
public H€arins proceedinps

It is hereby infomed that as per the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govemment of
Indi4 New Delhi vide its Notification no. s.o. 1533 dated September 14, 2006. public Hearing was fixed
for the following project covered und€r Category B, Moraj Lime Stone Mine of lVUs, Sorath Mitrerals
(Lease are,a.l6.18J,l Ea) for enhahfd production rate fioft 1,00,000 MTPA to 10,00,000 MTPA at Survey
no. 87 P, Village: Moraj, Taluka: Vemval, Dist. Cir-sornnath as mentioned in their request appljcation.

A copy of the dmft Envirorment Impact Assessment report and the Summary Environment Impact
Assessment Report was sent to the following authorities or oIfices to make available the draft EIA Report
for the insF,€ction to the public during normal ofTice hours, till the public Hearing is over.
L The District Collector Officb, Veiaval, Dist. cir-somnath
2. Districl Development Oflice, Veraval. Dist. Cir-somnath
3. Disfict Industry Centre, Veraval. Dist. Gir-sornnath
4. Taluka Development Oflic€, Veraval, Dist. Gir-somnath
5. Additional Principal chief conseffator of Forests ( c ), Ministry ofEnvironment. Forests & crimate

Change, Govemment oflndi4 Regional Office (West Zone), Kenddya paryavamn Bhavan. E_ 5, Arera
Colony, Link Road 3, Ravisankar Nagar, Bhopal 462 016

6. Regional Office, GPCB, Opp. Saint Anne-s Church, pankaj Bunglow, Sration road, Junagadh_362 001

,stake in the environmenlal aspecls $ere requested to send theirOther concemed persons having plausible
response in writing to the concemed regulatory authorities. They were requested to send their comm€nts to
lhe regulatory authorities as lx)derr. , .

C€ntral Givemment in MoEF (Ministry of Environm€nt and Forests, GOI, CGO Complex, tadi Road,
New Delhi I 10003) for the malter falling under cetegory B of sch€dule ofthe aforesaid Notification.

The Public Hearing was scheduled on q@94!llz at 12:00 Hrs at hoject site of Moraj Lime Stone Mite
ofl\4/s. Sorath Minerals (Ldase.tea 16.1874 Ha), Survey no. 87 p, Vi age: Moraj, Tal. Vcravat, Dist.
Cir-Somnath.

ln agv:rtisement in English was published in .fhe Tim"* of Indie,' dated 05/08/2017 and in cujarati
'Sanderh" daled 05/08/201 ?.

shri H. R Modi, Addirional colector & Additional District Magistrate, Gir-somnath has supervised and
presided over lhe entire public hearing process.

A statement showing participants present during the pubric hearing is enclosed herewith as Anncxure -A,

A statement showing.silent point$,:hiBhlighting issues raised by the particiFnts and responded by the
repr€sentative of applicant during the public hearing in English & cujarati languages are enciosed
herewth as annexure B & B-1.

Th€ copies of rcsponses receivei in wdting from persons having prausibre stake in environmentar aspects
before & dudng the pubric hearing and the repries by the appri-ant to the same arc encrosed herewith as
annexure C-l to C-22 & D-l (o D-22.

s,,
Gr{uoarr
Additional Collector &
Additional Disrricl Magistrate
Dist.: Gir-Somnath

Sigtrature:
Place: Moraj
Dtte| 06/09/2011

(M. R Macwana)
RegionalO{ficerj GPCB.
Junagadh as representative ofthe
Member Secretary, GPCB.
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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, Moraj Lime Stone Mine of M/s. Sorath Minerals (Lease area 16.1874 Ha) for enhance 

production rate from 1,00,000 MTPA to 10,00,000 MTPA at Survey no. 87 P, Village: Moraj, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath as mentioned in their request application. Public Hearing is carried out on 06/09/2017 at 

12:00 Hrs. at Project site of Moraj Lime Stone Mine of M/s. Sorath Minerals (Lease area 16.1874 Ha), Survey 

no. 87 P, Village: Moraj, Tal. Veraval, Dist. Gir-Somnath. 

 

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

welcomed to 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 in orally, during Public Hearing are as under: 

 

No. Name and Address of 

participant 

Details of representation Answer given by  Project 

Proponent 

1 Vala Rameshbhai Bhimabhai, 

Village: Ukaliya 

If mining is there, environment 

will not be harmed; farmers & 

middle class people will get 

advantage. If water arrangement is 

there farmers shall get enough 

water so that farmers can take three 

seasonal crops. I believe that all 

machinery deployed is RTO 

approved so environment will not 

be harmed. Government have to 

spend if they construct big Dam or    

Lake but if mines is there 

Government will get money in 

form of Royalty & surrounding 

area shall also be developed.       

 

 

 

 

2 Kalpeshbhai Hajabhai Ram, 

Village: Umrethi 

It is beneficial to surrounding 

agricultural land if mine starts 

here. 

 

3 Hamirbhai Bhimshibhai Vala, 

Village: Hasnavadar 

If mining is there, environment 

will not be polluted & farmers will 

also get advantage. 

 

4 Rathod Bhagvanbhai Polabhai, 

Village: Moraj 

It is totally harmful to Village if 

mine starts here. Water canal from 

Umrethi dam is passing here so no 

water shortage. Fear for our 

children because Village school is 

nearby. It is harmful to 

surrounding agricultural land. 

