાદન

ભે

છે .

જે

પ્રરક્રમા ૮ થી ૧૦ રદલવ સુધી
ચારે છે . આ પ્રરક્રમાના અંતે
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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, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi
vide its notification no. S.O. 1533 dated 14/09/2006 and its subsequent amendment, Public Hearing
is fixed for M/s. Concord Biotech Limited for expansion of Bulk Drugs manufacturing (from 103.83
MTPA to 189.03 MTPA) at Plot No. 1482-1484, Trasad Road, Tal: Dholka, Dist. Ahmedabad
covered under category "A" as mentioned in their request application.
Shri K B JhaveriIAS Additional Collector & Additional District Magistrate, Ahmedabad and
Chairman of Public Hearing committee has presided over the entire Public Hearing process.
Shri K R Upadhyay, Regional officer, GPCB, Ahmedabad (Rural) and the representative of the
Member Secretary, GPCB; welcomed all present to the Public Hearing. He outlined the various
provisions of the Notification and briefed about the procedural details for conducting this Public
Hearing, including various actions taken by GPCB for wide publicity of this Public Hearing and the
advertisement published earlier in the local daily newspaper. He announced that, as per the provision
of Notification, only locally affected persons will be allowed to represent in the Public Hearing
while others having plausible stake may give their representation in writing which would be
included in proceedings.
He then opened the Public Hearing after due permission of Additional Magistrate. He then invited
the project proponent to give their introduction and to make the presentation of their project in
vernacular language.
Then after representative of the project proponent welcomed the gathering. Then, he gave detailed
presentation in Gujarati language covering salient features of the project, technical details of project,
impact due to project and its environmental mitigation measures, Environment management system
and social responsibilities.
After the presentation, Regional Officer, GPCB, Ahmedabad (Rural) with due permission of the
Additional District Magistrate opened the forum for representations/suggestions from the locally
affected people.
The statement showing issues/suggestions/objections/opinions raised by the participants during
Public Hearing and responded to by the representative of the Project Proponent during the Public
Hearing are as under:
Sr. Name and Address
No.
1. Name: Hasmukhbhai
B Patel
Vill: Dholka

Point Represented
 He expressed the gratitude of
the company and said that
expansion in this company will
create
employment
opportunities. This unit does
not seem to consider highly

Reply from Project Proponent
---

Gujarat Pollution Control Board
Regional Office – Ahmedabad (Rural)
Gram Nirman Bhavan, Khadi Gramodhyog Board Bldg,
2nd Floor, Juna Vadaj, Ahmedabad-380013
Ph: 27556631-27556632-27556634, Fax: 079-27556670
Sr.
No.

2.

Name and Address

Name:
Rajnikant
Manilal Thakkar
Vill: Dholka

3.

Name: Govind
Dodiya
Vill: Dholka

4.

Name: Snehlatta
Patel
Vill: Dholka

Point Represented

Reply from Project Proponent

polluting industry and it will
create better development
opportunity of Dholka and its
surrounding area.
 We have a business of ginning --mill next to Concord biotech
and we are residing close to the
factory. We also have two
ginning factories on the Trasad
road and we are regularly
passing through this area. For
20 years, we have not felt that
there is any pollution or odor
in the air. We have not seen
pollution even when we go for
Picnic with our family at a
temple of BootBhavani Maata,
which is near to factory. Water
flowing nearby which is also
not seem to polluted. We have
no any kind of damage in
terms of health due to this
company till date. Expansion
will generate employment.
Educated people will get job,
so the village of Dholka will be
developed and benefitted.
 Surrounding
villages
get --benefits
from
Concord
Biotech. We get benefit for
expansion. There is no
noticeable water or air
pollution.
 How to dispose of waste water  Representative
of
the
from this unit?
company's informed that, the
main source of waste water
generation
is
from the
fermentation process; the
second source is the Cooling
bleed off and the Boiler Blow
Down. The unit has a primary,
secondary and tertiary unit
treatment plant. Then it will be
passed through RO, permeate

Gujarat Pollution Control Board
Regional Office – Ahmedabad (Rural)
Gram Nirman Bhavan, Khadi Gramodhyog Board Bldg,
2nd Floor, Juna Vadaj, Ahmedabad-380013
Ph: 27556631-27556632-27556634, Fax: 079-27556670
Sr.
No.

Name and Address

Point Represented

Reply from Project Proponent
is reused and reject is
evaporated in MVR/MEE and
condensate is recover and
reuse. Hence at the end of
process, no effluent is released
outside the factory premises.

5.

Name:
Ranachhodbhai
Maljibhai Rabari
Vill: Dholka

6.

Name:
Hasmukhbhai Modi
Vill: Dholka

 Our land is surrounding the --Concord Biotech and unit is
emitting Gas (air pollution)
after 9 pm. In this regard, we
have 2 times made application.
2 times negative report comes
from Gujarat Pollution Control
Board that they are generating
pollution. I have copy of this
report. 3rd time they said that,
close this case. So 4th time I
have taken online action to
central level. We cannot live in
our farm after 9 pm and we
have threatened by saying that
do whatever you want to. I
have written papers of Gujarat
Pollution Control Board in
which it is mention that, there
is an odour issue. Same papers
I
have
submitted
to
Gandhinagar also. Now, if you
wish, then we will migrate
from here and leave this place.
 I have been working as the --Secretary of GIDC industrial
estate for last 17 years and if
there is any question, we will
immediately resolve mutually.
We are doing any kind of work
for the development of Dholka.
Some elements are always
objectionable & against the
development. And if any new
factory comes or expands in
this area, their objections are
immediately come in front. If
they are facing any problem,

Gujarat Pollution Control Board
Regional Office – Ahmedabad (Rural)
Gram Nirman Bhavan, Khadi Gramodhyog Board Bldg,
2nd Floor, Juna Vadaj, Ahmedabad-380013
Ph: 27556631-27556632-27556634, Fax: 079-27556670
Sr.
No.

