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    ૧.૦ �વે�ય 

પયા$વરણ 0ભાવ આકારણી )ઇઆઇએ (0ો6�ટના પયા$વરણીયએ િનણ$ય લેતા પહ�લા કોઈ , સામા�જક અને 

આિથ9ક 0ભાવોને ઓળખવા માટ� વપરાય છે  .તે િનણ$ય લેવા>ુ ંસાધન છે , 6 ?ચૂવેલા 0ો6�Bસ માટ� યોCય 

િનણ$ય લેવામા ં િનણ$ય ઉEપાદકોને માગ$દશ$ન આપે. 0ો6�ટ GલાિનHગ અને Iડઝાઇનના 0ારંKભક તબMે  મા ં 

આગાહ� કરવા>ુંપયા$વરણીય અસરોની , �થાિનક પયા$વરણને અ>Nુપ 0ો6�Bસને આકાર આપવા અને િનણ$ય 

લેનારાઓને આગાહ�ઓ અને િવક!પો 0�Oતુ કરવાના 0િતPૂળ 0ભાવોને ઘટાડવાના માગR અને માSયમો 

શોધવા>ુ ંલTય રાUVુ ંછે  ઇઆઇએ નો ઉપયોગ કર�ને, બનેં પયા$વરણીય અને આિથ9ક લાભ 0ાGત કર� શકાય 

છે . પયા$વરણીય અસરોની આગાહ� અને િનવારણ, 0ો6�ટ GલાિનHગના 0ારંKભક લાભો, પયા$વરણ>ુ ંરWણ, 

સસંાધનોનો મહXમ ઉપયોગ, આ ર�તે 0ો6�ટના એકંદર સમય અને ખચ$ની બચત Sયાનમા ંલેવી . 

પયા$વરણ, વન અને હવામાન પIરવત$ન મYંાલયે, ૧૪  મી સGટ�\બર, ૨૦૦૬ ના રોજ ઇ  .આઇ.એ .?ચૂન ^ારા , 

0ો6�ટ 0_િૃXઓની ?Kૂચ 0કાિશત કર� હતી )?ચૂના>ુ ં?Kૂચ (6ને પયા$વરણીય મaૂંર�ની જNર છે .ખાણકામ 

0ો6�Bસ  0_િૃXઓની ?Kૂચમા ંશામેલ છે 6 અગાઉના ઇસીની જNર છે  .ઇઆઇએ ?ચૂના  ૨૦૦૬  તેના પયા$વરણ 

અને વન મYંાલયની ૨૦૧૦, ૨૦૧૧,૨૦૧૨ અને ૨૦૧૨ ની ?ધુારણા, નવી Iદ!હ� અને એન .ટ�.b .ઓડ$ર , તા 

.૧૩.૦૯.૨૦૧૮  ના ઓ  .એમ .સIહત  ૧૨ મી Iડસે\બર, ૨૦૧૮ ને એમઓઇએફ અને સીસી ^ારા જણાવાVુ ંછે ક� 

જો �લ�ટર અથવા fયg�તગત લીઝ>ુ ંકદ ૫  હ��ટર વh ુહોય તો, ઈઆઈએ/ઈએમપી aૂર�પાસેથી ઇસીની મં 

આપવાની 0Ijયામા ંલા& ુકરવામા ંઆવશે .0ો6�ટ   એસઈઆઈએએ/એસઈએસી  “બી ૧ ” ક�ટ�ગર�મા ંઆવે છે . 

આ ઇઆઇએ Iરપોટ$નો mUુય ઉnેશ એ છે ક� અગાઉના  &જુરાત રાoય પયા$વરણ અસર આકારણી સXામડંળની 

અગાઉની પયા$વરણીય મaૂંર� મેળવવાનો છે . ઇઆઈએ Iરપોટ$ ?Kૂચત ખાણકામ 0_િૃXઓના અમલીકરણ અને  

કામગીર�ના અપેKWત પયા$વરણીય અસરો અને િવપર�ત અસરોને ઘટાડવા માટ� સમાયેલા શમન પગલા,ં જો 

કોઈ હોય તો તેને Sયાનમા ંલે   ઇઆઇએ અpયાસના વધારા ના હ�Oઓુ આ છે: 

 ૨.૦ �રપોટ� હ�� ુ 

 પયા$વરણીય અસર આકારણી અહ�વાલ ૧૪ મી સGટ�\બર, ૨૦૦૬  ના રોજ એમ.ઓ.ઇ.એફ. અને સી.સી.ની 

ઇ.આઇ.એ. ?ચૂનાહ�ઠળ એસ.આઇ.એ.એ., &જુરાત પાસેથી મળેલી સદંભ$ની શરતો (ટ�.ઓ.આર.) >ુ ંપાલન કરવા 

માટ� તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે Eયારબાદ થયેલ ?ધુારો અને ખિનજોની ખાણકામ માટ� ઇ.આઇ.એ. માગ$દશ$ન 

માગ$દિશ9કા (એમઓઇએફ અને સીસી, સરકારના ફ�sઆુર�, ૨૦૧૦) ભારતના, લા& ુમાઇિનHગ લીઝ િવ�તારમા ં

ર�તીના ખાણકામ માટ� પયા$વરણીય મaૂંર� મેળવવા માટ�.  

                ૩ .૦  �ો��ટ અને �ો��ટ �ોપોઝરની ઓળખ  

               ૩ .૧ �ો��ટની ઓળખ 

               �લ�ટર નીચે આપેલા કોtટક �વNપમા ંનીચે mજુબના 0�તાવકો ^ારા 0�તાિવત કરવામા ંઆવી રuુ ંછે 

                                                     કો%ટક ૩.૧ 

&મ ન ં. નામ અને �ોપોઝરની અ(ય િવગતો લીઝની -.થિત 

૦૧  vી ચwુંભાઈ ભાનાભાઈ વસાવા આર/ઓ 

Pુમાસગામ, અમલેથા ,તા�કુો- નાદંોદ, નમ$દા 

,�જ!લો- &જુરાત   

લીઝ vી ચwુંભાઇ ભાનાભાઇ 

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 
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દરખા�ત કરનારએ �ુધ સાદ� ર�તી xલોક નબંર 

-૧ ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb કર�  છે, 

સવy નબંર -૪૫૭  નમ$દા નદ�ની સામે ૨.૩૩ 

હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.- ગામ- �ુધ, તા�કુો- 

નાદંોદ , �જ!લો- નમ$દા  (&જુરાત) 

/ નાના / સાદ�  

ર�તી / નમ$દા  / ૨૦૧૮  /૮૮૩ 

૧૩/૦૬/૨૦૧૯  ના રોજ 

૦૨  vી ભz�શભાઇ ભોગીલા વસાવા આર/ઓ 

ચYિવલાસ ર{વુીરિસHહ કોલોની પેલેસ રોડ 

રાજપીપળા ,�જ!લો- &જુરાત   

દરખા�ત કરનારએ �ુધ સાદ� ર�તી xલોક નબંર 

-૨  ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb કર�  છે, 

સવy નબંર -૪૫૭  નમ$દા નદ�ની સામે ૩.૨૦  

હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.- ગામ- �ુધ, તા�કુો- 

નાદંોદ , �જ!લો- નમ$દા  (&જુરાત) 

લીઝ  vી  ભz�શભાઇ ભોગીલા  

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ�  

ર�તી / નમ$દા  / ૨૦૧૮  /૮૭૫  

૧૩/૦૭/૨૦૧૯  ના રોજ 

૦૩  vી 0ગનેશ ચwુંભાઈ વસાવા આર/ઓ 

Pુમાસગામ, અમલેથા ,તા�કુો- નાદંોદ, નમ$દા 

,�જ!લો- &જુરાત  

 દરખા�ત કરનારએ �ુધ સાદ� ર�તી xલોક નબંર 

– ૩ ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb કર�  

છે, સવy નબંર -૪,૫,૬,૭ અને ૪૩ નમ$દા નદ�ની 

સામે ૩.૭૪ હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.- ગામ- �ુધ, 

તા�કુો- નાદંોદ , �જ!લો- નમ$દા  (&જુરાત) 

લીઝ vી 0ગનેશ ચwુંભાઈ વસાવાની 

તરફ�ણમા ંઆપવામા ંઆવેલ છે. પY 

ન ંbઇઓ / હરાb / નાના / સાદ� 

ર�તી / નમ$દા  / ૨૦૧૮  /૮૭૯  

૧૩/૦૭/૨૦૧૯  ના રોજ 

૦૪  vીમતી અમીષાબેન ભz�શભાઇ વસાવા  

આર/ઓ: ર{વુીરિસHહ કોલોની, ૧૭, છYિવલાશ, 

નાદંોદ, નમ$દા, &જુરાત. 

દરખા�ત કરનારએ �ુધ સાદ� ર�તી xલોક નબંર 

-૪   ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb કર�  

છે, સવy નબંર -૪૩ ને લા& ુનમ$દા નદ�ની સામે 

૪.૦૦   હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.- ગામ- �ુધ, 

તા�કુો- નાદંોદ , �જ!લો- નમ$દા  (&જુરાત) 

લીઝ vીમતી અમીષાબેન ભz�શભાઇ 

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ� 

ર�તી / નમ$દા  / ૨૦૧૮  /૮૬૩  

૧૩/૦૭/૨૦૧૯  ના રોજ 

૦૫  vી ભz�શભાઇ ભોગીલા વસાવા 

આર/ઓ: ર{વુીરિસHહ કોલોની, ૧૭, છYિવલાશ, 

નાદંોદ, નમ$દા, &જુરાત. 

