
 
 

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS 

(Regional Office, Gujarat Pollution Control Board, Bhavnagar) 

 

It is informed that as per the Ministry of Environment & Forests, Govt, of India, New Delhi vide its 

Notification No S.O. 1533 dated September 14, 2006 as amended, Public Hearing was fixed for the 

following project  covered under project activity 1(a) & in category A of the schedule in the said 

notification M/s. Ultratech Cement Limited has proposed to start Limestone Mine (M.L Area 

14.2045 Ha) with Production Capacity of – 2,50,000 MTPA (ROM)  at: Village: Babarkot, Ta: 

Jafrabad, Dist: Amreli (Gujarat). The Public Hearing is being held on 06.09.2017 at 11:00 Hrs at:- 

Village: Babarkot, Ta: Jafrabad, Dist: Amreli (Gujarat),  as mentioned in their request application 

received. 

A copy of the draft Environment Impact Assessment report and the Summary Environment Impact Assessment 

Report was sent to the following authorities or offices to make available the draft EIA Report for inspection 

to the public during normal office hours, till the Public Hearing is over. 

1. The Collector and District Magistrate, Amreli 

2. District Development Officer, Amreli 

3. District Industry Centre, Amreli 

4. The Chief Conservator of Forests, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Regional 

Office, West Zone, Kendriya Paryavaran Bhavan, E-5 Arera Colony, Link Road-3, Ravisankar 

Colony, Bhopal 462 016. 

5. Regional Office, GPCB, Bhavnagar. 

Other concerned persons having plausible stake in the environmental aspects of the proposed project were 

requested to send their response in writing to the concerned regulatory authorities. They were requested 

to send their comments to the regulatory authorities as under: 

A State level Environment Impact Assessment Authority (EIAA), Gandhinagar for the matter falling under 

project activity – 1(a) in Category “B” of schedule of aforesaid Notification.. 

The Public Hearing was scheduled on 06.09.2017 at 11:00 Hrs at Village: Babarkot, Ta: Jafrabad, 

Dist: Amreli (Gujarat). An advertisement in English was published in The Indian Express dated 

04.08.2017 and in Gujarati, in Saurashtra Samachar Paper dated 04.08.2017. 

 

The Additional District Magistrate, Amreli supervised and presided over the entire public hearing process. 

 

About 3000 thousands public participated in the Public Hearing. However most of the 

participated public denied to sign in the signup sheet and very few participants signed in the 

signup sheet.  

A statement showing participants present and signed in the signup sheet during the public hearing is 

enclosed as Annexure-A. 

 

A statement showing issues raised by the participants and responded by the representative of the applicant 

during the public hearing is enclosed as Annexure-B. (In Gujarati and English languages). 
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ભારત સરકાર ના પયા�વરણ અને વન મ�ંાલય, નવી �દ�હ� ના �હ�રનામા �માકં : S.O. 1533તા: ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ 

વખતોવખત /ધુારા અ2વયે 3ો45ટ એ85ટવીટ� ૧(એ) અને ક�ટ�ગર�“બી"માઆંવર� લેવાયેલા ����+ ",-��.к ����/� 

�
�
�.0ગામ:બાબરકોટ,તા@કુા: �ફરબાર, B�લો: અમર�લી (Cજુરાત) Eારા /Fુચત Hનુા-પJથર ખાણ 

(2�.2�.��3%�� - 14.�045 �.9��) 2,50,000 2��=�
2�
 ઉMપાદન Nમતાની 3��યા માટ� આવનાર છે. 

લોક/નુાવણી તાર�ખ 06.09.2017 �� ��જ, ����. 11:00 કલાક� ���: 	�	�к��, %�C�к�: DE��	�F, G,��: 

"��.�
 (H�જ��%)ખાતે રાખવામા ંઆવેલ. 
 

Pી આર.આર.Qયાસ, 3ાદ�િશક અિધકાર�, Cજુરાત 3Tૂષણ િનય�ંણ બોડ�,ભાવનગર તથા �હ�ર /નુાવણી સિમતીના 

સXય સFચવ Eારા સદર નોટ�ફ�ક�શન Yતગ�ત પયા�વરણ મZુંર� મેળવવા માટ�ની જ\ર�યાત તથા આ /Fુચત 

3ો45ટની આસપાસ રહ�તા લોકોને આ 3ો4કટ સબંધંીત રZુઆતો કરવા િવશે મા�હતગાર કયા�. 
 

લોક/નુાવણી સિમતીના ંઅ]યN^થાનેથી Pી.ડ�.ડ�.પડંયા, અિઘક B�લા મેB^ �̀ટPી અને અિઘક B�લાકલેકટરPી, 

અમર�લીની અaમુતીથી Pી આર.આર.Qયાસ એસદર નોટ�ફ�ક�શન Yતગ�ત લોક /નુાવણીની 3��યા દરbયાન 

ઉપc^થત જનસdદુાયને 3ો4કટના 3ેઝ2ટ�શન બાદ સદર 3ો45ટ બાબતે તેમના /ચુનો તથા વાધંાઓ d5ુત ર�તે 

રZુ કરવા જણાQgુ.ં Mયારબાદ, મેસસ� અ�`ાટ�ક િસમે2ટ લીમીટ�ડના 3િતનીધીને તેઓના /Fુચત 3ો4કટ તેમજ તે 

Yગેના hાiટ ઇ.આઇ.એ �રપોટ�ની િવગતો સNંીkત \પે રZુ કરવા જણાQgુ.ં 
 

મેસસ�અ�`ાટ�ક િસમે2ટ લીમીટ�ડના 3િતિનિધ Eારા તમેના Eારા /Fુચત Hનુા-પJથર ખાણ (2�.2�.��3%��-

૧૪.ર૦૪૫ �.9��) 2,50,000 2��=�
2ની ઉMપાદન Nમતાની 3��યા માટ�ની પર�યોજનાિવશે ^લાઇડ Eારા 

3ેઝે2ટ�શન કર�ને રZુઆત કરવામા ંઆવી.  
 

કંપની Eારા તેમaુ ં3ેઝ2ટ�શન mણૂ� થયા બાદ આ લોક/નુાવણીમા ંહાજર રહ�લ લોકોમાથંી રZુઆત કરવા ઇnછતા 

તમામને રZુઆત કરવા માટ� લોક/નુાવણીની આગળની કામગીર� �હ�ર જનતા માટ� o�ુલી dકુવામા ંઆવી.  
 

લોક/નુાવણી દરbયાન હાજર રહ�લ લોકો Eારા mછુવામા ંઆવેલ 3pો તેમજ અરજદારના 3િતિનિધ Eારા આપવામા ં

આવેલ 3Mgતુર નીચે dજુબ છે. 

I� 
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૧. Pી િશયાળ િવનોદભાઇ ઉકાભાઇ, 

ગામ: બાબરકોટ. 

• ગામની ગૌચર જમીનની મા૫ણી 

કરવા સરકારને ઘણી રZુઆતો 

કરવા છતા ં મા૫ણી થઇ નથી, જો 

 

 

 

/Fૂચત માઇ2સ ૬ મીટરની બે2ચ 

હાઇટ છે અને ખાણ ૦ મીટરMSL 

/ઘુી જશ.ે  
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મા૫ણી થાય તો અમારા 3pો હલ 

થઇ �ય.  

• અMયાર� ૬ મી. rડ� ખાણ ખોદવાના 

છો તો sતુકાળમા ંક�ટલા મીટર rડ� 

ખાણ ખોદ�લ છે?  

• ભરતી વખતે રોજગાર�મા ં ૯૦% 

લાભ બાબરકોટ ગામને મળવો 

જોઇએ.  

આ૫ની રZુઆત /Fૂચત 3ો4કટન ે

લગતી નથી ૫રંv ુ અમે જણાવીએ 

છ�એ ક�, કં૫નીમા ંસૌથી   

 

વwરુોજગાર� બાબરકોટ ગામની જ 

છે.  

ર. Pીમતી ભાaબેુન  

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫નીએ મારા ગામલોકોની જમીનો 

લીઘી છે, બદલામા ં કોઇ વળતર ક� 

રોજગાર� આપેલ નથી તો અમાર� 

જમીન અમને પાછ� આપી દ�વામા ં

આવ ેતેવી માગંણી કર�.  

• માર� જમીનમાથંી ર^તો કાઢ�લ છે, 

તેaુ ં વળતર આપેલ નથી. 

yNૃારો૫ણ કર�લ નથી અને પીવાના 

પાણીની /િુવઘા ૫ર mરુ� પાડ�લ 

નથી.  

 

 

 

કં૫ની જમીન Cમુાવનારન ે

રોજગાર�મા ં3ાઘા2ય આ૫શે.  

આ૫ની રZુઆત મળતા તેaુ ં

િનરાકરણ કરવામા ંઆવશે.  

 

 

૩. Pી રામBભાઇ બી. સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ  

• અમાર� ૬૦ િવઘા ખેતીની જમીન 

રોડની બાZુમા ં છે, જયાથી ૫૦૦ |ટ 

જ}યા છોડવાને બદલે ર |ટ જ}યા 

જ રાખી છે.  

• ખેતીની જમીન ૫ર ડ^ટ~ગ થાય છે 

અને પાક(બાજરો) ૫ણ લઇ શકતા 

નથી તથા રોજગાર� આ૫તા નથી. 

 

 

 

આ૫ની રZુઆત /Fૂચત 3ો4કટન ે

લગતી નથી ૫રંv ુઆ૫ની રZુઆત 

મળતા િનરાકરણ લાવવામા ંઆવશ.ે   

માઇન~ગ સરકારPીના િનયમો 

3માણે જ કરવામા ંઆવે છે.  

 

 

૪. Pી ઘી\ભાઇ બાભંણીયા 

ગામ: બાબરકોટ 

• અમે જમીન કં૫નીને વ�ચી Mયાર� 

રોજગાર� આપ�ુ ં તેમ કહ�લ ૫રંv ુ

રોજગાર� મળેલ નથી.  

