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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 ં મથેલા, મ>વુન, ઝાઝંમેર, રાજપરા, રાલીયા અને ગ@ુલા ગામમા ં

લાઇમ Bટોન ખોદકામ માટ�ની CDિૃત કરવા માટ� મેસસ/ અ01ાટ2ક િસમે3ટ 4લમીટ2ડ, Fારા દરખાBત 

કરવામા ં આવેલ છે. I બાબતની લોક-નુાવણી તા. ૧૬/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ સવાર� ૧૧:૦૦ 

કલાક�, ઝાઝંમેર ગામ ખાતેના ં-Lુચત Bથળ પર યોજવામા ંઆવેલ.   

 

Nી આર.આર.Oયાસ, Cાદ�િશક અિધકાર�, Pજુરાત CQૂષણ િનય�ંણ બોડ
, ભાવનગર Fારા સદર 

નોટ��ફક�શન Uતગ
ત પયા
વરણીય મVુંર� મેળવવા માટ�ની જWર�યાત Uગે તથા -Lુચત CોIકટના 

આસપાસના ં ગામનો અસરXBત Xામજનોના ં -Lુચત CોIYટ સબંિંધત પયા
વરણીય બાબતોની 

રVુઆત થઇ શક� ત ેઆશય માટ� લોક-નુાવણીની જWર�યાત Uગેની મા�હતગાર કયા
.  

 

લોક -નુાવણી સિમિતના અZય[ Bથાનેથી :જ�લા મે\B]�ટNી આ^ષુ ઓક (આઇ.એ.એસ.), 

ભાવનગરએ સદર નોટ��ફક�શન અતગ
ત આ લોક -નુાવણીની C� યા દરિમયાન ઉપ`Bથત 

જનસaદુાયને CોIકટ બાબતે તમેના ંવાધંા અને -ચુનો aકુત ર�તે રVુ કરવા જણાO^ુ ંતેમજ લોક 

-નુાવણી આયોજન શાિંતbવુ
ક અને Bપcટ રVુઆતો સાથે થાય તે Uગે પણ -ચુન ક^ુd. લોક 

-નુાવણી દરિમયાન લોકોને અસરXBત ગામો તમેજ લોક -નુાવણી અગાઉ -Lુચત CોIકટ 

સબંિંધત મળેલ લેLખત રVુઆતો બાબતે લોકોને મા�હતી આeયા બાદ Nી આર.આર.Oયાસએ મા0ય 

:જ�લા મે\B]�ટNીની અfમુિતથી સદર લોક -નુાવણીને આગળ ધપાવતા મસેસ
 અ�]ાટ�ક િસમે0ટ 

Lલમીટ�ડના Cિતિનિધઓને CોIકટ સબંિંધત િવBgતૃ �ણકાર� આપવા માટ� જણાO^ુ.ં  

 

કંપની Fારા તમેfુ ંCઝે0ટ�શન bણુ
 થયાબાદ આ લોક -નુાવણીમા ંહાજર રહ�લ લોકોને લાP ુપડતી 

મૌLખક અને લેLખત રVુઆતો કરવા માટ� આગળની કાય
વાહ� �હ�ર જનતા માટ� i�ુલી aકુવામા ં

આવેલ.  

 

લોક -નુાવણી દરિમયાન અસરXBત ગામોના ંલોકો Fારા bછુવામા ંઆવેલ મૌLખક Cjો તમેજ 

અરજદારના ંCિતિનિધ Fારા આપવામા ંઆવેલ Ck^lુરની િવગતો નીચે aજુબ છે.    
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6મ  ર7ૂઆત  કરનાર 

નામ અને 

સરના"ુ ં 

ર7ુઆતના ં"#ુાઓ મેસસ/ અ01ાટ2ક િસમે3ટ 

4લમીટ2ડ તરફથી આપવામા ં

આવેલ $,-.ુર 

ર;મા<સ/  

૧ Nી માવ\ભાઇ 

ઉકાભાઇ ભાલીયા 

ગામ : ઝાઝંમેર, 

તા=કુો : તળા� 

\. : ભાવનગર 

૧. માર� વાડ�મા ં લીલીછમ 

નાળ�યેર� અને ક�ળનો 

બગીચો છે.  -Lુચત 

CોIકટ આવવાથી આ 

બ> ુનાશ પામશે. 

 

 

 

 

 

૨. -Lુચત CોIકટમા ં ૪૩ 

માણસોને રોજગાર� 

મળશે પરંg ુ તેની સામ ે

અહmના ંહ�રો રહ�વાસીfુ ં

nુ?ં 

 

 

 

૩. આ િવBતાર માW વતન 

છે. pુ ં અહ� ખેતી કW q.ં 

કંપની Fારા આપવમા ં

આવતા લાભોની જWર 

નથી. 

૧. માઈનmગ C� યા 

આ>િુનક સયં�ંોથી 

કરવામા ં આવશે I, 

પયા
વરણને અfsુુળ 

ર�ત ે કરશે. ઉપલા 

Bતરમા ં ખોદકામ થશે, 

tલાBટmગ કરવામા ં નહ� 

આવે. માઈનmગ થી 

લીઝ એ�રયા થી બહાર 

અસર નહ� થાય. 

૨. CોIYટમા ં સીધે સીધી 

નોકર� ની ૪૩ Iટલી 

તકો છે, પરંg ુ કંપની 

[મતાના આધાર� નોકર� 

આપશે. વળ�, આ 

CોIYટ થી આડકતર� 

ર�તે ઘણી નોકર�ની તકો 

વધશે.  

--- 

ઉપ`Bથત 

જનસaદુાય 

પૈક� ફકત 

અaકુ 

લોકોએ જ 

મીટmગમા ં

હાજર રહયા 

Uગેના ં

હાજર� 

પ�કમા ં આ 

લોક 

-નુાવણીની 

મીનીટસ 

સાથે 

જોડવામા ં

આવનાર 

પર�િશcટ-એ 

મા ં સહ� 

કરવાની હા 

પાડ�લ, I 

Lબડાણ 

aજુબ છે. 

બાક�ના ં

લોકોએ 

પોતાfુ ં નામ 

લખવા માટ� 

અને સહ� 

કરવા માટ� 

સમંિત 

આપેલ નહ�. 

Iથી 

૨ Nી ભરતભાઇ 

Iરામભાઇ ભીલ,  

ગામ: નીચા 

કોટડા,  

તા. મpુવા, 

\. ભાવનગર    

૧. આ િવBતારના ં ૧૦ 

�ક.મીના ં Uતરમા ં જ આ 

CોIકટની sુલ ૩ લોક 

-નુાવણી રાખવામા ં

આવેલ છે, Iની સામે 

ફકત એક જ લોક 

-નુાવણી હોવી જોઇએ. 

