
. Public H€arinq Proceedines

It is her€by infomed that as per the Minisfy of Environment, Forest & Climat€ Change, Covemment of
Indi4 New Delhi vide its Notification no. S.O. 1533 dated September 14, 2006. Public Hearing was fixed
for the followilg project covered under Category B, M/s. Malundha Lime StoDe Mitre (R. J. Trivedi &
Co.) l,esse€: Shivam Minitrg (Lease area 3?.23 Hr) enhanc€ production rate from 1,00,000 MTPA to
10,00,000 MTPA at Survey no. 185/45, Village: Malundha Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath as men-
tioned in their request application.

A copy of the draft Environment Impact.Assessment r€port and the Summary Environment Impact
Assessment Report was sent to the following authorities or offic€s to make available the draft EIA Report
for the inspection to the public during normal ofiie hours, till the Public Hearing is over.
1. The District Collector Ofiice, Veraval, Dist. Cir-Somnath
2. Dishict Development Office, Veraval, Dist. Gir-Somnath
3. District Industry Centre, Veraval;dist. Gir-Somnath
4. Taluka Development Offce, Venval, Dist. Gir-Somrath
5. Additional Principal Chiefconservator of Forests ( C ), Ministry ofEnvironmen! Forests & Climate

Change, Covemment of Indiq Regional Oflice (West Zone), Kendriya Paryavaran Bhavan, D- 5, Arera
Colony, Link Road 3, Ravisankar Nagar, Bhopal 462 016

6. Regional Office, GPCB, Opp. Saint Aine's Church, Pankaj Bunglow, Station road, Junagadh-362 001

Other concemeal persons having plausible stake in the environmental aspects were requ€sted to send their
response in writing to the concemed regulatory authorities. They were requested to send their comments to
the regulatory authorities as under:

Central Covemment in MoEF (Ministry ot Environment and Forests, col CGO Complex. Lodi Road,
New Delhi 110003) fol the malter falling under Categoly':8" ofschedule ofthe aforcsaid Nolification.

The Public Hearing was scheduled on @9401? at 12:00 grs at Project site of l\ts. Malundha Lime
Stone Mine @. J. Trivedi & Co.) Lessee: Shivam Mining (Lease arca 37.23 Ha). Suwey no.
185/45, Village: Malundha, Tal. Veraval, Dist. Gir-Somnath.

An advertisement in English was published in "The Times of India" dated 05/08/2017 aDd in cujarati
"Sendesh" dated 05/08i/2017.

Shd H. R. Modi, Additional Collector & Additional Dishict Magistrate, cir-Somnath has supervised and
presided over the €ntire public hearing process.

A statemert showing participants present during the public hearing is enclosed herewith as Annexur€ -A.

A statement showing silent points highlighting issues raised by the participarts and responded by the
reprcsentative of applicant during the publig hearing in English & Gujarali larguages are enclosed
herewith as annexure B & Bl.

The copies of responses .eceived in wdting from persons having plausible sta*e in environmental aspects
before & during the public hearing and the repli6s by the applicant to the same are enclosed herewith as
annexure C-l to C-39 & D-l to tlj9.

Signature:
PlNce: Malundha
Datet 05109/201'7

Regional Officet GPCB,
Junagadh as representative ofthe
Member Secretary, GPCB.

Additional Collector &
Additional Dishicl Magishate
Dist.: Gir-Somnalh
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Annexure-B 

 

As per the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi, vide its 

notification no. S. O. 1533 dated 14/09/2006, Public Hearing is schedules for the following project covered 

under Category B, M/s. Malundha Lime Stone Mine (R. J. Trivedi & Co.) Lessee: Shivam Mining (Lease area 

37.23 Ha) enhance production rate from 1,00,000 MTPA to 10,00,000 MTPA at Survey no. 185/45, Village: 

Malundha, Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath as mentioned in their request application. Public Hearing is 

carried out on 05/09/2017 at 12:00 Hrs. at Project site of M/s. Malundha Lime Stone Mine (R. J. Trivedi & Co.) 

Lessee: Shivam Mining (Lease area 37.23 Ha), Survey no. 185/45, Village: Malundha, Tal. Veraval, Dist. Gir-

Somnath.  

M. R. Macwana, Regional Officer, GPCB, Junagadh & representative of Member Secretary, GPCB 

welcomed all present in the Public Hearing. He outlined the project details and added that it was as per the 

advertisement of public notice in “The Times of India” dated 05/08/2017 in English and in “Sandesh” dated 

05/08/2017 in Gujarati. He also mentioned that the documents related to the project were displayed at the 

various places mentioned in the advertisement. He also mentioned that after the presentation was over the forum 

would be opened to the concern of the local affecting people of the area. 

Representative of the project proponent gave a brief introduction of the department and said about the 

Environmental Management. He also explained technical details for the proposed project in brief.   

After the presentation, M. R. Macwana, Regional Officer, GPCB, Junagadh opened the Public hearing after 

due permission from H. R. Modi, Chairman of the Public hearing & Additional Collector, Gir-Somnath for 

open discussion. 

Points raised by the participants, either in writing or orally, during Public Hearing are as under: 

 

No. Name and Address of 

participant 

Details of representation Answer given by  

Project Proponent 

1 Vijaybhai Karshanbhai Jotva, 

Village: Navapara 

Ground Water Level may increase if the water is 

properly stored in water, lake or pond. So that, this 

stored water can be used easily for remaining 

seasons. Government spends crores of Rupees to 

develop Pond or lake or Khet Talavadi. Instead, if 

this mines go up to 50 or 100 feet deep, the water 
can be stored and government will be benefitted 

with royalty. This amount can be used for better 

development of this area. If water is stored in this 

mines, nearby villages like Paldi, Vavdi, Chamoda, 

Adri, Navapara can be benefitted with water. 

Farmers can take crop in three seasons. This area 

has farms of 2-3 Bigha, which do not have wells, 

because wells can be costly. Hence, not dug. That's 

why, they have installed pumps to extract water 

from surroundings. If the mines do have proper 

storage of water, water level will go increase, and 
farmers need not dug wells up to 150 feet and water 

can be easily available. If mines are operated here, 

employment opportunities are available for local 

people. Talking about environments, this is not 

chemical project, which generate chemical water, 

which cause damage to others. This is mines. There 

is no direct or indirect damage appearing from this 

project. If this mines come, area will develop and 

people will get benefitted.  

 

 

 

 

2 Solanki Hamirbhai 

Varjangbhai 

The area surrounding mines is dependent on 

agriculture, and water is basic need for that. Our 

area have good Rainfall, but consumption if more. 

Till summer, water level decreases. There is no 
scheme of water storage here. Surrounding area will 
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be benefitted for irrigation facility due to huge 

quantity will be stored if mines go deep. There can 

be great advantage in yearly extending Salinity 

ingress in the area due to vicinity of sea. There is no 
question of pollution as the mine is of limestone. 

Further, many people will get employment and it is 

beneficial for people in surrounding area 

3 Bhikhabhai Jivabhai Solanki, 

vill: Chhapari 

Water will be stored, salinity will decrease. This 

will become medium to stop salinity ingress. 

Employment will be generated if industry comes. 

There will be no damage to environment. There will 

be greenery, fruity trees if water comes. 

 

4 Kamaliya Devshibhai 

Dhanabhai, Vill: Malundha  

Local people know what will be impact of 

Malundha Mining lease. Government has already 

provided canal for water supply and water is 

continuously available. Currently, there is no water 

scarcity. However, farmers directly pump out water 

from well. 80 % population of Malundha lives in 
Vadi vistar. School is at 150 m from here, primary 

school is at 200 m. children pass from here, they 

face lungs disease and young children are severely 

affected due to pollution. Not only children, even 

elders face severe diseases. Habitation is in 

surrounding. Deda and Malundha are at only 100 m 

from this mining lease. People of both these villages 

face pollution problem. There is only road for both 

these villages. There is no road safety. We only 

know the impact of these mines on our village 

because this mine is working since so long time. To 
avoid impact on fate, health and employment of 

these 3 villages, it is advisable that this mine shall 

close down and lease to be cancelled. We have 

made much efforts and each citizen intends that this 

mine shall close down. We demand that this lease 

shall close down in any case. Our health is in hazard 

due to this mine. We have much problem regarding 

employment, so I request to consider this  

Water is sprinkled to 

reduce air pollution on 

haulage road, blasting 

and at face/mining 

activity area.  

As far as possible, 
material will be mined 

out with help of JCB 

and tipper, and this 

practice will be 

followed. Blasting will 

be avoid as much as 

possible. In case of 

requirement, govt. 

approved agency will 

be deployed and it will 

be minimum. All govt. 
rules will be followed 

in this regard.  

It will be ensured that 

there is minimum 

problem to people and 

area in surrounding. 

Environment 

management plan has 

been planned with all 

these consideration and 

it will be implemented 

5 Dipakbhai Hamirbhai Ram, 

Vill: Adri 

Surrounding villagers will get employment and do 

not need to migrate if this project gets started. Due 
to Large ponds created after mining, additional 

source of water will be generated. Wells of 

surrounding will recharge, employment will be 

generated. Hence, I feel that there is no damage if 

this project continues 

 

6 Barad Narendrabhai Rajabhai, 

Vill: Shantipara 

Poor and farmers will be benefitted due to this 

project. This area has good rain fall. Hence, farms 

are logged with water and crop gets failure. If mines 

are deepening as per rules, water logging will not be 

there, crop will not fail. For example, if I talk about 

my village, there are mines there. Crops of farmers 

were getting failed. Due to deeping of mines there, 
the crop is better. At times, farmers could not afford 

a bicycle and now they have 2-2 motor cycles. It is 

due to this industry. Govt. spends crores of Rupees 

for Talavadi. Instead, govt. will get income and 

farmers are benefitted. People get development. 

This lease shall start and do activity for benefit of 

people.  

 

7 Ram Hardasbhai, 

Vill: Adri 

If this mining lease is deeping, farmers in 

surrounding will have great benefit, water will be 
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stored. Due to this, agricultural yield will increase.  

Roads are good and will be better if this mine is 

started.  Roads will be maintained only if mines are 

operated. Salinity will reduce and people will get 
employment  

8 Kachot Kiranbhai, Vill: 

Khorasa Gir 

It is suitable, if mine is operated here.   

