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GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD
REGIONAL OFFICE, SARIGAM 
Ahir Faliya (Bhandarwad), Sarigam:396155
Ta: Umbergaon, Dist Valsad
Website: www.gpcbxgn.gujarat.gov.in

PUBLIC HEARING PROCEEDING

It is hereby informed that as per the Ministry of Environment and Forests, Government of 
India, New Delhi vide its Notification No. S. O. 1533 dated 14th September, 2006 and 
subsequent amendment S.O. 3067 (E) dated 1st December 2009. Public Hearing was fixed 
for M/s. Cargo Motors Private Limited for development of Nargol Port, at village Nargol, 
Ta. Umargam, Dist. Valsad which is covered under Category – A.  

A copy of the draft Environment Impact Assessment Report and the Executive Summary of 
draft Environmental Impact Assessment Report were sent to the following authorities or 
offices to make it available for inspection to the public during normal office hours, till the 
Public Hearing is over.

1. The District Collector Office, Valsad. 
2. District Development Office, Valsad. 
3. District Industry Centre, Valsad
4. Taluka Development Office, Ta: Umargam, Dist.: Valsad.  
5.  The Chief Conservator of Forests,  

Ministry of Environment & Forests,  
Govt. of India, Regional Office (West Zone), 
Kendriya Paryavaran Bhavan, E – 5, Area Colony,  
Link Road – 3, Ravishankar Colony,  
BHOPAL – 462 016. 

6. Regional Office, Gujarat Pollution Control Board, Ahir Faliya (Bhandarwad), 
Sarigam - 396155, Ta. Umargam, Dist. Valsad. 

Executive Summary of draft Environmental Impact Assessment Report were also circulated 
in surrounding 21 villages for effective publicity.

Other concerned persons having plausible stake in the environmental aspects were requested 
to send their response in writing to the concerned regulatory authorities.  

The Public Hearing was scheduled on 13/01/2016 at 11.00 hrs at Survey No.151, Landmark: 
Near Microwave Tower, Nargol-Daman Road, Coastal Highway, Village: Tadgam, Ta. 
Umbergaon, Dist. Valsad. 

An advertisement in English was published in Gujarati Daily - “Divya Bhaskar” &
“Sandesh”, dated 12/12/2015 & English Daily –“The Indian Express” dated  12/12/2015. 

Ravikumar Arora, I.A.S., District Collector and District Magistrate, Valsad supervised and 
presided over the entire public hearing proceedings.

A statement showing participants present during the Public Hearing is enclosed herewith as 
Annexure – A. who have signed the sign of sheet but during public hearing more than 
4000 person were present.

























ANNEXURE – B 

A statement showing issues raised by the participants and responses 
by the representatives of the applicant during the Public hearing 
It is hereby informed that as per the Ministry of Environment and Forests, 
Government of India, New Delhi vide its notification No.: S.O. 1533 dated 14-09-
2006 and subsequent amendment S.O. 3067 (E) dated. 01-12-2009 under the relevant 
process of getting public opinion from locally affected people and to take into account 
their suggestions and questions for the purpose of Schedule No. 7 (E), category "A" 
by the M/s. Cargo Motors Pvt Ltd, Village: Nargol, Tal. Umargam, Dist.Valsad for 
the Nargol port development project. 

The entire public hearing procedures were made under the supervision of Shri. 
Ravikumar Arora (IAS), District Collector and Shri. G.V. Patel, Regional Officer, 
Gujarat Pollution Control Board, Sarigam as a representative of Member Secretary, 
Gujarat Pollution Control Board, and with the consent of the Chairman the Process of 
Public Hearing was started. Under the EIA Notification different provisions and brief 
information about the public hearing process were provided. The Public Hearing 
details were widely publicized by the Gujarat Pollution Control Board on 12/12/2015 
in the local newspapers "Divya Bhaskar" and "Sandesh" in Gujarati and "The Indian 
Express" in English. He added that according to the notification provision only locally 
affected people will be able to make oral representations at the public hearing and 
others having plausible stake can provide their representations in writing which would 
be included in the proceedings. Regional Officer, Gujarat Pollution Control Board, 
Sarigam during the public hearing stated that 12 Written Representations were 
submitted by the interested parties and that the Company’s responses would be 
included in the Public Hearing minutes of the meeting. 

The Honorable Collector also said that the questions raised during the public hearing 
and responses provided by Cargo Motors will be sent to the Government of India and 
the proposed port’s decision will be taken by the Government of India, New Delhi. 

Then the representatives of M/s. Cargo Motors Pvt. Ltd , presented Gujarati Audio 
visual Presentation with information of proposed planning, environmental 
management system, project’s technical information, the proposed preventive steps, 
impact on the environment and industry’s proposed activities regarding Corporate 
Social Responsibility (CSR) to be carried out was also made. After completing the 
Audio Visual presentation, the Regional Officer, Gujarat Pollution Control Board, 
Sarigam announced that the local people could now voice their opinions. He added 
that the locally affected people present at the public hearing can provide their 
opinions, feedback, suggestions. Then after, the District Collector and District 
Magistrate said that the forum was open for opinion/suggestions/feedback for the 
locally affected people. 
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During the public hearing the questions asked by the present local people as well as the answers 
given by the applicant's representative is as follows: 

Sr. 
No. 

Name and 
Village 

The points represented Replies from 
Project Proponent 

1 Jayeshbhai 
Gajanandabhai 
Baria, Nargol 
Sarpanch,  
Nargol 

Gram Sabha meeting was organized by the 
people of  Nargol and other nearby villages 
to discuss the proposed port and 34 issues 
was decided and out of 17 major issues 
were separated and submitted it to MLA 
Ramanbhai Patkar. Mr. Baria requested 
him to represent these issues on behalf of 
the public, during the public hearing. 

 

Honorable Collector said that we will go only after hearing everyone. Everyone keep silence. 
2. Magan Dakale 

(Head of Kinara 
Bachao Samiti ) 

He informed that the people today here are 
in difficulty. We are living here since 
British age. This land is of 
Government/CRZ. For this public hearing 
2000- 4000 people were estimated but 
about 10000 people have come. Even 
without transportation, they have walked 
20-20 kms. People are not explained about 
what is happening. Everybody including 
people and Sarpanch are confused. On our 
representation to Honorable Collector, he 
has heard us. And hope to solve our 
questions. 1200 houses are dwelling and 
what will happen to these houses, it is not 
mentioned in 600 pages report. And 
Fishermen’s livelihood depends on fishing 
business but these houses are not in their 
name. When fisherman’s sell their house 
they don’t do any documentation. Only 
panch decides. Fishermen are doing fishing 
of 146 crores. And crore rupees of income 
is generated. We all are not poor. We have 
not taken any money from the government 
nor have we asked for any jobs. Our 
farmers earn their income from farming. 
Alphanso of Valsad is produce here in our 
place. If you disturb the sea then the 
impacts due to waves cannot be prevented. 
The houses and farms will also be 
destructed. How the port would be built? 
During this project 600 acres land will be 
reclaimed for the development of port. 
Without acquiring land no port can be 
developed. Leave it to make fool to the 
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peoples. For reclaiming 1 acre of land 10 
crore is required. 7000 crores will be 
required for developing 700 acres of land. 
They are making us fool. This port 
development is not possible in 5000 crores. 
This project cost is 4000 crores. We have 
to see whether Rs.4000 crores they have or 
not, if they have agency of Tata Motors 
only so from where will Cargo Motors 
collect money? Israel company is having 
25% stake. It is not written if this company 
is going to give money. We won’t let a 
foreign company to come here. We are 
living happily. No objection if there is no 
help. No information given whether 
railway will come from Bhilad or Sanjan. 
If railway comes who will give the land to 
railway? There is no information.   If port 
does not come doesn’t matter atleast do not 
steal what we have. 

3. Mahesh 
Parshottam 
Patel, Nargol 
(Teacher) 

Our Umbergam is Holyland of Parshuram 
and no one dies hungry here. Our village 
peoples carry out fishing activity for their 
livelihood; if steamer comes because of 
port our fisherman will die hungry. How to 
go 25km away from sea shore and will 
survive. Under any circumstances we will 
not allow the port to come. Our Narendra 
Modi Sir talks about carbon credit and 
other side here our environment is 
snatched then we will sacrifice our life and 
I will be the first one. We will not allow 
coming port. 

 

4. Mukeshbhai 
Machi 
(President- 
Macchi Samaj) 
 

Here at sea shore two type of farming takes 
place. One on seashore and other in sea. 
This sea shore is known as Golden 
Fisheries. Fish here are very costly. If port 
comes then industry will come. Its waste 
water will be discharged into sea. Fish 
does not lay eggs in deep clean water. Fish 
uses seashore to lays egg. If port comes the 
shore will be destroyed and hence fishes 
will also be destroyed. Flora-fauna and 
farming will be destroyed. 
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5. Rakesh Rai 
Kamala Shankar  
Sarigam 
(Member of 
Sarigam 
Panchayat) 

People in Umargam are very calm and 
understanding. These people are not 
opposing development but we do not want 
development which destroys environment. 
A year ago well water was used to drink and 
we have grown up but now we have to 
purchase water for Rs. 20. That is we have 
to drink RO water. Tadgam where there is 
no population, public hearing is arranged 
which is suspicious. Information available 
on website and on net is put up by Gujarat 
Maritime Board or Cargo Motors. It is of 
500 pages. This information and given 
audio visual is difficult for people to 
understand. Even graduate person like me 
from English medium of Mumbai 
University is not able to understand then 
what will this village people understand. 
Then the people of this region are not able 
to understand.  Gujarat Maritime Board 
officer and from Honorable Collector side 
should provide information that can be 
clearly understood. There should be 
gramsabha of only one issue all over from 
Dehri to kalai of Umargam Taluka in which 
Gujarat Maritime Board Officer and 
Representative of Honorable Collector and 
Representative of Cargo Motor comes, 
explain clearly in Gujarati visual. If people 
do not understand then what will they 
represent? This public hearing should be 
cancelled in interest of justice. How much 
land will be required? What compensation 
will be given to affected people? What will 
be done for land acquisition? Such 
information is not mentioned. There is no 
information related to road and railway line. 
Showing dreams to people of becoming 
millionaire but information regarding above 
is not given in EIA. If port is built at 12.5 
nautical miles and reclamation is done, 
thereafter the impact of high tide water from 
Dehri to Kalai is not mentioned. Sir, you 
and GPCB do not convey opinion for this 
upcoming port and let the voice of our 
people reach to Government. This company 
talks about CSR activity but even big 
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companies in Sarigam are also not paying 
taxes. Pass the peoples voice to 
Gandhinagar and Delhi (MoEF) 

Honorable Collector said that till now five peoples has been represented. All other peoples are 
for their representations so for representation come directly and say name. We are not going to 
take any decision. All the questions raised are being recorded and your guidance/ suggestions / 
representation will be sent to Govt. of India through GPCB. 
6. Rajeshbhai V. 

Keni 
Maroli. 
(Gram Panchayat 
Sarpanch) 

Everyone likes developments but why 
this people have come we should know. 
Even for construction of road 
gramsabha permission is required then 
why this mega project without 
gramsabha permission? In gramsabha 
villagers were asking question that what 
is information of this port? So 
previously I wrote letter to Honorable 
Collector and in reply we got collector 
office letter that there is no information 
of port. Our youngster going to Sarigam 
and Umargam asking for job are not 
given employment. In most of the 
company’s people from outside are 
working then what is the assurance that 
how many locals will be employed in 
this project. The fishermen sell their 
fish for 10 rupees to run their home. 
Our Ramanbhai is favorite leader. We 
request Honourable Ramanbhai Patkar 
to give justice and represent to 
Government. 

 

7. Vinay Gulabchand 
Seth, 
Phansa 

According to EIA report we requested 
Collector that EIA report is of 600 
Pages so organize public hearing after 2 
months period but it is organized within 
month. EIA report is incomplete and 
misleading. After making central 
government committee of expert of this 
subject again EIA report must be made. 
In first phase no land is required but 
how many phases are there and then 
after no information is given how much 
land will be acquired. No information 
regarding other port in nearby region is 
there. About Boisar, Hajira, Pipavav 
port at what capacity are they running 
there is no information about it. If other 
ports are studied then I feel they are 
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running at low capacity. So there is no 
need for this port. On page number 4 
proposed Delhi- Mumbai corridor is 
mentioned but Delhi-Mumbai is 
dedicated freight corridors is not 
mentioned. In addition there are no 
studies done on this. If compared with 
other ports of New Delhi Mumbai 
Corridor then   economically not 
feasible. That is why Nargol Port is not 
required. On page no. 13 rail is going to 
acquire land inside 12 km, this 
information is not mentioned which is 
the land of farmers. Their acquisition in 
this EIA report is not been discussed. 
Railway line is not included in the EIA 
report. What about the land that will be 
acquired for rail corridor? What about 
compensation to farmer? There are no 
details regarding land requirement for 
railway. Umargam has been declared as 
a Schedule area under the Schedule-V 
of Constitution.  Umbergam has got 
many important rights. And no 
discussion has been done about these 
rights. After gramsabha resolution 
further development work is 
recommended. That is why project is 
recommended to be cancelled. On page 
no 5.16 water which has to be obtained, 
it will be used from bore well and hence 
in our region we will have water 
problems. It will also pollute ground 
water and no solution for this is 
mentioned in the report. According to 
EIA report page number 7.54, there will 
be direct employment of 200-300 
people and indirectly 2500 to 3000 
people will be employed. So for this 
there is no need to waste money and 
destroy environment. This region is 
naturally rich and there is only need of 
farming, fisheries and animal husbandry 
business. The generations will keep on 
getting this wealth. If fishery businesses 
will be developed then more 200-300 
will get employment. EIA report is 
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incomplete, false and misleading. 
Hence the EIA report and port should 
be cancelled. 

