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આ ખુ 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની રચના જુરાત સરકાર ારા પાણી અિધિનયમ 1974 ની કલમ-4 હઠળ 15 
ઓ ટોબર 1974ના રોજ કરવામા ંઆવી હતી. િવિવધ પયાવરણીય કાયદાઓના અમલીકરણની જવાબદાર ઓ 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડને સોપવામા ંઆવેલ છે. જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ પયાવરણના ર ણ અને 

અસરકારક ૂષણ િનયં ણ તેમજ યવ થાપન માટ સતત કાયશીલ રહલ છે. જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડનો 
વાિષક અહવાલ 2015-16 તે બોડ ારા વષ 2015-16મા ંકરવામા ંઆવેલ કામગીર નો દ તાવેજ છે. જુરાત 

ૂષણ િનયં ણ બોડની ન ધનીય િસ ધઓ જણાવતા ું આનદંની લાગણી અ ભુ ુ ં ં. 
1. જુરાત ુ ષણ િનયં ણ બોડને  NIC, જુરાતના સહયોગથી બનાવેલ સોફટવેર એ ટ ડડ ીન નોડ 
(એ એન)ને વતમાન ો કટ માટ અભ િૃ  ધત નાિવ  ય (ઇ મે ટલ ઇનોવેશન ઇન એ ઝી ટ ગ ો ટ)વગ 
હઠળ ગો  ડ એવોડ એનાયત કરવામા ં આવેલ છે. આ એવોડ ારા જુરાત રા યના ઇ-ગવન સના પગલાને 
દશભરમા ંમા યતા સાથે સાથે જુરાત ુ ષણ િનયં ણ બોડની યશ કલગીમા ંવ  ુએક પ  ઉમેરાયેલ છે. 
2. જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ તેની કામગીર  િનયામક રુતી મયા દત ન રાખતા િુવધા દાતા પે િવકાસમા ં
પણ યોગદાન આપે છે.  ઉ ોગો પયાવરણીય િનયમો  ુિનયિમત પાલન કર છે અને તેમના હાલની ોડ ટ તેમજ 

ૂષણ ભારમા ં(લોડ) કોઇ બદલાવ નથી તેવા ઉ ોગો માટ સકારા મકપણે બોડની હાલની સી.સી.એ. ર અુલની 
યાને વ  ુસરળ બનાવવા ુ ંન  કરવામા ંઆવેલ છે. આવા ઉ ોગોની ર અુલ માટની અર  ફા ટ ક 

મોડમા,ં તેઓના પયાવરણીય િનયમોના અ પુાલન માટના વય ં માણીતતાના સટ ફ કટના આધાર આપોઆપ 
ર  ુથઇ શકશે. આમ આ યોજના સી.સી.એ. ર અુલની અર ઓના ઝડપી િનકાલ માટ મદદ પ થશે, તેમજ 
પયાવરણીય કાયદાઓ ુ ંઅ પુાલન કરતા ઉ ોગોને ો સા હત કરશે. 
3. રા યમા ંઅસરકારક અને ઉ ૃ ટ પયાવરણ સચંાલન માટ બોડ ‘પયાવરણ લનીક અને ઓપન હાઉસ’ નો નવો 
અભગમ ‘િનયમનકાર  િૂમકા’ ભજવવાની સાથે ‘ િુવધા દાનકતા’ તર ક અપનાવેલ છે. રા યમા િવિવધ 
િવ તારના ુ ષણને લગતી સમ યાઓના િનવારણ તેમજ તેના સમાધાન માટ બોડ ારા વષ 2015 16મા ુલ 
142 પયાવરણીય લીનીક તથા ં ુલ 125 ઓપન હાઉસ આયો ત કરવામા આવેલ. 
4. લ  ુતથા મ યમ કારના એકમોને એ એનને લગતી બાબતોમા સરળતા દાન કરવા બોઅડની તમામ 
દિશક કચેર ઓ તથા વડ  કચેર  ખાતે સહાયતા ક  ારા િન ુ ક િુવધા ઉપલ ધ કરવામા આવેલ છે.    

5. ઉ ોગોને  િુવધા  દાન કરવા માટ ઓર જ વગના ંઉ ોગો માટ બોડ  ા હત પ   ારા અમલીકરણ ુ ં માણીકરણ 

તથા  ીન વગના ંઉ ોગો માટ  વ માણીત સટ ફ કટ મા ય કરવાની િસ ટમ અપનાવેલ છે.  
6. “કચરાના વપરાશ” અભગમના માગ ારા જોખમી કચરાની સહ યાના યાલને અપનાવવા માટ જુરાત 

ૂષણ િનયં ણ બોડના અભગમ ારા િવિવધ પગલા ંલઇ જોખમી કચરાના ઉ પાદકો, િુવધાઓના સચંાલકો 
અને િસમે ટ તથા ટલ ઉ ોગોને કોમન લેટફોમ ુ ુ પાડવામા ંઆવેલ છે. માચ 2016 ધુીમા ંિસમે ટ ઉ ોગોમા ં
દા ત ુલ 7578645 મે ક ટન જોખમી અને બન જોખમી કચરાની સહ યા કરવામા ંઆવેલ છે. િસમે ટ 
લા ટમા ંકચરાની સહ યાના યાલને વેગવ ુ ંબનાવવા સ ય સચવ  -  જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની 
અ ય તા હઠળ દશ, રાજ થાન,  ઓર સા, તિમલના ુ, કણાટક રા યના ૂષણ િનયં ણ બોડના સ ય 
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સચવો તથા એમ.ઓ.ઇ.એફ અને સી.સી., સી.પી.સી.બી, સીએમએ તથા આઇઆઇપીના િતિનિધઓના એક 
ર લેુટર  ફોરમની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 
7. ાદિશક કચેર ઓ ારા સલં ન કાય ે ોમા ં ાદિશક તર બોડના કાય / િૃ ઓના અમલીકરણ, વહ વટ  
િનયં ણ તથા થાિનક તર સકંલન અને દખરખની જવાબદાર  બ વવા જુરાત રા યના ુદા ુદા િવ તારમા ં
બોડની ુલ 26 ાદિશક કચેર ઓ અને 4 તકદાર  કચેર ઓ કાયરત છે. 
8. ભારત સરકારના ઇ ડ યલ પો લસી અને મોશન િવભાગ ારા ઉ ોગ થાપવામા/ંચલાવવામા ં સરળતા 
(Ease of Doing Business)ની પહલ અ વયે દશના બધા રા યોના િવિવધ િવભાગોના ુલ 285 પેરામીટસ ુ યાકંન 
કરવામા આ યા હતા. મા ંપયાવરણ ે ના તમામ 45 પેરામીટસ ુ ં100% પાલન કરવાની િસ ધ હાસંલ કર ને 
પયાવરણ ે મા ંદશમા ંટોચ  ુ થાન ા ત ક  ુછે. 
9. જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ ારા બોડના અિધકાર ઓ / કમચાર ઓમા ં ૂષણ િનયં ણ, િનયમન,  બે ટ 
અવેલેબલ ટકનોલો સ, બે ટ અવેલેબલ ે ટ સીસ વગેર વા ે ની કાયશૈલીમા ં વધારો થાય તે ઉ ેશથી 
બોડમા ંિવિવધ તાલીમો ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. વષ 2014-15 દરિમયાન સીપીસીબી, પીસીબી અને અ ય 
નેશનલ અને ઇ ટરનેશનલ ઓગનાઇઝેશન ારા આયો ત કરલ તાલીમ/ વકશોપ / સેમીનારમા ં બોડના 
અિધકાર ઓ / કમચાર ઓને ભાગ લેવા મોકલેલ. 
10. જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ રા યમા ંપયાવરણીય ૂષણને િનયિં ત કરવા િવિવધ કારની સ ું ત 
માળખાક ય િુવધાને ઉભી કરવા સધન પગલા ંલીધેલ છે. હાલમા ંરા યમા ંરા યમા ં37 સી.ઇ.ટ .પી(33 કાયરત 
અને 04 ુ ચત/ ગિત હઠળ / બાધકામ હઠળ), 06 સ ું ત ટ એસડ એફ કાયરત તથા 01 ુ ચત/ ગિત હઠળ / 
બાધકામ હઠળ, 09 સ ું ત જોખમી કચરાને બાળવાની િુવધા, 19 સ ું ત બાયોમેડ કલ કચરાના સારવારની 
િુવધા, 11 ઇ-વે ટ ર ટડ ડ સમે ટલર/ર સાઇ લર અને 06 નકામા જોખમી ક ટનરને િવ ુ ધીકરણ કરવાની 

સા ુ હક િુવધા, 07 ઇ-વે ટ ઓથોરાઈ ડ ોડ સુર અને ઇ પોટર, 03 ોડ અુશર ઇ-વે ટ એ ટ ડડ ોડ સુર 
ર પો સીબીલીટ  તગત અને 01 ઇ-વે ટ ઓથોરાઈ ડ કોમન કલે શન સે ટર જુરાતમા ંઆવેલ છે. 
11. બોડના ુ યવ થીત / સમ લુીત વહ વટ માટ બોડ િવિવધ કારના પ કો તૈયાર કયા છે. નાથી િવિવધ 
કારની મા હતી વી ક, અર ઓની હાલની થિત, અર ની મં ુર ઓ, પડતર કામની િવગત, કચરાની સહ 
યાને લગતી િવગતો/ મા હતી સરળતાથી મેળવી શકાય. 

12. જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ “ર પો સીબલ કર મેનેજમે ટ સી ટમની” મા યતા ધરાવતા ઔ ોગીક 
એકમોની ક સે ટની (સી.સી.એ) અર ને િનયમા સુાર ફ  લઇને ફા ટ કમા ંકાયવાહ  કર  સાત વષની (5+2) 
ક સે ટની મં ુર  આપવાનો િનણય કરલ છે. આ માટ ઔ ોગીક એકમ પાસે ISO 9000 તથા ISO 14000 ુ ં
માણપ  હો  ુજ ર  છે. 

13. અહવાલના વષ દર યાન જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની વડ  કચેર  તેમજ ાદશીક કચેર ઓ ારા 
પયાવરણ ગે િૃત લાવવા માટ ુદા ુદા ો ામ વા ક, ઓઝોન દવસ, િવ  પયાવરણ દવસ, ધરતી 
દવસ, અને ઈકો ડલી ગણેશ ઉ સવ વગેર આયો ત કરવામા ંઆવે છે. ત ઉપરાતં ુ ષણ િનયં ણ અને 
પયાવરણ યવ થાપનને યાને લઇ લોકોમા પયાવરણ બચાવવા ગે તુતા ગેના  ુદા ુદા વકશોપ તથા 
સેમીનારો ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.        
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14. “ફાગણ નૂમ- હોળ ના તહવાર સગેં”, ડાકોરના ી રણછોડરાય ના મં દર જવાના પદયા ીઓના માગ પર 
વ છતા સાથે િૃતની પહલ કરવામા આવી હતી. 

15. મહા મા ગાધંી વ છતા અભયાન તગત 2015ના ઓ ટોબર માસમા ં બા  પદ યા ા બાદ 
પદયા ીઓના માગ પર વ છતા સાથે િૃતની પહલ કરવામા આવી હતી. 
 
 

ગાધંીનગર                                                            નૂમચદં પરમાર, IAS 
તાર ખ: 30 ુલાઇ, 2016                                             અ ય , પીસીબી.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િવષય ૂચ 

મ  િવગત  ુ ઠ 
1  તાવના   

2  બોડ ુ ંબધંારણ    

3  બોડની બેઠકો   

4  બોડની સિમિતઓ અને તેની કામગીર    

5  બોડના ઉ ેશો , કાય  અને અ મતા   

  5.1 ઉ ેશો   

  5.2 કાય   

  5.3 અ મતા  

  5.4 બોડની િૃ ઓ   
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     પાણી અિધિનયમ / હવા અિધિનયમ અને / જોખમી કચરાના િનયમો હઠળ સહ યાર  
મં ુર  ( કોમન ક સ ટ ) તથા / ઓથોરાઇઝેશનની અર ઓ , ક સે ટ ુ એ ટા લીશ 
(સીટ ઇ) ની અર ઓ,બાયોમેડ કલ સ હઠળ ઓથોરાઇઝેશનની અર ઓ લા ટ ક સ 
હઠળ ર શનની અર ઓ ચકાસવાની કાયવાહ  અને તેના આખર  િનણયો.પાણી 
અિધિનયમ, હવા અિધિનયમ અને, જોખમી કચરાના િનયમો વગેર હઠળ લેવાયેલા 
ન નુાઓ અને ુ થકરણ 

  5.5પયાવરણ ની ળવણી માટની િુવધાઓ  

  5.6 સીઇટ પી ( સહ યારા ગદંાપાણીના ુ કરણ લા ટસ )  

  5.7 જોખમી કચરાના િનકાલ માટની િુવધાઓ   
  5.8 ઇ-વે ટ મેનેજમે ટની િુવધાઓ  

  5.9 મ ટ પલ ઇફ ટ ઇવેપોરટસ  

  5.10 ઘરગ  ુગદંાપાણીના ં ુ ધકરણ લા ટસ ની થિત    

  5.11 િવક તબીબી કચરાના સા ુ હક િનકાલની યવ થા   

  5.12 િુનિસપલ ઘન કચરો ( યવ થા અને ળવણી )િનયમો 2000  

  5.13 બેટર  ( યવ થા અને ળવણી િનયમો ) 2001  

  5.14 પાણી ઉપકર  

  5.15 સીઇપીઆઇ ( કો ેહ સીવ ઇ વીરોનમે ટ પો શુન ઇ ડ  )  

  5.16 પયાવરણ મં ુર  – લોક નુાવણી  

  5.17 પાણીની ણુવ ા ુ ંમોનીટર ગ – સ , મીનાસ પર યોજના, નદ ઓ, 

       તળાવ , ુવા વગેરના પાણીની ણુવ ા ુ ંમોનીટર ગ વગેર   

 

  5.18 પર સર હવાની ણુવ ા ુ ંમોનીટર ગ – નેશનલ એર મોનીટર ગ  
ો ામ, ટટ એર મોનીટર ગ ો ામ વગેર    

 

  5.19 દર યાકાઠંા િવ તારના મોનીટર ગ   

  5.20 ઉ સવો દરિમયાનના મોનીટર ગના ો ામ  

  5.21 થુ રણ ણુવ ાની ચોકસાઇ(એના લટ કલ વા લટ  કં ોલ – એ સુી)   

  5.22 પયાવરણલ ી તુી કાય મો  

  5.23 અગ યના ંબનાવો અને િન ણાતંો તથા મહા ભુાવોની લુાકાત  

  5.24 કૌશ યવધન  

6  પયાવરણ કાયદાઓના ભગંબદલ દાખલ  કરાયેલ  ુ દમા અને  આખર  િનકાલ 
કરાયેલ  કસ: 

 

7  બોડ ુ ંવહ વટ  માળ ુ ં, બોડની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણયો   

8  રા ય સરકાર તરફથી બોડને મળેલા નાણા ં  
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9  રા ય સરકાર ારા આપવામા ંઆવેલા ંઆદશો અને પાલન માટ લેવાયેલા ંપગલા ં   

10 રા ય બોડ તજવીજ કરવાની બી  કોઇ અગ યની બાબતો  

જોડાણો 
1  જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડના સ ય ીઓની યાદ    

2  પસદંગી સિમિતના સ ય ીઓની યાદ    

3  બઢતી સિમિતના સ ય ીઓની યાદ    

4  તકિનક  સિમિતના સ ય ીઓની યાદ    

5  ખર દ સિમિતના સ ય ીઓની યાદ    

6  વૈ ાિનક સિમિતના સ ય ીઓની યાદ    

7  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 
સિમિત અને જોખમી કચરો તેમજ અ ય કચરાનો િસમે ટ ક ન  /થમલ પાવર લા ટ  /
ટ લ લા ટમા ંકો ોસેસ ગ માટની પરવાનગી ગેની સિમિતના સ ય ીઓની યાદ  

 

8  કટગર સિમિતના સ ય ીઓની યાદ   

9  નો સસિમિતનાસ ય ીઓની યાદ   

10  બોડ ુ ંવહ વટ  માળ ુ ં  

11  બોડના દરક સવગ માટ કમચાર ઓની સં યા  

12  બોડની કચેર ઓ   

 

ન ધઃ   વાિષક અહવાલ 2015-16 ( જુરાતી)એ ે  વાિષક અહવાલનો ભાવા વુાદ છે. 
 
 

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 દ્રિ ટકોણ સાથે, પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ 
૧૯૭૪ની જોગવાઇઓ મજુબ, તારીખ ૧૫-૧૦-૧૯૭૪ ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (જીપીસીબી) 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, બોડર્ન ુ ંસખં્યાબળ ૪૩૩ થવા 
છતા,ં ઉપરોક્ત કાયદાઓનો અમલીકરણ માટે જ રી કમર્ચારીઓની સખં્યા ઓછી છે. મા ંઆજ સધુી ૧૫૭ ઇજનેરો તથા ૧૨૭ 
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 
કાયર્કે્ષત્રોમા ં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.   
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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 ઉપરાત અ ય સં થાઓ સાથેના સકંલનની કામગીરી 
કરવામા ંઆવે છે.  

બોડર્ ારા ટેટ ઓફ આટર્ લેબોરેટરીઝ બનાવવામા ંઆવી છે  અંતગર્ત વડી કચેરી ગાધંીનગર તેમજ પ્રાદેશીક કચેરી ભજુ, 
જામનગર અને રાજકોટની પ્રયોગશાળાઓને અ યતન વૈજ્ઞાનીક સાધનો વાકે HRGC‐HRMS, HPLC, XRD,  LCMSMS, VOC‐C 2  to C 
40, ICPMS વગેરેથી િવકસાવવામા ંઆવી છે.   

બોડર્ની ગાધંીનગર ખાતેની મ ય થ પ્રયોગશાળા ારા અમદાવાદ (પવુર્), અમદાવાદ (ગ્રા ય), અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મહસેાણા, 
પાલનપરુ, અને િહંમતનગરની પ્રાદેિશક કચેરીઓ તેમજ તકેદારી શાખા ગાધંીનગર ખાતેની પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા એકત્ર કરાતા 
નમનૂાઓના તેમજ અ ય સં થાઓ ારા મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની  તેમજ પાણી, ગદંાપાણી, હવા અને 
હઝેાડ્ર્સ વે ટના નમનુાઓના પ ૃ થકરણ માટેની પ ધિતઓ િવકસાવવાની કામગીરી કરવામા ંઆવી રહી છે. બોડર્ની વડોદરા 
ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા વડોદરા, ગોધરા, આણદં, નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીઓ તેમજ 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 પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા એકત્ર કરાતા નમનૂાઓના તેમજ અ ય 
સં થાઓ ારા મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. બોડર્ની સરુત ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા 
સરુત, નવસારીની પ્રાદેિશક કચેરીઓ તેમજ 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 પ્રાદેિશક 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 તેમજ 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 પ્રાદેિશક કચેરી તેમજ અ ય સં થાઓ ારા 
મોકલવામા આવતા નમનૂાઓના પ ૃ થકરણની કામગીરી કરવામા ં આવે છે. બોડર્ની જામનગર ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા 
જામનગર અને પોરબદંરની પ્રાદેિશક 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 રેગ્યલેુટરી સં થા છે. તેમ છતા ંબોડર્ મેનેજમેંટ માટેના આધિુનક સાધનો સાથે કદમથી 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. એનએબીએલ અને આઇએસોના અમલીકરણ ારા બોડર્  િનરંતર 
તેની કામગીરીની ગણુવ ા અને દેખાવ વધ ુસારો બનાવવા માટે પ્રય નશીલ છે.  

નેશનલ 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 ય રીતે 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 પ્રમાણીકરણ માટે િવકિસત કરવામા ં
આવેલ. જી.પી.સી.બી.ની પ્રયોગશાળાઓ ારા પાણી, હવા અને જોખમી કચરાના નમનૂાઓના વગેરેના પરીક્ષણ તેમજ ુ થકરણ 
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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 તેની િ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 પેરામીટસર્ના ટે ટીંગ અને કેિલબે્રશન માટે એિક્રિડટેશન બોડર્ 
ફોર ટે ટીંગ એ ડ કેિલબે્રશન લેબોરેટરીઝ (એનએબીએલ), ારા અિધકૃતતા આપવામા ંઆવી છે. યારે ભાવનગર અને જામનગર 
ખાતે આવેલી પ્રયોગશાળાને એન.એ.બી.એલ. અિધકૃતતા પ્રા ત કરવાની પ્રિક્રયા ચાલ ુ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 ટી એસેસમે ટ સીરીઝ 
પ્રમાણપત્ર  મેળવવાની કાયર્વાહી હાથ ધરેલ છે.   

કે દ્રીય પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, િદ હીના તેમજ પ લીક પ્રાઇવેટ પાટર્નરશીપના સહયોગથી ગજુરાતમા ંક ટી યઅુસ એિ બય ટ 

એર ક્વોિલટી મોનીટરીંગ કરવાના હતેથુી આ પ્રો ક્ટ હાથ ધરવામા ંઆ યો છે હવાની ગણુવ ાનુ ંસતત મોનીટરીંગ માટે હાલમા ં

રા યમા ંમણીનગર અમદાવાદ ખાતે ક ટી યઅુસ એ બીઅ ટ એર ક્વોલીટી મોનીટરીંગ ટેશન કાયર્રત કરવામા ંઆવેલ છે. 

ક ટી યઅુસ એિ બય ટ એર ક્વોિલટી મોનીટરીંગના ટેશન પર પીએમ૨.૫, એસઓ૨, એનઓ, એનઓ૨, એનઓએક્સ, સીઓ, 

ઓઝોન, બે ઝીન, ટો યનુ, ઝાયલીન  અને અ ય પેરામીટર  એિ બય ટ એર ક્વોિલટી માટે  સતત માપવામા ંઆવે છે . આ 

ટેશનની લીંક CPCB, િદ હી સાથે ઑનલાઇન જોડાયેલી છે .  

ઇ-ગવન સ:  

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ માત્ર પ્રદૂષણ િનયતં્રણ  કે્ષતે્ર રેગ્યલેુટરી ઓથોરીટી તરીકે કાયર્ કરવા ઉપરાતં પયાર્વરણ કે્ષત્ર સાથે 
સકંળાયેલા તમામ લોકો માટે સિુવધાપ્રદાતા અને સેવાપ્રદાતા તરીકે પણ સિક્રયપણે કાયર્ કરે છે. પયાર્વરણ કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલા 
તમામ લોકોને સગવડતા 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.  

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.  
ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ને NIC ગજુરાતના સહયોગથી બનાવેલ સો ટવેર  eXtended  Green  Node  (XGN)  ને પ્રવતર્માન 
પ્રો ક્ટ માટે અિભ િુ ધત નાિવ ય (Incremental  Innovation  in  Existing  Project  ) વગર્ હઠેળ ઇ ગવનર્ સ િવભાગમા કરવામા ં
આવેલ સધુારાને લઇ ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડ ગો ડ એવોડર્ પ્રા ત કય  હતો. આ એવોડર્ ગજુરાત રા યના ઇ-ગવનર્ સ 
તરફના પગલાન ુભારતના તરે મા યતા દશાર્વે છે.    
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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 પ્રદૂષણભારમા ં(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. 

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 બોડર્ના લાબંા સમયના િનયમનકારી ભિુમકા પર વે યાન પર આવેલ કે પ્રદૂષણને 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 કે્ષતે્ર બોડર્ના અનભુવી અિધકારીઓ તેમજ અ ય અનભુવી યિક્તઓના ંજ્ઞાન, 
સહકાર, માગર્દશર્ન કે િદશાસચૂન ા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.  
રીસચર્ અને ડેવલોપમે ટ થકી પી.એચ.ડી. અંગેની કીમ અંતગર્ત બોડર્ ારા શૈક્ષિણક સં થાઓના િન ણાતંોની '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 લાઇબે્રરીનો 
ઉપયોગ કરી શકશે. 

2.0   બોડ ુ ંબધંારણ   

ગજુરાત સરકાર ારા પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ અ વયે ૧૫મી ઓક્ટોબર, ૧૯૭૪ના રોજ 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (જીપીસીબી)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 ૨૦૧૫-૧૬ મા ંબોડર્ના સ યોની યાદી જોડાણ-૧ મજુબ છે. 
બોડર્ન ુ ંમાળખુ ંજોડાણ -૧૦ મજુબ છે. બોડર્ના દરેક વગર્ના અિધકારી કમર્ચારીઓની સખં્યાની િવગતો જોડાણ -૧૧ મજુબ છે. 

3.0  બોડની બેઠકો    

સને ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન બોડર્ની કુલ ૦૭(સાત) બેઠકો મળી હતી. મા ં૪ (ચાર) િનયિમત બેઠક તથા ૩ (ત્રણ) પિરપિત્રત 
બેઠક મળેલ હતી. બોડર્ની આ બેઠકો તારીખ ૧૭/૦૬/૨૦૧૫, ૨૯/૦૯/૨૦૧૫, ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ અને ૧૦/૦૩/૨૦૧૬ રોજ મળી 
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હતી અને પિરપિત્રત બેઠકો તારીખ ૨૨/૦૪/૨૦૧૫, ૨૮/૧૦/૨૦૧૫, અને ૩૦/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ મળી હતી. આ બેઠકો 
દરિમયાન લેવાયેલા અગ યના િનણર્યો પાના ન ં૨૧૫ થી ૨૧૮  અહવેાલમા ંસામેલ છે.   

4.0  બોડની સિમિતઓ તથા તેની કામગીર   

(1) પસદંગી (િસલે શન) સિમિત અને મોશન સિમિત  

બોડર્ ારા ચાર કમર્ચારી સિમિતઓની 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 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 ૨૦૧૫-૧૬ મા ંવગર્-૧ તથા વગર્-૨ ની બઢતી સિમિતની પાચં (૫) બેઠકો તથા વગર્-3 તથા વગર્-૪ ની ત્રણ (૩) બેઠકો 
મળી હતી. 

  (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. 

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન આ સિમિતની સોળ (૧૬) બેઠકો મળી હતી. મા ં૧૫૨ 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 ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન ખરીદ સિમિતની છ (૬) બેઠકો મળી હતી. મા ં૨૮ કાયર્સિૂચ અંગે ચચાર્ થયેલ. 

(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.  

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન આ સિમિતની એક(૧) બેઠક મળી હતી અને પાચં(પ) િવષયો પર ચચાર્ થયેલ.  

(5) જોખમી કચરો ( યવ થાપન, ળવણી અને સીમા પાર હરફર) િનયમો-2008 તગત પયાવરણને અ ુ ળૂ 
સચોટ યવ થા સ હતની િુવધા ધરાવતા ર સાયકલરની ન ધણી સિમિત અને જોખમી કચરો તેમજ અ ય 
કચરાનો િસમે ટ 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 અનકુળૂ 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.  
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આ સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૭ મજુબ છે.  

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન આ સિમિતની આઠ (૮) બેઠકો મળી હતી.  

(6) કટગર  સિમિત  

પ્રદુષણ ફેલાવવાની ક્ષમતાને યાને રાખીને કે દ્રીય પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ઉ ોગોની ચાર કક્ષા અનકુ્રમે લાલ, નારંગી, 
લીલો તથા સફેદ એ પ્રકારે વહચવામા ં આવેલ 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 યસિચવ ીના અ યક્ષપદ હઠેળ બોડર્ના વિર ઠ અિધકારીઓની સિમિતની પનુ:રચના ૧૦/૦૭/૨૦૧૩ ના રોજ કરેલ.  

આ સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૮ મજુબ છે.  

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન આ સિમિતની એક (૧) બેઠકો મળી હતી.  

(7) નો સ સિમિત  

કે દ્રીય પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા પાણી પ્રદુષણ અિધિનયમ-૧૯૭૪ હઠેળ િવિવધ પ્રકારના ઉ ોગોના પ્રદુિષત પાણીને 
શિુ ધકરણ કરીને િનકાલ કરવામા ંઆવેલ છે. આ માત્રાઓને  તે રા યના પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા વધ ુમજબતુ/સખત 
કરવા માટે સ ા આપવામા ં આવેલ છે. ના એજ ડા બોડર્ સમક્ષ લઇ જવા માટે આવા નો સર્ બાબતે બોડર્ના 
સ યસિચવ ીના અ યક્ષપદ હઠેળ બોડર્ના વિર ઠ અિધકારીઓની સિમિતની રચના તા. ૧૭/૦૮/૨૦૧૧ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ તથા નો સર્ કિમટીના કાયર્કે્ષત્રના સધુારા બાબત સિમિતની પનુ: રચના તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૩ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ. 

આ સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૯ મજુબ છે.  

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન આ સિમિતની ત્રણ (૩) બેઠકો મળી હતી.  

5.0 બોડના ઉ ેશો, કાય  અને અ મતા       

5.1 ઉ ેશો  

બોડર્ના મખુ્ય ઉ ેશ પ્રદુષણ િનયતં્રણ અને પયાર્વરણની 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 પ્રદૂષણની થતી િવપરીત 
અસરો ઓછામા ંઓછી કરવી. 
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 રા ય સરકાર અને થાિનક સ ામડંળોની 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 ોગો, મડંળો, સરકારી સં થાઓ, વગેરે સાથે ઘિન ઠ સકંલન અને સહયોગથી 
પયાર્વરણ બાબતે જનજાગિૃત લાવવી.  

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  

 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 

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

 બેટરી ( યવ થા અને જાળવણી ) િનયમો, ૨૦૦૧ તેમજ  

 પયાર્વરણીય ઇ પેક્ટ અસે મે ટ અંગેનુ ંજાહરેનામુ ં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 

 સીઆરઝેડ જાહરેનામા ૨૦૧૧ની જોગવાઇનુ ં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 કવૂાઓ 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 ગદંાપાણી 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. 

 પ્રદૂષણનુ ંિનયતં્રણ, િનવારણ અને ઘટાડવા 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 સમયબધં 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 એકમોની ઓળખ અને હવા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ માટે હવા અિધિનયમની 
જોગવાઇઓનો અમલ કરાવવો.  

 નવા ઔ ોિગક પ્રો ક્ટ માટે યોગ્ય થળોની પસદંગી કરવી.  

 ઔ ોિગક વસાહતોમા ંગદુંપાણીના એકત્રીકરણ, શિુ ધકરણ અને તેના પયાર્વરણીય રીતે સરુિક્ષત છેવટના િનકાલ માટેની 
પયાર્વરણીય આંતરમાળખાકીય સિુવધાઓ પરૂી પાડવાની બાબતે કામગીરી કરવી.   

 વ છ ઉ પાદન માટેની ટેકનોલોજી મકુરર કરવી, િવકસાવવી અને અપનાવવી  

 નદીઓ અને જળ ોતોમા ંગદંા પાણીનો િનકાલ પ્રિતબિંધત કરવો અને ગ્રીન-બે ટના િવકાસ તથા િસંચાઇ માટે શિુ ધકરણ 
પ્રિક્રયા કરેલા ગદંાપાણીના પનુ:ઉપયોગ તથા પનુ:ચિક્રત 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 કે્ષત્રમા ંકૌશ યવધર્ન થાય તેવા પ્રોગ્રામોનુ ંઆયોજન  કરવુ.ં 

5.4 બોડની િૃ ઓ                   

5.4.1 ક સોલીડટડ ક સે ટસ અને /અથવા ઓથોરાઇઝેશન   
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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 ઉપરોક્ત કાયદાઓ પાણી અિધિનયમ, હવા અિધિનયમ, 
એમ.એસ.ડબ ય ુ સ, બીએમડબ ય ુ સ વગેરે તરીકે દશાર્વેલ છે.   

 પાણી અને / હવા અિધિનયમ અને / જોખમી કચરાના િનયમો હઠળ ક સોલીડટડ ક સે ટસ તથા ઓથોરાઇઝેશનની અર ઓ 
ચકાસવાની કાયવાહ  અને તેના આખર  િનણયો 

પાણી અિધિનયમ અને / 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 અને ઓથ રાઇઝેશનનો ખ્યાલ માહ ેએિપ્રલ ૨૦૦૩થી અમલ 
કરવામા ંઆવેલ હતો.  

બોડર્ ારા ઇ-ગવનર્ સ સોફટવેર હઠેળ–એક્ષજીએન (એક્સ ટે ડેડ ગ્રીન નોડ) મારફતે ઓનલાઇન એ લીકેશન કામગીરીનો આરંભ 
તારીખ: ૫-૬-૨૦૦૮થી કરવામા ં આ યો હતો. એક્ષજીએન (એક્સ ટે ડેડ ગ્રીન નોડ)ના સોફટવેરથી સબંિંધત અરજદારોને 
ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની સિુવધા આપવામા ંઆવી છે.  

 
         (1)  સીસીએ અર ઓ (રડ અને ઓર જ કટગર ના ઉ ોગો) ગે લીધેલા ંપગલાનેં લગતી કડાક ય િવગતો      
         નીચે જુબ છે:                                (વષર્ ૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

મ 
િવગતો 

ુલ સંચત 
(31.3.2015) 

પાણી હવા 
જોખમી 
કચરો 

2015-16  
દરિમયાન 

ુલ સચત 
(31.3.2016) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની 
સીસીએ – અરજીઓ  

૨૨૫૫૨ ૧૨૪૭ ૭૭૩ ૧૦૦૫ ૧૪૮૨ * ૨૩૯૦૩ 

૨. સમંિત આપેલ સીસીએ 
અરજીઓ   

૧૬૪૭૬ ૯૧૧ ૮૧૪ ૭૪૩ ૧૧૧૬ ૧૭૫૯૨ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ સીસીએ-
અરજીઓ  

૪૪૪૦ ૧૭૪ ૧૪૨ ૧૩૪ ૨૧૫ ૪૬૫૫ 

૪. દફતરે કરેલ સીસીએ-
અરજીઓ 

૦૯ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૯ 

૫. અરજદાર ને પરત કરેલ 
સીસીએ – અરજીઓ 

૧૪૯૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૧૫૦૧ 

૬. ચકાસણી હઠેળની સીસીએ-
અરજીઓ  

૧૩૧ ૧૬૮ ૧૫૧ ૧૩૪ ૧૩૧ ૧૪૬ 

       પાણી = પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ, હવા= હવા અિધિનયમ ૧૯૮૧, જોખમી કચરો = જોખમી કચરો    

 ( યવ થા, જાળવણી અને સીમાપાર હરેફેર ) િનયમો, ૨૦૦૮ હઠેળ.     

       * મા ં૨૦૧૫-૨૦૧૬ના વષર્  દર યાન ૧૩૫૧ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪- ૨૦૧૫ દરિમયાન   

       બાકી રહલે ૧૩૧ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  
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(અ) પાણી ( ૂષણ િનવારણ અને િનયં ણ) અિધિનયમ 1974 હઠળ સમંિ  અર ઓ ચકાસવાની કાયવાહ  અને તેના 
આખર  િનણયો.            

બોડર્ના પ્રાથિમક કાય  પૈકીનુ ંએક કાયર્ પાણી અિધિનયમ અ વયે પ્રદૂષણની ક્ષમતા ધરાવતા 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 કવૂા અથવા પાકી ગટરમા ંઅથવા જમીન પર, દિરયામા ંગદંાપાણી તથા ઉ ોગોના પ્રદૂિષત 
પ્રવાહીનો િનકાલ કરવા માટે બોડર્ની મજુંરી મેળવવાની હોય છે.  

પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ રેડ તથા ઓરે જ કેટેગરીના ઉ ોગોની સમંિત અરજીઓ અંગે વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંલીધેલા પગલાનેં 
લગતી આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.                                (વષ 2015-2016)     

                                

મ િવગતો 
ુલ સંચત        

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016  
દરિમયાન 

ુલ સંચત      (31-
3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૩૨૬૬૨ ૧૨૪૭* ૩૩૯૦૯ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૪૧૪૨ ૯૧૧ ૨૫૦૫૩ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૭૦૨૪ ૧૭૪ ૭૧૯૮ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૪૦૯ ૦૧ ૪૧૦ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૯૬૯ ૦૦ ૯૬૯ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૧૮ ૧૬૮ ૧૬૮ 

       * મા ં૨૦૧૫-૧૬ ના વષર્ દરિમયાન ૧૧૨૯ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ દરિમયાન      
        બાકી રહલે ૧૧૮ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  
(બ) હવા ( ૂષણ િનવારણ અને િનયં ણ ) અિધિનયમ,1981 હઠળ સમંિત અર ઓની કાયવાહ  અને તેના આખર  

િનણયો  
હવા (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ ) અિધિનયમ,૧૯૮૧ની કલમ-૨૧ અનસુાર વાયઓુ બહાર કાઢતા દરેક ઉ ોગોએ 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 2015-2016)      

                   

મ િવગતો 
ુલ સંચત        

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત       (31-
3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૨૭૭૧૯ ૭૭૩ * ૨૮૪૯૨ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૨૬૬૭ ૮૧૪ ૨૨૪૮૧ 
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૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૫૦૨૩ ૧૪૨ ૫૧૬૫ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૧૬૯ ૦૦ ૧૬૯ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૭૪૧ ૦૦ ૭૪૧ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૧૯ ૧૫૧ ૧૫૧ 

  * મા ં૨૦૧૫-૧૬ ના વષર્ દરિમયાન ૬૫૪ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બાકી      

    રહલે ૧૧૯ 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 કે્ષત્રમયાર્દામા ંલાવવા માટે સઘન પગલા ંલીધા હતા.ં  

જોખમી કચરાઓ ( યવ થાપન, જાળવણી અને સીમા પાર હરેફેર) િનયમો, ૨૦૦૮ (રેડ અને ઓરે જ કેટેગરીના ઉ ોગો)  હઠેળ 

અિધકૃિતની અરજીઓ અંગેની આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.          (વષ 2015-2016)    

                                    

મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત      
(31-3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૧૮૪૦૪ ૧૦૦૫* ૧૯૪૦૯ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૧૩૧૯૯ ૭૪૩ ૧૩૯૬૯ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૬૦૭ ૧૩૪ ૪૭૭૭ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૬૩ ૦૦ ૬૪ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૪૩૬ ૦૦ ૪૪૩ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૯૯ ૧૩૪ ૧૩૪ 

* મા ં ૨૦૧૫-૧૬ના વષર્ દરિમયાન ૯૦૬ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બાકી રહલે ૯૯ 
અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે 

(2) સીસીએ અર ઓ ( ીન કટગર ના ઉ ોગો) ગે લીધેલા પગલાનેં લગતી કડાક ય િવગતો નીચે ુજંબ છે.  

                                  (વષ 2015-2016) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત      
(31-3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૫૮૧૭ ૯૯૦ * ૬૭૩૫ 
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૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૫૨૨૧ ૮૮૯ ૬૧૧૦ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૫૮ ૫૩ ૫૧૧ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૬૨ ૦૦ ૬૨ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૭૨ ૪૮ ૪૮ 

* મા ં૨૦૧૫-૧૬ના વષર્ દરિમયાન ૯૧૮ અરજીઓ હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બાકી રહલે ૭૨ 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 2015-2016) 

                                                                                                                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* મા ં૨૦૧૫-૧૬ના વષર્ દરિમયાન ૪૯૭ અરજીઓ હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બાકી રહલે ૨૯ 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 2015-2016) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત 
 (31-3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ    ૫૭૩ ૫૨૬ * ૧૦૭૦ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૪૯૯ ૪૨૫ ૯૨૪ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૫ ૮૨ ૧૨૭ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૨૯ ૧૮ ૧૮ 
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મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત       
(31-3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૪૬૮૦૭ ૪૫૦૨* ૫૧૩૦૯ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૩૫૧૧૯ ૩૯૨૫ ૩૯૦૪૪ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૯૮૬૪ ૬૯૦ ૧૦૫૫૪ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૫૦૩ ૦૦ ૫૦૩ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૫૫૩ ૦૦ ૫૫૩ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૭૬૮ ૬૫૫ ૬૫૫ 

* મા ં૨૦૧૫-૧૬ના વષર્ દરિમયાન ૩૭૩૪ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ 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 2015-2016) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત       
(31-3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૨૧૧૪ ૫૩૬ * ૨૬૨૧ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૧૮૯૧ ૪૮૩ ૨૩૭૪ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૬૩ ૨૯ ૧૯૨ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૨૭ ૦૦ ૨૭ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૨૯ ૨૪ ૨૪ 

* મા ં૨૦૧૫-૧૬ ના વષર્ દરિમયાન ૫૦૭ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બાકી રહલે ૨૯ 
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 જાળવણી) િનયમો,૧૯૯૮ હઠેળ અિધકૃિતની અરજીઓ  અંગેની આંકડાકીય માિહતી નીચે 

મજુબ છે.                                                     (વષ 2015-2016)                                                                     
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મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત       
(31-3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૨૬૧૩૦ ૨૪ * ૨૬૧૫૪ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૩૮૪૭ ૨૧ ૨૩૮૬૮ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૦૦૯ ૦૩ ૧૦૧૨ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૧૨૭૨ ૦૦ ૧૨૭૨ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

* મા ં૨૦૧૫-૧૬ ના વષર્ દરિમયાન ૨૪ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ 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 આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.                              
(વષ 2015-2016)                                                                                                                                                                  

મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત        
(31-3-2016 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૪૪૬૮ ૧૭૩૦* ૬૧૯૮ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૪૩૬૮ ૧૪૫૪ ૫૮૨૨ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૭ ૦૮ ૫૫ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૦૫ ૦૦ ૦૫ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૪૮ ૪૮ ૪૮ 

* મા ં૨૦૧૫-૧૬ ના વષર્ દરિમયાન ૧૬૮૨ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બાકી રહલે ૪૮ 
અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  

5.4.4 લા ટક વે ટ ( યવ થાપન અને ળવણી) િનયમો,2011 
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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 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 લાિ ટક પાઉચનુ ંઉ પાદન કરતા ં કે ઉ પાદન 

કરવાની ઇ છા ધરાવતા યિક્તકે એકમોએ  ફોમર્-૨ પ્રમાણે  અરજી કરવાની રહશેે.    

 લા ટક રજી ટે્રશનના રી યઅુલ માટેની અરજી રજી ટે્રશન પ્રમાણપત્રની સમયમયાર્દા પરૂી થાય તેના ૯૦ િદવસ પહલેા ંકરવાની રહશેે.  

        લાિ ટક વે ટ ( યવ થાપન અને જાળવણી) િનયમો, ૨૦૧૧ હઠેળ મળતી અરજીઓની આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.     

(વષ 2015-2016) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત       

(31-3-2015 ધુી) 
2015-2016 
દરિમયાન 

ુલ સંચત       
(31-3-2016 ધુી) 

૧ ન ધણી માટે મળેલ અરજીઓ  ૧૦૨૬  ૨૯૯* ૧૩૨૫ 

૨ ન ધણી કરાયેલા અરજીઓ ૮૫૫ ૨૭૯ ૮૮૯ 

૩ પયાર્વરણ(સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની 

કલમ ૫ હઠેળ એકમોને બધં કરવા આપેલ 

આદેશો  
૧૩૨૫ ૮૫ ૧૪૧૦ 

૪ પયાર્વરણ(સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ના 

િનયમ ૪(૨) હઠેળ એકમોને આપેલ 

નોટીસ ઓફ ડાયરેક્શન 
૩૯૧૩ ૬૦ ૩૯૭૩ 

* મા ં૨૦૧૫-૧૬ના વષર્ દરિમયાન ૨૯૫ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ દરિમયાન બાકી રહલે ૦૪ 
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:  
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અહવેાલ હઠેળના વષર્ દરિમયાન બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ અને સલંગ્ન પ્રયોગ શાળાઓની સહાયકથી પાણીના ૨૦૨૭૧ 
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 ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન લેવાયેલ 
નમનૂાઓના એકત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણની િવગતો નીચે મજુબ છે.   

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , પીસીબી 
2014-15નાવષ દરિમયાન એ  
કર  ૃ થકરણ કરલ ન નૂાઓની 

સં યા 

2015-16નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 

ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ   ૧૦૭૮ ૮૭૧ 

૨ વડોદરા  ૯૬૯ ૧૦૫૧ 

૩ નડીયાદ  ૩૨૦ ૨૭૯ 

૪ મહસેાણા ૨૫૮ ૩૧૫ 

૫ સરુત  ૨૦૩૧ ૨૫૪૬ 

૬ રાજકોટ  ૧૯૩ ૨૧૦ 

૭ જૂનાગઢ  ૩૩૨ ૨૮૮ 

૮ ભ ચ  ૭૭૩ ૪૬૯ 

૯ વાપી ૨૯૭૫ ૩૮૬૦ 

૧૦ જામનગર  ૪૨૨ ૩૫૫ 

૧૧ ભજૂ – ક છ  ૩૯૨ ૪૬૯ 

૧૨ ગોધરા  ૨૭૩ ૩૧૬ 

૧૩ ભાવનગર  ૪૭૨ ૪૪૭ 

૧૪ િહંમતનગર  ૨૬૮ ૨૫૬ 

૧૫ અંકલે ર  ૨૦૯૨ ૨૧૫૪ 

૧૬ ગાધંીનગર ૪૩૯ ૪૨૫ 

૧૭ સરેુ દ્રનગર  ૧૪૧ ૧૫૭ 

૧૮ પોરબદંર  ૧૨૨ ૧૨૩ 

૧૯ આણદં ૨૪૮ ૨૫૮ 
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૨૦ નવસારી ૨૩૭ ૨૯૮ 

૨૧ પાલનપરુ ૧૫૮ ૧૭૨ 

૨૨ તપરુ ૨૯૫ ૪૧૮ 

૨૩ અમદાવાદ પવૂર્ ૧૬૬૯ ૧૯૩૬ 

૨૪ અમદાવાદ ગ્રા ય ૮૬૮ ૮૫૭ 

૨૫ સરીગામ  ૭૪૮ ૧૩૭૧ 

૨૬ મોરબી ૧૧૭ ૧૬૧ 

 ુલ 17890 20271 

      (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 ૩૮૭૫ નમનૂાઓ એકત્ર કરી તેના પ ૃ થકરણની કામગીરી હાથ ધરી હતી. વષર્ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ દરિમયાન  એક્ત્ર 
કરેલ હવાના નમનૂાઓના એક્ત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણની િવગતો નીચે મજુબ છે.  

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , પીસીબી 
2014-15નાવષ દરિમયાન એ  
કર  ૃ થકરણ કરલ ન નૂાઓની 

સં યા 

2015-16નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 

ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ  ૮૬૩ ૫૩૮ 

૨ વડોદરા  ૬૫૮ ૧૯૪ 

૩ નડીયાદ  ૬૪ ૫૪ 

૪ મહસેાણા ૧૦૫ ૯૮ 

૫ સરુત  ૬૪૯ ૪૨૪ 

૬ રાજકોટ  ૧૨ ૨૪ 

૭ જૂનાગઢ  ૧૦૭ ૪૮ 

૮ ભ ચ  ૬૧ ૧૨૧ 

૯ વાપી ૪૧૯ ૩૫૨ 

૧૦ જામનગર  ૧૫૩ ૧૭૦ 

૧૧ ભજૂ – ક છ  ૨૧૬ ૧૮૩ 



22 
 

૧૨ ગોધરા  ૫૬ ૯૧ 

૧૩ ભાવનગર  ૧૮૧ ૧૩૯ 

૧૪ િહંમતનગર  ૮૭ ૧૩૪ 

૧૫ અંકલે ર  ૩૧૩ ૨૨૨ 

૧૬ ગાધંીનગર ૨૮૯ ૨૩૯ 

૧૭ સરેુ દ્રનગર  ૧૯ ૨૮ 

૧૮ પોરબદંર  ૬૩ ૬૭ 

૧૯ આણદં ૧૬ ૫૨ 

૨૦ નવસારી ૧૯ ૫૨ 

૨૧ પાલનપરુ ૪૭ ૫૫ 

૨૨ તપરુ ૦૦ ૨૩ 

૨૩ અમદાવાદ પવૂર્ ૨૮૮ ૧૫૪ 

૨૪ અમદાવાદ ગ્રા ય ૧૨૬ ૭૭ 

૨૫ સરીગામ  ૮૦ ૧૬૮ 

૨૬ મોરબી ૫૨ ૧૬૮ 

 ુલ 4943 3875 

 

           (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 ૨૦૧૫-૨૦૧૬ દરિમયાન જોખમી 
કચરાના ૪૭૧ નમનૂાઓનુ ંએક્ત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણ કયુર્ હત ુ.ં ની િવગતો નીચે મજુબ છે.  

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , પીસીબી 
2014-15નાવષ દરિમયાન એ  
કર  ૃ થકરણ કરલ ન નૂાઓની 

સં યા 

2015-16નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 

ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ  ૦૬ ૦૯ 

૨ વડોદરા  ૦૬ ૦૮ 

૩ નડીયાદ  ૦૪ ૧૧ 

૪ મહસેાણા ૦૬ ૦૧ 
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૫ સરુત  ૩૪ ૨૩ 

૬ રાજકોટ  ૦૦ ૦૧ 

૭ જૂનાગઢ  ૦૧ ૦૦ 

૮ ભ ચ  ૨૬ ૧૦ 

૯ વાપી ૨૦ ૨૭ 

૧૦ જામનગર  ૦૩ ૦૦ 

૧૧ ભજૂ – ક છ  ૧૧ ૬૬ 

૧૨ ગોધરા  ૦૩ ૦૬ 

૧૩ ભાવનગર  ૦૨ ૦૫ 

૧૪ િહંમતનગર  ૦૭ ૦૪ 

૧૫ અંકલે ર  ૬૪ ૫૦ 

૧૬ ગાધંીનગર ૧૫ ૦૬ 

૧૭ સરેુ દ્રનગર  ૦૧ ૦૦ 

૧૮ પોરબદંર  ૦૦ ૦૦ 

૧૯ આણદં ૦૨ ૦૧ 

૨૦ નવસારી ૦૦ ૧૦ 

૨૧ પાલનપરુ ૦૦ ૦૦ 

૨૨ તપરુ ૦૦ ૦૪ 

૨૩ અમદાવાદ પવૂર્ ૩૫ ૪૪ 

૨૪ અમદાવાદ ગ્રા ય ૧૩ ૭૯ 

૨૫ સરીગામ  ૨૬ ૧૦૫ 

૨૬ મોરબી ૦૩ ૦૧ 

 ુલ 288 471 

 

 

5.5 ૂષણ િનયં ણના પગલા ં:  

ગદંાપાણીની ુ ધકરણ યા માટના લા ટની ગોઠવણી 
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અહવેાલ હઠેળના વષર્ દરિમયાન ૬૩૭ ઔ ોિગક એકમોએ ગદંાપાણીના શિુ ધકરણ લા ટ(નવા) તૈયાર કયાર્ હતા. મા ંકોલ 
વીજમથક, રસાયિણક ખાતરની લા ટ, જ થાબધં 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, ૨૦૧૬ સધુીમા બાધંકામ કરીને શ  થયેલા આવા 
ગદંાપાણીના શિુ ધકરણ લા ટની કુલ સખં્યા ૯૩૪૬ 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 ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના વષર્ દરિમયાન આશરે ૮૬૧ 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 ૩૧-૩-૨૦૧૬ સધુીમા ંહવા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ સાધનો ધરાવતા ઔ ોિગક અકમોની કુલ સખં્યા ૯૭૮૮ થાય છે. 

5.6 જુરાતમા ંસ હયારા ગદંાપાણીના ુ ધકરણના લા સની  થિત  

 સા ુ હક  ગદંાપાણીના ુ ધકરણના લા સની (સીઇટ પી) :    

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 ગદંાપાણીના સામિુહક 
શિુ ધકરણ લા ટથી યિક્તગત ઉ ોગો પરનુ ંઆિથર્ક ભારણ તેમજ માનવ બળનુ ંભારણ પણ ઓ  ંથયુ.ં  
હાલમા ંગજુરાત રા યમા ં કુલ ૩૭ સામિુહક  શિુ ધકરણ લા ટ આવેલા છે. માથંી ૩૩ સામિુહક  શિુ ધકરણ લા ટ કાયર્રત છે. યારે ૪ 
લા ટ સિૂચત અથવા પ્રગિત હઠેળ છે. ૩૩ કાયર્રત સામિુહક  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. રાજયમા ંઆવેલા કુલ ૩૩ સામિુહક  શિુ ધકરણ લા ટની કુલ કેપેસીટી ૫૭૪.૯૩ એમ.એલ.ડી. છે. મા ંસ ય એકમોના 
કુલ ૪૪૪.૭ એમ.એલ.ડી. ગદંા પાણીનુ ંશિુ ધકરણ થાય છે.  

 

          (માચ 2016 ની થિત) 
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૧ ગ્રીન ઍિ વરો મે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેિટવ 
સોસાયટીિલ,૨૪૪-૨૫૧,ફેઝ-૨, જીઆઇડીસી  વટવા, 
અમદાવાદ  

૬૭૩ ૧૬ કાયર્રત 

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

૫૬ ૧.૬૦  કાયર્રત  

૩ ગજુરાત વેપારી મહામડંળ સહકારી ઔ ોિગક 
વસાહત િલિમટેડ ૧૮૧, જીવીએમએમએસ 

૨૬૪ ૧.૦ કાયર્રત  



25 
 

મ સચંાલક મડંળ ુ ં નામ અને થળ સ યોની સં યા મતા એમએલડ મા ં થિત 

ઇ ડ્રિ ટ્રયલ એ ટેટ, ઓઢવ અમદાવાદ  

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  

૨૫૫ ૩ કાયર્રત  

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

૨૦  ૦.૧ કાયર્રત  

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

૫૫ ૦.૧ 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 (એસઇઝેડ) 
ગામ. મટોડ. સાણદં બાવળા રોડ, િજ.અમદાવાદ   

૧૧ ૦.૭૫  કાયર્રત  

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

૧૪ ૧ કાયર્રત 

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  
 

૧૧૯ ૬.૮  કાયર્રત  

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

૯૬  ૪.૫ કાયર્રત  

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

૨૭૧  ૧.૮ 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   
પીપી૧, ઑફ રોડ ન.ં૨ કેય ટેક્ષ. િમલની પાછળ, 
જીઆઇડીસી સિચન, િજ.સરુત.   

૪૫ ૦.૫ કાયર્રત  

૧૮ સિચન ઍિ વરો ઇ ફા િલિમટેડ   
પી/૨, જીઆઇડીસી સિચન,   િજ. સરુત.    

૭૦ ૫૦ કાયર્રત  

૧૯ પલસાણા ઍિ વરો પ્રોટેકશન િલિમટેડ,  
ક્ડોદરા, સરુત 

૧૨૭ ૧૦૦ કાયર્રત  
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૨૦ પાડેંસરા ઇ ફા કચર. િલ.,  જીઆઇડીસી પાડેંસરા, 
સરુત. 

૧૨૭  ૧૦૦ કાયર્રત  

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

૩૮ ૬૦ કાયર્રત  

૨૨  ફેરડીલ ટેક્ષટાઇલ પાકર્ પ્રા. િલમીટેડ, સરુત  ૫ ૨.૨૫ કાયર્રત  
૨૩  ય ુ પલસણા ઇ ટ ટ્રીઝ એસોસીએશન લોટ ન.ં૨, 

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

૨૪ ૪૫ કાયર્રત 

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

૬૯૭ ૫૫  કાયર્રત  

૨૫ ગજુરાત ઇ ડ ટ્રીયલ ડેવલોપમે ટ લા ટ (જુન ુ
નામ: સરીગામ ઇ ટ્રીયલ વે ટ ઇ યઅુ ટ 
કો.લી)  જી.આઇડીસી, સરીગામ, િજ. વલસાડ   

૧૪૭ ૧૨.૫ કાયર્રત  

૨૬ વેરાવળ ઇ ડ્રર્સ્ટ્્રીઝ એસોસીએશન૫/૬, જીઆઇડીસી 
વેરાવળ, િજ. જૂનાગઢ   

૭૫  ૦૫ કાયર્રત  

૨૭ ગદંાપાણીનો સામિુહક 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 

૧૧૭૩  ૧૦  કાયર્રત  

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

૨૬ ૦.૦૯ કાયર્રત  

૩૦ જય ખોડીયાર ઍિ વરો  ટેકનોલોિજસ પ્રા. િલિમટેડ  
, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ  

૨૨૫  ૦.૦૨૫ કાયર્રત  

૩૧ રાજકોટ ઇલેક્ટ્રો લેિટંગ અસોસેસીએશન, રાજકોટ 
શાપંર (વેરાવળ), તા.કોટડા- સાગંાણી, િજ.રાજકોટ  

૨૦  ૦.૦૧ કાયર્રત  

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

૩૪  
૦.૪૦ 

  
કાયર્રત  

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

૦૨ ૨.૫ કાયર્રત  

૩૪ જામનગર ઇલેક્ટ્રો લેટસર્ એસોસીએશન જામનગર 
૧૩૮  ૦.૪ 

TOR મેળવેલ 
છે,  

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

૧૧૮ ૧૦૦ 
બાધંકામ હઠેળ  

૩૬ અમદાવાદ હે ડ ક્રીન િપ્ર ટીંગ એશોિસએશન, 
દાણીલીમડા, અમદાવાદ  ૭૦૦ ૩૦ 

EC માટે અરજી 
કરેલ છે. 
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૩૭ ગદંાપાણીનો સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટ, ધોબીઘાટ 
માટે, દેરડી રોડ તપરુ, િજ.રાજકોટ  ૨૦૦ ૨૦ 

CTE મેળવેલ 
છે. 

 

5.7. જુરાતમા ંજોખમી કચરાના િનકાલ માટની િુવધા 

 કોમન ટમે ટ, ટ બલાઇઝેશન એ ડ ડ પોઝલ ફિસલીટ  (ટ એસડ એફ)  

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 ૧૦ સિુવધાઓ ગજુરાતમા ંછે (૬ કાયર્રત છે). ક્વિચત તમામ રા યોમા ંગજુરાતઆ બાબતે પ્રથમ છે. આ ઉપરાતં 

ગજુરાતમા ં૧૪ 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 2016 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     ગાઇડલાઇન પ્રમાણે કવર અને બધં કરેલ છે. 
૨ ગ્રીન અિ વરોમે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેિટવ સોસાયટી 

િલ., વટવા, અમદાવાદ  
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  

૧૧૧૭ 

ભાગ ૧: ૬ લાખ મે. ટન 
(બધં) 
ભાગ ૨: ૧૭ મે. ટન 
(કાયર્રત છે.) 
ભાગ ૩: ૧૧.૫૮ લાખ મે.ટન 
(સિૂચત) 

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   

નવે બર ૨૦૧૧થી એપીએ ૧૯૮૬ કલમ ૫ હઠેળ બધં 
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.  

૧૬૭ ૧૪,૦૦,૦૦૦ 
 

૧૦ ઇકો કેર ઇ ફ્રા ટ્રકચર પ્રા.લી. જી-સરેુ દ્રનગર  ૭,૨૦,૦૦૦ (સિૂચત) 

 ય તગત ટમે ટ, ટ બલાઇઝેશન એ ડ ડ પોઝલ ફિસલીટ  ( ટ એસડ એફ) 
(માચ 2016 ની થિત) 

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

િજ.વડોદરા.  
હા 

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

ના  

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

ના  

૫ ટીએસડીએફ –કલરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ, સવેર્.ન.ં ૧૨, લોક ૨૪૪, િજયાવ, તા.ચોરા સી, 
િજ.સરુત  

હા 

૬ અતલુ િલિમટેડ, એગ્રોકેિમક સ િડવીઝન, અતલુ િજ.વલસાડ   હા 
૭ પચંમહાલ િ ટલ િલિમટેડ, જીઆઇડીસી કાલોલ ગામ. આિલ દ્રા, કાલોલ, િજ.પચમંહાલ હા 
૮ ગજુરાત આિ ક્લઝ એ ડ કેિમક સ િલિમટેડ, પી.ઓ.. દહજે, િજ.ભ ચ હા 
૯ િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, ગાધંરા પેટ્રોકેિમક સ સકંલૂ , પી.ઓ. દહજે , તા.વાગરા, 

િજ.ભ ચ   
હા 

૧૦ િહ દા કો ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ,િબરલા કોપર, પી.ઓ. દહજે, િજ.ભ ચ હા 
૧૧ મેઘમણી ફાઇન કેમ િલિમટેડ, દહજે, િજ.ભ ચ હા 
૧૨ ીરામ આિ ક્લઝ એ ડ કેિમક સ િલિમટેડ, ૭૪૯, જીઆઇડીસી , ઝઘડીયા, િજ.ભ ચ   હા 
૧૩  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, મા  : મોટી ખાવડી, પી.ઓ. િદિગ્વજયનગર,  

િજ.જામનગર    
ના 

૧૪ વાના ફામાર્ યટુીકલ પ્રા. લી., સવેર્ ન: ૬૩૨-૬૩૩, વરસોલા, જી: ખેડા   હા 

 

 સા ૂહક જોખમી કચરો બાળવા માટની િુવધા  (સીએચડબ આુઇએફ) 
 (કોમન હઝાડસ વે સ ઇ સનરશન 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 પ્રવાહી કચરાના િબન ઝેરીકરણ માટેની પ ધિત આિથર્ક દ્ર ટીએ યોગ્ય નથી. ૧૯૯૦ના અંતમા ં યિક્તગત 

જોખમી ઝેરી કચરાને સામિૂહક રીતે બાળીને િનકાલ કરવાની પ ધિત અપનાવવામા ંઆવી હતી. હાલના સજંોગોમા ંરા ય પાસે 

આવી ૦૯(નવ) સામિુહક સગવડો અને યિક્તગત ૮૯ ઉ ોગો પાસે આવી સગવડો ઉપલ ધ છે. ની િવગતો નીચે મજુબ છે:  

(માચ 2016ની 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 

૫૧૪ ૧૨૦ 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   

નવે બર ૨૦૧૧થી એપીએ ૧૯૮૬ કલમ ૫ હઠેળ 
બધં છે. 

૯ ઇનોવેિટવ એ વારો કેર ઝઘડીયા લી. 
ઝઘડીયા.જી:અંકેલે ર 

 ૨૦TPD(સિૂચત) 

 

ય તગત જોખમી કચરો બાળવા માટની િુવધા (હઝાડસ વે સ ઇ સીનરશન ફસીલીટ )  
                (માચ 2016ની થિત)  

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

ઇ ડ ટ્રીઅલ એ ટેટ  
૧ ઇયાવા, સાણદં અમદાવાદ 

ના* 

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

કેમ)   
૧ ખભંાત આણદં 

હા 

૧૯ િપ્રઝમ ઇ ડ ટ્રીઝ લી. ૧ ખભંાત આણદં હા 
૨૦ સિવતા ઇ ટરમીડીયે સ  ૧ ખભંાત આણદં હા 
૨૧ તલુસી ઇ ટરમીડીયે સ ૧ ખભંાત આણદં હા 
૨૨ જય કેિમકલ યિુનટ ૪, (જૂન ુનામ : .એચ.ખારાવાલા ) ૧ ખભંાત આણદં હા 
૨૩ એસ.વી. ડાયકેમ ૧ ખભંાત આણદં ના* 
૨૪ ગજુરાત ઇ સેક્ટીસાઇ ઝ પ્રા.લી.   ૧ અંક્લે ર ભ ચ ના 
૨૫ લનુા કેિમકલ ઇ ટ્રીઝ પ્રા.લી.  ૧ પાનોલી ભ ચ ના* 
૨૬ રેલીઝ ઇ ડીયા લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૨૭ પી.આઇ.ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ  ૧ પાનોલી ભ ચ ના 
૨૮ કોરોમડંલ ફટ લાઇઝસર્ લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૨૯ વાર્કહાટર્ઝ લીમીટેડ   ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૩૦ ઇ પ્રો ઇ ટરકેમ પ્રા. લીમેટેડ  ૧ પાનોલી ભ ચ ના* 
૩૧ ઇસાગ્રો એશીયા એગ્રોકેિમકલ લીમીટેડ  ૧ પાનોલી ભ ચ હા 
૩૨ બાયર ક્રોપ સાય સ લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૩૩ એિશયન પેઇ ટર (ઇિ ડયા) લીમીટેડ (થેલીક ડીવીઝન)  ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૩૪ િસિ દ્ર  સમ્રાટ ડાયકેમ પ્રા.લી.   ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૩૫ મીનોલ એિસડ એ ડ કેિમકલ ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૩૬ કેિમનોવા (ઇિ ડયા) લીમીટેડ (ટેક. ડીવીઝન)  ૧ પાનોલી ભ ચ ના 
૩૭ કેિમનોવા (ઇિ ડયા) લીમીટેડ (ઇ ટર મીડીયેટ ડીવીઝન) ૧ પાનોલી ભ ચ હા 
૩૮ સ જન ઇિ ડયા લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ ના 
૩૯ અમસલ કેમ પ્રા.લી.  ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૪૦ હીમાની ઇ ટર મીડીયે સ પ્રા.લી  ૧ અંક્લે ર ભ ચ ના 
૪૧ બોદલ કેિમકલ પ્રા.લી. ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૪૨ આરતી ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ  ૧ ઝઘડીયા ભ ચ હા 
૪૩ પદમાવતી કેિમકલ લીમીટેડ  ૧ અંક્લે ર ભ ચ ના 
૪૪ કેડીલા હે થકેર લીમીટેડ (યિુનટ-૨)   ૧ અંક્લે ર ભ ચ ના 



31 
 

૪૫ હમેાની ઇ ટરમીડીયે સ પ્રા.લી. 
૧ જી.આઇ.ડી.સી દહજે 

ભ ચ  
(બાધંકામ 
ત બકામા)ં 

ના 

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

પે યાલીટી  લીમીટેડ ) :  
૧ દહજે, સેઝ ભ ચ 

ના* 

૪૯ ઇ સેક્ટી સાઇ ઝ (ઇિ ડયા) લીમીટેડ  ૧ દહજે ભ ચ હા 
૫૦ યિુબલીય ટ લીમીટેડ (સેઝ ઇ ફ્રા ટ્રકચર વેલી 

ડેવલપર)   
૧ 

િવલાયત  
(તા: વાઘરા ) 

ભ ચ 
હા 

૫૧ ગજુરાત નમર્દા ફટ લાઇઝર લીમીટેડ (યિુનટ-૨)(૨ ઇ 
િ સનીરેટસર્)  

૨ નમર્દાનગર ભ ચ 
હા 

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

૧ 
ટલીર્ંગ સેઝ,સરોદ 
તા, જબંસુર 

ભ ચ 
ના 

૫૫  ગજુરાત નમર્દાવેલી  ફટ લાઇઝર& કેમીક સ , જી. 
એન.એફ. સી.   ૧ 

જીઆઇડીસી દહજે ૨, 
રહીયાદ 

ભરુચ 
( થાપનાના ં
ત બકામા)ં

હા 

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

ડીવીઝન) 
૧ ગામ મોરા હજીરા સરુત 

હા 

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

૧ 
ગામ. કાટોલ, તા. 

કાલોલ 
પચંમહાલ 

હા 

૮૪ એલે બીક લીમીટેડ  
૧ 

ગામ.પાનેલાવ, તા. 
હાલોલ 

પચંમહાલ 
હા 

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

ના *  :  જોખમી કચરાનો સં કુત ઇ સીનરશન ફિસલટ મા ંિનકાલ કરવામા ંઆવે છે.  

 નકામા જોખમી ક ટનરને િવ ુ ધ ધીકરણ કરવાની સા ુ હક િુવધા(માચ-2016 ની થિત) 

મ ડક ટામીનેટરના 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 સવ ન.ં 935/1 ખેડા 

૩ રીલાય સ બેરલ સ લાય કંપની નારોલ અમદાવાદ 

૪ ગ્લોબ એિ વરો કેર િલ જીઆઇડીસી સિચન સરુત 

૫ રીધમ કેમીક સ પ્રા .લી  જીઆઇડીસી સિચન સરુત 

૬ ભરુચ એ વાયરોઇ ફ્રા ટ્રક્ચર લીમીટેડ, દહજે, િજ લો 
ભરુચ . લોટ નં .ડી- . ૪૩,જીઆઇડીસી દહજે ભરુચ 

 

5.8  ઇ-વે ટ ( યવ થાપન તથા ળવણી) િનયમો-2011 
ઇલેક્ટ્રીકલ અને ઇલેકટ્રોિનક્સ ઉપકરણોના વપરાશકતાર્ઓ ારા િનકાલ કરવામા ંઆવતા જૂના અથવા ની વપરાશની સમયમયાર્દા 
પણૂર્ થઇ ગઇ હોય તેવા ઇલેકટ્રોિનક્સ ઉપકરણો વા કે ક યટુર, લેપટોપ, િપ્ર ટર, કોપી મશીન, ડીવીડી લેયર, ટી.વી., રેિફ્રજરેટસર્, 
મોબાઇલ ફોન, એમપી૩ લેયર વગેરેનો ઇ-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.  
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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-
૧મા ં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 બોડર્ ારા લેવલ-૩ 
સધુીના રીસાઇકલરને રજી ટે્રશન આપવામા ંઆવે છે. કે વો ઇ-વે ટના પનુ: વપરાશ/ડી મે ટલીંગના 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 
માગર્દિશર્કા મજુબ કાચમાલ તરીકે સગં્રહ કરે છે.  

 જુરાત રા યના ઓથોરાઈ ડ ોડ સુર અને ઇ પોટર           (માચ-2016 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 ક્શન ફોટો કોપીઅર 
ડીવાઇસ (એમએફડીએસ) 

૨૯/૧૨/૨૦૧૮  

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

મ ટી ક્શન ફોટો કોપીઅર 
ડીવાઇસ (એમએફડીએસ) 

૨૦/૧૨/૨૦૧૮ 

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

મ ટી ક્શન ફોટો કોપીઅર 
ડીવાઇસ (એમએફડીએસ) 

૧૦/૦૭/૨૦૧૯ 

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

મ ટી ક્શન ફોટો કોપીઅર 
ડીવાઇસ (એમએફડીએસ) 

૧૮/૦૯/૨૦૧૯ 

૬. રામદેવ ટેશનરી & ઝેરોક્ષ  
એલ/૯,ગ્રીન પાકર્ , િસટી લાઈટ, સરુત, ગજુરાત 

મ ટી ક્શન ફોટો કોપીઅર 
ડીવાઇસ (એમએફડીએસ) 

૩૦/૦૪/૨૦૨૦ 

૭ િનલકંઠ એ ટરપ્રાઇઝ 
દુ. ન ંજી-૩૫, ગો ડન પોઈ ટ કોમ લેક્ષ, રીંગ રોડ, 
સરુત, ગજુરાત  

મ ટી ક્શન ફોટો કોપીઅર 
ડીવાઇસ (એમએફડીએસ) 

૩૦/૦૪/૨૦૨૦ 

 
 જુરાત રા યના ઇ-વે ટ માટના ઓથોરાઈ ડ કોમન કલે શન સે ટર:      (માચ-2016 ની થિત) 

મ  નામ તથા સરના ુ ં કાર  મતા અવિધ 

૧. મેસસર્ બીઇએઆઇએલ, જીઆઇડીસી 
અંકલે ર, જી: ભ ચ, ગજુરાત 

કોમન કલેક્શન 
સે ટર 

૧૦૦૦ મે.ટન 
પ્રિત વષર્ 

૨૮/૧૧/૨૦૧૯ 

 
 બોડ ારા મં ુર કરવામા ંઆવેલ ઇ-વે ટ ર શ સની િવગતો નીચે દશાવેલ છે. 
                                                                          (માચ 2016ની થિત)  
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મ  નામ તથા સરના ુ ં ઇ-વે ટ ફસીલીટ   મતા  
૧. ઇ-કોલી વે ટ મેનેજમે ટ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, લોટ 

ન.ં ૯૦-૯૨ સાબર ઇ ડ. પાકર્ પ્રા.લી, ગામ. 
અસાલ, તા. ભીલોડા, જી. સાબરકાઠંા   

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૧) 

૬૦૧૨ ટન 
પ્રિત વષર્ 

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

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૧ તથા ૨) 

૪૯૯૯.૯૨ ટન 
પ્રિત વષર્ 

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

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૧) 

૧૦૬૯.૨ ટન 
પ્રિત  વષર્ 

૪. ઇ- ોસેસ હાઉસ  
લોટ ન.ં૧૩૬/એફ-૧ ફેઝ-૨, જીઆઇડીસી, 
િજ.વલસાડ  

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૧) 

૩૫૦ 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, ગામ –અટોદરા. 
તા..ઓલપાડ, જી. સરુત 
 

ઈ-વે ટ (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-૩ગામ: કોથરીયા, રાજકોટ 

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૧) 

૨૪૧૮ ટન 
પ્રિત  વષર્ 
 

ઇ યલેુટેડ કોપર વાયર કે્રપ ૪૮૦૦ ટન 
પ્રિત  વષર્ 

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

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૧) 

૬૦૦૦ ટન 
પ્રિત  વષર્ 

૯. િરકોટેક ઈ-વે ટ મેનેજમે ટ 
લોટ ન ં૩૬-૩૭, આિશવાર્દ ઈ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, 
ઉધના-સિચન રોડ, જી.આઈ.ડી.સી નાક, સિચન, 
સરુત 

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૧ તથા ૨) 

૨૫૦૧ ટન 
પ્રિત  વષર્ 

૧૦ ઈ- ટ લાઈન રીસાઈકલીંગ પ્રા. લી 
શેડ ન.ં સી ૧ બી-૯૦૫/૯, જી.આઈ.ડી.સી, 
પાનોલી, અંકલે ર, તા. ભ ચ, ગજુરાત 

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા તથા પ્રાયમરી પ્રોસેિસંગ 
લેવલ – ૩) 

૩૬૦૦ ટન 
પ્રિત  વષર્ 

૧૧ દ્રોણ ઈ-વે ટ સો યશુન 
લોટ ન.ં૫૬, જી.આઈ.ડી.સી, ગોજારીયા, તા. જી. 

ઈ-વે ટ (એકઠો કરવા, ટો પાડવા, હરેફેર, 
ડી મે ટલ કરવા) 

૩૦૧૨  
ટન પ્રિત વષર્ 
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મહસેાણા, ગજુરાત 
 

 જુરાત રા યના ઇપીઆર ઓફ ઇ-વે ટ હઠળના ોડ સુર           (માચ-2016 ની થિત) 
 

મ  ઉ ોગ ુ ંનામ  કાર  કાયદસરતા 
૧  મેસસર્ નોિકયા ઇિ ડયા સે સ પ્રા. િલ. 

અસલાલી  ટોરેજ હાઉસ, બજરંગ લેન, એનએચ‐૮, અસલાલી, અમદાવાદ, ગજુરાત 
ઇપીઆર  ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ 

૨  મેસસર્ એપલ ઇિ ડયા સે સ પ્રા. િલ. 
લોટ નબંર ૫ અને ૯ થી ૧૪, એનકે પટેલ એ ટેટ, એકતા હોટલ પાછળ, સરખેજ 
બાવળા હાઈવે, સરખેજ, અમદાવાદ, ગજુરાત 

ઇપીઆર  ૦૫/૦૭/૨૦૨૦ 

૩  મેસસર્ સોફોઝ ટેક્નોલોજી પ્રાઇવેટ િલિમટેડ 
સોફોઝ હાઉસ, સાઇ ગલુશન કો લેક્સ,  હાઇટ હાઉસ પાસે, ગલુબાઇ ટેકરા રોડ, 
પચંવટી, અમદાવાદ ‐૩૮૦૦૦૬, ગજુરાત 

ઇપીઆર  ૨૧/૦૧/૨૦૨૧ 

 

5.8 મ ટ પલ ઇફ ટ ઇવોપોરટર 
ઔધોિગક એકમોમા ં બહોળા પ્રમાણમા ં ઉ પાદન પ્રિક્રયાઓમા ં વપરાત ુ ં મ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવોપોરેટર છે લા કેટલા વષ થી 
ગદંાપાણીના શિુ ધકરણમા ંપણ એક અગ યના એકમ તરીકે થાન પામેલ છે. ગજુરાતમા ંઆ િવચાર બહોળા પ્રમાણમા ં વીકાય  
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 કારણ ેપરંપરાગત શુ ધીકરણ લા ટ પરના બોજામા ંમહદ 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 ગદંાપાણીના વધ ુપ્રદૂિષત પ્રવાહીનુ ં
મ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવેપોરેટર ારા વધ ુઘ  કરી તથા આવા પ્રવાહીમાથંી 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 કે્ષતે્ર ઔધોિગક વસાહતોમા ંઉભી કરવામા ંઆવેલ સયંકુ્ત માળખાકીય સિુવધાઓના કારણે દેશમા ંઆગવ ુ
થાન ધરાવે છે. 

 

 સં ુ ત મ ટ પલ ઇફ ટ ઇવેપોરટર :-  
    

મ ઉધોગ ુ ંનામ જ લો સં યા થિત 
૧ નરોડા એિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ , લોટ ન.ં ૫૧૨-૫૧૫, પેઝ-I, 

જી.આઇ.ડી.સી નરોડા (એમ.ઇ.ઇ)  
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨ ધ ગ્રીન એિ વરો મે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેટીવ િલ., ૨૪૨-૧, ૨૪૨-૨, 
પેઝ- II, જીઆઇડીસી, વટવા (એમ.ઇ.ઇ) 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૩ ધ ગ્રીન એિ વરો મે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેટીવ િલ., ૨૪૨-૧, ૨૪૨-૨, 
પેઝ- II, જીઆઇડીસી, વટવા ( પરાય ડ્રાયર) 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૪ સોસાયટી ફોર િક્લન અથર્, લોટ ન.ં ૩૪૧૨/૧,૨,૩, પેઝ- IV, અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
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જી.આઇ.ડી.સી, વટવા ( પરાય ડ્રાયર) 
૫ ઝાયડસ ઇ ફા કચર પ્રા. િલિમટેડ,  સરખેજ –બાવલા હાઇવે , મટોડા, 

સાણદં 
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૬ ભ ચ ઇ વાયરો ઇ ફા ક્ચર િલિમટેડ, દેહજે  ભ ચ ૧ સચુીત 
૭ મહાવીર ઇકો પ્રો ક્ટ પ્રા.િલ, જી.આઇ.ડી.સી. સચીન, સરુત સરુત ૧ સચુીત 
૮ વાપી વે ટ એ ડ એ લઅુ ટ મેનેજમે ટ કંપની લીમીટેડ, જીઆઇડીસી, 

વાપી વાપી ૧ કાયર્રત 

 

 ય તગત મ ટપલ ઇફ ટ ઇવેપોરટર  
 

મ ઉધોગ ુ ંનામ જ લો સં યા થિત 
૧ બોડલ કેમીક સ પ્રા. લી.  (યિુનટ-૧)  જીઆઇડીસી,  વટવા  અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૨ શભુલ મી ઇ ટરમીડીયેટસ, જીઆઇડીસી,  વટવા  અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૩ લખનૂા રીએક્શન, જીઆઇડીસી,  વટવા અમદાવાદ ૧ બધં  
૪ િક્ર ટલ િક્વનોન પ્રા.લી, યિુનટ-૨, લોટ ન.ં એ-૨/૨૦, પેઝ-૨, 

જીઆઇડીસી,  વટવા 
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૫ ખ્યાતી કેમીક સ પ્રા.લી, યિુનટ-૧, લોટ ન.ં ૨૪૩/૪, ૨૪૩/૫, 
ફેઝ -૨, જીઆઇડીસી, વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

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

જીઆઇડીસી,  વટવા 
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

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

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૯  હશર્ ઓગર્નોકેમ ઇિ ડયા પ્રા.િલ. જીઆઇડીસી,  વટવા અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૧૦  આલ સ કેિમકલ, જીઆઇડીસી,  વટવા અમદાવાદ ૩ કાયર્રત 

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

અમદાવાદ ૨ કાયર્રત 

૧૨ ઇ ટાસ ફામાર્ યટુીકલ િલમીટેડ, લોટ ન.ં ૪૫૭,૪૫૮, ગામ. 
મટોડા, તા.સાણદં  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૩ યનુીમાકર્ રેમેડાઇસ િલ. લોટ ન.ં ૩૦૦, ૩૩૭, ગામ. કેરાલા, તા. 
બાવળા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૪ એ નીઅલ ફામાર્ યટુીક્ સ કંપની (આઇ) િલમીટેડ, સવેર્ ન.ં 
૮૮૨/૭ 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૫ ઇનબીસો ઇિ ડયા પ્રા.િલ. એસએમ-૯/૫, જીઆઇડીસી, સાણંદ, 
પેઝ-૨, સાણદં  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૬ ટે્રવાફામર્ ઇિ ડયા પ્રા.િલ, લોટ ન.ંએસએમ-૪૬, સાણદં-૨ અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
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ઇ ડ્ર ટ્રીયલ એ ટેટ, સાણદં  
૧૭ ક્લેરીસ ઇ ક્ટેબલ લી, ચાચંરવાવાડી, વાસણા, ચાચંરાવાડી, 

સાણદં.   
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૮ ક્લેરીસ ઓટસકુા પ્રા. લી, ક્લેરીસ લાઇફ સાય સ લી નજીક, 
ચાચંરવાડી, સાણદં.   

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૯ એ ટ્રા લાઇફ કેર ઇ ડીયા પ્રા.લી, સરખેજ-બાવડા રોડ, રાજોડા.  અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૨૦ આદી ફાઇન કેમ લી, સાણદં-કડી રોડ, ચીખલા  અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૨૧ રી ધી સી ધી કોનર્ પ્રોસેસીંગ પ્રા.લી, ૫૧-૫૨, ગામ. જુના પાદરા, 

તા. વીરમગામ,  
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૨ કેડીલા હે થકેર લી. (આર & ડી સે ટર) સરખેજ-બાવડા રોડ, 
મોરૈયા. 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૩ કેડીલા હે થકેર લી. પી ન.ં ૪૧૭, એન.એચ ન.ં ૮, ગામ. મોરૈયા. અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
૨૪ રોહન ડાયસ એ ડ ઇ ટરમીડીએટસ લી.(યિુનટ-૧) 

લોટ ન.ં ૩૬૭ ,કલમસર, ધવુારણ રોડ  
આણદં ૧ કાયર્રત 

૨૫ જય કેિમક સ યિુનટ-૪,ખભંાત આણદં ૧ કાયર્રત 
૨૬ એકસલ ક્રોપ કેર લી.  ભાવનગર ૧ કાયર્રત 
૨૭ છતરીયા ડાય ટુફ.  ભાવનગર ૧ કાયર્રત 
૨૮ હમેાની ઇ ટરમેિડયેટસ પ્રા.લી. જીઆઇડીસી, દહજે ભ ચ ૨ કાયર્રત 
૨૯ મેઘમણી ઇ ડ ટ્રર્ીઝ િલ.,(જૂન ુનામ-એમએસએલ) દહજે, સેઝ ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૩૦ ઇ સેક્ટીસાઇડ ઇ ડીયા િલ., જીઆઇડીસી, દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૩૧ િદપક નાઇટે્રટ િલ., જીઆઇડીસી, દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૩૨ એસઆરએફ લી. જીઆઇડીસી, દહજે   ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૩૩ રાલીસ ઇ ડીયા લીમીટેડ., લોટ ન.ં ઝેડ-૧૧૦, દહજે સેઝ-

૩૯૨૧૩૦ 
ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૩૪ પીરામલ ગ્લાસ િલ., ગામ. ઉછાડ, તા.જબંસુર  ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૩૫ ભારત રસાયણ િલ., જીઆઇડીસી દહજે  ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૩૬ ટાગ્રોસ કેમીક સ ઇ ડીયા લી. જીઆઇડીસી દહજે ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૩૭ એરીશ કલરકેલ પ્રા. લી. સેઝ-૧, દહજે  ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૩૮ ગ્લેનમાકર્ જીનેરાઇસ લી., સી-૨, દહજે   ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૩૯ િહ દુ તાન એમ-આઇ- વાકો લીમીટેડ, સેઝ-૨, દહજે   ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૪૦ ઇ ડોફીલ ઇ ડ ટ્રીજ લીમીટેડ (જુન ુ નામ: ઇ ડોફીલ કેિમક સ 

કંપની) સેઝ-૧, દહજે  
ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૪૧ મેઘમણી કેમટેક લી. સેઝ-૧, દહજે  ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૪૨ મેઘમણી ફાઇનકેમ િલ. જીઆઇડીસી દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૪૩ રક્ષ ફામાર્ યટુીકલ લી. સેઝ-૨ દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૪૪ ક છ કેમીકલ લી. ગામ.-પડાણા, તા. ગાધંીધામ ક છ ૧ કાયર્રત 
૪૫ અનશુિક્ત કેિમક સ એ ડ ડ્રગ્સ પ્રા.િલ., સવેર્ ન.ં૧૪૩૦/૧, 

નેશનલ હાઇવે ૮, તા. ભચાઉ 
ક છ ૧ કાયર્રત 

૪૬ ઇિ ડયન ટીલ કોપ રેશન િલ,  ક છ ૧ કાયર્રત 
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૩૭૦, ગામ ; િભમાસર, તા. અંજાર 
૪૭ ગોપીનાથ કેમ ટેક લી. (યિુનટ -૨), સવર્ ન.ં ૯૨, લોક ન.ં ૮૬, 

ગામ. ધાનોટ, તાલકુો. કલોલ. 
ગાધંીનગર ૨ કાયર્રત 

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

ગાધંીનગર ૩ કાયર્રત 

૪૯ ગજુરાત લોટેક્ષ પ્રા.િલ. લોટ ન.ં૧૦૩૯/૨, છત્રાલ, તા: કલોલ ગાધંીનગર ૧ કાયર્રત 
૫૦ એલે બીક લીિમટેડ (એપીઆઇ-૧) પાનેલાવ, તા. હાલોલ  પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
૫૧  એલે બીક લીિમટેડ (એપીઆઇ-૨), પાનેલાવ, તા. હાલોલ પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
૫૨ ગજુરાત લોરો કેમીક સ િલિમટેડ,  

રણજીતનગર, તા. હાલોલ  
પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 

૫૩ ગાધંી પેિશયલ ટ ુ સ લી. નવાપરુ, તા. હાલોલ, પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
૫૪ પૌષક લી, લોટ ન.ં ૧૪૪,૧૪૫,૧૪૬,૧૪૭,૨૨૯, ૨૩૦, 

પાનેલાવ, તા. હાલોલ, જી. પચંમહાલ   
પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 

૫૫ અંબજુા ઇ ટરમીડીએટ િલ. ગામ: રાજોર, તા: કડી  મહસેાણા ૪ કાયર્રત  
૫૬ ટોરે ટ ફામાર્ યટુીકલ િલ, ગામ: ઇ દ્રાદ તા: કડી  મહસેાણા ૩ કાયર્રત 
૫૭ ટ્રોઇક્કા ફામાર્ યટુીકલ િલ, ગામ: થોલ, તા: કડી મહસેાણા ૧ કાયર્રત 
૫૮ અક્ષર કેમ ઇ ડીયા લી. ગામ. ઇ દ્રાદ તા: કડી  મહસેાણા ૩ કાયર્રત 
૫૯ ગોપીનાથ કેમ ટેક પ્રા.લી. ગામ: કંુડાલ, તા: કડી 

મહસેાણા ૧ 
કાયર્રત 
નથી 

૬૦ િ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 

૬૧  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 

૬૨  રોયલ કે ટોર પ્રોડક્ટ પ્રા.લી  પાટણ ૧ કાયર્રત 
૬૩ અમી કે ટોર & ડેરીવેટી સ લી.  બનાસકાઠંા ૧ કાયર્રત 
૬૪  વૈ ોદેવી રીફો સ & સો વેક્ષ   બનાસકાઠંા ૧ કાયર્રત 
૬૫  સમ ફાઇન કેમ િલ, સવેર્ ન.ં ૪૭, હડમતાલા ઇ ડ્ર ટ્રીઅલ એ ટેટ, 

રાજકોટ- ગ ડલ હાઇવે, ગામ: હડમતાલા તા: કોટડા 
રાજકોટ ૧ કાયર્રત 

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

રાજકોટ ૧ કાયર્રત 

૬૭ સબેરો ઓગેર્િનક્સ ગજુરાત લી.  જી.આઇ.ડી.સી સરીગામ  વલસાડ ૬ કાયર્રત 
૬૮  આરતી ડ્રગ્સ િલ, જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ ૧ કાયર્રત 
૬૯  અલકેમ ઇ ડ્ર ટ્રીસ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ ૨ કાયર્રત 
૭૦ મેક્લીઓડસ ફામાર્સેટ્રીકલ િલ, જીઆઇડીસી સરીગામ  

વલસાડ ૨ 
૧-કાયર્રત 
૧-પ્રગિત 
હઠેળ  

૭૧ એફલાટસ ગ્રાવસર્ પ્રા. લી.  જીઆઇડીસી સરીગામ   વલસાડ ૧ કાયર્રત 
૭૨  િક ના ઇ ડ ટ્રીસ, જી.આઇ.ડી.સી, સરીગામ વલસાડ ૧ કાયર્રત 
૭૩ ક્લરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા.લી (યિુનટ-૧) જીઆઇડીસી સિચન, સરુત ૪  કાયર્રત 
૭૪  ક્લરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ લી (યિુનટ-૨) જીઆઇડીસી, પાડેંસરા સરુત ૧ પ્રગિત 
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હઠેળ 
૭૫  ક્લરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ લી (યિુનટ-૪) જીઆઇડીસી, પાડેંસરા સરુત   ૧ કાયર્રત 
૭૬  એસીટો કેમ પ્રા.લી., જીઆઇડીસી, પાડેંસરા સરુત ૧ કાયર્રત 
૭૭ એવીસ મશીન પ્રા.લી., જીઆઇડીસી સચીન સરુત ૧ કાયર્રત 
૭૮ અનપુમ રસાયણ ઇ ડીયા લી., (યિુનટ-૧), સચીન જીઆઇડીસી સરુત ૧ કાયર્રત 
૭૯ અનપુમ રસાયણ ઇ ડીયા લી., (યિુનટ-૨), સચીન જીઆઇડીસી, સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૦ કનૈયા ડાયકેમ ઇ ડ ટ્રીઝ, જીઆઇડીસી પાડેંસરા સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૧  હરીસ કેમીક સ, જીઆઇડીસી, સચીન  સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૨  પેક્ટ્રમ ડાય & કેમીક સ પ્રા.લી, ગામ. અને તા. પલસાણા સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૩  નોવા ડાય ટફ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા.લી, જી.આઇ.ડી.સી, પાડેંસરા સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૪  ગૌતમ ઇ ડ ટ્રીઝ કોપ રેશન, જીઆઇડીસી, સિચન, સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૫ િહ દુ તાન કેમીક સ કો લી, જી.આઇ.ડી.સી, ઓલપાડ   સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૬ મેકસન પ્રો કટ, જી.આઇ.ડી.સી સિચન  સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૭ મહાવીર સી થેસીસ પ્રા લી, જી.આઇ.ડી.સી, સિચન  સરુત ૧ કાયર્રત 
૮૮ અમી ઓગેર્િનક્સ પ્રા લી, જી.આઇ.ડી.સી, સિચન  

સરુત ૧ 
પ્રગિત 
હઠેળ 

૮૯  બોદલ કેમીક સ લી, .યિુનટ-૭,   
ગામ.  દુધવાડા, તાલકુો. પાદરા   

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૯૦  િકિર ઇ ડ ટ્રીઝ  િલિમટેડ , યિુનટ -૩, દુધવાડા, તાલકુો. પાદરા   વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૯૧  મયરુ ડાયકેમ ઇ ટરિમડીયેટસ િલ. 

 ગામ. કરખડી, તાલકુો. પાદરા   
વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૯૨ હ ડસમેન ઇ ટરનેશનલ (ઇિ ડયા) પ્રા લી, ગામ .ઉમરાયા, તા. 
પાદરા    

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૯૩ અસાહી સો ગ્વોન કલસર્ લી.  
ગામ. દુધવાડા, તા.પાદરા, િજ.વડોદરા  

વડોદરા ૨ કાયર્રત 

૯૪ જીએસપી ક્રોપ સાય સ લી., જીઆઇડીસી નદેંસરી વડોદરા  વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૯૫ સીનજીર્ ક્લોરીનેશન લી, જીઆઇડીસી નદેંસરી,  વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૯૬ પાનોલી ઇ ટરમેિડટેસ લી. , યિુનટ-૩જીઆઇડીસી નદેંસરી વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૯૭ શીપ્રા એગ્રીકેમ પ્રા.લી.,સવેર્ ન.ં૩૬૪,ગામ. લનુા, તા. પાદરા  વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૯૮ સેબીસીસ ઇ ડીયા લી. ઉમરાયા, તા. પાદરા  વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૯૯ લોનસેન કીરી કેમીકલ ઇ ડ ટ્રીજ પ્રા. લી.  પાદરા  વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૧૦૦ ફીલોડન એગ્રોકેમ પ્રા.લી,બી ન.ં૭૩,ગામ,ખારાખાડી, તા. પાદરા   વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૧૦૧ ગ્લોબેક્ષ લેબોરેટરી, ડાભસા, વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૧૦૨ આઇએસ ડાય ટફ ઇ ડ્ર ટ્રી, પાદરા વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૧૦૩ મેઘમણી ઇ ડ ટ્રીઝ લી. બી ન.ં ૫૭૭/એ, ૫૭૮,૫૭૯, ગામ. 

દુધવાડા, તા. પાદરા   
વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૦૪ રાઇતા ઓગેર્િનક્સ બી ન.ં ૧૪૧/બી, ગામ. ટુ ડાવ, તા. સાવલી  વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૧૦૫ પાનોલી ઇ ટરમીડીયેટ પ્રા લી, લોટ ન.ં ૧૩૨, જી.આઇ.ડી.સી 

નદેંસરી  
વડોદરા ૧ કાયર્રત 
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૧૦૬ અમી લાઇફ સાય સ, ખારાખાડી, પાદરા વડોદરા ૧ કાયર્રત 
૧૦૭ અમોલી ઓગેર્િનક પ્રા લી,વ ૪૦ સેડ એરીયા, જીઆઇડીસી, વાપી.  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૦૮ આરતી ઇ ટ્રીઝ (ક મ ડીવીઝન), ૨૨/સી-૧, પેઝ-૧, વાપી  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૦૯ બેયર વાપી પ્રા લી, (બીલાગ ઇ ટ્રીઝ પ્રા લી), જીઆઇડીસી, 
વાપી.   

વલસાડ 
૪ કાયર્રત 

૧૧૦ સે ટર પોઇ ટ ઇ ડ્ર ટ્રીઝ, લોટ ન ં ૩૧૬,૪૦ સેડ એરીયા, 
જીઆઇડીસી, વાપી.   

વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 

૧૧૧ કેમીઇ સે થ (વાપી) લોટ ન.ં ૨૭, ફેઝ-૧, જીઆઇડીસી, વાપી. વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 

૧૧૨ સી .એસ. પેિશયાલીટી કેિમક સ પ્રા લી, (જુન ુ નામ સ 
રોિબ સોસ (૧) લી) લોટ ન.ં ૬૧૦૧/૧૧, પેઝ- ૭, 
જીઆઇડીસી, વાપી  

વલસાડ ૧ 
કાયર્રત 
નથી 

૧૧૩ ગણેશ પોલીકેમ લી, લોટ ન.ં ૪૦૮, પેઝ-૨, જીઆઇડીસી, વાપી વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૧૪  હીમાની  સેમી ઓગેર્નીક પ્રા લી, લોટ ન.ં ૧૫૫, પેઝ-૨, 
જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૧૫ હીરન બા ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ, યિુનટ-૧, લોટ ન.ં 
૧૫૦૪,૧૫૦૫,૧૫૦૬, પેઝ-૩, જીઆઇડીસી, વાપી એ ટેટ     

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૧૬  કે.વી. એરોકેમ પ્રા લી, ૧૭૦-૧૭૫, પેઝ-૨, પેઝ-૨  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૧૭ મગંલમ ડ્રગ્સ અને ઓગેર્િનક લી. યિુનટ-૨, ૧૨૦૩, પેઝ ન-ં૩, 
જીઆઇડીસી, વાપી.   

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૧૮ નેટમેટ્રીક્ષ લીમીટેડ, લોટ ન ંસી-૧/૭૭/૫૨૪, ૭૮/૫૨૫, સી-
૧/૬૫/૬૪૯, ૧૦૦ શેડ એરીયા, જીઆઇડીસી, વાપી  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૧૯ આર ૩ ક્રોપ કેર પ્રા લી, (જુન ુનામ રોતમ ઇિ ડયા લી) યિુનટ-૨, 
૭૨, પેઝ-૧,  ટાઇપ એરીયા, જીઆઇડીસી એ ટેટ, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૨૦ રીક્ટોર થી સ મેડીકેર (૧) પ્રા. િલ. ૬૯/એ-૨,  ટાઇપ, 
જીઆઇડીસી, વાપી  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૨૧ સરના કેમીકલ પ્રા લી, યિુનટ-૨, ૧૭૦૮, એ૨/૧૭૧૫, પેઝ-૩, 
જીઆઇડીસી એ ટેટ, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૨૨ યિુનમાકર્ રેમેડીસ િલ. ૪૦,૪૧,૪૨/બી, ૪૩,૫૮,૫૯, પેઝ-૩, 
જીઆઇડીસી, વાપી.   

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૨૩ વાઇટલ લેબોરેટરીઝ પ્રા લી, ૧૭૧૦, પેઝ ન.ં ૯૦૨, પેઝ-૩, 
જીઆઇડીસી, વાપી. 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૨૪ આરતી ઇ ડ્ર ટ્રીઝ લી, લોટ ન.ં ૯૦૨, પેઝ-૩, જીઆઇડીસી, 
વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૨૫ સોના રેઝીન પ્રા લી,(માહી ઇ ડ્ર ટ્રીઝ), પી ન.ં ૧૪૧૩, પેઝ ૩, 
જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 
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૧૨૬ આરતી ઇ ડ્ર ટ્રીઝ લી, (એસીડ ડીવીઝન) લોટ ન.ં 
૮૦૨,૮૦૩,૮૦૪/૩, પેઝ-૩, જીઆઇડીસી એ ટેટ, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૨૭ યનુાઇટેડ ફો ફરસ લી. ૩-૧૧, પેઝ-૧, જીઆઇડીસી, વાપી વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૨૮ ભાગરીયા ઇ ડ્ર ટ્રીઝ લી, લોટ ન.ં ૬૩૧૦, પેઝ-૪, જીઆઇડીસી, 
વાપી 

વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 

૧૨૯ ક્રોપનોસીસ ઇિ ડયા પ્રા લી, લોટ ન.ં ૫૩૦૩, પેઝ-૪, 
જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૩૦ મોહમદ યનુસુ & સ સ, લોટ ન.ં ૧૭૬/૩બી, પેઝ-૨, 
જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૧૩૧ અતલુ લીમીટેડ, અતલુ ગામ, જી. વલસાડ.  વલસાડ  ૧ કાયર્રત 

૧૩૨ આસા સે યલુોઝ (૧) પ્રા લી, સેડ ન.ં ૩૦૩/૨, ૩૦૩/પી, 
જીઆઇડીસી ગુદંલવ  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૩ 
૨-કાયર્રત 
૧-પ્રગિત 
હઠેળ  

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૩૬ કેડીલા હે થ કેર લી. યિુનટ-૨ 
લોટ ન.ં૨, ૫/૧/બી, જીઆઇડીસી અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૧૩૭ કેડીલા ફામાર્ યટુીકલ લી.યિુનટ-૧ 
લોટ ન.ં૨૯૪, જીઆઇડીસી અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૩૮ કેમી ઓગેર્નીક્સ કેમીક સ પ્રા.લી, લોટ ન.ં ૭૫૮, જીઆઇડીસી 
ઝગડીયા  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૪૩ ઇ ડ્ર ટ્રીયલ  સોલવે ટ લી. લોટ ન.ં ૭૯૦૬-૦૯, જીઆઇડીસી 
અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૧૪૫ કનોરીયા કેમીક સ એ ડ  ઇ ટ્રીયલ લી. 
લોટ ન ં૩૪૦૭, જીઆઇડીસી , અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૪૬ યપુીન લી., લોટ ન.ં ૧૨૪,૧૨૫,૧૨૩,૧૨૩/૧&૯, 
જીઆઇડીસી, અંકલે ર   

ભ ચ ૪ કાયર્રત 

૧૪૭ મેઘમણી ઓગેર્નાઇઝ લી. લોટ ન.ં૨૧/૧, જીઆઇડીસી પાનોલી  ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૪૮ મેઘમણી ઓગેર્નાઇઝ લી. 

