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આ ખુ 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની રચના ગજુરાત સરકાર ારા પાણી અિધિનયમ ૧૯૭૪ ની કલમ-૪ 
હઠેળ ૧૫ ઓક્ટોબર ૧૯૭૪ના રોજ કરવામા ં આવી હતી. િવિવધ પયાર્વરણીય કાયદાઓના 
અમલીકરણની જવાબદારીઓ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને સોપવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બોડર્ પયાર્વરણના રક્ષણ અને અસરકારક પ્રદૂષણ િનયતં્રણ તેમજ યવ થાપન માટે સતત 
કાયર્શીલ રહલે છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્નો વાિષર્ક અહવેાલ ૨૦૧૪-૧૫ તે બોડર્ ારા વષર્ 
૨૦૧૪-૧૫મા ંકરવામા ંઆવેલ કામગીરીનો દ તાવેજ છે. 

૧. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને ડીજીટલ એનવાયરમે ટ ફાઉ ડેશન તરફથી ક યટુરાઇઝેશન, ઇ-
ગવનર્સ, ડીજીટલ ટેક્નોલોજીના, ે ઠ ઉપયોગોને યાને લઇ તા, ૦૭/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ પનુા ખાતે 
સાઉથ વે ટ ઇ ડીયા ારા “‘મથંન સાઉથવે ટ ઇ ડીયા ઇ-ગવ સર્ એવોડર્ ૨૦૧૪’” આપવામા ંઆવેલ છે. 

૨. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ “રી પો સીબલ કેર મેનેજમે ટ સી ટમની” મા યતા ધરાવતા 
ઔ ોગીક એકમોની ક સે ટની (સી.સી.એ) અરજીને િનયમાનસુાર ફી લઇને ફા ટ ટે્રકમા ંકાયર્વાહી કરી 
સાત વષર્ની (૫+૨) ક સે ટની મજુંરી આપવાનો િનણર્ય કરેલ છે. આ માટે ઔ ોગીક એકમ પાસે ISO 
૯૦૦૦ તથા ISO ૧૪૦૦૦ નુ ંપ્રમાણપત્ર હોવ ુજ રી છે. 

૩. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ તેની કામગીરી િનયામક પરુતી મયાર્િદત ન રાખતા સિુવધાપ્રદાતા 
પે િવકાસમા ંપણ યોગદાન આપે છે.  ઉ ોગો પયાર્વરણીય િનયમોન ુ િનયિમત પાલન કરે છે અને 
તેમના હાલની પ્રોડક્ટ તેમજ પ્રદૂષણ ભારમા ં (લોડ) કોઇ બદલાવ નથી તેવા ઉ ોગો માટે 
સકારા મકપણે બોડર્ની હાલની સી.સી.એ. રી યઅુલની પ્રિક્રયાને વધ ુસરળ બનાવવાનુ ંનક્કી કરવામા ં
આવેલ છે. આવા ઉ ોગોની રી યઅુલ માટેની અરજી ફા ટ ટે્રક મોડમા,ં તેઓના પયાર્વરણીય િનયમોના 
અનપુાલન માટેના વય ંપ્રમાણીતતાના સટ ફીકેટના આધારે આપોઆપ રી ય ુથઇ શકશે. આમ આ 
યોજના સી.સી.એ. રી યઅુલની અરજીઓના ઝડપી િનકાલ માટે મદદ પ થશે, તેમજ પયાર્વરણીય 
કાયદાઓનુ ંઅનપુાલન કરતા ઉ ોગોને પ્રો સાિહત કરશે. 

૪. અહવેાલના વષર્ દર યાન ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની વડી કચેરી તેમજ પ્રાદેશીક કચેરીઓ 
ારા પયાર્વરણ અંગે જાગિૃત લાવવા માટે જુદા જુદા પ્રોગ્રામ વા કે, ઓઝોન િદવસ, િવ  પયાર્વરણ 
િદવસ, ધરતી િદવસ, અને ઈકો ફે્ર ડલી ગણેશ ઉ સવ વગેરે આયોજીત કરવામા ંઆવે છે. ત ઉપરાતં 
પ્રદુષણ િનયતં્રણ અને પયાર્વરણ યવ થાપનને યાને લઇ લોકોમા પયાર્વરણ બચાવવા અંગે 
જા તુતા અંગેના  જુદા જુદા વકર્શોપ તથા સેમીનારોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.        

૫. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા બોડર્ના અિધકારીઓ / કમર્ચારીઓમા ં પ્રદૂષણ િનયતં્રણ, 
િનયમન,  બે ટ અવેલેબલ ટેકનોલોજીસ, બે ટ અવેલેબલ પે્રક્ટીસીસ વગેરે વા ક્ષેત્રની કાયર્શૈલીમા ં
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વધારો થાય તે ઉ ેશથી બોડર્મા ં િવિવધ તાલીમોનુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ. વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ 
દરિમયાન સીપીસીબી, જીપીસીબી અને અ ય નેશનલ અને ઇ ટરનેશનલ ઓગેર્નાઇઝેશન ારા 
આયોજીત કરેલ તાલીમ/ વકર્શોપ / સેમીનારમા ંબોડર્ના અિધકારીઓ / કમર્ચારીઓને ભાગ લેવા 
મોકલેલ. 

૬. “કચરાના વપરાશ” અિભગમના માગર્ ારા જોખમી કચરાની સહપ્રિક્રયાના ખ્યાલને અપનાવવા માટે 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અિભગમ ારા િવિવધ પગલા ં લઇ જોખમી કચરાના ઉ પાદકો, 
સિુવધાઓના સચંાલકો અને િસમે ટ તથા િ ટલ ઉ ોગોને કોમન લેટફોમર્ પરુુ પાડવામા ંઆવેલ છે. 
માચર્ ૨૦૧૫ સધુીમા ં િસમે ટ ઉ ોગોમા ંઅંદાજીત કુલ ૩૭૬૩૫૯૧.૧૩ ટન જોખમી અને િબન જોખમી 
કચરાની સહપ્રિક્રયા કરવામા ંઆવેલ છે. િસમે ટ લા ટમા ંકચરાની સહપ્રિક્રયાના ખ્યાલને પ્રવેગવતુ ં
બનાવવા સ ય સિચવ  -  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની અ યક્ષતા હઠેળ આંધ્રપ્રદેશ, રાજ થાન, 
ઓરી સા, તિમલનાડુ, કણાર્ટક રા યના પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના સ ય સિચવો તથા એમ.ઓ.ઇ.એફ 
અને સી.સી., સી.પી.સી.બી, સીએમએ તથા આઇઆઇપીના પ્રિતિનિધઓના એક એગ્યલુેટરી ફોરમની 
રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 

૭. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ રા યમા ંપયાર્વરણીય પ્રદૂષણને િનયિંત્રત કરવા િવિવધ પ્રકારની 
સયુકં્ત માળખાકીય સિુવધાને ઉભી કરવા સધન પગલા ંલીધેલ છે. હાલમા ં રા યમા ં રા યમા ં ૩૭ 
સી.ઇ.ટી.પી(૩૩ કાયર્રત અને ૦૪ સિુચત/પ્રગિત હઠેળ / બાધકામ હઠેળ), ૦૯ સયુકં્ત ટીએસડીએફ 
કાયર્રત તથા ૦૧ સિુચત/પ્રગિત હઠેળ / બાધકામ હઠેળ, ૦૮ સયુકં્ત જોખમી કચરાને બાળવાની 
સિુવધા, ૧૮ સયુકં્ત બાયોમેડીકલ કચરાના સારવારની સિુવધા અને ૦૮ ઇ-વે ટ યવ થાપનની સિુવધા 
અને ૦૧ એ ટે ડેડ પ્રોડ સુર રી પો સીબીલીટી અંતગર્ત ઇ-વે ટ ઉ પાદક ગજુરાતમા ંઆવેલ છે. 

૮. બોડર્ના સુ યવ થીત / સમતલુીત વહીવટ માટે બોડર્ િવિવધ પ્રકારના પત્રકો તૈયાર કયાર્ છે. નાથી 
િવિવધ પ્રકારની માિહતી વી કે, અરજીઓની હાલની િ થિત, અરજીની મજુંરીઓ, પડતર કામની 
િવગત, કચરાની સહ પ્રિક્રયાને લગતી િવગતો/ માિહતી સરળતાથી મેળવી શકાય. 

૯. બોડર્ની કામગીરીમા ંજ રી પાસાઓં ઉમેરવા માટે બોડર્ નવા ૧૮૯ મુ ાઓ પર કામગીરી કરી રહલે 
છે.    

 

 

ગાધંીનગર                      ડૉ.ક. .ુિમ ી 

તારીખ : ૧૭ ઓગ ટ,૨૦૧૫    અ યક્ષ,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 

 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	3	

 

િવષય ૂચ 

મ  િવગત  ુ ઠ 
૧  પ્ર તાવના  ૦૩ 
૨  બોડર્નુ ંબધંારણ   ૦૭ 
૩  બોડર્ની બેઠકો  ૦૭ 
૪  બોડર્ની સિમિતઓ અને તેની કામગીરી  ૦૭ 
૫  બોડર્ના ઉ ેશો , કાય  અને અિગ્રમતા  ૧૦ 
  ૫.૧ ઉ ેશો  ૧૦ 
  ૫.૨ કાય  ૧૦ 
  ૫.૩ અિગ્રમતા ૧૨ 
  ૫.૪ બોડર્ની પ્રવિૃ ઓ 

     પાણી અિધિનયમ / હવા અિધિનયમ અને / જોખમી કચરાના િનયમો હઠેળ સહીયારી મજુંરી 
( કોમન ક સ ટ ) તથા / ઓથોરાઇઝેશનની અરજીઓ , ક સે ટ ટુ એ ટા લીશ ની 
અરજીઓ,બાયોમેડીકલ સ હઠેળ ઓથોરાઇઝેશનની અરજીઓ લા ટીક સ હઠેળ રજી ટે્રશનની 
અરજીઓ ચકાસવાની કાયર્વાહી અને તેના આખરી િનણર્યો.પાણી અિધિનયમ, હવા અિધિનયમ 
અને, જોખમી કચરાના િનયમો વગેરે હઠેળ લેવાયેલા નમનુાઓ અને ુ થકરણ 

૧૩ 

  ૫.૫પયાર્વરણ ની જાળવણી માટેની સિુવધાઓ ૨૬ 
  ૫.૬ સીઇટીપી ( સહીયારી ગદંાપાણીના શિુ કરણ લા ટસ ) ૨૭ 
  ૫.૭ જોખમી કચરાના િનકાલ માટેની સિુવધાઓ  ૩૧ 
  ૫.૮ ઇ-વે ટ મેનેજમે ટ સિુવધાઓ ૩૭ 
  ૫.૯ મ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવેપોરેટસર્ ૪૦ 
  ૫.૧૦ ઘરગ થ ુગદંાપાણીના ંશિુ ધકરણ લા ટસ ની િ થિત   ૫૦ 
  ૫.૧૧ િવક તબીબી કચરાના સામિુહક િનકાલની યવ થા  ૫૬ 
  ૫.૧૨ યિુનિસપલ ઘન કચરો ( યવ થા અને જાળવણી )િનયમો ૨૦૦૦ ૫૮ 
  ૫.૧૩ બેટરી ( યવ થા અને જાળવણી િનયમો ) ૨૦૦૧ ૬૮ 
  ૫.૧૪ પાણી ઉપકર ૬૯ 
  ૫.૧૫ સીઇપીઆઇ ( કો પે્રહે સીવ ઇ વીરોનમે ટ પો યશુન ઇ ડેક્ષ ) ૭૦ 
  ૫.૧૬ પયાર્વરણ મજુંરી – લોક સનુાવણી ૭૪ 
  ૫.૧૭ પાણીની ગણુવ ાનુ ંમોનીટરીંગ – સ , મીનાસર્ પરીયોજના, નદીઓ, 

       તળાવ , કુવા વગેરેના પાણીની ગણુવ ાનુ ંમોનીટરીંગ વગેરે   
૮૧ 

  ૫.૧૮ પરીસર હવાની ગણુવ ાનુ ંમોનીટરીંગ – નેશનલ એર મોનીટરીંગ  
પ્રોગ્રામ, ટેટ એર મોનીટરીંગ પ્રોગ્રામ વગેરે    

૧૧૩ 
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  ૫.૧૯ દરીયાકાઠંા િવ તારના મોનીટરીંગ  ૧૧૮ 
  ૫.૨૦ ઉ સવો દરિમયાનના મોનીટરીંગના પ્રોગ્રામ ૧૨૦ 
  ૫.૨૧ થુક્કરણગણુવ ાની ચોકસાઇ(એનાિલટીકલ ક્વાિલટી કંટ્રોલ – એ સુી)  ૧૪૫ 
  ૫.૨૨ પયાર્વરણલક્ષી જા તુી કાયર્ક્રમો ૧૪૫ 
  ૫.૨૩ અગ યના ંબનાવો અને િન ણાતંો તથા મહાનભુાવોની મલુાકાત ૧૮૪ 
  ૫.૨૪ કૌશ યવધર્ન ૧૮૬ 
૬  પયાર્વરણ કાયદાઓના ભગંબદલ દાખલ  કરાયેલ  મકુ્કદમા અને  આખરી 

િનકાલ કરાયેલ  કેસ: 
૧૯૪ 

૭  બોડર્નુ ંવહીવટી માળખુ ં, બોડર્ની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણર્યો  ૧૯૫ 
૮  રા ય સરકાર તરફથી બોડર્ને મળેલા નાણા ં ૧૯૮ 
૯  રા ય સરકાર ારા આપવામા ંઆવલેા ંઆદેશો અન ેપાલન માટે લેવાયલેા ંપગલા ં  ૧૯૮ 
૧૦ રા ય બોડ તજવીજ કરવાની બીજી કોઇ અગ યની બાબતો ૧૯૮ 

જોડાણો 
૧  ગજુરાતપ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના સ ય ીઓની યાદી  ૨૧૫ 
૨  પસદંગી સિમિતના સ ય ીઓની યાદી  ૨૧૭ 
૩  બઢતી સિમિતના સ ય ીઓની યાદી  ૨૧૮ 
૪  તકિનકી સિમિતના સ ય ીઓની યાદી  ૨૧૯ 
૫  ખરીદ સિમિતના સ ય ીઓની યાદી  ૨૨૦ 
૬  વૈજ્ઞાિનક સિમિતના સ ય ીઓની યાદી  ૨૨૧ 
૭  જોખમી કચરો )યવ થાપન ,જાળવણી અને સીમા પાર હરેફેર (િનયમો-૨૦૦૮  

અંતગર્ત પયાર્વરણને અનકુળૂ સચોટ યવ થા સિહતની સિુવધાધરાવતા 
રીસાયકલરની ન ધણી સિમિત અને જોખમી કચરો તેમજ અ ય કચરાનો િસમે ટ 
િક ન  /થમર્લ પાવર લા ટ  /ટીલ લા ટમા ંકોપ્રોસેસીંગ માટેની પરવાનગી 
અંગેની સિમિતના સ ય ીઓની યાદી 

૨૨૨ 

૮  કેટેગરીસિમિતના સ ય ીઓની યાદી ૨૨૩ 
૯  નો સર્સિમિતનાસ ય ીઓની યાદી ૨૨૪ 
૧૦  બોડર્નુ ંવહીવટી માળખુ ં ૨૨૫ 
૧૧  બોડર્ના દરેક સવગર્ માટે કમર્ચારીઓની સખં્યા ૨૨૮ 
૧૨  બોડર્ની કચેરીઓ  ૨૩૦ 

 

ન ધઃ   વાિષક અહવાલ 2014-15 ( જુરાતી)એ ે  વાિષક અહવાલનો ભાવા વુાદ છે. 
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1.0   તાવના  
ગજુરાત સરકાર ારા દેશના ઔ ોિગક  િવકાસમા ંમોખરાનુ ં થાન ધરાવતા ગજુરાત રા યમા ં
પાણી અને હવા પ્રદૂષણના િનવારણ અને િનયતં્રણ તથા પયાર્વરણની સરુક્ષાના દર્ િ ટકોણ 
સાથે,પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ ૧૯૭૪ની જોગવાઇઓ મજુબ, તારીખ 
૧૫-૧૦-૧૯૭૪ ના રોજ જીપીસીબી (ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્) ની રચના કરવામા ં
આવી. આ બોડર્ને પ્રદૂષણ િનયતં્રણને લગતા વખતોવખતના સધુારેલ કેિ દ્રય કાયદાઓ તથા 
સબંિંધત િનયમોની જોગવાઇઓનો અમલ કરવાની કામગીરી સપુરત કરવામા ંઆવી છે.     

ઓક્ટોબર ૧૯૭૪ના શ આતના તબક્કામા,ં બોડર્મા ં૨૫ ટલો જૂજ કમર્ચારીઓનો ટાફ હતો. 
હવે, બોડર્નુ ં સખં્યાબળ ૪૧૮ થવા છતા,ં ઉપરોક્ત કાયદાઓના અમલીકરણ માટે જ રી 
કમર્ચારીઓની સખં્યા ઓછી છે. મા ંઆજ સધુી ૧૨૪ ઇજનેરો તથા ૧૩૬ વૈજ્ઞાિનકો અને 
પ ૃ કરણકારોનો સમાવેશ થાય છે.  

હાલમા ંગજુરાત રા યના જુદા જુદા િવ તારમા ંબોડર્ની કુલ ૨૬ પ્રાદેિશક કચેરીઓ કાયર્રત છે. 
પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા સલંગ્ન કાયર્ક્ષેત્રોમા ં પ્રાદેિશક તરે બોડર્ના કાય / પ્રવિૃ ઓના 
અમલીકરણ, વહીવટી િનયતં્રણ તથા થાિનક તરે સકંલન અને દેખરેખની જવાબદારી 
બજાવવામા આવે છે. બોડર્ની   કુલ ૨૬ પ્રાદેિશક કચેરીઓ પૈકીની  ૭ પ્રાદેિશક કચેરીઓ  
વાપી, સરુત, ભ ચ, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, અને જામનગર ખાતે પ્રયોગશાળાની સિુવધા 
ઉપલ ધ છે.   

બોડર્ની મખુ્ય કચેરી તથા મ ય થ પ્રયોગશાળા ગાધંીનગર ખાતે આવેલ છે.  બોડર્ની મખુ્ય 
કચેરી ારા જુદા જુદા પયાર્વરણીય કાયદાઓ/ િનયમો અ વયે મળતી અરજીઓ બાબતેની 
કામગીરી ઉપરાતં પયાર્વરણીય નીિતઓ અને પયાર્વરણીય અિધિનયમોની િવિવધ 
જોગવાઇઓના અમલ, તથા વહીવટી બાબતો અ વયેની કામગીરી ઉપરાતં અ ય સં થાઓ 
સાથેના સકંલનની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે.  

બોડર્ની ગાધંીનગર ખાતેની મ ય થ પ્રયોગશાળા ારા અમદાવાદ (પવુર્), અમદાવાદ (ગ્રા ય), 
અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મહસેાણા, પાલનપરુ, િહંમતનગરની પ્રાદેિશક કચેરીઓ અને તકેદારી 
શાખા, ગાધંીનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા એકત્ર કરાતા નમનૂાઓના તેમજ અ ય 
સં થાઓ ારા મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની  તેમજ પાણી, ગદંા પાણી, હવા 
અને હઝેાડ્ર્સ વે ટના નમનુાઓના પ ૃ થકરણ માટેની પ ધિતઓ િવકસાવવાની કામગીરી 
કરવામા ંઆવી રહી છે. બોડર્ની વડોદરા ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા વડોદરા, ગોધરા, આણદંની 
પ્રાદેશીક કચેરીઓ,તકેદારી શાખા, વડોદરાની કચેરી ારા એકત્ર કરાતા નમનૂાઓના તેમજ 
અ ય સં થાઓ ારા મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
બોડર્ની ભ ચ ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા ભ ચ, અંકલે રની પ્રાદેશીક કચેરીઓ ારા એકત્ર 
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કરાતા નમનૂાઓના તેમજ અ ય સં થાઓ ારા મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની 
કામગીરી કરવામા ં આવે છે. બોડર્ની સરુત ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા સરુત, નવસારીની 
પ્રાદેશીક કચેરીઓ તકેદારી શાખા, સરુતની કચેરી ારા એકત્ર કરાતા નમનૂાઓના તેમજ અ ય 
સં થાઓ ારા મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
બોડર્ની વાપી ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા વાપી, સરીગામની પ્રાદેશીક કચેરીઓ તેમજ અ ય 
સં થાઓ ારા મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
બોડર્ની રાજકોટ ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા રાજકોટ, મોરબી, જુનાગઢ, સરેૂ દ્રનગર, તપરૂ 
તકેદારી શાખા રાજકોટની કચેરી ારા એકત્ર કરાતા નમનૂાઓના તેમજ અ ય સં થાઓ ારા 
મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. બોડર્ની ભાવનગર 
ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા ભાવનગરની પ્રાદેશીક કચેરી તેમજ અ ય સં થાઓ ારા મોકલવામા 
આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ં આવે છે. બોડર્ની જામનગર ખાતેની 
પ્રયોગશાળા ારા જામનગર અને પોરબદંરની પ્રાદેશીક કચેરીઓ તેમજ અ ય સં થાઓ ારા 
મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. બોડર્ની ભજુ ખાતેની 
પ્રયોગશાળા ારા એકત્ર કરાતા નમનૂાઓન ુ ુ થકરણની કામગીરી ગજુરાત ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
ડેઝટર્ ઇકોલોજીસની પ્રયોગશાળામા ંકરાવવામા ંઆવે છે. 

ા હત પ કાર માણીકરણ (થડ પાટ  સટ ફકશન): 

બોડર્ એક રેગ્યલુેટરીંગ સં થા છે. તેમ છતા ંબોડર્ મેનેજમેંટ માટેના આધિુનક સાધનો સાથે કદમ 
થી કદમ િમલાવવા સતત કાયર્શીલ છે. એિક્રિડટેશન બોડર્ ફોર ટે ટીંગ એ ડ કેિલબે્રશન 
લેબોરેટરીઝ (એનએબીએલ)એિક્રિડટેશન અને આઇએસો સટ િફકેશન સુ યવિ થત સચંાલન 
અને સેવાઓ માટેના આધિુનક સાધનો છે. એનએબીએલઅને આઇએસોના અમલીકરણ ારા 
બોડર્  િનરંતર તેની કામગીરીની ગણુવ ા અને દેખાવ વધ ુસારો બનાવવા માટે પ્રય નશીલ છે.  

એિક્રિડટેશન બોડર્ ફોર ટે ટીંગ એ ડ કેિલબે્રશન લેબોરેટરીઝ (એનએબીએલ), સાય સ એ ડ 
ટેકનોલોજી િવભાગ, ભારત સરકાર હઠેળની વાય  સં થા છે. એનએબીએલની થાપના 
સામા યરીતે સરકાર, ઔ ોિગક સં થાઓ અને ઉ ોગોને, પ્રયોગશાળાઓની તપાસ અને તેના 
મ ૂ યાકંનની ગણુવ ા અને ટેકિનકલ ક્ષમતાનુ ં ત્રાિહત પક્ષકાર ારા મ ૂ યાકંન કરવા અંગેની 
યોજના પરૂી પાડવાના હતેથુી કરવામા ં આવેલ છે. ભારત સરકારે, એનએબીએલને, 
પ્રયોગશાળાની તપાસ અને મ ૂ યાકંન કરવા માટેની એકમાત્ર અિધકૃત સં થા તરીકે મા યતા 
આપેલ છે. 

પ્રયોગશાળાની એિક્રિડટેશનનો ખ્યાલ િવ સનીય પરીક્ષણ અને માપાકંન સેવાઓ માટે  તે 
પ્રયોગશાળાઓની ચોક્કસ પ્રકારના પરીક્ષણ અને માપાકંનની કામગીરી પ્રદાન કરવા માટેની  
ક્ષમતાના ત્રાિહત પક્ષકાર ારા પ્રમાિણકરણ માટે િવકિસત કરવામા ંઆવેલ. જી.પી.સી.બી.ની 
પ્રયોગશાળાઓ ારા પાણી, હવા અને જોખમી કચરાના નમનૂાઓના વગેરેના પરીક્ષણ તેમજ 
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ુ થકરણ માટેની પ િતઓ િવકસાવવા માટેની કામગીરી પણ કરવામા ં આવે છે. વધમુા ં
જી.પી.સી.બી.ના ુ થકરણ અહવેાલોનો ઉપયોગ કાનનૂી કાયર્વાહીઓમા ંપણ કરવામા ંઆવે છે. 
એન.એ.બી.એલ. ારા આ પ્રયોગશાળાઓની અિધકૃતતા અને િવ સનીયતામા ંવધારો કરે છે.  

બોડની મ ય થ પ્રયોગશાળા ગાધંીનગર, તેમજ પ્રાદેશીક કચેરીઓ ભ ચ, રાજકોટ, વાપી, 
સરુત અને વડોદરા ખાતે આવેલી પ્રાદેિશક પ્રયોગશાળાઓને િવિવધ રાસાયિણક, ભૌિતક તથા 
િવક પેરાિમટરસ ના ટે ટીંગઅને કેિલબે્રશન માટેએિક્રિડટેશન બોડર્ ફોર ટે ટીંગ એ ડ કેિલબે્રશન 

લેબોરેટરીઝ (એનએબીએલ), ારા અિધકૃતતા આપવામા ંઆવી છે. 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડ, તેની પ્રાથિમક કામગીરીઓ ઉપરાતં કુદરતી સસંાધનોના 
સરંક્ષણ અને પ્રદૂષણ િનવારણ માટે આઇ.એસ.ઓ.-૧૪૦૦૧ પ્રમાણીકરણ અને ગણુવ ા 
સચંાલન તથા ઉ ચ તરીય ગ્રાહક સતંિુ ટ માટે આઇ.એસ.ઓ. ૯૦૦૧ પ્રમાણીકરણ લેવાનુ ંનક્કી 
કરેલ. બોડર્ ારા વડી કચેરી,ગાધંીનગર તથા પ્રાદેિશક કચેરીઓ માટે આઇ.એસ.ઓ. ૧૪૦૦૧ 
અને આઇ.એસ.ઓ. ૯૦૦૧ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ છે.  

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ, આઇ.એસ.ઓ. 14001 તથા આઇ.એસ.ઓ. 9001 માણપ  
મેળવનાર કવચત દશ ુ ં એકમા  રા ય ૂષણ િનયં ણ બોડ છે. હાલમા ંબોડર્ ારા 
OHSAS.૧૮૦૦૧‐ ઓ પેુશનલ હે થ એ ડ સે ટીએસેસમે ટ સીરીઝ પ્રમાણપત્ર  
મેળવવાનીકાયર્વાહી હાથ ધરેલ છે.   

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, િદ હીના તેમજ પ લીક પ્રાઇવેટ પાટ્ર્નરશીપના 
સહયોગથીગજુરાતમાકં ટી યઅુસએિ બય ટએર ક્વોિલટીમોનીટરીંગ કરવાના હતેથુી આ 
પ્રો ક્ટહાથ ધરવામાઆં યો છે,હવાનીગણુવ ાનુસંતતમોનીટરીંગમાટેહાલમારંા યમામંણીનગર 
અમદાવાદખાતેક ટી યઅુસએ બીઅ ટએરક્વોલીટીમોનીટરીંગ ટેશન કાયર્રત કરવામાઆંવેલ છે. 
ક ટી યઅુસએિ બય ટએર ક્વોિલટીમોનીટરીંગના ટેશનપરPM2.5, SO2, NO, NO2, NOX, CO, 

Ozone, Benzene, Toluene, Xyleneઅને અ યપેરામીટર એિ બય ટએર 
ક્વોિલટીમાટેસતતમાપવામા ંઆવે છે.આ ટેશનનીલીંકCPCB,િદ હીસાથેઑનલાઇનજોડાયેલી છે. 

ઇ-ગવન સ:  
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ માત્ર પ્રદૂષણ િનયતં્રણ  ક્ષેતે્ર રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટી તરીકે કાયર્ 
કરવા ઉપરાતં પયાર્વરણ ક્ષેત્ર સાથે સકંળાયેલા તમામ લોકો માટે સિુવધાપ્રદાતા અને 
સેવાપ્રદાતા તરીકે પણ સિક્રયપણે કાયર્ કરે છે. પયાર્વરણ ક્ષેત્ર સાથે સકંળાયેલા તમામ 
લોકોનેસગવડતા આપવાની દ્રિ ટએ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા પારદશીર્ ઓનલાઇન 
એ લીકેશન િસ ટમ – એક્સ.જી.એન. (એક્ ટે ડેડ ગ્રીન નૉડ) િવકસાવવામા ંઆવી છે.  



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	8	

 

એક્સ.જી.એન.નો મખુ્ય ઉ ે ય અવરોધ રિહત, હરહમેંશ ૨૪ x  ૭, ગમે યાથંી યિુનક આઇ.ડી. 
ારા ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને સબંિંધત િવિવધ પ્રવિૃતઓ વી કે ઓનલાઇન 
એ લીકેશન કરવી, અરજી ઉપર થયેલી કાયર્વાહીની િવગતો જાણવી, િનધાર્િરત 
કાયદાઓ/િનયમો અનસુાર રીટનર્ અને ટેટમે ટ ભરવા તેમજ ઓનલાઇન મજૂંરી મેળવવી 
તથા બોડર્ને સલંગ્ન અ ય કામગીરીઓ કરી શકાય છે.  

એક્સ.જી.એન. સો ટવેર ારા પયાર્વરણ યવ થાપનમા ં ઇ-ગવનર્ સના ઉપયોગથી બોડર્ની 
કામગીરીમા ં પારદશર્કતા ,અસરકારકતા તથા  કાયર્દક્ષતામા ંવધારો થયેલ છે.  
હાલમા ં ડીજીટલ એનવાયરમે ટ ફાઉ ડેશન તરફથી ક યટુરાઇઝેશન, ઇ-ગવનર્સ,ડીજીટલ 
ટેક્નોલોજીના, ે ઠ ઉપયોગોને યાને લઇ તા, ૦૭/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ પનુા ખાતે સાઉથ વે ટ 
ઇ ડીયા ારા “બોડર્ને મથંન સાઉથવે ટ ઇ ડીયા ઇ-ગવ સર્ એવોડર્ ૨૦૧૪” આપવામા ંઆવેલ 
છે. ઈ-ગવર્ન  સના આ પ્રોગ્રામમા ંપ્રજાલક્ષી સિુવધાઓનો પણ બહોળો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ 
છે.  

 આપણા માનનીય વડાપ્રધાન ીના ડીિજટલ ઇ ડીયાના વ નને સાકાર કરવાની િદશામા ં
આગળ વધતુ ં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા મોબાઇલ ગવર્ન સની િદશામા ં એક 
સરાહનીય પગલુ ંઆગળ ભરેલ છે. અને તેની મોબાઇલ ગવર્ન સ િસ ટમન ુઆપણા માનનીય 
મખુ્યમતં્રી ીમતી આનદંીબેન પટેલ ારા વાઇબ્ર ટ ૨૦૧૫ની પ્રીઈવે ટ વે ટેક સિમટ ૨૦૧૪ 
અંતર્ગત (તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૪)  લોકાઅપર્ણ કરવામા ંઆવેલ છે.    

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના એક્સ.જી.એન. મોડેલને અ ય રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 
વા ં કે મ યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ, ઉ રાખડં, ગોવા, કણાર્ટક અને િહમાચલ પ્રદેશમા ં પણ 

અપનાવવામા ં આવેલ છે. આ ઉપરાતં અ ય કેટલાકં રા યો પણ ઇ-ગવનર્ સ સેવાને 
અપનાવવાની પ્રિક્રયા માટે કાયર્રત છે.   
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ના લાબંા સમયના િનયમનકારી ભિુમકા પર વે યાન પર 
આવેલ કે પ્રદૂષણ ને લગતા અમકુ પ્ર ો ન ુિનરાકરણ વરીત આવી શકે તેમ નથી.  તેના માટે 
વધ ુસશંોધન અને વધ ુ િવગતો શોધવાની (રીસચર્ એ  ડ ડેવલપમે  ટની) તા  કાિલક જરુરીયાત 
જણાય છે. આવા પ્ર ોના િનરાકરણ માટેની િદશામા ંયોગ્ ય કાયર્વાહી થઈ શકે તે માટે જો રીસચર્ 
એ  ડ ડેવલપમે  ટ તથા પીએચડીની કામગીરી કરતા ઉમેદવારોને બોડર્ના યાન પર આવેલ 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અને પયાર્વરણ મુ કેલીને લગતા પ્ર ો રીસચર્ માટે આપવામા ંઆવે અને તેના 
પર સશંોધનો કરવામા ંઆવે તો આવા પ ોનુ ંિનરાકરણ મેળવી શકાય.  
 
આમ, આ પ્ર ોનો મખુ્ય હતે ુિવ ાથીર્ઓને પયાર્વરણ ક્ષેતે્ર બોડર્ના અનભુવી અિધકારીઓ તેમજ 
અ ય અનભુવી યિક્તઓના ંજ્ઞાન, સહકાર, માગર્દશર્ન કે િદશા સચૂન ારા પયાર્વરણના િવષય 
ઉપર ટેકિનકલ, સાય સ, કાયદા વા િવષયો ઉપર સશંોધનમા ંમાગર્દશર્ન તેમજ માળખાકીય 
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સિુવધાઓ પરુી પાડવાનુ ંઅને આ સશંોધનોનો ઉપયોગ બોડર્ પોતાના લાભ માટે તથા સમાજના 
લાભાથેર્ અને રા યના સતંિુલત અને સવાર્ગી િવકાસ માટે કરી શકે તે પ્રકારનો છે. તેથી આ 
માટે રીસચર્ એ  ડ ડેવલપમે  ટ તથા પીએચડીની કામગીરી કરતા ઉમેદવારોને નાણાકીય 
પ્રો  સાહન આપવાના આશયથી બોડર્ ારા એક યોજના દાખલ કરવાનુ ંનકકી કરવામા ંઆવેલ.  
રીસચર્ અને ડેવલોપમે ટ થકી પી.એચ.ડી. અંગેની કીમ અંતગર્ત બોડર્ ારા શૈક્ષિણક 
સં થાઓના િન ણાતંો ની 'રીસચર્ એડવાઈઝરી સિમિત'ની િનમણ ૂકં કરવામા ંઆવેલ. આ ઉપરાતં 
બોડર્ ારા બોડર્ના લેબોરેટરી િવષયક સસંાધનોના અ યાસ પર વે તથા બોડર્ની જુદી જુદી 
શાખાઓના બોડર્ના અનભુવો પર વે િવજ્ઞાન અને ઈજનેરી શાખાના ગે્ર યએુશનના િવધાથીર્ઓ 
માટે ઈ ટનર્શીપ યોજનાને પણ પ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલ.પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર શસંોધન 
કાયર્ માટે બોડર્ની લેબોરેટરી તથા લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી શકશે. 

2.0   બોડ ુ ંબધંારણ   
ગજુરાત સરકાર ારા પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ અ વયે 
૧૫મી ઓક્ટોબર, ૧૯૭૪ના રોજ જીપીસીબી (ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્)ની રચના કરી છે. 
બોડર્ની પ્રથમ ચાર મદુત થતા ંતારીખ ૨૨મી ઓગ ટ, ૧૯૮૯ ના રોજ પાચંમી મદુત માટે બોડર્ 
ની પનુ:રચના કરવામા ંઆવી હતી. વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ મા ંબોડર્ના સ યોનીયાદી જોડાણ-૧મજુબ 
છે. બોડર્નુ ં માળખુ ં જોડાણ -૧0 મજુબ છે. ૩૧ માચર્ ૨૦૧૫ના રોજ બોડર્ના દરેક વગર્ના 
અિધકારી કમર્ચારીઓની સખં્યાની િવગતો જોડાણ -૧૧ મજુબ છે. 

3.0  બોડની બેઠકો    
સને ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બોડર્ની કુલ ૧૦(દસ) બેઠકો મળી હતી. મા ં૪ (ચાર) રેગ્યલુર 
બેઠક તથા ૬ (છ) પિરપત્રીત બેઠક મળેલ હતી. બોડર્ની આ બેઠકો તારીખ ૦૬-૦૫-૨૦૧૪, 
૧૮-૦૯-૨૦૧૪,૧૯-૧૨-૨૦૧૪, તથા ૧૮-૦૩-૧૫ના રોજ મળી હતી અને પિરપત્રીત બેઠકો 
તારીખ ૨૨-૦૫-૧૪, ૧૦-૦૭-૧૪, ૨૪-૦૯-૧૪, ૧૯-૧૧-૧૪, ૨૬-૧૧-૧૪ અને 
૨૫/૦૨/૨૦૧૫ના રોજ મળી હતીઆ બેઠકો દરિમયાન લેવાયેલા અગ યના િનણર્યો પ ૃ ઠ ૧૯૬ 
થી ૧૯૭ઉપર છે.   

4.0  બોડની સિમિતઓ તથા તેની કામગીર   

(1) પસદંગી (િસલે શન) સિમિત અને મોશન સિમિત 
બોડર્ ારા િસલેકશન અને પ્રમોશન સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી છે.  પૈકી વગર્-૧ 
અને વગર્-૨ માટે તથા વગર્-૩ અને વગર્-૪ માટે કુલ બે પસદંગી (િસલેક્શન) સિમિતઓ 
તેમજ વગર્-૧ અને વગર્-૨ માટે તથા વગર્-૩ અને વગર્-૪ માટે કુલ બે બઢતી (પ્રમોશન) 
સિમિતઓની રચના કરવામા ંઆવી છે. બોડર્મા ં જુદા જુદા સવંગર્ની હાલની જગ્યાઓની 
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મજૂંરી િવિવધ જગ્યાઓ માટે કમર્ચારી વગર્ની પસદંગી, ભરતી અને બઢતીને લગતી 
બાબતોમા ંબોડર્ને સહાય કરવાની કામગીરી માટે આ સિમિતઓની રચના કરવામા ંઆવી 
છે. 

જીપીસીબી (િર મે સ) સ, ૨૦૦૭ મજુબ પસદંગી સિમિતની િવગતોની યાદી જોડાણ-૨ 
મજુબ છે. અને બઢતી સિમિતની િવગતો યાદી જોડાણ-૩ મજુબ છે.  

વષર્ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ મા ંવગર્-૧ તથા વગર્-૨ ની બઢતી સિમિતની પાચં(૫) બેઠકો તથા 
વગર્-3 તથા વગર્-૪ ની ત્રણ (૩) બેઠકો મળી છે. 

 (2) તકિનક  સિમિત  

ટેકિનકલ પ્રકારની ખાસ મુ કેલીઓને લગતી બાબતોમા ં બોડર્ને ટેકિનકલ સલાહ અને 
સચૂન મેળવવા માટે ટેકિનકલ સિમિતની રચના કરવામા ં આવી છે. આ સિમિતના 
સ યોની યાદી જોડાણ-૪ મા ંઆપી છે. 

સને ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન આ સિમિતની અગીયાર (૧૧) બેઠકો મળી હતી. મા ં ૯૭ 
કાયર્સિૂચ અંગે ચચાર્ થયેલ.  

 (3) ખર દ સિમિત  

બોડર્ ારા ચીજ-વ તઓુ, વગેરેની ખરીદી માટે બોડર્ના અિધકારીઓની ખરીદ સિમિતની 
રચના કરવામા ંઆવી છે. ખરીદ સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૫ મજુબ છે. 

વષર્ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ દરિમયાન ખરીદ સિમિતની છ (૬) બેઠકો મળી હતી. મા ં ૨૧ 
કાયર્સિૂચ અંગે ચચાર્ થયેલ છે. 

(4) વૈ ાિનક સિમિત  

મ ય થ પ્રયોગશાળા તથા પ્રાદેિશક પ્રયોગશાળાઓ તરફથી વૈજ્ઞાિનક સાધનો અને 
સસંાધનો ખરીદી કરવા અંગેની દરખા તોની ચકાસણી કરવા અથેર્ વૈજ્ઞાિનક સિમિતની 
રચના કરવામા ં આવેલ છે. લેબોરેટરી કેિમક સ, ઘટકો, ગ્લાસવેર વગેરેની ખરીદી 
બાબતની એજ સી નક્કી કરવાનુ ંકામ પણ સિમિત ારા કરવામા ંઆવે છે. આ સિમિતના 
સ યોની યાદી જોડાણ-૬ મજુબ છે.  

સને ૨૦૧૪-૨૦૧૫દરિમયાન આ સિમિતની ૧(એક) બેઠક મળી હતી.  

(5) જોખમી કચરો ( યવ થાપન, ળવણી અને સીમા પાર હરફર) િનયમો-2008 
તગત પયાવરણને અ ુ ળૂ સચોટ યવ થા સ હતની િુવધાધરાવતા 

ર સાયકલરની ન ધણી સિમિતઅને જોખમી કચરો તેમજ અ ય કચરાનો િસમે ટ 
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ક ન / થમલ પાવર લા ટ / ટ લ લા ટમા ં કો ોસેસ ગ માટની પરવાનગી 
ગેની સિમિત 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા જોખમી કચરો ( યવ થાપન, જાળવણી અને સીમા 
પાર હરેફેર) િનયમો-૨૦૦૮ અંતગર્ત પયાર્વરણને અનકુૂળ સચોટ યવ થા સિહતની 
સિુવધા ધરાવતા રીસાયકલરની  ન ધણી સિમિત અને જોખમી કચરો અને અ ય કચરાનો 
િસમે ટ િક ન/થમર્લ પાવર લા ટ/ ટીલ લા ટમા ંકો-પ્રોસેસીંગ માટેની પરવાનગીની 
સિમિત રચના કરવામા ંઆવી છે.  

આ સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૭ મજુબ છે.  

સને ૨૦૧૪-૨૦૧૫દરિમયાન આ સિમિતની આંઠ (૮) બેઠકો મળી હતી.  

(6) કટગર  સિમિત  

પ્રદૂષણ ફેલાવવાનીક્ષમતાને યાને રાખીને કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ઉ ોગોની 
ત્રણકક્ષા અનકુ્રમે લાલ,નારંગી તથા લીલો એ પ્રકારે વહચવામાઆંવેલ છે. ઉ ોગોની આ 
કક્ષાઓનો બોડર્ ારા પ્રિસ ધ કરાયેલ ટેકનીકલ મે યઅુલમા ં પણ સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે. તેમ છતા ંપ્રાદેિશક કચેરીઓ તથા યિુનટ હડે કક્ષાએ અમકુ પ્રકારના ઉ ોગોની 
કક્ષા નક્કી કરવા બાબતે અિનિ તતા હતી, થી ઉ ોગોની કેટેગરી અંગે િવસગંતતા ન 
રહ ે તે માટે બોડર્ના સ યસિચ ીના અ યક્ષપદ હઠેળ બોડર્ના વિર ઠ અિધકારીઓની 
સિમિતની પનુ:રચના ૧૦/૦૭/૨૧૩ ના રોજ કરેલ.  

આ સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૮ મજુબ છે.  

આ સિમિતની રચના થયા બાદ સને ૨૦૧૪-૧૫ મા ંએક (૧) બેઠક મળેલ. મા ંએક(૧) 
કાયર્સચૂીની ચચાર્ થયેલ. 

 (7) નો સ સિમિત 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા િવિવધ પ્રકારના ઉ ોગોના પ્રદૂિષતપાણીને શિુ ધકરણ 
કરીને િનકાલ કરવાના નો સર્ નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. તેમ છતા ંઆ માત્રાઓને  તે 
રા યના પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને વધ ુમજબતૂકરવા માટે સ ા આપવામા ંઆવેલછે. બોડર્ 
ારા પાણી અિધિનયમ ૧૯૭૪ હઠેળ પ્રદૂિષત પાણીને શિુ ધકરણ કરીને િનકાલ કરવાના 
નો સર્ બાબતે તા.૧૭/૮/૨૦૧૧ના રોજ આંતિરક નો સર્ સિમિતની રચના કરવામા ં
આવેલ. 

આ સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૯ મજુબ છે.  

સને ૨૦૧૪-૧૫ મા ંતા. ૪/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ એક (૧) બેઠક મળેલ મા ંએક ૦૪ 
કાયર્સચૂીની ચચાર્ થયેલ.  
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5.0 બોડના ઉ ેશો, કાય  અને અ મતા       

5.1 ઉ ેશો  
બોડર્ના મખુ્ય ઉ ેશ પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અને પયાર્વરણ ની ગણુવ ાની જાળવણી પર કે દ્રીત 
કરવામા ંઆ યો છે, ની પરેખા નીચે મજુબ છે. 

 કાયદાઓનો અસરકારક અમલ કરીને રા યમા ંપયાર્વરણની ગણુવ ામા ંબધી બાજુએથી 
સધુારો કરવો.  

 પ્રા ોિગકી િસિ ધ ક્ષમતા અને આિથર્ક સ ધરતા તેમજ અિભગ્રાહી પયાર્વરણની 
સવેંદનશીલતાને યાનમા ંલઇ શકાય એટલી મહ મ મયાર્દા સધુી પ્રદૂષણનુ ંતેના ઉ ભવ 
થાનેથી જ િનયતં્રણ કરવુ.ં ગદંાપાણીના િનકાલ માટેના તેમજ ચીમની/ ટેકમાથંી 
નીકળતા વાયઓુના ધોરણો નક્કી કરીને આ ઉ ેશ પિરપણૂર્ કરાઇ ર ો છે. 

 જોખમી કચરાના િનકાલ માટે થળ મકુરર કરવા અને તેના િનકાલ માટેની પ્રિક્રયાઓ અને 
પ ધિતઓ િવકસાવવી.  

 જમીન પરની િસંચાઇ તથા ઔ ોિગક ઉપયોગ માટે ગટરના ગદંાપાણી અને ઉ ોગોના 
દૂિષત પ્રવાહી પર યોગ્ય પ્રિક્રયા કયાર્ પછી તેનો સવાર્િધક પનુ:ઉપયોગ વધારવો અને 
પનુ: ચિક્રત કરવુ ંતેમજ આ રીતે પાણીનો કરકસર ભય  ઉપયોગ કરીને પાણીની બચત 
કરવી. આમ,આ પ ધિતથી જળ ોતોમા ંછોડાતા પ્રદૂિષત પાણીના ઘટકો તથા જળપ્રદૂષણ 
અટકાવવામા ંમદદ મળી રહ ેછે.  

 નવી ઔ ોિગક પરીયોજનાઓની થાપના માટે પયાર્વરણીય રીતે યોગ્ય થળો પસદં 
કરીને પ્રદૂષણથી થતી િવપરીત અસરો ઓછામા ંઓછી કરવી. 

 રા ય સરકાર, થાિનક સ ામડંળો અને સં થાઓ સાથે સકંલન કરીને ગદંાપાણીના 
સામિૂહક શિુ ધકરણ લા ટ અને જોખમી કચરાના િનકાલ માટે યોગ્ય સવલતોને 
પ્રો સાિહત કરવી.   

 શૈક્ષિણક સં થાઓ, વૈિ છક સં થાઓ, ઉ ોગોમડંળો, સરકારી સં થાઓ, વગેરે સાથે 
ઘિન ઠ સકંલન અને સહયોગથી પયાર્વરણ બાબતે જનજાગિૃત લાવવી.  

 પ્રદૂષણનુિંનયમન, િનયતં્રણ તથા િનવારણ અંગે યાપક પ્રમાણમા ંયોજનાઓ બનાવવી. 

5.2 કાય    
બોડ ુ ં કાય નીચેના અિધિનયમો, િનયમો, હરનામા તથા સમયાતંર સરકાર ી 
તરફથી મળતા આદશો ુ ંઅમલ કરવા ુ ંછે.  
 પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ,૧૯૭૪  
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 પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) ઉપકર અિધિનયમ,૧૯૭૭ 

 હવા (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ,૧૯૮૧ 

 પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ અને તેના હઠેળના િનયમો પૈકી :- 

 જોખમી રસાયણો નુ ંઉ પાદન ,સગં્રહ અને આયાત િનયમો,૧૯૮૯ 

 િવક તબીબી કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો ૧૯૯૮  

 ખનીજ કોલસાની રાખોડીના વપરાશ- િનદશોનુ ંજાહરેનામુ,ં ૧૯૯૯  

 વિન પ્રદૂષણ (િનયમન અને િનયતં્રણ) િનયમો, ૨૦૦૦ 

 ઑઝોન ઘટાડતા પદાથ  (િનયમન અને િનયતં્રણ) િનયમો,૨૦૦૦ 

 નગરનો ઘન કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો, ૨૦૦૦ 

 બેટરી ( યવ થા અને જાળવણી ) િનયમો, ૨૦૦૧  

 પયાર્વરણીય મજૂંરી અંગેનુ ંજાહરેનામુ ંતા.૧૪-૦૯-૨૦૦૬  

 જોખમી કચરાઓ ( યવ થા, જાળવણી અને સીમાપાર હરેફેર) િનયમો, ૨૦૦૮   

 લાિ ટક વે ટ ( યવ થા અને જાળવણી ) િનયમો, ૨૦૧૧ 

 ઇ-વે ટ (( યવ થા અને જાળવણી ) િનયમો, ૨૦૧૧ 

 સી.આર.ઝેડ જાહરેનામા – ૨૦૧૧ ની જોગવાઈનુ ંઅમલીકરણ. 

 કોટર્ ારા આપવામા ંઆવેલ આદેશોનુ ંપાલન.   
 ઉપ ુ ત અિધિનયમો અને િનયમોની જોગવાઇઓ અ સુાર  બોડ ારા નીચેના કાય  

કરવામા ંઆવે છે.  

 પ્રદૂષણ કરતા ંએકમોને પ્રદૂષણ િનયતં્રણના પગલા ંલેવા આદેશો આપવા.  

 રા યમા ંજુદા જુદા કૂવાઓ અને ઝરણાઓંની વ છતાને પ્રો સાહન આપવુ.ં 

 રા યમા ં પ્રદૂષણનુ ં િનયમન, િનયતં્રણ તથા િનવારણ કરીને અને પયાર્વરણની 
ગણુવ ામા ંસધુારો કરવો.  

 પાણી, હવા અને જમીનના પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ ને લગતી કોઇપણ બાબત 
અંગે રા ય સરકારને સલાહ આપવી.  

 પયાર્વરણની સાનકુુળતા હોય તેવા ઉિચત થળોએ નવા ઉ ોગોને મજૂંરી આપવી.  

 શુ  કરેલા ગટરના ગદંા પાણી તથા ઉ ોગોના પ્રદૂિષત પાણીના પનુ:ઉપયોગને 
પ્રો સાહન આપવુ.ં  
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 રા યમા ંનદીઓ, કુવા, તળાવ વગેરેનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 

 રા યના મોટા શહરેો તથા ઔધોિગક વસાહતોની આસપાસની હવાની ગણુવ ાનુ ં
મોનીટરીંગ કરવુ.ં  

 પાણી અને હવાના પ્રદૂષણને લગતી તકિનકી અને આંકડાકીય માિહતી એક્ત્ર કરવી અને 
તેનુ ંસકંલન કરવુ.ં  

 પ્રદૂિષત પાણી અને વાયગુત ાવોના િનકાલ માટેના ધોરણો નક્કી કરવા. 

 ગદંાપાણીના શિુ ધકરણની તથા હવાના પ્રદૂષણ િનયતં્રણની પ ધિતઓ િવકસાવવી.  

 જોખમી કચરાના િનકાલ માટેના થળો મકુરર કરવા.  

 પ્રદૂષણ િનયતં્રણને લગતી તાલીમી કાયર્ક્ર્મો, પિરસવંાદો અને કાયર્િશિબરો વગેરેનુ ં
આયોજન કરવુ.ં 

 પયાર્વરણીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અને િનયમન અંગે લોકોમા ંજાગિૃત લાવવી. 

 પ્રદૂષણનુિંનયમન, િનયતં્રણ તથા િનવારણ અંગે યાપક પ્રમાણમા ંયોજનાઓ બનાવવી.  
  

5.3   અ મતા  
 અ મતા ધરાવતી િૃ ઓ નીચે જુબ છે.  

 રા યમા ં પ્રદૂષણની િવકટ સમ યાઓવાળા થળો ઓળખવા અને આવા િવ તારોમા ં
પ્રદૂષણની સમ યા યાને લઇ તે િનયત્રણં/ઘટાડવા માટે સમયબં ધ એક્શન લાન 
બનાવી તેન ુઅસરકારક રીતે અમલીકરણ કરાવવુ.ં  

 જોખમી કચરાના િનકાલ માટે પયાર્વરણીય રીતે સરુિક્ષત થળોએ કચરાનો યોગ્ય  િનકાલ 
કરાવવો.  

 હવાનુ ંપ્રદૂષણ ફેલાવવાની વધ ુક્ષમતા ધરાવતા એકમોને ઓળખવા અને હવાપ્રદૂષણ  
િનયતં્રણ માટે હવા અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરાવવો.  

 નવા ઔ ોિગક પ્રો ક્ટ માટે યોગ્ય થળોની પસદંગી કરવી.  

 ઔ ોિગક વસાહતોમા ંગદુંપાણીના એકિત્રકરણ, શિુ ધકરણ અને તેના પયાર્વરણીય રીતે 
સરુક્ષીત છેવટના િનકાલ માટેની પયાર્વરણીય આંતરમાળખાિકય સિુવધાઓ પરૂી 
પાડવાની બાબતે કામગીરી કરવી.   

 વ છ ઉ પાદન માટેની ટેકનોલોજી મકુરર કરવી, િવકસાવવી અને અપનાવવી  
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 નદીઓ અને જળ ોતોમા ં ગદંા પાણીનો િનકાલ પ્રિતબિંધત કરવો અને ગ્રીન-બે ટના 
િવકાસ તથા િસચાઇં માટે શિુ ધકરણ પ્રિક્રયા કરેલા ગદંાપાણીના પનુ: ઉપયોગ તથા પનુ: 
ચિકત કરવા માટેની બાબતને પ્રો સાહન આપવુ.ં  

 રા યમા ંપયાર્વરણીય માળખાકીય સિુવધાઓ વી કે સી.ઇ.ટી.પી. ,ટી.એસ.ડી.એફ., કોમન 
હઝાડર્સ વે ટ ઇ સીનરેટર, સી.બી.ડબ ય.ુટી.એફ. વગેરેને પ્રો સાહન આપવુ.ં  

 િસમે ટ અથવા અ ય એકમોમા ં જોખમી/બીન જોખમી કચરાની સહપ્રિક્રયાને પ્રો સાહન 
આપવુ.ં  

 યિુનિસપલ ઘનકચરા અને યિુનિસપલ  ઘરઘ થુ ંગદંાપાણીની પયાર્વરણીય સુ યવ થાને 
પ્રો સાહન આપવુ.ં   

રા યમા ંપયાર્વરણીય યવ થાપન ક્ષેત્રમા ંકૌશ યવધર્ન થાય તેવા પ્રોગ્રામોનુ ંઆયોજન  કરવુ.ં 

5.4 બોડની િૃ ઓ- 2014-15 દરિમયાન      

5.4.1 ક સોલીડટડ ક સે ટસઅને /અથવા ઓથોરાઇઝેશન 

પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ ૧૯૭૪, હવા (પ્રદૂષણ િનવારણ અને 
િનયતં્રણ) ૧૯૮૧, જોખમી કચરા ( યવ થા, જાળવણી અને સીમાપાર હરેફેર) િનયમો ૨૦૦૮, 
િવક તબીબી કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો ૧૯૯૮, યિુનિસપલ ઘન કચરો 

( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો ૨૦૦૦, લા ટીક વે ટ ( યવ થા અને જાળવણી) ૨૦૧૧ 
વગેરે હઠેળ ક સોલીડેટેડ ક સે ટસ તથા ઓથોરાઇઝેશન અ વયેની કામગીરી હવેથી 
ઉપરોક્તકાયદાઓ પાણી અિધિનયમ, હવાઅિધિનયમ, એમ.એસ.ડબ ય ુ સ, બીએમડબ ય ુ
સ વગેરે તરીકે દશાર્વેલ છે.   

 પાણી અિધિનયમ / હવા અિધિનયમ અને / જોખમી કચરાના િનયમો હઠળ ક સોલીડટડ 
ક સે ટસ તથા ઓથોરાઇઝેશનની અર ઓ ચકાસવાની કાયવાહ  અને તેના આખર  
િનણયોપાણી અિધિનયમ / હવા અિધિનયમ અને / જોખમી કચરાના િનયમો હઠેળ મળેલી 
અરજીઓ પર એક જ સાથે કાયર્વાહી કરી જ રી િનણર્ય લેવા માટે સીસીએ-ક સોલીડેટેડ 
ક સે ટસ અરજીઓનો ખ્યાલ માહ ેએિપ્રલ ૨૦૦૩થી અમલ કરવામા ંઆવે છે.  

બોડર્ ારા ઇ-ગવનર્ સ સોફટવેર હઠેળ–એક્ષજીએન (એક્સ ટે ડેડ ગ્રીન નોડ) મારફતે 
ઓનલાઇન અરજીઓની કામગીરીનો આરંભ તારીખ: ૫-૬-૨૦૦૮ થી કરવામા ંઆ યો હતો. 
એક્ષજીએન (એક્સ ટે ડેડ ગ્રીન નોડ) ના સોફટવેરથી સબંિંધત અરજદારોને ઓનલાઇન અરજી 
રજૂ કરવાની સિુવધા આપવામા ંઆવી છે.  
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(1)સીસીએ અર ઓ (રડ અને ઓર જ કટગર ના ઉ ોગો) ગે લીધેલા ંપગલાનેં લગતી કડાક ય 

િવગતોનીચે જુબ છે :        (વષ 2014-2015) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત 

(31મી માચ 2014 
ધુી) 

પાણી હવા 
જોખમી 
કચરો 

2014-15 
ના 

દરિમયાન 

ુલ સં ચત 
(31મી માચ 2015 

) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની 
સીસીએ – અરજીઓ  

૨૧૩૨૯ ૧૩૩૩ ૧૧૫૯ ૧૦૪૭ ૧૪૧૭ * ૨૨૫૫૨ 

૨. સમંિત આપેલ સીસીએ 
અરજીઓ   

૧૫૪૫૩ ૯૭૦ ૮૪૦ ૭૭૦ ૧૦૨૩ ૧૬૪૭૬ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ સીસીએ-
અરજીઓ  

૪૧૯૮ ૨૩૨ ૧૯૫ ૧૭૦ ૨૪૨ ૪૪૪૦ 

૪. દફતરે કરેલ સીસીએ-
અરજીઓ 

૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૯ 

૫. અરજદાર ને પરત કરેલ 
સીસીએ – અરજીઓ 

૧૪૭૬ ૧૨ ૦૪ ૦૭ ૨૦ ૧૪૯૬ 

૬. ચકાસણી હઠેળની 
સીસીએ-અરજીઓ  

૧૯૪ ૧૧૮ ૧૧૯ ૯૯ ૧૩૧ ૧૩૧ 

પાણી = પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ, હવા= હવા અિધિનયમ ૧૯૮૧, જોખમી કચરો = 
જોખમીકચરો ( યવ થા, જાળવણી અને સીમાપાર હરેફેર ) િનયમો, ૨૦૦૮ હઠેળ.     

* મા ં૨૦૧૪-૨૦૧૫ના વષર્  દર યાન ૧૨૨૩ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્૨૦૧૩-૨૦૧૪ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૧૯૪ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  

(અ) પાણી અિધિનયમ હઠળ સમંિ  અર ઓ ચકાસવાની કાયવાહ  અને તેના આખર  િનણયો.    

બોડર્ના પ્રાથિમક કાય  પૈકીનુ ંએક કાયર્ પાણી અિધિનયમ અ વયે પ્રદૂષણની ક્ષમતાધરાવતા 
જુદાજુદા ઔ ોિગક એકમો તરફથી મળતી અરજીઓ અંગે કાયર્વાહી કરવાનુ ંઅને તે અંગે િનણર્ય 
લેવાનુ ંછે. 

પાણી (પ્રદૂષણ, િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની કલમ-૨૬ સાથે વાચંતા, કલમ-
૨૫ની જોગવાઇઓ અનસુાર પ્રદૂષણ ફેલાવતા પ્ર યેક એકમોને નદી અથવા કુવા અથવા પાકી 
ગટરમા ંઅથવાજમીન પર, દિરયામા ંગદંા પાણી તથા ઉ ોગોના પ્રદૂિષત પ્રવાહીનો િનકાલ કરવા 
માટે બોડર્ની મજુંરી મેળવવાની હોય છે.  
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પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ રેડ તથા ઓરે જ કેટેગરીના ઉ ોગોની સમંિત અરજીઓ અંગે વષર્ 
૨૦૧૩-૧૪મા ંલીધેલા પગલાનેં લગતી આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.   (વષ 2014-2015)
         

મ િવગતો 
ુલ સં ચત 

(31-3-2014 
ધુી) 

2014-2015 ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત (31-
3-2015 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૩૧૫૦૧ ૧૩૩૩* ૩૨૬૬૨ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૩૧૭૨ ૯૭૦ ૨૪૧૪૨ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૬૭૯૨ ૨૩૨ ૭૦૨૪ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૪૦૮ ૦૧ ૪૦૯ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૯૫૭ ૧૨ ૯૬૯ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૭૨ ૧૧૮ ૧૧૮ 

* મા ં૨૦૧૪-૧૫ ના વષર્ દરિમયાન ૧૧૬૧ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-૨૦૧૪ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૧૭૨ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  
 
(બ) હવા અિધિનયમ -1981 હઠળ સમંિત અર ઓની કાયવાહ  અને તેના આખર  િનણયો  

હવા (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ ) અિધિનયમ,૧૯૮૧ની કલમ-૨૧અનસુાર વાયઓુ બહાર 
કાઢતા દરેક ઉ ોગો બોડર્ની સમંિત મેળવવી જ રી છે.  
હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ હઠેળ (રેડ તથા ઓરે જ કેટેગરીના) ઉ ોગોની અરજીઓ અંગે લીધેલા ં
પગલાનેં લગતી આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.   (વષ 2014-2015)
           

મ િવગતો 
ુલ સં ચત    
(31-3-

2014 ધુી) 

2014-2015ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત     
(31-3-

2015 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૨૬૭૧૪ ૧૧૫૯ * ૧૭૭૧૯ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૦૮૨૭ ૮૪૦ ૨૧૬૬૭ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૮૨૮ ૧૯૫ ૫૦૨૩ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૧૬૮ ૦૧ ૧૬૯ 
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૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૭૩૭ ૦૪ ૭૪૧ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૫૪ ૧૧૯ ૧૧૯ 

* મા ં૨૦૧૪-૧૫ ના વષર્ દરિમયાન ૧૦૦૫ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-

૧૪ દરિમયાન બાકી રહલે ૧૫૪ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.       

(ક) જોખમી કચરાઓ ( યવ થાપન, ળવણી અને સીમા પાર હરફર) િનયમો, 2008 

પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળના જોખમી કચરાઓ ( યવ થાપન, જાળવણી અને 

સીમા પાર હરેફેર) િનયમો, ૨૦૦૮ ની જોગવાઇઓ અનસુાર આ િનયમોમા ં િનિદર્ ટ કાય  મજુબ 

જોખમી કચરાઓ ઉ પ  કરતા ઉ ોગોએ આવા જોખમી કચરાના એકત્રીકરણ, પ્રાિ ત, શિુ ધકરણ, 

પિરવહન, સગં્રહ અથવા િનકાલ કરવા માટે બોડર્ની અિધકૃત મેળવવી જ રી છે. અહવેાલ હઠેળના 

વષર્ દરિમયાન આવા તમામ ઉ ોગોને અને બીજી એજ સીઓને િનયમોની ક્ષેત્રમયાર્દામા ંલાવવા 

માટે સધન પગલા ંલીધા હતા.ં  

જોખમી કચરાઓ ( યવ થાપન, જાળવણી અને સીમા પાર હરેફેર) િનયમો, ૨૦૦૮ (રેડ અને 

ઓરે જ કેટેગરીના ઉ ોગો)  હઠેળ અિધકૃતની અરજીઓ અંગેની આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ 

છે.          (વષ 2014-2015)  

મ િવગતો 
ુલ સં ચત     
(31-3-

2014 ધુી) 

2014-2015ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત     
(31-3-2015 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૧૭૪૯૧ ૧૦૪૭* ૧૮૪૦૪ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૧૨૪૨૯ ૭૭૦ ૧૩૧૯૯ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૪૩૭ ૧૭૦ ૪૬૦૭ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૬૨ ૦૧ ૬૩ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૪૨૯ ૦૭ ૪૩૬ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૩૪ ૯૯ ૯૯ 

* મા ં૨૦૧૪-૧૫ના વષર્ દરિમયાન ૯૧૩ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૧૩૪ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે 
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(2) સીસીએ અર ઓ ( ીન કટગર ના ઉ ોગો) ગે લીધેલા પગલાનેં લગતી કડાક ય િવગતો 
નીચે ુજંબ છે.         (વષ 2014-2015) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત      

(31-3-2014 ધુી) 
2014-2015ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત     
(31-3-2015 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની 
અરજીઓ 

૫૦૨૨ ૮૧૯ * ૫૮૧૭ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૪૫૦૦ ૭૨૧ ૫૨૨૧ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૩૨ ૨૬ ૪૫૮ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ 
અરજીઓ 

૬૨ ૦૦ ૬૨ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૨૪ ૭૨ ૭૨ 

* મા ં ૨૦૧૪-૧૫ના વષર્ દરિમયાન ૭૯૫ અરજીઓ હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૨૪ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે. 

(3) ઓર જ કટગર ના ઉ ોગો (નાના અને મ યમ કદના ઉ ોગો) શ  કરવા માટ મં ૂર ની અર ઓ  
ગેની કડાક ય િવગતો નીચે જુબ છે. 

બોડર્ની ૧૯૨મી બોડર્ બેઠકમા ંલેવાયેલ િનણર્ય મજુબ ઓરે જ કેટેગરીના ઉ ોગો (નાના અને મ યમ 

કદના ઉ ોગો) સીસીએની અરજી મજુંર /પનુ:મજુંર /ના મજુંર / થિગત અથવા રદ કરવાની સ ાઓ 

પ્રાદેિશક કચેરીઓને આપવામા ંઆવેલ છે.      (વષ 2014-2015) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત      

(31-3-2014 ધુી) 

2014-
201પના વષ 
દરિમયાન 

ુલ સં ચત 
 (31-3-201પ ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની 
અરજીઓ     

૧૪૨ ૪૫૨ * ૫૭૩ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૧૧૦ ૩૮૯ ૪૯૯ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૧ ૩૪ ૪૫ 
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૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ -- -- ૦૦ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ 
અરજીઓ 

-- -- ૦૦ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૨૧ ૨૯ ૨૯ 

* મા ં ૨૦૧૪-૧૫ના વષર્ દરિમયાન ૪૩૧ અરજીઓ હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૨૧ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે. 

5.4.2 ઉ ોગો થાપવા / પ રયોજના શ  કરવાની ક સે ટ ુ એ ટા લીસ (અગાઉ ‘ના-
વાધંા માણ પ ’ – એનઓસીથી ણીતી) મં ૂર   

(અ)ઉ ોગો થાપવા / પ રયોજના  શ  કરવા માટની (રડ અને ઓર જ કટગર ના ઉ ોગો) ક સે ટ 
ુએ ટા લીસની અર ઓ ગેની કડાક ય િવગતો નીચે જુબ છે. (વષ 2014-2015) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત     

(31-3-2014 ધુી) 
2014-2015ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત      
(31-3-2015 

ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૪૨૫૯૫ ૪૯૮૦ * ૪૬૮૦૭ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૩૧૭૫૭ ૩૩૬૨ ૩૫૧૧૯ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૯૧૪૮ ૭૧૬ ૯૮૬૪ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૫૦૩ ૦૦ ૫૦૩ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ 
અરજીઓ 

૪૧૯ ૧૩૪ ૫૫૩ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૭૬૮ ૭૬૮ ૭૬૮ 

* મા ં૨૦૧૪-૧૫ના વષર્ દરિમયાન ૪૨૧૨ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-
૧૪ દરિમયાન બાકી રહલે ૭૬૮ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે. 
 
 

(બ)  ઉ ોગો થાપવા/પ રયોજના શ  કરવા માટની ( ીન કટગર ના ઉ ોગો) ક સે ટ ુ 
એ ટા લીસની અર ઓ ગેની કડાક ય િવગતો નીચે જુબ છે. (વષ 2014-2015) 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	21	

 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત     

(31-3-2014 ધુી) 
2014-2015ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત      
(31-3-2015 

ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની 
અરજીઓ 

૧૭૧૦ ૪૧૭ * ૨૧૧૪ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૧૫૧૭ ૩૭૪ ૧૮૯૧ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૪૯ ૧૪ ૧૬૩ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ 
અરજીઓ 

૨૭ ૦૦ ૨૭ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૩ ૨૯ ૨૯ 

 
* મા ં૨૦૧૪-૧૫ ના વષર્ દરિમયાન ૪૦૪ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-
૧૪ દરિમયાન બાકી રહલે ૧૩ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  
 

5.4.3 િવક તબીબી કચરો ( યવ થાપન અને ળવણી) િનયમો,1998 
પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ,૧૯૮૬ હઠેળ િવક તબીબી કચરો ( યવ થાપન અને 
જાળવણી) િનયમો,૧૯૯૮ની જોગવાઇઓ અનસુાર િચિક સાલય, પિરચાયાર્ગહૃ (નિસર્ંગ હોમ), 
િનદાન ગહૃ, દવાખાનુ,ં પશ ુ િવક સં થા પશગુહૃ, રોગ િવજ્ઞાન િવષયો (પેથોલોિજકલ) 
પ્રયોગશાળા, લડ બે ક સિહતની તથા અ ય કોઇપણ નામથી ઓળખાતી બાયોમેડીકલ કચરો 
ઉ પ  કરતી સં થાના જવાબદાર સચંાલકો તેમજ આવો કચરો એકત્ર કરતી, પ્રા ત કરતી, 
સગં્રહ કરતી, પિરવહન કરતી, શિુ ધકરણ (િટ્રટમે ટ) કરતી, િનકાલ કરવાની સિુવધા, વગેરેના 
સચંાલકો આ િનયમો હઠેળ ફોમર્ -૧મા ંઅરજી કરીને અનસુિૂચના સમય પત્રક મજુબ આ બોડર્ની 
અિધકૃિત (ઑથોરાઇઝેશન) મેળવવી ફરજીયાત છે.  
 
 
 
 
િવક તબીબી કચરો ( યવ થાપન અને ળવણી) િનયમો,1998 હઠળઅિધ ૃિતની અર ઓ  
ગેની કડાક ય મા હતી નીચે જુબ છે.      (વષ 2014-2015) 
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મ િવગતો 
ુલ સં ચત     

(31-3-2014 ધુી) 
2014-2015ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત      
(31-3-2015 

ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની 
અરજીઓ 

૨૬૧૦૬ ૨૪ * ૨૬૧૩૦ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૩૮૨૩ ૨૪ ૨૩૮૪૭ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૦૦૯ ૦૦ ૧૦૦૯ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ 
અરજીઓ 

૧૨૭૨ ૦૦ ૧૨૭૨ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

* મા ં૨૦૧૪-૧૫ ના વષર્ દરિમયાન ૨૪ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૦૦ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  

બોડર્ની ૧૮૫ની બોડર્ બેઠક તા.૨૮-૮-૨૦૧૨ મા ંલેવાયેલ િનણર્ય મજુબ બીએમડબ ય ુ સ ૧૯૯૮ના 
િનયમ ૭ અ વયે બેડ વગરના અથવા ૫૦થી ઓછા બેડ ધરાવતા હે થ કેર યિુનટને ઓથોરાઇઝેશન 
મજુંર /પનુ:મજુંર /ના મજુંર / થિગત અથવા રદ કરવાની સ ા પ્રાદેિશક કચેરીઓને આપવામા ં
આવેલ છે. 

િવક તબીબી કચરો ( યવ થાપન અને જાળવણી) િનયમો,૧૯૯૮ હઠેળ ૫૦ થી ઓછા બેડ ધરાવતા 
હે થ કેર યિુનટની પ્રાદેિશક કચેરીઓના તરે (ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ પછીથી) મળતી અરજીઓની 
આંકડાકીયિવગતો નીચે મજુબ છે. (વષ 2014-2015) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત     
(31-3-

2014 ધુી) 

2014-
2015ના વષ 
દરિમયાન 

ુલ સં ચત      
(31-3-2015 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની 
અરજીઓ 

૨૯૧૭ ૧૬૧૮* ૪૪૬૮ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૮૦૬ ૧૫૬૨ ૪૩૬૮ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૩૯ ૦૮ ૪૭ 
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૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ 
અરજીઓ 

૦૫ ૦૦ ૦૫ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૬૭ ૪૮ ૪૮ 

* મા ં૨૦૧૪-૧૫ ના વષર્ દરિમયાન ૧૫૫૧ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-
૧૪ દરિમયાન બાકી રહલે ૬૭ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે. 

5.4.4 લા ટક વે ટ ( યવ થાપન અને ળવણી) િનયમો,2011 

ભારત સરકારના પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય ારા પનુ: ચિક્રત લાિ ટક, િનમાર્ણ અને 

ઉપયોગના િનયમો ૧૯૯૯ તથા ૨૦૦૩ના સધુારામા ંતા.૪-૨-૨૦૧૧ના જાહરેનામાથંી બદલાવ 

લાવીને હવે, લાિ ટક વે ટ ( યવ થાપન અને જાળવણી) િનયમો,૨૦૧૧ તરીકે નામાિભધાન 

કરાયુ ં છે. આ નવા િનયમની કેટલીક મહ વની જોગવાઇઓ આ પ્રમાણે છે. આ િનયમોની 

અગ યની જોગવાઇઓ નીચે મજુબ છે. 

 લાિ ટકની થેલીઓ જાડાઇમા ં૪૦ માઇક્રોનથી પાતળી ન હોવી જોઇએ.  

  પનુ:ચિક્રત (િરસાઇકલડ) લાિ ટકની થેલીઓ (કેરી બૅગ્સ)મા ં ખા  પદાથ નો સગં્રહ 

કરવા, લઇ જવા, ફકવા અથવા પડીકા પે બાધંવા પર પ્રિતબધં છે.  

 લાિ ટક મટીરીયલમા ંગટુખા, તમાકુ અને પાન મસાલાનો સગં્રહ, પેકેિજંગ કે વેચાણ 

ઉપર પ્રિતબધં છે.  

 લાિ ટકની  થેલીઓ (કેરી બૅગ્સ) અને મ ટીલેયર લાિ ટક કે લાિ ટકના વાસણ પર 

ઉ પાદકનો રજી ટે્રશન નબંર, નામ તથા લાિ ટકની જાડાઇ વી માિહતી છાપવી 

ફરજીયાત છે.  

 લાિ ટકની થેલીઓ (કેરી બૅગ્સ) કે લાિ ટકના વાસણ (પીપડા ંવગેરે)ને અક્ષત (વિ ત)  

કે પનુ: ચિક્રત (િરસાયકલડ) લાિ ટકના ઉ પાદકો–એકમોએ જીપીસીબી–ગજુરાત પ્રદૂષણ 

િનયતં્રણ બોડર્ ખાતે ન ધણી કરાવવી ફરજીયાત છે.  

 લાિ ટકની થેલીઓ (કેરી બેગ્સ), લાિ ટક્ના વાસણ કે મ ટીલેયર લાિ ટક પાઉચનુ ં

ઉ પાદન કરતા ં કે ઉ પાદન કરવાની ઇ છા ધરાવતા યિક્ત કે એકમોએ આ િનયમના 

ફોમર્-૧ પ્રમાણે ગજુરાત રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને અરજી કરવાની રહશેે. યારે પનુ: 

ચિક્રત (િરસાઇકલડ) લાિ ટક્ની થેલીઓ (કેરી બેગ્સ), લાિ ટક્ના વાસણ કે મ ટીલેયર 
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લાિ ટક પાઉચનુ ંઉ પાદન કરતા ંકે ઉ પાદન કરવાની ઇ છા ધરાવતા યિક્તકે એકમોએ  

ફોમર્-૨ પ્રમાણે  અરજી કરવાની રહશેે.    

 લાિ ટક રજી ટે્રશનના રી યઅુલ માટેની અરજી રજી ટે્રશન પ્રમાણપત્રની સમયમયાર્દા 

પરૂી થાય તેના ૯૦ િદવસ પહલેા ંકરવાની રહશેે.  

લાિ ટકવે ટ ( યવ થાપન અને જાળવણી) િનયમો, ૨૦૧૧ હઠેળ મળતી અરજીઓની આંકડાકીય િવગતો 

નીચેમજુબ છે.(વષ 2014-2015) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત     
(31-3-

2014 ધુી) 

2014-
2015ના વષ 
દરિમયાન 

ુલ સં ચત      
(31-3-2015 

ધુી) 

૧ ન ધણી માટે મળેલ અરજીઓ  ૮૪૪ ૧૮૨ * ૧૦૨૬ 

૨ ન ધણી કરાયેલા અરજીઓ ૬૭૯ ૧૭૬ ૮૫૫ 

૩ પયાર્વરણ(સરુક્ષા)અિધિનયમ, 
૧૯૮૬ની કલમ ૫ હઠેળ એકમોને 
બધં કરવા આપેલ આદેશો  

૧૨૮૦ ૪૫ ૧૩૨૫ 

૪ પયાર્વરણ(સરુક્ષા) અિધિનયમ, 
૧૯૮૬ના િનયમ ૪(૨) હઠેળ એકમોને 
આપેલ નોટીસ ઓફ ડાયરેક્શન 

૩૮૩૭ ૭૬ ૩૯૧૩ 

* મા ં૨૦૧૪-૧૫ના વષર્ દરિમયાન ૧૮૨ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૩-
૧૪ દરિમયાન બાકી રહલે ૧૦ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે. 

5.4.5 પાણી, હવા અને પયાવરણ રુ ા અિધિનયમો હઠળ ન નુાઓ ુ ં  એક ીકરણ અને 
ૃ થકરણ  

 (અ) પાણી અિધિનયમ-1974 હઠળ પાણીના ન નુાઓ ુ ંએક ીકરણ અને ૃ થકરણ 
અહવેાલ હઠેળના વષર્ દરિમયાન બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ અને સલંગ્ન પ્રયોગ શાળાઓની 

સહાયકથી પાણીના ૧૭૮૯૦ નમનૂાઓ એકત્ર કરી તેના પ ૃ થકરણની કામગીરી હાથ ધરી હતી. 

આમા ઔ ોિગક અને ઘરગ થ ુવપરાશમાથંી ઉ ભવતા ગદંા પાણીના નમનૂાઓ,‘ સ’ અને 

‘િમનાસર્’ યોજના હઠેળ એકત્રીત કરાયેલ નદી અને ભગૂભર્ જળના નમનૂાઓ વગેરે તથા પાણી 

અિધિનયમ તેમજ પયાર્વરણ સરુક્ષા અિધિનયમ હઠેળ, તેમજ ક પસર પ્રો ક્ટ હઠેળ વષર્ 
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૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન લેવાયેલ નમનૂાઓના એકત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણની િવગતો નીચે 

મજુબ છે.  

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , પીસીબી 
2013-14નાવષ દરિમયાન એ  
કર  ૃ થકરણ કરલ ન નૂાઓની 

સં યા 

2014-15નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 

ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ  ૧૩૯૬ ૧૦૭૮ 

૨ વડોદરા  ૧૧૪૨ ૯૬૯ 

૩ નડીયાદ  ૩૩૧ ૩૨૦ 

૪ મહસેાણા ૨૨૪ ૨૫૮ 

૫ સરુત  ૨૦૧૬ ૨૦૩૧ 

૬ રાજકોટ  ૧૦૨૧ ૧૯૩ 

૭ જૂનાગઢ  ૩૬૨ ૩૩૨ 

૮ ભ ચ  ૬૦૭ ૭૭૩ 

૯ વાપી ૨૯૭૮ ૨૯૭૫ 

૧૦ જામનગર  ૪૬૨ ૪૨૨ 

૧૧ ભજૂ – ક છ  ૪૫૭ ૩૯૨ 

૧૨ ગોધરા  ૨૪૪ ૨૭૩ 

૧૩ ભાવનગર  ૪૫૮ ૪૭૨ 

૧૪ િહંમતનગર  ૧૯૩ ૨૬૮ 

૧૫ અંકલે ર  ૨૧૫૦ ૨૦૯૨ 

૧૬ ગાધંીનગર ૪૮૩ ૪૩૯ 

૧૭ સરેુ દ્રનગર  ૧૭૪ ૧૪૧ 

૧૮ પોરબદંર  ૧૫૧ ૧૨૨ 

૧૯ આણદં ૨૧૫ ૨૪૮ 

૨૦ નવસારી ૨૨૫ ૨૩૭ 

૨૧ પાલનપરુ ૧૩૪ ૧૫૮ 
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૨૨ તપરુ ૨૬૭ ૨૯૫ 

૨૩ અમદાવાદ પવૂર્ ૧૩૭૭ ૧૬૬૯ 

૨૪ અમદાવાદ ગ્રા ય ૬૯૯ ૮૬૮ 

૨૫ સરીગામ  ૪૪૮ ૭૪૮ 

૨૬ મોરબી ૦૦૦ ૧૧૭ 

 ુલ 18214 17890 

 

(બ) હવા અિધિનયમ હઠળ હવાના ન નૂાઓ ુ ંએક ીકરણ અને ૃ થકરણ 

અહવેાલ હઠેળ વષર્ દરિમયાન બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ અને સલંગ્ન પ્રયોગશાળાઓની 

સહાયથી  હવા  અિધિનયમ, ૧૯૮૧ હઠેળ વાયનુા ૪૯૪૩ નમનૂાઓ એકત્ર કરી તેના 

પ ૃ થકરણની કામગીરી હાથ ધરી હતી. વષર્ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ દરિમયાન  એક્ત્ર કરેલ હવાના 

નમનૂાઓના એક્ત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણની િવગતો નીચે મજુબ છે.  

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , પીસીબી 
2013-14નાવષ દરિમયાન એ  
કર  ૃ થકરણ કરલ ન નૂાઓની 

સં યા 

2014-15નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 

ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ  ૩૯૮ ૮૬૩ 

૨ વડોદરા  ૭૭ ૬૫૮ 

૩ નડીયાદ  ૮૭ ૬૪ 

૪ મહસેાણા ૫૬ ૧૦૫ 

૫ સરુત  ૪૪૨ ૬૪૯ 

૬ રાજકોટ  ૧૦૦ ૧૨ 

૭ જૂનાગઢ  ૧૦૦ ૧૦૭ 

૮ ભ ચ  ૧૦૩ ૬૧ 

૯ વાપી ૩૨૩ ૪૧૯ 

૧૦ જામનગર  ૧૮૩ ૧૫૩ 

૧૧ ભજૂ – ક છ  ૩૭૮ ૨૧૬ 
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૧૨ ગોધરા  ૨૧ ૫૬ 

૧૩ ભાવનગર  ૨૨૨ ૧૮૧ 

૧૪ િહંમતનગર  ૬૫ ૮૭ 

૧૫ અંકલે ર  ૩૮૭ ૩૧૩ 

૧૬ ગાધંીનગર ૨૩૫ ૨૮૯ 

૧૭ સરેુ દ્રનગર  ૧૧ ૧૯ 

૧૮ પોરબદંર  ૧૦૩ ૬૩ 

૧૯ આણદં ૩૩ ૧૬ 

૨૦ નવસારી ૧૬ ૧૯ 

૨૧ પાલનપરુ ૨૮ ૪૭ 

૨૨ તપરુ ૦૧ ૦૦ 

૨૩ અમદાવાદ પવૂર્ ૩૫૮ ૨૮૮ 

૨૪ અમદાવાદ ગ્રા ય ૧૦૯ ૧૨૬ 

૨૫ સરીગામ  ૩૦ ૮૦ 

૨૬ મોરબી ૦૦ ૫૨ 

 ુલ 3866 4943 

 
(ક) જોખમી કચરાની િનકાલ યવ થા િનયમો હઠળ ન નૂાઓ ુ ંએક ીકરણ અને ૃ કરણ  

અહવેાલ હઠેળના વષર્મા ંબોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ અને સલંગ્ન પ્રયોગશાળાઓની મારફતે વષર્ 
૨૦૧૪-૨૦૧૫ દરિમયાન જોખમી કચરાના ૨૮૮ નમનૂાઓનુ ંએક્ત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણ કયુર્ 
હત ુ.ં ની િવગતો નીચે મજુબ છે.  

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , પીસીબી 
2013-14નાવષ દરિમયાન એ  
કર  ૃ થકરણ કરલ ન નૂાઓની 

સં યા 

2014-15નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 

ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ  ૧૦ ૦૬ 

૨ વડોદરા  ૨૨ ૦૬ 

૩ નડીયાદ  ૦૯ ૦૪ 
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૪ મહસેાણા ૦૧ ૦૬ 

૫ સરુત  ૩૫ ૩૪ 

૬ રાજકોટ  ૨૮ ૦૦ 

૭ જૂનાગઢ  ૦૧ ૦૧ 

૮ ભ ચ  ૧૪ ૨૬ 

૯ વાપી ૩૨ ૨૦ 

૧૦ જામનગર  ૦૦ ૦૩ 

૧૧ ભજૂ – ક છ  ૦૦ ૧૧ 

૧૨ ગોધરા  ૦૧ ૦૩ 

૧૩ ભાવનગર  ૦૧ ૦૨ 

૧૪ િહંમતનગર  ૦૨ ૦૭ 

૧૫ અંકલે ર  ૨૯ ૬૪ 

૧૬ ગાધંીનગર ૧૨ ૧૫ 

૧૭ સરેુ દ્રનગર  ૦૧ ૦૧ 

૧૮ પોરબદંર  ૦૦ ૦૦ 

૧૯ આણદં ૦૨ ૦૨ 

૨૦ નવસારી ૦૧ ૦૦ 

૨૧ પાલનપરુ ૦૦ ૦૦ 

૨૨ તપરુ ૦૨ ૦૦ 

૨૩ અમદાવાદ પવૂર્ ૩૧ ૩૫ 

૨૪ અમદાવાદ ગ્રા ય ૧૦ ૧૩ 

૨૫ સરીગામ  ૦૯ ૨૬ 

૨૬ મોરબી ૦૦ ૦૩ 

 ુલ 253 288 

5.5 પયાવરણની ણવણી માટની િુવધાઓઃ 
 ગદંા પાણીની ુ ધકરણ યા માટના લા ટની ગોઠવણી 

અહવેાલ હઠેળના વષર્ દરિમયાન ૪૩૪ ઔ ોિગક એકમોએ ગદંાપાણીના શિુ ધકરણ 
લા ટ(નવા) તૈયાર કયાર્ હતા. મા ંકોલ વીજમથક, રસાયિણક ખાતરની લા ટ, જ થાબધં 
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ઔષધ બનાવતા લા ટ, ઓઇલ રીફાઇનરી, પેટ્રોકેિમક સ, કાગળ અને તેનો માવો, ડાઇઝ્ 
એ ડ ડાઇઝ ઇ ટિમર્િડએટસ વગેરે ઉ પાદન કરતા એકમો ારા ગદંાપાણીના શિુ ધકરણ 
લા ટનુ ંબાધંકામ કરીને કાયાર્િ વત કરવાનો સમાવેશ થયેલ છે. વધમુા,ં આ અહવેાલ હઠેળના 
સમયગાળામા ંઘણા ઔ ોિગક એકમો ારા તેમના શિુ ધકરણ લા ટમા ં ફેરફાર કરીને તેની 
ક્ષમતામા ંસધુારો કય  છે. ૩૧મી માચર્, ૨૦૧૫ સધુીમા બાધંકામ કરીને શ  થયેલા આવા ગદંા 
પાણીના શિુ ધકરણ લા ટની કુલ સખં્યા ૮૭૦૯ થાય છે. એક સમહૂ કે જૂથમા ંઆવેલ બાકી 
રહલેા ઘણા ઉ ોગો ારા પણ શિુ ધકરણ લા ટનુ ંબાધંકામ કરવાની તૈયારી શ  કરી છે.     

 હવા ૂષણ િનયં ણના સાધનોની ગોઠવણી  

હવા  અિધિનયમના અમલીકરણના ભાગ પે બોડર્ ારા જુદા જુદા ઔ ોિગક એકમોને આપવામા ં
આવતી શરતી સમંિતના આદેશોના પિરણામે ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ના વષર્ દરિમયાન આશરે ૭૨૭ 
ઉ ોગો ારા હવામા ં તરતા ં રજકણો, સ ફર ડાયોક્સાઇડ ,એમોિનયા, ક્લોરીન, હાઇડ્રોજન 
ક્લોરાઇડ, હાઇડ્રોજન સ ફાઇડ વગેરે વા હવા પ્રદૂષકોનુ ં િનયતં્રણ કરવા માટે હવા પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણના સાધનો ગોઠ યા હતા. આમ કોલ વીજમથક, રાસાયિણક ખાતરના લા ટ, ડાઇઝ 
એ ડ ડાઇઝ ઇ ટિમર્િડએ સ, બ ક ડ્રગ્સ બનાવતા એકમોનો, ઓઇલ રીફાઇનરી, પેટ્રોકેિમક સ 
કાગળ અને તેનો માવો વગેરે બનાવતા એકમોનો સમાવેશ થાય છે. તારીખ ૩૧-૩-૨૦૧૫ 
સધુીમા ંહવાપ્રદૂષણ િનયતં્રણ સાધનો ધરાવતા ઔ ોિગક અકમોની કુલ સખં્યા ૮૯૨૭ થાય છે. 

5.6 જુરાતમા ંસ હયારા ગદંાપાણીના ુ ધકરણના લા સની  થિત 

યિક્તગત ઉ ોગગહૃ માટે ગદંાપાણીના શિુ ધકરણનો લા ટ કાયર્રત કરવો અને તેને  
િનભાવવાનુ ંકામ પડકાર પ છે. ગદંાપાણીના શિુ ધકરણની સમ યામાથંી ટકારો મેળવવા માટે 
વષર્ ૧૯૯૦ની શ આતમા ંગદંાપાણીના  સિહયાર શિુ ધકરણ લા ટનો અિભગમ અિ ત વમા ં
આ યો કેટલીક જી.આઇ.ડી.સી.એ ટેટ અને નજીક આવેલા ઉ ોગગહૃોએ તેનો અમલ શ  કય . 
આ અિભગમના કારણે શિુ ધકરણ લા ટનો ઉ ોગગહૃો યિક્તગત રીતે ઔ ોિગક ગદંાપાણીનુ ં
સીઇટીપીના ઇનલેટ નો સ પ્રમાણે શિુ ધકરણ કરતા થયા. આમ ગદંા પાણીના સિહયારા 
શિુ ધકરણ લા ટથી યિક્તગત ઉ ોગો પરનુ ં આિથર્ક ભારણ તેમજ માનવ બળનુ ંભારણ પણ 
ઓ  ંથયુ.ં  

હાલમા ંગજુરાત રા યમા ં કુલ ૩૭ સિહયારા શિુ ધકરણ લા ટ કરવામા ંઆવેલા છે. માથંી 
૩૩ સિહયારા શિુ ધકરણ લા ટ કાયર્રત છે. યારે ૪ લા ટ સિૂચત અથવા પ્રગિત હઠેળ છે. 
૩૩ કાયર્રત સિહયારા શિુ ધકરણ લા ટમાથંી ૯ સપંણૂર્તઃ ટેક્ષટાઇલ  સેક્ટરમાથંી ઉ પ  થતા 
પ્રદૂિષત પાણી માટે છે, ૨ ઇલેક્ટ્રો લેટીંગ સેક્ટર માટે યારે બાકીના લા ટ કેિમકલ તથા અ ય 
સબંિંધત ઉ ોગોમાથંી ઉ પ  થતા પ્રદૂિષત પાણીના શિુ ધકરણ માટેના છે.  
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જુરાતમા ંગદંાપાણીના ુ ધકરણ લા ટની થિત આ માણે છે.  

         (માચ 2015ની થિત) 

મ સચંાલક મડંળ ુ ં નામ અને થળ સ યોની સં યા 
મતા 

એમએલડ મા ં
થિત 

૧ ગ્રીન ઍિ વરો મે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેિટવ 
સોસાયટીિલ,૨૪૪-૨૫૧,ફેઝ-૨, જીઆઇડીસી  
વટવા, અમદાવાદ  

૬૫૨ ૧૬ કાયર્રત 

૨ ઓઢવ ઍિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ, ૨૫ 
જીઆઇડીસી ઓઢવ, અમદાવાદ  

૫૮ ૧.૨ કાયર્રત  

૩ ગજુરાત વેપારી મહામડંળ સહકારી ઔ ોિગક 
વસાહત િલિમટેડ ૧૮૧, જીવીએમએમએસ 
ઇ ડ્રિ ટ્રયલ એ ટેટ, ઓઢવ અમદાવાદ  

૩૭૩ ૧.૦ કાયર્રત  

૪ ઓઢવ ગ્રીન ઍિ વરો પ્રો ક્ટ એસોિસએશન, 
૩૯૪, જીઆઇડીસી ઓઢવ  અમદાવાદ  
 

૨ ૧.૦ કાયર્રત  

૫ નરોડા ઍિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ ૫૧૨-૫૧૫, 
ફેઝ-૧ જીઆઇડીસી નરોડા અમદાવાદ  

૧૮૨ ૩ કાયર્રત  

૬ નારોલ ડાય ટફ ઍિ વરોસોસાયટી , ૧૦૮૩, 
િવશાલ ટેક્ષટાઇલ મીલ પાસે, નારોલ કોટર્ 
પાછળ, નારોલ અમદાવાદ   

૨૬ ૦.૧ કાયર્રત  

૭  સાણદં ઇકો પ્રો ક્ટસ િલિમટેડ (ઇિ સંનેરેશન 
િસ ટમ) અજતંા ઇ ડિ ટ્રયલ એ ટેટ, ઇયાવા-
સાણદં  િજ.અમદાવાદ  

૫૫ ૦.૧૨ કાયર્રત  

૮ ટાટા મોટસર્ લી., વે ડસર્ પાકર્ , ગામ. છારોડી 
સાણદં, િજ. અમદાવાદ.  

૨૭ 
 

૧.૫ કાયર્રત  

૯ ઝાય સ ઇ ફા કચર પ્રા. િલિમટેડ (એસઇઝડે) 
ગામ. મટોડ. સાણદં બાવળા રોડ, 
િજ.અમદાવાદ   

૧૧ ૦.૮ કાયર્રત  

૧૦ બાવળા ઇકો પ્રો ક્ટ,સવેર્ નબં : ૧૪૪૦/પી 
ગણપતી બોઇલ સે ટરની સામે, તા બાવળા, 
િજ અમદાવાદ.  

૧૨ ૧.૦ કાયર્રત 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	31	

 

૧૧ િવનાયક જળ શિુ ધકરણ કો.ઓ.સોસાયટી 
િલ.સવેર્ ન.ં ૬૬૪/૧,૨,૩,૪, બાવળા, 
િજ.અમદાવાદ  

૨૦ ૧.૫ કાયર્રત  

૧૨. નદેંસરી ઇ ડ ટ્રીયલ એશોિસયન, ૫૧૯/પી, 
જીઆઇડીસી નદેંસરી, િજ. વડોદરા  

૧૯૩ ૫.૫ કાયર્રત  

૧૩ ઍિ વરો ઇ ફાટ્રકચર કંપની િલિમટેડ ઇસીપી 
કેનાલ રોડ, ઉમરાયા, તા.પાદરા, િજ વડોદરા.  

૯૨ ૨.૨૫ કાયર્રત  

૧૪ ઍિ વરો ટેક્નોલોજી િલિમટેડ,  
૨૪૧૩ / ૨૪૧૪ જીઆઇડીસી અંકલે ર, 
િજ.ભ ચ     

૨૯૦ ૧.૮૦ કાયર્રત  

૧૫ નમર્દા ક્લીન ટેક. િલિમટેડ (બીઇ એઆઇએલ), 
અંકલે ર, િજ.ભ ચ.   

૧૦૬૦ ૬૦ કાયર્રત  

૧૬ પાનોલી ઍિ વરો ટેક્નોલોજી  િલિમટેડ ૬૧૯, 
પાનોલી જીઆઇડીસી, પાનોલી િજ. ભ ચ.  

૧૧૪ ૧.૦ કાયર્રત  

૧૭ ગ્લોબ ઍિ વરો કેર િલિમટેડ (કેિમકલ યિુનટસ 
પીપી૧, ઑફ રોડ ન.ં૨ કેય ટેક્ષ) િમલની 
પાછળ, જીઆઇડીસી સિચન, િજ.સરુત.   

૫૭ ૦.૫ કાયર્રત  

૧૮ સિચન ઍિ વરો ઇ ફા િલિમટેડ (પ્રોસેસ 
હાઉસીસ) પી/૨, જીઆઇડીસી સિચન,   િજ. 
સરુત.    

૭૨ ૫૦ કાયર્રત  

૧૯ પલસાણા ઍિ વરો પ્રોટેકશન િલિમટેડ, ક્ડોદરા 
–સરુત 

૧૧૯ ૧૦૦ કાયર્રત  

૨૦ પાડેંસરા ઇ ફા કચર. િલ.,  જીઆઇડીસી 
પાડેંસરા, સરુત. 

૧૨૯ ૧૦૦ કાયર્રત  

૨૧ ગજુરાત ઇકો ટેક્ષ ટાઇલ પાકર્ પ્રા.િલ., 
સવેર્ ન.ં ૪૭૯-૪૮૦, બલે ર ગામ 
તા.પલસાણા, િજ. સરુત.     

૨૪ ૬૦ કાયર્રત  

૨૨  ફેરડીલ ટેક્ષટાઇલ પાકર્ પ્રા. િલમીટેડ, સરુત  ૨ ૦.૬ કાયર્રત  
૨૩  ય ુ પલસણા ઇ ટ ટ્રીઝ એસોસીએશન લોટ 

ન.ં૨, લોક ન.ં ૧૯૪-બી, બલે ર, 
તા.પલસાણા ,  િજ.સરુત  

૧૮ ૪૫ કાયર્રત 

૨૪  વાપી વે ટ એ ડ એફલ ટ  મેનેજમે ટ કંપની 
િલિમટેડ ૪૮૦૭, ફેઝ-૪, વાપી જીઆઇડીસી, 
વાપી, િજ.વલસાડ.   

૮૫૪ ૭૦ કાયર્રત  

૨૫ સરીગામ ઇ ટ્રીયલ વે ટ ઇ યઅુ ટ કો.લી ૭૧ ૧૨.૫ કાયર્રત  
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જી.આઇડીસી, સરીગામ, િજ. વલસાડ   
૨૬ વેરાવળ ઇ ડ્રર્્સટ્્રીઝ એસોસીએશન૫/૬, 

જીઆઇડીસી વેરાવળ, િજ. જૂનાગઢ   
૮૫ ૦૫ કાયર્રત  

૨૭ ગદંાપાણીનો સિહયારો શિુ ધકરણ લા ટ 
ધોબીઘાટ માટે, ભાટગામ, તા.જુનાગઢ 

૨૦૦ ૩૦ કાયર્રત  

૨૮ તપરુ ડાઇંગ એ ડ િપ્ર ટીગ અસોસીએશન  
કણકીયા લોટ, તપરુ, િજ.રાજકોટ 
 

૧૦૭૨ ૦૭ કાયર્રત  

૨૯ ીધારે ર જીઆઇડીસી િવ તાર એસોસીએશન 
ધારે ર મિંદર નજીક, નેશનલ હાઇવે, 
નવાગઢ, રાજકોટ  

૨૬ ૦.૯ કાયર્રત  

૩૦  કે ઍિ વરો  ટેકનોલોિજસ પ્રા. િલિમટેડ  
કાલીપેતે, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ  

૧૩૫ ૦.૦૨૫ કાયર્રત  

૩૧ રાજકોટ ઇલેક્ટ્રો લેિટંગ અસોસેસીએશન, 
રાજકોટ શાપંર (વેરાવળ), તા.કો દા સાગંાણી 
, િજ.રાજકોટ  

૧૬ ૦.૦૧ કાયર્રત  

૩૨ કલોલ જીઆઇઅડીસી ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન લોટ 
ન.ં૩૯-૪૦ જીઆઇડીસી એ ટેટ, કલોલ િજ. 
ગાધંીનગર.    

૪૦ 
૦.૪૦ 
(૩૫૦ 

કે.એલ.પી.ડી) 
કાયર્રત  

૩૩ એમ.પી.એસ..ઇ.ઝેડ.  યટુીલીટીઝ પ્રા.લી., 
મુ દ્રા,ક છ 

૦૩ ૨.૫ કાયર્રત  

૩૪ જામનગર ઇલેક્ટ્રો લેટસર્ એસોસીએશન 
જામનગર 

૧૨૮ ૦.૦૪ પ્રગિત હઠેળ 
 

૩૫ નારોલ ટે ટાઇલ ઇ ફાટ્રક્ચર અને એિ વરો 
મેનેજમે ટ , ૩૪/પી, એિનમલ ફાઉ ડેશન 
નજીક, ગ્યાસપરુ, િજ.અમદાવાદ  

૧૧૮ ૧૦૦ પ્રગિત હઠેળ 

૩૬ અમદાવાદ હે ડ ક્રીન િપ્ર ટીંગ એશોિસએશન, 
દાણીલીમડા, અમદાવાદ  

૭૦૦ ૩૦ સિૂચત  

૩૭ ગદંાપાણીનો સિહયારો શિુ ધકરણ લા ટ, 
ધોબીઘાટ માટે, દેરડી રોડ તપરુ, િજ.રાજકોટ ૧૦૦ ૨૦ સિૂચત 

 

5.7. જુરાતમા ંજોખમી કચરાના િનકાલ માટની િુવધા 
 કોમન ટમે ટ, ટ બલાઇઝેશન એ ડ ડ પોઝલ ફિસલીટ  (ટ એસડ એફ)  
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જોખમી કચરાના િનકાલની સમ યાનો સામનો કરવામા ંગજુરાત સૌપ્રથમ રા ય હત ુ,ં કે ણે 

ઉ ોગગહૃોના સમહુો માટે કોમન ટ્રીટમે ટ ટેબીલાઇઝેશન એ ડ ડી પોઝલ ફેિસલીટીનો નવતર 

અિભગમ અમલમા ંમકુ્યો. યિક્તગત ઉ ોગગહૃોમા ંજોખમી કચરો ઓછી માત્રામા ંઉ પન થતો 

હોવાથી કોઇ યિક્તગત ઉ ોગગહૃ માટે ટ્રીટમે ટ ટેબીલાઇઝેશન એ ડ ડી પોઝલ ફેિસલીટી  

િવકસાવવાનુ ં યાજબી ન થઇ શકે. આવા સજંોગોમા ંસામિુહક ધોરણે ટીએસડીએફની સિુવધા 

કાયર્રત કરવાનો ખ્યાલ વધ ુયોગ્ય ર ો છે. 

સામિુહક ધોરણે ટીએસડીએફની સિુવધા િવકસાવવામા ંગજુરાત દેશમા ંઅગે્રસર છે. દેશની કુલ 

૨૭ સામિુહક ટીએસડીએફની સિુવધાઓમાથંી ૯ સિુવધાઓ ગજુરાતમા ં છે (૬ કાયર્રત છે). 

ક્વિચત તમામ રા યોમા ંગજુરાતઆ બાબતે પ્રથમ છે. આ ઉપરાતં ગજુરાતમા ં૧૩ યિક્તગત 

ટીએસડીએફની (તેમાથંી ૨ સાઇટ તેઓનો વે ટ સામિુહક ટીએસડીએફની સાઇટમા ંમોકલે છે) 

સિુવધા ઔ ોિગક એક્મો ારા યિક્તગત ધોરણે ચલાવવામા ંઆવે છે. 

હાલમા ંરા યમા ંકાયરત કોમન ટ એસડ એફની િુવધાઓની િવગતો નીચે જુબ છે. 

         (માચ 2015 ની થિત) 

મ ટ એસડ એફના સચંાલક ુ ંનામ 
સ ય 

ઉ ોગ હૃોની સં યા
ટ એસડ એફની મતા 

(મે ક ટન) 
૧  નરોડા એિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ, નરોડા 

અમદાવાદ   
હાલમા ંપયાર્વરણીય સરુક્ષા અિધિનયમ -૧૯૮૬ 
કલમ-૫ હઠેળ માચર્ ૨૦૧૪થી બધં કરવામા ં
આવેલ છે. 

૨ ગ્રીન અિ વરોમે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેિટવ 
સોસાયટી િલ., વટવા, અમદાવાદ  

૧૩.૨૮ લાખમેટ્રીકટન 
ગાઇડલાઇન પ્રમાણે કવર અને બધં કરેલ છે. 

૩ નદેંસરી એિ વયરો કંટ્રોલ િલમીટેડ, નદેંસરી, 
િજ.વડોદરા 

૧૫૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦ 

૪ ભ ચ એિ વરો ઇ ફ્રા ટ્રકચર િલિમટેડ, 
અંક્લે ર, િજ ભ ચ  

૧૦૫૯ 

ભાગ ૧: ૬ લાખ મે. ટન 
(બધં) 
ભાગ ૨: ૧૭ મે. ટન 
(કાયર્રત છે.) 

૫ વાપી વે ટ એ ડ એફલઅૂ ટ મેનેજમે ટ કંપની 
િલિમટેડ, લોટ ન ં ૪૮૦૭, ફેઝ -૪, 
જીઆઇડીસી વાપી, િજ.વલસાડ   

૬૯૫ ૧૪,૦૦,૦૦૦ 
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૬ ગજુરાત એિ વરોમે ટ પ્રોટેક્શન એ ડ 
ઇ ફા ટ્રકચર િલિમટેડ, ગાભેણી, સરુત   

હાલમા ંપયાર્વરણીય સરુક્ષા અિધિનયમ -૧૯૮૬ 
કલમ-૫ હઠેળ નવે બર ૨૦૧૧થી બધં કરવામા ં
આવેલ છે. 

૭ ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડર્ ,અલગં િજ.ભાવનગર ૧૫૩ ૬૧,૦૦૦ 
૮ સૌરા ટ્ર એિ વરો પ્રો ક્ટ પ્રા િલિમટેડ જૂના 

કટાિરયા, તાલકુો ભચાઉ, િજ લો. ક છ 
૭૩૭ ૧૨,૦૦,૦૦૦ 

૯ ભરુચ એ વાયરોઇ ફ્રા ટ્રક્ચર લીમીટેડ, દહજે, 
િજ લો ભરુચ.  --- 

૧૪,૦૦,૦૦૦ 
(સિૂચત) 

 ય તગત ટમે ટ, ટ બલાઇઝેશન એ ડ ડ પોઝલ ફિસલીટ  ( ટ એસડ એફ) 
(માચ 2015 ની થિત) 

ક્રમ  ટ એસડ એફનાસચંાલક ુનંામ 
૧ ગજુરાત આ કિલઝ એ ડ કેિમક સ િલિમટેડ, પી.ઓ. પેટ્રોકેિમક સ, િજ.વડોદરા. 
૨ િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, (અગાઉ આઇપીસીએલ) વડોદરા, પી.ઓ. પેટ્રોકેિમક સ, 

િજ.વડોદરા.  
૩ હુ ટસમન ઇ ટરનેશલ(ઇિ ડયા)પ્રા.િલ. (બરોડા ટેક્ષટાઇલ ઇફેક સ િલિમટેડ) એકલબારા 

તા.પાદરા , િજ.વડોદરા (હાલમા ંબધં છે) 
૪ ટ્રા સપેક ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, (એકલબારા) એકલબારા તા.પાદરા , િજ.વડોદરા (હાલમા ંકાયર્રત 

નથી) 
૫ ટીએસડીએફ –કલરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ, સવેર્.ન.ં ૧૨, લોક ૨૪૪, િજયાવ, તા.ચોરા સી, િજ.સરુત 
૬ અતલુ િલિમટેડ, એગ્રોકેિમક સ િડવીઝન, અતલુ િજ.વલસાડ   
૭ પચંમહાલ િ ટલ િલિમટેડ, જીઆઇડીસી કાલોલ ગામ. આિલ દ્રા, કાલોલ, િજ.પચમંહાલ 
૮ ગજુરાત આિ ક્લઝ એ ડ કેિમક સ િલિમટેડ, પી.ઓ.. દહજે, િજ.ભ ચ 
૯ િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, ગાધંરા પેટ્રોકેિમક સ સકંલૂ , પી.ઓ. દહજે , તા.વાગરા, િજ.ભ ચ  
૧૦ િહ દા કો ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ,િબરલા કોપર, પી.ઓ. દહજે, િજ.ભ ચ 
૧૧ મેઘમણી ફાઇન કેમ િલિમટેડ, દહજે, િજ.ભ ચ 
૧૨ ીરામ આિ ક્લઝ એ ડ કેિમક સ િલિમટેડ, ૭૪૯, જીઆઇડીસી , ઝઘડીયા, િજ.ભ ચ   
૧૩  િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, મા  : મોટી ખાવડી, પી.ઓ. િદિગ્વજયનગર,  િજ.જામનગર    
૧૪ વાના ફામાર્ યટુીકલ પ્રા. લી., સવેર્ ન: ૬૩૨-૬૩૩, વરસોલા, જી: ખેડા   

 

 સા ૂહક જોખમી કચરો બાળવા માટની િુવધા  (સીએચડબ આુઇએફ) 
 (કોમન હઝાડસ વે સ ઇ સ ટશન ફિસલીટ ) 
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 િબન- િવક પ્રવાહી કચરો અને જોખમી (ઝેરી) પ્રવાહી કચરાનો િનકાલ પયાર્વરણીય 

આધારભતૂ પ ધિત ારા કરવો સલાહ ભય  છે. િબન- િવક પ્રાવાહી કચરાના િબન ઝેરીકરણ 

માટેની પ ધિત આિથર્ક દ્ર ટીએ યોગ્ય નથી. ૧૯૯૦ ના અંતમા ં યિક્તગત જોખમી ઝેરી 

કચરાને સામિૂહક રીતે બાળીને િનકાલ કરવાની પ ધિત અપનાવવામા ંઆવી હતી. હાલના 

સજંોગોમા ંરા ય પાસે આવી ૦૮ (આઠ) સામિુહક સગવડો અને યિક્તગત ૮૯ ઉ ોગો પાસે 

આવી સગવડો ઉપલ ધ છે. ની િવગતો નીચે મજુબ છે:  

(માચ 2015ની થિત) 

મ સીએચ બ આુઇએ ના સચંાલક ુ ંનામ 
સ ય ઉ ોગ 
હૃોની સં યા 

સીએચ બ આુઇએફ ની 
મતા (મે ક ટન) 

૧ ભ ચ એિ વરો ઇ ફા કચર િલિમટેડ , અંક્લે ર, 
િજ. ભ ચ 

૪૬૬ ૧૨૦ મે.ટન/ િદવસ  

૨ નદેંસરી એિ વરો કંટ્રોલ િલિમટેડ, જીઆઇડીસી 
નદેંસરી, િજ. વડોદરા   

૪૮૩ ૧૦ મે.ટન/ િદવસ 

૩ સૌરા ટ્ર એિ વરો પ્રો ક્ટ પ્રા.િલિમટેડ, 
જૂનાકટારીયા, ભચાઉ, િજ.ક છ                     

૧૬૮૮ ૬૯.૨૩ મે.ટન/ િદવસ 

૪ ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડર્ ,અલગં, િજ.ભાવનગર ૧૫૩ ૫ મે. ટન/િદવસ 
૫ જીઓ હાઇબ્રીડ ઇ ડ ટ્રીયલ સો યશુન પ્રા. લી., 

પલસાણા, િજ. સરુત.  
૧૨૩ ૮૨.૦૮ મે.ટન/ િદવસ 

૬ ઠાકોરજી એ વાયારો ટેક્નો પ્રા. લી., 
જીઆઇડીસી સચીન, િજ. સરુત.    

