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એને�ર-બી૧ �જુરાતી  

લોક �નુાવણીમાં ભાગ લેનાર અસર��ત લોકો �ારા ઉઠાવાયેલ "#ુા અને $ો%કટના ં$િતિનિધઓ  

�ારા આપવામા ંઆવેલ $,-.ુર  
 

ભારત સરકારના પયા
વરણ, વન અને આબોહવા પર�વત
ન મ�ંાલય, નવી �દ�હ�ના �હ�રનામા 

 માકં :એસ.ઓ. ૧૫૩૩ તા. ૧૪-૦૯-૨૦૦૬ અન ે તનેા વખતોવખત થયેલ -ધુારા અ0વય ે બહાર 

પાડ�લ �હ�રનામાનંા િશડ4લુની એકટ�વીટ�-૧ (એ) મા ં આવર� લેવાયેલ તથા  ભાવનગર 

:જ�લાના ં તળા� તા=કુાના ં બાભંોર અને ત�લી ગામમા ં લાઇમ ?ટોન ખોદકામ માટ�ની @Aિૃત 

કરવા માટ� મેસસ/ અ01ાટ2ક િસમે3ટ 4લમીટ2ડ, Cારા દરખા?ત કરવામા ંઆવેલ છે. F બાબતની 

લોક-નુાવણી તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ સવાર� ૧૧:૦૦ કલાક�, બાભંોર ગામ ખાતેના ં-Iુચત 

?થળ પર યોજવામા ંઆવલે.   

 

Kી આર.આર.Lયાસ, @ાદ�િશક અિધકાર�, Mજુરાત @Nૂષણ િનય�ંણ બોડ
, ભાવનગર Cારા સદર 

નોટ��ફક�શન Rતગ
ત પયા
વરણીય મSુંર� મેળવવા માટ�ની જTર�યાત Rગે તથા -Iુચત @ોFકટના 

આસપાસના ં ગામનો અસરU?ત Uામજનોના ં -Iુચત @ોFVટ સબંિંધત પયા
વરણીય બાબતોની 

રSુઆત થઇ શક� ત ેઆશય માટ� લોક-નુાવણીની જTર�યાત Rગેની મા�હતગાર કયા
.  

 

લોક -નુાવણી સિમિતના અWયX ?થાનેથી :જ�લા મેY?Z�ટKી આ[ષુ ઓક (આઇ.એ.એસ.), 

ભાવનગરએ સદર નોટ��ફક�શન અતગ
ત આ લોક -નુાવણીની @� યા દરિમયાન ઉપ]?થત 

જનસ^દુાયને @ોFકટ બાબતે તમેના ંવાધંા અને -ચુનો ^કુત ર�તે રSુ કરવા જણાL[ુ ંતેમજ લોક 

-નુાવણી આયોજન શાિંત_વુ
ક અને ?પ`ટ રSુઆતો સાથે થાય તે Rગે પણ -ચુન ક[ુa. લોક 

-નુાવણી દરિમયાન લોકોને અસરU?ત ગામો તમેજ લોક -નુાવણી અગાઉ -Iુચત @ોFકટ 

સબંિંધત મળેલ લેIખત રSુઆતો બાબતે લોકોને મા�હતી આbયા બાદ Kી આર.આર.Lયાસએ મા0ય 

:જ�લા મેY?Z�ટKીની અcમુિતથી સદર લોક -નુાવણીને આગળ ધપાવતા મસેસ
 અ�Zાટ�ક િસમે0ટ 

Iલમીટ�ડના @િતિનિધઓને @ોFકટ સબંિંધત િવ?dતૃ �ણકાર� આપવા માટ� જણાL[ુ.ં  

 

કંપની Cારા તમેcુ ં@ઝે0ટ�શન _ણુ
 થયાબાદ આ લોક -નુાવણીમા ંહાજર રહ�લ લોકોને લાM ુપડતી 

મૌIખક અને લેIખત રSુઆતો કરવા માટ� આગળની કાય
વાહ� �હ�ર જનતા માટ� g�ુલી ^કુવામા ં

આવેલ.  

 

લોક -નુાવણી દરિમયાન અસરU?ત ગામોના ંલોકો Cારા _છુવામા ંઆવેલ મૌIખક @hો તમેજ 

અરજદારના ં@િતિનિધ Cારા આપવામા ંઆવેલ @i[jુરની િવગતો નીચે ^જુબ છે.    
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6મ  ર7ુઆત  કરનાર 

નામ અને સરના"ુ ં 

ર7ુઆતના ં"#ુાઓ  મેસસ/ અ01ાટ2ક િસમે3ટ 

4લમીટ2ડ તરફથી આપવામા ં

આવેલ $,-.ુર   

ર:મા;સ/  

૧ Kી ભરતભાઇ 

Fરામભાઇ ભીલ,  

ગામ: નીચાકોટડા,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર    

૧. લોક -નુાવણીમા ં

લેIખત રSુઆતોના ં

નામ વાચંવામા ંઆLયા ં

તે પૈક� ક�ટલા 

@ોFકટની િવmુWધમા ંછે 

અને ક�ટલા @ોFકટની 

તરફ�ણમા ંછે. 

