
 
 

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 

49.8454 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 05.09.2017 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 05.09.2017 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 સરકારના પયા�વરણ અને વન મ�ંાલય, નવી �દ�હ�ના �હ�રનામા �માકં : S.O. 1533 તા: 

૧૪/૦૯/૨૦૦૬ વખતોવખત /ધુારા અ2વયે 3ો45ટ એ85ટવીટ� - ૧(એ) અને ક�ટ�ગર� “બી" મા ંઆવર� લવેાયલેા 

����+ ",-��.к ����/� �
�
�.0 ગામ: બાબરકોટ, તાAકુા: �ફરાબાદ, C�લો: અમર�લી (Dજુરાત) Fારા /Gુચત 

Iનુા-પJથર ખાણ (2�.2�.��3%��-49.8454�.9��) 2,50,000 2��>�
2�
 ઉMપાદન Nમતાની 3��યા માટ� 

આવનાર છે. લોક/નુાવણી તાર�ખ 05.09.2017 �� ��જ, ����. 11:00 કલાક� ���: 	�	�к��, %�C�к�: 

DE��	�F, G,��: "��.�
 (H�જ��%) ખાતે રાખવામા ંઆવેલ. 
 

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

સિમતીના સXય સGચવ Fારા સદર નોટ�ફ�ક�શન Yતગ�ત પયા�વરણ મZુંર� મેળવવા માટ�ની જ\ર�યાત તથા આ 

/Gુચત 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 C�લા મેC^ �̀ટPી અને અિઘક C�લા 

કલેકટરPી, અમર�લીની અaમુતીથી Pી આર.આર.Qયાસ એ સદર 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 /Gુચત 3ો4કટ 

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

મેસસ� અ�`ાટ�ક િસમે2ટ લીમીટ�ડના 3િતિનિધ Fારા તેમના Fારા /Gુચત Iનુા-પJથર ખાણ (2�.2�.��3%��-

49.8454 �.9��) 2,50,000 2��>�
2ની ઉMપાદન Nમતાની 3��યા માટ�ની પર�યોજના િવશે ^લાઇડ Fારા 

3ેઝે2ટ�શન કર�ને રZુઆત કરવામા ંઆવી.  
 

કંપની Fારા તેમaુ ં3ેઝ2ટ�શન lણૂ� થયા બાદ આ લોક/નુાવણીમા ંહાજર રહ�લ લોકોમાથંી રZુઆત કરવા ઇmછતા 

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

લોક/નુાવણી દરbયાન હાજર રહ�લ લોકો Fારા lછુવામા ંઆવેલ 3oો તેમજ અરજદારના 3િતિનિધ Fારા આપવામા ં

આવેલ 3Mgતુર નીચે dજુબ છે. 

I� 

 

��� "�� �J�'% к�.�  �!� ����+ ",-��.к ����/� �
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૧. Pી િશયાળ િવનોદભાઇ ઘોઘાભાઇ, 

ગામ: બાબરકોટ. 

• કંપની Fારા pગુભ�જળને અડ� �ય 

Mયા /ઘુી માઇનqગ કર� છે.  

 

 

 

pગુભ� જળને અડ� Mયા ં /ઘુી 

માઇનqગ કરવામા ંઆવશે નહ�.  
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• કં૫ની૧૯૮ર થી બાબરકોટમા ંઆવી 

Mયારથી કોઇ િવકાસના કાયt 4વા ક� 

આર.સી.સી રોડ, ગટરલાઇન િવગેર� 

કર�લ નથી.  

• કં૫નીની શાળામા ગામના બાળકોને 

એડમીશન આ૫તા નથી.  

 

સીએસઆર 3uિૃwઓના ભાગ\પે 

આર.સી.સી. રોડ 4વા કાયt કર� 

આ૫વામા ંઆવશે. 
 

^થાિનક કNાએ મેર�ટના આઘાર� 

બાળકોને શાળામા ં એડમીશન 

આ૫વામા ં આવે છે. કં૫નીની 

શાળામા ં ૯૦% ટકા ^થાિનક 

બાળકોને એડમીશન આપેલ છે.  

ર. Pી શનાભાઇ સાખંટ  

સરપચંPી, ગામ: બાબરકોટ 

• કંપની Fારા સીએસઆર ના કામ 

કરવામા ંઆવતા નથી.  

• ગામના લોકોને રોજગાર� આ૫વામા ં

આવતી નથી. 

• બાબરકોટ ગામમા ં ૩૮૦ હ�કટર 

માથંી ફકત ૧૦૦ હ�કટર જમીન જ 

ગૌચરની જમીન રહ� ગઇ છે. 

• કં૫નીને મળેલ લીઝ િવ^તાર 

ઉ૫રાતં માઇનqગ કરવામા ંઆવે છે.  

• ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં નકકર કામ 

દશા�Qયા છતા કામ કરવામા ંઆવ{ ુ ં

નથી. 4વા ક� ખાણની ફરતે ફ�2સqગ, 

તળાવો |ડા કરવા, પયા�વરણન ે

aકુશાન ના થાય તેવા ૫ગલા ંલેવા. 

(��L	%
 M�� �
0> '5����� '�
 

N�).  

• આ 3ો4કટથી પયા�વરણને nબુ 

aકુશાન થવાaુ ંહોય, }ામ પચંાયતે 

ઠરાવ કર�લ છે ક� આ 3ો4કટને 

મZુંર� આ૫વી નહ�, એu ુ/ચુન છે. 

• આ િવ^તારમા ં િસ�હ, મોર 4વા 

૫�ઓુ રહ� છે. માઇનqગ 3��યા 

દરbયાન �લા^ટqગ અને વાહનો 

અવરજવર થવાથી તમેના વસવાટ 

૫ર િવ૫ર�ત અસર થશ.ે હાલમા ં

૫ણ િસ�હ ગામમા ં આવીન ે માનવો 

અને ૫�ઓુ ૫ર હમલા કર� છે.  

 

 

 

3ેઝ2ટ�શનમા ં સીએસઆર 3uિૃત 

4ટલી કર� છે તેa ુ ગામના નામ 

સાથે િવવરણ દશા�વેલ છે.  
 

૮૮% રોજગાર� ગામના ^થાિનક 

લોકોને આપેલ છે, 4ની વીગતો 

કં૫ની પાસે ઉ૫લ�ઘ છે. 
 

/Gૂચત માઇનqગ 3ો4કટમા ં

ગૌચરની જમીન નથી.  

 

હાલની લોક /નુાવણીaુ ં ^થળ એ 

હયાત માઇનનો ભાગ છે 4ની 

આસપાસ ૫ણ ફ�2સqગ કર�A ુ ંછે.   
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• કં૫ની Fારા અગાઉ માઇનqગના કામ 

માટ� ઘાિમ�ક ^થળ(બાબરકોટ ગામ ે

હaમુાનC મ�ંદર) તોડ�Aુ ં છે અન ે

કં૫નીના અિઘકાર�એ લોકોને ઘાક 

ઘમક� આપ ેછે.  

• ઇઆઇએ ર�પોટ�  ખોટો છે તેમા ં

દશા�વેલ તJયો ત�ંને ગેરમાગ� દોર� 

તેવા છે. આથી સમ} ગામ તેનો 

િવરોઘ કર� છે. 

• મોર, ગીઘ િશડgલુ-૧ વગ�ના 

૫Nીઓ છે 4નો ઉ�લેખ કર�લ નથી 

તેમજ સમ} િવ^તાર સીઆરઝેડ મા ં

છે 4નો ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં ઉ�લેખ 

નથી.  

• ૩૬ વષ�થી માઇનqગ ચાલે છે 4મા ં

Cપીસીબી/સીપીસીબી ના િનયમોaુ ં

પાલન કં૫ની Fારા કરવામા ંઆવ{ુ ં

નથી. }ીનબે�ટ ૫ણ િવકસાવવામા ં

આવેલ નથી.  

• અહ�ની જમીન ફળ�૫ુ છે ૫રં{ ુ

ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં તેને સરકાર� 

ખરાબો તર�ક� દશા�વલે છે 4 ખો�ંુ 

છે. ઉ૫રોકત તJયોને �યાને રાખી 

3ો4કટને કાયમી મZુંર� ના આ૫વી.  

૩ Pી ગોબરભાઇ પાચંાભાઇ સાખંટ, 

ગામ: બાબરકોટ 

• બાબરકોટ ગામના ૩૬ 4ટલા સવ� 

ન.ં તથા અ2ય સવ� નબંરો ગૌચર 

અને પચંાયતના નામ ે છે આ ^થળ 

ઉ૫ર કોની ૫રવાનગી થી માઇનqગ 

કરવામા ંઆવે છે?  

