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1.0   તાવના  

ગજુરાત સરકાર ારા દેશના ઔ ોિગક  િવકાસમા ંમોખરાનુ ં થાન ધરાવતા ગજુરાત રા યમા ંપાણી અને 
હવા પ્રદૂષણના િનવારણ અને િનયતં્રણ તથા પયાર્વરણની સરુક્ષાના 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, બોડર્નુ ં
સખં્યાબળ ૪૧૬ થવા છતા,ં ઉપરોક્ત કાયદાઓનો અમલીકરણ માટે જ રી કમર્ચારીઓની સખં્યા ઓછી છે. 
મા ંઆજ સધુી ૧૫૫ ઇજનેરો તથા ૧૨૪ વૈજ્ઞાિનકો અને પ ૃ કરણકારોનો સમાવેશ થાય છે.  

હાલમા ંગજુરાત રા યના જુદા જુદા િવ તારમા ંબોડર્ની કુલ ૨૭ પ્રાદેિશક કચેરીઓ કાયર્રત છે. પ્રાદેિશક 
કચેરીઓ ારા સલંગ્ન કાયર્ક્ષેત્રોમા ંપ્રાદેિશક તરે બોડર્ના કાય / પ્રવિૃ ઓના અમલીકરણ, વહીવટી િનયતં્રણ 
તથા થાિનક તરે સકંલન અને દેખરેખની જવાબદારી બજાવવામા આવે છે. બોડર્ની કુલ ૨૭ પ્રાદેિશક 
કચેરીઓ પૈકીની ૮ પ્રાદેિશક કચેરીઓ  વાપી, સરુત, ભ ચ, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર અને 
ક છ(પિ મ) ખાતે પ્રયોગશાળાની સિુવધા ઉપલ ધ છે.   

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

બોડર્ ારા ટેટ ઓફ આટર્ લેબોરેટરીઝ બનાવવામા ંઆવી છે  અંતગર્ત વડી કચેરી ગાધંીનગર તેમજ 
પ્રાદેશીક કચેરી ક છ(પિ મ), 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 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 
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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 ક છ(પિ મ) ખાતેની પ્રયોગશાળા ારા એકત્ર કરાતા 
નમનૂાઓન ુ ુ થકરણની કામગીરી ક છ(પિ મ)ની 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 આઇએસઓના 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 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 કેિલબ્રશેન લેબોરેટરીઝ (એનએબીએલ), 
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ા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.  

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, આઇ.એસ.ઓ. ૧૪૦૦૧ તથા આઇ.એસ.ઓ. ૯૦૦૧ પ્રમાણપત્ર મેળવનાર 
કવિચત દેશનુ ંએકમાત્ર રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ છે. હાલમા ંબોડર્ ારા OHSAS.૧૮૦૦૧- ઓ પુેશનલ 
હે થ એ ડ સે ટી એસેસમે ટ સીરીઝ પ્રમાણપત્ર  મેળવવાની કાયર્વાહી હાથ ધરેલ છે.   
કે દ્રીય પ્રદૂષણ િ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 રેગ્યલુેટરી 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 પ્રદૂષણ િ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 પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડ ગો ડ 
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એવોડર્ પ્રા ત કય  હતો. આ એવોડર્ ગજુરાત રા યના ઇ-ગવનર્ સ તરફના પગલાન ુભારતના તરે મા યતા 
દશાર્વે છે.    
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 
સશંાધનોના 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   
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ગજુરાત સરકાર ારા પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૪ અ વયે ૧૫મી 
ઓક્ટોબર, ૧૯૭૪ના રોજ જીપીસીબી (ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્)ની રચના કરી છે. બોડર્ની 
પ્રથમ ચાર મદુત થતા ં તારીખ ૨૨મી ઓગ ટ, ૧૯૮૯ના રોજ પાચંમી મુ ત માટે બોડર્ની 
પનુ:રચના કરવામા ંઆવી હતી. વષર્ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ મા ંબોડર્ના સ યોની યાદી જોડાણ-૧ મજુબ છે. 
બોડર્નુ ં માળખુ ં જોડાણ -૧૦ મજુબ છે. બોડર્ના દરેક વગર્ના અિધકારી કમર્ચારીઓની સખં્યાની 
િવગતો જોડાણ -૧૧ મજુબ છે. બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓની સખં્યાની િવગતો જોડાણ-૧૨ મજુબ છે. 

  

3.0  બોડની બેઠકો    

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ દરિમયાન બોડર્ની કુલ ૧૦(દસ) બેઠકો મળી હતી. મા ં૪ (ચાર) િનયિમત બેઠક 
તથા ૬ (છ) પિરપિત્રત બેઠક મળેલ હતી. બોડર્ની િનયિમત બેઠકો તારીખ ૦૪/૦૫/૨૦૧૬, 
૨૬/૦૭/૨૦૧૬, ૧૭/૧૦/૨૦૧૬ અને ૨૦/૦૧/૨૦૧૭ રોજ મળી હતી અને પિરપિત્રત બેઠકો 
તારીખ ૧૭/૦૬/૨૦૧૬, ૨૦/૦૬/૨૦૧૬, ૨૭/૦૯/૨૦૧૬, ૨/૧૨/૨૦૧૬, ૦૮/૦૨/૨૦૧૭ અને 
૨૪/૦૩/૨૦૧૭ના રોજ મળી હતી. આ બેઠકો દરિમયાન લેવાયેલા અગ યના િનણર્યો આ િરપોટર્ના  
મુ ા ન.ં ૭.૦  ઉપર છે.   

4.0  બોડની સિમિતઓ તથા તેની કામગીર .  

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

બોડર્ ારા ચાર 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 ૨૦૧૬-૧૭ મા ંવગર્-
૧ તથા વગર્-૨ ની બઢતી સિમિતની ૩(ત્રણ) બેઠક તથા વગર્-3 તથા વગર્-૪ ની  ૧(એક) 
બેઠક મળી છે. 

  (2) તકિનક  સિમિત  

ટેકિનકલ પ્રકારની ખાસ મુ કેલીઓને લગતી બાબતોમા ંબોડર્ને ટેકિનકલ સલાહ અને સચૂન 
મેળવવા માટે ટેકિનકલ સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી છે. આ સિમિતના સ યોની યાદી 
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જોડાણ ૪ મા ંઆપી છે. વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ દરિમયાન આ સિમિતની સોળ (૧૬) બેઠકો મળી 
હતી. મા ં૧૫૪ 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 ૨૦૧૬-૧૭ 
દરિમયાન ખરીદ સિમિતની તારીખ ૧૩/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ એક (૧) બેઠક મળી હતી. મા ં
૯ કાયર્સિૂચ અંગે ચચાર્ થયેલ, તારીખ ૧૭/૦૩/૨૦૧૭ના રોજ એક (૧) બેઠક (  ૧ કરોડથી 
વધારેની ખરીદ સિમિત) મળી હતી. મા ં ૨ કાયર્સિૂચ અંગે ચચાર્ થયેલ, તારીખ 
૦૭/૦૩/૨૦૧૭ના રોજ એક (૧) બેઠક (  ૧ લાખથી વધ ુઅને ૫ લાખ સધુીની ખરીદ 
સિમિત) મળી હતી. મા ં૯ કાયર્સિૂચ અંગે ચચાર્ થયેલ, તારીખ ૦૭/૦૩/૨૦૧૭ના રોજ એક 
(૧) બેઠક (  ૫ લાખથી વધનુી ખરીદ સિમિત) મળી હતી. મા ં ૬ કાયર્સિૂચ અંગે ચચાર્ 
થયેલ. આમ ઉપરોક્ત હકીકતે વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ દર યાન કુલ ૨૬ કાયર્સિૂચ ખરીદ સિમિતમા ં
ચચર્વામા ંઆવેલ. 

(4) વૈ ાિનક સિમિત  
મ ય થ પ્રયોગશાળા તથા પ્રાદેિશક પ્રયોગશાળાઓ તરફથી વૈજ્ઞાિનક સાધનો/ લેબોરેટરી 
કેિમક સ, ઘટકો, ગ્લાસવેર વગેરેની 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 ૨૦૧૬-૧૭ દરિમયાન આ સિમિતની બે(૨) 
બેઠક મળી હતી અને સાત(૦૭) એજ ડા પર ચચાર્ થયેલ.  

 (5) જોખમી તથા અ ય કચરા ( યવ થાપન તથા િસમાપાર હરફર) િનયમ-2016 અતગત જોખમી કચરાના 

રસાઈકલ ગ અને વપરાશ માટ િનયમ-9 અને િનયમ-6 તગત ઑથોરાઇઝેશન અ વયેની અર ના 

િનકાલ માટ તજ  સિમિત  

જોખમી તથા અ ય કચરા ( યવ થાપન  તથા સીમાપાર હરેફેર) િનયમ-૨૦૧૬ ના િનયમ-૯ 
મજુબ જોખમી કચરાના િરસાઈકલીંગ અને વપરાશ  અંગેની SOP કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 
બોડર્, િદ હી દ્રારા બનાવેલ હોય તે પ્રકારના જોખમી કચરાના ઉપયોગ માટે  બોડર્ દ્રારા 
ઓથ રાઇઝેશન આપી શકાય. િનયમ-૯ અંતગર્ત ઓથોરાઇઝેશનની અરજીઓના િનકાલ માટે 
તજજ્ઞ સિમિત બનાવવામા ંઆવે છે. તજજ્ઞ સિમિતના સ યોની યાદી િબડાણ – ૭ મા ંદશાર્વેલ 
છે. વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંકુલ પાચં બેઠક યોજાયેલ છે.  

 (6) કટગર  સિમિત  
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કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ઉ ોગોને ચાર ભાગમા ંવહચવામા ંઆ યા છે. મ કે રેડ, 
ઓરે જ, ગ્રીન અને હાઇટ. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા લગભગ ૧૬૮ ઔ ોિગક 
પ્રવિૃતઓ કે  નિહવત પ્રદૂષણ કરે છે, તેને હાઇટ કેટેગરીમા ં ઉમેરેલ છે. ને બોડર્ની 
CTE/CCA લેવાની જ ર પડતી નથી, માત્ર બોડર્ને જાણ કરવાની રહ ે છે. આ ૧૬૮ હાઇટ 
કેટેગરીમા ંઆવરેલ ઔ ોિગક પ્રવિૃતઓની યાદી બોડર્ની વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે. આ 
ઉપરાતં  ઔ ોિગક પ્રવિૃતઓ કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા કેટેગરાઇઝેશનમા ંઆવરી 
લેવામા ં આવી નથી તેવા કેસ માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના ં સ યસિચવ ીની 
અ યક્ષતામા ંતા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૧ ના ં રોજ કેટેગરી કિમટીની થાપના કરવામા ંઆવી. આ 
સિમિતના સ યોની યાદી જોડાણ-૮ મજુબ છે. વષર્ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરિમયાન આ સિમિતની 
એક (૧) બેઠકો મળી હતી.  

(7) નો સ સિમિત  
કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડ ઔ ોિગક ગદંા પાણી તેમજ હવા પ્રદૂષકોના િનકાલની માત્રા 
નક્કી કરેલ છે. છતા ંરા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ વોટર એક્ટ-૧૯૭૪ હઠેળ મળેલ સ ાની 
એ નો સર્ને વધ ુકડક બનાવી શકે છે. આથી વોટર એક્ટ-૧૯૭૪ મા ંકરેલ જોગવાઇ અંતગર્ત 
તા. ૧૭/૦૮/૨૦૧૧ ના ં રોજ ગદંા પાણીના િનકાલ તથા હવા પ્રદૂષણને લગતા કેસના ં
ટા ડડર્ નક્કી કરવા માટે બોડર્ ારા નો સર્ કિમટીની રચના કરવામા ંઆવી. આ સિમિતના 
સ યોની યાદી જોડાણ-૯ મજુબ છે. વષર્ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરિમયાન આ સિમિતની શ ૂ ય (૦) 
બેઠકો મળી હતી.  

(8) પયાવરણીય ઓડ ટ સિમિત 
નામદાર વડી અદાલત, ગજુરાત ારા SCA ૭૭૦ ઓફ ૧૯૯૫ અંતગર્ત  તા. 
૨૦/૧૨/૧૯૯૬ના ચકૂાદા અ વયે પયાર્વરણ ઓિડટ યોજના અમલમા ં આવેલ. ગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા િવિવધ સં થાઓના િન ણાતંોનો સમાવેશ કરી પયાર્વરણ ઓિડટ 
સિમિત રચવામા ંઆવેલ છે. સદર યોજના અંતગર્ત પયાર્વરણ ઓિડટ સિમિતના સ યો ારા 
પયાર્વરણ ઓિડટરની મા યતા આપવા માટે યોગ્ય ચકાસણી કરી બોડર્ને પયાર્વરણ ઓિડટર 
તરીકેની મા યતા અંગે ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. પયાર્વરણ ઓડીટ સિમિત જોડાણ ૧૪ 
મજુબ છે.    

(9) ર સચ એડવાઇઝર  સિમિત 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા બોડર્ની ૧૯૦મી બેઠકમા ંમજૂંરી મેળવી પી.એચ.ડી ારા 
રીસચર્ એ ડ ડેવલપમે ટ યોજના તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૪ના રોજ અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ, મા ં
તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૫ના રોજ સધુારણા કરવામા ંઆવેલ. આ યોજનાનો મખુ્ય ઉ ેશ પયાર્વરણ 
િવષયમા ંથતા ંસશંોધનોનો ઉપયોગ બોડર્ પોતાના લાભ માટે તથા સમાજના લાભાથેર્ અને 
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રા યના સતંિુલત અને સવાર્ગી િવકાસ માટે કરી શકે તે માટેનો છે. ઉમેદવારની પસદંગી માટે, 
આનષુાિંગક ખચાર્ને મજૂંર કરવા માટે, અ ય આનષુાિંગક કાયર્પ ધિત નક્કી કરવા તથા આ 
યોજનાને લગતા મહ વના મુ ાઓ અંગે ચચાર્ કરવા સ ય સિચવ ીની અ યક્ષતામા ંએક 
રીસચર્ એડવાઇઝરી સિમિત રચવામા ંઆવેલ છે. મા ંએકેડેમીક તેમજ ઔ ોિગક ક્ષેત્રો સાથે 
સકંળાયેલ તજજ્ઞોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ.  રીસચર્ એડવાઇઝરી સિમિત જોડાણ ૧૩ 
મજુબ છે.  

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 

સવંેદનશીલતાને 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. 

 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    
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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 
 પયાર્વરણ ઓડીટ યોજના ૧૯૯૬ 
 વિન પ્રદૂષણ (િનયમન અને િનયતં્રણ) િનયમો, ૨૦૦૦ 
 ઑઝોન ઘટાડતા પદાથ  (િનયમન અને િનયતં્રણ) િનયમો,૨૦૦૦ 
 બેટરી ( યવ થા અને જાળવણી ) િનયમો, ૨૦૦૧ 
 માિહતી અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ 
 પયાર્વરણીય ઇ પેક્ટ અસે મે ટ અંગેનુ ંજાહરેનામુ ં૨૦૦૬  
 સીઆરઝેડ જાહરેનામા ૨૦૧૧ની જોગવાઇનુ ંઅમલીકરણ 
 ગજુરાત (જાહરે સેવાઓ અંગેનો નાગિરકોનો અિધકાર) અિધિનયમ ૨૦૧૩ 
 િવક તબીબી કચરો યવ થાપન િનયમો ૨૦૧૬  
 ખનીજ કોલસાની રાખોડીના વપરાશ- િનદશોનુ ંજાહરેનામુ,ં ૨૦૧૬  
 ઘન કચરો યવ થાપન િનયમો ૨૦૧૬ 
 જોખમી તથા અ ય કચરાઓ ( યવ થાપન અને સીમાપાર હરેફેર) િનયમો, ૨૦૧૬   
 લાિ ટક વે ટ યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬ 
 ઇ-વે ટ યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬ 
 બાધંકામ તથા તોડફોડ કચરાના યવ થાપન િનયમો ૨૦૧૬ 
 કોટર્ ારા આપવામા ંઆવેલ આદેશોનુ ંપાલન.   

ઉપ ુ ત અિધિનયમો અને િનયમોની જોગવાઇઓ અ સુાર બોડ ારા નીચેના કાય  કરવામા ંઆવે છે.  
 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.ં  
 રા યમા ંનદીઓ, કૂવા, તળાવ વગેરેનુ ંમોનીટરીંગ કરવુ.ં 
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 પાણી અને હવાના પ્રદૂષણને લગતી તકિનકી અને આંકડાકીય માિહતી એક્ત્ર કરવી અને તેનુ ં
સકંલન કરવુ.ં  

 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. 
 રા યમા ંજુદા જુદા કૂવાઓ અને ઝરણાઓંની વ છતાને પ્રો સાહન આપવુ.ં      
 પ્રદૂષણ કરતા ંએકમોને પ્રદૂષણ િનયતં્રણના પગલા ંલેવા આદેશો આપવા.  
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.ં  

 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.ં  

 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 ં ગદૂંપાણીના 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.ં  

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

5.4 બોડની િૃ ઓ                   

  5.4.1 ક સોલીડટડ ક સે ટસ અને ઓથોરાઇઝેશન   

પાણી (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ ૧૯૭૪, હવા (પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) ૧૯૮૧, 
જોખમી તથા અ ય કચરાઓ ( યવ થાપન અને સીમાપાર હરેફેર) િનયમો ૨૦૧૬, િવક તબીબી કચરો 
યવ થાપન િનયમો ૨૦૧૬, ઘન કચરો યવ થાપન િનયમો ૨૦૧૬, લા ટીક વે ટ યવ થાપન ૨૦૧૬ 
વગેરે હઠેળ ક સોલીડટેેડ 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 ૨૦૧૬-૨૦૧૭) 

મ 
િવગતો 

ુલ સં ચત 
(31.3.2016) 

પાણી હવા 
જોખમી 
કચરો 

2016-17  
દરિમયાન 

ુલ સચત 
(31.3.2017) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની સીસીએ – 
અરજીઓ  ૨૩૯૦૯ ૧૨૪૮ ૧૧૪૦ ૧૦૦૬ ૧૩૧૩* ૨૫૦૭૦ 

૨. સમંિત આપેલ સીસીએ અરજીઓ   ૧૭૫૯૫ ૯૮૧ ૮૧૨ ૭૬૪ ૧૦૦૪ ૧૮૫૯૯ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ સીસીએ-અરજીઓ  ૪૬૫૯ ૧૪૧ ૧૪૫ ૧૩૦ ૧૯૧ ૪૮૫૦ 

૪. દફતરે કરેલ સીસીએ-અરજીઓ ૦૮ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૯ 

૫. અરજદાર ને પરત કરેલ સીસીએ – 
અરજીઓ 

૧૪૯૬ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૭ ૧૫૦૩ 

૬. ચકાસણી હઠેળની સીસીએ-અરજીઓ  ૧૪૬* ૧૧૯ ૧૮૨ ૧૧૨ ૧૧૮ ૧૧૮ 
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પાણી = પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ, હવા= હવા અિધિનયમ ૧૯૮૧, જોખમી કચરો = જોખમી કચરો 
( યવ થાપન સીમાપાર હરેફેર) િનયમો, ૨૦૧૬ હઠેળ.     
* મા ં૨૦૧૬-૨૦૧૭ના વષર્  દર યાન ૧૧૬૭ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫- ૨૦૧૬ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૧૪૬ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  

(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 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 પગલાનંે લગતી આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે. 

                                                                              (વષ 2016-2017) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત  

(31-3-2016 
ધુી) 

2016-2017  
દરિમયાન 

ુલ સંચત  
(31-3-2017 
ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૩૩૭૯૮ ૧૨૪૮* ૩૪૮૭૮ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૫૦૫૩ ૧૦૯૧ ૨૬૧૪૪ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૭૧૯૮ ૧૯૩ ૭૩૯૧ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૪૧૦ ૦૬ ૪૧૬ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૯૬૯ ૦૭ ૯૭૬ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૬૮* ૧૧૯ ૧૧૯ 

* મા ં ૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ દરિમયાન ૧૦૮૦ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૧૬૮ 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.  
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હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ હઠેળ (રેડ તથા ઓરે જ કેટેગરીના) ઉ ોગોની અરજીઓ અંગે લીધેલા ં પગલાનેં 
લગતી આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.                                                    
   (વષ 2016-2017) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત  

(31-3-2016 ધુી) 
2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સંચત  
(31-3-2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૨૮૩૭૩ ૧૧૪૦* ૨૯૩૬૨ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૨૪૮૧ ૬૨૯ ૨૩૧૧૦ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૫૧૬૫ ૧૪૫ ૫૩૧૦ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૧૬૯ ૦૧ ૧૭૦ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૭૪૧ ૦૦ ૭૪૧ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૫૧* ૧૮૨ ૧૮૨ 

  * મા ં૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ દરિમયાન ૯૮૯ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન 

બાકી રહલે ૧૫૧ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  

 (ક) જોખમી અને અ ય કચરાઓ ( યવ થાપન સીમાપાર હરફર) િનયમો, 2016 

પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળના જોખમી અને અ ય કચરાઓ ( યવ થાપન અને સીમાપાર 

હરેફેર) િનયમો, ૨૦૧૬ ની જોગવાઇઓ અનસુાર આ િનયમોમા ં િનિદર્ ટ કાય  મજુબ જોખમી અને અ ય 

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 અને અ ય કચરાઓ ( યવ થાપન અને સીમાપાર હરેફેર) િનયમો, ૨૦૧૬ (રેડ અને ઓરે જ કેટેગરીના 

ઉ ોગો) હઠેળ અિધકૃિતની અરજીઓ અંગેની આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે.   (વષ 

2016-2017) 

મ િવગતો 
ુલ સં ચત      

(31-3-2016 ધુી) 
2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સં ચત        (31-
3-2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૧૯૩૧૦ ૧૦૦૬* ૨૦૧૮૮ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૧૩૯૪૨ ૮૯૨ ૧૪૮૩૪ 
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૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૪૭૪૧ ૧૩૦ ૪૮૭૧ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૬૩ ૦૦ ૬૩ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૪૩૬ ૦૦ ૪૩૬ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૨૮* ૧૧૨ ૧૧૨ 

* મા ં૨૦૧૬-૧૭ના વષર્ દરિમયાન ૮૭૮ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન 
બાકી રહલે ૧૨૮ 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 2016-2017) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત 

(31-3-2016 ધુી) 
2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સંચત  
(31-3-2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૬૭૩૫ ૭૯૨* ૭૪૭૯ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૬૧૧૦ ૭૨૨ ૬૮૩૨ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૫૧૧ ૨૫ ૫૩૬ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૬૨ ૦૦ ૬૨ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૪૮* ૪૫ ૪૫ 

* મા ં૨૦૧૬-૧૭ના વષર્ દરિમયાન ૭૪૪ અરજીઓ હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન બાકી 
રહલે ૪૮ 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 2016-2017) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત  

(31-3-
2016 ધુી) 

2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સં ચત 

 (31-3-
2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ     ૧૦૭૦ ૪૨૬* ૧૪૭૮ 
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* મા ં૨૦૧૬-૧૭ના વષર્ દરિમયાન ૪૦૮ અરજીઓ હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ દરિમયાન બાકી 
રહલે ૧૮ 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 2016-2017) 

મ િવગતો 
ુલ સંચત  

(31-3-2016 
ધુી) 

2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સં ચત 

 (31-3-2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૫૧૩૦૯ ૪૮૧૬* ૫૫૪૭૦ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૩૯૦૪૪ ૩૩૮૩ ૪૨૪૨૭ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૦૫૫૪ ૫૮૮ ૧૧૧૪૨ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૫૦૩ ૦૦ ૫૦૩ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૫૫૩ ૦૦ ૫૫૩ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૬૫૫* ૮૪૫ ૮૪૫  

* મા ં૨૦૧૬-૧૭ના વષર્ દરિમયાન ૪૧૬૧ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન બાકી 
રહલે ૬૫૫ 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 2016-2017) 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૯૨૪ ૩૮૮ ૧૩૧૨ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૨૭ ૨૩ ૧૫૦ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૦ ૦૨ ૦૨ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૧૮* ૧૩ ૧૩ 
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મ િવગતો 
ુલ સંચત 

(31-3-2016 ધુી) 
2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સંચત  
(31-3-2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૨૬૨૧ ૪૮૩* ૩૦૮૦ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૩૭૪ ૪૫૪ ૨૮૨૮ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૯૨ ૧૧ ૨૦૩ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૨૭ ૦૦ ૨૭ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૨૪* ૧૮ ૧૮ 

* મા ં૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ દરિમયાન ૪૫૯ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ દરિમયાન બાકી 
રહલે ૨૪ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  

5.4.3 િવક તબીબી કચરો યવ થાપન િનયમો, 2016 
પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ,૧૯૮૬ હઠેળ િવક તબીબી કચરો યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬ની 
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 થા િનયમો, ૨૦૧૬ હઠેળ અિધકૃિતની અરજીઓ અંગેની આંકડાકીય માિહતી નીચે 

મજુબ છે 

        (વષ 2016-2017)                                                                                            

મ િવગતો 
ુલ સંચત 

(31-3-2016 ધુી) 
2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સંચત  
(31-3-2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૨૬૧૫૪ ૨૪* ૨૬૧૭૮ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૨૩૮૬૮ ૨૧ ૨૩૮૮૯ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૧૦૧૨ ૦૦ ૧૦૧૨ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૧૨૭૨ ૦૩ ૧૨૭૫ 
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૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૦૦* ૦૦ ૦૦ 

    * મા ં૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ દરિમયાન ૨૪ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ 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 થા િનયમો, ૨૦૧૬ હઠેળ ૫૦ થી ઓછા બેડ ધરાવતા હે થ કેર યિુનટની પ્રાદેિશક 
કચેરીઓના તરે (ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ પછીથી) મળતી અરજીઓની આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે. 

     (વષ 2016-2017)                                                                                              

મ િવગતો 
ુલ સં ચત  

(31-3-2016 ધુી) 
2016-2017 
દરિમયાન 

ુલ સંચત  
(31-3-2017 ધુી) 

૧. સમંિત માટે હાથ પરની અરજીઓ ૬૧૯૮ ૧૯૮૦* ૮૧૦૫ 

૨. સમંિત આપેલ અરજીઓ  ૬૦૬૫ ૧૮૭૭ ૭૯૪૨ 

૩. ના-મજૂંર કરેલ અરજીઓ  ૫૫ ૩૦ ૮૫ 

૪. દફતરે કરેલ અરજીઓ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫. અરજદારોને પરત કરેલ અરજીઓ ૦૫ ૧૬ ૨૧ 

૬. ચકાસણી હઠેળની અરજીઓ ૭૩* ૫૭ ૫૭ 

* મા ં ૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ દરિમયાન ૧૯૦૭ અરજીઓ મળી હતી અને અગાઉના વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ 
દરિમયાન બાકી રહલે ૭૩ અરજીઓ ચકાસણી હઠેળ હતી તેનો સમાવેશ થાય છે.  

5.4.4 લા ટક વે ટ યવ થાપન િનયમો, 2016 

કે દ્ર સરકાર ારાતેમના જાહરેનામા ક્રમાકંG.S.R 320(E)થી લા ટીક કચરા યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬ 
તા. ૧૮/૦૩/૨૦૧૬થી જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે.  
લા ટીક કચરાન ુ ય થાપન વધ ૂ  અસરકારક બનાવવા અને લા ટીક કચરાને ઓછો કરવા, કચરાના 
ઉદભવના થળે જ ટો પાડવા, ઘરગ થ,ુ કચરામાથંી સામગ્રી મેળવવવાની વચગાળાની યવ થા કે અ ય 
જગ્યાએથી ઉદભવતા લા ટીક કચરાના એકત્રીકરણ, પ્રોસેસીંગ અને િરસાયક્લીંગમા ં કચરો િવણનારને 
સામેલ કરવા અને કચરાના યવ થાપનને ટકાઉ બનાવવા પ્રદૂષણકતાર્ ખચર્ ચકૂવે તે બાબતો પર ભાર 
મકૂવા માટે કે દ્ર સરકાર ારા િનયમોની સમીક્ષા કરીને લા ટીક કચરા (જાળવણી અને યવ થાપન ) 
િનયમો, ૨૦૧૧ની ગ્યાએ ‘ લા ટીક કચરા યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬’ ના નામે નવા િનયમો 
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બનાવવામા ંઆવેલ છે  જાહરેનામાની તારીખ થી અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ છે. આ નવા િનયમોની 
કેટલીક અગ યની જોગવાઇઓ નીચે મજુબ છે.  

 આ િનયમનો યાપ ગ્રામ પચંાયત તર સધુી લબંાવવામા ંઆવેલ છે.  
 લા ટીક કાચામાલના િનમાર્તાઓ, આયાતકારો, બ્રા ડ ઓનર ને આ િનયમ હઠેળ આવરી લેવામા ં

આવેલ છે.  
 લા ટીક કેરી બેગની જાડાઇ ૫૦ માઇક્રોન કરતા ઓછી ન હોવી જોઇએ. અગાઉના િનયમોમા ં

લધતુમ જાડાઇ ૪૦ માઇક્રોન હતી(િનકાસ હતે ુિસવાય). 
 િરસાયક ડ લા ટીકની બનેલી કેરી બેગ કે િરસાયક ડ લા ટીકમાથંી બનેલ વ તઓુનો ઉપયોગ 

ખાવા કે પીવા માટે તૈયાર ખા  પદાથ ના સગં્રહ, િવતરણ કે પેકેજીંગ માટે વાપરી શકાશે નહી. 
 લા ટીક શીટ કે તેના વ ુ  મ ટીલેયડર્ પેકેજીંગનો આંતરીક ભાગ ન હોય અને ચીજ વ તઓુને 

ઢાકંવા કે પેક કરવા વપરાતા લા ટીકના કવરો ૫૦ માઇક્રોન કરતા ઓછી જાડાઇવાલા ન હોવા 
જાઇએ િસવાય કે આવી લા ટીક શીટ પ્રોડક્ટની ગણુવતાને અસર કરતી  હોય.  

 દરેક લા ટીક કેરી બેગ અને મ ટીલેયડર્ પેકેજીંગ પર ઉ ોગન ુનામ, ઉ પાદનો રજી ટે્રશન નબંર 
વી માિહતી અંગે્રજીમા ંછપાયેલ હોવી જોઇએ. 

 લા ટીક કેરી બેગના ઉ પાદક અથવા િરસાય ડ લા ટીક બેગન ુઅથવા મ ટીલેયડર્  પેકેજીંગન ુ
ઉ પાદન કરનાર દરેકે રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને  ફોમર્-૧મા,ં લા ટીક કચરાન ુ િરસાક્લીંગ કે 
પ્રોસેસીંગ કરનાર કે કરવા ઇ છતા દરેક યિક્તએ રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને  ફોમર્-૨મા ંઅને 
લા ટીક ઉ પાદન માટેના કાચા માલન ુિનમાર્ણ કરતા દરેકે રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ને  ફોમર્-૩ 
રજી ટે્રશન મેળવવા કે રી ય ુ કરવા માટે અરજી કરવાની રહશેે િસવાય કે તે હતે ુમાટે તેઓએ 
રજી ટે્રશન મેળવેલ હોય. 

 લા ટીક કચરાના યવ થાપન માટે  ગ્રામ પચંાયત, થાિનક સં થાઓ, કચરો ઉ પ  કરનાર, 
ઉ પાદકો, બ્રા ડ ઓનર એમ દરેક તરે જવાબદારી નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે.  

 થમ સેટ પ્રકારના લા ટીકના કચરાનો િનકાલ સમયાતંરે કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા 
આપવામા ંઆવેલ માગર્દશીર્કા પ્રમાણે કરવા.નો  રહશેે.  

 આ િનયમોમા ં દશાર્ યા મજુબ ઉ પાદન કરાયેલ ન હોય, માકર્ કે લેબલીંગ કરેલ ન હોય તેવી 
લા ટીક કેરી બેગ, લા ટીક શીટ કે મ ટીલેયડર્ પેકેજીંગમા ં ટક દુકાનદાર કે ફેરીયાઓ ગ્રાહકોને 
ચીજવ તઓુ આપશે નહી કે પરુી પાડશે નહી.  

 

આ િનયમોના અમલીકરણ સબધેં કડાક ય મા હતી નીચે જુબ છે.  
 

ક્રમ 
ન:ં 

િવગતો  કુલસિંચત       
)૩૧-૦૩-૨૦૧૬ 
સધુી( 

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નાવષર્દર યાન 

કુલસિંચત       
)૩૧-૦૩-
૨૦૧૭સધુી( 
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૧.  ન ધણી માટે મળેલ અરજીઓ   ૧૩૨૫   ૧૯૯   ૧૫૨૪  
૨.  ન ધણી કરાયેલ અરજીઓ   ૧૧૩૪   ૯૦ ૧૨૨૪  
૩.  પયાર્વરણ)સરુક્ષા (અિધિનયમ ,

૧૯૮૬ની કલમ-૫ હઠેળ 
એકમોને બધં કરવા આપેલ 
આદેશો. 

૨૭૫   ૧૫   ૨૯૦  

૪.  િનયમ-૪)૨ (હઠેળ એકમોને 
આપેલ નોટીસ ઓફ 
ડાયરેક્શન. 

૧૯૪   ૧૦   ૨૦૪  

૫.  કારણ દશર્ક નોટીસ  ૧૨૭૫   ૬૯  ૧૩૪૪  

5.4.5 પાણી, હવા અને પયાવરણ રુ ા અિધિનયમો હઠળ ન નુાઓ ુ ંએક ીકરણ અને ૃ થકરણ.   
 (અ) પાણી અિધિનયમ-1974 હઠળ પાણીના ન નુાઓ ુ ંએક ીકરણ અને ૃ થકરણ:  

અહવેાલ હઠેળના વષર્ દરિમયાન બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ અને સલંગ્ન પ્રયોગશાળાઓની સહાયકથી 
પાણીના ૨૦૮૧૮ 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 ૨૦૧૬-૧૭ દરિમયાન લેવાયેલ નમનૂાઓના 
એકત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણની િવગતો નીચે મજુબ છે. 

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , 
પીસીબી 

2015-16નાવષ દરિમયાન એ  
કર  ૃ થકરણ કરલ ન નૂાઓની 
સં યા 

2016-17નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 
ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ   ૮૭૧ ૯૪૭

૨ વડોદરા  ૧૦૫૧ ૧૦૫૪

૩ નડીયાદ  ૨૭૯ ૨૯૦

૪ મહસેાણા ૩૧૫ ૪૭૦

૫ સરુત  ૨૫૪૬ ૨૭૫૯

૬ રાજકોટ  ૨૧૦ ૨૮૬

૭ જૂનાગઢ  ૨૮૮ ૩૧૩

૮ ભ ચ  ૪૬૯ ૯૦૭

૯ વાપી ૩૮૬૦ ૩૩૬૭
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૧૦ જામનગર  ૩૫૫ ૫૩૬

૧૧ ક છ પવુર્  ૦૦ ૩૨૬ 

૧૨ ક છ પિ મ ૪૬૯ ૧૯૯

૧૩ ગોધરા  ૩૧૬ ૪૧૩

૧૪ ભાવનગર  ૪૪૭ ૪૫૭

૧૫ િહંમતનગર  ૨૫૬ ૧૫૧

૧૬ અંકલે ર  ૨૧૫૪ ૧૯૩૨

૧૭ ગાધંીનગર ૪૨૫ ૩૬૮

૧૮ સરેુ દ્રનગર  ૧૫૭ ૧૨૬

૧૯ પોરબદંર  ૧૨૩ ૧૩૦

૨૦ આણદં ૨૫૮ ૩૨૮

૨૧ નવસારી ૨૯૮ ૨૩૬

૨૨ પાલનપરુ ૧૭૨ ૧૬૫

૨૩ તપરુ ૪૧૮ ૩૮૯

૨૪ અમદાવાદ પવૂર્ ૧૯૩૬ ૨૧૮૭

૨૫ અમદાવાદ ગ્રા ય ૮૫૭ ૧૦૫૦

૨૬ સરીગામ  ૧૩૭૧ ૧૧૧૬

૨૭ મોરબી ૧૬૧ ૩૧૬

 ુલ 20062 20818 

(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 ૪૪૯૨ નમનૂાઓ એકત્ર કરી તેના પ ૃ થકરણની કામગીરી હાથ ધરી હતી. 
વષર્ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરિમયાન  એક્ત્ર કરેલ હવાના નમનૂાઓના એક્ત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણની િવગતો નીચે 
મજુબ છે.  

મ ાદિશક કચેર , 2015-16નાવષ દરિમયાન 2016-17નાવષ દરિમયાન 
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નબંર પીસીબી એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 
ન નૂાઓની સં યા 

એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 
ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ  ૫૩૮ ૧૦૮૬

૨ વડોદરા  ૧૯૪ ૧૬૪

૩ નડીયાદ  ૫૪ ૬૧

૪ મહસેાણા ૯૮ ૧૮૧

૫ સરુત  ૪૨૪ ૪૧૬

૬ રાજકોટ  ૨૪ ૧૧

૭ જૂનાગઢ  ૪૮ ૨૫

૮ ભ ચ  ૧૨૧ ૯૧

૯ વાપી ૩૫૨ ૧૮૭

૧૦ જામનગર  ૧૭૦ ૨૧૦

૧૧ ક છ પવુર્ ૦૦ ૭૦ 

૧૨ ક છ પિ મ ૧૮૩ ૮૮

૧૩ ગોધરા  ૯૧ ૬૧

૧૪ ભાવનગર  ૧૩૯ ૧૨૫

૧૫ િહંમતનગર  ૧૩૪ ૬૫

૧૬ અંકલે ર  ૨૨૨ ૨૨૭

૧૭ ગાધંીનગર ૨૩૯ ૨૯૬

૧૮ સરેુ દ્રનગર  ૨૮ ૧૫

૧૯ પોરબદંર  ૬૭ ૮૪

૨૦ આણદં ૫૨ ૫૭

૨૧ નવસારી ૫૨ ૩૩
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૨૨ પાલનપરુ ૫૫ ૩૯

૨૩ તપરુ ૨૩ ૧૬

૨૪ અમદાવાદ પવૂર્ ૧૫૪ ૨૩૪

૨૫ અમદાવાદ ગ્રા ય ૭૭ ૮૭

૨૬ સરીગામ  ૧૬૮ ૧૭૩

૨૭ મોરબી ૧૬૮ ૩૯૦

 ુલ 3875 4492

       (ક) જોખમી અને અ ય કચરાઓ ( યવ થાપન) અને સીમાપાર હરફર િનયમો 2016 હઠળ ન નૂાઓ ુ ં
એક ીકરણ અને ૃ કરણ:  

 અહવેાલ હઠેળના વષર્મા ંબોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ અને સલંગ્ન પ્રયોગશાળાઓની મારફતે વષર્ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
દરિમયાન જોખમી કચરાના ૩૭૭ નમનૂાઓનુ ંએક્ત્રીકરણ અને પ ૃ થકરણ કયુર્ હતુ.ં ની િવગતો નીચે મજુબ છે.  

મ 
નબંર 

ાદિશક કચેર , 
પીસીબી 

2015-16નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 
ન નૂાઓની સં યા 

2016-17નાવષ દરિમયાન 
એ  કર  ૃ થકરણ કરલ 
ન નૂાઓની સં યા 

૧ અમદાવાદ  ૦૯ ૧૦

૨ વડોદરા  ૦૮ ૦૬

૩ નડીયાદ  ૧૧ ૧૪

૪ મહસેાણા ૦૧ ૦૧

૫ સરુત  ૨૩ ૭૪

૬ રાજકોટ  ૦૧ ૦૨

૭ જૂનાગઢ  ૦૦ ૦૦

૮ ભ ચ  ૧૦ ૨૯

૯ વાપી ૨૭ ૧૩

૧૦ જામનગર  ૦૦ ૦૦

૧૧ ક છ પવુર્ ૦૦ ૦૦

૧૨ ક છ પિ મ ૬૬ ૦૨
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૧૩ ગોધરા  ૦૬ ૩૦

૧૪ ભાવનગર  ૦૫ ૦૭

૧૫ િહંમતનગર  ૦૪ ૦૧

૧૬ અંકલે ર  ૫૦ ૫૩

૧૭ ગાધંીનગર ૦૬ ૦૩

૧૮ સરેુ દ્રનગર  ૦૦ ૦૦

૧૯ પોરબદંર  ૦૦ ૦૦

૨૦ આણદં ૦૧ ૧૮

૨૧ નવસારી ૧૦ ૦૦

૨૨ પાલનપરુ ૦૦ ૦૨

૨૩ તપરુ ૦૪ ૧૨

૨૪ અમદાવાદ પવૂર્ ૪૪ ૫૪

૨૫ અમદાવાદ ગ્રા ય ૭૯ ૧૦

૨૬ સરીગામ  ૧૦૫ ૧૭

૨૭ મોરબી ૦૧ ૧૯

 ુલ 471 377

5.5 ૂષણ િનયં ણના પગલા ં:  

ગદંાપાણીની ુ ધકરણ યા માટના લા ટની ગોઠવણી 

અહવેાલ હઠેળના વષર્ દરિમયાન ૫૬૬ 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, ૨૦૧૭ સધુીમા બાધંકામ કરીને શ  થયેલા આવા 
ગદંાપાણીના શિુ ધકરણ લા ટની કુલ સખં્યા ૯૯૧૨ 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 ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના વષર્ દરિમયાન આશરે ૭૨૦ ઉ ોગો ારા હવામા ં
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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 
૩૧-૩-૨૦૧૭ સધુીમા ંહવા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ સાધનો ધરાવતા ઔ ોિગક અકમોની કુલ સખં્યા ૧૦૫૦૮ થાય 
છે. 

5.6 જુરાતમા ંસ હયારા ગદંાપાણીના ુ ધકરણના લા સની  થિત  

સા ુ હક  ગદંાપાણીના ુ ધકરણના લા સની (સીઇટ પી) :    
ગદંાપાણીના ંસામિુહક શિુ ધકરણ લા ટ, નાના ઔ ોિગક એકમોના ંગદંાપાણીને યાજબી ભાવથી 
શિુ ધકરણ કરવાન ુ કામ કરે છે. નાના એકમોના ં વધ ુ પ્રદૂષણ ક્ષમતા ધરાવતા ગદંાપાણીને 
યિક્તગત ધોરણે શુ ધ કરવુ ં ટેકનોલોજી તથા આિથર્ક રીતે જિટલ છે. આમ સામિુહક શિુ ધકરણ 
લા ટ એક સારો અને સ તો ઉપાય છે. સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટનો પ્રારંભ ગજુરાતમા ં૧૯૯૦ ના ં
દાયકામા ંથયો.  

ગજુરાત માત્ર ઔ ોિગક િવકાસમા ંજ અગે્રસર નથી પરંત ુઆશરે ૫૫૬ એમએલડી ક્ષમતાના ં કુલ 
૩૧ કાયર્રત ગદંાપાણીના ંસામિુહક શિુ ધકરણ લા ટ ગજુરાતમા ંઆવેલા છે,  લગભગ ૫૮૩૪ 
ઔ ોિગક એકમોના ં ગદંાપાણીને શુ ધ કરે છે. ગજુરાતમા ં ૩૧ કાયર્રત ગદંાપાણીના ં સામિુહક 
શિુ ધકરણ લા ટમાથંી ટેક્ષટાઇલ સેક્ટર માટે ૯, ઇલેક્ટ્રો લેટીંગ સેક્ટર માટે ૧, રાઇસ મીલ માટે ૨ 
તથા િફશ પ્રોસેિસંગ યિુનટ માટે ૧ અલાયદા સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટ છે.   

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ તા તરમા ં કાયર્રત ગદંાપાણીના ંસામિુહક શિુ ધકરણ લા ટની 
ક્ષમતામા ંવધારાની જ િરયાત તેમજ નવા સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટની જ િરયાત િવશે અ યાસ 
કરેલ છે.  મજુબ, હાલના ૩૧ કાયર્રત ગદંાપાણીના ં સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટમાથંી, ૧૩ 
સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટમા ંતેઓની હાલની ક્ષમતામા ંવધારો કરવાની જ િરયાત છે તેમજ નવા 
૨૫ સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટ થાપના હઠેળ છે. હાલના ૧૩ કાયર્રત સામિુહક શિુ ધકરણ 
લા ટની વધારાની ક્ષમતા તેમજ ૨૫ સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટ મળીને કુલ ક્ષમતા ૬૭૨ 
એમએલડી થનાર છે.  

સામિુહક શિુ ધકરણ લા ટની િવગતો નીચે મજુબ છે.  

હાલમા ંકાયરત સીઇટ પી (માચ-2017 ની થિતએ) 
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મ  સીઇટ પીના ંનામ અને થળ 
મતા 

એમએલડ મા ં
ુલ મતા 
એમએલડ મા ં

સ યોની 
સં યા 

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

૧૬.૦૦  ૨૦ ૬૭૩ 

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

૧.૬૦  ૧.૦૦  ૫૬ 

૩ 

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

૧.૦૦ ૦.૬૦  ૨૬૪ 

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

૧.૦૦ ૦.૬૦  ૨ 

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

૩.૦૦  ૩.૦૦  ૨૫૫ 

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

૦.૧૦  ૦.૦૧૫  ૨૦ 

૭ 
ટાટા મોટસર્ લી.,  
સવેર્ ન.ં ૧, ગામ. ઉ ર કોટપરુા, તા. સાણદં, િજ. 
અમદાવાદ.  

૧.૫૦ ૦.૧૦ ૨૭ 

૮  

ઝાય સ ઇ ફા કચર પ્રા. િલ.,  
લોટ ન.ં ફામેર્ઝ- પેિશયલ ઇકોનોમીક ઝોન, 
સરખેજ-બાવળા હાઇવે, રાિ ટ્રય ધોરીમાગર્ – ૮એ 
ગામ. મટોડા, તા. સાણદં, િજ.અમદાવાદ   

૧.૫૦  ૧.૩૦  ૧૧ 

૯  
બાવળા ઇકો પ્રો ક્ટ,  
સવેર્ ન:ં ૧૪૪૦/પી, ગણપતી બોઇલ સે ટરની 
સામે, તા. બાવળા, િજ અમદાવાદ.  

૧.૦૦  ૧.૦૦  ૧૪ 
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મ  સીઇટ પીના ંનામ અને થળ 
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ુલ મતા 
એમએલડ મા ં

સ યોની 
સં યા 

૧૦ 
િવનાયક જળ શિુ ધકરણ સહકારી મડંલી લી.  
લોટ ન.ં ૬૪૪/૧-૪, ધોળકા રોડ, તા. બાવળા, 
િજ.અમદાવાદ  

૧.૫૦  ૧.૫૦  ૨૦ 

૧૧  
નદેંસરી ઇ ડ ટ્રીયલ એશોિસયન (સીઇટીપી),  
૧૫૩/એ, જીઆઇડીસી નદેંસરી, િજ. વડોદરા  

૬.૮૦  ૪.૮૦  ૧૧૯ 

૧૨  
ઍિ વરો ઇ ફાટ્રકચર કંપની િલિમટેડ ઇસીપી 
કેનાલ રોડ, ઉમરાયા, તા.પાદરા, િજ વડોદરા.  

૪.૫૦  ૧.૫૦  ૧૦૩  

૧૩  
ઍિ વરો ટેક્નોલોજી િલિમટેડ,  
૨૪૧૩/૨૪૧૪, જીઆઇડીસી અંકલે ર, િજ.ભ ચ   

૧.૮૦  ૧.૧૦  ૨૭૧  

૧૪  
નમર્દા ક્લીન ટેક. િલિમટેડ,  
સરુતી ભાગોળ, ઉમરવાડા રોડ, ગજુરાત ગેસ કો. 
લી. ની બાજુમા,ં અંકલે ર,  િજ. ભ ચ.    

૪૦  ૪૦  ૧૦૬૦ 

૧૫  
પાનોલી ઍિ વરો ટેક્નોલોજી િલ. 
૬૧૯, જીઆઇડીસી એ ટેટ, પાનોલી, િજ. ભ ચ.   

૧.૦૦  ૦.૩૫  ૧૧૪ 

૧૬  
ગ્લોબ ઍિ વરો કેર િલિમટેડ (કેિમકલ યિુનટ), 
પીપી૧, ઑફ રોડ ન.ં૨, કેય ટેક્ષ િમલની પાછળ, 
જીઇસીએલ જીઆઇડીસી એ ટેટ, સિચન-સરુત.   

૦.૫૦  ૦.૩૫  ૪૫ 

૧૭  
સિચન ઍિ વરો ઇ ફ્રા િલિમટેડ  
(એસઇઆઇએલ) (પ્રોસેસ હાઉસીસ) પી/૨, 
જીઆઇડીસી સિચન,   િજ. સરુત.    

૫૦ ૪૦  ૭૦ 

૧૮  

પલસાણા ઍિ વરો પ્રોટેકશન િલિમટેડ, 
(પીઇપીએલ),  
લોક ન.ં ૫૨૭-૫૨૭, ગામ-ઉ ભેલ, તા-કામરેજ, 
જી–સરુત 

૧૦૦ ૯૫  ૧૨૭ 

૧૯  
પાડંેસરા ઇ ફા કચર િલ.,  
લોટ ન.ં ૪૬, વાદોદ, તા. ચોરાસી, જી. સરુત. 

૧૦૦ ૮૮  ૧૨૭  
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મ  સીઇટ પીના ંનામ અને થળ 
મતા 

એમએલડ મા ં
ુલ મતા 
એમએલડ મા ં

સ યોની 
સં યા 

૨૦  
ગજુરાત ઇકો ટે ટાઇલ પાકર્ પ્રા. િલ.,  
સવેર્ ન.ં ૪૭૯-૪૮૦, ગામ-બાલે ર, 
તા.પલસાણા, િજ. સરુત.      

૬૦ ૩૫  ૩૮ 

૨૧  
ફેરડીલ ટે ટાઇલ પાકર્ પ્રા. િલમીટેડ, લોટ ન.ં 
૬૯૯-૭૦૩, ગામ-મહુવેજ, તા. માગંરોલ, જી. 
સરુત  

૨.૨૫ ૧.૦૦  ૫ 

૨૨  

ય ુ પલસાણા ઇ ટ ટ્રીયલ કો. ઓપ. સોસાયટી 
લી.,  
લોટ ન.ં ૨, લોક ન.ં ૧૯૪-બી, બાલે ર, 
તા.પલસાણા,  િજ.સરુત  

૪૫ ૨૨  ૨૪  

૨૩  
વાપી વે ટ & એફલ ટ મેનેજમે ટ કં. િલ. (જુન ુ
નામ: વાપી ગ્રીન એ વીરો િલ) ૪૮૦૭, ફેઝ-૪, 
જીઆઇડીસી વાપી, િજ.વલસાડ.   

૫૫  ૫૫  ૫૦૭  

૨૪  

સરીગામ ક્લીન ઇ ટીએટીવ (જીઆઇડીસી-
સીઇટીપી)  
સવેર્ ન.ં ૩૪૧ & ૪૨૭/બી, જીઆઇડીસી 
સરીગામ, સરીગામ-મા ડા રોડ, તા. ઉમરગામ, 
િજ. વલસાડ   

૧૨.૫૦  ૮.૫૦  ૧૪૭ 

૨૫  
વેરાવલ ઇ ડ્રર્્સટ્્રીઝ એસોસીએશન  
લોટ ન-ં૪૧-૪૨-૪૩, જીઆઇડીસી વેરાવળ, િજ. 
જૂનાગઢ   

૫.૦૦  ૧.૫૦  ૭૫  

૨૬  

ભાટગામ વોશીંગ ઘાટ શિુ ધકરણ યોજના પ્રા. 
લી.  
લોટ ન.ં ૧૪૩/પી, ગામ. ભાટગામ, તા. 
ભેસાણ, જી. જુનાગઢ  

૩૦ ૬.૦૦  ૨૦૦ 

૨૭  
તપરુ ડાઇંગ & િપ્ર ટીગ અસોસીએશન  લોટ ન.ં 

૭૮૨ & ૭૮૩, નરસગં ટેકરી, તપરુ, િજ.રાજકોટ  
૧૦  ૭.૦૦  ૧૧૭૩  
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મ  સીઇટ પીના ંનામ અને થળ 
મતા 

એમએલડ મા ં
ુલ મતા 
એમએલડ મા ં

સ યોની 
સં યા 

૨૮  
ી ધારે ર જીઆઇડીસી િવ તાર એસોસીએશન,  

ધારે ર મિંદર નજીક, રાિ ટ્રયધોરીમાગર્, 
નવાગઢ, રાજકોટ  

૦.૦૯ ૦.૦૭  ૨૬ 

૨૯  
જય ખોડીયાર ઍિ વરો-ટેકનોલોિજસ પ્રા. િલ.  
સવેર્ ન.ં ૭૩/પી, કાલીપત, ભાવનગર રોડ, 
રાજકોટ-૩૬૦૦૨૦.   

૦.૦૨૫ ૦.૦૦૭  ૨૨૫  

૩૦  
કલોલ જીઆઇઅડીસી ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન  
૬૫/૬૬, જીઆઇડીસી એ ટેટ, કલોલ િજ. 
ગાધંીનગર.    

૦.૪૦  ૦.૩૫  ૩૪  

૩૧  
એમ.પી.એસ..ઇ.ઝેડ. યટુીલીટીઝ (પ્રા.) લી.,  
સવેર્ ન.ં ૧૪૧ (પાટર્), ગામ-મુ દ્રા, ક છ-
૩૭૦૪૨૧   

૨.૫ ૦.૧૦  ૦૨ 

કુલ ૫૫૫.૫૬૫ ૪૩૬.૭૪૨ ૫૮૩૪ 
સીઇટ પીની જ રયાત ુ ં ુ યાકંન (માચ-2017 ધુીની થિતએ) 

મ  સચંાલક મડંળ ુ ં નામ અને થળ 

મતા (એમએલડ )  
ન ધ  

હાલની   જ િરયાત કુલ  

૧ 

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

૧૬.૦૦   ૧૪  ૩૦   કાયર્રત  

૨  
નરોડા ઍિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ  
૫૧૨-૫૧૫, ફેઝ-૧, જીઆઇડીસી નરોડા 
અમદાવાદ 

૩.૦૦   ૧૧  ૧૪  
કાયર્રત  
(બાધંકામ થઇ ગયેલ 
છે)  

૩  
નારોલ ડાય ટફ ઍિ વરો  સોસાયટી , ૧૦૮૩, 
િવશાલ ટેક્ષટાઇલ મીલ પાસે, નારોલ કોટર્ 
પાછળ, નારોલ, અમદાવાદ   

૦.૧૦   ૦.૩૫  ૦.૪૫   કાયર્રત  
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મ  સચંાલક મડંળ ુ ં નામ અને થળ 

મતા (એમએલડ )  
ન ધ  

હાલની   જ િરયાત  કુલ  

૪  

ઝાય સ ઇ ફા કચર પ્રા. િલ.,  
લોટ ન.ં ફામેર્ઝ- પેિશયલ ઇકોનોમીક ઝોન, 
સરખેજ-બાવળા હાઇવે, રાિ ટ્રય ધોરીમાગર્ – ૮એ 
ગામ. મટોડા, તા. સાણદં, િજ.અમદાવાદ   

૧.૫   ૧.૫  ૩.૦   કાયર્રત  

૫  
નદેંસરી ઇ ડ ટ્રીયલ એશોિસયન (સીઇટીપી),  
૧૫૩/એ, જીઆઇડીસી નદેંસરી, િજ. વડોદરા 

૬.૮૦   ૧૩.૨  ૨૦  
કાયર્રત  
(બાધંકામ હઠેળ)  

૬  
ઍિ વરો ટેક્નોલોજી િલિમટેડ,  
૨૪૧૩/૨૪૧૪, જીઆઇડીસી અંકલે ર, િજ.ભ ચ   

૧.૮૦   ૧.૭  ૩.૫   કાયર્રત  

૭  
પાનોલી ઍિ વરો ટેક્નોલોજી િલ. 
૬૧૯, જીઆઇડીસી એ ટેટ, પાનોલી, િજ. ભ ચ.   

૧.૦૦   ૧.૦૦  ૨.૦૦   કાયર્રત  

૮  
ગ્લોબ ઍિ વરો કેર િલિમટેડ (કેિમકલ યિુનટ), 
પીપી૧, ઑફ રોડ ન.ં૨, કેય ટેક્ષ િમલની પાછળ, 
જીઇસીએલ જીઆઇડીસી એ ટેટ, સિચન-સરુત.   

૦.૫૦   ૦.૫૦  ૧.૦૦   કાયર્રત  

૯  
સિચન ઍિ વરો ઇ ફ્રા િલિમટેડ  
(એસઇઆઇએલ) (પ્રોસેસ હાઉસીસ) પી/૨, 
જીઆઇડીસી સિચન,   િજ. સરુત.    

૫૦  ૩૦  ૮૦   કાયર્રત  

૧૦ 

પલસાણા ઍિ વરો પ્રોટેકશન િલિમટેડ, 
(પીઇપીએલ),  
લોક ન.ં ૫૨૭-૫૨૭, ગામ-ઉ ભેલ, તા-કામરેજ, 
જી–સરુત 

૧૦૦  ૧૦૦  ૨૦૦   કાયર્રત  

૧૧  
પાડેંસરા ઇ ફા કચર િલ.,  
લોટ ન.ં ૪૬, વાદોદ, તા. ચોરાસી, જી. સરુત. 

૧૦૦   ૩૦  ૧૩૦   કાયર્રત  

૧૨   
વાપી વે ટ & એફલ ટ મેનેજમે ટ કં. િલ. (જુન ુ
નામ: વાપી ગ્રીન એ વીરો િલ) ૪૮૦૭, ફેઝ-૪, 
જીઆઇડીસી વાપી, િજ.વલસાડ.   

૫૫   ૧૫  ૭૦   કાયર્રત  

૧૩  
કલોલ જીઆઇઅડીસી ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન  
૬૫/૬૬, જીઆઇડીસી એ ટેટ, કલોલ િજ. 
ગાધંીનગર.    

૦.૪૦  ૦.૬૦  ૧.૦૦   કાયર્રત  
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મ  સચંાલક મડંળ ુ ં નામ અને થળ 

મતા (એમએલડ )  
ન ધ  

હાલની   જ િરયાત  કુલ  

૧૪  
દહજે-૨ & દહજે-૩ િવ તારમા ં (ભ ચ) 
જીઆઇડીસીએ સીઇટીપી બધંા યા છે   

૦  ૪૦  ૪૦  
જ િરયાત  
(બાધંકામ હઠેળ)  

૧૫   સાયખા િવ તારનો સીઇટીપી, ભ ચ   ૦   ૪૦  ૪૦   જ િરયાત  

૧૬  
શાહલોન એ વીરોકેર પ્રા. લી.  
કરણજ, સરુત (વોટર ટ એકમો માટે) 

૦  ૨૦  ૨૦  જ િરયાત  

૧૭  
સચીન ઉ ોગનગર સહકારી મડંલી લીમીટેડ, 
હોજીવાલા એ ટેટ, તા. ચોયાર્સી,  (વોટર ટ 
એકમો માટે) 

૦  ૨૦  ૨૦  જ િરયાત  

૧૮  
શાતંી ઇ ટગે્રટેડ ટેક્ષટાઇલ પાકર્ પ્રા. લી.  
નવી પારડી, તા. કામરેજ (વોટર ટ એકમો 
માટે) 

૦  ૧૦  ૧૦  જ િરયાત  

૧૯  
કેજરીવાલ ઇિ ટગે્રટેડ ટેક્ષટાઇલ પાકર્ પ્રા. લી., 
કારેલી, તા. પલસાણા, (વોટર ટ એકમો માટે) 

૦  ૨.૫  ૨.૫  જ િરયાત  

૨૦  
સીઇટીપી ફોર વોશીંગઘાટ દેરડી અને મોનપર, 
તપરુ  

૦  ૨૦  ૨૦  જ િરયાત  

૨૧  
સીઇટીપી ધોરાજી/ઉપલેટા, તપરુ ( લા ટીક 
રીસાકલીંગ યિુન સ)  

૦  ૦.૫  ૦.૫  
જ િરયાત  
(આયોજન) 

૨૨  
અંકલે ર વે ટ મેનેજમે ટ કંપની (સબસીડાયરી 
ઓફ એઆઇએ) અંકલે ર)  

૦  ૧૫  ૧૫  
જ િરયાત  
(આયોજન)  

૨૩  
નમર્દા ક્લીન ટેક લી.  
ઝગડીયા, અંકલે ર  

૦  ૩૫  ૩૫  
જ િરયાત  
(આયોજન) 

૨૪  
સીઇટીપી ગામ-નેજા, ખભંાત ફોર ઇ ડ ટ્રીઝ ઇન 
સોખડા ઇ ડ ટ્રીયલ એરીયા, ખભંાત, જી. આણદ  

૦  ૦.૧  ૦.૧  જ િરયાત  

૨૫  

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

૧૦૦  ૧૨૫  ૨૨૫  
જ િરયાત  
(આયોજન)  

૨૬  
અમદાવાદ હે ડ ક્રીન િપ્ર ટીંગ એશોિસએશન, 
દાણીલીમડા, અમદાવાદ  
(AMC ના ંસહકારથી) 

૦   ૩૦  ૩૦   જ િરયાત  
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મ  સચંાલક મડંળ ુ ં નામ અને થળ 

મતા (એમએલડ )  
ન ધ  

હાલની   જ િરયાત  કુલ  

૨૭  સીઇટીપી ગામ-ગુદંલાવ, જી. વલસાડ   ૦  ૦.૫  ૦.૫  
જ િરયાત  
(આયોજન) 

૨૮  
જીઆઇડીસી લોટ & શેરહો ડર એસોિસયેશન, 
જામનગર  

૦  ૦  ૦  
જ િરયાત  
(આયોજન) 

૨૯  
જામનગર ઇલેક્ટ્રો લેટસર્ એસોસીએશન શકંર 
ટેકરી, જામનગર 

૦   ૦  ૦   જ િરયાત  

૩૦  
ઇલેક્ટ્રો લેટસર્ એ ડ ગ વેંનાઇઝર એસોિશયેશન, 
મકરપરુા, વડોદરા  

૦   ૧  ૧   જ િરયાત  

૩૧   ઇ ડ ટ્રીઝ ઓફ જોન – ૩, કારખાડી, વડોદરા   ૦   ૩  ૩  
જ િરયાત  
(આયોજન) 

૩૨  
એફઇટીપી આ ટર વીઇસીએલ એટ -પોઇ ટ, 
વડોદરા  

૦   ૬૦  ૬૦  
જ િરયાત  
(આયોજન)  

૩૩  
ઓનીયોન ડીહાયડ્રસન યિુન સ ઇન એ ડ 
અરાઉ ડ મહુવા, ભાવનગર  

૦  ૯  ૯  જ િરયાત  

૩૪  
સીઇટીપી ફોર છત્રાલ – કલોલ ઇ ડ ટ્રીયલ 
રીજીયન, ગાધંીનગર  

૦ ૫   ૫  
જ િરયાત  
(આયોજન)  

૩૫  
ઓમ ટેક્ષટાઇલ પાકર્  
ગામ. પરબ,-ઉ ભેલ તા. કામરેજ  

૦  ૫  ૫   
જ િરયાત  
(આયોજન)  

૩૬  
દેલાદ-સયન એરીયા (અંજલી ઇ ડિ ટ્રયલ 
એ ટેટસહ), તા. ઓલપાડ  

૦  ૧૦  ૧૦  
જ િરયાત  
(આયોજન)  

૩૭  
જીઆઇડીસી હોટલ ફોર લા ટીક રીસાયક્લીંગ 
યિુનટ  

૦  ૧  ૧  
જ િરયાત  
(આયોજન)  

૩૮  જીઆઇડીસી નડીયાદ   ૦  ૦.૫   ૦.૫  
જ િરયાત  
(આયોજન)  

ટોટલ ૪૩૬.૧  ૬૭૧.૯૫  ૧૧૦૮.૦૫  - 

5.7. જુરાતમા ંજોખમી કચરાના િનકાલ માટની િુવધા. 

 કોમન ટમે ટ, ટ બલાઇઝેશન એ ડ ડ પોઝલ ફિસલીટ  (ટ એસડ એફ)  
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જોખમી કચરાના િનકાલની સમ યાનો સામનો કરવામા ં ગજુરાત સૌપ્રથમ રા ય હત ુ,ં કે ણે 
ઉ ોગગહૃોના સમહુો માટે કોમન ટ્રીટમે ટ ટેબીલાઇઝેશન એ ડ ડી પોઝલ ફેિસલીટીનો નવતર 
અિભગમ અમલમા ં મકુ્યો. યિક્તગત ઉ ોગગહૃોમા ંજોખમી કચરો ઓછી માત્રામા ં ઉ પ  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 ૧૭ સિુવધાઓ ગજુરાતમા ં છે (૭ કાયર્રત છે, 3 બધં છે 
અને ૭ સિૂચત ફેિસિલટી છે). ક્વિચત તમામ રા યોમા ંગજુરાત આ બાબતે પ્રથમ છે. આ ઉપરાતં 
ગજુરાતમા ં ૧૪ યિક્તગત ટીએસડીએફની (તેમાથંી ૧૧ કાયર્રત અને ૩ 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. 

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

(માચ 2017 ની થિત) 

મ ટ એસડ એફના સચંાલક ુ ંનામ 
સ ય 
ઉ ોગ હૃોની સં યા 

ટ એસડ એફની મતા 
(મે ક ટન) 

૧ નદેંસરી એિ વયરો કંટ્રોલ િલમીટેડ. નદેંસરી, 
તા & જી. વડોદરા. 

૧૪૫૦ ૫,૧૫,૦૦૦ 

૨ ભ ચ એિ વરો ઇ ફ્રા ટ્રકચર િલિમટેડ.  
તા-અંક્લે ર, જી. ભ ચ.  

૧૧૬૬ 
      ૩૪,૦૦,૦૦૦ 

૩ ભરુચ એ વાયરોઇ ફ્રા ટ્રક્ચર લીમીટેડ. દહજે, 
તા-વાગરા, િજ લો-ભરુચ.  

૧૪,૦૦,૦૦૦ 
 

૪ ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડર્. 
અલગં તા-તળાજા, જી.ભાવનગર. 

૧૫૬ ૬૧,૦૦૦ 

૫ સૌરા ટ્ર એિ વરો પ્રો ક્ટ પ્રા િલિમટેડ. 
 જૂના કટાિરયા, તાલકુો-ભચાઉ,  
િજ લો-ક છ. 

૧૯૬૫ ૧૨,૦૦,૦૦૦ 

૬ ઇકો કેર ઇ ફ્રા ટ્રકચર પ્રા.લી.  
તા-દસાડા, જી-સરેુ દ્રનગર. 

૨૧૨ ૭,૨૦,૦૦૦  
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૭ વાપી વે ટ એ ડ એફલઅૂ ટ મેનેજમે ટ કંપની 
િલિમટેડ. 
જીઆઇડીસી વાપી, જી.વલસાડ.   

૪૩૫ ૧૪,૦૦,૦૦૦ 

૮ નરોડા એિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ.  
નરોડા, જી. અમદાવાદ.   

   ગાઇડલાઇન પ્રમાણે કવર અને બધં કરેલ છે. 

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

ગાઇડલાઇન પ્રમાણે કવર અને બધં કરેલ છે. 

૧૦ ગજુરાત એિ વરોમે ટ પ્રોટેક્શન એ ડ 
ઇ ફા ટ્રકચર િલિમટેડ. તા-પલસાણા, જી. 
સરુત.   

બધં છે. 

૧૧ ક્લ ટર એ વાયરો પ્રા લી.  
તા-માતર, જી. ખેડા. 

- ૧૦,૮૦,૦૦૦(સિુચત) 

૧૨ નરોડા એ વાયરો પ્રો કટ લી. 
તા-ધનસરુા, જી. અરવ લી. 

- ૨૭,૫૦,૦૦૦(સિૂચત) 

૧૩ િહંદુ તાન એ વાયરો લાઈફ પ્રોટેક્શન સિવર્સ 
લી.  
તા-ખભંાત, જી. આણદં. 

- ૪,૨૧,૪૧૦ (સિૂચત) 

૧૪ સેફ એ વાયરો પ્રા લી.  
ગામ-મગનાદ, તા:જબંસુર, જી.ભ ચ. 

- (સિૂચત) 

૧૫ ઇ ડ ટ્રીયલ વે ટ મેનેજમેંટ સિવર્સ. 
ગામ: સગરવાડા, તા:ધોળકા,  
જી. અમદાવાદ. 

- (સિૂચત) 

૧૬ મૌયર્ એ વાયરો પ્રો ક્ટ પ્રા લી.      ગામ. 
જમીયતપરુા, તા: બાલાિસનોર, 
જી. મિહસાગર. 

- (સિૂચત) 

૧૭ ગ્રીન એંવાયરમેંટ સિવર્સ કો-ઓપ. સોસાયટી 
િલિમટેડ. 
ગામ:સેમાલીયા, તા-બાયડ,જી. મિહસાગર. 

- (સિૂચત) 

 ય તગત ટમે ટ, ટબલાઇઝેશન એ ડ ડ પોઝલ ફિસલીટ  ( ટ એસડ એફ) 
(માચ 2017 ની થિત) 

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

પી.ઓ. પેટ્રોકેિમક સ,તા અને જી. વડોદરા.  
હા 

૩ હ ટસમેન ઇ ટરનેશલ(ઇિ ડયા)પ્રા.િલ. (બરોડા ટેક્ષટાઇલ ઇફેક સ િલિમટેડ). 
એકલબારા, તા.પાદરા, જી. વડોદરા.  

ના*  

૪ ટ્રા સપેક ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ.એકલબારા તા.પાદરા, જી. વડોદરા.  ના* 
૫ કલરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ. િજયાવ, તા.ચોરાસી, જી. સરુત.  હા 
૬ અતલુ િલિમટેડ, એગ્રોકેિમક સ િડવીઝન.તા અને જી. વલસાડ.   હા 
૭ પચંમહાલ િ ટલ િલિમટેડ. જીઆઇડીસી કાલોલ, ગામ. આિલ દ્રા, તા-કલોલ, 

જી.પચમંહાલ. 
હા 

૮ ગજુરાત આિ ક્લઝ એ ડ કેિમક સ િલિમટેડ.પી.ઓ.દહજે,તા-વાગરા, જી. ભ ચ. હા 
૯ િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ. ગાધંાર પેટ્રોકેિમક સ સકંૂલ, પી.ઓ. દહજે, તા.વાગરા, 

જી. ભ ચ.   
હા 

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

જામનગર.    
ના* 

૧૪ ગજુરાત લોરોકેિમક્ સ લી.(દહજે,યિુનટ-૨).ગામ-ગલે ડા, તા-વાગરા, જી. ભરુચ. હા 

ના *  :  જોખમી કચરાનો સં કુત કોમન ટ એસડ એફ ફિસ લટ મા ંિનકાલ કરવામા ંઆવે છે.   

 (બ) સા ૂહક જોખમી કચરો બાળવા માટની િુવધા (સીએચડબ આુઇએફ) 
(કોમન હઝાડસ વે સ ઇ સીનરશન ફિસલીટ ) 
િ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 
૧૦ સામિુહક સગવડો ( માથંી ૬ કાયર્રત, ૧ િડસમે ટલ અને ૩ સિૂચત છે) અને યિક્તગત ૮૭ 
ઉ ોગો ( માથંી ૪૭ કાયર્રત , ૩૨ ફેિસિલટી પોતાનો જોખમી કચરો સામિૂહક ઇ સીનરેશન મા ં
મોકલાવે છે અને ૮ િડસમે ટલ છે)પાસે આવી સગવડો ઉપલ ધ છે. ની િવગતો નીચે મજુબ છે:  

   (માચ 2017ની થિત) 



35 | P a g e  
 

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

મતા (મે ક 
ટન/ દવસ) 

૧ ભ ચ એિ વરો ઇ ફા કચર િલિમટેડ.તા-અંક્લે ર, 
જી. ભ ચ. 

૫૧૪ ૧૨૦  

૨ નદેંસરી એિ વરો કંટ્રોલ િલિમટેડ.  
જીઆઇડીસી નદેંસરી તા અને જી. વડોદરા.   

૪૮૩ ૧૦  

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

૧૬૮૮ ૬૯ 

૪ ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડર્. 
અલગં, તા- તળાજા, જી. ભાવનગર. 

૧૫૩ ૫  

૫ જીઓ હાઇબ્રીડ ઇ ડ ટ્રીયલ સો યશુન પ્રા. લી. તા-
પલસાણા, જી. સરુત.  

૧૨૩ ૮૨  

૬ સૌરા ટ્ર એ વાયરો પ્રો ક્ટ પ્રા. લી. 
ડી-૨/ચ-૧૩૫, જીઆઇડીસી દહજે, 
તા-વાગરા, જી. ભરુચ.  

૪૪ ૯૨ 

૭ ગજુરાત એિ વરોમે ટ પ્રોટેકશન એ ડ ઇ ફા ટ્રકચર 
િલિમટેડ.  
તા. પલસાણા, જી. સરુત.    

બધં છે. 

૮ ઠાકોરજી એ વાયારો ટેક્નો પ્રા. લી. 
જીઆઇડીસી સચીન, તા-ચોરાસી, જી. સરુત. 

- ૬૦  (સિૂચત) 

૯ ઇનોવેિટવ એ વારો કેર ઝઘડીયા લી. અંકલે ર, તા-
ઝઘડીયા, જી. ભરુચ.  

- ૨૦TPD(સિૂચત) 

૧૦ િહંદુ તાન એ વાયરો લાઈફ પ્રોટેક્શન સિવર્સ લી.  
તા-ખભંાત, જી. આણદં.  

- ૭૨(સિૂચત) 

ય તગત જોખમી કચરો બાળવા માટની િુવધા (હઝાડસ વે સ ઇ સીનરશન ફસીલીટ )  
                (માચ 2017ની થિત)  

મ એકમો ુ ંનામ સં યા થળ જ લો કાયરત 
૧ મેઘમણી ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ (યિુનટ-૨). ૧ જીઆઇડીસી,વટવા અમદાવાદ ના* 

૨ બોડલ કેિમકલ પ્રા.લી (યિુનટ-૧). ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ ના* 

૩ સાગર ડ્રગ્સ એ ડ ફામાર્ યિુટકલ પ્રા. લી.  ૧ સીંગરવા ,દસક્રોઇ અમદાવાદ હા 
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૪ મયરુ ડાયકેમ ઇ ટરમીડીયેટસ લી. 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 બોડલ કેિમકલ પ્રા.લી (યિુનટ-૩).   ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ ના* 
૮ સજુલ ડાયકેમ (બધં છે). ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ ના 
૯ માનસી કેિમક સ.  ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ ના* 
૧૦ લકૂના રીએક્સ સ (બધં છે). ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ ના 
૧૧ એસોિસએટેડ  ડાય ટફ પ્રા.લી. (બધં છે). ૧ જીઆઇડીસી, વટવા અમદાવાદ ના 
૧૨ જી.એસ.પી ક્રોપ સાય સ. (બધં છે). - જીવીએમએમએવી અમદાવાદ હા 
૧૩ કેિડલા હે થ કેર િલિમટેડ. (ફાઇન કેિમકલ 

ડીવીઝન). 
૧ ચાગંોદર, તા-સાણદં અમદાવાદ 

હા 

૧૪ કેિડલા હે થ કેર િલિમટેડ.  ૧ મોરૈયા,  અમદાવાદ હા 
૧૫ એસ.આર. ઇ ડ ટ્રીઝ.  ૧ જીઆઇડીસી,છત્રાલ ગાધંીનગર  હા 
૧૬ મેક ફામાર્ યટુકીલ એ ડ કેિમક સ પ્રા. લી. 

કૈલાશ ઇ ડ ટ્રીઅલ એ ટેટ.  
૧ ઇયાવા, 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 ના* 
૨૦ સિવતા ઇ ટરમીડીયે સ.  ૧ ખભંાત આણદં હા 
૨૧ તલુસી ઇ ટરમીડીયે સ. ૧ ખભંાત આણદં હા 
૨૨ જય કેિમકલ.(જૂન ુનામ-એચ.ખારાવાલા). ૧ ખભંાત આણદં ના* 
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 
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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 ટ (ઇિ ડયા) લીમીટેડ. 

(થેલીક ડીવીઝન) 
૧ અંક્લે ર ભ ચ 

ના* 

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 

ના* 

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 બોડલ કેિમકલ પ્રા. લી. ૧ અંક્લે ર ભ ચ હા 
૪૨ આરતી ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ.  ૧ ઝઘડીયા ભ ચ હા 
૪૩ ીપદમાવતી કેિમકલ લીમીટેડ.(બધં છે).  ૧ અંક્લે ર ભ ચ ના 
૪૪ કેડીલા હે થકેર લીમીટેડ. (યિુનટ-૨).   ૧ અંક્લે ર ભ ચ ના* 
૪૫ લનુા કેિમકલ  ઇિ ડયા પ્રા. લી.  ૧ જી.આઇ.ડી.સી દહજે ભ ચ હા 
૪૬ રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીિમટેડ. 

(મે યફેુક્ચરીંગ યનુીટ).  
૨ જીઆઇડીસી દહજે ભ ચ 

ના* 

૪૭ મેઘમણી ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ.  
(જુન ુનામ : મેઘમણી પે યાલીટી  લીમીટેડ). 

૧ દહજે, સેઝ ભ ચ 
ના* 

૪૮ ઇ સેક્ટી સાઇ ઝ (ઇિ ડયા) લીમીટેડ.  ૧ દહજે ભ ચ હા 
૪૯ યિુબલીય ટ લીમીટેડ. 

(સેઝ ઇ ફ્રા ટ્રકચર વેલી ડવેલપર).    
૧ િવલાયત ભ ચ 

હા 

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

૨ નમર્દાનગર ભ ચ 
ના* 

૫૧ ફમેર્નીક્સ એરોમેટીક્સ પ્રોડક્શન (ઇિ ડયા) પ્રા. 
લીમીટેડ.   

૧ દહજે, સેઝ ભ ચ 
ના* 

૫૨ પાયલ પેટ્રોકેમ પ્રા. લી.  ૧ જીઆઇડીસી દહજે ભરુચ હા 
૫૩ પી.આઇ.ઇ ટ્રીઝ.  ૧ ટલીર્ંગ સેઝ,સરોદ ભ ચ ના* 
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૫૪  ગજુરાત નમર્દાવેલી ફટ લાઇઝર અને 
કેમીક સ.   ૧ જીઆઇડીસી દહજે ૨ 

ભરુચ 
( થાપનાના ં
ત બકામા)ં 

હા 

૫૫ ગજુરાત આ કલીઝ અને કેમીક સ લી.  ૧ જીઆઇડીસી દહજે ભરુચ હા 
૫૬ એકસલ ક્રોપ કેર લીમીટેડ.  ૧ ભાવનગર ભાવનગર ના* 
૫૭ રીલાય સ ઇ ટ્રીઝ લીમીટેડ. (બધં છે). ૧ મોટીખાવડી જામનગર ના 
૫૮ વાન ફામાર્ યટુીકલ. (બધં છે). ૧ ખેડા ખેડા ના 
૫૯ ક છ પેટ્રર્ોકેમ પ્રા. લી.  ૧ પડાણા ક છ હા 
૬૦  કેશીલ ઇ ડ ટ્રીઝ લી.  ૧ નાની કડી મહસેાણા હા 
૬૧  વીરદેવ ઇ ટરમીડીયે સ. 

૧ 
લોક ન.ં૪૬-૪૭, લોટ-
૨, 
તા-પલસાણા

સરુત 
ના* 

૬૨ કલર ટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ.(યિુનટ-૨).  ૧ જીઆઇડી સીપાડંેસરા સરુત હા 
૬૩ કલર ટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ.(યિુનટ-૪).  ૧ જીઆઇડીસી  પાડંેસરા સરુત હા 
૬૪ કલર ટેક્સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ.(યિુનટ-૧). ૧ જીઆઇડીસી સચીન સરુત હા 
૬૫ પ્રિવણ લેબોરેટ્રીઝ પ્રા. લી. ૧ તા-પલસાણા સરુત ના* 
૬૬ રીલાય સ ઇ ટ્રીઝ લીમીટેડ.  

(હાજીરા મે યફેુક્ચરીંગ ડીવીઝન).  
૧ ગામ મોરા હજીરા સરુત 

હા 

૬૭ બાયોડીલ ફામાર્ યટુીકલ. (બધં છે).  ૧ જીઆઇડીસી વઢવાણ સરેુ દ્રનગર ના 
૬૮ રીલાય સ ઇ ટ્રીઝ લીમીટેડ. ૧ વડોદરા વડોદરા હા 
૬૯ જીએસએ સી. (પોલીમર યિુનટ)  ૧ વડોદરા વડોદરા ના* 
૭૦ જીએસીએલ. (સોિડયમ સાયનાઇડ લા ટ) ૧ વડોદરા વડોદરા ના* 
૭૧ ઇઆઇ ડુપો ટ.  ૧ સાવલી વડોદરા હા 
૭૨ ટ્રા સપેક ઇ ડ ટ્રર્ીઝ  લીમીટેડ.  ૧ પાદરા વડોદરા હા 
૭૩ અમોલી ઓગેર્નીક્સ લીમીટેડ.  ૧ પાદરા વડોદરા ના* 
૭૪ ટાયરો યશુન પ્રા. િલિમટેડ.  ૧ સાવલી વડોદરા ના* 
૭૫ અતલુ લીમીટેડ.  ૧ વલસાડ વલસાડ હા 
૭૬ બીલાગ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ. ૧ જીઆઇડીસી,વાપી વલસાડ હા 
૭૭ સબેરો ઓગેર્નીક્સ લીમીટેડ. ૧ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ ના* 
૭૮ આરતી ડ્રગ લીમીટેડ.  ૧ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ ના* 
૭૯ વેન પે્રટ્રોકેમ ફામાર્ પ્રા. લી.  ૧ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ હા 



39 | P a g e  
 

૮૦ વાલીઅ ટ ઓગેર્િનક્સ પ્રા. લી.  ૧ જીઆઇડીસી સરીગામ વલસાડ હા 
૮૧ ટી કો ઇ ડ ટ્રીઝ લી.   ૧ જીઆઇડીસી ગુદંલાવ વલસાડ હા 
૮૨ ઇનેયસ એબીએસ લીમીટેડ.  ૧  કલોલ  પચંમહાલ હા 
૮૩ એલે બીક લીમીટેડ.  ૧ પાનેલાવ પચંમહાલ હા 
૮૪ રીલાયેબલ ડાય.કેમ. પ્રા. લીિમટેડ,   ૧ સાબલપરુ જૂનાગઢ હા 
૮૫ ઇ ટાસ ડ્રગ્સ & ફામાર્કેયટુીકલસ પ્રા. લીમીટેડ. ૧ મટોડા અ મદાવાદ  હા 
૮૬  ઇ ટાસ ફામાર્ યટુીક સ લીમીટેડ. ૧ મટોડા અ મદાવાદ  હા 
૮૭ દીશમાન ફામાર્ યટુીક સ લીમીટેડ અને  

કેિમક સ.  
૧ તા:બાવલા અ મદાવાદ  

હા 

ુલ 91  

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

ના: ડસમે ટલ ફિસ લટ  છે 

 નકામા જોખમી ક ટનર િવ ુ ધીકરણ કરવાની સા ુ હક િુવધા.               
     જુરાત રા યમા ં ુલ 4 એકમોને િનયમ-9 તગત ક ટામીનેટડ જોખમી કચરાના ક ટનર/બેરલને  
     િવ ુ કરણ કરવાની સા ૂહક િુવધા જોખમી તથા અ ય કચરાઓ( યવ થાપન અને સીમાપાર  
     હરફર)િનયમો-2016 હઠળ આપેલ છે. ની મા હતી નીચે જુબ છે.        (માચ-2017 ની થિત) 

મ ડક ટામીનેટરના સચંાલકો ુ ંનામ  થળ લો 

૧ ભરુચ એ વાયરોઇ ફ્રા ટ્રક્ચર લીમીટેડ. 
દહજે, જી. ભરુચ. લોટ ન.ંડી-૪૩,જીઆઇડીસી દહજે.  ભરુચ 

૨ મારુિત એ ટરપ્રાઇઝ. જીઆઇડીસી. લોટ ન-ંસી/૧,બી-૪૨,૨/૩ નદેંસરી.  વડોદરા 

૩ અનસ ગ્રીન એ વાયરોનમે ટ પ્રા લી. 
જીઆઇડીસી.  

લોટ ન-ંએ૨/૧૨૩૧, સરીગામ  
તા. ઉમરગામ 

વલસાડ 

૪ મ હમદ યનુસુ એ ડ સ સ.  
 

લોટ ન-ં૧૭૬/૩બી,ફેઝ-II, જીઆઇડીસી 
વાપી, તા-પારડી.  

વલસાડ 

 

5.8  ઇ-વે ટ ( યવ થાપન) િનયમો-2016 
ઈલેઇક્ટ્રીકલ 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 
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લેયર વગેરેનો ઇ-વે ટ 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 આરોગ્ય પર નકારા મક 

અસર થવાની સભંાવના રહલે છે.  
ઇ-વે ટ પયાર્વરણ તથા માનવના આરોગ્ય પરની હાિનકારક અસરોને ઘટાડવા અને ઇ-વે ટના યોગ્ય 
યવ થાપન માટે ભારત સરકારના વન, પયાર્વરણ અને ક્લાઈમેટ ચે જ મતં્રાલય ારા ઇ-વે ટ 

( યવ થાપન) િનયમો તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ પ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલ છે. આ િનયમો તા. 
૦૧/૧૦/૨૦૧૬થી લાગ ુથયેલ 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 ટલસર્, િરસાઈકલસર્ને લાગ ુપડ ે છે. ગજુરાત પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બોડર્ ારા લેવલ-૩ સધુીના રીસાઇકલરને ઓથોરાઈઝેશન આપવામા ંઆવેલ છે. કે વો ઇ-
વે ટના પનુ: વપરાશ/ડી મે ટનીંગના કાયર્મા રોકાયેલ છે. તેવો સરકારી િવભાગ મોટા કદના ોગીક 
એકમો અને કંઝ મુર પાસેથી ઇ-વે ટ ખરીદે છે. તેવો તેમના કાચામાલને ઇ-વે ટના કાયદાની 
માગર્દિશર્કા મજુબ કાચામાલ તરીકે સગં્રહ કરે છે.  

 જુરાત રા યના ઓથોરાઈ ડ ોડ સુર અને ઇ પોટર (માચ 2017ની થિતએ) 
મ.  નામ તથા સરના ુ ં અવિધ 

૧. વીડા િક્લનીકલ રીસચર્ પ્રા.લી.શીવાલીક લાઝા-એ,  
આઇ.આઇ.એમ, આંબાવાડી, જી. અમદાવાદ. 

૨૩/૧૦/૨૦૧૮ 

૨. મે. પેપેય ટેકસવર્ પ્રા.લી.૪૨, સભુાષ પાકર્ , નહે નગર સકર્લ,  
આંબાવાડી, જી. અમદાવાદ. 

૨૯/૧૨/૨૦૧૮  

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

૨૦/૧૨/૨૦૧૮ 

૪. મે. રીિફલવાલા ઇ ટરપ્રાઇઝ. ૪૨, સભુાષ પાકર્ , નહે નગર સકર્લ, 
આંબાવાડી, જી. અમદાવાદ. 

૧૦/૦૭/૨૦૧૯ 

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

૧૮/૦૯/૨૦૧૯ 

૬ ીરામદેવ ટેશનરી એ ડ ઝેરોક્ષ, એલ/૯ગ્રીન પાકર્ એપાટર્ મે ટ, 
કોનર્રપોઇ ટની સામે, સીટીલાઇટ, જી. સરુત.  

૩૦/૦૪/૨૦૨૦ 
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૭
  

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

૩૦/૦૪/૨૦૨૦ 

 જુરાત રા યના ઓથોરાઈ ડ કોમન ઇ-વે ટ કલેશનકતા 
                                                 (માચ 2017ની થિતએ) 

મ નામ તથા સરના ુ ં કાર મતા અવિધ 

૧ ભ ચ એ વીરો ઇ ફ્રા ટ્રકચર લીમીટેડ, 
જીઆઇડીસી અંકલે ર , જી. ભ ચ   

કોમન ક્લેકશન 
સે ટર  

૧૦૦૦ 
ટન 
પ્રિતવષર્ 

૨૮/૧૧/૨૦૧૯ 

 ઇ-વે ટના એ ટ ડડ ોડ સુર ર પો સીબીલીટ  (ઇપીઆર) તગત ઉ પાદકો  
                                                                         (માચ 2017ની થિતએ)    

મ નામ તથા સરના ુ ં કાર અવિધ 

૧ મે  ,નોકીયા ઇ ડીયા સે સ પ્રા.  િલ. 
અસલાલી ટોરેજ હાઉસ  ,બજરંગી લેન ,  

ને.હા.-૮ ,અસલાલી ,  જી. અમદાવાદ . 

 )ઇપીઆર(  ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ 

૨. મે  .એ પલ ઈિ ડયા પ્રા .િલ.  

લોટ ન.ં, ૫ & ૯ થી ૧૪, એન કે પટેલ 
એ ટેટ, સરખેજ બાવળા હાઈ -વે , સરખેજ, જી. 
અમદાવાદ. 

  )ઇપીઆર(  ૦૫/૦૭/૨૦૨૦ 

૩. મે  .સોફોસ ટેકનોલોજી પ્રા.  િલ.  
સોફોસ હાઉસ, સાઈ ગલુશન કો પલેક્ષ, 
ગલુબાઈ ટેકરા રોડ, પચંવટી,  
જી. અમદાવાદ. 

 )ઇપીઆર(  ૨૧/૦૧/૨૦૨૧ 

 

 ઈલેકિટ્રકલ અને ઈલેકટ્રોિનક્સ સાધનોના ઉ પાદકો (માચ 2017ની થિતએ) 
મ નામ તથા સરના ુ ં કાર અવિધ 

૧ ક્રો પટન ગ્રી ઝ ક ઝ મુર ઇલેક્ટ્રીક 
િલિમટેડ. ,લાઇટીંગ િડિવઝન,ગામ: કંુરાલ 
,તાલકુો: પાદરા, જી લો- વડોદરા  

ઇલેિક્ટ્રકલ અને ઇલેક્ટ્રોિનક 
સાધનો ઉ પાદક 

૦૮/૧૨/૨૦૨૧ 
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૨. િફિલ સ લાઈટિનંગ ઈિ ડયા િલિમટેડ 
વડોદરા લાઇટ ફેક્ટરી,  ગામ :
કુરાલ,તા:પાદરા, જી  :વડોદરા- ૩૯૧૪૩૦. 

ઇલેિક્ટ્રકલ અને ઇલેક્ટ્રોિનક 
સાધનો ઉ પાદક 

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ 

 ઇ-વે ટના એ ટ ડડ ોડ સુર ર પો સીબીલીટ  (ઇપીઆર) તગત ઉ પાદકો .  
                                                                           (માચ 2017ની થિતએ) 

મ  નામ તથા સરના ુ ં ઇ-વે ટ ફસીલીટ    મતા ટન  
૧. મે. 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  

૨. મે. 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, ૨) 

૪૯૯૯.૯૨  

૩. મે. ૃ 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  
 

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

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

૩૫૦  

૫. મે. 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  
 
 

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

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

૧,૬૦,૦૦૦ 
નગં 
પ્રિત  વષર્ 

૭. મે. ીન કર ઇ-ર સાઇકલ કંપની 
સવેર્ ન.ં૨૨૩/પી-૩ લોટ ન.ં૪ ય ુસોમનાથ 

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

૨૪૧૮  
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ઇ ડ્ર ટ્રીઅલ એ ટેટ-૩,  
ગામ: કોથરીયા, જી. રાજકોટ. 

પ્રોસેિસંગ લેવલ – ૧) 

ઇ યલેુટેડ કોપર વાયર કે્રપ ૪૮૦૦  
 

૮. મે.ફેિલક્સ ઈ ડ્ર ટ્રીઝ પ્રા.લી.  
(પીએસએમ ઓવરસીસ)  
ઇ-૫૬ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ એ ટેટ જીઆઇડીસી, 
સેકટર-૨૬, જી. ગાધંીનગર. 

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

૬૦૦૦  
 

૯. મે. િ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, જી. સરુત. 

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

૨૫૦૧  
 

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

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

૩૬૦૦  
 

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

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

૩૦૧૨  
 

૧૨. મે. એિક્ષમો િરસાયિક્લંગ પ્રા. િલિમટેડ. 
લોટ ન.ં૫/૩, રાજ ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ,  
તાલ: સાવલી, જી. વડોદરા. 

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

૧૨૦૦  

૧૩. મે. સાયોના ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ. 
લોટ ન.ં ૩૬, ૩૭, ૪૨, ગામ: ચગંળા,  
તા: તારાપરુ, જી. આણદં. 

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

૧૨૦૦૦  

૧૪. મે. ગેલેક્સી િરસાયિક્લંગ. 
અ.ન.ં૩૬/પી૧, પી૨, ૩૭/પી૨, ૩૮/પી૨, 
લોટ ન.ં૫૨, ૫૩, તીથર્ એગ્રો. પ્રા. િલિમટેડની 
નજીક, મ:ુ ભા ડી,  
તા: ગ ડલ, જી. રાજકોટ. 

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

૫૨૧  

૧૫. મે. ઈકો ગ્રીન િરસાઈકિલંગ.   સિૂચત 
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લોટ ન.ં ૪, ગિતિશલ ટેક્ષટાઈ સ,  
ઓઝર રોડ, મોટા પા ડા, તા. કપરડા,  
જી. વલસાડ. 

૧૬.  મે. બસતં ક્લીન એ વીરો લીમીટેડ.   
લોટ ન.ં૬૭, કડી જીઆઇડીસી,  
કડી-૩૮૨૭૧૫, જી- મહસેાણા. 

સિૂચત 

5.9 મ ટ પલ ઇફ ટ ઇવોપોરટર 

ઔધોિગક એકમોમા ંબહોળા પ્રમાણમા ંઉ પાદન પ્રિક્રયાઓમા ંવપરાત ુ ંમ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવોપોરેટર છે લા 
કેટલા વષ થી 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 કારણે પરંપરાગત 
શિુ ધકરણ લા ટ પરના બોજામા ંમહ  અંશે ઘટાડો થયો છે. તેમજ બી.ઓ.ડી, સી.ઓ.ડી અને અમોનીકલ 
નાઇટ્રોજન વા ઘટકોની માત્રામા ંઘટાડો થવાના કારણે બાયોલોજીકલ ટ્રીટમે ટ વધ ુસરળ બનેલ છે. 

ટ્રીપર વા પ્રાથિમક શિુ ધકરણ એકમ મારફતે વોલટેાઇલ 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 ટરમીડીયેટ તથા પે ટીસાઇડ ઇ ટરમીડીયેટ વા ંએકમોમા ંન ધપાત્ર પિરણામો જોવા મળે છે. 

ગજુરાત પયાર્વરણ ક્ષેતે્ર ઔધોિગક વસાહતોમા ં ઉભી કરવામા ંઆવેલ સયંકુ્ત માળખાકીય સિુવધાઓના 
કારણે દેશમા ંઆગવ ુ થાન ધરાવે છે. 

 સં ુ ત મ ટ પલ ઇફ ટ ઇવેપોરટર :-                    
(માચ 2017ની થિતએ) 

    
મ ઉધોગ ુ ંનામ જ લો સં યા થિત 
૧ નરોડા એિ વરો પ્રો ક્ટ િલિમટેડ. 

લોટ ન ં૫૧૨-૫૧૫, જીઆઇડીસી નરોડા (એમઇઇ) 
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨ ધ ગ્રીન એિ વરો મે ટ સિવર્િસસ કો-ઓપરેટીવ િલ. 
લોટ ન ં૨૪૨/૧, ૨૪૨/૩, ફેઝ-૨, જીઆઇડીસી,  
વટવા. (એમઇઇ).  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૩ ગ્રીન એિ વરો મે ટ સિવર્િસસકો-ઓપરેટીવ િલ. 
લોટ ન ં ૨૪૪-૨૫૧ ફેઝ-૨, જી.આઇ.ડી.સી, વટવા,(પાઇલોટ 

અમદાવાદ ૧ બધં 
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એમઇઇ) 
૪ ધ ગ્રીન એિ વરો મે ટ સિવર્િસસકો-ઓપરેટીવ સોસયટી.  િલ., 

૨૪૨/૧, ૨૪૨/૩, ફેઝ-૨, જી.આઇ.ડી.સી, વટવા ( પે્ર ડ્રાયર).  
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૫ સોસાયટી ફોર િક્લન અથર્.  
૩૪૧૨/૧,૨,૩ ફેઝ-4, જી.આઇ.ડી.સી, વટવા ( પે્ર ડ્રાયર) 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૬ સોસાયટી ફોર િક્લન એ ડ ગ્રીન એિ વરો મે ટ.  
૧૯૮, ફેઝ-૨, જી.આઇ.ડી.સી, નરોડા ( પે્ર ડ્રાયર) 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૭ ભ ચ એ વાયરો ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર લી.જીઆઈડીસી, અંકલે ર.  ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮ અંકલે ર ક્લીનર પ્રોસેસ ટેકનોલોજી.જીઆઈડીસી,અંકલે ર ભ ચ ૩ કાયર્રત 

૯ ભ ચ એ વાયરો ઈંફ્રા કચર લીમીટેડ.   ભ ચ ૧ સચુીત 
૧૦ મહાવીર ઇકો પ્રો ક્ટ પ્રા. િલ. જીઆઇડીસી. સચીન,સરુત સરુત ૧ સચુીત 

૧૧ વાપી વે ટ એ ડ એ લઅુ ટ મેનેજમે ટ કંપની લીમીટેડ. 
જીઆઇડીસી, વાપી 

વાપી ૧ કાયર્રત 

 ય તગત મ ટપલ ઇફ ટ ઇવેપોરટર (માચ 2017ની થિતએ) 
મ ઉધોગ ુ ંનામ જ લો સં યા થિત 
૧ બોદલ કેમીક સ લી.  

લોટ ન.ં૧૨૩-૧૨૪, ફેઝ -૨ જીઆઇડીસી,  વટવા  
અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

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

અમદાવાદ ૧ બધં 

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

અમદાવાદ ૧ બધં 

૪ િક્ર ટલ િક્વનોન યિુનટ-૨. 
લોટ ન.ં એ-૨/૨૦,  ફેઝ -૧, જીઆઇડીસી, વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

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

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૬ માતગંી ઇ ડ ટ્રીઝ. 
લોટ ન.ં ૨૮, ફેઝ -૧, જીઆઇડીસી, વટવા  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૭ એસોિસએટ ડાય ટફ (યિુનટ-૨). 
લોટ ન.ં એ-૧/૫, ફેઝ -૧, જીઆઇડીસી,  વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

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

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
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૯ હશર્ ઓગર્નોકેમ ઇિ ડયા પ્રા. િલ.  
લોટ ન.ં ૨૨૦૭ ફેઝ – ૪, જીઆઇડીસી, વટવા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૦ આ સ કેિમકલ. 
લોટ ન.ં ૬૧૨, ફેઝ – ૪, જીઆઇડીસી, વટવા 

અમદાવાદ ૩ કાયર્રત 

૧૧ િદશમાન ફામાર્ યિુટક સ એ ડ કેિમક સ. 
સ ન:ં૪૭,૪૮/પી, ગામ: લોદારીયાલ, તા: બાવળા.  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૨ ઇ ટાસ ફામાર્ યિુટક સ િલિમટેડ. 
લોટ ન:ં૪૫૭, ૪૫૮, ગામ:મટોડા, તા: સાણદં.  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૩ યનુીમાકર્ રેમેિડઝ િલિમટેડ. 
લોટ ન:ં ૩૦૦, ૩૩૭,  ગામ: કેરાલા, તા:બાવળા.  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૪ એમનીલ ફામાર્ યિુટક સ કંપની (ઇિ ડયા) િલિમટેડ. હોટેલ 
કંકાવટી પાસે , સરખેજ-બાવળા રોડ.  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૫ ક્લેિરસ ઇ કટેબ સ િલિમટેડ. 
ચાચરાવાડી-વાસણા, સાણદં 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૬ ક્લેિરસ ઉ સકુા પ્રા. િલિમટેડ. 
ક્લેિરસ લાઇફ સાય સ િલિમટેડની નજીક, ચાચરાવાડી-
વાસણા, સાણદં 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૭ એ ટ્રા લાઇફ કેર ઇિ ડયા પ્રા. લીમીટેડ. 
સરખેજ-બાવળા હાઇવે, રાજોડા, બાવળા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૮ આિદ ફાઇન કેમ િલિમટેડ. 
સાણદં-કાદી હાઇવે, ચેખલા, સાણદં  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૧૯ રોકેટ િરિ  િસિ  પ્રાઇવેટ લીમીટેડ. 
લોક ન:ં ૫૧, ૫૨, ગામ: જુના પાધર, િવરમગામ  

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૦ ઇિ બ કો ઇિ ડયા પ્રા. લીમીટેડ. 
લોટ ન:ં એસએમ ૯/૫,  જી.આઇ.ડી.સી.-૨, સાણદં 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૧ કેિડલા હે થકેર િલિમટેડ (આર.એ ડ.ડી. સે ટર). સરખેજ-
બાવળા રોડ, મોરૈયા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૨ તેવા ફામર્ ઇિ ડયા પ્રા. િલિમટેડ. 
જી.આઇ.ડી.સી.-૨, સાણદં    

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૩ ફોટોકીના કેિમક સ િલિમટેડ. 
તાજપરુ રોડ, સરખેજ-બાવળા હાઇવે, ચાગંોદર 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 
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૨૪ પ્રતાપ િ પ ટેક્ષ પ્રા િલિમટેડ. 
ગામ: સીમેજ, તા: ધોળકા   

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૫ િવશાલ ફેિબ્રક્સ િલિમટેડ. 
ગામ: ધોલી, તા: ધોળકા 

અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૬ ઝાયડસ ઈ ફ્રા ટ્રકચર પ્રા. િલિમટેડ.મ-ુમટોડા.  અમદાવાદ ૧ કાયર્રત 

૨૭ જય કેિમક સ.યિુનટ-૪, ખભંાત આણદં ૧ કાયર્રત 
૨૮ રોહન ડાયસ એ ડ ઇ ટરમીડીએટસ લી.(યિુનટ-૧). 