 

૨. નYકમા ં આવેલ સેdરુ 

વનમા ં F િવિવધ 

@કારના @ાણીઓ આવે 

છે તેનો ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
મા ંઉ�લેખ નથી.  

 

 

 

 

 

 

૩. આ @ોFકટના nુલ ૩ 

લોક -નુાવણી 

રાખવામા ં આવેલ છે, 

Fની સામે ફકત એક જ 

લોક -નુાવણી હોવી 

જોઇએ.  

૪. @ોFકટના દર�ક ગામો 

જગંલથી ફકત ૫૦૦ 

મીટર Nુર છે, Fના 

Rતર િવશનેી મા�હતી 

--- 

 

 

 

 

 

 

૨. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

આ િવ?તારના ં

�નવરોના નામોમા ં

િસoહ અને �દપડા 

હોવાના ંઉ�લેખ ફાઇનલ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

કરવામા ં આવશ.ે 

ઇ.આઇ.એ. ના સીડ4લુ 

ની ક�ટલાક @ાનણીઓનો 

ઉ�લેખ કર�લ છે.  

--- 

 

 

 

 

 

 

 

૪. ફાઇનલ ઇ.આઇ.એ 

�રપોત
મા આ સમU 

વીગતોનો સમાવેશ 

કરવામા આવશ.ે િસoહ 

ઉપ]?થત 

જનસ^દુાય 

પૈક� ફકત 

અ^કુ લોકોએ 

જ મીટpગમા ં

હાજર રહયા 

Rગેના ં હાજર� 

પ�કમા ં આ 

લોક 

-નુાવણીની 

મીનીટસ સાથ ે

જોડવામા ં

આવનાર 

પર�િશ`ટ-એ 

મા ં સહ� 

કરવાની હા 

પાડ�લ, F 

Iબડાણ ^જુબ 

છે. બાક�ના ં

લોકોએ પોતાcુ ં

નામ લખવા 

માટ� અને સહ� 

કરવા માટ� 

સમંિત આપેલ 

નહ�. Fથી 

પર�િશ`ટ-એમા ં

બધા લોકોcુ ં

નામ અને સહ� 

લઇ શકાય 
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ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ખોટ� છે.  

 

 

 

૫. આ િવ?તારમા ંગીધોની 

સqંયા અને તેની 

વ?તીનો ઉ�લેખ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

કર�લ નથી તેમજ 

@ોFકટથી નYક 

વનમા ં િસoહો આવે છે, 

તમેજ મારણ કયા
ના ં

પણ દાખલા છે.  Fનો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી. આથી 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 

નામSુંર કરવો.  

૬. આ િવ?તારમા ં ૭૦ થી 

વs ુ �િતના ં પXીઓ 

(માઇUેટ�ડ બડ
સ, Fમા ં

tલેમpગોનો પણ 

સમાવેશ થાય છે. F 

આવે છે તેનો પણ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી.  

 

૭. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

દરશાવેલ છે ક� -Iુચત 

@ોFકટની જમીન 

મોટ�ભાગે ખારાબાવાળ� 

છે અને ફળuપુ નથી, 

પરંd ુતે વાત ખોટ� છે 

જમીનમા ં tળuપુતા 

અને �દપડા ની હાજર� 

Rગે ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 

પા.ન.ં 101 ઉપર ઉ�લેખ 

છે.  

 

૫.ફલોરા અને ફાઉના 

લી?xની ચકાસણી કયૉ 

બાદ ફાઇનલ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 તનેો 

સમાવેશ કરવામા 

આવશે.  

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

 

નથી. 
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ઘણી છે. આથી  

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 

મા0ય ન રાખવો.    

૮. લાઇમ?ટોન જમીનમા ં

ખારાશને વધતી 

અટકાવે છે અન ે

માઇનpગ @ોFકટ આવે  

તો |ગુભ
 જળ બગડશે 

અને Xાર વધશે. F 

મથેળા બધંારો 

બનાવવામા ં આવે તો 

ખેતીની જમીનની 

ફળuપુતા વધશે.   

૯. @ોFકટના ં ૧૦  �ક.મી. 