લોટ ન.ં૫૦૩૭,  જીઆઇડીસી અંકલે ર 
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૪૯ પીઆઇ ઇ ડ ટ્રીઝ લી., લોટ ન.ં ૨૩૭, જીઆઇડીસી, પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૫૦ સ જન ઇિ ડયા લી. 

લોટ ન ં૬૧૦૨/૩, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 
ભ ચ ૪ કાયર્રત 

૧૫૧ સન ફામાર્ યટુીકલ લી.  
લોટ ન.ં ૪૭૦૮, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૧૫૨ સન ફામાર્ યટુીકલ લી.  
લોટ ન.ં૨૪/૨,૨૫, જીઆઇડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૧૫૩ તોનીરા ફામાર્ યટુીકલ લી., 
લોટન ં૪૭૫૨, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૫૫ વોકહાડર્ટ લી. (બ ક ડ્રગ ડીવીઝન) લોટ ન ં૧૩૮,જીઆઇડીસી, 
અકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૫૬ ઝડુ ંકેમીક સ લી, લોટ ન.ં ૩૧૦૨/બી, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૫૭ કેમકક્ષ એ ટરપ્રાઇઝ લી. લોટ ન.ં ૪૭૧૨-૧૪,  જીઆઇડીસી, 

અંકલે ર    
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૫૮ ડાયનેમીક પ્રોડક્ટસ લી. (યિુનટ-૨) 
લોટ ન.ં ૩૭૦૯/૬, જીઆઇડીસી અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ બધં 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૬૫ બકુલ ફામાર્ પ્રા િલ.  
લોટ ન.ં૬૨૨૦, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૧૬૬ ઓક્ર ય બાયોરીફાઇનરી પ્રા લી.  
લોટ.ન ં૨૯,  જીઆઇડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૬૯ યનુાઇટેડ ફો પોરસ લી, યિુનટ-૧, લોટ ન.ં ૧૧૭-૧૧૮, 
જીઆઇડીસી અંકલે ર   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૭૦ સભુા ી િપગ્મે સ પ્રા.લી.  
લોટ ન.ં૧૨૧૧, ૧૨૧૩, ૧૨૦૧, ૧૨૦૨,  
જીઆઇડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૪ 
૨-કાયર્રત  
૧-પ્રગિત     
હઠેળ 
૧-સિુચત 

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

ભરુચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૭૩ રચના ડાયકેમ, લોટ ન.ં ૨૯૧૭, જીઆઇડીસી, પાનોલી   ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૭૪ ગજુરાત ઓગેર્િનક્સ િલ. લોટ ન-ં૧૨૭/૧, જીઆઇડીસી, 

અંકલે ર 
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૭૮ યનુાઇટેડ ફો પોરસ લી, યિુનટ-૫, લોટ ન.ં ૭૫૦,૭૪૬, 
જીઆઇડીસી ઝગડીયા   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૭૯ યિુનક કેમીક સ, લોટન.ં ૫, પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૮૦ .બી. કેમીક સ લી. અને  ફામાર્ ટુટીક સ લી.  

લોટન ં૧૨૮ /૧,  જીઆઇડીસી, અંક્લે ર  
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૮૧ િહકલ લી. લોટા ન-ં૬૨૯, ૬૩૦ જીઆઇડીસી, પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૮૨ કેિમનોવા (ઇિ ડયા) લી. (ટેક ડીવીઝન ) 

લોટ ન.ં ૨૪૧, જીઆઇડીસી પાનોલી 
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૮૩ મરકેમ લી. લોટ ન.ં ૨૪/૧, જી.આઇ.ડી.સી પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૮૪ અ કેમ લેબોરેટરીઝ લી.., નૌગામ  ભ ચ ૨ કાયર્રત 
૧૮૫ ઘરડા કેમીક સ લી. લોટ ન-ં૩૫૨૫, ૩૫૧૨-એ, જીઆઇડીસી, 

પાનોલી 
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૮૬ ડાયનેમીક પ્રોડક્ટસ લી. (યિુનટ-૧) 
લોટ ન.ં ૬૪૦૧, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૮૭ વિચંતન ફામાર્કેમ પ્રા િલ.   ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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લોટ ન.ં૫૦૨/૮,૧૭-૧૮, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 
૧૮૮ સાઇનાથ ઇ ડ ટ્રીઝ, લોટ ન.ં ૨૧૦૯-૧૦, જીઆઇડીસી પાનોલી,  ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૧૮૯ ચેિ પયન એડવા સ મટેરીય સ પ્રા. લી., લોટ ન.ં ૯૦૭/૧, 

જીઆઇડીસી ઝગડીયા,  
ભરુચ ૧ કાયર્રત 

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

ભરુચ ૧ 
પ્રગિત 
હઠેળ  

૧૯૨ રાલીસ ઇ ડીયા લી., લોટ ન.ં ૩૩૦૧, જીઆઇડીસી અંકલે ર  
ભરુચ ૧ 

પ્રગિત 
હઠેળ  

૧૯૩ ગજુરાત રીક્લેઇમ & રબર પ્રોડક્ સ લી., લોટ ન ં ૬૬૪ & 
૫૨૦, જીઆઇડીસી પાનોલી  

ભરુચ ૧ કાયર્રત 

૧૯૪ ભાન ુડાઇસ પ્રા લી, લોટ ન ં૭૫૮/બી, જીઆઇડીસી ઝગડીયા   ભરુચ ૧ કાયર્રત 
૧૯૫ હુ ટસમેન પ્રા. િલ. જીઆઇડીસી, પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૯૬ બેયર ક્રોપસાય સ લી, લોટ ન ં ૩૫૦૧-૧૫, ૩૬૦૧-

૩૬૩૧૩/બી૧, જીઆઇડીસી અંકલે ર  
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૯૭ આરએફસીએલ લી. લોટ ન.ં ૧, જીઆઇડીસી, પાનોલી ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૯૮ મયરુ એસોસીએ સ, લોટ ન.ં ૪૭૦૫/૨/૧, જીઆઇડીસી 

અંકલે ર   
ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૯૯ અભીલાસા ફામાર્ પ્રા લી, લોટ ન.ં ૧૪૦૮,૧૪૦૯, જીઆઇડીસી 
અંકલે ર   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૦૦ મૈત્રી નેનો ઇ ડ્ર ટ્રીઝ, લોટ ન.ં -૭૮૨૮/૪ & ૫,  જીઆઇડીસી 
અંકલે ર   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૦૧ હોલીલે ડ કોપ રેશન, લોટ ન.ં ૩૩૯૨/ડી, જીઆઇડીસી 
અંકલે ર   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૨૦૨ યસદીપ કેમીક સ (ઇિ ડયા) પ્રા લી, લોટ ન ં૬૭૬, જીઆઇડીસી 
ઝગડીયા 

ભ ચ ૧ 
બાધંકામ 
હઠેળ  

૨૦૩ યનુાઇટેડ ફો ફરસ લી., યિુનટ-૧, લોટ ન.ં ૧૧૭, ૧૧૮ 
જીઆઇડીસી અંકલે ર   

ભ ચ ૩ કાયર્રત 

૨૦૪ યનુાઇટેડ ફો ફરસ લી., યિુનટ-૨, લોટ ન.ં ૩૪૦૫/૩૪૦૬, 
જીઆઇડીસી અંકલે ર   

ભ ચ ૩ 
૨-કાયર્રત 
૧-પ્રગિત 
હઠેળ  

૨૦૫  બી કેમીક સ & ફામાર્ યટુીકલ લી, લોટ ન.ં ૨૧૫ થી ૨૧૯, 
૩૦૮ થી ૩૧૦, જીઆઇડીસી પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

 

5.10 એુઝ ટમે ટ લા ટ  

૧૯૭૦ની શ આતમા ંશહરેીકરણની યાપ વધતા શહરેી િવ તારમા ંવધારો થયો. શહરેીકરણને કારણ ેશહરેી સ ામડંળોની મખુ્ય 
જવાબદારી પીવાના શુ ધપાણીનો 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.  
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ગજુરાત સરકારે આ િદશામા ંપગલા ંલીધા અને ગજુરાત ઇ ફ્રા ટ્રકચર કંપની િલિમટેડ નામની એક વાય  સં થાની રચના કરી. 
આ વાય  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.   

જુરાતમા ંઆવેલ િુનિસપલ ટાઉનશીપ/કોલોનીના ઘરગ ુ ંગદંાપાણીના એુજ ટમે ટ લા ટસ: 

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

(માચ  2016ની થિતએ) 

મ લા ટ ુ ંનામ  
મતા િમ લયન 
લીટર /દવસ  

૧  ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન - જાસપરુ સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, જાસપરુ, 
તા .અને જી .ગાધંીનગર  

૭૬ 

૨  ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન - સરગાસણ , સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, સવેર્ 
નં  :૧૧૧ , સરગાસણ, તા  .અને જી .ગાધંીનગર  

૧૦ 

૩  ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન -બાસણ , સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, સવેર્ ન ં :- 
૨૧૮& ૨૧૯, આઇઆઇટી પાસે, પાલજ -બાસણ રોડ , બાસણ, તા  .અને જી .
ગાધંીનગર.  

૨ 

૪  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન, જુના પીરાણા સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, 
(યએુએસબી પ્રકાર) બહરેામપરુા, અમદાવાદ. 

૧૦૬ 

૫  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન નવા પીરાણા સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, 
પં પીંગ ટેશન, નારોલ- સરખેજ હાઇવે, અમદાવાદ. 

૧૮૨ 

૬  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન જુના વાસણા સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, 
(યએુએસબી પ્રકાર) વાસણા, અમદાવાદ.   

૧૨૬ 

૭  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન નવા વાસણા ટિમર્નલ સએુજ પં પીંગ 
ટેશન, નારોલ સરખેજ હાઇવે, અમદાવાદ (યએુએસબી પ્રકાર) વાસણા, 
અમદાવાદ.  

૭૬ 

 

૮  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન  એએસપી ટેક્નોલોજી બેઝ, પીરાણા લગનુ 
ટાઇપ એસટીપી પાસે, નારોલ, અમદાવાદ 

૧૮૦ 

૯  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન પીરાણા 
લગનુ એએસપી ટેક્નોલોજી બેઝ, પીરાણા યએુએસબી પાસે , બહરેામપરુા, 
અમદાવાદ. 

૬૦ 

૧૦  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન  એએસપી ટેક્નોલોજી બેઝ, વાસણા 
યએુએસબી પાસે, વાસણા, અમદાવાદ.  

૩૫ 

૧૧  અમદાવાદ અબર્ન ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન, એએસપી ટેકનોલોજીબેઝ, ગામ: ૨૪૦ 
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ગ્યાસપરુ, અમદાવાદ.  

૧૨  અમદાવાદ અબર્ન ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન, એએસપી ટેકનોલોજીબેઝ, ગામ: 
િવંઝોલ, અમદાવાદ. 

૭૦ 

૧૩   રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન, માધાપરુ, તા.& જી  :રાજકોટ.   ૮૯ 

૧૪  રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન,રાઇયા સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, રાઇયા,તા.& 
જી  :રાજકોટ.   

૫૧ 

૧૫  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન - ભટાર  ૧૬૨ 

૧૬  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન –ભેંસાણ  ૧૦૦ 

૧૭  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન -કરંજ  ૧૪૦ 

૧૮  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન –િસંગણપોર ૧૫૫ 

૧૯  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન –બામરોલી  ૧૦૦ 

૨૦  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન –વારીઆવ -કોસદ  ૮૪ 

૨૧  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન -અસારમા  ૧૫ 

૨૨  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન -ખાજોદ  ૨૫ 

૨૩  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન -અંજાના  ૮૨ .૫  

૨૪  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન -િડડોલી  ૬૬ 

૨૫  વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન –અટલાદરા ૧ ૪૩ 

૨૬  વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન –તરસાલી  ૫૨ 

૨૭  વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન –ગજરાવાડી  ૬૬ 

૨૮  વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન –અટલાદરા ૨ ૪૩ 

૨૯  વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન –કપરુાઇ  ૪૩ 

૩૦  વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન –સયાજી  ગાડર્ન ૮ .૫  

૩૧  વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન –છાણી  ૨૧ 

૩૨  પાટણ નગરપાિલકા  ૨૫ 

૩૩  વલસાડ નગરપાિલકા ૧૬ 

૩૪  અંકલે ર નોટીફાઇડ એરીયા ઓિફસ, જીઆઇડીસી અંકલે ર, જી: ભ ચ.  ૨૨૫. 
૩૫  નડીયાદ નગરપાિલકા, જી: ખેડા  ૫૦૫. 
૩૬  વ લભ િવ યાનગર જી;- ખેડા.  ૧૮ 

 

શહરો અને નગરો :(અ) એસટ પી – એુજ ટમે ટ લા ટસ – બાધંકામ હઠળ  
 (માચ 2016 જુબ) 

મ લા ટ ુ ંનામ  
મતા િમ લયન 
લીટર /દવસ  
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૧  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન, નવા વાસણા સએુજ ટ્રીટમે ટ 
લા ટ, નારોલ, સરખેજ હાઇવે, અમદાવાદ.   

૪૮ 

૨  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન  ભવ સ કોલેજ, ખાનપરુ, 
અમદાવાદ. 

૬૦ 

૩  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન જલિવહાર, જુના વાડજ, 
અમદાવાદ. 

૬૦ 

૪  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન, હાસંોલ, અમદાવાદ    ૫૦ 

૫  ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન, ભાવનગર, જી: ભાવનગર.  ૩૦ 

૬  ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન, ભાવનગર, જી: ભાવનગર.  ૪૫ 

૭  જામનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન, જામનગર ૭૦ 

૮  રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન,- કોઠારીયા સવેર્ ન ં૩૫૨ પૈકી, 
ગામ: ડા કોથારીયા તા: જી : રાજકોટ  

૧૫ 

૯  રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન,- ગવરીદડ, સવેર્ ન ં:૫૧૨ પૈકી, 
ગામ :ગવરીદાદ, તા અને  જી  :રાજકોટ.  

૭૦ 

૧૦  રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન,- રૈયાધાર, સવેર્ ન ં:૩૧૮ પૈકી, 
ગામ :રૈયાધાર, તા અને  જી  :રાજકોટ.  

૫૬ 

૧૧  સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન,- ગવીયર ૫૩ 

૧૨  િસહોર નગરપાિલકા, િસહોર, જી  :ભાવનગર.  - 
૧૩  પાિલતણા નગરપાિલકા, પાિલતણા, જી  :ભાવનગર.  - 
૧૪  તળાજા નગરપાિલકા, તળાજા, જી  :ભાવનગર.  - 
૧૫  મહુવા નગરપાિલકા, મહુવા, જી  :ભાવનગર.  - 
૧૬  ગારીયાધાર નગરપાિલકા, ગારીયાધાર, જી  :ભાવનગર.  - 
૧૭  વ લભીપરુ નગરપાિલકા, વ લભીપરુ, જી  :ભાવનગર.  - 
૧૮  અમરેલી નગરપાિલકા, અમરેલી, જી  :અમરેલી   - 
૧૯  સાવરકંુડલા નગરપાિલકા, સાવરકંુડલા, જી  :અમરેલી   ૧૩.૯૦ 

૨૦  પીપલોદી, િહંમતનગર નગરપાિલકા  ,જી ; સાબરકાઠંા ૧૭.૫૦ 

૨૧  મોરબી નગરપાિલકા, મોરબી, જી  :મોરબી  - 

૨૨  નડીયાદ નગરપાિલકા,નડીયાદ, જી  :ખેડા.  ૫૧.૨૬ 

૨૩  છોટા ઉદેપરુ નગરપાિલકા, છોટાઉદેપરુ. ૭.૨૮ 

    24  વ લભિવ ાનગર નગરપાિલકા, વ લભિવ ાનગર, જી  :આણદં.  - 

25  પેટલાદ નગરપાિલકા, પેટલાદ, જી  :આણદં .  ૧૦.૭૫ 

26  ખભંાત નગરપાિલકા, ખભંાત, જી  :આણદં.  ૯ 

 

શહરો અને નગરો :(બ) ઓ સીડશન તળાવ, કાયરત (માચ 2016 જુબ)  
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મ થળ લો ઓપરટર ુ ંનામ 

    1  િવરમગામ અમદાવાદ િવરમગામ નગરપાિલકા 
2  સાણદં અમદાવાદ સાણદં નગરપાિલકા 
3  આણદં  આણદં   આણદં નગરપાિલકા 
4  સોજીત્રા આણદં   સોજીત્રા નગરપાિલકા 
5   ઓડ આણદં   ઓડ નગરપાિલકા 
6  બોરસદ આણદં   બોરસદ નગરપાિલકા 
7  આંકલાવ આણદં   આંકલાવ નગરપાિલકા 
8  ઉમરેઠ આણદં   ઉમરેઠ નગરપાિલકા 
9  કરમસદ આણદં   કરમસદ નગરપાિલકા 

10  પેટલાદ આણદં   પેટલાદ નગરપાિલકા 
11  જબંસુર ભ ચ જબંસુર નગરપાિલકા 
12  પાિલતણા ભાવનગર પાિલતણા નગરપાિલકા 
13  નારી રોડ, ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર યિુનિસપલ 

કોપ રેશન 

14  માડંવી નગરપાિલકા ક છ  માડંવી નગરપાિલકા 
15  અંજાર નગરપાિલકા ક છ અંજાર નગરપાિલકા 
16  કલોલ  ગાધંીનગર    કલોલ નગરપાિલકા 
17  દહગેામ  ગાધંીનગર    દહગેામ નગરપાિલકા 
18  માણસા  ગાધંીનગર    માણસા નગરપાિલકા 
19  પીંપલોદી, િહંમતનગર સાબરકાઠંા િહંમતનગર નગરપાિલકા 

20  ઉંજા મહસેાણા ઉંજા નગરપાિલકા 
21  કડી મહસેાણા કડી નગરપાિલકા 
22  પાલનપરુ બનાસકાઠંા પાલનપરુ નગરપાિલકા 
23  લીંમડી સરેુ દ્રનગર લીંમડી નગરપાિલકા  
24  પાટડી સરેુ દ્રનગર  પાટડી નગરપાિલકા  
25  ધાગધં્રા સરેુ દ્રનગર  ધાગધં્રા નગરપાિલકા 
26  કરજણ વડોદરા કરજણ નગરપાિલકા  
27  ડભોઇ વડોદરા ડભોઇ નગરપાિલકા  

 

શહરો અને નગરો : (બી) ઓ સીડશન તળાવ, ( તાિવક માચ 2016) 

  

મ થળ લો ઓપરટર ુ ંનામ 

1  મહુધા  ખેડા મહુધા નગરપાિલકા 
2.  કપડવજં ખેડા કપડવજં નગરપાિલકા 
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ટાઉનશીપ : એસટ પી – એૂઝ ટમે ટ લા ટસ - કાયરત     (માચ  2016ની થિતએ) 

મ.  ઓપરટર ુ ંનામ થળ 

  ૧  જીએનએફસી િલિમટેડ, ભ ચ જીએનએફસી િલિમટેડ, ટાફ ટાઉનશીપ, નમર્દા 
નગર, ભ ચ 

૨  સીએલપી ઇિ ડયા િલિમટેડ. સીએલપી ઇિ ડયા િલિમટેડ. ટાફ ટાઉનશીપ,  
ફગથુન, તા અને  જી  :ભ ચ  

૩  એનટીપીસી િલિમટેડ. એનટીપીસી િલિમટેડ. . ટાફ ટાઉનશીપ, ઝનોર, તા 
અને  જી  :ભ ચ  

૪  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ. રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ  .સર વતી ટાફ 
ટાઉનશીપ,ગામ: વડાદલા, તા  :વાગરા , જી  :ભ ચ  

૫  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ.  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ. નમર્દા ટાફ 
ટાઉનશીપ, દહજે બાયપાસ રોડ, ભ ચ 

૬  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ.  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ. યમનુા અને સયુર્ 
ટાઉનશીપ,નદેંલાવ,ભ ચ. 

૭  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ.  રીલાયા સ ટાઉનશીપ,  )કાવેરી અને  ગોદાવરી (
દહજે બાયપાસ રોડ, ભ ચ 

૮  ગેઇલ ઇિ ડયા િલિમટેડ  ગેઇલ ટાઉનશીપ, ભ ચ, ઉમરજ,જી  :ભ ચ  

૯  િહંદા કો  િહંદા કો ટાઉનશીપ, દહજે, ભ ચ. 
૧૦  અ ટ્રાટેક િસમે ટ િલિમટેડ  નમર્દા િસમે ટ વકર્ કોલોની, જાફરાબાદ, તા :

જાફરાબાદ, જી; અમરેલી 
૧૧  અ ટ્રાટેક િસમે ટ િલિમટેડ ગજુરત િસમે ટ વકર્ કોલોની, કોવાયા, તા  :રાજુલા , 

જી  :અમરેલી  

૧૨  ગજુરાત પીપાવાવ પોટર્ ટ્ર ટ 
િલિમટેડ  

પીપાવાવ , જી  :અમરેલી  

૧૩  ઇ કો ઇ કો ટાઉનશીપ, ગાધંીધામ )એસટીપી (જી :ક છ  

૧૪  જીએમડીસી 
જીએમડીસી, ટાઉનશીપ, પાન ધ્રો )એસટીપી (જી :
ક છ  

૧૫  અદાણી પોટર્  અદાણી પોટર્ રેિસડે સીઅલ કોલોની, મું દ્રા, જી  :ક છ  

૧૬  કંડલા પોટર્ ટ્ર ટ કેપીટી - ગોપાલપરુી, જી  :ક છ  

૧૭  ઇ કો, ક તરુીનગર, કલોલ, જી :
ગાધંીનગર ટાઉનિશપ ઇ કો, ક તરુીનગર, જી  :ગાધંીનગર  

૧૮  યજુીવીસીએલ,  )ટીપીએસ (
સેક્ટર :૩૦ , જી  :ગાધંીનગર      

ટાઉનિશપ યજુીવીસીએલ,  )ટીપીએસ (સેક્ટર :
૩૦,ગાધંીનગર - જી :ગાધંીનગર      

૧૯  એચએનજી લોટ ગ્લાસ િલિમટેડ ચદં્રપરુા, હાલોલ, પચંમહાલ 
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૨૦  ગામેસા વાઇ ડ ટિબર્નેસ પ્રા  .િલ. , ૩ એ, ફેઝ -૩ , જીઆઇડીસી હાલોલ, ચદં્રપરુા, જી :
પચંમહાલ 

૨૧  ગજુરાત રા ય પોલીસ વસાહત 
કોપ રેશન 

એસાઆરપી પુ -૫ , લણુાવાડા રોડ, ગોધરા, જી :
પચંમહાલ 

૨૨  વાઇ ડર રી યએુબલ એનજીર્ પ્રા .
િલ.  

૩ -એ , ફેઝ -૩ , જીઆઇડીસી હાલોલ, ચદં્રપરુા, જી :
પચંમહાલ  

૨૩  ટોટો ઇિ ડયા ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા .િલ.  જીઆઇડીસી હાલોલ, ચદં્રપરુા, જી  :પચંમહાલ  

૨૪  સીએટ િલ. ગતેમવુાળા, જી  :પચંમહાલ  

૨૫  પકેુરો િફગેહો મ ઇ યલુેશન કીટ 
સેંટર 

જીઆઇડીસી હાલોલ, ચદં્રપરુા, જી  :પચંમહાલ  

૨૬  ગનેુબો ઇિ ડયા િલ. જીઆઇડીસી હાલોલ, જી  :પચંમહાલ  

૨૭  સન ફામાર્િસટીકલ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા .
િલ.  

હાલોલ -વડોદરા હાઇવે , હાલોલ, જી  :પચંમહાલ   

૨૮  રાયકેમ આરપીજી િલ. કંજરી, સફારી ક્રોિસંગ પાસે, જી :પચંમહાલ  

૨૯  એલેિ બક ફામાર્િસટીકલ િલ .
)એપીઆઇ લા ટ-૧(   

સવેર્ નં  :૧૧૯ ,૧૨૧,૧૩૨,૧૩૩,ગામ  :પાનેલાવ , તા :
હાલોલ, જી  :પચંમહાલ  

૩૦  એલએમ વાઇ ડ પાવર લેડેસ 
)ઇિ ડયા (પ્રા .િલ.  

લોટ નં  :બી , ગામ  :કંજરી , હાલોલ ઇ ડ ટેરીયલ 
એરીયા, તા  :હાલોલ , જી  :પચંમહાલ  

૩૧  એરપોટર્ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ ડયા એરપોટર્ ટાઉનશીપ, જી  :જામનગર  

૩૨  રીલાય સ ઇંડ ટ્રીઝ િલ. રીલ ટાઉનશીપ, જી :- જામનગર  

૩૩  એ સાર ઓઇલ િલ. એ સાર ટાઉનશીપ,  )કુલ ૮ એસટીપી (જી :
જામનગર 

૩૪  જી .એસ.એફ.સી.  િસક્કા જી .એસ.એફ.સી. ટાઉનશીપ,- િસક્કા, જી  :જામનગર  

૩૫  આઇ .ઓ.સી.  વાડીનાર  આઇ .ઓ.સી.  રેિસડેિ સ કોલોની, વાડીનાર, જી :
જામનગર 

૩૬  આઇએનએસ વાકસરુા આઇએનએસ વલસારા  )ઇિ ડયન નેવી (જી :
જામનગર 

૩૭  ટાટા કેિમક સ ટાટાકેિમક્ સ ટાઉનશીપ િમઠાપરુ  ,જી :દેવભિૂમ 
ારકા 

1. ૩૮  ી િદિગ્વજય િસમે ટ કો  .િલ. , ી િદિગ્વજય િસમે ટ કો  .િલ. ,(કોલોની એસટીપી (
િસક્કા, જી  :જામનગર  

2. 39  અંબજુા િસમે ટ િલ. અંબજુા િસમે ટ િલ., અંબજુાનગર, તા  :કોડીનાર , જી :
જૂનાગઢ 

3. 40  ઇિ ડયન રેયોન ઇ ડ ટ્રીઝ ટાઉનશીપ, ઓફ ઇિ ડયન રેયોન ઇ ડ ટ્રીઝ, 
વેરાવળ, જી  :જુનાગઢ  
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4. 41  જીએચસીએલ િલિમટેડ સજંયકુમાર ટાઉનશીપ, સતુ્રાપાડા, જી :જુનાગઢ  

5. 42  જીએચસીએલ િલિમટેડ અનરુાગનગર ટાઉનશીપ,સતુ્રાપાડા, જુનાગઢ 

6. 43  ગજુરાત િસ ધી િસમે ટ ગજુરાત િસ ધી િસમે ટ ટાઉનશીપ, િસ ધીગામ, તા :
સતુ્રાપાડા, જી  :જુનાગઢ  

7. 44  ઓએનજીસી ઓએનજીસી ટાઉનશીપ, મહસેાણા 
8. 45  અ ટ્રાટેક િસમે ટ  સવેર્ નં  :૧૭૨ ,૧૩૨,૧૯૫,૧૯૮,વણાક્બોરી ટીપીએસ 

પાસે, સગંોલ 

9. 46  ઇટીસી એગ્રો પ્રોસેિશંગ પ્રા .િલ.  ૧૦૧૮ /૧/પી.૧)૯૫૬(૧૦૧૮/૧/પી.૩)૯૩૯ (
વરસોલા રોડ, વરસોલા.  

10. 47   પોગેન એએમપી નગરશેઠ 
પાવર એટ્રોિનક િલ. 

૧૨૧,૧૨૨,૨૩ માઇલ ટોન ખેડા - ધોળકા હાઇવે , 
વાવડી 

11. 48  ગજુરાત રા ય ઇલેક્ટ્રીક 
કોપ રેશન લી.  

૬૧૫ હકે્ટ, જીએસઇસીએલા વણાકંબોરી, વણાકં્બોરી 

12. 49  િવ રાજ ઇ ટ્રીગેટેડટેક્ષટાઇ સ પાકર્ 
િલ. 

ને. હા .ન ં૮ , િબડજ  -૩૮૭૧૨૦  

13. ૫૦  ક પસર ટાઉનિશપ ૨  એટોિમક પાવર કોપ રેશન ઓફ ઈિ ડયા જી  :તાપી.  

14. 51  જીએસઇસીએલ, થમર્લ પાવર 
ટેશન 

ઉતરાણ જી: સરુત 

15. 52  એ સાર ટીલ િલ. નદંિનકેતન ટાઉનશીપ, હજીરા, જી: સરુત 

16. 53  ગજુરાત ઇ ડ ટેરીયલ પાવર લી. િલગ્નાઇટ પાવરા લા ટ, નાની નરોલી જી: સરુત 

17. 54  િક્રશક ભારતી કો- ઓપરેટીવ િલ. હજીરા જી; સરુત 

18. 55  રા ટ્રીય થમર્લ પાવર કોપ રેશન  એસટીપી, એનટીપીસી ટાઉનશીપ, હજીરા, સરુત 

19. 56  ટોરે ટ પાવરા િલિમટેડ  સરદાસા િસહ હાઉિસંગ કોલોની ધોરણપારડી તા: 
કામરેજ, જી: સરુત 

20. ૫૭ રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ. રીલાય સ ટાઉનશીપ, વડોદરા 
21. ૫૮ ઇિ ડયન ઓઇલ કોપ રેશન િલ.  આઇઓસીએલ ટાઉનશીપ, વડોદરા 
22. ૫૯ ગજુરાત ટેટ ફટ લાઇઝેશન 

કોપ રેશન 

જીએસએફસી ટાઉનશીપ, વડોદરા 

23. ૬૦ િનરમા િલ. િનરમા ટાઉનશીપ, વડોદરા 
24. ૬૧ એલ & ટી  એલ & ટી નોલેજ િસટી વડોદરા 

 

(બ) ટાઉનશીપ  : એસટ પી  –  બાધંકામ ગિત હઠળ (માચ  2016ની થિતએ) 
  

મ  ઓપરટર ુ ંનામ  થળ 

1  ગેર સન એ િનયર )આઇ (એએફ , ગેર સન એ િનયર )આઇ (એએફ , ચલોડા 
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ચલોડા િમલેટર  એ િનયર સેવા િમલેટર  એ િનયર સેવા, લેકાવાડા પાટ યા, 
ચલોડા, તા&  :ગાધંીનગર  

2  જુરાત ઇ ટરનેશનલ ફાઇન સ ટક 
સીટ  લ. 

લોક ન ં262 - રતન રુ ગામ , લોક ન ં22&2 
ફ રોઝ રુ ગામ તા&  :ગાધંીનગર  

3  અરિવદ અને માટ વે  ુહોમ  લોક ન 6 1263/પી , ગામ  :મોટ  ભોયણ , તા :
કલોલ,  :ગાધંીનગર  

(1) ુલ એસટ પીની સં યા: 126 (ક) એસટીપી: – કાયર્રત: ૯૭, (ખ)એસટીપી: –બાધંકામ હઠેળ ૨૯ 
(૨) ઓક્ષીડેશન પો ડની સખં્યા :  ૨૭(કાયર્રત)+૨(સિુચત) 

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,  િબનઝરેી 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 આ િનયમો 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 (એસપીસીબી) 
ારા આપવામા ંઆવે છે. 

કોમન બાયોમે ડકલ વે ટ  ટમે ટ ફિસ લટ  (સીબીએમડબ ટુ એફ )     (માચ 2016ની થિત) 

મ સીબીએમ બ ટુ એફના સચંાલક ુ ંનામ 
આવર  લેવાયેલ 
હ થ કર િુનટ 

આવર  લેવાયેલ 
પથાર ઓ 

૧ 
ડી ટ્રોમેડ બાયોક્લીન પ્રા  .િલિમટેડ  
લોટ નં .૨૭૨ -૨૭૩ જીઆઇડીસી કુવાડવા , 
તા .જી .રાજકોટ  

2034 10863 

2 
ડી ટોડર્મેડ ક છ સિવર્િસસ પ્રા .લી ,  
ભજુ  ,િજ .ક છ .  

584 4187 
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3 
દેવ બાયો મેડીકલ - વે ટ મેનેજમે ટ સિવર્સીસ  
લોટ ૭૬૮ -એ , ફેઝ, દરેક જીઆઇડીસી, જામનગર 

631 3463 

4 
પોરબદંર માનવ સેવા ચેરીટેબલ  ટ્ર ટ  
સવેર્ નં .૮૨/૧ , ગામ  .ખાપોલ , તા ..િજ.પોરબદંર  

228 928 

5 
ગીરનાર  બાયો -મેડીકલ  વે ટ સિવર્સીસ  
લોટ ન,ં૧૭૪૬, ફેઝ -૨ જીઆઇડીસી , ૨૨૫ 
દોલતપરુા, જૂનાગઢ 

577 2732 

6 
ઇ -કોલી વે ટ મેનેજમે ટ િસ ટમ  
લોટ ૧૪ /૧ , સાકેંત ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, ગામ  .મોરૈયા , તા  .સાણદં 

, િજ  -અમદાવાદ  
1630 7000 

7 
ઇ -કોલાઇ વે ટ  મેનેજમે ટ િસ ટમ યિુનટ- ૨  
સાબર ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, આસોપાલવ હોટલ ની પાછળ, તા .
ભીલોડા, િજ  .સાબરકાઠંા  

991 7121 

8 
કેર બીએમડબ ય ુ ઇિ સનરેટસર્  
લોટ નં  .૧૨૧૬-૧૭ , સાતેંજ, તા.કલોલ, િજ .ગાધંીનગર  

1550 8640 

9 
બીએમડબ ય ુઇ સીનીરેટર લોક ન ં૨૩૦, પાલાવાસણા વડોસણ 
રોડ, પાલાવાસણા મહસેાણા તા: કલોલ, જી: ગાધંીનગર 

938 2120 

10 
મેડીકેર એિ વરો મે ટ મેનેજમે ટ પ્રા. િલિમટેડ 
લોટ નં -૨૮ , અ મેઘ ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, ગામ: ચાગંોદર 
િજ .અમદાવાદ.  

1497 10843 

11 
પો યકેુર બાયોમેિડકલ મેનેજમે ટ પ્રા. િલિમટેડ  
લોટ ન ં.૪/એ,મોટીભોયણ, તા: કલોલ, જી: ગાધંીનગર 

1119 6055 

12 
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   

1890 7820 

13 
સવેંદના બીએમડબ ય ુ ઇિ સનરેટર   
લોટ નં  .૨૧૭/૧ , ગામ .ચદં્રપરુા , તા.હાલોલ િજ .પચંમહાલ  

1735 8610 

14 

એન  -ક્લેર બી.એમ.ડ ય ુસવીર્સ  
ભટાર સે ટ્રલાઇઝડ, બાયોમેડીકલ વે ટ ટ્રીટમે ટ ફેિસિલટી, 
ગોકુલનગર, હોટમીક્ષ લા ટની સામે, સરુત મહાનગરપાિલકા, 
ભટાર , સરુત 

5538 13757 

15 
બીએમડબ યએુમસી-આઇ એમએ, ભાવનગર ઓિફસ: ડોક્ટર હોલ, 
ડાયમડં ચોક, ભાવનગર, સાઇટ: ૪૬/૧, પૈકી કંુભારવાડ, 
ભાવનગર  

952 6031 

16 
રીધમ બાયોકેર  
સવેર્ નં  .૩૩૧ , ચાદોતર ગઢ રોડ, વેડાચંા,  
તા .પાલનપરુ , િજ .બનાસકાઠંા   

823 5600 

17 
ગ્લોબ બાયો કેર,  
લોટ નં  .૮૨૦૮/૨ & ૩, રોડ નં  .૮૨/એ ,  

788 3507 
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સિચન જીઆઇડીસી, સરુત  

18 
ગ્લોબ બાયોકેર, લોટ ન ં૧૪૪/બી, નવા ફાયર ટશનની પાસે, 
જીઆઇડીસી અંકલે ર, જી: ભ ચ 

801 2901 

19 
સામવેદના બીએમદબ ય ુઇિ સનરેટર (યિુનટ-૨) લોટ ન:ં- 
૨૦૮/૩, મોરાજ-િચખલીયા રોડ, મોરાજ, તા: તારાપરુ, જી: આણદં 

892 4332 

 કુલ 25198 116510 

 

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 િનકાલ યવ થા ઉભી કરવા માટે જવાબદાર નગરપાિલકાના  
સ ાતતં્રોને આ િનયમો હઠેળ 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 પ્રદુષણ િનયતં્રણ 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, ૪નોિટફાઇડ + એિરયા 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 ંઆશરે ૧૦૨૦૦મેટ્રીક ટન/પ્રિતિદન લેખે નગરનો કચરો િનપ  
છે.  

મ િવગતો ુલ સંચત 
(31-03-2015 ધુી) 

2015-2016 ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સંચત       (31-
03-2016 ધુી) 

૧ સમંિત માટે હાથપરાની અરજીઓ ૩૭૨ ૧૨ ૩૮૪ 

૨ સમંિત આપેલ  અરજીઓ ૩૪૦ ૧૩ ૩૫૩ 

૩ ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૨૪ ૧ ૨૫ 

બોડર્ ારા ૯૪ 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  અ વયે યએુલબી  (અબર્ન 
લોકલ બોડી)ને વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન કુલ ૧૬૭ કારણદશર્ક નોટીસ, ૩૫ 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. ગજુરાત સરકારે ગજુરાત અબર્ન ડેવલો મે ટ કંપની િલિમટેડને બાધંકામોના 

ટ્રીટમે ટ, પિરવહન અને િનકાલના િવકાસ કરવા માટે મ યવતીર્ સં થા તરીકે િનમણ ૂકં કરી છે. તેના ારા દરેક નગરપાિલકાઓ અંગે સઘન 

અ યાસ કયાર્ બાદ અંતે તે એ િન કષર્ પર આવેલ કે નગરના તરે ટ્રીટમે ટની સિુવધાઓ ( વી કે વમીર્કંપો ટીંગ) તેમજ ૫૦ 
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િકલોમીટરની િત્ર યામા ંઅને આંતરીક માગ થી જોડાયેલા હોય તેવા એક જૂથમા ંઆવેલ યએુલબી (અબર્ન લોક્લ બોડી) માટે પ્રાદેિશક 

લે ડિફલ સાઇટ િવકસાવવાનુ ં નક્કી કરવામા ંઆ ય ુછે. જીયડુીસી ારા  નગરના ઘન કચરાના િનયમોના અમલીકરણ માટે કાયાર્િ વત 

કરવાની યોજનાઓ તૈયાર કરવાની શ આત થઇ ગયેલ છે. તેમણે સાત અથવા તેનાથી  વધ ુનગરો માટે એક સામિૂહક ધોરણે લે ડિફલ 

સાઇડ બાધંવાની દરખા ત કરી છે. આ નગરોથી સરવાળે સરખા અંતરે આવી સામિૂહક લે ડિફલ સાઇડ માટે જગ્યાની પસદંગી કરી લેવામા ં

આવી છે. જીયિુડસી ારા જુદી જુદી યએુલબી (અબર્ન લોક્લ બોડી) માટે ગજુરાત રા યના િવ તારને ચાર ભાગમા ંવહચી દેવામા ંઆવેલ 

છે. અને ગજુરાત રા યમા ંઆવેલા જુદી જુદી થાિનક સં થાઓ માટે કુલ ૨૯ જૂથ (ક્લ ટસર્)ને પ્રાદેિશક લે ડિફલ સાઇટ માટે નક્કી કરી 

લેવામા ંઆવેલ છે. આ ઉપરાતં ૮ મહાનગરપાિલકાઓ ારા તેઓની આગવી લે ડિફલ સાઇટ િવકસાવવામા ંઆવી રહલે છે.  પૈકી 

અમદાવાદ, સરુત,રાજકોટ અને વડોદરા મહાનગરપાિલકાઓએ લે ડિફલ સાઇટ બનાવી દીધેલ છે. જામનગર, ભાવનગર અને જુનાગઢ 

મહાનગરપાિલકાઓની લે ડિફલ સાઇટની બાબત ડીપીઆર તૈયાર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ગાધંીનગર મહાનગરપાિલકાની 

લે ડિફલ સાઇટ માટે થળ નક્કી કરવાની કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે. બોડ નજીકના નગરોના ક પો ટ ના થઇ શકે તેવા યિુનિસપલ ઘન 

કચરાનો િનકાલ પણ મહાનગરપાિલકાની લે ડફીલ સાઇટ ખાતે કરવા માટે ભાર મકેૂલ છે. ૨૯ ક્લ ટરો ની િવગતો નીચે મજુબ છે. (માચર્  

૨૦૧૬ની િ થિતએ) 

લ ટર 
મ 

માકં લ ટર 
નામ 

એસએલએફની થિત એુલબી 
માકં  

તેને સલં ન એુલબી 
ૂથ 

કચરાની ુલ 
િનપજ ટન/ દન 

એસએલએફ
થી તર 

ક.મી. ગિત હઠળ ારંભના 
તબ ે 

નામ 
 

૧ ૧ અમદાવા
દ 

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 ભાવનગ

ર 
હા    ૪૯.૦૦  

     ૯ ઉમરલા (ટ્રા સફર 
ટેશન િસહોર ખાતે) 

૩.૦૦ ૫૨ 

     ૧૦ વલભીપરુ ૪.૦૦ ૪૦ 
     ૧૧ સીહોર (ટ્રા સફર 

ટેશન િસહોર ખાતે) 
૬.૦૦ ૩૨ 

     ૧૨ પાલીતાણા (ટ્રા સફર 
ટેશન િસહોર ખાતે) 

૬.૦૦ ૫૧ 

     ૧૩ ગરીયાધર (ટ્રા સફર ૧૨.૦૦ ૩૫ 
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ટેશન િસહોર ખાતે) 
     ૧૪ તલાજા ૧૮.૦૦ ૫૩ 
૪ ૪ જામનગર  હા   ૨૯.૫૦  
     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 (ટ્રા સફર 

ટેશન કેશોદ ખાતે) 
૫.૦૦ ૬૫ 

     ૨૩ બાટંવા ૫.૦૦ ૪૨ 
     ૨૪ ભાયાવદર (ઉપલેટા 

તરફ) 
૫.૦૦  

     ૨૫ માણાવદર ૬.૦૦ ૨૦ 
     ૨૬ માગંરોળ (ટ્રા સફર 

ટેશન કેશોદ ખાતે) 
૧૦.૦૦ ૬૫ 

     ૨૭ ઉપલેટા (ટ્રા સફર 
ટેશન ધોરાજી ખાતે) 

૧૩.૦૦ ૪૯ 

     ૨૮ કેશોદ (ટ્રા સફર 
ટેશન કેશોદ ખાતે) 

૧૫.૦૦ ૨૯ 

     ૨૯ ધોરાજી (ટ્રા સફર 
ટેશન ધોરાજી ખાતે) 

૩૫.૦૦ ૩૦ 

     ૩૦ તપરુ (ટ્રા સફર 
ટેશન ધોરાજી ખાતે) 

૫૦.૦૦ ૩૨ 

૬ ૬ રાજકોટ હા    ૬૩.૦૦  
     ૩૧ ચોટીલા ૩.૦૦ ૪૫ 
     ૩૨ થાનગઢ ૬.૫૦ ૬૦ 
     ૩૩ જસદણ 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 (ટ્રા સફર  

યારા ખાતે) 
૬.૫૦  

     ૩૮ યારા (ટ્રા સફર 
યારા ખાતે) 

૮.૨૦  
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     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  

 
 
 
 
૧ 

 
 
 
 

  ૧ 

 
 
 

 
િહમતંનગ
ર 

 
 
 
 

   હા 
    

   ૮૩.૦૦  
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 ુ (ટ્રા સફર 

ટેશન ઉંઝા ખાતે) 
૩.૦૦ ૬૧ 

૧૧ ચાણ મા  ૪.૦૦ ૨૦ 
૧૨ હારીજ ૫.૦૦ ૨૯ 
૧૩ વડનગર (ટ્રા સફર 

ટેશન ઉંઝા ખાતે)  
૫.૦૦ ૬૫ 

૧૪ ઊંઝા (ટ્રા સફર 
ટેશન ઉંઝા ખાતે) 

૯.૦૦ ૩૫ 

૧૫ િવસનગર (ટ્રા સફર 
ટેશન ઉંઝા ખાતે) 

૧૨.૦૦ ૫૭ 

૧૬ િસ ધપરુ  ૧૮.૦૦ ૩૫ 
૧૭ પાટણ ૪૦.૦૦ ૦ 

૩ ૩ પાલનપુ
ર 

હા    ૮૪.૫૦  
૧૮ વાવ  ૩.૦૦ ૨૯ 
૧૯ થરા (ટ્રા સફર ટેશન 

ભાભર ખાતે) 
૫.૦૦ ૩૦ 

૨૦ ભાભર ૯.૫૦ ૭૫ 
૨૧ રાધનપરુ (ટ્રા સફર 

ટેશન ભાભર ખાતે) 
૧૦.૦૦ ૩૦ 

૨૨ થરાદ  ૧૨.૦૦ ૪૩ 
૨૩ અંબાજી ૫.૦૦ ૬૦ 
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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 

૬ ૬ ગાધંીનગ
ર 

 હા   ૧૪૪.૯૦  
૨૯ પેથાપરુ ૪.૩૦ ૮ 
૩૦ માણસા ૬.૭૦ ૩૭ 
૩૧ દહગેામ ૧૦.૫૦ ૨૭ 
૩૨ કડી ૧૨.૦૦ ૪ 
૩૩ કલોલ (પેથાપરુ) ૩૫.૩૦ ૩૦ 
૩૪ ગાધંીનગર ૭૬.૧૦ ૮ 

ટોટલ 3 3 34  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 કુતીયાણા  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 બરવાલા  ૫.૦૦ ૫૨.૦૦ 
૫૨ બોટાદ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 
 

 
 

 
 

  
 

  ૩૭.૦૦  
૫૩ જાફરાબાદ ૩.૦૦ ૭૨.૦૦ 
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૧૦ ૪ મહવુા હા 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 

 
 
૧૨ 

 
 
૬ 

 
 

કોડીનાર 

  
 
હા 

  ૬૮.૦૦  
૫૮ સતુ્રાપાડા  ૨.૦૦ ૩૮ 
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 ૨.૦૦ - ૯-કલ ટર ૨૮૯.૨૨  

       ૯૯.૦૦  
 
 
૧૩ 

 
 
૧ 

 
 

સરેુ દ્રનગ
ર 
 

 
 
 

 
 
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 િવરમગા હા  ૮૧ િવરમગામ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ 
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મ 
ટોટલ 7 2   289.22  

પુર કલ ટર-04, મ ય 
જુરાત 

2.00 ૨.૦૦ - ૪-કલ ટર ૪૨૮.૨૦  

 
 
 
 
 
 
૨૨ 

 
 
 
 
 
 

  ૧ 

 
 
 
 
 
 

આણદં 

  
 
 
 
 

 
  હા 

  ૨૭૦.૧૦  
૮૨ મહધુા  ૩.૪૦ ૩૯ 
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 અંકલાવ 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 (પરુી જગ્યા 

+ ટીએસ બીજા માટે) 
૭૫.૯૦ ૨ 

 
 
 
 
૨૩ 

 
 
 
 
૨ 

 
 
 
 

ગોધરા 

 
 
 
 

  હા 

    ૧૨૯.૩૦  
૧૦૨ શહરેા  ૪.૦૦ ૨૧ 
૧૦૩ દેવગઢ બારીયા 

(ટ્રા સફર િપપલોદ 
ખાતે )   

૪.૨૦ ૧૨ 

૧૦૪ કાલોલ ૭.૧૦ ૩૦ 
૧૦૫ ઝાલોદ (ટ્રા સફર 

િપપલોદ ખાતે )    
૭.૩૦ ૬૬ 

૧૦૬ બાલાિસનોર  ૮.૬૦ ૫૫ 
૧૦૭ હાલોલ  ૧૧.૫૦ ૪૦ 
૧૦૮ લણુાવાડા ૧૩.૫૦ ૫૭ 
૧૦૯ દાહોદ (ટ્રા સફર ૨૬.૪૦ ૩૯ 
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િપપલોદ ખાતે )   
૧૧૦ ગોધરા  ૪૬.૭૦ ૭ 

૨૪ ૩ ખભંાત હા  ૧૧૧ ખભંાત ૨૪.૩૦ ૦.૦૦ 
૨૫ ૪ સતંરામપુ

ર 
 હા ૧૧૨ સતંરામપરુ ૪.૫૦ ૦.૦૦ 

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

૦.૦૦ ૪.૦૦ - ૪ – કલ ટર ૨૫૪.૦૦  

 
 
૨૬ 

 
 
૧ 

 
 

અંકલે ર 

 
 

 
 
હા 

  ૧૩૪.૮૦  
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 રાજપીપ
ળા  

 હા ૧૨૫ રાજપીપળા  ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ટોટલ  4   254.00  

*જીઇઆરઆરપી દેખરેખ હઠેળ થયેલ કામ, પરંત ુએમએસડબ ય ુિનયમ મજુબ સધુારા વધારા જ રી છે.  

િુનિસપલ ઘન કચરાના ઉ પાદનની િવગત - િુનિસપલ કોપ રશન (માચ  2016ની થિતએ) 

મ 
ન.ં 

િુનિસપલ કોપ રશન ુ ંસરના  ુ હાલની થતી ુલ કચરા ુ ંનીપજ (ટ પીડ ) 

૧  અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન  કાયર્રત ૪૦૦૦ 

૨ વડોદરા યિુનિસપલ કોપ રેશન  કાયર્રત ૧૧૫૦ 

૩ સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન કાયર્રત ૧૫૮૦ 

૪  રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન કાયર્રત ૪૫૦ 

૫  ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૮૦ 
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૬  જામનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૨૭૮ 

૭  ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન  બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૨૦૦ 

૮ જુનાગઢ યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૧૫૫ 

કુલ ૭૮૯૩ 

વમ   ક પો ટ  લા ટસ    
જીયડુીસી ારા ૯૩ વમીર્ ક પો ટ લા ટ બાધંવામા ંઆવેલ છે. તથા  કાયર્રત વમીર્ ક પો ટ લાનની િવગતો નીચે મજુબ છે.    

બાધંકામ થયેલ અને કાયરત  
મ એુલબી ુ ંનામ ઉ પા દતકચરો મ એુલબી ુ ંનામ ઉ પા દતકચરો 

૧ ભાણવડ  ૪.૦૦ ૪૮ કાલોલ  ૭.૧૦ 
૨ ધરોલ 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 ચોરવાડ     ૫.૦૦ ૫૮ ધરમપરુ  ૫.૧૦ 
૧૨ કોડીનાર  ૧૨.૦૦ ૫૯ ઓડ  ૫.૫૦ 
૧૩ માણાવદર  ૬.૦૦ ૬૦ પારડી  ૬.૫૦ 
૧૪ ઉના  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 ગરીયાધાર   ૧૨.૦૦ ૭૨ બાયડ  ૮.૦૦ 
૨૬ તલાજા  ૧૮.૦૦ ૭૩ વડાલી  ૭.૦૦ 
૨૭ અંકલાવ   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 
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૩૨ કડી  ૧૨.૦૦ ૭૯ વઢવાણ  ૨૦.૦૦ 
૩૩ િસ ધપરુ  ૧૮.૦૦ ૮૦ ગ ડલ  ૪૫.૦૦ 
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 પાટણ ૪૦.૦૦ 
૪૩ ખેડબ્ર ા 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, 2011 

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 પાદકે 
આયાતકાર, પનુ: િનમાર્ણ કરનાર, ટા ભાગો જોડનાર, વેપારી, ઉપયોગી ભાગોના પનુ: િનમાર્તા, હરાજી કરનાર, ગ્રાહક તથા 
બેટરીઓના જ થાબધંમા ં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 વતર્માન પાત્રોમા ં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 અધર્ વાિષર્ક પત્રકો મોકલવા જ રી છે. સધુારેલા બેટરી સ ૨૦૧૦ મજુબ બેટરી ડીલસર્  ફોમર્ -
૪મા ંગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ પાસે રજી ટે્રશન કરાવવુ ં ફરિજયાત છે. વષર્મા ં રીપોટર્ મજુબ બોડ ૨ બેટરીના ડીલસર્નુ ં
રજી ટે્રશન કરેલ છે. બોડર્ ારા આવી બેટરી ડીલસર્ નુ ંસઘન મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવી ર  ુછે. અધર્ – વાિષર્ક પત્રક , રીટ સર્ 
/પત્રકોની િવગતો ભરવા માટે બોડર્ ારા માગર્દશર્ન 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 ગેરકાયદેસર હરેાફેરીના િબનસગંઠીત કે્ષત્રને અંકુશમા ંલાવવામા ંઆ અિભગમ મદદ પ બનશે.   

5.14 પાણી ઉપકર 
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ભારત સરકાર ારા પાણી ઉપકર( પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ)  અિધિનયમ, ૧૯૭૭થી અમલમા ંમકુાયેલ છે.  અ વયે ઉ ોગો અને 

થાિનક સ ાતતં્રો ારા ઉપયોગમા ં લેવાતા પાણી માટે તેમની પાસેથી ઉપકર વસલુ કરવાની જોગવાઇ છે.  પ્રદૂષણ િનવારણ અને 

િનયતં્રણની કામગીરી માટે કે દ્ર અને રાજય બોડર્ની આવકના સાધનો વધારવા ભારત સરકાર ારા ઉકત અિધિનયમની કલમ ૧૭ અ વયે 

તારીખ ૨૬મી જુલાઇ, ૧૯૭૮ના રોજ િનયમો પ્રિસ ધ કરવામા આ યા છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને ઔ ોિગક એકમો અને થાિનક 

સં થાઓ પાસેથી ઉપકરની વસલુાત કરતા સ ાતતં્ર તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે. ઉક્ત અિધિનયમની કલમ ૬ હઠેળ પાણી ઉપકરની 

આકારણી અને વસલુાત કરવાની સ ા બોડર્ના સ યસિચવને સપુરત કરાઇ છે.  જયારે વસલુાત કરાયેલ પાણી ઉપકરની રકમને કે દ્ર 

સરકારમા ંભરપાઇ કરવા અંગેની કલમ ૬ (૪) હઠેળ સ ા રાજય સરકારે બોડર્ને સ પી છે. આ િનયમ મજુબ પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય 

ારા કુલ પાણી ઉપકરણનો ૮૦ ટકા િહ સો  તે રાજયને પરત કરવામા ંઆવે છે.  

જીપીસીબી ારા ઇ-ગવ સર્ના અમલીકરણના ભાગ પે, એક્ષજીએન ( એક્સટે ડેડ ગ્રીન નોડ ) ની ઓનલાઇન સિુવધાનો યાપ વધારીને , 

હવે ગજુરાતમા ંપાણી ઉપકર ( પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૭ની જોગવાઇઓ હઠેળ જીપીસીબીમા ંપાણી ઉપકર 

ભરતા ંઅરજદારો માટે તારીખ ૧લી સ ટે બર ૨૦૦૯થી ઓન –લાઇન રીટનર્ ફાઇલ કરવાનુ ંફરજીયાત બનાવાવાન ુઆ ય ુછે. આ બોડર્ 

ારા વષર્ ૨૦૧૨-૧૩થી અરજદારોને વધ ુસગુમતા માટે પાણી ઉપકરની ચકુવણી RTGS/NEFT ારા કરવા એક્ષજીએન ( એક્સટે ડેડ 

ગ્રીન નોડ ) મા ંસવલત શ  કરવામા ંઆવેલ છે. તા.૧લી માચર્, ૨૦૧૬થી આ બોડર્ના બધાજ પ્રકારના લેણા પૈસા ફક્ત RTGS/NEFTથી 

જ વીકારવાન ુઆ બોડર્ ારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે.  

 પાણી ઉપકર ની આકારણીને અ લુ ીને વ લુાતની થિત નીચે જુબ છે. 
 

મન:ં  િવગત  વષ 

2013-14  2014-15  2015-16 
૧.  આકારણી થયેલ એકમોની સખં્યા  ૧૦,૦૨૬  ૮,૯૨૬  ૧૧,૦૯૯ 
૨.  આકારણી થયેલ હકુમોની સખં્યા  ૩૦,૫૨૮  ૧૬,૦૩૯  ૨૨,૫૩૯ 
૩.  વસલુાત થયેલ રકમ  .લાખમા ં ૨,૯૧૦.૪૩  ૩,૦૨૨.૬૭  ૩,૭૨૦.૭૨ 

 

 
 
 
5.15 કો હ સવ એ વાઇરો મે ટલ પો શુન ઇ ડ સ (સીઇપીઆઇ) 

રા યના ંમખુ્ય ઔ ોિગક િવ તારોમા ંપયાર્વરણની ગણુવ ામા ંસધુાર. 
    ભારત સરકારની િમિન ટ્રી ઓફ એ વાઇરો મે ટ એ ડ ફોરે સ (એમઓઇએફ) ારા તેના ં તારીખ ૧૩.૦૧.૨૦૧૦ ના ંઓિફસ 

મેમોરે ડમ અનસુાર સીપીસીબી, ય ુ િદ હી, ારા પ્રકાિશત કરેલ સીઇપીઆઇ કોરનો ઉપયોગ કરી વાપી, અંકલે ર અને 
અમદાવાદ િવ તારમા ંનવા ઉ ોગો ખોલવા સામે તથા હાલ હયાત ઉ ોગોની ઉ પાદન ક્ષમતા વધારવા િવરુ  મોરેટોિરયમ 
મકેુલ. વાપીએ તેના માટે તૈયાર કરેલ એક્શન લાનનુ ંઅમલીકરણ સતંોષજનક છે તેની ખાત્રી બાદ એમઓઈએફ ારા વાપી 
માટે આ મોરેટોિરયમ ૨૬/૧૦/૨૦૧૦ના ંરોજ હટાવી લેવામા ંઆવેલ. વષર્ ૨૦૧૩મા ંકરવામા ંઆવેલ મોનીટરીંગ દરિમયાન 
સીપીસીબીએ વાપીનો કોર તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૩ના રોજ ૮૫.૩૧ હોવાનુ ંજાહરે કરેલ, અને વાપી તથા ભારતના ંબીજા ૭ 
ઔ ોિગક ક્લ ટર પર ફરીથી મોરેટોિરયમ લાદેલ.   

    સીપીસીબી ારા મોનીટરીંગના ંપ ૃ થકરણના ંપિરણામો નવી િદ હીની સીપીસીબી કચેરીએ મેળવી લઈ ને તે આઇઆઇટી, નવી 
િદ હીને (  સં થાએ સીઇપીઆઇ ની ફો યુર્લા િવકસાવેલ), સીઈપીઆઇની ગણતરી માટે મોકલેલ. તે જ પથૃક્કરણના ંપિરણામો 
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લઈને આઇઆઇટી, નવી િદ હીએ વાપી, અ કલે ર અને અમદાવાદ માટે હવા, પાણી અને જમીન માટે સીઇપીઆઇ કોરની 
ગણતરી કરેલ, અને તેમના ં કોરનુ ંપિરણામ સીપીસીબી કરતા જુદંુ જ આવે છે. આ બાબતને ભારત સરકારની િમિન ટ્રી ઓફ 
કેિમક સ એ ડ ફિટર્લાઇઝસર્ તથા એમઓઈએફ ારા હાથમા ં લેવામા ંઆવેલ છે અને સીપીસીબી એ હવે સીઇપીઆઇ કોરની 
ગણતરી માટે સધુારેલ ફો યુર્લા તૈયાર કરેલ છે. ઉપર દશાર્વેલ ત્રણ િવ તારો માટે સીપીસીબીએ ફરીથી િડસે બર ૨૦૧૩મા ં
મોનીટરીંગ કરેલ, નો અહવેાલ આવવાનો હજી બાકી છે. 

 
    એ શન લાનના ંઅ સુરણમા ંકટલી ગિત થઈ તેના ંિનર ણ માટ: 
 ૧) િજ લા તરની સિમિત માટે સીઇપીઆઇ ના ંિડ ટ્રીક્ટ કલેક્ટર તથા ૨) રા ય તરની સિમિત માટે વન અને પયાર્વરણ િવભાગના ં

મખુ્ય સિચવ, આ બનેંના ંઅ યક્ષપદ હઠેળ ગજુરાત સરકાર ારા એક ટુ ટાયર સીઇપીઆઇ િર ય ુ કિમટીની રચના કરવામા ં
આવેલ.. 

    વાપી, અંકલે ર અને અમદાવાદ માટે સીઇપીઆઇ એક્શન લાન હઠેળ કરવામા ંઆવેલ કાયર્વાહીઓ અને તેનુ ંઅમલીકરણ: 
 
  વાપી િવ તાર 
   ઇએમએસના ંઅપ ેડશન/ ધુારા માટનો એ શન લાન. 

       એ લએુ ટ ટ્રીટમે ટ લા ટનુ ંઅપગે્રડેશન: 
 કેિ ટવ એમઈઈ- ૨૩ નબંર, કેિ ટવ ઇિ સનરેટર - ૫ નબંર, ઈટીપી: ૪૮૪ નબંર અને  
 કોમન એમઈઈ-૧ નબંર [૪૭ સ ય એકમો] 
 ઓનલાઇન મોિનટરીંગ િસ ટમ: ટીઓસી - ૪૦ નબંર, પીએચ મીટર - ૨૨ નબંર તથા લોમીટર- ૧૭૬ નબંર. 
 આ એ ટેટમા ંરાિત્ર દર યાન ટે કરોની હરેફેર પર પ્રિતબધં છે. 
 સભંિવત રીતે શક્ય હોય તે ઔ ોિગક એકમો માટે રીકવરી, ટ્રીપીંગ અને હાયપો ડોઝીંગ ારા એમોિનયાને દુર કરવા 

માટેની યવ થા - ૮૧ નબંર 
 
   હવા ૂષણ િનયં ણના ંસાધનો ુ ંઅપ ેડશન: 

 ઇએસપી: ૨૩ નબંર 
 બેગ િફ ટર: ૧૦૨ નબંર 
 બોઇલરની ચીમની પર સીસીટીવી કેમેરા: ૪૮ નબંર 
 ક્રબર: ૨૦૯ નબંર 
 સાયક્લોન/મ ટીસાયક્લોન  - ૮૩ નબંર  

ઇએમએસ મા ં ધુારા લાવવા માટ રોકાણ: 
 ઇએમએસના ંઅપગે્રડેશન માટે યિક્તગત ઔ ોિગક એકમોનુ ંરોકાણ: . ૩૬૦ કરોડ 
 સીઇટીપી અને ટીએસડીએફના ંઅપગે્રડેશન માટે: . ૬૦ કરોડ 
 ભગુભર્ ગટરલાઇનના અપગે્રડેશન માટે: . ૨૧ કરોડ 
 વધારે પડતા સીઓડી માટે કોમન એમઈઈ (૨૦૦ િકલોલીટર/િદવસ)  

        અને/અથવા એ લઅુંટના ંવધારે પડતા ટીડીએસ માટે: . ૧૪ કરોડ 
 જીઆઇડીસી, વાપીમાથંી પસાર થતી િબલખાડીની ૩.૫ કીમીના કો ક્રીટ લાઇનીંગ માટે . ૯.૦ કરોડ 

સીઇટીપીમા ંથયેલ રોકાણ અને પાલન ન કરતા ઉ ોગો િવરુ ની કાયર્વાહીથી સીઇટીપીના ંકામમા ંઘણો સધુારો આવેલ છે.  

માપદંડ  સીઓડી  બીઓડી  એનએચ૩-એન  

ઇનલેટ ૧૦૦૦  ૪૦૦  ૫૦ 
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    દમણગગંા નદી (વીડબ યઇુએમસીએલના ંઆઉટલેટ બાદના ંનીચાણ તરફી પ્રવાહના ં િડ ચા ) મા ંઓગળેલ પ્રાણવાયનુ ુ ંલેવલ 
વધીને ૬.૬૦ મીલીગ્રામ/િલટર થયેલ છે,  દમણગગંા નદીની પયાર્વરણીય િ થિતમા ંથયેલ સધુારા તથા વાપીના ંસીઇટીપીના ં
આઉટલેટમા ંઓ  ંથયેલ પ્રદૂષણ દશાર્વે છે.  

 

અંકલે ર િવ તાર: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઇએમએસ ના ંઅપગે્રડેશન/સધુાર માટે લીધેલ પગલા 

એ લઅુ ટ ટ્રીટમે ટ લા ટ માટે કરેલ અપગે્રડેશન: 

કોમન મિ ટપલ એફેક્ટ ઇવાપોરેટર (સીએમઈઈ) 
(૪૭ સ ય એકમો) 

 ૧  
કેિ ટવ એમઈઈ (િસંગલ એફેક્ટીવ 
ઇવાપોરેટર-૧૪ સિહત) 
 

૮૩  

નો સર્ 

૨૦૦૯  ૧૪૦૮  ૩૯૬  ૧૦૦ 

૨૦૧૫  ૧૦૩૮  ૨૪૫  ૫૧ 

આઉટલેટ 
નો સર્ 

૨૫૦  ૩૦  ૫૦ 

૨૦૦૯  ૭૦૯  ૧૯૫  ૧૦૪ 

૨૦૧૫  ૩૯૦  ૫૨  ૩૪ 

દરેક મ ૂ ય  મીગ્રા/ િલ મા ંછે  
 

સે પિલંગ પોઇ ટ: સીઇટીપી આઉટ લોથી ૬ 
િકલોમીટરના ં અંતરે રોયલ અને ખેમાણી િડ ટીલરીઝ 
પહલેા) દમણગગંા નદી 

વષર્ સીઓડી 
મીગ્રા/િલ 

બીઓડી 
મીગ્રા/ િલ 

ડી.ઓ. મીગ્રા/ 
િલ 

૨૦૦૯  ૮૧.૧૩  ૧૬.૭૧  ૫.૫૨ 

૨૦૧૪   ૧૩.૫૪  ૦.૫૨  ૬.૭૮  

૨૦૧૫   ૧૬.૦૦  ૦.૪૮   ૬.૪૧ 

સે પિલંગ પોઇ ટ: કોલક નદીના ંપાટિલયા પલુ પાસે

વષર્ સીઓડી 
મીગ્રા/ િલ 

બીઓડી 
મીગ્રા/ િલ 

ડી.ઓ 
મીગ્રા/ િલ 

૨૦૦૯  ૪૭.૦ ૧૦.૭  ૬.૫૪

૨૦૧૪   ૩૫.૮  ૪.૧૪   ૫.૮૬ 

૨૦૧૫   ૧૯.૦  ૦.૭૮   ૫.૪૭
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કેિ ટવ ઇિ સનરેટર  ૨૦  
FACCO(એફએસીસીઓ) / 
FENTO(એફઇએનટીઓએન) 

૧૧  

િરવસર્ ઓ મોિસસ (આરઓ) 

 
૪૨  

   

ઓનલાઇન મોનીટરીંગ િસ ટમ: 

ટીઓસી મીટર  ૫૪   પીએચ મીટર  ૧૨૮  

લો મીટર  ૧૨૮   ક ટી યઅુસ એર મોનીટરીંગ સી ટમ  ૧૯  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
કલે રના ંસીઇટ પીમા ં ધુાર લાવવા માટ નીચે દશાવેલ પગલા લેવામા ંઆ યા: 
 ગદંાપાણીમાથંી એમોિનયા િરકવરી માટે (એમએપી) િસ ટમ બેસાડવામા ંઆવી    
 ઇએમએસ િસ ટમની કામગીરીમા ંસધુારો લાવવા - ટ્રીટમે ટ માટે ઉિચત પ િત નક્કી કરવા માટે ટ્રીમ સેગ્રીગેશન એટ સોસર્ 

કરવામા ંઆ યુ.ં 
 VOCs(વીઓસી) ઓછા કરવા માટે સો વે ટ હે ડલીંગ અને રીકવરીમા ંસધુારા કરવામા ંઆ યા. 

ઇએમએસની કામગીરીમા ંસધુારા લાવવા માટે કરેલ રોકાણ રકમ (કરોડ .)   

ઇએમએસના ંઅપગે્રડેશન માટે  યિક્તગત ઔ ોિગક એકમોનુ ંરોકાણ ૩૪૦.૨૨  

કોમન એ વાઇરોનમે ટલ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર નુ ંઅપગે્રડેશન ૨૭૪.૬૪ 

એનએઓ / જીઆઇડીસી  ભગુભર્ ગટરલાઇનના  નેટવકર્ન ુ ંઅપગે્રડેશન     ૮૫.૪૬ 

કુલ 

 
૭૦૦.૩૨ 

માપદંડ  સીઓડી  બીઓડી 
એનએચ૩-
એન  

ઇનલેટ નો સર્  ૧૦૦૦   ૨૦૦   ૧૦૦  

૨૦૧૦  ૨૨૩૮   ૬૧૦   ૫૫૬  



68 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

*એમઓઇએફ&સીસીએ ગદંા પાણીના ં િનકાલ માટેના ં
ધારાધોરણો ૧/૧/૨૦૧૬ ના ંરોજ પ્રકાિશત કરેલ છે 

 

ગદુંપાણીનો િડ ચા  આમલાખાડીમા ંથતો અટકાવવા માટે પ્રય નો કરવામા ંઆ યા છે ના લીધે આમલાખાડીના ંપાણીની ગણુવ ામા ં
સધુારો આવેલ છે.   

 
 
 

 
   

અંકલે ર િવ તારના ંઊંડા દિરયામા ંગદંાપાણીના ંિડ ચા ની અસરનો અ યાસ પણ િવિભ  એજ સીઓ ારા કરવામા ંઆવેલ અને તે 
બતાવે છે કે મરીન ઇકોલોજી પર તેની કોઈ અસર નથી. 

 

સં થા   વષર્  
સીઓડી એફઇટીપી 
આઉટલેટ   

અ યાસની ર મા સ 

NIO‐એનઆઇઓ   ૨૦૦૮   ૧૪૪૯   મરીન ઇકોલોજી પર અસર નહી 

૨૦૧૫  ૧૪૭૬   ૩૪૨   ૧૬૪  

આઉટલેટ 
નો સર્* 

૨૫૦   ૧૦૦   ૫૦  

20૧૦  ૧૨૫૭   ૩૧૭   ૫૬૭  

૨૦૧૫  ૫૨૫  ૫૯   ૮૫  

દરેક મ ૂ ય  મીગ્રા/ િલ મા ંછે  

અંકલે રના ંઆખરી પપંીંગ  ટેશન બાદ આમલાખાડી 
(એલએલિબ્રજ પર)  
 

વષ  સીઓડ  
મી ા/લી 

બીઓડ   
મી ા/લી   

એનએચ3-એન  
મી ા/લી 

2010  99.58   25.18   20.53  

2015   62.8   17   7  
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CSMCRI‐

સીએસએમસીઆરઆઇ   ૨૦૧૦   ૧૨૫૪  મરીન ઇકોલોજી પર અસર નહી 

NEERI‐એનઇઇઆરઆઇ   ૨૦૧૨   ૫૪૮   મરીન ઇકોલોજી પર અસર નહી 

NIO‐એનઆઇઓ   ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ ૫૨૫   અ યાસ ચાલ ુ 

 

અમદાવાદ – વટવા િવ તાર 
એક્શન લાનના ંઅમલીકરણના ંભાગ તરીકે ઇએમએસમા ંનીચે દશાર્વેલ અપગે્રડેશન કરવામા ંઆવેલ છે: 
 

                        ઇએમએસ ને અ તન/્સધુાર માટે લીધેલ પગલા 
 

ગદંા પાણીના ટ્રીટમે ટના લા ટને અ તન કરેલ  

સામિુહક મ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવેપોરેટર( સીએમઇઇ) (૨૨૯ સ ય 
એકમો)  

 ૧   કે ટીવ એમઇઇ  ૧૦  

સામિુહક પે્ર ડ્રાયસર્   ૨   કે ટીવ પે્ર ડ્રાયસર્  ૭૮  

કે ટીવ ઇ સીનરેટર  ૮   અ તન ્કરેલ  
ઇટીપી 

૧૫૫  

ઓનલાઇન મોિનટરીંગ સી ટમ  : 

કાડા સી ટમ  ૧૩૫   લો મીટર  ૬૭૪  

બોઇલર ટેક્સ પર સીસીટીવી 
કેમેરા  

૧૦૩   ઓટો સે પર   ૨  

હવા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ એકમોને અ તન કરવા :  

મ ટી સાઇક્લોન   ૩૪   સાઇક્લોન   ૪૦  

બેગ ફી ટર   ૩૪   ઇએસપી   ૩૬  

ક્રબસર્  ૧૭૩    

 
 

નીચે દશાર્વેલ પગલા વટવાના ંસીઇટીપી ની કામગીરીમા ંસધુાર લાવવા માટે લેવામા ંઆવેલ છે: 
 સ ય એકમો, ક વેય સ િસ ટમ, પપંીંગ ટેશનો, ખારીકટ કેનાલ, પે્ર ડ્રાયર ના ંએિમશન વગેરેનુ ંચોવીસ કલાક સતત મોનીટરીંગ 
 સીઇટીપી અને સાબરમતી નદીનુ ંજીપીસીબી અને સીઇટીપી(ગ્રીન) ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે મોનીટરીંગ 
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 કોમન પે ટ એિસડ મેનેજમે ટ ફેિસિલટી અપગે્રડ કરવામા ંઆવેલ છે 
 એ ટેટમા ંરાત્રી દરિમયાન ટે કરની અવરજવર પર પ્રિતબધં મકુવામા ંઆવેલ છે 

 
 

 

 

 

 

 

 

    િમિન ટ્રી ઓફ એ વાઇરો મે ટ, ફોરે ટ એ ડ ક્લાઇમેટ ચે જના ંજોઇ ટ 
સેકે્રટરી, ી મનોજકુમાર,(આઇએએસ) ારા વટવા, અંકલે ર અને વાપી ક્લ ટરના ંસીઇપીઆઇ(CEPI) કે્ષત્રમા ંએક્શન લાનના ં
અમલીકરણમા ંથયેલ પ્રગિતના ંિનરીક્ષણ માટે ૧૭ અને ૧૮ જા યઆુરી, ૨૦૧૬ ના ંરોજ મલુાકાત લીધેલ. 

    િમિન ટ્રી ઓફ એ વાઇરો મે ટ, ફોરે ટ એ ડ ક્લાઇમેટ ચે જના ંઇ પેક્ટર જનરલ,  ડો. એસ.કે.ખડુંરી (આઇએફએસ) ારા પણ 
ભાવનગર અને જુનાગઢ કે્ષત્રમા ં એક્શન લાનના ં અમલીકરણ બાબતે થયેલ પ્રગિત માટે સાસણ, જુનાગઢની 
તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના ંરોજ મલુાકાત લીધેલ.     

 

 

5.16 પયાવરણ મં ુર  – લોક નુાવણી   
ભારત સરકારના પયાર્વરણ, વન અને જળવાય ુપિરવતર્ન મતં્રાલય ારા પ્રિસ ધ થયેલ તારીખ ૧૪-૦૯-૨૦૦૬ ના 

જાહરેનામાના ક્રમાકં/૧૫૩૩ 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 

પિરયોજનાઓને બાદ કરતા બધી જ કેટેગરી-એ તથા કેટેગરી-બી-૧ મજુબની પિરયોજનાઓ અથવા કાય  માટે 

પયાર્વરણીય લોક સનુવણી જ રી છે. આ િનયમો અ વયે ભારત સરકારના પયાર્વરણ, વન અને જળવાય ુપિરવતર્ન 

મતં્રાલય તેમજ એસાઆઇએએ- ટેટ એિ વરો મે ટલ ઇ પેક્ટ એસેસમે ટ ઓથોિરટી, ગજુરાતને સ ાિધકૃત કરવામા ં

આ યા છે.   

વષ 2015-16 મા ં જુરાત રા યામા ંઆયો જત કરવામા ંઆવેલ લોક નુાવણીની િવગતો નીચે જુબ છે.  

 

મ ન.ં ઇ ડ ઝ / ો ટ ુ ંનામ અને સરના ુ ં લોક નુાવણીની તાર ખ 

૧  મેસસ માહ  ફોમલીન., સવ ન.ં 180, પૈક , ગામ: ગરમાળા, તા. 
માતર, . ખેડા, 

૦૧/૦૪/૨૦૧૫  

 

૨  , મેસસ અ ર કમ ઈ ડયા લિમટડ, લોટ ન.ં 166, 169, ગામ ૦૮/૦૪/૨૦૧૫ 

માપદંડ  સીઓડી  બીઓડી  એનએચ૩-એન  
ઇનલટે નો સર્    ૩૦૦૦   ૧૨૦૦   ૫૦  

૨૦૦૯   ૪૮૦૦  ૧૮૦૦  ૧૧૫ 

 ૨૦૧૫   ૨૨૦૦  ૭૦૦  ૫૦ 

આઉટલેટ નો સર્   ૨૫૦   ૩૦  ૫૦  
૨૦૦૯   ૨૨૩૨  ૮૫૯  ૧૧૫ 

૨૦૧૫ જા યઆુરી થી જુન   ૧૧૫૦   ૨૬૦   ૫૦  
૨૦૧૫ જુલાઇ થી આગળ  ૫૫૦  ૧૫૦  ૪૦ 
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ઈ ાડ, તા. કડ , . મહસાણા, 
૩  મેસસ િવસત ડટજ ટ ાઈવેટ  લમીટડ, લોક નબંર - 32, ગામ: 

ઝાક, તા. દહગામ,   . ગાધંીનગર 
૦૯/૦૪/૨૦૧૫ 

૪  મે. એરપોટર્ ઓથ રીટી ઓફ ઇ ડયા  
નવાગામ નજીક, તા. ધધંકુા, જી. અમદાવાદ 

૧૦/૦૪/૨૦૧૫ 

૫  મેસસ શાઈનમાઈકા લેિમનેટ ાઈવેટ લીિમટડ, સવ ન.ં 121/પી/2, 
ગામ: રો હશાલ, તા. મા ળયા, . મોરબી 

૧૦/૦૪/૨૦૧૫  

૬  મેસસ રાજલ લેિમનેટ ાઈવેટ લીિમટડ, સવ ન.ં 330, ગામ: રવાપરા 
નદ , તા. મોરબી, . મોરબી 

૧૫/૦૪/૨૦૧૫  

૭  મેસસ  ર લાય સ ગેસ પાઈપલાઈ સ લમીટડ, (સં ણુ માલીક  મેસસ 
ર લાય સ ઈ ઝ લમીટડ) જુરાત-મહારા મા તાિવત, . નવસાર  

૧૫/૦૪/૨૦૧૫  

૮  મેસસ લા ચં  ફામાલેબ ા.લી., સવ ન.ં 64/પી2/પી2, ગામ: 
વાઘરોલ, તા. દાતંીવાડા, . બનાસકાઠંા   

૧૬/૦૪/૨૦૧૫  

૯  મેસસ વેલસન રઝીન ા.લ., સવ ન.ં 153/1, ગામ: ચીસકાર , તા. 
દહગામ, . ગાધંીનગર 

૧૭/૦૪/૨૦૧૫  

૧૦  મેસસ િવ ડસન કિમકલ ાઈવેટ લીમીટડ,  લોક ન.ં 1834/પી1 અને 
પી2, ચીખલી‐વાસંદા રોડ,  ખો ડયાર વોર  પાસે, .ુ પો ટ: અલીપોર-
396409, તા. ચીખલી, . નવસાર , 

૧૭/૦૪/૨૦૧૫ 

૧૧  મેસસ  ર લાય સ ગેસ પાઈપલાઈ સ લમીટડ, (સં ણુ માલીક  મેસસ 
ર લાય સ ઈ ઝ લમીટડ) જુરાત-મહારા મા તાિવત, . વલસાડ 

૨૨/૦૪/૨૦૧૫ 

૧૨  મેસસ પ ર તા લેિમનેટસ, સવ ન.ં 573, ગામ : જ દુણ, તા. 
મહસાણા, . મહસાણા 

૨૨/૦૪/૨૦૧૫  

૧૩  મેસસ રોઝ ડુ લેમીનેટસ ા. લી. સવ  ન.ં 219/પૈક  અને 283/પૈક , 
ગામ: માટલ, તા. વાકાનેંર, . મોરબી 

૨૯/૦૪/૨૦૧૫  

૧૪  મેસસ  ર લાય સ ગેસ પાઈપ લાઈ સ લમીટડ, (સં ણુ માલીક  મેસસ 
ર લાય સ ઈડ ઝ લમીટડ) જુરાત-મહારા મા તાિવત, . ભ ચ 

૨૯/૦૪/૨૦૧૫  

૧૫  મેસસ સૌરા  કિમક સ.(િનરમા લિમટડનો િવભાગ) , સવ ન.ં 2/9 
પાટ,  ગામ : ધરમ રુ, તા. રાણાવાવ, જ. પોરબદંર 

૦૫/૦૫/૨૦૧૫ 

૧૬  મેસસ ોલેમ ડકોર., સવ ન.ં બી 4/15 અને 4/16, રોડ ન.ં 8, સચીન 
ઉધોગ નગર, હો વાલા ઈ ડ યલ એ ટટ, ગામ : સચીન, તા. 
ચોયાસી, . રુત 

૦૮/૦૫/૨૦૧૫  

૧૭  મેસસ  ર લાય સ ગેસ પાઈપ લાઈ સ લમીટડ, (સં ણુ માલીક  મેસસ 
ર લાય સ ઈડ ઝ લમીટડ) જુરાત-મહારા મા તાિવત, . રુત 

૦૮/૦૫/૨૦૧૫  

૧૮  મેસસ  બરલા સે લુો ઝક, ( િુનટ ઓફ ાસીમ ઈ ડ ઝ લ.), સવ ન.ં 
155-181, 183-184, 202, 205, 219, .ુ ખરચ, તા. હાસંોટ, . ભ ચ, 

૧૫/૦૫/૨૦૧૫ 

 

૧૯  મેસસ લેવીન ડકોર એલ.એલ.પી., સવ ન.ં 416/1, પૈક  – 3, પોગ  ુ
– પી ુ ા ોસ ગ, ને.હા.ન-ં 8, ગામ: પોગ ,ુ તા. ાતંીજ, . 
સાબરકાઠંા 

૨૯/૦૫/૨૦૧૫  

૨૦  મેસસ લ ટર એ વારો ાઇવેટ લ, સવ ન.ં 352,464 એ,464 
બી,465-472,478-480,482-486,489-492 અને 495, 

૨૯/૦૫/૨૦૧૫  
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ગામ: ાણ  અને સવ ન.ં 51 પી, 52-55, 58-61 ગામ:ના મા, તા. 
માતર, . ખેડા 

૨૧  મેસસ ફોરમાઇકા લેમીને સ ા.લ., સવ ન.ં 591 અને 592, કલોલ – 
વામજ રોડ, ગામ: િપયજ, તા. કલોલ, . ગાધંીનગર 

૩૦/૦૫/૨૦૧૫  

૨૨  મેસસ. ુ  િસમે ટસ લીમીટડ, પો: ુ નગર, તા: કોડ નાર, 
લો: ગીર સોમનાથ 

૦૬/૦૬/૨૦૧૫  

૨૩  મેસસ ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રશન લીમીટડ, . 
બનાસકાઠંા, ગાધંીનગર, અને અમદાવાદ – જુરાત, પાટ ઓફ 
ગાધંીનગર લો.  

૦૬/૦૬/૨૦૧૫  

૨૪  મેસસ  ટોયો ઇ ક ઇ ડયા ાઇવેટ લિમટડ, લોટ ન.ં ડ -2/23, 
.આઇ.ડ .સી.- દહજ – 2, તા: વાગરા, . ભ ચ  

૧૦/૦૬/૨૦૧૫ 

૨૫  મેસસ ખભંાત એ વાયરોમે ટ ઇ ા ચર ાઇવેટ લીમીટડ., સવ ન ં
484 અને 485, ગામ: ને , તા: ખભંાત, જ: આણદં, 

૧૦/૦૬/૨૦૧૫  

૨૬  મેસસ એલ બક ફામા ટુ કલ લિમટડ(એપીઆઇ નુીટ-2), સવ ન:ં 
137, 144પી અને 145પી, પાનેલાવ ગામ: તાજ રુા, તા. હાલોલ, 

. પચંમહાલ 

૧૨/૦૬/૨૦૧૫  

૨૭  મેસસ એલ બક ફામા ટુ કલ લિમટડ(એપીઆઇ નુીટ-1), સવ ન:ં 
119, 120 અને 121, ગામ: પાનેલાવ, તા. હાલોલ, . પચંમહાલ   

૧૨/૦૬/૨૦૧૫  

૨૮  મેસસ મહિષ ફામા કમ ા. લેમીટડ., લોક ન.ં 203, વસો – અલી ા 
રોડ, ગામ: અલી ા, તા. માતર, . ખેડા, 

૧૨/૦૬/૨૦૧૫  

૨૯  મેસસ  પોલીઓ સ એ ડ પોલીમસ, લોટ ન.ં ડ -2/સીએચ/266, 267 
અને 268, દહજ – 2 – ઇ ડ અલ એ ટટ, ગામ: જોલવા, તા. 
વાગરા, . ભ ચ 

૧૭/૦૬/૨૦૧૫  

૩૦  મેસસ િસ ટ  ઓઈલ એ ડ  ગેસ લમીટડ  ારા  અમદાવાદ અને 
મહસાણા 

૧૭/૦૬/૨૦૧૫  

૩૧  મેસ  ્ઓ.એન. .સી. લમીટડ., ારા જુરાત રા યના બનાસકાઠંા, 
ગાધંીનગર અને મહસાણા, 

૧૭/૦૬/૨૦૧૫  

૩૨  મેસ  ્ઓ.એન. .સી. લમીટડ., ારા  જુરાત રા યના બનાસકાઠંા, 
ગાધંીનગર અને મહસાણા 

૧૯/૦૬/૨૦૧૫  

૩૩  મેસસ એરોલેમ લમીટડ., સવ ન.ં 355, ગામ: દલ રુ, તા. ાતંીજ, 
. સાબરકાઠંા 

૨૩/૦૬/૨૦૧૫  

૩૪  મેસેસ. ઇકોકર ઇ ા કચર ા.લ. સવ.127/1, 127/2, 128, 132/1, 
132/2, 131, 132/2/2, 125/6, અને 125/3 ગામ ઘાસ રુ, 
તા.દસાડા(પાટડ ), લો. રુ નગર 

૦૧/૦૭/૨૦૧૫  

૩૫  મેસસ એફકો સ ઇ ા ચર લમેટડ, સવ ન:ં 276,265,226/1, 
ગામ: કતપર, તા: મ વુા, જ: ભાવનગર    

૦૩/૦૭/૨૦૧૫  

૩૬  મેસસ પાન ઇ ડયા ક સ ટ ટ ા લી.  
સવેર્ ન.ં (૦૪),  વો સ લોક ન.ં સીબી-ઓએનએન-૨૦૧૦/૫, 

૦૩/૦૭/૨૦૧૫  
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જી લો. પાટણ અને મહસેાણા, પાટર્ ઓફ પાટણ જી લો.  
૩૭  મેસસ ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રશન લીમીટડ  

ફોર લ ગ ડવલોપમે ટ વો સ, ( વો સ 406) એર યા, ખેડા, 
ગાધંીનગર, અને અમદાવાદ, પાટ ઓફ ગાધંીનગર લો.  

૦૪/૦૭/૨૦૧૫  

૩૮  મેસ  ્ઓ.એન. .સી. લમીટડ., ારા  જુરાત રા યના ખેડા, 
ગાધંીનગર અને અમદાવાદ 

૦૮/૦૭/૨૦૧૫  

૩૯  મેસસ ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રશન લીમીટડ  
ફોર લ ગ ડવલોપમે ટ વો સ, ( વો સ 406) એર યા, ખેડા, 
ગાધંીનગર, અને અમદાવાદ, પાટ ઓફ અમદાવાદ લો. 

૦૯/૦૭/૨૦૧૫  

૪૦  મેસસ િસ ટ  ઓઈલ એ ડ  ગેસ લમીટડ  ારા  અમદાવાદ અને 
મહસાણા લામા ંઆવેલ લોક સીબી-ઓએનએન-2009/2 મા ં 
એક લોરટર  લ ગ – 10 ુવાઓના શારકામ માટની પ રયોજના 
માટેની પિરયોજના  (પ્રો કટ), કટગર  “એ” અંતર્ગત અમદાવાદ 

લામા ં

૧૦/૦૭/૨૦૧૫  

૪૧  મેસસ ધનલ મી બાયો-કમ ાઇવેટ લમીટડ., સવ ન.ં 257, ને.હા.ન ં
8-અ, ગામ: ચયાડા, તા: બાવળા, લો: અમદાવાદ 

૨૪/૦૭/૨૦૧૫  

૪૨  , મેસસ ડાઇ ઇચી કરકર આ લમીટડ, લોટ ન:ં ડ  2/20, આઇડ સી 
દહજ- 2, તા: વાગરા, લો:- ભ ચ, 

૦૫/૦૮/૨૦૧૫  

૪૩  મેસસ જુરાત કિમકલ પોટ ટિમનલ કંપની લીમીટડ 
( સીપીટ સીએલ), લોટ ન ં6, આઈડ સી – દહજ, ગામ: લખીગામ,  
તા. વાગરા, . ભ ચ 

૦૭/૦૮/૨૦૧૫  

૪૪  મેસસ  શાહલોન એ વાયરોકર ાઈવેટ લમીટડ, લોક ન.ં 169 ગામ: 
છ છુલ, તા. માગંરોલ,     . રુત 

૨૧/૦૮/૨૦૧૫  

૪૫  મેસસ  આદ ય કોક ા.લી., સવ ન.ં 14, 15 ગામ: ચોપડવા, તા. 
ભચાઉ, . ક છ 

૨૫/૦૮/૨૦૧૫  

૪૬  મેસસ િ દવ ઈ ડ ઝ., લોટ ન.ં ડ -2/સીએચ/134, આઈડ સી એ ટટ, 
દહજ, તા. વાગરા, . ભ ચ 

૨૬/૦૮/૨૦૧૫  

૪૭  મેસસ એસઆરએફ લમીટડ, લોટ ન:ં ડ 2/1, આઇડ સી દહજ-2, 
ગામ: વુા, તા: વાગરા, લો:- ભ ચ, 

૨૮/૦૮/૨૦૧૫  

૪૮  મેસસ ઇ ટરનેશનલ પેપર (ઇ ડયા) ાઇવેટ લમીટડ, લોટ ન:ં 301-
430, સાયખા ઇ ડ યલ એર યા, ગામ: ુ નેદ ભેરસમ, તા: વાગરા, 

લો:- ભ ચ, 

૦૪/૦૯/૨૦૧૫  

૪૯  મેસસ જુરાત ટટ પે ો લયમ કોપ રશન., સવ ન ં497, ગામ: 
મીલરામ રુા, તા: તારા રુ, જ: આણદં. (આણદં લાના ંભાગ માટ), 

૦૮/૦૯/૨૦૧૫  

૫૦  મેસસ આ કાઇલ એમાઇ સ કિમક સ લમીટડ, લોટ ન:ં 
ડ 2/સીએચ/149/2, આઇડ સી દહજ-2, ફઝ-2, તા: વાગરા, લો:- 
ભ ચ, 

૨૩/૦૯/૨૦૧૫  

૫૧  મેસસ રઓલે સ લેમીનેટ ા. લી., સવ ન.ં 565, ( ુનો સવ ન ં
394/1), ગામ: નવા સા ુલકા, તા. મોરબી, . મોરબી 

૨૩/૦૯/૨૦૧૫  
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૫૨  મેસસ નેલસન લેમીનેટ ા. લી., સવ ન.ં 565/પી ( ુનો સવ ન.ં 394 
પૈક  2), ગામ: નવા સા ુલકા, તા. મોરબી, . મોરબી 

૨૩/૦૯/૨૦૧૫  

૫૩  , મેસસ  નવી કિમક સ, લોટ ન:ં ડ -2/સીએચ-105, આઇડ સી, 
દહજ-2, ગામ: દહજ, તા: વાગરા, લો:- ભ ચ, 

૦૭/૧૦/૨૦૧૫  

૫૪  મેસસ અ લુ લમીટડ.,  ારા સવ ન.ં 274, 275 અને 276, ગામ: 
અ લુ, તા.  વલસાડ , . વલસાડ 

૦૯/૧૦/૨૦૧૫  

૫૫  મેસસ સચન ઉધોગનગર સહકાર  મડંળ  લમીટડ, લોક ન.ં સી-11, 
સી-13, સી-15 અને સી-24 (28 થી 35નો તર ક ભાગ), હો વાલા 
ઇ ડ યલ એ ટટ, ગામ: સચન, તા. ચોયાસી, . રુત   

૦૯/૧૦/૨૦૧૫  

૫૬  મેસસ કરણ ઇ ટરમી ડએ સ ાઇવેટ લિમટડ., સવ ન ં455 અને 
456, ગામ: ને , તા: ખભંાત, જ: આણદં 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫  

૫૭  ,  જુરાત મેર ટાઇમ બોડ,  ારા અલગં (સી.ટ .), ગામ: અલગં-સોસીયા 
અને મથવડા, તા: તળા , જ: ભાવનગર 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫  

૫૮  મેસસ  શા ત ઇ ટ ે સ ટ ટાઇલ પાક ાઈવેટ લમીટડ, સવ ન.ં 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 અને 345 ગામ: નવી 
પારડ , તા. કામરજ, . રુત 

૩૦/૧૦/૨૦૧૫  

૫૯  મેસસ ર યોમે સ ગ સ લમીટડ., સવ ન.ં 1905/1, ગામ: ગાગંડ, તા: 
બાવળા, લો: અમદાવાદ 

૩૦/૧૦/૨૦૧૫  

૬૦  મેસસ  કજર વાલ ઇ ટ ેટડ  ટ ટાઇલ પાક ાઈવેટ 
લમીટડ,(કઆઇટ પીપીએલ) સવ ન.ં 328, 333, 340, 341, 342, 
343, 344, 357 અને 358 ગામ: કારલી, તા. પલસાણા, . રુત 

૩૦/૧૦/૨૦૧૫  

૬૧  જુરાત ટટ પે ો લયમ કોપ રશન., સવ ન ં497, ગામ: 
મીલરામ રુા, તા: તારા રુ, જ: આણદં (ખેડા લાના ંભાગ માટ), 

૩૦/૧૦/૨૦૧૫  

૬૨  મેસસ સૌરા  િમનરલ ાઇવેટ લિમટડ.(એસ.એમ.પી.એલ.),  ગામ: 
પલખડા, તા. પોરબદંર, જ. પોરબદંર 

૨૦/૧૧/૨૦૧૫  

૬૩  મેસસ જુરાત ટટ પે ો લયમ કોપ રશન લમીટડ( એસપીસી)., 
ારા બે ુવાઓના લગ શારકામ તથા ઇપીએસ ના ં થાપન માટ 

સીબી- ઓએનએન-2002/03 સાણદં મીરોલી લોકમા,ં લો: 
મહસાણા (મહસાણા લાના ભાગ તગત) 

૦૫/૧૨/૨૦૧૫  

૬૪  મેસસ જુરાત ટટ પે ો લયમ કોપ રશન લમીટડ., ારા બે 
ુવાઓના લગ શારકામ તથા ઇપીએસ ના ં થાપન માટ સીબી- 
ઓએનએન-2002/03 સાણદં મીરોલી લોકમા,ં લો: મહસાણા 
(ગાધંીનગર લાના ભાગ તગત) 

૦૭/૧૨/૨૦૧૫  

૬૫  , મેસસ પા નાથ િપગમ સ લીમીટડ, સવ ન:ં 409, 410, 411-
416, 549, 550, 551, 560, 561, 562, 563-569 અને 571, 
ગામ: િપ દુરા, તા: જ ં સુર, લો: ભ ચ, 

૧૬/૧૨/૨૦૧૫  

૬૬  . એચ.પી.સી.એલ. શા રૂ  એનજ  લીમીટડ, ગામ: છારા, તા: 
કોડ નાર, લો: ગીર સોમનાથ 

૧૮/૧૨/૨૦૧૫  

૬૭  મેસસ જુરાત ટટ પે ો લયમ કોપ રશન લમીટડ( એસપીસી)., ૩૦/૧૨/૨૦૧૫  
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ારા બે ુવાઓના લગ શારકામ તથા ઇપીએસ ના ં થાપન માટ 
સીબી- ઓએનએન-2002/03 સાણદં મીરોલી લોકમા,ં લો: 
મહસાણા ( લો અમદાવાદના ભાગ તગત) 

૬૮  મેસસ એવર શાઇન ડકોર ાઇવેટ લમીટડ., સવ ન:ં 40, ગામ: 
ઇ ાડ, તા: કડ , લો: મહસાણા., 

૦૫/૦૧/૨૦૧૬  

૬૯  મેસસ િનરમા લમીટડ, સવ નબંર: 478/પી, 447-453, અને 455-
457, ગામ: કાળાતળાવ, તા: ભાવનગર, જ: ભાવનગર 

૦૭/૦૧/૨૦૧૬  

૭૦  મેસસ હ ુ તાન ઍ વાયરો લાઇફ ોટ શન સિવસીસ લિમટડ., સવ 
ન ં163, 180, 181, 182, 183 અને 184, ગામ: વડગામ, તા: 
ખભંાત, જ: આણદં. 

