
 

 

  કાર્યકારી સારાાંશ 

ક્લસ્ટર સીએચઓ – ૧ “ઓર્ડીનરી સેન્ર્ડ માઈનનિંગ ક્લસ્ટર”  

ઓરસાંગ નદીપટ્ટ 

ગામ- પાવી, મોટી રાસલી, જ ાંબગુામ, વાાંકોલ, મેસરા અને દેવળીર્ા 

તાલકુા- બોર્ડેલી, જેતપરુ પાવી અને છોટાઉદેપરુ, 

જજલ્લો: છોટાઉદેપરુ(ગજુ.) 

કુલ ક્લસ્ટર નવસ્તાર- ૧૨૯૫.૩૧.૯૯ હકે્ટર 

કુલ લીઝ - ૩૬૦ 
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પરરચર્.  

એમઓઇએફ અને સીસી મજુબ, નવી દિલ્હી ગેઝેટની તારીખ ૧૪ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૬  દિસેમ્બર 

૨૦૦૯ , એપ્રિલ ૨૦૧૧, દિસેમ્બર, ૨૦૧૨, માર્ચ ૨૦૧૩, સપ્ટે ૨૦૧૩ અન ે જાન્યઆુરી ૨૦૧૫ માાં 
સધુારેલા, સચૂર્ત માઇપ્રનિંગ િોજેક્ટન ેશ્રેણી ‘બી ૧’ િોજેક્ટ તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવી છે.  

 

િોજેક્્સ મોટી રાસલી, પાવી, જ ાંબગુામ, વાાંકોલ, મેસરા અને િેવળીયા, તાલકુા- બોિેલી, જેતપરુ 
પાવી અને છોટાઉિેપરુ, જજલ્લો: છોટાઉિેપરુ(ગજુ.) નજીક 360 લીઝના "સામાન્ય રેતી માઇપ્રનિંગ 
ક્લસ્ટર" નામના ક્લસ્ટરમાાંથી સામાન્ય રેતીનુાં ખાણ કરવા માટે િસ્તાપ્રવત છે.  
 

                                કોષ્ટક: ૧  

 
ક્રમ લીઝ 

આઈર્ડી 
પ્રોજેક્ટના 
પ્રસ્તાવાકનુાં 

નામ 

સવે નાં.. નવસ્તાર 
(હ.ે) 

ગામ ખાણકામ 
ર્ોજનાની 
માંજૂરી નાં. 

ટીઓઆર 
સ્સ્િનત 

૧ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૭૬ 

શ્રી રાકેશ 
રપ્રતલાલ 
વસાવા  

સવે નાં. 
૧૦૬,૧૦૭,
૧૦૮ અને 
૧૦૯ 

૨.૮૦  મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૩૨૪૭ તા. 
૦૭.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૫૫૯/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૨ સીએર્
ઓ ૧ - 
૧૭૮  

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૨ 
અને ૪૩ 

૨.૯૩  મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૨૯૧૨ તા. 
૦૭.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૫૬૦/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૩ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૭૯ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૩ 
અને ૩૧ 

૨.૩૦  મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૩૨૫૭ તા. 
૦૭.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૫૬૧/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૪ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૮૫ 

શ્રી સરેુશભાઈ 
એમ. પટેલ 

સવે નાં. ૪૭ 
અને ૪૮ 

૨.૩૦  મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૪૨૩૦ તા. 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૫૩૪/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 
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૫ સીએર્
ઓ ૧ -
૧૮૬ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૮ 
અને ૪૯ 

૨.૨૦  મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૪૨૩૨ તા. 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૫૬૨/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૬ સીએર્
ઓ ૧ – 
૫૨ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા  

સવે નાં. 
૬૭૨, ૬૭૩ 
અને ૬૭૪ 

૨.૩૦  િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૨૩૬ તા. 
૧૫.૦૮.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૭૮૮/૨૦૨૦ 
તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૯ 

૭ સીએર્
ઓ ૧ – 
૫૪ 

શ્રી િતાપભાઈ 
આર. રાઠવા 

સવે નાં. 
૬૭૪ અને 
૬૭૫ 

૧.૯૫  િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૯૧૨ તા. 
૧૧.૧૦.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૨૪/૨૦૨૦ 
તા.૧૨.૦૨.૨૦૨૦ 

૮ સીએર્
ઓ ૧ – 
૫૭ 

શ્રી અરુ્ ચનપ્રસિંહ 
રાઠવા 

સવે નાં. 
૬૯૭, 
૬૯૯, ૭૦૧ 

૨.૨૦  િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૮૦૫ તા. 
૦૩.૧૦.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૬૩૧/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૯ સીએર્
ઓ ૧ – 
૫૮ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા 

સવે નાં. 
૬૯૭ અને 
૬૯૯ 

૨.૩૦  િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૨૩૭ તા. 
૧૫.૦૮.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૭૯૬/૨૦૧૯ 
તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૯ 

૧૦ સીએર્
ઓ ૧ – 
૫૯ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા 

સવે નાં. 
૭૦૧, ૭૦૨ 

૨.૬૦  િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૨૩૫ તા. 
૧૫.૦૮.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૧૦૯/૨૦૨૦ 
તા.૩૦.૦૯.૨૦૧૯ 

૧૧ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૭૫ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ  

સવે નાં. 
૧૦૫ અને 
૧૦૬ 

૨.૭૦  મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૩૨૫૨ તા. 
૦૭.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૭૯૫/૨૦૨૦ 
તા.૨૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૧૨ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૩૦ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ 
પટેલ 

સવે નાં. 
૮૭,૧૧૬ 
અને ૧૧૭ 

૨.૧૦  મોટી 
રાસલી 

જીસીય/ુએમપી
/૩૮૦૬ તા. 
૧૨.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૨૦૩/૨૦૨૦ 
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ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

તા.૧૨.૧૦.૨૦૨૦ 

૧૩ સીએર્
ઓ ૧ – 
૩૪૪ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ 
પટેલ  

સવે નાં. 
૪૬/૨, ૫૨ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

૨.૩૦  
 

વાાંકોલ જીસીય/ુએમપી
/૪૦૧૯ તા. 
૧૮.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૧૦૬/૨૦૨૦ 
તા.૩૦.૦૯.૨૦૨૦ 

૧૪ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૨૭ 

શ્રી મૌનીશ એસ. 
પટેલ 

સવે નાં. ૮૬ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૨.૧૫  મોટી 
રાસલી 

જીસીય/ુએમપી
/૪૨૨૯ તા. 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૫૩૫/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૧૫ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૬૭ 

શ્રી અરુ્ ચનકુમાર 
એન પાર્ાણી  

સવે નાં.૧૪ ૨.૪૦  પાવી જીસીય/ુએમપી
/૪૨૩૧ તા. 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૦૫૯/૨૦૨૦ 
તા.૧૮.૦૯.૨૦૨૦ 

૧૬ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૦૩ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ 
પષુ્ટટ પાઈપ 
ઈન્િસ્રી  

સવે નાં. 
૨૮૪ 
ઓરસાંગ 
રીવર  

૨.૦૦  જ ાંબગુામ જીસીય/ુએમપી
/૧૩૨૫ તા. 
૧૦.૦૩.૨૦૨૧  

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૮૬૦/૨૦૨૧ 
તા.૩૦.૧૧.૨૦૨૧ 

૧૭ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૦૪ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ 
પષુ્ટટ પાઈપ 
ઈન્િસ્રી 

સવે નાં. 
૨૮૪ 
ઓરસાંગ 
રીવર 

૧.૮૫  જ ાંબગુામ જીસીય/ુએમપી
/૧૩૨૯ તા. 
૧૦.૦૩.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૮૫૬/૨૦૨૧ 
તા.૩૦.૧૧.૨૦૨૧ 

૧૮ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૯૨ 

રાઠવા 
પીન્ટુભાઈ 
પ્રવજયભાઈ  

સવે નાં. 
૪૫,૫૬,૫૭,
૬૩ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

૨.૭૦ મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૪૫૭૮ તા. 
૨૪.૧૨.૨૦૨૦ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૭૧૮/૨૦૨૦ 
તા.૦૨.૧૧.૨૦૨૧ 
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૧૯ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૩૩ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. 
૧૨૦ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૩.૪૦ મોટી 
રાસલી 

જીસીય/ુએમપી
/૩૯૦૬ તા. 
૧૨.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૩૦.૦૯.૨૦૨૦ 

૨૦ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૧૭ 

પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 
તિવી 

સવે નાં. 
૧૨૧ અને 
૧૨૫ ને 
સામે લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૨.૪૦ પાવી – 
૯ 

અપ્િોવિ એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૨૩૨/૨૦૨૧ 
તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૧ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૫૬ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. 
૩/૨ અને 
૫/૨ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૨.૨૦ પાવી જીસીય/ુએમપી
/૪૮૭૯ તા. 
૩૧.૧૨.૨૦૨૦ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૨૭૫/૨૦૨૨ 
તા.૧૭.૦૫.૨૦૨૨ 

૨૨ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૨૮ 

શ્રી અંકુર 
રાજેશભાઈ ભવુા 

સવે નાં. ૮૬ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવર 

૨.૦૦ મોટી 
રાસલી 

જીસીય/ુએમપી
/૩૦૫૫ તા. 
૧૨.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૧૩૯/૨૦૨૨ 
તા.૨૮.૦૪.૨૦૨૨ 

૨૩ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૮૭ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ 
રોદહત 

સવે 
નાં.૪૯,૪૪ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવર 

૨.૩૦ મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૧૫૫૯ તા. 
૩૧.૦૩.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૭૩/૨૦૨૨  
તા.૧૨.૦૧.૨૦૨૨ 

૨૪ સીએર્
ઓ ૧ – 
૩૫૦ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ 
રોદહત 

સવે નાં. ૫૮ 
ને ૫૯ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૨.૩૦ વાાંકોલ જીસીય/ુએમપી
/૧૩૭૮ તા. 
૧૮.૦૩.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૯૪૨/૨૦૨૧ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૨૧ 
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૨૫ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૦૪ 

શ્રી નરેશ 
કાળુભાઈ 
વાઘાણી  

સવે નાં. 
૬/૧ અને 
૬/૨ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૨.૨૦ પાવી જીસીય/ુએમપી
/૪૦૯૮ થી 
૪૧૦૩ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૧૩૭/૨૦૨૨ 
તા.૨૮.૦૪.૨૦૨૨ 

૨૬ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૬૮ 

શ્રી િવીણભાઈ 
નવાિીયા 

સવે નાં. 
૩૬,૩૭ 
અને ૩૮ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

૨.૧૦ વાાંકોલ જીસીય/ુએમપી
/૪૧૦૪ થી 
૪૧૦૮ તા. 
૨૪.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૧૩૮/૨૦૨૨ 
તા.૨૮.૦૪.૨૦૨૨ 

૨૭ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૦૭ 

શ્રી સાંજયભાઈ 
કે. વાઘાણી 

સવે નાં. 
૧/૨,૨/૧,
૨/૨ અને 
૨/૩ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૨.૨૦ પાવી જીસીય/ુએમપી
/૪૦૯૪ થી 
૪૦૯૭ તા. 
૨૪.૧૨.૨૦૧૯ 

- 

૨૮ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૭૭ 

શ્રી પ્રવરાણી 
ભપુતભાઈ 
રાઘવભાઈ 

સવે નાં. 
૧૦૯, ૩૯ 
અને ૪૨ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

૨.૨૦ મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૩૭૯૩ તા. 
૧૨.૧૨.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૧૩૬/૨૦૨૨ 
તા.૨૮.૦૪.૨૦૨૨ 

૨૯ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૬૨ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન  

સવે નાં. 
૧૪૩૮ 
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
પૈકી 

૨.૦૦ માાંકણી – 
એ 

જીસીય/ુએમપી
/૧૫૬૧ તા. 
૩૧.૦૩.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૯૪૪/૨૦૨૧ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૨૧ 
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૩૦ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૬૩ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન 

સવે નાં. 
૧૪૩૯ 
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
પૈકી 

૨.૦૦ માાંકણી – 
બી 

જીસીય/ુએમપી
/૧૫૬૨ તા. 
૩૧.૦૩.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૯૪૩/૨૦૨૧ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૨૧ 

૩૧ સીએર્
ઓ ૧ – 
૬૩ 

મે. રૂપસીંગભાઈ 
ટી. રાઠવા 

સવે 
નાં.૭૦૯,૭૧
૦,૭૧૧ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

૨.૧૦ િેવળીયા  જીસીય/ુએમપી
/૨૮૯૭ તા. 
૧૧.૧૦.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૫૩૦/૨૦૨૨ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૩૨ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૮૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ બી. 
ભરવાિ – બ્લોક 
- ૧૧ 

