PкO- (% '_]-1)
'/` (к$) !/", к%a K$ я"
]ુજરાત સરકારના ઉtોગ અને ખાણ િવભાગના પ=રપ; નં.એમએસસી/૧૦૦૫/૪૩૨૭/છ
તા.૧૨/૦૫/૦૬થી આ સંથાની થાપના કિમ રuી, hુતરિવiાન અને ખિનજના તાબા હ+ઠળની
પે{ો.ાફ% અને િમનરલ ક+મે{% લેબોર+ ટર%ને વાયત સંથામાં Uપાંત=રત કર%ને ]ુજરાત િમનરલ ર%સચ'
એ?ડ ડ+વલપમે?ટ સોસાયટ%(`એમઆરડ%એસ) તર%ક+ નામાં=કત કરવામાં આવી છે . jના કાય અને
ફરજો નીચે માણે નકક% કરવામાં આવેલ છે .
1) To undertake research and development in the field of mineral, analysis & testing of
ores, rocks & mineral samples submitted by Department of Geology & Mining, public
sector undertakings, private sector mineral industries, research institutions, laboratories
etc. so as to assess quality of ores, minerals by chemical, physical testing and
instrumental analysis.
2) To undertake the analysis & testing of mineral samples submitted by Department of
Geology & Mining, public sector undertaking, private sector mineral industries, research
institutions, laboratories etc. so as to assess quality of Ores, minerals by chemical,
physical testing and instrumental analysis on “no profit no loss baiss”.
3) To provide certificated on the basis of testing and analysis, to exporters of mineral
based products after obtaining accreditation from National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories (NABL).
4) To identify the mineral and associated impurities with the help of modern instruments.
5) To procure modern testing equipment from Indian or international market like X-Ray
Diffractometer, Atomic Absorption Spectrophotomter, Differential Thermal Analyzer-cumThermal Gravimetric Analyzer, Infra-Red Spectrophotometer, Particle Size Analyzer,
Sedimentation Balance, Modern Microscope with Photo micrographic attachment and
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such other equipment so as to facilitate testing of various parameters of the mineral
properties.
6) To establish and train remote sensing wing for quick appraisal of geological horizons,
tectonics, lithology etc. with help from Gujarat Mineral Development Corporation and
private promoters.
7) To make available the geological information to entrepreneurs, leaseholders and people
active in the mineral development.
8) To initiate action to strengthen and upgrade the laboratory and provide a lead in staring
R & D.
9) To do all other acts and things conducive for the attainment of the above object in most
efficient manner possible and such other activities which are relevant to fulfill the
objectives of the GMRDS.
આ ઉપરાંત સંથાના મેમોર+ ?ડમ ઓફ એસોસીએશનમાં આ 8ગે નીચે માણે જોગવાઇ કરાયેલ છે .
1) To undertake research and development in the field of mineral, analysis & testing of
ores, rocks & mineral samples submitted by Department of Geology & Mining, public
sector undertakings, private sector mineral industries, research institutions, laboratories
etc. so as to assess quality of ores, minerals by chemical, physical testing and
instrumental analysis on “no profit no loss basis”.
2) To undertake any project benefiting mineral bearing villages, artisans, students, general
public, research, exploration, documentation, mineral administration project, promotion of
IT (Information Technology) in mineral administration, support to entrepreneurs
interested in mineral etc., mineral administration and management.
3) To provide certificate on the basis of testing and analysis, to exporters of mineral based
products after obtaining accreditation from National Accreditation Board for Testing and
Calibration Laboratories (NABL).
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4) To identify the mineral and associated impurities with the help of modern instruments.
5) To procure modern testing equipment from Indian or international markets to facilitate
testing or various parameters of the mineral properties and carrying out other research
and development activities.
6) To establish and train remote sensing wing for quick appraisal of geological horizons,
tectonics, lithology etc. with help from Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
(GMDC), private promoters or any other organization.
7) To make available the geological information to entrepreneurs, lease-holders and people
active in the mineral development.
8) To initiate action to strengthen and upgrade the laboratory and provide a lead in starting
R & D by upgrading the facilities and technical capability keeping liaison with advanced
laboratories and training institutions.
9) To improve quality standard of testing and analysis and to provide business oriented
services to make laboratory more professional.
10) To provide Laboratory Testing Services in the field of geology, mining, environmental
and ecological areas of operation and other related technical spheres of minerals and
mineral based industries.
11) To conduct and accept sponsorship of research relating to mineral, industrial and
technical

development

and

to

establish

research

centres,

laboratories,

social,

educational, commercial exploitation and exploitation in any part of the country or
abroad.
12) To study the minerals with respect to industrial applications.
13) To determine specific gravity of rocks and minerals.
14) To study polishing characters of the decorative stones and testing engineering and
commercial characteristics.
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15) To apply remote sensing techniques for regional stratigraphy and structural continuity or
Rock type.
16) To assist and advise on setting up and organizing laboratories, research centres to
carry on business of testing and analysis of mineral/allied products in respect of
chemical and physical characteristics.
17) To fix, finalise, vary testing and analysis charges for public and private sector mineral
industries so that it remain competitive.
18) To act as the nodal agency for the State Government, to supplement activities in the
field of Laboratory Testing & Analysis of Minerals and also to interact with other
Government organisations, to co-ordinate the various issues relating to development of
testing & analysis regarding education, training, publicity or information and such other
matters as may be assigned by the Government from time to time.
19) To collect and disseminate information in regard to laboratory testing and analysis of
mineral through both print media and electronic media.
20) To enter into an agreement with foreign scientific laboratories, agencies, science and
technology centres or like institutions in the specialized areas pertaining to be activities
of laboratory testing and analysis of minerals for exchange of professionals, study tours,
training, conducting joint projects, providing technical assistance in the establishment of
like institutions and for other matters consistent with the aims and objectives of
development of science and technology.
21) To act as an outsourcing agency in mineral exploration, administration and development
related activities and to take up such assignments from any Government or private
agency on commercial basis.
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22) To facilitate the existing and new investors in developing their project proposals,
obtaining required mineral concessions, improving their existing products and developing
new product lines.
23) To borrow or raise money in such manner as the GMRD shall deem fit and in particular
by issue of bills of exchange, promissory notes or other obligations or securities of
GMRD and and/or to hypothecated or mortgage any of its properties and assets for the
purpose and to redeem or pay off any such obligations or securities.
24) To take over and manage the existing Petrography & Mineral Chemistry Laboratory
(presently under the administrative control and supervision of Commissionerate of
Geology & Mining) from the State Government a running concern by transfer of tis all
Assets