--- 
૬૦ મે.ટન/ િદવસ 

(સિૂચત) 
૭ સૌરા ટ્ર એ વાયરો પ્રો ક્ટ પ્રા.લી., 

ડી-૨/ચ-૧૩૫, જીઆઇડીસી દહજે, ભરુચ.  
૧૧ (ક છ અને 
દહજેના ભેગા) 

૯૨.૩૦ મે.ટન/ િદવસ 

૮ ગજુરાત એિ વરોમે ટ પ્રોટેકશન એ ડ 
ઇ ફા ટ્રકચર િલિમટેડ, પલસાણા, જી: સરુત   

હાલમા ંપયાર્વરણીય સરુક્ષા અિધિનયમ -
૧૯૮૬ કલમ-૫ હઠેળ બધં કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 

 

ય તગત જોખમી કચરો બાળવા માટની િુવધા (હઝાડસ વે સ ઇ સનીરશન ફસીલીટ )  
                (માચ 2015ની થિત)  

મ એકમો ુ ંનામ સં યા થળ જ લો 
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૧ મેઘમણી ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૨ બોદલ કેિમકલ પ્રા.લી. (યિુનટ-૧) ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૩ સાગર ડ્રગ્સ એ ડ ફામાર્ યિુટકલપ્રા.લી  ૧ સીંગરવા , દસક્રોઇ અમદાવાદ 
૪ મયરુ ડાયકેમ ઇ ટરમીડીયેટસ લી.(ત્રણ ઇિ સનીરેટર) ૩ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૫ શભુલ મી ઇ ટરમટીડેટસ લી. ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૬ દીશમાન ફામાર્ યટુીક સ એ ડ કેિમક સ પ્રા.લી ૧ જીઆઇડીસી નરોડા અમદાવાદ 
૭ બોદલ કેિમકલ પ્રા.લી. (યિુનટ-૩)   ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૮ સજુલડાયકેમ ૧ જીઆઇડીસી,વટવા અમદાવાદ 
૯ માનસી કેિમક સ  ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૧૦ લકનૂા રીએક્સ સ  ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૧૧ એસોિસએટેડ  ડાય ટફ પ્રા.લી. ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ 
૧૨ જી.એસ.પી ક્રોપ સાય સ  - જીવીએમએમએસવી અમદાવાદ 
૧૩ કેિડલા હે થ કેર િલિમટેડ (ફાઇન કેિમકલ ડીવીઝન) ૧ કાગંોદર, સાણદં અમદાવાદ 
૧૪ કેિડલા હે થ કેર િલિમટેડ ૧ મોરૈયા, સાણદં અમદાવાદ 
૧૫ એસ.આર. ઇ ડ ટ્રીઝ  ૧ જીઆઇડીસી, છત્રાલ અમદાવાદ 
૧૬ મેક ફામાર્ યટુકીલ એ ડ કેિમક સ પ્રા.લી., કૈલાશ 

ઇ ડ ટ્રીઅલ એ ટેટ 
૧ ઇયાવા, સાણદં અમદાવાદ 

૧૭ િક્ર ટલ ક્વીનોન પ્રા. લી   ૧ જીઆઇડીસી. વટવા અમદાવાદ 
૧૮ રોહન ડાઇઝ એ ડ ઇ ટરમીડીયે સ પ્રા,લી.(અગાઉ કે બે 

કેમ)  (હાલ કાયર્રત નથી)   
૧ ખભંાત આણદં 

૧૯ િપ્રઝમ ઇ ડ ટ્રીઝ લી. (હાલ કાયર્રત નથી ) ૧ ખભંાત આણદં 
૨૦ સિવતા ઇ ટરમીડીયે સ  ૧ ખભંાત આણદં 
૨૧ તલુસી ઇ ટરમીડીયે સ ૧ ખભંાત આણદં 
૨૨ જય કેિમકલ યિુનટ ૪, (જૂન ુનામ : .એચ.ખારાવાલા) ૧ ખભંાત આણદં 
૨૩ એસ.વી. ડાયકેમ ૧ ખભંાત આણદં 
૨૪ ગજુરાત ઇ સેક્ટીસાઇ ઝ પ્રા.લી.   ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૨૫ લનુા કેિમકલ ઇ ટ્રીઝ પ્રા.લી.  ૧ પાનોલી ભ ચ 
૨૬ રેલીઝ ઇ ડીયા લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૨૭ પી.આઇ.ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ  ૧ પાનોલી ભ ચ 
૨૮ કોરોમડંલ ફટ લાઇઝસર્ લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૨૯ વાર્કહાટર્ઝ લીમીટેડ   ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૩૦ ઇ પ્રો ઇ ટરકેમ પ્રા. લીમેટેડ  ૧ પાનોલી ભ ચ 
૩૧ ઇસાગ્રો એશીયા એગ્રોકેિમકલ લીમીટેડ  ૧ પાનોલી ભ ચ 
૩૨ બાયર ક્રોપ સાય સ લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	37	

 

૩૩ એિશયન પેઇ ટર (ઇિ ડયા) લીમીટેડ (થેલીક ડીિવ ન) ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૩૪ િસિ દ્ર  સમ્રાટ ડાયકેમ પ્રા.લી.   ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૩૫ મીનોલ એિસડ એ ડ કેિમકલ ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૩૬ કેિમનોવા (ઇિ ડયા) લીમીટેડ (ટેક. ડીવીઝન)  ૧ પાનોલી ભ ચ 
૩૭ કેિમનોવા (ઇિ ડયા) લીમીટેડ (ઇ ટર મીડીયેટ ડીવીઝન)  ૧ પાનોલી ભ ચ 
૩૮ સ જન ઇિ ડયા લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૩૯ અમસલ કેમ પ્રા.લી.  ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૪૦ હીમાની ઇ ટર મીડીયે સ પ્રા.લી  ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૪૧ બોદલ કેિમકલ પ્રા.લી. ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૪૨ આરતી ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ  ૧ ઝઘડીયા ભ ચ 
૪૩ પદમાવતી કેિમકલ લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૪૪ કેડીલા હે થકેર લીમીટેડ (યિુનટ-૨)   ૧ અંક્લે ર ભ ચ 
૪૫ હમેાની ઇ ટરમીડીયે સ પ્રા.લી. 

૧ જી.આઇ.ડી.સી દહજે 
ભ ચ  (બાધંકામ 
ત બકામા)ં 

૪૬ લનુા કેિમકલ  ઇિ ડયા પ્રા.લી લોટ ન ં૬૭૮  ૧ જી.આઇ.ડી.સી દહજે ભ ચ 
૪૭ રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીિમટેડ (મે યફેુક્ચરીંગ યનુીટ)  ૨ જીઆઇડીસી દહજે ભ ચ 
૪૮ મેઘમણી ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ (જુન ુ નામ : મેઘમણી 

પે યાલીટી લીમીટેડ ) :  
૧ દહજે, સેઝ ભ ચ 

૪૯ ઇ સેક્ટી સાઇ ઝ (ઇિ ડયા) લીમીટેડ  ૧ દહજે ભ ચ 
૫૦ યિુબલીય ટ લીમીટેડ (સેઝ ઇ ફ્રા ટ્રકચર વેલી ડેવલપર)  ૧ િવલાયત(તા: વાઘરા ) ભ ચ 
૫૧ ગજુરાત નમર્દા ફટ લાઇઝર લીમીટેડ (યિુનટ-૨)(૨ ઇ 

િ સનીરેટસર્)  
૨ નમર્દાનગર ભ ચ 

૫૨ ફમેર્નીક્સ એરોમેટીક્સ પ્રોડક્શન (ઇિ ડયા) પ્રા.લીમીટેડ   ૧ દહજે, સેઝ ભ ચ 
૫૩ પાયલ પેટ્રોકેમ પ્રા.િલ  ૧ જીઆઇડીસી દહજે ભરુચ 
૫૪ પી.આઇ.ઇ ટ્રીઝ  

૧ 
ટલીર્ંગ સેઝ,સરોદ 
તા,જબંસુર 

ભ ચ 

૫૫ ગજુરાત નમર્દાવેલી ફટ લાઇઝર& કેમીક સ , જી. એન.એફ. 
સી.  

૧ 
જીઆઇડીસી દહજે ૨, 

રહીયાદ 
ભરુચ ( થાપનાના ં
ત બકામા)ં 

૫૬ ગજુરાત આ કલીઝ અને કેમીક સ લી.  ૧ જીઆઇડીસી દહજે ભરુચ 
૫૭ એકસલ ક્રોપ કેર લીમીટેડ  ૧ ભાવનગર ભાવનગર 
૫૮ રીલાય સ ઇ ટ્રીઝ લીમીટેડ  ૧ મોટી ખાવડી જામનગર 
૫૯ વાનાફામાર્ યટુીકલ  ૧ ખેડા ખેડા 
૬૦ ક છ પેટ્રર્ોકેમપ્રા.લી. ૧ પડાણા ક છ 
૬૧ કેશીલ હે થ કેર  ૧ નાની કડી મહસેાણા 
૬૨ વીરદેવ ઇ ટરમીડીયે સ ( લોક ન.ં૪૬-૪૭ લોટન.ં૨)  ૧ પલસાણા સરુત 
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૬૩ કલર ટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ (યિુનટ-૨) ૧ જીઆઇડીસી પાડેંસરા સરુત 
૬૪ કલર ટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ (યિુનટ-૪) ૧ જીઆઇડીસીપાડેંસરા સરુત 
૬૫ કલર ટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ (યિુનટ-૧) ૧ સચીન સરુત 
૬૬ પ્રિવણ લેબોરેટ્રીઝ પ્રા.લી. ૧ પલસાણા સરુત 
૬૭ રીલાય સ ઇ ટ્રીઝ લીમીટેડ (હજીરા મે યફેુક્ચરીંગ 

ડીવીઝન) 
૧ ગામ મોરા હજીરા સરુત 

૬૮ બાયોડીલ ફામાર્ યટુીકલ  ૧ જીઆઇડીસીવઢવાણ સરેુ દ્રનગર 
૬૯ રીલાય સ ઇ ટ્રીઝ લીમીટેડ ૧ પો. પેટ્રોકેમીક સ વડોદરા 
૭૦ જીએસએ સી (પોલીમર યિુનટ)  ૧ પો.પેટ્રોકેમીક સ વડોદરા 
૭૧ જીએસીએલ (સોિડયમ સાયનાઇડ લા ટ ) ૧ પો.પેટ્રોકેમીક સ વડોદરા 
૭૨ ઇઆઇ ડુપો ટ  ૧ તા. સાવલી વડોદરા 
૭૩ ટ્રા સપેક ઇ ડ ટ્રર્ીઝ  લીમીટેડ  ૧ તા. પાદરા વડોદરા 
૭૪ અમોલી ઓગેર્નીક્સ લીમીટેડ  ૧ તા. પાદરા વડોદરા 
૭૫ ટાયરો યશુન પ્રા. િલિમટેડ  ૧ તા. સાવલી વડોદરા 
૭૬ અતલુ લીમીટેડ  ૧ અતલુ વલસાડ 
૭૭ બીલાગ ઇ ડ ટ્રીઝ  લીમીટેડ ૧ જીઆઇડીસી,વાપી વલસાડ 
૭૮ સબેરો ઓગેર્નીક્સ લીમીટેડ ૧ જીઆઇડીસીસરીગામ વલસાડ 
૭૯ આરતી ડ્રગ લીમીટેડ  ૧ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ 
૮૦ વેન પે્રટ્રોકેમ ફામાર્ પ્રા.લી  ૧ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ 
૮૧ વાલીઅ ટ ઓગેર્િનક્સ પ્રા.લી.  ૧ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ 
૮૨ ટી કો  ૧ જીઆઇડીસી ગુદંલાવ વલસાડ 
૮૩ ઇનેયસ એબીએસ લીમીટેડ  ૧ ગામ.કાટોલ,તા. કાલોલ પચંમહાલ 
૮૪ એલે બીક લીમીટેડ  

૧ 
ગામ.પાનેલાવ, 
તા. હાલોલ 

પચંમહાલ 

૮૫ ક છ પેટ્રોકેમ. પ્રા.લીમીટેડ  ૧ ગામ. પડાણા ક છ 
૮૬ રેિલબલ ડાય.કેમ. પ્રા.લીિમટેડ, સબલપરુ, જૂનાગઢ   ૧ સાબલપરુ જૂનાગઢ 
૮૭ ઇ ટાસ ડ્રગ્સ & ફામાર્કેયટુીકલસ પ્રા.લીમીટેડ.  ૧ મટોડા.તા. સાણદં અ મદાવાદ  
૮૮  ઇ ટાસ ફામાર્ યટુીક સ લીમીટેડ. ૧ મટોડા.તા. સાણદં અ મદાવાદ  
૮૯ દીશમાન ફામાર્ યટુીક સ લીમીટેડ &  કેિમક સ  ૧ તા.બાવલા અ મદાવાદ  

 

 

 નકામા જોખમી ક ટનરને િવ ુ ધીકરણ કરવાની સા ુ હક િુવધા(માચ-2015 ની થિત) 
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મ ડ -ક ટાિમનેટર ના સચંાલક ુ ંનામ  થળ જ લો 

૧ વારાવાલા પેટ્રોિલયમ લોટ ન.ં ૨૦૦ /૩૩ , કાશીરામ ટેક્ષટાઇલ 
પાછળ નારોલ 

અમદાવાદ 

૨ િહ દુ તાન એિ વરો લાઇફ પ્રોટેક્શન સવેર્ નં  .૯૩૫/૧  ખેડા 

૩ રીલાય સ બેરલ સ લાય કંપની નારોલ અમદાવાદ 

૪ ગ્લોબ એિ વરો કેર િલ જીઆડીસી સિચન સરુત 

૫ રીધમ કેમીક સ પ્રા .લી  જીઆડીસી સિચન સરુત 

 

5.8 ઇ-વે ટ યવ થાપન િુવધાઓ  
ઇલેક્ટ્રીકલ અને ઇલેકટ્રોિનક્સ ઉપકરણોના વપરાશકતાર્ઓ ારા િનકાલ કરવામા ંઆવતા જૂના 
અથવા ની વપરાશની સમયમયાર્દા પણૂર્ થઇ ગઇ છે, તેવા ઇલેકટ્રોિનક્સ ઉપકરણો વા કે 
ક યટુર, લેપટોપ, િપ્ર ટર, કોપી મશીન, ડીવીડી લેયર, ટી.વી., રેિફ્રજરેટસર્, મોબાઇલ ફોન, 
એમપી૩ લેયર વગેરેનો ઇ-વે ટ અથવા ઇલેક્ટ્રોિનકસ  વે ટમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. 
ઇ-વે ટમા ંઘણા જોખમી ઘટકો રહલેા છે. નો યોગ્ય રીતે યવ થાિપત કરવામા ંન આવે તો 
પયાર્વરણ અને માનવ આરોગ્યપદ નકારા મક અસર થવાની સભંાવના રહલે છે.  

ઇ-વે ટ પયાર્વરણ તથા માનવના આરોગ્ય પરની હાિનકારક અસરોને ઘટાડવા અને ઇ-વે ટના 
યોગ્ય યવ થાપન માટે ભારત સરકારના વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલય ારા ઇ-વે ટ 
( યવ થાપન અને જાળવણી) િનયમો તા. ૧૪ મે ૨૦૧૦ ના  રોજ પ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલ 
છે. આ િનયમો ઇ-વે ટ ( યવ થાપન અને ળવણી) િનયમો 2011 તરીકે ઓળખાય છે. આ 
િનયમોની અનસુિૂચ-૧ મા ંદશાર્વેલ ઇલેકટ્રોિનક સાધન સામગ્રી અથવા તેના ભાગોના ઉ પાદન, 
વેચાણ, ખરીદી અને પ્રિક્રયામા ં સામેલ દરેક િનમાર્તા ગ્રાહક, જ થાબધં વેપારી તેમજ 
પનુ:વપરાશ કતાર્ તેમજ િડ મે ટલરને લાગ ુપડે છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ ારા લેવલ-૨ 
સધુીના રીસાઇકલરને રજી ટ્ર આપવામા ંઆવે છે. કે વો ઇ-વે ટના પનુ: વપરાશ/ડી મે ટીના 
કાયર્મા રોકાયેલ છે. તેવો સરકારી િવભાગ મોટા કદના ઉ ોગીક એકમો અને કંઝ મુર પાસેથી 
ઇ-વે ટ ખરીદે છે. તેવો તેમના કાચામાલને ઇ-વે ટના કાયદાની માગર્દશીર્કા મજુબ કાચમાલ 
તરીકે સગં્રહ કરે છે.  

 

 

 બોડ ારા મં ુર કરવામા ંઆવેલ ઇ-વે ટ ર શ સની િવગતો નીચે દશાવેલ છે. 
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(માચ 2015ની થિત)  
મ  નામ તથા સરના ુ ં ઇ-વે ટ ફસીલીટ   મતા  
૧. ઇ- ોસેસ હાઉસ  

લોટ ન.ં૧૩૬/એફ-૧ ફેઝ-૨, 
જીઆઇડીસી, િજ.વલસાડ  

એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૩૫૦ ટન  
પ્રિત વષર્   

૨. ઇ-કોલોઇ વે ટ મેનેજમે ટ 
પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, લોટ ન-ં૯૦-૯૨ 
સાબર ઇ ડ ટ્રીયલ પાકર્ પ્રા.લીમીટેડ, 
ગામ. અસાલ, તા. ભીલોડા, જી. 
સાબરકાઠંા   

એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૬૦૧૨ ટન 
પ્રિત વષર્ 

૩  ઇ.સી.એસ.એ વાયરોનમે ટ લ. 
ઇ.સી.એસ.હાઉસ, ૧૧-૧૨, ગાડર્ન ય,ુ 
ઔડા ગાડર્ન સામે, િસંધ ુ ભવન 
રોડ,એસ.જી.હાઇવે/પકવાન સકર્લ,  
બોડકદેવ, જી.અમદાવાદ. 

એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૪૯૯૯.૯૨ 
ટન  
પ્રિત   વષર્ 

૪ ૃ વી ઇ-ર સાયકલ ા.લ. 
લોટન-ં૩૧-૩૨, ગો ડન ઇ ટ્રીયલ 
એરીયા, રોલેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ પાસે, 
ગામ. કોથરીયા, જી.રાજકોટ.  

એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૧૦૬૯.૨ ટન 
પ્રિત  વષર્ 
 

૫ અથ ઇ- વે ટ મેનેજમે ટ ાઇવેટ 
લીમીટડ, 
લોક ન-ં૬૩, સગનુ ઇ ડ. એ ટેટ, 
ટાઇપ.એ, લોટ ન.ં ૧ થી ૫ અને ૧૦-
ડી, લોટ ન ં. ૧ થી૫, ગામ –અટોદરા. 
તા..ઓલપાદ, જી. સરુત 

એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૬૦૦૦ ટન 
પ્રિત  વષર્ 
 

૬ મે, જુરાત ર ફ લ ગ સે ટર,પહલેો 
માળ ૯૫૧/૫ જીઆઇડીસી, મકરપરુા, 
ઇઆરડીએ હાઉસની સામે મકરપરુા, 
વડોદરા 

ટોનર કાટ સના રીસાઇલીંગ ટો પાડવા, 
હરેફેર, ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૧,૬૦,૦૦૦ 
નગં 
પ્રિત  વષર્ 
 

૭ ીન કર ઇ-ર સાઇકલરકં 
સવેર્ ન.ં૨૨૩/પી-૩ લોટ ન.ં૪ ય ુ
સોમનાથ ઇ ડ્ર ટ્રીઅલ એસ-૩ 

એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૨૪૧૮ ટન 
પ્રિત  વષર્ 
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ગામ: કોથરીયા, રાજકોટ ઇ યલુેટેડ કોપર વાયર કે્રપ ૪૮૦૦ ટન 
પ્રિત  વષર્ 

૮ પીએસએમ ઓવરસીસ 
ઇ-૫૬ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ એ ટેટ જીઆઇડીસી, 
સેકટર-૨૬, ગાધંીનગર 

એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી 
પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧ 

૬૦૦૦ ટન 
પ્રિત  વષર્ 

 

 

 જુરાત રા યના ઓથોરાઈ ડ ોડ સુર અને ઇ પોટર(માચ-2015 ની થિત) 

મ  નામ તથા સરના ુ ં ઇ-વે ટ ફસીલીટ   અવિધ 
૧. વેડા િક્લનીકલ રીસચર્ પ્રા.લી. 

શીવાલીક લાઝા-એ, આઇ.આઇ.એમ, 
આંબાવાડી,અમદાવાદ 

૪ સવર્સર્ અને ૧ ફોટ ગેટ ફાયર વેલ ૨૩/૧૦/૨૦૧૮

૨. પીપે ટેકસર પ્રા.લી. 
૪૨, સભુાષ પાકર્ , નહે નગર સકર્લ, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ 

મ ટી ફક્શન ફોટો કોપીઅર ડીવાઇસ  
ડ્રાઇવર(એમએફડીએસ) 

૨૯/૧૨/૨૦૧૮
  

૩. ગજાનન ઇ ટરપ્રાઇઝ, 
બાલાગી પાકર્ , લોટ ન.ં૧૩ બી, 
મોવાયા સકર્લ, જી.ઇ.બી.ની સામે, 
ગામ. પડધરી, રાજકોટ 

મ ટી ફક્શન ફોટો કોપીઅર ડીવાઇસ  
ડ્રાઇવર(એમએફડીએસ) 

૨૦/૧૨/૨૦૧૮

૪. રીિફલવેલ ઇ ટરપ્રાઇઝ 
૪૨, સભુાષ પાકર્ , નહે નગર સકર્લ, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ 

મ ટી ફક્શન ફોટો કોપીઅર ડીવાઇસ  
ડ્રાઇવર(એમએફડીએસ) 

૧૦/૦૭/૨૦૧૯

૫. ી હિર ઇ ટરનેશનલ 
હરે ના, િભમાની કુલ ટ્રીટ, મારુતી 
પાકર્-૪, સ ય સાઇ રોડ, રાજકોટ 

મ ટી ફક્શન ફોટો કોપીઅર ડીવાઇસ  
ડ્રાઇવર(એમએફડીએસ) 

૧૮/૦૯/૨૦૧૯

 

 

 

 જુરાત રા યના ઓથોરાઈ ડ ઇ-વે ટ કલેશનકતા(માચ-2015 ની થિત) 
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મ નામ તથા સરના ુ ં કાર મતા અવિધ 

૧ ભ ચ એ વીરો ઇ ફ્રા ટ્રચર લીમીટેડ    
લોટ ન.ં ૯૭૦૧-૯૭૧૬,૯૮૦૧-૯૮૨૮, 
૯૯૦૧-૯૯૨૮, ૯૬૦૧-૯૬૦૪, ૧૦૦૦૧-
૧૦૦૦૮, જી ૭ અને ૮, ૭૯૨૪-૭૯૨૭, 
૯૪૦૧-૯૪૧૨, ૯૫૦૧-૯૫૦૬, ૭૯૦૫ ઇ 
થી એચ, જીઆઇડીસી અંકલે ર, ભ ચ.   

ઇલેક્ટ્રીકલ અને 
ઇલેક્ટ્રોનીક્સ 
સાધનોના એકઠો, 
સગં્રહ, હરેફેર 
કરવા માટે 

૧૦૦૦ ટન 
પ્રિતવષર્ 

૨૮/૧૧/૨૦૧૯

 જુરાત રા યના ઇ-વે ટના એ ટ ડડ ોડ સુર ર પો સીબીલીટ  (ઇપીઆર) તગતઉ પાદકો  
      (માચ-2015 ની થિત) 

મ નામ તથા સરના ુ ં કાર અવિધ 

૧ મે, નોકીયા ઇ ડીયા સે સ પ્રા.લી. 
અસલાલી ટોરેજ હાઉસ, બજરંગી લેન, ને.હા.-૮, 
અસલાલી, અમદાવાદ  

ઓથોરાઝેશન  એઝ 
એ પ્રોડ શુર અંડર  
એક્ષટે ડેડ પ્રોડ સુર 
રી પો સીબીલીટી 
(ઇપીઆર) 

૨૧/૦૯/૨૦૧૯ 

5.9 મ ટ પલ ઇફ ટ ઇવોપોરટર 
ઔધોિગક એકમોમા ં બહોળા પ્રમાણમા ં ઉ પાદન પ્રિક્રયાઓમા ં વપરાત ુ ં મ ટીપલ ઇફેક્ટ 
ઇવોપોરેટર છે લા કેટલા વષ થી ગદંા પાણીના શુ ધીકરણમા ંપણ એક અગ યના એકમ તરીકે 
થાન પામેલ છે. ગજુરાતમા ંઆ િવચાર બહોળા પ્રમાણમા ંિ વકાય  છે અને ઔધોિગક એકમોએ 
હવે ઉ પાદનમાથંી ઉ ભવતા વધ ુપ્રદૂિષત પ્રવાહીને મ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવેપોરેટરમા ંશુ ધ કરવા 
અલગ તારવવાનુ ંશ  કયુર્ છે. ના કારણે પરંપરાગત શુ ધીકરણ લા ટ પરના બોજામા ંમહ  
અંશે ઘટાડો થયો છે. તેમજ બી.ઓ.ડી, સી.ઓ.ડી અને અમોનીકલ નાઇટ્રોજન વા ઘટકોની 
માત્રામા ંઘટાડો થવાના કારણે બાયોલોજીકલ ટ્રીટમે ટ વધ ુસરળ બનેલ છે. 
ટ્રીપર વા પ્રાથિમક શિુ ધકરણ એકમ મારફતે વોલેટાઇલ ઓગેર્નીક ઘટકોના િનકાલ બાદ 
ગદંા પાણીના વધ ુપ્રદૂિષત પ્રવાહીનુ ંમ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવેપોરેટર ારા વધ ુઘટ કરી તથા 
આવા પ્રવાહમાથંી ભેજના પ્રમાણમા ંએજીટેટેડ થીન િફ મ ડ્રાયર વા ંએકમ મારફતે ઘટાડાના 
કારણે ડાઇઝ ઇ ટરમીટીએટ, બ ક ગ ઇ ટર મીડીયેટ તથા પે ટીસાઇડ ઇ ટરમીડીયેટ વા ં
એકમોમા ંન ધપાત્ર પિરણામો જોવા મળે છે. 
ગજુરાત પયાર્વરણ ક્ષેતે્ર ઔધોિગક વસાહતોમા ં ઉભી કરવામા ં આવેલ સયંકુ્ત માળખાકીય 

સિુવધાઓના કારણે દેશમા ંઆગવ ુ થાન ધરાવે છે. 
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 સં ુ ત મ ટ પલ ઇફ ટ ઇવેપોરટરની મા હતી નીચે જુબ છે. 
(માચ-2015 ની થિત) 

મ ઉધોગ ુ ંનામ જ લો નબંર થિત 
૧ નરોડા એિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ નરોડા, 

અમદાવાદ, સી.ઇ.ટી.પી નરોડાની સાઇટ પર  
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨ ધ ગ્રીન એિ વરો મે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેટીવ 
િલ., જીઆઇડીસી, વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૩ ઝાયડસ ઇ ફા કચર પ્રા. િલિમટેડ,  સરખેજ –
બાવલા હાઇવે , મટોડા, સાણદં 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૪ ભ ચ ઇ વાયરો ઇ ફા ક્ચર િલિમટેડ ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૫ વાપી વે ટ એ ડ એ લઅુ ટ મેનેજમે ટ કંપની 

લીમીટેડ, જીઆઇડીસી, વાપી 
વાપી ૧ કાયર્રત 

૬ ગ્રીન એિ વરોમે ટ સિવર્િસસકો-ઓપરેટીવ િલ., 
૨૪૪-૨૫૧ ફેસ –II, જી.આઇ.ડી.સી, 
વટવા,(પાઇલોટ એમઇઇ) 

અમદાવાદ ૧ બધં 

૭ ધ ગ્રીન એિ વરોમે ટ સિવર્િસસકો-ઓપરેટીવ 
સોસયટી, િલ., જી.આઇ.ડી.સી, વટવા,( પરાય 
ડ્રાયર) 

અમદાવાદ ૧ પ્રગિત હઠેળ 

૮ સોસાયટી ફોર િક્લન અથર્, જી.આઇ.ડી.સી, વટવા 
( પરાય ડ્રાયર) 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૯ મહાવીર ઇકો પ્રો ક્ટ પ્રા.િલ, જી.આઇ.ડી.સી. 
સચીન, સરુત 

સરુત ૧ સચુીત 

 ય તગત મ ટપલ ઇફ ટ ઇવેપોરટર   (માચ-2015 ની થિત) 
મ ઉધોગ ુ ંનામ જ લો નબંર થિત 
૧ ક્લરટેક્ષ ઇ ડ. લી (યિુનટ-૧) જીઆઇડીસી સિચન, 

સરુત 
૨ 
૨ 

૨ - કાયર્રત 
૨ - 

પ્રગિતહઠેળ 
૨ ક્લરટેક્ષ ઇ ડ. લી (યિુનટ-૨) જીઆઇડીસી, પાડેંસરા સરુત ૧ પ્રગિત હઠેળ 
૩ ક્લરટેક્ષ ઇ ડ. લી (યિુનટ-૪) જીઆઇડીસી, પાડેંસરા સરુત ૧ પ્રગિત હઠેળ 
૪ એસીટો કેમ પ્રા.લી., જીઆઇડીસી, પાડેંસરા સરુત ૧ કાયર્રત 
૫ એવીસ મશીન પ્રા.લી., જીઆઇડીસી સચીન સરુત ૧ કાયર્રત 
૬  અનપુમ રસાયણ ઇ ડીયા લી., (યિુનટ-૧), સચીન સરુત ૧ કાયર્રત 
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જીઆઇડીસી 
૭  અનપુમ રસાયણ ઇ ડીયા લી., (યિુનટ-૨), સચીન 

જીઆઇડીસી, 
સરુત ૧ કાયર્રત 

૮  કનૈયા ડાયકેમ ઇ ડ ટ્રીઝ, જીઆઇડીસી પાડેંસરા સરુત ૧ કાયર્રત 
૯  હરીસ કેમીક સ, જીઆઇડીસી,સચીન  સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૦  પેક્ટ્રમ ડાય & કેમીક સ, ગામ. અને તા. પલસાણા સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૧  ગૌતમ ઇ ડ ટ્રીઝ કોપ રેશન,જીઆઇડીસી, સિચન, સરુત ૧ પ્રગિત હઠેળ 

૧૨ નોવા ડાય ટફ, જી.આઇ.ડી.સી, પાડેંસરા સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૩ ક છ કેમીકલ લી.ગામ.-પડાણા, તા. ગાધંીધામ ક છ ૧ કાયર્રત 

૧૪ અનશુિક્ત કેિમક સ એ ડ ડ્રગ્સ પ્રા.િલ., સવેર્ ન.ં૧૪૩૦/૧, 
નેશનલ હાઇવે ૮, તા. ભચાઉ 

ક છ ૧ કાયર્રત 

૧૫ ઇિ ડયન ટીલ કોપ રેશન િલ,  
૩૭૦, ગામ ; િભમાસર, તા. અંજાર 

ક છ ૧ કાયર્રત 

૧૬ આરતી ઇ ડ લી,  
લોટ ન.ં ૭૫૮/૧-૨, જીઆઇડીસી, ઝઘડીયા 

અંકલે ર ૧ કાયર્રત 

૧૭ હીરન ઓગ કેમ લી. 
લોટ ન ં.૬૬૩, જીઆઇડીસી,પાનોલી 

ભ ચ ૧ બધં 

૧૮ અતલુ લી. લોટ ન.ં૨૯૭,૨૯૭/૧, 
જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૯ કેડીલા હે થ કેર લી.યિુનટ-૧ 
લોટ ન.ં . ૨૯૧-૨૯૩, અંકલે ર, 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૦ કેડીલા હે થ કેર લી.યિુનટ-૨ 
લોટ ન.ં૫/૧/બી, 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૨૧ કેડીલા ફામાર્ યટુીકલ લી.યિુનટ-૧ 
લોટ ન.ં૨૯૪, અંક્લે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૨ કેિમનોવા (ઇિ ડયા) લી. (ટેક ડીવીઝન ) 
લોટ ન.ં ૨૪૧, જીઆઇડીસી પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૩ મરકેમ લી. લોટ ન.ં ૨૪/૧, જી.આઇ.ડી.સી પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૪ કેમી ઓગેર્નીક્સ પ્રા.લી 
લોટ ન ં.૭૫૮,જીઆઇડીસી ઝગડીયા  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૫ કોરોમડંલ ફટ લાઇઝસર્ લી. 
લોટ ન-ં૩૨૦૪, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૬ ડાયનેમીક પ્રોડક્ટસ લી. (યિુનટ-૧) ભ ચ ૧ કાયર્રત 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	45	

 

લોટ ન.ં ૬૪૦૧, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  
૨૭ ડાયનેમીક પ્રોડક્ટસ લી. (યિુનટ-૨) 

લોટ ન.ં ૩૭૦૯/૬, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 
ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૨૮ ગ્લેનમાકર્ જીનેરીક લી. 
લોટ ન ં૩૧૦૨/સી થી ૩૧૦૯/એ, ૩૧૦૩ અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૯ ગલુસન પોલીઓ સ લી. 
લોટ ન ં૭૬૨ , જીઆઇડીસી , ઝઘડીયા 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૦ ઇ ડ્ર ટ્રીઅલ  સોલવે ટ લી. 
લોટ ન ં. ૭૯૦૬-૯ , જી.આઇડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૧ ઇસગ્રો એિશયા એગ્રો કેમીક્ સ પ્રા.લી. 
લોટ ન ં૬૪૦, જીઆઇડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૨ કનોરીયા કેમીક સ એ ડ  ઇ ટ્રીયલ લી. 
લોટ ન ં૩૪૦૭, જીઆઇડીસી , અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૩ યપુીન લી., લોટ ન.ં ૧૨૪,૧૨૫,૧૨૩,૧૨૩/&-૯, 
જીઆઇડીસી, અંકલે ર   

ભ ચ ૪ કાયર્રત 

૩૪ પીઆઇ ઇ ડ ટ્રીઝ લી., લોટ ન.ં ૨૩૭, જીઆઇડીસી, 
પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૫ સ જન ઇિ ડયા લી. 
લોટ ન ં૬૧૦૨/૩, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૩ કાયર્રત 

૩૬ તોનીરા ફામાર્ લી., 
લોટન ં૪૭૫૨, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૩૭ યનુાઇટેડ ફો ફરસ લી., યિુનટ-૫, લોટ ન.ં ૭૫૦, 
જીઆઇડીસી ઝઘડીયા  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૮ વોકહાડર્ટ લી. (બ ક ડ્રગ ડીવીઝન) લોટ ન ં
૧૩૮,જીઆડીસી, અકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૯ ગજુરાત એગ્રોકેમ લી.  
લોટ ન.ં ૨૯૦૧, જીઆઇડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૦ ઝડુ ં કેમીક સ લી.( ડસીલ લી.) લોટ ન.ં ૩૧૦૨/૮, 
જીઆઇડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૧ અ કેમ લેબોરેટરીઝ લી.., નૌગામ  ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૪૨ કેમકક્ષ એ ટરપ્રાઇઝ લી. લોટ ન.ં ૪૭૧૨-૧૪,  
જીઆઇડીસી,અંકલે ર    

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૩ સો વે પેશીયાલીટી ઇિ ડયા પ્રા.લી. લોટ ન.ં૩૫ 
જીઆઇડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૪૪ બકુલ ફામાર્ પ્રા.િલ.  
લોટ ન.ં૬૨૨૦, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૫ .બી. કેમીક સ અને ફામાર્ ટુટીક સ લી.  
લોટન.ં૨૧૫-૨૧૯,૩૦૮-૩૧૦ જીઆઇડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૬ .બી. કેમીક સ લી. અને  ફામાર્ ટુટીક સ લી.  
લોટન ં૧૨૮ /૧,  જીઆઇડીસી, અંક્લે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૭ ઓક્ર ય બાયોરીફાઇનરી પ્રા.લી.  
લોટ.ન ં૨૯,  જીઆઇડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ બધં 

૪૮ એવ ટીસ  ફામાર્ લી. લોટ ન ં૩૫૦૧,૩૫૦૩, 
૧૫,૬૩૧૦-બી ૧૪,  જીઆઇડીસી, અંક્લે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૯ સે યરુી ટેક્ષટાઇ સ એ ડ ઇ ડ ટ્રીઝ લી.  
લોટ ન.ં ૮૨૬, જીઆઇડીસી, ઝધડીયા  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૦ હમેાની ઇ ટરમેિડયેટસ પ્રા.લી., લોટ ન-ં૩૨૦૮, 
અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૧ યશ ી રસાયણ પ્રા. લી., 
લોટ ન.ં ૭૬૫, જીઆઇડીસી, ઝગડીયા   

ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૫૨ સન ફામાર્ યટુીકલ લી.  
લોટ ન.ં ૪૭૦૮, જીઆઇડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૫૩ સન ફામાર્ યટુીકલ લી.  
લોટ ન.ં૨૪/૨,૨૫, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૫૪ બીએએસએફ  ઇિ ડયા લી. (યિુનટ-૧)  
લોટ ન.ં૬૨૧૬, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૫ બીએએસએફ  ઇિ ડયા લી. (યિુનટ-૨)  
લોટ ન.ં૮૦૦૧,૮૦૦૧/એ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૬ વિચંતન ફામાર્કેમપ્રા.િલ.   
લોટ ન.ં૫૦૨/૮,૧૭-૧૮, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૭ મેઘમણી ઓગેર્નાઇઝ લી. 
લોટ ન.ં૨૧/૧, જીઆઇડીસી,પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૮ મેઘમણી ઓગેર્નાઇઝ લી. 
લોટ ન.ં૫૦૩૭ જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૯ રામદેવ કેમીક સ ઇ ડ ટ્રીઝ (યિુનટ-૨) 
લોટ ન.ં૩૩૪૦, ૩૪૪૩, -૩૪૩૯, જીઆઇડીસી, 
અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૬૦ યપુીએલ (યિુનટ-૧) 
લોટ ન.ં૧૧૭,૧૧૮, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૧ યિુનક કેમીક સ, લોટન.ં ૫, જીઆઇઅડીસી,પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૬૨ સભુા ી િપગ્મે સ પ્રા.લી.  

લોટ ન.ં૧૨૧૧, ૧૨૧૩, ૧૨૦૧, ૧૨૦૨, 
જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ પ્રગિત હઠેળ 

૬૩ આર.પી.ઇ ડ ટ્રીઝ  
લોટ ન.ં ૫૧૯, ૧, ૨, ૩, જીઆઇડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૪  રી ધી ફામાર્  
લોટ ન.ંએ ૨/૨૫૧૧, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૫  કુલ ઇ ટ્રીઝ 
લોટ ન.ં૧૭૦૫/બી અને સી , જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૬  રચના ડાયકેમ, લોટ ન.ં ૨૯૧૭, જીઆઇડીસી, પાનોલી   ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૬૭ ઘરડા કેમીક સ લી. લોટ ન-ં૩૫૨૫, ૩૫૧૨-એ, 

જીઆઇડીસી, પાનોલી 
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૮  િહકલ લી. લોટા ન-ં૬૨૯, ૬૩૦ જીઆઇડીસી, પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૬૯  ગજુરાત ઓગેર્િનક્સ િલ. લોટ ન-ં૧૨૭/એ, જીઆઇડીસી, 

અંકલે ર 
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૦ સાઇનાથ ઇ ડ ટ્રીઝ, લોટ ન.ં ૨૧૦૯-૧૦, પાનોલી, ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૭૧ ચેિ પયન એડવા સ મટેરીય સ પ્રા. લી., લોટ ન.ં 

૯૦૭/૧, ઝગડીયા, 
ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૭૨  ઓહમ ડાયકેમ પ્રા.લી., ૫૧૭, પાનોલી, ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૭૩ સફુામાર્ કેમ. લોટ ન.ં ૪૭૦૫/૨-૩ & ૪, અંકલે ર   ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૭૪  રાલીસ ઇ ડીયા લી., લોટ ન.ં ૩૩૦૧, અંકલે ર  ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૭૫  ગજુરાત રીક્લઇેમ & રબર પ્રોડક્ સ લી., લોટ ન ં૬૬૪ 
& ૫૨૦, પાનોલી  

ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૭૬ ભાન ુડાઇસ પ્રા. લી., ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૭૭ જય ી ઇ ડ્ર ટ્રીસ, લોટ ન.ં ૪૭૦૫/૧/૩ & ૪, 
જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૮ હુ ટસમેન પફ મર્ સ પ્રોડ્રક્ટસ ઇિ ડયા પ્રા. િલ. લોટ ન.ં-
૩૨૧, જીઆઇડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૯ અનપુમ રસાયણ ઇિ ડયા િલ.(યિુનટ-૩), લોટ ન.ં 
૯૦૫/૧, જીઆઇડીસી, ઝગડીયા  

ભ ચ ૧ પ્રગિત હઠેળ 

૮૦ અનપુમ રસાયણ ઇિ ડયા િલ.(યિુનટ-IV), (પે્રિવસલી િક્ર ા ભ ચ ૧ પ્રગિત હઠેળ 
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સો વનકેમ િલ) 

૮૧  હમેાની ઇ ટરમેિડયેટસ પ્રા.લી. જીઆઇડીસી, દહજે ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૮૨  મેઘમણી ઇ ડ ટ્રર્ીઝ િલ.,(જૂન ુ નામ-એમએસએલ) દહજે, 
સેઝ 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૩  ઇ સેક્ટીસાઇડ ઇ ડીયા િલ., જીઆઇડીસી, દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૪  િદપક નાઇટે્રટ િલ., જીઆઇડીસી, દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૫ એસઆરએફ લી. જીઆઇડીસી, દહજે   ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૬ પીરામલ ગ્લાસ િલ., ગામ. ઉછાડ, તા.જબંસુર  ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૭ ભારત રસાયણ િલ., જીઆઇડીસી દહજે  ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૮ રાલીસ ઇ ડીયા લીમીટેડ., ૧૧૦, દહજે એસઇઝેડ ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૮૯  ટાગ્રોસ કેમીક સ ઇ ડીયા લી., ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૯૦  એરીશ કલરકેલ પ્રા. લી.  ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૯૧  ગ્લેનમાકર્ જીનેરાઇસ લી., ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૯૨ િહ દુ તાન એમ-આઇ- વાકો લીમીટેડ  ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૯૩ ઇ ડોફીલ ઇ ડ ટ્રીજ લીમીટેડ (જુન ુ નામ: ઇ ડોફીલ 
કેિમક સ કંપની)  

ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૯૪ મેઘમણી ઓગેર્નીક લી., યિુનટ-૪, (જુન ુ ના: મેઘમણી 
કેમટેક) લોટ ન ં૭/૩૧/૩૨-એસઇઝેડ, પાટર્-૧ દહજે   

ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૯૫ મેઘમણી ફાઇનકેમ િલ. ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૬ ગોપીનાથ કેમ ટેક લી. (યિુનટ -૨),સવર્ ન.ં ૯૨, લોક ન.ં 
૮૬,  ગામ. ધાનોટ, તાલકુો. કલોલ, િજ લો.ગાઘંીનગર  

ગાધંીનગર ૨ કાયર્રત 

૯૭ અરિવંદ િલ, ખાત્રજ નજીક, ગામ: સાતેંજ-વડસર રોડ, 
સાતેંજ, તા: કલોલ 

ગાધંીનગર ૩ કાયર્રત 

૯૮ ગજુરાત લોટેક્ષ પ્રા.િલ. લોટ ન.ં૧૦૩૯/૨, છત્રાલ, તા: 
કલોલ 

ગાધંીનગર ૧ કાયર્રત 

૯૯ િદશમાન ફામાર્ યટુીકલ એ ડ કેમીક સ  
સવેર્ ન.ં ૪૭, ૪૮/પી,સબ લોટ ન.ં ૧,  ગામ. લોદરીયા  
તાલકુો. બાવળા,  િજ લો.અમદાવાદ 

અમદાવાદ ૨ કાયર્રત 

૧૦૦ ઇ ટાસ ફામાર્ યટુીકલ િલમીટેડ, લોટ ન.ં ૪૫૭,૪૫૮, 
ગામ. મટોડા, બાવળા રોડ, તા.સાણદં  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૦૧ યનુીમાકર્ રેમેડાઇસ  િલ. લોટ ન ં૩૩૭, કેરાલા-નરસરોવર 
રોડ,ગામ.કેરાલા, તા. બાવળા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
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૧૦૨ એ નીઅલ ફામાર્ યટુીક્ સ કંપની (આઇ) િલમીટેડ અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૧૦૩ ઇનબીસો ઇિ ડયા પ્રા.િલ. એસએમ-૯/૫, જીઆઇડીસી, 

સાણંદ 
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૦૪ ટે્રવાફામર્ ઇિ ડયા પ્રા.િલ, લોટ ન.ંએસએમ-૪૬, સાણદં 
ઇ ડે્ર ટ્રીસ, એ ટેટ. 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૦૫ રોહન ડાયસ એ ડ ઇ ટરમીડીએટસ લી.(યિુનટ-૧) 
લોટ ન.ં ૩૬૭ ,કલમસર, ધવુારણ રોડ  

આણદં ૧ કાયર્રત 

૧૦૬ જય કેિમક સ યિુનટ-૪,ખભંાત આણદં ૧ કાયર્રત 
૧૦૭
  

િહદુ તાન એિ વરો લાઇફ પ્રોટેકશન સિવર્સ (જુન ુનામ : 
અ કા કેમીપેક પ્રા.િલ.) સવેર્ ન.ં૧૩૫/૧, ગામ: કાજીપરુા, 
તા: ખેડા 

ખેડા ૧ કાયર્રત 

૧૦૮
  

નદંન ઇ ડ્ર ટ્રીસ પ્રા.િલ.( નોવા ટેક્ષટાઇલસ પ્રા.િલ.) લોટ 
ન.ં બી-૬, વરાજ ઇંટેગે્રટેડ ટેક્ષટાઇ સ પાકર્ , ગામ: િબડાજ, 
તા: ખેડા 

ખેડા ૧ કાયર્રત 

૧૦૯
  

બોડલ કેમીક સ લી. લોટ ન.ં૧૨૩-૧૨૪, ફેઝ -૨ 
જીઆઇડીસી,  વટવા  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૧૦
  

શભુલ મી ઇ ટરમીડીયેટસ, લોટ ન.ં ૪૪૩, ફેઝ -૧, 
જીઆઇડીસી,  વટવા  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત નથી 

૧૧૧
  

લખનૂા રીએક્શન, લોટ ન.ં ૫૬/બી,  ફેઝ -૧, 
જીઆઇડીસી,  વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૧૨
  

િક્ર ટલ િક્વનોનયિુનટ-૨, લોટ ન.ં એ-૨/૨૦,  ફેઝ -૧, 
જીઆઇડીસી,  વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૧૩ ખ્યાતી કેમીક સ, લોટ ન.ં ૨૪૩/૪, ૨૪૩/૫; ફેઝ -૨, 
જીઆઇડીસી, વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૧૪ માતગંી ઇ ડ ટ્રીઝ, જીઆઇડીસી વટવા  અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૧૧૫ એસોિસએટ ડાય ટુફ (યિુનટ-૨) 

લોટ ન.ં એ-૧/૫, ફેઝ -૧, જીઆઇડીસી,  વટવા 
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૧૬ ગુ દેવ ડાય ટફ ઇ ડ ટ્રીઝ, લોટ ન.ં ૫૪૧,  ફેઝ -૨, 
જીઆઇડીસી,  વટવા  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૧૭ હશર્ ઓગર્નોકેમ ઇિ ડયા પ્રા.િલ.  અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૧૧૮ આલ સ કેિમકલ અમદાવાદ ૩ કાયર્રત 
૧૧૯ બોદલ કેમીક સ લી, .યિુનટ-૭, 

ગામ.  દુધવાડા, તાલકુો.પાદરા   
વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૦ િકિર ઇ ડ ટ્રીઝ  િલિમટેડ , યિુનટ -૩  
જીઆઇડીસી,  વટવા ગામ. દુધવાડા, તાલકુો.પાદરા   

વડોદરા ૧ કાયર્રત 
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૧૨૧ મયરુ ડાયકેમ ઇ ટરિમડીયેટસ િલ. 
 ગામ.કરખડી, તાલકુો.પાદરા   

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૨ બરોડા ટેક્ષટાઇલ ઇફેક્ટસ લી. હ ડસમેન, 
ગામ.ઉમરાયા, તાલકુો. દુધવાડા, તા.પાદરા  

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૩ અસાહીસો ગ્વોન કલસર્ લી.  
ગામ. દુધવાડા, તા.પાદરા, િજ.વડોદરા  

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૪ જીએસપી ક્રોપ  સાય સ લી., જીઆઇડીસી નદેંસરી 
વડોદરા  

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૫ સીનજીર્ મ ટીકેમ, જીઆઇડીસી નદેંસરી, વડોદરા વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૧૨૬ પાનોલી ઇ ટરમેિડટેસ લી. , યિુનટ-૩ 

જીઆઇડીસી નદેંસરી, વડોદરા 
વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૭ શીપ્રા એગ્રીકેમ પ્રા. લી., વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૮ સેબીસીસ ઇ ડીયા લી. ઉમરાયા, તા. પાદરા  વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૨૯ લોનસેન કીરી કેમીકલ ઇ ડ ટ્રીજ પ્રા. લી.   વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૩૦ ફીલોડન એગ્રોકેમ પ્રા. લી  વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૩૧ ગ્લોબેક્ષ લેબોરેટરી, ડાભસા, વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૩૨ આઇએસ ડાય ટફ ઇ ડ્ર ટ્રી, પાદરા વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૩૩ એલે બીક લીિમટેડ (એપીઆઇ-૧) 
ગામ. પાનેલાવ , તા. હાલોલ  

પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 

૧૩૪  એલે બીક લીિમટેડ (એપીઆઇ-૨) 
ગામ. પાનેલાવ, તા. હાલોલ 

પચંમહાલ ૧ 
કાયર્રત 

 

૧૩૫ ગજુરાત લોરો કેમીક સ િલિમટેડ  
રણજીતનગર, તા. હાલોલ  

પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 

૧૩૬ ગાધંી પેિશયલ ટ ુ સ લી.   
મકુામ. નવાપરુ, તા. હાલોલ, 

પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 

૧૩૭ સી .એસ. પેિશયાલીટી કેિમક સ અને  
કેમી િસ થ (વાપી) ઇ ટ્રીઝ  

વલસાડ ૧ કાયર્રત 

૧૩૮ ગણેશ પોલી કેમ  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૩૯ હીમાની ઇ ટરમીડીયે સ (હીમાની પુસ), જીઆઇડીસી, 
વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૪૦ આરતી ઇ ટ્રીઝ (ક મ ડીવીઝન) વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૪૧ સરાના કેમીકલ વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૪૨ વાઇટલ લેબોરેટરીઝ વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
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૧૪૩ રીક્ટોર થી સ મેડીકેર (ઇ) પ્રા. િલ. વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૪૪ કે.વી. એરોકેમ લીમીટેડ  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૪૫ યનુાઇટેડ ફો ફરસ લીમીટેડ વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૪૬ મગંલમ ડ્રગ્સ અને ઓગેર્િનક િલ. જીઆઇડીસી, વાપી.   વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૪૭ અમોલી ઓગેર્િનક, જીઆઇડીસી, વાપી.   વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૪૮ હીરન બા ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ, જીઆઇડીસી, વાપી.   વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૪૯ સે ટર પોઇ ટ જીઆઇડીસી, વાપી.   વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૦ યિુનમાકર્ રેમેડીસ પ્રા.િલ. જીઆઇડીસી, વાપી.   વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૧ બીલાગ ઇ ટ્રીઝ, જીઆઇડીસી, વાપી.   વલસાડ  ૪ કાયર્રત 
૧૫૨ નેટ મેટ્રીક્ષ લીમીટેડ  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૩ સરના કેમીકલ(યિુનટ-૨), જીઆઇડીસી, વાપી. વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૪ યશો ઇ ડ્ર ટ્રીસ, જીઆઇડીસી, વાપી. વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૫ પો યો સ & પોલીમસર્, જીઆઇડીસી, વાપી.  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૬ રોતન ઇ ડીયા લી, જીઆઇડીસી, વાપી. વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૭ કેમીઇ સે થ ઇ ડ્ર ટ્રીસ, ફેઝ-૧, જીઆઇડીસી, વાપી. વલસાડ  ૧ કાયર્રત 
૧૫૮ સબેરો ઓગેર્િનક્સ ગજુરાત લી.   વલસાડ ૬ કાયર્રત 
૧૫૯ આરતી ડ્રગ્સ િલ, જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ ૧ કાયર્રત 
૧૬૦ અલકેમ ઇ ડ્ર ટ્રીસ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ ૨ કાયર્રત 
૧૬૧ મેક્લેઓડસ ફામાર્સેટ્રીકલ િલ, જીઆઇડીસી સરીગામ  વલસાડ ૨ પ્રગિત હઠેળ 
૧૬૨ એફલાટસ ગ્રાવસર્ પ્રા. લી.  જીઆઇડીસી સરીગામ   વલસાડ ૧ કાયર્રત 
૧૬૩ એકસલ ક્રોપ કેર લી.  ભાવનગર ૧ કાયર્રત 
૧૬૪ છતરીયા ડાયટુ લી.  ભાવનગર ૧ કાયર્રત 
૧૬૫ અનીસ કેમક્લ ભાવનગર ૧ કાયર્રત 
૧૬૬ અંબજુા ઇ ટરમીડીએટ િલ. ગામ: રાજોર, તા: કલોલ 

મહસેાણા ૪ 
૨–કાયર્રત 
૧-વધારાના  

૧૬૭ ટોરે ટ ફામાર્સેટ્રીકલ િલ, ગામ: ઇ દ્રાદ તા: કલોલ 
મહસેાણા ૩ 

૨–કાયર્રત 
૧–વધારાના 

૧૬૮ ટ્રોઇક્કા ફામાર્સેટ્રીકલ િલ, ગામ: થોલ, તા: કડી મહસેાણા ૧ કાયર્રત 
૧૬૯ સમ ફાઇન કેમ િલ, સવેર્ ન.ં૪૭, હડમતાલા ઇ ડ્ર ટ્રીઅલ 

એ ટેટ, રાજકોટ- ગ ડલ હાઇવે, ગામ: હડમતાલા તા: 
કોટડા 

રાજકોટ ૧ કાયર્રત 

૧૭૦ ઇ ડો ફામાર્, સવેર્ ન.ં૫૩, લોટ ન.ં૪ થી ૬, ગામ : 
શાપર(વેરાવળ), તા. કોટડા 

રાજકોટ ૧ કાયર્રત 

5.10 ઘરગ  ુગદંાપાણીના ુ ધકરણ લા ટસની થિત 
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૧૯૭૦ની શ આતમા ંશહરેીકરણની યાપ વધતા શહરેી િવ તારમા ંવધારો થયો. શહરેીકરણને 
કારણે શહરેી સ ામડંળોની મખુ્ય જવાબદારી પીવાના શુ ધ પાણીનો પરુવઠો પહ ચાડવો, 
કચરાના એક્ત્રીકરણ,  ટ્રીટમે ટ અને તેનો સલામત િનકાલ તથા ગટર યવ થાની હતી,  
થાિનક સ ામડંળના તકનીકી અભાવ અને નાણાકંીય ોતની મયાર્દાઓને કારણે તેમના 
અગ્રતા ક્રમે ભાગ્ય જ રહલે.  

ગજુરાત સરકારે આ િદશામા ંપગલા ંલીધા અને ગજુરાત ઇ ફ્રા ટ્રકચર કંપની િલિમટેડ નામની 
એક વાયત સં થાની રચના કરી. આ વાયત સં થા સમગ્ર રા યમા ંતમામ થાિનક શહરેી 
મડંળોને એસ.ટી.પી., એમ.એસ.ડબ ય.ુ અને ગદંા પાણીના િનકાલ યવ થા ઉભી કરવા માટે 
ટેકનીકલ અને આંતરમાળખાકીય સિુવધાઓ ઉભી કરવામા ંમદદ કરશે.   

એુજ ટમે ટ લા ટસ: 

શહરો અને નગરો :  (અ)  એસટ પી – એુજ મે ટ લા ટસ – કાયરત  

(માચ  2015ની થિત) 

મ થળ / ઓપરટર ુ ંનામ 
મતા એમએલડ મા ં

(િમ લયનલીટર/ િત દ
ન) 

૧. અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, જૂનો પીરાણા સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ, 
(યએુએસબી ટાઇપ) બહરેામપરુા, અમદાવાદ      

૧૦૬ 

૨. અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, નવુ ં પીરાણા ટિમર્નલ સએુજ પ પીંગ ટેશન, 
નારોલ સરખેજ હાઇવે, અમદાવાદ      

૧૮૨ 

૩. અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, જૂનુ ં વાસણા સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ, 
(યએુએસબી પ્રકારનુ)ં વાસણા, અમદાવાદ      

૧૨૬ 

૪. અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, નવુ ં વાસણા ટિમર્નલ સએુજ પ પીંગ ટેશન, 
નારોલ સરખેજ હાઇવે, અમદાવાદ      

૭૬ 

૫ અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, એસેએસપી ટેકનોલોજી બેઝ, 
પીરાણા લગનુ ટાઇપની નજીક,એસટીપી નારોલ અમદાવાદ      

૧૮૦ 

૬. અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, એસેસપી ટેકનોલોજી બેઝ, પીરાણા 
યએુએસબીની બાજુમા ંબહરેામપરુા, અમદાવાદ      

૬૦ 

૭. અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, (એસેસપી ટેકનોલોજી બેઝ) યએુએસબી વાસણા 
અમદાવાદ 

૩૫ 

૮. અમદાવાદ અબર્ન ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન  
(એસેઅપી ટેકનોલોજી બેઝ) ગામ : િવઝોલ,  અમદાવાદ 

૭૦ 

૯. અમદાવાદ અબર્ન ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન  
(એસેઅપી ટેકનોલોજી બેઝ) પિ મ િવભાગ, ગામ : ગ્યાસપરુ,  અમદાવાદ 

૨૪૦ 
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૧૦. વડોદરા મહાનગરપાિલકા, અટલાદરા-૧, વડોદરા  ૪૩ 
૧૧. વડોદરા મહાનગરપાિલકા, તરસાલી, વડોદરા  ૫૨ 
૧૨. વડોદરા મહાનગરપાિલકા, ગજરાવાડી, વડોદરા  ૬૬ 
૧૩. વડોદરા મહાનગરપાિલકા, અટલાદરા-૨, 

(જુ મુર્ પ્રો ક્ટ હઠેળ) 
૪૩ 

૧૪. વડોદરા મહાનગરપાિલકા, કપરુાઇ, વડોદરા (જુ મુર્ પ્રો ક્ટ હઠેળ)  ૪૩ 
૧૫. વડોદરા મહાનગરપાિલકા, સયાજી બાગ, વડોદરા  (જુ મુર્ પ્રો ક્ટ હઠેળ) ૮.૫ 
૧૬. માધાપર સએુજ  િટ્ર મે ટ લા ટ, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, રાજકોટ ૪૪.૫ 
૧૭. રૈયા સએુજ  િટ્ર મે ટ લા ટ, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, રાજકોટ ૫૧ 
૧૮. સરુત મહાનગરપાિલકા, અજનાના સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત  ૮૨.૫ 
૧૯. સરુત મહાનગરપાિલકા, ભટારા  સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત  ૧૨૦ 
૨૦. સરુત મહાનગરપાિલકા, બામરોલી  સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત  ૧૦૦ 
૨૧. સરુત મહાનગરપાિલકા, સીંગણપોર   સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત  ૧૦૦ 
૨૨. સરુત મહાનગરપાિલકા,  કારંજ સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત ૧૦૦ 
૨૩. સરુત મહાનગરપાિલકા, ભેસાણા સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત ૧૦૦ 
૨૪. સરુત મહાનગરપાિલકા, ખજોડ   સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત ૨૫ 
૨૫. સરુત મહાનગરપાિલકા, અશરામા સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત ૧૫ 
૨૬. સરુત મહાનગરપાિલકા, વરીયાવ-કોશાદ સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ સરુત ૮૪ 
૨૭. એસ.એમ.સી દીનધોલી સએુઝ ટ્રીટમે ટ લા ટ     ૬૬  
૨૮. એસ.ટી.પી. જામનગર યિુનિસપાલ કોપ રેશન  ૭૦ 
૨૯. વ લભ િવ ા નગર, ખેડા   ૧૮ 
૩૦ નડીયાદ નગરપાિલકા, ખેડા ૩૨ 
૩૧ કેપીટલ પ્રો ક્ટ િડિવઝન, ગાધંીનગર, જાસપરુ સએુઝ િટ્રટમે ટ લા ટ ૭૬ 
૩૨ તળાજા નગરપાિલકા, તળાજા, િજ.ભાવનગર ૦૩ 
૩૩ વલસાડ નગરપાિલકા, વલસાડ ૧૬ 
૩૪ અંકલે ર નોિટફાઇડ િવ તાર કચેરી, જીઆઇડીસી અંકલે ર, િજ.ભ ચ ૨૨.૫ 

શહરો અને નગરો :  (અ)  એસટ પી – એુજ ટમે ટ  લા ટસ : બાધંકામ ગિત હઠળ 

(માચ  2015ની થિત) 

મ  થળ / ઓપરટર ુ ંનામ  
૧ વડોદરા મહાનગરપાિલકા, છાણી વડોદરા. (૨૧ એમએલડી) 
૨. સાવરકંુડલા નગરપાિલકા િજ.અમરેલી 
૩. ભાવનગર મહાનગરપાિલકા, િતલકનગર, િજ.ભાવનગર  
૪. બાસણ, સવેર્ ન.ં ૨૧૮, ૨૧૯, આઇઆઇટી નજીક, બાસણ તા.,જી.ગાધંીનગર  
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૫.  અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા, સાણદં, અમદાવાદ, (પ્રગિત હઠેળ)  
૬.  વાપી ટાઉન (પ્રગિત હઠેળ) 

 

શહરો અને નગરો (બ) ઓ સડશન પો ડ –કાયરત   

(માચ  2015ની થિત) 

મ થળ  જ લો ઓપરટર ુ ંનામ 
૧. િવરમગામ અમદાવાદ િવરમગામ નગરપાિલકા 

૨. આણદં આણદં આણદં નગરપાિલકા 
૩ ઉમરેઠ  આણદં ઉમરેઠ નગરપાિલકા 
૪. અંકલાવ   આણદં અંકલાવ નગરપાિલકા 
૫. સોજીત્રા આણદં સોજીત્રા નગરપાિલકા 
૬. બોરસદ આણદં બોરસદ નગરપાિલકા 
૭. ઓડ  આણદં ઓડ નગરપાિલકા 
૮. પેટલાદ આણદં પેડલાદ નગરપાિલકા 
૯. કરમસદ  આણદં કરમસદ નગરપાિલકા 
૧૦.   વ લભ િવ ાનગર  આણદં  વ લભ િવ ાનગર નગરપાિલકા  
૧૧. પાટણ પાટણ પાટણ નગરપાિલકા 
૧૨. પાલનપરુ (ઝોન-એ) બનાસકાઠંા  પાલનપરુ નગરપાિલકા 
૧૩. અંકલે ર  ભ ચ અંકલે ર નગરપાિલકા 
૧૪. અમોદ ભ ચ  અમોદ નગરપાિલકા 
૧૫.  જા બસુર  ભ ચ  જા બસુર  
૧૬. પાિલતાણા  ભાવનગર પાિલતાણા નગરપાિલકા 
૧૭. નારી રોડ  ભાવનગર  ભાવનગર મહાનગરપાિલકા  
૧૮. કલોલ ગાધંીનગર કલોલ નગરપાિલકા 
૧૯ દહગેામ ગાધંીનગર દહગેામ નગરપાિલકા 
૨૦. માણસા  ગાધંીનગર માણસા નગરપાિલકા 
૨૧. સાણદં અમદાવાદ  સાણદં નગરપાિલકા 
૨૨. નડીયાદ  ખેડા નડીયાદ નગરપાિલકા 
૨૩. બાલાિસનોર  ખેડા બાલાિસનોર નગરપાિલકા 
૨૪. કપડવજં ખેડા કપડવજં નગરપાિલકા 
૨૫. મહમેદાવાદ  ખેડા મહમેદાવાદ નગરપાિલકા 
૨૬. અંજાર ક છ  અંજાર નગરપાિલકા 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	55	

 

૨૭. માડંવી  ક છ  માડંવી નગરપાિલકા 
૨૮. કડી મહસેાણા  કડી નગરપાિલકા 
૨૯. ઊંઝા  મહસેાણા  ઊંઝા નગરપાિલકા 
૩૦. મોરબી રાજકોટ  મોરબી નગરપાિલકા 
૩૧. જસદણ રાજકોટ  જસદણ  નગરપાિલકા 
૩૨. મોડાસા  સાબરકાઠંા  મોડાસા નગરપાિલકા 
૩૩. પીપલોડી, 

એમ.એસ.ડ યનુી નજીક  
સાબરકાઠંા  િહંમતનગર નગરપાિલકા 

૩૪. ઇડર  સાબરકાઠંા ઇડર નગરપાિલકા 
૩૫. ધાગંધ્રા સરેુ દ્રનગર  ધ્રાગધ્રા નગરપાિલકા 
૩૬. લીંબડી સરેુ દ્રનગર લીંબડી નગરપાિલકા 
૩૭. કરજણ વડોદરા કરજણ નગરપાિલકા 
૩૮. ડભોઇ વડોદરા ડભોઇ નગરપાિલકા 

૩૯. સાપતુારા ડાગં સાપતુારા નોટીફાઇડ એરીયા 

 
શહરો અને નગરો (બ) ઓ સડશન પો ડ – ૂચત (માચ  2015ની થિત) 
મ થળ  જ લો ઓપરટર ુ ંનામ 
૧ મોટા લીલીયા અમરેલી પચંાયત આર&બી ડીવીઝન, મોટા લીલીયા  
૨  કુકાવાવ અમરેલી  પચંાયત આર&બી ડીવીઝન, અમરેલી, કુકાવાવ  
૩  ધારી અમરેલી  પચંાયત આર&બી ડીવીઝન, અમરેલી, ધારી  
૪  ખાભંા અમરેલી  પચંાયત આર&બી ડીવીઝન, અમરેલી, ખાભંા  

ટાઉનશીપ : એસટ પી – એૂઝ ટમે ટ લા ટસ – કાયરત 
(માચ  2015ની થિત) 

મ  ઓપરટર ુ ંનામ  થળ 
૧ ઇ કો, ક તરુીનગર, કલોલ, િજ. ગાધંીનગર ઇ કો કોલોની, કલોલ, િજ.ગાધંીનગર 
૨ યજુીવીસીએલ (ટીપીએસ) સેકટર – ૩૦, એસટીપી, યજુીવીસીએલ ટાઉનશીપ,િજ. ગાધંીનગર 
૩ ઓએનજીસી , મહસેાણા, પાલાવાસણા  ઓએનજીસી કોલોની, પાલાવાસણા, િજ. મહસેાણા 
૪ અ ટ્રાટેક િસમે ટ કંપની લીમીટેડ જાફરાબાદ, અ ટ્રાટેક િસમે ટ કંપની લી.નમર્દા િસમે ટ વકર્સની 

ટાઉનશીપ જાફરાબાદ,  િજ.  અમરેલી 
૫ અ ટ્રાટેક િસમે ટ કંપની લીમીટેડ  કોવાયા 

,અમરેલી 
અ ટ્રા ટેક િસમે ટ કંપની, ગજુરાત િસમે ટ વકર્સની 
ટાઉનશીપ, કોયાવા, િજ.અમરેલી 

૬ ગજુરાત પીપાવાવ પોટર્ ટ્ર ટ િલિમટેડ  જીપીપીટીએલ, પીપાવાવ િજ.અમરેલી 
૭ એરપોટર્ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ ડયા ,જામનગર  એરપોટર્ ટાઉનશીપ િજ. જામનગર 
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૮ રીલાય સ ઇ ટ્રીઝ િલિમટેડ જામનગર  આરઆઇએલ ટાઉનશીપ િજ. જામનગર 
૯. એ સાર િલિમટેડ , જામનગર  એ સાર ટાઉનશીપ, િજ. જામનગર 
૧૦. જીએસએફસી, િસકકા ,જામનગર જીએસએફસી ટાઉનશીપ, િસકકા, િજ.જામનગર 
૧૧. આઇ.ઓ.સી, િલિમટેડ, વાડીનાર આઇ.ઓ.સી, વસાહત કોલોની, વાડીનાર 
૧૨. આઇ.એન.એસ., વાલસરુા, જામનગર  આઇ.એન.એસ., વાલસરુા, િજ. જામનગર (નૌકાદળ ) 
૧૩. ટાટા  કેિમક સ િલ., મીઠાપરુ, જામનગર   ટાટા કેમિમક સ િલિમટેડ ટાઉનશીપ, મીઠાપરુ 
૧૪. ઇફકો, ગાધંીધામ, િજ. ક છ ઇ કો, ટાઉનશીપ , ગાધંીધામ, િજ. ક છ 
૧૫. જીએમડીસી, પાને ધ્રા, િજ. ક છ જીએમડીસી કોલોની, પાને ધ્રા, િજ. ક છ 
૧૬ અદાણી પોટર્ , િજ.ક છ   અદાણી પોટર્ , વસાહત કોલોની, મુ દ્રા, િજ.ક છ. 
૧૭. કેપીટી ગોપાલપરુી.  િજ. ક છ 
૧૮. રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, િજ.વડોદરા  ઇ ડીયન પેટ્રોકેિમક સ િલમીટેડ, ટાઉનશીપ, 
૧૯. આઇઓસીએલ (ગજુરાત િરફાઇનરી)  આઇઓસીએલ િરફાઇનરી ટાઉનશીપ, વડોદરા 
૨૦. નીરમા િલિમટેડ, સાવલી, િજ.વડોદરા  નીરમા ટાઉનશીપ, સાવલી, િજ.વડોદરા 
૨૧. જીએસએફસી િજ. વડોદરા  જીએસએ સી ,  ફટ લાઇઝરનગર , િજ.વડોદરા  
૨૨. જીએસઇસી, ટીપીએસ, પાને ધા  પાને ધા,  િજ.ક છ  
૨૩. અંબજુા સીમે ટ િલિમટેડ, િજ.જૂનાગઢ  અંબજુા સીમે ટ િલિમટેડ, (અંબજુાનગર) ટાઉનશીપ, 

તા.કોડીનાર,  િજ. જૂનાગઢ 
૨૪. ટાટા મોટસર્ િલિમટેડ, સાણદં ટાટા મોટસર્ િલિમટેડ, સાણદં, િજ. અમદાવદ 
૨૫. ઓએનજીસી, અંકલે ર, િજ.ભ ચ  ઓએનજીસી, ટાઉનશીપ અંકલે ર, િજ.ભ ચ 
૨૬. નમર્દા પ્રો કટ કોલોની   કેવડીયા કોલોની,  િજ. ભ ચ 
૨૭. ગજુરાત િમનરલ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન  રાજપારડી, િજ. ભ ચ 
૨૮. ગજુરાત હવેી કેમીક સ િલિમટેડ  અજુ ર્નનગર કોલોની, તા.સતુ્રાપાડા, િજ.જૂનાગઢ   
૨૯. ગજુરાત હવેી કેિમક સ િલિમટેડ  સજંયનગર ટાઉનશીપ, તા.સતુ્રાપાડા,િજ. જૂનાગઢ  
૩૦. ઇિ ડયન રેયોન ઇ ટ્રીઝ  ઇિ ડયન રેયોન ઇ ટ્રીઝ  િજ. જૂનાગઢ 
૩૧. ગજુરાત િસ ધી િસમે ટ િસ ધી િસમે ટ ટાઉનશીપ, િસ ધીગામ,તા. સતુ્રાપાડા, 

િજ. જૂનાગઢ  
૩૨. જીએનએફસી િલિમટેડ, ભ ચ   જીએનએફએલસી િલિમટેડ, ટાફ ટાઉનશીપ, 

નમર્દાનગર  િજ. ભ ચ  
૩૩. સીએલપી ઇિ ડયા િલિમટેડ સીએલપી ઇિ ડયા િલિમટેડ, ટાફ,ટાઉનશીપ, પગથુન  

તા.િજ. ભ ચ  
૩૪. એનટીસીપી િલિમટેડ  એનટીસીપી િલિમટેડ ટાફ કોલોની, ઝાનોર,તા. 

િજ.ભ ચ  
૩૫. રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ સર વતી ટાફ ટાઉનશીપ વગદ લા,તા. વાગરા, 

િજ.ભ ચ 
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૩૬ રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ યમનુા અને સરય ુ ટાફ  ટાઉનશીપ નાદંોલ, િજ.ભ ચ 
૩૭ રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ કાવેરી, નમર્દા અને ગોદાવરી  ટાફ ટાઉનશીપ 

જબંસુર ચોકડી, િજ.ભ ચ 
૩૮ રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ નમર્દા ટાફ ટાઉનશીપ દહજે બાયપાસ, િજ.ભ ચ 
૩૯ જીએસઇસીએલ, થમર્લ પાવર ટેશન થમર્લ પાવર ટેશન ઉતરાણ, િજ.સરુત  
૪૦ એ સાર ટીલ િલિમટેડ  નદંિનકેતન ટાઉનશીપ, હજીરા, િજ.સરુત  
૪૧ ગજુરાત ઇ ટ્રીઝ પાવરા કો.િલિમટેડ  િલગ્નાઇટ પાવર લા ટ નાની નારોલી, િજ.સરુત  
૪૨ િક્રષક ભારતી કો. ઓ. િલિમટેડ   િક્રષકભારતી કો. ઓ. િલિમટેડ  હજીરા, િજ. સરુત 
૪૩ નેશનલ થમર્લ પાવર કોપ રેશન  િજ.સરુત  
૪૪ ટોરે ટ પાવર લી. શારદાષીશ હાઉસીંગ કોલોની   ધોરાણપારડી, તા: કામરેજ, િજ.સરુત 
૪૫ કાકરાપાર  કેએપીપી, િજ.તાપી 
૪૬ જયપી િસમે ટ કોપ રેશન િલ. નડીયાદ જયપી િસમે ટ કોપ રેશન, નડીયાદ 
૪૭ ઇટીસી એગ્રો પ્રોસેસીંગ પ્રા. લી., ઇટીસી એગ્રો પ્રોસેસીંગ પ્રા. લી., વરસોલા  
૪૮ પોગ્ગેન નગરશેઠ પાવરટ્રોનીકસ લી.  પોગ્ગેન નગરશેઠ પાવરટ્રોનીક્સ લી., ખેડા-ધોળકા 

હાઇવે, વાવડી  
૪૯ ગજુરાત ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપ રેશન લી., ગજુરાત ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપ રેશન લી., વણાકબોરી 
૫૦ જ  ઇ ટગ્રેર્ટેડ ટેક્ષટાઇલ પાકર્ લી. જ ઇ ટગ્રેર્ટેડ ટેક્ષટાઇલ પાકર્ લી., બીડજ  
૫૧ ગમેશા વાઇ ડ ટ બુનેસ પ્રા. લી.  ૩-એ, ત્રીજો માળ, જીઆઇડીસી હાલોલ, પચંમહાલ   
૫૨ ગજુરાત ટેટ પોલીસ હાઉસીગ કોપ રશન  એસઆરપી ગપૃ-૫, લનુાવાડા રોડ, ગોધરા  
૫૩ તપરુ ડાઇંગ એ ડ િપ્રિ ટગ એસોિસએશન નારસગ ટેકરી, તપર્ુ   જી: રાજકોટ. 
૫૪ એચએનજી લોટ ગ્લાસ લી.  ચદં્રાપરુ , હાલોલ, પચંમહાલ  
૫૫ એ સાર પ્રોઝેક્ટ ઇ ડીયા િલિમટેડ.  

(લેબર કોલોની) 
૨૯, જામનગર, ઓખા, હાઇવે, એ સાર ઓઇલની 
િલિમટેડની બાજુમા,ં દેવરીયા, િજ – જામનગર   

શહરો અને નગરો : (બ)ટાઉનશીપ :એસટ પી – બાધંકામ ગિત હઠળ 
(માચ  2015ની થિત) 

મ  ઓપરટર ુ ંનામ  થળ 
૧ ગેરીસોન એિ જિનયસર્ (આઇ), િચલોડા મીલીટરી 

એિ જિનયસર્  સિવર્સ, લેકાવાડા પાટીયા, િચલોડા, 
ગાધંીનગર (૧.૪ એમએલડી)  

િચલોડા મીલીટરી એિ જિનયસર્  સિવર્સ,  
લેકાવાડા પાટીયા, િચલોડા, ગાધંીનગર 

૨ કે્રઇન એનજીર્ ઇ ડીયા પ્રા. લી., (રેિસડેિ સયલ 
કોલોની)  

સવેર્ ન.ં ૬૩૩/પી૧,પી૨,પી૩, ગામ. ભોગટ, 
ક યાણપરુ, િજ. જામનગર  

૩ ગજુરાત ઇ ટરનેશનલ ફાઇના સ ટેક-સીટી લી. લોક ન.ં૨૬૨, ગામ: રતનપરુ, ગાધંીનગર 

(1)  ુલ  એસટ પીની સં યા       98 
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(ક) એસટીપીની –કાયર્રત        ૮૯ 
 (ખ)એસટીપીની –બાધંકામ હઠેળ     ૦૯   

(2) ઓ સડશન પો ડની ુલ સં યા  39(કાયરત) + 4( ૂચત)  
 

5.11 િવક તબીબી કચરાના િનકાલની સા ૂહક યવ થા : 
આપણા જીવન, વા ય અને તદુંર તી માટે તબીબી માવજત ખબુ જ મહ વની છે. પરંત ુ
તબીબી પ્રવિૃ ઓ થકી કચરો તેની રોગ ફેલાવાની ક્ષમતા તથા તે જોખમી અને ઝેરી હોવાથી 
ક્યારેક જીવલેણ નીવડી શકે છે.તબીબી કચરામા ં જુદા જુદા પેથોજ સ અને વિૃ ધ પામવાની 
ક્ષમતા તેમજ િબનજોખમી,  િબનઝેરી નગરપાિલકાના કચરાને પ્રદૂિષત કરવાની તે્રવડને કારણે 
નગરના કચરાની સાથે આવો કચરો િનકાલ કરતા ં નગરના કચરાની એકંદરે યવ થાપન 
કામગીરીના પ્રય નો એળે જઇ શકેછે.  

આવી અયોગ્ય પ ધિતને અટકાવવાના હતેથુી ભારત સરકારે પયાર્વરણ સરુક્ષા અિધિનયમ 
૧૯૮૬ની કલમ – ૬, ૮ અને ૨૫ની જોગવાઇઓ હઠેળ તા.૨૦-૦૭-૧૯૯૮ના રોજ બાયોમેડીકલ 
કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો ૧૯૯૮નો કાયદો બનાવી, રાજપત્રમા ંતા. ૨૭-૦૭-
૧૯૯૮ના રોજ આિનયમો પ્રિસ ધ કરેલ છે. આ િનયમોના ક્રમાકં ૪ હઠેળ સબંિંધત સં થાકીય 
થળના  માિલકે (બાયોમેડીકલ વે ટ યાથંી નીકળે તે થળ) પયાર્વરણ તેમજ માનવ વા ય 
પર કોઇ પણ રીતે આડઅસર ન થાય તેવી રીતે આ કચરાના િનકાલ માટે જ રી તમામ પગલા ં
લેવાની ફરજ દશાર્વી છે. િનયમ-૫મા ંબાયોમેડીકલ કચરાને જુદી જુદી કેટેગરી મજુબ ટો 
પાડવા તેમજ તેને  ટ્રીટ કરવા માટે કઇ પ ધિત અપનાવવી તેની િવગતો દશાર્વી છે. 

બાયોમેડીકલ કચરો( યવ થા અને જાળવણી) ૧૯૯૮ના િનયમ - ૮ મજુબ દવાખાના, િનદાન 
અને ગહૃ, રોગ- િવજ્ઞાન િવષયો (પેથોલોજીકલ) પ્રયોગશાળા, લડ બેંક આવો કચરો ઉ પ  
કરતી, એકત્ર કરતી, પ્રા ત કરતી, સગં્રહ કરતી, પિરવહન કરતી, ટ્રીટમે ટ કરતી, િનકાલ 
કરવાની સિુવધા અથવા જાળવણી કરતા ંસચંાલકે ફોમર્ -૧મા ંઅરજી કરી ઓથોરીટીની મજુંરી 
મેળવવાની રહ ે છે. પરંત ુ ૧૦૦૦ દદ ઓ પ્રિત માસથી ઓછી યિક્તઓની સારવાર કરતા ં
ઓ પુાયરને આવી મજુંરી મેળવવામાથંી મિુક્ત આપવામા ં આવેલ છે.  બાયોમેડીકલ 
કચરો( યવ થા અને જાળવણી) ૧૯૯૮ના િનયમ હઠેળ  ઓથોરાઇઝેશનની મજુંરી પ્રારંભમા ં
પ્રાયોિગક ધોરણે ૧ વષર્ માટે અથવા તો  તે િક સામા ં ૩વષર્ના સમયગાળા માટે રા ય 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (ગજુરાતપ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્) ારા આપવામા ંઆવે છે. 

 

 કોમન બાયોમે ડકલ વે ટ  ટમે ટ ફિસ લટ  (સીબીએમડબ ટુ એફ ) 
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(માચ 2015 ની થિત) 

મ સીબીએમડબ ટુ એફના સચંાલક ુ ંનામ 
આવર  લેવાયેલ 
હ થ કર િુનટ 

આવર  લેવાયેલ 
પથાર ઓ 

૧ એન – િવઝનએ વાયરો એિ જિનયસર્ પ્રા. િલિમટેડ, ભટાર 
સે ટ્રલાઇઝડ, બાયોમેડીકલ વે ટ ટ્રીટમે ટ ફેિસિલટી, 
ગોકુલનગર, હોટમીક્ષ લા ટની સામે, સરુત 
મહાનગરપાિલકા, ભટાર , સરુત 

૫૫૨૪ ૧૩૯૭૩ 

૨ ઇ-કોલી વે ટ મેનેજમે ટ િસ ટમ 
લોટ ૧૪/૧, સાકેંત ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, ગામ. મોરૈયા, તા. 
સાણદં , િજ-અમદાવાદ 

૧૩૮૮ ૬૫૦૦ 

૩ સે બ રે કી એિ વરો મે ટ મેનેજમે ટ પ્રા.િલિમટેડ 
લોટ ન-ં૨૮, અ મેઘ ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, ગામ: ચાગંોદર 
િજ.અમદાવાદ.  

૧૪૪૫ ૯૫૯૨ 

૪ કેર બીએમડબ ય ુ ઇિ સનરેટસર્  
લોટ ન.ં ૧૨૧૬-૧૭, સાતેંજ, તા.કલોલ, િજ.ગાધંીનગર  

૧૨૦૦ ૭૦૦૦ 

૫ પો યકેુર બાયોમેિડકલ મેનેજમે ટ પ્રા. િલિમટેડ  
લોટ ન.ં ૧૮૩, ગેરતનગર, તા. દસકોઇ, િજ.અમદાવાદ  

૧૧૧૯ ૫૩૪૦ 

૬ કવાર્ ટમ એિ વરો મે ટ  એિ જિનયસર્  
સવેર્ નબંર ૪૬૭/૧,વીમસી સએુજ િટ્રટમે ટ લા ટ નજીક, 
કાગ  મોટરની સામે, મુજં મહડુા, િજ. વડોદરા   

૧૮૪૨ ૭૫૪૦ 

૭ સવેંદના બીએમડબ ય ુ ઇિ સનરેટર   
લોટ ન.ં ૨૧૭/૧, ગામ.ચદં્રપરુા, તા.હાલોલ િજ.પચંમહાલ 

૨૫૪૦ ૧૨૭૫૫ 

૮ ડી ટ્રોમેડ બાયોક્લીન પ્રા. િલિમટેડ 
લોટ ન.ં૨૭૨-૨૭૩ જીઆઇડીસી કુવાડવા,તા.જી. રાજકોટ  

૨૦૨૯ ૮૩૫૧ 

૯ બાયોમેડીકલ  વે ટ મેનેજમે ટ કિમિટ, 
આઇએમએ, (ગોડાઉન ન ંએફ -૧૧૧, જૂના બદંર ભાવનગર)  

૮૫૫ ૬૫૮૦ 

૧૦ દેવ બાયો મેડીકલ - વે ટ મેનેજમે ટ સિવર્સીસ 
લોટ ૭૬૮-એ, ફેઝ, દરેક જીઆઇડીસી, જામનગર  

૭૭૮ ૪૫૫૦ 

૧૧ ગીરનાર  બાયો-મેડીકલ  વે ટ સિવર્સીસ 
લોટ ન,ં૧૭૪૬, ફેઝ -૨ જીઆઇડીસી,૨૨૫દોલતપરુા, 
જૂનાગઢ 

૫૯૪ ૨૪૬૫ 

૧૨ પોરબદંર માનવ સેવા ચેરીટેબલ  ટ્ર ટ  
સવેર્ ન.ં૮૨/૧, ગામ. ખાપોલ, તા..િજ.પોરબદંર  

૨૨૫ ૯૧૭ 
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૧૩  ઇ-કોલાઇ વે ટ  મેનેજમે ટ િસ ટમ યિુનટ- ૨  
સાબર ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, આસોપાલવ હોટલ ની પાછળ, તા. 
ભીલોડા, િજ. સાબરકાઠંા  

૯૫૦ ૬૭૦૦ 

૧૪ રીધમ બાયોકેર  
સવેર્ ન.ં ૩૩૧, ચાદોતર ગઢ રોડ, વેડાચંા, 
તા.પાલનપરુ, િજ.બનાસકાઠંા   

૬૦૦ ૩૦૦૦ 

૧૫ ગ્લોબ બાયો કેર, લોટ ન.ં ૮૨૦૮/૨ & ૩ , રોડ ન.ં ૮૨/એ, 
સિચન જીઆઇડીસી, સરુત  

૧૦૫૦ ૫૦૦૦ 

૧૬ ડી ટોડર્મેડ ક છ સિવર્િસસ પ્રા.લી, ભજુ, િજ. ક છ.  ૫૯૭ ૪૦૪૬ 
૧૭ કેર બાયોમેડીકલ વે ટ ઇ સીનેટર, મહસેાણા, િજ. મહસેાણા ૯૩૫ ૩૦૦૦ 
૧૮ ગ્લોબ બાયો કેર, લોટ ન.ં ૧૪૪/બી, જીઆઇડીસી, અંકલે ર, 

િજ. ભ ચ  
૬૦૦ ૨૦૦૦ 

                                          ુલ  24271 109309 
 

5.12 િુનિસપલ ઘન કચરો  ( યવ થા અને ળવણી) િનયમો,  2000 
યિુનિસપલ ઘન કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો, ૨૦૦૦ તા ૨૫મી સ ટે બર, 
૨૦૦૦થી અમલમા ંઆ યો છે. નગરપાિલકા હોય તેવા નગરો/શહરેોના નગરના કચરાને ભેગો 
કરવા અલગ કરવા પિરવહન કરીને તેનો યોગ્ય િનકાલ કરવા માટે જ રી યવ થા ઉભી કરવા 
માટે જવાબદાર દરેક નગરપાિલકાના સ ાતતં્રો માટે ફરિજયાત છે. આ િનયમોન ુપાલન કરવા 
આવી નગરપાિલકાના સ ાતતં્રોએ જીપીસીબીની મજુંરી (ઓથોરાઇઝેશન) મેળવવી ફરિજયાત 
છે. નગરના કચરાને ભેગો કરવા, અલગ કરવા પિરવહન કરી, કચરા પર પ્રિક્રયા કરીને તેને 
આખરી િનકલ યવ થા ઉભી કરવા માટે જવાબદાર નગરપાિલકાના  સ ાતતં્રોને આ િનયમોને 
આવરી લેવામા ંઆ યા છે.  
જમીન પરૂાણ (લે ડિફલ) ની જગ્યાઓ  સિહત, નગરના કચરા પર પ્રિક્રયા કરીને તેની આખરી 
િનકાલ  યવ થા ઊભી કરવા માટે, રા ય બોડર્-જીપીસીબીની મજૂંરી  (ઓથોરાઇઝેશન) 
મેળવવા, નગરાપાિલકાએ અથવા આવી યવ થાના સચંાલકે િનયત અરજીપત્રક ફોમર્-૧મા ં
અરજી કરવી જ રી છે. 
હાલમા ંગજુરાત રા યમા ં ૧૫૯ નગરપાિલકાઓ, ૮ મહાનગરપાિલકાઓ, ૪નોિટફાઇડએિરયા 
તેમજ ૦૧ શહરેી િવકાસ સ ા મડંળની યિુનિસપલ ઘન કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) 
િનયમો, ૨૦૦૦નો અમલ કરવા માટે જવાબદાર સં થા તરીકે બોડર્ ારા ઓળખ કરવામા ંઆવી 
છે. ઉપલ ધ િવગતો મજુબ રા યમા ંઆસરે ૯૩૪૫ મેટ્રીક ટન/પ્રિતિદન લેખે નગરનો કચરો 
િનપ  છે.  
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ક્રમ િવગતો કુલ સિંચત 
(૩૧-૦૩-૨૦૧૪સધુી)

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ના 
વષર્ દરિમયાન 

કુલ સિંચત 
(૩૧-૦૩-૨૦૧૫સધુી) 

૧ સમંિત માટે હાથપરની અરજીઓ ૩૫૨ ૨૦ ૩૭૨ 
૨ સમંિત આપેલ  અરજીઓ ૩૨૦ ૨૦ ૩૪૦ 
૩ ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૨૪ ૦૦ ૨૪ 

બોડર્ ારા ૧૦૧ યએુલબી  (અબર્ન લોકલ બોડી )ને ઓથોરાઇઝેશન આ યુ ં છે. થાિનક 
સં થાઓ ારા શ  કરવામા ંઆવી કામગીરી અને હાસંલ થઇ રહલે પ્રગિતનુ ંબોડર્ ારા સતત 
મોિનટરીંગ કરવામા ંઆવે છે. બોડર્ ારા સબંિધત િજ લા કલેક્ટર ી તેમજ નગરપાિલકાઓના 
િનયામક ીને યએુલબી  (અબર્ન લોકલ બોડી) મારફતે આ  િનયમોન ુપાલન કરાવવા  બાબતે 
અવારનવાર જણાવવામા ંઆવે છે. 

જીપીસીબીએ યિુનિસપલ ઘન કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો, ૨૦૦૦ ના ઉ લઘંન 
માટે  પયાર્વરણ સરુક્ષા અિધિનયમ-૧૯૮૬ ના સેક્શન ૫ અ વયે યએુલબી  (અબર્ન લોકલ 
બોડી)ને વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ દરિમયાન કુલ ૩૯ કારણદશર્ક નોટીસ, ૧૫૦ નોટીસ ઓફ ડાયરેકશન 
આપેલ છે. 

જીપીસીબીએ યિુનિસપલ ઘન કચરો ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો, ૨૦૦૦ ના ઉ લઘંન 
માટે  પયાર્વરણ સરુક્ષા અિધિનયમ-૧૯૮૬ ના સેક્શન ૫ અ વયે યએુલબી  (અબર્ન લોકલ 
બોડી)ને વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન ૧૪૫ નોટીસ ઓફ ડાયરેકશન તથા ૨૪ લીગલ નોટીસ 
આપેલ છે. 

નગરો અને શહરેોના યિુનિસપલ ઘન કચરાની યોગ્ય ટ્રીટમે ટ અને િનકાલ માટે સિહયારી 
જમીન પરૂાણ (લે ડિફલ) ની સિુવધાઓની િવભાવના (ક સે ટ) રા યમા ંઅમલી બનાવવામા ં
આવે છે. રા યમા ં આવેલ નાના અને મ ય શહરેોમા ં યિુનિસપલ ઘન કચરાની રચના 
યવ થાપન માટે ગજુરાત સરકાર ારા જીયડુીસીએલ (ગજુરાત અબર્ન ડેવલોપમે ટ કંપની 
િલિમટેડ) નામે સં થાની રચના કરવામા ં આવી છે. આ જીયડુીસીએલ ારા પ્ર યેક 
નગરપાિલકાઓમાથંી  િનપજતા ઘન કચરા અંગે િવ તતૃ અ યાસ હાથ ધયાર્ બાદ નગરોની 
કક્ષાએ ઘન કચરાની વિમર્ ક પો ટીંગ ખાતર પ ધિત વી ટ્રી મે ટ આપવા તેમજ ૫૦ 
િકલોમીટરની િત્ર યામા ં અને આંતરીક માગ થી જોડાયેલા હોય તેવા એક જુથમા ં આવેલ 
યએુલબી (અબર્ન લોક્લ બોડી) માટે પ્રાદેિશક લે ડિફલ સાઇટ િવકસાવવાનુનંક્કી કરવામા ં
આ ય ુ છે. જીયડુીસીએલ ારા  નગરના ઘન કચરાના િનયમોના અમલીકરણ માટે કાયાર્િ વત 
કરવાની યોજનાઓ તૈયાર કરવાની શ આત કરી છે. સાત અથવા તેનાથી  વધ ુનગરો માટે 
એક સામિૂહક ધોરણે લે ડિફલ સાઇડ બાધંવાની દરખા ત કરી છે. આ નગરો થી સરવાળે સરખા 
અંતરે આવી સામિૂહક લે ડિફલ સાઇડ માટે જગ્યાની ઓળખ કરવામા ંઆવી છે. જીયિુડસીએલ 
ારા જુદી જુદી યએુલબી (અબર્ન લોક્લ બોડી) માટે ગજુરાત રા યના િવ તારને ચાર ભાગમા ં
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વહે યા છે. ગજુરાત રા યમા ંઆવેલા જુદી જુદી થાિનક સં થાઓ માટે કુલ ૨૯ જુથ (ક્લ ટસર્) 
માટે પ્રાદેિશક લે ડિફલ સાઇટ નક્કી કરી છે. આ ઉપરાતં ૮ મહાનગરપાિલકાઓ ારા તેઓની 
આગવી લે ડિફલ સાઇટ િવકસાવવામા ંઆવી રહલે છે.  પૈકી અમદાવાદ, સરુત અને વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાઓની લે ડિફલ સાઇટ કાયર્રત થયેલ છે. યારે રાજકોટની લે ડિફલ સાઇટ 
િવકાસના તબક્કામા ં છે. જામનગર, ભાવનગર અને જુનાગઢ મહાનગરપાિલકાઓની લે ડિફલ 
સાઇટની બાબતે ડીપીઆર તૈયાર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. નવરિચત ગાધંીનગર 
મહાનગરપાિલકાની લે ડિફલ સાઇટ પણ પ્રગિત હઠેળ છે. નોન ક પો ટેબલ એટલેકે ખાતરમા ં
પાતંરીત ન થઇ શકે તેવા શહરે કે નગરના ઘન કચરાને નજીક આવેલ મહાનગરપાિલકાની 
લે ડિફલ સાઇટ ખાતે િનકાલ કરવા અનમુિત આપવા માટે બોડર્ ારા ભાર મકૂવામા ંઆવેલ છે. 
૨૯જૂથ ક્લ ટરો ની િવગતો નીચે મજુબ છે. 

(માચ-2015ની થિતએ) 
લ ટર 
મ 

માકં હાલના 
લ ટરના 
નામ 

થિત (SLF)  ુ
એલ
બી 
માકં  

એુલબી ૂથ કચરાની ુલ 
િનપજ ટન/ દન 

તર 
ક.મી. 

ગિત 
હઠળ 

ારંભ
ના 

તબ ે 

નામ 
 

૧ ૧ અમદાવાદ હા     ૪૨.૩૦   
     ૧ બારેજા ૪.૧૦ ૧૨ 
     ૨ મોટેરા ૬.૯૦ ૧૫ 
     ૩ બાવળા ૭.૫૦ ૩૦ 
     ૪ સાણદં ૯.૦૦ ૨૫ 
     ૫ ધોળકા ૧૪.૮૦ ૫૦ 
૨ ૨ બરોડા હા    ૨૭.૦૦  
     ૬ સાવલી ૩.૬૦ ૨૫ 
     ૭ કરજણ ૭.૭૦ ૩૦ 
     ૮ ડભોઇ ૧૫.૭૦ ૩૫ 
૩ ૩ ભાવનગર હા    ૪૯.૦૦  
     ૯ ઉમરલા ૩.૦૦ ૫૨ 
     ૧૦ વલભીપરુ ૪.૦૦ ૪૦ 
     ૧૧ સીહોર ૬.૦૦ ૩૨ 
     ૧૨ પાલીતાણા ૬.૦૦ ૫૧ 
     ૧૩ ગરીયાધર ૧૨.૦૦ ૩૫ 
     ૧૪ તલાજા ૧૮.૦૦ ૫૩ 
૪ ૪ જામનગર  હા   ૨૯.૫૦  
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     ૧૫ સલયા ૩.૦૦ ૬૫ 
     ૧૬ કાલવડ ૩.૫૦ ૪૭ 
     ૧૭ સીક્કા ૫.૦૦ ૨૦ 
     ૧૮ ધરોલ ૮.૦૦ ૪૭ 
     ૧૯ ખભંાલીયા ૧૦.૦૦  
૫ ૫ જુનાગઢ હા    ૧૫૦.૦૦  
     ૨૦ વથંલી ૨.૦૦ ૫૨ 
     ૨૧ વીસાવદર ૪.૦૦ ૪૦ 
     ૨૨ ચોરવાડ ૫.૦૦ ૬૫ 
     ૨૩ બટંવા ૫.૦૦ ૪૨ 
     ૨૪ ભાયાવદર ૫.૦૦  
     ૨૫ મનાવદર ૬.૦૦ ૨૦ 
     ૨૬ મગં્રોલી ૧૦.૦૦ ૬૫ 
     ૨૭ ઉપલેટા ૧૩.૦૦ ૪૯ 
     ૨૮ કેશોદ ૧૫.૦૦ ૨૯ 
     ૨૯ ધોરાજી ૩૫.૦૦ ૩૦ 
     ૩૦ તપરુ ૫૦.૦૦ ૩૨ 
૬ ૬ રાજકોટ હા    ૬૩.૦૦  
     ૩૧ ચોટીલા ૩.૦૦ ૪૫ 
     ૩૨ થાનગઢ ૬.૫૦ ૬૦ 
     ૩૩ જાસડન ૮.૫૦ ૬૦ 
     ૩૪ ગ ડલ ૪૫.૦૦ ૪૫ 
૭ ૭ સરુત હા    ૧૩૯.૬૦  
     ૩૫ ગણદેવી ૪.૫૦ ૪૮ 
     ૩૬ માડંવી ૫.૦૦ ૬૧ 
     ૩૭ સોનગઢ ૬.૫૦  
     ૩૮ યારા ૮.૨૦  
     ૩૯ બીલીમોરા ૧૬.૧૦ ૪૮ 
     ૪૦ બારડોલી ૧૬.૯૦ ૩૨ 
     ૪૧ વેજલપરુ ૨૧.૮૦ ૩૨ 
     ૪૨ નવસારી ૬૦.૬૦ ૩૨ 
      ટોટલ ૫૦૦.૪૦  
પુર કલ ટર- 01    ઉ ર 

જુરાત 
3.00 3.00 - 6-કલ ટર 459.40  

       ૮૩.૦૦  
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૧ 

 
 
 

  ૧ 

 
 

 
િહમતંનગર 

 
 
 

   હા 
 

૧ પ્રાિંતજ  ૬.૦૦ ૨૫ 
૨ તલોદ ૭.૦૦ ૩૦ 
૩ વડાલી ૭.૦૦ ૪૪ 
૪ વીજાપરુ  ૮.૦૦ ૨૯ 
૫ ઇડર(વડાલી) ૮.૦૦ ૨૯ 
૬ ખેડબ્રમહા  ૮.૦૦ ૫૪ 
૭ બાયડ  ૮.૦૦ ૫૮ 
૮ મોડાસા  ૧૫.૦૦ ૫૮ 
૯ િહંમતનગર ૧૬.૦૦ ૦ 

 
 
 
૨ 

 
 
 
૨ 

 
 
 

પાટણ 

 
 
 
હા 

   ૯૬.૦૦  
૧૦ ખેરાલ ુ ૩.૦૦ ૬૧ 
૧૧ ચાણ મા  ૪.૦૦ ૨૦ 
૧૨ હારીજ ૫.૦૦ ૨૯ 
૧૩ વડનગર  ૫.૦૦ ૬૫ 
૧૪ ઊંઝા ૯.૦૦ ૩૫ 
૧૫ િવસનગર  ૧૨.૦૦ ૫૭ 
૧૬ િસ ધપરુ  ૧૮.૦૦ ૩૫ 
૧૭ પાટણ ૪૦.૦૦ ૦ 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

પાલનપરુ 

 
 
હા 

   ૮૪.૫૦  
૧૮ વાવ  ૩.૦૦ ૨૯ 
૧૯ થરા ૫.૦૦ ૩૦ 
૨૦ ભાભર ૯.૫૦ ૭૫ 
૨૧ રાધનપરુ  ૧૦.૦૦ ૩૦ 
૨૨ થરાદ  ૧૨.૦૦ ૪૩ 
૨૩ અંબાજી ૫.૦૦ ૬૦ 
૨૪ પાલનપરુ  ૨૦.૦૦ ૦ 
૨૫ ડીસા  ૨૦.૦૦ ૩૨ 

૪ ૪ ધાનેરા  હા ૨૬ ધાનેરા ૬.૦૦ ૦.૦૦ 
 
૫ 

 
૫ 

 
મહસેાણા 

  
હા 
 

  ૪૫.૦૦  
૨૭ બેચરાજી  ૩.૦૦ ૩૭.૦૦ 
૨૮ મહસેાણા  ૪૨.૦૦ ૦.૦૦ 

       ૧૪૪.૯૦  
૬ ૬ ગાધંીનગર  હા ૨૯ પેથાપરુ ૪.૩૦ ૮ 
     ૩૦ માણસા ૬.૭૦ ૩૭ 
     ૩૧ દહગેામ ૧૦.૫૦ ૨૭ 
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     ૩૨ કડી ૧૨.૦૦ ૪ 
     ૩૩ કલોલ ૩૫.૬૦ ૩૦ 
     ૩૪ ગાધંીનગર ૭૬.૧૦ ૮ 

ુલ 3 3   459.40  
પુર કલ ટર – 02 સૌરા  0.00 6.00 - 6 – કલ ટર 303.00  
 
 
 
 
૭ 

 
 
 
 
૧ 

 
 
 
 
અમરેલી 

  
 
 
 

હા 

  ૭૪.૦૦  
૩૫ દામનગર  ૨.૦૦ ૩૦ 
૩૬ બાબરા ૩.૦૦ ૨૭ 
૩૭ ધારી  ૩.૦૦ ૪૫ 
૩૮ લાઠી  ૪.૦૦ ૧૮ 
૩૯ ચલાલા ૪.૦૦ ૨૪ 
૪૦ બગસરા  ૮.૦૦ ૩૧ 
૪૧ અમરેલી  ૨૫.૦૦ ૦ 
૪૨ સાવરકંુડલા  ૨૫.૦૦ ૩૨ 

 
 
 
૮ 

 
 
 
૨ 

 
 
 
રાણાવાવ 

  
 
 
હા 

  ૭૬.૦૦  
૪૩ રાવલ  ૩.૦૦ ૩૦ 
૪૪ ભાણવડ ૪.૦૦ ૩૫ 
૪૫ કંુતીયાણા  ૪.૦૦ ૪૦ 
૪૬ જામજોધપરુ  ૫.૦૦ ૪૫ 
૪૭ છાયા ૭.૦૦ ૩૦ 
૪૮ રાણાવાવ ૮.૦૦ ૦ 
૪૯ પોરબદંર ૪૫.૦૦ ૨૩ 

 
 

  ૯ 

 
 
૩ 

 
 
બોટાદ 

  
 
હા 

  ૨૮.૦૦  
૫૦ ગઢડા  ૩.૦૦ ૨૪.૦૦ 
૫૧ બરવાડા  ૫.૦૦ ૫૨.૦૦ 
૫૨ બોટાદ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 
 
૧૦ 

 
 

૪ 

 
 
મહવુા 

  
 
હા 

  ૩૭.૦૦  
૫૩ જાફરાબાદ ૩.૦૦ ૭૨.૦૦ 
૫૪ રાજુલા ૮.૦૦ ૩૪.૦૦ 
૫૫ મહવુા ૨૬.૦૦ ૦.૦૦ 

 
૧૧ 

 
૫ 
 

 
ારકા  

  
હા 

  ૨૦.૦૦  
૫૬ ઓખા  ૮.૦૦ ૨૬.૦૦ 
૫૭ ારકા  ૧૨.૦૦ ૦.૦૦ 

 
 

 
 

 
 

  
 

  ૬૮.૦૦  
૫૮ સતુ્રાપાડા  ૨.૦૦ ૩૮ 
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૧૨ ૬ કોડીનાર હા ૫૯ ઉના  ૭.૦૦ ૩૫ 
૬૦ કોડીનાર  ૯.૦૦ ૦ 
૬૧ તલાલા  ૧૦.૦૦ ૪૦ 
૬૨ વેરાવળ  ૪૦.૦૦ ૪૨ 

ટોટલ  ૬   ૩૦૩.૦૦  
પુર કલ ટર-03, 

સૌરા   અને ક છ 
7.00 2.00 - 9-કલ ટર 289.22  

         
 
 
૧૩ 

 
 
૧ 

 
 
સરેુ દ્રનગર 
 

 
 
 

 
 
હા 

૬૩  પાટડી  ૩.૦૦ ૪૮ 
૬૪ મળુી  ૩.૦૦ ૨૫ 
૬૫ સાયલા  ૩.૦૦ ૪૨ 
૬૬ ધાગ્રધ્રા  ૧૦.૦૦ ૩૫ 
૬૭ લીંબડી  ૧૨.૦૦ ૩૫ 
૬૮ વઢવાણ  ૨૦.૦૦ ૧૫ 
૬૯ સરેુ દ્રનગર  ૪૮.૦૦ ૦ 

 
૧૪ 

 
૨ 

 
અંજાર 

 
હા 

   ૫૫.૦૦  
૭૦ અંજાર  ૧૭.૦૯ ૦ 
૭૧ ગાધંીધામ  ૩૭.૯૨ ૩૦ 

 
૧૫ 

 
૩ 

 
ભચાઉ 

 
હા 

   ૧૨.૦૦  
૭૨ રાપર ૫.૭૬ ૪૦ 
૭૩ ભચાઉ ૬.૩૫. ૦ 

 
૧૬ 

 
૪ 

 
ભજુ 

 
 

 
હા 

  ૩૫.૨૨  
૭૪ માડંવી  ૧૦.૫૯ ૪૦ 
૭૫ ભજૂ  ૨૪.૬૩ ૦ 

૧૭ ૫ હળવદ હા  ૭૬ હળવદ ૬.૦૦ ૦.૦૦ 
 
૧૮ 

 
૬ 

 
મોરબી 

 
હા 

   ૪૦.૦૦  
૭૭ માળીયાિમયાણા   ૩૬.૪૩ ૩૦ 
૭૮ મોરબી ૩.૯૦ ૦ 

૧૯ ૭ વાકંાનેર  હા  ૭૯ વાકંાનેર  ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૨૦ ૮ ધધંકુા હા  ૮૦ ધધંકુા ૧૭.૦૦ ૦.૦૦ 
૨૧ ૯ િવરમગામ હા  ૮૧ િવરમગામ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ 

ુલ 7 2   289.20  
પુર કલ ટર-4 

(મ ય જુરાત) 
2 2  4-કલ ટર 270.10  428.20 

     ૮૨ મહધુા  ૩.૪૦ ૩૯ 
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૨૨ 

 
 
 
 

  ૧ 

 
 
 
 

આણદં 

 
 
 

 
  હા 

૮૩ કંજરી  ૩.૬૦ ૧૦ 
૮૪ બોરીયાવી  ૪.૨૦ ૧૨ 
૮૫ સોજીત્રા  ૪.૨૦ ૨૮ 
૮૬ કઠલાલ ૪.૭૦ ૨૬ 
૮૭ ખેડા  ૫.૧૦ ૩૩ 
૮૮ આંકલાવ ૫.૪૦ ૨૪ 
૮૯ ઓડ  ૫.૫૦ ૨૨ 
૯૦ ડાકોર  ૬.૪૦ ૩૪ 
૯૧ મહમેદાવાદ  ૬.૯૦ ૧૭ 
૯૨ કરમસદ  ૭.૦૦ ૬ 
૯૩ ચકલાસી ૭.૭૦ ૧૪ 
૯૪ ઉમરેઠ ૮.૪૦ ૨૧ 
૯૫ ઠાસરા  ૮.૭૦ ૪૪ 
૯૬ વી.વી.નગર  ૧૧.૩૦ ૫ 
૯૭ કપડવજં  ૧૨.૯૦ ૪૫ 
૯૮ પેટલાદ ૧૩.૪૦ ૨૨ 
૯૯ બોરસદ  ૧૫.૨૦ ૩૪ 
૧૦૦ આણદં  ૬૦.૨૦ ૪ 
૧૦૧ નડીયાદ  ૭૫.૯૦ ૨ 

 
 
 
 
૨૩ 

 
 
 
 
૨ 

 
 
 
 

ગોધરા 

 
 
 
 

હા 

   ૧૨૯.૩૦  
૧૦૨ શહરેા  ૪.૦૦ ૨૧ 
૧૦૩ દેવગઢ બારીયા   ૪.૨૦ ૧૨ 
૧૦૪ કાલોલ ૭.૧૦ ૩૦ 
૧૦૫ ઝાલોદ  ૭.૩૦ ૬૬ 
૧૦૬ બાલાિસનોર  ૮.૬૦ ૫૫ 
૧૦૭ હાલોલ  ૧૧.૫૦ ૪૦ 
૧૦૮ લણુાવાડા ૧૩.૫૦ ૫૭ 
૧૦૯ દાહોદ  ૨૬.૪૦ ૩૯ 
૧૧૦ ગોધરા  ૪૬.૭૦ ૭ 

૨૪ ૩ ખભંાત હા  ૧૧૧ ખભંાત ૨૪.૩૦ ૦.૦૦ 
૨૫ ૪ સતંરામપરુ  હા ૧૧૨ સતંરામપરુ ૪.૫૦ ૦.૦૦ 

ુલ 2 2   428.20  
પુર કલ ટર – 05 
દ ણ જુરાત 

૦.૦૦ ૪.૦૦ - ૪ – કલ ટર ૨૫૪.૦૦  

       ૧૩૪.૮૦  
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૨૬ 

 
૧ 

 
અંકલે ર 

  
હા 

૧૧૩ આમોદ  ૪.૦૦ ૮૭ 
૧૧૪ તરસાડી  ૪.૯૦ ૨૫ 
૧૧૫ કનસડ  ૫.૫૦ ૫૦ 
૧૧૬ જ બસુર   ૧૨.૭૦ ૯૬ 
૧૧૭ અંકલે ર  ૨૬.૩૦ ૮ 
૧૧૮ ભ ચ ૮૧.૪૦ ૨૬ 

 
 
૨૭ 

 
 
૨ 

 
 

ઉમરગામ 

  
 
હા 

  ૯૭.૮૦  
૧૧૯ ધરમપરુ  ૫.૧૦ ૬૫ 
૧૨૦ ઉમરગામ ૬.૨૦ ૧૩ 
૧૨૧ પારડી  ૬.૫૦ ૩૦ 
૧૨૨ વાપી  ૩૯.૬૦ ૧૫ 
૧૨૩ વલસાડ  ૪૦.૪૦ ૪૫ 

૨૮ ૩ છોટા  ઉદેપરુ  હા ૧૨૪ છોટા  ઉદેપરુ ૧૧.૪૦ ૦.૦૦ 
૨૯ ૪ રાજપીપળા   હા ૧૨૫ રાજપીપળા  ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ુલ  4   254.00  

 
િુનિસપલ ઘન કચરાના ઉ પાદનની િવગત ( િુનિસપલ કોપ રશન) 

 (માચ 2015 ની થિત) 
મ 
ન.ં 

િુનિસપલ કોપ રશન ુ ંનામ હાલની થતી 
ુલ કચરા ુ ંઉ પાદન 

ટન/ દવસ 
૧  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન  કાયર્રત ૩૮૦૦ 
૨ વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન  કાયર્રત ૭૩૦ 
૩ સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન કાયર્રત ૧૬૮૦ 
૪  રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન કાયર્રત ૪૫૦ 
૫  ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૬૦ 
૬  જામનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૨૭૮ 
૭  ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન  બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૨૦૦ 
૮ ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૧૫૫ 

કુલ ૭૩૫૩ 

 
વિમ  ક પો ટ  લા ટસ    
જીયડુીસી ારા રા યમા ં૯૩ વિમર્ ક પો ટ લા ટબાધંવામા ંઆવેલ છે. વિમર્ ક પો ટ લાટં ની યાદી 
નીચે મજુબ છે.  
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કાયરત વિમ ક પો ટ લા ટસ ની િવગતો નીચે જુબ છે. 
મ એુલબી ુ ંનામ ઉ પા દતકચરો મ એુલબી ુ ંનામ ઉ પા દતકચરો 

૧ ભાણવડ  ૪.૦૦ ૪૮ કાલોલ  ૭.૧૦ 
૨ ધ્રોલ ૮.૦૦ ૪૯ ધધંકુા  ૧૭.૦૦ 
૩ ારકા  ૧૨.૦૦ ૫૦ દેવગઢબારીયા  ૪.૨૦ 
૪ જામજોધપરુ ૫.૦૦ ૫૧ બારડોલી  ૧૬.૯૦ 
૫ કાલાવાડ  ૩.૫૦ ૫૨ ઉંજા  ૯.૦૦ 
૬ ખભંાળીયા  ૧૦.૦૦ ૫૩ ખેડા  ૫.૧૦ 
૭ ભાયાવદર ૫.૦૦ ૫૪ કરજણ  ૭.૭૦ 
૮ વાકંાનેર ૧૨.૦૦ ૫૫ સોનગઢ  ૬.૫૦ 
૯ સલાયા ૩.૦૦ ૫૬ ચકલાસી  ૭.૭૦ 
૧૦  બાટવા ૫.૦૦ ૫૭ જબંસુર  ૧૨.૭૦ 
૧૧ ચોરવાડા   ૫.૦૦ ૫૮ ધરમપરુ  ૫.૧૦ 
૧૨ કોડીનાર  ૧૨.૦૦ ૫૯ ઓડ  ૫.૫૦ 
૧૩ માણાવદર  ૬.૦૦ ૬૦ પારડી  ૬.૫૦ 
૧૪ ઊના  ૧૨.૦૦ ૬૧ કપડવજં  ૧૨.૯૦ 
૧૫ વથંલી  ૨.૦૦ ૬૨ જસદણ  ૮.૫૦ 
૧૬ િવસાવદર  ૪.૦૦ ૬૩ પાદરા  ૭.૫૦ 
૧૭ કુિતયાણા  ૪.૦૦ ૬૪ ડભોઇ  ૧૫.૭૦ 

૧૮ રાણાવાવ  ૮.૦૦ ૬૫ મહમેદાબાદ  ૬.૯૦ 
૧૯ લીંમડી  ૧૨.૦૦ ૬૬ દહગેામ  ૧૦.૫૦ 
૨૦ થાનગઢ  ૬.૫૦ ૬૭ રાધનપરુ  ૧૦.૦૦ 
૨૧ બગસરા  ૧૨.૦૦ ૬૮ ભચાઉ  ૬.૩૫ 
૨૨ ચલાલા  ૪.૫૦ ૬૯ રાપર  ૬.૫૦ 
૨૩ લાઠી  ૪.૦૦ ૭૦ ડાકોર  ૬.૪૦ 
૨૪ ગઢડા  ૩.૦૦ ૭૧ બાવળા  ૭.૫૦ 
૨૫ ગારીયાધાર  ૧૨.૦૦ ૭૨ બાયડ  ૮.૦૦ 
૨૬ તલાજા  ૧૮.૦૦ ૭૩ વડાલી  ૭.૦૦ 
૨૭ આંકલાવ  ૫.૪૦ ૭૪ માડંવી  ૧૦.૫૯ 
૨૮ બોરીયાવી  ૪.૨૦ ૭૫ રાજપીપળા  ૧૦.૦૦ 
૨૯ બાલાિસનોર  ૮.૬૦ ૭૬ ઉપલેટા  ૧૩.૦૦ 
૩૦ કરમસદ  ૭.૦૦ ૭૭ અંજાર  ૧૭.૦૯ 
૩૧ માણસા  ૬.૭૦ ૭૮ સરેુ દ્રનગર  ૪૮.૦૦ 
૩૨ કડી  ૧૨.૦૦ ૭૯ વઢવાણ  ૨૦.૦૦ 
૩૩ િસ ધપરુ  ૧૮.૦૦ ૮૦ ગ ડલ  ૪૫.૦૦ 
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૩૪ હારીજ  ૫.૦૦ ૮૧ વાપી  ૩૯.૬૦ 
૩૫ ચાણા મા  ૪.૦૦ ૮૨ વીસનગર  ૧૨.૦૦ 
૩૬ િવરમગામ  ૧૫.૦૦ ૮૩ ડીસા  ૨૦.૦૦ 
૩૭ થરાદ  ૧૨.૦૦ ૮૪ સાવરકંુડલા  ૨૫.૦૦ 
૩૮ ખેરાલ ુ  ૪.૦૦ ૮૫ મોરબી  ૩૬.૪૩ 
૩૯ િવજાપરુ  ૧૪.૦૦ ૮૬ ધાગંધ્રા ં ૧૦.૦૦ 
૪૦ િહંમતનગર  ૨૪.૦૦ ૮૭ કાલોલ  ૩૫.૩૦ 
૪૧ ઇડર  ૮.૦૦ ૮૮ ગોધરા  ૪૬.૭૦ 
૪૨ વડનગર  ૫.૦૦ ૮૯ પાટળ  ૪૦.૦૦ 
૪૩ ખેડબ્ર મા ૮.૦૦ ૯૦ ખભંાત  ૨૪.૩૦ 
૪૪ મોડાસા  ૧૫.૦૦ ૯૧ અંક્લે ર  ૨૬.૩૦ 
૪૫ પ્રાતંીજ  ૬.૦૦ ૯૨ પોરબદંર ૪૫.૦૦ 
૪૬ તલોદ  ૭.૦૦ ૯૩ મહઆુ ૨૬.૦૦ 
૪૭ હાલોલ  ૧૧.૫૦  ુલ 529.72 

5.13 બેટર  ( યવ થા અને ળવણી) િનયમો, 2001 
બેટરી ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો, પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ ૧૯૮૬ અંતગર્તના 
અિધકાર મજુબ તારીખ ૧૬મી મે, ૨૦૦૧ના રોજથી અમલમા ંઆ યા છે. આ િનયમો તારીખ ૪ 
મે, ૨૦૧૦ના રોજ સધુારવામા ંઆવેલ છે. બેટરીના દરેક ઉ પાદક આયાતકાર, પનુ: િનમાર્ણ 
કરનાર, ટા ભાગો જોડનાર, વેપારી, ઉપયોગી ભાગોના પનુ: િનમાર્તા, હરાજી કરનાર, ગ્રાહક 
તથા બેટરીઓના જ થાબધં વપરાશ કરનારને, બેટરી કે તેમા ંવપરાતા ભાગોના ઉ પાદકને આ 
િનયમો લાગ ુપાડે છે.  