સવે નાં. 
૫૭,૫૮ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

૨.૩૦ વાાંકોલ જીસીય/ુએમપી
/૪૭૫ તા. 
૧૭.૦૨.૨૦૨૦ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૭૩/૨૦૨૧ 
તા.૧૦.૦૨.૨૦૨૧ 

૩૩ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૭૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ બી. 
ભરવાિ – બ્લોક 
– ૨૧ 

સવે નાં. 
૬૫,૬૬/૧ 
અને ૬૭ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

૨.૮૦ મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૪૮૪ તા. 
૧૭.૦૨.૨૦૨૦ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૬૩૩/૨૦૨૦ 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૨૦ 

૩૪ સીએર્
ઓ ૧ – 
૧૭૦ 

મે. શ્રી ભરવાિ 
રાહાભાઈ 
કાવાભાઇ  

સવે નાં. 
૪૪,૪૫ 
ઓરસાંગ ન ે
લાગ ુ

૨.૩૦ મેસરા જીસીય/ુએમપી
/૪૮૦ તા. 
૧૭.૦૨.૨૦૨૦ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૭૩/૨૦૨૧ 
તા.૧૦.૦૨.૨૦૨૧ 

૩૫ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૮૩ 

શ્રી ચિજેશભાઈ 
આર. વઘાસીયા  

સવે નાં. 
૩૪૩,૩૪૪ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

૩.૦૦ રતનપરુ જીસીય/ુએમપી
/૨૮૯૪ તા. 
૨૩.૦૬.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૨૪૩/૨૦૨૦ 
તા.૧૭.૦૫.૨૦૨૨ 
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(બ્લોક-
આર-૨) 

૩૬ સીએર્
ઓ ૧ – 
૮૧ 

રાઠવા 
કાજલભાઈ 
િશચનભાઈ 

સવે નાં. 
૬૪૬ અને 
૬૫૨ થી 
૬૫૫ 

૨.૦૦ િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૭૬૩ તા. 
૧૭.૦૬.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૪૫૯/૨૦૨૨ 
તા.૩૦.૦૫.૨૦૨૨ 

૩૭ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૮૨ 

શ્રી િેસાઈ 
નીપ્રતનભાઈ 
એલ. 

સવે નાં. 
૩૪૪,૩૪૫ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
(આર-૧) 

૩.૦૦ રતનપરુ જીસીય/ુએમપી
/૨૨૫૬ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૨૪૫/૨૦૨૨ 
તા.૧૭.૦૫.૨૦૨૨ 

૩૮ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૫૫ 

શ્રી પીયષુભાઈ 
પી. તિવી 

સવે નાં. 
૫/૧ અને 
૫/૨ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
(પાવી 
ઓસ બ્લોક 
-૦૨) 

૨.૨૦ જેતપરુ 
પાવી 

જીસીય/ુએમપી
/૩૬૭૩ તા. 
૩૦.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૩૯૫/૨૦૨૨ 
તા.૨૫.૦૫.૨૦૨૨ 

૩૯ સીએર્
ઓ ૧ – 
૭૯ 

શ્રી તિવી 
પીયષુકુમાર 
િેમજીભાઈ 

સવે 
નાં.૬૪૪,૬૪
૫ અને 
૬૪૬ 
(આર-
૬૮૫,૬૮૬,
૬૮૭) 
િેવળીયા 
ઓસ બ્લોક 

૨.૦૦ િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૭૬૧ તા. 
૧૭.૦૬.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૪૬૦/૨૦૨૨ 
તા.૩૦.૦૫.૨૦૨૨ 
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– ૩૧) 

૪૦ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૨૬ 

શ્રી રમેશભાઈ 
એમ રાઠવા 

સવે નાં. ૮૬ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
(મોટી 
રાસલી 
ઓસ બ્લોક 
– ૧) 

૨.૧૦ મોટી 
રાસલી 

જીસીય/ુએમપી
/૩૬૭૭ તા. 
૩૦.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૧૦૭/૨૦૨૦ 
તા.૩૦.૦૯.૨૦૨૦ 

૪૧ સીએર્
ઓ ૧ -
૨૩૨ 

શ્રી રમેશભાઈ 
એમ રાઠવા 

સવે નાં. 
૧૨૦ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
(મોટી 
રાસલી 
ઓસ બ્લોક 
– ૭) 

૨.૫૦ મોટી 
રાસલી 

જીસીય/ુએમપી
/૩૬૭૬ તા. 
૩૦.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૨૭૦/૨૦૨૦ 
તા.૦૩.૧૧.૨૦૨૦ 

૪૨ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૮૬ 

શ્રી રાઠવા 
પ્રવરેન્રપ્રસિંહ સી. 

સવે 
નાં.૩૪૦, 
૩૪૧ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ(
આર-૫)  

૨.૫૦ રતનપરુ જીસીય/ુએમપી
/૧૩૭૯ તા. 
૧૮.૦૩.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૯૬૦/૨૦૨૧ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૨૧ 

૪૩ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૫૮ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે 
નાં.૧૫૦, 
૧૫૧, 
૧૫૩/૧ 

૨.૦૦ પાવી જીસીય/ુએમપી
/૩૬૭૫ તા. 
૩૦.૧૧.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૧૪૬૧/૨૦૨૨ 
તા.૩૦.૦૫.૨૦૨૨ 
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અને 
૧૫૩/૨ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
પાવી ઓસ 
બ્લોક-૫ 

૪૪ સીએર્
ઓ ૧ – 
૨૬૨ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં. 
૧૨૧ અને 
૧૨૫ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
પાવી ઓસ 
બ્લોક – ૯ 

૨.૪૦ પાવી  એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૨૩૨/૨૦૨૧ 
તા.૧૮.૦૩.૨૦૨૧ 

૪૫ સીએર્
ઓ ૧ – 
૩૩૪ 

શ્રી હરેશભાઈ 
રાઠવા 

સવે નાં. 
૧૦૦,૧૦૧ 
ને લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
તળાવફચળ
યા ઓસ 
બ્લોક – 
૦૭ 

૨.૨૦ તળાવફ
ચળયા 

જીસીય/ુએમપી
/૨૭૮૯ તા. 
૧૮.૦૬.૨૦૨૧ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૭૭/૨૦૨૨ 
તા.૧૨.૦૧.૨૦૨૨ 

૪૬ સીએર્
ઓ ૧ – 
૫૫ 

શ્રી રાઠવા 
અમરસીંગભાઈ 
ર્ાંદુભાઈ  

સવે નાં. 
૬૭૫ અને 
૬૯૭ ને 
લાગ ુ
ઓરસાંગ 
રીવર 
િેવળીયા 

૨.૩૦ િેવળીયા જીસીય/ુએમપી
/૨૨૬૬ તા. 
૨૬.૦૮.૨૦૧૯ 

એસઈઆઈએએ/ 
ટીઓઆર/૧(એ)
/૨૩૦/૨૦૨૧ 
તા.૧૮.૦૩.૨૦૨૧ 
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બ્લોક – ૫ 

 

 

 
# ક્લસ્ટર મજુબ ઇઆઇએ અને ઇએમપી તૈયાર કરવા, પયાચવરણીય ચર્િંતાઓનો સાંપણૂચ રીતે પ્રનવારણ 

કરવા અન ેક્લસ્ટરમાાં પયાચવરણીય પ્રનયાંત્રણના પગલાઓના અસરકારક સાંકલનની ખાતરી કરવા માટે 

ઉપરોક્ત િોજેક્્સની ઓળખ કરવામાાં આવી છે. 

 

 

 

પ્રોજેક્્સની એલઓઆઈ નવગતો અને નાંબર સાિે પ્રસ્તાનવત ખચય કોષ્ટક ૧.૨ 

 

ક્રમ લીઝ 

આઈર્ડી 
પ્રોજેક્ટના 
પ્રસ્તાવાકનુાં 

નામ 

સવે નાં.. ગામ નવસ્તાર 
(હ.ે) 

એલઓઆઈ નવગત પ્રોજેક્ટ ખચય 

૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૬ 

શ્રી રાકેશ 
રપ્રતલાલ 
વસાવા  

સવે નાં. 
૧૦૬,૧૦૭,૧૦૮ 
અને ૧૦૯ 

મેસરા ૨.૮૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૮૩૧ 
તા.૩.૧૦.૨૦૧૯  

૨૩૭૫૨૦૮૦ 

૨ સીએર્ઓ 
૧ - ૧૭૮  

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૨ અને 
૪૩ 

મેસરા ૨.૯૩  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૮૨૮ 
તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૯ 

૧૯૯૨૯૬૪૦ 

૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૯ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૩ અને 
૩૧ 

મેસરા ૨.૩૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૮૨૭ 
તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૯ 

૧૯૯૬૮૧૩૦ 

૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૮૫ 

શ્રી સરેુશભાઈ 
એમ. પટેલ 

સવે નાં. ૪૭ અને 
૪૮ 

મેસરા ૨.૩૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૦૬૩ 

૨૦૪૯૧૯૪૦ 
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તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૯ 

૫ સીએર્ઓ 
૧ -૧૮૬ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૮ અને 
૪૯ 

મેસરા ૨.૨૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૭૧૧ 
તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૯ 

૧૯૪૭૮૧૧૦ 

૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૨ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા  

સવે નાં. ૬૭૨, 
૬૭૩ અને ૬૭૪ 

િેવળીયા ૨.૩૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૧૯૬ 
તા.૧૩.૦૫.૨૦૧૯ 

૨૦૬૩૦૦૦૦ 

૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૪ 

શ્રી િતાપભાઈ 
આર. રાઠવા 

સવે નાં. ૬૭૪ અને 
૬૭૫ 

િેવળીયા ૧.૯૫  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૭૦૬ 
તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 

૧૯૬૫૪૨૪૦ 

૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૭ 

શ્રી અરુ્ ચનપ્રસિંહ 
રાઠવા 

સવે નાં. ૬૯૭, 
૬૯૯, ૭૦૧ 

િેવળીયા ૨.૨૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૭૩૦ 
તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 

૨૦૭૮૦૮૧૦ 

૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૮ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા 

સવે નાં. ૬૯૭ અને 
૬૯૯ 

િેવળીયા ૨.૩૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૭૧૪ 
તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 

૨૧૦૩૦૫૧૦ 

૧૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૯ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા 

સવે નાં. ૭૦૧, 
૭૦૨ 

િેવળીયા ૨.૬૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૭૧૮ 
તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 

૨૨૯૪૩૭૩૦ 

૧૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૫ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ  

સવે નાં. ૧૦૫ અને 
૧૦૬ 

મેસરા ૨.૭૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૮૩૨ 
તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૯ 

૨૩૨૮૮૫૩૦ 
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૧૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૩૦ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ 
પટેલ 

સવે નાં. ૮૭,૧૧૬ 
અને ૧૧૭ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 

મોટી 
રાસલી 

૨.૧૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૮૩૦ 
તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૯ 

૧૭૭૯૫૯૬૦ 

૧૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૩૪૪ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ 
પટેલ  

સવે નાં. ૪૬/૨, 
૫૨ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૩૦  
 

જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૭૪૧ 
તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૯ 

૧૯૯૩૬૭૫૦ 

૧૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૨૭ 

શ્રી મૌનીશ 
એસ. પટેલ 

સવે નાં. ૮૬ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

મોટી 
રાસલી 

૨.૧૫  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૦૫૧ 
તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૯ 

૧૯૨૩૭૭૪૦ 

૧૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૬૭ 

શ્રી અરુ્ ચનકુમાર 
એન પાર્ાણી  

સવે નાં.૧૪ પાવી ૨.૪૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૯૨૩ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૯ 

૨૦૧૯૩૨૭૦ 

૧૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૦૩ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ 
પષુ્ટટ પાઈપ 
ઈન્િસ્રી  

સવે નાં. ૨૮૪ 
ઓરસાંગ રીવર  

જ ાંબગુામ ૨.૦૦  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૩૨૧ 
તા.૧૬.૦૧.૨૦૨૧ 

૧૬૫૧૨૯૨૦ 

૧૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૦૪ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ 
પષુ્ટટ પાઈપ 
ઈન્િસ્રી 