including

Cash

and

Bank

Balance,

grant

allocation,

Liabilities,

Schemes/Programs and all other activities along with staff as may be identified by
Governing Body, with effect from date as may be decided after incorporation.
25) To engage consultant to restructure the personnel management and business plan for
the next 5 years and to recruit qualified staff as per that plan without resorting to an
further approval from the State Government.
26) To develop a terms of reference (ToR) and engage reputed consultants fordeveloping
business plans, conducting feasibility study, market survey etc.
27) To create the information/data bank relating mineral testing, analysis, research
activities, its technical know-how, technologies used, recent market, prospective areas
of development and other related information.
28) To enter into arrangement with any Government of any corporation or with any other
state or central or municipal or local authorities or otherwise which may seem conducive
to the GMRDS objects or any of them and to obtain from any such Government,
corporations or authority any concessions, grants or rights or privileges whatsoever
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which the GMRD may think fit or which may seem to the GMRD capable of being
turned to account and to comply with work, development, carry out, exercise and turn to
account any such arrangements, concessions, grants, rights or privileges.
29) To develop well documented procedures for various types of tests & their procedures
that are to be accredited, with help of private consultants in this field and to prepare or
cause to be prepared computer software in this regard.
30) To receive voluntary contributions, grants, donations and other moneys from
Governments, members of the GMRDS, private or public sector companies or from
other meeting deficits or losses in the working of the GMRDS or for any other purpose.
31) To constitute such committee or committees as the GMRDS may deem fit for the
disposal of any of its objective or on such matters as the company may like to be
advised and to delegate any of its powers to such committee or committees.
32) To make and enforce Rules, Regulations and operational manual for the conduct of the
affairs of the GMRDS and to add, amend, vary or rescind the same from time to time.
33) To maintain close contact with other institutions in India and other parts of the world
having similar objectives either wholly or partially by way of payment of subscription,
enrolment as member, fiscal or other sort of assistance, collaboration, merger or cooperation or in any other way as the GMRDS may deem fit.
34) To establish subsidiary laboratories for testing and all other analysis facilities in any
part of India so as to cater the needs of minerals/allied products in respect of chemical
and physical characteristics.
35) To provide consultancy services to other institutions, laboratories, ventures etc. on
matters concerning testing and analysis of minerals.
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36) To do all other acts and things conducive for the attainment of the above object in
most efficient manner possible and such other activities which are relevant to fulfill the
objectives of the GMRDS.
સરકારuીના

ઉtોગ

અને

ખાણ

િવભાગના

ઠરાવIમાંકઃ

બજટ/૧૦૦૪/૩૨૮૯/છ

તા.૩૦/૧૨/૦૬થી કzછ `~લાના બµી િવતારમાં `ઓક+મીકલ મેપ¶ગ9ુ ં કામકાજ આ સંથાને
સપવામાં આવેલ છે તથા ઉtોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવIમાંકઃબજટ/૨૦૦૫/૩૦૧૫/છ
તા.૦૪/૦૧/૦૭થી ખિનજો તથા ખાણોની પ=રMથિત 8ગેના અ·યાસની યોજના વષ' ૨૦૦૬-૦૭
લાઇમટોન, સીલીકા સે?ડ, ર%વર સે?ડ, ડોલોમાઇટ, .ેનાઇટ અને ચાઇના કલે, હાઇટ કલે ખિનજોનો
અ·યાસ કરવા9ુ ં પણ આ સંથાને સપવામાં આવેલ છે તથા ઉtોગ અને ખાણ િવભાગના
ઠરાવIમાંકઃભવખ/૧૦૨૦૦૭/૧/ડ%૧

તા.૧૦/૦૧/૦૭થી

પોરબંદર

અને

fુ નાગઢ

`~લામાં

ગેરકાયદ+ સર ખોદકામ અટકાવવા કરાર આધાર%ત ટાફની િનમS ૂક કરવા9ુ ં જણાવાયેલ છે તથા
ઠરાવIમાંકઃબજટ/૧૧૨૦૦૬/૨૩૮૦/છ તા.૨૨/૦૩/૦૭થી ]ુજરાત રાજયમાં માઇન¶ગ સેકટરમાં
.ેનાઇટ, લાઇમટોન અને મારબલના બાંધકામ, પયા'વરણ, ર7ણ તથા થાિનક િવતારના િવકાસ
તથા જળસંચય સંબધ
ં ી કરાર%ય e ૃિ)ઓ9ુ ં દતાવે`કરણ આ સંથાને સપાયેલ છે . સરકારuીના
ઉtોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવIમાંકઃબજટ/૧૦૨૦૦૮/૧૯૬/છ તા.૧૪/૦૩/૦૮થી ખિનજ
ઉ6ખનન/ વહન/સં.હમાં થતા રોય~ટ% ચોર%ના ક+સો શોધી કાઢવાની કામગીર% ર+ વ?ુ શેર¶ગના ધોરણે
સપાયેલ છે . આ ઉપરાંત કિમ રuી, hુતરિવiાન અને ખિનજની કામગીર% પૈક% j તે કામગીર%
વખતોવખતના |ક
ુ મથી આ સંથાને સપાય તે કરવાની રહ+ છે .
સરકારuીના

ઉtોગ

અને

ખાણ

િવભાગના

ઠરાવ

નં.એમએસસી/૧૦૦૫/૪૩૨૭/છ

તા.૧૨/૦૫/૦૬થી આ સંથા વાયત સંથા તર%ક+ સોસાયટ%ઝ ર`{+ શન એકટ-૧૮૬૦ અને બોબે
પ¹Wલક {ટ એકટ-૧૯૫૦ નીચે નધાયેલ છે અને સંથાના કામકાજ સંદભ'માં સંથા Jવારા મેમોર+ ?ડમ
ઓફ એસોસીએશન અને બાયલોઝ તૈયાર કરાયેલ છે jને સરકારuીના પ; નં.પરચ/૧૦૦૫/
૪૩૨૭/છ તા.૨૧/૦૮/૦૯ થી મંfૂર% મળે લ છે . તે માણે સંથાના કામકાજ 8ગેના નીિતિવષયક
િનણ'યો તથા રોજબરોજના કામકાજમાં લેવાના થતા િનણ'યો બાબતમાં આખર% સ)ા સંથાની ગવનºગ
બોડ% ક+ j નીચેના સ·યોની બનેલી છે તેમને છે ઃ

14

(અ)

મેનેજ¶ગ ડ%ર+ કટરuી, `એમડ%સી

(બ)

કિમ રuી, hુતરિવiાન અને ખિનજ

સ·ય સyચવ

(ક)

મેનેજ¶ગ ડ%ર+ કટરuી, `આઇપીસીએલ

સ·ય

(ડ)

નાયબ સyચવuી (ખાણ), ઉtોગ અને ખાણ િવભાગ

સ·ય

(ઇ)

નાણાક%ય સલાહકારuી (ઉtોગ અને ખાણ)

સ·ય

(એફ)

ખાનગી સાહસના િતિનિધ

સ·ય

(`)

કિમ રuી,

hુતરિવiાન

અને

ચેરમેનuી

ખિનજની

કચેર%ના

સીનીયર

સ·ય

`ઓલો`ટ
(એચ)
кbc

ગવન»ગ બોડ%ને યો¼ય જણાય તેવા એક િવષય િનZણાત

સ·ય

$#d/ eU-к к P"fк (кe #)
રાZ{%ય તર+ અ9ુIમે નેશનલ મેપ¶ગ `ઓ-ક+િમકલ (એન`સીએમ)સંથા, ક+?c સરકારની