There is no land for mine due to 

encroachments in surrounding.   
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Mr. H. R. Modi, Additional collector has announced that this platform provides freedom for your representation 

& requested that people do not clap during & after representation.    

5 Naranbhai Jesingbhai Mori, 

Village: Savani 

There will be development due to 

mine & there will be no harm to 

environment. 

 

6 Meghjibhai Chavda, Village: 

Bhalpara 

Environment is safe as no utilization 

of chemical & no wastewater 

generation from this project. If mine 

starts here than 300 to 500 workers 

will get employment & they don’t 

have to go far for employment. If 

mine is there water gets retained & 

farmers will get water in summer 

season. Project should be 

established. 

 

7 Parbatbhai Solanki, Village: 

Bhalpara 

My land is situated in Govindpura. 

Water scarcity is there in three 

months of summer season up to Sea. 

It is beneficial if this project is 

established. If canal water in 

summer season conveyed to mine 

pit area than surrounding area will 

get water benefit.    

 

8 Hirabhai Sidibhai Rathod, 

Village: Moraj 

It will be harmful if mine starts 

here. It is harmful to 40-50 school 

children aged 5-7 year of 

agricultural area.    

 

9 Barad Vipulbhai Ranabhai, 

Village: Ambaliyala 

There is no damage due to mining 

activity. Water table will be 

improve & salinity will be 

prevented  due to water storage in 

mine 

 

10 Mukeshbhai Jethva, Village: 

Meghpur 

Mine will be established here so that 

there will be economic & all type of 

development.  

 

11 Bhojabhai Polabhai Rathod, 

Village: Moraj 

Due to this mine project: other 

Villages are in advantage while only 

Moraj Village is in disadvantage, 

our Moraj Village land in low lying 

area so no any crop yield in rainy 

season, no possibility of 

employment, no open land in 

Village Moraj- resident in 

surrounding, risk for school going 

40-50 children, no stone is here, 

only clay is here, so I request this 

mine not to allow here.     

There will be employment due 

to this mine. 30% royalty is paid 

to government from mining 

production & for that this area 

will be developed. Employment 

will give to drivers & people of 

Village Moraj. Trucks of 

Village Moraj will be used for 

transportation. Government will 

earn as we will pay tax to 

government & this area will be 

developed. We are operating 

mine since last 20 years & we 

had not harassed anyone & shall 

not harass.    

12 Bharatbhai, Village: Moraj  I believe that, if mine starts here 

there will be no harm to 

environment. I request you to give 

first preference to Moraj Village 

people when this mine starts. 

I promise to give first 

preference to Moraj Village 

people for employment. 
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13 Jethva Dilipbhai Dayabhai, 

Village: Meghpur 

If mine granted there will be 100% 

benefits to surrounded people 

because there are more labors in this 

area.   

 

14 Dilipbhai Devabhai It is benefit to people of Villages & 

Village will develop, if mine starts 

here. 

 

15 Vikrambhai Nathabhai Solanki, 

Village: Govindpura 

There will be no pollution due to 

this mine & we have no objection. 

 

16 Kamleshbhai Jadavbhai Jotva, 

Village; Ukadiya 

Due to this mine, there will be no 

pollution & more storage of water, 

advantage for low lying area.   

 

17 Rathod Satishbhai, Village: 

Paldi 

Due to this mine, monsoon crops 

failure will be prevented  

 

18 Rathod Nareshbhai 

Bhagvanbhai, Village: Moraj  

It is harmful to Moraj Village & 

school going children from here, so 

mine should not be allowed.  

 

19 Vishabhai Devayatbhai If mine is there, local people will 

get employment & sufficient pure 

water will be available. 

 

20 Solanki Jashubhai  Dhirubhai, 

Village: Malundha  

There is no harm to environment 

due to this mine. 

 

21 Vala Malde, Village: Ambaliya Due to this mine, there will be no 

any damage & sufficient water will 

be available. 

 

22 Ram Kanabhai Punjabhai, 

Village: Hasnavadar 

Much more advantage in 

surrounding area due to this mine. 

 

 

 

Regional officer, GPCB has requested that mention your name, Village name & sign in attendance sheet & also 

informed to all, this is only an attendance sheet, by singing in this attendance sheet it doesn’t mean that you are 

allowing this project.      

23 Solanki Rambhai Mensibhai, 

Village: Umrala  

We have no objection if project is 

allowed & excavation is done. 

Mine should be allowed here. 

 

24 Bharatbhai D. Devdiya, 

Village: Ambaliyala 

In presentation, it is explained 

nicely about process, production, 

income etc details, if suggestions 

are implemented 100% than this 

area will be very prosperous. If 

lake is develop here, water table 

will be up of surrounding Villages, 

Farmers income will be double & 

in future agriculture activity will 

boost up.  

 

25 Jayeshbhai Parbatbhai 

Chhatrodiya, Village: Inaj 

If mine is allowed, we do not have 

any harm. 

 

26 Arvindbhai Pithabhai, Village: 

Moraj 

Employment of 300 boys of 

Village Moraj is on permanent 

basis or up to till mine operation? 

For how many years mine is in 

operation?  