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

૨૯ આરતી ઇ ડ. લી. 
લોટ ન.ં ૭૫૮/૧-૨, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા, 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૦ અતલુ લી.  
લોટ ન.ં ૨૯૭, ૨૯૭/૧, જીઆઈડીસી, અંકલે ર

ભ ચ ૩ કાયર્રત 

૩૧ કેડીલા હે થકેર લી.  
યિુનટ-૧, લોટ ન.ં ૨૯૧-૨૯, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૨ કેડીલા હે થકેર લી.  
યિુનટ, લોટ ન.ં ૨,૫/૧/બી, જીઆઈડીસી, અંકલે ર

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૩૩ કેડીલા ફામાર્ યિુટકલ લી.  
યિુનટ-૧, લોટ ન.ં ૨૯૪, જીઆઈડીસી, અંકલે ર

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૪ કેમી ઓગેર્િનકસ પ્રા. લી.  
લોટ ન.ં ૭૫૮, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા,  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૫ કોરોમડંલ ફિટર્લાઇઝર લી.  
લોટ ન.ં ૩૨૦૪, જીઆઈડીસી, અંકલે ર

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૬ ગ્લેનમાકર્ નિરક લી.,  
લોટ ન.ં ૩૧૦૯/એ, ૩૧૦૩, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૭ ગલુશન પો યો સ લી.,  
લોટ ન.ં ૭૬૨,  જીઆઈડીસી.  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૮ હમેાની ઇ ટરમીડીયેટ પ્રા. લી.,  
લોટ ન.ં ૩૨૦૮, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૩૯ ઇ ડ ટ્રીયલ સો વ ટ  લી.,  
લોટ ન.ં ૭૯૦૬-૦૯, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૦ ઇસાગ  એિશયા એગ્રો કેિમક સ પ્રા.લી.  
લોટ ન.ં ૬૪૦, જીઆઈડીસી પાનોલી.  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૧ કનોિરયા કેિમક સ એ ડ ઇ ડ. લી.,  
લોટ ન.ં ૩૪૦૭, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૪૨ લિુપન લી.  
લોટ ન.ં ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૩, ૧૨૩/૧&૯ , જીઆઈડીસી, 
અંકલે ર  

ભ ચ ૪ કાયર્રત 

૪૩ મેઘમણી ઓગેર્નીક્સ  લી. 
લોટ ન.ં ૫૦૩૭, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૪ મેઘમણી ઓગેર્નીક્સ  લી. 
લોટ ન.ં ૫૦૩૭, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૫ પી.આઈ. ઇ ડ.  લી. 
લોટ ન.ં ૨૩૭, જીઆઈડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૪૬ સ જન ઇિ ડયા લી. 
લોટ ન.ં ૬૧૦૨/૩, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૪ કાયર્રત 

૪૭ સન ફામાર્ યિુટકલ લી. 
લોટ ન.ં ૪૭૦૮, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૪૮ સન ફામાર્ યિુટકલ લી. 
લોટ ન.ં ૨૪/૨, જીઆઈડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૪૯ ટોિનરા ફો ફરસ લી.  
લોટ ન.ં ૪૭૫૨, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૫૦ યનુાઈટેડ ફો ફરસ લી. 
(યિુનટ-૫) લોટ ન.ં ૭૫૦,  જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૧ વોખાડર્ લી. (બ ક ડ્રગ િડિવઝન). 
લોટ ન.ં ૪૭૫૨, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૨ ઝડું કેિમક સ લી.(ઝેડ સી એલ કેિમક સ લી.). 
લોટ ન.ં ૩૧૦૨/બી, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૩ કેમક્રસ એ ટરપ્રાઈસીસ લી. 
લોટ ન.ં ૪૭૧૨, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૪ ડાયનેિમક પ્રોડકસ લી. (યિુનટ-૨). 
લોટ ન.ં ૩૭૦૯/૬, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૫૫ િહરેન ઓગ કેમ લી. 
લોટ ન.ં ૬૬૩, જીઆઈડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૬ ગજુરાત એગ્રોકેમ લી. 
લોટ ન.ં ૨૯૦૧, જીઆઈડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૭ સો વે પે યાિલટી ઇિ ડયા પ્રા. લી. 
લોટ ન.ં ૩૫, જીઆઈડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૫૮ એવે ટીસ ફામાર્ લી., (યિુનટ-૨). 
લોટ ન.ં ૩૫૦૧-૩૫૦૩-૧૫, ૬૩૧૦-બી-૧૪, જીઆઈડીસી, 
અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

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

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૬૦ બીએએસએફ ઇિ ડયા લી. (યિુનટ-૨). 
લોટ ન.ં ૮૦૦૧,૮૦૦૧એ, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૧ બકુલ ફામાર્ પ્રા.લી.  
લોટ ન.ં ૬૨૦૨, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૨ અક ય બાયો-રીફાઇનરી પ્રા. લી. 
લોટ ન.ં ૨૯, જીઆઈડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૩ રામદેવ કેિમકલ ઇ ડ. (યિુનટ-૨). 
લોટ ન.ં ૩૪૪૦, ૩૪૪૩, -૩૪૩૯, જીઆઈડીસી, 
અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૪ સે યરુી ટેક્ષટાઇ સ એ ડ ઇ ડ. લી. 
લોટ ન.ં ૮૨૬, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૫ યપુીએલ (યિુનટ-૧). 
લોટ ન.ં ૧૧૭, ૧૧૮, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૬ સભુાષ િપગમે ટ પ્રા. લી.  
લોટ ન.ં ૧૨૧૧,૧૨૧૩,૧૨૦૧,૧૨૦૨, જીઆઈડીસી, 
અંકલે ર  

ભ ચ ૧+૨ ૧ કાયર્રત 

૨ સિુચત 

૬૭ યસ વી રસાયણ પ્રા. લી. 
લોટ ન.ં ૭૬૫, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૮ આર.પી. ઇ ડ.  
લોટ ન.ં ૫૧૯, ૧,૨,૩, જીઆઈડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૬૯ રચના ડાયકેમ.  
લોટ ન.ં ૨૯૧૭, જીઆઈડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૦ ગજુરાત ઓગેર્નીક્સ લી. 
લોટ ન.ં ૧૨૭/૧, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૧ .બી. કેિમક સ એ ડ ફામાર્ યિુટક સ લી. 
લોટ ન.ં ૨૧૫ થી ૨૧૯, ૩૦૮ થી ૩૧૦, જીઆઈડીસી, 
પાનોલી.  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૨ િરિ ધ ફામાર્.  
લોટ ન.ં એ૨/૨૫૧૧, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૩ રાહુલ ઇ ડ.  
લોટ ન.ં ૧૭૦૫/બી & સી, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૪ યપુીએલ (યિુનટ-૫).  
લોટ ન.ં ૭૫૦, ૭૪૬, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા 

ભ ચ ૩ કાયર્રત 

૭૫ યિુનક કેિમક સ.  
લોટ ન.ં ૫, જીઆઈડીસી, પાનોલી   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૬ .બી. કેિમક સ એ ડ ફામાર્ યિુટક સ લી.  
લોટ ન.ં ૧૨૮/૧, જીઆઈડીસી, અંકલે ર. 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૭ હાઈક્લ લી.  
લોટ ન.ં ૬૨૯,૬૩૦, જીઆઈડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૭૮ કેિમનોવા (ઇિ ડયા) લી. (ટેક.િડિવઝન).  
લોટ ન.ં ૨૪૧, જીઆઈડીસી, પાનોલી   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૭૯ મકમ લી.  
લોટ ન.ં ૨૪/૧, જીઆઈડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૦ અ કેમ લેબોરેટરીસ લી.  
નૌગામા   

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૮૧ ઘરડા કેિમક સ લી.  
લોટ ન.ં ૩૫૨૫,૩૫૧૨-એ, જીઆઈડીસી, પાનોલી   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૨ ડાયનેિમક પ્રોડકસ લી.(યિુનટ-૧).  
લોટ ન.ં ૬૪૦૧, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૩ ત વ િચંતન ફામાર્કેમ પ્રા.લી. (યિુનટ-૧). 
લોટ ન.ં ૫૦૨/૮,૧૭ & ૧૮, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૪ સૈ થ ઇ ડ.  
લોટ ન.ં ૨૧૦૯-૧૦, જીઆઈડીસી, પાનોલી   

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૫ ચેિ પયન એડવા સડ મટીરીય સ પ્રા.લી.  
લોટ ન.ં ૯૦૭/૧, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૬ ઓ  ડાયકેમ.  
લોટ ન.ં ૫૧૭, જીઆઈડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૭ સફુામાર્ં કેમ. 
લોટ ન.ં ૪૭૦૫/૨-૩,૪, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૮ રાલીસ ઇિ ડયા લી.  
લોટ ન.ં ૩૩૦૧ જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૮૯ ગજુરાત િરક્લેમ એ ડ રબર પ્રોડક્ સ  લી.  
લોટ ન.ં ૬૬૪, ૫૨૦. જીઆઈડીસી, પાનોલી  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૦ ભાન ુડાઈસ પ્રા.લી. 
લોટ ન.ં ૭૫૮/બી, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૧ હ ટસમેન પ્રા. લી. જીઆઈડીસી, પાનોલી   ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૨ યપુીએલ (યિુનટ-૧).  
લોટ ન.ં ૧૧૭, ૧૧૮, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૩ બાયર ક્રોપ સાય સ લી. લોટન ં ૩૫૦૧-૧૫,૬૩૦૧-
૬૩૧૩/બી૧, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૪ આરએફસીએલ  લી.  
લોટ ન.ં ૧, , જીઆઈડીસી, પાનોલી 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૫ મયરુ એસોિસએટસ,  
લોટ ન.ં ૪૭૦૫/૨/૧, જીઆઈડીસી, અંકલે ર

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૬ અિભલાષા ફામાર્ પ્રા. લી.  
યિુનટ, લોટ ન.ં ૧૪૦૮,૧૪૦૯, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 
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૯૭ મૈત્રી નેનો ઇ ડ.  
લોટ ન.ં -૭૮૨૮/૪ & ૫, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૮ હોિલલે ડ કોપ રેશન.  
લોટ ન.ં ૩૩૯૨/ડી, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા, 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૯૯ યશદીપ કેિમક સ (ઇિ ડયા) પ્રા. લી.  
લોટ ન.ં ૬૭૬, જીઆઈડીસી, ઝઘડીયા

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૦૦ ય.ુપી.એલ. (યિુનટ-૧).  
લોટ ન.ં ૧૧૭, ૧૧૮, જીઆઈડીસી, અંકલે ર  

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૦૧ ય.ુપી.એલ. (યિુનટ-૨). 
લોટ ન.ં ૩૪૦૫/૩૪૦૬, જીઆઈડીસી, અંકલે ર 

ભ ચ ૨ કાયર્રત 

૧૦૨ .બી. કેિમક સ એ ડ ફામાર્ યિુટક સ લી. 
લોટ ન.ં ૨૧૫ થી ૨૧૯, ૩૦૮ થી ૩૧૦,  જીઆઈડીસી, 
પાનોલી. 

ભ ચ ૧ કાયર્રત 

૧૦૩ હમેાણી ઈ ટરમીડીયેટ પ્રા. લી. ભ ચ ૨ કાયર્રત 
૧૦૪ મેઘમણી ઈ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ.દહજે, સેઝ ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૦૫ ઈનસેક્ટીસાઈડ ઈ ડીયા લી.દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૦૬ દીપક નાઈટે્રટ.દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૦૭ એસ.આર.એફ. લી.દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૦૮ રાલીઝ ઈ ડીયા લી. ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૦૯ પીરામલા ગ્લાસ લી. તા: જ બસુર  ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૦ ભારત રસાયન.દહજે ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૧ ટેગ્રોસા કેમીકલ ઈંડીયા લી. ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૨ અરાઈઝ કલરકેમ પ્રા. લી. ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૩ ગ્લે માકર્ જનરીક્સ લી. ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૪ હીં દુ તાન એમ-આઈ- વાકો લી. ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૫ ઈ ડોફીલ ઈ ડ ટ્રીઝ લી.  ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૬ મેઘમણી કેમટેક લી. ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૭ મેઘમણી ફાઈનકેમ લીમીટેડ. ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૮ ઈ ડોફીલ ઈ ડ ટ્રીઝ લી. યિુનટ-૨ ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૧૯ આરતી ઈ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ ભ ચ ૧ કાયર્રત 
૧૨૦ એક્સલ ક્રોપ કેર લી. ભાવનગર ૧ કાયર્રત 
૧૨૧ છતરીયા ડાય ટફ. ભાવનગર ૧ કાયર્રત 
૧૨૨ આવીર્ લેબોરેટરીઝ  ભાવનગર ૧ કાયર્રત 



52 | P a g e  
 

૧૨૩ ગોપીનાથ કેમ ટેક લી. (યિુનટ -૨). 
સવર્ ન.ં ૯૨, લોક ન.ં ૮૬, ગામ. ધાનોટ, તા. કલોલ. 

ગાધંીનગર ૨ કાયર્રત 

૧૨૪ અરિવંદ િલ.ખાત્રજ નજીક, સાતેંજ-વડસર રોડ, ગામ: 
સાતંેજ, તા: કલોલ 

ગાધંીનગર ૩ કાયર્રત 

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

ગાધંીનગર ૧ કાયર્રત 

૧૨૬ એડવા સ એડહસેીવ િલમીટેડ. 
લોક ન.ં૨૨૨૧, લોટ ન.ં૫,૬,ગામ:સાતંેજ, તા. કલોલ. 

ગાધંીનગર ૧ કાયર્રત 

૧૨૭ એલેિ બક લીમીટેડ (એપીઆઈ-૧). 
પાનેલાવ,તા: હાલોલ. 

પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
 

૧૨૮ એલેિ બક લીમીટેડ (એપીઆઈ-૨). 
પાનેલાવ,તા: હાલોલ. 

પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
 

૧૨૯ ગજુરાત ફલોરો કેમીક સ લીમીટેડ. 
રણજીતનગર,તા: હાલોલ. 

પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
 

૧૩૦ પોલીકેબ વાયર પ્રાઇવેટ લીમીટેડ.  
સ.ન.ં ૫૧/૧,૫૨/૧,૫૨/૨,૫૩/૧,૫૩/૨,૫૪, બા કા 
રામેસરા રોડ, બા કા, તા.હાલોલ. 

પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
 

૧૩૧ ગાધંી પેિશયલ ટયુ સ લી. નવાપરુ.તા: હાલોલ  પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 
૧૩૨ પૌષક લી. 

લોટ ન ં૧૪૪,૧૪૫,૧૪૬,૧૪૭,૨૨૯,૨૩૦,પાનેલાવ.  
પચંમહાલ ૧ કાયર્રત 

૧૩૩ અણશુિક્ત કેિમકલ & ડ્રક્સ લી.  
ગામ:ભચાઉ તા.ભચાઉ 

ક છ 
૧ કાયર્રત 

૧૩૪ ક છ કેિમકલ ઇિ ડયા લી. ગામ:પડાણા તા.ગાધંીધામ   ક છ ૧ કાયર્રત 

૧૩૫ ઇ ડીયન ટીલ કોપ રેશન લી. ગામ:ભીમાસર તા.અંજાર   ક છ ૧ કાયર્રત 

૧૩૬ ી રેણકુા સગુર લી. ગામ:ભારાપર  તા.ગાધંીધામ   ક છ ૧ કાયર્રત 

૧૩૭ ગોકુલ એગ્રો િરસોસર્ લી.  
ગામ:મેઘપરબોરીચી તા.અંજાર   

ક છ 
૧ કાયર્રત 

૧૩૮ ગોકુલ ઓવેરસેર્સ. ગામ:કાસેઝ  તા.ગાધંીધામ   ક છ ૧ કાયર્રત 
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૧૩૯ કંડલા એગ્રો એ ડ કેિમક સ પ્રા.લી.  
ગામ:ભારાપર  તા.ગાધંીધામ   

ક છ 
૧ કાયર્રત 

૧૪૦ અદાણી િવ માર લી. ગામ:ધ્રબ  તા.મુ દ્રા ક છ ૧ કાયર્રત 

૧૪૧ અંબજુા ઇ ટમીડીયે સ. 
તા: કડી, જી: મહસેાણા 

મહસેાણા ૪ ૨- કાયર્રત 

૨- ટે ડ 

બાય 

૧૪૨ ટોરે ટ ફામાર્ યટુીક સ.  
ગામ: ઇ દ્રાડ તા: કડી, જી: મહસેાણા 

મહસેાણા ૩ ૨- કાયર્રત 

૧- ટે ડ 

બાય 

૧૪૩ ટ્રોઇકા ફામાર્ યટુીક સ લી. 
ગામ: થોળ તા: કડી, જી: મહસેાણા  

મહસેાણા ૧ કાયર્રત 

 

૧૪૪ અક્ષર કેમ ઇ ડીયા લી.  
ગામ: ઇ દ્રાડ તા: કડી, જી: મહસેાણા 

મહસેાણા ૩ ૨- 

કાયર્રત 

૧૪૫ ગોપીનાથ કેમ ટેક પ્રા.િલ.  
ગામ: કંુડલ તા: કડી, જી: મહસેાણા 

મહસેાણા ૧ કાયર્રત 

૧૪૬ મેકેન ડ ઇંિડયા પ્રા. લી.  
લોટ ન.ં ૪૧, માઇલ ટોન-૫૪, મ:ુ બાિલયાસણ,  

મહસેાણા ૧ કાયર્રત 

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

ખેડા ૧ કાયર્રત 

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

ખેડા ૧ કાયર્રત 

૧૪૯ રોયલ કે ટર પ્રોડક્ સ પ્રા.િલમીટેડ  પાટણ ૧ કાયર્રત 

૧૫૦ અમી કે ટર & ડેરીવેટીઝ લી.  બનાસકાઠંા ૧ કાયર્રત 

૧૫૧ સામ ફાઇન કેમ લી. 
સવેર્ ન-ં૪૭, હડમતાળા ઇ ડ ટીયલ એ ટેટ,   ગામ: 
હડમતાળા, તા:કોટડા સાગંાણી. 

રાજકોટ ૦૧ કાયર્રત 



54 | P a g e  
 

૧૫૨ એ ડોક ફામાર્, સવેર્ ન-ં૫૩, લોટ ન-ં ૪ થી ૬, ગામ:શાપર-
વેરાવળ, તા:કોટડા સાગંાણી. 

રાજકોટ ૦૧ કાયર્રત 

૧૫૩ સબેરો ઓગર્નીક્સ ગજુરાત લી. સરીગામ ૬ કાયર્રત 

૧૫૪ આરતી ડ્રગ્સ લી.  સરીગામ ૧ કાયર્રત 

૧૫૫ એ લેટસ ગે્રવીયર પ્રા. લી. સરીગામ ૧ કાયર્રત 

૧૫૬ આ કેમી ઇ દ્ર ટ્રીઝ.  સરીગામ ૨ કાયર્રત 

૧૫૭ મેકલોઇ સ ફામાર્ યટુીકલ લી.  સરીગામ ૨ કાયર્રત 

૧૫૮ અરીહનંતમ લાઈફ કેર પ્રા. લી. સરીગામ ૧ કાયર્રત 

૧૫૯ ક્લરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા.લી (યિુનટ-૧).  
જીઆઇડીસી સિચન, 

સરુત ૪ કાયર્રત 

૧૬૦ ક્લરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ લી (યિુનટ-૨). 
જીઆઇડીસી, પાડંેસરા 

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૧ ક્લરટેક્ષ ઇ ડ ટ્રીઝ લી (યિુનટ-૪)  
જીઆઇડીસી, પાડંેસરા 

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૨ એસીટો કેમ પ્રા.લી. 
જીઆઇડીસી, પાડંેસરા 

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૩ એવીસ મશીન પ્રા.લી. 
જીઆઇડીસી સચીન 

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૪ અનપુમ રસાયણ ઇ ડીયા લી., (યિુનટ-૧). 
જીઆઇડીસી સચીન 

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૫ અનપુમ રસાયણ ઇ ડીયા લી., (યિુનટ-૨). 
જીઆઇડીસી, સચીન 

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૬ કનૈયા ડાયકેમ ઇ ડ ટ્રીઝ. 
જીઆઇડીસી પાડેંસરા 

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૭ હરીસ કેમીક સ,  
જીઆઇડીસી, સચીન  

સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૬૮ પેક્ટ્રમ ડાય & કેમીક સ પ્રા. લી. સરુત ૧ કાયર્રત 
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ગામ. અને તા. પલસાણા 
૧૬૯ નોવા ડાય ટફ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા.લી,  

જી.આઇ.ડી.સી, પાડંેસરા 
સરુત ૧ કાયર્રત 

૧૭૦ ગૌતમ ઇ ડ ટ્રીઝ કોપ રેશન,સિચન, જીઆઇડીસી. સરુત ૧ કાયર્રત 
૧૭૧ િહ દુ તાન કેમીક સ કો લી,જી.આઇ.ડી.સી, ઓલપાડ. સરુત ૧ કાયર્રત 
૧૭૨ મેકસન પ્રો કટ,જી.આઇ.ડી.સી, સિચન. સરુત ૧ કાયર્રત 
૧૭૩ મહાવીર સી થેસીસ પ્રા લી,જી.આઇ.ડી.સી, સિચન  સરુત ૧ કાયર્રત 
૧૭૪ અમી ઓગેર્િનક્સ પ્રા લી,સિચન જી.આઇ.ડી.સી સરુત ૧ કાયર્રત 
૧૭૫ બોદલ કેિમક સ િલિમટેડ, યિુનટ-૭,  

ગામ: દૂધવાડા, તા.પાદરા. 
વડોદરા ૨ કાયર્રત 

૧૭૬ િકરી ઈ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ, ગામ: દૂધવાડા, તા.પાદરા. વડોદરા ૨ કાયર્રત 

૧૭૭ મયરૂ ડાયકેમ ઈ ટરમીડીએટ લી.,
ગામ: કરખડી, તા. પાદરા. 

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૭૮ હ ટ મેન ઈ ટરનેશનલ (ઈ ડીયા) પ્રા. લી. 
ગામ: ઉમરાયા, તા. પાદરા. 

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૭૯ અશાહી સ ગવાન કલસર્ લી.
ગામ: દૂધવાડા, તા.પાદરા. 

વડોદરા ૨ કાયર્રત 

૧૮૦ જીએસપી ક્રોપ સાય સ િલિમટેડ,જી.આઈ.ડી.સી. નદેંસરી. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૮૧ સીનેજીર્ ક્લોરીનેશન લી,જી.આઈ.ડી.સી., નદેંસરી. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૮૨ પાનોલી ઈ ટરમીડીએટ લી. યિુનટ-૩,જી.આઈ.ડી.સી. 
નદેંસરી. 

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૮૩ િશપ્રા એગ્રીકેમ પ્રા. લી. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૮૪ સીંબાસીસ ઈ ડીયા િલિમટેડ.ગામ: ઉમરાયા,તા.પાદરા. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૮૫ લો સન કીરી કેિમકલ ઈ ડ ટ્રીઝ પ્રા. લી. તા. પાદરા. વડોદરા ૨ કાયર્રત 

૧૮૬ ફીલોડન એગ્રોકેિમકલ પ્રા. લી.  વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૮૭ ગ્લોબેક્ષ લબેોરેટરી.ગામ: ડભાસા, તા. પાદરા. વડોદરા ૧ કાયર્રત 
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૧૮૮ આઈએસ ડાય ટફ ઇ ડ ટ્રી,તા.પાદરા.  વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૮૯ મેઘમણી ઈ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૦ રીઆતા ઓગેર્િનક,તા. સાવલી. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૧ પાનોલી ઈ ટરમીડીએટ લી, લોટ ન ં– ૧૩૨, નદેંસરી વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૨ અમી લાઈફ સાય સ,ગામ: કરખડી, તા. પાદરા. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૩ નદેંસરી ઇ ડ ટ્રીઅલ એસોિસએશન (સીઈટીપી). નદેંસરી. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૪ લપુીન િલિમટેડ,ગામ: ડભાસા, તા. પાદરા. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૫ કેડીલા હે થકેર િલિમટેડ,ગામ: ડભાસા, તા. પાદરા. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૬ સન ફામાર્ યટુીકલ િલિમટેડ,કરખડી.  વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૭ અમોલી ઓગેર્નીક્સ પ્રા. લી,ગામ: લણુા, તા. પાદરા. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૮ પેરાગોન ઓગેર્િનકસ લી,ગામ: લણુા, તા. પાદરા. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૧૯૯ ઈ કા લેબોરેટરીસ લી,ગામ રણુ.ં વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૦ એલે બીક ફામાર્ યટુીક સ િલિમટેડ, એપીઆઈ-૩.
ગામ: કરખડી, તા. પાદરા. 

વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૧ એવીડ ઓગેર્નીક્સ વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૨ બજાજ હે થકેર િલિમટેડ,તા. સાવલી. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૩ લેકટોસ ઈ ડીયા િલિમટેડ,તા. સાવલી.  વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૪ ઇ ડો એમાઈ સ લીમીટેડ, ટંુડાવ. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૫ રાજશા કેિમક સ પ્રા. લી,લામડાપરુા.  વડોદરા ૧ કાયર્રત 



57 | P a g e  
 

૨૦૬ કેમકોન પે યાલીટી કેિમક સ પ્રા. લી,મજુંસર. વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૭ અમી લાઇફ સાય સ,કરખડી, પાદરા.  વડોદરા ૧ કાયર્રત 

૨૦૮ અમોલી ઓગેર્િનક પ્રા લી,વ ૪૦ સેડ એરીયા, જીઆઇડીસી, 
વાપી.   

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૦૯ આરતી ઇ ટ્રીઝ (ક મ ડીવીઝન). 
૨૨/સી-૧, ફેઝ -૧, વાપી  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૪ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 

૨૧૨ કેમીઇ સે થ (વાપી). 
લોટ ન.ં ૨૭, શેડ -૧, જીઆઇડીસી, વાપી. 

વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 

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

વલસાડ ૧ 
કાયર્રત 
નથી 

૨૧૪ ગણેશ પોલીકેમ લી. 
લોટ ન.ં ૪૦૮, ફેઝ-૨, જીઆઇડીસી, વાપી  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૧૫ હીમાની  સેમી ઓગેર્નીક પ્રા લી. 
લોટ ન.ં ૧૫૫, ફેઝ-૨,  જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૧૬ હીરન બા ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ, યિુનટ-૧. 
લોટ ન.ં ૧૫૦૪,૧૫૦૫,૧૫૦૬, ફેઝ-૩, જીઆઇડીસી, વાપી  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૧૭ હમેાની ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ. 
લોટ ન.ં૭૮૦/૧/૨, ૪૦ શેડ અિરયા, જીઆઇડીસી વાપી. 

વલસાડ 
૧ 

કાયરત 
નથી 

૨૧૮ કે.વી. એરોકેમ પ્રા લી. 
૧૭૦-૧૭૫ ફેઝ -૨, ફેઝ-૨  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૧૯ મગંલમ ડ્રગ્સ અને ઓગેર્િનક લી. યિુનટ-૨. 
૧૨૦૩, ફેઝ ન-ં૩, જીઆઇડીસી, વાપી.   

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 



58 | P a g e  
 

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

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૨૩ સરના કેમીકલ પ્રા લી. 
યિુનટ-૨, ૧૭૦૮, એ૨/૧૭૧૫, ફેઝ-૩, જીઆઇડીસી એ ટેટ, 
વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૨૬ આરતી ઇ ડ્ર ટ્રીઝ લી. 
લોટ ન.ં ૯૦૨, ફેઝ-૩, જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 

૨૨૮ આરતી ઇ ડ્ર ટ્રીઝ લી, (એસીડ ડીવીઝન) લોટ ન.ં 
૮૦૨,૮૦૩,૮૦૪/૩, ફેઝ-૩, જીઆઇડીસી એ ટેટ, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૨૯ યનુાઇટેડ ફો ફરસ લી.  
૩-૧૧, ફેઝ-૧, જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૩૦ ભગેરીયા ઇ ડ્ર ટ્રીઝ લી. 
લોટ ન.ં ૬૩૧૦, ફેઝ-૪, જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ 

કાયર્રત 
નથી 

૨૩૧ ક્રોપનોસીસ ઇિ ડયા પ્રા લી. 
લોટ ન.ં ૫૩૦૩, ફેઝ-૪, જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૩૨ મોહમદ યનુસુ એ ડ સ સ. 
લોટ ન.ં ૧૭૬/૩બી, ફેઝ-૨, જીઆઇડીસી, વાપી 

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

૨૩૩ અતલુ લીમીટેડ. 
અતલુ ગામ, જી. વલસાડ.  

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

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

વલસાડ 
૧ કાયર્રત 

5.10 એુઝ ટમે ટ લા ટ  
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૧૯૭૦ની શ આતમા ં શહરેીકરણની યાપ વધતા શહરેી િવ તારમા ં વધારો થયો. શહરેીકરણને 
કારણે શહરેી સ ામડંળોની મખુ્ય જવાબદારી પીવાના શુ ધ પાણીનો પરુવઠો પહ ચાડવો, કચરાના 
એક્ત્રીકરણ,  ટ્રીટમે ટ અને તેનો સલામત િનકાલ તથા ગટર યવ થાની હતી,  થાિનક 
સ ામડંળના તકનીકી અભાવ અને નાણાકંીય ોતની મયાર્દાઓને કારણે તેમના અગ્રતા ક્રમે ભાગ્ય 
જ રહલે.  
ગજુરાત સરકારે આ િદશામા ંપગલા ંલીધા અને ગજુરાત ઇ ફ્રા ટ્રકચર કંપની િલિમટેડ નામની એક 
વાયત સં થાની રચના કરી. આ વાયત સં થા સમગ્ર રા યમા ંતમામ થાિનક શહરેી મડંળોને 
એસ.ટી.પી., એમ.એસ.ડબ ય.ુ અને ગદંાપાણીના િનકાલ યવ થા ઉભી કરવા માટે ટેકનીકલ અને 
આંતરમાળખાકીય સિુવધાઓ ઉભી કરવામા ંમદદ કરશે. 
ગજુરાતમા ં આવેલ યિુનિસપલ ટાઉનશીપ/કોલોનીના ઘરગ થુ ં ગદંાપાણીના સએુજ િટ્રટમે ટ 
લા ટસ:  

        શહરો અને નગરો :(અ) એસટ પી – એુજ ટમે ટ લા ટસ – કાયરત  
(માચ  2017ની થિતએ) 

મ લા ટ ુ ંનામ  
મીલીયન લીટર 
/ દવસ 

૧ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન,  
જૂના િપરાણા સએુઝ ટ્રીટમે ટ લા ટ, (UASB પ્રકાર) 
બહરેામપરુા, અમદાવાદ 

૧૦૬ 

૨ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન,  
જૂના વાસણા સએુઝ ટ્રીટમે ટ લા ટ, (UASB પ્રકાર) વાસણા, 
અમદાવાદ 

૧૨૬ 

૩ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન 
ASP પ્રકારનો, િપરાણા લગનુ પ્રકારના STP પાસે, નારોલ, 
અમદાવાદ 

૧૮૦ 

૪ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન 
ASP પ્રકારનો, નવા િપરાણા UASB પાસે, બહરેામપરુા, 
અમદાવાદ 

૬૦ 

૫ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન, વાસણા UASB પાસે, 
વાસણા, અમદાવાદ 

૩૫ 

૬ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન, ASP પ્રકારનો, ગામ: 
ગ્યાસપરુ, અમદાવાદ 

૨૪૦ 
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૭ અમદાવાદ અબર્ન ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન  
)એસએપી ટેકનોલોજી બેઝ (ગામ : િવઝોલ,  અમદાવાદ 

૭૦ 

૮ અંકલે ર નોિટફાઇડ એિરયા ઓથોરીટી,  
જીઆઇડીસી, અંકલે ર  ,જી . ભ ચ. 

૨૨.૫ 

૯ ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રશન, 
જાસપરુ સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, જાસપરુ,  
તા અને જી લો: ગાધંીનગર 

૭૬ 

૧૦ ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રશન, 
સરગાસણ સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, સરગાસણ,  
તા અને જી લો: ગાધંીનગર 

૧૦ 

૧૧ ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રશન, 
બાસણ સએુજ ટ્રીટમે ટ લા ટ, બાસણ,  
તા અને જી લો: ગાધંીનગર 

૨ 

૧૨ રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન,  
ગામ: માધાપર, તા અને જી લો: રાજકોટ 

૮૯ 

૧૩ રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન,  
ગામ: રૈયા, તા અને જી લો: રાજકોટ 

૫૧ 

૧૪ રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન,કોઠારીયા( ડા), સ.ન.ં ૩૫૨, 
કોઠારીયા,તા અને જી લો:રાજકોટ  

૧૫ 

૧૫ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-ભટાર ૧૬૨ 
૧૬ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-ભેસાણ ૧૦૦ 
૧૭ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-કરંજ  ૧૪૦ 
૧૮ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-સીંગણપોર ૧૫૫ 
૧૯ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-બામરોલી ૧૦૦ 
૨૦ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-વરીયાવ ૮૪ 
૨૧ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-અસરમા ૧૫ 
૨૨ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-ખજોદ ૨૫ 
૨૩ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-અંજના ૮૨.૫ 
૨૪ સરુત યિુનિસપલ કોપ રશન-િડંડોલી ૬૬ 
૨૫ વીએમએસએસ એસટીપી-અટલાદરા-૧ ૪૩ 
૨૬ વીએમએસએસ એસટીપી-તરસાડી ૫૨ 
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૨૭ વીએમએસએસ એસટીપી-ગાજરાવાડી ૬૬ 
૨૮ વીએમએસએસ એસટીપી-અટલાદરા-૨ ૪૩ 
૨૯ વીએમએસએસ એસટીપી-કપરુાઇ ૪૩ 
૩૦ વીએમએસએસ એસટીપી-સયાજીબાગ ૮૫ 
૩૧ વીએમએસએસ એસટીપી-છાણી ૨૧ 
૩૨ જામનગર યિુનિસપાલ કોપ રેશન ૭૦ 
૩૩ િહ મતનગર નગર પાિલકા ૧૭.૫ 
૩૪ નિડયાદ નગરપાિલકા ( ટેબીલાઈઝેશાન પ્રિક્રયામા)ં ૫૦.૫૬ 
૩૫ પાટણ નગરપાિલકા   ૨૫ 
૩૬ પેટલાદ નગરપાિલકા ૫.૮૫ 

શહરો અને નગરો :(અ) એસટ પી – એુજ ટમે ટ લા ટસ – બાધંકામ હઠળ  
(માચ 2017 જુબ) 

મ લા ટ ુ ંનામ 
મીલીયન લીટર 
/ દવસ 

૧ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન 
નવા વાસણા સએુઝ ટ્રીટમે ટ લા ટ, નારોલ સરખેજ હાઈવે, 
અમદાવાદ 

૪૮ 

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

૬૦ 

૩ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન 
જલિવહાર, જૂના વાડજ, અમદાવાદ 

૬૦ 

૪ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશનહાસંોલ, અમદાવાદ ૫૦ 
૫ ભાવનગર મહાનગરપાિલકા,ભાવનગર, િજ:- ભાવનગર ૩૦ 
૬ ભાવનગર મહાનગરપાિલકા,ભાવનગર, િજ:- ભાવનગર ૪૫ 
૭ રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન-ગવરીદડ,  

સ.ન ં૫૧૨,ગવરીદડ, તા અને જી લો:રાજકોટ 
૭૦ 

૮ રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન –રૈયાધાર 
સ.ન.ં ૩૧૮/પૈકી, રૈયાધાર, તા અને જી લો:રાજકોટ 

૫૬ 

૯ સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન- ગવીયર ૫૩ 
૧૦ મહસેાણા નગરપાિલકા ૫.૨૦ 

૧૧ દાહોદ નગરપાિલકા ૭.૮૪ 
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૧૨ ધોલકા નગરપાિલકા ૭.૧૫ 

૧૩ કડી નગરપાિલકા ૮.૯૨ 

૧૪ ખભંાત  નગરપાિલકા ૮.૦૭ 

૧૫ મહુવા નગરપાિલકા ૪.૭૯ 

૧૬ િવરમગામ  નગરપાિલકા ૪.૯૯ 

૧૭ િવસનગર  નગરપાિલકા ૬.૨૭ 

૧૮ વડનગર  નગરપાિલકા ૨.૨૨ 

૧૯ યારા નગરપાિલકા ૪.૪૩ 

૨૦ છોટાઉદેપરુ  નગરપાિલકા ૨.૫૩ 

૨૧ દેવગઢ બારીયા નગરપાિલકા ૨.૧૨ 

 શહરો અને નગરો :(અ) એસટ પી – એુજ ટમે ટ લા ટસ – આયોજન હઠળ 
(માચ 2017 જુબ) 

મ લા ટ ુ ંનામ 
મીલીયન 
લીટર 
/ દવસ 

ર મા સ 

૧ અંકલે ર  નગરપાિલકા ૮.૧૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨ બારડોલી નગરપાિલકા ૭.૧૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩ િબલીમોરા નગરપાિલકા ૪.૧૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪ બોરસદ  નગરપાિલકા ૭.૨૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫ ડભોઇ નગરપાિલકા ૫.૫૩ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬ ધોરાજી નગરપાિલકા ૬.૮૩ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭ ધ્રાગંધ્રા નગરપાિલકા ૭.૬૩ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮ કેશોદ  નગરપાિલકા ૪.૯૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯ મોડાસા નગરપાિલકા ૮.૦૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  

૧૦ ઓખા નગરપાિલકા ૪.૯૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૧ પાલીતાણા નગરપાિલકા ૬.૪૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૨ ઉના નગરપાિલકા ૪.૫૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૩ ઉંઝા નગરપાિલકા ૩.૭૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૪ વઢવાણ નગરપાિલકા ૬.૪૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૫ બગસરા નગરપાિલકા ૨.૮૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૬ બાલાસીનોર નગરપાિલકા ૩.૯૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
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૧૭ બાવલા નગરપાિલકા ૩.૫૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૮ ભચાઉ નગરપાિલકા ૩.૪૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૯ ચકલાસી નગરપાિલકા ૩.૫૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૦ છાયંા નગરપાિલકા ૪.૦૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૧ દેહગામ નગરપાિલકા ૩.૫૩ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૨ ધધંકુા નગરપાિલકા ૨.૬૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૩ ગારીયાધાર નગરપાિલકા ૨.૭૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૪ ઇડર નગરપાિલકા ૧.૬૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૫ જાફરાબાદ નગરપાિલકા ૦.૬૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૬ જબંસુર નગરપાિલકા ૨.૫૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૭ જસદણ  નગરપાિલકા ૫.૦૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૮ ઝાલોદ નગરપાિલકા ૧.૬૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૨૯ કપડવજં નગરપાિલકા ૪.૦૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૦ કરજણ નગરપાિલકા ૨.૮૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૧ ખભંાળીયા નગરપાિલકા ૩.૪૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૨ ખેડબ્ર ા નગરપાિલકા ૧.૯૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૩ કોડીનાર નગરપાિલકા ૨.૪૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૪ િલંબડી નગરપાિલકા ૨.૭૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૫ લણુાવાડા નગરપાિલકા ૩.૨૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૬ માણાવદર નગરપાિલકા ૩.૫૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૭ માડંવી નગરપાિલકા ૪.૦૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૮ માણસા નગરપાિલકા ૩.૭૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૩૯ મહમેદાબાદ નગરપાિલકા ૩.૮૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૦ પાદરા નગરપાિલકા ૬.૬૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૧ પારડી નગરપાિલકા ૨.૪૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૨ રાધનપરુ નગરપાિલકા ૩.૩૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૩ રાજપીપળા નગરપાિલકા ૨.૫૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૪ રાજુલા નગરપાિલકા ૩.૨૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૫ રાણાવાવ નગરપાિલકા ૨.૮૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૬ સાયલા નગરપાિલકા ૨.૨૩ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૭ સાણદં નગરપાિલકા ૩.૬૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
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૪૮ િશહોર નગરપાિલકા ૪.૫૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૪૯ તળાજા નગરપાિલકા ૨.૨૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૦ થાનગઢ નગરપાિલકા ૧.૪૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૧ ઉમરેઠ નગરપાિલકા ૨.૯૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૨ વાકંાનેર નગરપાિલકા ૨.૫૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૩ આમોદ નગરપાિલકા ૦.૮૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૪ અંકલાવ નગરપાિલકા ૨.૪૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૫ બાબરા નગરપાિલકા ૧.૩૩ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૬ બાટંવા નગરપાિલકા ૧.૨૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૭ બરવાળા નગરપાિલકા ૧.૩૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૮ બારેજા નગરપાિલકા ૨.૦૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૫૯ ભાભર નગરપાિલકા ૨.૩૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૦ ભાણવડ નગરપાિલકા ૧.૪૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૧ ભાયાવદર નગરપાિલકા ૧.૫૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૨ બોરીઆવી નગરપાિલકા ૨.૨૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૩ ચલાળા નગરપાિલકા ૦.૯૩ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૪ ચાણ મા નગરપાિલકા ૧.૪૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૫ ચોટીલા નગરપાિલકા ૧.૦૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૬ ડાકોર નગરપાિલકા ૨.૯૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૭ દામનગર નગરપાિલકા ૧.૦૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૮ ધાનેરા નગરપાિલકા ૩.૫૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૬૯ ધરમપરુ નગરપાિલકા ૨.૨૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૦ ધ્રોલ  નગરપાિલકા ૨.૧૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૧ ગણદેવી નગરપાિલકા ૨.૮૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૨ હળવદ નગરપાિલકા ૨.૪૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૩ હારીજ નગરપાિલકા ૧.૪૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૪ જામ જોધપરુ નગરપાિલકા ૨.૫૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૫ જામરાવલ નગરપાિલકા ૦.૭૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૬ કાલોલ નગરપાિલકા ૨.૭૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૭ કાલાવડ નગરપાિલકા ૨.૧૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૭૮ કણજરી નગરપાિલકા ૧.૮૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  



65 | P a g e  
 

૭૯ ખેડા નગરપાિલકા ૨.૪૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૦ ખેરાલ ુનગરપાિલકા ૨.૪૫ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૧ કુતીયાણા નગરપાિલકા ૧.૩૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૨ લાઠી નગરપાિલકા ૧.૨૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૩ માળીયાિમયાણા નગરપાિલકા ૧.૩૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૪ માડંવી નગરપાિલકા ૨.૧૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૫ ઓડ નગરપાિલકા ૧.૬૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૬ પેથાપરુ નગરપાિલકા ૨.૮૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૭ પ્રાતંીજ નગરપાિલકા ૧.૯૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૮ રાપર નગરપાિલકા ૧.૬૭ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૮૯ સતંરામપરુ નગરપાિલકા ૧.૯૨ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૦ સાવલી નગરપાિલકા ૧.૫૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૧ શેહરા નગરપાિલકા ૧.૩૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૨ સીક્કા નગરપાિલકા ૧.૯૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૩ સોનગઢ નગરપાિલકા ૩.૪૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૪ સતુ્રાપાડા નગરપાિલકા ૦.૬૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૫ તાલાળા નગરપાિલકા ૧.૭૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૬ તલોદ નગરપાિલકા ૧.૪૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૭ તરસાડી નગરપાિલકા ૧.૦૧ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૮ થરા નગરપાિલકા ૨.૪૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૯૯ થરાદ નગરપાિલકા ૨.૩૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  

૧૦૦ ઠાસરા નગરપાિલકા ૧.૬૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૦૧ ઉમરગામ નગરપાિલકા ૨.૩૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૦૨ વ ભિવ ાનગર નગરપાિલકા ૧.૭૦ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૦૩ વ લભીપરુ નગરપાિલકા ૧.૨૮ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૦૪ વથંલી નગરપાિલકા ૧.૧૪ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૦૫ િવજાપરુ નગરપાિલકા ૨.૮૯ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૦૬ િવસાવદર નગરપાિલકા ૧.૨૬ વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના  
૧૦૭ આણદં નગરપાિલકા ૧૮.૯૪ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૦૮ ભરુચ નગરપાિલકા ૧૮.૭૯ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૦૯ બોટાદ નગરપાિલકા ૮.૮૫ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
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૧૧૦ ગોધરા નગરપાિલકા ૧૧.૭૧ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૧ તપરુ નગરપાિલકા ૧૧.૧૩ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૨ કલોલ નગરપાિલકા ૧૦.૧૧ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૩ મોરબી નગરપાિલકા ૧૫.૯૫ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૪ નવસારી નગરપાિલકા ૧૭.૨૮ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૫ પોરબદંર નગરપાિલકા ૭.૭૯ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૬ પાલનપરુ નગરપાિલકા ૯.૪૩ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૭ સરેુ દ્રનગર નગરપાિલકા ૨૦.૪૮ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૮ વલસાડ નગરપાિલકા ૧૪.૨૦ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૧૯ વાપી નગરપાિલકા ૫.૯૦ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૦ વેરાવળ નગરપાિલકા ૧૦.૧૦ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૧ અમરેલી નગરપાિલકા ૮.૭૮ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૨ ભજુ નગરપાિલકા ૧૬.૮૫ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૩ ડીસા નગરપાિલકા ૧૮.૯૯ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૪ ગ ડલ નગરપાિલકા ૭.૫૧ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૫ િવજાપરુ નગરપાિલકા ૮.૨૭ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૬ ારકા નગરપાિલકા ૨.૨૮ ટે ડર મ ૂ યાકંન હઠેળ(અમતૃ) 
૧૨૭ ચોરવાડ નગરપાિલકા ૨.૨૦ ટે ડર આવકારવાના બાકી   
૧૨૮ કંસાડ નગરપાિલકા ૨.૭૨ ટે ડર આવકારવાના બાકી 

૧૨૯ માગંરોળ નગરપાિલકા ૨.૯૪ 
વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના 
હઠેળ વહીવટી મજુંરી બાકી 

૧૩૦ ઉપલેટા નગરપાિલકા ૪.૭૬ 
વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના 
હઠેળ વહીવટી મજુંરી બાકી  

૧૩૧ હાલોલ નગરપાિલકા ૬.૩૧ 
વણીર્મ જયતંી મખુ્ય મતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના 
હઠેળ વહીવટી મજુંરી બાકી  

૧૩૨ અંજાર નગરપાિલકા ૬.૨૬ 
પીપીપીના ધોરણે અમલીકરણ  
(ગાધંીધમ નગરપાિલકા સાથે સલંગ્ન) 

૧૩૩ ગાધંીધામ નગરપાિલકા ૧૦.૧૦ 
પીપીપીના ધોરણે અમલીકરણ  
 (બાકીનુ ંનેટવકર્ અમતૃ  હઠેળ)  

 શહરો અને નગરો :(બ) ઓ ીડશન પ ડ– કાયરત 
(માચ 2017 જુબ) 



67 | P a g e  
 

મ થળ લો મીલીયન લીટર /િદવસ 

૧ સાવરકંુડલા નગરપાિલકા અમરેલી  ૬.૩૪ 

૨ ગઢડા નગરપાિલકા બોટાદ ૨.૯૨ 

૩ બાયડ નગરપાિલકા અરાવ લી ૨.૦૬ 

૪ કઠલાલ નગરપાિલકા ખેડા ૩.૮ 

૫ મહુધા નગરપાિલકા ખેડા ૧.૭૬ 

૬ પાટડી નગરપાિલકા સરેુ દ્રનગર ૧.૩૩ 

૭ સોજીત્રા નગરપાિલકા આણદં  ૧.૬૭ 

ટાઉનશીપ : એસટ પી – એૂઝ ટમે ટ લા ટસ – કાયરત 
(માચ 2017ની થિતએ) 
મ. ઓપરટર ુ ંનામ થળ 
૧ 

અ ટ્રાટેક િસમે ટ 
સવેર્ ન.ં ૧૭૨,૧૩૨,૧૯૫,૧૯૮, વણાકબોરી થમર્લ પાવર 
લા ટ નજીક, સાગંોલ. 

  ૨ 
ઈ.ટી.સી. એગ્રો પ્રોસેિસંગ પ્રા. િલ 

સવેર્.ન.ં ૧૦૧૮/૧/પી., ૧૦૧૮/૧/પી. વરસોલા રોડ, 
વરસોલા 

  ૩ 
પોગન એ પ નગરશેઠ પાવરત્રોનીક્સ િલ. 

૧૨૧,૧૨૨, ૨૩મો માઈલ ટોન, ખેડા ધોળકા હાઈવે, 
વાવડી 

  ૪ ગજુરાત રા ય િવ તુ િનગમ િલ. ૬૧૫ હકે્ટર , વણાકબોરી 
  ૫ જ ઇિ ટગે્રટેડ ટે ટાઇલ પાકર્ NH No.૮, બીડજ 
  ૬ ગોદરેજ ગાડર્ન સીટી ગામ: જગતપરુ, એસ. જી. હાઈવે પાસે, અમદાવાદ. 
  ૭ નમર્દા પ્રો ક્ટ કોલોની  કેવડીયા કોલોની  
  ૮  જી.એમ.ડી.સી. રાજપારડી 
૯ એસ.આર.પી  એસ.આર.પી કોલોની, પાનગર, વાલીયા  
૧૦ િબરલા સે યલુોઝ િબરલા ધામ, ખરચ, કોસબંા 
૧૧ જીએનએ સી,  ટાફ ટાઉનશીપ જીએનએફસી લી.નમર્દા નગર,ભ ચ 
૧૨ સીએલપી ઈંડીયા લી.  ટાફ ટાઉનશીપ સીએલપી ઈંડીયા લી., પગથુાન, ભ ચ 
૧૩ એનટીપીસી લી.,   ટાફ ટાઉનશીપ એનટીપીસી લી, જનોર, ભ ચ 
૧૪ રીલાયસં ઈંડ ટ્રીઝ લીમીટેડ,  સર વતી ટાફ ટાઉનશીપ, ગામ: વડદલા, ભ ચ 
૧૫ રીલાયસં ઈંડ ટ્રીઝ લીમીટેડ ,  નમર્દા ટાફ ટાઉનશીપ, દહજે બાયપાસ રોડ, ભ ચ 

૧૬ 
રીલાયસં ઈંડ ટ્રીઝ લીમીટેડ,  યમનુા અને સરય ુ ટાફ ટાઉનશીપ દહજે બાયપાસ રોડ, 

ભ ચ 
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૧૭ 
રીલાયસં ઈંડ ટ્રીઝ લીમીટેડ,  કાવેરી અને ગોદાવરી ટાફ ટાઉનશીપ દહજે બાયપાસ 

રોડ, ભ ચ 
૧૮ ગેઇલ  ટાફ ટાઉનશીપ, ઉમરાજ, ભ ચ 
 ૧૯ િહંડા કો ઈંડ ટ્રીઝ લીમીટેડ, દહજે  ટાફ ટાઉનશીપ િહંડા કો ઈંડ ટ્રીઝ લીમીટેડ, દહજે 

 ૨૦ 
અ ટ્રાટેક િસમે ટ લીમીટેડ 
 

નમર્દા િસમે ટ વકર્સ કોલોની, જાફરાબાદ 
તા:- જાફરાબાદ, િજ:- અમરેલી 

 ૨૧ 
અ ટ્રાટેક િસમે ટ લીમીટેડ ગજુરાતિસમે ટ વકર્સ કોલોની,કોવાયા 

તા. રાજુલા, િજ:-અમરેલી 
૨૨ ગજુરાત પીપાવાવ પોટર્ ટ્ર ટ લી. પીપાવાવ, િજ:- અમરેલી 

૨૩ 
ઇ કો, ક તરુીનગર, કલોલ, જી  :ગાધંીનગર  ટાઉનિશપ ઇ કો, ક તરુીનગર,  

જી  :ગાધંીનગર  

૨૪ 

ગજુરાત ઇ ટરનેશનલ ફાયના સ ટેક સીટી 
લી. 

લોક ન ં૨૬૨, રતપંરુ ગામ અને લોક ન ં૨૨ અને ૨, 
ફીરોઝપરુ ગામ,  
તા અને જી લો: ગાધંીનગર  

૨૫ 
અરવીંદ એંડ માટર્ વે ય ુહોમ  લોક ન ં૧૨૬૩/પી, મોટીભોયણ ગામ  

તા અને જી લો: ગાધંીનગર  
૨૬ એચ એન જી લોટ ગ્લાસ લીમીટેડ ચદં્રપરુા, હાલોલ, જી લો:પચંમહાલ 

૨૭ 
ગમેસા વાઈ ડ ટિમર્નેસ િલમીટેડ ૩-એ, જીઆઇડીસી-૩, હાલોલ, ચદં્રપરુા 

જી લો:પચંમહાલ 

૨૮ 
ગજુરાત રા ય પોલીસ હાઉસીંગ કોપોરેશન  એસઆરપી ગપૃ-૫, લણુાવાડા રોડ, ગોધરા, જી લો: 

પચંમહાલ  
૨૯ િવંડસર રે યએુબલ એનજીર્ પ્રા. લી. ૩-એ, ફેઝ -૩, જીઆઇડીસી હાલોલ, જી લો: પચંમહાલ  
૩૦ ટઓટો ઇ ડીયા ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા.લી. જીઆઇડીસી હાલોલ, ચદં્રપરુા જી લો:પચંમહાલ 

૩૧ િસએટ લીમીટેડ  ગટેમવુાલા,પચંમહાલ ્

  ૩૨  પકુારો ફીગેહોલ ઇં યલુેશન િકટ સે ટર 
(ડીવી. ઓફ એબીબી લી.) 

જીઆઇડીસી હાલોલ, ચદં્રપરુા જી લો:પચંમહાલ 

  ૩૩  ગનેુબો ઇ ડીયા લી. જીઆઇડીસી હાલોલ,જી લો:પચંમહાલ 

  ૩૪  સન ફામાર્ યટુીકલ ઇ ડ. લી. હાલોલ –વડોદરા હાઇવે, હાલોલ, જી લો:પચંમહાલ 

  ૩૫  રેકેમ આરપીજી લી. કણજરી, સફારી ક્રોસીંગ પાસે, પચંમહાલ ્

  ૩૬  એલે બીક ફામાર્ યટુીકલ લી.(એપીઆઇ 
લાટં-૧) 

સ ન ં૧૧૯,૧૨૧,૧૩૨,૧૩૩, પાનેલાવ, 
તા: હાલોલ, જી લો:પચંમહાલ 
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૩૭ 
એલ એમ િવંડ પાવર (ઇ ડીયા) પ્રા.લી. લોટ :બી, કણજરી, હાલોલ ઇ ડ એરીયા તા: હાલોલ, 

જી લો:પચંમહાલ.  

૩૮ એરપોટર્ ઓથોરીટી ઓફ ઇ ડીયા  એર પોટર્ ટાઉનશીપ  
૩૯ રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ લી.-જામનગર  રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ લી  ટાઉનશીપ  
૪૦ એસાર ઓઇલ લી. – જામનગર  એસાર ઓઇલ લી ટાઉનશીપ (કુલ ૮ એસટીપી)  
૪૧ જીએસએફસી સીક્કા-જામનગર જીએસએફસી સીક્કા  ટાઉનશીપ, સીક્કા, જામનગર 

૪૨ આઇઓસી વાડીનાર  આઇઓસી રેસીડટલ કોલોની,વાડીનાર 

૪૩ આઇએનએસ વાલસરુા આઇએનએસ વાલસરુા, જામનગર  
૪૪ ટાટા કેમીક સ ટાટા કેમીક સ  ટાઉનશીપ, મીઠાપરુ 

૪૫ ી િદિગ્વજય સેમે ટ કં લી. ી િદિગ્વજય સેમે ટ કં લી કોલોની એસટીપી, િસક્કા 

૪૬ 
અંબજુા િસમે ટ લીમીટેડ અંબજુા િસમે ટ લીમીટેડ ટાઉનશીપ અંબજુા નગર, તા: 

કોડીનાર,જુનાગઢ 

૪૭ ઇ ડીયન રેયોન ઇંડ ટ્રીઝ ઇ ડીયન રેયોન ઇંડ ટ્રીઝ  ટાઉનશીપ, વેરાવળ, જુનાગઢ 

૪૮ જીએચસીએલ લીમીટેડ  સજંયનગર ટાઉનશીપ, સતુ્રાપાડા, જી:જુનાગઢ 

૪૯ જીએચસીએલ લીમીટેડ અનરુાગનગર ટાઉનશીપ, સતુ્રાપાડા,જી:જુનાગઢ 

૫૦ 
ગજુરાત સી ધી િસમે ટ ગજુરાત સી ધી િસમે ટ  ટાઉનશીપ,  

તા: સતુ્રાપાડા( કુલ ૩ એસટીપી)  
૫૧ ઇ ડીયન ફામર્સર્ ફટ લાઇઝરકોઓપરેટીવ  ટાઉનશીપ ગાધંીધામ 

૫૨ અદાણી પોટર્  રેસીડે સીયલ કોલોની મુ દ્રા 
૫૩ કંડલા પોટર્ ટ્ર ટ ગોપાલપરુી 
૫૪ જીએમડીસી જીએમડીસી રેસીડે સીયલ કોલોની  

૫૫ 
જીએમડીસી જીએમડીસી  અકરીમોટા પાવર પ્રો ક્ટ (રેસીડે સીયલ 

કોલોની) 
૫૬ જીએસઇસીલી જીએસઇસીલી (રેસીડે સીયલ કોલોની)  

૫૭ અ ટ્રાટેક િસમે ટ લીમીટેડ અ ટ્રાટેક િસમે ટ લીમીટેડ 

૫૮ બાલક્રી ણ ઇ ડ. લી. બાલક્રી ણ ઇ ડ. લી. 

૫૯ 
પશપુતી કોટ પીન લી. સ.ન ં૪૦૪/૨, દેત્રોજ રોડ, બાલાસર,  

તા: કડી, જી:મેહસાણા 

૬૦ 

અમન અપોલો ઇ ડીયા લી. સ.ન ં ૯/પી,૧૧પી,૧૩૯પી, મેહસાણા-અમદાવદ રોડ, 
જગદુણ,  
તા અને જી: મેહસાણા 
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  ૬૧  એશીયન પેઇ ટસ ઇ ડ ટ્રીયલ કોટીંગલી. એશીયન પેઇ ટસ ઇંડ ટ્રીયલ કોટીંગ લી. 
  ૬૨  ોત એ ટરપ્રાઇઝ પ્રા.લી. ોત એંટરપ્રાઇઝ પ્રા.લી. 
  ૬૩  એસજય ઇ ટરનેશનલ પ્રા.લી. એસજય ઇંટરનેશનલ પ્રા.લી. 
  ૬૪  અપાર ઇ ડ ટ્રીઝ લી. અપાર ઇંડ ટ્રીઝ લી. 
  ૬૫  જય રીસચર્ ફાઉ ડેશન  જય રીસચર્ ફાઉંડેશન  
  ૬૬  નવકાર ટમીર્નલ પ્રા.લી. નવકાર ટમીર્નલ પ્રા.લી. 
  ૬૭  જીએસઇસીએલ થમર્લ પાવર ટેશન  ઉત્રાણ સરુત 

  ૬૮  એ સાર ટીલ લી. નદંિનકેતન ટાઉનશીપ હઝીરા, સરુત  
  ૬૯  ગજુરાત ઇ ડ. પાવર કં લી.  લીગ્નાઇટ થમર્લ પાવર લાટં, નાની નરોલી, સરુત 

  ૭૦   ક્રીશક ભારતી કોઓપરેટીવ લી.  હઝીરા, સરુત 

  ૭૧ નેશનલ થમર્લ પાવર કોપ રેશન  નેશનલ થમર્લ પાવર કોપ રેશન  ટાઉનશીપ, હઝીરા, 
સરુત 

  ૭૨  ટોરે ટ પાવર લી. સરદારસીંગ હાઉસીંગ કોલોની, ધોરણપારડી, તા: કામરેજ, 
જી:સરુત 

  ૭૩  િરલાય સ ઇ ડ. લી. િરલાય સ ઇ ડ. લી. 
  ૭૪  આઇઓસીએલ આઇઓસીએલ ટાઉનશીપ, વડોદરા  
  ૭૫  જીએસએફસી જીએસએફસી ટાઉનશીપ, વડોદરા  
  ૭૬  િનરમા લી. િનરમા લી.ટાઉનશીપ, વડોદરા  
  ૭૭   એલ એ ડ ટી  એલ એ ડ ટી  નોલેજ સીટી, વડોદરા 
(બ) ટાઉનશીપ:એસટ પી  –  બાધંકામ ગિત હઠળ 

(માચ  2017ની થિતએ) 
મ ઓપરટર ુ ંનામ  થળ 
૧ ગેરીસન એ જીિનયર )આઇ (એએફ , 

િચલોડા િમલેટરી એ જીિનયર સેવા 
ગેરીસન એ જીિનયર )આઇ (એએફ , િચલોડા િમલટેરી 
એ જીિનયર સેવા, લેકાવાડા પાટીયા, િચલોડા, તા&જી :
ગાધંીનગર 

૨ અરિવંદ અને માટર્ વે ય ુહોમ  લોક ન ં૧૨૬૩ /પી , ગામ  :મોટી ભોયણ ,  
તા  :કલોલ , જી  :ગાધંીનગર  

૩ ઓએનજીસી કોલોની  લોટ નં /.લોક નં .૪૦૯ , પાલાવાસણા, તા .જી .મહસેાણા-
૩૮૪૦૦૨ 

૪ ઓએનજીસી કોલોની  લોટ નં /.લોક નં .૪૧૯ , પાલાવાસણા, તા .જી .મહસેાણા-
૩૮૪૦૦૨ 
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૫ ઓએનજીસી કોલોની  લોટ નં /.લોક નં .૪૦૮ , પાલાવાસણા, તા .જી .મહસેાણા-
૩૮૪૦૦૨ 

૬ લીસ રીસોટર્ એ ડ ક ટ્રી ક્લબ પ્રા .લી  ૧૦૧૩, ૧૦૦૬ /૨ , ૧૦૦૪ /પી૧ , મહસેાણા -ઉંઝા હાઇવે , 
મોટીદાઉ, તા .જી.મહસેાણા  

૭ ગજુરાત ઇ ડ્ર ટ્રીયલ ડેવલેપમે ટ 
કોપ રેશન  

ઉમરગાવ  

(૧)  કુલ  એસટીપીની સખં્યા      ૨૭૯ 
(ક) એસટીપી: – કાયર્રત       ૧૧૮ 
(ખ) એસટીપી: – બાધંકામ હઠેળ    ૨૮ 
(ગ) એસટીપી: – આયોજન હઠેળ    ૧૩૩ 

(૨)    ઓક્સીડેશન પો ડની સખં્યા :     ૭ 
5.11 િવક તબીબી કચરાના િનકાલની સા ૂહક યવ થા: 

આપણા જીવન, વા ય અને તદુંર તી માટે તબીબી માવજત ખબુ જ મહ વની છે. પરંત ુતબીબી પ્રવિૃ ઓ 
થકી કચરો તેની રોગ ફેલાવાની ક્ષમતા તથા તે જોખમી અને ઝેરી હોવાથી ક્યારેક જીવલેણ નીવડી શકે છે.  

તબીબી કચરામા ં જુદા જુદા પેથોજ સ અને વિૃ ધ પામવાની ક્ષમતા તેમજ િબનજોખમી,  િબનઝેરી 
નગરપાિલકાના કચરાને પ્રદૂિષત કરવાની તે્રવડને કારણે નગરના કચરાની સાથે આવો કચરો િનકાલ કરતા ં
નગરના કચરાની એકંદરે યવ થાપન કમગીરીના પ્રય નો એળે જઇ શકે છે. આવી અયોગ્ય પ ધતીને 
અટકાવવાના હતેથુી ભારત સરકારે પયાર્વરણ સરુક્ષા અિધિનયમ ૧૯૮૬ની કલમ ૬, ૮ અને ૨૫ની 
જોગવાઇઓ હઠેળ િવક તબીબી કચરો યવ થાપન િનયમો ૨૦૧૬નો કાયદો બનાવી, રાજપત્રમા ં
તારીખ.૨૮-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ આ િનયમો પ્રિસ ધ કરેલ છે. આ 

િનયમોના ક્રમાકં ૪ હઠેળ સબંિંધત સં થાકીય થળના માિલકે ( િવક તબીબી કચરો યાથંી નીકળે તે 
થળ) પયાર્વરણ તેમજ માનવ વા ય પર કોઇ પણ રીતે આડઅસર ના થાય તેવી રીતે આ કચરાના 
િનકાલ માટે જ રી તમામ પગલા ંલેવાની ફરજ દશાર્વી છે. િનયમ-૫મા ં િવક તબીબી કચરાને જુદી જુદી 
કેટેગરી મજુબ ટો પાડવા તેમજ તેને  ટ્રીટ કરવા માટે કઇ પ ધિત અપનાવવી તેની િવગતો દશાર્વી છે. 

િવક તબીબી કચરો યવ થાપન િનયમો-૨૦૧૬ના િનયમ ૧૦ 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. િવક તબીબી કચરો યવ થાપન 
િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ ઓથોરાઇઝેશનની મજુંરી ૫ વષર્ માટે રા ય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (એસપીસીબી) 
ારા આપવામા ંઆવે છે. 
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કોમન બાયોમે ડકલ વે ટ  ટમે ટ ફિસ લટ  (સીબીએમડબ ટુ એફ ) (માચ 2017ની થિત) 

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

આવર  લેવાયેલ 
પથાર ઓ 

૧ 
ડી ટ્રો ડ બાયો ક્લીન પ્રા.લી. 
લોટ ન ં૨૭૨-૨૭૩, જીઆઇડીસી, કુવાડવા, 
તા: રાજકોટ, જી: રાજકોટ. 

૨૨૬૮ ૧૧૨૯૦ 

૨ 
ડી ટ્રો ડ ક છ સવીર્સીઝ પ્રા.લી. 
સ.ન ં૪૨/૧, રાતીયા, જી લો:ક છ. 

૫૯૬ ૪૪૪૨ 

૩ 
દેવ બાયો મેડીકલ વે ટ મેનેજમે ટ સવીર્સીઝ. 
સ.ન ં૩૨૬, હરીપર, તા: લાલપરુ, જી લો: જામનગર  

૬૭૦ ૪૮૦૩ 

૪ 
પોરબદંર માનવસેવા ચેરીટેબલ ટ્ર ટ. 
લોટ ન ં૮૨/૧, ખાપટ, તા અને જી: પોરબદંર. 

૨૩૯ ૯૩૮ 

૫ 
ગીરનાર બાયો મેડીકલ વે ટ મેનેજમે ટ સવીર્સીઝ. 
લોટ ન ં૧૭૪૬, જીઆઇડીસી-૨, દોલતપરા,  
જી: જુનાગઢ.  

૬૪૮ ૨૬૯૧ 

૬ 
ઇ-કોલી વે ટ મેનેજમે ટ સી ટમ(યિુનટ-૧). 
૧૪/૧, સાકેત ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, મોરૈયા,  
તા: સાણદં, જી લો: અમદાવાદ.  

૧૭૦૩ ૮૫૩૫ 

૭ 
ઇ-કોલી વે ટ મેનેજમે ટ સી ટમ(યિુનટ-૨). 
૯૮-૯૯-૧૦૦, સાબર ઇ ડ ટ્રીયલ પાકર્ પ્રા.લી. અસાલ, 
તા: િભલોડા, જી લો:સાબરકાઠંા. 

૧૧૫૯ ૫૫૭૮ 

૮ 
કેર બીએમડબ ય ુઇ સીનીરેટર.  
લોટ ન ં૧૨૧૬, સાતંેજ, તા: કલોલ,  
જી લો: ગાધંીનગર. 

૧૪૯૮ ૧૧૬૩૫ 

૯ 
કેર બીએમડબ ય ુઇ સીનીરેટર.  
લોક ન ં૨૩૦, પલાવાસણા- વડોસણ રોડ, પલાવાસણા, 
તા: કલોલ, જી લો: ગાધંીનગર.  

૧૧૬૯ ૬૮૬૫ 

૧૦ 
મેડીકેર એ વાયરમે ટલ મેનેજમે ટ પ્રા.લી. 
૨૮ અ મેઘ ઇ ડ. એ ટેટ, સતલજ રોલીંગ મીલ પાસે, 
ચાગંોદર, તા: સાણદં, જી લો: અમદાવાદ. 

૧૫૭૦ ૧૨૨૮૦ 

૧૧ પો યકેુર બાયોમેડીકલ મેનેજમે ટ પ્રા. લી. ૧૭૦૦ ૭૦૦૦ 
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લોટન ં ૪/એ, સ. નો.૭૯૨, મોટીભોયણ, તા: કલોલ, 
જી લો: ગાધંીનગર.  

૧૨ 
ક્વ ટમ એ વાયરમે ટ એ જીનીયર. 
સ. ન ં૪૬૭/૧, અટલાદરા એસ.ટી.પી. પાસે,  
જી: વડોદરા. 

૨૦૮૮ ૮૪૭૨ 

૧૩ 
સવંેદના બી.એમ.ડબ ય.ુ ઇ સીનીરેટર (યનુીટ-૧). 
લોટ ન ં૨૧૭/૧, ચદં્રપરુા, હાલોલ,  
જી લો: પચંમહાલ. 

૧૭૭૯ ૮૮૫૧ 

૧૪ 
એન ક્લેર બી.એમ.ડબ ય.ુ સવીર્સ. 
ગોકુલનગર, એસ.એમ.સી. સોલીડ વે ટ સાઇટ પાસે, 
આઝાદ નગર રોડ, ભટાર, જી:સરુત. 

૫૯૯૪ ૧૬૮૬૨ 

૧૫ 
આઇએમએ ભાવનગર. 

  ૪૬/૧ પૈકી, કુ ભારવાડા, નારી રોડ, જી: ભાવનગર. 
૯૭૮ ૬૧૦૫ 

૧૬ 
રીધમ બાયો કેર. 
સ.ન ં૩૩૧, ચડોતર ગઢ રોડ, વેડચંા,  
તા: પાલનપરુ, જી લો: બનાસકાઠંા.  

૬૦૦ ૫૦૦૦ 

૧૭ 
ગ્લોબ બાયો કેર. 
લોટ ન:ં ૮૨૦૮/૨ અને ૩, સચીન જીઆઇડીસી,  
જી: સરુત. 

૭૫૧ ૨૯૪૯ 

૧૮ 
ગ્લોબ બાયો કેર. 
લોટ ન:ં ૧૪૪/બી, નવા ફાયર ટેશનની બાજુમા,ં 
જીઆઇડીસી, અંકલે ર, જી લો: ભરુચ. 

૭૧૬ ૨૭૫૭ 

૧૯ 
સવંેદના બી.એમ.ડબ ય.ુ ઇ સીનીરેટર (યનુીટ-૨). 
લોટ ન ં૨૦૮/૩, મોરાજ-ચીખોદરા રોડ, મોરજ,  
તા: તારાપરુ, જી લો: આણદં. 

૯૭૦ ૪૬૮૫ 

 ુલ  27096 131738 

5.12 ઘન કચરો યવ થાપન િનયમો,  2016 
ઘન કચરો યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬ તા ૦૮-૦૪-૨૦૧૬થી 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 
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(ઓથોરાઇઝેશન) મેળવવી ફરિજયાત છે. ઘન 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, ઘન 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 ં૧૬૨ નગરપાિલકાઓ, ૮ મહાનગરપાિલકાઓ, ૪નોિટફાઇડ એિરયા તેમજ 
૦૧ શહરેી િવકાસ સ ા મડંળની ઘન કચરો યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬નો અમલ કરવા માટે 
જવાબદાર સં થા તરીકે બોડર્ ારા ઓળખ કરવામા ંઆવી છે. ઉપલ ધ િવગતો મજુબ રા યમા ં
આશરે ૧૦૪૦૦મેટ્રીક ટન/પ્રિતિદન લેખે ઘન કચરો િનપ  છે.  

ઓથોરાઇઝેશન માટેની અરજીઓ અંગેની આંકડાકીય િવગતો નીચે મજુબ છે. 

મ િવગતો ુલ સં ચત 
(31-03-
2016 ધુી) 

2016-2017 ના 
વષ દરિમયાન 

ુલ સં ચત 
(31-03-2017 
ધુી) 

૧ સમંિત માટે હાથપરનીઅરજીઓ ૩૮૪ ૭ ૩૯૧ 
૨ સમંિત આપેલ અરજીઓ ૩૫૩ ૬ ૩૫૯ 
૩ ના-મજૂંર કરેલઅરજીઓ  ૨૫ ૧ ૨૬ 

બોડર્ ારા ૭૯ 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 ઘન કચરો યવ થાપન િનયમો, ૨૦૧૬ ના ઉ લઘંન  અ વયે યએુલબી  (અબર્ન 
લોકલ બોડી)ને વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ દરિમયાન કુલ ૬ લીગલ નોટીસ, ૮૮ કારણદશર્ક નોટીસ તથા ૬ 
નોટીસ ઓફ ડાયરેકશન આપેલ છે. 
નગરો અને શહરેોના 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 
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ટ્રીટમે ટની સિુવધાઓ ( વી કે વમીર્કંપો ટીંગ) તેમજ ૫૦ િ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  ઘન કચરા યવ થાપન 
િનયમો-૨૦૧૬ના 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. જીયડુીસી ા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 ન થઇ શકે તેવા ઘન કચરાનો િનકાલ પણ 
મહાનગરપાિલકાની લે ડફીલ સાઇટ ખાતે કરવા માટે ભાર મકેૂલ છે. ૨૯ ક્લ ટરો ની િવગતો નીચે 
મજુબ છે. (માચ  2017ની થિતએ) 

લ ટર 
મ 

મ લ ટર નામ એસએલએફની થિત એુલબી 
માકં  

તેને સલં ન 
એુલબી ૂથ 

કચરાની 
ુલ 
િનપજ 
ટન/ દન 

એસએલ
એફથી 
તર 

ક.મી. 
ગિત 

હઠળ 
ારંભના 

તબ ે  
નામ 
 

૧ ૧ અમદાવાદ હા     ૪૨.૩૦   
     ૧ બારેજા ૪.૧૦ ૧૨ 
     ૨ મોટેરા ૬.૯૦ ૧૫ 
     ૩ બાવળા ૭.૫૦ ૩૦ 
     ૪ સાણદં ૯.૦૦ ૨૫ 
     ૫ ધોળકા ૧૪.૮૦ ૫૦ 
૨ ૨ બરોડા હા    ૨૭.૦૦  
     ૬ સાવલી ૩.૬૦ ૨૫ 
     ૭ કરજણ ૭.૭૦ ૩૦ 
     ૮ ડભોઇ ૧૫.૭૦ ૩૫ 
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૩ ૩ ભાવનગર 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 ટેશન 
િસહોર ખાતે) 

૧૨.૦૦ ૩૫ 

     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    ૧૫૦.૦  
     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 
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     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    ૧૩૯.૬  
     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  

     ૩૯ બીલીમોરા ૧૬.૧૦ ૪૮ 
     ૪૦ બારડોલી ૧૬.૯૦ ૩૨ 
     ૪૧ વેજલપરુ ૨૧.૮૦ ૩૨ 
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     ૪૨ નવસારી ૬૦.૬૦ ૩૨ 
      ટોટલ ૫૦૦.૪  
પુર કલ ટર- 01 

ઉ ર જુરાત 
૩.૦૦ ૩.૦૦ - ૬-કલ ટર ૪૫૯.૪  

૧ ૧ િહમતંનગર હા 
 

 િહમતંન
ગર 

 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 ૪૮ 
૯ િહંમતનગર ૧૬.૦૦ ૦ 

૨ ૨ પાટણ હા  પાટણ  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 
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૧૭ પાટણ ૪૦.૦૦ ૦ 
૩ ૩ પાલનપરુ હા  પાલનપરુ  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 
૨૪ પાલનપરુ  ૨૦.૦૦ ૦ 
૨૫ ડીસા  ૨૦.૦૦ ૩૨ 

૪ ૪ ધાનેરા  હા ૨૬ ધાનેરા ૬.૦૦ ૦.૦૦ 
૫ ૫ મહસેાણા  હા 

 
મહસેાણા  ૪૫.૦૦  
૨૭ બેચરાજી  ૩.૦૦ ૩૭.૦૦ 
૨૮ મહસેાણા  ૪૨.૦૦ ૦.૦૦ 

૬ ૬ ગાધંીનગર  હા ગાધંીનગર  ૧૪૪.૯  
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 ૩ ૩ ૩૪  ૪૫૯.૪  
પુર કલ ટર – 02  

સૌરા  
0.00 6.00 - 6 – કલ ટર 303.00  

૭ ૧ અમરેલી  હા અમરેલી  ૭૪.૦૦  
૩૫ દામનગર  ૨.૦૦ ૩૦ 
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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 રાણાવાવ  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 બોટાદ  ૨૮.૦૦  
૫૦ ગઢડા  ૩.૦૦ ૨૪.૦૦ 
૫૧ બરવાલા  ૫.૦૦ ૫૨.૦૦ 
૫૨ બોટાદ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૦ ૪ મહુવા  હા મહુવા  ૩૭.૦૦  
૫૩ જાફરાબાદ ૩.૦૦ ૭૨.૦૦ 
૫૪ રાજુલા ૮.૦૦ ૩૪.૦૦ 
૫૫ મહુવા ૨૬.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૧ ૫ 
 

ારકા   હા ારકા  ૨૦.૦૦  
૫૬ ઓખા  ૮.૦૦ ૨૬.૦૦ 
૫૭ ારકા  ૧૨.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૨ ૬ કોડીનાર  હા કોડીનાર  ૬૮.૦૦  
૫૮ સતુ્રાપાડા  ૨.૦૦ ૩૮ 
૫૯ ઉના  ૭.૦૦ ૩૫ 
૬૦ કોડીનાર  ૯.૦૦ ૦ 
૬૧ તલાલા  ૧૦.૦૦ ૪૦ 
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૬૨ વેરાવળ  ૪૦.૦૦ ૪૨ 
ટોટલ  ૬   ૩૦૩.૦  
પુર કલ ટર-03,  

સૌરા   અને ક છ 
7.00 ૨.૦૦ - ૯-કલ ટર ૨૮૯.૨૨  

૧૩ ૧ સરેુ દ્રનગર 
 

 હા સરેુ દ્રનગર 

 
 ૯૯.૦૦  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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  અંજાર  ૫૫.૦૦  
૭૦ અંજાર  ૧૭.૦૯ ૦ 
૭૧ ગાધંીધામ  ૩૭.૯૨ ૩૦ 

૧૫ ૩ ભચાઉ હા  ભચાઉ  ૧૨.૦૦  
૭૨ રાપર ૫.૭૬ ૪૦ 
૭૩ ભચાઉ ૬.૩૫. ૦ 

૧૬ ૪ ભજુ  
 

હા ભજુ  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  મોરબી  ૪૦.૦૦  

૭૭ માળીયાિમયાણા   ૩૬.૪૩ ૩૦ 
૭૮ મોરબી ૩.૯૦ ૦ 

૧૯ ૭ વાકંાનેર  હા  ૭૯ વાકંાનેર  ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૨૦ ૮ ધધંકુા હા  ૮૦ ધધંકુા ૧૭.૦૦ ૦.૦૦ 
૨૧ ૯ િવરમગામ હા  ૮૧ િવરમગામ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ 
ટોટલ 7 2   289.22  
પુર કલ ટર-04,  2.00 ૨.૦૦ - ૪-કલ ટર ૪૨૮.૨૦  
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મ ય જુરાત 
૨૨   ૧ આણદં    હા આણદં  ૨૭૦.૧  

૮૨ મહુધા  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  ગોધરા   ૧૨૯.૩  
૧૦૨ શહરેા  ૪.૦૦ ૨૧ 
૧૦૩ દેવગઢ બારીયા 

(ટ્રા સફર િપપલોદ 
ખાતે )  

૪.૨૦ ૧૨ 

૧૦૪ કાલોલ ૭.૧૦ ૩૦ 
૧૦૫ ઝાલોદ (ટ્રા સફર ૭.૩૦ ૬૬ 
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િપપલોદ ખાતે )    
૧૦૬ બાલાિસનોર  ૮.૬૦ ૫૫ 
૧૦૭ હાલોલ  ૧૧.૫૦ ૪૦ 
૧૦૮ લણુાવાડા ૧૩.૫૦ ૫૭ 
૧૦૯ દાહોદ (ટ્રા સફર 

િપપલોદ ખાતે )   
૨૬.૪૦ ૩૯ 

૧૧૦ ગોધરા  ૪૬.૭૦ ૭ 
૨૪ ૩ ખભંાત હા  ૧૧૧ ખભંાત ૨૪.૩૦ ૦.૦૦ 
૨૫ ૪ સતંરામપરુ  હા ૧૧૨ સતંરામપરુ ૪.૫૦ ૦.૦૦ 
ટોટલ 2 2   428.2  
પુર કલ ટર – 05 

દ ણ જુરાત 
૦.૦૦ ૪.૦૦ - ૪ – કલ ટર ૨૫૪.૦  

૨૬ ૧ અંકલે ર  
 

હા અંકલે ર  ૧૩૪.૮  
૧૧૩ આમોદ  ૪.૦૦ ૮૭ 
૧૧૪ તરસાડી  ૪.૯૦ ૨૫ 
૧૧૫ કનસડ  ૫.૫૦ ૫૦ 
૧૧૬ જ બસુર   ૧૨.૭૦ ૯૬ 
૧૧૭ અંકલે ર  ૨૬.૩૦ ૮ 
૧૧૮ ભ ચ ૮૧.૪૦ ૨૬ 

૨૭ ૨ ઉમરગામ  હા   ૯૭.૮૦  
૧૧૯ ધરમપરુ  ૫.૧૦ ૬૫ 
૧૨૦ ઉમરગામ ૬.૨૦ ૧૩ 
૧૨૧ પારડી  ૬.૫૦ ૩૦ 
૧૨૨ વાપી  ૩૯.૬૦ ૧૫ 
૧૨૩ વલસાડ  ૪૦.૪૦ ૪૫ 

૨૮ ૩ છોટા  ઉદેપરુ  હા ૧૨૪ છોટા  ઉદેપરુ ૧૧.૪૦ ૦.૦૦ 
૨૯ ૪ રાજપીપળા   હા ૧૨૫ રાજપીપળા  ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ 
ટોટલ  4   254.0  

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

ઘન કચરાના ઉ પાદનની િવગત - િુનિસપલ કોપ રશન 
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                                                                      (માચ  2017ની 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 ૧૨૦૦ 

૩ સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન કાયર્રત  ૧૫૮૮ 

૪ રાજકોટ યિુનિસપલ કોપ રેશન કાયર્રત ૫૫૦ 

૫ ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૧૦૫ 

૬ જામનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૨૫૦ 

૭ ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન  બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૨૨૫ 

૮ જુનાગઢ યિુનિસપલ કોપ રેશન બાધંકામ ચાલ ુથયેલ નથી  ૧૧૫ 

કુલ  ૮૦૩૩ 
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 
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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 
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 
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૪૫ પ્રાતંીજ   ૬.૦૦ ૯૨ પોરબદંર  ૪૫.૦૦ 
૪૬ તલોદ   ૭.૦૦ ૯૩ મહુઆ ૨૬.૦૦ 
૪૭ હાલોલ   ૧૧.૫૦  ુલ 529.72 

5.13  બેટર  ( યવ થા અને ળવણી) િનયમો, 2001 

બેટરી ( યવ થા અને જાળવણી) િનયમો, પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ ૧૯૮૬ અંતગર્તના અિધકાર મજુબ 
તારીખ ૧૬મી મે, ૨૦૦૧ના રોજથી અમલમા ંઆ યા છે. આ િનયમો તારીખ ૪ મે, ૨૦૧૦ના રોજ સધુારવામા ં
આવેલ છે. બેટરીના દરેક ઉ 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 ડીલસર્નુ ં સઘન 
મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવી ર  ુ છે. અધર્વાિષર્ક 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 
ભારત સરકાર ારા પાણી ઉપકર(પ્રદૂષણ િનવારણ અને િનયતં્રણ) અિધિનયમ, ૧૯૭૭થી અમલમા ં
મકુાયેલ છે.  અ વયે ઉ ોગો અને થાિનક સ ાતતં્રો ારા ઉપયોગમા ંલવેાતા 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 
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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 ય સિચવને 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. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 
બોડર્ ા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 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્મા ં પાણી ઉપકરણ ભરતા ં ઉ ોગો તથા 
મહાનગરપાિલકા/નગરપાિલકાઓ માટે તારીખ ૧લી સ ટે બર ૨૦૦૯થી ઓનલાઇન રીટનર્ ફાઇલ કરવાનુ ં
ફરજીયાત બનાવાવાન ુઆ ય ુ છે. અગાઉ પાણી ઉપકર આકારણીના બીલની રકમ બોડર્ ારા િડમા ડ 
ડ્રા ટથી વીકારવામા ંઆવતી હતી. યાર બાદ ઇ-ગવનર્ સના ભાગ પે વષર્ ૨૦૧૨-૨૦૧૩થી પાણી ઉપકર 
આકારણીના બીલના ચકૂવણા માટે RTGS/NEFTની સવલત બોડર્ ારા ચાલ ુકરવામા ંઆવી અને  તારીખ. 
૧લી માચર્ ૨૦૧૬થી બોડર્ના તમામ પ્રકારના ચકૂવણા માટે RTGS/NEFT ફરજીયાત બનાવવામા ંઆ ય ુ
યાર બાદ તારીખ. ૧લી જુન ૨૦૧૬થી પાણી ઉપકરની ચકુવણી ઇ-પેમે ટથી કરવાન ુફરજીયાત બનાવેલ 
છે  
પાણી ઉપકરની આકારણીને અ લુ ીને વ લુાતની થિત નીચે જુબ છે. 
મન:ં િવગત વષ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
૧. આકારણી થયેલ એકમોની સખં્યા ૮૯૨૬ ૧૧૦૯૯ ૯૫૧૮ 
૨. આકારણી થયેલ હુકમોની સખં્યા ૧૬૦૩૯ ૨૨૫૩૯ ૧૫૦૪૩ 
૩. વસલુાત થયેલ રકમ . લાખમા ં ૩૦૨૨.૬૭ ૩૭૨૦.૭૨ ૪૨૧૧.૮૮ 
5.15 કો હ સવ એ વાઇરો મે ટલ પો શુન ઇ ડ સ (સીઇપીઆઇ) 
ભારત સરકારના ંવન અને પયાર્વરણ મતં્રાલય ારા કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના ંCEPI કોરના આધારે 
તા. ૧૩.૦૧.૨૦૧૦ના ંઓિફસ મેમોરે ડમથી ગજુરાતના ંવાપી, અંકલે ર અને વટવા િવ તારમા ંતથા નવા 
ઉ ોગોના ં થાપન તેમજ હાલના ં થાિપત ઉ ોગોના ં િવ તરણ પર રોક લગાવી હતી. વાપી િવ તારનુ ં
મોરેટોિરયમ તેઓએ પ્ર તતુ કરેલ એક્શન લાનથી સતં ૃ ટ થઇને વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલય ારા તા. 
૨૬.૧૦.૨૦૧૦ના ંરોજ ઉઠાવી લેવાય ુહત ુ.ં જો કે પછી તે પા  તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ના ંઓિફસ મેમોરે ડમથી 
લબંાવવામા ંઆ ય ુહત ુ.ં  
કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ઓક્ટોબર-૨૦૧૬મા ંવાપી, અંકલે ર અને વટવાનુ ંમોિનટરીંગ કરી 
CEPI કોરની ગણતરી કરવામા ં આવી હતી. ની જાણ તા. ૨૫.૧૧.૨૦૧૬ ના પત્ર ક્રમાકં 
MSCB/11/2016 થી વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલય, ભારત સરકારને કરવામા ંઆવી અને વાપી, અંકલે ર 
અને વટવામા ંCEPI કોર અનકુ્રમે ૬૮.૨, ૬૮ અને ૫૪.૨ જણાવવામા ંઆ યા.  
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કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડ ફરી રજુ કરેલ CEPI કોરને આધારે તથા ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 
ારા સેપી િવ તારમા ંઆવેલ ઉ ોગો, ઔ ોિગક એસોિસએશના તેમજ અ ય િહ સેદારોના ંસહયોગ અને 
એક્શન લાનના ંઅમલીકરણને લીધે એકંદરે પયાર્વરણમા ંથયેલ સધુારને યાને લઇ ભારત સરકારના ં
વન અને પયાર્વરણ મતં્રાલયે તા. ૨૫.૧૧.૨૦૧૬ ના ઓિફસ મેમોરે ડમ ન.ં J-11013/5/2010-IA.II(I)થી 
વાપી, અંકલે ર અને વટવા િવ તારમાથંી મોરાટોરીયમ હટાવી લીધેલ છે.  

5.16  પયાવરણ મં ુર  – લોક નુાવણી   

ભારત સરકારના પયાર્વરણ, વન અને જળવાય ુપિરવતર્ન મતં્રાલય ારા પ્રિસ ધ થયેલ તારીખ: ૧૪-૦૯-

૨૦૦૬ના જાહરેનામાના ક્રમાકં/૧૫૩૩ના 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 લોકસનુવણી જ રી છે. આ િનયમો અ વયે ભારત સરકારના 

પયાર્વરણ, વન અને જળવાય ુ પિરવતર્ન મતં્રાલય તેમજ ટેટ એિ વરો મે ટલ ઇ પેક્ટ એસેસમે ટ 

ઓથોિરટી (એસઇઆઇએએ), 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 ઝ / ો ટ ુ ંનામ અને સરના ુ ં લોક નુાવણીની 
તાર ખ 

૧  મેસસર્ િરલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલમીટેડ.  
જી. જામનગર. 

૧૨/૦૪/૨૦૧૬ 

૨  મેસસર્  અ ટ્રાટેક િસમે ટ િલમીટેડ (યિુનટ: સેવાગ્રામ િસમે ટ વક્સર્). 
ગામ: ખારાઇ અને વાયોર, તા. લખપત અને અબડાસા, 
જી. ક છ. (૪૩૨.૩૦ હકે્ટર) 

૧૮/૦૪/૨૦૧૬ 

૩  મેસસર્ હતેબાન પેકેમ િલમીટેડ.  
લોટ ન:ં ડી-૨/સીએચ/૩૫૭, દહજે ફેઝ- II, ઇ ડ ટ્રીઅલ એ ટેટ, ગામ: જોલવા, 
તા: વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૨૯/૦૪/૨૦૧૬ 

૪  ઓઇલ અને નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલિમટેડ. ( ખભંાત એસેટમા)ં,  
પો: કંસારી, તા: કે બે, જી લો: આણદં. 

૦૪/૦૫/૨૦૧૬ 

૫  મેસસર્ બાલાજી ફોમાર્લીન પ્રાઇવેટ િલમીટેડ.  
લોટ નબંર: ૧૩૯૮, ગામ: મોટી ભોયણ, તા: કલોલ, જી લો: ગાધંીનગર. 

૦૯/૦૬/૨૦૧૬ 
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૬  ઓઇલ અને નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલિમટેડ. ( ખભંાત એસેટમા)ં, 
પો: કંસારી, તા: ખભંાત, જી લો: આણદં. 

૧૦/૦૫/૨૦૧૬ 

૭  ઓઇલ અને નેચરલ ગેસ કોપ રેશન િલિમટેડ. ( ખભંાત એસેટમા)ં,  
પો: કંસારી, તા: ખભંાત, જી લો: આણદં. (વડોદરા જી લાના ભાગ માટે)   

૧૧/૦૫/૨૦૧૬ 

૮  મેસસર્ સૌરા ટ્ર કેિમક સ. (િનરમા િલમીટેડનો ભાગ),  
ગામ: ઝીંઝરકા-બોરીચા, (૨૪.૨૮ હકેટર), તા. અને િજ. પોરબદંર. 

૨૦/૦૫/૨૦૧૬ 

૯  મેસસર્ એક્ષી લેમ પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૪૩૨, ગામ: અમોદરા (રામપરુા), તા. પ્રાિંતજ, જી. સાબરકાઠંા. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૬ 

૧૦  મેસસર્ સીડાર ડેકોર પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
લોટ ન:ં ૬૫/એ, ગામ: અણખોલ પાટીઆ, કડીરોડ, તા: કડી,  
જી લો: મહસેાણા. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૬ 

૧૧  મેસસર્ ચૈત ય લાઇફ સાય સ પ્રાઇવેટે િલમીટેડ.  
લોટ ન:ં ડી-૨/સીએચ/૨૧૫, જીઆઇડીસી ઇ ડ ટ્રીઅલ એ ટેટ, દહજે, તા: 
વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૧૦/૦૬/૨૦૧૬ 

૧૨  મેસસર્ . . પટેલ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરલ એ ડ એ જીનીયરીંગ પ્રાઇવેટ 
િલિમટેડ.(૩૯.૮૬.૭૯ હકે્ટર),  
સવેર્ નબંર: ૩૬૨/પી, ગામ: દનાદરા, તા: કપડવજં, જી લો: ખેડા. 

૧૦/૦૬/૨૦૧૬ 

૧૩  મેસસર્ અ ટ્રાટેક સીમે ટ િલમીટેડ.(યટુીસીએલ),  
ગામ: બામભોર અને ત લી, તા: તળાજા, િજ: ભાવનગર (ગજુરાત).   

૧૫/૦૬/૨૦૧૬ 

૧૪  મેસસર્ અ ટ્રાટેક સીમે ટ િલમીટેડ. (યટુીસીએલ). 
ગામ: કલસર, દયાલ અને કોટડા, તા: મહુવા, િજ: ભાવનગર. (ગજુરાત) 

૧૫/૦૬/૨૦૧૬ 

૧૫  મેસસર્ અ ટ્રાટેક સીમે ટ િલમીટેડ. (યટુીસીએલ),  
ગામ: મેથલા, મધવુન, ઝાઝંમેર, રાજપરા, રલીયા અને ગઢુલા,  
તા: તળાજા, િજ: ભાવનગર. (ગજુરાત) 

૧૬/૦૬/૨૦૧૬ 

૧૬  મેસસર્ અતલુ િલમીટેડ. 
લોટ ન.ં ૫, ૬, ૨૯, ૩૦, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૭, ૩૮, ૮૦, ૮૧, ૮૪, ૮૫ અને ૯૧, 
સવેર્ ન.ં ૨૭૪, ૨૭૫ અને ૨૭૬, તા. અને જી. વલસાડ. 

૨૧/૦૬/૨૦૧૬ 

૧૭  મેસસર્ ઓ ટવાલ ફોસકેમ (ઇ ડીયા) િલમીટેડ. 
લોટ ન:ં ડી-૩/૧૨૪, ડી-૩/૧૨૫ અને ડી-૩/૧૨૬,  
દહજે ઇ ડ ટ્રીઅલ એ ટેટ, ફેઝ- III,  તા: વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૨૨/૦૬/૨૦૧૭ 

૧૮  મેસસર્ એસએન  લે સ પ્રાઈવેટ િલિમટેડ.  ૨૪/૦૬/૨૦૧૬ 
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લોટ નબંર: ૧-૧૬, સવેર્ ન.ં ૧૩૭/૧, ગામ: પડવલા,  
તા. કોટડા સાગંાણી, જી. રાજકોટ. 

૧૯  મેસસર્ વીસાવાડા બોક્સાઇટ માઇન. (૨૦.૨૩.૪૨ હકે્ટર),  
સવેર્ ન.ં ૭૩૧/પૈકી, ગામ: વીસાવાડા, તા. અને િજ. પોરબદંર. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૦  મેસસર્ વીસાવાડા બોક્સાઇટ માઇન. (૧૨.૧૪.૦૫ હકે્ટર),  
સવેર્ ન.ં ૭૩૧/પૈકી, ગામ: વીસાવાડા, તા. અને િજ. પોરબદંર. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૧  મેસસર્ પરીક્ષીત ડેકોર પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૭૯૩, ગામ: સસુવાવ, તા. હળવદ, જી. મોરબી. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૨  મ યો ોગ કિમ ર ી, મ યો ોગ િવભાગ. ગાધંીનગર  
ગામ: નવાબદંર, તા: ઉના, જી લો: ગીર સોમનાથ. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૩  મેસસર્ પીપીજી એિશયન પેઇ સ પ્રાઇવેટ િલમીટેડ.  
લોટ ન:ં ડી-૨/સીએચ/૨૧/એ, ગામ: વદડલા, તા: દહજે,  
જી લો:- ભ ચ. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૪  મ યઉ ોગ િવભાગ (ગજુરાત સરકાર),  
માગંરોળ ફેઝ – III, ગામ: માગંરોળ, તા: માગંરોળ, જી લો: જુનાગઢ. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૫  મેસસર્ લેવી સ લે સ પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
લોટ ન:ં ડી૨/સીએચ/૩૭૬ અને ૩૭૭, જીઆઇડીસી ‐ દહજે, તા: વાગરા, 
જી લો:- ભ ચ. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૬  મેસસર્ રચના લા ટીસાઇઝસર્. 
લોટ ન:ં ડી-૨/સીએચ/૧૫૧/૧/૪, દહજે‐II, ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ,  
તા: વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૦૧/૦૭/૨૦૧૬ 

૨૭  મેસસર્ િવ ાત કેિમક સ િલમીટેડ.  
લોટ ન:ં ડી-૩/૧૦, જીઆઇડીસી દહજે, તા: વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૬ 

૨૮  મેસસર્ જય ભારત મેટકા ટ પ્રાઇવેટ િલિમટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૫૭/૨, ગામ: મોરાઇ, જીઆઇડીસી વાપી પાસે, તા. પારડી,  
જી. વલસાડ. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૬ 

૨૯  દેધ્રોટા બોક્સાઇટ માઇન (લીઝ િવ તાર: ૨૦.૦૦.૦૦ હકે્ટર). 
ખાસરા ન.ં ૩૩૫/૧ પાટર્ , ગામ: દેધ્રોટા, તા. િહંમતનગર., જી. સાબરકાઠંા. 

૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

૩૦  મ યો ોગ કિમ ર ી, મ યો ોગ િવભાગ, ગાધંીનગર  
ગામ: માઢવાડ, તા: કોડીનાર, જી લો: ગીર સોમનાથ. 

૦૫/૦૮/૨૦૧૬ 

૩૧  મેસસર્ એલાય સ કેિમક સ.  ૨૬/૦૮/૨૦૧૬ 
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લોટ ન:ં સી-૧૫૬, જી.આઇ.ડી.સી. ઇ ડ ટ્રીયલ ફેઝ દહજે-૧,  
ગામ. સાયખા, તા. વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૩૨  મેસસર્ મોતી લેિમને સ પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૪૪૯૦/૧, િવસનગર-ઉમટા રોડ, GETCO  સબ ટેશનની સામે, ઉમટા- 
૩૮૪૩૨૦, તા. િવસનગર, જી લો: મહસેાણા. 

૩૧/૦૮/૨૦૧૬ 

૩૩  મેસસર્ ઝાયડસ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૪૬૭, ફામેર્ઝ સેઝ, સરખેજ – બાવળા રોડ, ગામ: મટોડા,  
તા: સાણદં, જી લો: અમદાવાદ. 

૦૬/૦૯/૨૦૧૬ 

૩૪  મેસસર્ રેડ માઇકા પ્રાઇવેટ િલમીટેડ.  
સવેર્ નબંર: ૧૦૬૮, લવાડ સ પા રોડ,  ગામ: લવાડ, તા: દહગેામ, જી લો: 
ગાધંીનગર. 

૦૮/૦૯/૨૦૧૬ 

૩૫  મેસસર્ હાઇબોનર્ લેમીને સ પ્રાઇવેટ િલમીટેડ.  
સવેર્ ન.ં ૩૨૬/પી૧, એનએચ-૨૭, ગામ: રવાપર નદી, તા. મોરબી,  
જી. મોરબી. 

૧૩/૦૯/૨૦૧૬ 

૩૬  મેસસર્  વે પન ટીલ િલમીટેડ.  
ગામ: વારસામેડી, તા. અંજાર, જી. ક છ. 

૧૪/૦૯/૨૦૧૬ 

૩૭  મેસસર્ સૌરા ટ્ર કેિમક સ (િનરમા પુનો િવભાગ) (૩૧.૨૮ હકે્ટર),  
સવેર્ ન.ં ૩૭/૨પી અને ૫૫/૧પી, ગામ: રાણાવાવ, તા. રાણાવાવ,  
િજ. પોરબદંર. 

૧૬/૦૯/૨૦૧૬ 

૩૮  મેસસર્ એગ્રીકો ઓગેર્નીક્સ લીમીટેડ.  
લોટ ન:ં ડી-૨, સીએચ/૧૨/સી, દહજે-II ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, ગામ:દહજે, તા: 
વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૦૬/૧૦/૨૦૧૬ 

૩૯  મેસસર્  ઇલેક્ટ્રોથમર્ ઇ ડીયા િલમીટેડ.  
ને.હાઇવે ૮એના માઇલ ટોન ન.ં ૩૧૦, ગામ: સામખીયાળી, તા. ભચાઉ, જી. 
ક છ. 

૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 

૪૦  મેસસર્ રાજમેક્સ પેપર ઇ ડ એલએલપી.  
સવેર્ ન.ં ૪૫૧, ૪૨૨, ૪૫૨, ૪૪૯, ૪૫૦ અને ૪૫૩, ગામ: સુદંરગઢ,  
તા. હળવદ, જી. મોરબી. 

૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 

૪૧  મેસસર્ પીડીલાઇટ ઇ ડ ટ્રીઝ િલમીટેડ. 
લોટ ન:ં ડી-૩/૧૬/૨, દહજે ફેઝ-૩, જીઆઇડીસી ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, જી લો:- 
ભ ચ. 

૨૮/૧૦/૨૦૧૬ 
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૪૨  મેસસર્ પ્રી ટ્રીન મેલેમાઇન એલએલપી. 
સવેર્નબંર: ૧૮૩, નવાગામ, ગામ: કઠવાડા, તા: ખેડા, જી લો: ખેડા. 

૨૮/૧૦/૨૦૧૬ 

૪૩  મેસસર્ ઇ ડીયન ઓઇલ કોપ રેશન િલિમટેડ, ગજુરાત રીફાઇનરી.  
પો: જવાહરનગર, ગામ: કોયલી, તા: વડોદરા, જી લો: વડોદરા. 

૦૫/૧૧/૨૦૧૬ 

૪૪  મેસસર્ ક છ કેિમકલ ઇ ડ્રિ ટ્રઝ લીમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૧૬૯, ૧૭૦, ૧૭૫, ૧૯૦, ૧૯૧, ગામ. વરસાણા, તા. અંજાર, િજ લો. 
ક છ. 

૦૮/૧૧/૨૦૧૬ 

૪૫  ધી અમદાવાદ હે ડ ક્રીન િપ્ર ટીંગ એસોસીએશન. 
લોક ન:ં ૧૩૮/પાટર્ અને ૧૫૪/પાટર્ , બેહરામપરુા, તા: અમદાવાદ, જી લો: 
અમદાવાદ. 

૦૮/૧૧/૨૦૧૬ 

૪૬  મેસસર્ રોલે સ ફામાર્ એ ડ કેમીક સ એલએલપી. 
સવેર્ ન.ં ૨૮૧/૧, ગામ: અમરનગર, તા. મોરબી, જી. મોરબી. 

૦૯/૧૧/૨૦૧૬ 

૪૭  મેસસર્ અભય લેમીનેટ એલએલપી. 
સવેર્ ન.ં ૧૨૫ પૈકી ૧, ગામ: સોખડા, બહાદુરગઢ રોડ, તા. મોરબી,  
જી. મોરબી. 

૧૮/૧૧/૨૦૧૬ 

૪૮ મેસસર્ મેક્રો પોલીમસર્  પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
લોટ ન.ં ૧૩૩,૧૩૪,૧૩૫,૧૩૬,૧૬૪ અને ૧૬૫, મહાગજુરત ઇ ડ ીયલ 
એ ટેટ, ગામ: મોરૈયા, તા: સાણદં, જી લો: અમદાવાદ. 

૦૬/૧૨/૨૦૧૬ 

૪૯ મેસસર્ િનસોલ મે યફેુક્ચરીંગ કંપની પ્રાઇવેટ િલિમટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૧૧૪/૧૧૫ પી, ગામ: જહાજ, ધમર્જ-ખભંાત રોડ, તા: ખભંાત, જી લો: 
આણદં. 

૦૭/૧૨/૨૦૧૬ 

૫૦ મેસસર્ અંિશકા પોિલસફર્ લીમીટેડ. 
લોટ ન:ં સી-૩૮૩/૧, જી.આઇ.ડી.સી.ઇ ડ ટ્રીયલ એ ટેટ, સાયખા,  
તા: વાગરા, જી લો:- ભ ચ-૩૯૨૧૪૦. 

૦૯/૧૨/૨૦૧૬ 

૫૧ મેસસર્  ચી પેટ્રોકેમીક સ િલમીટેડ. 
લોટ ન:ં ૪૨/૨ જી.આઇ.ડી.સી. દહજે, ગામ: દહજે, તા: વાગરા,  
જી લો:- ભ ચ. 

૧૪/૧૨/૨૦૧૬ 

૫૨ મેસસર્ હમેાની ઇ ટરમીડીયેટ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ(યનુીટ-૫). 
લોટ ન:ં ૭૩-૭૪, જીઆઇડીસી સાયખા, તા: વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૧૬/૧૨/૨૦૧૬ 

૫૩ મેસસર્ નીલકંઠ કોનકા ટ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૨૨૧, ગામ. વડાલા, તા. મુ દ્રા, િજ લો. ક છ. 

૨૦/૧૨/૨૦૧૬ 
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૫૪ મેસસર્ એ જલ ઇ ડ ટ્રીઝ. 
સવેર્ ન.ં ૧૨૭, ગામ. દેવકરણના મવુાડા, તા. દહગેામ,  
જી લો: ગાધંીનગર. 

૨૮/૧૨/૨૦૧૬ 

૫૫ મેસસર્ ગજુરાત લોરોકેિમક સ િલમીટેડ. 
સવેર્ ન:ં ૧૬/૩, ૨૬, ૨૭, ગામ: રણજીતનગર, તા. ઘોઘબંા,  
જી. પચંમહાલ. 

૨૦/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૬ મેસસર્  અ ટ્રાટેક િસમે ટ િલમીટેડ (યિુનટ: સેવાગ્રામ િસમે ટ વક્સર્). 
ગામ: બર ડા તા. લખપત, જી. ક છ. (૪૦૦ હકે્ટર). 

૨૪/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૭ મેસસર્  સેફ એ વાયરો પ્રાઇવેટ લીમીટેડ. 
લોટ ન:ં ૬૯૭ થી ૭૨૧, ૭૨૩ થી ૭૪૨, ૮૬૭ થી ૮૭૪, ૮૯૩, ૯૩૮ - ૯૪૦, 
૯૪૨ થી ૯૫૭, ૯૬૬ થી ૯૭૬, ૧૦૪૦, ૧૦૪૫ થી ૧૦૪૯,  
ગામ: મગનાદ, તા: જબંસુર, જી લો:- ભ ચ. 

૦૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૫૮ મેસસર્ એનલોન હે થકેર પ્રાઇવેટ લીમીટેડ. 
સવેર્ નબંર. ૩૬/૨, ગામ: પીપલીયા, ટોલ લાઝા નજીક, રાજકોટ - ગ ડલ 
નેશનલ હાઇવે, તા. ગ ડલ, જી. રાજકોટ. 

૦૭/૦૨/૨૦૧૭ 

૫૯ મેસસર્ આિહર સો ટ અને એલાઇડ પ્રોડક્ સ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૫૩૭ પૈકી,પી કે કે રોડ પર, ગામ. મીઠીરોહર, તા. ગાધંીધામ, િજ લો. 
ક છ. 

૦૭/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૦ મેસસર્ િપ્રઝમ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૬૩૭/૨૩/એ૧, ગામ: ખભંાત કલમસર, તા: ખભંાત,  
જી લો: આણદં. 

૧૦/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૧ મેસસર્ મેપલ પેન સ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ. 
સવેર્ ન.ં ૧૭૩/૧, ગામ. પડાણા, પડાણા-ભીમાસર રોડ, તા. ગાધંીધામ, િજ લો. 
ક છ. 

૧૪/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૨ મેસસર્ મૌયાર્ એ વાયરો પ્રો ક્ટ પ્રાઇવેટ િલિમટેડ. 
લોક/સવેર્ નબંર: ૭૫-એ પૈકી ૨ પૈકી ખાતા નબંર: ૧૨૫,  
સવેર્ નબંર: ૭૫-બી પૈકી, ખાતા નબંર: ૧૨૪, ગામ: જમીયતપરુા,  
તા: બાલાસીનોર, જી લો: મહીસાગર. 

૧૭/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૩ મેસસર્ મેક્રો પોલીમસર્ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ (યિુનટ-૩). 
લોટ ન.ં ૨૧ અને ૨૨, લોક ન.ં ૩૯૫/૪, અને ૩૯૬/પી, ગામ. મોરૈયા, તા. 
સાણદં, જી લો: અમદાવાદ. 

૦૮/૦૩/૨૦૧૭ 
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૬૪ મેસસર્ ક્વીલોન ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ િલમીટેડ. 
લોટ ન:ં સી/૨૯૨, જીઆઇડીસી સાયખા, તાલકુા: વાગરા,  
જી લો:- ભ ચ. 

૧૫/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૫ મેસસર્ સે ચયરુી લાયબોડર્ ઇિ ડયા લીમીટેડ.  
સવેર્ ન.ં ૧૪૫, ૧૪૭ પૈકી અને ૧૪૮, ગામ. મોટીચીરઇ,  
તા. ભચાઉ, ગાધંીધામ, િજ લો. ક છ. 

૨૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૬ મેસસર્ ઉશાિંત કલર કેમ પ્રાઇવેટ િલિમટેડ. 
લોટ ન:ં સી-૧૮, સાયખા ઇ ડ્ર ટ્રીયલ એ ટેટ, તાલકુા: વાગરા,  
જી લો:- ભ ચ. 

૨૨/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૭ મેસસર્ ડેઇન કલર કેમ.  
લોટ ન.ં ૫, નીકલઠં એ ટેટ, રવી ઇ ડ્ર ટ્રીયલ એ ટેટ નજીક, ગાયત્રી ડેરી 
પાછળ, છત્રાલ, તા. કલોલ, જી. ગાધંીનગર. 

૨૨/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮ મેસસર્ અગ્રવાલ િમ લ કોનકા ટ પ્રાઇવેટ િલિમટેડ. 
લોટ ન.ં ૨૩૪૮(૨૧૯ પી), કણજરી-ચાપંાનેર રોડ, ગામ: ચદં્રપરુા, તાલકુા: 
હાલોલ, જી લો: પચંમહાલ. 

૨૪/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૯ મેસસર્ મેિરિડયન કેમ-બો ડ પ્રા. લી. 
લોટ ન:ં સી-૩૭૮, ૩૭૯ અને ૩૮૦, જીઆઇડીસી સાયખા,  
તાલકુા: વાગરા, જી લો:- ભ ચ. 

૨૪/૦૩/૨૦૧૭ 

 

 

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. 

(વાિષક સરરાશ 2016-17) 
મ નામ  થળ પેરામીટર*  
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પીએચ ડ .ઓ બીઓડ  સીઓડ  
૧ સાબરમતી નદી સાબરમતી નદી, ધરોઇ ડેમ, મહસેાણા ૮.૦૫ ૭.૬ ૨.૨ ૧૨ 

૨ સાબરમતી નદી સાબરમતી નદી, વાસણા- નારોલ િબ્રજ. ૭.૮૨ ૫.૭ ૫૪ ૧૫૪ 

૩ કુવો બોરવેલ, ન ટે પલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ ૭.૬૦ ૫.૬ ૧.૮ ૦૯ 

૪ મહી નદી મહી નદી, સેવાલીયા ૮.૪૨ ૮.૫ ૧.૨ ૦૯ 

૫ મહી નદી મહી નદી, વાસદ ૮.૩૮ ૭.૭ ૧.૮ ૦૯ 

૬ કુવો કુવો. કમાટી બાગ, બરોડા, ગજુરાત ૭.૯૦ ૪.૪ ૧.૪ ૧૦ 

૭ નમર્દા નદી નમર્દા નદી ગ ડે ર ૮.૦૩ ૭.૫ ૦.૮ ૦૬ 

૮ તાપી નદી તાપી નદી, શે લા િબ્રજ ૭.૭૭ ૬.૯ ૦૧ ૧૦ 

૯ તાપી નદી તાપી નદી, કઠોર, ને.હા. ૮ ૭.૬૯ ૬.૮ ૧.૧ ૧૧ 

* પીએસ િસવાયના પેરામીટર મીલીગ્રામ/લીટર. 

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. 