• માઇનqગ ફરતે ફ�2સqગ કર�લ નથી.  

• કં૫ની Fારા ખ�ૂેતોને રોજગાર� 

આ૫વામા ંઆવેલ નથી. 

• કં૫નીના ક�ટલા અિઘકાર�ઓ સામે 

ખોટા દ^તાવેજો કરવા બદલ કોટ�મા ં

ક�સ દાખલ થયેલ છે.  

-  
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૪ Pી ઉમશેનભાઇ મ�ભુાઇ વ\  

માC સરપચં, ગામ:કાગવદર  

• કં૫ની Fારા ગામમા ંઅનેક કામગીર� 

કરવામા ંઆવેલ છે, 4વાક� 3ાથિમક 

શાળામા ંકોbkgટુરો, મેદાનaુ ંlરુાણ, 

શાળામા ં શેડ બનાવી આપેલ છે, 

ચેકડ�મaુ ંર�પેરqગ, uNૃારો૫ણ કર�લ 

છે.  

-  

પ Pી મહ�૫તભાઇ વ\  

ગામ: કાગવદર  

• અમારા ગામમા ં કં૫ની Fારા કોઇ 

સીએસઆરના કાયt કર�લ નથી.  

• ગામની ૧૦૦ હ�કટર જમીનમા ં

માઇનqગ ચાલે છે ૫રં{ ુ કં૫ની Fારા 

િશNણ, રોજગાર�, ગૌચરની 

જમીનના અભાવમા ં ગાયો માટ� 

સહાય, એb�gલુ2સ િવગેર� 4વી 

કામગીર� કરવામા ંઆવતી નથી.  

• કં૫ની િસ�હોના અવરજવરના 

િવ^તારમા ંજ આવેલી છે.  

-  

૬ Pી 3તા૫ભાઇ જો\ભાઇ વ\  

ગામ: બાલાનીવાવ 

• કં૫ની Fારા uNૃો વાવવામા ંઆવતા 

નથી, ૫Jથર કાઢં� ના�યા ૫છ� છોડ� 

�દઘેલ ખાણમા ં અક^માત થાય છે, 

ડ^ટqગમા ંપાણીનો છટંકાવ કરવામા ં

આવતો નથી. 

• ગામની ૧૪.ર હ�કટર જમીન આવેલી 

છે 4ના ૫� ુ ઘનની મા�હતી 

આપવી. 
 

• �ુલ ક�ટલા િવ^તારમા ં માઇનqગ 

કરવામા ંઆવશ?ે  

• બાબરકોટમાથંી ક�ટલા લોકોને 

રોજગાર� આપી તેનો �કડો આપો?  

 

• માઇનqગ થાય છે તે જ�યાઓની  

લીઝ કયાર� મZુંર કરવામા ંઆવી?  

 

lછુવામા ં આવેલ 3o આ 

3ો4કટને સબિંઘત નથી આમછતા ં

ગામમા ં સરકાર� ગૌચર જમીન 

લેવામા ંઆવેલી નથી ૫ણ સરકાર� 

૫ડતર અને ખાનગી જમીન 

મેળવવામા ંઆવેલ છે.  

/Gૂચત 3ો4કટમા ં ૧૮ માણસોની 

જ\ર�યાત રહ�શે. 4મા ં ^થાિનક 

લોકોને યો�યતા અaસુાર લેવામા ં

આવશ.ે   

lછુવામા ં આવેલ 3o આ 

3ો4કટને સબિંઘત નથી.  

 

}ીનબે�ટ માટ� ૭ હ�કટર િવ^તાર 

ફાળવેલ છે, 4મા ં દર ૧ હ�કટર� 

ર૦૦૦ uNૃો વાવવામા ંઆવશે.  
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• }ીનબે�ટ Yગનેો એકશન kલાન 

આપો?  

 

• /Gૂચત માઇનqગ િવ^તારમા ં હાલમા ં

ક�ટલા uNૃો છે?  

 

• /Gૂચત 3ો4કટ Yગે પયા�વરણનો 

અXયાસ કયાર� કર�લ છે? 

પયા�વરણને aકુશાન ના થાય તે 

માટ� �ુ ં૫ગલા ંલેશો?  

 

• માઇનqગથી ખારાશ ઉ૫ર �ુ ં અસર 

થશે?  

 

• દ� િનક પાણીનો વ૫રાશ ક�ટલો થશે 

અને આ પાણી કયાથંી મેળવશો? 

 

• ટો૫સોઇલ િ3ઝવ�શન માટ� �ુ ં

કરશો?  

• સેફટ� બાબત ે�ુ ંQયવ^થા છે?  

 

• ક�ટલા |ડ� /ઘુી માઇનqગ કરશો? 

• ઓ૫ન કા^ટ માઇનqગથી હવા 

3Tૂષણ થવાની શકયતા રહ� છે તો 

આ 3��યા ક�મ ૫સદં કરવામા ંઆવી 

છે?  

 

• માઇનqગમા ં ક�ટલી જમીન બગડશે 

અને તેના /ઘુારા માટ� �ુ ંકરશો? 

 

• છે�લા પ વષ�મા ં ક�ટલા અક^માત 

થયેલ છે તેની િવગતો આપો?  

• ઓકgપુશેનલ હ��થ માટ� �ુ ં

Qયવ^થા કરવામા ંઆવેલ છે?  

 

• કં૫નીને પયા�વરણના ભગં બદલ 

`ાયલ કોટ� , Cપીસીબી Fારા કોઇ 

ક�સ કર�લ ક� નોટ�સ આપેલ છે?  

• કામદારો માટ� /રુNાની �ુ ંQયવ^થા 

છે અને મડે�કલ ચેક અ૫ થાય છે ક� 

આ િવ^તારમા ં હાલ ફકત ગાડંો 

બાવળ જ આવેલ છે.  
 

પયા�વરણને aકુશાન ના થાય ત ે

માટ� તમામ ૫ગલા ં ભરવામા ં

આવશ.ેિમક�નીકલ અને સોફટ 

માઇનqગ કરવામા ં આવશે અને 

િમક�નીકલ માઇનqગમા ં િનય�ંીત 

�લા^ટqગ કરવામા ંઆવશે.   

 

માઇનqગ pગુભ� જળ /ઘુી 

કરવામા ં આવશે નહ� તેથી 

ખારાશમા ંકોઇ અસર ૫ડશે નહ�.  

વરસાદ� પાણીનો હાલની માઇનમા ં

સ}ંહ કરવામા ં આવશે અને તેનો 

ઉ૫યોગ �ળૂના શમન અને 

uNૃારો૫ણ માટ� કરવામા ંઆવશે.   

 

/Gૂચત માઇનqગ 3��યામા ં કોઇ 

ટો૫સોઇલ નીકળશે નહ�.  

 

સેફટ� માટ�ના /રુNાના તમામ 

સાઘનો આ૫વામા ં આવશે. 

કામદારોને �ણકાર� માટ� સેફટ� 

સાઇનબોડ� લગાવામા ંઆવશે.  
 

પાણીનો છટંકાવ કરવામા ં આવશે 

અને Cપીસીબી અને IBM ના 

િનયત ઘારાઘોરણ dજુબ માઇનqગ 

કરવામા આવશ.ે 
 

૭ હ�કટર જમીનમા ં }ીનબે�ટ 

િવકસાવવામા ં આવશે અને 

બાક�ના માઇનqગ પીટમા ંવરસાદ� 

પાણી સ}ંહ કરવામા ંઆવશે.  
 

કોઇ અક^માત થયેલ નથી. 
 

લાઇમ^ટોન માઇનqગમા ં કોઇ 

ઓકgપુશેનલ હ��થ હ�ઝાડ�થી રોગ 
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ક�મ? 

• ખનન કાય� lણુ� થયા બાદ 

અક^માત નીવારણ માટ� �ુ ંQયવ^થા 

છે?  

• /Gૂચત 3ો4કટમા ંલોક ક�યાણ માટ� 

ક�ટલો ખચ� કરવામા ંઆવશે?  

 

• બાલાનીવાવ ગામમા ં �દવસ રાત 

માઇનqગ કર� �વિન 3Tૂષણ 

ફ�લાવવામા ંઆવે છે.  

થતા નથી.  

કોઇ ક�સ કરવામા ં આવેલ નથી 

અને Cપીસીબી Fારા કોઇ નો�ટસ 

આપવામા ંઆવલે નથી.  