૦૮/૦૧/૨૦૧૬  

૭૧  મેસસ એરો કમ ઇ ડ ઝ, ખાશરા નબંર: 295/પી, ગામ: પાટણા, તા: 
વ લભી રુ, જ: ભાવનગર 

૦૮/૦૧/૨૦૧૬  

૭૨  મેસસ પનારા લેમીનેટ ાઇવેટ લમીટડ., સવ ન:ં 341/પી, ગામ: 
ચયાડા, તા: બાવળા, લો: અમદાવાદ 

૧૨/૦૧/૨૦૧૬  

૭૩  મેસસ.  િુનવસલ એ ટસ લિમટડ., ારા લોટ ન.ં 1088(બી), ગામ: 
મં ુસર, તા. સાવલી, . વડોદરા, 

૧૨/૦૧/૨૦૧૬  

૭૪    ૧૩/૦૧/૨૦૧૬  
૭૫  મેસસ એમ.ડ . ઇ ડ ટો કા ટ ાઇવેટ લમીટડ,  લોટ નબંર: 144, 

ગામ: નેસડા, તા: િશહોર, જ: ભાવનગર 
૧૮/૦૧/૨૦૧૬  

૭૬  , મેસસ ઇ ડો ફલ ઇ ડ ઝ લમીટડ, લોટ ન:ં ડ -2/સીએચ-12, 
આઇડ સી ઇ ડ યલ એ ટટ, ગામ: દહજ, તા: વાગરા, લો:- 

ભ ચ, 

૨૭/૦૧/૨૦૧૬  

૭૭  મેસસ સૌરા  િમનરલ ાઇવેટ લિમટડ.(એસ.એમ.પી.એલ.),  ગામ: 
પલખડા, તા. પોરબદંર, જ. પોરબદંર 

૨૮/૦૧/૨૦૧૬  

૭૮  મેસસ   જુરાત પોલી ફ સ ાઈવેટ લમીટડ, લોક ન.ં 491-
492/પી, ને.હા. ન:ં8 ગામ: પલસાણા, તા. પલસાણા, . રુત   

૦૧/૦૨/૨૦૧૬  

૭૯  મેસસ. સયા  લેમીનેટ ાઇવેટ લિમટડ., સવ ન:ં 213, ગામ: બ થુા 
તા: સાવલી, લો: વડોદરા, 

૨૫/૦૨/૨૦૧૬  

૮૦  મેસસ ી િવનોડ પાડં ા, લા બા અને ભાટ યા બો ાઇટ માઇન, સવ 
ન:ં 30/પી, 415/એ, 949 ગામ: લા બા અને સવ ન:ં 358 ગામ: 
ભાટ યા, (લીઝ િવ તાર: 54.0861), તા. ક યાણ રુ, . દવ િુમ 
ારકા 

૦૧/૦૩/૨૦૧૬  

૮૧  મેસસ સદં પ એ ેસી સ ઇ ડ ઝ, ભોગાત બો ાઇટ માઇ સ, સવ ન:ં 
360/પી (લીઝ િવ તાર: 29.7749), ગામ: ભોગાત, તા. ક યાણ રુ, 

. દવ િુમ ારકા 

૦૧/૦૩/૨૦૧૬  

૮૨  મેસસ ઓર યે ટ એ ેસી સ લમીટડ., સવ ન:ં 330/પી, ગામ: મેવાસા, 
તા. ક યાણ રુ, . દવ િુમ ારકા 

૦૨/૦૩/૨૦૧૬  

૮૩  મેસસ  ઓર એ ટ એ ેસી સ લીમીટડ., ગામ: મોટા બાલાછોડ, તા. 
અબડાસા, . ક છ, 

૧૯/૦૩/૨૦૧૫  
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૮૪  મેસસ ીનાથ  રસાયન ાઇવેટ લમીટડ., સવ ન:ં 1418, ગામ: 
રાજ રુ, તા: કડ , લો: મહસાણા., 

૧૮/૦૩/૨૦૧૬  

૮૫  મેસસ  ડુઅથ મેર ટાઇમ લીમીટડ., ગામ: જખા , તા. અબડાસા, . 
ક છ,   

૨૧/૦૩/૨૦૧૬  

૮૬  મેસસ ીમતી ુ પાબેન દુાસ માખેચા, સવ ન:ં 110/પી, ગામ: 
િવર રુ ( નુાવાલી), તા. ક યાણ રુ, . દવ િુમ ારકા 

૨૯/૦૩/૨૦૧૬  

૮૭  મેસસ દુાસ િવઠલદાસ-II, ગામ: િવર રુ અને કનેડ , તા. 
ક યાણ રુ, . દવ િુમ ારકા 

૨૯/૦૩/૨૦૧૬  

૮૮  મેસસ દુાસ િવઠલદાસ-I, ગામ: િવર રુ, મેવાસા, કનેડ  અને મોટા 
અસોટા, તા. ક યાણ રુ, . દવ િુમ ારકા 

૩૦/૦૩/૨૦૧૬  

 

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, નમર્દા, તાપી, મહી 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. 
 

મ  Water Body  થળ 
પેરામીટર 

પીએચ  ડ .ઓ  બીઓડ   સીઓડ  

૧  સાબરમતી નદી  સાબરમતી નદી, ધરોઇ ડેમ, મહસેાણા  ૮.૧૯  ૭.૫  ૧.૮  ૧૨ 
૨  સાબરમતી નદી  સાબરમતી નદી, વાસણા- નારોલ િબ્રજ.  ૭.૯૦  ૫.૯  ૪૬  ૧૬૦ 
૩  કુવો  બોરવેલ, ન ટે પલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ  ૮.૨૦  ૪.૮  ૦.૧  ૧૩ 
૪  મહી નદી  મહી નદી, સેવાલીયા  ૮.૩૦  ૮.૦  ૩.૧  ૧૨ 
૫  મહી નદી  મહી નદી, વાસદ  ૮.૩૬  ૭.૭  ૪.૬  ૧૧ 
૬  કુવો  કુવો. કમાટી બાગ, બરોડા, ગજુરાત  ૮.૦૩  ૬.૫  <૫  ૦૯ 
૭  નમર્દા નદી  નમર્દા નદી ગ ડે ર  ૮.૨૫  ૮.૪  ૧.૩  ૦.૮ 
૮  તાપી નદી  તાપી નદી, શે લા િબ્રજ  ૮.૦૮  ૭.૨  ૧.૧  ૦.૬ 
૯  તાપી નદી  તાપી નદી, કઠોર, ને.હા. ૮  ૮.૧૦  ૭.૧  ૧.૬  ૦૯ 

 

ર. િમનાસ પ રયોજના 
નદીઓમા ંગદંાપાણીનો િ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. 
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   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 ભગૂભર્જળ 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, હજીરા, વલસાડ, અને વાપીના ભગૂભર્ જળની ગણુવ ા ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. 
અમદાવાદના કાકંરીયા તળાવ અને ચડંોળા તળાવ, વડોદરાના આજવા તળાવ અને સરુસાગર તળાવ, નળ સરોવર, િબંદુ 
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) 

મ કાર/નામ  થળ 
પેરામીટર 

પીએચ  ડ .ઓ  બીઓડ   સીઓડ  

૧  સાબરમતી નદી 
 

સાબરમતી નદી, રે વે િબ્રજ ૮.૦૮  ૭.૦  ૩.૩  ૨૧ 

૨  તળાવ  કાકંરીયા તળાવ  ૮.૯૫  ૬.૬  ૨૬.૨  ૧૧૯ 

૩  તળાવ  ચડંોળા તળાવ  ૮.૨૭  ૬.૦  ૧૩.૯  ૬૪ 

૪  સાબરમતી નદી 
 

સાબરમતી નદી, હાસંોલ િબ્રજ ૮.૩૮  ૭.૧  ૨.૬  ૨૩ 

૫  બોરવેલ 
પીરાણા ટિમર્નલ પં પીંગ ટેશન, 
વી.એન.િબ્રજ પાસે, અમદાવાદ 

૭.૭૨  ‐‐‐  ‐‐‐  ૧૮ 

૬  બોરવેલ 
યિુનિસપલ સોલીડ વે ટ સાઇટ 
પાસે, ગ્યાસપરુ, નારોલ 

૭.૪૭  ‐‐‐  ૪.૫  ૩૨ 

૭  ખારી નદી  ખારી નદી,લાલી ગામ, અમદાવાદ  ૭.૭૪  --  ૯૪  ૩૨૫ 

૮  સાબરમતી નદી 
સાબરમતી નદી, િમરોલી ગામ, 
અમદાવાદ 

૭.૮૩  ૩.૧  ૪૭.૫  ૧૭૦ 

૯  બોરવેલ 
બોરવેલ, વીઆઇએ હોલ, 
જીઆઇડીસી વટવા, અમદાવાદ 

૮.૪૮  ‐‐‐  ૧.૫  ૧૧ 

૧૦  બોરવેલ 
બોરવેલ  સીઇટીપી નરોડા, 
જીઆઇડીસી નરોડા, અમદાવાદ 

૮.૫૧  ‐‐‐  ૧.૪  ૧૨ 

૧૧  બોરવેલ 
બોરવેલ, જીઆઇડીસી ઓઢવ, 
અમદાવાદ 

૮.૪૮  ‐‐‐  ૧.૬  ૧૧ 

૧૨  બોરવેલ 
બોરવેલ ટીએસડીએફ, 
જીઇએસસીએલ,વટવા,અમદાવાદ 

૮.૪૬  ‐‐‐  ૧.૫  ૧૨ 

૧૩  બોરવેલ 

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

૮.૬૪  ‐‐‐  ૧.૫  ૧૩ 
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૧૪  બોરવેલ 
બોરવેલ નરોલ વોટર વકર્સ, 
નારોલ, અમદાવાદ  

૭.૯૦  ‐‐‐  ‐‐‐‐  ૧૬ 

૧૫  બોરવેલ 
બોરવેલ િવનાયક જલકંુડ, સહકારી 
મડંલી િલ., 

૭.૬૨  ૪.૪  ૧.૪  ૧૦ 

૧૬  બોરવેલ 
બોરવેલ સોમે ર રાઇસ મીલ, 
બાવળા 

૮.૧૫  ૫.૬  ૧.૩  ૧૧ 

૧૭  બોરવેલ 
બોરવેલ  આ ફા આઇસીએ પ્રા. િલ. 
(યિુનટ-૨) સાણદં 

૮.૦૬  ૪.૭  ૧.૩  ૦.૯ 

૧૮  બોરવેલ 
બોરવેલ  એલ & ટી િલ., 
ચાચંરાવાડી 

૭.૭૧  ૬.૦  ૧.૩  ૦.૯ 

૧૯  સાબરમતી નદી 
સાબરમતી નદી અને વાત્રકા નદી 
સગંમ, વૌઠા 

૮.૦૨  ૪.૪  ૩૨  ૧૩૭ 

૨૦  તળાવ  મલાવ તળાવ,ધોળકા  ૮.૯૬  ૫.૬  ૧૭  ૮૫ 

૨૧  તળાવ  મનુસર સરોવર, િવરમગામ  ૮.૬૭  ૫.૮  ૧૮  ૯૧ 

૨૨  તળાવ  નળ સરોવર, તળાવ, સાણદં  ૮.૯૧  ૭.૩  ૦૯  ૫૧ 

૨૩  મહી નદી  ઉમેટા  ૮.૩૧  ૭.૭  ૩.૯  ૧૧ 

૨૪  તળાવ  વેરાઇ માતા તાળાવ, આણદં  ૮.૨૦  ૬.૪  ‐‐‐  ‐‐‐ 

૨૫  બોરવેલ  કંસારી જીઆઇડીસી આણદં  ૭.૭૯  ૬.૦  ‐‐‐  ‐‐‐ 

૨૬  બોરવેલ   સોજીત્રા,જીઆઇડીસી, આણદં  ૭.૮૧  ૬.૫  ‐‐‐  ‐‐‐ 

૨૭  નમર્દા નદી  પાનેઠા  ૮.૨૨  ૮.૫  ૧.૩  ૦૯ 

૨૮  અમરાવતી નદી  કા ફ  ુપહલેા, એનસીઇ પાસે,દઢાલ  ૮.૧૪  ૮.૦  ૨.૯  ૧૩ 

૨૯  તાપી કેનાલ 

 
ઉમરવાડા  ૮.૨૩  ૭.૮  ૧.૫  ૦૮ 

૩૦  પાણીનો ોત  જીઆઇડીસી અંકલે ર, જી: ભ ચ  ૮.૨૨  ૭.૮  ૧.૪  ૦૭ 
૩૧  અમલાખાડી નદી  પનુ ગામ  ૭.૭૭  ૩.૧  ૧૧.૬  ૪૨ 
૩૨  અમલાખાડી   પનુ ગામ  ૭.૮૬  ૩.૫  ૧૦.૪  ૩૭ 

૩૩  વદં ખાડી  ઉમરવાડા  ૭.૮૪  ૪.૨  ૮.૨  ૩૧ 

૩૪  બોરવેલ 
અંકલે ર ઇ ડ ટેરીયલ 
એરીયા,અંકલે ર –રાજપીપળા રોડ, 

૭.૭૧  ૪.૯  ૦.૮  ૦૭ 

૩૫  અમલાખાડી  લો લેવલ િબ્રજ, અંકલે ર  ૭૮૧  ૨.૫  ૨૬.૮  ૯૫ 
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૩૬  બોરવેલ 
સીઇટીપી- ઇટીએલ, જીઆઇડીસી, 
અંકલે ર 

૭.૪૯  ૩.૭  ૯.૦  ૩૮ 

૩૭  બોરવેલ  જીઆઇડીસી ઝગડીયા, જી: ભ ચ  ૭.૬૧  ૪.૯  ૧.૦  ૦૮ 

૩૮  બોરવેલ 
રાજપીપળા ટાઉન જી: નમર્દા 
 

૭.૫૦  ૪.૯  ૦.૮  ૦૬ 

૩૯  બોરવેલ  જીઆઇડીસી પનોલી, જી: ભ ચ  ૭.૭૯  ૪.૯  ૦.૯  ૦૫ 

૪૦  બોરવેલ 
ટીએસડીએફ સાઇટ, જીઆઇડીસી 
અંકલે ર 

૭.૨૬  ૫.૦  ૭.૫  ૩૪ 

૪૧  નમર્દા નદી  નમર્દા નદી ઝાડે ર ભ ચ  ૮.૧૬  ૭.૨  ૨.૧  ૧૭ 

૪૨  નમર્દા નદી  
નમર્દા નદી, ઝનોર એનટીપીસી, 
ભ ચ 

૮.૨૦  ૭.૮  ૧.૬  ૧૩ 

૪૩  હે ડપપં  પાણી સકર્લ, ભાવનગર  ૭.૪૨  ૩.૦  ૧.૩  ૧૦ 
૪૪  હે ડપપં  પીતનપરા, અમરેલી  ૭.૭૫  ૪.૦  ૧.૨  ૦.૯ 
૪૫  બોરવેલ  જીએમબી-ટીએસડીએફ, અલગં  ૭.૮૦  ૩.૨  ૧.૭  ૧૧ 
૪૬  બોરવેલ  વારતેજ જીઆઇડીસી, ભાવનગર  ૭.૬૨  ૩.૦  ૧.૩  ૧૨ 

૪૭  બોરવેલ 
બોરવેલ , ઓઢવપાકર્ સોસાયટી, 
પ્રમખુ વામીનગર પાસે, ભજુ 

૭.૩૦  ‐‐‐  ૫.૪૦  ૩૫ 

૪૮  બોરવેલ 

બોરવેલ , ટીએસડીએફ સાઇટ 
એસઇપીપીએલ, જુના કટારીયા, 
ભચાઉ 

૬.૫  ‐‐‐  ૨.૮  ૨૦.૦ 

૪૯  તળાવ  હમીરસર તળાવ  ૭.૩૦  ૪.૭  ૬.૨  ૨૯ 

૫૦  સાબરમતી નદી  સબરમતી નદી િચલોડા બ્રીજ  ૮.૪૦  ૭.૦  ૪.૦  ૪૩ 

૫૧  સાબરમતી નદી  સાબરમતી નદી, મહડુી  ૮.૩૩  ૭.૯  ૩.૫  ૨૭ 
૫૨  કેનાલ  નમર્દા કેનાલ, િલંબડીયા બ્રીજ  ૮.૪૫  ૮.૫  ૧.૮  ૧૫ 

૫૩  બોરવેલ  બોરવેલ, પાલાસણા  ૮૧૫  ૫.૨  ૧.૪  ૧૩ 

૫૪  બોરવેલ  બોરવેલ, છત્રાલ  ૭.૭૯  ૪.૭  ૧.૮  ૧૯ 
૫૫  બોરવેલ  બોરવેલ,સાતેંજ  ૭.૮૩  ૪.૭  ૧.૩  ૧૧ 
૫૬  બોરવેલ  બોરવેલ, કલોલ  ૭.૯૭  ૪.૬  ‐‐‐  ૧૨ 

૫૭  મહી નદી  આનદંપરુી  ૮.૧૦  ૭.૯  ૨.૮  ૧૦ 

૫૮  મહી નદી  કડાણા ડેમ  ૮.૨૦  ૭.૬  ૨.૯  ૦૯ 

૫૯  મહી નદી   વીરપરુ  ૮.૧૦  ૭.૭  ૨.૮  ૦૯ 

૬૦  પાનમ નદી  લણુાવાડા  ૮.૧૦  ૭૦  ૪.૪  ૧૦ 

૬૧  અનાસ નદી  ખશુાલગઢ  ૮.૧૦  ૭.૨  ૨.૯  ૦૯ 

૬૨  બોરવેલ  બોરવેલ, દાહોદ  ૭.૪૦  ૬.૫  ‐‐‐  ૦૯ 

૬૩  બોરવેલ  બોરવેલ,ગોધરા  ૭.૬૯  ૬.૫  ‐‐‐  ૦૯ 



80 
 

૬૪  બોરવેલ  બોરવેલ, જીઆઇડીસી હાલોલ  ૭.૪૨  ૬.૫  ‐‐‐  ૧૦ 

૬૫  બોરવેલ  બોરવેલ, જીઆઇડીસી દાહોદ  ૭.૫૯  ૪.૮  ‐‐‐  ૦૯ 

૬૬  સાબરમતી નદી  ખેરોજ બ્રીજ  ૮.૦૦  ૭.૦  ૨.૦  ૧૩ 

૬૭  મે ો નદી  શામળાજી  ૭.૩૨  ૭.૦  ૧.૩  ૧૧ 

૬૮  બોરવેલ  બોરવેલ, િહંમતનગર  ૮.૦૩  ૪.૭  ૧.૩  ‐‐‐ 

૬૯  બોરવેલ 
કુવો,મોડાસા નગરપાિલકા વારીગહૃ, 
મોડાસા 

૭.૫૯  ૫.૧  ૧.૫  ‐‐‐ 

૭૦  બોરવેલ 
કુવો, ઇડર નગરપાિલકા સાકંરીયા, 
ઇડર 

૭.૬૩  ૪.૬  ‐‐‐  ૦૮ 

૭૧  બોરવેલ  બોરવેલ, જામનગર  ૭.૨૪  ‐‐‐  ૦૪  ૦૮ 

૭૨  તળાવ  લખોટા તળાવ, જામનગર  ૭.૨૩  ‐‐‐  ૦.૪  ૦૮ 

૭૩  બોરવેલ 
બોરવેલ , જીઆઇડીસી ઓિફસ, 
સાકંર ટેકરી, ઉધોગનગર, જામનગર 

૭.૨૮  ૨.૯  ૦.૪  ૦૯ 

૭૪  બોરવેલ 

બોરવેલ  ી મહાવીર મેટલ ક્રા ટ 
િલ, લોટ ન:ં ૩૦૫૯, રોડ ૬, 
મહાવીર સકર્લ પાસે, ફેઝ: ૨, 
જીઆઇડીસી- દરેજ, જામનગર 

૭.૬૭  ૨.૪  ૦.૪  ૧૩ 

૭૫  ભાદર નદી  ભાદર ડેમ, તપરુ ગામ  ૮.૦૪  ૪.૨  ૭૩.૪  ૩૭૦ 

૭૬  િત્રવેણી સગંમ નદી  વેરાવળ  ૭.૯૪  ૬.૧  ૪.૩  ૨૦ 

૭૭  બોરવેલ  બોરવેલ, જુનાગઢ  ૮.૧૪  ૫.૫  ૦.૯  ૦.૭ 

૭૮  તળાવ  નરિસંહ મહતેા, તળાવ  ૭.૬૯  ૬.૨  ૪.૧  ૨૭ 

૭૯  બોરવેલ  બોરવેલ, જીઆઇડીસી જુનાગઢ  ૭.૭૫  ૨.૫  ‐‐‐  ૦૭ 

૮૦  ધરોઇ ડેમ  ધરોઇ ડેમ, ખેરાલ,ુ મહસેાણા  ૮.૨૪  ૭.૮  ૧.૫  ૧૦ 

૮૧  થોલ ટે ક  થોલ ટે ક  ૭.૯૮  ૬.૬  ૨૦.૨  ૯૨ 

૮૨  બોરવેલ  બોરવેલ, મહસેાણા   ૮.૨૩  ‐‐‐  ૧.૪  ‐‐‐ 

૮૩  બોરવેલ  બોરવેલ ,કડી ઇ ડ ટે્રરીયલ એરીયા  ૮.૧૮  ‐‐‐  ૨.૦  ‐‐‐ 

૮૪  બોરવેલ  બોરવેલ, િવજાપરુ (રણાસન)  ૭.૮૨  ‐‐‐  ૧.૩  ‐‐‐ 

૮૫  ડેમ  મ  ડેમ-૨  ૮.૧૨  ૬.૮  ૨.૭  ૧૩ 

૮૬  શેઢી નદી  ખેડા- માતર રોડ  ૭.૬૭  ૬.૦  ૫.૭  ૨૩ 

૮૭  ખેટા તળાવ  ખેટા સીટી, તળાવ, નડીયાદ  ૮.૮૯  ૮.૯  ૧૯.૨  ૬૯ 
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૮૮  બોરવેલ  બોરવેલ, નડીયાદ, સતંરામ મિંદર  ૭.૭૫  ૭.૧  ૨.૧  ૦૯ 

૮૯  બોરવેલ 
બોરવેલ, નડીયાદ જીઆઇડીસી, 
વોટર વકર્સ 

૭.૬૯  ૩.૩  ૩.૫  ૦૯ 

૯૦  ગોમતી તળાવ  ગોમતી તળાવ-ડાકોર  ૭.૪૨  ૪.૯  ૫.૪  ૧૬ 

૯૧  અંિબકા નદી 
અંિબકા નદી િબિલમોરા – અમલસદ 
બ્રીજ 

૮.૦૪  ૬.૩  ૧.૬  ૨૫ 

૯૨  પણૂાર્ નદી 
પણૂાર્ નદી, નવસારી-સરુત રા ય 
હાઇવે બ્રીજ 

૭.૭૬  ૫.૫  ૧.૭  ૧૧ 

૯૩  કાવેરી નદી 
કાવેરી નદી, િબિલમોરા-વલસાડ રોડ 
બ્રીજ 

૭.૯૫  ૫.૭  ૨.૧  ૪૭ 

૯૪  દુિધયા તળાવ  દુિધયા તળાવ –નવસારી  ૮.૧૯  ૭.૧  ૧.૫  ૦૮ 

૯૫  બોરવેલ 
બોરવેલ, નવસારી, જીઆઇડીસી 
ઇ ડ ટે્રરીય એશોિસયેશન ઓિફસ. 

૭.૮૧  ૬.૦  ૨.૫  ૧૦ 

૯૬  બોરવેલ 
બોરવેલ, વોટર વકર્સ, દુિધયા 
તળાવ પાસે, નવસારી 

૭.૯૭  ૫.૨  ૧.૩  ૦૬ 

૯૭  બોરવેલ 

બોરવેલ, જીઆઇડીસી એ ટાિલયા 
વોટર સ લાય, િબિલમોરા, ગણદેવી, 
જી: નવસારી 

૮.૨૩  ૮.૦  ૧.૮  ૧૬ 

૯૮  બોરવેલ 
બોરવેલ , કાિલયા વાડી, ગ્રાઇડ રોડ, 
નવસારી 

૮.૧૪  ૮.૦  ૧.૮  ૧૫ 

૯૯  િબંદુ સરોવર  િબંદુ સરોવર, િસ પરુ  ૮.૩૦  ૫.૪  ૧૦.૮  ૫૪ 

૧૦૦  બોરવેલ  બોરવેલ, પાલનપરુ નગરપાિલકા  ૭.૯૨  ‐‐‐  ૧.૭  ૧૧ 

૧૦૧  બોરવેલ  બોરવેલ, પાટણ નગરપાિલકા  ૮.૩૮  ‐‐‐  ૧.૯  ૧૦ 

૧૦૨  બોરવેલ  બોરવેલ, િસ ધપરુ  ૮.૨૫   ‐‐‐  ૧.૭  ૧૦  

૧૦૩  બોરવેલ  બોરવેલ, ડીસા નગર પાિલકા  ૮.૩૬  ‐‐‐  ૧.૩   ૦૯  

૧૦૪  કુવાદવા તળાવ  કુવાદવા 
 

૮.૦૦   ૫.૨   ૩.૦   ૨૧ 

૧૦૫  બોરવેલ  
બોરવેલ, એસટીપી માધાપર,જી: 
રાજકોટ 

૭.૫૨  ૨.૬   ૦.૮   ‐‐‐ 

૧૦૬  બોરવેલ   બોરવેલ,રઇયા સકર્લ રાજકોટ   ૭.૮૬  ૩.૪   ૦.૬   ‐‐‐ 

૧૦૭  બોરવેલ 
બોરવેલ, આજી જીઆઇડીસી, 
રાજકોટ 

૮.૦૩  ૪.૨  ૧.૧  ૦૬  

૧૦૮  બોરવેલ 
બોરવેલ , યિુનિસપલ સોલીડ વે ટ 
સાઇટ, નકરા વાડી, રાજકોટ 

૭.૭૧  ૪.૫  ૦૧   ૦૮  

૧૦૯  બોરવેલ  બોરવેલ, કો ટલ હાઇવે, ચાર ર તા  ૭.૫૬  ૭.૧  ‐‐‐  ૦૮  
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૧૧૦  બોરવેલ  બોરવેલ, ગાયત્રી પ્રજ્ઞા કુલ  ૭.૧૦   ૭.૨  ‐‐‐  ૬ 

૧૧૧  બાલે ર ખાડી 
બાલે ર ખાડી, ને.હા.ન:ં ૮, 
પાલાસણા, સરુત 

૮.૦૭  ૫.૭   ૧.૮  ૧૧  

૧૧૨  બોરવેલ 
બોરવેલ, પાડેંસરા ઇ ડ ટે્રરીયલ 
એરીયા, પાડેંસરા, સરુત 

૭.૫૨  ૪.૦   ૧.૫  ૧૧  

૧૧૩  બોરવેલ 
બોરવેલ, મોરા- હજીરા ઇ ડ ટે્રરીયલ 
એરીયા, હજીરા, સરુત 

૮.૧૮  ૩.૯  ૧.૪   ૦૯   

૧૧૪  બોરવેલ 
બોરવેલ, ઘભેણી,સરુત (ઇ 
ડ ટે્રરીયલ) 

૭.૮૨  ૩.૩  ૧.૧   ૦૮  

૧૧૫  તળાવ 
તળાવ, ઓલપાડ ગામ, ઓલપાડ, 
સરુત 

૭.૭૯  ૭.૨  ૧.૫   ૨૨  

૧૧૬  તાપી નદી 
તાપી નદી, બારડોલી પાસે, 
કેએપીપી (બ્રીજ)સરુત 

૮.૧૫  ૭.૩   ૧.૦    ૦૬  

૧૧૭  કીમ નદી  
કીમ નદી સાહોલ બ્રીજ, ઓ પાડ- 
હાસંોટ રોદ, સરુત 

૭.૯૩  
 

૬.૩   ૧.૭   ૧૪  

૧૧૮  તાપી નદી  
તાપી નદી, ઓએનજીસી બ્રીજ, 
સરુત 

૭.૬૦   ૩.૩   ૪.૩  ૨૪  

૧૧૯  તળાવ 
મોતીચેર તળાવ, કાકરાપાર 
એટોિમક પાવર ટેશન, સરુત 

૭.૯૬  ૬.૭   ૧.૨  ૦૭  

૧૨૦  મા મા ખાડી 
મા મા ખાડી, ઓલપાડ-સરસ રોડ, 
સરુત 

૭.૭૫  ૫.૪   ૧.૮   ૧૫  

૧૨૧  તાપી નદી  તાપી નદી, માડંવી, ગજુરાત  ૮.૧૫  ૭૨   ૧.૩   ૦૮  

૧૨૨  તાપી નદી  તાપી નદી, વરાછા બ્રીજ   ૭.૯૫  ૬.૮   ૯.૮   ૦૨  

૧૨૩  મીંઢોળા તળાવ  મીંઢોળા, રા ય હાઇવે બ્રીજ, સચીન  ૭.૬૩  ૩.૮   ‐‐‐  ૨૩  

૧૨૪  તાપી નદી તાપી, રાદેંર બ્રીજ, સરુત  ૭.૭૮  ૬.૨   ૧.૩  ૦૯  

૧૨૫  બોરવેલ  બોરવેલ, પાલાસણા ગામ, સરુત  ૮.૦૭  ૫.૮  ૧.૯    ૦૯  

૧૨૬  બોરવેલ 
બોરવેલ, યિુનિસપલ સોિલડ વે ટ 
સાઇટ એસએમસી, ખજોદ ગામ 

૭.૩૦   ૪.૭  ૪.૧  ૫૨ 

૧૨૭  બોરવેલ 

બોરવેલ, કોમન હઝડર્સ વે ટ 
િડ પોસલ સાઇટ (ગજુરાત 
એ વાયરો પ્રોટક્શન એ ડ 
ઇ ફા ટ્રક્ચર િલ.,) 

૭.૮૩  ૪.૧   ૧.૯   ૨૧ 

૧૨૮  બોરવેલ  બોરવેલ- જીઆઇડીસી, સચીન  ૭.૨૦   ૪.૫   ૧.૯   ૩૫ 

૧૨૯  બોરવેલ 

બોરવેલમાથંી પાણી સ લાય, 
બોરાસરા ગામ, ઇ ડરીયલ એરીયા 
પાસે, બોરાસરાઅને નવાપરુા, સરુત 

૭.૮૫  ૫.૫  ૧.૯  ૨૦ 
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૧૩૦  બોરવેલ  કુવો, ઓલપાડ  ૭.૫૯  ૩.૧   ‐‐‐  ૨૬  

૧૩૧  બોરવેલ  બોરવેલ, રે ટ હાઉસ, બારડોલી  ૭.૬૯  ૫.૮   ‐‐‐  ૦૯  

૧૩૨  બોરવેલ 

બોરવેલ, પીરામલ ગ્લાસ, તરસાડી 
ગામ, કોસબંા ઇ ટે્રરીયલ એરીયા, 
સરુત 

૭.૪૯  ૫.૨   ૧.૮   ૧૧ 

૧૩૩  બોરવેલ 
બોરવેલ, પ્રાયમરી હે થ સેંટર, 
કડોદરા, સરુત 

૭.૮૩  ૫.૦   ૨.૧  ૦૮  

૧૩૪  ભોગવો નદી 
ભોગવો નદી, ડાઉના ટ્રીમ, 
સરુદ્રનગર, વધવાણ બ્રીજ 

૭.૩૭  ૩.૬   ૨૯.૮  ‐‐‐ 

૧૩૫  હે ડપપં 
હે ડપપં, િવનય બાલ મિંદર પાસે, 
જોરાવર નગર,  

૮.૨૬  ૪.૨   ૧.૩   ‐‐‐ 

૧૩૬  બોરવેલ 
બોરવેલ, ધાગંધ્રા, ધાગંધ્રા કેિમક સ 
વકર્ પાસે, ધાગંધ્રા 

૭.૬૬  ૩.૩   ૦.૯  ‐‐‐ 

૧૩૭  નમર્દા નદી  નમર્દા નદી, ચાદંોદ, ગજુરાત  ૭.૯૭  ૭.૪   ૨.૯   ૧૧  

૧૩૮  િવ ાિમત્રી નદી 
 

િવ ાિમત્રી નદી, ખાલીપરુ  ૭.૪૯  ૦.૦  ૨૧.૮   ૫૬  

૧૩૯  િવ ાિમત્રી નદી િવ ાિમત્રી નદી, આસોદ બ્રીજ ૭.૯૭  ૮.૮   ૩.૯   ૧૨   

૧૪૦  મહી નદી   મહી નદી, શેરખી બ્રીજ  ૮.૨૫  ૮.૦   ૩.૪   ૧૨  

૧૪૧  મહી નદી  મહી નદી, મુજંપરુ  ૮.૨૧  ૭.૦   ૪.૫   ૧૮  

૧૪૨  ઢાઢળ નદી  ઢાઢળ નદી, કોઠવાડા  ૭.૬૩  ૩.૦   ૧૦.૫   ૨૪  

૧૪૩  આંજવા તળાવ 
આંજવા તળાવ, ી સયાજી 
સાબવાર, બરોડા 

૮.૧૬  ૭.૦   ૩.૩   ૧૧  

૧૪૪  સરુ સાગર તળાવ  સરુ સાગર તળાવ, બરોડા, ગજુરાત  ૭.૫૫  ૫.૨   ૮.૭   ૨૭  

૧૪૫  બોરવેલ  વડોદરા ઇ ડ ટેરીયલ, નાદેંસરી  ૭.૪૩  ૪.૯  ૫.૭   ૧૭  

૧૪૬  બોરવેલ 
બોરવેલ,ટીએસડીએફ-એનઇસીએલ, 
નાદેંસરી 

૭.૩૬  ૫.૦  ૬.૫   ૭૨ 

૧૪૭  દમણગગંા નદી  કાચીજન બ્રીજ  ૭.૮૦   ૫.૨  ૨.૯  ૨૮  

૧૪૮  દમણ ગગંા નદી  જીઆઇડીસી વૈર, વાપી  ૭.૯૭  ૭.૨   ૦.૪૨  ૦૬  

૧૪૯  કોલક નદી  પટાિલયા બ્રીજ  ૭.૭૯  ૫.૧   ૧.૮૨  ૨૫  

૧૫૦  પાર નદી  પાર નદી બ્રીજ, અતલુ  ૭.૯૦  ૬.૩   ૧.૦   ૨૨  

૧૫૧  બોરવેલ  રાજ થાન ભવન, વાપી  ૭.૮૨  ૩.૯   ૦.૪  ૭.૫ 

૧૫૨  બોરવેલ  સુદંર દેસાઇ હાઉસ, વાપી  ૮.૦૦  ૫.૪   ૧.૧   ૦૬  

૧૫૩  બોરવેલ  અતલુ, તા: પારડી  ૮.૧૧  ‐‐‐  ૧.૨   ૦૫  
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3.પાણીની ણુવ ાની વાિષક થતી પર યોજના  
(વાિષક સરરાશ) 

ક્રમ. 

થળનુ ંનામ 

પેરામીટર 

પીએચ ડીઓ બીઓડી સીઓડી ટીડીએસ NH3-N ટીકેએન નાઇટ્રાઇટ નાઇટે્રટ 

ટીસી 
(એમપીએન/૧
૦૦ િમ.િલ. 

એફસી 
(એમપીએન/
૧૦૦ િમ.િલ. 

લોરાઇડ 

૧ સાબરમતી નદી, 
રેલવે બ્રીજ, સભુાષ 
બ્રીજ પાસે 
અમદાવાદ  

૮.૦૯  ૭.૦   ૩.૪   ૨૧   ૨૨૭  ૦.૯૩  ૧.૪૭  ૦.૨૩  ૦.૨૬  ૧૮૧  ૭૦   --- 

૨ સાબરમતી નદી, 
વી.એન. બ્રીજ પાસે 
અમદાવાદ 

૭.૯૦  ૫.૯   ૪૬  ૧૬૧   ૬૮૯  ૭.૫૮  ૧૨.૯૫  ૦.૨૬  ૦.૨  ૧૩૫૯૦  ૪૬૧૦  --- 

૩ કાકંરીયા તળાવ, 
અમદાવાદ  

૮.૯૨  ૬.૬   ૨૬   ૧૧૪   ૧૫૨૧  ૨.૪૬  ૩.૩૪  ૦.૨૦   ૦.૧૫   ૩૮૦  ૧૭૧  --- 

૪ બોરવેલ ( ન 
મિંદર) શાહીબાગ 
સરકારી ગે ટ 
હાઉસ, અમદાવાદ  

૮.૨૦   ૪.૮   ૧  ૧૩   ૮૭૨  ---  ---  ૦.૧૯  ૪.૦૮  ---  ---  --- 

૫ બોરવેલ, નવાઘામ 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૯૩  ---   ૧.૩   ૯  ૧૪૯૭  ૦.૪૫  ---  ૦.૦૫  ૦.૬૮  ---  ---  ૦.૮ 

૬ બોરવેલ, લાલી 
ગ્રામ પચંાયત  

૮.૩૩  ---  ૧.૫  ૧૨   ૧૫૫૨  ૦.૫૪  ---  ૦.૦૧  ૧.૮૮  ---  ---  ૦.૮ 

૭ બોરવેલ, 
ઈ ટોલાબાદ ગ્રામ 
પચંાયત  

૮.૨૭  --  ૧.૩   ૯   ૧૪૯૩  ૦.૪૩  ---  ૦.૦૩  ૦.૬૯  ---  ---  ૦.૮ 

૮ બોરવેલ , દેવકી 
ગ્રામ પચંાયત  

૮.૧૦   ---  ૧.૫   ૯   ૨૦૯૪  ૦.૫૧  ---  ૦.૦૧  ૦.૬૧  ---  ---  ૦.૭૯ 

૯ બોરવેલ ચોસર 
ગ્રામ પચંાયત  

૮.૦૦   ---  ૧.૨  ૯  ૧૩૧૪  ૦.૪૯  ---  ૦.૦૨  ૧.૩૭  ---  ---  ૦.૭૯ 

૧૦ બોરવેલ, ગામડી 
ગ્રામ પચંાયત  

૮.૧૩  ---  ૧.૪   ૧૦   ૧૨૬૩  ૦.૪૮  ---  ૦.૦૨  ૦.૮૮  ----  ---  ૦.૮૨ 

૧૧ બોરવેલ, 
અમદાવાદ 
યિુનિસપલ 
કોપ રેશન, િવંઝોલ  

૮.૫૦   --  ૧.૪   ૧૨   ૬૨૯  ---  ---  ---  ૦.૯૧  --  ---  ૦.૮૯ 

૧૨ ગેરતપરુ, ખારી  ૭.૪૧  બીડીએલ  ૬૬  ૧૮૦  ૮૮૮  ૭.૮૮  ૧૫.૪  ૦.૦૧  ૦.૦૮  ૯૨૦૦૦  ૧૧૦૦૦  ૦.૯૭ 

૧૩ મનુસર લેક, િવરમ 
ગામ  

૮.૭૦  ૬.૩   ૬.૬  ૩૬  ૧૯૬૮  ૦.૨૯  ૦.૫૭  --- --- ૧૧૦  ૧૭  --- 

૧૪ મલાવ તળાવ, 
અમદાવાદ  

૮.૯૬  ૭.૩   ૧૭  ૮૩  ૧૧૫૦  ૧.૭૧  ૨.૮૫  --- --- ૫૪૦  ૨૨૦  --- 

૧૫ નળસરોવર, 
અમદાવાદ  

૮.૯૦  ૭.૫   ૨.૯  ૨૪  ૧૬૨૪  ૦.૨૯  ૦.૫૭  --- --- ૧૪૦  ૩૩  --- 

૧૬ બોરવેલ, હડગડુ 
ગામ, સાણદં  

૭.૯૫  ૫.૮  --- ૧૮   ૬૭૦  ૦.૮૪  --- ૭.૯  બીડીએલ  ૨  <૨  ૧.૨૨ 
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૧૭ બોરવેલ, ઓડ 
નગરપાિલકા, ખેડા  

૭.૭૯  ૩.૮  --- ૦.૯   ૫૧૦  ૦.૮૪  --- ૬.૩૬  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૬૬ 

૧૮ બોરવેલ સારસા 
ગ્રામ પચંાયત, ખેડા  

૮.૦૫  ૫.૫  --- ૦૯  ૪૯૬  ૦.૫૬  --- ૭.૧૭  ૦.૨૫  ૨  <૨  ૦.૨૮ 

૧૯ ટ બુવેલ ટાવર 
પાસે, વાસદ ગ્રામ 
પચંાયત, આણદં  

૭.૯૧  ૫.૯  --- ૧૨  ૫૬૨  બીડીએલ  --- ૪.૮૧  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૪૪ 

૨૦ બોરવેલ, રેમન 
પટેલ જીલેટીન, 
વાસદ આણદં  

૭.૫૦  ૪.૨  --- ૦૯ ૨૬૩૦  બીડીએલ  --- ૧.૮૨  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૧૬ 

૨૧ બોરવેલ, કરમસદ 
સરદાર નગર કો. 
ઓપ્રેટીંગ હાઉિસંગ  
સોસાયટી લી. 
સોજીત્રા રોડ, 
કરમસદ, આણદં  

૭.૮૬  ૫.૭  --- ૦૯  ૧૦૮૬  ૦.૮૪  --- ૭.૨૬  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૭૫ 

૨૨ બોરવેલ, આણદં 
નગરપાિલકા , 
ઠક્કર વાડી પાસે, 
આણદં, િવ ાસાગર 
રોડ, આણદં  

૭.૮૪  ૫.૮  --- ૨૦  ૭૨૦  ૦.૮૪  --- ૩.૯૫  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૫૯ 

૨૩ બોરવેલ, વ.િવ 
નગર, વી.ટી.સી. 
વીમીંગ પલુની 
પાસે, મોટા બઝાર  

૮.૨૨ ૫.૯  --- ૦૯  ૭૪૮  ૧.૧૨  --- ૪.૪૯  બીડીએલ  ૧૧  <૨  ૧.૦૫ 

૨૪ બોરવેલ, 
ધમર્જગામ, 
જલારામ મિંદર 
પાસે, આણદં  

૮.૦૪  ૩.૬  --- ૧૦  ૮૩૦  ૦.૫૬  --- ૮.૧૩  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૭૨ 

૨૫ બોરવેલ, પેટલાદ, 
રણછોડરાયજી 
મિંદરની સામે, 
આણદં  

૭.૯૫  ૬.૫  ---- ૦૯   ૭૨૬  બીડીએલ  --- ૨.૭૭  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૩૯ 

૨૬ બોરવેલ, શહીદ 
બાગ, ખભંાત, 
આણદં  

૮.૦૪  ૬.૪  --- ૦૯  ૩૬૪૪  ૦.૨૮  --- ૧૦.૯  ૦.૦૩  ૨  <૨  ૦.૩૯ 

૨૭ બોરવેલ, સોખડા, 
આણદં `  

૮.૧૮  ૬.૪  --- ૧૧   ૧૬૧૦  બીડીએલ  --- ૨.૫૪  ૦.૦૧  ૨  <૨  ૦.૧૪ 

૨૮ બોરવેલ, 
ઓએનજીસી 
કોલોની, ખભંાત, 
આણદં  

૭.૭૯  ૬.૧  --- ૧૦   ૨૮૮૮  ૦.૫૬  --- ૬.૭૨  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૭૩ 

૨૯ બોરવેલ, 
જીઆઈડીસી, 
કંસારી, આણદં  

૭.૮૩  ૬.૨  --- ૦૯  ૨૩૧૨  ૦.૨૮  --- ૮.૬૩  ૦.૦૩  ૨  <૨  ૦.૨૩ 

૩૦ બોરવેલ, કલમસર 
ગામ, પ્રાથમીક 
શાળા પાસે, આણદં  

૮.૧૯  ૬.૫  --- ૧૦   ૧૦૧૬  બીડીએલ  --- ૫.૩૧  ૦.૦૫  ૨  <૨  ૦.૧૯ 
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૩૧ બોરવેલ, 
જીડબ યએુસએબી -
ધવુાવરણ, આણદં  

૭.૭૨  ૬.૧  --- ૦૯  ૧૩૬૮  ૦.૫૬  --- ૪.૯૯  ૦.૦૭  ૨  <૨  ૦.૪૬ 

૩૨ બોરવેલ, િવરસદ 
ગામ, આણદં  

૭.૯૭  ૫.૨  --- ૦૯  ૯૫૬  બીડીએલ  --- ૨.૮૬  ૦.૦૧  ૨  <૨  ૦.૪૮ 

૩૩ બોરવેલ, આંકલાવ 
નગરપાિલકા વોટર 
વકર્સ, િવરકુવા 
ચોકડી પાસે, 
આંકલાવ , જી- 
આણદં   

૭.૩૪  ૬.૫   ---  ૧૫   ૫૯૨  બીડીએલ  --- ૩.૩૧  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૩૦ 

૩૪ બોરવેલ, ઉમેટા 
ગ્રામ પચંાયત, 
ઓિફસ, ઉમેટા, તા- 
આંકલાવ, જી- 
આણદં   

૭.૪૨  ૪.૧   ---  ૧૦   ૯૦૨  બીડીએલ  ---  ૧.૭૫  બીડીએલ  ૨  <૨  ૧.૦૩ 

૩૫ બોરવેલ, બોરસદ 
નગરપાિલકા, 
બોરસદ, જી- 
આણદં  

૭.૮૬  ૬.૪  ---  ૧૦   ૭૩૪  બીડીએલ  --- ૨.૫૨  ૦.૦૩  ૨  <૨  ૦.૪૪ 

૩૬ બોરવેલ, ઉમરેઠ, 
વોટર વકર્સ, 
ઉમરેઠ, જી- આણ ં 
 

૭.૭૬  ૫.૦  --- ૦૯   ૫૬૨૦  ૦.૫૬  ---  ૬.૦૮  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૯૬ 

૩૭ બોરવેલ, લાભવેલ 
ગામ, જી- આણદં  

૮.૧૮  ૭.૪  ---  ૦૯   ૪૨૮  ૦.૨૮  ---  ૧.૯૧  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૨૯ 

૩૮ બોરવેલ, આણદં 
નગરપાિલકા 
અમીન ઓટો સિવર્સ 
પાસે,આણદં- 
સોજીત્રા રોડ, જી- 
આણદં  

૭.૯૮  ૨.૧  ---  ૦૯   ૭૯૬  ૦.૫૬  ---  ૫.૮૧  બીડીએલ  ૨  <૨  ૦.૮૭ 

૩૯ બોરવેલ, 
સયુર્મિંદર,બોરસદ, 
જી- આણદં  

૭.૮૨  ૬.૨  ---  ૦૯   ૭૯૪  ૦.૫૬  ---  ૨.૨૭  બીડીએલ  ૨  <૨  ૧.૫૨ 

૪૦ બોરવેલ,ખભંાત 
નગરપાિલકા, જી- 
આણદં  

૮.૦૧  ૬.૨  --- ૦૯   ૩૪૦૮  બીડીએલ  ---  ૧૦.૪૪  ૦.૦૩  ૨  <૨  ૦.૧૪ 

૪૧ નમર્દા નદી, 
ગરુડે ર જી- નમર્દા  

૮.૪૮  ૯.૧   ૧.૯   ૦૬   ૨૧૪  બીડીએલ  ૨.૨  ૦.૦૧   ૦.૨૨  ૪૯  ૧૭  ---  

૪૨ નમર્દા નદી, 
પાણેઠા, જી- નમર્દા  

૮.૪૬  ૯.૭   ૧.૭   ૦૭   ૨૪૬  બીડીએલ  ૨.૨  ૦.૦૧   ૦.૨૮  ૪૬  ૧૩  --- 

૪૩ નમર્દા નદી, 
પોઈચા, જી- નમર્દા  
 

૮.૫૨  ૮.૬   ૧.૭   ૦૭   ૧૯૦  બીડીએલ  ૨.૨  ૦.૦૧   ૦.૨૪  ૧૧૦  ૨૨  --- 

૪૪ અમરાવતી નદી, 
દાધંલ ગામ, 
અંક્લે ર  

૮.૨૪  ૯.૩   ૧.૮   ૦૯   ૩૫૬  બીડીએલ  ૫.૬  ૦.૦૧   ૦.૫૨  ૩૩૦  ૧૧૦  --- 
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૪૫ નમર્દા નદી, 
ગો ડન બ્રીજ, જી- 
ભ ચ  

૮.૫૨  ૮.૨  ૨.૨  ૧૨ ૨૧૪  બીડીએલ  ૪.૫  ૦.૦૧   ૦.૨૯  ૨૬૦૦  ૨૩૦  --- 

૪૬ કરજણ નદી, ડાઉન 
ટ્રીંગ ઓફ 
રાજપીંપળા  

૮.૨૨  ૮.૫   ૨.૨   ૧૦   ૧૬૦  બીડીએલ  ૩.૯  ૦૦.૨  ૦.૨૨  ૨૧૦  ૩૩  --- 

૪૭ કરજણ ડેમ, 
કરજણ, જી- નમર્દા   

૮.૧૫ ૮.૪  ૨.૪ ૦૭  ૧૭૬ બીડીએલ ૨.૮ ---  ---  ૭૦  ૩૩  બીડીએલ 

૪૮ સરદાર સરોવર 
ડેમ, કેવડીયા, જી- 
નમર્દા  

૮.૩૪ ૮.૫  ૨.૪  ૦૮  ૨૪૮ બીડીએલ  ૫.૦૪ ---   ---  ૯૨  ૩૩  બીડીએલ 

૪૯ નમર્દા નડી, ગો ડન 
બ્રીજ પાસે, જી- 
ભ ચ  

૮.૩૧  ૭.૬   ૧.૬   ૧૫  ૬૭૦  બીડીએલ  ૨.૨૪  ૦.૦૧   ૦.૪૨  ૧૨૦૦  ૧૪૦  ૦.૩૨ 

૫૦ નમર્દા નદી, 
ભાડભતુ ગામ,  

૮.૨૬  ---  ૧.૯   ૨૧  ૧૬૭૮૨  બીડીએલ  ૨.૨૪  ૦.૦૧  ૦.૨૮  ૯૨૦૦  ૧૪૦  ૦.૨૪ 

૫૧ બોરવેલ, હોટલ 
યાય મિંદર, ને. 
હા. ન-ં૮, ભ ચ  

૮.૩૭  ૭.૩  ૦.૪  ૦૭   ૬૯૬  બીડીએલ  ૧.૧૨  ૦.૦૧૧  ૦.૮૪  <૨  <૨  ૦.૭ 

૫૨ બોરવેલ, હ દરવા 
વોટર વકર્સ, ગામ 
દરવા  

૭.૨૭  ૬.૩  ૦.૪   ૦૭   ૩૩૨  બીડીએલ  ૧.૧૨  ૦.૦૧   ૦.૫૨  <૨  <૨  ૦.૬૪ 

૫૩ બોરવેલ, ઝનોર 
વોટર વકર્સ, ઝનોર 
ગામ  

૮.૫૫  ૬.૭   ૦.૭   ૦૬   ૧૩૪૪  બીડીએલ  ૧.૧૨  ૦.૦૧   ૦.૨૪  <૨  <૨  ૦.૭ 

૫૪ બોરવેલ, પાલેજ 
ગ્રામ પચંાયત, 
િનરાડા પાકર્ પાસે,  

૮.૪૯  ૬.૯   ૦.૬   ૦૬   ૧૬૨૨  બીડીએલ  ૧.૧૨  ૦.૦૨   ૦.૮૨  <૨  <૨  ૦.૬૨ 

૫૫ બોરવેલ, ગ્રામ 
પચંાયત, મોટી 
વસત પાસે, પાલેજ  

૮.૪૩  ૭.૩   ૦.૫   ૦૫   ૧૪૧૮  બીડીએલ  ૧.૧૨  ૦.૦૧   ૦.૬૨  <૨  <૨  ૦.૬૨ 

૫૬ ઓપન વેલ, 
સ યાવાદ, 
વામીનારાયણ 
મિંદરની સામે, 
જબંસુર  

૮.૯૫  ---   ૦.૬   ૦૯   ૭૬૨  બીડીએલ  ૧.૬૮  ૦.૦૧   ૦.૪૨  ૧૧  <૨  ૦.૬૪ 

૫૭ નમર્દા નદી, કબીર 
વડ  

૮.૨૭  ૭.૭   ૦.૮   ૦૮   ૩૬૮  બીડીએલ  ૧.૬૮  ૦.૦૨   ૦.૨૮  ૭૦  ૨૩  ૦.૩૫ 

૫૮ નમર્દા નદી, 
નીલકંઠે ર મહાદેવ, 
ઝાડે ર, જી- ભ ચ  

૮.૩૨  ૭.૦   ૧.૩   ૧૨  ૫૬૦  બીડીએલ  ૧.૬૮  ૦.૦૨  ૦.૩૮  ૧૭૦૦  ૧૪૦  ૦.૪૨ 

૫૯ નમર્દા નદી, રંગ 
અવધતુ મહારાજ 
મિંદર પાસે, નારે ર  

૮.૪૬  ૭.૯   ૦.૮   ૦૯   ૨૨૨  બીડીએલ  ૧.૬૮  ૦.૦૧   ૦.૨૨  ૨૩  ૧૩  ૦.૨૮ 

૬૦ નમર્દા નદી, ઝનોર  ૮.૫૦   ૭.૮   ૦.૮  ૦૮   ૨૪૮  બીડીએલ  ૧.૬૮  ૦.૦૧   ૦.૨  ૪૬  ૩૩  ૦.૪૧ 

૬૧ ખોડીયાર ડેમ, 
ધારી, જી- અમરેલી	

૭.૯૭ ૭.૦ ૧.૪ ૧૦ ૨૩૦ ૧.૧૨ ૨.૨૪  એનડી  ૦.૧૯ એનએ  એનએ   ૦.૦૫ 
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૬૨ કામનાથ ડેમ, 
અમરેલી 	

૭.૪૨ ૬.૯ ૧.૮ ૧૧.૦ ૬૨૨ ૧.૬૮ ૨.૨૪  એનડી  ૦.૩૫ એનએ  એનએ   ૦.૦૭ 

૬૩ વડી ડેમ, 
મગંલપરુ-કંુકાવાવ 
રોડ, અમરેલી  	

૮.૧૧ ૭.૧ ૧.૨ ૧૦  ૨૫૪ ૦.૫૬ ૧.૧૨  એનડી  ૦.૨૪ એનએ  એનએ  ૦.૦૭ 

૬૪ શે ુજંી ડેમ, 
પાલીતાણા 	

૭.૭૯ ૭.૧ ૧.૨ ૧૦  ૨૭૨ ૧.૧૨ ૧૬૮  એનડી  ૦.૨૭ એનએ  એનએ  ૦.૦૬ 

૬૫ બોરવેલ, ધાનેજ 
નગરપાિલકા  

૭.૭૮  ૨.૧  ---  ૧૧  ૧૨૬૦  ----  ---  બીડીએલ  બીડીએલ  <૧.૮  <૧.૮  ૧.૦૩ 

૬૬ બોરવેલ, કલોલ 
નગરપાિલકા  

૮.૨૬  ૧.૯  ---  ૧૦  ૧૮૫૮  ---  ---  બીડીએલ  ૦.૬૦  <૧.૮  <૧.૮  ૧.૪૨ 

૬૭ મહી નદી, 
આનદંપરુી  

૮.૨૧  ૭.૦  <૨  ૧૧.૦  ૨૬૪  ૦.૮૪  ૩.૯૨  બીડીએલ  ૦.૧૫  ૧૨૦  ૨૧  --- 

૬૮ મહી નદી, કડાણા 
ડેમ (ડાઉન ટ્રીમ)   

૮.૧૯  ૬.૭  <૨  ૦૯  ૨૬૮  ૦.૮૪  ૫.૬  બીડીએલ  ૦.૦૯  ૧૧  <૧.૮  --- 

૬૯ 
મહી નદી, િવરપરુ   ૮.૩૩  ૮.૩  <૨  ૧૩.૦  ૨૨૮  ૦.૫૬  ૩.૩૬  ૦.૦૬  બીડીએલ  ૪૯  ૧૪  --- 

૭૦ 
પાનમ નદી, 
લણુાવાડા  

૮.૨૪  ૬.૬  <૨  ૦૯   ૨૪૮  ૦.૫૬  ૪.૪૮  બીડીએલ  બીડીએલ  ૬૩  ૨૬  --- 

૭૧ અનાસ નદી, 
ખશુાલ ગઢ  

૮.૧૮  ૬.૪  <૨  ૧૦   ૨૫૪  ૦.૮૪  ૫.૦૪  બીડીએલ  ૦.૨૩  ૭૦  ૧૭  --- 

૭૨ સાબરમતી નદી, 
ખેરોલ બ્રીજ, 
ખેડબ્ર ા જી, -
સાબરકાઠંા  

૭.૬૯  ૭.૮  ૨.૨  ૧૧  ૨૭૪  ૨.૦૭  ૨.૬૯  ૦.૧૮   ૧.૪૨   ૨૩  ૨  ---  

૭૩ મે ો નદી, ડાઉન 
ટ્રીમ ઓફ, મે ો 
ડેમ, શામળાજી, તા- 
ભીલોડા, જી- 
અરવ લી  

૭.૩૨  ૬.૯૮  ૧.૦  ૧૧  ૧૫૦  ૦.૪૫  ૦.૯૫  ૦.૦  ૦.૦  ૨૩  ૨  ---  

૭૪ હણાર્વ નદી, 
ખેડબ્ર ા , જી- 
સાબરકાઠંા  

૮.૦૯  ૭.૬   ૧.૨  ૧૪  ૪૧૮  ૦.૫  ૦.૭૩  ૦.૦  ૦.૮૯  ૩૩  ૪.૫  --- 

૭૫ હાથમતી નદી, 
િહંમતનગર, જી- 
સાબરકાઠંા  

૭.૯૩  ૭.૦  ૧.૩  ૧૧  ૫૫૨  ૦.૨૮  ૦.૪૫  ૦.૦  ૦.૫૩  ૨૨  ૨  --- 

૭૬ ખારી નદી, ઘડી, 
તા- તલોદ, જી- 
સાબરકાઠંા  

૮.૭૩  ૭.૦   ૧.૪  ૧૬  ૪૪૫  ૦.૫૬  ૦.૯૫  ૦.૦  ૦.૨૭  ૨૨૦૦૦  ૭૯૦૦  --- 

૭૭ ઉબેન નદી, 
ને.હા.ન-ં૮ પાસે, 
ચોકી જુનાગઢ  

૯.૫૨  ૬.૪  ૧૦  ૩૪  ૭૬૩૫  ૩.૯૨  ---  ૦.૦૭   ૦.૦૩   ---  ---  --- 

૭૮ ધરોઈ ડેમ ખેરાલ ુ
, જી- મહસેાણા  

૮.૪૩  ૭.૦   ૧.૫  ૧૫  ૧૯૬  ૦.૫૬  ૦.૬૭  બીડીએલ  ૦.૦૮  ૧૧૦  ૪૦  ૦.૧૮ 
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૭૯ બોરવેલ, મેિટ્રક્ષ 
ઇ ડ ટ્રીઝ, 
જીઆઇડીસી-
રફાળે ર 

૭.૯૬   ૩.૮   ૧.૩   ૦૮   ૭૫૨   ૦.૨૮   ૦.૮૪   ૦.૦૪   ૧.૦૯   ---  ---  ૦.૪૦  

૮૦ બોરવેલ, અતલુ 
ફામાર્ યિુટકલ, 
જીઆઇડીસી-
વાકંાનેર 

૭.૫૬   ૪.૪   ૧.૪   ૦૮   ૨૨૮૦   ૦.૨૮   ૦.૫૬   ૦.૦૧   ૧.૦૯   ---  ---  ૧.૪૦  

૮૧ બોરવેલ, 
જીઆઇડીસી-
હળવદ 

૭.૧૨   ૪.૮   ૧.૯   ૧૬   ૬૨૮૭   ૦.૨૮   ---  ૦.૦૧   ૧.૦૯   ---  ---  ૧.૦૫  

૮૨ માહી નદી, 
સેવાિલયા, જી.ખેડા 

૮.૩૩   ૯.૦   <૫   ૧૬   ૧૯૮   ૦.૫૬   ૩.૯૨   ૦.૦૧   ૦.૦૩   ૧૪૦   ૩૯   એનએ 

૮૩ શેઢી નદી, 
મહમેદાવાદ-
નિડયાદ રોડ, જી. 
ખેડા  

૭.૫૮   ૪.૨   <૫   ૧૬   ૫૫૮  
બીડીએ
લ   

એનએ   એનએ   એનએ   ૧૨૦   ૨૧   એનએ  

૮૪ બોરવેલ, મમુતાઝ 
િથયેટર પાસે, 
મહમેદાવાદ, જી. 
ખેડા 

૭.૮૦  ૬.૮   એનએ   ૦૬   ૧૪૫૬   ૦.૫૬   એનએ  ૦.૦૧   ૭.૯૯   ૨   <૨   ૦.૭૬  

૮૫ બોરવેલ, 
બાલાિસનોર-
સેવાિલયા રોડ, જી. 
ખેડા 

૮.૩૪   ૮.૮   એનએ   ૧૦   ૧૮૮  
બીડીએ
લ   

એનએ  બીડીએલ  
બીડીએ
લ  

૨   <૨   ૦.૯૨  

૮૬ બોરવેલ, સેવાિલયા, 
જી.ખેડા 

૭.૮૬   ૬.૨   ૦૮   ૮.૦   ૧૪૧૪  
બીડીએ
લ   

એનએ  ૦.૦૩   ૯.૩૧   ૨   <૨   ૧.૨૬  

૮૭ બોરવેલ, પાલી 
ગામ,જી. ખેડા 

૮.૩૮   ૯.૦   એનએ  ૧૦.૦   ૨૧૪  
બીડીએ
લ   

એનએ  ૦.૦૩   ૦.૦૭   ૨   <૨   ૦.૭૫  

૮૮ બોરવેલ, થાસરા 
વોટરવક્સર્, જી. 
ખેડા 

૮.૨૯   ૫.૭   એનએ  ૧૦   ૬૫૬   ૧.૧૨   એનએ  ૦.૦૧   ૧.૯૧   ૨   <૨   ૦.૬૪  

૮૯ બોરવેલ, ડાકોર 
નગરપાિલકા,જી. 
ખેડા 

૭.૮૯   ૭.૦   એનએ  ૧૦  ૮૭૪  
બીડીએ
લ   

એનએ   ૦.૦૧   ૭.૬૭   ૨   <૨   ૦.૫૯  

૯૦ બોરવેલ, કપડવજં 
નગરપાિલકા 
વોટરવક્સર્, જી. 
ખેડા 

૭.૩૯   ૬.૧   એનએ  ૦૬    ૮૩૬   ૦.૫૬   એનએ  ૦.૦૫   ૬.૫૪   ૨   <૨   ૧.૫૫  

૯૧ બોરવેલ, દણાદરા, 
તા. બાલાિસનોર, 
જી.ખેડા 

૭.૭૩   ૫.૯   એનએ  ૧૦   ૧૧૩૪   ૦.૮૪   એનએ  ૦.૦૩   ૭.૩૧   ૨   <૨   ૧.૭૮  

૯૨ બોરવેલ, ઉ રસડંા, 
તા. નિડયાદ, જી. 
ખેડા 

૭.૯૯   ૬.૫   એનએ  ૦૮   ૬૧૪   ૦.૫૬   એનએ  બીડીએલ  ૧૦.૯   ૨   <૨   ૦.૬૮  

૯૩ બોરવેલ, દુમરાલ, 
તા. નિડયાદ, જી. 
ખેડા 

૭.૫૯   ૫.૬   એનએ  ૧૦   ૯૨૪   ૦.૫૬   એનએ  ૦.૦૧   ૧.૪૩   ૨   <૨   ૧.૦૯  



90 
 

૯૪ બોરવેલ, 
મેહમદાવાદ વોટર 
વક્સર્, મેહમદાવાદ, 
જી. ખેડા 

૭.૮૩   ૫.૬   એનએ  ૦૮   ૧૧૯૮   ૦.૮૪   એનએ  બીડીએલ  ૬.૪૫   ૨   <૨   ૧.૨૫  

૯૫ બોરવેલ, મફતલાલ 
ઇ ડ ટ્રીઝ, કપડવજં 
રોડ, નિડયાદ 

૮.૧૮   ૬.૦   એનએ  ૦૮   ૧૫૫૨   ૦.૨૫   એનએ  ૦.૦૧   ૪.૪   ૨   <૨   ૦.૪૮  

૯૬ બોરવેલ, રામજી 
મિંદર, ચકલાસી 
ગામ, તા. નિડયાદ, 
જી. ખેડા 

૭.૮૫   ૬.૨   એનએ  ૦૯  ૭૫૮   ૦.૮૪   એનએ  બીડીએલ  ૨.૪૫   ૨   <૨   ૦.૯૮  

૯૭ બોરવેલ, 
ઇિ દરાનગર, જી. 
ખેડા 

૮.૦૪  ૬.૨  એનએ ૦૮  ૧૮૫૪ બીડીએલ એનએ  ૦.૦૧  ૨.૨૨  ૨  <૨  ૧.૯૧   

૯૮ પાણીનો નમનૂો, 
ગોમતી સરોવર, 
ડાકોર 

૭.૭૭  ૯.૦  ૧૫  ૪૮  ૨૪૬  ૧.૬૮  ૬.૧૬  એનએ એનએ એનએ એનએ એનએ 

૯૯ મહી નદી, 
વણાકંબોરી ડેમ 

૮.૨૪  ૯.૦  ૯.૩  ૩૨  ૨૫૨  ૦.૮૪  ૫.૦૪  બીડીએલ ૦.૦૪  ૧૧  <૧.૮  એનએ 

૧૦૦ બોરવેલ, ગણદેવી 
ટેલીફોન એક્સચે જ  

૭.૮૧ ૩.૭ --- ૦૮  ૧૫૬૪ ૦.૫૬ --- ૦.૦૭ ૦.૨૧ <૨ <૨ ૦.૩૦ 

૧૦૧ ઓપન વેલ, 
ગણદેવી વોટર 
વકર્સ  

૮.૦૩ ૭.૭ --- ૦૮ ૨૪૬ ૦.૫૬ --- ૦.૦૭ ૦.૦૩ <૨ <૨ ૦.૨૦ 

૧૦૨ મેન ટેલીફોન 
એક્સચે જ, 
બીલીમોરા  

૭.૮૮ ૩.૫ --- ૧૩ ૧૦૧૨ ૦.૫૬ --- ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૭ ૫ ૦.૨૩ 

૧૦૩ ઓપન વેલ, 
અંતાલીયા વોટર 
વકર્સ  

૮.૩૮ ૫.૪ --- ૯ ૯૩૮ ૦.૫૬ --- ૦.૦૬ ૦.૦૨ <૨ <૨ ૦.૨૦ 

૧૦૪ બોરવેલ, િચખલી 
વોટર વકર્સ  

૮.૪૪ ૪.૦ --- ૫ ૨૪૮ ૦.૫૬ --- ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૨ <૨ ૦.૨૧ 

૧૦૫ દેસાઈ તળાવ, ઘેલ 
ખાડી, વોટર વકર્સ  

૮.૧૪ ૩.૮ --- ૧૧ ૧૭૬ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦૪ <૨ <૨ ૦.૨૦ 

૧૦૬ બોરવેલ, કાલીયા 
વાડી, નવસારી  

૮.૪૫ ૩.૯ --- ૧૨ ૧૩૦૬ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૨ <૨ <૨ ૦.૨ 

૧૦૭ બોરવેલ, સઘં કુવા, 
ટેલીફોન એક્સચે જ 

૭.૮૫ ૩.૦ --- ૦૭ ૯૫૪ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૧૧ <૨ <૨ ૦.૨૧ 

૧૦૮ બોરવેલ, ચોવીસી 
ગ્રામ પચંાયત,  

૮.૦ ૨.૮ --- ૮ ૯૦૮ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૩ <૨ <૨ ૦.૩૩ 

૧૦૯ બોરવેલ, 
જીઆઈડીસી, 
કબીલપોર   

૭૮૦ ૩.૦ --- ૭ ૧૧૫૪ ૦.૫૬ --- ૦.૦૩ ૦.૦૨ <૨ <૨ ૦.૪૮ 

૧૧૦ બોરવેલ, તાલકુા 
પચંાયત, સોનગઢ, 
જી- તાપી  

૭.૩૩ ૩.૪ --- ૫ ૪૨૦ ૦.૫૬ --- ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૨૪૦ ૨૪૦ ૦.૨૫ 
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૧૧૧ બોરવેલ, યારા 
સિકર્ટ હાઉસ, જી- 
તાપી   

૭.૬૦ ૨.૬ --- ૧૦ ૩૭૦ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૧૭ <૨ <૨ ૦.૨૦ 

૧૧૨ બોરવેલ, રેલવે 
ટેશન, યારા, જી- 
તાપી  

૭.૮૧ ૩.૫ --- ૧૨ ૩૯૦ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૧૩ ૭૮ ૧૭ ૦.૧૫ 

૧૧૩ ઓપન વેલ વલોદ, 
સિકર્ટ હાઉસ  

૮.૧૩ ૪.૧ --- ૯ ૪૬૪ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૬ ૭૯ ૫ ૦.૨૩ 

૧૧૪ બોરવેલ, વલોદ 
તાલકુા પચંાયત  

૭.૮૬ ૩.૪ --- ૧૦ ૭૪૪ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૨૩ <૨ <૨ ૦.૨૩ 

૧૧૫ બોરવેલ, 
જીઆઈડીસી- 
અંતાલીયા, જી- 
નવસારી  

૮.૨૬ ૨.૮ --- ૯ ૯૩૮ ૦.૫૬ --- ૦.૧ ૦.૨ <૨ <૨ ૦.૨૦ 

૧૧૬ ઉકાઈ ડેમ, જી- 
તાપી  

૮.૪૬ ૮.૦ --- ૫ ૧૫૨ ૦.૫૬ --- ૦.૦૯ ૦.૦૪ <૨ <૨ ૦.૧૯ 

૧૧૭ 
બીંદુ સરોવર   ૭.૩૫  ૫.૧  --- --- ૧૫૩૦  --- --- ૦.૧  ૦.૫૮  ૧૨૦  ૪૦  ૦.૨૪ 

૧૧૮ બોરવેલ- 
પાલનપરુ 
નગરપાિલકા  

૭.૫૪  ૪.૬૦  --- --- ૧૧૦૦  --- --- ૦.૧  ૨૭.૬૪  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૪૯ 

૧૧૯ બોરવેલ, પાટણ 
નગરપાિલકા  

૭.૭૯  ૫.૨૨  --- --- ૧૧૨૨  --- --- ૦.૧  ૧૪.૭૬  <૧.૮  <૧.૮  બીડીએલ 

૧૨૦ બોરવેલ, િસ ધપરુ 
નગરપાિલકા  

૭.૭૬  ૪.૭  --- --- ૯૧૦  --- --- બીડીએલ  ૫.૩૧  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૨૧ 

૧૨૧ બોરવેલ, ડીસા 
નગરપાિલકા  

૭.૭૯  ૫.૬  --- --- ૪૯૪  --- --- ૦.૦૧  ૧૩.૨૯  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૪૯ 

૧૨૨ 
બોરવેલ, અંબાજી   ૭.૮૯  ૪.૨  --- --- ૧૨૯૮  --- --- બીડીએલ  ૧.૭૨  <૧.૮  <૧.૮  ૦.૯૬ 

૧૨૩ ભાદર નદી, ગામ 
ગરેજ  

૭.૯૭  ૬.૬  ૪  ૨૨  ૬૨૪૯  ૦.૩૬  --- ૦.૦૧  ૦.૫  ૮૦  ૩૨  --- 

૧૨૪ ભાદર નદી ગામ 
રાતીયા  

૮.૦૮  ૫.૬૧  ૩  --  ૨૫૬૭૧  ૦.૩૬  --- ૦.૧  ૦.૪૮  ૨૩.  ૯  --- 

૧૨૫ બોરવેલ, મીલન 
ઈ ડ ટ્રીઝ, 
જીઆઈડીસી, 
કુવાદવા  

૭.૫૭ ૪.૮ ૧.૬ ૦૭ ૩૯૫૪ ૦.૨૮ ૦.૫૬ ૦.૦૧ ૧.૦૯ --- --- ૦.૪૦ 

૧૨૬ 
વરોલી નદી, સજંાણ   ૮.૩૪  ૭.૦  ૦.૬  એનએ  ૧૨૫૨  ૦.૫૫  ૧.૧૧  ૦.૦૧  ૦.૧૩  ૧૭  ૪  --- 

૧૨૭ દારોઠા નદી, 
એકલારા  

૮.૨૮  ૭  ૦.૩  ૧૩  ૨૧૬  ૦.૫૫  ૧.૧૧  ૦.૦૨  ૦.૧૫  ૨૬  ૧૦  --- 

૧૨૮ તાપી નદી, 
ઓએનજીસી બ્રીજ, 
સરુત  

૭.૫૦ ૩૦૯ ૩.૮ ૪૪ ૨૦૬૧૧ ૧.૨૦ ૩.૨૮ ૦.૨૮ ૦.૧૪ ૩૭૦ ૭૮ ૦.૫૫ 

૧૨૯ તાપી નદી, એલ 
એ ડ ટી, જીએ 

૭.૬૫ ૪.૬ ૨.૪ ૬૨ ૨૮૭૧૪ ૧.૦૪ ૬.૮૭ ૦.૧૩ ૦.૦૪ ૨૨૭ ૨૬ ૦.૬૪ 
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૧૩૦ બોરવેલ 
જીએસપીસીએલ, 
હઝીરે  

૮.૧૬ ૪ ૧.૩ ૦૮ ૯૪૦ ૦.૬૨ ૧.૬૮ ૦.૦૧ ૦.૦૫ ૧૪ ૧૩ ૦.૨૯ 

૧૩૧ બોરવેલ બાલે ર 
ઈ ડ ટ્રીયલ એિરય, 
(લકી િફિલંગ 
ટેશન)   

૮.૧૮ ૪.૪ ૧.૪ ૦૯ ૫૩૩ ૦.૬૨ ૧.૬૦ ૦.૧૩ ૦.૨૩ ૬ ૨ ૦.૫૨ 

૧૩૨ બોરવેલ, ગગર્ ટેક્ષ-
ઓ ફેબ પ્રા. લી. 
ઓલપાડ   

૭.૪૫ ૩.૩ ૨.૦ ૨૧ ૬૪૧૫ ૦.૬૭ ૧.૮૬ ૦.૦૯ ૦.૦૬ ૧૪ ૫ ૦.૨૫ 

૧૩૩ તાપી નદી, વામી 
િવવેકાનદં બ્રીજ,  

૭.૫૪ ૪.૦૩ ૩.૮ ૩૫ ૧૨૪૭૪ ૧.૦૮ ૨.૯૭ ૦.૪૩ ૦.૧૧ ૧૧૪૮ ૫૮૦ ૦.૫૨ 

૧૩૪ તાપી નદી, સરદાર 
બ્રીજ  

૭.૫૦ ૩.૬ ૪.૧ ૩૬ ૧૩૫૭૩ ૧.૦૮ ૨.૯૭ ૦.૪૧ ૦.૧૨ ૨૫૧૬ ૧૩૦ ૦.૫૩ 

૧૩૫ તાપી નદી, િવયર 
ઠમ કોઝવે  

૮.૦૫ ૭.૧ ૧.૬ ૦૮ ૨૩૪ ૦.૬૫ ૧.૯૬ ૦.૦૯ ૦.૦૫ ૪૦૩ ૨૭ ૦.૨૯ 

૧૩૬ બોરવેલ િનલમ 
ફાઈબર, લોટ ન.ં 
૨૦૨ કીમ 
ઈ ડ ટ્રીયલ એરીય  

૭.૮૭ ૪.૫ ૧.૪ ૧૪ ૧૪૬૧ ૦.૬૪ ૧.૫૧ ૦.૦૧ ૦.૦૯ ૪ ૦૨ ૦.૭૩ 

૧૩૭ બોરવેલ પીરામલ 
ગ્લાસ, 
તરસાડી,કોસબં  

૭.૬૨ ૪.૦૫ ૧.૨ ૧૧ ૧૪૧૯ ૦.૫૬ ૧.૫૮ ૦.૦૪ ૦.૦૫ ૨ ૨ ૦.૭૩ 

૧૩૮ બોરવેલ, 
બીએસએનએલ,  
જીઆઈડીસી, 
પાડંેસરા  

૭.૫૯ ૩.૮ ૨.૦ ૧૧ ૧૭૩૩ ૦.૬૭ ૧.૫૯ ૦.૦૧ ૦.૧૯ ૨૦ ૪ ૦.૩૪ 

૧૩૯ બોરવેલ, જાહરે 
આરોગ્ય કે દ્ર, 
કડોદરા  

૭.૯૨ ૩.૨૩ ૨.૩ ૯ ૮૭૪ ૦.૫૬ --- ૦.૦૨ ૦.૦૯ ૭ <૨ ૦.૨૯ 

૧૪૦ બોરવેલ, 
એસઆઈઈએલ, 
જીઆઈડીસી, સિચન  

૭.૫૦ ૩.૮૧ ૧.૬ ૨૭ ૭૬૦૮ ૦.૬૨ ૨ ૦.૦૧ ૦.૧૪ ૨૬ ૪ ૦.૪૮ 

૧૪૧ ઓપન વેલ, હજીરા 
ગામ  

૭.૩૨ ૬.૨૬ ૧.૩ ૮ ૧૦૫૫ ૦.૫૬ ૧.૬૮ ૦.૦૧ ૦.૨૯ ૨૩ ૩ ૦.૩૭ 

૧૪૨ ઓપન વેલ, 
ગભેણી, પચંાયત 
ઓિફસની સામે  

૭.૯૧ ૪.૮ ૧.૫ ૯ ૧૨૪૩ ૦.૬૨ ૧.૬૧ ૦.૦૧ ૦.૨૨ ૬૭ ૩૯ ૦.૩૧ 

૧૪૩ બોરવેલ, ગ્રીન 
લાય ઇ ટ્રીઝ, 
જીઆઇડીસી-
બામણબોર 

૭.૪૦   ૪.૬  -   ૭  ૩૨૬૧   --- --- ૦.૦૧  ૦.૬૫   --- --- ૦.૭૫  

૧૪૪ બોરવેલ, કે.બી. 
ઇ ડ ટ્રીઝ, 
જીઆઇડીસી-િલંબડી 

૭.૪૪  ૪.૦   -   ૭.૦   ૬૦૩૫   --- --- ૦.૦૨  ૦.૮૫  --- --- ૧.૬૧  

૧૪૫ બોરવેલ, માધવ 
કો લેક્ષ, સાયલા 

૭.૫   ૪.૦  --  ૧૧  ૨૦૫૩   --- --- ૦.૦૧  ૦.૫૭   --- --- ૧.૬૩  
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૧૪૬ પાણીનો નમનૂો, 
નાયકા ડેમ 

૭.૯૫   ૭.૨   ૦.૮   ૨૧   ૫૬૪   ૦.૨૮   --- --- --- --- --- --- 

૧૪૭ પાણીનો નમનૂો, 
ધોળીધજા ડેમ 

૮.૨૬   ૭.૨   ૦.૯   ૦૮   ૨૮૨   ૦.૨૮   --- --- --- --- --- --- 

૧૪૮ બોરવેલ ક સવર્ 
કેિમકલ, લોક ન.ં 
૪૭૯, લણુા, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  

૭.૪૫ ૩.૧ --- ૧૧ ૨૪૬૪ બીડીએલ --- ૦.૭૬ ૧.૪૭ ૨ <૨ ૦.૭૭ 

૧૪૯ ટ બુવેલ કરાખડી 
ગ્રામ પચંાયત, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  
 

૮.૦૧ ૫.૧ --- ૧૦ ૫૭૬૮ ૧.૬૮ --- ૦.૦૪ ૦.૨ ૨ <૨ 
૦.૩૯ 

 

૧૫૦ બોરવેલ- પાદરા 
નગરપાિલકા, વોટર 
વકર્સ, સયાજી 
બાગ, પદરા, જી- 
વડોદર  

૮.૨૪ ૫.૯ --- ૯ ૧૯૦૬ બીડીએલ --- ૦.૦૩ ૪.૦ 
૨ 

 
<૨ ૦.૬૨ 

૧૫૧ બોરવેલ 
જીઆઈડીસી, થોર 
રમણ ગામડી, જી- 
વડોદરા  

૮.૧૩ ૬.૦ --- ૯ ૧૧૧૪ ૦.૫૬ --- --- બીડીએલ ૨ <૨ ૦.૯ 

૧૫૨ બોરવેલ વરણામા, 
જી- વડોદરા  

૮.૪૫ ૬.૪ --- ૯ ૨૧૨૮ બીડીએલ --- બીડીએલ ૦.૧૭ ૨ <૨ ૧.૨૯ 

૧૫૩ બોરવેલ કોયલી 
ગ્રામ પચંાયત 
વોટર વકર્સ, 
પ્રાથમીક શાળા 
પાસે, કોયલી 

૭.૫૭ ૬.૫ --- ૧૧ ૮૮૪ બીડીએલ --- બીડીએલ ૦.૨૨ ૨ <૨ ૦.૫૯ 

૧૫૪ બોરવેલ દશરથ 
ગ્રામ પચંાયત, 
દશરથ જી- વડોદર  

૭.૮૨ ૬.૦ --- ૮ ૩૧૨ બીડીએલ --- બીડીએલ ૦.૧૭ ૨ <૨ ૦.૪૩ 

૧૫૫ બોરવેલ પદમાણા, 
ગ્રામ પચંયત વોટર 
વકર્સ, પદમાલા, 
જી- વડોદરા  

૭.૩૯ ૬.૧ --- ૯ ૧૫૪૨ ૦.૨૮ --- બીડીએલ ૦૧૭ ૨ <૨ ૦.૫૧ 

૧૫૬ બોરવેલ છોટા 
ઉદેપરુ, રેફરલ 
હોિ પટલ એ ડ, 
સીએચસીની પાસે, 
જી- છોટા ઉદેપરુ  

૭.૨૬ ૩.૧ --- ૧૧ ૫૬૪ બીડીએલ --- બીડીએલ બીડીએલ  ૨ <૨ ૦.૬૩ 

૧૫૭ બોરવેલ કડી પાણી, 
જી- વડોદરા  

૭.૩૭ ૪.૭ --- ૧૦ ૫૦૬ બીડીએલ ---- બીડીએલ ૮.૮૧ ૨ <૨ ૧.૩૯ 

૧૫૮ બોરવેલ પાવી-
તપરુ  

૭.૯૬ ૫.૮ --- ૧૨ ૨૪૪ બીડીએલ --- બીડીએલ ૦.૪ ૨ <૨ ૦.૦૩ 
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૧૫૯ બોરવેલ બોડેલી 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૩૭ 

 
૫.૬ --- ૧૦ ૭૯૦ ૦.૮૪ --- બીડીએલ ૧.૯૭ ૨ <૨ ૦.૨૪ 

૧૬૦ બોરવેલ , 
એ વાયરો 
ઈ ફા ટ્રક્ચર કો લી. 
લોટ- ૬૧૨/બી, 
ઉમરાયા, તા 
પાદરા, જી- વડોદર  

૭.૯૫ ૬.૧ --- ૯ ૩૦૬૨ બીડીએલ --- ૦.૦૧ ૧.૦૬ ૨ <૨ ૦.૬૪ 

૧૬૧ બોરવેલ 
ગ્રામચંાયત વોટર 
વકર્સ, બાજવા, જી- 
વડોદરા  

૭.૨૦ ૫.૯ --- ૩૦ ૧૫૩૦ ૦.૨૮ --- 
૦.૨૮ 

 
૦.૩૩ ૨ <૨ ૦.૨૪ 

૧૬૨ બોરવેલ કરાચીયા 
ગ્રામ પચંાયત, 
વોટર વકર્સ, 
કરાચીયા  

૭.૭૪ ૫.૫ --- ૯ ૭૬૦ બીડીએલ --- ૦.૩૧ ૨.૨૭ ૨ <૨ ૦.૮૨ 

૧૬૩ બોરવેલ ધાન 
કુવાની ચાલી, 
કરાચીયા, જી- 
વડોદરા  

૮.૪૦ ૬.૪ --- ૮ ૧૧૪૮ ૦.૮૪ ---- ૦.૧ ૫.૭૨ ૨ <૨ ૦.૮૨ 

૧૬૪ બોરવેલ છાણી ગ્રામ 
પચંાયત વોટર 
વકર્સ છાણી, જી- 
વડોદરા  

૮.૦૯ ૬.૪ --- ૧૪ ૩૧૦ બીડીએલ --- --- બીડીએલ ૨ <૨ ૦.૩૯ 

૧૬૫ બોરવેલ અંગધ, 
જી- વડોદરા  

૮.૨૩ ૬.૫ --- ૯ ૧૬૭૬ ૦.૨૮ --- ૦.૦૫ ૧.૯૭ ૨ <૨ ૦.૭૪ 

૧૬૬ બોરવેલ ભીમપરુા 
ગ્રામ પચંાયત, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  

૭.૪૧ ૪.૫ --- ૯ ૧૧૧૪ ૦.૨૮ --- ૦.૦૧ ૦.૭૯ ૨ <૨ ૦.૬૯ 

૧૬૭ ટ બુવેલ, જાસપરુ 
ગ્રામ પચંાયત, િશવ 
મિંદર સાએ તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા   

૭.૮૨ ૫.૯ --- ૯ ૧૧૩૨ ૦.૫૬ --- ૦.૧૬ ૭.૮૫ ૨ <૨ ૦.૮૪ 

૧૬૮ ટ બુવેલ 
એકલબારા ગ્રામ 
પચંાયત, વાડીપરુા, 
ચામુડંા માતાના 
મિંદર પાસે, મોટા 
એકલ બારા, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા 

૭.૩૮ ૨.૬ --- ૯ ૧૬૮ બીડીએલ --- ૦.૦૨ ૩.૯ ૨ <૨ ૦.૫૧ 

૧૬૯ બોરવેલ કંડારી 
ગ્રામ પચંાયત જી- 
વડોદરા  

૮.૦૮ ૬.૫ --- ૧૦ ૮૨૬ બીડીએલ --- ૦.૦૧ ૧.૫૪ ૨ <૨ ૦.૪ 

૧૭૦ બોરવેલ બમણ 
ગામ જી-વડોદરા  

૭.૯૮ ૬.૫ --- ૯ ૭૭૬ બીડીએલ --- ૦.૦૩ ૨.૩૮ ૨ <૨ ૦.૨૪ 
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૧૭૧ બોરવેલ ઈટોલા 
ગ્રામ પચંાયત જી-
વડોદરા  

૭.૮૬ ૪.૨ --- ૯ ૬૯૪ ૦.૮૪ --- બીડીએલ ૦.૬૯ ૨ <૨ ૦.૫૨ 

૧૭૨ બોરવેલ 
કાયાવરોહણ તા- 
કરજણ જી-વડોદરા  

૮.૧૩ ૬.૫ --- ૧૦ ૭૮૦ ૦.૨૮ --- બીડીએલ ૧.૧૮ ૨ <૨ ૦.૦૬ 

૧૭૩ બોરવેલ, વાઘોિડયા 
જી-વડોદરા  

૭.૩૬ ૪.૫ --- ૧૨ ૧૧૧૮ બીડીએલ --- ૧.૫૧ ૨.૭૯ ૨ <૨ ૦.૮૩ 

૧૭૪ યબુવેલ ડભાસા 
ગ્રામ પચંાયત, તા- 
પાદરા, જી-વડોદરા  

૮.૪૪ ૬.૨ --- ૯ ૧૧૨૨ બીડીએલ --- ૦.૦૨ ૫.૪૯ ૨ <૨ ૧.૭૦ 

૧૭૫ બોરવેલ વાકાલ 
િવ ાલય, બાજવા, 
જી-વડોદરા  

૭.૭૩ ૫.૯ --- ૧૨ ૯૪૦ બીડીએલ --- બીડીએલ ૦.૩૨ ૨ <૨ ૦.૮૭ 

૧૭૬ બોરવેલ,સગં્મા ગ્રામ 
પચંાયત, તા-
પાદરા, જી-વડોદરા 

૭.૭૮ ૪.૦ --- ૧૩ ૯૮૮ બીડીએલ --- ૦.૧૧ બીડીએલ ૨ <૨ ૧.૬૨ 

૧૭૭ ટ બુવેલ 
એચ. .અમીન, 
ગામ-ચાની, જી-
વડોદરા 

૭.૨૮ ૫.૯ --- ૧૨ ૧૯૧૦ બીડીએલ --- બીડીએલ ૦.૨૨ ૨ <૨ ૧.૦૯ 

૧૭૮ બોરવેલ 
રણછોડભાઇ પટેલ, 
બાજવા, જી-વડોદરા  

૭.૨૭ ૩.૯ --- ૧૩ ૨૪૮૦ બીડીએલ --- બીડીએલ બીડીએલ ૨ <૨ ૦.૨૪ 

૧૭૯ બોરવેલ પુજંાભાઇ 
પટેલ,ઊંદેરા, જી-
વડોદરા 

૭.૪૦ ૫.૦ --- ૯ ૧૩૧૪ બીડીએલ --- ૦.૦૧ ૨.૪૧ ૨ <૨ ૦.૫૯ 

૧૮૦ બોરવેલ, કેસરીિસંહ 
પિઢયાર,ભીમપરુા, 
જી-વડોદરા 

૮.૩૧ ૯.૦ --- ૧૨ ૨૫૨ ૦.૨૮ --- ૦.૦૩ ૦.૪૯ ૨ <૨ ૧.૩૧ 

૧૮૧ બોરવેલ, 
ટી.સી.પઢીયાર, 
રામપરુા, જી-
વડોદરા 

૮.૧૬ ૫.૯ --- ૧૦ ૩૩૦ ૦.૫૬ --- ૦.૦૧ ૦.૯૨ ૨ <૨ ૧.૯૩ 

૧૮૨ સરુસાગર તળાવ, 
વડોદરા 

૭.૭૬ ૮.૧ ૭.૮ ૨૮ ૨૦૧૨ ૧.૧૨ ૪.૪૮ --- --- --- --- --- 

૧૮૩ ી સયાજી સરોવર, 
આજવા, વડોદરા
  

૮.૫૦ ૮.૦ <૫ ૧૨ ૧૨૬ ૦.૮૪ ૦.૯૫ --- --- --- --- --- 

૧૮૪ પાદરા તળાવ,
  પાદરા, 
જી-વડોદરા 

૮.૧૪ ૨.૬ ૬.૩ ૨૨ ૨૧૨૨ ૦.૮૪ ૩.૯૨ --- --- --- --- --- 

૧૮૫ ડભોઇ તળાવ,
  ડભોઇ, 
જી-વડોદરા 

૭.૦૭ ૧.૮ <૫ ૧૦ ૪૧૪ બીડીએલ ૪.૪૮ --- --- --- --- --- 

૧૮૬ િવ ાિમત્રી નદી, 
કમાટી બાગ, 

૭.૭૪ ૦.૦ ૩૪ ૧૮૫ ૪૭૪ ૨.૮ ૧૧.૭૬ ૦.૩૦ ૨.૯૭ ૩૫૦ ૧૧૦ --- 
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સયાજીબાગ, 
વડોદરા 

૧૮૭ િવ ાિમત્રી 
નદી,કો વે ટ કુલ, 
ફતેગજં, વડોદરા
  

૭.૭૬ ૧.૪ <૫ ૧૦ ૪૩૮ ૨.૮ ૧૦.૬૪ ૦.૭૪ ૨.૯૩ ૫૪૦ ૧૩૦ --- 

૧૮૮ િવ ાિમત્રી નદી, 
કલાલી રે વે ક્રોિસગં 
પાસે, વડસર િબ્રજ 
રોડ,વડોદરા 

૭.૬૭ ૦.૦ ૨૬ ૧૨૬ ૬૨૪ ૭.૨૮ ૯.૫૨ બીડીએલ બીડીએલ ૨૪૦૦ ૪૯૦ --- 

૧૮૯ ધાઢર નદી, 
કોઠવાડા, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  

૭.૪૧ ૧.૬ <૫ ૧૫ ૫૦૮ 
૦.૮૪ 

 
૬.૧૬ --- --- --- --- --- 

૧૯૦ નમર્દા નદી, 
ચાણોદ, તા- ડભોઈ, 
જી- વડોદરા  

૮.૨૭ ૭.૬ <૫ ૧૫ ૨૩૦ ૦.૫૬ ૫.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૨૩ ૪૯ ૧૪ --- 

૧૯૧ િવ ાિમત્રી નદી, 
ગજુરાત ટે્રક્ટર લી. 
પાસે, મુજંમડુડા, 
વડોદરા  

૭.૭૨ ૦.૦ ૧૯ ૫૮ ૪૬૪ ૬.૭૨ ૧૪.૫૬ બીડીએલ ૨.૭૮ ૫૪૦ ૧૪૦ --- 

૧૯૨ ઓરસગં નદી, છોટા 
ઉદેપરુ  

૮.૪૭ ૯ ૫ ૧૮ ૨૧૪ ૦.૨૮ ૫.૬ ૦.૦૭ ૦.૫ ૪૯ ૧૪ --- 

૧૯૩ િમની નદી, અંગધ, 
જી- વડોદરા  

૭.૧૧ 

 
--- ૧૧૦ ૭૪૫ ૬૯૨૬ ૦.૫૬ ૫.૦૪ ૦.૦૫ ૦.૨૨ --- --- --- 

૧૯૪ 
મહી નદી, મજુપરુ  ૮.૫ ૮.૪ <૨ ૧૦ ૩૬૮ ૦.૫૬ ૫.૦૪ બીડીએલ ૦.૦૮ ૬૩ ૨૬ --- 

૧૯૫ ઓરસગં નદી, 
ઓરસગં બ્રીજ, 
બોડેલી, જી- 
વડોદરા  

૮.૧૦ ૮.૪ <૫ ૧૪ ૨૧૦ ૧.૧૨ ૭.૨૮ બીડીએલ બીડીએલ ૪૭ ૧૨ --- 

૧૯૬ મીની નદી, 
સાકંરડા, જી- 
વડોદરા  

૬.૯૮ ૪.૮ <૫ ૧૮ ૩૩૪ બીડીએલ ૦.૮૫ ૦.૦૩ ૦.૪ ૪૯ ૧૪ --- 

૧૯૭ કોલક ખાડી, 
ને.હા.ન.ં૮, ગુદંલાવ 

૭.૯૧   ૬.૪  ૦.૫  ૭  --- --- --- --- --- --- --- --- 

૧૯૮ 
િબલ ખાડી, ને.હા.ન ં
૮, વાપી 

૭.૫૦   ૩.૦  ૧૧  ૭૮  --- --- --- --- --- --- --- --- 

૧૯૯ કલકડા ખાડી, 
કાચંીગામ 

૭.૬૫   ૩.૬  ૧૦  ૪૯  --- --- --- --- --- --- --- --- 

૨૦૦ જળાશય, પાર, 
અતલુ 

૮.૧૭   ૮  ૧.૧   >૫.૦ ૧૮૬   ૦.૨   --- --- --- --- --- --- 

૨૦૧ 
જીઆઇડીસીનુ ં
જળાશય,વાપી 

૮.૩૧   ૮.૦  ૦.૮   ૫   ૧૫૬   ૦.૩   ૧.૧૯   --- --- --- --- --- 
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૨૦૨ મધબુન ડેમ, 
વલસાડ 

૮.૧૮   ૮.૨   ૦.૮   ૪   ૧૫૦   ૦.૨૬   ૦.૫૬   --- --- --- --- --- 

૨૦૩ ઔરંગા વીયર, 
અબરામા 

૮.૨૫   ૮  ૧   ૪   ૧૮૮   ૦.૩   --- --- --- --- --- --- 

૨૦૪ સાપતુારા સરોવર, 
સાપતુારા 

૮.૧૦  ૮   --- ૪   ૩૯૪   ૧.૦૯   --- --- --- --- --- --- 

૨૦૫ 
સરકારી બોરવેલ, 
ભડંારીવાડ, બલીઠા 

૮.૨૩   --- --- ૧૧   ૩૬૮   ૦.૩ --- ૦.૪  ૦.૧૮  --- --- ૦.૩૦ 

૨૦૬ બોરવેલ, કોટે ર 
મહાદેવ, વાતર 

૭.૫૫   --- --- ૭  ૫૪૪   ૦.૩ --- ૦.૦૪  ૦.૧૫  --- --- ૦.૩૬ 

૨૦૭ ભગભુાઇ  
પટેલનો બોરવેલ, 
કોચરવા 

૮.૩૬   --- --- ૧૦   ૮૩૪   ૦.૩ --- ૦.૦૪  ૦.૧૯  --- --- ૦.૩૨ 

૨૦૮ બોરવેલ, સમીર 
એપાટર્મે ટ, ચણોદ 

૮.૦૪   --- --- ૯   ૬૬૨   ૦.૩ --- ૦.૦૪  ૦.૧૪  --- --- ૦.૪૧ 

૨૦૯ 
પારડી વોટરવક્સર્  ૮.૩૩   --- --- ૫   ૩૩૪   ૦.૩ --- ૦.૦૪  ૦.૧૭  --- --- ૦.૪૩ 

૨૧૦ ધરમપરુ વોટરવક્સર્  ૮.૧૮   --- --- ૭   ૫૦૬   ૦.૩  --- ૦.૦૩   ૦.૧૮  --- --- ૦.૩૪ 

 

* બીડ એલ: ડ ટ ટબલ મા ાથી નીચે/ઓ ં  

4. ુવાના પાણીની ણુવ ાની થતી  (વાિષક સરરાશ 2015-2016) 

 

ક્રમ. 

થળ ુ ંનામ 

પેરામીટર 

પીએચ ટ ડ એસ ડ ઓ સીઓડ  નાઇ ાઇટ નાઇ ટ લોરાઇડ NH3-N 

ટ સી 
(એમપીએન

/100 
િમ.લ. 

એફસી 
(એમપીએન

/100 
િમ.લ. 