સવે નાં. ૨૮૪ 
ઓરસાંગ રીવર 

જ ાંબગુામ ૧.૮૫  જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૩૬ 
તા.૧૬.૦૧.૨૦૨૧ 

૧૫૯૭૬૯૫૦ 

૧૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૯૨ 

રાઠવા 
પીન્ટુભાઈ 
પ્રવજયભાઈ  

સવે નાં. 
૪૫,૫૬,૫૭,૬૩ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૭૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૯૩૫ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૯ 

૨૨૩૨૯૦૭૦ 

૧૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૩૩ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. ૧૨૦ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

મોટી 
રાસલી 

૩.૪૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૩૦૪ 

૧૯૩૧૪૨૯૦ 
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તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૯ 

૨૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૧૭ 

પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 
તિવી 

સવે નાં. ૧૨૧ અને 
૧૨૫ ને સામે લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ  

પાવી – ૯ ૨.૪૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૯૭૨ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૯ 

૨૦૬૩૩૯૭૦ 

૨૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૫૬ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. ૩/૨ અને 
૫/૨ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૧૧૪ 
તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૭ 

૧૯૩૧૪૨૯૦ 

૨૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૨૮ 

શ્રી અંકુર 
રાજેશભાઈ 
ભવુા 

સવે નાં. ૮૬ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવર 

મોટી 
રાસલી 

૨.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૫૯૮ 
તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૯ 

૯૮૪૭૯૬૦ 

૨૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૮૭ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ 
રોદહત 

સવે નાં.૪૯,૪૪ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવર 

મેસરા ૨.૩૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૦૭૦ 
તા.૧૧.૦૯.૨૦૨૦ 

૨૦૩૧૬૪૪૦ 

૨૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૩૫૦ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ 
રોદહત 

સવે નાં. ૫૮ ને ૫૯ 
ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

વાાંકોલ ૨.૩૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૪૮૮૬ 
તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૯ 

૨૦૨૫૪૯૧૦ 

૨૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૦૪ 

શ્રી નરેશ 
કાળુભાઈ 
વાઘાણી  

સવે નાં. ૬/૧ અને 
૬/૨ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૧૫૯ 
તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૯ 

૧૨૪૬૮૦૮૦ 
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૨૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૬૮ 

શ્રી િવીણભાઈ 
નવાિીયા 

સવે નાં. ૩૬,૩૭ 
અને ૩૮ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૧૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૭૩૧ 
તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૯ 

૧૧૦૪૯૩૧૦ 

૨૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૦૭ 

શ્રી સાંજયભાઈ 
કે. વાઘાણી 

સવે નાં. 
૧/૨,૨/૧,૨/૨ 
અને ૨/૩ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૩૦૭ 
તા.૦૪.૧૧.૨૦૧૯ 

૧૩૨૧૨૯૬૦ 

૨૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૭ 

શ્રી પ્રવરાણી 
ભપુતભાઈ 
રાઘવભાઈ 

સવે નાં. ૧૦૯, ૩૯ 
અને ૪૨ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૨૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૮૨૯ 
તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૯ 

૧૨૬૦૯૭૮૦ 

૨૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૬૨ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન  

સવે નાં. ૧૪૩૮ 
ઓરસાંગ રીવરબેિ 
પૈકી 

માાંકણી – 
એ 

૨.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૩૫૭ 
તા.૧૬.૦૧.૨૦૨૧ 

૧૧૬૨૭૯૨૦ 

૩૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૬૩ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન 

સવે નાં. ૧૪૩૯ 
ઓરસાંગ રીવરબેિ 
પૈકી 

માાંકણી – 
બી 

૨.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૩૫૩ 
તા.૧૬.૦૧.૨૦૨૧ 

૧૧૫૧૦૧૦૦ 

૩૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૬૩ 

મે. રૂપસીંગભાઈ 
ટી. રાઠવા 

સવે 
નાં.૭૦૯,૭૧૦,૭૧૧ 
ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

િેવળીયા  ૨.૧૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૭૩૪ 
તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 

૧૮૬૦૦૬૯૦ 

૩૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ 
બી. ભરવાિ – 
બ્લોક - ૧૧ 

સવે નાં. ૫૭,૫૮ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૩૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૯૦ 
તા.૨૭.૦૧.૨૦૨૦ 

૨૧૧૮૭૦૮૦ 

૩૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ 
બી. ભરવાિ – 

સવે નાં. ૬૫,૬૬/૧ 
અને ૬૭ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૮૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૭૮ 

૨૨૯૪૩૩૫૦ 
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બ્લોક – ૨૧ તા.૨૭.૦૧.૨૦૨૦ 

૩૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૦ 

મે. શ્રી ભરવાિ 
રાહાભાઈ 
કાવાભાઇ  

સવે નાં. ૪૪,૪૫ 
ઓરસાંગ ને લાગ ુ

મેસરા ૨.૩૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૨૯૪ 
તા.૨૭.૦૧.૨૦૨૦ 

૨૦૨૫૪૪૪૦ 

૩૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૩ 

શ્રી ચિજેશભાઈ 
આર. વઘાસીયા  

સવે નાં. ૩૪૩,૩૪૪ 
ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ (બ્લોક-
આર-૨) 

રતનપરુ ૩.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૪૦૫ 
તા.૧૬.૦૧.૨૦૨૧ 

૮૧૭૯૮૬૦ 

૩૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૮૧ 

રાઠવા 
કાજલભાઈ 
િશચનભાઈ 

સવે નાં. ૬૪૬ અને 
૬૫૨ થી ૬૫૫ 

િેવળીયા ૨.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૧/૧૯૧૭ 
તા.૨૩.૦૪.૨૦૨૧ 

૬૬૪૧૦૮૦ 

૩૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૨ 

શ્રી િેસાઈ 
નીપ્રતનભાઈ 
એલ. 

સવે નાં. ૩૪૪,૩૪૫ 
ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ (આર-૧) 

રતનપરુ ૩.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૫૦૮ 
તા.૨૨.૦૧.૨૦૨૧ 

૭૫૩૫૫૭૦ 

૩૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૫૫ 

શ્રી પીયષુભાઈ 
પી. તિવી 

સવે નાં. ૫/૧ અને 
૫/૨ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 
(પાવી ઓસ બ્લોક 
-૦૨) 

જેતપરુ 
પાવી 

૨.૨૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૩૧૦ 
તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૩૯૨૫૨૬.૪
૦ 

૩૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૭૯ 

શ્રી તિવી 
પીયષુકુમાર 
િેમજીભાઈ 

સવે નાં.૬૪૪,૬૪૫ 
અને ૬૪૬ (આર-
૬૮૫,૬૮૬,૬૮૭) 
િેવળીયા ઓસ 
બ્લોક – ૩૧) 

િેવળીયા ૨.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૧/૧૮૯૩ 
તા.૨૩.૦૪.૨૦૨૧ 

૬૬૧૮૦૪૦ 
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૪૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૨૬ 

શ્રી રમેશભાઈ 
એમ રાઠવા 

સવે નાં. ૮૬ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ (મોટી 
રાસલી ઓસ બ્લોક 
– ૧) 

મોટી 
રાસલી 

૨.૧૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૦૪૦ 
તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૯ 

૧૯૩૦૫૦૦૦ 

૪૧ સીએર્ઓ 
૧ -૨૩૨ 

શ્રી રમેશભાઈ 
એમ રાઠવા 

સવે નાં. ૧૨૦ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ (મોટી 
રાસલી ઓસ બ્લોક 
– ૭) 

મોટી 
રાસલી 

૨.૫૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૦૫૯ 
તા.૧૮.૧૧.૨૦૧૯ 

૪૦૩૫૧૦૦૦ 

૪૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૬ 

શ્રી રાઠવા 
પ્રવરેન્રપ્રસિંહ સી. 

સવે નાં.૩૪૦, ૩૪૧ 
ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ(આર-૫)  

રતનપરુ ૨.૫૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૫૧૨ 
તા.૨૨.૦૧.૨૦૨૧ 

૧૫૨૦૦૦૦૦ 

૪૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૫૮ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં.૧૫૦, 
૧૫૧, ૧૫૩/૧ 
અને ૧૫૩/૨ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ પાવી 
ઓસ બ્લોક-૫ 

પાવી ૨.૦૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૧૫૧ 
તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૯ 

૮૨૬૨૮૪૦ 

૪૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૬૨ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં. ૧૨૧ અને 
૧૨૫ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 
પાવી ઓસ બ્લોક 
– ૯ 

પાવી ૨.૪૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૩૯૭૨ 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૯ 

૧૩૮૭૦૫૦૦ 

૪૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૩૩૪ 

શ્રી હરેશભાઈ 
રાઠવા 

સવે નાં. ૧૦૦,૧૦૧ 
ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 
તળાવફચળયા ઓસ 
બ્લોક – ૦૭ 

તળાવફચળ
યા 

૨.૨૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૨૦/૬૭૮ 
તા.૩૦.૦૧.૨૦૨૧ 

૧૪૩૦૦૦૦૦ 
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૪૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૫ 

શ્રી રાઠવા 
અમરસીંગભાઈ 
ર્ાંદુભાઈ  

સવે નાં. ૬૭૫ અને 
૬૯૭ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવર 
િેવળીયા બ્લોક – 
૫ 

િેવળીયા ૨.૩૦ જીસીય/ુહરાજી/માઇનોર
/સાિીરેતી/છોટાઉિેપરુ/
૨૦૧૯/૧૬૯૦ થી 
૧૬૯૩ 
તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 

૧૯૮૭૯૧૪૦ 

 

 

લીઝ ની નવગતો સાિ ેક્લસ્ટરમાાં ખાણ લીઝની નવગતો કોષ્ટક ૧.૩ 

 

ક્રમ લીઝ 

આઈર્ડી 

પ્રોજેક્ટના 
પ્રસ્તાવાકનુાં 

નામ 

સવે નાં.. ગામ નવસ્તાર 
(હ.ે) 

કોઓરર્ડિને્સ 

૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૬ 

શ્રી રાકેશ 
રપ્રતલાલ 
વસાવા  

સવે નાં. 

૧૦૬,૧૦૭,૧૦૮ 

અને ૧૦૯ 

મેસરા ૨.૮૦  22°20'07.99"N to 22°20'11.97"N 

73°52'09.17"Eto 73°52'19.95"E 

૨ સીએર્ઓ 

૧ - ૧૭૮  

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૨ અને 

૪૩ 

મેસરા ૨.૯૩  22°20' 05.99"N to 22°20' 13.12"N 

73°52' 25.16"E to 73°52' 29.49"E 

૩ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૭૯ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૩ અને 

૩૧ 

મેસરા ૨.૩૦  22°20'05.84"N to 22°20'13.25"N 

73°52'29.43"E to 73°52'33.07"E 

૪ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૮૫ 

શ્રી સરેુશભાઈ 
એમ. પટેલ 

સવે નાં. ૪૭ અને 

૪૮ 

મેસરા ૨.૩૦  22°20'07.06"N to 22°20'14.36"N 

73°52'49.92"E to 73°52'54.87"E 

૫ સીએર્ઓ 

૧ -૧૮૬ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૮ અને 

૪૯ 

મેસરા ૨.૨૦  22°20'7.85"N to 22°20'15.11"N 

73°52'53.70"E to 73°52'59.40"E 

૬ સીએર્ઓ 

૧ – ૫૨ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા  

સવે નાં. ૬૭૨, 

૬૭૩ અને ૬૭૪ 

િેવળીયા ૨.૩૦  N22 20 13.0”  N22 20 13.2” 

E73 52 26.9” E73 52 31.9” 

૭ સીએર્ઓ શ્રી િતાપભાઈ 
આર. રાઠવા 

સવે નાં. ૬૭૪ િેવળીયા ૧.૯૫  22°20' 13.21"N to 22°20' 19.16"N 

73°52' 31.89"E to 73°52' 36.63"E 
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૧ – ૫૪ અને ૬૭૫ 

૮ સીએર્ઓ 

૧ – ૫૭ 

શ્રી અરુ્ ચનપ્રસિંહ 
રાઠવા 

સવે નાં. ૬૯૭, 

૬૯૯, ૭૦૧ 

િેવળીયા ૨.૨૦  22°20'19.32"N to 22°20'24.78"N 

73°52'41.28"E to 73°52'46.22"E 

૯ સીએર્ઓ 

૧ – ૫૮ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા 

સવે નાં. ૬૯૭ 

અને ૬૯૯ 

િેવળીયા ૨.૩૦  22°20' 19.42"N to 22°20'13.96"N 

73°52'46.22"E to 73°52'41.33"E 

૧૦ સીએર્ઓ 

૧ – ૫૯ 

શ્રી બક્લાભાઈ 
કે. રાઠવા 

સવે નાં. ૭૦૧, 

૭૦૨ 

િેવળીયા ૨.૬૦  22°20'15.70"N  to 22°20'21.70"N 

73°52'48.70"E to 73°52'54.10"E 

૧૧ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૭૫ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ  