 

કામદારોને /રુNા માટ�ના તમામ 

સાઘનો આ૫વામા ં આવે છે અને 

િનયમીત મેડ�કલ ચેકઅ૫ કરવામા ં

આવે છે.  

 

માઇનqગ ફરતે ફ�2સqગ કરવામા ં

આવશ.ે  

ભારત સરકારના િનયમ dજુબ 

�ડ^`�કટ િમનરલ ફંડ મારફતે 

આZુબાZુના િવ^તારના લોક 

ક�યાણ માટ� ખચ� કરવામા ંઆવશે.  

lછુવામા ં આવેલ 3o /Gૂચત 

3ો4કટને લગતો નથી.  

૭ Pી નાગCભાઇ રા�ભાઇ કવાડા  

ગામ: બાબરકોટ 

• ખેતીની જમીનમા ં ડ^ટqગન ે લીઘે 

પાક થતો નથી. રોડ ઉ૫ર િનયમીત 

પાણી છાટંતા નથી. 

• બહ�નોની /રુNા નથી અને રZુઆત 

કરવા જતા ંબહ�નોને ઘમકાવ ેછે.  

 

 

 

Cપીસીબી/સીપીસીબી ના મા૫દંડ 

dજુબ ડ^ટqગ િનય�ંણમા ં

રાખવામા ંઆવશે.  
 

 

 

૮ Pી કaભુાઇ નારણભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• અમારા ગામ પાસે ગોડાઉન છે, 

4માથંી ગામમા ં ડ^ટ આવે છે. 

4નાથી �ાસના રોગો થાય છે. વાડ� 

બગીચામા ંફળ-�લો થતા નથી અન ે

ખેતરમા ં ૫Jથરો આવવાથી પાકન ે

aકુશાન થાય છે.  

• ૫�ઓુન ે ખાવાના ઘાસચારાને ૫ણ 

ડ^ટથી aકુશાન થાય છે.  

 

• અમારા ગામને સહાય આપ ે તેવી 

િવનતંી.  

 

 

 

/Gૂચત 3ો4કટના માઇનqગ લીઝ 

િવ^તારથી ૫૦૦ મી. Yદરની 

તરફ માઇનqગ કરવામા ં આવશે 

4થી ડ^ટ ઉડ�ને ખતેરોમા ંજવાની 

સભંાવના નથી. 4થી ખેતીન ે

કોઇ૫ણ 3કારની અસર થશે નહ�.  

Tુઘaુ ં ઉMપાદન વઘારવા માટ� 

ક�ટલ G�ડqગ સે2ટર મીતીયાળા મા ં

ખોલેલ છે.  
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૯  Pી લલીતભાઇ મા�ભુાઇ વાળા  

૫યા�વરણ 3�ૃિત સં̂ થા, 
 

• /Gૂચત 3ો4કટમા ં માઇનqગથી 

લાઇમ^ટોન કાઢંશો Mયાર� સGેલનીટ� 

વઘશે? 4 આ�ક�યોલોCકલ સવ� ઓફ 

ઇ82ડયાના ર�પોટ�  dજુબ દર�યાની 

સપાટ� દરવષ� ર૫ સે.મી. આગળ 

વઘે છે.  

• આ િવ^તારમા ં ગર�બી વઘાર� છે 

4થી સીએસઆર 3uિૃwની જ\ર છે. 

• ગામમા ં ^ક�લ ડ�વલો૫મે2ટ માટ� 

ટ�કનીકલ ઇ2^ટ�ટgટુની ^થા૫ના 

થવી જોઇએ. 

• કં૫નીની સીબીએસઇ શાળામા ં

^થાિનક લોકોના બાળકોને 

એડમીશન માટ� 3ાથિમકતા આ૫વી 

જોઇએ 4ના માટ� વઘારાના વગtની 

મZુંર� સરકારPી પાસેથી માગંવી 

જોઇએ.  

• ફ�2સqગ લોક /નુાવણીના િવ^તારમા ં

જ કરવામા ં આવેલ છે, માઇનqગ 

િવ^તારમા ં કરવામા ં આવેલ નથી, 

ફ�2સqગ ના હોવાથી અક^માત થયેલ 

છે.  

• ^થાિનક લોકો સામે પોGલસ ક�સ ના 

થવા જોઇએ અને ગામલોકો સાથે 

મૈ�ીlણુ� Qયવહાર રાખવો જોઇએ.  

• ગામમા ં 3ાથિમક અન ે મા�યિમક 

શાળામા ં બાળકોની સ�ંયા સાર� છે. 

અહ�ના બાળકોન ે ભણu ુ છે 4થી 

ભણવામા ંમદદ કરવી જોઇએ.  

• નાની |મર� લોકો dMૃg ુપામ ેછે તેથી 

કં૫નીએ પીવાલાયક પાણી માટ� 

�ફ�ટર kલા2ટલગાવવા જોઇએ.  

• કં૫નીએ ગામલોકો માટ� કાયમી 

ડોકટરરાખવો જોઇએ. કં૫ની Fારા 

રોડ/ર^તાઓ બનાવવા જોઇએ. 

 

 

 

 

આ૫ના /ચૂનો nબુ જ સારા અને 

આવકારદાયક છે.  

કં૫નીની હાલની સીએસઆર 

3uિૃત lરુતી નથી ૫રં{ ુ તેને 

આગળ વઘાર�ુ.ં કં૫નીએ 

બાબરકોટ ગામમા ં ^�ુલ બનાવેલ 

છે, 4મા ં એક બસ, ૮ િશNક છે 

4નો ખચ� કં૫ની આપે છે. કં૫નીએ 

૧ર ગામ દwક લીઘલે છે. 

ગામલોકો સાથે ચચા� કર� િશNણ 

માટ� જ\ર� મદદ કરવામા ંઆવશ.ે  

 

પીવાના પાણીની lરુતી /િુવઘા 

ઉપલ�ઘ કરાવવામા ંઆવશ.ે  

 

આરો�યની /િુવઘાઓ આ૫વામા ં

આવશ ે અને જ\ર�યાત 3માણ ે

તેમા ંવઘારો કરવામા ંઆવશે.  

 

સરકાર સાથે રહ�ને િવઘવાઓને  

સહાય માટ� 3યMન કરવામા ં

આવશ.ે  
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દર�યામા ંQહ�લ તથા શાક� માછલીઓ 

આવતી હોય, �લા^ટqગ ઓ� ં કરuુ ં

જોઇએ. આ િવ^તારમા ં િસ�હ, દ�૫ડા, 

જરખ 4વા વ2ય Cવ /8ૃ�ટ હોવાથી 

તેના સરંNણની 3uિૃત કરવી 

જોઇએ. 

• ^થાિનક કNાએ 3MયN ક� ૫રોN 

ર�તે રોજગાર� મળે તેવા ૫ગલા 

લેવા જોઇએ.  

• ગામમા ં નાની ઉમરની િવઘવાઓ 

માટ� ^વ-રોજગાર માટ� તાલીમaુ ં

આયોજન કરuુ ંજોઇએ.    

• ખે�ુતોને ઓછા પાણીથી વ� ુ પાક 

લઇ શકાય તે માટ� તાલીમ અન ે

માગ�દશ�ન આ૫uુ ંજોઇએ.  

• કં૫નીના સીમ2ેટ kલા2ટની બાZુમા ં

જ લાઇમ^ટોન મળતો હોઇ, નCવી 

�ક�મતે કાચો માલ મળ� રહ� છે આથી 

સીએસઆરમા ં શકય તેટAુ ં વ� ુ

યોગદાન આ૫uુ ંજોઇએ.  

૧૦ Pી 3તા૫ભાઇ જો\ભાઇ વ\  

ગામ: બાલાનીવાવ  

• કં૫નીએ અમાર� ૧૩૭ હ�કટર જમીન 

લીઘી છે હવે ૫૦૦ 4ટલા ૫�ઓુન ે

ચરવા માટ� જમીન નથી.  

• બેરોજગાર� છે તેમજ િશNણ નથી 

અને આવી કં૫ની ગામમા ં હોવા 

છતા ં^થાિનકોને બહાર જuુ ં૫ડ� છે.  

• માઇ2સના �ળૂથી ખેતીનો પાક- 

કપાસ બગડ� છે અને તેનાથી lરુ{ ુ

વળતર મળ{ ુનથી.  

• પાકો ર^તો lરુો બનાવેલ નથી. 

ચોમાસામા ં ૫�ઓુ  કાદવવાળ� 

જમીનમા ં nતુી �ય છેઅને મર� 

�ય છે તેaુ ંવળતર મળ{ ુનથી. 