ના િવ?તારમા ં દર�યાઇ  

વન?પિતઓ (ચેર) gબુ 

જ છે. Fનો િશડ4લુ-૧ 

મા ં સમાવશે થાય છે 

તેમજ દર�યાઇ 

@�િતઓ કાચબા 

વગેર�નો પણ ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
મા ંઉ�લેખ નથી. 

૧૦. લીમડો, ખીજડો, 

પી=ડુ�, રામતાલ વગેર� 

AXૃો નદ� �કનાર� 

જગંલમા ં એમ બધા 

ગામોમા ં થાય છે Fનો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી. 

૧૧. આ િવ?તારનો gબુ જ 

આશા?પદ @ોFકટ 

મેથળા બધંારો છે, F 

-Iુચત માઇનpગ 

@ોFVટને કારણે તેની 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૯. -ચુીત @ોFVટના 

આવવાથી મ0ે}Lુઝ 

(ચેર) ઉપર કોઈ પણ 

અસર ક� cકુશાન થશે 

ન�હ. 

 

 

 

 

૧૦. આ િવ?તારમા ં tલોરા 

અને ફાઉના િવષે 

અ�યાસ કર�લ છે અન ે 

ફાઈનલ ઈ.આઈ.એ. 

ર�પોટ
મા ં સમાવેશ 

કરવામા ંઆવશ.ે 

 

૧૧. મથેળા બધંારો આવ ેત ે

માટ� કંપની પણ જTર� 

સહાય કરશ.ે 
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પર માઠ� અસર થશ,ે 

આ બાબતોનો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ ન હોવાથી 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 અને 

@ોFકટ ર� કરવા. 

૧૨. કંપનીએ જમીન 

અિધUહણ કયા
 તે 

સમયે ઇ0ડ�યન ર�યોન 

હd ુ ં iયારબાદ Uાસીમ 

અને છેવટ� અ�Zાટ�ક 

િસમ�ટ Iલમીટ�ડ આ નામ ે

બદલાયા તેની �ણ 

ખે�ુતોન ે નથી કર�, 

તેમજ ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
મા ંઉ�લેખ નથી.  

 

૧૩.-Iુચત @ોFVટમા ં ઘણો 

ભાગ સી.આર.ઝેડમા ં

આવે છે, Fનો ઉ�લેખ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

નથી આથી @ોFકટ ર� 

કરવો. 

 

 

૧૪. લોક -નુાવણી _ણુ
 

સમય મયા
દામા ં _ણુ
 

થાય તેAુ ં લાગd ુ ં નથી, 

એક �દવસમા ં બે લોક 

-નુાવણી છે, તે યો�ય 

નથી. 

૧૫.માઈનpગ @ોFVટથી 

ગૌચર જમીનનો નાશ 

થશે. 

 

 

 

 

 

 

૧૨. કંપનીcુ ંનામ ઇ0ડ�યન 

ર�યોન થી Uાસીમ અન ે

છેવટ� અ�Zાટ�ક 

બદલવામા ં આL[ુ ં છે. 

તે બાબતે નામદાર 

વડ� અદાલત 

Mજુરાતની મSુંર� 

મેળLયા ં બાદ જ 

કરવામા ંઆવેલ છે. આ 

Rગે અમાર� �હ�રાતો 

કરવાની જTર નથી.  

૧૩. સરકાર મા0ય સ?ંથા 

પાસથેી સી.આર.ઝેડ. નો 

નકશો બનાવવામા ં

આવેલ છે. F Rગેનો 

અ�યાસ _ણુ
 થયો છે 

અને તનેી િવગતો 

ફાઇનલ ર�પોટ
મા ં

દશા
વવામા ંઆવશ.ે  

--- 

 

 

 

 

 

૧૫.-Iુચત @ોFVટમા ં ૧ 

�ચ પણ ગૌચર 

જમીન નથી. 
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 ૧૬.@ેઝ0ટ�શનમા ંફકત 30 

લોકોને રોજગાર� આપશ ે

તેA ુ ં જણાવેલ છે તે 

મSુંર નથી.  

 

 

 

 

 

 

૧૭.ઉપ]?થત લોકો પૈક� 

કોઇપણ Lય�કત @ોFકટ 

આવે તે બાબતે સમંત 

નથી.   

૧૬. 30 Lય�કતઓન ે

સીધેસીધી નોકર� 

મળશે, Fમા ં ટ�કનીકલ 

અને ઓપર�શનલ 

?ટાફનો સમાવશે થાય 

છે. પરંd ુ આ ઉપરાતં 

અનેક આડકતર� 

નોકર�ઓની સભંાવના 

@ોFકટના આવવાથી 

ઉiપ� થશે.  