ભારતીય h ૂ-સવw7ણ (`એસઆઇ) કચેર% Jવારા દ+ શના સમ. િવતારોમાં `ઓ-ક+િમકલ માપણી9ુ ં
કામ હાથ ધરવા9ુ ં આયોજન કર+ લ છે . સામા?ય ર%તે આ આયોજન આશર+ ૨૦ વષ' jટલા સમય માટ+
નકક% કરવામાં આવેલ છે . ખાસ કર%ને આ ોjકટનો Aુય ઉદ+ ૃશ રાજયની િવિવધ જમીનના કારની
સમજણ, Tૃિષ7ે;ેની મહ6વતા, ખિનજોના ½ોત9ુ ં 8દા`કરણ jમાં ખિનજોના જ¾થાની ]ુણવ)ા,
વાતાવરણને અ9ુલ7ીને વન jવા િવતારો અને વ?ય ાણીઓના આરો¼ય િવશેની મહ6વતા, માનવ
આધાર%ત

પયા'વરણ

અને

રસાયણ7ે;ે

આવી

જમીનો9ુ ં

મહ6વ

સમજવા

માટ+

રાજયના

hુતરશા½ીuીઓ Jવારા સંશોધન કરવામાં આવનાર છે .
`ઓ-ક+િમકલ માપણીના સવw7ણો Aુય6વે બે કારના હોય છે . jમાં ાથિમક તબકકામાં
`ઓ-ક+િમકલ સંશોધન અને `ઓ-ક+િમકલ L ૂવw7ણ તર%ક+નો કાર હોય છે . jમાં `ઓ-ક+િમકલ
સવw7ણ ટોપોશીટ ક+લ ઉપર ઓછ% ગીચતાવાળા થળોમાં કરવામાં આવે છે . જયાર+ બી< કાર પૈક%
`ઓ-ક+િમકલ L ૂવw7ણના માપણીમાં નાના L ૂવ' યાયાિતત િવતારો jમ ક+ ૧૦૦ મીટરના િવતારોમાં
૧૦ મીટરના 8તરાલ પર માપણી િનિ¿ત કરવામાં આવેલ છે .
સામા?ય કાર+ `ઓ-ક+િમકલ માપણી Jવારા મોજણી કરવામાં આવે છે . એના Aુય હ+R ુ
પયા'વરણ, માનવ આરો¼ય અને Tૃિષ િવતારોને સમજવા માટ+નો છે . 6યારબાદ આ કારના સવw7ણથી
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ખિનજ આધાર%ત થળોની <ળવણી ખિનજ આધાર%ત બે~ટ તર%ક+ કર% શકાય. િવÀમાં રાZ{%ય
`ઓલો`કલ સવw7ણો સવw7ણો પયા'વરણ સહ%ત સામા`ક સમયાઓની તાલીમ Jયાને લઇ રહયા
છે . િવÀમાં લગભગ બધા જ િવકિસત િવતારોમાં ભૌગોyલક એજ?સીઓ Jવારા છે ~લા બે ;ણ દાયકાથી
`ઓ-ક+િમકલ માપણી9ુ ં કાય' કર% રહયા છે .
eU-к к

#O g/$  PR! K$ Y$hi-

(૧)

ખિનજોના સંશોધનની કામગીર%

(ર)

ાણી અને માનવ માટ+ જUર% રસાયણોનો મોજણી કાય'

(૩)

પયા'વરણની cÂZટએ ખિનજોની દ+ ખર+ ખ રાખી શકાય તેવો મહ6વનો ડ+ટાબેઝ

(૪)

`ઓ-ક+િમકલ, hુતર%ય પયા'વરણ અને `ઓક+મીકલ અસરો jવી પJધિતઓ

(પ)

ખેતીવાડ%, વન િવભાગ અને જમીનના કારોની ઓળખ

(૬)

દ=રયા=કનારાનો િવતાર અને અખાતના િવતારના અ·યાસો

(૭)

દ=રયાઇ `વો માટ+ યો¼ય થળ પસંદગી

(૮)

ખાતર અને જમીનના કારની ]ુણવ)ા ,ુધારવા

j kl`m n к
નેશનલ `ઓ-ક+િમકલ મેપીગ Jવારા `ઓ-ક+િમકલ મેપ¶ગ9ુ ં કામ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
આ કામગીર% શU કરવાના ાયોyગક ધોરણે ક+?c સરકારની ડ+ુટ% ડાયર+ કટર જનરલ ભારતીય h ૂસવw7ણ (`એસઆઇ) અને રાજય સરકારની કિમ ર, hુતરિવiાન અને ખિનજ (સી`એમ) વzચે
એિલ-૨૦૦૭માં એમઓુ થયેલ છે . ]ુજરાત રાજયના કzછ `~લામાં `ઓ-ક+િમકલ મેપ¶ગ9ુ ં કામ
ઝડપથી કરવા માટ+ એમઓુ કરવામાં આવેલ છે . નેશનલ `ઓ-ક+િમકલ મેપ¶ગ Jવારા આ ોjકટ
માટ+ પાંચ વષ'નો સમયગાળો રાખેલ છે , jને કzછ `ઓ-ક+િમકલ મેપ¶ગ ોjકટ(ક+`સીએમપી) Jવારા
ઓળખવામાં આવે છે .
хя 'ш"" ш"
ભારતમાં ભારતીય h ૂ-સવw7ણ (`એસઆઇ) Jવારા નેશનલ `ઓ-ક+િમકલ માપણી ો.ામ
વષ' ર૦૦૧-૦૨થી શU કરવામાં આવેલ છે . તેનો હ+R ુ `ઓ-ક+િમકલ ડ+ટા એકિ;ત કરવાનો છે . છે ~લા
પાંચ વષમાં ભારતીય h ૂ-સવw7ણ (`એસઆઇ) Jવારા `ઓ-ક+િમકલ માપણીની પQિત િવકસાવી છે .
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તેમાં તાલીમ લીધેલા અિધકાર%ઓની િનુકિત કર+ લ છે . ઉપરાંત વગ»Tૃત મા=હતીના L ૃ¾થકરણ કરવા
માટ+ ની લેબોર+ ટર%, સં.હ કરવાની પJધિત, સેપલ લેવાની પQિત અને સરળતાથી સમ` શકાય તેવા
નકશાઓ અને તેને જUર% સોફટવેર વગેર+ jવી પJધિતઓનો િવકાસ પણ કરવાના આયોજનના
ભાગUપે કામગીર% હાથ ધર+ લ છે . હાલની પ=રMથિતમાં નેશનલ `ઓ-ક+િમકલ માપણી ોjકટમાં
ભારતીય h ૂ-સવw7ણ (`એસઆઇ) Jવારા ૧૨ અિધકાર%uીઓને ફાળવવામાં આવેલ છે . આ કામગીર%
માટ+ ૪ ]ુજરાત રાજયના અને ૮ રાજથાન રાજયના અિધકાર%uીઓને ફાળવેલ છે . ]ુજરાત રાજયને
નેશનલ `ઓ-ક+િમકલ માપણી Jવારા સંશોધન કરવા માટ+ આશર+ ૫૦ વષ' jટલો લાંબો સમયગાળો
લાગે તેમ કહ% શકાય.
/pшqк
નેશનલ `ઓ-ક+િમકલ માપણી ોjકટમાં, નકશા રાસાયyણક ઘટક િવતરણ ક+ j `વન માટ+
હાિનકારક ક+ િનÂZIય ત6વોના વગ»કરણ માટ+ ની મા=હતી L ૂર% પાડ+ છે અને `વન િનÂZIય છે રfુ કર+
છે . તે પરં પરાગત ભૌગોyલક નકશો વધારાની પરં R ુ Ã ૂબ મહ6વL ૂણ' મા=હતી L ૂર% પાડ+ છે .
આ ોjકટનો Aુય ઉદ+ ૃશ રાજયની િવિવધ જમીનના કારની સમજણ,Tૃિષ7ે;ની મહ6વતા,
ખિનજોના ½ોત9ુ ં 8દા`કરણ jમાં ખિનજોના જ¾થાની ]ુણવ)ા, વાતાવરણને અ9ુલ7ીને વન jવા
િવતારો કઅને વ?ય ાણીઓના આરો¼ય િવશેની મહ6વતા, માનવ આધાર%ત પયા'વરણ અને
રસાયણ7ે;ે આવી જમીનો9ુ ં મહ6વ સમજવા માટ+ રાજયના hુતરશા½ીuીઓ Jવારા સંશોધન કરવામાં
આવનાર છે . આ આ.હણીય પગલાઓનો સમાવેશ થાય છે .
X'_] K$ r%