Employment will be till life of 

mine. 
 

This mine will be operated for 

next six years. 

27 Kaliben Dayabhai Rathod, 

Village: Moraj 

My only request mine will not 

operate in this Village. 

 

28 Labhuben Bhagvanbhai This mine will not develop here  
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Rathod, Village: Moraj because it is affecting to our 

children.  

29 Valuben Bhimabhai, Village: 

Moraj  

This mine will not develop here 

because it is harmful to us. 

 

30 Bhavnaben Karjibhai Rathod, 

Village: Moraj 

No other person is passing from 

this road but our children passing 

from this road, employment will 

up to six years but our children’s 

life is not compensable.   

 

31 Liliben Babubhai, Village: 

Moraj  

This mine should not be develop 

here  

 

32 Rajeshbhai Babubhai Rathod, 

Village: Govindpura  

After mining, plantation will 

carried out or not?, at Rampara 

mine plantation was not done 

because this land is not capable for 

plantation. At now we don’t have 

any problem regarding water. We 

are getting water from Dam & 

canal. I requesting you  mine 

should not be develop here 

Generated top soil from mining 

activity will be reclaimed & used 

for plantation. In this land there 

is a clay layer if it will mined out 

than water table will increase & 

reach to surrounding Village area 

in summer season.     

33 Lady not speak her name This mine should not be developed 

here & we don’t require water    

 

34 Rathod Parabatbhai 

Meramanbhai, Village: Moraj 

This mine should not be developed 

here at any cost. 

 

35 Naynaben Lakhmanbhai 

Rathod, Village: Moraj 

This mine should not be developed 

here. There is no damage to other 

people but we have.  

 

36 Najirbhai Malek, Village: 

Moraj 

Our Village is very poor, if this 

mine will develop than it will 

harmful to us, our poor people live 

within this area, people of other 

Village are telling that we don’t 

have any problem, if water level 

will raise than are constructing 

Dam here?, if this activity will stop 

than it is good for us, in 

surrounding area there are 

agriculture land, we don’t have 

open space (Gamtal) in our 

Village, if pit will develop than 

what about us, we are not capable 

to construct home, we do not 

receive any help from government. 

There is no home constructed in 

our Village from government 

grant. I am requesting you to stop 

this activity.  

 

37 Shantibhai Ukabhai Rathod, 

Village: Moraj 

Our Village is very near to mine, if 

there is any movement of vehicles 

then they have to pass from our 

Village only, school is also near to 

road so it is my request that mine 

should not be developed. 

 



h rhc end ?ssurance Biven to the peoplc rhar their leelings and demlnds & the !idro recording ol-lhe rh.oughout

proccediog without changer !!ill bc lbrlrarded to governmsnt and no an\ rcprcsenrarion is pending the Public

hearing endcd b) M. R. Mac$ana wirh pcnlrission of Chainnan ol rhe lbrunr & Additional Collecror, Cir-

Somnath with lhanks to lhe Chair.

Place: Momj
Dist.: GiFSonrnarh
Drle: 0610912017

Region,l Ofncer, Junrgrdh
&

Represe talire ofthr Mcmber
Se(rctar), CPCB.

The Additi0nal Collector
&

Additional Disrricl Nlagistritc.
Cir-S('mnath

(M. R. Nrrcwans)
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ANNEXURE-B-1 

ભારત સરકારના પર્ાાવરણ, વન અને જળ વાય ુપરરવતાન મતં્રાલર્, નવી રિલ્હીના જાહરેનામા ક્રમાકં ન.ં એસ.ઓ. 

૧૫૩૩ તારીખ ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ અનસુાર કેટેગરી–બી મા ં આવરી લેવારે્લ મોરાજ લાઈમસ્ટોન માઈન ઓફ મેસસા 

સોરઠ મમનરલ્સ (લીઝ એરરર્ા ૧૬.૧૮૭૪ હકેટર), સવે ન.ં ૮૭ પી, ગામઃ મોરાજ, તા. વેરાવળ, જીલ્લોઃ ગીર-

સોમનાથ દ્દારા ઉત્પાિન ક્ષમતા ૧,૦૦,૦૦૦ મેરિકટન/વર્ાથી ૧૦,૦૦,૦૦૦ મેરિકટન/વર્ાના મવસ્તરણ માટેની 

પરરર્ોજના (પ્રોજેક્ટ) માટેની જાહરે સનુાવણી તા. ૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૧૨=૦૦ કલાકે, પ્રોજેક્ટ સ્થળ પર, 

મોરાજ લાઈમસ્ટોન માઈન ઓફ મેસસા સોરઠ મમનરલ્સ (લીઝ એરરર્ા ૧૬.૧૮૭૪ હકેટર), સવે ન.ં ૮૭ પી, ગામઃ 

મોરાજ, તાલકુોઃ વેરાવળ, જી. ગીર-સોમનાથ ખાતે રાખવામા ંઆવેલ.  