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-2016-17) 

મ કાર/નામ થળ 
પેરામીટર*  

પીએચ ડ .ઓ બીઓડ  સીઓડ  

૧ સાબરમતી નદી સાબરમતી નદી, રે વે િબ્રજ ૮.૦૦ ૫.૫ ૮.૬ ૨૯ 

૨ તળાવ કાકંરીયા તળાવ ૯.૦૦ ૭.૧ ૬૨ ૧૮૮ 
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૩ તળાવ ચડંોળા તળાવ ૮.૨૧ ૬.૦ ૧૪ ૫૩ 

૪ સાબરમતી નદી સાબરમતી નદી, હાસંોલ િબ્રજ ૮.૦૪ ૬.૦ ૨.૨ ૧૦ 

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

૭.૭૬ ૫.૨ ૧.૭ ૧૦ 

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

૭.૬૩ ૪.૭ ૨.૨ ૧૪ 

૭ ખારી નદી 
ખારી નદી,લાલી ગામ, 
અમદાવાદ 

૭.૬૭ Nil ૧૧૯ ૨૮૦ 

૮ સાબરમતી નદી 
સાબરમતી નદી, િમરોલી ગામ, 
અમદાવાદ 

૭.૬૭ Nil ૫૬ ૧૪૮ 

૯ બોરવેલ 
બોરવેલ, વીઆઇએ હોલ, 
જીઆઇડીસી વટવા, અમદાવાદ

૭.૪૭ - ૧.૩ ૦૮ 

૧૦ બોરવેલ 
બોરવેલ  સીઇટીપી નરોડા, 
જીઆઇડીસી નરોડા, અમદાવાદ 

૭.૫૪ - ૧.૬ ૦૯ 

૧૧ બોરવેલ 
બોરવેલ, જીઆઇડીસી ઓઢવ, 
અમદાવાદ 

૭.૬૨ - ૧.૭ ૦૮ 

૧૨ બોરવેલ 
બોરવેલ ટીએસડીએફ, 
જીઇએસસીએલ,વટવા,અમદાવાદ 

૭.૪૨ - ૧.૩ ૧૫ 

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

૭.૭૫ - ૧.૨ ૦૯ 

૧૪ બોરવેલ 
બોરવેલ નરોલ વોટર વકર્સ, 
નારોલ, અમદાવાદ  

૭.૮૪ - ૧.૩ ૧૨ 

૧૫ બોરવેલ 
બોરવેલ િવનાયક જલકંુડ, સહકારી 
મડંલી િલ., 

૭.૩૪ ૪.૬ ૧.૨ ૧૫ 

૧૬ બોરવેલ 
બોરવેલ સોમે ર રાઇસ મીલ, 
બાવળા 

૭.૮૩ ૪.૬ ૧.૨ ૧૩ 

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

૮.૨૭ ૪.૭ ૧.૫ ૧૨ 

૧૮ બોરવેલ 
બોરવેલ  એલ & ટી િલ., 
ચાચંરાવાડી 

૭.૩૬ ૪.૩ ૧.૪ ૧૭ 
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૧૯ સાબરમતી નદી 
સાબરમતી નદી અને વાત્રકા નદી 
સગંમ, વૌઠા 

૮.૦૫ ૪.૮ ૩૪ ૧૩૩ 

૨૦ તળાવ મલાવ તળાવ,ધોળકા ૮.૯૫ ૫.૧ ૨૫ ૮૪ 

૨૧ તળાવ મનુસર સરોવર, િવરમગામ ૮.૬૪ ૫.૮ ૪૨ ૧૪૬ 

૨૨ તળાવ નળ સરોવર, તળાવ, સાણદં ૮.૮૧ ૭.૫ ૧૩ ૫૦ 

૨૩ મહી નદી ઉમેટા ૮.૪૨ ૭.૮ ૨.૧ ૧૦ 

૨૪ તળાવ વેરાઇ માતા તાળાવ, આણદં ૭.૭૯ ૩.૮ ૨.૯ ૧૨ 

૨૫ બોરવેલ કંસારી જીઆઇડીસી આણદં ૭.૮૭ ૫.૭ ૧.૩ ૦૯ 

૨૬ બોરવેલ  સોજીત્રા,જીઆઇડીસી, આણદં ૭.૭૯ ૬.૯ ૧.૬ ૧૦ 

૨૭ નમર્દા નદી પાનેઠા ૭.૮૨ ૭.૪ ૦.૮ ૦૬ 

૨૮ અમરાવતી નદી કા ફ  ુપહલેા, એનસીઇ પાસે,દઢાલ ૮.૦૬ ૬.૯ ૧.૨ ૧૧ 

૨૯ તાપી કેનાલ ઉમરવાડા ૮.૦૯ ૭.૪ ૧.૧ ૧૦ 

૩૦ પાણીનો ોત જીઆઇડીસી અંકલે ર, જી: ભ ચ ૮.૨૦ ૭.૫ ૧.૦ ૦૮ 

૩૧ અમલાખાડી નદી પનુ ગામ ૭.૭૫ ૨.૪ ૧૬ ૬૭ 

૩૨ અમલાખાડી  પનુ ગામ ૭.૬૬ ૩.૨ ૧૪ ૫૮ 

૩૩ વદં ખાડી ઉમરવાડા ૭.૫૪ ૫.૨ ૧૦ ૪૦ 

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

૭.૬૫ ૫.૮ ૦.૮ ૦૭ 

૩૫ અમલાખાડી લો લેવલ િબ્રજ, અંકલે ર ૭.૬૧ ૧.૩ ૧૬ ૬૬ 

૩૬ બોરવેલ 
સીઇટીપી- ઇટીએલ, જીઆઇડીસી, 
અંકલે ર 

૭.૬૫ ૪.૨ ૦૩ ૮૨ 

૩૭ બોરવેલ જીઆઇડીસી ઝગડીયા, જી: ભ ચ ૭.૭૯ ૫.૪ ૦.૭ ૦૮ 

૩૮ બોરવેલ રાજપીપળા ટાઉન જી: નમર્દા ૭.૬૪ ૪.૧ ૦.૯ ૦૫ 

૩૯ બોરવેલ જીઆઇડીસી પનોલી, જી: ભ ચ ૭.૬૦ ૫.૯ ૦.૮ ૦૭ 

૪૦ બોરવેલ 
ટીએસડીએફ સાઇટ, જીઆઇડીસી 
અંકલે ર 

૭.૮૮ ૪.૭ ૦૭ ૩૨ 

૪૧ નમર્દા નદી નમર્દા નદી ઝાડે ર ભ ચ ૭.૯૧ ૭.૨ ૦૧ ૧૦ 
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૪૨ નમર્દા નદી  
નમર્દા નદી, ઝનોર એનટીપીસી, 
ભ ચ 

૭.૯૦ ૭.૨ ૦.૯ ૦૮ 

૪૩ હે ડપપં પાણી સકર્લ, ભાવનગર ૭.૫૨ ૨.૫ ૧.૫ ૧૧ 

૪૪ હે ડપપં પીતનપરા, અમરેલી ૮.૦૩ ૨.૬ ૧.૪ ૧૧ 

૪૫ બોરવેલ જીએમબી-ટીએસડીએફ, અલગં ૭.૧૫ ૨.૩ ૧.૭ ૧૨ 

૪૬ બોરવેલ વારતેજ જીઆઇડીસી, ભાવનગર ૭.૫૯ ૨.૩ ૧.૬ ૧૧ 

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

૭.૬૦ ૬.૪ ૩.૨ ૧૩ 

૪૮ બોરવેલ 
બોરવેલ , ટીએસડીએફ સાઇટ 
એસઇપીપીએલ, જુના કટારીયા, 
ભચાઉ 

૮.૨૫ - ૨.૫ ૧૧ 

૪૯ તળાવ હમીરસર તળાવ ૭.૮૨ ૪.૯ ૩.૮ ૧૫ 

૫૦ સાબરમતી નદી સબરમતી નદી િચલોડા બ્રીજ ૮.૧૧ ૬.૪ ૩.૬ ૧૫ 

૫૧ સાબરમતી નદી સાબરમતી નદી, મહડુી ૮.૨૯ ૭.૫ ૨.૩ ૧૧ 

૫૨ કેનાલ નમર્દા કેનાલ, િલંબડીયા બ્રીજ ૮.૧૩ ૭.૦ ૧.૫ ૦૯ 

૫૩ બોરવેલ બોરવેલ, પાલાસણા ૭.૭૬ ૬.૦ ૧.૫ ૦૯ 

૫૪ બોરવેલ બોરવેલ, છત્રાલ ૭.૬૭ ૪.૮ ૨.૪ ૧૨ 

૫૫ બોરવેલ બોરવેલ,સાતેંજ ૭.૫૩ ૪.૯ ૧.૪ ૧૧ 

૫૬ બોરવેલ બોરવેલ, કલોલ ૭.૩૫ ૫.૫ ૨.૨ ૧૨ 

૫૭ મહી નદી આનદંપરુી ૮.૨૩ ૭.૦ ૧.૭ ૧૦ 

૫૮ મહી નદી કડાણા ડેમ ૮.૨૧ ૭.૦ ૧.૨ ૧૦ 

૫૯ મહી નદી  વીરપરુ ૮.૨૧ ૬.૩ ૧.૧ ૦૯ 

૬૦ પાનમ નદી લણુાવાડા ૮.૨૨ ૬.૯ ૦.૮ ૦૮ 

૬૧ અનાસ નદી ખશુાલગઢ ૮.૩૩ ૬.૫ ૧.૩ ૧૦ 

૬૨ બોરવેલ બોરવેલ, દાહોદ ૭.૭૬ ૫.૦ - ૦૮ 

૬૩ બોરવેલ બોરવેલ,ગોધરા ૭.૫૩ ૪.૩ - ૦૯ 

૬૪ બોરવેલ બોરવેલ, જીઆઇડીસી હાલોલ ૭.૮૪ ૫.૫ - ૦૯ 

૬૫ બોરવેલ બોરવેલ, જીઆઇડીસી દાહોદ ૭.૫૫ ૪.૫ - ૦૯ 

૬૬ સાબરમતી નદી ખેરોજ બ્રીજ ૭.૭૭ ૫.૪ ૨.૫ ૧૧ 

૬૭ મે ો નદી શામળાજી 8.26 ૬.૬ ૧.૫ ૧૮ 
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૬૮ બોરવેલ બોરવેલ, િહંમતનગર ૭.૮૧ ૬.૮ ૧.૪ ૧૩ 

૬૯ બોરવેલ 
કુવો,મોડાસા નગરપાિલકા વારીગહૃ, 
મોડાસા 

૭.૩૯ ૬.૬ ૧.૯૬ ૦૭ 

૭૦ બોરવેલ 
કુવો, ઇડર નગરપાિલકા સાકંરીયા, 
ઇડર 

૭.૨૩ ૫.૪ ૧.૫૬ ૦૮ 

૭૧ બોરવેલ બોરવેલ, જામનગર ૭.૪૩ ૨.૮ ૦.૩૭ ૦૮ 

૭૨ તળાવ લખોટા તળાવ, જામનગર ૭.૬૬ ૭.૦ ૫.૩૬ ૨૦ 

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

7.67 2.6 ૦.૩૭ 10 

૭૪ બોરવેલ 
ી મહાવીર મેટલ ક્રા ટ િલ, લોટ 

ન:ં ૩૦૫૯, રોડ ૬, ફેઝ-૨, 
જીઆઇડીસી- દરેજ, જામનગર 

7.68 2.6 ૦.૩૭ 11 

૭૫ ભાદર નદી ભાદર ડેમ, તપરુ ગામ ૯.૮૨ ૦.૮ ૧૮૧ ૫૨૧ 

૭૬ િત્રવેણી સગંમનદી વેરાવળ ૭.૮૧ ૫.૯ ૦૫ ૨૧ 

૭૭ બોરવેલ બોરવેલ, જુનાગઢ ૭.૬૮ ૪.૨ - ૧૧ 

૭૮ તળાવ નરિસંહ મહતેા, તળાવ ૭.૫૬ ૭.૨ ૧૧ ૩૯ 

૭૯ બોરવેલ બોરવેલ, જીઆઇડીસી જુનાગઢ ૮.૧૯ ૩.૯ - ૦૫ 

૮૦ ધરોઇ ડેમ ધરોઇ ડેમ, ખેરાલ,ુ મહસેાણા ૮.૦૪ ૭.૪ ૧.૭ ૧૧ 

૮૧ થોલ ટે ક થોલ ટે ક ૭.૯૫ ૭.૦ ૩૦ ૧૧૦ 

૮૨ બોરવેલ બોરવેલ, મહસેાણા  ૭.૦૪ ૪.૭ ૨.૪ ૧૦ 

૮૩ બોરવેલ બોરવેલ ,કડી ઇ ડ ટે્રરીયલ એરીયા ૭.૬૦ ૪.૬ ૧.૫ ૧૨ 

૮૪ બોરવેલ બોરવેલ, િવજાપરુ (રણાસન) ૭.૩૮ ૪.૯ ૧.૭ ૦૯ 

૮૫ ડેમ મ  ડેમ-૨ ૭.૯૬ ૬.૯ ૧.૯ ૦૯ 

૮૬ શેઢી નદી ખેડા- માતર રોડ ૭.૮૩ ૪.૨ ૩.૬ ૧૮ 

૮૭ ખેટા તળાવ ખેટા સીટી, તળાવ, નડીયાદ ૯.૧૬ ૬.૮ ૫.૪ ૩૦ 

૮૮ બોરવેલ બોરવેલ, નડીયાદ,સતંરામ મિંદર ૭.૯૯ ૬.૪ ૦.૫ ૦૯ 

૮૯ બોરવેલ 
બોરવેલ, નડીયાદ જીઆઇડીસી, 
વોટર વકર્સ 

૮.૨૩ ૫.૭ ૧.૧ ૦૯ 
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૯૦ ગોમતી તળાવ ગોમતી તળાવ-ડાકોર ૭.૫૩ ૩.૭ ૩.૨ ૧૪ 

૯૧ અંિબકા નદી 
અંિબકા નદી િબિલમોરા – અમલસદ 
બ્રીજ 

૭.૫૮ ૫.૩ ૧.૬ ૨૬ 

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

૭.૩૭ ૫.૩ ૧.૪ ૧૫ 

૯૩ કાવેરી નદી 
કાવેરી નદી, િબિલમોરા-વલસાડ રોડ 
બ્રીજ 

૭.૭૦ ૫.૮ ૧.૬ ૩૪ 

૯૪ દુિધયા તળાવ દુિધયા તળાવ –નવસારી ૭.૫૨ ૬.૫ ૧.૧ ૧૨ 

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

૭.૬૭ ૩.૪ ૦.૯ ૧૪ 

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

૭.૯૪ ૪.૮ ૧.૧ ૧૨ 

૯૭ બોરવેલ 
બોરવેલ , કાિલયા વાડી, ગ્રાઇડ રોડ, 
નવસારી 

૮.૧૦ ૩.૫ ૦૧ ૧૨ 

૯૮ િબંદુ સરોવર િબંદુ સરોવર, િસ પરુ ૮.૨૭ ૪.૪ ૧૯ ૪૯ 

૯૯ બોરવેલ બોરવેલ, પાલનપરુ નગરપાિલકા ૮.૦૩ - ૧.૯ ૦૯ 

૧૦૦ બોરવેલ બોરવેલ, પાટણ નગરપાિલકા ૮.૩૪ - ૨.૩ ૧૦ 

૧૦૧ બોરવેલ બોરવેલ, િસ ધપરુ ૮.૧૮ - ૧.૪૫ ૦૯ 

૧૦૨ બોરવેલ બોરવેલ, ડીસા નગર પાિલકા ૮.૦૯ - ૧.૭ ૦૭ 

૧૦૩ કુવાદવા તળાવ કુવાદવા ૭.૬૩ ૬.૪ ૦૮ ૨૭ 

૧૦૪ બોરવેલ  
બોરવેલ, એસટીપી માધાપર,જી: 
રાજકોટ 

૭.૫૬ ૪.૬ ૧.૧ ૦૭ 

૧૦૫ બોરવેલ  બોરવેલ,રઇયા સકર્લ રાજકોટ ૭.૯૧ ૪.૪ ૧.૧ ૦૬ 

૧૦૬ બોરવેલ 
બોરવેલ, આજી જીઆઇડીસી, 
રાજકોટ 

૭.૬૪ ૪.૨ ૧.૩ ૦૮ 

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

૭.૬૧ ૩.૩ ૧.૩ ૦૭ 

૧૦૮ બોરવેલ બોરવેલ,કો ટલ હાઇવે, ચારર તા ૮.૨૫ ૩.૯ - ૧૨ 

૧૦૯ બોરવેલ બોરવેલ, ગાયત્રી પ્રજ્ઞા કુલ ૮.૧૯ ૪.૫ - ૧૦ 
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૧૧૦ બાલે ર ખાડી 
બાલે ર ખાડી, ને.હા.ન:ં ૮, 
પાલાસણા, સરુત 

૭.૭૧ ૫.૫ ૦૨ ૨૦ 

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

૮.૩૦ 

 

૨.૬ 

 

૧.૧ 

 

૧૦ 

 

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

૭.૭૭ 

 

૪.૯ 

 

૧.૧ 

 

૧૨ 

 

૧૧૩ તળાવ 
તળાવ, ઓલપાડ ગામ, ઓલપાડ, 
સરુત 

૭.૪૬ 

 

૬.૩ 

 

૧.૨ 

 

૧૬ 

 

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

૭.૮૧ 

 

૭.૧ 

 

૦.૯ 

 

૦૮ 

 

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

૭.૭૦ 

 

૫.૬ 

 

૧.૭ 

 

૧૭ 

 

૧૧૬ તાપી નદી  
તાપી નદી, ઓએનજીસી બ્રીજ, 
સરુત 

૭.૫૩ 

 

૩.૭ 

 

૨.૭ 

 

૪૩ 

 

૧૧૭ તળાવ 
મોતીચેર તળાવ, કાકરાપાર 
એટોિમક પાવર ટેશન, સરુત 

૭.૮૦ 

 

૬.૭ 

 

૦.૯ 

 

૧૨ 

 

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

૭.૪૬ 

 

૪.૮ 

 

૦૨ 

 

૧૫ 

 

૧૧૯ તાપી નદી તાપી નદી, માડંવી, ગજુરાત ૭.૮૭ ૬.૮ ૧.૦ ૧૧ 

૧૨૦ તાપી નદી તાપી નદી, વરાછા બ્રીજ ૭.૬૦ ૬.૬ ૧.૦ ૧૦ 

૧૨૧ મીંઢોળા તળાવ મીંઢોળા,રા ય હાઇવેબ્રીજ,સચીન ૭.૫૮ ૪.૬ ૧.૯ ૪૪ 

૧૨૨ તાપી નદી તાપી, રાદેંર બ્રીજ, સરુત ૭.૭૯ ૬.૮ ૧.૧ ૧૦ 

૧૨૩ બોરવેલ બોરવેલ, પાલાસણા ગામ, સરુત ૭.૯૪ 
૨.૭ 

 
- 

૧૨ 

 

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

૭.૫ ૧.૮ ૧.૨ ૧૫ 

૧૨૫ બોરવેલ 

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

૮.૩૧ ૨.૦ ૦.૯ ૦૮ 

૧૨૬ બોરવેલ બોરવેલ- જીઆઇડીસી, સચીન ૭.૭૯ ૧.૮ ૧.૦ ૨૨ 

૧૨૭ બોરવેલ કુવો, ઓલપાડ ૭.૨૨ ૨.૦ ૦.૯ ૨૬ 
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૧૨૮ બોરવેલ બોરવેલ, રે ટ હાઉસ, બારડોલી ૭.૭૧ ૨.૪ ૦૧ ૧૦ 

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

૭.૩૯ ૨.૪ ૦.૯ ૧૦ 

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

૮.૧૩ ૨.૪ ૦૧ ૧૧ 

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

૭.૬૫ ૪.૫ ૧૨.૮ ૩૪ 

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

૮.૦ ૪.૨ ૧.૫ ૧૨ 

૧૩૩ બોરવેલ 
બોરવેલ, ધાગંધ્રા, ધાગંધ્રા કેિમક સ 
વકર્ પાસે, ધાગંધ્રા 

૭.૪ -- ૧.૩ ૦૭ 

૧૩૪ નમર્દા નદી નમર્દા નદી, ચાદંોદ, ગજુરાત ૮.૧૬ ૭.૦ ૦.૯ ૦૮ 

૧૩૫ િવ ાિમત્રી નદી િવ ાિમત્રી નદી, ખાલીપરુ ૭.૫૫ ૧.૮ ૯.૪ ૩૧ 

૧૩૬ િવ ાિમત્રી નદી િવ ાિમત્રી નદી, આસોદ બ્રીજ ૮.૦૬ ૬.૪ ૧.૩ ૦૯ 

૧૩૭ મહી નદી  મહી નદી, શેરખી બ્રીજ ૮.૩૧ ૭.૫ ૨.૫ ૧૧ 

૧૩૮ મહી નદી મહી નદી, મુજંપરુ ૮.૨૬ ૭.૨ ૨.૦ ૧૨ 

૧૩૯ ઢાઢળ નદી ઢાઢળ નદી, કોઠવાડા ૭.૪૬ ૩.૭ ૫.૨ ૧૯ 

૧૪૦ આંજવા તળાવ 
આંજવા તળાવ, ી સયાજી 
સાબવાર, બરોડા

૮.૩૦ ૭.૫ ૧.૨ ૦૯ 

૧૪૧ સરુ સાગર તળાવ સરુ સાગર તળાવ, બરોડા, ગજુરાત ૭.૩૯ ૩.૬ ૩.૭ ૧૬ 

૧૪૨ બોરવેલ વડોદરા ઇ ડ ટેરીયલ, નાદેંસરી ૭.૪૫ ૩.૫ ૩.૩ ૨૦ 

૧૪૩ બોરવેલ 
બોરવેલ,ટીએસડીએફ-એનઇસીએલ, 
નાદેંસરી 

૭.૨૨ - ૫.૮ ૨૧ 

૧૪૪ દમણગગંા નદી કાચીજન બ્રીજ ૭.૭૧ ૫.૬ ૨.૫ ૧૮ 

૧૪૫ દમણ ગગંા નદી જીઆઇડીસી વૈર, વાપી ૭.૯૦ ૭.૨ ૦.૫ ૦૫ 

૧૪૬ કોલક નદી પટાિલયા બ્રીજ ૭.૫૬ ૫.૮ ૨.૨ ૧૯ 

૧૪૭ પાર નદી પાર નદી બ્રીજ, અતલુ ૭.૭૬ ૬.૯ ૧.૦ ૧૦ 

૧૪૮ બોરવેલ રાજ થાન ભવન, વાપી ૭.૭૬ ૪.૨ ૧.૯ ૦૫ 

૧૪૯ બોરવેલ સુદંર દેસાઇ હાઉસ, વાપી ૭.૭૩ ૪.૨ ૨.૧ ૦૬ 
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૧૫૦ બોરવેલ અતલુ, તા: પારડી ૮.૧૦ ૪.૦ ૨.૦ ૧૦ 

* પીએસ િસવાયના પેરામીટર મીલીગ્રામ/લીટર. 

3.પાણીની ણુવ ાની વાિષક થતી પર યોજના  

                                                                                                       (વાિષક સરરાશ 2016-17) 
ક્રમ. 

થળનુ ંનામ 

પેરામીટર* 

પીએચ ડીઓ બીઓડી સીઓડી ટીડીએસ 
એનH૩-
એન 

ટીકેએન નાઇટ્રાઇટ નાઇટે્રટ 
ટીસી 
(એમપીએન/૧
૦૦ િમ.િલ. 

એફસી 
એમપીએન/૧૦
૦ િમ.િલ. 

લોરાઇડ 

૧ સાબરમતી નદી, 
રેલવે બ્રીજ,   

૮.૦
૦ 

૫.૫ ૮.૬ ૨૯ ૨૧૭ ૦.૯૦
૧.૯
૦ 

૦.૦૭ ૦.૧૨ ૨૦૮ ૨૫ - 

૨ સાબરમતી નદી, 
વી.એન. બ્રીજ પાસે  

૭.૮
૨ 

૫.૭ ૫૪ ૧૫૪ ૭૯૮ ૭.૯૧
૧૪.

૯૫ 
૦.૦૬ ૦.૧૩ ૧૬૦૩ ૨૪૦ - 

૩ 
કાકંરીયા તળાવ,  

૯.૦
૦ 

૭.૧ ૬૨ ૧૮૮ 
૧૭૬
૮ 

૧.૭૦
૨.૯
૧ 

૦.૦૮
૬ 

૦.૧૬ ૨૪૩ ૨૩ - 

૪ બોરવેલ ( ન 
મિંદર) શાહીબાગ 
અમદાવાદ  

૭.૬
૦ 

૫.૬ ૧.૮ ૦૯ ૯૨૫ ૦.૨૮
૦.૫
૬ 

૦.૦૧ ૨.૪૨ <૨ <૨ - 

૫ 
બોરવેલ, નવાગામ 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૬
૨ 

- ૧.૬ ૧૧ 
૧૫૭
૦ 

૦.૩૫ - ૦.૦૧ ૨.૫૪ - - ૦.૭૮ 

૬ 
બોરવેલ, લાલી 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૮
૪ 

- ૧.૬ ૧૩ 
૧૬૮
૨ 

૦.૩૫ - ૦.૦૨ ૩.૬૪ - - ૧.૦૨ 

૭ બોરવેલ, 
ઈ ટોલાબાદ ગ્રામ 
પચંાયત  

૭.૯
૨ 

- ૧.૭ ૧૧ 
૧૮૭
૨ 

૦.૨૮ - ૦.૦૧ ૩.૧૩ - - ૦.૮૬ 

૮ 
બોરવેલ , દેવકી 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૮
૦ 

- ૧.૭ ૦૯ ૯૨૮ ૦.૨૮ - ૦.૦૧ ૨.૫૧ - - ૦.૭૭ 

૯ 
બોરવેલ ચોસર 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૮
૫ 

- ૩.૩ ૧૨ 
૧૫૦
૮ 

૦.૨૮ - ૦.૦૧ ૨.૯૦ - - ૦.૬૭ 

૧૦ બોરવેલ, ગામડી 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૭
૫ 

- ૧.૪ ૧૧ 
૧૨૮
૫ 

૦.૨૮ - ૦.૦૧ ૨.૯૨ - - ૦.૯૦ 

૧૧ 
ગેરતપરુ, ખારી  ૭.૩ Nil ૧૧૭ ૪૦૯ ૧૨૪ ૨૬.૩ ૩૩ ૦.૦૬ ૦.૧૯ ૩૩૦૦૦ ૭૮૦૦ ૧.૩૨ 
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૧ ૮ 

૧૨ 
મનુસર લેક,   

૮.૬
૪ 

૫.૮ ૪૨ ૧૪૬ 
૩૨૩
૭ 

૧.૮૨
૩.૦
૨ 

૦.૧૨  ૦.૨૦  ૧૧૫ ૨૦ ૦.૫૩ 

૧૩ 
મલાવ તળાવ,   

૮.૯
૫ 

૫.૧ ૨૫ ૮૪ 
૧૬૫
૯ 

૨.૦૫
૩.૬
૭ 

૦.૧૦  ૦.૪૫  ૭૦ ૧૬ ૦.૬૫ 

૧૪ 
નળસરોવર,   

૮.૮
૧ 

૭.૫ ૧૩ ૫૦ 
૨૩૭
૯ 

૧.૦૧
૧.૮
૬ 

૦.૧૧  ૦.૧૯  ૭૭ ૧૫ ૦.૯૬ 

૧૫ 
બોરવેલ, હડગડુ 
ગામ, જી:સાણદં  

૭.૯
૪ 

૬.૩ - ૮.૦ ૭૧૨ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૧૬ 
બોરવેલ, ઓડ 
નગરપાિલકા,  

૮.૦
૧ 

૬.૭ - ૮.૦ ૬૨૦ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૮ 

૧૭ 
બોરવેલ સારસા 
ગ્રામ પચંાયત,  

૭.૭
૨ 

૩.૮ - ૭.૦ ૬૧૨ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૩૮ 

૧૮ ટ બુવેલ ટાવર 
પાસે, વાસદ ગ્રામ 
પચંાયત, જી:આણદં  

૮.૩
૨ 

૫.૯ - ૭.૦ ૫૮૦ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૧૯ બોરવેલ, રેમન 
પટેલ જીલેટીન, 
વાસદ, જી:આણદં  

૭.૪
૬ 

૪.૦ - ૭.૦ 
૪૦૫
૬ 

૦.૫૬ - - - ૨ <૨ ૦.૪૬ 

૨૦ બોરવેલ, કરમસદ 
સરદાર નગર કો. 
ઓ.હા.સો.લી 
કરમસદ,  

૮.૧
૩ 

૪.૭ - ૯.૦ 
૧૧૯
૨ 

૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૨૧ બોરવેલ, આણદં 
નગરપાિલકા , 
ઠક્કર વાડી પાસે,   

૮.૨
૬ 

૨.૭ - ૯.૦ ૯૯૨ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 

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

૮.૦
૩ 

૬.૫ - ૯.૦ ૮૦૪ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૨૩ બોરવેલ, 
ધમર્જગામ, 
જલારામ મિંદર 
પાસે,  

૮.૨
૩ 

૫.૨ - ૭.૦ ૮૯૪ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૨ 
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૨૪ બોરવેલ, પેટલાદ, 
રણછોડરાયજી 
મિંદરની સામે, 
જી:આણદં  

૮.૨
૬ 

૭.૧ - ૮.૦ ૭૯૦ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૨૫ બોરવેલ, શહીદ 
બાગ, ખભંાત, 
જી:આણદં  

૭.૭
૨ 

૬.૭ - ૭.૦ 
૩૩૧
૬ 

૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૨૬ બોરવેલ, સોખડા, 
જી:આણદં `
  

૮.૨
૮ 

૫.૩ - ૮.૦ 
૧૫૩
૪ 

૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૮ 

૨૭ બોરવેલ, 
ઓએનજીસી 
કોલોની, ખભંાત, 
જી:આણદં  

૮.૦
૫ 

૫.૫ - ૭.૦ 
૩૩૧
૬ 

૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૨૮ બોરવેલ, 
જીઆઈડીસી, 
કંસારી, જી:આણદં  

૮.૦
૩ 

૬.૦ - ૮.૦ 
૨૪૧
૦ 

૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૩૮ 

૨૯ બોરવેલ, કલમસર 
ગામ, પ્રાથમીક 
શાળા પાસે, 
જી:આણદં  

૮.૧
૪ 

૬.૭ - ૧૦ ૮૬૪ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૩૦ બોરવેલ, 
જીડબ યએુસએબી -
ધવુારણ, જી:આણદં  

૮.૧
૭ 

૭.૦ - ૭.૦ 
૧૬૭
૨ 

૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૩૮ 

૩૧ 
બોરવેલ, િવરસદ 
ગામ, જી:આણદં  

૮.૦
૪ 

૪.૯ - ૧૦ 
૧૬૭
૬ 

૦.૫૬ - - - ૨ <૨ ૦.૬૮ 

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

૮.૨
૧ 

૬.૬ - ૦૮ ૬૨૦ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૨ 

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

૮.૨
૪ 

૬.૭ - ૦૮ ૭૫૮ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૩૪ બોરવેલ, બોરસદ 
નગરપાિલકા, 
બોરસદ, જી- 
આણદં  

૭.૯
૭ 

૫.૬ - ૧૦ ૮૦૬ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 
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૩૫ બોરવેલ, ઉમરેઠ, 
વોટર વકર્સ, 
ઉમરેઠ, જી: આણદં 

૭.૯
૩ 

૬.૦ - ૧૦ ૭૨૨ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૩૬ 
બોરવેલ, લાભવેલ 
ગામ, જી- આણદં  

૮.૧
૩ 

૫.૩ - ૦૯ ૪૮૪ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૩૭ બોરવેલ, આણદં 
નગરપાિલકા 
અમીન ઓટો સિવર્સ 
પાસે,આણદં 

૮.૨
૭ 

૭.૪ - ૧૦ ૭૪૦ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૩૮ બોરવેલ, 
સયુર્મિંદર,બોરસદ,  
જી- આણદં  

૮.૧
૫ 

૫.૮ - ૧૦ ૯૮૬ ૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૩૯ બોરવેલ,ખભંાત 
નગરપાિલકા, જી- 
આણદં  

૮.૦
૪ 

૭.૧ - ૦૮ 
૩૫૫
૦ 

૦.૨૮ - - - ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૪૦ 
નમર્દા નદી, 
ગરુડે ર જી- નમર્દા  

૭.૭
૧ 

૭.૬ ૦.૯ ૦૫ ૧૬૦ BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૧૯ ૨૬ ૧૩ - 

૪૧ 
નમર્દા નદી, 
પાણેઠા, જી- નમર્દા  

૭.૬
૯ 

૭.૩ ૦.૯ ૦૫ ૧૪૨ BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૨૧ ૨૩ ૧૩ - 

૪૨ 
નમર્દા નદી, 
પોઈચા, જી- નમર્દા  

૭.૬
૯ 

૭.૧ ૦.૯ ૦૫ ૧૩૦ BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૨૦ ૨૬ ૧૧ - 

૪૩ અમરાવતી નદી, 
દાધંલ ગામ, 
અંક્લે ર  

૭.૯
૯ 

૭.૯ ૧.૦ ૦૭ ૩૦૨ BDL 
૧.૬
૮ 

૦.૦૨ ૦.૨૪ ૨૨૦ ૪૯ - 

૪૪ નમર્દા નદી, 
ગો ડન બ્રીજ, જી- 
ભ ચ  

૭.૯૪ ૭.૬ ૧.૦ ૧૦ ૫૦૦ BDL 
૧.૬
૮ 

૦.૦૧ ૦.૨૮ ૧૨૦૦ ૭૦ - 

૪૫ કરજણ નદી, ડાઉન 
ટ્રીંગ ઓફ 
રાજપીંપળા  

૭.૯
૮ 

૭.૩ ૧.૦ ૦૫ ૧૨૨ BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૨૧ ૪૯ ૧૭ - 

૪૬ કરજણ ડેમ, 
કરજણ, જી- નમર્દા   

૭.૭૯ ૭.૩ ૦.૯ ૦૫ ૧૧૪ BDL ૧.૧૨ --- -- ૨૬ ૧૩ - 

૪૭ સરદાર સરોવર 
ડેમ, કેવડીયા, જી- 
નમર્દા  

૭.૬૧ ૭.૩ ૦.૮ ૦૫ ૧૪૪ BDL ૦.૫૬ --- --- ૨૧ ૦૮ - 
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૪૮ નમર્દા નડી, ગો ડન 
બ્રીજ પાસે, જી- 
ભ ચ  

૮.૧ ૭.૮ ૧.૨ ૧૧ 
૩૨૮
૦ 

BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૨ ૦.૨૮ ૭૯૦ ૭૯ ૦.૪૮ 

૪૯ 
નમર્દા નદી, 
ભાડભતુ ગામ,  

૭.૯
૯ 

૭.૮ ૧.૪ - 
૨૧૬
૯૦ 

BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૨૯ ૩૨૦ ૭૯ ૦.૭૭ 

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

૭.૮
૩ 

૫.૪ - ૦૫ ૨૦૬ - - ૦.૦૧ ૦.૮૮ <૨ <૨ ૦.૪૭ 

૫૧ બોરવેલ, હ દરવા 
વોટર વકર્સ, ગામ 
દરવા  

૮.૩
૨ 

૫.૮ - ૦૫ ૬૩૦ - - ૦.૦૧ ૦.૫૭ <૨ <૨ ૦.૫૮ 

૫૨ બોરવેલ, ઝનોર 
વોટર વકર્સ, ઝનોર 
ગામ  

૮.૨
૬ 

૫.૧ - ૦૫ ૮૦૨ - - ૦.૦૧ ૦.૨૦ - - ૦.૫૫ 

૫૩ બોરવેલ, પાલેજ 
ગ્રામ પચંાયત, 
િનરાડા પાકર્ પાસે,  

૭.૯
૨ 

૬.૦ - ૦૫ 
૧૫૧
૪ 

- - ૦.૦૨ ૦.૮૫ <૨ <૨ ૦.૬૦ 

૫૪ બોરવેલ, ગ્રામ 
પચંાયત, મોટી 
વસત પાસે, પાલેજ  

૮.૨
૮ 

૫.૯ - ૦૫ 
૧૫૧
૨ 

- - ૦.૦૧ ૦.૬૩ <૨ <૨ ૦.૩૯ 

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

૭.૭

૯ 
૩.૧ - ૩૭ 

૨૦૯

૬ 
- - ૦.૦૧ ૦.૫૦ - - ૦.૭૫ 

૫૬ 
નમર્દા નદી, કબીર 
વડ  

૭.૯

૧ ૭.૩ ૦.૯ ૦૬ ૩૯૮ BDL 

૧.૧

૨ ૦.૦૨ ૦.૨૦ ૧૪૦ ૩૩ ૦.૪૨ 

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

૭.૯
૬ 

૭.૨ 

 

૧.૦ 

 

૦૭ 
૧૪૫
૨ 

BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૨૨ ૩૩૦ ૧૧૦ ૦.૪૦ 

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

૭.૯
૯ 

૭.૯ - ૦૫ ૨૩૬ BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૨૪ ૧૪૦ ૩૩ ૦.૩૬ 

૫૯ 
નમર્દા નદી, ઝનોર  

૭.૯
૭ 

૭.૧ ૧.૦ ૦૬ ૨૭૪ BDL 
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૫૭ ૧૧૦ ૨૩ ૦.૪૩ 

૬૦ ખોડીયાર ડેમ, 
ધારી, જી- અમરેલી 

૭.૭ ૭.૧ ૨.૮ ૧૨ ૭૫૮ ૦.૮૪ ૨.૫ BDL ૦.૨૨ ૦૭ ૦૨ 
 

૦.૦૮ 
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૨ ૨  

૬૧ કામનાથ ડેમ, 
અમરેલી  

૮.૩
૭ 

૬.૨ ૩.૮ ૨૦ ૬૪૬ ૧.૧૨ ૨.૮ BDL ૦.૩૧ ૦૮ ૦૨ 

 

૦.૦૭ 

 

૬૨ વડી ડેમ, 
મગંલપરુ-કંુકાવાવ 
રોડ, અમરેલી   

૮.૩
૪ 

૭.૦ ૩.૦ ૧૨ ૧૯૪ ૦.૫૬
૧.૯
૬ 

BDL ૦.૨૨ ૦૭ < ૨ 

 

૦.૧૦ 

 

૬૩ શે ુજંી ડેમ, 
પાલીતાણા  

૮.૦
૭ 

૭.૧ ૨.૬ ૧૧ ૪૩૦ ૦.૮૪
૨.૨
૪ 

BDL ૦.૨૬ ૦૪ < ૨ 

 

૦.૦૫ 

 

૬૪ 
બોરવેલ, ધાનેજ 
નગરપાિલકા  

૭.૮ ૩.૧ - ૦૮ 
૧૩૬
૫ - - ૦.૦૨ ૩.૭૮ <૨ <૨ ૦.૦૯ 

૬૫ 
બોરવેલ, કલોલ 
નગરપાિલકા  

૭.૮
૧ 

૪.૮ - ૦૯ 
૧૫૦
૦ - - ૦.૦૨ ૨.૨૫ <૨ <૨ ૧.૧૧ 

૬૬ 
મહી નદી, 
આનદંપરુી  

૮.૫
૦ 

૬.૪ ૧.૪ ૦૭ ૧૮૪ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

૦.૦૧ ૦.૨૧ ૬૩ ૨૬ - 

૬૭ 
મહી નદી, કડાણા 
ડેમ (ડાઉન ટ્રીમ)   

૮.૨
૭ 

૭.૫ ૦.૮ ૦૮ ૨૧૪ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

૦.૦૧ ૦.૦૬ ૧૧ < ૧.૮ - 

૬૮ 
મહી નદી, િવરપરુ  

૮.૨
૫ 

૭.૪ ૧.૪ ૦૮ ૨૭૨ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

૦.૧૦ ૦.૨૮ ૪૭ ૧૨ - 

૬૯ 
પાનમ નદી, 
લણુાવાડા  

 

૮.૨
૪ 

૬.૬ ૧.૬ ૦૭ ૧૮૦ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

૦.૦૮ ૦.૧૧ ૪૭ ૧૨ - 

૭૦ 
અનાસ નદી, 
ખશુાલ ગઢ  

૭.૨
૨ 

૫.૦ < ૫ ૦૮ ૨૬૮ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

૦.૦૨ ૦.૧૦ ૩૩ ૧૧ - 

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

૭.૪
૦ 

૪.૭ ૨.૦ ૦૮ ૪૩૮ ૦.૫૬
૧.૬
૮ 

૦.૦૯ ૦.૧૨ ૧૨૦ ૮.૧ - 

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

૮.૨
૬ 

૬.૬ ૧.૫ ૧૮ ૨૫૦ ૦.૨૮
૦.૫
૬ 

૦.૦૨ ૦.૦૭ ૨૬ ૬.૧ - 
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૭૩ હણાર્વ નદી, 
ખેડબ્ર ા , જી- 
સાબરકાઠંા  

૭.૬
૬ 

૬.૨ ૧.૮ ૦૯ ૩૨૬ ૦.૫૬
૧.૬
૮ 

૦.૦૨ ૦.૦૬ ૪૭ ૧૪ - 

૭૪ હાથમતી નદી, 
િહંમતનગર, જી- 
સાબરકાઠંા  

૮.૨
૧ 

૪.૪ ૧૭ ૪૫ ૫૫૨ ૦.૫૬
૧.૬
૮ 

૦.૦૩ ૦.૦૮ ૮૪ ૧૪ - 

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

૮.૪
૫ 

૬.૨ ૧૦ ૨૩ ૭૧૦ ૧.૧૦
૨.૨
૪ 

૦.૦૩ ૦.૦૮ ૭૦ ૨૧ - 

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

૯.૨
૭ 

૬.૮  ૧૯  ૭૫ 
૪૮૦
૦ 

૧.૬૮ ‐‐  ૦.૦૭  ૦.૦૩  ‐‐  ‐‐  -- 

૭૭ 

ધરોઈ ડેમ ખેરાલ ુ , 
જી- મહસેાણા  

૮.૪
૨ 

૮.૧ ૧.૬ ૦૭ 

૨
૦
૪ 

 

૦.૨૫
૦.૫
૬ 

૦.૦૧ ૦.૧૧ ૩.૬ <૧.૮ ૦.૫૮ 

૭૮ બોરવેલ, મેિટ્રક્ષ 
ઇ ડ ટ્રીઝ, 
જીઆઇડીસી-
રફાળે ર 

૮.૧
૯ 

૪.૩ - ૦૮ ૬૧૬ ૦.૫૬ - ૦.૦૧ ૦.૮૬ - - -- 

૭૯ બોરવેલ, અતલુ 
ફામાર્ યિુટકલ, 
જીઆઇડીસી-
વાકંાનેર 

૭.૧
૧ 

૪.૧ - ૧૨ 
૧૭૩
૨ 

૦.૫૬ - ૦.૦૨ ૦.૮૪ - - - 

૮૦ બોરવેલ, 
જીઆઇડીસી-હળવદ 

૭.૭
૬ 

૪.૬ - ૦૮ 
૫૬૦
૦ 

૦.૫૬ - ૦.૦૧ ૧.૧૯ - - - 

૮૧ માહી નદી, 
સેવાિલયા, જી.ખેડા 

૮.૪
૧ 

૭.૮ ૦.૨ ૦૭ ૨૦૮ ૦.૫૬
૩.૯
૦ 

૦.૨૫ ૦.૫૮ ૬૩ ૨૬ - 

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

૭.૭
૯ 

૨.૨ ૧.૭ ૧૩ ૫૬૬ ૦.૫૬ - - - ૧૨૦ ૨૧ - 

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

૭.૫
૮ 

૪.૮ - ૦૯ 
૧૪૪
૬ 

૦.૨૮ - ૦.૦૪ ૩.૨૯ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૮૪ બોરવેલ, 
બાલાિસનોર-
સેવાિલયા રોડ, જી. 
ખેડા 

૮.૨
૬ 

૪.૭ - ૦૮ ૨૩૮ ૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૦.૪૪ ૨ <૨ ૦.૪૪ 
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૮૫ બોરવેલ, સેવાિલયા, 
જી.ખેડા 

૮.૦
૭ 

૬.૦ - ૦૭ 
૧૩૧
૬ 

૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૧.૮૬ ૨ <૨ ૦.૩૭ 

૮૬ બોરવેલ, પાલી 
ગામ,જી. ખેડા 

૮.૧
૮ 

૪.૩ - ૦૭ 
૨૦
૬ 

૦.૨
૮ 

- ૦.૦૪ ૦.૪૯ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૮૭ બોરવેલ, થાસરા 
વોટરવક્સર્, જી. 
ખેડા 

૭.૩
૮ 

૪.૨ - ૦૯ ૬૮૪ ૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૧.૫૯ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૮૮ બોરવેલ, ડાકોર 
નગરપાિલકા,જી. 
ખેડા 

૭.૪
૭ 

૪.૮ - ૦૮ 
૧૦૧
૨ 

૦.૨૮ - ૦.૦૧ ૨.૯૭ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૮૯ બોરવેલ, કપડવજં 
નગરપાિલકા 
વોટરવક્સર્, જી. 
ખેડા 

૭.૬
૨ 

૫.૬ - ૦૭ ૪૪૨ ૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૧.૩૮ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

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

૭.૮ ૪.૯ - ૦૯ 
૧૦૬
૮ 

૦.૨૮ - ૦.૦૩ ૨.૯૭ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

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

૮.૦
૨ 

૪.૮ - ૦૮ ૬૮૬ ૦.૨૮ - ૦.૦૩ ૨.૭૭ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

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

૭.૯
૭ 

૪.૩ - ૧૦ ૯૦૬ ૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૧.૨ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

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

૭.૪
૬ 

૫.૨ - ૧૦ 
૧૬૩
૮ 

૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૨.૩૮ ૨ <૨ ૦.૩૯ 

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

૮.૩
૨ 

૪.૧ - ૦૮ 
૧૭૨
૮ 

૦.૨૮ - ૦.૦૧ ૦.૪૩ ૨ <૨ ૦.૪૪ 

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

૮.૧
૮ 

૪.૯ - ૧૦ ૬૯૦ ૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૨.૮૬ ૨ <૨ ૦.૩૬ 

૯૬ બોરવેલ, 
ઇિ દરાનગર, જી. 
ખેડા 

૭.૮
૨ 

૪.૧ - ૦૭ 
૧૯૭
૪ 

૦.૨૮ - ૦.૦૨ ૨.૯૧ ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૯૭ પાણીનો નમનૂો, 
ગોમતી સરોવર, 
ડાકોર 

૭.૬
૩ 

૨.૬ ૧.૦ ૧૦ ૨૫૮ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

- - - - - 
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૯૮ મહી નદી, 
વણાકંબોરી ડેમ 

૮.૪
૧ 

૭.૬ ૧.૭ ૦૮ ૨૪૪ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

૦.૧૪ ૦.૫૫ ૧૧ <૨ - 

૯૯ બોરવેલ, ગણદેવી 
ટેલીફોન એક્સચે જ  

૭.૩
૮ 

૨.૬ ૧.૦ ૧૧ 
૧૨૯
૮ 

૦.૫૫
૩.૯
૨ 

૦.૦૨ ૦.૦૫ ૩૯ ૧૭ ૦.૬૯ 

૧૦૦ ઓપન વેલ, 
ગણદેવી વોટર 
વકર્સ  

૭.૮
૮ 

૩.૯ ૦.૯ ૧૧ ૩૩૨ ૦.૫૫ ૨.૮ ૦.૦૨ ૦.૦૩ <૨ <૨ ૦.૩૯ 

૧૦૧ મેન ટેલીફોન 
એક્સચે જ, 
બીલીમોરા  

૭.૩
૪ 

૨.૫ ૧.૦ ૧૧ 
૧૦૪
૪ 

૦.૫૫ ૨.૮ ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૧૯ ૦૫ ૦.૪૮ 

૧૦૨ ઓપન વેલ, 
અંતાલીયા વોટર 
વકર્સ  

૭.૪
૩ 

૪.૩ ૦.૯ ૦૯ ૨૫૨ ૦.૫૫ ૨.૮ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૧૭ ૦૮ ૦.૧૯ 

૧૦૩ 
બોરવેલ, િચખલી 
વોટર વકર્સ  

૮.૦
૦ 

૨.૨ ૧.૦ ૦૯ ૩૧૮ ૦.૫૫
૩.૩
૬ 

૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦૨ <૨ ૦.૭૨ 

૧૦૪ 
દેસાઈ તળાવ, ઘેલ 
ખાડી, વોટર વકર્સ  

૭.૫
૭ 

૨.૧ ૧.૦ ૦૯ 
૪૪૫
૨ 

૦.૫૫ ૨.૮ ૦.૦૩ ૦.૦૮ ૪૮ ૧૭ ૧.૨૮ 

૧૦૫ 
બોરવેલ, કાલીયા 
વાડી, નવસારી  

૭.૯
૧ 

૨.૩ ૦.૯ ૧૧ 
૧૩૦
૦ 

૦.૫૫
૩.૯
૨ 

૦.૦૨ ૦.૦૭ - - ૦.૪૨ 

૧૦૬ 
બોરવેલ, સઘં કુવા, 
ટેલીફોન એક્સચે જ 

૭.૮
૦ 

૨.૨ ૧.૦ ૧૧ 
૧૮૪
૬ 

૦.૫૫
૨.૨
૪ 

૦.૦૨ ૦.૦૨ - - ૦.૫૭ 

૧૦૭ 
બોરવેલ, ચોવીસી 
ગ્રામ પચંાયત,  

૮.૦
૨ 

૨.૧ ૧.૦ ૦૯ 
૧૦૧
૬ 

૦.૫૫ ૨.૮ ૦.૦૨ ૦.૦૬ <૨ <૨ ૦.૭૧ 

૧૦૮ બોરવેલ, 
જીઆઈડીસી, 
કબીલપોર   

૭.૬
૬ 

૨.૪ ૧.૦ ૧૧ 
૧૨૫
૮ 

૦.૫૫
૩.૯
૨ 

૦.૦૧ ૦.૦૪ ૨૧ ૦૫ ૦.૯૧ 

૧૦૯ બોરવેલ, તાલકુા 
પચંાયત, સોનગઢ, 
જી- તાપી  

૬.૮
૬ 

૨.૬ ૧.૦ ૧૬ ૫૧૦ ૦.૫૫
૩.૩
૬ 

૦.૦૩ ૦.૦૮ ૦૪ <૨ ૦.૭૩ 

૧૧૦ બોરવેલ, યારા 
સિકર્ટ હાઉસ, જી- 
તાપી   

૬.૮
૭ 

૨.૩ ૧.૦ ૦૯ ૫૫૦ ૦.૫૫
૩.૩
૬ 

૦.૦૪ ૦.૦૬ ૦૫ ૨ ૦.૮૮ 

૧૧૧ બોરવેલ, રેલવે 
ટેશન, યારા, જી- 

૭.૪ ૨.૪ ૦.૯ ૧૦ ૫૮૮ ૦.૫૫ ૨.૨ ૦.૦૪ ૦.૧૧ ૨૧ ૦૫ ૦.૬૨ 
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તાપી  ૬ ૪ 

૧૧૨ 
ઓપન વેલ વલોદ, 
સિકર્ટ હાઉસ  

૭.૪
૮ 

૨.૬ ૧.૦ ૦૯ ૫૫૦ ૦.૫૫
૨.૨
૪ 

૦.૦૩ ૦.૦૪ ૨૫ ૧૩ ૦.૯૯ 

૧૧૩ 
બોરવેલ, વલોદ 
તાલકુા પચંાયત  

૭.૦
૪ 

૨.૪ ૦.૯ ૦૯ ૭૯૬ ૦.૫૫ ૨.૮ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦૫ <૨ ૦.૫૯ 

૧૧૪ બોરવેલ, 
જીઆઈડીસી- 
અંતાલીયા, જી- 
નવસારી  

૭.૮
૩ 

૨.૩ ૧.૦ ૧૧ 
૧૬૫
૪ 

૦.૫૫
૩.૩
૬ 

૦.૦૧ ૦.૦૩ - - ૦.૨૪ 

૧૧૫ 
ઉકાઈ ડેમ, જી- 
તાપી  

૭.૯
૧ 

૬.૮ ૧.૦ ૧૧ ૧૬૮ ૦.૫૫
૩.૯
૨ 

૦.૦૨ ૦.૦૪ ૭૯ ૩૯ ૦.૩૬ 

૧૧૬ 
બીંદુ સરોવર  

૭.૯
૦ 

૪.૧ ૨૧ ૬૭ 
૧૮૦
૨ - - - 

૦.

૧૪ 
૩૩ ૬.૮ ૧.૨૭ 

૧૧૭ બોરવેલ- 
પાલનપરુ 
નગરપાિલકા  

૭.૮
૪ 

૫.૩ ૧.૪ - 
૧૦૧
૨ - - ૦.૦૨ ૩.૩૯ <૨ <૨ ૦.૩૩ 

૧૧૮ 
બોરવેલ, પાટણ 
નગરપાિલકા  

૮.૨
૦ 

૫.૩ ૧.૯ - 
૧૩૧
૨ - - ૦.૦૨ ૫.૦૧ <૨ <૨ ૦.૪૯ 

૧૧૯ 
બોરવેલ, િસ ધપરુ 
નગરપાિલકા  

૮.૨
૫ 

૫.૭ ૧.૩ - ૯૦૮ - - ૦.૦૨ 
૩.

૮૨ 
<૨ <૨ ૧.૪૪ 

૧૨૦ 
બોરવેલ, ડીસા 
નગરપાિલકા  

૮.૩
૩ 

૫.૦ -- ૦૭ ૬૪૨ - - ૦.૦૭ ૩.૯૬ <૧.૮ <૧.૮ ૦.૭૮ 

૧૨૧ 
બોરવેલ, અંબાજી  

૮.૦
૫ 

૬.૭ -- ૧૨ ૫૧૨ - - ૦.૦૧ ૧.૨૫ <૨ <૨ ૧.૨૬ 

૧૨૨ ભાદર નદી, ગામ 
ગરેજ  

૮.૦
૩ 

૬.૩  ૦૪  ૨૨ 
૬૨૪
૯ 

૦.૪૩ ‐  ૦.૦૨  ૦.૨૯  ૧૪  ૬  ‐ 

૧૨૩ ભાદર નદી ગામ 
રાતીયા  

૭.૯
૪ 

૬.૦  ૦૪  ૨૫ 
૨૫૬
૭૧ 

૦.૫૮ ‐  ૦.૦૨  ૦.૨૯  ૧૭  ૭  ‐ 

૧૨૪ બોરવેલ, મીલન 
ઈ ડ ટ્રીઝ, 

૭.૨
૪ 

૪.૧ ૧.૨ ૦૯ 
૩૩૨
૨ 

૦.૫૬
૧.૧
૨ 

૦.૦૧ ૦.૫૫ <૨ <૨ ૦.૩૧ 
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જીઆઈડીસી, 
કુવાદવા  

૧૨૫ 
વરોલી નદી, સજંાણ  

૮.૧
૧ 

૭.૩ ૦.૨ ૦૫ ૨૧૨ ૮.૪૫ ૯.૭ ૦.૧૨ ૦.૩૫ ૧૭ ૨ - 

૧૨૬ દારોઠા નદી, 
એકલારા  

૮.૦
૭ 

૭.૩ ૦.૨ ૦૪ ૨૬૦ ૦.૨૮
૦.૬
૦ 

૦.૦૨ ૦.૧૫ ૨૫ ૧૧ - 

૧૨૭ તાપી નદી, 
ઓએનજીસી બ્રીજ, 
સરુત  

૭.૩
૬ 

૪.૧ ૧.૬ ૩૪ 
૧૫૨
૮૦ 

૧.૧૧
૩.૩
૬ 

૦.૦૧ ૦.૦૩ >૪૨૬ ૪૨૬ ૦.૨૪ 

૧૨૮ 
તાપી નદી, એલ 
એ ડ ટી, જીએ 

૭.૫
૦ 

૩.૬ ૧.૮ ૪૪ 
૨૦૫
૨૬ 

૧.૧૧
૩.૯
૨ 

૦.૦૧ ૦.૦૧ >૪૨૬ >૪૨૬ ૦.૪૬ 

૧૨૯ બોરવેલ 
જીએસપીસીએલ, 
હઝીરે  

૮.૨
૫ 

૨.૨ ૦.૮ ૦૮ ૯૨૮ ૦.૫૫
૩.૩
૬ 

૦.૦૨ ૦.૦૫ <૨ <૨ ૦.૨૭ 

૧૩૦ બોરવેલ બાલે ર 
ઈ ડ ટ્રીયલ એિરય, 
(લકી િફિલંગ 
ટેશન)   

૭.૯
૮ 

૨.૧ ૦.૯ ૧૦ ૫૪૮ ૦.૫૫
૨.૮
૦ 

૦.૦૩ ૦.૦૫ - - ૦.૫૭ 

૧૩૧ બોરવેલ, ગગર્ ટેક્ષ-
ઓ ફેબ પ્રા. લી. 
ઓલપાડ   

૭.૦
૦ 

૨.૦ ૦.૯ ૨૦ 
૬૭૭
૮ 

૦.૫૫ - ૦.૦૬ ૦.૦૮ - - ૦.૨૫ 

૧૩૨ 
તાપી નદી, વામી 
િવવેકાનદં બ્રીજ,  

૭.૩
૧ 

૫.૦ ૧.૨ ૧૪ ૯૫૦ ૦.૫૫
૩.૩
૬ 

૦.૦૧ ૦.૦૧ >૪૨૬ >૪૨૬ ૦.૧૭ 

૧૩૩ 
તાપી નદી, સરદાર 
બ્રીજ  

૭.૨
૬ 

૫.૧ ૧.૪ ૧૨ 
૩૨૪
૦ 

૦.૫૫
૨.૮
૦ 

૦.૦૨ ૦.૦૩ >૪૨૬ >૪૨૬ ૦.૩૨ 

૧૩૪ 
તાપી નદી, િવયર 
ઠમ કોઝવે  

૭.૯
૨ 

૬.૯ ૦.૮ ૦૮ ૨૨૪ ૩.૮૮ - ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૨૧૨ ૧૦૯ ૦.૧૫ 

૧૩૫ બોરવેલ િનલમ 
ફાઈબર, લોટ ન.ં 
૨૦૨ કીમ 
ઈ ડ ટ્રીયલ એરીય  

૭.૮
૪ 

૨.૬ ૦.૯ ૧૦ 
૧૪૧
૪ 

૦.૫૫ - ૦.૦૪ ૦.૦૫ ૩૯ <૨ ૦.૫૮ 

૧૩૬ બોરવેલ પીરામલ 
ગ્લાસ, 
તરસાડી,કોસબં  

૭.૩
૯ 

૨.૪ ૦.૯ ૧૦ 
૧૬૫
૬ 

૦.૫૫ - ૦.૦૩ ૦.૦૬ <૨ <૨ ૦.૪૩ 
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૧૩૭ 
 

બોરવેલ, જાહરે 
આરોગ્ય કે દ્ર, 
કડોદરા  

૮.૧
૨ 

૨.૪ ૧.૧ ૦૮ ૬૧૨ ૦.૫૫ - ૦.૦૪ ૦.૨૫ <૨ <૨ ૦.૩૮ 

૧૩૮ બોરવેલ, 
એસઆઈઈએલ, 
જીઆઈડીસી, સિચન  

૭.૨
૦ 

૨.૧ ૧.૦ ૧૨ 
૬૭૨
૦ 

૧.૧૧
૩.૩
૬ 

૦.૦૧ ૦.૦૪ <૨ <૨ ૦.૩૯ 

૧૩૯ 
ઓપન વેલ, હજીરા 
ગામ  

૭.૯
૨ 

૫.૪ ૦.૯ ૦૮ 
૧૦૫
૦ 

૧.૬૬
૪.૪
૮ 

૦.૦૨ ૦.૦૬ ૮ ૫ ૦.૨૮ 

૧૪૦ ઓપન વેલ, 
ગભેણી, પચંાયત 
ઓિફસની સામે  

૭.૪
૬ 

૫.૯ ૦.૮ ૨૪ ૪૧૨ ૧.૧૧
૪.૪
૮ 

૦.૦૩ ૦.૦૬ ૨૧ ૧૭ ૦.૩૪ 

૧૪૧ બોરવેલ, ગ્રીન 
લાય ઇ ટ્રીઝ, 
જીઆઇડીસી-
બામણબોર 

૭.૫
૩ 

૪.૬ - ૦૬ 
૩૫૬
૨ 

- - ૦.૦૧ ૧.૦૮ - - ૦.૭૮ 

૧૪૨ બોરવેલ, કે.બી. 
ઇ ડ ટ્રીઝ, 
જીઆઇડીસી-િલંબડી 

૭.૫
૪ 

૪.૧ - ૦૭ 
૪૦૬
૬ 

- - ૦.૦૧ ૧.૦૮ - - ૧.૬ 

૧૪૩ બોરવેલ, માધવ 
કો લેક્ષ, સાયલા 

૭.૪
૮ 

૪.૨ - ૧૨ 
૨૩૦
૮ 

- - ૦.૦૧ ૦.૯૭ - - ૧.૬૪ 

૧૪૪ પાણીનો નમનૂો, 
નાયકા ડેમ 

૭.૩
૩ 

૬.૭ ૦.૭ ૦૯ ૧૬૪ ૦.૫૬
૧.૧
૨ 

- - - - - 

૧૪૫ પાણીનો નમનૂો, 
ધોળીધજા ડમે 

૮.૩
૯ 

૬.૨ ૦.૮ ૦૭ ૨૦૦ ૦.૫૬
૧.૧
૨ 

- - - - - 

૧૪૬ બોરવેલ ક સવર્ 
કેિમકલ, લોક ન.ં 
૪૭૯, લણુા, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  

૮.૦
૪ 

૪.૮ - ૦૭ 
૩૦૭
૬ 

૦.૨૮ - ૦.૦૪ ૧.૬૮ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૧૪૭ ટ બુવેલ કરાખડી 
ગ્રામ પચંાયત, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  
 

૭.૫
૪ 

૪.૧ ૦.૯ ૦૮ 
૭૧૪
૪ 

૦.૫૬ - ૦.૦૪ ૦.૨ ૨ <૨ 

 
 
- 
 
 

૧૪૮ બોરવેલ- પાદરા 
નગરપાિલકા, વોટર 
વકર્સ, સયાજી 
બાગ, પદરા, જી- 
વડોદર  

૭.૮
૬ 

૫.૮ - ૦૭ 
૧૯૨
૮ 

૦.૨૮ - ૦.૦૩ ૧.૯૧ 

 
 

૨ 

 
 

<૨ ૦.૪૬ 
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૧૪૯ બોરવેલ 
જીઆઈડીસી, થોર 
રમણ ગામડી, જી- 
વડોદરા  

૮.૧
૭ 

૪.૨ - ૦૭ 
૧૧૫
૨ 

૦.૨૮ - ૦.૦૧ ૧.૩૯ ૨ <૨ ૦.૪૮ 

૧૫૦ બોરવેલ વરણામા, 
જી- વડોદરા  

૮.૩
૦ 

૫.૧ ----- ૦૭ 
૨૦૫
૨ 

૦.૨૮ --- ૦.૦૬ ૧.૯૭ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૧૫૧ બોરવેલ કોયલી 
ગ્રામ પચંાયત 
વોટર વકર્સ, 
પ્રાથમીક શાળા 
પાસે, કોયલી 

૮.૩
૮ 

૩.૯ --- ૦૭ ૭૯૮ ૦.૨૮ ---- ૦.૦૧ ૧.૩૮ ૨ <૨ ૦.૩૭ 

૧૫૨ બોરવેલ દશરથ 
ગ્રામ પચંાયત, 
દશરથ જી- વડોદર  

૭.૪
૦ 

૧.૯ --- ૦૮ 
૧૬૭
૦ 

૦.૨૮ --- ૦.૩૧ ૦.૮૬ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૧૫૩ બોરવેલ પદમાણા, 
ગ્રામ પચંયત વોટર 
વકર્સ, પદમાલા, 
જી- વડોદરા  

૭.૮
૦ 

૪.૯ --- ૦૭ 
૧૬૩
૦ 

૦.૨૮ --- ૦.૦૧ ૦.૯૭ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૧૫૪ બોરવેલ, રેફરલ 
હોિ પટલ એ ડ, 
સીએચસીની પાસે, 
જી- છોટા ઉદેપરુ  

૮.૦
૩ 

૪.૧ --- ૦૮ ૬૪૬ ૦.૨૮ ---- ૦.૦૩ ૦.૨૨ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૧૫૫ બોરવેલ કડી પાણી, 
જી- વડોદરા  

૭.૧
૫ 

૩.૩ ---- ૦૯ ૪૨૪ ૦.૨૮ ---- ૦.૦૨ ૧.૧૭ ૨ <૨ ૦.૪૬ 

૧૫૬ બોરવેલ પાવી-
તપરુ  

૭.૪
૮ 

૫.૭ --- ૧૦ ૯૨૬ ૦.૨૮ ---- ૦.૦૪ ૦.૩૧ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૧૫૭ 
બોરવેલ બોડેલી 
ગ્રામ પચંાયત  

૭.૫
૫ 

 

૪.૮ --- ૦૮ ૯૫૨ ૦.૨૮ --- 

 

૦.૦૨ 
૧.૬૮ ૨ <૨ ૦.૩૬ 

૧૫૮ બોરવેલ , 
એ વાયરો 
ઈ ફા ટ્રક્ચર કો લી. 
લોટ- ૬૧૨/બી, 
ઉમરાયા, તા 
પાદરા, જી- વડોદર  

૭.૮
૫ 

૫.૬ --- ૦૭ 
૪૩૪
૦ 

૦.૨૮ ----- ૦.૦૨ ૧.૪૩ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૧૫૯ બોરવેલ 
ગ્રામચંાયત વોટર 
વકર્સ, બાજવા, જી- 
વડોદરા  

૭.૮
૬ 

૨.૨ --- ૦૭ 
૧૬૧
૮ 

૦.૨૮ ---- 
 

૦.૪૮ 

 
૧.૯૭ ૨ <૨ ૦.૪૦ 
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૧૬૦ બોરવેલ કરાચીયા 
ગ્રામ પચંાયત, 
વોટર વકર્સ, 
કરાચીયા, જી- 
વડોદરા  

૮.૧
૦ 

૩.૧ ---- ૦૭ ૮૭૬ ૦.૨૮ --- ૦.૩૪ ૧.૧૪ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૧૬૧ બોરવેલ ધાન 
કુવાની ચાલી, 
કરાચીયા, જી- 
વડોદરા  

૮.૨
૧ 

૧.૨ --- ૦૭ 
૧૦૧
૨ 

૦.૨૮ ---- ૦.૨૪ ૧.૪૯ ૨ <૨ ૦.૪૨ 

૧૬૨ બોરવેલ અંગધ, 
જી- વડોદરા  

૮.૩
૪ 

૪.૬ --- ૦૮ ૯૩૦ ૦.૨૮ -- ૦.૦૧ ૦૮૨ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૧૬૩ બોરવેલ ભીમપરુા 
ગ્રામ પચંાયત, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  

૭.૮
૪ 

૪.૨ - ૦૭ 
૧૧૩
૪ 

૦.૨૮ -- ૦.૦૨ ૦.૭ ૨ <૨ ૦.૩૮ 

૧૬૪ ટ બુવેલ, જાસપરુ 
ગ્રામ પચંાયત, િશવ 
મિંદર સાએ તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા   

૭.૯
૩ 

૬.૬ --- ૦૭ 
૩૮૪
૪ 

૦.૨૮ --- ૦.૦૪ ૧.૫૭ ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૧૬૫ ટ બુવેલ 
એકલબારા ગ્રામ 
પચંાયત, વાડીપરુા, 
ચામુડંા માતાના 
મિંદર 
પાસે, 
 

૮.૨
૬ 

૫.૬ --- ૦૭ ૭૬૪ ૦.૫૬ --- ૦.૦૪ ૧.૩૨ ૨ <૨ ૦.૬૪ 

૧૬૬ બોરવેલ કંડારી 
ગ્રામ પચંાયત જી- 
વડોદરા  

૭.૭
૮ 

૫.૭ --- ૦૭ 
૧૦૯
૪ 

૦.૨૮ ---- ૦.૦૧ ૧.૫૪ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૧૬૭ બોરવેલ બમણ 
ગામ જી-વડોદરા  

૮.૦
૦ 

૫.૭ ---- ૦૬ ૯૭૬ ૦.૨૮ ---- ૦.૦૨ ૧.૧૪ ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૧૬૮ બોરવેલ ઈટોલા 
ગ્રામ પચંાયત જી-
વડોદરા  

૮.૦
૫ 

૪.૭ --- ૦૭ ૭૧૮ ૦.૨૮ --- 

 

૦.૦૧ 
૦.૭૨ ૨ <૨ ૦.૪૧ 

૧૬૯ બોરવેલ 
કાયાવરોહણ તા- 
કરજણ જી-વડોદરા  

૮.૪
૨ 

૬.૫ --- ૦૯ ૬૭૮ ૦.૨૮ --- 

 

૦.૦૧ 
૧.૮૧ ૨ <૨ ૦.૪૩ 

૧૭૦ બોરવેલ, વાઘોિડયા 
જી-વડોદરા  

૮.૧
૫ 

૪.૧ --- ૦૭ 
૧૨૯
૦ 

૦.૨૮ --- ૦.૦૧ ૧.૯૧ ૨ <૨ ૦.૪૨ 
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૧૭૧ યબુવેલ ડભાસા 
ગ્રામ પચંાયત, તા- 
પાદરા, જી-વડોદરા  

૮.૨
૧ 

૫.૪ --- ૦૭ 
૧૩૫
૨ 

 

૦.૨૮ --- ૦.૦૨ ૨.૦૦ ૨ <૨ ૦.૪૦ 

૧૭૨ બોરવેલ વાકાલ 
િવ ાલય, બાજવા, 
જી-વડોદરા  

૮.૨
૮ 

૪.૪ --- ૦૭ 
૧૦૫
૪ 

 

૦.૨૮ -- ૦.૧૨ ૧.૩૫ ૨ <૨ ૦.૪૧ 

૧૭૩ બોરવેલ,સગં્મા ગ્રામ 
પચંાયત, તા-
પાદરા, જી-વડોદરા 

૭.૪
૬ 

૪.૨ --- ૦૭ ૬૯૦
 

૦.૨૮ --- ૦.૦૩ ૦.૨૮ ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૧૭૪ ટ બુવેલ 
એચ. .અમીન, 
ગામ-ચાની, જી-
વડોદરા 

૭.૯
૩ 

૪.૮ --- ૦૮ 
૨૨૭
૮ 

 

૦.૨૮ --- ૦.૪૬ ૧.૪૪ ૨ <૨ ૦.૪૪ 

૧૭૫ 
બોરવેલ 
રણછોડભાઇ પટેલ, 
બાજવા, જી-વડોદરા  

૭.૯
૮ 

૫.૬ --- ૦૮ 
૨૧૧
૮ 

૦.૨૮ --- ૦.૬૭ ૧.૫૪ ૨ <૨ 

 

૦.૪૪ 

 
 
 

૧૭૬ બોરવેલ પુજંાભાઇ 
પટેલ,ઊંદેરા, જી-
વડોદરા 

૭.૮
૩ 

૪.૭ -- ૦૭ 
૧૩૮
૬ 

૦.૨૮ --- ૦.૦૨ ૧.૭ ૨ <૨ ૦.૩૬ 

૧૭૭ બોરવેલ, કેસરીિસંહ 
પિઢયાર,ભીમપરુા, 
જી-વડોદરા 

૮.૫
૦ 

૨.૩ --- ૦૭ ૩૪૬ ૦.૨૮ --- ૦.૦૨ ૦.૩૮ ૨ <૨ ૩.૩૬ 

૧૭૮ બોરવેલ, 
ટી.સી.પઢીયાર, 
રામપરુા, જી-
વડોદરા 

૭.૯
૪ 

૫.૯ -- ૦૭ 
૨૧૫
૦ 

૦.૨૮ --- ૦.૦૨ ૧.૦૨ ૨ <૨ ૦.૩૮ 

૧૭૯ 
સરુસાગર તળાવ, 
વડોદરા 

૬.૬
૬ 

૫.૫ ૨.૫ ૦૯ 
૧૯૯
૮ 

૦.૫૬
૩.૯
૦ 

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

૧૮૦ ી સયાજી સરોવર, 
આજવા, વડોદરા
  

૮.૩
૧ 

૮.૮ ૦.૯ ૦૭ ૧૬૨ ૦.૨૮
૩.૩
૬ 

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

૧૮૧ પાદરા તળાવ,
  પાદરા, 
જી-વડોદરા 

૮.૩
૬ 

૪.૮ ૦.૬ ૦૭ 
૧૯૬
૨ 

૦.૫૬
૩.૯
૦ 

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

૧૮૨ ડભોઇ તળાવ,
  ડભોઇ, 
જી-વડોદરા 

 

૮.૨
૬ 

 

૫.૩ 

 

૨.૦ 

 

૧૦ 

 

૪૪૮
 

૦.૫૬

 

૩.૯
૦ 

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



118 | P a g e  
 

૧૮૩ િવ ાિમત્રી નદી, 
કમાટી બાગ, 
સયાજીબાગ, 
વડોદરા 

 

૭.૬
૩ 

 

૨.૧ 

 

૨.૦ 
૦૮ 

 

૩૩૨
 

૦.૫૬

 

૩.૯
૦ 

 

૦.૧૮ 

 

૦.૨૭ 

 

૨૦૦૦ 

 

૪૦૦ 
---- 

૧૮૪ િવ ાિમત્રી 
નદી,કો વે ટ કુલ, 
ફતેગજં, વડોદરા
  

 

૭.૭
૫ 

 

૨.૪ 

 

૨.૧ 

 

૧૦ 

 

૨૩૮
 

૦.૫૬

 

૩.૯
૦ 

 

૦.૨૨ 

 

૦.૩૮ 

 

૧૬૦૦ 

 

૪૦૦ 
---- 

૧૮૫ િવ ાિમત્રી નદી, 
કલાલી રે વે ક્રોિસંગ 
પાસે, વડસર િબ્રજ 
રોડ,વડોદરા 

 

૭.૫
૫ 

 
Nil 

 

૮.૦ 

 

૫૮ 

 

૬૦૬
 

૨.૮ 

 

૬.૧
૬ 

 

૦.૦૧ 

 

૦.૧૮ 

 

૨૦૦૦ 

 

૪૦૦ 
----- 

૧૮૬ ધાઢર નદી, 
કોઠવાડા, તા- 
પાદરા, જી- 
વડોદરા  

 

૭.૭
૦ 

 

૨.૪ 

 

૨.૩ 

 

૦૮ 

 

૫૦૨
 

૦.૫૬

 

૩.૯
૦ 

 

૦.૦૨ 

 

૦.૨૮ 

 

૫૦ 

 

૨૨ 

 

-- 

૧૮૭ નમર્દા નદી, 
ચાણોદ, તા- ડભોઈ, 
જી- વડોદરા  

 

૮.૪
૬ 

 

૬.૨ 

 

૦.૪ 

 

૦૬ 

 

૧૫૮
 

૦.૨૮

 

૩.૩
૬ 

 

૦.૦૧ 

 

૦.૦૯ 

 

૩૩ 

 

૧૧ 

 
---- 
 

૧૮૮ િવ ાિમત્રી નદી, 
ગજુરાત ટે્રક્ટર લી. 
પાસે, મુજંમડુડા, 
વડોદરા  

 

૭.૫
૬ 

 

૦.૬ 

 

૮.૦ 

 

૧૯ 

 

૬૪૦

 

૧.૧૨

 

૪.૪
૮ 

 

૦.૦૯ 

 

૦.૨૪ 

 

૨૨૦૦ 

 

૪૦૦ 
--- 

૧૮૯ 
ઓરસગં નદી, છોટા 
ઉદેપરુ  

 

૮.૪
૮ 

 

૮.૭ 

 

૦.૫ 

 

૦૮ 

 

૩૬૮
 

૦.૨૮

 

૩.૩
૬ 

 

૦.૧૧ 

 

૦.૭૪ 

 

૨૧ 

 

૪ 
--- 

૧૯૦ 
મીની નદી, અંગધ, 
જી- વડોદરા  

 

૮.૧
૮ 

 
-- 

 

૨.૮ 

 

૧૨ 

 

૭૧૬
 

૦.૫૬

 

૩.૯
૦ 

 

૦.૧૨ 

 

૦.૫૨ 
 
--- 

 
---- 

---- 
 
 
 
 

૧૯૧ 

મહી નદી, મજુપરુ  

 

૮.૫
૧ 

 

૭.૨ 

 

૧.૭ 

 

૦૮ 

 

૨૭૨
 

૦.૫૬

 

૩.૯
૦ 

 

૦.૦૨ 

 

૦.૩૫ 

 

૪૯ 

 

૧૪ 
--- 

૧૯૨ ઓરસગં નદી, 
ઓરસગં બ્રીજ, 
બોડેલી, જી- 
વડોદરા  

 

૮.૪
૫ 

 

૮.૨ 

 

૦.૬ 

 

૦૮ 

 

૩૩૬
 

૦.૨૮

 

૩.૩
૬ 

 

૦.૦૩ 

 

૦.૫૭ 

 

૩૩ 

 

૧૧ 
----- 
 

૧૯૩ મીની નદી, 
સાકંરડા, જી- 
વડોદરા  

 

૮.૨
૬ 

 

૭.૯ 

 

૧.૩ 

 

૦૭ 

 

૨૯૬
 

૦.૨૮

 

૩.૩
૬ 

 

૦.૨૮ 

 

૦.૫૨ 

 

૪૯ 

 

૧૪ 
----- 
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૧૯૪ 
કોલક ખાડી, 
ને.હા.ન.ં૮, ગુદંલાવ 

૭.૬
૧ 

૫.૮ ૩.૮ ૨૪ - - - - - - - - 

૧૯૫ 
િબલ ખાડી, ને.હા.ન ં
૮, વાપી 

૭.૩
૭ 

૩.૬ ૦૯ ૫૫ - - - - - - - - 

૧૯૬ 
કલકડા ખાડી, 
કાચંીગામ 

૭.૬
૩ 

૪.૧ ૦૪ ૩૪ - - - - - - - - 

૧૯૭ 
જળાશય, પાર, 
અતલુ 

૮.૦
૧ 

૭.૩ ૦.૮ ૦૭ ૨૦૩ ૦.૩૪
૦.૫
૭ 

- - - - - 

૧૯૮ 
જીઆઇડીસીનુ ં
જળાશય,વાપી 

૭.૯
૦ 

૭.૨ ૦.૫ ૦૫ ૧૫૭ ૦.૩૨
૦.૮
૦ 

- - - - - 

૧૯૯ 
મધબુન ડેમ, 
વલસાડ 

૭.૭
૯ 

૭.૪ ૦.૩ ૦૪ ૧૪૨ ૦.૩૨
૦.૬
૭ 

- - - - - 

૨૦૦ 
ઔરંગા વીયર, 
અબરામા 

૮.૨
૫ 

૭.૬ ૦.૬ ૦૩ ૧૯૫ ૦.૨૯
૦.૮
૮ 

- - - - - 

૨૦૧ 
સાપતુારા સરોવર, 
સાપતુારા 

૭.૭
૦ 

૭.૩ ૦.૩ ૧૦ ૧૨૮ ૦.૨૭
૦.૬
૦ 

- - - - - 

૨૦૨ 
સરકારી બોરવેલ, 
ભડંારીવાડ, બલીઠા 

૭.૩
૪ 

૬.૫ - ૧૦ ૫૫૦ ૦.૨૯ - ૦.૦૧ ૦.૨૩ < ૧.૮ < ૧.૮ - 

૨૦૩ 
બોરવેલ, કોટે ર 
મહાદેવ, વાતર 

૭.૬
૦ 

૪.૧ - ૦૭ ૫૧૨ ૦.૨૯ - ૦.૦૨ ૦.૧૩ < ૧.૮ < ૧.૮ - 

૨૦૪ ભગભુાઇ  
પટેલનો બોરવેલ, 
કોચરવા 

૭.૫
૯ 

૪.૪ - ૧૨ ૯૪૪ ૦.૨૯ - ૦.૦૧ ૧.૦૧ < ૧.૮ < ૧.૮ - 

૨૦૫ 
બોરવેલ, સમીર 
એપાટર્ મે ટ, ચણોદ 

૭.૮
૩ 

૪.૮ - ૦૮ ૫૯૦ ૦.૨૯ - BDL ૦.૩ < ૧.૮ < ૧.૮ - 

૨૦૬ 
પારડી વોટરવક્સર્ 

૭.૯
૩ 

૪.૯ - ૧૦ ૨૨૦ ૦.૨૯ - ૦.૦૬ ૦.૦૧ < ૧.૮ < ૧.૮ - 

૨૦૭ 
ધરમપરુ વોટરવક્સર્ 

૭.૪
૭ 

૬.૪ - ૦૮ ૫૯૦ ૦.૨૯ - ૧.૧૬ ૦.૦૧ < ૧.૮ < ૧.૮ - 
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    * બીડીએલ: ડીટેક્ટેબલ માત્રાથી નીચે/ઓ  ં 
4. ુવાના પાણીની ણુવ ાની થતી   
(વાિષક સરરાશ 2016-2017) 

ક્રમ. 

થળ ુ ંનામ 

પેરામીટર* 

પીએચ ટ ડ એસ ડ ઓ સીઓડ  નાઇ ાઇટ નાઇ ટ લોરાઇડ 
એનH3-
એન 

ટ સી 
(એમપીએ
ન/100 
િમ.લ. 

એફસી 
(એમપીએ
ન/100 
િમ.લ. 

૧ પીપળજનો બોરવેલ, અમદાવાદ 
જી:અમદાવાદ 

૭.૯૨ ૧૧૧૨ - ૧૨ ૦.૦૨ 
૨.૨
૩ 

૧.૪૬ - - - 

૨ 
બરેજા ગામનો બોરવેલ, અમદાવાદ  ૭.૧૧ ૨૦૨૪ - ૧૨ ૦.૦૨ 

૩.૩
૨ 

૦.૬૧ - - - 

૩ 
ધોળકા નગરપાિલકાનો બોરવેલ  ૭.૮૫ 

૧૪૨
૮ 

૪.૮ ૧૧ ૦.૦૧ 
૨.૪
૨ 

૦.૫૮ 
 

૦.૨૮ 
 

< ૨ 
 

< ૨
૪ 

બાવળા નગરપાિલકાનો બોરવેલ  ૭.૯૪ 
૧૫૭
૦ 

૪.૦ ૦૮ ૦.૦૧ 
૧.૭
૮ 

૦.૫૫ 
 

૦.૨૮ 
 

< ૨ 
 

< ૨
૫ 

ધધંકુા નગરપાિલકાનો બોરવેલ  ૭.૩૮ 
૨૦૬
૮ 

૪.૨ ૧૨ ૦.૦૧ 
૩.૧
૮ 

૦.૪૭ 
 

૦.૨૮ 
 

< ૨ 
 

< ૨
૬ 

સાણદં નગરપાિલકાનો બોરવેલ  ૮.૨૪ 
૧૦૪
૩ 

૪.૭ ૧૨ ૦.૦૨ 
૨.૩
૮ 

૦.૬૯ 
 

૦.૨૮ 
 

< ૨ 
 

< ૨
૭ પાણીની ટાકંી, જીઆઈડીસી- વી. ય.ુ 

નગર  
૮.૦૩ ૮૦૪ ૬.૫ ૦૯ ૦.૦૨ 

૨.૬
૬ 

૦.૪૪ ૦.૨૮ ૨ <૨ 

૮ 
તલુસી ઈ ટરિમિડયેટ, સોખડા ૮.૨૮ 

૧૫૩
૪ 

૫.૩ ૦૮ ૦.૦૨ 
૦.૬
૧ 

૦.૪૮ ૦.૨૮ ૨ <૨ 

૯ 
આણદં નગરપાિલકાનો બોરવેલ ૮.૨૬ ૯૯૨ ૨.૭ ૦૯ ૦.૩૧ 

૨.૧
૮ 

૦.૪૦ ૦.૨૮ ૨ <૨ 

૧૦ 
કુવો, જુના પનુગામ, ભ ચ  ૮.૨૪ ૫૧૨ ૭.૪ ૦૫ ૦.૦૨ 

૦.૨
૭ 

૦.૬૨ - ૨૧ <૨ 

૧૧ 
કુવો, ગામ સક્કરપરુભાઠા, ભ ચ  ૭.૯૩ 

૨૦૧
૦ 

૬.૧ ૦૫ ૦.૦૨ 
૦.૯
૨ 

૧.૪૨ - ૧૧ <૨ 

૧૨ મહમેદભાઈ પટેલનો બોરવેલ, 
ગામ- િપરામણ, અંકલે ર  

૭.૫૨ 
૧૩૫
૨ 

૫.૪ ૦૫ ૦.૦૩ 
૦.૬
૨ 

૦.૬૪ - <૨ <૨ 

૧૩ 
બોરવેલ, ખાડીવાલા, િપરામણ  ૮.૦૧ ૮૦૨ ૫.૯ ૦૫ ૦.૦૨ 

૦.૪
૭ 

૦.૬૨ - <૨ <૨ 

૧૪ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, િપરામણ  ૮.૨૬ ૧૦૨ ૫.૬ ૦૫ ૦.૦૨ ૦.૬ ૦.૨૫ - <૨ <૨ 
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૨ 

૧૫ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, સારંગપરુ  ૭.૫૧ 

૨૧૨
૦ 

૬.૦ ૦૫ ૦.૦૧ 
૦.૪
૯ 

૦.૬૧ - <૨ <૨ 

૧૬ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, દાધલ  ૭.૭૫ 

૧૨૧
૦ 

૫.૫ ૦૫ ૦.૦૧ 
૦.૫
૧ 

૦.૬૭ - <૨ <૨ 

૧૭ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, કોસબંી  ૭.૮૭ ૫૫૪ ૫.૩ ૦૫ ૦.૦૧ 

૦.૬
૩ 

૧.૧૨ - ૧૭ <૨ 

૧૮ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, ભડકોદરા  ૮.૨૭ ૫૫૦ ૬.૫ ૦૫ ૦.૦૩ 

૦.૮
૪ 

૦.૮૭ - ૧૧ <૨ 

૧૯ 
કુવો, ગ્રામ પચંાયત, અંબોલી  ૮.૦૨ ૪૮૬ ૬.૨ ૦૫ ૦.૦૧ 

૦.૪
૬ 

૦.૭૧ - ૧૭ <૨ 

૨૦ 
બોરવેલ, ગ્રામ પચંાયત, જીટાલી  ૭.૪૪ 

૧૧૪
૬ 

૫.૨ ૦૫ ૦.૦૧ 
૦.૫
૧ 

૦.૪૪ - < ૨ < ૨ 

૨૧ રમણભાઈ રતીલાલ પચંાલનો 
બોરવેલ, શિક્તનગર, દહજે  

૮.૧૨ 
૧૭૩
૬ 

૦.૮ ૦૬ ૦.૦૪ 
૦.૯
૨ 

૧.૧૮ BDL - - 

૨૨ 
ઉદેિસંગ પરમારનો બોરવેલ, દહજે  ૮.૦૬ 

૧૧૪
૫ 

- ૦૬ ૦.૦૩ 
૦.૮
૯ 

૦.૬૫ BDL - - 

૨૩ બોરવેલ, સદભાવનાનસર્રી, કલક 
રોડ, જબંસુર  

૮.૦૩ 
૨૦૦
૬ 

- ૦૬ ૦.૦૨ 
૦.૭
૮ 

૦.૭૨ BDL - - 

૨૪ ઓપન વેલ, ગામ-  લખીગામ, 
દહજે  

૮.૩૭ 
૧૦૫
૦ 

૨.૯ ૪૦ ૦.૦૨ 
૦.૩
૮ 

૦.૭૯ ૦.૩૬ - - 

૨૫ વ લભભાઈ કે ઈટાલીયાના 
ખેતરનો બોરવેલ, અલગં  

૭.૬૧ 
૧૯૭
૧ 

૩.૪ ૧૧ BDL 
૦.૪
૦ 

૦.૧૩ - ૪.૯ ૧.૮ 

૨૬ બજગંદાસ બાપાનો બોરવેલ, 
મઢુલી, અલગં  

૭.૬૧ 
૧૫૩
૮ 

૨.૮ ૧૧ 
BDL ૦.૨

૮ 
૦.૧૧ - < ૨.૦ < ૨.૦ 

૨૭ કાલભુાઈ એલ. ઈટિલયાના ખેતરનો 
બોરવેલ, અલગં  

૭.૬૫ ૯૯૧ ૩.૨ ૧૧ 
BDL ૦.૨

૮ 
૦.૧૨ - ૭.૫ ૧.૮ 

૨૮ જીવાભાઈ કે. પટેલના  ખેતરનો 
બોરવેલ,અલગં  

૭.૬૫ ૯૯૧ ૩.૨ ૧૧ 
BDL ૦.૨

૮ 
૦.૧૨ - ૮.૯ ૨.૨ 

૨૯ 
બોરવેલ, ધાનેજ,જી:મહસેાણા ૭.૮ 

૧૩૬
૫ 

૩.૧ ૦૮ ૦.૦૨ 
૩.૭
૮ 

૦.૦૯ - <૨ <૨ 

૩૦ 
બોરવેલ, કલોલ નગરપાિલકા  ૭.૮૧ 

૧૫૦
૦ 

૪.૮ ૦૯ ૦.૦૨ 
૨.૨
૫ 

૧.૧૧ - <૨ <૨ 
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૩૧ બોરવેલ, રણજીતનગર, ગ્રામ 
પચંાયત, જી- પચંમહાલ  

૭.૮૧ 
૧૪૩
૮ 

૫.૯ ૦૮ ૦.૦૧ 
૨.૮
૧ 

૦.૪૨ ૦.૨૮ ૨ 
< ૨ 

 

૩૨ બોરવેલ, મિંદર ફળીયા, હાલોલ, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૪૫ ૭૨૦ ૨.૪ ૦૯ ૦.૦૮ ૩.૦ ૦.૪૪ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૩૩ બોરવેલ, જાગિૃત સોસાયટી, 
હાલોલ, જી- પચંમહાલ  

૭.૪૧ ૬૪૪ ૩.૯ ૦૯ ૦.૦૧ 
૨.૭
૭ 

૦.૪૧ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૩૪ મોહનભાઈનો બોરવેલ, 
વેરઈમાતાના મિંદરની સામે, 
હાલોલ, જી- પચંમહાલ  

૭.૪૯ ૭૬૬ ૨.૯ ૦૮ ૦.૦૧ 
૨.૮
૧ 

૦.૩૮ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૩૫ બોરવેલ, બસ ટે ડની નજીક, 
કલોલ, જી- પચંમહાલ   

૭.૫૭ 
૧૬૧
૨ 

૫.૪ ૦૬ ૦.૦૨ 
૨.૦
૨ 

૦.૩૮ ૦.૨૮ ૨ <૨ 

૩૬ ટ બુવેલ, જીડબ યએુસબી, દેરોલ, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૮૭ 
૧૧૨
૮ 

૫.૬ ૦૮ ૦.૦૧ 
૧.૮
૮ 

૦.૪૦ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૩૭ બોરવેલ, રામજી મિંદર પાસે, 
ગોધરા, જી- પચંમહાલ  

૭.૨૭ ૬૭૨ ૦.૮ ૧૦ ૦.૦૮ 
૧.૬
૬ 

૦.૮૬ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૩૮ બોરવેલ, નવા બજાર, , દેના બેંકની 
બાજુમા,ં ગોધરા, જી- પચંમહાલ  

૭.૩૧ ૮૯૬ ૩.૬ ૧૦ ૦.૩૧ 
૧.૩
૨ 

૦.૪૦ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૩૯ બોરવેલ, સતંરામપરુ ગ્રામ 
પચંાયત, જી- પચંમહાલ  

૭.૪૫ ૫૭૨ ૩.૭ ૦૯ ૦.૦૩ 
૨.૮
૬ 

૦.૪૨ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૪૦ બોરવેલ, ફતેપરુા ગ્રામ પચંાયત, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૩૫ ૯૭૮ ૪.૦ ૦૯ ૦.૨૩ 
૨.૫
૨ 

૦.૩૮ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૪૧ બોરવેલ, ઝાલોદ ગ્રામ પચંાયત, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૭૩ ૨૭૨ ૫.૭ ૦૬ ૦.૦૧ 
૦.૪
૦ 

૦.૪૫ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૪૨ બોરવેલ, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ 
અ ડરિબ્રજ પાસે,જી:- પચંમહાલ 

૭.૩૧ ૯૫૦ ૫.૦ ૦૮ ૦.૦૨ 
૪.૩
૬ 

૦.૩૬ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૪૩ બોરવેલ, ઠક્કર બાપા ચોક, દાહોદ, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૫૬ ૮૭૦ ૩.૮ ૦૯ ૦.૦૨ 
૨.૮
૪ 

૦.૪૭ ૦.૫૬ ૨ < ૨ 

૪૪ બોરવેલ, દેસાઈ વાડા, વિણક 
વાડીની બાજુમા,ં દાહોદ, જી- 
પચંમહાલ  

૭.૪૨ ૭૨૦ ૩.૯ ૦૯ ૦.૧૯ 
૩.૨
૯ 

૦.૭૦ ૦.૫૬ ૨ < ૨ 

૪૫ કુવો, ચાર ર તા પાસે, લીમખેડા, 
દાહોદ, જી- પચંમહાલ  

૭.૨૬ ૮૪૮ ૨.૯ ૦૭ ૦.૦૩ 
૧.૨
૩ 

૦.૫૯ - ૨ < ૨ 

૪૬ કુવો, ડેરી ફામર્ પાસે, લીમખેડા, 
દાહોદ, જી- પચંમહાલ  

૭.૪૨ ૭૩૨ ૩.૧ ૦૯ ૦.૦૨ 
૨.૨
૫ 

૦.૫૯ ૦.૫૬ ૨ < ૨ 

૪૭ બોરવેલ, લીમખેડા ગ્રામ પચંાયત, ૭.૫૬ ૯૨૬ ૪.૫ ૦૬ ૦.૦૪ ૩.૫ ૦.૪૦ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 
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દાહોદ, જી- પચંમહાલ  ૪ 

૪૮ બોરવેલ, પીપલોદ ગ્રામ પચંાયત, 
જી- પચંમહાલ  

૭.૫૨ ૩૧૨ ૪.૯ ૦૮ ૦.૦૧ 
૧.૦
૭ 

૦.૬૦ ૦.૫૬ ૨ < ૨ 

૪૯ બોરવેલ, સતં રોડ ગ્રામ પચંાયત, 
રામજી મિંદર પસે, જી- પચંમહાલ   

૬.૮૬ ૪૦૦ ૩.૬ ૦૬ ૦.૧૮ 
૨.૮
૬ 

૦.૪૦ ૦.૨૮ ૨ < ૨ 

૫૦ 
બોરવેલ, િહંમતનગર નગરપિલકા  ૭.૮૧ ૪૬૬ 

 

૬.૮ 

 

૧૩ ૦.૦૧ 
૫.૩
૬ 

૧.૨૮ ૦.૨૮ < ૨ < ૨ 

૫૧ 
બોરવેલ, મોડાસા નગરપાિલકા  ૭.૩૯ ૬૨૮ ૬.૬ ૦૭ ૦.૦૧ 

૩.૧
૬ 

૧.૦૮ ૦.૨૮ < ૨ < ૨ 

૫૨ 
બોરવેલ, ઈડર નગરપાિલકા  ૭.૨૩ 

૧૦૨
૮ 

૫.૪ ૦૮ ૦.૦૨ 
૪.૩
૬ 

૧.૪૭ ૦.૨૮ < ૨ < ૨ 

૫૩ બોરવેલ, રામે ર રહણેાકં િવ તાર, 
જી- જામનગર  

7.33 911 2.8 08 0.01 
0.3
7 

0.21 0.28 <2 <2 

૫૪ બોરવેલ, જીઆઈડીસી ઓિફસ, 
શકંર ટેકરી, જી- જામનગર  

7.67 
125
8 

2.6 10 0.02 
0.3
8 

0.23 0.28 <2 <2 

૫૫ બોરવેલ, મહાવીર મેટાલજીર્કલ, 
જીઆઈડીસી, ફેઝ-૩, દરેડ  

7.68 
273
3 

2.6 11 0.02 
0.4
1 

0.27 0.28 <2 <2 

૫૬ ડીપીએના કોમન એફ યઅુ ટ 
ટ્રીટમે ટ લા ટનો બોરવેલ, તપરુ 

૬.૯૮ 
૫૯૭
૨ 

૩.૯ ૬૩ - ૧.૨ - ૦.૮૪ - - 

૫૭ બોરવેલ ,રાધે યામ ટેક્ષટાઈ સ, 
ધોરે ર, જીઆઈડીસી  

૭.૧૬ 
૧૯૨
૮ 

૪.૧ ૧૧ - 
૧.૦
૩ 

- ૦.૨૮ - - 

૫૮ બોરવેલ, દોલતપરા 
જીઆઈડીસી,જુનાગઢ  

૮.૧૯ 
૧૦૮
૬ 

૪.૦ ૦૫ ૦.૦૧ ૧.૧૦ ૦.૬૭ ૧.૧૨ - - 

૫૯ બોરવેલ, જીપીસીબી ઓિફસ, 
જુનાગઢ  

૮.૪૬ ૮૫૬ ૩.૯ ૦૫ ૦.૦૧  ૧.૧૨ ૦.૭૯ ૧.૧૨ - - 

૬૦ 
બોરવેલ, જીઆઈડીસી, વેરાવળ  ૭.૧૬ 

૮૨૩
૮ 

૪.૭ ૧૩ 
૦.૦૧ 

૦.૭૯ ૦.૪૯ ૦.૫૬ - - 

૬૧ બોરવેલ, કડી નગરપાિલકા  ૮.૧૨ ૯૫૨ ૪.૦ ૧૨ ૦.૦૨ ૨.૮૬ ૦.૯૪ - <૨ <૨ 

૬૨ 
બોરવેલ, મહસેાણા નગરપાિલકા ૭.૫૬ 

૧૮૪
૬ 

૫.૦ ૦૬ ૦.૦૨ ૨.૫૩ ૧.૪૮ - <૨ <૨ 

૬૩ બોરવેલ, હનમુાનધારા મિંદર, 
લાલપર ગામ, મોરબી 

૭.૫૩ 
૨૦૩
૯ 

૪.૬ ૦૭ ૦.૦૧ 
૧.૦
૪ 

૦.૫૮ ૦.૭૨ - - 

૬૪ બોરવેલ, પાલનપરુ નગરપાિલકા  ૭.૭૩ ૧૧૨ ૫.૧ - ૦.૦૨ ૫.૨ ૦.૬૫ - <૨ <૨ 
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૬ ૭ 

૬૫ 
બોરવેલ, પાટણ નગરપાિલકા  ૮.૦૫ 

૧૧૩
૩ 

૫.૩ - ૦.૦૧ 
૫.૭
૪ 

૦.૮૬ - <૨ <૨ 

૬૬ 
બોરવેલ, િસ ધપરુ નગરપાિલકા  ૮.૦ ૯૨૪ ૪.૯ - ૦.૦૨ 

૫.૦
૯ 

૧.૩૮ - <૨ <૨ 

૬૭ 
બોરવેલ, અંબાજી  ૭.૫૯ ૪૨૦ ૫.૦ - ૦.૦૨ 

૨.૪
૬ 

૦.૯૩ - <૨ <૨ 

૬૮ 
બોરવેલ, પોરબદંર નગરપાિલકા  ૭.૬૭ 

૧૪૫
૦ 

૨.૯ ૧૦ BDL 
૦.૬
૭ 

૦.૨૩ - - - 

૬૯ કુવો, ઓરીએ ડ એબે્રિસ સ િલ. 
જીઆઈડીસી ધરમપરુ, જી- 
પોરબદંર  

૭.૭૨ 
૨૫૨
૮ 

૩.૦ ૧૦ ૦.૧૦ 
૦.૪
૮ 

૦.૩૨ - - - 

૭૦ બોરવેલ, િનલમ ફાઈબર, િકમ 
ઈ ડ ટ્રીયલ એિરયા  

૭.૭૩ 
૧૬૨
૧ 

૨.૫ ૧૨ ૦.૦૨ 
૦.૦
૪ 

૦.૬૬ ૦.૬૨ - - 

૭૧ 

બોરવેલ, ગગર્ ટેક્ષ-ઓ ફેબ પ્રા. લી.  ૭.૪૨ 

 

૬૩૩
૬ 

 

 

૨.૪ 

 

 

૧૭ 

 

૦.૦૪ 
૦.૦
૬ 

૦.૪૦ 

 

૦.૭૧ 

 

- - 

૭૨ બોરવેલ, એસઆઈઈએલ, 
જીઆઈડીસી, સિચન  

૭.૪૬ 
૭૪૨
૪ 

૨.૩ ૧૭ ૦.૦૨ 
૦.૦
૪ 

૦.૫૬ ૦.૬૮ ૧૭ ૭ 

૭૩ 

બોરવેલ, જીએસપીસીએલ , હઝીરા  

 

૮.૩૦ 

 

 

૧૨૧
૬ 

 

 

૨.૬ 

 

 

૧૦ 

 

૦.૦૩ 

 

૦.૦
૪ 

 

૦.૩૯ 

 

૦.૬૮ 

 

 

૩૭ 

 

૧૮ 

૭૪ 
બોરવેલ, િફિલંગ ટેશન, પલસાણા  ૭.૯૪ ૬૮૮ 

 

૨.૭ 

 

 

૧૨ 

 

૦.૦૨ 
૦.૦
૪ 

૦.૬૪ 

 

૦.૬૫ 

 

- - 

૭૫ 
બોરવેલ, િપરામલ ગ્લાસ, તરસાડી  ૭.૨૭ 

૧૭૮
૯ 

૨.૩ ૧૨ ૦.૦૨ 
૦.૦
૫ 

૦.૬૭ ૦.૬૩ ૬ ૨ 

૭૬ બોરવેલ, જાહરે આરોગ્ય કે દ્ર, 
કડોદરા  

૭.૯૪ ૮૭૩ ૨.૫ ૧૦ ૦.૦૨ 
૦.૦
૬ 

૦.૫૮ ૦.૬૩ - - 

૭૭ બોરવેલ, ભવાની લાિ ટક્સ, 
જીઆઇડીસી-વઢવાણ 

૭.૮૧ 
૩૨૨
૩ 

૪.૫  ૦૯  ૦.૦૧ 
૦.૫
૦ 

૧.૦  ૦.૪૩  - - 

૭૮ 
બોરવેલ, ટાવર ચોક, સરેુ દ્રનગર ૭.૬૮ 

૨૩૩
૦ 

૩.૮  ૦૮  ૦.૦૨ 
૦.૪
૯ 

૧.૦૪  ૦.૯૬  - - 
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૭૯ 
બોરવેલ, િલંબડી નગરપાિલકા ૮.૦૩ 

૨૬૩
૧ 

૩.૪  ૦૮  ૦.૦૧ 
૦.૭
૪ 

૧.૧૫  ૦.૫૨  - - 

૮૦ 
બોરવેલ, પરમે ર િટંબર, ચોટીલા ૭.૮૪ 

૩૯૦
૮ 

૩.૭  ૦૯  ૦.૦૩ 
૧.૩
૪ 

૧.૧૨  ૦.૪૧  - - 

૮૧ 
કૂવો, રામજી મિંદર પાસે, િચરી ૭.૨૧ ૯૩૦ ૪.૮ ૧૦ ૦.૦૧ 

૦.૧
૪ 

૦.૩૪ ૦.૨૯ < ૧.૮ < ૧.૮ 

૮૨ કૂવો, ભીખાભાઇ મેંગો ફામર્, ચદંોર 
ગામ 

૭.૫૪ ૩૦૬ ૪.૨ ૦૬ ૦.૦૧ 
૦.૨
૫ 

૦.૩૨ ૦.૨૯ < ૧.૮ < ૧.૮ 

૮૩ નાગરભાઇ લાલભાઇ પટેલની 
વાડી, નામધા 

૭.૦૮ ૫૭૮ ૪.૦ ૧૦ BDL 
૦.૨
૨ 

૦.૩૦ ૦.૨૯ < ૧.૮ < ૧.૮ 

૮૪ 
 સરકારી ઓપન વેલ, આહવા ૭.૫૩ ૮૮૪ ૬.૨ ૦૭ ૦.૦૨ 

૦.૪
૦ 

૦.૨૯ ૦.૨૮ < ૧.૮ < ૧.૮ 

૮૫  સરકારી ઓપન વેલ, બોટોિનકલ 
ગાડર્ન, વાઘાઇ 

૭.૪૩ 
૧૦૫
૦ 

૬.૩ ૦૮ ૦.૦૨ ૦.૪૪ ૦.૨૫ ૦.૨૮ < ૧.૮ < ૧.૮ 

*પીએચ િસવાયના પેરામીટસને માઇ ો ામ / ઘનમીટરમા ંદશાવવામા ંઆ યા છે. 