(૧)

સેલ એકિ;ત કરવાની પJધિતનો િવકાસ

(ર)

એનાલીટ%કલ સંદભ' સામ.ી અને િવ\લેષણ પJધિતઓ

(૩)

મા=હતીનો સં.હ અને સંકલન

X n^m n яs XtkU
 સામા?ય ર%તે મળ% શક+ તેવા ખિનજના નAુનાઓ
 િવિવધ જ¼યાઓઓની આસપાસના સં.હાયેલી મા=હતી
 નAુનાઓનો જ¾થો
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 ભૌગોyલક અને પયા'વરણની cÂZટએ વગ»Tૃત ઘટક9ુ ં L ૃ¾થકરણ
 શકય હોય તેટલા લxુ)મ ઘટકો શોધવા.
દ+ શમાં Tુ લ જમીન િવતાર ૩.૨૮ મી.ચો.ક%મી j `ઓ-ક+િમકલથી જોડાયેલ હોય છે . જમીન
િવતાર ૦.૩ ટકા `ઓ-ક+િમકલ જોડાયેલ છે અને ક+ j ખિનજ સંશોધન માટ+ Ã ૂબ જUર% છે .
થાિનક અને િવગતવાર પાયે મેપ¶ગ ક+ટલાક િવતારોમાં કરવામાં આ ુ ં છે . j ખિનજ બે~ટ અને
ુ માટ+ કરવામાં આવે છે .
ચોકકસ પયા' વરણ હ+Rઓ
# [! $ $ 

#O

J.J..-1 (  R")
ર+ પીડ ર%ઝવ' આકારણી સવw7ણ (આરઆરએએસ) R ૃતીય Ä ૂનો ડ%પોઝીટ arculate બે~ટ થાય.
લખપત L ૂવ' (toposheet કોઇ 41/9 અ) માંથી ગોયલા L ૂવ' (toposheet કોઇ A/15 41) લગભગ ૨૫૦
ચો.ક%મી િવતાર. આ ડ%પોઝીટ ૩.૫ ક%.મી. સર+ રાશ પહોળાઇ સાથે ૭૫ ક%.મી.ની લંબાઇ માટ+ રન
બના યા. લગભગ ૪૦ ટકા િવતાર નારાયણ સરોવર અ·યારvય અને બફર ઝોનમાં આવેલ છે .
િવતારની િવગતો નીચે માણે છે ઃ Tુલ િવતાર- ૨૫૦ ચો.ક%.મી. માઇન¶ગ લીઝ િવતાર-૫૯.૫
ચો.ક%.મી. એલાઇડ અને ખાણ- પટો માટ+ આ.હણીય િવતાર-૬૫,૩૫૫ ચો.ક%.મી. િવતાર, અ·યારvય
૪૯.૫ ચો.ક%.મી. િવતાર, ર.૫ ક%.મી. િ;Åયા ૧ ક%.મી. બફર ઝોન 7ે;
J.J.. (RRAS)- (xк y" #z{)
આ ોjકટ માપણી Æારા શારકામ અ9ુસરતા કzછ `~લાના મેસોઝોઇક Ä ૂનો ઓળખવા માટ+
મદદUપ બને છે . કzછ Çજ~લો Äુનાના પ¾થરનો િવLુલ માણમાં જ¾થો મળ% આવે છે . ૧૯૬૪-૬૭
દરયાન hુતરશા½ અને ખાણ (સી`એમ)ના h ૂતL ૂવ' ડ%ર+ કટર Jવારા તપાસ કરવામાં આવતી હતી.
jને પા¿ા6ય કzછના R ૃિતય Äુનાનો પ¾થર બે~ટ તર%ક+ આવર% લે છે . આ તપાસ trenching Æારા
િવગતવાર શોધ માટ+ કરવામાં આવી હતી. 6યાં સાર% ]ુણવ)ાના Äુનાના પ¾થરો અને ઉ)ર hુજ અને
R ૃિતય િવતારમાં (Oihocene માટ+ Nilocene)માં fુ રાિસક ખડકો માટ+ મયા' =દત છે . ભારત `ઓલો`કલ
સવw,trenching અને મોટા પાયે મેપ¶ગ Jવારા કાળા Èુગ
ં રના આસપાસના િવતારોમાં `ઓ-ક+િમકલ
માપણી9ુ ં કામ શU કરવામાં આવેલ હRુ.ં આ ભાગોમાં સાર% ]ુણવ)ાનો .ેડ Ä ૂનો મોટા પાયે મળ%
આવે તેવી શકયતાઓ ,ુચવે છે . િસમે?ટ અને ક+િમકલ ઉtોગમાં Äુનાના પ¾થરોની માંગ Ã ૂબ જ વધી
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છે . કzછ fુ દા fુ દા ભાગોમાં િવિવધ ભૌગોyલક સમતર%ય Ä ૂનો િવતાર અને .ેડ અનામત વપરાશ
૧૨૯૫૯ િમyલયન ટન જ¾થો મળ% આવવાની શકયતા છે .
|R{
ઉ)ર પિ¿મ, L ૂવ' અને hુજ દy7ણ પ7ે મેપ¶ગ ૧૭૯.૫ ચો.ક%.મી. િવતાર માટ+ L ૂણ' થયેલ છે .
થીમેટ%ક મેપ¶ગ (એસટ%એમની કામગીર% હાલમાં ૧:૨૫૦૦૦ના ક+લ પર કરવામાં આવે છે . આ
એસટ%એમ મેપ¶ગ ૧-ડ% એલઆઇએસએસ ૩ અને પીએએન વણ'સક
ં રની મદદથી ૫.૮ મીટરની
Êચાઇથી કરવામાં આવે છે . આ અથ'ઘટન મા=હતી j પણ Êચી ચોકસાઇ સાથે બોરહોલ થળોએ
આયોજન માટ+ કર% શકાય છે .
આ િવતારમાં ઉ)રપિ¿મ, L ૂવ' અને hુજ શહ+ર દy7ણ બાfુ ઓ Pachchham અને Chari રચના
બેર¶ગ પ¾થરો બંધારણીય િવગતો હતા. આ Ä ૂનો ખડકો સાર% ]ુણવ)ા ધરાવેછે. પરં R ુ તેનો ઘણો ખરો
ભાગ અ·યારvય તેમજ વન િવતારમાં આવેલો છે અને બાક%નો ભાગ અનામત જ ંગલ િવતારની
બહાર આવેલ છે . પરં R ુ તેની ]ુણવ)ા Ã ૂબ જ ઓછ% છે . તે પ=રણામ નAુનાઓ એકિ;ત કર% તે9 ુ ં
રાસાયyણક L ૃ¾થકરણકર% આ પ=રણામો ,ુચવેલ છે .
<?ુઆર% ૨૦૧૦થી મેપ 7ે;ઃ ૧૧૫ ચો.ક%.મી.
Kh$ к$ "%H !$[ $ }!Qкк! к! ' J!$ R