--- 

 

૨ Kી. ગીગાભાઇ 

ખેમાભાઇ, 

ગામ: બાભંોર,  

તા. તળા�, 

Y. ભાવનગર    

-Iુચત @ોFકટની જમીન 

gબુ જ ફળuપુ છે, ખાણ 

નથી જોઇતી, બધંારો 

જોઇએ છે.  

---  

૩ Kી. ઝીણાભાઇ 

વાળંદ ભાઇ  

ગામ: િનચા કોટડા,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર    

કંપની Cારા દવાખાના 

બનાવી આપવામા ં આવશે, 

પરંd ુ અમાર� તનેી જTર 

નથી.   

---  

૪ Kી. ભીલ  

ગામ: િનચા કોટડા,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર 

કંપની Cારા ?nુલ  બનાવી 

આપવામા ં આવશે પણ 

તનેી જTર નથી, @ોFકટનો 

િવરોધ છે.  

---  

૫ Kી. ભાલાભાઇ,  

ગામ: દયાલ,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર    

જમીન ખરાબ છે, તેAુ ં

ર�પોટ
મા ંલq[ુ ં છે F સા�ુ ં

નથી, ૧૦  �ક.મી. ના ંRતર� 

બધંારા આLયા ં છે. તનેો 

ઉ�લેખ ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
મા ંનથી.  

---  
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૬  Kી. �હતેશભાઇ 

ભીલ,  

ગામ: નીચા કોટડા,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર    

-Iુચત જમીન gબુ જ 

ફળuપુ છે.  

---  

૭  Kી વાડ�યા 

બ�ભુાઇ,  

ગામ: �ચા કોટડા,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર    

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઔષિધવાળ� વન?પિતઓ 

Fવી ક� dલુસી, ખેર 

વગેર�નો ઉ�લેખ નથી.  

---  

૮  Kી. @તાપભાઈ 

ગો�હલ,  

ગામ: �ચા કોટડા,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર    

૧. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

માઇનpગ કયા સવ� 

નબંરમા ં કરવામા ં

આવશે તનેો ઉ�લેખ 

નથી.  

 

 

 

૨.  િસમ�ટ @ોFકટ ૨૦૦૧ 

થી આવેલ છે, ૧૬  

વષ
થી જમીન બજંર 

પડ� રહ�લ છે.  

૩. ફVત ૧૨૦  લોકોન ે

રોજગાર�ની ખા�ી 

આપે છે, તો 

માઇનpગની જ�યાએ 

ખેતી જ રહ�વી જોઇએ. 

 ૪. આ િવ?તારમા ં ઘણા 

Nુધાળા પ�ઓુ છે. 

@ોFકટ આવવાથી 

ગૌચર જમીનનો  

નાશ, આથી આ 

@ોFકટનો િવરોધ છે.  

 

૧. કંપનીએ માઇનpગ કરવા 

માટ�ની કાયદ�સરની 

બધી જ મSુંર�ઓ 

મેળવેલ છે. તથા સવ� 

નબંર અને લીધેલ 

મSુંર�ની િવગતો 

ફાઇનલ ર�પોટ
મા ં

દશા
વવામા ંઆવશ.ે  

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

૪. -Iુચત @ોFVટમા ં૧ �ચ 

પણ ગૌચર જમીન 

નથી.  
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૫. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

�ણાLયા ં ^જુબ 

Uીનબે�ટ બનાવશ ે

પણ તેની તપાસ કોણ 

કરશે, વળ� ૩૨  વષ
 

પછ� ચકાસણી કોણ 

કરશે?  

 

 

 

૬. જમીનમા ં રહ�લ 

લાઇમ?ટોન દ�વાલcુ ં

કામ કર� અન ે

દર�યાની ખારાશન ે

આગળ વધતા 

અટકાવે છે અન ે

માઇનpગ કરવાથી આ 

ખારાશ વધશે.     

૫. -Iુચત માઇન અને 

બા�ડર�ની ફરત ે

AXૃારોપણcુ ં કામ 

અગાઉથી જ શT કર� 

દ�વામા ં આવશ.ે 

માઇનpગ કયા
બાદ  

જમીનcુ ં _નુ: ?થાપન 

કર�ને પણ ક�ટલાક 

ભાગમા ં AXૃારોપણ 

કરવામા ંઆવશ.ે   

--- 

૯  Kી. _�ૃવીિસoહ,  

ગામ: દાઠંા, 

તા. તળા�, 

:જ. ભાવનગર  

 

૧. ફકત માઇનpગ કરવામા ં

આવશે ક� આ 

િવ?તારમા ં ફ�કટર� પણ 

બનશે. 

૨. દર�ક ગામમા ં બધા જ 

લોકોનો અIભ@ાય લેવો 

જોઇએ. 