• અગાઉની લોક /નુાવણીમા ં

કાગવદર, બાલાનીવાવમા ં

 

 

 

કં૫નીની એb�gલુ2સ તેની 

િ3માઇસીસમા ં હાજર હોય છે 4 

જયાર� ૫ણ ગામ લોકોને 

ઇમરજ2સી હોય Mયાર� 

એb�gલુ2સની સેવા lરુ� પાડવામા ં

આવશ.ે  

 

હાલ કં૫ની Fારા ૧૫૦૦ મી. 4ટલો 

પાકો ર^તો બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

બાક�નો ર^તો ગામલોકોના સાથ ે

રહ�ને બનાવી�ુ.ં  
 

�ગણવાડ� ગામલોકો સાથે ચચા� 

કર�ને બનાવવામા ંઆવશ.ે  
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એb�gલુ2સ આ૫વા ખા�ી આપેલ 

૫રં{ ુતે /િુવઘા મળેલ નથી.  

 

• ગામમા ં શાળાની /િુવઘા માટ� �ુ ં

Qયવ^થા કરશો?  

• ખાણમા ં ઢોર ૫ડ�ને dMૃg ુ પામ ે છે 

તેaુ ં વળતર મળ{ ુ ં નથી તથા 

પયા�વરણ માટ� કઇ કરતા નથી.  

 

• uNૃારો૫ણ કયા,ં કયા સવ� નબંરમા ં

કર�લ છે અને ક�ટલા રોપા Cિવત છે 

તે જણાવો? 

• �ગણવાડ� ગામની નCક જ 

બનાવવી જોઇએ, તેવી રZુઆત 

કર�.  

• સી.ડ�. આl ુ�.ં  

૧૧ Pી Cણાભાઇ કાનાભાઇ કવાટ 

ગામ: ભાકંોદર 

• ૩૫ વષ� ૫હ�લા સરકાર� જમીન 

આપેલ છે તેaુ ં સો�gશુન આવલે 

નથી અને હC કં૫ની બીC જમીન 

માગેં છે. તો ૫હ�લાની જમીનaુ ં

સો�gશુન લાવ.ે  

• મારા ખેતરમા ં3Tૂષણ થg ુછે. માર� 

૫૦-૬૦ િવઘા જમીન 3Tૂષણથી 

ખરાબ થઇ ગઇ છે, પાક ઉગતો નથી 

અને ૫૦% વળતર ૫ણ મળેલ નથી.  

• અમારા ગામની બ�ંે બાZુ ખાણ 

આવેલ છે 4મા ંપાણીના તળ /ઘુી 

માઇનqગ કરવામા ંઆવે છે.  

 

 

 

lછુવામા ં આવેલ 3o /Gૂચત 

3ો4કટને લગતો નથી.  

pગુભ� જળ /ઘુી માઇનqગ 

કરવામા ં આવ{ ુ નથી. ખાણમા ં

ફકત વરસાદaુ ંપાણી સ}ંહ થાય 

છે, 4નાથી ખારાશ અટક� છે.  

 

૧ર Pી શનાભાઇ પાચંાભાઇ િશયાળ 

ગામ: વાઢં 

• વાઢં અન ે બાબરકોટ ગામના 

િસમાળાનો ર^તો સરકારPી dજુબ 

�હ�ર ર^તો છે ૫રં{ ુ કં૫ની Fારા 

�દવાલ ઉભી કર� બઘં કર� દ�વામા ં

આવેલ છે, 4 સરકારPીની lવુ� 

મZુંર� વગર બઘં કર� દ�વામા ં

 

 

 

lછુવામા ં આવેલ 3o /Gૂચત 

3ો4કટને લગતો નથી.  

સવ� ન.ં ૧૧૬ અને ૧૧૭ એ /Gૂચત 

3ો4કટમા ંઆવતા નથી.  
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આવેલ છે. કં૫ની Fારા આ૫વામા ં

આવેલ સોગદંનામા/બાહં�ઘર� 

સરકારને ગરેમાગ� દોરવા માટ� છે.  

• ખે�ૂતોને ભિવ�યની �ક�મત 3માણેના 

જમીનના lરુતા ભાવ મ�યા નથી.  

• સવ� ન.ં ૧૧૬ અને ૧૧૭ વાળ� 

જમીન સરકારPીના શરતભગંમા ં છે 

અને તેમા ંકોટ�  ક�સ થયલે છે.  

• મા�ુ ખેતર સવ� ન.ંર૩૩ મા ંઆવેલ 

છે, તેની આZુબાZુ મટ�ર�યલ 

લોડqગ/અનલોડqગ થાય છે 

તેથીઅમાર� કોઇ સલામતી નથી.  

• રોડ ર^તાની સીમા મયા�દાaુ ંપાલન 

કરવાની બાહ�ઘર� આપે છે ૫રં{ ુતેaુ ં

પાલન થ{ ુનથી.  

૧૩ Pી ક/ભુાઇ બાવ�ુભાઇ વ\  

ગામ: બાલાનીવાવ 

• ૩-૪ મ�હના ૫હ�લા કં૫ની તરફથી 

\ા. ૩,૧૫,૦૦૦ ની }ા2ટ મળેલ છે. 

તથા �ગણવાડ� ર�પરે કર�લ છે.   

-  

૧૪ Pી ૫�ભુાઇ મ�ભુાઇ વ\  

સરપચં, ગામ: બાલાનીવાવ  

• ૩ �ક.મી. ર^તાના બદલે ફકત ૧.પ 

�ક.મી ના જ ર^તો બનાવેલછે અને 

તે ફકત માઇનqગ માટ� બનાવલે છે.  

• �ગણવાડ�મા ં ફકત પેવર �લોક 

નાખેંલ છે. ગામમા ં આરસીસી 

રોડનથી, િશNણ /િુવઘાક� રોજગાર� 

આપેલ નથી.  

 

 

 

રોડ તથા �ગણવાડ�aુ ંકામ lણુ� 

કર�ુ.ં  

 

 

 

૧૫ Pી ચેતન નવનીતરાય Qયાસ 

ગામ:ભેરાઇ 

• એક જ ^થળે એક જ કં૫નીના બે 

માઇનqગ 3ો4કટની લોક /નુાવણી 

રાખી છે તો આ 3ો4કટ ક�ટ�ગર� 'એ' 

મા છે ક� ક�ટ�ગર� 'બી' મા,ં ત ેજણાવો. 

જો પ૦ હ�કટરથી વઘાર� માઇનqગ 

હોય તો 'એ' મા ંઅને તેનાથી ઓ� 

- આ બાબતે 3ાદ�િશક 

અિઘકાર�Pી, D.ુ3.િન.બોડ�, 

ભાવનગર એ જણાવેલ ક�, 

3ો4કટની ક�ટ�ગર� નકક� 

કરવાની  સwા SEAC ને 

છે.   
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હોય તો 'બી'મા ંસમાવેશ થાય.  

૧૬ Pી િવlલુ નટવરલાલ લહ�ર�  

ગામ: વઢ�રા 

• વાઇ�ડ  લાઇફના િશડgલુ-૧ મા ં

આવતા દર�યાઇ કાચબ, ગીઘનો 

ઉ�લખે ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ં કરવો 

જોઇએ.  

• યાયાવર ૫Nીઓ અહq આવે છે તો 

કં૫ની Fારા બડ� હો^પીટલ બનાવવી 

જોઇએ.  

• માઇનqગમા ં �લા^ટqગની જ�યાએ 

સરફ�સ માઇનqગ કરuુ ંજોઇએ.  

• કં૫ની Fારા િસ�હો માટ� પાણીની �ંુડ�, 

ચકલીઓ માટ� માળા, પાણીના �ંુડા 

બનાવવા જોઇએ.  

• કં૫નીએ લોકોને સાથે રાખી કામ 

કરuુ ંજોઇએ.  

 

 

 

િશડgલુ-૧ મા ં આવતી 

3�િતઓનો ઉ�લેખ ઇઆઇએ 

ર�પોટ�મા ં કર�લ છે અને નવી 

ઓળખ થઇ હશે તનેે ફાઇનલ 

ઇઆઇએ ર�પોટ�મા ંસામેલ કરવામા ં

આવશ.ે 

 

૧૭ Pી રામCભાઇ મોહનભાઇ મકવાણા 

ગામ: બાબરકોટ 

• મારો સવ� ન.ં૪૯ પૈક� ૧ નમ�દા 

િસમે2ટમા ં છે, તેaુ ં lરુ{ ુ વળતર 

મળેલ નથી. કં૫ની તેના વેરા ભર� 

છે ક� ક�મ તે જણાવે.  