દરખા�ત કરનારએ �ુધ સાદ� ર�તી xલોક નબંર 

-૫  ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb કર�  છે, 

સવy નબંર -૪૩ ને લા& ુ નમ$દા નદ�ની સામે 

લીઝ  vી  ભz�શભાઇ ભોગીલા  

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ� 

ર�તી / નમ$દા  / ૨૦૧૮  /૮૫૫  

૧૩/૦૭/૨૦૧૯  ના રોજ 
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૪.૦૦   હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.- ગામ- �ુધ, 

તા�કુો- નાદંોદ , �જ!લો- નમ$દા  (&જુરાત) 

 

૦૬  vી રાક�શભાઈ રિતલાલ વસાવા 

આર/ઓ ગોPુલનગર રાજપીપળા, �જ!લો- 

નમ$દા (&જુરાત) 

દરખા�ત કરનારએ �ુધ સાદ� ર�તી xલોક નબંર 

-૬ ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb કર�  છે, 

સવy નબંર -૪૫  નમ$દા નદ�ની સામે ૩.૨૭   

હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.- ગામ- �ુધ, તા�કુો- 

નાદંોદ , �જ!લો- નમ$દા  (&જુરાત) 

 

લીઝ vી  રાક�શભાઈ રિતલાલ  

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ� ર�તી / નમ$દા  / 

૨૦૧૮  /૮૬૩   

૧૩/૦૭/૨૦૧૯  ના રોજ 

 

૦૭  vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- નાદંોદ, �જ!લો- 

નમ$દા (&જુરાત) 

દરખા�ત કરનારએ મોલેથા સાદ� ર�તી xલોક 

નબંર -૧ ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb 

કર�  છે, સવy નબંર - નમ$દા નદ� પ~ પૈક� ૮૨, 

સામે ૩.૫૦  હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.ગામ- 

મોલેથા, તા�કુો- િસનોર, �જ!લો-વડોદરા, 

&જુરાત  

લીઝ  vી  Iકરણભાઈ ભોગીલાલ  

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ� ર�તી / વડોદરા  

/૨૩/૦૧/૨૦૧૯  ના રોજ 

 

૦૮  vી હર��z Pુમાર mળૂbભાઇ રોIહત  

આર/ઓ: ૫/૫૦ કોલેજ રોડ b.ઇ.બી.ની 

બાaુમા ં રાજપીપળા, તા�કુો- નાદંોદ, �જ!લો-

નમ$દા, &જુરાત. 

દરખા�ત કરનારએ મોલેથા સાદ� ર�તી xલોક 

નબંર -૨ ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb 

કર�  છે, સવy નબંર - નમ$દા નદ� પ~ પૈક� 

૩૦,૩૦/૧ અને ૩૦/૨, ૮૨, સામે ૩.૫૦  હ��ટર 

િવ�તાર ઉપર છે.ગામ- મોલેથા, તા�કુો- િસનોર, 

�જ!લો-વડોદરા, &જુરાત 

લીઝ  vી હર��z Pુમાર mળૂbભાઇ 

રોIહતની તરફ�ણમા ંઆપવામા ંઆવેલ 

છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb / નાના 

/ સાદ� ર�તી / વડોદરા  / ૨૦૧૯   

/૪૮૮૬  

૧૩/૧૧ /૨૦૧૯  ના રોજ 

૦૯  vી ક!પેશPુમાર અશોકPુમાર અ�વાલ 

આ/ઓ: ૩૧૬ િવ�ુ� બસ�ટ��ડ, અને પો�ટ 

અમલેથા ખાતે, તા�કુા-નાદંોદ, �જ!લો- નમ$દા, 

&જુરાત 

લીઝ  vી ક!પેશPુમાર અશોકPુમાર 

અ�વાલ ની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ�  
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દરખા�ત કરનારએ મોલેથા સાદ� ર�તી xલોક 

નબંર -૩ ના નામે માઇિનHગ લીઝ માટ� અરb 

કર�  છે, સવy નબંર - નમ$દા નદ� પ~ પૈક� ૨૯ 

અને ૩૦,  ૩.૫૦  હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે.ગામ- 

મોલેથા, તા�કુો- િસનોર, �જ!લો-વડોદરા, 

&જુરાત 

ર�તી / વડોદરા  / ૨૦૧૯-૨૦   

/૪૮૯૦  

૨૫/૧૧ /૨૦૧૯  ના રોજ 

૧૦ vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- નાદંોદ, �જ!લો- 

નમ$દા (&જુરાત) 

દરખા�ત કરનારએ મોલેથા સાદ� ર�તી અને 

કાકંર� xલોક નબંર – M2 ના નામે માઇિનHગ 

લીઝ માટ� અરb કર�  છે, સવy નબંર - નમ$દા 

નદ� પ~ પૈક�  ની સામે, ૮૦૫ & ૮૧૦ સવy ૪.૩૦ 

હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે. ગામ- મોલેથા, તા�કુો- 

િસનોર, �જ!લો-વડોદરા, &જુરાત  

લીઝ  vી  Iકરણભાઈ ભોગીલાલ  

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ� ર�તી / 

વડોદરા/૨૦૧૯/૫૦૦૭  

/૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 

 

૧૧  vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- નાદંોદ, �જ!લો- 

નમ$દા (&જુરાત) 

દરખા�ત કરનારએ મોલેથા સાદ� ર�તી અને 

કાકંર� xલોક નબંર – ૭ ના નામે માઇિનHગ લીઝ 

માટ� અરb કર�  છે, સવy નબંર - નમ$દા નદ� 

પ~ પૈક�  ની સામે, ૧૪૭, ૧૭૬/૪ & ૭૭૭ સવy 

૧.૬૦ હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે. ગામ- મોલેથા, 

તા�કુો- િસનોર, �જ!લો-વડોદરા, &જુરાત  

લીઝ  vી  Iકરણભાઈ ભોગીલાલ  

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ� ર�તી / 

વડોદરા/૨૦૧૯/૪૯૯૯  

/૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 

 

૧૨ vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- િસનોર, �જ!લો- 

વડોદરા (&જુરાત) 

દરખા�ત કરનારએ મોલેથા સાદ� ર�તી અને 

કાકંર� xલોક નબંર – ૪ ના નામે માઇિનHગ લીઝ 

માટ� અરb કર�  છે, સવy નબંર - નમ$દા નદ� 

પૈક�  ની સામે, સવy નબંર ૨૬,૨૭ અને 29, 

મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� xલોક નબંર – ૪, 

૩.૫૦.૦૦ હ��ટર િવ�તાર ઉપર છે. ગામ- 

મોલેથા, તા�કુો- િસનોર, �જ!લો-વડોદરા, 

&જુરાત  

લીઝ  vી  Iકરણભાઈ ભોગીલાલ  

વસાવાની તરફ�ણમા ંઆપવામા ં

આવેલ છે. પY ન ંbઇઓ / હરાb 

/ નાના / સાદ� ર�તી / 

વડોદરા/૨૦૧૯/૫૦૧૧  

/૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 
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૩.૨  �ો��ટના �.તાવક0ુ ંસરના1ુ:ં 

?Kૂચત �લ�ટર એ ?Kૂચત સાથે ર�તી (ખિનજ) ની ઓપન કા�ટ અધ$-િમક�િનઝાઇડ માઇિનHગ છે.  ઓIડ�નર� 

ર�તી>ુ ંPુલ ઉEપાદન 5,53,315.54 ટન અને ઓIડ�નર� �ેવલ>ુ ંઉEપાદન 56,674.46 ટન/વષ$ છે. િવ�તાર 

અને ઉEપાદનની િવગતો ટ�xVલુેટ�ડ �વNપમા ંનીચે દશા$વેલ છે. 

ખાણ લીઝ કો-ઓIડ�નેBસ અને કને��ટિવટ� િવગતો નીચે ?Kૂચબ� છે: 

 કો%ટક ૩.૩  : સાઇટ કો-ઓ�ડ6ને7સ 

૧        સકંલન          8લોક-૧   

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાશં 

      એ  21°55'47.02"N 73°26'17.59"E 

     બી  21°55'48.28"N 73°26'13.43"E 

     સી  21°55'41.92"N 73°26'11.31"E 

     ડ�  21°55'40.98"N 73°26'14.73"N 

   

  8લોક-૨  

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાશં 

      એ  21°55'52.75"N  73°26'21.85"E 

     બી  21°55'54.51"N 73°26'15.42"E 

     સી  21°55'48.28"N 73°26'13.43"E 

     ડ�  21°55'47.02"N 73°26'17.59"E 

   8લોક-૩  

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાશં 

      એ  21°55'59.11"N 73°26'23.49"E 

     બી  21°56'0.77"N 73°26'17.30"E 

     સી  21°55'54.51"N 73°26'15.42"E 

     ડ�  21°55'52.78"N 73°26'21.85"E 

    8લોક-૪  

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાશં 

      એ  21°56'00.80"N 73°26'17.32"E 

     બી  21°55'58.89"N 73°26'24.29"E 

     સી  21°56'04.31"N 73°26'26.81"E 

     ડ�  21°56'06.44"N 73°26'18.94"E 

  8લોક-૫  
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.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાશં 