• અમે ગર�બ માણસો છ�એ, જ\ર ૫ડ� 

Mયાર� એb�gલુ2સ સેવા આ૫તા 

નથી,ભાવનગર /ઘુી લઇ જવાની 

 

 

 

આ૫ની રZુઆત /Fૂચત 3ો4કટન ે

લગતી નથી ૫રંv ુઆ૫ની રZુઆત 

મળતા િનરાકરણ લાવવામા ંઆવશ.ે  

જયાર� ૫ણ ગામ લોકોને ઇમરજ2સી 

હોય Mયાર� એb�gલુ2સની સેવા mરુ� 

પાડવામા ં આવે છે,4નીમા�હતી 
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માગંણી કરતા ંઇ2કાર કર�લ છે.  

 

 

અમાર� પાસે ઉ૫લ�ઘ છે.   

પ. Pી ઘી\ભાઇ વેલBભાઇ વાઘેલા  

ગામ: બાબરકોટ 

• અમે દાતણ કાપી Cજુરાન ચલાવીએ 

છ�એ. માઇન~ગથી બાવળનો નાશ 

થયેલ છે અને અમાર� રોBરોટ� 

છ�નવાઇ ગયેલ છે તો અમાર� 

�ાિતના િશFNત અને અિશFNત 

છોકરાઓને રોજગાર� આ૫વી તથા 

પાણીની /િુવઘા નથી આપેલ.  

• 3ેઝ2ટ�શનમા ં દશા�વેલ િવગતો ખોટ� 

છે.  

 

 

 

કં૫ની જમીન Cમુાવનારન ે

રોજગાર�મા ં3ાઘા2ય આ૫શે.  

 

 

૬. Pી મોહનભાઇ પાચંાભાઇ મકવાણા 

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫નીએ અમાર� જમની લીઘી છે 

૫રંv ુતેa ુવળતર આપેલ નથી.  

 

 

 

કં૫ની જમીન Cમુાવનારન ે

રોજગાર�મા ં3ાઘા2ય આ૫શે.  

 

૭. Pી કડવાભાઇ ભાણાભાઇ સાખંટ  

ગામ: બાબરકોટ 

• sતૂકાળના જમીન Cમુાવનારને 

રોજગાર� મળ� નથી. 

• આ િસમે2ટ kલા2ટ ફોર�^ટથી ૩ 

ક�.મી.ના Yતર� આવેલ છે તો િનયમ 

dજુબ આ kલા2ટ બનાવી શકાય 

નહ�.  

• કં૫ની જણાવે છે ક� દરવષ� ર૦૦૦ 

yNૃો વાવ ેછે તો અMયાર /ઘુીમા ંઆ 

િવ^તારમા મોટ� સ�ંયામા ંyNૃો હોવા 

જોઇએ, 4 જોવા મળતા નથી. 

• ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ંદર�યાથી ૬ર મી. 

rચી સપાટ� બતાવી છે તે ખોટ� છે.  

• ગામની જમીનમા ંખોદકામ કયા� ૫છ� 

mરુતા નથી, તેમા ં 3Tૂષણથી  

રોગચાળો ફ�લાય છે અને માણસો 

મર� �ય છે. ગામના દવાખાનામા ં

૩૦૦ ક�સ દાખલ થયેલ છે અને 

 

 

 

કં૫ની જમીન Cમુાવનારન ે

રોજગાર�મા ં3ાઘા2ય આ૫શે.  

 

અમાર� /Fૂચત ૧૪.ર૦૪૫ હ�. 

3ો4કટમા ં કોઇ ફોર�^ટ જમીન 

આવતી નથી, તે ખાનગી માFલક�ની 

જમીન છે.  

 

3Tૂષણ બાબતે િવગતો ઇઆઇએ 

ર�પોટ�મા ં દશા�વેલ છે. ભારત 

સરકારના િનયમ 3માણે 

િનયમીતર�તે તેની ચકાસણી કર� 

સરકારPીના લાC ુ ૫ડતી સં̂ થાન ે

ર�પોટ�  આ૫વામા ં આવે છે. ભારત 

સરકારના ખાણકામના િનયમો 3માણે 

માઇન~ગ કરવામા ંઆવે છે અને તેના 

અિઘકાર� આવી તપાસ ૫ણ કર� છે. 
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એb�gલુ2સ મળતી નથી. 

• કં૫ની Eારા પ�ઓુ માટ� Fબજદાન 

માટ� ક�bપ કરવામા ં આવે છે ૫રંv ુ

માલઢોર Fબમાર પડ� Mયાર� જ\ર� 

દવા આ૫વામા ંઆવતી નથી.  

જયાર� ગામલોકોને જ\ર ૫ડ� Mયાર� 

એb�gલુ2સ આ૫વામા ંઆવ ેછે.   

 

ગામમા ં દર વષ� બે પ� ુ ક�bપaુ ં

આયોજન કરવામા ં આવ ે છે 4મા ં

ડોકટર� તપાસ તથા મફત દવા 

આ૫વામા ં આવે છે. તે ઉ૫રાતં ૧૫ 

ગામ માટ� ૫� ુ ક�bપ રાખી ઘર� ઘર� 

મફત દવા આ૫વામા ંઆવે છે.   

૮ Pી ગોઘળભાઇ પાચંાભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫નીને લીઝ માટ� ખ�ૂેતોની જમીન 

જોઇએ છે તો ખે�ૂત ખાતેદારો સાથ ે

કોઇ સમZુતી કર�લ નથી.  

• કં૫નીએ ખોટા દ^તાવેજો કર� જમીન 

મેળવેલ છે અને સરકારને ગેરમાગ� 

દોર�લ છે, હાલ કં૫ની ઉ૫ર ક�સ 

દાખલ થયેલ છે.  

• અમારા ગામમા ં કં૫ની ઘાસચારા 

માટ� ક�ટલા પૈસા આ૫શે. 

• કં૫નીએ ગામની ગૌચર જમીનોના 

સવ� ન.ં ૧૪૫, ૧૪૮, ર૧૪ મા ં

માઇન~ગ કર� ના�g ુછે.  

• કં૫ની માઇન~ગના િનયમોનો ભગં 

કર� છે. અMયાર� ૫ણ ડ^ટ~ગથી 

aકુશાન થાય છે.  

• પીવા માટ� મી�ું પાણી આ૫તા નથી. 

 

 

 

જમીન ખે�ૂતોની સહમતીથી રB^ટડ� 

દ^તાવેજથી લેવામા ંઆવેલ હતી.  

 

કં૫ની ગામમા ં ઘાસચારાની સહાય 

આપે છે અને વwમુા ં ૫�ઘુનની 

િવગતો મ�યેજ\ર�યાત dજુબ 

આગળ ૫ણ આ૫તી રહ�શે.  

 

આ સવ� નબંરો /Fૂચત 3ો4કટમા ં

આવતા નથી.  
 

પાણી માટ� સરપચંPી સાથે ચચા� કર� 

તે m�ુુ પાડવામા ંઆવશ.ે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૯  Pી �હમતભાઇ �દવ  

ગામ: બાબરકોટ  

• �ુ ંઆઇટ�આઇ ભણેલ �ં, કં૫ની મને 

ર વષ�થી અરB કયા� છતા ં

એ3ે2ટ�સમા રાખતી નથી.  

 

 

 

કં૫ની જ\ર�યાત અન ે લાયકાત 

અaસુાર રોજગાર� mરુ� પાડશે. 

 

૧૦ Pી લાખાભાઇ અરજણ �દવ 

ગામ: બાબરકોટ 

• આ િવ^તારમા ં ૫હ�લા કરતા 

બાજરાના ઉMપાદનમા ં ઘટાડો થયો 

છે, તેaુ ં �ુ ં કારણ? તથા વાડ� 

 

 

 

માઇન~ગ Eારા પાક ઉ૫ર કોઇ 

3િત�ૂળ અસર થતી નથી તેમછતા ં

પાક ફ�લ થવાના ઘણા કારણો હોઇ 

 



Page 5 of 17 

 

િવ^તારમા ં સરગવાના ઉMપાદનમા ં

ઘટાડો થયો છે.  

• માઇન~ગ ૧૯૮ર થી ચા@ ુછે.  

• માઇન~ગના ખાડા mયુા� નથી.  

• માઇન~ગ mણુ� થયા બાદ અમાર� 

જમીન અમન ે પાછ� આ૫વામા ં

આવશ?ે સરકારPીના િનયમોaુ ં

પાલન કરતા નથી. 

• ગામની મા�યિમક શાળામા ં તમે �ુ ં

આપેલ છે?  

શક� છે,  /Fૂચત 3ો4કટમા ં સરફ�સ 

માઇન~ગ ૫�ઘિતનો ઉ૫યોગ થશે,  

4થી wળૂaુ ં 3માણ oબુ ઓ�ં 

હશેઅને માઇનની Yદર જ રહ�શે. 

તેમછતા ં ૫ણ કોઇ સમ^યા હોય તો 

બહારની સરકાર મા2ય િન�ણાતં 

સં̂ થા Eારા તેની તપાસ કરાવવામા ં

આવશ.ે  

 

/Fૂચત 3ો4કટમા ં માઇન~ગ ચા@ ુ

કર�લ નથી.  

આ 3��યા સરકારPીના િનયમો 

dજુબ કરવામા ંઆવશે.  

 

સરકારPીના િનયમોaુ ં પાલન 

કરવામા ંઆવશ.ે 

૧૧ Pીમતી રળ�યતબેન રણછોડભાઇ 

સોલકં�, 

ગામ: બાબરકોટ 

• માર� ૩૫ િવઘા જમીન કં૫નીમા ંગઇ 

છે, મારો m�ુ બેરોજગાર છે, કં૫નીએ 

કોઇ રોજગાર� ક� કો2`ાકટ આપેલ 

નથી. રZુઆત કરવા જતા ઘમક� 

આપે છે.   