સવે નાં. ૧૦૫ 

અને ૧૦૬ 

મેસરા ૨.૭૦  22°20'11.12"N to  22°20'9.23"N 

73°51'59.38"E to  73°51'59.43"E 

૧૨ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૩૦ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ 
પટેલ 

સવે નાં. ૮૭,૧૧૬ 

અને ૧૧૭ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

મોટી રાસલી ૨.૧૦  22°19'34.28"N to 22°19'30.76"N 

73°51'24.07"E to  73°51'26.86"E 

૧૩ સીએર્ઓ 

૧ – ૩૪૪ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ 
પટેલ  

સવે નાં. ૪૬/૨, 

૫૨ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૩૦  

 

22°22'2.94"N to 22°19'56.99"N 

73°51'25.67"E to 73°51'24.17"E 

૧૪ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૨૭ 

શ્રી મૌનીશ 
એસ. પટેલ 

સવે નાં. ૮૬ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

મોટી રાસલી ૨.૧૫  22°19'42.38"N to 22°19'39.71"N 

73°49'41.88"N to 73°49'41.88"N 

૧૫ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૬૭ 

શ્રી અરુ્ ચનકુમાર 
એન પાર્ાણી  

સવે નાં.૧૪ પાવી ૨.૪૦  22°20'07.99"N to 22°20'11.97"N 

73°52'09.17"Eto 73°52'19.95"E 

૧૬ સીએર્ઓ શ્રી ગૌરાાંગ સવે નાં. ૨૮૪ જ ાંબગુામ ૨.૦૦  22° 16' 39.3135" N to 22° 16' 

36.3958" N 
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૧ – ૧૦૩ શાહ પષુ્ટટ 
પાઈપ ઈન્િસ્રી  

ઓરસાંગ રીવર  73° 45' 53.3504" E to 73° 45' 

48.8801" E 

૧૭ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૦૪ 

શ્રી ગૌરાાંગ 
શાહ પષુ્ટટ 
પાઈપ ઈન્િસ્રી 

સવે નાં. ૨૮૪ 

ઓરસાંગ રીવર 

જ ાંબગુામ ૧.૮૫  22°16'39.31"N to  22°16'37.00"N 

73°45'53.35"E to  73°45'55.61"E 

૧૮ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૯૨ 

રાઠવા 
પીન્ટુભાઈ 
પ્રવજયભાઈ  

સવે નાં. 

૪૫,૫૬,૫૭,૬૩ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૭૦ 22°20'19.62"N to 22°20'15.03"N to 

73°53'17.39"E to 73°53'16.04"E 

૧૯ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૩૩ 

શોયચ વી. 
રાઠવા 

સવે નાં. ૧૨૦ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

મોટી રાસલી ૩.૪૦ 22°19'21.6"N to 22°19'25.2"N 

73°49'14.5"E to 73°49'11.7"E 

1. ૨૦ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૧૭ 

પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 
તિવી 

સવે નાં. ૧૨૧ 

અને ૧૨૫ ને 

સામે લાગ ુ

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

પાવી – ૯ ૨.૪૦  

22°20'10.43"N to 22°20'18.48"N 

73°51'12.09"E to 73°51'16.27"E 

 

૨૧ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૫૬ 

શોયચ વી. 
રાઠવા 

સવે નાં. ૩/૨ 

અને ૫/૨ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ 22°20'15.86"N to 22°20'11.15"N 

73°50'37.43"E to 73°50'37.65"E 

૨૨ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૨૮ 

શ્રી અંકુર 
રાજેશભાઈ 
ભવુા 

સવે નાં. ૮૬ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવર 

મોટી રાસલી ૨.૦૦ 22°19'39.33"N to 22°19'36.13"N 

73°49'33.71"E to 73°49'36.39"E 

૨૩ સીએર્ઓ શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ 

સવે નાં.૪૯,૪૪ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

મેસરા ૨.૩૦ 22°20'15.11"N to 22°20'8.83"N 

73°52'56.45"E to 73°52'59.40"E 
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૧ – ૧૮૭ રોદહત રીવર 

૨૪ સીએર્ઓ 

૧ – ૩૫૦ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ 
રોદહત 

સવે નાં. ૫૮ ને 

૫૯ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

વાાંકોલ ૨.૩૦ 22°20'7.23"N to 22°20'1.69"N 

73°52'54.23"E to 73°52'55.55"E 

૨૫ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૦૪ 

શ્રી નરેશ 
કાળુભાઈ 
વાઘાણી  

સવે નાં. ૬/૧ 

અને ૬/૨ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ 22°20'14.90"N to 22°20'10.23"N 

73°50'27.10"E to 73°50'27.24"E 

૨૬ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૬૮ 

શ્રી િવીણભાઈ 
નવાિીયા 

સવે નાં. ૩૬,૩૭ 

અને ૩૮ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૧૦ 22°20'9.47"N to 22°20'4.59"N 

73°51'7.92"E to 73°51'6.55"E 

૨૭ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૦૭ 

શ્રી સાંજયભાઈ 
કે. વાઘાણી 

સવે નાં. 

૧/૨,૨/૧,૨/૨ 

અને ૨/૩ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ 22°20'9.47"N to 22°20'13.11"N 

73°50'43.20"E to 73°50'43.40"E 

૨૮ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૭૭ 

શ્રી પ્રવરાણી 
ભપુતભાઈ 
રાઘવભાઈ 

સવે નાં. ૧૦૯, 

૩૯ અને ૪૨ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૨૦ 22°20'16.98"N to 22°20'4.59"N 

73°51'7.92"E to 73°51'6.55"E 

૨૯ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૬૨ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન  

સવે નાં. ૧૪૩૮ 

ઓરસાંગ 

માાંકણી – એ ૨.૦૦ 22°15'10.29"N to 22°15'15.08"N 

73°41'18.78"E to 73°41'29.13"E 
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રીવરબેિ પૈકી 

૩૦ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૬૩ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન 

સવે નાં. ૧૪૩૯ 

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ પૈકી 

માાંકણી – બી ૨.૦૦ 22°15'9.47"N to 22°15'16.21"N 

73°41'27.69"E to 73°41'33.17"E 

૩૧ સીએર્ઓ 

૧ – ૬૩ 

મે. 
રૂપસીંગભાઈ 
ટી. રાઠવા 

સવે 

નાં.૭૦૯,૭૧૦,૭૧

૧ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

િેવળીયા  ૨.૧૦ 22°20' 19.94"N to 22°20' 25.43"N 

73°52' 55.40"E to 73°53' 1.02"E 

૩૨ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૮૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ 
બી. ભરવાિ – 
બ્લોક - ૧૧ 

સવે નાં. ૫૭,૫૮ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૩૦ 22°19'58.64"N to 22°20'5.12"N 

73°51'44.74"E to 73°51'51.46"E 

૩૩ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૭૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ 
બી. ભરવાિ – 
બ્લોક – ૨૧ 

સવે નાં. 

૬૫,૬૬/૧ અને 

૬૭ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૮૦ 22°20'16.86"N to 22°20'24.63"N 

73°53'28.09"E to 73°53'35.12"E 

૩૪ સીએર્ઓ 

૧ – ૧૭૦ 

મે. શ્રી ભરવાિ 
રાહાભાઈ 
કાવાભાઇ  

સવે નાં. ૪૪,૪૫ 

ઓરસાંગ ને લાગ ુ

મેસરા ૨.૩૦ N22°20'9.83" to N22°20'17.75" 

E73°53'0.03" to E73°53'6.44" 

૩૫ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૮૩ 

શ્રી ચિજેશભાઈ 
આર. 
વઘાસીયા  

સવે નાં. 

૩૪૩,૩૪૪ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ (બ્લોક-

આર-૨) 

રતનપરુ ૩.૦૦ N22°18'58.59" to N22°18'59.67" 

E73°49'07.27" to E73°49'0.70" 



  

 23 
 

૩૬ સીએર્ઓ 

૧ – ૮૧ 

રાઠવા 
કાજલભાઈ 
િશચનભાઈ 

સવે નાં. ૬૪૬ 

અને ૬૫૨ થી 

૬૫૫ 

િેવળીયા ૨.૦૦ N22°20'12.0800" to 
N22°20'15.8282"  
E73°52'13.47" to E73°52'13.2348" 

૩૭ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૮૨ 

શ્રી િેસાઈ 
નીપ્રતનભાઈ 
એલ. 

સવે નાં. 

૩૪૪,૩૪૫ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ (આર-

૧) 

રતનપરુ ૩.૦૦ N22°19'03.62”to N22°19'04.70" 

E73°49'08.41" to E73°49'01.93" 

૩૮ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૫૫ 

શ્રી પીયષુભાઈ 
પી. તિવી 

સવે નાં. ૫/૧ 

અને ૫/૨ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ (પાવી 

ઓસ બ્લોક -

૦૨) 

જેતપરુ પાવી ૨.૨૦ N22°20'15.38”to N22°20'10.46" 

E73°50'32.27" to E73°50'32.48" 

૩૯ સીએર્ઓ 

૧ – ૭૯ 

શ્રી તિવી 
પીયષુકુમાર 
િેમજીભાઈ 

સવે 

નાં.૬૪૪,૬૪૫ 

અને ૬૪૬ (આર-

૬૮૫,૬૮૬,૬૮૭) 

િેવળીયા ઓસ 

બ્લોક – ૩૧) 

િેવળીયા ૨.૦૦ N22°20'14.1541”to 
N22°20'15.4214" 

E73°51'58.9012" to 

E73°52'06.2167" 

૪૦ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૨૬ 

શ્રી રમેશભાઈ 
એમ રાઠવા 

સવે નાં. ૮૬ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ (મોટી 

રાસલી ઓસ 

બ્લોક – ૧) 

મોટી રાસલી ૨.૧૦ N22°19'46.28”to N22°19'43.34" 

E73°49'41.51" to E73°49'45.14" 
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૪૧ સીએર્ઓ 

૧ -૨૩૨ 

શ્રી રમેશભાઈ 
એમ રાઠવા 

સવે નાં. ૧૨૦ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ (મોટી 

રાસલી ઓસ 

બ્લોક – ૭) 

મોટી રાસલી ૨.૫૦ N22°19'27.66”to N22°19'25.18" 

E73°49'16.26" to E73°49'11.74" 

૪૨ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૮૬ 

શ્રી રાઠવા 
પ્રવરેન્રપ્રસિંહ સી. 

સવે નાં.૩૪૦, 

૩૪૧ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ 

રીવરબેિ(આર-

૫)  

રતનપરુ ૨.૫૦ N22°18'43.65" to N22°18'44.81" 

E73°49'03.87" to E73°48'57.32" 

૪૩ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૫૮ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં.૧૫૦, 

૧૫૧, ૧૫૩/૧ 

અને ૧૫૩/૨ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ પાવી 

ઓસ બ્લોક-૫ 

પાવી ૨.૦૦ N22°20'17.47”to N22°20'13.79" 

E73°50'49.83" to E73°50'49.94” 

૪૪ સીએર્ઓ 

૧ – ૨૬૨ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં. ૧૨૧ 

અને ૧૨૫ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ પાવી 

ઓસ બ્લોક – ૯ 

પાવી ૨.૪૦ N22°20'18.35”to N22°20'11.23" 

E73°51'12.80" to E73°51'12.09” 

૪૫ સીએર્ઓ 

૧ – ૩૩૪ 

શ્રી હરેશભાઈ 
રાઠવા 

સવે નાં. 

૧૦૦,૧૦૧ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

તળાવફચળયા ૨.૨૦ N22°20'27.59”to N22°20'19.79" 

E73°53'59.28" to E73°53'59.17” 
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ક્લસ્ટરનુાં સાંક્ષિપ્ત વણયન 

ક્લસ્ટરનુાં નામ  “સીએર્ઓ –૧ છોટાઉિેપરુ” સાિી રેતી ખાણ 

િોજેક્ટનુાં સ્થાન ગામ: મોટી રાસલી, પાવી, જ ાંબગુામ, વાાંકોલ, મેસરા અને િેવળીયા,  
તાલકુા- બોિેલી, જેતપરુપવી અને છોટાઉિેપરુ, જજલ્લો: છોટાઉિેપરુ(ગજુ.) 