 

 

 

lછુવામા ં આવેલ 3o /Gૂચત 

3ો4કટને લગતો નથી. સરકારના 

િનયમોaસુાર વેરા ભરવામા ં આવે 

છે.  

 

૧૮ Pી નાaભુાઇ અરજણભાઇ ગો�હલ  

ગામ: બાબરકોટ 

• આરો�યલNી અને િશNણ માટ� 

કં૫નીએ ક�ટલા કામ કયા�?  

• કં૫નીમા ંબાબરકોટ ગામના કાયમી, 

હગંામી અને કો2`ાકટર ક�ટલા છેઅને 

તેમને મ�હને ક�ટલા નાણા 

Iકુવવામા ંઆવે છે.  

• બાબરકોટ ગામમા ં િવકાસ માટ� 

ક�ટલો ખચ� કરવામા ંઆQયો?  

• કં૫નીના ચાA ુ િસમ2ેટ kલા2ટમા ં

3Tૂષણ માટ� કઇ મશીનર� ગોઠવેલ 

છે?  

• કં૫નીએ ગામ લોકો સાથે મળ�, 

 

 

 

તમાર� રZુઆતના 3Mgwુર 

લેGખતમા ંઆ૫વામા ંઆવશ.ે  

આ કં૫નીના િસમે2ટ kલા2ટમા ં 

સૌથી વ� ુ બાબરકોટના કમ�ચાર� 

છે.  

આ રZુઆત /Gૂચત 3ો4કટને 

લગતી નથી, તેમછતા,ંિસમે2ટ 

kલા2ટમા ંતમામ ટ�કનોલોC 4મક� 

ઇએસપી અને બેગ �ફ�ટર 

લગાવલે છે અને ભારત સરકારના 

તમામ મા૫દંડaુ ં પાલન કરવામા ં

આવે છે.  
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સિમિત બનાવી િવકાસના કામો 

કરવા જોઇએ.  

૧૯ Pી 3િવણભાઇ dુ�ંભાઇ બાભંણીયા 

ઉપ સરપચં, ગામ: બાબરકોટ 

• અમાર� માગંણીનો કોઇ nલુાસો 

મળતો નથી. એb�gલુ2સ સમયસર 

મળતી નથી. gવુકોને કં૫નીનો સાથ 

સહકાર મળતો નથી. 

 

 

 

કં૫નીની એb�gલુ2સ તેની 

િ3માઇસીસમા ં હાજર હોય છે 4 

જયાર� ૫ણ ગામ લોકોને 

ઇમરજ2સી હોય Mયાર� 

એb�gલુ2સની સેવા lરુ� પાડવામા ં

આવશ.ે 

 

ર૦ Pીમતી શનીબેન ખીમાભાઇ વાળા 

ગામ: બાબરકોટ 

• �ુ ંિવઘવા �,ં માર� ૩૦ િવઘા જમીન 

કં૫નીમા ંગઇ છે, �ુ ં Gબમાર થાઉ તો 

દવા માટ� આZુબાZુમા ંમાગંવા જu ુ

૫ડ� છે, કં૫નીને રZુઆત કરતા કોઇ 

સહકાર મળેલ નથી.  

 

 

 

અગાઉ આ૫ની કોઇ રZુઆત 

મળેલ નથી. જ\ર હોય Mયાર� 

રZુઆત કય�થી કં૫ની Fારા મદદ 

કરવામા ંઆવશ.ે  

 

ર૧ Pી મકાભાઇ વાઘાભાઇ  

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫નીની બાZુમા ં જમીન છે. ર૫ 

િવઘા કં૫નીમા ંજમીન ગઇ છે તેના 

બદલામા ં કોઇ રોજગાર� મળેલ 

નથી. જમીનનો ભાવ ભિવ�ય 

3માણે આ૫વામા ંઆવશે તેમ કહ�લ 

૫રં{ ુઆ૫વામા ંઆવેલ નથી.  

• માર� ૪૫ િવઘા જમીનમા ં છે તેમા ં

�ળૂ ઉડ� છે, ખેતીને aકુશાન થાય છે 

અને તેaુ ંવળતર મળ{ ુ ંનથી.   

 

 

 

આ રZુઆત /Gૂચત 3ો4કટને 

લગતી નથી, તેમછતા,ં રZુઆત 

આkયે �યાને લેવામા ંઆવશે.  

 

 

રર Pી ન ઘાભાઇ વાઘાભાઇ  

ગામ: બાબરકોટ 

• અમાર� Mયા ં પાણી ભરાયેલ છે, 

તેમાથંી છોકરાઓન ે નીકળવામા ં

તકલીફ ૫ડ� છે, કં૫ની Fારા તેમા ં

માટ� નાખંવામા ંઆવતી નથી તથા 

રોજગાર� આપેલ નથી.  

 

 

 

 

 

- 
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ર૩ Pી ચTુંભાઇ બાભંણીયા 

સરપચંPી, ગામ: મીતીયાણા  

• અમા�ુ ગામ દwક લીઘેલ છે, અહq 

િશGNત/}ેજgએુટ લોકો હોવાછતા ં

તેઓન ે રોજગાર� ક�મ આ૫વામા ં

આવતી નથી?  

• એb�gલુ2સ આ૫વામા ં આવતી 

નથી. 

 

 

 

સરકારPીના િનયમો dજુબ જમીન 

Dમુાવનારને રોજગાર� માટ� ૫હ�લા 

3ાઘા2ય આ૫વામા ંઆવે છે.  

એb�gલુ2સની સેવા જ\ર�યાત 

dજુબ lરુ� પાડવામા ંઆવશ.ે  

 

ર૪ Pી સરમણભાઇ ચોથાભાઇ ચૌહાણ 

ગામ: બાબરકોટ 

• ગામની નCક ^ટોક કર�લ છે 4નાથી 

�ળૂ ઉડ� છે અને ખેતીમા ં aકુશાન 

થાય છે.  તેઓ Fારા નળ�યા અને 

કાપેલ છોડનો નdનુો લાવવામા ં

આવેલ.  

 

 

 

�ળૂ ના ઉડ� તે માટ� િનયમીતર�ત ે

પાણીનો છટંકાવ કરવામા ંઆવે છે. 

3Tૂષણ ભારત સરકાર અને 

Cપીસીબીના મા૫દંડની િનયત 

મા�ાની Yદર રહ� છે. 

 

ર૫  Pી અરજણભાઇ �દવ 

ગામ: બાબરકોટ 

• માર� જમીન દર�યા �કનાર� આવેલ 

છે અને તનેી બાZુમાથંી ર^તો ૫સાર 

થાય છે. કં૫ની ૫૦૦ મી. Tુર ર^તો 

રાખવાની વાત કર� છે તો તે કયાથંી 

૫સાર કરશે?  

• માર� જમીનને ૯૦% aકુશાન થયલે 

છે તેaુ ંવળતર કોણ ભરપાઇ કરશે?  

 

 

 

માઇ2સમા ં ૫૦૦ મી. માટ�ની 

જોગવાઇ માઇનqગ માટ� છે ર^તા 

માટ� નથી.  

તમારો 3o /Gૂચત 3ો4કટ માટ� 

નથી. આ Zુના 3ો4કટ માટ�નો છે, 

રZુઆત આ૫તા િનરાકરણ 

લાવવામા ંઆવશ.ે  

 

ર૬ Pી અશોકભાઇ ચાવડા, સા.2યાય સિમિત  

• માર� જમીનને ૯૦% aકુશાન થયલે 

છે તેaુ ંવળતર કોણ ભરપાઇ કરશે? 

-   

ર૭ Pીમતી ફા�ુબેન ગોઘાભાઇ 

ગામ: બાબરકોટ 

• ^ટોક ગામથી પ૦ મી.ના Yતર� 

આવેલ છે. ડ^ટ તથા િસમે2ટ  

ઉડવાથી અમારા બાળકોના 

આરો�યને aકુશાન ૫હોચે છે.  

 

 

 

�ળૂ ઉડતી અટકાવવા માટ� 

આZુબાZુ uNૃારો૫ણ કર�લ છે. 

સરકારના 4 ડ^ટના િનયમો છે, 

તેની નીચે રાખવામા ંઆવે છે.   