U к /

!/" $ XяQ c$ i
P{

Qкк"iTુ લ `~લા-છ (<મનગર, પોરબંદર, કzછ, સાબરકાંઠા, અમર+ લી અને ખેડા) Tુ લ-૧૪૮

બોકસાઇટ માઇન¶ગ લીઝોના વષ' ૨૦૦૦-૦૮ દરયાન બાક% લેણા jવા ક+ રોય~ટ% ડ+ડર+ ?ટ, સરફ+સ
ર+ ?ટ અને યાજની ફ+રગણતર% કર% Tુલ Uા.૨૩૧ કરોડ વ,ુલવાપા; તફાવતની રકમ શોધી કાઢવામાં
આવેલ. j બાબતે તા.૦૨/૦૩/૧૦ના રોજ કિમ રuી (hુતરિવiાનઅને ખિનજ કચેર%), િનયામક
(િવકાસ), સી.એ. ફમ' અને આપ સાહ+બuીની સંકુ ત મીટ¶ગ Jવારા આપuીને ઉપરોકત બાબતે <ણ
કરવામાં આવેલ.
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~% Qкк"iઉપરોકત મીટ¶ગમાં વષ' ૨૦૦૯-૧૦ બોકસાઇટ માઇન¶ગ લીઝોની િસટમ ઓડ%ટ સહ%ત
ભૌિતક ચકાસણીની કામગીર% બાબતે આપ સાહ+બuીની મૌyખક ,ુચના અ?વયે વષ' ૨૦૦૯-૧૦ માટ+
બોકસાઇટ ખિનજ માઇન¶ગ લીઝોના =હસાબોની ચકાસણી અને ભૌિતક ચકાસણી કરવા અથw ૯ સી.એ.
ફમ' વzચે લીઝોની ફાળવણી કરવામાં આવેલ. j 8તગ'ત વષ' ૨૦૦૦-૦૮ અને ૨૦૦૯-૧૦ દરયાન
Tુલ Uા.૩૨૬.૨૯ કરોડ (૨૩૧ કરોડ+ ૯૫.૨૯ કરોડ) ભરવાપા; રકમ શોધી કાઢવામાં આવેલ. j
8ગેનો અહ+વાલ નધ તા.૨૧/૦૫/૧૧ના રોજ ફાઇલ નં.સી`એમ/`એમઆરડ%એસ/એસએ/૨૦૧૧/
૧૭થી અ.સyચવuી (ઉtોગ અને ખાણ િવભાગ)ને <ણ સાÌુપાઠવવામાં આવેલ છે . =હસાબોની
ચકાસણી આધાર+ ઉપરોકત શોધી કાઢવામાં આવેલ ભરવાપા; તફાવતની રકમ બાબતે ]ુજરાત
હાઇકોટ' માં થયેલ સીસીએ નંબર ૫૮૮૫/૧૦માં નામદાર હાઇકોટÍ પÎ+દારuી Jવારા બાક% રકમની બે?ક
ગેરંટ% રfુ કરતા એડવા?સ રોય~ટ% ભરપાઇ કરાવી રોય~ટ%પાસઇુ કરવા આપેલ Äુકાદાને Jયાને લઇ
hુતરિવiાન અને ખિનજ કિમ રની કચેર%, ગાંધીનગર+ તા.૨૦/૦૭/૧૦ના રોજ પ=રપ; Iમાંકઃ
સી`એમ/લીઝ/૩૮૮૦ કર+ લ છે . આ પ=રપ; અ?વયે બોકસાઇટ ખિનજ માઇન¶ગ લીઝના
પÎ+દારuીઓ Æારા આ પ=રપ;ના આધાર+ વ,ુલવાપા; રકમ ભરપાઇ કર+ લ છે . jની િવગતો નીચે
Aુજબ છે ઃ
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૨૦૭.૦૦

૪૧૪.૦૦
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ઉપરોકત િસટમ ઓડ%ટ અ?વયે થયેલ કામગીર% તથા વ,ુલાતની િવગતો દશા'વતો અહ+વાલ
નધ તા.૨૩/૦૬/૧૧ના રોજ ઉtોગ અને ખાણ િવભાગને <ણ કરવામાં આવેલ તેમજ સદર|ુ િવગતો
ઉtોગ અને ખાણ િવભાગે આપuીની ક7ાએ તાjતરમાં જ મોકલી આપવામાં આવેલ.
 k% Qкк"iબોકસાઇટ ખિનજની માઇન¶ગ લીઝોના િસટમ ઓડ%ટની સફળતાને Jયાને લઇ િસÏગલ ફાઇલ
િસટમથી તા.૨૧/૦૪/૦૯ની નધ અ?વયે ાયોyગક ધોરણે fુ દા fુ દા િમનર~સની ૨૭ માઇન¶ગ તથા
કવોર% લીઝોની િસટમ ઓડ%ટ સહ%ત ભૌિતક ચકાસણી બાબતે મંfૂર% મળે લ. ખિનજ e ૃિ)માં અ.ેસ
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રહ+તા પાંચ `~લાઓની fુ દા fુ દા િમનર~સની ૨૭ માઇન¶ગ તથા કવોર% લીઝોની િસટમ ઓડ%ટ
સહ%ત ભૌિતક ચકાસણી ૩સી.એ. ફમ' Jવારા ાયોyગક ધોરણે કરાવવામાં આવેલ. jમાં ૭,૮૬૭ લાખ9ુ ં
વ,ુલાત શોધી કાઢવામાં આવેલ. તે Aુજબ `~લાવાર વ,ુલવાપા; રકમ નીચે Aુજબ છે ઃ
eHL ' 
Tુ લ

#p 'T%
૨૩

!!#h к

(s.х ')