 

 

 

આ 3p /Fૂચત 3ો4કટને લગતો 

નથી તેમછતા ં અરB આ૫તા 

સમ^યાaુ ં િનરાકરણ લાવવામા ં

આવશ.ે  

 

૧ર Pીમતી મણીબેન ભીમાભાઇ સોલકં� 

ગામ: બાબરકોટ 

• �ુ ં િવઘવા �, માર� ૧૮.૫ િવઘા 

જમીન કં૫નીમા ં ગઇ છે,મારા m�ુો 

બેરોજગાર છે, કોઇ રોજગાર� ક� 

કો2`ાકટ કં૫નીએ આપેલ નથી અને 

કોઇ વળતર મળેલ નથી.  

 

 

 

આ 3p /Fૂચત 3ો4કટને લગતો 

નથી. જમીનaુ ં 4 વળતર નકક� 

થયેલ છે તે dજુબ આપેલ છે 

તેમછતા ં અસતંોષ બાબતે રZુઆત 

કય�થી અને યો}ય જણાયેથી 

િનરાકરણ લાવી�ુ.ં 

 

૧૩ Pીમતી િવલાબેન હર�ભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• �ુ ં િવ�ાથ�ની �,ં 3ેઝ2ટ�શનમા ં

દશા�વેલા /િુવઘા આ૫તા ફોટા ખોટા 

બતાQયા છે, શાળામા,ં �ગણવાડ�મા ં

 

 

 

ગામના સરપચંPી તથા શાળાના 

આચાય� સાથે ચચા� કર� આ૫ની 

રZુઆતaુ ં િનરાકરણ લાવવામા ં
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તથા ગામમા ં પાણીની /િુવઘા 

આપેલ નથી. કં૫ની આટલા વષ�થી 

હોવાછતા ં ગામમા ં કોઇ /િુવઘા 

આપેલ નથી.  

• બાબરકોટ ગામના જમીન 

Cમુાવનારને રોજગાર� આપેલ નથી.  

આવશ.ે  

 

કં૫ની જમીન Cમુાવનારન ે

રોજગાર�મા ં3ાઘા2ય આ૫શે.  

૧૪ લ�મીબેન કaભુાઇ સાખટ (િવ�ાથ�ની), 

ગામ: બાબરકોટ 

• ગામમા ંબસની /િુવઘા આપેલ નથી.  

 

• 4 બસ ૫સાર થાય છે તેમા ંઅમન ે

બેસવા દ�વામા ંઆવતા નથી.  

 

• શાળામા ંકોઇ yNૃારો૫ણ થયેલ નથી.  

 

 

 

 

બાબરકોટથી �ફરાબાદની બસ 

ગામમાથંી પસાર થાય છે. ગામમા ં

કાયમી બસની /િુવઘા આપેલ નથી 

૫રંv ુ િવ�ાથ�ઓને લઇ જવા અન ે

dકુવા માટ�ની /િુવઘા mરુ� પાડ�લ છે. 

આ બાબતે ચચા� કર� િનરાકરણ 

લાવી�ુ.ં  
 

માઇનમા ં yNૃારો૫ણ કરવામા ં આવે 

છે.  

%�. ૧૬/૦૯/ર૦૧૭ ના રોજ ઓઝોન 

�દવસ િનિમતે શાળામા ંyNૃારો૫ણનો 

કાય��મ કરવામા ંઆવશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૫ Pી ભગવાનભાઇ ભરવાડ 

ગામ: બાબરકોટ 

• માર� ૧ર.૫ જમીન કં૫નીએ 

૧૯૮રમા ં Fભવ�યના ભાવ આપ�ુ ં

તેવા વાયદા સાથે લીઘેલ ૫રંv ુહB 

/ઘુી તેaુ ં વળતર મળેલ નથી, 

કં૫નીએ ભાવ વઘારો કયાર� આkયો?  

• કં૫નીએ લેટ�^ટ ટ�કનોલોBના ય�ંો 

dકુ�લ છે ૫રંv ુ3Tૂષણ થાય છે.  

• નવા 3ો4કટમા ં પાણી કયાથંી 

લાવશો?  

• આ ખાણથી ડ^ટ~ગ થશે?  

• 3ો4કટથી આસપાસના ૫�ઓુ માટ� 

ઘાસચારો ખતમ થઇ જશે તો ૫�ઓુ 

કયા ંજશે?  

 

 

 

આ /Fૂચત 3ો4કટને લગતો 3p 

નથી તેમછતા ં રZુઆત મળતા 

તપાસ કરાવી યો}ય િનરાકરણ 

લાવવામા ંઆવશ.ે  

 

કં૫ની બઘં અન ેચા@ ુથવાના સમય ે

થોડ� ઘણી wળૂ ઉડ� છે. લેટ�^ટ 

ઓનલાઇન મોનીટર~ગ િસ^ટમો 

લગાવલે છે.  

/Fૂચત 3ો4કટમા ંપાણીની જ\ર�યાત 

કોઇ 3��યા માટ� રહ�શે નહ� અને 

માઇન~ગ ખાડામા ં સ�ંહ�લ વરસાદ� 

પાણીનો ઉ૫યોગ કરવામા ંઆવશ.ે  

આ ખાણકામ સરફ�સ માઇન~ગ 

૫�ઘિતથી કરવામા ં આવશે. 4થી 
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ડ^ટ~ગ ન થાય.  

/Fૂચત 3ો4કટમા ં સરકાર� ગૌચર 

જમીનનો ભાગ નથી.  

૧૬ Pી શૈલેષ ભરવાડ 

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫ની 4 �દવસે ૫� ુક�bપ રાખે Mયાર� 

જ ૫�ુ ં Fબમાર ૫ડ� એy ુ હોv ુ ં નથી, 

તો બાક�ના �દવસોએ �ુ ંકરyુ?ં  

 

 

 

૫�ઓુની મોટ� Fબમાર�ઓના ઇલાજ 

માટ� અને ભિવ�યમા ં આવી Fબમાર� 

ના થાય તેના વેકસીનેશન માટ� ૫� ુ

ક�bપaુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.  

 

૫�પુાલન િવભાગમા ં સરકાર� 

ડોકટરો ર૪ કલાક હાજર હોય છે અન ે

�ૃિ�મ Fબજદાન માટ� કં૫નીના 

ડોકટરો હાજર હોય છે.  

 

૧૭ Pી કા�ભાઇ સનાભાઇ સાખંટ  

ગામ: બાબરકોટ 

• અમારા ગામમા ંwળૂaુ ં 3Tૂષણ oબુ 

છે.  

- 

 

૧૮ Pી કaભુાઇ નારણભાઇ સાખંટ  

ગામ: બાબરકોટ 

• બાબરકોટ ગામના ૧૫-ર૦ વષ�થી 

કામ કરતા લોકોને કં૫નીએ �ટા 

કયા� છે 4ને ફર�થી રોજગાર� આપેલ 

નથી.  

• નમ�દા kલા2ટમા ં �નવરો અને 

૫�ઓુન ે માર� છે અને yNૃારો૫ણ 

કરતા નથી. 

• માર� નવીશરતની જમીન કં૫નીમા ં

સપંા�દત થયેલ છે, તે dજુબ વળતર 

મળેલ નથી, તો અમાર� �ુ ંકરyુ?ં   

 

 

 

આ /Fૂચત 3ો4કટને લગતો 3p 

નથી.  

 

આ /Fૂચત 3ો4કટને લગતો 3p 

નથી.  

 

 

 

૧૯ Pી રા�ભાઇ વાલાભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• Zુના 3ો4કટ વખતે આ૫વાની 

/િુવઘાઓ mરુ� કર�લ નથી તો નવી 

જમીનની માગંણી ક�મ કર� છે?  

• ^ટોક બાબરકોટથી ક�ટલા Yતર� 

રાખવામા ંઆવશે?  

 

 

 

/Fૂચત 3ો4કટને લગતો 3p નથી. 

આ લોક /નુાવણી નવા 3ો4કટ 

માટ�ની છે.  
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• કં૫નીએ ગામaુ ં Zુa ુ હaમુાનB 

મ�ંદર પાડ� નાખેંલ છે.  

ર૦ Pી અનકભાઇ સનાભાઇ સાખંટ  

સરપચંPી, ગામ: બાબરકોટ 

• 3ો4કટ ર�પોટ�મા ં દશા�વેલ બw ુ જ 

ખો�ંુ છે અને �ામ પચંાયત તરફથી 

ઠરાવ કર�લ છે ક� આ 3ોજકટ અમાર� 

જોઇતો નથી.  

• આ 3ો4કટ માટ� હવાની Cણુવતા 

કયા ંઅને કયાર� માપી? તેની મા�હતી 

આપો, ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં મા�હતી 

ખોટ� દશા�વેલ છે.  

• આ /Fૂચત 3ો4કટ માટ� કં૫ની Eારા 

અગાઉથી જમીન લઇ લેવામા ંઆવી 

છે તેaુ ંકારણ �ુ?ં  

• 3ો4કટની ૧૦ ક�.મી. િ�જયામા ં

ક�ટલા તળાવો આવેલા છે? 

• ખેતીવાડ�મા ંaકુશાન થયેલ છે.  

• કંપની Eારા સીએસઆર ના કામ 

કરવામા ંઆવતા નથી.  

• Bપીસીબી Eારા આ 3ો4કટની 

ક�ટલીવાર dલુાકાત લીઘેલ છે. 

• કં૫ની ૧૯૮ર થી કાય�રત છે ૫રંv ુ

વેરો ભર�લ નથી.  

• ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં દશા�Qયા dજુબ 

કં૫ની મહ�/લુ ભરશે તમે કહ� છે તો 

ક�મ ભરતી નથી?  

• લાઇમ^ટોન માટ�ના તાર�ખ 

૦૫/૦૯/૧૭ અને ૦૬/૦૯/૧૭ ની 

લોક /નુાવણીમા ં અમારા ગામના 

૯૯% લોકો આ 3ો4કટનો િવરોઘ કર� 

છે. /Fૂચત 3ો4કટ એક જ િવ^તારમા ં

અને એક જ હ�v ુમાટ� હોવા છતા ંબે 

લોક /નુાવણી શા ં માટ�? 