બેટરી ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો,૨૦૦૧ હઠેળ કાનનૂી જ રીયાત તેમજ સીસાવાળી 
એસીડ બેટરીના ઉપયોગ અંગે લોકોમા ંજાગિૃત ફેલાવવાના  ભાગ પે વષર્મા,ં ઓછામા ંઓછી બે 
વખત થાિનક વતર્માનપત્રોમા ંજાહરેાત પ્રિસ ધ માટે  બોડર્ ારા બેટરીના ઉ પાદકોને સલાહ 
આપવામા ંઆવી હતી.આ િનયમોના અસરકારક અમલીકરણ માટે બેટરી સબંિધત કામગીરી  
સાથે સકંળાયેલ લોકોને માિહતગાર કરવા સા  પિરસવંાદ, કાયર્િશિબર યોજી હતી. 

દરેક ઉ પાદક, આયાતકાર, પનુ: િનમાર્ણ કરનાર, ટા ભાગો જોડનાર, વેપારી, ઉપયોગી 
ભાગોના પનુ: િનમાર્તા, હરાજી કરનાર, ગ્રાહક  તથા બેટરીઓના  જ થાબધંમા ંવપરાશ કરનાર, 
પ્ર યેક ારા પ્રિતવષર્ અધર્-વાિષર્ક પત્રકો (રીટ સર્) બોડર્ને મોકલવામા ંઆવે છે. આ રીટ સર્ 
/પત્રકોની  ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. અને સમયાતંરે, કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને 
વાિષર્ક અહવેાલ મોકલવામા ં આવે છે. બેટરી ઉ પાદકોને પણ િડલસેર્ અધર્વાિષર્ક પત્રકો 
મોકલવા જ રી છે. સધુારેલા બેટરી સ ૨૦૧૦ મજુબ બેટરી ડીલસર્  ફોમર્ -૪મા ંગજુરાત 
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પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ પાસે રજી ટે્રશન કરાવવુ ંફરિજયાત છે. બોડર્ ારા  આવી બેટરી ડીલસર્ 
નુ ંસઘન મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવી ર  ુછે. અધર્ – વાિષર્ક પત્રક , રીટ સર્ /પત્રકોની િવગતો 
ભરવા માટે બોડર્ ારા માગર્ દશર્ન આપવામા ંઆવે છે. પયાર્વરણના રક્ષણ માટે વપરાઇ ગયેલ 
સીસાવાળી એસીડ બેટરી પાછી ખરીદ કરવાની િવભાવના (ક સે ટ) તેમજ તેના ફાયદાઓ  
િવશે  તેઓને  માિહતગાર પણ કરવામા ંઆવી ર ા છે. સીસાવાળી એસીડ બેટરીને ગેર 
કાયદેસર હરેાફેરીના િબનસગંઠીત ક્ષેત્રને અંકુશમા ંલાવવામા ંઆ અિભગમ મદદ પ બનશે.   

5.14 પાણી ઉપકર    

ભારત સરકારા ારા પાણી ઉપકરણ (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૭થી 
અમલમા ંમકુાયેલ છે.  અ વયે ઉ ોગો અને થાિનક સ ા તતં્રો ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા 
પાણી માટે તેમની પાસેથી ઉપકરણ વસલુ કરવાની જોગવાઇ છે. (પ્રદૂષણ િનવારણ અને 
િનયતં્રણ) કામગીરી માટે કે દ્ર અને રા ય બોડર્ની આવકના સાધનો વધારવા ભારત સરકાર 
ારા ઉક્ત અિધિનયમની કલમ-૧૭ અ વયે તારીખ ૨૬મી જુલાઇ, ૧૯૭૮ના રોજ િનયમો 
પ્રિસ ધ કરવામા ંઆ યા છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને ઔ ોિગક એક્મો અને થાિનક 
સં થાઓ પાસેથી ઉપકરની વસલુાત કરતા સ ાતતં્ર તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે. ઉક્ત 
અિધિનયમની કલમ ૬ હઠેળ પાણી ઉપકરની આકારણી અને વસલૂાત કરવાની  સ ા બોડર્ના 
સ ય સિચવને સપુરત કરાઇ છે. યારે વસલુાત કરાયેલ પાણી ઉપકરની રકમને કે દ્ર  
સરકારમા ંભરપાઇ કરવા અંગેની કલમ ૬(૪)  હઠેળ સ ા રા ય સરકારે બોડર્ ને સ પી છે. 
જીપીસીબી ારા ઇ- ગવ સર્ના અમલીકરણના ભાગ પે, એ જીએન (એક્સટે ડેડ ગ્રીન નોડ)ની  
ઓનલાઇન સિુવધાનો યાપવધારીને, હવે ગજુરાતમા ંપાણી ઉપકરણ (પ્રદૂષણ  િનવારણ અને 
િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૭ની જોગવાઇઓ હઠેળ જીપીસીબીમા ંપાણી ઉપકરણ ભરતા ંઉ ોગો 
તથા મહાનગરપાિલકા/નગરપાિલકાઓ માટે તારીખ ૧લી સ ટે બર ૨૦૦૯થી ઓન-લાઇન 
રીટનર્ ફાઇલ કરવાનુ ંફરજીયાત બનાવવામા ંઆ યુ ં  છે. બોડર્ ારા અરજદારોની સિુવધા માટે 
વષર્ ૨૦૧૨-૧૩થી વોટરસેસની ઓનલાઈન ચકુવણી આર.ટી.જી.એસ/એન.ઈ.એફ.ટી ારા થઈ 
શકે તે મજુબની યવ થા એક્સ.જી.એન.મા ંકરેલ છે. 

 પાણી ઉપકર વ લૂીની આકારણીની િવગતઃ  (માચ-2015ની થિત) 

મ િવગત 
વષ 

2012-13 2013-14 2014-15 
૧. આકારણી થયેલ એકમોની સખં્યા  ૬૮૪૭ ૧૦૦૨૬ ૮૯૨૬ 
૨. આકારણી કરેલ હુકમોની સખં્યા  ૧૯૩૪૦ ૩૦૫૨૮ ૧૬૦૩૯ 
૩. વસલૂ થયેલ રકમ !. (લાખમા)ં ૧૫૧૮.૧૬ ૨૯૧૦.૪૩ ૩૦૨૨.૬૭ 
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5.15 સીઇપીઆઇ (કો ીહ સીવ એ વાયરમે ટલ પો શુન ઇ ડ ) 
ઇિ ડયન ઇ ટીટયટુ ઓફ ટેકનોલોજી (આઇઆઇટી), નવી િદ હી ારા પો યશુન ઇ ડેક્ષની 
ફો યુર્લા બનાવેલ, ને કો પ્રીહે સીવ એ વાયરમે ટલ પો યશુન ઇ ડેક્ષ (સેપી) કહ ે છે. આના 
આધારે કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ૨૦૦૯મા ં૮૮ ઔ ોિગક જૂથમા ંમોનીટરીંગ હાથ 
ધરવામા ંઆવેલ. માથંી કુલ ૪૩ જૂથોને “જિટલ પ્રદૂિષત િવ તાર” તરીકે વગીર્કૃત કરવામા ં
આવેલ. યારે ૩૨ જૂથોને વધારે પ્રદૂિષત િવ તાર તરીકે જાહરે કરવામા ં આવેલ. આ 
મોનીટરીંગના આધારે વાપી દેશનુ ંબીજા નબંરનુ ંતથા અંકલે ર પ્રથમ નબંરનુ ંસૌથી પ્રદૂિષત 
િવ તાર જણાયેલ હતો. યારબાદ કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા બીજુ ં મોનીટરીંગ 
૨૦૧૧મા ંતથા ત્રીજુ મોનીટરીંગ ૨૦૧૩મા ંકરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં  

તા.૧૩/૦૧/૨૦૧૦ના ઓિફસ મેમોરે ડમથી ભારત સરકારના પયાર્વરણ અને  વન મતં્રાલય  
ારા, સેપી આંકના આધારે વાપી, અંકલે ર અને અમદાવાદ િવ તારમા ંનવા એક્મો થાપવા 
ઉપર તેમજ  હયાત એકમોના િવ તરણ ઉપર પ્રિતબધં લગાવી દીધો. યારબાદ વાપી માટેનો 
એકશન લાન બનાવી ભારત સરકારમા ંરજૂ કરવામા ંઆવેલ.  સતંોષકારક જણાતા ભારત 
સરકારના પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય  ારા તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૦ના રોજ વાપી િવ તારમાથંી 
પ્રિતબધં ઉઠાવી લેવામા ંઆવેલ. 

વષર્ ૨૦૧૩મા ંથયેલ મોનીટરીંગના આધારે કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા વાપીનો સેપી 
આંક ૮૫.૩૧ જાહરે કરવામા ં આવેલ તથા વાપી અને દેશના અ ય સાત િવ તારોમા;ં 
ગાઝીયાબાદ(યપુી),ઇ દોર(એમપી), જારસગુડા(ઓરી સા), લધુીયાણાપજંાબ), 
પાણીપત(હરીયાણા), પતચંરુ-બોલારામ(એપી), િસગરુંલી(યપુી-એમપી); પ્રિતબધં ફરીથી લાગ ુ
કરવામા ંઆવેલ. સીપીસીબી, નવી િદ હી પાસેથી સદર મોનીટરીંગના ૨૦૧૩ના હવા, પાણી 
અને જમીન પ્રદૂષણના પથૃક્કરણ અહવેાલો મગંાવવામા ંઆ યા અને તેને આઇઆઇટી િદ હીને 
મોકલવામા ંઆ યા (કે મણે સેપી ગણવા માટેની પ ધિત બનાવેલ છે). આઇઆઇટી િદ હી 
ારા આના આધારે ગણતરી કરતા ં વાપી, અંકલે ર તથા અમદાવાદના સેપી આંકમા ં
િવસગંતતા જણાયેલ. ૨૦૧૩મા ંસીપીસીબી અને આઇઆઇટી િદ હી ારા કરેલ સેપી આંકની 
ગણતરીમા ં િવસગંતતા આવતી હોવાથી આના માટે ભારત સરકારના પયાર્વરણ અને વન 
મતં્રાલય, કેમીકલ અને ફટ લાઇઝર મતં્રાલય તથા કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ િદ હીને 
રજૂઆત કરેલ અને સેપી આંક ફરીથી ગણવા અને િવસગંતતા દૂર કરવા જણાયેલ.  અ વયે 
સીપીસીબી ારા િડસે બર ૨૦૧૩મા ં આ ત્રણેય િવ તારમા ં પનુ: મોનીટરીંગ હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે.  
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ગજુરાત સરકારના વન અને પયાર્વરણ િવભાગના અિધક મખુ્ય સિચવ ીની અ યક્ષતામા ં
રચવામા ંઆવેલ સેપી રી ય ુકમીટી સમયાતંરે એકશન લાનના અમલીકરણની સમીક્ષા પણ કરે 
છે. 

 વાપી, કલે ર અને અમદાવાદ િવ તારોમા ંસેપી એકશન લાન તગત હાથ ધરલ 
કામગીર ઓ:   

વાપી િવ તાર:      

ઉ ોગો ારા તેમની હયાત એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ સી ટમ (EMS) સધુારવા માટે .૨૦૦.૭૩ 
કરોડનો ખચર્ કરવામા ંઆ યો. VWEMCL ારા સયંકુત પયાર્વરણીય ઇ ફ્રા ટ્રકચર સિુવધાઓ વી 
કે સીઇટીપી, ટીએસડીએફ સાઇટ માટે .૪૫.૪૮ કરોડનો ખચર્ કરવામા ંઆ યો.જીઆઇડીસી ારા 
ભગૂભર્ ગટર લાઇનો સધુારવામા ં .૨૧ કરોડનો ખચર્ કરવામા ંઆ યો. 

૨૨ ટલા ઉ ોગો ારા અલગથી મ ટીયલ ઇફેકટ ઇવેપોરેટર નાખંવામા ંઆવેલ છે.  

.૧૦ કરોડની િકંમતનુ ંકોમન મ ટીયલ ઇફેક્ટ ઇવાપોરેટર (MEE), સીઇટીપી ખાતે નાખંેલ છે. 
આનાથી સીઇટીપી ઉપર સીઓડીની વધ ુમાત્રાનુ ંભારણ ઓ  ંથશે. સીઇટીપીમા ંથયેલ સધુારા 
તેમજ પ્રદૂષણ કરતા ં એકમો સામે લીધેલ કડક પગલાનંા લીધે સીઇટીપીમા ં આવતા ં
ગદંાપાણીમા ં CODની માત્રા ૧૭૦૦ મીલીગ્રામ/િલટરથી ઘટીને ૧૧૦૦ મીલીગ્રામ/િલટરની 
આસપાસ થયેલ છે. યારે સીઇટીપીના ંઆઉટલેટમાથંી છોડવામા ંઆવતા ંશુ ધીકરણ બાદના ં
ગદંા પાણીમા ં CODની માત્રા ૭૦૦ મીલીગ્રામ/િલટરથી ઘટીને ૪૦૦ મીલીગ્રામ/િલટરની 
આસપાસ થયેલ છે. અગાઉ  સીઇટીપીના આઉટલેટમા ંએમોનીકલ નાઇટ્રોજનની માત્રા ૧૫૦ 
મીલીગ્રામ/િલટરની આસપાસ રહતેી હતી,  હવે ઘટીને ૫૦ મીલીગ્રામ/િલટરથી ઓછી થયેલ 
છે. (  િનયત માત્રાની અંદર છે). આમ ઘણા વષ થી ચાલતો એમોનીકલ નાઇટ્રોજનનો પ્ર  હલ 
થયેલ છે. 

જીઆઇડીસી ારા . ૯ કરોડના ખચેર્ બીલખાડીમા ં લાઇનીંગ કરવાનુ ં કામ પણૂર્ કરેલ છે. 
બીલખાડીમા ંઉ ોગોનુ ંતેમજ જીઆઇડીસીના મેઈનહોલઊભરાઇને ગદુંપાણી આવતુ ંહત ુ ંતે બધં 
થયેલ છે. આશરે ૬ એમએલડી ટલુ ંગદુંપાણી ઉપરવાસમાથંી આવે છે. (  મખુ્ય વે સીલવાસા 
તથા ગજુરાતના અમકુ ગામોનુ ં છે) તેને પણ સીઇટીપીમા ંવાળવામા ંઆવેલ છે. આમ, હવે 
બીલખાડીમા ંગદુંપાણી વહતે ુ ંનથી. બીલખાડીના ંપ્રદૂષણનો ૩૦ વષર્ જૂનો પ્ર  હલ થયેલ છે. 
અગાઉ આશરે ૨૫ થી ૩૦% ટલુ ં ગદુંપાણી મેઈનહોલ ઉભરાવવાથી અથવા બીલખાડીમા ં
જવાથી સીઇટીપીમા ંજતુ ંન હત ુ.ં હવે જીઆઇડીસી વાપીમા ંઆવેલા ઉ ોગોમાથંી નીકળતુ ંસમગ્ર 
ગદુંપાણી  સીઇટીપીમા ંશિુ ધકરણ માટે જાય છે. બીલખાડીમા ંગદુંપાણી જતુ ંબધં થયેલ છે.  

છે લા બે વષર્મા ંસીઇટીપીના આઉટલેટ પછી દમણગગંા નદીમા ંડીઝો ડ ઓક્સીજનનુ ંપ્રમાણ  
૪ મીલીગ્રામ/િલટરથી વધીને ૫.૫ મીલીગ્રામ/િલટર થયુ ં છે.  બતાવે છે કે સીઇટીપીમાથંી 
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છોડવામા ંઆવતા ંગદંાપાણીની માત્રામા ંઘટાડો થયો છે અને નદીની ગણુવ ામા ંસધુારો થયો 
છે.  

 ઉ ોગો ઘન બળતણવાપરે છે તેની ચીમનીઓમા ં CCTV કેમેરા લગાવવાની કામગીરી શ  
કરેલ છે.હાલમા ં૫૪ ચીમનીઓપર CCTV કેમેરા લગાવેલ છે.  

કલે ર િવ તાર: 

અંકલે ર ક્લ ટર મા અંકલે ર અને પાનોલી ઔ ોગીક વસાહતનો સમાવેશ થાય છે તેના 

પયાર્વરણની ગણુવ ામા સધુારો કરવા માટે એક્શન લાન બનાવેલ અને તેનો અમલ કારાયેલ.  

આ ક્લ ટર ભારત સરકારના વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલયનો જા યઆુરી ૨૦૧૦ નો પ્રકાિશત 

સચુી પ્રમાણે ક્રીટીકલી પો યટેુડ િવ તારમા ંસામેલ છે. એક્શન લાન માત્ર ગજુરાત પ્રદૂષણ 

િનયતં્રણ બોડર્ પરુતો સીમીત ન રાખતા તેમા અ ય હીતધારકો વા કે ઇ ડ ટ્રીઝ એસોિશયેશન, 

CETPs, TSDFs, GIDC, NCTL (અગાઉ BEAIL), િનિદર્ ટ િવ તાર વગેરે નો પણ તેમને લાગ ુપડતા 

આદેશ પ્રમાણે ચોક્કસ એક્શન લાન બનાવી સમાવેશ કરાયેલ.  

એક્શન લાનના અમલીકરણની શ આત પ્રદૂષણ સભંિવત ઉ ોગો અને સમ યાવાળા પ્રદૂષકો 

વા કે CODએમોનીકલ નાઇટ્રોજન અને ગધં ઉપદ્રવની ઓળખ કરવાથી કરવામા આવેલ. 

ઓળખ થાિપત થયા બાદ તેમનો ચોક્કસ એક્શન લાન આપવા કહવેાયેલ મા પ્રદૂષણ 

િનયતં્રણ માટે તકનીકી હ તક્ષેપ અને નાણાકંીય માળખાનો પણ સમાવેશ કરવા કહવેાયેલ. 

જવાબમા ંઉ ોગોએ ૩૫૦ કરોડ . ન ુજગંી મડુી રોકાણ કરેલ. કોમન ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર સિુવધાઓએ 

પણ વધારાના ૨૦૦ કરોડ . નુ ંમડુી રોકાણ કરવાનો પ્ર તાવ રજુ કરેલ અને તેનુ ંકામકાજ હાલ 

ગિતમા છે. અતે્ર પ્રસગંોિચત ન ધવ ુ ર  ુ કે ઉ ોગો દર મહીને ૧૫ કરોડ . નો વધારાનો 

સચંાલન ખચર્ ઊપાડી ર ા છે.  

ઉ ોગો ારા જગંી મડુી રોકાણ િવિવધ બાબતો માટે કરવામા ં આ ય ુ છે મ કે આધિુનક 

શિુ ધકરણ તકનીક, પ્રિક્રયામા ં ફેરફાર થતા મ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવાપોરેટર (૬૬ નગં), રીવસર્ 

ઓ મોસીસ (૪૭ નગં), મે બે્રન બાયોરીએક્ટર, એમોનીયાની પનુ:પ્રાિ ત, ઓફ ગેસીસ માટે 

સમિપર્ત ઇ સીનરેટર, ઓઝોન ટ્રીટમે ટ, સોલવ ટની પનુ:પ્રાિ તમા ંસધુારો, અમકુ કાચા માલની 

હરીત કાચા માલ સાથે ફેરબદલ, ક્રોપ્રોસીંગ, ફામાર્ ઉ ોગો માટે સમિપર્ત CETP, સયંકુ્ત 

MEEવગેરે. ROઅને MEEથકી અંદાજો ૮ થી ૧૦ MLDપરમીએટઅને ક ડેનસેટહવે ફેરવપરાશમા 

લેવાય છે. આ સવેર્ પ્રય નો થકી અંકલે ર પાનોલી અને ઝગડીયાના ઔ ોગીક ગદંા પાણીનુ ં
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શિુ ધકરણ કરનાર FETPNCTL  (અગાઉ BEAIL) ની ડી ચા  ગણુવ ામા યારબાદ સતત સધુારો 

જોવા મળેલ છે.     

ઉપરોક્ત એક્શન લાન િસવાય પણ િવિવધ પગલા લેવાયેલ છે મ કે, 

 કુદરતી વહણેમા ંRCCBundબનાવેલ છે, અંકલે ર વસાહતમાથંી પસાર થતી ખાડીને લાઈનીંગ 
કરેલ છે. 

 ફાઈનલ પપંીગ ટેશનની પાછળના સપંમા ંનોન રીટનર્ વા વ ઔ ોિગક ગદંા પાણીનુ ંશોટર્ 
સરકીટીંગ આમલા ખાડીમા ંવહી જતુ ંરોકવા લગાવેલ છે. 

 વરસાદી પાણીને આમલા ખાડીમા ંજતુ ંરોકવા માટે પપંીંગ પ ધિત સાથે STP થી ડાયવઝર્ન 
લાઈન આપેલ છે.  

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ટે કર વોશીંગ કાયર્ માટે માગર્દિશર્કા પ્રકાિશત કરેલ છે. 
 જી લા મેજી ટે્રટ ારા જાહરેનામુ ંબહાર પાડી રાત્રી સમય દર યાન ટે કરની હરેફેર પર પ્રિતબધં 

લગાડેલ છે મા ંકુદરતી સસંોધનોમા ંિવસ નની પણ મનાઇ કરેલ છે.  
 આપાતકાલીન સજંોગો માટે દરેક મોટા ઉ ોગોએ ૭૨ કલાકની ગદંા પાણીનો સગં્રહ ક્ષમતાની 

યવ થા રાખેલ છે. 
 પાનોલી અને ઝગડીયા ખાતે હવાની ગણુવ ા માપવા માટે બે વધારાના NAMP ટેશન મકેુલ 

છે.  
 યાપક હવાની ગણુવ ા માપવા બે CAAQMSમકેુલ છે.  

ખરોડ ગામમાઆંવેલ ગેરકાયદેસરહઝેાડસ વે ટ (જોખમી ઘન કચરો) િડ પોઝલ સાઇટનો 
પદાર્ફાસ કરી તે સાઈટને ક્લીનઅપ કરવા માટે િજ લા મેજી ટ્રીટ, ડીએસપીની મદદથી એક્શન 
લાન બનાવેલ છે અને એફઆઇઆર પણ ન ધાવેલ છે.  

અમદાવાદ-વટવા િવ તાર: 
સીપીસીબી ારા કરવામા ં આવેલ પયાર્વરણીય મ ૂ યાકંન મજુબ વટવા ઓધોિગક વસાહત 
(વટવા અને નારોલ) નો ComprehensiveEnvironmental  Pollution  Index  (CEPI) કોર ૭૦ કરતા ં
વધ ુ હોઇ તેને Criticallyરીતે પ્રદૂિષત ઓધોિગક સમહુ તરીકે જાહરે કરવામા ં આવેલ. 
જી.પી.સી.બી. ારા બનાવવામા ંઆવેલ એક્શન લાનના અમલીકરણથી અસરકારક પગલા 
લેવાનુ ં શ  કરેલ. એક્શન લાનના અમલીકરણ ની પ્રગિત અંગે વખતો વખતની સમીક્ષા 
જી.પી.સી.બી., વન અને પયાર્વરણ િવભાગ (ગજુરાત સરકાર), સી.પી.સી.બી.તથા વન અને 
પયાર્વરણ િવભાગ (ભારત સરકાર) ારા કરવામા ંઆવે છે. સી.પી.સી.બી ારા તા.૧૯/૦૮/૧૪ 
ના રોજ એક્શન લાનની પ્રગિત અંગે સમીક્ષા બેઠક નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. અિધક મખુ્ય 
સિચવ ી, વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ારા એક્શન લાનની પ્રગિત અંગે તા. ૨૦/૦૧/૧૫ ના 
રોજ ગાધંીનગર ખાતે સમીક્ષા કરવામા ં આવેલ તથા ટેક્નીકલ સમીક્ષા સિમિત, વન અને 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	76	

 

પયાર્વરણ િવભાગ (ભારત સરકાર) ારા ૨૨/૦૧/૧૫ ના રોજ નવી દી હી ખાતે CEPIએક્શન 
લાન ની પ્રગિત અંગે સમીક્ષા કરવામા ંઆવેલ. 

સામિૂહક પયાર્વરણીય આંતર માળખાકીય યવ થા ના અપગે્રડેશન ના ભાગ પે મે. સોસાયટી 
ફોર ક્લીન અથર્ ારા ૨૪૦ KLDક્ષમતાનુ ંકોમન પે્રડ્રાયર અને મે.GESCSL ારા 300 KLD ક્ષમતા 
નુ ંમ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવાપરેટર કાયર્રત કરવામા આવેલ છે. તથામે.GESCSL ારા 300 KLD 
ક્ષમતાનુ ંસામિૂહક પે્રડ્રાયરનુ ંકામ જી.આઇ.ડી.સી. વટવા ખાતે પ્રગિત મા ંછે. આ ઉપરાતં, ૧૦૦ 
એમએલડીક્ષમતાનો સામિૂહક ઓધોિગક ગદંાપાણીનો ટેક્ષટાઇલ ઉધોગો માટેનો શિુ ધકરણ 
લા ટ નુ ં કામ નારોલ ખાતે પ્રગિત મા ં છે.કોમનમ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવાપરેટર અને કોમન 
પે્રડ્રાયર, અનકુ્રમે હાઇ સીઓડી અને હાઇ ટીડીએસ ધરાવતા ગદંા પાણીના શિુ ધકરણ માટે 
લગાવેલ છે.   

5.16 પયાવરણ મં ુર  – લોક નુાવણી   
ભારત સરકારના પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય ારા પ્રિસ ધ થયેલ તારીખ ૧૪-૦૯-૨૦૦૬ ના 
જાહરેનામાના માકં/એસ.ઓઃ1533 ના પિરિશ ટમા ં જણા યા મજુબ નવી પિરયોજના/કાય  
અથવા હયાત પિરયોજનામા ંવધારો / આધિુનકરણ વી વગીર્કૃત કરેલ પિરયોજનાઓ માટે 
પયાર્વરણીય મજુંરી મેળવવી જ રી છે. કેટલીક પિરઓજનાઓને બાદ કરતા બધી જ કેટેગરી-
એ તથા કેટેગરી-બી-૧ મજુબની પિરયોજનાઓ અથવા કાય  માટે પયાર્વરણીય સનુવણી જ રી 
છે. આ િનયમો અ વયે ભારત સરકારના પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય તેમજ એસઈઆઇએએ-
ટેટ એિ વરો મે ટલ ઇ પેક્ટ એસેસમે ટ ઓથોિરટી, ગજુરાતને સ ાિધકૃત કરવામા ંઆ યા છે.   

 વષ 2014-2015મા ં જુરાત રા યમા ંઆયો જત કરવામા ંઆવેલ લોક નુવણીની 
િવગતો નીચે જુબ છે.       

       (31-3-2015ની થિત) 
મ 
ન.ં 

ઇ ડ ઝ / ો ટ ુ ંનામ અને સરના ુ ં
લોક નુાવણીની 

તાર ખ 

૧ 
મે.િસ ટેક્ષ ઓઇલ એ ડ ગેસ િલ. 
(ડ્રીલીંગ ૧૫ એક્ષ લોરેટરી વેલ ફોર ઓઇલ એ ડ ગેસ લોક સીબી-ઓએનએન-
૨૦૦૯/૭, જી. મહસેાણા, અમદાવાદ અને ગાધંીનગર) જી.મહસેાણા 

૨૦.૦૫.૨૦૧૪ 

૨  મે. ઇ ટાસ ફામર્ યટુીકલ િલ. 
લોટ ન.ં ૪૫૭ & ૪૫૮, સરખેજ – બાળવા હાઇવે, મટોડા, તા. સાણદં, જી. અમદાવાદ 

૨૧.૦૫.૨૦૧૪ 

૩  મે, એઇમ લેિમનાર પ્રા.િલ.  
સવેર્ ન.ં૪૮૫,૪૮૫, ગોકુલે ર પેટ્રોલ પપ,ં કનેરા ગામ, તા.જી. ખેડા. 

૨૩.૦૫.૨૦૧૪ 

૪  મે, ભરત ડાય કેમ. લોટ ન.ં૧૨૫/૨, રિવ ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, િબલે રપરુા, પો. ૦૩.૦૬.૨૦૧૪ 
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છત્રાલ તા. કલોલ, જી. ગાધંીનગર 
૫  મે, િક્રફોર ઇ ડ ટ્રીઇઝ પ્રા.િલ. 

સવેર્ ન.ં ૩૫/૧,૩૫/૨ અને ૩૬, અલવા ગામ, તા. હાસંોટ, જી. ભરુચ 

૦૪.૦૬.૨૦૧૪ 

૬  મે, િરલાય સ ઇ ડ્ર ટ્રીઇઝ િલ, 
હજીરા મે યફેુકચરીંગ ડીવીઝન, ગામ. મોરા, તા. ચોયાર્સી, જી.સરુત 

૧૦.૦૬.૨૦૧૪ 

૭  મે, આરએસપીએલ િલ,  
કુરાગંા તા. ારકા, જી. દેવભમુી ારકા 

૧૦.૦૬.૨૦૧૪ 

૮  મે, ઇનવી ગ્સ પ્રા.િલ. 
લોટ ન.ં ૧૦૪, ગામ ડુમરાલ, તા. નડીયાદ, જી. ખેડા 

૧૧.૦૬.૨૦૧૪ 

૯  મે, ક પસર લેમ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૮૧૪ પૈકી ૧,૮૧૭,૮૧૮,૮૩૯,૮૪૦, ગામ. ઘોડાસર, નૈનપરુ-હલદરવાસ 
રોડ, તા. મહમેદાબાદ, જી. ખેડા. 

૧૮.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૦  મે, િતરુપતી સીમે ટ ઇ ડ્ર ટ્રીઝ 

સવેર્ ન.ં૩૬૨, ગામ. પટીડાદ, તા. ગ ડલ, જી. રાજકોટ 
૧૮.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૧  મે, ગ્રાફ્રીટી લેમીનેટ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૩૮૯, ગામ. નવા સાડુ કા, તા. મોરબી, જી. મોરબી 

૨૦.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૨  મે, ક્રા ટ લેમીનેટ. લોક કે ન.ં૪/૨, ૧૧/પી૧, ૧૧/પી૨, ૧૨/પી૧ અને 
૧૨/પી૨, ગામ. નાની અડબોલી, તા. મહમેદાબાદ, જી. ખેડા 

૨૦.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૩  મે, સલસર લેમીનેટ િલ, 
લોક ન.ં ૧૫૩, કડી રોડ, ગામ. ધાનોટ, તા. કલોલ, જી. ગાધંીનગર 

૨૪.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૪  મે, ઓમ લેમકોટ પ્રા.િલ.  
સવેર્ ન.ં૨૩૮ પૈકી ૧, દધ ી નગર, માળીઆ રોડ, તા. મોરબી, જી. મોરબી. 

૨૬.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૫  મે, િસ ટેક્ષ ઓઇલ એ ડ ગેસ િલ., (ડ્રીલીંગ ઓફ ૧૫ એક્ષ લોરેટરી વેલ ફોર 
ઓઇલ એ ડ ગેસ લોક સીબી-ઓએનએન-૨૦૦૯/૭, જી. મહસેાણા, અમદાવાદ 
અને ગાધંીનગર)જી. અમદાવાદ. 

૨૭.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૬  ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલ. 
(અંકલે ર એ ટેટ. અંકલે ર) ગજુરાત એ ડ એક્ષપેશન ઓફ ગપૃ ગેથેરીંગ 
ટેશન (જીજીએસ/સીટીએફ/સીપીએફ) ૧૭૭ વેલ થળ 

જી. વડોદરા,સરુત,ભરુચ અને આણદં)જી. સરુત (ફોર પાટર્ ઓફ પ્રો ક્ટ સરુત) 

૨૭.૦૬.૨૦૧૪ 

૧૭  મે, સામ ફાઇન ઓ કેમ િલ., (ફોમેર્લીર્ સામ ફાઇનેકેમ િલ) 
સવેર્ ન.ં ૪૭, હડમતાલા ઇ ડ્ર ટ્રીઅલ એરીયા, રાજકોટ ગ ડાલ હાઇવે, 
તા. કોટડા સાગંાની, જી.રાજકોટ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૪ 

૧૮  ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલ.  
(અંકલે ર એ ટેટ. અંકલે ર) ગજુરાત એ ડ એક્ષપેશન ઓફ ગપૃ ગેથેરીંગ ટેશન 
(જીજીએસ/સીટીએફ/સીપીએફ) ૧૭૭ વેલ થળ  
જી. વડોદરા,સરુત,ભરુચ અને આણદં)જી. વડોદરા (ફોર પાટર્ ઓફ પ્રો ક્ટ વડોદરા) 

૦૨.૦૭.૨૦૧૪ 
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૧૯  ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલ.  
(અંકલે ર એ ટેટ. અંકલે ર) ગજુરાત એ ડ એક્ષપેશન ઓફ ગપૃ ગેધરીંગ ટેશન 
(જીજીએસ/સીટીએફ/સીપીએફ) ૧૭૭ વેલ થળ  
જી. વડોદરા,સરુત,ભરુચ અને આણદં)જી. વડોદરા (ફોર પાટર્ ઓફ પ્રો ક્ટ વડોદરા) 

૦૨.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૦  ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલ.  
(અંકલે ર એ ટેટ. અંકલે ર) ગજુરાત એ ડ એક્ષપેશન ઓફ ગપૃ ગેધરીંગ 
ટેશન (જીજીએસ/સીટીએફ/સીપીએફ) ૧૭૭ વેલ થળ જી. વડોદરા,સરુત,ભરુચ 
અને આણદં)જી. ભરુચ(ફોર પાટર્ ઓફ પ્રો ક્ટ ભરુચ) 

૦૪.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૧  મે, ક્રીએટીવ લેમીને સ 
લોટ ન.ં ૬/એ, અ મેઘ એ ટેટ, ગામ. ચાગંોદર, જી. અમદાવાદ 

૦૪.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૨  મે, હીરામેક િલ,ગામ. કાનવારા, જી. આણદં  ૦૫.૦૭.૨૦૧૪ 
૨૩  ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલ.  

(એક્ષપા શન ડેવલપેમે ટ ડ્રીલીંગ ઓપરેશન ઓઇલ ફી ડ અનકલે ર 
એ ટેટ,અંકલે ર) ગજુરાત એ ડ એક્ષપેશન ઓફ ગપૃ ગથેરીંગ ટેશન 
(જીજીએસ/સીટીએફ/સીપીએફ) ૧૭૭ વેલ થળ જી. વડોદરા,સરુત,ભરુચ અને 
આણદં)જી. આણદં(ફોર પાટર્ ઓફ પ્રો ક્ટ આણદં) 

૦૫.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૪  મે, ગજુરાત ટેટ પેટ્રોલીયમ કોપ રેશન.િલ. સવેર્ ન.ં ૮૫/૨, 
ગામ િડવી એ ડ એપીએસ એએનકે-૪૦એસ, સવેર્ ન.ં ૯૯/૩. 
૧૦૦/૧,૧૦૦/૨,૧૦૦/૪,૧૦૨/૨,૨૬૯, ગામ દીવી, તા. અંકલે ર, જી.ભ ચ 

૧૦.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૫  મે, ભારત ઓમાન રીફાઇનરી િલ,  
ગામ. વાડીનાર, તા. ખભંાલીયા, જી. દેવ ભમુી ારકા 

૧૬.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૬  મે, ભારત ઓમાન રીફાઇનરી િલ,  
ગામ. સીંગચ, તા. લાલપરુ જી. જામનગર 

૧૬.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૭  મે, અસાહી સોનગ્વોન કલર િલ,  
સવેર્ ન.ં ૧૬૧,૧૬૨,૧૬૩,૧૬૪,૧૬૭ & ૧૬૮, ગામ. ઇ દ્રદ, તા. કડી, જી. 
મહસેાણા 

૧૭.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૮  મે, મેડીનેક્ષ લેબોરેટરીઝ પ્રા.િલ. 
 લોટ ન.ં ૨ & ૩, સવેર્ ન.ં ૨૭૭/૧ ગામ. ઉખારાલા, તા. ઘોઘા, જી. ભાવનગર  

૧૮.૦૭.૨૦૧૪ 

૨૯  મે, મેડીનેક્ષ પેશીયાલીટી કેમીક સ પ્રા.િલ. 
લોટ ન.ં ૨ & ૩, સવેર્ ન.ં ૨૭૭/૧ ગામ. ઉખારાલા, તા. ઘોઘા, જી. ભાવનગર 

૧૮.૦૭.૨૦૧૪ 

૩૦  ગજુરાત ઇ ડ્ર ટ્રીઅલ ડેવલેમેંટ કો. 
દહજે-વગરા, જી. ભરુચ 

૩૦.૦૭.૨૦૧૪ 

૩૧  મે, ઇનોવેટીવ ઇ વીરોકેર ઝઘડીયા િલ. 
લોટ ન.ં ૭૫૬/૭, ઝઘડીયા, જી.ભ ચ 

૦૮.૦૮.૨૦૧૪ 

૩૨  મે, ભોલે ઇ ટરમીડીએટ 
લોત ન.ં ૧૪૮/૧, ભૈરવનાથ ટેક્ષટાઇલ નજીક, છત્રાલ કડી રોડ, ગામ. ધાનોટ, 

૧૨.૦૮.૨૦૧૪ 
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તા. કલોલ. જી. ગાધંીનગર 
૩૩  મે, વી સ ડેકોર પ્રા.િલ. 

લોક ન.ં ૭૨, ગામ. સા પા, દેહગામ, જી. ગાધંીનગર 
૧૯.૦૮.૨૦૧૪ 

૩૪  મે, ગ્રીન સી ઇ ડ્ર ટ્રીઝ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૭૧/૨, ગામ. િશકારપરુ, તા. ભચાઉ, જી. ક છ 

૨૬.૦૮.૨૦૧૪ 

૩૫  ગજુરાત ટેટ પેટ્રોલીમ કોપ રેશન.િલ.  
ઇપીએસ એસઇ૧- સવેર્ ન.ં૪૭૩,૪૭૮,૪૭૯ & ૪૭૯ & ઇપીએસ એસઇ૧ એ૧- 
સવેર્ ન.ં૩૧૬/પી,૩૨૨, ગામ-ઘમુા, તા.દ ક્રોઇ, જી.અમદાવાદ, એ ડ ઇપીએસ 
પીકે૧-૨૫૬,૨૫૭/પી,૨૫૭, ગામ- ઇંગોલી, તા.ધોલકા, જી.અમદાવાદ 

૩૦.૦૮.૨૦૧૪ 

૩૬  મે, કેશવ ફેટ લાઇઝર પ્રા.િલ. 
શેડ ન.ં ૧,૨,૪ & ૫, કેશવ ઇ ડ ટ્રીઅલ ઇ ટેટ, લોક ન.ં ૧૬૯, ગામ. માડંાલી – 
૩૮૨ ૭૩૨ તા. જી. મહસેાણા  

૦૫.૦૯.૨૦૧૪ 

૩૭  મે, શનકુ’સ કેમ-સાઇ સ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૨૪૩/બી, ૨૪૪, ૨૪૫/પી, અમદાવાદ-મહસેાણા હાઇવે, માડંાલી 
ક્રોસીંગ, માડંલી  - ૩૮૨ ૭૩૨. જી. મહસેાણા 

૦૫.૦૯.૨૦૧૪ 

૩૮  મે, પરુબાચંલ લેમીને સ પ્રા.િલ., સવેર્ ન.ં ૩૪૦. ગામ. િભમાસર એ ડ સવેર્ ન.ં 
૧૬/૧, ગામ. વાસર્ના, તા. અંજાર. જી. ક છ 

૧૬.૦૯.૨૦૧૪ 

૩૯  મે, ગજુરાત નમર્દા વેલી ફટ લાઇઝર એ ડ કેમીક સ િલ.  
નમર્દાનગર, જી. ભ ચ 

૩૦.૦૯.૨૦૧૪ 

૪૦  મે, અમી લાઇફ સાઇ સ પ્રા.િલ. 
લોક ન.ં ૮૨/બી, સવેર્ ન.ં ૧૦૬,૧૦૭,૧૧૪,૧૬૭૭/૧, અને ૧૬૬૭/૨, ઇસીપી 
રોડ, પો. કરખડી. તા. પાદરા, જી. વડોદરા 

૦૧.૧૦.૨૦૧૪ 

૪૧  મે, ઇ ડીયન રેયોન. 
વેરાવળ, જી. સોમનાથ 

૦૪.૧૦.૨૦૧૪ 

૪૨  મે, ને ટ નુ લેમીનેટ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૧૧૯/૨, વેરાવળપદવાળા રોડ, ગામ. પદવાળા, તા.કોટડા સાગંાની, 
જી.રાજકોટ  

૦૮.૧૦.૨૦૧૪ 

૪૩  મે, બ્રોમકેમ લેબોરેટરીઝ િલ. 
સવેર્ ન.ં ૨૯૫, ગામ. લનેુજ, તા.ખભંાત, જી. આણદં 

૦૮.૧૦.૨૦૧૪ 

૪૪  મે, એસ ટ ફામાર્ 
સવેર્ ન.ં ૧૬૩/૯ & ૧૧, શાપર-વેરાવળ ઇ ડ્ર ટ્રીલ એરીયા, એસ.આઇ.ડી.સી. 
રોડ, ગામ. વેરાવળ(શાપર), તા. કોટડા સાગંાની, જી. રાજકોટ 

૧૫.૧૦.૨૦૧૪ 

૪૫  મે, બો ટીક ઇ ડીયા પ્રા.િલ. 
લોટ ન.ં ૭૭૦/૨ & ૭૭૦/૩ ગામ. ઝઘડીઆ જીઆઇડીસી, તા. ઝઘડીઆ, જી. ભ ચ 

૧૭.૧૦.૨૦૧૪ 

૪૬  મે, કેમ લા ટ ઇ ડ ટ્રીસ 
સવેર્ ન.ં ૧૦૬૭/બી, ગામ. છત્રાલ, કડી રોડ, તા. કલોલ, જી. ગાધંીનગર 

૨૦.૧૦.૨૦૧૪ 
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૪૭  મે, ભારત પેટ્રો રીસોસીર્સ િલ. 
(ટોટલ ૮ વેલ ફોલ થ્રી ડી ટ્રીક) એનઇએલપીIX લોક ન.ંસીબી-ઓએનએન-
૨૦૧૦/૮ કે બે બેસીન કોમન બાઉ ડ્રી (જી.અમદાવાદ,ગાધંીનગર & ખેડા), ફોર 
જી.ખેડા  

૩૧.૧૦.૨૦૧૪ 

૪૮  મે, ભારત પેટ્રો રીસોસીર્સ િલ. 
(ટોટલ ૮ વેલ ફોલ થ્રી ડી ટ્રીક) એનઇએલપીIX લોક ન.ંસીબી-ઓએનએન-
૨૦૧૦/૮ કે બે બસીન કોમન બાઉ ડ્રી (જી.અમદાવાદ,ગાધંીનગર & ખેડા), ફોર 
જી.ગાધંીનગર 

૦૩.૧૧.૨૦૧૪ 

૪૯  મે, ભારત પેટ્રો રીસોસીર્સ િલ. 
(ટોટલ ૮ વેલ ફોલ થ્રી ડી ટ્રીક) એનઇએલપીIX લોક ન.ંસીબી-ઓએનએન-
૨૦૧૦/૮ કે બે બસીન કોમન બાઉ ડ્રી (જી.અમદાવાદ,ગાધંીનગર & ખેડા), ફોર 
જી.અમદાવાદ(પવૂર્) 

૦૫.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૦  મે, મહાદેવ લેમીનેટસ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૪૯/પી૧, લોટ ન.ં ૩ & ૪, નેશનલ હાઇવે ન.ં ૮-બી, ગામ. જામવાડી, 
તા. ગ ડલ, જી. રાજકોટ 

૦૫.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૧  મે, ી સાઇંનાથ  ડેકોર એલ.એલ.પી. 
લોટ ન.ં ૧૯, સવેર્ ન.ં ૧૯, સવેર્ ન.ં ૫૨/પી, ગામ. હડમતલા, તા. કોટડા 
સાઘંની, જી. રાજકોટ 

૦૭.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૨  મે, શારથી કેમ-ટેક પ્રા.િલ. 
લોટ ન.ં ૧૧/એલ, જીઆઇડીસી, કુવાડવા, નેશનલ હાઇવે ૮-બી, જી. રાજકોટ   

૧૧.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૩  ી ચેતન શાહ 
સવેર્ ન.ં ૬૪૧, ગામ. કોટડા-જાડોદર, તા. નખત્રાણા, જી.ક છ(કોટડા-જગોદર 
વાઇટ ક્લાય માઇન) 

૧૧.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૪  ી ચેતન શાહ.સવેર્ ન.ં નોડ. ૮૨૧, ગામ. િબબેર, તા. નખત્રાણા જી. ક છ 
(િબબર વાઇટ ક્લે માઇન) 

૧૧.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૫  મે, આરતી ડ્રગ્સ િલ. 
લોટ ન.ં ૨૧૧ & ૨૧૩, જીઆઇડીસી, સરીગામ, તા. ઉમરગામ, વલસાડ 

૧૨.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૬  મે, પેરફેક્ટ લાય ઇ ડ્ર ટ્રીઝ પ્રા.િલ.  
સવેર્ ન.ં૧૧૩૩, તારાપરુ ખેડા રોડ, પરીયેજ, તા. માતર, જી. ખેડા 

૧૨.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૭  મે, આશાપરુા માઇનકેમ િલ. 
સવેર્ ન.ં ૩૯૯, ગામ. કુનાિરયા, તા. ભજુ. જી. ક છ 

૧૩.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૮  મે, િહ દુ તાન કેમીક સ કંપની 
લોટ ન.ં ૨૬-૩૭,૫૪-૫૭-૧૨૨&૧૪૩,જીઆઇડીસી ઇ ડ્ર ટી એ ટેટ, તા. 
ઓલપાડ, જી. સરુત 

૧૪.૧૧.૨૦૧૪ 

૫૯  મે, આશાપરુા માઇનકેમ િલ. 
સવેર્ ન.ં ૪૮૭(પી), ગામ. મોખાના, તા. ભજુ. જી. ક છ 

૧૮.૧૧.૨૦૧૪ 
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૬૦  મે, કંડલા પોટર્ ટ્ર ટ.કંડલા પોટર્ , ગાધંીનગર – ૩૭૦ ૨૦૧, જી. ક છ  ૨૫.૧૧.૨૦૧૪ 
૬૧  મે, ક છ વેનીઅસર્ પ્રા.િલ. 

સવેર્ ન.ં ૩૧૨/૧, ગામ. નાની િચરાઇ, તા. ભચાઉ, જી. ક છ 
૦૨.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૨  મે, નેચરલ પેટ્રોકેમીક સ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૪૪૩, અંજાર િભમાસર રોડ, ગામ. િભમાસર, તા. અંજાર, જી. ક છ 

૦૪.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૩  મે, પટેલ કેનવડૂ પ્રા.િલ. 
લોટ ન.ં ૧ થી ૬, લોક ન.ં ૬૭-૬૮, ગામ. મોટી નરોલી, તા. માગંરોલ, જી. 
સરુત 

૦૫.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૪  મે, અબુર્દા લા ટો કેમ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૧૯૧,પી૨/પી૧, કરન નગર, તા.કડી, જી.મહસેાણા 

૦૫.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૫  મે, આ મા યોતી કેમ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં૨૧૯ પૈકી,૨૨૦ & ૨૨૩ પૈકી-૧, ગામ. જુનાસડુ કા, દધ ીનગર સામે, 
તા. મોરબી, જી.મોરબી 

૦૫.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૬  મે, કેનર્ ઇ ડીયા િલ. 
(િવરમગામ થમર્લપાવર) લોટ ન.ં૧૨૨૩/૧-૨, ૧૨૩૨/૧પી, ૧૨૩૩/પી, 
૧૨૩૪/૧પી, ૧૨૩૫/૧-૨, ગામ-તા. િવરમગામ, જી. અમદાવાદ 

૧૨.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૭  મે, સી લે ડ પોટર્ પ્રા.િલ. 
લા જા મોટા તા. માડંવી, જી. ક છ અને નાના લ જા, તા.માડંવી, જી. ક છ 

૧૨.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૮  મે, એમડ ય ુઇ ડીયા પેપરબોડર્ પેકીંગ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૫૬/૧, ગામ. મોરાઇ, તા. પારડી, જી. વલસાડ 

૧૨.૧૨.૨૦૧૪ 

૬૯  મે, આશાપરુા વોલક્લે િલ. 
સવેર્ ન.ં ૧૬૭, ભજુોડી નજીક, અંજારા-ભજુ હાઇવે, ગામ. લેર. તા.ભજુ, જી.કુ છ 

૧૬.૧૨.૨૦૧૪ 

૭૦  મે, અિચર્ત ઓગર્નોસીસ િલ. 
સવેર્ ન.ં ૨૨૮/૧એ, પૈકી ૭, પૈકી ૨, ગામ. નમર્દા, તા. ભાવનગર, જી. 
ભાવનગર 

૧૯.૧૨.૨૦૧૪ 

૭૧  મે, બ્રોસીસ લેમ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૭૭૪/૧, ગામ. વાસણા રાઠોડ, તા. દેહગામ, જી.ગાધંીનગર 

૨૦.૧૨.૨૦૧૪ 

૭૨  મે, ી વ લભ કેમીક સ.  
સવેર્ ન.ં ૧૬૩,૧૭૪/૨, &૧૭૫/૪ ગામ- અમદપરુા  સ પા, દેહગામ-મોડાસા 
રોડ, તા.દહગેામ, જી. ગાધંીનગર  

૨૦.૧૨.૨૦૧૪ 

૭૩  મે, રીઆટા ઓગર્નીક્સ પ્રા.િલ. 
લોક ન.ં ૧૪૧/બી, તુડંાવ-અં સર રોડ, ગામ- તુડંાવ, તા. સાવલી, જી.વડોદરા 

૨૩.૧૨.૨૦૧૪ 

૭૪  મે, કુસા કેમીકલ પ્રા.િલ. 
લોટ ન.ં ૧૨૬/૧,૨,૩, પો. પોપટપરુા, તા.ગોધરા, જી. પચંમહાલ 

૨૩.૧૨.૨૦૧૪ 

૭૫  મે, િવઝન લેમીનેટ પ્રા.િલ.  
સવેર્ ન.ં ૨૩૪/૧, લોટ ન.ં૮&૧૦, સહયોગ કોટન મીલ સામે, ને-હા ન.ં૮/બી, 

૧૬.૦૧.૨૦૧૫ 
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ગામ- શાપર(વેરાવળ), તા.કોટડા સાગંાની, જી. રાજકોટ 
૭૬  મે, ઓનેરી કેમીક સ િલ. 

લોટ ન.ં/ લોક ન.ં૪૭૫/પી, ૪૬૯/એ, 
૪૬૯/બી/૧,૪૬૯/બી/૨,૪૭૦/૧,૪૭૨/એ,૪૭૨/બી,૪૭૩, ગામ- એકાલબારા, 
તા. પાદરા, જી. વડોદરા 

૨૧.૦૧.૨૦૧૫ 

૭૭  મે, ગેઇલ(ઇ ડીયા) િલ. 
(એક્ષ લોરેશન ૮ વેલ, કે બે બસીન, લોક સીબી-સીએનએન-૨૦૧૦/૧૧  
જી.અમદાવાદ અને આણદં.) જી.આણદં 

૨૧.૦૧.૨૦૧૫ 

૭૮  મે, મેહાલી પેપર પ્રા.િલ. 
ડી-૨/૧૧/બી-૨,જીઆઇડીસી દહજે, તા.વગરા, જી. ભ ચ 

૨૨.૦૧.૨૦૧૫ 

૭૯  મે, ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રેશન.િલ. 
ડેવલેપમે ટ વેલ (ન.ં૧૦૮) ઓઇલ ફી ડ જી.ગાધંીનગર અને મહસેાણા) 
જી.ગાધંીનગર 

૨૩.૦૧.૨૦૧૫ 

૮૦  મે, ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રેશન.િલ. 
(ડેવલેપમે ટ વેલ (ન.ં૧૦૮) ઓઇલ ફી ડ જી.ગાધંીનગર અને મહસેાણા) 
જી.મહસેાણા 

૨૯.૦૧.૨૦૧૫ 

૮૧  મે, ગેઇલ(ઇ ડીયા) િલ. 
જી.અમદાવાદ અને આણદં.) જી. અમદાવાદ 

૩૦.૦૧.૨૦૧૫ 

૮૨  મે, રીઝોન લેમીને સ પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં ૬૮ પી, ૩/પી, નેશનલ હાઇવે ન.ં૮એ, ગામ-ટી બોલી, તા. મોરબી, જી. 
રાજકોટ 

૦૬.૦૨.૨૦૧૫ 

૮૩  મે, રેઇનબો લેમીનેટ પ્રા.િલ.(યિુનટ-૨) 
સવેર્ ન.ં૧૬૦/પી૧/પી/૨, ગામ- લાલપર, તા. મોરબી, જી. મોરબી 

૦૯.૦૨.૨૦૧૫ 

૮૪  મે, પવન ફોમાર્લીન પ્રા.િલ. 
સવેર્ ન.ં૨૪/પી, ગામ- જા બડુીયા, તા.મોરબી, જી.મોરબી 

૧૧.૦૨.૨૦૧૫ 

૮૫  મે, કનૈયા ઇ ડ્ર ટ્રીઝ., 
સવેર્ ન.ં૧૨૧/પી, ગામ-હદમતીયા, તા. ક યાનપરુ, જી. દેવભમુી ારકા 

૧૭.૦૨.૨૦૧૫ 

૮૬  મે, ગેલ ટ મેટલ િલ. 
સવેર્ ન.ં 
૧૭૫/૧,૧૭૫/૨,૧૭૬/,૧૭૭,૧૭૮,૧૭૯/૧,૧૭૯/૨,૧૭૯/૩,૧૮૨/૧,૧૮૨/૨,
૧૮૩/૧,૧૮૩/૨,૧૮૪,૧૮૫/૧,૧૮૫/૨,૧૮૫/૩,૧૮૫/૪,૧૮૫/૫, ગામ- 
સમખીયાલી, તા.ભચાઉ, જી.ક છ 

૨૪.૦૨.૨૦૧૫ 

૮૭  મે, યોિત રેઝી સએ ડ એધેસી સ િલ. 
સવેર્ ન.ં૮૭૮, આનદં હે થ કેર સામે, રનછોડપરુા રોડ, ગામ- સાતેંજ, તા.કલોલ, 
જી. ગાધંીનગર 

૨૭.૦૨.૨૦૧૫ 

૮૮  મે, અદાની પેટ્રોનેટ (દહજે) પોટર્ પ્રા.િલ.,  ૧૮.૦૩.૨૦૧૫ 
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ગામ- લખીગામ, તા.વગરા, જી.ભ ચ 

૮૯  મે, પરીક્ષીત લેમીનેટ પ્રા.િલ., 
સવેર્ ન.ં૮૯૮/પી, ગામ-ઇ રનગર(સસુવાવ), તા.હલવાડ, જી.મોરબી 

૧૮.૦૩.૨૦૧૫ 

૯૦  મે, પી-ડીઝાઇન લેમીને સ ટુડીઓ િલ., 
સવેર્ ન.ં૨૯૭/૧, ગામ-વડુ, તા. કડી, જી. મહસેાણા, 

૨૦.૦૩.૨૦૧૫ 

 

5.17 પાણીની ણુવ ા ુ ંમોનીટર ગ   
1. સ’ પ રયોજના (GEMS) 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા વૈિ ક પયાર્વરણ મોનીટરીંગ પિરયોજના ( સ-ગ્લોબલ 
એંિવરોમે ટલ મોનીટરીંગ િસ ટમ) આ બોડર્ને સોપવામા ંઆવી છે. આ પિરયોજનામા ંરા યની 
મોટી નદીઓ વી કે, નમર્દાનદી, તાપી નદી, મહી નદી અને સાબરમતી નદીઓના પાણીની 
ગણુવ ાના મ ૂ યાકંન અંગેની કામગીરી આવરી લેવામા ંઆવી છે. 
કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની માગર્દશર્ક સચૂનાઓ મજુબ આ માટે કુલ ૯ મથકો નક્કી 
કરવામા ંઆ યા છે.  પૈકી ૭ મથકો જમીનની સપાટી પરના પાણીની ગણુવ ાના મોનીટરીંગ 
માટે અને બાકીના મથકો ભગૂભર્ પાણીની ગણુવ ાના મોનીટરીંગ માટે નક્કી કરવામા ંઆ યા છે. 
આ યોજના હઠેળના મોનીટરીંગના અહવેાલો કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, િદ હી ખાતે 
મોકલવામા ંઆવે છે. 

                 (વાિષક સરરાશ 2014-15) 

મ 

નબંર 
મથક થળ 

પેરામીટસ ના પ રણામ 

પી.એચ  ડ .ઓ બી.ઓ.ડ   સી.ઓ.ડ  

૧ 
સાબરમતી 
નદી 

ધરોઇ ડેમ, ખેરાલ,ુ મહસેાણા 
૮.૩  ૭.૩  ૧.૪  ૧૧ 

૨ 
સાબરમતી 
નદી 

વાસણા - નારોલ પલુ પાસે, અમદાવાદ 
૭.૭  ૫.૭  ૩૫  ૧૩૨ 

૩  બોરવેલ  ન મિંદરનો બોરવેલ , અમદાવાદ  ૭.૮  ---  ---  ૧૦ 

૪  મહી નદી  સેવાલીયા પાસે,  વડોદરા  ૮.૩  ૮.૩  ૩.૦  ૧૧ 

૫  મહી નદી  વાસદ પાસે,  વડોદરા  ૮.૪  ૭.૧  ૨.૯  ૧૦ 

૬  બોરવેલ  કમાટીબાગ નો બોરવેલ , વડોદરા  ૮.૨  ૭.૫  ૨.૨  ૦૮ 

૭  નમર્દા નદી  નમર્દા ગરુડે ર, ભરુચ  ૮.૨  ૭.૬  ૧.૭  ૧૩ 

૮  તાપી નદી  તાપી નદી, શેરુલા પલુ, ઉકાઈ  ૮.૨  ૭.૩  ૧.૧  ૦૯ 

૯  તાપી નદી તાપી કાઠોર, (ને.હા.-૮,પલુ), સરુત ૮.૧  ૭.૩  ૧.૧  ૧૦ 
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*પી.એચ િસવાયના દરેક પેરામીટસર્ના પિરણામ  મીલીગ્રામ/લીટર મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 

 

ર. િમનાસપ રયોજના 
નદીઓમા ંગદંા પાણીનો િનકાલ કરવાથી તેના પાણીની ગણુવ ા ઉપર િવપિરત અસર થવા 
સભંવ છે. આવી નદીઓના પાણીનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ ંજ રી છે. ‘િમનાસર્’ – ભારતીય રા ટ્રીય 
જળ સપંિ ના મોનીટરીંગની યવ થા (િમનાસર્-મોનીટરીંગ ઓફ ઇિ ડયન એક્વેિટક િરસોસીર્સ 
િસ ટમ) હઠેળ આ પાણીની ગણુવ ાના મોનીટરીંગની અગાઉના વષર્ની યોજના કે દ્રીય પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બોડર્ ારા મળેલ મજૂંરી અ વયે ચાલ ુરાખવામા ંઆવી છે. 
   આ યોજના હઠેળ બોડર્ ારા જુદી જુદી નદીઓ અને િવિવધ જળ ોતોના ં ૧૫૬ થળો 
ખાતેથી પાણીની ગણુવ ાનુ ંમોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે છે. આ નદીઓમા ંસાબરમતી નદી, 
મે ો નદી, અનાસ નદી, મહી નદી, પાનમ નદી, નમર્દા નદી, દમણગગંા નદી, કોલક નદી, 
પાર નદી, તાપી નદી, અંિબકા નદી અને િવિવધ જળ ોતોનો સમાવેશ કય  છે. 
આ પિરયોજના હઠેળ ભગૂભર્ જળ અને તળાવના પાણીની ગણુવ ાનુ ંસમયાતંરે મોનીટરીંગ 
પણ કરવામા ં આવે છે. અમદાવાદ, વડોદરા, ભાવનગર, અમરેલી, જુનાગઢ, રાજકોટ, 
સરેુ દ્રનગર, જામનગર, ભજૂ, પાલનપરુ, મહસેાણા, િસ ધપરુ, િહંમતનગર, નિડયાદ, દાહોદ, 
ગોધરા, અંકલે ર, સરુત, હિઝરા, વલસાડ, અને વાપીના ભગૂભર્ જળની ગણુવ ા ચકાસણી 
કરવામા ંઆવે છે. અમદાવાદના કાકંિરયા તળાવ અને ચડંોળા તળાવ, વડોદરાના આ વા 
તળાવ અને સરુસાગર તળાવ તથાનળ સરોવર, િબંદૂ સરોવર, સહ િલંગ સરોવર, લાખોટા 
તળાવ, નરિસંહ મહતેા સરોવર, નિડયાદ તળાવ, રણજીત સાગર તળાવ- હાલોલ અને થોળ 
ટે ક/તળાવના પાણીની ગણુવ ાની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. 
            (વાિષક સરરાશ 2014-15) 

નબંર મથક થળ પેરામીટસ ના પ રણામ 

પી.એચ  ડ .ઓ બી.ઓ.ડ   સી.ઓ.ડ  

૧  સાબરમતી નદી સાબરમતી ખેરોજ પલુ, ખેરોજ, મહસેાણા ૮.૧ ૭.૫ ૨.૦ ૧૧ 

૨  કાકંિરયાતળાવ કાકંિરયા તળાવ, અમદાવાદ ૮.૮ ૭.૦ ૩૦ ૧૨૫ 

૩  ચડંોળા તળાવ ચડંોળા તળાવ અમદાવાદ ૮.૧ ૭.૦ ૭.૨ ૩૧ 

૪  સાબરમતી નદી સાબરમતી નદી,  રે વે પલુ, અમદાવાદ  ૮.૩ ૭.૩ ૪.૩ ૨૨ 

૫  સાબરમતી નદી સાબરમતી નદી, હાસંોલ પલુ, અમદાવાદ ૮.૩ ૭.૧ ૧.૯ ૧૧ 

૬  સાબરમતી નદી  
સાબરમતી નદી, વાત્રક નદી ના સગંમ બાદ, 
વૌઠા (ધોળકા) 

૮.૨ બી.ડી.એલ ૨૭ ૧૧૦ 

૭  નળસરોવર  નળસરોવર, સાણદં,અમદાવાદ ૮.૩ ૭.૦ ૬.૦ ૪૨ 

૮ બોરવેલ 
િવનાયક જળ શિુ ધકરણ સહાકારી મડંળી લી., 
(સીઈટીપી), બાવળા, અમદાવાદ 

૭.૩ ૩.૮ ૧.૧ ૦૭ 
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૯ બોરવેલ 
સોમે ર રાઈસ મીલ, બાવળા ઇકો પ્રો ક્ટ, 
(સીઈટીપી), બાવળા, અમદાવાદ 

૭.૮ ૫.૧ ૧.૨ ૧૦ 

૧૦ મનૂસર તળાવ તળાવ, િવરમગામ ૮.૬ ૬.૩ ૧૮ ૯૯ 

૧૧ મલાવ તળાવ તળાવ, ધોળકા, અમદાવાદ ૮.૬ ૬.૪ ૧૫ ૮૨ 

૧૨ બોરવેલ 
એમ /એસ આ ફા ઈ.સી.એ (આઈ) લી., યિુનટ-
૧, ન.ં ૨૪૯, ઉમા ઈ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, વાસણા--
ઇયાવા, સાણદં, અમદાવાદ 

૭.૯ ૪.૬ ૧.૪ ૧૧ 

૧૩ બોરવેલ 
એલ એ ડ ટી લી.,  લોટ ન.ં૧૪૪/૪૬ સરખેજ- 
બાવળા રોડ, સાણદં, અમદાવાદ 

૭.૭ ૫.૦ ૧.૨ ૧૦ 

૧૪ 
વેરાઇ માતા 
તળાવ 

વેરાઇ માતા તળાવ, આણદં ૭.૯ ૫.૨ ---- --- 

૧૫ બોરવેલ જી.આઇ.ડી.સી.કનસારી, આણદં ૭.૬ ૪.૫ <૫ ૦૬ 

૧૬ અમલાખાડી પનૂગામ, અંકલે ર ૭.૬ ૩.૬ ૧૨ ૪૮ 

૧૭ કેનાલ 
કેનાલ ઓફ ઉમરવાડા ગામ, જી.આઇ.ડી.સી. 
એ ટેટ પાસે,  પનોલી 

૮.૨ ૭.૭ ૨.૩ ૧૧ 

૧૮ 
અંકલે ર 
જળાશય 

અંકલે ર જળાશય , જી.આઇ.ડી.સી. અંકલે ર 
વાલીયા રોડ 

૮.૫ ૮.૩ ૨.૪ ૦૬ 

૧૯ ખાડી અમલાખાડી, પનુગામ, અંક્લે ર ૭.૬ ૩.૯ ૧૦ ૩૭ 

૨૦ બોરવેલ 
અંકલે ર ઈ ડ ટ્રીયલ એરીયા 
મે. ઈ ડ ટ્રીયલ કાબર્ન, રાજપીપળા રોડ 
,અંકલે ર 

૭.૬ ૪.૬ ૧.૭ ૦૪ 

૨૧ વાદંખાડી ઉમરવાડા ગામ, ત: અંકલે ર, ભરુચ ૭.૫ ૫.૦ ૬.૩ ૨૭ 

૨૨ અમરાવતી નદી દધાલ, અંકલે ર, ભરુચ ૮.૧ ૭.૫ ૪.૦ ૨૩ 

૨૩ નમર્દા નદી ઝાડે ર, ભરુચ ૮.૨ ૭.૫ ૧.૮ ૧૦ 

૨૪ નમર્દા નદી પનેથા, ભરુચ ૮.૨ ૭.૨ ૧.૯ ૧૪ 

૨૫ નમર્દા નદી જાનોર (એનટીપીસી), ભરુચ ૮.૧ ૭.૯ ૨.૨ ૧૪ 

૨૬ બોરવેલ પાની સકર્લ, ભાવનગર ૭.૬ ૨.૭ ૧.૨ ૦૯ 

૨૭ બોરવેલ િપ્રતમપરુા, અમરેલી ૭.૪ ૪.૦ ૧.૪ ૦૯ 

૨૮ બોરવેલ પલાસણા, ગાધંીનગર ૮.૪ ૫.૯ ૧.૨ ૦૯ 

૨૯ પાનમ નદી લણુાવાડા ૮.૨ ૭.૭ <૫ ૦૯ 

૩૦  અનાસ નદી કુશલગઢ, ગોધરા ૮.૩ ૮.૪ <૫ ૦૭ 

૩૧ મહી નદી 
રાજ થાન બોડર્ર પાસે ,શામળાજી  
(મહી નદી વીરપરુ- શામલાજી રોડ પાસે) 

૮.૩ ૯.૦ <૫ ૦૯ 

૩૨ મહી નદી 
મહી નદી એસી વીથ અનાસ, પારડી 
(બનાસવાડા) 

૮.૩ ૭.૯ <૫ ૦૬ 
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૩૩ મહી નદી આનદંપરુી, ગોધરા ૮.૩ ૭.૯ <૫ ૦૬ 

૩૪ મહી નદી કડાણા (ડી/સી), ગોધરા ૮.૪ ૬.૬ <૫ ૦૭ 

૩૫ બોરવેલ દાહોદ નગરપાિલકા ૭.૬ ૪.૬ ૨.૬ ૧૦ 

૩૬ બોરવેલ ગોધરા નગરપાિલકા ૭.૭ ૫.૦ ૨.૯ ૧૨ 

૩૭ બોરવેલ જી.આઇ.ડી.સી., હાલોલ, પચંમહાલ ૭.૬ ૫.૧ ૨.૫ ૧૬ 

૩૮ બોરવેલ જી.આઇ.ડી.સી. દાહોદ, દાહોદ ૭.૬ ૪.૮ ૨.૮ ૧૧ 

૩૯ મે ો નદી શામળાજી, સાબરકાઠંા ૭.૮ ૮.૪ ૨.૦ ૧૦ 

૪૦ બોરવેલ િહંમતનગર નગરપાિલકા ૭.૬ ૪.૮ ૧.૬ ૧૨ 

૪૧ બોરવેલ ઇડર નગરપાલીકા, ઇડર ૮.૧ ૪.૭ ૧.૦ ૧૧ 

૪૨ લખોટા તળાવ જામનગર ૭.૮ ૭.૪ --- ૩૭ 

૪૩ બોરવેલ જુનાગઢ ( વરુણ વોટર વકર્સ) ૮.૬ ૫.૬ ૦.૮ ૭.૫ 

૪૪ 
નરિસહં મહતેા 
તળાવ 

જુનાગઢ ૮.૨ ૬.૦ ૮.૫ ૩૮ 

૪૫ િત્રવેણી સગંમ સોમનાથ મદંીર નજીક, વેરાવળ,જુનાગઢ ૮.૨ ૫.૮ ૬.૦ ૩૪ 

૪૬ બોરવેલ 
ઓઢવપાકર્ સોસાયટી, પ્રમખુ વામીનગર  નજીક, 
ભજુ 

૭.૧ --- ૧.૨ ૨૧ 

૪૭ હમીસર તળાવ ભજુ ૭.૧ ૫.૧ ૧.૦ ૧૯ 

૪૮ બોરવેલ 
સૌરા ટ્ર એિ વરો પ્રો કટ લી. પાસે ટીએસડીએફ 
સાઈટ, જુના કતારીયા, ભચાઉ 

૭.૪ --- ૧.૩ ૧૦ 

૪૯ શેઢી નદી ખેડા- માતર રોડ,  નડીયાદ ૭.૮ ૬.૨ ૭.૨ ૨૧ 

૫૦ બોરવેલ સતંરામ મિંદર, નડીયાદ ૮.૪ ૭.૫ ૦.૭ ૦૭ 

૫૧ સીટી લેક ખેતાર તલાવ ,(સીટી લેક),નડીયાદ ૮.૪ ૬.૬ ૯.૩ ૩૨ 

૫૨ ગોમતી તળાવ રણછોડજી મિંદરની સામે, ડાકોર, ખેડા ૭.૭ ૫.૭ ૪.૮ ૧૫ 

૫૩ બોરવેલ જીઆઈડીસી, વોટર વકર્સ, નિડયાદ ૮.૩ ૪.૦ ૦.૮ ૦૬ 

૫૪ અંિબકા નદી િબિલમોરા ૮.૦ ૬.૭ ૧.૪ ૩૭ 

૫૫ પણુાર્ નદી પણુાર્ નદીનો પલુ, સરુત- નવસારી હાઇવે ૭.૮ ૭.૨ ૧.૫ ૧૨ 

૫૬ કાવેરી નદી 
કાવેરી નદી પલુ, િબિલમોરા – વલસાડ રોડ, 
િબિલમોરા 

૭.૩ ૬.૨ ૩.૩ ૨૬ 

૫૭ દુિધયા તળાવ નવસારી ૮.૨ ૭.૨ ૧.૩ ૧૦ 

૫૮ બોરવેલ 
નવસારી જી.આઇ.ડી.સી. ઈ ડ ટ્રીઝ એસોસીયેશન 
ઓફીસ, નવસારી 

૭.૯ ૪.૨ ૧.૦ ૧૦ 

૫૯ બોરવેલ વોટર વકર્સ નવસારી, દુિધયા તળાવ પાસે, ૮.૨ ૫.૮ ૧.૯ ૧૧ 
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નવસારી 

૬૦ બોરવેલ જી.આઇ.ડી.સી. આતલીયા, િબિલમોરા, ૮.૦ ૪.૯ ૧.૭ ૧૨ 

૬૧ બોરવેલ કાલીઆવાડી, ગ્રીડ રોડ, નવસારી ૭.૪ ૪.૯ ૨.૫ ૦૯ 

૬૨ બોરવેલ પાલનપરુ નગરપાિલકા, પાલનપરુ ૭.૭ --- ૦.૮ ૦૯ 

૬૩ બોરવેલ િસ ધપરુ નગરપાિલકા, િસ ધપરુ ૭.૭ ---- ૧.૩ ૧૦ 

૬૪ િબંદુસરોવર િબંદુસરોવર,િસ ધપરુ ૮.૧ ૬.૦ ૮.૨ ૪૦ 

૬૫ બોરવેલ રૈયા સકર્લ, રાજકોટ ૭.૯ ૫.૧ ૨.૦ --- 

૬૬ કુવાડવા તળાવ કુવાડવા રાજકોટ ૭.૮ ૩.૮ ૫.૧ ૪૧ 

૬૭ બોરવેલ એસટીપી, માધાપાર ,રાજકોટ ૮.૪ ૪.૯ ૧.૨ --- 

૬૮ બોરવેલ કો ટલ હાઈવે ચારર તા, ફણસા , વલસાડ ૭.૮ ૭.૨ --- ૦૪ 

૬૯ બોરવેલ 
ગાયત્રી પ્રજ્ઞા શાળા,ભાદરવાડ 
રોડ, બજર ફાલીઆ, સારીગામ, વલસાડ 

૬.૯ ૭.૧ ---- ૦૬ 

૭૦ તાપી નદી માડંવી, સરુત ૮.૨ ૭.૪ ૧.૦ ૦૮ 

૭૧ મીંઢોલા નદી  ટેટ હાઇવે પલુ, નવસારી ૭.૮ ૫.૯ ૧.૭ ૧૫ 

૭૨ બલે ર ખાડી નેશનલ હાઈવે  ન.ં ૮, સરુત ૭.૭ ૫.૨ ૨.૩ ૧૪ 

૭૩ બોરવેલ ઇ ડ ટ્રીયલ એિરયા, પાડેંસરા, સરુત ૭.૬ ૪.૧ ૨.૯ ૧૩ 

૭૪ બોરવેલ મોરા-હજીરા, હજીરા,સરુત ૮.૩ ૫.૧ ૧.૦ ૧૦ 

૭૫ બોરવેલ ગભેણી, સરુત (ઇ ડ ટ્રીયલ), સરુત  ૮.૧ ૫.૩ ૧.૫ ૧૦ 

૭૬ ઓલપાડતળાવ ઓલપાડ, સરુત ૮.૦ ૬.૭ ૧.૮ ૧૧ 

૭૭ તાપી નદી કેએપીપી પલુ,( બારડોલી પાસે), સરુત   ૮.૧ ૭.૩ ૧.૦ ૧૦ 

૭૮ િકમ નદી સહોલ પલુ, ઓલપાડ - હાસંોટ રોડ, સરુત ૮.૦ ૬.૮ ૧.૬ ૧૧ 

૭૯ તાપી નદી ઓ.એન.જી.સી પલુ, સરુત, ૭.૮ ૬.૫ ૧..૬ ૨૧ 

૮૦ મોટીચેર તળાવ કાકંરાપાર એટોમીક પાવર ટેશન, સરુત ૮.૦ ૭.૩ ૧.૦ ૧૦ 

૮૧ મા મા ખાડી ઓલપાડ- સરસ રોડ, સરુત ૮.૦ ૫.૫ ૨.૨ ૧૪ 

૮૨ હે ડપપં િવનય બાલમિંદર,જોરાવરનગર,  સરેુદ્રનગર ૮.૧ ૫.૧ <૫ ૦૮ 

૮૩ ભોગાવો નદી ડાઉન ટ્રીમ, સરેુ દ્રનગર ૭.૭ ૨.૯ ૧૨ ૫૧ 

૮૪ નમર્દા નદી ચાદંોદ, ભરુચ ૮.૧ ૭.૩ ૩.૦ ૧૦ 

૮૫ આજવા તળાવ  ( ી સયાજી સરોવર),વડોદરા ૮.૪ ૭.૮ ૪.૮ ૧૭ 

૮૬ સરુસાગર તળાવ વડોદરા ૭.૭ ૭.૬ ૭.૪ ૨૯ 

૮૭ મહી નદી મજુપરુ, વડોદરા  ૮.૩ ૮.૪ ૫.૫ ૧૫ 

૮૮ ઢાઢર નદી કોઠડા, વડોદરા ૭.૬ ૨.૯ ૮.૬ ૧૮ 

૮૯ બોરવેલ વડોદરા ઇ ડ ટ્રીયલ એિરયા, નદેંસરી, વડોદરા ૭.૨ ૩.૧ ૨.૯ ૧૦ 
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૯૦ દમણગગંા નદી કચીગામ, વાપી ૭.૯ ૬.૦ ૧.૪ ૩૫ 

૯૧ દમણગગંા નદી જીઆઈડીસી જળાશય, વાપી ૮.૧ ૭.૩ <૫ ૦૪ 

૯૨ કોલક નદી પાતિલયા િબ્રજ, વાપી ૭.૮ ૫.૬ ૩.૮ ૪૨ 

૯૩ પાર નદી રે વે બ્રીજ ન.ં ૩૧૩, વલસાડ ૭.૮ ૭.૨ <૫ ૧૦ 

૯૪ બોરવેલ સુદંર દેસાઈ નુ ંિનવાસ થાન, ગામ: છાલા, વાપી ૮.૧ ---- <૫ ૦૬ 

૯૫ બોરવેલ નવી નગરી ,અતલુ વસાહત,અતલુ, વલસાડ ૭.૮ ---- <૫ ૦૭ 

૯૬ સાબરમતી નદી િમરોલી, અમદાવાદ ૭.૯ ૩.૦ ૩૮ ૧૩૬ 

૯૭ ખારી નદી લાલી ગામ પાસે, અમદાવાદ ૭.૫ ૨.૬ ૬૮ ૨૨૫ 

૯૮ સાબરમતી નદી િચલોડા બ્રીજ, િચલોડા ૮.૨ ૭.૮ ૧.૭ ૧૨ 

૯૯ સાબરમતી નદી મહડુી, ગાધંીનગર ૮.૦ ૮.૦ ૧.૪ ૧૧ 

૧૦૦ નમર્દા કેનાલ  િલંબાિડયા, ગાધંીનગર ૮.૩ ૮.૧ ૧.૨ ૧૦ 

૧૦૧ બોરવેલ છત્રાલ, (ઇ ડ ટ્રીયલ એિરયા) છત્રાલ ૭.૯ ૪.૩ ૧.૧ ૧૧ 

૧૦૨ બોરવેલ સાતેંજ,  (ઇ ડ ટ્રીયલ એિરયા) સાતેંજ ૮.૨ ૫.૫ ૧.૮ ૧૩ 

૧૦૩ બોરવેલ કલોલ નગરપાિલકા, કલોલ ૮.૦ ૩.૩ --- ૧૪ 

૧૦૪ મહી નદી ગામ: ઉમેટા, આણદં ૮.૪ ૭.૨ ૩.૩ ૧૧ 

૧૦૫ બોરવેલ જી.આઈ.ડી.સી, સોિજત્રા ૮.૨ ૬.૭ ૧.૬ ૦૮ 

૧૦૬ બોરવેલ અલગં, ભાવનગર ૭.૫ ---- ૧.૭ ૧૧ 

૧૦૭ બોરવેલ જીઆઈડીસી-વરતેજ, ભાવનગર ૭.૬ ---- ૨.૪ ૧૪ 

૧૦૮ બોરવેલ વીઆઈએ હોલ, જીઆઈડીસી, વટવા, અમદાવાદ ૭.૮ ---- ૧.૬ ૧૩ 

૧૦૯ બોરવેલ સીઈટીપી નરોડા, જીઆઈડીસી નરોડા, અમદાવાદ ૮.૦ ---- ૧.૮ ૧૫ 

૧૧૦ બોરવેલ જીઆઈડીસી ઓઢવ, અમદાવાદ ૮.૨ ---- ૧.૭ ૧૨ 

૧૧૧ બોરવેલ ટીએસડીએફ, જીઈએસસીએલ, વટવા, અમદાવાદ ૭.૮ ---- ૧.૮ ૧૪ 

૧૧૨ બોરવેલ 
ટીએસડીએફ , નરોડા એ વાયરો પ્રો ક્ટ િલ., 
ઓઢવ, અમદાવાદ 

૮.૧ ---- ૧.૭ ૧૩ 

૧૧૩ બોરવેલ નારોલ વોટર વકર્સ, નારોલ, અમદાવાદ ૮.૧ ---- ---- ૧૨ 

૧૧૪ ધરોઈ ડેમ ખેરાલ,ુ મહસેાણા ૮.૩ ૭.૭ ૧.૬ ૧૨ 

૧૧૫ થોલ ટે ક કડી, મહસેાણા ૭.૮ ૭.૬ ૧૫ ૭૫ 

૧૧૬ બોરવેલ ધ્રાગંધ્રાડીસીડબ ય,ુ ધ્રાગંધ્રા ૭.૬ ૭.૮ <૫ ૧૨ 

૧૧૭ કાવેરી નદી ગમુાનદેવ, અંકલે ર ૮.૧ ૭.૬ ૨.૬ ૧૫ 

૧૧૮ આમલાખાડી આમલાખાડી લો લેવલ બ્રીઝ, અંકલે ર ૭.૫ ૩.૧ ૧૧ ૪૨ 

૧૧૯ બોરવેલ સીઈટીપી – ઈટીએલ, જીઆઈડીસી, અંકલે ર ૭.૭ ૭.૦ ૨.૪ ૦૮ 

૧૨૦ બોરવેલ જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા, અંકલે ર ૮.૧ ૬.૮ ૧.૧ ૦૩ 
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૧૨૧ બોરવેલ રાજપીપલા ટાઉન, રાજપીપલા ૭.૮ ૬.૧ ૧.૩ ૦૯ 

૧૨૨ બોરવેલ જીઆઈડીસી પાનોલી, અંકલે ર ૭.૬ ૪.૬ ૧.૪ ૦૮ 

૧૨૩ બોરવેલ ટીએસડીએફ સાઈટ, જીઆઈડીસી, અંકલે ર ૭.૨ ૫.૫ ૧.૬ ૦૮ 

૧૨૪ બોરવેલ બીએસએનએલ, પાડેંસરા, જીઆઈડીસી, સરુત ૭.૬ ૪.૧ ૨.૯ ૧૩ 

૧૨૫ બોરવેલ નીલમ ફાઈબર િકમ ઈ ડ ટ્રીયલ એિરયા, સરુત ૮.૨ ૪.૮ ૧.૬ ૧૨ 

૧૨૬ તાપી નદી વીયર કમ કોઝવે, રાદેંર, સરુત ૮.૨ ૭.૦ ૧.૦ ૦૯ 

૧૨૭ બોરવેલ ગગર્ ટેક્સ - ઓ- ફેબ પ્રા. િલ., ઓલપાડ, સરુત ૭.૮ ૩.૯ ૨.૭ ૧૨ 

૧૨૮ બોરવેલ એસઆઈઈએલ, સિચન જીઆઈડીસી, સરુત ૭.૭ ૩.૮ ૩.૦ ૧૪ 

૧૨૯ બોરવેલ જીએસપીસીએલ, હજીરા, સરુત ૮.૩ ૫.૯ ૧.૧ ૧૦ 

૧૩૦ બોરવેલ લકી િફિલંગ, પલસાણા, સરુત ૮.૨ ૪.૮ ૧.૬ ૧૩ 

૧૩૧ બોરવેલ બારડોલી- યારા રોડ, બારડોલી, સરુત ૭.૭ ૫.૮ ૧.૨ ૧૨ 

૧૩૨ બોરવેલ 
એમએસડબ ય ુિડ પોઝલ સાઈટ , એસએમસી, 
ખજોદ, ગામ, સરુત 

૭.૩ ૪.૭ ૪.૧ ૨૫ 

૧૩૩ બોરવેલ 
મહાદેવ મિંદર ( જીઇપીઆઈએલ), ગાભેણી, 
સરુત 

૮.૨ ૩.૪ ૩.૦ ૨૫ 

૧૩૪ બોરવેલ રાજ થાન ભવન, વાપી ૭.૯ ---- ---- ૦૮ 

 

*પીએચ િસવાયના દરેક પેરામીટસર્ના પિરણામમીલીગ્રામ/લીટરમા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
 

* બીડીએલ. – પ ૃ થકરણની યનુતમ મયાર્દાથી નીચે. 

 

3.પાણીની ણુવ ાની વાિષક થતી પર યોજના  
        વષ એક વખત (2014-2015) (વાિષક સરરાશ) 

અ  ુ

મ 
નબંર 

સે પલ ગ 
પેરામીટસ ના પ રણામ 

પી.એચ.  ડ .ઓ.  બી.ઓ.ડ .  સી.ઓ.ડ .  ટ .ડ .એસ.  એમોિનકલનાઈ ોજન TKN  નાઈ ટ  નાઈ ાઈટ 
ટોટલ 

કોલીફોમ 
ફ કલ 

કોલીફોમ 
લોરાઈડ

થળ/ મથક 

૧  હાથમતી ડમે, માકંડી પાસે (ભીલોડા)  ૮.૪  ૭.૫  ૧.૦  ૦૭  ૪૩૦  ૦.૭૮  ૧.૩૪  ----  ----  ----  ----  ----- 
૨  ઈ દ્રાસીડેમ ભીલોડા  ૮.૪  ૮.૦  ૧.૯  ૧૧  ૪૦૮  ૦.૬૧  ૧.૧૨  -----  -----  -----  -----  ----- 
૩  મે ો ડેમશામળાજી  ૭.૯  ૮.૧  ૧.૫  ૧૦  ૨૫૮  ----  ૨.૦૧  -----  -----  -----  -----  ----- 
૪  માઝમ ડેમ,મેઘરજ(મોડાસા) 

૮.૪  ૭.૬  <૫  ૦૬  ૩૪૨  ૦.૭૮  ૨.૨૪  -----  -----  -----  -----  ----- 

૫  વાત્રક ડેમ,બાયડ  ૮.૪  ૭.૭  ૧.૦  ૦૮  ૩૫૮  ૦.૭૮  ૨.૩૫  -----  -----  -----  -----  ----- 
૬  સાબરમતીનદી ખેરોજ બ્રીજ, ખેરોજ 

૮.૪ ૮.૦  ૨.૦  ૧૩  ૩૪૬  ૧.૦૬  ૧.૭૯  ૦.૧૬  ૦.૧૩  ૧૧  <૧.૮  ----- 

૭  ખારી નદી, ઘડી પાસે, તલોદ  ૮.૩  ૭.૫  ૩.૦  ૧૫  ૨૦૦  ૦.૯૫  ૨.૬૮  ૦.૦૫  બીડીએલ  ૧૪૦  ૪૫  ----- 
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૮  હાથમતી નદી,હીંમતનગર 
૮.૩  ૮.૩  ૨.૦  ૧૩  ૩૫૮  ૧.૦૬  ૨.૨૪  ૦.૦૩  બીડીએલ  ૨૨  ૪.૫  ----- 

૯  મે ો નદી(ડાઉન ટ્રીમ)  શામળાજી 
૮.૨  ૭.૨  ૧.૬  ૧૧  ૨૭૪  ૧.૦૦  ૧.૪૫  ૦.૨૨  બીડીએલ  ૧૭  <૧.૮  ----- 

૧૦  હણાર્વ નદી,ખડેબ્ર ા  ૮.૩  ૮.૬  ૧.૮  ૧૨  ૩૮૪  ૧.૪૫  ૨.૩૫  ૦.૦૨  ૦.૦૧  ૧૪  <૧.૮  ----- 

૧૧  બોરવેલ િહમંતનગરનગરપાલીકા  
૮.૩  ૬.૫  -----  ૧૨  ૧૦૧૬  -----  -----  ૦.૦૧  ૧.૧૫  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૫૪ 

૧૨  બોરવેલ મોડાસાનગરપાલીકા  
૮.૩  ૫.૨  ----  ૧૦  ૯૦૦  ----  -----  ૦.૦૧  ૧.૧૫  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૫૬ 

૧૩  બોરવેલ સાકરીયા, ઈડર 
૮.૨  ૪.૮  ----  ૧૦  ૬૬૦  ------  -----  ૦.૦૩  ૨.૬૩  <૧.૮  <૧..૮  ૦.૫૪ 

૧૪  બોરવેલઝાલોદ રોડ, અંડરબ્રીજ પાસ,ે 
દાહોદ 

૭.૩  ૪.૩  -----  ૦૬  ૬૩૪  ૦.૮૪  -----  ૦.૧૮  ----  ૨.૦  <૨  ૦.૭૭ 

૧૫  રામસાગરતળાવ, રામજીમિંદર 
પાસ,ેગોધરા 

૭.૩  ૩.૪  <૫  ૦૯  ૭૦૪  ૦.૫૬  ૪.૪૮  -----  -----  ૧૧  ૦૪  ------ 

૧૬  અનાસનદી,  મેઘાનગર બ્રીજ પાસ,ે 
(મ યપ્રદેશ) 

૮.૩  ૮.૪  <૫  ૦૯  ૭૪  ૦.૫૬  ૪.૪૮  -  -  ૧૧  ૦૪  ----- 

૧૭  મહી નદીઆનદંપરુી, રાજ થાન 
૮.૩  ૭.૯  <૫  ૦૬  ૧૭૪  ૦.૫૬  ૬.૭૨  ૦.૧૬  ૦.૫૧  ૫૨૬  ૯૪  ----- 

૧૮  મહી નદી, કડાણાગોધરા  ૮.૪  ૬.૬  <૫  ૦૭  ૧૪૪  ૧.૧૨  ૪.૪૮  ૦.૦૮  ૦.૩૫  ૧૧  <૧.૮  ----- 

૧૯  મહી નદી, વીરપરુબ્રીજ ,ગોધરા 
૮.૩  ૯.૦  <૫  ૦૯  ૨૩૦  ૦.૮૪  ૫.૦૪  ૦.૦૫  ૦.૨૧  ૫૮  ૧૩  ----- 

૨૦  પાનમ નદી, લણુાવાડા,ગોધરા 
૮.૨  ૭.૭  <૫  ૦૮  ૨૦૬  ૧.૪  ૭.૨૮  બીડીએલ  ૦.૦૩  ૫૮  ૧૪  ---- 

૨૧  જીડબ યએુસએસબી નોટ બુ વલે, 
દેરોલ રે વે ટેશન પાસે 

૮.૩  ૮.૮  ----  ૧૪  ૨૪૨  ૦.૮૪  ----  ----  ૦.૧૯  ૦૨  <૨  ૧.૨૭ 

૨૨  ચાબ તળાવ, દાહોદ 
૭.૯  ૪.૮  <૫  ૧૦  ૫૫૨  ૧.૧૨  ૬.૭૨  -----  -----  ----  ૧૧  ----- 

૨૩  યમનુાતળાવ, હાલોલ 
૭.૩  ૩.૫  <૫  ૦૭  ૭૨૨  બીડીએલ  ૨.૮ 

 
-----  -----  ૧૪  ------ 

૨૪  મોહનભાઈનોકુવો, વારાઈમાતા મદંીર 
સામે, હાલોલ, પચંમહાલ. 

૭.૩  ૧.૩  -----  ૦૭  ૬૪૮  ૦.૨૮  ------  -----  ૦.૧૧  ૦૨  <૨  ૦.૯૨ 

૨૫  કૂવો (ઓપનવલે) લીમખેડાચારર તા  
૭.૯  ૪.૫  -----  ૦૭  ૪૮૮  ----  -----  -----  ૦.૧૫  ૦૨  <૨  ૧.૭૩ 

૨૬  કૂવો (ઓપનવલે) ધારીયાફામર્  
૭.૫  ૪.૧  -----  ૦૮  ૫૨૮  ૦.૨૮  -----  -----  ૦.૬૩  ૦૨  <૨  ૧.૨૫ 

૨૭  બોરવેલ, િમલન ઈ ડ ટ્રી, જીઆઈડીસી, 
કુવાડવા,રાજકોટ  ૭.૭  ૩.૨  ----  ૧૮  ૪૬૪૮  ૦.૮૪  -----  ૦.૦૧  ૦.૩૪  -----  -----  ૦.૩૨ 

૨૮  બોરવેલ,ગ્રીન લાય ઈ ડ ટ્રી 
,જીઆઈડીસીબામણબોર  ૭.૩  ૪.૬  ૧.૦  ૦૭  ૧૭૯૮  ૦.૫૬  -----  ૦.૦૧  ૦.૨૨  -----  -----  ૧.૬૨ 

૨૯  બોરવેલ, માધવકો પલેક્ષ, જીઆઈડીસી, 
સાયલા 

૭.૫  ૩.૮  ૨.૦  ૦૯  ૨૯૬૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૧  ૦.૨૮  -----  -----  ૧.૬૨ 

૩૦  બોરવેલ,કે.બી.ઈ ડ ટ્રી, જીઆઈડીસી, 
લીબડંી 

૭.૩  ૩.૯  ૩.૦  ૦૭  ૪૦૦૪  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૨  ૦.૦૮  -----  ------  ૧.૬૪ 

૩૧  નાયકા, ગામ: નાયક, જી લો: 
સરેુ દ્રનગર 

૭.૯  ૭.૭  ૧.૮  ૧૧  ૫૭૦  ૦.૫૬  ૧.૧૨  ૧.૧૨  ૨.૪  -----  -----  ૦.૧૨ 
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૩૨  ધોળીધજા ડેમ, સરેુ દ્રનગર 
૭.૯  ૭.૩  ૧.૫  ૦૯  ૨૧૪  ૦.૫૬  ૧.૧૨  ૧.૧૨  ૨.૨  -----  -----  ૦.૧૧ 

૩૩ સાબરમતીનદી,વી.એન.બ્રીજ  
પાસે,અમદાવાદ 

૭.૭  ૫.૭  ૩૫  ૧૩૨  ૮૭૪  ૮.૨૩  ૧૭.૪  ૦.૧૩  ૦.૧૧  ૩૭૪૭  ૧૯૮૦  ------ 

૩૪ સાબરમતી નદી,રે વબે્રીજ, સભુાષ 
બ્રીજપાસે,અમદાવાદ 

૮.૩  ૭.૩  ૪.૩  ૨૨  ૨૮૩  ૧.૬  ૨.૩૪  ૦.૧૪  ૦.૧૦  ૧૬૯  ૪૭.૩  ------ 

૩૫ કાકંરીયાતળાવ, અમદાવાદ  ૮.૮  ૭.૦  ૩૦  ૧૨૫  ૧૪૦૭  ૨.૬૬  ----  ૦.૨૮  ૦.૧૭  ૨૦૯  ૭૯  ----- 

૩૬ બોરવેલ, ( ન મિંદર) 
શાહીબાગસરકારી ગે ટ હાઉસ 
અમદાવાદ 

૭.૮  -----  -----  ૧૦  ૮૧૨  -----  -----  ૦.૦૨  ૨.૨૮  -----  -----  ----- 

૩૭  ટ બુ વલે, ટાવર પાસ,ેગ્રામ 
પચંાયત,વાસદ 

૮.૦  ૬.૭  ----  ૦૬  ૬૦૨  બીડીએલ  ----  ૦.૨૨  ૦.૮૫  ૦૨  <૨  ૧.૪૭ 

૩૮  બોરવેલ,રેમન પટેલજીલેટીન વાસદ 
૭.૭  ૫.૭  ----  ૦૬  ૨૭૬૨  ૦.૮૪  ----  ૦.૨૪  ૦.૮૬  ૦૨  <૨  ૦.૬૪ 

૩૯  બોરવેલ અંકલાવ નગરપાલીકા વોટર 
વકર્સ, વીરકુવા ચોકડી નજીક, અંકલાવ  ૭.૯  ૬.૯  ----  ૦૯  ૯૬૪  ૦.૫૬  -----  ૦.૧૪  ૦.૫૭  ૦૨  <૨  ૦.૫૨ 

૪૦  બોરવેલ,ઉમટેાગ્રામ પચંાયત ઓફીસ, 
ઉમેટા 

૮.૨  ૬.૯  ----  ૦૮  ૯૮૬  ૦.૫૬  ----  ૦.૧૮  ૦.૪૯  ૦૨  <૨  ૧.૧૭ 

૪૧  બોરવેલ, વી.વી.નગર વી.ટી.સી. 
વીમીંગપલુની પાસ,ે મોટા બઝાર  ૭.૬  ૭.૨  ----  ૦૮  ૮૩૬  બીડીએલ  ----  ૦.૦૭  ૦.૨૯  ૦૨  <૨  ૧.૫૭ 

૪૨  બોરવેલ,કરમસદ સરદાર નગર કો. 
ઓપ. હાઉસીંગ સોસાયટી લી. સોજીત્રા 
રોડ, કરમસદ 

૭.૭  ૫.૪  ----  ૦૯  ૧૨૦૬  બીડીએલ  ----  ૦.૦૬  ૦.૩૨  ૦૨  <૨  ૧.૩૪ 

૪૩  બોરવેલ, આણદંનગરપાલીકા વોટર 
વક્સર્,અમીન ઓટો સિવર્સીસ પાસ,ે 
આણદંસોજીત્રા રોડ 

૭.૪  ૩.૨  ----  ૦૬  ૮૨૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૩  ૦.૧૧  ૦૨  <૨  ૦.૪૬ 

૪૪  બોરવેલ,આણદં નગરપાલીકા,ઠક્કર 
વાડી, આણદંિવ ાનગર રોડ  ૭.૭  ૫.૩  ----  ૦૭  ૭૮૪  ૦.૭૪  ----  બીડીએલ  ૦.૪૭  ૦૨  <૨  ૦.૭૪ 

૪૫  બોરવેલ,હડગડુ ગામ, આણદ  
૭.૫  ૫.૫  ----  ૦૮  ૭૦૬  બીડીએલ  ----  ૦.૦૯  ૦.૨૮  ૦૨  <૨  ૧.૬૫ 

૪૬  બોરવેલ, લાભંવેલ,  
૮.૦  ૬.૦  ----  ૧૬  ૫૦૬  ૧.૧૨  ----  ૦.૦૬  ૦.૧૩  ૦૨  <૨  ૦.૫૪ 

૪૭  તલાવ વેરાઇમાતાતળાવ આણદં  ૭.૯  ૮.૯  ૮.૦  ૨૯  ૬૩૦  ૦.૫૬   ૭.૨૮  ----  ----  ----  ----  ---- 

૪૮  બોરવેલ, રણછોડજી મદંીર સામ,ે 
પેટલાદ 

૭.૪  ૧.૭  ----  ૦૭  ૮૩૨  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૬  ૦.૧૪  ૦૨  <૨  ૧.૦૬ 

૪૯  બોરસદનગરપાલીકા બોરવેલ, બોરસદ 
૮.૨  ૫.૨  ----  ૦૭  ૬૬૬  ૦.૮૪  ----  ૦.૦૨  ૦.૧૦  ૦૨  <૨  ૦.૭૫ 

૫૦  સયુર્મદંીર બોરવેલ, બોરસદ 
૮.૧  ૪.૮  ----  ૦૬  ૯૯૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૧  ૦.૧૦  ૦૨  <૨  ૦.૫૫ 

૫૧  GWSSB નોબોરવેલ, ધવુારણ પાસે, 
ધવુારણ, 

૮.૪  ૪.૧  ----  ૦૬  ૧૧૬૦  ૦.૮૪  ----  ૦.૨૦  ૦.૪૬  ૦૨  <૨  ૧.૦૨ 

૫૨  બોરવેલ, વીરસદ  
૮.૧  ૪.૮  ----  ૦૬  ૯૯૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૧  ૦.૧૦  ૦૨  <૨  ૦.૫૫ 

૫૩  બોરવેલ, કલમસર ગામ,પ્રાયમરી 
કુલપાસે, 

૭.૯  ૪.૬  ----  ૦૭  ૮૮૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૮  ૦.૪૭  ૦૨  <૨  ૧.૦ 
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૫૪  બોરવેલ, ધમર્જ ગામ,જલારામ 
મદંીરની પાસે, ધમર્જ 

૭.૯  ૫.૬  ----  ૦૮  ૮૫૪  ૦.૨૮  ----  ૦.૩૯  ૧.૪૨  ૦૨  <૨  ૧.૩૫ 

૫૫  બોરવેલ, શહીદ બાગ, ખભંાત 
૮.૩  ૫.૦  ----  ૦૭  ૩૫૦૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૫  ૦.૩૭  ૦૨  <૨  ૦.૭૫ 

૫૬  બોરવેલ સોખડાગામ, સોખડા 
૮.૪  ૬.૮  ----  ૧૪  ૯૦૪૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૭  ૦.૩૪  ૦૨  <૨  ૧.૧૫ 

૫૭  બોરવેલ, ઓ.એન.જી.સી.કોલોની 
ખભંાત 

૮.૨   ૩.૭  ----  ૦૬  ૩૫૮૮  બીડીએલ  ----  ૦.૮૨  ૦.૮૬  ૦૨  <૨  ૧.૧૭ 

૫૮  બોરવેલ, જીઆઈડીસીકંસારી, ખભંાત 
૮.૨  ૫.૦  ----  ૦૭  ૨૩૫૪  ૦.૫૬  ----  ૦.૫૧  ૧.૮૬  ૦૨  <૨  ૧.૪૨ 

૫૯  બોરવેલ, ઉમરેઠ વોટરવકર્સ,ઉમરેઠ 
૮.૦  ૫.૨  ----  ૦૬  ૧૧૫૨  ૦.૨૮  ----  ૦.૦૯  ૦.૩૯  ૦૨  <૨  ૦.૭૬ 

૬૦  બોરવેલ, ઓડનગરપાલીકા,ઓડ  
૮.૨  ૫.૮  ----  ૦૭  ૫૯૪  બીડીએલ ્ -----  ૦.૧૫  ૦.૬૫  ૦૨  <૨  ૧.૨૩ 

૬૧  બોરવેલ, સારસાગ્રામ પચંાયત, સારસા 
૭.૯  ૫.૯  ----  ૦૬  ૬૬૨  ૦.૫૬  ----  ૦.૨૧  ૦.૭૭  ૦૨  <૨  ૦.૪૪ 

૬૨  બોરવેલ,જીતાલી ગામ, જીતાલી વોટર 
વક્સર્, મદ્રસેા પાસે જીતાલી. અંક્લે ર 

૭.૩  ૫.૪  ----  ૦૫  ૧૦૨૮  ----  ----  બીડીએલ  ૦.૨૭  <૨  <૨  ૦.૧૮ 

૬૩  અમરાવતી નદી, દાધલ પાસે, 
અંક્લે ર 

૮.૦  ૭.૨  ૬.૦  ૨૩  ૪૬૨  બીડીએલ  ૨.૨૪  ૦.૦૯  ૧.૧૮  ૫૪૦૦  ૨૧૦  ---- 

૬૪  કરજણ નદી,ડાઉન ટ્રીમ રાજપીપળા 
૮.૦  ૬.૧  ૧.૨  ૦૬  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

૬૫  નમર્દા નદી, ગરુડે રપાસ ે
૮.૫  ૭.૧  ૧.૦  ૦૪  ૮૪  બીડીએલ  ૧.૧૪  ૦.૦૨  ૦.૩૨  ૪૬  ૧૧  ----- 

૬૬  નમર્દા નદી, પોઈચાબ્રીજ પાસ ે
૮.૭  ૬.૭  ૧.૧  ૨૧  ૧૬૨  બીડીએલ  ૧.૦૪  ૦.૦૨  ૦.૨૪  ૧૭૦  ૧૧  ---- 

૬૭  નમર્દા નદી, ગીરનારીબાપ ુઆ મ 
પાસ ે

૮.૫  ૭.૨  ૧.૦  ૦૫  ૧૨૨  બીડીએલ  ૦.૯૮  ૦.૦૨  ૦.૨૪  ૭૦  ૧૪  ---- 

૬૮   નમર્દા નદી, ગો ડનબ્રીજ પાસે, ભ ચ 
૮.૨  ----  ૧.૪  ૦૫  ૧૩૦  બીડીએલ  ૧.૦૮  ૦.૦૩  ૦.૪૨  ૨૨૦૦૦૦  ૧૭૦૦  ૦.૧૩ 

૬૯  બોરવેલ, અંક્લે ર ગ્રામપચંાયત, 
અંક્લે ર 

૭.૭  ૪.૭  -----  ૦૪  ૧૦૦૬  -----  -----  ૦.૦૧  ૦.૮૮  <૨  <૨  ૦.૪૨ 

૭૦  બોરવેલ, સારંગપરુગ્રામ પચંાયત, 
સારંગપરુઅંક્લે ર 

૭.૪  ૭.૦  ----  ૧૫  ૨૧૪૬  ----  -----  ૦.૦૨  ૦.૮૪  <૨  <૨  ૦.૪૮ 

૭૧  કુવો (ઓપનેવલે) કોસમડીગ્રામ, 
કોસમડી પચંાયતનો કુવો, અંક્લે ર 

૭.૭  ૭.૨  ---  ૦૪  ૫૮૨  ----  ----  બીડીએલ  ૦.૮૪  ૦૮  <૨  ૦.૮૩ 

૭૨  કુવો (ઓપનેવલે) ભડકોદ્રાગ્રામ 
પચંાયતનો કુવો, ભડકોદ્રા, અંક્લે ર 

૭.૯  ૪.૪  ----  ૦૮  ૯૪૪  ----  -----  ૦.૪૨  ૦.૦૧  ૦૭  <૨  ૦.૮૩ 

૭૩  કુવો (ઓપનેવલે) અ બોલીગ્રામ 
પચંાયતનો કુવો, અ બોલી, 
: અંક્લે ર 

૭.૭  ૫.૩  ----  ૧૧  ૫૩૪  ----  ----  ૦.૫૮  ૦.૦૧  ૦૪  <૨  ૦.૪૮ 

૭૪  કુવો (ઓપનેવલે) પીરમાનગામનો 
કુવો, રે વે ટે્રક પાસ,ે પીરમાન,અંક્લે ર 

૭.૬  ૫.૪  -----  ૧૧  ૧૧૭૮  ----  -----  ૦.૨૮  ૦.૮૪  ૦૨  <૨  ૦.૫૩ 

૭૫  કુવો (ઓપનેવલે) અહમેદભાઈપટેલનો 
કુવો, ગામ:પીરમાન, તાલકુો: અંક્લે ર 

૭.૧  ૪.૫  ----  ૧૦  ૧૭૨૨  ----  ----  ૦.૦૧  ૦.૫૬  <૨  <૨  ૦.૪૮ 

૭૬  બોરવેલ, પીરમાનગ્રામ પચંાયતનો 
બોરવેલ, પીરમાનતાલકુો: અંક્લે ર 

૭.૫  ૫.૮  ----  ૦૮  ૧૫૭૬  ----  ----  બીડીએલ  ૦.૫૮  <૨  <૨  ૦.૫૩ 

૭૭  બોરવેલ,ખાદીવાલાનોબોરવેલ, ગામ: 
પીરમાન, તાલકુો: અંક્લે ર 

૭.૮  ૪.૩  -----  ૧૭  ૭૮૨  -----  -----  બીડીએલ  ૦.૯૮  <૨  <૨  ૦.૪૨ 

૭૮  કુવો (ઓપનેવલે) 
સક્કરપરુભાથાગામનો કુવો, 

૭.૯  ૫.૧  ----  ૧૩  ૨૧૩૪  -----  -----  ૦.૦૭  ૦.૬૮  ૦૭  <૨  ૦.૪૮ 
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સક્કરપરુભાથાતાલકુો: અંક્લે ર 

૭૯  કુવો (ઓપનેવલે) જુનાપનુગામનો 
કુવો,પનુગામતાલકુો: અંક્લે ર 

૮.૧  ૬.૪  -----  ૧૦  ૫૩૪  ----  ----  બીડીએલ  ૦.૫૮  ૦૮  <૨  ૦.૪૨ 

૮૦  સરદારસરોવર ડેમ, કેવડીયા, જી લો: 
નમર્દા 

૮.૫  ૭.૭  ૧.૨  ૦૯  ૨૩૪  બીડીએલ  ૧.૦૪  ----  ----  -----  ----  ----- 

૮૧  આમલા ડમે, કરજણ, જી લો: નમર્દા 
૮.૧  ૬.૨  ૧.૨  ૩૫  ૧૩૪  બીડીએલ  ૧.૦૮  ----  ----  -----  ----  ---- 

૮૨  તાપી નદીઓએનજીસી પાસે, સરુત 
૮.૦  ૬.૮  ૨.૧  ૧૮  ૭૨૫૦  ૦.૫૬  ૨.૮૦  ૦.૦૬  ૦.૧૪  ૫૪૦  ૯૪  ૦.૨૮ 

૮૩  તાપી નદી,એલ એ ડ ટી ટી પાસે, 
સરુત. 