Honorable chairman informed that it is scheduled to get positive or negative opinions by affected people in villages or 

outskirts of 10 km radius. We are gathered here to listen your opinions, and we are here to forward your concerns to 

government. Do not present any topic, which is out of subject.   

9 Mansukhbhai, Sarpanch, Vill: 

Vavdi 

There is no damage due to mines excavation, water 

gets stored and surrounding villages are benefitted   

 

10 Kamaliya Keshurbhai,  

Vill: Malundha 

Malundha Primary school is within 100 m from 

mines, Deda secondary school is within 200 m, 

Deda Primary school is within 250 m, what about 

future of these students. Here detonators are blasted 

and explosives are used. Health is affected due to 

smoke.  So, we demand that this mining shall 

cancelled. There are 100 persons with me and they 

also oppose this. Because, every individual can't 
speak in Mike, we have brought written applications 

to submit  

Controlled blasting will 

be done in case of need 

only for hard rock. If 

rock can be excavated 

manually, no blasting 

will be done. If the rock 

can't be broken with 

JCB, blasting will be 
done keeping required 

safety margin. 

Honourable chairman informed that this is open forum for representation. It is not needed that 100 persons to present 

the point. However, one person can present the point properly and can describe the possible damage in detail  

11 Ravi Vala Meramanbhai, 

President, Jan Adhikar 

Manch, Vill: Deda 

If there is opposition from Malondha and Deda, it is 

advisable that their questions shall be resolved first 

and then only to proceed. Till then, there shall be no 

further activity. Sufficient water is available for 

land. 90 % youth is educated here, and educated 

youth will not do labor work in this mines. They get 

normal work. For remaining needy, we are making 

efforts. Our gram panchayat and surrounding people 

are making efforts. Give a copy of report being 
prepared here. Until questions of people get 

resolved, limestone mines shall not start, and if 

started, we will do protest. The schools, where 

children under five years come, noise pollution will 

affect their ears, and they may become deaf in 

coming time. So, what about fate of these children. 

Surrounding Gauchar land has been covered and 

this land to be given from gauchar. We don't have 

Gauchar. Deda and Malundha are especially  

affected due to pollution, and little bit to Vavdi.  

This road leads to Supasi, from where many 
students pass. There is school and science school 

ahead. This road has been damaged to such an 

extent that it is uncomfortable to drive a bike and it 

has to be handled manually. And especially in 

monsoon, it is not possible. We may get benefitted 

if there is less rain, but in case of floods, water 

logging is here water may not leave from here. Our 

crop may get damaged. Govt is not active for 

agricultural insurance, and amount is not received. 

Till the questions of people get resolved, no 

discussion shall proceed. If all individuals can get 

resolved, we do not have any problem.      

 

12 Hirabhai Punjabhai Ram 
 

My Farm is 1.5 km from here in Vavdi. If there is 
too much rain in surrounding villages, crop gets 

failed. Due to mines water will enter at lower level, 

fertility of land will increase. If water gets stored in 

Deep ponds of mines, it will be beneficial in 

summer. In summer, we have to buy water. 
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13 Vala Rambhai Sarmanbhai 

Vill: Malundha 

Our whole area gets water from village. Whole area 

is salty. Even Tea cannot be prepared with this 

water.  Water is salty even at 500 feet depth. Water 

can become sweet only. If here is excavated up 
to100 feet 

 

Honorable chairman stated that; when someone is speaking/presenting, please listen. Check the facts about the matter. 

If you have some concerns on that, you can counter those arguments. Please don't speak in between.   

14 Naranbhai Meramanbhai 

Vala, vill: Malundha 

The person spoken earlier is my elder brother. He 

says that, if water is stored here, water level will 

increase. According to me, seepage will be blocked 

due to blasting in mine. In such case, water, which 

comes to our farm, will not come. That's why I 

strongly oppose this project. 

 

15 Pithabhai Solanki,  

Vill: Chhapri  

If mining lease is operated here, I don't feel that 

there will be any pollution. Because, excavation is 

always involved in any water conservation plan by 

govt. in this case, govt. generates income and water 

is conserved. Going ahead form here, Vavdi and 

subsequent villages face problem of salty water. For 
them, govt. has planned 2-2 canals. So now, if this 

water is stored, salinity will stop. I don't feel that 

there will be any pollution  due to this, and all 

people will get employment  

 

16 Solanki Jayeshabhai 

Rajshibhai, Vill: Malundha 

In actual, when mining can be permitted? Land is 

waste, good with mineral, and then only lease shall 

be granted. It is request to you Sir, where there is 

Stone? Actually, here it is only black soil. 

Regarding mining, not single stone is available in 

this land to mine out.  There is nursery of forest 

department at 450 m and even primary school is 

nearby. Land is excavated and whoever generates 
income. Here, no one will get employment. 

Because, today's youth don't want to do laborious 

work. What work has been done on environment for 

existing plant. Nowhere trees have been planted. 

Actually, there is no limestone available here. The 

mined out lime stone of R J Trivedi is here only. 

The report is wrong. Show me one tree. Give me 

one copy of Whatever you write here. Tell us if you 

have any problem in giving copy. People live in 

nearby vicinity. Mining shall be at such place, 

where there is no habitation. Do site inspection 

yourself. Here, residential area. Due to blasting, 
farmers will face problem in boring. In actuality, 

whatever water was coming, will stop. Govt has 

installed canal to cater Water need, and canal water 

flows. Company has done totally fake reports. By 

making their own people work, they have prepared 

reports themselves. No farmers are having 

knowledge of this survey. All farmers are present 

here. Show us the proof that if anyone has been 

joined during this survey. Actually, condition is 

dangerous in this village. There will be great 

damage in coming time to this village. I request 
your good selves to cancel this environment 

clearance. It is humble request from me and farmers 

of my village   

After assessing the 

mineral available in 

particular, lease are 

allotted. Accordingly, 

lease was granted in 

this land during 1975. 

As per the mining plan 

recently approved by 
Indian Bureau of 

Mines, this land has 

probable reserve of 82 

Lakh MT Limestone. 

For environmental 

protection, some area 

has been developed as 

green belt, which is 

existing.     

Regional Officer has informed that we are writing your points; and the minutes of this meeting will be uploaded on 

GPCB website.   

Hon, chairman has instructed not to argue with each other. Your facts can become void. Whatever you want to tell, 

present peacefully. We are here to listen to your presentations, so do not cross in between your selves. 
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17 Karsanbhai Jagabhai, Vill: 

Malundha  

We don't have any objection, if mines are permitted 

here. Whole village has told that here we shall have 

factory. This was given even in writing. Whole 

village has even signed. We don't have any 
objection, if mines are permitted here.  

 

Hon. Chairman informed that, being farmer is not the only qualification. I will utter only neutral matter. Here, we will 

listen all matter related to land and pollution. So, pollution will affect any person even if he is not farmer. So, we are 

giving opportunity to all for presentation   

18 Vala Nathabhi Sarmanbhai, 

Vill: Maludha 

There is no objection for these mines. I am laborer, 

having 5-Bigha Land and Garden, but water don't 
stay. Bore is of 600 feet, but salty water comes. 

Water is available in monsoon. Who will give us 

water in summer?  We travel by motorcycle to 

collect water from village. Hence, it is my humble 

request that mines shall come. 

 

19 Dilipbhai Vejanandbhai Ram, 

vill: Adri 

Village Adri is at extreme end, where there is no 

crop due to salinity. Here, is mine depth is 100 feet, 

we don't have any objection. Second point, 

regarding environment, there is no pollution in this 

project. There is no chemical consumed. Backward 

people stay in surrounding village. Hence, good 

income will be generated due to labor work. With 

this income, person can give better education to his 
children.  This village has good crop of Ground nut 

and Kantoli. However, due to seepage, crop of 

Kankodi gets damaged. If 100 feet deep pond is 

generated here, crop of  Kankodi will get benefitted. 

There shall be 100 feet deep pond, so that not only 

20 villages, but surrounding 50 villages shall get 

benefited. I don't have any objection and same is 

with villagers. Lease shall be permitted here 100 %. 

The people opposing here are inspired by people of 

surrounding villages. Lease shall be permitted here. 

 

Hon. Chairman informed that, I will follow the list, which is on paper. I will give opportunity to anyone for wrong 

presentation  

20 Jagmal Sarman Vala,  
Vill: Malundha  

Mines shall be deepened 100 %   

21 Amipara Lakha Keshu, Vill: 

Malundha 

It is better if Mines starts. Here, we don't get labour 

work  

 

22 Vala Gagan Meraman, Vill: 

Malundha 

There is great damage due to mines in this village. 

Villagers will realize when mines are started. With 

deep ponds, children will die, cows will die.  

 

23 Karsanbhai Devabhai Jotva, 

Vill: Adri 

Regarding mines, preceding speakers have informed 

that there is damage. But, there are two canals 

attached to my village. Vadodara to Meghal, 

farmers next to canal have great advantage. My 

farm is at seashore. This canal also attaches Adri 

village. Due to vicinity of sea, in this area, salinity is 

more. If this mines come, water flowing to sea will 

be stored, and will be available in summer. Due to 
mines, we and surrounding people will get 

benefited. If talking about environment, the vehicles 

to be used, like JCB, truck, they get permission as 

per govt rules. Unemployed villagers will get 

employment. 
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24 Soyeb Adambhai Jaga, Vill: 

Veraval 

My farm is at 150 distances from these mines. Area 

of these mines is 37.23 Ha. The information 

regarding pond to create or excavation to be done is 

not provided. If going deep up to 80-100 feet for 
storage water, sea is at distance of 5-km, so salty 

water may ingress. What to be done with salty 

water? If salty water is needed, sea is not far away. 

So, have to say that, give or don't give permission 

after all consideration. I don't know hectare is how 

much land. There are temples and mosque within 

these mines. 

If you excavate in mines, how much deep it will be? 

This lease is excavated since 40 year; there is no 

information about how much work have been done 

during 40 years. We oppose in this new permission 

and we have problem and it is harmful to us. 

Out of 37 Ha, 24.9 Ha 

will be developed as 

pond periodically. 

different zones will be 
excavated at different 

times. So, total 24 Ha 

will be excavated pond. 

Company 

representative informed 

that one Hectare is 6.25 

Bigha. Pond will be 

created in total 24.9 Ha 

areas. There is nothing 

in mines. It is your 

encroachment. If you 

have any other 
question, you can ask in 

front of officers.  I will 

reply. It is not our 

responsibility, if you 

have constructed house 

illegally in mines. 