      એ  21°56'6.43"N 73°26'18.93"E 

     બી  21°56'4.30"N 73°26'26.80"E 

     સી  21°56'9.52"N 73°26'28.71"E 

     ડ�  21°56'11.81"N 73°26'21.11"E 

  8લોક-૬  

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાંશ 

      એ  21°56'17.31"N 73°26'22.87"E 

     બી  21°56'15.220"N 73°26'29.10"E 

     સી  21°56'9.87"N 73°26'27.35"E 

     ડ�  21°56'11.76"N 73°26'21.09E 

 

    મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક – ૧ 

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાંશ 

      એ  21°56'20.16"N 73°25'58.58"E 

     બી  21°56'20.27"N 73°26'10.88"E 

     સી  21°56'23.50"N 73°26'10.84"E 

     ડ�  21°56'11.81"N 73°26'21.11"E 

 

     મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક – ૨  

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાંશ 

      એ  21°56'23.50"N 73°26'10.84"E 

     બી  21°56'23.38"N 73°25'58.55"E 

     સી  21°56'26.61"N 73°25'58.51"E 

     ડ�  21°56'26.72"N 73°26'10.81"E 

 

    મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક – ૩  

.તભં નબંર અ;ાશં ર�ખાંશ 

      એ  21°56'26.61"N 73°26'58.51"E 

     બી  21°56'26.72"N 73°26'10.81"E 

     સી  21°56'29.95"N 73°26'10.73"E 

     ડ�  21°56'29.83"N 73°26'58.48"E 
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મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાંકર� 8લોક  – M2 

�તભં નબંર અWાશં ર�ખાશં 

      એ  21°57'7.33"N 73°26'3.69"E 

     બી  21°57'17.85"N 73°26'4.51"E 

     સી  21°57'16.70"N 73°26'9.12"E 

     ડ�  21°57'6.53"N 73°26'8.41"E 

 

મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાંકર� 8લોક  ૪ 

 

મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાંકર� 8લોક  7 
 

�તભં નબંર અWાશં ર�ખાશં 

      એ  21°56'29.95"N 73°26'10.77"E 

     બી  21°56'29.83"N 73°25'58.48"E 

     સી  21°56'33.06"N 73°25'58.44"E 

     ડ�  21°56'33.17"N 73°26'10.74"E 

�તભં નબંર અWાશં ર�ખાશં 

      એ  21°57'1.20"N 73°26'1.43"E 

     બી  21°56'57.63"N 73°26'1.23"E 

     સી  21°56'57.69"N 73°26'7.17"E 

     ડ�  21°57'0.30"N 73°26'7.20"E 

૨  નEક0ુ ંર�Fવે .ટ�શન ચાદંોદ ર�!વે �ટ�શન ( આશર� ૪.૨૮  Iક.મી. ઉતર-�વૂ$ Iદશામા ં) 

૩  નEકનો રા%G�ય ધોર�માગ� 

 

એનએચ -૯૫૩ આશર�. ૧૧.૧૫ Iક.મી. દKWણ -�વૂ$ Iદશામા ં

એસએચ -૧૭૫ આશર� ૦.૧૧ Iક.મી. ઉXર  Iદશામા ં

૪  નEક0ુ ંએરપોટ� 
વડોદરા ( આશર� ૫૦.૭૩  Iક.મી. દKWણ -�વૂ$ Iદશામા)ં 

 

                    

પયા$વરણીય સેIટHગની િવગતો કોtટક-૩.૪  મા ંઆપવામા ંઆવી છે. 
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કો%ટક-૩.૪ : પયા�વરણીય સવેંદનશીલતાની િવગતો 

&મ 

ન.ં   

િવગતો િવગતો 

૧  ઇકોલોbકલ સવંેદનશીલ 

િવ�તારો 

(રાt��ય બગીચો, 

વ�ય0ાણી અભયાર�ય) 

નીલ  

૨  નbક>ુ ંજળ શર�ર ખાણ સાઇટ ઉપર>ુ ં�લ�ટર નમ$દા નદ�ના ?કૂા પ~ પર આવે�ુ ંછે. 

૩  િસg�મક ઝોન ઝોન –III 

સોસ$  બીએમટ�સી   બે આ_િૃત  

https://www.bmtpc.org/disaster%20resistnace%20techno

lgies/ZONE%20III.htm 

 

         ૪.૦ �ો��ટ0ુ ંNOફ �ડQ.&Rશન  

          ૪.૧  �ો��ટની જTર છે  

            નમ$દા નદ�ના નદ�ના પ~ પર સાદ� ર�તી ખાણકામ �લ�ટર ના xલોકની �થાન ટ�xVલુેટ�ડ �વNપમા ંજણાવેલ છે: 

                                                                                                                                                     

                                        

ખાણ લીઝની 1Vુય Wિુવધાઓ 

&મ 

ન ં. 

           લીઝ  8લોક ન.ં  સવX ન.ં  િવ.તાર 

(હ�.) 

WNૂચત ;મતા 

(ટ�પીએ) 

૧   vી ચwુંભાઈ ભાનાભાઈ 

વસાવા આર/ઓ Pુમાસગામ, 

અમલેથા ,તા�કુો- નાદંોદ, 

નમ$દા ,�જ!લો- &જુરાત 

�ંુધ  સાદ�  ર�તી 

xલોક-૧  

નમ$દા નદ�ના પ~ની 

સામે સવy નબંર -૪૫૭  

૦૨.૩૩  

 હ�.   

૩૭૮૮૬   

  

૨  vી  ભz�શભાઇ ભોગીલા  

વસાવા આર/ઓ ચYિવલાસ   

ર{વુીરિસHહ કોલોની પેલેસ રોડ 

રાજપીપળા ,�જ!લો- &જુરાત  

�ંુધ  સાદ�  ર�તી 

xલોક-૨  

સવy નબંર -૪૫૭ અને 

૪  

૩.૨૦ હ�.  ૫૨૨૨૪  

 

૩  vી 0ગનેશ ચwુંભાઈ વસાવા 

આર/ઓ Pુમાસગામ, અમલેથા 

,તા�કુો- નાદંોદ, નમ$દા 

,�જ!લો- &જુરાત 

�ંુધ  સાદ�  ર�તી 

xલોક-૩  

સવy નબંર -૪,૫,૬,૭ 

અને ૪૩  

૪.૦૦ હ�.  ૬૧૭૧૦  
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૪  vીમતી અમીષાબેન ભz�શભાઇ 

વસાવા 

 આર/ઓ: ર{વુીરિસHહ 

કોલોની, ૧૭, છYિવલાશ, 

નાદંોદ, નમ$દા, &જુરાત. 

 

�ંુધ  સાદ�  ર�તી 

xલોક-૪  

સવy નબંર -૪૩ ને 

લા& ુનમ$દા પ~ પૈક�  

 

૪.૦૦ હ�.  ૬૬૨૪૦  

૫   vી ભz�શભાઇ ભોગીલા 

વસાવા 

 આર/ઓ: ર{વુીરિસHહ 

કોલોની, ૧૭, છYિવલાશ, 

નાદંોદ, નમ$દા, &જુરાત 

�ંુધ  સાદ�  ર�તી 

xલોક-૫  

સવy નબંર -૪૩ ને 

લા& ુ

૪.૦૦ હ�.  ૬૪૩૨૦  

૬    vી રાક�શભાઈ રિતલાલ 

વસાવા આર/ઓ ગોPુલનગર 

રાજપીપળા, �જ!લો- નમ$દા 

(&જુરાત) 

 

�ંુધ  સાદ�  ર�તી 

xલોક-૬  

સવy નબંર -૪૫  ને 

લા& ુ

૩.૨૭ હ�.  ૫૨૯૭૪  

૭  vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ 

વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- 

નાદંોદ, �જ!લો- નમ$દા 

(&જુરાત) 

મોલેથા સાદ�  

ર�તી  xલોક 

નબંર ૧  

સવy નબંર .- નમ$દા 

નદ� કાઠંો પૈક�  

સમાયો�જત ૮૨  

૩.૫૦ હ�.  ૫૮૩૦૦  

૮  vી હર��z Pુમાર mળૂbભાઇ 

રોIહત 

આર/ઓ: ૫/૫૦ કોલેજ રોડ 

b.ઇ.બી.ની બાaુમા ં

રાજપીપળા, તા�કુો- નાદંોદ, 

�જ!લો-નમ$દા, &જુરાત 

મોલેથા સાદ�  

ર�તી xલોક  

નબંર ૨  

સવy નબંર .- નમ$દા 

નદ� પ~ પૈક�  

સમાયો�જત ૩૦,  

૩૦/૧, ૩૦/૨ અને ૮૨ 

૩.૫૦ હ� ૫૮૮૦૦  

૯  vી ક!પેશPુમાર અશોકPુમાર 

અ�વાલ 

આ/ઓ: ૩૧૬ િવ�ુ� બસ�ટ��ડ, 

અને પો�ટ અમલેથા ખાતે, 

તા�કુા-નાદંોદ, �જ!લો- 

નમ$દા, &જુરાત 

મોલેથા સાદ�  

ર�તી xલોક 

 નબંર ૩  

સવy નબંર .- નમ$દા 

નદ� પ~ પૈક�  

સમાયો�જત ૨૯,૩૦  

૩.૫૦ હ� ૫૮૮૦૦ 
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૧૦  vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ 

વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- 

નાદંોદ, �જ!લો- નમ$દા 

(&જુરાત) 

મોલેથા સાદ�  

ર�તી  xલોક 

નબંર- એમ ૨ 

સવy નબંર .- નમ$દા 

નદ� પ~ પૈક�  ની સામે 

૮૦૫ & ૮૧૦  

૪.૩૦ હ�.  સાદ� ર�તી –  

૩૦,૭૭૪.૨૪  

કાકંર�- 

૪૧૪૬૫.76 

૧૧  vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ 

વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- 

નાદંોદ, �જ!લો- નમ$દા 

(&જુરાત) 

મોલેથા સાદ�  

ર�તી  xલોક 

નબંર ૭ 

સવy નબંર .- નમ$દા 

નદ� પ~ પૈક�  ની સામે 

૧૪૭, ૧૭૬/૪ & ૭૭૭  

૧.૬૦ હ�.  સાદ� ર�તી –  

૧૧૨૮૭.૩૦ 

કાકંર�- 

૧૫,૨૦૮.૭૦ 

૧૨ vી Iકરણભાઈ ભોગીલાલ 

વસાવા 

આર/ઓ- ગગંાટ�કર�, તા�કુો- 

િસનોર, �જ!લો- વડોદરા 

(&જુરાત) 

મોલેથા સાદ�  

ર�તી  xલોક 

નબંર ૪ 

સવy નબંર .- નમ$દા 

નદ� પ~  પૈક�  ની સામે 

૨૬,૨૭, અને ૨૯ 

૩.૫૦ હ�. સાદ� ર�તી –  

૨૩૩૨૩  

કાકંર�- ૩૦૪૭૬ 

        

૪.૧.૧ ખિનજ અનામત અને ઉ\પાદન સાNબત અનામત 

ખિનજ xલોક હરાb માટ� ��ૂતરશા� અને ખાણકામ િવભાગ ^ારા �જ!લા િવભાગ ^ારા તૈયાર કરાયેલ 

��ૂતરશા�ીય અહ�વાલના આધાર� િસ� થયેલ અનામતની િવચારણા કરવામા ંઆવે છે. એસપી.bઆર િવ�તારના 

આધાર� લેવામા ંઆવે છે, 6 mજુબ અનામત નીચે ગણતર� કરવામા ંઆવે છે - 

                                     કો%ટક ૪.૫ : અનામતનો સારાશં 

                            8લોક 

૧                                                 

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૨૩૩૦૦ ૩  ૬૯૯૦૦  ૨.૭૧  ૧૮૯૪૩૦  

]ુલ ૧૮૯૪૩૦  

                   

                          8લોક 

૨                                                  
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ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૩૨૦૦૦   ૩  ૯૬૦૦૦  ૨.૭૨   ૨૬૧૧૨૦   

]ુલ  ૨૬૧૧૨૦  

                          

                      

                       8લોક ૩                                                 

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૩૭૪૦૦  ૩  ૧૧૨૨૦૦  ૨.૭૫   ૩૦૮૫૫૦  

]ુલ  ૩૦૮૫૫૦   

                          

                            8લોક ૪                                                 

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૪૦૦૦૦  ૩  ૧૨૦૦૦૦  ૨.૭૬        ૩૩૧૨૦૦   

]ુલ  ૩૩૧૨૦૦   

                    

                           8લોક ૫                                               

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૪૦૦૦૦  ૩  ૧૨૦૦૦૦  ૨.૬૮        ૩૨૧૬૦૦    

]ુલ  ૩૨૧૬૦૦    
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                            8લોક ૬                                              

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૩૨૭૦૦  ૩  ૯૮૧૦૦  ૨.૭૦       ૨૬૪૮૭૦   

]ુલ  ૨૬૪૮૭૦    

  

   મોલેથા સાદ�  ર�તી 8લોક નબંર ૧ 

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૩૫૦૦૦  ૩  ૧૦૫૦૦૦  ૨.૭૮        ૨૯૧૯૦૦   

]ુલ  ૨૯૧૯૦૦     

                 

 

                         મોલેથા સાદ�  ર�તી 8લોક નબંર ૨                                         

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૩૩૮૮૧  ૩  ૧૦૧૬૪૩  ૨.૮૦         ૨૮૪૬૦૦  

૧૧૧૯  ૧.૫   ૧૬૭ ૮  ૨.૮૦        ૪૬૭૦૦  

]ુલ  ૨૮૯૩૦૦     

                        

                          મોલેથા સાદ�  ર�તી 8લોક નબંર ૩                                           

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૩૨૭૦૭  ૩  ૯૮૧૨૧  ૨.૮૦         ૨૭૪૭૩૯  
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૨૨૯૩  ૩   ૬૮૭૯  ૨.૮૦        ૧૯૨૬૧  

]ુલ  ૨૯૪૦૦૦      

                            

                        મોલેથા સાદ�  ર�તી 8લોક અને કાંકર� નબંર એમ ૨                                          

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૪૩૦૦૦ ૩ ૧૨૯૦૦૦ ૨.૮૦ ૩૬૧૨૦૦ 

]ુલ ૩૬૧૨૦૦ 

                      

 

                                      મોલેથા સાદ�  ર�તી 8લોક અને કાકંર� 8લોક ૭                                          

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૧૬૦૦૦ ૩ ૪૮૦૦૦ ૨.૭૬ ૧૩૨૪૮૦ 

]ુલ ૧૩૨૪૮૦ 

 

મોલેથા સાદ�  ર�તી 8લોક અને કાકંર� 8લોક ૪ 

ખિનજPૃત 

ઝોન િવ�તાર  

(m2) 

�ડાઈ ખિનજ 

વો!Vમુ 

(m2) 

બ!ક ડ�ન. 

MT/m3 

ખિનજ ર�તી  

(MT) 

૩૫૦૦૦ ૩ ૧૦૫૦૦૦ ૨.૮૦ ૨૯૪૦૦૦ 

]ુલ ૨૯૪૦૦૦ 

 

  ૫.૦ ખાણકામની પaિત 

 ઓપનકા�ટ સેમી િમક�િનઝાઇડ માઇિનHગ પ�િત ^ારા ર�તી અધ$ -યાિંYક કામગીર� કરવામા ંઆવશે. ખિનજને 

ફ�ત એક �ુકડા  ���Gસમા ંબનાવેલ, ૧-૩ મી �તરમા ંwૂર કરવામા ંઆવશે. ખિનજ �ક / ડ\પર / ���ટરમા ં
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ભરવામા ંઆવશે. બ�ચ નદ�ના કાઠં� સમાતંર આગળ વધશે. કાપી નાખંવાની �ચાઈ/ ���Gસ ૧-૩ મી હશે, 

ખાણકામની 0_િૃXઓ એવી ર�તે હાથ ધરવામા ં  આવશે ક� 6થી ખિનજ લોIડHગ પછ� ��સ / ડ\પર / ���ટરની 

ગિત માટ�  એુલ િવ�તારમા ંપાણીના 0વાહ અને ર�તાઓની ગિતમા ંકોઈ અવરોધ ન આવે. બનેં બાaુઓ ટાર 

ર�તાને જોડતા અKભગમ ર�તાઓ ^ારા. વરસાદની મોસમમા ંકોઈ ખાણકામ કરવામા ંઆવશે નહ¡. કોઈ પણ 

િસHચાઈ ડ�મ (ચેકડ�મ), ¢��ચ Pુવાઓ, ધોવાણ>ુ ંમાળ£ુ ંઅને રાt��ય ધોર�માગ$ પરના �લુથી ૫૦૦ મીટરની 

¤તર� કોઈ સામા�ય ર�તી ખનન કરવામા ંઆવશે નહ¡. 

 6 િવ�તારમા ંપાણીની લાઇનનો સામનો કરવો પડ¥ો છે Eયા ંખાણકામ બધં કરવામા ંઆવશે. નદ�ના કાઠંાની 

g�થરતા માટ� કાઠં�થી અવરોધ ઝોન ¦ળવવામા ંઆવશે.  �લાઈસ/ ���Gસના પIરમાણો ખિનજ માટ� રહ�શે    

    ૧.  �ચાઈ -૧-૩ મી 

     ૨. પહોળાઈ - પહોળાઈ બ�ચની �ચાઈ કરતા ં૩  મીટરથી વh ુઅથવા પહોળાઈના m/c  ૩  ગણાથી 

વhનુી    હોવી  જોઈએ 

                                   

                 ટ�બલ – ૧ , �ગિતશીલ વનીકરણ0ુ ંWNૂચ 

                          bંુધ  સાદ�  ર�તી 8લોક-૧ 

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 

0થમ ૩૭૮૮૬ -- ૩૭૮૮૬ -- ૧:૦   

બીaુ ં ૩૭૮૮૬ -- ૩૭૮૮૬     -- ૧:૦   

Yીaુ ં ૩૭૮૮૬ -- ૩૭૮૮૬     -- ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૩૭૮૮૬ -- ૩૭૮૮૬     -- ૧:૦   

પાચંmુ ં ૩૭૮૮૬ -- ૩૭૮૮૬      -- ૧:૦   

]ુલ  ૧,૮૯,૪૩૦  ૧,૮૯,૪૩૦ ૮૬,૬૩૦   

 

                         bંુધ  સાદ�  ર�તી 8લોક-૨  

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 

0થમ ૫૨૨૨૪ -- ૫૨૨૨૪ -- ૧:૦   
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બીaુ ં ૫૨૨૨૪ -- ૫૨૨૨૪     -- ૧:૦   