૮.૩  ૬.૭  ૧.૧  ૨૭  ૩૫૪૫૪  ૧.૧૨  ----  ૦.૧૫  ૦.૨૫  ૫૪૦  ૪૮  ૦.૨૬ 

૮૪  બોરવેલ, જીએસપીસીએલનો બોરવેલ, 
હઝીરા  

૮.૪  ૪.૩  ૧.૦  ૧૦  ૧૫૬૪  બીડીએલ  ----  ૦.૦૬  ૦.૧૧  <૩  <૩  ૦.૧૫ 

૮૫  બાલે રખાડી નેશનલ હા.ન ં– ૮ ,  
૮.૫  ૨.૧  ૫.૦  ૨૦  ૩૬૨  ૨.૫૨  ૫.૦૪  ----  ૦.૨૩  ૫૪૦  ૪૯  ૦.૩૦ 

૮૬  બોરવેલ, ગગર્ટેક્ષ-ઓ-ફેબ પ્રા. લી.નો 
બોરવેલ, ઓલપાડ 

૮.૪  ૩.૫  ૨.૮  ૧૨  ૨૪૧૮  બીડીએલ  ----  ૦.૦૮  ૦.૧૪  <૩  <૩  ૦.૧૭ 

૮૭  તાપી નદી વામીિવવેકાનદં બ્રીજ  
પાસે  

૮.૪  ૬.૮  ૧.૩  ૧૦  ૮૫૦  ૦.૮૪  ---  ૦.૦૭  ૦.૧૬  ૮૫૦  ૨૧  ૦.૧૬ 

૮૮  તાપી નદી સરદારબ્રીજ પાસે  
૮.૦  ૬.૮  ૧.૪  ૧૦  ૫૮૮  ૦.૮૪  ----  ૦.૦૭  ૦.૧૬  ૩૫૦  ૨૪  ૦.૨૪ 

૮૯  તાપી નદી વીયર, કોઝવે પાસે  
૮.૪  ૭.૧  ૦.૮  ૦૯  ૨૫૪  ૦.૨૮  ----  ૦.૦૭  ૦.૧૫  ૧૨૦  ૧૧  ૦.૧૭ 

૯૦  બોરવેલ, નીલમ ફાયબર કીમ 
ઈ ડ ટ્રીયલ એરીયા,  લોટ ૨૦૨, સરુત ્

૮.૪  ૪.૭  ૨.૨  ૧૨  ૧૪૧૬  બીડીએલ  ૧.૧૨  -----  ૦.૧૪  <૩  <૩  ૦.૨૬ 

૯૧  બોરવેલ, પીરમલ ગ્લાસ તરસાડી, 
કોસબંા 

૮.૧  ૪.૫  ૧.૬  ૧૩  ૧૪૭૨  ૦.૫૬  ૧.૧૨  ----  ૦.૧૯  <૩  <૩  ૦.૨૪ 

૯૨  બોરવેલબીએસએનએલ પાડંેસરા 
જીઆઈડીસી 

૭.૬  ૪.૧  ૨.૯  ૧૩  ૧૧૧૮  ૦.૫૬  ૧.૧૨  -----  ૦.૧૧  ૯.૨  ૦૪  ૦.૨૭ 

૯૩  ઓપેનવેલ ગભણેીગ્રામ ્પચંાયત 
ઓફીસ સામે, ગભેણી 

૮.૪  ૪.૭  ૧.૦  ૦૯  ૭૩૨  ૦.૮૪  ૩.૩૬  ----  ૦.૧૧  ૧૭  ૩.૬  ૦.૧૧ 

૯૪  બોરવેલ, પીએચસીકડોદરા, કડોદરા, 
૮.૪  ૪.૩  ૧.૧  ૧૦  ૮૭૪  બીડીએલ  ----  ૦.૧૦  ૦.૧૭  ૮.૧  ૩.૬  ૦.૨૮ 

૯૫  બોરવેલ, સચીનજીઆઈડીસી,સચીન 
(એસઆઈઈએલ બોરવેલ) 

૮.૦  ૩.૧  ૩.૦  ૧૯  ૬૯૩૨  બીડીએલ  ૩.૩૬  ----  ૦.૧૭  <૩  <૩  ૦.૧૭ 

૯૬  ઓપેનવેલ,  હજીરાગામ,હજીરા  ૮.૫  ૫.૨  ૧.૦  ૧૦  ----  ૦.૮૪  ----  ૦.૦૮  ૦.૧૨  ૩૮  ૦૬  ૦.૨૬ 
૯૭  બોરવેલ, નવાગામ ગ્રામ પચંાયત, 

નવાગામ, અમદાવાદ 
૮.૧  ----  ૧.૩  ૧૦  ૧૪૯૩  ૦.૯૪  ----  ૦.૦૨  ૧.૪૦  ----  ----  ૦.૬૫ 

૯૮  બોરવેલ લાલી ગ્રામપચંાયત, લાલી, 
અમદાવાદ 

૮.૩  ----  ૧.૧  ૦૯  ૧૫૩૪  ૦.૮૫  ----  ૦.૦૩  ૧.૨૮  -----  ----  ૦.૬૨ 

૯૯  બોરવેલ ઈ ટોલાબાદગ્રામ પચંાયત 
ઈ ટોલાબાદ, અમદાવાદ 

૮.૩  ----  ૧.૪  ૧૧  ૧૪૧૨  ૧.૧૧  ----  ૦.૦૨  ૦.૦૫  ----  ----  ૦.૬૬ 

૧૦૦  બોરવેલ દેવડીગ્રામ પચંાયત, દેવડી, 
અમદાવાદ 

૮.૩  ---  ૧.૦  ૦૯  ૯૨૪  ૧.૦૯  ----  ૦.૦૧  ૧.૦૩  ----  ----  ૦.૫૧ 

૧૦૧  બોરવેલ ચોસર ગ્રામપચંાયત સે પલ, 
અમદાવાદ 

૮.૩  ----  ૧.૪  ૧૧  ૧૪૬૫  ૦.૯૨  ---  ૦.૦૨  ૧.૩૭  ----  ----  ૦.૬૬ 

૧૦૨  બોરવેલ ગામડીગ્રામ પચંાયત, ગામડી, 
અમદાવાદ  ૮.૩  ----  ૧.૨  ૦-  ૧૧૪૪  ૧.૩૫  ----  ૦.૦૩  ૧.૧૫  ----  ----  ૦.૫૩ 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	94	

 

૧૦૩  બોરવેલ અમદાવાદ યનુીસીપલ 
કોપ રેશન, વીંઝોલ, અમદાવાદ  ૮.૦  ----  ૧.૫  ૧૧  ૧૪૭૩  ----  ----  ૦.૦૧  ૧.૨૮  ----  ----  ૦.૭૨ 

૧૦૪  નમર્દા નદી, ગો ડનબ્રીજ પાસે,  ભ ચ 
૮.૨  ----  ૧.૪  ૦૫  ૧૩૦  બીડીએલ  ૧.૦૮  ૦.૦૩  ૦.૪૨  ----  ----  ૦.૧૩ 

૧૦૫  નમર્દા નદી, ભાડભતૂ પાસે, ભ ચ 
૮.૨  ----  ૧.૫  ૦૩  ૧૬૨  બીડીએલ  ૧.૦૨  ૦.૦૩  ૦.૨૬  ૭૦૦૦  ૭૦૦  ૦.૧૩ 

૧૦૬  બોરવેલ હોટલ યાયમદંીર, ને.હા. ૮, 
ભ ચ 

૮.૦  ----  ----  ૦૮  ૧૪૬  બીડીએલ  ----  બીડીએલ  ૦.૩૩  <૨  <૨  બીડીએલ

૧૦૭  બોરવેલ હ દારવાવોટર વકર્સ,ગામ: 
હ દરવા 

૮.૪  ----  ----  ૧૨  ૧૨૪૨  બીડીએલ  ----  બીડીએલ  ૦.૪૪  <૨  <૨  ૦.૦૭ 

૧૦૮  બોરવેલ ઝાનોર ગામવોટર વકર્સ 
ગામ: ઝાનોર 

૮.૪  ----  ----  ૦૮  ૧૨૬૦  બીડીએલ  ----  બીડીએલ  ૧.૧૪  <૨  <૨  ૧.૦૭ 

૧૦૯  બોરવેલ નીરાલાપાકર્ નજીક ગ્રામ 
પચંાયત ગામ: પાલજે 

૮.૪  ----  ----  ૧૦  ૮૫૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૧  ૧.૦૮  <૨  <૨  ૦.૦૭ 

૧૧૦ બોરવેલ મોટી વસતનજીક ગ્રામ 
પચંાયત, પાલેજ 

૮.૪  ----  ----  ૦૮  ૧૪૭૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૧  ૧.૦૨  <૨  <૨  ૦.૦૭ 

૧૧૧  બોરવેલ સ યાવદ,  વામી નારાયણ 
મદંીર, જંાબસુર 

૭.૮  ----  ----  ૧૩  ૧૬૮૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૧  ૦.૬૨  <૨  <૨  ૦.૧૯ 

૧૧૨  નમર્દા નદીકબીર વડ પાસે 
૮.૪  ---  ૧.૩  ૧૬  ૯૪  બીડીએલ  ૧.૦૨  બીડીએલ  ૦.૩૦  ૧૧૦  ૩૩  બીડીએલ

૧૧૩  નમર્દા નદી િનલકંઠે ર મહાદેવ પાસે,  
ઝાડે ર, ભ ચ 

૮.૨  ----  ૧.૭  ૦૨  ૭૪  બીડીએલ  ૧.૧૮  ૦.૦૧  ૦.૨૪  ૨૬૦૦૦  ૧૧૦૦  ૦.૧૯ 

૧૧૪  નમર્દા નદી, રંગ અવધતૂ મહારાજ 
મિંદર પાસ,ે નારે ર   ૮.૪  ----  ૧.૮  ૦૮  ૧૨૮  બીડીએલ  ૦.૬૪  ૦.૦૧  ૦.૧૪  ૯૪  ૨૩  ૦.૦૭ 

૧૧૫  બોરવેલ કલોલનગરપાલીકા, કલોલ 
૮.૩  ૧.૯  ---  ૧૦  ૧૮૫૮  ---  ---  બીડીએલ  ૦.૬૦ 

 
<૧.૮ 

<૧.૮  ૧.૪૨ 

૧૧૬  બોરવેલ ધાનજે,ગામ ધાનેજ 
૭.૮  ૨.૧  ---  ૧૧  ૧૨૬૦  ----  ----  બીડીએલ  ૦.૯૫  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૬૫ 

૧૧૭  બોરવેલ, સીઈટીપી ( ડીપીએ), તપરુ  
૭.૩  ૧.૬  ૧૧  ૬૧  ૫૮૧૮  ૦.૫૬  ૧.૧૨  ૦.૩૨  ----  ----  ----  ૧.૦૩ 

૧૧૮  બોરવેલ મે. રાધે યામ ટેક્ષટાઈ સ, 
લોટ ન.ં ૨૯,  ેયસ 
ટેક્ષટાઈ સ,નડીયાદ 

૭.૫  ૧.૭  ૪.૫  ૨૬  ૨૭૫૪  ૦.૫૬  ----  ૦.૪૮  ----  ----  ----  ૦.૮૦ 

૧૧૯  બોરવેલ મફતલાલઈ ડ ટ્રીઝ, નડીયાદ 
૮.૦  ૫.૮  ----  ૧૧  ૧૦૯૦  ૦.૮૪  ----  ૦.૦૫  ૦.૧૦  ૨.૦  ---  ૦.૫૫ 

૧૨૦  બોરવેલ રામજી મદંીર ,ચકલાસી ગામ  
૭.૯  ૭.૬  ---  ૧૭  ૬૧૪   ૦.૫૬  ---  ૦.૦૪  ૦.૦૯  ૨.૦  ----  ૦.૪૯ 

૧૨૧  બોરવેલ ઉ રસડંા, 
૭.૮  ૪.૦  ----  ૦૭  ૭૭૪  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૩  ૦.૦૮  ૨.૦  ----  ૦.૬૬ 

૧૨૨  બોરવેલ ડુમરાલગામ 
 ૮.૦  ૩.૯  ----  ૦૭  ૧૪૧૬  ૦.૮૪  ----  ૧.૧૯  ૨.૨૩  ૨.૦  ----  ૧.૨૧ 

૧૨૩  બોરવેલ મહમેદાબાદવોટર વકર્સ , 
મહમેદાબાદ 

૭.૫  ૮.૫  ----  ૦૮  ૧૨૮૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૩  ૦.૧૬  ૪.૦  ----  ૦.૯૨ 

૧૨૪  બોરવેલ મમુતાજથીયટેર પાસે, ખડેા  
૭.૯  ૭.૭  -----  ૦૬  ૧૨૨૮  ૦.૮૪  ----  ૦.૦૩  ૦.૧૮  ૬.૦  ----  ૦.૮૯ 

૧૨૫  બોરવેલ ઈ દીરાનગર, ખેડા ,જી લો: 
ખેડા 

૭.૫  ૮.૭  ----  ૦૮  ૧૮૯૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૩  ૦.૧૯  ૦૪  ---  ૦.૮૫ 

૧૨૬  શેઢી નદીમહમેદાબાદ ‐ નડીયાદ રોડ, 
નડીયાદ 

૭.૮  ૬.૧  <૫  ૧૨  ૫૬૪  ૩૩.૬  ----  ----  ----  ૧૭૦  ૦૩  ---- 
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૧૨૭  ગોમતીતળાવ, ડાકોર 
૭.૯  ૭.૮  <૫  ૦૭  ૨૯૮  ૧.૧૨  ૯.૫૨  ----  ----  ----  ----  ‐‐‐ 

૧૨૮  બોરવેલ, ડાકોર યનુીસીપલ બારોઘ, 
ડાકોર 

૭.૫  ૬.૫  ----  ૦૮  ૭૮૬  ૧.૧૨  -----  ૦.૦૮  ૦.૧૭  ૪.૦  ----  ૦.૨૭ 

૧૨૯  બોરવેલ ઠાસરા વોટરવકર્સ,ઠાસરા 
૮.૦  ૬.૯  ----  ૦૬  ૬૯૬  બીડીએલ  ---  ૦.૦૭  ૦.૨૭  ૨.૦  ----  ૦.૩૩ 

૧૩૦  બોરવેલ સવેાલીયા, સેવાલીયા 
૮.૪  ૮.૩  ----  ૦૬  ૨૯૦  બીડીએલ  ----  બીડીએલ  બીડીએલ  ૪.૦  ----  ૦.૩૫ 

૧૩૧  બોરવેલ પાલી,પાલી  ૮.૫  ૮.૨  ----  ૦૮  ૨૯૪  ૦.૨૮  ----  ૦.૦૨  ૦.૨૮  ૨.૦  ----  ૦.૪૨ 

૧૩૨  બોરવેલ ,બાલિસનોર,બાલિસનોર 
૮.૨  ૮.૮  ----  ૧૦  ૩૦૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૧  ૦.૧૩  ૨.૦  ----  ૧.૬ 

૧૩૩  બોરવેલ દાદં્રા, દાદં્રાતા: બાલાિસનોર 
૭.૮  ૫.૮  ----  ૦૮  ૧૦૨૬  બીડીએલ  ----  ૦.૦૮  ૧.૭૭  ૬.૦  ----  ૦.૫૨ 

૧૩૪  બોરવેલ કપડવજંનગરપાિલકા, 
ક્પડવજં 

૮.૨  ૭.૫  ----  ૧૨  ૩૦૮  બીડીએલ  ----  ૦.૦૩  ૦.૦૬  ૪.૦  ----  ૦.૦૭ 

૧૩૫  મહી નદી, સેવાલીયા  ૮.૪  ૮.૪  <૫  ૦૭  ૨૪૪  ૦.૫૬  ૧૦.૬૪  બીડીએલ  બીડીએલ  ૪૬  ૧૪  ----- 

૧૩૬  મહી નદી, વણાકંબોરી ડેમ 
૮.૨  ૮.૯  <૫  ૦૮  ૨૭૬  ૦.૫૬  ૯.૫૨  ૦.૧૫  ૦.૩૨  ૧૧  <૧.૮  ---- 

૧૩૭  બીંદુસરોવર, િસ ધપરુ  ૭.૨  ૫.૧  ----  ૪૬  ૨૩૨  ----  ----  ૦.૦૧  ૦.૦૪  ૧૪૦  ૨૬  ---- 
૧૩૮  બોરવેલિસ ધપરુનગરપાલીકા,િસ ધપરુ 

૭.૮  ૪.૯  ----  ૧૦  ૭૮૬  ----  ----  ૦.૦૨  ૧.૧૨  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૬૪ 

૧૩૯  બોરવેલ પાટણનગરપાલીકા, પાટણ 
૭.૭  ૫.૫  ----  ૧૦  ૧૦૧૪  ----  ----  ૦.૦૩  ૧.૧૦  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૭૨ 

૧૪૦  બોરવેલ અંબાજી, અંબાજી 
૭.૧  ૪.૭  ----  ૦૮  ૧૦૧૮  ----  ----  ૦.૦૩  ૧.૧૦  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૮૩ 

૧૪૧  બોરવેલ ડીસાનગરપાલીકા, ડીસા 
૭.૮  ૪.૬  ----  ૦૯  ૭૯૨  ----  ----  ૦.૦૨  ૧.૨૩  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૭૨ 

૧૪૨  બોરવેલ પાલનપરુનગરપાલીકા, 
પાલનપરુ 

૭.૬  ૪.૧  ----  ૧૦  ૧૨૦૦  ----  ----  ૦.૦૨  ૧.૧૫  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૭૦ 

૧૪૩  બોરવેલ િવરમગામનગરપાલીકા, 
િવરમગામ 

૮.૫  ૫.૩  ----  ૧૦  ૧૬૧૮  ----  ----  ૦.૧૬  ૦.૯૭  <૨  <૨  ૦.૯૧ 

૧૪૪  મનુસર લેક, િવરમગામ 
૮.૮  ૭.૮  ૨૨  ૧૦૫  ૧૯૮૮  ૦.૯  ૧.૪૬  ----  ----  ૨૮૦  ૧૧૦  ----- 

૧૪૫  બોરવેલ, ધધંકુાનગરપાલીકા, ધધંકુા 
૮.૧  ૬.૫  ૧.૯  ૧૨  ૯૦૦૮  ----  ----  ૦.૦૩  બીડીએલ  <૨  <૨  ૦.૯૧ 

૧૪૬  બોરવેલ, ક ઝવર્ કેિમકલ,  લોક ન.ં 
૪૭૯, લનુા, તાલકુો: પાદરા, જી લો: 
વડોદરા 

૭.૬  ૫.૩  ----  ૦૬  ૩૩૪૦  બીડીએલ  ----  બીડીએલ  ૦.૦૫  ૨  <૨  ૧.૦૬ 

૧૪૭  ટ બુવેલ, કરખડીગ્રામ પચંાયતકરખડી, 
તાલકુો: પાદરા, જી લો: વડોદરા 

૭.૭  ૮.૯  ----  ૧૭  ૫૪૦૮  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૨  ૦.૩૭  ૨  <૨  ૦.૮૧ 

૧૪૮  બોરવેલ પાદરા નગરપાલીકા વોટર 
વકર્સ, સયાજીબાગ, 
પાદરા,જી લો:વદોદરા 

૮.૦  ૭.૨  ----  ૦૬  ૧૭૭૨  ૦.૫૬  ----  ૦.૧૩  ૧.૧૫  ૨  <૨  ૦.૮૧ 

૧૪૯  બોરવેલ જીઆઈડીસી -પોર, 
રમનગામડી, જી લો: વડોદરા 

૬.૬  ૬.૦  ----  ૦૬  ૧૧૧૮  ૦.૮૪  ----  ૦.૧૨  ૦.૩૪  ૨  <૨  ૧.૨૧ 

૧૫૦  બોરવેલ વણર્મા, વણર્મા જી લો: 
વડોદરા 

૮.૨  ૭.૦  ----  ૧૦  ૧૭૭૪  ----  ----  બીડીએલ  ૦.૦૨  ૨  <૨  ૦.૭૫ 

૧૫૧  બોરવેલ કોયલી ગ્રામ પચંાયત વોટર 
વકર્સ, પ્રાથિમક શાળા  નજીકકોયલી,  ૮.૦  ૬.૦  ----  ૦૬  ૬૯૬  ૧.૬૮  ----  ૦.૦૪  ૦.૧૫  ૨  <૨  ૦.૮૭ 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	96	

 

જી લો: વડોદરા 

૧૫૨  બોરવેલ દશરથ ગ્રામપચંાયત, દશરથ, 
જી લો: વડોદરા 

૭.૫  ૨.૮  ----  ૦૭  ૧૪૯૬  ૦.૮૪  ---  ૦.૧૮  ૦.૩૫  ૨  <૨  ૦.૫૧ 

૧૫૩  બોરવેલ પદમાલા ગ્રામ પચંાયત 
વોટર વકર્સનો, પદમાલા, જી લો: 
વડોદરા 

૭.૬  ૬.૨  ----  ૦૬  ૧૬૯૮  ૦.૬૮  ----  ૦.૬૧  ૧.૪૬  ૨  <૨  ૦.૬૮ 

૧૫૪  બોરવેલ છોટા ઉદેપરુ, રેફરલ હો પીટલ 
અને સીએચસીપાસ,ે છોટાઉદેપરુ, 
વડોદરા 

૮.૩  ૭.૦  ----  ૦૬  ૩૩૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૪  ૦.૧૪  ૨  <૨  ૦.૬૬ 

૧૫૫  બોરવેલ કડીપાણી, જી લો: વડોદરા 
૭.૭  ૩.૨  ----  ૦૮  ૫૩૪  બીડીએલ  ----  ૦.૦૯  ૦.૧૮  ૨  <૨  ૧.૭૩ 

૧૫૬  બોરવેલ પાવી- તપરુ, જી લો: 
વડોદરા 

૮.૦  ૭.૯  ----  ૦૭  ૪૦૮  બીડીએલ  ----  ૦.૦૫  ૦.૧૫  ૨  <૨  ૦.૭૯ 

૧૫૭  બોરવેલ બોડલેીગ્રામ પચંાયત, બોડેલી 
જી લો: વડોદરા 

૮.૦  ૬.૧  ---  ૦૬  ૭૩૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૪  ૦.૧૨  ૨  <૨  ૦.૯૨ 

૧૫૮  બોરવેલ એિ વરો ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર કં. લી. 
,  લોટ ન.ં ૬૧૨/બી, ઉમરાયા, તાલકુો: 
પાદરા, જી લો: વડોદરા 

૮.૧  ૬.૬  ----  ૦૭  ૨૩૮૮  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૯  ૦.૫૧  ૨  <૨  ૦.૭૫ 

૧૫૯  બોરવેલ ગ્રામપચંાયત વોટર વકર્સ, 
બાજવા, જી લો: વડોદરા 

૭.૭  ૩.૯  ----  ૦૮  ૧૫૫૦  ૦.૮૪  ----  ૦.૨૧  ૦.૨૯  ૨  <૨  ૧.૨૨ 

૧૬૦  બોરવેલ કરાિચયાગ્રામ પચંાયત વોટર 
વકર્સનો,કરાિચયાજી લો: વડોદરા 

૮.૧  ૪.૦  ----  ૦૬  ૯૦૬  બીડીએલ  ----  ૦.૦૮  ૦.૨૪  ૨  <૨  ૦.૮૧ 

૧૬૧  બોરવેલ ધનકુવાનીચાલીનો બોરવેલ, 
કરાિચયા, જી લો: વડોદરા 

૭.૮  ૧.૪  ----  ૦૭  ૧૩૪૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૬  ૦.૧૩  ૨  <૨  ૦.૫૯ 

૧૬૨  બોરવેલ છાણી ગ્રામપચંાયત વોટર 
વકર્સનો, છાણી, જી લો: વડોદરા 

૮.૪  ૭.૩  ----  ૦૬  ૪૪૪  બીડીએલ  ----  ૦.૫૮  ૧.૮૬  ૨  <૨  ૦.૫૮ 

૧૬૩  બોરવેલ અંગધ, અંગધ જી લો: 
વડોદરા 

૮.૧  ૫.૫  ----  ૦૬  ૧૧૧૬  બીડીએલ  ----  ૦.૬૬  ૧.૩૧  ૨  <૨  ૦.૬૧ 

૧૬૪  બોરવેલ ભીમ પરુાગ્રામ પચંાયત, 
તાલકુો: પાદરા, જી લો: વડોદરા 

૭.૯  ૬.૫  ----  ૦૬  ૧૨૮૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૪  ૦.૧૪  ૨  <૨  ૦.૫૩ 

૧૬૫  ટ બુવેલ જાસપરુ ગ્રામ પચંાયત, શીવ 
મદંીર સામ,ે તાલકુો: પાદરા, જી લો: 
વડોદરા 

૭.૯  ૪.૮  ----  ૧૧  ૧૫૧૦  ૦.૮૪  ----  ૦.૦૬  ૦.૩૧  ૨  <૨  ૦.૫૮ 

૧૬૬  ટ બુવેલ એકલબારા ગ્રામ પચંાયત, 
વાડીપરુા, ચામુડંામાતા મદંીર પાસે, 
મોટા એકલબાર, તાલકુો:પાદરા, 
જી લો:વડોદરા 

૭.૭  ૫.૨  ----  ૦૬  ૯૫૪  ૦.૨૮  ----  ૦.૧૧  ૦.૪૬  ૨  <૨  ૦.૯૫ 

૧૬૭  બોરવેલ ગ્રામપચંાયત કંડારી, કડારી, 
જી લો: વડોદરા 

૮.૧  ૭.૧  ----  ૦૯  ૮૨૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૦૩  ૦.૧૪  ૨  <૨  ૧.૭૪ 

૧૬૮  બોરવેલ બામનગામ, બામનગામ, 
જી લો: વડોદરા 

૮.૩  ૭.૬  ----  ૦૬  ૭૪૦  બીડીએલ  ----  બીડીએલ  ૦.૦૬  ૨  <૨  ૧.૨૮ 

૧૬૯  બોરવેલ ઈટોલાગ્રામ પચંાયત, 
ઇટોલાજી લો: વડોદરા 

૮.૦  ૫.૧  ----  ૦૭  ૯૩૦  ૦.૮૪  ----  ૦.૦૧  ૦.૦૪  ૨  <૨  ૦.૮૯ 

૧૭૦  બોરવેલ કાયાવરોહણ, તાલકુો: કરજણ, 
જી લો: વડોદરા 

૭.૫  ૭.૫  ----  ૦૭  ૮૫૮  બીડીએલ  ----  ૦.૦૧  ૦.૦૫  ૨  <૨  ૦.૭૯ 
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૧૭૧  બોરવેલ વાઘોડીયા.જી લો: વડોદરા 
૭.૨  ૨.૭  ----  ૦૬  ૧૪૪૨  ૧.૪  ----  ૦.૦૭  ૦.૧૬  ૨  <૨  ૧.૭૩ 

૧૭૨  ટ બુવેલ,દભાશાગ્રામ પચંાયત, 
દભાશા, તાલકુો: પાદરા, જી લો: 
વડોદરા 

૮.૫  ૭.૩  ----  ૦૭  ૧૧૫૨  બીડીએલ  ----  ૦.૦૮  ૦.૩૨  ૨  <૨  ૧.૩૨ 

૧૭૩  બોરવેલ વકલિવ ાલય, બાજવા, 
જી લો: વડોદરા 

૭.૮  ૬.૭  ----  ૦૬  ૧૦૮૨  ૦.૮૪  ----  0.૦૫  ૦.૧૧  ૨  <૨  ૧.૫ 

૧૭૪  બોરવેલ સગંમાગ્રામ પચંાયત, સગંમા 
તાલકુો: પાદરા, જી લો: વડોદરા 

૮.૧  ૪.૫  ----  ૦૬  ૯૬૨  ૦.૨૮  ----  ૦.૦૩  ૦.૧૦  ૨  <૨  ૧.૬ 

૧૭૫  ટ બુવેલ એચ. .અમીન, છાણી, 
વડોદરા 

૭.૫  ૬.૧  ----  ૦૬  ૨૦૧૪  ૧.૧૨  ----  ૦.૧૨  ૦.૪૮  ૨  <૨  ૦.૮૧ 

૧૭૬  બોરવેલ સી.ડી.પટેલ, બાજવા, જી લો: 
વડોદરા 

૭.૭  ૩.૮  ----  ૦૮  ૧૯૧૮  બીડીએલ  ----  ૦.૬૫  ૧.૨૨  ૨  <૨  ૧.૩૪ 

૧૭૭  બોરવેલ પુજંાભાઈપટેલ, ઉંદેરા, જી લો: 
વડોદરા 

૭.૪  ૫.૫  ----  ૦૮  ૧૫૨૦  ૦.૫૬  ----  ૦.૨૪  ૦.૮૧  ૨  <૨  ૧.૨૪ 

૧૭૮  બોરવેલ કે. .પટેલ, બાજવા, જી લો: 
વડોદરા 

૭.૫  ૪.૦  ----  ૦૭  ૨૭૮૬  ૦.૫૬  ----  ૦.૫૨  ૧.૩૪  ૨  <૨  ૦.૮૭ 

૧૭૯  બોરવેલ કેસરીિસહંપિઢયાર, ભીમપરુા,  
જી લો: વડોદરા 

૮.૫  ૮.૯  ----  ૦૭  ૨૯૨  ૦.૧૮  ----  ૦.૦૫  ૦.૧૮  ૨  <૨  ૦.૮૩ 

૧૮૦  બોરવેલ ટી.સી.પિઢયાર, રામપરુા, 
જી લો: વડોદરા 

૮.૧  ૪.૫  ----  ૦૭  ૪૨૮  ૧.૬૮  ----  ૦.૫૮  ૧.૧૭  ૨  <૨  ૦.૫૮ 

૧૮૧  સરુસાગરતળાવ, વડોદરા 
૭.૫  ૩.૨  <૫  ૧૦  ૧૭૧૬  ૧.૪  ૮.૪  -----  -----  -----  -----  ----- 

૧૮૨  ી સયાજીસરોવર, આજવા, વડોદરા 
૮.૧  ૭.૦  <૫  ૧૧  ૧૫૬  ૦.૫૬  ૩.૯૨  -----  -----  -----  -----  ----- 

૧૮૩  પાદરાતળાવ, પાદરા, વડોદરા 
૮.૫  ૮.૯  ૮.૬  ૩૪  ૪૬૮  ૨.૨૪  ૧૨.૩૨  -----  -----  -----  -----  ----- 

૧૮૪  ધોબી તળાવ, ડભોઈ, જી લો: વડોદરા 
૭.૭  ૫.૬  <૫  ૦૯  ૪૬૮  બીડીએલ  ૩.૩૬  -----  -----  -----  -----  ----- 

૧૮૫  િવ ાિમત્રી નદી કમાટી બાગ પાસે, 
સયાજી બાગ, વડોદરા 

૭.૭  ૨.૩  <૫  ૦૭  ૫૦૪  ૦.૮૪  ૩.૩૬  ૦.૦૧  ૦.૬  ૩૨૦  ૧૨૦  ----- 

૧૮૬  િવ ાિમત્રી નદી કો વે ટ કુલ પાસ,ે 
ફતેહગજં, વડોદરા 

૭.૯  ૪.૫  <૫  ૧૪  ૩૬૦  ૦.૨૮  ૨.૮  ૦.૦૧  ૦.૪૮  ૩૩૦  ૧૭૦  ---- 

૧૮૭  િવ ાિમત્રી નદી કલાલીરે વે ક્રોસીંગ 
નજીક ,વડસર બ્રીજ, વડોદરા 

૭.૭  ૦.૬  <૫  ૦૯  ૬૦૪  ૦.૮૪  ૭.૮૪  ૨.૬૨  ૩.૦૫  ૧૪૦૦  ૩૯૦  ---- 

૧૮૮  ઢાઢર નદી કોઠવાડાપાસે, તાલકુો: 
પાદરા, જી લો: વડોદરા 

૭.૨  ૨.૮  <૫  ૦૯  ૪૯૪  ૧.૧૨  ૫.૦૪  ૦.૨૨  ૦.૬૯  ૪૬  ૧૪  ---- 

૧૮૯  નમર્દા નદી ચાણોદ પાસ,ે તાલકુો: 
ડભોઈ, જી લો: વડોદરા 

૮.૦  ૬.૮  <૫  ૦૬  ૧૧૪  ૦.૫૬  ૭.૨૮  ૦.૦૭  ૦.૧૮  ૩૩  ૧૧  ---- 

૧૯૦  િવ ાિમત્રી નદી ગજુરાતટે્રક્ટર લી. 
પાસ,ે મજુમાહડુા, વડોદરા 

૭.૮  ૨.૩  <૫  ૦૭  ૪૫૪  બીડીએલ  ૩.૯૨  ૦.૦૩  ૦.૧૧  ૭૦૦  ૨૬૦  ---- 

૧૯૧  ઓરસગં નદી છોટાઉદેપરુ પાસ,ે 
જી લો: વડોદરા 

૮.૫  ૫.૮  <૫  ૦૭  ૨૭૮  બીડીએલ  ૬.૧૬  ૦.૫૨  ૦.૯૨  ૩૯  ૧૪  ---- 

૧૯૨  મીની નદી, અંગધ પાસે, જી લો: 
વડોદરા 

૮.૨  ૬.૫  ૫.૮  ૨૦  ૫૮૪  બીડીએલ  ૬.૧૬  ૦.૫૨  ૦.૯૨  ૩૯  ૧૪  ---- 

૧૯૩  મહી નદી, મજુપરુ પાસે,  
૮.૨  ૮.૫  <૫  ૦૬  ૩૦૪  ૦.૫૬  ૫.૦૪  ૦.૦૧  ૦.૦૪  ૩૪  ૧૨  ---- 

૧૯૪  ખોડીયારડમે, ધારી, જી લો: અમરેલી 
૭.૭  ૬.૧  ૧.૮  ૧૦  ૩૬૦  ૧.૧  ૪.૮  ----  ૦.૨૧  -----  -----  ૦.૦૫ 
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૧૯૫  કામનાથ ડમે, અમરેલી 
૭.૩  ૫.૪  ૨.૧  ૧૦  ૪૪૪  ૧.૪  ૪.૫  ----  ૦.૨૮  ----  ----  ૦.૦૬ 

૧૯૬  વાડી ડેમ, મગંલપરુ, કંુકાવાવ રોડ, 
અમરેલી 

૭.૭  ૬.૨  ૧.૨  ૧૦  ૩૮૮  ૧.૪  ૪.૮  ----  ૦.૨૫  ----  ----  ૦.૦૬ 

૧૯૭  શે ુજંીડમે, પાલીતાણા 
૭.૬  ૬.૦  ૨.૬  ૧૯  ૩૮૪  ૧.૭  ૩.૪  ----  ૦.૨૭  ----  ----  ૦.૦૬ 

૧૯૮  આનદંપરડમે, આનદંપર 
૭.૯  ૫.૨૪  <૫  ૧૦  ૩૯૮  ૦.૯૦  ૧.૪૬  ----  ----  ----  ----  ---- 

૧૯૯  ઉબેન નદી , ને.હા. ૮ડી પાસે, ચોકી, 
જુનાગઢ. 

૧૦.૨  બીડીએલ  ૩૫  ૧૦૮  ૫૬૪૦  ૦.૯૦  ----  ૦.૦૧  ૦.૨૯  ----  ----  ---- 

૨૦૦  બોરવેલ દોલતપરાજી.આઈ.ડી.સી., 
જુનાગઢ 

૭.૯  ૪.૭  -----  ૦૮  ૮૯૬  ૧.૩૪  ----  ૦.૦૫  બીડીએલ  -----  ----  ૦.૩૬ 

૨૦૧  બોરવેલ જીપીસીબી કચેરી,જુનાગઢ,  
૭.૭  ૪.૮  -----  ૦૭  ૧૩૮૮  ૦.૯૦  ----  ૦.૦૨  ૦.૮૪  ----  ----  ૦.૪૫ 

૨૦૨  બોરવેલ વરેાવલજીઆઈડીસી, 
વેરાવળ,  

૮.૦  ૫.૮  ----  ૧૮  ૯૩૪  ૬.૧૬  ----  ૦.૦૧  ૧.૧૩  -----  ----  ૦.૫૨ 

૨૦૩  ટોકર ખાડી, ખાતલવાડા, સરીગામ ્
૮.૨  ૬.૯  ૦.૪  ૧૨  ૩૦૬  ૦.૮૪  ૧.૬૭  ૦.૧૯  ૦.૩૧  ૩૮  ૧૫  ---- 

૨૦૪  બોરવેલ ઉમરગામવોટર વકર્સ, 
ઉમરગામ,  

૭.૯  ૭.૩  ----  ૦૪  ૫૮૨  ----  ----  ૦.૦૬  ૦.૧૧  <૧.૮  <૧.૮  ---- 

૨૦૫  વારોલી નદી, સજંાણ  ૮.૫  ૭.૪  ૦.૨  ૦૮  ૮૯૭  ૦.૨૮  ૦.૫૫  ૦.૦૬  ૦.૧૧  ૩૨  ૧૭  ---- 

૨૦૬  દારોઠા નદી એકલારા ૭.૬ ૭.૩ ૦.૨ ૦૭ ૪૭૮ ૦.૨૮ ૦.૫૫ ૦.૦૫ ૦.૧૧ ૪૬ ૨૦ ---- 

૨૦૭  બોરવેલ સરીગામગ્રામ પચંાયત, 
સરીગામ ્

૭.૨  ૭.૧  ----  ૦૬  ૪૦૮  ----  ----  ૦.૦૬  ૦.૧૧  <૧.૮  <૧.૮  ---- 

૨૦૮  ખારીનદી, ગેરતપરુ, ખારી, અમદાવાદ્ 
૭.૯ બીડીએલ ૯૩  ૩૦૮ ૨૮૮૮ ૧૮  ૨૮  ૦.૧૩ ૧.૦ ૮૨૪૮ ૩૩૨૨  ---- 

૨૦૯  ધરોઈ ડેમ, ખેરાલ ુિજ લો: મહસેાણા 
૮.૬ ૭.૬ ----  ૧૦ ૨૧૮ ----  ----  ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૧૧ ૪.૫  ૦.૪૨ 

૨૧૦ અનાસ નદી, ખસુલગઢ, ગોધરા 
૮.૩ ૮.૪ <૫  ૦૭ ૨૪૮ ૦.૮૪  ૯.૫૨  ૦.૦૧ ૦.૨૯ ૬૩ ૨૬  ---- 

૨૧૧ મ  ડમે – ૨, મોરબી 
૮.૧ ૬.૭ ૩.૧  ૧૭ ૫૭૬ ૦.૯૧  -----  ----- ----- ----- -----  ----- 

૨૧૨ મ  ડમે- ૩, ડી/સી, મોરબી શહરે 
૮.૪ ૬.૮ ૪.૦  ૨૪ ૧૮૬૨ ૧.૧૬  ----  ---- ---- ---- ----  ---- 

૨૧૩ બોરવેલ લકી િફિલંગ, બલે ર, સરુત. 
૮.૫ ૪.૬ ૧.૬  ૧૩ ૭૦૬ ૧.૧૩  ૧.૧૨  બીડીએલ ૦.૨૩ ૧૭ ૧.૮  ૦.૧૩ 

૨૧૪ બોરવેલ ખભંાત નગરપાિલકા, ખભંાત 
િજ લો: આણદં 

૮.૩ ૨.૮ ----  ૦૮ ૨૧૭૬ ૦.૨૮  ----  ૦.૧૪ ૦.૩૯ ૨ <૨  ૧.૧૧ 

૨૧૫ ઓપન વલે, ગણદેવી ટેિલફોન 
એક્ષચે જ, નવસારી 

૮.૦ ૪.૮ ૨.૧  ૧૨ ૨૧૮ બીડીએલ  ----  ૦.૦૫ ૦.૧૦ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૧૬ ઓપન વલે,  ગણદેવી વોટર વકર્સ, 
નવસારી 

૭.૮ ૬.૮ ૧.૫  ૦૯ ૨૮૪ બીડીએલ  ----  ૦.૦૭ ૦.૧૪ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૧૭ બોરવેલ મખુ્ય  ટેિલફોન  એક્ષચે જ 
િબિલમોરા, નવસારી 

૮.૦ ૪.૮ ૨.૦  ૧૧ ૮૮૨ બીડીએલ  ----  ૦.૦૬ ૦.૧૧ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૧૮ ઓપન વલે, આંતલીયા વોટર વકર્સ, 
બીલીમોરા, નવસારી 

૭.૬ ૬.૯ ૧.૪  ૧૧ ૧૦૫૨ ૦.૬  ----  ૦.૦૫    ૦.૧૧ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૧૯ બોરવેલ િચખલી વોટર વકર્સ, ચીખલી 
૮.૨ ૪.૯ ૧.૯  ૧૧ ૮૯૬  બીડીએલ  ----  ૦.૦૬ ૦.૧૧ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૦ બોરવેલ ,ગેલખડી વોટર વકર્સ, 
નવસારી 

૮.૦ ૭.૮ ૨.૩  ૧૨ ૨૦૬ ૦.૬  ----  ૦.૦૭ ૦.૧૩ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 
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૨૨૧ બોરવેલ કાિલયાવાડી નવસારી,  
૭.૪ ૪.૯ ૨.૫  ૦૯ ૯૭૮ બીડીએલ  ----  ૦.૦૫ ૦.૧૦ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૨ બોરવેલ સાઢંકુવા ટેિલફોન એક્ષચે જ, 
નવસારી,  

૮.૦ ૫.૧ ૨.૨  ૦૭ ૧૦૮૬ બીડીએલ  ----  ૦.૦૫ ૦.૧૧ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૩ ચોવીસી ગ્રામપચંાય , નવસારી. 
૭.૮ ૪.૪ ૨.૫  ૧૪ ૧૨૯૮ બીડીએલ  ----  ૦.૦૫ ૦.૦૯ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૪ બોરવેલ જીઆઈડીસી કિબલપોર, 
નવસારી. 

૭.૯ ૪.૬ ૨.૩  ૧૪ ૧૧૨૬ બીડીએલ  ----  ૦.૦૫ ૦.૧૧ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૫ બોરવેલ, તાલકુા પચંાયત, સોનગઢ, 
િજ લો: તાપી 

૭.૩ ૭.૧ <૫  ૧૦ ૪૮૪ બીડીએલ  ----  ૦.૦૪ ૦.૦૮ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૬ બોરવેલ, પ્રયોજન ઓિફસ, સોનગઢ, 
િજ લો: તાપી 

૭.૪ ૭.૧ <૫  ૧૦ ૫૧૦ બીડીએલ  ----  ૦.૦૫ ૦.૦૮ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૭ બોરવેલ, યારા સરિકટ હાઉસ, િજ લો: 
તાપી 

૭.૫ ૬.૭ <૫  ૧૦ ૫૭૦ બીડીએલ  ----  ૦.૦૬ ૦.૧૧ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૮ બોરવેલ, રે વે ટેશન, યારા, િજ લો: 
તાપી 

૭.૨ ૬.૯ <૫  ૧૦ ૪૬૮ બીડીએલ  ----  ૦.૦૭ ૦.૧૧ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૨૯ બોરવેલ વાલોડ્ સરિકટ હાઉસ, 
વાલોડ,  

૮.૪ ૪.૨ ૨.૪  ૪૬ ૫૪૬ ૦.૬  -----  ૦.૦૨ ૦.૦૭ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૯ 

૨૩૦ ઓપન વલે, વાલોડ તાલકુા પચંાયત,  
વાલોડ,  

૮.૦ ૫.૫ ૨.૧  ૦૯ ૫૫૮ ૦.૬  ----  ૦.૦૩ ૦.૦૭ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૫ 

૨૩૧ બોરવેલ જીઆઈડીસી આંતલીયા, 
બીલીમોરા, િજ લો: નવસારી,  

૮.૦ ૪.૯ ૧.૭  ૧૨ ૪૩૬ બીડીએલ  ----  ૦.૬ ૦.૧૨ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૨ 

૨૩૨ ઉકાઈ ડમે, ઉકાઇ, િજ લો: તાપી 
૮.૨ ૭.૨ ૧.૦  ૧૦ ૧૫૬ ૦.૬  ----  ૦.૦૨ ૦.૦૫ <૧.૮ <૧.૮  ૦.૦૩ 

૨૩૩ તાપી નદી કાઠોર પાસે ને.હા. ન ં– 
૦૮, સરુત 

૮.૨ ૭.૧ ૧.૧  ૧૦ ૩૭૦ ૦.૫૬  ૩.૩૬  ૦.૦૯ ૦.૧૭ ૯૪ ૦૪  ૦.૧૯ 

૨૩૪ તાપી નદી માડંવી બ્રીજ, માડવી, 
સરુત, 

૮.૨ ૭.૪ ૦.૯  ૦૮ ૧૯૮ ૦.૨૮  ૨.૮૦  ૦.૦૪ ૦.૧૧ ૦૬ <૩  ૦.૧૩ 

૨૩૫ તાપી નદી વરા છા બ્રીજ, સરુત. 
૮.૨ ૭.૨ ૧.૨  ૧૦ ૩૭૬ ૦.૫૬  ૩.૩૬  ૦.૧૦ ૦.૧૭ ૩૫૦ ૬.૧  ૦.૨૧ 

૨૩૬ મોતીચેર 
લેક, કાકંરાપાર નજીક, યારા 

૮.૧ ૭.૩ ૧.૦  ૦૯ ૧૮૬ ૦.૫૬  ૩.૩૬  ૦.૧૦ ૦.૧૫ ૧૧ <૩  ૦.૧૨ 

૨૩૭ તાપી નદી, કાકંરાપાર, યારા, 
૮.૩ ૭.૨ ૦.૮ ૦૮ ૨૮૨ ૦.૫૬  ૨.૮૦  ૦.૦૮ --- ૧૪ <૩  ૦.૨૮ 

૨૩૮ િમંઢોલા નદી, બારડોલી બ્રીજ, 
બારડોલી 

૮.૫ ૬.૯ ૧.૨  ૧૧ ૨૬૮ ૦.૮૪  ૩.૩૬  ૦.૧૦ ૦.૧૭ ૯૨૦ ૪૬  ૦.૨૭ 

૨૩૯ િમંઢોલા નદી, ટેટ હાઇવે સરુત – 
નવસારી રોડ, નવસારી  

૮.૫ ૪.૮ ૨.૦  ૧૨ ૪૫૪ ૦.૮૪  ૨.૮૦  ૦.૦૯ ૦.૧૬ ૫૪૦ ૪૮  ૦.૩૫ 

૨૪૦ બોરવેલ બારડોલી રે ટ હાઉસનો 
બોરવેલ, બારડોલી 

૮.૨ ૬.૯ ૧.૨  ૧૧ ૧૩૨૮ બીડીએલ  ----  ૦.૧૦ ૦.૧૭ <૩ <૩  ૦.૧૫ 

૨૪૧ મા મા ખાડી , ઓલપાડ- સરુત રોડ 
૮.૨ ૫.૨ ૧.૭  ૧૧ ૪૩૨ ૦.૮૪  ૩.૩૬  ૦.૦૯ ૦.૧૭ ૨૨૦૦ ૩૨૦  ૦.૨૨ 

૨૪૨ બોરવેલ એમએસડબ ય ુિડ પોસલ નો 
બોરવેલ, ખાજોદ, સરુત. 

૭.૩ ૪.૭ ૪.૧  ૫૨ ૩૬૫૪૦ ૦.૫૬  ૧.૧૨  ---- ૦.૦૮ ૧૬૦ ૨૩  ૦.૫૦ 

૨૪૩ બોરવેલ સીએચડબ યડુીએસ, 
જીઈપીઆઈએલ નજીક નો બોરવેલ 

( મહાદેવ મિંદર), વાપી 
૮.૪ ૨.૦ ૩.૦  ૧૭ ૧૯૪૨ બીડીએલ  ૨.૨૪  ---- ૦.૧૪ ૯૨૦ ૯૪  ---- 

૨૪૪ બોરવેલ કોટે ર મહાદેવ મિંદર નો 
બોરવેલ, વાપી 

૮.૦ ---- ----  ૦૨ ૪૧૨ -----  -----  ૦.૦૪ ૦.૧૨ ----- -----  ૦.૩૨ 

૨૪૫ બોરવેલ રાજ થાન ભવન, સમીર 
એપાટર્મેંટની પાછળનો બોરવેલ, વાપી 

૭.૫ ---- -----  ૦૨ ૯૮૨ -----  ----  ૦.૦૪ ૦.૦૬ ---- ----  ૦.૩૭ 
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૨૪૬ પાર જળાશય, અતલુ, વલસાડ્ 
૮.૧ ૭.૨ ૦.૨  ૦૨ ૭૯૬ ૦.૨૮  ૦.૫૭  ----- ---- ૩૩ ૧૪  ---- 

૨૪૭ જીઆઈડીસી જળાશય વાપી 
૮.૨ ૪.૩ ૦.૨  ૦૫ ૨૦૬ ૦.૨૮  ૦.૫૭  ---- ---- ૫૮ ૧૭  ---- 

૨૪૮ મધબુન ડેમ, વાપી, િજ લો: વલસાડ 
૭.૯ ---- ----  ૦૩ ૨૧૪ ----  ----  ૦.૦૩ ૦.૦૫ ---- ----  ૦.૨૬ 

૨૪૯ ઔરંગા નદી જળાશય, વલસાડ 
૮.૩ ૭.૨ ૦.૨  ૦૨ ૨૦૩ ૦.૨૮  ૦.૫૭  ---- ---- ૧૦ <૧.૮  ---- 

૨૫૦ સાપતુારા લેક, સાપતુારા 
૭.૮ ૬.૯ ૦.૩  ૦૪ ૧૪૬ ૦.૨૮  ૦.૫૬  ---- ---- ૪૮ ૧૦  ---- 

૨૫૧ અબ્રમા જળાશય,  અબ્રમા, વલસાડ 
૮.૩ ૭.૨ ૦.૨  ૦૨ ૨૦૩ ૦.૨૮  ૦.૫૭  ---- ---- ૧૦ <૧.૮  ---- 

૨૫૨ સરકારી ઓપનવેલ રામજી મિંદર 
નજીક, િચખલી 

૭.૭ ---- ----  ૦૨ ૬૭૬ ----  ----  ૦.૦૪ ૦.૦૯ ----- ----  ૦.૩૦ 

૨૫૩ ઓપનવેલ, 
સરકારી ઓપનવેલ ગલુાબભાઈ પટેલ, 
િચિર 

૭.૯ ---- ----  ૦૨ ૬૬૨ -----  ----  ૦.૦૪ ૦.૦૯ ----- ----  ૦.૩૧ 

૨૫૪ બોરવેલ ભગભુાઈ .પટેલ, કોચરવા 
૭.૭ ---- ----  ૦૨ ૭૫૪ -----  -----  ૦.૦૪ ૦.૦૧ ----- -----  ૦.૩૫ 

૨૫૫ ઓપનવેલ, 
સરકારી ઓપનવેલ, ભડંારીવાડ, 
બાિલઠા 

૭.૬ ---- ----  ૦૨ ૮૯૪ -----  ----  ૦.૦૪ ૦.૦૯ ---- -----  ૦.૩૧ 

૨૫૬ બોરવેલ િક્રમેશન ગ્રાઉ ડ, ને.હા.ન-ં 
૦૮, બાિલઠા 

૭.૪ ----- -----  ૦૨ ૮૨૮ -----  ----  ૦.૦૪ ૦.૦૧ ----- -----  ૦.૩૭ 

૨૫૭ ઓપનવેલ, શકંિરકાતંા ફાિલયા ગામ: 
કોલક 

૭.૫ ----- -----  ૦૨ ૪૮૦ -----  ----  ૦.૦૩ ૦.૦૮ ----- ----  ૦.૩૦ 

૨૫૮ ઓપનવેલ, રમેશભાઈ મહાદેવ 
પલસાણા પલસાણા 

૭.૭ ---- ----  ૦૨ ૫૧૦ ----  ----  ૦.૦૬ ૦.૧૬ ---- -----  ૦.૩૧ 

૨૫૯ ઓપન વલે, ગામ: ઉમરસદી ઉમરસદી 
૭.૯ ----- ----  ૦૨ ૮૪૬ ----  ----  ૦.૦૪ ૦.૧૩ ---- ----  ૦.૩૨ 

૨૬૦ ઓપનવેલ, િક્રમશેન ગ્રાઉ ડ, વલસાડ 
૭.૬ ---- ----  ૦૨ ૧૧૬૬ ----  ----  ૦.૦૨ ૦.૦૬ ---- -----  ૦.૩૦ 

૨૬૧ ઓપનવેલ, ઓરી ,હિઝરા 
૭.૬ ----- ---- ૦૮ ૫૪૮ -----  ----  ૦.૦૩ ૦.૦૯ ----- ----  ૦.૩૩ 

૨૬૨ ઓપનવેલ, હરિજવન હિઝરા 
૭.૫ ----- -----  ૦૭ ૬૧૮ ----  ----  ૦.૦૩ ૦.૦૯ ----- -----  ૦.૩૧ 

૨૬૩ ઓપનવેલ, સભુાષચદં્ર જી. દેસાઈ, 
હિઝરા 

૭.૫ ----- -----  ૦૬ ૫૮૨ -----  ----  ૦.૦૩ ૦.૦૯ ----- ----  ૦.૩૦ 

૨૬૪ બોરવેલ પારડી યનુીસીપાલીટી 
વોટરવકર્સ, પારડી 

૮.૩ ----- ----  ૦૨ ૨૧૮ ----  -----  ૦.૦૪ ૦.૦૯ ----- ----  ૦.૨૭ 

૨૬૫ ઓપનવેલ, વગાઈ, વગાઈ, 
૭.૩ ----- -----  ૦૪ ૫૮૪ ૦.૨૮  ૦.૫૬  ----- ----- <૧.૮ <૧.૮  ----- 

૨૬૬ િબલ ખાડી, ચરવાડા 
૭.૦ ૪.૨ ૯.૦  ૧૨૬ ૧૦૪૪ ૬.૭૬  ૧૦.૧૫  ----- ----- ૬૩ ૧૭  ----- 

૨૬૭ ઓપનવેલ, પ્રાથિમક શાળા આહવા, 
આહવાડાગં 

૭.૨ ૭.૧ ૦.૨  ૦૫ ૫૯૪ ૦.૨૮  ૦.૫૬  ----- ----- <૧.૮ <૧.૮  ----- 

૨૬૮ લખોટા તલાવ, જામનગર 
૭.૯ ૭.૬ ૬.૯  ૩૬ ૬૦૩ ૦.૫૬  ૦.૯૭  ---- ---- ૩૨ ૧૬  ૦.૧૬ 

 

*પીએચ,ટોટલ કોલીફોમર્, ફીકલ કોલીફોમર્ િસવાયના દરેક પેરામીટસર્ને મીલી.ગ્રામ/લીટર્ મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
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બીડીએલ=પ ૃ કરણની યનુતમ મયાર્દાથી નીચે. 

 

4. ુવાના પાણીની ણુવ ાની થતી 
(વાિષક સરરાશ 2014-2015) 

મ લોકશન / ટશન 

પેરામીટસ ના પ રણામ 

પી.એચ ટ ડ એસ ડ .ઓ. સી.ઓ.ડ  નાઈ ટ નાઈ ાઈટ લોરાઈડ 
એમોિનકલ
નાઈ ોજન 

ટોટલ 
કોલીફોમ 

ફ કલ 
કોલીફોમ 

૧  પીપળજનો બોરવેલ, અમદાવાદ, 

જી લો: અમદાવાદ 
૮.૭  ૧૩૨૦  ----  ૦૮  ૦.૦૩  ૧.૦૭  ૦.૫૬  -----  -----  ----- 

૨  બાવળા નગરપાલીકાનો બોરવેલ, 

જી લો: અમદાવાદ 
૭.૮  ૧૫૨૪  ૧.૩  ૦૯  બીડીએલ  ૦.૧૯  ૦.૮૫  -----  <૨  <૨ 

૩ ધધંકૂા નગરપાલીકાનો બોરવેલ, 

જી લો: અમદાવાદ 
૮.૧ ૯૦૦૮ ૬.૫ ૧૨ ૦.૦૩ બીડીએલ  ૦.૯૧ ----- <૨ <૨ 

૪ સાણદં નગરપાલીકાનો બોરવેલ, 

જી લો: અમદાવાદ્ 
૮.૫ ૭૬૮ ૫.૯ ૧૧ બીડીએલ  ૦.૫૬ ૦.૮૭ ---- <૨ <૨ 

૫ િવરમગામ નગરપાલીકાનો 

બોરવેલ, જી લો: અમદાવાદ 
૮.૫ ૧૬૧૮ ૫.૩ ૧૦ ૦.૧૬ ૦.૯૭ ૦.૯૧ ----- <૨ <૨ 

૬ ધોળકા નગરપાલીકાનો બોરવેલ, 

જી લો: અમદાવાદ 
૭.૯ ૧૫૩૨ ૧.૪ ૧૦ ૦.૦૧ ૧.૩૮ ૦.૯૮ ----- <૨ <૨ 

૭ બારેજાનો બોરવેલ, જી લો: 

અમદાવાદ 
૮.૧ ૧૯૩૪ ---- ૧૦ ૦.૦૨ ૦.૨ ૦.૫૩ ---- ----- ----- 

૮ િસ પરુનો બોરવેલ, જી લો: 

પાલનપરુ 
૮.૦ ૯૧૧ ૫.૦ ---- ૦.૦૬ ૨.૨૨ ૦.૭૮ ----  <૧.૮ <૧.૮ 

૯ પાટણનો બોરવેલ, િજ લો: પાટણ ૮.૨ ૧૦૯૮ ૪.૯ ---- ૦.૦૨ ૧.૯૫ ૦.૭૮  ----- <૧.૮ <૧.૮ 

૧૦ અંબાજી નો બોરવેલ, િજ લો: 

બનાસકાઠંા 
૭.૮ ૬૧૪ ૪.૪ ૦૯ ૦.૦૪ ૧.૪૨ ૦.૮૧  ----- <૧.૮ <૧.૮ 

૧૧ પાલનપરુનો બોરવેલ, જી લો: 

બનાસકાઠંા 
૭.૮ ૧૩૧૮ ૪.૮ ---- ૦.૦૧ ૩.૧૪ ૦.૮૪  -----  <૧.૮ <૧.૮ 

૧૨ સારીગામ ગ્રામ પચંાયતનો 

બોરવેલ, જી લો: વલસાડ 
૭.૫ ૬૧૭ ૬.૦ ૦૫ ૦.૧૧ ૦.૧૯ ૦.૩૨  ----- ----- ----- 

૧૩ જુના પુગંમ કુવાના પાણીના 

નમનુા, જી લો: ભ ચ 
૮.૧ ૫૩૪ ૬.૪ ૧૦ બીડીએલ  ૦.૫૮ ૦.૪૨  ---- ૦૮ <૨ 

૧૪ સક્કર-પરુાભાઠા કુવાના પાણી, 

ભ ચ, જી લો: ભ ચ 
૭.૯ ૨૧૩૪ ૫.૧ ૧૩ ૦.૦૭ ૦.૬૯ ૦.૪૮  ---- ૦૭ <૨ 

૧૫ અહમદભાઈ પટેલનો બોરવેલ, 

પીરામાન, અંક્લે ર, જી લો: 

ભ ચ 
૭.૧ ૧૭૨૨ ૪.૫ ૧૦ ૦.૦૧ ૦.૫૬ ૦.૪૮  ---- <૨ <૨ 

૧૬ પીરામાન પાસે, રે વે ટે્રક આગળ 

કુવાના પાણીના નમનુા, 

અંક્લે ર, જી લો: ભ ચ 
૭.૬ ૧૧૭૮ ૫.૪ ૧૧ ૦.૨૮ ૦.૮૪ ૦.૫૩  ---- ૦૨ <૨ 
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૧૭ સારંગપરુ ગ્રામ પચંાયત 

બોરવેલ, જી લો: ભાવનગર 
૭.૪ ૨૧૪૬ ૭.૦ ૧૫ ૦.૦૨ ૦.૮૪ ૦.૪૮  ----- <૨ <૨ 

૧૮ દાધલ ગ્રામ પચંાયત બોરવેલ, 

જી લો: ભ ચ 
૭.૭ ૧૦૦૬ ૪.૭ ૦૪ ૦.૦૧ ૦.૮૮ ૦.૪૨  ----- <૨ <૨ 

૧૯ કોસાં ડી ગ્રામ પચંાયત બોરવેલ, 

જી લો: ભ ચ 
૭.૭ ૫૮૨ ૭.૨ ૦૪ બીડીએલ  ૦.૮૪ ૦.૮૩  ---- ૦૮ <૨ 

૨૦ ભડકોદરા ગ્રામપચંાયત કુવાના 

પાણી, જી લો: ભ ચ 
૭.૯ ૯૪૪ ૪.૪ ૦૮ ૦.૦૧ ૦.૪૨ ૦.૮૩  ---- ૦૭ <૨ 

૨૧ અંબોલી ગ્રામ પચંાયતનો કુવાન ુ

પાણી, જી લો: ભ ચ 
૭.૭ ૫૩૪ ૫.૩ ૧૧ ૦.૦૧ ૦.૪૮ ૦.૫૮  ----- ૦૪ <૨ 

૨૨ ખાદીવાલાનો બોરવેલ,  પીરામન 

ગામ, જી લો: ભ ચ 
૭.૮ ૭૮૨ ૪.૩ ૧૭ બીડીએલ  ૦.૯૮ ૦.૪૨  ---- <૨ <૨ 

૨૩ પીરામન ગ્રામ પચંાયતનો 

બોરવેલ, જી લો: ભ ચ 
૭.૫ ૧૫૭૬ ૫.૮ ૦૮ બીડીએલ  ૦.૫૮ ૦.૫૩  ----- <૨ <૨ 

૨૪ િલંબડી જીઆઈડીસી નો બોરવેલ, 

જી લો: સરેુ દ્રનગર 
૭.૩ ૪૦૦૪ ૩.૯ ૦૭ ૦.૦૨ ૦.૦૮ ૧.૬૪  ૦.૫૬ ----- ----- 

૨૫ રામે રનગર રહણેાક િવ તારનો 

બોરવેલ, જી લો: જામનગર 
૮.૨ ૯૪૮ ૩.૩ ૦૬ ૦.૦૧ ૦.૩૭ ૦.૧૫  ૦.૨૮ <૨ <૨ 

૨૬ રણિજત નગર ગ્રામ પચંાયતનો 

બોરવેલ, જી લો: પચંમહાલ 
૭.૩ ૬૩૪ ૪.૩ ૦૬ ---- ૦.૧૮ ૦.૭૭  ૦.૮૪ ૦૨ <૨ 

૨૭ મિંદર ફિડયાનો બોરવેલ , 

હાલોલ, િજ લો: પચંમહાલ 
૮.૩ ૨૨૮ ૮.૨ ૦૯ ----- ----- ૧.૫૪  બીડીએલ  ૦૨ <૨ 

૨૮ જાગિૃત સોસાયટીનો બોરવેલ, 

હાલોલ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૩ ૬૯૮ ૩.૬ ૦૬ ----- ૦.૦૭ ૨.૧૫  ૦.૮૪ ૦૨ <૨ 

૨૯ મોહનભાઇનો બોરવેલ, 

વેરાઇમાતા મિંદરની સામે, 

હાલોલ, પચંમહાલ 
૭.૩ ૬૪૮ ૧.૩ ૦૭ ---- ૦.૧૧ ૦.૯૨  ૦.૨૮ ૦૨ <૨ 

૩૦ હાલોલ બસ ટડપાસનેો બોરવેલ, 

હાલોલ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૩ ૭૧૬ ૪.૪ ૦૮ ----- ૦.૧૬ ૨.૧૭  બીડીએલ  ૦૨ <૨ 

૩૧ જીડબ યએુસએસબી નો 

ટ બુવેલ, ડરેોલ, િજ.પચંમહાલ 
૮.૩ ૨૪૨ ૮.૮ ૧૪ ---- ૦.૧૯ ૧.૨૭  ૦.૮૪  ૦૨ <૨ 

૩૨ રામજી મિંદરનો બોરવેલ, ગોધરા, 

િજ લો: પચંમહાલ  
૭.૩ ૬૯૪ ૩.૧ ૦૬ ---- ૦.૦૭ ૨.૧૫  બીડીએલ  ૦૨ <૨ 

૩૩ નવા બઝાર નો બોરવેલ, દેના 

બેંક ની બાજુમા ં, ગોધરા, િજ લો: 

પચંમહાલ 
૭.૩ ૭૦૨ ૪.૦ ૦૭ ---- ૦.૦૪ ૧.૫૯ બીડીએલ  ૦૨ <૨ 

૩૪ સતંરામપરુા ગ્રામ પચંાયતનો 

બોરવેલ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૯ ૫૦૨ ૩.૮ ૦૭ ----- ૦.૨૨ ૧.૩૧  બીડીએલ  ૦૨ <૨ 

૩૫ ફતેહપરુા ગ્રામ પચંાયતનો 

બોરવેલ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૬ ૫૩૮ ૫.૨ ૦૯ ----- ૦.૧૬ ૧.૯૧  ૦.૮૪ ૦૨ <૨ 

૩૬ ઝાલોદ ગ્રામ પચંાયતનો 

બોરવેલ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૯ ૪૪૮ ૩.૬ ૦૯ ----- ૦.૦૯ ૧.૭૫ બીડીએલ  ૦૨ <૨ 
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૩૭ ઝાલોદ રોડ નો બોરવેલ, અંડર 

બ્રીજ, દાહોદ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૭ ૫૬૮ ૫.૩ ૦૮ ----- ૦.૨૬ ૧.૯૨  ૧.૧૨ ૦૨ <૨ 

૩૮ ઠક્કરબાપા ચોક નો બોરવેલ,, 

દાહોદ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૬ ૫૩૨ ૪.૩ ૦૬ ---- ૦.૦૧ ૦.૮૬  ૦.૮૪ ૦૨ <૨ 

૩૯ દેસાઈ વાડા નો બોરવેલ, વનીક 

વાડી, દાહોદ, િજ લો: પચંમહાલ 
૮.૧ ૫૦૦ ૭.૧ ૦૮ ----- ૦.૨૫ ૧.૭૬  ૦.૫૬ ૦૨ <૨ 

૪૦ ચારર તાનો બોરવેલ, િલમખેડા, 

દાહોદ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૯ ૪૮૮ ૪.૫ ૦૭ ----- ૦.૨૧ ૧.૬૩  ---- ૦૨ <૨ 

૪૧ ધારીયા  ફામર્ કુવાના પાણીના 

નમનુા, લીમખેડા,દાહોદ, 

પચંમહાલ 
૭.૫ ૫૨૮ ૪.૧ ૦૮ ----- ૦.૬૩ ૧.૨૫ ૦.૨૮ ૦૨ <૨ 

૪૨ બોરવેલ લીમખેડા ગ્રામપચંાયત, 

દાહોદ, િજ લો: પચંમહાલ 
૮.૦ ૪૫૪ ૬.૭ ૦૭ ---- ૦.૧૫ ૧.૭૩ ૦.૫૬ ૦૨ <૨ 

૪૩ બોરવેલ પીપલોદ ગ્રામપચંાયત, 

પચંમહાલ, િજ લો: પચંમહાલ 
૭.૬ ૫૪૬ ૪.૧ ૦૬ ---- ૦.૨૦ ૧.૮૫ ૦.૮૪ ૦૨ <૨ 

૪૪ બોરવેલ સતં રોડ ગ્રામપચંાયત, 

રામજી મિંદર પાસે, પચંમહાલ 
૭.૯ ૪૪૦ ૧.૭ ૦૭ ----- ૦.૧૯ ૧.૭૮ ૦.૨૮ ૦૨ <૨ 

૪૫ વ લભભાઈ  કે. ઈટાિલયાના 

ખેતરનો બોરવેલ, અલગં 
૭.૩ ૧૭૫૩ ૪.૦ ૧૦ ----- ૦.૩૨ ૦.૦૬ ----- ----- ----- 

૪૬ બજરંગ દાસ બાપા મઢુલી નો 

બોરવેલ, અલગં 
૭.૬ ૧૪૮૭ ૩.૬ ૧૦ ----- ૦.૦૬ ૦.૩૦ ----- ----- ----- 

૪૭ કાલભુાઈ એલ. ઈટાિલયાના 

ખેતર નો બોરવેલ, અલગં 
૭.૪ ૧૦૭૪ ૩.૬ ૧૦ ----- ૦.૦૮ ૦.૩૨ ----- ----- ----- 

૪૮ પટેલ જીવાભાઈ કે. ના ખેતરનો 

બોરવેલ, અલગં 
૭.૫ ૧૬૪૫ ૪.૦ ૧૦ ----- ૦.૦૮ ૦.૩૧ ----- ----- ----- 

૪૯ વા મો ના કુવાન ુપાણી, મહુવા, 

ભાવનગર 
૭.૬ ૧૩૧૦ ---- ૧૦ ----- ----- ૦.૦૬ ----- ----- ----- 

૫૦  કડી નો બોરવેલ ૮.૩  ૨૨૦  ૮.૦  ૧૦  ૦.૦૪  ૧.૦૮  ૦.૩૭  ----- <૧.૮ <૧.૮ 

૫૧  મહસેાણા નો બોરવેલ ૭.૯  ૧૫૬૦  ૫.૨  ૧૨  ૦.૨૨  ૦.૫૩  ૧.૧૭  ----  <૧.૮  <૧.૮ 

૫૨  િજતાલી ગામનો બોરવેલ ૭.૩  ૧૦૨૮  ૫.૪  ૦૫  બીડીએલ  ૦.૧૮  ૦.૨૮ -----  <૨  <૨ 

૫૩  પોરબદંર નગર પાિલકાનો 

બોરવેલ 
૭.૭  ૧૩૦૩  ૨.૯  ૦૮  ૦.૦૩  ૦.૨૭  ૦.૦૩  ૦.૨૮  ---- ----- 

૫૪  પોરબદંર જીઆઈડીસીના પાણીના 

સે પલ, પોરબદંર 
૭.૬  ૧૭૯૩  ૨.૮  ૦૯  ૦.૦૨  ૦.૪૦  ૦.૨૮  ૦.૨૮  ----  ----- 

૫૫  ભાદર નદી, ગામ: ગરેજ ૭.૮  ૩૯૨૫  ૬.૫  ૧૮  ૦.૦૨  ૦.૨૭  -----  ૦.૩૦  ૩૬  ૨૦ 

૫૬  ભાદર નદી રિતયા  ગામ, 

પોરબદંર 
૭.૮  ૨૯૮૯૧  ૫.૪  ૧૫  ૦.૦૩  ૦.૨૭  -----  ૦.૩૦  ----  ---- 

૫૭  હનમુાન ધારા મિંદર નો બોરવેલ ૭.૮  ૧૮૪૩  ૪.૨  ૦૯  ૦.૦૧  ૧.૩  -----  -----  -----  ----- 

૫૮  મેિટ્રક્ષ ઈંડ ટ્રીઝ રાફલે ર નો 

બોરવેલ, જીઆઈડીસી, રફલે ર 
૭.૮  ૭૮૦  ૨.૨  ૦૮  ૦.૧૪  ૦.૧૭  ૧.૩૭  -----  -----  ----- 

૫૯  અતલુ ફારમા યિુટકલ નો 

બોરવેલ, વાકંાનેર જીઆઈડીસી, 

વાકંાનેર 

૭.૪  ૨૫૨૦  ૨.૯  ૧૪  ૦.૦૧  ૦.૨૮  ૧.૪૭  -----  -----  ----- 
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૬૦  હલવદ જીઆઈડીસીનો બોરવેલ , 

હ વદ 
૭.૬  ૨૯૮૦  ૩.૨  ૧૪  ૦.૦૧  ૦.૧૬  ૧.૫૩  -----  -----  ----- 

૬૧  ભીમપરુા ગ્રામપચંાયતના હે ડ 

પપં, દત મિંદર નજીક, ઉકાઈ, 

સોનગઢ  

૭.૩  ૯૦૦  -----  ૦૮  ૦.૦૭  ૦.૧૪  ૦.૧૫  બીડીએલ  -----  ----- 

૬૨  ભીમપરુા ગ્રામપચંાયતના હે ડ 

પપં, દત મિંદર પાછળ, ઉકાઈ, 

સોનગઢ  

૭.૪  ૭૭૨  -----  ૨૫  ૦.૦૮  ૦.૧૩  ૦.૧૭  બીડીએલ  -----  ----- 

૬૩  વાગદા ગ્રામપચંાયતનો  

હે ડપપં, ઉકાઈ, સોનગઢ 
૭.૩  ૨૩૫૦  -----  ૦૯  ૦.૦૭  ૦.૧૪  ૦.૧૩  બીડીએલ  -----  ----- 

૬૪  વાગદા ગ્રામપચંાયતનો  

હે ડપપં,  આંગણવાડી નજીક 

ઉકાઈ, સોનગઢ 

૭.૫  ૧૪૮૨  -----  ૦૭  ૦.૦૯  ૦.૧૫ ૦.૧૪  બીડીએલ  ------  ------ 

૬૫  બીએસએનએલ નો બોરવેલ, 

પાડંેસરા, જીઆઈડીસી 
૭.૬  ૧૧૧૮  ૪.૧  ૧૩  ૦.૦૨  ૦.૩૦  ૦.૨૭  ૦.૫૬  ૯.૨  ૦૪ 

૬૬  િનલમ ફાયબર િકમ ઈ ડ એિરયા 

નો બોરવેલ 
૮.૨  ૧૫૦૪  ૪.૮  ૧૨  ૦.૧૪  ૦.૫૫  ૦.૩૩ ૦.૨૮  <૩  <૩ 

૬૭ ગગર્-ટેક્ષ- ઓ ફેબ પ્રા. િલ. નો  

બોરવેલ 
૭.૮  ૫૯૬૧  ૩.૯  ૧૨  ૦.૦૫  ૦.૧૧  ૦.૧૯  ૦.૨૮  ૧૦  ૦૪ 

૬૮ સિચન જીઆઈડીસીનો બોરવેલ ૭.૭  ૭૩૨૪  ૩.૮  ૧૪  ૦.૦૬  ૦.૧૫  ૦.૨૭  ૦.૫૬  ૧૧  ૦૪ 

૬૯ જીએસપીસીએલનો બોરવેલ, 

હિઝરા 
૮.૨  ૧૦૯૧  ૫.૬  ૦૯  ૦.૦૪  ૦.૩૯  ૦.૧૮  ૦.૨૮  ૧૩.૭  <૩ 

૭૦ િફિલંગ ટેશન નો બોરવેલ, 

પલસાણા 
૮.૨  ૬૨૦  ૪.૮  ૧૩  બીડીએલ  ૦.૧૭  ૦.૧૫  બીડીએલ  <૩  <૩ 

૭૧ િપરામલ ગ્લાસ નો બોરવેલ, 

તરસાડી 
૭.૯  ૧૬૭૮  ૪.૮  ૧૧  ૦.૦૭  ૦.૧૩  ૦.૩૨  બીડીએલ  <૩  <૩ 

૭૨ પીએચસી સે ટર નો બોરવેલ, 

કડોદરા 
૮.૧  ૯૬૧  ૪.૭  ૧૦  ૦.૦૬  ૦.૧૨ ૦.૨૩  ૦.૨૮ ૦૪  <૩ 

૭૩ રાજ થાન ભવન નો બોરવેલ, 

વાપી 
૭.૮  ૭૯૪  -----  ૦૪  ૦.૦૫  ૦.૦૭  ૦.૩૪  -----  -----  ----- 

૭૪ કોટે ર મહાદેવ નો બોરવેલ, 

વાપી 
૭.૯  ૪૬૨  -----  ૦૫  ૦.૦૪  ૦.૦૮  ૦.૩૨  -----  -----  ----- 

૭૫ પુ ષ આ ાપન કે દ્ર નો બોરવેલ, 

વાપી 
૭.૮  ૬૭૯  -----  ૦૫  ૦.૦૫  ૦.૦૮  ૦.૩૩  -----  -----  ----- 

૭૬ ડેમોસા કેિમક સ નો બોરવેલ, 

વલસાડ, 
૮.૨  ૮૮૬  -----  ૦૫  ૦.૦૭  ૦.૧૧  ૦.૩૪  -----  -----  ----- 

૭૭ ટીએસડીએફ નો બોરવેલ, વાપી ૭.૮  ૨૧૨૮  -----  ૧૪  ૦.૧૩  ૦.૧૪  ૦.૩૩  -----  -----  ----- 

૭૮ સુદંર દેસાઈ ના િનવા થાનનો  

બોરવેલ, વાપી 
૭.૯  ૭૨૪  -----  ૦૫  ૦.૦૫  ૦.૦૯  ૦.૩૪  -----  -----  ----- 

 

*પીએચ,ટોટલ કોલીફોમર્, ફીકલ કોલીફોમર્ િસવાયના દરેક પેરામીટસર્ને મીલી.ગ્રામ/લીટર્ મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 

બીડીએલ=પ ૃ કરણની યનુતમ મયાર્દાથી નીચે. 
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5. જુરાતનાઅગ યના શહરો અને ઔ ોગક િવ તારો  ુપયાવરણીય મોિનટર ગ  
(વાિષક સરરાશ 2014-2015) 

મ સે પલ ગ લોકશન/ ટશન 
પેરામીટસ ના પ રણામ 

પી.એચ.  ડ .ઓ. સી.ઓ.ડ .  ટ ડ એસ  નાઈ ટ નાઈ ાઈટ લોરાઈડ 
૧ િહંમતનગર નગરપાલીકા નો બોરવેલનો 

પાણીના નમનુા ં
૭.૮  ૪.૯  -----  ૮૩૧  ૦.૦૨  ૧.૮૮  ૦.૬૭ 

૨  મોડાસા નગરપાલીકા  નો બોરવેલનો પાણીના 
નમનુા  

૭.૮  ૪.૯  -----  ૭૨૬  ૦.૦૩  ૧.૮૨  ૦.૬૮ 

૩  શામળાજી બોરવેલના પાણીનો નમનુા 
(ધમર્શાળા)  

૭.૮  ૪.૯  -----  ૬૮૯  ૦.૦૪  ૧.૪૮  ૦.૭૧ 

૪  ફેડરેશન ઓફ પચંમહાલ ઈ ડ ટ્રીઝના વેલનો 
નમનુા 

૭.૪  ૫.૬  ૦૮  ૫૭૮  ૦.૦૧  ૧.૦૧  ૦.૪૭ 

૫  સફારી ચોકડી નજીક હે ડ પપંનો નમનુા, 
જીઆઈડીસી, હાલોલ  

૭.૪  ૫.૬  ૦૮  ૫૮૪  ૦.૧૫  ૧.૧  ૦.૫૧ 

૬  ટાર રેડીયટેર નજીક હે ડપપંનો પાણીના 
નમનુા, જીઆઈડીસી, દાહોદ 

૭.૪  ૫.૬  ૦૮  ૫૮૧  ૦.૦૯  ૧.૦૬  ૦.૪૭ 

૭  િહ દુ ધમર્શાળાના  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા, દાહોદ  

૭.૩  ૪.૯  ૦૭  ૫૭૮  ----  ૧.૧૨  ૦.૫૫ 

૮  પટેલ િવહાર રે ટોર ટ પાસે ના  બોરવેલના 
પાણીનો નમનુા, શાપર (વેરાવળ)  

૭.૯  ૪.૭  ૧૨  ૧૭૭૨  -----  -----  ૦.૩૭ 

૯  જીપીસીબી ઓફીસ ના  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા , રેસ કોસર્, રીંગ રોડ, રાજકોટ  

૮.૦   ૪.૪  ૦૮  ૬૦૩  ૦.૦૨  ૦.૮૫  ૦.૪૫ 

૧૦  આજી ડેમ ૨, પાણીનો નમનુા, રાજકોટ  ૭.૮  ૪.૦  ૨૮  ૧૦૧૪  ૦.૦૩  ૦.૩૭  ૦.૨૭ 

૧૧  યારી ડેમ પાણીનો નમનુા, રાજકોટ  ૮.૦  ૬.૨  ૧૬  ૪૯૯  ૦.૦૨  ૦.૦૭  ૦.૪૦ 

૧૨  ભવાની લા ટીકના  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા, જીઆઈડીસી વઢવાણ, સરેુ દ્રનગર 

૭.૭   ૨.૯  ૦૫  ૨૮૬૮  ૦.૦૨  ૧.૯  ૦.૫૮ 

૧૩  ટાવર ચોક પાસનેા  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા  સરેુ દ્રનગર  

૭.૮  ૩.૦  ૧૦  ૨૧૩૦  ૦.૦૪  ૧.૨૭  ૦.૩૭ 

૧૪  પરમે ર ટી બર માટર્ ના  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા, બસ ટે ડ પાસે, ચોટીલા 

૭.૮  ૪.૬  ૧૩  ૪૦૧  ૦.૦૪  ૧.૧૭  ૦.૫૮ 

૧૫  લીમડી નગરપાલીકાના  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા , લીમડી  

૭.૮ ૫.૧  ૧૨  ૩૦૪૨  ૦.૦૩  ૧.૨૭  ૦.૪૬ 

૧૬  બોરવેલ ,ગાધંી આ મ   ૮.૩  -----  ૦૯  ૧૦૬૫  ૦.૦૨  ૨.૧૫  ૦.૫૩ 

૧૭  પી.ટી. કોલેજ, પાલડી પાસે ગાયત્રી લેટના  
બોરવેલના પાણીના નમનુા, અમદાવાદ 

૮.૦  -----  ૦૯  ૫૩૨  ૦.૦૨  ૧.૧૨  ૦.૫૭ 

૧૮  સાબરમતી નદી નારાયણ ઘાટ આગળ   ૮.૧  ૬.૯  ૨૨  ૨૪૮  ૦.૧૨  ૦.૩૨  ૦.૬૩ 

૧૯  બોરવેલ,આણદં નગરપાલીકા   ૭.૭  ૩.૮  ૦૮  ૮૫૮  ૦.૦૩  ૦.૩૩  ૦.૬૨ 

૨૦  બોરવેલ જીઆઈડીસી વી.ય.ુનગર   ૭.૯  ૪.૬  ૦૮  ૧૧૦૫  ૦.૦૫  ૦.૪૪  ૦.૮૭ 

૨૧  બોરવેલ ,તલુસી ઈ ટરમીડીયટે, સોખડા  ૭.૮  ૪.૩  ૧૦  ૬૮૧૪  ૦.૦૭  ૦.૨૪  ૧.૨૮ 

૨૨  બોરવેલ ગ્રામ પચંાયત ઓફીસ, આલુજં  ૭.૬  -----  ૦૫  ૧૯૬૨  -----  ૦.૯૪  ૦.૫૬ 

૨૩  યાકુબભાઈ ચ માવાળા નો  બોરવેલ, 
ઉમરવાડા  

૭.૬  -----  ૦૫  ૧૭૫૦  -----  ૧.૨૦  ૦.૭૮ 

૨૪  બોરવેલ, કરારવેલ, ગામ: કરારવેલ  ૭.૫  -----  ૦૫  ૯૫૯  -----  ૦.૭૫  ૦.૫૦ 

૨૫  પી.આઈ. ઈ ડ ટ્રીઝ, જીઆઈડીસીનો  બોરવેલ, ૭.૫   -----  ૦૮  ૨૬૯૯  -----  ૦.૯૭  ૦.૭૬ 
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પાનોલી  

૨૬  બોરવેલ , ઝઘડીયા ગ્રામ પચંાયત  ૮.૧  -----  ૦૬  ૨૭૬  -----  ૦.૫૯  ૦.૨૯ 

૨૭   બોરવેલ ઈ ડ ટ્રીયલ કાબર્ન લી., 
જીઆઈડીસી, અંક્લે ર  

૭.૬  -----  ૦૬  ૩૪૦૮  -----  ૦.૮૪  ૦.૫૪ 

૨૮  ઠાકોરભાઈ છગનભાઈનો કુવો,ગામ : સારંગપરુ  ૭.૩  ૪.૭  ૧૮  ૨૬૧૩  -----  ૧.૩૬  ૦.૮૫ 

૨૯  ઉમરવાળા ગામન ુતળાવ   ૮.૨  ૭.૩  ૨૩  ૪૫૭  -----  -----  ----- 

૩૦  અમરાવતી નદી , રે વે બ્રીજ પાસે,  
ગામ: દાધલ  

૮.૦  ૭.૨  ૨૩  ૪૬૨  ૦.૦૯  ૧.૧૮  ----- 

૩૧  બોરવેલ, જીઆઈડીસી નરોડા   ૮.૧  -----  ૧૩  ૯૫૨  ૦.૦૨  ૧.૧૯  ૦.૬૬ 

૩૨  નરોડા ગ્રામ પચંાયત તળાવ  ૮.૪  ૬.૫  ૫૯  ૫૧૮  -----  -----  ----- 

૩૩  ખારી નદી ,ગેરતપરુ   ૭.૯  બીડીએલ  ૩૦૮  ૨૮૮૮  ૦.૧૩  ૪૮.૪૬  ૦.૭૨ 

૩૪  બોરવેલ, મહાલ મી આઈસ ફેક્ટરી,  ફેઝ ૧, 
વટવા  

૮.૧  -----  ૧૩  ૧૭૯૭  ૦.૦૨  ૧.૨૩  ૦.૬૦ 

૩૫  બોરવેલ, જીઆઈડીસી વટવા, ફેઝ ૧  ૮.૦  -----  ૧૨  ૧૩૪૮  ૦.૦૧  ૧.૨  ૦.૫૫ 

૩૬  બોરવેલ,રમનભાઈ રતીલાલ પચંાલ, 
શિક્તનગર, દહજે  

  ૮.૧  ------  ૧૦  ૨૫૬૬  ૦.૦૨  ૨.૨૯  ૧.૨૪ 

૩૭  ઉદેિસંહ પરમારનો  બોરવેલ, દહજે  ૮.૦  -----  ૦૭  ૯૮૪  ૦.૦૧  ૧.૭૦  ૦.૩૫ 

૩૮  બોરવેલ , સદભાવના નસર્રી, કલક રોડ, 
જબંસુર  

૮.૩  -----  ૦૬  ૧૬૬૩  ૦.૦૩  ૨.૪૨  ૦.૬૬ 

૩૯  એલએનજી ટમીર્નલ ટી દહજે પાસ ે ૮.૩  -----  ૫૪  ૩૯૦૨૦  ૦.૦૨  ૦.૪૨  ૧.૪ 

૪૦  લખી ગામનો કુવો, દહજે   ૮.૦  ૫.૫  ૨૯  ૫૪૮  ૦.૪૪  ૦..૮૧  ૦.૭૨ 

૪૧  બોરવેલ , છત્રાલ જીઆઈડીસી  ૮.૦  ૪.૪  ૧૨  ૧૪૨૨  ૦.૦૨  ૧.૧૮  ૦.૬૫ 

૪૨  પી.કે.પટેલનો  બોરવેલ,  લોક ન ં૧૫૧, 
િક્ર ના પાકર્ , જુનાગઢ રોડ, તપરુ, જી લો: 
રાજકોટ 

૭.૮  ૪.૧  ૧૩  ૮૬૨  ૦.૦૨  ૦.૮૭  ૦.૪૪ 

૪૩  સૌભાગ્ય હોટલના   બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા , િવરપરુ એસ.ટી. બસ ટે ડ સામે, 
તાલકુો: તપરુ, જી લો: રાજકોટ 

૭.૯  ૪.૨  ૧૨  ૧૧૮૯  ૦.૦૪  ૧.૪૦  ૦.૪૨ 

૪૪  નડીયાદ જીઆઈડીસી વોટર વકર્સના  
બોરવેલના પાણીનો નમનુા 

૮.૦  ૫.૩  ૦૮  ૧૪૬૨  ૦.૧૮  ૦.૬૦  ૦.૬૯ 

૪૫  નડીયાદ સતંરામ મદંીરનો  બોરવેલ   ૭.૯  ૬.૪  ૦૬  ૧૧૦૦  ૦.૦૪  ૦.૨૯  ૦.૬૭ 
૪૬  ગોમતી તળાવ ડાકોર   ૭.૭  ૫.૧  ૨૦  ૨૩૪  ----  ----  ---- 
૪૭  બોરવેલ, ગામ: ચાગંોદર   ૭.૮  ૪.૩  ૧૨  ૧૬૩૦  ૦.૦૪  ૧.૧૧  ૦.૫૦ 
૪૮  બોરવેલ , સાણદં મહાનગરપાલીકા  ૮.૪  ૪.૮  ૧૨  ૯૨૨  ૦.૦૨  ૦.૯૬  ૦.૫૨ 
૪૯  િવરમગામના તળાવન ુપાણી (ગગંાસર 

તળાવ)  
૮.૬  ૬.૧  ૮૧  ૮૯૩  -----  -----  ----- 

૫૦  દમણગગંા નદી ,રે વ ેબ્રીજ, વાપી  ૭.૭  ૪.૦  ૧૧૦  ૨૦૬૭  ૦.૨૪  ૦.૪૮  ૦.૩૧ 
૫૧  કોલક નદી ,કોટે ર મહાદેવ મદંીર બોરવલે ,  

વતાર  
૭.૭  ૪.૬  ૨૩  ૩૦૭  ૦.૧૦  ૦.૧૮  ૦.૨૮ 

૫૨  બોરવેલ, કોટે ર મહાદેવ  મદંીર  , વતાર  ૮.૦  ----  ૦૬  ૪૧૮  ૦.૦૩  ૦.૦૮  ૦.૨૯ 
૫૩  બોરવેલ , રાજ થાન ભવન, ચાણોદ િવ તાર, 

વાપી  
૭.૮  ----  ૦૪  ૭૪૪  ૦.૦૪  ૦.૦૭  ૦.૩૩ 

૫૪  બોરવેલ પરુુષ અ યન કે દ્ર બાલીથા, વાપી
  

૭.૮  ----  ૦૫  ૬૭૮  ૦.૦૫  ૦.૦૮  ૦.૨૮ 

૫૫  બોરવેલ, ,નવીનગરી વસાહત, ગામ: તડગામ, 
સરીગામ 

૮.૩  ૫.૪  ૦૪  ૯૫૨  ૦.૦૬  ૦.૦૯  ૦.૩૩ 

૫૬  બોરવેલ , કો ટલ હાઈવે ચાર ર તા, ફંસા, 
િજ લો: વલસાડ  

૭.૬  ૫.૦  ૦૫  ૬૨૬  ૦.૦૪  ૦.૦૭  ૦.૩૬ 
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૫૭  બોરવેલ, કોલીવાડ, મરોલી, િજ લો: વલસાડ
  

૮.૫  ૫.૩  ૦૬  ૭૪૪  ૦.૦૬  ૦.૦૯  ૦.૩૩ 

૫૮  બોરવેલ ,ડમેોશા કેમીકલ, (કોલાઇ  ખાડી 
પાસે, જીઆઈડીસી ગુડંલાવ)  

૮.૨  ----  ૦૪  ૮૮૬  ૦.૦૭  ૦.૧૧  ૦.૩૪ 

૫૯  દાતાર દરગાહ હે ડપપંના નમનુા , ટોકર ખાડી 
નજીક 

૭.૭  ૫.૮  ૦૫  ૧૦૦૬  ૦.૦૭  ૦.૧૧  ૦.૩૦ 

૬૦  ચદંન ટીલ લી., બોરવેલના નમનુા,  યનુીટ 
૪, જીઆઈડીસી ઉમરગામ  

૭.૪ ૫.૫  ૦૬  ૩૨૪૨  ૦.૦૭  ૦.૧૨  ૦.૩૪ 

૬૧  બોરવેલ , ગ્રામ પચંાયત ઓફીસ, સારીગામ
  

૭.૫  ૬.૦  ૦૫  ૬૧૭  ૦.૧૧  ૦.૧૯  ૦.૩૨ 

૬૨  દમણ ગગંા નદી, અપ ટ્રીમ જીઆઈડીસી 
વીયર, વાપી  

૮.૧  ૭.૩  ૦૪  ૧૮૬  -----  ૦.૧૧  ૦.૨૫ 

૬૩  VWEMCL, ને.હા. ૮, જીઆઈડીસી વાપી, 
(એક્વા ટકમાથંી) 

૮.૦  બીડીએલ  ૯૮૪ ૬૯૮૪  -----  -----  ----- 

૬૪  VWEMCL, ને.હા. ૮, જીઆઈડીસી વાપી 
(ફાઈનલ આઉટલટે) 

૭.૫  ૨.૧  ૩૩૮  ૭૪૬૮  -----  -----  ----- 

૬૫  દમણ ગગંા નદી ડાઉન ટ્રીમ કાચંીગામ બ્રીજ, 
કાચંીગામ  

૭.૯  ૬.૦  ૩૫  ૭૫૧૬  -----  ૦.૩૨  ૦.૩૧ 

૬૬  કલકાડા ખાડી ,કચીગામ બ્રીજ   ૭.૨  ૫.૫  ૬૩  ૩૮૬  ----  -----  ----- 

૬૭  બીલ ખાડી, ચરવડા બ્રીજ, વાપી   ૭.૫  ૪.૭  ૮૩  ૯૦૯  -----  -----  ----- 

૬૮  બીલ ખાડી, ને.હા. ૮, મોરાઈ. વાપી  ૭.૫  ૫.૧  ૬૨  ૮૩૫  -----  -----  ----- 

૬૯  કોલક નદી, ને.હા. ૮, મોરાઈ,   ૮.૨  ૭.૧  ૦૪  ૩૦૧  ----  ----  ----- 

૭૦  પાર નદી, વીયર, અતલુ   ૮.૨ ૭.૧  ૦૪  ૨૨૧  ----  ----  ----- 

૭૧  અતલુ આઉટલટે અતલુ કો લેક્ષ, અતલુ  ૭.૫  ----  ૧૭૨  ૩૫૨૦  ----  ----  ----- 

૭૨  પાર નદી, રે વે બ્રીજ, પારડી   ૭.૮  ૬.૯  ૧૦  ૭૪૪૫  ----  ----  ----- 

૭૩  પાર નદી ડાઉન ટ્રીમ, ઉમરસાડી ટી  ૭.૯  ૭.૦  ૧૨  ૧૭૦૮૮  ----  ----  ----- 

૭૪  સરીગામ જીઆઈડીસી એ યએુ ટ, 
જીઆઈડીસી, સરીગામ  

૭.૩  ૬.૪  ૬૩  ૧૫૩૮  ----  ----  ----- 

૭૫  પરફેક્ટ એ વાયરો કંટ્રોલ સી ટમ પ્રા. લી, 
જીઆઈડીસી સરીગામ (ઈનલટે) 

૭.૮  ----  ૨૦૩૭  ૧૯૩૨૨  ----  ----  ----- 

૭૬  પરફેક્ટ એ વાયરો કંટ્રોલ સી ટમ પ્રા. લી, 
જીઆઈડીસી સરીગામ (આઉટલટે) 

૭.૩  ----  ૨૪૪  ૩૬૫૮  ----  ----  ----- 

૭૭  જીઆઈડીસી સારીગામ ડીફ ઝુર, તડગામ  ૮.૯  ----  ૧૬  ૨૯૫૬૪  ----  ----  ----- 

૭૮  ટોકર ખાડી, ખતલવાડા ગામ   ૮.૦  ૬.૯  ૧૨  ૪૩૦  ----  ----  ----- 

૭૯  ફાયનલ પં પીગ ટીશન, જીઆઈડીસી 
સરીગામ  

૭.૪  ----  ૨૫૧ ૨૭૦૨  ----  ----  ----- 

૮૦  કોલાઈ ખાડી અપ ટ્રીમ, જીઆઈડીસી ગુદંલાવ
  

૭.૭  ૭.૧  ૦૪  ૩૫૫  ----  ----  ----- 

૮૧  કોલાઈ ખાડી, ને.હા. ન ં૮ બ્રીજ, ગુદંલાવ  ૭.૮  ૫.૯  ૩૮  ૧૩૨૫  ----  ----  ----- 

૮૨  કોલાઈ ખાડી ને.હા. ન ં૬, િચખલા   ૭.૯  ૬.૯  ૨૬  ૧૩૩૫  ----  ----  ----- 

૮૩  રામે ર નગર રેસીડે શીયલ એરીયાના 
બોરવેલના પાણીનો નમનુા  

૭.૭  ૩.૧  ૩૭  ૮૧૬  ૦.૦૧  ૦.૩૭  ૦.૧૮ 

૮૪   પોલીસ ગ્રાઉ ડ પાસનેા  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા, 

૭.૮  ૩.૦  ૦૮  ૧૧૧૧  ૦.૦૧૪  ૦.૩૫  ૦.૨૦ 

૮૫  શકંર ટેકરી, જીઆઈડીસી એરીયા  બોરવેલના 
પાણીનો નમનુા,  

૭.૭  ૨.૮  ૦૯  ૧૨૧૦  ૦.૦૧  ૦.૪૦  ૦.૨૦ 

૮૬   દરેડ જીઆઈડીસી એરીયાના  બોરવેલના 
પાણીનો નમનુા, 

૭.૭  ૨.૮  ૦૯  ૧૫૩૯  ૦.૦૧  ૦.૪૨  ૦.૨૧ 
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૮૭  મોટી ખાવડી બોરવેલના પાણીનો નમનુા,   ૭.૮  ૨.૬  ૦૯  ૨૩૫૦  ૦.૦૧  ૦.૪૩  ૦.૨૬ 

૮૮  ારકા નગરપાલીકા ના બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા, 

૭.૮ ૨.૬  ૦૯  ૨૧૪૭  ૦.૦૨  ૦.૫૭  ૦.૨૩ 

૮૯   રણમલ તળાવના  પાણીનો નમનુા,  (લખોટા 
તળાવ) 

૭.૮  ૭.૪  ૩૮  ૬૨૦  ૦.૦૧  ૦.૨૯  ૦.૧૬ 

૯૦  નદેંસરી ,ઓર ન ં૩ના બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા, લા ટીકેમીક્ષ ઈ ડ ટ્રીઝ સામ ે  

૭.૪  ૪.૩  ૧૯  ૨૨૦૬  ૦.૧૭  ૦.૪૦  ૦.૬૭ 

૯૧  ગોરવાના  બોરવેલના પાણીનો નમનુા,  
ભાઈલાલ ભાઈ અમીન જનરલ હો પીટલ, 
વડોદરા 

૮.૧  ૬.૩  ૧૩  ૮૨૮  ૦.૦૨  ૦.૦૬  ૦.૪૪ 

૯૨  મુજં મહડુાના  બોરવેલના પાણીનો નમનુા, 
હનમુાન મદંીર નજીક, વડોદરા  

૭.૬  ૪.૨  ૧૦  ૧૪૫૭  ૧.૧૨  ૨.૨૨  ૦.૮૬ 

૯૩  મકરપરુા જીઆઈડીસીના  બોરવેલના પાણીનો 
નમનુા,, વીપોર કેમીક સ પ્રા. લી., વડોદરા 

૭.૬  ૫.૦  ૧૦  ૧૪૭૯  ૦.૦૭  ૦.૧૮  ૦.૬૪ 

૯૪  િવ ાિમત્રી નદી વડસર બ્રીજ, કલાલી રે વે 
ક્રોસીંગ પાસે, વડોદરા  

૭.૬  ૨.૦  ૭૦  ૬૮૪  ૧.૪૯  ૨.૪૯  ----- 

૯૫  ઢાઢર નદી કોઠવાડા, તાલકુો: પાદરા, જી લો: 
વડોદરા  

૭.૬  ૨.૫  ૧૭  ૪૫૯  ૦.૩૫  ૧.૦૩  ----- 

૯૬  રામસાગર તળાવ, તરસાલી, વડોદરા  ૭.૪  ૬.૩  ૩૧  ૧૫૮૧  -----  -----  ----- 
૯૭  રાજરાણી તળાવ પાણીગેટ, વડોદરા  ૭.૯  ૬.૯  ૨૦  ૪૫૪  -----  -----  ----- 
૯૮  હાલરુીયા ચોકના  હે ડ પપં પાણીનો નમનુા , 

ભાવનગર  
૭.૫  ૩.૯  ૧૦  ૮૨૩  ૦.૦૬  ૦.૪૩  ૦.૦૬ 

૯૯  દાસ પેંડાવાલા પ્રા. લી.,ના  બોરવેલ  પાણીનો 
નમનુા , જીઆઈડીસી ચીત્રા, ભાવનગર
  

૭.૪  ૩.૮  ૧૦  ૬૦૭  ૦.૦૬  ૦.૩૬  ૦.૦૬ 

૧૦૦  ખોડીયાર તળાવ ના પાણીનો નમનૂા, ગામ: 
રાજપરા  

૭.૭  ૫.૭  ૧૭  ૨૫૦  ૦.૦૬  ૦.૪૨  ૦.૦૬ 

૧૦૧  હાઈ ટેક ઈ વે ટમે ટ કા ટીંગ લી ના 
બોરવેલના પાણીનો નમનુા , જીઆઈડીસી -૨, 
શીહોર  

૭.૫ ૩.૯  ૧૦  ૧૧૨૮  ૦.૦૬  ૦.૪૩  ૦.૦૬ 

૧૦૨  ટોપ ૩ પાકર્ના  ખુ લાકૂવાના  પાણીનો નમનુા 
, તળાજા જકાત નાકા, ભાવનગર  

૭.૭  ૪.૨  ૧૦  ૪૦૪૨  ૦.૦૬  ૦.૪૩  ૦.૦૬ 

૧૦૩  હે ડપપં ના પાણીનો નમનુા ,કુબરેબાગ, મહુવા
  

૭.૬  ૩.૫  ૧૦  ૧૧૭૦  ૦.૦૬  ૦.૩૪  ૦.૦૬ 

૧૦૪  હે ડ પપં ના પાણીનો નમનુા ,કોટે ર મદંીર, 
જાફરાબાદ રોડ, રાજુલા, જી લો: અમરેલી 

૭.૬  ૩.૭  ૧૦  ૭૭૧  ૦.૦૬  ૦.૩૫  ૦.૦૬ 

૧૦૫  હે ડપપંના પાણીનો નમનુા ,પીતન પરા, 
અમરેલી નગરપાિલકા પાછળ 

૭.૫  ૩.૯  ૧૦  ૧૦૯૮  ૦.૦૬  ૦.૪૨  ૦.૦૬ 

૧૦૬  હે ડપપં ના નમનુા, રે વે ટેશન પાસે, 
જુનાગઢ  

૭.૯  ૪.૩  ૧૦  ૯૪૧  ૦.૦૧  ૧.૫૬  ૦.૩૮ 

૧૦૭  ગગંામા અમર આ મના  બોરવેલનો નમનુા 
,ચોકી  

૮.૦  ૪.૪  ૯૮  ૧૪૧૯  ૦.૦૧  ૧.૨૮  ૦.૪૮ 

૧૦૮  કોડીનાર  કુવાના પાણીનો નમનુા, સોમનાથ 
એકેડમી પાછળ  

૮.૨  ૪.૮  ૦૯  ૧૩૨૯  ૦.૦૩  ૧.૩૩  ૦.૫૭ 

૧૦૯  પોરબદંરના  બોરવેલના  પાણીનો નમનુા,    ૭.૭  ૨.૯  ૦૮  ૧૩૦૩  ૦.૦૩  ૦.૩૮  ૦.૨૭ 
૧૧૦  પોરબદંર જીઆઈડીસી  કુવાના પાણીનો નમનુા  ૭.૬  ૨.૮  ૦૮  ૧૭૯૩  ૦.૦૨  ૦.૪૦  ૦.૨૮ 
૧૧૧  અંજાર વોડર્ ન ં૩ અન ે૪ના બોરવેલના  

પાણીનો નમનુા ,અંજાર  નગરપાિલકા  
૭.૪  ૪.૬  ૧૦  ૯૮૯  ૦.૦૬  ૨.૨૪  ૦.૪૭ 

૧૧૨  મુદં્રા શહરે ના  બોરવેલ ના પાણીનો નમનુા, 
બી.એડ કોલેજ પાછળ  

૭.૬  ૫.૦  ૧૫  ૨૪૬૧  ૦.૧૫  ૧.૮૫  ૦.૪૦ 
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*પીએચ િસવાયના દરેક પેરામીટસને મીલીગ્રામ/લીટર્ મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
 

6. જળ ોતો ું િવકમોનીટર ગ 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ બોડર્ ારા પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની 
જોગવાઇઓ હઠેળ પાણી ગણુવ ા યવ થાપન િવષય પર અ યાસ શ  કરાયો છે. િવક 
મોનીટરીંગ પ્ર થાિપત પ િત છે. જળ ોતોને ગણુવ ા મજુબ જુદા-જુદા પ્રકારના પાણીના 
વપરાશો આ પ િતથી જાણી શકાય છે. જળ ત્રોતોના પાણીની મળૂ ગણુવ ા પ્ર થાિપત કરવા 
તેમજ તેની જાળવણી કરવા માટે પરવડે તેવી આ પ િત અનસુરવા િહમાયત કરવામા ંઆવે છે. 
 

મ 

પાણીની 

ણુવ ા 

ના વગ 

સે ો બક ર જનો 

ણુાકં 
વૈિવ યતા ર જ નો ણુાકં 

પાણીની 

ણુવ ા 
ચૂક રંગ 

૧  એ  ૭ અને વધ ુ ૦.૨ - ૧  શુ ધ  વાદળી 

૨  બી  ૬ - ૭  ૦.૫ - ૧  અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી

૩  સી  ૩ -૬  ૦.૩ - ૦.૯  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

૪  ડી  ૨ - ૫  ૦.૪ અનેઓ  ભારે પ્રદૂષણ  નારંગી 

૫  ઇ  ૦ - ૨  ૦ - ૦.૨  ગભંીર પ્રદૂષણ  લાલ 

સીપીસીબી – કેિ દ્રય પ્રદૂષણિનયતં્રણ બોડર્ની અધતન માગર્દિશર્કા મજુબ પિરણામો તૈયાર કરવાની 
કામગીરી , તારણો કાઢવા અને નદીઓના આખરી નકશાઓ તૈયાર કરવાની કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે.   

વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દર યાન ડેમ , તળાવ, નદી, તથા દિરયાના પાણીના નમનૂાઓ એકત્રીકરણની િવગત 
નીચે ટેબલમા ંદશાર્ યા મજુબ છે. 

ન.ં 
મ 

સે પલ ગ 

લોકશન/ ટશન 
મહ નો 

પાણીની 
ણુવ ા 
લાસ 

ર જ ઓફ 
સે ોબીક 

કોર 

ર જ ઓફ 
ડાયવસ ટ  

કોર 
પાણીની ણુવ ા 

ચૂક 
રંગ 

૧  પાનમ નદી, લનુાવાડા પાસે, એિપ્રલ ૧૪  એ  ૭.૯૦  ૦.૬૨  શુ ધ  વાદળી 

૧૧૩  લનુવા ગામના  બોરવેલના પાણીનો નમનુા 
,ચોપાડવા નજીક  

૭.૨  ૪.૫  ૦૯  ૯૭૪  ૦.૦૪  ૧.૩૨  ૦.૨૬ 

૧૧૪  સામખીયાળી ગામના  બોરવેલના પાણી નો 
નમનુા   

૭.૩  ૫.૧  ૧૧  ૨૮૯૮  ૦.૬૨  ૩.૭૯  ૦.૮૦ 

૧૧૫  ભજૂ  શહરે ના  બોરવેલના પાણી નો નમનુો, 
જીપીસીબી ઓિફસ સામે  

૭.૨  ૫.૦  ૨૩  ૧૨૭૭  ૦.૧૦  ૧.૮૩  ૦.૩૮ 

૧૧૬  પીએમએસ ઈ ડ. ફેડરેશન હોલ ના  કૂવાના 
પાણી નો નમનુા, ગોધરા  

૭.૪  ૫.૬  ૦૮  ૫૭૮  ૦.૦૧  ૧.૦૧  ૦.૪૭ 

૧૧૭  આણદં નગરપાિલકાના   બોરવેલના પાણી નો 
નમનુા 

૭.૭  ૩.૮  ૦૮  ૮૫૮  ૦.૦૩  ૦.૩૩  ૦.૬૨ 
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પચંમહાલ   ઓક્ટો ૧૪ એ  ૭.૫૩ ૦.૮૨ શુ ધ  વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  એ  ૭.૫૩  ૦.૮૨  શુ ધ  વાદળી 

૨  મહી નદી, િવરપરુ બ્રીજ પાસે, 
પચંમહાલ  

એિપ્રલ ૧૪  એ  ૭.૨૧  ૦.૫૮  શુ ધ  વાદળી 

ઓક્ટો ૧૪ એ ૭.૬૦ ૦.૫૬ શુ ધ  વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  એ  ૭.૬૦  ૦.૫૬  શુ ધ  વાદળી 

૩  મહી નદી, કડાણા ડેમ ડાઉન ટ્રીમ, 
પચંમહાલ  

એિપ્રલ ૧૪  બી  ૬.૮૭  ૦.૫૫  અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

ઓક્ટો ૧૪ એ ૭.૬૧ ૦.૫૫ શુ ધ  વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  એ  ૭.૯૨  ૦.૬૭  શુ ધ  વાદળી 

૪  મહી નદી, આનદંપરુી પાસે, 
(રાજ થાન) 

એિપ્રલ ૧૪  એ  ૭.૫૦  ૦.૬૨  શુ ધ  વાદળી 

ઓક્ટો ૧૪ એ ૭.૪૯ ૦.૬૬ શુ ધ  વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  એ  ૭.૪૯  ૦.૬૬  શુ ધ  વાદળી 

૫  અનાસ નદી, મેઘનગર બ્રીજ પાસે, 
(મ ય પ્રદેશ) 

એિપ્રલ ૧૪  એ  ૭.૯૩   ૦.૬૫  શુ ધ  વાદળી 

ઓક્ટો ૧૪ એ ૭.૯૫  ૦.૭૪  શુ ધ  વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  એ  ૭.૯૫  ૦.૭૪  શુ ધ  વાદળી 

૬ સાબરમતી નદી, હાસંોલ બ્રીજ મે-૧૪  બી  ૬.૧  ૦.૬૨  અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

નવે બેર-૧૪  બી  ૬.૨  ૦.૬૩  અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

૭  સાબરમતી નદી, મીરોલી પપંીગ 
ટેશન,  

મે-૧૪  સી  ૪.૫૭  ૦.૫૦  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

નવે બેર-૧૪  સી  ૪.૭૭  ૦.૫૩  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

૮  મહી નદી, વાસદ  એિપ્રલ ૧૪  સી  ૩.૬  ૦.૯  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

ઓક્ટો ૧૪ બી  ૬.૭  ૧.૦ અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  સી  ૩.૬ ૦.૯  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

૯  નમર્દા નદી, જુન બોરભાઠા બેટ  એિપ્રલ ૧૪  સી  ૬.૦  ૦.૩૩  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

જા યઆુરી ૧૫  સી  ૫.૦  ૦.૪૭  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

૧૦  નમર્દા નદી, ડુબડુબા બ્રીજ, ગરુડે ર   એિપ્રલ ૧૪  બી  ૬.૮  ૦.૬  અંશત:  પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  બી  ૬.૫  ૦.૫  અંશત:  પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

૧૧  સાબરમતી નદી, વૈઠા  મે-૧૪  સી  ૫.૧૨  ૦.૫  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

નવે બેર-૧૪  સી  ૫.૨૮  ૦.૫૨  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

૧૨  નલ સરોવર, િવરમગામ મે-૧૪  બી  ૬.૩૮ ૦.૬ અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

નવે બેર-૧૪  બી  ૬.૧૫ ૦.૬૨ અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

૧૩  નમર્દા નદી, કબીરવડ, ભરુચ  એિપ્રલ ૧૪  બી  ૬.૦  ૦.૪૬  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

જા યઆુરી ૧૫  બી  ૬.૦  ૦.૪૩  મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

 
૧૪ 

દમણગગંા નદી, જીઆઈડીસી વાપી   એિપ્રલ ૧૪  બી  ૬.૫  ૦.૬૪  અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

ઓક્ટો ૧૪ બી  ૬.૭  ૦.૬૮  અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  બી  ૬.૫  ૦.૬૪ અંશત: પ્રદૂષણ  આછો વાદળી 
 
૧૫ 

દમણગગંા નદી, ઝરી કોઝવે, 
કાચંીગામ 

એિપ્રલ ૧૪  સી  ૪.૭  ૦.૫૧  મ યમપ્રદૂષણ લીલો 

ઓક્ટો ૧૪ ડી ૪.૪  ૦.૩૮ ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 
જા યઆુરી ૧૫  સી  ૪.૪ ૦.૪૯  મ યમપ્રદૂષણ લીલો 

 
૧૬ 

કોલક નદી, પાતિલયા બ્રીજ એિપ્રલ ૧૪  ડી  ૪.૪  ૦.૫૮  ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 
ઓક્ટો ૧૪ સી ૫.૩  ૦.૫૨ મ યમપ્રદૂષણ લીલો 

જા યઆુરી ૧૫  સી  ૫.૪ ૦.૫૩  મ યમપ્રદૂષણ  લીલો 
૧૭ નરિસંહ મહતેા તલાવ, જુનાગઢ એિપ્રલ ૧૪  બી  ૬.૪૪  ૦.૭૩  અંશત:પ્રદૂષણ આછો વાદળી 
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ઓક્ટો ૧૪ સી ૫.૨૫  ૦.૬૨ મ યમપ્રદૂષણ લીલો 
જા યઆુરી ૧૫  સી  ૪.૮૬ ૦.૫૨  મ યમપ્રદૂષણ  લીલો 

૧૮ મહી નદી, સેવાિલયા એિપ્રલ ૧૪  એ ૭.૦૫ ૦.૬૧ શુ ધ  વાદળી 
ઓક્ટો ૧૪ એ ૭.૪ ૦.૫૨ શુ ધ  વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  બી ૬.૮૨ ૦.૬૬ અંશત:પ્રદૂષણ આછો વાદળી 
૧૯ શેઢી નદી, ખેડા- માતર રોડ એિપ્રલ ૧૪  ડી ૨.૬૫ ૦.૨૯ ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 

ઓક્ટો ૧૪ ડી ૪.૧ ૦.૩૫ ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 
જા યઆુરી ૧૫  ડી ૪.૨૩ ૦.૩૧ ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 

૨૦ શેઢી નદી, નિડયાદ- મહમેદાવાદ રોડ એિપ્રલ ૧૪  ડી ૪.૧ ૦.૩૫ ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 
ઓક્ટો ૧૪ સી ૪.૧૫ ૦.૨૯ મ યમપ્રદૂષણ  લીલો 

  જા યઆુરી ૧૫  ડી ૪.૫ ૦.૪ ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 
૨૧ તાપી નદી, શેરુલા ( સ) એિપ્રલ ૧૪  બી ૬.૩૩ ૦.૬૯ અંશત:પ્રદૂષણ આછો વાદળી 

ઓક્ટો ૧૪ બી ૬.૫ ૦.૬ અંશત:પ્રદૂષણ આછો વાદળી 
જા યઆુરી ૧૫  બી ૬.૩૮ ૦.૬૩ અંશત: પ્રદૂષણ આછો વાદળી 

૨૨ દુિધયા તલાવ, નવસારી એિપ્રલ ૧૪  સી ૪.૮૬ ૦.૫૮ મ યમપ્રદૂષણ  લીલો 
ઓક્ટો ૧૪ સી ૪.૪ ૦.૬૨ મ યમ પ્રદૂષણ  લીલો 

જા યઆુરી ૧૫  સી ૪.૬ ૦.૬૦ મ યમપ્રદૂષણ  લીલો 
૨૩ પણૂાર્ નદી, વાકંલા એિપ્રલ ૧૪  બી ૬.૬૬ ૦.૬૯ અંશત: પ્રદૂષણ આછો વાદળી 

ઓક્ટો ૧૪ બી ૬.૮૩ ૦.૬૪ અંશત: પ્રદૂષણ આછો વાદળી 
જા યઆુરી ૧૫  બી ૬.૩૩ ૦.૬૭ અંશત:પ્રદૂષણ આછો વાદળી 

૨૪ અંિબકા નદી, અપ ટ્રીમ, પાઠકવાડી એિપ્રલ ૧૪  બી ૬.૩૮ ૦.૬૭ અંશત: પ્રદૂષણ આછો વાદળી 
ઓક્ટો ૧૪ બી ૬.૭૫ ૦.૬૧ અંશત: પ્રદૂષણ આછો વાદળી 

જા યઆુરી ૧૫  બી ૬.૦ ૦.૬૦ અંશત: પ્રદૂષણ આછો વાદળી 
 

5.18 પ રસર હવાની ણુવ ા ુ ંમોનીટર ગ યોજના  
પિરસર હવાની ગણુવ ાના મોિનટરીંગ (ઍિ બય ટ ઍર ક્વૉિલટી મોનીટરીંગ-AAQM) યોજના 
હઠેળ બોડર્ ારા અમદાવાદ, વડોદરા, સરુત, વાપી, અંકલે ર (ભ ચ),રાજકોટ અને ભાવનગર 
તથા અ ય િવ તારો મા ંપિરસર હવાની ગણુવ ાના મોનીટરીંગનીયોજનાહાથ ધરવામા આવેલ 
છે.  
આ યોજનાઓ બોડર્ ારા સીધે સીધા અથવા કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના સહયોગથી  હાથ 
ધરવામા ં આવે છે. યોજનાઓની િવગત નીચે મજુબ છે. 
 

1. નેશનલ એર મોનીટર ગ ો ામ (NAMP) 

 ઍિ બય ટ ઍર ક્વૉિલટી મોનીટરીંગ-AAQM  કાયર્ક્રમ પર વે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 
ારા નેશનલ એર મોનીટરીંગ પ્રોગ્રામ NAMP અંતગર્ત રા યના અમદાવાદ, વડોદરા, સરુત, 
વાપી, ભ ચ, રાજકોટ તથા જામનગર એમ કુલ ૧૯ ટેશનો પર કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 
ારા નક્કી થયા મજુબ RSPM,  SPM,  SO2,        Nox તથા અ ય ઘટકો ના Sampling તથા Analysis 
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કરવામા ંઆવે છે. સદર એકિત્રત કરેલા આંકડા કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને સકંિલત અને 
રીપોટર્ બનાવવા માટે સમયસર મોકલાવવામા ંઆવે છે. 

