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અખબારી યાદી        તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૩ 

••••    ભાજપા સરકારના આશીવા�દથી રા�યમા બરેોકટોક ��સ અને દા�ની માફીયાગીરીના સા�ા�યથી પણ ચડીયાત ુભાજપા સરકારના આશીવા�દથી રા�યમા બરેોકટોક ��સ અને દા�ની માફીયાગીરીના સા�ા�યથી પણ ચડીયાત ુભાજપા સરકારના આશીવા�દથી રા�યમા બરેોકટોક ��સ અને દા�ની માફીયાગીરીના સા�ા�યથી પણ ચડીયાત ુભાજપા સરકારના આશીવા�દથી રા�યમા બરેોકટોક ��સ અને દા�ની માફીયાગીરીના સા�ા�યથી પણ ચડીયાત ુ
બની રહલે રેતી ખનીજ માફીયાગીરીનુ સા�ાજય. બની રહલે રેતી ખનીજ માફીયાગીરીનુ સા�ાજય. બની રહલે રેતી ખનીજ માફીયાગીરીનુ સા�ાજય. બની રહલે રેતી ખનીજ માફીયાગીરીનુ સા�ાજય. ––––    મનહર પટલે મનહર પટલે મનહર પટલે મનહર પટલે     

••••    ખાણ અને ખનીજ િવભાગની આડોડાઇ અને વહીવટી પારદશ�કતાના અભાવે કાયદેસર રીતે રેતીની લીઝ +લોક ખાણ અને ખનીજ િવભાગની આડોડાઇ અને વહીવટી પારદશ�કતાના અભાવે કાયદેસર રીતે રેતીની લીઝ +લોક ખાણ અને ખનીજ િવભાગની આડોડાઇ અને વહીવટી પારદશ�કતાના અભાવે કાયદેસર રીતે રેતીની લીઝ +લોક ખાણ અને ખનીજ િવભાગની આડોડાઇ અને વહીવટી પારદશ�કતાના અભાવે કાયદેસર રીતે રેતીની લીઝ +લોક 
મળેવવા માંગતા અમળેવવા માંગતા અમળેવવા માંગતા અમળેવવા માંગતા અરજદારો રાજયમા ખાણરજદારો રાજયમા ખાણરજદારો રાજયમા ખાણરજદારો રાજયમા ખાણ----ખનીજ િવભાગથી ./ત. 0દુષણ િનયં.ણ બોડ�ન ુસબંિધત ખનીજ િવભાગથી ./ત. 0દુષણ િનયં.ણ બોડ�ન ુસબંિધત ખનીજ િવભાગથી ./ત. 0દુષણ િનયં.ણ બોડ�ન ુસબંિધત ખનીજ િવભાગથી ./ત. 0દુષણ િનયં.ણ બોડ�ન ુસબંિધત EC EC EC EC 
(Environment Certificate) (Environment Certificate) (Environment Certificate) (Environment Certificate) અને 34લા ખનીજ અિધકારીના અને 34લા ખનીજ અિધકારીના અને 34લા ખનીજ અિધકારીના અને 34લા ખનીજ અિધકારીના DSR ( District Survey Report ) DSR ( District Survey Report ) DSR ( District Survey Report ) DSR ( District Survey Report ) 
મળવામા થતા િવલબંને કારણે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન કરતા માફીયા માટ ેમોકળુ મદેાન મળવામા થતા િવલબંને કારણે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન કરતા માફીયા માટ ેમોકળુ મદેાન મળવામા થતા િવલબંને કારણે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન કરતા માફીયા માટ ેમોકળુ મદેાન મળવામા થતા િવલબંને કારણે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન કરતા માફીયા માટ ેમોકળુ મદેાન ––––    મનહર પટેલ મનહર પટેલ મનહર પટેલ મનહર પટેલ     