к !$ кш

[к !$ кш



૨૪.૭૦

૭,૮૪૨.૭૮

૭,૮૬૭.૪૮

ઉપરોકત િસટમ ઓડ%ટ અ?વયે થયેલ કામગીર% તથા વ,ુલાતની િવગતો દશા'વતો અહ+વાલ
નધ તા.૨૩/૦૬/૧૧ના રોજ અ.સyચવuી (ઉtોગ અને ખાણ િવભાગ)ને <ણ કરવામાં આવેલ.
"{" Qкк"iાયોyગક ધોરણે િસટમ ઓડ%ટમાં મળે લ સફળતાને આધાર+ રાજયમાં આવેલ તમામ
`~લાઓની Aુય તથા ગૌણ ખિનજોની માઇન¶ગ તથા કવોર% લીઝોની િસટમ ઓડ%ટ અ?વયે
લીઝોના =હસાબોની ચકાસણી અને લીઝોના ભૌિતક ચકાસણી સહ%ત ૮ સી.એ. ફમ' Jવારા કરવા માટ+
તા.૧૭/૦૪/૧૦ના રોજ વક' ઓડ' ર આપવામાં આવેલ. આ કામગીર% L ૂણ' કરવા AુFૃત/સમયમયા'દા
િનમS ૂક આપેલ તાર%ખથી ૧ વષ' બાદ તા.૧૬/૦૪/૧૧ના રોજ L ૂણ' થયેલ છે . આ કામગીર% અ?વયે
અ;ેની કચેર%ને Tુલ ૪,૩૨૪ લીઝો પૈક% ૧,૦૮૭ લીઝો નાઇ?ટ ર%મ તથા ૧૨૧ લીઝોના ફાઇનલ
ર%પોટ મળે લ છે . j અ?વયે Tૂલ Uા.૧,૫૪,૪૨,૪૦૨/- વ,ુલવાપા; થાય છે .
ઉપરોકત વ,ુલાત ફકત માઇન¶ગ તથા કવોર% લીઝો (બોકસાઇટ માઇન¶ગ લીઝો િસવાય)ના
=હસાબોની ચકાસણી અ?વયે રોય~ટ%, ડ+ડર+ ?ટ તથા

યાજની રકમ બાબતે વ,ુલવાપા; થાય છે .

ઉપરોકત િસટમ ઓડ%ટ અ?વયે થયેલ કામગીર% તથા વ,ુલાતની િવગતો દશા'વતો અહ+વાલ નધ
તા.૨૩/૦૬/૧૧ના રોજ ઉtોગ અને ખાણ િવભાગને <ણ કરવામાં આવેલ તેમજ સદર|ુ િવગતો ઉtોગ
અને ખાણ િવભાગે આપuીની ક7ાએ તાjતરમાં જ મોકલી આપવામાં આવેલ તેમજ સી.એ. ફમ'ની
AુFૃત/ સમયમયા'દા લંબાવી આપવા બાબતે તા.૨૧/૦૫/૧૧ના રોજની નધથી તથા સી.એ. ફમ'ને
Ä ૂકવવાની થતી _ુ~કની રકમો બાબતે અ.સyચવuી (ઉtોગ અને ખાણ િવભાગ)ને તા.૨૭/૦૬/૧૧ના
રોજની નધથી <ણ કરવામાં આવેલ.
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#' " Qкк"iતા.૧૮/૦૨/૧૦ના રોજ

સરકારuી

તરફથી

ર%?ુઅલ

હ+ઠળની

પડતર

કવોર%

લીઝો

અર`ઓના ક+સોમાં ભૌિતક ચકાસણી સહ%ત િસટમ ઓડ%ટની કામગીર% માટ+ મંfૂર% મળે લ તેમજ કોપ
ઓફ વક' માં ફ+રફાર કર% તા.૦૬/૦૭/૧૦ના રોજ ઉtોગ અને ખાણ િવભાગ તેમજ નાણા મં;ાલયની
મંfૂર% મળે લ. તા.૦૧/૧૧/૧૦ના રોજ ]ુજરાત રાજયમાં આવેલી ર%?ુઅલ હ+ઠળની પડતર કવોર%
લીઝો અર`ઓના ક+સોમાં ભૌિતક ચકાસણી સહ%ત િસટમની કામગીર% `એમઆરડ%એસ કચેર% મારફત
Tૂલ-૧૮ સી.એ. ફમ'નેવક' ઓડ' ર આપવામાં આવેલ. સદર|ુ બાબતે િસÏગલ ફાઇલ િસટમથી ઉપરોકત
કામગીર% કરવા માટ+ મંfૂર% મળે લ. આ કામગીર% L ૂણ' કરવા AુFૃત/સમયમયા'દા િનમS ૂક આપેલ
તાર%ખથી ૩ માસ બાદ તા.૩૧/૦૧/૧૧ના રોજ L ૂણ'થયેલ છે . j અ?વયે અ6યાર ,ુધીમાં કરવામાં
આવેલ કામગીર%થી ાય થયે.લ ૪૧૭ લીઝોના ઇ?ટર%મ ર%પોટ તથા ૧૬૨ લીઝોના ફાઇનલ ર%પોટ
આધાર+ Uા.૪૩,૭૦,૮૯૩/- વ,ુલાત કરવાની થાય છે . આ વ,ુલાત ફકત =હસાબોની ચકાસણી અ?વયે
રોય~ટ%, ડ+ડર+ ?ટ તથા યાજની રકમ બાબતે વ,ુલવાપા; થાય છે .
ર%?ુઅલ હ+ઠળની પડતર કવોર% લીઝોના ર%પોટ અ;ેની કચેર%એ મળે લ છે . jના આધાર+
નોટ%સો તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને આ નોટ%સો j તે `~લાઓના કલેકટરuીઓ મારફત j તે
લીઝોના પÎ+દારuીઓને પાઠવવાની કામગીર% હાલમાં ચાુ છે . ઉપરોકત િસટમ ઓડ%ટ અ?વયે થયેલ
કામગીર% તથા વ,ુલાતની િવગતો દશા'વતો અહ+વાલ નધ તા.૨૩/૦૬/૧૧ના રોજ ઉtોગ અને ખાણ
િવભાગને <ણ કરવામાં આવેલ તેમજ સદર|ુ િવગતો ઉtોગ અને ખાણ િવભાગે આપuીની કચેર%ને
તાjતરમાં જ મોકલી આપવામાં આવેલ તેમજ સી.એ. ફમ'ની AુFૃત/સમયમયા'દા લંબાવી આપવા
બાબતે તા.૨૧/૦૫/૧૧ના રોજની નધથી અને સી.એ. ફમ'ને Ä ૂકવવાની થતી _ુ~કની રકમો બાબતે
અ.સyચવuી (ઉtોગ અને ખાણ િવભાગ)ને તા.૨૭/૦૬/૧૧ના રોજની નધથી <ણ કરવામાં આવેલ.
c" Qкк"iતFુપરાંત સરકારuીના પ;Iમાંકઃએમસીઆર/૧૦૨૦૦૯/૧૮૧/છ તા.૦૫/૧૧/૦૯થી `~લા
કચેર%ઓમાં ડ%મા?ડર`ટર અને આ9ુષાંyગક બાબતોને દર માસની િનભાવણી તેમજ ચકાસણી, રોય~ટ%
=હસાબોના ઓડ%ટ સહ%તની કામગીર% માટ+ `~લાવાર ચાટ' ડ' એકાઉ?ટ?ટની િનમSુક
ં માટ+ની ટમ' ઓફ
ર+ ફર?સ સહ%તની િવગતવાર દરખાતને ઉtોગ અને ખાણ િવભાગના તા.૧૫/૧૧/૦૯ના પ;Iમાંકઃ
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એમસીઆર/૧૦૨૦૦૯/૧૮૧/છ થી મંfૂર% મળે લ. ાયોyગક ધોરણે ખાણકામ બાબતે અ.ેસર એવા
રાજયના ૭ `~લાઓ (રાજકોટ, પોરબંદર, <મનગર, fુ નાગઢ, વડોદરા, સાબરકાંઠા, કzછ-hુજ) માટ+
ટ+ ?ડર =Iયા હાથ ધરવામાં આવેલ. આ અહ+વાલોની જUર% િવગતો સં7ેપમાં આ સાથે સામેલ કોZટકમાં
દશા' વેલ છે .
આ સાથે સામેલ રાખેલ પ;કોમાં િસટમ ઓડ%ટ કામગીર%ના અગ6યના AુFૃાઓ આવર%
લેવામાં આવેલ છે . j Jયાને લેવા િવનંતી.
Qкк! R
Qкк"

U к! ' J!$ к /i-

U" Pк

х

K]! r%

["

к!"