 

૧. કંપની Fારા �ણ Vુદા 

Vુદા CોIકટ -ચુવવામા ં

આવેલ છે અને �ણ 

અલગ અલગ અર\ઓ 

કરવામા ં આવેલ હોય, 

સરકાર� કાયદાની 

જોગવાઇ aજુબ �ણ 

અલગ અલગ લોક 
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૨. મpવુા-તળા� તા=કુાના ં

િવBતારમા ં ગીધોની 

સwંયા અને તેની 

વBતીનો ઉ�લેખ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

કર�લ નથી આમ લોકોન ે

Uધારામા ં રાwયા છે. 

આથી ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 

નામVુંર કરવો. 

૩. -Lુચત માઇનmગ 

CોIકટથી ર�ઝવ
 

ફોર�Bટfુ ં Uતર 

અસરXBત ગામોથી iબુ 

જ ન\ક છે. તે પૈક� 

મથેળા ગામને અડ�ને જ 

જગંલ આવેલ છે. 

હક�કતમા ંમથેળા ગામનો 

ક�ટલોક ભાગ જગંલમા ંજ 

આવે છે. આ બાબત 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

qપાવવામા ંઆવેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

૪. આ િવBતારમા ં ૭૦ થી 

વ> ુ �િતના ં પ[ીઓ 

(માઇXેટ�ડ બડ
સ) આવે  

છે. બે થી �ણ �ક.મી Qુર 

-નુાવણી કરવી જWર� છે. 

I aજુબના ં આદ�શો 

આપવામા ંઆવેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩. મથેળા, ઝાઝંમેર ગામથી 

જ\ક આવેલ જગંલfુ ં

Uતર -Lુચત CોIકટથી 

૦.૭૮ �ક.મી. Qુર છે. Iનો 

ઉ�લેખ ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
ના ંપાના નબંર ૨૫ 

ઉપર કરવામા ંઆવેલ છે. 

આ CોIકટમા ં D[ૃો 

કાપવામા ં આવશે નહ�. 

માઇન લીઝ બાઉ0ડર�ન ે

ફરતે ૭.૫ મીટર પહોળો 

Xીન બે�ટ બનાવવામા ં

આવશે. sુલ લીઝ 

િવBતાર ૮૫૧ હ�કટર પૈક� 

૮૮ હ�કટર જમીન પર 

D[ૃારોપણ કરવામા ં

આવશે.   

 

૪. માઇXેટ�ડ બડ
ની િવગતો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
ના ં

શીડ^લુ ૧ મા ં

દશા
વવામા ં આવેલ છે. 

પર�િશcટ-

એમા ં બધા 

લોકોfુ ં નામ 

અને સહ� 

લઇ શકાય 

નથી. 

 

 



Page 4 of 17 

મથેળા ગામના ંતળાવમા ં

પણ શીડ^લુ ૧ મા ં

આવર� લેવાતા ફલેમmગો 

Iવા પ[ીઓ આવે છે. 

તનેો પણ ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
મા ંઉ�લેખ નથી. 

 

૫. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

દશા
વલે છે ક�, -Lુચત 

CોIકટની જમીન 

મોટ�ભાગે ખારાબાવાળ� 

તથા વેટ લે0ડ  છે અન ે

ફળzપુ નથી, પરંg ુ તે 

વાત ખોટ� છે. જમીનમા ં

{ળzપુતા ઘણી છે. આથી  

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
  મા0ય 

ન રાખવો. 

 

૬. CોIકટના ં ૧૦  �ક.મી. 

ના િવBતારમા ં દર�યાઇ  

વનBપિતઓ (ચેર) તથા 

ઔષિધઓ તથા 

એલોવીરા વગેર� iબુ જ 

છે. તમેજ દર�યાઇ 

C�િતઓ કાચબા Iનો 

િશડ4લુ-૧ મા ં સમાવશે 

થાય છે તનેો પણ 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી. આથી 

CોIકટની મVુંર� કાયમી 

ધોરણે રદ કરવી. 

 

 

 

{લોરા અને ફાઉના 

નાલીBટની વન િવભાગ 

સાથ ે ખરાઈ કરવામા ં

આવી રહ�લ છે,Iનો 

સમાવેશ ફાઈનલ 

ઈ.આઈ.એ. ર�પોટ
મા ં

કરવામા ંઆવશ.ે 

૫. જમીન ઉપર થતી ખેતી 

Uગેની િવગતો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
ના ં

ચેeટર ૩ ના ંપાના નબંર 

૩૩ ઉપર દશા
વેલ છે. 

હાલ જમીન સપંાદન 

કર�લ નથી. કંપનીએ I 

જમીન મેળવલે છે તે 

ખે}ુતો પાસેથી ખર�દ�ને 

મેળવેલ છે.   

 

૬. -Lુચત CોIકટ 

આવવાથી મનેPવૃઝને 

કોઇ fકુશાન નહ� થાય. 

મનેPવૃઝ બાબતની 

િવગતો ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
ના ં પાના નબંર 

૧૧૦ ઉપર દશા
વેલ છે. 
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૭. અહ�થી દર�યો બે �ક.મી. 

ના ં Uતર� આવેલ છે 

તમેજ મથેળા ગામનો 

મોટો િવBતાર 

સી.આર.ઝેઙમા ં આવે છે. 

માઇનmગ CોIકટ આવ ે

તો દર�યાઇ \વ -�ૃcટન ે

fકુશાન થાય છે. તનેો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ કરવામા ં આવેલ 

નથી. તથેી CોIકટ રદ 

થવો જોઇએ.  

 

૮. માઇનmગ CોIકટથી 

ઉદભવતા ઘન કચરાનો 

િનકાલ તમેજ 

CોIકટમાથંી નીકળgુ ં

ગદંા પાણીનો િનકાલ 

પણ સીધેસીધો દર�યામા ં

કરવામા ં આવશ.ે દ�શમા ં

અ0ય� ઉધોગો Fારા ગદંા 

પાણીના ં િનકાલથી 

નદ�ઓને CQૂિષત 

કરવામા ંઆવે છે તે ર�તે 

અહ�યા પણ દર�યાન ે

ગદંો કરશ.ે 

 

૯. કંપનીમા ં મpુવા સેવા 

સદન Fારા પાણી 

આપવામા ં આવશે તેવો 

ર�પોટ
મા ં ઉ�લેખ છે. 

પરંg ુઆવી મVુંર� મpવુા 

નગરપાLલકા આપી શક� 

નહ�. તથેી આ C� યામા ં

૭. -Lૂચત CોIYટની 

કોઇપણ જમીન નો 

િવBતાર CRZ મા ંઆવતા ં

નથી. આ Uગેનો 

અ�યાસ IRS ના 

વૈ�ાનીકો Fારા કરવામા ં

આOયો છે, Iનો સમાવેશ 

ફાઈનલ ઈ.આઈ.એ. મા ં

કરવામા ંઆવશ.ે 

 

 

 

૮. -Lૂચત માઈનmગ 

C� યાથી કોઈ હ�ઝાડ
સ 

કચરો નહ� ઉ�ભવ.ે 

નકામો ઘન કચરો 

ઉ�ભવશે Iનો ઉપયોગ 

ખાડાઓ bરુવામા ં થશ.ે 

C� યામા ં માઈનmગથી 

કોઈ ગQું પાણી ઉ�ભવશ ે

નહ�. માઈનની 

વક
શોપમા ં થી ઉ�ભવgુ ં

ગQું પાણી nZુધ કર�ન ે

>ળુ�યા રBતા ઉપર 

છંટકાવ કરવા વપરાશે.   
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�cટાચચાર આચરવામા ં

આOયો છે. પાણી 

આપવાનો કરાર મpુવા 

નગર પાLલકાએ Xાસીમ 

સાથ ે કય� છે. તો 

અ�]ાટ�ક કંપની એમ કહ� 

ન શક� ક� આ કરાર તેની 

સાથે થયો છે. 