••••    ભાજપા સરકાભાજપા સરકાભાજપા સરકાભાજપા સરકારના મોટા નેતાઓના પ6ુય0તાપ ેગરેકાયદેસર રેતી ખનન ધધંો પરુ બહારમા છે �યારે કાયદેસર રના મોટા નેતાઓના પ6ુય0તાપ ેગરેકાયદેસર રેતી ખનન ધધંો પરુ બહારમા છે �યારે કાયદેસર રના મોટા નેતાઓના પ6ુય0તાપ ેગરેકાયદેસર રેતી ખનન ધધંો પરુ બહારમા છે �યારે કાયદેસર રના મોટા નેતાઓના પ6ુય0તાપ ેગરેકાયદેસર રેતી ખનન ધધંો પરુ બહારમા છે �યારે કાયદેસર 
લીઝ હો4ડરની િ/થિત કફોડી અને ગુજરાતન ુ કરોડોની 8કમતી ખનીજ ખાણ માફીયાઓન ેહવાલ.ે લીઝ હો4ડરની િ/થિત કફોડી અને ગુજરાતન ુ કરોડોની 8કમતી ખનીજ ખાણ માફીયાઓન ેહવાલ.ે લીઝ હો4ડરની િ/થિત કફોડી અને ગુજરાતન ુ કરોડોની 8કમતી ખનીજ ખાણ માફીયાઓન ેહવાલ.ે લીઝ હો4ડરની િ/થિત કફોડી અને ગુજરાતન ુ કરોડોની 8કમતી ખનીજ ખાણ માફીયાઓન ેહવાલ.ે ––––    મનહર મનહર મનહર મનહર 
પટેલ પટેલ પટેલ પટેલ     

••••    ભાજપાના 9યા મોટા નેતાઓના આશીવા�દથી દિ:ણ ગુજરાતના સરુતથી વલસાડ સધુીના દરીયાભાજપાના 9યા મોટા નેતાઓના આશીવા�દથી દિ:ણ ગુજરાતના સરુતથી વલસાડ સધુીના દરીયાભાજપાના 9યા મોટા નેતાઓના આશીવા�દથી દિ:ણ ગુજરાતના સરુતથી વલસાડ સધુીના દરીયાભાજપાના 9યા મોટા નેતાઓના આશીવા�દથી દિ:ણ ગુજરાતના સરુતથી વલસાડ સધુીના દરીયા    કાંઠે ડેઝ<ગથી કાંઠે ડેઝ<ગથી કાંઠે ડેઝ<ગથી કાંઠે ડેઝ<ગથી 
રેતી કાઢીને થતી કરોડો �િપયાની ખનીજ ચોરી માટ ેલાલ ઝાઝમ પાથરી છે રેતી કાઢીને થતી કરોડો �િપયાની ખનીજ ચોરી માટ ેલાલ ઝાઝમ પાથરી છે રેતી કાઢીને થતી કરોડો �િપયાની ખનીજ ચોરી માટ ેલાલ ઝાઝમ પાથરી છે રેતી કાઢીને થતી કરોડો �િપયાની ખનીજ ચોરી માટ ેલાલ ઝાઝમ પાથરી છે ? ? ? ? ––––    મનહર પટલેમનહર પટલેમનહર પટલેમનહર પટલે  

  
રાજય સરકારના ખાણ અને ખનીજ િવભાગે ૨૦૧૮-૧૯ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધીમા ૧૬૦૦ સાદી રેતીના �લોકની 

હરરા# કરી લીઝ હો%ડર પાસેથી (ડપોઝીટનુ કરોડો *િપયાનુ ઉઘરા- કરીને .દુષણ િનયં1ણ બોડ3ના સંબિધત EC 
(Environment Certificate) ના બહાના નીચે ૪ વષ3થી લીઝ હો%ડરના આશરે ૨૫૦ કરોડ *િપયા જેટલી રકમ રા9ય 
સરકાર દબાવીને બેઠી છે જે અંગે રા9ય સરકાર મગનુ નામ મરી પાડવા તૈયાર નથી. 

રાજયમા ખાણ-ખનીજ િવભાગની કોઇપણ ખનીજના �લોકની હરરા#મા પારદશ3કતાના અભાવે ફાળવણી થઈ રહી છે, 
ગુજરાત .દુષણ િનયં1ણ બોડ3નુ પયા3વરણ સંબિધત EC (Environment Certificate)  અને #%લા ખનીજ અિધકારીએ 
આપવાનો થતા DSR ( District Survey Report ) આપવામા થતા િવલંબને કારણે રા9ય સરકારની રહેમ રાહે, 
અિધકારીઓની અમીDEીએ, ભાજપના લાભાથF કરોડો *પીયાનુ ખનીજ જમીન ઉપરથી અને સરકારી દફતરેથી ચોરાઈ છે અને 
આ GEાચાર આચરવામા અને રા9યને ખાણ માફીયાની ભેટ આપવા માટે રાજય સરકાર અને તેનુ તં1 સરખા િહHસે જવાબદાર 
છે. 