---  

૧૦  Kી. ભગવાનભાઇ,  

ગામ: બોરડા, 

તા. તળા�, 

:જ. ભાવનગર  

 

આટલા મોટા ં @ોFVટ 

આવતા પહ�લા ં ક�ટલી 

Uામસભાઓ યોY તથા 

ક�ટલા Uામપચંાયતોમાથંી 

મSુરં� મેળવી.  

---  

૧૧  Kી. બળવતંભાઇ,  

ગામ: �ચાકોટડા, 

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર  

માઇનpગમાથંી જો કોઇ 

કચરો નીકળશે તે દર�યા 

�કનાર� ફ�કવામા ં આવશ ે

અને તનેાથી માછ�માર�ને 

---  
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 cકુશાન થશે. 

૧૨  Kી. �હતેશભાઇ 

જોષી, 

ગામ:િનચાકોટડા,  

તા. મkુવા,       

:જ. ભાવનગર  

આસપાસના ગામોમા ંઅનેક 

ધાિમ�ક ?થળો આવેલા ં છે 

તથા યા�ા�ંઓ આવે છે, 

Fનો ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી.  

---  

૧૩  Kી. મcભુાઇ  

ગામ: ભાટકડા,  

તા. મkુવા,      

:જ. ભાવનગર  

માઇનpગ કરવાથી જમીનના ં

પાણી ખારા થઇ જશે, આથી 

આ @ોFકટ ન જોઇએ.  

  

૧૪  Kી ભરતભાઇ વાળા, 

ગામ: ભાટકડા,  

તા. મkુવા,      

:જ. ભાવનગર 

ઝાજંમેર અને વડોવા 

ગામની જમીનો gબુ જ 

સાર� છે. અન ે માઇનpગથી 

જમીનોનો કાયમી નાશ 

થશે.  

---  

૧૫  Kી. વીર વાળાભાઇ, 

ગામ: નીચાકોટડા, 

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર  

gબુ મોટ� મા�ા એટલે ક� 

દોઢ લાખ લીટર નમ
દાcુ ં

પાણી વાપરવામા ં આવશે 

તો ગામને નમ
દાcુ ં પાણી 

ક�મ નથી મળdુ?ં 

---  

૧૬  Kી. વીર �હમતંભાઇ,  

ગામ: નpચાકોટડા, 

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર 

ખાણકામની @Aિૃતથી 

તાપમાન વધે છે અને 

�લોબલ વોિમ�ગ થાય છે.  

--  

૧૬  Kી. વ�લભભાઈ 

ચાવડા,  

ગામ: ત�લી, 

તા. તળા�, 

:જ. ભાવનગર  

નાના ખે�ુતોની જમીન નાશ 

પામશે તો તમેના ભરણ 

પોષણનો @h ઉપ]?થત 

થશે.  

--  

૧૭  Kી. ચ0�કાતં 

બાર�યા,  

ગામ નpચાકોટડા, 

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર 

લોક-નુાવણી તા. 

૧૫/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ  

રાખેલ છે. Fની અમોને કોઇ 

�ણ કર�લ નથી.  

--  
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૧૮  Kી. ડા�ાભાઇ 

માડ�યા,  

ગામ: નીકોલ  

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર 

ગામમા ં બXીપચં તથા 

કોળ� સમાજના ં ખેતમSુંર� 

લોકો છે. કંપની Cારા આ 

લોકોને �ુ ંલાભ થશે.  

  

૧૯  Kી. કcભુાઇ, 

ગામ: દયાલ,  

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 ^જુબ 

૨૫ વષ
 બાદ Uીનબે�ટ 

બનાવશે iયા ં-ધુી �ુ?ં  

માઈનીગ લીઝને ફરતે 

શmુઆતથી જ Uીનબે�ટ 

િવકસાવવાcુ ંશT કરવામા ં

આવશે. 

 

૨૦  Kીમતી રમાબેન 

િશયાળ,  

ગામ: િનકોલ,  

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ગામના ં લોકોના ં -રુXા 

Rગેનો કોઇ ઉ�લેખ નથી. 

ઉધોગ આવવાથી લોકોની 

-રુXા જતી રહ�શે.  

  

૨૧  Kી. િવજયભાઇ 

કવાડ,  

ગામ: દયાલ 

તા. મkુવા, 

:જ. ભાવનગર 

કંપની ગામમા ં ઘર દ�ઠ 

નોકર� આપશે ક� ક�મ? અને 

પગાર ક�ટલો આપશે?  