૧૦. લીમડો, ખીજડો, 

પી=ડુ�, રામતાલ વગેર� 

D[ૃો નદ� �કનાર� 

જગંલમા ં એમ બધા 

ગામોમા ં થાય છે Iનો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી. 

૧૧. આ િવBતારના ંલોકોની 

એક જ માગંણી છે ક�, 

aળૂ પથ Cમાણેનો મોટો 

મથેળા બધંારો બનવો 

જોઇએ. મથેળા બધંારાની 

મVુંર� ૨૦૧૩ ના ંવષ
મા ં

સરકાર Fારા મળેલ હતી. 

પરંg ુ kયારબાદ આ 

મથેળા CોIકટમાથંી ૬૦ 

ટકા કાપી નાખંવામા ં

આવેલ છે એટલે ક� 

-Lુચત CોIકટને નાનો 

કર� દ�વામા ં આOયો છે. 

અ�]ાટ�ક કંપનીને ફાયદો 

કરવામા ંઆવે તેDુ ં લાગે 

છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૦. હાલમા ં{લોર - ફાઉના 

Uગેનો અહ�વાલ તૈયાર 

કર� વન વીભાગની 

ચકાસણી હ�ઠર છે. મVુંર 

થયેલ િવગતોનો સમાવશે 

ફાઈનલ ઈ.આઈ.એ. મા ં

કરવામા ંઆવશ.ે  

૧૧. મેથળા બધંારોએ 

સરકારનો CોIYટ છે 

Iમા ં કંપનીએ કંઈ 

કહ�વાfુ ંનથી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 
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૧૨. એક Uદાજ Cમાણે 

મથેળા બધંારાથી 

૯૦,૦૦૦ Iટલી 

રોજગાર�ની તકો ઉભી 

થશે. Iથી ૩૦ Iટલી 

રોજગાર� આપતા 

અ�]ાટ�કના ં CોIકટની 

જWર નથી. 

 

૧૩. દ�શની તજ� સBંથાએ 

-ચુવેલ છે ક�, સમX 

દ�શના ંદર�યા કાઠં� [ારfુ ં

Cમાણ ઘટાડવા માટ� 

બધંારા બાધંવા જWર� છે. 

ભાવનગર \�લામા ં પણ 

આ Cકારના ં બધંારા 

બ0યા છે. જમીનમા ં

રહ�લો લાઇમ Bટોન 

ખારાશન ેવધતો અટકાવે 

છે તથા ધરતીકંપ Iવી 

આફતોથી ર[ણ આપે છે. 

 

૧૪. -Lુચત CોIકટ Bથળના ં

િવBતારમા ં ઐિતહાિસક 

મહkવ ધરાવતી ઇમારતો 

પણ છે Iવી ક� ગોપનાથ 

મહાદ�વ મ�ંદર, 

ઝાઝંમેરનો �ક�લો વગેર� 

આવેલ છે. Iનો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી. તથેી 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 રદ 

કરવો.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૪. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
  માટ� 

એમ.આો.^.ુએફ. Fારા 

આeચાવમા ં આવેલ 

ટ�.ઓ.આર. aજુબ 

ઐિતહાિસક Bથળનો 

ઉ�લેખ કરવાની જWર 

નથી આમ છતા ફાઇનલ 

ર�પોટ
મા ં તનેો સમાવશે 

કર�nુ.ં  
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૧૫. ઝાઝંમેર, ર�લીયા, 

ગ@ુલા Iવા ગામો શે�\ુ 

ડ�મની ક�નાલથી જોડાયેલ 

છે. -Lુચત માઇનmગ 

CોIકટને કારણે આ 

ક�નાલને અને ખેતીને 

fકુશાન થશે. તનેો 

ઉ�લેખ ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
મા ં નથી. તથેી 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 રદ 

કરવો.   

 

૧૬. આ િવBતારમા ં ઓછા 

પાણીથી પણ સાર� ખતેી 

થાય છે. અહ�નો બાજરો 

અન Vુવાર પણ Cwયાત 

છે. છતા પણ જમીન 

ખરાબાની છે તેDુ ં

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

દશા
વલે છે. I iબુ જ 

વાધંાજનક છે. તથેી 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 રદ 

થવો જોઇએ. 

 

૧૭. આ CોIકટમા ં

દરરોજfુ ં ૧૫૦ �કલો 

લીટર પાણી નમ
દા 

ક�નાલમાથંી મળશે. 

જયાર� આ િવBતારના ં

લોકોને પદંર �દવસ ે

અથવા મહ�ને પીવાfુ ં

પાણી મળે છે. I એક 

અ0યાય છે. આથી 

CોIકટ રદ કરવામા ં

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૬. ખેતી ઉkપાદનની 

િવગતો ઈ.આઈ.એ. 

ર�પોટ
મા ં પા.ન.ં ૯૭ 

ઉપર દશા
વેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૮. માઈનmગ C� યા ૨૫ 
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આવે. 

૧૮. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

જણાOયા aજુબ ૩૨ વષ
 

પછ� Xીન બે�ટ 

િવકસાવવામા ં આવશે 

પરંg ુ હાલમા ં I Xીન 

બે�ટ એટલે ક� જગંલ છે 

તનેો નાશ કર�ને sુિ�મ 

Xીન બે�ટ બનાવDુ ં

યો�ય નથી.  

 

 

 

૧૯. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

જણાવયા aજુબ કંપનીએ 

પાચં િવઘા જમીનની 

માગંણી માળનmગ લીઝ 

માટ� કર�લ છે. પરંg ુહાલ 

તેઓ પાસ ે ફકત ૨૦૦ 

િવઘા જમીન છે તો 

બાક�ની ૪૮૦૦ િવઘા 

જમીન કઇ ર�તે મેળવશ ે

તનેો ઉ�લેખ ન કર�ન ે

લોકોને ગેરમાગ� દોયા
 છે. 

 

૨૦. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

કોBટલ િવBતારની 

-રુ[ાનો કોઇ eલાન 

દશા
વલે નથી. તમેજ 

માઇનmગ કયા
 બાદ 

ખાડામા ં પડતા પnઓુ 

અને મfcુયોની -રુ[ાની 

કોઇ જોગવાઇ કર�લ નથી. 