 

 

 

 

ટોપોશીટ નાંબર  ૪૬એફ/૫  

માઇનીંગનો િકાર  ઓપન કાસ્ટ મેન્યઅુલમાઇપ્રનિંગ 

પ્રસસ્સ્મક ઝોન  આ પ્રવસ્તાર પ્રસસ્સ્મક ઝોન –IIIહઠેળ આવે છે 

કાયચકારી દિવસોની 
સાંખ્યા 

 ૨૬૦ દિવસ 

 

       
 

અનામત અને સકૂ્ષચત ઉત્પાદન: 

 

કુલ ક્લસ્ટરના અનામત અને ઉત્પાદનનુાં વણયન કોષ્ટક ૧.૪ 

તળાવફચળયા 

ઓસ બ્લોક – 

૦૭ 

૪૬ સીએર્ઓ 

૧ – ૫૫ 

શ્રી રાઠવા 
અમરસીંગભાઈ 
ર્ાંદુભાઈ  

સવે નાં. ૬૭૫ 

અને ૬૯૭ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવર િેવળીયા 

બ્લોક – ૫ 

િેવળીયા ૨.૩૦ N22°20'19.16”to N22°20'19.32" 

E73°52'36.57" to E72°53'41.33” 
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ક્રમ. લીઝ આઈર્ડી પ્રોજેક્ટના પ્રસ્તાવાકનુાં નામ અનામત એમટી ઉત્પાદન એમટી 
૧ સીએર્ઓ ૧ – ૧૭૬ શ્રી રાકેશ રપ્રતલાલ વસાવા  ૨૩૭૭૨૦ ૪૭૫૪૪ 

૨ સીએર્ઓ ૧ - ૧૭૮  શ્રી હરેશભાઈ જયાંતીભાઈ વસાવા ૧૯૫૨૭૦ ૩૯૦૫૪ 

૩ સીએર્ઓ ૧ – ૧૭૯ શ્રી હરેશભાઈ જયાંતીભાઈ વસાવા ૧૯૫૨૭૦ ૩૯૦૫૪ 

૪ સીએર્ઓ ૧ – ૧૮૫ શ્રી સરેુશભાઈ એમ. પટેલ ૧૯૫૨૭૦ ૩૯૦૫૪ 

૫ સીએર્ઓ ૧ -૧૮૬ શ્રી હરેશભાઈ જયાંતીભાઈ વસાવા ૧૮૬૭૮૦ ૩૭૩૫૬ 

૬ સીએર્ઓ ૧ – ૫૨ શ્રી બક્લાભાઈ કે. રાઠવા  ૧૯૬૬૫૦ ૩૯૩૩૦ 

૭ સીએર્ઓ ૧ – ૫૪ શ્રી િતાપભાઈ આર. રાઠવા ૮૯૭૦૦ ૩૯૩૩૦ 

૮ સીએર્ઓ ૧ – ૫૭ શ્રી અરુ્ ચનપ્રસિંહ રાઠવા ૧૯૬૬૫૦ ૩૯૩૩૦ 

૯ સીએર્ઓ ૧ – ૫૮ શ્રી બક્લાભાઈ કે. રાઠવા ૮૫૧૦૦ ૩૯૩૩૦ 

૧૦ સીએર્ઓ ૧ – ૫૯ શ્રી બક્લાભાઈ કે. રાઠવા ૮૫૧૦૦ ૪૪૪૬૦ 

૧૧ સીએર્ઓ ૧ – ૧૭૫ શ્રી હરેન્રકુમાર મળુજીભાઈ  ૨૨૯૨૩૦ ૪૫૮૪૬ 

૧૨ સીએર્ઓ ૧ – ૨૩૦ શ્રી ગૌરવ રણછોિભાઈ પટેલ ૧૭૪૫૧૦ ૩૪૯૦૨ 

૧૩ સીએર્ઓ ૧ – ૩૪૪ શ્રી ગૌરવ રણછોિભાઈ પટેલ  ૧૯૩૨૦૦ ૩૮૬૪૦ 

૧૪ સીએર્ઓ ૧ – ૨૨૭ શ્રી મૌનીશ એસ. પટેલ ૧૭૮૬૬૫ ૩૫૭૩૩ 

૧૫ સીએર્ઓ ૧ – ૨૬૭ શ્રી અરુ્ ચનકુમાર એન પાર્ાણી  ૨૦૫૨૦૦ ૪૧૦૪૦ 

૧૬ સીએર્ઓ ૧ – ૧૦૩ શ્રી ગૌરાાંગ શાહ પષુ્ટટ પાઈપ ઈન્િસ્રી  ૨૨૯૨૩૦ ૪૫૮૪૬ 

૧૭ સીએર્ઓ ૧ – ૧૦૪ શ્રી ગૌરાાંગ શાહ પષુ્ટટ પાઈપ ઈન્િસ્રી ૧૫૮૪૦૦ ૩૧૬૮૦ 
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૧૮ સીએર્ઓ ૧ – ૧૯૨ રાઠવા પીન્ટુભાઈ પ્રવજયભાઈ  ૧૪૬૫૨૦ ૨૯૩૦૪ 

૧૯ સીએર્ઓ ૧ – ૨૩૩ શોયચ વી. રાઠવા ૨૮૨૫૪૦ ૫૬૫૦૮ 

૨૦ સીએર્ઓ ૧ – ૨૧૭ પ્રવજયકુમાર દકશનલાલ તિવી ૨૪૭૦૮૦ ૪૯૪૧૬ 

૨૧ સીએર્ઓ ૧ – ૨૫૬ શોયચ વી. રાઠવા ૧૮૮૧૦૦ ૩૭૬૨૦ 

૨૨ સીએર્ઓ ૧ – ૨૨૮ શ્રી અંકુર રાજેશભાઈ ભવુા ૧૬૬૨૦૦ ૩૩૨૪૦ 

૨૩ સીએર્ઓ ૧ – ૧૮૭ શ્રી હરેન્રકુમાર મળુજીભાઈ રોદહત ૧૯૫૨૭૦ ૩૯૦૫૪ 

૨૪ સીએર્ઓ ૧ – ૩૫૦ શ્રી હરેન્રકુમાર મળુજીભાઈ રોદહત ૧૯૩૨૦૦ ૩૮૬૪૦ 

૨૫ સીએર્ઓ ૧ – ૨૦૪ શ્રી નરેશ કાળુભાઈ વાઘાણી  ૧૮૮૧૦૦ ૩૭૬૨૦ 

૨૬ સીએર્ઓ ૧ – ૨૬૮ શ્રી િવીણભાઈ નવાિીયા ૧૭૬૪૦૦ ૩૫૨૮૦ 

૨૭ સીએર્ઓ ૧ – ૨૦૭ શ્રી સાંજયભાઈ કે. વાઘાણી ૧૮૮૧૦૦ ૩૭૬૨૦ 

૨૮ સીએર્ઓ ૧ – ૧૭૭ શ્રી પ્રવરાણી ભપુતભાઈ રાઘવભાઈ ૧૮૬૭૮૦ ૩૭૩૫૬ 

૨૯ સીએર્ઓ ૧ – ૧૬૨ મે. ભવાની કાંસ્રક્સન  ૭૮૯૦૦ ૧૫૭૮૦ 

૩૦ સીએર્ઓ ૧ – ૧૬૩ મે. ભવાની કાંસ્રક્સન ૭૬૨૭૦ ૧૫૨૫૪ 

૩૧ સીએર્ઓ ૧ – ૬૩ મે. રૂપસીંગભાઈ ટી. રાઠવા ૧૭૯૫૫૦ ૩૫૯૧૦ 

૩૨ સીએર્ઓ ૧ – ૨૮૭ મે. શ્રી રણછોિભાઈ બી. ભરવાિ – બ્લોક - ૧૧ ૧૯૩૨૦૦ ૩૮૬૪૦ 

૩૩ સીએર્ઓ ૧ – ૧૭૭ મે. શ્રી રણછોિભાઈ બી. ભરવાિ – બ્લોક – ૨૧ ૨૩૭૭૨૦ ૪૭૫૪૪ 

૩૪ સીએર્ઓ ૧ – ૧૭૦ મે. શ્રી ભરવાિ રાહાભાઈ કાવાભાઇ  ૧૯૫૯૬૦ ૩૯૦૫૪ 

૩૫ સીએર્ઓ ૧ – ૨૮૩ શ્રી ચિજેશભાઈ આર. વઘાસીયા  ૨૪૧૨૦૦ ૪૮૨૪૦ 
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૩૬ સીએર્ઓ ૧ – ૮૧ રાઠવા કાજલભાઈ િશચનભાઈ ૧૫૩૬૦૦ ૩૦૭૨૦ 

૩૭ સીએર્ઓ ૧ – ૨૮૨ શ્રી િેસાઈ નીપ્રતનભાઈ એલ. ૨૩૯૪૦૦ ૪૭૮૮૦ 

૩૮ સીએર્ઓ ૧ – ૨૫૫ શ્રી પીયષુભાઈ પી. તિવી ૧૮૮૧૦૦ ૩૭૬૨૦ 

૩૯ સીએર્ઓ ૧ – ૭૯ શ્રી તિવી પીયષુકુમાર િેમજીભાઈ ૧૫૧૮૦૦ ૩૦૩૬૦ 

૪૦ સીએર્ઓ ૧ – ૨૨૬ શ્રી રમેશભાઈ એમ રાઠવા ૧૭૪૫૧૦ ૩૪૯૦૨ 

૪૧ સીએર્ઓ ૧ - ૨૩૨ શ્રી રમેશભાઈ એમ રાઠવા ૨૦૭૭૫૦ ૪૧૫૫૦ 

૪૨ સીએર્ઓ ૧ – ૮૬ શ્રી રાઠવા પ્રવરેન્રપ્રસિંહ સી. ૧૯૯૫૦૦ ૩૯૯૦૦ 

૪૩ સીએર્ઓ ૧ – ૨૫૮ શ્રી તિવી પ્રવજયકુમાર દકશનલાલ ૧૭૧૦૦૦ ૩૪૨૦૦ 

૪૪ સીએર્ઓ ૧ – ૨૬૨ શ્રી તિવી પ્રવજયકુમાર દકશનલાલ ૨૦૫૨૦૦ ૪૧૦૪૦ 

૪૫ સીએર્ઓ ૧ – ૩૩૪ શ્રી હરેશભાઈ રાઠવા ૧૭૮૮૬૦ ૩૫૭૭૨ 

૪૬ સીએર્ઓ ૧ – ૫૫ શ્રી રાઠવા અમરસીંગભાઈ ર્ાંદુભાઈ  ૧૯૬૬૫૦ ૩૯૩૩૦ 

 

ઘટાર્ડવાનાાં ઉપાર્ો: 
હવાના પ્રદૂષણ નનર્ાંત્રણનાાં પગલાાં 
  ખાણકામ િરપ્રમયાન હવા/ ફયજુીટીવ િદૂષણને પ્રનયાંપ્રત્રત કરવા માટે નીરે્ના પગલાાં લેવામાાં 

આવશે: 
 

➢  પદરવહન માટે ઉપયોગમાાં લેવાતા તમામ વાહનો એટલે કે રક, દટપસચ અને િમ્પરો 

પ્રનયપ્રમત રીતે જાળવવામાાં આવશે અને પ્રનયાંત્રણ હઠેળ િદૂષણ માટે તપાસવામાાં આવશે.. 

➢ સમયાાંતરે પાણીના છાંટકાવના હોલ રસ્તાઓ અને અપ્િોર્ રસ્તા પર કરવામાાં આવશે. 

➢  સાધન સામગ્રીની પ્રનવારક જાળવણી ધાપ્રમિક રીત ેકરવામાાં આવશે જેથી ધમૂ્રપાન ઓછાં થાય. 
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➢  ધમુાિો પેિા ન થાય તે માટે પાવિોના િાાંતન ેતીક્ષ્ણ રાખવામાાં આવશે. 

➢ શાળાઓ અને કોલેજોમાાં એિોર્ રોિ અને ગ્રામ પાંર્ાયત ચબષ્લ્િિંગની બાંને બારુ્એ નિીના 

પટ્ટ  આસપાસ ગ્રીન બેલ્ટ પ્રવકસાવવામાાં આવશે. 