એમ. આર. મકવાણા, પ્રાિેમિક અમિકારી, જુનાગઢ અને સભ્ર્ સચિવશ્રી, ગજુરાત પ્રદૂર્ણ મનર્તં્રણ બોર્ાના 

પ્રમતમનમિએ લોકસનુાવણીમા ં ઉપસ્સ્થત સૌને આવકાર્ાા. તેઓએ ઈ.આઈ.એ. નોટીરફકેિન અંતગાત મવમવિ 

જોગવાઈઓ અને લોકસનુાવણી બાબત સચંક્ષપ્તમા ંમારહતી આપી. વધમુા ંશ્રી મકવાણાએ જણાવ્ય ુકે આ લોકસનુાવણી 

અંગેની જાહરેાત અંગે્રજી અખબાર ‘‘િ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડર્ર્ા‘‘ મા ંતારીખ ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ અને ગજુરાતી અખબાર 

“સિેંિ” મા ં તારીખ ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ આપવામા ં આવેલ. તેમણે એમ પણ જણાવ્યુ ં કે પ્રસ્તામવત પ્રોજેકટને 

લગતા િસ્તાવેજો જાહરેાતમા ં િિાાવ્ર્ા મજુબના સ્થળો પર મનિમિિત કરવામા ં આવેલ. વધમુા ં તેઓએ જણાવેલ કે 

પ્રોજેકટ અંગેની રજુઆત (પે્રઝડટેિન) પરૂી થર્ા બાિ આ મિં સ્થામનક અસરગ્રસ્ત લોકો માટે ખલૂ્લો મકુાિે.   

પ્રોજેકટ પ્રપોનડટના પ્રમતમનમિ દ્વારા પ્રસ્તામવત પ્રોજેકટ અંગે ગજુરાતી ભાર્ામા ં મવસ્તતૃ મારહતી (પે્રઝડટેિન દ્દારા) 

આપવામા આવી.  

ત્ર્ારબાિ પ્રાિેમિક અમિકારીશ્રી મકવાણા દ્વારા સ્થામનક અસરગ્રસ્ત લોકોની રજુઆત માટે શ્રી એિ. આર. મોિી, 

લોકસનુાવણી કાર્ાક્રમના અધ્ર્ક્ષ અને અમિક કલેકટરશ્રી-ગીર સોમનાથ ની પરવાનગીથી લોકસનુાવણીનો મિં િિાા 

માટે ખલુ્લો મકુવામા ંઆવ્ર્ો.  

લોક સનુાવણી િરમ્ર્ાન ભાગ લેનાર દ્વારા ઉઠાવવામા ંઆવેલ મૌખીક અને લેખીત રજુઆત/મદુ્દાઓ નીિે મજુબ છે.  

 

ક્રમ 

રજુઆત કરનારનુ ં
નામ અને સરનામ ુ

રજુઆતની મવગત પ્રોજેકટ પ્રપોનડટ દ્વારા 
આપવામા ંઆવેલ જવાબ 

૧ વાળા રમેિભાઈ 
ચભમાભાઈ, ગામઃ 
ઉકળીર્ા    

જો અરહર્ા ંમાઇ ડસ ઊંર્ી થાર્ તો પર્ાાવરણને કોઈ પણ 
જાતનુ ં નકુિાન નથી આ માઇંડસ થવાથી મજૂર વગા, 
ખેડૂતો અને મધ્ર્મ વગાને ફાર્િો છે જો અરહર્ા ંપાણીની 
વ્ર્વસ્થા થાર્ તો ખેડૂતોને પાણી પરૂત ુ ંમળી િકે છે અને 
ત્રણે સીઝન લઈ િકિે, અહી મિીનરી કામ કરિે એ 
આર ટી ઓ માડર્ હિે તેથી પર્ાાવરણ ને નકુિાન થિે  
નહીં એવુ ંમારૂ માનવુ ં છે. અહી જો સરકાર મોટા રે્મ કે 
તળાવ બનાવે તો સરકારને ખિો કરવો પરે્ પણ જો 
અરહર્ા ં આ માઇડસ થાર્તો સરકારને રોર્લ્ટીના પૈસા 
મળે અને તેનાથી આજુબાજુના મવસ્તારનો મવકાસ થઇ 
િકે.  
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૨  કલ્પેિભાઇ 
હાજાભાઈ રામ, 
ગામ: ઉમરેઠી  

આ માઇડસનુ ંકામ િાલ ુથાર્ તો આજુબાજુની જમીન મા ં
પાણી ભરાત ુબિં થાર્ અને પાક માટે ફાર્િો થાર્.  

 

૩. હમીરભાઈ 
ભીમિીભાઈ વાળા, 
ગામ: હસનાવિર  

અરહર્ા ંઆ માઇડસ ઊંર્ી કરવાથી અહીના પર્ાાવરણમા ં 
કોઈ પ્રદૂર્ણ ફેલાત ુ ં નથી અને ફેલાિે નહીં, ખેડૂતોને 
ફાર્િો થિે.  

 

૪.  રાઠોર્ ભગવનભાઇ 
પોલાભાઈ, ગામ: 
મોરાજ   

અરહર્ા માઇડસ બને તો ગામને પરેૂપરંુૂ નકુિાન છે અહી 
બાજુમા ં ગામ છે અને તળાવ છે, અરહર્ા ઉમરેઠી 
રે્મમાથી પાણીની કેનાલ પસાર થાર્ છે માટે અહી 
પાણીની કોઈ તકલીફ નથી. અમારા ગામના બાળકો 
બાજુમા ંમનિાળમા ંભણવા જાર્ છે તેના માટે નકુ્િાની છે, 
આજુબાજુના ખેડૂતોની જમીનોને પણ ઘણુ ંનકુિાન થાર્ 
છે, આજુબાજુમા ં બિે કેર્ી, ખાઈ અને કબજા કરેલ છે 
તેથી માઇડસ માટે કોઈ જગ્ર્ા નથી.    