There is no question of 

sea water ingress, 

because water don't 

cross the highway 

which goes to sea from 
here. Copy of report has 

been given to all 

villages and can give 

more if needed. 

Till now, production is 

not more. Now, we 

intend to increase 

production. Our mines 

are working since 40 

years. This is not for 

new mines. This is for 

increase in production. 
We can provide 

information on how 

much production has 

been done till now.   

Hon. Chairman informed that you will get all information that you need. Here, we have to present that if the project is 

permitted, what will be damage and what will be benefit due to this project. So, kindly inform us about damage likely 
to occur if you have studied at your level. You can ask us if you have some misunderstanding. They are bound to 

provide other information if you need. 

25 Vala Sarmanbhai Kanabhai This survey no. was with me in 1996-97. Out of 

which, 9 Bigha is in account, remaining 5 Bigha is 

encroachment. My farm is 1.5 km from here and I 

have bore of 400 feet. It is working; water is sweet 

and not salty. 

 

26 Rajshi Parbatbhai Solanki, 

Vill: Chanduvav 

If mines is operated here and excavated up to 100-

150 feet, water will not be salty. My farm is just 

next after 2 fields. I have 2-4 bores of 600 feet, and 

never got salty water. Water don't stay in summer. If 

water is stored here, mines is deepened, our 

surrounding 5-7 villages, will be benefitted of water, 
and we can get 3 crops. Salty water have reached 

here at Chanduvav, Vavdi Adri. If sweet water is 

stored more here, sea water will be pushed. We 

cannot grow coconut in summer with salty water. If 
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large pond is created here, our village will be 

benefitted. Coconut can be grown through the year. 

This is mines; there is no smoke or chemical 

manufactured. There is no damage to atmosphere. 
Unemployed will get employment. Surrounding 

villages will be fully benefitted and govt will also 

have income     

27 Vaja Kanjibhai Mandabhai, 

Vill: Danderi 

We have heard about agriculture, pollution and 

water here. This area has number of small 

agricultural laborers. Govt. has programs for 

employing such laborers; their children get 

education, their kitchen fires. But, this is not direct.    

If mines like this start working, many people will be 

benefitted. If permission is given, laborers will get 

employment and children will get education. Farmer 

earns money from there agricultural activity. I 

requesting to you that this mines shall start at 
earliest.  

 

Regional officer informed that don't repeat the matters, which already have been discussed. Please give any new 

matter if have to be presented, because some matters have been presented 2-3 times  

Hon. Chairman stated that we are not going in to figures, how many persons have favored this project and how many 

have spoken against this. Now, if someone have some special matter to speak about pollution, water, land, 

employment; he can come to mike and speak about the same and bring to notice. 

28 Prahladbhai Punjabhai 

Makwana, vill: Paldi 

R. J. Trivedi is giving employment since 40 years to 

our village. Here, 70 % are laborers don't to farming 

or any job. There is facility for scholarship in 

hospital, education to children. Poor people will 

have more and more advantage if such mines come. 

 

29 Dhirubhai Devayatbhai 

(Former Sarpanch), vill: 

Malundha 

In past also, people have given resolution that 

villagers will be benefitted even if small factory 

comes. I have four bores of 500 feet and all four 

bores, when started, have water of half motor. If this 
pond is deepen up to 100 feet, there will be 

advantage in irrigation and all will get water. 

 

Hon. Chairman has informed that we have gathered here for a subject and only that has to be discussed and if there is 

some other concern, you can come personally and meet at office. 

30 Jagdishbhai Vala, Vill: 

Chamoda 

Thousands will be benefitted with this project 

establishment at here, because those farmers who 

don't have water during four months of summer will 

get enough water. This land will be developed, 

Roads will be developed. There is no pollution due 

to this project, so this project shall come. 

 

31 Meramanbhai Bhimsibhai 

Solanki (Sarpanch), Vill: 

Chanduvav 

This mine doesn’t damage anything. This canal 

connects Deda and Adri village. We don't get water 

some days. So, we have to come to close canal. In 

comparison to other points raised previously, 60-70 
% problem is due to water. My village has 50 trucks 

and 50 drivers and other 10-15 people can be taken 

care. Our main crop is Coconut. There is no water in 

summer, and if we feed salty water, effect will be 

seen in winter. We will not get any compensation in 

winter. 

 

 

32 Khimjibhai Kanabhai 

Chandpa, Vill: Ambaliyara 

We welcome this project  

33 Arjanbhai Jadavbhai Ram, 

Vill: Adri 

We welcome this project  

34 Anandbhai Jivabhai Solanki We welcome this project  

35 Ukabhai Devayatbhai Ram, 

vill: Vavdi 

We welcome this project  

36 Dilpesh Ukabhai Ram, vill: 

Shantipara 

We welcome this project 
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ANNEXURE-B-1 

 ભારત સરકારના પર્ાાવરણ, વન અને જળ વારુ્ પરરવતાન મંત્રાલર્, નવી રિલ્હીના જાહેરનામા ક્રમાકં ન.ં એસ.ઓ. ૧૫૩૩ 

તારીખ ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અનુસાર કેટેગરી–બી માં આવરી લેવારે્લ મેસસા મલુન્ઢા લાઈમસ્ટોન માઈન (આર. જ.ે રત્રવિેી એન્ડ 

કંપની), રિવમ માઈનીગં (લીઝ એરરર્ા ૩૭.૨૩ હેકટર), સવે નં. ૧૮૫/૪૫, ગામઃ મલુન્ઢા, તા. વેરાવળ, જીલ્લોઃ ગીર-

સોમનાથ દ્દારા ઉત્પાિન ક્ષમતા ૧,૦૦,૦૦૦ મેરટિકટન/વર્ાથી ૧૦,૦૦,૦૦૦ મેરટિકટન/વર્ાના રવસ્તરણ માટેની પરરર્ોજના 

(પ્રોજકે્ટ) માટેની જાહેર સનુાવણી તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૧૨=૦૦ કલાકે, પ્રોજકે્ટ સ્થળ પર, મેસસા મલુન્ઢા 

લાઈમસ્ટોન માઈન (આર. જ.ે રત્રવેિી એન્ડ કંપની), રિવમ માઈનીગં (લીઝ એરરર્ા ૩૭.૨૩ હેકટર), સવે નં. ૧૮૫/૪૫, 

ગામઃ મલુન્ઢા, તાલકુોઃ વેરાવળ, જી. ગીર-સોમનાથ ખાતે રાખવામાં આવેલ.  

એમ. આર. મકવાણા, પ્રાિેરિક અરિકારી, જુનાગઢ અને સભ્ર્ સરિવશ્રી, ગુજરાત પ્રિૂર્ણ રનરં્ત્રણ બોડાના પ્રરતરનરિએ 

લોકસનુાવણીમા ં ઉપરસ્થત સૌન ે આવકાર્ાા. તઓેએ ઈ.આઈ.એ. નોટીરિકેિન અતંગાત રવરવિ જોગવાઈઓ અને 

લોકસનુાવણી બાબત સંરક્ષપ્તમા ંમારહતી આપી. વિુમા ંશ્રી મકવાણાએ જણાવ્રુ્ કે આ લોકસનુાવણી અંગેની જાહેરાત 

અંગે્રજી અખબાર ‘‘ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા‘‘ માં તારીખ ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ અને ગુજરાતી અખબાર “સંદેશ” માં તારીખ 

૦૫/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ. તેમણે એમ પણ જણાવ્રંુ્ કે પ્રસ્તારવત પ્રોજકેટન ેલગતા િસ્તાવજેો જાહેરાતમા ં

િિાાવ્ર્ા મુજબના સ્થળો પર રનિરિાત કરવામાં આવેલ. વિુમાં તેઓએ જણાવેલ કે પ્રોજકેટ અંગેની રજુઆત 

(પ્રેઝન્ટેિન) પૂરી થર્ા બાિ આ મંિ સ્થારનક અસરગ્રસ્ત લોકો માટે ખલૂ્લો મુકાિે.   

પ્રોજકેટ પ્રપોનન્ટના પ્રરતરનરિ દ્વારા પ્રસ્તારવત પ્રોજકેટ અંગે ગુજરાતી ભાર્ામા ં રવસ્તતૃ મારહતી (પ્રેઝન્ટેિન દ્દારા) 

આપવામા આવી.  

ત્ર્ારબાિ પ્રાિેરિક અરિકારીશ્રી મકવાણા દ્વારા સ્થારનક અસરગ્રસ્ત લોકોની રજુઆત માટે શ્રી એિ. આર. મોિી, 

લોકસનુાવણી કાર્ાક્રમના અધ્ર્ક્ષ અન ેઅરિક કલેકટરશ્રી-ગીર સોમનાથ ની પરવાનગીથી લોકસનુાવણીનો મંિ િિાા 

માટે ખુલ્લો મુકવામા ંઆવ્ર્ો અને જણાવ્રુ્ કે પ્રશ્ન રજુ કરનાર માઈક પાસે આવી પોતાનું નામ અન ેગામનુ ંનામ કહી પ્રશ્ન 

રજુ કર.ે  

લોક સનુાવણી િરમ્ર્ાન ભાગ લેનાર દ્વારા ઉઠાવવામા ંઆવેલ મૌખીક રજુઆત/મુદ્દાઓ નીિે મુજબ છે.  