8. Yatin Bhandari 
(Ex. Sarpanch of  
Nargol) 

GPCB has conducted the public 
hearing at Tadgam. Today the date is 
13th which is a black date for Tadgam 
village. In the same village the 
polluted water was discharged from 
G.I.D.C. Sarigam. Due to this ample 
amount of ecosystem was destroyed.  
As a Sarpanch, approached the High 
Court and filed a petition, fought and 
won and now filtered water is released 
into the sea.  Forest land of Nargol is 
under our people conservation. And 
without our consent it is being given to 
others. I have objection as a Chairman 
of   Van Shakari Mandali. This port 
will lead to development of the 
country but this development will be at 
the cost of Nargol, Vankas, Saronda, 
Tumb, Tadgam, Umargam, etc. which 
will adversely affect on environment. 
Friends although we are uneducated 
but we are quite clever. And our 
objection is on this. Our objection is 
on acquisition of the Survey no. 97/98. 
It was shown on projector under CSR 
that work on new lake and work of 
school of Tumb, Saronda is done and 
Rs.25 lakhs is spent. But if we observe 
the work in the mentioned villages 
then no work has been done. CSR 
activity should be carried out along 
with the Sarpanch. Development is 
talking about money but it is false. If 
initially making such big fools then 
what will happen afterwards? There is 
no complete information provided for 
the port and that’s why we oppose the 
Public hearing of GPCB. And has to 
be declared as cancelled. If CSR 
activity is not carried out along with 
the villagers then we will not allow 
any survey. 
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9. Ashok Thakur  
(Kinara Bachao 
Samiti) 

He said that we request the Collector 
that our opposition is for the port not 
for the public hearing. The port should 
be cancelled. 600 page EIA report has 
been made. Has Regional Officer read 
it completely? There is no information 
about the livelihood of fishermen in it. 
There is no mention of rehabilitation 
of fishermen. As per information on 
page no. 5.1 there will be reclamation 
activity which will cause coastal 
erosion. Kalai, Nargol, 
Phansa,Tadgam, etc. will be immersed 
in sea. No information is given: how 
much land will be acquired for 
railways? How much compensation 
will be provided? etc. is not 
mentioned. No farmer is willing to 
give land. In the last 150 years in this 
place no thunderstorm has occurred 
and no koli   and fisherman houses are 
neither relocated nor destroyed .So due 
to this development there is no 
information provided of hurricane and 
storms. If thunderstorm strikes the 
surrounding farms will be destroyed. 
On page no. 17 it is mentioned that 
more than 2 crore ton of coal will be 
unloaded in the proposed port but no 
information is mentioned in EIA 
regarding the particulate matter of coal 
which will spread over miles. And 
farming will be totally destroyed. In 
EIA 450 acres and 6.1km deep 
dredging will be done frequently,         
there will be storms in this region and 
due to this mangoes and chickoos 
farms will be destroyed. No 
information is mentioned what will be 
the effect on ground water due to 
reclamation and dredging of the sea 
and, we are also strictly opposing for 
that. We all are opposing the port. 

 

Honorable Collector said that this public hearing is for Nargol Port. Then let us discuss only 
about it. Represent your objection, why these questions? Is Mr. Patel going to give permission 
for the port? This public hearing is only to record your guidance / suggestion. GV Patel said 
that all your issues will be taken on record properly.  
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10. Shaileshbhai 
Hodiwala 
(Deputy Sarpanch, 
Nargol) 
Macchi Samaj- 
President 

According to EIA report this port will 
be constructed by reclaiming inside the 
sea at 6 kms.  Therefore 371 hectare of 
area will be reclaimed in Nargol 
coastal area. So plants and living 
ecosystem will be destroyed. From 
Umargam to Kalai Phansa etc in this 
region there are 600-700 small 
mechanized boats. In one boat 6-7 
people are there. So everyday 10,000-
15,000 fisherman get their livelihood. 
Hence because of port development 
fishermen will be at loss. The port 
mentions to give employment to 200 
people. In this region fishes like Dado, 
Ghol, Pomfret, Lobster are exported 
and government gets profit. Due to 
port the shore will get washed away, 
waves will rise Because of this our 
livelihood will be destroyed. There is 
possibility that villages will be 
submerged under coastal water and 
there will be loss to village. We 
oppose the port. 

 

Honorable Collector said that the suggestion given by Shaileshbhai is good. There are many 
people for representation and it will take 2-3 days. I request that many points have been repeated. 
Now do not repeat and represent new issues so that everyone gets chance. 
11 Jayprakash 

Bhandari 
(Ex. Sarpanch- 
Nargol) 

Here the area is having fertile 
land/farms. Horticulture crops are 
grown. Rice like crops is taken here and 
we earn our livelihood on it. 
Development of GIDC is going on in 
Umargam then why development of 
port? Nargol tourism, greenery and 
agricultural land of the region will be 
destroyed. In Gujarat one of the highest 
density of trees district and that too it is 
the most in my Umargam taluka. The 
kings of fruit alphanso, chickoo etc 
fruits are produced in plenty. And 
maximum income is generated. Due to 
port Alphanso mangoes of Valsad will 
be destroyed and production of chikoo 
will come to an end. Due to port 16km 
of sea will be destroyed.  And the 
breeding area of jhinga, paaplet and 
bumbla etc will destroy. Farmers on 
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agricultural land and fisherman at sea 
cost build houses. Fishermen will be 
without houses. Farming land of 
farmers will be acquired for roads and 
rail then farmers will be without farm. 
And the details about land acquisition 
for railway line are not provided and for 
tat social survey study has not been 
done. Therefore we have objection 
against this port. 

12 Keki Mistry, 
Captain, Nargol  
 

I was Captain at sea. Parsis have stayed 
for 1086 years in Sanjan/ Udwada.  We 
do not have any information about port 
being developed. We haven’t spread 
our hand in front of anybody.  Gurdeep 
Singh took permission from Anjuman 
but who is Gurdeep Singh, we don’t 
remember. He does not have experience 
of Port operation. Railway will come 
adjacent to my house.  If the port is 
developed here, Agiyaree and temple 
would be washed away.If sea is 
reclaimed then from where will it come 
back? What will happen to these people 
if they lose their farming land and 
fisheries? Why you want to spoil 
Nargol beach? Cargo Motors will make 
coal stack yard in 64 acres, due to 
which people will suffer from TB. Had 
come to measure wind velocity in 
village to install windmill over house. 
You all come to my house. My house 
will complete 100 years in 2016. On 
17th January 2010 of Mint paper in 
Mumbai in it, agreement is done 
between Israeli port and Cargo Motors.  
I have obtained a 45 pages project 
report in private from L&T. Now the 
report is 26 pages. Now in Sarigam 
quarry is hill now. From it stones will 
be removed for the reclamation in sea 
then our religious places in Udwada and 
Sajan will be washed away. Once 
reclaimed then from where from where 
will you get back sea. Shri. Ramabhai 
Patkar (MLA) told that if the port 
comes people will be millionaires and 
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billionaires. But in other areas of West 
Bengal, Punjab and Gujarat price of 
land is about 2 crores and bought flats, 
car and now on they have nothing. 
Farming has stopped. At present they 
are working as a peon and watchman 
for rupees 10,000 to 15,000. BDR will 
make 64 hectare coal stockyard.  I 
request people here; there is a coal stack 
yard of 3MMTPA at Shiveri and 
Wadala. There is a hospital built nearby 
but only for TB patients. Sulphur 
Dioxide and Methane gas will be 
produced from coal. Methane gas which 
will be generated is not mentioned. 
Which is inflammable. It can catch fire 
anytime and is harmful to humans. 
Recently there was news that not even 
one bed is vacant in Shiveri. Today 
including patients, Doctors, and worker 
are living in compound and worker / 
doctor are dying. If this port comes 
tankers of 3lakh ton will come  and 
crude pump will also come which will 
produce hydrogen sulphide gas and if 
there will be leakage in pump then gas 
will spreading Nargol , Daman, Dahanu 
village and it will immediately affect 
people. My aunt’s son resides in Hazira, 
and now he is scared to go out and if 
port comes my Nargol will turn evil. So 
that is why we oppose this port. 

13 M.S. H. Shaikh 
(NGO, Olpad, 
Surat) 

M.S.Shaikh tried to raise points.  

Honorable Collector informed him that only affected locals can make oral representation. That is 
why you cannot give oral representation. But you can give your representation in writing. 
14 Mukeshbhai 

Macchi (Nargol) 
He is our representative for Nargol, 
Umargam, Maroli. Lot of information 
of about port. Out of 365 he lives with 
us 120 days. Hence we request to allow 
MSH Sheikh to make representation.  

 

Honorable Collector informed that we are going as per Government Rules and Regulations.   
Local people will orally represent and outside people will represent in writing 
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15 Krushnakanth 
Chauhan (Baroda) 

Honorable Collector cannot say no to 
anybody to represent in public hearing. 
I want to speak a little on hearing and 
EIA. For hearing and EIA there is 
verdict of Honorable Delhi High Court. 
In 2010 there is order against writ 
petition no 9313-2009 was issued. In 
which, on page no 8 and 9, it talks 
about EIA notification guidelines. It is 
about public hearing and Environment 
hearing. According to the court, 
notification does not say about it and 
does not prohibit. People not staying 
near project can also participate in 
public hearing and can give their 
suggestions. You are head so you can 
decide.  In addition he showed copy of 
high court order and insisted that 
outside person be allowed to represent. 

 

Honorable collector informed that it is mentioned in notification only affected people can make 
oral representation, whereas people from outside can give it in writing. 
16 Sanjeev Bariya 

(Resident of 
coastal area) 

We file our opposition against the port.  

Honorable Collector said that we have noted this. 
17 M. S. H. Sheikh, 

Surat 
If the EIA notification and 600 pages of 
report put in English on website, when 
it is going to affect livelihood of the 
30,000 people doing fishing and 30,000 
people will become unemployed 
themselves then how will they 
understand the 600 page report put up 
in English. If we are doing anything 
wrong let us know. If I legally translate 
each and every word of English into 
pure Gujarati and can explain fishermen 
then what wrong have I done? 
Environment is field of Science. Only 
pages will be kept in EIA report. In 
Ministry only minutes will be 
scrutinized. For such kind of reports a 
committee is formed in Ministry and 50 
projects are scrutinized and each project 
gets only one minute. The process of 
permission for thirty thousand people 
will be given in one minute in New 
Delhi. Till now the company has not 
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give single answer. Which is 
incomplete justice procedure.    

Honorable Collector said that the hearing is not yet complete, so how can you say this is 
incomplete justice procedure. 
18 Raman Patkar 

(MLA) 
I have been asked to represent on behalf 
of Fisherman and Sarpanch We have to 
see whether the Environment NOC has 
to be or not given to this port. 
Fishermen having pending question 
There is no information given on 
impact on fisherman and Environment 
in coastal villages by upcoming port.  
I have visited the Kochi, Kerala coast in 
the past where fishermen were living on 
the coastline and I did not observe any 
loss to fishermen. In Bombay fishermen 
need to go inside for fishing. Fishing, 
while 4000 boats from south Gujarat 
goes out to Porbunder, Veraval, 
Mangrol. In past I have written to Chief 
Minister for saving houses on shore in 
Veraval coast. There is no mention of 
how much effect will occur on the 
environment due to port development. 
There is no problem with the report. I 
don’t have any information about 
upcoming port. Where there is matter of 
Govt. of India, MLA will only be 
besides you. As a MLA if there is any 
loss to people then I will surely be with 
the public. And gave thanks.  

 

19 Pharlok Gowadia 
(Residential of 
Nargol) 

The land to be acquired for roads which 
is 23 acre land belongs to our trust. Out 
of 10 acres of this land, income is 
generated by coconuts and other crops. 
Our trust and Agyari depends on this 
income. Government is demanding 10 
acres from this land for road; I have 
come to oppose it. If the land is taken, 
our income will stop then what will 
happen to our community? If the coast 
gets destroyed the question of drinking 
water will arise. Whole village will turn 
saline.  Before 1200 years in Nargol, 
Ataf Baheram Irashansha stayed for 600 
hundred years in Sanjan. Fishermen 
have been living in Nargol from the 
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beginning. At that time the name of 
village was not known. Nargol name 
was given from Anargol (Pomegranate). 
We have been living here for 600 
hundred years; there is requirement of 
members of Parsi community whereas 
you have come to take land of our 
religion and trust. In one hand 
government promotes Parsi community 
whereas on other hand you have come 
to acquire our trust land. An English 
medium school was opened in Nargol 
for the first time in 1908. 10 crore 
rupees has been given by government to 
Udwada on the other hand want to take 
land of Parsi for port. We want to help 
Nargol. Therefore we strongly oppose 
it. 

20 Kanchanben  
(Taluka 
Umbergaon 
Panchayat 
President) 

Village people don’t have any 
information about the port you are 
going to build. So you provide true 
information about project and then 
organize public hearing. 

 

21 Manvendra 
Kashyap 
(Resident of 
Nargol) 

Many people came to India and did 
oppression and went. Gujarat has a 
coastline of 1600 km then why port 
only at Nargol? Shift the port at other 
place. Develop other ports in Gujarat. 
We do not need port at Nargol. Do 
something for development of fisheries 
wealth. Fishes are exported from here.  
Make a fishing port. Develop farmers 
and animal husbandry. Provide 
employment to local people. There is no 
need of any other port. We need 
tourism and fishing port, we don’t need 
this port. There are four 20 year old 
jetties at Nargol Port which are broken 
at present, there is need repair them. 
GIDC was established, people from 
outside came. People of cargo motors 
are sitting like puppets. Not a single 
representative is discussing and nobody 
is speaking. Narendra Modi does chai 
pe charcha with one hundred and 
twenty five thousand million people. 
Here only fisheries port is required. 
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Must carry out Chai pe charcha with 
people of Nargol. We do not want this 
Nargol Port.  

Honorable collector informed that your representations/objections will be sent to Government of 
India, Delhi through G.P.C.B., And decision for this port will be taken by Government of India. 
I or GPCB do not have authority to take decision about port after public hearing.  

22 Dinesh Machhi 
(Resident of 
Nargol) 
 

We are doing business of fishing since 
63 years. Do not require filthiness. We 
get costly fishes like paplet, boomla, 
golden fish, titana, dado. This port will 
steal our fishery business. It will also 
raise a question on our livelihood. 
Because of that that we oppose this 
port. 
We are hearing since last 17 years about 
development of fishing port here, but 
till date no fishing port has come up. 
Not once but 17 times we have said that 
we do not need a port. People are 
having power in democracy but not 
government.  Our livelihood will be 
snatched then intestine will strive 
(“Aatardi Kakadse”). And nothing 
good will happen in life. “Mit Marenge 
Mar Jayenge Bandar Nahi Babane 
Denge” (We will die but we will not 
allow build a port) “Humko Mita Sake 
woh Sarakar Mein Dum Nahi, Sarakar 
Humse Hain Hum Sarakar se Nahi” 
(Government has no power to destroy 
us, Government is there because of us, 
not are we for government.) “Hum 
Jhukenge Nahi, Bandar Hatake 
Rahenge.” (We will not steep, will 
remove port) 

 

23 Magan Dakle 
(Kinara Bachao 
Samiti) 

We oppose the port. But, everyone 
present here has a right to speak.  
Whosoever wants to speak in support of 
the port can come here and speak. 