B.પી.સી.બી. અને સીપીસીબી ના 

કયા િનયમોaુ ં પાલન કgુ�?, જમીન 

લોકોને માટ� રહ�વી જોઇએ, કં૫નીને 

 

 

ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ંમા�હતી 

 દશા�વેલ છે. 
 

જમીન માટ� સરકારPીને ઘણા સમય 

૫હ�લા અરB કર�લ હતી 4 હવે મZુંર 

થઇ છે. 
 

ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં મા�હતી દશા�વેલ 

છે.  

 

નવો 3ો4કટ હB ચા@ ુ થયો નથી. 

સરફ�સ માઇનર ઇકો ��2ડલી છે તથેી 

3Tૂષણ ઓ� ંથશે.  

 

આ રZુઆત /Fૂચત 3ો4કટને લગતી 

નથી.  
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નહ�.  

• આ િવ^તારમા ંમોર, ગીઘ, યાયાવર 

૫Nીઓતેમજ �હૃદ ગીર િવ^તારના 

િસ�હો, સીઆરઝડે િવ^તાર, દર�યાઇ 

કાચબાઓ, તમરાના છોડ, 

આરો}યિવગેર�ને ડ^ટથી aકુશાન 

થાય છે, ક�2સર, ટ�બી 4વા રોગ 

થાય છે આથી મZુંર� રદ થવી 

જોઇએ.  

• કં૫ની લોકોના �હ�ર�હતaુ ં શોષણ, 

દાદાગીર� અને ખોટા પોFલસ ક�સ કર� 

છે 4નાથી ડર�ને આ ગામની 3� 

૧૯૪૭ ૫હ�લાની 4મ કં૫નીની 

Cલુામીનો અaભુવ કર� રહ� છે. 

આમ અમને હકારાMમક જવાબો ના 

મળે Mયા ં /ઘુી અમારો િવરોઘ છે. 

તેમછતા ં જો 3ો4કટને મZુંર� 

આ૫વામા ં આવશે તો અમે ગાઘંી 

Fચ�યા માગ� �દોલન કર��ુ,ં તેની 

જવાબદાર� પયા�વરણીય મZુંર� 

આ૫નાર સં̂ થાની રહ�શે(તેઓના 

જણાQયા અaસુારકં૫ની Eારા 

કરવામા ં આવતા પયા�વરણીય 

િનયમોના ઉ�લઘંનની સીડ� આ સાથે 

રZુ કર�લ છે).  

 

 

 

 

• -  

ર૧ Pી રામBભાઇ મોહનભાઇ મકવાણા 

ગામ: બાબરકોટ 

• માર� જમીનનાભિવ�યના ભાવ હB 

/ઘુી મને મળેલ નથી.  

• કં૫નીએ જમીનના ખોટા દ^તાવેજો 

કર�લ છે, કં૫ની દ^તાવજે અMયાર� 

બતાવે તવેી રZુઆત કર�.  

 

 

 

/Fૂચત 3ો4કટને લગતો 3p નથી.  

અ�ે દ^તાવજે હાજર નથી, ઓ�ફસે 

આવતા દ^તાવેજ બતાવવામા ં

આવશ.ે  

 

રર મનીષા સાખંટ (િવ�ાથ�ની) 

ગામ: બાબરકોટ 

• નમ�દા કં૫ની શાળાના િવ�ાથ�ઓન ે

^કોલરશી૫ આ૫તી હતી ૫રંv ુ

અ�`ાટ�ક કં૫નીએ તે બઘં ક�મ કર�લ 

 

 

 

રZુઆતની ન�ઘ લેવામા ંઆવે છેઅને 

મેનેજમ2ેટ સાથે ચચા� કર� યો}ય 

કરવામા ંઆવશ.ે  
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છે?  

ર૩ Pીમતી સમZુ વસરામ કવાટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• અમારા ખેતરના પાકને માઇન~ગ 

Eારા aકુશાન થયેલ છે, 4aુ ંવળતર 

મળેલ નથી.  

• અમાર� અXયાસ અથ� �ફરાબાદ 

જવા માટ� વાહનની Qયવ^થા ના 

હોવાથી િશNણ ૫ર અસર ૫ડ� છે, 

કં૫નીને વારંવાર જણાવેલ ૫રંv ુ

Qયવ^થા કર�લ નથી.  

• 3ો4કટ રદ થવો જોઇએ.  

 

 

 

માઇન~ગના 3Tૂષણની ચકાસણી 

સમયસર કરાવવામા ં આવે છે, ડ^ટ 

સરકારના મા૫દંડ નીચે રહ�શે. 4ની 

બહારની સં̂ થા Eારા ૫ણ તપાસ 

કરાવવામા ંઆવશ.ે  

 

 

 

ર૪ wુઘંળવા શોભનાબેન (િવ�ાથ�ની) 

ગામ: બાબરકોટ 

• અમારા ગામમા ંફળો 4વાક� જમ\ખ, 

સીતાફળ, �મફળ િવગેર�ના પાકમા ં

ઘટાડો થયો છે. તેથી �ંુ�ંુબોની 

રોBરોટ� ૫ર અસર ૫ડ� છે.  

• અમાર� વાડ�ની બાZુમા ંલાઇમ^ટોન 

અને ર�ડ બોકસાઇટ ^ટોરકરવાથી 

અમારો પાક નાશ થયલે છે અને 

રોBરોટ� છ�નવાઇ ગયેલ છે. આ 

3ો4કટનો િવરોઘ કર�એ છ�એ.  

• અહ� િસ�હ, �દ૫ડા, જરખ, હરણ 4વા 

વ2ય ૫�નુો વસવાટ છે, વન સરંNણ 

/રુNા અિઘિનયમ ૧૯૭ર dજુબ 

સરંFNત આવા સરંFNત 3ાણીઓaુ ં

િનકંદન થાય છે.   

• બાબરકોટના બાજરા ની જ}યાએ 

િસમે2ટ ક�મ 3�યાત થઇ ગયેલ છે?  

 

 

 

અગાઉ જવાબ આપલે છે, બહારની 

સં̂ થા Eારા આની તપાસ કરાવવામા ં

આવશ.ે  

 

ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં વાઇ�ડ લાઇફ 

કંઝવ�શન kલાન દશા�વેલ છે.  
 

 

 

 

ર૫ Pીમતી ગીતાબેન પાચંાભાઇ ૫રમાર 

ગામ: બાબરકોટ  

• કં૫ની કહ� છે ક� ગામની શાળામા ં

કં૫નીએ ૮ િશNકો રા�યા છે, અમારા 

ગામમા ં જ �ેજgએુટ લોકો હોવા 

છતા ં કં૫ની બહારથી િશNકોની 

ભરતી ક�મ કર� છે?  

 

 

 

કં૫ની ગામના િશFNત લોકોની 

મા�હતી ભેગી કર� યો}યતા, લાયકાત 

અને જ\ર�યાત અaસુાર રોજગાર� 

આ૫શે.  
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ર૬ બસંી મaભુાઇ સાખંટ (િવ�ાથ�ની) 

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫નીના 3ેઝ2ટ�શનમા ં દશા�વલે 

સીએસઆર 3yિૃ�ના ફોટા ખોટા છે.  

• ગામના ભોળાનાથ મ�ંદરમા ં બાmનુી 

જ}યામા ં કં૫ની ક�bપ કર� છે Mયા ં\મ 

બનાવવા સહાય કર�લ નથી. 

 

 

 

રZુઆતની ન�ઘ લીઘલે છે. ગામ 

લોકો સાથે મળ� યો}ય િનરાકરણ 

લાવવા 3યMન કરશે.  

 

ર૭ Pી ભરતભાઇ એચ. સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• માર� સવ� ન.ં ૩૩૯,૩૪૦,૩૪૧,  

૩૪ર,૩૪૪ વાળ� જમીન કં૫નીએ 

લીઘેલ છે. 4 સીઆરઝેડમા ંઆવેલ 

છે,  કં૫ની જો તમેા ં માઇન~ગ ના 

કરતી હોઇ તો જમીન અમને પાછ� 

આ૫વામા ંઆવે.  

 

 

 

આ સવ� નબંરોનો /Fૂચત 3ો4કટમા ં

સમાવેશ થતો નથી. જમીન પાછ� 

આ૫વા માટ� સરકારPીના િનદ શaુ ં

પાલન કરવામા ંઆવશ.ે  

 

ર૮ Pી શામBભાઇ લખમણભાઇ બાભંણીયા 

ગામ: બાબરકોટ 

• સરકાર /િુવઘા આપે છેતો કં૫ની 

સામે લાચાર થવાની જ\ર નથી તેથી 

અમારા ગામનો િવરોઘ છે. 

-   

ર૯ Pી અમર�શ ડ�ર, રાZુલા નગર પાFલકા 

સદ^ય.  

• બાબરકોટમા ં ઓબીસી સમાજની 

વ^તી વઘાર� છે, તેઓ ઓછા િશFNત 

લોકો છે. તેઓ કં૫નીનો િવરોઘ કર� 

છે.  

• દર�યાઇ કાચબા, ગીઘ, યાયાવર 

૫Nીઓ, ચકલીઓ, િશNકો, 

રોજગાર�, વFંચતો, પાર�વાર�ક 

3pોિવગેર� માટ�ના કં૫નીના sતુકાળ 

Yગેના 3pો ઉભા થયા છે.  

• લોકોની મૌFખક અને લેFખત 

રZુઆતોના જવાબો આ૫વામા ં dખુ� 

બનાવવામા ં ના આવ,ે દર�ક પાના 

ઉ૫ર કં૫નીના જવાબદાર 

અિઘકાર�ની સહ�થી જવાબ કરવામા ં

આવ.ે 

 

 

 

દર�ક રZુઆતોના જવાબના દર�ક 

પાના ઉ૫ર કં૫નીના અિઘ�ૃત 

અિઘકાર�ની સહ� સાથે આ૫વામા ં

આવશ.ે  

તેની mરુ� મા�હતી લેFખતમા ંઉ૫લ�ઘ 

છે, 4 રZુ કર��ુ.ં આ ઉ૫રાતં 

સરકારPીના �ડ^`�કટ િમનરલ ફંડમા ં

અમે ફંડ જમા કરાવીએ છ�એ, 4 

સરકારPી  Eારા અસર�^ત ગામોના 

િવકાસના કામોમા ં ઉ૫યોગ કરવાનો 

હોય છે.  
 