Yીaુ ં ૫૨૨૨૪ -- ૫૨૨૨૪     -- ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૫૨૨૨૪ -- ૫૨૨૨૪     -- ૧:૦   

પાચંmુ ં ૫૨૨૨૪ -- ૫૨૨૨૪      -- ૧:૦   

]ુલ  ૨,૬૧,૧૨૦  ૨,૬૧,૧૨૦    

                        

                      bંુધ  સાદ�  ર�તી 8લોક-૩   

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 

0થમ ૬૧૭૧૦ -- ૬૧૭૧૦ -- ૧:૦   

બીaુ ં ૬૧૭૧૦ -- ૬૧૭૧૦     -- ૧:૦   

Yીaુ ં ૬૧૭૧૦ -- ૬૧૭૧૦     -- ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૬૧૭૧૦ -- ૬૧૭૧૦     -- ૧:૦   

પાચંmુ ં ૬૧૭૧૦ -- ૬૧૭૧૦      -- ૧:૦   

]ુલ  ૩,૦૮,૫૫૦  ૩,૦૮,૫૫૦    

                       

bંુધ  સાદ�  ર�તી 8લોક-૪ 

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 
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0થમ ૬૬૨૪૦ -- ૬૬૨૪૦ -- ૧:૦   

બીaુ ં ૬૬૨૪૦ -- ૬૬૨૪૦     -- ૧:૦   

Yીaુ ં ૬૬૨૪૦ -- ૬૬૨૪૦     -- ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૬૬૨૪૦ -- ૬૬૨૪૦     -- ૧:૦   

પાચંmુ ં ૬૬૨૪૦ -- ૬૬૨૪૦      -- ૧:૦   

]ુલ    ૩,૩૧,૨૦૦     ૩,૩૧,૨૦૦    

                        

                          bંુધ  સાદ�  ર�તી 8લોક-૫   

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 

0થમ ૬૪૩૨૦ -- ૬૪૩૨૦ -- ૧:૦   

બીaુ ં ૬૪૩૨૦ -- ૬૪૩૨૦     -- ૧:૦   

Yીaુ ં ૬૪૩૨૦ -- ૬૪૩૨૦     -- ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૬૪૩૨૦ -- ૬૪૩૨૦     -- ૧:૦   

પાચંmુ ં ૬૪૩૨૦ -- ૬૪૩૨૦      -- ૧:૦   

Pુલ  ૩,૨૧,૬૦૦  ૩,૨૧,૬૦૦    

 

bંુધ  સાદ�  ર�તી 8લોક-૬ 

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 
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0થમ ૫૨૯૭૪ -- ૫૨૯૭૪ -- ૧:૦   

બીaુ ં ૫૨૯૭૪ -- ૫૨૯૭૪     -- ૧:૦   

Yીaુ ં ૫૨૯૭૪ -- ૫૨૯૭૪     -- ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૫૨૯૭૪ -- ૫૨૯૭૪     -- ૧:૦   

પાચંmુ ં ૫૨૯૭૪ -- ૫૨૯૭૪      -- ૧:૦   

]ુલ  ૨,૬૪,૮૭૦    ૨,૬૪,૮૭૦      

                       

                                      મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક નબંર ૧          

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 

0થમ ૫૮૩૮૦ -- ૩૦૩૫૮ ૨૮૦૨૨ ૧:૦   

બીaુ ં ૫૮૩૮૦ -- ૩૦૩૫૮ ૨૮૦૨૨ ૧:૦   

Yીaુ ં ૫૮૩૮૦ -- ૩૦૩૫૮ ૨૮૦૨૨ ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૫૮૩૮૦ -- ૩૦૩૫૮ ૨૮૦૨૨ ૧:૦   

પાચંmુ ં ૫૮૩૮૦ -- ૩૦૩૫૮ ૨૮૦૨૨ ૧:૦   

]ુલ  ૨,૯૧,૯૦૦  ૧,૫૧,૭૯૦ ૧,૪૦,૧૧૦  
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                                       મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક નબંર ૨          

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 

0થમ ૫૮૮૦૦ -- ૨૮૧૩૨   ૨૫૯૬૮ ૧:૦ 

બીaુ ં ૫૮૮૦૦ -- ૨૮૧૩૨ ૨૫૯૬૮ ૧:૦ 

Yીaુ ં ૫૮૮૦૦ -- ૨૮૧૩૨ ૨૫૯૬૮ ૧:૦ 

ચો¨ુ ં ૫૮૮૦૦ -- ૨૮૧૩૨ ૨૫૯૬૮ ૧:૦ 

પાચંmુ ં ૫૮૮૦૦ -- ૨૮૧૩૨ ૨૫૯૬૮ ૧:૦ 

]ુલ ૨,૮૯,૩૦૦  ૧,૪૧,૦૨૮ ૧,૪૮,૨૭૨  

 

                                       મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક નબંર ૩          

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�

) 

0થમ       ૫૮૪૩૦  --     ૩૦૩૮૪    ૨૮૦૪૬  ૧:૦   

બીaુ ં     ૫૮૮૦૦ --     ૨૮૨૨૪  ૩૦૫૭૬  ૧:૦   

Yીaુ ં    ૫૮૮૦૦ --     ૨૮૨૨૪  ૩૦૫૭૬ ૧:૦   

ચો¨ુ ં    ૫૮૮૦૦ --     ૨૮૨૨૪  ૩૦૫૭૬ ૧:૦   

પાચંmુ ં   ૫૮૮૦૦ --     ૨૮૨૨૪  ૩૦૫૭૬ ૧:૦   

]ુલ    ૨,૯૩,૬૩૦      ૧,૪૧,૦૨૮   ૧,૫૦,૩૫૦     
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                    મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� 8લોક નબંર એમ ૨          

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�) 

0થમ ૭૨૨૪૦ -- ૩૦૭૭૪.૫ ૪૧૪૬૫.૭૬ ૧:૦   

બીaુ ં ૭૨૨૪૦ -- ૩૦૭૭૪.૫ ૪૧૪૬૫.૭૬ ૧:૦   

Yીaુ ં ૭૨૨૪૦ -- ૩૦૭૭૪.૫ ૪૧૪૬૫.૭૬ ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૭૨૨૪૦ -- ૩૦૭૭૪.૫ ૪૧૪૬૫.૭૬ ૧:૦   

પાચંmુ ં ૭૨૨૪૦ -- ૩૦૭૭૪.૫ ૪૧૪૬૫.૭૬ ૧:૦   

]ુલ ૩,૬૧,૦૦૦  ૧૫૩૮૭૧.૫  ૨૦૭૩૨૮.૮ ---- 

             

                  મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� 8લોક નબંર -  ૭          

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�) 

0થમ ૨૬૪૯૬  -- ૧૧૨૮૭.૩૦ ૧૫૨૦૮.૭૦ ૧:૦   

બીaુ ં ૨૬૪૯૬  -- ૧૧૨૮૭.૩૦ ૧૫૨૦૮.૭૦ ૧:૦   

Yીaુ ં ૨૬૪૯૬  -- ૧૧૨૮૭.૩૦ ૧૫૨૦૮.૭૦ ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૨૬૪૯૬  -- ૧૧૨૮૭.૩૦ ૧૫૨૦૮.૭૦ ૧:૦   

પાચંmુ ં ૨૬૪૯૬  -- ૧૧૨૮૭.૩૦ ૧૫૨૦૮.૭૦ ૧:૦   

]ુલ ૧૩૨૪૮૦   ૫૪૪૩૬.૫  ૭૬૦૪૩.૫ ---- 

 

મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� 8લોક નબંર – ૪ 

વષ�  ]ુલ કામચલાઉ 

ખોદકામ (એમટ�) 
ટોચની માટ� 

(એમટ�) 

આર. ઓ. એમ (એમટ�) સાદ� ર�તી / 

કાકંર� ઓર (સાદ� 

ર�તી) 

   (એમટ�) 

કાંકર� 

(એમટ�) 
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0થમ ૫૮૮૮૦ -- ૨૮૩૨૩.૯૬ ૩૦૪૭૬.૦૪ ૧:૦   

બીaુ ં ૫૮૮૮૦ -- ૨૮૩૨૩.૯૬ ૩૦૪૭૬.૦૪ ૧:૦   

Yીaુ ં ૫૮૮૮૦ -- ૨૮૩૨૩.૯૬ ૩૦૪૭૬.૦૪ ૧:૦   

ચો¨ુ ં ૫૮૮૮૦ -- ૨૮૩૨૩.૯૬ ૩૦૪૭૬.૦૪ ૧:૦   

પાચંmુ ં ૫૮૮૮૦ -- ૨૮૩૨૩.૯૬ ૩૦૪૭૬.૦૪ ૧:૦   

]ુલ ૨૯૪૪૦૦ -- ૧૪૧૬૧૯.૬ ૧૫૨૩૮૦.૨ ---- 

  

  ૬.૦ એફર�.ટ�શન �ોeામ 

 નદ�ના કાઠં� સઘન વાવેતર અને �ીનબે!ટ િવકાસ માટ� જો કોઈનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે તો ટોચની માટ�. 

વાવેતર અને રોપણી કરવાની સUંયાની િવગતો નીચે આપેલ છે. યોજના સમયગાળા દરિમયાન રોડની આસપાસ 

૩૧૫૦ _Wૃો>ુ ંવાવેતર કરવામા ંઆવશે. 