 પાણીની ગણુવત્તા વ્ર્વસ્િાપન 

➢ ખોિકામની ઊંિાઈ ભગૂભચ જળને છેિતી ન હોવી જોઈએ 

➢ કાાંપ અને કાાંપ પાણીમાાં વહતેા અટકાવવા માટે સાંગ્રહસ્થાનો પર જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાાં 

આવશે. 

➢ કોઈપણ ર્ેનલ અવરોધ કરવામાાં આવશે નહીં. 

➢ ખાણ કરે્રીમાાંથી ઉત્પન્ન થતા ઘરેલ ુગાંિા પાણીનો પ્રનકાલ સેષ્પ્ટક ટાાંકીઓ દ્વારા ખાિાઓમાાં 

કરવામાાં આવશે. 

➢ નિીના પટમાાં મશીનરીનુાં ગ્રીપ્રસિંગ ઓઈચલિંગ ધોવાણ કરવામાાં આવશે નહીં. 

➢ પાણીના કાાંઠે ઓછામાાં ઓછાં 10-મીટરનુાં અંતર છોિવામાાં આવશે 

 

અવાજ પ્રદૂષણ નનર્ાંત્રણ 

➢ મશીનરી, સાધનોની યોગ્ય જાળવણી કરવામાાં આવશે. 

➢ વ્યસ્ક્તગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કામિારો દ્વારા ઇયરમફ્સ અને ઇયરપ્લગ, 

લોદિિંગ અને અનલોદિિંગ પોઇન્ટ અથવા એક્સેવેટર ઓપરેટર 

➢ નિીના પટમાાં ગાઢ હદરયાળી વકૃ્ષોના પ્રવકાસ કરવામાાં આવશે.. 

➢ કોઈપણ અવાજ સાંબાંપ્રધત સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓ માટે તમામ કામિારોની સામપ્રયક તબીબી 

તપાસ કરવામાાં આવશે. 

➢ બે એક્સકેવેટર ઓપરેટરોની પ્રનમણકૂ કરવામાાં આવશે, જેઓ 6-કલાકની પ્રશફ્ટમાાં કામ 

કરશે. 

➢ અવાજ ઉત્સર્જન ઘટાિવા માટે વાઇિેદટિંગ સાધનોના પાયા પર અવાજમાાં ઘટાિો કરનાર 

પેડ્સની જોગવાઈ કરવામાાં આવશે. 
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ભલામણ / પનુ:સ્િાપનનાાં કાર્ો 
          લીઝ અવપ્રધના અંતે, ખોિકામ કરાયેલ િિેશ ર્ોમાસાના સમયગાળા પછી ફરી ભરવામાાં 

આવશે.       

વિૃારોપણ: 

ગ્રીન બેલ્ટ:  

• નિીના કાાંઠા અને અિોર્ રોિ બાંને બારુ્ ગ્રીન બેલ્ટ પ્રવકસાવવામાાં આવશ ે

• િોજેક્ટ મજુબ કુલ ૯૫૦૦ વકૃ્ષો પાાંર્ વષચમાાં વાવવામાાં આવશે.: બબલૂ, ખેજરી, અમલતા, 

બેર, પીપલ, ગલુમહોર અને લીમિો 

 

પ્રોજેક્ટ માટે પ્રસ્તાનવત સીઇઆર  એક્શન પ્લાન: 

સીઇઆર િોગ્રામ્સ સામાન્ય રીતે માળખાગત સપુ્રવધાઓ (પીવાલાયક પાણી, વીજળી, શાળાઓ, 

રસ્તાઓ, હોસ્સ્પટલો, હોસ્સ્પટલનાાં સાધનો, ડ્રેનેજ દરપેર વગેરે) માાં રોકાણ કરે છે, સામાજજક મિૂી બનાવ ે

છે (ઉચ્ર્-શાળા અને યપુ્રનવપ્રસિટીનુાં પ્રશક્ષણ પરુૂાં પાિ ેછે, એર્.આય.વી. પ્રનવારણ પ્રવશેની માદહતી િિાન 

કરે છે, ચલિંગ મદુ્દાઓ પર વકચશોપ કરે છે. , કુટુાંબ આયોજન, સ્વચ્છતામાાં સધુારો, વગેરે પ્રવશેની માદહતી, 

અન ેમાનવ મિૂી બનાવવી (સ્થાપ્રનક લોકોન ેમાઇપ્રનિંગ એન્ટરિાઇઝ દ્વારા રોજગારી આપવા અથવા 

આઉટસોસચ સેવાઓ આપવા, માઇક્રોબઝનેસ, જળર્રઉછેર, પાકની ખેતી, પશ ુ ઉછેર, કાપિ પર 

કુશળતા િિાન કરવી) ઉત્પાિન, વગેરે) 

                         

પ્રસ્તાનવત ખચય સીઈઆર 

ક્રમ લીઝ 

આઈર્ડી 
પ્રોજેક્ટના 

પ્રસ્તાવાકનુાં નામ 

સવે નાં.. ગામ નવસ્તાર 
(હ.ે) 

પ્રોજેક્ટ ખચય સીઈઆર ખચય 
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૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૬ 

શ્રી રાકેશ 
રપ્રતલાલ વસાવા  

સવે નાં. 
૧૦૬,૧૦૭,૧૦૮ અને 
૧૦૯ 

મેસરા ૨.૮૦  ૨૩૭૫૨૦૮૦ ૪૭૬૦૦૦ 

૨ સીએર્ઓ 
૧ - ૧૭૮  

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૨ અને ૪૩ મેસરા ૨.૯૩  ૧૯૯૨૯૬૪૦ ૩૯૯૦૦૦ 

૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૯ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૩ અને ૩૧ મેસરા ૨.૩૦  ૧૯૯૬૮૧૩૦ ૪૦૦૦૦૦ 

૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૮૫ 

શ્રી સરેુશભાઈ 
એમ. પટેલ 

સવે નાં. ૪૭ અને ૪૮ મેસરા ૨.૩૦  ૨૦૪૯૧૯૪૦ ૪૧૦૦૦૦ 

૫ સીએર્ઓ 
૧ -૧૮૬ 

શ્રી હરેશભાઈ 
જયાંતીભાઈ 
વસાવા 

સવે નાં. ૪૮ અને ૪૯ મેસરા ૨.૨૦  ૧૯૪૭૮૧૧૦ ૩૯૦૦૦૦ 

૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૨ 

શ્રી બક્લાભાઈ કે. 
રાઠવા  

સવે નાં. ૬૭૨, ૬૭૩ 
અને ૬૭૪ 

િેવળીયા ૨.૩૦  ૨૦૬૩૦૦૦૦ ૪૧૩૦૦૦ 

૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૪ 

શ્રી િતાપભાઈ 
આર. રાઠવા 

સવે નાં. ૬૭૪ અને 
૬૭૫ 

િેવળીયા ૧.૯૫  ૧૯૬૫૪૨૪૦ ૩૯૪૦૦૦ 

૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૭ 

શ્રી અરુ્ ચનપ્રસિંહ 
રાઠવા 

સવે નાં. ૬૯૭, ૬૯૯, 
૭૦૧ 

િેવળીયા ૨.૨૦  ૨૦૭૮૦૮૧૦ ૪૧૬૦૦૦ 

૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૮ 

શ્રી બક્લાભાઈ કે. 
રાઠવા 

સવે નાં. ૬૯૭ અને 
૬૯૯ 

િેવળીયા ૨.૩૦  ૨૧૦૩૦૫૧૦ ૪૨૧૦૦૦ 

૧૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૯ 

શ્રી બક્લાભાઈ કે. 
રાઠવા 

સવે નાં. ૭૦૧, ૭૦૨ િેવળીયા ૨.૬૦  ૨૨૯૪૩૭૩૦ ૪૫૯૦૦૦ 
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૧૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૫ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ  

સવે નાં. ૧૦૫ અને 
૧૦૬ 

મેસરા ૨.૭૦  ૨૩૨૮૮૫૩૦ ૪૬૬૦૦૦ 

૧૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૩૦ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ પટેલ 

સવે નાં. ૮૭,૧૧૬ અને 
૧૧૭ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

મોટી રાસલી ૨.૧૦  ૧૭૭૯૫૯૬૦ ૩૫૬૦૦૦ 

૧૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૩૪૪ 

શ્રી ગૌરવ 
રણછોિભાઈ પટેલ  

સવે નાં. ૪૬/૨, ૫૨ ન ે
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૩૦  
 

૧૯૯૩૬૭૫૦ ૩૯૯૦૦૦ 

૧૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૨૭ 

શ્રી મૌનીશ એસ. 
પટેલ 

સવે નાં. ૮૬ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ  

મોટી રાસલી ૨.૧૫  ૧૯૨૩૭૭૪૦ ૩૮૫૦૦૦ 

૧૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૬૭ 

શ્રી અરુ્ ચનકુમાર 
એન પાર્ાણી  

સવે નાં.૧૪ પાવી ૨.૪૦  ૨૦૧૯૩૨૭૦ ૪૦૪૦૦૦ 

૧૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૦૩ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ 
પષુ્ટટ પાઈપ 
ઈન્િસ્રી  

સવે નાં. ૨૮૪ ઓરસાંગ 
રીવર  

જ ાંબગુામ ૨.૦૦  ૧૬૫૧૨૯૨૦ ૩૩૧૦૦૦ 

૧૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૦૪ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ 
પષુ્ટટ પાઈપ 
ઈન્િસ્રી 

સવે નાં. ૨૮૪ ઓરસાંગ 
રીવર 

જ ાંબગુામ ૧.૮૫  ૧૫૯૭૬૯૫૦ ૩૨૦૦૦૦ 

૧૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૯૨ 

રાઠવા પીન્ટુભાઈ 
પ્રવજયભાઈ  

સવે નાં. 
૪૫,૫૬,૫૭,૬૩ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૭૦ ૨૨૩૨૯૦૭૦ ૪૪૭૦૦૦ 

૧૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૩૩ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. ૧૨૦ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ  

મોટી રાસલી ૩.૪૦ ૧૯૩૧૪૨૯૦ ૩૮૭૦૦૦ 
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૨૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૧૭ 

પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ તિવી 

સવે નાં. ૧૨૧ અને 
૧૨૫ ને સામે લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ  

પાવી – ૯ ૨.૪૦ ૨૦૬૩૩૯૭૦ ૪૧૩૦૦૦ 

૨૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૫૬ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. ૩/૨ અને 
૫/૨ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ ૧૯૩૧૪૨૯૦ ૩૮૭૦૦૦ 

૨૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૨૮ 

શ્રી અંકુર 
રાજેશભાઈ ભવુા 

સવે નાં. ૮૬ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવર 

મોટી રાસલી ૨.૦૦ ૯૮૪૭૯૬૦ ૧૯૭૦૦૦ 

૨૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૮૭ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ રોદહત 

સવે નાં.૪૯,૪૪ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવર 

મેસરા ૨.૩૦ ૨૦૩૧૬૪૪૦ ૪૦૭૦૦૦ 

૨૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૩૫૦ 

શ્રી હરેન્રકુમાર 
મળુજીભાઈ રોદહત 

સવે નાં. ૫૮ ને ૫૯ ન ે
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

વાાંકોલ ૨.૩૦ ૨૦૨૫૪૯૧૦ ૪૦૬૦૦૦ 

૨૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૦૪ 

શ્રી નરેશ કાળુભાઈ 
વાઘાણી  

સવે નાં. ૬/૧ અને 
૬/૨ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ ૧૨૪૬૮૦૮૦ ૨૫૦૦૦૦ 

૨૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૬૮ 

શ્રી િવીણભાઈ 
નવાિીયા 

સવે નાં. ૩૬,૩૭ અને 
૩૮ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૧૦ ૧૧૦૪૯૩૧૦ ૨૨૧૦૦૦ 

૨૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૦૭ 

શ્રી સાંજયભાઈ કે. 
વાઘાણી 

સવે નાં. 
૧/૨,૨/૧,૨/૨ અને 
૨/૩ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

પાવી ૨.૨૦ ૧૩૨૧૨૯૬૦ ૨૬૫૦૦૦ 

૨૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૭ 

શ્રી પ્રવરાણી 
ભપુતભાઈ 
રાઘવભાઈ 

સવે નાં. ૧૦૯, ૩૯ અને 
૪૨ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૨૦ ૧૨૬૦૯૭૮૦ ૨૫૩૦૦૦ 
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૨૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૬૨ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન  