 

ર૮ Pીમતી મણીબેન ભીખાભાઇ સોલકં� 

ગામ: બાબરકોટ 

• માર� જમીન કં૫નીમા ં ગઇ છે, 

ગામમા ં અમે ૮૦૦-૯૦૦ િવઘવા 

 

 

 

આ૫ની રZુઆતને કં૫નીની 

સીએસઆર 3uિૃwમા ં આવર� 
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છ�એ. અમારા બાળકોને કં૫નીમા ં

રોજગાર� મળતી નથી.  

લેવામા ંઆવશ.ે  

ર૯ Pીમતી િનdબેુન ઘનાભાઇ  

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫ની મારા ઘર પાસે આવેલ છે. 

તેની �ળુ nબુ જ આવે છે, અને 

વળતર આ૫તી નથી. માર� �કનડ� 

ખરાબ થઇ ગઇ છે. કં૫ની એ 

એb�gલુ2સની /િુવઘા આપલે નથી.  

• કં૫નીએ ગામ લોકોન ે સહકાર 

આ૫વો જોઇએ અને ગર�બ 

બાળકોને િશNણ માટ� મદદ કરવી 

જોઇએ.  

 

 

 

ગામ લોકો સાથે મળ�ને કામ કર� 

િનરાકરણ લાવવામા ંઆવશે.  

 

૩૦ Pી નારણભાઇ ૫રમાર,  

ગામ: બાબરકોટ 

• ગામના ૫�ઘુન માટ� ઘાસચારાaુ ં

કં૫નીએ વાયદો કયા� ૫છ� ૫ણ ભા�ંુ 

આપેલ નથી. 

 

-  
 

૩૧ Pીમતી રળ�યતબેન રણછોડભાઇ સોલકં�  

ગામ: બાબરકોટ  

• કં૫નીએ માર� જમીન લઇ લીઘી 

અને દ�કરાaુ ં કામ ચાલ{ ુ હ{ ુ તે 

ક�મ બઘં કર� દ��ુ.ં  

 

- 
 

૩ર Pી છનાભાઇ રામભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• જમીન સીઆરઝડેમા ં ગઇ 

છે,કં૫નીએ સપંાદન કર�લ છે ૫રં{ ુ

તેaુ ં વળતર મળેલ નથી. માર� 

જમીનમા ંમાઇનqગ થ{ ુનથી તો આ 

જમીન મને પાછ� આ૫વામા ંઆવે.  

 

 

 

આ જમીન સીઆરઝેડમા ં આવતી 

હોવાથી Mયા ં માઇનqગ 3uિૃત 

કરાતી નથી અને આ જમીન 

કાયદાક�ય ર�તે ખર�દ�લ છે.  

 

 

 

 

૩૩ Pી મોહનભાઇ રાણાભાઇ કવાટં 

ગામ: બાબરકોટ 

• માર� જમીન માઇ2સ પાસ ે છે, તેમા ં

ડ^ટ ઉડ� છે અને કયાર�ક જ પાણી 

છાટંવામા ં આવે છે. ડ^ટના કારણ ે

માર� બાજરોનો પાક ઘણો ઓછો 

પાક� છે.  

 

 

 

એb�gલુ2સની /િુવઘા આ૫વામા ં

આવશ ે તે બાબતે અગાઉ ૫ણ 

જણાવેલ છે.  
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• સમયસર એb�gલુ2સની /િુવઘા 

આ૫વામા ંઆવતી નથી.  

૩૪ Pી કા¡ભાઇ કથળભાઇ વાઘ  

ગામ: રામપરા-ર, તા. રાZુલા 

• માઇનqગથી ખતેીન ે aકુશાન થ{ ુ

હોઇ, માઇનqગન ે મZુંર� આ૫વી 

જોઇએ નહ�.  

-   

૩૫ Pી શામCભાઇ ગોિવ�દભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• કં૫ની Fારા રોજગાર� આ૫વામા ં

આવતી નથીતથા કં૫ની Fારા થતા 

3Tૂષણથી ગામમાથંી ચકલીઓ 

Akુત થઇ ગઇ છે તથા પાણી માટ� 

વઘાર� નળની જોગવાઇ કરવી 

જોઇએ.  

 

 

વાતાવરણને ^વmછ રાખવામા ં

આવે છે અને આગળ ૫ણ રાખ�ુ ં

તથા આ૫ની રZુઆત �યાને 

લેવામા ંઆવશ.ે  

 

૩૬ Pી કાનાભાઇ શનાભાઇ સાખંટ 

ગામ: બાબરકોટ 

• મારા ખેતરમાથંી ર^તો બનાવેલ છે 

તેa ુ વળતર મળ{ ુનથી. માઇનqગ 

કર� જમીન સમતળ જમીન ખે�ૂતને 

પાછ� આ૫વી જોઇએ.   

-  

૩૭ �ુઘંળવા શોભનાબેન  

ગામ: બાબરકોટ  

• અમારા ગામની શાળામા ં પાણીની 

/િુવઘા અને શૌચાલયની /િુવઘા 

નથી તે કં૫ની તરફથી lરુ� કરવામા ં

આવશ.ે 

 

 

 

આ૫ની સમ^યા Tુર કરવામા ં

આવશ.ે  

 

૩૮ Pીમતી ભારતીબેન  

ગામ: બાબરકોટ 

• પીવાના પાણીની /િુવઘા Tુર 

હોવાથી તકલીફ ૫ડ� છે તો આ 

/િુવઘા નCક આ૫વી જોઇએ.  

• ગામમા ંરોગચાળો nબુ જ છે.  

 

 

 

બઘા Qય�કતગત 3oોનો અલગથી 

િનરાકરણ લાવવામા ંઆવશે.  

 

૩૯ Pી કમલ પડંયા, 

આ�તુોષ ફાઉ2ડ�શન `^ટ, �ફરાબાદ 

• સીઆરઝડેમા ં જમીન છે તેમા ં

uNૃારો૫ણ કરuુ ં જોઇએ અને 

-  
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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 

49.8454 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 05.09.2017 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 completion of presentation of company. Shri R.R.Vyas asked the representative of M/s 

Ultratech Cement Limitedto 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 Limestone Mine 

(M.L Area 49.8454 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 

49.8454 Ha) 

Remark 

1 Shri Shiyal Vinod Bhai,  

Village: Babarkot 

• Company is carrying out mining 

up to the depth which touch the 

groundwater  

• Company has not carried out any 

development activities such as 

construction of RCC road, 

Gutter line etc since 1982 

• Company is not giving 

admission in to village children 

in their school. 

 

 

  

 

 

 

Mining will not intersect ground 

 

Construction of RCC road will be 

carried out under CSR work of the 

company 

Based on merit admission to locals is 

being provided in company’s school, 

90% locals students were given 

admission to company’s school 
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2 Shri Shanabhai Sankhat 

Sarpanch, Village: Babarkot 

• CSR work are not being carried 

out by company  

• No jobs are being provided to 

villagers  

• Out of 380 ha, only 100 ha 

Gauchar land is left in Babarkot 

village  

• Company is carrying out mining 

in in land not allotted to them  

• No work is being carried out by 

company although shown in EIA 

report such as fencing around 

the lease, deepening of pond, 

steps to protect the environment 

(he submitted a CD as a proof) 

• The proposed project will cause 

damage to environment hence 

gram panchayat has made a 

resolution that company should 

not be given clearance  

• Lion and peacock are residing in 

this area, during mining and 

blasting and movement of 

vehicle will damage their 

residence, lion are entering in 

villages and attacking their cattle  

• For mining company has 

destroyed religious place 

(Babarkot Hanumanji temple) 

and threaten the people through 

police 

• EIA report is wrong, the facts 

shown in the report are to 

distract the authority, hence 

entire village is opposing the 

project  

• Schedule – 1 animals such as 

peacock and Gidh are not 

mentioned, entire mine lease is 

in CRZ which is not mentioned 

in EIA report  

• Mining is being carried out for 

last 36 years, however 

GPCB/CPCB rules are not 

followed, Greenbelt is also not 

developed  

• Land is fertile here, however in 

 

 

 

CSR activities are shown in 

presentation along with the village 

name 

 

88% locals are employed, the 

information is available with 

company  

 

No Gauchar land is there in proposed 

project  

 

The place where public hearing is 

going on is part of  existing mine 

which is fenced all around 

 

 

 

 

 

- 
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EIA report is shown as 

Government Waste land which 

is not true, considering the 

above fact mine should not be 

given permission 

3 Shri Bogharbhai Panchabhai 

Sankhat, Village: Babarkot 

• About 36 Survey numbers are 

listed as Gauchar and are on the 

name of Panchayat, so with 

whose permission mining is 

being carried out  

• Fencing is not done around the 

mine 

• No jobs has been provided to 

villagers  

• Court case has been filled 

against many officers of 

company for false land 

registration 

  

 

 

 

- 

4 Shri Umeshbhai Madhubhai Varu 

Ex Sarpanch, Village: Kagvadar 

• Company has carried out many 

CSR activities such as provision 

of computer to primary school, 

leveling of ground, constructed 

shed, constructed check dam, 

planted tress 

  

 

 

 

 

- 

5 Shri Mahipatbhai Varu,  

Village: Kagvadar 

• Company has not carried out any 

CSR activities in our village  

• About 100 ha land of village is 

under mining, however no helps 

for education, employment, 

fodder, or ambulance provision 

is given by company  

• Lease is in the way of movement 

route of lion 

  

6 Shri Pratapbhai Jorubhai Varu,  

Village: Balanivav  

• No tree plantation is being 

carried out by company, 

accidents are happening due to 

deep pit, no sprinkling of water 

is being carried out  

• 14.2 ha village land is there so 

give information about 

pasudhan. 