 

24 Kosva Varazvan 
(Resident of 
Nargol) 

My native is Nargol, Honorable 
Collector you are also District 
Magistrate then also you are not 
allowing outside NGO advisor. We 
have already shown you the High Court 
order then also you have not allowed. 
This is contempt of Court. My son is a 
lawyer and I will convince him to file 
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PIL and you Honorable collector will 
be punished.  

 
 

25 Jayeshbhai Baria 
(NargolSarpanch) 

On 4/1/2016, in our gram Sabha we 
have unanimously decided that Mr. 
Shaikh (Environmentalist) will 
represent for us in the public hearing. 

 

After representation by people Honorable Collector asked company representatives to reply to 
queries raised by people. Company representative Mr. Tarang Fajalia (Senior Executive) 
Ahmedabad, replied that total 171 Hectare of Land will be reclaimed. 143.5 hectare will be in 
intertidal zone. There will be no impact on the shore. In phase IA, Reclamation of 28 hectare will 
be done inside behind berth by using the whole dredging materials for making containment 
bunds, so that soil doesn’t spread elsewhere.  Only existing road will be used, no new road is to 
be built. Care will be taken that no damage is caused to the environmental wealth due to the 
work. There is no proposed railway planned in Phase 1.When railway is required in phase IA, it 
will be developed by taking necessary clearances from concerned department. There is mention 
of railway in TOR but representatives informed that ToR is amended and Rail connectivity is not 
mentioned in that. Honorable Collector requested company to reply in Gujarati to everybody. 
26 Manish Baria 

(Resident of 
Nargol)  

We request you sir, we don’t want to 
understand anything, hence we don’t 
need to listen explanation of Cargo 
Motors 

 

27 Yatin Bhandari, 
Rakesh Rai& 
others 
Nargol 

Request was made to Honorable 
collector, as the EIA report is difficult 
for us and other village people to 
understand. It is a request to allow Mr. 
M. S. Shaikh as our representative to 
make representation on behalf of us.  

 

Honorable collector informed that we have gathered here for you. We are meeting on auspicious 
day of Sankranti. Representation of all approximately 23 people has been done, everything is 
being recorded and we will not take any decision here. You have emotions that port is required 
or not required, we will send to Government of India through GPCB. I assume that all the 
aspects of local people are over. All and Sarpanchs have emotions to allow Mr. Shaikh to speak, 
but what new will Mr. Shaikh add? Sarpanch of Maroli informed that we are informing Mr. 
Shaikh to make representation because our fishermen families are illiterate. They are without 
education. Therefore they are not able to speak. I am literate, so I can speak. Therefore Mr. 
Shaikh will speak on behalf of all of us. Collector informed that I did not expect such a sharp 
representation by you, yet, giving respect to the feelings of 4000 people, Mr. Shaikh will speak 
for five minutes and then public hearing will end. All have feelings that government is for public. 
Public Hearing has almost ended, I am giving five minutes to Mr. Shaikh, say do you agree? 
After representation of Mr. M. S. Shaikh, public hearing will be declared as over.  
28 M. S. H Shaikh, 

NGO, Surat 
The company wants to acquire forest 
land for their office. In case land is 
required, first government land and then 
private land should be possessed and if 
not available then only forest land 

Representative of 
company informed that 
at present Israel and 
Cargo Motors work 
together.  
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should be used. It is mentioned in your 
EIA report that there isn’t any 
government or private land in Nargol. 
Village has government and private 
land, then why forest land is demanded? 
How has this application reached 
Gandhinagar without resolution of 
Gram Sabha? Cargo Motors says that 
this land doesn’t come in Scheduled 
area, the same should be investigated. If 
GMB can show details of other ports 
such as Pipavav, Hajira, JNPT and 
others and also their expansion details, 
the ports falling in 90km such as Hazira 
and Adani port can also be shown. 
GMB port also brings coal, one is being 
developed of 300 hectares in Hazira, 
then why is Nargol Port is called? This 
port will be built in deep sea, therefore 
dredging will be required, and if it is 
done, water current will change and 
fishing will come to an end. Due to 
erosion, sea will have erosion and   
there is probability that Varoli river 
mouth may be blocked. The data given 
in EIA report are of only one year in 
fact, data of 15 to 20 years should be 
given, which are not provided. TOR has 
railway line but you have not given any 
information, regarding it. How will you 
do land acquisition, at market rate or 
government rate? The company 
manufacturing motor cars is going to 
built port, indeed, the activity of 
making port should be given to an 
experienced company and Israel 
Company associated with Cargo motors 
has also moved as per report I have 
received. In past black dust from other 
ports such as Dahej, used to spread, the 
same will also happen here in future.For 
Dahej, High Court case was filed. 
Fisherman is opposing the port. So no 
banks are giving loan to Fisherman As 
per EIA report, 20 thousand fishermen 
are affected. The boomla of this area 
are famous, which is exported in other 

 
 
Representative of 
company informed that 
we have submitted 
application. We will do 
as per regulations of 
government. We have 
not taken forest, only 
application is done. 
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countries. If coal dust is spread on 
boomla, due to sticky skin nature the 
dust cannot be removed. And its export 
to other countries will come to an end. 
20 lakh MTPA dredging will be done 
and the sea area where dredging 
material will be disposed contains rocks 
where large quantities of lobsters are 
present. The cavities will be filled so 
breeding will not occur hence lobster 
will not get.  .They will also be 
destroyed. In EIA report, you say that 
there will be no waste water, but as per 
MARPOL act, when cargo chemicals 
arrive, before filling other material in 
them wont you need to wash the cargo? 
During handling of liquid cargo it is 
needed to be washed.  There is no 
mention of treatment plant (ETP) for it. 
You are responsible for liquid waste. 
Will activity of cargo washing by 
representative of company not be 
carried out?  Instead of port, tourism 
from Daman to Umbergam Nargol 
should be developed. The Jetty got 
broken 15 years earlier. All other places 
jetty has came-up, only Umargam is 
remaining. The government is not 
repairing it and they should also 
provide ice plants for fishermen. The 
fisheries survey carried out in EIA is 
performed very well, for which I thank 
you. But, there isn’t any survey of loss 
to fisherman due to port. As per EIA, 3 
lakh ton Rubbles (Ruff stones) will be 
brought from quarry and filled to save 
forest, but what about the destruction 
due to cavity of land made to obtain  for 
this rubble? And what will be its 
environment effects. There are so many 
ports such as Birla jetty, ONGC 
(OPAL) and LNT jetty, shell terminal, 
etc. which are being operated in spare 
capacity. We are thinking that 
destruction doesn’t happen in other 
area. Therefore, this Nargol port is 
economically not viable and is not 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honorable Collector 
informed that 
government will make 
expenditure in 
Umergamtaluka for 
tourism in year 2016. 
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એનેક્ષર-બી૧ �જુરાતી  

લોક �નુાવણી દરિમયાન  હાજર રહ�લ લોકો દ્વારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલ �દુ્દાઓ અને અરજદારના 

પ્રિતિનિધ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ જવાબ  

ભારત સરકારના વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલય, નવી �દલ્હ�ના �હ�રનામા ક્રમાકં :એસ.ઓ. ૧૫૩૩ તા. 

૧૪-૦૯-૨૦૦૬ અને તેના પછ�ના �ધુારા ક્રમાકં એસ.ઓ. ૩૦૬૭ (ઇ) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૯ અન્વયે લોક 

અ�ભપ્રાય મેળવવાની પ્ર�ક્રયાના ભાગ�પે લાગતા વળગતા સ્થાિનક અસરગ્રસ્ત લોકોની 

ર�ુઆત/પ્ર�ો/�ચુનો આવર� લેવા અને ધ્યાને લેવા હ��સુર િશડ�લુ ક્રમાકં ૭(ઈ), ક�ટ�ગર� “એ”મા ં

આવર� લેવાયેલ મેસસર્. કાગ� મોટસર્ પ્રાઈવેટ લીમીટ�ડ , ગામ: નારગોલ , તા. ઉમરગામ , �. વલસાડ 

દ્વારા નારગોલ પોટર્ના િવકાસ માટ�ની પ�રયોજના (પ્રો�કટ). 

સમગ્ર લોક �નુાવણીની કાયર્વાહ� રિવ�ુમાર અરોરા (આઇ.એ.એસ.) �જલ્લા કલેકટરશ્રી અને �જલ્લા 

મે�સ્ટ્ર�ટશ્રી,  વલસાડ ની દ�ખર�ખ તથા અધ્યક્ષપણા હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલ.  

શ્રી. �.વી.પટ�લ, પ્રાદ�િશક અિધકાર�, �જુરાત પ્ર�ુષણ િનયતં્રણ બોડર્, સર�ગામ તથા સભ્ય સ�ચવશ્રી 

�જુરાત પ્ર�ુષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરના ંપ્રિતિનિધ તર�ક� લોક �નુાવણીમા ંઉપ�સ્થત સૌને 

આવકાયાર્ તેમજ અધ્યક્ષશ્રીની અ�મુિતથી લોક �નુાવણીની કાયર્વાહ� શ� કર�. તેઓએ ઇ.આઇ.એ. 

નોટ��ફક�શન �તર્ગત િવિવધ જોગવાઇઓ અને લોક�નુાવણીની પ્ર�ક્રયા બાબતે સ�ંક્ષપ્તમા ંમા�હતી 

આપી. તેમણે લોક્�નુાવણીની બહોળ� પ્રિસ�ધ્ધ �ગે �જુરાત પ્ર�ુષણ િનયતં્રણ બોડર્ દ્વારા સ્થાિનક દ� િનક 

પત્રોમા ંતા. ૧૨/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ  “�દવ્ય ભાસ્કર” અને  “સદં�શ” �જુરાતીમા ંઅને “ધી ઇ�ન્ડયન 

એક્ષપે્રસ” �ગે્ર� પત્રમા ંતા. ૧૨/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ અગાઉ આપવામા ંઆવેલ �હ�રખબર િવશે 

જણાવેલ. તેમણે ઉમે�ુ� ક� નો�ટ�ફક�શનની જોગવાઇ અ�સુાર ફ્કત સ્થાિનક અસરગ્રસ્ત લોકો જ આ લોક 

�નુાવણીમા ંમૌ�ખક ર�ુઆત કર� શકશે �યાર� �હત ધરાવતા અન્ય  વ્ય�કતઓ તેઓની ર�ુઆત 

લે�ખતમા ંકર� શકશે �નો કાયર્��ુચમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે. પ્રાદ�િશક અિધકાર�, �જુરાત પ્ર�ુષણ 

િનયતં્રણ બોડર્, સર�ગામ દ્વારા ઉપ�સ્થત જનસ�દુાયને જણાવેલ ક� લોક�નુાવણી અગાઉ અન્ય �હત 

ધરાવતા લોકો દ્વારા બાર (૧૨) લે�ખત ર�ુઆતો મળેલ છે. �નો અને કંપનીના પ્રત્��ુરોનો 

લોક�નુાવણીની કાયર્ન�ધમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે.   

 ઉપરાતં કલેકટર સાહ�બશ્રીએ જણાવ્� ુક� લોક �નુાવણી દરમ્યાન પ્ર� દ્વારા  ર�ુ કરવામા ં

આવેલા પ્ર�ો તથા કાગ� મોટસર્ દ્વારા  ર�ુ કર�લ તેના ઉક�લ �દલ્હ� ભારત સરકારમા ંમોકલવામા ંઆવશે. 

અને બનનાર પોટર્ �ગેનો િનણર્ય �દલ્હ�થી ભારત સરકાર દ્વારા લેવામા ંઆવશે.  
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ત્યારબાદ મેસસર્. કાગ� મોટસર્ પ્રાઈવેટ લીમીટ�ડ ના કન્સલટન્ટના પ્રિતિનિધશ્રી દ્વારા �જુરાતીમા ંઓ�ડયો 

િવડ�યો દ્વારા ર�ુઆત કરવામા ંઆવી �મા ંકંપનીની  ટ�કનીકલ મા�હતી,  ��ુચત પર�યોજનાની મા�હતી, 

પયાર્વરણ વ્યવસ્થાપન પધ્ધિત, ��ુચત િનવારક પગલાઓં, સહ પયાર્વરણ પર થનાર અસર અને 

ઉધોગ દ્વારા કરવામા ંઆવનાર સામા�જક પ્ર�િૃતઓ િવષે �જુરાતી ભાષામાં  ઓ�ડયો િવજ�લુ પે્રઝન્ટ�શન 

કરવામા ંઆવ્�ુ,ં પે્રઝેન્ટ�શન �ણુર્ થયા બાદ પ્રાદ�િશક અિધકાર�, �જુરાત પ્ર�ુષણ િનયતં્રણ બોડર્, 

સર�ગામ દ્વારા ઉપ�સ્થત સ્થાિનક લોકોને ર�ુઆત તથા અ�ભપ્રાય ર�ુ કરવા જ્ણાવવામા ંઆવ્�ુ ંતેમજ 

તેમણે ઉમે�ુર્ ક� ઉપ�સ્થત/ હાજર રહ�લા લોકો તેમના �ચુનો લે�ખતમા ંલોક્�નુાવણી દરમ્યાન 

પયાર્વરણીય લોક્�નુાવણીના અધ્યક્ષશ્રીને આપી શક� છે. ત્યારબાદ �લ્લા કલેક્ટર અને �લ્લા 

મે�સ્ટ્ર�ટશ્રીની અ�મુિતથી સ્થાિનક અસરગ્રસ્ત લોકોની ર�ુઆત/અ�ભપ્રાય/�ચુનો માટ� મચં �લુ્લો 

�કુવામા ંઆવ્યો.  

લોક �નુાવણી દરમ્યાન હાજર રહ�લ સ્થાિનક લોકો દ્વારા �છૂવામા ંઆવેલ પ્ર�ો તેમજ 

અરજદારના પ્રિતિનિધ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ જવાબો નીચે �જુબ છે. 