  

૨૨  Kી. રમાબેન 

બાર�યા,  

ગામ: ત�લી,  

તા. તળા�, 

:જ. ભાવનગર 

@ોFકટ આવવાથી આ 

િવ?તારના બહ�નોની -રુXા 

ક�વી ર�તે જળવાશે.  

  

૨૩ Kી ભરતભાઇ 

Fરામભાઇ ભીલ,  

ગામ: નીચા કોટડા,  

તા. મkુવા, 

Y. ભાવનગર 

કંપનીના ં@િતિનિધ Cારા અપાયેલ જવાબો અમને મા0ય નથી. 

  
ન�ધ : ઉપ]?થત જનસ^દુાય પૈક� ફકત અ^કુ લોકોએ જ મીટpગમા ંહાજર રહયા Rગેના ંહાજર� 

પ�કમા ંઆ લોક -નુાવણીની મીનીટસ સાથે જોડવામા ંઆવનાર પર�િશ`ટ-એ મા ંસહ� કરવાની 

સમંતી આપેલ, F Iબડાણ ^જુબ છે. બાક�ના ંલોકોએ પોતાcુ ંનામ લખવા માટ� અને સહ� કરવા 

માટ� સમંિત આપેલ નહ�. Fથી પર�િશ`ટ-એમા ંબધા લોકોcુ ંનામ અને સહ� લઇ શકા[ુ ંનથી. 
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Annexure –B (ENGLISH) 

Issues raised by the affected people and replies given by the representative of the Project 
Proponents. 

 
As per Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, New Delhi, the 
EIA Notification No. S.O. 1533 dated 14/09/2006 amended thereafter, the Public Hearing is 
conducted on 15/06/2016 at 11.00 am at the proposed limestone mining project site of M/s Ultra Tech 
Cement Ltd., Village Bambore, Tal. Talaja, Dist. Bhavnagar covered under activity-1(A) of category 
“A” in this schedule under the said notification.  
 
Shri R.R. Vyas, Regional Officer (RO), Gujarat Pollution Control Board (GPCB), Bhavnagar, 
explained about the need of obtaining Environment Clearance for the proposed project and also need 
of the Public Hearing which is an opportunity to the people of the affected village to represent their 
concerns and suggestions about the environmental aspects of the proposed project. 
 
Shri Aayush Oak (IAS), District Magistrate, Bhavnagar, explained to the people about the importance 
of Public Hearing under the same notification and appealed to the affected people present in the 
event to represent their suggestions and concerns in a free and fair manner. It was further 
emphasized to the participants that Public Hearing shall be conducted in a peaceful manner and the 
representations shall be made in a very clear and precise manner. Those who are not from the 
affected villages are asked to submit their suggestions and concerns in writing. 
 
Shri R.R. Vyas, R.O., G.P.C.B., Bhavnagar informed participants about the names of the affected 
villages of the project site and also about the written representations received before the Public 
Hearing. Shri R.R. Vyas, R.O., G.P.C.B., Bhavnagar with the consent of The District Magistrate, 
requested the representatives of the Project proponent to make detailed presentation regarding the 
proposed project. 
 
On completion of the presentation by the company representative the proceeding was declared open 
for the oral and written representation from the concerned stake holders. 
 
 
The questions asked and Representations/Suggestions made by the people from the affected 
villages and replies given by the representatives of the Project Proponent during the Public 
Hearing are as below: 
 

Sr. 
No. 

Name and 
Address of 

person making 
representation 

Details of 
representations 

made/ issues raised 

Response given by M/s 
Ultra Tech Cement Ltd. 

Remark 

1 Shri Bharatbhai 
Jairambhai Bhil, 
Vill. Nicha Kotda, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

1. Out of the total names 
in written 
representation 
announced to be 
received. Please 
inform how many 
people are in favor of 
company and against 
the company. 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Most of the 
people present 
during the 
public hearing 
refused to 
signed the 
attendance 
sheet which is 
required to be 
annexed with 
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Sr. 
No. 

Name and 
Address of 

person making 
representation 

Details of 
representations 

made/ issues raised 

Response given by M/s 
Ultra Tech Cement Ltd. 

Remark 

2. The nearby forest area 
is having, different wild 
animals, which is not 
reported in EIA Report. 
 
 
 
 

3. This is one mining 
project however three 
different Public 
Hearings are proposed 
at different locations 
instead of that one 
Public Hearing should 
have been conducted 
for all three projects 
together. 

 
4. The distance of forest 

is about 500 meters 
from all the villages of 
Proposed Project. 
Information given in 
EIA report is wrong. 

 
5. In this project area the 

vultures are also seen 
however there is no 
mention about it in EIA 
report. EIA report is 
also silent about the 
lions seen in this area. 
Hence, the EIA Report 
should be rejected. 