 

અધ્ર્ક્ષશ્રી એ જણાવેલ કે તમારી રજૂઆત કરવા માટે સ્વતતં્ર રીતે આ મિં પરંુૂ પાર્વામા ંઆવ્યુ ં છે, આપ 
આપની જે મવગતો સાથેની રજૂઆતો કરવા માટે તમે સ્વતતં્ર છો, રજૂઆત િરમમર્ાન કે બાિ કોઈ એ તાચળઓ 
પાર્વી નહીં.    
૫.  નારણભાઇ જેમસિંગ 

ભાઈ મોરી, ગામ: 
સવની  

આ માઇડસથી મવકાસ થિે  અને પર્ાાવરણ ને કોઈ 
નકુિાન થિે નહીં.  

 

૬.  મેઘજીભાઈ 
િાવર્ા, ગામ: 
ભાલપરા  

આ પ્રોજેકટમા ંકોઈ કેમમકલનો ઉપર્ોગ થતો નથી કે ગદું 
પાણી બહાર મનકળતુ ંનથી એટલે પર્ાાવરણ સરુચક્ષત છે 
આ મવસ્તારમા ં મજૂરો અને ખેડૂતો છે, જો આ માઇડસ 
થાર્ તો અહીના ૩૦૦ થી ૫૦૦ મજૂરોને રોજીરોટી મળે 
તેથી રોજીરોટી માટે દૂર જવુ ં ના પરે્, આ માઇડસ ઊંર્ી 
થવાથી પાણી જમા થિે અને ખેડૂતોને ઉનાળાના િાર 
મરહનામા ં પાણી મળી રહિેે, આ પ્રોજેકટ અહી સ્થામપત 
થવો જોઈએ.     

 

૭. પરબતભાઇ 
સોલકંી, ગામ: 
ભાલપરા  

મારી જમીન ગોમવિંિપરામા ં આવેલી છે, અહીથી િરરર્ા 
બાજુના મવસ્તારમા ંઉનાળાના ત્રણ મરહના પાણીની તગંી 
રહ ેછે, અહી આ પ્રોજેકટ સ્થપાર્ તો ફાર્િો છે, ઉનાળાના 
સમર્ િરમમર્ાન જો આ કેનાલનુ ંપાણી આ તળાવમા ં
(ખાણમા)ં નાખવામા ં આવે તો આજુબાજુના  મવસ્તારને 
પાણીની તકલીફ ઓછી થઈ જાર્.   

 

૮.  હીરાભાઈ 
સીિીભાઇ રાઠોર્, 
ગામ: મોરાજ  

આ માઇડસ િાલ ુ થાર્ તો નકુિાન કારક છે 
વાર્ીમવસ્તારના ૫ થી ૭ વર્ાના ૪૦ થી ૫૦ બાળકો 
િાળાએ જાર્ છે,  તેમને તકલીફ થિે.  

 

૯.  બારર્ મવપલુભાઈ 
રાણાભાઈ, ગામ: 
આંબલીર્ાળા  

આ માઇડસ ખોિવાથી કોઈ પણ પ્રકારની નકુિાની થતી 
નથી, આ માઇડસમા પાણી ભરાવાથી પાણી રીિાર્જ થિે 
અને ખારાિ અટકિે.   
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૧૦  મકેુિભાઈ જેઠવા, 

ગામ: મેઘપરૂ  
આ માઇડસ અહી થવી જોઈએ જેથી આમથિક અને બિી 
રીતે મવકાસ થિે.   

 

૧૧ ભોજાભાઈ 
પોલાભાઈ રાઠોર્, 
ગામ: મોરાજ   

માઇડસથી અમારા એકજ ગામ ને નકુિાની છે કારણ કે 
અમારી જમીન મોરાજથી નીિાણ વાળા ભાગમા ં જ છે. 
એટ્લે િોમાસાના િાર મરહના અમને કોઈ ઉપજ થાર્, 
રોજીરોટી મળે તેવી કોઈ િક્યતા નથી. આ ગામમા ંખલૂી 
જમીન નથી, બિી બાજુ વસવાટ છે તો ગામ ને શુ ં
ફાર્િો? ૪૦ થી ૫૦ બાળકો રોજ ભણવા જાર્ છે તો 
એમને પણ જોખમ રહિેે. અહીની જમીનમા ંમાટી જ છે. 
ક્યાર્ પત્થર નથી. બિા ગામ ને ફાર્િો છે પણ મોરજ 
ગામને જ નકુિાન છે એટ્લે મારી મવનતંી છે કે માઇડસ 
ના બને.     