 ૭.૦ જમીનનો ઉપયોગ પટેન� 

ખાણ લીઝ િવ�તાર સપાટ નદ� પ~ અને નદ� કાઠંો છે. ખાણ લીઝ િવ�તારમા ંકોઈ જગંલની જમીન અથવા 

ખેતીની જમીન નથી. સમ� માઇિનHગ લીઝ નદ�મા ંઆવે�ુ ંછે. 

   1ળૂfતૂ પયા�વરણીય -.થિત 

  ૮.૦  માટ�ની gણુવhા 

  આ WેYની હાલની જમીનની &ણુવXાની આકારણી કરવા માટ�, ખાણ લીઝ WેYની આaુબાaુ અને જમીનની 

પાચં નmનૂાઓ એકિYત કરવામા ંઆવી હતી. જમીનનો પીએચ  ?ચૂવે છે ક� માટ� 0Pૃિતમા ંથોડ� આ!કલાઇન 

છે. ઓળખાતા �થળોએથી એકિYત કરવામા ંઆવેલા નmનૂાઓ ?ચૂવે છે ક� જમીન ર�તાળ 0કારની છે 6મા ં

પાણીની ¦ળવણીની સભંાવના ઓછ� છે. પીએચ m!ૂય ૭.૨૪  થી ૮.૨૪  ?ધુીની છે. પાણી પકડવાની Wમતા 

૨૯.૧૦% થી ૪૫.૫૮% ની વªચે જોવા મળે છે. 

            ૮.૧ એijબય(ટ હવાની gણુવhા 

ઓ�ટોબર થી Iડસે\બર ૨૦૨૦ દરિમયાન ચોમાસા પછ�ની સીઝન માટ� �થળોએ એ«\બય�ટ એર �વોKલટ� 

મોિનટIરHગ એએ એુમ (હાથ ધરવામા ંઆવી છે. અpયાસ WેYમા ંન¬ધાયેલ (પીએમ૧૦) લ{Xુમ અને મહXમ 

�તર ૭૮.૧૦   μg / m3 થી ૮૫.૪૭  μg / m3 ની ર��જમા ંહO ુ,ં 6મા ં૯૮ મી  ટકા ૮૩.૧૫  μg / m3 થી 

૮૫.૨૬ μg / m3 ની વªચે છે. અpયાસ WેYમા ંન¬ધાયેલ (પીએમ૨.૫) >ુ ંલ{Xુમ અને મહXમ �તર, ૩૭.૦૪  

μg / m3 થી ૪૪.૧૯   μg / m3 ની ર��જમા ંહO ુ ંવªચે ૯૮ મી ટકાવાર� સાથે ૪૩.૦૮  μg / m3 થી ૪૪.૦૦  

μg / m3 ની ર��જમા ંહO ુ ં. અSયયન િવ�તારમા ંન¬ધાયેલ SO2 ની લ{Xુમ અને મહXમ સાzંતા ૦૯.૫૬   μg 

/ m3 થી ૧૩.૨૭  μg / m3 ની ૯૮  મી ટકા સાથે ૧૨.૦૫  μg / m3 થી ૧૩.૩૨  μg / m3 ની વªચે છે .

અSયયન WેYમા ંન¬ધાયેલ NO2 >ુ ં�Vનૂતમ અને મહXમ �તર ૧૯.૧૭ μg /  m3 થી ૨૪.૨૯ μg / m3 ની 

૯૮ મી ટકાની સાથે ૨૨.૮૬  μg / m3 થી ૨૩.૯૨ μg / m3 ની વªચે હO ુ.ં આ ર�તે 0ાGત થયેલ પIરણામો 

?ચૂવે છે ક� આસપાસના હવામા ંPM10, SO2 અને NO2 ની સાzંતા રહ�ણાકં અને �ામીણ િવ�તારો માટ� રાt��ય 

એ«\બય�ટ એર �વોKલટ�  ) એનએએ  ૂના ધોરણોમા ંસાર� છે .     

             ૮.૨   પાણીની gણુવhા 
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આ 0દ�શમા ં પાણીની ભૌિતક અને રાસાયKણક &ણુધમR>ુ ં m!ૂયાકંન કરવા માટ�, ખાણ લીઝ િવ�તારની 

આaુબાaુના િવિવધ જળ �ોતોમાથંી ચાર �થળોએથી પાણીના નmનૂા લેવામા ંઆfયા હતા. �ગૂભ$ જળ માટ� 

પીએચ (પીએચ) Kભ³તા હતી �ગૂભ$ જળ માટ�  ૬.૯૮  થી ૭.૪૩. Pુલ ઓગળેલા નMર પદાથR ૭૬૮ mg /l 

થી ૯૮૬ mg/l  ?ધુી બદલાય છે. �ગૂભ$ જળના નmનૂાઓમા ં�લોરાઇડ>ુ ં�તર ૪૬.૨૮  mg/l  થી ૧૭૬.૧૨ 

mg/l  . �લોરાઇડ નmનૂાઓ ઇªછનીય મયા$દામા ંહોય છે. ક� �ગૂભ$ જળ સામા�ય ર�તે પીવાના પાણીના ધોરણો 

(આઈએસ: ૧૦૫૦૦) ની ?સુગંતતા છે અને સપાટ�>ુ ંપાણી આઈએસ -૨૨૯૬  ધોરણો સાથે ?સુગંત છે           

૮.૩  અવાજ0ુ ં.તર 

 ઘ¬ઘાટ>ુ ં િનર�Wણ દશા$વે છે ક� Iદવસ સમયે �Vનૂતમ અને મહXમ અવાજ>ુ ં�તર અ>jુમે એન  ુ-૪ અને 

એન  ુ૫  પર ૫૧.૨  ડ�બી (એ) પર અ>jુમે ૪૯.૭  ડ�બી (એ) ન¬ધાVુ ંહO ુ.ં રાિYના સમયે ઓછામા ંઓµં 

અને મહXમ અવાજ>ુ ં�તર એન  ુ-૪ પર અ>jુમે ૩૮.૬  ડ�બી (એ) અને એન -ુ૧ પર ૪૧.૯  ડ�બી (એ) 

જણાVુ ંહO ુ.ં અSયયન WેYના ૧૦ Iક.મી. િYoયામા ંઘણા ¶ોત છે, 6 િવ�તારના �થાિનક અવાજ �તરમા ંફાળો 

આપે છે. 0ો6�ટની શNઆત વખતે, �ાIફક 0_િૃXઓથી અવાજ િવ�તારના આસપાસના અવાજ �તરમા ંવધારો 

કરશે. યોCય રWણાEમક પગલા ંલઈને આને તપાસ હ�ઠળ રાખવામા ંઆવશે. 

 ૮.૪ ઇકોલોEકલ પયા�વરણ 

WેYના અpયાસ અને 0કાિશત સાIહEયની સમીWાના આધાર�, તે જોવા મળે છે ક� Eયા ંછે. ૧૦-Iકમી િYoયાના 

અpયાસ WેYમા ંકોઈ વ�ય0ાણી અભયાર�ય અને રાt��ય ઉ·ાનો નથી. 

  ૯.૦ અપેN;ત પયા�વરણીય અસરો 

  ૯.૧  હવાની gણુવhા પર અસર 

 માઇિનHગમા ં ઉપયોગમા ંલેવાતા અ�ય પIરવહન વાહનોની લોIડHગ અને હલનચલન ?Kૂચત 0_િૃXઓ hળૂ 

(એસપીએમ / આરએસપીએમ) પેદા કરશે. ખાણ �થળે યોCય પાણી છાટંવાની કામગીર� હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

પવનને કારણે થતા ભાગે¸ુ ઉEસ¹ન ઘટાડવા માટ� ખિનજને કાયેલ તાડપYી �ક / Iટપર ^ારા માગ$ ^ારા 

પIરવહન કરવામા ંઆવશે. 

 ૯.૨ જળ પયા�વરણ પર અસર 

નદ�ની ¤દર અથવા નbકથી ર�તીની ખાણકામ ચોમાસાનીમા ંભૌિતક-રાસાયKણક િનવાસ�થાનની લાWKણકતાઓ 

પર આડકતર� અસર કર� છે. આ લાWKણકતાઓમા ં���મ રફનેસ તEવો, ડાઈ, વેગ, ટKબºIડટ�, કાપં પIરવહન અને 

0વાહના ¶ાવ શામેલ છે. પ~ના માલ ખાણકામના પIરણામ �વNપ બાયોટા પરના >કુસાનકારક અસરો નીચેના 

કારણે થાય છે: 

 નદ�મા ંફ�રફારના પIરણામે 0વાહના દાખલાઓમા ંફ�રફાર 

 ચોમાસામા ંસ�પે�ડ કાપંનો વh ુપડતો ભાગ. 

0ો6�ટ 0_િૃX ફ�ત મહ� નદ�ના ?કુા ભાગમા ંજ હાથ ધરવામા ંઆવશે. આથી, કોઈ પણ 0ો6�ટ 0_િૃX પાણીના 

પયા$વરણને સીધી અસર કરતી નથી. 0ો6�ટમા,ં ફ�ત ચોમાસાની સીઝનમા ંકોઈ પણ 0વાહને ફ�રવવા અથવા 

કાપવાનો 0�તાવ નથી. નદ�માથંી (ચોમાસામા)ં પાણી ભરાવવા અથવા �ગૂભ$ જળને ટ�પ કરવા માટ� કોઈ 

દરખા�તની ક!પના નથી. 