 

 

The question is not related to 

proposed project, no Gauchar land is 

there in proposed project , however 

government waste land is there 

 

18 peoples will be required for 

proposed project, locals will be 

employed based on skills 
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• How much area will be under 

mining  

• Give details about how many 

people are employed from 

Babarkot? 

• When the lease permission was 

given to all the mines 

• Please give action plan for 

greenbelt 

• How many tress are planted in 

proposed lease 

• When baseline survey was 

carried out for proposed project? 

What steps will be taken to 

protect the environment 

• How mining will impact salinity  

• How much water will be 

required andWhat will be the 

source of water 

• What steps will be taken to 

preserve top soil  

• What measures will be taken for 

safety? 

• What will be the depth of 

mining  

• Open cast mining causes air 

pollution, so why such process 

are selected? 

• How much land will be 

degraded and what steps will be 

taken to improve it? 

• How many accidents had 

happened in last 5 years? 

• What steps will be taken for 

occupational health? 

• Has any notice received from 

GPCB or any court case going 

on against company for dis 

obeying environment law 

• What measures are there for 

safety of workers? And whether 

any medical checkup is being 

carried out? 

• What steps will be taken to 

avoid accident after mining  

• How much expense will be 

carried out for proposed project 

for development work  

 

The questions is not related to 

proposed project 

 

Greenbelt will be developed in 7 ha 

area, 2000 trees will be grown each 

year in one ha area.  

 

Only prosopisjulifera is there 

currently in proposed lease 

 

Steps to protect the environment will 

be taken. Mechanized and soft 

mining will be carried out, in 

mechanized mining controlled 

blasting will be carried out 

 

Mining will not touch the ground 

water, hence salinity will not 

increase. 

 

Rain water stored in existing lease 

will be used for plantation and dust 

suppression 

 

There is no top soil in proposed 

project 

 

Safety appliances will be provided to 

workers, sign boards for safety will 

be displayed 

 

Mining will be carried out up to 6 

meter 

 

Water sprinkling will be carried out, 

Mining will be carried out as per 

guidelines of IBM and GPCB  

 

7 hectare will be developed as 

greenbelt and remaining pit will be 

used as reservoir for water harvesting   

 

No any accidents has happened in 

last 5 years  

 

There is no occupational health 

hazard in limestone mining 

 

No court case has been filled and no 
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• Noise pollution is there due to 

mining during day and night in 

Balani vav village 

any notice has been issued by GPCB 

 

All safety appliance are provided to 

workers and medical checkup is 

being carried out 

 

Fencing will be carried out around 

mining  

As per rules of Government of India 

amount will be deposited in district 

mineral fund which will be utilized 

for development works of 

surrounding area  

 

The questions is not related to 

proposed project 

7 Shri Nagjibhai Rajabhai Kavad, 

Village: Babarkot 

• Due to dusting growth of crop is 

not there , no water spraying is 

being carried out on road 

• Ladies are not safe, ladies are 

threatened   

 

 

As per GPCB/CPCB rules dusting is 

being controlled  

 

 

8 Shri Kanubhai Naranbhai Sankaht, 

Village: Babarkot 

• Stockyard is located near our 

village, which create nuisance of 

dust in our village, which in turn 

create dieses related to 

respiratory system. No growth of 

Fruits and flowers. Due to fly 

rock crop is not growing  

• Animal fodder is also getting 

polluted due to dust 

• Help should be provided to our 

village  

 

 

Mining will be carried out 500 m 

away from village, so dusting will 

not create nuisance to crop  

 

Cattel breeding center is opened in 

Mitiyala village, to increase milk 

production  

 

 

9 Shri Lalitbhai Madhubhai Vada  

Paryavaran Prakruti Sanstha 

• Due to mining of limestone, will 

salinity be increase? As per 

Archeological survey of India 

sea level is increasing 25 cm 

every year 

• Villagers are poor, hence CSR 

activities are required 

• Technical institute should be 

opened in village for skill 

development  

• Company should provide 

 

Your suggestion are very good 

 

Current CSR activities are not 

enough so company will increase the 

same, school has been constructed in 

Babarkot village in which one bus, 8 

teachers are there, the salary of the 

same is borne by the company, 12 

villages are adopted by the company   

 

Help will be provided after 

discussing with locals  
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priority in admission to local 

students in CBSC school of 

company if required addition 

permission should be obtained 

from authority 

• Fencing is being developed in 

area of public hearing only, 

accidents has happened in 

absence of fencing  

• No police case should be filled 

against people and company 

should co-operate with villagers 

• There are good number of 

students in village primary 

school and middle school so 

company should help students 

for study  

• People are dying at young age 

hence company should install 

RO plant 

• A permanent doctor should be 

placed for villagers, and road 

should be developed by the 

company, blasting should be 

avoided as shark and whale are 

found in the sea. Lion and 

Leopard and zarkah are there in 

area so they should be conserved  

• Steps should be taken at local 

level to increase direct and 

indirect jobs  

• For young widow women self-

development training center 

should be developed  

• Farmers should be given training 

on production of more crop 

using less water   

• Cement plant is located near to 

mine so transportation cost is 

very less hence more fund 

should be provided for CSR 

 

Drinking water facility will be 

provided  

 

CSR for Health activities are being 

carried out which will be increased   

 

Company will help for training to 

young widow for self-development 

along with government  

 

 

10 Shri Pratapbhai, Village: Balanivav  

• Company has taken our 137 ha 

land due to which there is no 

Gauchar land for cattle (500 in 

mumber) 

• Unemployment is there, and 

people do not have education 

facilities. Locals have to travel 

 

Company’s ambulance is available 

24 hours in its premises, and in 

emergency on call basis service is 

provided   

 

At present about 1500 m road is 

constructed by the company, and 
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outside for jobs even after such a 

big company is located here 

• Due to the dusting from mining, 

no enough income is there for 

cotton crops   

• Pucca road is not constructed 

completely, Animals are getting 

trapped in mud during monsoon 

and dying  

• Company has promised for 

provision of ambulance to 

Balani vav village during public 

at Kagvadar, however it is not 

fulfilled  

• What provision will be there for 

school facility in village 

• Company should provide 

Compensation for animals died 

after falling in deep  

• Give information about where 

plantation was carried out and 

how many plants are survived? 

• He requested to construct 

Anganwadi near village  

• I am submitting a CD 

remaining road will be constructed 

after discussing with villagers  

 

Anganwadi will be constructed after 

consultation with villagers  

11 Shri Jinabhai Kanabhai, 

Village: Bhakodar 

• No solution has been received 

for land acquired 35 years ago 

and company is demanding 

additional land, so company 

should solve this first 

• My 50-60 bigha land has been 

destroyed due to pollution,  I am 

unable to cultivate crop and I got 

only 50% compensation. 