આ માઇડસથી રોજગારી 
મળિે,. માઇડસના 
ઉત્પાિનની 30 ટકા 
રોર્લ્ટી સરકારમા  
ભરવાની છે, જેનાથી આ 
મવસ્તારનો મવકાસ થિે. 
મોરાજ ગામના ડ્રાઈવરો, 
અને લોકોને રોજગારી 
આપીશ.ુ   
મોરજ ગામના િકોનો 
પરરવહન માટે ઉપર્ોગ 
કરીશુ.ં સરકારને ટેક્ષ 
ભરીશ ુ તો સરકાર ને 
આવક થિે.  છેલ્લા 20 
વર્ાથી માઇડસ િલાવીએ 
છીએ અને કોઈને હરેાન 
કર્ાા નથી અને હરેાન 
કરીશ ુનરહ.    

૧૨  ભરતભાઇ, 
ગામ: મોરાજ 

અરહર્ા ં જો માઇડસ િાલ ુ થાર્ તો પર્ાાવરણને કોઇ 
પ્રદૂર્ણ થાર્ તેવુ ં લાગતુ ં નથી. અમારી મવનતંી છે કે 
જ્ર્ારે પણ માઇડસ િાલ ુ કરવાની હોર્ ત્ર્ારે મોરાજ 
ગામના લોકોને પહલેા તક મળે.  

અમે એવી બાહંિેરી 
આપીએ છીએ કે પહલેા 
મોરજ ગામના લોકો ને જ 
રોજગારી આપીશ ુ અને 
નોકરીમા ંરાખીશ.ુ  

13. જેઠવા  
રિલીપભાઈ 
ર્ાર્ાભાઇ, 
ગામ:મેઘપરુ 

આ માઇડસ મજૂંર થવાથી 100% આજુબાજુના લોકોને 
ફાર્િો થવાનો છે કેમ કે અહી મજૂર વગા વિારે છે. 

 

૧૪ રિલીપભાઈ 
િેવાભાઇ 

આ માઇડસ બને તો ગામ લોકોને ઘણો ફાર્િો થાર્ છે 
અને ગામનો મવકાસ થિે.  

 

૧૫ મવક્રમભાઈ 
નાથાભાઈ સોલકંી, 
ગામ: ગોમવિંિપરુા 

આ માઇડસથી કોઈ પ્રદૂર્ણ થતુ ં નથી અને અમને કોઈ 
વાિંો નથી.  

 

૧૬ કમલેિભાઈ 
જાિવભાઈ જોટવા, 
ગામ: ઉકરર્ર્ા 

આ માઇડસથી કોઈ પ્રદૂર્ણ થતુ ં નથી અને પાણીનો 
સગં્રહ વિારે થાર્ તો નીિાણ વાળા મવસ્તાર ને ફાર્િો 
થાર્.  

 

૧૭ રાઠોર્ સમતર્ભાઇ, 
ગામ: પાલર્ી 

આ માઇડસ થાર્ તો િોમાસાનો જે પાક મનષ્ફળ જાર્ છે 
તે અટકે.  

 

૧૮ રાઠોર્ નરેિભાઇ આ માઇડસ બનવાથી મોરાજ ગામને અને જે બાળકો  
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ભગવાનભાઇ, 
ગામ: મોરાજ 

અહીથી ભણવા જાર્ છે એમને નકુિાન છે. આ માઇડસ 
થવી જ ના જોઈએ.   

૧૯ મવિાલભાઈ 
િેવાર્તભાઈ 

આ માઇડસ થાર્ તો અહીના લોકોને રોજગારી મળી િકે 
ને પરૂતા પ્રમાણમા ંમીઠું પાણી મળી િકે.  

 

૨૦ સોલકંી જશભુાઈ 
િીરુભાઈ 
(ઉપસરપિં),  
ગામ: મલડુઢા ં 

માઇડસ થવાથી પર્ાાવરણને કોઈ જ નકુિાન નથી.   

૨૧ વાળા માલિેવ, 
ગામ: 
આંબલીર્ાણા 

આ માઇડસ થાર્ તો કોઈ નકુિાન નથી અને પરૂત ુ ંપાણી 
મળી િકે. 

 

૨૨ રામ કાનાભાઈ 
પજુાભાઈ,  
ગામ: હસનાવિર  

અરહર્ા ં માઇડસ મજૂંર થાર્ અને તળાવ બને તો 
આજુબાજુ ના મવસ્તાર ને મોટામા ંમોટો ફાર્િો થિે.   

 

જી. પી. સી. બી ના પ્રિેમિક અમિકારીશ્રી એ હાજર લોકોને હાજરી પત્રકમા ંતેમનુ ંનામ, ગામનુ ંનામ અને સહી 
કરવા  મવનતંી કરી. આ ફક્ત હાજરી પત્રક જ છે, તમે હાજરી પત્રકમા સહી કરવાથી આ પ્રોજેકટને મજૂંરી આપો 
છો એવુ ંનથી. 
૨૩ સોલકંી રામભાઇ 

મેણમસભાઈ,  
ગામ: ઉમરાળા 

અહી આ પ્રોજેકટ આવે, ખોિકામ થાર્ તો અમને કોઈ 
જ પ્રકારનો વાિંો નથી. અરહર્ા ં૧૦૦% માઇડસ થવી જ 
જોઈએ. 