૧ 
પીપળજનો બોરવેલ, અમદાવાદ  ૮.૧૪ ૧૨૦૮ --- ૧૪ ૦.૦૧ ૧.૩૯ ૦.૫૬ ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

૨ 
બરેજા ગામનો બોરવેલ, અમદાવાદ  ૭.૪૦  ૧૭૭૨  ‐‐‐  ૧૪  ૦  ૦.૧  ૦.૨  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

૩ 
ધોળકા નગરપાિલકાનો બોરવેલ   ૭.૫૬  ૧૫૮૬  ૫.૭  ૮  ૦.૦૧  ૬.૮૬  ૦.૨૩  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

૪ 
બાવળા નગરપાિલકાનો બોરવેલ   ૭.૭૯  ૧૭૩૦  ૫.૧  ૯  ૦.૦૧  ૧.૬૧  ૦.૩૪  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

૫ 
ધધંકુા નગરપાિલકાનો બોરવેલ   ૭.૫૮  ૭૬૬૨  ૫.૧  ૫૦  ૦.૦૧  ૧.૩૨  ૦.૧૫  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

૬ 
સાણદં નગરપાિલકાનો બોરવેલ   ૮.૦૯  ૭૯૬  ૫.૨  ૧૦  ૦.૦૧  ૧.૨૫  બીડીએલ  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

૭ પાણીની ટાકંી, જીઆઈડીસી- વી. ય.ુ 
નગર  

૭.૭૨  ૧૦૩૭  ૫.૪  ૦૯  ૦.૦૪  ૧.૧૮  ૧.૧૩  ૧.૫૯ 
 

૨ 
 

<૨ 

૮ 
તલુસી ઈ ટરિમિડયેટ, સોખડા ૭.૬૨  ૬૮૩૦  ૪.૦  ૧૩  ૦.૧૫  ૦.૬૯  ૧.૧૭  ૦.૯૨૪ 

 
૨  <૨ 

૯ 
આણદં નગરપાિલકાનો બોરવેલ ૭.૪૩  ૮૭૪  ૩.૬  ૯  ૦.૦૫  ૧.૭૭  ૦.૯૦  ૧.૧૨ 

 

૨.૦૪ 
 

<૨ 
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૧૦ 
કુવો, જુના પનુગામ, ભ ચ   ૮.૨૬ ૫૨૮ ૬.૭ ૮ ૦.૦૨ ૦.૨૪ ૦.૨૮ --- ૧૩ <૨ 

૧૧ 
કુવો, ગામ સક્કરપરુભાઠા, ભ ચ   ૮.૨૨ ૨૦૨૦ ૫.૯ ૧૨ ૦.૦૨ ૦.૮૨ ૦.૧૧ --- ૧૧ <૨ 

૧૨ મહમેદભાઈ પટેલનો બોરવેલ, 
ગામ- િપરામણ, અંકલે ર  

૮.૦૬ ૧૫૬૮ ૬.૫ ૭ ૦.૦૨ ૦.૫૮ ૦.૩૯ --- <૨ <૨ 

૧૩ કુવો, ગામ- િપરામણ રેલવે ટે્રક 
પાસે, અંકલે ર  

૮.૩૪ ૧૦૮૪ ૬.૦ ૧૧ ૦.૦૨ ૦.૯૪ ૦.૨ --- ૧૧ <૨ 

૧૪ 
બોરવેલ, ખાડીવાલા, િપરામણ   ૮.૫૪ ૮૪૪ ૭૧ ૫ ૦.૦૩ ૦.૫૨ ૦.૪ --- <૨ <૨ 

૧૫ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, િપરામણ   ૮.૩૪ ૧૩૮૮ ૭.૬ ૮ ૦.૦૩ ૦.૬૨ ૦.૨૨ --- <૨ <૨ 

૧૬ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, સારંગપરુ   ૮.૩૫ ૨૦૨૬ ૫.૧ ૯ ૦.૦૬ ૦.૬૨ બીડીએલ --- <૨ <૨ 

૧૭ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, દાધલ   ૭.૮૮ ૧૦૭૨ ૬.૭ ૫ ૦.૦ ૦.૫૪ ૦.૩૩ --- <૨ <૨ 

૧૮ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, કોસબંી   ૮.૫૮ ૭૮૦ ૭.૩ ૯ ૦.૦૧ ૦.૬૨ ૦.૭૪ --- ૧૭ <૨ 

૧૯ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, ભડકોદરા   ૮.૪૩ ૬૩૨ ૬.૪ ૧૦ ૦.૦૩ ૦.૮૨ ૦.૩૨ --- ૩૦ <૨ 

૨૦ 
કુવો, ગ્રામ પચંાયત, અંબોલી   ૮.૪૪ ૪૬૨ ૮.૦ ૦૬ ૦.૦૧ ૦.૪૨ ૦.૨૧ --- ૧૭ <૨ 

૨૧ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, જીટાલી   ૭.૮૧ ૧૦૩૮ ૬.૬ ૫ ૦.૦૨ ૦.૫૪ ૦.૨૮ --- <૨ <૨ 

૨૨ રમણભાઈ રતીલાલ પચંાલનો 
બોરવેલ, શિક્તનગર, દહજે  

૮.૩૨ ૨૪૨૫ - ૭.૦ ૦.૦૧ ૧.૪૦ ૧.૨૩ બીડીએલ --- --- 

૨૩ ઉદેિસંગ પરમારનો બોરવેલ, દહજે  ૮.૨૪ ૬૮૨ - ૬.૦ ૦.૦૧ ૦.૮૪ ૦.૩૩ બીડીએલ --- --- 

૨૪ બોરવેલ, સદભાવનાનસર્રી, કલક 
રોડ, જબંસુર  

૮.૩૭ ૧૮૩૩ - ૭.૦ ૦.૦૨ ૦.૯૬ ૦.૭૩ બીડીએલ  --- --- 

૨૫ ઓપન વેલ, ગામ-  લખીગામ, 
દહજે  

૮.૨૭ ૭૬૦ - ૧૭ ૦.૦૪ ૦.૯૬ ૦.૬૪ બીડીએલ --- --- 

૨૬ વ લભભાઈ કે ઈટાિકયાના ખેતરનો 
બોરવેલ, અલગં 	

૭.૫૯  ૧૯૪૭  ૪.૦  ૧૦  એનડી  ૦.૩૯  ૦.૦૮  --- એનએ   એનએ  

૨૭ બજગંદાસ બાપાનો બોરવેલ, 
મઢુલી, અલગં 	

૭.૭૯  ૧૩૩૧  ૩.૬  ૧૦  એનડી  ૦.૩૯  ૦.૦૬  --- એનએ   એનએ  

૨૮ કાલભુાઈ એલ. ઈટિલયાના ખેતરનો 
બોરવેલ, અલગં 	

૭.૬૫  ૧૦૭૬  ૩.૭  ૧૦  એનડી  ૦.૪૦  ૦.૦૭  --- એનએ   એનએ  

૨૯ જીવાભાઈ કે. પટેલના  ખેતરનો 
બોરવેલ,અલગં 	

૭.૪૯  ૧૩૭૫  ૪.૧  ૧૦  એનડી  ૦.૩૯  ૦.૦૬  --- એનએ   એનએ  

૩૦ બોરવેલ, ધાનેજ   ૭.૭૮  ૧૨૬૦  ૨.૧  ૧૧  બીડીએલ  બીડીએલ ૧.૦૩  ---  <૧.૮  <૧.૮ 

૩૧ બોરવેલ, કલોલ નગરપાિલકા   ૮.૨૬  ૧૮૫૮  ૧.૯  ૧૦  બીડીએલ  ૦.૬૦  ૧.૪૨  ---  <૧.૮  <૧.૮ 

૩૨ બોરવેલ, રણજીતનગર, ગ્રામ 
પચંાયત, જી- પચંમહાલ  

૭.૬૨  ૪૬૪  ૬.૫  ૯  બીડીએલ  ૧.૧૯  ૦.૫૨  ૦.૫૬  ૨  <૨ 

૩૩ બોરવેલ, મિંદર ફળીયા, હાલોલ, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૪૬  ૧૫૨૮  ૬.૨  ૯  ૦.૦૧  ૬.૩૬  ૧.૦૯  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૩૪ બોરવેલ, જાગિૃત સોસાયટી, 
હાલોલ, જી- પચંમહાલ  

૭.૫૧  ૧૬૧૦  ૫૮  ૯  ૦.૦૨  ૧૫.૪૪  ૧.૧૧  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૩૫ મોહનભાઈનો બોરવેલ, ૭.૯૫  ૫૪૪  ૬.૨  ૧૧  બીડીએલ  ૪.૦  ૦.૩  ૦.૨૮  ૨  <૨ 
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વેરઈમાતાના મિંદરની સામે, 
હાલોલ, જી- પચંમહાલ  

૩૬ બોરવેલ, બસ ટે ડની નજીક, 
કલોલ, જી- પચંમહાલ   

૭.૪૮  ૬૦૬  ૬.૯  ૨૩  બીડીએલ  ૩.૮૬  ૦.૯૧  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૩૭ ટ બુવેલ, જીડબ યએુસબી, દેરોલ, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૨૪  ૧૨૫૮  ૬.૩  ૧૦  બીડીએલ  ૧૦.૯  ૧.૫૩  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૩૮ બોરવેલ, રામજી મિંદર પાસે, 
ગોધરા, જી- પચંમહાલ  

૭.૨૫  ૮૧૮  ૬.૩  ૨૧  ૨.૫૨  ૭.૨૬  ૧.૩૩  ૦.૮૪  ૨  <૨ 

૩૯ બોરવેલ, નવા બજાર, , દેના બેંકની 
બાજુમા,ં ગોધરા, જી- પચંમહાલ  

૭.૨  ૯૪૪  ૬.૭  ૧૦  ૦.૬૭  ૧૦.૪૪  ૦.૯  ૧.૧૨  ૨  <૨ 

૪૦ બોરવેલ, સતંરામપરુ ગ્રામ 
પચંાયત, જી- પચંમહાલ  

૭.૩૪  ૪૯૨  ૬.૮  ૯  બીડીએલ  ૧.૨  ૧.૦  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૪૧ બોરવેલ, ફતેપરુા ગ્રામ પચંાયત, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૫૫  ૭૧૮  ૭.૪  ૧૦  ૦.૦૩  ૭.૫૪  ૦.૭૭  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૪૨ બોરવેલ, ઝાલોદ ગ્રામ પચંાયત, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૭૯  ૩૯૬  ૬.૮  ૯  બીડીએલ  ૧.૨  ૧.૦૯  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૪૩ બોરવેલ, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ 
અ ડરિબ્રજ પાસે,જી:- પચંમહાલ 

૭.૪૯  ૯૩૦  ૬.૬  ૧૦  બીડીએલ  ૧૮.૮૪  ૧.૩૧  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૪૪ બોરવેલ, ઠક્કર બાપા ચોક, દાહોદ, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૪૪  ૮૭૨  ૬.૫  ૯  ૦.૦૫  ૧૫.૧૬  ૧.૩૪  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૪૫ બોરવેલ, દેસાઈ વાડા, વિણક 
વાડીની બાજુમા,ં દાહોદ, જી- 
પચંમહાલ  

૭.૯૨  ૩૩૨  ૬.૫  ૯  બીડીએલ  ૦.૨૬  ૧.૫૪  ૦.૮૪  ૨  <૨ 

૪૬ કુવો, ચાર ર તા પાસે, લીમખેડા, 
દાહોદ, જી- પચંમહાલ  

૭.૧૭  ૬૨૪  ૬.૦  ૯  બીડીએલ  ૩.૫૯  ૦.૮૫  ---  ૨  <૨ 

૪૭ કુવો, ડેરી ફામર્ પાસે, લીમખેડા, 
દાહોદ, જી- પચંમહાલ  

૭.૧૦  ૫૯૮  ૬.૧  ૯  બીડીએલ  ૩.૫૪  ૦.૭૨  ૦.૫૬  ૨  <૨ 

૪૮ બોરવેલ, લીમખેડા ગ્રામ પચંાયત, 
દાહોદ, જી- પચંમહાલ  

૭.૨૭  ૮૧૪  ૬.૨  ૧૦  બીડીએલ  ૩.૧૬  ૦.૮૭  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૪૯ બોરવેલ, પીપલોદ ગ્રામ પચંાયત, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૧૭  ૧૮૨૦  ૬.૬  ૯  ૦.૦૫  ૧.૭૩  ૧.૫  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૫૦ બોરવેલ, સતં રોડ ગ્રામ પચંાયત, 
રામજી મિંદર પસે, જી- પચંમહાલ   

૭.૨૮  ૧૭૨૮  ૧.૫  ૯  ૦.૨  ૩.૦૨  ૧.૪૮  બીડીએલ  ૨  <૨ 

૫૧ બોરવેલ, િહંમતનગર નગરપિલકા  ૭.૭૮ ૪૪૦ 
૫.૪ 

 
૦૮ બીડીએલ ૭.૧૬ ૧.૩૨ --- <૧.૮ <૧.૮ 

૫૨ બોરવેલ, મોડાસા નગરપાિલકા  ૭.૪૩ ૫૯૪ ૪.૭ ૯ ૦.૦૧ ૩.૭૫ ૧.૪૬ --- <૧.૮ <૧.૮ 

૫૩ બોરવેલ, ઈડર નગરપાિલકા  ૭.૬૩ ૯૧૨ ૪.૬ ૦૮ બીડીએલ ૨ ૧.૦૪ --- <૧.૮ <૧.૮ 

૫૪ બોરવેલ, રામે ર રહણેાકં િવ તાર, 
જી- જામનગર  

૭.૨૪ ૬૯૬ ૩.૧ ૮ ૦.૨૪ --- ૦.૨૮ <૨ <૨ ૦.૧૯ 

૫૫ બોરવેલ, જીઆઈડીસી ઓિફસ, 
શકંર ટેકરી, જી- જામનગર  

૭.૨૯ ૧૭૦૫ ૨.૯ ૯ ૦.૨૪ --- ૦.૨૮ <૨ <૨ ૦.૨૫ 

૫૬ બોરવેલ, મહાવીર મેટાલજીર્કલ, 
જીઆઈડીસી, ફેઝ-૩, દરેડ  

૭.૬૭ ૨૦૯૯ ૨.૪ ૧૩ ૦.૪૨ --- ૦.૪૨ <૨ <૨ ૦.૨૫ 

૫૭ ડીપીએના કોમન એફ યઅુ ટ 
ટ્રીટમે ટ લા ટનો બોરવેલ, તપરુ 

૭.૬૭ ૫૧૪૦ ૨.૪ ૪૭ ૧.૧૭ ૦.૩૨ ૦.૮૯ ૦.૫૬ ---- ----- 

૫૮ બોરવેલ ,રાધે યામ ટેક્ષટાઈ સ, 
ધોરે ર, જીઆઈડીસી  

૭.૬૬ ૨૦૬૨ ૪.૧ ૩૧ ૧.૧૨ ૦.૪૮ ૦.૭૨ ૦.૫૬ ----- ----- 
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૫૯ બોરવેલ, દોલતપરા 
જીઆઈડીસી,જુનાગઢ  

૭.૯૫ ૨૯૭૦ ૫.૦ ૦૮ ૧.૧૯ ૦.૦૧ ૦.૭૮ ૦.૨૮ --- -- 

૬૦ બોરવેલ, જીપીસીબી ઓિફસ, 
જુનાગઢ  

૭.૩૩ ૮૩૦ ૪.૮ ૦૯ ૧.૧૪ ૦.૦૧ ૦૫૩ ૦.૨૮ --- --- 

૬૧ બોરવેલ, જીઆઈડીસી, વેરાવળ  ૭.૫૪ ૨૨૭૦૦ ૫.૧ ૧૧ ૦.૫૪ ૦.૦૧ ૦.૬૭ ૦.૨૮ --- --- 
૬૨ બોરવેલ, કડી નગરપાિલકા   ૮.૨  ૧૭૫૭  ૫.૨  ---  ૦.૦૨  ૨.૦૯  ૧.૦૧  ---  <૧.૮  <૧.૮ 
૬૩ બોરવેલ, મહસેાણા નગરપાિલકા  ૮.૦૭  ૧૫૨૭  ૫.૪  ---  ૦.૦૨  ૨.૭૬  ૧.૦૨  ---  <૧.૮  <૧.૮ 
૬૪ બોરવેલ, હનમુાનધારા મિંદર, 

લાલપર ગામ, મોરબી 
૭.૮૩   ૧૬૦૭   ૩.૫  ૭   ૦.૦૧  ૦.૫૬   ૦.૫૧   ૦.૨૮   ---  --- 

૬૫ બોરવેલ, પાલનપરુ નગરપાિલકા   ૭.૮૩  ૧૨૫૩  ૫.૧  ---  ૦.૦૪  ૧૩.૨૨  ૧.૦૫  ---  <૧.૮  <૧.૮ 

૬૬ 
બોરવેલ, પાટણ નગરપાિલકા   ૮.૧૧  ૧૧૧૮  ૪.૯  --- ૦.૦૧  ૬.૩૭  ૦.૯૮  ---  <૧.૮  <૧.૮ 

૬૭ 
બોરવેલ, િસ ધપરુ નગરપાિલકા   ૮.૧૨  ૯૪૯  ૫.૦  --- ૦.૦૪  ૭.૨૭  ૧.૧૨  ---  <૧.૮  <૧.૮ 

૬૮ 
બોરવેલ, અંબાજી   ૭.૭૧  ૧૦૬૭  ૪.૨  --- ૦.૦૫  ૪.૩૨  ૦.૯૯  --  <૧.૮  <૧.૮ 

૬૯ બોરવેલ, પોરબદંર નગરપાિલકા  ૭.૪૬ ૧૨૭૦ ૨.૮ ૯ ૦.૨  ૦.૪  ૦.૨૮ --- --- --- 

૭૦ કુવો, ઓરીએ ડ એબ્રેિસ સ િલ. 
જીઆઈડીસી ધરમપરુ, જી- 
પોરબદંર  

૭.૬ ૨૦૯૧ ૨.૭ ૧૦ ૧.૦૨  ૦.૪  ૦.૨૯ --- --- --- 

૭૧ બોરવેલ, બીએસએનએલ, 
જીઆઈડીસી, પાદેંસરા  

૭.૫૯ ૧૭૩૩ ૩.૮ ૧૧ ૦.૦૧ ૦.૧૯ ૦.૨૪ ૦.૬૭ ૨૦ ૪ 

૭૨ બોરવેલ, િનલમ ફાઈબર, િકમ 
ઈ ડ ટ્રીયલ એિરયા  

૭.૮૭ ૧૪૬૧ ૪.૫ ૧૪ ૦.૦૧ ૦.૧ ૦.૭૩ ૦.૬૪ ૪ ૨ 

૭૩ 
બોરવેલ, ગગર્ ટેક્ષ-ઓ ફેબ પ્રા. લી.  ૭.૪૫ ૬૪૧૫ ૩.૩ ૨૧ ૦.૦૯ ૦.૦૬ ૦.૨૫ ૦.૬૭ ૫ <૨ 

૭૪ બોરવેલ, એસઆઈઈએલ, 
જીઆઈડીસી, સિચન  

૭.૫૦ ૭૬૦૮ ૩.૮ ૨૭ ૦.૦૧ ૦.૧૪ ૦.૪૮ ૦.૬૨ ૨૬ ૪ 

૭૫ 
બોરવેલ, જીએસપીસીએલ , હઝીરા  ૮.૧૬ ૯૪૦ ૪.૦ ૦૮ ૦.૦૧ ૦.૦૫ ૦.૨૯ ૦.૬૨ ૧૪ ૧૩ 

૭૬ 
બોરવેલ, િફિલંગ ટેશન, પલસાણા  ૮.૧૮ ૫૩૩ ૪.૪ ૯ ૦.૧૩ ૦.૨૩ ૦.૫૨ ૦.૬૨ ૬ ૨ 

૭૭ બોરવેલ, િપરામલ ગ્લાસ, તરસાડી  ૭.૬૨ ૧૪૧૯ ૪.૧ ૧૧ ૦.૦૪ ૦.૦૫ ૦.૭૩ ૦.૫૬ ૨ ૨ 

૭૮ બોરવેલ, જાહરે આરોગ્ય કે દ્ર, 
કડોદરા  

૭.૯૨ ૮૭૪ ૩.૨ ૯ ૦.૦૨ ૦.૦૯ ૦.૨૯ --- ૭ <૨ 

૭૯ બોરવેલ, ભવાની લાિ ટક્સ, 

જીઆઇડીસી-વઢવાણ 
૭૮૦  ૩૨૨૩   ૩.૮  ૯  ૦.૦૧  ૦.૫૦   ૧.૦   ૦.૪૩  

--- --- 

૮૦ બોરવેલ, ટાવર ચોક, સરેુ દ્રનગર  ૭.૬૮   ૨૩૩૦   ૩.૮  ૮.૦   ૦.૦૨  ૦.૪૯   ૧.૦૪   ૦.૯૬  
--- --- 

૮૧ બોરવેલ, િલંબડી નગરપાિલકા  ૮.૦૩   ૨૬૩૧   ૩.૪  ૮  ૦.૦૧  ૦.૭૪   ૧.૧૫   ૦.૫૨  
--- --- 

૮૨ બોરવેલ, પરમે ર િટંબર, ચોટીલા  ૭.૮૪   ૩૯.૮  ૩.૭  ૯  ૦.૦૩  ૧.૩૪   ૧.૧૨   ૦.૪૧  
--- --- 

૮૩ કવૂો, રામજી મિંદર પાસે, િચરી  ૮.૨૧   ૯૨૮   --- ૧૦   ૦.૦૫  ૦.૨૦  ૦.૩૧  ૦.૩   --- --- 

૮૪ કવૂો, ભીખાભાઇ મેંગો ફામર્, ચદંોર 
ગામ 

૮.૨૮   ૩૯૮   --- ૧૦   ૦.૦૪  ૦.૧૯  ૦.૩૨  ૦.૩   --- --- 
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૮૫ નાગરભાઇ લાલભાઇ પટેલની 
વાડી, નામધા 

૮.૦૮   ૫૩૦   --- ૧૩   ૦.૦૪  ૦.૧૮  ૦.૩૦  ૦.૩   --- --- 

૮૬ 
 સરકારી ઓપન વેલ, આહવા  ૭.૦૫   ૬૨૪   --- ૪   ૦.૦૫  ૦.૧૫  ૦.૨૯  ૦.૫૫   --- --- 

૮૭  સરકારી ઓપન વેલ, બોટોિનકલ 
ગાડર્ન, વાઘાઇ 

૬.૮૬   ૬૪૬   --- ૬   ૦.૦૫  ૦.૧૦  ૦.૨૬  ૦.૫૫   --- --- 

 
 

5. જુરાતનાઅગ યના શહરો અને ઔ ોગક િવ તારો  ુપયાવરણીય મોિનટર ગ (વાિષક સરરાશ 2015-2016) 

ક્રમ. 
થળ ુ ંનામ 

પેરામીટર 

પીએચ  ડ ઓ  સીઓડ   ટ ડ એસ  નાઇ ાઇટ  નાઇ ટ  લોરાઇડ 

૧ બોરવેલ, ગાયત્રી લે સ, પી.ટી. કોલેજ 
પાસે, પાલડી, અમદાવદ 

૮.૧૮  ૪.૧  ૧૧  ૨૭૧  ૦.૦૫  ૦.૮૦  ૦.૫૪ 

૨ બોરવેલ, ગાધંી આ મ, અમદાવાદ  ૮.૨૪  ૫.૩  ૧૨  ૧૦૩૭  ૦.૦૫  ૭.૨૯  ૦.૪૯ 

૩ સાબરમતી નદી, નારાયણ ઘાટ  ૮.૧૯  ૭.૧  ૨૧  ૨૭૯  ૦.૧૩  ૦.૨૯  ૦.૬૪ 

૪ 
બોરવેલ, જીઆઈડીસી, નરોડા  ૭.૯૯  ‐‐‐  ૧૧.૦૦  ૯૬૭  ૦.૦૩  ૨.૫૦  ૦.૫૭ 

૫ સરોવરના પાણીનો નમનુો, નરોડા ગ્રામ 
પચંાયત 

૮.૧૬  ૫.૨૧  ૧૦૪  ૮૯૯  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

૬ ખારી નદી, ગેરતપરુ  ૭.૪૧  બીડીએલ ૧૮૦  ૮૮૮  ૦.૦૧  ૦.૦૮  ૦.૯૭ 

૭ બોરવેલ, મહાલ મી આઈસ ફેક્ટરી, વટવા, 
જીઆઈડીસી, ફેઝ-૧ 

૮.૦  ‐‐‐  ૧૪  ૨૧૧૭  ૦.૦૨  ૨.૪૪  ૦.૬૨ 

૮ 
બોરવેલ, જીઆઈડીસી, વટવા, ફેઝ-૧  ૮.૦૧  ‐‐‐  ૧૩  ૧૩૩૮  ૦.૦૨  ૩.૪૬  ૦.૬ 

૯ બોરવેલ, ધોળકા નગરપાિલકા  ૭.૫૬  ૫.૭  ૮  ૧૫૮૬  ૦.૦૧  ૬.૮૬  ૦.૨૩ 

૧૦ 
બોરવેલ, બાવળા નગરપાિલકા  ૭.૭૯  ૫.૧  ૯  ૧૭૩૦  ૦.૦૧  ૧.૬૧  ૦.૩૪ 

૧૧ કુવો, ધધંકુા નગરપાિલકા  ૭.૫૮  ૫.૧  ૫૦  ૭૬૬૨  ૦.૦૧  ૧.૩૨  ૦.૧૫ 

૧૨ 
બોરવેલ, સાણદં નગરપાિલકા  ૮.૦૯  ૫.૨  ૧૦  ૭૯૬  ૦.૦૧  ૧.૨૫  બીડીએલ 

૧૩ પાણીની ટાકંી, જીઆઈડીસી, િવ લ ઉ ોગ 
નગર, જી- આણદં 

૭.૭૨  ૫.૪  ૯  ૧૦૩૭  ૦.૦૪  ૧.૧૮  ૧.૧૩ 

૧૪ તલુસી ઈ ટરમીડીએટ, સોખડા ૭.૬૨  ૪.૦  ૧૩  ૬૮૩૦  ૦.૧૫  ૦.૬૯  ૧.૧૭ 

૧૫ નગરપાિલકા, આણદં ૭.૪૩  ૩.૬  ૯  ૮૭૪  ૦.૦૫  ૧.૭૭  ૦.૯૦ 

૧૬ બોરવેલ, ગામ, અલુજં, તા- અંક્લે ર  7.92 ---  7 2090 1.01 --‐  0.54 

૧૭ બોરવેલ, પી. આઈ. ઈ ડ ટ્રીઝ, પનોલી, 
જીઆઈડીસી 

7.91 --- 7 1925 0.40 --- 0.56 

૧૮ બોરવેલ ઈ ડ ટ્રીયલકાબર્ન, રાજપીપળા રોડ, 
અંક્લે ર 

7.82 --- 7 3107 0.49 --- 0.44 

૧૯ બોરવેલ, કારાવેલ ગામ,  7.60 --- 6 1061 0.69 --- 0.52 

૨૦ યાકુબભાઈ ચ માવાલાનો બોરવેલ, ગામ , 8.15 --- 6 1762 0.97 --- 0.7 
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ઉમરવાડા 

૨૧ ઠાકોરભાઈ છગનભાઈનો બોરવેલ, ગામ 
સારંગપરુ 

7.63 3.2  9 2378 0.86 --- 0.72 

૨૨ બોરવેલ, ઝગડીયા ગ્રામ પચંાયત  8.23 --- --- 203 --- --- 0.27 

૨૩ કાવેરી નદી, ગમુણદેવ ગામ  8.14 ૭.૨ 15 446 ૦.૩૮ --- 0.66 

૨૪ અમરાવતી નદી, રેલવે ટે્રક પાસે, દાધલ 
ગામ 

8.14 ૮  13 508 ૦.૩૬  0.03 0.69 

૨૫ તળાવ, ઉમરવાડા ગામ, તા- અંકલે ર, જી- 
ભ ચ 

8.31  7.01  17  389  1.01 --- 0.52 

૨૬ રમણભાઈ રિતલાલ પચંાલનો બોરવલે, 
શિક્તનગર, દહજે 

૮.૩૨  --- ૭  ૨૪૨૫  ૦.૦૧  ૧.૪૦  ૧.૨૩ 

૨૭ ઉદેિસંહ પરમારનો બોરવેલ, દહજે  ૮.૨૪  --- ૬.૦  ૬૮૨  ૦.૦૧  ૦.૮૪  ૦.૩૩ 

૨૮ બોરવેલ,, સદભાવના નસર્રી, કલક રોડ, 
જબંસુર 

૮.૩૭  --- ૭.૦  ૧૮૩૩  ૦.૦૨  ૦.૯૬  ૦.૭૩ 

૨૯ એલએનજી, ટરમીનલ, ટી પાસે, દહજે  ૭.૯૭  --- ૫૮  ૩૨૬૩૮  ૦.૦૩  ૦.૪૪  ૧.૨૦ 

૩૦ ઓપન વેલ, લખી ગામ, દહજે  ૮.૨૭  --- ૧૭.૦  ૭૬૦  ૦.૦૪  ૦.૯૬  ૦.૬૪ 

૩૧ ભખુી નદી (અપ ટ્રીમ) જીઆઈડીસી 
િવલાયત 

૮.૦૦  --- ૧૪.૦  ૨૫૬  --- --- --- 

૩૨ ભખુી નદી (ડાઉન ટ્રીમ) જીઆઈડીસી 
િવલાયત 

૮.૦૪  --- ૧૫.૦  ૨૭૯  --- --- --- 

૩૩ ભખુી નદી, દમિણયા નળા, જબંસુર, ભ ચ  ૮.૦૧  --- ૧૦૩  ૧૭૧૦  --- --- --- 

૩૪ ઢાધર નદી, આમોદ  ૭.૮૩  --- ૫૯  ૬૨૪  ૦.૦૭  ૧.૭૧  ‐ 

૩૫ ઈસીપી ચેનલ,  પોઈ ટ, સરોદ  ૭.૬૪  --- ૧૨૯૬.૦  ૧૨૩૮૮  --- --- --- 

૩૬ બોરવેલ, દાસ પેંડાવાલા, પ્રા. લી. 
જીઆઈડીસી, િચત્રા, ભાવનગર 

૭.૮૩  ૩.૧  ૧૧  ૭૦૮  ૦.૦૬  ૦.૩૬  ૦.૧૩ 

૩૭ 
હે ડપપં, હલરુીયા ચોક, ભાવનગર  ૭.૬૯  ૩.૨  ૧૦  ૬૫૪  ૦.૦૬  ૦.૦૪  ૦.૧૧ 

૩૮ બોરવેલ, જીપીસીબી ઓિફસની સામે, ભજુ 
શહરે 

૭.૧૦  ૪.૭  ૨૬  ૨૪૦૩  ૦.૧૪  ૧.૭૯  ૦.૪ 

૩૯ બોરવેલ, ગામ શામિખયાળી  ૭.૧૦  ૫.૧  ૩૦  ૨૮૯૮  ૦.૨૧  ૨.૭૭  ૦.૯ 

૪૦ બોરવેલ, લણુાવા ગામ, ચોપાદવા પાસે  ૭.૨૬  ૪.૮  ૩૩  ૯૫૩  ૦.૩૪  ૨.૮૯  ૦.૫ 

૪૧ બોરવેલ, વોડર્ ન-ં૩ અને ૪ અંજાર 
નગરપાિલકા, અંજાર 

૭.૦૭  ૪.૪  ૩૫  ૮૦૩  ૦.૦૮  ૧.૯૦  ૦.૫૦ 

૪૨ બોરવેલ, બીએડ કોલેજની સામે, મુ દ્રા શહરે  ૭.૬૦  ૫.૫  ૩૩  ૨૨૮૪  ૦.૦૮  ૩.૬૭  ૦.૫૦ 

૪૩ બોરવેલ, જીઆઈડીસી, છત્રાલ  ૭.૮૬  ૩.૦  ૧૩  ૧૩૭૪  ૦.૦૨  ૨.૨  ૧.૧૫ 

૪૪ હે ડ પપં, ટાર રેિડયેટર પાસે, જીઆઈડીસી, 
દાહોદ 

૭.૨  ૫.૯  ૯  ૭૨૯  ૬.૯  ૨.૧  ૧.૦ 

૪૫ બોરવેલ, િહંદુ ધમર્શાળા, દાહોદ  ૭.૫૦  ૫.૮  ૯  ૫૫૬  ૦.૧  ૨.૭  ૧.૨ 

૪૬ કુવો, પચંમહાલ ઈ ડ ટ્રીઝ ફેડરેશન હોલ, 
ગોધરા 

૭.૪૦  ૪.૯  ૧૩  ૭૭૧  ૦.૮  ૧.૮  ૦.૯ 
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૪૭ હે ડપપં, સફારી ચોકડી પાસે, જીઆઈડીસી, 
હાલોલ 

૭.૬૦  ૫.૭  ૧૦  ૬૯૭  ૦.૧  ૧.૭  ૧.૪ 

૪૮ 
બોરવેલ, િહંમતનગર નગરપાિલક, જી- 
સાબરકાઠંા 

૭.૫૮  ૫.૨  ---  ૭૪૧  ૭.૦૪  ૦.૧  ૦.૮૮ 

૪૯ બોરવેલ, મોડાસા નગરપાિલકા , જી- 
અરવ લી 

૭.૫૧  ૫.૨  ---  ૭૧૧  ૨.૮૧  ૦.૨૨  ૦.૮૬ 

૫૦ બોરવેલ, શામળાજી ધમર્શાળા, જી- અરવ લી  ૭.૮૮  ૫.૨૨  ---  ૬૨૪  ૧.૮  ૦.૦૩  ૦.૯૮ 

૫૧ બોરવેલ, પોલીસ મેદાન, જી- જામનગર  ૭.૦૮  ૩.૧  ૯  ૧૩૩૦  ૦.૦૧  ૦.૩૪  ૦.૨૪ 

૫૨ બોરવેલ, જીઆઈડીસી, દરેડ, જી- જામનગર  ૭.૭૧  ૨.૮  ૦૯  ૧૯૪૮  ૦.૦૨  ૦.૪૧  ૦.૨૫ 

૫૩ બોરવેલ,, મોટી ખાવડી ગ્રામ પચંાયત  ૭.૭  ૨.૬  ૧૦  ૧૬૮૪  ૦.૦૧  ૦.૩૮  ૦.૨૭ 

૫૪ બોરવેલ, ારકા નગરપાિલકા  ૭.૫૫  ૨.૮  ૧૦  ૩૦૭૧  ૦.૦૨  ૦.૪૪  ૦.૨૮ 

૫૫ બોરવેલ,, શકંર ટેકરી  ૭.૬૬  ૨.૮  ૦૯  ૧૦૬૦  ૦.૦૧  ૦.૩૭  ૦.૨૩ 

૫૬ બોરવેલ, રામે ર નગર  ૭.૫૭  ૩.૨  ૦૮  ૭૦૩  ૦.૦૧  ૦.૩૨  ૦.૧૮ 

૫૭ લખોટા ટળાવ  ૭.૩૦  ૭.૪  ૪૨  ૭૭૨  ૦.૦૧  ૦.૩૩  ૦.૨૦ 

૫૮ પી. ક. પટલ, લોક ન-ં 151, ણા પાક, 
ુનાગઢ રોડ, ત રુ 

7.76 3.8 08 728 0.04  0.84  0.42 

૫૯ બોરવેલ, સભુાગ્ય હોટલ, િવરપરુ એસ-ટી 
બસ ટે ડની સામે, િવરપરુ 

7.98 3.8 08 1237 0.02  0.84  0.46 

૬૦ હ ડપપં, રલવે ટશનની સામે 7.82 4.0 07 875 0.01  0.79  0.56 

૬૧ બોરવેલ, ગગંામા , અમર અ મ 7.87 3.9 08 3055 0.01  0.80  0.62 

૬૨ ગાડંાભાઈ ધાભાઈ વાળાનો ુવો, સોમનાથ 
એકડમી સામે 

8.27 4.9 08 1697 0.01  0.70  0.88 

૬૩ કાિલ દ્રી નદી, આ િત સીરાિમક્સ પાસે, 
મોરબી 

૭.૦   ---  ૫૯   ૩૩૩૭   ૦.૦૬   ૦.૦૮   --- 

૬૪ કાિલ દ્રી નદી, મેઘા સીરાિમક્સ પાસે, મોરબી  ૮.૧૦  ---  ૪૪  ૨૨૬૬   ૦.૦૬   ૦.૦૭   --- 

૬૫ કાિલ દ્રી નદી, રાજમોતી ઇ ડ ટ્રીઝ પાસે, 
મોરબી 

૮.૦   --- ૩૩  ૨૪૩૩   ૦.૦૬   ૦.૦૯   --- 

૬૬ બોરવેલ, સતંરામ મિંદર, નિડયાદ  ૭.૬૪   ૬.૦  ૦૮  ૧૩૩૩   ૦.૦૫  ૧.૯૦  ૦.૭૭ 

૬૭ બોરવેલ, સતંરામ મિંદર પાસે, નિડયાદ  ૭.૭૫   ૭.૧  ૯   ૧૨૯૦   એનએ    ૦.૬૭  ૦.૮૭ 

૬૮ બોરવેલ, જીઆઇડીસી વોટર વક્સર્, નિડયાદ  ૭.૭૧  ૪.૬  ૧૦  ૧૫૭૮  ૦.૦૯  ૧.૩૨   ૦.૮૯  

૬૯ બોરવેલ,, પોરબદંર નગરપાિલકા, પોરબદંર 7.46 2.8 9 1270 0.01  0.4  0.28 

૭૦ કુવો ઓરીએ ટ એબ્રેસી સ પ્રા. લી. 
જીઆઈડીસી, ધરમપરુ, જી- પોરબદંર 

7.60 2.7 10 2091 1.02  0.4  0.29 

૭૧ બોરવેલ, જીપીસીબી ઓિફસ, રાજકોટ  ૭.૯૪  ૩.૯  ૦૭  ૬૧૯  ૦.૦૪  ૦.૭૧  ૦.૪૮ 
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૭૨ બોરવેલ, પટેલ િવહાર લોજ પાસે,  ૭.૯૪  ૩.૨  ૦૯  ૧૪૭૪  ૦.૦૩  ૦.૯૬  ૦.૪૩ 

૭૩ પાણીનો નમનુો, આજીડેમ-૨, રાજકોટ  ૭.૭૦  ૪.૪  ૩૯  ૯૯૪  ૦.૦૩  ૦.૩૮  ૦.૬૨ 

૭૪ 
પાણીનો નમનુો, યારી ડેમ/૧, રાજકોટ  ૮.૦૦  ૬.૬  ૧૨  ૩૨૫  ૦.૦૩  ૦.૦૫  ૦.૪૩ 

૭૫ 
બોરવેલ, કો ટલ હાઈવે ચાર ર તા  ૭.૫૨  ૪.૧  ૧૦  ૬૪૧  ૦.૦૬  ૦.૦૨  ૦.૩૪ 

૭૬ બોરવેલ, કોલીવાડ  ૮.૨૪  ૪.૪  ૦૯  ૮૧૭  ૦.૦૫  ૦.૧૫  ૦.૩૫ 

૭૭ બોરવેલ, સરીગામ ગ્રામ પચંાયત  ૭.૬૦  ૫.૦  ૦૮  ૮૪૧  ૦.૦૫  ૦.૧૭  ૦.૩૬ 

૭૮ 
બોરવેલ, નવીનગરી વસાહત  ૭.૯૬  ૪.૩  ૧૦  ૯૨૨  ૦.૦૫  ૦.૧૭  ૦.૩૫ 

૭૯ 
બોરવેલ, ચદંન ટીલ િલ.  (એકમ-૪)  ૭.૦૬  ૩.૬  ૧૦  ૨૬૪૨  ૦.૩૨  ૦.૬૫  ૦.૪૦ 

૮૦ હે ડપપં દાતાર દરગાહ તોકર ખાડી પાસે  ૭.૬૩  ૪.૩  ૦૮  ૧૦૧૧  ૦.૧  ૦.૩૨  ૦.૩૪ 

૮૧ અંતીમ પપંીંગ ટેશન, જીઆઈડીસી-સરીગામ  ૭.૩૬  --- ૧૪૯  ૩૬૮૩  --- --- --- 

૮૨ સરીગામ ડીફ ઝુર તડગામ  ૭.૯૮  --- ૧૬  ૩૩૯૯૫  --- --- --- 

૮૩ પરફેક્ટ એ વાયરો કંટ્રોલ િસ ટમ પ્રા. લી. 
(ઈનલેટ) 

૭.૭૫  --- ૧૪૭૬  ૧૦૫૩૯  --- --- --- 

૮૪ પરફેક્ટ એ વાયરો કંટ્રોલ િસ ટમ પ્રા. 
લી.(આઉટ લેટ) 

૭.૩૯  --- ૧૫૭  ૧૭૬૫  --- --- --- 

૮૫ સરીગામ જીઆઈડીસી, એ યએુ ટ, સરીગામ  ૭.૩૦  ૨.૩  ૧૦૫  ૮૯૧  --- --- --- 

૮૬ તોકરખાડી, ખતલવાડા  ૭.૯૩  ૫.૮  ૨૪  ૫૯૪  --- --- --- 

૮૭ બોરવેલ,નદેંસરી ન-ં૩, લા ટીક મીક્ષ 
ઈ ડ ટ્રીઝની સામે 

૭.૩ 
 

૩.૯ 
 

૧૬ 
 

૨૨૪૨ 
 

૦.૨ 
 

૦.૭ 
 

૧.૩૦ 
 

૮૮ બોરવેલ, ભાઈલાલભાઈ અમીન, જનરલ 
હો પીટલ, ગોરવા, વડોદરા 

૭.૬૮  ૪.૦  ૦૮  ૯૩૯  ૦.૦૬  ૦.૩૨  ૦.૬૩ 

૮૯ બોરવેલ, મુજં, મહડુા, હનમુાન મિંદર પાસે, 
વડોદરા 

૭.૬૯  ૪.૪  ૯  ૯૬૨  ૦.૧૫  ૨.૩૮  ૦.૮૨ 

૯૦ બોરવેલ, િવપોર કેમીક સ પ્રા. લી. મકરપરુા, 
જીઆઈડીસી, વડોદરા 

૭.૬૭ 
 

૩.૮  ૧૧  ૧૨૬૬  ૦.૦૭  ૦.૪૪  ૦.૯૩ 

૯૧ િવ ામીત્રી નદી, વડસરબ્રીજ, કલાલી રેલવે 
ક્રોસીંગ પાસે, વડોદરા 

૭.૪૭  ૦.૭  ૯૩  ૬૬૭  ૦.૭૨  ૨.૨૧  --- 

૯૨ ઢાધર નદી, કોકવાડા, તા- પાદરા, જી- 
વડોદરા 

૭.૫૦  ૧.૮  ૨૩  ૫૮૧  ૦.૯૧  ૧.૯૨  --- 

૯૩ રામસાગર તળાવ, તરસાલી, વડોદરા  ૭.૨૯  ૫.૩  ૩૩  ૨૩૫૧  ૦.૬૦  ૦.૯૩  --- 

૯૪ રાજા રાણી તળાવ, પાણીગેટ વડોદરા  ૭.૭૩  ૬.૫  ૨૦  ૪૯૨  ૦.૧૭  ૦.૫૩  --- 

૯૫ બોરવેલ,કોટે ર મહાદેવ મિંદર  ૭.૯૦  ૩.૪  ૦૭  ૫૬૬  ૦.૦૫   ૦.૨૦   ૦.૩૮  

૯૬ 
બોરવેલ, પરુુશ અ યાપન કે દ્ર  ૭.૮૪   ૪.૨  ૦૭  ૫૬૩  ૦.૧૨   ૦.૩૨   ૦.૩૭  

૯૭ બોરવેલ, રાજ થાન ભવન, સમીર ૭.૮૨   ૩.૯  ૦૮  ૫૯૧   ૦.૦૬  ૦.૦૨  ૦.૩૮ 
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એપાટર્મે ટની સામે 

 

6. જળ ોતો ુ ં િવક મોિનટર ગ 
    કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની જોગવાઇઓ હઠેળ પાણી/ગણુવ ા 
યવ થાપન િવષય પર અ યાસ શ  કરાયો છે. િવક મોિનટરીંગ પ્ર થાિપત પ ધિત છે. જળ ોતોને ગણુવ ા મજુબ જુદા જુદા પ્રકારના 
પાણીના વપરાશો આ પ ધિતથી જાણી શકાય છે. જળ ોતોના પાણીની મળૂ ગણુવ ા પ્ર થાિપત કરવા તેમજ તેની જાળવણી કરવા માટે 
પરવડે તેવી આ પ ધિત અનસુરવા િહમાયત કરવામા ંઆવે છે. 
 

ક્રમ પાણીની 
ગણુવ ાના વગર્ 

સેપ્રોિબક રે જનો 
ગણુાકં 

વૈિવ યતા 
રે જનો ગણુાકં 

પાણીની 
ગણુવ ા 

સચૂક રંગ 

૧ એ ૭ અને વધ ુ ૦.૨ – ૧ શુ ધ વાદળી 
૨ બી ૬ - ૭  ૦.૫ – ૧ સાધારણ પ્રદૂષણ આછો વાદળી 
૩ સી ૩ – ૬ ૦.૩ – ૦.૯ મ યમ પ્રદૂષણ લીલો 
૪ ડી ૨ – ૫ ૦.૪ અને ઓ  ં ભારે પ્રદૂષણ નારંગી 
૫ ઇ ૦ – ૨ ૦ – ૦.૨ ગભંીર પ્રદૂષણ લાલ 

 

સીપીસીબી-કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની અ યતન માગર્દિશર્કા મજુબ પિરણામો તૈયાર કરવાની કામગીરી, તારણ ૂકાઢવા અને 
નદીઓના આખરી નકશાઓ તૈયાર કરવાની કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે. 
 

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન ડેમ,તળાવ, નદી તથા દિરયાના પાણીના નમનૂાઓ એકત્રીકરણની િવગત નીચે કો ટકમા ંદશાર્ યા મજુબ છે. 
 
મ 

થળ ુ ંનામ  માસ 

પાણીની 
ણુવ ા 
વગ 

સે ો બક 
ક નો 

િવ તાર 
(ર જ) 

ડાયવિસટ  ક 
નો િવ તાર 

(ર જ) 

પાણીની 
ણુવ ા 

ચૂક રંગ 

૧ 

સાબરમતી નદી, હસંોલ િબ્રજ  
મે- ૨૦૧૫  બી  ૬.૧૦  ૦.૬૨ 

સાધારણ  
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

નવે બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૧  ૦.૬૨ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૨ 

સાબરમતી નદી, િમરોળી પ પીંગ ટેશન  
મે- ૨૦૧૫  સી  ૪.૫૭  ૦.૪૫ 

મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

નવે બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૪.૮૩  ૦.૫૨ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૩ 

નળસરોવર, અમદાવાદ  
મે- ૨૦૧૫  બી  ૬.૧૮  ૦.૬૧ 

સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

નવે બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૩૫  ૦.૬૦ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૪ 
સાબરમતી નદી, વાત્રક નદી સાથેના સગંમ થાને 
વૌઢા  

મે- ૨૦૧૫  સી  ૫.૧૪  ૦.૫૦ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

નવે બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૨૨  ૦.૫૧ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૫ મહી નદી, વાઅદ   એિરલ- સી  ૩-૬  ૦.૩-૦.૯  મ યમ લીલો 
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૨૦૧૫  પ્રદૂષણ 

  ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬-૭  ૦.૫-૧.૦ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૩-૬  ૦.૩-૦.૯ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૬ 

નમર્દા નદી, જુના બોરભાડા બેટ  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

સી  ૬.૦  ૦.૩૩ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૦૦  ૦.૪૭ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૬.૦  ૦.૪૦ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૭ 

નમર્દા નદી, ડુબાડુબ િબ્રજ, ગ ડે ર  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૮  ૦.૬ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૫  ૦.૫ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

બી  ૬.૮  ૦.૫૭ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૮ 

નમર્દા નદી, કબીર વડ  

જા યઆુરી- 
૨૦૧૫ 

સી  ૬.૦  ૦.૪૩ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૪  ૦.૪ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૯ 

મહી નદી, િવરપરુ  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૧૮  ૦.૪૧  શુ   વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૩૨  ૦.૬૫  શુ   વાદળી 

૧૦ 

મહી નદી, આનદંપરુી  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૬૮  ૦.૭૫  શુ   વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૯૧  ૦.૫૩  શુ   વાદળી 

૧૧ 

મહી નદી, કડાણા ડેમ, (ડાઉન ટ્રીમ)  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૦૨  ૦.૫૮  શુ   વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૪૮  ૦.૪૬  શુ   વાદળી 

૧૨ 

અનાસ નદી, ખશુાલ ગઢ  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૫૩  ૦.૫૬  શુ   વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૭૯  ૦.૬૩  શુ   વાદળી 

૧૩ 

પાનમ નદી, લણુાવાડા  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૮૧  ૦.૬૯  શુ   વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૨૩  ૦.૭૧  શુ   વાદળી 

૧૪ 

થોલ ટે ક, (તળાવ ) તા, કડી, મહસેાણા  

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૯  ૦.૫૭ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૭  ૦.૫૫ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 
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જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

બી  ૬.૨  ૦.૫૧ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૧૫ 

માહી નદી, સેવાિલયા 
 

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૪૨  ૦.૫૯  શુ   વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

એ  ૭.૪૨  ૦.૫૭  શુ   વાદળી 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

એ  ૭.૪૦  ૦.૫૨  શુ   વાદળી 

૧૬ 

શેઢી નદી, ખેડા-માતર રોડ 

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

સી  ૩.૫  ૦.૪૩ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૩.૫  ૦.૪૩ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૧૭ 

શેઢી નદી, નડીયાદ-મહમેદાવાદ રોડ 

એિપ્રલ- 
૨૦૧૫ 

ડી  ૪.૬  ૦.૪  ભારે પ્રદૂષણ  નારંગી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

ડી  ૪.૬  ૦.૪  ભારે પ્રદૂષણ  નારંગી 

૧૮ 

તાપી નદી શેરુલા બ્રીજ  

એિપ્રલ- ૨૦૧૫ બી  ૬.૫૫  ૦.૬૫ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૪.૨૩  ૦.૭ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

બી  ૬.૫૮  ૦.૬૭ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૧૯ 

દુિધયા તળાવ, નવસારી  

એિપ્રલ- ૨૦૧૫ સી  ૪.૨૩  ૦.૭ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૪.૬૭  ૦.૬૪ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૪.૪  ૦.૬૬ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૦ 

પણુાર્ નદી, વકંાલા  

એિપ્રલ- ૨૦૧૫ એ  ૭.૭૧  ૦.૫૨  શુ   વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૫૭  ૦.૬૭ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

બી  ૬.૬૦  ૦.૬૨ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૨૧ 

અંબીકા નદી, (અપ ટ્રીમ) પાઠકવાડી  

એિપ્રલ- ૨૦૧૫ બી  ૬.૩  ૦.૬૯ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૫૭  ૬૬ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

બી  ૬.૩૨  ૦.૬૫ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૨૨ 

તાપી નદી, વીયર કમ કોવેઝ  

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૭૫  ૦.૬૯ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૫.૮૨  ૦.૭૧ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૩ તાપી નદી, કઠોર બ્રીજ, રા ટ્રીય ધોરીમાગ-૮   ઓક્ટો બર- સી  ૫.૦  ૦.૬૪  મ યમ લીલો 
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૨૦૧૫  પ્રદૂષણ 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૪.૫  ૦.૮૦ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૪ 

તાપી નદી, વરછા િબ્રજ  

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૦  ૦.૭૮ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૫.૫  ૦.૭૭ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૫ 

માસમા નદી, ઓલપાડ- સારસા રોડ  
 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૭૧  ૦.૬૬ 
મ યમ  
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૫.૩૮  ૦.૬૮ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૬ 

તળાવ, ગામ ઓલપાડ  
 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૧૪  ૦.૭૦ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૫.૦  ૦.૭૧ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૭ 

દમણગગંા નદી, જીઆઇડીસી વીયર, વાપી 

એિપ્રલ- ૨૦૧૫ બી  ૬.૭  ૦.૬ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

બી  ૬.૬  ૦.૬૫ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

બી  ૬.૫  ૦.૬૪ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી 

૨૮ 

દમણગગંા નદી, ઝરી કોઝવે 

એિપ્રલ- ૨૦૧૫ સી  ૪.૫  ૦.૫ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

ડી  ૪.૬  ૦.૪  ભારે પ્રદૂષણ  નારંગી 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૪.૪  ૦.૪૯ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૯ 

કોલક નદી, પતાિલયા િબ્રજ 

એિપ્રલ- ૨૦૧૫ ડી  ૪.૨  ૦.૪  ભારે પ્રદૂષણ  નારંગી 

ઓક્ટો બર- 
૨૦૧૫ 

સી  ૫.૩  ૦.૫૨ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા યઆુરી- 
૨૦૧૬ 

સી  ૫.૪  ૦.૫૩ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

 

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, ભ ચ અને રાજકોટમા ંપિરસર હવાની ગણુવ ાના મોનીટરીંગની યોજના ચાલ ુછે. 

પિરસર હવાની ગણુવ ા લેવા માટેના સે પ સ પિરસર હવા ગણુવ ાના ટા ડડર્ નો સર્ મજુબ લેવામા ંઆવે છે. પ ૃ થકરણ વખતે 

માપવામા ંઆવતા ંપિરમાણોમા ંPM10,PM2.5,SO2,NOx,NH3,Cl2,H2S,HC  અને CO નો સમાવેશ થાય છે. પિરસર હવાના હવાશા ને લગતી 

માિહતી િનયિમત રીતે સીપીસીબી( કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્)ને િરપોટર્ના સકંલન અને તૈયાર કરવા માટે મોકલવામા ંઆવે છે.પિરસર 

હવાની ગણુવ ાના મોનીટરીંગ યોજના હઠેળ બોડર્ ારા પિરસર હવાની ગણુવ ાના મોનીટરીંગ માટે રા યમા ં િવિવધ યોજનાઓ વી કે 

SAMP,NAMP, એર એક્શન લાન વગેરે ારા કરવામા ંઆવે છે. 
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1. નેશનલ એર વોલીટ  મોનીટર ગ ો ામ (NAMP) 

કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નવી િદ હી ારા નાણાકંીય મદદ મ યાથી રા યના ૩૮ ટેશનોમા ંઆ યોજના હઠેળ પિરસર હવાની 

ગણુવ ાનુ ંમોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે છે.સીપીસીબી ારા િનદશ કરાયેલા પિરસર હવાની ગણુવ ાના ટા ડડર્ નો સર્ મજુબ પિરસર હવાની 

ગણુવ ા માપવા માટે સે પ સ લેવામા ંઆવે છે.પ ૃ થકરણ વખતે માપવામા ંઆવતા ંપિરમાણો PM10,PM2.5,SO2,NOx,NH3,Cl2,H2S,HC,CO 

અને હવાશા ની માિહતી પણ અમકુ જગ્યાઓ પર મોનીટર કરવામા ંઆવે છે. પિરસર હવાની ગણુવ ામા ં લેવામા ંઆવતી માિહતી 

િનયિમત રીતે સીપીસીબી ( કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્)ને િરપોટર્ના સકંલન અને તૈયાર કરી મોકલવામા ંઆવે છે. 

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંલેવામા ંઆવેલા સે પ સ ની િવગતો નીચે મજુબ છે. 

માચર્-૨૦૧૬ની િ થિતએ 

મ ન.ં શહર થળ પેરામીટસ 

  
 પીએમ10  પીએમ 2.5 

સ ફર 
ડાયો સાઇડ 

નાઇ ોજન  
ઓ સાઇડ 

નેશનલ એ બેઇનેટ એર ટા ડટ   60 40 50 40 

૧ 

વાપી 
ક્લબ-૩ િબ ડીંગ,જીઆઇડીસી ૧૦૦ ૨૮ ૧૫.૦ ૨૬.૦ 

૨ નગરપાલીકા ૯૭ ૨૯ ૧૪.૦ ૨૫.૦ 

૩ યશો ઇંડ ટ્રીઝ ૯૮ ૩૦ ૧૬.૦ ૨૬.૦ 

૪ 

સરુત 

એસવીઆર કોલેજ ૯૧ ૩૦ ૧૦.૯ ૧૯.૦ 

૫ બીઆરસી, ઉધના(દશર્ન પ્રોસેસર) ૯૮ ૩૨ ૧૨.૧ ૨૨.૮ 

૬ એર ઇિ ડયા બી ડીંગ ૯૪ ૩૨ ૧૦.૬ ૨૧.૭ 

૭ લોટ ન:ં૫૪,૮૦ ૯૨ ૩૧ ૧૪.૬ ૨૩.૦ 

૮ 
લોટ ન:ં ૩૬૮,૩૬૯, જીઆઇડીસી 
પાડેંસરા પાસે 

૮૯ ૩૪ ૧૪.૨ ૨૬.૫ 

૯ નવા પાલસાણા સીઇટીપી ૮૯ ૩૪ ૧૩.૧ ૨૪.૮ 

૧૦ ચાલથાણ સગુર ૯૫ ૩૬ ૧૨.૯ ૨૬.૯ 

૧૧ 

અંકલે ર 

રાલીસ (ઇ િ ડયા) િલ. ૯૭ ૩૦ ૧૧.૭ ૨૨.૧ 

૧૨ દુગાર્ ટે્રડસર્ ૯૪ ૨૯ ૧૩.૦ ૨૦.૩ 

૧૩ પનોલી જીઆઇડીસી ૯૮ ૨૮ ૧૧.૭ ૨૨.૧ 

૧૪ ઝગિડયા જીઆઇડીસી ૯૫ ૨૭ ૧૨.૧ ૨૨.૦ 

૧૫ 

બરોડા 

નાદેંસરી સીઇટીપી ૧૧૧ ૩૫ ૧૨.૦ ૨૪.૬ 

૧૬ જીપીસીબી ઓિફસ ૯૯ ૩૨ ૧૦.૭ ૨૨.૦ 

૧૭ દાિંડયા બજાર ૧૦૧ ૩૩ ૧૨.૭ ૨૩.૨ 

૧૮ ટલીર્ંગ જીલેટીન, કરખડી ૧૦૧ ૨૯ ૧૧.૦ ૧૯.૪ 

૧૯ મજુંસર સાવલી ૯૭ ૨૮ ૧૩.૧ ૨૦.૫ 

૨૦ વટવા નરોડા જીઆઇડીસી ૯૯ ૨૯ ૧૨.૦ ૩૨.૧ 

૨૧ 

અમદાવાદ 

કેડીલા,નરોડા ૯૮ ૩૨ ૧૫.૬ ૨૯.૧ 

૨૨ એલડી એ જીિનયરીંગ કોલેજ  ૯૭ ૨૭ ૧૩.૦ ૨૬.૦ 

૨૩ શારદાબેન હો પીટલ ૧૦૦ ૨૯ ૧૩.૧ ૨૬.૭ 
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૨૪ આર.સી.ટેક. હાઇ કુલ ૯૬ ૨૮ ૧૩.૧ ૨૮.૭ 

૨૫ રેફરલ હો પીટલ બહરેામપરુા ૧૦૦ ૨૯ ૧૮.૬ ૩૨.૨ 

૨૬ ડાયના વોશ પીરાણા ૯૭ ૨૮ ૧૭.૭ ૨૭.૩ 

૨૭ સોલા એલટી ચાણક્યપરુી  ૧૦૫ ૩૦ ૧૩.૪ ૨૯.૧ 

૨૮ પં પીગ ટેશન રિખયાલ ૧૦૦ ૨૯ ૧૪.૭ ૩૧.૫ 

૨૯ 
રાજકોટ 

સરદાર કોપ રેશન પાસે, અમલુ 
ઇ ડ ટ્રીઝ ઇિ ડયા િલ. 

૯૩ ૩૨ ૧૨.૯ ૨૩.૧ 

૩૦ જીપીસીબી ઓિફસ ૯૦ ૨૮ ૧૪.૫ ૨૦.૮ 

૩૧ જામનગર િફશરીઝ ઓિફસ પાસે, ૯૬ ૨૮ ૧૨.૫ ૨૮.૮ 

૩૨ 
મોરબી 

ઇગલ સેનેટરી વેર જા બિુડયા ૯૨ ૩૨ ૧૬.૨ ૨૩.૬ 

૩૩ ફાયર િબ્રગેડ ટેશન ૯૪ ૩૧ ૧૩.૪ ૨૨.૦ 

૩૪ ભજુ અમતૃ ચે બર, મુ દ્રા ૯૪ ૨૯ ૧૧.૪ ૧૮.૪ 

૩૫ 
ભ ચ 

સર વતી ટાઉનિશપ રીલ. ૯૨ ૨૬ ૧૨.૮ ૨૧.૧ 

૩૬ દહજે સેઝ- ૨ ૧૦૫ ૨૮ ૧૧.૩ ૨૨.૯ 

૩૭ સરીગામ ટ્રી ટાર ઇ ટરમીિડયાટેક ૯૬ ૨૮ ૧૦.૪ ૨૩.૪ 

૩૮ સાણદં ઝાયડસ ઇ ફાટેક, ચાગંોદર ૯૯ ૨૭ ૧૨.૨ ૨૬.૩ 

 

*દરેક પેરામીટસને μg/m3 મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
2. ટટ એર મોનીટર ગ ો ામ (SAMP) 

આ યોજના હઠેળ ૨૪ ટેશનોમા ંહવા પિરસર ગણુવ ા મોનીટરીંગ કાયર્ક્ર્મ રા યમા ંકરવામા ંઆવે છે. સીપીસીબી ારા િનદશ કરાયેલા 

પિરસર હવાની ગણુવ ાના ટા ડડર્ નો સર્ મજુબ પિરસર હવાની ગણુવ ા માપવા માટે સે પ સ લેવામા ંઆવે છે. પ ૃ થકરણ વખતે 

માપવામા ંઆવતા ંપિરમાણો PM10,PM2.5,SO2,NOx,NH3,Cl2,H2S,HC,CO અને હવાશા ની માિહતી પણ અમકુ જગ્યાઓ પર મોનીટર કરવામા ં

આવે છે. 

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંલેવામા ંઆવેલા સે પ સ ની િવગતો નીચે મજુબ છે. 

માચર્-૨૦૧૬ની િ થિતએ 
 
 

મ 
ન.ં 

શહર 
થળ પેરામીટસ* 

  પીએમ10  પીએમ2.5 
સ ફર 

ડાયો સાઇડ 

નાઇ ોજન  
ઓ સાઇડ 

  નેશનલ એ બય ટ એર ટા ડસ  60 40 50 40 

૧ 

વાપી 

લાલચદં ટેકનો એ  જી., જીઆઈડીસી, વાપી  ૯૭ ૩૦ ૧૬.૦ ૧૭.૦ 

૨  જીપીસીબી ઓિફસ, વાપી  ૯૩ ૪૦ ૧૭.૦ ૨૫.૦ 

૩ 

સરુત 

િદ  હી ગેટ પોલીસ ચોકી  ૯૫ ૩૪ ૧૧.૮ ૨૪.૩ 

૪  હાઈ ચોઈસ પ્રોસેસસર્, સચીન  ૧૦૨ ૩૬ ૧૮.૧ ૩૨.૨ 
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૫  ગાડર્ન િસ  ક મી  સ, કડોદરા  ૧૦૦ ૩૨ ૧૪.૦ ૨૪.૧ 

૬ 

અંકલે ર 

પીરામલ ગામ  ૯૫ ૨૮ ૧૦.૪ ૧૭.૩ 

૭  વાલીઆ રોડ  ૮૯ ૨૯ ૧૦.૫ ૧૫.૬ 

૮ 

વડોદરા 

બાપોદ  ૯૬ ૨૮ ૧૧.૬ ૨૧.૨ 

૯  છાણી  ૧૦૯ ૩૨ ૧૨.૬ ૨૪.૯ 

૧૦  ગોત્રી  ૧૦૫ ૩૧ ૧૧.૬ ૨૩.૩ 

 

વટવા 

મકેુશ ઈ  ડ  ટ્રીઝ, નારોલ ૧૦૨ ૩૧ ૧૫.૨ ૩૫.૭ 

૧૧  વીઆઈએ હોલ, જીઆઈડીસી, વટવા  ૯૯ ૩૦ ૧૪.૫ ૨૯.૧ 

૧૨  એચ.પી પેટ્રોલ પપં  ૯૮ ૩૦ ૧૨.૭ ૨૭.૯ 

૧૩ 

અમદાવાદ 

નેહરુ બ્રીજ   ૧૦૨ ૩૦.૨ ૧૨.૦ ૩૪.૪ 

૧૪ સેટેલાઈટ  ૯૬ ૨૭.૪ ૧૩.૨ ૩૧.૨ 

૧૬ 

રાજકોટ 

ફાયર િબ્રગેડ ઓિફસ, કાલાવડ રોડ  ૯૪ ૨૯ ૧૩.૦ ૨૧.૩૬ 

૧૭  મોરબી જીઆઈડીસી િવ તાર, ટાઈલ સીરાિમક  ૯૫ ૩૩ ૧૪.૪ ૨૬.૨ 

૧૮  વાકંાનેર જીઆઈડીસી િવ તાર,અતલુ ફામાર્ ૯૩ ૨૮ ૧૩.૭ ૨૦.૮ 

૧૯  જામનગર  જીપીસીબી ઓિફસ, જામનગર  ૧૦૪ ૩૦ ૧૦.૨ ૨૨.૨ 

૨૦ 

ભાવનગર 

અલગં શીપ બે્રકીંગ યાડર્   ૮૯ ૨૭ ૧૧.૬ ૨૦.૦ 

૨૧  િચત્રા જીઆઈડીસી િવ તાર  ૯૬ ૩૦ ૧૩.૫ ૨૫.૨ 

૨૨ સોિસયા શીપ બે્રકીંગ યાડર્  ૮૪ ૨૬ ૧૩.૧ ૨૪.૩ 

૨૩ 

ભજુ 

લણુવા-ભચાઉ, ગજુરાત NRE કોક ૯૮ ૩૦ ૧૧.૭ ૧૯.૧ 

૨૪ ઈફકો ટાઉનશીપ, ગાધંીધામ કંડલા  ૯૭ ૨૯ ૧૨.૧ ૨૧.૮ 

 

*દરેક પેરામીટસને μg/m3 મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. 

3. વોલેટાઇલ ઓગનીક ક પાઉ ડ (VOC) મોનીટર ગ 

ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ગજુરાતના રપ કલ ટરમા ંર૪ કલાક માટે માિસક એક વખત કે દ્રીય પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ની 
માગર્દિશર્કા મજુબ VOC નુ ંમોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે છે. 

મ થળ  થેનોલ થેનો સીટો પાઇલ ડાઇ ટનો લોરોફો ા ક બઝી
ન  

ુ

ટોવી
ન  ઝાય – ઝા –  ઝાય લ  પાઇ
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૧	 અમતૃ ચે બસર્ 
બારોઇ રોડ, 
મું ા સીટી, 
કરછ	

૧૨.૯૮ ૧.૦૩ ૦.૫૪ ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૫૩ ૦.૮૯ ૨.૫૬ ૫.૬૩ ૦.૪૪ ૪.૭૩ ૩.૫૦ ૨.૧૯ ૦.૯૬ ૦.૨૦ <૦.૫ 

૨	 ભચાઉ-ગાધંીધામ  રોડ, 
ગજુરાત એન.આર.ઇ. 
કોક ડીવીઝન ની સામે, 
લનુાવા-ભચાઉ, 
કરછ	

૧૩.૨૮ ૨.૫૩ ૦.૮૫ ૧.૪૩ ૦.૧૫ ૦.૭૧ ૦.૮૮ ૩.૨૦ ૫.૬૩ ૦.૪૬ ૬.૬૨ ૩.૫૯ ૨.૬૯ ૧.૩૩ ૦.૦૮ <૦.૫ 

૩	 ગગંોત્રી, 
લોટ નબંર-૩  
અંજાર, કરછ	

૧૨.૭૨ ૧.૩૩ ૦.૭૧ ૧.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૬૩ ૦.૬૯ ૨.૩૦ ૯.૧૧ ૦.૧૫ ૪.૯૩ ૩.૧૭ ૨.૮૯ ૧.૧૭ ૦.૦૮ <૦.૫ 

૪	 આજી વસાહત 
રાજકોટ	

૧૩.૬૫ ૧.૮૧ ૨.૪૯ ૩.૦૩ ૦.૪૦ ૧.૮૩ ૩.૫૧ ૪.૭૨ ૬.૮૩ ૧.૪૬ ૬૪૪ ૩.૯૬ ૨.૭૨ ૨.૧૪ ૦.૮૮ <૦.૫ 

૫	 ગજુરાત આ કલી એ ડ 
કેિમકલ લીમીટેડ દહજે 
એિરયા, 
ભ ચ	

૧૨.૭૪ ૧.૫૩ ૧૫૨ ૩.૭૬ ૦.૧૩ ૦.૧૫ ૧.૦૭ ૧.૩૩ ૧૦.૧૨ ૦.૯૯ ૯.૪૧ ૬.૮૬ ૫.૮૨ ૧.૩૧ ૦.૫૩ <૦.૫ 

૬	 કલબ-૩ બી ડીંગ  
લોટ નબંર-૧૦/૧૦૨ 
ત્રીજો ફેઝ, જી.ઇ.બી. 
જી.આઇ.ડી.સી- વાપી.	

૧૭.૯૮ ૦.૫૦ ૦.૪૬ ૨.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૫ ૭.૦૪ ૦.૦૦ ૪.૬૯ ૨.૦૦ ૧.૩૪ ૦.૪૦ ૦.૦૦ <૦.૫ 

૭	 મેકલોઇડ ફામાર્  
રોડ, નબંર-૨૫ 
જી.આઇ.ડી.સી- સરીગામ	

૧૩.૨૭ ૩.૪૪ ૧૩૫ ૭.૪૦ ૦.૨૪ ૦.૭૫ ૨.૦૯ ૬.૨૯ ૮.૨૩ ૦.૨૨ ૮.૫૬ ૬.૬૨ ૩.૩૪ ૨.૫૦ ૦.૪૪ <૦.૫ 

૮	 ગે બેલ હે થકેટ 
(ઇ ડીયા) પ્રાઇવેટ 
લીમીટેડ ચાગંોદર- 
બાવળા રોડ, કેરાલા-
જીઆઇડીસી-સાણદં	

૧૦.૫૪ ૧.૧૭ ૨.૩૩ ૩.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૫૬ ૦.૬૭ ૧૦.૬૪ ૬.૭૧ ૦.૬૪ ૬.૧૫ ૩.૭૧ ૨.૪૨ ૧.૧૭ ૦.૦૭ <૦.૫ 

૯	 લોક્ષીમ ઇ ડી ટ્રીઝ 
લીમીટેડ, ગામ- ઇયાવા, 
સાણદં	

૧૨.૨૭ ૧.૪૯ ૨.૩૦ ૨.૯૪ ૦.૨૦ ૦.૭૬ ૧.૦૬ ૧૨.૨૯ ૬.૩૭ ૦.૫૨ ૬.૬૭ ૪.૮૦ ૩.૦૫ ૧.૬૯ ૦.૧૮ <૦.૫ 

૧૦	 ી રામઇ ડી ટ્રીઝ 
લીમીટેડ, ગાધંીનગર	

૧૨.૦૬ ૨.૫૮ ૨.૬૧ ૨.૯૩ ૦.૮૮ ૧.૦૮ ૩.૪૧ ૪.૯૭ ૭.૩૭ ૦.૭૭ ૭.૫૧ ૪.૩૦ ૨.૮૫ ૨.૦૫ ૦.૨૭ <૦.૫ 

૧૧	 ઇ.સી.પી.એલ. પપંહાઉસ 
ચીકુવાડી, 
ઇ.સી.પી.સી.એલ નજીક, 
વડોદરા	

૧૨.૪૭ ૧.૮૧ ૪.૦૮ ૧.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૫૫ ૧.૫૨ ૩.૬૬ ૬.૮૭ ૦.૩૬ ૮.૩૨ ૪.૮૨ ૩.૩૨ ૨.૧૫ ૦.૬૦ <૦.૫ 

૧૨	 લબુ્રીઝોલ એડવા સ 
મટીરીથલ પ્રાઇવેટ 
લીમીટેડ, સાવલી, 
વડોદરા 	

૧૦.૫૧ ૨૦.૫ ૧.૨૪ ૨.૭૬ ૦.૩૨ ૦.૬૦ ૨.૦૭ ૩.૩૮ ૬.૫૫ ૦.૬૪ ૮.૦૫ ૫.૦૬ ૩.૬૯ ૧.૯૩ ૦.૫૦ <૦.૫ 

૧૩	 મહુવડ ફાથર ટેશનની 
ઉપર ટ્રા સપેક ઇ ડ ટ્રીઝ 
નજીક 
એકલબારા,વડોદરા	

૧૨.૯૪ ૨.૫૮ ૨.૨૧ ૧.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૬૩ ૧.૮૫ ૩.૭૪ ૬.૭૯ ૦.૫૩ ૮.૮૪ ૪.૯૮ ૩.૨૩ ૨.૩૫ ૦.૬૫ <૦.૫ 

૧૪	 નદેંસરી – સી.ઇ.ટી.પી. 
લોટ નબંર-૧૫૩, 
જી.આઇ.ડી.સી- નદંસરી, 
વડોદરા	

૧૬.૭૫ ૨.૮૧ ૩.૩૩ ૧૪૫ ૦.૪૪ ૦.૭૭ ૧.૭૩ ૫.૦૯ ૫.૫૯ ૦.૭૭ ૮.૩૪ ૪.૬૪ ૨.૮૬ ૧.૮૯ ૦.૫૯ <૦.૫ 

૧૫	 લોટ નબંર-૨૭૯ 
જી.આઇ.ડી.સી. –િચત્રા, 
ભાવનગર	

૧૨.૧૮ ૨.૯૧ ૧.૨૫ ૬.૦૦ ૦.૪૬ ૧.૨૦ ૨.૭૨ ૧.૫૯ ૪.૯૩ ૧.૫૧ ૯.૨૨ ૭.૦૭ ૫.૦૭ ૨.૬૭ ૦.૭૧ <૦.૫ 

૧૬	 હીરાભાઇ સોલકંીના 
ધાબા ઉપર પાણી ની 
ટાકંી ની નજીક મો|ટી 
ખાવડી, જામનગર	

૧૧.૫૦ ૧.૦૫ ૧.૧૯ ૧.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૪૩ ૧.૧૪ ૨.૪૦ ૯.૬૧ ૦.૭૩ ૧૨.૫૫ ૫.૯૨ ૪.૩૯ ૩.૫૫ ૦.૪૩ <૦.૫ 
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૧૭	 રાલીઝ ઇ ડીયા 
લીમીટેડસીકયરુીટી 
બી ડીંગ મેધમણી, 
ઓગેર્િનક લીમીટેડ, 
લોટ નબંર- ૫૦૦૧/બી 
જી.આઇ.ડી.સી- 
અંકલે વર	

૧૬.૩૯ ૧.૮૮ ૨.૧૮ ૪.૦૫ ૦.૪૭ ૧.૧૦ ૧.૮૯ ૨.૧૧ ૭.૪૭ ૨.૦૮ ૨૨.૫૩ ૬.૨૬ ૪.૪૦ ૩.૬૪ ૦.૪૯ <૦.૫ 

૧૮	 હાઇકલ લીમીટેડ લોટ 
નબંર- ૬૨૯-૬૩૦ 
જી.આઇ.ડી.સી- પાનોલી, 
અંકલે વર	

૧૨.૩૧ ૧.૬૨ ૨.૮૭ ૪.૪૭ ૩.૫૨ ૦.૮૮ ૧.૬૮ ૨.૮૬ ૮.૩૨ ૧.૯૬ ૧૭.૬૨ ૬.૩૯ ૨.૯૮ ૧.૯૫ ૦.૮૪ <૦.૫ 

૧૯	 ડી.સી.એમ ીરામ ફામાર્ 
ઝગડીયા  
ઇ ડી ટ્રીયલ એ ટેર, 
અંકલે વર 	

૧૨.૧૦ ૨.૮૪ ૩.૮૧ ૪૮૬ ૨.૩૨ ૧.૭૨ ૧.૧૧ ૩.૧૦ ૬.૮૩ ૨.૬૨ ૨૩.૫૯ ૬.૨૭ ૨.૯૬ ૨.૦૧ ૦.૮૩ <૦.૫ 

૨૦	 વટવા ઇ ડી ટ્રીયલ 
એશોિશયેશન 
જી.આઇ.ડી.સી- વટવા 

૧૨.૯૬ ૩.૧૯ ૦.૯૯ ૧.૪૫ ૧.૩૫ ૧.૩૦ ૧.૮૬ ૨.૯૯ ૭.૧૯ ૦.૭૮ ૧૧.૧૬ ૫.૭૦ ૩.૫૮ ૨.૬૩ ૦.૭૫ <૦.૫ 

૨૧	 ઉધોગનગર પોલીસ 
ચોકી, જી.આઇ.ડી.સી- 
નરોડા	

૧૭.૨૩ ૧.૩૮ ૪.૫૦ ૧.૧૬ ૦.૮૦ ૦.૩૬ ૧.૦૫ ૪.૯૮ ૮.૦૦ ૧.૧૦ ૯.૪૧ ૪.૨૧ ૨.૫૧ ૧.૫૬ ૦.૨૬ <૦.૫ 

૨૨	 ઓઢવ ઇ ડ ટ્રીયલ 
એશોિશયેશન એલ-૨૦૩, 
જી.આઇ.ડી.સી- ઓઢવ 	

૧૪.૯૧ ૧.૯૯ ૨.૬૪ ૨૧૮ ૦.૯૪ ૦.૫૨ ૨.૩૪ ૪.૪૪ ૮.૮૯ ૦.૯૫ ૮.૮૧ ૫.૩૪ ૨.૬૪ ૨.૮૮ ૦.૨૩ <૦.૫ 

૨૩	 હાઇ-ચોઇસ પ્રોસેસસર્ 
પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, લોટ 
નબંર-૨૬૪ 
જી.આઇ.ડી.સી- સચીન, 
સરુત	

૧૩.૭૦ ૩.૩૩ ૩.૪૭ ૧.૮૫ ૦.૪૮ ૧.૫૦ ૧.૪૮ ૬.૪૮ ૭.૨૭ ૩.૦૨ ૬.૯૯ ૩.૬૪ ૨.૦૭ ૧.૭૬ ૦.૭૧ <૦.૫ 

૨૪	 ઇરછાપોર ગામ- હજીરા, 
સરુત	

૧૨.૪૪ ૨.૯૨ ૨.૫૫ ૧.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૮૮ ૧.૫૩ ૮.૨૩ ૭.૭૮ ૦.૪૨ ૬.૫૭ ૩.૦૦ ૨.૩૦ ૧.૮૭ ૦.૯૫ <૦.૫ 

૨૫	 પાડંેસરા જી.આઇ.ડી.સી. 
ઓિફસ, સરુત	

૧૬.૩૬ ૩.૯૯ ૩.૪૧ ૧.૮૬ ૦.૭૭ ૧.૨૫ ૨.૨૨ ૮.૩૭ ૫.૪૦ ૧.૯૭ ૭.૩૮ ૨.૬૭ ૨.૬૩ ૧.૮૬ ૦.૯૦ <૦.૫ 

*બે ઝો પાઇરીન િસવાયના દરેક પેરામીટસને μg/m3  મા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે. બે ઝો પાઇરીન પેરામીટસને ng/m3  મા ં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 ંગદૂંપાણી અને દિરયાઈ િવ તારમા ંરહણેાકં િવ તારોના િવકાસ અને યા 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 અમકુ મથકોની માિસક ધોરણે દિરયાના પાણીની ગણુવ ાની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે.     

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દર યાન નમનૂાઓ એકત્રીકરણની િવગત તેમજ ચકાસણીની િવગતો નીચે ટેબલમા ંદશાર્ યા મજુબ છે. 

મ થળ ુ ંનામ 
પેરામીટર 

પીએચ  ડ ઓ  બીઓડ   સીઓડ   NH3‐N 

૧  દરીયાના પાણીનો નમનુો, ધવુારણ, આણદં   ૮.૦૨ ૫.૯ ૪.૦ --- ૦.૭૪ 

૨  ખાડીના પાણીનો નમનુો, ધવુારણ, આણદં   ૭.૯૪ ૫.૩ ૪.૦ --- ૦.૮૮ 

૩  દરીયાના પાણીનો નમનુો, તભંે ર મહાદેવ પાસે, કંબોઈ   ૮.૦૪  ૭.૩  ૨.૨  --- બીડીએલ 

૪  દરીયાના પાણીનો નમનુો, આઈપીએસએલ ટી પાસે, દહજે   ૮.૦૩  ૭૦  ૨.૬  --- બીડીએલ 

૫  દરીયાના પાણીનો નમનુો, બીરલા, કોપોર ટી, દહજે   ૭.૮૦  ૭.૦  ૨.૧  --- બીડીએલ 

૬  દરીયાના પાણીનો નમનુો, એલએનજી ટમીર્નલ ટે પાસે, દહજે   ૭.૯૭  ૭.૦  ૩.૬  --- બીડીએલ 

૭  નમર્દા નદીમખુ, ગો ડન બ્રીજ, ભ ચ   ૮.૧૭  ૭.૩  ૨.૨  --- બીડીએલ 

૮  નમર્દા નદીમખુ, ભડભતુ   ૮.૦૪   ૭.૩  ૨.૧  --- બીડીએલ 

૯  એક્સલ ક્રોપ કેર િલ, ભાવનગર   ૭.૪૫  ૦.૭  ૨૮.૧  ૧૦૭  ૮.૫૦ 
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૧૦  બીએમસી વે ટ વોટર, કંસાર બ્રાજ, ભાવનગર   ૭.૫૬  ૦.૦  ૩૮.૭  ૧૩૯  ૧૪.૩ 

૧૧  પીપાવાવ પોટર્ , અમરેલી   ૭.૯૦  ૫.૮  ૧.૭  ૭૫  ૧.૨૦ 

૧૨  િનરમા િલિમટેડ, કલા તળાવ, ભાવનગર   ૮.૦૦  ૫.૯  ૧.૬  ૭૪  ૨.૫ 
૧૩  લોઅ-૬, એસબીવાય, અલગં, ભાવનગર   ૭.૯૫  ૫.૬  ૧.૯  ૭૯  ૩.૫૦ 

૧૪  લોટ ૧૧૦, એસબીવય, સોસીયા, અલગં, ભાવનગર   ૮.૦૧  ૫.૬  ૧.૮  ૮૬  ૩.૬૦ 

૧૫  દરીયાના પાણીનો નમનુો, કંડલા   ૭.૨૦  --- ૧૦.૬  --- ૨૭.૬ 
૧૬  પાણીનો નમનુો, િકડાણા ગામ, (કો ટલ મોનીટરીંગ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત)  ૭.૩  --- ૪.૩  --- ૨.૮ 
૧૭  એમસીના ગરગ થુ ંગદંા પાણીનો આઉટફોલ રેલવે ટેશનના પ પીંગ 

ટેશનમાથંી  
૭.૧૫  એનડી  ૮૯.૩  --- ૧૮.૭ 

૧૮  દરીયાના પાણીનો નમનુો, રોઝી, પોટર્ લાઈટ હાઉસ પાસે   ૮.૨૩  ૫.૩  ૩.૩  --- ૦.૩૩ 
૧૯  દરીયાના પાણીનો નમનુો, સચાણા શીપ બ્રેકીંગ યાડર્   ૮.૧૯  ૫.૪  ૩.૧  --- ૦.૩ 
૨૦  અંિતમ િનકાલ, ટાટા લેિમક સ, મીઠાપરુ   ૮.૩૨  ૪.૫  ૧.૩  --- ૩.૧૮ 

૨૧  દરીયાના પાણીનો નમનુો, અરંભડા ગામ, (હાઉસટ્રીમ) ટાટા કેિમક સ 
િલિમટેડ  

૮.૨૪  ૫૪  ૨.૫  --- ૦.૨૮ 

૨૨  દરીયાના પાણીનો નમનુો, િરલાય સ એ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ   ૮.૪૧  ૧.૨  ૨.૧  --- ૦.૮૬ 

૨૩  દરીયાના પાણીનો નમનુો, િરલાય સ ઈ ડ ટ્રીઝ િલ. ની  ટી થી ૨ 
િક.મી દૂર  

૮.૨૧  ૫.૬  ૨.૭  --- ૦.૨૮ 

૨૪  દરીયાના પાણીનો નમનુો, એ સાર ઓઈલ િલિમટેડ  ૮.૩૯  ૨.૭  ૨.૩  --- ૦.૮૪ 
૨૫  દરીયાના પાણીનો નમનુો, એ સાર ટીપી ૨ કીમી દૂર   ૮.૩  ૫.૫  ૨.૬  --- ૦.૨૮ 

૨૬ કુલીંગ વોટરનો નમનુો, જીઈબી-ટીપીએસ, િસક્કા   ૮.૩૨  ૫.૦  ૨.૫  --- ૦.૪૫ 
૨૭ દરીયાના પાણીનો નમનુો, મળુ ારકા, કોડીનાર   ૮.૧૭  ૬.૨  ૫.૩  --- ૦.૩૩ 
૨૮ દરીયાના પાણીનો નમનુો, સોમનાથ મિંદર, જુનાગઢ   ૮.૩૫  ૬.૩  ૫.૪  --- ૦.૪૯ 
૨૯ દરીયાના પાણીનો નમનુો, હોલીડે કે પ, ચોરવાડ   ૭.૯૮  ૬.૬  ૬.૩  --- ૦.૩૩ 
૩૦ દરીયાના પાણીનો નમનુો, ઈિ ડયન રેયોન એ ડ ઈ ડ ટ્રીઝ િલ. પાસે, 

વેરાવળ 
૮.૩૧  ૬.૩  ૫.૭  --- ૦.૩૫ 

૩૧ દરીયાના પાણીનો નમનુો, જીએસીએલ, (ઈનટેક પોઈ ટ) સતુ્રાપડા   ૮.૨૨  ૬.૩  ૬.૨  --- ૦.૪૯ 
૩૨ ઘરગ થુ ંગદંા પાણી, વેરાવળ યિુનિસપાિલટી, વસતંિવહાર એ જ પાસે, 

વેરાવળ  
૭.૩૭ 

બીડીએ
લ 

૨૦૪.૭  --- ૪૪.૫૦ 

૩૩ 
દરીયાના પાણીનો નમનુો, િફ્રશ પ્રોસેસીંગ યિુનટ, જીઆઈડીસી, વેરાવળ   ૭.૪૪ 

બીડીએ
લ 

૨૯૪.૯  --- ૧૯૦ 

૩૪ દરીયાના પાણીનો નમનુો, ચોપાટી પોરબદંર   ૮.૨૬  ૫.૨  ૨.૬  --- ૦.૫૬ 

૩૫ 
નગરપાિલકાના ઘરગ થુ ંગદંાપાણીનો નમનુો, જુબીલી બ્રીજ, પોરબદંર   ૭.૫૧  --- ૫૬.૬  ૨૨૮  ૧૨.૮૫ 

૩૬ સરીગામ િડફ ઝુર, તડાગામ ,વલસાડ   ૮.૦  ૬.૦  ૬.૯  --- ૦.૫૨ 

૩૭ તાપી નદી, ઉમરા મિંદર   ૭.૪૪  ૪.૨  ૨.૯  --- ૧.૧૨ 

૩૮ તાપી નદી, િક્ર કો ટી   ૭.૬૧  ૪.૨  ૨.૧  --- ૧.૦૬ 
૩૯ તાપી નદી, એ સાર ટી   ૭.૭૦  ૫.૫  ૨.૭  --- ૧.૦૩ 
૪૦ ઈ.સી.પી ‘ ’ પોઈ ટ પાસે, સરોદગામ   ૭.૫૪ 

 
૦.૦  ૨૨૫.૮ 

 
--- 

૫૫.૭૭ 
 

૪૧ દરીયાના પાણીનો નમનુો, સરોદગામ   ૭.૯૬ 
 

૬.૬ 
 

૫.૯ 
 

--- 
૧.૨૧ 

 

૪૨ ખાડીના પાણીનો નમનુો, સરોદગામ   ૭.૮૬ 
 

૬.૭ 
 

૫.૫ 
 

--- ૧.૨૬ 

૪૩ ખાડીના પાણીનો નમનૂો, દમણગગંા નદી, દમણ ટી  ૭.૮૫   ૬.૪  ૦.૮  --- ૦.૬૪  
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૪૪ ખાડીના પાણીનો નમનૂો, દમણગગંા નદી, કાચંીગામ  ૭.૭૯   ૪.૯  ૩.૦  --- ૧.૫૮ 

૪૫ 
ખાડીના પાણીનો નમનૂો, કોલક નદી, કોલક ટી  ૭.૯૦   ૬.૩  ૦.૯  --- ૦.૬૦  

૪૬ 
ખાડીના પાણીનો નમનૂો, પાર નદી, ઉમરસડી ટી  ૭.૯૮   ૬.૨  ૦.૮  --- ૦.૬૫ 

 
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. તહવેારોની 
ઉજવણી દર યાન જળ ોત તથા હવા પિરસર 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 NGOની મદદથી જનજાગિૃતના કાયર્ક્રમ કરવામા ંઆવે છે.   