 વષ 2014-15 દર યાન એક ીકરણ કરલા ન નૂાઓની િવગત. (વાિષક સરરાશ 2014-15) 
 

મ 
ન.ં 

શહર થળ પેરામીટસ* 

 
 

 
પીએમ10  પીએમ2.5 

સ ફર 
ડાયો સાઇડ 

નાઇ ોજન  
ઓ સાઇડ 

  નેશનલ એિ બય ટ એર ટા ડસર્ ૬૦ ૪૦ ૫૦ ૪૦ 
૧ 

વાપી 
ક્ બ-૩ િબ ડીંગ, જીઆઇડીસી   ૯૪  ૩૦  ૧૪.૩  ૨૧.૩ 

૨  નગર પાલીકા  ૯૦  ૩૨  ૧૩.૮  ૨૦.૯ 
૩ યાસો ૮૩ ૩૦ ૧૨.૫ ૧૯.૬ 
૪ 

સરુત 

એસ.વી.આર. કોલેજ  ૮૪  ૨૯  ૧૩.૮  ૩૮.૪ 
૫  બીઆરએસ,ઉધના (દશર્ન પ્રોસેસર)  ૯૩  ૩૩  ૧૪.૭  ૨૧.૩ 
૬  એર ઈિ  ડયા િબ  ડીંગ  ૯૦  ૩૨  ૧૩.૮  ૨૦.૬ 
૭ સી.ઇ.ટી.પી પલસાણા ૭૬  ૨૯  ૧૧.૭  ૧૮.૮ 
૮ છાલતન સઘુર   ૮૪  ૩૧  ૧૨.૪  ૧૯.૮ 
૯ જીઆઇડીસી પાં ડેસર ૮૭  ૩૧  ૧૨.૬  ૨૦.૪ 
૧૦ ગી તા એસોશીએશન ઓફીસ ૮૮  ૩૨  ૧૨.૨  ૧૯.૬ 
૧૧   

 

અંકલે ર 

રેલીસ (ઇિ ડયા) લીમીટેડ.  ૯૨  ૩૧  ૧૫.૩ ૨૨.૪ 
૧૨  દુગાર્ ટે્રડસર્  ૮૭ ૩૨ ૧૩.૬ ૨૧.૪ 
૧૩  જીઆઇડીસી ઝઘડીયા ૮૪ ૩૧ ૧૩ ૨૦.૫ 
૧૪  પાનોલી ૮૨ ૩૦ ૧૩.૩ ૨૦.૪ 
૧૫   

ભ ચ 
દેહજે સેઝ ૮૫ ૩૦ ૧૩.૩ ૨૦.૮ 

૧૬ સર વતી ટી/એસ ૮૨ ૩૦ ૧૩ ૨૦.૭ 
૧૭   

 

વડોદરા 

નદેંસરી સી.ઈ.ટી.પી  ૯૬ ૩૭ ૧૫.૨ ૨૨.૨ 
૧૮  જી.પી.સી.બી. ઓિફસ  ૮૦ ૩૦ ૧૩.૬ ૧૯.૪ 
૧૯  દાડંીયા બજાર  ૯૧ ૩૪ ૧૪ ૨૧.૭ 
૨૦  ટેલીર્ંગ લટીન ૯૦ ૩૫ ૧૩.૬ ૨૧.૪ 
૨૧  વટવા  નરોડા જી.આઈ.ડી.સી.  ૯૪ ૩૫ ૧૪.૫ ૨૨ 
૨૨ 

અમદાવાદ 

કેડીલા, નારોલ  ૯૧ ૩૩ ૧૩.૬ ૨૦.૯ 
૨૩ એલ.ડી.એ  જીનીયરીંગ કોલેજ  ૮૩ ૨૯ ૧૨.૪ ૨૦ 
૨૪ શારદાબેન હોિ  પટલ, સરસપરુ  ૮૩ ૩૦ ૧૨.૩ ૧૯.૫ 
૨૫  આર.સી.ટેકનીકલ હાઈ  કલૂ  ૮૪ ૩૦ ૧૨.૩ ૧૯.૪ 
૨૬  બહરેામપરુા રેફરલ હોિ પટલ  ૮૫ ૩૧ ૧૨.૯ ૨૦.૫ 
૨૭  ભગવતી એ ટેટ  ૯૩ ૩૭ ૧૩.૮ ૨૧.૧ 
૨૮ રીલે લી પ્રોડક્શ  ૯૨ ૩૨ ૧૩.૪ ૨૦.૭ 
૨૯ 

રાજકોટ 
સારદા કોપ રેશન અમલુ ઈિ  ડયા.લીમીટેડ. નજીક  ૮૯ ૩૨ ૧૩.૩ ૨૦.૩ 

૩૦ જીપીસીબી ઓિફસ,  ૮૨ ૩૧ ૧૨.૩ ૧૯ 
૩૧ જામનગર  ફીસરીઝ ઓિફસ નજીક   ૯૦ ૩૪ ૧૩.૭ ૨૧.૧ 
૩૨ મોરબી ફાયર ટેશન ૯૦ ૩૨ ૧૩.૭ ૨૦.૯ 
૩૩ ઇગલ  ૯૬ ૩૫ ૧૪ ૨૧ 
૩૪ ભજુ મું દ્રા ૮૪ ૩૦ ૧૩.૨ ૨૦.૪ 
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૩૫ સરીગામ ટ્રી ટાર ઇ ટરમીડીએટ  ૮૮ ૩૦ ૧૩.૮ ૨૧.૨ 

*દરેક પેરામીટસને μg/m3મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
2. ટટ એર મોનીટર ગ ો ામ (SAMP) 

Ambient  Air  Quality  Monitoring  કાયર્ક્રમ અંતગર્ત રા યમા ંહવાના તરને વધ ુશુ ધ કરવાના હતેસુર 

કુલ ૨૪ થળો પર રા ય માટેનો ટેટ એર એ બીય ટ મોનીટરીંગ પ્રોગ્રામ(SAMP) શ  કરવાન ુકરવામા 

આવેલ.  અંતગર્ત કુલ ૨૪ થળે કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા નક્કી થયા મજુબ RSPM,  SPM, 

SO2,       Nox તથા અ ય ઘટકો ના Sampling તથા Analysis કરવામા ંઆવે છે. સદર એકિત્રત કરેલા આંકડા 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને સકંિલત અને રીપોટર્ બનાવવા માટે સમયસર મોકલાવવામા ંઆવે છે. 

 વષ 2014-15 દર યાન એક ીકરણ કરલા ન નૂાઓની િવગત.  
(વાિષક સરરાશ 2014-15) 

 

 

મ 
ન.ં 

શહર થળ 
પેરામીટસ* 

પીએમ10  પીએમ2.5 
સ ફર 

ડાયો સાઇડ 

નાઇ ોજન  
ઓ સાઇડ 

  નેશનલ એિ બય ટ એર ટા ડસર્  ૬૦ ૪૦ ૫૦ ૪૦ 

૧ 
વાપી 

લાલચદં ટેકનો એ  જી., જીઆઈડીસી, વાપી  ૯૫  ૩૨  ૧૩.૯  ૨૧.૨ 

૨  જીપીસીબી ઓિફસ, વાપી  ૮૭  ૩૧  ૧૩  ૨૦.૨ 

૩ 

સરુત 

િદ  હી ગેટ પોલીસચોકી  ૯૨  ૩૨  ૧૪  ૨૦.૮ 

૪  હાઈ ચોઈસ પ્રોસેસસર્, સચીન  ૯૭  ૩૩  ૨૮.૪  ૨૨.૭ 

૫  ગાડર્ન િસ  ક મી  સ, કડોદરા  ૮૯  ૩૧  ૧૩.૯  ૨૦.૯ 

૬ 
અંકલે ર 

પરીમલ ગામ  ૮૩  ૩૦  ૧૩  ૨૦.૭ 

૭  વાલીઆ રોડ  ૮૫ ૩૦ ૧૩.૨ ૨૦.૬ 

૮ 

વડોદરા 

બાપોદ  ૮૪ ૩૧ ૧૩ ૨૦.૩ 

૯  છાણી  ૯૩ ૩૪ ૧૪.૫ ૨૧.૫ 

૧૦  ગોત્રી  ૮૭ ૩૨ ૧૩.૮ ૨૧.૧ 

 

વટવા 

મકેુશ ઈ  ડ  ટ્રીઝ, નારોલ ૯૯ ૪૨ ૧૪.૯ ૨૨.૪ 

૧૧  વીઆઈએ હોલ,જીઆઈડીસી, વટવા  ૯૫ ૩૫ ૧૪.૬ ૨૧.૮ 

૧૨  એચ.પી પેટ્રોલ પપં  ૮૯ ૩૧ ૧૩.૨ ૨૦.૪ 
૧૩ 

અમદાવાદ 
નેહરુ બ્રીજ   ૯૫ ૩૬ ૧૪.૯ ૨૨.૩ 

૧૪ સેટેલાઈટ  ૮૦ ૨૯ ૧૩.૯ ૨૦.૮ 
૧૬ 

રાજકોટ 
ફાયર િબ્રગેડ ઓિફસ, કાલાવડ રોડ  ૮૫ ૩૧ ૧૩.૨ ૧૯.૮ 

૧૭  મોરબીજીઆઈડીસી િવ તાર, ટાઈલ સીરાિમક  ૯૮ ૩૭ ૧૩.૭ ૧૯.૮ 
૧૮  વાકંાનેર જીઆઈડીસી િવ તાર,અતલુ ફામાર્ ૯૭ ૩૮ ૧૩.૮ ૨૦.૮ 
૧૯  જામનગર  જીપીસીબી ઓિફસ,જામનગર  ૮૪ ૩૧ ૧૩.૫ ૧૯.૮ 
૨૦ 

ભાવનગર 
અલગંશીપબ્રેકીંગયાડર્   ૯૩ ૩૫ ૧૪.૪ ૧૯.૮ 

૨૧  િચત્રાજીઆઈડીસી િવ તાર  ૯૦ ૩૪ ૧૪.૪ ૧૯.૮ 
૨૨ સોિસયાશીપબ્રેકીંગયાડર્   ૮૯ ૩૬ ૧૪.૪ ૧૯.૮ 
૨૩ ભજુ  લણુવા-ભચાઉ, ગજુરાત NRE કોક ૯૬ ૩૩ ૧૪.૬ ૧૯.૮ 
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૨૪ ઈફકો ટાઉનશીપ, ગાધંીધામ કંડલા  ૮૧ ૨૯ ૧૩.૮ ૧૯.૮ 

*દરેક પેરામીટસને µg/m3મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
 

3. વોલેટાઇલ ઓગનીક ક પાઉ ડ (VOC) મોનીટર ગ 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ગજુરાતના રપ કલ ટરમા ંર૪ કલાક માટે માિસક એક વખત 
કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની માગર્દિશર્કા મજુબ VOC નુ ંમોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે છે. 
 

મ થળ  

િમથેનોલ
	

ઇથેનોલ
	

એ
સીટોન

	

આ
ઇસો-

ોપાઇલ 
આ

કોહોલ
	

િમિથલીન ડાઇ 
કલોરાઇડ	

ટુનોલ
	

કલોરોફોમ
	

કાબન ટ
ા કલોરાઇડ 	

બે
ઝીન

	

િમથાઇલ આ
ઇસો 

ટુાઇલ કટોન 	

ટોવીન
	

પેરા- ઝાયલીન
	

મેટા– ઝાયલીન
	

ઓ
થ

– ઝાયલીન 	

ઇથાઇલ કટોન
	

બે
ઝો પાઇર

ન
	

૧	 અમતૃ ચે બસર્ 
બારોઇ રોડ, 
મદં્રા સીટી, 
કરછ	

૫.૩ ૪.૫	 ૪.૯	 ૩.૩	 ૪.૦	 ૩.૯	 ૪.૦	 ૪.૧	 ૩.૫	 ૪.૮	 ૪.૯	 ૨.૩	 ૨.૯	 ૨.૩	 ૧.૯	 <૦.૫	

૨	  ગજુરાત 
એન.આર.ઇ. કોક 
ડીવીઝન ની સામ,ે 
લનુાવા-ભચાઉ, 
કરછ	

૪.૪	 ૫.૧	 ૫.૫	 ૪.૮	 ૩.૭	 ૪.૧	 ૪.૨	 ૫.૧	 ૨.૬	 ૪.૮	 ૩.૯	 ૪.૦	 ૩.૬	 ૩.૫	 ૧.૯	 <૦.૫	

૩	 ગગંોત્રી, 
લોટ નબંર-૩  
અંજાર,કરછ	

૫.૯	 ૫.૨	 ૫.૩	 ૪.૦	 ૩.૫	 ૩.૬	 ૩.૯	 ૪.૩	 ૩.૦	 ૩.૩	 ૩.૫	 ૨.૭	 ૩.૭	 ૨.૧	 ૨.૪	 <૦.૫	

૪	 આજી વસાહત 
રાજકોટ	

૫.૪ ૪.૮	 ૬.૪	 ૪.૨	 ૪.૬	 ૪.૬ ૬.૨	 ૪.૪	 ૩.૯	 ૮.૪	 ૬.૧	 ૪.૫	 ૩.૨	 ૨.૮	 ૨.૩	 <૦.૫	

૫	 ગજુરાત આ કલી 
એ ડ કેિમકલ 
લીમીટેડ દહજે 
એિરયા, 
ભ ચ	

૫.૭	 ૬.૯	 ૬.૭	 ૪.૯	 ૫.૪	 ૫.૮	 ૫.૧	 ૪.૮	 ૪.૩	 ૪.૪ ૫.૫	 ૪.૨	 ૩.૬	 ૪.૨	 ૨.૪	 <૦.૫	

૬	 કલબ-૩ બી ડીંગ  
લોટ નબંર-
૧૦/૧૦૨ ત્રીજો 
ફેઝ, જી.ઇ.બી. 
જી.આઇ.ડી.સી- 
વાપી.	

૭.૨	 ૫.૯	 ૬.૦	 ૫.૩	 ૬.૦	 ૬.૩	 ૫.૬	 ૫.૯	 ૨.૭	 ૬.૪	 ૭.૨	 ૬.૧	 ૫.૬	 ૩.૬	 ૪.૩	 <૦.૫	

૭	 મેકલોઇડ ફામાર્  
રોડ, નબંર-૨૫ 
જી.આઇ.ડી.સી- 
સરીગામ	

૬.૩	 ૫.૯	 ૬.૬	 ૬.૫	 ૬.૩	 ૫.૧	 ૫.૮	 ૫.૯	 ૩.૪	 ૬.૦	 ૫.૪	 ૪.૫	 ૫.૪	 ૩.૪	 ૩.૧	 <૦.૫	

૮	 ગે બેલ હે થકેટ 
(ઇ ડીયા) પ્રા. લી. 
ચાગંોદર- બાવળા 
રોડ, કેરાલા-

૮.૯	 ૮.૧	 ૭.૦	 ૭.૨	 ૩.૪	 ૪.૮	 ૩.૯	 ૩.૦	 ૨.૭	 ૬.૯	 ૨.૮	 ૧.૫	 ૧.૭	 ૧.૩	 ૫.૫	 <૦.૫	
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જીઆઇડીસી-સાણદં	

૯	 લોક્ષીમ ઇ ડી ટ્રીઝ 
લીમીટેડ, ગામ- 
ઇયાવા, સાણદં	

૮.૭ ૬.૨	 ૬.૫	 ૬.૫	 ૨.૯	 ૪.૨	 ૨.૨	 ૩.૭	 ૨.૦	 ૬.૦	 ૨.૩	 ૧.૮	 ૧.૭	 ૧.૬	 ૬.૯	 <૦.૫	

૧૦	 ી રામઇ ડી ટ્રીઝ 
લીમીટેડ, 
ગાધંીનગર	

૭.૭	 ૬.૭	 ૬.૫	 ૭.૮	 ૩.૬	 ૪.૮	 ૨.૨	 ૩.૬	 ૩.૦	 ૬.૮	 ૨.૮	 ૧.૯	 ૧.૫	 ૧.૫	 ૬.૧	 <૦.૫	

૧૧	 ઇ.સી.પી.એલ. 
પપંહાઉસ 
ચીકુવાડી, 
ઇ.સી.પી.સી.એલ 
નજીક, વડોદરા	

૭.૯	 ૭.૬	 ૫.૮	 ૫.૯	 ૫.૮	 ૪.૬	 ૩.૮	 ૪.૧	 ૩.૨	 ૭.૧	 ૫.૮	 ૩.૫	 ૨.૮	 ૨.૩	 ૩.૬	 <૦.૫	

૧૨	 લબુ્રીઝોલ 
એડવા સ 
મટીરીથલ 
પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, 
સાવલી, વડોદરા 	

૬.૭	 ૬.૫	 ૫.૩	 ૫.૧	 ૪.૬	 ૫.૩	 ૩.૬	 ૪.૦	 ૩.૪	 ૬.૨	 ૫.૪	 ૨.૯	 ૩.૩	 ૨.૮	 ૨.૪	 <૦.૫	

૧૩	 મહુવડ ફાથર 
ટેશનની ઉપર 
ટ્રા સપેક 
ઇ ડ ટ્રીઝ નજીક 
એકલબારા,વડોદરા	

૬.૪ ૫.૯	 ૫.૬	 ૫.૯	 ૫.૧	 ૫.૧	 ૩.૫	 ૩.૫	 ૩.૦	 ૬.૪	 ૪.૧	 ૪.૦	 ૩.૦	 ૨.૪	 ૨.૮	 <૦.૫	

૧૪	 નદેંસરી– 
સી.ઇ.ટી.પી. લોટ 
નબંર-૧૫૩, 
જી.આઇ.ડી.સી- 
નદંસરી, વડોદરા	

૭.૮	 ૭.૧	 ૬.૦	 ૭.૦	 ૪.૮	 ૫.૪	 ૩.૨	 ૫.૧	 ૩.૦	 ૫.૭	 ૪.૦	 ૨.૮	 ૨.૫	 ૨.૪	 ૩.૨	 <૦.૫	

૧૫	 લોટ નબંર-૨૭૯ 
જી.આઇ.ડી.સી. –
િચત્રા, ભાવનગર	

૪.૩	 ૩.૮	 ૩.૧	 ૩.૩	 ૩.૬	 ૩.૩	 ૧.૮	 ૪.૧	 ૨.૨	 ૪.૪	 ૪.૨	 ૨.૭	 ૨.૪	 ૨.૪	 ૧.૮	 <૦.૫	

૧૬	 હીરાભાઇ 
સોલકંીના ધાબા 
ઉપ્ર પાણી ની 
ટાકંી ની નજીક 
મો|ટી ખાવડી, 
જામનગર	

૪.૪	 ૩.૩	 ૩.૨	 ૩.૧	 ૩.૮	 ૩.૨	 ૨.૫	 ૨.૬	 ૩.૪	 ૩.૬	 ૩.૬	 ૩.૧	 ૨.૬	 ૨.૮	 ૧.૭	 <૦.૫	

૧૭	 રાલીઝ ઇ ડીયા 
લી. સીકયરુીટી 
બી ડીંગ મધેમણી, 
ઓગેર્િનક લી, 
લોટ નબંર- 
૫૦૦૧/બી 
જી.આઇ.ડી.સી- 
અંકલે વર	

૮.૭	 ૭.૮	 ૮.૩	 ૭.૯	 ૭.૫	 ૬.૪	 ૮.૬	 ૬.૧	 ૨.૭	 ૭.૦	 ૬.૩	 ૬.૫	 ૫.૮	 ૪.૧	 ૩.૨	 <૦.૫	

૧૮	 હાઇકલ લીમીટેડ 
લોટ નબંર- 
૬૨૯-૬૩૦ 
જી.આઇ.ડી.સી- 
પાનોલી, 

૮.૮	 ૮.૬	 ૭.૫	 ૭.૪	 ૬.૪	 ૭.૭	 ૫.૭	 ૬.૪	 ૩.૬	 ૬.૬	 ૬.૮	 ૪.૬	 ૫.૯	 ૩.૭	 ૩.૮	 <૦.૫	
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અંકલે વર	

૧૯	 ડી.સી.એમ ીરામ 
ફામાર્ ઝગડીયા  
ઇ ડી ટ્રીયલ 
એ ટેર, 
અંકલે વર 	

૮.૧	 ૮.૩	 ૮.૬	 ૮.૩	 ૫.૭	 ૭.૩	 ૬.૭	 ૫.૭	 ૪.૩	 ૬.૧	 ૬.૦	 ૪.૦	 ૫.૦	 ૩.૧	 ૨.૭	 <૦.૫	

૨૦	 વટવા 
ઇ ડી ટ્રીયલ 
એશોિશયેશન 
જી.આઇ.ડી.સી- 
વટવા 

૭.૦	 ૫.૧	 ૫.૨	 ૫.૬	 ૫.૨	 ૪.૬	 ૨.૪	 ૩.૫	 ૨.૪	 ૬.૦	 ૩.૨	 ૧.૯	 ૧.૭	 ૧.૫	 ૩.૧	 <૦.૫	

૨૧	 પોલીસ ચોકી, 
જી.આઇ.ડી.સી- 
નરોડા	

૬.૮	 ૪.૮	 ૫.૪	 ૬.૮	 ૪.૦	 ૩.૩	 ૨.૬	 ૨.૮	 ૨.૦	 ૬.૦	 ૩.૬	 ૨.૨	 ૧.૫	 ૧.૫	 ૨.૬	 <૦.૫	

૨૨	 ઓઢવ ઇ ડ ટ્રીયલ 
એશોિશયેશન 
એલ-૨૦૩, 
જી.આઇ.ડી.સી- 
ઓઢવ 	

૬.૯	 ૫.૫	 ૬.૯	 ૬.૫	 ૪.૦	 ૪.૦	 ૩.૦	 ૩.૧	 ૨.૬	 ૫.૨	 ૩.૬	 ૨.૫	 ૧.૬	 ૧.૮	 ૩.૩	 <૦.૫	

૨૩	 હાઇ-ચોઇસ 
પ્રોસેસસર્ પ્રા. લી, 
લોટ નબંર-૨૬૪, 
જી.આઇ.ડી.સી- 
સચીન, સરુત	

૪.૧	 ૩.૬	 ૪.૩	 ૪.૨	 ૪.૦	 ૪.૮	 ૩.૪	 ૩.૮	 ૨.૬	 ૩.૧	 ૩.૭	 ૨.૨	 ૨.૪	 ૧.૯	 ૨.૧	 <૦.૫	

૨૪	 ઇરછાપોર ગામ- 
હજીરા, સરુત	

૪.૨	 ૩.૬	 ૩.૧	 ૩.૦	 ૩.૫	 ૩.૬	 ૨.૭	 ૩.૩	 ૨.૯	 ૩.૫	 ૩.૪	 ૧.૮	 ૨.૧	 ૧.૩	 ૧.૫	 <૦.૫	

૨૫	 પાડંેસરા 
જી.આઇ.ડી.સી. 
ઓિફસ, સરુત	

૩.૯	 ૩.૮	 ૩.૩	 ૩.૧	 ૩.૨	 ૩.૩	 ૩.૨	 ૪.૧	 ૩.૬	 ૪.૦	 ૪.૫	 ૨.૨	 ૨.૫	 ૧.૬	 ૧.૭	 <૦.૫	

*બે ઝો પાઇરીન િસવાયના દરેક પેરામીટસને μg/m3મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. બે ઝો 
પાઇરીનપેરામીટસને ng/m3મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે 

5.19 દ રયાકાઠંા િવ તારના મોનીટર ગ કાય મો 
ગજુરાત પાસે આશરે ૧૬૦૦ કીમી. લાબંો દિરયા િકનારો આવેલો છે. નદીઓ મારફત દિરયાઈ 
િવ તારમા ં આવેલ ઉ ોગોમાથંી ઉ પ  થતુ ં ગદૂં પાણી અને દિરયાઈ િવ તારમા ં રહણેાકં 
િવ તારોના િવકાસ અને થા દિરયાઈ િવ તારમા ં િવકાસ પામેલ મોટા શહરેો અને 
નગરપાલીકાઓન ુ ઘરગ થ ુ ગદું પાણી દિરયાઈ િવ તારમા ં છોડવામા ં આવે છે. દિરયાના 
પાણીની ગણુવ ા ચકાસવા ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ૩૮મથકોની માિસક ધોરણે 
દિરયાના પાણીની ગણુવ ાની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે.     

વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દર યાન નમનૂાઓ એકત્રીકરણની િવગત તેમજ ચકાસણીની િવગતો નીચે 
ટેબલમા ંદશાર્ યા મજુબ છે. 

ક્રમ સે પલીંગ ટેશન (મથકો)  પેરામીટસ ના પ રણામ 
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પી.એચ.  ડી.ઓ. બી.ઓ.ડી.  સી.ઓ.ડી.  એમોિનકલનાઈટ્રોજન 

૧  દિરયા િકનારાનો પાણીનો નમનુો, ધવુારણ  ૮.૨  ૬.૨  ૪.૫  -  ૧.૦૩ 

૨  ખાડીનો પાણીનો નમનુો, ધવુારણ  ૮.૨  ૫.૬  ૪.૪  -  ૦.૭૯ 

૩  તાપી નદીઉમરા મદંીર પાસે  ૭.૮  ૬.૫  ૧.૪  -  ૦.૬૩ 

૪  તાપી નદી, િક્રભકો ટી ૭.૮  ૬.૫  ૧.૪  -  ૧.૦૫ 

૫  તાપી નદી, એ સાર ટી ૭.૯  ૬.૬  ૧.૩  -  ૧.૦૫ 

૬ 
તભંે ર મહાદેવ મદંીર પાસે દિરયા િકનારાન ુ
પાણી, કંબોઈ 

૮.૨  ૭.૧  ૩.૦  -  બી.ડી.એલ 

૭  IPCL  ટી પાસે દિરયા િકનારાન ુપાણી, દહજે ૮.૨  ૬.૯  ૨.૯  -  બી.ડી.એલ 

૮ 
િબરલા કોપર ટી પાસે દિરયા િકનારાન ુપાણી, 
દહજે 

૭.૮  ૬.૭  ૩.૦  -  બી.ડી.એલ 

૯ 
LNG ટિમર્નલ ટી પાસે દિરયા િકનારાન ુપાણી, 
દહજે 

૮.૨  ૬.૯  ૨.૮  -  બી.ડી.એલ 

૧૦  નમર્દા નદીમખુ, ગો ડન બ્રીજ, ભ ચ  ૮.૨  ૭.૫  ૨.૧  -  બી.ડી.એલ 

૧૧  નમર્દા નદીમખુ, ભાડભતૂ  ૮.૨  ૭.૧  ૨.૫  -  બી.ડી.એલ 

૧૨  તડગામ-સારીગામ ડીફ ઝુર પાસે, તડગામ  ૮.૧  ૬.૮  <૫  -  ૧.૦૨ 

૧૩  દમણ ટી આગળ દમણ ગગંા નદીમખુ  ૭.૮  ૭.૦  <૫     ૦.૮ 

૧૪  કાચંીગામ ટી પાસે દમણગગંા નદીમખુ  ૭.૯  ૫.૯  ૧.૪  -  ૨.૨૪ 

૧૫  કોલક ટી પાસે કોલક નદીમખુ  ૭.૭  ૬.૯  <૫     ૦.૭૩ 

૧૬  ઉમરસાડી ટી પાસે પાર નદી મખુ  ૭.૯  ૭.૦  <૫     ૦.૭૫ 

૧૭ 
ટાટા કેમીકલ લી  નો ફાઇનલ આઉટફોલ, 
મીઠાપરુ 

૮.૩  ૪.૩  ૧.૪  -  ૩.૨૭ 

૧૮  ઈ.સી.પી. ચેનલ-  પોઈંટ પાસે, સરોદ ૭.૫ -  ૨૦૦    ૪૭.૮ 

૧૯  સરોદ ગામ પાસે દિરયા િકનારાન ુપાણી  ૮.૧  ૮.૦  ૫.૮  -  ૧.૧૫ 

૨૦  સરોદ ગામ પાસે ખાડીનો પાણીનો નમનુો  ૮.૩  ૭.૬  ૪.૬  -  ૧.૦૫ 

૨૧ 
બીએમસી ઘરગ થ ુવપરાશના ગદંા પાણીનો 
નમનુો, કંસારા બ્રીજ પાસે ,ભાવનગર 

૭.૪  -  ૯૮  ૨૫૦  ૧૩.૫ 

૨૨ 
એક્સલ ક્રોપ કેર લી, ભાવનગર ઈ.ટી.પી. નો 
ફાઇનલ આઉટલેટ 

૭.૫  ૧.૨  ૨.૪  ૧૧૪  ૩.૯૦ 

૨૩ 
િનરમા લીમીટેડ, કાલા તળાવ ના ઈ ટેક પોઈ ટ 
આગળ દિરયાની સપાટીનો પાણીનો નમનુા 

૮.૦  ૬.૦  ૧.૮  ૧૦૨  ૩.૧૩ 

૨૪ 
લોટ ન ં૧૧૦, SRY, સોસીયા દિરયા પાણીની 
સપાટી ઉપર લીધેલ નમનુો 

૭.૮  ૫.૫  ૩.૦  ૧૧૯  ૩.૭૧ 

૨૫  પીપાવાવ પોટર્ , ભાવનગર  ૭.૯  ૬.૧  ૨.૪  ૧૦૬  ૩.૪૧ 

૨૬ 
લોટ ન ં૬, SRY, સોસીયા દિરયા પાણીની સપાટી 
ઉપર લીધેલ નમનુો 

૭.૯  ૪.૯  ૨.૫  ૧૧૮  ૩.૪ 

૨૭ 
ચોરવાડ દિરયા સપાટી ઉપર લીધેલ પાણીનો 
નમનુો 

૮.૧  ૫.૭  ૭.૫  ---  ૧.૪૨ 

૨૮ 
વેરાવળ ના ઈંિડયન રેયોન એ ડ ઈંડ. િલિમટેડના 
દિરયા સપાટી ઉપર લીધેલ પાણીનો નમનુો 

૮.૨  ૫.૭  ૭.૯  ---  ૧.૪૪ 
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૨૯ 
વેરાવળ નગરપાલીકા ઘરગ થ ુવપરાશના ગદંા 
પાણીનો નમનુો, વસતંિવહાર એંજી. વેરાવલ 

૭.૫  બી.ડી.એલ  ૧૦૧  ---  ૩૦.૯ 

૩૦ 
ફીશ પ્રોસેસીંગ યનુીટસ, જી.આઈ.ડી.સી. વેરાવળ 
ના ગદંા પાણીનો નમનુો 

૭.૪  બી.ડી.એલ  ૩૫૦  ---  ૧૫૩.૬ 

૩૧ 
સોમનાથ દિરયાની સપાટીના ગદંા પાણીનો 
નમનુો 

૮.૧  ૫.૮  ૭.૩  ---  ૧.૪૧ 

૩૨ 
સતુ્રાપાડા દિરયાની સપાટીના ગદંા પાણીનો 
નમનુો, સતુ્રાપાડા 

૮.૨  ૫.૫  ૭.૩  ----  ૧.૪૪ 

૩૩ 
મલુ ારકા દિરયાની સપાટીના ગદંા પાણીનો 
નમનુો,કોડીનાર 

૮.૨  ૫.૮  ૮.૧  ---  ૧.૨૦ 

૩૪  પોરબદંર દિરયાના પાણીની સપાટીના નમનુો  ૮.૧  ૫.૧  ૨.૮  ----  ૦.૪૮ 

૩૫ 
પોરબદંર યનુસીપાલટીના ઘરગ થ ુવપરાશના 
ગદંા પાણીનો નમનુો 

૭.૬  ----  ૬૭  ૨૫૪  ૧૩.૨૭ 

૩૬  કંડલા દિરયાની સપાટીના પાણીનો નમનુો  ૭.૨  ----  ૨.૦  ----  ૦.૯૪ 

૩૭ 
કીડાણા, ગાધંીનગર પાસે ઘરગ થ ુવપરાશના 
ગદંા પાણીનો નમનુો, ગાધંીનગર 

૭.૮  ----  ૫૩  ---  ૨૦.૨૫ 

૩૮  તડગામ-સારીગામ ડીફ ઝુર પાસે, તડગામ  ૮.૧  ૬.૮  <૫  ----  ૧.૦૨ 

*પીએચ િસવાયના દરેક પરીણામો મીલી.ગ્રામ/લી મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
 

5.20 ઉ સવો દરિમયાનના મોનીટર ગના ો ામ  
રા યમા ંગણેશઉ સવ, નવરાત્રી તથા િદવાળી વા િવિવધ તહવેારો લોકો ારા વષર્ દર યાન 
ઉજવવામા ંઆવે છે. તહવેારોના ઉ સવ દર યાન જળ ોત તથા હવા પરીસર પર પયાર્વરણની 
અસર થવાની શક્યતાઓ રહલેી છે. કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા તહવેારો ઉ સવ 
દર યાન મોનીટરીંગ અંગે ની માગર્દિશર્કાઓ બનાવેલ છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા 
પણ નવરાત્રી તથા િદવાળી દર યાન ઘ ઘાટ અંગેન ુ મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે છે. ગણેશ 
િવસ ન દર યાન જળ ોતો પર થયેલ પયાર્વરણની અસરનુ ંમોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે છે. 
તહવેારો દર યાન પયાર્વરણ પર થતી અસરને રોકવા માટે  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 
ારા િવિવધ NGO ની મદદથી જનજાગિૃતના કાયર્ક્રમ કરવામા ંઆવે છે.   

1. ગણેશ િવસ ન  

થળ 

ગણેશ 
િવસ ન 

તાપમાન પી.એચ ટિબર્ડીટી ટીડીએસ ડીઓ સીઓડી બીઓડી કંડક્ટીિવટી ઝીંક 
ટોટલ 
સોલીડ 

ટોટલ 
ક્રોમીયમ 

0c  NTU mg/l mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l 

સાબરમતી નદી, જુના 
વાડજ (દશામાના ં
મિંદર પાસે)  

પહલેા  ૩૦ ૮.૧૪ ૧ ૨૦૪ ૬.૯ ૧૫ ૨ ૩૦૮ ૦.૬૯૯ ૨૦ બીડીએલ 

દર યાન ૨૫ ૭.૬૮ ૩ ૨૭૪ ૭.૫ ૨૨ ૩ ૩૬૬ ૦.૨૭૪ ૭૬ બીડીએલ 

પછી ૨૫ ૮.૧ ૪ ૧૭૨ ૬.૩ ૧૪ ૨.૪ ૨૭૦ ૦.૧૮૮ ૬૪ ૦.૦૭૮ 

સાબરમતી નદી, 
સભુાસ બ્રીજ, 

પહલેા ૩૦ ૮.૦૯ ૧ ૨૬૮ ૮.૭ ૧૦ ૨ ૩૯૦ ૦.૫૩૫ ૧૮ બીડીએલ 

દર યાન ૨૫ ૭.૬૪ ૨ ૨૧૦ ૭.૧ ૧૬ ૨.૯ ૩૧૦ ૦.૧૫૮ ૪૨ બીડીએલ 

પછી ૨૫ ૮.૦૧ ૭.૨ ૧૪૮ ૬.૧૩ ૧૩ ૨.૧ ૨૨૯ ૦.૨૬ ૨૧૬ ૦.૦૨૨ 
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સાબરમતી નદી, 
 ગાધંીનગર 

 

પહલેા  ૩૦ ૮.૧૪ ૧ ૧૬ ૮.૨ ૧૧ ૧.૭ ૩૧૩ ૦.૫૪૩ ૨૧૬ ૦.૦૧૯ 

દર યાન ૨૫ ૭.૫૯ ૩ ૨૧૪ ૭.૨ ૧૫ ૨.૮ ૩૩૧ ૦.૦૬૬ ૨૬૪ બીડીએલ  

પછી ૨૫ ૭.૬૩ ૭ ૨૦૮ ૪.૯૯ ૨૦ ૨.૬ ૩૭૬ ૦.૩૮ ૩૯૪ ૦.૦૪૭ 

સાબરમતી નદી, 
નેહ  બ્રીજ 

પહલેા ૩૦ ૭.૭૨ ૧ ૨૨૪ ૭ ૧૪ ૧.૯ ૩૩૩ ૦.૪૫૭ ૨૩૮ બીડીએલ 

દર યાન ૨૫ ૭.૮૪ ૦.૪ ૨૬૪ ૬.૩ ૧૧ ૧.૬ ૩૨૨ ૦.૩૦૫ ૨૮૮ બીડીએલ 

પછી ૨૫ ૮.૨ ૮.૮ ૧૫૮ ૬.૮ ૨૪ ૩ ૨૩૩ ૦.૨૮૨ ૩૮૮ બીડીએલ 

સાબરમતી નદી, 
એલીસ બ્રીજ 

 

પહલેા  ૩૦ ૭.૬૪ ૧ ૧૯૪ ૭.૧ ૧૭ ૨ ૩૦૦ ૦.૪૮૬ ૨૨ બીડીએલ 

દર યાન ૨૫ ૭.૨૪ ૪.૨ ૪૧૨ ૭.૪ ૪૨ ૭ ૬૩૬ ૦.૨૭૭ ૧૪૪ બીડીએલ 

પછી ૨૫ ૭.૯૬ ૭.૩ ૧૬૨ ૫.૯૧ ૧૫ ૨.૫ ૨૪૩ ૦.૩૭૨ ૨૨૨ ૦.૧૧૩ 

સાબરમતી નદી 
વાસણા બ્રીજ 

પહલેા ૩૦ ૮.૧૬ ૧ ૨૦૪ ૮.૮ ૧૮ ૨ ૩૦૦ ૦.૪૧૯ ૨૨ બીડીએલ 

દર યાન ૨૫ ૭.૮૪ ૦.૪ ૨૬૪ ૬.૫ ૧૨ ૨.૩ ૩૩૭ ૦.૩૩૬ ૧૮ બીડીએલ 

પછી ૨૫ ૮.૦૨ ૭.૪ ૧૪૬ ૬.૩૫ ૧૪ ૨.૩ ૨૨૧ ૦.૨૭૩ ૨૪૪ ૦.૦૨ 

સાબરમતી નદી 
ઈ દીરા બ્રીજ હળસોલ  

પહલેા  ૩૦ ૭.૮૮ ૧ ૧૯૪ ૮.૨ ૧૪ ૨ ૨૯૪ ૦.૫૩૭ ૯૦ ૦.૦૦૯ 

દર યાન ૨૬ ૭.૫૯ ૬.૨ ૨૮૨ ૪.૮ ૨૨ ૩ ૩૬૯ ૦.૨૭૬ ૧૮૮ બીડીએલ 

પછી ૨૫ ૮.૧૪ ૦.૧ ૨૩૮ ૬.૭ ૧૮ ૨ ૩૫૪ ૦.૨૦૬ ૪ ૦.૩૯ 

સાબરમતી નદી  
સરદાર બ્રીજ 

પહલેા ૩૦ ૭.૫૩ ૧ ૨૪૦ ૬.૬ ૫૩ ૮ ૩૪૦ ૦.૫૯૫ ૪૨ ૦.૦૧૨ 

દર યાન ૨૫ ૭.૭૪ ૨ ૨૦૨ ૭.૭ ૧૫ ૨.૭ ૩૦૬ ૦.૩૪૩ ૩૨ બીડીએલ 

પછી ૨૫ ૭.૯૯ ૭.૨ ૧૫૬ ૬.૧૮ ૧૯ ૨.૪ ૨૩૩ ૦.૩૪ ૨૨૦ ૦.૦૧૫ 

 પણુાર્ નદી  
સરુત-નવસારી, 
ટેટ હાઇવ ે

પહલેા  ૨૯ ૭.૬૮ ૪૦.૨ ૨૨૬ ૭.૫ ૧૩ ૧.૬ ૪૬૧ ૦.૦૦૩૮ ૩૩૦ ૦.૦૦૨૮ 

દર યાન ૨૮ ૮.૧૧ ૪૮.૪ ૨૮૬ ૭.૩ ૧૪ ૧.૩ ૬૦૨ બીડીએલ ૪૨૬ ૦.૦૨૨ 

પછી ૨૯ ૭.૪૬ ૭૦.૪ ૧૩૦ ૭.૪ ૧૦ ૧.૧ ૨૮૦ બીડીએલ ૨૯૮ બીડીએલ 

પણુાર્ નદી,  
ને.હા.ન.ં ૮,  
નવસારી 

પહલેા ૨૯ ૭.૯ ૩૮.૨ ૨૨૬ ૭.૧ ૬.૦ ૦.૯ ૪૬૬ બીડીએલ ૩૨૬ ૦.૦૦૪૬ 

દર યાન ૨૮ ૮.૦૩ ૫૨.૫ ૩૧૪ ૬.૯ ૯.૦ ૧.૧ ૯૧૮ બીડીએલ ૪૫૬ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૭૭ ૪૫.૨ ૧૩૬ ૭.૦ ૮.૦ ૧.૦ ૫૦૮ બીડીએલ ૨૪૪ બીડીએલ 

મી ઢોલા નદી 
કતાર ફાલીયા વી 
યારા 

પહલેા  ૨૮ ૭.૪૧ ૩૭.૨ ૧૮૬ ૬.૯ ૧૧ ૧.૩ ૩૮૫ ૦.૦૪ ૨૬૮ ૦.૦૩૬ 

દર યાન ૨૭ ૮.૨૨ ૩.૨ ૫૨૬ ૬.૫ ૧૪ ૧.૫ ૧૦૧૭ બીડીએલ ૫૨૬ ૦.૦૪૪ 

પછી ૨૮ ૭.૭૧ ૩૫.૪ ૨૫૮ ૬.૯ ૮.૦ ૦.૯ ૫૨૫ બીડીએલ ૩૪૦ બીડીએલ  

ઝખારી નદી 
ટીચકીયા,  
વાઘરી રોડ 

પહલેા ૨૯ ૭.૭૮ ૪૨.૩ ૧૫૬ ૮.૧ ૬.૦ ૦.૯ ૩૨૧ ૦.૦૦૩૪ ૨૬૮ ૦.૦૦૧૯ 

દર યાન ૨૭ ૮.૧ ૨૨.૪ ૩૦૬ ૭.૦ ૧૩ ૧.૪ ૫૫૮ બીડીએલ  ૩૫૨ બીડીએલ  

પછી ૨૮ ૭.૬૪ ૯.૮ ૧૭૪ ૭.૩ ૧૧ ૧.૨ ૪૦૫ બીડીએલ ૧૯૬ બીડીએલ  

તાપી નદી,  
 

ઉકાઈ ડમે 

પહલેા  ૨૮ ૭.૮૮ ૪.૪ ૧૩૮ ૭.૭ ૭.૦ ૧.૦ ૨૮૯ ૦.૦૦૪૭ ૧૪૬ બીડીએલ  

દર યાન ૨૮ ૮.૩૩ ૩.૨ ૧૩૬ ૭.૨ ૧૧ ૧.૦ ૨૭૨ બીડીએલ ૧૪૨ ૦.૦૪૪ 

પછી ૨૮ ૮.૧૪ ૩.૧ ૮૬ ૭.૪ ૭.૦ ૧.૦ ૨૦૫ બીડીએલ ૯૨ બીડીએલ  

વકારીયા બ્રીજ,  
સીપીએમ રોડ,  
સોનગઢ 

પહલેા ૨૮ ૭.૬૫ ૪૦.૨ ૨૫૮ ૭.૦ ૭.૦ ૦.૮ ૪૬૧ બીડીએલ ૩૦૮ ૦.૦૦૧૯ 

દર યાન ૨૭ ૮.૩૯ ૩.૧ ૪૭૬ ૬.૩ ૮.૦ ૧.૩ ૯૫૧ બીડીએલ ૪૭૬ ૦.૦૨૨ 

પછી ૨૭ ૭.૮૯ ૪.૮ ૨૩૨ ૬.૮ ૮.૦ ૧.૦ ૫૦૨ બીડીએલ ૨૪૨ બીડીએલ  

નમર્દા નદી,  
િનલકંઠે ર મહાદેવ 
મિંદર, ઝેદે ર, ભ ચ 

પહલેા   ૮.૨૮ ૩૩.૯ ૧૨૮ ૭.૪૧ ૧૨ ૧૬૨ ૨૫૨ ૦.૧૫ ૧૭૬ બીડીએલ  

દર યાન  ૮.૦૮ ૪૨ ૧૮૪ ૬.૨૮ ૧૫ ૧.૧૨ ૩૦૬ ૦.૪૨ ૨૬૨ બીડીએલ  

પછી  ૭.૯૪ ૪૦ ૧૫૮ ૬.૨૨ ૨૫ ૧.૯ ૨૬૪ ૦.૨૧ ૨૧૮ બીડીએલ  

નમર્દા નદી,  પહલેા  ૮.૨૩ ૨૨૭ ૧૩૮ ૭.૧૫ ૧૪ ૧.૭૩ ૨૬૭ ૦.૭૧ ૪૪૨ બીડીએલ  



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	120	

 

ભાડભટૂ,  
ભ ચ 

દર યાન  ૭.૯૪ ૪૫૬ ૨૫૬ ૬.૪૮ ૨૯ ૧.૯૦ ૪૨૭ ૦.૩૨ ૨૪૪ બીડીએલ  

પછી  ૮.૦૨ ૯૫૯ ૩૦૨ ૫.૩૯ ૩૦ ૨.૧ ૫૦૩ ૦.૫૧ ૨૦૫૪ બીડીએલ  

જલકંુડ (આટ ફીકલ 
પો ડ) ય ુસરકીટ 
હાઉસ, ઝેદે ર, ભ ચ 

પહલેા   ૮.૨ ૩૦ ૪૮૬ ૬.૮૮ ૧૩ ૧.૬૮ ૮૧૦ ૦.૩૭ ૫૦૨ ૦.૦૩ 

દર યાન  ૭.૮૭ ૮૫ ૫૪૦ ૫.૯૯ ૩૩ ૧.૯૯ ૯૦૦ ૦.૦૩ ૫૯૮ બીડીએલ  

પછી  ૭.૬૫ ૪૦.૬ ૫૦૬ ૫.૮૧ ૨૪ ૨.૯ ૮૪૩ બીડીએલ ૫૩૨ બીડીએલ  

સીએ વોટર, માડંવી 
બેચ, ક છ 

પહલેા ૨૮ ૭.૩ ૨ ૪૧૧૫૨ ૬.૪ ૫૦ બીડીએલ ૬૬૩૨૧ --- --- --- 

દર યાન ૨૮ ૭.૦ ૧૮ ૪૦૮૬૦ ૫.૨ ૧૦ ૨.૮ ૬૭૯૩૮ --- ---- ---- 

પછી ૨૯ ૭.૮ ૩ ૪૩૨૨૬ ૬.૪ ૧૬૫ ૪.૦ ૬૯૫૯૮ --- ----- ----- 

રામસાગર તળાવ, 
ગોધરા, પચંમહાલ 

પહલેા  ૨૭ ૮.૧૯ ૧૦.૮ ૯૭૪ ૬.૫ ૨૧ ૬ ૧૬૫૬ ના ૯૮૦ બીડીએલ  

દર યાન ૨૮ ૬.૯ ૨૮.૭ ૫.૪ ૨.૧ ૧૯ <૫ ૯૪૩ ના ૫૧૬ બીડીએલ  

પછી ૩૦ ૭.૮૭ ૨૨.૬ ૪૪૬ ૮ ૨૦ ૭ ૧૪૫ ના ૪૬૪ બીડીએલ  

હાલોલ તળાવ,  
હાલોલ,  
પચંમહાલ 

પહલેા ૨૮ ૭.૫૪ ૬૮.૭ ૨૧૨ ૬.૨ ૬ <૨ ૩૫૧ ના ૨૩૨ બીડીએલ  

દર યાન ૨૮ ૭.૩૭ ૨૬.૨ ૨૧૨ ૫.૮ ૬ <૫ ૩૫૬ ના ૨૨૦ બીડીએલ  

પછી ૨૭ ૭.૬૪ ૧૦.૩ ૧૦૬૮ ૭.૧ ૧૦ <૫ ૧૭૭૨ ના ૧૦૭૪ બીડીએલ  

છાબ તળાવ 
દાહોદ,  
દાહોદ 

પહલેા  ૨૭ ૮.૧૯ ૧૦.૮ ૯૭૪ ૬.૫ ૨૧ ૬ ૧૬૫૬ ના ૯૮૦ બીડીએલ  

દર યાન ૨૮ ૬.૯ ૨૮.૭ ૫૦૪ ૨.૧ ૧૯ <૫ ૯૪૩ ના ૫૧૬ બીડીએલ  

પછી ૩૦ ૭.૮૭ ૨૨.૬ ૪૪૬ ૮ ૨૦ ૭ ૭૪૫ ના ૪૬૪ બીડીએલ 

લણુાવડા તળાવ, 
લણુાવાડા,  
પચંમહાલ 

પહલેા            

દર યાન ૨૯ ૭.૮૫ ૯.૯ ૫૧૨ ૫.૪ ૧૬ <૫ ૮૬૯ ના ૫૧૮ બીડીએલ  

પછી ૨૭ ૮.૫ ૧૯.૩ ૨૫૬ ૬.૬ ૨૦ ૬ ૪૩૨ ના ૨૬૮ બીડીએલ 

સેઈ વોટર એ પલ,  
એટ રોઝી પોટર્ 

પહલેા  ૩૦ ૮.૨૬ ૧૦.૨ ૪૨૬૧૮ ૫.૩૦ - ૨.૬૨ ૫૦૧૦૦ ૦.૦૦૨ ૨૨ ૦.૨૭૩ 

દર યાન ૨૯ ૮.૩૪ ૧૮.૬ ૪૪૮૭૮ ૫.૧૪ - ૩.૭૫ ૫૨૯૦૦ ૦.૦૧૧ ૩૮ ૦.૩૨૯ 

પછી ૨૯ ૮.૨૩ ૮.૭ ૪૩૩૪૨ ૫.૨૩ - ૨.૬૨ ૫૦૮૦૦ ૦.૦૦૩ ૧૮ ૦.૨૫૨ 

સેઈ વોટર એ પલ 
એટ બાલાચડી, સનૈીક 
કૂલ 

પહલેા ૩૦ ૮.૨૮ ૨૩.૮ ૪૩૨૧૨ ૫.૪૩ - ૨.૨૫ ૫૦૬૦૦ બીડીએલ ૬૮ ૦.૨૩૬ 

દર યાન ૨૯ ૮.૩૪ ૮૨.૧ ૪૪૭૪૮ ૫.૧૪ - ૪.૧૨ ૫૨૮૦૦ ૦.૦૦૭ ૧૩૨ ૦.૨૪૧ 

પછી ૨૯ ૮.૨૬ ૨૬.૭ ૪૩૭૮૦ ૫.૨૩ - ૩.૩૭ ૫૧૭૦૦ બીડીએલ ૭૪ ૦.૨૫૫ 

ચેક ડેમ પાસ,ે 
ભીડભજંન મહાદેવ 
મિંદર, તપરુ 

પહલેા  ૨૭ ૭.૯૫ -- ૪૮૬ ૭.૭ ૧૬ ૨ -- ૦.૦૨૪ - બીડીએલ  

દર યાન ૨૯ ૮.૦૭ -- ૩૯૨ - ૩૦ ૬ -- ૦.૦૦૨૬ - ૦.૦૪૧ 

પછી ૨૭ ૮.૧૬ -- ૪૮૪ - ૨૨ ૪ -- ૦.૩૪૯ - ૦.૦૩૮ 

ચેક ડેમ પાસ,ે 
ભીડભજંન મહાદેવ 
મિંદર, તપરુ 

પહલેા  ૨૭ ૭.૯૫ -- ૪૮૬ ૭.૭ ૧૬ ૨ -- ૦.૦૨૪ - બીડીએલ  

દર યાન ૨૯ ૮.૦૭ -- ૩૯૨ - ૩૦ ૬ -- ૦.૦૦૨૬ - ૦.૦૪૧ 

પછી ૨૭ ૮.૧૬ -- ૪૮૪ - ૨૨ ૪ -- ૦.૩૪૯ - ૦.૦૩૮ 

ચીત્રોડીપરુા,  
લેકે,  
મહસેાણા 

પહલેા  ૨૮ ૮.૩ ૪ ૧૦૨૪ ૬.૪ ૧૪ ૨.૨ ૧૬૨૨ ૦.૨૮૫ ૧૦૮૬ ૦.૦૩૧ 

દર યાન ૩૦ ૭.૭૬ ૩ ૯૨૬ ૫.૧ ૧૬ ૩ ૧૨૮૩ ૦.૩૦૨ ૯૯૬ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૭૬ ૦.૮ ૮૨૨ ૫.૬ ૧૦ ૨.૪ ૧૨૬૫ ૦.૨૧૨ ૮૪૮ ૦.૦૩૩ 

સરુસાગર તળાવ, 
યઝુીક કોલેજ, યાય 
મિંદર, વડોદરા 

પહલેા ૨૫ ૭.૦૪ ૯ ૧૬૯૬ ૫.૪ ૧૭ ૫ ૧૯૭૩ - ૧૭૩૮ - 

દર યાન ૨૬ ૭.૦૨ ૪૦.૫ ૧૪૬૦ ૦.૦ ૭૨ ૨૬ ૨૪૨૩ - ૧૪૯૪ - 

પછી ૩૨ ૭.૨૨ ૧૨.૪ ૧૪૮૨ ૦.૮ ૪૬ ૧૮ ૨૩૦૦ - ૧૪૯૮ - 

સરુસાગર તળાવ,  પહલેા  ૨૫ ૭.૨૯ ૭ ૧૭૯૨ ૫.૬૧ ૧૮ ૫ ૧૯૬૯ - ૧૮૨૪ - 
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પ્રી સ સીનેમા,  
યાય મિંદર, વડોદરા 

દર યાન ૨૬ ૬.૫૮ ૩૪.૩ ૧૪૯૨ ૦.૦ ૪૧ ૧૬ ૨૪૧૨ - ૧૫૧૪ - 

પછી ૩૨ ૬.૭૮ ૧૩.૫ ૧૪૧૨ ૩.૪ ૪૫ ૧૬ ૨૪૧૧ - ૧૪૩૪ - 

રામસાગર ટળાવ,  
રણછોળજી 
મિંદરતરસાલી, 
વડોદરા 

પહલેા ૨૫ ૭.૭૪ ૧૧ ૧૪૦૦ ૮.૯ ૨૬ ૯ ૧૭૬૦ - ૧૪૩૪ - 

દર યાન ૨૭ ૭.૧૦ ૧૦.૭ ૧૧૨૦ ૧.૦ ૩૩ ૧૪ ૧૮૨૧ - ૧૧૩૪ - 

પછી ૩૧ ૭.૨૬ ૧૧ ૯૯૬ ૪.૬ ૧૬ <૫ ૧૪૦૦ - ૧૦૦૨ - 

બાપોડ એરીયા 
તળાવ, ભતુનાથ 
મહાદેવ, વડોદરા 

પહલેા  ૨૪ ૭.૪૪ ૧૨ ૧૮૨૪ ૭.૨ ૨૪ ૭ ૨૦૦૦ - ૧૮૫૦ - 

દર યાન ૨૭ ૬.૮૬ ૧૫.૨ ૧૫૬૬ ૩.૫ ૨૯ ૭ ૨૦૦૦ - ૧૫૭૦ - 

પછી ૩૦ ૭.૧૯ ૧૯.૬ ૧૧૫૮ ૫.૫ ૧૮ ૫ ૧૯૧૬ - ૧૧૬૮ - 

મોતનાથ તળાવ, 
ઓમ ી મહાદેવ 
મિંદર, હનીર્, વડોદરા 

પહલેા ૨૫ ૭.૮૭ ૧૩ ૫૪૪ ૬.૮ ૨૩ ૭ ૬૩૯ - ૫૭૨ - 

દર યાન ૨૬ ૭.૨૫ ૩૧.૫ ૩૩૬ ૨.૦ ૩૨ ૯ ૬૪૦ - ૩૬૨ - 

પછી ૩૧ ૭.૬૬ ૧૭.૯ ૨૫૮ ૬.૦ ૧૯ ૬ ૫૦૨ - ૨૬૮ - 

હનીર્ તળાવ,  
હનીર્ એરપોટર્ રોડ,  
વડોદરા 

પહલેા  ૨૪ ૭.૮૩ ૫.૧ ૩૩૬ ૭.૬ ૨૨ ૭ ૪૦૧ - ૪૬૪ - 

દર યાન ૨૭ ૭.૬૭ ૨૬.૨ ૧૯૮ ૩.૧ ૩૦ ૮ ૪૩૩ - ૨૪૪ - 

પછી ૩૦ ૭.૫૪ ૨૨.૨ ૧૭૨ ૩.૯ ૨૯ ૯ ૩૮૫ - ૧૯૦ - 

સમા તળાવ,  
સમા,  
વડોદરા  

પહલેા ૨૪ ૬.૫૫ ૬ ૪૦૮ ૭.૬ ૨૧ ૬ ૪૬૦ - ૪૧૪ - 

દર યાન ૨૬ ૭.૩૦ ૨૪.૫ ૨૫૬ ૨.૬ ૩૪ ૮ ૪૧૨ - ૨૫૮ - 

પછી ૩૦ ૭.૩૬ ૫૮ ૧૦૬ ૪.૬ ૩૩ ૧૦ ૨૧૨ - ૧૫૪ - 

સમા તળાવ,  
સમા, વડોદરા 

પહલેા  ૨૪ ૬.૫ ૫ ૩૨૪ ૬.૯ ૨૩ ૭ ૪૫૭ - ૩૩૬ - 

દર યાન ૨૬ ૭.૪૮ ૨૮.૭ ૨૧૨ ૩.૫ ૩૦ ૮ ૪૦૦ - ૨૨૦ - 

પછી ૩૦ ૭.૦૧ ૪૨.૫ ૧૧૮ ૨.૭ ૪૩ ૮ ૨૩૨ - ૧૨૦ - 

મહી નદી, ફૈજલપરુ, 
વલસાડ 

પહલેા ૨૪ ૭.૮૯ ૯.૩૯ ૩૦૮ ૭.૪ ૨૪ ૭ ૪૪૩ - ૩૩૦ - 

દર યાન ૨૫ ૭.૫૮ ૩૧.૯ ૨૦૨ ૬.૧ ૨૫ ૬ ૩૫૬ - ૩૫૮ - 

પછી ૨૯ ૭.૯૧ ૧૧૪.૬ ૧૮૪ ૭.૧ ૮ <૫ ૨૯૧ - ૨૯૪ - 

ગોત્રી તળાવ વડોદરા પહલેા  ૨૩ ૭.૭ ૧૨ ૪૧૮ ૫.૪ ૧૮ ૫ ૬૯૩ - ૪૫૪ - 

દર યાન ૨૫ ૭.૧૭ ૨૦.૬ ૩૩૦ ૩.૪ ૩૪ ૯ ૬૧૦ - ૩૫૬ - 

પછી ૩૦ ૬.૯૭ ૧૪.૨ ૩૨૬ ૨.૧ ૩૯ ૧૨ ૫૫૧ - ૩૩૬ - 

વાસણા ગામ તળાવ;  
વાસણા 

પહલેા ૨૪ ૭.૭ ૫ ૨૬૪ ૫.૪ ૧૭ ૫ ૩૯૩ - ૨૮૦ - 

દર યાન ૨૫ ૬.૯૮ ૨૪.૨ ૧૫૬ ૫.૧ ૧૫ <૫ ૩૨૮ - ૧૭૮ - 

પછી ૩૦ ૭.૩૨ ૧૪.૮ ૨૮૨ ૧.૯ ૪૦ ૧૨ ૪૩૧ - ૨૯૬ - 

તાપી નદી,  
નાવડી ઓવરેા,  
સરદાર બ્રીજ, સરુત 

પહલેા  - ૭.૫૭ ૪૦.૪૦ ૩૦૮૬ ૨.૯ ૨૦.૦ ૨.૫ ૧૧૦૯૦ ૦.૦૧૯૧ ૩૧૭૮ બીડીએલ 

દર યાન - ૭.૭૩ ૫૮.૪ ૨૯૮ ૭.૨ ૨૮.૦ ૧.૮ ૭૮૫ ૦.૦૧૮ ૪૪૪ ૦.૦૪૫ 

પછી - ૭.૯૫ ૧૪.૫ ૨૧૬ ૬.૭ ૧૭.૦ ૧.૭ ૬૧૪ બીડીએલ ૨૪૮ બીડીએલ  

તાપી નદી,  
ડીસા ઓવેરા,  
વામી િવવેકાનદં 
બ્રીજ, સરુત 

પહલેા - ૭.૫૩ ૩૮.૨ ૨૮૭૬ ૩.૧ ૧૪.૦ ૨.૦ ૧૦૮૨૦ ૦.૦૧૮૩ ૨૯૫૮ ૦.૦૦૩૭ 

દર યાન - ૭.૯૦ ૬૦.૮ ૨૫૦ ૭.૯ ૧૦ ૧.૧ ૭૦૦ ૦.૦૦૧૨ ૩૯૮ ૦.૦૪૬ 

પછી - ૭.૯૪ ૩૫.૮ ૨૧૦ ૭.૦ ૭.૦ ૧.૦ ૬૨૭ બીડીએલ ૨૯૮ બીડીએલ  

તાપી નદી, લકંા 
િવજય ઓવેરા, 
અમરોલી જકાત 
નાકા, અમરોલી બ્રીજ 
સરુત 

પહલેા  - ૭.૭૩ ૪.૮ ૨.૬ ૮.૯ ૧૬.૦ ૨.૧ ૮૭૬ ૦.૦૦૫૨ ૨૧૬ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૬૮ ૮.૬ ૨૩૦ ૫.૨ ૭ ૧.૦ ૬૯૬ ૦.૦૦૬૦ ૨૫૨ બીડીએલ  

પછી 
- ૭.૫૮ ૮.૨ ૨૪૪ ૭.૫ ૯.૦ ૧.૩ ૬૮૩ બીડીએલ ૨૬૨ બીડીએલ  
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તાપી નદી, િસ  કુટીર 
મિંદર, પીપી સાવણી, 
હીયર ઈ ડ ટ્રી, વરછા 
કપોદરા, સરુત  

પહલેા - ૭.૩૫ ૧૨.૨ ૨૦૬ ૭.૪ ૨.૧૦ ૨.૨ ૮૭૦ ૦.૦૨૩ ૨૬૪ ૦.૦૦૦૯ 

દર યાન - ૭.૬૮ ૪.૧ ૧૭૮ ૬.૨ ૧૫.૦ ૧.૯ ૭૭૩ ૦.૦૨૮ ૧૮૬ ૦.૦૦૧૧ 

પછી - ૭.૯૪ ૩.૮ ૧૮૨ ૭.૨ ૮.૦ ૧.૨ ૬૭૨ બીડીએલ ૧૯૦ બીડીએલ  

રામજી મિંદર વરછા 
રોડ, કપોદરા સરુત 

પહલેા  - ૭.૫૩ ૪.૨ ૨૨૦ ૩.૮ ૬.૦ ૧.૮ ૯૨૧ ૦.૦૦૯૫ ૨૨૪ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૮૬ ૫.૮ ૨૩૬ ૬.૬ ૧૦.૦ ૧.૩ ૬૮૭ ૦.૦૧૦૮ ૨૫૦ બીડીએલ  

પછી - ૭.૯૨ ૪.૬ ૨૦૮ ૭.૧ ૭.૦ ૧.૩ ૬૦૪ બીડીએલ ૨૧૮ બીડીએલ 

તાપી નદી,  દુમાસ 
ઓવેરા, મોતી બજાર,  
દુમસ, સરુત   

પહલેા 
- ૭.૬૭ ૩૦૦ ૨૨૧૩૬ ૧.૭ ૮૯.૦ ૫.૦ ૬૪૪૭૦ ૦.૦૧૬૮ 

૨૨૯૫
૨ 

બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૭૧ ૮૫.૨ ૫૮૬ ૪.૯ ૫૩.૦ ૨.૨ ૧૬૩૧.૦ ૦.૦૧૭૨ ૭૬૬ ૦.૦૪૮ 

પછી - ૭.૬૧ ૪૯.૩ ૬૬૦ ૭.૧ ૯૩.૦ ૨.૫ ૧૦૭૦ ૦.૦૦૯૬ ૭૮૨ બીડીએલ  

તાપી નદી,  
ધદ લા, બેંક ઓફ 
બરોડા, કાઠંા ફળીયા, 
સરુત 

પહલેા  
- ૭.૬૫ ૨૭૫ ૧૬૯૮૪ ૧.૮ ૫૪.૦ ૩.૫ ૪૭૬૫૦ .૦૦૮૮ 

૧૭૬૦
૨ 

૦.૦૦૨૮ 

દર યાન - ૭.૯૬ ૭૫.૪ ૪૩.૨ ૫.૧ ૫૯ ૨.૭ ૧૪૮૩ ૦.૦૦૯૦ ૬૧૦ ૦.૦૦૩૦ 

પછી - ૮.૦ ૪૭.૨ ૬૪૨ ૬.૫ ૪૧ ૨.૫ ૧૨૩૨ ૦.૦૦૭૮ ૭૫૪ બીડીએલ  

તાપી નદી , 
કરુણાસાગર, કવી 
નવલરામ પાકર્ , સરુત 

પહલેા - ૭.૪૮ ૪૫.૮ ૪૩૬૨ ૧.૯ ૩૨.૦ ૪.૦ ૧૫૫૩૦ ૦.૦૦૦૫ ૪૪૬૪ ૦.૦૦૪૬ 

દર યાન - ૭.૬૧ ૫૫.૨ ૨૮૦ ૬.૬ ૩૬.૦ ૨.૦ ૭૮૬ બીડીએલ ૪૧૬ ૦.૦૨૫ 

પછી - ૭.૯૩ ૧૨.૩ ૨૮૦ ૭.૦ ૧૦.૦ ૧.૨ ૭૮૮ બીડીએલ ૩૦૮ બીડીએલ  

તાપી નદી, 
સરીતાસાગર,  વામી 
નારાયણ મિંદર, સરુત 

પહલેા  - ૭.૫ ૪૫.૪ ૪૨૮૦ ૧.૭ ૧૮.૦ ૩.૬ ૧૫૧૦૦ બીડીએલ ૪૩૮૦ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૫૮ ૫૮.૫ ૨૪૪ ૬.૨ ૩૧ ૧.૨ ૭૮૨.૦ બીડીએલ ૩૮૬  બીડીએલ  

પછી - ૮.૦૧ ૨૯.૮ ૨૭૬ ૬.૯ ૧૬ ૧.૩ ૬૯૦ બીડીએલ ૩૪૪  બીડીએલ  

તાપી નદી, રામજી 
મિંદર, અડાજણ ગામ, 
સરુત 

પહલેા - ૭.૬૧ ૬૦.૫ ૭૬૨૨ ૫.૩ ૨૮.૦ ૧.૭ ૨૪૭૪ ૦.૦૩૦૭ ૭૭૫૮ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૬૮ ૭૦.૫ ૨૯૦ ૫.૭ ૧૭.૦ ૧.૯ ૯૨૭ બીડીએલ ૪૫૦ ૦.૦૪૯ 

પછી - ૭.૯૯ ૨૩.૨ ૨૬૪ ૭.૧ ૮.૦ ૧.૪ ૬૮૭ બીડીએલ ૩૧૮ ૦.૦૧૮ 

તાપી નદી,  
@૨૫૦ મીટર પાછળ, 
દુમાસ, સરુત 

પહલેા  
- ૭.૬૨ ૩૫૦ ૨૪૯૩૨ ૧.૭ ૮૪.૦ ૫.૦ ૬૬૧૦૧૦ ૦.૦૦૦૪ 

૨૫૮૮
૨ 

બીડીએલ 

દર યાન - ૭.૭ ૮૭.૪ ૬૩૨ ૬.૮ ૭૧ ૩.૧ ૧૮૫૬ ૦.૦૦૦૮ ૮૨૪ બીડીએલ  

પછી - ૭.૯૬ ૫૬.૩ ૬૮૬ ૬.૪ ૩૯ ૧.૯ ૧૨૪૫ ૦.૦૦૦૨ ૮૦૮ બીડીએલ  

તાપી  નદી, 
કાડંીફળીયા, સરુત 

પહલેા 
- ૭.૪૩ ૩૨૫ ૨૨૯૧૬ ૨.૦ ૮૨ ૪.૮ ૬૧૮૧૦ ૦.૦૬૨૬ 

૨૩૭૭
૨ 

બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૬૨ ૭૩.૨ ૫૬૮ ૬.૬ ૪૦.૦ ૧.૯ ૧૫૪૨ ૦.૦૬૫૮ ૭૪૨ ૦.૦૨૫ 

પછી - ૭.૫૭ ૫૫.૨ ૬૪૦ ૬.૪ ૩૦ ૧.૭ ૧૦૧૧ બીડીએલ ૭૬૮ બીડીએલ  

મીંઢોલા નદી, સચીન- 
નવસારી રોડ, સરુત 

પહલેા  - ૭.૮૩ ૮.૪ ૪.૬ ૧.૦ ૧૮ ૩.૫ ૧૬૨૦ ૦.૦૦૩૪ ૪૨૪ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૭૨ ૪૦.૫ ૪૮૨ ૫.૫ ૧૫ ૧.૯ ૧૨૯૦ ૦.૦૦૬૧ ૫૮૦ બીડીએલ  

પછી - ૭.૮૨ ૧૨.૩ ૩૭૮ ૭.૩ ૧૦ ૧.૧ ૧૨૧૨ ૦.૦૦૧૦ ૪૦૮ બીડીએલ  

મીંઢોલા નદી, 
પલસાણા હાઈવે,  
સરુત 

પહલેા - ૮.૧૮ ૩.૬ ૨૯૮ ૬.૩ ૭ ૧.૫ ૧૨૪૬ ૦.૦૪૪૯ ૩૦૬ ૦.૦૦૩૭ 

દર યાન - ૮.૦૪ ૯.૧ ૩૧૪ ૬.૩ ૮.૦ ૧.૦ ૧૨૫૨ ૦.૦૫૧૦ ૩૩૨ ૦.૦૦૪૦ 

પછી - ૭.૮૯ ૧૨.૮ ૨૮૪ ૬.૯ ૯ ૧.૨ ૯૧૮ બીડીએલ ૩૧૨ બીડીએલ  

તાપી નદી, કંથોર,  
સરુત 

પહલેા  - ૮.૨૧ ૩.૨ ૫૩૬ ૭.૨ ૭.૦ ૧.૧ ૧૦૭૨ બીડીએલ ૫૪૨ બીડીએલ  

દર યાન - ૮.૦૧ ૬.૨ ૨૦૪ ૬૦૮ ૧૦ ૧.૨ ૬૩૬ ૦.૦૦૬૮ ૨૨૦ ૦.૦૦૮૬ 

પછી - ૮.૦૮ ૫.૮ ૧૭૪ ૭.૨ ૮ ૧.૨ ૬૦૫ ૦.૦૦૨૪ ૧૮૬ બીડીએલ  

તાપી નદી, કોઝવે,  પહલેા - ૮.૩૫ ૩.૪ ૧૫૨ ૯.૧ ૬ ૦.૯ ૭૨૭ ૦.૦૦૫૭ ૧૫૮ ૦.૦૦૦૯ 
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સરુત દર યાન - ૭.૭૯ ૭.૯ ૧૯૮ ૭.૦ ૧૦ ૧.૩ ૬૭૯ ૦.૦૦૬૭ ૨૧૮ ૦.૦૦૩૦ 

પછી - ૭.૯૭ ૯.૮ ૧૬૪ ૭.૩ ૭ ૧.૧ ૬૦૫ બીડીએલ ૧૮૬ બીડીએલ  

આટ ફી યલ પો ડ, 
મ.ુ કોસાદ,  
સરુત 

પહલેા  - ૮.૦૭ ૩.૯ ૨૪૨ ૭.૫ ૧૦ ૧.૧ ૯૬૧ બીડીએલ ૨૫૦ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૫૪ ૮.૧ ૫૪૦ ૭.૬ ૧૦ ૧.૧ ૧૬૮૨ બીડીએલ ૫૪૮ બીડીએલ  

પછી - - - - - - - - - - ‐ 

કોલક નદી, ને. હા. 
ન-ં ૮ 

પહલેા - ૭.૭૪ ૫૩૨ ૧૩૬ ૬.૮ ૩ ૦.૨ ૧૬૧.૧ ના ૨૦૯ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૭૯ ૯૭.૮ ૧૬૨ ૬.૭ ૩ ૦.૨ ૨૫૯.૮ ના ૧૭૦ બીડીએલ  

દર યાન - ૮.૦૨ ૯૫ ૧૫૪ ૬.૭ ૩ ૦.૨ ૨૪૭.૪ ના ૨૧૨ બીડીએલ 

પછી - ૭.૯૪ ૨૫૪.૪ ૧૭૮ ૬.૭ ૩ ૦.૩ ૨૮૯.૪ ના ૩૩૨ બીડીએલ  

પાર નદી,  
મ:ુ- અતલુ  

પહલેા  - ૭.૭૮ ૫૪૫ ૨૨૨ ૬.૮ ૩ ૦.૨ ૧૪૯.૭ ના ૧૯૮ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૬૫ ૪૪૦ ૧૧૧ ૬.૭ ૩ ૦.૨ ૧૭૨.૪ ના ૧૧૪ બીડીએલ  

દર યાન  - ૭.૬૯ ૧૧.૩૮ ૧૧૬ ૬.૮ ૩ ૦.૨ ૧૮૨.૮ ના ૧૯૪ બીડીએલ  

 પછી - ૭.૮૮ ૪૩૪ ૧૨૦ ૬.૮ ૩ ૦.૨ ૧૯૪.૨ ના ૨૧૪ બીડીએલ  

ઔરંગા નદી,  
ગામ લીલાપરુ 

પહલેા - ૭.૫૭ ૪૩૩ ૧૮૧ ૬.૭ ૩ ૦.૨ ૨૬૦.૩ ના ૨૩૬ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૭૯ ૨૭૪ ૨૭૬ ૬.૬ ૩ ૦.૨ ૪૪૮.૬ ના ૨૮૦ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૯૩ ૮૪૬ ૨૭૪ ૬.૭ ૩ ૦.૩ ૪૪૮.૨ ના ૩૫૨ બીડીએલ  

પછી - ૭.૯૭ ૧૧૪.૮ ૨૧૮ ૬.૮ ૪ ૦.૨ ૩૫૬.૭ ના ૨૯૨ બીડીએલ  

દમણગગંા નદી,  
ઝારકોજવ,ે  

પહલેા  - ૭.૩૮ ૫૦૫ ૧૩૦ ૬.૬ ૩ ૦.૨ ૨૩૮.૯ ના ૨૬૦ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૬૭ ૭૪.૪ ૧૭૧ ૬.૫ ૩ ૦.૪ ૨૮૬.૨ ના ૨૦૨ બીડીએલ  

દર યાન - ૮.૦૦ ૧૬૮ ૧૬૪ ૬.૬ ૩ ૦.૩ ૨૬૮.૬ ના ૨૧૦ બીડીએલ  

પછી - ૭.૯૩ ૧૦૨ ૧૭૨ ૬.૬ ૪ ૦.૩ ૨૮૨.૮ ના ૨૦૨ બીડીએલ  

દમણગગં નદી,  
જીઆઈડીસી 

પહલેા - ૭.૫૦ ૧૧.૮ ૧૨૭ ૬.૮ ૩ ૦.૨ ૧૪૨.૭ ના ૧૩૬ બીડીએલ  

દર યાન - ૭.૮૬ ૬૭.૫ ૧૩૨ ૬.૯ ૩ ૦.૦૨ ૨૧૮.૫ ના ૧૪૮ બીડીએલ  

દર યાન - ૮.૦૫ ૧૯૭ ૧૩૬ ૬.૮ ૩ ૦.૨ ૨૨૧.૪ ના ૨૦૨ બીડીએલ  

પછી - ૭.૮૭ ૯૮.૬ ૧૩૪ ૬.૯ ૩ ૦.૨ ૨૨૦.૪ ના ૧૯૬ બીડીએલ  

 

2. નવરા ી તહવાર સમયે અવાજ ુ ંમોનીટર ગ  

નબંર  મોનીટર ગ થળ  કટગર   તાર ખ 
એવરજ 

ડ .બી. 
ાદિશક કચેર - અમદાવાદ 

૧  ગોકુલ એ ટરટેનમે ટ, રાસ ગરબા, ટબોલ ગ્રાઉ ડ મણીનગર.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૮૩.૧ 
૨  જલધારા ડાડંીયા રાસ, કાકરીયા , નજીક , મણીનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૩ 

૩ 
માતગંી લેટ માતગંી કો ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સો. સા, ગોરધન 
વાડી, મણીનગર. 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૯ 

૪ 
યગં પુ ઓફ મનીયાસા સાવર્જનીક નવરાત્રી મહો સવ, 
આઈ.ટી.આઈ, મણીનગર 

રહણેાકં- વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૮.૪ 

૫  આલોક આઉસીંગ સો. સા. સાહીબાગ, અમદાવાદ  રહણેાકં- વાિણ યીક   ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૩ 
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૬  આઈ ી ખોડીયાર શિક્ત સેવા મડંળ સૈજપરુ, નરોડા રોડ,   રહણેાકં-વાિણ યીક -   ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૪ 

૭ 
ી યવુા શિક્ત િમત્રમડંળ સૈજપરુ, ધનરુધારી સોસાયટી. .ડી. 
કૂલ પાસે સૈજપરુ 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૫.૦ 

૮  સહજાનદં કો પલેક્ષ, શાહીબાગ અંડર બ્રીજ પાસે, શાહીબાગ,   રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪   ૭૧.૩ 
૯  સાગરએપાટર્ મે ટ, બી.આર.ટી.એસ.નજીક, વાડજ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૯ 

૧૦ 
ગોકુલધામયવુક િમત્રમડંળ, ગોકુલધામ, બી.આર.ટી.એસ.બસ ટોપ 
નજીક, વાડજ 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૧ 

૧૧  ખાટકોલોની યવુક િમત્રમડંળ, ય ુવાડજ, અખબારનગર ય ુવાડજ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૬ 
૧૨  નદંનવનએપાટર્મે ટ , યાસવાડી નજીક ચાર ર તા  રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૫ 
૧૩  આનદંનગરફલેટ, આનદંનગર બસ ટે ડ પાછળ ૧૦૦ ફીટ. રીંગરોડ  રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૩ 
૧૪  સેલીબે્રશનફામર્ કણાર્વતી ક્લબ નજીક એસ.જી.હાઇવે  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૮૦.૫ 
૧૫  રાજપથક્લબ એસ.જી.હાઇવે અમદાવાદ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૮૦.૦ 
૧૬  ગોયલટાવર,સદુશર્ન ટાવર નજીક ,સાલ હોિ પટલની સામે   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૭૫.૯ 
૧૭  જય જોગમાયા મીત્ર મડંળ, ભદુરપરુા, ઠાકોર વાસ, આંબાવાડી,   રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૭.૮ 
૧૮  માણેકબાગસં કૃિત કે દ્ર, માણેકબાગ આંબાવાડી રોડ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૯.૭ 
૧૯  સેટેલાઈટ એપાટર્મે ટ, ડીઈએફજી લોક, એટેલાઈટ રોડ,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૭.૫ 
૨૦  સિચનટાવર, આનદંનગર રોડ, ધનજંય ટાવર, આનદંનગર રોડ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૫.૭ 

૨૧ 
આકાશ-૩ નવરાત્રી મહો સવ, એઈસી વામીનારાયણ નગર, 
નારણપરુા 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૯.૯ 

૨૨  વિણર્મનવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪ યિુનવર્િસટી ગ્રાઉ ડ  રહણેાકં-વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૮.૩ 
૨૩  અિભનવથનગનાટ ગરબા મહો સવ, હે મટ ચાર ર તા  રહણેાકં-વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૭.૯ 
૨૪  માણેકબાગસં કૃિત કે દ્ર સેટેલાઇટ  રહણેાકં-વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૩ 
૨૫  વૈભવ એપાટર્ મે ટ નવરાિત્ર મહો સવમેઘદૂત પેટ્રોલ પં પ શાહીબાગ  રહણેાકં-વાિણ યીક ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૬ 

૨૬ 
સવુાસએવ ય ુ, શાહીબાગ,  
રાજ થાન હોિ પટલ ની નજીક શાહીબાગ, અમદાવાદ 

રહણેાકં-વાિણ યીક ૧/૧૦/૨૦૧૪ 
૭૦.૨ 

૨૭ 
ગજુરાત સમાજ નવરાિત્ર મહો સવ,ઓ.એન.જી.સી., 
ચાદંખેડા , અમદાવાદ 

રહણેાકં 
૧/૧૦/૨૦૧૪ 

૭૬.૭ 

૨૮ 
એહાલો હલેી ગરબા, જય જોગની જનતા નગર,વાપારી 
એસોિસયેશન, પા નાથટાઉનશીપ,ચાદંખેડા,અમદાવાદ 

રહણેાકં-વાિણ યીક 
૧/૧૦/૨૦૧૪ 

૭૮.૪ 

૨૯  ગવર્મે ટઓફેસ કોલોની, મેઘાણીનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૪.૮ 
૩૦  આઈ ી ખોડીયાર શિક્ત સેવા મડંળ સૈજપરુ, નરોડા રોડ,   રહણેાકં-વાિણ યીક -   ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૪  

૩૧ 
ી યવુા શિક્ત િમત્રમડંળ સૈજપરુ, ધનરુધારી સોસાયટી. .ડી. 
કૂલ પાસે સૈજપરુ 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૫  

૩૨  અક્ષરધામટાવર, શાહીબાગ અંડરબ્રીજ નજીક,શાહીબાગ,   રહણેાકં  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૯ 
૩૩  દશેરામહો સવ મડંળ, શીતળા માતા મદંીર ની નજીક , ખોખરા,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૧૦૭.૧ 

ાદિશક કચેર - અમદાવાદ ( વૂ) 
૩૪  દેવી માતા યવુક ગરબા મહો સવ, દેવી માતા મિંદર,  વટવા,  રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૪ 
૩૫  ગાધંીચોક ગરબા મહો સવ રણછોડજી મિંદર, વટવા, અમદાવાદ રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૨ 
૩૬  હરીકૃ ણા યવુક ગરબા મહો સવ, બોપલ રોડ, બોપલ અમદાવાદ  રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૫ 
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૩૭  ઈ ડીયા કોલોની ગરબા મહો સવબોપલ રોડ, બોપલ અમદાવાદ  રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૮ 

૩૮  નારોલ યવુક ગરબા મહો સવ એએમસી ઓફીસ નારોલ   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૯ 

૩૯  ી પાટ લોટ ગરબા મહો સવ ઘમુા રોડ ઘમુા, અમદાવાદ  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૫ 

૪૦ પાયલ નગર યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, નરોડા ગામ,  રહણેાકં-વાિણ યીક ૧/૦૯/૨૦૧૪ ૭૨.૪ 

૪૧ નવદુગાર્ યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ િવંઝોલ, અમદાવાદ રહણેાકં-વાિણ યીક ૨/૦૯/૨૦૧૪ ૭૦.૨ 
ાદિશક કચેર - અમદાવાદ ( ા ય) 

૪૨  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ ભાલપરુ, ધોળકા,  રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૬૬ 

૪૩  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, શાતંીનગર સોસાયટી, ધોળકા  રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૧૦ 

૪૪ 
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, જય ારકાધીશ પાટ લોટ, 
ભગવાનપરુા, બોટાદ 

વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૦૫ 

૪૫ 
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ ગોકુલધામ પાટ લોટ ઝવેર નગર , 
બોટાદ 

વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૬૦ 

૪૬  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ મખુી વાસ, ટાવર પાસે, બાવળા  રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૨૯ 

૪૭  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ શાતંીનગર સોસાયટી, બાવળા  રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૬૬ 

૪૮  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ જય સોમનાથ સોસાયટી સાણદં  રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૧૩ 

૪૯  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ મેઈન બજાર, સાણદં  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૬૨ 

૫૦  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ ભાલપરુ, ધોળકા  રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૦૭ 

૫૧  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ કાલીકંુડ સોસાયટી, ધોળકા  રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૪૬ 

૫૨  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ મખુી વાસ, ટાવર પાસે, બાવળા  રહણેાકં  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૮૧ 

૫૩  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ શાતંીનગર સોસાયટી, બાવળા  રહણેાકં  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૧૨ 

૫૪  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ જય ી જોગણમા ચીખલા રોડ, સાણદં  વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૧.૩૯ 

૫૫  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ આરોહી ટાઝર્ ક્લબ, ચીખલા રોડ,સાણદં  વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૧.૩૪ 

૫૬  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ , સાણદં હાઈટ સોસાયટી સાણદં  રહણેાકં  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૫૯.૧૫ 

૫૭  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ મેઈન બજાર, સાણદં  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૧.૦૭ 

૫૮  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ મખુી વાસ, ટાવર પાસે, બાવળા  રહણેાકં  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૦.૨૨ 

૫૯  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ શાતંીનગર સોસાયટી, બાવળા  રહણેાકં  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૦.૨૧ 

ાદિશક કચેર - આણદં 

૬૦ 
ચરોતરએ યકેુશન ટ્ર ટ નવરાિત્ર મહો સવ 
ડી.એન. હાઇ કૂલ, આણદં 

વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૨૩ 

૬૧  ગણેશ નવરાત્રી મહો સવ, રે વે ફાટક પાસે, આણદં  વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૬૦ 

૬૨ 
સરદારપટેલ યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, મોતીકાકા ચાલી ની 
નજીક , વી.વી. નગર, આણદં 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૬૦  

૬૩  પ્રજાપિતનવરાિત્ર યવુક મડંળ નવ ુબસ ટોપ પાછળ, અંિબકા ચોક,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૨૩ 
૬૪  હાટર્ િકલર પુ ગરબા મહો સવ, આણદં િવ ાનગરરોડ, આણદં  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૪૬ 

૬૫ 
આણદંજી લા પોલીસ પિરવાર નવરાિત્ર મહો સવ , પોલીસ લાઇન, 
બોરસદ ચોકડી 

રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૩૭ 
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૬૬ 
સરદારપટેલ યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, મોતીકાકા ચાલી ની 
નજીક , વી.વી. નગર, આણદં 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૨૪ 

૬૭  વ ૃદંાવન નવરાિત્ર મહો સવ એ.વી. રોડ, આણદં  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૭૮ 
૬૮  વેરાઈમાતા યવુક મડંળ નવરાિત્ર મહો સવ, વેરાઈ માતા તળાવ,  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૭૬ 
૬૯  ીઅંબીકા સેવા ટ્ર ટ નવરાિત્ર મહો સવ, વેરાઈ માતા તળાવ પાસે, વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૩૫ 
૭૦  ગણેશ નવરાત્રી મહો સવ, રે વે ફાટક પાસે, આણદં  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૦૭ 
૭૧  ીચામુડંા મિંદર ટ્ર ટ નવરાિત્ર મહો સવ, બોરસદ ચોકડી ની નજીક,   વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૯૯ 

૭૨ 
ગરબાટો સ (િક સ નવરાિત્ર) 
ગણેશ ચોકડી , નક્ષત્ર ગ્રાઉ ડ , આણદં 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૯૮ 

૭૩ 
આણદંજી લા પોલીસ પિરવાર નવરાિત્ર મહો સવ , પોલીસ લાઇન, 
બોરસદ ચોકડી 

રહણેાકં  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૫.૪૪ 

૭૪  નદંભમૂી ગરબા મહો સવ એ.વી. રોડ આણદં  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૪.૭૭ 
૭૫  બહચુરાજીમિંદર ારા આયોજીત નવરાિત્ર મહો સવ, નવુ ંબસ ટોપ,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૬૭ 
૭૬  રાવણદહન -દશેરા સેરેમનઇ યાયામ શાળા રોડ , આણદં  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૩.૫૩ 

ાદિશક કચેર - કલે ર 

૭૭ 
જી.આઇ.ડી.સી.સં કૃિત મડંળ (માનવ મિંદર) જી.આઇ.ડી.સી.કોલોની, 
અંકલે ર 

વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૭૧ 

૭૮  લાયનક્લબ અંકલે ર ઇ ડ ટ્રીયલ એરીયા, ગાડર્ન સીટી, અંકલે ર  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૧૦ 
૭૯  રોટરીક્લબ, જી.આઇ.ડી.સી., અંકલે ર  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૩૦ 
૮૦  ONGC ટાઉનશીપ, અંકલે ર  રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૩૦ 
૮૧  ીનવદુગાર્ િમત્ર મડંળ, જી.આઇ.ડી.સી.અંકલે ર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૭૦ 
૮૨  ીયવુા િમત્ર મડંળ, અંકલે ર  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૦૦ 
૮૩  ચૌટાબાજાર , અંકલે ર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪ ૬૧.૧૦ 
૮૪  લાયનક્લબ ઓફ અંકલે ર ઇ ડ ટ્રીયલ એરીયા, ગાડર્ન સીટી,   વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૮૦ 
૮૫  ીયવુા િમત્ર મડંળ જીઆઈડીસી, અંકલે ર  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૨.૪૮ 
૮૬  લાયનક્લબ અંકલે ર ઇ ડ ટ્રીયલ એરીયા, ગાડર્ન સીટી, અંકલે ર  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૩.૫૯ 
૮૭  હરિસ ધમાતા મિંદર , ગરબા ગ્રાઉ ડ , રાજપીપળા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૧૦ 
૮૮  ગરબાગ્રાઉ ડ નીઅર સતંોષ િસનેમા, રાજપીપળા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૫૦ 
૮૯  હરિસ ધમાતા મિંદર , ગરબા ગ્રાઉ ડ , રાજપીપળા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૫૫ 
૯૦  િશવશિક્ત ગરબા વ ૃં દ , દોલત બાજાર, રાજપીપળા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૫૮.૯૪ 
૯૧  દશેરારાવન દહન ફે ટીવલ ONGC ટાઉનશીપ , અંકલે ર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૪.૯૪ 

ાદિશક કચેર - ભ ચ 
૯૨  જીએનએફસી ટાઉનશીપ, નમર્દાનગર, ભ ચ   રહણેાકં   ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૩૪ 
૯૩  ી લાયન િપ્રત નવરાત્રી મહો સવ, સોનલ પાટ લોટ કોલેજ,   વાિણ યીક   ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૪૫ 

૯૪ 
સૌરા ટ્ર કડવા પટેલ સેવા સમાજ ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, દુધ 
ધારા ડેરી, (જય પાટ લોટ) ભ ચ 

વાિણ યીક   ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૬૫ 

૯૫  શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૮૫ 

૯૬ 
રીલાય સ ઈ ડીયા લી. કોલોની, ાવણ કૂલ ભ ચ, દહજે 
બાયપાસ રોડ, ભ ચ 

રહણેાકં   ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૨૫ 
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૯૭  પટેલ નગર સોસાયટી (ભગૃપુરુા સોસાયટી), નવરાત્રી મહો સવ,   રહણેાકં   ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૫૪ 
૯૮  િસ ાતં નગર નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ   વાિણ યીક   ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૭૫ 
૯૯  પટેલ નગર સોસાયટી (ભગૃપુરુા સોસાયટી), નવરાત્રી મહો સવ,   રહણેાકં   ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૫૨ 
૧૦૦  મેઘદૂત સોસાયટી નવરાત્રી મહો સવ, ઝેડે ર, ભ ચ  રહણેાકં   ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૨૪ 
૧૦૧  નવરાત્રી મહો સવ, ઝેડે ર, ભ ચ   રહણેાકં   ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૬ 
૧૦૨  “ રગુજંન” ટોરન પાટ લોટ, લીંક રોડ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૫૮ 

૧૦૩ 
રીલાય સ ઈ ડીયા લી. કોલોની, ાવણ કૂલ ભ ચ, દહજે 
બાયપાસ રોડ, ભ ચ 

રહણેાકં   ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૨૪ 

૧૦૪  શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૩.૫૪ 
૧૦૫  િસ ાતં નગર નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ   વાિણ યીક   ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૬.૩૧ 

૧૦૬ 
સૌરા ટ્ર કડવા પટેલ સેવા સમાજ ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, દુધ 
ધારા ડેરી, (જય પાટ લોટ) ભ ચ 

વાિણ યીક   ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૫.૯૩ 

૧૦૭  ી લાયન િપ્રત નવરાત્રી મહો સવ, સોનલ પાટ લોટ કોલેજ,   વાિણ યીક   ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૭૩ 
૧૦૮  શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૪.૩૨ 
૧૦૯  “ રગુજંન” ટોરન પાટ લોટ, લીંક રોડ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૪૧ 

ાદિશક કચેર - ભાવનગર 

૧૧૦ 
ગેલક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર 
નવરાિત્ર મહો સવ - ૨૦૧૪" ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૫ 

૧૧૧ 
એરચીઇઝ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" 
જવાહર મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૯ 

૧૧૨ 
ઍનેક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર 
મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૦ 

૧૧૩ 
અનમોલ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર 
મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૫ 

૧૧૪ 
ગેલક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર 
નવરાિત્ર મહો સવ - ૨૦૧૪" ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૯ 

૧૧૫ 
ઍનેક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર 
મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૮ 

૧૧૬ 
એરચીઇઝ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" 
જવાહર મેદાન ,ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૮ 

૧૧૭ 
અનમોલ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર 
મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૯ 

૧૧૮ 
ઍનેક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર 
મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૧ 

૧૧૯ 
ગેલક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર 
નવરાિત્ર મહો સવ - ૨૦૧૪" ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૪ 

૧૨૦ 
એરચીઇઝ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" 
જવાહર મેદાન ,ભાવનગર 

રહણેાકં  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૫ 

૧૨૧  અનમોલ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર રહણેાકં  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૧ 
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મેદાન , ભાવનગર 

૧૨૨ 
ગેલક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર 
નવરાિત્ર મહો સવ - ૨૦૧૪" ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૬ 

૧૨૩ 
એરચીઇઝ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" 
જવાહર મેદાન ,ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૨ 

૧૨૪ 
અનમોલ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર 
મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૮ 

૧૨૫ 
ઍનેક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" જવાહર 
મેદાન , ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૯.૪ 

૧૨૬ 
ગેલક્ષી પૂ ઓફ ભાવનગર 
નવરાિત્ર મહો સવ - ૨૦૧૪" ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૫ 

૧૨૭ 
એરચીઇઝ પૂ ઓફ ભાવનગર, "નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૪" 
જવાહર મેદાન ,ભાવનગર 

રહણેાકં  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૭ 

ાદિશક કચેર - જુ 

૧૨૮ 
નમો નવરાત્રી મહો સવ ૨૦૧૪ , જય નગર પાટીયા પાસે, માડંવી, 
ઓક્ટ્રોય રોડ, ભજુ  

વાિણ યીક   ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૯ 

૧૨૯ 
ડ્રી સફાઉંડેશન નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૪, રીલા સ મોલ સામે, 
ભાણશુાલી નગર 

વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૩૩ 

૧૩૦  કી સગરબા-૨૦૧૪,બી- બુ હો લ પાસે, મીરઝાપરુ હાઇવે  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૨૩ 
૧૩૧  વેલ સીટી નવરાત્રી મહો સવ ૨૦૧૪ રોટરી ક્લબ ભજુ, હીલ ગાડર્ન  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૫૨ 
૧૩૨  આ થાગરબા મહો સવ - ૨૦૧૪, નગર ચકલા,હમીરસર તળાવ  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૮૧ 
૧૩૩  હદલા ગરબા િમત્ર મડંળ ૨૦૧૪ જુન ુશાક માકટ, દરબાર ગઢ, ભજુ  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૧૧ 
૧૩૪  શક્તીનગર ગરબા મડંળ , સોરઠ વાડી પાસે, માધાપરા  વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૧.૯૫ 
૧૩૫  માધાપરસવ દય મીત્ર મડંળ, માધાપર  રહણેાકં  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૦.૯૫ 
૧૩૬ પબરુી ફળીયા િમત્ર મડંળ, સોનીવાડ, ભજુ  રહણેાકં  ૩/૧૦/૨૦૧૪ ૫૯.૧૯ 

ાદિશક કચેર - ગાધંીનગર 
૧૩૭  િશવશિક્ત નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર- ૭-સી, િશવશિક્ત મિંદરપાસે,   રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૪ 
૧૩૮  ક ચરફોરમ નવરાિત્ર ,મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૮.૮ 

૧૩૯ 
સાવર્જિનકનવરાિત્રમહો સવ, ટાફકોલોની ઓફ ગજુરાત ટેટ 
ઇલેકિટ્રકસીટી કોપ રેશન લી. પેથાપરુ , ગાધંીનગર 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૪ 

૧૪૦  સાવર્જિનકનવરાિત્ર મહો સવ સિમિત , સેકટર-૨૨, ગાધંીનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૫.૧ 
૧૪૧  વસાહત મડંળ શેરી ગરબા, શોપીંગ સે ટર, સેકટર-૧૭, ગાધંીનગર  રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૦ 
૧૪૨  મગંલમતુીર્ પાકર્ , નવરાિત્ર મહો સવ , સેકટર-૮, શોપીંગ સે ટર,  રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૧ 
૧૪૩  નારાયણી હોટલ એ ડ લી. મ-ુ ભાટ, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૨ 
૧૪૪  નવરાિત્ર મહો સવ ઓમકારે ર મિંદર પાછળ, સેકટર-૪-એ,   રહણેાકં   ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૨ 

૧૪૫  ક ચરફોરમ નવરાિત્ર ,મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૫ 

૧૪૬  લાયોનેસનોરતા મહો સવ, ચ-૩ નજીક , સેક્ટર-૧૧ ગાધંીનગર.  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૭ 
૧૪૭  સાવર્જિનકનવરાિત્રમહો સવ, ટાફકોલોની ઓફ ગજુરાત ટેટ રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૨ 
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ઇલેકિટ્રકસીટી કોપ રેશન લી. પેથાપરુ , ગાધંીનગર 
૧૪૮  થનગનાટ હલેીપેડ ટાઉનહોલ પાસે , સેક્ટર-૧૭ ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૧ 
૧૪૯  ઈ ફોિસટી ગરબા મહો સવ, ઈ ફોિસટી, ગાધંીનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૯ 

૧૫૦ 
કડવા પાટીદાર પટેલ ગરબા મહો સવ, ઉમીયા માતીજી મિંદર, 
સેક્ટર-૧૨ ગાધંીનગર. 

રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૬ 

૧૫૧  િવવેકાનદં સં કાર તપોવન નવરાિત્ર મહો સવ સેક્ટર-૧૭   રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૯ 
૧૫૨  એકતા ચોક નવરાત્રી સેક્ટર-૮ ગાધંીનગર  રહણેાકં   ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૫.૦ 
૧૫૩  થનગનાટ હલેીપેડ ટાઉનહોલ પાસે , સેક્ટર-૧૭ ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૭ 
૧૫૪  સાવર્જિનકનવરાિત્ર મહો સવ સિમિત ગ બર ચોક , સેકટર-૨૨,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૦ 
૧૫૫  લાયોનેસનોરતા મહો સવ, ચ-૩ નજીક , સેક્ટર-૧૧ ગાધંીનગર.  વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૪.૭ 

૧૫૬ 
સાવર્જિનકનવરાિત્રમહો સવ, ટાફકોલોની ઓફ ગજુરાત ટેટ 
ઇલેકિટ્રકસીટી કોપ રેશન લી. પેથાપરુ , ગાધંીનગર 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૪.૦ 

૧૫૭  િશવશિક્ત નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર- ૭-સી, િશવશિક્ત મિંદરપાસે,  રહણેાકં  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૩ 
૧૫૮  નારાયણી હોટલ એ ડ લી. મ-ુ ભાટ, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૩ 
૧૫૯  ક ચરફોરમ નવરાિત્ર ,મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૦ 
૧૬૦  નવરાિત્ર મહો સવ ઓમકારે ર મિંદર પાછળ, સેકટર-૪-એ,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૫  

૧૬૧ લાયોનેસનોરતા મહો સવ, ચ-૩ નજીક , સેક્ટર-૧૧ ગાધંીનગર.  વાિણ યીક  ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૭૪.૮ 
૧૬૨ એકતા ચોક નવરાત્રી સેક્ટર-૮ ગાધંીનગર  રહણેાકં   ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૭ 
૧૬૩ ક ચરફોરમ નવરાિત્ર ,મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૫ 

ાદિશક કચેર - ગોધરા 
૧૬૪  માશિક્ત ગરબા મહો સવ, પોલીસ પરેડ ગ્રાઉ ડ, ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૫/૧૦/૨૦૧૪  ૮૮.૫ 
૧૬૫  ચાચરચોક ગરબા મહો સવ, પાજંરાપોળ ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૫/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૮ 
૧૬૬  કાિછયાવાડનવરાિત્ર મહો સવ,  વામીનારાયણ મિંદર નજીક, ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૫/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૨ 
૧૬૭  આ શિક્તગરબા મહો સવ, સાય સ કોલેજ ગ્રાઉ ડ , ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૫/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૭ 
૧૬૮  માશિક્ત ગરબા મહો સવ, પોલીસ પરેડ ગ્રાઉ ડ, ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૬/૧૦/૨૦૧૪  ૮૨.૯ 
૧૬૯  િશવશિક્ત યવુા મડંળ ગરબા મહો સવ, દયાનદં નગર, ગોધરા   રહણેાકં  ૬/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૮ 
૧૭૦  ચાચરચોક ગરબા મહો સવ, પાજંરાપોળ ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૬/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૩ 
૧૭૧  નવદુગાર્ નવરાત્રી મહો સવ, પાવર હાઉસ ગોધરા  રહણેાકં  ૬/૧૦/૨૦૧૪  ૭૫.૧ 
૧૭૨  જયમહાકાલી ગરબા મહો સવ, ગોધરા રોડ, દાહોદ  વાિણ યીક  ૭/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૩ 
૧૭૩  જયમાતાજી પૂ ગરબા મહો સવ, ગોડી રોડ , દાહોદ  રહણેાકં  ૭/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૭ 
૧૭૪  પકંજસોસાયટી સાવર્જિનક ગરબા મહો સવ, ગોિવંદનગર, દાહોદ.  રહણેાકં  ૭/૧૦/૨૦૧૪  ૭૬.૬ 
૧૭૫  સાવર્જિનકનવરાિત્ર મહો સવ, હનમુાન બાજાર , દાહોદ  વાિણ યીક  ૭/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૯ 
૧૭૬  પોલીસ હડે ક્વાટર ગરબા મહો સવ, સાય સ કોલેજ રોડ, ગોધરા  રહણેાકં  ૮/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૫ 
૧૭૭  ભગવત નગર, નવરાિત્ર ગરબા  મહો સવ, બામરોલી રોડ ગોધરા  રહણેાકં  ૮/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૫ 
૧૭૮  અંબીકા ચોક ગરબા  મહો સવ , મોચી વાડ, ગોધરા  રહણેાકં  ૮/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૪ 

૧૭૯ 
એસ.આર. પી. પૂ ગરબા મહો સવ, એસ.આર. પી.  . ગ્રાઉ ડ , 
લોનાવાડા રોડ, ગોધરા 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૮/૧૦/૨૦૧૪  ૭૫.૧ 

૧૮૦  કાિછયાવાડનવરાિત્ર મહો સવ,  વામીનારાયણ મિંદર નજીક, ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૯/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૨ 
૧૮૧  પટેલવાડી યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, પટેલ વાડી, ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૯/૧૦/૨૦૧૪  ૭૫.૬ 
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૧૮૨  આ શિક્તગરબા મહો સવ, સાય સ કોલેજ ગ્રાઉ ડ , ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૯/૧૦/૨૦૧૪  ૮૧.૭ 

૧૮૩ 
નવરાિત્રગરબા મહો સવ, આનદં નગર સોસાયટી, અંકલે ર મહાદેવ 
રોડ, ગોધરા 

રહણેાકં  ૯/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૯ 

૧૮૪ 
વારાચોક યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, LIC ઓિફસ નજીક, 
લોનાવાડા 

રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૩ 

૧૮૫  ગણપિતમિંદર પૂ, પારા િવ તાર, લોનાવાડા  રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૯ 

૧૮૬ 
મારુિતયવુક મડંળ ગરબા મહો સવ , મારુિત ટી બર 
નજીક લોનાવાડા રોડ, શેહરા 

રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૪  ૭૩.૨ 

૧૮૭  શેહરાનવયવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, પારાવાડી મખુ્ય બજાર,   રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૪  ૭૪.૩ 
૧૮૮  ઊમા સોસાયટી યવુક મડંળ, કંજરી રોડ, હાલોલ  રહણેાકં  ૧૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૭ 
૧૮૯  માશિક્ત ગરબા મહો સવ, GIDC  હાલોલ  ઔ ોિગક  ૧૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૦ 
૧૯૦  જયઅંબે પૂ નવરાિત્ર મહો સવ, કોલેજ ગ્રાઉ ડ , હાલોલ  રહણેાકં  ૧૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૯.૮ 
૧૯૧  સ તાહસમહૂ ગરબા મહો સવ, GIDC કાલોલ, કાલોલ  ઔ ોિગક  ૧૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૪ 

૧૯૨ 
નવરાિત્ર ગરબા મહો સવ, આનદંનગર સોસાયટી, 
અંક્લે ર મહાદેવ રોડ, ગોધરા 

રહણેાકં  ૧૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૩ 

૧૯૩  િશવશિક્ત યવુા મડંળ ગરબા મહો સવ, દયાનદં નગર, ગોધરા   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૪.૨ 
૧૯૪  ચાચરચોક ગરબા મહો સવ, પાજંરાપોળ ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૯ 
૧૯૫  નદંનવનસોસાયટી ગરબા મહો સવ, બામરોલી રોડ, ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૫ 

ાદિશક કચેર - હમતનગર 
૧૯૬  આદશર્બગંલોઝ , પોિલટેકિનક રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૦૦ 
૧૯૭  મારુિતનગરસોસાયટી , મહાવીર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૦૦ 
૧૯૮  મહાકાલીમિંદર ચોક,મહાવીરનગર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૦૦ 
૧૯૯  ખાિડયા, ગાધંી રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૦૦ 
૨૦૦  ીરામે ર નવરાિત્ર મડંળ,  ધાકંુજ સોસાયટી, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૦૦ 
૨૦૧  ગાયત્રીનગરસોસાયટી, વલસાના રોડ, ઇડર  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૦૦ 
૨૦૨  અરવ લીસોસાયટી, વલસાના રોડ, ઇડર  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૦૦ 
૨૦૩  ીજલારામ મિંદર ચોક ,  ટેશન રોડ, ઇડર  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  .૬૫.૦૦ 
૨૦૪  આનદંનગરઇડર  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૦૦ 
૨૦૫  ક યાણચોક , માલપરુ રોડ, મોડાસા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૦૦ 
૨૦૬  ત વ અડુકો દડુકો , શકરી ન ,મેઘરજ રોડ, મોડાસા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૦૦ 
૨૦૭  ક છીપટેલ સમાજ,  મેઘરજ રોડ, મોડાસા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૦૦ 
૨૦૮  સદરવાડા, શામળાજી પીકઅપ બસ ટે ડ , મોડાસા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૦૦ 
૨૦૯  પચંદેવમિંદર, મહાવીરનગર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૦૦ 
૨૧૦  ખાિડયા , ગાધંીરોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૦૦ 
૨૧૧  સયુ દય પાટ લોટ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૦૦ 
૨૧૨  આદશર્બગંલોઝ , પોિલટેકિનક રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૦૦ 
૨૧૩  મારુિતનગરસોસાયટી , મહાવીર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૦૦ 
૨૧૪  ખાિડયા, ગાધંી રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૦૦ 
૨૧૫  ીરામે ર નવરાિત્ર મડંળ,  ધાકંુજ સોસાયટી, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૦૦ 
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૨૧૬  પોલીસ ક્વાટસર્, હડે ક્વાટસર્, ડીએસપી ઓફીસ િહમંતનગર  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૦૦ 
૨૧૭  મહાકાલીમિંદર ચોક,મહાવીરનગર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૦૦ 
૨૧૮  આદશર્બગંલોઝ , પોિલટેકિનક રોડ, િહમતનગર  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૦.૦૦ 

ાદિશક કચેર - મનગર 
૨૧૯  ીભારતમાતા આદશર્ ગરબી મડંળ, લીમબડા લાઇન ,જામનગર  રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૪ 
૨૨૦  ઉ સવ નવરાિત્ર મહો સવ- ૨૦૧૩, ગેલેક્ષીિસનેમા ગ્રાઉ ડ  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૦૮ 
૨૨૧  સરગમનવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૩, લખોટા તળાવ, જામનગર વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૩૮ 
૨૨૨  ી અંબીકા ગરબી મડંળ, ૨૦૧૪ શાક માકટ જામનગર  રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૫૧.૦૩ 
૨૨૩  કુમારીકા ગરબી મડંળ જય દેરાસર પાસે , જામનગર  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૨૫ 
૨૨૪  વેરાઈમાતી ગરબી મડંળ, સ યનારાયણ મિંદર પાસે, જામનગર  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૪૬ 
૨૨૫  ભાવોરનીન ૃ યોસવ ,ટાઉન હોલ ,જામનગર  વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૧.૨૮ 

૨૨૬ 
ીમોમય ગરબી મડંળ, અચર્ના નવરાિત્ર મહો સવ- ૨૦૧૩, ૬-પટેલ 

કોલોની , જામનગર 
વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪ 

૬૧.૯ 

૨૨૭  જય ી ચામુડંા યવુક ગરબી મડંળ, પચેં ર ટાવર, જામનગર વાિણ યીક  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૪.૧૨ 
ાદિશક કચેર - ત રુ 

૨૨૮  લવડીચોક ગરબી મડંળ, થાવકી ફેશન નજીક ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૪ 
૨૨૯  ગ ડલદરવાજા, ભાદર રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૩ 
૨૩૦  કાનકીઆ લોટ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૦ 
૨૩૧  િક્ર નાપાકર્ , જુનાગઢ રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૬ 
૨૩૨  લવડીચોક ગરબી મડંળ, થાવકી ફેશન નજીક ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૯ 
૨૩૩  ગ ડલદરવાજા, ભાદર રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૩ 
૨૩૪  કાનકીઆ લોટ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૧ 
૨૩૫  િક્ર નાપાકર્ , જુનાગઢ રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૭ 
૨૩૬  લવડીચોક ગરબી મડંળ, થાવકી ફેશન નજીક ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૦૫ 
૨૩૭  ગ ડલદરવાજા, ભાદર રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૫ 
૨૩૮  કાનકીઆ લોટ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૪ 
૨૩૯  િક્ર નાપાકર્ , જુનાગઢ રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૭ 
૨૪૦  લવડીચોક ગરબી મડંળ, થાવકી ફેશન નજીક ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૫ 
૨૪૧  ગ ડલદરવાજા, ભાદર રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૫ 
૨૪૨  કાનકીઆ લોટ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૪.૪ 
૨૪૩  િક્ર નાપાકર્ , જુનાગઢ રોડ,  તપરુ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૫.૦ 

ાદિશક કચેર - ુનાગઢ 
૨૪૪  આહીરયવુક મડંળ , ટી બાવાડી બાયપાસ, જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૨ 
૨૪૫  ક્રી ના પૂ, જુનાગઢ- રાજકોટ હાઇવે,જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૭ 
૨૪૬  બ્ર રાસ મહો સવ , લીઓ રીસોટર્સ ,તળેટી રોડ , જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૫ 
૨૪૭  િશવમપાટ  લોટ, દેસાઇ નગર સોસાયટી નજીક , જૂનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૧ 
૨૪૮  ફાદાદુવાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટી નજીક, ચોબારી એિરયા,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૨ 
૨૪૯  આહીરયવુક મડંળ , ટી બાવાડી બાયપાસ, જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૬ 
૨૫૦  બ્ર રાસ મહો સવ , લીઓ રીસોટર્સ ,તળેટી રોડ , જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૯ 
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૨૫૧  િશવમપાટ  લોટ, દેસાઇ નગર સોસાયટી નજીક , જૂનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૫ 
૨૫૨  ફાદાદુવાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટી નજીક, ચોબારી એિરયા,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૯ 
૨૫૩  આહીરયવુક મડંળ , ટી બાવાડી બાયપાસ, જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૧ 
૨૫૪  ક્રી ના પૂ, જુનાગઢ- રાજકોટ હાઇવે,જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૨ 
૨૫૫  બ્ર રાસ મહો સવ , લીઓ રીસોટર્સ ,તળેટી રોડ , જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૧ 
૨૫૬  િશવમપાટ  લોટ, દેસાઇ નગર સોસાયટી નજીક , જૂનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૬.૯ 
૨૫૭  ફાદાદુવાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટી નજીક, ચોબારી એિરયા,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૩ 
૨૫૮  આહીરયવુક મડંળ , ટી બાવાડી બાયપાસ, જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૫.૪ 
૨૫૯  ક્રી ના પૂ, જુનાગઢ- રાજકોટ હાઇવે,જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૩.૨ 
૨૬૦  બ્ર રાસ મહો સવ , લીઓ રીસોટર્સ ,તળેટી રોડ , જુનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૫.૮ 
૨૬૧  િશવમપાટ  લોટ, દેસાઇ નગર સોસાયટી નજીક , જૂનાગઢ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૬.૭ 

ાદિશક કચેર - મહસાણા 
૨૬૨  સમપર્ણનવરાિત્ર મહો સવ , ધોબી ઘાટ, મહસેાણા  વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૮૧ 
૨૬૩  જયમાડી િમત્ર મડંળ લખવાડી બગંલોઝ , મહસેાણા  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૧૦ 
૨૬૪  સમપર્ણનવરાિત્ર મહો સવ , પારા એિરયા, મહસેાણા  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૬૪ 
૨૬૫  જયમાડી િમત્ર મડંળ લખવાડી બગંલોઝ , મહસેાણા  વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૦૭ 
૨૬૬  નવરાિત્રગરબા મહો સવ િવસનગર રોડ,મહસેાણા વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૮ 
૨૬૭  સમપર્ણનવરાિત્ર મહો સવ , ધોબીઘાટ મહસેાણા  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૫૭ 
૨૬૮  નવરાિત્રગરબા મહો સવ િવસનગર રોડ,મહસેાણા વાિણ યીક  ૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૪.૫૫ 
૨૬૯  સમપર્ણનવરાિત્ર મહો સવ , પારા એિરયા, મહસેાણા  વાિણ યીક  ૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૪.૨૫ 

ાદિશક કચેર :- મોરબી 
૨૭૦  ી ઉમીયા નવરાત્રી મહો સવ, કેનાલ રોડ, રાવપરુા ચોકડી, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૬ 
૨૭૧  ી ધખાવડી મેલડમા ંગરબી ટેશન રોડ, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૨ 
૨૭૨  શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટહાઉસ રોડ, મોરબી  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૭ 
૨૭૩  મગંલભવન ગરબી મડંળ, ગે ટહાઉસ રોડ, મોરબી  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૨ 
૨૭૪  ખોડીયાર મિંદર, દરબાર ગઢ, જુલતા પલુ નજીક, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૮ 
૨૭૫  ી શિક્ત ગરબી મડંળ, પોલીસ લાઈન, વાઘપરા, મોરબી   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૭ 
૨૭૬  ી ઉમીયા નવરાત્રી મહો સવ, કેનાલ રોડ, રાવપરુા ચોકડી, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૭૧.૫ 
૨૭૭ ી ધખાવડી મેલડમા ંગરબી ટેશન રોડ, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૬ 
૨૭૮ શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટહાઉસ રોડ, મોરબી  વાિણ યીક ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૬ 
૨૭૯ મગંલભવન ગરબી મડંળ, ગે ટહાઉસ રોડ, મોરબી  વાિણ યીક ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૦ 
૨૮૦ ખોડીયાર મિંદર, દરબાર ગઢ, જુલતા પલુ નજીક, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૦ 
૨૮૧ ી શિક્ત ગરબી મડંળ, પોલીસ લાઈન, વાઘપરા, મોરબી   રહણેાકં-વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૫ 
૨૮૨ ી ઉમીયા નવરાત્રી મહો સવ, કેનાલ રોડ, રાવપરુા ચોકડી, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૧.૭ 
૨૮૩ ી ધખાવડી મેલડમા ંગરબી ટેશન રોડ, મોરબી  રહણેાકં-વાિણ યીક ૦૧/૧૦/૨૦૧૪ ૬૩.૭ 
૨૮૪ શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટહાઉસ રોડ, મોરબી  વાિણ યીક ૦૨/૧૦/૨૦૧૪ ૬૫.૪ 
૨૮૫ મગંલભવન ગરબી મડંળ, ગે ટહાઉસ રોડ, મોરબી  વાિણ યીક ૦૨/૧૦/૨૦૧૪ ૬૩.૩ 

ાદિશક કચેર - પોરબદંર 
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૨૮૬  આશાપરુા ગરબા મડંળ, કાવેરી હોટલ રોડ, સરુજપેલેસ, પોરબદંર.  રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૬ 

૨૮૭  પિુ ટમાગીર્ય નવધ ભિક્ત, રાસોઉ સવ , વાડી લોટ, પોરબદંર  રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૫૬ 

૨૮૮  પોરબદંરરેલવે ટેશન, ઉ સવ સિમિત, પોરબદંર  રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૨.૫ 

૨૮૯  થનગનાટ રાસો સવ ૨૦૧૩, ચોપાટી, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૩૫ 

૨૯૦  લીઓ, પીઓનીર, રમઝટ, નવરાિત્ર મહો સવ, ચોપાટી નજીક,   વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૦ 

૨૯૧  રંગતનવરાિત્ર મહો સવ, ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૪ 

૨૯૨  ખરવા સમાજ આયોજીત , નવરાિત્ર મહો સવ , ચોપાટીનજીક ,   વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૯૩ 

૨૯૩  માહરેસમાજ આયોજીત , નવરાિત્ર મહો સવ , ચોપાટી નજીક ,   વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૦ 

૨૯૪  રુમ મનવરાિત્ર મહો સવ, ખીજડી લોટ, એમ.જી.રોડ, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૬ 

૨૯૫ 
ીભાવે ર ગરબી મડંળ આયોજીત નવરાિત્ર મહો સવ,ભાવે ર 

મિંદર એમ.જી. રોડ 
વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪ 

૬૩.૪૫ 

૨૯૬  ી િશવશિક્ત ગરબી મડંળ આશાપરુા, બજાજ શો મ, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૩ 

૨૯૭  થનગનાટ રાસો સવ ૨૦૧૩, ચોપાટી, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૬ 

૨૯૮ 
માહરેસમાજ આયોજીત , નવરાિત્ર મહો સવ , ચોપાટી નજીક , 
પોરબદંર 

વાિણ યીક 
૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૬.૬ 

૨૯૯ 
ખરવા સમાજ આયોજીત , નવરાિત્ર મહો સવ , ચોપાટીનજીક , 
પોરબદંર 

વાિણ યીક 
૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૬.૭ 

૩૦૦ 
લીઓ, પીઓનીર, રમઝટ, નવરાિત્ર મહો સવ, ચોપાટી નજીક, 
પોરબદંર 

વાિણ યીક 
૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૦ 

૩૦૧  રંગતનવરાિત્ર મહો સવ, ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૨૧ 

ાદિશક કચેર - રુ નગર 
૩૦૨  ીગરબા, ઘઘુરી પાકર્ સોસાયટી , દેસલભગત ની વાવ, સરેુ દ્રનગર  રહણેાકં  ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૭૫.૧ 
૩૦૩  અંબીકા માઈ મિંદર, સરેુ દ્રનગર   રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૯ 
૩૦૪  લ ચોક, સરેુ દ્રનગર   રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૭૪.૭ 
૩૦૫  ઉમીયા માતાજી ટાઉનશીપ, સરેુ દ્રનગર   રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૭૬.૪ 
૩૦૬  ચદંન ચોક, વઢવાણ   રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૭૫.૨ 
૩૦૭   રામજી મિંદર, જોરાવર નગર રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૩.૦ 
૩૦૮  રામે ર મિંદર, રતનપર રહણેાકં  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૭૫.૦ 
૩૦૯  દાજીપરા, વઢવાણ  રહણેાકં  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૨.૧ 
૩૧૦  મારુતીપાકર્ સોસાયટી,  સરેુ દ્રનગર   રહણેાકં  ૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૭૫.૦ 

ાદિશક કચેર - વડોદરા 

૩૧૧ 
િશશસુ ં કૃિતક ગરબા મહો સવ, વડોદરા મહાનગર સેવા સદન TP-

2,Fa- લોટ ન.ં- ૫૮૫, વડોદરા 
રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૭૯ 

૩૧૨  પરંપરાટ્ર ટ, રેસ કોસર્ સકર્લ નજીક, ઇન બોક્સ પાછળ,  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૬૬ 
૩૧૩  ગરબા મહો સવ, સીતા બાગ, માજંલપરુ રોડ, વડોદરા રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૩૪ 
૩૧૪  પ્રણાિલકાગરબા મહો સવ, ક યાણ બાગ ગ્રાઉ ડ , વડોદરા રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૦૦ 
૩૧૫  ગરબા મહો સવ, ઓએનજીસી ગ્રાઉ ડ, મકરપરુા, વડોદરા રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૧૦ 
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૩૧૬  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, લ મીપરુા, ગોરવા, વડોદરા રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૪૦ 
૩૧૭  નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, િવ ાસ કોલોની, અ કાપરુી વડોદરા રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૫૨ 

૩૧૮ 
નવરાત્રી મહો સવ, સમતા, પુ ય મોરારીબાપ ુકથા ગ્રાઉ ડ સમતા, 
સભુાનપરુા, વડોદરા 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૯૪ 

૩૧૯  નવરાત્રી મહો સવ, સમતા,  ગ્રાઉ ડ સમતા, સભુાનપરુા, વડોદરા રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૭૯ 

૩૨૦  યનુાઇટેડવે ગરબા મહો સવ, એલે બીક ગ્રાઉ ડ,ગોરવા, વડોદરા રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૨.૧૫ 

૩૨૧  બરોડા સીટીઝન કાઉ સીલ, એલે બીક કોલોની ગોરવા, વડોદરા રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૭૦.૨૩ 

૩૨૨  કલાદશર્ન ગરબા મહો સવ, વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા વાિણ યીક ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૭.૯૧ 

૩૨૩  નવરાત્રી મહો સવ, મહસેાણા નગર ગરબા ગ્રાઉ ડ, વડોદરા વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૯.૨૨ 

૩૨૪ 
અંબાલાલ પાકર્ ગરબા મહો સવ, અંબાલાલ પાકર્ , પેટ્રોલ પપં 
પાછળ, ગરબા ગ્રાઉ ડ વડોદરા 

વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૪૪ 

૩૨૫  પોલો ક્લબ રાજમહલે રોડ વડોદરા વાિણ યીક ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૮૪ 

૩૨૬  બીટા ગરબા મહો સવ, અકોટા ટેડીયમ નજીક, અકોટા, વડોદરા વાિણ યીક ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૭૦.૭ 

૩૨૭  યગુશિક્ત ગરબા, ડી- માટર્ ની અંદર, અકોટાવડોદરા રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૬૪ 

૩૨૮ 
અડુિકયો-દડુિકયોબાલ ગરબા મહો સવ ીપદ નગર 
ગ્રાઉ ડ,આનદંનગર ,કારેલીબાગ, વડોદરા 

રહણેાકં  ૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૬૧ 

૩૨૯  નવરાત્રી ગરબા અય પા ગ્રાઉ ડ, ય ુસમારોડ, વડોદરા  વાિણ યીક ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૮.૯૨ 

૩૩૦  નવરાત્રી ગરબા ભવાનીપરુ, નીઝામપરુા, વડોદરા રહણેાકં  ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૬.૩૧ 

૩૩૧  રાવનદહન  "દશેરા" પોલો ગ્રાઉ ડ, વડોદરા વાિણ યીક  ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૮૯.૨૦ 
ાદિશક કચેર - નવસાર  

૩૩૨  કબીલપોરબજાર, કબીલપોર, નવસારી રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૪ 
૩૩૩  સક ટ હાઉસ, પારસી હો પીટલ, નવસારી  રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૬.૭ 
૩૩૪  ટાઇગર લેવા પટેલ સમાજવાડી, નવસારી રહણેાકં  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૮ 

૩૩૫ 
હુદ અનાવેલ સમાજ, િશવંાજલી પુ, સં કારભારેતી કૂલ, 

નવસારી 
રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૭ 

૩૩૬  િશવાજી ચોક વૈજલપરુ, નવસારી રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮.૭ 
૩૩૭  ગોપાલનગર વૈજલપરુ, નવસારી  રહણેાકં  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૯ 

૩૩૮ 
હુદ અનાવેલ સમાજ, િશવંાજલી પુ, સં કારભારેતી કૂલ, 

નવસારી 
રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૩ 

૩૩૯  અનાવેલ વાડી, ગણદેવી  રહણેાકં  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૮ 

૩૪૦  સાવર્જનીક ગરબા મડંળ, એલએમપી ગ્રાઉ ડ, બીલીમોરા, નવસારી રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૪ 

૩૪૧  કબીલપોરબજાર, કબીલપોર, નવસારી રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૭ 

૩૪૨  સાઈં પુ જય શકંર પાટ  લોટ લનુચીકુઇ રોડ, નવસારી રહણેાકં  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૬ 

૩૪૩  ગોપાલનગર વૈજલપરુ, નવસારી રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૫.૫ 

૩૪૪  સાઈં પુ જય શકંર પાટ  લોટ લનુચીકુઇ રોડ, નવસારી રહણેાકં  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૮ 

૩૪૫ 
હુદ અનાવેલ સમાજ, િશવંાજલી પુ, સં કારભારેતી કૂલ, 

નવસારી 
રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૮ 
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૩૪૬  અનાવેલ વાડી, ગણદેવી  રહણેાકં  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૦ 

૩૪૭  સાવર્જનીક ગરબા મડંળ, એલએમપી ગ્રાઉ ડ, બીલીમોરા, નવસારી રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૪.૧ 

૩૪૮  સયાજીગ્રાઉ ડ - યારા રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૪.૭ 

૩૪૯  ડોિડયા વાડ , પેટ્રોલ પં પ નજીક રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૩.૮ 

૩૫૦   .બી. હાઇ કૂલ - યારા રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૩.૨ 

૩૫૧ 
હુદ અનાવેલ સમાજ, િશવંાજલી પુ, સં કારભારેતી કૂલ, 

નવસારી 
રહણેાકં-વાિણ યીક 

૦૨/૧૦/૨૦૧૪ 
૬૭.૨ 

૩૫૨  કબીલપોરબજાર, કબીલપોર, નવસારી રહણેાકં  ૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૫.૮ 

૩૫૩  સક ટ હાઉસ, પારસી હો પીટલ, નવસારી  રહણેાકં  ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૨ 

૩૫૪  ટાઇગર લેવા પટેલ સમાજવાડી, નવસારી રહણેાકં   ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૬૭.૮ 

 

ાદિશક કચેર - વાપી 

૩૫૫  શેરી ગરબા કોપારલી રોડ, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૫૭.૭૩ 

૩૫૬  યોતી નગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૫/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૦૯ 

૩૫૭  શેરી ગરબા સીટી સે ટર કોપારલી રોડ, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૫૭.૪૬ 

૩૫૮ 
અંબેમાતામિંદર આયોજીત  ગરબા મહો સવ , અંબે માતા મિંદર, 
વાપી 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૬/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૫૧ 

૩૫૯  શેરી ગરબા કોપારલી રોડ, વાપી   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૬૧ 

૩૬૦  યોતી નગર આયોજીત શેરી ગરબા એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૭/૦૯/૨૦૧૪  ૬૩.૬૯ 

૩૬૧  યોતી નગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૯૫ 
૩૬૨  શેરી ગરબા મહો સવ, અંબે માતા મિંદર પાછળ, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૮/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૯૩ 
૩૬૩  શેરી ગરબા મહો સવ, અંબે માતા મિંદર પાછળ, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૦૨ 
૩૬૪  યોતી નગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૬૧.૮૫ 
૩૬૫  શેરી ગરબા કોપારલી રોડ, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૫૯.૪ 
૩૬૬  યોતી નગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૩૦/૦૯/૨૦૧૪  ૬૦.૨૮ 
૩૬૭  યોતી નગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૦.૨ 
૩૬૮  શેરી ગરબા મહો સવ, અંબે માતા મિંદર પાછળ, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪  ૬૦.૮૧ 

૩૬૯  શેરી ગરબા કોપારલી રોડ, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૫૮.૩૬ 

૩૭૦  યોતી નગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૪  ૬૧.૨૭ 

૩૭૧  રાવનદહન  "દશેરા સેરમિન , રામલીલા મેદાન , વાપી  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૩/૧૦/૨૦૧૪  ૫૮.૩ 

 

3. દવાળ  તહવાર દર યાન ુ ંમોનીટર ગ 

અ. દવાળ  તહવાર દર યાન હવા પ રસરની ણુવ ા  ુમોનીટર ગની મા હતી  
મ
. 