5. જુરાતના અગ યના શહરો અને ઔ ોગક િવ તારો ુ ંપયાવરણીય મોિનટર ગ 

(વાિષક સરરાશ 2016-2017) 

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 

૭.૯૩ ૪.૫ ૦૮ ૩૪૩ ૦.૦૧ ૦.૬૧ ૦.૮૮ 

૨ બોરવેલ, ગાધંી આ મ, અમદાવાદ ૮.૨૪ ૪.૯ ૦૯ ૧૦૧૯ ૦.૦૧ ૩.૨૨ ૦.૬૧ 

૩ સાબરમતી નદી, નારાયણ ઘાટ ૮.૦૦ ૫.૫ ૨૯ ૨૧૪ ૦.૦૬ ૦.૧૩ ૦.૪૪ 

૪ બોરવેલ, જીઆઈડીસી, નરોડા ૭.૭૮ - ૧૩ ૮૯૩ ૦.૦૧ ૨.૭૫ ૦.૮૨ 

૫ સરોવરના પાણીનો નમનુો, નરોડા 
ગ્રામ પચંાયત 

૭.૮૭ ૫.૩ ૧૨૬ ૫૭૬ - - - 

૬ ખારી નદી, ગેરતપરુ ૭.૩૧ Nil ૪૦૯ ૧૨૪૮ ૦.૦૬ ૦.૧૯ ૧.૩૨ 

૭ બોરવેલ,મહાલ મી આઈસ ફેક્ટરી, 
વટવા, જીઆઈડીસી, ફેઝ-૧ 

૭.૮૫ - ૧૪ ૨૦૫૩ ૦.૦૨ ૩.૧૬ ૧.૦૨ 

૮ 
બોરવેલ, જીઆઈડીસી, વટવા, ફેઝ-૧ ૭.૮૫ - ૧૦ ૧૪૦૩ ૦.૦૨ ૩.૧૨ ૦.૭૬ 

૯ બોરવેલ, ધોળકા નગરપાિલકા ૭.૮૫ ૪.૮ ૧૧ ૧૪૨૮ ૦.૦૧  ૨.૪૨  ૦.૫૮ 
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૧૦ બોરવેલ, બાવળા નગરપાિલકા ૭.૯૪ ૪.૦ ૦૮ ૧૫૭૦ ૦.૦૧ ૧.૭૮  ૦.૫૫ 

૧૧ કુવો, ધધંકુા નગરપાિલકા ૭.૩૮ ૪.૨ ૧૨ ૨૦૬૮ ૦.૦૧ ૩.૧૮  ૦.૪૭ 

૧૨ બોરવેલ, સાણદં નગરપાિલકા ૮.૨૪ ૪.૭ ૧૨ ૧૦૪૩ ૦.૦૨ ૨.૩૮  ૦.૬૯ 

૧૩ પાણીની ટાકંી, જીઆઈડીસી, િવ લ 
ઉ ોગ નગર, જી- આણદં 

૭.૯૭ ૫.૫ ૦૯ ૯૦૦ ૦.૦૩ ૧.૭૨ ૦.૫૪ 

૧૪ તલુસી ઈ ટરમીડીએટ, સોખડા ૭.૯૦ ૩.૯ ૦૯ ૫૯૨૩ ૦.૧૩ ૧.૧૦ ૦.૬૨ 

૧૫ નગરપાિલકા, આણદં ૭.૯૫ ૫.૩ ૦૯ ૮૧૨ ૦.૦૩ ૧.૭૯ ૦.૫૯ 

૧૬ બોરવેલ, ગામ, અલુજં, તા- અંક્લે ર ૭.૭૭ - ૦૬ ૨૦૬૦ - ૦.૪૪ ૦.૭૧ 

૧૭ બોરવેલ, પી. આઈ. ઈ ડ ટ્રીઝ, 
પનોલી, જીઆઈડીસી 

૭.૮૮ - ૦૬  ૨૧૭૫ - ૦.૫૩ ૦.૮૩ 

૧૮ બોરવેલ ઈ ડ ટ્રીયલકાબર્ન, 
રાજપીપળા રોડ, અંક્લે ર 

૭.૭૩ - ૦૬  ૩૧૯૪ - ૦.૪૬ ૦.૬૧ 

૧૯ બોરવેલ, કારાવેલ ગામ, ૭.૮૩ - ૦૫ ૧૦૭૧ - ૦.૫૨ ૧.૩૮ 

૨૦ યાકુબભાઈ ચ માવાલાનો બોરવેલ, 
ગામ , ઉમરવાડા 

૭.૮૩ - ૦૬ ૧૬૯૭ - ૦.૮૬ ૦.૮૬ 

૨૧ ઠાકોરભાઈ છગનભાઈનો બોરવેલ, 
ગામ સારંગપરુ 

૭.૭૮ - ૧૮ ૨૧૯૦ - ૦.૯૮ ૦.૭૨ 

૨૨ બોરવેલ, ઝગડીયા ગ્રામ પચંાયત ૮.૧૬ - ૦૬ ૨૨૭ - ૦.૫૫ ૦.૪૭ 

૨૩ કાવેરી નદી, ગમુણદેવ ગામ ૮.૧૫ - ૦૭ ૪૪૪ - ૦.૧૫ ૦.૮૧ 

૨૪ અમરાવતી નદી, રેલવે ટે્રક પાસે, 
દાધલ ગામ 

૮.૦૬ - ૧૧ ૪૧૫ - ૦.૨૭ ૦.૬૭ 

૨૫ તળાવ, ઉમરવાડા ગામ, તા- 
અંકલે ર, જી- ભ ચ 

૮.૧૨ - ૧૪ ૨૭૬ - ૦.૨૫ ૦.૫૩ 

૨૬ રમણભાઈ રિતલાલ પચંાલનો 
બોરવેલ, શિક્તનગર, દહજે 

૮.૧૨ ૦.૮ ૦૬ ૧૭૩૬ ૦.૦૪ ૦.૯૨ ૧.૧૮ 

૨૭ ઉદેિસંહ પરમારનો બોરવેલ, દહજે ૮.૦૬ - ૦૬ ૧૧૪૫ ૦.૦૩ ૦.૮૯ ૦.૬૫ 

૨૮ બોરવેલ,, સદભાવના નસર્રી, કલક 
રોડ, જબંસુર 

૮.૦૩ - ૦૬ ૨૦૦૬ ૦.૦૨ ૦.૭૮ ૦.૭૨ 

૨૯ એલએનજી, ટરમીનલ, ટી પાસે, 
દહજે 

૭.૭૭ ૭.૦ - ૩૨૨૨૪ ૦.૦૨ ૦.૨૭ ૧.૨૪ 

૩૦ ઓપન વેલ, લખી ગામ, દહજે ૮.૩૭ ૨.૯ ૪૦ ૧૦૫૦ ૦.૦૨ ૦.૩૮ ૦.૭૯ 

૩૧ ભખુી નદી (અપ ટ્રીમ) જીઆઈડીસી 
િવલાયત 

૮.૦૦ - ૧૪ ૩૦૪ - - - 
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૩૨ ભખુી નદી (ડાઉન ટ્રીમ) જીઆઈડીસી 
િવલાયત 

૭.૯૪ - ૧૭ ૬૭૪ - - - 

૩૩ ભખુી નદી, દમિણયા નળા, જબંસુર, 
ભ ચ 

૭.૮૭ ૧.૧ ૯૧ ૧૪૫૧ - - - 

૩૪ ઢાધર નદી, આમોદ ૭.૭૭ ૩.૯ ૨૭ ૫૪૧ ૦.૦૩ ૦.૬૦ - 

૩૫ ઈસીપી ચેનલ,  પોઈ ટ, સરોદ ૭.૪૮ - ૧૩૪૪ ૧૨૬૭૭ - - - 

૩૬ બોરવેલ, દાસ પેંડાવાલા, પ્રા. લી. 
જીઆઈડીસી, િચત્રા, ભાવનગર 

૭.૮૦ 

 

૨.૨ 

 

૧૧ 

 

૭૭૯ 

 
૦.૦૪ ૦.૧૭ 

૦.૨૭ 

 

૩૭ 
હે ડપપં, હલરુીયા ચોક, ભાવનગર ૭.૯૩ 

 

૨.૨ 

 

૧૧ 

 

૫૩૧ 

 
૦.૦૫ ૦.૨૩ 

૦.૨૮ 

 

૩૮ બોરવેલ, જીપીસીબી ઓિફસની સામે, 
ભજુ શહરે 

૭.૬૨ ૫.૮ ૧૨ ૧૫૭૦ ૦.૨૩ ૨.૦૫ ૦.૫૮ 

૩૯ બોરવેલ, ગામ શામિખયાળી ૭.૮૭ ૫.૯ ૧૫ ૨૩૧૯ ૦.૬૬ ૩.૩૫ ૧.૦૩ 

૪૦ બોરવેલ, લણુાવા ગામ, ચોપાદવા 
પાસે 

૭.૮૧ ૫.૮ ૧૨ ૬૬૮ ૦.૦૮ ૧.૦૯ ૦.૬૪ 

૪૧ બોરવેલ, વોડર્ ન-ં૩ અને ૪ અંજાર 
નગરપાિલકા, અંજાર 

૭.૭૫ ૫.૯ ૧૨ ૭૬૩ ૦.૧૨ ૧.૪૮ ૦.૭૧ 

૪૨ બોરવેલ, બીએડ કોલેજની સામે, મુ દ્રા 
શહરે 

૮.૦૪ ૬.૧ ૦૯ ૨૨૩૧ ૦.૧૪ ૩.૩૩ ૦.૬૭ 

૪૩ બોરવેલ, જીઆઈડીસી, છત્રાલ ૭.૭૦ ૪.૯ ૧૩ ૧૩૬૦ ૦.૦૨ ૩.૨૪ ૦.૮૦ 

૪૪ હે ડ પપં, ટાર રેિડયેટર પાસે, 
જીઆઈડીસી, દાહોદ 

૭.૫૫ ૪.૫ ૦૯ ૬૫૮ ૦.૦૪ ૧.૨૭ ૦.૫૭ 

૪૫ બોરવેલ, િહંદુ ધમર્શાળા, દાહોદ ૭.૭૬ ૫.૦ ૦૮ ૬૫૧ ૦.૦૫ ૧.૪૦ ૦.૭૨ 

૪૬ કુવો, પચંમહાલ ઈ ડ ટ્રીઝ ફેડરેશન 
હોલ, ગોધરા 

૭.૫૩ ૪.૩ ૦૯ ૭૨૮ ૦.૦૭ ૧.૬૭ ૦.૬૨ 

૪૭ હે ડપપં, સફારી ચોકડી પાસે, 
જીઆઈડીસી, હાલોલ 

૭.૮૪ ૫.૫ ૦૯ ૮૬૬ ૦.૦૪ ૧.૧૭ ૦.૬૧ 

૪૮ 
બોરવેલ, િહંમતનગર નગરપાિલક, 
જી- સાબરકાઠંા 

૭૮૪ ૫.૨ - ૫૮૮ ૦.૦૨ ૫.૨૫ ૦.૭૪ 

૪૯ બોરવેલ, મોડાસા નગરપાિલકા , જી- 
અરવ લી 

૭.૭૪ ૫.૨ - ૬૦૫ ૦.૦૧ ૪.૯૭ ૦.૯૧ 

૫૦ બોરવેલ, શામળાજી ધમર્શાળા, જી- 
અરવ લી 

૭.૭૯ ૪.૯ - ૫૭૦ ૦.૦૨ ૩.૪૧ ૧.૦૧ 

૫૧ બોરવેલ, પોલીસ મેદાન, જી- 
જામનગર 

૭.૭૯ ૨.૮ ૦૮ ૧૨૪૬ ૦.૦૧  ૦.૩૬  ૦.૨૪ 

૫૨ બોરવેલ, જીઆઈડીસી, દરેડ, જી- ૭.૭૨ ૨.૭ ૧૦ ૧૯૬૪ ૦.૦૧  ૦.૩૬  ૦.૨૨ 
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જામનગર 

૫૩ બોરવેલ,, મોટી ખાવડી ગ્રામ પચંાયત ૭.૫૪ ૨.૬ ૦૮ ૧૬૫૪ ૦.૦૧  ૦.૩૭  ૦.૨૧ 

૫૪ બોરવેલ, ારકા નગરપાિલકા ૭.૩૫ ૨.૭ ૧૦ ૩૩૦૪ ૦.૦૨  ૦.૪૪  ૦.૨૫ 

૫૫ બોરવેલ,, શકંર ટેકરી ૭.૭૧ ૨.૭ ૦૯ ૯૭૬ ૦.૦૧  ૦.૩૩  ૦.૨૬ 

૫૬ બોરવેલ, રામે ર નગર ૭.૪૩ ૨.૮ ૦૭ ૬૮૯ ૦.૦૧  ૦.૩૫  ૦.૨૫ 

૫૭ લખોટા ટળાવ ૭.૬૬ ૭.૦ ૨૦ ૩૫૭ ૦.૦૧  ૦.૩૯  ૦.૨૧ 

૫૮ પી. કે. પટેલ, લોક ન-ં ૧૫૧, િક્ર ણા 
પાકર્ , જુનાગઢ રોડ, તપરુ 

૭.૫૬ ૪.૪ ૦૮ ૭૫૨ ૦.૦૧  ૧.૦૩  ૦.૪૨ 

૫૯ બોરવેલ, સભુાગ્ય હોટલ, િવરપરુ 
એસ-ટી બસ ટે ડની સામે, િવરપરુ 

૭.૮૦ ૪.૫ ૦૭ ૧૦૯૦ ૦.૦૧  ૦.૯૪  ૦.૪૬ 

૬૦ હ ડપપં, રલવે ટશનની સામે ૭.૬૮ ૪.૨ ૦૭ ૭૩૨ ૦.૦૧  ૦.૯૧  ૦.૬૩ 

૬૧ બોરવેલ, ગગંામા , અમર અ મ ૭.૭૧ ૪.૨ ૧૧ ૩૨૮૬ BDL  ૦.૯૨  ૦.૫૨ 

૬૨ ગાડંાભાઈ જાધાભાઈ વાળાનો કુવો, 
સોમનાથ એકેડમી સામે 

૮.૧૯ ૫.૫ ૦૯ ૧૪૫૯ ૦.૦૪  ૦.૯૬  ૧.૦ 

૬૩ કાિલ દ્રી નદી, આ િત સીરાિમક્સ 
પાસે, મોરબી 

૭.૭૫ ૪.૩ ૫૭ ૨૭૫૦ ૦.૦૫ ૦.૨૦ - 

૬૪ કાિલ દ્રી નદી, મેઘા સીરાિમક્સ પાસે, 
મોરબી 

૭.૭૨ ૩.૭ ૨૮ ૧૫૪૩ ૦.૦૫ ૦.૧ - 

૬૫ કાિલ દ્રી નદી, રાજમોતી ઇ ડ ટ્રીઝ 
પાસે, મોરબી 

૭.૮૫ 

 

૪.૪ 
 

૨૪ ૧૭૫૧ ૦.૦૪ ૦.૧૩ - 

૬૬ બોરવેલ, સતંરામ મિંદર, નિડયાદ ૭.૮૪ ૫.૫ ૦૮ ૧૧૬૯ ૦.૦૨ ૧.૭૬ ૦.૫૩ 

૬૭ બોરવેલ, ગોમતી તળાવ , ડાકોર ૭.૫૩ ૩.૭ ૧૪ ૨૬૮ ૦.૦૨ ૦.૦૯ - 

૬૮ બોરવેલ, જીઆઇડીસી વોટર વક્સર્, 
નિડયાદ 

૭.૮૮ ૪.૭ ૧૧ ૧૫૦૯ ૦.૦૩ ૧.૩૯ ૦.૪૯ 

૬૯ બોરવેલ,, પોરબદંર નગરપાિલકા, 
પોરબદંર 

૭.૬૭ ૨.૯ ૧૦ ૧૪૫૦ ૦.૦૪  ૦.૬૭  ૦.૨૩ 

૭૦ કુવો ઓરીએ ટ એબે્રસી સ પ્રા. લી. 
જીઆઈડીસી, ધરમપરુ, જી- પોરબદંર 

૭.૭૨ ૩.૦ ૧૦ ૨૫૨૮ ૦.૧૦  ૦.૪૮  ૦.૩૨ 

૭૧ બોરવેલ, જીપીસીબી ઓિફસ, રાજકોટ ૭.૭૬ ૪.૦ ૦૮ ૫૩૮ BDL ૧.૦૩ ૦.૪૪ 

૭૨ બોરવેલ, પટેલ િવહાર લોજ પાસે, ૭.૭૪ ૩.૫ ૦૮ ૧૫૮૨ ૦.૦૧ ૧.૧૩ ૦.૨૫ 

૭૩ પાણીનો નમનુો, આજીડેમ-૨, રાજકોટ ૭.૫૬ ૪.૨ ૩૯ ૯૩૦ ૦.૦૩ ૦.૫૮ ૦.૪૮ 
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૭૪ પાણીનો નમનુો, યારી ડેમ/૧, 
રાજકોટ 

૭.૮૭ ૬.૮ ૧૦ ૩૬૨ ૦.૦૩ ૦.૦૭ ૦.૨૯ 

૭૫ 
બોરવેલ, કો ટલ હાઈવે ચાર ર તા ૭.૬૪ - ૧૦ ૫૮૧ ૦.૦૪ ૦.૨૪ ૦.૩૧ 

૭૬ બોરવેલ, કોલીવાડ ૮.૧૭ - ૦૯ ૮૯૭ ૦.૦૨ ૦.૧૯ ૦.૩૦ 

૭૭ બોરવેલ, સરીગામ ગ્રામ પચંાયત ૭.૫૨ - ૦૮ ૭૨૪ ૦.૦૩ ૦.૨૯ ૦.૨૫ 

૭૮ 
બોરવેલ, નવીનગરી વસાહત ૮.૧૭ - ૦૯ ૧૦૨૩ ૦.૦૩ ૦.૩૦ ૦.૩૦ 

૭૯ 
બોરવેલ, ચદંન ટીલ િલ.  (એકમ-૪) ૭.૧૦ - ૦૯ ૩૩૬૯ ૦.૧૭ ૦.૬૩ ૦.૩૧ 

૮૦ હે ડપપં દાતાર દરગાહ તોકર ખાડી 
પાસે 

૭.૫૬ - ૦૯ ૮૦૪ ૦.૦૩ ૦.૩૪ ૦.૩૦ 

૮૧ અંતીમ પપંીંગ ટેશન, જીઆઈડીસી-
સરીગામ 

૭.૭૧ - ૨૭૬ ૨૫૦૪ - - - 

૮૨ સરીગામ ડીફ ઝુર તડગામ ૭.૭૮ - ૧૭ ૩૨૯૪૮ - - - 

૮૩ પરફેક્ટ એ વાયરો કંટ્રોલ િસ ટમ પ્રા. 
લી. (ઈનલેટ) 

૭.૪૨ - ૩૪૬૫ ૧૪૫૦૮ - - - 

૮૪ પરફેક્ટ એ વાયરો કંટ્રોલ િસ ટમ પ્રા. 
લી.(આઉટ લેટ) 

૭.૪૨ - ૪૫૪ ૨૯૧૭ - - - 

૮૫ સરીગામ જીઆઈડીસી, એ યએુ ટ, 
સરીગામ 

૭.૪૦ ૪.૩ ૧૪૪ ૯૯૪ - - - 

૮૬ તોકરખાડી, ખતલવાડા ૭.૮૫ ૬.૮ ૦૮ ૪૪૬ - - - 

૮૭ બોરવેલ,નદેંસરી ન-ં૩, લા ટીક મીક્ષ 
ઈ ડ ટ્રીઝની સામે 

૭.૪૭ 

 

૩.૧ 

 

૧૨ 

 

૨૫૨૨ 

 

૦.૧૯ 

 
૦.૭૧ 

૦.૭૧ 

 

૮૮ બોરવેલ, ભાઈલાલભાઈ અમીન, 
જનરલ હો પીટલ, ગોરવા, વડોદરા 

૭.૯૫ ૪.૮ ૦૯ ૯૧૯ ૦.૦૩ ૦.૮૫ ૦.૪૫ 

૮૯ બોરવેલ, મુજં, મહુડા, હનમુાન મિંદર 
પાસે, વડોદરા 

૭.૮૧ ૪.૧ ૮.૮ ૮૨૫ ૦.૦૭ ૧.૯૭ ૦.૫૪ 

૯૦ બોરવેલ, િવપોર કેમીક સ પ્રા. લી. 
મકરપરુા, જીઆઈડીસી, વડોદરા 

૭.૭૩ 

 
૩.૩ ૮.૬ ૧૭૧૦ ૦.૦૬ ૦.૭૭ ૦.૬૦ 

૯૧ િવ ામીત્રી નદી, વડસરબ્રીજ, કલાલી 
રેલવે ક્રોસીંગ પાસે, વડોદરા 

૭.૫૮ ૦.૪ ૪૭ ૬૨૧ ૦.૦૫ ૦.૧૮ - 

૯૨ ઢાધર નદી, કોકવાડા, તા- પાદરા, જી- 
વડોદરા 

૭.૪૭ ૩.૯ ૨૦ ૬૨૬ ૦.૦૭ ૦.૨૩ - 

૯૩ રામસાગર તળાવ, તરસાલી, વડોદરા ૭.૪ ૫.૦ ૧૮ ૨૯૩૮ ૦.૦૭ ૦.૧૮ - 

૯૪ રાજા રાણી તળાવ, પાણીગેટ વડોદરા ૭.૬૪ ૬.૧ ૧૮ ૫૪૯ ૦.૦૭ ૦.૨૫ - 
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૯૫ બોરવેલ,કોટે ર મહાદેવ મિંદર ૭.૬૦ ૪.૧ ૦૭ ૫૧૨ ૦.૦૨  ૦.૧૩  ૦.૨૬ 

૯૬ બોરવેલ, પરુુશ અ યાપન કે દ્ર ૭.૭૭ ૪.૨ ૦૬ ૬૩૭ ૦.૦૩  ૦.૧૯  ૦.૨૮ 

૯૭ બોરવેલ, રાજ થાન ભવન, સમીર 
એપાટર્ મે ટની સામે 

૭.૭૬ ૪.૨ ૦૫ ૬૧૩ ૦.૦૨  ૦.૧૬  ૦.૨૩ 

  *પીએચ િસવાયના પેરામીટસને મીલી ામ / લીટર મા ંદશાવવામા ંઆ યા છે. 

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. 

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 
કનો 

િવ તાર 
(ર જ) 

ડાયવિસટ  
કનો 

િવ તાર 
(ર જ) 

પાણીની 
ણુવ ા 

ચૂક રંગ 

૧ 

સાબરમતી નદી, હસંોલ િબ્રજ  

એિપ્રલ-૧૬ બી ૬.૧ ૦.૬૨ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો-૧૬ બી ૬.૧ ૦.૫૬ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૨ નળસરોવર, અમદાવાદ  મેં-૧૬ બી ૬.૩૬ ૦.૬૧ સાધારણ આછો 

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
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પ્રદૂષણ  વાદળી 

નવે બર-૧૬ 
બી 

૬.૫૪ ૦.૬૨ 
સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૩ 

સાબરમતી નદી, વાત્રક નદી 
સાથેના સગંમ થાને વૌઢા  

મેં-૧૬ 
સી ૫.૧૦ ૦.૫૧ 

મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

નવે બર -

૧૬ 

સી 
૪.૮૯ ૦.૫૨ 

મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૪ 

મહી નદી, વાઅદ  

એિપ્રલ-૧૬ 
બી ૬-૭ ૦.૫-૧.૦ સાધારણ 

પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો-૧૬ 

સી ૩-૬ ૦.૩-૦.૯ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય-ુ૧૭ 

સી ૩-૬ ૦.૩-૦.૯ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૫ 

નમર્દા નદી, જુના બોરભાડા બેટ  

એિપ્રલ-૧૬ સી ૬.૦ ૦.૪૦ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો -૧૬ સી ૫.૦ ૦.૪૭ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય-ુ૧૭ સી ૬.૦ ૦.૩૩ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૬ 

નમર્દા નદી, ડુબાડુબ િબ્રજ, 
ગ ડે ર  

એિપ્રલ-૧૬ બી ૬.૮ ૦.૫૭ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો -૧૬ બી ૬.૫ ૦.૫ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

જા ય-ુ૧૭ બી ૬.૮ ૦.૬૦ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 
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૭ 

નમર્દા નદી, કબીર વડ  

એિપ્રલ-૧૬ 
સી 

૫.૪ ૦.૫૭ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

નવે-૧૬ 
સી 

૬.૦ ૦.૪૬ 
મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૮ 

મહી નદી, િવરપરુ  
મેં- ૧૬ એ ૭.૪૦ ૦.૫૪ શુ ધ વાદળી 

ઓક્ટો - ૧૬ એ ૭.૦૭ ૦.૬૧ શુ ધ વાદળી 

૯ 

મહી નદી, આનદંપરુી  
મેં - ૧૬ 

બી ૬.૨૦ ૦.૫૩ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો - ૧૬ એ ૭.૧૬ ૦.૫૯ શુ ધ વાદળી 

૧૦ 
મહી નદી, કડાણા ડેમ, 
(ડાઉન ટ્રીમ)  

મેં- ૧૬ એ ૭.૧૪ ૦.૬ શુ ધ વાદળી 

ઓક્ટો- ૧૬ એ ૭.૩૨ ૦.૫૮ શુ ધ વાદળી 

૧૧ 

અનાસ નદી, ખશુાલ ગઢ  
મેં - ૧૬ એ ૭.૫૦ ૦.૫૧ શુ ધ વાદળી 

ઓક્ટો- ૧૬ એ ૭.૧૩ ૦.૬૨ શુ ધ વાદળી 

૧૨ 

પાનમ નદી, લણુાવાડા  

મેં - ૧૬ 

બી ૬.૯૦ ૦.૫૧ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો - ૧૬ 

બી ૬.૦ ૦.૫૯ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૧૩ 

થોલ ટે ક, (તળાવ ) તા, કડી, 
મહસેાણા  

એિપ્રલ-૧૬ બી ૬.૦     ૦.૬૦ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો-૧૬ બી ૦.૫૧ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

જા ય ુ-૧૭ બી ૦.૫૧ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૧૪ માહી નદી, સેવાિલયા એિપ્રલ -૧૬ એ ૭.૦૬ ૦.૬૨ શુ ધ વાદળી 
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 ઓક્ટો-૧૬ એ ૭.૪૨ ૦.૫૩ 
શુ ધ વાદળી 

જા ય-૧૭ બી ૬.૭૫ ૦.૬ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૧૫ 

તાપી નદી શેરુલા બ્રીજ  

એિપ્રલ-૧૬ બી ૬.૫૫ ૦.૬૫ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો વાદળી

ઓક્ટો -૧૬ સી ૪.૨૩ ૦.૭ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય ુ-૧૭ બી ૬.૫૮ ૦.૬૭ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૧૬ 

દુિધયા તળાવ, નવસારી  

એિપ્રલ-૨૦૧૬ સી ૪.૨૩ ૦.૭ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો -૧૬ સી ૪.૬૭ ૦.૬૪ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય ુ-૧૭ સી ૪.૪ ૦.૬૬ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૧૭ 

પણુાર્ નદી, વકંાલા  

એિપ્રલ-૧૬ એ ૭.૭૧ ૦.૫૨ શુ ધ  

 

વાદળી 

ઓક્ટો -૧૬ બી ૬.૫૭ ૦.૬૭ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

જા ય-ુ૧૭ બી ૬.૬૦ ૦.૬૨ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૧૮ 

અંબીકા નદી, (અપ ટ્રીમ) 
પાઠકવાડી  

એિપ્રલ-૧૬ બી ૬.૩ ૦.૬૯ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો -૧૬ બી ૬.૫૭ .૬૬ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

જા ય ુ-૧૭ બી ૬.૩૨ ૦.૬૫ સાધારણ આછો 
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પ્રદૂષણ  વાદળી 

૧૯ 

તાપી નદી, વીયર કમ કોવેઝ  

એિપ્રલ-૧૬ - - - - - 

ઓક્ટો -૧૬ સી ૫.૮૨ ૦.૯૭ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય ુ-૧૭ સી ૫.૪૫ ૦.૬૭ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૦ 

તાપી નદી, કઠોર બ્રીજ, રા ટ્રીય 
ધોરીમાગ-૮  

એિપ્રલ-૧૫ - - - - - 

ઓક્ટો -૧૬ સી ૪.૫ ૦.૮૦ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય-ુ૧૭ સી ૫.૦ ૦.૭૩ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૧ 

તાપી નદી, વરછા િબ્રજ  

એિપ્રલ-૧૬ - - - - - 

ઓક્ટો -૧૬ સી ૫.૩ ૦.૭૭ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય ુ-૧૭ સી ૫.૦ ૦.૭૭ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૨ 

માસમા નદી, ઓલપાડ- સારસા 
રોડ  
 

એિપ્રલ-૧૬ - - - - - 

ઓક્ટો -૧૬ સી ૫.૩૮ ૦.૬૨ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય-ુ૧૭ સી ૬.૦૦ ૦.૭૦ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૩ 

તળાવ, ગામ ઓલપાડ  
 

એિપ્રલ-૧૬ - - - - - 

ઓક્ટો -૧૬ સી ૫.૨૩ ૦.૭૬ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 
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જા ય-ુ૧૭ સી ૫.૧૪ ૦.૬૮ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૪ 

દમણગગંા નદી, જીઆઇડીસી 
વીયર, વાપી 

એિપ્રલ-૧૬ 

બી ૬.૭ ૦.૬ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

ઓક્ટો -૧૬ 

બી ૬.૬ ૦.૬૫ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

જા ય-ુ૧૬ 

બી ૬.૫ ૦.૬૪ સાધારણ 
પ્રદૂષણ 

આછો 
વાદળી 

૨૫ 

દમણગગંા નદી, ઝરી કોઝવે 

એિપ્રલ-૧૬ 
સી ૪.૫ ૦.૫ મ યમ 

પ્રદૂષણ 

લીલો 

ઓક્ટો -૧૬ 
ડી ૪.૬ ૦.૪ ભારે 

પ્રદૂષણ 

નારંગી 

જા ય-ુ ૧૬ 

સી ૪.૪ ૦.૪૯ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

૨૬ 

કોલક નદી, પતાિલયા િબ્રજ 

એિપ્રલ-૧૬ 
ડી ૪.૨ ૦.૪ ભારે 

પ્રદૂષણ 

નારંગી 

ઓક્ટો -૧૬ 

સી ૫.૩ ૦.૫૨ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

જા ય-ુ  ૧૬ 

સી ૫.૪ ૦.૫૩ મ યમ 
પ્રદૂષણ 

લીલો 

5.18 પ રસર હવાની ણુવ ા ુ ંમોનીટર ગ યોજના (AAQMP) 
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, O3, CO, Lead, 

Arsenic, Nickel, Benzene અને Benzo-A-Pyreneનો સમાવેશ થાય છે. પિરસર હવાના હવાશા ને લગતી 
માિહતી િનયિમત રીતે સીપીસીબી( કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્)ને િરપોટર્ના સકંલન માટે તૈયાર 
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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. 

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, O3, CO, Lead, 

Arsenic, Nickel, Benzene અને Benzo-A-Pyreneનો 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 માટે તૈયાર કરી મોકલવામા ંઆવે છે. 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭મા ંલેવામા ંઆવેલા સે પ સની િવગતો નીચે મજુબ છે. 

માચ-2017ની 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 ૧૦૯ ૩૫ ૧૩.૦ ૨૬.૪ 

૨ નગરપાલીકા ૧૧૦ ૩૫ ૧૨.૫ ૨૧.૮ 

૩ યશો ઇંડ ટ્રીઝ ૧૧૧ ૩૫ ૧૩.૩ ૨૫.૪ 

૪ 

સરુત 

એસવીઆર કોલેજ ૮૫ ૨૮ ૧૩.૫ ૨૨.૪ 

૫ બીઆરસી, ઉધના(દશર્ન પ્રોસેસર) ૧૦૦ ૩૪ ૧૮.૯ ૨૬.૩ 

૬ એર ઇિ ડયા બી ડીંગ ૯૬ ૩૨ ૧૪.૩ ૨૭.૮ 

૭ લોટ ન:ં૫૪,૮૦ ૯૮ ૩૩ ૧૭.૯ ૩૦.૪ 

૮ 
લોટ ન:ં ૩૬૮,૩૬૯, જીઆઇડીસી 
પાડેંસરા પાસે 

૧૦૦ ૩૫ ૧૭.૨ ૩૦.૩ 

૯ નવા પાલસાણા સીઇટીપી ૯૯ ૩૪ ૧૬.૨ ૨૭.૦ 

૧૦ ચાલથાણ સગુર ૧૦૧ ૩૪ ૧૪.૧ ૨૭.૪ 

૧૧ 
અંકલે ર 

રાલીસ (ઇ િ ડયા) િલ. ૧૦૩ ૩૩ ૧૨.૦ ૨૨.૮ 

૧૨ દુગાર્ ટે્રડસર્ ૧૦૩ ૩૪ ૧૧.૭ ૨૧.૭ 
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૧૩ પનોલી જીઆઇડીસી ૧૦૨ ૩૩ ૧૨.૪ ૨૩.૫ 

૧૪ ઝગિડયા જીઆઇડીસી ૧૦૧ ૩૩ ૧૨.૪ ૨૧.૭ 

૧૫ 

બરોડા 

નાદેંસરી સીઇટીપી ૧૧૨ ૩૬ ૧૫.૮ ૨૬.૭ 

૧૬ જીપીસીબી ઓિફસ ૯૯ ૩૩ ૧૪.૦ ૨૪.૮ 

૧૭ દાિંડયા બજાર ૧૦૫ ૩૫ ૧૫.૧ ૨૪.૫ 

૧૮ ટલીર્ંગ જીલેટીન, કરખડી ૧૧૨ ૩૬ ૧૫.૮ ૨૬.૭ 

૧૯ મજુંસર સાવલી ૧૦૪ ૩૬ ૧૩.૬ ૨૧.૬ 

૨૦ વટવા નરોડા જીઆઇડીસી ૧૧૪ ૩૬ ૧૩.૦ ૨૮.૪ 

૨૧ 

અમદાવાદ 

કેડીલા,નરોડા ૧૧૩ ૩૬ ૧૩.૦ ૨૯.૮ 

૨૨ એલડી એ જીિનયરીંગ કોલેજ  ૧૧૩ ૩૬ ૧૨.૪ ૨૫.૫ 

૨૩ શારદાબેન હો પીટલ ૧૧૨ ૩૬ ૧૨.૮ ૨૮.૦ 

૨૪ આર.સી.ટેક. હાઇ કુલ ૧૧૨ ૩૬ ૧૩.૬ ૨૬.૦ 

૨૫ રેફરલ હો પીટલ બહરેામપરુા ૧૧૨ ૩૬ ૧૩.૨ ૨૯.૯ 

૨૬ ડાયના વોશ પીરાણા ૧૧૦ ૩૫ ૧૪.૩ ૩૦.૩ 

૨૭ સોલા એલટી ચાણક્યપરુી  ૧૧૨ ૩૫ ૧૨.૦ ૨૭.૫ 

૨૮ પં પીગ ટેશન રિખયાલ ૧૧૩ ૩૫ ૧૩.૨ ૩૦.૯ 

૨૯ 
રાજકોટ 

સરદાર કોપ રેશન પાસે, અમલુ 
ઇ ડ ટ્રીઝ ઇિ ડયા િલ. 

૧૦૦ ૩૪ ૧૩.૮ ૧૯.૫ 

૩૦ જીપીસીબી ઓિફસ ૯૦ ૩૨ ૧૪.૬ ૨૨.૧ 

૩૧ જામનગર િફશરીઝ ઓિફસ પાસે, ૯૮ ૩૨ ૧૪.૦ ૨૪.૭ 

૩૨ 
મોરબી 

ઇગલ સેનેટરી વેર જા બિુડયા ૧૧૨ ૩૬ ૧૫.૪ ૨૨.૧ 

૩૩ ફાયર િબ્રગેડ ટેશન ૧૦૭ ૩૫ ૧૪.૧ ૨૦.૨ 

૩૪ ભજુ અમતૃ ચે બર, મુ દ્રા ૧૧૦ ૩૬ ૧૨.૨ ૨૨.૦ 

૩૫ 
ભ ચ 

સર વતી ટાઉનિશપ રીલ. ૧૦૫ ૩૪ ૧૨.૭ ૨૩.૨ 

૩૬ દહજે સેઝ- ૨ ૧૦૫ ૩૪ ૧૧.૭ ૨૧.૧ 

૩૭ સરીગામ ટ્રી ટાર ઇ ટરમીિડયાટેક ૧૧૦  ૩૫  ૧૨.૪ ૨૧.૭ 

૩૮ સાણદં ઝાયડસ ઇ ફાટેક, ચાગંોદર ૧૧૧ ૩૬ ૧૩.૦ ૨૪.૭ 

*દરેક પેરામીટસને માઇક્રોગ્રામ/ઘનમીટરમા ં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, 
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NOX, NH3, O3, CO, Lead, Arsenic, Nickel, Benzene અને Benzo-A-Pyreneનો અને હવાશા ની માિહતી 
પણ અમકુ જગ્યાઓ પર મોનીટર કરવામા ંઆવે છે. 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭મા ંલેવામા ંઆવેલા સે પ સ ની િવગતો નીચે મજુબ છે. 
માચ-2017ની 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 ૧૧૧ ૩૬ ૧૩.૭ ૨૫.૧ 

૨ જીપીસીબી ઓિફસ, વાપી ૧૦૯ ૪૦ ૧૩.૦ ૨૬.૩ 

૩ 

સરુત 

િદ  હી ગેટ પોલીસ ચોકી ૧૦૨ ૩૫ ૧૫.૯ ૨૮.૫ 

૪ હાઈ ચોઈસ પ્રોસસેસર્, સચીન ૧૦૫ ૩૫ ૧૮.૦ ૩૨.૮ 

૫ ગાડર્ન િસ  ક મી  સ, કડોદરા ૧૦૩ ૩૫ ૧૫.૧ ૨૭.૩ 

૬ 
અંકલે ર 

પીરામલ ગામ ૧૦૧ ૩૨ ૧૧.૩ ૧૯.૫ 

૭ વાલીયા રોડ ૯૯ ૩૨ ૧૧.૧ ૨૧.૦ 

૮ 

વડોદરા 

બાપોદ ૧૦૦ ૩૩ ૧૪.૭ ૨૪.૮ 

૯ છાણી ૧૦૩ ૩૬ ૧૪.૭ ૨૩.૬ 

૧૦ ગોત્રી ૧૦૭ ૩૫ ૧૬.૨ ૨૬.૦ 

 

વટવા 

એચ.પી પેટ્રોલ પપં  ૧૧૫ ૩૬ ૧૨.૬ ૩૪.૧ 

૧૧ વીઆઈએ હોલ, જીઆઈડીસી, વટવા ૧૧૨ ૩૫ ૧૫.૧ ૩૮.૧ 

૧૨ મકેુશ ઈ  ડ  ટ્રીઝ, નારોલ ૧૧૪ ૩૬ ૧૪.૭ ૩૩.૩ 

૧૩ 
અમદાવાદ 

નેહરુ બ્રીજ  ૧૧૩ ૩૬ ૧૨.૧ ૩૧.૪ 

૧૪ સેટેલાઈટ ૧૧૪ ૩૬.૦ ૧૨.૭ ૨૬.૯ 

૧૬ 

રાજકોટ 

ફાયર િબ્રગેડ ઓિફસ, કાલાવડ રોડ ૯૫ ૩૩ ૧૪.૮ ૨૧.૫૬ 

૧૭ મોરબી જીઆઈડીસી િવ તાર, ટાઈલ 
સીરાિમક 

૧૦૬ ૩૬ ૧૩.૫ ૨૧.૧ 

૧૮ વાકંાનેર જીઆઈડીસી િવ તાર,અતલુ ફામાર્ ૧૦૭ ૩૬ ૧૪.૮ ૨૧.૧ 

૧૯ જામનગર જીપીસીબી ઓિફસ, જામનગર ૯૪ ૨૯ ૧૨.૪ ૨૦.૦ 

૨૦ 

ભાવનગર 

અલગં શીપ બે્રકીંગ યાડર્ ૯૫ ૩૨ ૧૨.૬ ૧૯.૯ 

૨૧ િચત્રા જીઆઈડીસી િવ તાર ૧૦૦ ૪૦ ૧૩.૯ ૨૫.૯ 

૨૨ સોિસયા શીપ બે્રકીંગ યાડર્ ૯૬ ૩૩ ૧૩.૫ ૨૧.૪ 

૨૩ ભજુ લણુવા-ભચાઉ, ગજુરાત NRE કોક ૧૧૦ ૩૫ ૧૨.૬ ૨૧.૬ 
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૨૪ ઈફકો ટાઉનશીપ, ગાધંીધામ કંડલા ૧૧૧ ૩૬ ૧૨.૭ ૨૨.૩ 

*દરેક પેરામીટસને માઇક્રોગ્રામ/ઘનમીટરમા ં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  

િમથેનોલ 

ઇથેનોલ 

એ
સીટોન 

આ
ઇસો-

ોપાઇલ આ
કોહોલ 

િમિથલીન ડાઇ કલોરાઇડ 

ટુનોલ 

કલોરોફોમ 

કાબન ટ
ા કલોરાઇડ  

બે
ઝ
ીન 

િમથાઇલ 
આ

ઇસો 
ટુાઇલ

કટોન  

ટોવીન 

પેરા- ઝાયલીન 

મેટા – ઝાયલીન 

ઓ
થ

 – ઝાયલીન  

ઇથાઇલ મીથાઇલ કટોન 

બે
ઝ
ો પાઇર

ન 

૧ અમતૃ ચે બસર્ 
બારોઇ રોડ, 
મું ા સીટી, 
કરછ 

૧૧.૮૮ ૧.૫૦ ૨.૯૧ ૨.૧૦ ૦.૪૪ ૧.૨૦ ૧.૨૫ ૨.૨૫ ૩.૫૨ ૨.૨૪ ૫.૭૧ 
૪.૩
૫ 

૩.૭૮ ૩.૭૦ ૧.૧૮ <૦.૫ 

૨ ભચાઉ-ગાધંીધામ  
રોડ, ગજુરાત 
એન.આર.ઇ. કોક 
ડીવીઝન ની સામે, 
લનુાવા-ભચાઉ, 
કરછ 

૧૧.૮૦ ૧.૬૫ ૩.૧૭ ૨.૩૮ ૦.૫૨ ૦.૯૯ ૧.૩૪ ૨.૨૪ ૩.૨૨ ૨.૪૩ ૫.૪૩ 
૪.૨
૪ 

૩.૬૧ ૪.૦૬ ૧.૩૩ <૦.૫ 

૩ ગગંોત્રી, 
લોટ નબંર-૩  
અંજાર, કરછ 

૧૧.૫૮ ૧.૫૦ ૨.૯૭ ૨.૨૦ ૦.૨૬ ૦.૮૫ ૧.૩૪ ૨.૦૮ ૩.૫૭ ૨.૨૦ ૫.૮૨ 
૪.૩
૪ 

૩.૮૩ ૩.૭૧ ૧.૧૯ <૦.૫ 

૪ આજી વસાહત 
રાજકોટ 

૧૧.૧૧ ૧.૪૪ ૨.૮૫ ૨.૬૫ ૦.૪૧ ૧.૩૯ ૧.૨૦ ૧.૮૮ ૩.૨૧ ૨.૩૧ ૭.૦૦ 
૪.૩
૬ 

૪.૧૧ ૩.૭૩ ૧.૨૦ <૦.૫ 

૫ ગજુરાત આ કલી એ ડ 
કેિમકલ લીમીટેડ દહજે 
એિરયા, 
ભ ચ 

૧૨.૬૨ ૧.૬૧ ૩.૩૫ ૩.૨૩ ૧.૨૮ ૧.૧૮ ૧.૧૯ ૨.૧૦ ૩.૭૪ ૨.૨૧ ૬.૨૬ 
૪.૦
૬ 

૩.૫૩ ૩.૮૭ ૧.૩૭ <૦.૫ 

૬ કલબ-૩ બી ડીંગ  
લોટ નબંર-૧૦/૧૦૨ 
ત્રીજો ફેઝ, જી.ઇ.બી. 
જી.આઇ.ડી.સી- વાપી. 

૧૧.૬૯ ૨.૧૨ ૩.૨૦ ૩.૨૫ ૦.૭૩ ૦.૫૪ ૧.૫૦ ૨.૨૨ ૩.૦૪ ૨.૧૯ ૬.૨૭ 
૪.૫
૫ 

૩.૭૭ ૩.૮૯ ૨.૦૮ <૦.૫ 

૭ મેકલોઇડ ફામાર્  
રોડ, નબંર-૨૫ 
જી.આઇ.ડી.સી- 
સરીગામ 

૧૧.૮૯ ૧.૭૦ ૩.૦૩ ૨.૪૦ ૦.૨૩ ૧.૮૪ ૧.૩૯ ૨.૨૫ ૩.૪૭ ૨.૩૪ ૬.૪૩ 
૪.૬
૨ 

૩.૯૨ ૩.૮૩ ૧.૧૦ <૦.૫ 

૮ ગે બલે હે થકેટ 
(ઇ ડીયા) પ્રાઇવેટ 
લીમીટેડ ચાગંોદર- 
બાવળા રોડ, કેરાલા-
જીઆઇડીસી-સાણદં 

૧૧.૭૧ ૧.૬૫ ૩.૪૧ ૨.૯૧ ૦.૫૫ ૦.૭૧ ૧.૨૫ ૨.૨૬ ૩.૦૫ ૨.૪૦ ૬.૨૬ 
૪.૫
૦ 

૪.૦૩ ૩.૮૮ ૧.૨૨ <૦.૫ 

૯ લોક્ષીમ ઇ ડી ટ્રીઝ 
લીમીટેડ, ગામ- 
ઇયાવા, સાણદં 

૧૧.૯૭ ૧.૬૮ ૩.૫૭ ૨.૩૮ ૦.૮૦ ૧.૧૧ ૧.૨૪ ૨.૨૦ ૩.૪૪ ૨.૩૯ ૬.૫૫ 
૪.૪
૯ 

૪.૦૪ ૪.૦૯ ૧.૧૯ <૦.૫ 

૧૦ ી રામઇ ડી ટ્રીઝ 
લીમીટેડ, ગાધંીનગર 

૧૧.૦૬ ૧.૪૯ ૩.૦૭ ૧.૯૭ ૦.૯૮ ૦.૩૦ ૧.૧૯ ૨.૪૯ ૩.૫૨ ૨.૪૩ ૬.૪૧ 
૪.૪
૮ 

૩.૫૫ ૩.૯૫ ૧.૩૪ <૦.૫ 
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૧૧ ઇ.સી.પી.એલ. 
પપંહાઉસ ચીકુવાડી, 
ઇ.સી.પી.સી.એલ 
નજીક, વડોદરા 

૧૧.૪૮ ૧.૩૭ ૩.૧૭ ૨.૦૭ ૦.૩૦ ૦.૪૯ ૧.૩૭ ૨.૦૯ ૩.૨૯ ૨.૫૧ ૭.૧૬ 
૪.૩
૭ 

૪.૧૬ ૪.૦૬ ૧.૯૫ <૦.૫ 

૧૨ લબુ્રીઝોલ એડવા સ 
મટીરીથલ પ્રાઇવેટ 
લીમીટેડ, સાવલી, 
વડોદરા  

૧૧.૬૨ ૧.૫૮ ૨.૯૮ ૨.૪૮ ૦.૨૧ ૦.૭૦ ૧.૩૧ ૨.૧૫ ૩.૧૬ ૨.૫૭ ૬.૪૧ 
૪.૪
૪ 

૩.૮૪ ૩.૮૬ ૧.૬૭ <૦.૫ 

૧૩ મહુવડ ફાથર ટેશનની 
ઉપર ટ્રા સપેક 
ઇ ડ ટ્રીઝ નજીક 
એકલબારા,વડોદરા 

૧૧.૮૮ ૧.૫૦ ૨.૯૧ ૨.૧૦ ૦.૪૪ ૧.૨૦ ૧.૨૫ ૨.૨૫ ૩.૫૨ ૨.૨૪ ૫.૭૧ 
૪.૩
૫ 

૩.૭૮ ૩.૭૦ ૧.૧૮ <૦.૫ 

૧૪ નદેંસરી – સી.ઇ.ટી.પી. 
લોટ નબંર-૧૫૩, 
જી.આઇ.ડી.સી- 
નદંસરી, વડોદરા 

૧૧.૮૦ ૧.૬૫ ૩.૧૭ ૨.૩૮ ૦.૫૨ ૦.૯૯ ૧.૩૪ ૨.૨૪ ૩.૨૨ ૨.૪૩ ૫.૪૩ 
૪.૨
૪ 

૩.૬૧ ૪.૦૬ ૧.૩૩ <૦.૫ 

૧૫ લોટ નબંર-૨૭૯ 
જી.આઇ.ડી.સી. –િચત્રા, 
ભાવનગર 

૧૧.૫૮ ૧.૫૦ ૨.૯૭ ૨.૨૦ ૦.૨૬ ૦.૮૫ ૧.૩૪ ૨.૦૮ ૩.૫૭ ૨.૨૦ ૫.૮૨ 
૪.૩
૪ 

૩.૮૩ ૩.૭૧ ૧.૧૯ <૦.૫ 

૧૬ હીરાભાઇ સોલકંીના 
ધાબા ઉપર પાણી ની 
ટાકંી ની નજીક મો|ટી 
ખાવડી, જામનગર 

૧૧.૧૧ ૧.૪૪ ૨.૮૫ ૨.૬૫ ૦.૪૧ ૧.૩૯ ૧.૨૦ ૧.૮૮ ૩.૨૧ ૨.૩૧ ૭.૦૦ 
૪.૩
૬ 

૪.૧૧ ૩.૭૩ ૧.૨૦ <૦.૫ 

૧૭ રાલીઝ ઇ ડીયા 
લીમીટેડસીકયરુીટી 
બી ડીંગ મેધમણી, 
ઓગેર્િનક લીમીટેડ, 
લોટ નબંર- 
૫૦૦૧/બી 
જી.આઇ.ડી.સી- 
અંકલે વર 

૧૨.૩૦ ૨.૧૩ ૩.૩૭ ૨.૮૮ ૦.૮૨ ૧.૧૮ ૧.૫૩ ૧.૭૨ ૩.૫૨ ૨.૬૬ ૭.૧૫ 
૪.૬
૨ 

૪.૧૨ ૪.૦૪ ૧.૪૦ <૦.૫ 

૧૮ હાઇકલ લીમીટેડ લોટ 
નબંર- ૬૨૯-૬૩૦ 
જી.આઇ.ડી.સી- 
પાનોલી, અંકલે વર 

૧૧.૮૧ ૧.૭૧ ૩.૨૯ ૨.૬૪ ૦.૮૭ ૧.૨૬ ૦.૯૯ ૧.૯૩ ૩.૮૭ ૨.૫૫ ૭.૦૬ 
૪.૮
૦ 

૩.૯૮ ૪.૧૩ ૧.૨૩ <૦.૫ 

૧૯ ડી.સી.એમ ીરામ 
ફામાર્ ઝગડીયા  
ઇ ડી ટ્રીયલ એ ટેર, 
અંકલે વર  

૧૧.૯૫ ૧.૮૬ ૩.૨૮ ૨.૭૦ ૦.૬૭ ૧.૦૭ ૧.૦૮ ૨.૧૦ ૩.૫૬ ૨.૫૧ ૭.૧૨ ૪.૮૪ ૪.૦૨ ૩.૮૯ ૧.૪૭ <૦.૫ 

૨૦ વટવા ઇ ડી ટ્રીયલ 
એશોિશયેશન 
જી.આઇ.ડી.સી- વટવા 

૧૨.૧૦ ૧.૯૫ ૩.૧૭ ૨.૨૦ ૧.૬૬ ૧.૩૮ ૧.૪૦ ૧.૯૨ ૩.૭૦ ૨.૩૭ ૬.૯૯ ૪.૫૮ ૩.૪૯ ૪.૦૫ ૨.૦૫ <૦.૫ 

૨૧ ઉધોગનગર પોલીસ 
ચોકી, જી.આઇ.ડી.સી- 
નરોડા 

૧૧.૮૫ ૧.૮૫ ૩.૧૮ ૨.૩૯ ૧.૬૩ ૦.૯૬ ૧.૧૪ ૧.૯૮ ૩.૬૫ ૨.૫૪ ૭.૫૩ ૪.૫૪ ૩.૭૫ ૩.૯૮ ૧.૩૬ <૦.૫ 

૨૨ ઓઢવ ઇ ડ ટ્રીયલ 
એશોિશયેશન એલ-
૨૦૩, જી.આઇ.ડી.સી- 
ઓઢવ  

૧૧.૮૪ ૧.૮૨ ૩.૧૩ ૨.૫૦ ૧.૩૪ ૧.૦૯ ૧.૧૯ ૨.૩૬ ૩.૬૨ ૨.૪૫ ૭.૨૪ ૪.૬૨ ૩.૪૭ ૪.૧૬ ૧.૨૫ <૦.૫ 

૨૩ હાઇ-ચોઇસ પ્રોસેસસર્ 
પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, 
લોટ નબંર-૨૬૪ 
જી.આઇ.ડી.સી- સચીન, 
સરુત 

૧૧.૦૪ ૨.૦૭ ૩.૦૫ ૩.૦૦ ૧.૭૬ ૧.૫૫ ૧.૬૯ ૧.૬૭ ૩.૫૦ ૧.૮૨ ૫.૭૪ ૪.૪૧ ૩.૪૦ ૪.૦૬ ૨.૧૪ <૦.૫ 

૨૪ ઇરછાપોર ગામ- 
હજીરા, સરુત 

૧૧.૦૮ ૧.૯૪ ૩.૧૧ ૨.૮૫ ૦.૯૬ ૧.૩૪ ૧.૩૦ ૨.૪૫ ૩.૫૦ ૧.૮૫ ૫.૯૪ ૪.૧૬ ૩.૫૭ ૩.૭૭ ૧.૭૦ <૦.૫ 

૨૫ પાડેંસરા 
જી.આઇ.ડી.સી. ઓિફસ, 

૧૧.૫૩ ૨.૧૧ ૩.૧૭ ૩.૨૯ ૧.૬૪ ૧.૫૫ ૧.૬૧ ૧.૯૭ ૩.૪૨ ૨.૦૭ ૫.૭૧ ૪.૩૯ ૩.૫૨ ૪.૦૨ ૨.૩૭ <૦.૫ 



141 | P a g e  
 

સરુત 

*બે ઝો પાઇરીન િસવાયના દરેક પેરામીટસને માઇક્રોગ્રામ/ઘનમીટરમા ં દશાર્વવામા ં આ યા છે. બે ઝો પાઇરીન પેરામીટસને 
નેનોગ્રામ/ઘનમીટરમા ં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 ૨૦૧૬-૧૭ 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  ૮.૦૫ ૬.૬ ૩.૪ - ૦.૬૫ 

૨ ખાડીના પાણીનો નમનુો, ધવુારણ, આણદં  ૮.૦૭ ૬.૨ ૩.૪ - ૦.૬૫ 

૩ દરીયાના પાણીનો નમનુો, તભેં ર મહાદેવ પાસે, કંબોઈ  ૭.૯૧ ૬.૯ ૧.૩ - BDL 

૪ દરીયાના પાણીનો નમનુો, આઈપીએસએલ ટી પાસે, દહજે  ૭.૯૩ ૭.૦ ૧.૪ - BDL 

૫ દરીયાના પાણીનો નમનુો, બીરલા, કોપોર ટી, દહજે  ૭.૭૭ ૬.૯ ૧.૩ - BDL 

૬ દરીયાના પાણીનો નમનુો, એલએનજી ટમીર્નલ ટે પાસે, દહજે  ૭.૮૭ ૭.૦ ૧.૩ - BDL 

૭ નમર્દા નદીમખુ, ગો ડન બ્રીજ, ભ ચ  ૮.૦૮ ૭.૩ ૧.૧ - BDL 

૮ નમર્દા નદીમખુ, ભડભતુ  ૭.૯૯ ૭.૨ ૧.૩ - BDL 

૯ એક્સલ ક્રોપ કેર િલ, ભાવનગર  ૭.૨૯ Nil ૨૨ ૯૫ ૨.૪૬ 

૧૦ બીએમસી વે ટ વોટર, કંસાર બ્રાજ, ભાવનગર  ૭.૪૮ Nil ૪૨ ૧૫૩ ૨૩.૬૦ 

૧૧ પીપાવાવ પોટર્ , અમરેલી  ૭.૯૯ ૫.૬ ૨.૭ ૭૪ ૧.૦૫ 

૧૨ િનરમા િલિમટેડ, કલા તળાવ, ભાવનગર  ૮.૧૦ ૫.૫ ૨.૬ ૭૪ ૧.૨૪ 

૧૩ લોઅ-૬, એસબીવાય, અલગં, ભાવનગર  ૭.૮૮ ૫.૩ ૨.૯ ૮૪ ૧.૩૫ 

૧૪ લોટ ૧૧૦, એસબીવય, સોસીયા, અલગં, ભાવનગર  ૭.૮૬ ૫.૩ ૩.૦ ૮૨ ૧.૫૯ 

૧૫ દરીયાના પાણીનો નમનુો, કંડલા  ૭.૮૫ - ૩.૫ - ૩.૭૫ 

૧૬ પાણીનો નમનુો, િકડાણા ગામ, (કો ટલ મોનીટરીંગ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત) ૬.૪૮ Nil ૨૦૦ - ૧૩.૭૩ 

૧૭ એમસીના ગરગ થુ ંગદંા પાણીનો આઉટફોલ રેલવે ટેશનના પ પીંગ 
ટેશનમાથંી  

૭.૧૯ Nil ૬૫ - ૧૭.૨૦ 

૧૮ દરીયાના પાણીનો નમનુો, રોઝી, પોટર્ લાઈટ હાઉસ પાસે  ૮.૨૮ ૫.૨ ૩.૨ - ૦.૩૧ 

૧૯ દરીયાના પાણીનો નમનુો, સચાણા શીપ બે્રકીંગ યાડર્  ૮.૨૬ ૫.૩ ૩.૧ - ૦.૨૮ 
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૨૦ અંિતમ િનકાલ, ટાટા લેિમક સ, મીઠાપરુ  ૮.૧૮ ૪.૨ ૧.૭ - ૨.૯૦ 

૨૧ દરીયાના પાણીનો નમનુો, અરંભડા ગામ, (હાઉસટ્રીમ) ટાટા કેિમક સ 
િલિમટેડ  

૮.૨૬ ૫.૪ ૨.૯ - ૦.૨૮ 

૨૨ દરીયાના પાણીનો નમનુો, િરલાય સ એ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ  ૮.૪૪ ૧.૩ ૧.૬ - ૧.૦૭ 

૨૩ દરીયાના પાણીનો નમનુો, િરલાય સ ઈ ડ ટ્રીઝ િલ. ની  ટી થી ૨ 
િક.મી દૂર  

૮.૩૩ ૫.૪ ૨.૮ - ૦.૨૮ 

૨૪ દરીયાના પાણીનો નમનુો, એ સાર ઓઈલ િલિમટેડ ૮.૪૩ ૩.૮ ૧.૯ - ૧.૦૨ 

૨૫ દરીયાના પાણીનો નમનુો, એ સાર ટીપી ૨ કીમી દૂર  ૮.૨૯ ૫.૩ ૨.૯ - ૦.૨૮ 

૨૬ કુલીંગ વોટરનો નમનુો, જીઈબી-ટીપીએસ, િસક્કા  ૮.૩૮ ૪.૫ ૨.૭ - ૦.૫૯ 

૨૭ દરીયાના પાણીનો નમનુો, મળુ ારકા, કોડીનાર  ૮.૦૮ ૬.૫ ૭.૬ - ૨.૦૫ 

૨૮ દરીયાના પાણીનો નમનુો, સોમનાથ મિંદર, જુનાગઢ  ૮.૧૫ ૬.૫ ૭.૮ - ૧.૧૪ 

૨૯ દરીયાના પાણીનો નમનુો, હોલીડે કે પ, ચોરવાડ  ૮.૧૨ ૬.૬ ૭.૦ - ૧.૧૨ 

૩૦ દરીયાના પાણીનો નમનુો, ઈિ ડયન રેયોન એ ડ ઈ ડ ટ્રીઝ િલ. પાસે, 
વેરાવળ 

૮.૧૮ ૬.૫ ૭.૮ - ૨.૭૧ 

૩૧ દરીયાના પાણીનો નમનુો, જીએસીએલ, (ઈનટેક પોઈ ટ) સતુ્રાપડા  ૮.૧૭ ૬.૫ ૭.૧ - ૨.૨૪ 

૩૨ ઘરગ થુ ંગદંા પાણી, વેરાવળ યિુનિસપાિલટી, વસતંિવહાર એ જ પાસે, 
વેરાવળ  

૭.૧૯ Nil ૧૪૨ - ૩૪.૭૨ 

૩૩ દરીયાના પાણીનો નમનુો, િફ્રશ પ્રોસેસીંગ યિુનટ, જીઆઈડીસી, વેરાવળ  ૭.૧૪ Nil ૩૪૩ - ૧૭૬.૫૯ 

૩૪ દરીયાના પાણીનો નમનુો, ચોપાટી પોરબદંર  ૮.૨૮ ૫.૧ ૨.૯ - ૦.૪૧ 

૩૫ 
નગરપાિલકાના ઘરગ થુ ંગદંાપાણીનો નમનુો, જુબીલી બ્રીજ, પોરબદંર  ૭.૪૬ - ૨૫ ૧૬૦ ૬.૮૯ 

૩૬ સરીગામ િડફ ઝુર, તડાગામ ,વલસાડ  ૭.૭૯ ૬.૦ ૨.૫ - ૦.૯૨ 

૩૭ તાપી નદી, ઉમરા મિંદર  ૭.૪૭ ૪.૨ ૨.૪ - ૧.૦૩ 

૩૮ તાપી નદી, િક્ર કો ટી  ૭.૪૮ ૩.૮ ૨.૪ - ૦.૯૨ 

૩૯ તાપી નદી, એ સાર ટી  ૭.૭૦ ૪.૧ ૨.૪ - ૦.૯૨ 

૪૦ ઈ.સી.પી ‘ ’ પોઈ ટ પાસે, સરોદગામ  ૭.૨૫ Nil ૩૮૫ - ૯.૨૬ 

૪૧ દરીયાના પાણીનો નમનુો, સરોદગામ  ૭.૮૯ ૬.૩ ૩.૯ - ૦.૭૦ 

૪૨ ખાડીના પાણીનો નમનુો, સરોદગામ  ૭.૮૨ ૬.૬ ૩.૯ - ૦.૭૦ 

૪૩ ખાડીના પાણીનો નમનૂો, દમણગગંા નદી, દમણ ટી ૭.૭૨ ૬.૦ ૧.૪ - ૦.૬૧ 

૪૪ ખાડીના પાણીનો નમનૂો, દમણગગંા નદી, કાચંીગામ ૭.૭૧ ૫.૬ ૨.૫ - ૧.૬૭ 

૪૫ 
ખાડીના પાણીનો નમનૂો, કોલક નદી, કોલક ટી ૭.૭૭ ૬.૮ ૧.૧ - ૦.૪૯ 

૪૬ 
ખાડીના પાણીનો નમનૂો, પાર નદી, ઉમરસડી ટી ૭.૬૬ ૬.૭ ૧.૧ - ૦.૫૧ 

5.20 ઉ સવો દરિમયાનના મોનીટર ગના ો ામ  



143 | P a g e  
 

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 અંગેની 
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 

િઝકં ટીએસ ટો.ક્રોિમયમ 

સાબરમતી નદી, જુના વાડજ , 
(દશામાના મિંદર પાસે) 

પહલેા ૨૫ ૭.૬૮ ૧.૨ ૧૫૨ ૭.૭ ૧૯ ૬.૦ ૨૪૧ ૦.૦૦૪ ૪૫૬ ૦.૦૦૩ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૪૬ ૩.૫ ૨૨૬ ૭.૧ ૩૩ ૧૨.૦ ૪૦૬ ૦.૦૧૧ ૨૩૮ BDL 

પછી ૨૯ ૮.૦૫ ૭.૫ ૧૫૬ ૭.૯ ૦૭ ૨.૦ ૩૫૩ BDL ૧૬૬ BDL 

સાબરમતી નદી સભુાષ બ્રીજ  

પહલેા ૨૫ ૭.૮૭ ૨.૯ ૨૨૦ ૭.૨ ૧૦ ૩.૪ ૨૭૬ BDL ૨૩૦ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૯૦ ૨.૭ ૧૪૪ ૭.૧ ૧૨ ૫.૦ ૨૯૭ BDL ૧૫૮ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૯૫ ૭.૮ ૧૫૮ ૭.૧ ૦૫ ૨.૦ ૩૩૩ BDL ૧૭૦ BDL 

સાબરમતી નદી, ગાધંીબ્રીજ  

પહલેા ૨૫ ૮.૯૮ ૪.૦ ૨૦૮ ૭.૧ ૧૨ ૪.૦ ૩૫૦ BDL ૨૨૬ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૦૫ ૩.૪ ૧૪૮ ૭.૭ ૨૪ ૯.૦ ૩૧૬ ૦.૦૦૮ ૧૬૮ BDL 

પછી ૨૮ ૮.૩૯ ૧૧.૪ ૧૪૬ ૭.૧ ૦૮ ૩.૦ ૩૭૩ BDL ૧૬૦ BDL 

સાબરમતી નદી,  નહે  બ્રીજ 

પહલેા ૨૫ ૭.૭૯ ૩.૨ ૨૨૬ ૬.૮ ૧૦ ૩.૯ ૩૨૯ BDL ૨૩૮ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૦૮ ૨.૩ ૧૬૦ ૭.૫ ૧૩ ૫.૦ ૩૦૯ BDL ૧૭૦ BDL 

પછી ૨૮ ૮.૩૮ ૯.૦ ૧૫૨ ૭.૧ ૦૫ ૨.૦ ૨૯૦ BDL ૧૬૪ BDL 

સાબરમતી નદી,   એલીસ 
બ્રીજ  

પહલેા ૨૫ ૮.૦૪ ૩.૯ ૨૧૬ ૭.૦ ૦૯ ૪.૦ ૨૮૭ BDL ૨૨૬ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૧૫ ૧.૨ ૧૭૬ ૭.૫ ૧૫ ૬.૦ ૩૧૬ ૦.૦૦૯ ૧૮૮ BDL 

પછી ૨૮ ૮.૩૧ ૧૦.૬ ૧૫૮ ૭.૦ ૦૬ ૩.૦ ૩૦૧ BDL ૧૭૦ BDL 

સાબરમતી નદી,  વાસણા પહલેા ૨૫ ૮.૭૮ ૬.૦ ૧૬૨ ૭.૨ ૦૭ ૨.૯ ૨૯૧ BDL ૧૬૬ BDL 
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બરેેજ  
દરિમયાન ૨૮ ૮.૪૭ ૧૦.૧ ૧૪૨ ૭.૦ ૪૮ ૨૦.૦ ૩૦૦ ૦.૦૧૧ ૧૭૦ BDL 

પછી ૨૮ ૮.૧૫ ૧૦.૨ ૧૫૨ ૭.૩ ૦૬ ૨.૦ ૨૮૫ BDL ૧૬૬ BDL 

સાબરમતી નદી,  ઈ દીરા 
બ્રીજ, હાસંોલ  

પહલેા ૨૫ ૮.૧૬ ૪.૪ ૧૬૦ ૭.૦ ૦૬ ૧.૩ ૨૨૯ BDL ૧૬૮ BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૮.૨૨ ૩.૬ ૧૪૨ ૭.૦ ૧૦ ૩.૦ ૨૫૬ BDL ૧૫૬ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૬૮ ૧૦.૬ ૧૪૮ ૭.૧ ૧૨ ૬.૦ ૨૭૮ BDL ૧૬૬ BDL 

સાબરમતી નદી, સરદાર બ્રીજ  

પહલેા ૨૫ ૮.૧૨ ૩.૮ ૨૦૮ ૭.૧ ૮૦ ૩૩.૦ ૨૬૦ BDL ૨૨૦ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૮૧ ૧.૨ ૩૬૪ ૭.૨ ૨૮ ૧૦.૦ ૬૪૪ BDL ૪૭૪ BDL 

પછી ૨૮ ૮.૪૮ ૮.૩ ૧૬૪ ૭.૩ ૦૮ ૩.૦ ૩૩૦ BDL ૧૭૮ BDL 

માનવ િનિમર્ત તળાવ, િવંઝોલ 
ગામ 

દરિમયાન ૩૨ ૭.૬૧ ૨૦.૪ ૨૦૮૦ - ૨૧૩ ૭૩.૦ ૩૨૩૯ BDL ૨૧૯૬ BDL 

માનવ િનિમર્ત તળાવ, વ ાલ 
ગામ  

દરિમયાન ૩૨ ૮.૦૨ ૪.૦ ૧૫૨૮ - ૩૮ ૧૩.૦ ૨૬૪૭ BDL ૧૫૪૬ BDL 

િવઝંોલ સરોવર, તા. દસક્રોઇ, 
અમદાવાદ 

પહલેા ૩૧ ૮.૦૫ ૩.૭ ૫૧૨ ૭.૮ ૩૧ ૯.૦ ૯૮૪ ૦.૦૧૨ ૫૨૦ BDL 

દરિમયાન ૩૨ ૭.૯૯ ૯.૫ ૬૩૪ ૭.૨ ૩૬ ૧૩.૦ ૯૮૫ BDL ૬૭૦ BDL 

પછી ૩૦ ૭.૭૦ ૩.૦ ૫૧૪ ૭.૪ ૩૬ ૧૩.૦ ૧૦૦૩ BDL ૫૪૬ BDL 

બાળ ગગંા સરોવર, મોડાસર, 
સાણદં  

પહલેા - ૮.૧૫ ૪.૯ ૩૧૨ ૭.૭ ૨૦ - - ૦.૦૧૨ ૩૨૦ BDL 

દરિમયાન - ૮.૪૦ ૬.૧ ૩૫૮ ૩.૯ ૩૦ - - ૦.૦૧૧ ૩૭૪ BDL 

પછી - ૭.૯૮ ૨.૮ ૩૭૬ ૬.૦ ૨૦ - - BDL ૩૮૮ BDL 

બલાસ સરોવર, ધોળકા  

પહલેા - ૭.૮૪ ૪.૩ ૨૧૨ ૪.૩ ૧૭ - - BDL ૨૨૪ BDL 

દરિમયાન - ૮.૨૦ ૧૦.૭ ૩૧૨ ૪.૪ ૨૧ - - BDL ૩૪૨ BDL 

પછી - ૭.૩૨ ૨.૭ ૩૧૬ ૫.૦ ૧૨ - - ૦.૦૦૫ ૩૨૬ BDL 

ગગંાસર સરોવર, િવરમગામ  

પહલેા - ૮.૩૮ ૯.૧ ૧૧૫૬ ૬.૦ ૧૦૦ - - ૦.૦૧૨ ૧૧૭૪ BDL 

દરિમયાન - ૯.૦૯ ૨૫.૬ ૧૧૬૮ ૬.૫ ૧૨૦ - - ૦.૦૨૦ ૧૨૮૪ ૦.૦૧૮ 

પછી - ૮.૫૪ ૨૮.૬ ૧૧૧૬ BDL ૧૦૯ - - ૦.૦૨૯ ૧૧૮૪ ૦.૦૦૩ 

મહી નદી, વાસદ, જી. આણદં 

પહલેા - ૭.૯૯ ૦.૪ ૧૨૪ ૬.૬ ૦૮ ૦.૬ ૨૬૯ BDL ૧૬૦ BDL 

દરિમયાન - ૭.૮૮ ૦.૮ ૨૧૦ ૭.૦ ૨૧ ૬.૨ ૩૨૧ ૦.૦૦૯ ૨૫૮ ૦.૦૦૩ 

પછી - ૮.૦૩ ૦.૨ ૨૨૨ ૬.૮ ૦૮ ૨.૨ ૩૪૯ ૦.૦૦૯ ૨૩૨ ૦.૦૦૨ 

મહી કેનાલ, ઝોલ ગામ, પહલેા - ૮.૦૧ ૦.૬ ૧૧૬ ૮.૦ ૧૪ ૪.૩ ૩૨૨ BDL ૧૩૮ BDL 
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વડતાલ રોડ, આણદં દરિમયાન - ૭.૬૧ ૨૪ ૧૬૮ ૭.૧ ૨૩ ૬.૭ ૩૧૬ ૦.૦૦૮ ૨૦૦ ૦.૦૦૨ 

પછી - ૮.૩૧ ૦.૪ ૨૦૪ ૭.૪ ૧૭ ૪.૯ ૩૩૫ ૦.૦૧૧ ૨૦૮ ૦.૦૦૧ 

વેરાઇ માતા તળાવ, આણદં 

પહલેા - ૭.૬૭ ૦.૬ ૪૧૮ ૨.૮ ૦૯ ૨.૪ ૪૪૮ BDL ૪૩૪ ૦.૦૦૧ 

દરિમયાન - ૭.૫૭ ૨૨ ૫૭૬ ૬.૦ ૨૦ ૫.૬ ૯૭૭ ૦.૦૩૭ ૬૨૪ ૦.૦૦૩ 

પછી - ૭.૩૬ ૦.૮ ૩૦૮ ૯.૦ ૩૦ ૮.૯ ૫૪૫ ૦.૦૦૮ ૩૨૨ BDL 

મહી નદી, ઉમેટા, આણદં 

પહલેા - ૮.૦૧ ૦.૬ ૧૦૪ ૬.૪ ૦૯ ૧.૩ ૨૭૦ BDL ૧૩૨ BDL 

દરિમયાન - ૮.૨૦ ૧.૨ ૧૮૨ ૮.૦ ૧૭ ૪.૭ ૩૧૬ ૦.૦૨૩ ૨૧૬ ૦.૦૦૨ 

પછી - ૮.૨૯ ૦.૨ ૨૧૦ ૭.૨ ૦૭ ૧.૮ ૩૩૬ ૦.૦૦૬ ૨૧૮ ૦.૦૦૩ 

નમર્દા નદી, મઢી, ઝગિડયા 

પહલેા ૨૮ ૮.૦૦ ૭.૮ ૨૪૬ ૭.૪ ૧૧ ૦.૯ ૩૪૮ BDL  ૨૮૪ BDL 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૯૦ ૪.૭ ૧૮૨ ૭.૭ ૨૨ ૧.૦ ૩૯૨ BDL  ૧૯૪ BDL 

પછી ૨૮ ૮.૦૦ ૧૭ ૨૭૦ ૭.૧ ૧૫ ૧.૦ ૪૯૧ BDL  ૨૮૪ BDL 

કરજણ નદી, ઓવારા, 
રાજપીપળા 

પહલેા ૨૮ ૭.૯૦ ૨.૬ ૧૬૬ ૭.૮ ૦૬ ૧.૦ ૩૬૬ ૦.૦૧ ૧૭૮ ૦.૦૧ 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૮૦ ૧.૪ ૨૩૪ ૭.૨ ૧૩ ૦.૯ ૩૯૧ BDL  ૨૪૨ BDL 

પછી ૨૮ ૮.૧૦ ૧૨ ૨૭૪ ૭.૨ ૧૩ ૧.૦ ૪૨૬ BDL  ૨૯૮ BDL 

નમર્દા નદી, ગો ડન િબ્રજ 

પહલેા ૩૦ ૭.૬૦ ૬૧ ૧૬૦ ૭.૪ ૧૩ ૧.૧ ૩૦૨ ૦.૦૩ ૨૪૦ ૦.૦૩ 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૦૦ ૭.૮ ૨૪૬ ૭.૪ ૧૧ ૦.૯ ૩૪૮ BDL  ૨૮૪ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૯૦ ૩૦ ૨૯૦ ૭.૬ ૧૫ ૦.૯ ૪૮૭ BDL  ૩૬૦ BDL 

જળકંુડ, ફાયર ટેશન પાસ,ે 
જીઆઇડીસી- ણોલી 

પહલેા ૩૦ ૭.૨૦ ૧૨ ૨૨૦ ૪.૦ ૧૫ ૦.૯ ૩૬૦ BDL  ૨૨૪ BDL 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૬૦ ૧૫ ૧૨૬૮ ૪.૬ ૧૫ ૧.૨ ૨૦૨૦ ૦.૦૯ ૧૩૦૨ ૦.૦૩ 

પછી - - - - - - - - - - - 

જળકંુડ, મઢી, ઝગિડયા 

પહલેા ૩૦ ૭.૪૦ ૬.૫ ૨૪૪ ૫.૬ ૦૭ ૦.૯ ૪૭૫ BDL ૨૭૦ BDL 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૮૦ ૦.૯ ૬૦૨ ૬.૮ ૦૮ ૧.૧ ૧૧૨૦ ૦.૦૨ ૬૦૬ ૦.૦૧ 

પછી - - - - - - - - - - - 

જળકંુડ, નવા બોરભાઠા, 
અંકલે ર 

પહલેા ૩૦ ૭.૭૦ ૩.૦ ૨૮૪ ૭.૧ ૧૨ ૦.૯ ૩૭૧ BDL ૨૯૮ BDL 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૯૦ ૨.૧ ૨૦૦ ૭.૩ ૨૮ ૧.૪ ૪૦૨ ૦.૦૧ ૨૦૪ BDL 

પછી - - -- - - - - - - - - 

જળકંુડ, ડીપીએમસી ફાયર 
ટેશન, જીઆઇડીસી-અંકલે ર 

પહલેા ૩૦ ૭.૭૦ ૦.૪ ૧૯૦ ૭.૨ ૧૦ ૧.૦ ૩૩૧ BDL  ૧૯૨ BDL 

દરિમયાન ૩૧ ૭.૭૦ ૩૩.૦ ૭૫૬ ૬.૧ ૧૬ ૧.૧ ૧૪૮૦ BDL  ૭૯૮ BDL 

પછી ૩૦ ૭.૯૦ ૨૧.૦ ૫૮૨ ૬.૩ ૨૦ ૧.૫ ૧૧૫૦ ૦.૦૧ ૬૦૦ ૦.૦૨ 

જળકંુડ, કરજણ નદી, ઓવારા, 
રાજપી ળા 

પહલેા ૩૦ ૭.૫૦ ૦.૮ ૨૫૪ ૫.૦ ૧૨ ૦.૮ ૪૭૫ BDL  ૨૬૨ BDL 

દરિમયાન ૩૦ ૭.૪૦ ૨.૦ ૩૪૦ ૫.૭ ૨૦ ૧.૨ ૪૮૭ BDL  ૩૫૪ BDL 

નમર્દા નદી, નીલકંઠે ર પહલેા - ૭.૮૬ ૩૭.૦ ૨૫૦ ૭.૫ ૧૬ ૦.૮ ૪૪૮ ૦.૦૦૨ ૩૦૮ ૦.૦૦૨ 
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મહાદેવ મિંદર, ઝાડે ર, ભ ચ  દરિમયાન - ૭.૯૫ ૨૯.૦ ૨૭૬ ૭.૪ ૧૧ ૧.૦ ૪૦૯ ૦.૦૦૩ ૩૫૪ ૦.૦૦૪ 

પછી - ૭.૮૨ ૬૬.૦ ૨૩૬ ૬.૮ ૦૭ ૦.૯ ૩૯૮ ૦.૦૮ ૩૨૦ ૦.૦૦૫ 

નમર્દા નદી, ભાડભતુ ગામ, 
ભ ચ  

પહલેા - ૭.૯૯ ૪૨.૩ ૧૭૪ ૭.૪ ૦૮ ૧.૦ ૩૫૧ ૦.૦૦૨ ૨૩૪ ૦.૦૦૩ 

દરિમયાન - ૭.૭૮ ૩૦.૦ ૨૭૦ ૭.૫ ૨૨ ૧.૧ ૫૬૭ ૦.૦૦૪ ૩૩૪ ૦.૦૦૨ 

પછી - ૭.૭૯ ૧૨૫.૦ ૪૩૨ ૬.૮ ૩૧ ૧.૧ ૧૧૨૦ BDL ૬૧૦ BDL 

જળકંુડ (માનવ િનિમર્ત) સક ટ 
હાઉસ પાસે, ઝાડે ર, ભ ચ 

પહલેા - ૭.૮૮ ૬.૯ ૧૬૬ ૬.૮ ૦૭ ૦.૮ ૩૦૯ ૦.૦૦૨ ૧૭૮ ૦.૦૦૨ 

દરિમયાન - ૭.૦૦ ૪૧.૮ ૨૪૮ ૬.૧ ૧૬ ૧.૧ ૪૭૮ ૦.૦૦૨ ૩૨૦ ૦.૦૦૩ 

પછી ‐  ૭.૨૬  ૮.૨  ૩૫૦  ૫.૯  ૨૪  ૧.૭  ૫૬૦  BDL  ૩૭૨  BDL 

મખુ્ય િબદું સમદુ્ર િકનારો, 
કોલીયાક મિંદરની પાછળ, તા- 
ઘોગા, જી- ભાવનગર  

પહલેા  ૨૮ ૭.૯૭ ૭૬.૦ ૨૮૪૩૨ ૫.૬ ૭૦ ૨.૮ 
૪૨૭૦
૦ 

BDL 
૩૧૨૦
૪ 

૦.૦૧ 

દરિમયાન  ૨૮ ૮.૧૦ ૮૨.૦ ૩૦૩૭૮ ૫.૨ ૭૪ ૨.૦ 
૪૩૫૦
૦ 

BDL 
૩૪૩૭
૨ 

૦.૦૦૪ 

દરિમયાન  ૨૮ ૭.૮૩ ૮૪.૦ ૩૧૦૦૪ ૫.૪ ૮૩ ૨.૮ 
૪૪૫૦
૦ 

BDL 
૩૫૩૩
૦ 

૦.૦૦૧ 

પછી  ૨૮ ૭.૯૨ ૮૧.૦ ૨૯૩૫૮ ૫.૪ ૭૩ ૨.૪ 
૪૨૪૦
૦ 

BDL 
૩૩૬૩
૦ 

BDL 

૫૦ મી. ડાબી બાજુ, મખુ્ય િબદું 
સમદુ્ર િકનારો, કોલીયાક 
મિંદરની પાછળ, તા- ઘોઘા, 
જી- ભાવનગર  

પહલેા  ૨૯ ૮.૧૨ ૮૧.૦ ૨૮૬૪૮ ૫.૭ ૭૩ ૩.૪ 
૪૩૮૦
૦ 

BDL 
૩૧૬૩
૬ 

૦.૦૦૮ 

દરિમયાન  ૨૯ ૮.૦૮ ૮૧.૦ ૩૦૨૧૨ ૫.૨ ૭૪ ૨.૬ 
૪૪૨૦
૦ 

BDL 
૩૪૨૯
૦ 

૦.૦૦૩ 

દરિમયાન  ૨૮ ૮.૦૯ ૮૮.૦ ૩૧૨૨૪ ૫.૩ ૮૫ ૨.૪ 
૪૪૭૦
૦ 

BDL 
૩૫૦૫
૬ 

BDL 

પછી  ૨૯ ૮.૦૨ ૮૨.૦ ૨૯૪૨૪ ૫.૫ ૭૩ ૩.૨ 
૪૨૬૦
૦ 

BDL 
૩૩૮૨
૪ 

BDL 

૫૦ મી. જમણી બાજુ, મખુ્ય 
િબંદુ સમદુ્ર િકનારો, કોલીયાક 
મિંદરની પાછળ, તા- ઘોઘા, 
જી- ભાવનગર 

પહલેા  ૨૮ ૭.૮૭ ૭૮.૦ ૨૮૨૫૨ ૫.૮ ૭૪ ૨.૪ 
૪૧૨૦
૦ 

BDL 
૩૧૪૮
૪ 

૦.૦૧ 

દરિમયાન  ૨૮ ૮.૧૭ ૮૭.૦ ૩૦૦૨૪ ૫.૪ ૭૫ ૨.૪ 
૪૪૦૦
૦ 

BDL 
૩૪૨૩
૦ 

૦.૦૦૬ 

દરિમયાન  ૨૮ ૭.૮૮ ૮૯.૦ ૩૧૧૭૮ ૫.૨ ૮૩ ૩.૬ 
૪૪૩૦
૦ 

BDL 
૩૫૧૮
૪ 

BDL 

પછી  ૨૯ ૭.૯૮ ૭૯.૦ ૨૯૦૦૪ ૫.૫ ૭૫ ૨.૨ 
૪૨૩૦
૦ 

BDL 
૩૩૭૮
૦ 

BDL 

સમદુ્ર િકનારો, માડંવી, ક છ 

પહલેા ૨૪ ૭.૭૦ ૧.૦ ૪૦૪૮૯ ૬.૪ ૩૮ ૩.૨ 
૬૭૪૮
૨ 

૦.૨૦ 
૪૦૬૪
૯ 

BDL 

દરિમયાન ૨૬ ૭.૬૦ ૧.૦ ૪૦૧૦૫ ૫.૨ ૩૫ ૩.૨ 
૬૬૮૪
૨ 

૦.૪૦ 
૪૦૨૧
૫ 

BDL 

પછી ૨૮ ૭.૬૦ ૩.૦ ૪૦૨૮૮ ૫.૬ ૪૦ ૬.૪ 
૬૧૪૧
૭ 

૦.૨૦ 
૪૦૪૫
૬ 

BDL 

માનવ િનિમર્ત તળાવ, ઈ દ્રોડા, 
ગાધંીનગર  

પહલેા ૨૮ ૮.૨૬ - ૮૬૮ ૫.૭ ૧૩ ૪.૦ ૧૧૫૭ ૦.૦૦૯ ૮૭૨ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૫ - ૧૧૭૦ ૭.૧ ૪૬ 
૧૭.

૦ 
૧૬૩૬ ૦.૧૮ ૧૨૬૦ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૬૯ - ૧૧૬૮ ૭.૭ ૨૧ ૮.૦ ૧૯૭૭ BDL ૧૨૨૪ BDL 
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રામ સાગર તળાવ, ગોઢરા, જી- 
પચંમહાલ  

પહલેા ૩૦ ૭.૩૩ ૦.૪ ૫૨૨ ૧.૦ ૨૭ 
૧૬.

૦ 
૯૨૭ ૦.૧૭૯ ૫૩૦ BDL 

દરિમયાન ૩૨ ૭.૩૯ ૭.૦ ૧૫૨ ૬.૮ ૩૨ ૪.૨ ૨૯૧ - ૧૯૬ BDL 

પછી ૩૩ ૭.૭૩ ૦.૨ ૫૮૮ ૫.૫ ૩૭ ૫.૨ ૯૪૩ - ૬૧૨ BDL 

છાબ તળાવ, દાહોદ  

પહલેા ૩૦ ૭.૮૫ ૦.૪ ૫૧૬ ૭.૨ ૨૫ ૬.૯ ૯૩૦ ૦.૧૫૪ ૫૩૨ BDL 

દરિમયાન ૩૨ ૭.૭૧ ૪૪.૦ ૪૮૦ ૧.૨ ૨૯ ૦.૭ ૮૧૦ - ૫૩૦ BDL 

પછી ૩૦ ૭.૬૧ ૦.૮ ૪૬૬ ૧.૭ ૩૧ ૧.૨ ૭૮૨ ૦.૦૧૧ ૪૭૬ BDL 

લણુાવાડા તળાવ, જી- 
પચંમહાલ  

દરિમયાન ૨૯ ૮.૦૭ ૦.૬ ૩૧૮ ૬.૦ ૧૯ ૫.૬ ૬૨૯ ૦.૩૭ ૩૨૮ BDL 

પછી ૩૩ ૭.૪૫ ૧૨ ૩૯૨ ૧.૬ ૨૧ ૧.૨ ૬૩૦ - ૪૧૪ BDL 

પહલેા ૩૦ ૭.૪૬ ૦.૨ ૩૮૪ ૨.૩ ૨૫ ૧.૭ ૬૩૫ ૦.૦૦૮ ૪૨૨ BDL 

હાથીમતી નદી, ઝરણે ર મિંદર 
પાસ,ે િહંમતનગર 

પહલેા ૩૦ ૮.૧૦ ૩.૯ ૫૪૮ ૬.૮ ૬૬ 
૨૧.

૦ 
૯૩૨ ૦.૦૧૨ ૫૫૮ BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૮.૨૬ ૧૨.૭ ૫૮૮ ૫.૭ ૫૩ 
૨૦.

૦ 
૧૦૮૮ ૦.૦૦૯ ૬૨૬ BDL 

પછી ૨૭ ૭.૬૧ ૫.૯ ૫૦૦ ૭.૬ ૪૧ 
૧૬.

૦ 
૧૦૩૦ ૦.૦૨૧ ૫૨૮ BDL 

માઝમ નદી, કાશી િવ નાથ 
મિંદર પાસ,ે મોડાસા 

પહલેા ૩૦ ૮.૦૨ ૫.૩ ૨૨૨ ૬.૯૯ ૩૦ ૯.૦ ૩૬૬ ૦.૦૧ ૨૩૨ BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૭.૮૮ ૧૩.૬ ૧૯૦ ૨.૪ ૧૮ ૮.૦ ૪૧૫ BDL ૨૧૨ BDL 

પછી ૨૭ ૭.૬૮ ૫.૦ ૧૬૮ ૬.૨ ૧૬ ૬.૦ ૩૮૫ ૦.૦૧ ૧૮૪ BDL 

કંુડ, મહાકાલે ર મિંદર 

પહલેા ૩૦ ૭.૭૦ ૪.૨ ૪૪૨ ૫.૦ ૧૭ ૬.૦ ૭૮૦ ૦.૦૦૫ ૪૫૦ BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૭.૫૮ ૫.૨ ૪૪૦ ૨.૫ ૦૮ ૩.૦ ૭૭૪ BDL ૪૫૮ BDL 

પછી ૨૭ ૭.૮૩ ૨.૫ ૪૮૬ ૭.૮ ૧૨ ૩.૦ ૮૩૦ BDL ૪૯૨ BDL 

દિરયાના પાણીનો નમનૂો, 
બાલાછડી, સિૈનક કલૂ પાસ,ે 
જામનગર 

પહલેા ૨૮ ૮.૩૩ ૩૦.૨ ૪૩૨૦૨ ૫.૬ - ૩.૪ ૪૮૫૦૦ ૦.૦૨૨ ૪૩૨૧૬ ૦.૪૩૮ 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૬૬ ૩૨.૨ ૪૫૮૭૪ ૫.૫ - ૩.૪ ૫૧૪૦૦ ૦.૦૨૧ ૪૫૯૩૨ ૦.૨૫ 

પછી ૨૭ ૮.૪૨ ૩૫.૨ ૪૫૪૨૦ ૫.૫ - ૩.૦ ૫૨૮૦૦ ૦.૦૩૭ ૪૫૭૭૨ ૦.૦૩૫ 

નદી ભાદર વજુસાગર ચેકડેમ 
ભાદર ટોન ક્રસર પાછળ , 
તપરુ 

પહલેા ૩૦ 

 
૯.૨૩ - ૧૮૧૨ ૩.૯૯ ૪૩ ૯ - ૦.૦૨૨ ૨૧૧૦ BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૯.૨૬ - ૧૮૬૮ ૫.૩૬ ૪૧ ૧૧ - ૦.૦૧૭ ૨૧૮૬ BDL 

પછી ૨૪ ૯.૪૫ - ૧૮૦૬ ૬.૩૪ ૩૮ ૯ - BDL ૨૦૭૮ BDL 

ત્રીવણેી સગંમ , જુનાગઢ  

પહલેા ૨૪ ૮.૧૯ ૭.૦ ૧૮૬૨ ૭.૨ ૩૬ 
૧૧.

૦ 
૩૨૯૦ ૦.૦૦૭ - - 

દરિમયાન ૨૪ ૮.૦૪ ૨.૦ ૨૫૧૦ ૭.૦ ૨૬ ૮.૦ ૪૬૧૦ ૦.૦૦૭ - - 

પછી ૨૪ ૮.૩૧ ૧.૦ ૨૭૩૨ ૫.૭ ૩૮ 
૧૦.

૦ 
૫૦૩૦ ૦.૦૦૮ - - 

દામોદર કુંડ, ભવનાથ રોડ, 
જુનાગઢ 

પહલેા ૨૪ ૭.૮૬ ૫.૦ ૬૩૨ ૫.૦ ૧૬ ૫.૦ ૧૦૪૦ ૦.૦૦૭ - - 

દરિમયાન ૨૪ ૭.૩૬ ૨.૦ ૬૬૪ ૪.૦ ૧૯ ૬.૦ ૧૧૭૦ ૦.૦૦૭ - - 

પછી ૨૪ ૭.૭૭ ૨.૦ ૬૪૨ ૪.૮ ૧૭ ૬.૦ ૧૧૩૦ ૦.૦૦૯ - - 

સરોવર, િચત્રોડીપરુા ગામ, 
મહસેાણા  

પહલેા 
૨
૯ 

૭.૯૭ ૪.૮ ૧૯૦૨ ૫.૮ ૬૫ 
૨૧.

૦ 
૩૨૮૪ ૦.૦૧૫ ૧૯૧૮ BDL 
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દરિમયાન ૩૨ ૮.૦૦ ૮.૪ ૧૯૫૮ ૭.૨ ૪૮ 
૧૬.

૦ 
૩૫૫૦ BDL ૧૯૮૬ BDL 

પછી ૨૯ ૭.૭૨ ૭.૫ ૧૯૯૦ ૫.૩ ૩૩ 
૧૨.

૦ 
૩૭૫૯ ૦.૦૧ ૨૦૦૨ BDL 

મ  નદી, મહાપ્રભજુી બેઠક, 
મોરબી 

પહલેા - ૬.૭૫ - ૪૬૮ ૦.૮ ૩૬ 
૧૧.

૪ 
- - - - 

દરિમયાન - ૭.૨૪ - ૪૨૪ ૫.૧ ૧૮ ૬.૦ - - - - 

પછી - - - - - - -- - - - - 

મ  નદી ધોલે ર મહાદેવ 
મિંદર 

પહલેા - ૭.૨૩ - ૩૩૮ ૫.૯ ૧૧ ૩.૦ - - - - 

દરિમયાન - ૭.૨૩ - ૪૨૬ ૪.૨ ૩૧ ૯.૦ - - - - 

પછી - - - - - -- - - - - - 

મ  નદી , આર.ટી.ઓ ઓિફસ 
ઓિફસ નજીક 

પહલેા - ૮.૦૪ - ૭૬૪ ૫.૦ ૧૬ ૪.૬ - - - - 

દરિમયાન - ૭.૭૦ - ૭૭૬ ૪.૦ ૨૦ ૬.૦ - - - - 

પછી - - - - - - - - - - - 

માહી નદી, પીજ રોડ 
 

પહલેા ૨૭ ૮.૧૧ ૦.૪ ૧૬૦ ૬.૪ ૧૦ ૨.૦ ૨૪૯ ૦.૦૦૧ ૧૮૦ BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૮.૧૬ ૦.૮ ૧૮૪ ૮.૦ ૧૭ ૪.૨ ૩૦૯ ૦.૦૦૮ ૧૯૪ ૦.૦૦૨ 

પછી ૨૮ ૭.૯૫ ૦.૨ ૨૦૦ ૬.૯ ૨૨ ૦.૫ ૩૪૧ ૦.૦૦૯ ૨૧૪ ૦.૦૦૧ 

માહી કેનાલ, નિડયાદ-ઉ રસડંા 
રોડ 
 

પહલેા ૨૭ ૮.૦૧ ૦.૪ ૧૬૮ ૬.૨ ૦૮ ૧.૧ ૨૫૧ ૦.૦૦૨ ૧૮૨ ૦ 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૧૭ ૦.૮ ૧૮૪ ૬.૧ ૧૯ ૨.૨ ૩૦૯ ૦.૦૧૮ ૧૯૨ ૦.૦૦૨ 

પછી ૨૯ ૮.૨૫ ૦.૨ ૧૮૬ ૬.૯ ૨૪ ૦.૫ ૩૧૦ ૦.૦૦૮ ૧૯૪ ૦.૦૦૧ 

પાણીનો નમનૂો, ગોમતી તળાવ  

પહલેા ૨૯ ૭.૫૪ ૦.૪ ૧૮૦ ૪.૦ ૧૪ ૩.૬ ૫૧૦ ૦.૦૬ ૧૮૬ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૮ ૦.૮ ૨૬૨ ૪.૯ ૧૭ ૪.૭ ૫૨૦ ૦.૦૦૪ ૨૮૮ ૦.૦૦૧ 

પછી ૨૭ ૭.૬૨ ૦.૨ ૩૨૮ ૫.૫ ૨૭ ૨.૩ ૫૪૦ ૦.૦૭૧ ૩૮૨ ૦.૦૦૨ 

શેઢી નદી, ખેડા-માતર રોડ 

પહલેા ૨૮ ૮.૦૯ ૦.૮ ૧૨૦ ૫.૭ ૨૦ ૫.૪ ૩૯૭ BDL ૧૬૨ BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૭.૪૯ ૧૦.૦ ૨૩૦ ૩.૮ ૨૪ ૩.૬ ૪૮૨ ૦.૦૦૪ ૨૮૬ ૦.૦૦૧ 

પછી ૨૮ ૭.૮૨ ૦.૨ ૨૯૦ ૩.૨ ૨૯ ૨.૫ ૪૯૫ ૦.૦૧૮ ૩૩૦ ૦.૦૦૨ 

પણૂાર્ નદી, સરુત-નવસારી ટેટ 
હાઇવ ે

પહલેા ૨૮ ૭.૯૦ ૧૧.૦ ૪૭૮ ૬.૧ ૧૪ ૧.૮ ૫૦૪ BDL  ૫૮૪ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૯૦ ૧૪.૦ ૨૮૨ ૬.૭ ૨૩ ૨.૮ ૫૨૪ BDL ૨૯૦ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૩૦ ૬૯.૦ ૨૬૦ ૮.૦ ૨૫ ૨.૫ ૩૬૯ ૦.૦૪૮ ૩૧૬ BDL 

પણૂાર્ નદી, ન.ેહા.ન.ં૮, નવસારી 

પહલેા ૨૮ ૮.૦૦ ૧૨.૦ ૨૯૪ ૬.૮ ૧૦ ૧.૦ ૪૩૩ BDL ૩૧૬ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૬૦ ૪૪.૦ ૩૪૬ ૬.૨ ૨૦ ૨.૫ ૬૩૯ ૦.૦૩૩  ૩૫૪ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૨૦ ૬૮.૦ ૨૫૬ ૬.૮ ૨૩ ૨.૫ ૩૬૪ ૦.૦૪૬ ૩૧૮ BDL 

િમઢંોળા નદી, કાતર ફિળયા, 
યારા 

પહલેા ૨૮ ૭.૮૦ ૨૪.૦ ૪૩૮ ૫.૪ ૧૨ ૧.૯ ૬૦૭ BDL  ૪૫૮ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૮૦ ૧૦.૦ ૪૫૮ ૪.૭ ૨૩ ૨.૫ ૭૧૩ BDL ૪૬૮ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૫૦ ૧૬.૦ ૪૭૮ ૬.૩ ૨૦ ૨.૦ ૬૧૦ BDL ૪૮૮ BDL 

ઝાખરી નદી, િટચિકયા, વઘાઇ 
રોડ 

પહલેા ૨૮ ૮.૨૦ ૧૧.૦ ૨૯૮ ૭.૬ ૧૪ ૧.૨ ૩૯૪ BDL  ૩૦૮ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૧૦ ૩૯.૦ ૨૬૮ ૫.૪ ૨૦ ૨.૮ ૪૦૬ BDL  ૩૬૮ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૭૦ ૭૬.૦ ૩૦૮ ૭.૭ ૧૮ ૧.૮ ૪૬૦ BDL  ૪૫૮ BDL 

તાપી નદી, ડાઉન ટ્રીમ, ઉકાઇ 
ડેમ 

પહલેા ૨૮ ૮.૧૦ ૮.૦ ૧૫૬ ૭.૬ ૧૦ ૦.૯ ૨૭૮ BDL  ૧૭૬ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૧૦ ૧૩.૦ ૧૫૮ ૭.૦ ૧૮ ૧.૦ ૩૦૯ BDL  ૧૮૨ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૭૦ ૧૫.૦ ૨૧૦ ૭.૨ ૨૦ ૧.૨ ૩૩૦ BDL  ૨૧૪ BDL 

વકાિડયા િબ્રજ, સોનગઢ-
સીપીએમ રોડ 

પહલેા ૨૮ ૮.૦૦ ૧૨.૦ ૩૯૨ ૭.૫ ૧૨ ૧.૮ ૫૯૫ BDL  ૪૨૦ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૯૦ ૧૧.૬૦ ૪૨૦ ૫.૭ ૨૩ ૩.૦ ૬૦૦ BDL  ૪૩૪ BDL 
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પછી ૨૮ ૭.૭૦ ૨૪.૦ ૪૪૪ ૬.૭ ૨૦ ૨.૫ ૬૩૪ BDL  ૪૫૪ BDL 

માનવિનિમર્ત તળાવ, વરેાવળ-
નવસારી ટેટ હાઇવ ે

પહલેા ૨૮ ૮.૦૦ ૧૪.૦ ૨૩૪ ૬.૭ ૨૮ ૨.૦ ૩૪૫ ૦.૦૩૮ ૨૪૪ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૦૦ ૧૮.૦ ૩૯૪ ૫.૬ ૩૩ ૨.૫ ૬૯૩ ૦.૦૨૮  ૪૧૦ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૩૦ ૪૨.૦ ૪૦૦ ૬.૦ ૩૫ ૩.૦ ૭૪૪ BDL ૪૫૦ BDL 

માનવિનિમર્ત તળાવ, કાતર 
ફિળયા, યારા 

પહલેા ૨૮ ૮.૧૦ ૫.૦ ૧૮૦ ૭.૩ ૨૫ ૧.૮ ૩૦૬ BDL  ૧૯૬ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૩૦ ૪૩.૦ ૬૩૮ ૪.૧ ૩૦ ૨.૮ ૯૦૫ BDL ૭૮૬ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૩૦ ૫૨.૦ ૭૨૨ ૬.૮ ૩૦ ૨.૫ ૧૦૧૦ BDL  ૮૦૦ BDL 

બાલારામ નદી, બનાસકાઠંા  

પહલેા ૨૭ ૮.૧૩ ૨.૦ ૨૦૪ ૭.૫ ૦૯ ૩.૦ ૪૨૮ BDL ૨૦૮ BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૮.૨૧ ૪.૨ ૨૫૪ ૩.૫ ૦૪ ૧.૨ ૫૩૮ BDL  ૨૬૪ BDL 

પછી ૨૭ ૮.૨૦ ૪.૪ ૨૭૦ ૩.૮ ૦૪ ૦.૯ ૫૫૨ BDL  ૨૮૨ BDL 

મોકે ર ડેમ, બનાસકાઠંા  

પહલેા ૨૭ ૭.૯૬ ૩.૮ ૨૬૬ ૭.૫ ૧૭ ૫.૦ ૩૭૦ BDL ૨૮૨ BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૮.૦૮ ૩.૧ ૨૦૮ ૭.૭ ૦૪ ૦.૯ ૪૪૬ BDL ૨૨૨ BDL 

પછી ૨૭ ૮.૨૬ ૭.૩ ૧૯૮ ૩.૮ ૦૪ ૧.૦ ૪૩૬ BDL ૨૧૦ BDL 

ખાન સરોવર, પાટણ  

પહલેા ૨૭ ૭.૬૬ ૨.૦ ૧૨૮ ૭.૩ ૧૨ ૬.૦ ૧૯૬ BDL ૧૩૨ BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૭.૮૦ ૫.૪ ૨૫૬ ૨.૨ ૦૬ ૧.૦ ૨૨૫ BDL ૧૩૨ BDL 

પછી ૨૭ ૮.૯૭ ૨.૧ ૧૩૨ ૪.૩ ૦૫ ૧.૨ ૧૮૭ BDL ૧૪૦ BDL 

દિરયાના પાણીનો નમનૂો, 
ચોપાટી,પોરબદંર 

પહલેા ૩૦ ૮.૧૧ ૧૦.૨ ૪૨૧૯૮ ૫.૩ - ૨.૩ ૪૭૮૦૦ - - - 

દરિમયાન ૩૦ ૮.૧૨ ૧૧.૧ ૪૨૮૨૪ ૫.૨ - ૨.૬ ૪૮૭૦૦ - - - 

પછી ૩૦ ૮.૨૭ ૧૭.૦ ૪૩૦૯૨ ૫.૪ - ૩.૦ ૪૯૮૦૦ - - - 

યારી નદી, હનમુાન ધારા 
મિંદર પાસે, રંગપરુ ગામ, 
રાજકોટ  

પહલેા ૨૬ ૮.૦૪ ૯.૦ ૪૧૦ ૭.૩ ૧૬ ૪.૦ ૮૧૦ BDL - BDL 

દરિમયાન ૨૬ ૮.૨૯ ૧૦.૦ ૪૩૮ ૭.૧ ૪૬ 
૧૪.

૦ 
૮૨૯ ૦.૦૪૫ - ૦.૦૩૧ 

પછી ૨૪ ૭.૫૫ ૧૦.૦ ૪૬૨ ૫.૬ ૬૨ 
૧૯.

૦ 
૮૫૩ BDL - BDL 

યારી નદી, વાગદુડ ગામ, 
કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ  

પહલેા ૨૬ ૭.૮૫ ૪.૦ ૯૫૬ ૬.૬ ૨૮ ૭.૦ ૧૭૨૦ BDL - BDL 

દરિમયાન ૨૬ ૮.૩૨ ૨૩.૦ ૧૦૨૦ ૫.૦ ૨૪ ૭.૦ ૧૭૯૦ ૦.૦૦૮ - ૦.૦૪૨ 

પછી ૨૪ ૭.૯૧ ૨૦.૦ ૧૧૨૦ ૫.૨ ૩૩ ૯.૦ ૧૮૦૦ ૦.૦૪૮ - BDL 

યારી નદી, પાલગામ  

પહલેા ૨૬ ૮.૧૪ ૧૩.૦ ૯૩૦ ૭.૧ ૨૨ ૬.૦ ૧૬૩૦ BDL - BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૮.૩૩ ૧૨.૦ ૧૧૨૮ ૪.૮ ૧૭ ૬.૦ ૧૮૮૦ ૦.૦૦૬ - ૦.૦૪૪ 

પછી ૨૬ ૮.૦૭ ૨.૦ ૧૧૯૪ ૪.૬ ૨૭ ૭.૦ ૧૯૦૦ BDL - BDL 

આજી નદી, રાજકોટ શહરેના 
િનચનેા ભાગમા ં

પહલેા  ૨૬ ૭.૯૭ ૭.૦ ૩૩૮ ૫.૮ ૨૪ ૫.૦ ૭૫૭ BDL - BDL 

દરિમયાન ૨૭ ૭.૫૮ ૧૦.૦ ૪૦૪ ૪.૪ ૪૧ 
૧૨.

૦ 
૭૭૩ ૦.૦૧૨ - ૦.૦૩ 

પછી ૨૫ ૭.૧૨ ૨.૦ ૪૯૪ ૪.૦ ૪૩ 
૧૨.