ક્ર

મ 

રજુઆત કરનારનું 

નામ અને સરનામ ુ

રજુઆતની રવગત પ્રોજકેટ પ્રપોનન્ટ દ્વારા 

આપવામા ંઆવલે જવાબ 

૧ રવજર્ભાઈ 

કરિનભાઈ 

જોટવા, ગામઃ 

નવાપરા    

તળાવ, સરોવર કે ખતે તલાવડીમાં પાણી ર્ોગ્ર્ સંગ્રહ થાર્તો 

જમીનમાં પાણીનુ સ્તર ઊિું આવે પરરણામે બાકીની ઋતુ 

માટે તે પાણીનો સરળતાથી ઉપર્ોગ કરી િકાર્, સરકાર 

તળાવ, સરોવર કે ખતે તલાવડી બનાવે તો આ ર્ોજનામાં 

કરોડો રૂરપર્ાનો ખિા થાર્ તેને બિલ ેઆ માઈન્સ નીર્મ 

મુજબ ૫૦ થી ૧૦૦ િૂટ ઊંડી થાર્ તો તેમાં પાણીનો સંગ્રહ 

થાર્ અને તેમાથંી સરકારન ેરોર્લ્ટી નાં રૂરપર્ા મળે અન ેઆ 

રૂપીર્ાથી આ રવસ્તારનો સારો એવો રવકાસ થાર્ અને 

પાણીનો આ માઇન્સમાં સંગ્રહ થાર્ તો બાજુના ગામ જવેા કે 

પાલડી, વાવડી, િમોડા, આદ્રી, નવાપરા આ બિા ગામોને 

પાણીનો લાભ મળે અને ખેડુતો ત્રણ ઋતુમા ંપાક લઈ  િકે, 

આ રવસ્તારમાં બે ત્રણ રવઘાના ખતેરો છે જમેાં કુવા નથી 

કારણકે જો કુવો કર ેતો મોઘંો પડી જાર્ અને કરાવી િકતા 

નથી તેથી તેમની આજુબાજુમાં તઓે મોટર બેસાડે છે અને 

બાજુમાંથી પાણી લે છે અહીરં્ા આ માઇન્સમાં પાણીનો 

સંગ્રહ થાર્તો પાણીના સ્તર ઊંિા આવે અને પછી ખેડૂતોને 

૧૫૦ િૂટ ઊંડો કુવો કરવાની જરૂર ન રહે અને સરળતાથી 

પાણી મળી રહે, જો અહી માઇન્સ થાર્ તો રોજગારીની તકો 

આજુબાજુના ગામલોકોને મળી રહે. પર્ાાવરણની વાત કરીએ 

તો અહી ંકોઈ કેરમકલની કંપની આવવાની નથી કે જથેી કોઈ 

કેમીકલવાળંુ પાણી નીકળે જનેા લીિે બીજાને નુકિાન થાર્ 

આ તો માઇન્સ છે આનાથી પર્ાાવરણને કે બીજંુ કોઈ 

આડકતરી રીતે નકુિાન થાર્ તેવું િેખાતું નથી, આ માઇન્સ 

આવે તો આ રવસ્તારનો રવકાસ થાર્ અને અહીની પ્રજાને 

િાર્િો જ છે                      

 

 

 

 

 

 

 

 

૨  સોલંકી હમીરભાઈ માઇન્સની આજુબાજુનો સંપૂણા રવસ્તાર ખતેી આિારરત છે  
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વરજાંગ ભાઈ  અને ખેતી માટે મુખ્ર્ જરૂરીર્ાત પાણી છે આપણા 

રવસ્તારમાં વરસાિ સારો થાર્ છે પણ પાણીનો વપરાિ વિાર ે

થાર્ છે જથેી ઉનાળાની સીઝન આવતા પાણી ઘટી જાર્ છે 

અને અહી ં પાણીનો સંગ્રહ થઇ િકે તેવી કોઈ સરકારની 

ર્ોજના નથી આ માઇન્સ ઊંડી થાર્ તો અને તેમા મોટા પારે્ 

પાણીનો સંગ્રહ થાર્ તો આજુબાજુના રવસ્તારમાં રસિંાઈ 

માટેની સુરવિા ઉપલબ્િ થઇ િકે તમે છે અને િરરર્ા રકનારો 

નજીક હોવાથી ખારાિનું પ્રમાણ  િર વર્ે આગળ વિ ેછે તેમાં 

ઘણો િાર્િો થઈ િકે છે અને લાઈમસ્ટોન પથ્થરની માઈન્સ 

હોવાથી પ્રિૂર્ણનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી હોતો અને ઘણા લોકોને 

રોજગારી મળિે અને આજુબાજુના રવસ્તારના લોકોને િાર્િો 

થિ.ે           

3  ભીખાભાઈ 

રજવાભાઈ સોલંકી, 

ગામ:છાપરી  

પાણીનો સંગ્રહ થિે, પાણીની ખારાિ ઓછી થિ,ે િરરર્ો 

આગળ વિતો અટકાવવા માટેનું માધ્ર્મ બનિ,ે ઉદ્યોગ 

આવે તો રોજગારી મળિ,ે પર્ાાવરણને તો કોઈ નકુિાન નરહ 

થાર્, પાણી આવિે તો બાગબગીિા થિે, િળાઉ ઝાડ થિે.           

 

૪  કામળીર્ા 

િેવિીભાઈ 

િાનાભાઈ,  

ગામ: મલુન્ઢા  

મલુન્ઢાની અંિર માઈનીગ લીઝ છે જથેી આની અસર િું થિે 

ત ેસ્થારનક લોકોને ખબર હોર્ છે, પહેલેથી જ સરકારશ્રી એ 

પાણીની વ્ર્વસ્થા માટે કેનાલ રાખેલી છે અને પાણી સતત 

િાલુ છે, અહી હાલમાં પાણીની કોઇ કમી નથી, પરંતુ ખેડૂતો 

કૂવા માથંી મોટર મૂકીને પાણી બારોબાર કાઢે છે, મલુન્ઢા 

ગામના ૮૦ ટકા લોકો વાડી રવસ્તારમાં રહે છે અહીથી ૧૫૦ 

મીટર અંતર ેસ્કૂલ આવેલી છે, ૨૦૦ મીટરના અતંર ેપ્રાથરમક 

િાળા આવેલી છે, બાળકો અહીથી પસાર થાર્ છે તેમને 

િેિસાના રોગો થાર્ છે અને નાના બાળકોને જબરજસ્ત 

પ્રિૂર્ણની અસર થાર્ છે, માત્ર બાળકોને જ નહી ંપરંતુ મોટા 

વૃધ્િોને પણ આનાથી જબરજસ્ત રોગો થાર્ છે અને તેની 

અસર જોવા મળે છે, આજુબાજુમાં રહેણાકં રવસ્તાર પણ છે, 

િેિા અને મલુન્ઢા આ માઈનીગ લીઝથી માત્ર ૧૦૦ મીટરના 

અંતર ેછે, આ બને્ન ગામના માણસોને પ્રિૂર્ણ ની અસર થાર્ 

છે, અમારા આ બને્ન ગામનો એક જ રસ્તો છે, રસ્તાની કોઈ 

સલામતી રહેતી નથી, અમારા ગામમાં આટલા સમર્થી લીઝ 

િાલે છે તેની િુ ંઅસર થાર્ છે ત ેઅમને જ ખબર છે, આ ત્રણ 

ગામના લોકોનું ભરવષ્ર્, આજીરવકા, આરોગ્ર્ અને એની િરકે 

સમસ્ર્ાને અસર ન થાર્ ત ે માટે આ લીઝ બિં થઈ જાર્ અને 

આ લીઝને અહીથી રિ કરવામા આવે તવેી મારી રવનતંી છે, 

આના માટે અમે ઘણા પ્રર્ત્ન કરલેા છે અને અમારા એક એક 

ગામનો નાગરરક આ લીઝ બંિ કરાવવા માટે  સહમત છે, આ 

લીઝ હરગીજ રિ થઈ જાર્ તવેી અમારી માગંણી છે.     

આ માઈન્સથી અમારા સ્વાસ્થર્ને જોખમ છે. આનાથી 

અમારી આજીરવકાને કેટલી મુશ્કેલી છે આ વાતને ધ્ર્ાન માં 

લઈ આપને રવનંતી કરુ છુ.        

હવા પ્રિૂર્ણ માટે પાણીનો 

છંટકાવ કરવામાં આવ ે છે, 

રસ્તાઓ જ્ા ંટિક િરતી હોર્ 

ત્ર્ાં પણ અને જ્ાં 

બ્લાસ્ટીગ અથવા જ્ાંથી 

માલ કાઢવામાં આવતો હોર્ 

એ રવસ્તારમાં પણ 
 

િક્ય હિે ત્ર્ાં સિુી જસેીબી 

અને ટીપરથી માલ કાઢવામા ં

આવિે અને એ જ પધ્િરત 

અનસુરવામાં આવિે. 

બ્લાસ્ટીગ બને એટલ ુ

ટાળવામાં આવિે અન ે

બ્લાસ્ટીગ કરવાના 

સજંોગોમાં સરકારી િારા 

િોરણ મુજબ લાર્સન્સ 

બ્લાસ્ટીગ એજન્સીની મિિ 

લઈ ન્રૂ્ન્તમ બ્લાસ્ટીગ   

કરવામાં આવિે અન ે જનેા 

માટે સરકારના બિા 

રનર્મોનું પાલન કરવામા ં

આવિ.ે 

માઈનીગ ઓપરિેનના 

કારણે આસપાસના લોકોન ે

અને આસપાસના રવસ્તાર 

માં થતી પ્રવૃરતન ે તકલીિ 

ઓછામાં ઓછી થાર્ તેવી 

તકેિારી રાખવામા આવિે  

પર્ાાવરણ વ્ર્વસ્થાપન 

ર્ોજના જ ે બનાવેલ છે ત ે

બિા મુદ્દાઓનું ધ્ર્ાન 

રાખવામાં આવલે છે અન ે

તેનું પાલન કરવામાં આવિ.ે       

૫ િીપકભાઈ 

હમીરભાઈ રામ- 

ગામ: આરદ્ર   

આ પ્રોજકેટ િાલુ  થાર્ તો આજુબાજુના ગામડાને રોજી રોટી 

મળી િકે અને ક્યાર્ બહાર ન જવુ ંપડે, માઇનીગં લીઝથી જ ે

મોટા ખાડા કરવામાં આવે, જનેી અિંર પાણીનો જ ેસ્ત્રોત વિ ે

તેના કારણે આજુબાજુના ખતેરના કૂવાના પાણી રીિાજા 

થાર્, રોજી રોટી મળી િકે તેથી આ પ્રોજકેટ િાલુ રહે તો મને 
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એવું લાગે છે કે આ પ્રોજકેટથી કઈ નુકિાની નથી.  
     

૬.  બારડ નરને્દ્રભાઈ  

રાજાભાઈ - 

િાંરતપરા  

આ પ્રોજકેટના કારણે ગરીબોને, ખેડૂતોને બહુ મિિ થાર્ છે, 

આ રવસ્તારમાં િોમાસામાં સારો વરસાિ પડે છે જનેાથી 

ખેતરમાં પાણી સતત ભરારે્લા રહે છે. જથેી પાક રનષ્િળ જાર્ 

છે. રનર્મ મુજબ માઈન્સ ઊંડી કરવામાં આવે તો ખતેરમાં 

પાણી ભરાવાનું બંિ થઈ જાર્, પાક રનષ્િળ જતો અટકી જાર્. 