આ કાયદાક�ય બાબત હોઇ, જવાબ 

આ૫વો ઉFચત નથી.  

 

 

 

આ બાબતે 3ાદ�િશક 

અિઘકાર�Pી,C.ુ3.િન.બોડ�, 

ભાવનગર એ જણાવેલ 

ક�,આ િવશે લોક 

/નુાવણીની શ\આતમા ં

લોકોને મા�હતગાર 

કરવામા ં આવેલ છે. આ 

સહ�ઓ ઇઆઇએ 

નોટ��ફકશેન dજુબ લોકોની 

હાજર� દશા�વતા૫�કમા ં 

લેવામા ં આવે છે 4નો 

કાય�/Fૂચમા ં સમાવેશ કર� 

કિમટ�ને મોકલવામા ં આવે 

છે.  
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• બાબરકોટ બાજરાને બદલે ડ^ટથી 

3�યાત થયલે છે તો ૫યા�વરણીય 

મZુંર� રદ થવી જોઇએ.  

• લોક /નુાવણી માટ�ની જોગવાઇ 

dજુબ દર�ક માણસ રZુઆત કર� શક� 

તે dજુબની �હ�રાત થવી જોઇએ, 4 

થયેલ ના હોવાથી આ લોક /નુાવણી 

રદ થવી જોઇએ.  

• લોકોઇnછે છે ક�, કં૫ની સારો Qયવહાર 

રાખે ૫રંv ુ કં૫ની આજદ�ન /ઘુી 

િન�ફળ રહ� છે. આથી ૫યા�વરણીય 

મZુંર� ના મળવી જોઇએ.  

• કોપ�ર�ટ સોિશયલ �ર^પો2સીFબલીટ� 

હ�ઠળ ક�ટ@ુ ં ફડં વ૫રાયેલ છે તે 

લેFખતમા ં આપો. નફાના ર ટકા 

સીએસઆર 3yિૃતમા ં વ૫રાવા 

જોઇએ 4 dજુબ ગામમા ંકોઇ િવકાસ 

થયેલ નથી. કં૫નીએ સીએસઆર 

3yિૃતમા ં પૈસા વા૫ર� િવકાસ ના 

કરવો હોય તો રાજય સરકાર� નવી 

મZુંર� ના આ૫વી જોઇએ.  

• લોક /નુાવણી વખતે કોરા કાગળ 

ઉ૫ર લોકોની સહ� ક�મ લેવામા ંઆવે 

છે?  

• કં૫નીમા ં રZુઆત કરવા આવતા 

ગામના Hુટંાયેલા લોક 3િતિનિઘ 

ઉ૫ર ખોટા ક�સ કરવા જોઇએ નહ�.  

૩૦ Pી ચેતનભાઇ નવનીતભાઇ Qયાસ 

ગામ: ભેરાઇ 

• જો પ૦ હ�કટરથી વઘાર� માઇન~ગ 

હોય તો 'એ' મા ંઅને તેનાથી ઓ� 

હોય તો 'બી'મા ં સમાવશે થાય. 

તા.પ/૯/૧૭ અને તા.૬/૯/૧૭ ની 

લોક /નુાવણી બે �દવસ રાખી છે તે 

બનં ેમળ�ને ક�ટ�ગર� ‘એ’ dજુબ લોક 

/નુાવણી કરવી જોઇએ.  

 

- આ બાબતે 3ાદ�િશક 

અિઘકાર�Pી, C.ુ3.િન.બોડ�, 

ભાવનગર એ જણાવેલ 

ક�,આ બાબત નકક� 

કરવાની સ�ા 4 તે 

સ�ામડંળ પાસે છે, લોક 

/નુાવણીની કિમટ� નકક� 

કર� શક� નહ�.  
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૩૧ Pી સરમણ ચોથાભાઇ ચૌહાણ 

ગામ: બાબરકોટ  

• કં૫નીએ આ સમંલેન (લોક 

/નુાવણી) માટ� ગામલોકોની સહમતી 

લીઘેલ નથી. તેથી આ ગેરકાયદ�સર 

છે.  

• ૪૦૦ િવઘા જમીન ૫યા�વરણમા ં

આવે છે ક� કં૫નીમા?ં  

-   

૩ર Pી શામBભાઇ મકવાણા 

ગામ: બાબરકોટ  

• માઇન~ગ ૫છ� ગામમા ં કોઇ 

ખેતીલાયક જમીન નથી ફકત ૧૮ 

લોકોને જ રોજગાર� આ૫વાના છે, તો 

બાક�ના લોકોaુ ં�ુ ંથશે?  

• કં૫ની માઇન~ગ કર� જમીન ખે�ૂતને 

પાછ� આપે તેમા ં સરકારને કોઇ 

વાઘંો નથીતો મને જમીન ખેતીલાયક 

બનાવી પાછ� આ૫વામા ંઆવે.  

 

 

 

કં૫ની જ\ર�યાત અન ે લાયકાત 

અaસુાર રોજગાર� આ૫શે. 

જમીન પાછ� આ૫વાનો િનણ�ય 

સરકારPી કર� છે.  

 

૩૩ Pી રમેશભાઇ ડાયાભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• આ 3ો4કટથી માનવ, ૫�-ુ૫Nી, 

વ2યBવ  અને ૫યા�વરણન ે ૩૬ 

વષ�થી aકુશાન થાય છે,કં૫ની આ 

બાબત ે ૫ગલા ં લેતી નથી. આ 

3ો4કટ રદ થવો જોઇએ. 

-   

૩૪ Pી કવાટં Bણાભાઇ કાનાભાઇ  

ગામ: ભાકોદર 

• નમ�દા િસમે2ટની સવ�ન.ં ૯૪/૮ 

વાળ� જમીન ૪૦૦ િવઘાની ગૌચર 

જમીન હતી તે ^વાન એનજ�ને કઇ 

ર�તે આપી?  

• ૪૦૦ િવઘા જમીન કં૫નીને આપેલ 

છે, 4 ખોટ� ર�તે કં૫નીએ લીઘેલ છે 

તેની સીબીઆઇ/સીઆઇડ� તપાસ 

કરાવવી.  

 

 

 

આ 3p /Fૂચત 3ો4કટને લગતો 

નથી. 
 

 

 

 

૩૫ Pી mનુાભાઇ ભીખાભાઇ ભીલ 

ગામ: ભાકોદર  
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• કં૫નીએ અમારા ગામaુ ંશોષણ કર�લ 

છે અને કં૫ની જો અહ� રZુ થયેલા 

3pોના ઉક�લ લાવવા માગેં છે ક� 

ક�મ? કં૫ની અમને સહકાર આપે અને 

બાહં�ઘર� આપ.ે  

બાહં�ઘર� આ૫વામા ંઆવે છે ક� કં૫ની 

બઘા સાથે મળ� કામ કરશે.  

૩૬ Pી કા�ભાઇ કાબાભાઇ સોલકં� 

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫નીએ ૫�નુે Fબજદાન માટ� ડોકટર 

આપેલ છે, ૫રંv ુ અમાર� ૫�ઓુની 

બીમાર�ના િનદાન માટ� ડોકટરની 

જ\ર છે. 

• અવેડો બનાQયો Mયા ં ૫�ઓુ માટ� 

ર^તો રા�યો નથી.   

• કં૫ની તેની હદમા ં ઢોર લઇને જવા 

દ�તીનથી, ઘાક ઘમક� આપ ેછે.  

• ૫�ઘુન માટ�  ઘાસચારો ક�ટલો 

આkયો?  

 

 

 

આ૫ની રZુઆત �યાને લવેામા ંઆવે 

છે. 
 

સરકારPીના માઇન~ગના બઘા 

િનયમોaુ ં પાલન કરવામા ં આવે છે 

તેથી તમાર� સલામતી માટ� Mયા ંજવા 

દ�વામા ંઆવતા નથી. 
 

અગાઉ જવાબ આપલે છે.  

 

૩૭ Pીમતી કંચનબને બા�ભુાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ  

• અમાર� ૬૦ િવઘા જમીન પાસેથી 

ર^તો છે,4થી બાજર�નો પાક ઓછો 

થાય છે. કં૫ની ર^તા ઉ૫ર  પાણીનો 

છટંકાવ કરતી નથી.  

 

 

 

કં૫ની પાણીનો છટંકાવ કર� છે. અને 

બહારથી એજ2સી Eારા ચકાસણી 

કરાવવામા ંઆવશ.ે  

 

૩૮ Pી 3તા૫ભાઇ જો\ભાઇ વ\  

ગામ: બાલાનીવાવ 

• મારા ગામમા ં નમ�દા િસમ2ેટની 

માઇન ૧૯૮૦ થી છે અને વન, 

૫યા�વરણ અન ે જળવાg ુ ૫ર�વત�ન 

મ�ંાલયના િનયમ dજુબ વષ� 

૧૫૦૦ yNૃો વાવવાના હોય છે તે  

yNૃો વાQયા નથી અને ૫યા�વરણaુ ં

જતન કરતા નથી.  

• આ૫ના જણાQયા dજુબ ૬ મી. rડાઇ 

/ઘુી માઇન~ગ કરવાના છો ૫રંv ુ

હાલની માઇન ૩૦ |ટ /ઘુી ખોદ�લ 

છે, 4મા ં અલગ અલગ ૪ 

અક^માતમા ં ૫�ઓુના dMૃg ુ થયા  

 

 

 

આ રZુઆત /Fૂચત 3ો4કટને લગતી 

નથી. તેમછતા ં પયા�વરણના 

કાયદાઓa ુપાલન કર�એ છ�એ અન ે

સરકાર� એજ2સીઓ તનેી ચકાસણી 

કર� છે.  