1. ગણેશ િવસ ન  

થળ િદવસ ટે પ પીએચ ટિબર્િડટી ટીડીએસ ડીઓ 
સીઓ
ડી 

બીઓ
ડી 

કંડિક્ટ
િવટી 

િઝંક ટીએસ ટો.ક્રોિમયમ 

સાબરમતી નદી, જુના વડજ , 
(દશામાના મિંદર પાસે) 

પહલેા 28 8.79 0.3 298 7.68 50 8 452 0.0 32 0.012 

દરિમયાન 28 7.91 1 264 7.99 24 3.6 642 બીડ એલ 16 0.119 

પછી 29 8.25 1 174 6.78 22 4.6 320 બીડ એલ 12 બીડ એલ 

સાબરમતી નદી સભુાષ બ્રીજ  

પહલેા 28 8.91 1 272 6.91 21 2 412 બીડ એલ 20 0.026 

દરિમયાન 28 8.56 4 308 8.06 22 2.8 609 બીડ એલ 16 બીડ એલ 

પછી 29 8.11 0 158 6.93 24 8 491 0.371 12 બીડ એલ 

સાબરમતી નદી, ગાધંીબ્રીજ  

પહલેા 28 8.22 2 286 8.21 13   1.5 432 0.046 310 બીડ એલ 

દરિમયાન 28 8.02 2 210 7.76 20 2.1 410 બીડ એલ 238 0.099 

પછી 29 8.18 1 166 6.99 23 6 378.2 બીડ એલ 192 બીડ એલ 

સાબરમતી નદી,  નેહ  બ્રીજ 

પહલેા 28 8.99 0.2 268 7.84 35 6 402 0.005 294 0.028 

દરિમયાન 28 8.15 4 188 8.1 24 3.2 430 બીડ એલ 194 0.01 

પછી 29 8.53 1 152 7.37 24 4.2 280.2 0.009 162 બીડ એલ 

સાબરમતી નદી,   એલીસ 
બ્રીજ  

પહલેા 28 8.99 4 264 
બીડ એ
લ 

44 5 410 0.004 64 0.027 

દરિમયાન 28 7.93 3 178 7.07 28 5 448 બીડ એલ 32 બીડ એલ 

પછી 29 8.36 1 158 7.3 16 4.3 293.5 બીડ એલ 18 બીડ એલ 

સાબરમતી નદી,  વાસણા પહલેા 28 8.2 0.3 202 8.53 29 5 306 0.024 15 બીડ એલ 
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બેરેજ  
દરિમયાન 28 8.32 2 298 7.81 20 2.4 447 બીડ એલ 12 0.169 

પછી 29 8.42 1 150 6.8 15 4 292.6 બીડ એલ 8 બીડ એલ 

સાબરમતી નદી,  ઈ દીરા 
બ્રીજ, હાસંોલ  

પહલેા 28 8.88 0.4 234 7.25 12 1.1 355 બીડ એલ 26 0.047 

દરિમયાન 28 8.37 2 190 7.97 20 2.2 430 બીડ એલ 68 બીડ એલ 

પછી 28 8.8 1 106 7.09 24 7 252.4 બીડ એલ 10 બીડ એલ 

સાબરમતી નદી, સરદાર બ્રીજ  

પહલેા 28 8.88 0.3 288 6.94 42 7 440 બીડ એલ 40 બીડ એલ 

દરિમયાન 28 7.82 3.0 218 7.18 28 5 400 બીડ એલ 32 0.017 

પછી 29 8.47 1.0 166 7.88 21 5 336.2 બીડ એલ 12 બીડ એલ 

માનવ િનિમર્ત તળાવ, િવંઝોલ 
ગામ 

દરિમયાન  ૩૧  ૭.૪૨  ૧૬  ૪૪૮  ‐‐‐  ૧૭૦  ૬૭  ૧૮૨૫  બીડ એલ  ૧૩૮૮  બીડ એલ 

માનવ િનિમર્ત તળાવ, વ ાલ 
ગામ  

દરિમયાન  ૩૧  ૮.૦૨  ૧૦  ૧૪  ‐‐‐  ૪૨  ૧૦  ૨૩૪૬  બીડ એલ  ૧૨૪૨  ૦.૦૧૨ 

િવંઝોલ સરોવર, તા. દ કરોઇ, 
અમદાવાદ 

પહલેા ૩૧  ૭.૯૧  ૩  ૪૪૪  ૮.૧૨  ૪૫  ૭  ૭૨૦  બીડ એલ  ૪૭૪  ૦.૦૩ 

દરિમયાન ૩૧ ૮.૧૩ ૫ ૧૬ ૮.૯ ૫૭ ૧૯ ૭૫૪ ૦.૫૯ ૪૦૬ બીડ એલ 

પછી ૩૦ ૮.૨૮ ૧૯ ૪૨૦ ૮.૮ ૫૭ ૧૩ ૮૦૯ ૦.૦૮ ૪૪૨ બીડ એલ 

બાળ ગગંા સરોવર, મોડાસર, 
સાણદં  

પહલેા ૩૧  ૮.૪૭  ૦.૪  ૫૪૮  ૫.૦  ૨૭  ૦૪  ૧૦૦૨ 
--- 

૫૬૮ 
--- 

દરિમયાન ૨૮  ૮.૨૨  ૦.૪  ૩૬૨  ૬.૫૯  ૩૩  ૦૩  ૬૯૯ 
--- 

૩૭૮ 
--- 

પછી ૩૦  ૭.૮૨  ૦.૦  ૨૭૬  ૫.૦૫  ૩૭  ૦૭  ૫૭૮ 
--- 

૨૮૮ 
--- 

બલાસ સરોવર, ધોળકા  

પહલેા ૩૦  ૮.૫૭  ૦૨  ૨૪૦  ૪.૦  ૪૦  ૦૮  ૪૭૮ 
--- 

૩૨૮ 
--- 

દરિમયાન ૨૮  ૮.૬૬  ૦૨  ૧૭૮  ૧૦.૦  ૨૮  ૦૩  ૫૨૦ 
--- 

૧૯૨ 
--- 

પછી ૨૭  ૮.૧૧  ૦૧  ૨૮૮  ૬.૭૩  ૬૬  ૧.૬  ૪૩૧ 
--- 

૩૭૮ 
--- 

ગગંાસર સરોવર, િવરમગામ  

પહલેા ૨૮  ૮.૨૭  ૦.૪  ૩૦૬  ૭.૦૨  ૨૧  ૨.૫  ૫૩૭ 
--- 

૩૩૦ 
--- 

દરિમયાન ૨૬  ૮.૦૯  ૦૩  ૩૩૨  ૧૫  ૬૮  ૦૭  ૪૧૦ 
--- 

૩૬૮ 
--- 

પછી ૩૦  ૮.૪૪  ૦૧  ૨૨૮  ૫.૭  ૨૧  ૦૪  ૪૭૮ 
--- 

૨૪૨ 
--- 

માહી નદી, વાસદ, જી. આણદં 

પહલેા ૩૨   ૮.૪૮   ૪.૭   ૨૪૬   ૬.૭   ૧૭.૦   ૫.૧૭   ૩૭૨   ૦.૫૫   ૨૫૦   એનડી 

દરિમયાન ૩૧   ૭.૫૬   ૫૪.૯   ૨૪૬   ૫.૭   ૯.૦   <૨   ૩૫૪   ૦.૦૫   ૨૮૦   એનડી  

પછી ૩૦   ૭.૬૪   ૪.૯   ૨૩૨   ૬.૯   ૨૪.૦   ૬.૮   ૩૪૬   ૦.૦૫   ૨૩૪   એનડી  

માહી કેનાલ, ઝોલ ગામ, 
વડતાલ રોડ, આણદં 

પહલેા ૩૨   ૮.૪૬   ૬.૨   ૨૨૦   ૭.૪   ૨૩.૦   ૬.૭૬   ૩૩૩   ૧.૬૯   ૨૨૨   એનડી  

દરિમયાન ૩૦   ૮.૨૩   ૨.૧   ૧૪૪   ૩.૪   ૧૦.૦   <૨   ૨૧૬   ૦.૦૬   ૧૪૬   એનડી  

પછી ૩૦   ૮.૪૨   ૦.૭   ૧૭૨   ૯.૭   ૧૦.૦   <૫   ૨૫૮   ૦.૦૨   ૧૭૪   એનડી  

વેરાઇ માતા તળાવ, આણદં 

પહલેા ૩૦   ૯.૪૮   ૨૪.૯   ૨૯૬૮   ૪.૮   ૧૫.૦   <૫   ૪૪૨૯   ૦.૧૫   ૩૦૧૮   એનડી  

દરિમયાન ૩૧   ૮.૧૭   ૧૫.૨   ૨૯૦   ૫.૦   ૧૭.૦   <૫   ૪૩૪   ૦.૧૧   ૨૯૨   એનડી  

પછી ૩૦   ૮.૮૨   ૩૪   ૨૯૦   ૦.૮   ૧૯.૦   ૭   ૪૩૪   એનડી   ૨૯૨   એનડી  
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માહી નદી, ઉમેટા, આણદં 

પહલેા ૩૨   ૮.૭૯   ૨.૦   ૨૦૮   ૮.૭   ૧૦.૦   <૫   ૩૧૦   ૦.૦૭   ૨૧૨   એનડી  

દરિમયાન ૩૨   ૮.૩૪   ૪   ૧૯૬   ૭.૯   ૧૪.૦   <૫   ૨૯૨   ૦.૦૭   ૨૧૮   એનડી  

પછી ૩૦   ૮.૭૫   ૨.૫   ૨૩૬   ૯.૭   ૧૧.૦   ૬   ૩૭૪   ૦.૦૪   ૨૩૮   એનડી  

નમર્દા નદી, મઢી, ઝગિડયા 

પહલેા ૩૦   ૮.૪૭   ૧૪.૨   ૨૫૨   ૮.૦૩   ૫   ૧.૪૮   ૩૮૮   ૦.૪૬   ૨૮૨   બીડીએલ  
દરિમયાન ૨૯   ૭.૯૮   ૬૫   ૧૮૦   ૭.૦૫   ૪   ૧.૮૮   ૨૯૪   ૦.૦૫   ૨૦૮   બીડીએલ  
દરિમયાન ૨૮   ૮.૨   ૧૪.૧   ૨૦૪   ૮.૧   ૭   ૧.૯૨   ૩૩૬   બીડીએલ   ૨૪૨   બીડીએલ  
પછી ૨૯   ૮.૨   ૬.૫   ૧૮૬   ૭.૩   ૫   ૧.૮૮   ૩૪૨   બીડીએલ   ૨૫૮   બીડીએલ  

કરજણ નદી, ઓવારા, 
રાજપીપળા 

પહલેા ૩૧   ૮.૪   ૬.૫   ૧૯૬   ૭.૪૧   ૬   ૧.૨૯   ૩૫૬   ૦.૬   ૨૦૮   ૦.૧  
દરિમયાન ૩૦   ૮.૦૬   ૬૫.૪   ૧૫૦   ૭.૦૫   ૯   ૧.૧   ૨૭૬   બીડીએલ   ૨૧૦   બીડીએલ  
પછી ૨૮   ૭.૯૨   ૧૫.૫   ૧૯૪   ૭.૫૪   ૪   ૧.૪૮   ૩૨૮   બીડીએલ   ૨૭૦   બીડીએલ  

નમર્દા નદી, ગો ડન િબ્રજ 

પહલેા ૩૦   ૮.૪૫   ૩૬૮   ૨૩૮   ૮.૧   ૯   ૧.૮૬   ૪૩૨   ૦.૧૩   ૬૦૬   ૦.૧૫  
દરિમયાન ૨૯   ૮.૦૨   ૪૧.૨   ૧૪૦   ૭.૨૬   ૪   ૫.૩૪   ૨૩૦   બીડીએલ   ૨૨૨   બીડીએલ  
દરિમયાન ૨૯   ૮.૩   ૨૮.૬   ૨૧૮   ૮.૦૪   ૪   ૨.૦૬   ૩૫૨   ૦.૦૮   ૪૫૮   બીડીએલ  
પછી ૨૮   ૮.૦૬   ૧૮૪   ૨૧૪   ૮.૧૨   ૪   ૧.૬૮   ૩૭૬   ૦.૦૫   ૪૧૪   બીડીએલ  

જળકંુડ, ફાયર ટેશન પાસે, 
જીઆઇડીસી- ણોલી 

દરિમયાન ૨૯   ૭.૭૪   ૨૪.૪   ૧૦૩૬   ૬.૬૩   ૫   ૧.૨૬   ૧૬૨૨   બીડીએલ   ૧૧૪૦   બીડીએલ  
દરિમયાન ૨૯   ૮.૧૧   ૫.૬   ૧૪૫૨   ૮.૦૪   ૧૩   ૧.૨૬   ૨૨૩૪   બીડીએલ   ૧૪૮૨   બીડીએલ  
પછી ૨૮   ૮.૦૧   ૬.૩   ૧૬૫૨   ૪.૮૨   ૨૫   ૧.૭૨   ૨૬૬૮   ૦.૦૬   ૧૭૨૦   બીડીએલ  

જળકંુડ, મઢી, ઝગિડયા 
દરિમયાન ૨૯   ૭.૬૯   ૮.૯   ૪૩૮   ૪.૯૮   ૪   ૧.૧૮   ૭૦૬   બીડીએલ   ૪૪૮   બીડીએલ  
દરિમયાન ૩૦   ૮.૦૪   ૨૬૭   ૮૭૬   ૬.૬૧   ૬   ૧.૬૩   ૧૫૧૨   બીડીએલ   ૯૩૨   બીડીએલ  
પછી ૨૯   ૭.૭૩   ૨૬   ૮૮૬   ૬.૧૨   ૭   ૧.૮૨   ૧૫૨૬   ૦.૦૮   ૯૨૨   બીડીએલ  

જળકંુડ, નવા બોરભાઠા, 
અંકલે ર 

દરિમયાન ૨૮    ૭.૩૭   ૧૩   ૧૭૦   ૫.૧૫   ૪   ૧.૩૨   ૨૬૮   બીડીએલ   ૧૯૫   બીડીએલ  
દરિમયાન ૩૨   ૮.૦૯   ૪૧.૨   ૨૨૪   ૭.૧   ૧૨   ૧.૧૪   ૩૬૨   બીડીએલ   ૨૮૬   બીડીએલ  

પછી ૨૯   ૮.૦૪   ૪૨    ૩૧૪  ૫.૯   ૧૩   ૧.૦૬   ૫૨૪   ૦.૦૫   ૩૩૦   બીડીએલ  

જળકંુડ, ડીપીએમસી ફાયર 
ટેશન, જીઆઇડીસી-અંકલે ર 

પહલેા ૨૮   ૭.૫૨   ૬૮.૪   ૩૩૨   ૬.૩૩   ૪   ૧.૬   ૫૧૪   ૦.૦૭   ૩૯૮   બીડીએલ  

દરિમયાન ૨૯   ૮.૧૬   ૫૧૮   ૩૮૮   ૪.૮૮   ૮   ૦.૯૮   ૭૩૨   ૦.૧૨   ૮૮૪   ૦.૦૮  

પછી ૩૦   ૭.૯૧   ૧૨૪   ૧૧૦૨   ૪.૬૮   ૧૨   ૧.૯   ૧૯૮૨   ૦.૦૫   ૧૨૨૨   બીડીએલ  

જળકંુડ, કરજણ નદી, ઓવારા, 
રાજપી ળા 

દરિમયાન  ૨૯   ૮.૧૩   ૭૮   ૧૫૨   ૭.૦૮   ૧૫   ૧.૧૮   ૨૯૮   બીડીએલ    ૨૧૦   બીડીએલ  

નમર્દા નદી, નીલકંઠે ર 
મહાદેવ મિંદર, ઝાડે ર, ભ ચ  

પહલેા --- 8.20  533  210  7.66  6.0  1.96  368  બીડ એલ  306  બીડ એલ 

દરિમયાન --- 8.31  253  224  8.04  17.0  1.99  370  0.06  674  બીડ એલ 

પછી --- 8.18  175  276  8.04  6.0  1.42  478  0.06  406  બીડ એલ 

નમર્દા નદી, ભાડભતુ ગામ, 
ભ ચ  

પહલેા --- 7.90  980  916  7.47  8.0  2.06  1477  0.08  2784  બીડ એલ 

દરિમયાન --- 8.13  2860  560  7.30  18.0  2.08  1018  0.3  2908  0.025 
પછી --- 8.13  1470  384  6.58  7.0  1.78  662  0.11  1544  0.08 

જળકંુડ (માનવ િનિમર્ત) સક ટ 
હાઉસ પાસે, ઝાડે ર, ભ ચ 

પહલેા --- 8.31  13.7  206  8.06  4.0  1.18  378  0.05  232  0.08 
દરિમયાન --- 8.22  2.9  274  7.90  6.0  1.62  518  0.11  286  1.1 
પછી --- 8.23  8.9  316  6.48  5.0  1.56  518  0.10  356  બીડ એલ 

મખુ્ય િબંદુ સમદુ્ર િકનારો, 
કોલીયાક મિંદરની પાછળ, તા- 
ઘોગા, જી- ભાવનગર  

પહલેા  31  8.01  --  34400  5.8  74.4  2.1  55200 ---  34810  --- 

દરિમયાન  32  7.98 ---  34716  7.7  74  2.2  55220  ---  35072  ---  

દરિમયાન  30  7.99  ---  34246  5.8  74.4  2  54030   ---  34452 ---  

પછી  31  8.02  --  34346  8.8  76.4  2  54020  ---  34538  ---  

૫૦ મી. ડાબી બાજુ, મખુ્ય િબંદુ 
સમદુ્ર િકનારો, કોલીયાક 
મિંદરની પાછળ, તા- ઘોઘા, 
જી- ભાવનગર  

પહલેા  31  8  ---  33980  5.9  72.5  2  53900  --- 34208  ---  

દરિમયાન  32  7.97  એનએ  341869  5.8  72  2.1 54010  --- 34432  ---  

દરિમયાન  30  7.99  ---  34806  5.8  76.4  1.9  54810  ---  35140  ---  

પછી  31  8.01  ---  34874  5.9  72.5  2.1 54840  ---  35256  ---  

૫૦ મી. જમણી બાજુ, મખુ્ય 
િબંદુ સમદુ્ર િકનારો, કોલીયાક 

પહલેા  31  8.01  ---  34042 5.9  73.3  2.2  54800  ---  34906  ---  

દરિમયાન  32  7.98  ---  34748  5.8  71  2.3  54870  ---  35120 ---  
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મિંદરની પાછળ, તા- ઘોઘા, 
જી- ભાવનગર 

દરિમયાન  30  7.99  ---  34876 5.9 78.5  1.9  55240  ---  35052 ---  

પછી  31  8.02  ---  34934  5.9  76.8 2.1  55190  ---  35216  --- 

સમદુ્ર િકનારો, માડંવી, ક છ 

પહલેા 28  7.4  02  38707  3.6  55  5.2  64511  ‐‐‐  38721  ‐‐‐ 

દરિમયાન 30  7.6  01  48400  4.8  40  4.2  80667  ‐‐‐‐  48420  ‐‐‐‐ 

પછી 31  6.7  01  39688  6.4  33  8  23812  ‐‐‐  39702  ‐‐‐ 

માનવ િનિમર્ત તળાવ, ઈ દ્રોડા, 
ગાધંીનગર  

પહલેા ---  ૮.૭  ૦.૧  ૧૬૭૮  ૬.૯૯  ૧૮  ૧.૫  ૧૯૪૧ 
બીડ એ
લ 

૧૬૮૨  ૦.૦૨૬ 

દરિમયાન ---  ૭.૮૬  ૩૦  ૧૬૮૦  ૭.૦૧  ૧૦૫  ૧૦  ૨૭૬૦ 
બીડ એ
લ 

૧૭૨૬  ૦.૦૨૯ 

પછી --- ૭.૭૩  ૫૯  ૧૬૭૮  ૭.૦૨  ૮૬  ૧૦  ૨૭૭૯ 
બીડ એ
લ 

૧૭૪૬  બીડ એલ 

રામ સાગર તળાવ, ગોઢરા, જી- 
પચંમહાલ  

પહલેા ૩૦  ૭.૬૮  ૪.૨  ૬૦૦  ૧.૮  ૯.૦  <૨  ૮૯૬  ૦.૦૭  ૬૦૬  એનડી 

દરિમયાન ૩૦  ૭.૫૧  ૫  ૬૧૮  ૧૦  ૧૧ 
૩.૨
૭ 

૯૨૪  ૦.૦૩  ૬૪૨  એનડી 

પછી ૩૦  ૭.૬૧  ૫.૧  ૫૯૬ 
એન.
એ 

૧૮  <૫  ૮૯૨  ૦.૧૧  ૬૦૦  એનડી 

છાબ તળાવ, દાહોદ  

પહલેા ૩૦  ૭.૭૫  ૪.૬  ૫૮૬  ૨.૫  ૯.૦  <૫  ૮૭૬  ૦.૦૭  ૫૯૦  એનડી 

દરિમયાન ૩૦  ૮.૩૪  ૨૨.૧  ૩૩૪  ૯.૭  ૧૯  ૮  ૪૯૮  ૦.૦૯  ૩૪૦  એનડી 

પછી ૩૦  ૮.૨૭  ૨૮.૫  ૨૯૬  ૬.૮  ૨૨ 
૬.૩
૫ 

૪૪૧  ૦.૦૪  ૩૦૮  એનડી 

લણુાવાડા તળાવ, જી- 
પચંમહાલ  

દરિમયાન ૩૦  ૮.૦૨  ૮.૯  ૪૨૦  ૫.૮  ૯.૦  <૨  ૬૨૭  ૦.૨૯  ૪૨૬  એનડી 

પછી ૩૦  ૮.૨૨  ૩૩.૩  ૩૧૨  ૯.૭  ૨૯  ૧૦  ૪૬૬  ૦.૦૫  ૩૧૮  એનડી 

હાથીમતી નદી, ઝરણે ર મિંદર 
પાસ,ે િહંમતનગર 

પહલેા ૨૮   ૮.૩૨   ૦.૨   ૫૭૦   ૭.૧૫   ૧૪   ૧.૭ ૮૮૦  
 

બીડીએ
લ  

૫૮૨   ૦.૦૪૯  

દરિમયાન ૩૨   ૮.૧૨   ૪   ૪૬૪   ૭.૦૮   ૨૦   ૨.૧ ૮૧૦  
બીડીએ
લ   

૪૮૪   ૦.૧૨૪  

પછી ૩૦   ૮.૧૫   ૧   ૪૬૦   ૬.૨૧   ૨૪   ૫   ૯૬૨.૫  
બીડીએ
લ   

૪૭૨   બીડીએલ  

માઝમ નદી, કાશી િવ નાથ 
મિંદર પાસ,ે મોડાસા 

પહલેા ૩૦   ૮.૩૩   ૦.૩   ૨૦૨   ૮.૦૮   ૪૨   ૧૧   ૩૨૫  
બીડીએ
લ   

૨૦૮   ૦.૦૭૮  

દરિમયાન ૩૦   ૭.૯૧   ૩    ૨૮૨   ૭.૧૯   ૧૮   ૨.૨ ૪૬૦  
બીડીએ
લ   

૩૦૪   ૦.૧૦૭  

પછી ૩૦   ૮.૨૩   ૦   ૧૭૦   ૫.૯૯   ૪૧   ૯   ૪૦૧.૮  
બીડીએ
લ   

૧૮૨    બીડીએલ  

કંુડ, મહાકાલે ર મિંદર 

પહલેા ૩૦   ૭.૯૪   ૦.૨   ૧૮૪   ૬.૭૬   ૨૩   ૩.૩ ૩૧૦  
બીડીએ
લ   

૨૦૬   ૦.૦૬૫  

દરિમયાન ૨૮   ૭.૮૬   ૪   ૩૦૨   ૭.૧૮   ૩૨   ૭   ૪૭૦  
બીડીએ
લ   

૩૦૬   બીડીએલ  

પછી ૩૦   ૭.૯   ૦   ૨૧૬   ૬.૩૫   ૨૯   ૫.૩ ૪૨૮.૪  
બીડીએ
લ   

૨૩૬   બીડીએલ  

દિરયાના પાણીનો નમનૂો, 
બાલાછડી, સૈિનક કૂલ પાસ,ે 
જામનગર 

પહલેા ૩૦   ૮.૩૪   ૯.૨   ૪૧૯૪૪   ૫.૪૩   --- 
૨.૨
૫  

૪૯૧૦૦   ---  ૨૮   --- 

દરિમયાન ૨૯   ૮.૩૮   ૨૮.૯   ૪૪૬૧૮   ૫.૨૩   --- 
૪.૧
૨  

૫૨૨૦૦   ---  ૯૬    --- 

પછી ૩૦   ૮.૪૧   ૨૨.૬   ૪૫૦૮૨   ૫.૩૩   --- 
૩.૩
૭  

૫૨૭૦૦   ---  ૭૨   - --- 

ચેક ડેમ, ભીડભજંન મહાદેવ પહલેા ૨૯  
 

૮.૪   ‐‐‐  ૪૩૨   ૫.૪૦   ૨૬   ૩.૧ ‐‐‐  ૦.૧૦૬   ‐‐‐  ૦.૩૨  
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મિંદર પાસ,ે તપરુ  દરિમયાન ૨૯   ૮.૦૭   ‐‐‐  ૩૯૨   ‐‐‐  ૩૦   ૨.૨ ‐‐‐  ૦.૦૩૧   ‐‐‐  ૦.૧૦૫  

પછી ૨૪   ૮.૧૬   ‐‐‐  ૪૮૪   ‐‐‐  ૨૨   ૩.૫ ‐‐‐  ૦.૦૫૧   ‐‐‐  ૦.૦૦૭  

ભાદર નદી, વજુસાગર ચેક 
ડેમ, ભાદર ટોન ક્રશરની 
પાછળ 

પહલેા ૨૯  
 

૮.૧૮   ‐‐‐  ૩૪૦   ૫.૭   ૨૨   ૧.૪ ‐‐‐  ૦.૬૨૨   ‐‐‐  ૦.૫૬૯  

દરિમયાન ૨૯   ૭.૪૨   ‐‐‐  ૨૮૦   ૬.૧   ૧૬   ૧.૧ ‐‐‐  ૦.૭૫૩   ‐‐‐  ૦.૫૦૬  

પછી ૨૪   ૮.૦૨   ‐‐‐  ૨૬૪   ૫.૨   ૧૩   ૩   ‐‐‐  ૦.૦૧૨   ‐‐‐  ૦.૦૧૨  

ત્રીવેણી સગંમ , જુનાગઢ  
પહલેા ૨૨  ૮.૨૮  ૨  ૪૯૪  ૬.૩  ૧૩  ૧.૨  ૭૦૮  ૦.૧૧૭  ૨૦  બીડ એલ 

દરિમયાન ૨૪  ૮.૦૫  ૫  ૩૫૦  ૬  ૧૭  ૧.૪  ૪૭૦  ૦.૬૪૯  ૨૮  બીડ એલ 

પછી ૨૪  ૮.૧૬  ૩  ૩૩૬  ૬.૪  ૧૫  ૧.૧  ૪૭૮  ૦.૧૦૮  ૧૮  બીડ એલ 

દામોદર કંુડ, ભવનાથ રોડ, 
જુનાગઢ 

પહલેા ૨૫  ૮.૩૬  ૫  ૬૪૦  ૬.૧  ૧૬  ૧.૩  ૯૨૭  ૦.૦૭૩  ૨૮  બીડ એલ 

દરિમયાન ૨૪  ૮.૪૮  ૧૦  ૭૧૦  ૫.૮  ૨૩  ૧.૫  ૧૦૧૦  ૦.૬૨૨  ૪૦  બીડ એલ 

પછી ૨૨  ૮.૪૬  ૩  ૭૦૨  ૬.૨  ૧૪  ૧.૪  ૯૯૬  ૦.૬૫૨  ૩૨  બીડ એલ 

સરોવર, િચત્રોડીપરુા ગામ, 
મહસેાણા  

પહલેા ૨૯  ૮.૩  ૦.૨  ૯૪૨  ૭.૦૮  ૨૭  ૨.૩  ૨૦૧૦ 
બીડ એ
લ 

૯૭૦  ૦.૦૫૧ 

દરિમયાન ૨૮  ૮.૫૧  ૨  ૮૧૦  ૬.૬૯  ૨૬  ૪  ૧૩૫૧ 
બીડ એ
લ 

૮૩૦  બીડ એલ 

પછી ૨૯  ૮.૭૨  ૩  ૮૩૮  ૬.૯૧  ૩૨  ૭  ૧૯૬૬ 
બીડ એ
લ 

૮૬૨  બીડ એલ 

મ  નદી, મહાપ્રભજુી બેઠક, 
મોરબી 

પહલેા ૨૯   ૭.૧૮   ૬   ૭૨૦   ૫.૫૨ ૪૮  
 

૧.૨ ૧૦૬૦   ૦.૧૫   ૭૪૪   ૦.૦૯૫  

દરિમયાન ૨૯   ૭.૭૨   ૧૦   ૮૫૮   ૫.૮૮ ૫૯   ૧.૬ ૧૨૨૦   ૦.૧૮   ૮૮૬   ૦.૧૪૩  
પછી ૨૯   ૭.૬૭    ૧૧   ૮૮૮   ૬.૨૨ ૫૨   ૯   ૧૨૬૦   ૦.૪૦   ૭૧૨   ૦.૩૩૮  

માહી નદી, પીજ રોડ 
 

પહલેા 
--- 

૮.૩૪   ૮.૬   ૧૯૬   ૮.૬   ૧૦   <૫   ૨૯૨   ૦.૪૪   ૨૦૪   એનડી 

દરિમયાન 
--- 

૮.૨૬   ૬   ૨૮૨   ૭.૨   ૯   <૨   ૪૨૦   ૦.૮૩.   ૨૯૬   એનડી   

પછી 
--- 

૮.૩૪   ૩.૫   ૧૭૪   ૭.૫   ૯   <૨   ૨૬૦   ૦.૦૭   ૧૭૮   એનડી   

માહી કેનાલ, નિડયાદ-ઉ રસડંા 
રોડ 
 

પહલેા 
--- 

૮.૨૩   ૭.૭   ૧૯૪   ૭.૪   ૧૦.૦   <૨   ૨૮૯   ૦.૦૪   ૨૦૦   એનડી   

દરિમયાન 
--- 

૮.૨૫   ૦.૨   ૧૬૨   ૬.૯   ૯.૦   <૨   ૨૪૪   ૦.૦૧   ૧૬૪   એનડી   

પછી 
--- 

૮.૪૨   ૪.૧   ૧૬૮   ૭.૧   ૯.૦   <૨   ૨૭૨   ૦.૦૯   ૧૭૨   એનડી   

પાણીનો નમનૂો, ગોમતી તળાવ  

પહલેા 
--- 

૮.૦૧   ૪.૩   ૨૬૪   ૨.૬   ૧૦.૦   <૫   ૩૯૪   ૦.૫૩   ૨૬૮   એનડી   

દરિમયાન 
--- 

૭.૪૮   ૧.૪   ૨૬૦   ૫.૪   ૧૧.૦   <૫   ૩૯૪   ૦.૦૯   ૨૬૪   એનડી   

પછી 
--- 

૭.૪૪   ૩.૫   ૨૬૮   ૫.૦   ૧૫.૦   <૫   ૪૦૦   ૦.૨૧   ૨૭૦   એનડી   

શેઢી નદી, ખેડા-માતર રોડ 

પહલેા 
--- 

૮.૨૫   ૨૬.૪   ૫૦૨   ૪.૧   ૧૨.૦   <૫   ૭૫૦   ૦.૦૮   ૫૧૪   એનડી   

દરિમયાન 
--- 

૮.૪૨   ૪૮.૫   ૩૯૮   ૫.૮   ૧૭.૦   <૫   ૫૯૬   ૦.૦૨   ૪૩૪   એનડી   

પછી 
--- 

૮.૦૨   ૪૨   ૪૦૮   ૬.૪   ૨૩.૦   <૨   ૬૧૪   ૦.૦૭   ૪૩૬   એનડી   

પણૂાર્ નદી, સરુત-નવસારી ટેટ 
હાઇવ ે

પહલેા 
--- 

૮.૧૧   ૫.૫   ૨૬૦   ૭.૨   ૬   ૨.૨ ૪૫૮   ---  ૨૭૦   બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૬૯   ૩.૮   ૮૮   ૭.૫   ૪   ૨.૭ ૮૮   ---  ૧૦૪   બીડીએલ  

પછી 
--- 

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

પણૂાર્ નદી, ને.હા.ન.ં૮, નવસારી 
પહલેા 

--- 
૮.૧૫   ૬.૨   ૨૪૬   ૭   ૮   ૨   ૪૫૪   ---  ૨૫૮    બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૬૯   ૩.૯   ૧૮૮   ૭.૫   ૮   ૩   ૨૯૬   ---  ૧૯૬   બીડીએલ  
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પછી 
--- 

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

િમંઢોળા નદી, કાતર ફિળયા, 
યારા 

પહલેા 
--- 

૭.૬૮   ૫.૨   ૨૬૪   ૫.૬   ૭   ૧.૩ ૪૮૮   ---  ૨૭૪   બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૬૭   ૪.૨   ૩૪૪   ૬.૫   ૬   ૩   ૫૨૯   ---  ૩૫૨   બીડીએલ  

પછી 
--- 

૭.૭   ૪.૩   ૪૩૬   ૫.૮   ૯   ૧.૬ ૬૩૩   ---  ૪૪૪   બીડીએલ  

ઝાખરી નદી, િટચિકયા, વઘાઇ 
રોડ 

પહલેા 
--- 

૭.૭૭   ૪   ૨૯૬   ૪.૩   ૮   ૨.૩ ૪૮૬   ---  ૩૧૦   બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૬૪   ૪.૧   ૩૩૬   ૬   ૬   ૩.૬ ૫૧૬   ---  ૩૪૪   બીડીએલ  

પછી 
--- 

૮.૧૭   ૪.૨   ૨૫૬   ૭.૪   ૫   ૧.૪ ૩૬૩   ---  ૨૬૪   બીડીએલ  

તાપી નદી, ડાઉન ટ્રીમ, ઉકાઇ 
ડેમ 

પહલેા 
--- 

૮.૦૯   ૩.૮   ૧૪૦   ૬   ૭   ૧.૨ ૨૮૪   ---  ૧૫૦   બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૮.૦૨   ૩.૯   ૨૦૪   ૭   ૫   ૨.૩ ૩૩૧   ---  ૨૧૨   બીડીએલ  

પછી 
--- 

૮.૦૪   ૪.૪   ૨૪૮   ૭.૩   ૭   ૧.૮ ૩૪૩   ---  ૨૫૬   બીડીએલ  

વકાિડયા િબ્રજ, સોનગઢ-
સીપીએમ રોડ 

પહલેા 
--- 

૭.૪૬   ૧૩   ૨૨૦   ૫.૭   ૮   ૧.૩ ૩૫૫   ---  ૨૫૦   બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૪૪   ૪.૧   ૩૬૦   ૬.૬   ૬   ૧.૪ ૫૧૮   ---  ૩૬૮   બીડીએલ  

પછી 
--- 

૮.૩૧   ૪.૧   ૨૪૨   ૭.૪   ૬   ૧.૨ ૩૩૯   ---  ૨૫૦   બીડીએલ  

માનવિનિમર્ત તળાવ, વેરાવળ-
નવસારી ટેટ હાઇવ ે

પહલેા 
--- 

૭.૮૫   ૪.૧   ૨૭૬   ૬.૩   ૫   ૧.૨ ૪૫૨   ---  ૨૮૪   બીડીએલ  

દરિમયાન ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

પછી 
--- 

૭.૬૮   ૪.૨   ૪૪૦   ૭.૩   ૭   ૧.૭ ૬૬૩   ---  ૪૪૮   બીડીએલ  

માનવિનિમર્ત તળાવ, કાતર 
ફિળયા, યારા 

પહલેા 
---  

૭.૧   ૪.૪   ૧૧૪૨   ૫.૮   ૧૨   ૨.૧ ૧૪૮૧   ---  ૧૧૫૦   બીડીએલ  

દરિમયાન 
---  

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

પછી 
--- 

૭.૮૬   ૫.૧   ૬૩૨   ૭.૧   ૯   ૧.૯ ૮૧૫   ---  ૬૪૦   બીડીએલ 

બાલારામ નદી, બનાસકાઠંા  

પહલેા ૨૮	 ૮.૭૧	 ૦.૧	 ૩૨૪	 ૬.૮૬	 ૧૨	 ૧.૭	 ૪૭૦	 ૦.૦૬૭	 ૩૪૦	 ૦.૦૮૬	

દરિમયાન ૨૮	 ૮.૭	 ૦.૫	 ૩૦૪	 ૮.૧૧	 ૯	 ૧.૩	 ૭૭૭	
બીડ એ
લ	

૩૧૮	 બીડ એલ	

પછી ૨૭	 ૮.૫૮	 ૦.૪	 ૩૦૪	 ૭.૪૬	 ૧૩	 ૧.૨	 ૭૭૦	
બીડ એ
લ	

૩૧૪	 ૦.૦૪૮	

મોકે ર ડેમ, બનાસકાઠંા  
પહલેા ૨૮	 ૮.૮	 ૦.૨	 ૨૪૬	 ૭.૦૬	 ૧૨	 ૧.૧	 ૪૫૧	 ---	 ૨૮૬	 --	
દરિમયાન ૨૭	 ૫.૬૪	 ૦.૪	 ૧૭૨	 ૭.૪	 ૧૮	 ૧.૮	 ૪૬૫	 ---	 ૧૮૨	 ---	
પછી ૨૭	 ૮.૭૨	 ૦.૨	 ૧૮૪	 ૬.૫૭	 ૧૪	 ૧.૩	 ૪૯૫	 ---	 ૧૮૮	 ---	

ખાન સરોવર, પાટણ  

પહલેા ૨૮	 ૭.૫૬	 ૦.૪	 ૨૦૬	 ૭.૧૧	 ૧૮	 ૧.૪	 ૪૨૧	 ---	 ૨૧૨	 ---	
દરિમયાન ૨૮	 ૮.૫૬	 ૦.૨	 ૨૫૬	 ૮.૦૧	 ૮	 ૧	 ૮૧૦	 ---	 ૨૬૬	 ---	

પછી ૨૭	 ૮.૦૪	 ૦.૦	 ૮૨	 ૭.૯	 ૧૧	
૨.૪
૧	

૨૪૦.૪	 ‐‐‐	 ૯૨	 ---	

દિરયાના પાણીનો નમનૂો, 
ચોપાટી,પોરબદંર 

પહલેા ૩૦   ૮.૨૮   ૨.૮   ૪૨૧૨૬   ૫.૨૩   --- 
૨.૬
૨  

૪૯૩૦૦   ---  ૧૪   - --- 

દરિમયાન ૩૦   ૮.૩૮   ૧૧.૮   ૪૨૨૮૪   ૫.૦૪   --- 
૪.૧
૨  

૪૯૫૦૦   ---  ૩૬   - --- 

પછી ૩૦   ૮.૩૪   ૬.૪   ૪૩૧૧૪   ૫.૧૪   ‐  ૩.૦ ૫૦૪૦૦   ---  ૧૮   --- 
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યારી નદી, હનમુાન ધારા 
મિંદર પાસે, રંગપરુ ગામ, 
રાજકોટ  

પહલેા 30  ૮.૩૬  ૮  ૫૯૦  ૬.૨  ૧૦  ૧.૨  ૮૦૦  ૦.૦૩૮  ૨૪  ૦.૦૩૧ 
દરિમયાન ૨૭  ૮.૦૭  ૧  ૧૦૩૬  ૫.૧  ૨૦  ૧.૯  ૧૪૮૦  ૦.૦૯  ૨૮  ૦.૫૮૯ 
પછી ૩૦  ૮.૩૪  ૨  ૬૦૦  ૬.૧  ૧૧  ૧.૧  ૮૫૯  ૦.૦૪૯  ૨૨  ૦.૩૮૮૯ 

યારી નદી, વાગદુડ ગામ, 
કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ  

પહલેા 30  ૮.૧૨  ૧૮  ૯૪૮  ૫.૮  ૧૬  ૧.૪  ૧૩૯૦  ૦.૦૨  ૨૦  ૦.૦૧૬ 
દરિમયાન ૨૭  ૮.૪  ૭  ૬૪૨  ૫.૭  ૧૩  ૧.૫  ૯૧૭  ૦.૦૫૩  ૨૮  ૦.૪૩૧ 
પછી ૩૦  ૮.૩૮  ૫  ૯૪૦  ૫.૪  ૧૭  ૧.૩  ૧૩૫૦  ૦.૦૮૧  ૨૪  ૦.૭૦૫ 

યારી નદી, પાલગામ  
પહલેા ૩૦  ૭.૮૯  ૮  ૧૨૪૦  ૬.૯  ૧૧  ૦.૯  ૧૮૧૦  ૦.૦૨૪  ૧૦  ૦.૦૧૬ 
દરિમયાન ૨૭  ૭.૮૨  ૧૬  ૧૪૧૨  ૬.૧  ૧૪  ૧.૩  ૨૦૭૦  ૦.૩૬૫  ૨૦  ૦.૧૮૪ 
પછી ૩૦  ૮.૪  ૪  ૧૦૮૮  ૬.૨  ૧૩  ૧  ૧૫૫૦  ૦.૦૭૭  ૧૬  ૦.૪૪૩ 

આજી નદી, રાજકોટ શહરેના 
િનચેના ભાગમા ં

પહલેા  ૩૦  ૭.૮  ૩  ૩૭૬  ૬.૩  ૧૪  ૧.૨  ૫૩૨  ૦.૦૩૭  ૩૭૦  ૦.૦૧૭ 
દરિમયાન ૨૭  ૭.૬૯  ૮  ૫૪૦  ૫.૮  ૧૮  ૧.૬  ૭૯૧  ૦.૦૮  ૧૮  ૦.૫૭૯ 
પછી ૩૦  ૮.૪૨  ૨  ૭૧૦  ૬.૧  ૧૫  ૧.૧  ૫૩૧  ૦.૧૭  ૪૦  ૦.૩૬૩ 

વરોળી નદી, ઉમરગામ, 
વલસાડ  

પહલેા ---  ૭.૬૮  ૯૧  ૩૩૫૭૦  ૭.૧  ૧૨  ૦.૨  ૫૩૭૧૦  એનએ  ૩૩૭૬૬  બીડીએલ 

દરિમયાન ---  ૭.૯૫  ૪૮૯  ૨૮૦૪૪  ૭.૦  ૧૧  ૦.૨  ૪૪૮૭૦  એનએ  ૨૮૨૩૪  બીડીએલ 

પછી ---  ૮.૦૭  ૨૫૪૦  ૩૧૦૧૪  ૭.૦  ૧૨  ૦.૨  ૪૯૬૨૦  એનએ  ૩૧૨૭૮  બીડીએલ 

સમદુ્ર, ઉમરગામ, વલસાડ  
પહલેા ---  ૭.૮  ૧૩૫  ૩૫૭૪૪  ૬.૭  એનએ  ૦.૭  ૫૭૧૯૦  એનએ  ૩૫૮૫૦  બીડીએલ 

દરિમયાન ---  ૮.૦૩  ૮૨.૧  ૩૨૩૫૦  ૬.૬  એનએ  ૦.૮  ૫૧૭૬૦  એનએ  ૩૨૪૨૬  બીડીએલ 

પછી ---  ૭.૮૬  ૪૮૩.૫  ૩૦૪૯૬  ૬.૭  એનએ  ૦.૮  ૪૮૭૯૦  એનએ  ૩૦૫૪૨  બીડીલ 

સરોવર, સરીગામ, વલસાડ  
પહલેા ---  ૭.૯૪  ૫  ૩૪૦  ૬.૮  ૧૫  ૦.૪  ૫૪૪  એનએ  ૩૭૪  બીડીલ 

દરિમયાન ---  ૭.૯૫  ૬.૬  ૫૭૪  ૬.૮  ૧૬  ૦.૩  ૯૧૮  એનએ  ૬૦૮  બીડીલ 

પછી ---  ૮.૦૬  ૨૨.૮  ૩૩૮  ૬.૬  ૧૬  ૦.૪  ૫૪૦  એનએ  ૩૭૨  બીડીલ 

દરોઠા ખાડી, એકલારા, 
ઉમરગામ, વલસાડ  

પહલેા ---  ૭.૬૧  ૨૩.૨  ૬૨૨  ૭.૦  ૧૭  ૦.૩  ૯૯૫  એનએ  ૬૪૪  બીડીલ 

દરિમયાન ---  ૮.૪૨  ૨.૮  ૩૨૪  ૬.૭  ૧૫  ૦.૪  ૫૧૫  એનએ  ૪૨૦  બીડીલ 

પછી ---  ૮.૫૩  ૦.૯  ૫૧૬  ૬.૭  ૧૫  ૦.૩  ૮૨૫  એનએ  ૫૬૦  બીડીલ 

તાપી નદી, નાવડી, ઓવેરા, 
સરદાર બ્રીજ પાસ,ે સરુત 

પહલેા ૨૯ ૭.૨૮ ૨૩૦ ૮૪૯૨ ૨.૬ ૪૬ ૮.૯ ૧૩૫૮૦ એનડી ૯૦૭૨ બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૫૮ ૧૦૬ ૫૫૨ ૪.૫ ૭ ૨.૯ ૯૧૦ એનડી ૮૮૮ બીડીએલ 

પછી ૩૦ ૭.૬૧ ૫૦ ૩૮૨ ૪ ૭ ૧.૯ ૬૨૨ ૦.૦૫૫ ૫૮૮ બીડીએલ 

તીપી નદી, ડેક્કા ઓવેરા, 
વામી િવવેકાનદં બ્રીજ પાસે, 
સરુત  

પહલેા ૨૯ ૭.૩૯ ૨૦૮ ૭૧૫૦ ૨.૫ ૪૪ ૮.૭ ૧૧૪૪૦ એનડી ૭૬૧૦ બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૬૫ ૮૦ ૫૪૨ ૪.૫ ૬ ૧.૪ ૮૫૮ એનડી ૭૫૬ બીડીએલ 

પછી ૩૦ ૭.૬૩ ૬૦ ૩૮૮ ૪.૨ ૬ ૧.૮ ૬૫૭ ૦.૦૫૭ ૬૮૬ બીડીએલ 

તાપી નદી, લકંા િવજય 
ઓવેરો, અમરોલી જકાત નાકા 
પાસે અમરોલી બ્રીજ, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૨૫ ૪.૮ ૨૨૮ ૬.૩ ૮ ૨.૩ ૪૫૮ એનડી ૨૪૨ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૬૩ ૪.૩ ૨૯૦ ૬.૫ ૯ ૨.૮ ૪૯૮ એનડી ૨૯૮ બીડીએલ 

પછી ૩૦ ૭.૬૬ ૩.૮ ૨૬૮ ૭.૫ ૮ ૨.૯ ૪૭૪ એનડી ૨૭૬ બીડીએલ 

તાપી નદી, િસ ધકુટીર મિંદર, 
ઓવેરા, વરાછા, કપોદરા, સરુત 

પહલેા ૨૮ ૭.૪૭ ૫ ૨૩૪ ૭.૨ ૬ ૧.૪ ૪૦૬ એનડી ૨૪૪ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૨ ૪.૫ ૩૩૦ ૬.૫ ૧૭ ૪.૮ ૫૦૨ એનડી ૩૩૮ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૭૭ ૫ ૨૮૬ ૭.૪ ૫ ૨.૯ ૫૦૦ એનડી ૨૯૪ બીડીએલ 

રામજીમિંદર ઓવરેા, વરાછા 
રોડ, કપોદરા, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૫૫ ૫.૧ ૨૨૪ ૭.૨ ૮ ૧.૪ ૪૨૭ એનડી ૨૩૪ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૭ ૫.૧ ૩૧૬ ૭ ૧૪ ૩.૩ ૪૯૯ એનડી ૩૨૪ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૩૨ ૫.૨ ૨૬૮ ૬.૩ ૯ ૨ ૪૮૬ એનડી ૨૭૬ બીડીએલ 

તીપી નદી, ડુ મસ ઓવેરો, પહલેા ૩૦ ૭.૪૫ ૧૬૪ ૨૫૧૫૨ ૨.૯ ૫૦ ૮ ૩૩૫૫૦ ૦.૦૬૧ ૨૫૪૭૨ બીડીએલ 
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મોતી બજાર પાસે, ડુ મસ, 
સરુત  

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૭ ૧૬૦ ૬૧૪૬ ૧.૮ ૩૦ ૮ ૯૫૦૭ --- ૬૫૬૪ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૮.૩૧ ૯૫ ૨૬૫૮૨ ૧.૩ ૬૦ ૯ ૩૩૩૦૦ ૦.૧૧૧ ૨૬૮૫૮ બીડીએલ 

તાપી નદી, રંુધ-મગદ લા 
ઓવેરા, કાઠંા ફળીયા, સરુત 

પહલેા ૨૯ ૭.૪૧ ૨૦૮ ૨૨૯૨૪ ૨ ૫૫ ૮ ૩૧૦૫૦ ૦.૦૫૯ ૨૩૩૩૪ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૬૭ ૩૨ ૧૫૬૮ ૧.૫ ૧૫ ૨ ૨૨૮૯ એનડી ૧૬૪૬ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૬૮ ૯૦ ૧૬૪૯૫ ૧.૪ ૩૫ ૫.૪ ૨૧૯૫૦ ૦.૧૩૯ ૧૬૬૯૪ બીડીએલ 

તાપી નદી, કરુણા સાગર 
ઓવેરો, કવી નવલરામ લોરલ 
પાકર્ની સામે, સરુત  

પહલેા ૨૯ ૭.૩૬ ૧૮૦ ૧૯૫૫૬ ૨.૭ ૫૨ ૧૦ ૨૭૦૮૦ એનડી ૧૯૯૨૬ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૩ ૩૦ ૧૩૦૦ ૨.૩ ૧૮ ૩.૭ ૨૧૭૬ ૦.૨૫૪ ૧૩૭૦ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૬૪ ૨૮ ૧૭૫૨૦ ૩ ૪૮ ૬.૫ ૨૩૦૦૦ ૦.૦૯૭ ૧૭૫૯ બીડીએલ 

તાપી નદી, સરીતા સાગર, 
ઓવેરા, વામીનારાયણ 
મિંદરની સામે, અડાજણ, સરુત   

પહલેા ૨૯ ૭.૪૨ ૨૨૦ ૮૦૭૪ ૫.૫ ૧૯ ૨.૬ ૧૨૬૯૦ એનડી ૮૫૩૦ બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૬૮ ૧૦૬ ૧૦૦૮ ૪.૫ ૧૭ ૨.૯ ૧૬૫૧ એનડી ૧૩૨૬ બીડીએલ 

પછી ૩૦ ૭.૭૨ ૫૦ ૩૪૦ ૪.૭ ૫ ૨.૫ ૫૯૨ એનડી ૫૪૦ બીડીએલ 

તાપી નદી, રામજીમિંદર 
ઓવેરો, અડાજણ ગામ, સરુત  

પહલેા ૨૯ ૭.૩૨ ૨૦૦ ૧૯૬૪૪ ૩ ૪૮ ૯ ૨૭૨૮૦ એનડી ૨૦૧૫૪ બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૭૪ ૧૧૫ ૨૦૧૬ ૩.૫ ૧૮ ૩ ૩૨૨૪ એનડી ૨૩૨૦ બીડીએલ 

પછી ૩૦ ૭.૬૬ ૫૫ ૩૪૮ ૪.૨ ૮ ૧.૮ ૫૮૯ એનડી ૬૧૬ બીડીએલ 

 તાપી નદી, ડુ મસ ઓવેરાથી 
૨૫૦ મીટર દૂર, િનચનેા 
ભાગમા,ં સરુત  

પહલેા ૩૦ ૭.૫૩ ૧૬૦ ૨૫૦૮૦ ૩.૩ ૪૮ ૮.૫ ૩૨૮૫૦ ૦.૦૫૭ ૨૫૪૦૨ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૬ ૧૪૦ ૬૨૧૨ ૨.૭ ૪૯ ૧૦ ૯૨૦૦ ૦.૦૯૬ ૬૫૯૦ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૬૬ ૮૫ ૨૬૫૬૦ ૨.૨ ૧૨૩ ૧૧ ૩૪૨૧૦ ૦.૧૩૫ ૨૬૭૮૪ બીડીએલ 

તાપી નદી, ડુ મસ ઓવેરા, 
કાડંી ફળીયા, સરુત  

પહલેા ૩૦ ૭.૪૩ ૧૭૨ ૨૫૮૩૦ ૩ ૯૦ ૨૦ ૩૩૩૫૦ ૦.૦૫૭ ૨૬૨૧૦ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૧ ૧૨૦ ૬૧૯૮ ૨.૭ ૪૪ ૯ ૯૩૭૩ એનડી ૬૫૬૬ બીડીએલ 

પછી ૨૮ ૭.૫૭ ૧૨૦ ૨૬૧૫૪ ૨ ૮૦ ૧૪ ૩૩૯૮૦ ૦.૧૯૨ ૨૬૪૭૬ બીડીએલ 

મીંઢોળા નદી, સિચન -નવસારી 
રોડ, સરુત  

પહલેા ૩૦ ૭.૯૧ ૫.૭ ૩૪૦ ૩.૨ ૫ ૨.૧ ૫૪૮ એનડી ૩૪૮ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૭૫ ૫.૧ ૪૧૨ ૩ ૧૦ ૨.૩ ૯૯૬ એનડી ૬૨૦ બીડીએલ 

પછી ૨૯ ૭.૯૫ ૮.૮ ૫૯૦ ૪ ૮ ૧.૨ ૧૦૩૦ એનડી ૬૦૨ બીડીએલ 

મીંઢોળા નદી, પલસાણા 
ધોરીમાગર્, સરુત  

પહલેા ૨૯ ૮.૪૫ ૫ ૨૪૨ ૬.૫ ૯ ૧.૩ ૪૭૯ એનડી ૨૫૨ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૯ ૮.૧૧૮ ૫ ૪૩૮ ૭.૪ ૮ ૨.૪ ૭૫૧ એનડી ૪૪૬ બીડીએલ 

પછી ૩૦ ૮.૩૪ ૫.૫ ૪૯૨ ૮ ૮ ૧.૧ ૮૧૯ એનડી ૫૦૦ બીડીએલ 

તાપી નદી, કઠોર, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૮.૦૨ ૫ ૨૦૦ ૭.૩ ૬ ૧.૫ ૩૯૦ એનડી ૨૧૦ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૧૮ ૪.૯ ૨૭૬ ૭.૬ ૮ ૧.૬ ૪૧૫ એનડી ૨૮૪ બીડીએલ 

પછી ૨૯ ૮.૧૮ ૪.૨ ૨૭૬ ૭.૬ ૮ ૧.૬ ૪૧૫ એનડી ૨૮૪ બીડીએલ 
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તાપી નદી, કોઝવે (રાદેંર) 
સરુત  

પહલેા ૨૮ ૮.૩૨ ૫ ૧૬૨ ૭.૩ ૮ ૧.૩ ૪૪૪ એનડી ૧૭૨ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૫૬ ૫.૧ ૨૨૦ ૭ ૯ ૧.૪ ૪૬૧ એનડી ૨૨૮ બીડીએલ 

પછી ૨૯ ૭.૬૧ ૩.૯ ૨૭૪ ૮ ૫ ૧.૫ ૪૮૪ એનડી ૨૮૨ બીડીએલ 

માનવ િનમીર્ત તળાવ, કોસદ, 
ફાયર ટેશનની પાછળ, સરુત  

પહલેા ૩૦ ૭.૯૭ ૪.૨ ૩૦૪ ૭.૫ ૬ ૧.૮ ૫૧૦ એનડી ૩૧૨ બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૪૭ ૫ ૩૪૦ ૬ ૮ ૧.૯ ૬૨૪ એનડી ૩૪૮ બીડીએલ 

પછી ૨૯ --- --- --- --- --- --- --- --- 
--- 

--- 

ધોળીધજા ડેમ, સરેુ દ્રનગર 

પહલેા  ---  ૭.૬૯   ---  ૧૮૮   ૬.૮   ૧૦   ૧.૧ ---  ૦.૦૦૯
  

---  ૦.૦૦૮  

પછી ---  ૮.૫૩   ---  ૧૬૮   ૬.૮   ૦૯   ૧.૦ ---  ૦.૦૨૪   ---  ૦.૨૪  

ધરમ સરોવર, વઢવાણ 

પહલેા  ---  ૭.૮૮   ---  ૭૦૮   ૭.૨   ૩૫   ૦૯   ---  ૦.૦૧૭   ---  ૦.૦૧  

પછી ---  ૮.૫૨   ---  ૭૮૯   ૫.૮   ૩૪   ૦૮   ---  ૦.૦૫૧   ---  ૦.૭૫  

ટાગોર સરોવર, સરેુ દ્રનગર 

પહલેા  ---  ૮.૪૪   ---  ૭૮૦   ૬.૪   ૮૬   ૪૮   ---  ૦.૦૧૬   ---  ૦.૦૧  

પછી ---  ૮.૪૬   ---  ૮૧૦   ૫.૬   ૭૯   ૧૮   ---  ૦.૦૫૪   ---  ૦.૪૮  

બોડા સરોવર, વઢવાણ 

પહલેા  ---  ૭.૭૯   ---  ૭૮૮   ૦૭   ૪૩   ૧૨   ---  ૦.૫૧૨   ---  ૦.૬૩  

પછી ---  ૮.૪૭   ---  ૧૫૦૦   ૬.૨   ૪૬   ૧૨   ---  ૦.૦૩   ---  ૦.૨૮ 

સરુ સાગર તળાવ, યિુઝક 
કોલેજની સામે, યાય મિંદર 
વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૭.૨૭  ૨૬.૪  ૨૦૨૦  િનલ  ૧૯  <૫  ૩૦૧૪  ૦.૨૬  ૨૦૪૦  બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૧  ૭.૨૯  ૫૪.૭  ૧૮૭૦  ૩.૬  ૨૯  ૭  ૨૭૭૦  ૦.૦૩  ૧૯૦૦  ૦.૦૬ 
પછી ૨૭  ૭.૫૪  ૨૩.૮  ૧૮૪૨  ૨.૮  ૨૯  <૫  ૨૩૮૦  ૦.૦૧  ૧૮૬૪  ૦.૦૨ 

સરુ સાગર તળાવ, િપ્ર સ 
િસનેમાની સામે, યાય મિંદર 
વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૭.૪૫  ૯.૫  ૧૯૩૨  ૨.૪  ૯  <૫  ૨૮૩૦  ૦.૧  ૧૯૪4  બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૧  ૭.૩૮  ૩૫.૩  ૧૮૭૦  ૨.૯  ૩૮  ૭  ૨૭૯૧  ૦.૦૭  ૧૮૯૮  બીડીએલ 

પછી ૨૭  ૭.૪૭  ૨૩.૭  ૧૮૩૨  ૩.૮  ૨૯  <૫  ૨૩૭૦ 
બીડીએ
લ 

૧૮૫૦  ૦.૦૯ 

રામસાગર તળાવ, રણછોડજી 
મિંદર, તરસાલી, વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૭.૪૫  ૩૭.૭  ૨૦૯૪  ૭.૭  ૨૬  ૭.૪  ૨૮૮૦  ૦.૦૬  ૨૧૩૨  ૦.૦૧ 
દરિમયાન ૩૦  ૭.૪૧  ૭૫  ૨૦૦૨  ૯.૭  ૪૮  ૧૩  ૨૯૪૦  ૦.૪૮  ૨૦૩૨  ૦.૦૩ 

પછી ૨૭  ૭.૩૪  ૪૯.૪  2042  3.4  88  ૧૮  ૩૦૪૧ 
બીડીએ
લ 

2068  બીડીએલ 

તળાવ, ભતુનાથ મહાદેવ પાસે, 
બાપોદ, વડોદરા 

પહલેા ૨૮  ૬.૯૮  ૨૬.૫  ૩૨૩૮  ૩.૨  ૧૦  <૫  ૪૮૯૦  એનઆર  ૩૨૮૨  બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦  ૭.૩૦  ૮૫.૬  ૨૮૯૬  ૩.૭  ૧૩  <૫  ૪૩૯૦ 
બીડીએ
લ 

૨૯૩૮  ૦.૦૧ 

પછી ૨૭  ૬.૭૯  ૧૯૪.૪  2920  નીલ  108  ૨૮  ૪૪૩૦  ૦.૦૧  2962  ૦.૦૨ 

મોટનાથ તળાવ, હરણી, 
વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૮.૪૩  ૨૧.૮  ૬૯૮  ૪.૧  ૧૪  <૫  ૧૦૭૩  ૦.૦૧  ૭૧૦  બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦  ૭.૭૬  ૩૧.૨  ૬૬૬  ૯.૭  ૩૩ 
૯.૪
૭ 

૧૧૦૯  ૦.૨૮  ૬૮૮  ૦.૦૧ 

પછી ૨૭  ૮.૮૨  ૩૭.૮  624  9.7  29  ૭  ૧૦૭૪  ૦.૧૯  628  ૦.૦૨ 

હરણી તળાવ, હરણી એરપોટર્ 
રોડ, વડોદર  

પહલેા ૨૮  ૭.૩૫  ૪.૯  ૪૫૦  ૯  ૩૦ 
૮.૬
૨ 

૬૧૯  ૦.૨  ૪૫૪  ૦.૦૨ 

દરિમયાન ૨૯  ૭.૭૪  ૧૮.૭  ૪૫૦  ૫.૨  ૧૮ 
૫.૦
૪ 

૬૩૫  ૦.૧૯  ૪૫૪  ૦.૦૨ 
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પછી ૨૭  ૮.૧૨  ૨૩.૬  364  6.4  23 
૬.૩
૧ 

૫૬૨  ૦.૦૩  378  ૦.૦૨ 

સમા તળાવ, સમા વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૭.૬૧  ૭૮.૨  ૧૪૩૬  ૯.૭  ૪૭  ૧૯  ૨૨૦૦ 
બીડીએ
લ 

૧૪૭૮  બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૯  ૭.૮૧  ૧૦૬  ૫૪૬  ૬.૯  ૨૩ 
૬.૭
૧ 

૮૧૫  ૦.૦૯  ૫૮૪  બીડીએલ 

પછી ૨૭  ૮.૩૮  ૧૧૭.૬  ૫૬૬  ૬.૪  ૨૨ 
૬.૨
૭ 

૯૨૭ 
બીડીએ
લ 

૫૭૬  ૦.૦૨ 

સમા તળાવ, સમા વડોદરા. 

પહલેા ૨૮  ૭.૭૯  ૬૮  ૫૩૪  ૬.૫  ૨૧  ૬.૨  ૯૩૧ 
બીડીએ
લ 

૫૬૨  બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮  ૭.૫૫  ૯૨.૮  ૫૭૦  ૯.૭  ૩૩ 
૯.૪
૩ 

૮૭૫  ૦.૦૪  ૭૨૪  ૦.૦૨ 

પછી ૨૭  ૭.૨૪  ૧૩૮.૨  ૬૦૮  ૯.૫  ૭૭  ૧૫  ૧૧૦૬  ૦.૦૨  ૬૧૬  ૦.૦૨ 

મહી નદી, ફાજલપરુ, વાસદ 

પહલેા ૨૭  ૮.૪૧  ૭.૩  ૨૩૪  ૯.૭  ૨૩ 
૬.૫
૨ 

૩૬૫ 
બીડીએ
લ 

૨૩૮  બીડીએલ 

દરિમયાન ૨૮  ૭.૪૯  ૧૯૯.૨  ૨૮૨  ૪.૧  ૧૩  <૫  ૪૧૭  ૦.૦૮  ૫૦૪  ૦.૦૪ 

પછી ૨૭  ૮.૧૮  ૨૧  ૨૫૨  ૫.૭  ૧૮ 
૫.૨
૪ 

૩૮૪  ૦.૦૩  ૨૫૮  ૦.૦૧ 

ગોરવા તળાવ, દશામાના મિંદર 
પાસે, વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૬.૬૭  ૧૩.૫  ૧૦૩૬  ૦.૭  ૯  <૫  ૧૫૪૨  ૦.૦૬  ૧૦૫૦  ૦.૦૧ 

દરિમયાન ૨૯  ૭.૬૬  ૩૫.૮  ૯૩૬  ૬.૧  ૨૧ 
૫.૯
૯ 

૧૨૩૦  ૦.૨૯  ૯૭૦  ૦.૦૩ 

પછી ૨૭  ૭.૭૯  ૨૯.૬  ૯૭૬  ૪.૮  ૧૬  <૫  ૧૪૭૯  ૦.૦૨  ૯૮૬  ૦.૦૩ 

ગોત્રી તળાવ, વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૮.૨૨  ૩૨.૧  ૫૯૬  ૯.૭  ૧૯  <૫  ૧૦૩૦ 
બીડીએ
લ 

૬૩૦  બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦  ૭.૩૮  ૪૪.૪  ૫૪૦  ૯.૭  ૧૦  ૫  ૯૪૧  ૦.૪૩  ૫૪૬  ૦.૦૨ 

પછી ૨૭  ૮.૭૬  ૭૦.૫  ૫૪૦  ૬.૯  ૪૭  ૧૨  ૧૦૦૦ 
બીડીએ
લ 

૫૫૪  ૦.૦૪ 

તળાવ, વાસણા ગામ, વડોદરા  

પહલેા ૨૮  ૭.૮૪  ૧૪.૪  ૩૫૦  ૩  ૧૨  <૫  ૫૯૪ 
બીડીએ
લ 

૩૬૪  બીડીએલ 

દરિમયાન ૩૦  ૭.૭૦  ૩૨.૯  ૩૨૮  ૯.૭  ૭૭  ૯.૨  ૪૮૮  ૦.૬૬  ૩૩૨  ૦.૦૧ 

પછી ૨૭  ૮.૩૭  ૨૬.૯  ૩૧૪  ૮.૭  ૨૦  <૫  ૫૪૪ 
બીડીએ
લ 

૩૨૮  ૦.૦૩ 

કોલક નદી, ને.હા.ન.ં ૮ 

પહલેા 
--- 

૭.૭૧   ૦.૩   ૨૮૨   ૭.૧   ૯   ૦.૨ ૪૫૦   એનએ   ૨૯૪   બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૬૧   ૨૭   ૨૭૦   ૭   ૮   ૦.૨ ૪૩૦  
એનએ  

૩૦૦  
બીડીએલ  

પછી 
--- 

૮.૦૯   ૧૫.૧   ૨૬૬   ૭.૧   ૭   ૦.૨ ૪૨૫  
એનએ  

૨૭૦  
બીડીએલ  

પાર નદી, અતલુ 

પહલેા 
--- 

૭.૮૭   ૧   ૧૮૦   ૭.૨   ૮   ૦.૨ ૨૮૮  
એનએ  

૧૮૪  
બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૭૯   ૩૮.૨   ૧૯૨   ૭    ૭   ૦.૨ ૩૧૦  
એનએ  

૨૨૪  
બીડીએલ  

પછી 
--- 

૮.૦૫   ૩૦.૩   ૨૦૦   ૭.૧   ૭   ૦.૨ ૩૨૦  
એનએ  

૨૨૬  
બીડીએલ  

ઔરંગા નદી, લીલાપોર 

પહલેા 
--- 

૭.૯૮   ૧૭૦   ૫૩૬   ૬.૮   એનએ   ૦.૨ ૮૫૮  
એનએ  

૮૮૮  
બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૬૧   ૨૭.૬   ૬૧૪   ૬.૬   ૧૦   ૦.૩ ૯૮૦  
એનએ  

૬૯૦  
બીડીએલ  

પછી 
--- 

૮.૦૫   ૯૨.૫   ૯૬૦   ૬.૪   એનએ  ૦.૪ ૧૫૩૦  
એનએ  

૧૦૧૨  
બીડીએલ  

દમણગગંા નદી, ઝરી કોઝવ ે

પહલેા 
--- 

૮.૨૩   ૧.૪   ૭૩૯૪   ૪.૮   ૩૫   ૪   ૧૧૮૩૦  
એનએ  

૭૪૨૦  
બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૮.૦૧   ૪૦.૯   ૬૨૨૮   ૬   ૧૨   ૨   ૯૯૬૦  
એનએ  

૬૩૩૦  
બીડીએલ  

પછી 
--- 

૭.૭૬   ૨૦.૬   ૬૩૪૪   ૫.૯   ૨૪   ૩   ૧૦૧૫૦  
એનએ  

૬૪૪૦  
બીડીએલ  
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દમણગગંા નદી, જીઆઇડીસી 
વીયર 

પહલેા 
--- 

૭.૭૪   ૦.૨   ૨૧૬   ૭.૨   ૮   ૦.૨ ૩૪૫  
એનએ  

૨૨૨  
બીડીએલ  

દરિમયાન 
--- 

૭.૫૫   ૧૯   ૨૨૦   ૭.૨   ૭   ૦.૨ ૩૫૦  
એનએ  

૨૩૦  
બીડીએલ  

પછી 
--- 

૭.૯૧   ૧૧.૧   ૨૧૪   ૭   ૭   ૦.૨ ૩૪૦  
એનએ  

૨૧૮  
બીડીએલ  

 

2. નવરા ી તહવાર સમયે અવાજ ુ ંમોનીટર ગ 

ક્રમ જગ્યાનુ ંનામ કેટેગરી તારીખ 
એવરેજ 
ડી.બી 

 ાદિશક કચેર  અમદાવાદ 

૧  સાગર એપાટર્મે ટ, બીઆરટીએસ રોડ પાસે, વાડજ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૮ 

૨ 
ગોકુલધામ યવુક િમત્ર મડંળ, ગોકુલધામ, બીઆરટીએસ બસ 
ટે ડ પાસે, વાડજ 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૭૪.૧ 

૩ 
 ખાટં કોલોની યવુક િમત્ર મડંળ, નવા વાડજ, અખબાર નગર, 
નવા વાડજ  

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૭ 

૪  નદંનવન એપાટર્મે ટ, યાસ વાડી પાસે, ચાર ર તા  રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૦ 

૫ 
વૈભવ એપાટર્મે ટ, નવરાત્રી મહો સવ, મેઘદુત પેટ્રોલ પપંની 
સામે, શાહીબાગ 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૭ 

૬ 
સવુાશ એવ ય,ુ શાહીબાગ, રાજ થાન હોિ પટલ પાસે, 
શાહીબાગ, અમદાવાદ  

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૪ 

૭ 
 ઓએનજીસી ગજુરાતી સમાજ, નવરાત્રી મહો સવ, ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ  

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૮ 

૮  મેગ્નેટ એકેડમી, જનતા નગર, ચાદંખેડા, અમદાવાદ   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૩ 

૯  જય જોગમાયા િમત્ર મડંળ, ભદુરપરુા, ઠાકોરવાસ, આંબાવાડી   રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૭ 

૧૦  માણેકબાગ સં કૃિત કે દ્ર, માણેકબાગ, આંબાવાડી રોડ   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૮ 

૧૧  સેટેલાઈટ એપાટર્મે ટ, ડીઈએફજી લોક, સેટેલાઈટ રોડ   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૬ 

૧૨ 
સિચન ટાવર, આનદંનગર રોડ, ધનજંય ટાવર, આનદંનગર 
રોડ   

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૪.૯ 

૧૩ 
આકાશ-૩ નવરાત્રી મહો સવ, એઈસી વામીનારાયણ નગર, 
નારણપરુ  

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૮૧.૦ 

૧૪  વિણર્મ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૪ યિુનવિસર્ટી ગ્રાઉ ડ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૭.૨ 

૧૫  અિભનવ થનગનાટ ગરબા મહો સવ, હે મેટ ચાર ર તા,   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૯ 

૧૬  માણેકબાગ, સં કૃિતક કે દ્ર, સેટેલાઈટ   રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૪ 

૧૭  આલોક હાઉિસંગ સોસાયટી, શાહીબાગ, અમદાવાદ   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૪.૪ 
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૧૮  આઈ ી ખોડીયાર શિક્ત સેવા મડંળ, સૈજપરુ નરોડા રોડ   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૫ 

૧૯ 
ી યવુા શિક્ત િમત્રમડંળ સૈજપરુ, ધનરુધારી સોસાયટી, .ડી 
કુલ પાસે, સૈજપરુ  

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૬.૧ 

૨૦  અક્ષરધામ ટાવર, શાહીબાગ અંડર બ્રીજ નજીક, શાહીબાગ   રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૮ 

૨૧ 
આનદંગર લેટ, આનદંનગર બસ ટે ડની પાછળ, ૧૦૦ 
ફીટ, રીંગરોડ 

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૬ 

૨૨  સેલીબે્રશન ફામર્, કણાર્વતી ક્લબ નજીક, એસજી હાઈવે,   વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૮૧.૪ 

૨૩  રાજપથક્લબ, એસજી હાઈવે, અમદાવાદ   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૯.૦ 

૨૪  ગોયલ ટાવર, સદુશર્ન ટાવર નજીક, સાલ હોિ પટલની સામે   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૬.૬ 

૨૫  ગોકુલ એ ટરટેનમે ટ રાસ ગરબા, ટબોલ ગ્રાઉ ડ મણીનગર રહણેાકં-વાિણ યીક 
 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૮૪.૪ 

૨૬  જલધારા ડાડંીયા રાસ, કાકંરીયા  નજીક, મણીનગર   રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૮ 

૨૭ 
આતગંી લેટ, માતગંી કો. ઓપરેટીવ, હાઉિસંગ સોસાયટી, 
ગોરધનવાડી, મણીનગર   

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૮ 

૨૮ 
યગં ગપૃ ઓફ મનીયાસા, સાવર્જનીક નવરાત્રી મહો સવ, 
આઈટીઆઈ, મણીનગર  

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૮૦.૮ 

૨૯  ગવમેર્ ટ ઓિફસ કોલોની, મેઘાણીનગર 
 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૬.૪ 

૩૦  આઇ ી ખોડીયાર શિક્ત સેવા મડંળ સૈજપરુ નરોડા રોડ.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૦ 

૩૧ 
ી યવુાશિક્ત િમત્રમડંળ સૈજપરુ,ધનરુધારી સોસાયટી, 
.ડી. કુલ પાસે સૈજપરુ  

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૪ 

૩૨  અક્ષરધામ ટાવર, શાહીબાગ અંડરિબ્રજ નજીક, શાહીબાગ  રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૭.૮ 

૩૩  રામવાડી સોસાયટી, રાણીપ, અમદાવાદ   રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૮૧.૫ 

૩૪  હે પી  રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૨ 

૩૫ 
િશવ-શિક્ત સોસાયટી મિંદર, સેક્ટર-૦૧, િનણર્યનગર, 
અમદાવાદ  

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૭૯.૮ 

૩૬  િનણર્યનગર, સેક્ટર-૦૭, અમદાવાદ   રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૮૦.૭ 

૩૭ 
દશેરા મહો સવ મડંળ, શેતળા માતા મિંદરની નજીક, ખોખરા, 
અમદાવાદ  

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૨૨/૧૦/૨૦૧૫  ૧૦૮.૩ 

ાદિશક કચેર - અમદાવાદ ( વૂ) 

૩૮  દેવી માતા યવુક ગરબા મહો સવ દેવી માતા મિંદર, વટવા   રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૩ 
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૩૯  
ગાધંીચોક ગરબા મહો સવ, રણછોડજી મિંદર, વટવા, 
અમદાવાદ  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૨ 

૪૦  ઓમ શાતંી નગર-3 લસ, દવી માતા મં દર પાસે. વટવા   રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૨ 

૪૧  જોગણી માતા યવુક મડંળ, ઠાકોરવાસ, વટવા અમદાવાદ   રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૧ 

૪૨  
ગાધંી ચોક ગરબા મહો સવ, રણછોડરાયજી મિંદર વટવા,  
અમદાવાદ  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૦ 

૪૩  ઓમ શાતંી નગર-3 લસ, દવી માતા મં દર પાસે. વટવા   રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૬ 

૪૪  
જય અંબે યવુક મડંળ & જય માતાજી સેક્ટર-૨ 
િવવેકાનદંનગર, અમદાવાદ  

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮ 

૪૫  
દેવી માતા યવુક ગરબા મહો સવ, દેવી માતા મિંદર, વટવા, 
અમદાવાદ  

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૨ 

૪૬  નદં બગં્લોઝ, આરોહી ક્લબ રોડ, બોપલ-ઘમુા રોડ, અમદવાદ   રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૫ 

૪૭  
આમતં્રણ બગં્લોઝ, આરોહી ક્લબ રોડ, બોપલ-ઘમુા રોડ, 
અમદવાદ  

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૪ 

૪૮  જોગણી માતા યવુક મડંળ, ઠાકોરવાસ, વટવા અમદાવાદ  
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૩.૩ 

૪૯ 
જય અંબે યવુક મડંળ & જય માતાજી સેક્ટર-૨ 
િવવેકાનદંનગર, અમદાવાદ 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૧.૮ 

૫૦ ઓમ શાતંી નગર-3 લસ, દવી માતા મં દર પાસે. વટવા   વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૭૧.૬ 

૫૧  
ગાધંી ચોક ગરબા મહો સવ, રણછોડરાયજી મિંદર વટવા,  
અમદાવાદ 

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૭૩.૧ 

૫૨   દેવી માતા યવુક ગરબા મહો સવ દેવી માતા મિંદર, વટવા  રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૫ 

૫૩  જોગણી માતા યવુક મડંળ, ઠાકોરવાસ, વટવા અમદાવાદ   વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૪.૪ 

૫૪  
જય અંબે યવુક મડંળ & જય માતાજી સેક્ટર-૨ 
િવવેકાનદંનગર, અમદાવાદ 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૭૨.૦ 

૫૫  
આમતં્રણ બગં્લોઝ, આરોહી ક્લબ રોડ, બોપલ-ઘમુા રોડ, 
અમદવાદ  

રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૨ 

૫૬  નદં બગં્લોઝ, આરોહી ક્લબ રોડ, બોપલ-ઘમુા રોડ, અમદવાદ   રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૧ 

૫૭  
જય અંબે યવુક મડંળ & જય માતાજી સેક્ટર-૨ 
િવવેકાનદંનગર, અમદાવાદ 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૭૨.૩ 

૫૮  દેવી માતા યવુક ગરબા મહો સવ દેવી માતા મિંદર, વટવા  રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૪.૦ 
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૫૯  ઓમ શાતંી નગર-3 લસ, દવી માતા મં દર પાસે. વટવા   વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૨ 

૬૦  
ગાધંી ચોક ગરબા મહો સવ, રણછોડરાયજી મિંદર વટવા,  
અમદાવાદ 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૭૭.૫ 

 ાદિશક કચેર - અમદાવાદ ( ા ય) 

61  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, ૃ ણાનગર, કો. ઓ. હાઉસ ગ 
સોસાયટ , બાવળા- ધોળકા રોડ, બાવળા, - અમદાવાદ 

રહણેાકં  13/10/2015  63.37 
 

62 
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, શાતંીનગર ચોક, બાવળા- ધોળકા 
રોડ, બાવળા, - અમદાવાદ  

રહણેાકં  13/10/2015  64.19 

63  
 નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,  ખોડ યાર નગર સોસાયટ , 
સાણદં - અમદાવાદ  

રહણેાકં  14/10/2015  64.51 

64   નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, મેન બ ર- સાણદં, - અમદાવાદ રહણેાકં  14/10/2015  64.82 

65 
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, ીનગર, કો, ઓ. હાઉસ ગ 
સોસાયટ  બાવળા- ધોળકા રોડ, બાવળા, - અમદાવાદ 

રહણેાકં  15/10/2015  64.91 

66  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, શાતંીનગર ચોક, બાવળા- 
ધોળકા રોડ, બાવળા, - અમદાવાદ 

રહણેાકં  15/10/2015  64.88 

67  
 નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,  ખોડ યાર નગર સોસાયટ , 
સાણદં - અમદાવાદ  

રહણેાકં  16/10/2015  65.27 

68   નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, મેન બ ર- સાણદં, - અમદાવાદ રહણેાકં  16/10/2015  64.87 

69   નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   ભાલ રુ, ધોળકા, અમદાવાદ   રહણેાકં  17/10/2015  64.84 

70  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   કાલી ુંડ સોસાયટ , ધોળકા, - 
અમદાવાદ  

રહણેાકં  17/10/2015  64.55 

71  
 નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   િવવેકાનદં સોસાયટ , પલીયડ 
રોડ, બોટાદ, - બોટાદ    

રહણેાકં  18/10/2015  64.89 

72  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   લ મીનારાયણ સોસાયટ , ગોધરા 
રોડ, બોટાદ, - બોટાદ 

રહણેાકં  18/10/2015  64.70 

73  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   દવ િવહાર બં લોઝ, ઈબી રોડ, 
માકટ યાડ, તા- સાણદં, - અમદાવાદ  

રહણેાકં  19/10/2015  63.90 

74  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   મેન બ ર, સાણદં, - 
અમદાવાદ  

રહણેાકં  19/10/2015  64.13 
 

75  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   ભાલ રુ, ધોળકા, - 
અમદાવાદ  

રહણેાકં  20/10/2015  64.88 

76  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015,   કાલી ુંડ સોસાયટ , ધોળકા, - 
અમદાવાદ  

રહણેાકં  20/10/2015  64.69 

77  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, ૃ ણાનગર, કો. ઓ. હાઉસ ગ 
સોસાયટ , બાવળા- ધોળકા રોડ, બાવળા, - અમદાવાદ 

રહણેાકં  21/10/2015  63.91 
 

78  
નવરા ી ગરબા મહો સવ- 2015, શાતંીનગર ચોક, બાવળા- 
ધોળકા રોડ, બાવળા, - અમદાવાદ 

રહણેાકં  21/10/2015  64.07 
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ાદિશક કચેર - આણદં 

૧  
સરદાર પટલ વુક મડંળ ગરબા મહો સવ, મોતીકાકાની 
ચાલીની ન ક વી.વી.નગર, આણદં  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૪૮ 

૨  

હાટર્ કીલર ગપૃ ગરબા મહો સવ, આણદં, િવ ાનગર રોડ, 
આણદં  
 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૦૭ 

૩  
વેરાઈમાતા યવુક મડંળ નવરાત્રી મહો સવ,. વેરાઈમાતા 
તળાવ  

વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ 63.20 

૪  જય અંબે ગરબા મહો સવ, વેરાઈમાતા તળાવ, આણદં  
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૧૪ 

૫  
ચરોતર એ યકેુશન ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, ડીએન હાઈ કુલ, 
આણદં   

વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૨.૫૮ 

૬ 
આણદં યવુક મડંળ, ગરબા મહો સવ, આણદં િવ ાનગર રોડ, 
આણદં  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૫૩ 

૭  
ગણેશ યવુક મડંળ, રાધાિક્ર ણા મિંદર ગ્રાઉ ડ, રેલવે લાઈન 
પાસે, આણદં   

વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૧.૭૧ 

૮  
ક છી યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, નવા બસ ટે ડ રોડની 
પાછળ, કે. .ઠક્કર કલૂની પાસે આણદં  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૦.૫૮ 

૯  
ચરોતર એ યકેુશન ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, ડીએન હાઈ કુલ, 
આણદં   

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૯૯ 

૧૦  નદંભમુી પાટ  લોટ ગરબા, આણદં- િવ ાનગર રોડ, આણદં  
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૪૨ 

૧૧  
સરદારનગર યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, આણદં, સોજીત્રા 
રોડ, આણદં   

વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૩૦ 

૧૨  
નગરપાિલક ટાફ ક્વોટર ગરબા મહો સવ, ગણેશ ચોકડી પાસે, 
આણદં   

વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ 62.01 

૧૩  

હાટર્ કીલર ગપૃ ગરબા મહો સવ, આણદં, િવ ાનગર રોડ, 
આણદં  
 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૬૪ 

૧૪  
ગણેશ યવુક મડંળ, રાધાિક્ર ણા મિંદર ગ્રાઉ ડ, રેલવે લાઈન 
પાસે, આણદં   

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૨.૬૩ 

૧૫  
િક સ ગરબા મહો સવ, િવધી પાટ  લોટ, બોરસદ ચોકડી 
પાસે, આણદં   

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૭૬ 

૧૬  

હાટર્ કીલર ગપૃ ગરબા મહો સવ, આણદં, િવ ાનગર રોડ, 
આણદં  
 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૨૪ 

૧૭  
વેરાઈમાતા યવુક મડંળ નવરાત્રી મહો સવ,. વેરાઈમાતા 
તળાવ  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૬૨.૬૮ 
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૧૮  
આણદં યવુક મડંળ, ગરબા મહો સવ, આણદં િવ ાનગર રોડ, 
આણદં  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૮૬ 

૧૯  રાવણ દહન- દશેરા સેરમની યાયામ શાળા રોડ, આણદં  
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૨/૧૦/૨૦૧૫ ૬૨.૦૯ 

 ાદિશક કચેર  કલે ર 

૧  
જીઆઇડીસી સં કૃિત મડંળ, માનવ મિંદર) જીઆઇડીસી 
કોલોની, અંકલે ર  

રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૯૧ 

૨ 
લાય સ ક્લબ અંકલે ર ઇ ડ ટે્રરીયલ એરીયા, ગાડર્ન સીટી 
અંકલે ર 

રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૨.૪૫ 

૩   રોટરી ક્લબ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૨.૧૪ 

૪  ઓએનજીસી ટાઉનશીપ, અંકલે ર  વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૫૯.૭૧ 

૫   ી નવદુગાર્ િમત્રમડંળ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૯૮ 

૬   ી યવુા િમત્રમડંળ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૨.૫૮ 

૭   ગુજં ગરબ મહો સવ ભ િચ નાકા, અનકંલે ર   વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૨.૦૪ 

૮   રોટરી ક્લબ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૨.૬૬ 

૯   ી નવદુગાર્ િમત્રમડંળ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૨.૯૪ 

૧૦  
લાય સ ક્લબ અંકલે ર ઇ ડ ટે્રરીયલ એરીયા, ગાડર્ન સીટી 
અંકલે ર 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૦૫ 

૧૧   ી યવુા િમત્રમડંળ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૦૪ 

૧૨  
લાય સ ક્લબ અંકલે ર ઇ ડ ટે્રરીયલ એરીયા, ગાડર્ન સીટી 
અંકલે ર 

રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૭૩ 

૧૩   ઓએનજીસી ટાઉનશીપ, અંકલે ર  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૦.૯૦ 

૧૪   હરિસ ધમાતા ગરબા ગ્રાઉ ડ, રાજપીપળા  રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૦.૮૫ 

૧૫   ગરબા ગ્રાઉ ડ દોલત બજાર, રાજપીપળા 
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૧૨ 

૧૬   ી નવદુગાર્ િમત્રમડંળ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર 
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૦૭ 

૧૭   ી યવુા િમત્રમડંળ, જીઆઇડીસી, અંકલે ર  રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૨.૩૨ 

૧૮  
દશેરા રાવણ દહન ફે ટીવલ ઓએનજીસી ટાઉનશીપ, 
અંકલે ર  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૨/૧૦/૨૦૧૫  ૬૫.૦૧ 

 ાદિશક કચેર - ભ ચ 

૧   જીએનએફસી ટાઉનશીપ, નમર્દાનગર, ભ ચ  રહણેાકં 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫ 
૨૨:૦૦ થી ૨૩:૦૦ 

૬૫.૨ 
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૨   ી લાયન િપ્રત નવરાત્રી મહો સવ, સોનલ પાટ લોટ કોલેજ
  

વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫   ૬૭.૨ 

૩  
સૌરા ટ્ર કડવા પટેલ સેવા સમાજ ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, 
દુધધારા ડેરી, (જય પાટ લોટ) ભ ચ  

વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫   ૬૩.૯૧ 

૪   શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ   વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫   ૬૩.૫૭ 

૫  
રીલાય સ ઇિ ડયા લી. કોલોની, વણ કુલ ભ ચ, દહજે 
બાયપાસ રોડ, ભ ચ   

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૫ 

૬   પટેલ નગર સોસાયટી(ભગૃપૃરુા સોસાયટી) નવરાત્રી મહો સવ
  

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૭ 

૭   િસ ાતં નગર નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૪૪ 

૮   પટેલ નગર સોસાયટી(ભગૃપૃરુા સોસાયટી) નવરાત્રી મહો સવ  રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૨૪ 

૯   મેઘદુત સોસાયટી નવરાત્રી મહો સવ, ઝાડે ર, ભ ચ   વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫   ૬૩.૦૬ 

૧૦   નવરાત્રી મહો સવ, ગામ: ઝાડે ર, ભ ચ   વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૦૦ 

૧૧   “ વરગુજંન” ટોરન પાટ લોટ, લીંક રોડ, ભ ચ   વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૦૯ 

૧૨   િસ ાતં નગર નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૪૫ 

૧૩   શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ   વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૬૬ 

૧૪   િસ ાતં નગર નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫   ૬૩.૯૮ 

૧૫  
સૌરા ટ્ર કડવા પટેલ સેવા સમાજ ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, 
દુધધારા ડેરી, (જય પાટ લોટ) ભ ચ  

વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૫ 

૧૬   ી લાયન િપ્રત નવરાત્રી મહો સવ, સોનલ પાટ લોટ કોલેજ  વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫   ૬૬.૩ 

૧૭   શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ   વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૮૬ 

૧૮  
લાડલી ગરબા મહો સવ, પ્રથના કુલની પાસે, ઝાડે ર રોડ, 
ભ ચ 

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫   ૬૪.૪ 

 ાદિશક કચેર -ભાવનગર 

૧  
ગેલેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર  

 

રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  69.6 

૨  
એચીસ ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ – ૨૦૧૫ 
જવાહર મેદાન, ભાવનગર  

રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  69.7 

૩  
એનેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર, “નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
જવાહાર મેદાન ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  70.0 

૪  
એચીસ ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ – ૨૦૧૫ 
જવાહર મેદાન, ભાવનગર  

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  69.5 
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૫  
એનેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર, “નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
જવાહાર મેદાન ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  69.8 

૬  
ગેલેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર  

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  69.7 

૭  
એચીસ ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ – ૨૦૧૫ 
જવાહર મેદાન, ભાવનગર  

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  68.6 

૮  
રજવાડી ગરબા મહો સવ- ૨૦૧૫, શભુ પાટ લોટ, બધેુલ 
ચોકડી, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  69.0 

૯  
નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, દાદા સાહબે ન મિંદરની પાસે, 
ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  68.5 

૧૦  
એનેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર, “નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
જવાહાર મેદાન ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  69.0 

૧૧  
ગેલેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
ગિુલ તા ગ્રાઉ ડ, ભાવનગર  

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  65.9 

૧૨  
એચીસ ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ – ૨૦૧૫ 
જવાહર મેદાન, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  65.9 

૧૩  
એચીસ ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ – ૨૦૧૫ 
જવાહર મેદાન, ભાવનગર 

રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  67.8 

૧૪   નવરાત્રી સેિલબે્રશન-૨૦૧૫, રંગોલી સકર્લ પાસે, ભાવનગર
   

રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  68.0 

૧૫  
એનેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર, “નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
જવાહાર મેદાન ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  67.3 

૧૬  
એચીસ ગપૃ ઓફ ભાવનગર નવરાત્રી મહો સવ – ૨૦૧૫ 
જવાહર મેદાન, ભાવનગર  

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  69.4 

૧૭  
એનેક્ષી ગપૃ ઓફ ભાવનગર, “નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૫, 
જવાહાર મેદાન ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  66.5 

૧૮  
આંબાવાડી ગરબા મહો સવ -૨૦૧૫, આંબાવાડી સકર્લ, 
ભાવનગર 

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  66.4 

 ાદિશક કચેર  – જુ 

૧  
ઓરીએ ટલ સોસાયટી ન-ં૯ગપૃ, નવરાત્રી-૨૦૧૫, વીડી રોડ, 
લોહાણા સમાજની સામે, ભજુ 

વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૯૯ 

૨  
ડ્રીમ ફાઉ ડેશન નવરાટ્રી મહો સવ-૨૦૧૫,રીલાય સ મોલની 
સામે, ભાણશુાળીનગર, ભજુ  

વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૧૩ 

૩   રોટરી ક્લબ ઓફ ભજુ “ખેલૈયા-૨૦૧૫” હીલ ગાડર્ન-ભજુ  વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૧૧ 

૪   પોલીસ સરુક્ષાસેત ુગરબ મહો સવ, પોલીસ પરેડ ગ્રાઉ ડ, ભજુ
  

વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૫૭ 
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૫  
આ થ ગરબા મહો સવ ૨૦૧૫, નગર ચકલા હમીરસર તળાવ, 
ભજુ  

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૫૯.૨૩ 

૬   કૈલાશનગર ગરબા મહો સવ-૨૦૧૫, કૈલાશનગર, ભજુ  વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૧૯ 

૭   શિક્તનગર ગરબા મડંળ, સોરઠવાડી પાસે, માધાપરા   વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૯૫ 

૮   માધપર સવ દય િમત્રમડંળ, માધાપર    રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૫૮.૦૯ 

૯   પબરુી ફિળયા િમત્રમડંળ, સોનીવાડ,ભજુ   રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૪૭ 

 ાદિશક કચેર -ગાધંીનગર 

૧  ક ચર ફોરમ નવરાત્રી મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૮૮.૯ 

૨  
િશવશિક્ત નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર-૭સી, િશવશિક્ત મિંદર 
પાસે 

રહણેાકં ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૮ 

૩  
લાય સ નવરાત્રી મહો સવ, ચ-૩ નજીક, સેક્ટર -૧૧, 
ગાધંીનગર  

વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૮૫.૦૫ 

૪  થનગણાટ હલેીપેડ ટાઉનહોલ પાસે, સેક્ટર -૧૭, ગાધંીનગર વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૯૦.૨ 

૫  
વસાહત મડંળ શેરી ગરબા, શોપીંગ સે ટર, સેક્ટર -૧૭, 
ગાધંીનગર 

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૦ 

૬  
કડવા પાટીદાર પટેલ ગરબા મહો સવ, ઉિમયા માતાજી મિંદર 
સેક્ટર-૧૨, ગાધંીનગર  

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૫ 

૭  
સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ સિમિત, સેક્ટર-૨૨, ગાધંીનગર
  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૮૦.૪ 

૮  
નવરાત્રી મહો સવ ઓમકારે ર મિંદરની સામે, સેક્ટર -૪એ, 
ગાધંીનગર  

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૮૨.૩ 

૯  ક ચર ફોરમ નવરાત્રી મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૮૭.૨ 

૧૦  
લાય સ નવરાત્રી મહો સવ, ચ-૩ નજીક, સેક્ટર -૧૧, 
ગાધંીનગર  

વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૯૦.૪ 

૧૧  
સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ સિમિત, સેક્ટર-૨૨, ગાધંીનગર
  

રહણેાકં ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૮૦.૬ 

૧૨  થનગણાટ હલેીપેડ ટાઉનહોલ પાસે, સેક્ટર -૧૭, ગાધંીનગર વાિણ યીક ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૮૫.૯ 

૧૩  સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ સિમિત, સેક્ટર-૨૨, ગાધંીનગર રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૭૫.૮ 

૧૪  
કડવા પાટીદાર પટેલ ગરબા મહો સવ, ઉિમયા માતાજી મિંદર 
સેક્ટર-૧૨, ગાધંીનગર 

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૭૯.૪ 

૧૫  િવવેકનદં સં કાર તપોવન નવરાત્રી મહો સવ, સેક્ટર:- ૧૭, રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૭૪.૬ 
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ગાધંીનગર  

૧૬  એકતા ચોક નવરાત્રી, સેક્ટર:- ૮, ગાધંીનગર  રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૭૫.૦ 

૧૭  
િશવશિક્ત નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર-૭સી, િશવશિક્ત મિંદર 
પાસે 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૫ 

૧૮  સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ સિમિત, સેક્ટર-૨૨, ગાધંીનગર 
રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૯.૮ 

૧૯  
સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ, ટાફ કોલોની ગજુરાત રા ય 
ઇલેક્ટ્રીક સીટી કોપ રેશન િલ. પેથાપરુ, ગાધંીનગર  

રહણેાકં ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૩.૮ 

૨૦  
નવરાત્રી મહો સવ ઓમકારે ર મિંદરની સામે, સેક્ટર -૪એ, 
ગાધંીનગર 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૮૦.૫ 

૨૧  
િશવશિક્ત નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર-૭સી, િશવશિક્ત મિંદર 
પાસે 

રહણેાકં ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૮૧.૭ 

૨૨  થનગણાટ, પે્રિસડ ટ હોટલની પાસે, સેક્ટર-૧૧, ગધંીનગર વાિણ યીક ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૮૬.૪ 

૨૩  સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર-૩, ગાધંીનગર  રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૪ 

૨૪  એકતા ચોક નવરાત્રી, સેક્ટર:- ૮, ગાધંીનગર  રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૭૪.૫ 

૨૫  ક ચર ફોરમ નવરાત્રી મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૮૫.૮ 

૨૬  થનગણાટ, પે્રિસડ ટ હોટલની પાસે, સેક્ટર-૧૧, ગધંીનગર વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૮૯.૪ 

૨૭  
સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર-૫/બી, ગાધંીનગર
  

રહણેાકં ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૧ 

૨૮  
નવરાત્રી મહો સવ ઓમકારે ર મિંદરની સામે, સેક્ટર -૪એ, 
ગાધંીનગર. 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૮૦.૪ 

૨૯  
લાય સ નવરાત્રી મહો સવ, ચ-૩ નજીક, સેક્ટર -૧૧, 
ગાધંીનગર  

વાિણ યીક ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૮૪.૩ 

૩૦  
કડવા પાટીદાર પટેલ ગરબા મહો સવ, ઉિમયા માતાજી મિંદર, 
સેક્ટર-૧૨, ગાધંીનગર 

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૭૯.૪ 

૩૧  
ી ગરબા વસાહત મડંળ, મેન શોપીંગ સે ટર, સેક્ટર-૧૭, 

ગાધંીનગર 
રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૧ 

૩૨  
િશવશિક્ત નવરાત્રી મહો સવ સેક્ટર-૭સી, િશવશિક્ત મિંદર 
પાસે 

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૮ 

૩૩  
લાય સ નવરાત્રી મહો સવ, ચ-૩ નજીક, સેક્ટર -૧૧, 
ગાધંીનગર  

વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૮૭.૫ 

૩૪  થનગણાટ, પે્રિસડ ટ હોટલની પાસે, સેક્ટર-૧૧, ગધંીનગર વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૮૬.૨ 

૩૫  ક ચર ફોરમ નવરાત્રી મહો સવ, સેક્ટર-૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૯૦.૪ 
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૩૬  
સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ સિમિત, ગ બરચોક, સેક્ટર-૨૨, 
ગાધંીનગર 

રહણેાકં-
વાિણ યીક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૭૯.૧ 

 ાદિશક કચેર - ગોધરા 

૧ 
મા શિક્ત ગરબા મહો સવ, જી લા પોટર્સ કિમટી કો લેક્ષ, 
કાણેલાવ તળાવ, ગોધરા 

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  85.3 

૨   ચાચર ચોક ગરબા મહો સવ, ગોધરા  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫  78.5 

૩  
કાિછયાવાડ નવરાત્રી મહો સવ, વાિમનારાયણ મદંીર પાસે, 
ગોધરા  

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  70.2 

૪   આ શિક્ત ગરબા મહો સવ, સાય સ કોલેજ ગ્રાઉ ડ, ગોધરા 
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫  73.7 

૫  
મા શિક્ત ગરબા મહો સવ, જી લા પોટર્સ કિમટી કો લેક્ષ, 
કાણેલાવ તળાવ, ગોધરા  

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૮૨.૯ 

૬   નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આનદંનગર િવકાસ મડંળ, ગોધરા
  

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૮ 

૭  
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, ચાચંર ચોક, પાજંરાપોળ રોડ, 
ખોડીયાર માતાના મિંદર પાસે, ગોધરા 

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૩ 

૮  
આઝાદ યવુક મડંળ નવરાત્ર, ઉ મ નગર સોસાયટી, માકટ 
યાડર્ પાસે, ગોધરા 

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૧ 

૯   જય મહાકાલી ગરબા મહો સવ, ગોધરા રોડ, દાહોદ 
  

વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૩ 

૧૦   જય માતાજી ગપૃ ગરબા મહો સવ, ગોદી રોડ, દાહોદ  રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૭ 

૧૧  
સાવર્જિનક ગરબા મહો સવ, પકંજ સોસાયટી, ગોિવંદ નગર 
દાહોદ 

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૬.૬ 

૧૨   સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ, હનમુાન બજાર, દાહોદ   વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૯ 

૧૩   
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, અિશવાર્દ સોસાયટી., આટ્ર્સ એ ડ 
સાય સ કોલેજ રોડ, ગોધરા.  

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૫ 

૧૪  
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આનદંનગર સોસાયટી અંકલે ર 
મહાદેવ રોડ, ગોધરા 

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૨ 

૧૫  
આઝાદ યવુક મડંળ નવરાત્ર, ઉ મ નગર સોસાયટી, માકટ 
યાડર્ પાસે, ગોધરા 

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૪ 

૧૬  
એસઆરપી ગપૃ ગરબા મહો સવ એસઆરપી ગ્રાઉ ડ, 
લણુાવાડા રોડ, ગોધરા  

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૧ 

૧૭   
કાિછયાવાડ નવરાત્રી મહો સવ, વાિમનારાયણ મદંીર પાસે, 
ગોધરા  

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૨ 
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૧૮   પટેલ વાડી યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, પટેલ વાડી, ગોધરા  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૬ 

૧૯   આ શિક્ત ગરબા મહો સવ, સાય સ કોલેજ ગ્રાઉ ડ, ગોધરા  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૮૧.૭ 

૨૦  
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આનદંનગર સોસાયટી અંકલે ર 
મહાદેવ રોડ, ગોધરા 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૮૫.૩ 

૨૧  
વારા ચોક યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, એલઆઈસી 
ઓિફસની પાસે, લણુાવાડા  

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૫ 

૨૨   ગણપતી મિંદર ગપૃ, પારા િવ તાર લણુાવાડા    રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૨ 

૨૩  
મા તી યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, મા તી ટી બર નજીલ, 
લણુાવાડા રોડ, શેહરા  

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૭ 

૨૪  
શેહરા નવ યવુક ગરબા મહો સવ, પારાવાડી મખુ્ય બજાર, 
શેહરા  

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૮૨.૯ 

૨૫   ઉમા સોસાયટી યવુક કંજરી રોડ, હાલોલ   રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૮ 
૨૬   મા શિક્ત ગરબા મહો સવ જીઆઈડીસી હાલોલ   ઔ ોિગક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૩ 
૨૭   જય અંબે ગપૃ નવરાત્રી મહો સવ, કોલેજ ગ્રાઉ ડ, હાલોલ  રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૧ 

૨૮  
સ ત સમહુ ગરબા મહો સવ, જીઆઈડીસી, કાલોલની સામે 
કાલોલ  

ઔ ોિગક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૩ 

૨૯  
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આનદંનગર સોસાયટી અંકલે ર 
મહાદેવ રોડ, ગોધરા 

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૭ 

૩૦  
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, ચાચંળ ચોક, પાજંરાપોર રોડ, 
ખોિડયાર માતાના મિંદર પાસે, ગોધરા  

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૬.૬ 

૩૧   આ શિક્ત ગરબા મહો સવ, સાય સ કોલેજ ગ્રાઉ ડ, ગોધરા 
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૯ 

૩૨   નદંનવન સોસાયટી ગરબા મહો સવ, બામંરોલી રોડ, ગોધરા  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૫ 

૩૩  
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, અિશવાર્દ સોસાયટી., આટ્ર્સ એ ડ 
સાય સ કોલેજ રોડ, ગોધરા.  

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૫ 

૩૪  
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આનદંનગર સોસાયટી અંકલે ર 
મહાદેવ રોડ, ગોધરા 

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૪ 

૩૫  
આઝાદ યવુક મડંળ નવરાત્ર, ઉ મ નગર સોસાયટી, માકટ 
યાડર્ પાસે, ગોધરા 

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૧ 

૩૬  
એસઆરપી ગપૃ ગરબા મહો સવ એસઆરપી ગ્રાઉ ડ, 
લણુાવાડા રોડ, ગોધરા  

રહણેાકં/વાિણ યી
ક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૭૩.૨ 

 પ્રાદેિશક કચેરી- િહંમતનગર 

૧   આદશર્ બગં્લોઝ, પોલીટેકિનક રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૨   મા તી નગર સોસાયટી, મહાવીર નગર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 
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૩   મહાકાલી ચોક, મહાવીર નગર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૪   ખાડીયા, ગાધંી રોડ, િહંમતનગર  રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૫૪.૦૦ 

૫   ી રામે ર નવરાત્રી મડંળ, ધાકંુડ સોસાયટી, િહંમતનગર   વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૪૪.૦૦ 

૬   ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસાણા રોડ, ઈડર  વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૭   અરવ લી સોસાયટી, વલસાણા રોડ, ઈડર   વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૮   ી જલારામ મિંદર ચોક, ટેશન રોડ, ઈડર    રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૫૩.૦૦ 

૯   આનદંનગર ઈડર  વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૧૦   ક યાણ ચોક, માલપરુ રોડ, મોડાસા  રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૫૪.૦૦ 

૧૧   ત વ અડુકો દડુકો શકરી ન મિંદર, મેઘરજ રોડ, મોડાસા  રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૫૩.૦૦ 

૧૨   ક છી પટેલ સમાજ, મેઘરજ રોડ, મોડાસા   વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૪૪.૦૦ 

૧૩   સદરવાડા શામળાજી પીકઅપ બસ ટે ડ, મોડાસા વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૧૪   પચંદેવ મિંદર, મહાવીરનગર, િહંમતનગર   રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૫૫.૦૦ 

૧૫   ખાડીયા, ગાધંીરોડ, િહંમતનગર  રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૫૪.૦૦ 

૧૬   સયુ દય પાટ લોટ, િહંમતનગર   વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૧૭   આદશર્ બગં્લોઝ, પોલીટેકનીક રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૪૪.૦૦ 

૧૮   મા તી નગર સોસાયટી, મહાવીર નગર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૧૯   ખાડીયા, ગાધંીરોડ, િહંમતનગર  રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૫૬.૦૦ 

૨૦   ી રામે ર નવરાત્રી મડંળ, ધાકંુડ સોસાયટી, િહંમતનગર   વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૪૭.૦૦ 

૨૧   પોલીસ ક્વોટર, હડે ક્વાટર્સર્, ડીએસપી ઓિફસ, િહંમતનગર  રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૫૪.૦૦ 

૨૨   મહાકાલી મિંદર, મહતેાપરુા, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૨૩   આદશર્ બગં્લોઝ, પોલીટેકનીક રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૪૭.૦૦ 

૨૪   ક યાણ  ચોક, માલપરુ રોડ, મોડાસા  રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૫૪.૦૦ 

૨૫   ત વ અડુકો દડુકો શકરી ન મિંદર, મેઘરજ રોડ, મોડાસા  રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૫૩.૦૦ 
૨૬   ક છી પટેલ સમાજ, મેઘરજ રોડ, મોડાસા  વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૪૪.૦૦ 
૨૭   ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વાલસણા રોડ, ઈડર  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 
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૨૮   અરવ લી સોસાયટી, વલાસણા રોડ, ઈડર  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૪૪.૦૦ 

૨૯   ી જલારામ મિંદર ચોક, ટેશન રોડ, ઈડર   રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૫૩.૦૦ 
૩૦   આદશર્ બગં્લોઝ, પોલીટેકનીક રોડ, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૩૧   મા તી નગર સોસાયટી, મહાવીરનગર, િહંમતનગર  વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૪૫.૦૦ 

૩૨   મહાકાલી મિંદર ચોક, મહાવીરનગર, િહંમતનગર વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૪૬.૦૦ 
૩૩   ખાડીયા ગાધંી રોડ, િહંમતનગર  રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૫૪.૦૦ 

૩૪   ક યાણ ચોક, માલપરુ રોડ,મોડાસા  રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૫૪.૦૦ 

૩૫   ત વ અડુકો દડુકો શકરી ન મિંદર, મેઘરજ રોડ, મોડાસા  રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૦૦ 
૩૬   ક છી પટેલ સમાજ, મેઘરજ રોડ, મોડાસા  વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૪૬.૦૦ 
૩૭   સદરવાડા શામળાજી પીકઅપ બસ ટે ડ, મોડાસા વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૪૭.૦૦ 

 પ્રાદેિશક કચેરી- જામનગર 

1  
ઉ સવ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, ગેલેક્ષી િસનેમા ગ્રાઉ ડ, 
જામનગર   

વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૭૧ 

2  સરગમ નવરાત્રી મહો સવ, પ્રદશર્ન ગ્રાઉ ડ, જામનગર  વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૦૦ 

3  ી અંબીકા કુમારીકા ગરબી મડંળ, પચેં ર ટાવર, જામનગર  રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૪૪ 

4  ી સર વતી િહંગળાજ ગરબી મડંળ, પચેં ર ટાવર, જામનગર રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૪૯ 

5  
નવલી નવરાત્રી-૨૦૧૫, કુ બો ડ ગ્રાઉ ડની પાછળ, 
જામનગર 

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૪૬ 

6 
સિહયર નવરાત્રી મહો સવ ૨૦૧૫, રંગમતી ગપૃ, એમ.પી.શાહ 
કોલેજ ગ્રાઉ ડ, જામનગર 

વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૦૫ 

7 
ી ભારતમાતા આદશર્ ગરબી મડંળ, લીંબડા લાઈન, 

જામનગર  
રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૩૮ 

8  
ી મોમાઈ ગરબી મડંળ, અચર્ન નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૪, 

૬- પટેલ કોલોની, જામનગર  
રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૧.૬૦ 

9  ી અંબીકા ગરબી મડંળ,- ૨૦૧૪, શાકમાકટ, જામનગર   રહણેાકં ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૫૬.૯૫ 

 પ્રાદેિશક કચેરી- તપરુ 

૦૧  કલૂવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૮૨.૪ 

૦૨  ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૨ 

૦૩  કાનકીઆ લોટ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૭૦.૨ 

૦૪  કાનકીઆ લોટ, તપરુ 
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૨ 

૦૫  િક્ર ણા પાકર્ , જુનાગઢ રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૧ 
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૦૬  કલૂવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૮ 

૦૭  ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૯ 

૦૮  કાનકીઆ લોટ, તપરુ 
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૭૪.૧ 

૦૯  િક્ર ણા પાકર્ , જુનાગઢ રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૪ 

૧૦  કલૂવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૯ 

૧૧  ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૭૭.૫ 

૧૨  કાનકીઆ લોટ, તપરુ 
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૯ 

૧૩  િક્ર ણા પાકર્ , જુનાગઢ રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૯.૫ 

૧૪  કલૂવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૫.૪ 

૧૫  ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૫ 

૧૬  કાનકીઆ લોટ, તપરુ 
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૭૮.૮ 

૧૭  િક્ર ણા પાકર્ , જુનાગઢ રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૭૭.૮ 

૧૮  કલૂવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૮૦.૧ 

૧૯  ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૭૬.૪ 

૨૦  કાનકીઆ લોટ, તપરુ 
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૭૭.૬ 

૨૧  િક્ર ણા પાકર્ , જુનાગઢ રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૭૧.૫ 

૨૨  કલૂવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૭૩.૬ 

૨૩  ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ, તપરુ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૭૦.૯ 

 ાદિશક કચેર - ુનાગઢ 

૧   િક્ર ણા ગપૃ, જુનાગઢ- રાજકોટ હાઈવે, જુનાગઢ  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૮ 
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૨   બ્ર  રાસ મહો સવ, લીઓ રીસોટ્ર્સ, તળેટી રોડ, જુનાગઢ  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૪ 

૩   િશવમ પાટ  લોટ, દેસાઈનગર સોસાયટી નજીક, જુનાગઢ          
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૩ 

૪  
ફાદાદૂ વાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટી નજીક, ચોબારી એરીય, 
જુનાગઢ   

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૯ 

૫   આહીર યવુક મડંળ, ટીંબાવાડી બાયપાસ, જુનાગઢ 
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૧ 

૬   િક્ર ણા ગપૃ, જુનાગઢ- રાજકોટ હાઈવે, જુનાગઢ  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૩ 

૭   બ્ર  રાસ મહો સવ, લીઓ રીસોટ્ર્સ, તળેટી રોડ, જુનાગઢ  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૨ 

૮   િશવમ પાટ  લોટ, દેસાઈનગર સોસાયટી નજીક, જુનાગઢ          
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૪ 

૯  
ફાદાદૂ વાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટી નજીક, ચોબારી એરીયા, 
જુનાગઢ   

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૧ 

૧૦   આહીર યવુક મડંળ, ટીંબાવાડી બાયપાસ, જુનાગઢ 
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૨ 

૧૧   બ્ર  રાસ મહો સવ, લીઓ રીસોટ્ર્સ, તળેટી રોડ, જુનાગઢ  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૯ 

૧૨   િશવમ પાટ  લોટ, દેસાઈનગર સોસાયટી નજીક, જુનાગઢ          
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૯ 

 ાદિશક કચેર - મહસાણા 

૧   સમપર્ણ નવરાત્રી મહો સવ, - ૨૦૧૫, ધોબી ઘાટ, મહસેાણા   વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૮૯ 

૨   નવરાત્રી ગરબા મહો સવ- ૨૦૧૫, પારા એરીયા, મહસેાણા   વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૬૪ 

૩  
જય માડી િમત્ર મડંળ, નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, િવસનગર 
રોડ, મહસેાણા   

વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૯૨ 

૪   સમપર્ણ નવરાત્રી મહો સવ, - ૨૦૧૫, ધોબી ઘાટ, મહસેાણા   વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૦૭ 

૫  
ઓએનજીસી નગર નવરાત્રી મહો સવ,- ૨૦૧૫, ઓએનજીસી 
કોલોની, પાલાવાસણા, મહસેણા  

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૬૪ 

6 
ફોરેવર ગપૃ ચેરીટેબલ ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, 
સેલીબે્રશન પાટ લોટ, પાલાવાસણા, મહસેાણા  

વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૫.૦૫ 

૭  
ગૌરવ મડંળ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, ગૌરવ આઉનશીપ 
સોસાયટી, માનવ આ મ, મહસેાણા  

વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૫.૦૫ 

૮   જય માડી િમત્ર મડંળ, નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, િવસનગર વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૯૩ 
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રોડ, મહસેાણા   
૯   નવરાત્રી ગરબા મહો સવ- ૨૦૧૫, પારા એરીયા, મહસેાણા   વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૩૫ 

 ાદિશક કચેર - મોરબી 

૧ 
ે ઉમીયા નવરાત્રી મહો સવ, કેનાલ રોડ, રાવલપરુ ચોકડી,. 