ઉિાહરણ તરીકે મારા જ ગામ ની વાત કરંુ તો ત્ર્ાં પણ 

માઇન્સ આવેલી છે ત્ર્ાં ખેડૂતો ને પાક તિન રનષ્િળ જતો 

હતો, ત્ર્ાં માઇન્સ ઊંડી કરવાથી ત્ર્ાં પાક સારામાં સારો થાર્ 

છે. ત ેસમર્માં ખેડૂતને સાઇકલ લવેાની ત્રવેડ ન હતી એ ખેડૂત 

અત્ર્ાર ેબે- બે મોટર સાઇકલ લઈને િર ેછે. એ આ ઉિોગને 

કારણે થરંુ્ છે, તલાવડી માટે સરકાર કરોડો રૂરપર્ાનો ખિા 

કર ેછે તનેા કરતાં ઉલ્ટુ સરકારને આમાં આવક થાર્ છે, 

ખેડૂતો ને િાર્િો થાર્ છે, લોકોનો રવકાસ થાર્ છે, આવી 

લીઝ િાલુ કરવી જોઈએ અને લોકોને  િાર્િો થાર્ તવેું કરો.  

 

૭.  રામ હરિાસભાઈ- 

ગામ: આરદ્ર 

આ માઇનીગં લીઝ ઊંડી થાર્ તો આજુબાજુના ખેડૂતોને 

પાણીનો મોટો િાર્િો થાર્ પાણીનો સંગ્રહ થાર્ તનેે લીિ ે

પાક ઉત્પાિન પણ વિ,ે રસ્તા સારા છે અને હજી આ 

કામગીરી િાલુ થાર્ તો રસ્તા પણ સારા રહેિ,ે જો િાલુ રહેિે 

તો જ રસ્તાનું પણ કામ થઈ િકે અને પાણીની ખારાિ 

અટકાવ,ેિંિા રોજગાર લોકોને મળી રહે.  

 

૮.  કછોટ રકરણભાઈ- 

ગામ:ખોરાસા ગીર  

અરહર્ાં માઇન્સ થાર્ તો અનુકૂળ રહે.   

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે આ પ્રોજકે્ટના ૧૦ કી.મી.ના રત્રજ્ામાં આવતા ગામ કે સીમના અસરગ્રસ્ત લોકો તઓેની 

હકારાત્મક કે નકારાત્મક રજૂઆત કરવા માટે આ સનુાવણી રાખેલ છે. અરહર્ાં િરિ પ્રિિાન કરવા ભેગા થર્ા નથી. 

તમારી રજૂઆત સંભાળવા માટે અરહર્ા ંભેગા થર્ા છીએ. તમારી રજુઆતો સરકારશ્રી સુિી પહોિાડવા અમે અહી 

ઉપરસ્થત છીએ. રવર્ર્ બહારની કોઈ રજૂઆત કરવી નહી.ં      

૯. મનસખુભાઇ- 

સરપંિ, ગામ: 

વાવડી  

માઇન્સ ખોિવાથી અમને કોઇ નકુિાન થતું નથી, પાણીનો 

સંગ્રહ થાર્ છે, આજુબાજુના ગામ ને િાર્િો થાર્ છે.   

 

૧૦ કામળીર્ા 

કેિુરભાઈ- મલુંન્ઢા   

મલુંન્ઢા પ્રાથરમક િાળા આ માઇન્સથી લગભગ ૧૦૦ મીટરની 

અંિર આવેલી છે, િેિા માધ્ર્રમક િાળા ૨૦૦ મીટરની  અંિર 

આવલેી છે, િેિા પ્રાથરમક િાળા ૨૫૦ મીટરની  અંિર આવેલી 

છે તો આ બાળકોના ભરવષ્ર્નું િું ?અહી ટોટા િોડવામાં 

આવે કે િારૂ ગોળાનો ઉપર્ોગ કરવામાં આવે તો તેના 

િૂમાડાથી સ્વાસ્થ્ર્ને નુકિાન થાર્, તનેા માટે આ માઇનીગં 

રિ થાર્ તેવી અમારી માંગણી છે અમારી સાથે બીજા ૧૦૦ 

માણસો આવેલા છે જનેો પણ સખ્ત રવરોિ છે ગામડાનો િરકે 

માણસ માઇકમા બોલી ન િકે તેથી અમે લેરખતમાં અરજી 

લાવ્ર્ા છીએ ત ેઆપવાના છીએ.   

કંટિ ોલ બ્લારસ્ટંગની જ્ા ં

જરૂર હિે ત્ર્ાં જ કરવામા ં

આવિ,ે જ ેખડક મેન્રુ્અલી 

રનકળતો હિે ત્ર્ાં બ્લારસ્ટંગ 

નહી ં કરવામાં આવે,  કઠણ 

ખડક હિે અને જ ે

જસેીબીથી તોડાઈ િકે તેવો 

ન હોર્ ત્ર્ાં જ રવસ્િોટ 

કરવાનો થિે તો ત્ર્ાં સેરટટ 

મારજાનથી કરવામા આવિે.    

અધ્ર્ક્ષ શ્રી એ જણાવ્રુ્ કે રજૂઆત કરવા માટેનું આ મુિ િોરમ- સ્ટેજ છે બિાને જરૂર નથી કે ૧૦૦ જણા આવીન ે

રજૂઆત કર ેપણ એક વ્ર્રિ જ ેપ્રરતરનરિ તરીકે રજૂઆત કરતો હોર્ ત ેપ્રોપર રજૂઆત કર ેઅને થનાર નકુિાનની 

વ્ર્વરસ્થત રીતે રવગતવાર રજૂઆત  કર.ે    
૧૧  રરવ વાળા 

મેરામણભાઇ, 

પ્રમુખ જન 

અરિકાર મંિ,  

ગામ: િેિા   

જ્ાર ેિેિા અને મલુંઢા ગ્રામજનોને રવરોિ હોર્ તો પહેલા એ 

લોકોના પ્રશ્નોનું રનરાકરણ થાર્ અને પછી અરહર્ાં િાલુ 

કરવામાં આવે ત્ર્ાં સુિી કોઈ પગલાં લેવામાં ન આવ.ે  

જમીનને પાણી પૂરતું મળે છે, અહી ૯૦ ટકા રુ્વાન રિરક્ષત છે 

અને રિરક્ષત રુ્વાન આવા લાઈમ સ્ટોનમાં મજૂરી કામ કરતો 

નથી તેને સામાન્ર્ કામ મળી રહે છે અને બાકીનાને જનેે 

જરૂરત છે તેના માટે અમે પ્રર્ત્નિીલ છીએ, અમારી ગ્રામ 

પંિાર્ત અન ેઆજુબાજુના રવસ્તારના માણસો પ્રર્ત્નિીલ 

છે, અહીર્ા જ ે રરપોટા  તૈર્ાર થાર્ છે તેની અમને કોપી 

આપવી, લોકોના પ્રશ્નો નું જ્ાં સુિી રનરાકરણ ન આવે ત્ર્ાં 

સુિી લાઈમ સ્ટોન માઈન્સ િરૂ ન થવી જોઈએ અને જો િરૂ 
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થિે તો અમે ગાિંી રિંધ્ર્ા માગ ેઆંિોલન કરીિું,  

અહીની સ્કૂલ/બાલમંરિરમાં  ૫ વર્ાથી નીિનેા બાળકો ભણે 

છે, તમેણે અવાજના પ્રિુર્ણ થી કાન પર અસર થાર્ છે અને 

આવનારા સમર્ની અંિર તેમને બહેરાિનો રોગ લાગુ પડેિે 

તો આ બાળકોનું આગળનું ભરવષ્ર્ િુ?ં અરહર્ાં ગૌિર 

આપવામા ંઆવે, આજુબાજુ વાળાએ ગૌિર વાળી લીિું છે 

અમારી પાસે ગૌિર નથી, ખાસ કરીને  િેિા અને મલુન્ઢા આ 

બે જ ગામને પ્રિૂર્ણની અસર થાર્, વાવડીને થોડી ઘણી 

અસર થાર્, આ રસ્તો સીિો સપુાસી રનકળે છે ત્ર્ાંથી ઘણા 

રવદ્યાથી પસાર થાર્ છે આગળ સ્કૂલ છે અને સાર્ન્સ સ્કૂલ 

પણ છે આ રસ્તો એટલી હિે ખરાબ થઈ જાર્ છે કે તેની પરથી 

બાઇક િલાવવી એટલી મુશ્કેલ પડે છે કે તનેે િોરીને જવી પડે 

છે, િલાવીતો ન જ િકે, એમાં િોમાસામા તો િક્ય જ નથી, 

વરસાિ ઓછો થાર્ તો અમને લાભિાર્ી છે પણ અરતવરૃિ 

િરરમર્ાન અરહર્ાં પાણી ભરાઈ જાર્, પાણી અહીથી જવાનું 

નથી, અમારા પાકને નુકિાન થાર્, અને પાક વીમા માટે 

સરકાર એરક્ટવ નથી અમને પાક વીમો મળે નહી,ં જ્ાં સુિી 

પ્રજાના પ્રશ્નોનું રનરાકરણ ન આવે ત્ર્ાં સુિી કોઈ વાત થાર્ 

નહી,ં જો પ્રજાની એક એક વ્ર્રિનું રનરાકરણ આવતું હોર્ 

તો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી.       
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૧૨  હીરાભાઈ પુજંાભાઈ 

રામ   

મારી વાડી અહીથી િોઢ રકમી િૂર વાવડી ગામ ે છે અહી 

આજુબાજુના ગામમાં અરતિર્ સારો વરસાિ પડે તો ખેડૂતનો 

પાક રનષ્િળ જાર્ છે, માઇન્સ બનવાથી પાણી ઊંડા તળમાં 

પ્રવિે કર,ે જમીનની િળદુ્રપતા વિ,ે માઇન્સના ઊંડા ખાડામાં 

પાણી ભરાર્, તો ઉનાળામાં િાર્િો થાર્. ઉનાળામાં પાણી 

વેિાતું લાવવુ પડે છે.      