સવે નાં. ૧૪૩૮ 
ઓરસાંગ રીવરબેિ પૈકી 

માાંકણી – એ ૨.૦૦ ૧૧૬૨૭૯૨૦ ૨૩૩૦૦૦ 

૩૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૬૩ 

મે. ભવાની 
કાંસ્રક્સન 

સવે નાં. ૧૪૩૯ 
ઓરસાંગ રીવરબેિ પૈકી 

માાંકણી – બી ૨.૦૦ ૧૧૫૧૦૧૦૦ ૨૩૧૦૦૦ 

૩૧ સીએર્ઓ 
૧ – ૬૩ 

મે. રૂપસીંગભાઈ 
ટી. રાઠવા 

સવે 
નાં.૭૦૯,૭૧૦,૭૧૧ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ  

િેવળીયા  ૨.૧૦ ૧૮૬૦૦૬૯૦ ૩૭૩૦૦૦ 

૩૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ બી. 
ભરવાિ – બ્લોક - 
૧૧ 

સવે નાં. ૫૭,૫૮ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ 

વાાંકોલ ૨.૩૦ ૨૧૧૮૭૦૮૦ ૪૨૪૦૦૦ 

૩૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૭ 

મે. શ્રી 
રણછોિભાઈ બી. 
ભરવાિ – બ્લોક – 
૨૧ 

સવે નાં. ૬૫,૬૬/૧ 
અને ૬૭ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 

મેસરા ૨.૮૦ ૨૨૯૪૩૩૫૦ ૪૫૯૦૦૦ 

૩૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૧૭૦ 

મે. શ્રી ભરવાિ 
રાહાભાઈ 
કાવાભાઇ  

સવે નાં. ૪૪,૪૫ 
ઓરસાંગ ને લાગ ુ

મેસરા ૨.૩૦ ૨૦૨૫૪૪૪૦ ૪૦૫૧૦૦ 

૩૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૩ 

શ્રી ચિજેશભાઈ 
આર. વઘાસીયા  

સવે નાં. ૩૪૩,૩૪૪ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ (બ્લોક-આર-
૨) 

રતનપરુ ૩.૦૦ ૮૧૭૯૮૬૦ ૧૬૫૦૦૦ 

૩૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૮૧ 

રાઠવા કાજલભાઈ 
િશચનભાઈ 

સવે નાં. ૬૪૬ અને 
૬૫૨ થી ૬૫૫ 

િેવળીયા ૨.૦૦ ૬૬૪૧૦૮૦ ૧૩૫૦૦૦ 
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૩૭ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૨ 

શ્રી િેસાઈ 
નીપ્રતનભાઈ એલ. 

સવે નાં. ૩૪૪,૩૪૫ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ (આર-૧) 

રતનપરુ ૩.૦૦ ૭૫૩૫૫૭૦ ૧૫૧૦૦૦ 

૩૮ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૫૫ 

શ્રી પીયષુભાઈ 
પી. તિવી 

સવે નાં. ૫/૧ અને 
૫/૨ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ (પાવી ઓસ 
બ્લોક -૦૨) 

જેતપરુ પાવી ૨.૨૦ ૮૩૯૨૫૨૬.
૪૦ 

૧૭૦૦૦૦ 

૩૯ સીએર્ઓ 
૧ – ૭૯ 

શ્રી તિવી 
પીયષુકુમાર 
િેમજીભાઈ 

સવે નાં.૬૪૪,૬૪૫ અને 
૬૪૬ (આર-
૬૮૫,૬૮૬,૬૮૭) 
િેવળીયા ઓસ બ્લોક 
– ૩૧) 

િેવળીયા ૨.૦૦ ૬૬૧૮૦૪૦ ૧૩૫૦૦૦ 

૪૦ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૨૬ 

શ્રી રમેશભાઈ એમ 
રાઠવા 

સવે નાં. ૮૬ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 
(મોટી રાસલી ઓસ 
બ્લોક – ૧) 

મોટી રાસલી ૨.૧૦ ૧૯૩૦૫૦૦૦ ૩૮૭૦૦૦ 

૪૧ સીએર્ઓ 
૧ -૨૩૨ 

શ્રી રમેશભાઈ એમ 
રાઠવા 

સવે નાં. ૧૨૦ ને લાગ ુ
ઓરસાંગ રીવરબેિ 
(મોટી રાસલી ઓસ 
બ્લોક – ૭) 

મોટી રાસલી ૨.૫૦ ૪૦૩૫૧૦૦૦ ૮૧૦૦૦૦ 

૪૨ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૮૬ 

શ્રી રાઠવા 
પ્રવરેન્રપ્રસિંહ સી. 

સવે નાં.૩૪૦, ૩૪૧ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ(આર-૫)  

રતનપરુ ૨.૫૦ ૧૫૨૦૦૦૦૦ ૩૦૪૦૦૦ 

૪૩ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૫૮ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં.૧૫૦, ૧૫૧, 
૧૫૩/૧ અને ૧૫૩/૨ 
ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ પાવી ઓસ 
બ્લોક-૫ 

પાવી ૨.૦૦ ૮૨૬૨૮૪૦ ૧૬૬૦૦૦ 

૪૪ સીએર્ઓ 
૧ – ૨૬૨ 

શ્રી તિવી 
પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં. ૧૨૧ અને 
૧૨૫ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ પાવી ઓસ 

પાવી ૨.૪૦ ૧૩૮૭૦૫૦૦ ૨૮૦૦૦૦ 
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બ્લોક – ૯ 

૪૫ સીએર્ઓ 
૧ – ૩૩૪ 

શ્રી હરેશભાઈ 
રાઠવા 

સવે નાં. ૧૦૦,૧૦૧ ને 
લાગ ુઓરસાંગ 
રીવરબેિ તળાવફચળયા 
ઓસ બ્લોક – ૦૭ 

તળાવફચળયા ૨.૨૦ ૧૪૩૦૦૦૦૦ ૨૮૬૦૦૦ 

૪૬ સીએર્ઓ 
૧ – ૫૫ 

શ્રી રાઠવા 
અમરસીંગભાઈ 
ર્ાંદુભાઈ  

સવે નાં. ૬૭૫ અને 
૬૯૭ ને લાગ ુઓરસાંગ 
રીવર િેવળીયા બ્લોક 
– ૫ 

િેવળીયા ૨.૩૦ ૧૯૮૭૯૧૪૦ ૪૦૦૦૦૦ 

 

ક્લસ્ટરના સમથચકો દ્વારા સીઇઆર િવપૃ્રિઓ માટે કુલ રકમનો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે ગ્રામજનો/ 
ગામ અન ેપાંર્ાયતની જરૂદરયાત મજુબ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવતી િવપૃ્રિઓ નીર્ ેજણાવેલ છે. 

તમામ બ્લોક ધારક તેમની રોયલ્ટીની લગભગ ૧૦% રકમ સરકારને િીએમેફ(DMF) તરીકે 
ચકૂવશ,ે જેનો ઉપયોગ ઈન્રાસ્રક્ર્ર પ્રવકસાવવા, રસ્તાની જાળવણી માટે થઈ શકે છે. 

ઇએમપી EMP અમલીકરણ માટે બજેટ એલોકેશન 

ઇએમપી EMP ના સફળ અમલીકરણ માટે પયાચવરણીય સાંરક્ષણના ખર્ચ માટેનુાં વાપ્રષિક બજેટ ખબૂ 

જરૂરી છે. ફાળવેલ ભાંિોળ અન્ય કોઇ હતે ુમાટે બિલવામાાં આવશે નહીં અને ટોર્નુાં સાંર્ાલન આ માટે 

જવાબિાર રહશેે. વ્યસ્ક્તગત િોજેક્ટની ઇએમપી કોસ્ટ ઉમેરીને સાંયકુ્ત ખર્ચની ગણતરી કરવામાાં 

આવી છે, સચૂર્ત લીઝ માટેનુાં કુલ ઇએમપી EMP બજેટ આની ગણતરી કરવામાાં આવે છે: 

 

 

 

            ક્લસ્ટર માટેના ઇએમપીમાાં પરરમાણોને ધ્ર્ાનમાાં લેવાનુાં છે 



  

 37 
 

ક્રમ.ન. વણયન પગલાાં 

૧ હવા િદૂષણ પ્રનયાંત્રણ 
• પાણી છાંટકાવ 

• હવા મોપ્રનટદરિંગ 

૨ જળ િદૂષણ પ્રનયાંત્રણ 
• કામિારો માટે સેષ્પ્ટક ટાાંકી 
• પાણીનુાં પ્રનરીક્ષણ 

૩ ગ્રીન બેલ્ટિેવલપમેન્ટ 

• લીઝ પ્રવસ્તાર, અચભગમ રસ્તાઓ, શાળાઓ, 

વહીવટી ઇમારતોવગેરેની આસપાસ વાવેતર 

કરવામાાં આવશે. 

• વાવેતર પછીની સાંભાળ. 

૪ વ્યાવસાપ્રયક સ્વાસ્્ય 

• સામપ્રયક આરોગ્ય તપાસણી અને મરૂ્ર માટે 

િથમ સહાય સપુ્રવધા. 
• મરૂ્ર માટે પી.પી.ઇ. 

• મરૂ્રો માટે સ્વચ્છતા સપુ્રવધા. 

૫ 

 

ખપ્રનજ પદરવહન અને હને્િચલિંગ 

• રસ્તાઓની મરામત અને જાળવણી 
• પાણી છાંટકાવ 

• વાહનો અને મશીનરીની જાળવણી 

૬ 
વન્યિાણી સાંરક્ષણ • વાઇલ્િલાઇફનુાં મહત્વ (જાગપૃ્રત) 

• સાઇન બોિચ, માદહતી બોિચ 

 
પ્રસ્તાનવત ખચય ઇએમપી 

ક્રમ 

 

લીઝ 

આઈર્ડી 
 

પ્રોજેક્ટના પ્રસ્તાવાકનુાં નામ 

 

સવે નાં. 
 

ઇએમપી ખચય(રૂ) 

મરૂ્ડી ખચય રીકરીંગ 

૧ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૭૬ 

શ્રી રાકેશ રપ્રતલાલ વસાવા સવેનાં.૧૦૬,૧૦૭,૧૦

૮ અને ૧૦૯ 

૫,૪૬,૦૦૦/- ૨,૫૯,૩૨૦/- 

 

૨ સીએર્ઓ ૧ - શ્રી હરેશભાઈ જયાંતીભાઈ સવે નાં. ૪૨ અન ે ૪,૫૬,૫૦૦/- 

 

૨,૫૯,૩૨૦/- 
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૧૭૮  વસાવા ૪૩ 

૩ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૭૯ 

શ્રી હરેશભાઈ જયાંતીભાઈ 

વસાવા 

સવે નાં. ૪૩ અને 

૩૧ 

૪,૫૭,૫૦૦/- ૨,૬૬,૦૮૦/- 

૪ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૮૫ 

શ્રી સરેુશભાઈ એમ. પટેલ સવે નાં. ૪૭ અને 

૪૮ 

૪,૬૭,૫૦૦/- ૩,૬૦,૭૨૦/- 

૫ સીએર્ઓ ૧ -

૧૮૬ 

શ્રી હરેશભાઈ જયાંતીભાઈ 

વસાવા 

સવે નાં. ૪૮ અને 

૪૯ 

૪,૪૫,૦૦૦/- ૨,૫૨,૫૬૦/- 

૬ સીએર્ઓ ૧ – 

૫૨ 

શ્રી બક્લાભાઈ કે. રાઠવા  સવે નાં. ૬૭૨, ૬૭૩ 

અને ૬૭૪ 

૪,૭૦,૫૦૦/- ૩,૦૬,૬૪૦/- 

૭ સીએર્ઓ ૧ – 

૫૪ 

શ્રી િતાપભાઈ આર. રાઠવા સવે નાં. ૬૭૪ અને 

૬૭૫ 

૪,૫૧,૫૦૦/- ૨,૭૯,૬૦૦/- 

૮ સીએર્ઓ ૧ – 

૫૭ 

શ્રી અરુ્ ચનપ્રસિંહ રાઠવા સવે નાં. ૬૯૭, ૬૯૯, 

૭૦૧ 

૪,૭૩,૫૦૦/- ૨,૭૯,૬૦૦/- 

૯ સીએર્ઓ ૧ – 

૫૮ 

શ્રી બક્લાભાઈ કે. રાઠવા સવે નાં. ૬૯૭ અને 

૬૯૯ 

૪,૭૮,૫૦૦/- ૩,૧૩,૪૦૦/- 

૧૦ સીએર્ઓ ૧ – 

૫૯ 

શ્રી બક્લાભાઈ કે. રાઠવા સવે નાં. ૭૦૧, ૭૦૨ ૫,૨૪,૦૦૦/- ૨,૭૯,૬૦૦/- 

૧૧ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૭૫ 

શ્રી હરેન્રકુમાર મળુજીભાઈ  સવે નાં. ૧૦૫ અને 

૧૦૬ 

૫,૩૩,૫૦૦/- ૨,૫૯,૩૨૦/- 

૧૨ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૩૦ 

શ્રી ગૌરવ રણછોિભાઈ 

પટેલ 

સવે નાં. ૮૭,૧૧૬ 

અને ૧૧૭ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

૪,૦૮,૫૦૦/- ૨,૭૨,૮૪૦/- 
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૧૩ સીએર્ઓ ૧ – 