'T%

 %/^"
થમ

બોકસાઇટ

માઇન¶ગ

=હસાબોની

લીઝોના ૧૮/૧૧/૦૮

ચકાસણી

..
 
'T%

૨૦૦૦-૦૮

૧૪૮

૨

૨૦૦૯-૧૦

૧૪૮

૮

૨૦૦૪-૦૯

૨૭

૩

૨૦૦૯-૧૦

૪૩૨૪

૮

૨૦૦૯-૧૦

૨૩૯૬

૧૮

૨૦૧૦-૧૧

૪૬૯૫

૪

અને

ફ+રગણતર%
ÐÆતીય

બોકસાઇટ

માઇન¶ગ

=હસાબોની

લીઝોના ૦૩/૦૩/૧૦

ચકાસણી

અને

ફ+રગણતર%
R ૃિતય

ાયોyગક ધોરણે લીઝો9ુ ં િસટમ
ઓડ%ટ

ચોથો

ર%?ુઅલ િસવાય તમામ કવોર% ૧૭/૦૪/૧૦
લીઝ

અને

ર%?ુઅલ

સહ%ત

તમામ માઇન¶ગ લીઝો9ુ ં િસટમ
ઓડ%ટ
પાંચમો

ર%?ુઅલ હ+ઠળની તમામ કવોર% ૧૦/૧૧/૧૦
લીઝો9ુ ં િસટમ ઓડ%ટ

છÑો

`~લા
લીઝોના

ક7ાએ

માિસક

=હસાબોની

ધોરણે ૦૫/૧૧/૦૯

ચકાસણી

અને િનભાવSુ
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૨૩૧

-

=હસાબોની ચકાસણી અને ફ+રગણતર%
૧૧
બોકસાઇટ માઇન¶ગ લીઝોના

૯૫.૨૯

-

=હસાબોની ચકાસણી અને ફ+રગણતર%
ાયોyગક ધોરણે લીઝો9ુ ં િસટમ

૭૮.૬૭

-

૧.૫૫

-

-

ઓડ%ટ
ર%?ુઅલ િસવાય તમામ કવોર% લીઝ

૨૮૯ લીઝોની નોટ%સો
તૈયાર કર+ લ છે તથા

અને ર%?ુઅલ સહ%ત તમામ

કલેકટરuી Jવારા ઇુ

માઇન¶ગ લીઝો9ુ ં િસટમ ઓડ%ટ

કરવાની કાય'વાહ% ચાુ
છે .

ર%?ુઅલ હ+ઠળની તમામ કવોર%

૦.૩૬

-

૧૦૭ લીઝોની નોટ%સો
તૈયાર કર+ લ છે તથા

લીઝો9ુ ં િસટમ ઓડ%ટ

કલેકટરuી Jવારા ઇુ
કરવાની કાય'વાહ% ચાુ
છે .
`~લા ક7ાએ માિસક ધોરણે લીઝોના

૪.૨૯

-

`~લા કચેર% Jવારા
વ,ુલાતની કામગીર%

=હસાબોની ચકાસણી અને િનભાવSુ

ચાુ છે .
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ર%?ુઅલ

૪૩૨૪

૧૯૭

૧૩૫૦

૨૭૭૭

૮,૫૩,૭૨,૨૯૪

૩,૪૧,૨૫,૨૪૯

૫,૧૨,૪૭,૦૪૫

િસવાય
તમામ
કવોર%
લીઝ અને
ર%?ુઅલ
સહ%ત
તમામ
માઇન¶ગ

૩૩.૭૯

લીઝો9ુ ં
િસટમ
ઓડ%ટ
ર%?ુઅલ

૨૩૯૬

૧૮૦

૭૫૪

૧૪૬૨

૨,૬૩,૬૨,૩૫૧

૫,૭૦,૮૦૨

૨,૫૭,૯૧,૫૪૯

-

-

-

-

૧૬,૩૦,૩૮૦

૧,૦૬,૬૩૫

૫,૬૬,૭૪૫

૨.૧૦

6,720

377

1,972

4,371

11,33,65,025

3,57,59,686

7,76,05,339

35.89

હ+ઠળની
તમામ
કવોર%
લીઝો9ુ ં
િસટમ
ઓડ%ટ
`~લા
ક7ાએ
માિસક
ધોરણે
લીઝોના
=હસાબોની
ચકાસણી
અને
િનભાવSુ
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વહ%વટ% શાખા
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1)

કમ'ચાર%ની ભરતી અને િનમSુક
ં , ર< મંfુર કરવી, પગાર બાંધણી

2)

વખતોવખત ટાફની કામગીર%ની સમી7ા કરવા માટ+ ટાફ ર% ુ
મીટ¶ગ

બોલાવવી,

અપાયેલ

,ુચનાઓ

મીનીટસના

Uપમાં

સંબિં ધતોને મોકલી તે માણે કામગીર% થાય તેની યવથા કરવી
અને ન થાય તો ખાતાક%ય કાય'વાહ% કરવી.

3)

સંથાની સવzચ સ)ા ગવનºગ બોડ%ની વખતોવખતની મીટ¶ગ
માટ+ એજ?ડા તૈયાર કરવો અને આ એજ?ડા પર લેવાયેલ િનણ'યો
મીનીટસના Uપ તૈયાર કર% સંબિં ધતોને મોકલી તે માણે કાય'વાહ%
થાય તે જોeુ.ં

૨.

ર`{% શાખા

૩.

આરટ%આઇ શાખા

1)

કચેર%ના તમામ પ;ો/ફાઇલોની આવક-<વકની કામગીર%

1)

આરટ%આઇ શાખામાં આવતી મા=હતી તૈયાર કર% j તે શાખામાં
મોકલી મા=હતી એક; કર% અરજદારને L ૂર% પાડવામાં આવે છે
અને અપીલ થવાના =કસાઓમાં તે 8ગેની કાય'વાહ% કરવામાં
આવે છે .

૪.