 

૧૩ વાળા રામભાઈ   

સરમણભાઈ,  

ગામ: મલુન્ઢા 

અમારો આખો રવસ્તાર ગામ માંથી પાણી ભર ે છે. આખો 

રવસ્તાર ખારો છે, આ પાણી માંથી િા પણ નથી થતી. ૫૦૦ 

િૂટ ના બોરમા પાણી ખારંુ નીકળે છે જો અહી માઈન્સ ૧૦૦ 

િૂટ ખોિે અને ઊંડી થાર્ તો જ પાણી મીઠંુ થાર્.   

 

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે જ્ાર ેરજૂઆત કરતા હોર્ ત્ર્ાર ેમહેરબાની કરી ને સાભંળો. એ લોકો ની રજૂઆતમા તથ્ર્ િું છે 

ત ેજુઓ, પછી તમને એવું લાગ ેતો તમે એમના પ્રત્ર્ાઘાતના રૂપે તમારી રજૂઆત કરી િકો. મહેરબાની કરી ને વચ્િે ના 

બોલિો. 
૧૪ નારણભાઈ 

મેરામણભાઈ 

વાળા, 

ગામ: મલુન્ઢા 
 

પહેલા જ ેરજૂઆત કરી ગર્ા એ મારા મોટા ભાઈ છે. એમનું 

કેહવું છે કે અહી જ ે પાણી ભરાર્ તો વાડી રવસ્તાર ઊંિો 

આવ.ે મારા કેહવા પ્રમાણે જો ડેટોનેટરના ઉપર્ોગથી 

બ્લારસ્ટંગ થાર્ તો એ બિા સરવાણી(રછદ્રો) બંિ થર્ જાર્ 

અને અમારી વાડીમા જ ે પાણી આવતું હિે એ પણ નહી ં

આવ.ે એટલે હંુ માઈન્સનો સખત રવરોિ કરંુ છંુ. 

 

૧૫ રપઠાભાઈ સોલકંી, 

ગામ: છાપરી  

અરહર્ાં જો આ માઇરનંગ રલઝ િાલુ કરવામાં આવે તો મને 

એવું નથી લાગતું કે આનાથી કોઈ પ્રિૂર્ણ થાર્. એનું કારણ છે 

કે સરકાર જ ે પાણી રોકવા માટેની ર્ોજના કર ે તેમા પણ 

ખોિકામ કર ેછે  

આ પ્રોજકેટથી સરકાર ન ેઆવક થાર્ છે અને એની સામે 

પાણીનું રોકાણ થાર્ છે. અહીથી આગળ જતાં વાવડી ગામથી 

માંડીને આગળના ગામમા ખારા પાણી નો પ્રશ્ન છે જનેા માટે 

સરકાર ેબે-બે કેનલો નું આર્ોજન કરલેું છે. તો હવે આ પાણી 

રોકાર્ તો ખારાિ રોકાર્, તનેાથી કોઈ પ્રિૂર્ણ થાર્ એવું મને 

લાગતું નથી. રોજગારી બિા લોકો ને મળી રહેિે. 

 

૧૬ સોલંકી જરે્િભાઇ 

રાજિીભાઈ, ગામ: 

મલુન્ઢા 

માઇરનંગ ખરખેર ક્યાર ે મંજૂર કરી સકાર્? જમીન ખરાબ 

હોર્, ખનીજ લાર્ક જમીન હોર્ ત્ર્ાર ેએને મંજૂરી મળી િકે, 

ત્ર્ાર ેઆપ સાહેબને રવનંતી છે કે આ એરરર્ામા ંક્યાં પત્થર 

છે? ખરખેર અરહર્ાં કાળી માટી છે. માઇરનંગ બાબતે અરહર્ાં 

એક પણ પત્થર નીકળતો નથી કે અહીર્ા માઇરનંગ કરી િકે. 

અહીથી ૪૫૦ મીટરની િૂર િોરસે્ટ ખાતાની નસારી આવેલી છે 

અને પ્રાથરમક િાળા પણ બાજુમાં આવેલી છે.  

જમીનની અિંર બોરરંગ કર ે છે. બોરરંગ કરીને જ ે રોજીરોટી 

કમાર્ છે, અહી કોઈ ને રોજગારી મળવાની નથી કેમ કે 

આજના નવરુ્વાનો મજૂરી કરવા માંગતા નથી. આગળ 

અરહર્ાં પર્ાાવરણ માટે િું કરવામાં આવ્રંુ્? ક્યાર્ વૃક્ષ 

વાવવામાં નથી આવ્ર્ા. ખરખેર અરહર્ાં કોઈ િુના પત્થર 

મોજૂિ નથી. આર.જ.ે રત્રવેિી દ્વારા જ ે ખોિકામ કરવામા 

આવલેું છે એ પત્થર અહી જ છે. આ ખોટો સવે છે એક વૃક્ષ 

અત્ર્ાર ેબતાવો. તમે જ ેઅહીથી લખી ને જાવ એની એક કોપી 

અમન ેઆપવા રવનતંી. કોપી આપવામાં આપ સાહેબને કોઈ 

પ્રોબ્લેમ હોર્ તો અમને કહો. અરહર્ાં આજુબાજુ મા લોકો 

વસવાટ કર ેછે  માઇરનંગ એવી જગ્ર્ાએ હોર્ જ્ાં વસવાટ 

ના હોર્, અહી તમે સ્થળ તપાસ કરો, અરહર્ાં રહેઠાણ 

રવસ્તાર છે. બ્લારસ્ટંગ કર ેએટ્લે અહીના ખેડૂતને બોરરંગમા 

તકલીિ પડે, હકીકતમાં   જ ેપાણી આવતું હોર્ ત ેબિં થઇ 

જાર્. પાણીની જરૂરરર્ાત છે તનેા  માટે સરકારશ્રી એ કેનાલ 

નાખલેી છે. અન ે કેનાલમા પાણી જાર્ છે. કંપની દ્વારા તિન 

ખોટો સવે કરવામાં આવેલો છે.  પોતાની રીતે પોતાના લોકો 

ઊભા કરીને સવે કર્ો છે. હકીકતમા આ સવથેી કોઈ ખેડૂત 

જાણકાર નથી ત ેબિા ખેડૂત અહી હાજર છે, પ્રુિ બતાવો કે 

ક્યાં રવસ્તાર માં ક્ય ૂખનીજ 

એટ્લે કે રમનરલ્સ કેટલું છે 

એનો સવે કરાવ્ર્ા પછી રલઝ 

મંજૂર કરવામાં આવે છે. એન ે

અંતગાત આ રવસ્તાર મા ં

૧૯૭૫ માં આ જમીન મા ં

રલઝ ને મજૂર કરવામા ં

આવલે હતી. હમણાં ઇંરડર્ન 

બ્રૂ્રો ઓિ માઇનસ દ્વારા 

માઇરનંગ પ્લાન મંજૂર 

કરવામાં આવેલ ત ે પ્રમાણે 

આ રવસ્તાર મા ં૮૨ લાખ ટન 

િુના પત્થર મોજૂિ છે. 

પર્ાાવરન ની સુરક્ષા માટે 

અમુક રવસ્તાર માં 

વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવેલ 

છે. જ ેઅત્ર્ાર ેહર્ાત છે.   
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અહી સવે કરવામાં કોઈ ન ેસાથ ે રાખેલા હોર્. ખરખેર આ 

ગામ માટે ભરં્કર રસ્થરત છે. આવનાર સમર્ ની અંિર આ 

ગામ ન ેઘણુ જ નકુિાન કારક છે. આ પર્ાાવરણ મંજૂરી તદ્દન 

રદ્દ કરો એવી મારી અને અમારા ગામના ખેડૂત ભાઈઓની 

આપ સાહેબને નમ્ર રવનતંી છે.   

જી.પી.સી.બી.ના પ્રાિેિીક અરિકારીશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે અમે તમારી રજૂઆતો લખીએ છીએ અને આ લોકસુનવણીની 

કાર્ાનોિં બનિે એ તમને જી.પી.સી.બી. ની  વેબસાઇટ પર જોવા મળિે.   

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે એક બીજાની સામ ેબોલાિાલી કરવાની નથી, િાંરતસર રજૂઆત કરો, અંિરોઅિંર કોઈ  ક્રોસ 

ના કરતા.ં     
૧૭ કરસનભાઇ 

જગાભાઈ,  

ગામ: મલુન્ઢા  

અરહર્ાં માઇન્સ થાર્ તો અમને કોઈ વાંિો નથી. ગામ ના 

બિા લોકો એ સહી કરીને આપેલુ હતું કે અહી િેક્ટરી થવી 

જોઈએ. એવું લરેખતમા ંપણ આપેલું છે અન ેઆખા ગામે સહી 

પણ કરલે છે. માઇન્સ થતી હોર્ તો અમને કોઈ વાંિો નથી. 

 

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે આમા ખેડૂત હોર્ જ એવી કોઈ લાર્કાત નથી. અહી જમીન અને પ્રિૂર્ણ બિીજ રજૂઆતો 

આપણે સાંભળીએ છીએ. બિાને રજૂઆત કરવાની તક આપવામાં આવિ.ે  
૧૮ વાળા નાથાભાઈ 

સરમણભાઈ, 

ગામ: મલુન્ઢા 

આ માઇન્સ આવવાથી મને કોઈ વાંિો નથી. હંુ મજૂર માણસ 

છંુ, ૫ વીઘા જમીન છે, બગીિો છે પણ પાણી ટકતા નથી. ૬૦૦ 

િૂટનો બોર છે, ખારા પાણી આવે છે. િોમાસામા બિી 

જગ્ર્ાએ પાણી હોર્ છે. ઉનાળામા કોણ અમને પાણી આપ?ે 

મોટર સાર્કલ લઈને ગામમાંથી પાણી ભરવા આવીએ છીએ 

આટલી મારી નમ્ર રવનતંી છે કે માઈન્સ થવી જોઈએ. 