મોરબી  

રહણેાકં/વાિણ યી
ક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૪  

૨ ી ધખાવડી મેલડીમા ંગરબી ટેશન રોડ, મોરબી  
રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૬ 

૩  શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટ હાઉસ રોડ, મોરબી   વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૮ 

૪ મગંલભવન ગરબી મડંળ, ગે ટ હાઉસ રોડ, મોરબી   વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૫ 

૫ ખોિડયાર મિંદર, દરબાર ગઢ, જુલતા પલુ, મોરબી   
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૮ 

૬ ી શિક્ત ગરબી મડંળ, પોલીસ લાઈન, વાઘપરા, મોરબી   
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૨.૮ 

૭ પાટીદાર ગરબા મહો સવ, સનાડા,  સનાડા રોડ, મોરબી 
રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૭૨.૦ 

૮ સકં પ ગરબા મહો સવ, પચંસર ચોકડી, મોરબી  
રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૭૨.૬ 

૯ શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટ હાઉસ રોડ, મોરબી   
વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૩ 

૧૦ મગંલભવન ગરબી મડંળ, ગે ટ હાઉસ રોડ, મોરબી   
વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૭ 

૧૧ ખોિડયાર મિંદર, દરબાર ગઢ, જુલતા પલુ, મોરબી   

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૦ 

૧૨ શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટ હાઉસ રોડ, મોરબી   

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૪ 

૧૩ 
ે ઉમીયા નવરાત્રી મહો સવ, કેનાલ રોડ, રાવલપરુ ચોકડી,. 

મોરબી  

રહણેાકં/વાિણ
યીક 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૪ 

૧૪ ી ધખાવડી મેલડીમા ંગરબી ટેશન રોડ, મોરબી  
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૪.૯ 

૧૫ શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટ હાઉસ રોડ, મોરબી   વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૪ 

૧૬ 
ે ઉમીયા નવરાત્રી મહો સવ, કેનાલ રોડ, રાવલપરુ ચોકડી,. 

મોરબી  
વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૭ 

૧૭ શિક્તચોક ગરબી મડંળ, ગે ટ હાઉસ રોડ, મોરબી   
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૪ 
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૧૮ ખોિડયાર મિંદર, દરબાર ગઢ, જુલતા પલુ, મોરબી   
રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૭ 

 ાદિશક કચેર - નડ યાદ 

૧ 
પટેલ યવુક મડંળ સચંાલીત નવરાત્રી મહો સવ, છાટીયાવાડની 
લીમડી, નડીયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૨.૮૨ 

૨ 
પીજ ભાગોળ સચંાલીત નવરાત્રી મહો સવ, પીજ ભાગોળ, 
નિડયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૫૯.૧૬ 

૩ 
વ લભ નગર આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, એલઆઇસી 
ઓિફસ પાસે, નિડયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૫૮.૫૫ 

૪ 
બસંરી પુ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, સોનગઢ પાટ  
લોટની સામે, નડીયાદ-ઉ રસડંા રોડ, નડીયાદ 

વાિણ યીક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૫૭.૬૬ 

૫ 
અંિબકા યવુક મડંળ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, દુમરાલ 
બજાર, નડીયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૫૭.૮૨ 

૬ એકતા નવરાત્રી મહો સવ, સાઇંબાબા મિંદર પાસે, નડીયાદ રહણેાકં ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૫૮.૧૧ 

૭ 
ષાનગર આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, ષાનગર પાટ  લોટ, 
પચંવટી સોસાયટી પાસે, નડીયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૫૮.૬૯ 

૮ 
સં તી રાસ ગરબા મહો સવ, સલુભ સોસાયટી, વાિણયા વાડ, 
નડીયાદ 

રહણેાકં 
૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૫૮.૪૭ 

૯ 
પટેલ સોસાયટી આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, ેયસ 
િસનેમાની પાછળ, નડીયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૧.૧૬ 

૧૦ 
રોટરી ક્લબ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, બસદુીવાલા હાઇ 
કુલ મેદાન, નડીયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૫૯.૨૭ 

૧૧ 
સી. . પુ ગરબા મહો સવ, આઇસ ફેક્ટરી ગ્રાઉ ડ, િસટી 
પોઇ ટ પાસે, નડીયાદ 

રહણેાકં/વાિણ

યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૫૮.૯૪ 

૧૨ રાવણ દહન, િજમખાના મેદાન, મફતલાલ પાસે, નડીયાદ વાિણ યીક  ૨૨/૧૦/૨૦૧૫ ૬૦.૧૨ 

 ાદિશક કચેર - નવસાર  

૧  
નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, નેહા પાકર્ , આરટીઓ ઓિફસ, 
મયપરુ, તા- યારા, જી- તાપી 

વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૩ 
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૨  
સભુાસ ગપૃ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, રામપરુા હોળી 
ફળીયા, તા- યારા, જી- તાપી 

વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૬ 

૩  
રમજટ નવરાત્રી મહોસવ, ગોકુલધામ રેસીડે સી, તા- યારા, 
જી- તાપી  

રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૮ 

૪  
ી સાઈ ગણેશ િમત્ર મડંળ નવરાત્રી મહો સવ, હાથી ફળીયા, 

સોનગઢ, જી- તાપી  
રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૦ 

૫  
બગંાલી સમાજ દુગાર્ સાવર્જનીક નવરાત્રી મહો સવ, દુધીયા 
તળાવ, તા- નવસારી, જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૩ 

૬  
િશંવાજલી નવરાત્રી- ૨૦૧૫, શકંર ભારતી કુલ કે પસ, 
આશાપરુી માતાજીના મિંદર નજીક, તા,જી- નવસારી  

વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯ 

૭  સક ટ હાઉસ, પારસી હો પીટલ, નવસારી  રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૫ 

૮  
નવરાત્રી મહો સવ, કબીલપરુ બજાર, કબીલપરુ, તા, - 
નવસારી  

રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૮ 

9 
નવરાત્રી મહો સા, રમજટ- ૨૦૧૫, એલએમપી ગ્રાઉ ડ, 
બીલીમોરા, તા- ગણદેવી, જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૧ 

૧૦  
યમનુાનગર નવરાત્રી મહો સવ, યમનુાનગર 
બી/એચઆઈટીઆઈ બીલીમોરા, તા- ગણદેવી, જી- નવસારી  

વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૫ 

૧૧  
બાલ યવુક નવરાત્રી મહો સવ, ગણદેવી રોડ, દેવસર, તા- 
ગણદેવી, જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૫ 

૧૨  
નવરાત્રી મહો સવ, અનાિવલ વાડી, ગણદેવી, તા- ગણદેવી, 
જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૯ 

૧૩  
નવરાત્રી મહો સવ રમજટ- ૨૦૧૫, એમએમપી ગ્રાઉ ડ, 
બીલીમોરા, તા- ગણદેવી, જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૧ 

૧૪  
યમનુાનગર નવરાત્રી મહો સવ, યમનુાનગર 
બી/એચઆઈટીઆઈ બીલીમોરા, તા- ગણદેવી, જી- નવસારી  

વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૩ 

૧૫  
બાલ યવુક નવરાત્રી મહો સવ, ગણદેવી રોડ, દેવસર, તા- 
ગણદેવી, જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૬ 

૧૬   અનાિવલ વાડી, ગણદેવી, તા- ગણદેવી, જી- નવસારી  રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૧ 

૧૭  
ઓમ સાઈ િમત્ર મડંળ, છત્રપતી િશવાજી ચોક, િવજાપરુ રોડ, 
નવસારી 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૪ 

૧૮  
ભિક્ત નગર સાઈં સેવા સં થા, ભિક્ત નગર પાછળ, 
ઉ ોગનગર  

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૧ 

૧૯  ડોડીયા વડ પેટ્રોલપપં, યારા, જી- તાપી  રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૬ 

૨૦  . બી. હાઈ કુલ કે પસ, જી- તાપી  વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૩ 

૨૧ નવયવુક મડંળ નવરાત્રી ગરબા મહો સવ- ૨૦૧૫, રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૦ 
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ઉ ોગનગર 

૨૨  સાઈં ડાડંીયા- ૨૦૧૫, ટીગર સીએનજી પપં નજીક  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૩ 

૨૩  
પર ફળીયા િચ ડ્રન ગરબા ગપૃ, અજાગરવાળા બાગ, દુધીયા 
તળાવ  

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૩ 

૨૪  
સાવર્જનીક નવરાત્રી મહો સવ, ગોપાલનગર સોસાયટી, 
િવજાપરુ રોડ  

વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૨ 

૨૫  એ -ચાર ર તા ગરબા, ડા ડી રોડ રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૩ 

૨૬  
બાલ યવુક નવરાત્રી મહો સવ ગણદેવી રોડ, દેવસાર રોડ તા- 
ગણદેવી, જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૧ 

૨૮  
યમનુાનગર નવરાત્રી મહો સવ, યમનુાનગર 
બી/એચઆઈટીઆઈ બીલીમોરા, તા- ગણદેવી, જી- નવસારી  

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૮ 

 ાદિશક કચેર - પાલન રુ 

૧  
વ ૃદંાવન પરીવાર િશવમ એગ્રો કંપાઉ ડ આબ ુરોડ, તા- 
પાલનપરુ, જી- બનાસકાઠંા 

વાિણ યીક  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૩૬ 

૨  
નવરાત્રી મહો સવ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉ ડ તા- પાલનપરુ, જી- 
બનાસકાઠંા 

વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૯.૬૪ 

૩   રંગ તાળી- ૨૦૧૫, પ્રગતી મેદાન પાટન, જી- પાટણ  વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૬.૨૦ 

૪  
નવરાત્રી મહો સવ, સરકારી વસાહત, તા- પાલનપરુ, જી- 
બનાસકાઠંા 

વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૦૭ 

૫   નવરાત્રી મહો સવ દી હી ગેટ, તા- પાલનપરુ, જી- બનાસકાઠંા  વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૯.૬૪ 

૬  
નવરાત્રી મહો સવ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉ ડ ડેરી ,રોડ, પાલનપરુ, 
તા- પાલનપરુ, જી- બનાસકાઠંા 

વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૦૫ 

૭   ફાઈન આટ્ર્સ ગપૃ- ૨૦૧૫, કોલેજ ગ્રાઉ ડ, પાલનપરુ  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૦૫ 

૮  
ઝાઝંર ગપૃ ઓફ નવરાત્રી મહો સવ, િશવમ શેલ આબ ુરોડ, 
પાલનપરુ, તા- પાલનપરુ, જી-બનાસકાઠંા 

વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૭૧.૯૩ 

૯   મહે રી હોલ, લ મી ટેકરી, પાલનપરુ, જી- બનાસકાઠંા  વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૩૫ 

 ાદિશક કચેર - પોરબદંર 

૧  
ી આશાપરુા ગરબી મડંળ, સરુજ લેસ,  પોરબદંર 

 

રહણેાકં ૧૩/૧/૨૦૧૫ ૬૫.૮ 

૨  
પુ ટી માગીર્ય નવધ ભિક્ત, રસો સવ વાડી લોટ, પોરબદંર  રહણેાકં/વાિણ

યીક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૬ 

૩  
મ જુમ નવરાત્રી મહો સવ, ખીજડી લોટ, એમ.જી રોડ, 
પોરબદંર 

વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૫.૯ 
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૪  
થનગનાટ રસો સવ- ૨૦૧૫, ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૭ 

૫  

પોરબદંર સમ ત ખારવા સમાજ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, 

ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૪ 

૬  

લીઓ, પીઓનીર રમઝટ નવરાત્રી મહો સવ, ચોપાટી નજીક, 

પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૫ 

૭  

ી મહરે સપુ્રીમ કોલોની, સમ ત મહરે સમાજ આયોજીત, નવરાત્રી 

મહો સવ  વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૪ 

૮  
પોરબદંર રેલવે ટેશન ઉ સવ સમીતી, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૮ 

૯  
મ જુમ નવરાત્રી મહો સવ, ખીજડી લોટ, એમ.જી રોડ, 
પોરબદંર 

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૨ 

૧૦  
થનગનાટ રસો સવ- ૨૦૧૫, ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૬.૪ 

૧૧  

પોરબદંર સમ ત ખારવા સમાજ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, 

ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭ 

૧૨  

લીઓ, પીઓનીર રમઝટ નવરાત્રી મહો સવ, ચોપાટી નજીક, 

પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ૬૬.૬ 

૧૩  

ી મહરે સપુ્રીમ કોલોની, સમ ત મહરે સમાજ આયોજીત, નવરાત્રી 

મહો સવ  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૩ 

૧૪   
પોરબદંર રેલવે ટેશન ઉ સવ સમીતી, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૬૩.૯ 

૧૫  
ી આશાપરુા ગરબી મડંળ, સરુજ લેસ,  પોરબદંર 

 

રહણેાકં ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૪ 

૧૬  
પુ ટી માગીર્ય નવધ ભિક્ત, રસો સવ વાડી લોટ, પોરબદંર  રહણેાકં/વાિણ યી

ક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૭ 

૧૭  
થનગનાટ રસો સવ- ૨૦૧૫, ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૮ 

૧૮  

પોરબદંર સમ ત ખારવા સમાજ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, 

ચોપાટી નજીક, પોરબદંર  વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૭ 

 ાદિશક કચેર - રાજકોટ 

૧  
અકીલા રઘવુશંી બાઈ સ- ૨૦૧૫, અજતંા સોસાયટી પાકર્ 
નજીક, સાધવુસવાણી રોડ, રાજકોટ 

રહણેાકં&વાિણ
યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  80.60 

૨  
અમતૃસર પાટ  લોટ, પરીવારીક નવરાત્રી મહો સવ, ૧૫૦ 
ફીટ જમણી બાજુ, બીગ બજાર, રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  79.42 



146 
 

૩  
અકીલા રઘવુશંી બાઈ સ- ૨૦૧૫, અજતંા સોસાયટી પાકર્ 
નજીક, સાધવુસવાણી રોડ, રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫  80.83 

૪  
રાસ- લીલા- ૨૦૧૫ ઓરગેનાઈઝ, િસંધી સમાજ, કાઠીયાવાડ 
જીમખાના જગ ાથ લોટ, રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫  81.34 

૫   કકુભાઈ ગરબી- ૨૦૧૫, ટ્રીટ ન-ં ૨,૩ રેલનગર-૧, રાજકોટ  રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  66.26 

૬  
ય ુગરબી મડંળ, નીમર્ળા એપાટર્મે ટ, ગણેશાપીર રોડ, જકં્શન 
લોટ, રાજકોટ 

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  67.81 

૭  
સરગમ ક્લબ, ગોપી રસો સવ, ડી.એચ કોલેજ, યાજ્ઞીક રોડ, 
રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫  71.03 

૮  
સરુભી ક્લબ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, રેસકોસર્ ગ્રાઉ ડ, 
રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૬/૧૦/૨૦૧૫  81.30 

૯   આજકલ મેઘા નવરાત્રી -૨૦૧૫, િવરાની હાઈ કલૂ, રાજકોટ 
રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૬/૧૦/૨૦૧૫  82.59 

૧૦  
સરુભી ક્લબ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, રેસકોસર્ ગ્રાઉ ડ, 
રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫  79.18 

૧૧   સિહયર રસો સવ- ૨૦૧૫, રેસકોસર્ ગ્રાઉ ડ, રાજકોટ 
રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫  80.32 

૧૨  
ી ખોડલધામ- ટ્ર ટ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ (વે ટ 

ઝોન) બાપા સીતારામ ચોક નજીક, માવડી, રાજકોટ 
રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  74.04 

૧૩  
અકીલા પીઓનીર નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, શા ી મીડીયમ 
ગ્રાઉ ડ, રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૮/૧૦/૨૦૧૫  72.24 

૧૫   ઓપન ગ્રાઉ ડ, ક યાણ પાટ લોટ, નાના માવા રોડ, રાજકોટ 
રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫  71.78 

૧૫  
નવરાત્રી મહો સવ, રેસકોસર્ પાકર્ , રેલવે ટેશન નજીક, એરપોટર્ 
રોડ, રાજકોટ 

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  73.29 

૧૬   મોમાઈ ગરબી મડંળ, હનમુાન મિંદર ચોક, રૈયા રોડ, રાજકોટ 
રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫  74.23 

૧૭  
સરુભી  ક્લબ નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૫, રેસકોસર્ ગ્રાઉ ડ, 
રાજકોટ 

રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫  80.79 

૧૮   રજવાડી રાસ મહો સવ, નણામવા ચોક, રાજકોટ 
રહણેાકં & 
વાિણ યીક 

૨૧/૧૦/૨૦૧૫  72.00 

 
ાદિશક કચેર - સર ગામ 

૧  
સવ દય િમત્ર મડંળ, વામીનારાયણ ગરુુકુલ ભીલાડ, તા- 
ઉમરગામ, જી- વલસાડ 

રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૮૧.૮૫ 

૨  
નવરાત્રી મહો સવ ઓફ ભીલડ પોટ્ર્સ ક્લબ, સીએચસી 
બીલાડ, તા- ઉમરગામ, જી- વલસાડ 

રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૭૭.૮ 

૩  
સાવર્જનીક અંબીકા િમત્ર મડંળ, પાવર હાઉસ નજીક, તા- 
ઉમરગામ, જી- વલસાડ 

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૩૫ 
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૪  
જીઆઈડીસી સાવર્જનીક ઉ સવ મડંળ, જીઆઈડીસી કોલોની, 
તા- ઉમરગામ, જી- વલસાડ 

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૮૨.૦૦ 

૫  
ક પત  ભાગ્યોદય ઉ સવ મડંળ, ટેશન રોડ, તા- ઉમરગામ, 
જી- વલસાડ 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૫.૮૨ 

૬  
જુના ઉમરગામ સાવર્જનીક નવરાત્રી ઉ સવ, તા- ઉમરગામ, 
જી- વલસાડ 

રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૭.૧૭ 

૭  
ી િશવ શિક્ત મડંળ, પોલીસ ટેશનની નજીક, તા- ઉમરગામ, 

જી- વલસાડ 
રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૮૦.૫ 

૮  
નવરાત્રી મહો સવ, બેંક ઓફ બરોડા નજીક, તા- ઉમરગામ, 
જી- વલસાડ 

રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૭૮.૮૭ 

 
ાદિશક કચેર - રુત 

૧  
 

સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન લોટ, વેસ ુપોઈ ટ, એસ.ડી. ન કલૂ 
નજીક, સરુત 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૪  
૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૭૪.૦૭  

૨  
 

સરુત ટેનીસ ક્લબ, આઠવાલાઈ સ 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૧  

૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૧૬  

૩  મણીબા પાટ લોટ, વીઆઈપી રોડ, વેસ,ુ સરુત 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ૬૭.૩  
૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૭૦.૩૮ 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૯.૧  

૪  પ્રગતી કંપાઉ ડ, શારદાય ન કલૂ પાછળ, પીપલોદ, સરુત 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૦૭  
૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૧૧  
૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૧૧  
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૬  

૪  
 

ગો ડન મેમોરાઈસ પાટ  લોટ, ટીજીબી હોટલ, ઉ ાન-મગદ લા ચાર 
ર તા, સરુત 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૪.૦૧  
૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૫.૬૯  
૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૫.૬૯  
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૬૮.૨  

૬  
સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન પાટ લોટ, પોલીસ ટેશન નજીક, 
આઠવાલાઈ સ, સરુત 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૬૯.૪૪  

૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૯.૪૫  

૭  મણીબા પાટ લોટ, વીઆઈપી રોડ, વેસ,ુ સરુત 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ૭૦.૩૮  

૮  
આ તીક પાટ લોટ, ૧૫૦ ફીટ મેન રોડ, પનુા ગોડાદરા રોડ, મગોબ, 
સરુત 

વાિણ યીક 
૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ૬૫.૧૨  
૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૬૭.૦૨  

૯  હે પી રમઝટ, શભુમ એવ ય,ુ અબ્રમા રોડ, મોટા વરછા, સરુત 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૬૮.૬  

૧૦  
યામ રમઝટ આર. એસ. ન.ં૩૫ & ૩૬, ટી.પી કીમ ન.ં ૨૦, એફ.પી 
ન.ં ૭૩, ધ ક કોલેજ ગ્રાઉ ડ મોટા વરછા, સરુત 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૭૦.૦  

૧૧  તાપી રમઝટ, ગોરિસયા ફામર્, લજામણી ચોક, મોટા વરછા, સરુત 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૭૦.૩  

 ાદિશક કચેર - રુ નગર 
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૧  
ી ગરબા, ઘગુરી પાકર્ , સોસાયટી દેસલભગતની વાવ, 

સરેુ દ્રનગર 
રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ 

 

૭૪.૯ 

 

૨  અંબીકા માઈ મિંદર, સરેુ દ્રનગર રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૩.૧ 

૩  લ ચોક, સરેુ દ્રનગર રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૪.૦ 

૪  ઉિમયા માતાજી ટાઉનશીપ, સરેુ દ્રનગર રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૫.૯ 

૫  ચદંનચોક, વઢવાણ રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૫.૫ 

૬  રામજી મિંદર, જોરાવરનગર રહણેાકં  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૨.૦ 

૭  રામે ર મિંદર, રતનપરુ રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૪.૨ 

૮  દાજીપરા, વઢવાણ રહણેાકં  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૨.૪ 

૯  મા તીપાકર્ સોસાયટી, સરેુ દ્રનગર રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ 

 
૭૪.૯ 

 ાદિશક કચેર - વડોદરા 

૧   વડોદરા નવરાત્રી ફે ટીવલ, નવલખી ગ્રાઉ ડ રાવપરુા  રહણેાકં  ૧૩/૧૦/૨૦૧૫  69.3 

૨  
પ્રણાલીકા ગરબા મહો સવ, ક યાણ બાગ ગ્રાઉ ડ, માજંલપરુ રોડ, 
વડોદરા 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  69.9 

૩  
આલીયા બાલીયા ગરબા પચંશીલ ગ્રાઉ ડ સર વતી પપં, 
માજંલપરુ 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૩/૧૦/૨૦૧૫  68.6 

૪   રાસ ગરબા મહો સવ, પ્રમખુ પ્રસાદ ચોકડી, માજંલપરુ 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫  70.1 

૫   ગણેશ યવુક મડંળ ગરબા, પરાગરાજ સોસાયટી ગ્રાઉ ડ િક્ર ણા  વાડી  રહણેાકં  ૧૪/૧૦/૨૦૧૫  68.8 

૬  
મા એકતા ગરબા મહો સવ, દશામાતા મિંદર, લ મીપરુા રોડ, 
ગોરવા 

રહણેાકં  ૧૫/૧૦/૨૦૧૫  69.1 

૭   બીટા ગરબા મહો સવ, અખોટા ટેડીયમ ગ્રાઉ ડ 
રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫  68.4 

૮  
યગુશિક્ત ગરબા મહો સવ, યગુશિક્ત ગરબા ગ્રાઉ ડ પાછળ, 
ડી-માટર્ , ગોત્રી 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૫/૧૦/૨૦૧૫  68.8 

૯  
આ શિક્ત ગરબા મહો સવ, સમા સાવલી રોડ, િહરેનભાઈ. 
એસ. પટેલ ફામર્, સમા 

વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  67.9 

૧૦  
બાલ ગોપાલ ગરબા, ટી.પી.૧૨, આરાધના સોસાયટી, ય ુ
સમા રોડ, સમા 

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  71.04 

૧૧   જય અંબે યવુક મડંળ ગરબા પાકર્ , કલા દશર્ન, પાણીગેટ  રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  71.2 

૧૨  
ગોપી વ લભ રાસ ગરબા, વ લભ પાટ લોટ, પરીવાર ચાર 
ર તા, વઘોડીયા, ડભોઈ રીંગ રોડ 

રહણેાકં  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  67.7 

૧૩   ચં દ્રપરુી િમત્રમડંળ ગરબા, વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા  વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  68.3 
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૧૪   મા શિક્ત ગરબા, પનુમ કો પલેક્ષ, અંબાલાલ પાકર્ , પાણીગેટ  વાિણ યીક  ૧૬/૧૦/૨૦૧૫  68.5 

૧૫  
શીશ ુસસંકૃતી ગરબા મહો સવ, શમતા પાલર્ પોઈ ટ, જંાસીની 
રાણી ચોક ગ્રાઉ ડ નજીક, લ મીપરુા 

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  70.6 

૧૬  
િત્રવેણી ગરબ, િશવ શિક્ત યવુક મડંળ, િત્રવેણી ગરબા 
ગ્રાઉ ડ, સારાભાઈ ચાર ર તા 

વાિણ યીક  ૧૭/૧૦/૨૦૧૫  71.1 

૧૭  
સમવેદના ચેરીટેબલ ટ્ર ટ, મહા શિક્ત ગરબા, ગજુરાત 
હાઉિસંગ બોડર્, મોરારીબાપ ુકાઠંા ગ્રાઉ ડ, ગોરવા 

રહણેાકં  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  68.8 

૧૮ 
પરંપરા ટ્ર ટ ગરબા, આઈનોક્ષ િસનેમા પાછળ, ટી.પી.૦૨, 
લોટ ન.ં ૩૧૬, ગોરવા 

વાિણ યીક  ૧૮/૧૦/૨૦૧૫  69.1 

૧૯   એ ટ ઝોન જનક યાણ યવુક મડંળ, મહસેેણા નગર, ફતેહગજં  વાિણ યીક  ૧૯/૧૦/૨૦૧૫  69.3 

૨૦  
સમતા ગરબા મહો સવ, બાલાજીનગર ગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્ 
ગ્રાઉ ડ, લ મીપરુા 

રહણેાકં/ 
વાિણ યીક 

૧૯/૧૦/૨૦૧૫  69.6 

૨૧  
અડુકીયો- દડુકીયો બાલ ગરબા મહો સવ, ીપદનગર સરગમ 
એપાટર્મે ટ, કારેલીબાગ 

રહણેાકં  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  68.9 

૨૨  
કારેલીબાગ પોટર્સ એ ડ ક ચર ગપૃ, અંબાલાલ પાકર્ ગરબા 
ગ્રાઉ ડ, 

વાિણ યીક  ૨૦/૧૦/૨૦૧૫  69.0 

૨૩  યનુાઈટેડ વે ગરબ એલે બીક સીટી , એલે બીક, ગોરવા  વાિણ યીક  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  68.5 

૨૪  
બાલ ગરબા- ૨૦૧૫, છોટા ભીમ એલે બીક ફટાકડા ગ્રાઉ ડ, 
ગોરવા 

રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  70.2 

૨૫   રાવણ દહન “દશેરા” પોલો ગ્રાઉ ડ, વડોદરા  વાિણ યીક  ૨૨/૧૦/૨૦૧૫  92.0 

 ાદિશક કચેર - વાપી 

૧ શેરી ગરબ કોપારલી રોડ,  વાપી  
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૬૪ 

૨ યોતી નગર અયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૩/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૧૫ 

૩ શેરી ગરબા સીટી સે ટર કોપારલી રોડ, આશાધામ કલૂ વાપી  
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૪૭ 

૪ 
અંબેમાતા મિંદર આયોજીત ગરબા મહો સવ, અંબેમાતા મિંદર, 
વાપી  

રહણેાકં+વાિણ યી
ક 

૧૪/૧૦/૨૦૧૫  ૫૮.૭૪ 

૫ શેરી ગરબા કોપારલી રોડ, આશાધામ કલૂ વાપી  
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૨૪ 

૬ યોતીનગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૫/૧૦/૨૦૧૫  ૫૮.૪૪ 

૭ યોતીનગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૬૫ 

૮ શેરી ગરબા મહો સવ, અંબેમાતા મિંદર, વાપી  
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૬/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૧૪ 



150 
 

૯  શેરી ગરબા મહો સવ, અંબેમાતા મિંદર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૮૦ 

૧૦ યોતીનગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫  ૬૦.૯૧ 

૧૧ શેરી ગરબા કોપારલી રોડ, આશાધામ કલૂ વાપી  
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૮૦ 

૧૨ યોતીનગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૮/૧૦/૨૦૧૫  ૫૭.૬૬ 

૧૩ યોતીનગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૬૬ 

૧૪  શેરી ગરબા મહો સવ, અંબેમાતા મિંદર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૧૯/૧૦/૨૦૧૫  ૬૦.૮૧ 

૧૫ શેરી ગરબા કોપારલી રોડ, આશાધામ કલૂ વાપી  
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૫૮.૮૫ 

૧૬ યોતીનગર આયોજીત શેરી ગરબા, એલઆઈસી સેક્ટર, વાપી 
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫  ૫૮.૨૨ 

૧૭ રાવણ દહન સેરેમની, રામલીલા મેદાન, વાપી  
રહણેાકં+વાિણ યી

ક 
૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૩.૨૦ 

૧૮ રોફેલ કોલેજ આયોજીત ગરબા મહો સવ, વાપી રહણેાકં  ૨૧/૧૦/૨૦૧૫  ૬૧.૪૨ 

૧૯ રાવણ દહન, રામલીલા મેદાન રહણેાકં  ૨૨/૧૦/૨૦૧૫ ૫૯.૦૩ 

 

 

 

 
 

3. દવાળ  તહવાર દર યાન ુ ંમોનીટર ગ 

અ. દવાળ  તહવાર દર યાન હવા પ રસરની ણુવ ા  ુમોનીટર ગની મા હતી 

મ પાદિશક કચેર   મોનીટર ગ થળ  કટગર   તાર ખ  SOx 

μg/m3 
NOx

μg/m3 

૧ અમદાવાદ  બહરેામપરુા રેફરલ હોિ પટલ  િદવાળી પહલેા  ૫,૬,/૧૧/૨૦૧૫  ૧૭.૯૭  ૪૨.૦૭ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૮.૬૦  ૬૧.૮૨ 

૨ અમદાવાદ  એલ.ડી. એ જીિનયરીંગ કોલેજ  િદવાળી પહલેા  ૫,૬,/૧૧/૨૦૧૫  ૭.૩૩  ૩૦.૯૮ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૯.૯૬  ૪૭.૮૯ 

૩ અમદાવાદ  આર.સે.ટેકિનકલ હાઇ કુલ  િદવાળી પહલેા  ૦૫/૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૧૩.૯૪  ૨૯.૯૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ‐  ‐

૪ અમદાવાદ  શારદાબેન હોિ પટલ, સરસપરુ  િદવાળી પહલેા  ૫,૬,/૧૧/૨૦૧૫  ૧૪.૯૧  ૩૪.૯૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૫.૯૮  ૫૧.૬૮ 
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૫ અમદાવાદ  કેિડલા, કેિડલા બ્રીજ પાસે, ઇશનપરુ  િદવાળી પહલેા  ૫,૬/૧૧/૨૦૧૫  ૧૨.૩૮  ૩૭.૩૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૪.૧૮  ૪૯.૯૨ 

૬ અમદાવાદ  નહે  બ્રીજ  િદવાળી પહલેા  ૫,૬/૧૧/૨૦૧૫  ૧૧.૮૫  ૩૬.૯૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૩.૯૪  ૬૦.૨૦ 

૭ અમદાવાદ  સેટેલાઇટ એરીયા જોધપરુ વ ડ  િદવાળી પહલેા  ૫,૬/૧૧/૨૦૧૫  ૯.૭૬  ૨૯.૨૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૮.૭૫  ૪૭.૮૯ 

૮ અમદાવાદ  રિખયાલ, કેવલ કાટંા પાસે  િદવાળી પહલેા  ૫,૬/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦.૮૮  ૩૮.૯૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૨.૮૨  ૫૨.૩૫ 

૯ અમદાવાદ પવૂર્ 
એચ.પી.પેટ્રોલપપં 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૨૩.૨૬  ૨૬.૦૮ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૬.૭૪  ૩૧.૫ 

૧૦ અમદાવાદ પવૂર્ 
વીઆઇએ હોલ, જીઆઇડીસી વટવા 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૨૩.૯  ૨૭.૦૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૯.૪  ૩૧.૨ 

૧૧ અમદાવાદ પવૂર્  મકેુશ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા.િલ., નારોલ, 
અમદાવાદ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૨૮.૭  ૩૧.૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૩૧.૯  ૩૩.૭ 

૧૨ અમદાવાદ પવૂર્  નારોલ પોલીસ ચોકી, જીઆઇડીસી નારોલ, 
અમદાવાદ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૨૫.૫૨  ૨૯.૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૮.૪૭  ૩૦.૨૧ 

૧૩ અમદાવાદ ગ્રા ય 
ધાબા ઉપર, ીનાથજી સોસાયટી, સાણદં 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૬.૮૪  ૨૦.૭૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૩.૭૨  ૧૫.૯૯ 

૧૪ આણદં  એએ એુમ ઓિફસ િબ ડીંગના ધાબે, 
આણદં 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૮.૮૯  ૧૭.૧૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯.૧૧  ૨૧.૨૧ 

૧૫ અંકલે ર 
રામવાટીકા સોસાયટી, અંકલે ર 

િદવાળી પહલેા  ૦૮/૧૧/૨૦૧૫  ૧૪.૨  ૧૯.૨૭ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૨.૧૯  ૨૫.૧૯ 
િદવાળી પહલેા  ૧૪/૧૧/૨૦૧૫  ૨૬.૩૫  ૨૧.૨૯ 

૧૬ અંકલે ર 
િત્રવેણી વાડી, કોલી ફિળયા, રાજપીપળા 

િદવાળી  ૦૮/૧૧/૨૦૧૫  ૧૨.૪૬  ૧૭.૧૯ 
િદવાળી પહલેા  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૪.૭૩  ૨૬.૧૪ 
િદવાળી  ૧૪/૧૧/૨૦૧૫  ૧૫.૯૭  ૨૧.૧૫ 

૧૭ ભ ચ 

પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબા પર, ભ ચ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૨.૮૧  ૨૫.૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨.૯૯૮  ૨૩.૫ 

૧૮ ભાવનગર 
પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબા પર, ઘોઘા સકર્લ 

િદવાળી પહલેા  ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૧૬.૩૭  ૧૮.૮૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૦.૧૦  ૨૩.૦૧ 

૧૯ ભજુ 
જીપીસીબી ઓિફસ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૫.૪૧  ૧૨.૦૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૭.૮૨  ૧૪.૭૦ 

૨૦ ગાધંીનગર 
સિુવધા સેંટર સેક્ટર – ૮ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૩.૨૮  ૧૮.૧૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૬.૧૫  ૨૦.૧૨ 

૨૧ ગોધરા 
પચંમહાલ ફેડરેશન ઇ ડ ટ્રીઝ ના ધાબે 

િદવાળી પહલેા  ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૬.૦૪  ૫.૮૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૫.૨૯  ૬.૪૨ 

૨૨ ગોધરા 
પચંમહાલ ફેડરેશન ઇ ડ ટ્રીઝ ના ધાબે 

િદવાળી પહલેા  ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૬.૦૪  ૫.૮૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૫.૨૯  ૬.૪૨ 

૨૩ િહંમતનગર  પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબે, િહંમતનગર, જી: 
સાબરકાઠંા 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૮.૫૮  ૨૩.૦૮ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૨.૨૮  ૨૬.૫૪ 

૨૪ જુનાગઢ 
ગાધંી ચોક, ટેશન રોડ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૩૨.૨૯  ૨૪.૯૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૩૬.૩૪  ૩૯.૫૭ 

૨૫ મહસેાણા 
જીપીસીબી ઓિફસ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૫.૭૧  ૧૯.૩૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૨.૨૪  ૧૪.૧૨ 

૨૬ નડીયાદ  પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબે,, સરદાર ભવન, 
નડીયાદ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬.૫૩  ૬.૮૯ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૫.૯૩  ૭.૪૩ 
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૨૭ નવસારી  વોટર વકર્સ િબ ડીંગના ધાબે, નવસારી 
નગરપાિલકા, કાગદીવાડ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૧.૪  ૧૫.૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૨.૪  ૧૬.૭ 

૨૮ પાલનપરુ 
જીપીસીબી ઓિફસ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૯.૪૮  ૨૨.૦૧ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૨.૫૦  ૧૩.૩૭ 

૨૯ પોરબદંર  િચરાગ કા સલટ સી, કમલા બાગ, એમ.જી. 
રોડ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૩.૩૩  ૧૭.૬૮ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૪.૩૧  ૨૬.૦૩ 

૩૦ રાજકોટ 
જીપીસીબી ઓિફસ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫.૭૯  ૭.૨૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯.૨૮  ૧૦.૫૪ 

૩૧ સરીગામ 
જીપીસીબી ઓિફસ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૫.૩૩  ૨૩.૦૭ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૬.૩૪  ૨૫.૨૨ 

૩૨ સરુત 
દી હી ગેટ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૪.૩  ૨૬.૦૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૫.૮  ૧૭.૩ 

૩૩ સરુત 
એર ઇિ ડયા 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૪.૨  ૨૫.૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૧.૪  ૩૨.૫ 

૩૪ સરુત 
એસવીઆર કોલેજ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૨.૧  ૨૨.૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૮.૯  ૨૯.૫ 

૩૫ વડોદરા  બાપોડ નગરપાિલકા કુલ, ઇ દ્રપરુી 
ગે ટહાઉસની પાછળ 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૧.૮૩  ૧૯.૬૭ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૪.૫૦  ૨૨.૮૩ 

૩૬ વડોદરા 
પાણીની ટાકંી, ગાયત્રી તળાવ, ગોત્રી 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦.૮૩  ૧૮.૫૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૪.૬૭  ૨૩.૧૭ 

૩૭ વડોદરા 
દાિંડયા બજાર, ફાયર ટેશન, સરુસાગર 

િદવાળી પહલેા  ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૧૧.૩૩  ૧૯.૩૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૩૦.૬૭  ૨૬.૮૩ 
િદવાળી પહલેા  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૨૮.૪૭  ૩૦.૭૧ 

૩૮ વાપી 
જીપીસીબી ઓિફસ, જીઆઇડીસી વાપી 

િદવાળી  05‐11‐2015  ૧૫.૩૯  ૨૩.૨૯ 
િદવાળી પહલેા  11‐11‐2015  ૧૮.૩૩  ૨૯.૧૯ 

 

બી: દવાળ  તહવાર દર યાન અવાજ ુ ંમોનીટર ગ: 

ાદિશક કચેર   થળ  દવસ  તાર ખ  એવરજ ડ બી (18 થી 24 
કલાકની વ ચે) 

અમદાવાદ  ગાધંી આ મ પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૮૩.૫ 
િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૮૧.૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૯.૬ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૮૨.૩ 
અમદાવાદ  ઇ કમ ટેક્ષ પાસે, આ મ રોડ  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૯૦.૫ 

િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૮૭.૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦૫.૪ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૯૨.૮ 
અમદાવાદ  વી.એસ. હોિ પટલના મખુ્ય દરવાજા પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૮૧.૨ 

િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૭૭.૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૫.૫ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૮૦.૫ 
અમદાવાદ  અંજિલ ચાર ર તા પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦૦.૫ 

િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૯૨.૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૧૦.૨ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૯૦.૮ 
અમદાવાદ  નેહરુિબ્રજ ચાર ર તા પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૯૬.૫ 
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િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૮૭.૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૫.૪ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૮૬.૩ 
અમદાવાદ  એલ.ડી. કોલેજના હો ટેલના દરવાજાની પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૮૮.૬ 

િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૮૪.૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૪.૯ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૭૮.૬ 
અમદાવાદ  િવજય ચાર ર તા પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦૫.૫ 

િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૯૦.૧ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦૭.૫ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૮૩.૩ 
અમદાવાદ  હે મેટ ચાર ર તા પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૯૦.૩ 

િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૮૭.૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦૩.૪ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૮૬.૭ 

અમદાવાદ  સાઇંબાબા મિંદર પાસે, સાઇં હોિ પટલની નજીકમા ં િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૮૯.૭ 
િદવાળી પહલેા ં ૧૦/૧૧/૨૦૧૫  ૮૮.૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૧૦૭.૮ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૮૮.૫ 

અમદાવાદ-પવૂર્  આઝાદ ચોક, વટવા ગામ  િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૫.૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૧.૪ 

 

અમદાવાદ-પવૂર્  ગાધંી ચોક, બોપલ  િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૮.૭ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૧.૯ 

 

અમદાવાદ-ગ્રા ય  તપન ચોક, સાણદં 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૭.૯૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૧.૨૦ 

આણદં 
શા ી મેદાન, મોટા બજાર, વ લભ િવ ાનગર , 
આણદં 

િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૪૯.૬૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૭.૦૪ 

િદવાળી પછી  ૧૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૦.૬૩ 

આણદં  ગવમેર્ ટ ટાફ ક્વાટર્સર્, સિકર્ટ હાઉસ પાસે,  આણદં 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૬.૩૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૬.૦૮ 

િદવાળી પછી  ૧૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૬.૩૫ 

આણદં  ગણેશ ચોકડી, અમલૂ ડેરી રોડ, આણદં 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૩.૧૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૬.૪૦ 

િદવાળી પછી  ૧૬/૧૧/૨૦૧૫  ૬૬.૪૩ 

અંકલે ર  ઓએનજીસી કોલોની,  અંકલે ર 
િદવાળી પહલેા ં ૦૮/૧૧/૨૦૧૫  ૫૬.૨૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૧.૦૦ 

િદવાળી પછી  ૧૪/૧૧/૨૦૧૫  ૫૬.૯૦ 

અંકલે ર  માનવ મિંદર, જીઆઇડીસી- અંકલે ર 
િદવાળી પહલેા ં ૦૮/૧૧/૨૦૧૫  ૫૫.૮૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૯.૧૦ 

િદવાળી પછી  ૧૪/૧૧/૨૦૧૫  ૫૩.૯૪ 

અંકલે ર  દોલત બજાર,રાજપીપળા 

િદવાળી પહલેા ં ૦૮/૧૧/૨૦૧૫  ૫૪.૨૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૪.૫૫ 

િદવાળી પછી  ૧૪/૧૧/૨૦૧૫ 
૫૪.૨૨ 
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અંકલે ર  ટેશન રોડ, સફેદ ટાવર, રાજપીપળા 
િદવાળી પહલેા ં ૦૮/૧૧/૨૦૧૫  ૫૫.૦૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૩.૫૫ 

િદવાળી પછી  ૧૪/૧૧/૨૦૧૫  ૫૫.૬૬ 

ભ ચ 

નારાયણકંુજ સોસાયટી પાસે  િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૭૪.૪ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૪.૫ 

િદવાળી પછી  ૧૬/૧૧/૨૦૧૫  ૭૬.૩ 

ભ ચ 

જલારામમિંદર, કસક ચોકડી, ભ ચ  િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૫.૦૮ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૨.૭૮ 

િદવાળી પછી  ૧૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૪.૮૪ 

ભ ચ 

શિક્તનાથ મિંદર,  ભ ચ  િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૫.૭૯ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૪.૯૪ 

િદવાળી પછી  ૧૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૪.૫૨ 

ભાવનગર 
હલિુરયા ચોક, ભાવનગર  િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૭૨.૭૭ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૮.૧૧ 
િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૭૪.૭૮ 

ભાવનગર 
વોકહાટર્ હોિ પટલ, ઘોઘા સકર્લ પાસે,  ભાવનગર  િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૯.૪૨ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૧.૨૩ 
િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૬૨.૮૫ 

ભાવનગર 
િથઓસોિફકલ સોસાયટીની પાછળ, પાણી સકર્લ 
પાસે, ભાવનગર 

િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૬૬.૬૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૩.૩૪ 

િદવાળી પછી  ૧૨/૧૧/૨૦૧૫  ૬૯.૫૦ 
ભજુ  યિુબલી ગ્રાઉ ડ પાસે, ભજુ  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૩.૧ 
ભજુ  મહાદેવ દરવાજા, હમીરસર તળાવ પાસે  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૮.૨ 
ભજુ  પબરુી ફિળયા,સોનીવાડ, ભજુ  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૯.૪ 

ગાધંીનગર  ગવમેર્ ટ ટાફ ક્વાટર્સર્, સેક્ટર-૮, ગાધંીનગર 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૩.૫૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૫.૨૬ 

ગાધંીનગર  ગ્રીન પાકર્ , સેક્ટર ૨૬,  ગાધંીનગર 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૬.૮૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૦.૨૮ 

ગોધરા 
ભરુાવાવ ચાર ર તા પાસે, સતગરુુ હોટલ પાસે,  
ગોધરા 

િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૪૫.૯ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૩.૯ 

ગોધરા  અંકલે ર મહાદેવ સોસાયટી,  ગોધરા 
િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૪૫.૮ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૯.૫ 

ગોધરા  િવ કમાર્ ચોક, શહરેી િવ તાર,  ગોધરા 
િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૪૭.૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૭.૩ 

ગોધરા  પ્રભાકંુજ સોસાયટી,  ગોધરા 
િદવાળી પહલેા ં ૦૬/૧૧/૨૦૧૫  ૫૦.૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૮.૭ 

િહંમતનગર  જીવનધારા સોસાયટી, મહાવીરનગર, િહંમતનગર 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૪.૩ 

Diwali ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૨.૫૦ 

િહંમતનગર  ગાધંીવાડા, મોડાસા, જી. અરવ લી 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૫.૧૭ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૦.૧૭ 

જામનગર  પટેલ કોલોની, જામનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૩.૯ 
જામનગર  ચડંી બજાર,  જામનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૩.૭ 
જામનગર  બેડી દરવાજા, જામનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૧.૬ 
જામનગર  દરબાર ગઢ,  જામનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૮.૧ 
જામનગર  સાત ર તા સકર્લ,  જામનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૫.૮ 
જામનગર  ખોિડયાલ કોલોની,  જામનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૩.૬ 
જામનગર  તળાવની પાળ,  જામનગર  િદવાળી પહલેા ં ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૯.૧ 
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તપરુ  સરદાર પટેલ ચોક, જૂનાગઢ રોડ, તપરુ 
િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૬૬.૯૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૮.૨૬ 

જૂનાગઢ 
િદવાન ચોક, સોની બજાર,  જૂનાગઢ  િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૦.૬ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૨.૦૦ 

જૂનાગઢ 
કાળવા ચોક,  જૂનાગઢ    િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૯.૬ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૮.૪ 

મહસેાણા  તોરણવાળી માતાનો ચોક 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૭.૨૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૨.૨૫ 

મોરબી  સીતારામ ચોક, મોરબી 
 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૯.૨ 

મોરબી 
 

સરદાર બાગ પાસે, સનાળા રોડ,  મોરબી 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૭.૮ 

નિડયાદ  તાલકુા પચંાયત ક્વાટર્સર્, િમશન રોડ,  નિડયાદ 
િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૫૬.૧૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૦.૧૭ 

નડીયાદ  સતંરામ મિંદર રોડ,  નડીયાદ 
િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૪૬.૫૭ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૧.૨૭ 

નડીયાદ  જનરલ હોિ પટલ, નડીયાદ 
િદવાળી પહલેા ં ૦૯/૧૧/૨૦૧૫  ૪૧.૧૦ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૪૩.૨૫ 

નવસારી  છાપરા રોડ, દૂિધયા તળાવ પાસે, નવસારી 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૭.૮૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૪.૮૫ 

પાલનપરુ 
ગથામણ દરવાજા, મખુ્ય બજાર, પાલનપરુ  િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૭.૫૦ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૯૦.૫૦ 

પોરબદંર  કમળા બાગ, પોરબદંર 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૯.૧ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૪.૭ 

રાજકોટ  િસિવલ હોિ પટલ કે પસ, રાજકોટ 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૭૬.૨૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૮.૨૭ 

રાજકોટ  ેયસ સોસાયટી, રેસકોસર્ િરંગરોડ પાછળ,  રાજકોટ 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૭.૪૬ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૦.૯૧ 

રાજકોટ  જી લા પચંાયત ચોક, ગેલેક્ષી િસનેમા પાસે,  રાજકોટ 

િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૭૨.૫૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫ 

૮૪.૦૪ 

સરીગામ 
મહાવીર કો લેક્ષ, િભલાડ ત્રણ ર તા પાસે, 
ઉમરગામ 

િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૯.૨૨ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૪.૧૮ 

સરીગામ 
હિરઓમ એપાટર્મે ટ, પ્રાથિમક શાળા પાસે, િભલાડ  િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૪૮.૭૧ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૫૦.૧૩ 

સરીગામ 
એવરશાઇન રેિસડે સી, િભલાડ  િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૪૫.૯૩ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૫૮.૮૦ 

સરુત 
એસવીઆર કોલેજ, સરુત  િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૯.૬૨ 

િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૮૦.૩૨ 
સરેુ દ્રનગર  લ ચોક, સરેુ દ્રનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૮.૦૦ 
સરેુ દ્રનગર  ઉિમયા માતાજી ટાઉનિશપ,  સરેુ દ્રનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૬.૨ 
સરેુ દ્રનગર  રામજી મિંદર, જોરાવરનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૨.૦૦ 
સરેુ દ્રનગર  રામે ર મિંદર, રતનપર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૨.૯ 
સરેુ દ્રનગર  દાજીપરા, વઢવાણ  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૧.૨ 
સરેુ દ્રનગર  મારુિતપાકર્ સોસાયટી,  સરેુ દ્રનગર  િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૫.૩ 

વડોદરા 
બાપોદ સરકારી શાળા, ઇ દ્રપરુી ગે ટ હાઉસની 
પાછળ, બાપોદ 

િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૭.૪૧ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૬.૯૬ 
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5.21  ૃ થકરણ ણુવ ાની ચો સાઇ (એના લટ કલ વો લટ  કં ોલ –AQC) 

અહવેાલ હઠેળના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ 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. 

બોડર્ની મ ય થ પ્રયોગશાળા –ગાધંીનગર તેમજ બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ સાથે સલગં્ન પ્રયોગશાળાઓ વડોદરા, ભ ચ, સરુત, 
વાપી, રાજકોટ અને જામનગર ારા વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ 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.  

એન.એ.બીએલ. અને આઈએસઓ: ૯૦૦૧ / આઈએસઓ ૧૪૦૦૧ના એક્રીડીએશન સટ ફીકેટની કાયર્પ ધિત માટે જ રી વૈજ્ઞાિનક 
સાધનો અને ગ્લાસવેસર્ની કાયર્ક્ષમતા (કેલીબે્રશન) િનયિમત થડર્ પાટ  કે  એનએબીએલ એક્રીડીટેશન સટ િફકેટ ધરાવે છે તેની 
પાસે કરાવવામા ંઆવે છે.  

 

પ.22 પયાવરણીય  િૃત યોજનાઓ (જન  િૃત માટ  િૃ ઓ) 

પયાર્વરણીય યવ થાપનમા ંપ્રજાજનોની જાગિૃત એક ખાસ મહ વની ભિૂમકા ભજવી શકે છે. પયાર્વરણને નકુસાન એવા લોકો ારા થાય 

છે, ને પયાર્વરણ િવષે જાગિૃત અને પરૂત ુ ંજ્ઞાન હોત ુ ંનથી. એટલા માટે પયાર્વરણ િવષે લોકોમા ંજાગિૃત લાવવી તે અિનવાયર્ છે. પ્રજા 

પયાર્વરણ િવષે જાગતૃ બને તે માટે સરકાર ારા જુદી જુદી રીતે પ્રય ન થઈ ર ા છે. જીપીસીબીમા ંભારત સરકારની વન, પયાર્વરણ અને 

જળ વાય ુપિરવતર્ન િવભાગ ારા સહાયતા આપવામા ંઆવતો પો યશુન એવારનેસ એ ડ આિસ ટ ટ સે ટર (PAAC) - પ્રદૂષણ જાગિૃત 

અને સહાય કે દ્ર - નામનો એક ખાસ િવભાગ તે યેયને સમિપર્ત છે. તેની મખુ્ય ભિૂમકા લોકોમા ંજાગિૃત લાવવાની છે, અનૌપચાિરક રીતે 

િશક્ષણ આપવા માટે અને પયાર્વરણ અને પ્રદૂષણ િનયતં્રણ િવષે માિહતી આપવાનો છે. આ ખાસ જૂથ ગાધંીનગરની મખુ્ય કચેરીમા ંમળેલ 

ફિરયાદોના પગે નંી કાયર્વાહી પણ સભંાળે છે.  

લોકોમા ંસામા ય જાગિૃત લાવવા બોડર્ જુદી જુદી પ્રવિૃ ઓ, વી કે રેલી, પ્રદશર્ન, પદયાત્રા, િનબધં પધાર્, િચત્રકામ કે રેખાકૃિત પધાર્, 

સેિમનાર, વકર્શોપ ઇ યાિદ કરવામા ંઆવે છે.      

ૃ વી  દન ‐ 22 એિ લ 2015 ના ંરોજ થયેલ ઉજવણી િવષે એક અહવાલ 

વડોદરા  પાણીની ટાકંી, ગાયત્રી સરોવર, ગોત્રી, વડોદરા 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૬.૨૩ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૬.૧૬ 

વડોદરા 
ફાયર ટેશન, દાિંડયા બજાર, સરુસાગર પાસે,  
વડોદરા 

િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૫૭.૧૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૭.૭૧ 

વાપી  અંબા માતા મિંદર પાસે, ગુજંન, વાપી 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૭૦.૫૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૭૭.૨૨ 

વાપી  ગુજંન િસનેમા પાસે,  વાપી 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૩.૮૮ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૮.૮૫ 

વાપી  એલ.જી.હિરયા હોિ પટલ પાસે,  વાપી 
િદવાળી પહલેા ં ૦૫/૧૧/૨૦૧૫  ૬૫.૪૫ 
િદવાળી  ૧૧/૧૧/૨૦૧૫  ૬૮.૧૫ 
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 ૨૨ એિપ્રલને આંતરરા ટ્રીય/વૈિ ક પ ૃ વી િદન તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 

(જીપીસીબી)ની અમદાવાદ (ગ્રા ય) પ્રાદેિશક કચેરીએ પ ૃ વી િદનના ંપ્રસગેં એક સેિમનારનુ ંઆયોજન કરેલ. ગજુરાત 

પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (જીપીસીબી)ની અમદાવાદ (ગ્રા ય) પ્રાદેિશક કચેરીએ ઇ ટાસ ફામાર્ યટુીકલ િલિમટેડ સાથે સયંકુ્ત 

ઉપક્રમે એક પયાર્વરણ જાગિૃત કાયર્ક્રમની, માટોડા ખાતે ઉજવણી કરેલ. આ કચેરી ારા કેિડલા ફામાર્ યટુીકલ િલિમટેડ, 

માટોડા સાથે પણ ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના ંરોજ પ ૃ વી િદનની ઉજવણી કરેલ.  

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ ના ંરોજ જીપીસીબી, આણદંની પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે પ ૃ વી િદન ઉજવેલ. આણદંની પ્રાદેિશક કચેરીના ં

કમર્ચારીઓને બાયોમેિડકલ કચરા, લાિ ટક કચરા, ઘન કચરા, અને ઇ-વે ટ િવષે વન, પયાર્વરણ અને જળ વાય ુ

પિરવતર્ન િવભાગ ારા ૨૦૧૫મા ંતૈયાર કરવામા ંઆવેલ ડ્રા ટ િનયમો િવષે માિહતગાર કરવામા ંઆવેલ. પયાર્વરણનુ ં

ઓછામા ંઓ  પતન થાય તે માટે ૩-આર, રીયઝુ (ફેરવપરાશ), િરડ સુ (ઓછો વપરાશ), િરસાઇકલ (ફરીથી વાપરી 

શકાય તેવુ ંબનાવવુ)ં ની પ િતઓ િવષે ચચાર્ કરવામા ંઆવેલ. 

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, ભાવનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ િવ ા િવહાર મા યિમક શાળા, ભાવનગર ખાતે 

ક યાણ રીજીયનલ કો યિુનટી સાય સ સે ટર (કેઆરસીએસસી), ભાવનગર સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે પ ૃ વી િદન ઉજવેલ. 

પ્રાદેિશક અિધકારી ી આર. આર. યાસ, જીપીસીબી પ્રાદેિશક કચેરીના ંવૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એમ. એચ. પચંોલી, તથા 

એમએસડ ય,ુ ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશનના ંહડે ી િવક્રમિસંહ ગોિહલે આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ી આર. 

આર. યાસે ઉજવણીના ંમહ વ િવષે સમજાવેલ અને પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ માટે તથા કુદરતી સસંાધનોના ંબચાવ માટે 

શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવુ ંતે િવષે પણ ચચાર્ કરેલ. 

 જીપીસીબી, ભજૂ (પિ મ)ની પ્રાદેિશક કચેરીએ એસઓએસ િચ ડ્ર સ િવલેજ ખાતે પ ૃ વી િદન - ૨૦૧૫ ની ઉજવણી કરી, 

આ કાયર્ક્રમમા ં૧૨૫ િવ ાથીર્ઓ અને ૨૧ િશક્ષકોએ ભાગ લીધેલ. આ ઉજવણી પાલેર્ પ્રોડક્ સ િલિમટેડ સાથે સયંકુ્ત 

ઉપક્રમે આયોિજત કરવામા ંઆવેલ. વાગત પ્રવચન શાળાના ંઆચાયર્ ીએ કરેલ. પ ૃ વી િદન િવષે ભજૂની પ્રાદેિશક 

કચેરીના ંઅિધકારી ી સી. એ. શાહ, ી કે. બી. ચૌધરી (ડીઇઈ) અને ી એચ. એસ. બારૈયા (એસએસએ)એ પ્રવચન 

કરેલ. ી રાહલુ પટેલ (એઇઇ) આ કાયર્ક્રમમા ંહાજર હતા. પ ૃ વી િદનના ંકાયર્ક્રમમા ંએક િવ ાથીર્એ પણ પ્રવચન કરેલ.  

 તા: ૨૨.૦૪.૨૦૧૫ ના ંરોજ જીપીસીબી ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ ગાધંીનગરના ં િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટર 

સાથે િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટર ખાતે પ ૃ વી િદન ની ઉજવણી કરી. આ પ્રસગંમા ંપરામશર્, ચચાર્, પયાર્વરણ 

પ્ર ો રી પધાર્ વી જુદી જુદી પ્રવિૃ ઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ીમતી કે. એમ. ઠાકરે પ ૃ વી 

િદનના ંમહ વ િવષે પ્રવચન આપેલ. િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટરના ંમેનેજીંગ ટી ી અિનલભાઈ પટેલ, આર. 

જી. ક યા હાઇ કુલના ં સપુરવાઇઝર ી ગીતેશભાઈ પટેલ, િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટરના ં કો-ઓડ નેટર ી 

હાિદર્કભાઈ મેકવાન, તથા ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના ંભતૂપવૂર્ જન સપંકર્ અિધકારી ી નરેશભાઈ ઠાકરે પ ૃ વી 

િદનના ંિવિવધ પાસાઓ િવષે િવગત આપેલ. આ કાયર્ક્રમમા ંઆશરે ૮૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો હતો. ગજુરાત પ્રદુષણ 

િનયતં્રણ બોડર્ ારા બહાર પાડવામા આવેલ પ ૃ વીિદનની ચોપડીઓનુ ંિવ ાથીર્ઓમા ંિવતરણ કરવામા ંઆવેલ.   

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ ના ંરોજ જીપીસીબી ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને જનરલ મોટસર્ ઇિ ડયા ારા વીર ય ુલકુ સે ટ્રલ 

કુલ, હાલોલ ખાતે પ ૃ વી િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. પ ૃ વી િદનનો િવષય હતો ' હવે આપણા નેત ૃ વ નો વારો 

છે'. શાળાના ંિવ ાથીર્ઓ ારા સાં કૃિતક ન ૃ ય કરવામા ંઆ યુ.ં િચત્ર, વકત ૃ વ તેમજ પ્ર ો રી પધાર્ન ુ ંઆયોજન કરવામા ં

આ યુ.ં મખુ્ય અિતિથ ારા પરુ કારોનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં િવ ાથીર્ઓ ારા એક રમજૂી નાટક કરવામા ંઆ યુ.ં 

હાલોલની શાળાની જગ્યા પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ ય.ુ       
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 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, િહંમતનગરની પ્રાદેિશક કચેરી ારા એક જાગિૃત કાયર્ક્રમ યોજવામા ંઆવેલ. 

સાબર ડેરી, િહંમતનગરમા ંવકૃ્ષારોપણનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ.  

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, જૂનાગઢ ારા ગજુરાત િસિ  િસમે ટ, તા. સતુ્રાપાડા, િજ. ગીર-

સોમનાથ ખાતે વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ.  

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ ના રોજ જીપીસીબી, મહસેાણાની પ્રાદેિશક કચેરીમા ંકમર્ચારીઓ વ ચે ચચાર્ની એક બેઠકનુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવેલ. નાગિરકોએ પયાર્વરણ અને પ ૃ વીના ંસરંક્ષણ માટે લીધેલ પગલા/કરેલ પ્રવિૃ ઓ 

િવષે વાતાર્લાપ કરવામા ંઆવેલ. 

 ૨૧ એિપ્રલ ૨૦૧૫ ના રોજ જીપીસીબી, નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ અ ટ્રાટેક િસમે ટ િલિમટેડ, 

વણાકબોરીના ંસહયોગ સિહત ‘Water Wonderful World’ (જળનુ ંઅદભતૂ િવ ) એ િવષય પર એક કાયર્ક્રમનુ ં

આયોજન કરેલ. આ કાયર્ક્રમમા ં કંપનીના િસિનયર યવ થાપન અિધકારીઓ તથા કમર્ચારીઓ, મજુરવગર્, 

કુટંુબીજનો અને પ્રાદેિશક કચેરી જીપીસીબીની ટીમે ભાગ લીધેલ. આ પ્રસગેં જીપીસીબીના ં પ્રાદેિશક 

અિધકારી ી કે. આર. ઉપા યાયે દરેક ભાગ લેનારને ‘‘પ ૃ વી િદનનુ ંમહ વ’’ અને ‘‘પ ૃ વી માતાને બચાવવા 

માટે શુ ં કરવુ ં અને શુ ં ન કરવુ’ં’ તે િવષે િવગતવાર માિહતી આપેલ. તે િવષય પર કરવામા ં આવેલ 

પાવરપોઈ ટ પે્રઝ ટેશન પ ટ હત ુ.ં ી ચૈલ િબહારી સૈની, અને ી રિવકા ત પીપળ ારા ફાઇવ-આર, 

Reuse, Recycle, Restore, Replenish, Reduce, િસ ાતં અનસુાર પયાર્વરણ અને તેની સરુક્ષા િવષે એક 

પ્ર ો રી પધાર્ કરવામા ંઆવેલ. િવ તાઓને મારક પરુ કારો આપવામા ંઆવેલ. ‘‘પ ૃ વી બચાવો’’ ના ખાસ 

ઉ ેશ સાથે વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. કાયર્ક્રમના ંઅંતે ી કે. આર. ઉપા યાયના ં નેત ૃ વ હઠેળ પ્ર યેક 

યિક્તએ સોગદં લીધેલ. મા ં ભાગ લેનારે પોતાના ં ક્ષેત્રોમા ં પયાર્વરણને સધુારવા તથા તેને સરુિક્ષત 

રાખવાનુ ંવચન આ યુ.ં 

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, નવસારીની પ્રાદેિશક કચેરીએ ‘‘ વ છ પ ૃ વી - હિરયાળી પ ૃ વી’’ 

િવષય પર ટોન ક્રશર એસોિસએશન, સોનગઢ, તાપી ખાતે પ ૃ વી િદનની ઉજવણી કરેલ. જીપીસીબીના ં

પ્રાદેિશક અિધકારીએ પ ૃ વી િદન અને વ છ ભારત અિભયાન િવષે પ્રવચન આપેલ. વકૃ્ષારોપણ કરવામા ં

આવેલ.  

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ ના રોજ જીપીસીબી, પાલનપરુની પ્રાદેિશક કચેરી એક આંતિરક ચચાર્ની બેઠકનુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક કચેરીના ંઅિધકારીઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ‘‘એચપીસીએલ ટિમર્નલ કમ 

પપંીંગ ટેશન, ચડંીસર, પાલનપરુ તથા આઈઓસીએલ, ડબ યઆૂરપીએલ ટિમર્નલ, િસ પરુ, િજ. પાટણ 

ખાતે પણ ‘‘પ ૃ વી િદનની ઉજવણી’’ થયેલ. બોડર્ના અિધકારીઓની હાજરીમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 

વૈજ્ઞાિનક અિધકારીએ કાયર્ક્રમના ંસદંભર્મા ંપ્રવચન કરેલ.  

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરીએ રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે પ ૃ વી 

િદનની ઉજવણી કરેલ. વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એ. જી. ઓઝાએ પ ૃ વી િદનના ં મહ વ િવષે તથા હાલની 

આબોહવાની પિરિ થિત િવષે માિહતી આપી અને વ છ હવા અને પાણીની ભલામણ કરી. ી બી. આર. 
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કુનડીયાએ જીવતં પ્રાણી અને વન પિત માટે જ રી પ્રાણવાય,ુ નુ ંઆપણને વકૃ્ષો મફત પ્રદાન કરે છે, તેના 

મહ વ િવષે માિહતી આપી. દરેક ભાગ લેનારે પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ તથા સધુાર માટે સોગદં લીધા.   

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ પ ૃ વી િદનના અવસરે િવિવધ કાયર્ક્રમોમા ં

ભાગ લીધો. સીઇટીપી, પાડેંસરા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર િલિમટેડ (પીઆઇએલ), જીઆઇડીસી, પાડેંસરા ખાતે એક 

જાગિૃત અને વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ કરવમા ંઆ યો. આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારીઓ વ ચે કચેરીમા ં

એક અંત: િક્રયા મક બેઠક થયેલ. 

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી તથા સાવળી-લામડાપરુા ઈ ડ ટ્રીઝ 

એસોિસએસનના સયંકુ્ત ઉપક્રમે મહાલ મી એ ટરપ્રાઈઝ, સાવલી ખાતે એક કાયર્ક્રમ આયોજીત કય . સાવલી 

ઈ ડ ટ્રીઝ એસોિસએસનના સ ય ઉ ોગોએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. ી એન એ શાહ જીપીસીબી, વડોદરાના 

પ્રાદેિશક અિધકારીએ પ ૃ વી િદનના હતે ુતથા તેના ંઇિતહાસ અને ‘તેની દોરવણી કરવાનો હવે આપણો વારો’ 

છે તે િવષય પર પ ૃ વી િદનની ૪૫મી વષર્ગાઠંના િદવસે પ્રવચન કયુર્ં. સયંકુ્ત રા ટ્રના ંમખુ્ય સિચવના ંવાક્યો 

ટાકંવામા ંઆ યા. ક્લોિરનને તેના ંમખુ્ય રો મટીરીયલ તરીકે વાપરનાર ઉ ોગોનો તે વાય ુસભંિવત રીતે 

ગ્લોબલ વાિમર્ંગ તથા ઓઝોન પડના ઉ છેદ માટે જવાબદાર છે. ક્લોિરનનુ ંલીકેજ/એિમશન ન થાય તે માટે 

િવિવધ સધુારા મક અને સરુક્ષાના ંપગલા લેવાની આવ યકતા છે. એક યિક્ત એકલી પણ પ્રકૃિતને બચાવી 

શકે છે. પ ૃ વી િદન આપણા ગ્રહને સરુિક્ષત કરવા માટે સયંકુ્ત રીતે સિક્રય થવા િવષે છે. વકૃ્ષારોપણ પણ 

કરવામા ંઆ યુ.ં  

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, વાપીની પ્રાદેિશક કચેરીએ વીજીઇએલ એ ડ વીઆઇએના સયંકુ્ત 

ઉપક્રમે એક લોકજાગિૃતનો કાયર્ક્રમ યો લ અને જીપીસીબીની પ્રાદેિશક કચેરી નજીક વકૃ્ષારોપણ કરેલ. આ 

કાયર્ક્રમ દરિમયાન પો ટરો પ્રદિશર્ત કરવામા ંઆ યા અને પયાર્વરણ સરુક્ષા અને પ્રદૂષણ િનયતં્રણ િવષે 

ચોપાિનયા િવતરણ કરવામા ંઆ યા.  

 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, સરીગામની પ્રાદેિશક કચેરીએ પ ૃ વી િદન - ૨૦૧૫નો કાયર્ક્રમ સરીગામ 

ઈ ડિ ટ્રયલ એસોિસએશન (એસઆઇએ) અને ગજુરાત ઈ ડ ટ્રીયલ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે 

સીઈટીપી ખાતે આયોજીત કરેલ. આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. પટેલે ‘‘પ ૃ વી િદન’’ ના િવષય પર તથા 

‘પાણીની અ ભતૂ દુિનયા’’ ના મહ વ િવષે પ્રવચન આ યુ.ં આશરે ૧૦૫ ઉ ોગપિતઓ, ડે યટૂી એક્ઝી ટૂીવ 

ઓિફસર – જીઆઇડીસી સરીગામ તથા જીપીસીબી – સરીગામની પ્રાદેિશક કચેરીના કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધેલ. 

સીઇટીપી, સરીગામ ખાતે ૧૦૦૦ વકૃ્ષોનુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

િવ  પયાવરણ દન – 5, ૂન 2015ના સગેં ઉજવણીનો એક અહવાલ  

 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 
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ારા કરવામા ંઆવી છે. િવ  પયાર્વરણ િદન ૨૦૧૫ નો િવષય છે ‘‘સાતસો કરોડ સપના, એક જ ગ્રહ, સાવચેતીથી 

વપરાશ’’. 

` ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડ તેની પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા રા યમા ં િવ  પયાર્વરણ િદન સબંિંધત િવષય પર 

િવિવધ કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કરેલ.  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ ટોરે ટ પાવર િલિમટેડ, સાબરમતી સાથે સયંકુ્ત 

ઉપક્રમે િવ  પયાર્વરણ િદનનુ ંઆયોજન કરેલ. િવ  પયાર્વરણ િદનનો િવષય હતો - ‘‘સાતસો કરોડ સપના, એક જ 

ગ્રહ, સાવચેતીથી વપરાશ’’. ટોરે ટ પાવરના ંપયાર્વરણ મેનેજર ી અિ ન િમ ીએ આ પ્રસગેં માિહતી તથા યારબાદ 

પે્રઝ ટેશન આપેલ. જીપીસીબી, અમદાવાદના પ્રાદેિશક અિધકારી ી એ. ડી. ભીમાણીએ િવ  પયાર્વરણ િદનના ંમહ વ 

િવષે પ્રવચન કરેલ. જીપીસીબી, અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરી તથા ટોરે ટ પાવર િલિમટેડના ંઅિધકારીઓ ારા 

વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ, જીપીસીબી, અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ ધ અમદાવાદ હે ડ િપ્ર ટીંગ એસોિસએશન 

સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે શીતલ ફામર્, દાણીલીમડા ખાતે કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કરેલ. એસોિસએશનના ં પ્રમખુ ી 

યાસીનભાઈ પાલીવાલાએ પ્રાકૃિતક સસંાધનોના ંમહ વ િવષે પ્રવચન કયુર્ં. તેમણે ઈએમએસના ં કુશળ ઓપરેશનથી 

ઉ ોગોમા ંપાણી, જમીન, હવા વગેરેમા ંપ્રદૂષણ ઓ  ંકરવા માટેના ંપ્રય નો પર પણ ખાસ ભાર મકૂ્યો. જીપીસીબી, 

અમદાવાદના પ્રાદેિશક અિધકારી ી એ. ડી. ભીમાણીએ પયાર્વરણ િદનના ં િવષય પર પ્રવચન આ યુ.ં ઉ વળ 

ભિવ ય માટે તેમણે વ છ રીતે ઉ પાદન કરવાની તકિનકો િવષે િવગતવાર માિહતી આપી. ી મોહમંદ સરીફ 

વડનગરવાલાએ બધાનો આભાર મા યો. 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, અમદાવાદ (ગ્રા ય) ની પ્રાદેિશક કચેરી ારા આ ટોમ ભારત ફો  િલિમટેડ સાથે 

સયંકુ્ત ઉપક્રમે જીઆઇડીસી  સાણદં ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, આણદંની પ્રાદેિશક કચેરીએ િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. પયાર્વરણના 

સરંક્ષણ અંગે લોકોમા ંજાગિૃત લાવવા િવિવધ પ્રસગંોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં (૧) અમલૂ ડેરી, આણદં (૨) જય 

કેિમકલ ઈ ડ ટ્રીઝ, ખભંાત, જીઆઈડીસી, સોખડા (૩) ડ રુાવીટ ઈિ ડયા પ્રાઈવેટ િલિમટેડ, તારાપરુ. આ િદવસ આ 

કંપનીઓના ંસહયોગથી ઉજવવામા ંઆ યો. આ િદવસે પ્રવચન, વકૃ્ષારોપણ, ઇ યાિદ િવિવધ પ્રવિૃ ઓનુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆ યુ.ં 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, અંકલે રની પ્રાદેિશક કચેરીએ અંકલે ર ઈ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશન (એએસએ), 

પાનોલી ઈ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશન (પીઆઇએ) અને ઝગિડયા ઈ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશન ( આઇએ) ના ંસહયોગ સિહત 

િવ  પયાર્વરણ િદન ૨૦૧૫ની ઉજવણીનુ ંઆયોજન કયુર્ં. જુદા જુદા કાયર્ક્રમોના આયોજન માટે જુદી જુદી સિમિતઓ 

રચવામા ંઆવી.  

આ િદવસની ઉજવણી પયાર્વરણ િવષે જાગિૃત લાવવા માટે નીચે દશાર્વેલ પ્રવિૃ ઓ સિહત િવિવધ પ્રવિૃ ઓ કરવામા ં

આવી.  
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જોગસર્ પાકર્ , પુ-એ ૧૦ વષર્ની વય સધુીના ં િવ ાથીર્ઓ માટે, તથા પુ-બી ૧૦ થી ૧૬ વષર્ સધુીના િવ ાથીર્ઓ 

માટે, િચત્ર પધાર્, રેલી (જોગસર્ પાકર્થી શ  કરી સરદાર પાકર્ થઈ પોલીસ ટેશન થઈ પરત જોગસર્ પાકર્ સધુી), 

વકૃ્ષારોપણ (૫૦૦ ક્વાટર્સર્ પાછળનો િવ તાર). 

૧૬ વષર્ની વય સધુીના ં િવ ાથીર્ઓએ િચત્ર પધાર્મા ં ભાગ લીધો. પુ એ અને બી, એ બનેંના પ્રથમ ચાર 

િવ તાઓને પરુ કાર આપવામા ં આ યા. જીપીસીબી અંકલે રની પ્રાદેિશક કચેરીના ં અિધકારી ી એ. વી. શાહ ે

શાળાના ં િવ ાથીર્ઓને પ્રવચન આ યુ ંઅને યએુનઈપીના િવષય પર િવગત આપી તથા આપણા પયાર્વરણને કેવી 

રીતે વ છ અને હિરયા  રાખવુ ં તે િવષે સમજા યુ.ં એમણે ક ુ ં કે, િવ ાથીર્ઓ ભાિવ છે અને તેમને પયાર્વરણના ં

સરંક્ષણ માટે મહ વની ભિૂમકા ભજવવાની છે.  

ી ચ દ્રશે દેવાણી, (એઆઈએ પ્રમખુ), ી બી. એસ. પટેલ, (પીઆઈએ પ્રમખુ), જીઆઈએના ંડો. પરમે રન અને 

પયાર્વરણ સિમિત – એઆઈએ ના ંચેરમેન ી પ્રબોધ પટેલે પણ િવ ાથીર્ઓને માિહતી આપી અને પોતાના પયાર્વરણ 

સરુક્ષા િવષેના મતં યો િવષે પ્રવચન આ યુ.ં િચત્ર પધાર્ પછી પયાર્વરણ જાગિૃતની રેલી જોગસર્ પાકર્થી શ  થઈ અને 

સરદાર પાકર્ થઈ અને જીઆઈડીસી પોલીસ ટેશન થઈને જોગસર્ પાકર્ ખાતે પણૂર્ થઇ. અંકલે ર, પાનોલી અને 

ઝગડીયા ઈ ડ ટ્રીયલ એ ટેટના ં િવિભ  ઉ ોગો ારા આયોિજત આ રેલીમા ંઆજુબાજુના ંરહણેાકં િવ તારના ં થાિનક 

લોકો સિહત ૧૦૦ લોકોએ પણ ભાગ લીધો. યારપછી અંકલે ર જીઆઈડીસી તથા રહણેાકં િવ તારની જુદી જુદી 

જગ્યાએ અંકલે ર એ ટેટને હિરયા  અને વ છ રાખવાના ં હતેથુી વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં આ ઉજવણીઓ 

દરિમયાન જોગસર્ પાકર્ ખાતે પયાર્વરણ સરંક્ષણ માટે રાખવામા ંઆવેલ, બોડર્મા ંદરેક જણે સહી કરી અને પોતાના 

પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ માટે લેખીતમા ંબાહંધેરી યક્ત કરી.  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, ભાવનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ િનરમા િલિમટેડ, કાલા તળાવ, ભાવનગર ખાતે 

િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. જીપીસીબીની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી આર. આર. યાસ તથા ી જી. 

બી. ભ  ેઆ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. આ પ્રસગેં કંપનીના કમર્ચારીઓએ મોટા પાયે વકૃ્ષારોપણ કયુર્ં. િવ ાથીર્ઓ માટે 

િચત્ર પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં િવ તાઓને જીપીસીબી, ભાવનગરની પ્રાદેિશક કચેરીના ંઅિધકારી ી આર. 

આર. યાસે પરુ કાર આ યા.  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ ભ ચની પ્રાદેિશક કચેરી, દહજે ઈ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશને તથા દહજે ઈકો ફે્ર ડલી સોસાયટી 

(ડીઈએફએસ)ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે પ ૃ વી પયાર્વરણ િદન ૨૦૧૫નુ ંઆયોજન કયુર્ં. દહજે ઈ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશનના ં

સ ય ઉ ોગોએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. જીપીસીબી, ભ ચની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી એ. એ. દોલતીએ આ 

વષર્ના િવષય ‘‘સાતસો કરોડ સપના, એક જ પ ૃ વી, સાવચેતીથી વપરાશ’’ના ંિવષય પર પ્રવચન આ યુ ંઅને ભાગ 

લેનારને િવ  પયાર્વરણ િદનના ંમહ વ િવષે સમજ આપી. આ પ્રસગેં વકૃ્ષારોપણ પણ કરવામા ંઆવેલ.  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, ભજૂની પ્રાદેિશક:   

મ થળ કાય મની િવગત 
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૧. જીંદાલ સો િલિમટેડ 

(ઈ ટીગે્રટેડ પાઈપ લા ટ),  

ગામ – સામાઘોઘા,     

તા. મુ દ્રા, જી. ક છ 

 

િવ  પયાર્વરણ િદન – ૨૦૧૫ જીંદાલ સો િલિમટેડ ખાતે 

ઉજવવામા ંઆ યો. આ વષર્નો િવષય ‘‘ટકાઉ વપરાશ અને 

ઉ પાદન’’ સબંિંધત હતો અને લોગન હત ુ ં "સાતસો કરોડ 

સપના. એક જ ગ્રહ. સાવચેતીથી વપરાશ."   

આ કાયર્ક્રમની મખુ્ય પ્રવિૃ  હતી વકૃ્ષારોપણ.  

ભજૂની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી સી. એ. શાહ ે િવ  

પયાર્વરણ િદન પર પ્રવચન આ યુ.ં તેમણે ટકાઉ રીતે 

િવકાસ અને 4R િસ ાતં (રેડ સુ, રીયઝુ, રીસાઈકલ અને 

રીકવરી) િવષે પોતાના ંમ ૂ યવાન િવચારો રજુ કયાર્. તેમણ ે

દરેક કમર્ચારીને પયાર્વરણલક્ષી તકિનકો અપનાવીને 

પયાર્વરણ વ છ અને હિરયા  રાખવા અપીલ કરી.  

આ કાયર્ક્રમમા ંપયાર્વરણીય જાગિૃત રેલી, પયાર્વરણ િવષે 

પ્રદશર્ન અને પરુ કાર િવતરણની પ્રવિૃ ઓનો પણ સમાવેશ 

કય .  

 

૨. જીએમડીસી, િલગ્નાઈટ 

માઈન,માતાનો મઢ, તા. 

લખપત, જી. ક છ 

 

નાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર ી કે. બી. ચૌધરી અને ી એચ. 

એમ. સોરઠીયા જીએમડીસી ારા આયોજીત  િવ  

પયાર્વરણ િદન - ૨૦૧૫ ઉજવણીના ં કાયર્ક્રમમા ં ભાગ 

લીધો. ઉજવણી દરિમયાન ૧૦૦ વકૃ્ષોનુ ંઆરોપણ થયેલ. 

વકૃ્ષારોપણ અિભયાનમા ંઆ વષર્ દરિમયાન બીજા ૨૦૦૦ 

વકૃ્ષોના ંઆરોપણ માટેની યોજના કરી.  

પ્ર ો રી પધાર્ અને લોગન પધાર્ આયોજીત કરવામા ં

આવેલ અને ઉજવણી દરિમયાન િવ તાઓને પરુ કાર 

આપવામા ંઆવેલ.  

 

૩. જીસીપીએલ (ટાટા પાવર) 

ગામ – ત્રાગડી, તા. મુ દ્રા, 

જીસીપીએલ ારા િવ  પયાર્વરણ િદન -૨૦૧૫નો પ્રસગં 

ઉજવવામા ંઆ યો.  
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જી. ક છ 

 

ભજૂની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી સી. એ. શાહ અને ી 

એચ. એસ. બારૈયા આ ઉજવણી કાયર્ક્રમમા ંહાજર હતા. 

પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી સી. એ. શાહ ેિવ  પયાર્વરણ 

િદન પર પ્રવચન આ યુ.ં તેમણે ટકાઉ િવકાસ િવષે પોતાના ં

િવચારો જણા યા અને ભાગ લેનારને વધારેને વધારે 

વકૃ્ષારોપણ કરવા પ્રો સાિહત કયાર્. ટ્રાગડી ગામમા ં૧૦૦૦૦ 

વકૃ્ષોનુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆ યુ ંઅને ટંુડા ગામમા ં ૫૦૦ 

વકૃ્ષોનુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

૪. એચપીસીએલ િલિમટેડ 

ગામ – મુ દ્રા, જી. ક છ 

 

એપીસીએલ િમ લ ારા િવ  પયાર્વરણ િદન –૨૦૧૫ની 

ઉજવણી કરવામા ંઆવી.  

ભજૂની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી સી. એ. શાહ અને 

એસએસએ ી એચ. એસ. બારૈયા આ ઉજવણી કાયર્ક્રમમા ં

હાજર હતા. કંપનીની જગ્યા પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

અગાઉ આયોજીત કરેલ િચત્ર પધાર્ના િવ તાઓને 

ઉ ોગના કમર્ચારીઓ ારા પરુ કાર આપવામા ંઆ યા. 

 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, ગાધંીનગર પ્રાદેિશક કચેરીએ િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટર, ગાધંીનગર ખાતે 

િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. જુદી જુદી શાળાઓના આશરે ૧૦૦ િવ ાથીર્ઓ તથા િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ 

સે ટરના કમર્ચારીઓએ તેમા ં ભાગ લીધો. આ પ્રસગેં ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીના ી ય.ુ આર. શાહ ે િવ  

પયાર્વરણ િદનની આવ યકતા તથા મહ વ િવષે પ્રવચન આ યુ.ં ભાષણ, ચચાર્, પયાર્વરણ પ્ર ો રી પધાર્ ઇ યાિદ 

િવિવધ પ્રવિૃ ઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં િવ તાઓને પરુ કારનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં ગજુરાત પ્રદૂષણ 

િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ . કે. લ મી િસમે ટ (ગ્રાઈ ડીંગ યિુનટ), મોટી ભોયણની સાથે પણ 

સયંકુ્ત ઉપક્રમે એકમના ં થળે કાયર્ક્રમની ઉજવણી કરી. ૫ જૂન ૨૦૧૫થી શ  કરી એક સ તાહ માટે લાિ ટક િવિહન 

કે પસના એક નવા િસ ાતંનુ ંડો મેુ ટેશન . કે. લ મી િસમે ટ ખાતે કમર્ચારીઓ ારા આયોજીત કરવામા ંઆ યુ.ં 

ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીના ી એમ. ડી. પટેલ અને . કે. લ મી િસમે ટના કમર્ચારીઓએ તથા અ ય 

અિતિથઓએ આ પ્રસગંમા ંભાગ લીધો.  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરીએ જનરલ મોટસર્ ઈિ ડયા સાથે હાલોલ લા ટ ખાતે 

ઉજવણી કરી. િવ  પયાર્વરણ િદન – ૨૦૧૫નો િવષય હતો ‘‘સાતસો કરોડ સપના, એક જ ગ્રહ, સાવચેતીથી 

વપરાશ’’. જનરલ મોટસર્ ઈિ ડયાના ંડીજીએમ (ઈએચએસ) ી સકેંત શાહ ેઆ પ્રસગેં પ્રવચન કરેલ. અહીં માિહતીની 
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આપ-લેનો કાયર્ક્રમ રાખવામા ંઆ યો, પયાર્વરણ િવષય ઉપર એક િવડીયો પણ દેખાડવામા ંઆ યો. ઈ-વે ટ િવષે 

જનરલ મોટસર્ ઈિ ડયા ારા એક પે્રઝ ટેશન પણ રજૂ કરવામા ંઆ યુ.ં લોગન અને પો ટર પધાર્ માટે પરુ કારનુ ં

િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં જનરલ મોટસર્ ઈિ ડયા ારા પીયસુી સટ િફકેટના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન પણ કરેલ. કાયર્ક્રમના ં

અંતે જનરલ મોટસર્ના હાલોલ લા ટની જગ્યા પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને યપુીએલ િલિમટેડના સયંકુ્ત ઉપક્રમે િવ  પયાર્વરણ 

િદનની હાલોલ લા ટ ખાતે ઉજવણી કરી. જુદી જુદી પધાર્ઓમા ંકમર્ચારીઓ તથા કો ટ્રાક્ટરના કામ મજુરવગર્ ારા 

ભાગ લીધેલ. જીપીસીબીની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી આર. પી. ગુ તાએ આ પ્રસગેં પ્રવચન કયુર્ં. કંપનીના ં

કમર્ચારીઓ તથા કો ટ્રાક્ટરના મજુરવગર્ ારા પયાર્વરણ િહતલક્ષી વચન લીધા. કંપનીના ંકમર્ચારીઓ તથા કો ટ્રાક્ટર 

પર કામ કરવાવાળાઓ માટે 'પયાર્વરણ પર િનબધં' નો કાયર્ક્રમ રાખવામા ં આવેલ. િવ  પયાર્વરણ િદનની 

પધાર્ઓના િવ તાઓને જીપીસીબીની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી આર. પી. ગુ તા અને ી એન. એલ. પરમાર 

ારા  પરુ કાર આપવામા ંઆ યા. િવ  પયાર્વરણ િદનના ંપ્રસગેં િનઃશુ ક રસીકરણ કે પનુ ંગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરી 

તથા સવેંદના બીએમડબ ય ૂઈ સીનરેટર, હાલોલ ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં મા ંજીપીસીબી 

તથા સવેંદના બીલએમડબ ય ૂ ઈ સીનરેટર, હાલોલના કમર્ચારીઓ અને અ ય થાિનક પ્રજાજનોએ ભાગ લીધો. 

જીપીસીબી, ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરીએ એલે બીક ફામાર્ યટુીક સ િલિમટેડ (એપીઆઈ-I અને II) અને પૌષાક 

િલિમટેડ, ગજુરાત જનરલ મોટસર્ િલિમટેડ, ચદં્રાપરુા, તા. હાલોલ, યનુાઈટેડ ફો ફરસ િલિમટેડ, સતં ગોબેઇન િલિમટેડ, 

ચદં્રાપરુા, તા. હાલોલ, ગજુરાત લોરો કેિમક સ િલિમટેડ, રણજીતનગર ઇ યાિદ ઉ ોગો સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે િવ  

પયાર્વરણ િદનના ં કાયર્ક્રમની ઉજવણી કરી. ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરીના ં અિધકારીઓ તથા સદંિભર્ત ઉ ોગોના 

પ્રિતિનિધઓએ વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો.  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, િહંમતનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ િવ  પયાર્વરણ િદનના પ્રસગેં જનજાગિૃત કાયર્ક્રમ 

સાબર ડેરી, િહંમતનગર, િજ. સાબરકાઠંા ખાતે આયોજન કયુર્ં. ૧૦૦ થી વધારે એકમોના ંપ્રિતિનિધઓ / ડાયરેક્ટરોએ 

કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. િહંમતનગર પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારી ી બી. જી. સતેુ્રજા અને એસએસએ ી વી. એસ. 

દવેએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. સાબર ડેરીના ં ી લિલતભાઈ પટેલે તેમના ંએકમ ારા પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ માટે 

લીધેલ પગલાઓ િવષે પે્રઝ ટેશન રજૂ કયુર્ં. સાબર ડેરીની જગ્યા પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, જામનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ એ સાર ઓઈલ િલિમટેડ, ી િદિગ્વજય િસમે ટ 

ઈ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, જીએસએફસી િસક્કા અને એ સાર પાવર ગજુરાત િલિમટેડ સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે એ સાર હાઉસ, 

ગામ વાડીનાર, તા. ખભંાળીયા, જી. દેવભિૂમ ારકા ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. જામનગરની પ્રાદેિશક 

કચેરીના ંિસિનયર વૈજ્ઞાિનક અિધકારીએ િવ  પયાર્વરણ િદનના િવષય પર ભાગ લેનારને િવગતવાર માિહતી આપી. 

આ પ્રસગેં વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ તપરુની પ્રાદેિશક કચેરી અને તપરુ ડાઈંગ એ ડ િપ્ર ટીંગ એસોિસએશનના ંસયંકુ્ત ઉપક્રમે 

ભાટગામ વોિશંગઘાટ શિુ કરણ યોજના પ્રા. િલ., ગામ – ભાટ, તા. ભેંસાણ, જી. જૂનાગઢ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની 

ઉજવણી કરી. સીઈટીપી સાઈટ પર વકૃ્ષારોપણના ં કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ ઉજવણીમા ંપ્રાદેિશક 



165 
 

અિધકારી ી મકેુશ શકુ્લા, નાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર ી પી. બી. કટેિશયા, વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી ટી. સી. બારમેડા, 

મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર ી એલ. એમ. આિહર અને તપરુ ડાઈંગ એ ડ િપ્ર ટીંગ એસોિસએશનના ંઅિધકારીઓ 

તથા કોમન એ લઅુંટ ટ્રીટમે ટ લા ટના ં કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધેલ. પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ અને જાળવણી સાથે 

સકંિલત િવષયો પર ચચાર્ કરવામા ંઆવી. 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, જૂનાગઢની પ્રાદેિશક કચેરીએ િનબધં પધાર્, પો ટર પધાર્, લોગન પધાર્, મોડેલ 

પધાર્, પ્રવચન પધાર્, બાઈક રેલી અને વકૃ્ષારોપણ વગેરે કાયર્ક્રમનુ ંગજુરાત િસિ  િસમે ટ, તા. સતુ્રાપાડા, જી. ગીર-

સોમનાથ ખાતે આયોજન કયુર્ં. ઈિ ડયન રેયોન, વેરાવળ, તા. વેરાવળ, જી. ગીર-સોમનાથ ખાતે વકૃ્ષારોપણ કરવામા ં

આ યુ.ં  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, મહસેાણાની પ્રાદેિશક કચેરીએ ઉ ોગો, શાળાઓ અને થાિનક સં થાઓ સાથે 

સયંકુ્તપણે જનજાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. ૪ જૂન ૨૦૧૫ના ં રોજ ઓએનજીસી, શાતંાબા કો યિુનટી સાય સ 

ચેિરટેબલ ટ્ર ટ (એનજીઓ) અને પ્રાઈમ કલૂ, પાચંોટ ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે એક રેલીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

રેલીમા ં ૧૫૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. મા ં પયાર્વરણ િવષે જાગિૃતના બેનસર્ દેખાડવામા ંઆ યા. અને તેમા ં

જીપીસીબી, ઓએનજીસી, એનજીઓ અને શાળાના ંકમર્ચારીઓએ પણ ભાગ લીધો. ઓએનજીસી, પાલાવાસણા ારા ૫ 

જૂન ૨૦૧૫ના ંરોજ આયોજીત પ્ર ો રી, ચચાર્ અને વકૃ્ષારોપણના ંકાયર્ક્રમમા ંજીપીસીબીએ ભાગ લીધો. જીપીસીબીના ં

અિધકારીઓએ દૂધસાગર ડેરી, મહસેાણા સાથે સયંકુ્ત રીતે આયોજીત કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ અને પયાર્વરણના ં

સરંક્ષણ અને તે અંગે જાગિૃત, આધિુનક જીવનશૈલીના ંલીધે થતી પ્રદૂષણની િવપરીત અસરો, ગ્રીન હાઉસ વાયઓુ 

વગેરે િવષયો પર પ્રવચન કયુર્ં. બનેં કાયર્ક્રમો પછી યા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, મોરબીની પ્રાદેિશક કચેરીએ એનજીઓ - આનદંી સં થા સાથે િવ  પયાર્વરણ 

િદનની ઉજવણી કરી. મોરબી િવ તારની િવિભ  શાળાના ં િવ ાથીર્ઓ સિહત એક રેલીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

રેલી મોરબી ટાઉનહોલથી શ  થઈ વીસી ફાટક સધુી ગઈ. મોરબીના ંકલેક્ટર ી એસ. એમ. પટેલે પયાર્વરણ સરુક્ષા 

અંગે થયેલ નવીન સશંોધનો િવષે પ્રવચન આ યુ.ં પ્રાદેિશક અિધકારી ી એ. એમ. ગિઢયાએ જુદી જુદી પયાર્વરણ 

અને જનજાગિૃત સબંિંધત પ્રવિૃ ઓ િવષે ટૂંકમા ંમાિહતી આપી અને િવ  પયાર્વરણ િદનના ં િવષય પર પ્રવચન 

આ યુ.ં મોરબીના ધારાસ ય ી કાિંતલાલ અમિૃતયાએ વકૃ્ષોની પયાર્વરણ સરુક્ષાની ભિૂમકા િવષે પ્રવચન આ યુ.ં જુદી 

જુદી જાતોના ં૪૦૦ રોપાનુ ંભાગ લેનાર વ ચે િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ િહંદુ તાન કોકાકોલા બેવરે ઝ પ્રા. િલ. 

(એચસીસીબીપીએલ) ગોબલેજના સયંકુ્ત ઉપક્રમે સે ટર કલૂ, લાલી ગામ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી 

કરી. કાયર્ક્રમમા ં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ અને ડીઆઈઈટી (િડ ટ્રીક્ટ ઈિ ટટ ટૂ ઓફ એ યકેુશન એ ડ 

ટે્રઈનીંગ) કઠલાલ, ખેડા તાલકુા ટીચર એસોિસએશનના ં પ્રમખુ તથા ઈકો ક વીનર અને ખેડા િજ લાની બધી 

શાળાઓમાથંી ૧૫૩ થી વધારે િશક્ષકો અને િશિક્ષકાઓ તથા એચસીસીબીપીએલની ઝોનલ મેનેજમે ટ ટીમે ભાગ 

લીધો. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારીઓએ પયાર્વરણ સરંક્ષણ િવષે પ્રવચન 

કયુર્ં. એચસીસીબીપીએલ, ગોબલેજના ઝોનલ સ ટેનેિબિલટી મેનેજર ી િનશીથ દવેએ PET રીસાઈક્લીંગ પર ખાસ 
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યાન ખેં યુ.ં એચસીસીબીપીએલ, ગોબલેજના ંપયાર્વરણના વડા ીમતી જાગિૃત પટેલે 'PETના ંએકત્રીકરણ અને 

રીસાઈક્લીંગનુ ંમહ વ' એ િવષય પર કંપનીના ંકામગીરી િવષે માિહતી આપી.  

૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ અ ટ્રાટેક િસમે ટ િલિમટેડ 

(વણાકબોરી િસમે ટ વક્સર્)ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે િવ  પયાર્વરણ િદનની અ યતં ઉ સાહ અને ધગશ સાથે ઉજવણી કરી. 

તેઓએ લા ટના ં થળ પર તથા કોલોનીના ં િવ તારમા ં જનજાગિૃત કાયર્ક્રમ, િવિવધ પધાર્ઓ તથા િવશાળ 

વકૃ્ષારોપણનુ ં આયોજન કરી તેમની પયાર્વરણ સરંક્ષણ પ્ર યે પે્રરણા બતાવી. આ ઉજવણીમા ં દરેક વહીવટી 

યવ થાપકો, અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ, મજુરવગર્ અને કોલોનીના રહવેાસીઓએ ભાગ લીધો. પ્રાદેિશક કચેરીના ં

અિધકારી ી કે. આર. ઉપા યાયે સોગધંિવિધની દોરવણી કરી. તેમણે ‘‘સાતસો કરોડ સપના, એક જ ગ્રહ, સાવચેતીથી 

વપરાશ’’ એ િવષય પર પ્રવચન આ યુ.ં તેમણે ઈકોિહતાથીર્ ઉ પાદનોનો ઉપયોગ કરવા તથા ' લાિ ટક' નો ઉપયોગ 

બને યા ંસધુી ન કરવા માટે િવનતંી કરી. તેમણે કચરો બને તેટલો ઓછો કરવા, કાળજીપવૂર્ક પાણીનો વપરાશ કરવા 

અને વધમુા ંવધ ુવકૃ્ષારોપણ કરવા પ્રો સાહન આ યુ.ં ડો. એમ. . કપરૂ અને ી અ બજુ ીવા તવે પણ જ રી 

પ્રવચન આ યુ.ં બનેંએ વણાકબોરીની પ્રિતબ તા અને પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ માટેના પગલાઓં િવષે માિહતી આપી. 

આ એકમે સીએસઆર પ્રવિૃ ઓ ારા પયાર્વરણીય જાગિૃત માટે શાળામા ં બંેશ ચાલ ુકરેલ છે. ી શશાકં માનસ 

(એસએચ-પ્રોસેસ અિધકારી) અને ી એચ. એ. બરડે (એસએચ- સૂી એ ડ એ વારોનમે ટ અિધકારી) ારા પ્ર ો રી 

પધાર્નુ ંઆયોજન કયુર્ં અને પરુ કારોનુ ં િવતરણ કયુર્ં. એચઓડી-ટેક ી મીલીંદ પરીખે એકમ ારા કરવામા ંઆવેલ 

પહલે િવષે િવગત આપી. લા ટ અને કોલોનીની જુદી જુદી જગ્યાએ ૫૦૦ રોપાનુ ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, નવસારી ારા િહ તી મે યફેુક્ચરીંગ ઈંડીયા, જીઆઇડીસી કબીલપરુ, નવસારી, તથા 

વલસાડ િડ ટ.કો.ઓપ.િમ ક પ્રોડ યિુનયન િલ (વસુધંરા ડેરી), અલીપરુ, નવસારી ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની 

ઉજવણી કરી. નવસારીના પ્રાદેિશક અિધકારી ી એમ.એસ.દસારીએ આ પ્રસગં પર પ્રવચન કયુર્ં. લોગન અને પો ટર 

પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા આ યુ.ં પ્રાદેિશક અિધકારી ી એમ.એસ.દસારી ારા પરુ કારોનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

તેમણે “સાતસો કરોડ સપના; એક જ ુ વી; સાવચેતીથી વપરાશ કરો” એ િવષય પર પ્રવચન કયુર્. કંપનીની જગ્યા 

પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં બીજો એક કાયર્ક્રમ વલસાડ િડ ટ. કો. ઓપ. િમ ક પ્રોડ. યિુનયન િલ.(વસુધંરા ડેરી), 

અલીપરુ,નવસારી ખાતે કરવામા ંઆ યો. પ્રાદેિશક અિધકારી ી એમ.એસ.દસારી અને ડેરીના ંબધા એક્જીકયટુીવ 

અિધકારીઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. વસુધંરા ડેરીના ંઉપપ્રમખુે િસંચાઈ કીમ ારા યવ થાપન કરી પ્રદૂષણ 

ઓ  ં કરવા તથા ગદંાપંાણીના ં યવ થાપન માટે ડેરીએ લીધેલ િવિભ  પગલા ં િવષે ટૂંકમા ં સમજા યુ.ં શાળાના ં

બાળકો તથા કમર્ચારીઓ વ ચે લોગન, િચત્રકામ અને પ્ર ોતરી પધાર્ઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંઅને પરુ કાર 

આપવામા આ યા.ં વસુધંરા ડેરીની જગ્યા પર આરોપણ કરવામા આ યુ.ં 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી, પાલનપરુની પ્રાદેિશક કચેરી ારા ઇ ડીયન ઓઇલ કોપ રેશન િલ. િસ પરુ તથા 

“બનાસ ડેરી” જગાણા, તા.પાલનપરુ ખાતે “િવ  પયાર્વરણ િદન” ની ઉજવણી કરી. બનાસ ડેરીની જગ્યા પર 

વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં અ યએક “િવ  પયાર્વરણ િદન“નો કાયર્ક્રમ “િરધમ બાયો કેર (સીબીએમડબ યઆુઇએફ)” 

ચડોતર, તા.-પાલનપરુ ખાતે પણ આયોજીત કરવામા ંઆ યો, યા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં   
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 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી, પોરબદંરની પ્રાદેિશક કચેરી ારા સૌરા ટ્ર િસમે ટ િલ.,રાણાવાવ સાથે સયુકં્ત 

ઉપક્રમે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. િવભાગના ંબધા કમર્ચારીઓ, કરાર પર કામ કરનાર તથા તેઓના ં

કંુટંુબીજનોએ ઉ સાહથી ભાગ લીધો. િવ  પયાર્વરણ િદન િવષે સૌરા ટ્ર સીમે ટ િલ.ના અિધકારીએ પ્રવચન કયુર્. અ ય 

વક્તાઓએ વાતાવરણના ંપિરવતર્ન, પયાર્વરણને નકુશાન, કચરાનો ફરીથી વપરાશ તથા રીસાઇક્લીંગ, લા ટીકનો 

વપરાશ અને િવ ના ંતાપમાનમા ંવધારો અને તેના કારણે થતી સમ યાઓ િવષે પ્રવચન આ યા. કમર્ચારીઓ ારા 

એક નાટક કરવામા આ યુ.ં રંગોળી, બાળકો માટેની િચત્ર પધાર્, પયાર્વરણ િવષેના ં લોગન, પો ટરો અને પ્ર ોતરી 

વગેરેમા ંભાગ લેનાર દરેકને પરુ કાર આપવામા ંઆ યા. દરેક ભાગ લેનાર ારા વકૃ્ષારોપણ કરવામા આ યુ.ં 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરી ારા િરજીયનલ સાય સ સે ટર (પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન 

કે દ્ર - રેસ કોસર્, રાજકોટ) સાથે સયુકં્ત ઉપક્રમે “પયાર્વરણ િવષે જાગિૃત” માટે એક રેલીનુ ંઆયોજન કયુર્ં. િકશનપરા 

ચોક પર પહ યા પછી દરેક ભાગ લેનારે પયાર્વરણ િવષે જાગિૃત સબંિંધત પો ટરો અને લોગનો લોકોને વહે યા.ં 

રેલી િરજીયનલ સાય સ સે ટરના ં કો યિુનટી હોલ સધુી પહ ચી, યા ં િરજીયનલ સાય સ સે ટરના ં ડાયરેક્ટર ી 

રમણભાઇ ભાયાણીએ દરેક ભાગ લેનારને પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ અને વ છતાના ંમહ વ િવષે સમજા યુ.ં જીપીસીબી 

રાજકોટના ંપ્રાદેિશક અિધકારી અને તકેદારી અિધકારી ી પી. . વાછાણીએ દરેકને પયાર્વરણ અને તેના ંસરંક્ષણ િવષે 

તથા પયાર્વરણના ંસસંાધનોના ંઅિતશય ઉપયોગના ંલીધે થતા આડેધડ િવકાસના ંકારણે થતી િવપરીત અસરો િવષે 

માિહતી આપી. આ કાયર્ક્રમમા ં ૧૨૫ િવ ાથીર્ઓએ તથા નાગિરકોએ ભાગ લીધો. િવ ાથીર્ઓને પ્રમાણપત્ર તથા 

"તલુસી" ના છોડ આપવામા ંઆ યા. ગૌરીદાદ-રાજકોટમા ંઆવેલ આઇઓસીએલ સલાયા-મથરુા પાઇપલાઇન પપંીંગ 

ટેશન ારા તેમના કમર્ચારીઓ માટે એક પયાર્વરણ જાગિૃતનો કાયર્ક્રમ આયોિજત કરવામા આવેલ, મા ં તેઓએ 

જીપીસીબીના ંઅિધકારીઓને પણ આમતં્રણ આપેલ. વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એ. જી. ઓઝા અને જીપીસીબી રાજકોટની 

પ્રાદેિશક કચેરીના ં ી બી. આર. કંુડિલયા (એસએસએ)એ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ.દરેક ભાગ લેનારને વૈિ ક 

પયાર્વરણની સમ યાઓ, વાતાવરણ પિરવતર્ન, ગ્રીન હાઉસ અસર, ઓઝોન તર ઉ છેદ, વગેરે િવષે માિહતી 

આપવામા આવી. ગૌરીદાદ-રાજકોટના ંઆઈઓસીએલ-એસએમપીએલની જગ્યા પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

૫ જુન ૨૦૧૫ના રોજ આઈએમએ, રાજકોટ અને િડ ટ્રોમેડ બાયો-ક્લીન પ્રા. િલ., જીપીસીબી, રાજકોટની પ્રાદેિશક 

કચેરી તથા પીડીય ુમેિડકલ કોલેજ, રાજકોટ ારા પીડીય ુમેિડકલ કોલેજ, રાજકોટ ખાતે બાયોમેડીકલ કચરાને યોગ્ય 

રીતે અલગ કરવા તથા તેના િનકાલ કરવા િવષે પેરામેડીકલ કમર્ચારીઓ માટે એક કાયર્ક્રમ/સેિમનાર યોજવામા ં

આ યો. આ સેિમનારમા ંજુદી જુદી હોિ પટલની ૧૫૦ નસર્ અને પેરામેડીકલ કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો. 

ઓકવ ફામાર્ પ્રા. િલ. અને જીપીસીબી, રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરી ારા સયુકં્ત ઉપક્રમે િવ  પ્રયાર્વરણ િદનની 

ઉજવણી માટે એક વકૃ્ષારોપણના ંકાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. ઓકવ ફામાર્ પ્રા. િલ.ની વેરાવળ (શાપર)ની જગ્યા પર 

તથા આસપાસના િવ તારમા ં૧૦૦ લીમડાના વકૃ્ષોનુ ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં અ ય ઔધોિગક એકમોએ પણ આ 

કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો.  
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 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ સિચન ઈ ફ્રા એ વાઈરોનમે ટ પ્રા. િલ., સીઈટીપી અને 

સિચન ઈ ડ ટ્રીયલ કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી િલિમટેડે સયુકં્ત ઉપક્રમે જીઆઇડીસી, સિચન ખાતે ઉજવેલ િવ  

પયાર્વરણ િદનના ં કાયર્ક્રમમા ં ભાગ લીધો. જીઆઇડીસી એ ટેટની સાઇટ પર તથા ર તાઓની આજુબાજુમા ંએક 

પ્રસારણ કાયર્ક્રમ અને યારબાદ વકૃ્ષારોપણના ંકાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા આ યુ.ં પ્રાદેિશક અિધકારી ી . કે. પટેલે 

પયાર્વરણ સરંક્ષણ માટે પ્રયાસો કરવાની આવ યક્તાઓ ભારપવૂર્ક સમજાવી. ી એસ. એમ. વૈજનાપરુકરે (ના.પ.ઇ) 

ારા િવ  પયાર્વરણ િદનના ંિવષય પર પ્રવચન આ યુ.ં કો યિુનટી બોઈલર પ્રો ક્ટના ંમુ ાઓને સમજવા માટે સિચન 

ઇકો એનેજીર્ િલ. ( ટીમહાઉસ પ્રો ક્ટ), જીઆઇડીસી સિચન ખાતે એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

યારબાદ વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં જીઆઇડીસી સિચનના ંતથા અ ય િવ તારના ંઉધોગોના પ્રિતિનિધઓને અને 

જીપીસીબીના અિધકારીઓએ તેમા ંભાગ લીધો. સીઇટીપી પાડેંસરા ખાતે એસજીટીપીએ અને પાડેંસરા ઇ ફા કચર 

િલિમટેડના ંસયંકુ્ત ઉપક્રમે કાયર્ક્રમનુ ંપણ આયોજન કરવામા ંઆવેલ, મા ંજીપીસીબીના ંઅિધકારીઓ સાથે એક 

િક્રયાપ્રિતિક્રયા બેઠકનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ અને યારપછી વકૃ્ષારોપણ કરવામા આવેલ, બીજી એક બેઠક અને 

વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ ગ્લોબલ એ વાઇરો કેર િલ., જીઆઇડીસી, સિચન સીઇટીપી ખાતે થયેલ. 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી સરેુ દ્રનગરની પ્રાદેિશક કચેરી ારા સરેુ દ્રનગર દુધરેજ નગરપાિલકા, મેકસન 

ફામાર્ યટુીક સ િલ. સાથે કંપનીની જગ્યા પર સયંકુ્ત ઉપક્રમે િવ  પયાર્વરણ િદનનુ ંઆયોજન કરવામા આ યુ.ં 

સમેંલનમા ં ભાગ લેનાર જનસમહૂને જીપીસીબી પ્રાદેિશક કચેરીના ં વૈજ્ઞાિનક અિધકારીએ િવ  પયાર્વરણ િદનના ં

મહ વ િવષે માિહતી આપી. દરેક યિક્તએ પોતાના જ મ િદવસે એક વકૃ્ષનુ ંઆરોપણ કરવાના ં સોગદં લીધા. 

જનસમહૂ ે મેક્સન ફામાર્ યટુીક સ િલ.ની જગ્યા પર જુદી જુદી જાતના ં આશરે ૭૦ કુ્ષોનુ ં આરોપણ કયુર્ં. િવ  

પયાર્વરણ િદનના ં પ્રસગેં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, સરુદ્રનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ માહી િમ ક પ્રોડ સુર 

કો.િલ.,સરુદ્રનગર અને પાટડી, સાથે તેઓની જગ્યા ખાતે સયંકુ્ત ઉપક્રમે ઉજવણીનુ ં આયોજન કયુર્ં. જીપીસીબી 

સરેુ દ્રનગરની પ્રાદેિશક કચેરીના ં મદદનીશ ઇજનેરે આ પ્રસગેં પ્રવચન આ યુ,ં જગ્યા પર ૪૦ પ્રકારના ં વકૃ્ષોન ુ

આરોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી સરીગામની પ્રાદેિશક કચેરીએ ગજુરાત ઇ ડિ ટ્રયલ ડેવલોપમેંટ કોપ રેશન, 

સરીગામ, મેિક્લઓ સ ફામાર્ યટુીક સ િલ. અને સરીગામ ઇ ડ્િ ટ્રયલ એસોિસએશન ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે સરીગામ 

િવ તારમા ં"િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૫"ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. આ કાયર્ક્રમમા ંજીઆઈડીસી-સરીગામના ંઅ ય 

કમર્ચારીઓએ, વાપીના ં એક્ઝી ટુીવ એ જીનીયર અને કમર્ચારીઓએ, ૪૦૦ ઉ ોગપિતઓએ અને જીપીસીબી 

સિરગામના ં કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધો મા ંમાનનીય ધારાસ ય ી રમણભાઇ પાટકર (ઉમરગામ) મખુ્ય અિતિથ 

હતા. તેઓ ારા "િવ  પયાર્વરણ િદન" પ્રસગેં વક્ત ય આ યુ.ં પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. પટેલે "િવ  પયાર્વરણ 

િદન - ૨૦૧૫" ના ંપ્રસગેં "સાતસો કરોડ સપના, એક જ ગ્રહ અને સાવચેતીપવૂર્ક વપરાશ કરો” એ િવષય પર 

પ્રવચન આ યુ.ં આ કેમી ઇ ડ ટ્રીઝ અને જશ કેમીક સની પાછળના ંજીઆઇડીસી ગ્રીન બે ટ એિરયામા ંમોટે પાયે 

વકૃ્ષારોપણ કરવામા આ યુ.ં મા ં૪૦૦૦ વકૃ્ષોનુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 
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 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને નદેંસરી ઈ ટ્રીજ એસોિસએશના સયુકંત ઉપક્રમે 

"િવ  પયાર્વરણ િદન" ના ં કાયર્કમનુ ં આયોજન કયુર્ં. કાયર્ક્રમમા ં વોકેથન અને વકૃ્ષારોપણ નદેંસરી ઇ ડિ ટ્રયલ 

એ ટેટની જગ્યા પર કરવામા ંઆ યુ.ં કાયર્ક્રમ પવૂેર્ " વ છતા અિભયાન" પણ કરવામા ંઆ યુ.ં મા ંઆશરે ૧૮-૨૦ 

સફાઈ સેવકોએ એ ટેટમા ંસફાઈનુ ંકામ કયુર્ં અને આશરે એક ટે્રક્ટર ટલો કચરો એકઠો કય  અને તેના ંઉિચત રીતે 

િનકાલ માટે એનઈપીએલને મોકલા યો. 

નદેંસરીના ં તથા તેની આજુબાજુના ં ઉ ોગોને અને લોકોને આ પ્રસગં િવષે જાણ કરવા માટે ર તા પર બોડર્, 

એસએમએસ, ઇ-મેઇલ, વો સએપ વગેરે ારા જાગિૃત અિભયાન કરવામા ંઆવેલ.  

૫ જૂન ૨૦૧૫ના ં રોજ વોકેથોન અને વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લેવા માટે શાળાના ં િવ ાથીર્ઓ, ઉ ોગપિતઓ, 

ઉ ોગોના ંકમર્ચારીઓ, થાિનક ગ્રા યજનો, સખીમડંળની બહનેો, સીઇટીપી, એનઇસીએલ, એનડ યયુએુલ વગેરેના ં

કમર્ચારીઓ, નદેંસરી ઇં ટ્રીઝ એસોસીએશનના ં કે પસ પર સેંટર ઓફ એક્સેલસં હોલમા ં એક્ઠા થયા. દરેકને 

પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ અંગે પ્રિતબ તાનો સદેંશ દશાર્વતા ટી-શટર્ આપવામા ંઆ યા. આ ઉપરાતં પાદરા, એકલબારા, 

સાવલી વગેરેના ંઉ ોગપિતઓએ પણ ભાગ લીધો. નદેંસરી કુલના ંિવધાથીઓએ પયાર્વરણ િવષે ટૂંકુ પ્રવચન આ ય.ુ 

દરેકે પયાર્વરણના સરંક્ષણ માટે સોગદં લીધા. જીપીસીબી વડોદરાના ં અિધકારી ી નીરજ શાહ ે તથા નદેંસરી 

ઇં ટ્રીયલ એસોિસએશનના ંપ્રમખુ ી બાબભુાઇ સી. પટેલે એક સાથે લીલી ઝડંી ફરકાવી વોકેથનની શ આત કરાવી, 

આ પધાર્મા ંઆશરે ૫૫૦ લોકો ભાગ લેનાર હતા. વોકેથોનની દોરવણી “પયાર્વરણ રથ” થી કરવામા ંઆવી,  જુદા 

જુદા પો ટરો અને લોગન, સગંીતના સાધનો,તથા હ સમેન ઇ ટરનેશનલ પ્રા. િલિમટેડ ારા આપવામા ંઆવેલ 

ટે લોથી સસુિજ ત હતો. ભાગ લેનારાએ પો ટરો દેખાડેલ. રેલીની યાત્રા દરિમયાન પયાર્વરણ જાગિૃત િવષે ગીતો 

વગાડવામા ંઆ યા. 

મોટી કંપનીઓ, વી કે કોરોમડંલ ફિટર્લાઇઝસર્, દીપક નાઇટ્રાઇટ િલિમટેડ, સોિડયમ મેટલ પ્રા. િલ., ફામર્સન 

એનાલ સીક્સ, રુબામીન િલિમટેડ, વગેરે ારા પીવાના પાણીના ં ટોલ, છાશ, ઓઆરએસ, ઠંડા પીણા, ચોકલેટ માટે 

પયાર્વરણ સબંિંધત સદેંશાથી સસુ જ ટોલ તૈયાર રાખવામા ંઆવેલ. 

જીપીસીબી વડોદરાના ંપ્રાદેિશક અિધકારી ી નીરજ શાહ ેસહનુો આભાર મા યો અને “સાતસો કરોડ સપના,એક જ ગ્રહ, 

સાવચેતીથી વપરાશ કરો”, એ િવષય પર પ્રવચન આ યુ.ં નદેંસરી ઇંડ ટ્રીઝ એસોિસએશનના ંપ્રમખુ ી બાબભુાઇ સી. 

પટેલે પણ આ પ્રસગેં પ્રવચન આ યુ ં.  

 ૫ જૂન ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી વાપી અને નોટીફાઇડ એિરયા ઓથોરીટી (એનએએ), વીજીઇએલ ારા, યપુીએલ 

િલિમટેડ એ ડ માઇક્રો ઇંક્સ પ્રા. િલ.ના ંસહયોગથી િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરી. ૩૫૦ સાયકલ ચાલકોએ 

તથા ૨૦૦થી વધારે સેંટ ઝેિવયસર્ કુલ અને ઉ ોગોના ંસ યોએ રેલીમા ંભાગ લીધો. ૧૫૦૦ રોપા અને લોના 

છોડનુ ં િવતરણ ગુજંન, વાપી ખાતે કરવામા આ યુ.ં જીપીસીબીની કચેરી અને જૂની ટીએસડીએફની સાઇટ પર ૧૨૦ 

વકૃ્ષો માટે આરોપણ કરવામા આ યુ.ં        
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ઓઝોન દન ‐ 16 સ ટ બર 2015 ‐ ની ઉજવણી િવષે એક અહવાલ 

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, અમદાવાદની  પ્રાદેિશક કચેરી ારા ૧૪ થી ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ ના ંદર યાન ઉ કષર્ 

ટ્ર ટ સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે હઠીિસંગ સે ટર, સીઇપીટી યિુનવિસર્ટી, અમદાવાદ ખાતે ઓઝોન િદન ઉજવેલ. ઉ કષર્ની થાપના 

કરનાર ીમતી રેખાબેન અ વયુર્એ આ પ્રસગેં પ્રવચન આપેલ. અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરીના ંઅિધકારી ીમતી એન. ડી. 

અજમેરાએ ગ્લોબલ વોમીર્ંગ ઓ  ંકરવા માટે અને આબોહવા પિરવતર્ન િવષે, તથા પાણી અને જમીનના ંપ્રદૂષણને ઓ  ંકરવા 

માટે પીઓપી, રસાયણો, કલર અને પીગમે ટ વાપરવાની જગ્યાએ કુદરતી રંગો તથા માટીનો ઉપયોગ કરવા ક ુ.ં તેમણે 

સીએફસી પર પ્રિતબધં ગ્લોબલ વોમીર્ંગ તથા વાતાવરણમા ંથતા પિરવતર્ન િવષે િવગતવાર પ્રવચન આ યુ.ં એનઈપીએલના ં

પ્રમખુ ી શૈલેષ પટવારીએ ઓઝોન, શુ ય કચરો, નવી તકનીકો વાપરી કચરામાથંી કંચન મેળવવા, વગેરે િવષે પ્રવચન આ યુ.ં 

િકસાન સઘંના ંભતૂપવૂર્ પ્રમખુ ી વેલજીભાઈ ભડુીઆએ ઓગેર્િનક ખેતી ારા ગ્લોબલ વોમીર્ંગ અને વાતાવરણ પિરવતર્ન ઓ  ં

કરવા તથા જમીનના ંપ્રદૂષણને ઓ  ંકરવા રાસાયિણક ખાતરનો ઓછો ઉપયોગ કરવા િવષે ચચાર્ કરી.  ીમતી ફનીબેન 

િત્રવેદીએ વૈજ્ઞાિનક રીતે કચરાનુ ં યવ થાપન અને િનકાલ િવષે તથા જુદા જુદા ઘરગ થ ુકચરાને વાપરી ઓગેર્િનક ખાતર 

બનાવવા િવષે પ્રવચન કયુર્ં. ૧૪ થી ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ દરિમયાન ઉ કષર્ ટ્ર ટે ઇકોલોજી િહતાથીર્ ઉ પાદનોનુ ંપ્રદશર્ન તથા 

વેચાણનુ ંપણ આયોજન કયુર્ં. 

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, અમદાવાદ (ગ્રા ય)ની પ્રાદેિશક કચેરી ારા એ. કે. િવ ામિંદર, બાવળા ખાતે ' લા ટર 

ઓફ પેરીસથી બનાવેલ ગણપિતની મિૂતર્ના ંિવસ નના ંકારણે થતુ ંપાણીનુ ંપ્રદૂષણ'  િવષે પ્રવચન આ યુ ંતથા િવ  ઓઝોન 

િદનની ઉજવણી કરી.       

૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, અમદાવાદ (ગ્રા ય)ની પ્રાદેિશક કચેરી ારા બરુાભાઈ ગાડંાભાઈ ચાવડા મા યિમક 

શાળા, ચાગંોદર ખાતે ' લા ટર ઓફ પેરીસથી બનાવેલ ગણપિતની મિૂતર્ના ંિવસ નના ંકારણે થતુ ંપાણીનુ ંપ્રદૂષણ'  િવષે 

પ્રવચન આ યુ ંતથા િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી.       

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, આણદંની પ્રાદેિશક કચેરી ારા િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. જીપીસીબીની પ્રાદેિશક 

કચેરીના ંકમર્ચારીઓએ આ િદનની નગર પ્રાથિમક શાળા ન ં૭, ઉ ચ મા યિમક શાળા ન ં૧, નગર પ્રાથિમક શાળા ન ં૪, પ્રાથિમક 

શાળા ન ં૨, પાયોિનયર કુલ તથા આઇ. પી. િમશન ગ સર્ કુલ સિહત આણદંની જુદી જુદી શાળાઓમા ંઉજવણી કરી. જીપીસીબી, 

આણદંની પ્રાદેિશક કચેરી ારા િવ ાથીર્ઓને ઓઝોનના ં તરના ંસરંક્ષણ, ગ્લોબલ વોમીર્ંગ તથા વાતાવરણ પિરવતર્ન િવષે 

પ્રવચન કયુર્ં. આ ઉપરાતં ઓઝોન તર પાતળા થવા તથા તેની અસરો િવષે થાિનક ભાષામા ંસમજાવતા ંચોપાનીયાનુ ંિવતરણ 

કયુર્ં. 

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, ભ ચની તથા અંકલે રની પ્રાદેિશક કચેરીએ ૩૦મા ંિવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી 

ઓઝોન તરના ંસરંક્ષણ "ઓઝોન ‐ તમારી અને અ ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ વ ચે એ એક જ છે" તે િવષય સાથે ઉજવણી કરી. આ 

વષર્ની ઓઝોન િદનની ઉજવણી જીપીસીબી, ભ ચ તથા અંકલે ર ની પ્રાદેિશક કચેરીઓએ દહજેના ંતથા આજુબાજુના ંિવ તારોના ં

ઉ ોગોના ંસહયોગ સિહત સયંકુ્ત ઉપક્રમે ઉજવી.  

૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ ના ંરોજ જીપીસીબી, ભજૂની પ્રાદેિશક કચેરીએ નીચે દશાર્વેલ કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કયુર્ં અને ઓઝોન િદનની 

ઉજવણી કરી. 

માકં  થળ  કાય મની િવગત 

૧.  અદાણી િવ ામિંદર, ગામ:   જીપીસીબી,  ભજૂ પ્રાદેિશક કચેરી અને અદાણી પોટ્ર્સ અને 
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ભદ્રે ર,       તા. : મુ દ્રા,  જી.: 

ક છ 
 

એસઈઝેડ િલિમટેડ 
 પ્રાદેિશક કચેરીના ં ી જી. એમ.  સાધ ુતથા એસએસએ ી એચ. 

એસ. બારૈયા આ પ્રસગેં હાજર હતા. 
 પ્રાદેિશક કચેરીના ં ી જી.  એમ.  સાધએુ ઓઝોન િદન િવષે 

પ્રવચન કયુર્ં.  
 િચત્ર પધાર્, ઓઝોન િદન િવષે નાટક,  વ છતા અને ઓઝોન 

તરના ંઓછા થવા િવષે તકનીકી ચચાર્ સિહત ચલિચત્ર તથા 
પ્રવચનોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. 

 ૨૦૦ િવ ાથીર્ઓ અને િશક્ષકોએ ભાગ લીધેલ. 
 

૨.  આશાપરુા પફ ક્લે િલિમટેડ, 
ગામ: લેર, ભજૂોડી પાસે, તા.: ભજૂ 
 

 જીપીસીબી,  ભજૂ પ્રાદેિશક કચેરી અને આશાપરુા પફ ક્લે 
િલિમટેડ 

 પ્રાદેિશક કચેરીના ં ી જી.  એમ.  સાધ ુતથા પ્રાદેિશક કચેરીના ં
કમર્ચારીઓ આ પ્રસગેં હાજર હતા. 

 આ પ્રસગેં  પ્રાદેિશક કચેરીના ં ી જી.  એમ.  સાધએુ પ્રવચન 
આ યુ.ં ઓઝોન તરના ંસરંક્ષણ િવષે તથા તકનીકી ચચાર્, અને 
જગ્યા પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યા.  

 લોગનના ંિવ તાઓને પરુ કાર આપવામા ંઆ યા.  
 

 

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ ના ંરોજ જીપીસીબી, ભાવનગરની પ્રાદેિશક કચેરી ારા ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની ભાવનગરની પ્રાદેિશક કચેરી તથા ક યાણ રીજીયનલ કો યિુનટી સાય સ સે ટર 

(કેઆરસીએસસી), ભાવનગર,  ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે આઇએમએ હોલ, ભાવનગરમા ંકરવામા ંઆ યુ.ં કાયર્ક્રમમા ંશાળાના ંતથા 

કોલેજોના ંિવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. જીપીસીબી, ભાવનગરની પ્રાદેિશક કચેરીના ંઅિધકારી ી આર. આર.  યાસે િવ ાથીર્ઓને 

ઓઝોન તરના નકુશાન, તેના ંકારણો તથા આ જાતના ંનકુશાનને ઓ  ંકરવાના ંઉપાયો કે પગલાઓં લઈ ઓઝોન તરને 

નકુશાનથી બચાવવા પ્રવચન કયુર્ં. તદુપરાતં, તેમણે તે સદંભર્મા ંકરવામા ંઆવેલ આંતરાર્ ટ્રીય પ્રોટોકોલ િવષે પ્રવચન કયુર્ં. 

ભાવનગર િવ િવ ાલયના ંમરીન સાય સ િવભાગના ંવડા ી ઇ દ્ર આર. ગઢવીએ પણ આપણા ગ્રહના ંઓઝોન તર ઓ  ંથવા 

િવષે પોતાના ંિવચારો યક્ત કયાર્. 

 તા. ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી, ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટર સાથે 

સયંકુ્ત ઉપક્રમે વીપીએમપી પોિલટેક્નીક કોલેજ, ગાધંીનગર ખાતે એક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. ગજુરાત પ્રદૂષણ 

િનયતં્રણ બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીના ંવૈજ્ઞાિનક અિધકારી ીમતી કે. એમ. ઠાકરે ભાગ લીધેલ. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 

બોડર્ના ંભતૂપવૂર્ જનસપંકર્ અિધકારી ી એન. કે. ઠાકર, િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટર મેનેજીંગ ટ્ર ટી ી અિનલભાઈ 

પટેલ, વીપીએમપી કોલેજના ં મીકેનીકલ એ જીં. િવભાગના ં વડા ી એમ. પી. પટેલ, વીપીએમપી કોલેજના ં

િપ્રિ સપાલ ી આનદં પટેલ વગેરેએ આ પ્રસગં પર પ્રવચન કયાર્. આશરે ૪૫૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. ઓઝોન 

તરના નકુશાન, ઓઝોન તરની અગ યતા િવષે તથા તેના ઓછા થવાના ંકારણ અને તેમા ં યિક્તગત ભિૂમકા િવષે 

ચચાર્ કરવામા ંઆવી.               
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 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરી કોમસર્ કોલેજ, ગોધરા ખાતે ઓઝોન િદનની 

ઉજવણી કરી. કોલેજના ંિપ્રિ સપાલે ઓઝોન િદને ‘ઓઝોન તરની સરુક્ષા અિભયાન ચાલ ુછે’તે િવષય પર કોલેજના 

િવ ાથીર્ઓને પ્રવચન આ યુ.ં ઓઝોન તરની અગ યતા તથા ઓઝોન તરના ંનકુશાનના કારણો િવષે એક ટૂંકી િફ મ 

દેખાડવામા ંઆવી. ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરીએ ઓઝોન તર ના ંઉ છેદન તથા વાતાવરણના ંપિરવતર્ન તથા ઇકો 

િહતાથીર્ મિૂતર્ િવસ ન િવષે પણ માિહતી આપી.  

ગજુરાત લોરો કેિમક સ િલ. – રણજીતનગર અને પાનેલાવ િ થત એલેિ બક િલ. પુની કંપનીઓએ પણ િવ  

ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. ગોધરાના પ્રાદેિશક અિધકારી ી તથા પ્રાદેિશક કચેરીના ંઅિધકારીઓએ આ ઉજવણીમા ં

ભાગ લીધો. ચોપાનીયા તૈયાર કરવાની, િનબધંની અને લોગનની પધાર્ઓના િવ તાઓને પરુ કાર આપવામા ં

આ યા. કંપનીઓના ંતથા પ્રાદેિશક કચેરીના ંિસિનયર અિધકારીઓએ ઓઝોન િદન િવષે પ્રવચન કયુર્ં. ઓઝોન તરના ં

સરંક્ષણ િવષે એક ટૂંકી િફ મ દેખાડવામા ંઆવી.  

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી િહંમતનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ સાબર ડેરી, િહંમતનગર, જી. સાબરકાઠંા, 

ખાતે કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરેલ. લગભગ એકમના ૮૦ ટલા પ્રિતિનિધઓએ કાયર્ક્રમમા ભાગ લીધેલ. બોડર્ના ં

અિધકારીઓએ પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ માટે ઓઝોનની અગ યતા તથા જીપીસીબીની કાયર્વાહીઓ િવષે માિહતી આપી, 

જીપીસીબીની મખુ્ય કચેરીના ં યિુનટ હડે, ી . ડી. િપ્રયદશીર્એ લાિ ટક, ઘન વ તઓુ, બેટરી અને ઇ-વે ટના ં

અિધિનયમો િવષે એક પે્રઝ ટેશન રજુ કરેલ. ી . ડી. િપ્રયદશીર્એ તથા િહંમતનગરની પ્રાદેિશક કચેરીના ંઅિધકારી ી 

બી. જી સતેુ્રજાએ એક ઇ ટરેક્ટીવ બેઠક કરી, વ છતા અિભયાન માટે દરેકે સોગદં લીધા.  

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી જામનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ જામનગરની પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે ઓઝોન 

િદનની ઉજવણી કરી. જામનગર ઇલેક્ટ્રો લેટસર્ એસોિસએશનના ંસ યો અને ઉ ોગપિતઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ 

લીધો. “The Inconvient Truth”ઉપર એક ડો મેુ ટરી દેખાડવામા ંઆવી. ભાગ લેનાર વ ચે ઓઝોન િદન િવષે 

પિુ તકાઓનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં કાયર્ક્રમના ંઅંતે પયાર્વરણના ંઓઝોન તર ને સરુિક્ષત રાખવાના ં સોગદં 

લેવામા ંઆ યા.   

૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી પોરબદંરની પ્રાદેિશક કચેરીએ ટાટા કેિમક સ િલ. સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે 

ઈ રીયા હાઈ કુલ, તા.: કુિતયાણા, િજ. પોરબદંર ખાતે આયોિજત કય . ઈ રીયા હાઈ કુલ અને દેવદા પ્રાઇમરી કુલ 

આ બનેં શાળાઓના િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો. પયાર્વરણ સબંિંધત સાં કૃિતક કાયર્ક્રમ અને વક્ત ૃ વ પધાર્નુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆ યુ.ં શાળાના ંઆચાયર્, ટાટા કેિમક સના ંઅિધકારી અને પોરબદંરના ંપ્રાદેિશક અિધકારીએ આ પ્રસગેં 

પ્રવચન કયાર્. પધાર્મા ંભાગ લેનાર દરેક િવ ાથીર્ને પરુ કાર આપવામા ંઆ યા. 

બીજો એક કાયર્ક્રમ પ્રાદેિશક કચેરી, પોરબદંર ારા િનરમા િલ. ના ંધરમપરુ ગામ િ થત સૌરા ટ્ર કેિમક સ િવભાગ 

સાથે સયંકુ્ત રીતે ઉજવવામા ંઆ યો. કમર્ચારીઓ, બાળકો અને ગ્રા યજનોએ રેલીમા ંભાગ લીધો, મા ંબેનસર્, 

લોગન, લેકાડર્ અને ઝડંા દેખાડવામા ંઆ યા. સૌકેમ ના ંઅિધકારી એ ઓઝોન િદન ઉજવણી િવષે પ્રવચન કયુર્ં. 
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સૌકેમ ના ંકમર્ચારીઓ અને અ ય કામ કરનારાઓએ એક સાં કૃિતક કાયર્ક્રમ કય . વક્તાઓએ ઓઝોન ઉ છેદનની 

અસર, વાતાવરણ પિરવતર્ન અને પાણી, જમીન અને હવાના ંપ્રદૂષણના ંકારણે તથા િવ યાપક તાપમાનવિૃ  િવષે 

પ્રવચન કયુર્ં.      

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી મહસેાણાની પ્રાદેિશક કચેરીએ ડેિડયાસણ જીઆઇડીસી એસોિસએશન સાથે 

જીઆઇડીસી એસોિસએશન હોલ, ડેિડયાસણ ખાતે ચચાર્નુ ં આયોજન કરી િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. 

જીપીસીબીના ંઅિધકારીઓએ ભાગ લેનારને ઓઝોન તરની અગ યતા િવષે, તેના ંઉ છેદનને લીધે થતી પ્રિતકળૂ 

અસરો તથા ઓઝોન તરને સરુિક્ષત રાખવા માટેના ંઉપાયો/પગલાઓં િવષે સમજા યુ,ં   

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં અને મફતલાલ 

ઇ ડ ટ્રીઝ િલ. અને થાિનક સમાજના ંલોકોને ગણપિત િવસ ન, તથા ઓઝોન તરના ંસરંક્ષણ અને સાચવણી અને 

અ ય પયાર્વરણના ં સરંક્ષણ િવષે સમજા યુ.ં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નિડયાદની પ્રાદેિશક કચેરી તથા 

મફતલાલ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ. નિડયાદ ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે એક જાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં આ કાયર્ક્રમ 

૧૫ સ ટે બર ૨૦૧૫ ના ંરોજ કો યિુનટી હોલ, મફતલાલ ઇ ડ ટ્રીઝ, નડીયાદ ખાતે રાખેલ.  

કાયર્ક્રમમા ંઅ યક્ષ પદે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ નડીયાદના પ્રાદેિશક અિધકારી ી કે. આર. ઉપા યાય હતા. 

જીપીસીબી ગાધંીનગરના ંભતૂપવૂર્ પીઆરઓ ી નરેશ ઠાકરે આ પ્રસગં પર પ્રવચન કરેલ. એમ આઇએલ નડીયાદના ં

ઉપપ્રમખુ ી આર. આર. પાટીલ તથા એમઆઇએલ નડીયાદના ં નાયબ જનરલ મેનેજર (એચઆર) ી િવમલ 

ીમાળીએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ.  

ી આર. આર. પાટીલે પયાર્વરણ સરંક્ષણ અને પયાર્વરણના ંરક્ષણ તથા તેની જાળવણી માટેની પ્રિતબ તા િવષે 

માિહતી આપી.   

સાતમા ધોરણથી કોલેજના ંએમઆઇએલ કમર્ચારી ક્વાટર્સર્મા ંરહતેા િવ ાથીર્ઓએ હાલની પયાર્વરણ સરંક્ષણ અંગેની 

િવ યાપક સમ યાઓ િવષે પ્રદશર્ન કયુર્. સાતમા ધોરણના ંબે િવ ાથીર્ઓએ જગતને બચાવવાનુ ંએક રમજૂી નાટક 

રજૂ કયુર્. િવ ાથીર્ઓને મારક પરુ કારો આપીને પ્રો સાિહત કરવામા ંઆ યા.  

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી નવસારીની પ્રાદેિશક કચેરીએ મરોલી ઉ ોગનગર, નવસારી ખાતે ઓઝોન 

િદનની ઉજવણી કરી, અને યાર બાદ વકૃ્ષારોપણ કયુર્ં.   

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી પાલનપરુની પ્રાદેિશક કચેરીએ ઇ ડીયન ઓઇલ િલ., િસ પરુ ખાતે ઓઝોન 

િદનની ઉજવણી કરી, મા, વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ ંતથા પ્રાદેિશક અિધકારી ીએ આ પ્રસગંને અનુ પ પ્રવચન 

કયુર્ં. બીજો એક કાયર્ક્રમ ચાડો ર, તા. પાલનપરુ િ થત‘િરધમ બાયો કેર (સીબીએમડબ યઆુઇએફ)’ ખાતે 

કુ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ આયોજીત કરેલ. 
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 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરીએ િરજીયનલ સાય સ સે ટર, રાજકોટ સાથે 

સયંકુ્ત રીતે સાય સ સે ટરના ંઓિડટોરીયમમા ંઓઝોન િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. 

૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ં રોજ જીપીસીબી રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરીના ં વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી વી. એમ. દેડિકયાએ 

ઓઝોન તર િવષે પ્રવચન કયુર્ં. જીપીસીબી રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરીના ં િસિનયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ ઓઝોન 

તરની અગ યતા િવષે, ઓઝોનના ં તરમા ં ઉ છેદન કરનાર પદાથ  િવષે તથા ઓઝોન તરના ંસરંક્ષણ માટેના ં

ઉપચારા મક પગલાઓ િવષે પ્રવચન કયુર્ં.  િરજીઅનલ સાય સ સે ટર, રાજકોટના ંસચંાલક ી રમેશભાઈ ભાયાણીએ 

પણ આ પ્રસગેં પ્રવચન કયુર્ં. ક યાણ કુલના ં૨૦૦ િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો અને ઓઝોન તર િવષે પિુ તકાની ૨૦૦ 

નકલો રાજકોટ શહરેની જુદી જુદી શાળાને આપવા આવી. 

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ ઓઝોન િદનના ંપ્રસગેં લોકો સજાગ બને તે માટે 

જુદા જુદા કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કયુર્ં. તમારી અને અ ટ્રાવાયોલેટ િકરણ વ ચે ઓઝોન’  તે િવષય પર, અને 

ઓઝોનનુ ં તર ઓ  ંકરનાર પદાથ , થાિનક અને વૈિ ક તરે ઓઝોન તરના ંસરંક્ષણ માટે કરવામા ંઆવેલ પ્રયાસો 

િવષે ચોપાનીયાનુ ંિવતરણ કયુર્ં. નવીન લોરીન િલ., સરુત ખાતે ઉજવવામા ંઆવેલ િવ  ઓઝોન િદનના કાયર્ક્રમમા ં

સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ ભાગ લીધો. કંપનીએ ઓઝોન તર ઓ  ંકરનાર પદાથ નો વપરાશ ધીમે ધીમે ઓછો 

કરવા િવષે કરેલ તેના પ્રય નો િવષે િવગત આપી વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી સરીગામની પ્રાદેિશક કચેરીએ સરીગામમા ંફેિમકેર િલ. ખાતે ઓઝોન િદનની 

ઉજવણી કરી. પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. પટેલે ‘તમારી અને અ ટ્રાવાયોલેટ િકરણ વ ચે ઓઝોન’તે િવષય પર 

પ્રવચન કયુર્ં. ૨૫૦ કમર્ચારીઓએ અને નોકરીયાતોએ તથા જીપીસીબી – સરીગામની પ્રાદેિશક કચેરીના ંકમર્ચારીઓએ 

કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો. જગ્યા પર ૧૦૦ વકૃ્ષોનુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં        

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૫ના ંરોજ જીપીસીબી વાપીની પ્રાદેિશક કચેરીએ અતલુ િલિમટેડ સાથે સયંકુ્ત રીતે એક ઇન-હાઉસ 

પુ ચચાર્ અને ઇ ટરેક્શન કાયર્ક્રમનુ ંઆ પ્રસગેં આયોજન કયુર્ં. જીપીસીબીના ંકમર્ચારીઓએ ઓઝોન ઉ છેદન કરનાર 

પદાથ  પર િનયતં્રણની આવ યકતા અને તેના વપરાશ િવષે પુ ચચાર્મા ંભાગ લીધો. ઓઝોન િદનના ંઅવસરે એક 

જનજાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ંપણ આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં 

ઇકો ડલી ગણેશો સવની ઉજવણી: 

પ્રાચીન કાળથી ભારતમા ંમિૂતર્ પજૂાનો િરવાજ છે. િવનાયક ચતથુીર્, દુગાર્ પજૂા, સર વતી પજૂા, ઇ યાિદ ઉ સવના ંપ્રસગંોમા ં

નદીઓ, સરોવરો, તળાવો, ખાડીઓમા,ં ખુ લા દિરયા િકનારે, કુવાઓ, વગેરેના ંપાણીમા ંમિૂતર્ પધરાવવાની પરંપરાગત પ્રથા 

છે. તેના ંપિરણામે આ જાતના ંજળસગં્રહોમા ંથતુ ંપ્રદૂષણ એક િચંતાનો િવષય બની ગયેલ છે અને તેના ંલીધે જનિહતના 

સદંભર્મા ંઅદાલતી કેસ પણ થયા છે. માટીનો કાપં ભેગો થવા ઉપરાતં મિૂતર્ બનાવવા માટે વપરાતા ઝેરી રસાયણોને લીધે 

પાણીના ંપ્રદૂષણ અંગેની ગભંીર સમ યાઓ ઊભી છે. મિૂતર્ િવસ ન સમયે પાણીની ગણુવ ામા ંથતી પ્રતીકૃત અસરો ચકાસવા 

માટે ક ડક્ટીવીટી, બીઓડી તથા હવેી મેટ સની માત્રાનો અ યાસ કરવામા ંઆવે છે. માનનીય મુબંઈ હાઈકોટર્ના ંઆદેશ 
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અનસુાર સીપીસીબીએ ઉ સવ દરિમયાન મિૂતર્ અને પજૂા દરિમયાન વપરાતી અ ય વ તઓુના ં પાણીમા ં િવસ ન માટે 

માગર્દિશર્કા તૈયાર કરેલ છે. સીપીસીબીની માગર્દિશર્કા પ્રમાણે ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ ઉ સવ ઉજવવામા ંઆવે તેની લોકોમા ં

જાગિૃત લાવવી તે અિનવાયર્ છે.    

ગણેશચતથુીર્નો ઉ સવ ઇકો ફે્ર ડલીરીતે ઉજવવામા ંઆવે તે માટે છે લા કેટલાક વષ થી જીપીસીબીએ તેની પ્રાદેિશક કચેરીઓ, 

અ ય થાિનક સં થાઓ તથા ઔ ોિગક એસોિસએશનોના ંસહકાર સાથે મોટે પાયે બંેશો કરેલ છે. 

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, અમદાવાદ 

જીપીસીબી અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ િડ ટ્રીક્ટ કલેક્ટર ઓિફસ, જોઇ ટ પોિલસ કિમશનર – અમદાવાદની ખાસ શાખા, 

એએમસી ઘન કચરા િવભાગના ંિનયામક, સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવેલોપમે ટ કોપ રેશન િલિમટેડ અને એનઇપીએલ સાથે 

સયંકુ્ત રીતે મિૂતર્ િવસ ન માટે એક્શન લાન તૈયાર કરેલ છે મા ંનીચે દશાર્વેલ પગલાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

 પિવત્ર િવસ ન કંુડ અને ગ્યાસપરુ કંુડ સાઇટ પર અને સાબરમતી નદીની અ ય જુદી જુદી જગ્યાએથી મિૂતર્ િવસ ન 

પહલેા, િવસ ન વખતે અને િવસ ન બાદ પથૃક્કરણ માટે સે પલ લેવાયેલ. 

 સાબરમતી નદીના ંિકનારે એએમસી એ ૧૪ જગ્યાએ યોગ્ય માપના ંતથા લાિ ટક લાઇનર વાળા ૨૦ પિવત્ર િવસ ન 

કંુડ બનાવેલ. દરેક કંુડની ૩ બાજુ વાસંથી ફે સીંગ કરવામા ંઆવેલ. દરેક ૨૦ પિવત્ર િવસ ન કંુડ પર બેનસર્ 

લગાવવામા ંઆ યા છે, મા ંમિૂતર્ િવસ ન િવષે સદેંશ આપેલ છે. 

ગણેશ મિૂતર્ના ંવૈજ્ઞાિનક રીતે િનકાલ માટે અમદાવાદ યનુિસપલ કોપ રેશન (એએમસી) ારા લા ટીક લાઇનર વાળા કંુડની 

પણ BEIL(બીઇઆઇએલ)(જુનુ ંનામ: યપુીએલ-ડી-જય પાવર), ગ્યાસપરુની જગ્યા પર યવ થા કરેલ. 

અમદાવાદ યનુિસપલ કોપ રેશન ારા  િવસ ન કંુડની નજીક કુલ, પાદંડા, હાર વગેરે બાયો-ડીગે્રડેબલ વ તઓુ  માટે અને 

બાયો-ડીગે્રડેબલ ન હોય તેવી લા ટીક, થમ કોલ, શણગાર માટેની વ તઓુ વગેરે અલગ કરવા માટે લા ટીકના ંજુદા જુદા 

પીપ રાખેલ છે.  

િવસ ન કરેલ મિૂતર્ઓની સખં્યા કુલ: ૬૩૨ 

ગ્યાસપરુમા ંિનકાલ કરેલ મિૂતર્ઓનુ ંકુલ વજન: ૧૬૫ મેિટ્રક ટન. 

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, અમદાવાદ (ગ્રા ય) 

અમદાવાદની (ગ્રા ય) પ્રાદેિશક કચેરીએ એ. કે. િવ ામિંદર, બાવળા ખાતે ‘ લા ટર ઓફ પેિરસની બનાવેલ ગણપિતની 

મિૂતર્ના ં િવસ નથી થતુ ં પાણીનુ ં પ્રદૂષણ’  િવષય પર એક જાગિૃત કાયર્ક્રમ આયોજીત કરેલ. ી આર. 

આર.કનોજીયા(ડીઈઈ), ી ડી. આર. પ્રજાપિત,(એસએસએ), ી પ્ર લભાઈ મહતેા, સામાિજક કાયર્કતાર્ઓ, િવ ાથીર્ઓ અને 

િશક્ષકોએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ી આર. આર. કનોજીયા(ડી ઈ ઈ) ારા મિૂતર્ િવસ નથી થતા પાણીના ં પ્રદૂષણની 

સમ યાઓ િવષે, પાણીના ંપ્રદૂષણની અસર િવષે માિહતી આપી અને પ્રદૂષણ ઓ  કરવા માટે િવક પો અને ઉપાયો િવષે 
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તથા મિૂતર્ િવસ ન માટે તળાવની જગ્યાએ ખાસ િવકસાવેલ કૃિત્રમ તળાવ‘પિવત્ર િવસ ન કંુડ’નો ઉપયોગ કરવા સચૂનો 

આ યા. આ બાબત િવષે લોકોમા ંજાગિૃત લાવવા જુદી જુદી જગ્યાએ પો ટરો લગાવવામા ંઆ યા. 

 ગણેશ િવસ નના કારણે પાણીની ગણુવ ામા ંથતા ફેરફાર જાણવા માટે િવસ ન પહલેા ,દરિમયાન અને પછી ધોળકાના 

બાલાસ તળાવ,મોદાસરના  બાળગગંા તળાવ તથા િવરમગામના ગગંાસર તળાવમાથંી પાણીના નમનૂાઓ એકત્ર કરવામા ં

આવેલ. 

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, ગાધંીનગર 

જીપીસીબી ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ ગાધંીનગર યિુનિસપલ કિમ ર અને એક્ઝી ટુીવ એ જીનીઅર, કેપીટલ પ્રો ક્ટ, 

ગાધંીનગરને ગણેશ મિૂતર્ના ં િવસ ન માટે કૃિત્રમ તળાવની યવ થા કરવા તથા િડ ટ્રીક્ટ પોિલસ સપુિર ટે ડ ટને પણ 

પયાર્વરણ િહતાથીર્ ગણેશ મિૂતર્ િવસ ન માટે જાણ કરેલ.  

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ ગણેશ મિૂતર્ના ંપયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે િવસ ન કરવા િવષે 

લોકોમા ંજાગિૃત લાવવા ગાધંીનગર િવ તારમા ંજુદી જુદી જગ્યાએ બેનર લગા યા હતા. પયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે ગણેશ મિૂતર્ના ં

િવસ ન માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ લોકોમા ંઆ બાબત િવષે જાગિૃત આવે તે માટે 

િવ ાથીર્ઓ અને િશક્ષકોની મદદથી ગાધંીનગરમા ંઆવેલ ૬ શાળાઓમા ંચોપાનીયાનુ ંિવતરણ કરેલ. 

કેપીટલ પ્રો ક્ટ, ગાધંીનગર ારા ગામ ઇ દ્રોડામા ંઆવેલ સતં સરોવર નજીક એક પયાર્વરણ િહતાથીર્ ગણેશ મિૂતર્ િવસ ન 

માટે કૃિત્રમ તળાવ બનાવેલ.  

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, ગોધરા 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરીએ ભગવાન ગણેશની મિૂતર્ના ંપયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે િવસ ન માટે 

કોમસર્ કોલેજ અને ય ુ ઇરા હાઇ કુલ, ગોધરા ખાતે એક જાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરેલ, મા ં પો ટર પ્રદશર્ન અને 

ચોપાનીયાનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવેલ. પયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે ભગવાન ગણેશની મિૂતર્ બનાવવા િવષે તથા િવસ ન કુદરતી 

તળાવ વગેરેમા ં કરવાની જગ્યાએ કૃિત્રમ તળાવમા ં કરવા િવષે ગોધરાની સાવર્જિનક જગ્યાઓ પર જાહરેાતના ંપાટીયાઓ 

લગાવવામા ંઆવેલ. પયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે ગણેશ િવસ ન માટે રામસાગર તળાવ, ગોધરા નજીક એક કૃિત્રમ તળાવ 

બનાવવામા ંઆ યુ.ં ગોધરાની પ્રાદેિશક કચેરીએ લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર સાથે સયંકુ્ત રીતે પયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે ભગવાન 

ગણેશની મિૂતર્ના ં િવસ ન માટે રામસાગર લેક – ગોધરા નજીક િવસ ન રથ કાઢયો. રામસાગર તળાવ (ગોધરા), વિસયા 

તળાવ (લણુાવાડા) અને છાબ તળાવ (દાહોદ) વગેરેમાથંી પથૃક્કરણ માટે ગણેશ મિૂતર્ના ં િવસ ન પહલેા, દરિમયાન અને 

પછી પાણીના ંસે પલ લેવામા ંઆ યા.     

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, જામનગર 



177 
 

જીપીસીબી, જામનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ પયાર્વરણલક્ષી મિૂતર્ િવસ ન િવષે જાગિૃત માટે જામનગર શહરેમા ં જુદી જુદી 

જગ્યાએ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. ચોપાનીયા તૈયાર કયાર્ અને જામનગરમા ંજુદી જુદી જગ્યાએ દરેક ગણેશપડંાલનુ ંઆયોજન 

કરવાવાળાઓને આ યા તથા તેઓને ગણેશ મિૂતર્ બનાવવા માટે કુદરતી પદાથ  અને રંગો વાપરવા, તથા એકની એક જ મિૂતર્ 

દર વષેર્ વાપરવા અને સાકેંિતક રીતે મિૂતર્નુ ં િવસ ન કરવા, ગણપિતની ઉંચાઈ ૯ ટથી વધારે ન હોવી જોઈએ તે રીતે, 

વગેરે અને સાકેંિતક પ્રતીક પે મિૂતર્ની જગ્યાએ સોપારીના ંગણેશ  િવસ ન કરવા િવષે તેમને જાણ કરી.  

એમસીએ ગણપિતના ં િવસ ન માટે દિરયા િકનારે બાલાછડી નજીક યવ થા કરી. આશરે ૭૦૦ ગણેશ મિૂતર્ઓનુ ંદિરયા 

નજીક િવસ ન કરવામા ંઆ યુ.ં 

એમસીએ ગણપિતના ં િવસ ન દરિમયાન થયેલ ઘનકચરો એકઠો કરવા માટે યવ થા કરી. તેઓએ તેનો યવિ થત રીતે 

િનકાલ કય .    

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, તપરુ 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, તપરુની પ્રાદેિશક કચેરીએ નીચે દશાર્વેલ પ્રવિૃ ઓ તપરુ ડાઇંગ એ ડ પ્રીં ટીંગ 

એસોિસએશનની મદદથી કરી. 

 ગણેશચતથુીર્ના ંિદવસે લોકોમા ંજાગિૃત લાવવા માટે ‘પયાર્વરણ િહતાથીર્ ગણેશ ઉ સવની ઉજવણી કરી.  

 ગણેશ મડંલોને ‘પયાર્વરણ િહતાથીર્ ગણેશ ઉ સવની ઉજવણી માટે માિહતી સિહત ચોપાનીયા આપવામા ંઆ યા – 

 ગણેશ મિૂતર્ બનાવવા માટે કુદરતી પદાથ  અને રંગો વાપરવા. 

 ભગવાન ગણેશની પજૂા માટે દર વષેર્ એકની એક જ મિૂતર્ વાપરવી અને મિૂતર્નુ ંસાકેંિતક િવસ ન કરવુ.ં  

 મિૂતર્ની જગ્યાએ સાકેંિતક રીતે ‘સોપારીનુ ંિવસ ન કરવુ.ં 

 કુદરતી રંગથી રંગેલ અને નાના કદની મિૂતર્ઓ વાપરવી 

 પાણીનુ ંપ્રદૂષણ ન થાય તે માટે કુદરતી જળાશયોમા ંગણેશ િવસ ન કરવાની જગ્યાએ કૃિત્રમ તળાવમા ં

કરવુ.ં 

 તપરુની અગ યની સાવર્જિનક જગ્યાઓમા ંતથા ર તાઓની બં ે બાજુમા ંજાગિૃત માટે બેનસર્/પાટીયા 

લગા યા.    

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, જુનાગઢ 
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જુનાગઢ અને ગીર-સોમનાથના ંજી લાઓમા ં૧૦,૦૦૦ ચોપાનીયાનુ ંલોકોમા ં િવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં જુનાગઢ યિુનિસપલ 

કોપ રેશન અને વેરાવળ યિુનિસપલ કોપ રેશનના ં સહયોગ સિહત જુનાગઢ અને વેરાવળના ં મખુ્ય માગ  પર બેનરો 

લગાવવામા ંઆ યા.  

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, રાજકોટ 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરીએ ગણેશમિૂતર્ના ં િવસ નના ં કારણે થતા પાણીના ં પ્રદૂષણ 

અટકાવવા માટે નીચે દશાર્વેલ પ્રવિૃ ઓ કરી. 

જીપીસીબી, રાજકોટની પ્રાદેિશક કચેરીએ મિૂતર્ઓને લીધે અને તેના ંજળાશયોમા ં િવસ નને લીધે થતા પયાર્વરણને નકુસાન 

અટકાવવા માટે એક જન જાગિૃત નો કાયર્ક્રમ કય . રાજકોટના ંજુદા જુદા ગણેશ મડંળોને પયાર્વરણના ંસરંક્ષણ માટે પયાર્વરણ 

િહતાથીર્ રીતે ગણેશ ઉ સવ ઉજવવા માટે માિહતી તથા માગર્દશર્ન આ યુ.ં 

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, સરુત 

જીપીસીબી સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ પયાર્વરણલક્ષી રીતે ગણેશમિુતર્નુ ંિવસ ન કરવા પ્રો સાહન આપવા માટે સરુતમા ંજુદી 

જુદી પ્રવિૃ ઓ કરી. 

િડ ટ્રીક્ટ કલેક્ટર ારા  તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૫ના ંરોજ એક બેઠક કરી, અને ગજુરાત સરકારના ંઉ ોગ અને ખાણ િવભાગે તૈયાર 

કરેલ કીમ અનસુાર પયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે મિૂતર્ બનાવનાર ઉ પાદકો માટે લાગ ુપડતા પ્રો સાહનો િવષે માિહતી આપી. 

પયાર્વરણ િહતાથીર્ ઉપાયો – વા કે પીઓપીની  મિૂતર્ ન બનાવવી, નાની મિૂતર્ઓ બનાવવી, મિૂતર્ બનાવવા માટે કુદરતી 

પદાથ નો ઉપયોગ કરવો વગેરે પર ભાર મકૂતા ચોપાનીયાનુ ંગણેશ મડંળોને િવતરણ કયુર્ં. 

જીપીસીબી સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ તેના પયાર્વરણ િહતાથીર્  કૃિત્રમ તળાવોમા ંગણેશ િવસ ન કરવામા ંઆવે તે માટે 

એસએમસી સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે પ્રયાસો કરવાનુ ંચાલ ુરાખ્યુ.ં  એસએમસીએ સરુત શહરેના ં િવિભ  િવ તારોને સાત ઝોનલ 

કચેરી હઠેળ સેવા આપતા ૧૧ અભે  લાઇનર સ જ કૃિત્રમ તળાવો બના યા. એસએમસી અને પોલીસ અિધકારીઓએ 

ગણેશમિૂતર્ના ં કૃિત્રમ તળાવોમા ં િવસ ન કરવા માટે લોકોમા ંજાગિૃત લાવવા પ્રય નો કયાર્, કૃિત્રમ તળાવો તરફ દોરી જતા 

માગ  તૈયાર કયાર્, તેને યોગ્ય રીતે અંતરાયથી બેરીકેડ કયાર્, પ્રકાશ, સાઇન બોડર્ વગેરેની યવ થા કરી. લોકોનો પ્ર યુ ર 

હકારા મક ર ો અને ૧૫૨૯૯ મિૂતર્ઓનુ ંિવસ ન કૃિત્રમ તળાવોમા ંથયુ.ં 

કૃિત્રમ તળાવોનુ ંઅમકુ પાણી ટ્રીટમે ટ માટે પાડેંસરા ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર િલિમટેડ પીઆઇએલ સીઇટીપીમા ંટે કરો ારા પહ ચાડવામા ં

આ યુ.ં 

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, સરીગામ 
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જીપીસીબી સરીગામની પ્રાદેિશક કચેરીએ ઉમરગામ ઇ ડ ટ્રીયલ એસોિસએશન, સરીગામ અને ઉમરગામ નગરપાિલકાના ં

સહયોગ સિહત ૧૧ ઓગ ટ થી ૨ સ ટે બર, ૨૦૧૫ દરિમયાન લોકોને ગણેશમિૂતર્નુ ંપયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે કૃિત્રમ તળાવોમા ં

િવસ ન કરવા માટે માિહતગાર કરવા માટે એક જાગિૃત કાયર્ક્રમ કય .  

 

પયાવરણ લિનક અને ઓપન હાઉસ 
રા યમા ંઅસરકારક અને ઉ કૃ ટ પયાર્વરણ સચંાલન માટે બોડ ‘પયાર્વરણ િક્લનીક અને ઓપન હાઉસ’ નો નવો અિભગમ 

‘િનયમનકારી ભિૂમકા’ ભજવવાની સાથે ‘સિુવધા પ્રદાનકતાર્’ તરીકે અપના યો.  

બોડ રા યમા ંસ ટૈનેબલ ડેવલપમે ટ માટે પયાર્વરણ ક્લીનીક ારા ઉ ોગોમા ંથતા પ્રદૂષણના પ્ર ોને જાણી તથા સમજીને 

તેને નવી ટેકનીક, કોમન ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર, યવ થાપન ારા તેનુ ંિનવારણ માટેનો અિભગમ અપનાવેલ છે.   

પયાર્વરણ િક્લનીકન ુઆયોજન area specific, sector specific અને પ્રદૂષણને લગતી સમ યાઓના િનવારણ માટે કરવામા ં

આવે છે અને જ ર પડે યા,  િવષયના િન ણાતંોને િનયકુ્ત કરવામા ંઆવે છે.   

‘ઓપન હાઉસ’એ બોડર્ના અિધકારીઓ, ઉ ોગો તથા એસોસીએશનના પ્રિતિનિધઓની હાજરીમા ં તેમના ઉ ોગોમા ં થતા 

ટેકનીકલ અને વહીવટી પ્ર ોના ઉકેલ માટે યોજવામા આવે છે. 

 રા યમા ંપ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા સમગ્ર વષર્ દરિમયાન હાથ ધરવામા ંઆવેલ પયાર્વરણીય ક્લીનીક અને ઓપન હાઉસની 

િવગતો નીચે મજુબ છે :  

મ ન.ં ાદિશક કચેર   ઓપન હાઉસ  પયાવરણ લિનક 

૧  વાપી  ૭  ૭  
૨  સરીગામ  ૧૦  ૭  
૩  નવસારી  ૯  ૪  
૪  સરુત  ૬  ૩  
૫  અંક્લે ર  ૩  ૪  
૬  ભ ચ  ૫  ૫  
૭  વડોદરા  ૫ ૭  
૮  આણદં ૪  ૫  
૯  નડીયાદ  ૨  ૧  
૧૦  ગોધરા  ૯  ૮  
૧૧  સરેુ દ્રનગર  ૫  ૬  
૧૨  િહંમતનગર  ૫  ૬  
૧૩  અમદાવાદ )પવુર્ (  ૩  ૭  
૧૪  અમદાવાદ  ૨  ૨  
૧૫  અમદાવાદ )ગ્રામય (  ૨  ૬  
૧૬  ગાધંીનગર  ૪  ૬  
૧૭  મહસેાણા  ૬  ૬  
૧૮  પાલનપરુ  ૪  ૬  
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૧૯  રાજકોટ  ૫  ૫  
૨૦  જામનગર  ૭  ૨  
૨૧  ક છ  ૬  ૫  
૨૨  પોરબદંર  ૬  ૪  
૨૩  જૂનાગઢ  ૫  ૩  
૨૪  તપરુ  ૫  ૫  
૨૫  મોરબી  ૯  ૨  
૨૬  ભાવનગર  ૮  ૩  
 ુલ  142  125  

 

૫.૨૩  અગ યના ંબનાવો અને િન ણાતો તથા મહ વની યિક્તઓ ારા મલુાકાત. 

 

 કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (સીપીસીબી)એ પ્રકાિશત કરેલ મિૂતર્ િવસ ન માટેની માગર્દિશર્કા અને ગ્રીન િટ્ર યનુલના ંતારીખ 

૨૪/૦૮/૨૦૧૫ના ંહકુમ અનસુાર અમદાવાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ િડ ટ્રીક્ટ કલેક્ટર ઓિફસ,  જોઇ ટ પોલીસ કિમ ર- અમદાવાદ 

(ખાસ શાખા),  ડાયરેક્ટર - સોિલડ વે ટ (એએમસી), સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવેલોપમે ટ કોપ રેશન િલિમટેડ તથા એનઈપીએલના 

ચેરમેન વગેરેના સયંકુ્ત ઉપક્રમે અનવુતીર્ કાયર્વાહી હાથમા ંધરેલ છે. 

 રા ય કક્ષાના પ્રજાસ ાક િદનની ઉજવણી તલોદમા ંકરવામા ંઆવેલ,  યા ંપયાર્વરણના ંરક્ષણ અને સરંક્ષણ માટે પયાર્વરણ 

સબંિંધત િવષયો 'પ્રદૂષણ મકુ્ત આચરણ'  અને 'ઉજાર્ના ંરી યએુબલ ોતોના ઉપયોગ' વગેરેની માિહતી  ટે લો પર દશાર્વવામા ં

આવેલ .માનનીય મતં્રી ીઓએ ભાગ લઈ આ પ્રસગંને સ માિનત કરેલ. 

 જામનગરના ંપ્રાદેિશક અિધકારીએ ૨૬ જા યઆુરીના ંરોજ પ્રજાસ ાક િદવસની ઉજવણી માટે ટે લો પ્રદશર્નમા ંભાગ લીધેલ,  મા ં

માનનીય મતં્રી ી નીતીનભાઈ પટેલે ભાગ લઈ આ પ્રસગંને સ માિનત કરેલ. પ્રાદેિશક કચેરીએ 'પયાર્વરણનુ ંસરંક્ષણ અને વ છ 

પયાર્વરણ' એ િવષય પર િચત્રપ્રદશર્નો,  લો અને પયાર્વરણ સરંક્ષણના ંપો ટરોથી સશુોિભત કરેલ. 

 દરેડ, જીઆઇડીસી,  ફેઇઝ II, જામનગરમા ંઆવેલ ઔ ોિગક એકમોનો સ ટે બર ૨૦૧૫મા ંડોર ટુ ડોર સવેર્ કરવામા ંઆવેલ. મા ં

આશરે ૧૫૦ ગેરકાયદેસર એકમોને ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલ. આવા સ ય એકમો સાથે ઉધોગ સં થા સાથે સયંકુ્ત મીટીંગ 

કરવામા ંઆવેલ અને તે એકમોને િનયમોનસુાર કરવા માટેની કાયર્વાહીઓ શ  કરવામા ંઆવેલ. 

 િજ લા પચંાયત કચેરી,  િશક્ષણ શાખા, જામનગર ારા ૧૧ થી ૧૩ જુન - ૧૫ દરિમયાન શાળા પ્રવેશો સવ અને ક યા કેળવણી 

કાયર્ક્રમ અને ૭ જા યઆુરીથી ૯ જા યઆુરી - ૨૦૧૬ દરિમયાન ગણુો સવ કાયર્ક્રમ આયોિજત કરવામા ંઆવેલ. જામનગરના ં

પ્રાદેિશક અિધકારી ી પી. ય.ુ દવેએ બા  મ ૂ યાકંનકાર તરીકે કામગીરી બજાવેલ અને આ કાયર્ક્રમોમા ંભાગ લેનાર પ્ર યેક િશક્ષણ 

િન ણાતો, આમિંત્રત હો ેદારો અને િવ ાથીર્ઓને પયાર્વરણ સરંક્ષણ અંગે િવ તતૃ માિહતી આપેલ.  

 જૂનાગઢની પ્રાદેિશક કચેરી અને ગજુરાત ઇકોલોજી કિમશન (જીઇસી)ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે સીઆરઝેડ નોટીફીકેશન-૨૦૧૧ની 

જોગવાઈના ંઅમલીકરણ િવષે અડધા િદવસનો વકર્શોપ જૂનાગઢ કલેક્ટર ઓિફસમા ંઆયોજીત કરેલ. આ વકર્શોપ જૂનાગઢના ં

િડ ટ્રીક્ટ કલેક્ટર ીના ંઅ યક્ષપદ હઠેળ ૨૪/૦૪/૨૦૧૫ના ંરોજ કરવામા ંઆવેલ. િજ લા તરની કિમટીના સ યો તથા અ ય 

સરકારી વહીવટી અિધકારીઓના ંપ્રિશક્ષણ (તાલીમ) માટે ગજુરાત ઇકોલોજી કિમશન ારા પણ વકર્શોપ આયોજીત કરવામા ં

આવેલ. જીઇસીએ સીઆરઝેડના ંસદંિભર્ત કે્ષત્રો અને સીઆરઝેડના ંવગીર્કરણ અંગે માિહતી આપેલ.    
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 દરેક વષેર્ ભાદરવી પનૂમના ંપ્રસગેં અંબાજી માતાની પદયાત્રાના ંમાગર્મા ંપુ કળ ઘન કચરો ભેગો થાય છે. ર તા પર કચરો 

અ ત ય ત ભેગો થાય છે અને યા ંઘણા િદવસો સધુી પડયો રહ ેછે. એક નવીન પહલે તરીકે મહસેાણાની જીપીસીબી,  પ્રાદેિશક 

કચેરીએ પદયાત્રા પહલેા તા. ૦૨/૧૦/૨૦૧૫ (ગાધંી જયતંી) ના ં રોજ “મહા મા ગાધંી વ છતા િમશન” હઠેળ વ છતા 

અિભયાન ચાલ ુકરેલ.  આ કાયર્ક્રમ નગરપાિલકા,  થાિનક ઔ ોિગક એસોશીએશન,  ધાિમર્ક અને સેવાભાવી ટો,  ઇ યાિદના ં

સહયોગ સિહત ખેરા  નજીકના ંર તા પર આયોજીત કરવામા ંઆવેલ,  કે યાથંી સહથુી વધારે તીથર્યાત્રીઓ પસાર થાય છે, અને 

ર તાની ૩ િકલોમીટર લબંાઈનો (બનેં બાજુનો) ભાગ ૩ કલાકમા ંસાફ કરવામા ંઆવેલ. ખાસ કરીને લાિ ટક,  કાગળ અને અ ય 

એમએસડબ ય ુએમ ૩ પ્રકારના ંકચરાને એકિત્રત કરીને અલગ કરવામા ંઆવેલ. ૧૫૦૦ િકલો કચરો એકિત્રત કરવામા ંઆવેલ. 

આમાનંો ૫૦ % લાિ ટક કચરો હતો,  ને થાિનક લાિ ટક િરસાઇકલર એકમને આપવામા ંઆવેલ,  ૨૦ % કાગળનો કચરો હતો, 

ને િવિભ  બોડર્ ઉ પાદક એકમોને મોકલવામા ંઆવેલ અને ફક્ત બાકી રહલે કચરો આખરે થાિનક સં થાની એમએસડબ ય ુ

ડ પ સાઇટ પર મોકલવામા ંઆવેલ. 

 ી એ. એ. િમ ા, સ ય સિચવ ી, મ યપ્રદેશ પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ અને ી એચ. એસ. માલિવયા, િસિનયર એ જીિનયર એ તા. 

૧૨/૦૯/૧૫ ના ંરોજ અંબજુા ઇ ટરિમિડયે સ િલિમટેડ,  ગ્રામ રાજપરુ,  તાલકુો કડી,  િજ લો: મહસેાણાની થળ મલુાકાત લીધેલ 

અને તેના ારા અપનાવેલ ઝેડએલડી પ િત િવષે ચચાર્ કરેલ. 

 ગુ કૃપા મેકટેક પ્રાઇવેટ િલિમટેડ,  ટે્રઇિનંગ સે ટર,  મોરબી ખાતે સીરાિમક ઉ ોગ માટે પયાર્વરણ િહતલક્ષી કોલ ગેિસફાયરની 

જ િરયાત અંગે ગેિસફાયરના ંયતં્રચાલન,  સભંાળ અને કામગીરીના ંમ ૂ યાકંન માટે એક પ્રિશક્ષણ (તાલીમ) કાયર્ક્રમ ૨૧-૨૫ 

િડસે બર ૨૦૧૫ દરિમયાન ડો. કે. ય.ુ િમ ી,  ચેરમેન, જીપીસીબી,  ના ંઅ યક્ષપદ હઠેળ આયોજીત કરવામા ંઆવેલ. આ પ્રકારના ં

કેળવણી કે દ્રો ારા તાલીમબ  કમર્ચારીઓ તૈયાર કરીને ઉધોગની જ િરયાતને પરૂી પાડવામા ંઆવી શકે છે. 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્  ‐ સરીગામની પ્રાદેિશક કચેરી અને મેિક્લઓ સ ફામાર્ યટુીક સ િલિમટેડ, જીઆઇડીસી - સરીગામના 

સયંકુ્ત ઉપક્રમે (૪ માચર્ ૨૦૧૬ થી ૧૦ માચર્ ૨૯૧૬ દરિમયાન)  સલામતી સ તાહની ઉજવણી કરેલ. મેિક્લઓ સ ફામાર્ યટુીક સ 

િલિમટેડ ારા સલામતીના ંઉપાયો સાથે સકંિલત િવિભ  પધાર્ઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. ઇ ડ ટ્રીયલ સેફટી એ ડ હે થ 

િડપાટર્ મે ટે અને સરીગામ ઉધોગ સં થાએ ભાગ લેનારને ઘરગ થ ુઅને ઔ ોિગક સલામતી િવષે િવગતવાર માિહતી આપેલ.  

 સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીએ જીઆઇઝેડ (જમર્ન ઇ ટરનેશનલ કોઓપરેશન), યબુીએ, જમર્ન ફેડરલ એ વાઇરોનમે ટ એજ સી, જમર્ની 

અને ગજુરાત ક્લીનર પ્રોડક્શન સે ટરના સયંકુ્ત ઉપક્રમે  'રેફર સ ડો મેુ ટ ઓફ એ વાઇરોનમે ટલ ફે્ર ડલી ટેકિનક્સ ફોર 

ટેક્સટાઇલ સેક્ટર'  પર ૧૭,  ૧૮ અને ૨૦ એિપ્રલ ૨૦૧૫ દરિમયાન ૩ િદવસ માટે એક કુશાગ્ર વકર્શોપ કરેલ. ટેક્સટાઇલ કે્ષત્રના ં

પ્રિતિનિધઓએ જીઆઇઝેડ, જીસીપીસી અને જીપીસીબી ના ંઅિધકારીઓ સાથે ચચાર્મા ંસિક્રય રીતે ભાગ લીધેલ.  

 પ્રાદેિશક કચેરી સરુત, જીઆઇઝેડ અને યબુીએ,  જમર્ની અને ગજુરાત ક્લીનર પ્રોડક્શન સે ટર,  ગાધંીનગર,  માટે 'એ વાઇરોનમે ટ 

ફે્ર ડલી ટેકનીક્સ ફોર ટેક્સટાઇલ સેક્ટર'  પર ૨૧-૦૪-૨૦૧૫ ના ંરોજ એસજીટીપીએ,  પાડેંસરા,  સરુત ખાતે એક િદવસીય માટે 

વકર્શોપ કરેલ. ટેક્સટાઇલ કે્ષત્રના ં પ્રિતિનિધઓએ િન ણાતો ારા કરવામા ં આવેલ ભલામણોમા ં ઉ સકુ રસ દશાર્વેલ અને 

સસંાધનોના ંસરંક્ષણ માટે અપનાવેલ આચરણો િવષે પોતાના અનભુવો જણાવેલ. 

 પ્રાદેિશક કચેરી સરુત, જીઆઇઝેડ એ ડ યબુીએ જમર્ની તથા જીસીપીસી,  ગાધંીનગરના ંસયંકુ્ત ઉપક્રમે 'બે ટ અવેઇલેબલ ટેક્નીક્સ 

ફોર કોમન એ લઅુ ટ ટ્રીટમે ટ લા ટ'  એસજીટીપી,  પાડેંસરા,  સરુત ખાતે તા. ૨૨-૦૪-૨૦૧૫ ના ંરોજ એક િદવસીય વકર્શોપ 

આયોિજત કરેલ. ગજુરાતના ંજુદાજુદા સીઇટીપીઓના ંપ્રિતિનિધઓએ િન ણાતો સાથે પર પર પરામશર્ કરેલ અને સીઈટીપીઓના ં

અપગે્રડેશન િવષે િવગતવાર ચચાર્િવચારણા કરેલ. સીઇટીપીના ંઓપરેટરોએ તેમના ારા સીઇટીપીની કાયર્ક્ષમતા સધુારવામા ં

કરવામા ંઆવેલ પ્રય નો િવષે માિહતી આપેલ. સરુતની પ્રાદેિશક કચેરી ારા યબુીએ અને જીઆઇઝેડ,  જમર્નીના ંટીમ મે બરો માટે 
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બામરોલી,  સરુત િ થત એસએમસીના ંટિશર્યરી યએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટની મલુાકાત માટે યવ થા કરેલ. જમર્ન ટીમે જીઆઇડીસી, 

પાડેંસરા િ થત ટેક્સટાઇલ પ્રોસેિસંગ ઉ ોગોના ંએસએમસીના ં૪૦ એમએલડી ટિશર્યરી ટ્રીટેડ સએુજ ના ંપનુ:ઉપયોગ માટે કરેલ 

પ્રય નો િવષે પ્રશસંા કરેલ.  

 િમિન ટ્રી ઓફ એ વાઇરોનમે ટ,  ફોરે સ એ ડ જળવાય ુપિરવતર્ન ડાયરેક્ટર ડો. ( ીમતી) એમ. રાઇનાએ સરુતના ંબે સીઇટીપી 

(૧) પલસાણા એ વાઇરો પ્રો ક્ સ િલિમટેડના ં૫૦ એમએલડી ક્ષમતાના ં િવ તરણ અને (૨) ય ુપલસાણા ઔધોિગક કો. ઓપ. 

સોસાયટી િલિમટેડના ં૪૫ એમએલડીના ંસીઇટીપીના ંઅમલીકરણમા ંથયેલ પ્રગિતનુ ં િનરીક્ષણ કરવા મલુાકાત લીધેલ.  સરુતની 

પ્રાદેિશક કચેરીના ંનાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર ી સજંીવ વૈજનાપરુકરે ટેકનીકલ િવગતો આપેલ અને અહવેાલ તૈયાર કરેલ. ડો. 

રાઇનાએ સરુતના ં િક્લન ટેક્નોલોજીના ં લા મા ડેમો ટે્રશન પ્રો ક્ટની પ્રો ક્ટ મોિનટરીંગ કિમટી સાથે પણ મીટીંગ કરેલ. 

પ્રો ક્ટના ં પ્ર તાવક ી ઉપાસનીએ પે્રઝ ટેશન આપેલ અને હાલની પિરિ થિત િવષે ચચાર્ કરેલ,  તથા જીપીસીબીના ં નાયબ 

પયાર્વરણ ઇજનેર ી સજંીવ વૈજનાપરુકરે તેમા ંભાગ લીધેલ. 

 સે ટ્રલ પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્,  િદ હીના ંડો. એસ. એસ. બાલા,  (ડાયરેક્ટર, ઈ/સી પીસીઆઇ-૨) તથા સે ટ્રલ પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્, 

વે ટ ઝોન ઓિફસ,  વડોદરાના,ં ી પ્રિતક ભરણે (વૈજ્ઞાિનક ડી)એ નેશનલ થમર્લ પાવર કોપ રેશન (એનટીપીસી),  કવાસ,  જી. 

સરુતમા ંતા. ૧૬-૦૫-૨૦૧૫ના ંરોજ 'િપ્રવે શન ઓફ પો યશુન'  ના ં નેશનલ એવાડર્ તથા રાજીવ ગાધંી પયાર્વરણ એવાડર્ ફોર 

ક્લીન ટેક્નોલોજીના ંઅનસુધંાનમા ંમલુાકાત લીધેલ. જીપીસીબીની સરુતની પ્રાદેિશક કચેરીના ંનાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર ી સજંીવ 

વૈજનાપરુકરે આ સયંકુ્ત મલુાકાતમા ંભાગ લીધેલ.  

 પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી, સરેુ દ્રનગર અને સી.ય.ુશાહ િવ િવ ાલય,  વઢવાણ, ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે 'ગ્રીન મેનેજમે ટ હાનેર્િસંગ 

વે થ ફ્રોમ વે ટ'  ના ંકાયર્ક્રમ અંગે એક િદવસના ંરા ટ્રીય ચચાર્ પિરષદનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. આમિંત્રત હો ેદારોએ અને 

િવ ાથીર્ઓએ આ પ્રસગંમા ંભાગ લીધેલ. આમિંત્રત હો ેદારોને શભેુ છા તરીકે રોપા આપવામા ંઆવેલ. ી એન. એન. તાભંાણી, 

ગાધંીનગર  જીપીસીબી ારા ફોરઆર - રેડ સુ,  િરયઝુ, રીસાયકલ અને રીકવર, િવષય પર તથા મારા શહરેને એક હિરયા  

બનાવવાનુ ંવચન, તે િવષે િવ તતૃ માિહતી આપેલ. દરેક ભાગ લેનારને પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવેલ. 

૫.૨૪   કૌશ યવધર્ન 

* જી.પી.સી.બી.ની પ્રિશક્ષણ-કાયર્શાળા : 

આજના પધાર્ મક પયાર્વરણમા,ં  સં થાઓ પોતાને આધિુનક અને ઉ મ જ્ઞાનની જાણકારીથી માિહતગાર રાખે છે. આ  સં થાઓ, 

કે્ષત્રમા ંઉ મ પ્રિતભા મેળવવા તથા તેઓ ારા મેળવાયેલી ઉ મ પ્રિતભાને જાળવી રાખવાની સમ યાઓનો 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 લષેણ,  િવક િનરીક્ષણ ઉપર પણ પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલુ ંછે. 
પયાર્વરણીય િનયમો અને કાયદાઓ, પયાર્વરણીય કે્ષત્ર અને સામા ય સચંાલન અને િહસાબો વગેરે. 

* િવિવધ પ્રિશક્ષણ / કાયર્શાળા / પિરસવંાદ કાયર્ક્રમોનો સારાશં નીચે મજુબ છે : 

૧. અ ય સં થાઓના સહયોગથી જી.પી.સી.બી.એ ૧૦ પ્રિશક્ષણ / કાયર્શાળા / પિરસવંાદ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરેલ. 

૨. જી.પી.સી.બી.ના અિધકારીઓએ ૫૩ ટલા ંિવિવધ પ્રિશક્ષણો / કાયર્શાળાઓ / પિરસવંાદોમા ંહાજરી આપી હતી. 

૩. જી.પી.સી.બી.ના અિધકારીઓએ અ ય ૬ સં થાઓ સમક્ષ િવિવધ મુ ાઓ ઉપર પે્રઝ ટેશન (પ્ર તિુતકરણ) આ યુ.ં 
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 અ ય સં થાઓનો સહયોગથી  જી.પી.સી.બી.એ ૧૦ પ્રિશક્ષણ/કાયર્શાળા/પિરસવંાદ કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કયુર્ં. 

 (અ) જુરત ુ ષણ િનયં ણ બોડ ારા અ ય સં થાઓ સાથે આયો ત વકશોપ અને ન ગની િવગતો. 

મ  િવષય  આયોજક  થળ  સમયગાળો 
ભાગ લેનાર 

અિધકાર ની સં યા 
1
  

કપેસીટ  બ ડ ગ એ વાયરમે ટલ 
ર મીડશન ઓફ કિમકલી 
કો ટિમનેટડ  સાઇટ    

પીસીબી-
આઇસીસી  

ગાધંીનગર   23/06/2015 થી 
24/06/2016 

50  

2
  

કપેસીટ  બ ડ ગ – બોયોલો કલ 
વે ટ વોટર ટમે ટ  

પીસીબી-
આઇસીસી 

ગાધંીનગર   25/06/2015 થી 
26/06/2015 

60  

3
  

એન અવેરનેસ એ ડ ઇન ગ 
ો ામ ઓન ઇ ડ યલ પો શુન 

કં ોલ એ ડ લીનર ોડ શન   

પીસીબી-સીઇઇ  અમદાવાદ  05/08/2015 30 

4 નેશનલ કો ફર સ ઓન ઇ ડ યલ 
અબન એ ડ બીએમડબ  ુ
મેનેજમે ટ   

પીસીબી—
એસપીએલ  

અમદાવાદ  21/08/2015 થી 
22/08/2015 

25 

5
  

ઇ ટરનેશનલ કો ફર સ ઓન વે ટ 
ુ વે થ : ર સોસ ર કવર  ફોર અ 
સ ટનેબલ ફ ચુર  
 

પીસીબી- 
ઇપીલ  

વડોદરા  08/10/2015 થી 
09/10/2015 

25 

6  એરો પે મ 2015,            ધ  
કપેસીટ  બ ડ ગ ો ામ ઓન એર 
પો શુન- ટ સ, એ પે ટ/ઇ પે ટ 
એ ડ મીટ ગેશન મેસસ    

પીસીબી-સીઇઇ- 
એનઇઇ આરઆઇ  

અમદાવાદ  09/12/2015 50 

7 ઇ વીરોટક એિશયા 2015  પીસીબી-
રડ કલ 
કો િુનકશન  

મહા મા 
મં દર, 
ગાધંીનગર  

01/12/2015 થી 
03/12/2015 

30  

8 ઇ ડ યલ સે ટ ,  એ વાયરમે ટ 
એ ડ ઓ પેુશન હ થ  

છ સૌરા  
ોડ ટ વીટ  

કાઉ સીલ એ ડ 
પીસીબી   

રાજકોટ  25/12/2015 25  

9  ઇ ડ યન એ વાયરમે ટ 
એસોશીએશન એ વીરોિવઝન-
2015    

પીસીબી-
આઇઇએ  

ુબંઇ  22/01/2016 થી 
23/01/2016 

50  

10
  

્ંકસનલ એર યા – વોટર પો શુન 
મોનીટર ગ ીવસન એ ડ ્ ં ોલ 
(  ુપી) 

સી.એસ.ઇ. એ ડ 
પીસીબી   

ગાધંીનગર 20/02/2016 થી 
22/02/2016  

30 

 

(બ) અિધકાર ઓ/કમચાર ઓ ભાગ લીધેલ તાલેમ/સેિમનાર/ વકશોપ ની િવગતો :  
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મ  િવષય  આયોજક  થળ  સમયગાળો 
ભાગ લેનાર 
અિધકાર ની 

સં યા 
1
  

એ વાયરમે ટ ઇ પે ટ  
અશેશમે ટ ફોર ો ટ   

એડમીની શન ટાફ 
કોલેજ ઓફ ઇ ડ યા- 
હદરાબાદ  
 

હદરાબાદ   22/06/2015 
થી 
24/06/2015  

 1 

2
  

એર વોલીટ  મેનેજમે ટ લાન  સે ટર ફોર સાય સ 
એ ડ એ વાયરમે ટ 
(સી.એસ.ઇ.)  

 ુ દ હ    20/07/2015 
થી 
31/07/2015
  

2  

3
  

વકશોપ ઓન ર લેમેશન સે ટર 
ફોર ધ ર જરશન એ ડ 
એરક ડ શન ગ સેકટર 

.આઇ.ઝેડ  અમદાવાદ
  

11/07/2015
  

1  

4  સ ટનેબલ ટકનોલો સ ફોર 
એ વાયરમે ટલ ોટ શન   

કો ફડરશન ઓફ 
ઇ ડ અન ઇ ડ  

( સી.આઇ.આઇ.)  

વડોદરા  25/07/2015
  

2  

5
  

એડવા સ કમો ટટ ટમે ટ 
ટ નોલો  ફોર વે ટવોટર 
ટમે ટ (ઈ.ટ .પી.) 

ઈ ડ ઝ કમી રટ 
( .ઓ. )  

ગાધંીનગર 31/07/2015  1  

6 એર વોલીટ  મેનેજમે ટ – 
લા સ સુ ગ ડ સીઝન સપોટ 
સી ટમ  

સે ટર ફોર ડવલપમે ટ 
ઓફ એડવા સ 
કો ટુ ગ (સી-
ડ એસી)  

નૂા  25/08/2015 
થી 
27/08/2015
  

1  

7 કર ટરાઇઝેશન ઓફ ડોમે ટ ક 
વે ટવોટર એ ડ ડ ઝાઇન, 
ઓપરશન એ ડ મે ટન સ ઓફ 
ટમે ટ લા સ વીથ 

પટ લુર રફર સ ુ નેચરલ 
ટમે ટ ટકનોલો   

 
 

 

નેશનલ 
એ વાયરમે ટલ 
એ નીયર ગ ર સચ 
ઇ સટ ટ ટુ 
(એનઈઈઆરઆઈ) 

નાગ રુ 
  

17/08/2015 
થી 
21/08/2015 

1 

8 કલે શન, ટોરઝ, હ ડલ ગ એ ડ 
ડ શપોઝલ ઓફ લા ટ ક વે ટ  

સે લ ઇ ટ ટ ટુ ઓફ 
લા ટ ક એ જ યર ગ 
એ ડ ટકનોલો  
(સી,આઇ,પી,ઈ,ટ )    

ચે ઇ  31/08/2015 
થી 
02/09/2015  

1  

9 પોલીમર ોસેસી ગ, ર લેમેશન 
એ ડ ઇ સ એ ડ-ઓફ-લાઇફ 
ઇ પે ટ ઓન એ વાયરમે ટ 
 

ધ ઇ સટ ટ ટુ ઓફ 
એ નીયસ (ઇ ડ યા) 

અમદાવાદ
  

21/08/2015 
થી 
22/08/2015
  

2  
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10 વે ટ વોટર મેનેજમે ટ સે ટર ફોર સાય સ 
એ ડ એ વાયરમે ટ 
(સી.એસ.ઇ.) 

 ુ દ હ  24/08/2015 
થી 
28/08/2015
  

1  

11 એ વાયરમે ટ ઇ પે ટ એસેસમે ટ
  

સે ટર ફોર સાય સ 
એ ડ એ વાયરમે ટ 
(સી.એસ.ઇ.) 

 ુ દ હ  03/08/2015 
થી 
07/08/2015
  

1  

12 ુ ડસ ઈ ટર લ ઓડ ટ િનગ 
પો ામ એસ પેર આઈએસ 
18001 : 2007  

પીસીબી  અમદાવાદ  31/08/2015 
થી 
01/09/2015  

19  

13 ુ ડસ ઈ ટર લ ઓડ ટ િનગ 
પો ામ એસ પેર આઈએસ 
18001 : 2007 

પીસીબી વડોદરા  29/09/2015 
થી 
30/09/2015
  

26  

14 ક પલાય સ મોનીટર ગ એ ડ 
એ ફોસમે ટ  

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ 
(સી.એસ.ઇ.) 

 ુ દ હ  01/09/2015 
થી 
18/09/2015
  

2 

15 એ પટ પૃ મીટ ગ ઓન 
સ ગ એએફઆર ઝુીઝ ઇન 

સીમે ટ ઇ ડ   

કો ફ શન ઓફ 
ઇ ડ યન ઇ ડ  
(સીઆઇઆઇ)  

હદરાબાદ  31/08/2015 
થી 
01/09/2015  

1  

16 િમ ોલો , એર વો લટ  
મોડલ ગ એ ડ ેડ શન  

જુરાત એનજ  ર સચ 
એ ડ મેનેજમે ટ 
ઇ ટ ટ ટુ  

ગાધંીનગર  21/09/2015 
થી 
23/09/2015  

2  

17 વોટર વો લટ  મોનીટ રગ 
નેટવક ડ ઝાઇન, સે પલ ગ 
એનાલાઇઝીસ એ ડ વો લટ  
કં ોલ  
 

પટના િુનવસ ટ  
એ ડ સીપીસીબી 

બહાર  19/09/2015 
થી 
23/09/2015  

2  

18 લેબોરટર  મેનેજમે ટ િસ ટમ 
એ ડ ઇ ટરનલ ઓડટ ગ  

નેશનલ ઇ ટ ટ ટુ 
ઓફ ટકિનકલ ટ ચસ 
ન ગ 

(એન.આઇ.ટ .ટ .ટ .આ
ર)  

ચદં ગઢ 28/09/2015 
થી 1/10/2015
  

1 

19 મોનીટર ગ ટકની શ ઓફ 
ઓગનીક પો ટુ સ 
(પીએએચએસ એ ડ 
વીઓસીએસ)   

સીએસઆઇઆર- 
નેશનલ ઓફ કલ 
ર સચ ઇ ટ ટ ટુ 

હદરાબાદ  07/10/2015 
થી 
09/10/2015
 

2  
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20 ન ગ ો ામ ઓન ઇ-વે ટ 

મેનેજમે ટ  
ઇ ટરનેશનલ 
ઇ ટ ટ ુ ુશન ઓફ 
વે ટ મનેજમે ટ  

નૂા  30/10/2015 
થી 
31/10/2015  

1  

21 વોટરસેસ મેનેજમે ટ   આઇ.સી.એ.આર- 
ઇ ડ યન કાઉ સીલ 
ઓફ એ ીકલચર 
ર સચ 

કોટા  12/10/2015 
થી 
19/10/2015  

2 

22 લેબોરટર  કવોલીટ  મેનેજમે ટ 
સી ટમ  એ ડ ઈ ટરનલ ઓડ ટ 
એઝ પર આઈએસો/આઈઈસી 
17025   

સદભાવ ઈ ટ ુટ 
ઓફ િનગ ફોર 
ટા ડરડ શન  

વડોદરા  07/10/2015 
થી 
10/10/2015
  

4  

23 સોટ ટમ કોસ ઓન 
“મેટાગેનોિમ સ – રોલ ઓફ ને ટ 
જનેરશન સી વસ ગ એ ડ બાયો 
ઇ ફોરમેટ કસ”    

આણદ એ ીક ચરલ 
િુનવિસટ   

આણદ  26/10/2015 
થી 
04/11/2015  

1  

24 ર સ ટ ડસ ઇન 
એ વાયરમે ટલ મોનીટર ગ એ ડ 
કં ોલ ટ સ ઇન પે ો લયમ 
એ ડ પે ોકિમકલ ઇ ડ ઝ  
 

આઇઆઇટ  ક  26/11/2015  
થી 
28/11/2015 

1  

25 વેહ ક લુર એિમસન એ ડ 
એકજોસહ ટ મોિનટર ગ ( રસે ટર  
એ ડ ડ પરઝ  ્મોડલ ગ)  

ટ .ઈ..આર.આઇ   ુ દ હ   23/11/2015 
થી 27/112015  

1  

26 રાઈટ ુ ઈ ફોમશન એકટ -
2005  

પીપા  અમદાવા ્  18/11/2015 
થી 
19/11/2015 

2  

27 ઈ ડકટ વ કપ ડ લાઝમા ંમાસ 
પેક ો કોપી  

જુરાત લેબોરટર
  

અમદાવાદ
  

02/11/2015 
થી 
05/11/2015  

4  

28 હાઈ પફોરમ સ લીકવીડ 
ોમેટો ાફ  પલ માસ 
પેક ો કોપી 

(એલસીએમેસ/એમેસ)  

જુરાત લેબોરટર  અમદાવાદ 02/11/2015 
થી 
05/11/2015  

2 

29 ગેસ ોમેટો ાફ  જુરાત લેબોરટર  અમદાવાદ 02/11/2015 
થી 
05/11/2015  

2  

30 હાઈ પફોરમ સ લી વીડ 
ોમેટો ાફ  

જુરાત લેબોરટર  અમદાવાદ 02/11/2015 
થી 

2  
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05/11/2015  
31 વે ટ મેનેજમે ટ પોલીસીસ, 

ઇ ુ ્, ચેલે સ એ ડ વે 
ફોરવડ   

સે ટર ફોર સાય સ 
એ ડ એ વાયરમે ટ 
(સી.એસ.ઇ.) 