ક્રમાકં  �દુ્દો ર�ુ 

કરનાર�ુ ંનામ 

અને ગામ   

ર�ુ કરાયેલ �દુ્દાઓ  પર�યોજનાના પ્રિતિનિધ 

દ્વારા આપવામા ંઆવેલ 

પ્રત્��ુર  

૧  જયેશભાઇ 

ગ�નદંભાઇ 

બાર�યા, 

નારગોલ 

સરપચંશ્રી, �.ુ 

નારગોલ 

નારગોલ િવસ્તારના તથા અન્યગામના ગ્રામ જનો 

દ્રારા ગ્રામ સભાઓ યો� આવનાર પોટર્ની �ુઝંવણ 

િવશે ૩૪ �દુ્દાઓ નકક� કર� તેમાથંી �ખુ્ય ૧૭ 

�દુ્દાઓ અલગ તારવી અગાઉ ધારા સભ્યશ્રી 

રમણભાઇ પાટકરને આપેલ. આ જ �દુ્દાઓ લોક 

�નુાવણી દરમ્યાન લોકોના ંપ્રિતિનિઘ તર�ક� 

પ્ર�ોની ર�ુઆત કરવા જણા�ુ.ં 

 

કલેકટર સાહ�બશ્રીએ જણાવેલ ક�, અમો બધાને સાભંળ�ને પછ� જ જઇ�.ુ બધા શાતં થઇ �ઓ.  

૨  મગન ડાકલે 

(ક�નારા 

બચાવ 

સમીતી 

પ્ર�ખુ) 

તેમણે જણાવ્� ુક� આ� આ િવસ્તારના ંલોકો થોડા 

તકલીફમા છે. �બ્રટ�શના જમાનાથી અમો અહ� 

રહ�એ છ�એ. આ જમીન સરકાર�/સીઆરઝેડ ની છે.   

આ લોક �નુાવણીમા ંઆશર� ર૦૦૦ થી ૪૦૦૦ 

લોકો આવશે એવો �દાજ હતો, પરં� ુ૧૦,૦૦૦ 

માણસો આવેલ છે . આ લોકો વાહન વ્યવહારની 

વ્યવસ્થા વગર ર૦ -ર૦ �ક .મી. થી ચાલીને આવ્યા 

છે. લોકોને �ુ ંથઇ રહ�ુ ંછે તેની સમજ આપાવામા ં
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આવેલ નથી . અને બધા સરપચં સ�હત લોકો 

�ુઝંાયેલા છે . અમોએ કલેકટર સાહ�બને ર�ુઆત 

કરતા તેઓએ અમોને સાભંળ્યા છે . અને અમારા 

પ્ર�ોનો ઉક�લ લાવશે તેવી આશા છે . આ િવસ્તારમા ં

૧૨૦૦ ઘરો આવેલા છે ૬૦૦ પાનાનંા �રપોટર્મા ંઆ 

ઘરો�ુ ં�ુ ંથશે એનો ઉલ્લેખ નથી.  અને 

માછ�માર�નો વ્યવસાય કર�ને પોતા�ુ ં�જુરાન 

ચલાવે છે . પરં� ુઆ ઘરો તેઓના નામે નથી . 

માછ�મારો ઘર વેચે તો દસ્તાવેજ કરાતો નથી . પચં 

નકક� કર� છે . પોટર્ આવતા આ માછ�મારોના ઘરો�ુ ં

�ુ ંથશે તે આ પ્રો�કટમા ંઉલ્લેખ નથી . માછ�મારો 

૧૪૬ કરોડની માછલીઓ પકડ� છે . અને કરોડો 

�િપયાની આવક કર� આપે છે . અમે કોઇ ગર�બ 

નથી. અમોએ સરકાર� પૈસા લીધા નથી . ક� સરકાર 

પાસેથી નોકર� માગંી નથી . અમારા ખે�ુતો ખેતી 

કર� કમાય છે . વલસાડ� હા�સ અમાર� ત્યા ંથાય છે .  

જો તમો દર�યાને તોડશો તો તેની અસરથી તોફાનો 

(મો�) ને અટકાવી શકાશે નહ� . તેમની ખેતી અને 

ઘરોને પણ �કુસાન કરશે . બદંર ક�વી ર�તે 

બનાવશે? આ પ્રો�કટ દરમ્યાન ૬૦૦ એકર 

જમીન�ુ ં�રુાણ કર� બદંર બનાવશે . જમીન લીધા 

વગર કોઇ બદંર બન� ુનથી . લોકોને �રુખ 

બનાવવાની વાત છોડ� દો. એક એકર જમીન 

�રુાણ કરવા ૧૦ કરોડ �પીયા જોઇએ ૭૦૦૦ કરોડ 

�પીયા તો ૭૦૦ એકર જમીનમા ંજ જશે . ૫૦૦૦ 

કરોડમા ંબદંર શકય નથી .  આ આપણને �ખુર્ 

બનાવી રહ્યા છે. તો આ પ્રો�કટ ૪૦૦૦ કરોડનો છે . 

એમની પાસે ૪૦૦૦ કરોડ છે ક� ક�મ તે પણ જો�ુ ં

રહ�ુ.ં એમની પાસે ટાટા મોટસર્ની એજન્સી છે. તો 

કાગ� મોટસર્ પૈસા કયાથંી એકઠા કરશે. એમા ં

ઇઝરાયેલ કંપનીના ંરપ% છે. તે લોકો પૈસા આપશે 

તે કયાયં લખે� ુનથી. ફોર�નની કંપની અહ� 

આવવા દ�વાના ંનથી. અમો �ખુેથી રહ�એ છ�એ. 

મદદ ન કરો તો વાધંો નહ�. ર�લ્વે ભીલાડથી આવશે 
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ક� સ�ંણથી આવશે તેનો કોઇ ઉલ્લેખ નથી.   અને 

આવશે તો ર�લ્વેની જમીન કોણ આપશે ? તેનો પણ 

ઉલ્લેખ નથી. બદંર ન આવશે તો ચાલશે પણ 

અમા�ુ � છે તે �ટવી ન લો.  

૩  મહ�શ 

પરસો�મ 

પટ�લ 

�.ુ નારગોલ 

(િશક્ષક) 

અમા�ુ ઉમરગામ પર�રુામની ધમર્�મૂી  છે. અને 

અહ� કોઇ �ખુે મર� ુનથી. અમારા ગામોમા ંલોકો 

માછલા પકડ� પોતા� ુભરણપોષણ કર� છે. અને 

પોટર્ બને તો સ્ટ�મરો આવતા અમારા માછ�મારો 

�ખુે મરશે. �કનારાથી �ૂર ર૫ �ક.મી. ક�વી ર�તે 

માછલી પકડવા જશે અને �જુરાન ચલાવશે. અમો 

કોઇ પણ સજંોગોમા ંબદંર આવવા દઇ� ુનહ�. 

આપણા નર�ન્દ્ર મોદ� સાહ�બ કાબર્ન ક્ર�ડ�ટની વાત 

કર� અને આ બા�ુ પયાર્વરણને છ�નવી લેશે તો 

આત્મિવલોપન કરવામા ંઆવશે અને શ�આત 

મારાથી થશે. અમો બદંરને આવા દઇ�ુ ંન�હ. 

 

૪  �કુ�શભાઇ 

માછ�, 

(પ્ર�ખુશ્રી 

માછ� સમાજ) 

અહ�ના દર�યા �કનાર� બે ર�તે ખેતી થાય છે. �કનાર� 

અને દર�યામા.ં અહ�નો દર�યા �કનારો ગોલ્ડન 

ફ�શર�ઝના નામે ઓળખાય છે. અને અહ�ની 

માછલી �બુ જ �ક�મતી હોય છે. પોટર્ આવશે તો 

ઉદ્યોગો આવશે. તે�ુ ંગ�ું પાણી દર�યામા ંજશે. 

માછલીઓ સાફ �ડા પાણીમા ં�ડા �કુતી નથી. �ડા 

�કુવા માટ� માછલી ઓ �કનારાનો ઉપયોગ કર� છે. 

�થી પોટર્ આવવાથી �કનારાનો નાશ થશે તો 

માછલીઓનો પણ નાશ થશે. �વ જ�ં ુઅને 

ખેતીનો નાશ થશે.   

 

૫  રાક�શ 

કમલાશકંર 

રાય 

�.ુ સર�ગામ, 

(તા�કુા 

પચંાયત 

સભ્ય) 

ઉમરગામની પ્ર� �બુ જ શાતં અને સમ�ુ છે. 

અહ�ના લોકો િવકાસના િવરોધી નથી. પરં� ુ

પ્ર�ૃિતને �કુશાન કરતો િવકાસ ઇચ્છતી નથી. વષ� 

પહ�લા �ુવા�ુ ંપાણી પીતા હતા અને અમે મોટા 

થયા અને હવે વીસ �િપયા� ુપાણી વેચા� ુલે� ુપડ� 

છે. એટલે ક�  આર.ઓ.�ુ ંપાણી પી�ુ ંપડ� છે.  

તડગામ ક� જયા ંકોઇ વસ્તી રહ�તી નથી ત્યા ં

લોક�નુાવણી રાખેલ છે. તે શકંા ઉપ�વે છે. વેબ 

સાઇટ તથા નેટ ઉપર મેર�ટાઇમ બોડર્ ક� કાગ� 
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મોટસ� માહ�તી �કુ�લ છે. તે ૫૦૦ પાનાનંી છે.  આ 

મા�હતી તથા આપેલ ઓડ�યો-િવ��અુલ લોકો માટ� 

સમજ�ુ ં�શુ્ક�લ છે. મારા �વા �ુબંઇ �િુનવિસ�ટ�થી 

�ગ્લીશ મી�ડયમમા ંભણેલાને ખબર નથી પડતી તો 

આ ગામલોકોને � ુસમજ પડ�. તો આ િવસ્તારના 

લોકોને �ુ ંસમજ પડ� ?  �જુરાત મેર�ટાઇમ બોડર્ના 

અિધકાર� તથા કલેકટરશ્રી તરફથી આ પોટર્ બાબતે 

સ્પષ્ટ સમ� શકાય તેવી મા�હતી આપવી જોઇએ. 

આખા ઉમરગામ તા�કુામા ંદહ�ર�થી લઇને કાલય 

�ધુી એક જ �દુ્દાની ગ્રામસભામા ં�જુરાત 

મેર�ટાઇમ બોડર્ના અિધકાર� આવે તથા કલેકટર 

સાહ�બના પ્રિતનીિધ અને કાગ� મોટસર્ના પ્રિતનીિધ 

આવે અને િવ�યઅલ સાથે �જુરાતી ભાષામા ં

સ્પષ્ટ સમ�વે. લોકોને સમજણ ન આવે તો �ુ ં

ર�ુઆત કરવાના ? આ લોક�નુવણી ન્યાયના 

હ�તમા ંરદ કરવી જોઇએ. ક�ટલી જમીન જશે ? 

અસરગ્રસ્તો ને �ુ ંવળતર મળશે ? જમીન સપંાદન 

માટ� �ુ ંકરવાના છે?   તે બાબતે કોઇ જ ઉલ્લેખ 

નથી. રોડ, ર�લ્વે લાઇન બાબતનો ઉલ્લેખ નથી. 

લોકોને કરોડપિત બનાવવાના ંસપના બતાવે છે 

પણ એનો કોઇ ઉલ્લેખ ઈ.આઇ.એ મા ંકર�લ નથી. 

૧ર.૫ નોટ�કલ માઇલ પર બદંર થાય અને �રુાણ 

કરો તો પછ� ભરતીના પાણીથી દહ�ર�થી કાલય 

�ધુીની થતી અસરો જણાવેલ નથી. આપ સાહ�બ 

તથા �.પી.સી.બી. આ બદંર આવવા માટ�નો 

અ�ભપ્રાય ન આપવો તથા અમારા લોકોનો અવાજ 

સરકાર �ધુી પહ�ચે. અહ� કંપની સીએસઆર ની 

વાત કર� છે પણ સર�ગામની મોટ�મોટ� કંપનીઓ 

પણ વેરો ભરવા પણ આવતા  નથી. લોકોના 

અવાજ ગાધંીનગર અને �દલ્હ� ( MoEF) �ધુી 

પ�હચાડશો. 

કલેકટર સાહ�બશ્રીએ જણાવેલ ક�, અત્યાર �ધુી પાચં લોકોની ર�ુઆત થઇ બી� બધા લોકો ર�ુઆત માટ� 

છે. આમ સીધા નામ બોલીને સીધા ર�ુઆત માટ� આવી જશો અમો અહ� કોઇ િનણર્ય કતાર્ નથી. આ બધા 

બોલે છે � ર�કોડ�ગ કર�ને આપની સલાહ �ચુન/ર�ુઆતો �.પી.સી.બી ના માધ્યમથી ભારત સરકારને 

5 
 



મોકલ�.ુ  

૬  રા�શભાઇ િવ. 

ક�ણી, મરોલી 

ગ્રામ 

પચંાયતના 

સરપચં 

િવકાસ સવ�ને ગમે છે. આ લોકો શેના માટ� આવ્યા 

છે તે �ણ� ુજોઇએ. ગ્રામ સભામા ંઠરાવ વગર રોડ 

ન બની શક� તો એટલો મોટો પ્રો�કટ ગ્રામસભાના 

ઠરાવ વગર શા માટ�? ગ્રામસભામા ંગ્રામજનો દ્વારા 

મને પ્ર� �છેુ છે ક� આ બદંર માટ� મા�હતી � ુછે? 

�થી મે કલેકટર સાહ�બને અગાઉ લેટર લખેલો અને 

જવાબમા ંઅમાર� પાસે બદંરની માહ�તી નથી એવો 

કલેકટર કચેર�માથંી પત્ર મળેલ છે. સર�ગામ અને 

ઉમરગામ �.આઇ.ડ�.સી.મા ંનોકર� માગંવા જતા 

અમારા �વુાનોને કોઇ નોકર� મળતી નથી. અને 

મોટા ભાગની કંપનીઓમા ંબહારના ંલોકો જ નોકર� 

કર� છે. તો આ પ્રો�કટ આવવાથી ક�ટલા સ્થાિનક 

લોકોને નોકર� મળશે જ તેની �ુ ંખાતર� છે? 

માછ�માર ૧૦ દસ �િપયામા ંમાછલી વેચી ઘર 

ચલાવે છે. અમારા રમણભાઇ િપ્રય નેતા છે. અમો 

ધારાસભ્યશ્રી રમણભાઇ પાટકરને િવનતંી કર� એ 

છ�એ ક� અમોને ન્યાય અપાવે અને સરકાર મા ં

ર�ુઆત કર�.  