૩૪૪ 

શ્રી ગૌરવ રણછોિભાઈ 

પટેલ  

સવે નાં. ૪૬/૨, ૫૨ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

૪,૫૬,૫૦૦/- ૨,૭૯,૬૦૦/- 

૧૪ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૨૭ 

શ્રી મૌનીશ એસ. પટેલ સવે નાં. ૮૬ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ  

૪,૩૮,૭૫૦/- ૩,૬૦,૭૨૦/- 

૧૫ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૬૭ 

શ્રી અરુ્ ચનકુમાર એન 

પાર્ાણી  

સવે નાં.૧૪ ૪,૬૪,૦૦૦/- ૨,૫૯,૩૨૦/- 

૧૬ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૦૩ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ પષુ્ટટ 

પાઈપ ઈન્િસ્રી  

સવે નાં. ૨૮૪ 

ઓરસાંગ રીવર  

૩,૮૧,૦૦૦/- ૩,૧૩,૪૦૦/- 

૧૭ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૦૪ 

શ્રી ગૌરાાંગ શાહ પષુ્ટટ 
પાઈપ ઈન્િસ્રી 

સવે નાં. ૨૮૪ 

ઓરસાંગ રીવર 

૩,૬૬,૨૫૦/- ૩,૧૪,૭૫૨/- 

૧૮ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૯૨ 

રાઠવા પીન્ટુભાઈ 
પ્રવજયભાઈ  

સવે નાં. 

૪૫,૫૬,૫૭,૬૩ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

૫,૧૪,૫૦૦/- ૨,૫૯,૩૨૦/- 

૧૯ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૩૩ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. ૧૨૦ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

૪,૪૨,૦૦૦/- ૧,૭૪,૬૦૦/- 

૨૦ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૧૭ 

પ્રવજયકુમાર દકશનલાલ 
તિવી 

સવે નાં. ૧૨૧ અને 

૧૨૫ ને સામે લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ  

૪,૭૩,૦૦૦/- ૨,૩૪,૯૮૪/- 

૨૧ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૫૬ 

શોયચ વી. રાઠવા સવે નાં. ૩/૨ અને 

૫/૨ ને લાગ ુ

૪,૪૨,૦૦૦/- ૧,૮૪,૦૬૪/- 
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ઓરસાંગ રીવરબેિ  

૨૨ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૨૮ 

શ્રી અંકુર રાજેશભાઈ ભવુા સવે નાં. ૮૬ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવર 

૨,૪૭,૦૦૦/- ૧,૬૬,૮૪૦/- 

૨૩ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૮૭ 

શ્રી હરેન્રકુમાર મળુજીભાઈ 
રોદહત 

સવે નાં.૪૯,૪૪ ને 

લાગ ુઓરસાંગ રીવર 

૪,૬૪,૫૦૦/- ૩,૩૬,૩૮૪/- 

૨૪ સીએર્ઓ ૧ – 

૩૫૦ 

શ્રી હરેન્રકુમાર મળુજીભાઈ 
રોદહત 

સવે નાં. ૫૮ ને ૫૯ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

૪,૬૩,૫૦૦/- ૩,૩૩,૬૮૦/- 

૨૫ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૦૪ 

શ્રી નરેશ કાળુભાઈ વાઘાણી  સવે નાં. ૬/૧ અને 

૬/૨ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ  

૩,૦૫,૦૦૦/- ૧,૯૭,૧૨૦/- 

૨૬ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૬૮ 

શ્રી િવીણભાઈ નવાિીયા સવે નાં. ૩૬,૩૭ અને 

૩૮ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

૨,૭૩,૫૦૦/- ૧,૬૬,૮૪૦/- 

૨૭ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૦૭ 

શ્રી સાંજયભાઈ કે. વાઘાણી સવે નાં. 

૧/૨,૨/૧,૨/૨ 

અને ૨/૩ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ  

૩,૨૦,૦૦૦/- ૧,૯૭,૧૨૦/- 

૨૮ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૭૭ 

શ્રી પ્રવરાણી ભપુતભાઈ 
રાઘવભાઈ 

સવે નાં. ૧૦૯, ૩૯ 

અને ૪૨ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

૩,૦૮,૦૦૦/- ૨,૦૧,૧૭૬/- 

૨૯ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૬૨ 

મે. ભવાની કાંસ્રક્સન  સવે નાં. ૧૪૩૮ 

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

૨,૮૩,૦૦૦/- ૩,૦૬,૬૪૦/- 
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પૈકી 

૩૦ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૬૩ 

મે. ભવાની કાંસ્રક્સન સવે નાં. ૧૪૩૯ 

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

પૈકી 

૨,૮૧,૦૦૦/- ૩,૦૬,૬૪૦/- 

૩૧ સીએર્ઓ ૧ – 

૬૩ 

મે. રૂપસીંગભાઈ ટી. રાઠવા સવે 

નાં.૭૦૯,૭૧૦,૭૧૧ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ  

૪,૨૫,૫૦૦/- ૨,૨૭,૬૦૦/- 

૩૨ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૮૭ 

મે. શ્રી રણછોિભાઈ બી. 
ભરવાિ – બ્લોક - ૧૧ 

સવે નાં. ૫૭,૫૮ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

૪,૮૧,૫૦૦/- ૨,૨૦,૮૪૦/- 

૩૩ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૭૭ 

મે. શ્રી રણછોિભાઈ બી. 
ભરવાિ – બ્લોક – ૨૧ 

સવે નાં. ૬૫,૬૬/૧ 

અને ૬૭ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

૫,૨૯,૦૦૦/- ૨,૨૨,૮૪૦/- 

૩૪ સીએર્ઓ ૧ – 

૧૭૦ 

મે. શ્રી ભરવાિ રાહાભાઈ 
કાવાભાઇ  

સવે નાં. ૪૪,૪૫ 

ઓરસાંગ ને લાગ ુ

૪,૬૨,૬૦૦/- ૨,૯૦,૪૪૪/- 

૩૫ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૮૩ 

શ્રી ચિજેશભાઈ આર. 
વઘાસીયા  

સવે નાં. ૩૪૩,૩૪૪ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ (બ્લોક-

આર-૨) 

૨,૮૭,૫૦૦/- ૪,૪૩૨૪૦/- 

૩૬ સીએર્ઓ ૧ – 

૮૧ 

રાઠવા કાજલભાઈ 
િશચનભાઈ 

સવે નાં. ૬૪૬ અને 

૬૫૨ થી ૬૫૫ 

૨,૪૫,૦૦૦/- ૪,૨૮,૪૦૦/- 

૩૭ સીએર્ઓ ૧ – શ્રી િેસાઈ નીપ્રતનભાઈ 
એલ. 

સવે નાં. ૩૪૪,૩૪૫ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

૨,૭૩,૫૦૦/- ૪,૪૪,૨૮૦/- 



  

 42 
 

૨૮૨ રીવરબેિ (આર-૧) 

૩૮ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૫૫ 

શ્રી પીયષુભાઈ પી. તિવી સવે નાં. ૫/૧ અને 

૫/૨ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

(પાવી ઓસ બ્લોક -

૦૨) 

૨,૮૦,૦૦૦/- ૪,૪૧,૧૬૦/- 

૩૯ સીએર્ઓ ૧ – 

૭૯ 

શ્રી તિવી પીયષુકુમાર 
િેમજીભાઈ 

સવે નાં.૬૪૪,૬૪૫ 

અને ૬૪૬ (આર-

૬૮૫,૬૮૬,૬૮૭) 

િેવળીયા ઓસ 

બ્લોક – ૩૧) 

૨,૪૫,૦૦૦/- ૪,૩૦,૪૮૦/- 

૪૦ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૨૬ 

શ્રી રમેશભાઈ એમ રાઠવા સવે નાં. ૮૬ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

(મોટી રાસલી ઓસ 

બ્લોક – ૧) 

૪,૯૭,૦૦૦/- ૩,૪૮,૨૬૦/- 

૪૧ સીએર્ઓ ૧ -

૨૩૨ 

શ્રી રમેશભાઈ એમ રાઠવા સવે નાં. ૧૨૦ ને 

લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ (મોટી 

રાસલી ઓસ બ્લોક 

– ૭) 

૯,૩૨,૫૦૦/- ૩,૫૨,૧૬૦/- 

૪૨ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૮૬ 

શ્રી રાઠવા પ્રવરેન્રપ્રસિંહ સી. સવે નાં.૩૪૦, ૩૪૧ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ(આર-૫)  

૪,૨૬,૫૦૦/- ૪,૨૯,૭૦૦/- 

૪૩ સીએર્ઓ ૧ – શ્રી તિવી પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં.૧૫૦, ૧૫૧, ૨,૭૬,૦૦૦/- ૩,૪૯,૫૬૦/- 
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૨૫૮ ૧૫૩/૧ અને 

૧૫૩/૨ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

પાવી ઓસ બ્લોક-૫ 

૪૪ સીએર્ઓ ૧ – 

૨૬૨ 

શ્રી તિવી પ્રવજયકુમાર 
દકશનલાલ 

સવે નાં. ૧૨૧ અને 

૧૨૫ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવરબેિ 

પાવી ઓસ બ્લોક – 

૯ 

૪,૦૨,૫૦૦/- ૩,૮૮,૨૨૦/- 

૪૫ સીએર્ઓ ૧ – 

૩૩૪ 

શ્રી હરેશભાઈ રાઠવા સવે નાં. ૧૦૦,૧૦૧ 

ને લાગ ુઓરસાંગ 

રીવરબેિ 

તળાવફચળયા ઓસ 

બ્લોક – ૦૭ 

૩,૯૬,૦૦૦/- ૪,૨૯,૯૬૦/- 

૪૬ સીએર્ઓ ૧ – 

૫૫ 

શ્રી રાઠવા અમરસીંગભાઈ 
ર્ાંદુભાઈ  

સવે નાં. ૬૭૫ અને 

૬૯૭ ને લાગ ુ

ઓરસાંગ રીવર 

િેવળીયા બ્લોક – ૫ 

૫,૨૨,૫૦૦/- ૪,૨૯,૭૦૦/- 
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નનષ્કષય:  
 
આ િોજેક્ટ લોકો માટે ફાયિાકારક સાચબત થશે. રોયલ્ટી, આબકારી અને સરકારી વેરા દ્વારા સરકારન ે

આવક પેિા કરવામાાં વધારો થશે. નજીકના ગામોમાાં પ્રશક્ષણ, રસ્તાઓ, પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા, 

તબીબી સપુ્રવધાઓ જેવા માળખાગત સપુ્રવધાઓમાાં વધ ુસધુારણા થશે. સ્થાપ્રનક ગ્રામજનોની કમાણીમાાં 

વધારો થશે, કારણ કે રાજ્ય સરકારની ઓદ્યોચગક નીપ્રત અન ેપનુવચસન નીપ્રત મજુબ, તેઓ બ્લેક રેપ/ 

બેન્ટોનાઇટ ખાણમાાં રોજગાર મેળવશ,ે જે આખરે ગ્રામજનોના જીવનની સારી પ્રનિંિા કરવામાાં પદરણમે 

છે. હવા, પાણી, માટી અન ે અવાજનુાં કોઈ નોંધપાત્ર િદૂષણ નથી. પયાચવરણના તમામ ઘટકોની 

પ્રનયપ્રમત િેખરેખ કરવામાાં આવશે. કાંપની દ્વારા સમાજ કલ્યાણનાાં પગલાાં પર વધેલા ખર્ચન ેલીધે, 

નજીકમાાં - ગામલોકો દ્વારા એકાંિર પ્રવકાસ થશે. 

----------------------------------- 