 ુ દ હ  07/12/2015 
થી 
18/12/2015
  

2  

32 િુનિસપલ સોલીડ વે ટ- 
કલે શન, ા સપોટશન એ ડ 
ડ શપોઝલ   

ઇ ટરનેશનલ 
ઇ ટ ટ શુન ઓફ વે ટ 
મેનેજમે ટ  

ભોપાલ  07/12/2015 
થી 
09/12/2015 

1  

33 એ લીકશન ઓફ આઇએસ 
એ ડ ર મોટ સે સ ગ ટકનોલો  
ફોર ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ  

જુરાત ઇ ટ ટ ટુ 
ઓફ ડ સે ટર 
મેનેજમે ટ 
( આઇડ એમ)  

ગાધંીનગર  04/12/2015  3  

34 ઈકોલો કલ આસપે ટ ઓફ 
ર એુબલ એનજ  ડવલોપમે ટ 
ઇન ઇ ડયા 

જુરાત ઇકોલો કલ 
કિમશન- ઇઇઆર 
ફાઉ ડશન  

ગાધંીનગર  04/12/2015  3  

35 નેનોમટર અ સ – સી થેસીસ 
ઇ મેનટશન ટકનીક એ ડ 
એ લીકશન   

ધરમિસહ દસાઇ 
િુનવિસટ  (ડ ડ )ુ   

નડ યાદ  07/12/2015 
થી 
11/12/2015  

1  

36 સોસ એિમશન મોનીટર ગ ફોર 
પેરામીટસ નોટ ફાઈડ અ ડર 
સોસ એિમશન  

સી.પી.સી.બી એ ડ  
બી.એચ.ઈ.એલ   

હર ાર  02/12/2015 
થી 
04/12/2015  

2 

37  ઇ પે ટ ઓફ કિમકલ એ પોઝર 
ઓન હ થ એ ડ એ વાયરમે ટ 

સી.એસ.આઇ.આર-
એન.ઈ.ઈ.આર.આઇ  

 ુ દ હ  16/12/2015 
થી 
18/12/2015
  

2 

38  

એર પો શુન કં ોલ એ ડ 
મોનીટર ગ-ઇ  ુએ ડ સો શુન   

એફ.આઇ.સી.સી.આઇ.  ુ દ હ   07/12/2015 
થી 
08/12/2015
  

3  

39 મોટ વેશન એ ડ લીડરશીપ  પીપા  અમદાવાદ
  

16/12/2015 
થી 
17/12/2015
  

1 

40 ઓફ સ કલાસીફ કશન પીપા અમદાવાદ 22/12/2015 
થી 
23/12/2015  

1  

41 ફોર આર - ર ડ ઝુ,ર સુ, 
ર સાઈકલ એ ડ ર કવર –કસ 
ટડ ઝ   

સી.પી.સી.બી એ ડ 
વસતદંાદા ગુર  
ઇ ટ ટ ટુ 

ણેુ  05/01/2016 
થી 
07/01/2016

2  
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42 એ વાયરમે ટલ મોનીટર ગ, 

કં ોલ એ ડ ઇ લીમે ટશન ઓફ 
પો શુન કં ોલ  

સી.પી.સી.બી એ ડ 
વસતદંાદા ગુર  
ઇ ટ ટ ટુ 

ણેુ 20/01/2016 
થી 
22/01/2016  

2 

43 વોટર વો લટ  મેનેજમે ટ લાન  સે ટર ફોર સાય સ 
એ ડ એ વાયરમે ટ 
(સીએસઇ)  

 ુ દ હ   18/01/2016 
થી 
22/01/2016  

2  

44 બી કમ ગ  એન ઈફકટ વ 
ક ઝ મુર ઓફ ડ સ ટ વ 
ઈવીડ સ  

સે ટર ફોર 
ઈ ટરનેશનલ 
ડવલોપમે ટ 
(ઈપીઓડ ,હાવડ )
  

ગાધંીનગર 10/01/2016 
થી 
11/01/2016 
એ ડ  
17/03/2016થી 
18/03/25016   

60 

45 મટ ર યલ લો કો ટ એકાઉ ટ ગ 
(એમએફસીએ) ફોર 
એમએસએમઈએસ   

નેશનલ ો ુકટ વીટ  
કાઉ સીલ (એનપીસી)  
 

અમદાવાદ
  

12/01/2016 
થી 
13/01/2016  

2  

46 લીડ ઓડ ટર કોસ ઓન 
એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ  
સી ટમ 
આઈએસ/આઈએસઓ;14001:2
015  

બીઆઈએસ-
ડબ આુરઓ 

ુબંઈ 11/01/2015 
થી 
15/01/2015
  

2  

47 સ ટનેબલ િુનિસપાલ સોલીડ 
વે ટ ોસેસીગ ટકનોલો  ફોર 
ડવલોપી ગ નેશનલ  

એસએમસી  રુત  18/02/2015 
થી 
19/02/2016
  

2 

48 એ વાયરોનમે ટલ ડટા 
ઇ ટર ીટશન ક પાઇલેશન, 
એનાલીસીસ, ેઝે ટશન એ ડ 
ર પોટ ગ   

ઇ ડ યન ટટ ટ કલ 
ઇ ટ ટ ટુ 

 ુ દ હ   01/02/2016 
થી 
05/02/2016  

1  

49 ઈઆઈએ એ ડ ઈએમપી 
માઇન ગ ઈ ડ   

એએસસીઆઈ  હદરાબાદ  08/02/2016 
થી 
10/02/2016
  

1  

50 નેશનલ એ બીએ ટ નોઈઝ 
મોનીટર ગ નેટવક ડઝાઈન 
ઇ લીમેશન એ ડ કં ોલ ટકનીક  

સી.પી.સી.બી એ ડ 
આઇ.આઇ.ટ   

ક  17/02/2016 
થી 
19/02/2016 

1  

51 ટકનીકલ  મ ટ ગ કમ વકશોપ 
વીથ વેર યસ ટકહો ડર ફોર 
ટ સ ટાઈલ સેકટર  

સીપીસીબી  દ હ   09/02/2016
  

1  
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52 ુ વી સ ફાઉ ડશન કોસ એ ડ 
વન વીક પેિશલાઇઝેશન કોસ 
ઓન ક પલાય સ, મોનીટર ગ 
એ ડ  એ વાયરમે ટ 

સે ટર ફોર સાય સ 
એ ડ એ વાયરમે ટ 
(સીએસઇ) 

 ુ દ હ  01/02/2016 
થી 
19/02/2016  

2  

53 સાઉથ એિશયા વકશોપ ઓન 
ક પલાય સ એ ડ એ ફોર મે ટ 
ઓફ મ ટ લેટરલ  એ વાયરમે ટ 
એ ીમે ટસ એ ડ ઈ ટરનેશનલ 
કો ફર સ લોબલ 
એ વાયરોમે ટલ ઈ  ુ

સીપીસીબી એ ડ 
એન ટ   

દ હ   04/03/2016 
થી 
06/03/2016  

3  

 

 

(ક) બોડ ના અિધકાર /કમચાર  ારા િવિવધ  સં થાઓમા ં ુલ 6 િવષયો પર કરલ ેઝ ટશન ગે ની િવગતો;  
 

મ  ઓફ સર  િવષય  આયોજક  થળ  સમયગાળો 

ભાગ 
લેનાર 

અિધકાર
ઓની 
સં યા 

ી.વી.આર.પટલ ઇ પોટ સ ઓફ એ વાયરમે ટ 
પો શુન કં ોલ એ ડ રોલ 
ઓફ જુરત પો શુન કં ોલ 
બોડ  

સે ટર ફોર 
એ ટર ે યુશીપ 
ડવલોપમે ટ 
( .ઓ.  )  

ગાધંીનગર 19/05/20
15  

1  

 ી.આર.બી.િ વેદ  ક  ફ ચસ ઓફ ધ 
એ વાયરમે ટ ( ોટકશન) 
એકટ 1986 (એમે ડડ 1991) 
એ ડ ધ એ વાયરમે ટ 
ોટકશન સ 1986 

(એમે ડડ 2004) 

જુરાત ઇ સ ુટ  
ઓફ ડાઇસટર 
મેનેજમે ટ  

ગાધંીનગર  12/06/20
15  

1  

ી.હા દક શાહ એન અવેરનેસ એ ડ ઇન ગ 
ો ામ ઓન ઇ ડ યલ 

પો શુન કં ોલ એ ડ લીનર 
ોડ શન   

પીસીબી-સીઇઇ  અમદાવાદ  05/08/20
15 

1 

 ી.પી. .વાછાણી મેજર ઇની યેટ વ ઓફ 
.પી.સી.બી ુ કં ોલ એર 

પો શુન  

આઇ.આઇ.ટ -
કાન રુ  

કાન રુ  25/10/20
15 થી 
26/10/20
15  

1  

ી. .એચ.િ વેદ  

ી.આર.વી.પટલ 

સે ર ગ ઓફ બે ટ ે ટ સીસ 
બાય ટટ પો શુન કં ોલ 

ઇ ડ યલ ીન 
કમે  વ ડ  

ુબંઈ  04/12/20
15 થી 

3  
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ી.ટ .બી.શાહ બોડ  05/12/20
15  

ી.પી. .વાછાણી 
ી એસ. એચ. વેગડા 

ઇ ડ યન એ વાયરમે ટ 
એસોશીએશન એ વીરોિવઝન-
2015    

પીસીબી-આઇઇએ  ુબંઇ  22/01/20
16 થી 

23/01/20
16 

2 

 

 

6.0 પયાવરણ કાયદાઓના ભગં બદલ દાખલ  કરાયેલ  કુદમા અને  આખર  િનકાલ કરાયેલ કસ: 

બોડર્ વારા તેની રચનાની શરુઆતના વષોમા ંઉ ોગોને પાણી અિધિનયમ,૧૯૭૪ ની જોગવાઇઓનુ ંપાલન કરવા સમજા

અિભગમ રાખ્યો હતો. પ્રદૂષણ િનયતં્રણ પગલા લેવા માટે પરુતો  સમય અને નોટીસ આ યા છતા ં પણ પિરિ થિતમા ંકોઇ સધુ

હોવાથી પાણી અિધિનયમ,૧૯૭૪,હવા અિધિનયમ-૧૯૮૧,પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ,૧૯૮૬ ની જોગવાઇઓ  અનસુ

અિધિનયમ હઠેળ િનિદર્ ટ કરેલ શરતો/આદેશોનુ ં પાલન ન કરતા ઉધોગો સામે કાનનુી પગલા લેવા પડતા હતા.આ સદંભેર્

ઉપરોકત કાયદાઓની જોગવાઇઓનુ ં  ઉ લઘંન કરતા ંઔધોગીક એકમોને  નોટીસ ઓફ ડાયરેકશન આપી એકમોને બધં ક

આદેશો જારી કરેલા છે. અને ફોજદારી અદાલતોમા ંકાનનુી કેસ પણ દાખલ કયાર્ છે. 
 

     પાણી અિધિનયમ,૧૯૭૪,હવા અિધિનયમ-૧૯૮૧, ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતા, અને પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ,

હઠેળ બોડર્ વારા લેવાયેલા પગલાઓની તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ સધુીની એકંદરે પિરિ થિત નીચે મજુબ છે. 

 

ક્રમ િવગત  તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫ સધુી  તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ સધુી 

 ૧. કોટમા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલા કસોની સં યા 

 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૨૪૪૨ ૨૪૪૪ 

 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૬૩૫ ૬૩૬ 

 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૨૪૭ ૨૪૭ 

 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૨૨૫ ૨૩૮ 

 કુલ  ૩૫૪૯ ૩૫૬૫ 

 ૨. િનકાલ થયેલ કસોની સં યા 

 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૧૭૧૩ ૧૭૪૩ 
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 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૩૯૯ ૪૦૯ 

 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૨૩૬ ૨૩૬ 

 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૪૩ ૫૯ 

 કુલ ૨૩૯૧ ૨૪૪૭ 

૩. કોટમા ંપડતર રહલા કસોની સં યા 

 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૭૨૯ ૭૦૧ 

 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૨૩૬ ૨૨૭ 

 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૧૧ ૧૧ 

 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૧૮૨ ૧૭૯ 

 કુલ ૧૧૫૮ ૧૧૧૮ 

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 ૨૯ 

 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 ં
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 ક) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ની કલમ ૩૧ (અ) હઠેળ નોટીસ 

ઓફ ડાયરેક્સન આપી હોય તેવા કેસ. 
૧૨૦૪૨ ૧૩૦૨૭ 

 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ની કલમ ૩૧ (અ) હઠેળ 

ઔધોિગક એકમને બધં કરવાના આદેશ આપેલા હોય તેવા 

કેસ... 

૩૯૮૬ ૪૬૦૬ 

 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... 
૩૯૧૩ ૩૯૭૩ 

 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.  

૧૩૨૫ ૧૪૧૦ 

 ૭. પાણી અિધિનયમ, 1974 હઠળ લેવાયેલા પગલા ં

 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળની કલમ-૩૩ (અ) હઠેળ 

નોટીસ ઓફ ડાયરેક્સન આપી હોય તેવા કેસ...  
૧૨૨૬૫ ૧૩૪૮૫ 

 ખ) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળની કલમ-૩૩ (અ) હઠેળ 

ઔધોિગક એકમને બધં કરવાના આપેલ હોય તેવા કેસ....  
૭૯૦૧ ૮૮૭૫ 

 

 

7.0 બોડ ુ ંવહ વટ  માળ ુ–ંબોડની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણયો   

આ બોડર્ ારા પાણી (પ્રદુષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની તથા ગજુરાત પાણી (પ્રદુષણ િનવારણ અને 
િનયતં્રણ) િનયમ, ૧૯૭૬ની જોગવાઇઓ મજુબ બેઠકો યોજવામા ંઆવી હતી. આ બેઠકોમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણર્યોની િવગતો 
નીચે મજુબ છે.  
વષર્ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ દરિમયાન મળેલી બોડર્ની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણર્યો  

 

મ  બોડની બેઠકો તાર ખ 
૧ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૪ (પરીપિત્રત) ૨૨-૦૪-૨૦૧૫ 
૨ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૫ ૧૭-૦૬-૨૦૧૫ 
૩ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૬ ૨૯-૦૯-૨૦૧૫ 
૪ બેઠક ક્રમાક – ૨૦૭ (પરીપિત્રત) ૨૮-૧૦-૨૦૧૫ 
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૫ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૮ ૧૯-૧૨-૨૦૧૫ 
૬ બેઠક ક્રમાકં – ૨૦૯ (પરીપિત્રત) ૩૦-૦૧-૨૦૧૬ 
૭ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૦ ૧૦-૦૩-૨૦૧૬ 

   વાિષક અહવાલ:-2015-2016 દર યાન મળેલ બોડની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલ અગ યના િનણયો. 

 (૧) બોડ બેઠક ન.ં205, તા.17-06-2015 

 રા યમા ંઆવેલ ગજુરાત ટેકનોલોજીકલ િવ િવ ાલય ખાતે ચાલતા ME  (Env.)  ના અ યાસક્રમમા ં િવ િવ ાલય 

કક્ષાએ પ્રથમ આવનાર િવ ાથીર્ને ગો ડ મેડલ આપવા બાબત. 

 રા યના પયાર્વરણના ક્ષેતે્ર ઉ કૃ ટ કામગીરી કરવા બદલ ક્લીનર પ્રોડક્શન સે ટર ારા નક્કી કરેલ એકમોને રોકડ 

ઈનામ તથા વધારાની એક વષર્ની સીસીએ આપવા બાબત.  

 (૨) બોડ બેઠક ન.ં206, તા.29-09-2015  

 બોડર્ની ફાઈલો તેમજ રેકોડર્ના વગીર્કરણ તથા િબનજ રી ફાઈલો તેમજ રેકોડર્ના નાશ માટે રેકોડર્ કિમટી ારા તા.૦૨-

૦૭-૨૦૧૫ તથા તા.૧૪-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ મળેલ મીટીંગ દર યાન તૈયાર કરેલ માગર્દિશર્કા મજુબ કાયર્વાહી કરવા 

અનમુિત આપવા બાબત. 

 ગજુરાત રાજયમા ંતબીબી કચરાની ટ્રીટમે ટ તથા િનકાલ માટેની CBMWTFના Sitting Criteria  નક્કી કરવા અંગે. 

 બોડર્ વારા બેંક ગેરંટી કીમ હઠેળ કસરુવાર ઔ ોિગક એકમો તથા િવક તબીબી કચરો પેદા કરતા એકમો પાસેથી 

મેળવેલી બેંકગેરંટીની જ ત કરેલી રકમનો ઉપયોગ રા યમા ંકચરાપેટીઓ મકુવા માટે કરવા બાબત.  

  ઉ ોગો ારા પયાર્વરણના કાયદાઓ હઠેળ અગાઉના વષ મા ં સમય મયાર્દામા ં

સી.ટી.ઈ./સી.સી.એ./ઓથોરાઈઝેશન/રજી ટે્રશન વગેરેની અરજી કરેલ ન હોય તેવા િક સામા ંલેઈટ ફી નક્કી કરવા 

બાબત.  

 ક સે ટ ટુ એ ટા લીસ (CTE/NOC) અને ક સે ટ ટુ ઓપરેટ (CCA)ની પ્રોસેસ ફી મા ંસધુારા કરવા બાબત.  

 વડી કચેરી, ગાધંીનગર ખાતે સે ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યિુનટ થાિપત કરવા બાબત.  

(૩) બોડ બેઠક ન.ં207, તા.28-10-2015 (પ રપિ ત બેઠક) 

 બોડર્ ારા રા યમા ંહવાની ગણુવ ા માપવા માટે આઉટ સોસીર્ગથી કામગીરી કરવા માટેની મજુંરી બાબત.  

 (૪) બોડ બેઠક ન.ં208, તા.19-12-2015 

 ઉ ોગની લેબોરેટરી માટેના ટાફની લાયકાત નક્કી કરવા બાબત.  

 નામદાર નેશનલ ગ્રીન ટ્રી યનુલના તા.૦૮-૦૯-૨૦૧૫ના ઓડર્ર મજુબ કોલ ગેસીફાયર માટેના ટા ડડર્ નક્કી કરવા 

અંગેની મજુંરી આપવા બાબત.  

 ઉ ોગોને બધં કયાર્ પછી તે ચાલ ુકરવાના હકુમમા ંફેરફાર બાબત.  
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 જૂની બેંક ગેરંટી કીમ બધં કરી તેના થાને નવી બેંકગેરંટી કીમ લાગ ુપાડવા બાબત.  

 નાગરીક અિધકાર પત્ર અંગેની મજૂંરી બાબત.  

 બોડર્ ારા બોડર્ના અિધકારીઓ/કમર્ચારીઓને મોનીટરીંગ (ઈ પેક્શન) તથા પ્રયોગશાળામા ંપ ૃ થકરણની કામગીરી 

સમય દર યાન જ રી સારી ગણુવ ા ધરાવતા Personal Protective Equipment પરુા પાડવાની દરખા ત.   

 (૫) બોડ બેઠક ન.ં209, તા.30-01-2016 (પર પિ ત બેઠક) 

 ઓરજ પ્રકારના ઉ ોગો ારા શીડ લુ-૧ અથવા શીડ લુ-૨ ઓડીટરનુ ંથડર્ પાટ  સટ  રજુ કરવામા ંઆવે તો તે 

ઉ ોગોની ટીન ઈ પેકશનમાથંી મિુક્ત આપવા નીિત ઘડવા બાબતે.  

 ક સે ટ ટુ ઓપરેટ (CTO) ના રી યઅુલ અને ઓટો રી યઅુલ માટેની નીિત ઘડવા બાબત.  

 ગ્રીન પ્રકારના ઉ ોગોના સતંોષકારક પતૂર્તાને આધારે તથા વ-પ્રમાિણત સોગદંનામુ ં વીકારી તે ઉ ોગને વાિષર્ક 
ટીન ઈ પેકશનમાથંી મિુક્ત આપવા નીિત ઘડવા બાબત. 

 (6)  બોડ બેઠક ન.ં210, તા.10/3/2016 

 પે ટ સોલવ ટના યવ થાપન અંગે માગર્દિશર્કા બનાવવા બાબત. 
 GIZ, UBA અને જીપીસીબી વ ચે થયેલ કરાર મજુબ બે્રફ (BREF)  ડો મેુ ટ તૈયાર કરવા માટે જ રી માનવ સસંાધન 

આઉટસોસર્ કરવા બાબત 
 પ્રાદેિશક કચેરી, સરેુ દ્રનગરને જી.આઇ.ડી.સી. ખાતે ફાળવવામા ંઆવેલ લોટ પર નવા બાધંકામ અને તેના ખચર્ને મજુંરી આપવા 

બાબત. 
 બોડર્ના અિધકારીઓ દ્રારા ઔ ોિગક કે અ ય મોનીટરીંગ દર યાન થતા રીપોટ ગને તથા રોજ–બરોજની કામગીરીને વધ ુકાયર્દક્ષ 

અને કાયર્ક્ષમ બનાવવા માટે મોબાઇલ સીમ કાડર્ આપવા અંગે 
 બોડર્ની થાયી િમ કતો પરનો ઘસારાના દર બાબત. 
 બોડર્ના સને ૨૦૧૫-૧૬ના વષર્ના સધુારેલા અને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ના અંદાિજત આવક અને ખચર્ના અંદાજો મજુંર કરવા 

બાબત. 
 ગજુરાત ઇ ટીટ ટુ ઓફ ડેઝટર્ ઇકોલોજી (GUIDE) ની પ્રયોગશાળાને વોટર એક્ટની કલમ ૧૭(૨) તેમજ એર એક્ટની કલમ 

૧૭(૨) અ વયે ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ દ્રારા મા ય પ્રયોગશાળા જાહરે કરવા બાબત. 
 બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરી, ભજુ ખાતે થપાયેલ નવી પ્રયોગશાળાને પાણી (પ્રદુષણ, િનયતં્રણ અને િનવારણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની 

કલમ-૧૭(૨) અને હવા (પ્રદુષણ, િનયતં્રણ અને િનવારણ) અિધિનયમ, ૧૯૮૧ની કલમ-૧૭(૨) અ વયે થાિપત પ્રયોગશાળા 
(Established Laboratory) જાહરે કરવા બાબત. 

 બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરી, ભજુ ખાતે થપાયેલ નવી પ્રયોગશાળામા ં વૈજ્ઞાિનક ટાફને પાણી(પ્રદુષણ, િનયતં્રણ અને િનવારણ) 
અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની કલમ-૫૩(૩) અને હવા (પ્રદુષણ, િનયતં્રણ અને િનવારણ) અિધિનયમ, ૧૯૮૧ કલમ-૫૩(૩) અ વયે બોડર્ 
એનાલી ટ જાહરે કરવા બાબત. 

 “ લો કો ટ એ વાયરોનમે ટ મોનીટરીંગ ટેશન ” િડઝાઇન અને ડેવલપમે ટ બાબતે. 
 કો યટુર પ્રોગ્રામરોની કરાર આધાિરત િનમણ ૂકં કરવા બાબત. 
 બોડર્ના સ ય ીઓના યાને લાવવાના અગ યના મુ ાઓ. 
 બોડર્ના સ ય ીઓને બોડર્ની કામગીરી અંગેના મુ ાઓ યાને લાવવા બાબત. 
 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, UBA અને GIZ વ ચે થયેલ જોઇ ટ ડીકલેરેશન ઓફ ઇ ટે ટ (JDI) લબંાવવા બાબત. 
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 પ્રદુષણ ફેલાવવાની ક્ષમતા ન ધરાવતા એકમોને બોડર્ને ક સે ટ ટુ એ ટા લીસ (CTE) તથા ક સે ટ ટુ ઓપરેટ(CC&A) 
મેળવવામાથંી મિુક્ત બાબત. 

 જોખમી કચરાના ( યવ થાપન, જાળવણી તથા સીમાપાર હરેફેર) િનયમ-૨૦૦૮ તથા ઇ-વે ટ ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમ -
૨૦૧૧ના સદુ્રર્ઢ અમલીકરણ અંગેની કામગીરી સરકારી સં થા મારફતે આઉટસોસર્થી કામગીરી કરવા બાબત. 

 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ દ્રારા લેઇટ ફી વસલુ કરવાના િનણર્ય સામે જામનગર ફેકટરી એસોસીએશન અને ફેડરેશન ઓફ 
ઇ ડ ટ્રીઝ એ ડ એસોસીએશનની રજૂઆત બાબત. 

 બોડર્ની હાલની પ્રાદેિશક કચેરી, ભજૂનુ ં  િવભાજન તા.૧/૪/૨૦૧૬થી પ્રાદેિશક કચેરી, ક છ (પિ મ) તથા પ્રાદેિશક કચેરી 
ક છ(પવૂર્) કરવા બાબત.    

7.1 બોડ ુ ંવહ વટ  માળ ુ ં 
બોડર્ન ુ ંવહીવટી માળખુ ંજોડાણ -૧0 મજુબ છે. 

૭.૨  બોડના કમચાર  અને અિધકાર ની મા હતી 
 બોડર્ના દરેક વગર્ના કમર્ચારી અને અિધકારીની સખં્યાની િવગતો જોડાણ-૧૧ મજુબ છે. 

૭.૩  બોડની ઓફ સોની મા હતી 
 બોડર્ની વડી કચેરી, પ્રાદેિશક કચેરીઓ ,તકેદારી કચેરીઓ માિહતી જોડાણ - ૧૨ મજુબ છે. 

8.0 રા ય સરકાર તરફથી બોડને મળેલ નાણા ં 

નાણાકંીય વષર્ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ દરિમયાન રા ય સરકાર ારા બોડર્ને મળેલ નાણાનંી િવગતો નીચે મજુબ છે.  
 

િવગતો . લાખમા ં
(અ) આયોજન  ૧૦૦,૦૦,૦૦૦ 
(બ) આયોજન બહાર  શુ ય 
કુલ ૧૦૦,૦૦,૦૦૦ 

 પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની કલમ–૪૦ની જોગવાઇ મજુબ બોડર્ ારા િહસાબ અને નાણાનંા અહવેાલને લગતા િવગતવાર પત્રકો 
તૈયાર કરીને જાળ યા છે.  

 બોડર્નો નાણાકંીય વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ નો વાિષર્ક ઓિડટ અહવેાલ ગજુરાત રા યની િવધાનસભાના મેજ પર ૨૪-૨-૨૦૧૪ના રોજ 
મકુવામા ંઆ યો હતો. 

 પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની જોગવાઇઓ મજુબ વષર્ ૨૦૧૨-૧૩ ના નાણાકંીય વષર્નો તૈયાર કરવામા ંઆવેલો બોડર્નો વાિષર્ક 
અહવેાલ ગજુરાત રા યની િવધાનસભાના મેજ ઉપર તા. ૨૨-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ મકુવામા ંઆ યો હતો.     

9. રા ય સરકાર ારા આપવામા ંઆવેલા ંઆદશો અને તેના પાલન માટ લેવામા ંઆવેલા ંપગલા ં
                                       નીલ (શુ ય) 

10. રા ય બોડ તજવીજ કરવાની બી  કોઇ અગ યની બાબતો 

(1) પયાવરણ ઓડટ યોજના 

પયાર્વરણના કાયદાનુ ંયોગ્ય અમલીકરણ, પયાર્વરણના પડકારો તથા રા યનો યોગ્ય તથા સતંિુલત િવકાસના ઉ ે યને યાને 

રાખી નામદાર ગજુરાત હાઈકોટર્ના તા. ૨૦/૧૨/૧૯૯૬, તા. ૧૩/૦૩/૧૯૯૭, તા. ૧૬/૦૯/૧૯૯૯ અને તા. 
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૨૨/૦૪/૨૦૧૦ ના ચકુાદાના સદંભર્મા ં“પયાર્વરણ ઓિડટ કીમ” ગજુરાત રા યમા ંદાખલ કરવામા ંઆવી. નામદાર હાઈકોટર્ , 

ગજુરાત ારા આ કીમના અમલીકરણની સ ા ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ને 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 પ્રદુષણ િ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 તેઓની 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 ટનો સમાવેશ થાય છે. દરેક ઓિડટર 

એક વષર્મા ંઓછામા ંઓછા ૧૫ ઉ ોગોનુ ંઓડીટ કરી શકે છે. મા ય િવ િવ ાલય તથા સરકારી સં થાઓનો શીડ લુ-૧મા ં

સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. શીડ લુ-૧ની કેટેગરીમા ંરા યની તમામ કોમન ફેસીલીટી વી કે TSDF/ CETP/ CBMWTF 

તથા 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 ર જણાયેલ.  મજુબ, જ રી સધુારણા માટે ઈ ડ ટ્રીયલ એસોસીએશન, ચે બર ઓફ કોમસર્, પયાર્વરણ ઓડીટ 

કીમની સિમિતના સ યો, કોમન ફેસેલીટીના ઓપરેટસર્ તેમજ શીડ લુ-૧ તથા શીડ લુ-૨ના ઉ ોગો તથા ઓડીટસર્ સાથે 

જ રી ચચાર્ િવચારણા બાદ તા. ૨૩/૧/૨૦૧૫ના 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  

ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડએ પયાર્વરણ ઓડીટ યોજના િવષે અને તેના અમલીકરણ માટે “ENVIRONMENT 

AUDIT SCHEME At a Glance”  પ્રકાશન  બહાર પાડેલ છે. આ પ્રકાશન ઓડીટ યોજના, તેના અમલીકરણની પ્રિક્રયા, 
લાભ અને તેને સબંિંધત િવિવધ પાસાઓ િવશે એકંદરે ખ્યાલ આપે છે. 
 
કરેલ સધુારણા મજુબ ઉ ોગોને  તે ઓડીટરની ફાળવણી તા. ૨૯/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ XGN softwareથી ઉ ોગો તથા 

ઓડીટરોની માિહતીના આધારે રે ડમાઈઝેશન પ ધિતથી ફાળવણી કરવામા આવેલ.  
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e-governanceના ભાગ પે ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનાને બોડર્ના સો ટવેર XGNમા ં

સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે, કે મા ંઓિડટરને િનયત XGN-ID તથા 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 

પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા પયાર્વરણ ઓિડટરને “Extended Arms of GPCB” તરીકે વીકારેલ છે.  

હાલમા રા યમા ં ૩૩ શીડ લુ-૧ તથા ૬૧ શીડ લુ-૨ ઓડીટરોને અનકુ્રમે ૩૮ અને ૯૫ ટીમ સાથે બોડર્ ારા મા યતા 

આપવામા આવેલ છે.  

(૨) શૈક્ષિણક કે્ષત્રની યોજનાઓ 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના લાબંા સમયના િનયમનકારી ભિુમકા પર વે યાન પર આવેલ કે પ્રદુષણને લગતા અમકુ 

પ્ર ોન ુ િનરાકરણ વિરત આવી શકે તેમ નથી.  તેના માટે વધ ુ સશંોધન અને વધ ુ િવગતો શોધવાની (રીસચર્ એ  ડ 

ડેવલપમે  ટની) તા  કાિલક જ રીયાત 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 િદશાસચૂન ા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 ણાતંોની '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. 
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પી.એચ.ડી ારા રીસચર્ એ  ડ ડેવલપમે  ટ યોજના:-  

 પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને 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,  થળ મલુાકાત, રાજયમા ંકે રાજય બહાર કો  ફર  સમા ંહાજરી આપવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ અ  વયે 

વાિષર્ક ા.૬૦,૦૦૦/-(સાઠ હજાર)ની મયાર્દામા ંમજૂંર કરવાની સ ા સ  યસિચવ ી પાસે રહશેે. 

 પી.એચ.ડી. અંગેના િવષયો ઔ ોિગક પ્રદૂષણ િનયતં્રણ / ઘટાડા તેમજ શહરેી પ્રદૂષણના ઘટાડા, પ્રદુષણ ઘટાડવા માટેની 

ઉપયોગી પ્રોડક્ટ કે ટેક્નોલોજી, ટ્રીટમે ટ ટેક્નોલોજી, પ્રદુષણનો સલામતીથી િનકાલ, કો ટામીનેટેડ સાઇ સ અંગેના 

ઉપાયો, નવીન મટીરીય સ, પ્રોસેસ, ટેક્નોલોજી, વગેરે પ્રદુષણને નાબદુ તથા ઘટાડવા માટેની સારી તથા સધુારેલી 

ટ્રીટમે ટને સબંિંધત હોવો જરુરી છે.  

 પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર સશંોધન કાયર્ માટે બોડર્ની લેબોરેટરી તથા લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી શકશે. 

 આ યોજના હઠેળ હાલમા ંબે ઉમેદવાર “પ્રોડક્શન ઓફ બાયો- લાિ ટક ફ્રોમ વેિરયસ ઇ ડ ટ્રીયલ પો યટંુટ એ ડ 

એક્સ લોરીંગ ઇ સ સોિશયલ એિ લકેિબલીટી” અને “ટ્રીટમે ટ ઓફ કો ડ ડાઇ વે ટ વોટર વીથ પેશીયલ રેફરે સ ટુ 

COD રીડક્શન “ િવષય પર સશંોધન કરી ર ા છે. 

ઇ ટનર્શીપ યોજના:-  

 આ યોજના અંતગર્ત પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર ઇ ટનર્શીપ કાયર્ માટે બોડર્ની લેબોરેટરી તથા લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ 

કરી શકશે. 

 આ યોજના હઠેળ ૧૯ િવ ાથીઓએ લાભ લીધેલ છે.  

(૩) કો-પ્રોસેિસંગ (સહ-પ્રિક્રયાકરણ) : 

સહ-પ્રિક્રયાકરણએ કાચા માલ તરીકે કચરા(બગાડ)નો ઉપયોગ છે અથવા ઊજાર્નો એક ોત છે અથવા બ ે એટલે કે 

ઔ ોિગક પ્રિક્રયાઓમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા ંકુદરતી ખનીજ સસંાધનો (સામગ્રી પનુઃવપરાશ) અને અિ મભતૂ 

ઈંધણ વા કે કોલસો,  પેટ્રોિલયમ અને ગેસ (ઊજાર્ પનુઃપ્રાિ ત)ને બદલે ઉપયોગમા ંલેવાય છે,  ખાસ કરીને આવા 

ઈંધણનો ઉપયોગ િસમે ટ, ચનૂો,  ટીલ અને િવજળી  ઉ પ  કરતા લા ટમા ંકરવામા ંઆવે છે. 

સહ-પ્રિક્રયાકરણએ એક પરુવાર થયેલો સાત યપણૂર્ િવકાસનો ખ્યાલ છે,   કુદરતી સસંાધનોની માગં ઘટાડે છે, 

પ્રદૂષણ અને લે ડફીલ જગ્યા ઘટાડે છે. આમ,  પયાર્વરણ પ્રદૂષણની ટિપ્ર ટમા ંઘટાડો કરે છે. િસમે ટ લા ટમા ં

કચરાનુ ંસહ-પ્રિક્રયાકરણએ કચરાના યવ થાપન માટે ખબૂ જ અસરકારક માગ માનંો એક છે.  

સહ યાકરણના લાભો:  સહ-પ્રિક્રયાકરણએ િ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 : 
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•  ખાણના ં કુદરતી સસંાધનો વા ં કે લાઇમ ટોન, બોક્સાઈટ,  આયનર્ વગેરે તથા અ પાતંરીત અિ મભતૂ ઈંધણ 
વા કે કોલસો 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 ડફીલ િવક પ માટે આવ યક જમીનની જ િરયાત ઘટાડે છે,  તેને કારણે  ઉ સ ન ઘટે છે અને લે ડફીલ સાથે 
સકંળાયેલી  જવાબદારીઓ પણ ઘટાડે 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 ખચર્એ 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 ડાયોક્સીન 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. 

િસમ ટ ઉ ોગમા ં જોખમી કચરાન ુ સહ-પ્રિક્રયાકરણએ 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 ડાયોક્સીન અને ફ રુ સના ંનવા સં લેષણ િનવારી શકાય છે. 

સહ-પ્રિક્રયાકરણને પ્રો સાિહત કરવા માટે જી.પી.સી.બી.ની કાયર્ યોજના : હાલમા ં૭૫,૭૮,૬૪૫ મેિટ્રક ટન  જોખમી તથા 
િબન-જોખમી કચરાનો િનકાલ ફે આુરી ૨૦૦૯ થી માચર્ ૨૦૧૬ સધુીમા ં કરવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બોડર્ ારા વષર્ ૨૦૧૬ – ૧૭ દરિમયાન ૫૦,૦૦,૦૦૦ મેિટ્રક ટન ટલા જોખમી તથા િબન-જોખમી કચરાનો 
કો-પ્રોસેિસંગ ારા િનકાલ કરવાનો લ યાકં રખવામા ંઆવેલ છે. 

સહ- યાકરણને ો સા હત કરવા માટ .પી.સી.બી. ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલી પહલ : 
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 િહ સેદારો સાથે યિક્તગત મલુાકાતનુ ંઆયોજન. 
 સહ-પ્રિક્રયાકરણ સધુારવા માટે િસમે ટ લા ટ્ સ અને કચરા ઉ પાદકો સાથે ૃખંલાબ  મલુાકાતોનુ ંઆયોજન. 
 માચર્-૨૦૧૭ 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.ં 
 કચરાની લાક્ષિણકતાના અહવેાલની ઉપલ ધતા. 
 િસમે ટ કંપનીઓના સહ-પ્રિક્રયાકરણ માટે અનુ પ કચરાને ઓળખવા માટે એક વેબ આધાિરત પોટર્લ (XGN) 
િવકિસત કરવામા ંઆ યુ.ં 
 જોખમી કચરાની ગિતિવિધ માટે ઓનલાઈન ટે્રિકંગ િસ ટમ િવકિસત કરવામા ંઆવી. 
 િસમે ટ કંપનીઓ તેમજ તેના એસોિશએશનને વે ટ પ્રીપ્રોસેસીંગ ફેસીલીટી નાખવા પ્રો સાિહત કરવા. 
 મહાનગરપાિલકાઓને MSWમાથંી RDF બનાવવા માટે અલગીકરણની સિુવધા આપવા િનદશ કરવો.   

 

જુરાત રાજયમા ંિ - ોસેિસગ િુવધા ધરાવતા િસમે ટ લા ટ. 

હાલમા ં૩ િપ્ર-પ્રોસેિસંગ ફેિસિલટી કાયર્રત છે.  

1. અંબજુા સીમેંટસ િલિમટેડ. (GEO 20) 

અંબજુાનગર, તા: કોડીનાર, 
િજ: ગીર-સોમનાથ – ૩૬૨૭૧૫      Capacity: 1,50,000 MTPA 

 

2. ભ ચ એનવાયરો ઇ ફ્રા ટ્રકચર િલિમટેડ., 
લોટ ન:ં ૯૭૦૧-૯૭૧૬, 

જીઆઇડીસી અંકલે ર – ૩૯૩૦૦૨     Capacity:  16000 MTPA 

 

3. રીસાઈકિલંગ સો યસુન પ્રા. લી., 
લોટ ન:ં ૨૨૩, .223, જીઆઇડીસી એ ટેટ, 

પાનોલી, જી: અંકલે ર – ૩૯૪૧૧૬     Capacity:  80 MT/day 

 



 

 

 

Ye

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

earwise statu

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

20

Yearwise st

15693 2

2009‐10 20

us is from Ap

009-'10 2010

0

Total 

tatus is from

22345

171

010‐11 201

Co‐pr

pril to March

0-'11 2011-'1

0 515

Plastic 

m April to Ma

1605 1812

11‐12 2012‐

rocesed 

h

12 2012-'13

5

29,716

Waste 

arch

201 

220

549424

‐13 2013‐14

Waste 

2013-'14 2

51,687

Co-pro

4

2823305

4 2014‐15

(MT)

2014-'15 201

31,990

52

cessed (

3815053

7

2015‐16

5-'16 Tota

2,747

1,66,

(MT)

7578645

Total

al

,655

 

 



 

4. ધો

        ગુ
િવિવધ
ઉપરાં
બાબત

ગજુરા
ઉપરાં
આ પ્ર
કરવા

 બોડર્ન
જ  જ
ટા ડ

બોડર્ 
અંતગર્

બોડર્ 
ટા ડ

(5) 

ડાકોર

Y

ધોરણ થાપન

ગજુરાત પ્રદુષણ
ધ કાયદાઓન
ાત,બોડર્ના કાય
તો અંગે જ રીય

ાત પ્રદુષણ િન
ાત, વષર્-૨૦૧૦
પ્રમાણપત્રો “ યુ
મા ંઆવેલ છે.

ની કામગીરીની
જ રી છે.આ ત
ડર્ના િનવતૃ થ

ારા IS:18001 

ગર્ત  સટ ફીકેટ 

ારા બોડર્ના 
ડાર્ઈઝેશન (N

“ફાગણ નૂ

ર ખાતે સફાઈ

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Yearwise stat

ન માટ તર

ણ િનયતં્રણ બો
ના  અનપુાલન
યર્ની ગણુવ ા
યાત જણાયેલ

િનયતં્રણ બોડર્ 
૦મા ંપયાર્વરણ
યરુો ઓફ ઈ ડી
. 

ની ગણુવ ા જા
તાલીમ એક 
થયેલ અિધકારી

પ્રમાણપત્ર  અં
મેળવવા માટે

ઈ ટરનલ ઓ
ITS) નોઈડા ખ

નમ – હોળ  ઉ

ઈ તથા િૃ

2592266
206

tus is from 2

રા ય સં થ

બોડર્, પાણી અિ
ન અને તેની 
ા સધુારવા અ
લ.   

ારા વષર્-૨૦૦
ણ પરની િવપ
ીયન ટા ડડર્”

જાળવવા તેમજ
સતત પ્રિક્રયા
ી ીઓ  ારા 

અંતગર્ત કમર્ચા
ટ અરજી કરવા

ઓડીટસર્ને “Le
ખાતે અપાવી 

ઉ સવ” દરિમ

િત અભયાન

65982

248668 38

Indu

2009 to Mar

થા :‐ 

િધિનયમ -૧૯
ચકાસણી સાથે

અને તેના કાયર્થ

૦૯મા ં IS/ISO: 

પરીત અસરોમાં
  ારા ત્રણ વ

જ સધુારવા તથ
 છે અને ટા
 આપવામા ંઆ

ારીઓને તાલી
ાની કામગીરી 

ead  Auditor

તેમની ક્ષમતા

િમયાન ખા જ

. 

83070
746005

ustry wis

rch 2016

202 

૯૭૪ હઠેળની એ
થે સકંળાયેલ 
થી પયાર્વરણ 

9001:2008 હઠે
ા ંઘટાડો કરવ
વષર્ માટે આપ

થા  ટા ડડર્ની 
ા ડડર્ની સતત
આવે છે.  

ીમ આપવાની 
હાથ ધરેલ છે

  Training-લ
ા વધારી ર ુ ંછે

જથી ડાકોરન

5
739763 1940

se statu

એક વાયત સ
છે. બોડર્ની ક
પર થતી અ

ઠળ કવોલીટી 
ા અંગે  IS/ISO

પવામા ંઆવેલ 

જ રીઆત મુ
ત જાગિૃત અથેર્

અને IS:18001

. 

લીડ ઓડીટસર્ 
છે. 

ના ંતીથયા ાન

073 23858

583

us 

સં થા છે ,તે ગ
કામગીરી પ્રદુષ
અસરને ઓળખ

મેનેજમે ટ િસ
O: 14001:2004 

હતા યાર બ

જુબ, બોડર્ના 
થેર્ ઓડીટસર્ અં

1 કે  occupat

તાલીમ” , 

ના ંમાગ પર 

3495

1463

7

ગજુરાત રા ય
ષણ િનયતં્રણન
ખવા તેમજ તેન

ટમનુ ંપ્રમાણ
િસ ટમનુ ંપણ

બાદ દર ત્રણ વ

કમર્ચારીઓને 
અંગેની તાલીમ

tional health  &

નેશનલ ઇિ

 “ ી રણછો

7578643

 

યના પયાર્વરણ
ની વહીવટી જ
ના શમન કર

પત્ર મેળવવામ
ણ પ્રમાણપત્ર મે
વષેર્ આ પ્રમાણ

તાલીમ આપ
મ , યરુો ઓફ

& safety ના sta

િ ટટ ટુ ઓફ ટે્ર

ોડરાય  મં દ

ણને લગતા 
જવાબદારી 
વા અંગેની 

મા ંઆવેલ. 
મેળ યુ ંહત ુ.ં 
ણપત્ર રી ય ુ

વી એ ખબુ 
ફ ઈ ડીયન 

ndard છે તે 

ટે્રિનગ ફોર 

દર”, 



203 
 

તાવના: ડાકોર ખેડા જી લાનુ ંએક શહરે છે, મા ંગોમતીનદીના ંિકનારે ી રણછોડરાયજીનુ ંસુદંર પ્રાચીન મિંદર આવેલ છે 

અહી આખા વષર્ દરિમયાન ઘણા ઉ સવો ભ ય રીતે ઉજવવામા ંઆવે છે, માનંો એક ઉ સવ છે હોળીનો (ફાગણ પનૂમના ં

િદવસે). આ વરસે ગજુરાત અને આખા ભારતમાથંી ૭ િદવસના ંગાળામા ં૯ લાખ યાત્રા ઓ આવેલ. બાધા રાખેલ લોકો 

ઘરેથી યાત્રાધામ સધુી ચાલીને આવતા.  

લોકો રણછોડરાય મિંદર બહાર સવારે ૩.૦૦ વાગે મોટી સખં્યામા ંભેગા થાય છે, અને વો સવારે ૪.૦૦ વાગે કરવામા ં

આવતી મગંલ આરતી માટે દરવાજો ખલુે છે એટલે રણછોડરાયજીના ંદશર્ન માટે જાણે કે દોટ મકેુ છે. (પ્રવેશ અને પ્ર થાનના ં

દરવાજા અલગ હોઈ પ્રવેશના ં ારમા ં ખાસ વધારે ભીડ થતી હોય, હજારો લોકો પ્રવેશ ાર પાસે પોતાના ંજૂતા ંલેવા માટે પણ 

પાછા નથી આવતા. જી લા વહીવટી તતં્ર આવા જૂતાનંો િનકાલ કરવા માટે ટ્રક ભાડે કરે છે.) 

સખં્યાબધં વયસેંવકો ડાકોર તરફ દોરતા હાઇવેના ંમાગ  પર બનેં બાજુ ટોલ ઊભા કરે છે, મા ંથાકી ગયેલ યાત્રીઓને 

મફત ભોજન, આરામ કરવાની યવ થા, ફળ અને ના તાપાણી વગેરે તથા અ ય સેવાઓ આપવામા ં આવે છે. આ 

ના તાપાણીને લીધે કચરાનો િવશાળ ઢગલો ઊભો થાય છે,  ર તાની બ ે બાજુ ઘણા િદવસો સધુી પડયો રહ ેછે.  

આ વષેર્ કચરો િદવસો સધુી મ તેમ પડયો ન રહલે, તેને એકઠો કરવામા ંઆવેલ, માગર્ સાફ કરવામા ંઆવેલ અને એક જ 

સ તાહની અંદર તેને રીસાઇક્લીંગ માટે મોકલવામા ંઆવેલ. આ વષેર્ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (જીપીસીબી)એ અને 

કચરા યવ થાપન કરનાર કંપની નેપ્રા રીસોસર્ મેનેજમે ટ પ્રાઇવેટ િલિમટેડના ં સહયોગ સિહત, કચરાનુ ં ઉિચત રીતે 

યવ થાપન માટે સિક્રય રીતે પગલા લીધેલ.    

પ િત;- “ફાગણ પનૂમ પ્રસગં – ૨૦૧૬”વખતે સફાઈ અને જાગિૃત અિભયાનની પહલે જીપીસીબીના સ યસિચવ ીની 

સચુનાથી તા. ૨૧ માચર્ ૨૦૧૬ના ંરોજ શ આત કરવામા ંઆવેલ. આ અનસુધંાનમા,ં તેમણે નડીયાદના ંપ્રાદેિશક અિધકારીને 

મહસેાણાના ંપ્રાદેિશક અિધકારી સાથે સપંકર્ સાધવાની પણ સલાહ આપી કે મણે ભતૂકાળમા ંઆવુ ંઅિભયાન તેમના ંક્ષેત્રમા ં

કરેલ હત ુ.ં 

થાિનક સં થાઓનો સહકાર મેળવવા માટે, ઉપર દશાર્વેલ અિભયાન કોઈ પણ અડચણ વગર પાર કરવા માટે, નડીયાદના ં

પ્રાદેિશક અિધકારી સવર્ પ્રથમ ખેડાના ંકલેક્ટર ી કે. કે. નીરાલા ને મ યા. અિભયાન સફળ થાય તે માટે તેમણે થાિનક 

સરકારી સં થાઓ ારા દરેક જાતની જ રી મદદ મળી રહ ેતેની યવ થા કરી. ડાકોર ફાગણ પનૂમ પ્રસગં માટે િનયકુ્ત નોડલ 

અિધકારી ી ડો. એમ. એમ. પટેલ (નાયબ કલેક્ટર, ઠાસરા)નો સપંકર્ કરવા જણા ય.ુ   

તા. ૨૨/૦૩/૨૦૧૬ના ંરોજ, જીપીસીબી નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીની ટીમ, એનજીઓ અને રીસાઇક્લરે આ અિભયાન સફળ 

રીતે પાર થાય તે માટેની યહૂરચના માટે નાયબ કલેક્ટર, ઠાસરા સાથે ડાકોર ખાતે એક બેઠક કરી,              

આ કામગીરી નીચે મજુબ કરવામા ંઆવી.  

૧. કાયર્ભારની મોજણી માટે થળની મલુાકાત. 
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૨. માનવબળનુ ંઆયોજન 

૩. કામ માટે મજૂરોની યવ થા 

૪. રીસાઇક્લેબલ કચરાની સફાઇ અને િનકાલ 

૫. રીસાઇકલ કરી શકાય તેવો કચરો રીસાઇક્લીંગ ફેિસિલટીમા ંમોકલવો 

૬. સફાઈ પણુર્ થયા પછી િનરીક્ષણ. 

નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ એનજીઓ અને રીસાઇક્લર સાથે ડાકોરથી 

ખાત્રજના ંમાગર્નુ ં િનરીક્ષણ કયુર્ં. ર તામા ં તેમણે સેવા કે દ્રો”પાસે ખાસા 

પ્રમાણમા ં લા ટીક/કાગળનો કચરો પડેલ જોયો. અમે ર તામા ં ઘણી 

જગ્યાએ સળગતો લા ટીક કચરો પણ જોયો. અમે સેવા કે દ્રો”ને કે દ્રની 

આજુબાજુમા ં પડેલ કચરો એકઠો કરવા અને તેને બાળવો નહી તેમ 

જણા યુ.ં  

સફાઇ કામગીરી કરવા માટે નડીયાદના ંપ્રાદેિશક અિધકારીએ મહમેદાબાદ અને મહુધા નગરપાિલકાના ંચીફ ઓફીસસર્ને તથા 

ટીડીઓના સફાઈ કામદારોની ફાળવણી કરવા માટે િવનતંી કરી. સફાઈ કામગીરી  બે ભાગમા ંકરવામા ંઆવી.  

 

ભાગ ૧: ખાત્રજ જકં્શન થી મહધુા સધુીનો માગર્ 

ભાગ ૨: મહુધાથી ી રણછોડરાયજી મિંદર સધુીનો માગર્ 

 

 

 

પહલેો ખાત્રજથી મહધુા સધુીનો ભાગ પડકાર પ હતો ખાસ કરીને 

એટલા માટે કે ખાત્રજ એક જકં્શન છે યા ં ખેડા, તલપરુ, 

બારેજા અને ચાગંોદર વા જુદા જુદા ભાગમાથંી યાત્રા ઓ એકિત્રત થાય છે. આશરે ૪ લાખ લોકોએ આ ૨૩ િકલોમીટરનો માગર્ પસાર કરેલ. ૨૫ 

મજૂરોએ આશરે ૧૪૦૦ િકલોગ્રામ ટલો કચરો ૨ િદવસમા ંસાફ કય .   

 

 

છે લા ત્રણ િદવસો 

મહધુાથી ી રણછોડરાયજી મિંદર સધુીના ં સૌથી વધારે પ્રદૂિષત થયેલ ભાગને સાફ 

કરવામા ંગયા. આ ૨૧ િકલોમીટરના ંભાગમાથંી સૌથી વધારે સખં્યામા ંયાત્રા ઓ પસાર 

ભાગ 1: ખા જ જ ં શન (બી) થી મ ધુા (એ) ધુીનો માગ; 23 કલોમીટર નો 

ર તો, યા ા ઓની સં યા: 4 લાખ 

ભાગ 2: મ ધુા (એ) થી રણરોડરાય  મં દર (બી) ધુીનો માગ 
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થયા. નિડયાદ, આણદં, અને અ ય મખુ્ય થળોમાથંી લોકો મહધુા જકં્શન પર ભેગા થયા, યાથંી તેઓ ીરણછોડરાયજી મિંદર તરફ આગળ વ યા. કુલ 

આશરે ૫ લાખ યાત્રા ઓએ તેમની ધાિમર્ક યાત્રા માટે આ માગર્નો ઉપયોગ કય .  

 

યાત્રાના ંઅંતે અંદાિજત ૧૭૫૦ િકલો કચરો ર તા પર ભેગો થયેલ ને ઉપાડવાનુ ંકામ ૨૫ મજૂરો ારા ત્રણ િદવસમા ંપરુૂ 

કરવામા ંઆ યુ.ં  

આશરે ૨૫ મજૂરો આખા િદવસ માટે પાચં િદવસ સધુી કામે લાગેલ. આ ઉપરાતં ત્રણ નેપ્રા કલેક્શન વાનને યાત્રાના ંમાગર્ 

પરથી કચરો એકત્ર કરી તેના િનકાલ માટેની યવ થા કરવામા ંઆવેલ. સમગ્ર કાયર્િવિધ પર યાન રાખવા માટે નેપ્રાના ંત્રણ 

વહીવટી કમર્ચારી સતત હાજર હતા. 

જીપીસીબી નડીયાદની પ્રાદેિશક કચેરીએ આખી કાયર્વાહી પર સતત યાન રાખેલ અને નેપ્રા ટીમ સાથે જ ર પડે યારે તેમને 

માગર્દશર્ન તથા સહાયતા માટે સપંકર્મા ંરહલે.  

ર તાના ંઅમકુ ભાગમા ંયાત્રા ઓ મોટી સખં્યામા ંરો રોજ ચાલતા હોવાથી તેવા ભાગોને વારંવાર ફરીથી સાફ કરવા પડેલ. 

કચરા ુ ંિમ ણ અને તે ુ ંઆિથક િવ લેષણ 

પદાથ ુલ	વજન	
( કલો ામમા)ં 

અ ય 

( ક. ા.) અ ય % 

ક. ા. દ ઠ ભાવ 
( .) 

ર સાઇકલ કર  શકાય 
તેવા પદાથ  ની કમત 
( .) 

પીપી	 લાસ	( લા ટ કના	ં
ચાના	ંકપ) 

૧૦૯૯ ૫૬૦ ૫૧% ૧૫ ૮૪૦૭ 

ટ ાપેક ૩૬૩ ૨૪૭ ૬૮% ૭ ૧૭૨૮ 

પાણીના	ંપાઉચ			 ૫૦૪ ૨૭૭ ૫૫% ૮ ૨૨૧૮ 

કપ/થમ કોલ ૩૦૪ ૩૦૪ ૧૦૦% ૦ ૦ 

કાગળના	ંકપ ૩૩૯ ૩૩૯ ૧૦૦% ૦ ૦ 

ડશ	(કાગળ	અને	થમ કોલ) ૫૪૧ ૨૬૫ ૪૯% ૨ ૫૩૦ 

ુલ 3150 1993 70 % - 12883 

 

આ સમગ્ર સફાઈ અિભયાન દર યાન આશરે ૩૧૫૦ િકલોગ્રામ કચરો એકઠો કરવામા ંઆ યો અને તેને રીસાઇક્લીંગ માટે 

મોકલવામા ંઆ યો. 
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સફાઈ પહલેા 

 

 

સફાઈ પછી 
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સફાઈ પહલેા                                                                       સફાઈ પછી 

  

સફાઈ પહલેા                                                                                   સફાઈ પછી 
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સફાઈ પહલેા                                                                         સફાઈ પછી 

  

સફાઈ પહલેા                                                                                      સફાઈ પછી 

 

 

(6) મહા મા ગાધંી વ છતા અભયાન હઠળ મહસાણા ાદિશક કચેર  ારા બા  પદયા ાના ં સગં બાદ ખેરા  ુરોડ પર 

કરવામા ંઆવેલ સફાઈ તથા િૃત અભયાન 
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જીપીસીબી મહસેાણાની પ્રાદેિશક કચેરીએ ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ (ગાધંી જયિંત)ના ંરોજ અંબાજી પદયાત્રાના ંપ્રસગં બાદ ખેરાલ ુ

નગરપાિલકા, ઇ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશન અને થાિનક સેવાભાવી જૂથોના ંસયંકુ્ત સહકાર સિહત ખેરાલ ુરોડ પર એક સફાઈ 

અિભયાન અને જન જાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરેલ. કાયર્ક્રમ ‘મહા મા ગાધંી વ છતા અિભયાન’હઠેળ યોજવામા ંઆવેલ 

અને તે માટે થાિનક સં થાઓ/લોકો તરફથી ઉ સકુ પ્રિતસાદ તથા સિક્રય ફાળો મળેલ. ર તા પર ઘણો બધો કચરો અ ત 

ય ત પડેલ હતો, ખાસ કરીને મહસેાણાના ંઆ િવ તારમા,ં કારણ કે ભાદરવી પનૂમની યાત્રા આ માગર્ ારા અંબાજી મિંદર 

તરફ પસાર થતી હતી. પદયાત્રીઓને થાિનક સેવાભાવી સં થાઓ ારા ઊભા કરેલ ટોલમા ંઘણી સિુવધાઓ મળતી, પણ  

કચરો ઉપજ થતો તેના ંએકત્રીકરણ તથા િનકાલ માટે કોઈ યવ થા ન હતી, એટલે કચરો માગર્ પર મ તેમ એકઠો થતો 

હતો. ૩ િકલોમીટર લાબંા ર તાની બાજુના ંમાગર્ પર એક નવીન રીતે સફાઈ અિભયાન આયોજીત કરવામા ંઆવેલ, મા ં

કચરાને ૩ પ્રકારમા ંઅલગ કરવામા ંઆ યો – લા ટીક, કાગળ અને અ ય કચરો, લા ટીક અને કાગળને રીસાઇકલ કરવા 

માટે, અને ફક્ત બાકીનો કચરો યિુનિસપલની કચરાની ડ પ સાઇટ પર મોકલવામા ંઆ યો. વ ૃદંાવન ચોકડીથી અંબાજી તરફી 

જતા ખેરાલ ુહાઇવેના આશરે ૩ િકલોમીટરનો માગર્ સફાઈ કામ માટે પસદં કરવામા ંઆવેલ. આ ઉમદા કામમા ંસહભાગી થવા 

માટે ખેરાલ ુનગરપાિલકા, જીઆઇડીસી એસોિસએશન, અમકુ થાિનક સેવાભાવી જૂથો (સાઇં બાબા મિંદર ટ્ર ટ અને રામ રક્ષક 

દલ) આમતં્રણ આપવામા ંઆવેલ.  

આ સફાઈ અિભયાન તા. ૦૨/૧૦/૨૦૧૫ના ં રોજ માગર્મા ંમ ય ભાગમા ંઆવેલ સાઇં બાબા મિંદરથી કરવામા ંઆવેલ. 

જીપીસીબીના ં અિધકારીઓ, ખેરાલ ુ નગરપાિલકા અને જીઆઇડીસી એસોિસએશનના ં પ્રમખુો અને સ યો, એક અગે્રસર 

ઉ ોગપિત ી મગનભાઈ પટેલ, સેનીટરી ઇ પેક્ટર ી અ ણભાઈ ચૌધરી, ખેરાલનુા ંઅ ય આમિંત્રત સ જનો, અને થાિનક 

લા ટીક રીસાઇક્લીંગ ઉ ોગના ં ી િકિરટ પટેલે આ અિભયાનમા ંસિક્રય રીતે ભાગ લીધેલ. નગરપાિલકા ારા ૩ ટે્રક્ટર ટ્રોલી 

અને ૨૦ સફાઈ કમર્ચારીઓને કામે લગાડવામા ંઆવેલ. આ િસવાય થાિનક કચરો એકઠો કરવાવાળાને પણ થાિનક લા ટીક 

રીસાઇક્લરે કામે લગાડી દીધેલ. ઝાડુ, ડોલ અને અ ય સફાઈકામ માટેના ંઅ ય સાધનો પણ આપવામા ંઆવેલ. જીપીસીબીએ 

કચરો એકઠો કરતી વખતે તેને યવિ થત રીતે અલગ કરવા માટે લા ટીક, કાગળ અને અ ય પ્રકાર એ રીતે માકર્ કરેલ 

લા ટીકની જ બો બેગ તથા લા ટીક/કાગળના ંકચરાને સહલેાઈથી ઉપાડી શકાય તે માટે ટી-આકારના ંગે વેનાઇઝ કરેલ 

અણીદાર સળીયાની યવ થા કરેલ.   

કુલ ૬૦ ભાગ લેનાર ને ત્રણ જૂથમા ંવહચવામા ંઆ યા, વ ૃદંાવન ચોકડી, સાઇં બાબા મિંદર અને િવશાલ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર, એ ત્રણ 

જુદી જુદી જગ્યાએથી શ  કરવા માટે દરેક જૂથને ૧ િકલોમીટરનો ભાગ સફાઈ કરવા માટે એક ટે્રક્ટર ટ્રોલી અને અ ય 

સફાઈના ંસાધનો આપવામા ંઆ યા, આ કચરાનુ ંઓમકાર લા ટ ઇ ડ ટ્રીઝ નજીક કોમન વે િબ્રજ ઉપર વજન કરવામા ં

આ યુ.ં ૧૫૦૦ િકલોગ્રામ કચરો ૩ કલાકમા ંએકઠો કરવામા ંઆ યો, માથંી ૮૦૦ િકલોગ્રામ લા ટીક કચરો, ૩૦૦ િકલોગ્રામ 

કાગળ કચરો અને ૪૦૦ િકલોગ્રામ અ ય પ્રકારનો કચરો અલગ કરીને એકઠો કરવામા ંઆવેલ. લા ટીક અને કાગળના ં

કચરાને થાિનક રીસાઇક્લર ઉ ોગને અને અ ય કચરાને બોડર્નુ ંઉ પાદન કરનાર ઉ ોગોને મોકલવામા ંઆ યો. લા ટીક 

રીસાઇક્લરે લા ટીક કચરા માટે ટોકન પેટે . ૨૦૦૦.૦૦ આ યા,  રકમ સફાઈ કમર્ચારીઓ વ ચે વહચી દેવામા ંઆવી. 

બાકીનો કચરાનો િનકાલ ખેરાલ ુનગરપાિલકાના ંએમએસડબ ય ુસાઇટ પર કરવામા ંઆ યો.  
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(7) જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડને ઈ-ગવન સ માટ ગો  ડ એવાડ એનાયત  

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા  NIC ગજુરાતના સહયોગથી ઈ-ગવનર્ સના ભાગ પે  Extended Green Node 

(XGN) નામની એક ઓનલાઈન િસ ટમ  શ  કરવામા ંઆવી છે. આ િસ ટમમા ંઉ રો ર પ્રગિત થઈ છે અને ગજુરાત 

રા યના માનનીય મખુ્યમતં્રી ીમતી આનદંીબેન પટેલના વરદ હ તે મોબાઈલએપનુ ંઉ ઘાટન પણ કરવામા ંઆ યુ ં

હત ુ.ં ઉ ોગપિતઓ, સહીયારી માળખાકીય સિુવધાઓ આપતી સં  થાઓ, િવિભ  આરોગ્ ય સં થાઓ (હે થ કેર એકમો) 

તેમ  જ સામા ય  જનને પણ આ સિુવધાઓનો મહ મ લાભ મળી શકયો છે. આ િસ ટમ ારા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ તથા 

અ  ય  હતે ુ માટેની મજૂંરીઓ બોડર્ વધ ુસરળતાપવૂર્ક આપી શ ુ ંછે. બોડર્ની આ િસ ટમનો દેશના અ ય છ રા યો પણ 

લાભ લઈ ર ા છે,  ગજુરાત માટે અ યતં ગૌરવની બાબત છે.  
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 વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્   ારા  લેવામા ં આવેલ ઇ-ગવનર્ સના ંપગલાને ભારત સરકારના 

એડમીની ટે્રટીવ રીફો સર્ એ ડ પિ લક ગ્રીવ સેસ િવભાગે  પ્રવતર્માન પ્રો કટમા અિભવિૃ ત નાિવ  ય  (Incremental 

Innovation in Existing Project) વગર્ હઠેળ ગો  ડ એવાડર્ એનાયત કરવામા ંઆવેલ છે. આ એવાડર્ ારા ગજુરાત 

રા યના  ઇ-ગવનર્ સના પગલાને દેશભરમા ંમા યતા સાથે ગજુરાત સરકારની યશ કલગીમા ંવધ ુએક પીં  ઉમેરાયેલ 

છે. 

(8) ઉ ોગ થાપવા અને ચલાવવાની સરળતાનો અભગમ (Ease of Doing Business Initiative)  

ઔ ોિગક નીિત અને પ્રો સાહન િવભાગ,  ભારત સરકાર ારા ઉ ોગ થાપવા અને ચલાવવાની સરળતાનો અિભગમ 

હઠેળ િવ  બે ક જૂથ, કેપીએમજી, સીઆઈઆઈ અને એફઆઇસીસીઆઇ ારા કરવામા ંઆકારણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

િવ  બે ક  જૂથ  ારા “રા ય  ારા કરવામા ંઆવેલ  યાપાર સબંિંધત નવિનમાર્ણના ંઅમલીકરણની આકારણી”નામનો 

અહવેાલ  પ્રકાિશત  કરવામા ં આ યો  છે    ડીઆઇપીપી  વેબસાઇટ‐ 
http://dipp.nic.in/English/Investor/Ease_DoingBusiness/StateAssessmentReport_14September2015.pdf  ‐ 

પર ઉપલ ધ છે.    

અહવેાલના ંમખુ્ય મુ ા આ પ્રમાણે છે: 

• ગજુરાત યાપાર  સબંિંધત  નવિનમાર્ણ  કરવામા ંઅગ્રણી રા ય છે અને ગજુરાતે  યાપાર થાપવા  તથા  કરવાની 

સરળતા માટે ૭૧.૧૪% નો  કોર પ્રા ત કય  છે. 

• તેના પછી બીજા ક્રમે સૌથી સારા રા ય આ ધ્ર પ્રદેશનો  કોર ૭૦.૧૨ % છે.   

પયાર્વરણીય પ િતઓના ંપાલનના ંક્ષેત્રમા ંગજુરાતનુ ં થાન ૧૦૦% પાલન ના ંકારણે યાદીમા ંસવર્ પ્રથમ  થાન છે,  યારે 

આ ધ્ર પ્રદેશનો  કોર ૮૫.૧૯ %  છે. ન ધપાત્ર બાબત એ  છે  કે પયાર્વરણ ક્ષેતે્ર આ ધ્ર પ્રદેશની સરખામણીમા ંગજુરાતના ં

આખરી અને એકંદર  કોર વધારે આ યો તેમા ંગજુરાતે કરેલ ૧૦૦% પ્રયાસોએ ખાસ ફાળો આપેલ. 

આ અહવેાલે જીપીસીબી પોટર્લ ‐   ારા ગજુરાતના ંઇ‐ગવનર્ સના ંપ્રય નોની પ્રશસંા કરેલ છે અને અહવેાલના ંપ ૃ ઠ ૪૮ પર 

જીપીસીબી ના ંઇ‐ગવનર્ સ ને એક િક સા મીમાસંા (કેસ  ટડી) તરીકે પણ પ્રકાિશત કરેલ છે.   

(9)     ો ટ, મહાિનબધં અથવા ઇ ટરશીપની યોજના 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્  ારા પયાર્વરણીય કાયદાઓનુ ંપાલન કરાવવામા ંઆવે છે. અનભુવથી શીખવા મ યુ ં છે કે 
અમકુ િક સા માટે વધારે માિહતીની જ ર હોઇ લાબંા સમયનુ ંપયાર્ ત સશંોધન અને િવકાસ તા કાિલક જ રી છે. કામગીરી 
અને અનભુવની સતત અસરના કારણે જ પયાર્વરણના ઘણા ંિક સામા ંબોડર્ના ઇજનેરો/વૈજ્ઞાિનકોમા ંકુશળતા પ્રા ત થયેલ છે. 
બોડ માળખાકીય સિુવધાઓમા ં અ તન પ્રયોગશાળાની સિુવધા ઊભી કરેલ છે. ઘણી તકનીકી સં થાઓમા ં િવ ાથીર્ઓ 
પયાર્વરણીય િવષયોમા ંસશંોધન કરે છે. તેઓ બહારની સં થાઓ ારા પ્રો ક્ટ, મહાિનબધં કે ઇ ટરશીપ માટે મદદ મેળવે છે. 
આ યોજના ઊંડુ જ્ઞાન ધરાવતા આવા િવ ાથીર્ઓને પયાર્ ત સિુવધાઓ, માગર્દશર્ન અને સખુસગવડ સહલેાઇથી પરૂી પાડવાના 
ઉ ેશથી દાખલ કરવામા ંઆવી છે.    



214 
 

આ યોજનાનો મખુ્ય ઉ ેશ િવ ાથીર્ઓને તેઓના તકનીકી, વૈજ્ઞાિનક, કાયદાકીય પ્રયોગશાળા વગેરે િવષયોના પયાર્વરણીય 

સશંોધનના કામ માટે બોડર્ના અનભુવી અિધકારીઓના માગર્દશર્ન તેમજ માળખાકીય સિુવધા પરુૂ પાડવાનો છે.    

 

વષ 2015-16 સિવ તાર િવવરણા મક બધં ુ ંકામ કરલ િવ યાથ ઓ ુ ંયાદ  

 

મ 
ન.ં 

િવ ાથ ુ ંનામ સં થા ુ ંનામ િવષય 
સમય 
ગાળો 

૧ કુ ધ્રીત કુમારી 
બી ટ કોલેજ ઓફ એ જીનીયરીંગ 
એ ડ ટેકનોલોજી  ,ગરુદાસપરુ)પજંાબ(  

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ 
માચર્ થી 
જુન 

૨ કુ હીરલ એસ સરુતી 
ડીપાટર્ મે ટ ઓફ માઇક્રોબાયોલોજી 
કુલ ઓફ સાય સ 

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ  જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

૩ કુ વ ક આ આર તડવી 
ડીપાટર્ મે ટ ઓફ માઇક્રોબાયોલોજી 
કુલ ઓફ સાય સ 

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ  જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

૪ કુ સોનલ જી પરમાર 
ડીપાટર્ મે ટ ઓફ માઇક્રોબાયોલોજી 
કુલ ઓફ સાય સ 

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ  જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

૬ કુ તેજ વી કે સતંોલા 
ડીપાટર્ મે ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી 
કુલ ઓફ સાય સ 

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ  જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

6 તડવી પ્રગ્નેસ બાલભુાઇ  
ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 

સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 
યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર .  

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ  જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

7 પટેલ િચંતન કૌશીકકુમાર 

ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 

યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર.  

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ  જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

8 
પરમાર જીગ્નેશકુમાર 
અશોકભાઇ  

ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 

યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર.  

પ્રદૂિષત પાણીનુ ં ુ થકરણ  જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

9 કુ પટેલ હમેાગંી સનતકુમાર  
ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 

સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 
યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર.  

હવાના પ્રદૂષકોના નમનુાઓનુ ં
એકિત્રકરણ  ,શોધ અને ુ થકરણ   

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

10 કુ પરીખ અપીર્ત ગીરીશકુમાર  
ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 

સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 
યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર.  

માનવ શરીર પર નાઇટ્રાઇડની અસર - 
 અ યાસ  

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

11 કુ પટેલ અવની પ્રિવણભાઇ  
ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 

સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 
યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર.  

માનવ શરીર પર મર રુી અને 
કેડમીયમની અસર . 

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

12 કુ પટેલ રીપલ હરેશભાઇ  
ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 

સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 
અમદાવાદના િવિવધ િવ તારોમા ંહવા 
પ્રદૂષણ 

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 
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મ 
ન.ં 

િવ ાથ ુ ંનામ સં થા ુ ંનામ િવષય 
સમય 
ગાળો 

યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર.  )સીઓ ૨ ,એનઓ ૨ ,એસઓ ૩ ,એસઓ ૨( 

13 ચોધરી પ્રકાશ મજંીલાલ  
ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 

સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 
યિુનવસીર્ટી ,ગાધંીનગર.  

સાબરમતી નદીના પાણીનુ ં ભૌિતક 
અને રાસાયણીક ુ થકરણ  

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

14 ગુ ર જગદીશચદં્રા િહરાલાલ 

ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 
યિુનવસીર્ટી , ગાધંીનગર. 

દરીયાઇ િવ તારમા ં લોરીનની  
સાદં્રતા )લોરાઇ સ ,લોરોસીસ (  

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

15 કુ પડંયા વેદા યોગેશભાઇ  
ડીપાટર્ મે ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી, કડી 
સવર્ િવ ાલય, ગાધંીનગર 

એકલતા અને કોપર પ્રિતરોધક સં થા 
ઓળખ  

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

16 કુ જોષી હશંરી િવનોદભાઇ  
ડીપાટર્ મે ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી, કડી 
સવર્ િવ ાલય, ગાધંીનગર 

ફેરસ આયન ઓક્સાઇડ બેકટેરીયાનુ ં
આઇસોલેશન   

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

17 
કુ નીનામા ર મીતાબેન 
રમેશચદં્રા  

ી એમ એમ પટેલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
સાય સ  &રીસચર્ ,કે.એસ.વી 

યિુનવસીર્ટી ,ગાધં ◌ીનગર. 

હવાના પ્રદૂષકોના નમનુાઓનુ ં
એકિત્રકરણ  ,શોધ અને ુ થકરણ   

જા યઆુરી 
થી એિપ્રલ 

18 ી વૈભવ મહતેા  
ગજુરાત ફોરે સીક સાય સ 
યિુનવસીર્ટી, ગાધંીનગર . 

Fanton Based  આધાિરત એડવા સ 
ઓિક્સડેશન પ્રિક્રયાના ઉપયોગથી 
પાણીનુ ં શિુ ધકરણ અને ડાય )Dia( 

દૂર કરવી 

ફે આુરી 
થી માચર્  

19 કુ વની પરીખ  
ગજુરાત ફોરે સીક સાય સ 
યિુનવસીર્ટી, ગાધંીનગર. 

 LufaCylindrica Powderથી ભારે 
ધાતઓુ દૂર કરવી  

ફે આુરી 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

જોડાણ -1 
 

 જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ સ ય ીઓની યાદ  

 

                                                                                (31/03/2016ની થિતએ) 

મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 
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મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 

૧ ી પનૂમચદં પરમાર, આઇ.એ.એસ, 
અઘ્ યક્ષ ી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 
પયાર્વરણ ભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦. 

અઘ્ યક્ષ 

૨ ી મનોજ અગ્રવાલ, આઈ.એ.એસ  
ઉપાઘ્ યક્ષ અને વહીવટી સચંાલક ી,  
ગજુરાત ઔધોિગક િવકાસ િનગમ, ઉધોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૩ સુ ી મમતા વમાર્, આઈ.એ.એસ   
ઉધોગ કિમ  નર ી, ઉધોગ કિમ  નર ીની કચેરી, 
 લોક ન.ં૧/ર, ઉધોગ ભવન, સેકટર-૧, ગાધંીનગર. 

સ ય  

૪ ડો. મરુલીિક્ર ા, આઇ.એ.એસ., 
ગજુરાત અબર્ન ડેવલપમે  ટ કંપની, લોક ન.ં૬, ૫મો માળ, ઉધોગ ભવન, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૫  નાયબ/સયંકુ્ત સિચવ ી(પયાર્વરણ) 
વન અને પયાર્વરણ િવભાગ,  લોક ન.ં૧૪/૮, સિચવાલય, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૬ ી અિનલ કુમાર યાદવ,િનયામક ી, ઇ સીટ શુનલ, લોક-૪, સાતમો માળ,નાણા િવભાગ, 
સિચવાલય, ગાધંીનગર. 

સ ય  

૭ ી કમલ દયાની, આઈ.એ.એસ 
વાહન  યવહાર કિમ  નર ી, વાહન  યવહાર કિમ  નર ીની કચેરી, જુના સિચવાલય, ગાધંીનગ

સ ય 

૮ ી રાકેશશકંર, આઈ.એ.એસ 
નગરપાિલકાઓના િનયામક ી, નગરપાિલકાઓના િનયામક ીની કચેરી,  
 લોક ન.ં૧૪/૩, જુના સિચવાલય, જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૯ ી એ.બી.શાહ, 
મેનેજર ી (પ્રો કટ), ગજુરાત ઔધોિગક મડુી રોકાણ િનગમ,  
 લોક ન.ં૧૧-૧ર/૬ ો માળ, ઉધોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૧૦. ી હાિદર્ક શાહ, આઇ.એ.એસ, 
સ ય સિચવ ી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 
પયાર્વરણ ભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાધંીનગર. 

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 

             (31/03/2016ની થિતએ) 

 

 

 

 

 

 

 
જોડાણ -3 

જુરાત ુ ષણ િનય ણ બોડ 

ર ટમે ટ ર લેુશન, 2007 

મ 
રચાયેલ સિમિત 
માટ સવંગ 

સિમિત ુ ંમાળ ુ ં

૧ ૧ અને ૨  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અ યક્ષ ી તથા 
 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 પ્રદુષણ િનયત્રણ બોડર્ના સ ય સિચવ ી તથા 
સ ય ીઓ :- 
૧ : નાયબ સિચવ ી (પયાર્વરણ) વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ગજુરાત રા ય  
૨ : વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર અથવા વિર 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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ર લેુશન  8 (1) ( આઇઆઇ) 

બઢતી સિમિત  

                     (31/03/2016ની થિતએ) 

મ રચાયેલ સિમિત માટ સવંગ સિમિત ુ ંમાળ ુ ં
૧ .  ૧ અને ૨  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અ યક્ષ ી તથા સ ય ીઓ :  

૧ : બોડર્ના સ ય સિચવ ી  
૨ : બોડર્ના અ યક્ષ ી નક્કી કરે તેવા િનયામક મડંળના બે સ ય ીઓ,  

પૈકી એક સ ય ી સરકારી અિધકારી હોવા જોઇએ.  
૩ : નાયબ સિચવ ી  (પયાર્વરણ), વન અને પયાર્વરણ િવભાગ, ગજુરાત 

રા ય  
૨.  ૩ અને ૪  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદુષણ િનયત્રણ બોડર્ના સ ય સિચવ ી તથા 

સ ય ીઓ :- 
૧ : વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર અથવા વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાનીક (  સૌથી  

િસનીયર હોય તે) 
૨ : નાયબ સિચવ ી (પયાર્વરણ), વન અને પયાર્વરણ  િવભાગ,     

ગજુરાત રા ય 
૩ : બોડર્ના મહકેમ શાખાના વડા  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જોડાણ -4 
 

 જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ  

બોડની તકનીક  સિમિતના સ ય ીઓની યાદ  

 

(31/03/2016ની થિતએ) 

મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 
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મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 

૧ ી પનૂમચદં. કે. પરમાર, આઇ.એ.એસ. 
અ યક્ષ ી, 
“પયાર્વરણ ભવન”, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, સેક્ટર-૧૦/એ, 
 

ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અઘ્ યક્ષ 

૨ ી હાિદર્ક શાહ, આઇ.એ.એસ., 
સ ય સિચવ ી, 
“પયાર્વરણ ભવન”, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, સેક્ટર-૧૦/એ, 
 

ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

સ ય સિચવ 

૩ ી બી.આર. નાયડુ, 
ઝોનલ ઓિફસ,કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 
“પિરવેશ ભવન”, વોડર્ ન.ં ૧૦,સભુાનપરુા, વડોદરા 

સ ય  

૪ પ્રોફેસર .એન. જોષી (રીટાયડર્), 
 

૧૬/૧૮૨, પિર મ એપાટર્મે ટ, 
(તકિશર્ ચેરીટેબલ ટ્ર ટ), 
 

બીમાનગર, િશવરંજની ચાર ર તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ 

સ ય 

૫  ડો. પી. એ . જોષી, 
 

કેમીકલ ઇજનેરી િવભાગ, 
 

ધરમિસંહ દેસાઇ િવ િવ ાલય, 
કોલેજ રોડ,  
 

નડીયાદ-૩૮૭૦૦૧ 

સ ય 

૬ ડો. ભરત ન, 
 

ગજુરાત ક્લીનર પ્રોડક્શન સે ટર, 
લોક ન ં૧૧-૧૩, ત્રીજો માળ, 

 

ઉ ોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાધંીનગર 

સ ય  

૭ પ્રોફેસર એચ. આર. શાહ, 
 

સાલ કોલેજ ઓફ એ જીનીયરીંગ, 
 

સાલ ટેકનીકલ કે પસ,અમદાવાદ 

આમિંત્રત સ ય 

૮ ીમતી હુમા સૈયદ, 
 

આસી ટ ટ પ્રોફેસર, 

આમિંત્રત સ ય 
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મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 

પયાર્વરણ ઇજનેર િવભાગ, 

એલ. ડી. એ જીનીયરીંગ કોલેજ,અમદાવાદ 

૯ પ્રોફેસર એમ. જી. દેસાઇ, 
 

કેમીકલ ઇજનેરી િવભાગ,  
એલ. ડી. એ જીનીયરીંગ કોલેજ, 
યિુનવિસર્ટી રોડ,અમદાવાદ-૦૯ 

આમિંત્રત સ ય 

૧૦. પ્રોફેસર આરતીબેન ગલગલે, 
 

િસિવલ ઇજનેરી િવભાગ,  
ફેક ટી ઓફ એ જીનીયરીંગ એ ડ ટેકનોલોજી, 
એમ.એસ. યિુનવિસર્ટી,વડોદરા-૦૧ 

આમિંત્રત સ ય 

૧૧ ી . ડી. ક યાણી 
પયાર્વરણ ઇજનેર, 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 
સેક્ટર ૧૦-એ,ગાધંીનગર 

ક વીનર 

	
 

 

 

 

 

જોડાણ-5 

 જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ  

ખર દ સિમિત 

િપયા ૧ લાખથી ૫ લાખ સધુીની કોઇપણ ચીજ વ તઓુની ખરીદી માટે ગજુરાત પ્રદુષણ િનયત્રણં બોડર્ના અિધકારીની નીચે દશાર્ યા 
મજુબની ખરીદ સિમિત બોડર્ ારા રચવામા ંઆવી છે.   

(31/03/2016ની થિતએ) 

મ અિધકાર નો હો ો સિમિત સ યોનો હો ો 
૧. સ ય સિચવ ી  અ યક્ષ ી 
૨. વિર ઠપયાર્વરણ ઇજનેર ી  સ ય 
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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 સ 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.  
 

 

 

 

 

 

 

જોડાણ -6  

જુરાત ુ ષણ િનયં ણ બોડ 

બોડની વૈ ાિનક સિમિત 

               (31/03/2016ની થિતએ) 

મ નામ /  હો ો અને ઓફસ ુ ંસરના ુ ં હો ો 
૧. ી કે.સી. િમ ી, વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાનીક, 

વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ , ગાધંીનગર 
અ યક્ષ ી 

૨. મ ય થ પ્રયોગશાળાના વડા,  
વડી કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર  

સ ય 

૩. વહીવટી શાખાના વડા,   

વડી કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર   
સ ય 
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૪. ી કે.ડી. શકુ્લ 
પેટ્રોગ્રાફી અને િમનરલ કેમે ટ્રી લેબ, 
કિમ ર ઓફ જીઓલોજી એ ડ માઇનીંગ લેબોરેટરી  
લોક ન.ં ૧૫ જુના સિચવાલય, ગાધંીનગર  

સ ય 

૫. ડો. વી. કે. ન,પ્રોફેસર, કેમે ટ્રી િવભાગ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અમદાવાદ   સ ય 
૬. ી એ.પી પટેલ, ડે યટુી ડાયરેક્ટર  

ફોરેિ સક સાય સ લેબોરેટરી, યિુનવિસર્ટી રોડ, રાજકોટ  
સ ય 

૭. ી દ માદમાવર, બાયો સાય સ ડીપાટર્ મે ટ 
બી.આર.ડી કુલ ઓફ બાયો સાય સ, એસ.પી. યિુનવિસર્ટી,વ લભ િવ ાનગર-
૩૮૮૧૨૦ , િજ. આણદં  

સ ય 

૮. ી જી. બી. વસાવડા, વૈજ્ઞાિનક અિધકારી, 
 

વડી કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર   
ક વીનર 

 

 

 

 

 

 

 

જોડાણ-7  

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા જોખમી કચરો ( યવસથાપન, જાળવણી અને સીમા પાર હરેફેર)  િનયમો-૨૦૦૮ અંતગર્ત 
પયાર્વરણને અનકુળૂ સચોટ યવ થા સિહતની સિુવધા ધરાવતા રીસાયકલની ન ધણી સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી છે. 

જોખમી કચરો તેમજ અ ય કચરાનો િસમે ટ િક્લન/થમર્લ પાવર લા ટ/ ટીલ લા ટમા ંકોપ્રોસેસીંગ માટેની પરવાનગી સિમિત 

(31/03/2016ની થિતએ) 

મ. નામ / હો ો અને ઓફસ ુ ંસરના ુ ં સિમિતના સ યનો 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  
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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, સરકારી ઇજનેર કૉલેજ 
અને કેિમકલ ઇજનેરી િવભાગના વડા, ગાધંીનગર.   

સ ય 

૯.  પ્રોફેસર હમુા એસ. સૈયદ, પયાર્વરણ ઇજનેરી િવભાગ, એલ.ડી. 
કોલેજ, અમદાવાદ.  

સ ય 

 

 

 

 

 

 

 

જોડાણ -8 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

કટગર  કિમટ  

(31/03/2016ની થિતએ) 

મ. નામ અને હો ો સિમિતના સ યનો હો ો 
૧. ી હાિદર્ક શાહ, આઇ.એ.એસ. સ ય સિચવ ી, ગજુરાત પ્રદૂષણ 

િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર. 
અ યક્ષ ી 

૨. ી કે.સી.િમ ી, વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક. સ ય 
૩. ી વી.આર.ઘાડગે, વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર. સ ય 
૪. ી.એસ.એચ.વેગડા વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર. સ ય 
૫. ી વાય.એ.તાઇ, પયાર્વરણ ઇજનેર. ક વીનર 
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જોડાણ -9 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

નો સ કિમટ ના સ ય ીઓની યાદ  

(તાર ખ 31/03/2016 ની થિતએ ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મ. નામ અને હો ો 
સિમિતના સ યોનો 

હો ો 
૧. ી હાિદર્ક  શાહ, આઇ.એ.એસ. સ ય સિચવ ી, ગજુરાત પ્રદૂષણ 

િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર. 
અ યક્ષ ી 

૨. ી કે.સી.િમ ી, વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક  સ ય 
૩. ી વી.આર.ઘાડગે,  વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર સ ય 
૪. કાયદા અિધકારી વડી કચેરી, ગાધંીનગર    સ ય 
૫. યિુનટ હડે, પી-૧ શાખા, પયાર્વરણ ઇજનેર.  ક વીનર 
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                          જોડાણ 10 

Gujarat Pollution Control Board 

Administrative setup of the board 

(A) Unit Head of the Board 

                                                          અ યક્ષ 

     

      સ ય સિચવ 

                                                                   

 

  
 

 

                                                                             

 
 R & D    લા ટીક વે ટ  વહીવટી, કો યટુર  હઝેાડર્સ શાખા  આઇસીઝેડએમ   િવજીલ સ  Establishment Unit   પાણી ઉપકરણ   મ ય થ પ્રયોગશાળા   િહસાબી શાખા        
    એ વાયરોમે ટ   

               ટેટમે ટ  
              & ઓડીટ  
                  તાલીમ  
 

  

           
      ગાધંીનગર  

 
અમદાવાદ ા ય 

  
રાજકોટ       નવસાર        ુનાગઢ નડ યાદ       

         
અમદાવાદ વુ      અમદાવાદ 

 
   વડોદરા   રુત      ત રુ કલે ર   

           

         
 
 

     

     વાપી  સર ગામ   ભ ચ    ગોધરા   આણદં    મોરબી    પાલન રુ   મહસાણા          રુ નગર  રાજકોટ  ભાવનગર  પોરબદંર    મનગ ્     જુ     હમતંનગર  
 

   



 

     

 

 

 

 

 

 

 

           આઆઇએસઓ          RTI  પ્રથમ એપેલેટ             કાયદા શાખા       

      

226 

       આઇટી શાખા

            

ા     પી૧, પી૨, પીપી૩                        ઇ વવેે ટ     
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જોડાણ-11 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

બોડના દરક વગના કમચાર ઓની સં યા 

                                                                                  (31-3-2016ની થિતએ) 

મ. નામ અને હો ો ભરતી થયેલ જ યા 
૧. સ ય સિચવ  ૧ 
૨. વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક  ૨ 
૩. વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર  ૭ 
૪. વિર ઠ વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ૭ 
૫. પયાર્વરણ ઇજનેર  ૨૭ 
૬. કાયદા અિધકારી (કાયમી અને કરાર આધાિરત) ૨(૧+૧) 
૭. વહીવટી અિધકારી  ૧ 
૮. મખુ્ય િહસાબી અિધકારી  ૦ 
૯. હસાબી અિધકાર   ૦ 
૧૦. વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ૫૬ 
૧૧. નાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર ૪૫ 
૧૨. મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર  ૭૮ 
૧૩. િસનીયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ  ૬૨ 
૧૪. મદદનીશ કાયદા અિધકારી (કાયમી અને કરાર આધાિરત) ૨(૧+૧) 
૧૫. જનસપંકર્ અિધકારી ૦ 
૧૬. જુિનયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ ૦ 
૧૭. જુિનયર અિધકારી  ૬ 
૧૮. િસનીયર નક્શાગાર  ૦ 
૧૯. નાયબ અિધક્ષક ૨૬ 
૨૦. અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૧ ૨ 
૨૧. અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૨ ૨ 
૨૨. ગજુરાતી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૧ ૧ 
૨૩. અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૩ ૨ 
૨૪. ગજુરાતી ટેનોગ્રાફર કક્ષા-૨ ૦ 
૨૫. કો યટુર પ્રોગ્રામર  ૨ 
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૨૬. િસિનયર ક્લાકર્  ૧૭ 
૨૭. ક્લાકર્ કમ ટાઇપી ટ  ૨૮ 
૨૮. વાયરમેન  ૧ 
૨૯. ડ્રાયવર(કાયમી અને રોજમદાર)  ૧૯(૮+૧૧) 
૩૦. હવાલદાર, નાયક, પટાવાળા કમ, વીપર, હમાલ  ૩૭ 
 કુલ  ૪૩૩ 
(બી) આઉટ સોસર્ હઠેળનો ટાફ : (૧) ડેટા એ ટ્રી ઓપરેટર+ ડ્રાયવર 

            (૨) રોજમદાર વીપર-કમ-  હમાલ/વગર્-૪ના સેવકો 
૧૦૮(૯૯+૦૯) 
૬૨(૦૨+૬૦) 

કુલ  (એ)+(બી) ૬૦3 
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જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની કચેર ઓ 
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            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  

(તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ની િ થિતએ) 

મ ાદિશક કચેર  જુરાત ુ ષણ િનયં ણ બોડ 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: ૦૭૯-૨૭૫૫૬૬૩૧,૨૭૫૫૬૬૩૨, ૨૭૫૫૬૬૩૪  
ફેક્સ: ૦૭૯-૨૭૫૫૬૬૭૦   

દાણીલીમડા,બાપનુગર, 
સરસપરુ,રિખયાલ,ગોમતીપરુ, 
સીટીએમ એરીયા,એએમસી 

એરીયા. 

૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વડોદરા  
જી.ઇ.આર.આઇ ક પાઉ ડ, રેસકોસર્ રોડ, વડોદરા. ૩૯૦૦૦૭ 
ફોન: ૦૨૬૫-૨૩૫૪૮૫૦, ૨૩૩૧૯૨૮, ફેક્સ: ૦૨૬૫-૨૩૩૯૨૦૫       

વડોદરા 

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 કવેર પહલેો માળ, િસ વર લાઝા કોમ લેક્ષ, િલિનયર બસ ટે ડની 
સામે, રીંગ રોડ સરુત – ૩૯૫૦૦૩  
ફોન: ૦૨૬૧-૨૪૪૨૬૯૬, ૨૪૧૧૧૯૨, ફેક્સ: ૦૨૬૧-૨૪૨૯૭૩૩     

સરુત અને તાપી 

૫ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વાપી  
શેડ ન ં: સી-૫/૧૨૪ , વાપી જીઆઇડીસી, હોટલ પ્રીતમની બાજુમા,ં વાપી, િજ 
; વલસાડ-૩૯૬૧૯૫ 
ફોન: ૦૨૬૦-૨૪૩૨૦૮૯, ૨૪૨૬૨૦૭ ફેક્સ: ૦૨૬૦-૨૪૩૨૮૨૬ 

વલસાડ અને ડાગં 

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  

૮ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ભાવનગર  
લોટ ન.ં : ૧૧૫૪/૨-બી, ઘોઘા સકર્લ, સર પટણી રોડ,  

ભાવનગર અને અમરેલી 
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ભાવનગર-૩૬૪૦૦૪  
ફોન: ૦૨૭૮-૨૫૨૪૧૦૮ ફેક્સ: ૦૨૭૮-૨૫૨૫૮૩૭ 

૯ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, મહસેાણા 
એચ/૩-એ, ફેઝ-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 સામે, ગોધરા,  
િજ.પચંમહાલ-૩૮૯૦૦૧  
ફોન: ૦૨૬૭૨-૨૪૫૮૬૯, ફેક્સ: ૦૨૬૭૨-૨૪૫૯૯૧ 

પચંમહાલ અને દાહોદ 

૧૧ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ભજૂ   
કટીરા કો પલેક્ષ-૧, મગંલમ ચાર ર તા ઇ કમટેક્ષ ઓિફસની બાજુમા ં
સં કારનગર, ભજૂ-૩૭૦૦૦૧           
ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૬૨૦, ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૬૨૧ 

ક છ 

૧૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નડીયાદ  
બી લોક ૨૦૧-૨૦૩, સરદાર પટેલ ભવન, મીલ રોડ, પેટ્રોલ પપંની પાસે, 
નડીયાદ, િજ.ખેડા-૩૮૭૦૦૧                                            ફોન: 
૦૨૬૮-૨૫૫૧૪૨૭, ફેક્સ: ૦૨૬૮-૨૫૫૧૪૨૮ 

ખેડા 

૧૩ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, જૂનાગઢ  
‘પકંજ બગંલો,’ ટેશન રોડ, સેંટ એની’ઝ ચચર્ની સામે,  
જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧                 
ફોન: ૦૨૮૫-૨૬૫૧૫૦૬, ફેક્સ: ૦૨૮૫-૨૬૫૧૫૦૩ 

જૂનાગઢ 

૧૪ પ્રાદેિશક કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,(અમદાવાદ ગ્રા ય) 
બીજોમાળ, ગ્રામ િનમાર્ળભવન, ગજુરાત ખાદી ગ્રામો ોગ બોડર્  
જુના વાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯  
ફોન: ૦૭૯-૨૭૫૫૬૬૩૪,૨૭૫૫૬૬૩૧,૨૭૫૫૬૬૩૨  
ફેક્સ: ૦૭૯-૨૭૫૫૬૬૭૦   

અમદાવાદ (ગ્રા ય)અને 
બોટાદ 

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 
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૧૭ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,સરેુ દ્રનગર  
, કૃ ણભવન, ઝાડે ર સોસાયટી, પી.ટી.સી. કોલેજ પાસે, 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 
પટેલ પરીવાર કો પલેક્ષ, બીજો માળ, આરટીઓ કચેરી પાસે,સીસોદરા, 
નવસારી.  
ફોન: ૦૨૬૩૭-૨૮૦૮૩૦, ફેક્સ: ૦૨૬૦-૨૪૩૮૨૬ 

નવસારી 

૨૦ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,પાલનપરુ  
જી લા સેવાસદન-૨,કલેક્ટર ઓિફસ,જોરાવર પેલેસ, ત્રીજો માળ, મ  ન-ં૨૦ 
થી ૨૪, પાલનપરુ. 
ફોન: ૦૨૭૪૨-૨૫૧૩૦૦ ફેક્સ: ૦૨૭૪૨-૨૫૧૩૦૧ 

પાટણ અને બનાસકાઠંા 

૨૧ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, આણદં  
બીજો માળ, બારદાનવાલા કો પલેક્ષ, ડૉ. ક રોડ, આણદં 
ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૬૧૯૪,  ફેક્સ: ૦૨૬૯૨-૨૬૬૧૯૫ 

આણદં 

૨૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, તપરુ  
બાલાજી સોસાયટી પાસે , ધોરાજી રોડ, તપરુ 
ફોન: ૦૨૮૨૩-૨૨૭૨૨૨ 

તપરુ, ધોરાજી,  
જામક ડોરણા અને ઉપલેટા 

૨૩ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ અમદાવાદ(પવૂર્)  
ઓમ શાિંતનગર-૩, દેવી માતા મિંદર પાસે, વટવા ગામ,  
વટવા અમદાવાદ. 
 ફોન: ૦૭૯-૨૯૨૯૫૮૮૦ 

વટવા,નરોડા, ઓઢવ,નારોલ, 
દસકોઇ,કઠવાડા 

૨૪  પ્રાદેિશક કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ગાધંીનગર 
પયાર્વરણ ભવન, જુન ુમકાન, સેકટર-૧૦ એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦. 
ફોન: ૦૭૪૯-૨૩૨૨૨૦૯૬ 

ગાધંીનગર 

૨૫ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, સરીગામ 

મ.ુસરીગામ (ભડંારવાડ) -૩૯૬ ૧૧૫  
તા.ઉમરગામ, િજ ; વલસાડ. 
ફોન: ૦૨૬૦-૨૭૮૬૦૪૪, ફેક્સ: ૦૨૬૦-૨૭૮૬૦૩૩ 

સરીગામ, ઉમરગામ 

૨૬ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, મોરબી 
પરી મ, મહાવીર સોસાયટી પાસે, સનાલા રોડ મોરબી-૩૬૩૬૪૧ 

મોરબી, માલીયા,ટંકારા, 
વાકંાનેર,હળવદ 
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ફોન: ૦૨૮૨૨-૨૨૮૦૦૧, ફેક્સ: ૦૨૮૨૨-૨૨૮૦૦૨ 
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જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની તકદાર  કચેર ઓ: 

મ તકદાર  કચેર ઓ કાય ે ની ાદિશક 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, વડોદરા ગેરીક પાઉ ડ, 
રેસકોસર્ રોડ, વડોદરા ફોન: 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: ૦૨૬૧-૨૪૪૨૬૯, 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