ા.ક.  મોનીટર ગ થળ  કટગર   તાર ખ 
સ ફર 

ડાયો સાઇડ 
નાઇ ોજન  
ઓ સાઇડ 
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૧ અમદાવાદ બહરેામપરુા રેફરલ હો પીટલ, િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૭ ૧૬.૯ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૯.૫ ૨૩.૯ 

૨ અમદાવાદ  એલ.ડી. એ જીિનયરીંગ કોલેજ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૦.૮ ૧૩.૪ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૩.૩ ૧૫.૪ 

૩ અમદાવાદ  આર.સી ટેિક્નકલ હાઈ કૂલ  િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૧ ૧૪.૮ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ - - 

૪ અમદાવાદ  શારદાબેના હો પીટલ સરસપરુ  િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૦.૪ ૧૬.૫ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૪.૬ ૧૯.૧ 

૫ અમદાવાદ  કેડીલા, નજીક કેડીલા બ્રીઝ, 
ઈસનપરુ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૨ ૧૬.૮ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૦.૮ ૨૭.૨ 

૬ અમદાવાદ  નેહરુબ્રીઝ  િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૯ ૧૯.૭ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૬.૬ ૨૨.૨ 

૭ અમદાવાદ  સેટેલાઈટ એરીયા જોધપરુ વોડર્  િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૧ ૧૬.૦ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૯.૯ ૨૫.૯ 

૮ અમદાવાદ 
એચ.પી. પેટ્રોલ પપં, ઓઢવ  

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૩.૮૯ ૨૬.૭૭ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૫.૫૬ ૨૯.૭ 

૯ અમદાવાદ  વીઆઈએ હોલ, જીઆઈડીસી, 
વટવા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૯.૪૪ ૩૧.૧૪ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૩૧.૧૧ ૩૩.૫૦ 

૧૦ અમદાવાદ  મકેુશ ઈ ડ ટ્રી પ્રા. લી. નારોલ, 
અમદાવાદ  

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૩૧.૧૧ ૩૨.૯૩ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૩૧.૧૧ ૩૨.૦૪ 

૧૧ અમદાવાદ  નરોડા પોલીસ ચોકી, 
જીઆઈડીસી, નરોડા, અમદાવાદ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૩૦.૫૬ ૩૧.૯૦ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૩૦.૦ ૩૨.૮૪ 

૧૨ નવસારી વોટર વકર્ , દુધીયા તળાવ 
નજીક, નવસારી 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૩.૦ ૧૭.૦ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૮.૦ ૨૪.૦ 

૧૩ અમદાવાદ 
( રલ) 

સાણદં િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૭.૭૮ ૨૯.૬૯ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૬.૧૦ ૨૯.૨૨ 

૧૪ ભ ચ પ્રાદેિશક કચેરી, ભ ચની છત 
ઉપર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૬.૮૦ ૧૭.૮૯ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૪૪.૬૦ ૩૦.૭૦ 

૧૫ ભજુ જીપીસીબી ઓિફસ ભજુ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૧.૬૩ ૨૬.૪૮ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૩.૮૨ ૩૪.૩૫ 

૧૬ ગોધરા પચંમહાલ ઉ ોગ મડંળની છત 
ઉપર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૪.૯૪ ૫.૬૯ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫૭ ૭.૩૯ 

૧૭ ગાધંીનગર સિુવધા સે ટર, સેક્ટર-૮, 
ગાધંીનગર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૩.૯ ૨૬.૫૬ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૩.૯૧ ૨૪.૮૩ 

૧૮ ગાધંીનગર ય ુગ્રીનિસટી, સેક્ટર-૨૬, 
ગાધંીનગર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૭.૪ ૨૯.૮૩ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૭.૬૭ ૨૯.૮૫ 

૧૯ જામનગર બેડે ર એરીયા િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૧.૯૪ ૨૧.૮૮ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૩.૭૭ ૨૮.૨૫ 
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૨૦ જુનાગઢ ગાધંી ચોક, ટેશન રોડ, 
જુનાગઢ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૨.૭૮ ૨૩.૯૯ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૩.૮૯ ૨૪.૧૮ 

૨૧ મહસેાણા જીપીસીપી ઓિફસ, આર.ઓ. 
મહસેાણા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૫.૫૬ ૧૭.૩૬ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૮.૬૧ ૧૯.૨૯ 

૨૨ વડોદરા બાપોડ નગરપાિલકા કૂલ, 
ઈ દ્રપરુી ગે ટહાઉસ પાછળ, 
બાપોડ, વડોદરા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૫૦ ૨૧.૬ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૦.૭૦ ૨૬.૭૦ 

૨૩ વડોદરા  ૨ ગોત્રી, પાણીની ટાકંી પાસે 
ગોત્રી તળાવ, ગોત્રી વડોદરા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૫૦ ૨૧.૬૦ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૦-૭૦ ૨૬.૭૦ 

૨૪ વડોદરા  ૩ ડાડંીયા બજાર, ફાયર ટેશન, 
સરુસાગર નજીક, વડોદરા  

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૩.૦૦ ૨૨.૭૦ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૮.૬૦ ૩૪.૮૦ 

૨૫ રાજકોટ  ટેરેસ ઓફ જી.પી.સી.બી 
ઓફીસ- રાજકોટ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૯.૧૭ ૩૨.૩૨ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૩૨.૭૮ ૩૩.૯૨ 

૨૬ વાપી  જી.પી.સી.બી ઓફીસ- વાપી- 
જી.આ.ઈ.ડી.સી, વાપી 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૮ ૨૦.૪ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૪.૫ ૨૩.૨ 

૨૭ વાપી  નગરપાિલકા બી ડીંગ, ફાયર 
ટેશન, હનમુાન મિંદર રોડ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૪.૫ ૨૦.૨ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૨.૧ ૨૪.૧ 

૨૮ પાલનપરુ  જી.પી.સી.બી ઓફીસ- પાલનપરુ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૪.૪૪ ૨૫.૮૭ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૬.૧૧ ૨૭.૨૯ 

૨૯ નડીયાદ  જી.પી.સી.બી ઓફીસ સરદાર 
પટેલ ભવન, નડીયાદ, જી લો- 
ખેડા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬.૧૭ ૭.૧૧ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯.૫૧ ૧૧.૩૩ 

૩૦ સરીગામ  જી.પી.સી.બી ઓફીસ- આરઓ- 
સરીગામ, જી લો- વલસાડ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૩.૬ ૧૯.૩ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮.૪૨ ૧૪.૨૧ 

૩૧ હીંમતનગર  જી.પી.સી.બી ઓફીસ બી ડીંગ, 
હીંમતનગર, જી લો- સાબરકાઠંા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૩.૦૬ ૨૫.૮૭ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૧.૬૭ ૨૫.૧૭ 

૩૨ ભાવનગર  ઘોઘા સકર્લ ભાવનગર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૨૮.૦૨ ૨૬.૯૦ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૩૪.૦૬ ૩૨.૦૩ 

૩૩ અંક્લે ર  રામવાટીકા સોસાયટી, 
અક્લે ર, જી લો- ભ ચ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૪.૦૧ ૧૮.૮૫ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૨.૦૦ ૨૪.૯૮ 

૩૪ અંક્લે ર  િત્રવેણીવાડી, કોલી ફળીયા, 
રાજપીપળા, જી લો- નમર્દા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૭૦ ૧૭.૯૫ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૨૩.૯૫ ૨૫.૯૨ 

૩૫ સરુત  િદ લી ગેટ, િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૮ ૨૦.૪ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૯.૨ ૨૮.૫ 

૩૬ સરુત  એર ઈ ડીયા િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૨.૮ ૨૦.૪ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૭.૫ ૨૬.૮ 

૩૭ સરુત  એસવીઆર કોલેજ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૧૦.૨ ૧૧.૧ 

િદવાળી  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૧૫.૫ ૨૦.૧ 
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બી: દવાળ  તહવાર દર યાન અવાજ ુ ંમોનીટર ગ:  

ા.ક જ યા દવસ તાર ખ એવરજડ .બી. 
18 થી 24 કલાક 

અમદાવાદ ગાધંી આ મ નજીક 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૩.૭ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૬૮.૯ 

અમદાવાદ 
ઇ કમ ટેક્ષ નજીક 
આ મા રોડ 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ ૯૦.૪ 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ ૯૦.૩  
િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૨.૧ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૭૬.૫ 

અમદાવાદ 
વી.એસ. હોિ પટલ, 
 મેન ગેટ નજીક 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૪.૫ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૭૦.૭ 

અમદાવાદ અંજલી ચાર ર તા નજીક 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ ૯૩.૨ 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ ૯૯.૦ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૦.૦ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૮૮.૬ 

અમદાવાદ નેહ બ્રીજ નજીક ચાર ર તા 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ ૯૨.૪ 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૦.૩ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૮૯.૨ 

અમદાવાદ 
એલ.ડી.કોલેજ નજીક  
હો ટેલ ગેટ 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ ૯૧.૫ 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ ૧૦૦.૧ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૦.૯ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૮૭.૫ 

અમદાવાદ િવજય ચાર ર તા નજીક  

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ ૯૨.૩ 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ ૮૯.૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૪ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૮૮.૦ 

અમદાવાદ હે મેટ ચાર ર તા 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ ૯૧.૫ 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ ૯૫.૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૯.૨ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૮૭.૩ 

અમદાવાદ 
સાઇબાબા મિંદર નજીક સાલ 
હોિ પટલ 

િદવાળી પહલેા  ૨૧-૧૦-૨૦૧૪ ૮૮.૪ 

િદવાળી પહલેા  ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ ૮૮.૪ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૭.૮ 
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નવસારી 
વોટર વકર્ , દુિધયા તલાવ 
નજીક, નવસારી 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૭૦ 

િદવાળી પહલેા  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૪.૨૫ 

ભ ચ 
નારાયન કંુજ સોસાયટી, 
ભોલાવ 

િદવાળી ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૪.૧૯ 

િદવાળી પછી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૦.૭૭ 

ભ ચ 
તલુસીધામ જાડે ર રોડ, 
ભ ચ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૪.૮ 

િદવાળી પહલેા  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૨.૮૩ 

ભ ચ 
જલારામ મિંદર, કસક સકર્લ, 
ભ ચ 

િદવાળી ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૦૫ 

િદવાળી પછી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૫.૧૯ 

ભ ચ 
શિક્તનાથ મિંદર, 
 ભ ચ  

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૯૨ 

િદવાળી પહલેા  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૫.૧૪ 

મહસેાણા 
તોરાવલી માતાનો ચોક  િદવાળી ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૯.૭૫ 

િદવાળી પછી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૭૫ 

ગોધરા 

ભરુાવાવા ચાર ર તા  સ જૂ 
હોટલની બાજુમા, ગોધરા 

િદવાળી પહલેા  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૫૯ 

િદવાળી પહલેા  ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૯૬.૫૧ 

િદવાળી ૨૫-૧૦-૨૦૧૪ ૮૭.૬૧ 

ગોધરા 
અંકલે ર મહાદેવ સો.સા., 
ગોધરા 

િદવાળી પછી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૧.૨૧ 

િદવાળી પહલેા  ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૯૫.૧૫ 

િદવાળી પહલેા  ૨૫-૧૦-૨૦૧૪ ૮૪.૬૯ 

ગોધરા 
િવ કમાર્ ચોક સીટી એરીયા, 
ગોધરા 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૫૬ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૯૮.૪૧ 

િદવાળી પહલેા  ૨૫-૧૦-૨૦૧૪ ૮૧.૧૮ 

ગોધરા 
પ્રભાકંુજ સોસાયટી એરીયા, 
દાહોદ રોડ, ગોધરા 

િદવાળી પહલેા  ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૮.૬૫ 

િદવાળી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૯૬.૧૩ 
િદવાળી પછી ૨૫-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૮૦ 

ગાધંીનગર 
ગવનર્મેંટ ટાફ 
ક્વાટર,સેકટર-૮  

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૩.૭ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૩ 

ગાધંીનગર 
ગ્રીન પાકર્ સોસાયટી સેક્ટર- 
૨૬, ગાધંીનગર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૬.૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૯.૮ 

ગાધંીનગર 

ખેડુત વસાહત મડંળ 
સોસાયટી, સેક્ટર-૨૬ 
ગાધંીનગર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૬.૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૭ 

અમદાવાદ 
(પવૂર્) 

વટવા ગામ, આઝાદ ચોક, િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૪.૪ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૯.૩ 

અમદાવાદ 
(પવૂર્) 

ગાધંીચોક, બોપલ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૬ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૯.૬૬ 

િદવાળી પછી ૨૪-૧૦-૨૦૧૪ ૮૭.૫ 
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વાપી 
અંબામાતા મિંદર નજીક, 
ગુજંન, વાપી,( રહઠેાણ 
િવ તાર) 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૪.૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૫૯.૧ 

વાપી 
ગુજંન િસનેમા નજીક, ગુજંન, 
વાપી (કોમશીર્યલ ઝોન) 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૭.૨ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૫૯.૪ 

વાપી 
એલજી હરીયા હો પીટલ 
નજીક, વાપી (શાતં િવ તાર) 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૦.૯ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૫૨.૭ 

વડોદરા 
બાપોદ િવ તાર, વડોદરા િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૮૩ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૨.૭૭ 

વડોદરા 
ગોત્રી વડોદરા િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૬.૫૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૮.૦૨ 

વડોદરા 
ડાડંીયા બજાર, વડોદરા િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૪૧ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૦.૪૫ 

રાજકોટ 
(સાઈલે ટ ઝોન) િસિવલ 
હો પીટલ કે પસ, રાજકોટ 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૫૮.૧૩ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૯.૪૧ 

રાજકોટ 
(રહણેાકં િવ તાર) ેયસ 
સોસાયટી, રે કોસર્ સામે, 
રીંગરોડ, રાજકોટ 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૬૨.૦૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૧.૨૧ 

રાજકોટ 
(કોમશીર્યલ ઝોન) જી લા 
પચંાયત ચોક, ગેલેક્ષી 
િસનેમા નજીક, રાજકોટ 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૭૩.૭૧ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૩.૯૮ 

પાલનપરુ 
ગથામણ ગેટ, મેન બજાર, 
પાલનપરુ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૭.૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૮.૩૩ 

અમદાવાદ 
(ગ્રા ય) 

સાણદં, ટપાલ ચોક િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૬.૪૦ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૨.૧૨ 

સરીગામ 

મહાવીર કો લેક્ષ, ભીલાડ 
ત્રણ ર તા નજીક, તા- 
ઉમરગામ, કોમશીર્યલ ઝોન 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૪.૯૭ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૩.૭૪ 

સરીગામ 
એવશાર્ઈન રેસીડસી, ભીલાડ 
રેસીડટીયલ ઝોન, જી- 
વલસાડ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૪૬.૧૨ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૫૯.૩૦ 

સરીગામ 

હરીઓમ એપાટર્મે ટ, 
પ્રાથિમક કુલ નજીક, 
ભીલાડ, તા- ઉપરગામ, 
સાયલેંટ ઝોન 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૪૭.૬૦ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૪૯.૦૨ 
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જુનાગઢ 
િદવાન ચોક, સોની બજાર, 
જુનાગઢ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૦.૯ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૨.૦ 

જુનાગઢ 
કાલવા ચોક, જુનાગઢ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૬.૦ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૧.૭ 

જુનાગઢ 
વણજારી ચોક, જુનાગઢ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૦.૬ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૨.૧ 

િહંમતનગર 

જીવનધારા સોસાયટી, 
મહાવીરનગર, િહમંતનગર, 
જી- સાબરકાઠંા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૦ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૮.૩૩ 

િહંમતનગર 
ગાધંીવાડા, મોડાસા, જી- 
અરવ લી 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૨.૮૩ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૩.૫ 

પોરબદંર 
સદુામા ચોક, વ પોરબદંર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૭.૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૩.૫ 

પોરબદંર 
વાઘે રી લોટ, પોરબદંર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૭૬.૨ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૫.૪ 

સરેુ દ્રનગર 
લચોક, સરેુ દ્રનગર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૮.૨ 

સરેુ દ્રનગર 
ઉમીયા માતાજી ટાઉનશીપ, 
સરેુ દ્રનગર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૬.૩ 

સરેુ દ્રનગર 
રામજી મિંદર, જોરાવરનગર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૧.૭ 

સરેુ દ્રનગર 
રામે ર મિંદર, રતનપર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૨.૭ 

સરેુ દ્રનગર 
દાજીપરા, વઢવાણ િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૧.૨ 

સરેુ દ્રનગર 
મારુતી પાકર્ સોસાયટી, 
સરેુ દ્રનગર 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૫.૪ 

ભજુ 
યબુીલી ગ્રાઉ ડ નજીક, િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૪.૧ 

ભજુ 
મહાદેવ ગેટ, હમીસર તળાવ 
નજીક 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૭.૬ 

ભજુ  પાબરુી ફળીયા, સોની વાડ, િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ - 
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ભજુ િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૮.૭ 

જામનગર 
પટેલ કોલોની એરીયા, 
જામનગર 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૪૫.૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૫.૬ 

જામનગર 
ચડંી બજાર એરીયા, 
જામનગર 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૪૮.૯ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૫.૧ 

જામનગર 
બેડી ગેટ એરીયા, જામનગર િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૪૭.૨ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૨.૩ 

જામનગર 
દરબારગઢ, જામનગર િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૪૬.૧ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૦.૮ 

જામનગર 
સત ર તા સકર્લ, જામનગર િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૪૬.૭ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૭.૩ 

જામનગર 
ખોડીયાર કોલોની, જામનગર િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૪૫.૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૫.૦ 

જામનગર 
તળાવની પાળ, જામનગર િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૪૬.૦ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૦.૦ 

આણદં 
ગવમેર્ ટ ટાફ ક્વાટર, 
સરકીત હાઉસ નજીક, આણદં 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૯૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૪.૩૩ 

આણદં 
ગણેશ ચોકડી, અમલુ ડેરી 
રોડ, આણદં 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૬.૬૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૮.૪૬ 

આણદં 
શા ી ગાડર્ન, મોટા બજાર, 
િવ લ ઉ ોગ નગર, આણદં 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૦.૬૬ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૪.૯ 

નડીયાદ 

તાલકુા પચંાયત, ક્વાટસર્, 
િમશન રોડ, નડીયાદ, જી- 
ખેડા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૫.૧૦ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૦.૧૭ 

નડીયાદ 
સતંરામ મિંદર, રોડ, 
નદીયાદ, જી- ખેડા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૪૭.૮૭ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૬૦.૮૨ 

નડીયાદ 
જનરલ હો પીટલ, નડીયાદ, 
જી- ખેડા 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૪૧.૨૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૪૨.૬૭ 

અંક્લે ર 
ઓ.એન.જી.સી કોલોની, 
અંક્લે ર, જી- ભ ચ 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૫૫.૮૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૦.૧૭ 

અંક્લે ર 
માનવ મિંદર, જી. આઈ. ડી. 
સી, અંક્લે ર, જી- ભ ચ 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૫૬.૮૬ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૮.૨૩ 
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અંક્લે ર 
દોલત બજાર, રાજપીપળા, 
જી- નમર્દા 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૫૫.૮૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૨૬ 

અંક્લે ર 
ટેશન રોડ, સફેદ ટાવર, 
રાજપીપળા, જી- નમર્દા 

િદવાળી પહલેા  નોમર્લ િદવસ ૫૫.૯૮ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૨.૪૦ 

તપરુ 
સરદાર પટેલ ચોક, જુનાગઢ 
રોડ, તપરુ 

િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૫.૫ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૯૭.૮૫ 

ભાવનગર 
પાણી સકર્લ, ભાવનગર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૦.૩૯ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૪.૯૬ 

ભાવનગર 
હલરુીયા ચોક, ભાવનગર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૭૨.૬૯ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૫.૫૫ 

ભાવનગર 
ગીગા સકર્લ, ભાવનગર િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૫૮.૪૨ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૭૦.૧૫ 

સરુત 
એસવીઆર કોલેજ, સરુત િદવાળી પહલેા  ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ૬૧.૩૯ 

િદવાળી ૨૩-૧૦-૨૦૧૪ ૮૧.૬૭ 

5.21  ૂ થકરણ ણુવ ાની ચો સાઇ (એના લટ કલ વો લટ  કં ોલ –AQC) 
અહવેાલ હઠેળના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દર યાન કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નવી િદ હી તરફથી 
પ ૃ થકરણ ગણુવ ાની  ચોકસાઈ કરવા માટે અજ્ઞાત નમનુાઓ આ બોડર્ની પ્રયોગશાળોને 
મોકલવામા ંઆ યા હતા. ચોક્સાઇ પવૂર્કની કાળજી સિહત આ નમનુાઓના પ ૃ થકરણ કરી 
અહવેાલ કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને મોકલવામા ંઆ યા હતા. 

એન.એ.બીએલ. અને આઈએસઓ : ૯૦૦૧ / આઈએસઓ ૧૪૦૦૧ના એક્રીડીએશન 
સટ ફીકે ની       કાયર્પ ધિત માટે જ રી વૈજ્ઞાિનક સાધનો અને ગ્લાસવેસર્ની કાયર્ક્ષમતા 
(કેલીબ્રેશન) િનયિમત થડર્ પાટ  કે  એનએબીએલ એક્રીડીટેશન સટ િફકેટ ધરાવે છે તેની પાસે 
કરાવવામા ંઆવે છે.  

બોડર્ની મ ય થ પ્રયોગશાળા –ગાધંીનગર તેમજ બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ સાથે સલગં્ન 
પ્રયોગશાળાઓ વડોદરા, ભ ચ, સરુત, વાપી, રાજકોટ અને જામનગર ારા વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ 
દરિમયાન, એ સુીથી ઓળખાતા પ ૃ થકરણની ચોકસાઈના મહાવરામા ં ભાગ લીધો હતો. 
પ ૃ થકરણ કરાયેલ પિરણામો સાચા પડેલ છે  એકયસુીના મહાવરાની આ પ ધિતથી બોડર્ની 
કાયર્દક્ષતામા ં સધુારો કરવામા ં તેમજ બોડર્ની વૈજ્ઞાિનક પાખંનો આ મિવ ાસ વધારવામા ં
મદદ પ બનેલ છે. આમ કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્- નવી િદ હીના અહવેાલ અનસુાર આ 
પ્રકારની પ ધિતથી ચકાસણી દર યાન બોડર્ની ઉપરોક્ત તમામ પ્રયોગશાળાઓની કાયર્દક્ષતા 
ઉ કૃ ટ જણાયેલ છે.  
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5.22 પયાવરણલ ી િૃત કાય મો (સા ૂહક િૃત િૃ ઓ) : 
  પયાર્વરણીય સચંાલનમા ંજાહરે જાગિૃત એક મહ વપણૂર્ ભિૂમકા ભજવી શકે છે. એવી યિક્તઓ 

 પયાર્વરણ પ્ર યે સભાન નથી અને પયાર્વરણ િવશે પયાર્ ત જાણકારી ધરાવતા ંહોતા ંનથી 
તેવી યિક્તઓ ારા હાથ ધરવામા ંઆવતી પ્રવિૃ ઓ ારા પયાર્વરણને નકુસાન પહ ચી શકે 
છે. આમ,  પયાર્વરણીય જાગિૃત ખબૂ િહતાવહ બને છે. લોકોમા ંપયાર્વરણીય જાગિૃતનુ ંસ ન 
કરવા માટે સરકાર િવિવધ પ્રયાસો હાથ ધરી રહી છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ એ 
પ્રદૂષણ જાગિૃત અને સહાયક કે દ્ર (પો યશુન અવેરનેસ ઍ ડ આિસ ટ ટ સે ટર - 
પી.એ.એ.સી.) નામનો એક સપંણૂર્ િવભાગ ધરાવે છે,  ને પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય,  ભારત 
સરકાર ારા પ્રો સાિહત કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ.ં દરેક વગર્ના લોકોમા ંજાગિૃતનુ ંસ ન કરવુ ં તે 
આની મખુ્ય ભિૂમકા છે;  પયાર્વરણ અને પ્રદૂષણ િનયતં્રણ સબંિંધત અનૌપચાિરક િશક્ષણ 
સબંિંધત મદદ કરવી અને પ્રદૂષણ િનયતં્રણ સબંિંધત માિહતી પ્રદાન કરવી. મખુ્ય કાયાર્લય, 
ગાધંીનગર ખાતે પ્રા ત કરેલી ફિરયાદો પર નજર રાખવાનુ ંકાયર્ પણ કરે છે. 

  સામા ય જાગિૃતનુ ં સ ન કરવાના સબંધંમા ં બૉડર્ િવિવધ પ્રવિૃ ઓ હાથ ધરે છે,  વી કે, 
રેલીઓ, પ્રદશર્નો, પદયાત્રાઓ,  િનબધં પધાર્ઓ,  િચત્ર અથવા િચત્રકામ હિરફાઈઓ, પિરસવંાદો, 
કાયર્શાળાઓ વગેરેનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.  

  ૃ વી દન - 22મી એિ લ, 2014ની ઉજવણી ઉપર એક અહવાલ : 

•  ૨૨મી એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના િદવસને આંતરરા ટ્રીય પ ૃ વી િદન તરીકે જાહરે કરવામા ંઆ યો છે. 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની આણદં ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીના કમર્ચારીઓએ પ ૃ વી િદન 
ઉપરના કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કયુર્ં હત ુ ંઅને તેમા ંભાગ લીધો હતો. આણદં િજ લા ખાતે આવેલ 
શીતલ ઉ ોગ ારા પ ૃ વી િદનની ઉજવણીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ.ં આંતરરા ટ્રીય 
પ ૃ વી િદન ઉપર,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ના મખુ્ય મથકેથી મોકલવામા ંઆવેલી અંગે્રજી 
ભાષામા ંતૈયાર કરેલ માિહતી પ્રા ત કરી હતી અને તેનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં યારબાદ, આ 
કાયર્ક્રમમા ંવકૃ્ષારોપણનુ ંકાયર્ હાથ ધરવામા ંઆ યુ.ં 

  વધમુા,ં  ડી.એન. હાઈ કુલ - આણદં,  ક તરૂબા ક યા િવ ાલય - આણદં,  બાવીસ ગામ િવ ાલય 
- આણદં, એમ. ય.ુ પટેલ ટેક્ નીકલ કુલ અને વી. . પટેલ હાઈ કુલ,  વ લભ િવ ાનગરસિહત 
ઘણી બધી કુલોમા ંપિત્રકાઓનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં કાયર્ક્રમના ભાગ પે પ ૃ વી િદનના 
મહ વ ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆવેલ પિત્રકાઓ અને નાની પિુ તકાનુ ં કુલના બાળકોમા ંિવતરણ 
કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ભાવનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ પ ૃ વી િદવસની 
ઉજવણી કરી અને પ્રાદેિશક કચેરીના પિરસરોમા ંવકૃ્ષારોપણની પ્રવિૃ  હાથ ધરવામા ંઆવી. 
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•  તારીખ ૨૨મી એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  એન.સી.એસ.સી. - િનસગર્ ક યિુનટી સાય સ સે ટર, 
ગાધંીનગરના સહકારથી ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
ગાધંીનગર ખાતે આંતરરા ટ્રીય પ ૃ વી િદનની ઉજવણી કરી. આ પ્રસગેં િવિવધ પ્રવિૃ ઓનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ ં મ કે,‘કુદરતી સસંાધનોની સરુક્ષા એ પ ૃ વીની સાચવણી છે.’  િવષય 
ઉપર વક્ત ૃ વ પધાર્,  ‘હિરયાળા શહરે અને હિરયાળી પ ૃ વી’  ઉપર જૂથ ચચાર્ અને િચત્ર પધાર્નુ ં
આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં પ્રાદેિશક અિધકારી ી સી. એ. શાહ ારા કાયર્ક્રમનુ ં ઉદ્ ઘાટન 
કરવામા ંઆ યુ ંઅને માતભૃિૂમની પ્રાથર્ના કરતા ં િવ ાથીર્ઓના જૂથ સાથે સામેલ થયા. આ 
કાયર્ક્રમમા ં ગાધંીનગર પ્રાદેિશક કચેરીના વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એન. આઈ. કાપિડયા, 
મદદનીશ પયાર્વરણ ઈજનેર ી એમ. ડી. પટેલ,  વિર ઠ વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ ી બી. એન. 
પટેલે પણ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. ી એન. આઈ. કાપિડયાએ પ ૃ વી િદનના મહ વ ઉપર 
સિંક્ષ ત જાણકારી આપી. માતભૃિૂમ(પ ૃ વી)ની સારસભંાળમા ં િવ ાથીર્ઓની ભિૂમકા માટે 
એન.સી.એસ.સી.ના મેનેિજંગ ટ્ર ટી ી અિનલભાઈ પટેલ અને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 
બૉડર્ના પવૂર્ પિ લક રીલેશન ઓિફસર ી નરેશ ઠાકરે ચચાર્ કરી. ૯૦ િવ ાથીર્ઓ ઉપરાતં, 
િશક્ષકો અને વાલીઓને આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. પ્રથમ ત્રણ પ્રશ ય િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ં
િવતરણ કરવામા ંઆ યુ ંઅને આ ાસન પરુ કારો પણ આપવામા ંઆ યા. આંતરરા ટ્રીય પ ૃ વી 
િદન િવશે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ ારા પ્રકાિશત કરવામા ં આવેલ જાગિૃત-પે્રરક 
પિત્રકાઓનુ ંસહભાગીઓમા ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  જી.આઈ.ડી.સી. એસોસીએશન,  મહસેાણાના સયંકુ્ત ઉપક્રમે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની 
મહસેાણા ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ પ ૃ વી િદન ઉપર એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં હત ુ.ં આ 
કાયર્ક્રમમા ંિવિવધ ઉ ોગોના પ્રમખુ,  સામા ય સિચવ અને પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો. આ 
કાયર્ક્રમમા ંભાગ લેવા માટે જી.આઈ.ડી.સી.,  દેિડયાસણના સ યોને પણ આમતં્રણ આપવામા ં
આ યુ ં હત ુ.ં જી.આઈ.ડી.સી. એસોસીએશનના પ્રમખુ ી મગંલભાઈ પટેલે તેમના ં વાગત 
સબંોધનમા ં પ ૃ વીના જતન અને તેને બચાવવા માટે ચચાર્ કરી હતી. મહસેાણા પ્રાદેિશક 
કચેરીના ી બી. એલ. મારુએ પ ૃ વી િદન ઉપર સિંક્ષ ત જાણકારી આપી હતી અને વકૃ્ષોની 
જ િરયાત,  વકૃ્ષારોપણ અને વનિવનાશ અટકાવવા બાબતે ખાસ ભાર મકૂ્યો હતો. આ પ ૃ વીને 
બચાવવા માટે દરેક સહભાગીએ એક વકૃ્ષનુ ંવાવેતર કરવાના ંસોગદં લીધા ંહતા.ં વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્રમમા ંદરેક સહભાગીઓએ પિરસરમા ંવકૃ્ષ વાવેતર કયુર્ં. 

•  તારીખ ૨૨-૦૪-૨૦૧૪ના રોજ ’પ ૃ વી િદન’  ઉપર,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની નિડયાદ 
ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરી અને એમ.આઈ.એલ. - મફતલાલ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ.,  નિડયાદના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે એમ.આઈ.એલ.,  નિડયાદ ખાતે ટકાઉ ટેક્ નોલૉજીમા ંઉ મ િનવેશ ારા હિરયાળા શહરેો 
બનાવવાના ખ્યાલ ઉપર એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં ‘પ ૃ વી િદન એ િવ નો 
જ મિદવસ છે’  શીષર્ક દશાર્વત ુ ં બેનર પ્રદિશર્ત કરવામા ં આ ય ુ હત ુ.ં આ કાયર્ક્રમમા,ં 
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એમ.આઈ.એલના ૮૦ કમર્ચારીઓ અને નિડયાદની પ્રાદેિશક કચેરીના કમર્ચારીઓએ ભાગ 
લીધો. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની નિડયાદ ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીના પ્રાદેિશક અિધકારી 
ી કે. આર. ઉપા યાયના માગર્દશર્ન હઠેળ કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં ગજુરાત 

પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની નિડયાદ ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીના એસ.એસ.એ. ી આર. આર. 
બાડગજુરે કાયર્ક્રમની આગેવાની લીધી અને આ પ્રસગં ઉપર યાખ્યાન આ યુ.ંએમ.આઈ.એલ., 
નિડયાદના સરુક્ષા અિધકારી ી કે. વી. રૈયાણીએ પણ આ પ્રસગં ઉપર સિંક્ષ ત જાણકારી 
આપી. ી આર. આર. બાડગજુરે સાત યપણૂર્ ટેક્ નોલૉજીમા ં ઉ કૃ ટ રોકાણ ારા હિરયાળા 
શહરેો બનાવવાના ખ્યાલ સાથે પ ૃ વી િદવસના ખ્યાલ ઉપર ચચાર્ કરી. તેમણે વતર્માન 
પિરદૃ ય અને પયાર્વરણ સરુક્ષા માટેની જ િરયાત વણર્ન કયુર્ં કે,  કેવા પ્રકારે પયાર્વરણ ખબૂ જ 
જિટલ બનવા પા યુ ંછે અને પયાર્વરણની અસરકારક રીતે સરુક્ષા કરવા માટે સામા ય યિક્ત 
કેવી ર ોૈ તેની ભિૂમકા ભજવી શકે. 

•  તારીખ ૨૨-૦૪-૨૦૧૪ના િદવસે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની નિડયાદ ખાતેની પ્રાદેિશક 
કચેરી અને એચ.સી.સી.બી.પી.એલ. - િહંદુ તાન કોકા કોલા બેવરેજીસ પ્રા િલ.,  ગોબલજ ારા 
‘હિરયાળા શહરેો’  િવષય ઉપર દિલયા ઇ ટીટ ટુ ઑફ િડ લોમા ટડી,  કનેરા ખાતે એક 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં િવિવધ ફેક ટીઓના ૧૦૦ કરતા ં વધ ુ
િવ ાથીર્ઓએ સચંાલન ટુકડી,  પ્રોફેસરો,  સહા યાયીઓ સાથે તેમજ નિડયાદ અને 
એચ.સી.સી.બી.પી.એલ.ના કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્, 
નિડયાદના પ્રાદેિશક અિધકારી ી કે. આર. ઉપા યાયે પે્રક્ષકગણ સમક્ષ પ ૃ વી િદનના ઇિતહાસ 
અને મહ વ ઉપર સિંક્ષ ત યાખ્યાન આ યુ.ં આપણી માતભૃિૂમને બચાવવા માટે ‘શુ ંકરવુ ંઅને 
શુ ં ન કરવુ’ં  િવશે જાણકારી આપી. એચ.સી.સી.બી.પી.એલ.ના પયાર્વરણ અિધકારી ીમતી 
જાગિૃત પટેલે માતભૃિૂમના સરંક્ષણ માટે સચૂનોસહ પે્રઝ ટેશન (પ્ર તિુતકરણ) આ યુ.ં ‘ગો 
ગ્રીન’(હિરયાળા જીવન)ના ખ્યાલ િવશે એક નાનકડી વીિડયો િક્લપ પણ બતાવવામા ંઆવી. 
આપણી માતભૃિૂમની સારસભંાળ લેવા માટે આ કાયર્ક્રમ િવ ાથીર્ઓ અને નાગિરકોને માટે 
પે્રરણા મક કાયર્ક્રમ હતો. િવ ાથીર્ઓએ પો ટર અને વક્ત ૃ વ પધાર્મા ંસિક્રયપણે ભાગ લઈને 
તેમની પયાર્વરણ પર વે જાગિૃતની સમજણનો િચતાર આ યો. િવ તાઓમા ં પરુ કારોનુ ં
િવતરણ કરવામા ં આ યુ.ં પયાર્વરણની સધુારણા અને પયાર્વરણ બચાવવા માટે દરેક 
સહભાગીઓ ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ સોગદંનુ ંસચંાલન પ્રાદેિશક અિધકારી ી ઉપા યાયે 
કયુર્ં. 

•  તા. ૨૨મી એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  નવસારી પ્રાદેિશક કચેરી 
ારા પ થર કાપવાના ંિચખલી યિુનટ ખાતે પ ૃ વી િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્રમમા ંદરેક સહભાગીએ ભાગ લીધો. 
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•  તા. ૨૨મી એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  પાલનપરુ પ્રાદેિશક કચેરી 
ારા આઈ.ઓ.સી.એલ.,  ડ ય.ુઆર.પી.એલ. ટમીર્નલ,  િસ પરુ,  િજ લો : પાટણ ખાતે પ ૃ વી 
િદનની ઉજવણીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં દરેક યિક્તએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 
આ પ્રસગેં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની પાલનપરુ પ્રાદેિશક કચેરીના વૈજ્ઞાિનક અિધકારીએ 
સિંક્ષ ત જાણકારી આપી. 

•  તા. ૨૨મી એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  રાજકોટ પ્રાદેિશક કચરેી ારા 
પ ૃ વી િદનની ઉજવણી માટે એક કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કયુર્ં. ી એમ.બી.જાદવ,  મદદનીશ 
પયાર્વરણ ઈજનેરે પ ૃ વી િદનના મહ વ ઉપર સિંક્ષ ત માિહતી પ્રદાન કરી અને વ છ હવા 
અને પાણીના સચૂનો સાથે વતર્માન પયાર્વરણીય પિરિ થિત ઉપર ચચાર્ કરી. પ ૃ વીના ંસરંક્ષણ 
અને પયાર્વરણની સધુારણા માટે દરેક સહભાગીઓએ સોગદં લીધા.ં 

•  તા. ૨૨મી એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  વડોદરા અને 
જી.એસ.એફ.સી., વડોદરાના સયંકુ્ત ઉપક્રમે, જી.એસ.એફ.સી. ખાતે િવ  પ ૃ વી િદનના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં જી.એસ.એફ.સી. ખાતે એક વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આ યુ.ં આ ઉજવણીમા ં જી.પી.સી.બી.ના પ્રાદેિશક અિધકારી અને જી.એસ.એફ.સી.ના 
કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. 

•  તા. ૨૨મી એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્, અંકલે ર અને એ.આઈ.એ. - 
અંકલે ર ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન,  પી.આઈ.એ. - પાનોલી ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન અને 
ઝઘિડયા ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશને સાથે મળીને ડાયમ ડ્ સ િચ ડ્રન િથયેટર,  જી.આઈ.ડી.સી., 
અંકલે ર ખાતે આંતરરા ટ્રીય પ ૃ વી િદન ઉપરના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. આ કાયર્ક્રમમા ં
અંકલે ર,  પાનોલી અને ઝઘિડયાના િવિવધ ઉ ોગોના પ્રિતિનિધઓ,  કુલ અને કૉલેજના 
િવ ાથીર્ઓ અને થાિનક નાગરીકો,  એમ આશરે ૩૫૦ યિક્તઓએ ભાગ લીધો. આ કાયર્ક્રમમા ં
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  અંકલે રના પ્રાદેિશક અિધકારી અને અંકલે ર,  પાનોલી તથા 
ઝઘિડયા ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશનોના ઓિફસના કમર્ચારીઓ ઉપિ થત ર ા. માનસી રીય ટીઝ 
પ્રા. િલિમટેડના ચેરમેન ી રમેશભાઈ સવાણી,  આ કાયર્ક્રમના મખુ્ય અિતિથ હતા,ં  તેમણે આ 
પ્રસગેં ટૂંકંુ યાખ્યાન આ યુ.ં ‘હિરયાળા શહરેો’ના  પ ૃ વી િદનના ખ્યાલ ઉપરના બેનર પ્રદિશર્ત 
કરવામા ંઆ યા હતા.ં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્, અંકલે રના નાયબ પયાર્વરણીય ઈજનેર 
ી નીરજ શાહ ે દરેક સહભાગીઓ અને મહમેાનોનુ ં વાગત કયુર્ં. ી અશોક પજંવાણી 

(જી.આઈ.એ.ના પ્રમખુ),  ી બી. એસ. પટેલ (પી.આઈ.એ.ના પ્રમખુ) અને ી િવપલુભાઈ 
ગ રાએ (એ.આઈ.એ.ના પ્રમખુ) પયાર્વરણીય સરુક્ષાના મહ વ િવશે ચચાર્ કરી અને અંકલે ર 
ખાતે લેવાયેલા ં પગલાઓં િવશે ઉ લેખ કય . ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  અંકલે રના 
પ્રાદેિશક અિધકારી ી . ડી. ક યાણીએ પ ૃ વી િદન ઉજવણીઓ િવશે ચચાર્ કરી અને 
પયાર્વરણ સાથે સવંાિદતા જાળવવા અને વતર્માન તથા આવનારી પેઢીઓની આિથર્ક,  સામાિજક 
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અને પયાર્વરણીય જ િરયાતોના સતંલુન માટે જાગિૃત વધારવા ઉપર ભાર મકુ્યો. ગ  
િવ ાલયના િવ ાથીર્ઓએ ‘પ ૃ વી બચાવો’  ઉપર કાયર્ક્રમ આ યો. ધોરણ-૧૨ની િવ ાિથર્ની કુ. 
અનશુા શકંરનારાયણે સાત યપણૂર્ કચરા સચંાલન (વે ટ મેનેજમે ટ) ઉપર પ્ર તિુત આપી અને 
કચરો પેદા થતો અટકાવવો,  વગીર્કૃત કરવો,  પનુઃઉપયોગ અને િરસાયકલ ઉપર યાન કેિ દ્રત 
કયુર્ં. 

•  પ્રાદેિશક કચેરી,  અંકલે રના નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર ી નીરજ શાહ ેપ ૃ વી િદન - હિરયાળા 
શહરેોના ખ્યાલની સમજ આપી. તેમણે પયાર્વરણની સરુક્ષા અને બાધંકામમા ં પયાર્વરણીય 
મૈત્રીપણૂર્ સામગ્રીઓના ઉપયોગ ઉપર ભાર મકૂ્યો. ભ ચ ખાતેના આિકર્ટેક્ટ ી અિ ન મોદીએ 
પયાર્વરણને અનકુળૂ કેટલાકં મકાનોની પ્ર તિુત ારા હિરયાળા શહરેોના ખ્યાલ અને આયોજનનુ ં
વણર્ન કયુર્ં. પી.આઈ.એ.ના સેકે્રટરી ી પકંજ ભરવાડે સિક્રય ભાગ લેવા બદલ સૌનો આભાર 
મા યો. 

•  તા. ૨૨ એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદની પ્રાદેિશક 
કચેરીએ,  પ ૃ વી િદનના પ્રસગં ઉપર ‘હિરયાળા શહરેો’ના વૈિ ક ખ્યાલ ઉપર એક કાયર્ક્રમના 
પિરસવંાદનુ ંઆયોજન અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે કયુર્ં. 

•  તા. ૨૨ એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
ઘરેલ ુચચાર્ સત્રનુ ંઆયોજન પ્રાદેિશક કચેરીખાતે કયુર્ં. આ કાયર્ક્રમમા ંપ્રાદેિશક કચેરીના દરેક 
કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. પાડેંસરા ઇ ફ્રા ટ્રકચર િલ. - પી.આઈ.એલ.,  જી.આઈ.ડી.ડી. ારા 
તેમના સી.ઈ.ટી.પી. પિરસર ખાતે આયોિજત કરવામા ંઆવેલા વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની સરુત પ્રાદેિશક કચેરીએ ભાગ લીધો. 

•  તા. ૨૨ એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની વાપીની પ્રાદેિશક કચેરી અને 
વાપી ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશને સયંકુ્ત ઉપક્રમે જી.આઈ.ડી.સી.,  વાપી ખાતે પ ૃ વી િદવસના 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. આ કાયર્ક્રમમા ંવાપી ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન કચેરીના કમર્ચારીઓ, 

િવિવધ સ ય ઉ ોગોના પ્રિતિનિધઓ અને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની વાપી પ્રાદેિશક 
કચેરીએ જી.આઈ.ડી.સી.ના ઔ ોિગક િવ તાર માટે ‘ વ છ અને હિરયા  વાપી’ના અિભયાનની 
શ આત કરી. આ કાયર્ક્રમમા ં જૂનો કચરો ઠાલવવાના ં િવ તારોને વ છ કરવા અને 
જી.આઈ.ડી.સી.,  વાપીના ર તાની બનેં બાજુએ લોક વકૃ્ષારોપણ ારા ખ્યાલને આગળ વધારવા 
ઉપર યાન કેિ દ્રત કરવામા ંઆ યુ.ં ઘણા ંમોટા ંએકમો તેમના ં થળ નજીક િવિવધ ગાડર્ન 
િવ તાર અને લોક વકૃ્ષારોપણની પ્રવિૃ  િવકિસત કરવા માટે જોડાયા. 

 
અ ુ મ થળ િવગત 
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૧ એક્સેલ ક્રોપ કેર િલ.,  

ગામ : ગાજોડ, તાલકુા : 
ભજૂ,  

િજ લો : ક છ 

પ ૃ વી િદનના મહ વ ઉપર ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્, 

ભજૂના કમર્ચારીઓ ી એચ. એમ. સોરિઠયા, એસ.એસ.એ. 
અને ી આર. એચ. પટેલ એ.ઈ.ઈ. ારા વક્ત ય આપવામા ં
આ યુ.ં 

જનરલ મેનેજર ી િવરેન શાહ ે પ ૃ વી બચાવવા અને 
પયાર્વરણની સધુારણા માટે સિંક્ષ ત જાણકારી આપી. ઉ ોગ 
પિરસરમા ંઆયોજન વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંદરેક લોકોએ ભાગ 
લીધો. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ભજૂ ખાતેની પ્રાદેિશક 
કચેરી ારા દરેક સહભાગીઓમા ં‘પ ૃ વી િદન’ િવશેની પિત્રકાનુ ં
િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં આઈ.ટી.આઈ. કેરાના િવ ાથીર્ઓમા ં
પણ પિત્રકાનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

 

 તા. ૨૨ એિપ્રલ,  ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરીએ, 

સેટકો ઓટોમોિટવ િલિમટેડ,  કાલોલ ારા આયોિજત કરવામા ંઆવેલ પ ૃ વી િદનના કાયર્ક્રમમા ં
ભાગ લીધેલ. ઉપરાતં ટોટો ઇિ ડયા ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા. િલ.,  હાલોલ ખાતે આયોિજત કાયર્ક્રમમા ંપણ 
ભાગ લીધો. પ્રાદેિશક કચેરી,  ગોધરાના પ્રાદેિશક અિધકારીએ પ ૃ વી િદનના મહ વ,  િનરંતર િવકાસ 
અને િવિવધ પયાર્વરણીય િનયમોના અનપુાલન ારા પ ૃ વીની સરુક્ષા માટેની ગભંીરતા િવશે 
સિંક્ષ ત માિહતી પ્રદાન કરી. આવા ઉ ોગોના કમર્ચારીઓએ પણ પ ૃ વી િદન ઉપર સિક્ષ ત 
જાણકારીઆપી. 

 તા. ૨૨-૦૪-૨૦૧૪ના રોજ,  અંબજુા િનવાસ,  ગજુરાત અંબજુા એક્ષપોટર્ િલ.ના ંરહણેાકં આવાસ, 
બાયોકેિમકલ િવભાગ,  દાલપરુ,  િજ લો : િહ મતનગર ખાતે આયોિજત કરવામા ંઆવેલ વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્રમ બાદ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની િહ મતનગર પ્રાદેિશક કચેરીએ િચત્રકળા પધાર્ના 
કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની િહ મતનગર પ્રાદેિશક કચેરીએ,  સાબર ડેરી,  િહંમતનગર ખાતે 
પ ૃ વી િદન ઉપરના એક કાયર્ક્રમનુ ંપણ આયોજન કયુર્ં. 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  અમદાવાદ (ગ્રા ય) પ્રાદેિશક કચેરી અને એલ. ઍ ડ ટી.ટે્રઈિનંગ 
સે ટરના સયંકુ્ત ઉપક્રમે એલ. ઍ ડ ટી. ટે્રઈિનંગ સે ટર,  ચાચરવાડી ખાતે પ ૃ વી િદન અને 
પયાર્વરણ જાગિૃત ઉપર એક પિરસવંાદનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ંએલ.ઍ ડ ટી. 
ટે્રઈિનંગ સે ટરના ૭૦ કરતા ંવધ ુિવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  અમદાવાદ (ગ્રા ય) પ્રાદેિશક કચેરી અને ટાટા મોટસર્ િલ.,  સાણદં 
ારા પણ સયંકુ્તપણે પ ૃ વી િદન ઉજવણી સમારોહનુ ંઆયોજન સાણદં ખાતે કરવામા ંઆ યુ.ં 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  સરીગામ અને સરીગામ ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશનના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે સરીગામ પ્રદેશમા ં પ ૃ વી િદનની ઉજવણીના પ્રસગેં એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ં
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આ યુ.ં ી . કે. પટેલે પ ૃ વી િદન અને હિરયાળા શહરેોના ખ્યાલના મહ વ બાબતે એક સિંક્ષ ત 
પ્રવચન આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ંઉ ોગપિતઓના ંપ્રિતિનિધઓ,  કાયર્કારી ઈજનેર - જી.આઈ.ડી.સી. 
સારીગામ, અને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની સારીગામ પ્રાદેિશક કચેરીના કમર્ચારીઓ મળીને 
આશરે ૧૫૦ લોકોએ ભાગ લીધો. ગાયત્રી શિક્ત પેપર ઍ ડ બૉડ્ સર્ િલ.,  સારીગામ  અને 
જી.આઈ.ડી.સી., સરીગામ િવ તારમા ં૫૦૦થી વધ ુવકૃ્ષોનુ ંવાવેતર કરવામા ંઆ યુ.ં 

 જી.આઈ.ડી.સી.,  ઉંમરગાવં પ્રદેશમા ં સરીગામ પ્રાદેિશક કચેરી અને ચદંન ટીલ િલિમટેડે પણ 
સયંકુ્તપણે વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં અને ચદંન ટીલ િલ.ના પિરસરમા ં૧૫૦થી વધ ુ
વકૃ્ષોનુ ંવાવેતર કરવામા ંઆ યુ.ં 

 તા.૧૬-૪-૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની પોરબદંર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરી 
અનેસૌરા ટ્ર કેમીક સ િલિમટેડે એકબીજાના સહકાર વડે ધરમપરુ ગ્રામીણ િવ તારમા ંપ ૃ વી િદન 
ઉપર કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. આ કાયર્ક્રમમા ંગ્રામવાસીઓ,  ખાણોમા ં કામ કરતા ંમજૂરો અને 
િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. આ પ્રસગેં દરેક સહભાગીઓએ રેલીમા ં બેનસર્,  સતૂ્રો,  ભીંતિચત્રો 
અનેવાવટાના પ્રદશર્નમા ં ભાગ લીધો. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  પોરબદંરની પ્રાદેિશક 
કચેરીના અિધકારીઓએ બદલાતા ં હવામાન,  પાણી,  જમીન અને હવાના પ્રદૂષણને કારણે 
પયાર્વરણીય નકુસાન,  કચરાનો પનુઃઉપયોગ અથવા રીસાિક્લંગ,  લાિ ટકનો પનુઃવપરાશ,  વૈિ ક 
ઉ ણતા,  પ્રાકૃિતક સસંાધન અને પ ૃ વીના રક્ષણ વા ંિવષયો ઉપર માિહતી પ્રદાન કરી. આ પ્રસગેં 
કામદારોએ એક સાં કૃિતક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. સૌકૅમના કમર્ચારીઓ ારા પ્રદશર્ન ટોલ 
સબંિંધત પયાર્વરણીય પો ટસર્ પ્રદિશર્ત કરવામા ંઆ યા. પધાર્ના િવ તાઓને ઈનામો આપવામા ં
આ યા. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  પોરબદંરની પ્રાદેિશક કચેરી નજીક વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ 
હાથ ધરવામા ંઆ યો. 

 તા. ૨૨-૦૪-૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્, અમદાવાદ(પવૂર્)ની પ્રાદેિશક કચેરીએ, 

તેની કચેરી ખાતે ‘હિરયાળા શહરેો’ના વૈિ ક ખ્યાલ ઉપર એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 

િવ પયાવરણ દનનીઉજવણીઉપરએકઅહવાલ - 5મી ૂન, 2014 : 

 પ્રકૃિત અને પ ૃ વીના રક્ષણ માટે સકારા મક પયાર્વરણીય પગલા ંલેવા માટે વૈિ ક જાગિૃતનુ ંસ ન 
કરવાના ંહતેથુી દરેક વષર્ની ૫મી જૂનના િદવસે િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે 
છે. આની ઘોષણા યનુાઈટેડ નેશ સ એ વાયનર્મે ટ પ્રોગ્રામ ારા કરવામા ંઆવી છે. આ વષર્ના 
િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૨૦૧૪નો િવષય છે : ‘તમારો અવાજ બલુદં કરો નહીં કે દિરયાઈ તર’. 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની રા યમા ં આવેલ બધી જ પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા િવ  
પયાર્વરણ િદવસના િવષય ઉપર િવિવધ કાયર્ક્રમોનુ ંનીચે મજુબ આયોજન કયુર્ં. 

 ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ ારા સે ટર ઑફ એક્સેલ સ,  વટવા 
ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન,  વટવા જી.આઈ.ડી.સી.,  અમદાવાદ ખાતે રા ય તરીય િવ  પયાર્વરણ 
િદવસનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આકાયર્ક્રમના મખુ્ય અિતિથ,  માનનીય મખુ્યમતં્રી ીમતી 
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આનદંીબહને પટેલે આ પ્રસગેં યાખ્યાન આ યુ.ં માનનીય પયાર્વરણમતં્રી ી ગણપતભાઈ વસાવા, 
માનનીય કાયદામતં્રી ી પ્રદીપિસંહ જાડેજા,  અમદાવાદના ંમાનનીય મેયર ીમતી મીનાક્ષીબેન 
પટેલ,  ગરુુપ્રસાદ મહાપાત્ર - આઈ.એ.એસ. –અમદાવાદ ય.ુ કોપ રેશનના કિમશનર, 
જી.આઈ.ડી.સી.નાચેરમેન ી બી. બી. વાઈન,  આઈ.એ.એસ,  જી.પી.સી.બી.ના ચેરમેન ી કે. ય.ુ 
િમ ી, જી.પી.સી.બી.ના સ યસિચવ ી હાિદર્ક શાહ, જી.સી.સી.આઈ.ના પે્રસીડે ટ ી શકંરભાઈ પટેલ, 
જી.આઈ.ઝેડ.ના ી રઘબુાબ,ુ જી.પી.સી.બી., એ.એમ.સી., વી.આઈ.એ., જી.આઈ.ઝડે. જી.સી.સી.આઈ. 
(બી.ડ ય.ુ ડ ય.ુ), એફ.આઈ.સી.સી.આઈ., સી.આઈ.આઈ., જી.ડી.એમ.એ., યી, લાય સ ક્લબ ઑફ 
વટવા ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ અને પયાર્વરણિમત્રના પ્રિતિનિધઓએ આ કાયર્ક્રમમા ં ભાગ લીધો. 
‘વટવા બને વ ૃદંાવન’ના ખ્યાલ સાથે પયાર્વરણ મિહનાની ઉજવણી કરવાની ઘોષણા કરવામા ં
આવી. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  આણદં ારા આણદં િજ લામા ં
કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં ધ બી.પી. કૉિટંગ પ્રા. િલિમટેડે િવ  પયાર્વરણ િદવસ ઉપર 
કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કયુર્ં,  મા ં િચત્રકળા પધાર્,  વજ-વદંન અને પયાર્વરણની સાચવણી માટેની 
પ્રિતજ્ઞા વા કાયર્ક્રમો કરવામા ં આ યા. ઉ ોગના પિરસરમા ં વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન 
કરવામા ંઆ યુ.ં વધમુા,ં  કમર્ચારીઓ અને તેમના ંબાળકોએ પ્રચાર-સતૂ્રો,  િચત્રો,  િનબધં,  વક્ત ૃ વ 
હિરફાઈઓમા ંભાગ લીધો. િવ તાઓમા ંઇનામોનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  ભાવનગર અને ક યાણ 
રીજીયોનલ ક યિુનટી સાય સ સે ટર ારા એકબીજાના સાથ-સહકારથી ભાવનગરના ટાઉન હૉલ 
ખાતે પયાર્વરણીય સરંક્ષણ ઉપર િચત્રકળા પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ પધાર્મા ંિવિવધ 
કુલો અને કૉલેજોના ૪૦૬ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. િવ તાઓને ઈનામો આપી પરુ કૃત કરવામા ં
આ યા. 

 વધમુા,ં  ગજુરાત મેરીટાઈમ બૉડર્ અને િશપ રીસાઇિક્લંગ ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન (ભારત) સાથે 
અલગં ખાતે દિરયા િકનારાની સફાઈનો કાયર્ક્રમ હાથ ધરવામા ંઆ યો. દિરયા િકનારા ઉપરથી 
કચરો ઉઠાવવામા ંઆ યો અને તેને ટી.એસ.ડી.એફ., અલગં ખાતે ઠાલવવામા ંઆ યો. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  ગાધંીનગર,  િનસગર્ ક યિુનટી 
સાય સ સે ટર,  ગાધંીનગર તથા ટોરે ટ ફામાર્ યટુીક સ,  ભાટ િજ લો ગાધંીનગરના સયંકુ્ત ઉપક્રમે 
ટાટા ફામાર્ યટુીક સ,  ગામ : ભાટ ખાતે િવ  પયાર્વરણીય િદવસની ઉજવણીના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં િનસગર્ ક યિુનટી સાય સ સે ટરના આશરે ૬૦ 
િવ ાથીર્ઓ અને ટોરે ટ ફામાર્ યટુીક સના કમર્ચારી સ યોએ ભાગ લીધો હતો. ગજુરાત પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બૉડર્,  ગાધંીનગરના પ્રાદેિશક અિધકારી ી સી. એ. શાહ ારા િવ  પયાર્વરણ િદનની 
ઉજવણીની ન ધપાત્રતા અને જ િરયાત માટે વક્ત ય આપવામા ં આ યુ ં હત ુ.ં ટોરે ટ 
ફામાર્ યટુીક સના કમર્ચારીઓએ િવ  પયાર્વરણ િદવસના િવષય આધાિરત મુ ાઓ ઉપર પ્ર તિુત 
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આપવામાઆંવી હતી. મદદનીશ પયાર્વરણીય ઈજનેર ી ય.ુ આર. શાહ ારા કાયર્ક્રમનુ ંસકંલન 
કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં ઉ ોગના પિરસરમા ંદરેક લોકોએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો હતો. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  ગાધંીનગર અને . કે. લ મી 
િસમે ટ - ગ્રાઈિ ડંગ યિુનટ,  મોટી-ભોયાણ,  િજ લો : ગાધંીનગરના સયંકુ્ત ઉપક્રમે પયાર્વરણ 
સરંક્ષણ ઉપર પ્ર ો રી,  હિરફાઈ,  વકૃ્ષારોપણ અને ચચાર્ વી પ્રવિૃ ઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ ય ુ
હત ુ.ં ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીના મદદનીશ પયાર્વરણીય ઈજનર ી એમ. ડી. પટેલ અને 
વિર ઠવૈજ્ઞાિનક મદદનીશ ી એમ. . શાહ,  . કે. લ મી િસમે ટના કમર્ચારીઓ,  ી િગરીશ શેઠી, 
ટી.ઈ.આર.આઈ.ના પ્રિતિનિધ,  એન.જી.ઓ.ના પ્રિતિનિધ ી પે્રમ શકંર,  એન.આઈ.ઓ.એસ.ના 
ડાયરેક્ટર ડૉ. રા શ કુમાર અને અ ય આમિંત્રતોએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો હતો. ી પે્રમ કુમાર, 
ડૉ. રા શ કુમાર,  ી એમ. ડી. પટેલ ારા પયાર્વરણીય મુ ાઓ,  વૈિ ક ઉ ણતા (ગ્લોબલ વોિમર્ંગ), 
કાબર્ન પ્રદૂષણ,  વરસાદી પાણીનો સચંય,  ઊજાર્ સરંક્ષણ,  નકામા કચરાના પનુઃ ઉપયોગ વગેરે 
િવષયો ઉપર સિંક્ષ ત જાણકારી પ્રદાન કરવામા ંઆવી હતી. 

 તા. ૧૧મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્, ગાધંીનગર પ્રાદેિશક કચરેી અને 
ઈ કો,  કલોલની સયંકુ્ત ભાગીદારીથી ઈ કો,  કલોલ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદવસ ઉપર કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં ૫મી જૂનથી ૧૧મી જૂન ૨૦૧૪ના સમયગાળા દરિમયાન ઈ કો 
કંપનીએ પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી અને વકૃ્ષારોપણ,  પયાર્વરણીય પ્ર ો રી પધાર્,  પો ટર 
હિરફાઈ,  િનબધં પધાર્ વગેરે પ્રવિૃ ઓનુ ંઆયોજન કયુર્ં. િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ંિવતરણ કરવામા ં
આ યુ.ં પ્રાદેિશક કચેરી,  ગાધંીનગરના વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એન. આઈ. કાપિડયા અને વિર ઠ 
વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ ી બી. એન. પટેલે કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. બૉડર્ના વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી 
એન. આઈ. કાપિડયાએ પ્રસગંના ખ્યાલ ઉપર સિંક્ષ ત જાણકારી આપી અને બૉડર્ના કાય ને 
લગતી પ્રવિૃ ઓની માિહતી આપી. આ કાયર્ક્રમમા,ં  આશરે ૧૫૦ અિધકારીઓ,  કમર્ચારીઓ અને 
તેમના પિરવારના સ યોએ ભાગ લીધો. આ પ્રસગેં વકૃ્ષારોપણ પણ હાથ ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 તા. ૫મી જૂન ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની મહસેાણાની પ્રાદેિશક કચેરી અને 
જી.આઈ.ડી.સી. એસોસીએશન અને એન.જી.ઓ. - શાતંાબા ક યિુનટી સાય સ સે ટરના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે પયાર્વરણ િવષય ઉપર િચત્ર પધાર્ અને િનબધંહિરફાઈન ુ આયોજન દેિડયાસણ 
જી.આઈ.ડી.સી. એસોસીએશન હોલ,  િજ લો : મહસેાણા ખાતે કરવામા ંઆ યુ.ં બાળકોએ હિરફાઈમા ં
ભાગ લીધો અને પયાર્વરણીય મુ ાઓ ઉપર તેમની સમજણ અિભ યક્ત કરી. િવ તાઓમા ં
ઈનામોનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં જી.આઈ.ડી.સી. એસોસીએશનની કચેરીના પ્રાગંણ િવ તારમા ં
રોપાઓનુ ંવાવેતર હાથ ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 તા. ૫મી જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ઓ.એન.જી.સી. િલ.,  મહસેાણાએ િવ  પયાર્વરણ િદવસના ખ્યાલ 
ઉપર એક પિરસવંાદનુ ંઆયોજન કયુર્ં. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  મહસેાણાના વૈજ્ઞાિનક 
અિધકારી. ી એચ. એ. રાઠોડ,  અને એસ.એસ.એ. ી એમ. . મકવાણાએ પિરસવંાદમા ંભાગ 
લીધો. પેટ્રોિલયમ ક્ષેત્રો ારા પયાર્વરણ ઉપર થતી િવપરીત અસરો િવષે ી. એચ. એ. રાઠોડે 
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સિંક્ષ ત જાણકારી આપી. પયાર્વરણ જાળવવા માટે ઓ.એન.જી.સી. ારા હાથ ધરવામા ંઆવતી 
પ્રવિૃ  ઉપર ી કે. એમ. િગનોયા,  ડી.જી.એમ.-એચ.એસ.ઈ. ારા સિંક્ષ ત માિહતી આપવામા ં
આવી. પયાર્વરણની સરુક્ષા માટે ઓ.એન.જી.સી. ારા લેવામા ંઆવેલ પગલા ં િવશે આિસ ટ ટ 
મેનેજર ી એસ. કે. ગુ તાએ જાણકારી આપી. ઓ.એન.જી.સી.ના પિરસરોમા ંવકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ 
હાથ ધરવામા ંઆ યો. 

 તા. ૫મી જૂન ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્નીમહસેાણાની પ્રાદેિશક કચેરી, અંબજુા 
ઇ ટમીિડયેટ્ સ િલિમટેડ અને રેઈનબો પેપસર્ િલિમટેડના સયંકુ્ત સહકારથી અંબજુા ઇ ટરમીિડયેટ્ સ 
િલિમટેડની આસપાસના ગામના ં િનવાસીઓના થળે િવ  પયાર્વરણ િદન ઉપર કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ંસરપચં,  કુલના િવ ાથર્ઓ અને એન.જી.ઓ. - િવચારતા 
સમદુાય સમથર્ન મડંળે ભાગ લીધો. પયાર્વરણના ં જતન અને રક્ષણ ઉપર િચત્રકળા પધાર્નુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં પયાર્વરણ જાગિૃત 
ઉપર એન.જી.ઓ.ના પ્રિતિનિધ કુ. િવમળા ઠક્કર અને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  મહસેાણાના 
પ્રાદેિશક અિધકારી ી બી. એલ. મારુએ માિહતી પ્રદાન કરી. 

 તા. ૫મી જૂન ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની મહસેાણાની પ્રાદેિશક કચેરી અને 
ટોરે ટ ફામાર્ યિુટક સ િલિમટેડના સયંકુ્ત ઉપક્રમે શારદા મિંદર પ્રાથિમક કુલ ખાતે ‘વકૃ્ષોના લાભો’ 
અને ‘પાણી બચાવો’  કાયર્ક્રમ ઉપર િચત્રકળા પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં ી 
એચ. એ. રાઠોડ,  એસ.ઓ. અને ી જી. કે. નાયી,  ડી.એસ. ઉપિ થત ર ા હતા.ં આ કાયર્ક્રમના ં
સમ વયમા ંટોરે ટ ફામાર્ યિુટક સ િલિમટેડના ી ઈલેશ પરીખ,  એ.જી.એમ.-એસ.એચ.ઈ. અને ી 
આિશષ જાની,  મેનેજર - એસ.એચ.ઈ.એ સિક્રયપણે ભાગ લીધો હતો. િચત્રકળા પધાર્મા ં ૧૦૦ 
ટલા ંિવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો હતો અને િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ંઆ 

પ્રસગેં પ્રાદેિશક કચેરી,  મહસેાણાના ી એચ. એ. રાઠોડ,  એસ.ઓ.અને ી ઈલેશ પરીખે સિંક્ષ ત 
જાણકારી આપી. કુલમા ં આ િચત્રકળાના ં પ્રદશર્નનુ ં પણ આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં કુલના 
પિરસરમા ંવકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમ હાથ ધરવામા ંઆ યો. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ સોમાણી િસરાિમક્સ ારા આયોિજત એક પિરસવંાદમા ંગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  મહસેાણાએ ભાગ લીધો. જી.પી.સી.બી.,  મહસેાણાના ં ી એચ. એ. રાઠોડ, 
વૈજ્ઞાિનક અિધકારી અને ી જી. કે. નાયી,  ડી.એસે. પિરસવંાદમા ંસિક્રય ભાગ લીધો. પયાર્વરણની 
સાચવણી અને સરંક્ષણ ઉપર ી િદપેશભાઈ પડંયાએ વક્ત ય આ યુ.ં ‘પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે 
આપણી કાયર્ શૈલી કેવી રીતે મદદ પ બની શકે’  તે બાબતે વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એચ. એ. રાઠોડે 
ચચાર્ કરી. કુલના પિરસરમા ંવકૃ્ષારોપણ હાથ ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ઓ.એન.જી.સી.,  મહસેાણા અને શાતંાબા ક યિુનટી સાય સ સે ટરે 
રોટરી ભવન ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનના ખ્યાલ ઉપર એક પિરસવંાદનુ ં આયોજન કયુર્ં. 
જી.પી.સી.બી.,  મહસેાણાના વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એચ. એ રાઠોડ અને વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એમ. 
. મકવાણાએ પિરસવંાદમા ંભાગ લીધો. ‘પયાર્વરણ’ બચાવો િવષય ઉપર િચત્રકળા પધાર્,  િનબધં 
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હિરફાઈ અને વક્ત ૃ વ પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ પધાર્મા ં૭૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ 
લીધો. િવ તાઓને ઈનામોથી નવાજવામા ં આ યા. વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ં જી.પી.સી.બી., 
ઓ.એન.જી.સી. અને એન.જી.ઓ.ના પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની નવસારીની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
યશ વી રસાયણ પ્રા. િલિમટેડ,  હીરાસ સ કેમીક સ,  યપુાર એરોમેિટક્સ અને એચ.એલ.ઈ. 
એિ જિનયસર્,  મરોલી ઉ ોગનગરના સહકારથી મરોલી ઉ ોગનગર,  નવસારી ખાતે એક કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કયુર્ં. જી.પી.સી.બી.,  નવસારીના પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ. પી. પટેલ,  કામગીરીના 
અ યક્ષપદે હતા. અગાઉના િદવસે ભાગ લેનાર ઉ ોગોના કમર્ચારીઓમા ંપ્રચાર-સતૂ્ર પધાર્ અને 
પો ટર પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ. પી. પટેલ અને પ.ઈ. ી 
મરુલીિક્ર ા દસારીએ િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ંિવતરણ કયુર્ં. આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ. 
પી. પટેલે સિંક્ષ ત યાખ્યાન આ યુ.ં જી.પી.સી.બી.,  નવસારીના અિધકારીઓ અને ભાગ લેનાર 
ઉ ોગોના કમર્ચારીઓએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ં ભાગ લીધો અને પટેલ પુ ઑફ કંપનીઝના 
પિરસરમા ંઆશરે ૪૦૦ રોપાઓંનુ ંવાવેતર કરવામા ંઆ યુ.ં 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  નવસારી અને . કે. પેપર િલિમટેડ,  સોનગઢના 
સયંકુ્ત ઉપક્રમે િવ પયાર્વરણ િદન કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ પ્રસગેં ગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  નવસારીના પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ. પી. પટેલ અને પ.ઈ. ી 
મરુલીિક્ર ા દસારીએ પ્રવચન આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ંસી.પી.એમ.ના દરેક અિધકારીઓ હાજર ર ા. 
. કે. પેપર િલિમટેડના કાયર્કારી ઉપપ્રમખુ ી એન. કે. અગ્રવાલે સૌનુ ં વાગત કયુર્ં અને તેમની 

કંપની ારા પ્રદૂષણ ઘટાડવા અને િસંચાઈ પ્રણાલી ારા ગદંા પાણીના સચંાલન માટે લીધેલા 
પગલાઓં િવશે જાણકારી આપી. પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ. પી. પટેલ અને મ.પ.ઈ. િનક્કી 
નાયકે િવ  પયાર્વરણ િદનના ખ્યાલ ઉપર પોતાના િવચાર પ્રગટ કયાર્. કમર્ચારીઓ અને કુલના 
બાળકોમા ંપ્રચાર-સતૂ્રો,  િચત્રકળા અને પ્ર ો રી હિરફાઈનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં િવ તાઓને 
ઈનામોથી પરુ કૃત કરવામા ંઆ યા. બદલાતા હવામાન િવશે એક ટૂંકી િફ મ દશાર્વવામા ંઆવી. 
િસંઘાિનયા હાઈ કુલના પ્રાગંણમા ંઆયોિજત વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંદરેક યિક્તએ ભાગ લીધો. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,પાલનપરુ ારા ઇિ ડયન ઓઈલ કોપ રેશન િલિમટેડ, 
િસ પરુ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં પ્રાદેિશક અિધકારી 
અને વૈજ્ઞાિનક અિધકારી, બનેંએ પ્રસગં ઉપર ટૂંકુ વક્ત ય આ યુ.ં 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,પાલનપરુ ારા બનાસ ડેરી,  જગાણા ખાતે િવ  
પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં જી.પી.સી.બી.,  પાલનપરુના અિધકારીઓ, 

વન િવભાગના આર.એફ.ઓ.,  ગલાબાભાઈ ટે્રઈિનંગ ઇ ટીટ ટુના િવ ાથીર્ઓ અને બનાસ ડેરીના 
કમર્ચારીઓએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,રાજકોટ અને પ્રાદેિશક િવજ્ઞાન કે દ્ર - પ્રાદેિશક લોક 
િવજ્ઞાન કે દ્રના સયંકુ્ત સહકાર વડે બે જાહરે જાગિૃત કાયર્ક્રમો / પિરસવંાદોનુ ંઆયોજન કરવામા ં
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આ યુ.ં ધોરણ ૧ થી ૧૨ કક્ષાના િવ ાથીર્ઓ માટે િવ  પયાર્વરણ િદનના ખ્યાલ ઉપર િચત્રકળા 
પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ હિરફાઈમા ં૧૫૦ કરતા ંવધ ુિવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. દરેક 
ત્રણ અલગ અલગ ેણીઓના િવ ાથીર્ઓમા ંએટલે કે કક્ષા ૧થી ૪,  કક્ષા ૫ થી ૭ અને કક્ષા ૮ થી 
૧૨ની ેણીઓમા ંિવ તાઓને ઈનામોથી પરુ કૃત કરવામા ંઆ યા. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,રાજકોટ, આઈ.એમ.એ. રાજકોટ અને િડ ટ્રો ડ બાયો-
મેિડકલ પ્રા. િલ.ના સયંકુ્ત સહકારથી પેરામેિડકલ કમર્ચારીઓ માટે બાયો-મેિડકલ િનયમોની 
જોગવાઈ અનસુાર,  બાયો-મેિડકલ કચરાને અલગ પાડવા અને તેના િનકાલ િવશે એક જાગિૃત 
કાયર્ક્રમ-પિરસવંાદનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ પિરસવંાદમા ંિવિવધ હોિ પટલોના નિસર્ંગ અને 
પેરામેડીકલ કમર્ચારીઓ સિહત આશરે ૧૨૫ સહભાગીઓ ભાગ લીધો. 

 ૪ જૂનથી ૮મી જૂન,  ૨૦૧૪ દરિમયાન, જી.પી.સી.બી.,  વડોદરાએ િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી 
હતે ુિવિવધ કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કયુર્ં હત ુ.ં 

 ૪ જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે જી.પી.સી.બી.ના ચેરમેન ી કે. ય.ુ િમ ીએ જી.એસ.એફ.સી. ઓિડટોિરયમ 
ખાતે પયાર્વરણીય જાગિૃત ઉપર ચચાર્ કરી. કાયર્ક્રમના મખુ્ય અિતિથ તરીકે ઉપિ થત ડૉ. કે. ય.ુ 
િમ ીએ સલાહ આપી કે,  પયાર્વરણની રક્ષા એ દરેકે દરેક યિક્તની નૈિતક જવાબદારી છે. ‘ વ-
જાગિૃતની યાત્રા’  ઉપર ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગાધંીનગરના ી વી. આર. ઘાડગે, 
વ.પ.ઈજનેર ીએ સિંક્ષ ત માિહતી આપી અને િનરંતર િવકાસ માટે સશુાસનના મહ વનુ ંવણર્ન 
કયુર્ં. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ જી.એસ.એફ.સી.,  બી.ય.ુ અને પી.ય.ુ,ના વિર ઠ અિધકારીઓ અને 
કમર્ચારીઓ,  કોતર િ થત નદેંસરીના કમર્ચારીઓ - યિુનયનના કમર્ચારીઓની ઉપિ થિતમા ં
જી.પી.સી.બી.ના પ્રાદેિશક અિધકારી ી કે. સી. પચંોલી ારા મોટા પાયે રોપાઓંના વાવેતરના 
કાયર્ક્રમનુ ંઉદ્ ઘાટન કરવામા ંઆ યુ.ં સાગના ં૧૯૫ રોપાઓં અને અ ય ૩૬૭ રોપાઓંનુ ંવાવેતર 
કરવામા ંઆ યુ.ં િસિનયર વૈજ્ઞાિનક અિધકારી અને નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર.,  જી.પી.એસ.સી.ની 
ઉપિ થિતમા ંજી.પી.સી.બી. અને જી.એ.સી.એલ.એ સયંકુ્ત સહકારથી િવ  પયાર્વરણ િદવસની 
ઉજવણી કરી. જી.એ.સી.એલ.,  સોિડયમ સાઇનાઇડ લા ટના થળે વકૃ્ષારોપણ અને પયાર્વરણ 
જાગિૃત િવશે ચચાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

 તા. ૬ જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.,  વડોદરાના પ્રાદેિશક અિધકારી અને અ ય કમર્ચારીઓની 
ઉપિ થિતમા ંએલેિ બક ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. કમર્ચારીઓ અને 
કામદારો માટે પયાર્વરણીય પ્ર ો રી પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ં
િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં બદલાતા હવામાન અને ભારતના ઓિર સા નજીક દિરયાના વધતા જતા ં
તર ઉપર એક દ તાવેજી ચલિચત્ર દશાર્વવામા ંઆ યુ.ં ગજુરાતમા,ં  ચકલીને િવલુ ત થતી પક્ષીની 
જાિત તરીકેની માિહતી આપવામા ં આવી. દરેક કમર્ચારીઓમા ં ચકલીના માળાઓનુ ં િવતરણ 
કરવામા ંઆ યુ.ં 
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 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે,  નકામા લાિ ટકના પનુઃઉપયોગ કરવા બાબતે જાગિૃતનુ ંસ ન 
કરવા માટે કમાટીબાગ ખાતે ગ્રીન બેલ - એક િબનસરકારી સગંઠન ારા એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆ યુ.ં શહરેના ં િવિવધ પાટ  લોટ્ સ અને રે ટોર ટ્ સમાથંી એકિત્રત કરેલ લાિ ટકની 
નકામી બોટલોનો ઉપયોગ કરીને એક વડનુ ંઝાડ બનાવવામા ંઆ યુ.ં આવી લાિ ટકની નકામી 
બોટલો એકિત્રત કરવા માટે ૨૦ યવુાનો ારા પ્રયાસો હાથ ધરવામા ંઆ યા. આ પ્રસગેં એક શેરી 
નાટક પણ ભજવવામા ંઆ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ંઆશરે ૨૦૦ લોકોએ ભાગ લીધો. 

 તા. ૫મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે લોકોમા ંપયાર્વરણીય જાગિૃતનુ ંસ ન કરવા માટે રેસ કોસર્ સકર્લ 
ખાતે વી.એન.એમ.,  યઝુ ચેનલ ારા એક હિરયાળી માનવ ૃખંલા બનાવવામા ં આવી. 
જી.પી.સી.બીના પ્રાદેિશક અિધકારીએ પયાર્વરણીય જાગિૃત ઉપર િવ ાથીર્ઓ અને લોકોને એક 
સદેંશ આ યો.  

 તા. ૮મી જૂન,  ૨૦૧૪ના િદવસે િબનસરકારી સગંઠન એ.આઈ.ડી.,  આઈ.ઓ.સી.એલ.,  એર ફોસર્ 
િવભાગ અને અ ય સરકારી કમર્ચારીઓના સહયોગથી જી.પી.સી.બી.ની વડોદરાની પ્રાદેિશક 
કચેરીએ ‘ગ્રીનોથોનર્’નુ ંઆયોજન કયુર્ં. શણગારેલી ટ્રકોમા ંમોટા કદના ંપો ટરો અને બેનરો,  સતૂ્રો, 
િચત્રો અને પયાર્વરણીય જાગિૃત ઉપરના સચૂનોએ વડોદરાના સયાજીગજં િવ તારમાથંી પસાર 
થતી રેલીના ંભાગ પ હતા.ં ગ્રીનોથોનર્ની સમાિ ત કમાટીબાગ ઉપર થઈ. દરેક લોકોએ વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. સહભાગીઓમા ંપક્ષીઓના ંમાળાનુ ંપણ િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

 જી.પી.સી.બી.ની અંકલે ર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરી અને ત્રણ અ ય ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશનો : 
એ.આઈ.એ.,  પી.આઈ.એ. અને .આઈ.એ.ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે અંકલે રના જી.આઈ.ડી.સી. ખાતેના 
ડાયમ ડ િચ ડ્રન િથયેટરમા ં િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણીમા ં કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આ યુ.ં 

 મહાનભુાવોમા ં મખુ્ય અિતિથ તરીકે ી આઈ. વાય. ટોિપયા,  ઈ ચા  આર.એફ.ઓ.તથા 
એ.આઈ.એ.ના પ્રમખુ ી િવપલુ ગ રા,  .આઈ.એ.ના પ્રમખુ ી અશોક પજંવાણી,  પી.આઈ.એ.ના 
સેકે્રટરી ી પકંજ ભારવાડા, એ.આઈ.એ.ના સેકે્રટરી ી સભુાષ પટેલ અને .આઈ.એના સેક્રટરી ી 
સનુીલ શારદાએ આ પ્રસગેં વક્ત ય આ યુ ંઅને પયાર્વરણની સરુક્ષા,  ગ્લોબલ વૉિમર્ંગ,  લાિ ટકના 
ઓછા ઉપયોગ ઉપર ખાસ ભાર મકૂ્યો તેમજ વકૃ્ષારોપણ અને કુદરતી સસંાધનોના યનુતમ 
ઉપયોગ માટે સૌને પ્રો સાિહત કયાર્. જી.પી.સી.બી,  અંકલે રના પ્રાદેિશક અિધકારી ી . ડી. 
ક યાણીએ િવ  પયાર્વરણ િદનના ખ્યાલ ઉપર ભાષણ આ યુ ંઅને બદલાતા ંહવામાનની સમ યા 
િવશે ચચાર્ કરી. 

 પ્રાદેિશક કચેરી,  અંકલે ર ારા ૫મી જૂનથી ૧૪મી જૂનના સમયગાળા દરિમયાન િચત્રકળા પધાર્, 
પ્ર ો રી પધાર્,  પયાર્વરણ જાગિૃત ઉપર િફ મ શો,  િવિવધ ઉ ોગોમા ં વકૃ્ષારોપણ સાથે િવ  
પયાર્વરણ િદનની ઉજવણીની ઘોષણા કરી. તારીખ ૧૦ થી ૧૨ જૂન,  ૨૦૧૪ના સમયગાળા 
દરિમયાન,  અંકલે ર,  પાનોલી,  ઝઘિડયા અને વાિલયા િ થત ૨૦ કલૂોમા ં િચત્રકળા પધાર્નુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં દરેક કુલની કક્ષા ૧ થી ૪,  કક્ષા ૫ થી ૭ અને કક્ષા ૯ થી ૧૨ના આશરે 
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૧૦૦૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો અને િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં િચત્રકળા 
પધાર્ માટે, ભ ચમાથંી િચત્રકામના બે િશક્ષકો - ીમતી મનીષાબેન પટેલ અને ીમતી માયાબહને 
દવે િનણાર્યકોની પેનલમા ંહતા.ં િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણીના સમયગાળા દરિમયાન અલગ 
અલગ ઉ ોગો ારા વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ હાથ ધરવામા ંઆ યો. તારીખ ૫ જૂથી ૭ જૂન ૨૦૧૪ના 
ત્રણ િદવસના સમયગાળા દરિમયાન જોગસર્ પાકર્ , જી.આઈ.ડી.સી., અંકલે ર ખાતે પયાર્વરણ ઉપર 
િફ મ શોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

 તારીખ ૫ જૂનથી ૧૪ જૂન ૨૦૧૪ના સમયગાળા દરિમયાન,  ઓ.એન.જી.સી. કોપ રેટ ઓિફસ, 
અંકલે ર,  સનોફી ઇિ ડયા િલિમટેડ,  જી.આઈ.ડી.સી.,  અંકલે ર,  મેઘમણી ઓગેર્િનક્સ િલ., 
જી.આઈ.ડી.સી., અંકલે ર, સોલવે પે યાિલટીઝ ઈિ ડયા પ્રા. િલ., જી.આઈ.ડી.સી., પાનોલી,  કેિડલા 
ફામાર્ યિુટક સ િલ.,  જી.આઈ.ડી.સી.,  અંકલે ર,  બી.એ.એસ.એફ. ઇિ ડયા િલ.,  જી.આઈ.ડી.સી., 
અંકલે ર, ય.ુપી.એલ. િલ. (યિુનટ-૧) જી.આઈ.ડી.સી., અંકલે ર, બી.ઈ.આઈ.એલ. (ટી.એસ.ડી.એફ., 
સી.એચ.ડ ય.ુઆઈ. થળ),  જી.આઈ.ડી.સી.,  અંકલે ર,  રાજ ી પોિલફીલ,  ગામ : શીર બમા લા 
(ઉમા લા),  તાલકુો : ઝઘિડયા,  િજ લો : ભ ચ,  કેિડલા હે થકેર િલ.,  જી.આઈ.ડી.સી.,  અંકલે ર, 
ઓમનોવા સો યશુ સ ઇિ ડયા પ્રા. િલમ.,  ગામ : ડુગંરી,  તાલકુો : વાિલયા,  ઇ ડ ટ્રીયલ સોલવ ટ્ સ 
ઍ ડ કેમીક સ પ્રા. િલ.,  જી.આઈ.ડી.સી.,  અંકલે ર,  . બી. કેમીક સ ઍ ડ ફામાર્ યિુટક સ િલ., 
જી.આઈ.ડી.સી.,  પનોલી,  ગજુરાત ગાિડર્યન િલ.,  ગામ : ક ઢ,  તાલકુો : વાિલયા,  કોહલર ઇિ ડયા 
કોપ રેશન પ્રા. િલ. (યિુનટ-૨), જી.આઈ.ડી.સી., ઝઘિડયા, જી.આર.પી. િલ., જી.આઈ.ડી.સી., પાનોલી 
અને અંકલે ર,  ઝેડ.સી.એલ. કેમીક સ િલ.,  જી.આઈ.ડી.સી.,  અંકલે ર ારા પણ િવ  પયાર્વરણ 
િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી અને પયાર્વરણ સબંિંધત િવિવધ પ્રવિૃ ઓનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ,ં  મા ંબદલાતા ંહવામાન ઉપર િફ મ શો,  સતૂ્ર,  અને પો ટર તથા પ્ર ો રી 
પધાર્,  વકૃ્ષારોપણ અને પયાર્વરણ જાગિૃત કાયર્ક્રમોનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો હતો. િવ તા 
કમર્ચારીઓમા ંઈનામોનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ ય ુહત ુ.ં 

 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી., ભ ચ,  દહજે ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન અને દહજે ઇકો-
ફે્ર ડલી સોસાયટી(ડી.ઈ.એફ.એસ.)ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે િવ પયાર્વરણ િદન ઉપર કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ંદહજે ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશનના સ ય ઉ ોગોએ ભાગ 
લીધો. જી.પી.સી.બી.,  ભ ચના પ્રાદેિશક અિધકારી ી બી. વાય. રાઠોડે બદલાતા ંહવામાન અને 
નાના ટાપ ુપર િવકસતા ંરા યો અને િવ  પયાર્વરણ િદનના ખ્યાલ ઉપર વક્ત ય આ યુ.ં તેમણે 
િવ  પયાર્વરણ િદનના મહ વ િવષે જણા યુ.ં વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ હાથ ધરવામા ંઆ યો અને 
શાહપરુ ગામના સરપચંને રોપાઓંની ભેટ આપવામા ંઆવી. 

 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ, એન.ટી.પી.સી.,  હાનોર, જી.એન.એફ.સી., ભ ચ,  િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ 
િલ.,  દહજે મે યફેુક્ચિરંગ યિુનટ,  દહજે,  ઇ ડોફીલ,  દહજે, જી.એ.સી.એલ.,  દહજે ારા િવ  પયાર્વરણ 
િદન ઉપર એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં જી.પી.સી.બી.,  ભ ચના પ્રાદેિશક અિધકારી ી 
બી. વાય રાઠોડ અને જી.પી.સી.બી.ના કમર્ચારીઓએ આવા કાયર્ક્રમોમા ંભાગ લીધો. 
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 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ ખાતેની પ્રાદેિશક 
કચેરી અને પયાર્વરણ િમત્ર, અમદાવાદના સયંકુ્ત ઉપક્રમે સરોવર પોિટર્કો હોટેલ, અમદાવાદ ખાતે 
િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. િચત્રલેખાના ચીફ એિડટર ી મહશે શાહ,  ી 
જયેશ શાહ,  સશંોધક ીમતી મનીષાબહને પટેલ,  પયાર્વરણ િમત્ર,  ી બનાર્ડ ફનાર્િ ડસ,  એસ.પી. 
હોટલના જનરલ મેનેજર ી અતલુ પરીખ, જી.પી.સી.બી., અમદાવાદના નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર 
ીમતી મીનાક્ષીબહને રાઠોડ અને જી.પી.સી.બી.,  અમદાવાદના વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી વી. એસ. 

સોનીએ આ કાયર્ક્મમા ંભાગ લીધો હતો. હોટલના કમર્ચારીઓ ારા સફાઈ અિભયાન હાથ ધરવામા ં
આ યુ.ં મહાનભુાવોએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ં ભાગ લીધો. નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર ીમતી 
મીનાક્ષીબહને રાઠોડ અને વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી વી. એસ. સોનીએ આ પ્રસગેં વક્ત ય આ યુ.ં 

 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.ની અમદાવાદ ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ અમદાવાદ 
િ થત િસિ િવનાયક હોિ પટલ ખાતે એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. આ પ્રસગેં નાયબ પયાર્વરણ 
ઈજનેર ીમતી મીનાક્ષીબહને રાઠોડ અને વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી વી. એસ. સોનીએ પ્રવચન આ યુ ં
અને બી.એમ.ડ ય.ુના મુ ાઓ ઉપર ચચાર્ કરી. િસિ  િવનાયક હોિ પટલના  મેડીકલ સિુપ્રટે ડ ટ 
ી િનકંુજ જોશી અને મેનેજર ી ચીમનલાલ િવહોલાએ તેમની હોિ પટલની બાયો-મેડીકલ કચરા 

માટે હાથ ધરવામા ંઆવતી પ્રવિૃ ઓની િવ તતૃ જાણકારી આપી.જી.પી.સી.બી.ના કમર્ચારીઓ માટે 
ડૉ. અમીત વણકરે આરોગ્ય તપાસણી હાથ ધરી. સહભાગીઓ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંજોડાયા. આ 
કાયર્ક્રમ જી.પી.સી.બી. અને હોિ પટલના કમર્ચારીઓ ારા હાથ ધરવામા ંઆ યો. 

 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
અમદાવાદ હે ડ ક્રીન િપ્ર ટ એસોસીએશન,  રંગરેજ ઘાટ ઑફ ઉ માનભાઈ, બહરેામપરુા, અમદાવાદ 
ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણીનુ ંઆયોજન કયુર્ં. પ્રસાદ બાયોટેક ગુડંલાવના ી અશોકભાઈ 
શાહ,  જી.પી.સી.બી.,  અમદાવાદના ી વી. આર. પટેલ અને પ્રાદેિશક કચેરી,  અમદાવાદ (પવૂર્)ના 
ી આર. બી. િત્રવેદી,  ઈકોસ નના િડરેક્ટર ી િદપેન શાહ,  એલ. ડી. એિ જિનયિરંગ કૉલેજના 

પ્રોફેસર ીમતી હુમાબેન સૈયદ, જી.આઈ.ટી.સી.ઓ.ના અિધકારી મેહજબીનબેન શેખ, એચ.એસ.પી. 
એસોસીએશનના પ્રમખુ ી યાસીનભાઈ પાિલવાલ,  એ.એમ.સી.(જમાલપરુ)ના કાઉ સીલર ી 
મુ તાકભાઈ ખડીવાલા અને શરીફભાઈ દૂધવાલાએ આ પ્રસગેં વક્ત ય આ યા.ં વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્રમમા ંસૌએ ભાગ લીધો. 

 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  ભજૂની પ્રાદેિશક કચેરીએ નીચે દશાર્વેલ ઉ ોગોના 
સહકારથી સયંકુ્ત રીતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. 
 

અ  ુ

મ 
થળ  િવગત 

૧   જી.એમ.ડી.સી. - િલગ્નાઈટ પ્રો ક્ટ  ી એસ. વી. માલસતર,  નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર અને ી આર. 
એચ. પટેલ,  ી એ. કે. ગગર્, મેનેજરે આ પ્રસગેં વક્ત ય આ યુ.ં 
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માઈ સ, માતાના મઢ, માતાના મઢ ખાતે   વકૃ્ષારોપણ. 

૨  િજંદાલ સૉ િલ. (ઇ ટીગે્રટેડ (એકીકૃત) 

પાઈપ લા ટ), સામાઘોઘા,  

 પયાર્વરણ જાગિૃત કાયર્ક્રમ. 
 વકૃ્ષારોપણ 

 પ્રાદેિશક કચેરી,  ભજૂના પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. એચ. િત્રવેદી,  ી 
એસ. એસ. જય વાલ,  િસિનયર વૈજ્ઞાિનક અિધકારી અને કંપનીના 
અિધકારીઓએ ભાગ લીધો. 

 વજવદંન કાયર્ક્રમ. 
 આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. એચ. િત્રવેદીએ સિંક્ષ ત જાણકારી 

આપી. 
 કુલના બાળકો માટે િચત્રકળા,  સતૂ્રો,  િનબધં અને પો ટરની હિરફાઈનુ ં

આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 
 િવ તાઓમા ંઈનામોનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

૩  પારલે પ્રોડક્ટ્ સ પ્રા. િલ. 
લોટ ન.ં ૯૯/ ભજુ - અંજાર 
હાઈવે લેર - પારલે કે પસ ખાતે. 

 વકૃ્ષારોપણ માટે ખમીર ક્રા ટ સે ટર સાથેનો સયંકુ્ત કાયર્ક્રમ યોજવામા ં
આ યો. લીમડો,  કોસીત્રા અને ગલુમહોરના ૬૦ રોપાઓંનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆ યુ.ં 

 આ પ્રસગેં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  ભજૂના ીમતી િરિ બહને, 
િસિનયર વૈજ્ઞાિનક અિધકારી અને પારલે,  ભજૂના ી પ્રમોદ ચૌહાણે ટૂંકુ 
વક્ત ય આ યુ.ં 

૪  એચ.પી.સી.એ. િમ લ પાઈપલાઈ સ 
િલિમટેડ, મુદં્રા-ક છ, મુદં્રા ખાતે. 

 વજ વદંન. 
 વકૃ્ષારોપણ 

 આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. એચ. િત્રવેદીએ સિંક્ષ ત ભાષણ 
આ યુ.ં 

 પ્રચાર સતૂ્રો અને પો ટર પધાર્ઓ, િવ તાઓમાઈંનામોનુ ંિવતરણ. 
૫  જી.એસ.ઈ.સી.એલ. (ક છ િલગ્નાઈટ 

થમર્લ પાવર ટેશન), ગામ : પાન ધ્રો, 
તાલકુો : લખપત, િજ લો : ક છ, પાવર 
લા ટ ખાતે. 

 ી એસ. વી. માલસા ાર, નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર અને ી આર. 
એચ. પટેલ અને જનરલ મેનેજર ીમતી ડી.પી. જાડેજાએ પણ આ 
પ્રસગં ઉપર સિંક્ષ ત માિહતી પ્રદાન કરી. 

 પયાર્વરણ બચાવો ઉપર ટૂંકી િફ મ દશાર્વવામા ંઆવી. 
 વકૃ્ષારોપણ. 

૬  જી.એમ.ડી.સી. િલિમટેડ, અકરી મોટા 
પાવર લા ટ, ગામ : નાની છેર,  
તાલકુો : લખપત, 

 આ કાયર્ક્રમમા ંનાની છેરના ગ્રામવાસીઓ અને કુલના બાળકો, લ કરના 
અિધકારીઓ, જી.પી.સી.બી.ના અિધકારીઓ અને આ યિુનટના દરેક 
કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. 

 આ પ્રસગેં મહાનભુાવોએ વક્ત ય આ યા. 
 િચત્રકળા, િનબધં લેખન હિરફાઈઓ, 

 િવ તાઓમા ંઇનામોનુ ંિવતરણ. 
 વકૃ્ષારોપણ. 

• તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  ગોધરાએ અલગ અલગ 
થળોએ,  એલેિ બક ફામાર્ યિુટક સ િલિમટેડ (એ.પી.આઈ. ૧ અને ૨) અને પૌશક િલિમટેડ, 
ગજુરાત જનરલ મોટસર્ િલિમટેડ, ચદંનપરુા, તાલકુો : હાલોલ, યનુાઈટેડ ફો ફરસ િલિમટેડ,  સે ટ 
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ગોબેઈન િલ., ચદં્રપરુા, તાલકુો : હાલોલ, ગજુરાત લોરો કેમીક સ િલિમટેડ,  રણજીતનગર ખાતે 
િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. જી.પી.સી.બી.,  ગોધરાના અિધકારીઓ તથા સબંિંધત 
ઉ ોગોના પ્રિતિનિધઓએ પણ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  િહંમતનગર અને એિશયન 
ગે્રનીટો ઇિ ડયા િલિમટેડના સયંકુ્ત ઉપક્રમે દાલપરુ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કયુર્ં. સૌએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  િહંમતનગર અને સાબરકાઠંા 
િસરામીક એસોસીએશને સયંકુ્તપણે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. આ કાયર્ક્રમમા ં
ઉ ોગોના ૨૫૦ પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો. આ પ્રસગં પર બૉડર્ના અિધકારીઓએ પયાર્વરણ 
િદન પર સિંક્ષ ત જાણકારી આપી. ચચાર્ સત્રનુ ં પણ સચંાલન કરવામા ં આ યુ.ં સૌએ 
વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  િહંમતનગર અને ડ્રગ 
મે યફેુક્ચિરંગ એસોસીએશનના સયંકુ્ત ઉપક્રમે િવ  પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 
કરવામા ં આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં ૫૦ પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો. આ પ્રસગેં બૉડર્ના 
અિધકારીઓએ વક્ત ય આ યા. ચચાર્ સત્ર પણ હાથ ધરવામા ં આ યુ.ં િબ્રજ હે થ કેર, 
જી.આઈ.ડી.સી., િહંમતનગર ખાતે આયોિજત વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંસૌએ ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  જામનગર અને સં કાર 
એ યકેુશન ટ્ર ટના સયંકુ્ત ઉપક્રમે એેસ.એન.ડી.ટી. કુલ ખાતે જનજાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ં 
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં દેવભિૂમ ારકાના િજ લા કલેક્ટર ી ડી. પી. જોશી,  કાયર્ક્રમના 
મખુ્ય અિતિથ હતા,  તેમણે પયાર્વરણ પર વે આપણી જવાબદારી અને ફરજો પિરપણૂર્ કરવાનો 
સદેંશ આ યો. આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક કચેરી,  જામનગરના પ્રભારી અિધકારી ીમતી કે. એન. 
પરમારે સિંક્ષ ત વક્ત ય આ યુ.ં દેવભિૂમ ારકાના િજ લા િશક્ષણ અિધકારી ી પી. એન. દવે, 
મરીન નેશનલ પાકર્ , જામનગરના ડી.એફ.ઓ. ી એમ. એન. ભાલોડી, જામનગરની પયાર્વરણ 
કચેરી િવભાગના ડી.એફઓ. ી સી. કે. ઠક્કર,  સં કાર એ યકેુશન ટ્ર ટના ટ્ર ટી ી પરાગ 
બરછા અને િનમર્લ ફાઉ ડેશનના ી જયદેવ ને સીએ પ્રસગંોિચત સિંક્ષ ત યાખ્યાન આ યુ.ં 
શાળાના ંપ્રાગંણમા ંઆયોિજત વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંમહાનભુાવોએ ભાગ લીધો. 

 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ી િદિગ્વજય િસમે ટ કંપનીએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 
કયુર્ં. આ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ં જી.પી.સી.બી.ની જામનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીના 
કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. 

 તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  િનમર્લ ફાઉ ડેશન,  જામનગર અને દરેડ ઇ ડ ટ્રીઝ 
એસોસીએશનના સયંકુ્ત ઉપક્રમે લોટ ન.ં ૯૦,  જી.આઈ.ડી.સી.,  િવભાગ-૨,  જામનગર ખાતે 
વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં આ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ં િનમર્લ 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	161	

 

ફાઉ ડેશનના ી જયદેવ ને સી અને જી.પી.સી.બી.,  જામનગરના કમર્ચારીઓએ વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્મમા ંભાગ લીધો.  