વષ
 ચાલશે. I દર�યાન 

સમયાતંર� માઈ0સ ની 

C� યા શW થાય 

kયારથીજ D[ૃારોપણ / 

Xીનબે�ટ શW કરવામા ં

આવશે. છેવટ� આશર� ૮૮ 

હ�ટર િવBતારમા ં

D[ૃરોપણ કરાશ,ે અન ે

માઈ0શને ફરતે ૭.૫ 

મીટર પહોળો Xીનબે�ટ 

બનાવશે. 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૦. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
 

કંપનીએ બનાવેલ નથી 

પરંg ુ સરકાર Fારા 

અિધsૃત  મા0યતા Cાeત 

એજ0સી Fારા 

બનાવવામા ં આવેલ છે. 

તથા એમ.ઓ.^.ુએફની 

કિમટ� Fારા -ચુવવામા ં

આવેલ ટ�.ઓ.આર. 

aજુબ જ બનાવવામા ં

આવેલ છે. ટ�.ઓ.આર. 
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મા ં દર�યાઇ િવBતારની 

-રુ[ા  

૩ Nી િશવાભાઇ 

બાર�યા, 

Xામ પચંાયત 

સરપચં, 

ગામ : મથેલા, 

તા. : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

૧. અ�]ાટ�ક કંપનીના ં

CોIકટ િવશે મેથલા 

ગામના ં તલાટ�ન ે �ણ 

કરવામા ંઆવી છે. પરંg ુ

Xામસભાની મVુંર� ક� 

ઠરાવ કંપનીએ મેળવેલ 

નથી. 

 

૨. મથેળા ગામની જમીન 

વન િવભાગ પાસથેી 

૧૯૬૧મા ંસપંા�દત થયેલ 

છે. ગામમા ં કોઇ જમીન 

વધી નથી. તમામ જમીન 

ખેતીવાળ� છે, વન ધરાવ ે

છે તથા સી.આર.ઝેડ 

િવBતાર ધરાવે છે. આથી 

ગામમા ંમાઇનmગ CોIકટ 

કર� શકાય નહ�. 

 

 

૩. મથેલા ગામ �હૃદ 

ગીરનો એક ભાગ છે. 

જયા ંએિશયાઇ િસ�હ આવ ે

છે. તે ઉપરાતં �દપડા 

અને મોર પણ છે. ત ે

Zયાને રાખી માઇનmગની 

મVુંર� આપી શકાય નહ�.  

 

 

 

 

૪. ગામની પાસથેી બાગડ 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨. કંપની Fારા સરકાર� 

મા0યતા Cાeત એજ0સી 

પાસે(આઇ.આર.એસ.) 

સી.આર.ઝેડના ંનકશા તૈયાર 

કરાવવામા ં અવેલ છે. I 

aજુબ CોIકટનો કોઇ ભાગ 

સી.આર.ઝેઙમા ંઆવતો નથી. 

વળ� માઈનmગ િવBતારમા ં

કોઈ જગંલની જમીન 

આવતી નથી. સમX બાબતો 

ફાઈનલ ઈ.આઈ.એ. મા ં

દશા
વવામા ંઆવશ.ે 

૩. મોર, િસ�હ, �દપડા 

વગેર�ના ં કનઝવ�શન eલાન 

સરકારના ં સલંગન િવભાગો 

Fારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ 

ગાઇડ લાઇન Cમાણે 

કરવામા ં આવશ ે અને તેની 

ચકાસણી સરકાર Fારા 

કરવામા ં આવશે.  શેડ4લુ - 

૧ મા ં સમાિવcટ Cાણીઓ 

EIA ર�પોટ
ના ં સેડ4લુ-૩ મા ં

દશા
Oયા છે. 
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નદ� પસાર થાય છે. 

તનેી આસપાસ ઘણા 

D[ૃો આવેલ છે. તમેજ 

મથેલા ગામના ં �ણ 

તળાવો પણ જગંલમા ં

આવેલા  છે. Iનો 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોBટ
મા ં

ઉ�લેખ નથી.  

--- 

૪ Nીમતી રંભાબેન 

બાર�યા,  

ગામ : ત�લી, 

તા=કુો : તળા� 

\. : ભાવનગર 

ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં લw^ુ ં

છે ક� આ િવBતારની 

જમીનમા ં કંઇ પાકg ુ નથી 

પરંg ુ આ જમીનમા ં ઘણો 

પાક લેવામા ંઆવે છે. 

આ કંપની જ નહ� પરંg ુ

કોઇપણ ઉધોગ અહ� આવવો 

જોઇએ નહ�. 

ખેતી Uગેની �ણકાર� 

ઇ.આ.એ. ર�પોટ
ના પા.ન.ં 

૯૭ ઉપર દશા
વી છે. 

 

૫ Nી રાVુભાઇ 

બાર�યા, 

ગામ : મથેલા, 

તા. : તળા�, 

\: ભાવનગર 

તળા�ના ં દર�યા કાઠં� ૪૦ 

થી ૫૦ ગામના ં માછ�મારો 

માછ�માર� કર� ૪૦૦ થી 

૫૦૦ લોકોને રો\રોટ� bરુ� 

પાડ� છે. તેમાથંી ૮૦ ટકા 

લોકો બાર�માસ માછ�માર� 

કર� છે. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા 

◌ંઆ બાબતનો ઉ�લેખ 

કરવમા ંઆOયો નથી. 

-Lુચત માઇનmગ CોIકટથી 

માછ�માર�ના ંધધંા ઉપર કોઇ 

િવપર�ત અસર થશે નહ�. 

 

૬ Nી �હતશેભાઇ 

bુ�ંભાઇ ભીલ, 

ગામ : નીચા 

કોટડા  

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

૧. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

રાc]�ય પ[ી મોરનો ઉ�લેખ 

કરવામા ંઆOયો નથી. 

 

 

૨. ખે}ુતોને લાઇટ મળતી 

નથી  પરંg ુ કંપનીને તરત 

લાઇટ મળ� �ય છે.  

૧. {લોરા અને ફાઉનાfુ ં

લીBટ વન િવભાગની 

ચકાસણી અને મVુર� મ�યા 

બાદ ફાઈનલ EIA ર�પોટ
મા ં

દશા
વવામા ંઆવશ.ે 

--- 

 

૭ Nી ગભાભાઇ, ૧. મથેળા બધંારાfુ ં ટ�0ડર ૧. મથેળા બધંારો સરકારનો  
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ગામ : દયાલ, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

બહાર પડ� ગયો છે તfેુ ં

nુ ં કરશો? કંપનીનો 

CોIકટ કાયમી ધોરણે રદ 

કરવો. 

 

૨. કંપની Fારા કાયદાઓfુ ં

ઉ�લઘંન કરવામા ં આવે 

છે. 

CોIYટ છે કંપનીને તનેી 

સાથે કોઈ લવેાદ�વા નથી. 

 

 

 

--- 

૮ Nી ગીગાભાઇ 

બાગંરા, 

ગામ : બામભોર 

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

ઇ.આઇ.એ ર�પોટ
મા ં જણાO^ુ ં

છે ક�, આ િવBતારમા ં વ0ય 

Cાણીઓ રહ�તા નથી. 