૦ 
૭૬૭ BDL - BDL 

વરોળી નદી, ઉમરગામ, 
વલસાડ  

પહલેા - ૭.૮૩ ૧૦૦૦ ૨૭૫૧૦ ૬.૮ - ૦.૩ ૪૨૩૩૬ BDL - BDL 

દરિમયાન  ૭.૩૨ ૪૮.૪ ૪૦૭૪ ૬.૯ ૧૮ ૦.૬ ૬૨૭૦ BDL ૪૭૧૨ BDL 

પછી - ૭.૬૭ ૨૫૧ ૫૩૦૬ ૬.૯ ૨૦ ૦.૨ ૮૯૧૬ BDL ૬૦૦૬ BDL 

સમદુ્ર, ઉમરગામ, વલસાડ  પહલેા - ૭.૮૮ ૯૯૪ ૨૮૩૨૮ ૬.૬ - ૦.૪ ૪૩૫૯૦ BDL - BDL 
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દરિમયાન - ૭.૮૬ ૩૧૮ ૨૪૪૬૬ ૬.૫ ૩૦ ૦.૫ ૩૭૬૫૦ BDL - BDL 

પછી - ૭.૭૯ ૧૦૩૬ ૨૯૧૮૦ ૬.૭ ૩૨ ૦.૩ ૪૪૮૬૦ BDL - BDL 

સરોવર, સરીગામ, વલસાડ  

પહલેા - ૮.૨૫ ૪.૪ ૨૨૦ ૭.૨ ૦૬ ૦.૩ ૩૪૦ BDL ૨૩૨ BDL 

દરિમયાન - ૬.૮૪ ૧૩.૭ ૧૧૬ ૭.૦ ૧૦ ૦.૩ ૧૮૦ BDL ૨૪૪ BDL 

પછી - ૭.૩૩ ૨૨.૯ ૨૩૮ ૭.૩ ૧૩ ૦.૫ ૩૬૫ BDL ૨૫૨ BDL 

દરોઠા ખાડી, એકલારા, 
ઉમરગામ, વલસાડ  

પહલેા - ૭.૮૭ ૪૧.૯ ૨૦૪ ૬.૭ ૦૪ ૦.૩ ૩૨૦ BDL ૨૩૮ BDL 

દરિમયાન - ૭.૨૪ ૬૧.૪ ૩૮૦ ૬.૪ ૧૩ ૦.૮ ૫૫૦ BDL ૫૦૪ BDL 

પછી - ૭.૮૫ ૮૨.૫ ૪૦૬ ૬.૪ ૧૬ ૦.૪ ૬૨૦ BDL ૫૨૬ BDL 

તાપી નદી, નાવડી, ઓવેરા, 
સરદાર બ્રીજ પાસ,ે સરુત 

પહલેા ૨૮ ૭.૫૩ ૮૫૦ ૪૪૧૨ ૪.૨ ૧૬ ૨.૦ ૬૭૮૭ ૦.૦૦૪ ૬૬૦૬ BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૧૧ ૧૯૪ ૩૪૨૪ ૪.૫ ૨૦ ૨.૦ ૫૯૫૮ ૦.૦૦૧ ૩૮૭૨ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૪૭ ૨૯૮ ૭૬૯૪ ૩.૦ ૧૮ ૨.૦ ૧૧૯૨૦ BDL ૯૭૩૨ BDL 

તીપી નદી, ડકે્કા ઓવેરા, 
વામી િવવકેાનદં બ્રીજ પાસે, 
સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૫૪ ૯૫૦ ૩૭૫૪ ૪.૩ ૧૮ ૨.૦ ૭૫૦૫ ૦.૦૦૮ ૫૨૦૬ ૦.૦૦૮ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૧૭ ૬૦૭ ૩૨૧૨ ૪.૪ ૨૦ ૩.૦ ૫૭૬૩ ૦.૦૦૪ ૩૬૪૦ 
૦.૦૦૨ 

પછી ૨૯ ૭.૧૩ ૨૯૫ ૬૮૦૬ ૩.૫ ૧૮ ૩.૦ ૧૨૯૨૦ ૦.૦૦ ૧૦૯૪૮ 
૦.૦૦ 

તાપી નદી, લકંા િવજય 
ઓવેરો, અમરોલી જકાત નાકા 
પાસ ેઅમરોલી બ્રીજ, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૦૬ ૧૩ ૨૭૪ ૬.૦ ૧૪ ૧.૪ ૫૦૯ ૦.૦૦૮ ૨૮૪ ૦.૦૦૬ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૫૫ ૫ ૨૯૨ ૬.૦ ૨૫ ૦૩ ૫૨૭ ૦.૦૦૩ ૩૧૦ ૦.૦૦૪ 

પછી ૨૯ ૭.૧૯ ૧૮ ૨૮૪ ૫.૯ ૨૩ ૦૨ ૫૨૩ ૦.૦૦ ૨૯૨ ૦.૦૦ 

તાપી નદી, િસ ધકુટીર મિંદર, 
ઓવેરા, વરાછા, કપોદરા, સરુત 

પહલેા ૨૮ ૭.૨૭ ૧૨ ૨૪૪ ૫.૬ ૧૨ ૦૧ ૪૯૪ ૦.૦૧ ૨૫૮ ૦.૦૦૬ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૭૯ ૫ ૨૫૪ ૬.૨ ૨૮ ૦૩ ૪૮૮ ૦.૦૦૨ ૨૭૨ ૦.૦૦૪ 

પછી ૨૮ ૭.૫૮ ૮ ૨૬૮ ૫.૮ ૨૮ ૦૧ ૫૧૧ ૦.૦૧ ૨૬૮ BDL 

રામજીમિંદર ઓવરેા, વરાછા 
રોડ, કપોદરા, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૫૪ ૮૯૮ ૫૪૧૬ ૫.૦ ૨૦ ૨.૦ ૭૮૯૫ ૦.૦૦૩ ૬૪૧૬ 
BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૨૩ ૨૨૪ ૬૫૯૦ ૪.૭ ૨૩ ૪.૦ ૧૦૬૩૦ ૦.૦૦૭ ૭૩૭૮ ૦.૦૦૨ 

પછી ૨૮ ૭.૩૬ ૫૫૫ ૧૨૪૬૨ ૫.૦ ૨૩ ૪.૦ ૧૯૦૫૦ BDL ૧૪૪૯૨ 
BDL 

તીપી નદી, ડુ મસ ઓવેરો, 
મોતી બજાર પાસ,ે ડુ મસ, 
સરુત  

પહલેા ૨૯ ૭.૪૧ ૮૮૩ ૧૬૧૫૨ ૪.૦ ૨૨ ૦૨ ૨૩૮૨૦ ૦.૦૦૬ ૧૭૮૬૬ ૦.૦૦૪ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૨૬ ૧૮૬ ૧૪૪૬૦ ૪.૫ ૪૦ ૦૪ ૨૧૬૬૦ BDL ૧૬૫૧૬ BDL 

પછી ૨૮ ૭.૪૦ ૫૫૨ ૧૨૯૦૦ ૩.૭ ૩૫ ૦૩ ૧૯૫૮૦ BDL ૧૫૨૧૦ BDL 

તાપી નદી, રંુધ-મગદ લા 
ઓવેરા, કાઠંા ફળીયા, સરુત 

પહલેા ૨૮ ૭.૫૨ ૮૫૯ ૨૮૪૮ ૪.૪ ૧૦ ૦૨ ૪૫૨૮ ૦.૦૦૩ ૩૦૧૬ 
BDL 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૬૭ ૩૦૫ ૧૨૫૧૮ ૪.૮ ૪૦ ૦૪ ૧૮૪૬૦ 
૦.૦૦૫  ૧૩૨૧૨ 

૦.૦૦૨ 
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પછી ૨૮ ૭.૨૯ ૯૦૯ ૭૮૦૪ ૪.૩ ૪૦ ૦૪ ૧૩૦૦૦ 
BDL  ૧૩૪૮૦ 

BDL 

તાપી નદી, કરુણા સાગર 
ઓવેરો, કવી નવલરામ લોરલ 
પાકર્ની સામ,ે સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૪૬ ૭૧૦ ૧૦૮૧૪ ૫.૪ ૧૮ ૦૨ ૧૬૩૦૦ ૦.૦૦૪ ૧૨૭૭૬ ૦.૦૦૧ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૭૨ ૪૮૦ ૭૯૦૪ ૬.૪ ૨૦ ૦૩ ૧૨૬૦૦ ૦.૦૦૬ ૮૨૮૪ ૦.૦૦૩ 

પછી ૨૮ ૭.૩૭ ૬૧૩ ૭૬૩૦ ૪.૦ ૩૫ ૦૪ ૧૬૬૨૦ ૦.૦૦ ૧૯૪૭૬ ૦.૦૦ 

તાપી નદી, સરીતા સાગર, 
ઓવેરા, વામીનારાયણ 
મિંદરની સામે, અડાજણ, સરુત   

પહલેા ૨૮ ૭.૪૮ ૯૫૮ ૫૭૩૪ ૪.૪ ૧૮ ૦૨ ૯૦૯૧ ૦.૦૦૪ ૭૧૪૦ ૦..૦૦૧ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૨૯ ૨૧૯ ૬૪૯૪ ૪.૦ ૨૩ ૦૨ ૧૦૬૮૦ BDL ૭૮૭૨ BDL 

પછી ૨૯ ૭.૪૮ ૩૫૫ ૯૪૨૮ ૪.૦ ૨૦ ૦૩ ૧૪૯૫૦ BDL ૧૨૯૪૪ BDL 

તાપી નદી, રામજીમિંદર 
ઓવેરો, અડાજણ ગામ, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૫૪ ૮૯૮ ૫૪૧૬ ૫.૦ ૨૦ ૦૨ ૭૮૯૫ ૦.૦૦૩ ૬૪૧૬ 
BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૨૩ ૨૨૪ ૬૫૯૦ ૪.૭ ૨૩ ૦૪ ૧૦૬૩૦ 
૦.૦૦૭  ૭૩૭૮ 

૦.૦૦૨ 

પછી ૨૮ ૭.૩૬ ૫૫૫ ૧૨૪૬૨ ૫.૦ ૨૩ ૦૪ ૧૯૦૫૦ 
BDL  ૧૪૪૯૨ 

BDL 

 તાપી નદી, ડુ મસ ઓવેરાથી 
૨૫૦ મીટર દૂર, િનચનેા 
ભાગમા,ં સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૪૦ ૮૮૨ ૨૧૦૧૪ ૩.૮ ૪૦ ૦૩ ૨૮૧૭૦ ૦.૦૦૫ ૨૨૭૨૦ ૦.૦૦૪ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૨૫ ૨૧૫ ૧૭૨૪૦ ૩.૮ ૪૦ ૦૬ ૨૪૩૨૦ ૦.૦૦૫ ૧૮૪૦૪ ૦.૦૦૩ 

પછી ૨૮ ૭.૩૩ ૮૦૧ ૧૩૧૩૬ ૩.૬ ૫૦ ૦૬ ૧૯૭૬૦ ૬.૦ ૧૪૬૩૦ BDL 

તાપી નદી, ડુ મસ ઓવેરા, 
કાડંી ફળીયા, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૫૦ ૭૯૩ ૧૬૦૭૬ ૫.૪ ૩૮ ૩.૮ ૨૧૬૦૦ ૦.૦૦૪ ૧૬૩૪૨ ૦.૦૦૪ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૨૮ ૧૯૧ ૧૬૬૯૨ ૪.૦ ૪૩ ૫.૦ ૨૪૩૮૦ ૦.૦૦૬ ૧૮૮૧૦ ૦.૦૦૪ 

પછી ૨૮ ૭.૩૬ ૮૦૫ ૧૩૧૩૮ ૩.૦ ૪૦ ૫.૦ ૧૯૯૨૦ BDL ૧૯૯૨૦ BDL 

મીંઢોળા નદી, સિચન -નવસારી 
રોડ, સરુત  

પહલેા ૨૭ ૭.૪૪ ૧૦.૦ ૪૧૬ ૫.૮ ૨૨ ૩.૫ ૭૧૫ ૦.૦૩ ૪૨૬ ૦.૦૦ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૫૭ ૫.૦ ૩૮૪ ૬.૪ ૨૫ ૩.૫ ૬૫૪ ૦.૦૦૫ ૩૯૬ ૦.૦૦૪ 

પછી ૨૯ ૭.૫૫ ૮.૦ ૩૯૪ ૪.૩ ૨૦ ૩.૦ ૭૦૪ BDL ૪૧૬ BDL 

મીંઢોળા નદી, પલસાણા 
ધોરીમાગર્, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૮૨ ૨૨.૦ ૩૦૪ ૭.૧ ૨૦ ૨.૦ ૬૩૫ ૦.૦૦૨ ૩૩૬ 
BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૮૮ ૫.૦ ૩૩૨ ૭.૦ ૨૫ ૩.૦ ૫૭૨ BDL ૩૪૨ BDL 

પછી ૨૯ ૭.૬૯ ૪૮.૦ ૩૫૨ ૪.૦ ૨૦ ૨.૦ ૬૯૪ BDL ૩૭૮ BDL 

તાપી નદી, કઠોર, સરુત  

પહલેા ૨૯ ૭.૭૮ ૩૬.૦ ૨૭૬ ૮.૦ ૧૬ ૧.૬ ૪૩૪ 
BDL  ૩૨૦ 

BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૪૦ ૮.૦ ૨૬૪ ૬.૫ ૧૫ ૦૨ ૪૪૦ 
BDL  ૨૮૦ 

BDL 

પછી ૨૮ ૭.૩૨ ૧૩.૦ ૨૬૨ ૩.૯ ૧૮ ૨.૫ ૫૩૨ 
BDL  ૨૮૬ 

BDL 
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તાપી નદી, કોઝવ ે (રાદેંર) 
સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૭૮ ૧૦.૦ ૧૮૬ ૮.૦ ૧૩ ૧.૪ ૩૦૬ ૦.૦૦૫ ૨૦૮ ૦.૦૦૪ 

દરિમયાન ૨૯ ૮.૩૩ ૫.૦ ૨૨૬ ૫.૯ ૨૦ ૨.૦ ૪૦૬ 
BDL  ૨૩૮ 

BDL 

પછી ૨૯ ૭.૫૯ ૧૬.૦ ૨૨૬ ૬.૬ ૧૮ ૨.૦ ૮૬૭ 
BDL  ૨૪૪ 

BDL 

માનવ િનમીર્ત તળાવ, કોસદ, 
ફાયર ટેશનની પાછળ, સરુત  

પહલેા ૨૮ ૭.૬૨ ૩.૦ ૨૫૦ ૬.૫ ૨૫ ૨.૦ ૪૫૫ ૦.૦૦૩ ૨૬૨ ૦.૦૦૨ 

દરિમયાન ૨૯ ૮.૩૮ ૫.૦ ૨૨૬ ૭.૨ ૨૮ ૩.૦ ૪૩૧ 
BDL  ૨૪૦ 

BDL

પછી ૨૯ ૭.૭૬ ૨૦.૦ ૩૦૦ ૬.૫ ૩૦ ૩.૦ ૫૫૬ 
BDL  ૩૨૨ 

BDL 

ધોળીધજા ડેમ, સરેુ દ્રનગર 

પહલેા - 
૮.૦૯ 

- ૧૭૮  ૬.૫  ૦૭  ૨.૦ 
- 

BDL 
- 

‐ 

પછી - ૮.૦૪ - ૨૬૦ ૬.૦ ૦૮ ૧.૬ - ૦.૦૧૨ 
  

ધરમ સરોવર, વઢવાણ 

પહલેા - ૭.૫૯  - ૭૦૬  ૮.૧  ૨૮  ‐  - BDL  - ‐ 

પછી - ૭.૪૨  - ૯૧૪  ૪.૯  ૫૪  ૧૬  - ૦.૦૧૨  - BDL 

ટાગોર સરોવર, સરેુ દ્રનગર 

પહલેા - 
૭.૬૭ 

- ૭૧૧  ૫.૦  ૧૭૦  ૪૭ 
- 

BDL 
- 

‐ 

પછી - 
૭.૪૬ 

- ૮૨૪  ૪.૦  ૧૭૨  ૫૦ 
- 

BDL 
- 

‐ 

બોડા સરોવર, વઢવાણ 

પહલેા - 
૭.૫૪ 

- ૪૬૮  ૫.૦  ૨૩  ‐ 
- 

BDL 
- 

‐ 
 

પછી - 
૭.૪૮ 

- ૭૦૪  ૪.૬  ૫૧  ૧૪ 
- 

૦.૦૦૧ 
- 

‐ 

સરુ સાગર તળાવ, યિુઝક 
કોલેજની સામે, યાય મિંદર 
વડોદરા  

પહલેા ૩૦ 
૭.૩૪  ૨ ૨૧૩૪  ૨.૦  ૫૬  ૧૫  ૨૭૮૦ 

BDL  ૨૧૩૪ 
BDL 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૬૭ ૩૨ ૨૩૮૨ ૨.૬ ૬૩ ૨૦ ૨૮૬૦ ૦.૧૬૮ ૨૪૧૮ ૦.૦૦૩ 

પછી ૩૦ 
૬.૭૭  ૦.૪ ૧૫૯૨  ૧.૦  ૬૭  ૦૬  ૨૭૯૦ 

૦.૦૦૯  ૧૬૦૪ 
૦.૦૦૧ 

સરુ સાગર તળાવ, િપ્ર સ 
િસનમેાની સામે, યાય મિંદર 
વડોદરા  

પહલેા ૩૦ ૭.૩૬ ૨ ૨૨૭૦ ૭.૦ ૨૭ ૧૨ ૨૭૭૦ BDL ૨૨૮૦ ૦.૦૦૨ 

દરિમયાન ૨૯ ૭.૫૫ ૪૮ ૨૩૪૮ ૧.૬ ૫૦ ૧૫ ૨૮૫૦ ૦.૧૫૮ ૨૩૯૬ ૦.૦૦૮ 

પછી ૩૦ ૭.૧૬ ૧.૨ ૧૬૮૪ ૨.૪ ૫૯ ૦૩ ૨૮૦૦ ૦.૦૦૬ ૧૭૨૦ ૦.૦૦૨ 

રામસાગર તળાવ, રણછોડજી 
મિંદર, તરસાલી, વડોદરા  

પહલેા ૩૨ ૭.૩૬ ૧ ૨૧૬૨ ૫.૭ ૨૦ 
૪.૯
૬ 

૩૦૯૦ BDL ૨૧૭૪ BDL 

દરિમયાન ૩૧ ૭.૩૬ ૪૪ ૨૨૪૪ ૭.૦ ૭૬ ૨૨ ૩૨૭૦ ૦.૦૮૪ ૨૩૨૦ ૦.૦૦૨ 

પછી ૩૦ ૭.૬૪ ૧.૨ ૧૭૫૬ ૯.૦ ૮૮ ૦૫ ૨૯૦૦ ૦.૦૦૪ ૧૭૬૮ ૦.૦૦૧ 

તળાવ, ભતુનાથ મહાદેવ પાસ,ે 
બાપોદ, વડોદરા 

પહલેા ૩૨ ૭.૫૫ ૦.૨ ૧૫૯૨ ૬.૨ ૨૦ ૦૬ ૨૧૯૦ BDL ૧૬૦૮ BDL 

દરિમયાન ૩૧ ૭.૩૮ ૨૬ ૧૮૨૨ ૨.૭ ૨૫ ૦૬ ૨૫૬૦ ૦.૨૪૪ ૧૮૯૪ ૦.૦૦૫ 

પછી ૩૦ ૭.૮૪ ૦.૪ ૧૭૮૬ ૮.૫ ૨૯ ૦૭ ૨૪૬૦ ૦.૦૦૯ ૧૭૯૮ ૦.૦૦૧ 

મોટનાથ તળાવ, હરણી, પહલેા ૩૨ ૭.૫૩ ૦.૪ ૮૧૪ ૬.૭ ૨૮ ૬.૫ ૧૨૩૦ BDL ૮૨૪ BDL 
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વડોદરા  દરિમયાન ૩૨ ૭.૯૪ ૩૪ ૭૫૬ ૬.૯ ૩૩ ૬.૭ ૧૨૬૨ ૦.૪૩૪ ૮૦૪ ૦.૦૧૧ 

પછી ૩૦ ૭.૪૯ ૦.૬ ૭૬૮ ૮.૨ ૩૫ ૮.૦ ૧૨૭૬ BDL ૭૯૨ BDL 

હરણી તળાવ, હરણી એરપોટર્ 
રોડ, વડોદર  

પહલેા ૩૨ ૭.૬૭ ૦.૨ ૫૨૨ ૬.૫ ૨૪ ૬.૧ ૯૩૬ BDL ૫૫૨ BDL 

દરિમયાન ૩૨ ૭.૬ ૧૬૦ ૫૪૦ ૩.૭ ૨૭ 
૬૫
૩ 

૯૮૬ ૦.૨૦૮ ૫૯૨ ૦.૦૧૩ 

પછી ૩૦ ૭.૩૧ ૧૬ ૬૯૦ ૧.૬ ૩૮ ૬.૦ ૧૦૪૩ BDL ૭૪૦ BDL 

સમા તળાવ, સમા વડોદરા  

પહલેા ૩૦ ૭.૬૮ ૦.૬ ૪૭૪ ૩.૪ ૧૨ ૩.૨ ૯૪૯ ૦.૧૪૭ ૪૯૮ ૦.૦૦૭ 

દરિમયાન ૩૧ ૮.૪૭ ૩૨ ૬૨૭ ૨.૭ ૨૩ ૬.૫ ૧૦૪૮ ૦.૦૦૨ ૬૫૪ ૦.૦૦૨ 

પછી ૩૦ ૮.૫ ૧૬ ૫૯૬ ૯.૦ ૩૨ ૦૭ ૧૦૫૫ BDL ૬૨૦ BDL 

સમા તળાવ, સમા વડોદરા. 

પહલેા ૩૦ ૭.૦૦ ૦.૬ ૫૭૮ ૮.૦ ૩૨ ૦૮ ૯૭૪ 
BDL  ૫૮૪ 

BDL

દરિમયાન ૩૧ ૮.૫૦ ૨૦ ૬૧૪ ૨.૯ ૩૫ ૦૮ ૧૦૫૬ BDL ૬૩૪ ૦.૦૦૨ 

પછી ૩૦ ૮.૫૦ ૧૪ ૬૫૬ ૯.૦ ૪૨ ૦૬ ૧૦૭૫ BDL  ૬૯૬ ૦.૦૦ 

મહી નદી, ફાજલપરુ, વાસદ 

પહલેા ૩૦ ૮.૧૯ ૦.૨ ૧૧૬ ૬.૧ ૦૯ 
૧.૦
૩ 

૩૦૨ ૦.૦૨૨ ૧૩૪ ૦.૦૦૧ 

દરિમયાન ૩૦ ૮.૦૮ ૧૮ ૨૦૦ ૫.૭ ૧૮ 
૫.૧
૮ 

૩૫૪ 
૦.૦૦૨  ૨૨૦ ૦.૦૦૨ 

પછી ૩૦ ૮.૫૦ ૦.૪ ૨૩૦ ૮.૦ ૧૦ ૦૪ ૩૩૯ 
૦.૦૦૩  ૨૩૬ ૦.૦૦૧ 

ગોરવા તળાવ, દશામાના મિંદર 
પાસ,ે વડોદરા  

પહલેા ૩૨ ૭.૨૨ ૧૬ ૨૭૦ ૯.૦ ૧૮ ૦૫ ૪૧૧ ૦.૦ ૨૮૮ ૦.૦ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૯૭ ૩૪ ૨૭૦ ૬.૩ ૨૨ ૦૬ ૪૫૫ ૦.૨૪૫ ૨૯૦ ૦.૦૦૭ 

પછી ૩૦ ૭.૭૨ ૦.૪ ૨૫૮ ૬.૭ ૨૮ ૦૬ ૪૬૫ ૦.૦૦૫ ૨૬૮ ૦.૦૦૧ 

ગોત્રી તળાવ, વડોદરા  

પહલેા ૩૨ ૭.૫૦ ૦.૮ ૨૬૮ ૯.૦ ૨૭ <૫ ૫૧૦ ૦.૧૫૯ ૩૦૦ ૦.૦૦૪ 

દરિમયાન ૨૮ ૮.૮૯ ૪૦ ૩૩૮ ૩.૯ ૪૭ ૧૪ ૫૫૩ ૦.૨૧૧ ૩૭૦ ૦.૦૦૮ 

પછી ૩૦ ૭.૪૧ ૦.૪ ૩૦૨ ૯.૦ ૫૦ ૦૭ ૪૭૭ ૦.૦૦૭ ૩૧૮ ૦.૦૦૨ 

તળાવ, વાસણા ગામ, વડોદરા  

પહલેા ૩૨ ૭.૫૧ ૧.૨ ૨૩૮ 
૯.૦  ૧૮ ૦૫ ૩૨૪ ૦૦.૦૦ ૨૪૪ ૦.૦૦ 

દરિમયાન ૨૮ ૭.૮૯ ૧૨ ૩૧૦ ૪.૧ ૧૪ ૦૬ ૫૪૯ ૦.૧૨૯ ૩૧૬ ૦.૦૧૬ 

પછી ૩૦ ૭.૬૩ ૦.૬ ૨૨૪ ૯.૦  ૩૮ ૦૫ ૩૬૩ ૦.૦૦૪ ૨૨૬ ૦.૦૦૨ 

કોલક નદી, ન.ેહા.ન.ં ૮ 

પહલેા - ૮.૦૧ ૫૫.૬ ૧૬૪ ૭.૨ ૦૬ ૦.૩ ૨૪૭ BDL ૧૮૬ BDL 

દરિમયાન - ૭.૯૫ ૬૮.૬ ૧૬૬ ૬.૯ ૦.૪ ૦.૪ ૨૯૪ BDL ૧૯૮ BDL 

પછી - ૭.૮૯ ૫૮.૧ ૧૭૨ ૭.૨ ૧૩ ૦.૨ ૩૦૮ BDL ૨૦૮ BDL 

પાર નદી, અતલુ 

પહલેા - ૮.૦૬ ૧૬.૪ ૨૫૦ ૭.૩ ૦૬ ૦.૨ ૩૪૮ BDL ૨૬૨ BDL 

દરિમયાન - ૮.૦૪ ૩૨.૩ ૨૪૪ ૭.૨ ૦૮ ૦.૨ ૪૧૮ BDL ૨૫૮ BDL 

પછી - ૮.૦૧ ૧૭ ૨૬૦ ૭.૩ ૧૧ ૦.૩ ૪૭૩ BDL ૨૮૪ BDL 

ઔરંગા નદી, લીલાપોર 

પહલેા - ૮.૦૨ ૯૭.૨ ૬૮૨ ૭.૦ ૦૫ ૦.૩ ૧૦૮૦ BDL ૭૩૦ BDL 

દરિમયાન - ૭.૮૪ ૫૯.૯ ૬૮૬ ૬.૮ ૦૯ ૦.૫ ૧૨૪૬ BDL ૭૪૪ BDL 

પછી - ૭.૭૭ ૧૨૮ ૭૮૨ ૭.૧ ૧૦ ૦.૪ ૧૩૬૮ BDL ૭૯૦ BDL 

દમણગગંા નદી, ઝરી કોઝવ ે

પહલેા - ૮.૦૨ ૧૬.૬ ૨૮૨ ૫.૮ ૦૮ ૨.૯ ૩૬૮ BDL ૨૯૮ BDL 

દરિમયાન - ૭.૮૭ ૧૭.૬ ૨૯૦ ૫.૫ ૧૦ ૦૩ ૪૨૨ BDL ૩૧૮ BDL 

પછી - ૭.૮૪ ૨૩.૬ ૩૦૪ ૬.૦ ૧૨ ૩.૧ ૪૯૬ BDL ૩૨૬ BDL 

દમણગગંા નદી, જીઆઇડીસી 
વીયર 

પહલેા - ૮.૧૭ ૨૨.૨ ૧૭૪ ૭.૪ ૦૫ ૦.૨ ૩૧૬ BDL ૨૦૪ BDL 

દરિમયાન - ૭.૯૮ ૧૬.૪ ૧૮૦ ૭.૦ ૦૮ 
 

<૧ 
૩૩૬ BDL ૨૩૬ BDL 
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પછી - ૭.૯૫ ૨૭ ૧૮૮ ૭.૩ ૧૦ ૦.૩ ૩૬૮ BDL ૨૫૮ BDL 

2. નવરા ી તહવાર સમયે અવાજ ુ ંમોનીટર ગ 

ક્રમ જગ્યાનુ ંનામ કેટેગરી તારીખ 
એવરેજ 
ડી.બી 

ાદિશક કચેર  અમદાવાદ 

૧ આલોક કો. ઓપ. હાઉિસંગ સોસાયટી, શાહીબાગ, અમદાવાદ. રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૭ 

૨ 
આઇ ી ખોડીયાર શિક્ત સવેા મડંળ સૈજપરુ,  નરોડા રોડ, 
અમદાવાદ. 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 
૬૭.૭ 

૩ 
ી યવુા શિક્ત િમત્ર મડંળ,  સૈ પરુ, ધનધુરી સોસાયટી, .ડી. કુલ 

નજીક, સૈજપરુ 
રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 

૭૨.૧ 

૪ 
સાહજાંદ  કો લેક્સ,  સાહીબાગ અ ડર િબ્રજ નજીક, સાહીબાગ , 
અમદાવાદ 

રહણેાકં  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 
૭૬.૪ 

૫ 
સાગર એપાટ્ર્મેંટ, બીઆરટીએસ રોડ નજીક, વડાજ. રહણેાકં-વાિણ યીક 

૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૦ 

૬ 
ગોકુલધામ  યવુક િમત્રમડંળ,  ગોકુલધામ  બીઆરટીએસ બસ ટોપ 
નજીક. વડાજ. 

રહણેાકં-વાિણ યીક 
૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૮ 

૭ ખત કોલોની યવુક િમત્ર મડંળ, ય ુવાડજ, અખબારનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૯ 

૮ નદંવન એપાટર્મે ટ,  યાસ વાડી નજીક,ચાર ર તા.  રહણેાકં  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૯ 

૯ 
આકાશ III,  નવરાત્રી મહો સવ,  એઇસી નજીક , વામીનારાયણનગર 
,નારણપરુા. 

રહણેાકં 
૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૫૫ 

૧૦ વિણર્મ નવરાત્રી મહો સવ‐ ૨૦૧૩ યિુનવિસર્ટી ગ્રાઉ ડ,  વાિણ યીક  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૭૧.૬૭ 

૧૧ 
અિભનવ કોલોની ગરબા મહો સવ,  જી.એલ.આઇ. કે પસ ડ્રાઇવ ઇન 
રોડ નજીક 

રહણેાકં  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ 
૬૫.૩૭ 

૧૨ લ મી પા લે સ,એઇસી પલુ નજીક, નારણપરુા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૭૨.૯૭ 

૧૩ અંિબકા એપાટર્મે ટ પ લવ ચાર ર તા, ૧૩૨ ટ િરંગ રોડ, નારણપરુા  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૭૧.૨૫ 

૧૪ અ તૃબાગ પાટ  લોટ ,એઇસી િબ્રજ, નાર પરુા  વાિણ યીક  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૭૨.૮૨ 



155 | P a g e  
 

૧૫ શા ીનગર, નારણપરુા.   રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૧૭ 

૧૬ 
સેટેલાઇટ  એપાટર્મે સ, ડીઇએફજી  લોક, સેટેલાઇટ રોડ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૨ 

૧૭ જય જોગમાયા િમત્રા મડંળ ભદુ્રપરુા, ઠાકોરવાસ, આંબાવાડી.  રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૨ 

૧૮ 
મનકબાગ સં િત કે દ્ર, મનકબાગ, આંબાવાડી રોડ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૮૦.૦ 

૧૯ સિચન ટાવર, આનદંનગર રોડ, ધનજંય ટાવર નજીક, આંદનગર રોડ.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૩ 

૨૦ દશર્ન લટે, શા ીનગર ક્રોસ રોડ નજીક, નારણપરુા.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૩ 

૨૧ 
ી જોગ્નીમતા મિંદર,  બી / એચ,  અમદાવાદ મચેર્ ટાઇલ 

કો.ઓપ..બૅ ક િલ. સતાધાર 
રહણેાકં-વાિણ યીક 

૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૮.૪ 

૨૨ સયૂાર્ એપાટર્મે ટ, પારસનગર, એઈસી ક્રોસ રોડ નજીક.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૨ 

૨૩ સમપર્ણ એપાટર્મે ટ, ૧૩૨ ટ િરંગ રોડ, નારણપરુા  રહણેાકં  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૫ 

૨૪ બસંીધર એપાટર્મે ટ િમરાિ બકા,  કલૂ રોડ, નારણપરુા  રહણેાકં  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૯ 

૨૫ 
વૈભવ એપાટર્મે ટ નવરાત્રી મહો સવ,   મેઘદૂત પેટ્રોલ પપં સામે, 
શાહીબાગ, 

રહણેાકં-વાિણ યીક 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૫ 

૨૬ 
સવુાસ એવે ય ુ સાહીબાગ,  રાજ થાન હોિ પટલ નજીક, સાહીબગ, 
અમદાવાદ 

રહણેાકં-વાિણ યીક 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૦ 

૨૭ 
ઓએનજીસી ગજુરાત સમાજ નવરાત્રી મહો સવ, ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ.  

રહણેાકં 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૭૧.૫ 

૨૯ 
સમતા કો.ઓપ. હાઉિસંગ સોસાયટી,  કેશવનગર ,સભુાષ િબ્રજ સકર્લ 
નજીક, અમદાવાદ  

રહણેાકં 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૨.૨ 

૩૧ જીએમડીસી ગ્રાઉ ડ, રીંગ રોડ, અમદાવાદ.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૨૫ 

૩૨ 
િદ ય ભા કર ગરબા મહો વસ , રીવરફં્રટ,િસટી ગો ડ સામે, 
અમદાવાદ 

રહણેાકં-વાિણ યીક 
૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૧૭ 

૩૩ એચ.એલ.કોમશર્ કોલજે નવરંગપરુા, અમદાવાદ  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૩૭ 

૩૪ ગલુબાઇ ટેકરા, પોલીસ ટેશન પાછળ, અમદાવાદ   રહણેાકં  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૭ 
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૩૫ જીએમડીસી ગ્રાઉ ડ, રીંગ રોડ, અમદાવાદ.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૨ 

૩૬ કણાર્વતી ક્લબ, એસ.જી. હાઇવ,ે અમદાવાદ  વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૧ 

૩૭ સેલીબ્રશેન ફામર્,કણાર્વતી ક્લબ નજીક, એસ.જી. હાઇવ ે વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૨ 

૩૮ રાજપથ કલબ,એસ.જી. હાઇવે,અમદાવાદ.  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૫૫ 

૩૯ સરકારી અિધકારીઓની કોલોની, મેઘાિનનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૪ 

૪૦ 
આઇ ી ખોડીયાર શિક્ત સેવા મડંળ,સૈજપરુ,  નરોડા રોડ, 

અમદાવાદ. 
રહણેાકં-વાિણ યીક 

૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૪૫ 

૪૧ 
ી યવુા શિક્ત િમત્ર મડંળ, સજૈપરુ,ધનધુર્રી સોસાયટી, .ડી, કલૂ 

નજીક, સૈજપરુ 
રહણેાકં-વાિણ યીક 

૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૨ 

ાદિશક કચેર - અમદાવાદ ( વૂ) 

૧ 
દેવી માતા યવુક ગરબા મહો સવ, દેવી માતા મિંદર, ગામ- 
વટવા. દેવી મિંદર, ગામ Watw રહણેાકં ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ વરસાદ 

૨ 
ગાધંી ચોક ગરબા મહો સવ, રણછોડજી મિંદર નજીક, ગામ- 
વટવા, અમદાવાદ. રહણેાકં-વાિણ યીક ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ 

વરસાદ 

૩ 
ઓમ - શાિંત ટાઉન ૩ લસ, દેવી માતા મિંદર, વટવા 
અમદાવાદ રહણેાકં ૦૩/૧૦/૨૦૧૬ 

વરસાદ 

૪ જોગની માતા યવુક મડંળ ,ઠાકોર વાસ , વટવા, અમદાવાદ રહણેાકં ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૮ 

૫ વસાની પાટ  લોટ, ઓઢવ- નારોલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ વાિણ યીક ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૩.૫ 

૬ ૃં દાવન પાટ  લોટ , હાથીજન સકર્લ રીંગ રોડ, અમદાવાદ વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૮ 

૭ રાધે ફામર્ , હાથીજન, તા- દસક્રોઇ, જી-અમદાવાદ વાિણ યીક  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૬ 

૮ 
દેવી માતા યવુક ગરબા મહો સવ, દેવી માતા મિંદર, ગામ- 
વટવા રહણેાકં ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૩ 

૯ જોગની માતા યવુક મડંળ ,ઠાકોર વાસ , વટવા, અમદાવાદ રહણેાકં ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૧.૦ 
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૧૦ ૃં દાવન પાટ  લોટ , હાથીજન સકર્લ રીંગ રોડ, અમદાવાદ વાિણ યીક ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૮ 

ાદિશક કચેર - અમદાવાદ ( ા ય) 

1 
ણનગર કો-ઓપ. હાઉસીંગ સોસાયટી, બાવળા  

(ન ધ: ૨૩:૦૦ કલાક પછી વરસાદને લીધે અવાજન ુમાપન 
કરેલ નથી.)  

રહણેાકં   ૦૧.૧૦.૨૦૧૬  ૬૪.૫૨ 

 

2 હરીક્રી ણા કો-ઓપ. હાઉસીંગ સોસાયટી, સાણદં  રહણેાકં   ૦૨.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૬૯ 

3 કાલીફેડ સોસાયટી, ધોળકા, અમદાવાદ   રહણેાકં  ૦૩.૧૦.૨૦૧૬  ‐

4 મેઇન બજાર, સાણદં  રહણેાકં  ૦૪.૧૦.૨૦૧૬  ૬૪.૫૯ 

5 ખોડીયાર નગર સોસાયટી, સાણદં  રહણેાકં  ૦૪.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૧૩ 

6 શા તીનગરચોક, બાવળા   રહણેાકં  ૦૫.૧૦.૨૦૧૬  ૬૬.૧૬ 

7 ભાલપરુ ચોક, ધોળકા   રહણેાકં  ૦૬.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૧૭ 

8 કલીકંુડ સોસાયટી, ધોળકા   રહણેાકં  ૦૬.૧૦.૨૦૧૬  ૬૬.૦૭ 

9 ભાલપરુ ચોક, ધોળકા   રહણેાકં  ૦૭.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૧૦ 

10 કલીકંુડ સોસાયટી, ધોળકા   રહણેાકં  ૦૭.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૩૪ 

11 ખોડીયાર નગર સોસાયટી, સાણદં  રહણેાકં  ૦૮.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૭૩ 

12 શા તીનગરચોક, બાવળા   રહણેાકં  ૦૯.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૪૩ 

13 મખુીવાસ, બાવળા  રહણેાકં  ૦૯.૧૦.૨૦૧૬  ૬૫.૧૦ 

14 િષ કોલોની, રામદેવપીર મિંદર, સાણદં   રહણેાકં  ૧૦.૧૦.૨૦૧૬  ૬૮.૧૫ 

ાદિશક કચેર - આણદં 

૧ 
સરદાર પટેલ યવુક મડંળ, નવરાત્રી મહો સવ એ.વી.રોડ, 
મોટીકાકા ચાલી, વી.વી.નગર, આણદં  

ધધંાકીય અને રહણેાક ૦૧-૧૦-૨૦૧૬ ૬૬.૧૦ 

૨ 
હાટર્કીલર પુ ગરબા મહો સવ , ડી.ઝેડ. હાઇ કુલ,આણદં.  ધધંાકીય અને રહણેાક ૦૧-૧૦-૨૦૧૬ ૬૫.૯૪ 

૩ 
વેરાઇમાતા યવુક મડંળ નવરાત્રી મહો સવ, વેરાઇમાતા તળાવ 
પાસે, આણદં  

ધધંાકીય ૦૨-૧૦-૨૦૧૬ વરસાદ  

૪ જય અંબે ગરબા મહો સવ, વેરાઇમાતા તળાવ પાસે, આણદં  ધધંાકીય અને રહણેાક ૦૨-૧૦-૨૦૧૬ વરસાદ  

૫ 
ચરોતર એ યકેુશન ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, ડી.એન.હાઇ કૂલ 
ગ્રાઉ ડ, આણદં  

ધધંાકીય ૦૩-૧૦-૨૦૧૬ ૬૬.૨૯ 
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૬ 
આણદં યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ, આણદં- િવધાનગર રોડ, 
આણદં  

ધધંાકીય અને 
રહણેાક 

૦૩-૧૦-૨૦૧૬ ૬૯.૦૩ 

૭ 
પોલીસ લાઇન, ગરબા મહો સવ,આણદં િવ ાનગર રોડ,આણદં રહણેાકં ૦૪-૧૦-૨૦૧૬ ૬૯.૬૦ 

૮ 
હાઇટેક ગરબા મહો સવ,જુના બસ ટોપ પાસે,આણદં ધધંાકીય અને રહણેાકં  ૦૪-૧૦-૨૦૧૬ ૬૬.૮૮ 

૯ 
થનગનાટ ગરબા મહો સવ,એ.વ.રોડ,આણદં ધધંાકીય  ૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ૬૯.૭૮ 

૧૦ આણદં યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ,આણદં ધધંાકીય અને રહણેાકં  ૦૫-૧૦-૨૦૧૬ ૬૮.૭૮ 

૧૧ 
પોલીસ ગ્રાઉ ડ ગરબા મહો સવ,બોરસદ ધધંાકીય અને રહણેાકં ૦૬-૧૦-૨૦૧૬ ૬૯.૪૦ 

૧૨ 
નગરપાિલકા ટાફ કવાટર્સ ગરબા મહો સવ, ગણેશ ચોકડી 
પાસે, આણદં  

ધધંાકીય  ૦૬-૧૦-૨૦૧૬ ૬૭.૭૩ 

૧૩ 
હાટર્કીલર પુ ગરબા મહો સવ , ડી.ઝેડ. હાઇ કુલ, આણદં . ધધંાકીય અને 

રહણેાક 
૦૭-૧૦-૨૦૧૬ ૬૫.૫૩ 

૧૪ 
સરદાર પટેલ યવુક મં ળ ગરબા મહો સવ,મોતીકાકા ચાલી 
પાસે,િવ ાનગર,આણદં 

ધધંાકીય અને રહણેાકં  ૦૭-૧૦-૨૦૧૬ 66.10 

૧૫ 
વેરાઇમાતા ગરબામહો સવ, વેરાઇમાતા તળાવ પાસે, આણદં  ધધંાકીય અને રહણેાકં  ૦૮-૧૦-૨૦૧૬ ૬૬.૯૩ 

૧૬ 
હાટર્કીલર પુ ગરબા મહો સવ , ડી.ઝેડ. હાઇ કુલ, આણદં . ધધંાકીય અને રહણેાકં ૦૮-૧૦-૨૦૧૬ ૬૬.૮૮ 

૧૭ 
પોલીસ લાઇન ગરબા મહો સવ,રે વે લાઇન પાસે,આણદં  ધધંાકીય ૦૯-૧૦-૨૦૧૬ ૬૯.૪૪ 

૧૮ 
થનગનાટ ગરબા મહો સવ,આણદં ધધંાકીય  ૦૯-૧૦-૨૦૧૬ ૬૬.૫૪ 

૧૯ 
ચરોતર એ યકેુશન ટૃ ટ નવરાત્રી મહો સવ,ડી.એન.હાઇ કૂલ 
ગ્રાઉ ડ,આણદં 

ધધંાકીય ૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ૬૩.૫૭ 

૨૦ હાઇટેક ગરબા મહો સવ,બોરસદ ચોકડી આણદં. ધધંાકીય અને રહણેાક ૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ૬૬.૦૫ 

૨૧ રાવણ દહન  (દશેરા) યાયામશાળા રોડ, આણદં                 ધધંાકીય અને રહણેાકં ૧૧-૧૦-૨૦૧૬ ૬૧.૭૯ 

 
ાદિશક કચેર  કલે ર 
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૧ હરિસિધમાતંા ગરબા ગ્રાઉ ડ,રાજપીપલા   વાિણજયીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૧.૧ 

૨ ગુજં ગરબા મડળ,ભરુિચ નાકા, અકલે ર  રહણેાક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬   ૬૨.૮૭ 

૩ 
જી.આઈ.ડી.સી. સં િત  મડંળ (માનવ  મિદર) જી.આઈ.ડી.સી. 
અકલે ર   

વાિણજયીક   ૦૪/૧૦/૨૦૧૬   ૬૩.૦૦  

૪ રોટરી ક બ ,જી.આઈ.ડી.સી.   વાિણજયીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૫૦  

૫ 
લાઈ સ ્ કલબ ઓફ અકલે ર  ઈ ડ ટ્રીયલ એિરયા, ગાડર્ન 
િસટી અક્લે ર 

વાિણજયીક ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૨.૪૭ 

૬ ગાડર્ન િસટી અક્લે ર વાિણજયીક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૫૯ 

૭ ONGC ટાઉન શીપ,અક્લે ર  રહણેાક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૫૮.૮૬ 

૮ ી યવુા િમત્ર મડળ , જી.આઈ.ડે.સી. અકલે ર   વાિણજયીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૬૨.૦૦ 

૯ દશેરા દહન ફે ટીવલ ONGC ટાઉન શીપ, અંકલે ર  રહણેાક-વાિણજયીક  ૧૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૬.૫૨ 
ાદિશક કચેર - ભ ચ 

૧ જીએનએફસી ટાઉનશીપ, નમર્દાનગર, ભ ચ   રહણેાકં  
૦૧/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪. 

૬૦ 

૨ ી લાયન િપ્રત નવરાત્રી મહો સવ, સોનલ પાટ લોટ કોલેજ,   વાિણ યીક   ૦૧/૧૦/૨૦૧૬   ૬૫.૪૦ 

૩ 
સૌરા ટ્ર કડવા પટેલ સેવા સમાજ ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, દુધ 
ધારા ડેરી, (જય પાટ લોટ) ભ ચ 

વાિણ યીક  
૦૨/૧૦/૨૦૧૬ 
વરસાદ  

- 

૪ શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક  
૦૨/૧૦/૨૦૧૬ 
વરસાદ  

૫ 
રીલાય સ ઈ ડીયા લી. કોલોની, ાવણ કૂલ ભ ચ, દહજે 
બાયપાસ રોડ, ભ ચ 

રહણેાકં  
૦૩/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૩૦ 

૬ 
પટેલ નગર સોસાયટી (ભગૃપુરુા સોસાયટી), નવરાત્રી 
મહો સવ,  

રહણેાકં  
૦૩/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૩૦ 

૭ િસ નાથ નગર નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ   વાિણ યીક   ૦૪/૧૦/૨૦૧૬   વરસાદ 

૮ 
પટેલ નગર સોસાયટી (ભગૃપુરુા સોસાયટી), નવરાત્રી 
મહો સવ,  

રહણેાકં  
૦૪/૧૦/૨૦૧૬   વરસાદ 

૯ ચામુડંા માતા મદંીર નવરાત્રી મહો સવ, ઝાડે ર, ભ ચ  વાિણ યીક   ૦૫/૧૦/૨૦૧૬   ૬૫.૨૦ 

૧૦ જીએનએફસી ટાઉનશીપ, નમર્દાનગર, ભ ચ   રહણેાકં   ૦૫/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૫૦ 

૧૧ “ વરગુજંન” તોરણ પાટ લોટ, લીંક રોડ, ભ ચ  રહણેાકં   ૦૬/૧૦/૨૦૧૬   ૬૫.૪૦ 
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૧૨ િસ નાથ નગર નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૦૬/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૮૦ 

૧૩ શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૦૭/૧૦/૨૦૧૬     ૬૪.૯૦ 

૧૪ 
પટેલ નગર સોસાયટી (ભગૃપુરુા સોસાયટી), નવરાત્રી 
મહો સવ,  

રહણેાકં  
૦૭/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૫૦ 

૧૫ 
સૌરા ટ્ર કડવા પટેલ સેવા સમાજ ટ્ર ટ નવરાત્રી મહો સવ, દુધ 
ધારા ડેરી, (જય પાટ લોટ) ભ ચ 

વાિણ યીક  
૦૮/૧૦/૨૦૧૬   ૬૬.૨૦ 

૧૬ ી લાયન િપ્રત નવરાત્રી મહો સવ, સોનલ પાટ લોટ કોલેજ,   વાિણ યીક   ૦૮/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૮૦ 

૧૭ શિક્તનાથ સોસાયટી, નવરાત્રી મહો સવ, ભ ચ  વાિણ યીક   ૦૯/૧૦/૨૦૧૬   ૬૫.૮૦ 

૧૮ “ વરગુજંન” તોરણ પાટ લોટ, લીંક રોડ, ભ ચ  રહણેાકં   ૦૯/૧૦/૨૦૧૬   ૬૬.૨૦ 

૧૯ જીએનએફસી ટાઉનશીપ, નમર્દાનગર, ભ ચ   રહણેાકં   ૧૦/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૦૦ 

૨૦ ીલાયન િપ્રત નવરાત્રી મહો સવ, સોનલ પાટ લોટ કોલેજ,   વાિણ યીક   ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૬૮.૧૦ 

ાદિશક કચેર -ભાવનગર 

૧ 
ગેલકે્સી પૃ ભાવનગર, નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬ , ગિુલ તા 

ગ્રાઉ ડ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૧૦ 

૨ 
આચીર્સ પૃ , ભાવનગર, નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬, જવાહર 

મૈદાન , ભવનગર  રહણેાકં ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૮૦ 

૩ 
એ ચોર ગ્રર્્પ ભાવનગર,  નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬, જવાહર 

મૈદાન , ભવનગર  રહણેાકં ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૫૦ 

૪ 
આચીર્સ પૃ , ભાવનગર, નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬, જવાહર 

મૈદાન , ભવનગર  રહણેાકં ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૪૦ 

૫ 
એ ચોર ગ્રર્્પ ભાવનગર,  નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬, જવાહર 

મૈદાન , ભવનગર  રહણેાકં ૦૩/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૩૦ 

૬ 
ગેલકે્સી પૃ ભાવનગર, નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬ , ગિુલ તા 

ગ્રાઉ ડ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૩/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૮૦ 

૭ આંબાવાડી ગરબા મહો સવ – ૨૦૧૬, આંબાવાડી સકર્લ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૩૦ 
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૮ 
ગેલકે્સી પૃ ભાવનગર, નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬ , ગિુલ તા 

ગ્રાઉ ડ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૪૦ 

૯ 
ઇ કોન ક્લબ પ્રા. િલ. િનશુ ક ડા ડીયા રાસ મહો સવ – ૨૦૧૬, 

િવક્ટોિરયા પાકર્ નજીક , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૪૦ 

૧૦ 
આચીર્સ પૃ , ભાવનગર, નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬, જવાહર 

મૈદાન , ભવનગર  રહણેાકં ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૪૦ 

૧૧ 
ગેલકે્સી પૃ ભાવનગર, નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬ , ગિુલ તા 

ગ્રાઉ ડ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૪૦ 

૧૨ 
એ ચોર ગ્રર્્પ ભાવનગર,  નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬, જવાહર 

મૈદાન , ભવનગર  રહણેાકં ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૧૦ 

૧૩ 
ઇ કોન ક્લબ પ્રા. િલ. િનશુ ક ડા ડીયા રાસ મહો સવ – ૨૦૧૬, 

િવક્ટોિરયા પાકર્ નજીક , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૫૦ 

૧૪ નવરાિત્ર સેલબે્રશેન – ૨૦૧૬, રંગોલી સકર્લ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૦૦ 

૧૫ 
ઇ કોન ક્લબ પ્રા. િલ. િનશુ ક ડા ડીયા રાસ મહો સવ – ૨૦૧૬, 

િવક્ટોિરયા પાકર્ નજીક , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૮૦ 

૧૬ નવરાિત્ર સેલબે્રશેન – ૨૦૧૬, રંગોલી સકર્લ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૩૦ 

૧૭ નવરાિત્ર સેલબે્રશેન – ૨૦૧૬, રંગોલી સકર્લ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૬૦ 

૧૮ આંબાવાડી ગરબા મહો સવ – ૨૦૧૬, આંબાવાડી સકર્લ , ભાવનગર  રહણેાકં ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૩૦ 

૧૯ નવરાિત્ર સેલબે્રશેન – ૨૦૧૬, રંગોલી સકર્લ , ભાવનગર  રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૧૦ 

૨૦ આંબાવાડી ગરબા મહો સવ – ૨૦૧૬, આંબાવાડી સકર્લ , ભાવનગર  રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૪૦ 

ાદિશક કચેર  – જુ 

૧ 
નવદુગાર્ ગરબી મડંળ, સં કમર,મગંલમ ચાર ર તા, ભજૂ  

વાિણ યીક 

 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 
૬૩.૫૫ 

૨ વોલ સીટી નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬, રોટરી ક્લબ ઓફ વાિણ યીક ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૭૨.૫૯ 
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ભજુ, હીલ ગાડર્ન, ભજુ 

૩ 
ડ્રીમ ફાઉ ડેશન નવરાિત્ર મહો સવ – ૨૦૧૬ રીલાય સ મોલ 
ની પાછળ,ભાનશુાલી નગર ભજુ  વાિણ યીક  ૦૩/૧૦/૨૦૧૬  વરસાદ 

૪ 
પોલીસ સકુક્ષા મડંળ-૨૦૧૬ , પોલીસ પરેડ ગ્રાઉ ડ, 
આઉટસાઇડ સરપત નાકા, ભજુ વાિણ યીક ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ 

 

૬૪.૯૬ 

૫ 
ડ્રીમ ફાઉંડેશન નવરાિત્ર મહો સવ -૨૦૧૬, રીલાય સ મોલ ની 
પાછળ,ભાનશુાલીનગર,ભજુ  વાિણ યીક ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૭૪.૨૭ 

૬ 
આ થા ગરબા મહો સવ -૨૦૧૫,નગર ચક્લા, હમીરસર 
તળાવ નજીક, ભજૂ વાિણ યીક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૫.૬૨ 

૭ 
હડંલા ગરબા િમત્ર મડંળ – ૨૦૧૬ , જુનુ ંશાકભાજી માકટ, 
દરબારગઢ રોડ , ભજુ વાિણ યીક ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૫.૭૫ 

૮ મધાપર સવ દય િમત્ર મડંળ, મધાપર, ભજુ વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૬૭.૧૯ 

૯ શિક્તનગર ગરબી મડંળ, સોરથીયાવાડી, મધાપર, ભજુ વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૮૮ 

ાદિશક કચેર -ગાધંીનગર 

૧ વરસાદને લીધે અવાજની ગણુવ ા માપેલ નથી.  - ૧-૧૦-૨૦૧૬  -- 

૨ વરસાદને લીધે અવાજની ગણુવ ા માપેલ નથી.  - ૨-૧૦-૨૦૧૬  -- 

૩ 
વરસાદને લીધે અવાજની ગણુવ ા માપેલ નથી. 

- 
૩-૧૦-૨૦૧૬  -- 

૪ 
વરસાદને લીધે અવાજની ગણુવ ા માપેલ નથી. 

- 
૪-૧૦-૨૦૧૬  -- 

૫ એક્તા ચોક નવરાિત્ર, સેક્ટર‐૮, ગાધંીનગર  રહણેાકં ૫-૧૦-૨૦૧૬  ૭૭.૧૦ 

૬ ક્ ચરલફોરમ નવરાિત્ર મહો વ, સેક્ટર‐૬, ગાધંીનગર  રહણેાકં ૫-૧૦-૨૦૧૬  ૭૯.૪૦ 
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૭ થનગનાટ, હોટેલ પે્રસીડટ પાસે, સેક્ટર‐૬, ગાધંીનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક ૫-૧૦-૨૦૧૬  ૮૧.૫૦ 

૮ 
નવરાિત્ર મહો સવ,ઓમકારે ર, મહાદેવ મિંદર સામે 
સેક્ટર‐૪એ, ગાધંીનગર 

રહણેાકં-વાિણ યીક 
૫-૧૦-૨૦૧૬ ૮૩.૨૦ 

 

૯ ક્ ચરલફોરમ નવરાિત્ર મહો સવ, સેક્ટર‐૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક ૬-૧૦-૨૦૧૬ ૮૮.૧૦ 

૧૦ લાય સ નવરાિત્ર મહો સવ ચ-૩, સેક્ટર‐૧૧, ગાધંીનગર વાિણ યીક ૬-૧૦-૨૦૧૬ ૯૧.૩૦ 

૧૧ સાવર્જિનક નવરાિત્ર મહો સવ, સેક્ટર‐૫/બી, ગાધંીનગર રહણેાકં ૬-૧૦-૨૦૧૬ ૮૨.૫૦ 

૧૨ થનગનાટ, હોટેલ પે્રસીડટ પાસે, સેક્ટર‐૧૧, ગાધંીનગર  વાિણ યીક ૬-૧૦-૨૦૧૬ ૮૬.૭૦ 

૧૩ 
િશવશિક્ત નવરાિત્ર મહો સવ,સેક્ટર‐૭/સી, િશવશિક્ત  
મિંદર પાસે ગાધંીનગર 

રહણેાકં 
૭-૧૦-૨૦૧૬ ૭૭.૮૦ 

૧૪ 
નવરાિત્ર મહો સવ,ઓમકારે ર મહાદેવ મિંદર સામે 
સેક્ટર‐૪એ, ગાધંીનગર 

રહણેાકં 
૭-૧૦-૨૦૧૬ ૮૦.૫૦ 

૧૫ થનગનાટ, હોટેલ પે્રસીડટ પાસે,સેક્ટર‐૧૧, ગાધંીનગર  રહણેાકં ૭-૧૦-૨૦૧૬ ૭૮.૪૦ 

૧૬ એક્તા ચોક નવરાિત્ર, સેક્ટર‐૮, ગાધંીનગર  રહણેાકં ૭-૧૦-૨૦૧૬ ૭૬.૩૦ 

૧૭ 
િશવશિક્ત નવરાિત્ર મહો સવ,સેક્ટર‐૭/સી, િશવશિક્ત  
મિંદર પાસે ગાધંીનગર 

રહણેાકં 
૮-૧૦-૨૦૧૬ ૭૯.૪૦ 

૧૮ ક્ ચરલ ફોરમ નવરાિત્ર મહો સવ,સેક્ટર‐૬, ગાધંીનગર  રહણેાકં-વાિણ યીક ૮-૧૦-૨૦૧૬ ૮૦.૭૦ 

૧૯ લાય સ નવરાિત્ર મહો સવ, ચ-૩,સેક્ટર‐૧૧, ગાધંીનગર રહણેાકં ૮-૧૦-૨૦૧૬ ૭૫.૬૦ 

૨૦ સાવર્જિનક નવરાિત્ર મહો સવ, સેક્ટર‐૫/બી, ગાધંીનગર રહણેાકં-વાિણ યીક ૮-૧૦-૨૦૧૬ ૮૨.૪૦ 

૨૧ 
િશવશિક્ત નવરાિત્ર મહો સવ, સેક્ટર‐૭સી, િશવશિક્ત  
મિંદર પાસે ગાધંીનગર 

રહણેાકં 
૯-૧૦-૨૦૧૬ ૮૦.૮૦ 

૨૨ થનગનાટ,હોટેલ પે્રસીડટ પાસે,સેક્ટર‐૧૧, ગાધંીનગર  વાિણ યીક ૯-૧૦-૨૦૧૬ ૮૭.૫૦ 

૨૩ ક્ ચરલ ફોરમ નવરાિત્ર મહો વ,સેક્ટર‐૬, ગાધંીનગર  રહણેાકં ૯-૧૦-૨૦૧૬ ૭૯.૬૦ 

૨૪ એક્તા ચોક નવરાિત્ર, સેક્ટર‐૮, ગાધંીનગર  રહણેાકં ૯-૧૦-૨૦૧૬ ૭૬.૭૦ 

૨૫ ક્ ચરલફોરમ નવરાિત્ર મહો સવ, સેક્ટર‐૬, ગાધંીનગર  વાિણ યીક ૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ૮૬.૭૦ 

૨૬ થનગનાટ, હોટેલ પે્રસીડટ પાસે, સેક્ટર‐૧૧, ગાધંીનગર  વાિણ યીક ૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ૮૯.૫૦ 

૨૭ સાવર્જિનક નવરાિત્ર મહો સવ, સેક્ટર‐૫/બી, ગાધંીનગર રહણેાકં ૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ૭૭.૩૦ 



164 | P a g e  
 

૨૮ લાય સ નવરાિત્ર મહો સવ ચ-૩, સેક્ટર‐૧૧, ગાધંીનગર રહણેાકં-વાિણ યીક ૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ૮૨.૬૦ 

ાદિશક કચેર - ગોધરા 

૧ 
મા શિકત ગરબા મહો સવ,િજ લા રમતગમત સિમિત 
કો લક્ષ,કાનેલાવ તળાવ નજીક,ગોધરા 

રહણેાકં-વાિણ યીક   ૦૧/૧૦/૨૦૧૬   ૭૮.૮૦ 

૨ ચાચરચોક ગરબા મહો સવ,ગોધરા  રહણેાકં-વાિણ યીક   ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૮૦.૪૦ 

૩ 
 કાછીયા વાડ નવરાત્રી મહો સવ, વામીનારાયણ મિંદર પાસે, 
ગોધરા. 

રહણેાકં-વાિણ યીક   ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૭૯.૧૦ 

૪ આ યશિકતગરબા મહો સવ,સાય સ કોલેજ રોડ,ગોધરા   રહણેાકં-વાિણ યીક   ૦૧/૧૦/૨૦૧૬   ૮૩.૨૦ 

૫ વરસાદના કારણે અવાજનુ ંમોનીટરીંગ થઈ શકેલ નથી  ----------- ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ------  

૬ વરસાદના કારણે અવાજનુ ંમોનીટરીંગ થઈ શકેલ નથી  ----------- ૦૩/૧૦/૨૦૧૬ -------   

૭ વરસાદના કારણે અવાજનુ ંમોનીટરીંગ થઈ શકેલ નથી  ----------- ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ -------   

૮ 
મા શિકત ગરબા મહો સવ, િજ લા રમતગમત સિમિત 
કો લક્ષ,કાનેલાવ તળાવ નજીક,ગોધરા 

રહણેાકં-વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬   ૮૪.૫૦ 

૯ આનદં નગર િવકાસ મડંળ નવરાત્રી ગરબા મહો સવ,ગોધરા  રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૮૦.૭૦ 

૧૦ 
ચાચર ચોક નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, પાજંરાપોળ, ખોડીયાર 
માતાના મિંદર પાસે.ગોધરા 

રહણેાકં- વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૮૨.૪૦ 

૧૧ 
આઝાદયવુક મડંળ,ઉ મ નગર સોસાયટી પાસે, માકટયાડર્ 
પાસે, ગોધરા. 

રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬   ૮૧.૫૦ 

૧૨ 
આનદં નગર સોસાયટી નવરાત્રી ગરબા મહો સવ,અઅંકલે ર 
મહાદેવ રોડ.ગોધરા.  

વાિણ યીક   ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૮૨.૦૦ 

૧૩ 
આઝાદયવુક મડંળ,ઉ મ નગર સોસાયટી પાસે,માકટયાડૅર્ 
પાસે,ગોધરા.  

રહણેાકં  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૮૧.૭૦ 

૧૪ 
એસ.આર.પી. પુ ગરબા મહો સવ,એસ,આર,પી, ગ્રાઉ ડ, 
લણુાવાડા રોડ,ગોધરા.   

રહણેાકં‐ વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૭૯.૬૦ 

૧૫ આ યશિકત ગરબા મહો સવ,સાય સ કોલેજ રોડ,ગોધરા   રહણેાકં- વાિણ યીક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૮૨.૫૦ 

૧૬ 
આશીવાર્દ સોસાયટી નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આટ્ર્સ અને 
સાય સ કોલેજ રોડ,ગોધરા 

રહણેાકં  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૮૧.૩૦ 
 

૧૭ આનદં નગર સોસાયટી નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, અંકલે ર રહણેાકં    ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૮૦.૮૦ 
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મહાદેવ રોડ.ગોધરા.   

૧૮ 
આઝાદ યવુક મડંળ, ઉ મ નગર સોસાયટી પાસે, માકટયાડર્ 
પાસે,ગોધરા. 

રહણેાકં  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૮૨.૫૦ 

૧૯ 
એસ.આર.પી. પુ ગરબા મહો સવ,એસ,આર,પી, 
ગ્રાઉ ડ,લણુાવાડા રોડ,ગોધરા. 

રહણેાકં- વાિણ યીક   ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૮૦.૨૦ 

૨૦ 
કાછીયા વાડ નવરાત્રી મહો સવ, વામીનારાયણ મિંદર 
પાસે,ગોધરા. 

રહણેાકં- વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૮૧.૩૦ 

૨૧ પટેલ વાડા યવુક મડંળ ગરબા મહો સવ,પટેલ વાડા,ગોધરા  રહણેાકં- વાિણ યીક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૭૯.૪૦ 

૨૨ આ યશિકત ગરબા મહો સવ,સાય સ કોલેજ રોડ,ગોધરા   રહણેાકં- વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૮૧.૨૦ 

૨૩ 
આનદં નગર સોસાયટી નવરાત્રી ગરબા મહો સવ,અંકલે ર 
મહાદેવ રોડ.ગોધરા.  

રહણેાકં  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૮૫.૩૦ 

૨૪ 
આશીવાર્દ સોસાયટી નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આટ્ર્સ અને 
સાય સ કોલેજ મેદાન ,ગોધરા  

રહણેાકં  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૮૧.૩૦ 

૨૫ 
ચાચર ચોક નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, પાજંરાપોળ, ખોડીયાર 
માતાના મિંદર પાસે.ગોધરા 

રહણેાકં  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૮૦.૪૦ 

૨૬ આ યશિકત ગરબા મહો સવ,સાય સ કોલેજ મેદાન,ગોધરા   રહણેાકં  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૮૩.૨૦ 
 

૨૭ નદંનવન સોસાયટી ગરબા મહો સવ,બામરોલી રોડ,ગોધરા  રહણેાકં  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૮૨.૫૦ 

૨૮ 
નવરાત્રી   ગરબા મહો સવ આિશવાર્દ સોસાયટી, આટ્ર્સ અને 
સાય સ કોલેજ રોડ,ગોધરા 

રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૩૦ 
 

૨૯ 
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ, આનદં નગર સોસાયટી, અંકલે ર 
મહાદેવ રોડ.ગોધરા.  

વાિણ યીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૨.૫૦ 
 

૩૦ 
નવરાત્રી ગરબા મહો સવ આઝાદયવુક મડંળ,ઉ મ નગર 
સોસાયટી પાસે,માકટયાડર્ પાસે,ગોધરા. 

રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૮૧.૨૦ 
 

૩૧ 
એસ.આર.પી. પુ ગરબા મહો સવ,એસ,આર,પી, ગ્રાઉ ડ, 
લણુાવાડા રોડ, ગોધરા.   

રહણેાકં- વાિણ યીક ૧૦/૧૦/૨૦૧૬   ૮૨.૧૦ 

પ્રાદેિશક કચેરી- િહંમતનગર 

૧ 
 

આદશર્ બગં્લોઝ , પોિલટેકનીક રોડ , િહંમતનગર 
વાિણ યીક ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૦૦ 

૨ મહાકાલી મિંદર ચોક , મહાવીરનગર , િહંમતનગર રહણેાકં ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૦૦ 

૩ ખડીયા, ગાધંી રોડ, િહંમતનગર વાિણ યીક ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૦૦ 
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૪ ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસના રોડ, ઇડર રહણેાકં  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૦૦ 

૫ ક યાણ ચોક, મલપરુ રોડ, મોડાસા રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૦૦ 

૬ 
મહાકાલી મિંદર ચોક , મહાવીરનગર , િહંમતનગર 

 

વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૦૦ 

૭ ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસના રોડ, ઇડર વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૩.૦૦ 

૮ ક યાણ ચોક, મલપરુ રોડ, મોડાસા રહણેાકં ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૯ મહાકાલી મિંદર ચોક , મહાવીરનગર , િહંમતનગર વાિણ યીક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૦.૦૦ 

૧૦ ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસના રોડ, ઇડર રહણેાકં ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૦૦ 

૧૧ ક યાણ ચોક, મલપરુ રોડ, મોડાસા વાિણ યીક ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૦૦ 

૧૨ મહાકાલી મિંદર ચોક , મહાવીરનગર, િહંમતનગર રહણેાકં  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૧૩ ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસના રોડ, ઇડર રહણેાકં  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૧૪ ક યાણ ચોક, મલપરુ રોડ, મોડાસા વાિણ યીક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૦૦ 

૧૫ મહાકાલી મિંદર ચોક , મહાવીરનગર, િહંમતનગર રહણેાકં  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૧૬ ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસના રોડ, ઇડર રહણેાકં  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૧૭ ક યાણ ચોક, મલપરુ રોડ, મોડાસા વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૩.૦૦ 

૧૮ મહાકાલી મિંદર ચોક, મહાવીરનગર, િહંમતનગર વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૦૦ 

૧૯ ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસના રોડ, ઇડર વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૦૦ 

૨૦ ક યાણ ચોક, મલપરુ રોડ, મોડાસા રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૨૧ મહાકાલી મિંદર ચોક, મહાવીરનગર, િહંમતનગર રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૨૨ ગાયત્રીનગર સોસાયટી, વલસના રોડ, ઇડર વાિણ યીક ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૦૦ 

પ્રાદેિશક કચેરી- જામનગર 
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૧ ઉ સવ નવરાત્રી મહો સવ, ગેલેક્સી િસનેમા ગ્રાઉ ડ,  વાિણ યીક ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૪૪ 

૨ 
શિહયર નવરાત્રી મહો સવ, રંગમતી પુ એમ.પી.શાહ કોલેજ 
ગ્રાઉ ડ,  

વાિણ યીક 
૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૫૭ 

૩ ઉ સવ નવરાત્રી મહો સવ, ગેલેક્સી િસનેમા ગ્રાઉ ડ,  
વાિણ યીક  ૦૩/૧૦/૨૦૧૬ વરસાદ 

૪ સમૈુર ક્લબ, નવરાત્રી,  
વાિણ યીક  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૬૦ 

૫ સરગમ નવરાત્રી મહો સવ, પ્રદશર્ન ગ્રાઉ ડ,  
વાિણ યીક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૮૬ 

૬ ી ભારત માતા આદશર્ ગરબી મડંલ, િલમડા લાઇન,  રહણેાકં ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૩.૫૧ 

૭ 
શિહયર નવરાત્રી મહો સવ, રંગમતી પુ. એમ.પી.શાહ કોલેજ 
ગ્રાઉ ડ ,  

વાિણ યીક 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૫૭ 

૮ સરગમ નવરાત્રી મહો સવ, પ્રદશર્ન ગ્રાઉ ડ,  
વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૯૦ 

૯ સમૈુર ક્લબ ,નવરાત્રી,  
વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૦૪ 

૧૦ ઉ સવ નવરાત્રી મહો સવ, ગેલેક્સી િસનેમા ગ્રાઉ ડ ,  
વાિણ યીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૩.૭૩ 

પ્રાદેિશક કચેરી- તપરુ 

૦૧ કૂલવાડી ચોક ગરબી મડંળ, થાવકી ફેશન નજીક,  રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ 
૬૭.૬

 

૦૨ ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ,  રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૬.૪૫ 

૦૩ કાનકીઆ લોટ,  રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૭૧.૬૨ 

૦૪ િક્ર ણા પાકર્ , જુનાગઢ રોડ,  રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૮.૯૫  

૦૫ કૂલવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક, તપરુ રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૬૮.૯ 

૦૬ ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ, તપરુ રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૭૦.૬૨  

૦૭ કાનકીઆ લોટ, તપરુ રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૭.૧૫ 

૦૮ િક્ર ણા પાકર્ , જુનાગઢ રોડ,  રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૬.૩૨ 

૦૯ કૂલવાડી ચોક ગરબી મડંળ,, થાવકી ફેશન નજીક,  રહણેાકં/વાિણ યીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૨૭ 

૧૦ ગ ડલ દરવાજા, ભદર રોડ,  રહણેાકં/વાિણ યીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૭૩.૩૨  

ાદિશક કચેર - ુનાગઢ 
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૧ અ તુ પુ, જુનાગઢ-રાજકોટ હાઈવે,   રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૧૦ 

૨ બ્ર રાસ મહો સવ, ગીરનાર દરવાજા રોડ,   રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૭.૯૦ 

૩ 
ઉમા નવરાિત્ર મહો સવ, ફળદુ વાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટીની 
બાજુમા,ં ચોબારી એરીયા,                            

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૬૮.૩૦ 

૪ આહીર યવુક મડંળ, મધરુમ, જુનાગઢ બાયપાસ,  રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૬૮.૯૦ 

૫ ુ દાવન પુ, નીલકંઠ ફામર્, ઝાઝંરડા ચોકડી,   રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૭૦.૨૦ 

૬ 
ી કારડીયા રાજપતુ યવુા સગંાથ, મોતીબાગ, િબલનાથ 

મહાદેવ મિંદર,  
 

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૧૦ 

૭ અ તુ પુ, જુનાગઢ-રાજકોટ હાઈવે,  
 

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૫૦ 

૮ બ્ર રાસ મહો સવ, ગીરનાર દરવાજા રોડ,  
 

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૮.૪૦ 

૯ 
ઉમા નવરાિત્ર મહો સવ, ફડદુ વાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટીની 
બાજુમા,ં ચોબારી એરીયા, જુનાગઢ                                       

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૨૦ 

૧૦ આહીર યવુક મડંળ, મધરુમ, જુનાગઢ બાયપાસ,  
 

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૯૦ 

૧૧ ુ દાવન પુ, નીલકંઠ ફામર્, ઝાઝંરડા ચોકડી,  
 

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૭૦ 

૧૨ 
ી કારડીયા રાજપતુ યવુા સગંાથ, મોતીબાગ, િબલનાથ 

મહાદેવ મિંદર,  
રહણેાકં/વાિણ યીક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૩૦ 

૧૩ 
ઉમા નવરાિત્ર મહો સવ, ફડદુ વાડી પાટ  લોટ, ગ્રીન સીટીની 
બાજુમા,ં ચોબારી એરીયા,                                    

રહણેાકં/વાિણ યીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૬૮.૮૦ 

૧૪ બ્ર રાસ મહો સવ, ગીરનાર દરવાજા રોડ,   રહણેાકં/વાિણ યીક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૫૦ 

ાદિશક કચેર - મહસાણા 

૧ 
સરુક્ષા સેત ુઅને મહસેાણા નવરાત્રી મહો સવ પોલીસ પરેડ 
ગ્રાઉ ડ,  

વાિણજયીક   ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૩.૪૭ 

૨ સમપર્ણ પુ નવરાત્રી મહો સવ-, ધોબીઘાટ,   વાિણજયીક   ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૬૨.૫૨ 

૩ રાજધાની ગ્રા ડ નવરાત્રી કમીટી, રાધનપરુ રોડ,   વાિણજયીક   ૦૩/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૪૩ 
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૪ નવરાત્રી મહો સવ, પાલાવાસણા,   વાિણજયીક   ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૫૨ 

૫ 
દ  ગરબી મહો સવ, દ  બગં્લોઝ, અવસર પાટ  લોટની 
સામે,  

વાિણજયીક   ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૩૫ 

૬ યામ ગરબી મડંળ, યામ બગં્લોઝ, મોઢેરા રોડ,   વાિણજયીક   ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૫.૪૮ 

૭ સમપર્ણ પુ નવરાત્રી મહો સવ-, ધોબીઘાટ,   વાિણજયીક   ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૧૦ 

૮ 
સરુક્ષા સેત ુઅને મહસેાણા નવરાત્રી મહો સવ પોલીસ પરેડ 
ગ્રાઉ ડ,  

વાિણજયીક   ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૬૨.૯૮ 

૯ નવરાત્રી મહો સવ, ઓ.એન.જી.સી. નગર પાલાવાસણા,   વાિણજયીક   ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૬૪ 

૧૦ 
દ  ગરબી મહો સવ, દ  બગં્લોઝ, અવસર પાટ  લોટની 
સામે,  

રહણેાક ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૧૦ 

ાદિશક કચેર - મોરબી 

૧ 
ી ઉિમયા નવરાત્રી મહો સવ, કેનાલ રોડ, રવાપર ચોક્ડી 

નજીક,  
રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૭૧.૮૦ 

૨ ી ધકવડી મેલડીમા ંગરબી , ટેશન રોડ  રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૪૦ 

૩ 
 

શિક્ત ચોક ગરબી મડંળ , ગે ટ હાઉસ રોડ ,  વાિણ યીક ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૭૦ 

૪ 
મગલભવન ગરબી મડંલ, 

ગે ટ હાઉસ રોડ ,  
વાિણ યીક ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૧૦ 

૫ ખોિડયાર મિંદર દરબારગઢ, લતા પલુ નજીક ,  રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૧૦ 

૬ 
ી શિક્ત ગરબી મડંલ , પોલીસ લાઇન , વાઘાપરા 

નજીક,  
રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૦૦ 

૭ 
ી ઉિમયા નવરાિત્ર મહો સવ , કેનાલ રોડ, રાવપર ચોક્ડી 

નજીક,  

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૭૧.૧૦ 

૮ ી ધકવડી મેલડીમા ંગરબી , ટેશન રોડ  રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૭૦ 

૯ પાટીદાર ગરબા મહો સવ,  વાિણ યીક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૫૦ 

૧૦ સકં પ ગરબા મહો સવ પચંસર ચોકડી ,  વાિણ યીક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૧૦ 

૧૧ ખોિડયાર મિંદર દરબારગઢ, લતા પલુ નજીક ,  રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૧૨ ી શિક્ત ગરબી મડંલ , પોલીસ લાઇન , વાઘાપરા નજીક,  રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૯૦ 
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૧૩ 
ી ઉિમયા નવરાિત્ર મહો સવ , કેનાલ રોડ, રાવપર 

ચોક્ડી નજીક,  
રહણેાકં/વાિણ યીક ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૩૦ 

૧૪ ી ધકવડી મેલડીમા ંગરબી , ટેશન રોડ  રહણેાકં/વાિણ યીક ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૩૦ 

 
ાદિશક કચેર - નડ યાદ 

૧ 
પટેલ યવુક મડંળ સચંાલીત નવરાત્રી મહો સવ, 
છાટીયાવાડની લીમડી,  

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૦૧/૧૦/૨૦૧૬ વરસાદ 

૨ પીજ ભાગોળ સચંાલીત નવરાત્રી મહો સવ, પીજ ભાગોળ,  
રહણેાકં/વાિણ યીક 

૦૨/૧૦/૨૦૧૬ 
વરસાદ
. 

૩ 
વ લભ નગર આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, એલઆઇસી 
ઓિફસ પાસે,  

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૦૩/૧૦/૨૦૧૬ 

વરસાદ 

૪ 
બસંરી પુ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, સોનગઢ પાટ  
લોટની સામે, નડીયાદ-ઉ રસડંા રોડ,  

વાિણ યીક 
૦૪/૧૦/૨૦૧૬ 

વરસાદ 

૫ 
અંિબકા યવુક મડંળ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, દુમરાલ 
બજાર,  

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૦૪/૧૦/૨૦૧૬ વરસાદ 

૬ એકતા નવરાત્રી મહો સવ, સાઇંબાબા મિંદર પાસે,  રહણેાકં ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૫૮.૮૯ 

૭ 
ષાનગર આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, ષાનગર પાટ  
લોટ, પચંવટી સોસાયટી પાસે,  

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૫૯.૬૮ 

૮ સં તી રાસ ગરબા મહો સવ, સલુભ સોસાયટી, વાિણયા વાડ, રહણેાકં ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૫૯.૦૪ 

૯ 
પટેલ સોસાયટી આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, ેયસ 
િસનેમાની પાછળ,  

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૩૯ 

૧૦ 
રોટરી ક્લબ આયોજીત નવરાત્રી મહો સવ, બસદુીવાલા હાઇ 
કુલ મેદાન, નડીયાદ 

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૫૮.૯૮ 

૧૧ 
સી. . પુ ગરબા મહો સવ, આઇસ ફેક્ટરી ગ્રાઉ ડ, િસટી 
પોઇ ટ પાસે,  

રહણેાકં/વાિણ યીક 
૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૫૮.૮૦ 

૧૨ રાવણ દહન, િજમખાના મેદાન, મફતલાલ પાસે,  વાિણ યીક ૧૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૭૧ 

 
ાદિશક કચેર - નવસાર  

૧ 
નવરાત્રી મહો સવ-૨૦૧૬ નેહા પાકર્ આરટીઓ ઓિફસની 
સામે, માયપરુ તા. યારા જી.તાપી  
 

વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 

  

૬૫.૦૬  



171 | P a g e  
 

૨ 
સભુાષ પુ નવરાત્રી મહો સવ હોલી ફિળયા  
મ.ુપો. યારા જી.તાપી 

વાિણ યીક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૬.૨૭ 

૩ 
રમઝટ નવરાત્રી મહો સવ, ગોકુલધામ રેસીડ સી  
તા. યારા જી. તાપી 

રહણેાકં  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 

  

૬૪.૪૬ 

૪ 
શીવાજંલી નવરાત્રી-૨૦૧૬, સં કાર ભારતી કુલ કે પસ 
આશાપરુી માતા મિંદર  

વાિણ યીક ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૬૯.૫૩ 

૫ 
સક ટ હાઉસ નવસારી, પારસી હોિ પટલની સામે  
તા. નવસારી જી. નવસારી 

રહણેાકં ૦૩/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૪૧ 

૬ નવરાત્રી મહો સવ, કબીલપોર બજાર, કબીલપોર  રહણેાકં ૦૩/૧૦/૨૦૧૬  ૬૬.૭૨ 

૭ સક ટ હાઉસ નવસારી, પારસી હોિ પટલની સામે  
 

રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૬૬.૪૮ 

૮ નવરાત્રી મહો સવ, કબીલપોર બજાર, કબીલપોર  
 

રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ 

  

૬૫.૭૮ 

૯ લુ સીકુઈ, સિકર્ટ હાઉસ,  રહણેાકં  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ 

  

૬૪.૫૭ 

૧૦ ઓમ સાઈં િમત્ર મડંળ, ત્રપિત િસવાજી ચોક, િવજલપોર,  રહણેાકં  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૬.૦૪ 

૧૧ 
ભિક્ત નગર સાઈં સેવા સં થા ભિક્ત નગર ,  
ઉ ોગ નગરની પાછળ,  

વાિણ યીક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૭.૧૭ 

૧૨ 
બ્ર દ સમાજ શીંવાજંલી ગરબા આશાપરુી માતા મિંદર સં કાર 
ભારતી કુલ  

રહણેાકં  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૨.૪૭ 

૧૩ કબીલપોર બજાર, ગરબા મહો સવ,   રહણેાકં  ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ૬૪.૧૭ 

૧૪ સાઈં પુ ગરબા, તીઘરા  રહણેાકં  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ 

  

૬૪.૦૫ 

૧૫ તીઘરા પટેલ સમાજવાડી,  રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૭ ૬૬.૮૯ 

૧૬ 
સાવર્જિનક નવરાત્રી મહો સવ ગોપાલ નગર સોસાયટી 
િવજલપોર રોડ,  

વાિણ યીક ૧૦/૧૦/૨૦૧૭ ૬૭.૧૬ 

૧૭ 
નીલાજંન નવરાત્રી મહો સવ દુિધયા તળાવની સામે , નતૂન 
સોસાયટી,  

રહણેાકં ૧૦/૧૦/૨૦૧૭ ૬૬.૧૨ 

 
ાદિશક કચેર - પાલન રુ 

૧ નવરાત્રી મહો સવ જુના ટેલીફોન એક્ષચે જ પાસે,  વાિણ યીક  ૦૧.૧૦.૨૦૧૬ ૭૩.૬૦ 
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૨ મહે રી હોલ, લ મણ ટેકરી,  વાિણ યીક  ૦૨.૧૦.૨૦૧૬ ૭૦.૯૩ 

૩ વરસાદના કારણે ગરબા મોકુફ રહલે - ૦૩.૧૦.૨૦૧૬ - 

૪ નવરાત્રી મહો સવ બેચરપરુા,  રહણેાકં ૦૪.૧૦.૨૦૧૬ ૬૯.૯૦ 

૫ નવરાત્રી મહો સવ મોટી બજાર,  વાિણ યીક ૦૫.૧૦.૨૦૧૬ ૭૨.૩૦ 

૬ નવરાત્રી મહો સવ તીન બ ી િવ તાર,  રહણેાકં/વાિણ યીક ૦૬.૧૦.૨૦૧૬ ૭૨.૧૩ 

૭ નવરાત્રી મહો સવ લ મીપરુા,  રહણેાકં ૦૭.૧૦.૨૦૧૬ ૭૦.૧૩ 

૮ 
એક્ટીવ પુ ગરબા મહો સવ, ીએમ.એન.હાઇ કુલ કે પસ , 
પાટણ 

વાિણ યીક ૦૮.૧૦.૨૦૧૬ ૭૯.૦૦ 

૯ રંગતાલી નવરાત્રી મહો સવ, પ્રગતી મેદાન, પાટણ વાિણ યીક  ૦૯.૧૦.૨૦૧૬ ૮૦.૨૬ 

૧૦ 
નવરાત્રી મહો સવ મોટી બજાર,  
 

વાિણ યીક  ૧૦.૧૦.૨૦૧૬ ૭૨.૦૬ 

ાદિશક કચેર - પોરબદંર 

૧ ી આશાપરુા ગરબી મડંળ, સરુજ પેલેસ,                        રહણેાકં  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૫.૮૩ 

૨ પિુ ટમાગીર્ય નવધા ભિક્ત રાસો સવ, વાડી લોટ  રહણેાકં/વાિણ યક ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૩૦ 

૩ રુમ મ નવરાત્રી મહો સવ, એમ.િજ.રોડ  વાિણ યક ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૪૮ 

૪ થનગનાટ રાસો સવ, ચોપાટી પાસે,  વાિણ યક ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૭૩ 

૫ 
પોરબદંર સમ ત ખારવા સમાજ આયોિજત નવરાત્રી મહો સવ 
ચોપાટી પાસે,  

વાિણ યક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૬૩ 

૬ લીઓ, પાયોનીયર રમઝટ નવરાત્રી મહો સવ ચોપાટી પાસે,  વાિણ યક ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૯૨ 

૭ 
ીમહરે સપુ્રીમ કાઉ સીલ સમ ત મહરે સમાજ આયોિજત 

નવરાત્રી મહો સવ  
વાિણ યક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૬૪ 

૮ પોરબદંર રે વે ટેશન ઉ સવ સિમિત,  વાિણ યક ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૬૯ 

૯ સીઆઇ નવરાત્રી મહો સવ, ચોપાટી પાસે                      વાિણ યક ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૬૬ 

૧૦ 
લ મીનારાયણ િમત્રમડંળ,લ મીનગર ચોક, હાઉિસંગ બોડર્ 
કોલોની,  

રહણેાકં ૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૩૩ 
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૧૧ 
પોરબદંર સમ ત ખારવા સમાજ આયોિજત નવરાત્રી મહો સવ 
ચોપાટી પાસે,  

 વાિણ યક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૨૨ 

૧૨ લીઓ, પાયોનીયર રમઝટ નવરાત્રી મહો સવ ચોપાટી પાસે,   વાિણ યક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૧૪ 

૧૩ 
ી મહરે સપુ્રીમ કાઉંિસલ સમ ત મહરે સમાજ યોિજત 

નવરાત્રી મહો સવ 
વાિણ યક ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૯૦ 

૧૪ પોરબદંર રે વે ટેશન ઉ સવ  સિમિત, વાિણ યક ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૧૪ 

૧૫ ી આશાપરુા ગરબી મડંળ, સરુજ પેલેસ,                        રહણેાકં ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૪૭ 

૧૬ પિુ ટમાગીર્ય નવધા ભિક્ત રાસો સવ, વાડી લોટ  વાિણ યક/રહણેાકં ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૯૨ 

 
ાદિશક કચેર - રાજકોટ 

૧ 
અિકલા પાયોનીયર નવરાત્રી મહો સવ- ૨૦૧૬.  
શા ી મેદાન ગ્રાઉ ડ,  

વાિણિ યક રહણેાક 
૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 

૭૪.૨૯ 

૨ 
રઘકુુલ યવુા પૂ નવરાત્રી મહો સવ  
સાધ ુવાસવાની રોડ,   

વાિણિ યક  
રહણેાક 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 
૭૭.૯૦ 

૩ 
અિકલા પાયોનીયર નવરાત્રી મહો સવ  
શા ી મૈદાન ગ્રાઉ ડ,  

વાિણિ યક રહણેાક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ 
૮૨.૩૦ 

૪ રઘકુુલ યવુા પૂ નવરાત્રી મહો સવ સાધ ુવાસવાની રોડ,   વાિણિ યક રહણેાક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૭૬.૩૫ 

૫ ન ધ: વરસાદ ને કારણે નવરાત્રી મહો સવ બધં રહલે.   ---- ૦૩/૧૦/૨૦૧૬  ---- 

૬ ન ધ: વરસાદ ને કારણે નવરાત્રી મહો સવ બધં રહલે.  ----- ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  --- 

૭ ગોપી રાસો સવ- ૨૦૧૬ ,ડી.એચ .કોલેજ, ડો .યાિજ્ઞક રોડ,   વાિણિ યક રહણેાક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૭૩.૯૪ 

૮ 
સાજં સમાચાર નવરાત્રી મહો સવ (પાયલ આર.સી.જી. 
લાયન), શા ી મેદાન ગ્રાઉ ડ,  

વાિણિ યક રહણેાક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ 
૭૬.૫૦ 

૯ 
જય સરદાર યવુા સં કૃિત નવરાત્રી મહો સવ, પટેલ 
પે ડાવાલાની બાજુમા,ં નાના મવા રોડ,  

વાિણિ યક રહણેાક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ 
૭૫.૩૬ 

૧૦ સરુભી ક્લબ નવરાત્રી મહો સવ ,રેસ કોષર્ રીંગ રોડ,    વાિણિ યક રહણેાક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૭૬.૧૬ 

૧૧ 
જય સરદાર યવુા સં કૃિત નવરાત્રી મહો સવ, પટેલ 
પે ડાવાલાની બાજુમા,ં નાના મૌવા રોડ,. 

 
રહણેાક 

૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૮૦.૩૨ 

૧૨ ગોપી રાસો સવ ,ડી.એચ .કોલેજ, ડો .યાિજ્ઞક રોડ,   વાિણિ યક રહણેાક  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૭૩.૪૪ 
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૧૩ 
ય ુસહીયર રાસો સવ- ૨૦૧૬ ૧૫૦ ફીટ રીંગ રોડ, નાના મવા 
રોડ  

વાિણિ યક રહણેાક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૭૭.૭૧ 

૧૫ સં કૃિત યવુા ફાઉ ડેશન, નાના મવા રોડ, ૧૫૦ ફીટ રીંગ રોડ,   વાિણિ યક રહણેાક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૭૮.૨૭ 

૧૫ 
ઇિ ડયન પાકર્ આવાસ યોજના, ગલુમગર્ રેિસડે સી ની  બાજુમા ં
રૈયા રોડ,  

વાિણિ યક રહણેાક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૨૭ 

૧૬ સરુભી ક્લબ નવરાત્રી મહો સવ ,રેસ કોષર્ રીંગ રોડ,    વાિણિ યક રહણેાક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૭૪.૦૭ 

૧૭ સરુભી ક્લબ નવરાત્રી મહો સવ , રેસ કોષર્ રીંગ રોડ,    વાિણિ યક રહણેાક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૭૩.૯૯ 

૧૮ 
સાિન ય એપાટર્મે ટ પૂ નવરાત્રી, જીવરાજ પાકર્ , નાના મૌવા 
રોડ,  

વાિણિ યક રહણેાક  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૪૦ 

 
ાદિશક કચેર - સર ગામ 

૧ 
સવ દય મીત્ર મડંલ , વામીનારાયણ ગરુુકુલ ,ભીલાડ, 
જી-વલસાડ 

રહણેાકં  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૭૬.૫૨ 
૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૫૨

 

૨ 

ભીલાડ પોટ્ર્સ ક્લબ નવરાત્રી મહો સવ   રહણેાકં  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૭૨.૫૭
 

૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૭૨.૫૭
 

૩ 

સાવર્જનીક અ બીકા િમત્ર મડંળ, ઉમરગામ.  રહણેાકં  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૧૭
 

૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૧૭
 

૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૧૭
 

૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૧૭
 

૪ 

જી.આઇ.ડી.સી સાવર્જનીક ઉ સવ મડંળ, જી.આઇ.ડી.સી 
કોલોની,ઉમરગામ. 

રહણેાકં  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૭૬.૨૫
 

૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૨૫ 
૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૨૫ 

૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૨૫ 

૫ 
ક પત  ભાગ્યોદય ઉ સવ મડંળ. ટેશન રોડ. ઉમરગામ.  રહણેાકં  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૭૨.૭૬

 

૦૩/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૭૬ 
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૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૭૬ 
૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૨.૭૬ 

૬ 

ી િશવ શિક્ત મડંળ,પોલીસ ટેશન પાસે,ઉમરગામ.  રહણેાકં  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૫૯
 

૦૩/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૫૯ 

૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૫૯ 
૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૫૯ 

 
ાદિશક કચેર - રુત 

૧ 
 

સરુત યિુનિસપલ કોપ રેશન પાટ લોટ, ઉમરા પોલીસ ટેશન 
નજીક, આઠવાલાઈ સ,  

વાિણ યીક/રહણેાકં 
૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 

૬૬.૨૦ 

૨ 
 

રોયલ નવરાિત્ર લોક ન.ં૬૫૬/૧૬૫૪ અડાજણ,તા.ચોયાર્શી,  વાિણ યીક/ રહણેાકં 
૦૧/૧૦/૨૦૧૬ 

૬૬.૯૦ 

૩ 
ુદંાવન પાટ  લોટ, મા િત એવે ય ુ ,િસંગણપોરથી કોઝ-વે 

રોડ, કતારગામ, 
વાિણ યીક/ રહણેાકં 

૦૪/૧૦/૨૦૧૬ 
૬૭.૨૨ 

૪ 
ીકાયાલાલ ઠાકોરજી મિંદર ટ્ર ટ, ઓલપાડ મેઇન રોડ,એિઝટો 

મોલ, નદંનવન સોસાયટી પાસે,જહાગંીરપરૂા, 
વાિણ યીક/ રહણેાકં 

૦૪/૧૦/૨૦૧૬ 
૬૬.૬૨ 

૫ 
 

રજવાડી પટ  લોટ, ય ુકોસાડ રોડ,સાિંતનગર પાસે, કોસાડ,   વાિણ યીક/ રહણેાકં ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૨૨ 

૬ 
આસોપાલવ ફામર્, આઇ.પી.સવાણી કુલ ,CNG પપં પાસે, 
અડાજણ, 

વાિણ યીક/  
રહણેાકં 

૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૩૫ 

૭ 
 

પિંડત િદનદયાલ ઇંડોર ટેિડયમ, ઉમરા,  

વાિણ યીક/  
રહણેાકં 
વાિણ યીક/  
રહણેાકં 

૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૮૫ 

 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ 

૬૬.૨૯ 

૮ 
ગો ડન મેમોરાઈસ હોલ,સુ નાર્ભમુી પાટ  લોટ, ટીજીબી 
હોટલ, ડુમસ રોડ,  

વાિણ યીક/  
રહણેાકં 

૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૮૫ 
૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૨૬ 

૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૫૨ 

૯ ટીજીબી ગ્રાઉંડ ,ડુમસ રોડ, 
વાિણ યીક/  
રહણેાકં 

૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૧૪ 
૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૧૪ 

૧૦ ઇ ટરનેશનલ ક વેનટશન સે ટર,સરથાણા, વાિણ યીક/રહણેાકં ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૬૪ 
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૧૧ રજવાડી ફામર્, કતારગામ,  વાિણ યીક/રહણેાકં ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૫૬ 

૧૨ વાિટકા ફામર્,કતારગામ, વાિણ યીક/રહણેાકં ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૩૦ 

ાદિશક કચેર - રુ નગર 

૧ શેરી ગરબા, ઘઘૂરી પાકર્ સોસાયટી,   રહણેાક  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૭૪.૯૦ 

 

૨ અિ બકા માઇ મિંદર,   રહણેાક  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૭૪.૪૦ 

૩ લ ચોક   રહણેાક  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬  ૭૪.૮૦ 

૪ ઉિમયામાતાજી ટાઉનશીપ,   રહણેાક  ૦૩/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૯૦ 

૫ ચદંન ચોક વઢવાણ  રહણેાક  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૨૦ 

૬ રામજી મદંીર જોરાવરનગર  રહણેાક  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૭૨.૭૦ 

૭ રામે ર મદંીર, રતનપર રહણેાક  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૦૦ 

૮ દાજીપરા, વઢવાણ રહણેાક  ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૭૧.૯૦ 

૯ મા િતપાકર્ સોસાયટી,  રહણેાક  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૭૫.૧૦ 

ાદિશક કચેર - વડોદરા 

૧ પ્રણિલકા ગરબા મહો સવ , ક્ યાણ બાગ,  માજંલપરુ,  રહણેાકં ૧/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૨૦ 

૨ સીતાબાગ ગરબા મહો સવ ,  સીતાબાગ ગ્રાઉ ડ, માજંલપરુ ,  રહણેાકં/ વાિણ યીક ૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૨૦ 

૩ 
ઓ. એન. જી.સી. ગ્રાઉ ડ , ઓ. એન. જી.સી. કે પસ, 
બરોડા ડેરી,  

રહણેાકં ૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૬૦ 

૪ રાસ ગરબા મહો સવ, પ્રમખુ પ્રસાદ ચોકડી, માજંલપરુ      રહણેાકં/ વાિણ યીક ૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૩૦ 

૫ 
અલૈયા બલૈયા ગરબા , પચંશીલ ગ્રાઉ ડ સર વતી પપં, 
માજંલપરુ ,  

રહણેાકં/ વાિણ યીક ૨/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૭૦ 

૬ ઐય પા ગ્રાઉ ડ, ય ુસમા રોડ,  રહણેાકં ૩/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૨૦ 

૭ 
બાલ ગોપાલ ગરબા, ટી.પી.૧૨, આરાધના સોસાયટી,  ય ુ
સમા રોડ, સમા ,  

રહણેાકં/ વાિણ યીક ૩/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૭૦ 

૮ ઈ ટ ઝોન જનક યાણ યવુક મડંળ, મહસેેણા નગર, ફતેહગજં,  રહણેાકં/ વાિણ યીક ૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૫૦

૯ 
િત્રવેણી ગરબા, િશવ શિક્ત યવુક મડંળ, િત્રવેણી ગરબા 
ગ્રાઉ ડ, સારાભાઈ ત્રણ ર તા ,  

રહણેાકં/ વાિણ યીક ૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૭૦ 

૧૦ 
 પરંપરા ટ્ર ટ ગરબા, આઈનોક્ષ િસનેમા પાછળ, ટી.પી.૦૨, 
લોટ ન.ં ૩૧૬, ગોરવા,   

રહણેાકં  ૫/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૭૦ 

૧૧ 
બાલ ગરબા- ૨૦૧૫, છોટા ભીમ એલે બીક ફટાકડા ગ્રાઉ ડ, 
ગોરવા ,   

રહણેાકં ૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૧૦ 
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૧૨ 
િશશ ુસં કૃિત ગરબા મહો સવ, સમતા પાલેર્ પોઈ ટ, જંાસીની 
રાણી ચોક ગ્રાઉ ડ નજીક, લ મીપરુા ,  

રહણેાકં ૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૩૦ 

૧૩ 
સમતા ગરબા મહો સવ, બાલાજીનગર ગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્ 
ગ્રાઉ ડ, લ મીપરુા ,  

રહણેાકં ૬/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૦૦ 

૧૪ 
સમવેદના ચેરીટેબલ ટ્ર ટ, મહા શિક્ત ગરબા, ગજુરાત 
હાઉિસંગ બોડર્, મોરારીબાપ ુકાઠંા ગ્રાઉ ડ, ગોરવા ,

રહણેાકં ૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૮૦ 

૧૫ વડુા ક્વા ્ર્સ ગરબા મહો સવ , ય ુઅલકાપરુી રોડ,  રહણેાકં ૭/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૫૦ 
૧૬ યનુાઈટેડ વે ગરબા એલે બીક સીટી , એલે બીક, ગોરવા,  વાિણ યીક ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૮૦ 
૧૭ ગોત્રી ગામ રણછોડજી મિંદર ,  રહણેાકં ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૭૦
૧૮ વડોદરા નવરાત્રી  ફે ટીવલ , નવલખી ગ્રાઉ ડ,  રહણેાકં ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૭૦ 

૧૯ 
યગુશિક્ત ગરબા મહો સવ, યગુશિક્ત ગરબા ગ્રાઉ ડ ડી-માટર્ 
ની  પાછળ,, ગોત્રી,  

રહણેાકં/ વાિણ યીક ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૪૦ 

૨૦ િવ ાસ કૉલોની ગરબા ગ્રાઉ ડ, અપના બજાર , અલકાપરુી ,   રહણેાકં/ વાિણ યીક ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૭૦ 
૨૧ રેવા પાકર્ ગરબા મહો સવ , વાઘોડીયા રોડ,  રહણેાકં ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૫૦

૨૨ 
જય અંબે યવુક મડંળ ગરબા બીએપીએસ ની પાછળ , 
વાઘોડીયા રોડ,  

રહણેાકં ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૨૦ 

૨૩ 
કારેલીબાગ પોટર્સ એ ડ ક ચર ગપૃ, અંબાલાલ પાકર્ ગરબા 
ગ્રાઉ ડ, 

વાિણ યીક ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૪૦ 

૨૪ રાવણ દહન “દશેરા” પોલો ગ્રાઉ ડ,  વાિણ યીક ૧૧/૧૦/૨૦૧૬ ૯૩.૦૦ 

ાદિશક કચેર - વાપી 

૧  થનગનાટ, રોટરી ક્લબ, ફોરલ કોલેજ  વાિણ યીક રહણેાકં   ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪. ૨૧ 

૨  અંબેમાતા મદંીર ગુજંન એરીયા,  વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬   ૬૩.૧૭ 

૩  મોઘાભાઇ હોલ, તારાકંુડ ટેડીયમ રોડ, વલસાડ  વાિણ યીક   ૦૨/૧૦/૨૦૧૬   ૬૨.૨૬ 

૪  નવરાત્રી મહો સવ આવાભાઇ હાઇ કુલ પુ,   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૨/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૫૨ 

૫  રાસ રમઝટ, ભાથેલા પાટ  લોટ ચલા,   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૩/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૯૩ 

૬  નવચેતન મડંળ આયોજીત ગરબા મહો સવ, દેસાઇ 
એન.ડી.એન. સાવર્જનીક હાઇ કુલ રોડ, અંબેમાતા મદંીર ની 
સામે,  

વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૩/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૩૨ 

૭  શેરી ગરબા, પેપીલોન હોટલ પાસે,   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૪/૧૦/૨૦૧૬  ૬૩.૧૦ 
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૮  અંબેમાતા મદંીર આયોજીત ગરબા મહો સવ, ગુજંન   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬  ૬૩.૫૬ 

૯  શેરી ગરબા, પેપીલોન હોટલ પાસે,   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૫/૧૦/૨૦૧૬   ૬૧.૫૫ 

૧૦  અંબેમાતા મદંીર આયોજીત ગરબા મહો સવ, ગુજંન   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૩૧ 

૧૧  ી ક્ છીભાનશુાલી િમત્રમડંળ ટ આયોજીત ગરબા મહો સવ, 
ચણોદ કોલોની  

વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૬/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૯૧ 

૧૨  રાસ રમઝટ, ભાથેલા પાટ  લોટ ચલા,   વાિણ યીક   ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  ૬૫.૦૨ 

૧૩  મોઘાભાઇ હોલ, તારાકંુડ ટેડીયમ રોડ, વલસાડ  રહણેાકં   ૦૮/૧૦/૨૦૧૬  ૬૨.૭૪ 

૧૪  ીજી પાટ લોટ િસનેપાકર્ વસીઆર રોડ વલસાડ  વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૮/૧૦/૨૦૧૬   ૬૫.૪૬ 

૧૫  અંબેમાતા મદંીર, ગુજંન એરીયા   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૩.૩૬ 

૧૬  થનગનાટ, રોટરી ક્લબ, ફોરલ કોલેજ   વાિણ યીક રહણેાકં  ૦૯/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૩૭ 

૧૭  અંબેમાતા મદંીર, ગુજંન એરીયા   વાિણ યીક રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬   ૬૪.૦૪ 

૧૮ થનગનાટ, રોટરી ક્લબ, ફોરલ કોલેજ   વાિણ યીક રહણેાકં  ૧૦/૧૦/૨૦૧૬  ૬૩.૭૫ 

૧૯  રાવણ દહન સેરેમની એટ રામલીલા મેદાન,   વાિણ યીક   ૧૧/૧૦/૨૦૧૬  ૬૪.૩૪ 

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 

એનOx 
μg/m3 

૧ અમદાવાદ બહરેામપરુા રેફરલ હોિ પટલ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૩૯ ૩૨.૬૨ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫.૨૩ ૩૮.૯૩ 

૨ અમદાવાદ એલ.ડી. એ જીિનયરીંગ કોલેજ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૩૦ ૨૧.૬૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪.૧૪ ૨૪.૨૨ 

૩ અમદાવાદ આર.સે.ટેકિનકલ હાઇ કુલ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૬૪ ૨૫.૮૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩.૮૯ ૩૧.૬૩ 

૪ અમદાવાદ શારદાબેન હોિ પટલ, સરસપરુ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩.૦૬ ૨૯.૦૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫.૪૦ ૩૩.૯૮ 
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૫ અમદાવાદ કેિડલા, કેિડલા બ્રીજ પાસે, ઇશનપરુ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩.૮૧ ૨૮.૫૫ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪.૫૬ ૨૮.૮૦ 

૬ અમદાવાદ નહે  બ્રીજ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩.૭૩ ૪૩.૯૯ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૭.૭૪ ૫૫.૪૯ 

૭ અમદાવાદ સેટેલાઇટ એરીયા જોધપરુ વ ડ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૪૭ ૩૭.૬૯ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫.૦૬ ૪૯.૩૧ 

૮ અમદાવાદ રિખયાલ, કેવલ કાટંા પાસે િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૮૯ ૨૯.૫૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૯.૪૧ ૩૭.૩૨ 

૯ અમદાવાદ પવૂર્ એચ.પી.પેટ્રોલપપં િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૨૨.૨૧ ૨૩.૨૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૬.૭૧ ૨૮.૧૨ 

૧૦ અમદાવાદ પવૂર્ વીઆઇએ હોલ, જીઆઇડીસી વટવા િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૩૧.૯૧ ૩૦.૨૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૩૨.૦૯ ૩૪.૩૬ 

૧૧ અમદાવાદ પવૂર્ મકેુશ ઇ ડ ટ્રીઝ પ્રા.િલ., નારોલ, 
અમદાવાદ 

િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૨૬.૮૮ ૨૮.૧ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૩૦.૬૭ ૩૨.૧૪ 

૧૨ અમદાવાદ પવૂર્ નારોલ પોલીસ ચોકી, જીઆઇડીસી નારોલ, 
અમદાવાદ 

િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૯.૩૦ ૨૦.૮૬ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૧.૩૩ ૨૫.૦૨ 

૧૩ અમદાવાદ ગ્રા ય ધાબા ઉપર, ીનાથજી સોસાયટી, સાણદં િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૮.૬૯ ૧૯.૦૭ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૩.૬૨ ૨૫.૩૬ 

૧૪ આણદં એએ એુમ ઓિફસ િબ ડીંગના ધાબે, 
આણદં 

િદવાળી પહલેા - - - 

િદવાળી - - - 

૧૫ અંકલે ર રામવાટીકા સોસાયટી, અંકલે ર િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૯.૩૮ ૧૭.૧૬ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫.૬૩ ૨૨.૯૧ 

૧૬ અંકલે ર િત્રવેણી વાડી, કોલી ફિળયા, રાજપીપળા િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૮.૮૦ ૧૪.૮૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪.૫૪ ૨૩.૫૭ 

૧૭ ભ ચ પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબા પર, ભ ચ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૨.૬૨ ૧૧.૦૫ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૩.૯૩ ૧૫.૭૭ 

૧૮ ભાવનગર પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબા પર, ઘોઘા સકર્લ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૬.૬૮ ૧૫.૨૬ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૪.૯૪ ૨૩.૮૯ 

૧૯ ભજુ જીપીસીબી ઓિફસ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫.૨૯ ૦.૦૧ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૨૬ ૨.૬૩ 

૨૦ ગાધંીનગર સિુવધા સેંટર સેક્ટર – ૮ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫.૨૧ ૧૪.૧૭ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૯.૨૪ ૨૦.૨૨ 

૨૧ ગોધરા પચંમહાલ ફેડરેશન ઇ ડ ટ્રીઝ ના ધાબે િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૦.૬૩ ૩.૭૭ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૬૨ ૫.૩૫ 

 

૨૨ િહંમતનગર પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબે, િહંમતનગર, જી: િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧.૧૬ ૧૧.૭૯ 
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સાબરકાઠંા િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૮.૩૬ ૧૯.૧૫ 

૨૩ જુનાગઢ ગાધંી ચોક, ટેશન રોડ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧.૩૪ ૨૨.૧૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૨૬ ૨૩.૬૯ 

૨૪ મહસેાણા જીપીસીબી ઓિફસ િદવાળી પહલેા ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫.૭૧ ૧૯.૩૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨.૨૪ ૧૪.૧૨ 

૨૫ મોરબી જીપીસીબી ઓિફસ , મોરબી િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૮.૫૩ ૧૩.૭૧ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૮.૧૫ ૨૯.૨૯ 

૨૬ મોરબી ફાયર બ્રીગેડ ટેશન મોરબી િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૨૦.૨૫ ૧૭.૦૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૧.૯૨ ૪૧.૧૫ 

૨૭ નડીયાદ પ્રાદેિશક કચેરીના ધાબે,, સરદાર ભવન, 
નડીયાદ 

િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૩.૩૨ ૦.૬૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૫.૩૧ ૧.૯ 

૨૮ નવસારી વોટર વકર્સ િબ ડીંગના ધાબે, નવસારી 
નગરપાિલકા, કાગદીવાડ 

િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૨૦.૦ ૨૪.૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૬.૦ ૨૯.૦ 

૨૯ પાલનપરુ જીપીસીબી ઓિફસ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪.૨૮ ૧૫.૨૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૮.૧૬ ૨૦.૫૨ 

૩૦ પોરબદંર િચરાગ કા સલટ સી, કમલા બાગ, એમ.જી. 
રોડ 

િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪.૪૩ ૧૮.૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૨.૪૩ ૨૬.૨૪ 

૩૧ રાજકોટ જીપીસીબી ઓિફસ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧.૦૦ ૨૭.૦૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૨.૦૦ ૭૮.૦૦ 

૩૨ સરીગામ જીપીસીબી ઓિફસ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪.૪૧ ૩૨.૫૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૭.૨૮ ૩૪.૭૭ 

૩૩ સરુત દી હી ગેટ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧.૩૮ ૨૭.૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪.૪ ૪૧.૧૫ 

૩૪ સરુત એર ઇિ ડયા િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩.૮૧ ૨૮.૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫.૬૫ ૩૩.૨૪ 

૩૫ સરુત એસવીઆર કોલેજ િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧.૭ ૨૯.૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩.૯ ૩૪.૨ 

૩૬ વડોદરા બાપોડ નગરપાિલકા કુલ, ઇ દ્રપરુી 
ગે ટહાઉસની પાછળ 

િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૨૦ ૩૫ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૨૫ ૪૨ 

૩૭ વડોદરા પાણીની ટાકંી, ગાયત્રી તળાવ, ગોત્રી િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૦ ૪૨ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩ ૪૫ 

૩૮ વડોદરા દાિંડયા બજાર, ફાયર ટેશન, સરુસાગર િદવાળી પહલેા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧ ૧૯ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫ 
૨૧ 

 

૩૯ વાપી જીપીસીબી ઓિફસ, જીઆઇડીસી વાપી િદવાળી ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૮.૯૫ ૨૮.૫૫ 

િદવાળી પહલેા ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧.૮૮ ૩૨.૦૧ 

બી: દવાળ  તહવાર દર યાન અવાજ ુ ંમોનીટર ગ: 
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ાદિશક કચેર  થળ દવસ તાર ખ એવરજ ડ બી (18 થી 
24 કલાકની વ ચે) 

અમદાવાદ નેહરુિબ્રજ ચાર ર તા પાસે િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૯૦.૫ 

િદવાળી  ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૯૮.૩ 

િદવાળી  પછી - - 

અમદાવાદ-પવૂર્ આઝાદ ચોક, વટવા ગામ િદવાળી પહલેા ં ૨૪-૧૦-૨૦૧૬ ૫૪.૧૬ 

િદવાળી ૩૦-૧૦-૨૦૧૬ ૮૯.૩૪ 

અમદાવાદ-પવૂર્ ગાધંી ચોક, બોપલ િદવાળી પહલેા ં ૨૪-૧૦-૨૦૧૬ ૫૬.૧૬ 

િદવાળી ૩૦-૧૦-૨૦૧૬ ૯૧.૮૩ 

અમદાવાદ-ગ્રા ય તપન ચોક, સાણદં િદવાળી પહલેા ં ૨૪.૧૦.૨૦૧૬ 

 

૬૦.૪૬ 

િદવાળી ૩૦.૧૦.૨૦૧૬ 

 

૮૧.૫૯ 

આણદં શા ી મેદાન, મોટા બજાર, વ લભ િવ ાનગર, 
આણદં 

િદવાળી પહલેા ં - - 

િદવાળી ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૮.૪૫ 

િદવાળી પછી - - 

આણદં ગવમેર્ ટ ટાફ ક્વાટર્સર્, સિકર્ટ હાઉસ પાસે,  
આણદં 

િદવાળી પહલેા ં - - 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૨૫ 

અંકલે ર ઓએનજીસી કોલોની,  અંકલે ર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૬.૦૨ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૯૦.૨૨ 

અંકલે ર માનવ મિંદર, જીઆઇડીસી- અંકલે ર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૭.૩૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૭.૦૨ 

અંકલે ર દોલત બજાર,રાજપીપળા િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૬.૭૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૫.૫૩ 

અંકલે ર ટેશન રોડ, સફેદ ટાવર, રાજપીપળા િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૭.૨૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૩.૧૯ 

ભ ચ નારાયણકંુજ સોસાયટી પાસે િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૯૩.૮ 

ભ ચ જલારામમિંદર, કસક ચોકડી, ભ ચ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૯૨.૮૦ 

ભ ચ શિક્તનાથ મિંદર,  ભ ચ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૩૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૭.૬૦ 

ભાવનગર હલિુરયા ચોક, ભાવનગર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૭૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૬૨ 

ભાવનગર વોકહાટર્ હોિ પટલ, ઘોઘા સકર્લ પાસે,  ભાવનગર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૮૮ 
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િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૦૨ 

ભાવનગર િથઓસોિફકલ સોસાયટીની પાછળ, પાણી સકર્લ 
પાસે, ભાવનગર 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૪૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૦.૨૩ 

ભજુ યિુબલી ગ્રાઉ ડ પાસે, ભજુ િદવાળી ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૧૦ 

ભજુ મહાદેવ દરવાજા, હમીરસર તળાવ પાસે િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૭.૬૦ 

ભજુ પબરુી ફિળયા,સોનીવાડ, ભજુ િદવાળી  
ગાધંીનગર ગવમેર્ ટ ટાફ ક્વાટર્સર્, સેક્ટર-૮, ગાધંીનગર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૬૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૬.૨૦ 

ગાધંીનગર ગ્રીન પાકર્ , સેક્ટર ૨૬,  ગાધંીનગર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૮૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૯૩.૦૦ 

ગોધરા ભરુાવાવ ચાર ર તા પાસે, સતગરુુ હોટલ પાસે,  
ગોધરા 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૫.૭૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૪.૧૦ 

ગોધરા અંકલે ર મહાદેવ સોસાયટી,  ગોધરા િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૫.૭૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૮.૮૦ 

ગોધરા િવ કમાર્ ચોક, શહરેી િવ તાર,  ગોધરા િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૭.૦૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૭.૬૦ 

ગોધરા પ્રભાકંુજ સોસાયટી,  ગોધરા િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૯.૮૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૯.૨૦ 

િહંમતનગર જીવનધારા સોસાયટી, મહાવીરનગર, િહંમતનગર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૨.૬૬ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૦.૧૬ 

િહંમતનગર ગાધંીવાડા, મોડાસા, જી. અરવ લી િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૪.૧૬ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૫૯.૦૦ 

જામનગર ચડંી બજાર,  જામનગર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૭.૭૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૦ 

તપરુ સરદાર પટેલ ચોક, જૂનાગઢ રોડ, તપરુ િદવાળી પહલેા ં ૨૮-૧૦-૨૦૧૬ ૬૮.૦૮ 

િદવાળી ૩૦-૧૦-૨૦૧૬ ૧૦૦.૪૫ 

જૂનાગઢ િદવાન ચોક, સોની બજાર,  જૂનાગઢ 
 
 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૮૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૯૮ 

જૂનાગઢ કાળવા ચોક,  જૂનાગઢ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૯૫.૦૨ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૯૮.૮૮ 

મહસેાણા પરા એિરયા િદવાળી પહલેા ં ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૫૧.૮૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૧.૪૦ 

મહસેાણા તોરણવાળી માતાનો ચોક િદવાળી પહલેા ં ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૪૯.૪૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૪.૫૦ 

મહસેાણા ેયાશં સોસાયટી લ રોડ િદવાળી પહલેા ં ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૫૦.૬૦ 



183 | P a g e  
 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૭૦ 

મહસેાણા બી. કે. િસનેમા એિરયા િદવાળી પહલેા ં ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૫૧.૧૦ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૧૦ 

મોરબી સીતારામ ચોક, મોરબી 
 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૭.૨૭ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૯.૨૨ 

મોરબી  
સરદાર બાગ પાસે, સનાળા રોડ,  મોરબી 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૪૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૮.૫૩ 

નિડયાદ તાલકુા પચંાયત ક્વાટર્સર્, િમશન રોડ,  નિડયાદ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૫.૯૧ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૦૮ 

નડીયાદ સતંરામ મિંદર રોડ,  નડીયાદ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૪.૬૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૭.૫૪ 

નડીયાદ જનરલ હોિ પટલ, નડીયાદ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૯.૦૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૫૪ 

નવસારી છાપરા રોડ, દૂિધયા તળાવ પાસે, નવસારી િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૭.૩૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૬.૯૦ 

પાલનપરુ ગથામણ દરવાજા, મખુ્ય બજાર, પાલનપરુ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૮ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૯૦.૬ 

પોરબદંર સદુામા ચોક, પોરબદંર  િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૯.૦૯ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૭૫ 

પોરબદંર વાઘે રી લોટ ,  પોરબદંર િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૫.૨૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૨૫ 

રાજકોટ િસિવલ હોિ પટલ કે પસ, રાજકોટ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૩.૨૫ 

 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૫.૮૪ 

 

રાજકોટ ેયસ સોસાયટી, રેસકોસર્ િરંગરોડ પાછળ,  
રાજકોટ 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૩.૭૫ 

 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૯.૭૧ 

 

રાજકોટ જી લા પચંાયત ચોક, ગેલેક્ષી િસનેમા પાસે,  
રાજકોટ 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૮૭ 

 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૧.૮૯ 

 

સરીગામ મહાવીર કો લેક્ષ, િભલાડ ત્રણ ર તા પાસે, 
ઉમરગામ 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૫.૨૬ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૫૯.૬૭ 

સરીગામ હિરઓમ એપાટર્ મે ટ, પ્રાથિમક શાળા પાસે, 
િભલાડ 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૬.૩૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૪૯.૫૬ 

સરીગામ એવરશાઇન રેિસડે સી, િભલાડ િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૪૮.૯૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૨.૯૧ 
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5.21 ૃ થકરણ ણુવ ાની ચો સાઇ (એનાલટ કલ વો લટ  કં ોલ –AQC) 

અહવેાલ હઠેળના વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ 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 ૨૦૧૬-૧૭ 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.  