 

આ રZુઆત /Fૂચત 3ો4કટને લગતી 

નથી. 
 

કં૫નીનો કર કં૫ની Eારા ભરવામા ં

આવશ.ે  
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છે, 4ના પચંનામા ૫ણ થયા છે.  

• ૧૮ ની રોજગાર�મા ં બાબરકોટના 

ક�ટલા લોકોને લેશો? તથા કાગવદર 

અને બાલાનીવાવના gવુાનોને 

રોજગાર� આપી નથી.  

• જમીન મહ�/લુ 4 આશર� 

\ા.૪૪,ર૪,૧૯૪ લાખ છે તે કં૫ની 

કયાર� ભરશે?  

• આ ગામના તમામ લોકો 3ો4કટનો 

િવરોઘ કર� છે.  

૩૯ Pી મકાભાઇ રાઘાભાઇ સોલકં� 

ગામ: બાબરકોટ 

• જગંલ ખાતા Eારા મન ે આ૫વામા ં

આવેલ ૫૦૦ રોપા, મે માર� 

જમીનમા ંઉછેર�લ, 4ના ૫ર કં૫નીએ 

લોડર ફ�રવી દ�wુ ં છે. મારા 

સરગવાના ૩૦૦૦ રોપા ૫ર ૫ણ 

oબુ ડ^ટ આવે છે તેa ુ ંકોઇ વળતર 

આપેલ નથી. 

• માર� ગાયો-ભેસો મર� ગઇ છે.  

• માર� ર૫ િવઘા જમીન કં૫નીમા ંગઇ 

છે ૫રંv ુરોજગાર� આપેલ નથી.  

 

 

 

આવો કોઇ બનાવ અમારા �યાને 

આવેલ નથી.  

 

ગાયો-ભેસો મર�લ નથી.  

 

જમીન ખે�ૂતો પાસેથી સહમતીથી 

લેવામા ં આવેલ છે અને ૮૦% 

રોજગાર� ^થાિનકોને આપેલ છે. 

 

૪૦ Pી 3તા૫ભાઇ ખલાણી 

સરપચં, ગામ: બાલાનીવાવ 

• અમાર� રZુઆતોના 3Mg�ુરમા ં

કં૫ની Eારા /Fૂચત 3ો4કટને લગતો 

3p  નથી તમે જણાવવામા ં આવે 

છે,તે જ ર�તે કં૫નીના 3ેઝ2ટ�શનમા ં

બતાવેલ ફોટા ૫ણ 

અગાઉનીકામગીર�નાછે. 

• આ 3ો4કટ એ જ કં૫નીનો હોવાથી 

અમાર� ફર� ભોગ આ૫વો નથી.  

• ભારત ખેતી 3ઘાન દ�શ છે, 

બાબરકોટની ૪૦૦ િવઘા જમીન 

માઇનમા ં ગઇ છે તો બાબરકોટની 

ખેતીની જમીન જળવાઇ રહ�શે? 

આBિવકા મળ� રહ�શે?  

/Fૂચત 3ો4કટ માટ� ખે�ૂતની 

સહમતીથી જમીન લીઘેલ છે વw ુ

જમીનની જ\ર�યાત નથી. 
 

કં૫નીએ ગૌચર જમીન લીઘી નથી.  
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• કં૫નીએ અમાર� જમીન લઇ લીઘી 

હવે અમારા ૫�ઘુનaુ ં�ુ?ં  

૪૧  Pી �દ@ભુાઇ ચોથાભાઇ ૫રમાર 

ગામ: બાબરકોટ 

• આ કં૫નીને ૧૪ િવઘા જમીન આપેલ 

છે ૫રંv ુ વળતર આપેલ નથી અને 

રZુઆત સાભંળતા નથી.  

-  

૪ર Pી િમતેષભાઇ િશયાળ 

ગામ: બાબરકોટ 

• ગામમા ંભરતીમેળાaુ ંઆયોજન કર�લ 

નથી, ગામમા ં ઘણા િશFNત 

બેરોજગાર છે, તેમના માટ� �ુ ં

કરશો?ગામમા ંભરતીનો કાય��મ કર� 

કોઇને રોજગાર� આપી?  

• નમ�દા િસમે2ટ� �ુર માટ� બસ આપતી 

હતી તે ક�મ બઘં કર� દ�વામા ંઆવી? 

 

 

 

બાબરકોટ ગામમાથંી બે માઇન~ગ 

એ2Bનીયરન ે એ3ે2ટ�સ માટ� લીઘા 

છે તથા યો}યતા અને જ\ર�યાત 

અaસુાર રોજગાર� આ૫વામા ંઆવશે.  

રZુઆત મ�યે ચચા� કર� િનરાકરણ 

લાવવામા ંઆવશ.ે  

 

૪૩ Pી મ�હ૫તભાઇ બી. વ\  

ગામ: કાગવદર 

• બ�મુતીથી �ામ પચંાયત Eારા 

ઠરાવ કરવામા ં આવે છે ક� આ 

3ો4કટની મZુંર� રદ કરવામા ંઆવે. 

જો અહ� 3ો4કટને મZુંર� મળશે તો 

ગાઘંી  Fચ�યા માગ� �દોલન 

કરવામા ંઆવશ.ે  

-   

૪૪ Pી ૫�ભુાઇ મwભુાઇ વ\  

ગામ: બાલાનીવાવ 

• િવકાસના કામો માટ� આ 3ો4કટમા ં

ક�ટ@ુ ંબ4ટ ફાળવેલ છે?  

• માઇન~ગ થઇ ગયા ૫છ�ના ખોદકામ 

કર�લ િવ^તારaુ ં�ુ ંકરશો? 

• તો અમારા ગામની Zુની માઇનમા ં

આy ુક�મ નથી કર�લ?  

• o�ુલી માઇનમા ં અક^માત થાય તો 

તેની જવાબદાર� કોની હોય છે?  

નBકમા ંવન હોય તો?  

 

 

 

સીએસઆર ફંડ માટ� સરકારPીના 

દર�ક િનયમોaુ ં પાલન કરવામા ં

આવશ.ે કં૫ની Eારા �ડ^`�કટ િમનરલ 

ફંડમા ં૫ણ ફંડ જમા કરાવવામા ંઆવ ે

છે,4 ૫ણ આસપાસના િવ^તારના 

િવકાસના કામો માટ� વા૫રવામા ં

આવશ.ે  
 

 

 

 

 

૧૦ હ�કટરના િવ^તારમા ં વરસાદ� 

પાણીનો સ�ંહ કરવામા ં આવશ ે        
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Annexure-B 

A Statement showing issues raised by the participants and responded by the representative 

of the project during the Public Hearing. 

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

no. S.O. 1533 dated Sept. 14, 2006as amended; Public hearing is fixed for the proposed project of 

M/s Ultratech Cement Limited, covered under project activity – 1(a) in category “B” for proposed to 

start Limestone Mine (M.L Area 14.2045 Ha) with Production Capacity of – 2,50,000 MTPA(ROM) at 

Vill: Babarkot, Tal: Jafrabad, Dist: Amreli (Gujarat). The Public Hearing is being held on 

06.09.2017 at 11:00 am at Vill: Babarkot, Tal: Jafrabad, Dist: Amreli (Gujarat).  

Shri R. R. Vyas, Regional Officer, GPCB, Bhavnagar & Member Secretary of the Public Hearing 

committee, explained about the background of the environmental clearance required by the project 

proponent and opportunity being provided to the people residing in and around project site as per 

aforesaid notification. 

With the permission of Shri D. D. Pandya, Additional District Magistrate and Additional District 

Collector, Amreli and Chairman of the Public Hearing committee, Shri R. R. Vyas explained about 

the importance of the Public Hearing and asked the people to put forward their suggestion and 

objections if any, about the proposed project, freely after the completion of presentation by the 

company. Shri R.R.Vyas asked the representative of M/s Ultratech Cement Limited to make a 

presentation covering summary report of draft EIA prepared by the project proponent.  

The representative of M/s Ultratech Cement Limited made a presentation for their Proposed to start 

Limestone Mine (M.L Area 14.2045 Ha) with Production Capacity of – 2,50,000 MTPA (ROM)at Vill: 

Babarkot, Tal: Jafrabad, Dist: Amreli (Gujarat).  

After completion of presentation by the company, the forum is declared opened for representation 

made by the local people. 

The issues raised by the participants and responded by the representative of the applicant during 

the public hearing is as under; 

Sr. 

No. 

Issue raised Response made by M/s. 

Ultratech Cement Ltd  

(ML Area 14.2045 Ha) 

Remark 

1 Shri Shiyal Vinodbhai Ukabhai, 

Village: Babarkot 

• Many representation were 

made to government 

measure Guachar land of 

village but it is still not 

done, if it is done then many 

of our problems get solved 

• Currently 6 m deep pit will 

be there, so how much deep 

pit were done in past  

• 90 % people in the 

company should be given 

preference form Babarkot  

village in employment 

 

 

Bench height will be 6 m in 

proposed mine, while mining will be 

done up to 0 m msl  

 

Your representation is not for the 

proposed project, however 

maximum people in the company 

are employed from Babarkot village  
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2 Smt. Bhanuben 

Village Babarkot 

• No compensation were paid 

or job given for land 

acquired by the company, 

we are demanding to return 

out land  

• No compensation is paid for 

road made in my land, No 

planation was carried out 

and no drinking water 

facility is provided  

 

 

Company will give priority to land 

looser in job 

 

Your point will be considered on 

receipt of written representation 

 

3 Shri Ramjibhai B Sankhat 

• Our 60 bigha land is located 

near road,where only 2 

ftdistance is kept instead of 

500 ft. 

 

• There is a problem of 

dusting on agricultural land. 

We are unable to harvest 

crop (Bajra) and company 

is not providing 

employment to the village 

people. 