 

૨૪ ભરતભાઇ ર્ી. 
િેવર્ીર્ા, ગામ: 
આંબલીર્ાળા 

પે્રજડટેિનમા ં ખબૂ જ સરસ રીતે સમજવ્યુ ં છે કે કેવી 
પ્રરક્રર્ા રહિેે, કેટલુ ં ઉત્પાિન થિે, કેટલી આવક થિે 
અને કેટલા રૂમપર્ા વપરાિે, જો આ સિૂનો નો ૧૦૦% 
અમલ થાર્ તો આ મવસ્તાર ખબૂ જ  હરરર્ાળો બને એમ 
છે. અરહર્ા ં તળાવ બનાવવામા ં આવે તો આજુબાજુના 
ગામોમા ં પાણીના સ્તર ઊંિા આવિે, ખેડૂતોની આવક 
બમણી થિે અને ભમવષ્ર્મા ંખેતી પણ સારા પ્રમાણમા ં
થઇ િકે.   

 

૨૫ જરે્િભાઇ 
પરબતભાઇ 
છાત્રોરર્ર્ા, 
ગામ: ઇણાજ 

અરહર્ા ંમાઇડિ થાર્ તો અમને કોઈ નકુિાન થતુ ંનથી.  

૨૬ અરમવિંિભાઇ 
પીઠભાઇ,  
ગામ: મોરાજ  

મોરાજ ગામના જે ૩૦૦ છોકરા લેવાના છે એ કાર્મી 
િોરણે લેવાના છે કે જ્ર્ા ંસિુી ચલઝ આવે ત્ર્ા ં સિુી? 
આ માઇડસ ક્યા ંસિુી િાલિે? 

આ માઇડસ જ્ર્ા ં સિુી 
રહિેે ત્ર્ા ં સિુી. આ 
માઇડસ હજુ ૬ વર્ા 
િાલિે.   

૨૭ કાળીબેન ર્ાર્ાભાઇ 
રાઠોર્,  
ગામ: મોરાજ   

મારી એટલી જ મવનતંી છે કે અમારા ગામમા ંમાઈનસ 
ના થવી જોઈએ.  

 

૨૮  લાભબૂેન આ માઇડસ અરહર્ા ંનહી બને કેમ કે અમારા બાળકોને  
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ભગવનભાઇ રાઠોર્, 
ગામ:મોરાજ  

નકુિાન છે. 

૨૯  વલબૂેન ચભમાભાઈ, 
ગામ: મોરાજ  

આ માઇડસ ના બને કેમ કે અમને નકુિાનકારક છે.   

૩૦  ભાવનાબેન 
કરજીભાઇ રાઠોર્, 
ગામ: મોરાજ  

બીજા કોઈને આ રસ્તેથી નથી મનકળવ ુપણ અમારા ૧૫ 
બાળકોને આ રસ્તેથી મનકળવાનુ ં હોર્ છે. રોજગારી તો 
૬ વર્ા મળિે પણ અમારા બાળકો પાછા નહી મળે.  

 

૩૧  લીલીબેન 
બાબભુાઇ,  
ગામ: મોરાજ  

આ માઇડસ નહીં બને.   

૩૨  રાજેિભાઈ 
બાબભુાઇ રાઠોર્, 
ગામ: ગોમવિંિપરુા  

અહી ૩૦ ફૂટ ખાર્ો કરિો પછી વકૃ્ષો રોપિે કે નહીં? 
રામપરામા ંપણ માઇડસ છે ત્ર્ા ંપણ વકૃ્ષા રોપણ નથી 
થયુ ં કેમ કે આ જમીન પર કઈ થતુ ં જ નથી. અત્ર્ારે 
અમારે પાણીની કોઈ જ સમસ્ર્ા નથી, અમારે કેનાલ 
અને રે્મનુ ં પાણી આવે છે. હુ ં મવનતંી કરંુ છ ં કે અહી 
માઇડસ ના બને.  

માઇડસ ખોિવાથી ઉપર 
થી જે માટી મનકળસે એ 
અમે પાછી પાથરીને એના 
ઉપર વકૃ્ષારોપણ કરીશુ.ં 
આ જમીનમા ં વચ્િે વરણ 
માટીનુ ં પર્ છે જો એ 
નીકાળી િેવામા ં આવે તો 
બધ ુપાણી ભગૂભા મા ંઉતરે 
અને આજુબાજુના ગામો 
સિુી પહોિ ે અને ઉનાળા 
મા ં  કૂવામા ં પણ પાણી 
આવે અને બિા લોકો સિુી 
પહોિિે.   

૩૩ આવેલ બહનેે નામ 
જણાવેલ નથી. 

અરહર્ા ં માઇડિ નહીં બને, અમારે પાણીની કોઈ જરૂર  
નથી  

 

૩૪ રાઠોર્ પરબતભાઇ 
મેરામણભાઇ, ગામ: 
મોરાજ 

આ માઇડસ કોઈ પણ સજંોગોમા ંર્ોગ્ર્ નથી.   

૩૫ નર્નાબેન 
લખમણભાઈ રાઠોર્, 
ગામ: મોરાજ 

આ માઇડસ  ના જ થવી જોઈએ. બહારના લોકો ને કોઈ 
નકુિાન નથી પણ અમને નકુિાન છે. 