• Mines is located around our 

village where mining is being 

carried out up to water level   

 

 

The question is not related to 

proposed project 

 

Mining is not being carried out up to 

water level and water accumulated in 

mine is rain water 

 

12 Shri Sahanbhai Panchabhai Shiyal, 

Village: Vandh  

• Road from Vandh to Babarkot is 

government road, however 

company has constructed wall 

and closed the road without 

permission of government, all 

promises of the company are for 

diverting government attention 

• Farmers have not received their 

 

 

 

The question is not related to 

proposed project  

The said survey number are not of 

part of proposed lease  
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land compensation as per new 

sarat 

• Land located at survey number 

116 and 117 are under 

Government violation for 

revenue related matters and is 

under consideration of court 

• Loading and unloading is being 

carried out near my field located 

at survey number 233 due to 

which there is no safety  

• Road are not developed as 

promised  

13 Shri Kasubhai BavkubhaiVaru, 

Village: Balanivav    

• Rs 3,15,000 has been received 3-

4 month back from the 

company, Anganwadi is also 

repaired by the company  

  

14 Shri Pahubhai Madhubhai Varu 

Village: Balanivav    

• Only 1.5 km road has been 

constructed instead of 3.0 km,  

• Only paver block has been 

installed in Anganwadi, there is 

no RCC road in the village, there 

is no education facility and 

company has not provided any 

employment   

 

 

Road and Anganwadi work will be 

completed   

 

15 Shri Chetan Navneetbhai Vyas 

Village: Bherai 

• Two public hearing of the same 

company are schedule at one 

place only, so whether the 

project is in Category A or B, if 

it is more than 50 ha then it is 

consider Category A otherwise 

in category B 

 Regional officer, 

GPCB, Bhavnagar 

informed that SEAC 

has the power to decide 

about the category of 

the project 

16 Shri Vipulbhai Natvarlal Laheri 

Village: Vadhera 

• Species covered in Schedule 1 

like, green Turtule, vulture, 

should be covered in EIA report  

• Migratory bird are coming in the 

area and getting sick, so 

company should construct bird 

hospital 

• Instead of blasting surface miner 

should be used during mining  

 

 

Species covered under schedule -1 

are mentioned in in EIA report and 

other species will also be covered in 

final report    
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• Company should construct water 

tank for lion, house and water 

pots for sparrow 

• Company should work along 

with locals   

17 Shri Shamjibhai Mohanbhai Makwana,   

Village: Babarkot       

• My survey number 49 paikii 1 is 

in Narmada cement  for which 

company has not paid full 

compensation, whether company 

is filling land tax for the same or 

not   

 

 

 

The question is not related to 

proposed project, however the 

payment of tax by the company will 

be done as per the government rules 

 

18 Shri Nanubhai Arjanbhai Gohil, 

Village: Babarkot     

• How much work has been 

carried out for health and 

education  

• How many contractor are there 

in contract and permanent basis 

from Babarkot and how much 

money is being paid to them? 

• How much money is spent on 

development work of Babarkot 

Village? 

• What machineries are installed 

in cement plant of company to 

reduce the pollution?  

• Company should form a 

committee along with villagers 

and should work with them 

 

 

Your representation will be replied in 

writing    

 

Maximum people are employed from 

Babarkot in the cement plant  

 

The question is not related to cement 

plant, however all latest technology 

like ESP and bag filter are installed 

and all rules and regulation of 

Government of India are followed  

 

19 Shri Pravinbhai Munjabhia 

Bamnbhaniya, Dy Sarpanch, 

Village: Babarkot    

• No clarity is given for our 

demands, ambulance facility is 

not provided by the company, 

company is not providing any 

help  

 

 

 

Company’s ambulance is available 

24 hours in its premises, and in 

emergency on call basis service will 

be provided  

 

20 Smt. Shaniben Khimabhai Vada  

Village: Babarkot    

• I am a widow. My 30 bigha land 

was acquired by company, if I 

get sick I have to visit nearby 

people, no help is provided by 

company      

 

Earlier no representation were 

received from you, however when 

your required help company will 

provide help  

 

21 Shri Makabhai Radhabhai 

Village: Babarkot    

• My land is located near the 

 

 

The question is not related to 
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company, 25 bigha land is 

acquired by the company, no 

any jobs is provided by the 

company, land compensation is 

provided as per future rate  

• Due to dusting near my 45 bigha 

land, cropping is affected and no 

compensation is provided by 

company  

proposed project, however on receipt 

of representation, it will be consider 

22 Shri Noghabhai Vaghabhai 

Village: Babarkot    

• Due to water loging kids are 

feeling difficulty in moving 

from there company is not 

providing even one tractor of 

soil, company is not providing 

jobs  

  

23 Shri Chandubhai Bambhaniya 

Sarpanch Village: Mitiyala  

• Our village is adopted by 

company, there are educated and 

graduate people in our village 

however no jobs are provided to 

them     

• Ambulance facility is not being 

provided  

 

As per Government Rules priority 

will be given to land losers  

 

Ambulance facility will be provided 

as per requirement  

 

24 Shri Sarmanbhai Chuathabhai Chauhan     

Village: Babarkot   

• Stock is located near village 

which create dusting and impact 

agriculture activity, he showed 

dust roof top and sampling.  

 

Water sprinkling is being carried out 

to reduce dusting, pollution is under 

the limit of GPCB/ government of 

India 

 

 

25 Shri Arjanbhai Jadav       

Village: Babarkot   

• My land is near sea and road is 

passing nearby and as company 

said road will be kept 500 m 

away, so from where company 

will construct road    

• There is 90% damage to my 

land, who will pay compensation 

for that?  

 

 

500 m distance criteria is for mining 

and not for road 
 

The question is not related to 

proposed project, however the same 

can be resolve separately  

 

26 Shri Ashokbhai Chavda 

Samajik Nyay Samit 

• Company is using muscle power 

and suppress the Sarpanch of the 

village 
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27 Smt. Fakuben Godhabhai 

Village: Babarkot 

• Stockyard is only 50 m away 

from village and dust form the 

same is and cement is affecting 

health of our child 

 

 

Plantation was developed around 

stock yard,  dust is under the limit 

specified by the government   

 

 

28 Smt. Maniben Bhikhabhai Solanki      

Village: Babarkot 

• My land was acquired by 

company, there are 800-900 

widow in the village and 

company is not providing jobs to 

our children 

 

 

Company will consider your 

representation under its CSR activity  

 

 

29 Smt. Nimuben Dhanabhai 

Village: Babarkot 

• Company is near to my house 

and there is lot of dusting, my 

kidney is damaged. Company 

has not provided ambulance 

facility  

• Company should provide help to 

villagers and should help poor 

children for education  

 

 

Company will work with villagers to 

resolve the problem   

 

30 Shri Naranbhai Parmar       

Village: Babarkot 

• Company has not provided any 

compensation for cattle food  of 

village animals even after they 

promised  

  

31 Smt. Raliyatben Ranchodbhai Solanki      

Village: Babarkot 

• Company has acquired my land 

and contract of my son is also 

not extended   

  

32 Shri Chanbhai Rambhai Sankhat 

Village: Babarkot 

• Company acquired my land 

which is in CRZ and 

compensation has not been 

provided. No mining is being 

carried out in that so kindly 

return my land 

 

 

Land is located in CRZ hence no 

mining is being carried out, land was 

acquired as per law  

 

 

33 Shri Mohanbhai Ranabhai Kavat 

Village: Babarkot 

• My land is near mine, there is a 

problem of dusting, water 

sprinkling is not continuous, due 

to dusting Bajri crop is reduced 

• Ambulance facility is not 

 

 

As discussed earlier ambulance 

facility will be provided   
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provided.   

34 Shri Kalubhai Vagh 

Village: Rampara-2 

• Mining is affecting the cropping 

hence no permission should be 

given to mining  

  

35 Shri Shamjibhai Govindbhai Sankhat 

Village: Babarkot  

• No jobs are provided by 

company  

• Sparrow are vanished from the 

village  

• Company should facilitate more 

drinking water facility. 

 

 

All steps will be taken to protect 

environment    

 

 

36 Shri Kanabhai Shanabhai Sankhat 

Village: Babarkot  

• Roads is being constructed in 

my land and no compensation is 

given. Land should be reclaimed 

after mining and should be given 

back to farmers  

  

37 Dhundhlav Sobhaben 

Village: Babarkot  

• No facility of toilets and 

drinking water is available in our 

school, so company should 

provide the same  

 

 

Your problems will be resolved after 

discussing separately  

 

 

38 Smt Bhartiben 

Village Babarkot 

• No drinking water facility is 

available nearby village, so it is 

requested to arrange nearby 

• There is a lot of epidemic 

disease spread. 

 

 

Your problems will be resolved after 

discussing separately  

 

 

39 Shri Kamal Pandya  

Ashutosh foundation Trust, 

Jafrabad. 
 

• Company should develop 

greenbelt in land located in CRZ  

  

40 Shri Miteshbhai Shiyal  

Village: Babarkot  

• Company should work together 

with villagers and Government 

officer for CSR work. 

  

41 Shri Pratapbhai Jorubhai Varu 

Village – Balanivav 

• Company has not fulfil the 

promise made in earlier public 

 

Your problems will be resolved after 

discussing separately  
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