 

Your question is not related to the 

proposed project however, on 

receipt of your representation will 

try resolve  your problem 

 

Mining is being carried out as per 

government rules 

 

 

4 Shri Dhirubhai Bambhaniya 

Village: Babarkot 

• Company promised to 

provide jobs at the time of 

acquiring land, however 

company has not fulfilled 

promise 

• Company is not providing 

ambulance, and company 

denied to give ambulance 

up to Bhavnagar 

 

 

Your question is not related to the 

proposed project however, on 

receipt of your representation will 

try resolve  your problem 

 

Ambulance is provided to the 

villagers whenever required in 

emergency, the record is available 

with us  

 

5 Shri Dhirubhai Veljibhai 

Vaghela, Village Babarkot 

• We earn our livehood by 

selling tooth cleaning stick 

of Baval found in mine 

lease, however due to 

mining we lost our income, 

we request to provide job to 

our educated and 

uneducated youth in the 

company 

• The details shown in 

presentation is wrong 

 

 

Company will give preference in job 

to land losers  

 

6 Shri Mohanbhai Panchabhai 

Makwana  

Village: Babarkot 

• Company has taken my land 

but not provided the 

compensation 

 

 

 

Company will give preference in job 

to land losers  
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7 Shri Kadvabhai Bhanabhai 

Sankhat 

Village: Babarkot 

• Land loosers did not get job 

in past 

• Plant cannot be constructed 

here as it is 3km away from 

forest land.  

• Company claimed that it is 

planting more than 2000 

trees, but it is not evident in 

the area 

• As shown in EIA report that 

area is 62 m high, but it is 

not true 

• Backfilling is not being done 

after mining, due to 

pollution epidemic is 

spread and people died. 

There are 300 cases in 

village hospital, company is 

not providing ambulance 

• Company arrange camp for 

bijdan for animals but when 

cattle get sick company is 

not providing medicines  

 

 

Company will give preference in job 

to land losers  

 

No forest land is involved in 

proposed 14.2045 ha lease only 

private land is there 

 

Details regarding pollution is 

mentioned in EIA report as per rules 

of Government of India regular 

monitoring is being done and report 

are submitted in concern 

department. Mining is being done as 

rules of Government and 

government officials are visiting at 

regular interval 

 

Ambulance facility is being provided 

whenever required by villagers 

 

Two veterinary camp are held every 

year in which medical check-up and 

free medicine are distributed 

moreover medicines are being 

distributed at each house by 

arranging camp in 15 surrounding 

villages 

 

8 Shri Godharbhai Panchabhai 

Sankhat,  Village: Babarkot 

• Company has not made any 

agreement with farmers for 

land acquisition 

• Company make fake 

document and acquire the 

land and mis-lead the 

government case has been 

filled against the company  

• How much money will be 

given to our village for 

fodder 

• Company has done mining 

in survey number  Gauchar 

land, 145, 148 and 214 

• Company breaks the rules 

of mining, currently there is 

problem due to dusting 

• Company do not provide 

drinking water  

 

 

 

Land was acquired with mutual 

agreement with farmers through  

registered documents  

 

Company is helping for fodder and 

will continue to do so in future after 

receipt of requirement  

 

These survey number are not 

covered in proposed project 

 

 

 

The issue will be discuss with village 

Sarpanch 

 

9 Shri Himmatbhai Jadav  

Village: Babarkot 

• I am an ITI student, 

Company do not keep me in 

apprentice even after 

applying for last two year 

 

 

Company will provide employment 

based on skill and company’s 

requirement  
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10 Shri Lakhabhai Arjanbhai Jadav 

Village: Babarkot  

• The bajara production of 

the area has been reduced, 

what is the reason for that? 

• Drum stick production has 

been reduced  

• Mining is being done since 

1982 

• Backfilling is not done in 

mine 

• Will company return our 

land on completion of 

mining? Government rules 

are not followed 

• What you have provided in 

village secondary school? 

 

Mining has no adverse impact on 

crop. There are many reason for 

crop failure in proposed project 

surface miners will be used in 

proposed project hence dust 

pollution will be very low and within 

the mine site, however company will 

carry out investigation using 

authorized agency.    

 

The proposed project is not started 

yet 

 

Mining will be carried out as per 

Government rules  

 

Government Rules will be followed 

 

11 Smt.Radiyatben Ranchodbhai 

Solanki, Village: Babarkot 

• My 35 Bigha land has been 

acquired by the company, 

my son is unemployed and 

company is not providing 

any job or contract and 

company threaten us when 

we go to make 

representation 

 

 

 

The question is not related to 

proposed project, however on 

submission of representation 

company will try to resolved the 

issues 

 

12 Smt. Maniben Bhikhabhai 

Solanki, Village: Babarkot 

• I am a widow, my 18.5 

Bigha land has been 

acquired by the company, 

my son is unemployed and 

company is not providing 

any job or contract, no 

compensation has been 

paid 

 

 

The question is not related to 

proposed project. The compensation 

as decided was paid, however if not 

satisfied, on submission of 

representation and if found in order, 

company will try to resolve the issue 

 

13 Smt. Sankhat Vilaben Haribhai 

Village: Babarkot 

• I am student, photographs 

shown in presentation for 

development work are 

wrong, No drinking water is 

being supplied in 

Anganwadi and school or 

village 

• No land loser from 

Babarkot village is 

employed in the company  

 

 

The matter will be resolved after 

discussing with Sarpanch and School 

principal 

 

Land loser will be given priority in 

employment  

 

 

14 Laxmiben Kanubhai Sankhat 

(Student) 

Village: Babarkot 

• No bus facility has been 

provided to Babarkot 

Village  

• Company do not allow us to 

use the bus 

 

 

Bus from Babarkot to Jafrabad is 

passing through village, no 

permanent bus is given in the 

village, however bus is provided for 

student for commuting 
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• No plantation is done in 

school  

Company will discuss the issue and 

try to resolve the same 

 

Plantation is done mining area   

 

Company agreed to keep a 

plantation program on Ozone day on 

16/9/17 

 

15 Shri. Bhavankuvar Bharwad 

Village: Babarkot 

• My 12.5 Bigha Land was 

acquired by company in 

1982 with promise to give 

future rate, however no 

compensation is received 

• There is pollution even 

after installation of  latest 

technology in the company 

• What is a source of water in 

new project 

• Will there be a dusting due 

to proposed project? 

• Where cattle will move for 

their fodder, as mining will 

destroy the fodder  source 

 

 

 

The question is not related to 

proposed project, however after 

receipt of representation and 

investigation company will try to 

resolve the problem 

 

During shut down and startup there 

might be some dust generation, 

online monitoring system has been 

installed  

 

There is no water requirement for 

proposed project in process. Rain 

water stored in pit will be used  

 

Mining will be done using surface 

miner so that there will not be any 

dusting 

 

There is no Guachar land or 

Government Waste land in proposed 

project  

 

16 Shri. Shailesh Bharvad,  

Village Babarkot 

• It is not likely that animal 

get sick on day of veterinary 

camp, so what to do on 

other day? 

 

 

Veterinary camp is being organised 

only to treat major illness and for 

vaccination 

 

Government Doctor is available in 

Government hospital and company’s 

doctor is available for krutrim 

bijdan 

 

17 Shri Kadubhai Shanabhai 

Sankhat,  Village Babarkot 

• There is a lot of dust 

pollution in our village 

  

18 Shri. Kanubhai Naranbhaibhai 

Sankhat, Village: Babarkot  

• Many people of Babarkot 

villages who were working 

for last 15-20 years in the 

company are laid off and 

not given employment 

again 

• Animals are being killed in 

Narmada plant and no 

 

 

 

The question is not related to 

proposed project  
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plantation is being done  

• My land of new sarat was 

acquired by company, 

however no compensation 

is paid 

19 Shri Rajabhai Valabhai Sankhat 

Village: Babarkot  

• Earlier promised are not 

fulfil then why company is 

asking for new land  

• How far material will be 

stocked from Babarkot 

village? 

• Old hanuman temple is 

destroyed  

 

 

The question is not related to 

proposed project, public hearing is 

for new project   

 

 

20 Shri Anakbhai Shanabhai 

Sakhat, Sarpanch,  

Village: Babarkot 

• All information is project 

report is wrong, gram 

panchayat has made 

resolution  that we do not 

need this project 

• Please give details when 

and where and air quality 

was measure, wrong 

information is given in EIA 

report  

• What is reason of acquiring 

land for proposed project 

so early 

• How many water bodies are 

there in 10 km radius of the 

project area  

• Farming is affected due to 

mining  

• Company do not carry out 

CSR work 

• How many times GPCB has 

visited the project  

• Company is working since 

1982 but not paid the tax  

• Company promised to pay 

Mehsul as mentioned EIA 

but not paying it. 

• 99% people of our village 

are opposing the limestone 

mining project in public 

hearing of 5/9/17 and 

6/9/17, why two public 

hearings are held even 

though the both project are 

located in same area and 

similar purpose, which 

rules of GPCB/CPCB are 

followed, land should be 

available to public and not 

 

 

 

Information is given in EIA report  

 

Company has applied to 

Government long back for this land 

which is approved now 

 

Information is given in EIA report  

 

The proposed project is not started 

yet, surface miners are eco-friendly 

hence pollution will be less 

 

The question is not related to 

proposed project  
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to company  

• Peacock, Vulture, migratory 

bird, lion,  CRZ area, Turtle, 

Tamra Trees, health of 

people will be affected by 

dust, diseases such as 

cancer and TB observed, 

hence clearance should not 

be given 

• Company exploit people, 

threaten them, and file 

wrong police case, due to 

which we feel like slaves of 

company like 1947, if we do 

not receive positive answer 

we will oppose the same. 

Even though permission is 

given, we will go for 

satyagraha, and if 

permission is given 

responsibility will of the 

authority who give 

permission, (As per him 

company breach 

environment law and 

submitted a CD as proof of 

the same) 

21 Shri Ramjibhai Mohanbhai 

Makwana, 

Village: Babarkot 

• No compensation is paid for 

my earlier acquired land as 

per future rate 

• Company has prepared 

wrong document of land 

acquisition and demanded 

that company should show 

the documents  

 

 

 

The Question is not related to 

proposed project  

 

Document is not available here, 

however  you can visit our office to 

see document  

 

 

 

 

 

- 

22 Manisha Sankhat 

Village: Babarkot 

• Narmada Company was 

giving scholarship to school 

student, but Ultra Tech 

Company has stopped it 

now. 