 

૧૯ રિલીપભાઈ 

વજેાણંિભાઈ રામ,  

ગામ: આરદ્ર  

છેવાડાનું ગામ આરદ્ર, જ્ાં ખારિને લઈને કોઈ પાક નથી 

થતો, અહી ૧૦૦ િૂટ ઊંડી માઈન્સ થાર્ તો અમને કોઈ વાંિો 

નથી. બીજી વાત પર્ાાવરણની આવે તો આમાં કોઈ પ્રિૂર્ણ 

થતું નથી, આમાં કોઈ િમુાડો થતો નથી, કોઈ કેરમકલ નો 

ઉપર્ોગ થતો નથી, આજુબાજુના ગામોમા પછાત લોકો વસે 

છે જથેી કરીને આ માઇરનંગ રલઝ િાલ ુથાર્ તો એમને મજૂરી 

લેખે સારામા સારી આવક ઊભી થાર્ અને તનેાથી તમના 

બાળકોને સારંુ રિક્ષણ આપી િકે. આ ગામમા મગિળી અને 

ક ંટોલીનું વાવેતર સારંુ થાર્ છે પણ પાણી ભરાવાથી ક ંટોલીનું 

વાવતેર રનષ્િળ થાર્ છે. જો આ ગામમા ૧૦૦ િૂટ ઊંડો ખાડો 

થાર્ તો ક ંટોલીમા આવક સારી થાર્. અહી ૧૦૦ િૂટ ઊંડો 

ખાડો થવો જોઈએ તો આજુબાજુના ૨૦ ગામો નહી ંપણ ૫૦ 

ગામોને િાર્િો થિે. મને વાંિો નથી અને આ ગામના 

ગ્રામજનો ને પણ વાંિો નથી. ૧૦૦% અરહર્ાં રલઝ થવી જ 

જોઈએ. જ ેલોકો રવરોિ કર ેછે એને આજુબાજુના ગામના છે, 

જનેે કઈ લાગતું નથી તઓે દ્વારા ઉશ્કેરવામા આવેલા છે. અહી 

રલઝ થવી જ જોઈએ.  

 

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે  રલસ્ટમા જ ે ગામના નામ છે એ રલસ્ટ મુજબ  રજૂઆત માટે હંુ તક આપીિ  
૨૦

  
જગમાલ સરમણ 

વાળા, ગામ: મલુન્ઢા 

માઇન્સ ૧૦૦ ટકા ઊંડી થવી જોઈએ.  

૨૧ અમીપરા લાખા 

કેસુ,  

ગામ: મલુન્ઢા  

માઈન્સ થાર્ તો વિાર ેસારંુ, અહી મજૂરી કામ મળતું નથી   

૨૨ વાળા ગગન 

મેરામણ 

ગામ:મલુન્ઢા 

આ ગામમાં માઈન્સ થવાથી જોરિાર નુકસાન થાર્ છે આ 

ગ્રામજનોને જ્ાર ે માઈન્સ થિે ત્ર્ાર ે ખબર પડિે, જ્ાર ે

અહી ઊંડા ખાડા થિે ત્ર્ાર ે બાળકોના મોત થિ,ે ગાર્ 

માતાના મોત થિે.     

 

૨૩  કરિનભાઈ 

િેવાભાઈ જોટવા 

ગામ:  આદ્રી  

માઈન્સની વાત કરીએતો આગળ વિાઓએ એવું કહ્ુ ં કે 

માઈન્સ કરવાથી નકુસાન થાર્ છે, પણ મારા ગામને જોડતી 

બે કેનાલ છે, વડોિરા ગામથી મેઘલ સિુી, તનેી બાજુના 

ખેતરોને ઘણો બિો િાર્િો છે મારૂ ખતેર એકિમ િરીર્ા 

રકનાર ે છે. આ માઈન્સ પણ આદ્રી  ગામને જોડતી છે. આ 

રવસ્તારમાં િરીર્ો નજીક હોવાથી ખારાિનું પ્રમાણ વિાર ેછે. 

આ માઈન્સ થાર્ તો િરરર્ામાં જતા પાણીનો સ્ટોરજે થાર્, 
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જનેાથી ઉનાળામાં પાણી મળી રહે. કેનાલ થી અમને અને 

આસપાસના રવસ્તારને પણ િાર્િો થિે. જો પ્રિુર્ણ ની વાત 

કરીએ તો અહી ઉપર્ોગમાં લવેાતા વાહનો જવેા કે જસેીબી, 

ટિક જનેે સરકારના િારા િોરણ મુજબ પરવાનગી મળેલ હોર્ 

છે. આ માઈન્સથી ગામમાં બેરોજગાર મણસોને રોજગારી 

મળિે.     
૨૪ સોએબ આિમભાઇ 

જાગા, 

ગામ: વેરાવળ  

મારી વાડી આ માઈન્સથી ૧૫૦ મી. અતંર ેછે. આ માઈન્સનો 

એરીર્ો ૩૭.૨૩ હેક્ટર છે એમાં ખાડો પડિે કે ખોિાણ આવસે 

એની કોઈ માહીતી નથી આપી. પાણીનો સંગ્રહ કરવા ૮૦-

૧૦૦ િૂટ ઊંડા જાવ તો િરીર્ો ૫ કીમી હોવાથી ખારૂ પાણી 

આવી જાર્, તમે આ ખારા પાણીનું િું કરિો ? જો ખારંુ જ 

પાણી જોતું હોર્ તો િરરર્ો િૂર નથી.  માટે સમજી રવિારીને 

મંજૂરી આપિો એવી મારી રજૂઆત છે હેક્ટર એટ્લે કેટલી 

જમીન થાર્ મને એમાં ખબર નથી પડતી. આ માઇન્સની 

અંિર મંરિરો, કબ્રસ્તાન આવેલા છે. 

૩૭ હેક્ટર માથી લગભગ 

૨૪.૯ હેક્ટર માં સમર્ાતંર ે

જળાિર્ બનિે, અલગ 

અલગ સમરે્ અલગ અલગ 

રવસ્તારમાં કુલ જળાિર્ ૨૪ 

હેક્ટર માં બનિ.ે  

એક હેક્ટર એટ્લે ૬.૨૫ 

વીઘા થાર્.  કુલ ૨૪.૯ 

હેક્ટરમાં ખાણ કરવાની છે. 

માઇન્સની અિંર કઈ જ 

આવલેું નથી, આ તો તમારી 

પેિકિમી છે.આ રસવાર્ 

તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોર્ તો 

અરિકારી સામ ે પછૂી િકો 

છો હંુ જવાબ આપીિ.  

માઇન્સમાં તમે ગેરકાર્િેસર 

મકાન બનાવ્રંુ્ છે તો એ 

અમારી જવાબિારી નથી. 

ખારંુ પાણી આવવાનો 

સવાલ જ નથી કેમ કે 

અહીથી પાણી િરરર્ામા ં

જાર્ છે ત ેહાઇવે ને ઓળંગતુ ં

નથી. બિા ગામોમા ં

રરપોટાની કોપી મોકલેલી છે 

જો તમાર ેહજુ જોઈતી હોર્ 

તો અમે આપીિું. 
  માઇન્સમાં ખાડો ખોિિોતો કેટલો ખોિિ?ે ૪૦ વર્ાથી અહી 

રલઝ િાલુ છે તો ૪૦ વર્ામાં કેટલું કામ થરંુ્ અને ક્યાથી ખોિરંુ્ 

એ તો કોઈ મારહતી જ નથી. આ નવી મંજૂરીમાંગી છે એમાં 

અમારો રવરોિ િિાાવીએ છીએ અને આ રલઝથી અમને 

પ્રોબ્લેમ છે, નકુિાન છે.  

અત્ર્ાર સિુી કોઈ જ વિાર ે

ઉત્પાિન કરલેું નથી, હવ ે

અમાર ે ઉત્પાિન વિાર ે

કરવાનું છે. અમારી માઇન્સ 

૪૦ વર્ાથી િાલુ છે, આ 

સુનાવણી નવી માઇન્સ માટે 

નથી પણ ઉત્પાિન વિારવા 

માટે છે. તમે ટોટલ 

ઉત્પાિનના  આકડા માંગ્ર્ા 

એ અમે આપણે આપીિું.  

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે તમને જ ેપણ મારહતી જોઈતી હિે એ બિી જ મારહતી આપને આપવામા ંઆવિે પણ અત્ર્ાર ે

આપણે એ રજૂઆત કરવાની છે કે પ્રોજકેટને જો મંજૂરી આપવી હોર્તો એનાથી િું નુકિાન થિે અને િું િાર્િો થિે 

એટ્લે તમે તમારી કક્ષા એ જ ેઅભ્ર્ાર્ કરી ને આવ્ર્ા હોર્ તો તમે તે બાબતે જણાવો કે આ આપવાથી આટલુ ંનકુિાન 

થિે અથવા તો તમને કોઈ ગેરસમજ હોર્ તો એમને પૂછો, બાકીની મારહતી તમને પૂરી પાડવામા ંઆવિ.ે  
૨૫ વાળા સરમણભાઈ 

કાનાભાઈ    

૧૯૯૬-૯૭ માં આ સવે ન.ં મારી પાસે હતો જમેાં થી ૯ વીઘા 

ખાતામાં છે બાકીની ૫ વીઘા પેિકિમી છે. મારી વાડી 

અહીથી ૧.૫ રકમી. િૂર છે, ૪૦૦ િૂટનો બોર છે જ ેિાલુ છે જમેાં 

મીઠંુ પાણી જ આવે છે, ખારંુ પાણી નથી.    

 

૨૬ રાજસી પરબતભાઈ 

સોલંકી 

ગામ: િાંડુવાવ 

આ માઇન્સ અહી કરવામાં આવે અને ૧૦૦-૧૫૦ િૂટ ઊંડી 

થાર્ તોર્ અરહર્ાં કોઈ રિવસ ખારંુ પાણી નથી આવતુ.ં અહી 

બે ખેતર પછી જ મારી વાડી છે, ૬૦૦ િૂટ ના ૨ થી ૪ બોર છે 

અને ક્યારરે્ ખારંુ પાણી નથી આવતું  

ઉનાળામાં પાણી રહેતુ નથી. જો માઇન્સમાં પાણી સ્ટોરજે 
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થાર્, મોટી માઇન્સ બને તો અમારા આજુબાજુ ના ૫-૭ 

ગામડાને પુષ્કળ પાણી મળે અને ૩ પાક લઈ િકાર્.  અહી 

િાંડુવાવ, વાવડી, આરદ્રમાં ખારા પાણી પહોિી ગર્ા છે. 