 

૭  િવનય 

�લુચદં શેઠ 

�.ુ ફણસા 

ઉમરગામ 

�કનારા ઉત્કષર્ 

બચાવ સિમિત 

(ઉપપ્ર�ખુ)  

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્ �જુબ અમો એ કલેકટરશ્રીને 

િવનતંી કર�લી ક� ઈ.આઇ.એ �રપોટર્ ૬૦૦ પાનાનંો છે 

�થી લોક�નુાવણી બે મ�હનાની �દુત બાદ યો�. 

પરં� ુ એક મહ�નામા ંજ લોક�નુાવણી યો�ઇ. 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્ અ�રુો અને ગેરમાગ� દોરનારો 

છે. આ િવષય ના તજજ્ઞોની  ક�ન્દ્ર સરકારની એક 

સિમિત બનાવી ફર�થી ઇ. આઇ.એ. ર�પોટર્ બનાવે. 

પ્રથમ તબકકામા ંજમીન નહ� જોઇ એ, પરં� ુ�ુલ 

ક�ટલા તબકકા છે અને પછ� ક�ટલી જમીન જોઇશે 

તેની કોઇ મા�હતી નથી. આ િવસ્તારમા ં આવેલા 

અન્ય બદંરની પણ કોઇ મા�હતી નથી. આ�ુબા�ુના ં

બોઇસર, હ�રા, પીપાવાવ, બદંરો ક�ટલી ક્ષમતાથી 

કામ કર� છે. તેની કોઇ મા�હતી નથી. બી� બદંરનો 

અભ્યાસ કર� તો મને એ�ુ ંલાગે છે ક� આ બધા 

બદંરો તેમની ક્ષમતા કરતા ઓછ� ક્ષમતાથી ચાલે 
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છે. �થી આ બદંરની કોઇ જ�ર નથી. પાના નબંર 

-૪ મા ં��ૂચત  �દલ્હ�-�ુબંઇ કોર�ડોરને ઉલ્લેખ 

કરવામા ંઆવે છે પરં� ુ�દલ્હ�-�ુબંઇ ડ�ડ�ક્ર�ટ�ડ ફ્ર�ટ 

કોર�ડોરને જોડતો કોઇ બદંરનો  ઉલ્લેખ નથી. 

ઉપરાતં આના માટ� કોઇ અભ્યાસ કરવામા ંઆવેલ 

નથી. અને જો �દલ્હ� – �ુબંઇ કોર�ડોર સાથે અન્ય 

બદંરોથી સરખામણી કરવામા ંઆવે તો આિથ�ક ર�તે 

ફ�ઝીબલ નથી. માટ� નારગોલ બદંરની જ�ર નથી. 

પાના ન.ં ૧૩ ઉપર ર�લ માટ� ૧૨ ક�.મી. ની જમીન 

સપંાદન કરવાના છે �ની મા�હતી નથી. � 

ખે�તૂોની જમીન છે. તેમના ંસપંાદનની આ 

ઈ.આઇ.એ. મા ંચચાર્ કરવામા ંઆવી નથી. 

ઈ.આઇ.એ નોટ�ફ�ક�શનમા ંર�લ લાઈનનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવેલ નથી.  ર�લ કોર�ડોરની જમીનના ં

સપંાદન�ુ ં�ુ ં? તેના ખે�ુતોના વળતર�ુ ં�ુ ં? ર�લ્વે 

માટ� ક�ટલી જમીન જોઇશે તેની કોઇ િવગત નથી. 

ઉમરગામ બધંારણના શેડ�લુ ૫ મા ંશેડ�લુ એ�રયા 

તર�ક� �હ�ર થયેલ છે.  ઉમરગામને ક�ટલાકં 

િવશેષાિધકારો પ્રાપ્ત થયેલ છે. અને આ અિધકારો 

િવશે કોઇ ચચાર્ કર�લ નથી.  ગ્રામસભાના ઠરાવ 

પછ� આગળના પોટર્નો િવકાસ કાયર્ કરવા ભલામણ 

છે. �થી પ્રો�કટ રદ કરવા ભલામણ છે. 

ઈ.આઇ.એ. પાના ન ં૫.૧૬ મા બતાવેલ ક� પાણી � 

મેળવવાના ંછે તે બોરવેલમાથંી જ ઉપયોગ કરશે. 

તેથી અમોને અમારા િવસ્તારમા ંપાણીની તકલીફ 

થશે. �ગુભર્ જળ પણ પ્ર�ૂિષત કરશે અને એ�ુ ં

િનરાકરણ અહ�વાલમા ંજણાવેલ નથી.  ઈ.આઇ.એ. 

ર�પોટર્ ના પાના ન.ં ૭.૫૪ ઉપર �જુબ ર૦૦ થી 

૩૦૦ ને સીધી રોજગાર� મળશે. જયાર� આડકતર� 

ર�તે ર૫૦૦ થી ૩૦૦૦ લોકોને રોજગાર� મળશે. તો 

આ  રોજગાર� માટ�  પયાર્વરણ ને બગાડવાની કોઇ 

જ�ર નથી. આ િવસ્તાર પ્રા�ૃિતક ર�તે સ�ધૃ્ધ છે. 

તથા પ્રવાશન ઉધોગ, ખેતી, મત્સ્ય અને પ�પુાલન 

ઉદ્યોગની જ જ�ર છે. અને પેઢ�ઓ �ધુી સ��ૃદ્ધ 
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મેળવી શક� તેમ છે.  મત્સ્યોદ્યોગનો િવકાસ કરવામા ં

આવે તો ર૦૦-૩૦૦ લોકોને વઘાર� રોજગાર� મળે. 

ઇ.આઇ.એ.નો ર�પોટર્ અ�રૂો/અધર્સત્ય અને 

ગેરમાગ� દોરનારો  છે. માટ� ર�પોટર્ તથા પોટર્ રદ 

કરવામા ંઆવે. 

૮  યતીન ભડંાર� 

મા�. 

સરપચંશ્રી 

નારગોલ 

�.પી.સી.બી. એ લોક�નુાવણી તડગામમા ંરાખી 

છે. આજની ૧૩ તાર�ખ તડગામ માટ� કાળ� તાર�ખ 

કહ�વાય છે.  આ જ ગામમા ંસર�ગામ 

�.આઇ.ડ�.સી. ધ્વારા પ્ર�ૂિષત પાણી ઠાલવવામા ં

આવ�ુ ંહ� ુ.ં �થી �વ ��ૃષ્ટને વ્યાપક �કુશાન થ� ુ

હ�.ુ સરપચં તર�ક� અમે કોટર્મા ંગયા અને 

હાઇકોટર્મા ંપીટ�શન દાખલ કર� અને લડત આપી 

સફળતા મેળવી અને હવે સા� ફ�લ્ટર કર��ુ ંપાણી 

દર�યામા ંઆવે છે. નારગોલની વનખાતાની જમીન 

અમારા લોકોની �ળવણી હ�ઠળ છે. અને અમાર� 

મ�ુંર� વગર અન્યને આપી દ�વાઇ છે. વન સહકાર� 

મડંળ�ના અધ્યક્ષ તર�ક� મારો વાધંો છે.  આ પોટર્ 

દ�શનો િવકાસ કરશે. પરં� ુનારગોલ, સર�ડા, 

વકંાસ, � ુબં, તડગામ, ઉમરગામ  વગેર�ને માર�ને 

િવકાસ કરશે તો પયાર્વરણને �કુશાન થશે. િમત્રો 

આપણે ભલે અભણ છે પણ સમજદાર છ�એ.  અને 

આની સામે અમારો વાધંો છે. જમીન સવ� નબંર – 

૯૭, ૯૮ ના ંસપંાદન સામે અમારો વાધંો છે. 

પ્રો�ટકર દ્વારા બતાવેલ પ્રો�કટમા ં સીએસઆર ની  

�દર દશાર્વેલ  નવા તળાવ, � ુબં, સર�ડા ની 

શાળામા ંકામ ક�ુર્ અને ૨૫ લાખ નો ખચર્ બતાવ્યો 

છે. પણ કામો�ુ ંિનર�ક્ષણ કરવામા ંઆવે તો 

દશાર્વેલ ગામોમા ંકોઇપણ કામ થયેલ નથી. 

સીએસઆર એકટ�વીટ� સરપચંોને સાથે રાખીને 

કરવામા ંઆવે. િવકાસ માટ� પૈસાની વાત છે પણ તે 

ખોટ� વાત છે. શ� આતમા ંજ જો એટલી મોટ� 

છેતરિપ�ડ� કરવામા ંઆવી છે તો પછ� �ુ ંથશે ? 

પોટર્ માટ�ની િવસ્�તૃ મા�હતી આપેલ નથી. અને 

આથી �.પી.સી.બી. ની લોક�નુાવણીનો િવરોધ 
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કર�એ છ�એ. અને રદ કરવા �હ�ર કરવામા ંઆવે. 

સીએસઆરની એક્ટ�વીટ� કરવા ગ્રામ પચંાયતના 

સભ્યોને સાથે રાખવામા ંન�હ આવે તો સવ� કરવા 

દ�વામા ંઆવશે ન�હ.  

૯ અશોક ઠા�ુર 

(�કનારા 

બચાવ 

સિમિત) 

તેમણે જણાવ્� ુક� કલેકટર સાહ�બને િવનતંી ક� 

િવરોધ પોટર્ સામે છે. લોક�નુાવણી સામે નહ�. તો 

પોટર્ ક�ન્સલ કર�ુ.ં ૬૦૦ પાનાનો ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્ 

બનાવ્યો છે તે પ્રાદ�િશક અિઘકાર� �.પી.સી.બી. એ 

�રુ��રુો વાચંેલો છે ? માછ�મારોની આ�વીકા માટ� 

કોઇ ઉલ્લેખ નથી. માછ�મારોના �નુવર્સન માટ�નો 

કોઇ ઉલ્લેખ નથી. દર�યા �કનાર� થનાર ધોવાણની 

પાના ન.ં ૫.૧ મા ંજણાવ્યા પ્રમાણે �રુાણ કરવાથી 

ધોવાણ થશે. કાલઇ, નારગોલ, ફણસા, તડગામ 

િવગેર� ગામો દર�યામા ંગરકાવ થઇ જશે. ર�લ 

લાઇન માટ� ક�ટલી જમીન સપંાદન થશે ? ક�ટ�ુ ં

વળતર આપવામા ંઆવશે ? િવગેર� નો કોઇ ઉલ્લેખ 

કર�લ નથી. કોઇપણ ખે�તૂ જમીન આપવા તૈયાર 

નથી. છેલ્લા ૧૫૦ વષર્મા ં આ િવસ્તારમા ંકોઇ 

વાવાઝો�ુ ં આવેલ નથી અને કોઇપણ કોળ� ક� 

માછ�માર�ુ ંઘર િવસ્થાિપત થ� ુનથી અને �કુસાન 

થ� ુનથી. તો આ િવકાસથી થનાર વાવાઝોડા તથા 

તોફાનની મા�હતી નથી. તથા વાવઝો�ુ ંઆવશે તો 

આસપાસની  વાડ�ઓ નાશ પામશે. પાના ન ં૧૭ 

પર �ચુીત પોટર્ ઉપર ૨ કરોડ ટનથી વ� ુકોલસો 

ઉતરશે તો માઇલો �ધુી  કોલસાની ઉડનાર રજકણ 

બાબતે ઇ.આઇ.એ. મા ંકોઇ ઉલ્લેખ નથી. અને ખેતી 

નો સવર્નાશ થશે. ઇ.આઇ.એ. મા ૪૫૦ એકર અને 

૬.૧ ક�.મી ��ુ વારંવાર ડ્ર�જ�ગ થવાથી આ િવસ્તાર 

મા ંવાવાઝોડા આવશે અને આમ થવાથી �બા 

તથા ચી�ુની વાડ�ઓ નાશ પામશે.  બદંર 

આવવાથી �ગુભર્ જળ વાપરવામા ંઆવશે. 

દર�યામા �રુાણ તથા ડ્ર��જ�ગ ના કારણે આ 

િવસ્તારના �ગુભર્ જળને �ુ ંઅસર થશે એની કોઇ 

માહ�તી જણાવવામા ંઆવેલ નથી અને તેનો પણ 
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અમો સખત િવરોધ કર�એ છ�એ. અમો તમામ લોકો 

બદંરનો િવરોધ કર�એ છ�એ. 

કલેકટર સાહ�બશ્રીએ જણાવેલ ક�, આ નારગોલ પોટર્ની �નુાવણી છે. તો તેની જ િવગતે ચચાર્ કર�એ. 

તમારા વાધંા ર�ુ કરો આ પ્ર�ોતર� શા માટ� ? પોટર્ની મ�ુંર� પટ�લ સાહ�બ આપશે ?  આ �નુાવણી માત્ર 

આપના સલાહ �ચુન લેવા માટ� છે. �. વી. પટ�લ સાહ�બે જણાવેલ ક� આપના બધા જ �દુ્દાઓ ર�કોડર્ પર 

ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 

૧૦ શૈલેષભાઇ ડ�. 

હોડ�વાલા 

(ડ�પ્�ટુ� 

સરપચં 

નારગોલ) 

માછ� સમાજ 

પ્ર�ખુ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્ �જુબ આ પોટર્ દર�યામા ં�રુાણ 

કર� ૬ �ક.મી. �દર બનાવવાના છે.  આ માટ� 

નારગોલ દર�યા �કનારામા ં૩૭૧ હ�કટર જમીનમા ં

�રુાણ કરશે તો વનસ્પિત તેમજ �વ ��ૃષ્ટનો નાશ 

થશે. ઉમરગામ થી કાલય, ફણસા, વગેર� 

િવસ્તારમા ં૬૦૦ થી ૭૦૦ નાની યાિંત્રક બોટો છે. 