{લોરા અને ફાઉનાfુ ં લીBટ 

વન િવભાગની ચકાસણી 

અને મVુર� મ�યા બાદ 

ફાઈનલ EIA ર�પોટ
મા ં

દશા
વવામા ંઆવશ.ે 

 

 

૯ Nી અશોક 

બાર�યા, 

ગામ : નાની 

જગધાર, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

૧. કંપનીએ ઇ.આઇ.એ. 

ર�પોટ
મા ં હાલમા ં ચાલી 

રહ�લ CોIકટમા ં૩૨ વષ
 

પછ� ક�ટ=ુ ં D[ૃારોપણ 

તમેજ અ0ય સાર� 

કામગીર�ઓ કર�લ છે. ત ે

અહ� દશા
વDુ ંજોઇએ. 

 

૨. ઇ.આઇ.એ. ર�પોટ
મા ં

માઇનmગ કયા
 બાદ 

i�ુલા પડ� ગયેલા 

ખાડામા ંઢ ોર અન ેમાણસ 

પડ� જવાથી થતા 

fકુશાનને રોકવા 

બાબતની કોઇ િવગતો 

જણાવી નથી. 

 

 

 

૩. કંપનીના ં હાલમા ં રાVુલા 

૧. અ�]ાટ�ક સીમે0ટના ં

રાVુલા ખાત ે આવેલ eલા0ટ 

Fારા સરકારને Wિપયા ૩૦૦ 

કરોડનો ટ�[ કંપની Fારા 

ભરવામા ંઆવે છે.  

 

 

 

૨. માઇનmગ CોIકટ ઉપર 

સૌથી વધાર� સરકાર� 

ખાતાઓના ં કાયદાઓfુ ં

પાલન કરવાની જવાબદાર� 

હોય છે. ધનાબાદ ખાત ે

આવેલ રાc]�ય સBંથા 

ડ�.\.એમ.એસ િવભાગની 

-ચુવેલ ગાઇડ લાઇન aજુબ 

-રુ[ાના ં પગલાઓ લેવામા ં

આવશે.  

 

--- 
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ખાતે ચાલી રહ�લ ખાણના ં

CોIકટમા ં આવલે 

ખાડાઓમા ં પડ�ને ક�ટલા 

પnઓુ અને માણસોના ં

મરણ થયા તે બાબતની 

�ણકાર� કંપનીએ 

આપેલ નથી. તથેી 

CોIકટને મVુંર� આપવી 

જોઇએ નહ�. 

૪. કંપનીએ રોજગાર� 

આપવાની બાહ�ધર� જ 

આપવી જોઇએ. આ 

િવBતારમા ં ખે}ુતો, 

માલધાર� અને માછ�મારો 

રોજગાર� મેળવી જ ર�ા 

છે. તથેી કંપનીના ં

CોIકટની જWર�યાત 

નથી. તથેી તનેો 

બ�હcકાર કર�એ છ�એ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૪. નોકર� બાબત ેઅગાઉ 

Ck^lુર આeયા aજુબ  

૧૦ Nી રવ\ભાઇ 

પરમાર, 

ગામ : ઝાઝંમેર, 

તા. : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

આ િવBતારમા ં iબુ સાર� 

Pણુવlાની મકાઇ પાક� છે. 

અને Nેcડ મકાઇ પકવવાનો 

એવોડ
 પણ મને મળેલ છે. 

મારા ૨૦૦ હ�કટર ખેતીની 

જમીન ઉપર મકાઇ પાક�લ 

છે. આ ઉપરાતં }ંુગળ� પણ 

પાક� છે. પરંg ુ CોIકટ 

આવવાથી આ ખેતીનો નાશ 

થશે. તથેી આ CોIકટ સામે 

િવરોધ છે.  

-Lુચત CોIકટથી ખેતીવાડ� 

ઉપર કોઇ આડ-અસર નહ� 

થાય ક�મ ક� CોIકટમા ં

અધતન સાધનો અને 

ટ�કનોલો\નો ઉપયોગ 

કરવમા ં આવશે. Iનાથી 

CQૂષણfુ ં િનય�ંણ થશે. 

વળ� ��લmગ અને tલાBટmગ 

Iવી C� યાઓ કરવામા ં

આવશે નહ�. આ ઉપરાતં 

લીઝ બાઉ0ડર� બહારના ં

િવBતારોમા ં હવા અને 

પાણીની Pણુવlાની 

ચકાસણી સતત કરતા રહ�nુ ં

 

૧૧ Nી ડા�ાભાઇ ખે}ુતોની જમીન છ�નવાય ---  
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િવ�લભાઇ 

વાસંીયા, 

ગામ :ત�લી,  

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

ગયા પછ� અનાજના ં Bથાન ે

nુ ંપkથથર ખાવના? 

૧૨ Nી ઘે=ભુા 

પોપટભા, 

મ>વુન સરપચં, 

ગામ : મ>વુન, 

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

ગામમા ં પnધુન સારા 

Cમાણમા ં છે. આથી 

CોIકટનો િવરોધ કર�એ 

છ�એ.  

---  

૧૩ Nી �પુતિસ�હ 

રાઠોડ 

ગામ : મ>વુન, 

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

આ િવBતારમા ં ખેતી iબુ 

સાર� થાય છે અને 

પnપુાલન પણ સાW છે. 

આથી -Lુચત CોIકટની 

જW�રયાત નથી. 

---  

૧૪ Nી �દપકભાઇ 

નાથાભાઇ બાર�યા 

ગામ : મથેળા, 

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

૧. ૩૦ વષ
 બાદ કંપની 

Fારા િવકસાવવામા ં

આવનાર Xીન બે�ટની 

જ�યામા ં અમારા 

પnઓુને ચરવા દ�વામા ં

આવશે ક� ક�મ?   

૨. કંપની Fારા ૪૦ ટન 

વજનની ]કોના ં અવર-

જવર માટ� અલગ રBતા 

બનાવવામા ં આવશે ક� 

અkયારના ં રBતાનો જ 

ઉપયોગ કરવામા ં

આવશે?   

--- 

 

 

 

 

૨.કંપનીના ં વાહનો 

ચાલવાથી રBતા ઉપર 

>ળૂ ઉડશે. Iને રોકવા 

માટ� પાણીનો છટંકાવ 

કર�nુ.ં 

 

૧૫ Nી મહ�શભાઇ 

અરજણભાઇ 

ભીલ, 

ગામ : નીચા 

કોટડા, 

-Lુચત િવBતારમા ં ફોર�Bટનો 

િવBતાર પણ છે અને અનેક 

Cકારની ઔષિધઓ પણ ઉગે 

છે. I Zયાને લવેામા ં આવી 

નથી. તેથી CોIકટનો િવરોધ 

-Lૂચત માઈનmગ િવBતારમા ં

કોઈ જગંલ નથી. 
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તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

કર�એ છ�એ. 