સરુત એસવીઆર કોલેજ, સરુત િદવાળી પહલેા ં ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૮.૪ 

િદવાળી ૩૧/૧૦/૨૦૧૬ ૭૭.૪ 

સરેુ દ્રનગર લ ચોક, સરેુ દ્રનગર િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૮.૧ 

સરેુ દ્રનગર ઉિમયા માતાજી ટાઉનિશપ,  સરેુ દ્રનગર િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૨ 

સરેુ દ્રનગર રામજી મિંદર, જોરાવરનગર િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૯ 

સરેુ દ્રનગર રામે ર મિંદર, રતનપર િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૨.૮ 

સરેુ દ્રનગર દાજીપરા, વઢવાણ િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧.૧ 

સરેુ દ્રનગર મારુિતપાકર્ સોસાયટી,  સરેુ દ્રનગર િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૫.૩ 

વડોદરા બાપોદ સરકારી શાળા, ઇ દ્રપરુી ગે ટ હાઉસની 
પાછળ, બાપોદ 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૮.૨૨ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૬.૯૩ 

વડોદરા પાણીની ટાકંી, ગાયત્રી સરોવર, ગોત્રી, વડોદરા િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૯.૫૩ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૮૦.૦૮ 

વડોદરા ફાયર ટેશન, દાિંડયા બજાર, સરુસાગર પાસે,  
વડોદરા 

િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૭.૬૫ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૯.૬૨ 

વાપી અંબા માતા મિંદર પાસે, ગુજંન, વાપી િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૩.૫૧ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૭૦.૩ 

વાપી ગુજંન િસનેમા પાસે,  વાપી િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૬૩.૮૧ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૯.૪૮ 

વાપી એલ.જી.હિરયા હોિ પટલ પાસે,  વાપી િદવાળી પહલેા ં ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ૫૮.૪ 

િદવાળી ૩૦/૧૦/૨૦૧૬ ૬૬.૪૮ 
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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 પરૂતુ ં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 2016 ના ંરોજ થયેલ ઉજવણી િવષે એક અહવાલ 

ાદિશક કચેર , અમદાવાદ- વૂ 

 ૨૨ મી એિપ્રલ ૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, અમદાવાદ-પવૂર્ ારા થીમ “ પ ૃ વી માટે વકૃ્ષો અમ ૂ ય, 
વકૃ્ષારોપણ કરીએ અતુ ય” પર ધરતી િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. લોક સવંાદ સેત ુ (લોક દરબાર) 
કાયર્ક્રમ-૨૦૧૬ APMC,  તલપરુ, દ ક્રોઇ તાલકુા ખાતે રાખવામા ંઆવેલ. આ કાયર્ક્રમની સાથે ધરતી િદનની 
ઉજવણીનો કાયર્ક્રમ પણ રાખવામા ંઆવેલ. સદર લોક દરબાર માનનીય મતં્રી ી, સૌરભભાઇ પટેલ, મતં્રી ી 
નાણા, ઉજાર્, અને પેટ્રોલીયમના અ યક્ષ થાને મળેલ. તથા વકૃ્ષા રોપણ કાયર્ક્રમ હઠેળ માનનીય મતં્રી ી 
તથા  ધારાસ ય ી બાબભુાઇ. .પટેલ, તથા અિધકારી ગણના વરદ હ તે APMC,  તલપરુ ખાત ેવકૃ્ષારોપણ 
કરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક અિધકારી ી. બી.આર.ગ જર, વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી. આઇ.એન.ઘાસરુા તથા વડી 
કચેરી અમદાવાદ યિુનટના ીમતી. અંજનાબેન પટેલના હ તે પણ વકૃ્ષારોપણ કરી ધરતી િદનની ઉજવણી 
કરવામા ંઆવેલ.  
ાદિશક કચેર , .ુ .િન.બોડ, અમદાવાદ 

 તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી,ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્, અમદાવાદે અરસપરસ ચચાર્ની બેઠકનુ ંઆયોજન 
કરેલ. પ્રાદેિશક કચેરીના ંતમામ અિધકારીઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ી બી. એન. શેઠ, મદદનીશ 
પયાર્વરણ ઇજનેરે કાયર્ક્રમના ં સદંભર્મા ં પે્રઝં ટેશન કરેલ. બોડર્ના અિધકારીઓ ારા વકૃ્ષારોપણ કરવામા ં
આવેલ.  
ાદશીક કચેર , આણદં 

 તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેશીક કચેરી, આણદં ારા િવ  ધરતી િદન તરીકે ઉજવવામા ંઆવેલ. 
પ્રાદેશીક કચેરી, આણદંના ટાફ ારા વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ તથા અંદાિજત ૪૦ 
ટલા છોડનુ ં ઓિફસમા ં અન ે ઓિફસની બહાર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ં આવેલ હતુ.ં વધમુા ં જીઆઇડીસી 
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વી.વી.નગર ઇ ડ ટ્રીઅલ એસોસીએશન તથા પ્રાદેશીક કચેરી, આણદેં સયંકુ્તપણે વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન કરેલ. એસોસીએશન ારા વાિષર્ક ૪૦૦ ઝાડવા રોપાશે તેમ જાહરે કરવામા ંઆવેલ. 
ાદશીક કચેર , કલે ર 

 તા.૨૨/૪/૨૦૧૬ ના ંરોજ િવઝન ઈ ટરનેશનલ કુલ ઓફ એક્સેલ સ, જીઆઇડીસી અંકલે ર ખાતે BEIL 
અને ETL ારા સયંકુ્ત રીતે ધરતી િદનની ઉજવણીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. સદર કૂલ ખાતે વગર્ ૧ 
થી ૪( ૪૧૮ િવ ાથીર્ઓ), વગર્ ૫ થી ૮ (૩૨૨ િવ ાથીર્ઓ) અને વગર્ ૯-૧૦ ( ૩૮ િવ ાથીર્ઓ)ના કુલ ૭૭૮ 
િવ ાથીર્ઓ ારા િવિવધ ૩ એજ પુની િવષય અનુ પ આયોિજત િચત્ર પધાર્મા ંભાગ લેવામા ંઆવેલ. દરેક 
પુમા ં ઇનામોનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. ી.એ.વી.શાહ, પ્રાદેિશક અિધકારી ારા ધરતી િદન પર ટૂંકંુ 

પ્રવચન આપવામા ંઆવેલ અને િવ ાથીર્ઓને તેઓની િદનચયાર્મા ંધરતીમાતાના સરંક્ષણ માટે લઈ શકાય 
તેવા િવિવધ પગલાઓં સચૂવવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર , ભાવનગર 

 વષ 2016 માટ િવ  ધરતી દનની ઉજવણી ાદિશક કચેર , જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ, ભાવનગર 
ારા ક યાણ ાદિશક લોક િવ ાન ક , ભાવનગરની મદદથી તા:- 22/04/2016 ના રોજ શહરના 
મોતીબાગ ટાઉનહોલ, ભાવનગર ખાતે યોજવામા ંઆવેલ હતો. સદર કાય મમા ંજનતા માટ ચ  પધા ુ ં
આયોજન કરવામા ં આવેલ હ ુ.ં સમ  કાય મમા ં ાદિશક કચેર , જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ, 
ભાવનગર; ક યાણ ાદિશક લોક િવ ાન ક , ભાવનગર; િશ કો તેમજ ભાગ લેનાર બાળકો, અને 
શહર જનોએ ભાગ લીધેલ હતો. ચ  પધામા ંભાગ લેનાર ય તઓની સં યા 270 ટલી હતી.  
આ ચ  પધા ુલ 3 િવભાગોમા ંયોજવામા ંઆવેલ મા ં 
(1) 1 થી 13 વષના બાળકો 
(2) 14 થી 20 વષના બાળકો 
(3) 21 થી ઉપરના ય તઓએ ભાગ લીધેલ.  
દરક િવભાગમા ં થમ, તીય અને િૃતય મે આવનાર િવ તાઓને રુ તૃ કરવામા ંઆવેલ હતા. તેમજ 
પધામા ંભાગ લેનાર દરક પધકોને માણપ  તથા ો સાહક ઇનામો આપવામા ંઆવેલ હતા. 
આ કાય મમા ં ઉપ થત ી. આર.આર. યાસ - ાદિશક અિધકાર , જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ, 
ભાવનગર તથા ી. ડો. ભાવેશભાઇ ભરાડ - ચેરમેન ી ક યાણ ાદિશક લોક િવ ાન ક , ભાવનગર, ારા 
ધરતી દન િનિમતે ાસગંીક ઉદબોધન કરવામા ંઆવેલ હ ુ.ં 
ાદિશક કચેર , ગાધંીનગર 

 તા: ૨૨.૦૪.૨૦૧૬ 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, િવષય “Trees for the Earth, Let’s Get Planting” ઉપર પયાર્વરણ િચત્ર પધાર્, વગેરે વી 
જુદી જુદી પ્રવિૃ ઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર ીમતી અ પા પી.ઠકકર અને 
િસિનયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ ી એસ.આર.પટેલ., પ્રાદેિશક કચેરી, ગાધંીનગર, િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ 
સે ટરના ંમેનેજીંગ ટી ી અિનલભાઈ પટેલ અને ચૌધરી કોલેજ, સેકટર-૭, ગાધંીનગરના પ્રોફેસર ીમતી 
સોનલબેન વી.મોદી દ્રારા પ ૃ વી િદનના ં િવિવધ પાસાઓ િવષે િવગત આપેલ.  આ કાયર્ક્રમમા ંઆશરે ૩૦ 
િવ ાથીર્ઓએ ભાગ લીધો હતો. િવ તાઓને ઇનામ િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. 



187 | P a g e  
 

ાદિશક કચેર  ગોધરા 
 પ્રાદેિશક કચેરી ગોધરા ારા ધરતી િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ . ધરતી િદનની થીમ” આગેવાનીનો હવે 

આપણો વારો ” હતુ.ં પ્રાદેિશક કચેરી ગોધરાના પ્રાગંણમા ં કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર  હ મતનગર 

 પ્રાદેિશક કચેરી િહ મતનગર અને ટ્રીમલાઇન ઇંડ ટ્રીઝ લી. નનાનપરુ, તા-પ્રાિંતજ, િજ.સાબરકાઠંા વારા 
સયંકુ્ત રીતે તા:૨૨/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ સયંકુ્તપણે ધરતી િદવસની ઉજવણી કરવામા ં આવેલ. 
ઇંડ ટ્રીઝમાથંી આશરે ૩૦ લોકોએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ધરતી માતાની જાળવણી અને તેના મ ૂ યવાન 
ોતોની જાળવણી અંગેન ુ મહ વ સદર ઉપિ થત સવેર્ લોકોને સમજાવવામા ંઆવેલ. યારબાદ એકમની 

િપ્રમાઇસીસમા ંવકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમ યોજાવવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર , ુનાગઢ 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરી જુનાગઢ ખાતે ધરતી િદન ૨૦૧૬ ની ઉજવણી ારા 
કચેરીના પિરસરમા ં કુ્ષારોપણ  કરવામા આવેલ. 

ાદિશક કચેર , ક છ(પિ મ) 
 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરી, ક છ(પિ મ) ખાતે ધરતી િદન ૨૦૧૬ ની ઉજવણી 

કો ફર સ હોલ, આશાપરુા પર લોકલે િલમીટેડ, ગામ: લેર, ભજુોડી નજીક,  તા.ભજુ  ખાતે કરવામા આવી. અથર્ 
ડે”નુ ંમહ વ અને ઉ ેશ “ટ્રીસ ફોર ધી અથર્” અંગેની સપંણૂર્ માિહતી ડો.એસ.એન.અગ્રાવત (િસ.વૈ.અ) આપી. 
ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્ ના અિધકારીઓ તેમજ આશાપરુા પર લોકલે િલમીટેડ ના સ યોએ સાથે રહીને ક્ષારોપણ 
સિહતની પ્ર િુત કરી. 
ાદિશક કચેર , મહસાણા 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, મહસેાણા ારા તા: ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ પયાર્વરણ અને 
પ ૃ વીની રક્ષા કા  લેવાના થતા ંપગલાઓ બાબત કચેરી ટાફ સાથે ઇન હાઉસ ચચાર્ થકી ધરતી િદનની 
ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ તથા  દરેક અિધકારી /કમર્ચારી ારા જ મિદન િનિમતે વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવશે 
તેવી પ્રિતજ્ઞા લીધેલ. 
ાદિશક કચેર , મોરબી 

 તા.૨૨/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, મોરબી ારા મોરબી િસરામીક એશોિશયેશન અને તક્ષશીલા 
િવ યાલય, મહદ્રનગર, મોરબી સાથે “ધરતી માટે કુ્ષો, ચાલો કુ્ષો વાવીયે”ની થીમથી ધરતી િદનની 
ઉજવણી કરેલ હતી. ી એન.આઇ.કાપિડયા ,વૈજ્ઞાિનક અિધકારી.,પ્રાદેિશક કચેરી મોરબી દ્રારા ધરતી િદન 
િવષે િવ ાથીર્ઓને માિહતી આપી. ી બી.જી.સતુ્રેજા, પ્રાદેિશક અિધકારી, મોરબી ારા પ ૃ વીના સરંક્ષણ પર 
માિહતી આપી. શાળાના ંપિરસરમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 
ાદિશક કચર , નડ યાદ 

 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચરી, નડીયાદ તેમજ મફતલાલ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે ‘ધરતી િદન ૨૦૧૬’ ની  “Trees  for  the  Earth,  Let’s  get  planting”  િવષય વ ત ુ પર ઉજવણી 
કરવામા ંઆવી.  
ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના પ્રાદેિશક અિધકારી ી કે. આર. ઉપા યાય, ી એ. . રાઠોડ (નાયબ 
પયાર્વરણ ઈજનેર)  ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ નડીયાદ, ી િદલીપ પટેલ જનરલ મેનેજર 
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(એ જીનીયર) મફતલાલ મીલ નડીયાદ, ી િનલય દેસાઈ (જનરલ મેનેજર -  HR), એસ. કે. બરીક HOD  – 
(SQC) મફતલાલ મીલ નડીયાદ  તેમજ મફતલાલ મીલના કમર્ચારીઓએ સમારંભમા ંહાજરી આપી હતી. ી 
કે.વી. રૈયાણી  શેફટી ઓફીસર મફતલાલ મીલ નડીયાદ ારા તમામનુ ં વાગત કરવામા ંઆવેલ અને ી કે. 
આર. ઉપા યાય, ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક અિધકારી નડીયાદ ારા ધરતી િદનના 
ઈિતહાસની જાણકારી આપવામા ંઆવેલ, મા ંતેઓ એ જણાવેલ કે આ િદન ની ઉજવણી ૧૯૭૦ થી કરવામા ં
આવે છે. અને ૧૭૫ દેશો આ િદનની ઉજવણી કરે છે. આપણી આસપાસના પયાર્વરણની જાળવણી અને 
પયાર્વરણનુ ંરક્ષણ કરીએ તે ભિવ યમા ંઆવનાર પેઢી માટે અિનવાયર્ છે.  
ી એ. . રાઠોડે (નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર) ારા પાવર પોઈ ટ ારા ધરતી િદનની થીમ “ધરતી માટે 
કુ્ષો, ચાલો આપણે વાવીએ"ને િવ તાર પવૂર્ક સમજાવેલ કે પયાર્વરણના રક્ષણ માટે વકૃ્ષના એક નહી, પણ 
હજારો ફાયદા છે. ઉપરાતં લોક જાગિૃતના સદેંશા પ આ થીમ ારા વકૃ્ષનુ ંમહ વ સમજાવામા ંઆવેલ હતુ.ં 
અંદાિજત ૪૦ લોકોએ કુ્ષોની અગ યતા પર વક્ત ય આપેલ. પયાર્વરણમા ંમહ વના ફેરફાર લાવવા માટે 
વકૃ્ષ ખબુજ મદદ પ થાય છે. ખરેખર એક એકરમા ંઉગાડેલા ગીચ વકૃ્ષો એક વષર્મા ંઆશરે ૨૬૦૦૦ માઈલનુ ં
અંતર કાપતા વાહનોના ધમુાડામા ંઉ ભવતા કાબર્ન ડાયોક્સાઈડ  નુ ંશોષણ કરે છે. કુ્ષો ારા લોકોને મદદ 
મળે છે. કુ્ષો લોકોને લાબંાગાળાના આિથર્ક અને પયાર્વરણીય િ થિત જાળવવામા ંમદદ કરે છે. તે ખોરાક, 
ઉજાર્ અને આિથર્ક મદદ આપ ેછે. યારબાદ સમારંભમા ંપધારેલા તમામ સ યો ારા પયાર્વરણના રક્ષણ માટે 
આપણી આસપાસના પયાર્વરણને પ્રદુિષત  થતુ ં બચાવીએ એવી પ્રિતજ્ઞા લેવામા ં આવેલ. લોકો ારા 
વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં 
ાદિશક કચેર , નવસાર  

 તા.૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ િવ  ધરતી િદવસની ઉજવણી થીમ Trees for the Earth' આધારે જીઆઈડી 
કબીલપોર, નવસારીના તમામ એકમો સાથે રહીને પ્રાદેિશક કચેરી, નવસારીએ વકૃ્ષોનુ ં વાવેતર કરેલ. 
પ્રાદેિશક અિધકારી ારા ધરતી િદવસ અને વ છ ભારત અિભયાનની જાણકારી આપી. વકૃ્ષારોપણ કરવામા ં
આ યુ.ં 
ાદિશક કચેર , પાલન રુ 

 પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પાલનપરુ ારા એસએમપીએલ, ઇ ડીયન ઓઇલ 
કોપ રેશન, િસ ધપરુ, જી.પાટણ ખાતે તા.22/04/2016ના રોજ ધરતી િદન-2016ની ઉજવણી કરવામા ં
આવેલ. ી આઇ.બી.ચૌધરી, પ્રાદેિશક અિધકારી ારા “ ટ્રીસ ફોર ધ અથર્- લેટસ ગો લા ટીંગ” થીમ પર 
વકત ય આપેલ. તેઓએ દરેક ટાફ િમત્રોને પયાર્વરણ સરુક્ષા માટે જીપીસીબી ગાઇડલાઇ સનુ ંપાલન કરવા 
જણાવેલ. તેઓ દ્રારા, પયાર્વરણ માટે દરેક સ યને અ ય લોકોને જાગતૃ કરવા તથા કાબર્ન ઉ સ ન ઘટાડવા 
દરેકને લા ટેશન વધારવા માટે િવનતંી કરેલ. એસએમપીએલ, આઓસીએલ, િસ ધપરુની જગ્યામા ં
વકૃ્ષારોપણ પણ કરવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર  પોરબદંર 

 ૨૨-એિપ્રલ-૨૦૧૬ ના રોજ “ધરતીિદન” ની ઉજવણીનુ ંઆયોજન ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક 
કચેરી પોરબદંર અને મેં.  ટાટા કેિમક સ િલમીટેડ ારા કપનીની ખાણ પર આિદ યાણા ખાતે સયુકં્ત રીતે 
કરવામા ંઆવેલ.  ી એસ.કે.ભગતા ારા “ધરતીિદન” ની ઉજવણી િવશે માિહતી આપી. પ્રાદેિશક અિધકારી 



189 | P a g e  
 

ી બી.એલ.મા  ારા વૈજ્ઞાિનક ઢબે લાિ ટક વે ટનો િરયઝુ/રીસાયકલ કરીને િનકાલ કરવા, પાણીનો 
બચાવ, વીજળીની બચત ારા પયાર્વરણને બચાવવા સહભાગી થવા અપીલ કરી. .મેં. ટાટા કેિમક સ 

િલમીટેડના અિધકારી, સહકમર્ચારીઓ અને  જીપીસીબીના અિધકારીઓ  ારા  વકૃ્ષ રોપણ કયાર્. તા.૨3-એિપ્રલ-

૨૦૧૬ ના રોજ “ધરતીિદન” ની ઉજવણીનુ ંઆયોજન ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી પોરબદંર 

અને મેં. સૌરા ટ્ર કેિમક સ િલમીટેડ, ધરમપરુ ગામે કાયર્રત લાઇમ ટોન માઈન ખાતે કરવામા ં
આવેલ.“ધરતીિદન” ની ઉજવણીમા ંજી.પી.સી.બીના ટાફ, મેં. સૌરા ટ્ર કેિમક સ િલમીટેડ હોદેદારો, કમર્ચારી, 
ગામ લોકો  વગેરે હાજર રહલેા. સૌરા ટ્ર કેિમક સ િલમીટેડના અિધકારીઓ, પ્રાદેિશક  કચેરીના ટાફ તેમજ 

તેમના સહકમર્ચારીઓ ારા  વકૃ્ષા રોપણ કરવામા ં આ યુ.ં વક્તાઓ ારા પયાર્વરણ બચાવવા માટે લાિ ટક 
તેમજ અ ય ઘનકચરાનુ ંરીસાયકલ કરી ફરીથી ઉપયોગમા ંલેવા જણાવેલ. અને બાયોડીગે્રબલ વે ટનુ ંદહન 
થતુ ંઅટકાવવુ ંજોઈએ. હાજર કમર્ચારીઓ  ારા  કા ય અને નાટક રજુ કરવામા ંઆ યુ.ં શાળાના બાળકોએ 

.“ધરતીિદન” ના અનસુધંાને િચત્ર પ્રદશર્ન અને ગીત રજુ કરેલ. 
ાદિશક કચેર  રાજકોટ 

 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટ તથા પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર, રેષકોસર્, રાજકોટ 
સાથે સયુકં્ત રીતે તા:૨૨/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર, રેસકોષર્ રાજકોટ ખાતે ધરતી 
િદનની ઉજવણી કરેલ હતી. રાજકોટ શહરેની ધોળિકયા કુલ તથા િક્ર ના કુલના આશરે ૧૩૦ ટલા 
િવ ાથીર્ઓએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો હતો. ી એચ.પી. પટેલ, પ્રાદેિશક કચેરી, જીપીસીબી રાજકોટ અને 
ી ભાયાણી, પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર રાજકોટે ધરતી િદનની ઉજવણીનુ ંમહ વ સમજાવેલ હતુ.ં બધા 

સહભાગીઓએ પયાર્વરણની સધુારણા અને તેની જાળવણી માટે શપથ લીધા હતા.  
ાદશીક કચેર  – સર ગામ 

 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેશીક કચેરી – સરીગામ અને મેસ.એસેલ પ્રોપેક લીમીટેડ ારા 
સયંકુ્ત રીતે  “ધરતી િદન” ઉજવણીનો કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક અિધકારી ી 
જી. વી. પટેલ ારા “ધરતી િદન”  ની થીમ ‘પ ૃ વી માટે વકૃ્ષ અમ ૂ ય’, નુ ંમહ વ સમજાવેલ. આ 
કાયર્ક્રમમા ં આશરે ૧૭૫ ટલા ટાફ અને કમર્ચારી તથા ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના 
અધીકારી ીઓએ ભાગ લીધેલ  હતો. આશરે ૧૫૦ લા રોપાઓ પ્રાગંણમા ં રોપવામા ંઆ યા 
હતા. 
ાદિશક કચેર  રુત 

 પ્રાદેિશક કચેરી સરુત ારા તા.૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૬એ અથર્ ડ ેિનિમ ે િવિવધ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. જન જાગતૃી 
તથા કુ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ સીઈટીપી પાડેંસરા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર લી., જીઆઈડીસી, પાડેંસરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ 

હતો. ી ટી.બી.શાહ, તકેદારી અિધકારી, ી બી. વાય. રાઠોડ, લબે હડે, તથા ી એસ. એમ. વૈજનાપરૂકર, નાયબ 

પયાર્વરણ ઈજનેર, કાયર્ક્રમમા ં ઉપિ થત રહલે તથા હાજર પે્રક્ષકોને સબંોધન પાઠવેલ. આ પ્રસગેં પ્રાદેિશક 

કચેરીમા ંકચેરીના અિધકારીઓ સાથે િવચારોના આદાન પ્રદાન માટે બેઠકનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. 

ાદિશક કચેર , .પી.સી.બી વડોદરા 
 ૨૨ એિપ્રલ ૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, જી.પી.સી.બી વડોદરાએ પ ૃ વી િદન ૨૦૧૬ નો કાયર્ક્રમ સાવલી 

લામડાપરુા ઇ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશન સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે “ટી.ડી.ટી. ઇ ફ્રા” લામડાપરુા રોડ ખાતે આયોિજત 
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કરેલ. સાવલી ઇ ડ ટ્રીઝ એસોિસએશનના ંસ ય એકમોએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ીમતી એલ. કે. વદંરા, 
િસ.વૈ.અિધકારી, તથા  લેબ હડે અને ી બી. સી. બ્ર ભ  વૈજ્ઞાિનક અિધકારી, -જી.પી.સી.બી વડોદરા ારા 
પ ૃ વી િદનની ઉજવણીનો હતે ુતથા તેનો ઈિતહાસ, પ ૃ વી િદનની ૪૬મી વષર્ગાઠં, થીમ, “પ ૃ વી માટે વકૃ્ષો” 
વાતાવરણમા ં આવતા પિરવતર્નને નાથવા, વકૃ્ષોની ઉપયોિગતા, વકૃ્ષો ારા વાતાવરણમાથંી કાબર્ન 
ડાયોક્સાઇડ શોષી લેવો, યિક્તગત બીજા અ ય નાના મોટા કાય  કે નાથી ધરતી માતાનુ ંરક્ષણ કરી શકાય 
વગેરે બાબતોની િવ તતૃમા ંચચાર્ કરેલ. વકૃ્ષારોપણ કરીને ઉજવણી કાયર્ક્રમની પણુાર્હતુી કરવામા ંઆવેલ.  
ાદિશક કચેર , વાપી 

 તાર ખ: 22-04-2016ના રોજ જુરાત ૂષણ િનયં ણ બૉડ, વાપી, વાપી ઇ ડ ઝ ઍસોિશએશન અને 
વાપી ીન એ વાયરો લીમીટડના સહયોગથી ધરતી દનની સં ુ ત ઉજવણી કરવામા ંઆવી. આ દનની 
ઉજવણી વાપી સં ુ ત ગદંા પાણીના ુ ધકરણ લા ટ ખાતે “ધરતી માટ ૂ ો – ચાલો ૃ ારોપણ કર એ” 
ના થીમ સાથે ૃ ારોપણ કર  ઉજવણી કરવામા ં આવી.સદર થીમ ારા વકૃ્ષોનુ ં મહ વ સમજાવતા 
જણાવવામા ંઆ યુ ં કે વકૃ્ષો આપણા હવામાન માટે અને તેના બદલાવ માટે ખબૂ જ જ રી છે  હવામાનંા 
કાબર્ન ડાય-ઑક્સાઇડ, શોષી લેવામા ંમદદ પ થાય છે તેમજ હવા શુ ધ કરે છે. ઝાડના પ ાઓ અને થડ 
પણ હવામાનંા ંરજકણો ઝીલી લે છે. તથા ઘણા લોકો જગંલની પેદાશો પર નભે છે તે તેમને ખોરાક, ઉજાર્ 
અને રહઠેાણ આપે છે.ધરતી િદને મૅ. અતલુ લીમીટેડ ખાતે પયાર્વરણીય જાગિૃત, હિરયા ં પયાર્વરણ અને 
યોગ્ય ટકાવ િવકાસ માટે લોક જાગિૃત માટે ઉજવણી કરેલ. અતલુ લીમીટેડ ારા વય ં રીતે ર તાઓની 
સફાઇ, પારનેરા ડુગંરની સફાઇ, વકૃ્ષારોપણ, શકંર ભગવાનના ંમિંદરની સફાઇ, પાર નદીની સફાઇ હાથ 
ધરવામા ંઆવેલ. પક્ષીઓ માટે પાણી, પ્રાણીઓ અને કુદરતની સભંાળ લેવામા ંઆવી. તેમજ વ છ ભારત 
અિભયાન અંતગર્ત બે સ તાહ માટે વ છતા કાયર્ક્રમ રાખેલ. 

િવ  પયાવરણ દન – 5, ૂન 2016ના 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 ારા કરવામા ંઆવી છે. `ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડ તેની 
પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા રા યમા ંિવ  પયાર્વરણ િદન સબંિંધત િવષય પર િવિવધ કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન કરેલ.  
વડ  કચેર , ગાધંીનગર અને ાદિશક કચેર , પીસીબી, અમદાવાદ,અમદાવાદ( વુ), અમદાવાદ ા ય 

  તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ  ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની વડી કચેરી અને પ્રાદેિશક કચેરીઓ 
અમદાવાદ, અમદાવાદ-પવૂર્, અમદાવાદ-ગ્રા ય તેમજ પ્રાદેિશક કચેરી-ગાધંીનગર ારા સયંકુત રીતે િવ  
પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી ટાગોર હૉલ,અમદાવાદ ખાતે કરેલ હતી. માનનીય મખુ્યમતં્રી,  ીમતી આનદંીબેન 
પટેલના અ યક્ષપદે િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ના કાયર્ક્રમન ુઆયોજન કરવામા ંઆવેલ.  

 િવ  પયાર્વરણ િદનની પ્રાદેિશક કચેરી અમદાવાદ ારા નીચેના થળોએ ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી.  

(૧.) મે. અ પુ એ નીયર ગ લી. ખાતે ુ ારોપણ 

તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી,ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્, અમદાવાદે મે. અનપુ એ જીનીયરીંગ લી.ના 

કમર્ચારીઓ સાથે તેમના ફેક્ટરીની પરીસરમા ં કુ્ષારોપણના કાયર્ક્રમ યો લ હતો. મા ંલગભગ ૧૫૦ ટલા 



191 | P a g e  
 

રોપાઓનુ ં કુ્ષારોપણ કરવામા આ યુ ંહત ુ.ં ફેક્ટરી ારા ૫૦૦ ટલા બીજા કુ્ષો રોપવાનો લ યાકં રાખવામા 

આવેલ હતો. 

(૨.) “કવી ર તે ું વાતાવરણના બદલાવ ને બદલાવી શ ું” િવષય પર ચચા 

તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી પ્રાદેિશક કચેરી,ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્, અમદાવાદે મે. 

વે ટ પ્રો. સાથે મળીને “કેવી રીતે હુ ંવાતાવરણના બદલાવ ને બદલાવી શકંુ” િવષય ઉપર િવ તતૃ ચચાર્ સાથે 

થઈ હતી. સદર કાયર્ક્રમ UNEP-યનુાઇટેડ નેશન એ વાયરમે ટ પ્રોગ્રામની વેબસાઈટ ઉપર િવ  પયાર્વરણ 

િદનના ન ધાયેલા ૭૦૯ કાયર્ક્રમોમાથંી એક હતો.  

વે ટ મેનેજમે ટ, વાતાવરણના બદલાવ અને વ છ ભારત અિભયાન ઉપર ૧૫ પ્ર ોની પ્ર ાવલી પધાર્ના  

કાયર્ક્રમનુ ંઉમેદવારો માટે આયોજન કરવામા આવેલ. સવેર્ િવ તા તથા ૨૨ ચે જ એજ ટને અળસીયાન ુ

ખાતર, તલુસી છોડ અને મકાઈના પાવડરમાથંી બનેલ સજીવ દ્ર યો ારા િવઘટનક્ષમ કચરાની ટોપલીઓન ુ

િવતરણ મે. .કે. લ મી સીમે ટ, કલોલ ારા કરવામા આવેલ. ૧૦૦% ક પો ટેબલ અને િવઘટનક્ષમ 

કચરાની ટોપલીઓ કોનર્ ટાચર્માથંી બનાવેલ હતી.  

સદર કાયર્ક્રમ વીટર ઉપર #WorldEnvironmentDay ારા બીજા નબંરે રહી હતી. પ્રધાનમતં્રી ીના કાયાર્લય 

અને યનુાઈટેડ નેશ સના ઔપચાિરક વીટર ચલાવતા વગેર્ તેને લાઇક કરેલ હતી. અલગ અલગ 

યવસાયમાથંી ૨૨ ચે જ એજ ટને તેમણે પયાર્વરણીય બદલાવને રોકવા માટે કરેલી કામગીરી બદલ 

ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ અને મે. વે ટ પ્રો ારા સહી કરેલ સટ ફીકેટ એનાયત કરવામા આવેલ. 

ાદિશક કચેર , આણદં 
 આખા િવ મા ં  ૫ મી જૂન એ િવ   પયાર્વરણ િદન તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે. આ િદવસની ઉજવણી 

ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્,પ્રાદેશીક કચેરી, આણદં દ્રારા પણ કરવામા ંઆવી  હતી.આણદં જી લામા ંતા. 
૦૫/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ આણદં રે વે ટેશનથી અમલૂ ડેરી સધુી લોકોમા ંપયાર્વરણ અને વ ય જીવસિૃ ટની 
જાળવણી અંગેની જાગિૃત લાવવા રેલીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. એમા ંબીજા ઘણા લોકોએ પણ ભાગ 
લીધેલ હતો.બીજા ઘણા એકમોએ અલગ અલગ થળોએ આ િદવસની ઉજવણી કરેલ હતી.  િવિવધ 
ઉજવણીની િવગતો નીચે મજુબ છે: 
(૧) મે.બીપી કોિટંગ પ્રા.િલ, આણદં ખાતેની ઉજવણી. 
(૨) આણદં રે વે ટેશનથી અમલૂ ડેરી, આણદં સધુીની રેલી અને  
(૩) મેં. જય કેિમકલ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ.,ખભંાત ખાતે વકૃ્ષારોપણ  . 

(૧) મેં. બી પી કોટીંગ પ્રા.લીમીટેડ,  
મેં.બીપી કોટીંગ પ્રા. લીમીટેડ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી એક અઠવાિડયા સધુી કરવામા ંઆવેલ 
હતી. તા. ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ મેં.બીપી કોટીંગ પ્રા.લીમીટેડ એકમ ારા પયાર્વરણ પર એક શપથ 
સમારંભ યોજવામા ંઆવેલ હતો અને તેમા ંએકમના બધા લોકો યા ં હાજર ર ા હતા. યારબાદ સ તાહ 
દર યાન યોજવામા ંઆવેલ પ્રવિુતઓમા ં  િવજય થયા હતા તેમણે ઈનામ આપવામા ંઆવેલ. ગજુરાત 
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પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક અિધકારી ીએ િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૨૦૧૬ની થીમની જાણકારી આપી 
હતી ઉજવણીના અંતમા ંવકૃ્ષારોપણ કરેલ હતુ.ં   

(૨) આણદં રે વે ટેશનથી અમલૂ ડેરી, આણદં સધુીની રેલી  
તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ લોકજાગિૃત માટે આણદં રે વે ટેશનથી અમલુ ડેરી સધુી રેલીનુ ંઆયોજન કરેલ 

હતુ.ં આ રેલીમા ં ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, આણદંના અિધકારી ીઓ/કમર્ચારીઓ, ACF અને તેમના 
કમર્ચારીઓ, અમલૂ ડેરી, િવ ા ડેરી, બી પી કોટીંગ અને મે. જય કેિમકલના કમર્ચારીઓએ તથા િવ ાથીર્ઓએ 
ભાગ લીધેલ હતો. રેલીમા ં૨૦૦ થી વધારે લોકોએ ભાગ લીધેલ. રેલીની શ આત રે વે ટેશન નજીકના ભાગથી 
અને અંત અમલૂ ડેરીમા ં કરેલ. િવ  પયાર્વરણ િદવસની થીમ “વ ય પ્રાણીઓનુ ં િનકંદન કાઢતા ગોરખ 
ધધંાથીર્ઓને પડકારીએ” પર પો ટસ, લોગસં ારા વ યપ્રાણીઓના રક્ષણ માટે લોકોમા ં જનજાગિૃત લાવવા 
પ્રય ન કરેલ. યારબાદ અમલુ ડેરીની િપ્રમાઈિસસમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં 

(3) મેં. જય કેિમકલ ઇ ડ ટ્રીઝ િલ.,ખભંાત ખાતે વકૃ્ષારોપણ   
તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી જય કેમીકલ ઈ ડ ટ્રીઝ િલમીટેડના કમર્ચારીઓ 
સાથે કરવામા ંઆવેલ અને તેઓના કે પસમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ હતુ.ંઆ િદવસે અંદાિજત ૫૦૦ 
વકૃ્ષોનુ ંરોપણ કરેલ અને કંપની ારા જૂન-૨૦૧૬મા ં૧૫૦૦ વકૃ્ષોનુ ંરોપણ કરવાનો લ યાકં નક્કી કરાયો.  
ાદિશક કચેર , અંકલે ર 

 તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૬ના ં રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, અંકલે ર ારા AIA, PIA અને JIA વા ત્રણ ઔધોિગક 
એસોિસએશન સાથે મળી અંકલે રના િવિવધ જાહરે થળો અને િવ તારમા ં આવેલ ઉધોગો ખાતે િવ  
પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. િવિવધ થળોએ આયોિજત કાયર્ક્રમોમા ં કુલ આશરે ૧૦૦૦ થી 
વધ ુલોકોએ ઉજવણીમા ંભાગ લીધેલ. કાયર્ક્રમોમા ંમખુ્ય વે ગ્રીનરી વધારવા, ગ્લોબર વોિમર્ંગ ઘટાડવા તથા 
અંકલે રને લાિ ટક કચરાથી મકુ્ત કરવા વા ખ્યાલો આધાિરત ઉજવણી યોજવામા ંઆવેલ. િવિવધ જાહરે 
અને ખાનગી થળોએ વકૃ્ષારોપણ, િચત્ર પધાર્, ક્વીઝ, ફી મ શો વગેરે પ્રવિૃતઓનુ ંઆયોજન પયાર્વરણ  
જાગિૃત માટે કરવામા ંઆવેલ. પયાર્વરણ સાઇકલ રેલીન ુઆયોજન જીપીસીબી તથા AIA ારા કરવામા ં
આવેલ. સાઇકલ રેલી પોટ્ર્સ કો લેક્ષ થી શરુ કરી, ડાયમડં િચ ડ્રન િથયેટરમા ં લઈને, જીઆઇડીસી 
અંકલે રમાથંી, જીઆઇડીસીના ંરહણેાકં િવ તારમા ંથઇ પરત પોટ્ર્સ કો લેક્ષના રુટ પર યોજવામા ંઆવેલ,  
મા ં આશરે ૨૫૦ પયાર્વરણવાદીઓએ ભાગ લીધેલ મા ં પયાર્વરણ બચાઓ સબંધંીત લોગન અને 

હોડ ગ્સનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવેલ. અંકલે ર કોટર્ કો લેક્ષ ખાતે વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ મા ંચીફ 
જ ટીસ સહ અ ય જજોની ટીમ ારા હાજરી આપવામા ંઆવેલ. અ ય NGO, SDM તથા મામલતદાર, 
અંકલે ર અને જીપીસીબીના ટાફ ારા કાયર્ક્રમમા ંભાગ લેવામા ંઆવેલ. 
            અંકલે ર તાલકુા સેવાસદન તથા જીઆઇડીસી બસ પીકઅપ ટેશન, વાિલયા ચોકડી ખાતે 
વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. SDM, મામલતદાર કચેરી, અંકલે ર, NGO  ના સ યો અને જીપીસીબી પ્રાદેિશક 
કચેરી અંકલે રના સ યોએ પણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ હતો. ૨૫૦ છોડવાઓ રોપવામા ંઆ યા.  
ાદિશક કચેર  ભ ચ 

 પ્રાદેિશક કચેરી ભ ચ અને ભ ચ નગરપાિલકાએ સયંકુ્ત રીતે તા. ૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ િવ  પયાર્વરણ 
િદન-2016ની ઉજવણી ભ ચ ખાતે કરવામા આવેલ હતી. માનનીય ધારાસ ય ી દુ યતં પટેલ-ભ ચ, ી 
આર.વી.પટેલ -ચેરમેન  ભ ચ નગરપાલીકા ારા િવ  પયાર્વરણ િદન િનિમતે વક્ત ય આપવામા આવેલ. 
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માનનીય ધારાસ ય-ભ ચ, ભ ચ નગરપાિલકા અને જીપીસીબી ભ ચના કમર્ચારીઓ અને િવિવધ િબન 
સરકારી સં થા ારા માતરીયા તળાવ ભ ચ ખાતે વકૃ્ષારોપણ કરવામા આવેલ હતુ.ં જીપીસીબી ભ ચ, દહજે 
ઈ ડ ટ્રીઝ એસોસીયેશન અને દહજે ઈકો ફ્રડલી સોસાયટીએ પણ તા. ૭/૬/૨૦૧૬ ના રોજ સયંકુ્ત રીતે િવ  
પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ની ઉજવણી કરી હતી. 
            ી અિમત યાદવ-એસડીએમ ભ ચ, ી ફા ગનુ મોદી-પ્રાદેિશક અિધકારી, ી સિુનલ ભ  – 
જોઈ ટ પે્રિસડટ ડીઆઈએ, ી યોગેશ પડંયા, િબન સરકારી સં થા અને ી એચ.આર.પટેલ – સેકે્રટરી, દહજે 
ઈકો ફ્રડલી સોસાયટી ારા યએુનઈપીની િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ની થીમ “Zero  Tolerance  for  illegal 
trade  in  wild  life” પર વક્ત ય આપવામા ંઆવેલ તથા દહજે િવ તારના પયાર્વરણીય મુ ાઓ િવષે ચચાર્ 
કરવામા ંઆવી. દહજે ઈ ડ ટ્રીઝ એસોસીયેશનના સ ય એકમો પી.  છેડા શાળાના િશક્ષકો અને િવ ાથીર્ઓ 
આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો હતો.  
             પી. . છેડા શાળા દહજે ખાતે બધા મહાનભુાવો અને સહભાગીઓ ારા વકૃ્ષારોપણ પણ કરવામા ં
આવેલ. િવિવધ ઈ ડ ટ્રીઝ પણ તેમના પિરસરમા ંતેમના કમર્ચારીઓ વ ચે િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૨૦૧૬ 
કાયર્ક્રમની ઉજવણી કરી. આવા કેટલાક કાયર્ક્રમોમા ં  ભ ચના પ્રાદેિશક અિધકારી હાજર ર ા હતા. 
વકૃ્ષારોપણ,  િક્વઝ પધાર્, સતૂ્ર અને પો ટર પધાર્, સાયકલ રેલી, વકત ૃવ પધાર્ વી િવિવધ પ્રવિૃ ઓ ઉ ોગો 
ારા આયોજીત કરવામા ંઆવી હતી. િવ ાથીર્ઓ અને ઉ ોગોના કમર્ચારીઓએ િવિવધ પધાર્ઓમા ંભાગ 
લીધો હતો. 
ાદિશક કચેર , ભાવનગર 

 તા. 5/6/2016 ના રોજ જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની ાદિશક કચેર , ભાવનગર ારા ભાવનગર 
અને અમરલી જ લામા ંઅલગ-અલગ થળોએ નીચે જુબના ંકાય મો ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ હ ુ.ં 

(1.) ભાવનગર શહર. 
િવ  પયાર્વરણ િદન – ૨૦૧૬ િનિમ ે ભાવનગર શહરેના ંગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, િજ લા વહીવટી તતં્ર, 
ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન તથા ક યાણ પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર ારા સયંકુ્ત રીતે જન જાગિૃતના,ં સફાઇ 
કામ, વકૃ્ષારોપણ વગેરેના ંકામો કરવામા ંઆવેલ હતા. 
શહરેના ંમોતીબાગ ખાતેના ંટાઉન હોલમા ંઆશરે ૩૦૦થી વધ ુબાળકો તેમજ ૨૦૦ લોકો એકત્ર થઇ િવ  પયાર્વરણ 
િદનની ઉજવણી કરેલ હતી. ભાવનગરના ંકલેક્ટર ી બછંાિનધી પાની, I.A.S અને ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના ં
ટે ડીંગ કિમટીના ંચેરમેન ી સરેુશભાઇ ધાધં યા ારા પ્રાસગંોિચત ઉદબોધન કરવામા ંઆવેલ હતા.  

(અ) રલી  
પયાર્વરણ જાળવણી અને પ્રદૂષણ િનવારવા સદંભેર્ લે કાડર્સ અને પો ટરો પ્રદિશર્ત કરતી એક રેલીનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં  આ રેલીમા ંશહરેના ંબાળકો, બહનેો, ભાઇઓ સરકારી અિધકારીઓ, એન.જી.ઓ વગેરે એ ઉ સાહ 
પવૂર્ક ભાગ લીધેલ હતો. શહરેના ંમોતીબાગ ખાતે આવેલ ટાઉન હોલથી ગગંાજળીયા તળાવ તરફ જતી આ રેલીને 
િજ લા કલેક્ટર ી બછંાિનધી પાની, I.A.S અને ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના ં ટે ડીંગ કિમટીના ં ચેરમેન ી 
સરેુશભાઇ ધાધં યા ારા લેગ ઓફ કરી અને શ આત કરવામા ંઆવી હતી.   
(બ) ચ  પધા 
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બાળકોની પયાર્વરણ િદન િનિમ ના ંઉ ે યને  અનલુક્ષીને િચત્ર પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં િચત્ર પધાર્મા ં
ઇનામોનુ ં િવતરણ ી આર.આર. યાસ, પ્રાદેિશક અિધકારી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, તથા ી િવક્રમિસંહ 
ગોિહલ, સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ િવભાગ, યિુનિસપલ કોપ રેશન, ભાવનગર ારા કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં    
ૃ ારોપણ અને સફાઇ અભયાન 

ભાવનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન અને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ભાવનગર ારા શહરેના ંઅકવાડા ખાતે 
આવેલ ચકુ તલાવડી અને ટેઇલ ટે ક ખાતે વકૃ્ષારોપણનો સયંકુત કાયર્ક્રમ કરવામા ં આવેલ હતો. ૫૦ રોપાનુ ં
વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં     
(2) ભાવનગર ા ય. 
મે. િનરમા લી., કાળાતળાવ:- 
તા. ૪/૬/૨૦૧૭ ના રોજ ભાવનગરના ંકાળાતળાવ ગામ િ થત િનરમા લી. લા ટની અંદર િવ  પયાર્વરણ િદનની 
ઉજવણી િનરમા લી. કંપની અને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી ારા સયંકુ્ત રીતે કરવામા ંઆવેલ 
હતી. િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કક્ષા ૧ થી ૮ સધુીના ં િવ ાથીર્ઓની અલગ-અલગ કેટેગરીમા ં િવ  પયાર્વરણ 
િદનને અનલુક્ષીને િચત્ર પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં િવ તાઓને ઇનામ આપવામા ંઆવેલ. િનરમા લી. 
કંપનીના ં અિધકારી/કમર્ચારીઓ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના ં પ્રાદેિશક અિધકારી ી અને બાળકો ારા 
વકૃ્ષારોપણ કરેલ હતુ.ં ી આર.આર. યાસ, પ્રાદેિશક અિધકારી ારા બાળકોને તેમજ ઉપિ થત િનરમા લી. લા ટના ં
અિધકારીઓને ઉ ેશીને પ્રસગંોિચત વક્ત ય આપેલ હતુ.ં બાળકોને પયાર્વરણ લક્ષી ચલિચત્ર (જગંલ બકૂ)  પણ 
બતાવવામા ંઆવેલ હતુ.ં        
મે. રલાય સ ડ ફ સ એ ડ એ નીયર ગ લી.પીપાવાવ પોટ, તા.રા ુલા, જ.અમરલી ખાતે િવ  પયાવરણ દન ની 
ઉજવણી:- 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, ભાવનગર ારા મે. િરલાય સ ડીફ સ એ ડ એ જીનીયરીંગ લી. સાથે 
સયંકુ્ત રીતે તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૬ ના ંરોજ પીપાવાવ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી.આ 
કાયર્ક્રમમા ંગજુરાત પીપાવાવ પોટર્ લીમીટેડના જનરલ મેનેજર તથા ગજુરાત પ્રદૂષણના ંઅિધકારી ી િવકાસ પનોત, 
મ.પ.ઇ. ારા પ્રસગંોિચ  ઉ બોધન કરવામા ંઆવેલ. આ કાયર્ક્રમમા ંતમામ કમર્ચારીઓએ સાથે મળીને આશરે ૫૦ થી 
૬૦ રોપાઓનુ ંવકૃ્ષારોપણ કરેલ હત.ુ 
ાદિશક કચેર , ગાધંીનગર    
 તા. ૫/૬/૨૦૧૬ ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, ગાધંીનગર તથા .કે.લ મી 

િસમે ટ (ગ્રાઈ ડીંગ યિુનટ), મોટી ભોયણની સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે કલોલ તાલકુાની ઠલજ ગામની પ્રાથિમક 
શાળામા ંિવ  પયાર્વરણ િદવસની  ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ.  
            િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી પો ટર પધાર્ અને વકૃ્ષારોપણ પ્રવિૃ ઓ સાથે કરવામા ં
આવેલ. મા ં પ્રાદેિશક કચેરી, ગાધંીનગરના ી એસ.એસ.દેસાઇ, મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર., ી 
એસ.આર.પટેલ., િસિનયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ., ઠલજ ગામના સરપચં ી, . કે. લ મી િસમે ટના 
કમર્ચારીઓએ, પ્રાથિમક શાળાના ટાફ તથા િવધાથીર્ઓ તથા અ ય અિતિથઓએ આ પ્રસગંમા ંભાગ લીધો. 
ાદિશક કચેર  ગોધરા 
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 િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૫  મી જૂને જી.પી.સી.બી. - પ્રાદેિશક કચેરી ગોધરા અને જનરલ મોટસર્ ઇિ ડયા ારા 
હાલોલ લા ટ ખાતે ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી. િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૨૦૧૬ની થીમ “સાત અબજ 
સપના,એક િવ ,સાચવીને વાપરો” એ હતી. ી સકેંત શાહ (ડીજીએમ (ઇએચએસ) જનરલ મોટસર્ ઇિ ડયા) 
ારા િવ  પયાર્વરણ િદવસ િનિમતે હાજર રહલે સૌને આવકારવામા ંઆવેલ.પયાર્વરણ અગેની માિહતી 
ધરાવતા કાયર્ક્રમ અને િવડીયો દશાર્વવામા ં આવેલ. પરુ કાર િવતરણ સાથે લોગન તથા પો ટર પધાર્નુ ં
આયોજન કરવામા ં આવેલ.જનરલ મોટસર્ ઇ ડીયાએ પીયસુી સટ ફીકેશન કાયર્ક્રમ પણ યો લ હતો.અંતમા ં
જનરલ મોટસર્ ઇિ ડયાના હાલોલ લા ટ ખાતે કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 
િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૫ મી જૂનના િદવસે પ્રાદેિશક કચેરી ગોધરા અને વન િવભાગ,ગોધરા ારા પોલીસ 

મખુ્ય મથક ગોધરાથી જીમખાના સધુી સાઈકલ રેલીનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ .સાઈકલ રેલી કાયર્ક્રમના 

અંતમા ંગોધરા જીમખાના ખાતે કુ્ષરોપણ કરવામા ંઆવેલ . 

ાદશીક કચેર  હમતનગર 

 તા: ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેશીક કચેરી િહંમતનગરે ઇ-કોલી વે ટ મેનેજમેંટ પ્રા.લી., સાબર ઇંડ ટ્રીયલ 

પાકર્ , આસોપાલવ હોટલની સામે, અસાલ, તા:િભલોડા, િજ:અરવ લી. ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનનો કાયર્ક્રમ 

ઉજવેલ. સાબર નિસર્ંગ કોલેજ , વાિંદયોલ, તા:િભલોડા, િજ:અરવ લીના આશરે ૩૫ િવ ાથીર્ઓએ િવ  

પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણીના કાયર્ક્રમમા ં ભાગ લીધેલ. ી એમ.એસ. શકુ્લા, પ્રાદેિશક અિધકારી , 

િહંમતનગર, અને ી રાહુલ કનોજીયા, નાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર, પ્રાદેિશક કચેરી , િહંમતનગર  ારા “Go 

wild for life zero tolerance for illegal wild life trade” પર  ઇકોિસ ટમમા ંપ્રાણીઓ અને વકૃ્ષોન ુમહ વ 

સમજાવત ુપ્રવચન આપવામા ંઆવેલ. વધમુા ં લાિ ટકન ુ રીસાયક્લીંગ તથા તેના ઉપયોગમા ંઘટાડો કરવા 

તેમજ ઇ-વે ટ અને સોલીડ વે ટ  અંગે ચચાર્ કરવામા ંઆવેલ.  વન, પયાર્વરણ અને ક્લાઇમેટ ચેંજ  િવભાગ, 

િદ લી વારા ૨૦૧૬ના વષર્મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલ તમામ જાહરેનામા અંગે િવ ાથીર્ઓને માિહતગાર 

કરવામા ંઆવેલ. પાણીના સગં્રહ તથા કચરાના ઉ પાદનમા ંઘટાડો તેમજ વ ય પ્રાણીઓનો બચાવ, વનની 

જાળવણી તથા ઇકોિસ ટમની જાળવણી અંગે િવ તતૃ ચચાર્ કરવામા ંઆવેલ.  

            તમામ િવ ાથીર્ઓને ઇ-કોલી બાયોમેિડકલ વે ટ અને ઇ-વે ટ લાટંની થળ મલુાકાત કરાવવામા ં

આવેલ. પ્રાદેિશક કચેરી,િહંમતનગરના ટાફ વારા વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. આ પ્રસગેં ી પ્રકાશભાઇ 

વાઘેલા, ડાયરેક્ટર ઇ-કોલી વે ટ મેનેજમેંટ પ્રા.લી. ારા થળ અને તેની આજુબાજુ  આશરે ૧૦૦ વકૃ્ષો 

વાવવા માટે બાહધરી આપવામા ંઆવેલ. 

(1) થળ: - ગ્રામ સભા હોલ, ગામ-િવરપરુ, તા:િહ મતનગર, િજ.:સાબરકાઠંા 

 તાર ખ: ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ સાબર ડેરી િહંમતનગર તથા પ્રાદેિશક કચેરી િહંમતનગર વીરપરુના 
ગ્રામજનો સાથે મળીને િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણીનો કાયર્ક્રમ વીરપરુ ગામ ખાતે રાખવામા ંઆવેલ. 
ી લલીતભાઇ પટેલ, સાબર ડેરી ઇટીપીના ઇંચા  વારા સવેર્ ઉપિ થત લોકોનુ ં વાગત કરવામા ંઆવેલ. 

તેમણે ઇકોિસ ટમ અને પયાર્વરણ વ ચેના નાજુક સતંલુન િવશે જણાવેલ. તેઓ વારા ગ્રા ય કક્ષાની દુધ 
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મડંળીઓએ પ્રાણી અને પક્ષી બચાઓ તથા વકૃ્ષારોપણના મહ વ અંગે માિહતગાર કયાર્.  સાબર ડેરીના ી 
વસતંભાઇ વારા િજ લામા ંથતી પ્રાણી અને પક્ષીઓની ગણતરીમા ંતેઓની ભાગીદારી અંગેની તથા આ 
પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ માટે સાબર ડેરી વારા આપવામા ંઆવતા પીવાના પાણી અંગેની માિહતી આપેલ.  
ી એમ.એસ. શકુ્લા, પ્રા.અ. િહંમતનગર વારા સવેર્ ઉપિ થત લોકોને પ્રાણીઓ,પક્ષીઓ તથા વકૃ્ષોન ુ 

ઇકોિસ ટમમા ંમહ વ અંગે માિહતગાર કયાર્. તેઓએ લુ ત થતા પ્રાણીઓ તથા પક્ષીઓની જાિત, લાિ ટકન ુ 
રીસાયક્લીંગ તથા તેના ઉપયોગમા ંઘટાડો કરવા તેમજ ઇ-વે ટ અને સોલીડ વે ટ તથા પાણીના બચાવ 
અંગે ચચાર્ કરેલ. િવરપરુ ગામ ખાતે  વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ રાખવામા ંઆવેલ. રોપાઓ ડેરી તરફથી 
આપવામા ંઆવેલ.ગામના લોકો તથા સરપચં વારા વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 

 તા. 5/6/2017 ના રોજ ાદશીક કચેર  હમતનગર જય બે કવોર  ા.લ. સાઠંબા, તા.બાયડ, 
.અરવ લી અને  અ ય કાય મ િશવમ ટોન ઇ ડ , સાઠંબા, તા.બાયડ, .અરવ લી સાથે કરલ હતો. 

અરવ લી િજ લાના આશરે ૩૦ ટલા ટોન ક્રશર યિુનટોના માલીકોએ િવ  પયાર્વરણ િદવસની 
ઉજવણીના કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ી એમ.એસ. શકુ્લા, પ્રાદેિશક અધીકારી , િહંમતનગર , વારા “Go 
wild for life zero tolerance for illegal wild life trade” ના થીમ પર  ઇકોિસ ટમમાથંી લુ ત થતા પ્રાણીઓ 
અને પક્ષીઓ  વા કે ડોડો, બેંગલ ટાઇગર, ગો ડન ટોડ, તથા ડો ફીન વગેરે ઉપર માિહતી આપેલ તેમજ 
સમગ્ર જીવસિૃ ટમા ંવકૃ્ષોન ુમહ વ સમજાવત ુપ્રવચન આપેલ. વધમુા ંવકૃ્ષો વાવવાથી થતા ફાયદાઓ, 
પાણીના સગં્રહના ફાયદાઓ અને ઉપયોગીતા તથા કચરાના ઉ પાદનમા ં ઘટાડો  અંગે ચચાર્ કરવામા ં
આવેલ. પ્રાદેિશક કચેરી િહંમતનગરના ટાફ તથા ટોન ક્રશર એસોિસએશનના પ્રમખુ ી રમણભાઇ પટેલ 
અને અ ય સ યો વારા ૨૦ ટલા વકૃ્ષો વાવવામા ંઆવેલ. વધમુા ંઆ વષેર્ ચોમાસા પહલેા અરવ લી 
િજ લામા ંઆવેલ ટોન ક્રશર એકમો વારા ૧૦૦૦ ટલા વકૃ્ષોની વાવણી કરી જાળવણી કરવામા ંઆવશે. 
૨૦૧૬ના વષર્મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલ િવિવધ જાહરેનામા વા કે સોિલડ વે ટ મેનેજમેંટ સ-૨૦૧૬, 
લા ટીક વે ટ મેનેજમેંટ સ-૨૦૧૬, કં ટ્રક્શન અને ડીમોલીશન સ--૨૦૧૬ અંગે ટોન ક્રશર એકમોના 
માિલકોને માિહતગાર કરવામા ંઆવેલ. 

(૧) તા. ૬/૬/૨૦૧૬ ના રોજ એિશયન ગે્રિનટો ઇંિડયા લી. દલપરુ, તા: પ્રાિંતજ, િજ: સાબરકાઠંા ખાતે સાબરકાઠંા 
િસરાિમક ઇંડ ટ્રીઝ એસોિસયેશન તેમજ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, િહ મતનગર વારા 
સયંકુ્ત રીતે િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણીનો કાયર્ક્રમ યો લ. મા ં િસરાિમક એસોશીયેશનના પ્રમખુ ી 
મણીભાઇ પટેલ અને ૧૫ ટલી િસરાિમક્સ એકમોના માિલકો ઉપિ થત રહલે. પ્રાદેિશક કચેરી િહંમતનગરના ટાફ 
તથા િસરાિમક એસોિસએશનના સ યો વારા એિશયન ગે્રિનટો ઇંિડયા લી.મા ંઆશરે ૧૦ ટલા વકૃ્ષો વાવવામા ં
આવેલ. તેમણે અ ય ૫૦૦ રોપા વાવીને ઉછેરવાનુ ંનક્કી કયુર્ં.   

 તા. ૬/૬/૨૦૧૬ ના રોજ સાબર ડેરી અને પ્રાદેિશક કચેરી િહંમતનગર વારા સાબરકાઠંા િડ ટ્રીકટ 
કો.ઓપ.દુધ ઉ પાદકો સાથે સયંકુ્ત રીતે િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણીનો કાયર્ક્રમ સાબર ડેરી, 
િહંમતનગર ખાતે રાખવામા ંઆવેલ. સાબર ડેરીના કમર્ચારીઓ માટે લોગન પધાર્ રાખેલ. િવ તાઓને 
ઇનામ આપવામા ંઆવેલ. આ વષર્ના િવ  પયાર્વરણ િદવસના થીમ “Go wild for life zero tolerance for 
illegal wild life trade” પર  સાબર ડેરીના ૧૦૦ ટલા કમર્ચારીઓએ ભાગ લીધેલ.  
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“Each one, teach one, how to plant one” 
“પયાર્વરણ છે અનમોલ રતન  ,એક વકૃ્ષ વાવી કરો જતન , 
“િવ  ક યાણનુ ંએક જ રાજ, પયાર્વરણ સરંક્ષણ કરીએ આજ”  
ી એમ.એસ. શકુ્લા, પ્રા.અ. િહંમતનગર વારા સવેર્ ઉપિ થત લોકોને પ્રાણીઓ તથા પક્ષીઓન ુ ઇકોિસ ટમમા ંમહ વ 

અંગે માિહતગાર કયાર્. વધમુા ંદરેક યિક્તએ લાિ ટકન ુ રીસાયક્લીંગ તથા તેના ઉપયોગમા ંઘટાડો કરવો તેમજ ઇ-
વે ટ,  સોલીડ વે ટ અને પાણીના સગં્રહ કરી કઇ રીતે મદદગાર થઇ શકે તે અંગે માિહતી આપેલ. સાબર ડેરી ખાતેના 
વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંબધાએ ભાગ લીધો. 
ાદિશક કચેર , મનગર 

 તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, જામનગર એ િવ  પયાર્વરણ િદન ની ઉજવણી એ સાર ઓઇલ લી. 
ની સાથે રહીને કરેલ. આ પ્રોગ્રામ એ સાર પાવર ગજુરાત લી. ારા યોજવામા ંઆ યો. આ િદવસે  
આ પ્રોગ્રામ દર યાન િચત્ર પધાર્ના િવ તાઓને ઇનામ આપવામા ંઆ યા. જામનગર પ્રાદેિશક કચેરીના િસિન. 
વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ી એચ. સી. સોલકંી એ હાજર રહલે સૌને િવ  પયાર્વરણ િદનની થીમ િવશે જાણકારી આપે. 
આ પ્રસગેં વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં આશરે આ એકમના ૧૫૦ ટલા કમર્ચારીઓએ આ પ્રોગ્રામમા ંભાગ 
લીધેલ.  
તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ ગજુરાત ટેટ ફટ લાઇઝર કંપની -િસક્કા ારા આયોજન કરવામા ંઆવેલ પ્રોગ્રામમા ં
ભાગ લીધો. આ પ્રસગેં જુદી જુદી હરીફાઇઓ કે  ગજુરાત ટેટ ફટ લાઇઝર કંપની ારા યોજવામા ંઆવેલ તેના 
િવ તાઓને ઇનામ િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. આ પ્રસગેં વકૃ્ષારોપણ પણ કરવામા ંઆ યુ.ં આશરે આ એકમના 
૧૦૦ ટલા કમર્ચારીઓ આ પ્રોગ્રામ મા ંહાજર રહલે.  
                 તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, જામનગરે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી એ સાર 
ઓઇલ લી. ની સાથે રહીને સરકારી પ્રાથિમક શાળા ગામ મીઠોઇ ખાતે કરી હતી. આ પ્રોગ્રામમા ં ી એચ. સી. 
સોલકંી ારા  સૌને િવ  પયાર્વરણ િદવસના મહ વ િવશે, વાતાવરણમા ંથતા ફેરફાર િવશે, અને પયાર્વરણના 
રક્ષણ અંગેની માિહતી આપી.  કુલના બાળકો, િશક્ષકો,, સરપચં અને એ સાર ઓઇલ લી.ના પ્રિતિનિધઓએ આ 
પ્રોગ્રામમા ંભાગ લીધો. શાળાના પટાગંણમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં  
તા. ૬/૬/૨૦૧૬ના રોજ િવ  પયાર્વરણ િદવસના ભાગરુપે પ્રાદેશીક કચેરી જામનગરે ટાટા કેમીક સ લી. 
મીઠાપરુ સાથે એક વકૃ્ષારોપણનો પ્રોગ્રામ તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ થયેલ. આ પ્રસગેં ગજુરાત પ્રદુષણ 
િનયતં્રણ બોડર્ના અિધકારીઓ અને ટાટા કેમીક સના અિધકારીઓ ારા પાડલી ગામની નજીક આવેલ ટાટા 
કેમીક સ ની એફ યુ ટ ચેનલ પાસે વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 
ાદિશક કચેર , ત રુ 

 તા. ૫/૬/૨૦૧૬ ના રોજ તપરુ પ્રાદેિશક કચેરી તથા તપરુ ડાઇંગ એ ડ િપ્ર ટીંગ એશોસીએસન ારા 
સયંકુ્ત રીતે િવ  પયાર્વરણ  િદનની ઉજવણી તપરુ ડાઇંગ એ ડ િપ્ર ટીંગ એશોસીએસનના ધોલાઇ ઘાટો 
માટેની સયંકુ્ત શિુ કરણ યોજના, ભાટગામ, તા. ભેસાણ, િજ. જુનાગઢ ખાતે કરવામા ંઆવી હતી. સયંકુ્ત 
શિુ કરણ લા ટ ખાતે વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ કરવામા ં આ યો હતો.પ્રાદેિશક કચેરી , તપરુના પ્રાદેિશક 
અિધકારી ી એ. એમ. ગઢીયા, ી ટી.સી.બારમેડા,વૈજ્ઞાિનક અિધકારી, ી કે. એચ. ત ા તથા ી કે. એસ. 
ભરાડીયા, મ.પ.ઈ.અને તપરુ ડાઇંગ એ ડ િપ્ર ટીંગ એશોસીએસનના પ્રમખુ ી, ઉપપ્રમખુ ી,પદાિધકારીઓ 
તથા સયંકુ્ત શિુ કરણ યોજનાના કમર્ચારીઓ ારા સાથે મળીને વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ ં હતુ.ં િવિવધ 
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રોપઓ રોપવામા ંઆ યા હતા. ી એ. એમ. ગઢીયા, પ્રાદેિશક અિધકારી ારા િવ  પયાર્વરણ  િદવસની થીમ 
“Zero  Tolerance  for  the  Illegal Wildlife  trade”  અને “હરીયાળા અને વ છ” તપરુ માટે વધનેુ વધ ુવકૃ્ષો 
વાવવા ભાવ પવૂર્ક જણા યુ.ં  
ાદિશક કચેર , ુનાગઢ 

 તા. ૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી,જીપીસીબી જુનાગઢ ારા ઈિ ડયન રેયોન, વેરાવળ ખાતે 
કુ્ષારોપણ કરવામા આવેલ. 

 ાદિશક કચેર  - ક છ ( વૂ) 
 તા. ૫/૬/૨૦૧૬ ના રોજ પયાર્વરણ િદન - ૨૦૧૬ ની ઉજવણી પ્રાદેિશક કચેરી - ક છ (પવૂર્),  જીપીસીબી 

ારા મેં. ઇલેકટ્રોથમર્ ઇિ ડયા િલિમટેડ, સામખીયારી, ક છ સાથે સયંકુત રીતે કરવામા ં આવેલ. ી 
જી.એચ.િત્રવેદી,વિર ઠ પયાર્વરણ ઈજનેર, અને તકેદારી અિધકારી, રાજકોટ તેમજ ી કે.બી. ચૌધરી, પ્રાદેિશક 
અિધકારી - ક છ પવૂર્ ારા પ્રાસિંગક ઉદબોધન કરવામા ંઆવેલ. ી જી.એચ.િત્રવેદી ારા “Zero	 Tolerance	
for	 the	 illegal	 Wildlife	Trade”ના શીષર્ક હઠેળ પ્રાસિંગક પ્રવચન આવેલ તથા પયાર્વરણના સરંક્ષણ અને 
પ્રદુષણ િનવારણ અને િનયમન વધ ુસદ્રઢ બનાવવા પર િવચારો રજુ કરેલ. પયાર્વરણ જાગિૃતના િવિવધ 
કાયર્ક્રમ તથા હાજર લોકો ારા વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ.   
 પયાર્વરણ િદન -  ૨૦૧૬  ની ઉજવણી પ્રાદેિશક કચેરી - ક છ (પવૂર્),  જીપીસીબી ારા, મેં. િજંદાલ 
સો િલિમટેડ, સમાધોધા, તા. મુ દ્રા, ક છ ખાતે કરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક કચેરીના મદદનીશ પયાર્વરણ 
ઈજનેર ી આર.આર.િવરડા તેમજ ી આર. .આચાયર્ તથા એકમના અ ય પ્રિતિનિધઓ ઉજવણીમા ં
ઉપિ થત રહલે. ઉજવણી બાદ કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 
 તા.૫/૬/૨૦૧૬ ના રોજ મેં.લેકમે લીવર પ્રા.લી. પડાણા, ગાધંીધામ ખાતે પ્રાદેિશક કચેરીના 
મદદનીશ પયાર્વરણ ઈજનેર ી આર.આર.િવરડા તેમજ ી આર. .આચાયર્ ારા કાયર્ક્રમમા ંલીધો હતો. 
તથા વકૃ્ષારોપણ કરેલ. 
ાદિશક કચેર  ક છ(પિ મ) 

 ાદિશક કચેર  ક છ(પિ મ) ારા  િવ  પયાવરણ દન-5 ૂન 2016ની  ઉજવણી:-  
(૧) “િવ  પયાર્વરણ િદવસ -૨૦૧૬”ની ઉજવણી  એક્સેલ ક્રોપકેર લીમીટેડ, ગામ:-ગજોદ, તા. ભજુ, 
િજ લો:- ક છ ખાતે સતુ્ર: “ ગો વાઇ ડ ફોર લાઇફ ” પર કરવામા ંઆવી. ી જી.એમ.સાધ ુ– પ્રા.અ. 
ક છ-પિ મ  ારા ઉંડાણપવૂર્ક    િવ  પયાર્વરણ િદવસ અંગેની માિહતી આપવામા ંઆવી. આ સાથે 
તેમણે  ગો વાઇ ડ ફોર લાઇફ ને સદંભેર્ “પયાર્વરણ અંગે ની માિહતી વા મુ ાઓ પર અિત મહ વના 
િવચારો પણ રજુ કયાર્ અને તેના મહ વના ભાગ વ પે હાજર રહલે િમત્રોને જાળવણી અને વે ટના 
ઘટાડા અંગેની પ્રિતજ્ઞા પણ લેવડાવી. આ પ્રોગ્રામના ભાગ વ પે “ગો વાઇ ડ ફોર લાઇફ લખેલા 
બેગની વહચેણી કરવામા આવી નો મખુ્ય ઉદેશ લાિ ટક બેગના ઘટાડાનો હતો. પ્રોગ્રામના અંતે ૫૧ 
વકૃ્ષોનુ ંવકૃ્ષારોપણ પણ કરવામા ંઆ યુ.ં (૨) “િવ  પયાર્વરણ િદવસ-૨૦૧૬” ની ઉજવણી  કો ફર સ 
હોલ, આશાપરુા પર લોકલે િલમીટેડ, ગામ: લેર, ભજુોડી નજીક, તા.ભજુ ખાતે સતુ્ર: “ ગો વાઇ ડ ફોર 
લાઇફ ” પર કરવામા આવી. િવ  પયાર્વરણ િદવસ ઉપર પે્રજ ટેશન કરવામા ંઆ યુ.ં િવ  પયાર્વરણ 
િદન-૨૦૧૬ના ભાગ પે વકૃ વ,િચત્ર,િનબધં પધાર્ તથા ડીબેટ રાખવામા ંઆવી. ી જી.એમ.સાધ ુ – 
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પ્રા.અ. ારા પયાર્વરણનુ ંમહ વ તથા થીમ િવષે જાણકારી આપી. હાજર પ્રિતિનિધઓએ ારા વ યપશ ુ
જાળવણી તથા કચરાના ઘટાડા અંગેની પ્રિતજ્ઞા પણ લેવડાવી. 
ાદિશક કચેર , મહસાણા 

 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, મહસેાણા ારા ઓ.એન.જી.સી તથા શાં તાબા કો યિુનટી 
ચેરીટેબલ ટ્ર ટ (એન.જી.ઓ.) સાથે મળી જન જાગિૃત કાયર્ક્રમો ારા િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી 
કરવામા ંઆવેલ. િવ  પયાર્વરણ િદન િનિમતે િચત્ર પધાર્, િનબધં પધાર્ અને વકત ૃવ પધાર્ન ુઆયોજન 
કરવામા ંઆવેલ. સદર કાયર્ક્રમોમા ંમહસેાણા અને આસપાસના િવ તારની શાળાઓના કુલ ૧૦૦ થી વધ ુ
(િચત્ર પધાર્-૮૦, િનબધં પધાર્-૨૧, વકૃ વ પધાર્-૬) િવ ાથીર્ઓ ારા ભાગ લેવામા ંઆવેલ. આ વષર્ની િવ  
પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણીની થીમ “ વ યજીવોનો ગેરકાયદેસર વેપાર અટકાવીએ” હોવાથી થાિનક વન 
િવભાગનો પણ સહકાર મેળવવામા ંઆવેલ.  
 પ્રાદેિશક કચેરી મહસેાણા ારા દેિદયાસણ જીઆઇડીસી એસોસીએશનના સહયોગથી દેિદયાસણ 
જીઆઇડીસી ખાતે વકૃ્ષારોપણ અને ચચાર્ – પ્રવચન થકી િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, મહસેાણા ારા મોટા એકમો સાથે નીચે મજુબના કાયર્ક્રમોનુ ં
આયોજન કરી િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરેલ. 
  િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ની ઉજવણી પ્રાદેિશક કચેરી મહસેાણાએ  મહસેાણા દૂધ સાગર ડેરી, 
મહસેાણા  ખાતે વકૃ્ષારોપણ ારા કરેલ. 
 િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ની ઉજવણી પ્રાદેિશક કચેરી,મહસેાણાએ મે.ઓએનજીસી લીમીટેડ, 
ઓએનજીસી પાલાવાસણા  કોલોની, મહસેાણા ખાતે વકૃ્ષારોપણ તથા િચત્ર પધાર્ ારા કરેલ. ી ઉ પલ 
બોહરા, ઈડી એસેટ મેનેજર, મહસેાણા અને િજ લા ફોરે ટ ઓફીસર મહસેાણા ારા િવ  પયાર્વરણ િદનની 
થીમ  “વ યજીવોનો ગેરકાયદેસર વેપાર અટકાવીએ” પે િવચારો રજૂ કરેલ. આ કાયર્ક્રમમા ં પ્રાદેિશક 
કચેરી,મહસેાણાએ ભાગ લીધેલ. 
 મે.રબો પેપ.૨ પ્રા.લી. ારા િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ની ઉજવણીમા ં ી આર.બી.િત્રવેદી પ્રાદેિશક 
અિધકારી, મહસેાણા ભાગ લીધેલ. તેઓ ારા િવ  પયાર્વરણ િદનની થીમ પર િવચારો રજૂ કરેલ તથા 
વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ.   
ાદિશક કચેર , મોરબી 

 ૦૫મી જુન,૨૦૧૬ના રોજ ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, મોરબી દ્રારા “િવ  પયાર્વરણ 
િદન” ની ઉજવણી N.G.O.  આનદંી સં થા અને મોરબી િસરામીક એસોશીયેશન સાથે સયંકુ્ત રીતે કરવામા ં
આવી.આ િદવસે મોરબી િવ તારની અલગ-અલગ ગામની કુલના િવ ાથીર્ઓ ારા જાગતૃતા રેલી કાઢવામા 
આવી. આ રેલી મોરબી ટાઉન હોલથી શ  કરી ખાદી ગ્રામ ઉ ોગ સધુી કરવામા આવી. ી આઇ.કે.પટેલ 
કલેક્ટર –મોરબી ારા વજ ફરકાવી આ રેલીની શ આત કરવામા ંઆવી. િજ લા વન અિધકારી , ી ભાલડી 
ારા વન સરુક્ષા િવશે માિહતી આપી. ી બી.જી.સતુ્રેજા, પ્રાદેિશક અિધકારી એ પયાર્વરણ  સરુક્ષા પર 
સબંોધન કયુર્. મોરબી િસરામીકના પ્રમખુ, ી કંુડલીયા ારા કુ્ષારોપણ િવશે સબંોધન કયુર્ કુ્ષારોપણ 
કરવામા ંઆ યુ.ં 
ાદિશક કચેર , નડ યાદ 
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 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્,પ્રાદેિશક કચેરી, નડીયાદ અને વણાકબોરી િસમે ટ વકર્સ બ ે સાથે રહીને 
પયાર્વરણની જાળવણીની મક્કમતા બતાવીને િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ હતી. મા ં
એકમની અંદર તેમજ કોલોનીના પ્રીમાઈસીસમા ંલોકજાગિૃત માટે જુદા જુદા પ્રોગ્રામ વા કે િવિવધ હરીફાઈ 
તેમજ વકૃ્ષારોપણ વગેરેનુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ. ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ની ટીમ  તેમજ 
કંપનીના તમામ અિધકારી કમર્ચારીઓ, તેમજ કોલોનીના રહતેા લોકોએ પણ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ 
હતો.  

ી કે. આર. ઉપા યાય પ્રાદેિશક અિધકારી ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ નિડયાદ ારા આયોિજત 
તમામ આમિંત્રત મહમેાનોને આપણી આસપાસ પયાર્વરણના જ રી િવકાસ માટે આપણે હમેશા સહભાગી 
બની રહીએ એવા શપથ લેવામા ંઆવેલ અને આ વષર્ની િવષય વ ત ુ ારા  Join  the  race  to  make  the 

world  a  better  place   પોતાના મતં યો અને અનભુવો ારા જણાવેલ કે આપણે લાિ ટકનો ઉપયોગથી 
બચવુ,ં જ રીયાત મજુબ પાણીનો ઉપયોગ કરવો, ઇકોફે્ર ડલી ઉ પાદન અને વધ ુ વકૃ્ષારોપણ ઉપર ભાર 
મકૂવો.   
             ીઅંબજુ ીવા તવે ઔ ોગીકરણ એ સમાજના િવકાસ માટે જ રી છે. પણ સાથે સાથે તેમા ં
પયાર્વરણ ની સરુક્ષા માટેના જ રી પગલા લેવા જોઈએ બાબતે િવ તતૃ માિહતી આપી તેઓને વણાકબોરી 
કંપનીએ પયાર્વરણની સરુક્ષા માટે લીધેલ પગલાઑં વાકે (અ)૧૦૦% STP   પાણીનો ગાડર્નીગમા ંઉપયોગ 
કરીશુ.ં (બ) પો ડ એસ, (ઉ ોગનો વે ટ), નો ઉપયોગ PP િસમે ટમા ં કરીશુ ં (ક)જી સમ વે ટ વગેરેનો 
ઉપયોગ કરીશુ.ં ભગૂભર્ જળનો ઉપયોગ ઓછામા ંઓછો કરી અને વીજળીને બચાવવા માટે પહલેવિૃત કરીશુ.ં 
આ એકમ ારા કુલમા ંપણ પયાર્વરણના રક્ષણ માટે જનજાગિૃત લાવવા માટે િવિવધ પ્રવિુતઓનુ ંઆયોજન 
કરેલ.  
            વણાકબોરી ટીમે પયાર્વરણના રક્ષણ માટે નવા િવચારો, પ્રો ક્ટમા ંસધુારા અને જાગિૃત અિભયાન 
ારા ગયા વષર્ કરતા આ વષેર્ ૧૧% પાણી વપરાશ મા ંઘટાડો, ૧૦%  પાવર વપરાશમા ં ધટાડો અને ૪ % 
કુ્ષો વધારે વાવેલ છે. 

 જન િૃત તથા િવિવધ કાય મો:- 
            ી શશાકં માનસે (S. H. Process) ક્વીઝ કોિ પિટશન, કમર્ચારીઓ તથા કોલોનીના બાળકો, 
રહીશો માટે રાખેલ હતી. િવ તાઓને ઇનામ આપવામા ંઆવેલ હતા. એકમની ખુ લી જગ્યામા ંઅને કોલોની 
એિરયામા ં૫૦૦ રોપાઓનુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆ ય ુહત ુ.ં જીપીસીબી ટીમ, એકમની ટીમ, કોલોનીમા ંરહતેા 
લોકો, વણાકબોરી પાવર લા ટ ટીમ, જી લા ફોરે ટ ટીમે આ વકૃ્ષા રોપણમા ંભાગ લીધેલ હતો . 
ાદિશક કચેર , નવસાર  

 તા ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ મેં. ગિુફક વાયો સાયસ કંપનીમા ંજીપીસીબી નવસારી ારા િવ  પયાર્વરણ 
િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક અિધકારી નવસારી  ારા િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ ની 
મહ વ િવશે જણાવવામા ંઆવેલ. જીપીસીબી અને કંપનીના ટાફ ારા ૃ ારોપાણ કરાવામા ંઆ યો. 
તા ૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ તાપી િજ લામા ંઆવેલ મેં. . કે. પેપર િલ. (CPM) કંપનીમા ં િવ  પયાર્વરણ 
િદવસની ઉજવણી કરવામા ં આવેલ. ી એમ.એસ.દાસારી,પ્રાદેિશક અિધકારી,નવસારી  ,જીપીસીબીના 
ટાફ, ી એ.ઓ. િત્રવેદી અને ી બી.ડી. મી ી તથા કંપનીના બધાજ જવાબદાર અિધકારીઑ અને 
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યનુીયનના પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધેલ. કાયર્ક્રમમા ંપયાર્વરણીય લોગન,િચત્ર અને િક્વઝ પધાર્,િફ મ શો 
અને ઇકો બલેુટીનનુ ંઉ ઘાટન તથા ૃ ારોપાણ કરાવામા ંઆ યો. 
તા ૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ તાપી િજ લામા ંઆવેલ મેં. ઉકઈ થમર્લ પાવર લાટ (TPH) મા ં  િવ  
પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. થમર્લ પાવર લા ટની ટાઉશીપમા ં ૃ ારોપાણ કરાવામા ં
આ યો 
૦૬/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ નવસારી િજ લામા ંઆવેલ યશ વી રસાયણ કંપનીમા ં  િવ  પયાર્વરણ િદવસની 
ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. ી એમ.એસ.દાસારી,પ્રાદેિશક અિધકારી,નવસારી  ,જીપીસીબીના ટાફ, ી એ.ઓ. 
િત્રવેદી અને ી બી.ડી. મી ીએ િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ની થીમ, ઉજવણીની અગ યતા જાગતૃતા અને 
વકૃ્ષારોપણ િવશે માિહતી આપી. 
ાદિશક કચેર  પાલન રુ 

 તા.૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ ઇ ડીયન ઓઇલ કોપ રેશનના ડ યઆુરપીએલ િવભાગ, િસ ધપરુ, જી.પાટણ ખાતે 
પ્રાદેિશક કચેરી પાલનપરેુ  “ િવ  પયાર્વરણ િદન-૨૦૧૬ની ” ની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. મા ં ટાફના સ યો 
પણ હાજર રહલે. ી એમ.પી.શાહ, વૈજ્ઞાિનક અિધકારી હાજર રહલે. ી એમ.પી.શાહ દ્રારા “ ગો વાઇ ડ ફોર 
લાઇફ” િવષય પર વકત ય આપવામા ંઆવેલ. ી અશોકકુમાર, આઇઓસીએલ, િસ ધપરુ દ્રારા પણ પ્રસગંોપાત 
વકત ય આપવામા ંઆવેલ. આઇઓસીએલ, િસ ધપરુના એસએમપીએલ, એમઆરપીએલ, કેએસપીએલની જગ્યા 
પર વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 
“િવ  પયાવરણ દ વસ 2016” ની ઉજવણી   બનાસ ડર , જગાણા, પાલન રુ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની 
ઉજવણીના ભાગ પે ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા કરેલ. પ્રાદેિશક કચેરીના અિધકારીઓ તથા આરએફઓ  
વન િવભાગના અિધકારી, ગલબાભાઇ ટે્રનીંગ ઇ ટીટ ટુના િવ ાથીર્ઓ તથા બનાસડેરીના ટાફ દ્રારા વકૃ્ષારોપણ 
કરવામા ંઆવેલ.  
ાદિશક કચેર  પાલન રુ ારા   “ રધમ બાયો કર (CBMWIF),  ચડોતર”, પાલન રુ ખાતે યોજવેલ “િવ  

પયાવરણ દ વસ 2016” ની ઉજવણીમા ંભાગ લીધેલ.  
પ્રાદેિશક કચેરી, ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્, પાલનપરુ વતી ી બી.એલ.રાઠોડ(મ.પ.ઇ) હાજર રહલે તથા પ્રસગંને અનુ પ 
વકત ય આપવામા ંઆવેલ. એકમની જગ્યામા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર  પોરબદંર  

 તા. ૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ “િવ  પયાર્વરણ િદન” ની ઉજવણીનુ ંઆયોજન ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 
પ્રાદેિશક કચેરી પોરબદંર ારા મેં  સૌરા ટ્ર કેિમક સ િડવીઝન ઓફ િનરમા િલમીટેડ સાથે િનરમા િલ.માઇન, 
ધરમપરુ ગામે કરવામા ંઆવેલ. આ ઉજવણીમા ંજી.પી.સી.બીના ટાફ હાજર રહલેા. મહાનભુાવોએ પયાર્વરણ 
િદનની ઉજવણી, જળવાય ુ પિરવતર્નને લીધે થયેલ તાપમાનમા ં વધારો અને પયાર્વરણમા ં કાબર્ન 
ડાયોક્સાઇડના વધારા િવશે વક્ત ય આપેલ, કમર્ચારીઓએ નાટક અને કા ય રજુ કયાર્, શાળાના બાળકોએ 
ગીતો ગાયા, સતુ્રો અને િચત્રો રજુ કયાર્. અંતે કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ.  
તા. ૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ પોરબદંર નગરપાિલકા ારા તથા વન િવભાગ, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 
પ્રકૃત–ધ યથુ સોસાયટી, ૧૦૮ ઈમરજ સી સેવા પુ, બડર્ ક ઝવેશન સોસાયટીના સહયોગથી 
િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી અને ચોપાટી િવ તારમા ંસફાઈ અિભયાન હાથ ધરાયુ,ં મા ં
નગર પાિલકાના પ્રમખુ અને ચીફ ઓિફસર, પ્રાતં અિધકારી, વન િવભાગના અિધકારીગણ, ગજુરાત પ્રદૂષણ 
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િનયતં્રણ બોડર્ના અિધકારી, િડ ટ્રીક્ટ િક્રકેટ એસોિસએશનના હોદેદારો તેમજ અ ય પયાર્વરણ પે્રમી લોકો 
ઉપિ થત ર ા હતા. યારબાદ શહરેના અલગ-અલગ િવ તારમા ંતથા ચોપાટીમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યા.  
તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ રાણાવાવ ખાતે સૌરા ટ્ર િસમે ટ લી.તથા પ્રાદેશીક કચેરી, જીપીસીબીના ારા 
સયંકુત રીતે સૌરા ટ્ર િસમે ટ િલ. ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરેલ હતી.   ડો.અિનલકુમારે સૌરા ટ્ર 
િસમે ટ લા ટમા ંપ્રદૂષણ ઘટાડવા અંગે કંપની ારા જ રી ફેરફાર અને પગલા લેવાઈ ર ા છે,. કંપનીના 
આિસ.પે્રસીડે ટ ી એ.એસ.રાઠોડ સાહબેે પયાર્વરણ અંગેની જાગિૃત બાળકોમા ંપણ ફેલાવવાની સલાહ આપેલ 
હતી. કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 

તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ આઈટીઆઈ ઇ ટીટયટુ, પોરબદંર ખાતે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ તથા 
ઓરીએ ટ અબે્રસીવ ારા સયંકુત રીતે પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ હતી. પયાર્વરણ અને 
વાઈ ડલાઈફના જતન માટે ી વસાવા િવ તતૃ માિહતી આપેલ તેમજ ઓરીએ ટ એબે્રસીવના ી રોય ારા 
આઈટીઆઈના િવધાથીર્ઓને પયાર્વરણના જતન માટે ખાસ કાળજી રાખે અને વકૃ્ષો રોપીને પ્રદુષણના િનયતં્રણમા ં
પોતાનુ ં યોગદાન આપે તેવી અપીલ કરેલ, યારબાદ આઈ.ટી.આઈ.ના િપ્ર સીપાલે પયાર્વરણના જતન િવષે 
માિહતી આપી. 
ાદિશક કચેર , રાજકોટ 

 િવ  પયાર્વરણ િદન ૫મી જુન-૨૦૧૬ અ વયે પ્રાદેિશક કચેરી, રાજકોટ ારા જન જાગિૃત માટે નીચે મજુબના 
કાયર્ક્રમો રાજકોટ ખાતે કરવામા ંઆવેલ.    

તા:૦૪/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ મે. ડી ટ્રોમેડ બાયોકલીન પ્રા. લી. – સીબીએમડબ યટુીએફ તથા ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્, પ્રાદેિશક 
કચેરી-રાજકોટના સહયોગથી કુવાડવા જી.આઇ.ડી.સી.ખાતે મે.ડી ટ્રોમેડ બાયોકલીન પ્રા. લી.ના કોમન લોટમા ં
વકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ રાખવામા ંઆવેલ હતો.  
                    આ કાયર્ક્ર્મમા ંતકેદારી અિધકારી ી જી.એચ. િત્રવેદી, પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ.પી. પટેલ તથા 
પ્રાદેિશક કચેરીના ટાફે  હાજરી આપી કુ્ષારોપણ કરેલ. 
તા. ૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટ તથા પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર, 
રેષકોસર્ રાજકોટ સાથે સયુકં્ત આયોજનમા ં રેસકોસર્ રીંગરોડ ખાતે કરેલ. ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્ની ઓફીસેથી એક સાયકલ 
રેલીનુ ંપ્ર થાન કરાવેલ અને આ રેલીનુ ં રેસકોસર્ રીંગરોડ ફરતે ફરીને ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્ની ઓફીસ ખાતે સમાપન થયેલ. 
સદર રેલીમા ંઆશરે ૮૦ ટલા નાગરીકોએ ભાગ લીધેલ હતો. આ રેલીમા ંભાગ લેનાર સૌએ પયાર્વરણ જાગિૃત 
અંગેના પો ટર પ્રદિશર્ત કરી તથા લોગન બોલી લોકોમા ંપયાર્વરણના રક્ષણ અંગેની જાગિૃત લાવવા પ્રય ન કરેલ.  
તા. ૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી-રાજકોટ તથા પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર, 
રેષકોસર્ રાજકોટ સાથે સયુકં્ત આયોજનમા ંશાળાના િવ ાથીર્ઓ માટે પયાર્વરણની જાગિૃત અંગેની િચત્ર પધાર્ અને 
સમગ્ર શહરેના નાગરીકો માટે પયાર્વરણના જતનને લગતા લોગનની એક પધાર્ રાખવામા ંઆવેલ. મા ં િચત્ર 
પધાર્મા ંકુલ ૬૩ પધર્કો અને લોગન પધાર્મા ંકુલ ૨૭ પધર્કોએ ભાગ લીધેલ હતો. િવ તાઓને ઇનામ આપવામા ં
આવેલ. દરેક આ પધાર્મા ંભાગ લેનાર દરેક પધર્કોને પ્રમાણપત્ર, ટોકન ભેટ તથા ના તો આપવામા ંઆવેલ. 
તા:૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ મે.સામ ફાઇન ઓ કેમ લી. મ:ુ હડમતાલા તથા ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રા.કચેરી 
રાજકોટના સહયોગથી મે. સામ ફાઇન ઓ કેમ લીમીટેડના પ ાગણમા ં વકૃ્ષારોપણનો એક કાયર્ક્રમ રાખવામા ંઆવેલ 
હતો.  
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                    આ કાયર્ક્ર્મમા ંતકેદારી અિધકારી ી જી.એચ. િત્રવેદી, પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ.પી. પટેલ તથા 
પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટના ટાફે  હાજરી આપેલ હતી. 
તા. ૫/૬/૨૦૧૬ના રોજ મે.ઓકવ ફામાર્ પ્રા.લી. તથા ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી-રાજકોટના 
સહયોગથી ઓકવ ફામાર્ પ્રા.લી. ખાતે કુ્ષારોપણ કરી િવ   પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. 

આ કાયર્ક્ર્મમા ંતકેદારી અિધકારી ી જી.એચ. િત્રવેદી, પ્રાદેિશક અિધકારી ી એચ.પી. પટેલ તથા પ્રાદેિશક 
કચેરી રાજકોટના ટાફે  હાજરી આપેલ હતી. અને વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 

તા. ૫/૬/૨૦૧૬ની ઉજવણીના ભાગ પે પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટના કાયર્કે્ષત્રમા ંઆવેલ ઇ ડીયન ઓઇલ કોપ રેશન 
લી. ારા રાજકોટના ગવરીદડ ખાતે આવેલ સલાયા-મથરુા પાઇપલાઇનના પ પીંગ ટેશન ખાતે સભાખડંમા ં
પ્રસગંોિચત પ્રવચન બાદ ઇ ડીયન ઓઇલ કોપ રેશન લી., ગવરીદડના ક પાઉ ડમા ંવકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ રાખવામા ં
આવેલ હતો.  આ કાયર્ક્રમમા ંજી.પી.સી.બી. પ્રા.ક. રાજકોટના ી બી.આર. કુનિડયા (િસ.વૈ.મ.) તથા ી બી.એમ. 
બગડા (મ.પ.ઇ) તથા આઇઓસીએલના ટાફે ભાગ લીધેલ.  
                     ી બી.એમ. બગડા, મ.પ.ઇ. એ ૫મી જુનના ઇિતહાસ અને તેનુ ંિવ મા ંમહ વ તથા પયાર્વરણના 
અધ:પતન, વૈિ ક પયાર્વરણીય સમ યાઓ, તેના કારણો અને તેને રોકવા કે િનયતં્રણમા ંલાવવાના ઉપાયો િવશે 
જણાવેલ. તમામ મહાનુભંાવોએ એકમની જગ્યા પર કુ્ષારોપણ કરેલ. 

ાદશીક કચેર  – સર ગામ 
 જુરાત ુ ષણ િનયં ણ બોડ, ાદશીક કચેર  – સર ગામ ,  સી.ઈ.ટ .પી – સર ગામ, મે. 

મેક્લોઈ સ ફામાર્સીયટુીકલ  લી. તથા મે. કોરોમડંલ લી.  સાથે મળ   િવ  પયાવરણ દન 
ઉજવણી કાય મ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. સદર કાય મમા ંગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, 
પ્રાદેશીક કચેરી – સરીગામના અિધકારી ીઓ તથા 3૦૦ ટલા એકમોના ટાફ અને કમર્ચારી 
હાજર રહલે હતા. આ પ્રસગં િનિમ ે પ્રાદેિશક અિધકારી ી જી. વી. પટેલ ારા ઉપિ થતોને “િવ  
પયાવરણ દન-2016” ની થીમ “Zero tolerance for illegal wildlife trade” ગે સમજ આપેલ. વધમુા ં
આ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત “massive  tree plantation drive” ુ ંઆયોજન સી.ઈ.ટ .પી – સર ગામના ગ્રીન 
બે ટ,  મે. મેક્લોઈ સ ફામાર્સીયટુીકલ  લી. તથા મે. કોરોમડંલ લી.ના િપ્રમાસીસમા ં કરેલ હતુ.ં 
આશરે 7૦૦ કુ્ષારોપણનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં યાર પછી મેસ.ચદંન  ટીલ લીમીટેડ 
ખાતે “િવ  પયાવરણ દન” ઉજવણીના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ તથા ૧૭૫ ટલા 
એકમોના ટાફ અને કમર્ચારી હાજર રહલે હતા અને પ્રાદેિશક કચરેી – સરીગામના અિધકારી ીઓ 
હાજર રહલે હતા. આ પ્રસગં િનિમ ે પ્રાદેિશક અિધકરી ી જી. વી. પટેલ ારા ઉપિ થતોને “િવ  
પયાવરણ દન-2016” ની થીમ “Zero tolerance for illegal wildlife trade” ગે સમજ આપેલ. આશરે 
૧0૦ લા રોપાઓ રોપવામા ંઆ યા હતા. છે લે “િવ  પયાવરણ દન” ુ ંસમાપન ઉમરગામના 
રલવે ટશનની બહાર યાના લોકોને આશરે ૩0૦ ટલા રોપાઓનુ ંિવતરણ ક .ુ 
ાદિશક કચેર  રુત 
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 તા.૫ જુન,૨૦૧૬ના ંરોજ પ્રાદેિશક કચેરી સરુત ારા િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી િનિમ ે િવિવધ થળોએ 
ઉજવાયો. પલસાણા એ વાયરો પ્રોટેકશન લી. (પીઈપીએલ) સીઈટીપી એ અંત્રોલી ગામ પચંાયત સાથે મળીને 
મોટા પ્રમાણમા ં કુ્ષારોપણ કરવાનુ ંનક્કી કરેલ. િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી િનિમ ે અંત્રોલી ગામમા ંપ્રથમ 

તબક્કાના ં કુ્ષારોપણના ંહાજર રહલે તકેદારી અિધકારી ી ટી.બી.શાહ, પ્રાદેિશક અિધકારી ી .કે.પટેલ તથા 
નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર ી એસ. એમ. વૈજનાપરૂકર ારા ઉપિ થત પે્રક્ષકોને પયાર્વરણના ંરક્ષણ અંગે ભાર 

પવૂર્ક સબંોધન પાઠવેલ. જીઆઈડીસી સિચનમા ંઆવેલ એકમો ારા આયોિજત કરવામા ંઆવેલ કુ્ષારોપણ 

તેમજ પ્રસારણના ંકાયર્ક્રમમા ંપણ પ્રાદેિશક ક્ચેરી તેમજ તકેદારી કચેરી ારા ભાગ લેવામા ંઆવેલ. કુ્ષારોપણ 

ઉપરાતં; Concept of community boiler projectની જાગિૃત માટે સચીન ઇકો એનજીર્ લી. (steam house project), 

જીઆઈડીસી સચીન ારા જાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ. અને બાદમા ં કુ્ષારોપણ કરવામા ં
આવેલ. સીઈટીપી પાડેંસરા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર લી. (પીઆઇએલ) ખાતે જીપીસીબીના ં અિધકારીઓ, SGTPA અને  
પાડેંસરા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર લી. (પીઆઇએલ) ારા સયંકુ્ત રીતે  કુ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ કરવામા ંઆવેલ. મેમસર્ અંબજુા 

િસમે ટ, મગદ લા ારા િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણી િનિમ ે આયોજીત કાયર્ક્રમમા ં ી ડી.એમ.રાઠોડ 

(નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર) હાજર રહલે તથા સતુ્રોચાર પધાર્, િચત્ર પધાર્, વ છતા અિભયાન અને કુ્ષારોપણ 

વા કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોને પ્રો સાહન પાઠવેલ. િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૨૦૧૬ની ઉજવણી િનિમ ે 
પયાર્વરણની જાળવણીના ંહતેથુી પ્રા ત કરેલ િવિભ  િસિ ધઓ તથા પયાર્વરણની જાળવણીને લગતો અહવેાલ 

થાિનક સમાચારમા ંપ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલ. 