 
6. More than 70 types of 

different migratory 
birds are observed in 
this area which 
includes flamingo. 
However, EIA report is 
silent about it. 

2. The animals often  
roaming in the forest 
mainly lions and 
leopards shall be 
mentioned in the Final 
EIA Report.  Some wild 
animals are listed in 
draft EIA report 
 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- 
 
 
 
 

5. Mention of lion and 
leopard is there is draft 
EIA report on Pg. no. 
101. Animal names 
which are not listed in 
the draft EIA report, will 
be included in final EIA 
report.  

 
 
6. (The flora & Fauna list 

submitted for 
authentication & will be 
included in final EIA 
report) 
 
 

the minutes of 
meeting as 
Annexure-A. 
Only few 
person singed 
the attendance 
in the Public 
Hearing have 
signed in the 
attendant 
sheet, which is 
attached 
herewith. 
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Details of 
representations 

made/ issues raised 

Response given by M/s 
Ultra Tech Cement Ltd. 

Remark 

7. EIA Report mentions 
that most of the land of 
proposed project is 
barren and not fertile. 
This is totally wrong 
and the land under 
project area is very 
fertile. The EIA Report 
should be rejected. 

 
8. Because of the nature 

of limestone 
deposition, the salinity 
ingress is prevented. If 
the project is executed 
the sub-surface water 
will be spoiled and 
salinity will increase. If 
the proposed “Methala 
Bandhara” is 
constructed the fertility 
of this land will 
increase. 

 
9. Huge area of 

mangroves which falls 
under Schedule-1, 
existing in coastal area 
within 10 km radius. 
Sea turtle is also found 
in the coastal area. 
These detail are not 
included in the EIA 
Report. 

10. Trees like Neem, 
Khijado, Tiludi, Ramtal, 
etc. are growing in 
almost all the villages 
along the river and 
forest these details are 
not mentioned in the 
EIA Report. 

 

 
 ____  
 
 
 
 
 
 
 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. The mangroves will not 
be affected or damaged 
due to the mining 
project. 

     
 
 
 
 
 
10. Detail biological study 

conducted and list of 
flora and fauna are 
included in EIA report. 
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Ultra Tech Cement Ltd. 

Remark 

11. The prospective 
project of Methala 
Bhandhara is coming 
up in this area and will 
be adversely affected 
due to the proposed 
limestone mining 
Project. The EIA report 
is silent about this. 
Hence, EIA report and 
project should be 
cancelled. 

 
12. The land acquisition 

was done by Indian 
Rayon, the name of 
the company thereafter 
changed to Grasim, 
then again changed to 
UltraTech Cement Ltd. 
The farmers whose 
land was acquired by 
the company are not 
informed about the 
name and the EIA 
report doesn’t mention 
about it. 

 
13. Large portion of this 

project falls under the 
CRZ area, which is not 
mentioned in EIA 
Report. Hence the 
project should not be 
permitted. 

 
14. It seems to be not 

possible to complete 
two Public Hearing in 
one day. It is not 
proper to conduct two 
Public Hearing in one 
day. 

11.The company shall 
support to implement 
the project of “Methala 
Bandhara”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. The change of names 

from original Indian 
Rayon to finally 
UltraTech Cement Ltd. 
was done as per the 
permission of the 
Hon’ble High Court of 
Gujarat. It is not 
necessary to inform 
about this. 

 
 
 
 
 
13. CRZ map is being 

prepared with the help 
of Government 
approved agency. A 
study on this has been 
completed and details 
will be furnished in final 
EIA Report. 

 
   ------ 
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Response given by M/s 
Ultra Tech Cement Ltd. 

Remark 

15. The Grazing land 
(Gauchar land) shall 
be destroyed due to 
this project.  

 
16. The presentation by 

company mentions 
about giving 
employment to 30 
people only which is 
not acceptable. 

 
 
 

17. None of the people 
present the Public 
Hearing are supporting 
this project. 

15. There is no Grazing 
land (Gauchar land) 
within the project area. 

 
 
16. 30 people shall get 

direct employment for 
technical and 
operational work.  
However, the project will 
also create indirect 
employment 
opportunities. 

 
     ------ 

2 Shri Gigabhai 
Khembhai, 
Village: 
Bambore, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar. 

The land under the 
proposed project area is 
very fertile. Hence, we 
do not want mining but 
want the Bandhara 
(Check Dam). 

 
     ----- 

 

3 Shri Anandbhai 
Jinabhai  
Village: Nicha 
Kotda, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

In presentation it is said 
that dispensaries will be 
provided by the company 
but we do not want that. 

 
     ----- 

 

4 Shri. Nachibhai 
Bachubhai Bhil 
Village: Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

The company proposes 
to provide us school but 
we do not want this 
project. 