 

 

The question is noted down and put 

up to management   

 

 

23 Smt. Kawat Samju Vasram 

Village: Babarkot 

• Crop in our field near mine 

is damaged due to mining 

and no compensation is 

paid  

• We have to move to 

Jafarabad for study and 

there is no arrangement of 

vehicle so out study is 

getting affected. We 

represented many time but 

company has not arranged 

 

 

The pollution from mine is 

measured time  to time, dust will be 

under the government limit, outside 

agency will be appointed for to 

verify the same 
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it. 

• This project should be 

cancelled. 

24 Dhundhalva  Shobhana 

(Student), Village: Babarkot 

• There is a reduction in fruit 

like Sitafal, Jamfal, 

Jamrukhproduction in 

Babarkot village due to 

which our livelihood got 

affected  

• Due to stockyard limestone 

and red bauxite nearby our 

field our crop got failed, we 

lost our livelihood 

• We oppose the project 

• Animals like lion, leopard, 

Deer are residing hereas 

per as per Environment 

protect Act 1972, scheduled 

animals are affected. 

• Babarkot is now famous for 

cement instead of Bajara. 

 

 

Answer was already given earlier. 

Matter will be investigated through 

outside agency 

 

 

Wildlife conservation plan for 

schedule animals has been prepared 

and attached in EIA report 

 

 

25 Smt. Parmar Gitaben 

Panchabhai,  Village: Babarkot  

• Company said that eight 

teachers are deputed by the 

company in village school. 

Graduate people are there 

in our village, thenwhy 

company employ outside 

people in school as teacher 

 

 

Company will collect data of 

educated youth of village and will 

provide job on base of skill and 

company’s requirement  

 

 

26 Bansi Manubhai Sankhat 

(Student), Village Babarkot 

• Photograph of CSR 

activities shown in 

presentation made by 

company are wrong.  

• Company arrange camp in 

Bholanath temple, near 

bapu’s place, however 

company is not helping for 

construction of room  

 

 

The matter is noted down and 

company will try to resolve the 

matter in co-operation with villagers  

 

27 Shri Bharatbhai H Sankhat 

Village: Babarkot  

• My survey number from 

339, 340, 341, 342 and 344 

is acquired by the company 

which is in CRZ, so if 

company is not doing 

mining please return my 

land.  

 

 

These survey number are not part of 

proposed project, Government rules 

will be followed for returning of 

land   

 

28 Shamji Lakhman Bamania 

Village: Babarkot 

• Government provide 

facilities, hence we do not 

need to ask company for 
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any facilities.We oppose the 

project  

29 Shri. Amrish Der - Member, 

Rajula Nagar Palika. 

• OBC samaj is predominant 

in Babarkot village who are 

less educated and they 

oppose the company 

• Locals raised questions 

related to turtle, migratory 

bird, sparrow, education 

and employment, personal 

issues , past questions 

related to company  

• While giving verbal and 

written reply, company 

should not fool the people, 

authorized person should 

sign all the pages of written 

reply  

• Babarkot has become 

famous for dust hence 

environments clearance 

should not be given 

• As per the requirement of 

public hearing all should be 

given chance to make 

representation, which was 

not happened, hence public 

hearing should be cancelled 

• People expect good 

behavior from company, 

however company failed in 

the same, hence 

environment clearance 

should not be granted 

• Company should give in 

writing that how much 

expense was made in CSR. 

2% of profit should be 

spend on CSR, however no 

development of village is 

seen, if company do not 

want to spend on CSR then 

state Government should 

not give new permission 

• Why signature are taken on 

blank paper  

• Company should not file 

wrong case against elected 

people of village 

 

 

Reply will be given by authorized 

person and will be sign on each page 

 

All information is available and the 

same will be presented. Company 

also deposit fund in DMF which can 

be used for development work of 

affected village. 

 

The matter is related to legal, so it 

cannot be discuss 

 

 

Reginal officer, GPCB, 

Bhavnagar informed 

that people were made 

aware prior to start of 

public hearing, as per 

EIA notification 

signature is taken into 

attendance sheet 

which show number of 

people present during 

public hearing which 

will be included in 

proceeding and will be 

forwarded committee 

30 Shri Chetan Navneetbhai Vyas  

Village: Bherai 

• if mine is more than 50 ha 

then it is consider Category 

A otherwise category B, 

Two public hearing are 

schedule on 5/9/17 and 

 Regional officer, GPCB, 

Bhavnagar informed 

that decision of such 

matter can be taken by 

authority, public 

hearing committee 

cannot decide the 
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6/9/17at one place only, so 

common public hearing 

should be conducted as per 

category A  

same  

31 Shri Sarman Chotabhai 

Chauhan,  Village: Babarkot 

• Company has not obtained 

permission from villagers 

for programme (public 

hearing), hence it is illegal  

• Whether 400 bigha land is 

in Paryavaran or in 

company? 

  

32 Shri Samjibhai Makwana 

Village; Babarkot 

• There is no agricultural 

land in village after mining, 

only 18 people will be 

employed so what about 

others 

• If on completion of mining 

company return the land 

then government has no 

problem, so please return 

my land after reclaiming it   

 

 

Company will give jobs based on 

skill and company’s requirement  

Decision of returning the land can be 

taken by Government  

 

33 Shri Rameshbhai Dahyabhai 

Sankhat 

Village: Babarkot 

• This project is impacting 

wildlife, animals and birds 

and Paryavaran for last 36 

years, company do not take 

any step, hence this project 

should be cancelled 

 

 

 

 

 

34 Kavat Jinabhai Kanabhai 

Village: Babarkot 

• How 400 bigha land of 

Narmada cement located at 

survey number 94/8 is 

transferred to Swan 

energy? 

• Company has taken land 

illegally so CBI/CID inquire 

should be initiated  

 

 

This project is not related to 

propose project 

 

35 Punabhai Bhikhabhai Bhil 

Village: Bhakodar 

• Company has exploited us, 

and whether company is 

interested in solution or not 

,company should give us 

cooperation and assurance 

Company hereby give assurance that 

it will work with villagers  

 

36 Shri Kalubhai Kababhai Solanki 

Village: Babarkot 

• Company has provided 

doctor for bijdan, however 

we need doctor for 

treatment of cattle 

 

 

Your representation will be 

considered   

 

Company follows all rules of mining 
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• Company made Avedo, but 

did not kept the road 

• Company is not allowing 

our animals to go in their 

land  

• How much fodder was 

given for animals  

and for your safety company is not 

allowing you to enter in the mine 

 

Replied earlier 

37 Smt. Kanchanben Babubhai 

Sankhat, Village: Babarkot 

• There is road near our 60 

bigha land due to which 

bajra production has 

reduced 

• Company is not spraying 

water on road 

 

 

company spray water on road and 

outside agency will be appointed for 

monitoring 

 

38 Shri Pratapbhai Jorubhai Varu 

Village: Balanivav 

• Narmada Cement mine is 

there in my village since 

1980, however as per rules 

MoEF&CC 1500 tress are 

not being planted and 

company do not protect 

environment 

• As per you mining will be 

done upto 6 m but currently 

mining is being done up to 

30 ft due to which animals 

died after getting trapped in 

it, panchnama is also 

available  

• How many people of 

Babarkot will be employed 

out of 18 people? People of 

Kagvadar and Balanivav are 

not employed 

• When company will pay 

Land Mehsul of about Rs 

44,24,194 which is pending  

• All villagers are opposing 

the project 

 

 

 

It is not related to proposed project  

 

Mehsul will be paid by the company  

 

39 Shri Makabhai Raghabhai 

Solanki, Village: Babarkot 

• 500 sapling provided by 

forest department which 

was planted in my land are 

destroyed by company 

through loader, 

compensation of the same 

is not paid  

• Dusting 3000 Drumstick 

plant in my land are facing 

problem due to dust, I did 

not received any 

compensation 

• My cattle died.  

 

 

 

No such case is there   

 

Land is being acquired by mutual 

agreement, 80% locals are 

employed  
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• My 25 bigha land has been 

taken by company but no 

employment is provided  

40 Shri Pratabhai Khalani 

Sarpanch, Village: Balanivav 

• In reply of our queries, 

company is responding that 

it is not related to proposed 

project then, then 

photographs shown in 

shown in company’s 

presentation is also for 

previous CSR work, and  

• We don’t  want to scarify 

for the same company again  

• Agricultural activity is 

predominant in India, so if 

400 bigha land acquired for 

mining then will any land 

be left for farming for 

livehood of locals  

• Company acquired our land 

then what about our 

animals’ fodder? 

 

 

Land was acquired by mutual 

agreement and no additional land is 

required 

 

Company has not acquired Gauchar 

land 

 

 

 

41 Shri Dilubhai Chothabhai 

Parmar,   Village: Babarkot 

• My 14 bigha land was 

acquired by company, but 

no compensation is paid yet 

  

42 Shri Miteshbhai Shiyal 

Village: Babarkot 

• No job fare is arranged in 

our village, many educated 

youth are there in village, so 

what company will do for 

them? Whether any person 

employed through job fare 

• Narmada cement provided 

a tour bus earlier, why ultra 

tech cement is not 

providing the same 

 

 

Two engineer are employed as 

apprentice in the company from 

Babarkot, based on experience and 

company’s requirement 

employment will be given 

 

After receipt of representation, the 

matter will be discuss for any 

solution  

 

43 Shri Mahipatbhai B Varu 

Village: Kagvadar 

• Gram panchayat made 

resolution that this project 

should not be given 

permission if approved 

people will do satyagrah.  

 

  

44 Shri Pahubhai Madhubai Varu 

Village: Balanivav  

• What is the budget for CSR 

works in this project   

• On completion of mining 

how mined area will be 

used 

 

 

 

Government rules will be followed 

for CSR works, company will deposit 

a fund in District Mineral Fund, 

which will be utilized for 

development of affected village 
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