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની તપરુ ખાતેની પ્રાદેિશક 
કચેરી અને તપરુ ડાઇંગ ઍ ડ િપ્રિ ટંગ એસોસીએશનના સયંકુ્ત ઉપક્રમે તપરુ ડાઈંગ ઍ ડ 
િપ્રિ ટંગ એસોસીએશન કોમન એ લઅુ ટ ટ્રીટમે ટ લા ટના થળે,  તપરુ ખાતે િવ  
પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. પ્રાદેિશક કચેરી,  તપરુના પ્રાદેિશક અિધકારી ી 
મકેુશ શકુ્લા,  વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી ટી.સી. બામેર્ડા,  મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર ી એલ. 
એમ. આિહર અને તપરુ ડાઇંગ ઍ ડ િપ્રિ ટંગ એસોસીએશનના કમર્ચારીઓ સિહત 
સી.ઈ.ટી.પી.ના કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો હતો અને કાયર્ક્રમ દરિમયાન પયાર્વરણીય મુ ાઓ 
ઉપર ચચાર્ કરી હતી. સી.ઈ.ટી.પી. ખાતે આયોિજત વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંસૌએ ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,જૂનાગઢ ારા િનબધં,  પો ટસર્, 
પ્રચાર સતૂ્રો,  મોડેલ પ્ર ો રી,  વક્ત ૃ વ પધાર્ અને વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન ગજુરાત 
િસિ  િસમે ટ, તાલકુા : સતુ્રાપાડા, િજ લો : ગીર-સોમનાથ ખાતે કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  સરેુ દ્રનગર દૂધરેજ 
નગરપાિલકા અને મેકસન ફામાર્ યિુટક સ િલિમટેડના સયંકુ્ત ઉપક્રમે મેકસન ફામાર્ યિુટક સ 
િલ. ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. સરેુ દ્રનગર ખાતેની પ્રાદેિશક 
કચેરીના પ્રાદેિશક અિધકારી, એસ.એસ.ઓ. અને સરેુ દ્રનગર દૂધરેજ નગરપાિલકાના પ્રમખુ ેઆ 
પ્રસગં ઉપર વક્ત ય આ યા.ં દરેક સહભાગીઓ પાસે એવા સોગદં લેવડા યા કે તેમના ંદરેક 
જ મિદવસે તેઓ એક રોપાનુ ંવાવેતર કરશે. મેકસન ફામાર્ યિુટક સ િલિમટેડના ઔ ોિગક 
પિરસરમા ંસહભાગીઓ ારા આશરે ૭૦ અલગ અલગ જાિતઓના રોપાઓંનુ ંવાવેતર કરવામા ં
આ યુ.ં  

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  સરેુ દ્રનગર અને માહી િમ ક 
પ્રોડ સુર કંપની િલિમટેડ,  સરેુ દ્રનગર ારા તેમના ંપોતાના ંપિરસરોમા ંિવ  પયાર્વરણ િદનની 
ઉજવણી કરવામા ંઆવી. સરેુ દ્રનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારીઓએ આ પ્રસગેં 
ભાગ લીધો અને સિંક્ષ ત ભાષણ આ યુ.ં તેમના ંપિરસરમા ં૪૦ ટલી જાિતઓના ંરોપાઓંનુ ં
વાવેતર કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,અમદાવાદ (ગ્રામીણ) ારા 
િવિવધ જગ્યાઓ વી કે,  બોશ રેક્સરોથ ઇિ ડયા િલિમટેડ,  સાણદં,  િહંદુ તાન ગમ ઍ ડ 
કેમીક સ િલિમટેડ,  સોકાલી,  િરિ  િસિ  કોનર્ પ્રોસેિસંગ પ્રા. િલ.,  િવરમગામ,  િદશમાન 
ફામાર્ યિુટક સ િલ.,  લોડિરયાલ,  ફોમર્ ઇિ ડયા પ્રા. િલ.,  સાણદં,  ઇનોક્સ િવ ડ િલ.,  બાવળા, 
કેડીલા ફામાર્ યિુટક સ,  ધોળકા અને ગીમાટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા. િલિમટેડ,  ધોળકા ખાતે િવ  
પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 
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•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  સારીગામ,  જી.આઈ.ડી.સી. 
સી.ઈ.ટી.પી. - સારીગામ અને સારીગામ ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશનના સયંકુ્ત સહકારથી િવ  
પયાર્વરણ િદનની ઉજવણીઓના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં
જી.આઈ.ડી.સી.,  સારીગામના અિધકારીઓ, જી.પી.સી.બી.ની પ્રાદેિશક કચરેીના કમર્ચારીઓ અને 
િવિવધ ઉ ોગોના પ્રિતિનિધઓ મળીને આશરે ૨૦૦ સહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો. 
સી.ઈ.ટી.પી.,  સારીગામ ખાતે તથા સાબેરો ઓગેર્િનક્સ ગજુરાત િલિમટેડ,  સારીગામ ખાતે 
આયોિજત કરવામા ંઆવેલ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંદરેક સહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો.  

•  તારીખ ૧૦ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  મોરબી િસરામીક ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશનના સહકારથી 
જી.પી.સી.બી.ની મોરબી ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ લાલપર,  તાલકુો : મોરબી ખાતે િવ  
પયાર્વરણ િદનની ઉજવણીના ભાગ પે એક પિરસવંાદ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ હત ુ.ં ગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ના ચેરમેન ી કે. ય.ુ િમ ીએ એક ચાવી પ સબંોધન કયુર્ હત ુ.ં આ 
કાયર્ક્રમમા ં જી.પી.સી.બી.,  મોરબી અને મોરબી િસરામીક ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશનના 
પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો. આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક અિધકારી ી એ. એ. દોલતીએ સિંક્ષ ત 
પ્રવચન આ યુ ંઅને મોરબી િસરામીક એસોસીએશન સાથે હાથ ધરાયેલ િવિવધ પયાર્વરણીય 
અને જાહરે જાગિૃતની પ્રવિૃ ઓ િવષે પણ જણા યુ ંહત ુ.ં પયાર્વરણની સરુક્ષામા ંવકૃ્ષોની ભિૂમકા 
ઉપર મોરબીના ડી.એફ.ઓ.એ જાણકારી પ્રદાન કરી. સહભાગીઓમા ં િવિવધ વકૃ્ષોના ૫૦૦ 
રોપાઓંનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.ની સરુત ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરી અને સરુત 
યિુનિસપલ કોપ રેશન - એસ.એમ.સી.ના સયંકુ્ત સહકારથી ખાજોડ યિુનિસપલ લે ડ ફીલ 
સાઈટ ખાતે એક પિરસવંાદ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ લે ડ ફીલ સાઈટ ખાતે 
મોટા પાયે આયોિજત કરવામા ંઆવેલ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંદરેક સહભાગીઓએ ભાગ લીધો. 
આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. પટેલે યાખ્યાન આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં થાિનક 
વૈિ છક સગંઠનોના ં પ્રિતિનિધઓ અને એસ.એમ.સી. અિધકારીઓ,  થાિનક જનસમદુાયે 
ઉ સાહભેર ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ,  હજીરા,  ારા મે યફેુક્ચિરંગ 
િડિવઝન (આર.આઈ.એલ.-એચ.એમ.ડી.),  હઝીરા,  સરુત ખાતે આયોિજત કાયર્ક્રમમા ં
જી.પી.સી.બી.ની સરુત ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ ભાગ લીધો. પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. 
પટેલ અને નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર ી એસ. એમ. વૈજનાપરુકરે આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 
પયાર્વણના િવષય ઉપર આધાિરત િવભાગીય પધાર્ઓના િવ તાઓમા ં ઈનામોનુ ં િવતરણ 
કરવામા ં આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં સૌએ ભાગ લીધો. કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ના પવૂર્ 
એમ.એસ. ી બી. સેનગુ તાએ આ પ્રસગેં સિંક્ષ ત યાખ્યાન આ યુ.ં 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	163	

 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  નવીન લોરીન ઇ ડ ટ્રીઝ,  સરુત ારા આયોિજત કરવામા ં
આવેલા કાયર્ક્રમમા ંજી.પી.સી.બી.ની સરુત ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ ભાગ લીધો. પ્રાદેિશક 
કચેરીના ી એ. . રાઠોડ,  નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેરઅને અ ય કમર્ચારીઓએ આ કાયર્ક્રમમા ં
ભાગ લીધો. સૌએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ,  અંબજુા િસમે ટ,  મેગદ લા ઍ ડ કલરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, 
સિચન,  સરુત ારા આયોિજત કરેલા કાયર્ક્રમમા ં જી.પી.સી.બી.ની સરુત ખાતેની પ્રાદેિશક 
કચેરીએ ભાગ લીધો. આ કાયર્ક્રમમા ંપ્રાદેિશક કચેરી,  સરુતના અિધકારીઓએ ભાગ લીધો. સૌએ 
વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ થયેલી ઉજવણી ઉપરાતં,  સરુત પ્રાદેિશક કચેરીએ સરુતના 
િશડ લુ-૧ના ઓિડટરોને કેટલાકં ટેક્ષટાઈલ એકમોનુ ં માનસચૂક પયાર્વરણીય ઓિડટ હાથ 
ધરવા માટે પ્રો સાિહત કયાર્ અને તદ્ નસુાર,  પયાર્વરણ િદનના મિહના દરિમયાન,  ી તાપી 
બ્ર ચયાર્ મ સભા (એસ.ટી.બી.એસ.) કૉલેજ ઑફ એિ જિનયિરંગે ૮ ટેક્ષટાઈલ પ્રોસેિસંગ 
યિુનટોના માનસચૂક પયાર્વરણીય ઓિડટ હાથ ધયાર્. 

•  તારીખ ૫ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.ની પોરબદંર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરી અને સૌરા ટ્ર 
કેમીક સ િલિમટેડે સયંકુ્ત સહકારથી સૌકૅમની કૉલોની ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કયુર્ં. િવ  પયાર્વરણ િદન ઉપર લોકોમા ંજાગિૃતનુ ંસ ન કરવા માટે સમગ્ર શહરેમા ં
બેનરો,  પ્રચાર-સતૂ્રો,  ભીંતિચત્રો અને વાવટાઓંનુ ંપ્રદશર્ન કરત ુ ંસરઘસ ફેર યુ.ં આ પ્રસગેં 
સૌકૅમના પ્રિતિનિધઓએ વક્ત ય આ યુ.ં આ સાં કૃિતક કાયર્ક્રમમા ંસૌકૅમના કમર્ચારીઓ અને 
કામદારો ઉપિ થત ર ા. પયાર્વરણીય મુ ાઓ ઉપર મહાનભુાવો અને પોરબદંર પ્રાદેિશક 
કચેરીના પ્રાદેિશક અિધકારીએ સિંક્ષ ત જાણકારી આપી.  

ઓઝોન દનની ઉજવણી ઉપર એક અહવાલ - 22મી સ ટ બર, 2014 : 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.ની આણદં પ્રાદેિશક કચેરીએ અમલુ ડેરી, 
આણદં ખાતે િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. આ કાયર્ક્રમમા ંજી.પી.સી.બી.ની પ્રાદેિશક 
કચેરીના કમર્ચારીઓ અને અમલુ ડેરીના કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. આણદં પ્રાદેિશક કચેરીના 
પ્રાદેિશક અિધકારીએ ઓઝોન િદન, ઓઝોન તર, ઓઝોનના ક્ષય માટે જવાબદાર ઘટકો અને  
ઓઝોનનો ક્ષય અટકાવવા માટે લેવાજોગ પગલાઓં િવષેની અથર્સચૂક જાણકારી આપી. 
અમલૂ ડેરીના જનરલ મેનેજર ી એચ. આર દેસાઈ અને સીિનયર આિસ ટ ટ ી વી. બી. 
ધોળિકયાએ આ પ્રસગેં વક્ત ય આ યુ.ં અમલૂ ડેરીના પિરસરમા ં આયોિજત વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્રમમા ંસૌએ ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.ની ભાવનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
થાિનક િબનસરકારી સં થા - ક યાણ રીજીયોનલ ક યિુનટી સાય સ સે ટરના સહયોગથી 
િદપક હૉલ,  સં કાર મડંળ,  ભાવનગર ખાતે િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. ભાવનગર 
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યિુનવિસર્ટીના પવૂર્ ઉપ-કુલપિત ી િવ તુ જોશીએ ઓઝોન લેયરના મહ વ તેના ક્ષયગ્ર ત 
થવાના ંકારણો અને તેની નકુસાનકારક અસરો િવશે એક વક્ત ય આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમા ં કુલ 
અને કૉલેજોના ં આશરે ૨૦૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. માનનીય પવૂર્ સસંદસ ય ી 
રા દ્રિસંહજી રાણા અને ડી.ડી.ઓ. ી એચ. આર. સથુારે ચાવી પ વક્ત ય સબંોિધત કયુર્ં. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.ની ગાધંીનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
િનસગર્ ક યિુનટી સાય સ સે ટર અને ચૌધરી કૉલેજ ઑફ એ યકેુશનના સહકારથી સયંકુ્ત પે 
ચૌધરી કૉલેજ ઑફ એ યકેુશન,  ગાધંીનગર ખાતે િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. 
ગાધંીનગર પ્રાદેિશક કચેરીના ી બી. એન. પટેલ - એસ.એસ.એ.,  ી એસ. આર. પટેલ - 
એસ.એસ.એ.,  ી એચ. બી. જાધવ - એસ.એસ.એ. અને ી ય.ુ જી. િમ ી - એ.ઈ.ઈ.,  ચૌધરી 
કૉલેજ ઔફ એ યકેુશન, આટ્ સર્ કૉલેજ અને એમ.બી.એ. ફેક ટીઝના પ્રોફેસરો, જી.પી.સી.બી.ના 
પવૂર્ પી.આર.ઓ. ી નરેશ ઠાકર,  િનસગર્ ક યિુનટી સાય સ સે ટરના મેનેિજંગ ટ્ર ટી ી 
અિનલભાઈ પટેલે આ કાયર્ક્રમમા ં ભાગ લીધો. આશરે ૨૦૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. 
જી.પી.સી.બી.ના પવૂર્ પી.આર.પો. ી નરેશ ઠાકર અને િનસગર્ ક યિુનટી સાય સ સે ટરના 
મેનેિજંગ ટ્ર ટી ી અિનલભાઈ પટેલે આ પ્રસગેં સિંક્ષ ત વક્ત ય આ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.ની ગાધંીનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
િનસગર્ ક યિુનટી સાય સ સે ટર અને ગવનર્મે ટ સાય સ કૉલેજના સહકારથી ગવનર્મે ટ 
સાય સ કૉલેજ ખાતે િવ  ઓઝોન િદન ઉજવણીનુ ંઆયોજન કયુર્ં. જી.પી.સી.બી.,  ગાધંીનગર 
પ્રાદેિશક કચેરીના વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એમ. જી. શેખ,  એસ.એસ.એ. ી બી. એન. પટેલ 
ઉપિ થત ર ા. જી.પી.સી.બી.ના પવૂર્ પી.આર.પો. ી નરેશ ઠાકર અને િનસગર્ ક યિુનટી 
સાય સ સે ટરના મેનેિજંગ ટ્ર ટી ી અિનલભાઈ પટેલ પણ આ કાયર્ક્રમમા ંઉપિ થત ર ા. 
સાય સ કૉલેજના િવિવધ િવભાગોના પ્રોફેસરોએ પણ ભાગ લીધો. આ પ્રસગેં ૧૨૫ 
િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.ની ગાધંીનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરી, 
પયાર્વરણ િમત્ર અને ગજૂરાત િવ ાપીઠ - રાધેંજાના સયંકુ્ત ઉપક્રમે ગજૂરાત િવ ાપીઠ, 
રાધેંજા,  િજ લો : ગાધંીનગર ખાતે િવ  ઓઝોન િદનનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં આ 
કાયર્ક્રમમા ંગજૂરાત િવ ાપીઠ,  રાધેંજાના ૩૦૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. પયાર્વરણ િમત્રના ી 
મહશે પડંયા, જી.પી.સી.બી.,  ગાધંીનગરના પ્રાદેિશક અિધકારી ી બી. આર. ગ જરે ઓઝોનના ં
ક્ષય, તેની અસરો અને તેના િનવારણ તથા પ્રસગં િવષે ટૂંકા વક્ત યો આ યા.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.ની મહસેાણા ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
જી.આઈ.ડી.સી. એસોસીએશન અને આઈ.ટી.આઈ.,  મહસેાણાના સહકારથી જી.આઈ.ડી.સી. 
એસોસીએશન હોલ ખાતે િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણીનુ ં આયોજન કયુર્ં. આ ઉપરાતં, 
જી.આઈ.ડી.સી.ના પે્રસીડે ટ અને જનરલ સેકે્રટરી, આઈ.ટી.આઈ.ના ઉ ોગપિતઓ અને િશક્ષકો, 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	165	

 

આઈ.ટી.આઈ.ના ૭૦ િવ ાથીર્ઓએ પણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. ઓઝોન અને ઓઝોન લેયર 
ઉપર જી.આઈ.ડી.સી.ના પે્રસીડે ટ અને જનરલ સેકે્રટરીએ વક્ત ય આ યુ.ં ઓઝોનના ક્ષય 
બાબતે મહસેાણાના પ્રાદેિશક અિધકારીએ યાખ્યાન આ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  નવસારી ારા િવ  ઓઝોન િદન, 
૨૦૧૪ની ઉજવણી િનિમ ે મરોલી ઉ ોગનગર,  નવસારી ખાતે વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 
કયુર્ં. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  નવસારી ારા િવ  ઓઝોન િદન, 
૨૦૧૪ની ઉજવણી િનિમ ે મફતલાલ ડેનીમ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ,  નવસારી ખાતે વકૃ્ષારોપણ 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  પાલનપરુ ારા એચ.પી.સી.એલ. 
ટમીર્નલ સહ પિ પંગ ટેશન,  ચદંીસર,  તાલકુો : પાલનપરુ,  િજ લો : બનાસકાઠંા ખાતે િવ  
પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.,  રાજકોટ અને વી.વી.પી. એિ જિનયિરંગ 
કૉલેજ,  રાજકોટના સયંકુ્ત ઉપક્રમે િડપાટર્ મે ટ ઑફ કેમીકલ એિ જિનયિરંગ,  વી.વી.પી. 
એિ જિનયિરંગ કૉલેજ,  રાજકોટ ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 
ઓઝોન લેયર( તર)ના અવક્ષય ઉપર એક િફ મ દશાર્વવામા ંઆવી. િવ ાથીર્ઓને ઓ.ડી.એસ. 
આધાિરત પે્રની ચીજવ તઓુ અને માલસામાન ન વાપરવાની સલાહ આપવામા ંઆવી. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  વડોદરા ારા િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ 
િલિમટેડ,  વડોદરા ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં આ 
કાયર્ક્રમમા ં િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝના ૨૫ કમર્ચારીઓ અને વડોદરા પ્રાદેિશક કચેરીના 
કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો,  આ કાયર્ક્રમ ઉપર સિંક્ષ ત જાણકારી આપવામા ંઆવી. િરલાય સ 
ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડના પિરસરમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  અંકલે ર તથા અંકલે ર ઇ ડ ટ્રીયલ 
એસોસીએશન,  પનોલી ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશન અને ઝઘિડયા ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશન 
ારા કો ફર સ હૉલ, અંકલે ર ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશન ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં જી.પી.સી.બી.,  અંકલે રના પ્રાદેિશક અિધકારી ી એ. વી. શાહ, 
અંકલે ર, નાયબ પયાર્વરણીય ઈજનેર ી નીરજ શાહ,  એ.આઈ.એ.ના પે્રસીડે ટ ી ચદં્રશે 
દેવાણી, એ.આઈ.એ.ના જોઈ ટ પે્રસીડે ટ િનવ ૃ  જનરલ કે ટન ી એ. જી. ચીતે્ર,  પી.આ.એ.ના 
સેકે્રટરી ી િકરણિસંહ પરમાર,  પી.ઈ.ટી.એલ.ના પે્રસીડે ટ ી પકંજ ભરવાડ,  .આઈ.એ.ના 
સેકે્રટરી ી સનુીલ શારદા,  એ.આઈ.એ.ના પવૂર્ પ્રમખુ ી િવપલુ ગ રા,  લઘ ુઉ ોગ ભારતી, 
ઇિ ડયાના સયંકુ્ત સિચવ ી બળદેવભાઈ પ્રજાપિત અને ઉ ોગ એસોસીએશનોના અ ય 
હો ેદારો તથા જી.પી.સી.બી.,  અંકલે રના કમર્ચારીઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. પ્રાદેિશક 
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અિધકારી ી એ. વી. શાહ ેઓઝોન લેયર અને સબંિંધત મુ ાઓના મહ વ ઉપર વક્ત ય 
આ યુ.ં 

તેમણે સમજા યુ ં કે,  જી.પી.સી.બી. ારા એક સરળ કે લુેટરને િવકસાવવામા ંઅને 
બનાવવામા ંઆ યુ ં છે,  નુ ં ઉ પાદન ભ ચ એ વાય  ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર િલિમટેડ ારા કરવામા ં
આ યુ ંછે. કોઈ પણ યિક્ત,  કાબર્ન ડાયોક્સાઈડની માત્રાની ગણતરી કરી શકે કે જાણી શકે કે, 
કોઈ ખાસ પગલાનેં કારણે કાબર્ન ડાયોક્સાઈડ બહાર ફકાય છે અને/અથવા કે લુેટરની 
મદદથી કાબર્ન ડાયોક્સાઈડની માત્રા જાણી શકાય. નુ ં અનાવરણ લઘ ુ ઉ ોગ ભારતી, 
ઇિ ડયાના સયંકુ્ત સિચવ ી બળદેવભાઈ પ્રજાપિત ારા કરવામા ંઆ યુ.ં એ.આઈ.એ.ના 
પે્રસીડે ટ ી ચદં્રશે દેવાણી,  એ.આઈ.એ.ના જોઈ ટ પે્રસીડે ટ િનવ ૃ  જનરલ કે ટન ી એ. જી. 
િચતે્ર,  પી.ઈ.ટી.એલ.ના પે્રસીડેટ ી પકંજ ભરવાડ અને .આઈ.એ.ના સેકે્રટરી ી સનુીલ 
શારદાએ આ પ્રસગેં ટૂંકુ વક્ત ય આ યુ.ં  

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,અંકલે ર અને ઇનર હીલ ક્લબના 
સયંકુ્ત ઉપક્રમે જય માતાજી િશશ ુમિંદર આ મ શાલા,  વાિલયા ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. આશરે ૫૦૦ િવ ાથીર્ઓમા ંઓઝોન િદન ઉપર છાપવામા ંઆવેલી 
પિત્રકાનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં ઓઝોન િદન ઉપર એક િફ મ અને િચત્ર પણ સહભાગીઓને 
દશાર્વવામા ંઆ યા. આ પ્રસગેં ી એન. કે. વાળંદ,  ી પી. આ. યાદવ અને ઇન હીલ 
ક્લબના ંપે્રસીડે ટ કુ. િનશા મહતેા તથા ટ્ર ટી ી દેવભુા કાઠીએ સિંક્ષ ત પ્રવચન આ યા.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.,  ભ ચ અને દહજે ઇકો-ફે્ર ડલી સોસાયટી 
- ડી.ઈ.એફ.એસ.ના સયંકુ્ત સહકારથી હોટલ સબુાગ્રા ડ,  દહજે ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

જી.પી.સી.બી.ના ચેરમેન ી કે. ય.ુ િમ ીએ કાયર્ક્રમનુ ં ઉદ્ ઘાટન કયુર્ં. દહજે, 
િબનસરકારી સગંઠનો, જી.પી.સી.બી, પ્રાદેિશક અિધકારી, જી.આઈ.ડી.સી. અને પરામશર્કોના કુલ 
૮૦ પ્રિતિનિધઓએ કાયર્ક્રમમા ંહાજરી આપી. ડૉ. કે. ય.ુ િમ ીએ પયાર્વરણને વ છ રાખવાની 
જ િરયાત ઉપર ભાર મકુ્યો અને મયાર્િદત માત્રામા ંઉ સ ન થાય તેનુ ંખાસ યાન રાખવા 
માટે દરેક ઉ ોગોને સલાહ આપવામા ંઆવી. ડી.ઈ.એફ.એસ.ના પે્રસીડે ટ ી . એસ. ભેડી 
અને ી યોગેશ પડંયાએ આ પ્રસગેં વક્ત ય આ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી., અમદાવાદ (ગ્રા ય) અને બોશ રેક્ ોથ 
ઇિ ડયા િલિમટેડ,  સાણદંના સયંકુ્ત ઉપક્રમે મેસસર્ બોશ રેક્ ોથ ઇિ ડયા િલિમટેડ,  સાણદં ખાતે 
િવ  પયાર્વરણ િદનના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  અમદાવાદ (ગ્રા ય) અને કોલગેટ 
પા મોિલવ ઇિ ડયા િલિમટેડ, સાણદંના સયંકુ્ત ઉપક્રમે કોલગેટ પા મોિલવ ઇિ ડયા િલ., સાણદં 
ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 
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•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  ગોધરાએ ગજુરાત લોરો કેમીક સ 
િલિમટેડ,  રણજીતનગર ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કયુર્ં. આ પ્રસગેં 
ઉ ોગોના અિધકારીઓએ યાખ્યાન આ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  િહ મતનગર અને એિશયન ગે્રનીટો 
િલિમટેડ,  દાલપરુના સયંકુ્ત સહકાર ારા ઉ ોગના પિરસરમા ંિવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં અલગ અલગ ઇ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશનો સિહત અ ય ઔ ોિગક 
યિુનટો મળીને કુલ ૧૫૦ પ્રિતિનિધઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક કચેરી, 
િહ મતનગરના અિધકારીઓએ સિંક્ષ ત ભાષણ આ યુ.ં વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ં સૌએ ભાગ 
લીધો. ઓઝોન િદન અને તેના ં કારણોના મહ વ િવષે િહ મતનગર પ્રાદેિશક કચેરીના 
અિધકારીઓએ જાણકારી પ્રદાન કરી. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.,  િહ મતનગર ારા એમ. એમ. હાઈ કુલ, 
િનકોડા,  તાલકુો : િહ મતનગર,  િજ લો : સાબરકાઠંા ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં ધોરણ ૯ થી ૧૨ના ૧૫૦ િવ ાથીર્ઓ સિહત કુલના િશક્ષકો અને 
આચાયર્એ ભાગ લીધો. િહ મતનગર પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારીઓએ પયાર્વરણના રક્ષણ માટે 
ઓઝોનના મહ વ િવષેની જાણકારી પ્રદાન કરી. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  જામનગર અને ઓશવાલ એ યકેુશન 
ટ્ર ટના સયંકુ્ત સહયોગથી હિરયા કૉલેજ, જામનગર ખાતે ઓઝોન િદન ઉપર એક કાયર્શાળાનુ ં
આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં આ કાયર્શાળામા ં કૉલેજના ૧૫૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. 
કૉલેજના આચાયાર્ ીમતી હતેલબહને વાલા અને જામનગર પ્રાદેિશક કચેરીના 
અિધકારીઓએ આ પ્રસગેં સિંક્ષ ત યાખ્યાન આ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  જામનગર અને જામનગર 
ઇલેક્ટ્રો લેટસર્ એસોસીએશનના સયંકુ્ત ઉપક્રમે ઓઝોન િદન ઉપર એક મલુાકાતનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆ યુ.ં વતર્માન પયાર્વરણીય િ થિત,  બદલાતા હવામાનની અસરો અને પયાર્વરણ 
માટે સધુારણીય ઉપાયો િવષય ઉપરની ચચાર્મા ંજામનગર ઇલેક્ટ્રો લેટસર્ એસોસીએશનના 
પ્રમખુ,  પ્રાદેિશક કચેરી,  જામનગરના અિધકારીઓ અને એસોસીએશનના અ ય સ યોએ ભાગ 
લીધો. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  પોરબદંર,  પોરબદંર જી.આઈ.ડી.સી. 
ઇ ડ ટ્રીઝ વેલફેર એસોસીએશન અને પોરબદંર માનવ સેવા ચેરીટેબલ ટ્ર ટના સયંકુ્ત ઉપક્રમે 
જી.આઈ.ડી.સી. ધરમપરુ ખાતે ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. પોરબદંર માનવસેવા 
ચેરીટેબલ ટ્ર ટના ી ધીરુભાઈ કક્કડ,  ી પુજંાભાઈ દયાતર, પ્રમખુ ી અિનલભાઈ કાિરયા, સી 
ડ એક્ષપોટર્ એસોસીએશનના ી પદુભાઈ રાયચરુા,  ઉપ પ્રમખુ ી કરસનભાઈ ચામિડયા, 
પ્રાદેિશક કચેરી, પોરબદંરના કમર્ચારીઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 
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•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  વે ટ કૉ ટ ડ્ સ,  પોરબદંર,  વનાણા જી.આઈ.ડી.સી. 
ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન,  સી ડ એક્ષપોટર્ એસોસીએશન,  પોરબદંર અને ધ યવુા િડ ટ્ ◌્ ક્ટ 
ચે બર ઑફ કોમસર્ ઍ ડ ઇ ડ ટ્રી,  પોરબદંરના સહકારથી જી.પી.સી.બી.,  પોરબદંર,  ારા વે ટ 
કૉ ટ ડ્ સ,  જી.આઈ.ડી.સી.,  વનાણા ખાતે િવ  ઓઝોન િદનના ંકાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આ યુ ંહત ુ.ં વે ટ કૉ ટ ડ્ સના ી સલીમભાઈ,  પોરબદંર િડિ ટ્રક્ટ ચે બરના પવૂર્ પ્રમખુ ી 
પદુભાઈ રાયચરુા અને પ્રાદેિશક કચેરી,  પોરબદંરના કમર્ચારીઓએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. 
પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. એમ. સાધએુ ઓઝોન લેયર( તર)ની સરુક્ષા ઉપર સિંક્ષ ત 
યાખ્યાન આ યુ.ં વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંસૌ સહભાગી થયા. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  અમદાવાદ અને આિશમા પુના 
સયંકુ્ત સહકાર ારા આિશમા ડાયકૉટ િલ.,  ખોખરા સકર્લ,  અમદાવાદ ખાતે ઓઝોન િદનની 
ઉજવણીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં અમદાવાદ પ્રાદેિશક કચેરીના પ્રાદેિશક અિધકારી ી વી. 
આર. પટેલે ઓઝોન લેયરના મહ વ અને ઓ.ડી.એસ.ના અંકુશ ઉપર સિંક્ષ ત ભાષણ કયુર્ં. 
આ પ્રસગેં ટેક્ નીકલ િડરેક્ટર ી અતલુ િસંઘ,  મેનેજર ી સતીશ કોઠારી,  ી વી. એસ. સોનીએ 
સિંક્ષ ત વક્ત ય આ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  મોરબી ારા ઓઝોન િદન ઉપર ઘરેલ ુ
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં ી એફ. એમ. મોદીએ ઓઝોન લેયરના મહ વ અને 
ઓઝોન લેયર( તર)ની સાચવણી માટે લેવાજોગ પગલાઓં ઉપર સિંક્ષ ત માિહતી આપી. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  સારીગામ અને સારીગામ ઇ ડ ટ્રીયલ 
એસોસીએશનના સયંકુ્ત ઉપક્રમે ઓઝોન િદનની ઉજવણીનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં 
પ્રાદેિશક કચેરી,  સારીગામ ારા સારીગામ િવ તારની જી.આઈ.ડી.સી. અને ઉંબરગામ તાલકુાની 
આસપાસ આવેલી કુલો અને ગામડાઓંમા ં૫૦૦ ચોપાિનયાઓનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.ની સરુત પ્રાદેિશક કચેરીએ િવ  ઓઝોન 
િદનના ંિવિવધ કાયર્ક્રમોમા ંભાગ લીધો. અંબજુા િસમે ટ િલિમટેડ ારા બિુદયા ગામ,  સરુત ખાતે 
આયોિજત કરવામા ંઆવેલા ંકાયર્ક્રમમા ંપ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. પટેલે ભાગ લીધો હતો. 
આ કાયર્ક્રમમા ં કુલના બાળકો અને થાિનક િનવાસીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ પ્રસગેં 
પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. પટેલે સિંક્ષ ત યાખ્યાન આ યુ.ં વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ં
પ્રાદેિશક અિધકારી અને યિુનટના કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  સરુત પ્રાદેિશક કચેરીએ નવીન 
લોરાઇન િલિમટેડ,  સરુત ખાતે આયોિજત િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો હતો. 
ઉ ોગોના અિધકારીઓએ ઓઝોનને ક્ષિત પહ ચડતા ંઘટકોને દૂર કરવાના તેમના પ્રયાસો િવશે 
જાણકારી આપી. રોપાઓંનુ ંવાવેતર પણ કરવામા ંઆ યુ.ં 
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•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  વાપી પ્રાદેિશક કચેરી અને 
વી.આઈ.એ.ના સ યોએ સયંકુ્તપણે વી.આઈ.એ.,  વાપી ખાતે િવ  ઓઝોન િદન ઉપર 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. આ કાયર્ક્રમમા ંવાપી પ્રાદેિશક કચેરીના ંઅિધકારીઓ,  વી.આઈ.એ.ના 
પ્રિતિનિધઓ,  િબનસરકારી સગંઠનો અને લોકોએ ભાગ લીધો. પયાર્વરણને વધ ુસારંુ બનાવવા 
માટે વાપી પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારીઓએ સૌની યિક્તગત ભિૂમકા ઉપર સિંક્ષ ત યાખ્યાન 
પ્ર તતુ કયુર્ં. 

•  તારીખ ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૪ના રોજ,  જી.પી.સી.બી.,  ભજૂ પ્રાદેિશક કચેરી અને એસ.આર.કે. 
ઇ ટીટ ટુના સયંકુ્ત સહકાર ારા એસ.આર.કે. ઇ ટીટ ટુ ઑફ ટેક્ નોલૉજી,  ગામ : સપેડા, 
તાલકુો : અંજાર-ક છ ખાતે િવ  ઓઝોન િદન ઉપર કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ 
કાયર્ક્રમમા ં એસ.આર.કે.ના િવ ાથીર્ઓ,  ભજૂ પ્રાદેિશક કચેીના કમર્ચારીઓ અને ર નમણી 
ઇ ડ ટ્રીઝના પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો. ભજૂના પ્રાદેિશક અિધકારી ી સી. એ. શાહ ેઓઝોનનુ ં
મહ વ અને તેની અસરો,  સામાિજક જવાબદારીઓ અને પ્રદૂષણને િનયિંત્રત કરવાના ં િવિભ  
માગ  િવષે વક્ત ય આ યુ.ં કુ. માધવીબેન િસતાપરા અને આ કૉલેજના િપ્ર સીપાલ ી 
ફરીદભાઈ ખોજાએ ઓઝોન લેયર ( તર) અને પ ૃ વી ઉપરના માનવજીવન ઉપર પડતી 
ખરાબ અસરો િવષે જાણકારી આપી. ચકલીઓને બચાવવા માટે ર નમિણ ઇ ડ ટ્રીઝ ારા 
સહભાગીઓમા ંકાડર્બોડર્થી બનેલા ં તૈયાર પક્ષીના માળાઓનુ ં િવતરણ કયુર્ હત ુ.ં િવ ાથીર્ઓએ 
ઇ ટીટ ટુની િદવાલ ઉપર બાળક બચાવો,  િદકરી બચાવો અને ગ્લોબલ વોિમર્ંગ વા ંિવષયો 
ઉપર આલેખન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 

•  ગણેશો સવની પયાવરણને અ ુ પ ઉજવણી : 

પ્રાચીન સમયથી ભારતમા ંમિૂતર્ પજૂા થતી આવે છે. તહવેારોના ંપ્રસગંો વા ં કે,  િવનાયક 
ચતથુીર્,  દુગાર્ પજૂા,  સર વતી પજૂા વગેરે તહવેારોમા ંમિૂતર્ઓને જળાશયો વા ં કે,  નદીઓ, 

સરોવરો,  તળાવો,  ખાડીઓ,  ખુ લા દિરયાિકનારાઓમા ંપધરાવવાની પરંપરા છે. પિરણામે, 
આવા જળાશયોમા ંથતુ ંપ્રદૂષણ િચંતાનુ ંકારણ બ યુ ંછે અને તે બાબતે જાહરે િહતના મકુ મા 
પણ થયા છે. આવી મિૂતર્ઓ બનાવવામા ંવપરાતો કાપં,  િવષાક્ત રસાયણો પાણીમા ંભળે છે 
અને પાણી પ્રદૂષણની ગભંીર સમ યાઓ સજ ેર્ છે. હાથ ધરેલા ંઅ યાસ અનસુાર, વાહકતા,  વ-
રસાયણ ઓિક્સજનની માગં અને ભારે ધાતઓુની કે દ્રીકરણના સબંધંમા ંમિૂતર્ઓ પધરાવવાથી 
પાણીને નકુસાન થાય છે અને તેને કારણે પાણીની ગણુવ ા કથળે છે. માનનીય બો બે 
હાઈકોટર્ના િદશાિનદશોના અનસુરણમા,ં  સી.પી.સી.બી.એ ધાિમર્ક તહવેારો દરિમયાન મિૂતર્ઓને 
પાણીમા ં પધરાવવા બાબતે તથા પજૂા સામગ્રી જળાશયોમા ં પહ ચાડવા માટે માગર્દિશર્કા 
તૈયાર કરી છે. જનસમદુાયમા ંજાગિૃતનુ ંસ ન કરવા માટે તથા ગણેશો સવની પયાર્વરણને 
અનુ પ ઉજવણી કરવાના સબંધંમા ં તૈયાર કરવામા ં આવેલી સી.પી.સી.બી. માગર્દિશર્કા 
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અનસુાર,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડ તેની પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા નીચે જણાવેલી 
પ્રવિૃ ઓ હાથ ધરવામા ંઆવી. 
પયાર્વરણને અનુ પ ગણેશ ચતથુીર્ મહો સવ ઉજવવા માટે છે લા ં કેટલાકં વષ થી 
જી.પી.સી.બી. ારા તેની પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા થાિનક સં થાઓ અને ઔ ોિગક 
એસોસીએશનોના સહયોગથી યાપક અિભયાનનો પ્રસાર કરવામા ંઆ યો છે. 
ાદિશક કચેર , ગાધંીનગર : 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગાધંીનગર પ્રાદેિશક કચેરીએ ગાધંીનગર યિુનિસપલ 
કોપ રેશન,  િડિ ટ્રક્ટ પોલીસ સપુ્રીટે ડ ટ અને કેપીટલ પ્રો ક્ટ ગાધંીનગર સાથે જોડાઈને નદી-
નાળામા ંગણેશ ભગવાનની મિૂતર્ પધરાવવાને બદલે કૃિત્રમ તળાવો માટે પયાર્વરણને અનકુૂળ 
મિૂતર્ પધરામણી બાબતે જાગિૃત કેળવવા માટે મોટે પાયે જાગિૃત કાયર્ક્રમ હાથ ધરવામા ં
આ યો. 
ગણશેની મિૂતર્ની પયાર્વરણને અનુ પ પધરામણી માટે જાહરે જાગિૃત કેળવવા માટે ચ-૦ 
સકર્લ, ગાધંીનગર,  કલોલ નગરપાિલકા,  પેથાપરુ નગરપાિલકા,  દહગેામ નગરપાિલકા, માણસા 
નગરપાિલકા અને ગાધંીનગર નગરપાિલકા ખાતે ગાધંીનગર પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની 
ગાધંીનગર પ્રાદેિશક કચેરી અને િજ લા પ્રશાસન સ ા,  ગાધંીનગર ારા સયંકુ્તપણે બેનસર્ 
પ્રદિશર્ત કરવામા ં આ યા હતા.ં િવ ાથીર્ઓ અને િશક્ષકોમા ં જાગિૃતનુ ં સ ન કરવા માટે 
ગાધંીનગર િ થત ૧૦ કુલોમા ંચોપાિનયાઓનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 
ાદિશક કચેર , રાજકોટ : 

ગણેશ મહો સવ - ૨૦૧૪ની ઉજવણી દરિમયાન મિૂતર્ પધરાવવાને કારણે જળાશયોમા ં
ઉદ્ ભિવત પ્રદૂષણને િનવારવા માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  રાજકોટ ારા નીચે 
જણાવેલા ંકાય  હાથ ધરવામા ંઆ યા. લોકોને પ્રિશિક્ષત કરવા માટે જાહરે જાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં ખાસ કરીને,  ગણેશ મડંલોનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ ં કે, 
પયાર્વરણને અનુ પ તહવેારની કેવી રીતે ઉજવણી કરવી અને નીચેના ં યવહારો 
અપનાવવાથી કેવી રીતે સરુિક્ષત રહી શકાય. 

•  ગણેશની મિૂતર્ઓ ઉપલ ધ કુદરતી સામગ્રીઓમાથંી બનાવવી જોઈએ. 
•  મિૂતર્ઓનુ ંિનમાર્ણ માટીમાથંી તેમજ તેમા ંપ્રાચીન જમાનાના ંપ્રાકૃિતક રંગો લગાવવા જોઈએ. 
•  મિૂતર્ઓ બનાવવા માટે પ થર અથવા ધાતનુો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે, પિરણામે,  તેનો ઉપયોગ 

આવતા ંવષેર્ અથવા તો દર વષેર્ ફરીથી કરી શકાય. 
•  મિૂતર્ઓ બનાવવા માટે પયાર્વરણને અનકુળૂ સામગ્રીઓ વી કે,  કાગળ,  ઘાસ,  વકૃ્ષોના ંપાદંડા, 

માટી અને ચોખાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
•  પયાર્વરણને અનકુળૂ મિૂતર્ઓ બનાવવા અથવા ઉપયોગ કરવા માટે લોકોને પરુ કૃત કરવાના ં

રહશેે. 
•  જો કોઈ પયાર્વરણને અનકુૂળ મિૂતર્ઓ ન મેળવી શકે યારે 
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 મિૂતર્ઓ ઉપર ફક્ત પ્રાકૃિતક રંગોનો જ ઉપયોગ કરવો અને ખબૂ જ ઓછી માત્રામા ંકરવો.  
 મિૂતર્નેકુદરતી નદી અથવા તળાવને બદલે એક કૃિત્રમ તળાવમા ંપધરાવવાની રહશેે. 

•  સશુોભન હતે ુમાટે લાિ ટક / થમ કોલને બદલે વ-પ્રાકૃિતક સામગ્રીઓ વી કે,  લાકડુ, 
કાગળ, પ ૂઠંાનો ઉપયોગ કરવો. 

•  ફક્ત આવ યક લાઇિટંગનો ઉપયોગ કરીને ઊજાર્ બચાવો. 
•  ઘ ઘાટ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે ભારતીય સાં કૃિતક સગંીત ધીમ ુવગાડવુ.ં 
•  પ્રસાદના ં િવતરણ માટે લાિટકની ચીજવ તઓુને બદલે કેળના ંપાદંડા / કાગળની લેટ્ સનો 

ઉપયોગ કરવો. 
•  ‘પજૂા’મા ંઉપયોગમા ંલેવાયેલ લોનો ઉપયોગ ખાતર બનાવવા માટે કરી શકાય. 

‐  િડિ ટ્રક્ટ કલેક્ટર,  રાજકોટ ારા તા. ૨૬-૦૮-૨૦૧૪ના િદવસે ી ગણેશની મિૂતર્ 
પધરાવવા બાબતે એક જાહરેનામ ુ પ્રકાિશત કયુર્ં,  મા ં નીચે મજુબના િદશાિનદશોનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆ યો હતો. 

•  પીવાના ંપાણીના ોતો વા ંકે પાણીના ંબધં, તળાવો, નદીઓ, કવૂાઓમા ંમિૂતર્ ન પધરાવવી. 
•  ગજુરાત હાઈકોટર્ અને એન.જી.ટી.ના આદેશના સબંધંમા,ં  મિૂતર્ઓની પધરાવવાની િવિધ, 

સી.પી.સી.બી. ારા બહાર પાડવામા ંઆવેલી માગર્દિશર્કા / િદશાિનદશો અનસુાર જ કરવાની 
રહશેે. 

•  મિૂતર્નુ ંકદ ૯ ટ કરતા ંવધ ુન હોવુ ંજોઈએ. 
ાદિશક કચેર , વડોદરા : 

 રોટરી ક્લબ ઑફ બરોડા કો મોપોિલટન અને કે.વાય.બી.-કો મેટના સહયોગથી પધરાવવાના કે 
િવસ નના આખરી અને અંિતમ િદવસોમા ં ભગવાન ગણેશની પયાર્વરણને અનકુળૂ મિૂતર્ 
પધરાવવા માટેના સત-િવસ ન રથો માટે વડોદરાના ંતળાવોની યવ થા કરવામા ંઆવી હતી. 
પસદં કરેલા ંઆ તળાવોમા ંગોત્રી, વાસણા, લ મીપરુા અને હરણીને પસદં કરવામા ંઆ યા હતા.ં 
પયાર્વરણને અનકુળૂ ગણેશ િવસ ન કરવા માટે લોકોને પ્રો સાિહત કરવા માટે વડોદરાની 
મખુ્ય જાહરે જગ્યાઓએ પો ટર પ્રદશર્નો,  ચોપાિનયા િવતરણ,  હોિડર્ંગ પ્રદશર્નો(વી.એમ.સી. સાથે 
સયંકુ્ત રીતે) લગાવવામા ંઆ યા હતા અને વતર્માનપત્રોના ંઆલેખન અને એફ.એમ. રેિડયોની 
જાહરેાતો ારા એક અિભયાન ચલાવવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં ગણેશ મહો સવ દરિમયાન સત-િવસ ન 
રથમા ંઆશરે ૯૫૦ મિૂતર્ઓને પધરાવી િવસ ન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 

ાદિશક કચેર ,  કલે ર : 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અંકલે ર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ પયાર્વરણને અનકુળૂ 
ગણેશનુ ંિવસ ન કૃિત્રમ કંુડમા ંકરીને મહો સવની ઉજવણી કરવામા ંઆવી, આવા કંુડનુ ંિનમાર્ણ 
બોરાભાથા જલકંુડ,  પાનોલી,  જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે અને ડી.પી.એમ.સી. ફાયર ટેશન ખાતે 
કરવામા ંઆ યુ.ં પયાર્વરણ પર વે છે લા ંબે વષ ના ંપિરણામો જોતા ંખ્યાલ આવે છે કે લોકોમા ં
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જાગિૃત આવી છે. આ વષર્ને યાનમા ંલઈને અંકલે રની પ્રાદેિશક કચેરીએ રાજપીપળામા ંનવી 
જગ્યાએ પયાર્વરણને અનકુૂળ ગણપિત િવસ નની યોજના બનાવી હતી. 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અંકલે ર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ પયાર્વરણને અનુ પ 
િવસ નની ઉજવણી માટે ી િદપક શકુ્લા,  એસ.ડી.એમ.,  અંકલે ર,  ત્રણ ઇ ડ ટ્રીયલ 
એસોસીએશનના (અંકલે ર,  પનોલી અને ઝઘિડયા એસોસીએશનો) સિચવો,  સી.ઈ.ટી.પી.ના 
(એન.સી.ટી.એલ., ઈ.ટી.એલ., પી.ઈ.ટી.એલ.), બી.ઈ.આઈ.એલ. (ટી.એસ.ડી.એફ.) પ્રિતિનિધઓ, 

અંકલે ર તાલકુાના ચીફ ઓિફસર,  એ.એસ.પી. અને તેમના કમર્ચારી અને પે્રસ િરપોટર્સર્ તથા 
અંકલે ર નગરપાિલકાના પ્રિતિનિધઓની સાથે સાથે થાિનક લોકો સાથે એક સયંકુ્ત 
મલુાકાતનુ ંઆયોજન કયુર્ં હત ુ.ં મલુાકાતમા ંનીચે જણાવેલ મુ ાઓની ચચાર્ કરવામા ંઆવી હતી. 

•  મિૂતર્ઓનુ ંિવસ ન કૃિત્રક કંુડમા ંકરવુ.ં 

•  મિૂતર્ઓનુ ંિનમાર્ણ ફક્ત કાદવમાથંી કરવુ ંઅને તેમા ંફક્ત ખા -રંગોનો જ ઉપયોગ કરવો. 

•  પો ટરો, પુ તકો, િરક્ષામા ંલાઉડ પીકરોના ઉપયોગથી જાગિૃત કાયર્ક્રમ હાથ ધરવામા ંઆ યો. 

•  ગણેશની મિૂતર્ઓનુ ંકંુડમા ંિવસ ન કરવા બાબતે લોકોને માિહતગાર કરવા. 

•  ગણેશ મિૂતર્ઓના િવસ ન દરિમયાન ઘ ઘાટનુ ંપ્રદૂષણ ઘટાડવુ.ં 

•  ગણેશ મિૂતર્ઓના િવસ ન દરિમયાન સશુોભન માટે લાઇિટંગનો ઉપયોગ ઘટાડવો. 

•  લોના િનકાલ ારા વ-સયંોિજત ખાતર તૈયાર કરવુ ંઅને કપડાનેં અલગ કરવા.ં 

ાદિશક કચેર , અમદાવાદ : 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ “પયાર્વરણ િમત્ર” 
(િબનસરકારી સં થા) અને “િવ  ઇકો ક્લબ”  ( ી એમ. એન. શકુ્લા કૉલેજ ઑફ 
એ યકેુશન)ના સહયોગથી સાિહ યના પ્રકાશન અને અ ય પ્રવિૃ ઓ વી કે પો ટર હિરફાઈ, 
પ્રચાર-સતૂ્રો બનાવવા,  કા ય પધાર્,  પ્રાકૃિતક રંગોળી િડઝાઈન,  વક્ત ૃ વ પધાર્ વી પ્રવિૃ ઓ 
હાથ ધરી. મીિડયાના લોકોએ આ િવષય સામગ્રીને યાન ઉપર લીધી અને તેમના ંકાયર્ક્રમમા ં
તેનો યાપક પ્રચાર કય . 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીએ સી.પી.સી.બી. ારા 
પ્રકાિશત મિૂતર્-િવસ ન અને પયાર્વરણને અનકુળૂ મિૂતર્ િવસ નની ઉજવણી બાબતે માનનીય 
નેશનલ ગ્રીન િટ્ર યનુલના સબંધંમા ં જી લા કલેકટર કચેરી,  જોઈ ટ પોલીસ કિમશનર -
પે યલ ભ ચ શાખા, અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશનના ઘન કચરાના િડરેક્ટર,  સાબરમતી 
િરવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન િલ., એન.ઈ.પી.એલ. સાથે સયંકુ્ત મલુાકાત કરી.  

 ઉપર દશાર્વેલ પ્રવિૃ ઓ ઉપરાતં, અમદાવાદ અને અમદાવાદ(પવૂર્)ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા 
સયંકુ્તપણે નીચે જણાવેલી પ્રવિૃ ઓ પણ હાથ ધરવામા ંઆવી. 
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•  સાબરમતીના નદીિકનારે અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશને કૃિત્રમ પિવત્ર િવસ ન કંુડની 
યવ થા કરી. 

•  કૃિત્રમ પિવત્ર િવસ ન કંુડોના ંબેનરોમા ંએ સદેંશ દશાર્વવામા ંઆ યો હતો કે,  મિૂતર્નુ ંિવસ ન 
ફક્ત પિવત્ર િવસ ન કંુડોમા ંજ કરવુ.ં 

•  ભગવાન ગણેશની મિૂતર્ના િવસ ન માટે અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશને કોતરપરુ વોટર 
વક્સર્, કોતરપરુ ખાતે એક લાિ ટક લાઇનર સાથે એક ખાડો પણ ખોદવામા ંઆ યો હતો. 

•  િવક-ખાતર સામગ્રીઓ ( વી કે લો,  પાદંડાઓ,  માળાઓ વગેરે) અને િબન િવક 
સામગ્રીઓ( લાિ ટક,  થમ કોલ,  સશુોભન ચીજવ તઓુ વગેરે)ને અલગ પાડવા માટે અમદાવાદ 
યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા િવસ ન કંુડોની નજીક લાિ ટકના પાત્રો પણ રાખવામા ંઆ યા 
હતા.ં 

ાદિશક કચેર , અમદાવાદ ( વૂ) : 

•  વટવા ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન અને જી.ઈ.એસ.સી.એસ.એલ.,  જી.આઈ.ડી.સી.,  વટવાના 
સહકારથી “ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ ઉ સવ”  ઉપરપયાર્વરણ જાગિૃત અિભયાનનુ ં સયંકુ્તપણે 
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

ાદિશક કચેર ,  રુત : 

•  સી.પી.સી.બી. માગર્દિશર્કા અને એન.જી.ટી.ના આદેશને યાનમા રાખીને,  સરુતમા ંપયાર્વરણને 
અનુ પ ગણેશ િવસ ન - ૨૦૧૪ને પ્રો સાિહત કરવા માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની 
સરુત ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરી ારા િવિવધ પ્રવિૃ ઓ હાથ ધરવામા ંઆવી. 

•  જાહરે જાગિૃતને પ્રો સાિહત કરવાના સબંધંમા,ં  પયાર્વરણને અનુ પ ગણેશ મહો સવની ઉજવણી 
માટે સરુતની મખુ્ય જાહરે જગ્યાઓ ખાતે એસ.એમ.સી.ના સહયોગથી જાહરે હોિડર્ંગ્સ 
લગાવવામા ંઆ યા. આવા હોિડર્ંગ્સમા ં િવિવધ સદેંશાઓ ઉપર ભાર મકુવામા ંઆવતો,  મ કે 
લા ટર ઑફ પેરીસની મિૂતર્ઓ ટાળવી,  નાની મિૂતર્ઓ બનાવવી,  મિૂતર્ માટે કુદરતી રંગોનો 
ઉપયોગ કરવો વગેરે. જી લા કલેક્ટર ી ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલી મલુાકાતમા ંથયેલ ચચાર્ 
અનસુાર,  તાપી નદીને પ્રદૂષણમકુ્ત રાખવા અને જી.પી.સી.બી. ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ 
પયાર્વરણને અનકુળૂ ગણેશ િવસ ન કરવા માટે સરુતના ંસાવર્જિનક ગણેશ મડંળોને જાહરે 
અપીલ કરવામા ંઆવી અને સરુતની પ્રાદેિશક કચેરી ારા, જી લા કલેક્ટર ી ારા હ તાક્ષિરત 
પિરપત્રને ગણેશ મડંળો સધુી પહ ચાડવામા ંઆ યો. વધમુા,ં આ અપીલના યાપક પ્રસાર માટે, 
માિહતી ખાતા ારા થાિનક સમાચારપત્રો / દૈિનકોમા ંપ્રકાિશત કરવામા ંઆવી. આ ઉપરાતં, 
પયાર્વરણને અનકુળૂ ગણેશ િવસ નને પ્રો સાહન આપવા માટે ટંુકુ પે્રઝ ટેશન બનાવવામા ં
આવી અને છે લા એક મિહનાના સમયગાળા દરિમયાન મોટા મ ટી લેક્સીસ,  વા ંકે રાજહસં 
અને વેલે ટાઈનમા જાહરે પ્રદશર્ન માટે દશાર્વવામા ંઆવી. 
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•  સરુત પ્રાદેિશક કચેરીએ સિક્રયતાથી ભાગ લીધો અને યિુનિસપલ કિમશનર ારા હાથ 
ધરવામા ંઆવેલ મલુાકાત દરિમયાન સલાહસચૂનો આ યા. સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા 
હાથ ધરવામા ંઆવેલ કૃિત્રમ તળાવોમા ંપયાર્વરણને અનુ પ ગણેશ િવસ ન હાથ ધરવાના ં
પ્રયાસો બદલ જી.પી.સી.બી.એ સલાહસચૂન આ યા.ં સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશને, 
સી.પી.સી.બી. માગર્દિશર્કાઓ અનસુાર,  સરુત શહરેના િવિવધ િવ તારોમા ં ૭ િવભાગીય 
કચેરીઓના પ્રસાર ારા ૧૦ અભે  લાઈનસર્વાળા કૃિત્રમ તળાવો બના યા. કૃિત્રમ તળાવોના ં
િનમાર્ણ માટે જી.પી.સી.બી.એ પાડેંસરા ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન  જમીન પરુવાના થળની 
િ થરતા અને અભે  લાઈનસર્ માટે અનભુવ ધરાવે છે તેમના ટેકિનકલ કમર્ચારીઓ પાસેથી 
સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન માટે સલાહસચૂનો મેળ યા. ગણેશ િવસ ન કૃિત્રમ તળાવોમા ં
કરવા માટે લોકોમા ં જાગિૃત પેદા કરવા માટે સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન અને પોલીસ 
સ ાવાળાઓએ ન ધપાત્ર પ્રયાસો હાથ ધયાર્. કૃિત્રમ તળાવો સધુી જવાના માગ  સિુનિ ત 
કયાર્,  યોગ્ય હદ ઠરાવી,  લાઈિટંગ અને સાઈન બોડર્ વગેરે ારા લોકોને માિહતગાર કયાર્. તેના 
પિરણામ પે, લોકોએ સકારા મક પ્રિતભાવ આ યો અને ૧૮,૦૦૦ કરતા ંવધ ુમિૂતર્ઓનુ ંિવસ ન 
કૃિત્રમ તળાવોમા ંકયુર્ં. ૨૫ મીટર X ૧૦ મીટર થી ૭૦ મીટર X ૪૦ મીટર સધુીના અલગ 
અલગ ૧૦ કૃિત્રમ તળાવો બનાવવામા ંઆ યા અને આવા કૃિત્રમ તળાવોમા ં કુલ ૧૮૩૫૨ 
મિૂતર્ઓનુ ંિવસ ન કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલા ંકૃિત્રમ તળાવોના કાયર્ના સબંધંમા,ં 
પાડેંસરા ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર િલિમટેડ (પી.આઈ.એલ.) ારા સચંાિલત પાડેંસરા ખાતેના કોમન 
એ લઅુ ટ ટ્રીટમે ટ લા ટનો જી.પી.સી.બી.એ સપંકર્ સા યો. કૃિત્રમ તળાવોના પાણીને 
પી.આઈ.એલ. સી.ઈ.ટી.પી. અને સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશનના સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટમા ં
મોકલવામા ંઆ યુ.ં 

ાદિશક કચેર  - ગોધરા : 

પયાર્વરણને અનકુળૂ મિૂતર્ િવસ ન માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગોધરા પ્રાદેિશક 
કચેરીએ મોટા પાયે જાગિૃતપે્રરક કાયર્ક્રમ હાથ ધય . 

•  કોમસર્ કૉલેજ અને નેવેરા હાઈ કુલ ખાતે પો ટર પ્રદશર્ન અને પે ફલેટના િવતરણ ારા 
ભગવાન ગણેશની મિૂતર્નુ ંપયાર્વરણને અનકુળૂ િવસ ન માટે જાગિૃતપે્રરક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  પયાર્વરણને અનકુળૂ મિૂતર્ઓ બનાવવા અને ભગવાન ગણેશની મિૂતર્નુ ંપયાર્વરણને અનકુૂળ 
િવસ ન કરવા માટે જાહરે થળોએ હોિડર્ંગ્સ લગાવવામા ંઆ યા. 

•  ગોધરાના રામસાગર તળાવ પાસે પયાર્વરણને અનકુૂળ ગણેશ િવસ ન માટે કૃિત્રમ તળાવોનુ ં
સ ન કરવામા ંઆ યુ.ં 
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•  ગોધરા પ્રાદેિશક કચેરીએ લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર અને નગર પાિલકા,  ગોધરાના સહયોગથી 
રામસાગર તળાવ,  ગોધરા ખાતે ભગવાન ગણેશના પયાર્વરણને અનકુળૂ મિૂતર્ િવસ ન માટે, 
િવસ ન રથ માટેની યવ થા કરી. 

ાદિશક કચેર ,  ત રુ : 

તપરુ ડાઈંગ ઍ ડ િપ્રિ ટંગના સહયોગથી ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની તપરુ પ્રાદેિશક 
કચેરીએ પયાર્વરણને અનુ પ મિૂતર્ િવસ ન બાબતે જાગિૃતપે્રરક કાયર્ક્રમનુ ંમોટા પાયે આયોજન 
કયુર્ં. 

•  “પયાર્વરણને અનુ પ ગણેશ ઉ સવ”ની ઉજવણી કરવા માટે ગણેશ સામગ્રી માટેના પે ફલેટ 
તૈયાર કરવામા ંઆ યા અને તેનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  મિૂતર્ઓને બદલે “સોપારી”ના પ્રિતકા મક િવસ નનો જાગિૃત કાયર્ક્રમ. 

•  નાના કદની મિૂતર્ઓ બનાવવી અને તેના માટે પ્રાકૃિતક સામગ્રીઓ અને રંગોનો ઉપયોગ 
કરવો. 

•  ગણેશ મડંળો,  પજૂા કરવા માટે દરેક વષેર્ એજ ભગવાન ગણેશની મિૂતર્નો ઉપયોગ કરે અને 
મિૂતર્નુ ંપ્રતીકા મક િવસ ન કરે. 

•  પાણીનુ ં પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે ગણેશ િવસ ન કુદરતી પાણીના જળાશયો,  તળાવો, 
નદીઓમા ંકરવાને બદલે કૃિત્રમ કંુડમા ંથવુ ંજોઈએ. 

ાદિશક કચેર ,  ૂનાગઢ : 

વેરાવળ યિુનિસપલ કોપ રેશન અને જૂનાગઢ યિુનિસપલ કોપ રેશનના સહયોગથી ગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની જૂનાગઢ પ્રાદેિશક કચેરીએ ગણેશ મિૂતર્ િવસ ન બાબતે જાગિૃતપે્રરક 
કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કયુર્ં અને ગણેશની મિૂતર્ના િવસ ન બાબતે પયાર્વરણીય સમ યાઓ િવશે પણ 
ચચાર્ કરી. 

•  વતર્માનપત્રોની એજ સી ારા જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ િજ લાઓના ં લોકોમા ં
પે ફલેટ(૧૦,૦૦૦ નગં)િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  જૂનાગઢ યિુનિસપલ કોપ રેશન અને વેરાવળ યિુનિસપલ કોપ રેશનના સહયોગથી જૂનાગઢ 
શહરે અને વેરાવળ શહરે(બનેં થળોએ)ના મખુ્ય માગ  ઉપર િવસ નની જાગિૃત માટે બેનસર્ 
પ્રદિશર્ત કરવામા ંઆ યા. 

પયાવરણીય લનીક : 

રા યમા ંઅસરકારક અને ઉ કૃ ટ પયાર્વરણ સચંાલન માટે બૉડ ‘પયાર્વરણીય િક્લનીક’નો એક નવો 
અિભગમ ‘િનયમનકારી ભિૂમકા’ ભજવવાની સાથે ‘સિુવધાપ્રદાનકતાર્’ તરીકે અપના યો. 

રા યમા ં પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા સમગ્ર વષર્ દરિમયાન હાથ ધરવામા ં આવેલ પયાર્વણીય 
િક્લનીક્સની િવ તતૃ િવગતનો અહવેાલ નીચે મજુબ છે : 
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•  તારીખ ૬ જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ભાવનગર પ્રાદેિશક 
કચેરીએ ડુગંળી/શાકભાજી િડહાઈડે્રશન યિુનટો માટે મહુવા ખાતે પયાર્વરણ િક્લનીકનુ ં
આયોજન કયુર્ં. આ િક્લનીકમા ં ૪૩ યિુનટના પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો. એલ. ડી. 
એિ જિનયિરંગ કૉલેજ,  અમદાવાદના પ્રો. . એન. જોશી (િનવ ૃ ) અને જી.પી.સી.બી., 
ભાવનગરના પ્રાદેિશક અિધકારી ી આર. આર. યાસે યિુનટોના ંપ્રદૂિષત પાણીના શિુ કરણ 
અને દુગર્ંધના ઉપદ્રવના ઉપાય િવશે વાત કરી. દુગર્ંધ િનયિંત્રત કરવા,  પ્રદૂિષત પાણીના 
શિુ કરણ માટે અને એકંદર પયાર્વરણ સચંાલન પ્રણાલીની સધુારણા માટેના સચૂનો પણ 
આપવામા ંઆ યા.ં 

•  િચત્રા ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન,  ગજુરાત િક્લનર પ્રોડક્શન સે ટર અને ગજુરાત પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બૉડર્ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે િચત્રા,  જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે તા. ૨૧મી જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના 
રોજ પ-એસ અને વ છ ઉ પાદન (િક્લનર પ્રોડક્શન) ઉપર એક પિરસવંાદનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆ યુ.ં જી.સી.પી.સી.ના િડરેક્ટર ડૉ. ભરત ને િવિવધ ઉ ોગો ારા અપનાવવામા ં
આવેલ પયાર્વરણ સચંાલન પ્રણાલી અને ઉ પાદકીય ખાધ રોકવા માટેના વ છ ઉ પાદન 
તકિનકના ખ્યાલ ઉપર િવ તતૃ સમજણ આપી. જી.પી.સી.બી.,  ભાવનગરના પ્રાદેિશક અિધકારી 
ી આર. આર. યાસે ઉ ોગોમા ં૫-એસના (સોિટર્ંગ (વગીર્કરણ),  િસ ટમાઇઝેશન (પ િતસર), 

શાઇિનંગ (ચમક),  ટા ડડાર્ઇ ઝેશન (માનકીકરણ) અને સ ટેનેિબિલટી (િનરંતરતા)) 
અમલીકરણ ઉપર એક પે્રઝ ટેશન (પ્ર તિુતકરણ) આ યુ.ં 

•  તારીખ ૨૭મી ફે આુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની પાલનપરુ પ્રાદેિશક 
કચેરીએ ડી.આઈ.સી. - િડિ ટ્રક્ટ ઇ ડ ટ્રીયલ સે ટરના સહયોગથી માબર્લ કિટંગ અને પોિલિશંગ 
યિુનટોના એસોસીએશનની સમ યા બાબતે રોશની ગાડર્,  પાલનપરુ ખાતે એક જાગિૃતપે્રરક 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં.  

•  તારીખ ૪ થી ૬ ફે આુરી,  ૨૦૧૫ દરિમયાન જી.પી.સી.બી.ની રાજકોટ પ્રાદેિશક કચરેી,  િડ ટ્રો ડ 
બાયો િક્લન પ્રા. િલ.,  રાજકોટ અને પી.ડી.ય.ુ હોિ પટલ(િસિવલ હોિ પટલ)ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે 
પી.ડી.ય.ુ હોિ પટલ,  રાજકોટ ખાતે ‘બી.એમ.ડ ય.ુના યોગ્ય િનયમન અને તેના મહ વ’  ઉપર 
એક પિરસવંાદનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ પિરસવંાદમા ં૧૨૫ લોકોએ ભાગ લીધો.  

•  તારીખ ૨૫ જુલાઈ,  ૨૦૧૪ના રોજ, જી.પી.સી.બી.ની ભ ચ પ્રાદેિશક કચેરીએ ‘એમ.એસ.ડ ય.ુ 
િનયમોના સચંાલન,  િનયમન અને અમલીકરણ બાબતે યિુનિસપલ સોિલડ વે ટ 
(એમ.એસ.ડ ય.ુ) સમ યાઓ‘  ઉપર એક પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કયુર્ં. પયાર્વરણ 
સરુિક્ષત કરવા બાબતે અને એમ.એસ.ડ ય.ુ િનયમોના અસરકારક અમલીકરણ તથા પ્રદૂષણ 
સમ યા માટે બોડ પયાર્વરણીય િક્લનીક ારા થાિનક લોકોને પ્રિશિક્ષત કરવા માટે િવિવધ 
પ્રયાસો ચાલ ુ રાખ્યા. શહરેી અને ગ્રામીણ િવ તારોમા ં થાિનક સં થાઓ માટે યિુનિસપલ 
સોિલડ વે ટ મેનેજમે ટને ચાલ ુરાખવુ ંખબૂ પડકારજનક હત ુ.ં આમ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 
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બૉડ ‘ યિુનિસપલ સોિલડ વે ટ (નગરપાિલકા ઘન કચરા)ના િનયમોના સચંાલન,  િનયમન 
અને અમલીકરણ બાબતની યિુનિસપલ સોિલડ વે ટ (નગરપાિલકા ઘન કચરા)ની સમ યા’ 
ઉપર ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ભ ચ પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ં
આયોજન કયુર્ં. 

•  તારીખ ૩૧મી જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ જી.પી.સી.બી.ની ભ ચ પ્રાદેિશક કચેરીએ ‘ઈ.ટી.પી. 
કામગીરીમા ંતકિનકી સમ યા અને ટ્રીટમે ટના ઉકેલ’  ઉપર પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆ યુ.ં કુદરતી પાણી સસંાધનો ઉપર વધતા જતા ં દબાણ અને પયાર્વરણ ઉપર 
ઔ ોિગક િનકાલ ારા પરૂજોશમા ં ઠાલવવામા ંઆવતા ં પ્રદૂષણને કારણે,  પનુઃપ્રા ત અને 
રીસાયકલ પાણીના પનુઃ ઉપયોગ શુ  તાજા પાણીની આયાતી જ િરયાત ઉભી થઈ છે. 
મયાર્િદત ઉપલ ધ પાણીના અસરકારક ઉપયોગ માટે અને જ રી તર માટે ગણુવ ા િનયિંત્રત 
કરવા માટે ઉ ોગોએ તેમની ક્ષમતામા ંસધુારણા લાવવાની રહશેે. આમ, એક અ યાધિુનક ગદંા 
પાણીનુ ંશિુ કરણ કરવુ ંજ રી બને છે. પિરણામે,  જી.પી.સી.બી.એ દહજે ઇકો ફે્ર ડલી સોસાયટી, 
દહજે ખાતે ‘ઈ.ટી.પી. કામગીરીમા ંતકિનકી સમ યા અને ટ્રીટમે ટના ઉકેલ’  ઉપર પયાર્વરણીય 
િક્લનીકનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 

•  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ(પવૂર્) પ્રાદેિશક કચેરીએ ટેક્ષટાઈલ પ્રોસેિસંગમા ં
ટેક્ષટાઈલ ક્ષેતે્ર વ છ ઉ પાદન અને બગાડ ઓછો કરવા માટે પયાર્વરણને અનુ પ તકિનકો 
માટે નારોલ ઔ ોિગક િવ તાર ખાતે જી.આઈ.ઝેડ અને જી.સી.પી.સી.ના સહયોગથી એક 
મીટીંગનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં  

•  તારીખ ૧૫મી િડસે બર,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ(પવૂર્) 
પ્રાદેિશક કચેરીએ જી.આઈ.ડી.સી. વટવાના ઔ ોિગક યિુનટોના પે્ર ડ્રાયસર્ના ઉપયોગ અને 
સા યિુરક ક્લોરાઈડના ઉપયોગ માટે બે પયાર્વરણીય િક્લનીક્સ ઉપર પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં સબંિંધત િક્લનીક્સમા ં૬૫ ઔ ોિગક યિુનટોના પ્રિતિનિધઓએ 
ભાગ લીધો હતો.  

•  તારીખ ૧૯મી િડસે બર,  ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ(પવૂર્) 
પ્રાદેિશક કચેરીએ મહા મા ગાધંીના વ છતા િમશનના ૫-એસના ખ્યાલ (સોિટર્ંગ (વગીર્કરણ), 
િસ ટમાઇઝેશન (પ િતસર),  શાઇિનંગ (ચમક),  ટા ડડાર્ઇ ઝેશન (માનકીકરણ) અને 
સ ટેનેિબિલટી (િનરંતરતા)) ઉપર જી.આઈ.ડી.સી.,  વટવા ખાતે એક પે્રઝ ટેશન(પ્ર તિુતકરણ)નુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 

•  તારીખ ૫મી માચર્,  ૨૦૧૫ના રોજ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ(પવૂર્) પ્રાદેિશક 
કચેરીએ મહા મા ગાધંીના વ છતા િમશનના ૫-એસના ખ્યાલ (સોિટર્ંગ (વગીર્કરણ), 
િસ ટમાઇઝેશન (પ િતસર),  શાઇિનંગ (ચમક),  ટા ડડાર્ઇ ઝેશન (માનકીકરણ) અને 
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સ ટેનેિબિલટી (િનરંતરતા)) ઉપર જી.આઈ.ડી.સી.,  નરોડા ખાતે એક પે્રઝ ટેશન(પ્ર તિુતકરણ)નુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 

•  તારીખ ૨૬ જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ-ગ્રા ય પ્રાદેિશક 
કચેરીએ િન યિંદત પ્રિક્રયામા ંસામેલ અથવા સકંળાયેલ દ્રાવક િનયમન યિુનટો માટે તથા આ 
પ્રદેશની અ ય પયાર્વરણીય સમ યાઓ માટે સી.ઈ.ટી.પી.,  ઝાઇડસ એસ.ઈ.ઝેડ. ખાતે 
પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 

•  તારીખ ૨૬ જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ-ગ્રા ય પ્રાદેિશક 
કચેરીએ સાણદં િવ તારમા ંઆવેલા બાવળાની િસંચાઈ કેનાલની નજીક આવેલ મમરા-પૌવા 
ફેક્ટરીઓના સમહૂોના પયાર્વરણીય મુ દાઓ માટે ગ્રીન મચર્ ટ એસોસીએશન હોલ,  બાવળા, 
િજ લો : અમદાવાદ ખાતે પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 

•  તારીખ ૧૦ િડસે બર,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ-ગ્રા ય 
પ્રાદેિશક કચેરીએ સાણદં િવ તારમા ંબાવળા નજીક હવાના પ્રદૂષણ માટે અને ચોખા િમલોના 
પ્રવતર્માન એ.પી.સી.એમ.ની સધુારણા માટે ગ્રીન મચર્ ટ એસોસીએશન હોલ, બાવળા,  િજ લો : 
અમદાવાદ ખાતે એક ટૂંકી અવિધના પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમ અને પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન 
કયુર્ં. 

•  તારીખ ૨જી ફે આુરી,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની અમદાવાદ-ગ્રા ય 
પ્રાદેિશક કચેરીએ અમદાવાદ-રાજકોટ હાઇવે િ થત તાજપરુ,  ચાગંોદર,  મોરૈયા,  માટોડા વા ં
ઔ ોિગક િવ તારોની પયાર્વરણીય સમ યાઓના ઉકેલ માટે ચાગંોદર ઇ ડ ટ્રીયલ 
એસોસીએશન વતી ધન ી એગ્રો પોિલ પ્રોડક્ટ,  ચાગંોદર ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ,  સરખેજ-બાવળા 
રોડ, તાલકુા : સાણદં, િજ લો : અમદાવાદ ખાતે એક પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 

•  તારીખ ૨૧ મે,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ભજૂ પ્રાદેિશક કચેરીએ સહ-
પ્રિક્રયાકરણ અને જોખમી કેમીક સના િનયમોમા ં કેમીક સના મોટા પ્રવાહી ટોરેજ,  પેટ્રો 
કેમીક સ અને ખા  તથા િબનખા  ટિમર્નલોને ભોગવવી પડતી સમ યાઓ / પેટ્રોકેમીક સ 
િવ તારોમા ંજોખમી કેમીક સના સગં્રહ માટે ક છ જી લાના કેમીકલ અને પેટ્રોકેમીકલ,  ખા  
ઓઈલ અને િબનખા  ઓઈલના યિુનટોના સગં્રહ માટેના અને સૌરા ટ્રના િસમે ટ ઉ પાદન 
યિુનટો માટે ટોરેજ ટિમર્નલો માટે ચે બર ભવન,  ગાધંીધામ ચે બર ઑફ કોમસર્ ઍ ડ ઇ ડ ટ્રી, 
ગાધંીધામ,  ક છ ખાતે પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં ી વી. આર. 
ઘાડગેએ ઉપર દશાર્વેલા જોખમી નકામી સામગ્રીઓના એકમના ભ ામા ંવૈકિ પક ઈંધણ તરીકે 
સહ-પ્રિક્રયાકરણ કરવા બાબતે સિંક્ષ ત સમજ આપી હતી. 

•  તારીખ ૨૨ મે,  ૨૦૧૪ના રોજ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ભજૂ પ્રાદેિશક કચરેીએ આયનર્ 
અને ટીલ ઉ ોગોની પ્રદૂષણ સબંિંધત સમ યાઓને સમજવા અને િવ લેષણ કરવા તથા 
ટેક્ નોલોજીકલ હ તક્ષેપો,  પયાર્વરણીય બિુનયાદી માળખાઓ ારા અને રા યના સાત યપણૂર્ 
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િવકાસ માટે સચંાલનના આધિુનક ખ્યાલનો ઉપયોગ કરીને ઉકેલ મેળવવા માટે ચે બર ભવન, 
ગાધંીધામ ચે બર ઑફ કોમસર્ ઍ ડ ઇ ડ ટ્રી,  ગાધંીધામ-ક છ ખાતે પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગાધંીનગર કચેરીના ી વી. 
આર. ઘાડગે –વિર ઠ પયાર્વરણ ઈજનેર અને ભજૂ પ્રાદેિશક કચેરીના ી જી. એચ. િત્રવેદીએ 
તકિનકી અને કાનનૂી પાસાઓં તથા વ છ ઉ પાદનોના લાભો ઉપર સિંક્ષ ત વક્ત ય આ યુ ં
હત ુ.ં ી જી. એ. બૅને હવા પ્રદૂષણ પ્રણાલીના િડઝાઇનના પાસા ંઉપર સિંક્ષ ત સમજ આપી 
હતી. ી પી. . વા છાણી - એસ.ઈ.ઈ. સિહત િવશેષજ્ઞો અને વિર ઠ અિધકારીઓએ તેમના ં
અનભુવો સહભાગીઓને જણા યા ં હતા. ક છ પ્રદેશના કંડલા અને મુદં્રા ખાતેના ટોરેજ 
ટમીર્નલો માટે જોખમી કેમીકલોની આયાતની સમ યા ઉપર પણ ચચાર્ કરવામા ંઆવી હતી. 

•  તારીખ ૨૯ સ ટે બર,  ૨૦૧૪ના રોજ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગોધરા પ્રાદેિશક કચરેી 
અને ઇ-વે ટ રીસાઇિક્લંગ ફેસીિલટી,  િહ મતનગર સાથે ઇ-વે ટ (સચંાલન અને િનયમન) 
િનયમોના અમલીકરણ માટે પોિલ કેબ િલ.,  યિુનટ-૪,  બા કા,  તાલકુો : હાલોલ,  િજ લો : 
પચંમહાલ ખાતે પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંસયંકુ્ત આયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ં
પચંમહાલ િજ લોની િવિવધ કંપનીઓના આશરે ૩૮ પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો. 
ગાધંીનગર હડે ઓિફસના ી એમ. જી. કાગઝી - વિર ઠ પયાર્વરણ ઈજનેર ઇ-વે ટ અને ઇ-
વે ટ (સચંાલન અને િનયમન) િનયમો,  ૨૦૧૧ના અમલીકરણ ઉપરની જાગ કતા માટે એક 
પે્રઝ ટેશન (પ્ર તિુતકરણ) કયુર્ં હત ુ.ં ઇ-કોલી / ઇ-વે ટ મેનેજમે ટ ફેસીિલટી,  િહ મતનગરના 
ડાયરેક્ટર ી પ્રકાશ વાઘેલાએ અનૌપચાિરક ક્ષેત્ર ારા ઇ-વે ટના અયોગ્ય િનયમનને કારણે 
ઉદ્ ભવતી પ્રદૂષણની સમ યાઓ ઉપર વીિડયો િક્લ સ દશાર્વવામા ંઆવી હતી અને આધિુનક 
મોડનર્ ટેક્ નલોજીકલ િસ ટ સ અને લા ટ/મશીનરીઓનો પયાર્વરણીય યોગ્ય ઉપયોગ કરીને 
અિધકૃત ઈ-વે ટ રીસાયકલસર્ ારા ઉકેલ પ્રદાન કરવામા ં આ યા. ગોધરાના પ્રાદેિશક 
અિધકારીએ સમ યાઓ ઉપર વક્ત ય આ યુ ંઅને ફક્ત રજી ટડર્ રીસાયક્લસર્ ારા જ ઈ-
વે ટનો િનકાલ કરવાનુ ં પ ટતાપવૂર્ક જણા યુ.ં 

•  તારીખ ૨૮ મે,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગોધરા પ્રાદેિશક કચેરીએ 
પચંમહાલ,  મહીસાગર અને દાહોદ િજ લાઓની નગરપાિલકાઓના િવિવધ પયાર્વરણીય 
કાયદાઓના અમલીકરણ માટેપયાર્વરણીય િક્લિનક-સહ-જાગિૃતપે્રરક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 
જી.પી.સી.બી.ની વડોદરા પ્રાદેિશક કચેરીના િવિજલ સ ઓિફસર અને થાિનક સં થાઓના 
મખુ્ય અિધકારીઓ / પ્રિતિનિધઓએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો હતો. જી.પી.સી.બી.,  ગોધરાના 
પ્રાદેિશક અિધકારીએ ઈ.આઈ.એ. જાહરેનામ-ુ૨૦૦૬ તથાપાણી અિધિનયમ,  ૧૯૭૪ અંતગર્ત 
એસ.ટી.પી.,  વોટર સેસ એક્ટ અંતગર્ત વોટર સેસ,  એમ.એસ.ડ ય.ુ િનયમો હઠેળ યિુનિસપલ 
સોિલડ વે ટની અિધકૃતતા,  લાિ ટક વે ટ િનયમો અને ઇ-વે ટના િનયમો અને થાિનક 
સં થાઓના જવાબદારીઓ િવશે માિહતી પ્રદાન કરી હતી.  
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•  તારીખ ૩૦ જૂન,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગોધરા પ્રાદેિશક કચેરી, 
સવેંદના સી.બી.એમ.ડ ય.ુટી.એફ.,  હાલોલ અને આઈ.એમ.એ.,  ગોધરાના સયંકુ્ત ઉપક્રમે 
બાયો મેડીકલ વે ટ મેનેજમે ટના અમલીકરણ માટે પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આ યુ ં હત ુ.ં આશરે ૧૧૦ પ્રિતિનિધઓએ ગોધરાના પયાર્વરણીય િક્લનીક કાયર્ક્રમમા ં હાજરી 
આપી હતી. આ કાયર્ક્રમમા ં ઉપિ થિત રહનેા ૧૧૦ સહભાગીઓમા ં ડૉક્ટરો,  પેરામેડીકલ 
કમર્ચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.  

•  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગોધરાના પ્રાદેિશક અિધકારી અને સવેંદના 
સી.બી.એમ.ડ ય.ુટી.એફ.,  હાલોલના પ્રિતિનિધઓએ બી.એમ.ડ ય.ુ વે ટ્ સ(કચરા)ના 
વગીર્કરણ, સગં્રહ અને િનકાલ ઉપર સિંક્ષ ત ચચાર્ કરી હતી. 

•  તારીખ ૨૪ જુલાઈ,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની ગોધરા પ્રાદેિશક કચેરી, 
સવેંદના સી.બી.એમ.ડ ય.ુટી.એફ.,  હાલોલ અને આઈ.એમ.એ.,  ગોધરાના સયંકુ્ત ઉપક્રમે 
બાયો મેડીકલ વે ટ મેનેજમે ટના અમલીકરણ બાબતે ઇિ ડયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી હૉલ,  દાહોદ 
ખાતે પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ.ં આશરે ૧૦૦ સહભાગીઓમા ં
ડૉક્ટરો,  પેરામેિડકલ કમર્ચારીઓ આ કાયર્ક્રમમા ં ઉપિ થત ર ા હતા. ગોધરાના પ્રાદેિશક 
અિધકારી અને સવેંદના સી.બી.એમ.ડ ય.ુટી.એફ.,  હાલોલના પ્રિતિનિધઓએ બી.એમ.ડ ય.ુ 
વે ટ્ સ(કચરા)ના વગીર્કરણ, સગં્રહ અને િનકાલ ઉપર સિંક્ષ ત ચચાર્ કરી હતી. 

•  તારીખ ૮ ઓક્ટોબર,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની જૂનાગઢ પ્રાદેિશક 
કચેરીએ વ છ ગજુરાત અિભયાન ઉપર યિુનિસપલ ઘન કચરાના િનયમો,  પ્રદૂિષત પાણીના 
યોગ્ય િનકાલ,  યિુનિસપલ ઘન કચરો,  લાિ ટક કચરો,  અિધકૃતતા પ્રા ત કરવા ઓનલાઇન 
ફાઇિલંગ બાબતે જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથના અિધકારીઓને માિહતી પ્રદાન કરી હતી. 

•  તારીખ ૭મી જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની જૂનાગઢ પ્રાદેિશક 
કચેરી અને જૂનાગઢ ફેક્ટરી એસોસીએશનના સયંકુ્ત ઉપક્રમે તેમની ફેક્ટરીઓ વ છ રાખવા 
માટે,  લાિ ટક વોિશંગ લા ટ્ સમાથંી ઉ પ  થતા ંપ્રદૂિષત પાણીના રી-સાયિક્લંગ માટે અને 
વ છ ગજુરાત અિભયાનના ભાગ તરીકે નકામા લાિ ટકના િનકાલ માટે સમંિત પ્રા ત કરવા 
માટે ા પેપ બૉડર્ િમલ ક પાઉ ડ,  જી.આઈ.ડી.સી.,  જૂનાગઢ ખાતે એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆ યુ.ં 

•  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની જૂનાગઢ પ્રાદેિશક કચેરી અને ગજુરાત ઇકોલોજી કિમશનના 
સયંકુ્ત ઉપક્રમે સી.આર.ઝેડ જાહરેનામાની જોગવાઈઓના અમલીકરણ ઉપર મીિટંગ હૉલ, 
વેરાવળ કલેક્ટર ઓિફસ ખાતે એક કાયર્શાળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ મલુાકાતની 
અ યક્ષતા ગીર-સોમનાથના િજ લા કલેક્ટરે સભંાળી. ગજુરાત ઇકોલોજી કિમશનના 
અિધકારીઓએ સી.આર.ઝેડ. િવ તારો અને સી.આર.ઝેડ.ના વગીર્કરણ ઉપર સિંક્ષ ત વક્ત ય 
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આ યુ.ં આ પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમમા ં િજ લા તરીય સિમિત સ યોની સાથે સાથે અ ય સરકારી 
પ્રશાસન અિધકારીઓએ પણ ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૭ જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની સરેુ દ્રનગર પ્રાદેિશક 
કચેરી અને સી. ય.ુ શાહ યિુનવિસર્ટ,  વઢવાણના સયંકુ્ત ઉપક્રમે ‘ગ્રીન મેનેજમે ટ : કચરામાથંી 
સવંાિદતાપણૂર્ સપંિ ’  ઉપર રા ટ્રીય પિરસવંાદનુ ંઆયોજન કયુર્ં. મહાનભુાવો અને િવ ાથીર્ઓએ 
આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. દરેક સહભાગીઓમા ંગ્રીન મેનેજમે ટ ખ્યાલ સાથે રોપાઓં અને 
પ્રમાણપત્રોનુ ં િવતરણ કરવામા ં આ યુ.ં જી.પી.સી.બી.,  ગાધંીનગર હડે ઓિફસના વિર ઠ 
પયાર્વરણ ઈજનેર ી એન. એમ. તભાણીએ ‘૪-આર’  ‐  રીડ સુ,  રીયઝુ,  રીસાયકલ અને રીકવર 
તથા મારા શહરેને હિરયાળા વચન ઉપર સિંક્ષ ત યાખ્યાન આ યુ.ં 

•  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની સારીગામ પ્રાદેિશક કચેરી અને મૅકિલયોડ્ સ ફામાર્ યટુીક સ 
િલ.,  જી.એમ.ડી.સી. - સરીગામના સયંકુ્ત ઉપક્રમે એક સરુક્ષા સ તાહનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આ યુ.ં સરુક્ષા ઉપાયો ઉપર ઘણી પધાર્ઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં સારીગામ પ્રાદેિશક 
કચેરી અને ઔ ોિગક સરુક્ષા અને આરોગ્ય િવભાગે ઘરેલ ુ અને ઔૈયોિગક સરુક્ષા િવશે 
સહભાગીઓને જાણકારી આપી. 

•  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની સારીગામ પ્રાદેિશક કચેરીએ ઉંબરગામ જી.આઈ.ડી.સી. 
િવ તારમા બે પયાર્વરણીય િક્લનીક્સનુ ંઆયોજન કયુર્ં. જી.આઈ.ડી.સી.,  ઉંબરગામમા ંમખુ્ય વે 
નાના કદના એકમો છે. જી.પી.સી.બી.,  સરીગામના પ્રાદેિશક અિધકારીએ ‘પયાર્વરણીય કાયદો’, 
ઠ  પ્રણાલી તથા જી.પી.સી.બી,ની સરીગામ પ્રાદેિશક કચેરી ારા સચંાિલત ‘હે પ ડે ક’ની 
જાણકારી આપી હતી. 

•  તારીખ ૨૪ િડસે બર,  ૨૦૧૪ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની મોરબી પ્રાદેિશક 
કચેરીએ મોરબીના આસપાસના િવ તારની હવાની ગણુવ ા - વાકંાનેર િવ તારો,  પે્ર ડ્રાયર 
માટે એ.પી.સી.એમ. સધુારવા,  કાચા માલનુ ં િનયમન,  ‘૩-આર’નો ખ્યાલ,  ર તાની િ થિત 
સધુારવા વા ંપયાર્વરણીય મુ ાઓ ઉપર પયાર્વરણીય િક્લનીકનુ ંઆયોજન કરવામા આ યુ.ં 
િસરાિમક ઉ ોગોના પ્રમખુ,  હો ેદારો તથા આવા યિુનટોના પ્રિતિનિધઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ 
લીધો. 

•  તારીખ ૨ જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની મોરબી પ્રાદેિશક કચરેી 
અને ડી.આઈ.એસ.એચ. કચેરીએ સયંકુ્તપણે ગેસીફાયર િસરામીક યિુનટો માટે 
સી.ટી.ઈ./સી.સી.એ. પ્રા ત કરવા માટેની પ્રિક્રયા ઉપર પયાર્વરણીય િક્લિનકનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 
આ કાયર્ક્રમમા ંિસરાિમક ઔૈ ોિગક એકમોના ૧૨૨ પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો. 

•  તારીખ ૮ જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની મોરબી પ્રાદેિશક 
કચેરીએ કો-પ્રોસેસીંગ માટે લાિ ટક કચરાના િનકાલની િવિવધ સમ યાઓની ચચાર્ માટે 
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મોરબીની પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે પેપર મીલ એસોસીએશનના હો ેદારો અને અંબજુા િસમે ટના 
પ્રિતિનિધઓની સકંલન મલુાકાતનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં  

•  તારીખ ૮મી જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના રોજ,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ની મોરબી પ્રાદેિશક 
કચેરીએ ટાઇલ િસરાિમક ત્રાજપરુ,  િજ લો : મોરબી ખાતે અને અતલુ ફામાર્ િુટકલ,  વાકંાનેર 
જી.આઈ.ડી.સી.,  વાકંાનેર,    િજ લો : મોરબી ખાતે આસપાસના િવ તારોની હવાની ગણુવ ાની 
દેખરેખ હાથ ધરી હતી. 

5.23 અગ યના ંબનાવો અને િન ણાતંો તથા મહા ભુાવોની લુાકાત : 
૧. અમદાવાદ િવભાગને લગતી પયાર્વરણીય સમ યાઓની સમીક્ષા માટે અિધક મખુ્ય સિચવ, 

વન અને પયાર્વરણ િવભાગના અ યક્ષપદ હઠેળ તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૪ના રોજ એક મીટીંગનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૪ના રોજની મલુાકાતમા ંથયેલી ચચાર્ મજુબ, 
અમદાવાદ-પવૂર્મા ંતા. ૧૫-૧૧-૨૦૧૪ના રોજ અિધક મખુ્ય સિચવ અને વન અને પયાર્વરણ 
િવભાગ ારા એક મલુાકાતનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં િનયામક ી (પયાર્વરણ), 
જી.પી.સી.બી.ના સ યસિચવ ી,  જી.પી.સી.બી.ના િવિજલ સ અિધકારી ી (ગાધંીનગર), 
જી.પી.સી.બી. (અમદાવાદ) યિુનટના વડા,  જી.પી.સી.બી.(અમદાવાદ-પવૂર્)ના પ્રાદેિશક 
અિધકારી ી તેમજ એ.એમ.સી.ના નાયબ યિુનિસપલ કિમશનર ી આ મલુાકાતમા ંજોડાયા. 

૨. મેસસર્ સનકેમ,  લોટ ન.ં ૪૧,  ફેઝ-૧,  જી.આઈ.ડી.સી.,  વટવામા ંઉદ્ ભવેલ ગેસ ગળતરની 
ઘટનાના સબંધંમા ંઅિધક મખુ્ય સિચવ,  વન અને પયાર્વરણ િવભાગ - ગજુરાત સરકારની 
અ યક્ષતા હઠેળ તા. ૧૬-૦૧-૨૦૧૫ના રોજ એક બેઠકનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

૩. ખારીકટ કેનાલ / નદી,  મેગા પાઈપલાઈનની જાળવણીની ચચાર્ માટે તથા ખારીકટ 
કેનાલ/નદીમા ંપ્રદૂષણ િનયતં્રણ માટે િવિવધ સરકારી એજ સીઓ ારા લેવાયેલ પગલાઓંના 
અમલીકરણની સમીક્ષા કરવા માટે અિધક મખુ્ય સિચવની અ યક્ષતા હઠેળ તા. ૧૪-૦૫-
૨૦૧૪ અને ૧૦-૦૨-૨૦૧૫ના રોજ હાઈ પાવર કિમિટની બેઠકો બોલાવવામા ંઆવી. 

૪. ખારીકટ કેનાલ/નદીની પયાર્વરણીય સમ યાઓ અને મેગા પાઈપલાઈનની જાળવણી બાબતે 
માનનીય મતં્રી ી ભપેૂ દ્રિસંહ ચડૂાસમાના અ યક્ષપદ હઠેળ તા. ૧૮-૦૭-૨૦૧૪,  ૦૪-૧૦-
૨૦૧૪ અને ૨૬-૧૧-૨૦૧૪ના રોજ બેઠકોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં  

૫. એમ.ઓ.ઈ.એફ.ના સયંકુ્ત સિચવ ી અનીલ સાતેં તા. ૨૧-૧૧-૨૦૧૪ના રોજ જી.આઈ.ડી.સી. 
વટવા િ થત જી.ઈ.એસ.સી.એસ.એલ.ના કોમન એ લઅુ ટ ટ્રીટમે ટ લા ટની મલુાકાત લીધી 
હતી. 

૬. તા. ૨૬-૦૧-૨૦૧૫ના પ્રજાસ ાક િદન-૨૦૧૫ના િદવસે પોશીના,  તાલકુા : ખેડબ્ર ા,  િજ લો : 
સાબરકાઠંા ખાતે બોડર્ ારા પયાર્વરણની જાળવણી માટે લાિ ટકનો ઉપયોગ ન કરવા તથા 
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મહ મ હદ સધુી કુદરતી સસંાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે વ છતા સબંિંધત ટે લો પ્ર તતુ 
કય  હતો. 

૭. તા. ૧૨ અને ૧૩ સ ટે બર,  ૨૦૧૪ના રોજ પયાર્વરણ,  વન અને વાય ુપિરવતર્ન મતં્રાલયના 
ખાણ સેક્ટરની પયાર્વરણીય મ ૂ યાકંન સિમિતના સ યો ારા નદંાણા બોક્સાઈટ માઈ સ, 
ક યાણપરુ અને ક યાણપરુ તાલકુાના બોક્સાઈટ ખાણ િવ તારોન ુ િનરીક્ષણ હાથ ધરવામા 
આ યુ ંહત ુ.ં 

૮. દરેડ જી.આઈ.ડી.સી.,  િજ લો : જામનગરના લોટ ન.ં ૯૦,  ફેઝ-૨મા ં કિ ટ યઅુસ એિ બય સ 
એર ક્વોિલટી મોિનટરીંગ ટેશન - સી.એ.એ. .ુએમ.એસ.(િનરંતર આસપાસની હવાની 
ગણુવ ાની દેખરેખ રાખતી પ્રણાલી) લગાવવામા ંઆવી અને િનરંતરપણે આસપાસની હવાની 
ગણુવ ાની કામગીરી શ  કરી. સી.એ.એ. .ુએમ.એસ.ની આ કામગીરી છે લા ંએક વષર્થી 
ચાલે છે.  

૯. જૂનાગઢ પ્રાદેિશક કચેરી અને ગજુરાત ઇકોલોજી કિમશને સયંકુ્તપણે સી.આર.ઝેડ જાહરેનામ-ુ
૨૦૧૧ની જોગવાઈઓના અમલીકરણ બાબતે વેરાવળ કલેક્ટર ઓિફસ મીિટંગ હોલ ખાતે 
અડધા િદવસની કાયર્શાળાનુ ં આયોજન કરવામા ં આ યુ.ં ગજુરાત ઇકોલોજી કિમશન ારા 
િજ લા તરીય સ યો તેમજ અ ય સરકારી અિધકારીઓના પ્રિશક્ષણ માટે સી.આર.ઝેડ. 
જાહરેનામ-ુ૨૦૧૧ ઉપર રાખવામા ંઆવેી કાયર્શાળા બાદ આયોિજત થયેલી મલુાકાત,  ગીર-
સોમનાથના િજ લા કલેક્ટરના અ યક્ષપદ હઠેળ થઈ હતી. આ કાયર્શાળામા ંજી.ઈ.સી. ારા 
સી.આર.ઝેડ.ના સબંિંધત િવ તારો અને સી.આર.ઝેડ. જાહરેનામા અનસુાર સી.આર.ઝેડ.ના 
વગીર્કરણ બાબતે સિંક્ષ ત ચચાર્ કરી હતી. 

૧૦. ધ િમિન ટ્રી ઑફ એ વાયનર્મે ટ,  ફોરે ટ ઍ ડ ક્લાયમેટ ચે જ,  કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ 
અને ગજુરાત,  મહારા ટ્ર તથા તાિમલનાડુના રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  ઔ ોિગક પોઈ ટ 
ોતોમાથંી વાય ુપ્રદૂિષત કરતા ંરજકણની બાબત માટે પાયલોટ એમીશ સ(ઉ સ ન) ટે્રડીંગ 
કીમના અમલીકરણ માટે ભેગા થયા.ં ગજુરાતમા ંપાઇલોટ ઈ.ટી.એસ. કીમ માટે સરુતની 
પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. ફેઝ-વાર રીતે અસરગ્ર ત ઉ ોગોમા ં િનરંતર ઉ સ ન દેખરેખ 
પ્રણાલી (કિ ટ યઅુસ એમીશ સ મોનીટરીંગ િસ ટમ) હાથ ધરવામા ંઆવી છે. વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ 
દરિમયાન,  ફેઝ-૧ ઉ ોગોમા ંસી.ઈ.એમ.એસ.ના ઇ ટોલેશન અને કેલીબ્રેશન માટે સરુત ખાતે 
િહ સેદારો સાથે કાયર્શાળાઓ અને મલુાકાતોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

 

તાર ખ  િવષય  ઉપ થત લોકોની ણકાર  

૩૦ મે,૨૦૧૪  ફેઝ-૧ પી.એમ. સી.ઈ.એમ.એસ 

કેિલબે્રશનના અિભપ્રાય 

ઉ ોગો, સી.ઈ.એમ.એસ િવકે્રતાઓ, 

પયાર્વરણીય વેધશાળાઓ, જી.પી.સી.બી. 

અિધકારીઓ,  .-પી.એ.એલ. ટીમ  
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૨૨ જુલાઈ, ૨૦૧૪  ફેઝ-૨ ઉ ોગો માટે કાયર્શાળા  ઉ ોગો, સી.ઈ.એમ.એસ િવકે્રતાઓ, 

જી.પી.સી.બી. અિધકારીઓ, .-પી.એ.એલ. 
ટીમ	

૧૧-૧૩ સ ટે બર,  ૨૦૧૪  આધારરેખા સવેર્ક્ષણ કાયર્શાળા  પયાર્વરણીય વેધશાળાઓ, જી.પી.સી.બી. 
અિધકારીઓ, .-પી.એ.એલ. ટીમ, પયાર્વરણ 
અને વન મતં્રાલય	

 

•  તા. ૮-૭-૨૦૧૪ના રોજ, જી.આઈ.ઝેડ. - જમર્ની અને જી.સી.પી.સી. - ગાધંીનગરના સહયોગથી 
સરુત પ્રાદેિશક કચેરીએ ટેક્ષટાઈલ પ્રોસેસીંગમા ં પયાર્વરણને અનુ પ તકિનકો ારા 
ટેક્ષટાઇ સમા ંપયાર્વરણીય કામગીરી સધુારણાને પ્રો સાહન આપવા માટે એસ.જી.સી.સી.આઈ., 
સરુત ખાતે ચચાર્ હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. જી.આઈ.ઝેડ,  જી.સી.પી.સી. અને જી.પી.સી.બી. 
અિધકારીઓના િવશેષજ્ઞો સાથેની ચચાર્મા ં ટેક્ષટાઇલ ઉ ોગોના પ્રિતિનિધઓએ સિક્રયપણ ભાગ 
લીધો હતો.  

•  તારીખ ૨૮-૨૯ ઓગ ટ,  ૨૦૧૪ દરિમયાન,  જી.આઈ.ઝેડ. - જમર્ની અને જી.સી.પી.સી. – 
ગાધંીનગરના સયંકુ્ત ઉપક્રમે સરુત પ્રાદેિશક કચેરીએ સી.ઈ.ટી.પી. ઓપરેટસર્ માટે 
પી.ઈ.પી.એલ.,  સી.ઈ.ટી.પી.,  કડોદરા,  સરુત ખાતે એક કાયર્શાળાનુ ંઆયોજન કયુર્ં હત ુ.ં આ 
કાયર્શાળામા ંગજુરાતના િવિભ  ભાગોમાથંી સી.ઈ.ટી.પી.ના પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો. 
સી.ઈ.ટી.પી. મેનેજરોએ,  ડૉ. િક્રિ યન કેઝનર,  જી.આઈ.ઝેડ,  જમર્ની અને જી.આઈ.ઝેડ., 
જી.સી.પી.સી.ના િવશેષજ્ઞો અને જી.પી.સી.બી.ના અિધકારીઓ સાથે ખબૂ જ ઉ સાહપવૂર્ક 
વાતચીત કરી હતી. 

•  વૈિ ક પયાર્વરણ સિુવધાના ભાગ તરીકે,  િમિન ટ્રી ઑફ એ વાયનર્મ ટ ફોરે ટ ક્લાઇમેટ ચે જના 
રા ટ્રીય ઔ ોિગક િવકાસ સં થાના મેિડકલ (તબીબી) વૅ ટ (કચરો) મેનેજમે ટ (સચંાલન)ની 
યોજના ઉપર નેશનલ પ્રો ક્ટ િડરેક્ટર ીમિત સિંચતા િજંદાલ,  નેશનલ પ્રો ક્ટ કો-ઓિડર્ટનેટર 
કુ. શભુાગંી વાનખેડે,  ઓિડસા એસ.પી.સી.બી.ના એસ.ઈ.એસ. ડૉ. બેહરેા અને ઓિડસાના 
એસ.ટી.એ. ડૉ. ુ તીની ટીમએ તારીખ ૬-૭ નવે બર,  ૨૦૧૪ દરિમયાન સરુતની મલુાકાત 
લીધી અને વ-તબીબી કચરા સચંાલનની એક પરેખા મેળવી હતી. સરુતમા ંહે થ કેર યિુનટો 
અને સી.બી.એમ.ડ ય.ુટી.એફ.ની તેમની મલુાકાત દરિમયાન પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. 
પટેલે તેમને સાથ આ યો હતો અને સરુતમા ંહે થ કેર યિુનટો અને સી.બી.એમ.ડ ય.ુટી.એફ. 
ારા વ-તબીબી કચરા સચંાલન માટે હાથ ધરવામા ંઆવતા ંપગલાઓ િવશે જાણકારી આપી 
હતી. 

5.24   કૌશ યવધન 
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*  .પી.સી.બી.ની િશ ણ-કાયશાળા : 

આજના પધાર્ મક પયાર્વરણમા,ં  સં થાઓ પોતાને આધિુનક અને ઉ મ જ્ઞાનની જાણકારીથી 
માિહતગાર રાખે છે. આ  સં થાઓ, ક્ષેત્રમા ંઉ મ પ્રિતભા મેળવવા તથા તેઓ ારા મેળવાયેલી 
ઉ મ પ્રિતભાને જાળવી રાખવાની સમ યાઓ સામનો કરે છે. છે લા ં પાચ વષ મા ં િવિવધ 
સં થાઓની મદદ મેળવીને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડ બહારના રા યમા,ં  થાિનક કક્ષાએ 
અને િવદેશમા ં િવિવધ પ્રકારના ં પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમોનુ ં આયોજન કરેલુ ં છે. આવા પ્રિશક્ષણ 
કાયર્ક્રમોનો ઉ ે ય,  િવિવધ પયાર્વરણીય કાયદાઓના ં અસરકારક અમલીકરણ માટે તેના ં
કમર્ચારીઓના કૌશ યમા ં સધુારણા કરવા તથા આરોગ્ય સબંિંધત સમ યાઓનુ ં િનયમન 
કરવાનો છે. નકામા પાણીના ં િવ લેષણ,  િવક િનરીક્ષણ ઉપર પણ પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમોનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવેલુ ં છે. પયાર્વરણીય િનયમો અને કાયદાઓ,  પયાર્વરણીય ક્ષેત્ર અને 
સામા ય સચંાલન અને િહસાબો વગેરે. 

* િવિવધ િશ ણ / કાયશાળા / પ રસવંાદ કાય મોનો સારાશં નીચે જુબ છે : 

૧. અ ય સં થાઓના સહયોગથી જી.પી.સી.બી.એ ૧૪ પ્રિશક્ષણ / કાયર્શાળા / પિરસવંાદ 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરેલુ ંછે. 

૨. જી.પી.સી.બી.ના અિધકારીઓએ ૫૨ ટલા ં િવિવધ પ્રિશક્ષણો / કાયર્શાળાઓ / પિરસવંાદોમા ં
હાજરી આપી હતી. 

૩. જી.પી.સી.બી.ના અિધકારીઓએ અ ય સં થાઓ સમક્ષ િવિવધ મુ ાઓ ઉપર પે્રઝ ટેશન 
(પ્ર તિુતકરણ) આ યુ◌ંં છે. 

૪. તા. ૦૬-૦૧-૨૦૧૫ના િદવસે,  લાલ બહાદુર શા ી નેશનલ એકેડેમી ઑફ એડિમિન ટે્રશન, 
મસરૂીના પ્ર તાવ ઉપર જી.પી.સી.બી.એ. ૧૫ આઈ.એ.એસ. અિધકારીઓ માટે એક અ યાસ 
યાત્રાનુ ંઆયોજન કયુર્ં અને ગજુરાતની િવિવધ સામા ય સિુવધાઓની અ યાસ-યાત્રા ારા 
પયાર્વરણના કાયદાઓ ઉપર િવિવધ મુ ાઓ પ્ર તતુ કરવામા ંઆ યા. 

 અ ય સં થાઓનો સહયોગ મેળવીને,  .પી.સી.બી.એ 14 િશ ણ/કાયશાળા/પ રસવંાદ 
કાય મો ુ ંઆયોજન ક .ુ 

મ િશ ણ (િવષય) આયોજક થળ 
સમયગાળો 
(તાર ખ) 

સહભા ગતા 

૧ “ભારતમા ંઔ ોિગક પયાર્વરણ 
સધુારણા સફર”નો પ્રારંભ 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 
(ઉબા) 

અમદાવાદ ૫/૬/૨૦૧૪ ૨૫ 

૨ “ભારતમા ંઔ ોિગક પયાર્વરણ 
સધુારણા સફર”નો પ્રારંભ 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

વાપી ૫/૬/૨૦૧૪ ૨૫ 
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૩ “ઉ ોગો માટે પયાર્વરણને 
અનકુૂળ ટેક્ નોલૉજીઓ ઉપરનો 
જ્ઞાન મચં”નો શભુારંભ 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

અમદાવાદ, 
ગજુરાત 

૫/૬/૨૦૧૪ ૨૫ 

૪ “ઔ ોિગક ગહૃોની પયાર્વરણને 
અનકુૂળ થાન-િનધાર્રણ તથા 
થળના ંિવિશ ટ આયોજન” 
ઉપર આંતર-સવંાદ પ્રિશક્ષણ 
કાયર્ક્રમ 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

અમદાવાદ, 
ગજુરાત 

૧૬/૬/૨૦૧૪ ૨૫ 

૫ જી.પી.સી.બી.-બી.એ.એસ.એફ. 
- વી.ઓ.સી. મેનેજમે ટ ઍ ડ 
કંટ્રોલ સાથે એમ.ઓ.ય.ુ 

બી.એ.એસ.એફ.-
જી.પી.સી.બી. 

જી.પી.સી.બી, 
ગાધંીનગર 

૪/૭/૨૦૧૪ ૧૫ 

૬ “ટેક્ષટાઈલ કે્ષતે્ર પયાર્વરણને 
અનકુૂળ તકિનકો” ઉપર 
ગોળમેજી બેઠક. 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

અમદાવાદ ૭/૭/૨૦૧૪ 
અને 
૯/૭/૨૦૧૪ 

૨૫ 

૭ “ટેક્ષટાઈલ કે્ષતે્ર પયાર્વરણને 
અનકુૂળ તકિનકો” ઉપર 
ગોળમેજી બેઠક. 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

સરુત ૮/૭/૨૦૧૪ ૨૫ 

૮ “ટેક્ષટાઈલ કે્ષતે્ર પયાર્વરણને 
અનકુૂળ તકિનકો” ઉપર 
ગોળમેજી બેઠક. 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

તપરુ ૯/૭/૨૦૧૪ ૨૫ 

૯ પયાર્વરણ અસર મ ૂ યાકંન  સે ટર ફોર સાય સ ઍ ડ 
એ વાયનર્મે ટ ઍ ડ 
જી.પી.સી.બી. 

જી.પી.સી.બી, 
ગાધંીનગર 

૧૭/૭/૨૦૧૪ 
થી 
૧૯/૭/૨૦૧૪ 

૬ 

૧૦ “ઔ ોિગક ગહૃોની પયાર્વરણને 
અનકુૂળ થાન-િનધાર્રણ તથા 
થળના ંિવિશ ટ આયોજન” 
ઉપર આંતર-સવંાદ પ્રિશક્ષણ 
કાયર્ક્રમ 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

જી.પી.સી.બી, 
ગજુરાત 

૧૭/૭/૨૦૧૪ 
અને 
૧૮/૭/૨૦૧૪ 

૨૫ 

૧૧ “ટેક્ષટાઈલ કે્ષતે્ર પયાર્વરણને 
અનકુૂળ તકિનકો” ઉપર 
ગોળમેજી બેઠક. 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

વાપી, ગજુરાત ૫/૮/૨૦૧૪ ૨૫ 

૧૨ “પ પ અને પેપર કે્ષત્રમા ં
પયાર્વરણને અનુ પ તકિનકો” 
ઉપર ૨ િદવસીય પ્રિશક્ષણ 
કાયર્ક્રમ 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

વાપી, ગજુરાત ૨૫/૮/૨૦૧૪ 
થી 
૨૬/૮/૨૦૧૪ 

૨૫ 

૧૩ પ્રદૂિષત ભગૂભર્ જળ  આઈ.એલ. ઍ ડ એફએસ., 
મુબંઈ 

જી.પી.સી.બી, 
ગાધંીનગર 

૧૫/૯/૨૦૧૪ ૧૫ જી.પી.સી.બી. 
અને અ ય 
સં થાઓના ં૧૯  
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૧૪ “ટેક્ષટાઈલ કે્ષત્રમા ંપયાર્વરણને 
અનુ પ તકિનકો” ઉપર ૨ 
િદવસીય પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમ 

જી.પી.સી.બી-જી.આઈ.ઝેડ.-
આઈ.જી.ઈ.પી.-ય.ુબી.એ. 

નારોલ, 
અમદાવાદ, 
ગજુરાત 

૨૯/૯/૨૦૧૪ 
થી 
૩૦/૯/૨૦૧૪ 

૨૫ 

 
 

 િવિવધ િશ ણો / કાયશાળાઓ / પ રસવંાદોમા ં .પી.સી.બી.ના 52અિધકાર ઓ ઉપ થત ર ા. 

મ િશ ણ (િવષય) આયોજક થળ સમયગાળો (તાર ખ) 
સહભાગીઓની 

સં યા 
૧ “ખાતરના લા ટ્ સમાથંી પ્રદૂિષત 

પ્રવાહી અને ઉ સ ન માટે 
ઓનલાઈનદેખરેખ પ્રણાલીનુ ં
અમલીકરણ” ઉપર જૂથ ચચાર્ 

ધ ફટ લાઇઝર એસોસીએશન 
ઑફ ઇિ ડયા,  ય ુિદ હી 

મુબંઈ ૨૧/૦૪/૨૦૧૪ ૧ 

૨ યોજનાઓ માટે પયાર્વરણીય અસર 
મ ૂ યાકંન 

એડિમિન ટે્રિટવ ટાફ કૉલેજ 
ઑફ ઇિ ડયા 

હૈદરાબાદ ૧૬/૬/૨૦૧૪ થી 
૧૮/૦૬/૨૦૧૪ 

૧ 

૩  ગ્રીનકો સિમટ ૨૦૧૪ની ૩જી 
આવિૃ  - “ગ્રીન િબઝનેસ” ઉપર 
એક આંતરરા ટ્રીય પિરષદ 

એ વાયનર્મે ટ ઍ ડ 
રીસાઇિક્લંગ કાઉિ સલ, 
સી.આઈ.આઈ. - ગોદરેજ 
જી.બી.સી. 