ાદિશક કચેર , રુ નગર 

 તા. ૪/૬/૨૦૧૬ ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, સરેુ દ્રનગરે ઇ ડીયન ઓઇલ 
કોપ રેશન લી. સરેુ દ્રનગર સાથે સયંકુ્ત રીતે કાયર્ક્રમ કરેલ હતો. પ્રાદેિશક કચેરી સરેુ દ્રનગરે આઇ.ઓ.સી. 
ના કો ફર સ હોલ ખાતે “ Go Wild  for  life,  zero  tolerance  for  the  illegal wildlife  trade”  િવષયવ ત ુસાથે 
િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી કરવામા ં આવેલ. અંદાિજત ૫૦ આઇ.ઓ.સી. કમર્ચારીઓ અને 
આઇ.ટી.આઇ.ના િવ ાથીર્ઓ અને તેમના િશક્ષણ ટાફે કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ હતો. ી .ડી.િપ્રયદશીર્, 
પ્રાદેશીક કચેરી અિધકારીએ ‘Go  wild  for  life’  અને આપણે સારા પયાર્વરણ માટે શુ ંકરી શકીએ તેના િવશે 
જણા યુ ંહતુ.ં તેમણે આપણી આદતો અને વતર્ન બદલીને ગેરકાનનુી વાઇ ડલાઇફ ઉ પાદનોના વપરાશમા ં
ઘટાડો કરવા જણાવેલ.  
            પ્રાદેિશક અિધકારી ી ારા ઉપિ થત િવ યાથીર્ઓ અને આઇ.ઓ.સી. કમર્ચારીઓને  પયાર્વરણની 
રક્ષા માટે શુ ંકરવુ ં(Do’s)  અને શુ ંન કરવુ ં(Dont’s)  ની િવ તતૃ સમજ આપવામા ંઆવી હતી. ી િનરજ ભ - 
મેનેજર ારા આપણને મળેલ અમુ ય કુદરતી વારસાને જાળવવા માટે Reduce,  Reuse અને Recycle  બાબતે 
િવ તતૃ છણાવટ કરવામા ં આવેલ. ી એન.એસ.કુમાર, ડે યટુી મેનેજર, આઇ.ઓ.સી.એ ‘પયાર્વરણને 
બચાવવા માટેની િટ સ’ આપેલ અને પાણીના ઊજાર્ના સવંધર્નથી હિરત બનવા માટે જણાવેલ.  
            ઉપરાતં ઉપિ થત જન સમદુાય વ ચે ક્વીઝ પધાર્નુ ં પણ આયોજન કરવામા ંઆવેલ અને 
િવ તાઓને ઇનામ આપવામા ંઆવેલ. આઇઓસીએલ કંપનીના ટાઉનશીપમા ંવકૃ્ષારોપણનો કાયર્ક્રમ કરવામા ં
આવેલ.   
        ી .ડી.િપ્રયદશીર્ ારા પયાર્વરણના બચાવ અને જતન માટે પ્રિતજ્ઞા લેવડાવવામા ંઆવી. 

 િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી પ્રાદેિશક કચેરી, વડોદરા ારા િવિવધ કાયર્ક્રમો યોજીને થી  નીચેમજુબ છે. 



205 | P a g e  
 

ાદિશક કચેર , વડોદરા 
       પીસીબી વડોદરાની ાદિશક કચેર એ નીચે જુબના િવિવધ કાય મો યો લ પીસીબી 
વડોદરાની ાદશીક કચેર  અને નદંસર  ઈ ઝ એસોિસએશન ારા 4 ુનના રોજ ઉજવેલ િવ  
પયાવરણ દન: 

૪ જૂન ૨૦૧૬ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને નદેંસરી ઈ ટ્રીઝ એસોિસએશનના 
સયુકંત ઉપક્રમે "િવ  પયાર્વરણ િદન" ના ંકાયર્કમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. કાયર્ક્રમમા ંવોકથોન અને વકૃ્ષારોપણ 
નદેંસરી ઇ ડિ ટ્રયલ એ ટેટની જગ્યા પર કરવામા ંઆ યુ.ં યારબાદ લાય સ ક્લબ ઓફ અમદાવાદ હો ટ 
(મખુ્ય) ના ારા “મફત તબીબી િનદાન કે પ કરવામા ંઆવેલ. નદેંસરી ઔધોિગક વસાહત તથા આજુબાજુના 
ગામોના આશરે 3૦૦ ટલા માણસોએ આ મફત તબીબ િનદાન કે પનો લાભ લીધેલ. 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.  

૪ જૂનના ં રોજ જીપીસીબી વડોદરાના ંઅિધકારી ીઓ તથા નદેંસરી ઇં ટ્રીયલ એસોિસએશનના ંપ્રમખુ ી 
બાબભુાઇ સી. પટેલે એક સાથે લીલી ઝડંી ફરકાવી વોકેથનની શ આત કરાવી, આ પધાર્મા ંઆશરે ૫૦૦ 
લોકોએ ભાગ લીધો હતો. 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.  

વોકેથોનની દોરવણી “પયાર્વરણ રથ” થી કરવામા ંઆવી,  જુદા જુદા પો ટરો અને લોગન, સગંીતના 
સાધનો,તથા નદેંસરી ઇં ટ્રીઝ એસોસીએશન ારા આપવામા ં આવેલ ટે લોથી સસુિજ ત હતો. ભાગ 
લેનારાએ પો ટરો પ્રદિશત કરેલ. રેલી દરિમયાન પયાર્વરણ જાગિૃત િવષે ગીતો વગાડવામા ંઆ યા. ર તા 
પર ચાલતા લોકોને પણ પયાર્વરણના રક્ષણ અને તેના સદેંશા આપવા માટે પેં લેટ તથા બકુલે સનુ ંિવતરણ 
કરવામા ં આ યુ.ં જીપીસીબી વડોદરાના ં અિધકારી ીઓ, શાળાના ં િવ ાથીર્ઓ, ઉ ોગપિતઓ, ઉ ોગોના ં
કમર્ચારીઓ, થાિનક ગ્રા યજનો ારા વોકેથોન રેલીના ર તા પર અંદાજીત ૩૫૦થી વધ ુ ટલા છોડનુ ં
કુ્ષારોપણ કરીને ઉજવણી કરેલ. પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી દરિમયાન ઘણા ઉધોગો ારા તેઓના 
દરવાજાઓ પર પયાર્વરણની જા િુતને લગતા િવિવધ બેનસર્ લગાવીને તથા તેમની કંપનીના િવ તારમા ં
સાફ સફાઇ કરીને આ કાયર્ક્રમને પોતાની રીતે સહયોગ આપેલ.    

કોરોમડંલ ફિટર્લાઇઝસર્, દીપક નાઇટ્રાઇટ િલિમટેડ, સોિડયમ મેટલ પ્રા. િલ., ફામર્સન એનાલ સીક્સ, 
રુબામીન િલિમટેડ, જીએસપી ક્રોપ સાય સ, વગેરે વી કંપનીઓ ારા પીવાના પાણીના ં ટોલ, છાશ, 
ઓઆરએસ, ઠંડા પીણા, ચોકલેટ સાથે પયાર્વરણ જનજા િુતના સદેંશાથી સસુ જ લે કાડર્ સાથેના ટોલ 
તૈયાર રાખવામા ંઆવેલ. 

પીસીબી વડોદરાની ાદિશક કચેર  અને  સાવલી ઈ ઝ એસોિસએશન ારા 5 ુનના રોજ 
ઉજવેલ િવ  પયાવરણ દન: 
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૫ જૂન ૨૦૧૬ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને સાવલી ઈ ટ્રીઝ એસોિસએશના સયુકંત 
ઉપક્રમે "િવ  પયાર્વરણ િદન" ના ંકાયર્કમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. ી કેતનભાઇ ઇનામદાર, એમએલએ્ –સાવલી, 
ી ભ  નાયબ  કલેક્ટર-સાવલી, પરમ પુ ય શા ી વામીજી અને ી સમીર ઠક્કર પ્રમખુ સાવલી 

જીઆઇડીસી અને ી નીરજ શાહ, ના.પ.ઇજનેર પ્રા.કચેરી વડોદરા તથા ી . એમ મહીડા, ના.પ.ઇજનેર, 
તકેદારી શાખા, વડોદરા કાયર્ક્રમમા ંહાજર રહલે. કાયર્ક્રમની શ આતમા ંપયાર્વરણ િદવસને લગતા િવિવધ 
પો ટર તથા બેનર અલગ અલગ ઉધોગોની િપ્રમાઇસીસમા ં દશાર્વવામા ંઆવેલ. સાવલી જીઆઇડીસીના  
ઉધોગકારો તથા કામદારો ારા કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. કાયર્ક્રમ દરિમયાન જીઆઇડીસી સાવલીમા ં
અંદાજીત ૧૦૦૦ ટલા કુ્ષોનુ ં કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ.  

િનરમા લિમટડ: 

૫ જૂન ૨૦૧૬ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને િનરમા િલિમટેડના સયંકુત ઉપક્રમે "િવ  
પયાર્વરણ િદન" ના ં કાયર્કમનુ ં િનરમા લેબ લા ટ, અિલ ા ખાતે આયોજન કયુર્ં. કાયર્ક્રમની શ આતમા ં
પયાર્વરણ િદવસને લગતા િવિવધ પો ટર તથા બેનર ઉધોગોની હદમા ંઅલગ અલગ થળે દશાર્વવામા ં
આવેલ. ગ્રીન અથર્ના ભાગ પે ઉધોગના ટાફ તથા કામદારો ારા કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. જીપીસીબી 
વડોદરા તરફથી ી એસ.આઇ કટુડીયા, ના.પ.ઇજનેર ારા કુ્ષારોપણ કરીને કાયર્ક્રમમા ં હાજરી આપેલ. 
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. અંદાજીત ૩૦૦ ટલા 
કુ્ષોનુ ંરોપણ કરવામા ંઆવેલ.  

હ ટસમેન ઈ ટરનેશનલ ઇ ડયા ા.લીમીટડ : 

૫ જૂન ૨૦૧૬ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને હ ટસમેન ઈ ટરનેશનલ ઇિ ડયા 
પ્રા.લીમીટેડના સયુકંત ઉપક્રમે "િવ  પયાર્વરણ િદન" ના ંકાયર્કમનુ ંવડોદરા શહરે ખાતે આયોજન કયુર્ં. નો 
મખુ્ય ઉદેશ વડોદરા શહરેના નાગરીકોની પયાર્વરણ પ્ર યેની જાગિૃત વધારવાનો હતો, પ ૃ વી પર પયાર્વરણ 
પ્રદુષણ િનવારણ માત્ર ઉ ોગ સધુી સીિમત ન હોવો જોઈએ, તેમા ંસમાજના અ ય વગ નુ ંપણ મોટાપાયે 
યોગદાન હોવુ ંજોઈએ, થી કરીને આવનારી પેઢીને સલામત જીવન આપી શકાય. અંદાજીત ૮૫ ટલા 
હ ટસમેનના પ્રિતિનિધઓ ારા આ કાયર્ક્રમમા ં ભાગ લીધેલ. કાયર્ક્રમમા ં પયાર્વરણના સરંક્ષણ બાબતની 
પ્રિતજ્ઞાથી લીધેલ તથા પયાર્વરણ પ્ર યે સમપર્ણ દશાર્વવા માનવ ુખંલા બનાવેલ. કાયર્ક્રમની શ આત 
ીમતી માગીર્બેન પટેલ ના.પ.ઈજનેર પ્રા.કચેરી વડોદરા અને ી સજંય સરુ સાઈટ મેનેજર હ ટસમેન 

ટેક્સટાઈલ ઈફેક્ટ તથા અ ય ૮૫ ટલા વયસેંવક ારા પયાર્વરણને લગતા િવિવધ પો ટરો લઈને રેલીમા ં
ભાગ લીધેલ. કાયર્ક્રમ દરિમયાન ૫૦૦ ટલા વકૃ્ષોનુ ં િવતરણ તથા ૧૦૦૦ ટલી કાપડની થેલીઓનુ ં
વડોદરાના નાગિરકોમા ં િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. નો ઉ ેશ વધ ુવકૃ્ષો વાવવા બાબત તથા લા ટીકની 
કોથળીઓનો ઉપયોગ બધં કરવા બાબતે હતો. 

કડ લા હ થકર લીમીટડ: 
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૪ જૂન ૨૦૧૬ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને કેડીલા હે થકેર લીમીટેડ ના સયંકુત 
ઉપક્રમે "િવ  પયાર્વરણ િદન" ના ંકાયર્કમનુ ંઆયોજન તેઓના ડભાસા ગામ ખાતેના લા ટ પર કયુર્ં. મા ં
િચત્રકલા પધાર્, પયાર્વરણની સાચવણી માટેની પ્રિતજ્ઞા વા કાયર્ક્રમ કરવામા ંઆ યા. વધમુા ંકમર્ચારીઓ 
ારા લોગન સતુ્રો, િચત્રો, િનબધં, વકત ૃવ હરીફાઈઓમા ં ભાગ લીધો. િવ તાઓને ઈનામોનુ ં િવતરણ 
કરવામા ંઆ યુ.ં પ્રાદેિશક કચેરીના ીમતી વી.એમ.પ હાલકર-વૈ.અિધકારી, ી આિશષ પટેલ-મ.પ.ઈજનેર, 
આઈ.એ.ભ -એસ.એસ.એ. વકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ તથા કુલ ૬૦૦ ટલા વકૃ્ષોનુ ંરોપણ કરવામા ં
આવેલ. 
એપીથોકોન ફામા ુ ટકલ ા.લીમીટડ:   

૪ જૂન ૨૦૧૬ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી અને એપીથોકોન ફામાર્ યિુટકલ પ્રા.લીમીટેડ ના 
સયંકુત ઉપક્રમે "િવ  પયાર્વરણ િદન" ના ંકાયર્કમનુ ંઆયોજન તેઓના ડભાસા ગામ ખાતેના લા ટ પર 
કયુર્ં. િવ  પયાર્વરણ િદવસ ૨૦૧૬ ની થીમ બાબતે પ્રાદેિશક કચેરીના ીમતી વી.એમ.પ હાલકર, 
વૈ.અિધકારી, ી આિશષ પટેલ, મ.પ ઈજનેર, તથા એપીથોકોનના પ્રિતનીધી ી કેયરુ પટેલ (એચ.એસ.ઈ 
િવભાગ) અને  ી રા શ થેકડી તથા ીમતી પ્રિતજ્ઞા પાટીલ ારા િવ તતૃ માિહતી આપવામા ંઆવેલ. 
કાયર્ક્રમમા ંહાજર રહલે દરેક સહભાગીએ પયાર્વરણની સાચવણી માટેની પ્રિતજ્ઞા લીધેલ. કાયર્ક્રમ દરિમયાન 
૫૦ ટલા છોડોનુ ંરોપણ કરવામા ંઆવેલ તથા અ ય ૨૦૦ ટલા વકૃ્ષોનુ ંવરસાદી ઋતમુા ંવાવેતર કરવામા ં
આવેશે તેમ નક્કી કરેલ. પયાર્વરણના િવષય પર િચત્ર પધાર્, િનબધં હરીફાઈ અને વકત ૃ વ પધાર્નુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવેલ. કાયર્ક્રમના અંતમા ંિવ તાઓને ઇનામોથી નવાજવામા ંઆવેલ. 

૫મી જૂન ૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી વડોદરાએ કમાટીબાગ ખાતેના  NGO-AID સાથે િવ  પયાર્વરણ 
િદનની ઉજવણી કરેલ. પક્ષીઓના માળાના બોક્સ તથા રોપા વેહચવામા ંઆ યા હતા. િવ યાથીર્ સિહત 
અંદાજીત ૨૦૦ ટલા લોકોએ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. પ્રાદેિશક કચેરી ારા પયાર્વરણની જાગિૃતના પો ટસર્ 
અને મોિનટિરંગ સાધનો િડ લેમા ંરાખવા માટે ટોલ રાખેલ હતા.  

 ઉધોગો ારા િવ  પયાવરણ દન-2016ની કરલ ઉજવણી 

ગજુરાત ટેટ ફટ લાઇઝર એ ડ કેમીક સ તથા ગલુબ્રા ડસન કેમીકલ પ્રા. િલમીટેડ ારા પણ િવિવધ 
કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. તેમા ંપણ પ્રાદેિશક કચેરી વડોદરાના અિધકારીઓએ ભાગ લીધેલ. 
મા ંઅનકુ્રમે ી એસ. આઇ. કટુડીયા (ના.પ.ઇ) અને ને સી પટેલ(મ.પ.ઇ) તથા ીમતી એલ. કે વદંરા 

(લેબ હડે) અને ી બકુલ બ્ર ભ  (વૈ.અિધકારી) એ કાયર્ક્રમમા ંહાજરી આપેલ. 

પીસીબી વડોદરાના કાય ે મા ંઆવેલ અ ય ઉધોગો ારા 5 મી ુન પયાવરણ દનની ઉજવણી 
કરલ મા ંવક ૃ વ, વઝ પધા અને ૃ ારોપણ ાઈવ ુ ંઆયોજન કરલ. િવ તાઓને ઇનામો 
આપવામા ંઆવેલ. 

(૧). રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડ- પેટ્રોકેમીકલ કો પલેક્ષ, વડોદરા (૨). બેઝ મેટલ ક્લોરીનેશન પ્રા. 
િલિમટેડ – જીઆઇડીસી નદેંશરી (૩). ડીવાઇન લેબોરેટરી િલિમટેડ, ગામ: ડભાસા, તા: પાદરા, જી: વડોદરા 
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(૪). ટરિલગ બાયોટેક િલિમટેડ, ગામ: કરખડી, તા: પાદરા, જી: વડોદરા (૫). એલિ બક િલિમટેડ, એલિ બક 
રોડ, વડોદરા, (૬). ગજુરાત આ કલીઝ એ ડ કેિમક સ લી. પીસીસી એિરયા (૭). સોલારીસ કેમ ટેક, ગામ: 
કરખડી, તા: પાદરા, જી: વડોદરા (૮). એ વારો ઇ ફા ટ્રકચર કો. લીમીટેડ, સી.ઇ.ટી.પી, ગામ: ઉમરાયા, તા: 
પાદરા, જી: વડોદરા વગેરે. 

ાદિશક કચેર  વાપી 

 ૫ જૂન ૨૦૧૬ ના િદને ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બૉડર્, વાપી ારા વાપી ઇ ડ ટ્રીઝ ઍસોિશએશન, વાપી 
ગ્રીન એ વાયરો લીમીટેડ, નોટીફાઇડ ઍિરયા, વાપી, જી.આઇ.ઝેડ (જમર્ન કોપ રેશન), લાય સ ક્લબ ઑફ 
વાપી નાઇસ, સેવાભાવી – ફૉરે ટ ક્રીએટર તેમજ જીઆઇડીસી, વાપી સાથે સયંકુત રીતે ઉજવણી કરવામા ં
આવી. 

(1) સફાઇ કાયની ુ બેંશ 

તા.૨ જૂન-૨૦૧૬ ના િદનથી પ્રાદેિશક કચેરી વાપી ારા િવ  પયાર્વરણ િદવસના ભાગ પે સફાઇ કાયર્ની 
બેંશ ચાલ ુકરવામા ંઆવી હતી. સફાઇ કાયર્ જીઆઇડીસીના જુદા-જુદા િવ તારોમા,ં નાળાઓંની સફાઇ, ડ પ 

કરેલ કચરાને ખસેડવાનુ ંકાયર્, ર તા તેમજ તેની આજુ-બાજુની સફાઇનુ ંકાયર્ હાથ ધરેલ.   

(2) પયાવરણીય ધુારા માટની શ  કરલ બેંશ 

૫મી જૂન ૨૦૧૬ના રોજ િવ  પયાર્વરણ િદનની ઉજવણી માટે પ્રાદિશક કચેરી વાપી વડે  “Street for All” ના 
કાયર્ક્રમ લોક જાગિૃત અને પયાર્વરણીય જાળવણી માટે લોકોમા ંજાગતૃતા કેળવાય એ માટે કાયર્ક્રમો યો લ. 
વી.આઈ.એ.ટીમ, વાપી ગ્રીન એ વીરો િલ.(વીજીઇએલ), ગજુરાત સરકાર (કલેક્ટર અને SDM, વલસાડ અને 
પારડીના MLA),ગજુરાત ઈ ડ ટ્રીઅલ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન(જીઆઈડીસી), નોિટફાઈટ એરીયા 
ઓથ રીિટ(NAA), જીઆઇઝેડ–જમર્ન કો-ઓપરેશન,લાય સ ક્લબ ઓફ વાપી, સેવા ભાવી અને ફોરે ટ ફ્રીએટરે 
કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ.     આ બેંશમા ંલોક જાગિૃત અને પયાર્વરણીય જાગિૃત માટે જુદા-જુદા કાયર્ક્રમો 
વા કે “શેરી નાટકો”, “ર તા પર િચત્રકામ”, “પાણી બચાવોના કાયર્ક્રમો” કરવામા ંઆ યા. આ સાથે લોક 
વા યને યાને 
રાખી યોગા, અંગ-કસરત, જીવન જીવવાની કળા, યાન, ગલી િક્રકેટ, બા કેટ બૉલ, લો સાયકલીંગ, 
કરાટે,હલુા હપુ,સાપ સીડી,બોલીવડૂ ં બા વગેરે વી રમતો શેરી /ર તા પર કરવામા ંઆવી. “તલુસી વાવો 
પ્રદૂષણ મકૂ્ત હવા મેળવો” ના સતૂ્ર સાથે તલુસીના છોડનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ.ં  

(3) ૃ ારોપણ બેંશ  

 ી નાયર કે ઓ જાપાનીઝ ટૅકનૉલોઝીથી વકૃ્ષારોપણ કરવા માટેના િન ણાતં છે તેમના માગર્દશર્ન હઠેળ 
વાપીના અલગ-અલગ િવ તારમા ં વકૃ્ષારોપણ કરાયુ.ંઆશરે ૨૬,૦૦૦ વકૂ્ષોનુ ં જાપાનીઝ ટૅકનૉલોઝીથી 
વકૃ્ષારોપણ કરવાનો લ યાકં નક્કી કરવામા ંઆ યો.   

(4) પયાવરણીય િૃતની બેંશ 
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 પયાર્વરણ સરંક્ષણ અને પયાર્વરણ જાગિૃત માટે ઔ ોિગક એ ટેટ, િનવાસી થાનેપૉ ટરો,હોિડંગ્સ,  બૅનસર્ 
લગાવવામા ં આ યા ં અને સાથે શાળાઓ વ ચે િચત્રકામની હિરફાઇ યોજવામા ં આવી હતી. મા ં ૨૧ 
શાળાઓએ ભાગ લીધેલ. VGELમા ં િચત્ર પધાર્નુ ંઆયોજન પણ કરવામા ંઆવેલ.  વધમુા ંપયાર્વરણીય 
જાગિૃત બંેશ માટે પયાર્વરણ સરંક્ષણ અને સરુક્ષા માટે પ્રિતજ્ઞા પણ લેવાઇ મા ં ૪૫૦ લોકોએ ભાગ 
લીધેલ. 

(5) ઔ ોગક તાલીમ અથ શાળાના િવ ાથ ઓ 

 પયાર્વરણીય બેંશના ભાગ પે “આજનો િવ ાથ  કાલના દશના ઘડવૈયા” ના સતૂ્ર સાથે શાળાના 
િવ ાથીર્ઓનુ ંઔ ોિગક શૈક્ષિણક પ્રવાસનુ ંઆયોજન તારીખ: ૨૭ થી ૨૯ જૂન સધુી રાખવમા ંઆ યુ ંઅને 
મા ંસે ટર ઑફ એક્ષલ ટ, વાપી અને સયંકુ્ત ઔ ોિગક ગદંાપાણી શિુ ધકરણ લા ટ, વાપી ખાતે મલુાકાત 

કરવામા ંઆવી હતી.    

(6) ઉ ોગોના િતિનિધ અને ઔ ોગક િવશેષ ો વ ચે વાતાલાપ મેળાપ  
 “Zero Liquid Discharge” પર આધાિરત જી.આઇ.ઝેડ – જમર્ન સહાયક ારા આયોજીત પિરસવંાદ 

પયાર્વરણીય કે્ષત્રે ટકાઉ િવકાસ માટે યોજવામા ંઆવેલ. વાપી ઔ ોિગક કે્ષતે્રના ઘણા ઉમેદવારોએ સિક્રયપણે 
સેમીનારમા ંભાગ લીધેલ. 

(7) સામા જક જવાબદાર ઓ અને કાય   

 ઔ ોિગક કામદારો અને સામા ય માણસો માટે મફતમા ં વા થય ચકાસણી કરવામા ં આવી. ની 
“વીએલસીસી વૅલનેશ સે ટર, વાપી”, “લાય સ ક્લબ ઑફ વાપી”, “મ ટી પેશીયાલીટી હોિ પટલ, સરુત” 
ારા કરવામા ં આવેલ. તેમણે સરુક્ષા અને મોડેલ ઈ ડ ટ્રીઅલ  ટ્રીટ ડેવલોપમે ટનો જાગિૃત કાયર્ક્રમ 
યોજવામા ંઆવેલ.  

(8) ઈટ પી/સીઇટ પી ઑપરટરોની કાય ુશળતા િવકાસ માટ રાખેલ કાય મ  

 જુલાઇ માસના ઈટીપી/સીઇટીપી ઑપરેટરોની અને હે પરોની કાયર્ કુશળતા િવકાસ માટે સે ટર ઑફ 
એક્ષલ ટ ખાતે તજજ્ઞો ારા પ્રમાણપત્રો સાથે તાલીમ આપવામા ંઆવી, મા ંવાપી અને સરીગામ ઔ ોિગક 
િવ તારના આશરે ૧૩૩ ટલા ંતાલીમાથીર્ઓએ ભાગ લીધેલ.  

(9) પયાવરણીય બેંશ માટ સમી ા સમારોહ- 2016 

 તારીખ: ૧૦-૦૭-૨૦૧૬ ના િદને પયાર્વરણીય બેંશ માટે સમીક્ષા સમારોહ- ૨૦૧૬ યોજવામા ંઆવેલ હતો, 
મા ંમખુ્ય અિતિથ ીઓમા ં ી મગંભુાઇ પટેલ (માનનીય મતં્રી ી વન અને પયાર્વરણ િવભાગ), ી કે.સી. 

પટેલ (સસંદ સ ય ી, વલસાડ અને ડાગં જી લા), ી કનભુાઇ દેસાઇ (ધારાસ ય ી પારડી), કલેક્ટર ી 
વલસાડ રે યા મોહન (આઇ.એ.એસ) પ્રાદેિશક કચેરી વાપીના અિધકારીઓ,વીઆઈએ ની 
ટીમ,વીજીઇએલ,જીઆઇડીસી, એનએ. એ વાપીના લાઇ સ ક્લબ અને એનજીઓ  હાજર ર ા હતા.ં  
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દરિમયાન ી મગંભુાઇ પટેલ,માન.મતં્રી ી વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ારા િવ  પયાર્વરણના િદને કરેલ 
વકૃ્ષારોપણ કરેલ િવ તારની મલુાકાત લીધેલ તેમજ તેમના ારા પણ વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ.  

(10) મૅ. અ લુ લીમીટડ ખાતે યો યેલ િવ  પયાવરણ દવસની ઉજવણી 

 મૅ. અતલુ લીમીટેડ ારા પયાર્વરણ િદવસ પયાર્વરણ સરંક્ષણની જાગિૃતના જુદા-જુદા કાયર્ક્રમો યોજી 
ઉજવવામા ં આ યો. આ ઇવે ટમા ં િચત્ર હિરફાઇ, િક્વઝ પધાર્, વકૃ્ષારોપણ, પ્રિતજ્ઞા લેવાનુ,ંરોપાઓનો 
િવતરણ,સોલર સાધનોના પ્રદશર્ન કમ સેલ અને પયાર્વરણીય જાગિૃતના સદેંશાઓ આપવામા ંઆ યા.   

(11) મૅ. રમ ડ લીમીટડ ખાતે યો યેલ િવ  પયાવરણ દવસની ઉજવણી 

 મૅ. રૅમ ડ લીમીટેડ ખાતે િવ  પયાર્વરણ િદવસ િનિમ ે પયાર્વરણ સરંક્ષણની  જનજાગિૃત માટે યોજવામા ં
આવેલ. જન-જાગિૃત માટે સતૂ્રો, પો ટરો, ક્વીઝ હિરફાઇ અને પરુ કાર િવતરણ યોજવામા ંઆવેલ. ી 
ચાવડા, વન અિધકારી ીએ ભાગ લીધેલ. અંદાિજત ૧૫૦ છોડવાઓ રોપવામા ંઆવેલ.    

ઓઝોન દન - 16 સ ટ બર 2016 - ની ઉજવણી િવષે એક અહવાલ 

ાદિશક કચેર  અમદાવાદ– વૂ 

િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી પ્રસગેં ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરી અમદાવાદ–પવૂર્ તથા  િનસગર્ કો યનુીટી સાય સ 
સે ટર ારા સયંકુ્ત રીતે પયાર્વરણના િવષયમા ંબાળકોમા ંજાગિૃત અથેર્ ઓઢવ િવ તારમા ંઆવેલ તક્ષશીલા બી.એડ. 
કોલેજમા ં કાયર્ક્રમ ગોઠવેલ હતો. કાયર્ક્રમમા ં બી.એડ. કોલેજ અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાના ૧૫૦ થી વધ ુ
િવ ાથીર્ઓ, પ્રોફેસરો, લેક્ચરરોએ ભાગ લીધેલ હતો. જી.પી.સી.બીના પ્રાદેશીક અિધકારી ી બી.આર.ગજજર તથા 
િનસગર્ કો યનુીટી સાય સ સે ટરના ડો. અિનલ પટેલે ઓઝોન િદનની અગ યતા િવશે સમજ આપેલ.  

તેમણે પયાર્વરણ સરંક્ષણ અને પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અંગે પ્રસગંોિચ  સામા ય સમજ આપવામા ંઆવેલ. તથા ઓઝોન 
િદનની અગ યતા સમજાવેલ. તેઓ ારા વધમુા ંપયાર્વરણ સરંક્ષણ માટે સામા ય જન સમદુાય ની ફરજો બાબત 
માિહતગાર કરી તેઓને ઓઝોન પડ જાળવણીની આ બેંશમા ંસહકાર આપવા અપીલ કરવામા ંઆવેલ.  

ીમતી એમ. .શાહ, મદદનીશ પયાવરણ ઇજનેર, ાદિશક કચેર  અમદાવાદ વૂ ારા ઓઝોન પડ, 
વાતાવરણમા ં તેના મહ વ, તેને ુ સાન કરતા પદાથ  / રસાયણો બાબત તેમજ ઓઝોન પડની ળવણી 
પર વ ત ય આપેલ અને આ વષની UNEP થીમ “ઓઝોન અને લાઇમેટ: ર ટોડ બાય વ ડ નુાઇટડ” 
ગે મા હતી આપવામા ંઆવેલ ી હમતંભાઇ એચ. થુાર, વન િવભાગ, ગાધંીનગર ારા ઓઝોન પડની 
ળવણી ગે ેઝ ટશન આપી િવ તૃ મા હતી આપેલ. ડો. મોહનભાઇ દસાઇ, આચાય, ત શીલા કોલેજ 
ારા કાય મની આભારિવિધ સાથે કાય મ ણૂ હર કરવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર  અમદાવાદ( ા ય) 

 તા. ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી અમદાવાદ(ગ્રા ય) ારા એબેલોન િક્લન એનજીર્, ખસ, બોટાદ 
ખાતે  લોકજા િુત કાયર્ક્રમ યોજવામા ંઆ યો હતો. હાજર રહલેા યિક્તઓને ઓઝોન હો સ, ઓઝોન હો સની 
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િવપરીત અસર, ઓઝોન હો સ થવાના કારણો, ઓઝોન હોલ થતા અટકાવવાના ઉપાયો અંગે માિહતી 
આપવામા ંઆવી હતી. 
ાદિશક કચેર  અમદાવાદ 

 તા. ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ના રોજ  પ્રાદેિશક કચેરી, ગ.ુપ્ર.િન. બોડર્, અમદાવાદ ારા સાથર્ક પ્રાથિમક શાળા, 
સ ાધારમા ં િવ  ઓઝોન િદન ઉજવાયો.  બાળકો માટે િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી િનિમ ે િચત્ર પધાર્ 
અને ક્વીઝ પધાર્ન ુઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક અિધકારી, ીમતી એન. ડી. અજમેરા, ી એસ. વી. 
માલસતર (ના.પ.ઈ), ી બી. એન. શેઠ (મ.પ.ઈ)  તેમજ કુ. પી.પી.દોશી (મ.પ.ઈ) કાયર્ક્રમમા ંહાજર રહલે. 
ાદિશક કચેર -ભ ચ 

 જીપીસીબી પ્રાદેિશક કચેરી-ભ ચ અને દહજે સેઝએ સયંકુ્ત રીતે ઇ ડ ટ્રીઝના સકંલન સાથે ઓઝોન િદવસ 
દહજે સેઝ િલિમટેડની કચેરી, દહજે સેઝ-૧ ખાતે ૧૬મી સ ટે બર ૨૦૧૬ના રોજ ઉજવવામા ંઆવેલ. ડો. 
શરદ પોથગન, મેનેજર EHS, GFL ી એમ.વી.પટેલ, િવિજલ સ ઓિફસર જીપીસીબી વડોદરા, ી 
એચ.સી.સોલકંી, પ્રાદેિશક અિધકારી, ભ ચ ારા આ પ્રસગેં વક્ત ય આપવામા આવી તથા દહજે ઔ ોિગક 
િવ તારના પયાર્વરણીય મુ ાઓ િવશે ચચાર્ કરવામા આવી. બધા સહભાગીઓ ારા દહજે સેઝ િવ તારમા ં
વકૃ્ષારોપણ કરવામા આ ય ુહતુ.ં  

ાદિશક કચેર  ભાવનગર   
 િવ  ઓઝોન દવસ-2016ની ઉજવણીના ભાગ પે રોટર  લબ, ભાવનગર ખાતે “ઓઝોન અને આબોહવા: 

તેનો સં હ અને નુઃ થાપન” સેમીનાર ુ ંતા: 16.09.2016 ના ંરોજ કાય મ ુ ંઆયોજન ગજુરાત પ્રદૂષણ  
િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, ભાવનગર, િડપાટર્મે ટ ઓફ લાઇફ સાઇ સ, એમ. કે. બી. યિુન. ભાવનગર, 
ક યાણ પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર, ભાવનગર, રોટરી ક્લબ, ભાવનગર ારા કરવામા ં આવેલ હ ુ.ં આ 
કાયર્ક્રમમા ંઅિતિથ િવશેષ તરીકે ી આર.આર. યાસ, પ્રાદેિશક અિધકારી, ગજુરાત પ્રદૂષણ  િનયતં્રણ બોડર્, 
ભાવનગર, ડો. ભરતસીંહ ગોહીલ,િડપાટર્મે ટ ઓફ લાઇફ સાઇ સ, એમ. કે. બી. યિુન. ભાવનગર અને ડો. 
ભાવેશભાઇ ભરાડ,ચેરમેન, ક યાણ પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર, ભાવનગર ઉપિ થત રહલે. 
ી.આર.આર. યાસે પોતાના વકત યમા ં પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અંગેની ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની 

કામગીરી તથા પયાર્વરણ જાળવણી માટે િવ મા ં થઇ રહલેા પ્રય નોની માિહતી આપી હતી. ી 
આર.આર. યાસે આ િવષયમા ંનાગરીક તરીકે દરેકને પોતાનુ ંયોગદાન આપવા સમજાવેલ. 

 રોટરી ક્લબ, ભાવનગરના ડો. રા શભાઇ કોઠારીએ પોતાના વકત યમા ં જણાવેલ કે વધતા જતા આ 
પ્રદૂષણથી પ્રિતદીન અલગ અલગ કુલ પ્રજાિતઓમાથી ૮૦ પ્રજાિતઓ નાશ પામવામા ં છે. તેને બચાવવા 
માટે પ્રદૂષણ  ફેલાવતા સાધનોનો શક્ય તેટલો ઓછો ઉપયોગ કરવો. 

 ડો. ભરતસીંહ ગોહીલ લાઈફ સાય સ િવભાગ, એમ.કે.બી.યિુન. એ પોતાના વકત યમા ંઓઝોનની સવર્ 
સામા ય યાખ્યા સમજાવતા જણાવેલ કે બે અણઓુ સાથે ઓિક્સઝનનો એક અણ ુજોડાય યારે ઓઝોન બને 
છે. ઓઝોન તરમા ં પડતા ગાબડા માટે જવાબદાર વાયઓુ  સાધનોમા ં વપરાય છે. તેવા સાધનોનો 
ઉપયોગ આપણે રોજીંદા જીવનમા ંવધારે કરીએ છીએ. ને લીધે આ આપિ  માનવ સજીર્ત ગણી શકાય. 
મનુ યના શરીર પરના ચામડીના રોગો અને આંખના રોગો વા ગભંીર રોગો થાય છે. તેથી શારીરીક 
પ્રિતકારક શિક્ત પણ ઘટે છે. તાપમાનને કારણે આિથર્ક નકુ્શાન પણ એટલ ુજ છે. ના કારણે વુીય 
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પ્રદેશોનો બરફ પીગળતા દરીયાઇ પાણીના તરમા ંવધારો થાય છે. ને લીધે પરૂની િ થિત સજાર્ય છે. આ 
બધી પિરિ થિતને પહોચી વળવા માટે પનુ:પ્રા ય કુદરતી સસંાધનોનો ઉપયોગ કરી ઓઝોન તરનુ ંસરંક્ષણ 
કરવુ ંજોઇએ. આ કાબર્નનુ ંપ્રમાણ ઘટાડવા શેરડી, ઘઉં વી એકદળી વન પતીઓ પણ ખબુજ ઉપયોગી છે.  
યારબાદ, િવધાથીર્ઓએ પ્ર ોતારીમા ંભાગ લીધો હતો. આ કાયર્ક્રમમા ં હાઇ કુલ અને કોલેજ કક્ષના ૨૫૦ 
િવધાથીર્ઓ,પ્રા યાપકો અને જાહરે જનતાએ ભાગ લીધો હતો. 
ાદિશક કચેર , ગાધંીનગર 

 તા. ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૬ના ં રોજ જીપીસીબી, ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરીએ િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ 
સે ટર સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે વીપીએમપી પોિલટેક્નીક કોલેજ, ગાધંીનગર ખાતે કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કયુર્ં. ી 
સતીષ એ.પટેલ (IAS), િજ લા કલેકટર તથા િડ ટ્રીકટ મેજી ટે્રટ ી, ગાધંીનગર., ી હમેતં સથુાર 
(ACF),ગાધંીનગર, ી વી.આર.પટેલ, પ્રાદેિશક અિધકારી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, 
ગાધંીનગર, િનસગર્ કો યિુનટી સાય સ સે ટર મેનેજીંગ ટ્ર ટી ી અિનલભાઈ પટેલ, વીપીએમપી કોલેજના ં
િપ્રિ સપાલ ી આનદં પટેલ તથા વીપીએમપી કોલેજના ંમીકેનીકલ એ જીં. િવભાગના ંવડા ી એમ. પી. પટેલ 
વગેરેએ આ પ્રસગેં હાજર રહલે. આશરે ૬૦૦ િવ ાથીર્ઓએ આ પ્રસગેં ભાગ લીધો.  
ઓઝોન તર, ઓઝોન અવક્ષય, ઓઝોન તરની અગ યતા તથા તેના ઓછા થવાના ં કારણ અને તેમા ં
યિક્તગત ભિૂમકા િવષ ેમહાનભુાવો ારા ચચાર્ કરવામા ંઆવી. ઓઝોન િદવસની જાગિૃત અ વયે જુદી જુદી 
સં થાઓમા ંઆશરે ૨૦૦૦ નગં  ચોપડીઓનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર  ગોધરા 

 તા. ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી ગોધરા અને ગજુરાત લોરો કેમીક્ સ િલિમટેડ- રણજીતનગર 
ારા િવ  ઓઝોન િદવસ ઉજવવામા ંઆવેલ. 

             ી એસ.પી.ગાધંી (ઇએચએસ હડે) ારા ઓઝોન િદવસનીથીમ અને ઓઝોનના તરની સરુક્ષા અંગેના 
મતં ય યક્ત કયાર્ં.પ્રાદેિશક અિધકારી ી,ગોધરાએ ઓઝોન તરની અવક્ષય અને આબોહવા પિરવતર્ન િવશે 
િવ  ઓઝોન િદવસ પર સમજ આપી. પ્રાદેિશક કચેરીના પ્રાદેિશક અિધકારી ી અને અ ય અિધકારીએ પણ 
ઓઝોન ડે ઉજવણીમા ંભાગ લીધો. યારબાદ પે ફલેટ િનમાર્ણ,  િનબધં પધાર્ અને સતૂ્ર પધાર્મા ં િવ તાઓ 
માટે પરુ કાર િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. કંપનીઓના વિર ઠ અિધકારી અને પ્રાદેિશક અિધકારી ારા ઓઝોન 
િદવસના મહ વ પર ટૂંકમા ંપ્રવચન આપેલ. કંપનીના પ્રિતિનિધ ારા ઓઝોન તર સરંક્ષણ માટેની એક ટૂંકી 
િફ મ દશાર્વવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર , મનગર 

 તા: ૧૬/0૯/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, જામનગર ારા ઓઝોન િદવસની ઉજવણીના કાયર્ક્રમનુ ં
આયોજન આઇ.ટી.આઇ. કોલેજ, જામનગર ખાતે કરવામા ંઆવેલ. ીમતી કે. એન. પરમાર, ના.પ.ઇ ારા  
ઓઝોન િદવસ નુ ંમહ વ, ગ્લોબલ વોિમર્ગ અને ક્લાયમે ટ ચે જ ની અસરોને ઓછી કરવા અંગે માિહતગાર 
કરવામા ંઆવેલ. ઓઝોન તરના બાબતે, ઓઝોન ડી લેટીંગ પદાથર્ને કારણે ઓઝોન તર પર થતી અસર 
િવશે અને તેની માનવ આરોગ્ય પર અસર િવશે એક પે્રઝે ટેશન બતાવવામા ંઆવેલ. ઓઝોન તરનુ ંરક્ષણ 
કરવા માટે શપથ લઇને આ કાયર્ક્રમને પણુર્ કરવામા ંઆ યો. આશરે ૧૦૦ ટલા આઇ.ટી.આઇ. કોલેજ ના 
િવ ાથીર્ઓ, િપ્ર સીપાલ અને ટાફ મે બરોએ આ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો.  
ાદિશક કચેર , ત રુ 
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 તા. ૧૬/૯/૨૦૧૬ ના રોજ િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી અંતગર્ત જનજાગિૃત કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન દીપા 
પ્રોસેસર,ચાપરાજપરુ રોડ, તપરુ ખાતે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,પ્રાદેિશક કચેરી, તપરુ ારા રાખવામા ં
આવેલ હતુ.ં મા ં ી આર.વી.પટેલ (યિુનટ હડે, તપરુ), યબુા જમર્નીના બ્રીગીટીઝીટલો, અલમતુ 
રીચટર્ ,ગજુરાત ટેકનોલોજીકલ યિુનવિસર્ટીના અિધકારી ડો.કે.એ.સેઠ, જીઆઇઝેડના અિધકારી ી િનતેશ પટેલ 
અને જીસીપીસીના અિધકારી તથા તપરુ ડાઇંગ અને િપ્ર ટીંગ એસોસીએશનના પ્રમખુ,ઉપ પ્રમખુ તથા 
હો ેદારો, દીપા પ્રોસેસર,ચાપરાજપરુ રોડ, તપરુના હો ેદારો અને તેમનો કમર્ચારીગણ,તથા ઉધોગકારો 
ઉપિ થત રહલેા.  
             િવ  ઓઝોન િદન િનિમ  ેઓઝોન વાયનુા વાતાવરણમા ંપડેલા ગાબડા બાબતે પ્રાદેિશક કચેરી 
તપરુના પ્રાદેિશક અિધકારી ી .ડી.ગો વામી ારા િવ તતૃ સમજ આપી. હાજર રહલે મહાનભુાવો ારા 

િદપા પ્રોસેસર ઉ ોગની જગ્યામા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. ઉપિ થત સવેર્ લોકો ારા ઓઝોન વાયનુા 
પડને નકુસાન કતાર્ સાધનો/વ તઓુ નો ઉપયોગ ઘટાડવા અને વધ ુવકૃ્ષો રોપવા માટે પ્રિતજ્ઞા લેવામા ં
આવેલ.  
            િદપા પ્રોસેસર અને તપરુ િવ તારમા ંમહાનભુાવોએ વકૃ્ષારોપણમા ંભાગ લીધેલ.  
ાદિશક કચેર , ક છ (પિ મ) 

 ‘ઓઝોન િદન-૨૦૧૬’ ની ઉજવણી ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ભજુ-પિ મ વતી મે. આશાપરુા પફ ક્લે 
લી., ગામ:- લેર સાથે કરવામા ંઆવી. ી જી.એમ.સાધ ુ– પ્રા.અ. અને અ ય સ યો ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 
બોડર્ વતી ઉપિ થત ર ા. ી જી.એમ.સાધ ુ– પ્રા.અ એ ઑઝોન ડે િવષેની માિહતી આપી. ઉપરાતં ઑઝોન 
તરની જાળવણી અંગેની દ તાવેજી િફ મ અને આ અંગેની ટેકિનકલ ચચાર્ િવચારણા ઔ ોિગક એકમો ારા 
કરવામા ંઆવી. આ સાથે કંપનીની હદમા ંવકૃ્ષારોપણ કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન પણ કરવામા ંઆ યુ.ં કમર્ચારીઓ 
વ ચેની લોગન હરીફાઇના િવ તાઓને ઇનામ આપવામા ંઆ યા.   
ાદિશક કચેર , મહસાણા  

 તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, મહસેાણા અને મે.ટોરે ટ 
ફામાર્ યટુીકલ િલ.ના સહયોગથી મે.ટોરે ટ ફામાર્ યટુીકલના સેિમનાર હોલ ખાતે “Ozone and climate: 
Restored by a world united” થીમ-૨૦૧૬ આધારીત િવ  ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. આ 
કાયર્ક્રમમા ં કંપનીના ૪૦ ટલા કમર્ચારી/અિધકારીઓ તથા જીપીસીબીના અિધકારીઓએ ભાગ લીધેલ. 
જીપીસીબીના િનવતૃ અિધકારી ી નરેશ ઠાકર ારા ઓઝોન પડના મહ વ તથા જ િરયાત, ઓઝોન પડમા ં
ગાબડુ ંપડવાના કારણો, ઓઝોન પડના સરંક્ષણ માટે િવિવધ તકનીકો અપનાવવી વી કે-કુદરતી ોતોનો 
ઉપયોગ કરવો અને ઉજાર્ બચત કરતા સાધન/પ ધિતનો  ઉપયોગ કરવો. આ કાયર્ક્રમમા ં ી .ડી.િપ્રયદશીર્ 
ારા ઓઝોન પડના સરંક્ષણ, હાલના તથા અગાઉના ઓઝોન પડની પિરિ થિતથી અંગે પેઝ ટેશન આપેલ 
અને બધાને પયાર્વરણના રક્ષણ માટે જીવનશૈલી સધુારવા માટે પ્રો સાહન આપેલ. મે.ટોરે ટ ફામાર્ યટુીકલ 
િલ.ના ી આિશષભાઈ જાની, એચએસસી મેનેજર,મે.ટોરે ટ ફામાર્ યટુીકલ લી. ારા ઓઝોન પડને નકુસાન 
કરતુ ંઅટકાવવા અપનાવેલ જુદી જુદી તકનીકોની માિહતી આપેલ વી કે- એર કં ડીશનીંગ સી ટમમાથંી 
સીએફસી ગેસને રી લેસ કરવો, બોઈલરમા ં ફરનેશ ઓઈલની ગ્યાએ કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ કરવો, 
હલેોજીનેટેડ સો વ ટનો ઉપયોગ ઘટાડવો, ઉજાર્ની બચત માટે િવિવધ થળોએ એલઈડી લાઈટ લગાવવી. 
ાદિશક કચેર , મોરબી 
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 ૧૬મી સ ટે બર,૨૦૧૬ ના રોજ ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી, મોરબી દ્રારા “ઓઝોન િદન” 
ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. 
ઓઝોન િદવસની ઉજવણી તક્ષિશલા િવ ાલય, ઘુટંું, મોરબી ખાતે કરવામા આવી. ી બી.જી.સતુ્રેજા, પ્રાદેિશક 
અિધકારી ારા િવ ાથીર્ઓને ઓઝોન તરને નકુશાન થયા પછી ની અસર પર માિહતી આપી. આનદંી 
સં થામાથી આવેલ ી પાચંોલી ારા તેની સં થા ારા થતા પયાર્વરણ સરુક્ષાના કામો િવશે માિહતી 
આપી.તકેદારી અિધકારી ી જી.એચ.િત્રવેદી ારા ઓઝોન તરના બચાવ પર માિહતી આપી. શાળામા ં
વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર  ન ડયાદ 

 ૧૬-સ ટે બરના રોજ પયાર્વરણના રક્ષણ અને તેની જાળવણી તેમજ સમાજના તમામ િવભાગોમા ં
જનજાગિૃતના હતે ુમાટે ઓઝોન િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે. મા ંગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્  
પ્રાદેિશક કચેરી નિડયાદ અને મેં. િહ દુ તાન કોકાકોલા બેવરેજીસ પ્રાઈવેટ િલિમટેડ ગામ ગોબલેજના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે  િહ દુ તાન કોકાકોલા બેવરેજીસ પ્રાઈવેટ િલિમટેડ કંપનીના કો ફર સ હોલ ખાતે ‘ઓઝોન અને 
ક્લાયમેટા િર ટોડર્  બાય વ ડર્ યનુાઈટેડ’ થીમ પર ઓઝોન િદવસની ઉજવણીના ભાગ પે કાયર્કમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં આ કાયર્ક્રમમા ંજીપીસીબી પ્રાદેિશક કચેરીના ટાફ અને ઓિફસરો તથા 
એલસીસીબીસીએલના ટાફે ભાગ લીધેલ. 
સદર પ્રોગ્રામ મા ંગજુરાત પ્રદુષણ િનયત્રણ બોડર્  પ્રાદેિશક કચેરી નિડયાદના પ્રાદેિશક અિધકારી ીમિત 
લતાબેન વદંરાએ ઓઝોન પડ શુ ંછે એ અને તેના રક્ષણ માટે “શુ ંકરવુ”ં અને “શુ ંન કરવુ”ં જોઈએ તે અંગે 
િવ તતૃ માિહતી આપેલ હતી. તેમજ ી અ કેશભાઈ . રાઠોડ નાયબ પયાર્વરણ ઈજનેર ગજુરાત પ્રદુષણ 
િનયત્રણ બોડર્ નડીયાદે  પે્રઝ ટેશન કરેલ, તથા એક કિવતા ારા ઓઝોન પડના રક્ષણ િવષે સમજાવેલ. ી 
સોમેન અિધકારી  ફેક્ટરી મેનેજર HCCBPL,ગોબલે  પણ ઓઝોનનુ ંમહ વ અને એક સામા ય માણસ તેનુ ં
રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે તનેો એક અસર કારક સદેંશો આપેલ હતો. ીમતી જાગિૃત પટેલ પયાર્વરણ કો 
ઓિડર્નેટર HCCBPL એ પણ ઓઝોનના રક્ષણ અંગે કંપનીના પ્રય નો િવષે જાણકારી આપેલ હતી. ક્વીઝ અને 
િચત્ર પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ અને િવ તાઓને ઇનામ િવતરણ કરેલ. કાયર્ક્રમના અંતમા ંપ્ર યેક 
ઉપિ થતોને પયાર્વરણ સધુારવુ ંઅને બચાવવુ ંતે માટે વતતં્ર રીતે આપણે કેવી રીતે સહભાગી બની શકીએ 
તે અંગે ી િપયષુ શાહ ( લા ટ મેનેજર –HCCBPL  ગોબલેજ ) ારા સપથ લેવડાવામા ંઆવેલ હતા. ભાગ 
લેનાર લોકોએ પયાર્વરણને બચાવવા અને સધુારવા માટે કિટબ ધ થયેલ હતા. 
ાદિશક કચેર , નવસાર   

 ૧૬મી સ ટે બર ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,નવસારી ારા િવ  ઓઝોન દવસની ઉજવણી 
મફતલાલ ઈ ડ ટ્રીઝ લી. નવસારી ખાતે વકૃ્ષોનુ ંવાવેતર કરીને કરેલ. ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના 
પ્રાદેિશક અિધકારી ારા ઓઝોન િડ લીટીંગ પદાથ  અને તેના તબક્કાવાર િનકાલની પ ધિતઓ િવશે માિહતી 
આપવામા ંઆવેલ. 
ાદિશક કચેર , પાલન રુ 

 તા.૧૬/૯/૨૦૧૬નારોજ ડ યઆુરપીએલ, આઇઓસીએલ, િસ ધપરુ, જી.પાટણ ખાતે પ્રાદેિશક કચેરી 
પાલનપરેુ ઓઝોન િદન-૨૦૧૬ની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ. આઇઓસીએલના ટાફના સ યો, પ્રાદેિશક 
કચેરી, ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પાલનપરુ વતી ી વી.ડી.ચૌધરી, મ.પ.ઇ, તથા ી 
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બી.એન.પટેલ,(એસએસએ) િસ.વૈ.મ. હાજર રહલે. ી વી.ડી.ચૌધરી દ્રારા વકત ય આપવામા ંઆવેલ મા ં
તેઓએ મો ટ્રીલ પ્રોટોકોલ, ઓઝોન પડમા ંગાબડા પડવાના કારણો તથા કલાઇમેટ ચે જ અંગે માિહતગાર 
કરેલ. ી બી.એન.પટેલે તેમના વકત યમા ં ઓઝોન પડને કઇ રીતે જાળવવુ ં તે અંગે હાજર રહલેને 
માહીતગાર કરેલ. ી અશોકકુમાર, આઇઓસીએલ દ્રારા હાઇડ્રો લોરો કાબર્ સ ઓઝોન પડને કઇ રીતે નકુસાન 
કરે છે તે અંગે માિહતગાર કરેલ. આઇઓસીએલ, િસ ધપરુની જગ્યામા ંવકૃ્ષારોપણ પણ કરવામા ંઆવેલ. 

ાદિશક કચેર  પાલન રુ ારા “ઓઝોન દ વસ 2016” ની ઉજવણી  H.P.C.L, ચડં સર બનાસકાઠંા ખાતે કરવામા ં
આવેલ. બોડના અિધકાર ઓ તથા એચ.પી.સી.એલ.ના ટાફ ારા ૃ ારોપણનો કાય મ કરલ. ી 
આઇ.બી.ચૌધર , દિશક અિધકાર  ારા “ ઓઝોન દ ન” િવશે વકત ય આપેલ. 
ાદિશક કચેર  પોરબદંર 

 તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૬ ના ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી પોરબદંર અને મૈ. ટાટા કેિમક સ 
િલમીટેડ ારા સયંકુ્ત ઉપક્રમે ઓઝોન િદનની ઉજવણી પોરબદંર િજ લાના દેવડા ગામની સીમશાળાના 
પ્રાગંણમા ંયોજવામા ંઆવેલ.  િવ ાથીર્ઓ માટે “ઓઝોન પડની અને પયાર્વરણ જાળવણી” િવષય પર વકત ૃવ 
પધાર્ યોજવામા ં આવેલ. પધાર્મા ં િવ તા િવધાથીર્ઓને ઈનામ આપવામા ં આવેલ. યારબાદ મૈ.ટાટા 
કેિમક સના અિધકારી ી ભક્તા સાહબેે ઓઝોન તરના ફાયદા િવષે જણાવેલ. પ્રાદેિશક અિધકાર ી 
બી.એલ.મા  સાહબેે ઇકો ફે ડલી વ ત ુવાપરવાનો આગ્રહ કરેલ  અને વધમુા ંવધ ુવકૃ્ષોનો ઉછેર કરીને પણ 
પયાર્વરણને બચાવવામા ંમદદ પ થવા આપેલ કરેલ. બધા લોકો ારા વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆ યુ.ં 
ાદિશક કચેર , રાજકોટ 

 ૧૬મી સ ટે બર-૨૦૧૬ “આંતરરા ટ્રીય ઓઝોનવાય ુપડ જાળવણી િદન” ની ઉજવણીના ભાગ પે ગજુરાત 
પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટ, પ્રાદેિશક લોક િવજ્ઞાન કે દ્ર, રેષકોસર્-રાજકોટ તથા ક્રાઇ ટ 
કોલેજ-રાજકોટના  સયંકુ્ત આયોજનમા ંક્રાઇ ટ કોલેજ-રાજકોટ ખાતે આવેલ ઓડીટોરીયમ હોલમા ંકોલેજના 
િવ ાથીર્ઓ માટે ઓઝોનવાય ુપડની જાળવણી અંગેની અગ યતા બાબતે જાગિૃત કાયર્ક્રમ રાખવામા ંઆવેલ 
હતો.  

સદર કાયર્ક્ર્મમા ંગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટના મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર ી બી.એમ. 
બગડાએ િવ ાથીર્ઓને પે્રઝે ટેશન મારફતે ઓઝોનવાય ુપડની ઉપયોિગતા,  તેને અસર કરતા પદાથ  િવશે તથા 
ઓઝોનવાય ુપડની જાણવણી બાબતે આપણે સૌએ શુ ંપ્રય નો કરવા જોઇએ તે બાબત અંગેની માિહતી આપી હતી. આ 
કાયર્ક્રમમા ંક્રાઇ ટ કોલેજ-રાજકોટના આશરે ૧૫૦ ટલા િવ ાથીર્ઓ ભાગ લીધો હતો. કાયર્ક્રમમા ંહાજર િવ ાથીર્ઓને 
ઓઝોનવાય ુપડ અંગેની માિહતી મળી રહ ે તે માટે પિત્રકાઓનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. આ કાયર્ક્ર્મના ંભાગ પે 
ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટ ારા િવ ાથીર્ઓને ઓઝોનવાય ુપડ અંગેની માહીતી મળી 
અને િવ ાથીર્ઓમા ંજન-જાગિૃત આવે તે માટે પિત્રકઓ છપાવી રાજકોટ શહરેની િવિવધ શાળાઓમા ં તેનુ ં િવતરણ 
કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં   

ાદશીક કચેર  – સર ગામ 

 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેશીક કચેરી – સરીગામ ારા  અને મે. આરતી ડ્રગ લી. સાથે 
મળી “ઓઝોન િદન-૨૦૧૬ની” ઉજવણીનો કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. આ પ્રસગં િનિમ ે 
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પ્રાદેશીક અિધકારી ી જી. વી. પટેલ ારા “ઓઝોન િદન” ની વષર્ ૨૦૧૬ ની થીમ “ઓઝોન અને 
આબોહવા: પનુઃપ્રકાિશત િવ  સયંકુ્તાથી” નુ ંમહ વ તથા હાલના સમયમા ં તેની જ રીયાત અંગે 
સમજાવામા ંઆવેલ. આ કાયર્ક્રમમા ંઆશરે ૧૨૦ ટલા ટાફ અને કમર્ચારીઓ તથા ગજુરાત 
પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અધીકારી ીઓ હાજર રહલે હતા. એકમના પિરસરમા ં૧૦૦ ટલા વકૃ્ષોનુ ં
કુ્ષારોપણ કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં 
ાદિશક કચેર , રુત  

 તા. ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી સરુત તથા જયભારત કો યનુીટી સાય સ સે ટર ારા 
સયંકુતપણે SVNIT પીપલોદ, સરુત ારા સચંાિલત સરદાર વ લભભાઈ પટેલ શાળા ખાતે િવ  ઓઝોન 

િદવસની ઉજવણી પ્રસગેં કાયર્ક્રમ કરેલ. સદર કાયર્ક્રમમા ંજયભારત કો યનુીટી સાય સ સે ટરના ંપ્રિતિનિધ ી 
િદનેશભાઈ પટેલ, સરદાર વ લભભાઈ પટેલ શાળાના ંઆચાયર્ ી ડૉ. આર.કે.ઇ દુલકર, શાળાના િશક્ષકગણ તથા 
શાળાના િવ ાથીર્ઓ  હાજર રહલે. કાયર્ક્રમમા ંગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી સરુતના મદદનીશ 

પયાર્વરણ ઈજનેર કુ. એ.બી.ચૌબે તથા કુ. એમ.બી.દેસાઈએ પણ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધેલ. ડૉ. આર.કે.ઇ દુલકરે 
ઓઝોન િવષે સિંક્ષ ત ખ્યાલ આ યો.  ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, સરુત કચેરીના કુમારી, ચૌબે અને 
દેસાઇ  ારા “Ozone  And  Climate:  Resorted  By  A  World  United,  Working  Towards  Reducing  Global 

Warming HFCS Under  The Montreal  Protocol”,  િવષય પર પે્રસ ટેશન આપવામા ંઆવલે. કાયર્ક્રમ દર યાન 
િવ ાથીર્ઓ સિક્રયપણે ભાગ લીધેલ.  
ાદિશક કચેર , વડોદરા 

 ૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૬ ના રોજ જીપીસીબી વડોદરાની પ્રાદેિશક કચેરી તથા ગજુરાત આ કલીઝ એ ડ કેિમક સ 
લી., પીસીસી એિરયા ારા જી.એ.સી.એલના ઓડીટોરીયમમા ંઓઝોનના પડની સાચવણી બાબતે સયંકુત 
રીતે ઓઝોન િદનની ઉજવણી કરી. ી. સી.એ.શાહ - પ્રાદેિશક અિધકારી જીપીસીબી વડોદરાએ ઓઝોન િદન 
ઉજવણી બાબત તથા તેના ઇિતહાસ આપી તથા ઓઝોનના પડ અને તેની અગ યતા, ઓઝોનને નકુશાન 
કરતા પદાથર્, ઓઝોનના પડને બચાવવા માટેના ઉપાયો વગેરે બાબતે સબંોધન કરવામા ંઆવેલ.  ી 
ડી.એન.વાસદીયા, લેબ હડે જીપીસીબી વડોદરા અને ી આિશષ પટેલ, મ.પ.ઈજનેર તથા GACLના ૪૦ 
કમર્ચારીઓએ પણ ઓઝોન િદનની ઉજવણીમા ંભાગ લીધેલ. ઓઝોન િદનને લગતા સતૂ્રો સાથેના બેનરોપણ 
પ્રદિશર્ત કરવામા ંઆ યા. ી િહમાશં ુબોસમીયા, (જી.એ.સી.એલ) ારા કાયર્ક્રમ પણૂર્ કરવામા ંઆવેલ.  
ાદિશક કચેર , વાપી 

 જીપીસીબી, વાપી કચેરી, વાપી ઇ ડ ટ્રીઝ ઍસોિશએશન અને વાપી ગ્રીન ઍ વાયરો લીમીટેડના સયંકુ્તપણા ં
વાપી ઇ ડ ટ્રીઝ ઍસોિશએશન ખાતે ઓઝોન િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆ યો. આ િદન િનિમ ે અરસપરસ 
કાયર્ક્રમ અને ઇન હાઉસ ચચાર્ યોજવામા ંઆવેલ. સદર િદન િનિમ ે જીપીસીબી, વાપી કચેરીના પ્રાદેિશક 
અિધકારી ી એ.જી.પટેલ ારા ઉપિ થત સ યો સાથે ઓઝોન તરના રક્ષણ અને તેને હાિન પહોચે એવા ત વો 
િવશે સભાનતા અને જાણકારી માટે સમહૂ વાતાર્લાપ કરવામા ંઆ યો. વી.આઇ.એ. હોલ આસપાસ વાપી 
ઈ ડ ટ્રીઝના સ યો જીપીસીબી ટાફ અને વી.આઈ.એ.ના સ યો ારા િપ્રમાઈસીસમા ંવકૃ્ષારોપણ કરવામા ં
આ ય.ુ 

ઇકો ડલી ગણેશો સવની ઉજવણી: 
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 ભારતમા ંપ્રાચીન સમયથી મિુતર્પજૂા કરવામા ંઆવે છે. નદીઓ, તળાવ, ખાડીઓ ખુ લા દિરયા-
િકનારાઓ,કૂવા વગેરેમા ંમિુતર્ ડૂબાડવી તે એક પ્રથા છે. આના કારેણ આવા જળ ોતોનો બગાડ એ 
િચંતાનો  તેમજ જાહરે િહતની અરજીનો પણ િવષય છે. કાદવની સાથે મિૂતર્ઓ બનાવવા માટે 
વપરાતો ઝેરી કેમીકલએ પાણીના પ્રદૂષણનો ખતરો નોતરે છે. ક્ ડકટીવીટી,BOD,COD, HEAY 
METAL વગેરેના હોવાને લીધે પાણીની ગણુવતામા ંઘટાડો થાય છે. તેમ અ યાસ પરથી તારણ 
મળેલ હત ુ.ં નામદાર મુબંઈ વડી અદાલતના સચૂનોના અનસુધંાને સીપીસીબીએ તહવેારોમા ં
પાણીમા ં પહ ચતા પ ૂજંાની વ તઓુ તથા મિુતર્ને ડૂબાડવાની માગર્દિશર્કા બનાવી. સીપીસીબીની  
માગર્દિશર્કા અનસુાર લોકો ઇકો ફે્ર ડલી રીતે ગણેશો સવ ઉજવે એ માટે જાગિૃત ફેલાવવી આવ યક 
છે. છેલા કેટલાક વષ થી જીપીસીબી, તેની પ્રાદેિશક કચેરીઓ,પ્રાદેિશક સં થાઓ અને  ઔ ોિગક 
એસોશીએશન સાથે મળીને  ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશો સવના બહુ પ્રચાર કે પેઇનો યો  છે.     

 ાદિશક  કચેર , અમદાવાદ ( વૂ) 

તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ ગ.ુપ્ર.િન. બોડર્,  પ્રાદેિશક    કચેરી,  અમદાવાદ (પવૂર્) ારા સી.ઇ.ટી.પી.,  
જીઈએસસીએસએલ, વટવાના સહયોગથી િવંઝોલ ગામના તળાવ પાસે લોકોમા ંજાગિૃત અથેર્ િવસ ન માટે   બ ે
એચડીપીઇની બનેલ ટાકંીઓ મિુતર્ઓના િવસ ન માટે મકુવામા આવેલ. મ યમ અને નાના કદની મિૂતર્ઓના 
િવસ ન માટે િવજય રથમા ંએચડીપીઇ ટક મકૂવામા ંઆવેલ. િવસ ન દરિમયાન લો અને પ ૂજંાપાના સામાનના 
અલગ એકત્રીકરણ માટે અલાયદી મોટી બેગ પણ રાખવામા ંઆવેલ.  

                 ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ થાપન તથા  િવસ ન અંગે યાપક  જન જા િુત અથેર્ િવિવધ ચોપાનીયા સમદુાયમા ં
વહચવામા આવેલ. નાની તથા મ યમ કદની ૩૨૦ મિુતર્ઓનુ ં િવસ ન િવસ ન રથમા ં કરવામા ંઆવેલ. ગણેશ 
િવસ ન પણુર્ થતા િવસ ન રથમા ં મકુવામા ંઆવેલ ટાકંીઓના વપરાયેલા ગદંા  પાણીનો િનકાલ સી.ઇ.ટી.પી.,  
જીઈએસસીએસએલ    વટવા ખાતે વધ ુ ટ્રી મે ટ અથેર્ મોકલવવામા ં આવેલ તથા મિુતર્ઓના કચરાનો િનકાલ 
જી.આઇ.ડી.સી.  વટવા ખાતે ટીએસડીએફ સાઇટમા ંકરવામા ંઆવેલ. પ ૂજંાપાના વધેલ સામાનનો િનકાલ અમદાવાદ 
યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા તેઓની લે ફીલ સાઇટ ખાતે કરવામા ંઆવેલ. િવસ ન બાદ અતે્રની કચેરી ારા 
િવસ ન રથના ગદંાપાણીનો એક નમનુો તથા િવંઝોલગામના તળાવ પાણીનો એક નમનુો લેવામા આવેલ. અને તેનુ ં
પથૃકારણ કરવામા ંઆવેલ.    

              અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા વ ાલ ગામ પાસે રીંગરોડ પર અને વડુ ગામ પાસે રામોલ વોડર્મા ં
પણ કૃિત્રમ િવસ ન કંુડ બનાવવામા ંઆવેલ. એએમસીના જાણવા મજુબ ૧૮૫૩ મ યમ તથા નાના કદની  તથા ૪૭ 
મોટા કદની મિુતર્ઓનુ ં કૃિત્રમ િવસ નકંુડમા ં િવસ ન કરવામા આ યુ ં હતુ.ં  વડુ ગામ, રામોલ વોડર્ ખાતેના કૃિત્રમ  
િવસ નકંુડમા ં૧૪૪ મ યમ તથા નાની કદની મિુતર્ઓનુ ંતથા ૦૭ મોટા કદની મિુતર્ઓનુ ંિવસ ન કરવામા ંઆ ય ુહતુ.ં 
િવસ ન બાદ કૃિત્રમ િવસ નકંુડના ગદંાપાણીનો નમનુો થુક્કરણ અથેર્ લેવામા આવેલ આ બ ે કૃિત્રમ િવસ નકંુડના 
ગદંાપાણીનો િનકાલ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશનના એસટીપીમા ંવધ ુટ્રીટમે ટ અથેર્ કરવામા આવેલ. મિુતર્ઓના 
વે ટનો િનકાલ અમદાવાદ યિુનસીપલ કોપ રેશનની ગ્યાસપરુ ખાતે આવેલ  સાઇટમા ંકરવામા ંઆવેલ તથા લો અને 
પ ૂજંાપાના વધેલ સામાનનો િનકાલ અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન ની લે ફીલ સાઇટ ખાતે કરવામા ંઆવેલ. 



218 | P a g e  
 

 ાદિશક  કચેર , અમદાવાદ  

પ્રાદેિશક કચેરી, ગ.ુપ્ર.િન. બોડર્, અમદાવાદ ારા જોઈ ટ પોલીસ કમીશનર – પેશીયલ બ્રાચં, અમદાવાદ તથા 
િડરેક્ટર સોલીડ વે ટ, અ. ય.ુકોને સાથે મળીને ગણેશ િવસ ન દર યાન જનજા િૃત કાયર્ક્રમન ુ

આયોજન સેંટ્રલ પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્ની ગાઈડલાઈન તથા માનનીય નેશનલ ગ્રીન ટ્રી યનુલના તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૫ 
ના હુકમન ુપાલન અને આયોજન માટે કરવામા ંઆવેલ. 

પ્રાદેિશક કચેરી, અમદાવાદ ારા નીચે મજુબની અ ય કાયર્વાહી પણ કરવામા આવેલ હતી. 

 ગણેશ િવસ ન પહલેા, દર યાન અને િવસ ન બાદના સાબરમતી નદીના ંઅલગ અલગ જગ્યાએથી પાણીના 
નમનુા લઈ સે ટ્રલ લેબોરેટરી ગાધંીનગર ખાતે ુ થકરણ માટે મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે.  

 જુદા જુદા પિવત્ર િવસ ન કંુડમાથંી પણ પાણીના નમનુા લઈ સે ટ્રલ લેબોરેટરી ગાધંીનગર ખાતે ુ થકરણ 
માટે મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

 િવસ ન માટે અ.મ.ુકો.એ સાબરમતી નદી પર કુલ ૧૯ જગ્યાએ ૧૮ X ૭ X ૨.૫ મીટરના કુલ ૨૦ લા ટીક 
લાઇનરવાળા પિવત્ર િવસ ન કંુડ બનાવેલ હતા. દરેક કંુડવાસંથી ૩ બાજુએ બાધેંલા હતા.   

 ગણેશ મિુતર્ન ુિવસ ન ફક્ત કંુડમા ંજ કરવા માટે બધાજ પિવત્રકંુડની આજુ બાજુ બેનર લગાવેલા હતા.  
 અ. ય.ુકોએ ગણેશ િવસ ન પામેલ પ્રિતમાઓ માટે ગ્યા પરુ ખાતે આવેલ M/s. BEIL મા ૫૦ X ૨૧ X ૧૦ 

ટની સાઈઝનો લાિ ટક લાઈનરવાળો એક ખાડો બનાવેલ ની અંદર ગણેશ મિુતર્ને ખસેડવામા આવેલ. 
 કંુડની નજીક બાયો િડગે્રડેબલ ( વી કે લો,પાદંડાઓ,તોરણો વગેરે) તથા નોન બાયો િડગે્રડેબલ વ તઓુ 

( વા કે લા ટીક, થમ કોલ,શણગારની વ તઓુ વગેરે)ના અલગીકરણ અને િનકાલ માટે અ. ય.ુકો. ારા 
લાિ ટકના ડ્રમ મકુવામા આવેલ હતા.  

 M/s. BEIL ખાતે િનકાલ કરેલ મિુતર્ઓન ુકુલ વજન : ૧૩૮ મે.ટન 
 તા. ૦૮ થી ૧૫ સ ટે બર ૨૦૧૬ દર યાન ગણેશ મિુતર્ િવસ ન કરવામા આવેલ.  
 ાદિશક  કચેર ,  કલે ર 

SDM, અંકલે રની અ યક્ષતામા ં મળેલ સબંિંધતો સાથેની િવિવધ બેઠકો ારા ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ નનુ ં
િવગતવાર આયોજન કરવામા ંઆવેલ. ઇકો ફે્ર ડલી મિૂતર્ િવસ ન તથા તે માટે ઉભા કરવામા ંઆવનાર કૃિત્રમ 
જળકંુડોની માિહતી દશાર્વતા બેનસર્/હોડ ગ્સ મહ વની જાહરે જગ્યાઓ પર પ્રદિશર્ત કરવામા ંઆવેલ. નોટીફાઇડ 
એરીયામા ંનાની મિુતર્ઓના ઇકોફે્ર ડલી િવસ ન માટે અંક્લે ર ઇ ડ ટ્રીઝ એસોસીએશન ારા ટાયર માઉ ટેડ “સત 
િવસ ન રથ” ની સગવડ કરવામા ંઆવેલ. આ વષેર્ વધ ુ કુિત્રમ  જળકંુડો બનાવીને ઇકો ફે્ર ડલી મિૂતર્ િવસ નની 
સગવડ ઉભી કરવામા ંઆવેલ. ત્રણેય ઔધોિગક વસાહતો ઉપરાતં નવા બોરભાઠા, અંકલે ર અને કરજણ નદી કાઠેં, 
રાજપીપળા ખાતે પણ કુિત્રમ જળકંુડનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. ઓએનજીસી, ઔધોિગક એસોિસએશનો અને કોમન 
ઇ ટ્રા ટ્રક્ચરની મદદથી િવસ ન બાદ કુિત્રમ જળકંુડ ખાલી કરીને ઘન કચરાને TSDF અને પ્રવાહી કચરાને CETPમા ં
િનકાલ કરવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ. િવસ નના ં થળોએથી િવસ ન પહલેા, દર યાન અને બાદમા ંપાણીના 
નમનુા એકત્ર કરવામા ંઆવેલ.  જીઆઇડીસી - અંકલે ર, પાનોલી, ઝગિડયા, અંકલે ર ટાઉન અને રાજપીપળા 
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ખાતેના કુિત્રમ જળકંુડોમા ંઅનકુ્રમે ૯૦૦,૪૦,3૦,૧૫૦ અને ૩૫ ટલી મિૂતર્ઓનુ ં સફળતાપવૂર્ક િવસ ન કરવામા ં
આવેલ 

 

 ાદિશક  કચેર , ભ ુચ 

               ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની પ્રા.ક.‐  ભરુચ  ારા ઇકો  ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ નનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આવેલ.  ભરુચ ખાતે સાઇંધામ મિંદર પાસે, જળકંુડમા ંઝાડે ર રોડ ભરુચ નગરના ંરહીશોએ ઉ સાહભેર આશરે 220 
ટલી નાની મોટી મિૂતર્ઓ પધરાવેલ/િવસ ન કરેલ. આશરે 500 થી પણ વધારે લોકોએ જળકંુડની મલુાકાત લીધેલ. 

િવસ ન દર યાન  પ્રાતંઅિધકારી ી, િજ લા મેજી ટે્રડ, પ્રાદેિશક અિધકારી ી ભ ચ અને ભરુચ નગરપાિલકાના 
પ્રમખુ ીએ મલુાકાત લીધેલ.  

ગણેશ િવસ ન દરિમયાન લહાર, વગેરે  ચેતના પયાર્વરણ સગંઠનના સહયોગથી અલગથી એકઠો કરેલ અન ે
છે લે તેને GACL,  દહજે ખાતેની વિમર્-ક પો ટીંગ સાઇટ ખાતે મોકલવામા ંઆવેલ.   િવસ ન બાદ કંુડમાનંા ગદંાપાણીનુ ં
જી.એન.એફ.સી.તથા વીડીયોકોન ઇંડ ટ્રીઝ લી. ના ઈ.ટી.પીમા ં શિુ ધકરણ કરવામા ં આવેલ. આશરે ૧૦ટન ની 
મિૂતર્ઓના જી સન વે ટનુ ંમે. ખેતાન કેિમક સ એ ડ ફટ લાઇઝસર્ લી. ખાતે એડીટી સ તરીકે ઉપયોગ કરવા મોકલી 
આપેલુ.ં  

લોકલ યઝુ ચેનલમા ંઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ ન અંગે માિહતી પ્રસારીત કરેલ.  ત ઉપરાતં, અગ્ર ય દૈિનક 
વતર્માનપત્રોમા ંતા.૩૧/૦૮/૨૦૧૬ના રોજ આ અંગે જન-જા િુત કેળવવા અખબારી યાદી ારા પ્રિસિ  કરવામા ં
આવેલ.  સમગ્ર કાયર્ક્રમન ુઆયોજન પ્રાદેિશક કચેરી,  ભરુચ અને અ ય સહભાગીદારોઓ ારા સયંકુતરીતે  કરવામા ં
આવેલ. 
 ગણેશજીની મોટા કદની મિૂતર્ઓનુ ંનીલકંઠ મહાદેવ મિંદર, ઝાડે ર ખાતે તેમજ ભાડભતૂ ગામ ખાતે નમર્દા 
નદીમા ંકે્રઇન તથા તરાપાની મદદથી િવસ ન કરવામા ંઆવેલ. િવસ ન પહલેા મિૂતર્ઓના ંશણગાર તેમજ લહારને 
સચેંતના એન.જી.ઓ. ારા અલગ કરવામા ંઆવેલ અને GACL,  દહજે ખાતેની વિમર્-ક પો ટીંગ સાઇટ ખાતે મોકલવામા ં
આવેલ. 

વધમુા ંનમર્દા નદી ઝાડે ર ખાતે નીલકંઠ મહાદેવ મદંીર  ઝાડે ર રોડ, ભરુચ તેમજ નમર્દા નદી ભાડભતુ 
ગામ ખાતેથી ગણેશ િવસ ન પહલેા, દર યાન  અને ગણેશ િવસ ન બાદ પાણીના નમનૂા લઈ થુક્કરણ કરવામા ં
આવેલ.   

 ાદિશક  કચેર , ગાધંીનગર 

    પ્રાદેશીક કચેરી ગાધંીનગર મિૂતર્િવસ નનો પ્ર  ગાધંીનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન કિમ ર અને કાયર્પાલક 
ઇજનેર,પાસે લઈ ગયા ના ઉકેલમા ંકેપીટલ પ્રો ક્ટ, ગાધંીનગર ારા ગામ ઇ દ્રોડામા ંઆવેલ સતં સરોવર 
નજીક એક પયાર્વરણ િહતાથીર્ ગણેશ મિૂતર્ િવસ ન માટે કૃિત્રમ તળાવ બનાવેલ.  

    ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરની પ્રાદેિશક કચેરી ારા ગણેશ મિૂતર્ના ંપયાર્વરણ િહતાથીર્ રીતે 
િવસ ન કરવા િવષે લોકોમા ંજાગિૃત લાવવા માટે ૦૪ નગરપાિલકા અને ૦૧ મહાનગરપાિલકા ખાતે  બેનર  
લગાડવામા ંઆવેલ.  
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ક. 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 ૫ શાળાઓમા ંચોપાનીયાનુ ંિવતરણ કરેલ. 

.  પ્રાદેશીક કચેરી દ્રારા સતત પત્ર યવહારથી કેપીટલ પ્રો ક્ટ, ગાધંીનગર ારા ગામ ઇ દ્રોડામા ંઆવેલ સતં 
સરોવર પાછળ એક પયાર્વરણ િહતાથીર્ ગણેશ મિૂતર્ િવસ ન માટે કૃિત્રમ તળાવ બનાવેલ.   

 ાદિશક  કચેર , ગોધરા 

ગોધરામા ંભગવાન ગણેશની ઇકો ફે્ર ડલી મિૂતર્ના િવસ ન માટે રામસાગર તળવ,ગોધરા નજીક પો ટર પ્રદશર્ન અને 
ચોપાનીયા િવતરણનો જન જા િુતના કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ.ગોધરાના જાહરે થળો પર ઇકો ફે્ર ડલી 
મિૂતર્ તેમ જ તનેા િવસ ન માટેની જાહરેાતો કરવામા ંઆવેલ.રામસાગર તળાવ ગોધરાની બાજુમા ંઇકો ફે્ર ડલી મિૂતર્ના 
િવસ ન માટે કુિત્રમ તળાવ બનાવવામા ં આવેલ.પ્રાદેિશક કચેરી,ગોધરા ારા રામસાગર તળાવ-ગોધરા,  હાલોલ 
તળાવ-હાલોલ,  વાસીયા તળાવ-લણુાવાડા અને છાબ તળાવ- દાહોદથી ગણેશ મિૂતર્ િવસ ન પહલેા,  િવસ ન 
દરિમયાન અને િવસ ન પછી પાણીના નમનૂા એકત્ર કરેલ અને ુ થકરણ માટે જી.પી.સી.બી લેબોરેટરી,પ્રાદેિશક 
કચેરી,વડોદરાને મોકલવામાઆંવેલ. 

 ાદિશક  કચેર ,  મનગર 
 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચરેી ,જામનગર ારા િજ લા ક્લકે્ટર ી, યિુનિસપલ કિમ ર ી, િજ લા 

પોલીસ અિધક્ષક ીન ેબોડર્ ારા બનાવવામા ંઆવેલ કાયર્યોજનાના સચુા  અમલીકરણ અને તેની Hon’ble NGT તેમજ 
CPCB ની માગર્દિશર્કા મજુબ  ભગવાન ગણશેજીની પ્રિતમાઓના િવસ ન જળ ોતોમા ંકરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક કચરેી, 
જામનગરના ટાફ ારા જામનગર શહરેમા ં જુદી જુદી જગ્યાએ ફરી ગણપિત િવસ ન દર યાન ઉ ભવતા પયાર્વરણ 
પ્રદૂષણ અંગે માિહતગાર કરવામા ં આવેલ અન ે ગાઇડલાઇ સ અને ચોપાનીયાનુ ંજામનગર શહરેના દરેક પડંાલને 
િવતરણ કરવામા ંઆ યા. ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચરેી, જામનગર ારા આ બાબત પો ટર ારા પણ 
પ્રદિશર્ત કરવામા ંઆવેલ એકપણ ગણપિતની મિુતર્ ૯ ટ કરતા ઉંચી જણાયલે ન હતી અને ૯૦% મિુતર્ માટીમાથંી 
બનાવવામા ંઆવેલ. જામનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા રોઝી પોટર્ બા  અને કે્રઇનની મદદથી મિૂતર્ઓનુ ં િવસ ન 
ઊંડા પાણીમા ં કરવામા ંઆવેલ, અને બાલાછડીના દિરયાિકનારે પણ િવસ નની યવ થા કરેલ. આશરે ૬૦૦ ટલી 
ગણપિતની મિુતર્ઓનુ ં િવસ ન નક્કી કરેલ જગ્યાએ કરવામા ંઆવેલ. મિૂતર્નુ ં િવસ ન દર યાન ઉ ભવતા ઘન કચરાને 
એકત્રીત કરવાની યવ થા જામનગર યિુનિસપલ કોપ રેશન ારા કરવામા ં આવેલ. અને તેનો ટ્રક અને ટે્રક્ટર ારા 
સુ યવિ થત િનકાલ કરવામા ંઆવલે.       

 

 ાદિશક કચેર , ત રુ 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ –  તપરુ પ્રાદેિશક કચેરી તેમજ તપરુ ડાઈંગ અને િપં્રિટંગ અસોિશએશન ની મદદથી 
ગણેશ િવસ ન કરવામા ંઆવેલ. 
ગણેશચતથુીર્ના તહવેાર િનિમ ે, તપરુ શહરેના જુદા જુદા ગણેશ મડંળોનો સપકર્ કરી ઈકો ફ્રડલી ગણેશિવસ ન માટે 
જ રી માિહતી તેમજ માગર્દશર્ન પરંુૂ પાડેલ.   

 ાદિશક કચેર , ૂનાગઢ 
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તા. ૧૫/૯/૨૦૧૬ના રોજ ગણપિત મહો સવ-૨૦૧૬ અ વયે જુનાગઢ શહરે તથા ગીર-સોમનાથ જી લાના વેરાવળ 
શહરેમા જાહરે જનતાને િવસ ન અંગેની સમજ માટે કચેરી ારા આશરે ૧૦,૦૦૦ ટલા ચોપાનીયા છપાવી તેન ુ
સમાચારપત્ર એજ સી ારા િવતરણ કરવામા આવેલ.  
 

 ાદિશક કચેર , મહસાણા 
મહસેાણા શહરે િવ તારમા ંતથા આસપાસના િવ તારમા ંગણેશ ઉ સવ ઉજવવામા ંઆવેલ. ગણેશ ઉ સવની ઉજવણી 
પહલેા ગજરાત પ્રદૂષણ િનયત્રણ ંબોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરી, મહસેાણા  ારા જન જાગિૃતના કાયર્ક્રમ કરવામા ંઆવેલ. 
મહસેાણામા ંઆશરે ૧૫ જગ્યાઓ પર વી કે રે વે ટેશન, બસ ટેશન,મખુ્યબજાર,ચારર તાઓ વગેરે થળ પર ઈકો 
ફે્ર ડલી મિૂતર્ થાપના કરવી તથા કૃિત્રમ જળાશયોમા ંમિૂતર્ઓ પધરાવવા અંગેના બેનસર્ તથા પો ટર પ્રદિશર્ત કરવામા ં
આ યા હતા. 
િવસનગર નગરપાિલકા તથા ગણેશ ઉ સવ પુ સાથે િવસનગર જીઆઈડીસી એશોિશયેશન હોલ ખાતે ી 
.ડી.િપ્રયદશીર્ પ્રાદેિશક અિધકારી ારા ગણેશની મિૂતર્નીર્ પયાવર્રણને અનુ પ પધરામણી માટે જન જાગિૃત માટે 

મીટીંગ કરેલ મા ંઈકો ફે્ર ડલી મિૂતર્ થાપના કરવી તથા કૃિત્રમ જળાશયોમા ંમિૂતર્ઓ પધરાવવા અંગેની સમજ 
આપેલ. 

 ાદિશક કચેર , નવસાર  

પ્રાદેિશક કચરેી –નવસારી ારા ઇકો ફે્ર ડલી ગણશેો સવ ઉજવવા માટે જન જાગિૃત અથેર્ નવસારી, િબિલમોરા અને યારા શહરેમા ં
બનેસર્ લગાડવામા ંઆવેલ તેમજ ચોપાનીયાનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવેલ. 

 ાદિશક કચેર , પાલન રુ 
ઇકોફે્ર ડલી ગણેશ િવસ ન માટે જનજાગિૃત લાવવા પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પાલનપરુ દ્રારા 
અલગઅલગ જગ્યાએ બેનર લગાવવામા ંઆવેલ તથા પિત્રકાઓ વહચેવામા ંઆવેલ.  

 ાદિશક કચેર , રાજકોટ 
ઇકો-ફે્ર ડલી ીગણેશ િવસ ન માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ – રાજકોટ પ્રાદેિશક કચેરી ારા નીચે મજુબની 
કાયર્વાહી કરવામા ંઆવેલ. 

ીગણેશજીની મિૂતર્ઓનુ ં િવસ ન કરતી વખતે પયાર્વરણને નકુશાન ન થાય તે માટે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 
ારા સઘન જન જાગિૃત અિભયાન હાથ ધરવામા ંઆવેલ.  અંતગર્ત રાજકોટ  શહરેમા ંઆવેલ ગણેશ મડંળોમા ં
સરુિક્ષત અને ઇકો-ફે ડલી રીતે ીગણેશ ઉ સવ ઉજવાય તે માટે  સમજુતી આપવામા ંઆવેલ તથા જન-જાગિૃત 
અંગેની પિત્રકાઓનુ ં િવતરણ કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં આ જન-જાગિૃત અંગેની આશરે ૩૦૦૦ પિત્રકાઓનુ ં રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી રાજકોટ ારા સયંકુતરીતે  શહરેના િવિવધ વોડર્મા ં
પણ િવતરણ કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં 

ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી-રાજકોટ તથા રાજકોટ મહાનગરપાિલકના સયંકુ્ત ઉપક્રમે રાજકોટ 
શહરેમા ં િકશાન પરા ચોક, બહમુાળી ભવન સામે રેસકોષર્ રીંગ રોડ, સતંકબીર રોડ, ગાડર્ન પાસે તથા કાલાવડ રોડ, 
કણસાગરા કોલેજ સામે ઇકો-ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ નની જ િરયાત અને મહ વ અંગે જન જાગિૃતના િવશાળ પો ટર 
જાહરે ર તાઓ પર લગાડવામા ંઆવેલ હતા. 

 ાદિશક કચેર , રુત 
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ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક ક્ચેરી સરુત ારા વષર્ ૨૦૧૬મા ં કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ની 
માગર્દિશર્કા મજુબ ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ નને પ્રો સાહન આપતા િવિવધ કાયર્ક્રમ યો લ હતા. 
 સરુત જી લા કલેકટર ારા આયોિજત તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૬ની મલુાકાત દર યાન; કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ 
બોડર્ની માગર્દિશર્કા બાબત તેમજ ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ મિૂતર્ઓના ં ઉ પાદકને પ્રો સાહન પાઠવવા બાબત હાજર 
સહભાગીઓ સાથે ચચાર્ િવચારણા કરેલ. જાહરે જનતાને ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ ન બાબતે પે્રિરત કરવાના હતેથુી 
તથા મિૂતર્ઓની બનાવટમા ંચનૂાનો ઉપયોગ ન કરવા, કદમા ંનાની મિૂતર્ઓની થાપના કરવા, કુદરતી સામગ્રીમાથંી 
બનાવેલ મિૂતર્ઓની થાપના કરવા વા ઉ ેશો પાઠવતા ંચોપાનીયા િવિવધ ગણેશ પડંાલમા ંપહ ચાડવા માટે ગણેશ 
ઉ સવ સિમિતને સોપવામા ંઆવેલ. જાહરે જનતાને જાગતૃ કરવાના હતેથુી સરુત શહરેમા ંઆવેલ ઉ ોગો ારા પણ 
ઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ ન પર ભાર મકુતા પો ટર મકૂવામા ંઆવેલ. 
 ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી સરુત, સરુત મહાનગરપાિલકા ારા મિૂતર્ઓનુ ં કૃિત્રમ 
તળાવમા ંઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ ન કરવામા ંઆવેલ. સરુત મહાનગરપાિલકા ારા કે દ્રીય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની 
માગર્દિશર્કામા ંસચૂ યા પ્રમાણે સરુત શહરેના િવિવધ િવ તારને આવરી લેતા સાત િવભાગોમા ંકુલ ૧૧ કૃિત્રમ તળાવ 
બનાવવામા ંઆવેલ. તમામ ૧૧ કૃિત્રમ તળાવના ંકદ  ૧૯.૫મી*૭.૩મી થી ૭૫મી*૧૦મી ની ેણીના ંબનાવેલ  કુલ 
અંદા  ૧૫૦૭૫ ઘનમીટર હતુ.ં સરુત મહાનગર પાિલકા તેમજ પોલીસ ખાતા ારા જનતાને મિૂતર્ઓનુ ં કૃિત્રમ 
તળાવમા ંઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ ન કરાવવાના, મિૂતર્ઓને કૃિત્રમ તળાવ સધુી દોરી જતા માગર્નો આખરી ઓપ 
આપવો, યોગ્ય હદ નક્કી કરવી, લાઈટીંગ, જાહરેાત કરતા પત્ર લગાવવા વગેરે વા ન ધપાત્ર પ્રય નો કરવામા ં
આવેલ, ના ફળ વ પે જનતાનો હકારા મક અિભગમ મળેલ અને અંદા  ૨૨૦૦૦ ટલી ગણેશ મિૂતર્ઓનુ ં કૃિત્રમ 
તળાવમા ંિવસ ન થયેલ હતુ.ં 

 સરુત મહાનગરપાિલકા ારા હાથ ધરવામા ં આવેલ કૃિત્રમ તળાવની કામગીરીના ભાગ પે, પાડેંસરામા 
આવેલ, પાડેંસરા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર લી. (પીઆઇએલ) સચંાિલત અને ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા મજુંર એવા 
સામા ય ગદંાપાણીના ંશિુ ધકરણ એકમમા ં કૃિત્રમ તળાવમાથંી ટે કર મારફતે ૧૨૦ ફેરામા ંઆંિશક પાણીનો જ થો 
શિુ ધકરણ અથેર્ લઈ જવામા ંઆવેલ. કેટલાક થળથી સરુત મહાનગરપાિલકાના ઘરગ થ ુગદંાપાણીના શિુ ધકરણ 
લાન ારા શિુ કરણ માટે મોકલવામા ંઆવેલ. એસએમસી ારા ટ્રકના ં૨૦૦ ટલા ફેરા મારફતે િવિવધ જગ્યાએ 
આવેલ કૃિત્રમ તળાવમાથંી મિૂતર્ઓ અને અવશેષોને અંતમા ંસમદૂ્રમા ંિવસ ન કરવામા ંઆવેલ. 

 ાદિશક કચેર , વડોદરા 
આ વષેર્ ઇકો ફે ડલી ગણેશ ઉ સવ માટે સત િવસ ન રથનો િવચાર અમલમા ં લીધેલ તથા એક 

માનવિનિમર્ત તળાવ ગણેશમિૂતર્ િવસ ન માટે બનાવવામા ંઆવેલ હતુ.ં	
 તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૬ ગણેશ િવસ નના િદવસે વડોદરા મહાનગરપાિલકા દ્રારા લ મીપરુા રોડ, દશામા મિંદર 
પાસે ગોરવા, ૪૨*૩૫ મીટર, ૨.૮ મીટર ઊંડાઈનુ ંહતુ ંઅને ૮૭.૫૦ લાખ લીટરની કાયર્ક્ષમતા અને ૧૧૦૦ મિૂતર્ઓ 
સમાવી શકે તેવી ક્ષમતાવા ં બનાવવામા ંઆવેલ। કુિત્રમ તળાવની યવ થા કરેલ હતી. જીપીસીબીએ જન જાગિૃત 
માટે બેનર પ્રદ્િશતર્ કરેલ હતા. અતે્રની પ્રાદેિશક કચેરી ારા વડોદરા શહરેના િવિવધ તળાવો તથા મહી નદીના 
પાણીના નમનુાઓ ગણેશ ઉ સવ પહલેા,ં ગણેશ િવસ ન દર યાન તથા ગણેશ િવસ ન પછી લેવામા આવેલ. આશરે 
૧૧૦૦ ટલી ગણેશ મિૂતર્ઓનુ ંમાનવિનિમર્ત કુિત્રમ તળાવમા ં િવસ ન કરવામા ંઆવેલ. રોટરી કલબ, વડોદરા દ્રારા 
સત િવસ ન રથના મા યમથી વડોદરા શહરેમા ંઇકો ફે્ર ડલી ગણેશ ઉ સવની ઉજવણી થાય તેવી લોકજાગિૃતનુ ંકાયર્ 
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કરવામા ંઆવેલ. કાયર્ક્રમની લોક જાગિૃ  માટે આ બાબતની માિહતી FM	 રેડીયો પર તથા દૈિનક સમાચારપત્રોમા ં
આપવામા ંઆવેલ.	
ગણેશિવસ નના િદવસે ચોખ્ખા પાણીની ટાકંીથી ભરેલી ટ્રકો(સત િવસ ન રથ)ને અમકુ ચોક્કસ જગ્યાએ નદી, તળાવ 
પાસે રાખવામા ંઆવેલ અન ેઆ સત િવસ ન રથ જોડે વયસેંવકો મકૂવામા ંઆવેલ,  જાહરે જનતાને એ સદેંશો 
આપતા કે, નદી, તળાવના પાણીને પ્રદૂિષત ન કરતા મિૂતર્નુ ં િવસ ન આ ટાકંીઓમા ંકરે થી નદી, તળાવનુ ંપાણી 
પ્રદૂિષત ન થાય.	

લો, વ ો, ઘરેણાઓં મિૂતર્ પરથી અલગ કરીને ભેગા કરવામા ંઆવતા અને પછી આ મિૂતર્ને ચોખ્ખા પાણીમા ં
ડબૂાડવામા ંઆવતી હતી.િદવસના અંતે POP	 વાળી મિૂતર્ઓથી ભરેલ ટે કને CETP	 નદેંશરીમા ંમોકલવામા ંઆવે. ઘન 
કચરો અલગ કરીને	વધલે પાણીને	CETPમા ંટ્રીટમે ટ માટે લીધેલ.		

 ાદિશક કચેર , વાપી 
     ગણેશ િવસ ન-૨૦૧૬મા ંઆમ જનતામા ંજન જા િૃત ારા પ્રદૂષણ િનયતં્રણ તેમજ પયાર્વરણ બચાવવા માટેની 
માનિસકતા કેળવાય  અથેર્ બેનરસર્/હોિડર્ગ્સ તથા પો ટરના મા યમથી વાપી ઇ ટ્રીઝ એસોિસયેશન (VIA)  તેમજ 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પ્રાદેિશક કચેરી-વાપીની કામગીરી ારા પ્રયાસ થયેલ.  પયાર્વરણના સરંક્ષણ અને 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ માટે બેનસર્,હોિડગ્સ અને પો ટરો પ્રદિશતર્ કરવામા ંઆવેલ. 

            ગણેશ િવસ ન તહવેારની ઉજવણી દર યાન આમ જનતામા ંજાગિૃત આવે તે માટે "ગણેશ ની િુત 
નાની અને ધા મોટ  રાખીએ" - આવા અિભગમ સાથે ઇકો-ફે્ર ડલી ગણેશ િવસ ન કરી શકાય તેમજ પી.ઓ.પી 
( લા ટર ઓફ પેરીસ)ની જગ્યાએ માટીની મિૂતર્નુ ંજ થાપના કરી માનવસજીર્ત પિવત્ર કંુડમા ં િવસ ન કરી આપણી 
આજુ બાજુના નદી,  નાળા, તળાવ, જળાશયો િવગેરેને પ્રદૂષણ મકુ્ત રાખવાના અિભયાન હઠેળ વાપી ખાતે દમણગગંા 
નદી િકનારે દમણગગંા વીયર પાસેના િવ તાર પાસે માનવસજીર્ત પિવત્ર કંુડની રચના કરવામા ંઆવેલ.  

વાપી ખાતે ગણેશજીની નાની કદની મિુતર્ઓનુ ંમાનવસજીર્ત પિવત્ર કંુડ િવસ ન કરવામા ંઆવેલ. તેમજ િવસ ન પવૂેર્  
લ-હાર ,ગણેશજીના વ ો, આભષુણો િવગેરેને અ લગથી કંુડમા ંઊતારી લઈ નો યોગ્ય િનકાલ કરેલ છે, તેમજ સપંણુર્  
િવસ ન બાદ એકત્ર થયેલ માનવસજીર્ત પિવત્ર કંુડના પાણીન ુ ટકર ારા મે.વાપી વે ટ એ ડ એફ લઅુ ટ મેનેજમે ટ 
કુ.લીના સી.ઇ.ટી.પીમા ંઆખરી િનકાલ કરવામા ંઆવેલ. મિુતર્ઓના કચરાનો  િનકાલ ટી.એસ.ડી.એફ સાઇટ પર 
અલગથી કરવામા ંઆવેલ. પ્રાદેિશક  કચેરી વાપીએ ગણેશ િવસ ન વખતે અને બાદમા ંપાણીનો નમનૂો પથૃક્કરણ 
માટે લીધેલ.  

લોક િુત કય મ:- (Anyother Events)  

ાદિશક કચેર  અમદાવાદ ા ય: 

ડ ઝીટલ પેમે ટ અને ઇ- ાં સન:  

તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી અમદાવાદ(ગ્રા ય) ારા દેના બે કના અિધકારીઓની મદદ લઇને સીલ 
નોવા પેટ્રોકેમીક સ, મોરૈયા અને રામદેવ મસાલા, ચાગંોદર ખાતે ડીજીટલ પેમે ટ અને ઇ-ટ્રા ઝેકસન અંગે લોકજા િુત 
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કાયર્ક્રમ યોજવામા ંઆ યો હતો. હાજર રહલેા યિક્તઓને િડજીટલ પેમે ટની પ ધિતઓ, મોબાઇલ એ લીકેશ સ, ઇ-
પેમે ટના ફાયદા, ઇ-પેમે ટ વખતે યાન રાખવા વી બાબતો સમજાવેલ. ડીજીટલાઝેશન માટે સાિહ ય અને 
ચોપાનીયા આપવામા ં આવેલ. ‘ િડજીટલ ઇિ ડયા ‘ અિભયાનને સફળ બનાવવા માટે ઉ ોગોને ઇ-મેલ ારા 
િડજીટલાઝેશન અને ઇ-પેમે ટની માિહતી મોકલવામા ંઆવી હતી. પ્રાદેિશક કચેરી, ારા  મજુરો પાસે બે ક એકાઉ ટ 
ન હોય તેમના બે ક એકાઉ ટ ખોલાવવા પણ પ્રય ન કરવામા ંઆ યો હતો. 

પતગંો સવ: 
પ્રાદેિશક કચેરી, અમદાવાદ(ગ્રા ય) ારા મકરસકં્રાિત ૨૦૧૭ના બે અઠવાડીયા પહલેા િવિવધ થળોએ પતગંો સવ 
દરિમયાન પયાર્વરણ થતા નકુશાનને અટકાવવા અંગેની જાગિૃત ફેલાવતા બેનસર્ લગાવવામા ંઆ યા હતા, લોકોમા ં
બહોળી પ્રિસિ ધ માટે બેનસર્ લગાવેલી િરક્ષા અને વાન પણ ફેરવવામા ંઆવી હતી. 

ાદિશક કચેર  અમદાવાદ 

ોટો ોટોકોલ દનની ઉજવણી:   

તા. ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ના રોજ ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરી, અમદાવાદ અને IL&FS 
એિ જિનયરીંગ અને કં ટ્રક્શન કંપની િલિમટેડ ારા સાથે મળીને “ ક્યોટો પ્રોટોકોલ િદન” ની ઉજવણી IL&FS ના 
કો ફર સ રુમ, ગ્યાસપરુ, અમદાવાદ ખાતે કરવામા ંઆવી.  

સારાશં: 

ઉપરોક્ત કાયર્ક્રમમા ંક્યોટો પ્રોટોકોલ અને તે અ વયે િવિવધ મુ ાઓ મ કે કાબર્ન ટે્રિડંગ, કાબર્ન ટિપ્ર ટ, પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ વગેરેની ચચાર્ કરવામા ંઆવી. વાતાવરણમા ંથતા ફેરફાર મુ ે એક ટૂંકી િફ મ પણ દેખાડવામા ંઆવી. IL&FS 
ારા આ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત િવ તાઓને ઈનામ પણ આપવામા ંઆ યા. 

IL&FS ના પયાર્વરણ મેનેજર ી બરુણ કુમારે આમિંત્રત મહમેાનોને આવકાયાર્ અને ક્યોટો પ્રોટોકોલની િવશે પે્રસે ટેશન 
ારા માિહતગાર કયાર્. 

િવિવધ બાધંકામના પ્રો કટમા ંરીનેબલ ઉજાર્ તથા ઉજાર્ની કાયર્ક્ષમતા ારા મેટ્રોપ્રો ક્ટ, કાબર્ન કે્રિડડ મેળવી શકશે. 
આ ટકાઉ િવકાસના હતેનેુ િસ ધ કરવામા ંપણ મદદ પ થશે.  

UNFCCC એ ગ્રીનહાઉસ ગેસની માત્રાને ઘટાડીને ગ્લોબલ વોિમર્ંગ સામે લડવાના ઉ ેશને ક્યોટો પ્રોટોકોલ ારા 
અમલમા ંમકુ્યો. વાતાવરણના ગ્રીનહાઉસ ગેસની માત્રાને ઘટાડીને એવા તર સધુી લઈ જવી કે થી તેનાથી થતી 
વાતાવરણમા ંજોખમકારક અસરને અટકાવી શકાય. ક્યોટો પ્રોટોકોલ સિહયારી પરંત ુઅલગ અલગ જવાબદારીના 
િસ ાતં પર આધાિરત છે,  હાલમા ં િવકિસત દેશો પર તેમના દ્રારા થતા ઉ સ નને ઘટાડવાની જવાબદારી મકેુ છે 
કારણ કે, ઐિતહાિસક રીતે અ યારે વાતાવરણમા ંવધેલા ગ્રીનહાઉસ ગેસના તર માટે િવકિસત દેશો જવાબદાર છે. 



225 | P a g e  
 

ક્યોટો પ્રોટોકોલ જાપાનના ક્યોટો શહરેમા ંતા. ૧૧/૧૨/૧૯૯૭ ના રોજ ૧૬૦ દેશોના પ્રિતિનિધઓ  ારા ગ્રીન હાઉસ 

ગેસના ઉ સ નની માત્રા િનયત કરવા અપનાવવામા ંઆવેલ જ તા. ૧૬/૦૨/૨૦૦૫ના રોજ લાગ ુપાડવામા ંઆવેલ. 

હાલમા,ં ૧૯૨ દેશો જોડાયેલા છે.  કેનેડા એ ૨૦૧૨મા ંતેનો ટેકો પાછો ખેં યો. 