એક બોટમા ં૬ થી ૭ માણસો હોય છે. �થી ૧૦ થી 

૧૫ હ�ર માછ�મારો રો� મેળવે છે. તો પોટર્ને 

કારણે માછ�મારોને �કુસાન થશે. પોટર્ દ્વારા ૨૦૦ 

માણસોને રો�ની વાત કર� છે. આ િવસ્તારમા ં

પકડવામા ંઆવતી દાડા, ગોળ, પાપલેટ, લોફસ્ટર, 

ટ�ટણ �વી માછલી ઓનો એક્ષપોટર્ કર� �ુ�ંડયામણ 

સરકાર મેળવે છે. પોટર્ને કારણે �કનારા ધોવાશે, 

મો� વધશે અમાર� રોજગાર� નષ્ટ થશે. �કનારાના 

પાણી ગામમા ંગરક થવાની સભંાવના છે અને 

ગામોને �કુસાન થશે. અમો બદંરનો િવરોધ કર�એ 

છ�એ. 

 

કલેકટર સાહ�બશ્રીએ જણાવેલ ક�, શૈલેષ ભાઇ�ુ ં�ચુન સા�ુ હ�.ુ ઘણા બધા બોલવા વાળા છે આને બે ક� 

ત્રણ �દવસ લાગશે. માર� િવનતંી છે ક� ઘણા બધા �દુ્દાઓ ર�પીટ કર� દ�ધા. હવે ર�િપટ ન કર� ુઅને 

નવેસરથી બોલો એટલે મોટા ભાગના લોકોને તક મળશે.  

૧૧ જયપ્રકાશ 

પ્ર�ભુાઇ 

ભડંાર� 

(નારગોલ) 

અહ�નો �વીત ખેતીવાડ� િવસ્તાર છે. બાગાયતી 

પાકો થાય છે. ડાગંર �વા ધાન્ય પાકો લઇ રહયા 

છે. અને એના ઉપર અમો �જુરાન ચલાવીએ 

છ�એ. તો ઉમરગામ , સર�ગામ �.આઇ.ડ�.સી.નો 

િવકાસ થઇ રહયો છે તો બદંરનો િવકાસ શા માટ� ? 

નારગોલ �ુર�ઝમ, હર�યાળ� અને ખેતીવાડ� 

ધરાવતા િવસ્તારો ખતમ થઇ જશે. �જુરાતનો  

સૌથી વ� ુ�કુ્ષ ધરાવતો �લ્લો એમા ંપણ મારો  
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ઉમરગામ તા�કુો છે. ફળોનો રા� હા�સ, ચી�ુ 

�વા ફળોની સૌથી વધાર� ઉત્પાદન થાય છે. અને 

સૌથી વધાર� �ુડં�યામણ કમાઇ આપે છે. બદંર 

આવવાથી વલસાડ� હા�સ ક�ર� નાશ પામશે અને 

ચી�ુ� ુઉત્પાદન પણ બં ધ થઇ જશે. બદંર 

આવવાથી ૧૬ ક�.મી નો દ�રયો ખતમ થઇ જશે 

અને �ઝ�ગા, પાપલેટ , ટ�ટણ , �મુલા વગેર� 

માછલીનો બ્રીડ�ગ િવસ્તાર છે તેમને �કુશાન 

પહ�ચશે. ધરતી�તુ્ર  ખેતીની જમીન ઉપર અને 

માછ�માર દર�યાના �કનારા ઉપર ઘર બાધંીને રહ� 

છે. માછ�મારો ઘર વીહોણા થશે. ખેતીવાડ� કરતા 

ખે�ુતોની જમીન રસ્તા અને ર�લ માટ�  સપંાદન 

કરવામા ંઆવશે તો ખે�ુતો ખેતી વીહોણા થઇ જશે. 

ર�લ્વે લાઇનની જમીનની સપંાદનની કોઇ મા�હતી 

આપવામા ંઆવેલ નથી. તથા એ માટ� સામા�ક 

સવ� કર� અભ્યાસ કરવામા ંઆવેલ નથી. એટલે 

અમોને બદંર માટ� વાધંો છે. 

૧ર શ્રી ક�ક� મી�ી 

(ક�પ્ટન) 

નારગોલ 

�ુ ંદર�યા પર ક�પ્ટન હતો. પારશીઓ ૧૦૮૬ વષર્થી 

સ�ંણ-ઊદવાડમા ંરહ્યા.  અહ� � બદંર તૈયાર થઇ 

રહ� ુછે તેની અમને �ણ જ નથી. અમે કોઇની 

સામે પૈસા માટ� હાથ લાબંા કયાર્ નથી. ��ુુદ�પ 

સ�હ ��ુમનને મળ�ને પરવાનગી લીધી છે. પરં� ુ

આ ��ુુદ�પ સ�હ કોણ છે ? તે અમને ધ્યાન નથી. 

એની પાસે પોટર્ ઓપર�શનનો અ�ભુવ નથી. મારા 

ઘરને અડ�ને ર�લ્વે આવશે. જો અહ� આ બદંર 

બન્� ુતો અગીયાર� અને દ�વાલય પણ ધોવાય 

જશે. દર�યો �રુશો તો પાછો કયાથંી લાવશો ? 

જમીન ખેતી અને મત્સ્ય ઉધોગ આપીને લોકો હાથ 

ધોઇને બેસી જશે તો આ લોકો� ુ�ુ ંથશે ? 

નારગોલનો દર�યા ક�નારો ક�મ ખરાબ કરવા માગંો 

છો? કાગ� મોટસર્ ૬૪ એકરમા ંકોલસાના ઢગલા 

કરશે તો તેનાથી લોકોને ટ�.બી. થશે. ઘરની ઉપર 

પવન ચ�� �કુવા માટ� અતીક્રમણ ગામમા ંક�ટ�ુ ં

છે તે માપવા આવ્યો. આપ સૌ મારા ઘર� 
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આવજો.મા�ુ ઘર ર૦૧૬ મા ં૧૦૦ વષર્ �રુા કરશે. 

૧૭ મી �ન્�આુર� ૨૦૧૨ મા ં�ુબંઇમા ંમીન્ટ પેપર 

છે. એમા ંઇઝારાઇલ પોટર્ અને કાગ� મોટસર્ એ 

એગ્રીમેન્ટનો સ્વીકાર કય� છે. તો આ લોકો ક�મ 

બોલે છે ક� માહ�તી નથી. મ� એલ.એન્ડ ટ�. માથંી 

ખાનગીમા ં૪૫ પાના પ્રો�કટ ર�પોટર્ કઢાવ્યો હતો. 

તે ર�પોટર્ અત્યાર� ૧૬ પાનાનો થઇ ગયો છે. 

સર�ગામમા ંકવોર� અત્યાર� હ�લ છે. તેમાથંી 

પથ્થરો કાઢ�ને દર�યાને �રુવાના છે તો ઉદવાડાની 

અને સ�ંણની અમાર� પિવત્ર જગ્યાઓ ધોવાઇ 

જશે. એક વખત �રુાણ કરો તો �ાથંી પાછો 

દર�યો લાવશો ? ધારાસભ્યશ્રી રમણ પાટકર� 

જણાવેલ ક� આ બદંર આવવાથી લોકો કરોડોપિત 

અને અબજોપિત થશે. પણ પિ�મ બગંાળ , પ�ંબ 

તથા �જુરાતમા ંઅન્ય જગ્યાએ જમીનના ંબબ્બે 

કરોડ �િપયા મળ્યા અને તેમણે ફલેટ લીધા , ગાડ� 

લીધી અને અત્યાર� હાથ ધોઇને બેસી ગયા છે. ખેતી 

બધં છે. હાલમા ંપી�નુ અને વોચમેન તર�ક� 

૧૦૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦ મા ંનોકર� કર� છે. ૬૪ હ�ક્ટર 

BDR કોલસાનો ઢગ બનાવશે. �ુ ંઅહ�ના ંલોકોને 

િવનતંી ક� ં� ંક� િશવર� અને વડાલામા ં૩ 

એમ.એમ.ટ�.પી.એ કોલસાનો ઢગ છે. ન�કમા ં

હો�સ્પટલ બનાવી છે. પણ તે કફત ટ�.બી. માટ� જ 

છે. કોલસામાથંી સલ્ફરડાયોકસાઇડ , િમથેન ગેસ 

ઉત્પ� થાય છે. ઉત્પ� થનાર િમથેન ગેસનો કોઇ 

ઉલ્લેખ નથી. � ઇન્ફલેમેબલ છે. તે ગમે ત્યાર� 

સળગી ઉઠ� છે. અને માનવ માટ� હાિનકારક છે. 

હમણા પેપરમા ંઆવે� ુક� િશવર�મા ંએક પણ 

પલગં ખાલી નથી. અને અત્યાર� દદ�ઓ ઉપરાતં 

ડૉકટર અને કમર્ચાર� પણ કમ્પાઉન્ડમા ંરહ� છે અને 

કમર્ચાર�/ડૉકટર પણ મર� �ય છે. આ બદંર 

આવવાથી ૩લાખ ટનના ટ�ન્કરો અને �ડ પમ્પ 

આવશે. �થી હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ ગેસ ઉત્પ� થશે 

અને પમં્પમાથંી ગેસ લીક�જ થાય તો સીધો ગેસ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 



નારગોલ, દમણ , દહા� ૂ ગામોમા ંફ�લાશે. અને 

માણસ પર તરત જ એની અસર થશે. માર� 

માસીનો દ�કરો હ�રા મા ંરહ� છે. અને અત્યાર� 

બહાર જવા માટ� ડર� છે અને બદંર આવવાથી મા�ુ 

નારગોલ શેતાન થશે. �થી અમો આ બદંર માટ� 

િવરોધ કર�એ છ�એ.  

૧૩ એમ.એસ.એચ

.શેખ 

(એન.�.ઓ) 

ઓલપાડ, 

�રુત. 

એમ.એસ.એચ.શેખ દ્વારા ર�ુઆત કરવા પ્રયત્ન 

કરવામા ંઆવેલ.  

 

શ્રી કલેકટર સાહ�બ ધ્વારા તેઓને જણાવેલ ક� અહ�યા મૌ ખીક ર�ુઆત ફકત સ્થાિનક અસરગ્રસ્ત  લોકો જ 

કર� શક�. �થી આપ મૌ�ખક ર�ુઆત કર� શકો નહ�. પરં� ુતમાર� ર�ુઆત અહ� લેખીતમા ંઆપી શકો 

છો. 

૧૪ �કુ�શભાઇ 

માછ� 

(નારગોલ) 

નારગોલ, ઉમરગામ અને મરોલીના અમારા 

પ્રિતનીધી છે. બદંરો િવષે ઘણી બધી માહ�તી છે. 

૩૬૫ �દવસ માં થી ૧૨૦ �દવસ અમાર� પાસે રહ� 

છે. �થી અમે િવનતંી કર�એ છ�એ ક� શ્રી 

એમ.એસ.એચ.શેખ સાહ�બને ર�ુઆત કરવા દ�વી 

જોઇએ. 

 

શ્રી કલેકટર સાહ�બ ધ્વારા જણાવેલ ક� અમે સરકારના ધારા ધોરણ િનયમ પ્રમાણે ચાલીએ છ�એ.  સ્થાિનકા 

લોકો મૈ�ખક ર�ુઆત કરશે અને બહારના લોકો લે�ખતમા ંર�ુઆત કરશે. 

૧૫ �ૃષ્ણકાતં 

ચૌહાણ  

(બરોડા) 

કલેકટર સાહ�બ કોઇપણ વ્ય�ક્તને લોક�નુાવણીમા ં

બોલવાની ના ન પાડ� શક�. �નુાવણી અને 

ઈ.આઇ.એ માટ� થોડ� વાતો કરવા મા�ં ુ�.ં 

�નુાવણી અને ઈ.આઇ.એ માટ� �દલ્હ� હાઇકોટર્નો 

�કૂાદો છે. ર�ટપીટ�શન ન.ં ૯૩૧૩-૨૦૦૯ ની સામે 

�કૂાદો ૨૦૧૦ મા ંબહાર પાડ�ો. �મા પાના ન.ં ૮ 

અને ૯ પર ઈ.આઇ.એ નોટ�ફ�ક�શનની 

ગાઇડલાઇનની વાત છે. જન�નુવણી અને 

પયાર્વરણ �નુવણીની વાત છે. કોટર્ના મતંવ્ય 

પ્રમાણે નોટ�ફ�ક�શન એ�ુ ંકહ�� ુનથી અને પ્રિતબધં 

કર� ુનથી. લોકો ક� � પ્રો�કટની ન�ક ન રહ�તા  

હોય તો પણ લોક્�નુવણીમા ંભાગ લઇ શક� અને 
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પોતાના મતંવ્ય ર�ુ કર� શક� છે. આપ પ્ર�ખુ છો 

એટલે આપે ન�� કર� ુજોઇએ. વ�મુા ંતેમણે  

�દલ્હ�  હાઇકોટર્ના ં�કૂાદાની કોપી બતાવી ર�ુઆત 

કરવા દ�વી જોઇએ તેમ જણાવ્�ુ.ં 

કલેકટરશ્રીએ જણાવ્�ુ ંક� નોટ�ફ�ક�શનમા ંઆ માટ�નો ઉલ્લેખ છે અને અસરગ્રસ્ત લોકોને જ અહ� મૌ�ખક 

બોલવાની તક આપવામા ંઆવે છે. જયાર� બહારના ંવ્ય�ક્તઓ અહ� લે�ખતમા ંર�ુઆત કર� શક� છે.  

૧૬ સ�ંવ 

બાર�યા 

(ક�નારા પર 

વસતા 

સ્થાનીક, 

નારગોલ) 

અમે આ બદંરનો િવરોધ ન�ધાવીએ છ�એ.  

કલેકટરશ્રીએ અમો એની ન�ધ  કર�એ છ�એ. 

૧૭ શ્રી 

એમ.એસ.શેખ 

ઇ.આઇ.એ. નોટ�ફ�ક�શન અને ૬૦૦ પાનાનો ર�પોટર્ 

�ગ્લીશમા ંવેબ સાઇટ પર �કૂાતો હોઇ ત્યાર� 

૩૦૦૦૦ માછ�માર� કરતા ંલોકોની આ�વીકા પર 

અસર કરવાની હોય અને ૩૦૦૦૦ લોકો પોતે 

બેરોજગાર થવા જઇ રહ્યા હોય ત્યાર� �ગ્લીશમા ં

�કુ�લો ૬૦૦ પાનાનો ર�પોટર્ કઇ ર�તે કોઇ સમ� 

શક�. અમે કંઇ ખો�ુ કામ કરતા હોય તો અમને કહો. 