ચે ાઈ ૧૭/૦૭/૨૦૧૪ થી 
૧૮/૦૮/૨૦૧૪ 

૨ 

૪  સદંભર્ સામગ્રી ઉ પાદક(રેફર સ 
મટીિરયલ પ્રોડ સુર)ની અિધકૃતતા 
ઉપર જાગિૃતપે્રરક કાયર્ક્રમ 

નેશનલ એક્રીડીટેશન બૉડર્ મુબંઈ  ૨૮/૦૫/૨૦૧૪ ૧ 

૫  “કચરા થકી સપંિ ”  િહ દુ તાન કોકા-કોલા 
બેવરેજીસ પ્રા. િલિમટેડ 

હિરયાણા ૬/૬/૨૦૧૪ ૧ 

૬  વ છ િવકાસ તતં્ર (િક્લન 
ડેવલપમે ટ િમકેિનઝમ) 

ગજુરાત એ વાયનર્મે ટ 
મેનેજમે ટ ઇ ટીટ ટૂ 
(જી.ઈ.એમ.આઈ.) (ગેમી) 

ગાધંીનગર ૦૩/૦૬/૨૦૧૪ થી 
૦૪/૦૬/૨૦૧૪ 

૨ 

૭  એકીકૃત દિરયાઈ િવ તાર સચંાલન 
ઉપર પ્રિશક્ષણ 

ઇિ ડયન ઇ ટીટ ટૂ ઑફ 
ખડગપરુ, પિ મ બગંાળ 

ખડગપરુ ૧૪/૦૭૨૦૧૪ થી 
૨૧/૦૭/૨૦૧૪ 

૪ 

૮  ધ વોિશંગ્ટન યિુનવિસર્ટી - 
આઈ.આઈ.ટી. બો બે કોપ રેટ 
જોડાણ 

વોિશંગ્ટન યિુનવિસર્ટી 
(ડ ય.ુય.ુએસ.ટી.એલ. - 
આઈ.આઈ.ટી. બો બે) 

મુબંઈ ૩૦/૦૬/૨૦૧૪ ૨ 

૯  ગ્રીન િસટીઝ (હિરયાળા શહરેો) 
ફોરમ : શોધ કરનારનુ ંસ માન અને 
ચાવી પ વક્તા તરીકે આમિંત્રત 

ઇલેટ્ સ ટેક્ નોમીિડયા પણેૂ ૨૦/૦૬/૨૦૧૪ ૩ 

૧૦  ભારતમા,ં હવા ગણુવ ા સચંાલન 
ઉપર ગોળમેજી ચચાર્, ધ વ ડર્ બે ક 

વ ડર્ બે ક ઓિફસ, નવી િદ હી નવી િદ હી ૨૭/૦૬૨૦૧૪  ૧ 

૧૧  દિરયાઈ પાણીની ગણુવ ાની 
દેખરેખ અને સચંાલન 

એિ જિનયિરંગ ટાફ કૉલેજ 
ઑફ ઇિ ડયા ઈ.એસ.સી.આઈ.) 

હૈદરાબાદ ૦૨/૦૯/૨૦૧૪ થી 
૦૬/૦૯/૨૦૧૪ 

૧ 
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૧૨  હે થકેર લીડરશીપ સિમટ ઍ ડ 
એવોડ્ સર્ : ચાવી પ વક્તાઓ તરીકે 
સહભાગીઓને આમિંત્રત કરવામા ં
આ યા. 

ઇલેટ્ સ ટેક્ નોમીિડયા પ્રા. િલ. પણેૂ ૧૧/૭/૨૦૧૪  ૧ 

૧૩  આઈ.એમ.ઓ. તર-૨ “ઓઈલ 
પ્રદૂષણ સસુ જતા, પ્રિતભાવ અને 
સહકાર” ઉપર અ યાસક્રમ 

ઇિ ડયન કૉ ટ ગાડર્ ઍ ડ 
એ.એમ.ઈ.ટી. યિુનવિસર્ટી 

ચે ાઈ ૧૮/૦૮/૨૦૧૪ થી 
૨૨/૦૮/૨૦૧૪ 

૧ 

૧૪  “હવા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અને દેખરેખ 
- સમ યાઓ તથા ઉકેલો.” 

ફેડરેશન ઑફ ઇિ ડયન ચે બસર્ 
ઑફ કોમસર્ ઍ ડ ઇ ડ ટ્રી 
(એફ.આઈ.સી.સી.આઈ.) 

નવી િદ હી ૦૭/૦૮/૨૦૧૪ થી 
૦૮/૦૮/૨૦૧૪ 

૨ 

૧૫  કચરો(બગાડ)નુ ંઉ પાદન, 
એકત્રીકણ, શિુ કરણ અને િનકાલ 
માટે ટેક્ નોલૉજીનો િવકાસ 

એિ જિનયિરંગ ટાફ કૉલેજ 
ઑફ ઇિ ડયા (ઈ.એસ.આઈ.સી) 

હૈદરાબાદ ૨૨/૯/૨૦૧૪ 
થી 
૨૬/૯/૨૦૧૪ 

૨ 

૧૬  શહરેી હવાની ગણુવ ાનુ ંસચંાલન : 
વ છ વાહન ટેક્ નોલૉજી, ઈંધણ 
અને ગિતશીલતા સચંાલન ઉપર 
કે દ્રીકરણ 

સે ટર ફોર સાય સ ઍ ડ 
એ વાયનર્મે ટ (સી.એસ.ઈ) 

નવી િદ હી  ૬/૦૮/૨૦૧૪ થી 
૦૮/૦૮/૨૦૧૪ 

૨ 

૧૭  િનરંતર દેખરેખ પ્રણાલીઓમાથંી 
‘સમયસર માિહતીના એકત્રીકરણ’ 
ઉપર એક-િદવસીય કાયર્શાળા માટે 
આમતં્રણ 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ  નવી િદ હી ૬/૮/૨૦૧૪  ૩ 

૧૮  સી.આઈ.આઈ. એ વાય ટેક-૨૦૧૪ 
- “ઝીરો વૅ ટ (કચરા નાબદૂી) 
માટેનો રોડમેપ” 

ક ફેડે્રશન ઑફ ઇિ ડયન 
ઇ ડ ટ્રી (સી.આઈ.આઈ) 

વડોદરા ૨૧/૦૮/૨૦૧૪  ૨ 

૧૯  પાણીની ગણુવ ા અને તેનુ ં
સચંાલન 

ધ નેશનલ ઇ ટીટ ટૂ ઑફ 
હાઈડ્રોલોજી (એન.આઈ.એચ.), 
રકી 

રકી ૦૧/૦૯/૨૦૧૪ થી 
૦૫/૦૯/૨૦૧૪ 

૧ 

૨૦  આઈ.આર. - સી.ઈ.બી.સી. બોઈલર 
ટેક્ નોલૉજી 

થમેર્ક્સ િલિમટેડ  ઉદયપરુ  ૩૧/૭/૨૦૧૪થી 
૧/૮/૨૦૧૪ 

૨ 

૨૧  આઈ.પી.સી.સી.ના પાચંમા ં
મ ૂ યાકંન અહવેાલના પ્રારંભ માટે 
પ્રગિતકારક સમારોહનુ ંઆમતં્રણ 

ધ એનજીર્ ઍ ડ રીસોસીર્સ 
ઇ ટીટયટુ (ટી.ઈ.આર.આઈ.), 
નવી િદ હી 

નવી િદ હી ૬/૮/૨૦૧૪  ૧ 

૨૨  ટેલીકોમ ટાવસર્ના ઇ સોલેશન અને 
સરુક્ષાના અમલ ઉપર ભારત 
સરકારની માગર્દિશર્કાઓ ઉપર 
આયોિજત કાયર્શાળા ખાતે માનનય 
વક્તાને આમતં્રણ 

સી.ઓ.એ.એલ. અમદાવાદ ૧૩/૮/૨૦૧૪  ૧ 

૨૩  “ભારતમા ંસામા ય પ્રદૂિષત 
પ્રવાહીના શિુ કરણ લા ટ” ઉપર 

સી.આઈ.આઈ. - જી.આઈ.ઝેડ. નવી િદ હી ૨૦/૦૮/૨૦૧૪  ૩ 
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રા ટ્રીય પિરષદ 

૨૪  ૩જી ઇિ ડયા શીપ રીસાઇિક્લંગ 
પિરષદ 

િહનોડ ઇવે ટ્ સ ઍ ડ સવીર્સીસ 
પ્રા. િલ., મુબંઈ 

મુબંઈ ૧૮/૦૯/૨૦૧૪  ૧ 

૨૫  પીપામા ંયોજનાર તાલીમ માટે 
નોમીનેશન મોકલવા બાબત 

પીપા, અમદાવાદ અમદાવાદ ૧૦/૦૯/૨૦૧૪ થી 
૧૨/૧૧/૨૦૧૪ 

૩ 

૨૬  ઇ ફ્રા ટ્રક્ટર યોજનાઓની પયાર્વરણ 
મજૂંરી ઉપર પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમ 

આઈ.એલ. ઍ ડ એફ.એસ., 
મુબંઈ 

મુબંઈ ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ થી 
૨૦/૦૯/૨૦૧૪ 

૨ 

૨૭  ૧૫ સ ટે બર, ૨૦૧૪ના રોજ 
જી.પી.સી.બી. ખાતે મલુાકાત, ફોટર્મ, 

િફનલે ડ ારા પે્રઝ ટેનશન 
આપવામા ંઆ યુ.ં	

ફોટર્મ 
(એફ.ઓ.આર.ટી.ય.ુએમ), 

િફનલે ડ 

જી.પી.સી.બીગાં
ધીનગર 

૧૫/૦૯/૨૦૧૪  ૧ 

૨૮  ISO	14001:2004	અંતગર્ત બૉડર્ના 
અિધકારીઓને આપવામા ંઆવતી 
ઇ ટરનલ ઑિડટર ટે્રનીંગ 

નેશનલ ઇ ટીટ ટૂ ઑફ 
ટે્રઈનીંગ ટા ડડ્ સર્ 
(એન.આઈ.ટી.એસ.), નોઈડા 

મુબંઈ ૧૩/૦૯/૨૦૧૪ થી 
૧૭/૦૯/૨૦૧૪ 

૩ 

૨૯  ISO	14001:2004	અંતગર્ત બૉડર્ના 
અિધકારીઓને આપવામા ંઆવતી 
ઇ ટરનલ ઑિડટર ટે્રનીંગ 

નેશનલ ઇ ટીટ ટૂ ઑફ 
ટે્રઈનીંગ ટા ડડ્ સર્ 
(એન.આઈ.ટી.એસ.), નોઈડા 

કોલકાતા ૧૫/૧૨/૨૦૧૪ થી 
૧૯/૧૨/૨૦૧૪ 

૩ 

૩૦  ભારતમા ંપયાર્વરણીય િનયમન 
ઉપર રા ટ્રીય પરામશર્ માટે 
આમતં્રણ 

જી.આઇ.ઝેડ - આઈ.જી.ઈ.પી. નવી િદ હી ૨૪/૦૯/૨૦૧૪ થી 
૨૫/૦૯/૨૦૧૪ 

૨ 

૩૧  “પ પ અને પેપર ઉ ોગોમા ં
પાણીનો પનુઃવપરાશ અને પ્રદૂષણ 
અટકાવવા માટે સનદ”નુ ં
અમલીકરણ 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ નવી િદ હી ૨૯/૦૯/૨૦૧૪  ૧ 

૩૨  સધુારાયેલ એન.એ.એ. .ુએસ. 
અનસુાર પીએમ૨.૫ અને અ ય 
િનદિશત હવાના પ્રદૂષકો ઉપર 
દેખરેખ 

સી.પી.સી.બી.-
સી.એસ.આઈ.આર.-
એન.ઈ.ઈ.આર.આઈ. 

િદ હી ૨૪/૧૧/૨૦૧૪ થી 
૨૮/૧૧/૨૦૧૪ 

૧ 

૩૩  “પ્રોસેસ ઉ ોગમા ંપયાર્વરણીય 
આરોગ્ય અને સરુક્ષા સચંાલન” 
ઉપર સી.પી.સી.બી. પ્રિશક્ષણ 
કાયર્ક્મ 

સી.પી.સી.બી. ખડગપરુ ૨૭/૧૧/૨૦૧૪ થી 
૨૯/૧૧/૨૦૧૪ 

૧ 

૩૪  રીસે ટર મોડેિલંગના આધારે હવા 
િવખેરવાનો નમનૂો અને ોત 
િવભાજનના નમનૂા” ઉપર 
ટી.ઈ.આર.આઈ.નો પ્રિશક્ષણ 
કાયર્ક્રમ  

ટી.ઈ.આર.આઈ., નવી િદ હી નવી િદ હી ૨૬/૧૧/૨૦૧૪ થી 
૨૮/૧૧/૨૦૧૪ 

૧ 
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૩૫  પોટર્ ખાતે પાણી મ ૂ યાકંન ઉપર 
પાચં િદવસના પ્રિશક્ષણમા ં
સહભાિગતા  

સી.પી.સી.બી. - િડપાટર્મે ટ 
ઑફ માઇક્રોબાયોલોજી, જી. બી. 
પ ત યિુનવિસર્ટી ઍ ડ 
ટેક્ નોલૉજી, પતંનગર 

ઉ રાખડં ૨/૧૨/૨૦૧૪  થી  
૬/૧૨/૨૦૧૪  

૧ 

૩૬  મકાનની અંદરની હવાની ગણુવ ા   હિરયાણા ૧૧/૦૨/૨૦૧૫ થી    

 અને ધોરણોના મ ૂ યાકંન માટેની  
પ િત 

ટી.ઈ.આર.આઈ., નવી િદ હી  ૧૩/૦૨/૨૦૧૫ ૧ 

૩૭  દિરયાિકનારાના પાણીની ગણુવ ા 
ઉપર સી.પી.સી.બી. ારા પ્રાયોિજત 
પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમ 

એિ જિનયિરંગ ટાફ કૉલેજ 
ઑફ ઇિ ડયા 

હૈદરાબાદ ૮/૧૨/૨૦૧૪ થી 
૧૨/૧૨/૨૦૧૪ 

૨ 

૩૮  “ખાડં અને િન યિંદત યિુનટોમા ં
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અને કચરાના 
સચંાલન” ઉપર પ્રિશક્ષણ 

વસતંદાદા શગુર ઇ ટીટ ટુ, 
પણેૂ 

પણેૂ ૫/૧/૨૦૧૫ થી 
૯/૧/૨૦૧૫ 

૨ 

૩૯  અનપુાલન, દેખરેખ અને અમલ સે ટર ફોર સાય સ ઍ ય 
એ વાયનર્મે ટ, નવી િદ હી 

નવી િદ હી ૨/૨/૨૦૧૫ થી 
૨૭/૨/૨૦૧૫ 

૨ 

૪૦  હવા ગણુવ ા સચંાલન યોજના સે ટર ફોર સાય સ ઍ ડ 
એ વાયનર્મે ટ, નવી િદ હી 

નવી િદ હી ૧૩/૪/૨૦૧૫ થી 
૧૭/૪/૨૦૧૫ 

૨ 

૪૧  કચરાનુ ંસચંાલન : નીિતઓ, 

સમ યાઓ, પડકારો અને આગળનો 
માગર્ 

સે ટર ફોર સાય સ ઍ ડ 
એ વાયનર્મે ટ, નવી િદ હી 

આસામ ૪/૫/૨૦૧૫ થી 
૮/૫/૨૦૧૫ 

૨ 

૪૨  હવાની ગણુવ ા ઉપર એક ફોરમ ઇિ ડયન ઇ ટીટ ટૂ ઑફ 
ટેક્ નોલૉજી - મુબંઈ 

મુબંઈ  ૨૧/૧/૨૦૧૫ થી 
૨૩/૧/૨૦૧૫ 

૧ 

૪૩  “શહરેો માટે સાત યપણૂર્ ઘન 
કચરાના સચંાલન” ઉપર એક 
પિરસવંાદ 

સી.એસ.આઈ.આર. - 
એન.ઈ.ઈ.આ.આઈ. 

નાગપરુ ૨૫/૩/૨૦૧૫ થી 
૨૭/૩/૨૦૧૫ 

૧ 

૪૪  એસ.પી.સી.બી.નુ ંભિવ ય સે ટર ફોર સાય સ ઍ ડ 
એ વાયનર્મે ટ, નવી િદ હી 

નવી િદ હી ૯/૨/૨૧૦૫  ૧ 

૪૫  જી.એ.એલ.ય.ુ - ઓ.પી.સી.ડ ય.ુ 
પિરષદ - “ઉ મ યવહારો : 
મ યમ, નાના કદના કેમીકલ ઉ ોગ 
હોનારત સચંાલન અને કાનનૂ અને 
િનયમનકારી ધોરણોની સલામતી 
અને સરુક્ષાના પ્રો સાહનો” 

ગજુરાત નેશનલ લૉ 
યિુનવિસર્ટી, ગાધંીનગર 

ગાધંીનગર ૨૨/૧/૨૦૧૫ થી 
૨૩/૧/૨૦૧૫ 

૨ 

૪૬  “ યિુનિસપલ ઘન કચરામાથંી ઊજાર્ 
પ્રા ત કરવી : લે ડફી સમાથંી 
કચરાના માગાર્ તર માટેની એક 
સભંિવત પ િત” ઉપર એક ટૂંકી 
અવિધનો અ યાસક્રમ 

ઇિ ડયન ઇ ટીટ ટૂ ઑફ 
ટેક્ નોલૉજી, મુબંઈ 

મુબંઈ ૫/૨/૨૦૧૫ થી 
૬/૨/૨૦૧૫ 

૧ 
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૪૭  “એસ.એ.સી.ઈ.પી. પ્રદેશમા ં
દિરયાઈ પ્રદૂષણની સસુ જતા ઉપર 
સહકાર પ્રણાલીમા ંસધુારણા” ઉપર 
રા ટ્રીય મલુાકાત. 

ઇ ટીગે્રટેડ કૉ ટલ ઍ ડ મરીન 
એિરયા મેનેજમે ટ, ચે ાઈ 

ચે ાઈ ૩/૨/૨૦૧૫  ૧ 

૪૮  િવ લેષણ માટે આધિુનક સહાયક 
પ િતઓ 

ધ ધમર્િસહં દેસાઈ યિુનવિસર્ટી 
અંકુર ઇ ટીટ ટૂ 

નિડયાદ ૦૯/૦૨/૨૦૧૫ થી 
૧૩/૦૨/૨૦૧૫ 

૧ 

૪૯  “પયાર્વરણીય કાયદા અને 
અમલીકરણ” 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ બેંગલોર ૧૧/૦૨/૨૦૧૫થી 
૧૩/૦૨/૨૦૧૫ 

૧ 

૫૦  ભારતમા ંદૂિષત થળોના ઉપાય 
બાબતનો અિભગમ 

વી.એન.આઈ.ટી., નાગપરુ નાગપરુ ૧૬/૦૨/૨૦૧૫ થી 
૧૭/૦૨/૨૦૧૫ 

૧ 

૫૧  યવસાિયક અને પયાર્વરણીય 
આરોગ્યનો ઉપાય : વતર્માન 
પિરિ થિત 

એન.આઈ.ઓ.એચ., અમદાવાદ
   

અમદાવાદ  ૨૦/૨/૨૦૧૫ થી 
૨૧/૨/૨૦૧૫ 

૩ 

 

 .પી.સી.બી.એ અ ય સં થા સમ  િવિવધ િવષયો ઉપર િુતકરણ ક  ુહ ુ ં: 

ક્રમ પ્ર તિુતકરણનો િવષય પ્ર તિુતકરણ કયુર્ં હોય તે 
સં થાનુ ંનામ 

થળ તારીખ પ્ર તિુતકરણ આપેલા ં
અિધકારીઓની 

૧ 

પાચંમી આઈ.જી.સી.-આઈ.એસ.આઈ. 
ઇિ ડયા ડેવલપમે ટ પોિલસી કો ફર સ 
અને ‘નવી સકાર સમક્ષ રહલેા 
પડકારો’ ઉપર ચચાર્. 

ઇ ટરનેશનલ ગ્રોથ સે ટર 
(આઈ.જી.સી.) 

નવી િદ હી ૧૭/૦૭/૨૦૧૪ 

૧ 

૨ 
આઈ.એ.એસ. અિધકારીઓ માટે મીડ 
કેિરયર ટે્રઈનીંગ પ્રોગ્રામ 

લાલ બહારદુર શા ી નેશનલ 
એકેડેમી ઑફ એડિમની ટે્રશન 

મસરૂી ૯/૭/૨૦૧૪ 
૧ 

૩ 

ગજુરાતમા ંરોકાણ અને સહજોડાણ 
ારા કેમીકલ ઉ ોગના િવકાસને 
વેગવાન બનાવવા માટે કેમીકલ 
ઉ ોગ (આઈ.સી.સી.આઈ.-૨૦૧૪) 
ઉપર આંતરરા ટ્રીય પિરષદ. 

પિંડત દીનદયાળ પેટ્રોિલયમ 
યિુનવિસર્ટી (પી.ડી.પી.ય.ુ) 
અને ગજુરાત કેમીકલ 
એસોસીએશન (જી.સી.એ.) 

ગાધંીનગર ૨૨/૦૮/૨૦૧૪ 

૧ 

૪ 
“પ્રદૂષણ િનવારણ અને શમનના 
ઉપાયો” પિરસવંાદ માટે આમતં્રણ 

જી.સી.પી.સી. ગાધંીનગર ૧૨/૮/૨૦૧૪ 
૩ 

૫ 

“ યાપાિરક વાતાવરણની સધુારણા 
માટેના ઉ મ યવહારો ઉપર રા ટ્રીય 
પિરસવંાદ” ખાતે વક્તા તરીકે 
આમતં્રણ. 

ઉ ોગ િવભાગ, ઓિડસા 
સરકાર  

ઓિડસા ૨૨/૦૮/૨૦૧૪ 
થી 
૨૩/૦૮/૨૦૧૪ 

૨ 

૬ 
બદલાતા વાતાવરણ ઉપર 
આંતરરા ટ્રીય પિરષદ 

િનરમા યિુનવિસર્ટી અમદાવાદ ૦૮/૦૯/૨૦૧૪
થી 
૦૯/૦૯/૨૦૧૪ 

૧ 
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૭ 
કો-પ્રોસેિસંગ ઉપર રા ટ્રીય પિરસવંાદ ક ફેડરેશન ઑફ ઇિ ડયન 

ઇ ડ ટ્રી ઍ ડ િસમે ટ 
મે યફેુક્ચરસર્ એસોસીએશન 

િસમે ટ ૧૬/૧૦/૨૦૧૪ 
૧ 

  	 	   

૮ 
ડેરી કે્ષત્રમા ં વ છ ઉ પાદન ઉપરના 
પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમ માટે વક્તા તરીકે 
આમતં્રણ 

ગજુરાત િક્લનર પ્રોડક્શન 
સે ટર 

આણદં ૧૮/૦૩/૨૦૧૫ 
૧ 

 

6.0 પયાવરણ કાયદાઓના ભગંબદલદાખલ  કરાયેલ  ુ દમા અને  આખર  
િનકાલ કરાયેલ  કસ: 

બોડર્ વારાતેની રચનાની શરુઆતના વષો મા ં  ઉ ોગોને પાણી અિધિનયમ,૧૯૭૪ ની 
જોગવાઇઓ નુ ંપાલન કરવા સમજાવવાનો અભીગમ રાખ્યો હતો. પ્રદૂષણ િનયતં્રણ પગલા લેવા માટે 
પરુતો સમય અને નોટીસ આ યા છતા ં પણ પિરિ થિતમા ં કોઇ સધુારો ન હોવાથી પાણી 
અિધિનયમ,૧૯૭૪,હવા અિધિનયમ-૧૯૮૧,પયાર્વરણ(સરુક્ષા) અિધિનયમ,૧૯૮૬ ની જોગવાઇઓ 
અનસુાર આ અિધિનયમ હઠેળ િનિદર્ ટ કરેલ શરતો/આદેશોનુ ંપાલન ન કરતા ઉધોગો સામે કાનનુી 
પગલા લેવા પડતા હતા.આ સદંભેર્ બોડર્ ઉપરોકત કાયદાઓની જોગવાઇઓનુ ં  ઉ લઘંન કરતા ં
ઔધોગીકએકમોને  નોટીસ ઓફ ડાયરેકશન આપી એકમોને બધં કરવાના આદેશો જારી કરેલા છે. અને 
ફોજદારી અદાલતોમા ંકાનનુી કેસ પણ દાખલ કયાર્ છે. 
  પાણી અિધિનયમ,૧૯૭૪,હવા અિધિનયમ-૧૯૮૧, ફોજદારી કાયર્રીિત સહંીતા, અનેપયાર્વરણ(સરુક્ષા) 
અિધિનયમ,૧૯૮૬ હઠેળ બોડર્ વારા લેવાયેલા પગલાઓની તા.૩૧-૩-૨૦૧૫ સધુીની એકંદરે 
પિરિ થિત નીચે મજુબ છે.    

ક્રમ િવગત  તા. ૩૧-૩-૨૦૧૪ સધુી  તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫ સધુી 
 ૧. કોટમા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલા કસોની સં યા 
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૨૪૪૨ ૨૪૪૨ 
 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૬૩૫ ૬૩૫ 
 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૨૪૭ ૨૪૭ 
 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૨૧૦ ૨૨૫ 
 કુલ  ૩૫૩૪ ૩૫૪૯ 
 ૨. િનકાલ થયેલ કસોની સં યા 
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૧૬૭૪ ૧૭૧૩ 
 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૩૭૩ ૩૯૯ 
 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૨૩૬ ૨૩૬ 
 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૩૫ ૪૩ 
 કુલ ૨૩૧૮ ૨૩૯૧ 
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૩. કોટમા ંપડતર રહલા કસોની સં યા 
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૭૬૮ ૭૨૯ 
 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૨૬૨ ૨૩૬ 
 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૧૧ ૧૧ 
 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૧૭૫ ૧૮૨ 
 કુલ ૧૨૧૬ ૧૧૫૮ 
૪. ુદા ુદા કાયદાઓ હઠળ કોટના મહ વના િનણયોની સં યા 
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ   
 ઉધોગોને ઉધોગજ ય ગદંાપાણીનો િનકાલ કરતા અટકાવવાને 

લગતા વચગાળાના મનાઇ હકુમ 
૪૩૦ ૪૩૦ 

 વચગાળાના હકુમોને કાયમી કયાર્ હોય તેવા હકુમો ૨૧૯ ૨૧૯ 
 તકસીરવાર કયાર્ના હકુમોને થયા હોય તેવા કેસ ( લ અને દંડ 

બ ે)    
૨૮ ૨૮ 

 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ   
 બોડર્ પરવાનગી િવના ટેક મોનીટરીંગની સગવડ વગર ઔધોિગક 

લા ટ ચલાવવા માટે દંડ સજા કરવી હોય તેવા કેસો  
૬૬ ૬૬ 

 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩-એ હઠેળ કાયર્પાલક 
મેજી ટે્રટ ારા અપાયેલ હકુમ / મનાઇ હકુમ  

૧૫૦ ૧૫૦ 

 ૫. હવા અિધિનયમ, 1981, હઠળ લેવાયેલ પગલા ં
 ક) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ની કલમ ૩૧ (ક) હઠેળ નોટીસ ઓફ 

ડાયરેક્સન આપી હોય તેવા કેસ. 
૧૧૩૭૨ ૧૨૦૪૨ 

 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ની કલમ ૩૧ (ક) હઠેળ ઔધોિગક 
એકમને બધં કરવાના આદેશ આપેલા હોય તેવા કેસ... 

૩૩૫૯ ૩૯૮૬ 

 ૬. પયાવરણ ( રુ ા) અિધિનયમ, 1986 હઠળ લેવાયેલા પગલા ં
 ક) જોખમી કચરા ( યવ થા અને જાળવણી ) િનયમો ૧૯૮૬ હઠેળ 

નોટીસ ઓફ ડાયરેક્સન આપી હોય તેવા કેસ... 
૩૭૮૩ ૩૯૧૩ 

 ખ) જોખમી કચરા ( યવ થા અને જાળવણી ) િનયમો ૧૯૮૬ સાથે 
વાચતા ંપયાર્વરણ સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની કલમ-૫ હઠેળ 
ઔધોિગક એકમને બધં કરવાના આદેશ આપેલ હોય તેવા કેસ.  

૧૧૯૭ ૧૩૨૫ 

 ૭. પાણી અિધિનયમ, 1974 હઠળ લેવાયેલા પગલા ં
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળની કલમ-૩૩ (ક) હઠેળ નોટીસ 

ઓફ ડાયરેક્સન આપી હોય તેવા કેસ...  
૧૧૩૦૪ ૧૨૨૬૫ 

 ખ) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળની કલમ-૩૩ (ક) હઠેળ 
ઔધોિગક એકમને બધં કરવાના આપેલ હોય તેવા કેસ....  

૬૯૫૨ ૭૯૦૧ 

7.0 બોડ ુ ં વહ વટ  માળ ુ–ંબોડની બેઠકો અને તેમા ં લેવાયેલા અગ યના 
િનણયો           
 આ બોડર્ ારા પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની તથા 
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ગજુરાત પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) િનયમ, ૧૯૭૬ની જોગવાઇઓ મજુબ બેઠકો 
યોજવામા ંઆવી હતી. આ બેઠકોમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણર્યોની િવગતો નીચે મજુબ છે.  
વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન મળેલી બોડર્ની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણર્યો  

મ  બોડની બેઠકો તાર ખ 
૧ બેઠક ક્રમાકં – ૧૯૪ ૦૬-૦૫-૨૦૧૪ 
૨ બેઠક ક્રમાકં – ૧૯૫ (પરીપિત્રત) ૨૨-૦૫-૨૦૧૪ 
૩ બેઠક ક્રમાકં – ૧૯૬(પરીપિત્રત) ૧૦-૦૭-૨૦૧૪ 
૪ બેઠક ક્રમાક – ૧૯૭ ૧૮-૦૯-૨૦૧૪ 
૫ બેઠક ક્રમાકં – ૧૯૮(પરીપિત્રત) ૨૪-૦૯-૨૦૧૪ 
૬ બેઠક ક્રમાકં – ૧૯૯(પરીપિત્રત) ૧૯-૧૧-૨૦૧૪ 
૭ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૦(પરીપિત્રત) ૨૬-૧૧-૨૦૧૪ 
૮ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૧ ૧૯-૧૨-૨૦૧૪ 
૯ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૨(પિરપિત્રત) ૨૫-૦૨-૨૦૧૫ 
૧૦ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૩ ૧૮-૦૩-૨૦૧૫ 

  

વાિષક અહવાલ:-2014-15 દર યાન મળેલ બોડની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલ અગ યના 
િનણયો. 

(૧) બોડ બેઠક ન.ં194, તા.06/05/2014 

 ઉધોગોના એ વાયરોમે ટ ઓડીટ રીપોટર્ની ચકાસણી તજજ્ઞો ારા કરાવવાનુ ં નક્કી 

કરવામા ંઆ ય.ુ 

 બોડર્ના અિધકારીઓને મોબાઇલ ફોનની સિુવધા આપવાનો િનણર્ય લેવામા ંઆ યો. 

(૨) બોડ બેઠક ન.ં195, તા.22/05/2014 (પ રપ ીત બેઠક) 

 દર વષેર્ ૫ મી જૂનના રોજ પયાર્વરણ કે્ષત્રમા ં િવિશ ટ કાયર્ પ્રદાન કરેલ હોઇ તેવી 

કોઇપણ યિક્ત કે સં થાને “પયાર્વરણ રક્ષક” એવોડર્ આપવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆ ય.ુ 

(૩) બોડ બેઠક ન.ં196, તા.10/07/2014 

 રાજયના ઉધોગોમા ંઝીરો લીકવીડ ડી ચા  અંગેની પોલીસી બનાવવામા ંઆવી. 

 “પયાર્વરણ રક્ષક” એવોડર્ એક યિક્તને આપવાને બદલે ત્રણ યિક્તને તથા ત્રણ 

િબનસરકારી સં થા(એન.જી.ઓ) ને આપવાનુ ં નક્કી થયુ.ં મા ં પ્રથમ િવ તાને 
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.૧૧૦૦૧/-,િ િતય િવ તાને .૭૦૦૧/- અને િત્રિતય િવ તાને .૫૦૦૧/- ની રકમ 

આપવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆ ય.ુ 

(૪) બોડ બેઠક ન.ં201, તા.19/12/2014 

 બોડર્ની આરએનડી યોજના હઠેળ પી.એચ.ડી ારા રીસચર્ એ ડ ડેવલોપમે ટ યોજના 

અંતગર્ત િવ ાથીર્ની પી.એચ.ડી માટેની પાત્રતા નક્કી કરી આ યોજના ચાલ ુ

કરવામા ંઆવી.  

(૫) બોડ બેઠક ન.ં203, તા.18/03/2015 

 CODપેરામીટરનુ ં Atomizationકરવાની પ ધિત િવકસાવવા માટે સશંોધન અંગેની 

મજુંરી અંગેનો િનણર્ય લેવામા ંઆ યો. 
 બોડર્નો ઓડીટ અહવેાલ પરીપત્રીત બેઠકમા ંરજુ ન કરવો તથા િનયામક મડંળની િનયિમત 

બેઠકમા ંરજુ કરવા માટે િનણર્ય લેવામા ંઆ યો તથા વષર્ ૨૦૧૧-૧૨ના ઓડીટ રીપોટર્મા ં

ઓડીટર ી ારા  ઓ જવેર્શન દશાર્વવામા ંઆવે તે બોડર્ની આગામી બેઠકમા ંરજુ 

કરવાનો િનણર્ય લેવામા ંઆ યો. 

 બોડર્ ારા આરએનડી કીમ અંતગર્તPHD ારા રીસચર્ એ ડ ડેવલોપમે ટની યોજનાને 

મા યતા આપવામા ંઆવી. 

 જુની બેંક ગેરટી કીમ બધં કરીને તેની જગ્યાએ Compliance Security Deposit નામની 

નવી કીમ ચાલ ુકરવાની સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવામા ંઆવી. 

 પ્રદૂષણને િનયિંત્રત નિહ કરી શકનાર એકમોને તેમની પ્રોડક્ટ બદલવા ZLD વીકારવા 

વગેરે મહ વના િનણર્યોને મજુંરી આપવામા ંઆવી. 

 બોડર્ ારા ઔધોિગક એકમ પાસેથી લેવામા ંઆવતી અલગ-અલગ અરજીની ફી લેવાની 

ફો યુર્લાને નક્કી કરવાની બાબતને સૈ ધાિંતક મજુંરી આપવામા ંઆવી. 

 હવા,પાણી અને જોખમી કચરાના સે પલ કલેક્શન અને એનાલીસીસ ચાજીર્સ નક્કી 

કરવાની બાબતને મજુંરી આપવામા ંઆવી. 

7.1 બોડ ુ ંવહ વટ  માળ ુ ં 
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બોડર્નુ ંવહીવટી માળખુ ંજોડાણ -૧૦ મજુબ છે. 
7.2 બોડના કમચાર ી અને અિધકાર ીની માહ તી 
 બોડર્ના દરેક વગર્ના કમર્ચારી ી અને અિધકારી ીની સખ્યાની િવગતો તા: ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ની  

થીતીએ જોડાણ-૧૧ મજુબ છે. 

7.3 બોડની ઓફ સોની મા હતી 
બોડર્ની વડી કચેરી, પ્રાદેિશક કચેરીઓ ,તકેદારી કચેરીઓનીમાિહતીજોડાણ - ૧૨ મજુબ છે. 

8.0 રા ય સરકાર તરફથી બોડને મળેલ નાણા ં 
નાણાકંીય વષર્ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ દરિમયાન રા ય સરકાર ારા બોડર્ને મળેલ નાણાનંી િવગતો 
નીચે મજુબ છે.  

 
િવગતો . લાખમા ં

(અ) આયોજન  શુ ય 
(બ) આયોજન બહાર  શુ ય 
કુલ શુ ય 

 પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની કલમ–૪૦ની જોગવાઇ મજુબ બોડર્ ારા િહસાબ અને નાણાનંા 
અહવેાલને લગતા િવગતવાર પત્રકો તૈયાર કરીને જાળ યા છે.  

 બોડર્નો નાણાકંીય વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ તથા ૨૦૧૧-૧૨નો વાિષર્ક ઓિડટ અહવેાલ ગજુરાત 
રા યની િવધાનસભાના મેજ પર અનકુ્રમે ૨૭/૭/૨૦૧૪ તથા ૨૭/૩/૨૦૧૫ના રોજ 
મકુવામા ંઆ યો હતો.  

 પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની જોગવાઇઓ મજુબ વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ના નાણાકંીય વષર્નો તૈયાર 
કરવામા ંઆવેલો બોડર્નો વાિષર્ક અહવેાલ ગજુરાત રા યની િવધાનસભાના મેજ ઉપર તા. 
૨૫-૭-૨૦૧૪ના રોજ મકુવામા ંઆ યો હતો. 

9. રા ય સરકાર ારા આપવામા ં આવેલા ં આદશો અને તેના પાલન માટ 
લેવામા ંઆવેલા ંપગલા ં

નીલ ( ુ ય) 

10. રા ય બોડ તજવીજ કરવાની બી  કોઇ અગ યની બાબતો 

1. પયાવરણ ઓડટ ક મ : 

પયાર્વરણના કાયદાનુ ંયોગ્ય અમલીકરણ, પયાર્વરણના પડકારો તથા રા યનો યોગ્ય તથા સતંિુલત 
િવકાસના ઉ ે યને યાને રાખી નામદાર હાઈકોટર્ , ગજુરાત ારાતા. ૨૦/૧૨/૧૯૯૬, તા. 
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૧૩/૦૩/૧૯૯૭, તા. ૧૬/૦૯/૧૯૯૯ અને તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૦ ના ચકુાદા ના સદંભર્મા ં “પયાર્વરણ 
ઓિડટ કીમ” ગજુરાત રા યમા ંદાખલ કરવામા ંઆવી. નામદાર હાઈકોટર્ , ગજુરાત ારા આ કીમના 
અમલીકરણની સ ા ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ને સ પવામા ંઆવેલ.  

પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનામા ં િવિવધ સં થાઓના પયાર્વરણના િન ણાતોનો સમાવેશ સ ય તરીકે 
કરવામા ંઆવેલ છે અને અ યક્ષ થાને સ ય સિચવ (ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્) રાખવામા ં
આવેલ છે. પયાર્વરણ ઓિડટર બનવા માટેની અરજીઓ વીકાયાર્ બાદ પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનાના 
સ યો ારા ઓિડટર ટીમના સ યની યોગ્ય ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે તથા તેઓના લેબોરેટરીનુ ં
િનરીક્ષણ કરી શીડ લુ-૧ અથવા શીડ લુ-૨ ઓડીટર તરીકેની િનમણુકં આપવામા ંઆવે છે. 

પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનાના િનયમ મજુબ શીડ લુ-૧ અથવા શીડ લુ-૨ ઓિડટર બનવા માટે લઘુ મ 
૪ સ યોની ટીમ હોવી જ રી છે, કે મા ંપયાર્વરણ ઈજનેર, કેમીકલ ઈજનેર, માઈક્રો બાયોલોજી ટ તથા 
કેમી ટ નો સમાવેશ થાય છે. દરેક ઓિડટર એક વષર્મા ંઓછામા ંઓછી ૧૫ ઉ ોગોનુ ંઓડીટ કરી શકે 
છે. માનનીય યિુનવસીર્ટી તથા સરકારી સં થાઓનો શીડ લુ-૧ મા ં સમાવેશ કરવામા ં આવે છે.  
શીડ લુ-૧ ની કેટેગરીમા ંરા યની તમામ કોમન ફેસીલીટી વી કે TSDF/  CETP/  CBWTFતથા મોટા 
ઉ ોગોનો સમાવેશ થાય છે.  

પયાર્વરણ ઓડીટ ટીમની અમલવારી ઘણા લાબંા સમય સધુી કયાર્ બાદ કીમને વધ ુઅસરકારક તથા 
કાયર્ક્ષમ બનાવવા માટે સધુારણાની જ રે જણાયેલ.  મજુબ, જ રી સધુારણા માટે ઈ ડ ટ્રીયલ 
એસોસીએશન, ચે બર ઓફ કોમસર્, પયાર્વરણ ઓડીટ કીમની સિમતીના સ યો, કોમન ફેસેલીટીના 
ઓપરેટસર્ તેમજ શીડ લુ ૧ તથા શીડ લુ ૨ ના ઉ ોગો તથા ઓડીટસર્ સાથે જ રી ચચાર્ િવચારણા 
બાદ તા. ૨૩/૧/૨૦૧૫ ના રોજ જ રી સધુારણા સાથેનો ઓફીસ ઓડર્ર બહાર પાડવામા આવેલ. 
પયાર્વરણ ઓડીટ કીમમા કરેલ સધુારણાના મખુ્ય મુ ા નીચે મજુબ છે.  

૧.  ઓડીટ ટીમના સ યોની લાયકાત  

૨.   ઓડીટ ટીમના સ યોનો અનભુવ  

૩.  ઓડીટરોને ઉ ોગોની ફાળવણી તથા ફી માળખ ુ 

૪.  ઓડીટ રીપોટર્ જમા કરાવવાની સમય મયાર્દા  

કરેલ સધુારણા મજુબ ઉ ોગોને  તે ઓડીટરની ફાળવણી તા. ૧૭/૩/૨૦૧૫ ના રોજ XGN 

softwareની ઉ ોગો તથા ઓડીટરોની માિહતીના આધારે રે ડમાઈઝેશન પ ધિતથી ફાળવણી કરવામા 
આવેલ.  
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e‐governance ભાગ પે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનાને બોડર્ના 
સો ટવેર XGNમા ં સમાવેશ કરવામા ં આ યો છે, કે મા ં ઓિડટરને િનયત XGN‐IDતથા પાસવડર્ 
આપવામા ંઆવે છે ના ારા ઓિડટર તેઓએ કરેલ ઉ ોગના પયાર્વરણ ઓિડટ અહવેાલના સચુનો / 
ભલામણો અપલોડ કરશે. 

રા યમા ં પયાર્વરણના યોગ્ય સચંાલન તથા સયુોગ્ય માળખા માટે તથા આવતીકાલને હિરયાળી 
બનાવવા માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા પયાર્વરણ ઓિડટરને “Extended  ArmsofGPCB” 
તરીકે વીકારેલ છે.  

હાલમા ંરા યમા ં૩૨ શીડ લુ ૧ તથા ૬૧ શીડ લુ ૨ ઓડીટરોને અનકુ્રમે ૩૫ અને ૯૭ ટીમ સાથે બોડર્ 
ારા મા યતા આપવામા આવેલ છે.  

2. શૈ ણક ે માટની યોજનાઓ 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ના લાબંા સમય ના િનયમનકારી ભિુમકા પર વે યાન પર આવેલ કે 
પ્રદૂષણ ને લગતા અમકુ પ્ર ો ન ુિનરાકરણ વરીત આવી શકે તેમ નથી.  તેના માટે વધ ુસશંોધન અને 
વધ ુ િવગતો શોધવાની (રીસચર્ એ  ડ ડેવલપમે  ટની) તા  કાિલક જરુરીયાત જણાય છે. આવા પ્ર ોના 
િનરાકરણ માટેની િદશામા ં યોગ્ ય કાયર્વાહી થઈ શકે તે માટે જો રીસચર્ એ  ડ ડેવલપમે  ટ તથા 
પીએચડીની કામગીરી કરતા ઉમેદવારોને બોડર્ના યાન પર આવેલ પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અને પયાર્વરણ 
મુ કેલીને લગતા પ્ર ો રીસચર્ માટે આપવામા ંઆવે અને તેના પર સશંોધનો કરવામા ંઆવે તો આવા 
પ્ર ોનુ ંિનરાકરણ મેળવી શકાય.  

 
આમ, આ પ્ર ોનો મખુ્ય હતે ુ િવ ાથીર્ઓને પયાર્વરણ ક્ષેતે્ર બોડર્ના અનભુવી અિધકારીઓ તેમજ અ ય 
અનભુવી યિક્તઓના ં જ્ઞાન, સહકાર, માગર્દશર્ન કે િદશા સચૂન ારા પયાર્વરણના િવષય ઉપર 
ટેકિનકલ, સાય સ, કાયદા વા િવષયો ઉપર સશંોધનમા ંમાગર્દશર્ન તેમજ માળખાકીય સિુવધાઓ પરુી 
પાડવાનુ ંઅને આ સશંોધનોનો ઉપયોગ બોડર્ પોતાના લાભ માટે તથા સમાજના લાભાથેર્ અને રા યના 
સતંિુલત અને સવાર્ગી િવકાસ માટે કરી શકે તે પ્રકારનો છે. તેથી આ માટે રીસચર્ એ  ડ ડેવલપમે  ટ 
તથા પીએચડીની કામગીરી કરતા ઉમેદવારોને નાણાકીય પ્રો  સાહન આપવાના આશયથી બોડર્ ારા એક 
યોજના દાખલ કરવાનુ ંનકકી કરવામા ંઆવેલ.  
આમ આ િવષયના ઉ ે ય સાથે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા રીસચર્ અને ડેવલોપમે ટ થકી 
પી.એચ.ડી. અંગેની કીમ બોડર્ની ૧૯૦મી બોડર્ બેઠકમા ંમજુંર કયાર્ બાદ તા.૦૪-૦૩-૨૦૧૪ના રોજથી 
પ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલ. રીસચર્ અને ડેવલોપમે ટ થકી પી.એચ.ડી. અંગેની કીમ અંતગર્ત બોડર્ ારા 
શૈક્ષિણક સં થાઓના િન ણાતંો ની 'રીસચર્ એડવાઈઝરી સિમિત'ની િનમણ ૂકં કરવામા ંઆવેલ. 
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આ ઉપરાતં બોડર્ ારા બોડર્ના લેબોરેટરી િવષયક સસંાધનોના અ યાસ પર વે તથા બોડર્ની જુદી જુદી 
શાખાઓના બોડર્ના અનભુવો પર વે િવજ્ઞાન અને ઈજનેરી શાખાના ગે્ર યએુશનના િવધાથીર્ઓ માટે 
ઈ ટનર્શીપ યોજનાને પણ પ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલ. 

પી.એચ.ડ  ારા ર સચ એ  ડ ડવલપમે  ટયોજના:-  

 પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર ને માિસક ા. ૨૦,૦૦૦/- (વીસ હજાર) ની નાણાકીય સહાય 
ચકૂવવાની રહશેે. 

 પી.એચ.ડી./ રીસચર્ની કામગીરી અ  વયે થનાર આનષુાિંગક ખચાર્ વા કે ટાઈપીંગ, ટેશનરી, 
ફોટોગ્રાફીનો ખચર્, તાલીમ, સ ્ થળ મલુાકાત, રાજયમા ં કે રાજય બહાર કો  ફર  સમા ં હાજરી 
આપવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ અ  વયે વાિષર્ક ા.૬૦,૦૦૦/-(સાઠ હજાર) નીમયાર્દામા ં
મજૂંર કરવાની સ ા સ  યસિચવ ી પાસે રહશેે. 

 પી.એચ.ડી. અંગેના િવષયો ઔ ોિગક પ્રદૂષણ િનયતં્રણ/ઘટાડા તેમજ શહરેી પ્રદૂષણના ઘટાડા, 
પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટેની ઉપયોગી પ્રોડક્ટ કે ટેક્નોલોજી, ટ્રીટમે ટ ટેક્નોલોજી, પ્રદૂષણનો 
સલામતીથી િનકાલ, કો ટામીનેટેડ સાઇ સ અંગેના ઉપાયો, નવીન મટીરીય સ, પ્રોસેસ, 
ટેક્નોલોજી, વગેરે પ્રદૂષણને નાબદુ તથા ઘટાડવા માટેની સારી તથા સધુારેલી ટ્રીટમે ટને 
સબંિંધત હોવો જરુરી છે.  

 પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર શસંોધન કાયર્ માટે બોડર્ની લેબોરેટરી તથા લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી 
શકશે. 

ઇ ટનશીપ યોજના:-  

 આ યોજના અંતગર્ત પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર ઇ ટનર્શીપ કાયર્ માટે બોડર્ની લેબોરેટરી તથા 
લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી શકશે. 

3. ઝીરો લી વીડ ડ ચા  

પાણીની અછતમા ંથતો વધારો, પ્રદુિષત પાણીના િનકાલ અંગેના સયંકુ્તઆઘાર માળખા તથા િવક 
પ ધતીઓ પર થતી િવિવધ અસરો વી િવિવધ સમ યાઓને પહ ચી વળવા GPCB  ારા અમકુ 
િવ તારો માટે “Zero  Liquid  Discharge”  ની િનતી ઘડવામા ંઆવેલ. આ અ વયે ૨૭-૨૮ જા યઆુરી, 
૨૦૧૪ દર યાન GPCB,  IL&FS એકેડેમી ઓફ એ લાઈડ ડેવલોપમે ટ (IAAD) તથા વોશીંગ્ટન યિુનવસીર્ટી, 
સેંટ યઈુસ ારા “Zero Liquid Discharge “ Policy Experience & Emergent Technologies” ના િવષય પર 
આધારીત સેમીનાર નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ.  

સેમીનાર દર યાન ZLDની કામગીરી તરની સરલ યાખ્યા, ગજુરાત રા યમા ંકાયર્રત ZLD  લા ટની 
કામગીરીનુ ંમુ યાકંન, કુલ ખચર્, કામગીરી તથા નાણાકીય થીરતા અંગેની િવચારણા વા મહ વના 
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પાસા પર ભાર મકુવામા ંઆવેલ. આ ઉપરાતં ઉ ોગકારો તથા શૈક્ષિણક સં થાઓને ZLD  અંગેના 
જાણકારી આપી તેઓના કૌશ યને વધારવા અંગે પણ િવશેષ ભાર મકુવામા ંઆવેલ.  

સદર સેિમનાર ની ભલમાણોને આગળ ફેઝ II  મા ંલાઈ જવા માટે GPCB  તથા IAAD  ારા નીચે મજુબના 

કાય  કરવામા ંઆવશે: - 

મુ યાકંન થઈ શકે તેવા ZLD ની લાન નક્કી કરવા.  

 ઉ ોગો, યવાસાિયકો તથા રીસચર્ સં થાઓ સાથે પરામશર્કારી મુ યાકંનનુ ંમાળખ ુતૈયાર કરવુ.ં 
 નક્કી થયેલ માળખા મજુબ લા ટનુ ંમુ યાકં્ન કરવુ ં
 પિરણામોનુ ંિવ લેષણ કરવુ.ં  
 ZLD  લા ટના મુ યાકંન કરવા માટેનો પ્રોટોકોલ િવક્સાવવો.  

 ZLDની કામગીરી અંગેની સરળ યાખ્યા, િનતી અને િનદશા મક સચુવવા. આ અંગેના ડ્રા ટની 

આખરીકરણ માટેનો એક િદવસીય સેમીનારનુ ંઆયોજન કરવુ.ં  

 ZLD  લા ટસ માટેના પ્રકાશન બહાર પાડવા. ( કેસ ટડી / ફેક્ટ શી સ) 

ટેકનોલોજીને લગતી ભલમણો સચુવવી. આ િવષયનુ ં સશંોધન અને આંતરરા ટ્રીય જોડાણ 
િવકસાવવુ.ં    

4. કો- ોસેિસગ (સહ- યાકરણ) : 

સહ-પ્રિક્રયાકરણ એ કાચા માલ તરીકે કચરા(બગાડ)નો ઉપયોગ છે અથવા ઊજાર્નો એક ોત 

છે અથવા બનેં એટલે કે ઔ ોિગક પ્રિક્રયાઓમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા ં કુદરતી ખનીજ 

સસંાધનો (સામગ્રી પનુઃવપરાશ) અને અિ મભતૂ ઈંધણ વુ ં કે કોલસો,  પેટ્રોિલયમ અને ગેસ 

(ઊજાર્ પનુઃપ્રાિ ત)ને બદલે ઉપયોગમા ંલેવાય છે,  ખાસ કરીને આવા ઈંધણનો ઉપયોગ િસમે ટ, 

ચનૂો,  ટીલ અને ઊજાર્ ઉ પ  કરવા માટે વપરાય છે. 

સહ-પ્રિક્રયાકરણ એ એક પરુવાર થયેલો સાત યપણૂર્ િવકાસનો ખ્યાલ છે,   કુદરતી સસંાધનોની 

માગં ઘટાડે છે,  પ્રદૂષણ અને લે ડફીલ જગ્યા ઘટાડે છે. આમ,  પયાર્વરણીય પ્રદૂષણ ઘટાડવામા ં

યોગદાન આપે છે. િસમે ટ લા ટમા ંકચરાનુ ંસહ-પ્રિક્રયાકરણ એ કચરા સચંાલન માટે ખબૂ જ 

અસરકારક માગ માનંો એક છે. સહ-પ્રિક્રયાકરણના લાભોમા ંગ્રીનહાઉસ વાયઓુનુ ંઉ સ ન અને 

એકીકૃત પયાર્વરણીય િનદશાકો ઉપર સકારા મક અસરના િનદશર્નનો સમાવેશ થાય છે,  વા કે, 

િવક અને કાબર્ન પ્રદૂષણ,  કાચા િમિ ત ઉપકરણ તરીકે,  કચરાન ુ ઊજાર્મા ં પાતંરણ 
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ટી.એસ.ડી.એફ. ઉપરનો ભાર ઓછો કરે છે. અિ મભતૂ ઈંધણ સસંાધનોનુ ં પાતંરણ અને 

પ્રાથિમક સસંાધન બજારો ઉપરની િનભર્રતા ઘટાડે છે,  િવષાક્ત અને ભારે ધાતઓુની 

ગિતશીલતા અટકાવે છે,  ઊજાર્ના ખચર્મા ંઘટાડો થાય છે,  ઊજાર્ અને સામગ્રીઓના ં કુદરતી 

(અપિરવતર્નીય) સસંાધનોનુ ં પાતંરણ,  ખોદકામ (ખાણકામ અથવા ખોદકામ) વગેરેની 

પયાર્વરણીય અસરો ઘટાડે છે. 

સહ યાકરણના લાભો : સહ-પ્રિક્રયાકરણ એ િસમે ટ / પાવર ટીલ ક્ષેત્રો માટે 
નકામા/કચરાને વૈકિ પક ઈંધણ તરીકે અને કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટેનો સભંિવત 
માગર્ કરી આપે છે,   નીચે જણા યા મજુબના સખં્યાબધં પયાર્વરણીય લાભો પ્રદાન કરે છે : 

•  ખાણના ંકુદરતી સસંાધનો વા ંકે બોક્સાઈટ,  આયનર્ વગેરે તથા અ પાતંરીત અિ મભતૂ 
ઈંધણ વુ ં કે કોલસા વગેરેનો ઉપયોગ ઘટાડે છે. ખાણની આવી કુદરતી સામગ્રીઓ સાથે 
સકંળાયેલી પયાર્વરણીય અસરોને પણ ઘટાડે છે. 

•  આ અિ મભતૂ ઈંધણની જગ્યાએ આ ઈંધણ વાપરવાથી ગ્રીન હાઉસ ગેસમા ંઘટાડો થાય 
છે. એવુ ં કરવામા ંન આવે તો લાગતાવંળગતા ઉ સ નો અને અંિતમ અિ મભતૂોનો િનકાલ 
કરવો પડશે. 

•  લે ડ ફીલ િવક પ માટે આવ યક જમીનની જ િરયાત ઘટાડે છે,  તેને કારણે,  ઉ સ ન ઘટે 
છે અને લે ડફી સ સાથે પણ જવાબદારી સકંળાયેલી છે. 

•  કચરામા ં ઉપલ ધ સસંાધનોની પનુઃપ્રાિ ત વધે છે. ક્લીંકર માટે ભ ીમા ં દરેક ઊજાર્નો 
પ્ર યક્ષ ઉપયોગ થાય છે અને કચરાનો અદહનીય ભાગ ક્લીંકરનો િહ સો બને છે. 

•  ઉ ોગ ઉપરનુ ંઆિથર્ક ભારણ ઘટાડે છે અને સાથે સાથે કચરાનો ઊજાર્ પનુઃપ્રાિ ત માટે 
ઉપયોગ કરવાને કારણે કુદરતી સસંાધનોની પણ બચત થાય છે,  અને પરૂક સસંાધન તરીકે 
કાયર્ કરે છે. 

•  અ ય માગ  ારા જોખમી કચરાના િનકાલ સાથે સકંળાયેલ આરોગ્યનુ ંજોખમ પણ ઘટાડે 
છે. મ કે, જમીન િનકાલ અને જોખમી કચરાનો િનકાલ. 

સહ- યાકરણ િવ  કચરાનો િનકાલ : િનકાલ પ્રદાન કરવાનો ખચર્ એ તેની ખચર્ કરવાની 
ક્ષમતા . ૧૦ કરોડથી . ૩૦ કરોડ ઉપર આધાિરત છે. જોખમી કચરાના િનકાલનો અંદાિજત 
િનકાલ ખચર્ આશરે . ૨૨,૦૦૦/- પ્રિત મેિટ્રક ટન છે. જો િનકાલ યોગ્ય રીતે કરવામા ંન આવે 
તો તે ઝેરીલા ડાયોિક્સ સ અને ફ રુ સના ંઉ સ નોમા ંયોગદાન આપી શકે. જોખમી કચરાની 
ઊજાર્ ક્ષમતા એ સાવ નકામી છે. િનકાલ માટે અિતિરક્ત ઊજાર્ જ રી છે. માત્રામા ંસામા ય રીતે 
૧૦૦%નો ઘટાડો નથી હોતો. 
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િસમ ટ ઉ ોગમા ંજોખમી કચરાન ુસહ-પ્રિક્રયાકરણ એ વધ ુલાભદાયી િવક પ છે,  યા ંજોખમી 
કચરાને આશરે ૧૪૦૦૦ સે.ના ઊંચા તાપમાને ફક્ત ન ટ કરવામા ં જ નથી આવતો અને 
અિ મભતૂ થવાનો લાબંો સમય લે છે,  પરંત ુ કચરાની ઊજાર્ સામગ્રીના ઉપયોગ કરીને 
અકાબર્િનક સામગ્રી ક્લીંકર સાથે ચ ટી જાય છે.  

ગ્રીન હાઉસ ગેસનો ઘટાડો. અિ મભતૂ ઈંધણનુ ં પાતંરણ. કચરા સચંાલનનો એકીકૃત ઉકેલ. 
કોઈ અવશેષો બચતા નથી,  જો કોઈ િક સામા,ં  િનકાલ કરવો જ રી બને તો તેમાથંી નીકળેલી 
રાખને જમીનમા ંદાટી િનકાલ કરી શકાય. 

જોખમી કચરામા લા ટર ઑફ પેરીસના સહ-પ્રિક્રયાકરણ માટે મખુ્ય િચંતાની બાબત એ છે કે 
તે ડાયોક્સીન અને ફ રુ સનો નાશ કરે છે. મખુ્ય બનર્રમા કચરાને મકુવો (અથવા પ્રી-હીટર  
પ્રી-િક્લ કરમા)ં અને પી.ઓ.પી.ના િવનાશ માટે પવૂર્તૈયારી એ સારંુ પ્રિક્રયા િનયતં્રણ છે. ગેસ 
િક્લિનંગ ઉપકરણોમા નીચા તાપમાને એક સાથે બહાર નીકળતા વાયનેુ વિરત ઠંડો કરવાથી 
ડાયોક્સાઇ સ અને ફ રુ સના ંનવા સં લેષણ િનવારી શકાય છે. 

સહ- યાકરણને ો સા હત કરવા માટ .પી.સી.બી.ની કાય યોજના : માચર્-૨૦૧૫ સધુીમા ં
િસમે ટની ભ ીમા ંજોખમી કચરાનુ ંસહ-પ્રિક્રયાકરણ ઓછામા ંઓ  ૧૫% ટી.એસ.આર. ટલુ ં
પ્રા ત કરવાનો લ યાકં જી.પી.સી.બી. ધરાવે છે. હાલમા,ં  વષર્ ૨૦૦૯થી સ ટે બર,  ૨૦૧૪ 
દરિમયાન ૧૮,૯૩,૨૪૨ મેિટ્રક ટન જોખમી કચરાનુ ંસહ-પ્રિક્રયાકરણ થયુ ં છે. લ યાકં પ્રા ત 
કરવા માટે,  મોટા ઔ ોિગક સમહૂોના એસોસીએશનો અને િસમે ટ લા ટોને જોખમી કચરા માટે 
વૅ ટ એક્સચે જ બે ક / કલેક્શન કે દ્રો અને પવૂર્-પ્રિક્રયાકરણ સિુવધાઓ પ્રદાન કરવા માટે 
પ્રો સાિહત કરવામા ંઆવે છે. યિુનિસપલ સ ાવાળાઓને આર.ડી.એફ. તૈયાર કરવા માટે સહ-
પ્રિક્રયાકરણ માટે યિુનિસપલ સોિલડ વૅ ટની અલગ પાડવાની સિુવધાઓ પ્રદાન કરવાની 
સચૂના આપવામા ંઆવે છે. કચરો પેદા કરતા ંઉ ોગોના નામ અને તેમનો કેટગરીસિહત જ થા 
બાબતે માિહતી મેળવવા માટે િસમે ટ લા ટને તેમના ં પી.સી.બી. આઈ.ડી.મા ં સિુવધા 
આપવામા ંઆવી છે. 

સહ- યાકરણ ધુારણા માટ .પી.સી.બી. ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલી પહલ : 

 િહ સેદારો સાથે યિક્તગત મલુાકાતનુ ંઆયોજન. 
 સહ-પ્રિક્રયાકરણ સધુારવા માટે િસમે ટ લા ટ્ સ અને કચરા ઉ પાદકો સાથે ૃખંલાબ  
મલુાકાતોનુ ંઆયોજન. 
 માચર્-૨૦૧૫ સધુીમા ં ટી.એસ.આર. ૧૫% સધુી વધારવા માટે િસમે ટ ઉ ોગોને 
િદશાિનદશો જારી કરવામા ંઆ યા. 
 વધ ુ લાિ ટકનો કચરો અને યિુનિસપલ ઘન કચરાનો વપરાશ કરવા માટે િવિવધ 
નગરપાિલકાઓ / યિુનિસપલ કોપ રેશનોના િસમે ટ લા ટ્ સ સાથે જોડાણો કરવામા ંઆ યા.ં 
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નીિત ઘડવૈયા, સરકારી અિધકારીઓ,  શૈક્ષિણક અને સશોધન અને િવકાસ િવશેષજ્ઞો,  ટેક્ નોકે્રટ્ સ,  કચરાના 
સચંાલન અને પયાર્વરણીય યાવસાિયકોનો સમાવેશ થાય છે. 

પ રસવંાદ : 
•  કચરા અને સસંાધનનુ ંસચંાલન - બદલાતા ંપ્રકારો. 
•  સમ વિયત પાણી સચંાલન - વતર્માન યવહારો અને ભાિવ િદશા 
•  પયાર્વરણ શાસન - આઈ.સી.ટી.ની ભિૂમકા 
•  ઔ ોિગક પ્રદૂિષત પાણી અને જમીન ઉપાય સચંાલન ઉપર િવકાસ ભાગીદાર દૃિ ટકોણ 

•  કચરાના સચંાલનનો નવીનતમ અિભગમ 
•  વાિણિ યક િનરંતરતા 
•  કચરાના સચંાલનમા ંતકો 
•  િનમાર્ણના ક્ષેત્રમા ંકચરાનુ ંસચંાલન 
•  ઇ-વે ટ સચંાલન 
•  કચરાના સચંાલનની યોજનાઓ નાણાકંીય એિ જિનયિરંગ - પડકારો અને નવીનીકરણો 
•  કચરાન ુસહ-પ્રિક્રયાકરણ 

•  તૈયાર કચરાના સચંાલનની િવશેષ જાણકારી અને ટેક્ નોલૉજીઓ 

•  ડચ વૅ ટ મેનેજમે ટ ટેક્ નોલૉજી  
 

ભાગીદાર દેશો : િફનલે ડ, હૉલે ડ 
ભાગીદાર રા ય : િવક્ટોિરયા રા ય, ઓ ટે્રિલયા 
જ્ઞાન ભાગીદારો : વ ડર્ બે ક, કે.પી.એમ.જી. 
ભાગીદાર સં થાઓ : 

 Deutsche GesellschaftfürInternationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 
 આઈ.એલ. ઍ ડ એફ.એસ. એકેડેમી ઑફ એ લાઇડ ડેવલપમે ટ (આઈ.એ.એ.ડી.) 
 સી.એસ.આઈ.આર.ઓ., ઓ ટે્રિલયા 
 જાપાન એક્ ટનર્લ ટે્રડ ઓગેર્નાઈઝેશન ( .ઈ.ટી.આર.ઓ.) 
 ધ એનજીર્ ઍ ડ િરસોસર્ ઇ ટીટ ટુ (ટી.ઈ.આર.આઈ.) 
 એ વાયનર્મે ટલ મેનેજમે ટ સે ટર, મુબંઈ 
 એ વાયનર્મે ટલ રીસોસર્ મેનેજમે ટ (ઈ.આર.એમ.) 
 ગજુરાત િક્લનર પ્રોડક્શન સે ટર (જી.સી.પી.સી.) 
 ઇિ ડયન કેમીકલ કાઉિ સલ (આઈ.સી.સી.) 
 નેશનલ પ્રોડિક્ટિવટી કાઉિ સલ 
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3 દવસીય તરરા ય એ પો : 
રેડીકલ ક યિુનકેશનના સહયોગથી જી.પી.સી.બી. ારા ૩-િદવસીય આંતરરા ટ્રીય પ્રદશર્નનુ ં પણ 
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં કુલ ૭૦૦૦ ચોરસ મીટરના િવ તારમા ં૨૦ આંતરરા ટ્રીય કંપનીઓ સિહત 
આશરે ૧૦૫ કંપનીઓએ તેમના ં િવ તરના ઉ પાદનો,  ટેક્ નોલોજીઓ અને તકિનકોનો એક્ પો ખાતે 
દશાર્વી હતી,  મા ં૫૦૦૦ ટલા ંસહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો. 

 પ્રદશર્ન થળનો િવ તાર આશરે ૭૦૦૦ ચોરસ મીટર. 
 આશરે ૧૨૫ ટલી આંતરરા ટ્રીય અને રા ટ્રીય કંપનીઓએ તેમના ં િવ તરીય ઉ પાદનો 

દશાર્ યા હતા.ં 
 ૩ િદવસીય પ્રદશર્નમા આશરે ૫,૦૦૦ ટલા ંલોકો સહભાગી થયા હતા. 
 હૉલે ડ, િફનલૅ ડ, ઓ ટે્રિલયા, જાપાન, અમેિરકા, જમર્ની વા દેશોમાથંી પ્રદશર્કો આ યા હતા.ં 

દશકોની પરખા : 

પ્રદૂષણ િનયતં્રણ ઉપકરણોના ઉ પાદકો,  પાણી અને પ્રદૂિષત પાણી સચંાલન,  પાણી શિુ કરણ,  કચરાન ુ
રીસાઇિક્લંગ,  પયાર્વરણીય યાવસાિયકો,  ઉ ોગો,  ઔ ોિગક એસોસીએશનો,  શૈક્ષિણક,  સશંોધન અને 
િવકાસ, પયાર્વરણીય પરામશર્કો. 

આ દશન ખાતે કટલીક ખુ કંપનીઓની સહભા ગતા : 

૧. પૅક્સ એ વાયનર્મે ટલ ટેક્ નોલૉજી ઇિ ડયા પ્રા. િલ. (હૉલે ડ) 
૨. ક્વાવક બી.વી.(હૉલે ડ) 
૩. કેમ પ્રોસેસ િસ ટ સ પ્રા. િલ. 
૪. સી.એસ.આઈ.આર.ઓ. મે યફેુક્ચિરંગ લેગિશપ 
૫. એઈ કે કે પ એગ્રીસચર્ ઇિક્વપમે ટ 
૬. એન-િવઝન એ વાયનર્મે ટ સવીર્સીસ 
૭. ફો સર્ માશર્લ પ્રા. િલ. 
૮. ફ રુાર્ટ અથર્ પ્રા. િલ. 
૯. લાગા િસ ટ સ પ્રા. િલ. 
૧૦. ઓગેર્િનક ૧૨૧ ય.ુએસ.એ. 
૧૧. એસ.એફ.સી. એ વાયનર્મે ટલ ટેક્ નોલૉજીસ િલ., (સી.-ટેક) 
૧૨. િસ ટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ. 
૧૩. થમેર્ક્સ િલ. 
૧૪. વોટર મેનેજમે ટ કંપની 
૧૫. િવ વેીન +બોસ ક સિ ટંગ એ જીિનયસર્ 
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6. .પી.સી.બી. ઈ-ગવન સ મોબાઈલ ઍપ (એ લીકશન) : 

ડ જટલ ઇ ડયા અને મોબાઈલ ગવન સની દશામા ંન નૂા પ પ રવતન 

ગજુરાતમા ં વિરત ગિતથી ઔ ોિગક િવકાસ થવાને કારણે,  વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલય અને ગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ (જી.પી.સી.બી.)એ સયંકુ્તપણે એવો િનણર્ય કય  કે,  ઈ-ગવનર્ સના સાધન ારા 
પયાર્વરણના ંસચંાલન અને પ્રદૂષણ રોકવા માટેના પડકારો હાથ ધરવા જોઈએ. આમ,  એન.આઈ.સી., 
ગાધંીનગરની મદદથી એક વેબ-આધાિરત ક યટુર સૉ ટરવેર પ્રોગ્રામ િવકિસત કરવામા ંઆ યો અને 
તેની શ આત કરવામા ંઆવી. જી.પી.સી.બી ખાતે રો  રોજ બનતા કામકાજના ંસચંાલનમા ંતે મદદ પ 
બને છે. આ સો ટવેરને એક્સટે ડેડ ગ્રીન નોડ (એક્સ.જી.એન) તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

આ સૉ ટવેર - એક્સ.જી.એન., જી.પી.સી.બી.ની દરેક કામગીરીઓ કરે છે અને િવિવધ કામગીરીઓ મા ં
કે,  પયાર્વરણીય કાયદાઓ અંતગર્ત મજૂંરીઓની જ ર પડે છે,  વી કે,  ક સે ટ એ લીકેશ સ (સમંિત 
અરજીઓ),  િડલીવરી ઑફ ઓડર્સર્ ઍ ડ ક સે ટ (હકુમો અને સમંિતનુ ંિવતરણ) અને િનરીક્ષણ દરિમયાન 
એકિત્રત કરવામા ંઆવેલા ંનમનૂાઓનુ ંપિરણામ,  ફિરયાદ દાખલ કરવી વગેરે માટે ઔ ોિગક એકમો, 
આરોગ્ય સારવાર એકમો અને નાગિરકોને સેવા પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે. અ યાર સધુી એક્સ.જી.એન.ને 
કુલ ૪ રા ટ્રીય પરુ કારોથી પણ પરુ કૃત કરવામા ંઆવેલ છે. અરજીકતાર્,  ઓનલાઈન અરજી દાખલ 
કયાર્થી માડંીને અંિતમ આદેશો મેળવવા માટે સવાલોનો જવાબ આપવા વી તેમની અરજીને લગતી 
દરેક કામગીરી કોઈ પણ તરે ટે્રક કરી શકાય છે કે મેળવી શકાય છે. 

હાલમા,ં  એક્સ.જી.એન.નો ઉપયોગ પસર્નલ ક યટુર અને લેપટોપ ારા કરી શકાય છે. માનનીય 
પ્રધાનમતં્રીએ તેમના ં વતતં્રતા િદવસ ઉપરના યાખ્યાનમા ંજણા યુ ંહત ુ ંકે,  તેઓ ખબૂ જ સરળ શાસન 
ઇ છે છે,  નુ ંસચંાલન નાગિરકો તેમની હથેળી ારા કરી શકે. આ વ નને પિરપણૂર્ કરવાની િદશામા,ં 
માટર્ મોબાઈલ ફો સ ઉપર,  સરળ અને પારદશીર્ કામગીરી માટે જી.પી.સી.બી.ના એક્સ.જી.એન. 
સો ટવેરના ઉપયોગ માટે એક મોબાઈલ ઍપ િવકિસત કરવામા ં આવી છે,   દેશની કોઈ પણ 
િનયમનકારી સ ા ારા આ પ્રકારની પ્રથમ સેવા છે. 

માટર્ ફો સ ઉપર ઉપયોગ કરવા માટે,  જી.પી.સી.બી. માટે એન.આઈ.સી. ારા ધ એક્સ.જી.એન. 
મોબાઈલ ઍપ િવકિસત કરવામા ંઆવી છે,   શ આતમા ંનીચે મજુબની િવિશ ટતાઓ ધરાવે છે અને 
સમય જતા ંતેમા ંઘણી સિુવધાઓ ઉમેરી શકાશે. 
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1. અર ની થિત : 
આ મેનમુાથંી વપરાશકતાર્ દરેક અરજીઓની િ થિત જાણી શકશે,  મા,ં  એક્સ.જી.એન.નો ઉપયોગ 
કરતી વખતે અરજી કયા ટેબલ ઉપર પડી છે તે પણ જાણી શકાશે. આમ, અરજીની િ થિત જાણવા 
માટે ક યટુર અથવા લેપટોપ ારા જ એક્સ.જી.એન.નો ઉપયોગ કરવા ઉપર પણૂર્િવરામ મકૂી 

શકાય. 
2. કા નૂી / સી.સી.એ. ઓડર : 

વપરાશકતાર્ ારા દરેક સદેંશા યવહાર અને મજૂંરીઓ / ઓડર્સર્ મેળવી શકાય. આમ,  આ 
િવિશ ટતાને કારણે વપરાશકતાર્ તેમના મોબાઈલમા ંડો મેુ ટ્ સ(દ તાવેજો) રાખી શકેછે. 
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3.  પી.સી.બી. આઈ.ડ . 
આ મેનનુો ઉપયોગ કરીને ઔ ોિગક એકમનીિવગતો જોઈ શકાય છે. ઉ ોગની દરેક િવગતો 
પ્રોફાઈલ ઉપર આવેલી હોય છે,  મા ંસરનામ,ુ  સપંકર્ યિક્ત અને નબંર,  ઉ પાદનની તારીખ, 
સેક્ટર(ક્ષતે્ર), સી.ટી.ઈ. અને સી.સી.એ.ની મદુત, પાણીનો વપરાશ, પ્રદૂિષત પાણી ઉ પ  થવાની 
િવગતો,  પયાર્વરણીય ઓિડટ િરપોટર્ સપુરત કયાર્ની િવગતો,  ટી.એસ.ડી.એફ. સ યપદની 
િવગતો,  સી.ઈ.ટી.પી. સ યપદની િવગતો,  િનરીક્ષણની છે લી તારીખ,  પાણી વેરા(વોટર સેસ)નુ ં
વાિષર્ક રીટનર્ સબિમશન અને જોખમી કચરાનુ ંવાિષર્ક રીટનર્ સબમીશન જોઈ શકાય છે. 
આમ, આ સિુવધાને કારણે વપરાશકતાર્ઓ,  તેમના ંઔ ોિગક એકમોની પયાર્વરણીય માિહતીની 
યાપક જાણકારીઓ તેમના ંઆંગળીના ટેરવે મેળવી શકે છે. 

4. સવાલ / જવાબ : 
આ મેન ુ ારા વપરાશકતાર્,  ઔ ોિગક એકમ માટે જી.પી.સી.બી. ારા ઉઠાવવામા ંઆવેલા ં
સવાલોને િનહાળી શકે છે અને આ ઍપનો ઉપયોગ કરીને જવાબ પણ આપી શકે છે. 
આ િવિશ ટતાને કારણે,  જો અરજીકતાર્ મસુાફરી કરી રહલે હોય અથવા તો ઓિફસમા ંન હોય તો 
પણ આવા સવાલોનો જવાબ આપી છે અને આમ,  અરજીના ંપ્રિક્રયાકરણમા ંથતો િવલબં દૂર 
થાય છે અને તેને કારણે ઝડપી અને કાયર્ક્ષમ િનણર્યો લઈ શકાયછે. 
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5. પ રણામનો ન નૂો : 

જી.પી.સી.બી.ના કમર્ચારીઓની તેમની મલુાકાત દરિમયાન એકિત્રત કરવામા ંઆવેલ પ્રદૂિષત 
હવા અને પાણીના નમનૂાઓના ંપિરણામો હવે આ મેન ુ ારા જોઈ શકાય છે. આમ,  એક વખત 
પિરણામ જાહરે થઈ જાય યારે ઔ ોિગક એક પ્ર યક્ષપણે તે પિરણામોને તેમના મોબાઈલ 
ઉપર િનહાળી શકે છે અને જો કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફારો અથવા સધુારણાઓ કરવા જ રી બને 
તો તેને કોઈ પણ જાતના િવલબં વગર હાથ ઉપર લેવામા ંઆવે છે. 

આ ઔ ોિગક એકમોના પાલન અને પયાર્વરણીય કામગીરીને સધુારશે. 

છે લા માઈલના જોડાણને ઘટાડવા માટે કોઈ પણ િનયમનકતાર્ ારા શાસનમા ંઆ પ્રકારની 
રજૂઆત સમગ્ર દેશમા ંપ્રથમ વખત કરવામા ંઆવી છે અને િડિજટલ ઇિ ડયા અને મોબાઈલ 
ઈ-ગવનર્ સનુ ં વ ન પિરપણૂર્ કરવામા ંઆ યુ ંછે. 

7. ધોરણ થાપન માટ તરરા ય સં થા : 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્,  વડી કચેરી અને તેની પ્રાદેિશક કચેરીએ 
આઈ.એસ./આઈ.એસ.ઓ.   ૯૦૦૧:૨૦૦૮ અને આઈ.એસ./આઈ.એસ.ઓ. ૧૪૦૦૧:૨૦૦૪ 
પ્રમાણીકરણ પ્રા ત કરેલ છે,  પિરણામે,  સચંાલકીય કૌશ યમા ંસધુારો લાવી શકાય અને બૉડર્ની 
કામગીરીને કારણે થતા ંપયાર્વરણીય નકુસાનને પણ જોઈશ શકાય અને તેને યનુતમ કરી 
શકાય. પયાર્વરણીય અધોગિતના શમન માટે એક કાયર્ યોજના બનાવવામા ંઆવી છે. 

આ િદશામા,ં  આઈ.એસ./આઈ.એસ.ઓ. : ૧૮૦૦૧ હઠેળ યાવસાિયક આરોગ્ય અને સરુક્ષા 
પ્રમાણીકરણ પ્રા ત કરવા માટે બોડ એક આગવુ ં પગલુ ં ભયુર્ં છે. સદર પ્રમાણીકરણ માટે 

 
 

Mkðk÷ / sðkçk 

 
 

Ãkrhýk{ Lk{qLkku 
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મે યઅુલી સમીક્ષા કરવા માટે એક યોજના તૈયાર કરવામા ં આવી છે અને કેવી રીતે 
આઈ.એસ./આઈ.એસ.ઓ. : ૧૪૦૦૧ અને આઈ.એસ./૧૮૦૦૧ ભેગા ંકરી શકાય અને એકીકૃત 
મે યઅુલ પ્રણાલી િવકિસત કરી શકાય,  આને પિરણામે,  યરુો ઑફ ઇિ ડયન ટા ડડ્ સર્માથંી 
આઈ.એમ.એસ.હઠેળના પ્રમાણીકરણ મેળવી શકાય. આ બાબતે,  આઉટસોિસર્ંગ ારા િનપણુ 
એજ સીની મદદ લઈને આવ યક સામગ્રી (મે યઅુલ) તૈયાર કરવામા ંઆવે છે અને એકીકૃત 
સચંાલકીય પ્રણાલી પ્રમાણીકરણ માટે યરુો ઑફ ઇિ ડયન ટા ડડ્ સર્મા ંઅરજી કરવા માટે હાલ 
બૉડર્ તૈયારી કરી ર ુ ંછે. 

એકીકૃત સચંાલકીય પ્રણાલીના ંઅમલીકરણ ારા પયાર્વરણ, સરુક્ષા અને આરોગ્યના પાસાઓંની 
સપંણૂર્ સભંાળ લેવામા ંઆવશે,  પિરણામે,  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ એક આદશર્ સં થા 
તરીકેનુ ંએક ઉદાહરણ થાિપત કરી શકે. 

બૉડર્મા,ં  વગર્-૩ના કમર્ચારીઓ પણ સચંાલન પ્રણાલીમા ંસમાન મહ વ ધરાવે છે અને તેમની 
સામેલગીરી ખબૂ જ જ રી છે. પરંત,ુ  સબંિંધત માપદંડો અંગે્રજીમા ં હોવાને કારણે વગર્-૩ના 
કમર્ચારીઓને તેમના ંરોિજંદા કાયર્મા ંતેનો અમલ કરવો મુ કેલ બને છે. બૉડ,  બનેં માપદંડોનો 
ગજુરાતી ભાષામા ં અનવુાદ કય  છે અને ગજુરાતી માપદંડના આધારે સમગ્ર વગર્-૩ના 
કમર્ચારીઓને પ્રિશક્ષણ આપવામા ંઆવે છે,  પિરણામે, બૉડર્ની સચંાલન પ્રણાલીમા ંતેમને સામેલ 
કરી શકાય છે અને રોિજંદા કાય મા ંમાપદંડોનુ ંઅમલીકરણ પ્રા ત કરી શકાય છે. 

8.  વાય ટ જુરાત લોબલ સિમટ - વી. . .એસ.-2015 

તારીખ ૧૧થી ૧૩ જા યઆુરી,  ૨૦૧૫ના સમયગાળા દરિમયાન “વાયબ્ર ટ ગજુરાત ગ્લોબલ 
સિમટ - વી.જી.જી.એસ.-૨૦૧૫”નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં આ સમયગાળા દરિમયાન 
વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલય અંતગર્ત એમ.ઓ.ય.ુ કરવામા ંઆ યા હતા.ં રોકાણ ક્ષેત્ર હઠેળ 
૧૭૨ એમ.ઓ.ય.ુ કરવામા ંઆ યા,  યારે ૨૨ એમ.ઓ.ય.ુ યહૂા મક ભાગીદારી (જ્ઞાનની આપ-
લે) અ વયે થયા હતા.ં તારીખ ૧૨/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ ગજુરાતના માનનીય મખુ્યમતં્રીની 
હાજરીમા ંએક એમ.ઓ.ય.ુ હ તાક્ષિરત કરવામા ંઆ યુ,ં  યારે,  તા. ૧૩/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ના ઓિડટોિરયમમા ંએક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ,ં 
મા ંમાનનીય મતં્રી ી મગંભુાઈ પટેલ - વન અને પયાર્વરણ િવભાગ - આિદવાસી િવભાગ 

અને વન અને પયાર્વરણ િવભાગના રા ય તરના માનનીય મતં્રી ી બચભુાઈ ખાબડ હાજર 
ર ા હતા.ં માનનીય મતં્રીઓ ારા યોજના સમથર્કોમા ં આશરે ૪૫ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન 
સિટર્િફકેટનુ ં િવતરણ કરવામા ં આ યુ.ં આ કાયર્ક્રમ દરિમયાન,  માનનીય મતં્રી ી ારા 
િવ તાઓને “પયાર્વરણ રક્ષક એવોડર્”થી પણ પરુ કૃત કરવામા ંઆ યા.ં 

ગ્લોબલ સિમટ ઇ ટરનેશનલ એિક્ઝિકશન દરિમયાન ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડ ભાગ 
લીધો અને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્ અને વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ારા કરવામા ં
આવેલી પ્રવિૃ ઓ િવશેની માિહતી ટોલના િડ લે ારા દશાર્વવામા ંઆવી. 
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જોડાણ-1 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ સ ય ીઓની યાદ  

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ)  
મ નામ / હો ો અને સરના  ુ હો ો 

૧ ડૉ. ી કે.ય.ુ મી ી, 
અ યક્ષ,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,  
પયાર્વરણ ભવન સેક્ટર -૧૦/એ, 
ગાધંીનગર – ૩૮૨૦૧૦ 

અ યક્ષ 

૨ ી બી.બી.  વેન, આઈ.એ.એસ  
ઉપાઘ્ યક્ષ અને વહીવટી સચંાલક ી,  
ગજુરાત ઔધોિગક િવકાસ િનગમ, 
ઉધોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર– ૩૮૨૦૧૭ 

સ ય 

૩ સુ ી મમતા વમાર્, આઈ.એ.એસ   
ઉધોગ કિમ  નર ી, 
ઉધોગ કિમ  નર ીની કચેરી, 
 લોક ન.ં૧/ર, ઉધોગ ભવન, 
સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૭ 

સ ય 

૪ ડો. મરુલીિક્ર ા, આઇ.એ.એસ., 
ગજુરાત અબર્ન ડેવલપમે  ટ કોપ રેશન, 
લોક ન.ં૬, ૫મો માળ, ઉધોગ ભવન,  
ગાધંીનગર-૩૮૦૧૭ 

સ ય 

૫ સુ ી દપર્ણા ધી મર, 
સયંકુ્ત સિચવ ી (સેવા) 
વન અને પયાર્વરણ િવભાગ, 
 લોક ન.ં૧૪/૮, સિચવાલય, 
ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

સ ય 

૬ ી કે.ડી.સથુાર 
નાયબ સિચવ ી અને િનયામક ી, 
લોક – ૪,સાતમો માળ, 
નાણા િવભાગ, સિચવાલય,  
ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

સ ય 
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૭ ી કમલદયાની, આઈ.એ.એસ 
વાહન  યવહાર કિમ  નર ી, 
વાહન  યવહાર કિમ  નર ીની કચેરી, 
જુના સિચવાલય, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

સ ય 

૮
  

ી રાકેશશકંર, આઈ.એ.એસ 
નગરપાિલકાઓના િનયામક ી, 
નગરપાિલકાઓના િનયામક ીની કચેરી, 
 લોક ન.ં૧૪/૩  માળે, જુના સિચવાલય, 
જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૯
  

ી એ.બી.શાહ, 
મેનેજર ી (પ્રો કટ) 
ગજુરાત ઔધોિગક મડુી રોકાણિનગમ, ઉધોગ ભવન, 
 લોક ન.ં૧૧-૧ર/૬ ો માળ,સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૧૦ ી કે.સી.િમ ી, 
સ ય સિચવ ી, 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,  
પયાર્વરણ ભવન સેક્ટર -૧૦/એ, ગાધંીનગર – ૩૮૨૦૧૦

સ ય સિચવ
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જોડાણ -2 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

( ર ટમે ટ) ર લેુશન, 2007 

ર લેુશન  8 (1) (આઇ) 

પસદંગી સિમિત 

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

 
 

 

મ 
મ રચાયેલ 

સિમિત માટ સવંગ 
સિમિત ુ ંમાળ ુ ં

૧ ૧ અને ૨  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અ યક્ષ ી 
 સ ય ીઓ: 
૧ ; બોડર્ના સ ય સિચવ ી  
૨ : બોડર્ના અ યક્ષ ી નક્કી કરે તેવા િનયામક મડંળના બે સ ય ીઓ  
૩ : બોડર્ના અ યક્ષ ી મજુંર કરે તેવા એક કે વધ ુબહારના તજજ્ઞ  
૪ ; િનયામક ી (પયાર્વરણ) વન અને પયાર્વરણ િવભાગ, ગજુરાત રા ય 
૫ ; નાયબ સિચવ ી (પયાર્વરણ), વન અને પયાર્વરણ િવભાગ, ગજુરાત રા ય   

 

૨ ૩ અને ૪  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણ બોડર્ના સ ય સિચવ ી  
સ ય ીઓ  
૧ ; નાયબ સિચવ ી (પયાર્વરણ) વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ગજુરાત રા ય  
૨ : વરી ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર અથવા વરી ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાનીક (  સૌથી  
િસનીયર હોય તે) 
૩ : બોડર્ના સ ય સિચવ ી મજુંર કરે તેવા િહસાબી/ વહીવટી/કાયદા શાખાના  
વડા 
૪ ; જુિનયર ટેક્નીકલ અિધકારી ી, વન અને પયાર્વરણ િવભાગ, ગજુરાત રા ય   
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જોડાણ -3 

જુરાત ૂષણ િનય ણ બોડ 

( ર ટમે ટ) ર લેુશન, 2007 

ર લેુશન  8 (1) (આઇઆઇ) 

બઢતી સિમિત 

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

મ રચાયેલ સિમિત માટ 
સવંગ 

સિમિત ુ ંમાળ ુ ં

૧ .  ૧ અને ૨  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અ યક્ષ ી તથા 
સ ય ીઓઃ 
૧. બોડર્ના સ ય સિચવ ી  
૨. બોડર્ના અ યક્ષ ી નક્કી કરે તેવા િનયામક મડંળના ંબે 
સ ય ીઓ,  પૈકી સ ય ી (સરકારી) અિધકારી હોવા જોઇએ.  
૩. નાયબ સિચવ ી  (પયાર્વરણ), વન અને પયાર્વરણ િવભાગ 
ગજુરાત રા ય  

૨.  ૩ અને ૪  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણ બોડર્ના સ ય સિચવ ી તથા 
સ ય ીઓઃ 
૧.  વરી ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર અથવા વરી ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાનીક 
(  સૌથી  િસનીયર હોય તે) 
૨.  નાયબ સિચવ ી (પયાર્વરણ), વન અને પયાર્વરણ  િવભાગ , 
ગજુરાત રા ય 
૩. બોડર્ની મહકેમ શાખાના વડા  

 

 

 

 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	217	

 

 

જોડાણ-4 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

બોડની તકનીક  સિમિતના સ ય ીઓની યાદ  

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

મ નામ / હો ો અને ઓફસ ુ ંસરના ુ ં હો ો 
૧ અ યક્ષ ી,  

“પયાર્વરણ ભવન”  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણ બોડર્, સેક્ટર- ૧૦/એ, 
ગાધીનગર. – ૩૮૨ ૦૧૦.  

અ યક્ષ ી 

૨ સ ય સિચવ ી, 
“પયાર્વરણ ભવન”  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણ બોડર્, સેક્ટર- ૧૦/એ, 
ગાધીનગર. – ૩૮૨ ૦૧૦.  

સ ય 

૩ ઝોનલ ઓફીસર ી 
કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વડોદરા   

સ ય 

૪ ડૉ પી.એ.જોષી,  
ડી.ડીઆઇ.ટીકોલેજ, નડીયાદ   

સ ય 

૫ પ્રોફેસર .એન. જોષી (રીટાયડર્) 
એલ.ડી એ જીનીયરીગ ંકોલેજ, અમદાવાદ 

સ ય 

૬ ી ભરતભાઈ ન (સ ય સિચવ) 
જીસીપીસી, ગાધીનગર  

સ ય 

૭ બોડર્ના અ યક્ષ ી મજુંર કરે તેવા એક કે વધ ુબહારના તજજ્ઞ સ ય 
૮ ી વાય. એ તાઇ, પયાર્વરણ ઇજનેર,  

“પયાર્વરણ ભવન”  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણ બોડર્, સેક્ટર- ૧૦/એ, 
ગાધીનગર. – ૩૮૨ ૦૧૦.  

ક વીનર 
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જોડાણ-5 

 જુરાત ૂષણ િનય ણં બોડ  

ખર દ સિમિત 

િપયા ૧ લાખથી ૫ લાખ સધુીની કોઇપણ ચીજ વ તઓુની ખરીદી માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણં 
બોડર્ના અિધકારીની નીચે દશાર્ યા મજુબની ખરીદ સિમિત બોડર્ ારા રચવામા ંઆવી છે.   

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

મ અિધકાર નો હો ો હો ો 
૧. સ ય સિચવ ી  અ યક્ષ ી 
૨. વિર ઠપયાર્વરણ ઇજનેર ી  સ ય 
૩. વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાનીક ી   સ ય 
૪. મખુ્ય િહસાબી અધીકારી ી  સ ય 
૫. કાયદા અિધકારી ી   સ ય 
૬. મ ય થ પ્રયોગશાળાના વડા ી  સ ય 
૭. પયાર્વરણ ઇજનેર ી (અ યક્ષ ી નક્કી કરે તે) સ ય 
૮. પયાર્વરણ ઇજનેર ી ( ટોર) ક વીનર 
૯. વહીવટી અિધકારી ી (મહકેમ)  સ ય 
૧૦. િહસાબી અિધકારી ી   સ ય 
૧૧. આંતરીક ઓડીટ અિધકારી ી  સ ય 
૧૨.  તે પ્રાદેિશક કચેરીના વડા ી  સ ય 

ઉપરાતં િપયા ૫ લાખથી વધ ુ રકમની ચીજવ તનુી ખરીદી કરવાના િક સામા નીચે દશાર્વેલ 
અિધકારીઓનો ખરીદી સમીતીમા ંસમાવેશ કરાયો છે.  

૧. નાયબ સિચવ ી, વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ગજુરાત રા ય  

૨. ફાયના સીયલ એડવાયઝર, નાણા િવભાગ, ગજુરાત રા ય  

ન ધ : બોડર્ના કાયાર્લય આદેશ પત્ર ક્રમાક : ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્/એડીએમવી-૫૩૬/(૩)/૧૩૯૦૧/૨૦૦૯ 
તારીખ ૦૭/૦૭/૨૦૦૯ મા ંખરીદી સિમિતની િવગત દશાર્વી છે.  
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જુરાત ૂષણ િનય ણં બોડ 

બોડની વૈ ાિનક સિમિત 

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

મ નામ /  હો ો અને ઓફસ ુ ંસરના ુ ં હો ો 
૧. ી કે.સી. િમ ી, વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાનીક  અ યક્ષ ી 
૨. મ ય થ પ્રયોગશાળાના વડા ગાધંીનગર  સ ય 
૩. વહીવટી શાખાના વડા ગાધંીનગર સ ય 
૪. ી કે.ડી. શકુ્લ 

પેત્રોગ્રાફી અને િમનરલ કેમે ટ્રી લેબ, 
કિમ ર ઓફ જીઓલોજી અને માઇનીંગ લેબોરેટરી  
લોક ન.ં ૧૫ જુના સિચવાલય, ગાધંીનગર  

સ ય 

૫. ી વી.એસ પટેલ 
િનયામક ી, ‘સીકાટર્ ’ વ લભ િવ ાનગર, િજ. આંણદં   

સ ય 

૬. ી એ.પી પટેલ 
આસી. ડાયરેક્ટર (કેમે ટ્રી બ્રા ચ), ફોરેિ સક સાય સ લેબોરેટરી, પોલીસ 
ભવન સામે,સેક્ટર-૧૮-એ, ગાધંીનગર  

સ ય 

૭. ી દ માદમાવર 
બાયો સાય સ ડીપાટર્મે ટ, બી.આર.ડી કુલ ઓફ બાયો સાય સ, એસ.પી. 
યિુનવિસર્ટી,વ લભ િવ ાનગર-૩૮૮૧૨૦ , િજ. આણદં  

સ ય 

૮. ીમિત . વી પડંયા 
િસનીયર સાય ટીિફક આસી., ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણ બોડર્ વડી કચેરી 
ગાધંીનગર.  

ક વીનર 

 

 

 



જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ	 Page	220	

 

 

જોડાણ-7  

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા જોખમી કચરો ( યવસથાપન, જાળવણી અને સીમા પાર હરેફેર)  
િનયમો-૨૦૦૮ અંતગર્ત પયાર્વરણને અનકુળૂ સચોટ યવ થા સિહતની સિુવધા ધરાવતા રીસાયકલરની 
ન ધણી અને જોખમી કચરો તેમજ અ ય કચરાનો િસમે ટ િક્લન/થમર્લ પાવર લા ટ/ ટીલ લા ટમા ં
કોપ્રોસેસીંગ માટેની પરવાનગી સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી છે. 

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 
મ. નામ / હો ો અને ઓફસ ુ ંસરના ુ ં હો ો 

૧. સ ય સિચવ ી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર અ યક્ષ ી 
૨. હઝાડર્સ વે ટ શાખાના વડા, 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર  
ક વીનર 

૩. ઝોનલ અિધકારી ી કે ીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વડોદરા  સ ય 
૪. સબંિંધત શાખાના વડા, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 

ગાધંીનગર 
સ ય 

૫. સબંિંધત પ્રાદેિશક અિધકારી ી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 
બોડર્, ગાધંીનગર 

સ ય 

૬. સ યસિચવ ી ગજુરાત િક્લનર પ્રોડક્શન સે ટર, ગાધંીનગર. સ ય  
૭. ડ , એસ.એ.પરુાણીક,  

ડાયરેક્ટર એ વાયરમે ટ ઓડીટ સેલ, આ મીય ઇ ટીટ ટુ 
ટેક્નોલોજી એ ડ સાય સ, રાજકોટ,  

સ ય  

૮. ી એન.એમ. પટેલ, એસોિસયેટેડ પ્રોફેસર, ગવર્નમે ટ      
એ જીનીયરીંગ કૉલેજ અને સરકારી ઈજનેર કેમીકલ 
એ જીનીયરીંગ ખાતાના વડા,  ગાધંીનગર.   

સ ય 

૯. પ્રોફેસર હુમા એસ. સૈયદ, એ વાયરમે ટ એ જી યરીંગ 
ડીપાટર્ મે ટ, એલ.ડી.સી.ઇ. અમદાવાદ.  

સ ય 
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જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

કટગર  કિમટ  

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

મ. નામ અને હો ો હો ો 
૧. સ ય સિચવ ી, અ યક્ષ ી 
૩. ી કે.સી.િમ ી, વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક. સ ય 
૪. ી વી.આર.ઘાડગે, વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર. સ ય 
૫. ી .કે. યાસ, વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર. સ ય 
૬. ી.એસ.એચ.વેગડાવિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર. સ ય 
૬. ી વાય.એ.તાઇ, પયાર્વરણ ઇજનેર. ક વીનર 
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જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

નો સ કિમ ટના સ ય ીઓની યાદ    

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મ. નામ અને હો ો હો ો 
૧. સ ય સિચવ ી, અ યક્ષ ી 
૨. વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક, વડી કચેરી, ગાધંીનગર  સ ય 
૩. વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર,  વડી કચેરી, ગાધંીનગર સ ય 
૪. યિુનટ હડે, હઝેાડ્ર્ઝ શાખા,  વડી કચેરી, ગાધંીનગર    સ ય 
૫. કાયદા અિધકારી, વડી કચેરી, ગાધંીનગર    સ ય 
૬. યિુનટ હડે, પી-૧ શાખા,પયાર્વરણ ઇજનેર. વડી કચેરી,ગાધંીનગર    ક વીનર 
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જોડાણ-11 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 

બોડર્ના દરેક વગર્ના કમર્ચારીઓની સખં્યા 

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

મ. નામ અને હો ો 
ભરતી થયેલ 
જ યાની સં યા 

૧. સ ય સિચવ  ૧ 
૨. વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક  ૨ 
૩. વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર  ૮ 
૪. વિર ઠ વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ૮ 
૫. પયાર્વરણ ઇજનેર  ૨૮ 
૬. કાયદા અિધકારી (કાયમી અને કરાર આધાિરત) ૩(૨+૧) 
૭. વહીવટી અિધકારી  ૧ 
૮. મખુ્ય િહસાબી અિધકારી  ૦ 
૯. િહસાબી અિધકારી  ૦ 
૧૦. વૈજ્ઞાિનક અિધકારી(કાયમી અને કરાર આધાિરત) ૩૯+૧ 
૧૧. નાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર ૪૫ 
૧૨. મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર (કરાર) ૪૩ 
૧૩. િસનીયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ (કાયમી અને કરાર આધાિરત)  ૭૪+૧૨ 
૧૪. મદદનીશ કાયદા અિધકારી (કાયમી અને કરાર આધાિરત) ૧+૧ 
૧૫. જનસપંકર્ અિધકારી ૦ 
૧૬. જુિનયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ ૦ 
૧૭. જુિનયર અિધકારી  ૬ 
૧૮. િસનીયર નક્શાગાર  ૧ 
૧૯. નાયબ અિધક્ષક ૩૧ 
૨૦. અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૧ ૨ 
૨૧. અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૨ ૩ 
૨૨. ગજુરાતી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૧ ૧ 
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૨૩. અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૩ ૨ 
૨૪. ગજુરાતી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૨ ૦ 
૨૫. કો યટુર પ્રોગ્રામર  ૨ 
૨૬. િસિનયર ક્લાકર્  ૨૦ 
૨૭. ક્લાકર્ કમ ટાઇપી ટ  ૨૯ 
૨૮. વાયરમેન  ૧ 
૨૯. ડ્રાયવર ૯ 
૩૦. હવાલદાર, નાયક, પટાવાળા કમ, વીપર, હમાલ  ૪૪ 
(એ) ુલ  418 
(બી) આઉટ સોસર્ હઠેળનો ટાફ : (૧) ડેટા એ ટ્રી ઓપરેટર+ ડ્રાયવર 

(૨)વગર્-૪ના સેવકો 
૧૨૦ 
૦૫૮ 

 
 ુલ: (એ)+(બી) 596 
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જોડાણ-12 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની કચેર ઓ 
મખુ્ય કાયાર્લય  : ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 

“પયાર્વરણ ભવન”, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
ફોન ન.ં : ૦૭૯-૨૩૨૩૨૧૫૨, ફેક્સ ન.ં : ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૮૪, ૨૩૨૩૨૧૬૧ 

website : www.gpcb.gov.in 

(તાર ખ 31/03/2015 ની થિતએ) 

મ ાદિશક કચેર ઓ કાય ે ના જ લાઓ 

૧ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,અમદાવાદ 
બીજોમાળ, ગ્રામ િનમાર્ળભવન, ગજુરાત ખાદી ગ્રામોઉ ોગ બોડર્  
જુના વાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ 
ફોન : (૦૭૯)-૨૭૫૫૬૬૩૪,૨૭૫૫૬૬૩૧, ૨૭૫૫૬૬૩૨  
ફેક્સ : (૦૭૯) ૨૭૫૫૬૬૭૦   

દાણીલીમડા,બાપનુગર, 
સરસપરુ,રિખયાલ,ગોમતીપરુ,
સીટીએમ એરીયા,એએમસી 

એરીયા 

૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વડોદરા  
ઇઆરઆઇ ક પાઉ ડ, રેસકોસર્ રોડ, વડોદરા 
ફોન : (૦૨૬૫) ૨૩૫૪૮૫૦, ૨૩૩૧૯૨૮, ફેક્સ : (૦૨૬૫) 
૨૩૩૯૨૦૫  

વડોદરા અને છોટાઉદેપરુ  

૩ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, રાજકોટ  
હોટલ દુરખશૂ પાસે, રેસ કોસર્ રોડ, રીંગ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧  
ફોન:(૦૨૮૧) ૨૪૭૪૫૨૪, ૨૪૫૯૮૩૧, ફેક્સ:(૦૨૮૧) ૨૪૫૨૧૮૯ 

રાજકોટ 

૪ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,સરુત  
બેિ જયમ કેવર, િસ વર લાઝા કોમ લેક્ષ, િલિનયર બસ ટે ડની 
સામે, રીંગ રોડ સરુત – ૩૯૫૦૦૩  
ફોન : (૦૨૬૧) ૨૪૪૨૬૯૬, ૨૪૧૧૧૯૨, ફેક્સ (૦૨૬૧) ૨૪૨૯૭૩૩   

સરુત 

૫ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વાપી  
શેડ ન ં: સી-૫/૧૨૪ , વાપી જીઆઇડીસી, હોટલ પ્રીતમની 
બાજુમા,ંવાપી,િજ ; વલસાડ-૩૯૬૧૯૫ 

વલસાડ અને ડાગં 
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ફોન ; (૦૨૬૦) ૨૪૩૨૦૮૯, ૨૪૨૬૨૦૭ ફેક્સ (૦૨૬૦) ૨૪૩૨૮૨૬ 

૬ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ભ ચ  
સી-૧,  ૧૧૯/૩ જીઆઇડીસી, ફેઝ/૨ નમર્દાનગર ભ ચ/૩૯૨ ૦૧૫  
ફોન : (૦૨૬૪૨) ૨૪૬૩૩૩, ૨૪૮૬૬૫ ફેક્સ : (૦૨૬૪૨) ૨૪૬૩૪૫ 

ભ ચ િજ લા િવ તાર અને 
નમર્દા નદીની ઉ રનો 

િવ તાર 

૭ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, જામનગર  
સરદાર પટેલ કમ િશયલ કોમ લેક્ષ, રામે ર નગર કે.જી િવકાસ ગહૃ 
માગર્, બેડી બદંર રોડ જામનગર – ૩૬૮૦૦૮  
ફોન : (૦૨૮૮) ૨૭૫૨૩૬૬ ફેક્સ : (૦૨૮૮) ૨૭૫૩૫૪૦ 

જામનગર અને દેવભમૂી 
ારકા 

૮ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ભાવનગર  
લોટ ન.ં : ૧૧૫૪/૨-બી, ગોગા સકર્લ, સર પટણી રોડ,  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૪  
ફોન : (૦૨૭૮) ૨૫૨૪૧૦૮ ફેક્સ (૦૨૭૮) ૨૫૨૫૮૩૭ 

ભાવનગર અને અમરેલી 

૯ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, મહસેાણા 
એચ/૩-એ, ફેસ-૧, જીઆઇડીસી એ ટેટ,જીઆઇડીસી ઓિફસ નજીક, 
મોઢેરા રોડ, મહસેાણા-૩૮૯૦૦૨                                 
 ફોન:(૦૨૭૬૨) ૨૫૮૨૯૪, ટેલી ફેક્સ:(૦૨૭૬૨) ૨૫૮૧૦૬ 

મહસેાણા 

૧૦ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગોધરા  
૨૦,હૈદરી સોસાયટી,ડી.એસ.પી. ઓિફસ પાસે, ગોધરા,  
િજ.પચંમહાલ-૩૮૯૦૦૧  
ફોન:(૦૨૬૭૨) ૨૪૫૮૬૯, ફેક્સ:(૦૨૬૭૨) ૨૪૫૯૯૧ 

પચંમહાલ અને દાહોદ 

૧૧ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ભજૂ   
કતીરા કોમશીર્યલ કો પલેક્ષ-૧, મગંલમ ચાર ર તા પાસે, સં કાર 
નગર, ઇ કમટેક્ષ ઓફીસ પાસે, ભજૂ-૩૭૦૦૦૧           
ફોન:(૦૨૮૩૨) ૨૫૦૬૨૦, ફેક્સ:(૦૨૮૩૨) ૨૫૦૬૨૧ 

ક છ 

૧૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નડીયાદ  
૨૦૧-૨૦૩, બી લોક, સરદાર પટેલ ભવન,નડીયાદ,િજ.ખેડા-૩૮૭૦૦૧       
ફોન:(૦૨૬૮) ૨૫૫૧૪૨૭, ફેક્સ:(૦૨૬૮) ૨૫૫૧૪૨૮ 

ખેડા 
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૧૩ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, જૂનાગઢ  
‘પકંજ બગંલો,’ ટેશન રોડ, સેંટ એની’ઝ ચચર્ની સામે,  
જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧                 
ફોન:(૦૨૮૫) ૨૬૫૧૫૦૪, ફેક્સ:(૦૨૮૫) ૨૬૫૧૫૦૩ 

જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ 

૧૪ પ્રાદેિશક કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ગાધંીનગર 
“પયાર્વરણ ભવન”, સેક્ટર-૧૦/એ,  
ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦                                     
ફોન:(૦૭૯) ૨૩૨૨૨૦૯૬, ફેક્સ: (૦૭૯) ૨૩૨૨૨૪૨૫ 

ગાધંીનગર 

૧૫ પ્રાદેિશક કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,િહંમતનગર  
આદશર્ બગંલો, ઘર ન.ં ૩૩/૩૪, મોતીપરુા, પોલીટેકનીક રોડ, 
િહંમતનગર, િજ.સાબરકાઠંા-૩૮૩૦૦૧               
ફોન:(૦૨૭૭૨) ૨૨૯૨૭૨, ફેક્સ:(૦૨૭૭૨) ૨૨૯૨૨૭૩ 

સાબરકાઠંા 

૧૬ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,અંકલે ર  
ક્લીનર ટેક્નોલોજી ડેવલોપમે ટ સે ટર િબિ ડંગ (એઆરેઆઇએલ) 
૧૫૦૧, જીઆઇડીસી, અંકલે ર, િજ.ભ ચ-૩૯૩૦૦૨                   
ફોન:(૦૨૬૪૬) ૨૨૨૯૩૩, ફેક્સ:(૦૨૬૪૬) ૨૨૨૯૩૨ 

અંક્લે ર અને ભ ચ િજ લા 
િવ તાર તથા નમર્દા નદીની 
દિક્ષણનો િવ તાર અને નમર્દા 

૧૭ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,સરેુ દ્રનગર  
કૃ ણભવન, ઝાડે ર સોસાયટી, પી.ટી.સી. કોલેજ પાસે, ઝાડે ર રોડ, 
વઢવાણ,િજ. સરેુ દ્રનગર-૩૬૩૦૩૦ 
ફોન:(૦૨૭૫૨) ૨૪૨૧૨૧, ૨૪૨૧૨૨ 

સરેુ દ્રનગર 

૧૮ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પોરબદંર  
સિંદપ કો લેક્ષ, પહલેો માળ, મધવાણી કોલેજની સામે, નરસગં 
ટેકરી, એરપોટર્ રોડ, પોરબદંર-૩૬૦૫૭૭ 
ફોન:(૦૨૮૬) ૨૨૨૦૦૫૦,ફેક્સ:(૦૨૮૬) ૨૨૨૦૦૩૦  

પોરબદંર 

૧૯ પ્રાદેિશક કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,નવસારી 
બીજો માળ, પટેલ પિરવાર કો પલેક્ષ, આર.ઈ.ઓ. નજીક, નેશનલ 
હાઈવે ન.ં૮,સીસોદરા, નવસારી 
ફોન:(૦૨૬૩૭) ૨૯૦૭૩૦ 

નવસારી અને તાપી  
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૨૦ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાતપ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,પાલનપરુ  
જી લા સેવાસદન-૨,કલેક્ટર ઓિફસ,જોરાવર પેલેસ, ત્રીજો માળ, મ  
ન-ં૨૦ થી ૨૪, પાલનપરુફોન:(૦૨૭૪૨) ૨૫૧૩૦૦ 

પાટણ અને બનાસકાઠંા 

૨૧ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાતપ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, આણદં  
બારદાનવાલા ભવન, ડૉ. ક રોડ, આણદં-૩૮ 
ફોન:(૦૨૬૯૨) ૨૬૬૧૯૪, ૨૬૬૧૯૫, ફેક્સ:(૦૨૬૯૨) ૨૬૬૧૯૪ 

આણદં 

૨૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાતપ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, તપરુ  
બાલાજી સોસાયટી નજીક, ધોરાજી રોડ, તપરુ, જી.રાજકોટ 

તપરુ, ધોરાજી, 
જામક ડોરણા અને ઉપલેટા 

૨૩  પ્રાદેિશક કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,અમદાવાદ (ગ્રા ય) 
બીજોમાળ, ગ્રામ િનમાર્ળભવન, ગજુરાત ખાદી ગ્રામોઉ ોગ બોડર્  
જુના વાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ 
ફોન : (૦૭૯)-૨૭૫૫૬૬૩૪,૨૭૫૫૬૬૩૧, ૨૭૫૫૬૬૩૨  
ફેક્સ : (૦૭૯) ૨૭૫૫૬૬૭૦   

અમદાવાદ (ગ્રા ય) 
અને બોટાદ 

૨૪ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, અમદાવાદ (પવુર્)     
ગ્રાઉ ડ લોર, શોપ ન.ં૧, ઓમ શાતંીનગર - ૩ લસ, દેવીમાના 
મિંદરની બાજુમા,ં ગામ: વટવા, તા. કોઈ, જી. અમદાવાદ. 
ફોન:(૦૭૯) ૨૯૨૯૫૮૮૦ 

જીઆઇડીસી વટવા, નરોડા, 
જીવીએમએમ,નારોલ અને 

કોઈ વગેરે. 

૨૫ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, સરીગામ 
સવેર્ ન.ં ૨૫૩/૨, આહીર ફળીયા, ભાદર વડ,  
સરીગામ – ૩૯૬ ૧૫૫. જી. વલસાડ. 
ફોન : (૦૨૬૦)- ૨૭૮૬૦૪૪, ૨૭૮૬૦૩૩, ફેક્ષ: (૦૨૬૦) ૨૭૮૬૦૩૩

સરીગામ, ઉમરગામ 

૨૬ પ્રાદેિશકકચેરી, ગજુરાતપ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, મોરબી 
પિર મ, મહાવીર સોસાયટી પાસે, નવા બ ટે ડ ની સામે, સનાલા 
રોડ,  
મોરબી.- ૩૬૩૬૪૧ 
ફોન:(૦૨૮૨૨) ૨૨૮૦૧, ૨૨૮૦૨ 

માિલયા, ટંકારા,મોરબી 
વાકંાનેર, હળવદ 
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જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની તકદાર  કચેર ઓ: 
મ તકદાર  કચેર ઓ કાય ે ની ાદશીક 

કચેર ઓ 
૧ તકેદારી કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ગાધંીનગર 

૧૦૧-૧૦૪, પહલેો માળ,પયાર્વરણ ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ,  
ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦                                     
ફોન:(૦૭૯) ૨૩૨૩૧૭૫૯  

પ્રાદેિશક કચેરી અમદાવાદ, 
ગાધંીનગર, અમદાવાદ-પવુર્ , 

અમદાવાદ ગ્રા ય , 
િહમતનગર, મહસેાણા અને 

પાલનપરુ.   

૨ તકેદારી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વડોદરાગેરીક પાઉ ડ, રેસકોસર્ 
રોડ, વડોદરાફોન : (૦૨૬૫) ૨૩૫૪૮૫૦, ૨૩૩૧૯૨૮, ફેક્સ : 
(૦૨૬૫)૨૩૩૯૨૦૫ 

પ્રાદેિશક કચેરી, આણદં , 
નડીયાદ, વડોદરા, ગોધરા 

અને ભરુચ 

૩ તકેદારી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,સરુત  
બેિ જયમ કેવર, િસ વર લાઝા કોમ લેક્ષ, િલિનયર બસ ટે ડની સામે, રીંગ 
રોડ સરુત – ૩૯૫૦૦૩  
ફોન : (૦૨૬૧) ૨૪૪૨૬૯૬, ૨૪૧૧૧૯૨, ફેક્સ (૦૨૬૧) ૨૪૨૯૭૩૩     

પ્રાદેિશક કચેરી અંકલે ર , 
સરુત, નવસારી, વાપી અને 

સરીગામ 

૪ તકેદારી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, રાજકોટ 
(C/o) દુરખસુ હોટલ નજીક, રેસ કોષર્ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
ફોન:(૦૨૮૧) ૨૪૭૪૫૨૪, ૨૪૫૯૮૩૧, ફેક્સ:(૦૨૮૧) ૨૪૫૨૧૮૯ 

પ્રાદેિશક કચેરી સરેુ દ્રનગર 
રાજકોટ, મોરબી. તપરુ, 
ક છ, પોરબદંર, ભાવનગર, 
જામનગર અને જુનાગઢ   

 
***************************** 

 