 
     ----- 

 

5. Shri Bhalabhai 
Vill. Dayal, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

The land is not good, this 
is mentioned in EIA 
report which is not true. 
Check dams are existing 
within 10 km which is not 
mentioned in EIA Report. 

 
     ----- 
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Remark 

6 Shri. Hiteshbhai 
Punjabhai   
Village: Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

The proposed land is 
very fertile. 

 
     ----- 

 

7 Shri Vadiya 
Bachhubbhai, 
Village: Ucha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

The EIA Report doesn’t 
mention about medicinal 
plants like Tulsi, Kher, 
etc.  

 
     ----- 

 

8. Shri Pratapbhai 
Gohil, 
Village: Ucha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

1. The EIA report does 
not mention about the 
survey number of the 
proposed project land. 
 
 
 
 

2. The permission for 
cement project is 
given in 2001 and the 
land is unused since 
16 years. 

3. The Proposed project 
assures employment 
to 120 persons only, 
so it is better that 
agricultural should be 
continued instead of 
mining. 

4. There are number of 
cattles providing milk 
to the people in the 
area. Due to the 
proposed project the 
grazing land will be 
destroyed. Hence, we 
oppose the Project. 

5. As per the EIA Report 
the Green Belt shall 
be developed after 32 

1. The Company obtained 
all required permission to 
carry out mining activity 
and details about survey 
number and permission 
shall be included in final 
EIA Report. 

 
     ------ 
 
 
 
 
 
     ------ 
 
 
 
 
 
4. The proposed project 

area does not have any  
grazing Land. 

 
 
 
 
 
5. Tree plantation work 

shall be carried out from 
the beginning of the 
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years, who will carry 
out inspection about 
it? 

 
 
 
 

6. The Lime stone 
deposition in the 
ground acts as a wall 
to stop salinity 
ingress. If mining is 
done, the salinity will 
increase. 

mining activity along the 
periphery of the lease 
areas even the reclaim 
land after completion of 
mining the reclaimed 
area shall be used for 
tree plantation. 

----- 

9. Shri Pruthvisinh 
Village: Datha, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar. 

1. The company will 
carry out only mining 
activity or the factory 
plant will also be 
installed? 

2. Every person of the 
villages should be 
asked for their opinion 
about the project. 

     -----  
 

 
 
     ----- 

 

10. Shri 
Bhagwanbhai 
Village Borda, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar. 

How many Gram Sabha 
have been conducted and 
how many permissions 
obtained from Gram 
Panchayat so far for this 
project?  

    -----  

11.  Shri Balvantbhai 
Village. Ucha 
Khotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

Waste from the mining 
will be released to the 
sea coast which will affect 
the fisherman. 

     -----   

12. Shri Hiteshbhai 
Joshi, 
Village. Nicha 
Kotada, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar. 

There are many religious 
places in nearby villages 
where tourist visit which 
is not mentioned in EIA 
Report. 

     -----  

13. Shri Manubhai 
Vill. Baatkada, 
Tal. Talaja, 

The salinity of the water 
will increase due to 
mining, so this project is 

     -----   
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Dist. Bhavnagar. not acceptable. 
14. Shri Bharatbhai 

Vada, 
Village: Taredi, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

Land of Jhanjmer and 
Vadova is very good and 
due to mining, land will be 
destroyed forever. 

     -----  

15. Shri Veer 
Vadabhai, 
Village. Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

Huge quantity of 
Narmada water will be 
used (1.5 lakh liter) per 
day. Why villages are not 
supplied this water. 

     -----  

16. Shri Veer 
Himmatsinh, 
Village. Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

Due to mining operation 
temperature increase will 
result into global 
warming. 

     -----  

17. Shri 
Vallabhabhai 
Chavada, 
Vill. Talli, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar. 

If small farmers loss there 
land it will create 
problems for them.  

-----  

18. Shri 
Chandrakant 
Baraiya, 
Village: Nicha 
Kotda, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar. 

Public Hearing was 
scheduled on 15/06/2016, 
which was not intimated 
to us. 

     -----  

19. Shri Dahyabhai 
Maadiya, 
Village: Nikol, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar. 

How the Baksipanch and 
Kodi religion people will 
be benefited from the 
company.  

     -----  

20. Shri Kanubhai 
Village: Dayal, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar. 

As per the EIA Report 
green belt will be 
developed after 25 years, 
what about till that time? 

     Greenbelt along the 
lease boundary shall be 
carried out from start of the 
project. 

 

21. Smt. Ramaben 
Shiyal, 
 

There is no provision for 
the safety of the villagers 
 

     -----  




