૧૬ Nી નરિસ�હભાઇ 

બ�ભુાઇ ભીલ, 

ગામ : નીચા 

કોટડા, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

કંપની Fારા આપવામા ં

આવતા કોઇ લાભોની અમને 

જWર�યાત નથી. 

  

૧૭ Nી િવVુબેન ભીલ, 

ગામ : મથેળા, 

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

Cાણીઓના ં Cj બાબતે 

જણાવવાfુ ંક� આ િવBતારમા ં

�દપડા પણ આવે છે. 

{લોર અને ફાઉનાfુ ં લીBટ 

વન િવભાગ Fારા મVુંર� 

આeયા બાદ ફાઈનલ 

ઈ.આઈ.એ. મા ં દશા
વવામા ં

આવશે. 

 

૧૮ Nી રમશેભાઇ 

રાણાભાઇ બાર�યા, 

ગામ : મથેળા, 

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

કંપની Fારા દવાખાનાઓ 

બનાવવામા ં આવશે પરંg ુ

ગામમા ં સરકાર� દવાખાના 

ઉપ�બધ છે. 

  

૧૯  Nી લ�મણભાઇ 

નાથાભાઇ ભીલ, 

ગામ : નીચા 

કોટડા, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર   

અહ� સવ�ન ે રVુઆત 

કરવાનો અિધકાર છે. માર� 

ફ�કટર�નો િવરોધ છે.  

  

૨૦ Nી ગોિવ�દભાઇ 

ચૌહાણ, 

ગામ : નીચા 

કોટડા, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

-Lુચત માઇનmગ CોIકટમા ં

 ડા ખાડા થશે તેને ક�વી 

ર�ત ે bરુવામા ં આવશ ે તથા 

D[ૃો કયા ંરોપવામા ંઆવશે? 

માઇનmગ દર�યાન 

ઉદભવતા ઘન કચરા Fારા 

ખાડાઓ bરુવામા ંઆવશ.ે  

 

૨૧ Nી રમશેભાઇ 

ધનાભાઇ, 

ગામ : મથેળા, 

તા=કુો : તળા�, 

૧. Cાણીઓની -રુ[ા માટ� 

વન િવભાગ Fારા sુવાઓ 

બનાવવાની મVુંર� 

આપવામા ં આવતી નથી 

૧. -Lૂચત માઈનmગ  

િવBતારમા ં જગંલ નથી. 

સરકારના િનયમો aજુબ 

-રુ[ાના બધા કાયદાઓfુ ં
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\. : ભાવનગર તો માઇનmગથી બનતા 

મોટા ખાડાઓમા ંCાણીઓ 

પડશે નહ�? 

 

૨. અમારા ગામમા ં થળ 

કચબા અને ગીધfુ ં

અ�યાર¡ય છે. 

પાલન કરવામા ંઆવશે.  

 

 

 

૨.{લોરા અને ફાઉનાfુ ં

લીBટ તૈયાર થયા બાદ 

ફાઈનલ ઈ.આઈ.એ. 

ર�પોટ
મા ંસમાવશે કરાશ.ે 

૨૨ Nી પકંજભાઇ 

મનાભાઇ બાર�યા, 

ગામ : મથેળા, 

તા=કુો : તળા�, 

\. : ભાવનગર 

ફ�કટર� નહ� પરંg ુ અમન ે

મથેળા બભંારો જોઇએ છે. 

  

૨૩ Nી Cાગ\ભાઇ 

કરસનભાઇ 

બાર�યા, 

ગામ : દયાલ, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

આ િવBતારમા ં કોઇ પણ 

Cકારના ં ઉધોગ આવવા 

જોઇએ નહ� તેમજ વન 

િવભાગ તે માટ� મVુંર� આપી 

શક� નહ�. 

  

૨૪ Nી જનાભાઇ 

ડા�ાભાઇ બાર�યા, 

ગામ : દયાલ, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

૧. કંપની અને ઉધોગોને 

પાણી આપી શકાg ુ હોય 

તો ખે}ુતોને ક�મ નહ�? 

 

૨. કંપનીનો CોIકટ નથી 

જોઇતો પરંg ુ મથેળા 

બધંારો જોઇએ છે. 

--- 

 

 

 

--- 

 

૨૫ Nી શામ\ભાઇ 

િશયાળ, 

ગામ : નીચા 

કોટડા, 

તા=કુો : મpુવા, 

\. : ભાવનગર 

 

 

આ િવBતારના ં પkથરોનો 

ઉપયોગ અહ�ના ં લોકોન ે

મકાન બનાવવા માટ� પણ 

કાઢવા દ�વામા ંઆવતા નથી. 

તનેા માટ� પkથર ઉનાથી 

લાવીએ છ�એ તો બહારના 

લોકોને ક�મ કાઢવા દઇએ. 
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Annexure –B (ENGLISH)  

Issues raised by the affected people and replies gi ven 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 
Schedule on 16/06/2016 at 11.00 am at the proposed limestone mining project site of M/s Ultra Tech 
Cement Ltd., Village Jhanjmer, Tal. Talaja, Dist. Bhavnagar. 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 o f 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 Mavjibhai 
Ukabhai Bhaliya 
Village: Jhanjmer, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

1. In our farms we have 
Coconut tree & banana 
tree, will get destroyed 
due to the mining project. 

 

 

 

1. Mining will be done by eco- 
friendly method using 
surface miner and no 
drilling and/ or blasting is 
proposed. There will be no 
impact of the mining 
activities outside the M.L. 
area. 
 
 

Most of the 
people 
present 
during the 
public 
hearing 
refused to 
signed the 
attendance 
sheet which 
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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. Only 43 men power 
proposed in project, what 
will happen to other 
people of this area? 

 

 

 

 

3. We are doing agriculture in 
our land, this our home, 
will not give land for the 
project. 

2. The direct manpower 
required for the proposed 
mining project will be 
around 43 persons. UTCL 
will give preference to land 
losers and local people 
based on their skills and 
qualifications. Besides this, 
indirect employment will 
also be generated due to 
the proposed mining 
activities in the area. 

---- 

is required 
to be 
annexed 
with 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. 

2. Shri Bharatbhai 
Jairambhai Bhil 
Village: Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

1. This is one mining project, 
why three public hearing 
are conducted at different 
locations instated of one? 
One public hearing should 
be conducted for all three 
Projects. 

 
 
2. Presence of numbers of 

vulture& their habitats in 
vicinity of Mahuva & 
Talaja Taluka, Not 
mentioned in EIA Report. 

 
 
3. The project is in very 

closed vicinity of Reserve 
forest and some affected 
Villages. Forest is 
adjacent to Methla village, 
infect some part of village 
falls under forest. The 
information is not given in 
EIA report. 

 
 

1. There are three separate 
leases so per EIA 
notification, three separate 
Public hearing were 
conducted by GPCB in 
line with the separate 
ToRs issued by 
MoEF&CC, New Delhi. 

 
2. Details of Flora & Fauna 

are included in EIA report 
and list for authentication 
is submitted in DFO office 
and same will be included 
in Final EIA report. 