 

૯.૩  પાણીની gણુવhા પર અસર 
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બફર ઝોનમા ં�ગૂભ$ જળમાથંી એકિYત સપાટ�ના પાણીના નmનૂાઓના િવ»લેષણ પIરણામો ?ચૂવે છે ક� પીએચ, 

Pુલ ઓગળેલા સોKલ¼સ (ટ�ડ�એસ) િનધા$Iરત મયા$દાથી સાર� છે.ખાણકામની કામગીર�ને કારણે કોઈ ગદંાપાણીના 

ઉEપાદનની ક!પના નથી. સેિનટર� ગwું પાણી સે�Gટક ટાકં�મા ંમોકલવામા ંઆવશે. સપાટ�ના જળ સસંાધનોમા ં

કોઈ ¶ાવ ન હોવાને કારણે સપાટ�ના પાણી પર ગદંા પાણીના ઉEપાદનની કોઈ અસરની ક!પના નથી. 

 ૯.૪ અવાજ પયા�વરણ પર અસર  

?Kૂચત ખાણકામ 0_િૃX અધ$-યાિંYક 0Pૃિતની છે. ખાણકામની 0_િૃX માટ� કોઈ I½KલHગ અને xલા��ટ¾ગની ક!પના 

નથી. તેથી, ખિનજોના પIરવહન માટ� તૈનાત વાહનોની ચાલને કારણે એકમાY અસરની અપેWા છે. વાહનોની 

સાર� દોડધામની g�થિતમા ં¦ળવણી કરવામા ંઆવશે 6થી અવાજને ઓછામા ંઓµ ંશ¿ �તર ?ધુી ઘટાડવામા ં

આવશે.   

  

૯.૫ જમીન પયા�વરણ પર અસર 

���મ બેડ મIટIરય!સના ?Kૂચત િનtકષ$ણ, હાલના ���\બેડની નીચે માઇિનHગ અને ચેનલ-બેડ ફોમ$ અને આકારમા ં

ફ�રફાર કરવાથી ચેનલ બેડ>ુ ં ધોવાણ 6વી ઘણી અસરો થઈ શક� છે. ચેનલ ઢાળમા ં વધારો, અને ચેનલ 

મોફRલોbમા ંપIરવત$ન, જો કામગીર� fયવg�થત ર�તે હાથ ધરવામા ંન આવે.fયવg�થત અને વૈÁાિનક ર�તે 

ર�તીથી પથાર�>ુ ંઅધોગિત થશે નહ¡. કચરો તર�ક� ઉEપ³ થયેલ કાદવ અને માટ�નો ઉપયોગ વાવેતર અથવા 

નીચાણવાળા િવ�તારને અ�યY ભરવા માટ� કરવામા ંઆવશે. ખાણકામ ફ�ત ચોમાસાની સીઝનમા ંિનયોજનની 

યોજના છે, 6થી દર વષy ચોમાસા દરિમયાન ખોદકામ કરાયેલ િવ�તાર ધીર� ધીર� ફર� ભરવામા ંઆવે. 

  ૯.૬  વન.પિત અને �ાણીWQૃ%ટ પર અસર 

6મ ક� ?Kૂચત ખાણકામ વૈÁાિનક ર�તે હાથ ધરવામા ંઆવશે, એટલી ન¬ધપાY અસરની અપેWા નથી. જળચર 

bવન પરની અસરને ઘટાડવા માટ� ચોમાસા દરિમયાન કોઈ ખાણકામ હાથ ધરવામા ંઆવશે નહ¡, 6 mUુયEવે 

ઘણી ¦િતઓની સવંધ$ન સીઝન છે. ખાણકામ �થળ પર વન�પિત નથી, વન�પિતની કોઈ મaૂંર� આપવામા ં

આવશે નહ¡. પગિથયા ર�તાઓ પાણીથી છટંકાવ કરવામા ંઆવશે 6નાથી hળૂના ઉEસ¹નમા ંઘટાડો થશે, આમ 

પાકને થતા >કુસાનને ટાળ� શકાય છે. 

    ૯.૭ સામાlજક - આિથmક બાબતો પર અસર 

ખાણ િવ�તાર કોઈ વસવાટ આવર� લેતો નથી. તેથી ખાણકામની 0_િૃXમા ંમાનવ સમાધાન>ુ ંકોઈ િવ�થાપન 

શામેલ નથી. લીઝ િવ�તારમા ંઅથવા નbકમા ંકોઈ સાવ$જિનક ઇમારતો, �થાનો, �મારકો વગેર� અg�તEવમા ં

નથી. ખાણકામ કામગીર� કોઈપણ ગામને ખલેલ પહ¬ચાડ� છે / �થાનાતંIરત કરશે નહ¡ અથવા �નુવ$સનની  

 

જNર રહ�શે. આમ કોઈ િવપર�ત અસરની અપેWા નથી. આ WેYમા ંમાઇિનHગ 0_િૃXની અસર 0દ�શના સામા�જક-

આિથ9ક વાતાવરણ પર સકારાEમક છે. oયાર� પણ માનવશg�તની આવ»યકતા હોય Eયા ંર�તી ખનન �થાિનક 

લોકોને રોજગાર� �રૂ� પાડશે. 

 ૧૦.૦ પયા�વરણ સચંાલન યોજના 

 પ~ના બ�કમાથંી સલામતી WેY છોડ�ને િનtકષ$ણ કરવામા ંઆવશે. 

 મહXમ કાય$કાર� ડાઈ એ િવ�તારના �ગૂભ$ જળ કોtટકની ઉપર રહ�શે.  

 અસરના WેYમા ંકામદારો અને આસપાસના લોકોને આરોCયની અસર ઘટાડવા માટ� આરોCય 
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?િુવધાઓ 0દાન કરો. 

 વ�ય0ાણી સરંWણની ખાતર� અને તે માટ� ¦&િૃત અKભયાનની ગોઠવણ. 

 0_િૃXઓ ઓછ� કરો ક� 6 નદ�મા ંસરસ કાપં છોડ� છે 

 ખિનજોના પIરવહન અને સચંાલન દરિમયાન થતી ખલેલ ઘટાડવા માટ� અસરકારક શમન પગલા ં

અપનાવવામા ંઆવશે: 

 �થાિનક / mળૂ અને ઝડપથી િવકસતી ¦િતઓના વાવેતર સાથે ?ધુારો કાય$jમની �થાપના 

 ચોમાસાની શNઆત સમયે ખાણ બધં થતા ં�નુ સ�ંહ યોજનાની �થાપના. 

 તોળાઈ રહ�લી આપિXઓના 0ભાવોને ટાળવા માટ� સમયસર સાવચેતીના ંપગલા ંલેવા અસરકારક 

Iડઝા�ટર મેનેજમે�ટ Gલાનની �થાપના. 

 પયા$વરણ મેનેજમે�ટ સેલ ^ારા મોિનટર થયેલ અસરકારક મોિનટIરHગ 0ો�ામની �થાપના. 

 

          ૧૧.૦ પયા�વરણ મોિનટ�રnગ �ોeામ માટ� બ�ટ એલોક�શન 

      ઈએમસ દ�ખર�ખ રાખવા માટ� જવાબદાર રહ�શે. આ માટ� બ6ટ ફાળવણીની પણ દરખા�ત કરવામા ંઆવી છે. 

 

                         

કો%ટક ૧૧.૧ : પયા�વરણીય oયવ.થાપન યોજના માટ� ફાળવેલ બ�ટ 

8લોક ૧  

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.   0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

૧,૦૦,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

અવાજ : ૫૦૦૦/-) 

    

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ) ભાડ� આધાર� ૧,૧૪,૦૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૬૦,૦૦૦  ૭૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----           ૬૫,૦૦૦ 
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૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩,૦૩,૩૯૬  ૬૦,૦૦૦ /- 

]ુલ  ૩,૬૩,૩૯૬/- ૨,૮૬,000/- 

 

8લોક ૨  

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.  0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૯૨ ,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૨૮,૪૪૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૮૦,૦૦૦  ૧૦૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----           ૬૦,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૨.૯૬ લાખ   ----- 

]ુલ  ૩.૭૬ લાખ  ૨,૯૮,૪૪0/- 

 

8લોક ૩  

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.   0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૧,૦૦,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 
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હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૦૨,૭૫૨/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૯૩,૭૫૦  ૧૦૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----           ૫૫,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩.૯૫  લાખ   ----- 

]ુલ  ૪,૮૮,૭૫૦/- ૨,૬૭,૭૫૨/- 

8લોક ૪    

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.   0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૧,૦૦,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૩૫,૦૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૭૫,૦૦૦  ૧૦૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----           ૫૦,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩,૧૦,૨૦૦/-  ----- 

]ુલ  ૩,૮૫,૨૦૦/- ૨,૯૫,૦૦૦/- 

 

8લોક ૫  

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  
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૧.   0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૯૨ ,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૩૫,૦૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૭૫,૦૦૦  ૧૦૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----           ૫૦,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩,૧૦,૨૦૦    ----- 

]ુલ  ૩,૮૫,૨૦૦/-  ૨,૯૫,૦૦0/- 

 

8લોક ૬  

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.   0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૯૨ ,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૩૫,૨૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૮૨,૫૦૦  ૯૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----          ૬૫,૦૦૦ 
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૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩,૬૩,૫૦૦    ----- 