અમે કાયદાની ભાષામા ં�ગ્લીશમા ંલખેલા એક એક 

શબ્દો� ુ�દુ્ધ �જુરાતીકરણ કર�ને માછ�મારોને કહ� 

શક્તા હોય તો અમે � ુખો�ુ કર�એ છ�એ. 

પયાર્વરણીય અસર સાયન્સનો િવષય છે. 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્મા ંઆપ કાગળ�યા લઇને �કુ� 

દ�શો. િમનીસ્ટ્ર�મા ંએની મીનીટસ જોવાશે. આવા 

ર�પોટર્ માટ� િમનીસ્ટ્ર�ની �દર કમીટ� બેસે છે અને 

૫૦ પ્રો�કટ લઇને બેસે છે અને એક પ્રો�કટ ને 

એક મીનીટ મળે છે. અને વીસહ�ર લોકોને મ�ુંર� 

આપવાની પ્રોસેસ એક મીનીટમા ંદ�લ્હ�મા ંથાય છે. 

અત્યાર �ધુી આ કંપનીએ એક પણ જવાબ આપ્યો 

નથી. � અધર્ ન્યાયી પ્ર�ક્રયા છે. 
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કલેક્ટર સાહ�બે જણાવેલ ક� અત્યાર� �નુાવણી �રુ� થઇ નથી. તો આપ કઇ ર�તે બોલો છો ક� આ  અધર્ 

ન્યાયી પ્ર�ક્રયા છે. 
 
૧૮ શ્રી. રમણ 

પાટકર 

(ધારાસભ્ય) 

મને માછ�મારો અને સરપં ચો વતી ર�ુઆત કરવા 

જણાવવામા ંઆવેલ છે. આ બદંરને પયાર્વરણીય 

એનઓસી આપવી ક� ન�હ એ માટ�ની છે. 

માછ�મારોના પડતર પ્ર�ો છે દર�યા �કનારાના 

ગામોમા ંબદંર આવવાથી પયાર્વરણ અને 

માછ�મારોને ક�ટલી અસર થવાની છે એનો ઉલ્લેખ 

નથી.  બદંર બને તો પયાર્વરણ અને માછ�મારોને 

ક�ટ� ુ�કુશાન કરશે તે જો�ુ ંપડશે. મ� કોચી 

(ક�રાલા) બદંરની �તુકાળમા ં�લુાકાત લીધેલ છે 

અને ત્યા ં�કનારા પર માછ�મારો વસે છે. અને ત્યા ં

મને કોઇ �કુશાન થયે� ુજોવા મળેલ નથી. 

મચ્છ�મારોને બોમ્બેની �દર ફ�સ�ગ માટ� જ�ુ ંપડ� 

છે. તથા દ�ક્ષણ �જુરાતમા ં૪૦૦૦ બોટ બહાર 

પોરબદંર, વેરાવળ ક� માગંરોળ �ય છે. �તુકાળમા ં

વેરાવળમા ંદર�યા �કનારાના ઘરોને બચાવવા માટ� 

મ� �ખુ્ય મતં્રી �ધુી ર�ુઆત કર�લ છે. આ બદંર 

આવવાથી એન્વાયરનમેન્ટને ક�ટલી ઇફ્ફ�કટ થશે 

તેનો ઉલ્લેખ નથી. પણ ઈ.આઇ.એ. ર�પોટર્ માટ� 

કોઇ વાધંો નથી. આ બદંર આવવાની માર� પાસે 

મા�હતી નથી . ભારત સરકારની બાબત છે ત્યાર� 

આપના પડખે ધારાસભ્ય જ રહ� છે. એક ધારાસભ્ય 

તર�ક� લોકો� ુ�કુશાન થ� ુહશે તો જ�ર �ુ ં પ્ર�ની 

સાથે રહ�શ. અને આભાર માન્યો.  

 

 

 

૧૯ ફરલોક 

ગોવાડ�યા 

(નારગોલ 

વાસી) 

� જમીન રસ્તા માટ� લેવા માગેં છે તે  ૨૩ એકર 

જમીન અમારા ટ્રસ્ટની છે. અને આ પૈક�ની ૧૦ 

એકર જમીનમા ંનાળ�યેર� તથા અન્ય પાકો દ્વારા 

આવક ઉભી કર� તે દ્વારા  થતી આવક ઉપર 

અમાર� અગીયાર� અને ટ્ર સ્ટ નભે છે. આમાથંી ૧૦ 

એકર જગ્યા સરકાર રસ્તા માટ� લેવા માગે છે તેનો 
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િવરોધ કરવા આવ્યો � ં જો અમાર� જમીન જતી 

રહ� તો અમાર� આવક પણ બધં થાય તો પછ� 

અમારા સમાજ�ુ ં�ુ ંથશે? જો અહ� આ �કનારો નષ્ટ 

પામશે તો પીવાના મીઠા પાણીનો પ� પણ 

ઉપ�સ્થત થશે. આ� ુગામા ખારાશમા ંજ� ુરહ�શે. 

નારગોલમા ં૧ર૦૦ વષર્ પહ�લા આતશ બહ�રામ 

ઇરાનશા ૬૦૦ વષર્ સ�ંણમા ંરહયા હતા. 

નારગોલની �દર માછ�મારો પહ�લાથી રહ�તા હતા. 

પરં� ુતે સમયે નારગોલ ગામ�ુ ંનામ �ુ ંહ� ુતેની 

ખબર ન હતી. પરં� ુઅનારગોલ (દાડમ) પરથી 

નારગોલ નામ પડ� ુછે. અમે અહ� ૬૦૦ વષર્થી 

વસવાટ કર�એ છ�એ. પારસી કોમના સભ્યોની જ�ર 

છે. જયાર� તમે અમારા ધમર્ અને ટ્રસ્ટની જગ્યા 

લેવા આવ્યા છો પારસી કોમને એક બા�ુ સરકાર 

પ્રોત્સાહન આપે છે અને બી� બા�ુ તમે અમાર� 

જમીન સપંાદન કરવા આવ્યા છો. સૌથી પહ�લા 

૧૯૦૮મા ંઅહ� નારગોલમા ં��ગ્લશ િમડ�યમ સ્�ુલ 

ખોલવામા ંઆવી હતી. ઉદવાડામા ં૧૦ કરોડ �િપયા 

સરકાર તરફથી મળ્યા.ત્યાર� બી� બા�ુ 

નારગોલમા ંપારસીની જમીન બદંર માટ� લે છે. 

અમે નારગોલને મદદ કરવા માગીએ છ�એ. એના 

માટ� અમે સખત િવરોધ કર�એ છ�એ.   

૨૦ કંચનબેન 

(તા�કુા 

પચંાયત 

પ્ર�ખુ, 

ઉમરગામ) 

તમે આ જગ્યાએ � બદંર બનાવા જઇ રહયા છો , 

તેની કોઇ માહ�તી ગ્રામજનો પાસે નથી. તો આપ 

આ પ્રો�કટ િવષે જનતાને સાચી સમજ આપો. અને 

�નુાવણી પછ� રાખો.  

 

૨૧ માનવેન્દ્ર  

કશ્યપ 

(નારગોલ 

રહ�વાસી) 

ભારતમા ંઘણા બધા લોકો આવ્યા અને દમન ક�ુર્ 

અને જતા રહ્યા.  �જુરાતનો ૧૬૦૦ �ક.મી. નો 

દર�યા�કનારો છે તો બદંર નારગોલમા ંજ ક�મ ? 

બી� જગ્યાએ બદંર લઇ �વો. અને �જુરાતના ં

બી� બદંરોનો િવકાસ કરવો અને  નારગોલમા ં

અમોને બદંર નથી જોઇ�.ુ અહ�ની મત્સ્ય સપં�ીનો 

િવકાસ થાય તે� ુકરો. અહ�થી માછલી એક્સપોટર્ 
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થાય છે.  મત્સ્ય બદંર બનાવો. ખે�ુ તો અને 

પ�પુાલનનો િવકાસ કરો. સ્થાિનકને રોજગાર� 

આપો. અહ� બી� કોઇ બદંરની જ�ર નથી. �ુર�ઝમ 

અને મત્સ્ય બદંર જોઇએ. નારગોલ બદંર ખાતે ર૦ 

વષર્ �ુની ચાર �ટ્ટી છે. � હાલમા ં�ટુ� ગઇ છે. 

એને ર�પેર કરવાની જ�ર છે. �આઇડ�સી સ્થાપી 

દ�ધી બહારના લોકો આવી ગયા. કાગ� મોટસર્ના 

લોકો કટ�તુળ�ની �મ બેઠા છે. એક પ્રિતનીધી 

ચચાર્ કરતા નથી અને કોઇ બોલતા નથી. નર�દ્ર 

મોદ� સવા સો અબજ લોકો ને ચાય પે ચચાર્ કર� છે 

અહ� ફકત મત્સ્ય બદંર ની જ�ર છે ચાય પે ચચાર્ 

નારગોલ ના માણસો જોડ� જ�ર કર�. આ નારગોલ 

બદંર અમને જોઇ� ુનથી.  

કલેકટર સાહ�બશ્રીના જણાવ્યા પમાણે તમાર� ર�ુઆતો/વાધંાઓ ભારત સરકારને �દલ્હ� �.પી.સી.બી. 

માધ્યમથી મોકલવામા ંઆવશે અને આ બદંર િવષેનો િનણર્ય પણ ભારત સરકાર દ્વારા લેવામા ંઆવશે. 

માર� પાસે ક� �.પી.સી.બી. પાસે લોક �નુાવણી બાદ બદંર બાબતનો િનણર્ય લેવાની સ�ા નથી.  

ર૨ �દનેશ માછ� 

(નારગોલ 

રહ�વાસી) 

અમે અહ� ૬૩ વષર્થી માછ�માર�નો ધધંો કર�એ 

છ�એ. ગદંક�ની જ�ર નથી. પાપલેટ , �મુલા , 

ગોલ્ડન ફ�શ , ટ�ટણ , દાડો �વી �ક�મતી માછલીઓ 

મળે છે. આ બદંરથી અમારા માછ�માર�નો 

વ્યવસાય છ�નવાઇ જશે. અમાર� રો�રોટ�નો પણ 

પ્ર�  ઉપ�સ્થત થશે. માટ� અમે આ બદંરનો વીરોઘ 

કર�એ છ�એ. છેલ્લા ૧૭ વષર્થી એ�ુ ંસાભંળવા મળે 

છે ક� અહ� મત્સ્ય બદંર આવશે , પરં� ુઆજ �ધુી 

મત્સ્ય બદંર આવ્� ુનથી. એક વાર નહ� પણ 

સ�રવાર ના પાડ� છે ક� બદંર નથી જોઇ�.ુ 

લોકશાહ� દ�શમા ંલોકો�ુ ંરાજ ચાલશે પરં� ુ

સરકાર�ુ ંનહ�. રો� રોટ� છ�નવાશે તો આતરડ� 

કકડશે. તો જ�દગીમા ંભ� ુન થશે. મીટ મર�ગે મર 

�ય�ગે લેક�ન બદંર નહ� બનાને દ�ગે. હમકો મીટા 

શક� વો સરકાર મે દમ નહ� સરકાર હમસે હ� હમ 

સરકારસે નહ�. હમ �ક�ગે નહ� બદંર હટાક� રહ�ગે. 

  
 

ર૩ મગન ડાકલે  

(�કનારા  

અમે બદંરનો િવરોધ કર�એ છ�એ. પણ અહ� 

બોલવા માટ�નો સૌનો અિધકાર છે �મણે પણ 
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ઉત્કષર્ બચાવ 

સિમિત) 

બદંરના તરફ�  બોલ�ુ ંહોય એ અહ� આવીને બોલી 

શક� છે. 

ર૪ કોસવા 

વરઝવાન 

(નારગોલ 

રહ�વાસી)  

�ુ ંનારગોલ વતની �ં . તમે કલેક્ટર સાહ�બ તમે 

�ડસ્ટ્ર�ક મે�સ્ટ્ર�ટ છો. તેમ છતા ંતમે બહારના 

એન�ઓના એડવાઇઝરને રોકો છો. આપ સાહ�બશ્રી 

ને હાઇકોટર્નો �કુાદો બાતાવ્યો છે , તેમ છતા ંઆપ 

રોકો છો.  આ કોટર્ ઓફ કન્ટ�મપ્ટ છે. મારો છોકરો 

વક�લ છે. અને � ુતેને સમ�વીશ ક� તે કોટર્ મા ં

પી.આઇ.એલ. કર� અને આપ શાહ�બશ્રી ને સ� 

થાય.   

 

ર૫ જયેશભાઇ 

બાર�યા 

(નારગોલ 

સરપચં) 

અમોએ ૪/૧/૨૦૧૬ ના રોજ ગ્રામસભામા ં

સવાર્�મુતે ન�� કર�લ છે ક� , શ્રી શેખને (પયાર્વરણ 

વાદ�) અમારા વતી આ લોક �નુાવણીમા ંર�ુઆત 

કરવા જણાવેલ છે.  

 

લોકોની ર�ુઆતો જોઇને કલેકટર  સાહ�બશ્રીએ કંપનીના પ્રિતિનિધને � ર�ુઆતો આવેલ હતી તેના 

પ્રત્��ુર આપવા માટ� જણાવ્�ુ . ત્યારબાદ કંપનીના ંપ્રિતિનિધ શ્રી તરંગ ફ�ડ�યા , ( સીનીયર 

એકઝીક�ટુ�વ, અમદાવાદ) ર�કલેઇમ માટ� �ુલ ૧૭૧ ર�કલેમેશન લેન્ડ પ્લાન છે. ૧૪૩.પ હ�કટર ઇન્ટર 

ટાઇડલ ઝોનમા ંરહ�શે. �કનારા ઉપર કોઇ અસર કરવાના નથી. ફ�ઝ-૧ એ મા ર૮ હ�કટર બથર્ની પાછળની 

બા�ુ ર�કલેમેશન� ુ�રુ���ંુુ ડ્ર�જ�ગ મટ�ર�યલ્સ ત્યા ં�દર જ ચોસલા બનાવામા ંઆવશે ત્યા ંજ વાપરવામા ં

આવશે �થી માટ� બી� ફ�લાય નહ�.. હાલમા � હયાત રોડ છે તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે , નવો કોઇ 

રોડ અત્યાર� બનાવવાનો નથી. પયાર્વરણની સપંિ�ને કોઇ �કુસાન ન થાય તે�ુ ંધ્યાન રાખીને કામ 

કરવામા ંઆવશે. ફ�ઝ-૧મા ંર�લ્વે બાબતમા ંકોઇ પ્લાન� ગ નથી. ફ�ઝ-૧એ માટ� જયાર� ર�લ્વેની જ�ર પડશે 

ત્યાર� જ�ર� ખાતાની જ�ર� મ�ુંર� મેળવ્યા બાદ કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે. ટ�.ઓ.આર. મા ંર�લ્વેનો 

ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવેલ છે. પણ કંપનીના ંપ્રિતિનિધએ જણાવ્� ુક� ટ�.ઓ.આર. એમેન્ડમેન્ડ કરવામા ં

આવેલ છે. અને એમા ંર�લ લાઇનની કનેકટ�વીટ�નો ઉલ્લેખ નથી. ર�લ લાઇન નો ઈ.આઇ.એ ના 

નોટ�ફ�ક�શનમા ંસમવેશ કરવામ ંઆવેલ નથી.  કલેકટર સાહ�બે જણાવ્� ુક� કંપની તરફથી અહ� ઉપ�સ્થત 

સૌને �જુરાતીમા ંજવાબ આપવા જણાવ્�.ુ 

ર૬ મનીષ 

બાર�યા 

(નારગોલ 

રહ�વાસી) 

આપ સાહ�બને િવનતંી ક� અમાર� બદંર માટ� કંઇ 

સમજ� ુનથી. અમને આ બદંર અહ� જોઇ� ુનથી, 

તો પછ� અમાર� કાગ� મોટસર્ની વાત સાભંળવાની 

જ�ર નથી.  