 
3. Methla Protected Forest is 

about 0.78 km in East 
from proposed project 
site, it included in draft 
EIA page no. 25. No 
afforestation will be done. 
In the periphery of lease 
boundary, 7.5 m wide 
green belt shell be 
developed. Total 88 ha 
green belt is proposed out 
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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  

 
 
 
 
 
4. More than 70 spices of 

migratory birds are found 
in this area. Flamingos are 
also observed in water 
body which is 2 to 3 km 
from Methla village which 
is not mentioned in EIA 
Report. 

 
5. It is mentioned that in EIA 

report most of the project 
land is barren, wet land 
and unfertile, but is not 
true. Land is very fertile, 
so EIA report should not 
be considered. 

 
 
 
6. Aquatic vegetation 

(mangroves) are found in 
the 10 K.m. radius of the 
project, the sea turtles are 
also seen in the sea, 
which fall under Schedule-
1 spices. It is not 
mentioned in EIA report. 

 
7. Most part of the Methla 

village falls under CRZ 
area. If mining project 
executed marine ecology 
may be affected. It is not 
included in EIA report. 

of 851 ha of ML area at 
the end of life of mine. 
There is no forest land 
involved in the M.L. area.  

 
4. Details reg. the same are 

given in Draft EIA/ EMP 
report. Authentication of 
list of flora and fauna is 
under process with Forest 
department and further 
action will be taken as per 
the authenticated list. 

 
5. Details of crop and 

cropping pattern is 
included in draft EIA 
report in chapter no. 3, 
page no. 33. Land is 
purchased directly from 
land owners. No land 
acquisition process has 
been done so far.  

 
6. Aquatic vegetation 

(mangroves) will not be 
affected by proposed 
project and detail of 
mangroves is given in 
Draft EIA/ EMP report at 
Pg. No.- 110. 

 
 
7. No land of this project falls 

under CRZ area. Study of 
CRZ has been done by 
the scientist of IRS and 
map will be prepared 
which will be incorporate 
in the final EIA report. 
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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  

  8. Solid Waste and waste 
water generated form 
mining project will be 
dumped in sea. As other 
projects in India polluting 
rivers through industrial 
activity, in the same way 
here sea will be polluted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. It is mentioned in EIA 

report that Mahuva seva 
sadan will supply water to 
this company. But such 
type of permission can not 
give by Mahuva 
Nagarpalika. So 
corruption is involved in 
this project. Agreement to 
provide water has been 
made in between mahuva 
Nagarpalika and Grasim. 
Ultretech Cement cannot 
say this is between them. 

 
10. Tree spices like Neem, 

Khijado, Pilludi, Ramtal, 
etc. grow on the forest 
near bench of river which 
is not mentioned in the 
EIA report. 

 
 
 
 
 

8. No Hazardous solid waste 
will be generated due to 
proposed mining activities. 
Sub- grade and Rejects 
so generated will be 
backfilled in the mined out 
followed by plantation. No 
waste water will be 
generated due to 
proposed mining 
operations. Waste water 
generated from mine 
workshop will be treated in 
oil- water separator and 
treated water will be used 
for dust suppression.  

 
9. Water requirement will be 

met from Narmada water 
supply initially. Later on, 
rain water stored in mined 
out pits/ mine sump will be 
used. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Authentication of list of 

flora and fauna will be 
obtained from Forest 
department. Approval will 
be taken from forest 
department and same will 
be implemented 
accordingly. 
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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  

11. Public from this area 
requested, to construct 
Methla Bhadhara dam 
which is like life line of this 
area. Approval of Methla 
Bandhara was given by 
Govt. of Gujarat in the 
year 2013, but after that 
60% of land was removed 
from the project,the 
project become small and 
benefit is given to 
Ultratech Cement.  

 
12. There is one survey which 

shows approx. 90,000 
people will get 
employment though 
Methla Bandhara Project. 
Then why should project 
permitted which give 
employment to 30 persons 
only.  

 
13. Reputed instituted has 

suggested that, salinity 
ingress is increasing at 
sea cost of India, for 
which bhadhara are to be 
constructed. Same type of 
Bandhara has been 
constructed in Bhavnagar 
Dist. Limestone below 
ground, conserve from 
salinity ingress and 
calamities like 
earthquakes.   

 
14. In surrounding areas of 

proposed project there are 
various religious and 
archeological places exist 
like Gopnath Temple, 

11.Methla Bandhara project is 
Govt. project. UltraTech 
has no say in this project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Archaeological places as 

per the ASI list will be 
incorporated in the Final 
EIA/ EMP report 
accordingly, although as 
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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  

Jhanjamer Fort etc. this 
places are not mentioned 
in EIA. So EIA report 
should be cancel. 

 
15. Village like Jhanjmer, 

Raliya & Gadhula are 
connected with canal of 
Sethruji Dam, because of 
proposed project this 
canal will get disturbed so 
will be farming will also. 
Which is not mentationed 
in EIA report. Therefor EIA 
report should be cancel. 

 
16. The main agriculture crop 

is this area are Bajar and 
Jurar and are famous 
even with low water 
availability. EIA report 
reflect land is not fertile, 
which is objectionable. So 
EIA report should not be 
considered. 

 
17. 150 KL water requirement 

will be meet by Narmada 
Canal for the project and 
people of this area getting 
drinking water 
fortnightly/monthly. This is 
injustice. So project 
should not be Considered. 

 
18. As per EIA report green 

belt will be developed only 
after 32 years. But by 
destroying existing green 
belt and forest 
development of artificial 
afforestation is not 
appropriate. 

per TOR this is not 
required. 

 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.Cropping pattern details is 

included in draft EIA at 
Pg. no. 97.  

 
 
 
 
 
 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.As per approved Mining 

Plan, life of mine is about 
25 years. Phase- wise 
greenbelt development/ 
plantation will be done 
after the commencement 
of the project At the end of 
life of mine, about 88.02 
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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  

 
 
 
 
 
 
19. As per the EIA report 

company required the 
5000 Bigha land, for his 
mining project but 
presently they purchase 
only 200 bigha land, so 
how company will get 
remaining 4800 bigha land 
it is not mentioned and 
misguiding the people. 

 
20. There is no mention about 

safety of the coastal area, 
no plan is drown for that. 
Also safety of cattles & 
humans are not 
considered in the EIA 
report. 

ha area will be covered 
under greenbelt/ 
plantation. Wide greenbelt 
will also be developed as 
7.5 m barrier in the lease 
area. 

 
---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Mined out pit will be 

properly fenced and 
DGMS guidelines will be 
followed for safety. 

3 Shri Shivabhai 
Bariya - Surpanch 
Village: Methla, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

1. Information about the 
project has been given to 
village tality but 
consciences form gram 
shbha has not been taken. 

 
2. Forest land of Methla 

Village was acquired in 
1961. There is no extra 
land available in village. 
Maximum land is of 
farming, CRZ and forest. 
Keeping in mind 
permission for mining 
should not be granted.  