=હસાબી શાખા

1)

શાખાને મળે લ Ä ૂકવણાના બીલો9ુ ં Ä ૂકવSું કરeુ.ં

2)

સરકાર તરફથી .ા?ટUપે મળે લ રકમ પૈક% રોજબરોજની જUર%યાત
ઉપરાંતની

રકમ

]ુજરાત

ટ+ ટ

ફાઇના?સીયલ

સિવbસ

(`એસએફએસ) ખાતે ફ%કડ ડ%પોઝીટUપે A ૂકવી તથા ભિવZયની
જUર%યાતો અવારનવાર ર% ુ કર% તે રકમ પૈક% જUર%યાત
માણેની રકમ ઉપાડ% બાક%ની રકમ9ુ ં આયોજન કરeુ.ં
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3)

કમ'ચાર%ઓના

પગાર,

ટ%.એ./ડ%.એ.

અને

અ?ય

દાવાઓની

ચકાસણી અને Ä ૂકવણી

4)

કરાયેલ Ä ૂકવણી તથા મળે લ આવકો 8ગેના =હસાબો યાપાર%ક
પQિત માણે તૈયાર કરવા અને િનભાવવા અને સંથાએ નીમેલા
ચાટ' ડ' એકાઉ?ટ?ટ પાસે ઓડ%ટ કરાવી તે 8ગેનો તેમનો અહ+વાલ
મેળવવો તથા આ અહ+વાલ મળતા તે સંથાની સવzચ સ)ાધાર%
ગવનºગ બોડ%માં રfુ કર% તેમની મંfૂર% મેળવવી.

૫.

સરં <મ શાખા

1)

કચેર%ના ડ+ડટોકની <ળવણી

2)

ભાડ+થી વાહનો મેળવવાની =Iયા અને <ળવણી

3)

માલસામાન ઇુ કરવા અને તેના આવક-<વકના =હસાબોને
લગતા ર`ટરો િનભાવવા.

4)

પાસ'લો છોડાવવા

5)

કોઇ પણ ખર%દ% કરતા પહ+લા તેની દરખાત સ7મ અિધકાર%ની
મંfૂર% માટ+ તૈયાર કરવી.

()
M
૧.

%к (кe #)
шхL ' 
ટ+ કિનકલ શાખા

к / !/

1)
2)

શારકામ Jવારા િવR ૃત ખિનજ સંશોધન
િવR ૃત ખિનજ સંશોધનના આધાર+ j િવતારમાં ખિનજ મળ% આવે
તે િવતારમાં j તે ખિનજની ચોકકસ ]ુણવ)ા અને જ¾થો નકક%
કરવા ચોકકસ િવતારોમાં શારકામ Jવારા િવR ૃત ખિનજ સંશોધન
હાથ ધરવામાં આવે છે . બાÒ ½ોત Jવારા કરવામાં આવR ું
સંશોધન, કામગીર%ના ટ+ ?ડરો આપવાની, તેની મંfૂર% મેળવવાની
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કામગીર%

()
M
૧.

3)

માિસક ગિત અહ+વાલ તૈયાર કરવા.

4)

ઉપર% અિધકાર% Jવારા વખતોવખત સપવામાં આવતી કામગીર%

 к R
шхL ' 
યોગશાળા

к / !/

1)

યોગશાળામાં િવિવધ ખિનજ નAુનાઓ9ુ ં રાસાયyણક/ભૌિતક/
પે{ો.ાફ%ક L ૃ¾થકરણ કરવામાં આવે છે . jમાં ખાતાક%ય ખિનજ
નAુના અને યોજના અિધકાર% Jવારા એક; કરાયેલા ખિનજ
નAુના ઉપરાંત ખાનગી પેઢ%ઓ અને કોપર+ શનના ખિનજ
નAુનાઓ9ુ ં ચાÓ વ,ુલ કર%ને L ૃ¾થકરણ કરવામાં આવે છે .
ક+ટલાક ખિનજ નAુનાઓ9ુ ં L ૃ¾થકરણ આxુિનક સાધનો ઉપર
કરવામાં આવે છે . આમ, L ૃ¾થકરણ થઇ ગયા બાદ તેમને
તેમનો L ૃ¾થકરણ અહ+વાલ મોકલી આપવામાં આવે છે .

2)

યોગશાળામાં આવતા િવિવધ ખિનજ નAુનાઓને જUર%યાત
Aુજબ સેપલ¶ગ કરાવીને જUર% મેશસાઇઝ ખાંડ%ને/મશીન પર
તૈયાર કર% યો¼ય સેપલ¶ગ કરાવીને L ૃ¾થકરણ કરવા માટ+
આપવામાં આવે છે . આ L ૃ¾થકરણ કરવા માટ+ આપવા માટ+
ઇ?ચાÓ અિધકાર% Æારા ાયોર%ટ% નકક% કરવામાં આવે છે . j9ુ ં
એનાલીટ%કલ ટાફ Jવારા L ૃ¾થકરણ કરવામાંઆવે છે . આ
L ૃ¾થકરણ કાય'માં જUર% રસાયણ/¼લાસવેર/લેટ%નમ વેર/
સાધનો વગેર+ સમયસર યો¼ય ર%તે યો¼ય મા;ામાં L ૂરા
પાડવાની કામગીર% સહાયક ટાફ Jવારા કરવામાં આવે છે .
આમ, L ૃ¾થકરણ કરવામાં જUર% સાધનો િનયિમત કાય'રત રહ+
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તે માટ+ ક+રટ+કર અને િમ½ી કામગીર% બ<વે છે . અિધકાર%
Jવારા વહ%વટ/બjટ/ર%પોટ'
સિવbસ

અને

ચકાસણી/આxુિનક સાધનોની

<ળવણી/જUર%

પ; યવહાર/તથા

ટાફને

માગ'દશ'નની કામગીર% થાય છે .

3)

આમ, યોગશાળામાં આવતા િવિવધ ખિનજ નAુનાઓ9ુ ં
પે{ો.ાફ%ક L ૃ¾થકરણ કરવા માટ+ ખિનજ નAુનાઓ9ુ ં જUર%યાત
Aુજબ

કટ¶ગ

પોલીશ¶ગ

કર%ને

તૈયાર

કયા'

બાદ

તે9 ુ ં

માઇIોકોપીક અને મેગાIોપીક L ૃ¾થકરણ કરવામાં આવે છે .
jમાં સહાયક ટાફ Jવારા જUર% લાઇડ તૈયાર થયા બાદ
એનાલીટ%કલ ટાફ Jવારા L ૃ¾થકરણકરવામાં આવે છે અને
અિધકાર%

Jવારા

વહ%વટ/બjટ/ર%પોટ'

ચકાસણી/આxુિનક

સાધનોની સિવbસ અને <ળવણી/ જUર% પ; યવહાર/તથા
ટાફને માગ'દશ'નની કામગીર% થાય છે .
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આ સંથા નીચેના સરનામે બેસે છે ઃ
]ુજરાત િમનરલ ર%સચ' એ?ડ ડ+વલપમે?ટ સોસાયટ%
Wલોક નં.૧, સાતમો માળ, ઉtોગભવન, ગાંધીનગર
આ સંથાની અ?ય કોઇ થળે કોઇ કચેર% નથી.
કચેર% શU થવાનો સમયઃ- ૧૦.૩૦ કલાક
કચેર% બંધ થવાનો સમયઃ- ૬.૧૦ કલાક
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