Name and Address

7.

Name: Parimal H
Rabari
Vill: Dholka

8.

Name: Paresh
Rathod
Vill: Dadusar

9.

Name: Mahammad
Yunus Ahemad
Malik
Vill: Renvad,
Dholka

Point Represented

Reply from Project Proponent

then represent it, so we can
resolve the problem. But we do
not tolerate false objections
against the development of our
area.
 I have submitted complain in  Reply of written representation
writing to stop toxic pollution
is attached with Minutes.
generated by Concord Biotech.
We cannot live in our farm
which is adjoining to the unit,
after 9 pm. Our workers cannot
work after 9 pm in our farm. In
this regard, I am giving you
written application. Take strict
action against this unit in this
matter.
 There is no
noticeable --pollution
from
Concord
Biotech. No harm by this unit
and around 700 to 800 people
are getting employment since
its inception. Due to closure of
Kenco Overseas near Valthera,
the employment of around
500-700 people was snatched
off. These workers have get
employment
in
Concord
Biotech. This unit is giving
salary around Rs. 9000 to
10000 salary and PF. Apart
from this, Concord Biotech
provide free ambulance service
along with free diagnosis &
medicines. It is my opinion
that, this company has
progressed
further.
My
personal request is to free
develop Concord Biotech.
 My farm is adjacent to --Concord Biotech in Survey
No. 1491-1492. We are not
against of development but we
are against of spread of
pollution.

Gujarat Pollution Control Board
Regional Office – Ahmedabad (Rural)
Gram Nirman Bhavan, Khadi Gramodhyog Board Bldg,
2nd Floor, Juna Vadaj, Ahmedabad-380013
Ph: 27556631-27556632-27556634, Fax: 079-27556670
Sr.
No.
10.

Name and Address
Name: Dhiren Patel
Vill: Dholka

11.

Name: Ashwin D
Jamod
Vill: Jalalpur
Godhaneshwar

12.

Name: Vikram
Makawana
Vill: Jalalpur
Godhaneshwar

13.

Name: Budhabhai
Makawana
Vill: Jalalpur
Godhaneshwar

Point Represented

Reply from Project Proponent

 It is true that Concord Biotech --gives employment to everyone,
but takes appropriate measures
to control pollution along with
employment.
 What steps will you take to  Representative
of
the
control Air pollution?
company’s informed that, no
air emission during process
because this is a biotechnology
process and if any poisonous
substance present, then product
cannot produce. This process is
complete after 8 to 9 days once
it starts and this process is
done in closed reactor. Once it
starts then it cannot be stopped
in between and restarted again.
So there is no air pollution
until the process is over. This
process is like the same
process of fermentation we are
doing at home.
 Chemical water comes out  Representative
of
the
from the unit, so what safety
company’s informed that, this
measures will you take to
process is fermentation based
avoid any harm to people?
process, in which mainly
edible substances like Soybean
flour, Sucrose, Dextrose and
edible oil are used and no
inedible substance are used in
it. If any inadequate substance
is used, then the fermentation
process does not go forward.
w/w generated at the end of
this process has little TDS and
high COD, which is bio
degradable. It is treated in
existing ETP and reuse after
treatment. Not any w/w
discharge outside the premises.
 What steps will you take to  Representative
of
the
ensure that the people of the
company’s informed that, at
surrounding villages get jobs
present local people are
after its expansion?
preferred for employment and

Gujarat Pollution Control Board
Regional Office – Ahmedabad (Rural)
Gram Nirman Bhavan, Khadi Gramodhyog Board Bldg,
2nd Floor, Juna Vadaj, Ahmedabad-380013
Ph: 27556631-27556632-27556634, Fax: 079-27556670
Sr.
No.

14.

Name and Address

Name: Janki Patel
Vill: Dholka

Point Represented

 Explain briefly about the
manufacturing of medicine
from biotechnology.

Reply from Project Proponent
after expansion also local
people will be given priority
for employment.
 Representative
of
the
company's informed that, this
is a fermentation process in
which certain types of
Enzymes are used in specific
types of medicine. It produces
1 to 2% of the drug. The
process lasts for 8 to 10 days.
The medicine made at the end
of this process is extracted and
purified. Fermentation is the
main part of the process.

Regional Officer, Gujarat Pollution Control Board, informed the forum that, 1 written representation
was received prior to Public Hearing from Shri Mahesh Pandya Paryavaran Mitra, Ahmedabad,
which would be included in the proceedings as Annexure-C1 along with the reply of project
proponent as Annexure-D1.
Regional Officer, GPCB had repeatedly requested the gathering for any other representation;
however no additional representation/query were raised.
Regional Officer, GPCB summarized the gist of the entire public hearing proceedings to the
participants.
The Public Hearing was concluded with thanks to the chair.

Place: Sardar Patel
Community Hall,
Dholka
Dist.: Ahmedabad
Date: 27/04/2017

K R Upadhyay
Regional Officer,
GPCB, Ahmedabad (Rural)
as representative of the
Member Secretary, GPCB

K B JhaveriIAS
Additional Collector and
Additional District Magistrate,
Ahmedabad