 
 
3. Methla village is a part of 

extension of GIR Forest, 

---- 
 
 
 
 
 
2. No forest land is involved 

in M.L. area. CRZ study is 
under process by IRS. 
Outcome of the report and 
map received from the 
agency will be taken into 
consideration accordingly 
and same will be 
incorporated in Final EIA/ 
EMP report. 

      
3. Schedule- 1 species are 

mentioned in Chapter- III 
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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  

where Asiatic Lion is 
observed. Leopard and 
Peacock are also 
observed. Keeping in 
mind mining permission 
should not be granted. 

 
4. A Bagadh river is passing 

near the village and so 
many trees are in 
surrounding area. Three 
water bodies of Methla 
Village comes under 
forest which not 
mentioned in EIA report.   

of Draft EIA/ EMP report. 
     
 
 
 
 
 
------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Smt. Rambhaben 
Bariya 
Village: Talli, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

It is mention in EIA report that 
no crop grows in land of this 
area but so many crops are 
growing in this area land. Not 
only this company but any 
other industry should not 
come in this area. 

Cropping pattern details is 
included in draft EIA at Pg. 
no. 97.  

 
 
 

 

5. Shri Rajubhai 
Bariya, 
Village: Methla, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

Approx.  400 to 500 
fisherman of 40 to 50 
villages doing fisheries 
business along the Talaja 
cost out of that 80% doing 
this in all year. Which not 
mentioned in EIA report. 

Proposed mining activity will 
not affect the fishery 
business. 

 

6 Shri Hiteshbhai 
Pujabhi Bhil, 
Village: Nicha 
Kothda 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

1. National Bird is 
Peacock is not mentioned in 
EIA report. 

 
 
 

2. Farmers are not 
getting electricity and 
company gets it immediately.  

1. Authentication of list of 
flora and fauna is under 
process with Forest 
department and suitable 
action will be taken after 
receiving the same. 
- 

 

7 Shri Gabhabhai 
Village: Dayal. 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

1. What will happen to Methla 
bhandhar tender which is 
out now? This project 
should not be considered. 
 

1.Methla Bandhara project is 
Govt. project and there is 
no linkage of this with our 
project. 
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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.  Company has been 
violating the Rules. 

8. Shri Gigabhai 
Bangara, 
 Village: Bhambor, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

As per EIA report there are 
no wild animal in this area.  

Authentication of list of flora 
and fauna is under process 
with Forest department and 
suitable action will be taken 
after receiving the same. 

 

9. Shri Ashokbhai 
Baliya, 
Village: Nani 
Jagdhar, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

1. Company should mention 
details of plantation and 
other good things in EIA 
report has been done 
after 32 years in their 
existing plant. 

2. No safety provisions 
considered for man and 
Cattles form mined out pit. 

 
 
 
 
3. Details of fatality caused 

by mined out pit at their 
existing plant located in 
Rajula has not been 
mention in EIA report. So 
project should not be 
considered. 
 

4. Company should give the 
guaranty of employment. 
In this area farmers, 
shepherd and fisherman 
are getting employment. 
So no need of project, and 
boycotting the project.  

1. The Company’s factory at 
Kovaya, Rajula has paid 
tax of 300 Cr. to the 
government.  
 

 

2. Top priority will be given 
to the safety during and 
after mining and all the 
rules and regulations of 
the government for safety 
will be followed. 
 
----- 

 

 

 

 

4. Response regarding 
employment as given 
earlier. 
 

 

 

10. Shri Ravjibhai 
Parmar, 
Village: Jhanjmer, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

This area is famous for Corn 
crop and awarded for the 
same. We are growing corn 
crop in 200 Ha. Of land. In 
addition to that Onion is also 
growing. Due to this project 
this crop will be destroyed, so 
we are opposing. 

Mining will be done by eco- 
friendly method using surface 
miner. No drilling and/ or 
blasting is proposed. There 
will be no impact of mining 
outside the M.L. area. 
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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  

11.  Shri Dayabhai 
Vitthalbhai Vansiya  
Village: Talli, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

What we will eat stone! 
Instead of grain after 
grabbing the farmers land.   

-  

12. Shri Ghelubha 
Popatbha, - 
Sarpanch 
Village: Madhuvan, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

Good strength of cattle in 
village so we are opposing 
the project. 

-  

13. Shri Bhupatshin 
Rathod, 
Village: Madhuvan, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

In this area farming and 
animal husbandry is good so 
proposed project is not 
required.    

-  

14. Shri Dipakbhai 
Nathabhai Bariya, 
Village: Methla, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

1. Shall Grazing will be 
allowed on developed 
green belt after 30 years.  

2. Transportation of Lime 
stone by 40 Tons capacity 
dumpers shall be carried 
out by existing road or any 
other road is planned.  

-- 
 
 
2. The company will use 
water spraying to reduce dust 
on the road. 

 

15. Shri Maheshbhai 
Arjanbhai Bhil, 
Village: Nicha 
Kotda, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

Forest also falls at proposed 
project site and so many 
variety of medicinal plants 
grow in proposed site, which 
are ignored. So we oppose 
the project. 

There is no forest land 
involved in the M.L. area. 

 

16. Shri Narsibhai 
Babubhai Bhil, 
Village: Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

Any facility provided by 
company is not required. 

-  

17. Shri Vijuben Bhil, 
Village: Methla, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

Animals should consider and 
leopard also observed in this 
area. 

Authentication of list of flora 
and fauna is under process 
with Forest department. 
Approval will be taken from 
forest department and same 
will be implemented 
accordingly. 
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18 Shri Rameshbhai 
Ranabhai Bariya 
Village: Methla, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

Govt. hospital is available in 
village, hance company’s 
offer of dispensary is not 
acceptable. 

-  

19 Shri Laxmanbhai 
Nathabhai Bhil, 
Village: Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

Everybody has the right to 
speak and I am opposing 
industry. 

-  

20 Shri Govindbhai 
Chauhan, 
Village: Nicha 
Kotada, 
Tal. Mahuva, 
Dist. Bhavnagar 

How refilling shall be done 
and where will be plantation 
to be done. 

Low grade mineral and 
rejects will be backfilled in the 
mined out area followed by 
plantation. Greenbelt/ 
plantation will be done on this 
reclaimed land. 

 

21 Shri Rameshbhai 
Dhanabhai 
Village: Methla, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

1. Permission for digging the 
well has not been granted 
by forest department due 
to safety of animals and 
whether animals will not 
fall in mined out pits. 

 
 
 
 
2. We have sanctuary of sea 

turtle and vultures.  

1. No forest land is involved 
in the M.L. area. Top 
priority will be given to the 
safety during and after 
mining and all the rules 
and regulations of the 
government for safety will 
be followed. 

 

2. Authentication of list of 
flora and fauna is under 
process with Forest 
department. Approval will 
be taken from from forest 
department and same will 
be implemented 
accordingly. 

 

22 Shri Pankajnhai 
Manabhai Bariya  
Village: Methla, 
Tal. Talaja, 
Dist. Bhavnagar 

We want Methla Bandhara 
not factory. 

-  

23 Shri Pragjibhai  
 

No industry should allow in  
 

-  
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