જો અરહર્ાં મોટો સ્ટોરજે થાર્ તો આ ખરા પાણીને િક્કો 

લાગ.ે અમાર ે ત્ર્ાં નાળીરે્રીના વાવતેરમાં ઉનાળામાં ખારંુ 

પાણી પાવાથી ઉત્પાિન થતું નથી. જો આ મોટંુ તળાવ બને 

તો અમારા ગામ ન ે િાર્િો થાર્ અને નાળીરે્રીની આવક 

બારરે્ માસ જળવાર્ રહે. આ માઈન્સમાં કોઈ કેરમકલ કે 

િુમાડો થવાનો નથી, વાતાવરણને કોઈ નકુિાન નથી થવાનુ,ં 

બેરોજગારને રોજગારી મળિ.ે આજુબાજુના ગામોને 

રવકાસનો લાભ પૂરપેૂરો મળેિે.  સરકારને પણ િાર્િો થિ.ે   
૨૭ વાજા કાનજીભાઇ 

માંડાભાઈ,  

ગામ: ડાંડેરી 

અહી આપણે ખતેી, પ્રિૂર્ણ, પાણી અંગેની િિાા સાંભળી, આ 

રવસ્તારમાં નાના ખતેમજૂરો અને મજૂરોની પણ સખં્ર્ા છે. 

સરકારના માધ્ર્મથી આવી ર્ોજનાઓ કાઢવામાં આવતી 

હોર્ છે કે  આવા નાના લોકોને રોજગારી પૂરી પડે, એના 

બાળકોને રિક્ષણ મળે, એના િૂલા સળગે, એની વ્ર્વસ્થાઓ 

જળવાર્ રહે પણ આ બિ ુક્યાર્ સીિું મળતું નથી.  

આ માઇરનંગના રનમાાણથી ઘણા લોકોને િાર્િો થર્ો છે. 

આન ે માન્ર્તા આપવામા આવ ે તો આવા મજૂર વગોને 

રોજીરોટી મળી રહે અને તેના બાળકોને રિક્ષણ મળે. 

ખેડૂતોને ખતેી માથી ગુજરાન િલાવવાનું છે,  આવી માઇન્સ 

િાલુ રહે અને માઇન્સને મંજૂરી આપવામાં આવે તો અહીના 

ગરીબ, છેવાડાના લોકો, મજૂર લોકોની રોજીરોટી િાલુ રહે,  

આપ સાહેબશ્રી ને રવનંતી છે કે મારી વાતને ધ્ર્ાને રાખી આ 

માઇન્સને મંજૂરી આપવામાં આવે અને જલ્િીથી િાલુ 

કરવામાં આવે   

 

જી.પી.સી.બી. ના પ્રાિેિીક અરિકારીશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે જ ે રજૂઆતો થઇ ગરે્લી એને રરપીટ ના કરતાં, નવી કોઈ 

રજૂઆતો હોર્ તો એને રજૂ કરો, કારણ કે ૨ થી ૩ વખત એકની એક રજૂઆતો થરે્લ છે.  

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે આપણે આકંડાઓમા નથી પડતાં કે િેવરમા કેટલા માણસો બોલ્ર્ા અને રવરોિ મા કેટલા 

માણસો બોલ્ર્ા. પ્રિૂર્ણ, પાણી, જમીન, રોજગારી બાબતે િિાા થરે્લ છે, જો આપની પાસે આ રસવાર્ની રવરિિ 

બાબત હોર્તો આપ ધ્ર્ાન ઉપર મૂકો અને રજૂઆત કરો.   
૨૮ પ્રહલાિભાઈ 

પુજંાભાઇ મકવાણા, 

ગામ: પાલડી 

આર. જ.ે રત્રવિેી અમારા ગામ ને ૪૦ વર્ા થી રોજી આપે છે. 

અહી ૭૦ ટકા મજૂર વગા છે. ખતેી કે કોઈ નોકરી કરતાં નથી. 

િવાખાના મા, રિક્ષણ મા, છોકરાઓ ને  સ્કોલરિીપ મળે  

એવી વ્ર્વ્સ્થા થાર્ છે. આવી માઇન્સ આવે તો  ગરીબ લોકો 

ને વિાર ેમા વિાર ેિાર્િા થાર્.  

 

૨૯ િીરુભાઈ 

િેવાર્તભાઈ 

(માજી સરપંિ) 

ગામ: મલુન્ઢા 

અગાઉ લોકોએ અહી નાની િેક્ટરી કરવામાં આવે તો ગામ 

લોકોને િાર્િો થિે એવો ઠરાવ કરલે છે અને એવું બોલ્ર્ા છે. 

માર ે૫00 િૂટના િાર બોર છે િારરે્ બોર િાલુ કરો તો પણ 

અડિી મોટરનું પાણી આવે છે. જો આ ૧00 િૂટ ઊંડંુ તળાવ( 

માઈન્સ) થાર્ તો રસિંાઈમાં િાર્િો થાર્ અને એ પાણી 

બિાને મળે.  

 

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવ્રુ્ કે અરહર્ા આપણે જ ેરવર્ર્ માટે અને જ ેમુદ્દા માટે ભેગા થર્ા છીએ એ જ મુદ્દા પર િિાા કરીએ 

એ રસવાર્ના કોઈ મુદ્દા હોર્ તો તમે રૂબરૂ ઓરિસે આવી ને મળી િકો છો. 
૩૦ જગિીિભાઈ 

વાળા, ગામ: 

િમોળા 

આ પ્રોજકેટ અહીર્ા આવવાથી હજારો લોકોને િાર્િો થિ,ે 

જમેકે અરહર્ા ખેડૂતોને ઉનાળામાં  િાર માસ પાણી નથી 

એને પાણી પૂરંુ મળિ.ે આ જગ્ર્ા ડેવલોપ થિે. અરહર્ાંના 

રોડ રસ્તા સારા થિે. આ પ્રોજકેટ થી કોઈ પ્રિૂર્ણ થતું નથી 

એટ્લે આ પ્રોજકેટ થવો જોઈએ.     

 

૩૧ મેરામણભાઈ 

ભીમસીભાઇ 

સોલંકી (સરપંિ) 

ગામ: િાંડુવાવ 

આ માઇન્સ કોઈ નકુિાન કરતી નથી. આ રવસ્તારમાં િેિા 

ગામથી આદ્રી સુિી ની કેનાલ છે. જમેાં પાણી આવતું ન 

હોવાથી તકલીિ પડે છે. આગળ રજૂ કરવામાં આવલે 

રજૂઆતમાં માઇન્સ કરતાં ૬૦-૭૦% પ્રોબ્લેમ પાણીનો છે. 

મારા ગામમાં ૫૦ ટિકો છે તો ૫૦ ડિ ાઈવરો અને બીજા ૧૦-૧૫ 

છોકરાઓનો આ પ્રોજકેટમાં સમાવિે થાર્. અમારો મુખ્ર્ 
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Annexure-C  

A statement showing response and comments received in written format from others 

concerned persons in the Environment aspects for M/s. Malundha Lime Stone Mine (R. J. 

Trivedi & Co.) Lessee: Shivam Mining (Lease area 37.23 Ha) at Survey no. 185/45, Village: 

Malundha, Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath, for enhance production rate from 1,00,000 

MTPA to 10,00,000 MTPA. The Public Hearing held on 05/09/2017 at 12.00 hrs. At Survey no. 

185/45, Village: Malundha, Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath as per the Ministry of 

Environment and Forests, Government of India, New Delhi vide its notification no. S.O. 1533 

dated 14/09/2006.  

 

Sr No 
Comments received in writing from Concerned 

Persons 
Annexure 

1 
Vajrang Bhimsibhai Barad, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-1 

2 
Tavani Ismailbhai Pirbhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath  
C-2 

3 
Bavan Nurbhai Isakani, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-3 

4 
Ramabhai Basrimbhai Vaja, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-4 

5 
Mamad Pirbhai Kabirani, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-5       

6 
Keshur Sangabhai Kamaliya, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-6 

7 
Kamaliya Devsi Dhanabhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-7 

8 
Keshur Hajibhai Pirbhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath  
C-8 

9 
Keshur Sangabhai KAmaliya, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-9 

10 
Jagmalbhai Hamirbhai Solanki, Deda Gram Panchayat, 

Village: Deda, Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-10 

11 
Barad Lakhmanbhai Vasabhai, Village: Malundha, 

Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-11 

12 
Keshur Najir, Village: Malundha, Taluka: Veraval, Dist. 

Gir-Somnath 
C-12 



13 
Vaja Naranbhai Jethabha, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-13 

14 
Vala Bhagabhai Merambhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath  
C-14 

15 
Kamaliya Keshurbhai Sangabhai, Village: Malundha, 

Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-15 

16 

Rajeshbhai Ajabhai Parmar, Shri Chamoda Gram 

Panchayat, Village: Chamoda, Taluka: Veraval, Dist. Gir-

Somnath. 

C-16 

17 
Keshur Kadar Pira, Village: Malundha, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath 
C-17 

18 
Keshur Alibhai Pirbhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-18 

19 
Tavani Ismailbhai Pir, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-19 

20 
Jaga Adambhai, Village: Malundha, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath 
C-20 

21 
Keshur Habib Abdula, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-21 

22 
Solanki Jesabhai Jivabhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-22 

23 
Barad Mensibhai Sangabhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-23 

24 
Kamadiya Viram Sarman, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-24 

25 
Vala Gagan Meraman, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-25 

26 
Kamaliya Devsibhai Dhanabhai, Village: Malundha, 

Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-26 

27 
Solanki Chetan Hajabhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-27 

28 
Jaga Soeb AAdam, Village: Malundha, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath 
C-28 

29 
Keshur Ganibhai Pirabhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-29 

30 
Keshur Isa Pira, Village: Malundha, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath 
C-30 



31 
Solanki Karsan Bhimsi, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-31 

32 
Kesshur Aadam Gani, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-32 

33 
Vala Naran Meraman, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-33 

34 
Solanki Jayesh Rajsi, Village: Malundha, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath 
C-34 

35 
Barad Varjangbhai Bhimsibhai, Village: Malundha, 

Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-35 

36 
Kabirani Mamad Pira, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-36 

37 
Vaja Ramabhai Masaribhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath  
C-37 

38 
Keshur Hajibhai Pirbhai, Village: Malundha, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath 
C-38 

39 
Paryavaran Mitra, 502, Raj Avenue, Bhaikakanagar 

Road, Thaltej, Ahmedabad-380059. 
C-39 
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