 

૩૬  નાજીરભાઈ મલેક, 
ગામ: મોરાજ 

અમારંુ ગામ સાવ ગરીબ છે, જો આ માઇડસ બને તો 
અમને નકુિાની છે. અમારા ગામના ગરીબ માણસો 
આટલી જગ્ર્ા મા ંજ રહ ેછે. બીજા ગામના લોકો કહ ેછે 
કે અમને કોઈ વાિંો નથી, પાણીના સ્તર ઊંિા આવે તો 
અહી રે્મ બનાવવાનો છે? આ પ્રવતૃી બિં થઇ જાર્ તો 
વિારે સારંુ. આજુબાજુમા ંબિી ખેતી લાર્ક અને મપર્ત 
વળી જમીન છે. અમારા ગામમા ંથોડુક પણ ગામ તળ 
નથી. અરહર્ા ંબિે જ ખાર્ા થાર્ પછી અમારા ગામનુ ં
શુ?ં અમારી એવી પરરસ્સ્થતી નથી કે અમે મકાન 
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ANNEXURE-C  

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

concerned persons in the Environment aspects M/s. Sorath Minerals (Lease area 16.1874 

Ha) at Survey no. 87 P, Village: Moraj, Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath, for enhance 

production rate from 1,00,000 MTPA to 10,00,000 MTPA. The Public Hearing held on 

06/09/2017 at 12.00 hrs. at Survey no. 87 P, Village: Moraj, 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 
Bhikhabahi Sondarva, Village: Moraj, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath. 
C-1 

2 
Kalabhai Arajanbhai Jora, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-2 

3 
Rambhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: Veraval,  

Dist. Gir-Somnath. 
C-3 

4 
Gopalbhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: Veraval, Dist. 

Gir-Somnath. 
C-4 

5 
Kharabhai Arajanbhai Jora, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-5       

6 
Balubhai Ukabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-6 

7 
Daya Jadavbhai Boriya, Village: Moraj, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath. 
C-7 

8 
Dayabhai Palabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-8 

9 
Bhojabhai Polabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-9 

10 
Hirabhai Shidabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-10 

11 
Bhagvanbhai Polabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-11 

12 
Bhaveshbhai Jodhabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-12 

13 
Parbatbhai Meramanbhai Rathod, Village: Moraj, 

Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-13 



14 
Karabhai Arjanbhai Jora, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-14 

15 
Maheshbhai Hamirbhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-15 

16 
Kanjibhai Palabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-16 

17 
Nathabhai Mesurbhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-17 

18 
Mensibhai Sidibhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-18 

19 
Vijaybhai Bhikhabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-19 

20 
Bharatbhai Muljibhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-20 

21 
Armanbhai Bhikhabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
C-21 

22 
Paryavaran Mitra, 502, Raj Avenue, Bhaikakanagar 

Road, Thaltej, Ahmedabad-380059. 
C-22 

 





























































































ANNEXURE-D 

A statement showing reply to response and comments received in written format from 

others concerned persons in the Environment aspects M/s. Sorath Minerals (Lease area 

16.1874 Ha) at Survey no. 87 P, Village: Moraj, Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath, for 

enhance production rate from 1,00,000 MTPA to 10,00,000 MTPA. The Public Hearing held on 

06/09/2017 at 12.00 hrs. at Survey no. 87 P, Village: Moraj, 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 
Reply to Comments received in writing from 

Concerned Persons 
Annexure 

1 
Bhikhabahi Sondarva, Village: Moraj, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath. 
D-1 

2 
Kalabhai Arajanbhai Jora, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-2 

3 
Rambhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: Veraval,  

Dist. Gir-Somnath. 
D-3 

4 
Gopalbhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: Veraval, Dist. 

Gir-Somnath. 
D-4 

5 
Kharabhai Arajanbhai Jora, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-5       

6 
Balubhai Ukabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-6 

7 
Daya Jadavbhai Boriya, Village: Moraj, Taluka: Veraval, 

Dist. Gir-Somnath. 
D-7 

8 
Dayabhai Palabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-8 

9 
Bhojabhai Polabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-9 

10 
Hirabhai Shidabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-10 

11 
Bhagvanbhai Polabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-11 

12 
Bhaveshbhai Jodhabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-12 

13 
Parbatbhai Meramanbhai Rathod, Village: Moraj, 

Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-13 



14 
Karabhai Arjanbhai Jora, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-14 

15 
Maheshbhai Hamirbhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-15 

16 
Kanjibhai Palabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-16 

17 
Nathabhai Mesurbhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-17 

18 
Mensibhai Sidibhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-18 

19 
Vijaybhai Bhikhabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-19 

20 
Bharatbhai Muljibhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-20 

21 
Armanbhai Bhikhabhai Rathod, Village: Moraj, Taluka: 

Veraval, Dist. Gir-Somnath. 
D-21 

22 
Paryavaran Mitra, 502, Raj Avenue, Bhaikakanagar 

Road, Thaltej, Ahmedabad-380059. 
D-22 
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Annexure-E

A statement showing  other relevant documents

M/s. Moraj Lime Stone Mine of M/s. Sorath Minerals (Lease area 16.1874 Ha.) at Survey no.
87 P, Village: Moraj, Taluka: Veraval, Dist. Gir-Somnath.

Annexure No. Annexure Details

1 Advertisement of the Public Hearing in Local Gujarati Newspaper.

2 Advertisement of the Public Hearing in Local English Newspaper.
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