અને બી# બાજુ સુરતમા તાપી શુિIધકરણ યોજના જેવી આશાHપદ યોજનાના ભોગે દિJણ ગુજરાતમા ડુKમસ અને 
ધુલાઈ બંદરે થી આશરે બે વષ3થી ડેઝLગ કરીને કરોડો *પીયાની રેતીનુ ગેરકાયદેસર ખનન કરતા ખનીજ માફીયાઓને રા9ય સરકાર 
આડકતરી રીતે .ોMસાહન આપી રહેલ છે. 

રાજયમા રેતી ખનીજ ચોરી અને GEાચારના અનેક સવાલો ઉભા થાય છે તેના જવાબ ખાણ અને ખનીજ િવભાગના 
સંબંિધત મા.મં1ીNી અને િવભાગના વડા આપે તેવી અમારી માંગ છે.  
1. રા9ય સરકાર જે �લોકની હરરા# રેતી માટે જ મુકે છે તો તેનુ ગુજરાત .દુષણ િનયં1ણ બોડ3નુ પયા3વરણ સંબિધત EC 

(Environment Certificate) મળવવા માટે ૪ – ૪ વષ3 જેવો સમય કેમ લાગે છે ?  



2. ૪-૪ વષ3થી જે �લોકની ઈ-હરરા# થયેલ ગયેલ હોય અને લીઝ હો%ડરને તેનુ EC ન મળી શકે તેમ હોય તો તેવા 
�લોકની ઇ-હરરા# શા માટે રા9ય સરકાર કરે છે ?  

3. ગુજરાત .દુષણ િનયં1ણ બોડ3નુ પયા3વરણ સંબિધત ના વાધા .માણપ1 મેળRયા બાદ બીડLગ માટે અરજદારો પાસેથી 
અર#ઓ કેમ નથી મંગાવવામા આવતી ? 

4. અરજદારને �લોકની ફાળવણી થઈ ગઈ હોય ૨૦ % અપUVટ રકમ જમા કરી,તેને LOI મળી ગયેલ હોય,માપણી સીટ, 
માઈનLગ Wલાન, CTE, EIA રીપોટ3 રજુ કરી દીધેલ હોય અને કલેકટરNીની હાજરીમા પિ�લક િહયરLગ થઈ ગયેલ હોય 
પરંતુ તેઓ સમજુતી કરાર Mયારે જ થઈ શકે છે 9યારે #%લા ખનીજ અિધકારીએ આપવાનો થતો DSR ( District 
Survey Report ) આપે Mયારે અને આ DSR ( District Survey Report ) ન આપે Mયા સુધી વહીવટી .Xીયા 
પુણ3 ન ગણાય,આ #%લા ખનીજ અિધકારીના DSR ( District Survey Report )મા પડેલ GEાચારનુ મોટુ 
ભોરLગ રા9ય સરકાર તોડવા માંગે છે ?  

5. સુરતની જનતા માટે આશીવા3દ સમાન તાપી શુિIધકરણ .ોજેZટનુ કામ ખાનગી કંપનીને  બે વષ3થી સોWયુ છે છતાં આ 
.ોજેકટ ભાજપાના Zયા મોટા નેતાના અંગત લાભે  દબાણ શ* કરવામા આવતો નથી ? 

6. મા1 ડુKમસથી અને ધુલાઈ બંદરથી ડેઝLગ કરીને રોજની આશરે ૧૦૦૦૦ ટન રેતી એટલે વષF આશરે ૨૫૫ કરોડો 
*પીયાની \કમતની રેતીનુ ગેરકાયદેસર ખનન થઈ ર]ુ છે, આ ખાણ માફીયા કંપનીની .વૃિતથી ભાજપા સરકારનુ તં1 
અને મં1ાલય અ_ણ છે ? અને દિJણ ગુજરાતના કયા મોટા ભાજપાના નેતાઓના માફીયા કંપનીઓ ઉપર કાયદાથી પર 
રહીને ચાર હાથ છે ?  

 
 ગુજરાત .દેશ ક`aેસ સિમિતના .વZતા Nી મનહર પટેલ રા9ય સરકાર સામે રા9યમા ગેરકાયદેસર રીતે ખાણ – 

ખનીજની ચોરી માટે ખુદ ભાજપા સરકારનુ તં1, મં1ાલય અને ભાજપાના મોટા આગેવાનોની આડકરી સંડોવણી ઉપર તપાસ 
કરવાની માંગ કરી છે. અને તેને અટકાવવા માટે ગંભીરતાપુવ3ક પગલા ભરવા આaહ ભરી િવનંતી કરી છે. 

 
  

 

મનહર પટેલ 


વકતા, ગુજરાત ક��ેસ  