 

ર૭ યતીન ભડંાર�, 

રાક�શ રાય 

તથા અન્યો 

શ્રી કલેકટર સાહ�બને િવનતંી કરવામા ંઆવી ક� , 

અમાર� અને અન્ય ગામજનો પાસે બદંર તથા બદંર 

માટ�ના ર�ુ કર�લ ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્ને સમજવો 
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�બુ જ �શુ્ક�લ હોવાથી અમારા પ્રિતિનિધ તર�ક� 

એમ.એસ.શેખને અમારા વતી ર�ુઆત કરવા 

દ�વામા ંઆવે તેવી િવનતંી છે. 

કલેકટર સાહ�બે જણાવ્� ુક� આપના માટ� અમે બધા ભેગા થયા. �ભુ �દવસ સક્રાિંતના સમયે મળ�યે છ�એ 

બધાના લગભગ ૨૩ લોકોની ર�ુઆત થઇ બ� ુજ િવડ�યો ર�કોડ�ગ થાય છે અને હમો અહ� કોઇ િનણયર્ 

લેવાના નથી. આપની લાગણી છે બદંર જોઇએ ક� ન જોઇએ એ �પીસીબીના માધ્યમથી ભારત સરકારમા ં

મોકલી દઇએ. મને લાગે છે સ્થાિનક લોકોના બધા  પાસાઓ �રૂા થઇ ગયા. હવે બધાની એક જ લાગણી 

છે અને સરપચંશ્રીઓની પણ લાગણી છે ક� શેખને બોલવા દઇએ પણ શેખ ન� ુ�ુ ંઉમેરશે ? મરોલીના 

સરપચંશ્રીએ જણાવ્� ુક� શેખને એટલા માટ� ર�ુઆત કરવા જણાવીએ છ�એ ક� અમારા માછ�માર પ�રવાર 

અભણ છે. ભણવા વગરના છે. એટલે એમને બોલા� ુનથી.  �ુ ંભણેલો છે એટલે બોલી શ�ંુ � ંએટલે 

અમારા બધા વતી શેખ સાહ�બ બોલશે. કલેકટરશ્રીએ ક�ુ ંક� આપ લોકોએ એટલી ધારદાર ર�ુઆત કર� ક� 

મને તો અપેક્ષા પણ ન હતી. તેમ છતા ં૪૦૦૦ લોકોની લાગણીને માન આપીને શેખ પાચં મીનીટ બોલીને 

પછ� લોક�નુાવણી �ણૂર્ કર�એ. બધાની લાગણી છે ક� સરકાર જનતા માટ� છે. લોક્�નુાવણી મોટા ભાગે 

�રૂ� થઇ રહ� છે તો શેખ ને પાચં મીનીટ આ�ુ ં� બોલો મ�ૂંર ?  એમ.એસ.શેખની ર�ુઆત બાદ લોક 

�નુાવણી �ણૂર્ થયેલ �હ�ર કરવામા આવશે. 

ર૮ એમ.એસ.શેખ 

(એન.�.ઓ.) 

કંપની પોતાની ઓફ�સ માટ� જગંલની જમીન લેવા 

માગેં છે. જો જગંલની જમીન જોઇતી હોય તો 

પહ�લા સરકાર� અને ત્યાર પછ� ખાનગી જમીન જો 

ન મળે તો જ જગંલની જમીનનો ઉપયોગ કરવો. 

નારગોલમા ંસરકાર� ક� ખાનગી જમીન જ નથી 

તેવો તમારા ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્મા ંદશાર્વ્� ુછે. 

ગામમા ંસરકાર� અને ખાનગી જમીન બનેં છે , તો 

પછ� જગંલની જમીન શા માટ� લેવા માગંો છો ? 

ગ્રામસભાના ઠરાવ વગર આ અર� ગાધંીનગર 

ક�મ પહ� ચી? આ જમીન િશડ�લુ એર�યામા ંનથી 

તે� ુકાગ� મોટસર્ કહ� છે , તો તેની તપાસ થવી 

જ�ર� છે. બી� બદંરની �વા ક� પીપાવાવ , હ�રા 

અને �એનપીટ� તથા અન્યની માહ�તી તેમજ 

તેમના એકસ્પાન્સનની મા�હતી �.એમ.બી. બતાવી 

શક� તો તેઓ ૯૦ �ક.મી.મા ંઆવેલ હ�રા અને 

અદાણી બદંર પણ બતાવી શક�. �.એમ.બી.ના 

બદંર પણ કોલસો લાવે છે, હ�રામા ૩૦૦ હ�કટરમા 

બને છે , તો નારગોલ બદંર શા માટ� બોલાવો છો ? 

આ બદંર ડ�પ સી મા ંબને છે અને આ માટ� ડ્ર�જ�ગ 

કંપની ના પ્રિતનીધીએ 

જણાવેલ ક� હાલમા ં

ઇઝરાયેલ અને કાગ� 

મોટસર્ બનેં સાથે મળ�ને 

કામગીર� કર� છે.  
 
 
 
 
 
કંપની ના પ્રિતનીધીએ 

જણાવેલ ક� અમે અર� 

કર�લી છે. સરકારના ધારા 

ધોરણ �જુબ કર�� ુહમો 

જગંલ લી� ુનથી ફકત 

અર� કર� છે. 
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કર� ુપડશે અને આ� ુથાય તો પાણીનો કરંટ 

બદલાશે અને માછ�માર� બધં થશે. ઇરોઝનના 

કારણે દર�યો ધોવાશે તથા વારોલી નદ�� ુ�ખુ 

બધં થવાની શકયતા દ�ખાય છે. ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટર્મા આપેલ ડ�ટા ૧ વષર્ના જ છે. ખર�ખર ૧પ 

થી ર૦ વષર્ના ડ�ટા આપવા જોઇએ � આપ્યા નથી. 

પૉટર્  ટ�.ઓ.આર.મા ંર�લ્વે લાઇન છે. પરં� ુતમે તે 

વીષે કોઇ માહ�તી આપતા નથી.  જમીન સપંાદન 

કઇ ર�તે કરશો. જમીન બ�ર ભાવે ક� સરકાર� 

ભાવે આપશો.  મોટરકાર બનાવતી કંપની બદંર 

બનાવે છે. જયાર� ખર�ખર તો કોઇ બદંરના 

અ�ભુવવાળ� કંપનીને બદંર બનાવવાની કામગીર� 

સ�પવી જોઇએ અને આ કામગીર�મા ંકાગ� મોટસર્ 

સાથે જોડાયેલ ઇઝરાયેલ કંપની મને મળેલા 

અહ�વાલ પ્રમાણે ખસી ગઇ છે. કંપનીના ડાયર�કટર 

ની માહ�તી આપતા નથી. �તુકાળમા ંઅન્ય બદંર 

�વા ક� દહ�જમા ંકોલસાના કાળા રજકણો ઉડતા 

હતા અને ભિવષ્યમા અહ� પણ આ� ુજ થશે.  દહ�જ 

માટ� હાઇકોટર્મા ંક�સ કરવો પડયો. માછ�મારો 

પોટર્નો િવરોધ કર� છે. એટલે માછ�મારોને કોઇ બેન્ક 

લોન આપતા નથી. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્મા ર૦ હ�ર 

માછ�મારો અસરગ્રસ્ત છે અહ�ના � �મુલા છે � 

�બુ જ પ્રખ્યાત છે �ની બી� દ�શોમા ંનીકાસ થાય 

છે. જો એ �મુલા પર કોલસાની રજકણ ઉડશે તો 

તેના ચીકાસ�કુત ચામડ�ના �ણુધમર્ને લીધે કાળ� 

રજકણ �ુર કર� શકાશે નહ� અને બી� દ�શમા ં

નીકાસ થતી બધં થઇ જશે. ૨૦ લાખ 

એમ.ટ�.પી.એ. ડ્ર�જ�ગ કરવાના છે અને જયા ંડ�જ�ગ 

કાદવ નાખશે તે ૪૦ ક�.મી ની �દર દર�યો 

ખડકવાળો છે ક� ત્યા ંલોબસ્ટર �ષુ્કળ પ્રમાણમા ં

મળ� આવે છે ત્યા ં કાણા ં�રૂાઇ જશે તો બ્રર્ીડ�ગ ન 

થાય એટલે લોબસ્ટર મળશે નહ�. તેનો પણ નાશ 

થશે. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટર્મા વેસ્ટ વોટર નીકળશે નહ� 

તેમ કહો છો , મારપોલ એક્ટ પ્રમાણે � કાગ�મા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
કલેકટર સાહ�બશ્રીએ 
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ક�મીકલ્સ આવશે તેમા બી�ુ મટ�ર�યલ્સ ભરતા 

પહ�લા તમાર� કાગ�ને ધોવા નહ� પડ� ? લીકવીડ 

કાગ� હ�ન્ડલ�ગ વખતે તેને ધોવાની જ�ર પડ� છે. 

તેના માટ� ટ્ર�ટમેન્ટ પ્લાન્ટ (ઇ.ટ�.પી.) નો ઉલ્લેખ 

નથી. લીકવીડ વેસ્ટની જવાબદાર� તમાર� છે. તો 

કંપનીના પ્રિતનધી તરફથી કાગ�ની વોશીગ 

એકટ�વીટ� થવાની નથી ? તો બદંરને બદલે 

દમણથી ઉમરગામ નારગોલનો �ુર�ઝમ તર�ક�  

િવકાસ કરવો જોઇએ. ૧પ વષર્થી � �ટ્ટી �ટુ�લી છે.  

બી� બધે જ �ટ� આવી ગઇ છે ફકત ઉમરગામ 

બાક� છે.  તેને સરકાર ર�પેર કરાવતી નથી તથા 

માછ�મારોને આઇસ પ્લાન્ટ અને કોલ્ડ સ્ટોર�જ પણ 

આપવા જોઇએ. ઇ.આઇ.એ.મા ંફ�શર�ઝનો સવ� �બુ 

જ સાર� ર�તે કર�લ છે �ને માટ�  �ુ ંઅ�ભનદંન આ� ુ

�.ં પરં� ુઆ ફ�શર�ઝના સવ�મા ંબદંરને કારણે 

માછ�મારને થતા �કુશાનનો સવ� નથી. ઇ.આઇ.એ. 

પ્રમાણે કોર�માથંી ૩ લાખ ટન રબલ પથ્થર 

લાવવામા ંઆવશે અને આ રબલ (રફ પથ્થર) 

લાવી ફોર�સ્ટ બચાવવા માટ� �રુવામા ંઆવશે , 

પરં� ુઆ રબલ મેળવવા માટ� જમીનમા ંકર�લા 

ખાડાના �કુશાન� ુ�ુ ? અને એના માટ� 

એન્વાયરમેન્ટ ઇફ�કટ �ુ ંથશે ? ઘણા ંબધા બદંરો 

આવેલા છે. �વા ક� બીરલા�ટ્ટી , ઓ.એન.�.સી. 

(ઓપાલ), એલએન્ડટ� �ટ્ટી , શેલ ટમ�નલ િવગેર� 

બનાવેલા છે. � અત્યાર� સ્પેર ક�પેસીટ�મા ંચાલે છે. 

બી� િવસ્તારમા ંડ�સ્ટ્રર્્કશન ન થાય એ� ુઅમે 

િવચાર�એ છ�એ. એથી આ નારગોલ બદંર 

ઇકોનોમીકલી વાયબલ નથી. અને સસ્ટ�નેબલ નથી. 

�થી આ બદંરને પરશમીશન આપવી ન જોઇએ. 

જણાવેલ ક� ઉમરગામ 

તા�કુામા ંવષર્ –ર૦૧૬ મા ં

�ુ�રઝમ માટ� સરકાર 

તર�ફથી ખચર્ કરવામા ં

આવશે. 

ર૯ �તેા ભટ્ટ 

(એન.�.ઓ., 

�ુબંઇ)  

�તેા ભટ્ટ દ્વારા ર�ુઆતની શ�આત કરવાનો પ્રયત્ન 

કરવામા ંઆવેલ. ર�ટ પીટ�શન જજમ�ટ આપને 

બતાવવામા ંઆવેલ છે.  અને લોક�નુાવણી બે થી 

ત્રણ �દવસ પણ ચાલી શક� છે તો અમને બોલવાની  

તક આપવી જોઇએ.   
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Due to heavy file size the inward complaint letters (Annexures C1 to 

C3837) and the replies by Project Proponent both in Gujarati and 

English languages (Annexure D1 to D3837) will be circulated in soft 

copy. 
 
The  Replies to Public Hearing Quries were addressed and incorporated 
in Chapter 7 of Final CEIA Report.   
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L&T INFRASTRUCTURE ENGINEERING LIMITED 

6-3-1192/1/1, 5th Floor, Block No.3, 

White House, Kundan Bagh, Begumpet, Hyderabad – 500 016 

Ph: 91 -040 – 40354444 ;  Fax: 91-040-40354430 
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