]ુલ  ૪,૪૬,૦૦૦/-  ૩,૦૯,૨૦0/- 

   

મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક નબંર ૧          

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.  0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૧,00,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૪૦,૫૬૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૯૫,0૦૦  ૯૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----          ૬0,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩,30,,0૦૦    ----- 

]ુલ  ૪,૨૫,૦૦૦/-  ૨,૦૯,૫૬૦/- 

 

મોલેથા સાદ� ર�તી 8લોક નબંર ૨          

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  



29  

૧.  0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૧,00,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૨૨,૦૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૮૨,૫૦૦  ૧૦,૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----          ૩૫,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૨,૮૩,૫૦૦/-   ----- 

]ુલ  ૩,૬૬,૦૦૦/-  ૨,૬૭,૦૦૦/- 

   

મોલેથા સાદ�  ર�તી  8લોક નબંર ૩          

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.  0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૧,00,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૫૦,૦૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૮૨,૫૦૦  ૯૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----          ૩૦,૦૦૦ 



30  

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩,૦૫,૫૦૦/-  ----- 

]ુલ   ૩,૮૮,૦૦૦/-  ૨,૮૯,૦૦૦/- 

    

8લોક એમ ૨ 

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.   0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૯૨ ,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૩૫,૨૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૮૨,૫૦૦  ૯૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----          ૬૫,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૩,૬૩,૫૦૦    ----- 

]ુલ  ૪,૪૬,૦૦૦/-  ૩,૦૯,૨૦0/- 

મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� 8લોક નબંર ૭          

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.  0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૧,00,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 
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હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૨૨,૦૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૮૨,૫૦૦  ૧૦,૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી 

ર�તો 

----          ૩૫,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� 

(સીઇઆર) 

૨,૮૩,૫૦૦/-   ----- 

]ુલ  ૩,૬૬,૦૦૦/-  ૨,૬૭,૦૦૦/- 

મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� 8લોક નબંર ૪          

&મ ન.ં પગલા  1ડૂ� ખચ�  �રક�રnગ કો.ટ  

૧.  0wૂષણ િનર�Wણ - હવા, પાણી, ઘ¬ઘાટ (છ 

 માિસકમા ં), લોIડHગ અને I�પસ$ની Iહલચાલને 

 કારણે વાV ુ0wૂષણ>ુ ંિનર�Wણ, ખોદકામની 

 0_િૃXને કારણે ઘ¬ઘાટ 0wૂષણ 

         નીલ  
૫૦ ,૦૦૦*૨ = 

 ૧,00,૦૦૦ /- 

(હવા :૧૫,૦૦૦/- 

પાણી :૧૫,૦૦૦/- 

માટ�: ૧૫,૦૦૦/- 

   આવાજ :૫,૦૦૦/- 

હવાના 0wૂષણ ઘટાડવા માટ�ના ખચ$ 

૨. ડ�ટ સ0ેસન ( રોડ પર પાણીનો છંટકાવ)) ભાડ� આધાર� ૧,૨૨,૦૦૦/- 

૩. ¦ળવણી સIહત વાવેતર ૮૭,૫૦૦  ૧૫,૦૦૦  

૪. દોર�>ુ ંબાધંકામ અને ¦ળવણી ર�તો ----          ૩૫,૦૦૦ 

૫ . કોપRર�ટ પયા$વરણની જવાબદાર� (સીઇઆર) ૩,૧૦,૦૦૦/-   ----- 

]ુલ  ૩,૯૭,૫૦૦/-  ૨,૭૨,૦૦૦/- 

 

 ૧૨.૦  વધારાના અrયાસ 

             ૧૨.૧ જોખમ આકારણી અને આપિh oયવ.થાપન યોજના 

સ�ંણૂ$ ખાણકામ કામગીર� યોCય ખાણ મેનેજર હો�!ડ¾ગના સચંાલન િનયYંણ અને Iદશા હ�ઠળ હાથ ધરવામા ં

આવશે .ડ�bએમએસ િનયિમતપણે �થાયી આદ�શો, મોડ�લ �ટ���ડ¾ગ ઓડ$ર અને પIરપYો ¦ર� રાખે છે 6 

આપિXના Iક�સામા ંમાઇન મેનેજમ�ટ ^ારા આવે છે, જો કોઈ હોય તો .તwુપરાતં, માઈિનHગ �ટાફને સમય સમય 
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પર Iર¢�શર કોસ$મા ંચેતવણી રાખવા માટ� મોકલવામા ંઆવશે. 

 ૧૨.૨  �ડઝા.ટર મેનેજમે(ટ Rલાન 

Iડઝા�ટર મેનેજમે�ટના GલાિનHગમા ંઇમરજ�સી સÄજતા એ એક મહEવ�ણૂ$ પા?ુ ંછે .કમ$ચાર�ઓને કાળb�વૂ$ક 

આયો�જત, અ>કુરણ 0Ijયાઓ ^ારા કટોકટ�ના 0િતસાદમા ં માનિસક અને શાર�Iરક ર�તે યોCય તાલીમ 

આપવામા ંઆવશે .એ જ ર�તે, mUુય કમ$ચાર�ઓ અને આવ»યક કમ$ચાર�ઓને કામગીર�મા ંતાલીમ આપવામા ં

આવશે . 

     ૧૨.૩ sહ�ર પરામશ� 

              sહ�ર Wનુાવણ 

            આ ઇ .આઇ .એ. sહ�ર Wનુાવણી હાથ ધરવા માટ�નો 1સુtો છે . 

 ૧૩.૦ �ો��ટ લાભો 

  શાર�Iરક લાભો: માગ$ પIરવહન, બ¦ર, �ીન કવર વધાર_ુ ંઅને સmદુાય સપંિX>ુ ંિનમા$ણ. 

 સામા�જક લાભો: રોજગાર સભંિવતમા ંવધારો, કબજોમા ંફાળો, આરોCય સબંિંધત 0_િૃXઓમા ંવધારો, શૈWKણક 

0ા«Gત અને હાલની સmદુાય ?િુવધાઓને મજÅતૂ બનાવવી. 

           પયા�વરણીય લાભો: 

   નદ� અને કાઠંા>ુ ંરWણ  

   �રૂનેકારણે આaુબાaુની ખેતીની જમીનોના ¸ૂબવા>ુ ંઓµ ંકર_ુ.ં 

 નદ�ના �તરના આjમણને ઘટાડ_ુ.ં 

 ગેરકાયદ�સર ખાણકામ 0_િૃX પર તપાસ.  

 

કોપuર�ટ સામાlજક જવાબદાર� 

િશWણ, સામા�જક કારણો, આરોCયસભંાળ અને પયા$વરણીય સબંિંધત 0_િૃXઓ માટ� કોપRર�ટ સામા�જક 

 જવાબદાર� માટ�  0ો6�ટ ખચ$ના ૨% ફાળવવામા ંઆવશે. 

                                            કો%ટક ૧૩.૧ : સીઇઆર0ુ ંOેકઅપ 

        &મ ન ં.                       8લોક ન ં.  ]ુલ સીઈઆર �કnમત 

૧ Nધં સાદ� ર�તી xલોક ૧  ૩.૦૩ લાખ  

૨ Nધં સાદ� ર�તી xલોક ૨  ૨.૯૬ લાખ  

૩ Nધં સાદ� ર�તી xલોક ૩  ૩.૯૫ લાખ  

૪ Nધં સાદ� ર�તી xલોક ૪  ૧.૫૫ લાખ  

૫ Nધં સાદ� ર�તી xલોક ૫  ૧.૫૫ લાખ  
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૬ Nધં સાદ� ર�તી xલોક ૬  ૩.૬૩ લાખ  

૭  મોલેથા સાદ� ર�તી xલોક ૧  ૩.૩૦ લાખ  

૮                મોલેથા સાદ� ર�તી xલોક ૨  ૨.૮૩ લાખ  

૯                મોલેથા સાદ� ર�તી xલોક ૩  ૩.૦૫ લાખ  

૧૦ મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� xલોક એમ ૨  ૩.૬૩ લાખ  

૧૧  મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� xલોક ૭  ૨.૮૩ લાખ  

૧૨ મોલેથા સાદ� ર�તી અને કાકંર� xલોક ૪ ૩.૧૦ લાખ 

         

              

૧૪.૦ િન%કષ� 

 ખાણકામ કામગીર� એમઓઇએફ અને સીસીની પાલન આવ»યકતાઓને �ણૂ$ કરશે;  

 સmદુાય અસરો ફાયદાકારક રહ�શે, કારણ ક� આ 0ો6�ટ 0દ�શ માટ� ન¬ધપાY આિથ9ક લાભ પેદા કરશે; 

 ખાણકામની કામગીર� ચા� ુરહ� Eયા ં?ધુી મોિનટIરHગ 0ો�ામ>ુ ંપાલન કરવામા ંઆવશે. 

 ખાણકામની 0_િૃXઓ દરિમયાન પયા$વરણ fયવ�થાપન યોજના (ઇએમપી) ના અસરકારક અમલીકરણ સાથે, 

?Kૂચત 0ો6�ટ પયા$વરણ પર કોઈ ન¬ધપાY નકારાEમક અસર િવના આગળ વધી શક� છે. 

 

                                                     ****************** 

                                            

 

 

                            

 

 

 

 

 

 