િવકિસત દેશોની ઉ સ ન માત્રા ૧૯૯૦ ના તર કરતા ંપ્રિતબ ધતા સમયગાળા (૨૦૦૮-૨૦૧૨) દર યાન ૫% ટલી 
ઓછી લાવવી તેવો લ ય નક્કી કરવામા ંઆ યો. BAU 2008 મજુબ મોટાભાગના ંદેશોને 18% ટલા ઘટાડાની જ ર 
હતી. ૩૭ ટલા ઔ ોિગક દેશો અને યરુોિપયન યિુનયન (EU) આ ગીનહાઉસ ગેસ વા કે વા કે, CO2 (કાબર્ન 
ડાયોક્સાઈડ), CH4 (િમથેન), HFCs (હાઈડ્રો લોરોકાબર્ સ), PCFs (પર લોરોકાબર્ સ), અને SF6 (સ ફર 
હકે્ઝા લોરાઈડ)ના ઉ સ ન ઘટાડવાના લ ય માટે શરતી બધંાયેલ છે.  

લ યને પહ ચી ન વળનાર દેશોએ ઉ સિ ત થતા વધારાના દરેક એકમ માટે યાર પછીના પ્રિતબ ધતા 
સમયગાળામા ં૧.૩ ગણ ુઉ સ ન ઘટાડવાનુ ંલ યાકં પરુૂ કરવાન ુરહશેે. 

દા.ત. જો તમારો ઉ સ ન લ યાકં ૨૦૧૨ સધુીમા ં૭ ગીગાટન પ્રિત વષર્ છે અને તમે ૧૦ ગીગાટન પ્રિત વષર્ સધુી જ 
પહ ચી શક્યા તો પછીના બીજા પ્રિતબ ધતા સમયગાળા(૨૦૧૫-૨૦૨૦)મા ંતમારે ૪ ગીગાટન પ્રિતવષર્ નો દંડ નવા 
ઉ સ ન લ યાકંની સાથે પરુો કરવો પડશે. 

ીમતી નેહલ અજમેરા ( ાદિશક અિધકાર ) ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્,અમદાવાદે વાતાવરણમા ંથતા ફેરફાર અને અ ય પ્રદૂષણના 
રોિજંદા જીવનમા ં િનયતં્રણ િવશે સિંક્ષ તમા ંસમજા યુ.ં તેમણે મખુ્ય વે પ ૃ વી પર બાધંકામ અને અ ય િનમાર્ણની 
પ્રવિૃ  ારા વી કે પનુઃપ્રા ય ઊજાર્, ઉજાર્ કાયર્ક્ષમતા િવગેરેના કાયર્યોજના તથા ઘરગ થ ુ તરે અમલીકરણ પર 
યાન કિદ્રત કયુર્. તેમણે પાયાથી જ કેવી રીતે પ્રદૂષણ ઘટાડી શકાય અને ગ.ુપ્ર.િન.બોડર્ની આ માટેની યોજના અને 
પનુઃપ્રા ય ઊજાર્ અને ઉજાર્ કાયર્ક્ષમતાનો રા યમા ંપ્ર તાવના અંગે માિહતી આપી. 

 ાદિશક કચેર , મનગર 
શાળા વેશો સવ, ક યાકળવણી અને ણુો સવ દર યાન પયાવરણ િૃતની મા હતી।  

 તા. ૦૮ થી ૧૦ જુન ૨૦૧૫ દર યાન આયોજીત શાળા પ્રવેશો સવ અને ક યા કેળવણી ના કાયર્ક્રમમા ંબા  મુ યાકંનકાર 
તરીકે ઇ ચા  પ્રાદેિશક અિધકારી, ી એચ. સી. સોલકંી ારા કામગીરી કરી.  

 તા : ૧૬ જા યઆુરી થી ૧૮ જા યઆુરી-૨૦૧૭ દર યાન ગણુો સવ કાયર્ક્રમમા ં બા  મુ યાકંનકાર તરીકે પ્રાદેિશક 
અિધકારી, ી પી. ય.ુ દવે જામનગર ારા કામગીરી કરી કાયર્ક્રમમા ંઅને શાળાઓમા ંહાજર રહલે િશક્ષણિવદો, મહાનભુવો 
તેમજ છાત્રોન ેપયાર્વરણની જાળવણી અંગે સિવ તાર માિહતી આપવામા ંઆવેલ.  

 ાદિશક કચેર , મહસાણા 

ઈટ પી ઓપરટર અને પુરવાઈઝર ન ગ ો ામ સીર ઝ-2  

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ઈકો સ ન તથા દુધસાગર ડેરીના સહયોગથી ત્રણ િદવસની ટે્રનીગનુ ંઆયોજન 
તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૬થી ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ સધુી મહસેાણા દુધસાગર ડેરીના હોલ ખાતે કરેલ. આ ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામમા ં
મહસેાણા, પાલનપરુ, પાટણ તથા ગાધંીનગર િજ લાના જુદા જુદા ઉધોગોના કુલ ૯૪ ટલા ઈટીપી ઓપરેટસર્ તથા 
સપુરવાઈઝરોએ ભાગ લીધેલ. મા ં િવિવધ િવષયોના િન ણાતો ારા ભાગ લેનાર ઈટીપી ઓપરેટસર્ તથા 
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સપુરવાઈઝરોને ઈટીપી ઓપરેશન, ઈટીપી સે પલ ટે ટીંગ તથા ઈટીપીની સમ યાઓનુ ં િનરાકરણ શીખવેલ તેમજ 
મે.મહસેાણા દુધસાગર ડેરી અને મે.મેકેન ઈિ ડયા ડ પ્રા.લી.ના ઈટીપી ની મલુાકાત લીધેલ. ી .ડી.િપ્રયદશીર્, 
પ્રાદેિશક અિધકારી, મહસેાણા ારા પાણી  અિધિનયમ ૧૯૭૪, હવા અિધિનયમ ૧૯૮૧, પયાર્વરણ (સરુક્ષા) 
અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ બનેલ નવા િનયમો, જીપીસીબી ઓડીટ કીમ, ઔિધિગક ગદંા પાણીની ટ્રીટમે ટ અને રીયઝુ, 
હઝાડર્સ વે ટ, ઈ-વે ટ, હવા પ્રદૂષણ િનયતં્રણના સાધનો, ઓનલાઇન અરજી અને હે પ ડે ક િવશે િવ તતૃ સમજ 
આપેલ.તથા સવેર્ ભાગ લેનારને  પ્રમાણપત્ર એનાયત કરેલ. 

વડ  કચેર , ગાધંીનગર 

પયાર્વરણ, વન અને જળવાય ુ પરીવતર્ન મતં્રાલય, ભારત સરકાર ારા તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ ઈ-વે ટ 
( યવ થાપન) િનયમો, ૨૦૧૬ પ્રિસ ધ કરવામા આવેલ છે.આ િનયમો તા. ૧/૧૦/૨૦૧૬ થી લાગ ુથયેલ છે. આ 
િનયમોના અસરકારક અમલીકરણના  ભાગ પે બોડર્ ારા િવિવધ કામગીરી કરવામા આવેલ છે.   
બોડર્ની વડી કચેરી ખાતે ઇ-વે ટ િનયમ અ વયે ઝોનલ ઓિફસ સીપીસીબી, વડોદરા સાથે સયંકુ્ત ઉપક્રમે એક 
િદવસીય સેમીનારનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. નુ ંમખુ્ય હતે ુપ્રકાિશત થયેલ િનયમો અ વયે બોડર્ ારા કરવાની 
થતી કામગીરી હતી. આ સેમીનારમા ંઆ િવષય હઠેળની કામગીરી અને જવાબદારીઓ અ વયે માગર્દશર્ન પ ૂ  ં
પાડવામા ંઆવેલ.  
બોડર્ ારા ૫ જુન, ૨૦૧૬ ના રોજ “પયાર્વરણ િદવસ” ના િદવસે “ઇવે ટ કચરો અલગ કરીએ, વ છતાના સોપાન સર 
કરીએ” િશષર્ક હઠેળ પિુ તકા પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ. સદર પિુ તકાનો હતે ુજાહરે જનતામા ંજાણ જાગિૃત આવે તે 
માટે પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે.  
ગજુરાત સરકાર ારા આયોજીત વાઇબ્ર ટ ગજુરાત- ૨૦૧૭ના પ્રદશર્નમા બોડર્ ારા ઇ-વે ટ અ વયનેા િવિવધ પો ટસર્, 
બેનસર્ ારા જાહરે જનતાને િનયમ અ વયે જાણકારી આપવામા ંઆવેલ છે. 
ઇ-વે ટ િનયમના બહોળા પ્રચાર માટે બોડર્ ારા દૈિનક સમાચાર પત્રકોમા ં “જાહરે ખબર” આપવામા ંઆવેલ. આ 
ઉપરાતં ગજુરાત રા યમા ંઆવેલ બોડર્ની ૨૭ પ્રાદેિશક કચેરીઓ ખાતે ઈ-વે ટ જનજા િૃતના કાયર્ક્રમોન ુઆયોજન 
કરવામા આવેલ છે. આ કાયર્ક્રમ અતગર્ત પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે ઇ-વે ટ અ વયે જન જાગિૃતના કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવેલ છે મા નગર પાિલકાઓ, ઉ ોગ મડંળ,  વૈિ છક અને   શૈક્ષિણક સં થા, ઔધોિગક એકમો વગેરેને આ 
િનયમથી વાકેફ કરવામા આવેલ છે.  

૫.૨૩ અગ યના ંબનાવો અને િન ણાતો તથા મહ વની યિક્તઓ ારા મલુાકાત. 

 ાદિશક કચેર , મનગર 
 તા.૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રાદેિશક કચેરી, જામનગરે પ્રજાસ ાક િદવસના પ્રસગેં ગામ. 

બદનપરુ,તા.જોિડયા,જી. જામનગર ખાતે પ્રદશર્નમા ંભાગ લીધેલ હતો.  પયાર્વરણના માનનીય રા યકક્ષાના 
મતં્રી ી શકંરભાઇ ચૌધરી કાયર્ક્રમમા ંઉપિ થત ર ા હતા. માનનીય સસંદસ ય ી ીમતી પનૂમબેન તથા ી 
મેઘજીભાઇ ચાવડા કાયર્ક્રમમા ંઉપિ થત મહાનભુાવો પૈકી હતા. 
’કરીએ પયાર્વરણનુ ં જતન,રાખીએ આબાદ વતન’ પર િચત્રદ્ર ય તૈયાર કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં લાિ ટક 
કચરો,ઘન કચરો,બાયો મેડીકલ કચરો અને પયાર્વરણ સરંક્ષણ વા પ્ર ો િવશ ેપો ટરોમા ંપ્રદિશર્ત કરાયેલા 
હતા. 
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શાળા પ્રવેશો સવ અને ક યા કેળવણી અને ગણુો સવ તહવેારના પયાર્વરણ જાગિૃતની માિહતી 

 શાળા પ્રવેશો સવ અને ક યા કેળવણીનો કાયર્ક્રમ િશક્ષણ િવભાગ, જી લા પચંાયત કચેરી, જામનગર 
ારા તા. ૮ થી ૧૦ જૂન,૨૦૧૬ મા ંયોજવામા ંઆવેલ હતો. ી એચ. સી. સોલકંી, ઇ ચા  પ્રાદેિશક 
કચેરી, જામનગરે બહારના તપાસ અિધકારી તરીકે ફરજ બજાવી હતી.  

 તા. ૧૬ થી ૧૮ જા યઆુરી ૨૦૧૭ ના રોજ પ્રાદેિશક અિધકારી, જામનગર ી પી.ય,ુદવે એ 
ગણુો સવ કાયર્ક્રમમા ં  બહારના તપાસ અિધકારી તરીકે ફરજ બજાવેલ હતી. અને કાયર્ક્રમમા ં
ઉપિ થત દરેક િશક્ષણિવદો, મહાનભુાવો અને િવ ાથીર્ઓને પયાર્વરણ સરંક્ષણની માિહતી આપેલ 
હતી. 

 ાદિશક કચેર , ક છ પિ મ 

 ક છ પવૂર્ અને ક છ પિ મ ખાતે તા. ૧૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ હવા અને પાણીના નમનૂાઓના પ ૃ થકરણ 
કરવા માટે પ્રયોગશાળાની સિુવધા શ  કરવામા ંઆવેલ હતી. 

 ાદિશક કચેર ,મોરબી 
 પ્રાદેિશક કચેરી,મોરબી દ્રારા જુદા જુદા િવભાગના એકમો માટે કુલ ૦૭ એ વાયરોમે ટ ક્લીિનક અને કુલ 

૦૬ ઓપન હાઉસ કરવામા ંઆ યા. 
 ાદિશક કચેર , કલે ર 

 પ્રાદેિશક કચેરી, અંકલે રે ‘હે થી ઇવેપોરેશન લા ટ માટે વધ ુસારી કામગીરી અને અગ યના મુ ાઓ’પર  
પયાર્વરણીય ક્લીનીકની અગ યના કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કરેલ હતુ.ં ટેક્ષટાઇલ, 
ફામાર્ યિુટકલ,ઓટોમોબાઇલ,કેમીકલ અને ડાઇંગ ઉ ોગોના વધ ુસીઓડી, ટીડીએસ વગેરેની વધારે સાદં્રતા 
ધરાવતી ટ્રીમના ટ્રીટમે ટ માટે મ ટીપલ ઇફેક્ટ ઇવેપોરેટર હાલમા ંજ રી છે નાથી ડીસો વડ સોિલડ, 
સીઓડી, ઓગેર્નીક અને ઇનોગેર્નીક ઘટકો એ યઅુ ટમાથંી અલગ કરી શકાય અને ઝીરો લીક્વીડ િડ ચા  
થઇ શકે.તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ ૩:૦૦ કલાકે દહજેની ઇકો ફે્ર ડલી સોસાયટી ખાતે  ‘હે થી ઇવેપોરેશન 
લા ટ માટે વધ ુસારી કામગીરી અને અગ યના મુ ાઓ’ પરની પયાર્વરણીય ક્લીનીકમા ંમ ટીપલ ઇફેક્ટ 
ઇવેપોરેટરને ઉપયોગમા ંલેવાની તકલીફો અને તેના િનવારણના કેટલાક સચૂનો આપવામા ંઆ યા હતા. 

 ‘રબર ઉ ોગોમાથંી ઉદભવતી ગધંની તકલીફને દૂર કરવી’ની પયાર્વરણ ક્લીનીક  
 રબર ઉ ોગો રા ટ્રીય અથર્તતં્રમા ંઘણુ ંયોગદાન આપે છે. રબરના ઉ પાદનમા ંથતા પયાર્વરણીય સમ યાઓ 

દરેક ઉ ોગની પ્રકૃિત મજુબ અલગ અલગ હોય છે. ગધં એ રબર ઉ ોગનો મોટો પ્ર  છે.ગધં એ માણસોને 
ઘણી રીતે અસર કરે છે. યારે સતત અને/કે થાયી રીતે ગધં આવતી હોય યારે એ લોકોની જીંદગીની 
ખશુીમા ંહાિન પહ ચાડે છે. આને યાને લઇને ‘રબર ઉ ોગોમાથંી ઉદભવતી ગધંની તકલીફને દૂર કરવી’ની 
પયાર્વરણ ક્લીનીકનુ ંઆયોજન તા. ૦૭/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ ૩:૦૦ કલાકે મે. ટીલકો ઉ ોગ,પાલજના 
કો ફર સ હોલમા ંકરેલ હતુ.ં  

 ાદિશક કચેર , મહસાણા 

 ઈટ પી ઓપરટર અને પુરવાઈઝર ન ગ ો ામ સીર ઝ-2  
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 ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા ઈકો સ ન તથા દુધસાગર ડેરીના સહયોગથી ત્રણ િદવસની ટે્રનીગનુ ં
આયોજન તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૬થી ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ સધુી મહસેાણા દુધસાગર ડેરીના હોલ ખાતે કરેલ. આ 
ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામમા ંમહસેાણા, પાલનપરુ, પાટણ તથા ગાધંીનગર િજ લાના જુદા જુદા ઉધોગોના કુલ ૯૪ 
ટલા ઈટીપી ઓપરેટસર્ તથા સપુરવાઈઝરોએ ભાગ લીધેલ. મા ં િવિવધ િવષયોના િન ણાતો ારા ભાગ 

લેનાર ઈટીપી ઓપરેટસર્ તથા સપુરવાઈઝરોને ઈટીપી ઓપરેશન, ઈટીપી સે પલ ટે ટીંગ તથા ઈટીપીની 
સમ યાઓનુ ં િનરાકરણ શીખવેલ તેમજ મે.મહસેાણા દુધસાગર ડેરી અને મે.મેકેન ઈિ ડયા ડ પ્રા.લી.ના 
ઈટીપી ની મલુાકાત લીધેલ. ી .ડી.િપ્રયદશીર્, પ્રાદેિશક અિધકારી, મહસેાણા ારા પાણી  અિધિનયમ 
૧૯૭૪, હવા અિધિનયમ ૧૯૮૧, પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ બનેલ નવા િનયમો, 
જીપીસીબી ઓડીટ કીમ, ઔિધિગક ગદંા પાણીની ટ્રીટમે ટ અને રીયઝુ, હઝાડર્સ વે ટ, ઈ-વે ટ, હવા પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણના સાધનો, ઓનલાઇન અરજી અને હે પ ડે ક િવશે િવ તતૃ સમજ આપેલ.પ્રોગ્રામ ના અંતે સવેર્ 
ભાગ લેનાર ને ી .ડી.િપ્રયદશીર્, પ્રાદેિશક અિધકારી, મહસેાણા અને ઈકો સ ન ારા  પ્રમાણપત્ર એનાયત 
કરાયેલ.  

 ાદિશક કચેર , રુત  
 સરુત પ્રાદેિશક પ્રયોગશાળા ારા એિપ્રલ ૨૦૧૬ મા ંપાણી, ગદંા પાણી અને જોખમી કચરાના નમનૂાના 

પ ૃ થકરણ માટે કૌશ ય ચકાસણી (Proficiency Testing-PT) નો કાયર્ક્રમ યોજવામા ં આ યો હતો.  
એન.એ.બી.એલ. મા ય સં થા ગ્રીન ઇકોનોમી ઈનીશીએટીવ પ્રા.લી.ના ંસહયોગથી હાથ ધરવામા ંઆ યો હતો. 
આ પી.ટી. પ્રોગ્રામની શુખંલામા ંઆગાઉ પી.એમ.૧૦ અને  પી.એમ.૨.૫. -પિરસરની હવાના ગણુવ ાના 
પેરામીટસર્ તથા ઘોઘાટ (અવાજ) ની માપણી માટે નો કાયર્ક્રમ ડીસે બર ૨૦૧૫મા ંયોજવામા ં આ યો હતો. 
ી.બી.વાય.રાઠોડ, લેબ હડેના નેત ૃ વ હઠેળ સરુત પ્રાદેિશક પ્રયોગશાળાના ં વૈજ્ઞાિનક ટાફ ારા પી.ટી. 

પ્રોગ્રામમા ંસિક્રય ભાગ લેવામા ંઆ યો હતો  ગજુરાત રા યમા ંઆ પ્રકારનો પ્રથમ કાયર્ક્રમ હતો તેમજ 
ગજુરાત અને અ ય રા યોની ૧૫ ટલી પ્રયોગશાળાઓએ સયંકુ્ત પણે ભાગ લીધો હતો. 

 માન.મતં્રી ી શકંરભાઈ ચૌધરીએ તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૬ ના ં રોજ સયંકુ્ત શિુ કરણ લા ટ-પલસાણા એ વીરો 
પ્રોટેકશન બી.(પી.ઈ.પી.એલ) ગામ.ઉંભેળ , તા.પલસાણા જી.સરુતની મલુાકાત લીધી હતી. પ્રાદેિશક 
અિધકારી ી બી.વાય.રાઠોડ, સી.ઇ.ટી.પી.ના ચેરમેન ી િવપલુ દેસાઈ અને સી.ઈ.ટી.પી.ના ંઅ ય ડીરેકટરો આ 
પ્રસગેં હાજર ર ા હતા. ી િવપલુ દેસાઈ એ સી.ઈ.ટી.પી.ના ંઅપગે્રડેશન અને ભિવ યના આયોજન િવષે 
માિહતી આપી. તેમણે જણા યુ ં કે, સી.ઈ.ટી.પી.માથંી શિુ કરણ પાણીનો સ ય એકમો ારા પનુ:વપરાશમા ં
લેવા માટેની પાઇ લાઇન નાખવાની કામગીરી પ્રગિતમા ંછે. તેમણે ઉમેયુર્ં કે, ૫૦ િમિલયન લીટર પ્રિત િદન 
શિુ કરણ પાણી પાઈપલાઈન  નેટવકર્ ારા સ ય એકમોને પનુ:વપરાશ માટે સ લાય કરવાની કામગીરી 
નજીકના ંભિવ યમા ંસાકાર થશે. 

 સરુત પ્રાદેિશક કચેરી ારા કૌશ ય િવકાસના અિભગમના  ભાગ પે જુન-૨૦૧૬ મા ં બે તબક્કામા ં “ઇટીપી 
ઓપરેટસર્ અને સપુર વાઈઝસર્ માટે તાલીમ  કાયર્ક્રમ” યોજવામા ંઆ યો હતો. સરુત અને નવસારી જી લાના ં
ઔ ોિગક એકમો ના ં૨૫૦ ટલા તાલીમાથીર્ઓ એ સિક્રય રસ લઇ ભાગ લીધો હતો. સદર તાલીમ  કાયર્ક્રમ 
ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ અને ઇકો સ ન,અમદાવાદ ારા સયંકુ્ત પે, સરુત ખાતે સાઉથ ગજુરાત 
ટેક્ષટાઈલ પ્રોસેસસર્ એસોસીએશન હોલ, પાડેંસરા ખાતે હાથ ધરવામા ંઆ યો હતો. 
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 પ્રાદેિશક કચેરી, સરુત, જી.આઈ.ઝેડ (જમર્ન ઇ ટરનેશનલ કો.ઓપરેશન), ય.ુબી.એ. (જમર્ન ફેડરલ 
એ વાયરોનમે ટ અને જીસીપીસી, ગાધંીનગરના ં સયંકુ્ત ઉપક્રમે ટેક્ષટાઈલ સેક્ટર માટે “બે્રફ ડો મુે ટ 
(રેફર સ ડો મેુ ટ ફોર એ વાયરોનમે ટ ફે્ર ડલી ટેકનીકસ)” માટેના સચૂનો અંગે મલુાકાત અને બેઠક 
આયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહતુ.ં ી.બી.વાય.રાઠોડ, પ્રાદેિશક અિધકારી ીના નેત ૃ વ હઠેળ સયંકુત ટીમે સરુત 
ખાતેના ટેક્ષટાઇલ સેકટરના િવિવધ ઉ ોગો અને પી.ઈ.પી.એલ. સી.ઈ.ટી.પી.ની મલુાકાત લીધી હતી. 

 સરુત પ્રાદેિશક કચેરી ારા પયાર્વરણ, વન અને કલાઈમે ટ ચે જ મતં્રાલયની ભોપાલ પ્રાદેિશક કચેરીના 
ડાયેરેક્ટર ી બી.બી.બમર્ન(સાય ટી ટ-F) ની સરુત ખાતે મેં.રીલાય સ ઇ ડ ટ્રીઝ લીમીટેડ- હજીરા 
મે યફેુકચરીંગ ડીવીઝનની તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૬ ના ં રોજ થળ મલુાકાતમા સહાયક ભાગ લીધો હતો. એકમ 
ારા પયાર્વરણીય મજુંરીની િવિવધ શરતોના પાલન અંગેની ચકાસણીમા ંતેમણે સરુત પ્રાદેિશક કચેરીના ં ી. 
સજંીવ વૈજનાપરુકર,ના.પ.ઈ. એ સહાય કરી હતી. 

5.24  કૌશ યવધન 

(1) તાલીમ,િશ બર- પીસીબી 

પયાર્વરણ િવજ્ઞાન, અવલોકન તથા પ ૃ થકરણના ક્ષતે્રમા ંગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અિધકારીઓ 
તથા કમર્ચારીઓના જ્ઞાનમા ંઅિભવિૃ ધ થાય અને તેઓ પયાર્વરણીય ક્ષેત્રની પ્રવતર્માન બાબતોથી વાકેફ 
થાય તે માટે બોડર્ દ્રારા તાલીમ સદંભેર્, સશંોધન અને િવકાસ મુ ે િવશેષ ભાર મકુવામા ંઆવેલ. વષર્ 
૨૦૧૬-૧૭ દર યાન યોજવામા ંઆવેલ તાલીમ/સેિમનાર ની િવગતો નીચે મજુબ છે.  
૧) ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ારા કુલ ૧૯ તાલીમ/વકર્શોપ/સેિમનાર અ ય સં થાઓ સાથે 
આયોજીત કરવામા ંઆવેલ  
૨) ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના કુલ ૨૨૫ અિધકારી ીઓ ારા કુલ ૬૬ તાલીમ/વકર્શોપ/સેિમનારમા ં
ભાગ લેવામા ંઆવેલ.  
(અ) જુરત ુ ષણ િનયં ણ બોડ ારા અ ય સં થાઓ સાથે આયો ત વકશોપ અને ન ગ ની િવગતો:- 

મ િવષય આયોજક થળ સમયગાળો 

૧ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી) 

અમદાવાદ 
૦૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૦૭/૦૬/૨૦૧૬ 

૨ 
િરમેિ ડયએશન ઓફ 
ક ટાિમનેટેડ સોઇલ એ ડ 
ગ્રાઉ ડ વોટર 

જીપીસીબી , ઇિ ડયન કેિમકલ 
કાઉિ સલ એ ડ અલેફ કેર 

ગાધંીનગર ૧૩/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૪/૦૬/૨૦૧૬ 
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િરમેિ ડયએશન ઓફ 
ક ટાિમનેટેડ સોઇલ એ ડ 
ગ્રાઉ ડ વોટર 

જીપીસીબી , ઇિ ડયન કેિમકલ 
કાઉિ સલ એ ડ અલેફ કેર 

અંક્લે ર ૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૬//૦૬/૨૦૧૬ 

૪ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી) 

સરુત 
૨૩/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૨૫/૦૬/૨૦૧૬ 

૫ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી)   

સરુત 
૨૭/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૨૯/૦૬/૨૦૧૬ 

૬ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી) 

વાપી 
૦૪/૦૭/૨૦૧૬ થી 
૦૬/૦૭/૨૦૧૬ 

૭ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી)  ) 

અંક્લે ર 
૧૮/૦૭/૨૦૧૬ થી 
૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

૮ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી)  ) 

બરોડા 
૨૮/૦૭/૨૦૧૬ થી 
૩૦/૦૭/૨૦૧૬ 

૯ 
એ વાયરમે ટ ક વરઝશેન 
બાય એ વાયરમે ટ 
એ યકેુશન 

જીપીસીબી, પયાર્વરણ િવકાસ 
કે દ્ર, પયાર્વરણ િમત્ર એ ડ 
આિદ ય િબરલા ગપૃ 

રાજકોટ 
૦૪/૦૮/૨૦૧૬ થી 
૦૬/૦૮/૨૦૧૬ 

 
૧૦ 

7th નેશનલ કો ફેરે સ ઓન 
ઇ ડ ટ્રીયલ, અરબન એ ડ 
બીએમડ ય ુમેનજમે ટ્ 

જીપીસીબી એ ડ સાકેત પ્રો ક્ટ 
િલમીટેડ. 

અમદાવાદ 
૦૫/૦૮/૨૦૧૬ થી 
૦૬/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૧ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી) 

ક છ 
૦૮/૦૮/૨૦૧૬ થી 
૧૦/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૨ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી) 

મહસેાણા 
૨૯/૦૮/૨૦૧૬ થી 
૩૧/૦૮/૨૦૧૬ 
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૧૩ 
એ વાયરમે ટ ક વરઝશેન 
બાય એ વાયરોનમે ટલ  
એ યકેુશન 

જીપીસીબી, પયાર્વરણ િવકાસ 
કે દ્ર, પયાર્વરણ િમત્ર એ ડ 
આિદ ય િબરલા ગપૃ 

રાજકોટ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૬ થી 
૦૯/૦૯/૨૦૧૬ 

૧૪ 
ઇટીપી ઓપરેટસર્ એ ડ 
સપુરવાઇઝસર્ ટે્રિનંગ 

જીપીસીબી એ ડ સોસાયટી ફોર 
એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન 
(એસઇપી) 

રાજકોટ 
૨૮/૦૯/૨૦૧૬ થી 
૩૦/૦૯/૨૦૧૬ 

૧૫ 
ફોથર્ એ યઅુલ સે ટી 
કો ફર સ 

સે ટી એ યકેુશન  એ ડ િરસચર્ 
ફાઉ ડેશન 

વાપી ૦૫/૧૨/૨૦૧૬ 

૧૬ 
સ ટૈનેબલ ટેકનોલોજીસ ફોર 
એર પો યશુન ચેલે જીસ 

જીપીસીબી, દશર્ન ઇન ટીટ ટુ 
ઓફ ટેકનોલોજીસ 

રાજકોટ 
૨૦/૦૧/૨૦૧૭ થી 
૨૧/૧/૨૦૧૭ 

૧૭ 
એ વાયરમે ટ ક વરઝશેન 
બાય એ વાયરોનમે ટલ  
એ યકેુશન 

જીપીસીબી, પયાર્વરણ િવકાસ 
કે દ્ર, પયાર્વરણ િમત્ર એ ડ 
આિદ ય િબરલા ગપૃ 

અમદાવાદ 
૦૧/૦૩/૨૦૧૭ થી 
૦૨/૦૩/૨૦૧૭ 

૧૮ 
ઇ ટ્રોડક્શન ટુ સેિનટ્રી 
માઇક્રોબાયોલોજી 

જી.પી.સી.બી, 
સી.આઇ.ડબ ય.ુઇ.એમ. એ ડ 
જી.ઇ.એસ.સી.એસ.એલ 

અમદાવાદ ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ 

૧૯ 
એ વાયરમે ટ ક વરઝશેન 
બાય એ વાયરોનમે ટલ  
એ યકેુશન 

જીપીસીબી, પયાર્વરણ િવકાસ 
કે દ્ર, પયાર્વરણ િમત્ર એ ડ 
આિદ ય િબરલા ગપૃ 

અમદાવાદ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

(બ) અિધકાર ઓ/કમચાર ઓ ભાગ લીધેલ તાલેમ/સેિમનાર/ વકશોપ ની િવગતો:- 

મ િવષય આયોજક થળ સમયગાળો 

૧ 

જીસીએસઆર- ૨૦૦૨ 
સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૦૪/૦૪/૨૦૧૬ 
થી 
૦૬/૦૪/૨૦૧૬ 

૨ 
કેિમકલ ટ્રા સપોટેશન 
િસ િુરટી 

ઇિ ડયન કેિમકલ કાઉિ સલ વડોદરા 
૧૩/૦૪/૨૦૧૬ 
થી 
૧૪/૦૪/૨૦૧૬ 
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૩ 

દ તર વગીર્કરણ 
સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૦૩/૦૬/૨૦૧૬ 
થી 
૦૪/૦૬/૨૦૧૬ 

૪ 
રોડમેપ ફોર િક્લનર ક્લે-
ફાયડર્ િબ્રક્સ 

ગ્રીનટેક નોલેઝ સો યશુન 
પ્રા. િલ એ ડ સે ટર ફોર 
સાય સ એ ડ એ વાયરમે ટ 

ય ુિદ હી ૦૮/૦૬/૨૦૧૬ 

૫  અવેરનેસ સેસન ઓન 
ક્વોિલટી મેનેજમે ટ િસ ટમ 
આઇએસ/ આઇએસઓ: 
૯૦૦૧:૨૦૧૫ ધ વે ફોરવડર્ 
ઇિ લમે ટ, ઓડીટ એ ડ 
ટ્રા સેશન 

સીઆઇઆઇ ગજુરાત નોલેજ 
એિ લકેશન એ ડ 
ફેિસિલટેશન સે ટર 
(સીઆઇઆઇ) 

અમદાવાદ ૧૦/૦૬/૨૦૧૬ 

૬ 
એ વાયરમે ટલ ઇ પેક્ટ 
અસેસમે ટ ફોર પ્રો ક્ટ 

એડિમની ટે્રટીવ ટાફ કોલેજ 
ઓફ ઇિ ડયા 
(એ.એસ.સી.આઇ) 

હૈદરાબાદ 
૧૩/૦૬/૨૦૧૬ 
થી 
૧૫/૦૬/૨૦૧૬ 

૭  માિહતી અિધકાર અિધિનયમ 
– ૨૦૦૫ 

સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ 

૮  ઇમ લેમે ટેશન ઓફ એઆઇએ 
નોટીફીકેશન ડેટેડ 
૧૫/૦૧/૨૦૧૬ એ ડ 
૨૦/૦૧/૨૦૧૬ 

િમની ટ્રી ઓફ એ વાયરમે ટ 
ફોરે ટ એ ડ ક્લાઇમે ટ ચે જ 

ય ુિદ હી ૨૮/૦૬/૨૦૧૬ 

૯ 
નાણાકંીય િનયમો, પેશગીઓ 
અને સ ા સોપણીના િનયમો 

સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૧૧/૦૭/૨૦૧૬ 
થી 
૧૩/૦૭/૨૦૧૬ 

૧૦ 
હાવ ટુ પે્રપેર એર ક્વોિલટી 
મેનેજમે ટ લાન 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ 

ય ુિદ હી 
૧૮/૦૭/૨૦૧૬ 
થી 
૨૯/૦૭/૨૦૧૬ 
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૧૧ 

અંદાજપત્ર અને આયોજન 
સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૨૫/૦૭/૨૦૧૬ 
થી 
૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

૧૨  5- ડે લીડ ઓડીટર કોસર્ ઓન 
એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ 
િસ ટમ  એઝ આઇએસ/ 
આઇએસઓ: ૧૪૦૦૧: ૨૦૧૫ 

નેશનલ ઇિ સટ ટુ ઓફ 
ટે્રિનંગ ફોર ટા ડરડાઇઝેશન 
(એનઆઇટીએસ) 

નોઇડા 
૦૧/૦૮/૨૦૧૬ 
થી 
૦૫/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૩ 
ખરીદીની પ્રિક્રયા અને 
આકિ મક ખચર્ના િનયમો 

સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૦૫/૦૮/૨૦૧૬ 
થી 
૦૬/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૪ 
ક ટી યઝુ એિમશન 
મોિનટરીંગ િસ ટમ 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ 

ય ુિદ હી 
૦૮/૦૮/૨૦૧૬ 
થી 
૧૨/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૫  ટે્રિનંગ પ્રોગ્રામ ઓન 
લેબોરટરી મેનેજમે ટ િસ ટમ 
એ ડ ઇ ટરનલ ઓડીટીંગ 
એસ પર આઇએસ/ 
આઇએસઓ/આઇઇસી 
૧૭૦૨૫ : ૨૦૦૫ 

નેશનલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
ટેકનીકલ ટીચસર્ ટે્રિનંગ એ ડ 
િરસચર્ (એનઆઇ ટીટીઆર) 

ચદંીગઢ 
૦૯/૦૮/૨૦૧૬ 
થી 
૧૨/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૬ 
4th એડીશન ઓઇલ િ પલ 
ઇિ ડયા ૨૦૧૬ 

આઇટેન િમડીયા પ્રા. િલ. મુબંઇ 
૧૧/૦૮/૨૦૧૬ 
થી 
૧૨/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૭ 
5th ઇ ટરનેશનલ  Phosgene 
કો ફર સ 

ઇિ ડયન કેિમકલ કાઉ સીલ વડોદરા ૦૨/૦૯/૨૦૧૬ 

૧૮ 
કો લાઇ સ મોિનટરીંગ એ ડ 
એનફોસર્મે ટ 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ 

ય ુિદ હી 
૧૯/૦૯/૨૦૧૬ 
થી 
૩૦/૦૯/૨૦૧૬ 
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૧૯  ટે્રિનંગ પ્રોગ્રામ ઓન 
લેબોરટરી મેનેજમે ટ િસ ટમ 
એ ડ ઇ ટરનલ ઓડીટીંગ 
એસ પર  આઇએસ/ 
આઇએસઓ/આઇઇસી 
૧૭૦૨૫ : ૨૦૦૫ એ ડ 
એનએબીએલ રીક્વાયરમે સ 

ઇટીડીસી, ટે્રિનંગ, બેગ્લોર બેગ્લોર 
૨૦/૦૯/૨૦૧૬ 
થી 
૨૩/૦૯/૨૦૧૬ 

૨૦ 

આઇએફએટી – ૨૦૧૬ 
એમએમઆઇ ઇ ડીયા પ્રા. 
િલ. મુબંઇ 

૨૮/૦૯/૨૦૧૬ 
થી 
૩૦/૦૯/૨૦૧૬ 

૨૧ 
યનુિસપલ વે ટ મેનેજમે ટ 

નેશનલ પોડક્ટીિવટી 
કાઉ સીલ 

ચે ઇ 
૦૩/૧૦/૨૦૧૬ 
થી 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૨  ૫- ડે લીડ ઓડીટર કોસર્ ઓન 
એુમએસ એસ પર 

આઇએસ/ આઇએસઓ 
૯૦૦૧:૨૦૧૫ 

નેશનલ ઇિ સટ ટુ ઓફ 
ટે્રિનંગ ફોર ટા ડરડાઇઝેશન 
(એનઆઇટીએસ) 

નોઇડા 
૦૩/૧૦/૨૦૧૬ 
થી 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૩  એર પો યશુન ઇન ઇિ ડયા – 
અ પ્રો લેમ િવથ કેલેબલ 
સો યશુ સ 

ધ એનજીર્ એ ડ િરસચર્ 
ઇ ટીટ ટુ 

ય ુિદ હી ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૪ 
માિહતી અિધકાર અિધિનયમ 
– ૨૦૦૫ 

સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર ૧૪/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૫  ઇફેક્ટીવ મેનેજમે ટ ઓફ 
હઝાડાર્ઝ વે ટ ઇ ક્લડુીંગ ઇ-
વે ટ – કો-પ્રોસેિસંગ એ ડ કો- 
ઇિ સનીરેશન – હઝાડર્ઝ વે ટ 
લ 

ઇ ટરનેશનલ ઇ ટીટ ટુ 
ઓફ વે ટ મેનેજમે ટ (IIWM)

કનાર્ટક 
૧૭/૧૦/૨૦૧૬ 
થી 
૨૧/૧૦/૨૦૧૬ 
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૨૬ 
એ વાયરમે ટલ એર ક્વોિલટી 
ડેટા એ ટ્રી િસ ટમ 

સે ટ્રલ પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્ ય ુિદ હી ૨૦/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૭ 
લા મા ફોર સોસાયેટલ 
બેિનફીટ 

ફેિસલાયટેશન સે ટર ફોર 
ઇ ડ ટ્રીયલ લા મા 
ટેકનોલોજી (FCIPT) 

ગાધંીનગર ૨૧/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૮ 
એ વાયરમે ટ વોટર ક્વોિલટી 
ડેટા એ ટ્રી િસ ટમ 

સે ટર પો યશુન કં ટ્રોલ બોડર્ ય ુિદ હી ૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૯  ઇ િુવંગ ઇ પેક્શન એ ડ 
મૈનટેન શ િસ ટ સ ફોર 
વહીક સ ઇન ઇ ડીયા 

ધ એનજીર્ એ ડ િરસચર્ 
ઇ ટીટ ટુ (TERI) 

ય ુિદ હી ૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 

૩૦  થ્રી ડેઝ અવેરનેશ એ ડ 
ઇ ટરનલ ઓડીટ ટે્રિનંગ ઓન 
ક્વોિલટી મેનેજમે ટ િસ ટમ – 
એુમએસ એસ પર 

આઇએસ/ આઇએસઓ 
૯૦૦૧:૨૦૧૫  એ ડ 
એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ 
િસ ટમ એસ પર  આઇએસ/ 
આઇએસઓ ૧૪૦૦૧:૨૦૧૫ 

25 October 2016 to 25 
January, 2017 

  

૩૧  પ્રોફીિસય સી ટે ટીંગ (પીટી) 
પ્રોગ્રામ ઓન કાબર્ન 
મોનોક્સાઇડ ઇન એર એ ડ 
વકર્શોપ ઓન ટે્રસેિબિલટી, 
અનસટ ટી, પીટી એ ડ 
ક્વોિલટી અ યોર સ 

સે ટ્રલ પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્ 
એ ડ સીએસઆઇઆર-
એનપીએલ 

િદ હી 
૦૭/૧૧/૨૦૧૬ 
થી 
૦૯/૧૧/૨૦૧૬ 

૩૨  ય ુડેવલપમે ટ ઇન પો યશુન 
કં ટ્રોલ ટેકનોલોજીસ વોટર 
એ ડ એર – એડે િુસ એ ડ 
ઇફીિસય સી (િવથ ફી ડ 

નેશનલ સગુર ઇ ટ્રીટ ટુ કાનપરુ 
૦૯/૧૧/૨૦૧૬ 
થી 
૧૧/૧૧/૨૦૧૬ 
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િવઝીટ) 

૩૩  ગજુરાત (રાઇટ ઓફ િસટીઝ 
ટુ પિ લક સિવર્સ) એક્ટ 
‘૨૦૧૩ 

સરદાર પટેલ ઇ ટીટ ટુ 
ઓફ પિ બક એડિમની ટે્રશન 

અમદાવાદ ૧૮/૧૧/૨૦૧૬ 

૩૪  થ્રી ડેઝ અવેરનેશ એ ડ 
ઇ ટરનલ ઓડીટ ટે્રિનંગ ઓન 
ક્વોિલટી મેનેજમે ટ િસ ટમ – 
એુમએસ એસ પર 

આઇએસ/ આઇએસઓ 
૯૦૦૧:૨૦૧૫  એ ડ 
એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ 
િસ ટમ એસ પર  આઇએસ/ 
આઇએસઓ ૧૪૦૦૧:૨૦૧૫ 

ગજુરાત પો યશુન કંટ્રોલ 
બોડર્ અમદાવાદ 

૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 
થી 
૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 

૩૫ 
િસિનયારીટી િલ ટ, રો ટર 
સ એ ડ ડીપીસી સ 

સરદાર પટેલ ઇ ટીટ ટુ 
ઓફ પિ બક એડિમની ટે્રશન 

અમદાવાદ ૨૩/૧૧/૨૦૧૬ 

૩૬  હે ડ – ઓન- ટે્રિનંગ ઓન 
સોફી ટીકેટેડ ઇ મે સ એ ડ 
જીસી/જીસી-એમએસ 
ઓપરેશન 

સીએસઆઇઆર- નેશનલ 
જીઓફીિઝકલ િરસચર્ 
ઇિ ટટ ટુ, હૈદ્રાબાદ 

હૈદ્રાબાદ 
૨૩/૧૧/૨૦૧૬ 
થી 
૨૫/૧૧/૨૦૧૬ 

૩૭ 
પાવર સેક્ટર કો પલાઇ સ 
એ ડ એ ફોસર્મે ટ 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ 

ય ુિદ હી ૨૪/૧૧/૨૦૧૬ 

૩૮  મેનેજમે ટ ઓફ યિુ સપલ 
સોિલડ વે ટ ડ પસાઇ સ 
એ ડ મીટીગેશન ઓફ ઇ પેક્ટ 
ઓન એ વાયરમે ટ 

આ ધ્રા પ્રદેશ પો યશુન 
કં ટ્રોલ બોડર્ 

િત પતી 
૨૮/૧૧/૨૦૧૬ 
થી 
૨૯/૧૧/૨૦૧૬ 
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૩૯ 

અંદાજપત્ર અને આયોજન 
સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૦૫/૧૨/૨૦૧૬ 
થી 
૦૬/૧૨/૨૦૧૬ 

૪૦ 
હાઉ ટુ િપ્રપેર વોટર ક્વોલીટી 
મેનેજમે ટ લાન 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ (સીએસઇ) 

ય ુિદ હી 
૦૫/૧૨/૨૦૧૬ 
થી 
૧૬/૧૨/૨૦૧૬ 

૪૧  થ્રી ડેઝ ઇન – હાઉસ 
અવેરનેશ એ ડ ઇ ટરનલ 
ઓડીટ ટે્રિનંગ ઓન ક્વોિલટી 
મેનેજમે ટ િસ ટમ – 
એુમએસ એસ પર 

આઇએસ/ આઇએસઓ 
૯૦૦૧:૨૦૧૫  એ ડ 
એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ 
િસ ટમ એસ પર  આઇએસ/ 
આઇએસઓ ૧૪૦૦૧:૨૦૧૫ 

ગજુરાત પો યશુન કં ટ્રોલ 
બોડ . આરઓ-વડોદરા વડોદરા 

૧૫/૧૨/૨૦૧૬ 
થી 
૧૭/૧૨/૨૦૧૬ 

૪૨ 
એડવા ડ ઇ મે ટેશન 
ટેકનીક્સ-હે ડ ઓન-ટે્રિનંગ 

નેશનલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
હાઇડ્રોલોજી y 

રકી 
૧૯/૧૨/૨૦૧૬ 
થી 
૨૧/૧૨/૨૦૧૬ 

૪૩ 
6th નેશનલ લેવલ પો યશુન 
િર પો શ એક્સરસાઇઝ 

ઇ ડીયન કો ટ ગાડર્ મુ દ્રા ૨૦/૧૨/૨૦૧૬ 

૪૪ 
કો યટુર એ ડ આઇ.ટી 

સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૦૪/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૦૫/૦૧/૨૦૧૭ 

૪૫  વોટર એ ડ એર ક્વોિલટી 
મોનીટિરંગ સે પિલંગ 
એનાલાયિસસ એ ડ ડેટા 
મેનેજમે ટ હે સ-ઓન- 
ટે્રિનંગ 

સીએસઆઇઆર- 
એનઈઈઆરઆઇ 

નાગપરુ 
૦૯/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૧૩/૦૧/૨૦૧૭ 
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૪૬  ઓ પેુશનલ હે થ એ ડ 
સે ટી પોિલસી, લાિનંગ એ ડ 
ઇ લેમેનટેશન 

સે ટ્રલ પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્ 
એ ડ નેશનલ ઇ ટીટ ટુ 
ઓફ ઓ પેુશનલ હે થ 

અમદાવાદ 
૦૯/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૧૩/૦૧/૨૦૧૭ 

૪૭  એ વાયરમે ટલ મેનેજમે ટ 
ઇન ટેનરીઝ (ઇ ક્લડુીંગ 
ઝેડએલડી ક્રોમ રીકવરી) 
લટુર હાઉસ, પો જ આયન 
લા ટ, ફામાર્ એ ડ કેિમકલ 
સેક્ટર 

સે ટર ફોર એ વાયમે ટ 
ટડીઝ (સીઇએસ), અ ા 
યિુનવિસર્ટી 

ચે ઇ 
૦૯/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૧૩/૦૧/૨૦૧૭ 

૪૮ 
િપ્રપેરીંગ ક સ ટ એ ડ 
ઇ સપેક્શન ચેકિલ ટ 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ (સીએસઇ) 

ય ુિદ હી 
૦૯/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૧૩/૦૨/૨૦૧૭ 

૪૯ 
રી ક મેનેજમે ટ ઇન કેિમકલ 
ઇ ડ ટ્રીઝ 

ડીઝા ટર મેનેજમે ટ 
ઇ ટીટ ટુ 

ભોપાલ 
૧૧/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૧૩/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૦ 

જી.સી.એસ.આર. અને પે શન 
સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૧૮/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૨૦/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૧ એર એ ડ વોટર ક્વોિલટી 
ઇ ડેક્સ િવથ રી પેક્ટ ટુ ઓલ 
પેરામીટસર્ – નેશનલ 
િસનારીયો 

નેશનલ એ વાયરમે ટલ 
એ જી યરીંગ રીસચર્ 
ઇ ટીટ ટુ 

નાગપરુ 
૧૮/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૨૦/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૨ ઇમ સી રે પો સ ટુ િ પલેઝ 
/ ઇિલગલ ડી પોઝલ/ફાયર 
ઓફ હઝાડર્ઝ વે ટ 

ડીઝા ટર મેનેજમે ટ 
ઇ ટીટ ટુ 

ભોપાલ 
૧૮/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૨૦/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૩ એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ ફોર 
પાવર લા ટ યઝુ એ ડ 
ડી પોઝલ ઓફ લાય એશ-
ય ુ એવ યઝુ, 
અપોચુર્નીટીઝ/ક ટૈ્ર સ એ ડ 

નેશનલ રેસોસર્ એ ડ 
એ વાયમે ટ મેનેજમે ટ 
સીએસઆઇઆર- સે ટ્રલ 
ઇ ટીટ ટુ ઓફ િમનીંગ એ ડ 
ફ અુલ િરસચર્ 

ધાનબાદ 
૧૮/૦૧/૮૨૦૧૭ 
થી 
૨૦/૦૧/૨૦૧૭ 
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ચેલે જીસ 

૫૪ સેિમનાર લેબોરેટરી 
એકે્રડીએશન-અ પર પેર્ક્ટીવ  
ફ્રોમ ગવનર્મે ટ રેગ્યલુટેસર્ 
એ ડ ઇ ડ ટ્રીઝ ફોર 
આઇએસ/આઇએસઓ/ 
આઇઇસી ૧૭૦૨૫:૨૦૦૫ 

નેશનલ એકે્રડીએશન બોડર્ 
ફોર ટે ટીંગ એ ડ કેિલબ્રેશન 
લેબોરેટરીઝ ( અ 
કો ટીટ ુ ટ બોડર્ ઓફ 
ક્વોિલટી કાઉ સીલ ઓફ 
ઇ ડીયા) 

ય ુિદ હી ૨૦/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૫ સરકારી ખરીદ પ ધિત ઇ-
ટે ડરીંગ, આકિ મક ખચર્ 
િનયમો અને સ ા સ પણીના 
િનયમો 

સરદાર પટેલ ઇિ ટટ ટુ 
ઓફ પિ લક એડિમની ટે્રશન ગાધંીનગર 

૨૩/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૨૫/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૬ થ્રી ડેઝ ઇન – હાઉસ 
અવેરનેશ એ ડ ઇ ટરનલ 
ઓડીટ ટે્રિનંગ ઓન ક્વોિલટી 
મેનેજમે ટ િસ ટમ – 
એુમએસ એસ પર 

આઇએસ/ આઇએસઓ 
૯૦૦૧:૨૦૧૫  એ ડ 
એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ 
િસ ટમ એસ પર  આઇએસ/ 
આઇએસઓ ૧૪૦૦૧:૨૦૧૫ 

ગજુરાત પો યશુન કં ટ્રોલ 
બોડ . આરઓ-રાજકોટ 

રાજકોટ 
૨૩/૦૧/૨૦૧૭ 
થી 
૨૫/૦૧/૨૦૧૭ 

૫૭ 
4th વોટર ઇ ડીયા- ૨૦૧૭- 
‘વોટર ફોર ઓલ’ 

ક ફરડેશન ઓફ ઇ ડ ટ્રી 
(સીઆઇઆઇ) 

ય ુિદ હી 
૦૨/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૦૪/૦૨/૨૦૧૭ 

૫૮ ક યલેુટીવ ઇ પેક્ટ અસેસમે ટ 
એ ડ િક્રટીકલી પો યટેુડ 
એિરયા 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ (સીએસઇ) 

ય ુિદ હી 
૦૬/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૧૦/૦૨/૨૦૧૭ 
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૫૯ એર પો યશુન હઝાડર્સ એ ડ 
મીટીગેશન  એ પિ લક હે થ 
ઇ ય ુ

ગજુરાત ઇ ટીટ ટુ ઓફ 
ડીઝા ટર મેનેજમે ટ 

ગાધંીનગર 
૦૭/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૦૯/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૦ 

ઓવર ય ુ ઓફ 
આઇએસઓ/આઇઇસી 
૧૭૨૦૫:૨૦૦૫; 
એનએબીએલ અસેડ એશન 

સે ટ્રલ પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્ 
એ ડ નેશનલ ઇ ટીટ ટુ 
ઓફ ઓ પેુશનલ હે થ 

અમદાવાદ 
૦૮/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૧૦/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૧ 
વે ટ મેનેજમે ટ પોિલસીઝ, 
ઇ યઝુ, ચે લે જીસ એ ડ વે 
ફોરવડર્ 

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ 
એ વાયરમે ટ (સીએસઇ) 

ય ુિદ હી 
૧૩/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૨૪/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૨ 

૫ ડેઝ લીડ ઓડીટર કોસર્ 
ઓન એ વાયરમે ટ મેનેજમે ટ 
િસ ટમ અસ પર 
આઇ/આઇએસઓ: ૧૪૦૦૧: 

નેશનલ ઇિ સટ ટુ ઓફ 
ટે્રિનંગ ફોર ટા ડરડાઇઝેશન 
(એનઆઇટીએસ) 

નોઇડા 
૧૩/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૧૭/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૩ 
એ વાયમે ટ વોટર ક્વોિલટી 
ડેટા એ ટ્રી િસ ટમ 

સે ટર પો યશુન કં ટ્રોલ બોડર્ ય ુિદ હી 
૧૫/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૧૭/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૪ 
એ ટીમેશન ઓફ અનસટનીટી 
ઇન મેઝરમે સ 

એસટી સુી ડાયરેક્ટરેટ, 
ઇઆરટીએલ (નોથર્) સે ટર 
ફોર ઇલેક્ટોિનક્સ ટે ટ 
એિ જ યરીંગ 

નોઇડા 
૨૦/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 
૨૨/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૫ 

3rd ઇ ટરનેશનલ કો ફ્રર શ 
ઓન અ ટરનેટ ફ અુલ એ ડ 
રૉ મટીરીયલ ઇન િસમે ટ 
ઇ ડ ટ્રી 

િસમે ટ મે યફેુક્ચરર 
એશોિસએશન 

ય ુિદ હી 
૨૩/૦૩/૨૦૧૭ 
થી 
૨૪/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૬ 
વ ડ એ વાયરમે ટ 
કો ફર શ 

નેશનલ ગ્રીન ટ્રી યનુલ ય ુિદ હી 
૨૫/૦૩/૨૦૧૭ 
થી 
૨૬/૦૩/૨૦૧૭ 

(2)પયારવણ િશ ણ ારા પયાવરણ સરં ણ (િશ કો અને િવ ાથ ઓ માટ):- 



241 | P a g e  
 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પયાર્વરણ િવકાસ કે દ્ર રાજકોટ, પયાર્વરણ િમત્ર અમદાવાદ અને િબરલા 
ગપૃ સાથે મળીને “પયાર્વરણ િશક્ષણ ારા પયાર્વરણ સરંક્ષણ” માટે રાજકોટ અને અમદાવાદની શાળાના 
િશક્ષકો અને િવ ાથીર્ઓને તાલીમ આપવામા ંઆવી રહી છે.  
આ તાલીમનો મખુ્ય હતેઓુ નીચે મજુબ છે.  

 પયાર્વરણ િશક્ષણ ારા ભિવ યના નાગિરકો એવા શાળાના િવ ાથીર્ઓને પયાર્વરણ સરંક્ષણ અને જાગતૃ 
કરવા તથા આવા િવ ાથીર્ઓની એક િબગે્રડ ઉભી કરવી કે ઓ પયાર્વરણના જતનમા ંસિક્રય સહભાગી 
બનશે. 

 પયાર્વરણ િશક્ષણ શાળાઓમા ંઅસરકારક રીતે શીખવી શકે તેવા માગર્દશર્ક િશક્ષકો તૈયાર કરવા. 
 રા યમા ંસરકારના અભયાસક્રમમા ંઆવેલ પયાર્વરણના િવષયને અનુ પ પ્રવિૃત પિુ તકા તૈયાર કરવી. 
 પયાર્વરણનુ ંમહ વ સમજાવી આવનાર પેઢીને Sustainable Development પ્ર યે પે્રિરત કરવી. 
 પયાર્વરણ િશક્ષણને શાળાઓમા ંઅસરકારક શીખવવામા ંઆવે તે માટે રા ય સરકાર સાથે પે્રરવી કરીને 
સમગ્ર કાયર્ક્રમને રા ય તરે લઇ જવો. 
સદર તાલીમના ભાગ પે બોડર્ ારા “પયાર્વરણીય િશક્ષણ પોથી” ન ુપ્રાકાશન બહાર પાડેલ છે. 
આ તાલીમ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત   િશક્ષકો માટે કુલ ૪ તાલીમ અને િવ ાથીર્ઓ માટે કુલ  ૬ તાલીમ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 

(3) ઇટ પી ઓપરટરોની તાલીમ:- 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ અને સોસાયટી ફોર એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન, અમદાવાદ સાથે મળીને 
ગજુરાત રા યના ઔ ોિગક એકમોના ETP ઓપરેટરો માટે તાલીમનુ ંઆયોજન કરેલ.  
આ પ્રકારના વકર્શોપ યોજવાથી નીચે મજુબના ફાયદાઓ જોવા મળેલ. 

 ઇટીપી તથા એપીસીએમના ઓપરેશન અંગેની જાગિૃત. 
 આ બ ે સપંણૂર્ પણે તાિંત્રક બાબતો હોય, આ ક્ષેત્રમા ં કીલ ઓપરેટરો તૈયાર થઇ થયેલ છે 



242 | P a g e  
 

 ઉ ોગો ારા પોતાના ઇટીપી/એપીસીએમ આ પ્રકારના તૈયાર થયેલ ઓપરેટરો ારા ચલાવી 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ કરી શકે છે. 

 પયાર્વરણના કાયદા તથા બોડર્ની મજૂંરીની શરતોનુ ંપાલન કરી શકે છે. 
 તૈયાર થયેલ ઓપરેટરો ારા ઇટીપી/એપીસીએમ ચલાવવાથી અ ય નાણાનંો યય થતો અટકેલ 

છે.    
આ તાલીમ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત સમ ત ગજુરાતમા ં કુલ ૯ તાલીમ કાયર્ક્રમો યોજવામા ંઆવેલ, મા ં કુલ 
૧૦૬૨ ETP ઓપરેટરોને પ્રિશિક્ષત કરવામા ંઆવેલ.  
6.0 પયાવરણ કાયદાઓના ભગં બદલ દાખલ  કરાયેલ  કુદમા અને  આખર  િનકાલ કરાયેલ 
કસ: 

બોડર્ ારા તેની રચનાની શરુઆતના વષોમા ંઉ ોગોને પાણી અિધિનયમ-૧૯૭૪ ની જોગવાઇઓનુ ંપાલન 
કરવા સમજાવવાનો અભીગમ રાખ્યો હતો. પ્રદુષણ િનયતં્રણ પગલા લવેા માટે પરુતો સમય અને નોટીસ 
આ યા છતા ંપણ પિરિ થિતમા ંકોઇ સધુારો ન હોવાથી પાણી અિધિનયમ-૧૯૭૪, હવા અિધિનયમ-૧૯૮૧, 
પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ-૧૯૮૬ની જોગવાઇઓ અનસુાર આ અિધિનયમ હઠેળ િનિદર્ ટ કરેલ 
શરતો/આદેશોનુ ંપાલન ન કરતા ઉ ોગો સામે કાનનુી પગલા લેવા પડતા હતા. આ સદંભેર્ બોડર્ ઉપરોકત 
કાયદાઓની જોગવાઇઓનુ ંઉ લઘંન કરતા ંઔ ોગીક એકમોને નોટીસ ઓફ ડાયરેકશન આપી એકમોને 
બધં કરવાના આદેશો જારી કરેલા છે અને ફોજદારી અદાલતોમા ંકાનનુી કેસ પણ દાખલ કયાર્ છે. 
પાણી અિધિનયમ-૧૯૭૪, હવા અિધિનયમ-૧૯૮૧, ફોજદારી કાયર્રીિત સહંીતા અને પયાર્વરણ (સરુક્ષા) 
અિધિનયમ-૧૯૮૬ હઠેળ બોડર્ ારા લેવાયેલા પગલાઓની તા.૩૧-૩-૨૦૧૭ સધુીની એકંદરે પિરિ થિત 
નીચે મજુબ છે.    

મ િવગત  તા. 31-3-2016 ધુી  તા. 31-3-2017 ધુી 
 ૧. કોટમા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલા કસોની સં યા 
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૨૪૪૪ ૨૪૪૪ 
 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૬૩૬ ૬૩૬ 
 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૨૪૭ ૨૪૭ 
 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૨૩૮ ૨૪૮ 
 કુલ  ૩૫૬૫ ૩૫૭૫ 
 ૨. િનકાલ થયેલ કસોની સં યા 
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૧૭૪૩ ૧૭૫૪ 
 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૪૦૯ ૪૧૮ 
 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૨૩૬ ૨૩૬ 
 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૫૯ ૭૫ 
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 કુલ ૨૪૪૭ ૨૪૮૩ 
૩. કોટમા ંપડતર રહલા કસોની સં યા 
 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ ૭૦૧ ૬૯૦ 
 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧, હઠેળ ૨૨૭ ૨૧૮ 
 ગ) ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ ૧૧ ૧૧ 
 ઘ) પયાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ ૧૭૯ ૧૭૩ 
 કુલ ૧૧૧૮ ૧૦૯૨ 
૪. ુદા ુદા કાયદાઓ હઠળના 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 હુકમોને કાયમી કયાર્ હોય તેવા હુકમો ૨૧૯ ૨૧૯ 
 તકસીરવાર કયાર્ના હકુમોને થયા હોય તેવા કેસ ( લ અને 

દંડ બ ે)    
૨૯ 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 હુકમ / મનાઇ હકુમ 

૧૫૦ ૧૫૦ 

 ૫. હવા અિધિનયમ 1981 હઠળ લેવાયેલ પગલા ં
 ક) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ની કલમ ૩૧ (અ) હઠેળ નોટીસ 

ઓફ ડાયરેક્સન આપી હોય તેવા કેસ. 
૧૩૦૨૭ ૧૪૧૭૯ 

 ખ) હવા અિધિનયમ, ૧૯૮૧ની કલમ ૩૧ (અ) હઠેળ 
ઔધોિગક એકમને બધં કરવાના આદેશ આપેલા હોય તેવા 
કેસ. 

૪૬૦૬ ૫૦૫૪ 

 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. 
૩૯૭૩ ૪૦૧૨ 

 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.  

૧૪૧૦ ૧૪૬૫ 

 ૭. પાણી અિધિનયમ 1974 હઠળ લેવાયેલ પગલા ં
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 ક) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળની કલમ-૩૩ (અ) હઠેળ 
નોટીસ ઓફ ડાયરેક્સન આપી હોય તેવા કેસ.  

૧૩૪૮૫ ૧૪૭૬૩ 

 ખ) પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળની કલમ-૩૩ (અ) હઠેળ 
ઔધોિગક એકમને બધં કરવાના આપેલ હોય તેવા કેસ. ૮૮૭૫ ૯૫૬૯ 

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.  

વષ 2016-2017 દરિમયાન મળેલી બોડની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલા અગ યના િનણયો  

મ  બોડની બેઠકો તાર ખ 
૧ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૧ ૦૪-૦૫-૨૦૧૬ 
૨ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૨ (પરીપિત્રત) ૧૭-૦૬-૨૦૧૬ 
૩ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૩(પરીપિત્રત) ૨૦-૦૬-૨૦૧૬ 
૪ બેઠક ક્રમાક – ૨૧૪ ૨૬-૦૭-૨૦૧૬ 
૫ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૫ (પરીપિત્રત) ૨૭-૦૯-૨૦૧૬ 
૬ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૬ ૧૭-૧૦-૨૦૧૬ 
૭ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૭ (પરીપિત્રત) ૨-૧૨-૨૦૧૬ 
૮ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૮ ૨૦/૦૧/૨૦૧૭ 
૯ બેઠક ક્રમાકં – ૨૧૯ (પરીપિત્રત) ૦૮/૦૨/૨૦૧૭ 
૧૦ બેઠક ક્રમાકં – ૨૨૦ (પરીપિત્રત) ૨૪/૦૩/૨૦૧૭ 

વાિષક અહવાલ:-2016-2017 દર યાન મળેલ બોડની બેઠકો અને તેમા ંલેવાયેલ અગ યના િનણયો. 

 (૧) બોડ બેઠક ન.ં211, તા.04-05-2016 

 તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ બોડર્ની ૨૧૦ મી બેઠકની કાયર્ન ધ અ વયે કરવામા ંઆવેલ 
અનવુતીર્ કામગીરી.  (પ્રાદેિશક કચેરી ભજુાનુ ં કરછ (પવૂર્) અને કરછ(પિ મ) એમ બે ભાગમા ં
િવભાજન કરવા બાબત).     

 િસિનયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ (વગર્-૩)ની જગ્યાની ભરતી પ્રિક્રયા રદ કરવા બાબત. 
 બોડર્ દ્રારા ઉ ોગો પાસેથી ઓન લાઇન ફી વીકારવાની સિુવધા શ  કરવા બાબત. 

 ઘન કચરા િનયમો- ૨૦૧૬ હઠેળ ઓથોરાઇઝેશન અરજીની પ્રોસેસીંગ ફી બાબત. 
 િવક તબીબી કચરા િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ ઓથોરાઇઝેશન અરજીની પ્રોસેસીંગ ફી બાબત. 

 (૨) બોડ બેઠક ન.ં213, તા.20-06-2016 (પ રપિ ત બેઠક) 
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 વહીવટી સરળતા માટે અને અરજીઓનો િનકાલનો સમયગાળો ઘટાડવા બાબતે. 

(૩) બોડ બેઠક ન.ં214, તા.26-07-2016  

 બોડર્ની ગપૃ ગે્ર યઇુટી કીમ ન.ંજીજીઆઇ/સીએ-૬૨૬૩૩૭ ના ટીઓની ફેરફાર કરી ટ્ર ટ મડંળની 
પનુ: રચના કરવા બાબત. 

 સીધી ભરતી પ્રસગેં ઉમેદવારો પાસેથી પ્રોસેસીંગ ફી પેટે નાણા ંલેવા બાબત. 
 ICZM પ્રો ક્ટ અંતગર્ત જગ્યા મજુંર થવા અંગે. 
 સીધી ભરતીથી નવી િનમણ ૂકં પામેલ કમર્ચારીઓને સરકાર ીના ઠરાવ મજુબ એ ટ્રી લેવલે મજુંર 

કરવા બાબત. 
 નવા િવક તબીબી કચરો ( યવ થાપન અને જાળવણી) િનયમો-૨૦૧૬ ના અસરકારક 

અમલીકરણ માટે જગ્યા મજુંર થવા અંગે. 
 બોડર્નો સને-૨૦૧૩-૧૪ ના વષર્નો ઓિડટ અહવેાલ રજુ કરવા બાબત. 
 િવક તબીબી કચરા િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ બોડર્ને મળેલી સ ાઓ બોડર્ના અિધકારીઓને સ પવા 

અંગે. 
 બાધંકામ અને તોડફોડના િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ બોડર્ને મળેલી સ ાઓ બોડર્ના અિધકારીઓને 

સ પવા બાબત. 
 ઘન કચરા િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ બોડર્ને મળેલ સ ાઓ બોડર્ના અિધકારીઓને સ પવા અંગે. 
 લાિ ટક કચરા યવ થાપન િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ બોડર્ને મળેલ સ ાઓ બોડર્ના અિધકારીઓને 

સ પવા અંગે. 
 લાિ ટક કચરા યવ થાપન િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ બોડર્ને રજી ટે્રશનની અરજીની પ્રોસેસીંગની ફી 

નક્કી કરવા અંગે. 
 બોડર્ના પાણી તથા હવા અિધિનયમ હઠેળ પે ડીંગ કેસોમા ંઅવસાન પામેલ/િનવતૃ/નોકરી છોડી 

ગયેલ ફિરયાદી/સાક્ષીના થાને કેસોમા ંહાલના અિધકારી ીઓની િનમણ ૂકં અંગે. 

 જોખમી અને અ ય કચરાઓ( યવ થાપન અને સીમાપાર હરેફેર) િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ બોડર્ને 

મળેલ સ ાઓ બોડર્ના અિધકારીઓને સ પવા અંગે. 

 પેટકોક ગ્રાઇ ડીંગ ફેિસલીટી અંગે માગર્દિશર્કા બાબત. 
 ડીકંટામીનેશન ફેિસિલટી અંગે માગર્દશીર્કા બાબત. 
 ઇ-વે ટ(મેનેજમે ટ) િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ બોડર્ને મળેલ સ ાઓ બોડર્ના અિધકારીઓને સ પવા 

અંગે. 
 િવક તબીબી કચરા યવ થાપન િનયમો-૨૦૧૬ હઠેળ ઓથોરાઇઝેશન અરજીની પ્રોસેસીંગ ફી 

બાબત. 
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 ઇ.ટી.પી. અને એ.પી.એમ.ના ઓપરેટરો માટે તાલીમનુ ંઆયોજન. 
 પયાર્વરણ િશક્ષણ દ્રારા પયાર્વરણ સરંક્ષણ કરવા તાલીમનુ ંઆયોજન. 
 વડોદરા જી લાના પાદરા, લણુા તાલકુાના પ્રદૂષણથી અસરગ્ર ત ગામોના ટકાઉ િવકાસના 

આયોજન માટે પયાર્વરણ િમત્ર અને પયાર્વરણ િવકાસ કે દ્ર (NGO) દ્રારા અ યાસ હાથ ધરવા 
બાબત. 

 જોખમી અને અ ય કચરાઓ ( યવ થાપન અને સીમાપાર હરેાફેર) િનયમો-૨૦૧૬ અંતગર્ત િનયમ-
૬ અંતગર્ત CCA   Valid   હોય તેવા એકમોની પાસબકુની અવધી CCA ની મદુત સધુી extend  કરવા 
તથા િનયમ-૯ મજુબ અરજીઓનો િનકાલ માટેની માગર્દિશર્કા બાબત. 

 ગજુરાત રા ય ખરીદ સિમિત-૨૦૧૬ અનસુાર નવી ખરીદ સિમિતના સ યોની મજુંરી બોડર્ 
િમટીંગમા ંમેળવવા બાબત. 

 બોડર્ના ટાફ દ્રારા ઓ ોિગક કે અ ય મોનીટરીંગ દરિમયાન થતા િરપોટીંગને વધ ુકાયર્દક્ષ અને 
કાયર્ક્ષમ બનાવવા માટે ટેબલેટ ખરીદવા અંગે. 

 બોડર્ની ટેકનીકલ કિમટીમા ંસ યોનો સમાવેશ તથા કિમટીના કાયર્ને િવ તતૃ કરવા બાબત. 
 ૨૦ િકલોવોટ સૌરઉજાર્ ધરાવત ુ ં કાર પોટર્ અને િબ ડીંગ એનજીર્ મેનેજમે ટ િસ ટમ લગાવવા 

બાબત. 
 સને ૨૦૧૫-૧૬ નો વાિષર્ક અહવેાલ રજુ કરવા બાબત. 
 વા ટેક ઇ ટરનેશનલ સિમત અને એ પો, ૨૦૧૬. 
 બોડર્ના સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના વષર્ના આંતિરક ઓિડટર ીની િનમણ ૂકં અને તેઓની ઓિડટ ફી કુલ 

.૬,૦૪,૮૦૦/- ના ખચર્ને મજુંર કરવા બાબત. 

 પે ટ એિસડના યવ થાપન અંગે માગર્દિશર્કા બાબત.         

 (૪) બોડ બેઠક ન.ં215, તા.27-09-2016 (પ રપિ ત બેઠક)  

 સાતમા પગારપચંનો લાભ બોડર્ના કમર્ચારી/અિધકારીઓને આપવા બાબત. 

 (5)  બોડ બેઠક ન.ં216, તા.17/10/2016 

 જાહરે માિહતી અિધકારી-૨૦૦૫ હઠેળ િનમણ ૂકં પામેલ પ્રથમ અપીલ અિધકારીની અવેજીમા ંઅ ય 
અિધકારીને પ્રથમ અપીલ અિધકારી તરીકે િનમવાની સ ા બાબત. 

 પાણી અિધિનયમ, હવા અિધિનયમ તથા બાયોમેિડકલ વે ટ તથા હઝેાડર્ વે ટ િનયમો હઠેળની 
એપેલેટમા ંસ યોના માનદવેતનમા ંવધારો કરવા અંગે. 

 બોડર્ના હુકમ સામે કરાતી અપીલમા ંએપેલેટ ફી નક્કી કરવા/હયાત ફીમા ંવધારો કરવા બાબત. 
 પિરસર હવાની ગણુવ ાના મોનીટરીંગ માટેના નવા ટેશનો ઉભા કરવા બાબત. 
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 ઝીરો લીક્વીડ િડ ચા  અંગેની ટેકનીકલ ગાઇડ સ મે યઅુલ. 
 ડે યટુી ચીફ પયાર્વરણ ઇજનેરના સવંગર્મા ંબઢતી આપવા અંગેની બહાલી બાબત. 
 િસિનયર પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનકના સવંગર્મા ંબઢતી આપવા બાબત. 

 (6)  બોડ બેઠક ન.ં218, તા.20/1/2017 

 બોડર્ના સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વષર્નો ઓિડટ અહવેાલ રજુ કરવા બાબત. 
 િસિનયર નકશાગારની .૯,૩૦૦-૩૪૮૦૦, ગે્રડ પે .૪૪૦૦/- ના પગારધોરણ વાળી જગ્યા નાયબ 

અિધક્ષકની જગ્યામા ંતબદીલ કરવા તથા બઢતીથી ભરવા બાબત. 
 બોડર્ની ખરીદસિમિતઓની મજુંરી બોડર્ િમટીંગમા ંમેળવવા બાબત. 
 ઝીરો લીક્વીડ િડ ચા  અંગેની પોલીસી. 
 પયાર્વરણીય કાયદાઓને ભગં કરતા એકમો સામે ગભંીર પગલા ંલેતા પહલેા ંસાભંળવાની તક 

આપવા બાબત. 
 નેશનલ ગ્રીન ટ્રી યનુલ, પનુાના કેસો અંગે એડવોકેટની ફી મા ંવધારો કરવા અંગે. 

(7)  બોડ બેઠક ન.ં219, તા.08/02/2017  (પ રપિ ત બેઠક) 

 પ્રદૂષણ ફેલાવવાની ક્ષમતાને યાને રાખીને કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયત્રણં બોડર્ દ્રારા 
તા.૨૯/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ િરવાઇઝડ ક્લાસીફીકેશન મજુબ ઉ ોગની 
કેટેગરી નક્કી કરવા બાબત તથા તે માટેની સિમિતની રચના બાબત. 

(8)  બોડ બેઠક ન.ં220, તા.24/03/2017  (પ રપિ ત બેઠક) 

 બોડર્ના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વષર્નો ઓિડટ અહવેાલ રજુ કરવા બાબત. 

7.1 બોડ ુ ંવહ વટ  માળ ુ ં 
બોડર્નુ ંવહીવટી માળખુ ંજોડાણ -૧૦ મજુબ છે. 

7.2  બોડના કમચાર  અને અિધકાર ની માહ તી 
 બોડર્ના દરેક વગર્ના કમર્ચારી અને અિધકારીની સખં્યાની િવગતો જોડાણ-૧૧ મજુબ છે. 

7.3  બોડની ઓફ સોની માહ તી 
 બોડર્ની વડી કચેરી, પ્રાદેિશક કચેરીઓ ,તકેદારી કચેરીઓ માહીતી જોડાણ - ૧૨ મજુબ છે. 

8.0 રા ય સરકાર તરફથી બોડને મળેલ નાણા ં 

નાણાકંીય વષર્ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરિમયાન રા ય સરકાર ારા બોડર્ને મળેલ નાણાનંી િવગતો નીચે મજુબ છે.  
િવગતો . લાખમા ં
(અ) આયોજન  ૬૦.૦૦ 
(બ) આયોજન બહાર  શુ ય 
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ુલ 60.00 

પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની કલમ–૪૦ની જોગવાઇ મજુબ બોડર્ ારા િહસાબ અને નાણાનંા અહવેાલને લગતા 
િવગતવાર પત્રકો તૈયાર કરીને જાળ યા છે.  

બોડર્નો નાણાકંીય વષર્ ૨૦૧૩-૨૦૧૪ અને ૨૦૧૪-૨૦૧૫નો વાિષર્ક ઓિડટ અહવેાલ ગજુરાત રા યની િવધાનસભાના 
મેજ પર તારીખ. ૨૩-૦૮-૨૦૧૬ અને તારીખ. ૧૦-૦૩-૨૦૧૭ના રોજ મકુવામા ંઆ યો હતો. 

પાણી અિધિનયમ, ૧૯૭૪ની જોગવાઇઓ મજુબ વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકંીય વષર્નો તૈયાર કરવામા ંઆવેલો બોડર્નો 
વાિષર્ક અહવેાલ ગજુરાત રા યની િવધાનસભાના મેજ ઉપર તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ના 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 િવકાસ 
ના ઉ ે ય ને યાને રાખી નામદાર હાઈકોટર્ , ગજુરાત ારા ના તા. ૨૦/૧૨/૧૯૯૬, તા. ૧૩/૦૩/૧૯૯૭, 
તા. ૧૬/૦૯/૧૯૯૯ અને તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૦ ના ચકુાદા ના સદંભર્મા ં“પયાર્વરણ ઓિડટ કીમ” ગજુરાત 
રા ય મા ંદાખલ કરવામા ંઆવી. નામદાર હાઈકોટર્ , ગજુરાત  ારા આ કીમ ના અમલીકરણ ની સ ા 
ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ ને સ પવામા ંઆવેલ.   

પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનામા ં િવિવધ સં થાઓના પયાર્વરણના િન ણાતોનો સમાવેશ સ ય તરીકે કરવામા ં
આવેલ છે અને અ યક્ષ થાને સ ય સિચવ (ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્) રાખવામા ંઆવેલ છે. 
પયાર્વરણ ઓડીટર બનવા માટેની અરજીઓ વીકાયાર્ બાદ પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનાના સ યો ારા 
ઓડીટર ટીમના સ યની યોગ્ય ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે તથા તેઓના લેબોરેટરીન ુ િનરીક્ષણ કરી 
શીડ લુ-૧ અથવા શીડ લુ-૨ ઓડીટર તરીકેની િનમણુકં આપવામા ંઆવે છે. 

પયાર્વરણ ઓડીટ યોજનાના િનયમ મજુબ શીડ લુ-૧ અથવા શીડ લુ-૨ ઓિડટર બનવા માટે લઘુ મ ૪ 
સ યોની ટીમ હોવી જ રી છે, કે મા ંપયાર્વરણ ઈજનેર, કેમીકલ ઈજનેર, માઈક્રો બાયોલોજી ટ તથા 
કેમી ટ નો સમાવેશ થાય છે. દરેક ઓિડટર એક વષર્મા ંઓછામા ંઓછી ૧૫ ઉ ોગોનુ ંઓડીટ કરી શકે છે. 
માનનીય યિુનવસીર્ટી તથા સરકારી સં થાઓનો શીડ લુ-૧ મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે.   શીડ લુ-૧ ની 
કેટેગરીમા ં રા યની તમામ કોમન ફેસીલીટી વી કે TSDF/ CETP/ CBWTF તથા મોટા ઉ ોગોનો 
સમાવેશ થાય છે.  
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ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડ એ પયાર્વરણ ઓડીટ યોજના િવષે અને તેના અમલીકરણ માટે 
“ENVIRONMENT AUDIT SCHEME At a Glance”  પ્રકાશન  બહાર પાડી છે. આ પ્રકાશન યોજના, તેનુ ં
અમલીકરણ પ્રિક્રયા , લાભ અને િવિવધ પાસાઓના તેના સબંિંધત િવષે એકંદરે િવચાર આપે છે. 
કરેલ સધુારણા મજુબ ઉ ોગોને  તે ઓડીટરની ફાળવણી સતત ત્રીજા વષેર્ બોડર્ના અ યક્ષ ી, સ ય 
સિચવ ી, પયાર્વરણ ઓડીટ સિમિત, િશડ લુ- ૧ અને િશડ લુ-૨ ઓિડટરો અને એન.આઇ.સી.ના 
અિધકારીઓની હાજરીમા ં  તા. ૨૪/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ XGN software ની ઉ ોગો તથા ઓડીટરોની 
માિહતીના આધારે રે ડમાઈઝેશન પ ધિતથી ફાળવણી કરવામા આવેલ.  

હાલમા રા યમા ૩૩ શીડ લુ ૧ તથા ૬૭ શીડ લુ ૨ ઓડીટરો ને  પયાર્વરણ ઓડીટ યોજના અતગંર્ત બોડર્ 
ારા મા યતા આપવામા આવેલ છે.  

 

 (2) શૈ ણક ે ની યોજનાઓ 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ ના લાબંા સમય ના િનયમનકારી ભિુમકા પર વે યાન પર આવેલ કે 
પ્રદુષણને 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 
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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 ંઅન ે
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 સશંાધનોના અ યાસ પર વે તથા બોડર્ની જુદી જુદી 
શાખાઓના બોડર્ના અનભુવો પર વે િવજ્ઞાન અને ઈજનેરી શાખાના ગે્ર યએુશનના િવ ાથીર્ઓ માટે 
ઈ ટનર્શીપ યોજનાને પણ પ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલ. 

પી.એચ.ડ  ારા ર સચ એ  ડ ડવલપમે  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 માટે ની 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.  
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 પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર સશંોધન કાયર્ માટે બોડર્ની લબેોરેટરી તથા લાઇબે્રરીનો ઉપયોગ કરી 

શકશે. 
 આ યોજના હઠેળ હાલમા ંબે ઉમેદવાર “પ્રોડક્શન ઓફ બાયો- લાિ ટક ફ્રોમ વેિરયસ ઇ ડ ટ્રીયલ પો યટેુ ટ 

એ ડ એક્સ લોરીંગ ઇ સ સોિશયલ એિ લકેિબલીટી.” અને “ટ્રીટમે ટ ઓફ કો ડ ડાઇ વે ટ વોટર વીથ 
પેિ યલ રેફરે સ ટુ COD રીડક્શન “ િવષય પર સશંોધન કરી ર ા છે. 

ઇ ટનશીપ યોજના:-  

 આ યોજના અંતગર્ત પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર ઇ ટનર્શીપ કાયર્ માટે બોડર્ની લેબોરેટરી તથા 
લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી શકશે. 

 આ યોજના હઠેળ 33 િવ ાથીઓએ લાભ લીધેલ છે.  

 (3) કો- ોસેિસગ (સહ- યાકરણ) : 

સહ-પ્રિક્રયાકરણ એ કાચા માલ તરીકે કચરા(બગાડ)નો ઉપયોગ છે અથવા ઊજાર્નો એક ોત છે અથવા બનંે 

એટલે કે ઔ ોિગક પ્રિક્રયાઓમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા ંકુદરતી ખનીજ સસંાધનો (સામગ્રી પનુઃવપરાશ) 

અને અિ મભતૂ ઈંધણ વુ ંકે કોલસો,  પેટ્રોિલયમ અને ગેસ (ઊજાર્ પનુઃપ્રાિ ત)ને બદલે ઉપયોગમા ંલેવાય છે, 

ખાસ કરીને આવા ઈંધણનો ઉપયોગ િસમે ટ, ચનૂો,  ટીલ અને ઊજાર્ ઉ પ  કરવા માટે વપરાય છે. 

સહ-પ્રિક્રયાકરણ એ એક પરુવાર થયેલો સાત યપણૂર્ િવકાસનો ખ્યાલ છે,   કુદરતી સસંાધનોની માગં ઘટાડે 

છે,  પ્રદૂષણ અને લે ડફીલ જગ્યા ઘટાડે છે. આમ,  પયાર્વરણીય પ્રદૂષણ ઘટાડવામા ંયોગદાન આપે છે. િસમે ટ 

લા ટમા ં કચરાનુ ંસહ-પ્રિક્રયાકરણ એ કચરા સચંાલન માટે ખબૂ જ અસરકારક માગ માનંો એક છે. સહ-

પ્રિક્રયાકરણના લાભોમા ંગ્રીનહાઉસ વાયઓુનુ ંઉ સ ન અને એકીકૃત પયાર્વરણીય િનદશાકો ઉપર સકારા મક 

અસરના િનદશર્નનો સમાવેશ થાય છે,  વા કે,  િવક અને કાબર્ન પ્રદૂષણ,  કાચા િમિ ત ઉપકરણ તરીકે, 

કચરાન ુ ઊજાર્મા ં પાતંરણ ટી.એસ.ડી.એફ. ઉપરનો ભાર ઓછો કરે છે. અિ મભતૂ ઈંધણ સસંાધનોનુ ં

પાતંરણ અને પ્રાથિમક સસંાધન બજારો ઉપરની િનભર્રતા ઘટાડે છે,  િવષાક્ત અને ભારે ધાતઓુની 

ગિતશીલતા અટકાવે છે,  ઊજાર્ના ખચર્મા ંઘટાડો થાય છે,  ઊજાર્ અને સામગ્રીઓના ંકુદરતી (અપિરવતર્નીય) 

સસંાધનોનુ ં પાતંરણ, ખોદકામ (ખાણકામ અથવા ખોદકામ) વગેરેની પયાર્વરણીય અસરો ઘટાડે છે. 

સહ યાકરણના લાભો : સહ-પ્રિક્રયાકરણ એ િસમે ટ / પાવર ટીલ ક્ષેત્રો માટે નકામા/કચરાને વૈકિ પક 
ઈંધણ તરીકે અને કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટેનો સભંિવત માગર્ કરી આપે છે,   નીચે જણા યા 
મજુબના સખં્યાબધં પયાર્વરણીય લાભો પ્રદાન કરે છે : 
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•  ખાણના ંકુદરતી સસંાધનો વા ંકે બોક્સાઈટ, આયનર્ વગેરે તથા અ પાતંરીત અિ મભતૂ ઈંધણ વુ ંકે 
કોલસા વગેરેનો ઉપયોગ ઘટાડે છે. ખાણની આવી કુદરતી સામગ્રીઓ સાથે સકંળાયેલી પયાર્વરણીય અસરોને 
પણ ઘટાડે છે. 

•  આ અિ મભતૂ ઈંધણની જગ્યાએ આ ઈંધણ વાપરવાથી ગ્રીન હાઉસ ગેસમા ં ઘટાડો થાય છે. એવુ ં
કરવામા ંન આવે તો લાગતાવંળગતા ઉ સ નો અને અંિતમ અિ મભતૂોનો િનકાલ કરવો પડશે. 

•  લે ડ ફીલ િવક પ માટે આવ યક જમીનની જ િરયાત ઘટાડે છે,  તેને કારણે,  ઉ સ ન ઘટે છે અને 
લે ડફી સ સાથે પણ જવાબદારી સકંળાયેલી છે. 

•  કચરામા ંઉપલ ધ સસંાધનોની પનુઃપ્રાિ ત વધે છે. ક્લીંકર માટે ભ ીમા ંદરેક ઊજાર્નો પ્ર યક્ષ ઉપયોગ 
થાય છે અને કચરાનો અદહનીય ભાગ ક્લીંકરનો િહ સો બને છે. 

•  ઉ ોગ ઉપરનુ ંઆિથર્ક ભારણ ઘટાડે છે અને સાથે સાથે કચરાનો ઊજાર્ પનુઃપ્રાિ ત માટે ઉપયોગ 
કરવાને કારણે કુદરતી સસંાધનોની પણ બચત થાય છે, અને પરૂક સસંાધન તરીકે કાયર્ કરે છે. 

•  અ ય માગ  ારા જોખમી કચરાના િનકાલ સાથે સકંળાયેલ આરોગ્યનુ ંજોખમ પણ ઘટાડે છે. મ કે, 
જમીન િનકાલ અને જોખમી કચરાનો િનકાલ. 

સહ- યાકરણ િવ  કચરાનો િનકાલ : િનકાલ પ્રદાન કરવાનો ખચર્ એ તેની ખચર્ કરવાની ક્ષમતા . ૧૦ 
કરોડથી . ૩૦ કરોડ ઉપર આધાિરત છે. જોખમી કચરાના િનકાલનો અંદાિજત િનકાલ ખચર્ આશરે . 
૨૨,૦૦૦/- પ્રિત મેિટ્રક ટન છે. જો િનકાલ યોગ્ય રીતે કરવામા ંન આવે તો તે ઝેરીલા ડાયોિક્સ સ અને 
ફ રુ સના ંઉ સ નોમા ંયોગદાન આપી શકે. જોખમી કચરાની ઊજાર્ ક્ષમતા એ સાવ નકામી છે. િનકાલ માટે 
અિતિરક્ત ઊજાર્ જ રી છે. માત્રામા ંસામા ય રીતે ૧૦૦%નો ઘટાડો નથી હોતો. 

િસમ ટ ઉ ોગમા ંજોખમી કચરાન ુસહ-પ્રિક્રયાકરણ એ વધ ુલાભદાયી િવક પ છે,  યા ંજોખમી કચરાન ેઆશરે 
૧૪૦૦૦ સે.ના ઊંચા તાપમાને ફક્ત ન ટ કરવામા ંજ નથી આવતો અને અિ મભતૂ થવાનો લાબંો સમય લે 
છે, પરંત ુકચરાની ઊજાર્ સામગ્રીના ઉપયોગ કરીને અકાબર્િનક સામગ્રી ક્લીંકર સાથે ચ ટી જાય છે.  

ગ્રીન હાઉસ ગેસનો ઘટાડો. અિ મભતૂ ઈંધણનુ ં પાતંરણ. કચરા સચંાલનનો એકીકૃત ઉકેલ. કોઈ અવશેષો 
બચતા નથી,  જો કોઈ િક સામા,ં  િનકાલ કરવો જ રી બને તો તેમાથંી નીકળેલી રાખને જમીનમા ંદાટી િનકાલ 
કરી શકાય. 

જોખમી કચરામા લા ટર ઑફ પેરીસના સહ-પ્રિક્રયાકરણ માટે મખુ્ય િચંતાની બાબત એ છે કે તે ડાયોક્સીન 
અને ફ રુ સનો નાશ કરે છે. મખુ્ય બનર્રમા કચરાને મકુવો (અથવા પ્રી-હીટર  પ્રી-િક્લ કરમા)ં અને 
પી.ઓ.પી.ના િવનાશ માટે પવૂર્તૈયારી એ સારંુ પ્રિક્રયા િનયતં્રણ છે. ગેસ િક્લિનંગ ઉપકરણોમા નીચા તાપમાને 
એક સાથે બહાર નીકળતા વાયનેુ વિરત ઠંડો કરવાથી ડાયોક્સાઇ સ અને ફ રુ સના ંનવા સં લેષણ િનવારી 
શકાય છે. 

 

સહ- યાકરણને ો સા હત કરવા માટ .પી.સી.બી.ની કાય યોજના : હાલમા ં૧,૧૫,૩૦,૬૨૩ મેિટ્રક ટન 
જોખમી તથા િબન-જોખમી કચરાનો િનકાલ ફે આુરી ૨૦૦૯ થી માચર્ ૨૦૧૭ સધુીમા ંકરવામા ંઆવેલ છે. 
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તથા લ ય હાસંલ કરવા માટે, મખુ્ય ઔ ોિગક ક્લ ટરો અને િસમે ટ લા સની સગંઠનોને જોખમી કચરા 
માટે વે ટ એક્સચે જ બેંક / કલેક્શન સેંટર અને િપ્ર-પ્રોસેિસંગ સિુવધાઓ પરૂી પાડવા માટે પ્રો સાિહત 
કરવામા ંઆવશે. યિુનિસપલ ઔથોિરટી ારા ઘન કચરા ન ુિવભાજન કરવા માટે  સચુના આપેલ. થી તેનો 
ઉપયોગ RDF બનવાવમા ંથઇ શકે છે.આથી તેનો વપરાશ કો-પ્રોસેિસંગ ારા કરી શકાય.િસમે ટ લા ટને 
તેમની XGN મા જોખમી તથા અ ય કચરા  ના જનેરેશન મજુબ કેટેગરી પ્રમાણે ઉ ોગોના નામ અને તેના 
જ થા અંગેની માિહતી આપવામા ંઆવેલ. 

બળતણ   બળતણ   કાચો માલ  

લા ટીક વે ટ   ટાયર ચી સ   કેિમકલ જી સમ 
પેંટ કાબર્ન   એગ્રી વે ટ   આયરન લજ 
હાઇડ કોલ  એક્ષપાયડર્ ઓફ પે. ડ્રગ્સ  કોપર લજ 
ઓગેર્િનક લજ (સોલીડ)  એમએસડબ ય ુ ફો ફો જી સમ 
િડટીલરી રેસીડ  ુ(લીક્વીડ)  એ બ્રોઇડરી વે ટ   લાય એશ 
ટીડીઆઇ ટાર  સોલીડ વે ટ   પેટ કોક 
િમક્ષડ વે ટ લીક્વીડ   રબ વે ટ  મો ડ જી સમ 
રેસીન વે ટ   મિુન વે ટ   પ ડ એશ 
પ્રોસેસ રેસીડ  ુફામાર્ ઇ ડ ટ્રીઝ  વડુન ડ ટ     

એગ્રો કેમીકલ  સગુરકેન ઇ બગાસ    

ફામાર્ વે ટ   ગ્લીસરીન ટ    

વે ટ ઓઇલ  આરડીએફ    

પઇ ટ લજ  વડુન ચી સ     

ઇટીપી લજ  પેટ કોક    

ગ્રાઉ ડનટ હ ક       

સૉ ડ ટ       
 

 

 

 

સહ- યાકરણ ધુારણા માટ .પી.સી.બી. ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલી પહલ : 

 િહ સેદારો સાથે યિક્તગત મલુાકાતનુ ંઆયોજન. 
 સહ-પ્રિક્રયાકરણ સધુારવા માટે િસમે ટ લા ટ્ સ અને કચરા ઉ પાદકો સાથે ૃખંલાબ  મલુાકાતોનુ ં
આયોજન. 
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 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 અહવેાલનીઉપલ 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 કરવામાઆંવી. 

 

જુરાત રાજયમા ંિ - ોસેિસગ ફક લીટ  ધરાવતા સીમટ લા ટ. 

હાલમા ં૩ િપ્ર-પ્રોસેિસંગ ફેિસિલટી કાયર્રત છે.  

1. અંબજુા સીમેંટસ િલિમટેડ. (GEO 20) 

અંબજુાનગર, તા: કોડીનાર, 
િજ: ગીર-સોમનાથ – ૩૬૨૭૧૫  ક્ષમતા : 1,50,000 MTPA 

 

2. ભ ચ એ વાયરો ઇ ફ્રા ટ્રકચર િલિમટેડ., 
લોટ ન:ં ૯૭૦૧-૯૭૧૬, 

જીઆઇડીસી અંકલે ર – ૩૯૩૦૦૨ ક્ષમતા :  26000 MTPA 

 
 

3. રીસાઈકિલંગ સો યસુન પ્રા. લી., 
લોટ ન:ં ૨૨૩, જીઆઇડીસી એ ટેટ, 

પાનોલી, જી: અંકલે ર – ૩૯૪૧૧૬  ક્ષમતા :  72,000 MTPA 
 

       4.  નદેંસરી એ વાયરોનમે ટ કંટ્રોલ લી. 
           લોટ ન-ં519-પી,જીઆઇડીસી , 
           નદેંસરી જી-વડોદરા                         ક્ષમતા – 15,000MTPA 
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 (4) ધોર

ગજુરાત 
IS/ISO: 1

અને બોડ
રીતે ઓ

આ બાબ
standard 
:18001 મ
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અનભુવે 
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a g e  
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મ  કરી ઈિ
ર બાબતમા ંજ
રજી કરવાની 

ટડ મેનેજમે ટ
ોને સમગ્ર રી

ટ િસ ટમમાં
ો છે પરંત ુસં
છે. બોડર્ ા

0

000000

000000

000000

000000

000000

000000

39

ા માટ તર
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તાલીમ આપવામા ંઆવેલ થી બોડર્ની મેનેજમે ટ િસ ટમમા ંવગર્-૩ના ંકમર્ચારી પણ સહભાગી થઈ શકે 
અને આ ટા ડડર્નુ ંરોજબરોજની કાયર્પ િતમા ંસમાવેશ કરી શકે.    

(5) બા  પદયા ા િૃત, સં હ, અને રસાય લગ 2016 
દર વષેર્ ભાદરવી પનુમના િદવસે આશરે ૧૫ લાખ કરતા વધ ુપદયાત્રીઓ ચાલતા અંબાજી જઇને ધાિમર્ક 
મેળો ઉજવે છે.   ભાદરવી પનુમ (૧૬ સ ટે બર ૨૦૧૬) ના િદવસે આશરે ૧૫ લાખ કરતા વધ ુ
પદયાત્રીઓ ચાલતા અંબાજી મિંદર ગયા હતા. આ ૧૦ િદવસ ટલી લાબંી પદયાત્રાના સમયગાળા 
દરિમયાન સેવાકેદ્રો ,મોબાઇલ સેવાકે દ્રો અને પગપાળાસગં વારા મોટી માત્રામા ંકચરો ઉ પ  થાય છે 
ની માટી ,પાણી અને જમીન પર પ્રિતકળૂ અસરો થાય છે. 

ગજુરાત રા ય લાિ ટક મે યફેુક્ચરસર્ એસોિસયેશન, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ અને લા ટ ઇિ ડયા 
ફાઉ ડેશન સાથે મળીને  અમદાવાદ થી કચરો સગં્રહ કરવાના આયોજનમા ંપહલે કરી મા ંબ ે"પદ યાત્રા" 
ટનો સમાવેશ થાય છે મ કે મહસેાણા, િવસનગર, ખેરાલ ુ અને દાતંા મારફતે, અને બીજા ટમા ં
િહંમતનગર, ઇડર અને ખેડબ્ર ા મારફતે. આ પ્રવતૃી જાગતૃીકાયર્ક્રમો અને  સગં્રહ અને શુ ક િરસાયકલ 
સામગ્રી ન ુ િરસાયિક્લંગ સાથે સકંળાયેલી છે. આ વષેર્ ભાદરવી પનૂમ ૧૬ સ ટે બરે સવારે ૦૩:૧૫ વાગ્યે 
શ  થયેલ અને ૧૭મી સ ટે બરના રોજ સવારે ૧૨:૩૪ વાગ્યે પણુર્ થયેલ. 
સદર માગ  પર યાત્રા દરિમયાન મોટી માત્રામા ં  કચરો ઉ પ  થયો અને  મખુ્ય માગ  પર સફાઈ 
કરવામા ંઆવી હતી તેની િવ તતૃ િવગત નીચે મજુબ છે. 
માગ : 

મખુ્ય માગર્-૧ અમદાવાદ-ગાધંીનગર-બા વા- ગોઝારીયા-ઉ ટા- િવસનગર- 
ખેરાલ-ુ સતલાસણા- દાતંા- અંબાજી 

૧૯૦ િકમી. 

મખુ્ય માગર્-૨ અમદાવાદ- િચલોડા- િહ મતનગર- ઇડર- વડાલી-ખેડબ્ર ા-
અંબાજી 

૧૬૮ િકમી. 

મખુ્યમાગર્-૧ પેટા ટ-૧ સાથે 
સકંળાયેલ 

નદંાસણ- મહસેાણા-િવસનગર. ૫૧ િકમી. 

મખુ્યમાગર્-૧ પેટા ટ-૨ સાથે 
સકંળાયેલ 

પાલનપરુ- દાતંા 
 

૪૦ િકમી. 

મા ામંક મા હતી: 

સફાઇ પ્રો ક્ટ શ  કયાર્ની તારીખ: : ૬ સ ટે બર (િતિથ: પાચંમ) 
સફાઇ કરેલ કુલ િદવસોની સખં્યા:  : ૧૪ િદવસ 
સફાઇ પ્રો ક્ટ પણુર્ કયાર્ની તારીખ: : ૧૯ સ ટે બર (િતિથ: ત્રીજ) 
લોડીંગ વાહનોની સખં્યા : ૧૦ લાઇટ કોમિશર્યલ વાહનો અને ૨ હવેી 
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 કોમિશર્યલ વાહનો. 
જાગતૃી ફેલાવવામા ંઉપયોગ કરેલ વાહનોની સખં્યા : ૧ વાહન 
સફાઇ પ્રો ક્ટ સાથે સકંળાયેલ માણસોની સખં્યા : િદવસના ૨૦૦ કરતા ંવધ ુમજુરો  
સફાઇ પ્રો ક્ટમા ં આવરી લેવામા ં આવેલ સેવાકે દ્રોની 
સખં્યા 

: ૩૦૦ કરતા ંવધ ુસેવાકે દ્રો 

સફાઇ પ્રો ક્ટમા ં આવરી લેવામા ં આવેલ મોબાઇલ 
સેવાકે દ્રોની સખં્યા 

: ૪૦૦ કરતા ંવધ ુ મોબાઇલ સેવાકે દ્રો 

સફાઇ પ્રો ક્ટમા ંબધા ૪ માગ થી આવરી લેવામા ંઆવેલ 
આશરે અંતર 

: ૪૪૦ િકમી. 

સફાઇ પ્રો ક્ટમા ંઅંદાિજત ભેગો કરેલ સકુો કચરો  : ૪૬,૦૦૦ િકલોગ્રામ. 
ઉ લેખ કરેલ ન હોય તેવી િમક્સ સામગ્રી (ખોરાકી કચરો, 
ધળુ, વગેરે અંદાજીત) 

: ૩,૭૫૦ િકલોગ્રામ. 

સફાઇ પ્રો ક્ટમા ંઅંદાિજત લા ટીક કચરો  : ૩૦,૦૦૦ િકલોગ્રામ 
સફાઇ પ્રો ક્ટમા ંઅંદાિજત પેપર કચરો : ૧૧,૫૦૦ િકલોગ્રામ 
ખાલી ટીન, વગેરે વી અ ય સામગ્રી. : ૭૫૦ િકલો. 
કચરો ભેગો કરવા માટે પરૂી પાડવામા ંઆવેલ બગેો. : ૪,૦૦૦ િકલો કરતા ંવધ.ુ 

તૃી ફલાવવા અને કચરો સં હ કરવા માટ આવર  લેવામા ંઆવેલ િવ તાર: 

 િ થર સેવાકે દ્રો, 
 મોબાઇલ સેવાકે દ્રો, 
 પગપાળાસગં, 
 ઉપર મજુબના ૪ માગ ની રોડની બાજુમા.ં 

દરક સેવાક ો પર આપેલ વ ઓુની િવગત: 

 વયસેંવકો ારા ફેલાવવામા ંઆવતી જાગિૃત  
 કચરાની બેગો 
 બેનરો 
 લોગ સ (સફાઇ રાખવા અને લા ટીક મેનેજમેંટ માટે)   
 જાગિૃત ફેલાવવા માટેની પિત્રકાઓ. 

સેવાક ો, મોબાઇલ સેવાક ો અને પગપાળાસગં વારા ભેગા કરાયેલ ુ દા ુ દા કચરાની િવગત: 

ુ ય ઘટકો: નાના ઘટકો: 
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પાણીના પાઉચ લા ટીકની ખાલી િડશો 
લાિ ટક કપ અને બાઉલ વેફરના ખાલી પેકેટ 
પેપર િડશ પોલીથીન બેગ્સ 
પાણીની ખાલી બોટલો વપરાયેલા છાપા અને મેગેઝીનો 
ટેટ્રાપેક દુધના ખાલી પાઉચ 
પેપરના ખાલી કપ અને બાઉલ તેલ/ઘી ની ખાલી પાઉચ 
લા ટીકના ખાલી ગ્લાસ ્ ચોકલેટના ખાલી આવરણો 
એક્પા ડેડ પોલી ટાયરી, કપ ઝીપ લોક વાળી બેગો 
પેટ બોટલ લા ટીકની ચમચીઓ 
આઇ ક્રીમના ખાલી કપ વપરાયેલા છાપાના ટુકડા 
 પેકેજીંગ લા ટીક બેગ્સ 
 ટીન કેન 
 ટી ય ુપેપર 

 અ ય મહ વની મા હતી: 
 સેવાકે દ્રો, મોબાઇલ સેવાકે દ્રો અને પગપાળાસઘંને ફક્ત સકુો કચરો ભેગો કરી કચરાની બેગમા ંજ 

નાખવા િનદશ આપવામા ંઆવેલ. 
 ભીના કચરાને િનકાલ કરવા માટે સેવાકે દ્રો, મોબાઇલ સેવાકે દ્રો અને પગપાળાસઘંને તેઓની 

નજીકની જગ્યામા ંખાડો કરી કચરો િનકાલ કરવા િનદશ આપવામા ંઆવેલ. 
 સેવાકે દ્રો વારા તેઓના સફાઇ કામ દરિમયાન તમામ ભીના કચરાને સગં્રહ કરેલ  કે મા ં

શાકભાજી તથા ફળના છોતરાઓ, ખોરાકી કચરો, પાણી, પાદડા ંતથા માટીનો સમાવેશ થાય છે. 
  આ સમય દરિમયાન કેટલીક શાળા અને કોલેજોએ રોડની બાજુમા ંપડેલો કચરો ભેગો કરવાન ુકાયર્ 

કરતા જોવા મળેલ. ઓ ભેગો કરેલ કચરાને બાળતા જોવા મળેલ આથી સકુો કચરો બેગોમા ંભરી 
બેગો પરત લેવામા ંઆવેલ.  

 નીચેના યક્તીઓએ આ કચરાને ભેગો કરી રીસાઇક્લીંગ કરવાના કાયર્મા ંભાગ લીધેલ. 
1. ી નરેશ પટેલ, અ યક્ષ, જીએસપીએમએ અને ી િહરેન પટેલ-ચેરમેન- એંવાયરમેંટ સિમિત- 

જીએસપીએમએ ગજુરાત રા ય લા ટીક મે યફેુક્ચરર એસોિસએશન એંડ લા ટઇિ ડયા 
ફાઉંડેશન ારા સદર િૃત કાય મો તેમજ  સં હ અને કચરા  ુ રસાઇ લગ કાયર્ને કુશળ 
રીતે િસ ધ કરવા માટે જ રી ફાળો આપવામા ંઆવેલ.  

2. ગજુરાત પ્રદુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના નીચે જણાવેલ અિધકારીઓ વારા માગર્દશર્ન આપવામા ં
આવેલ.  

a. ી પી. . વાછાણી, હડે, સોલીડ વે ટ મેનેજમેંટ શાખા, જીપીસીબી,ગાધંીનગર  
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b. ી ડી.સી. વાકાણંી, હડે, લા ટીક મેનેજમેંટ શાખા, જીપીસીબી,ગાધંીનગર 
c. ી વી.આર. પટેલ, પ્રા.અ. ગાધંીનગર અને તેમની ટીમ, 
d. ી .ડી. પ્રીયદશીર્, પ્રા.અ. મહસેાણા અને તેમની ટીમ,   
e. ી આઇ.બી. ચૌધરી, પ્રા.અ. પાલનપરુ અને તેમની ટીમ, 
f. ી એમ.એસ. શકુ્લા, પ્રા.અ. િહ મતનગર અને તેમની ટીમ. 

3. અંબાજીના પદયાત્રા દરિમયાન માગર્મા ંઆવતી બધી જ નગરપાલીકાઓ વારા આ કાયર્ને પુ  

પાડવા તમામ મદદ પરુી પાડેલ.  

 
(6) વાય ટ: વે ટક-2016 – િ -વાય ટ એ ટિવટ :  
યારે વાયબ્ર ટ ગજુરાત-૨૦૧૭ દ તક દઇ ર  ુ હત,ુ યારે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ તથા 
સીઆઇઆઇના ંસયંકુ્ત ઉપક્રમે તા. ૦૨ થી ૦૪ િડસે બર, ૨૦૧૬ દર યાન વે ટેક-૨૦૧૬ નુ ં િપ્ર-વાયબ્ર ટ 
એિક્ટિવટી તરીકે સફળ આયોજન કરવામા ંઆ ય.ુ મહા મા મિંદર, ગાધંીનગર ખાતે ગજુરાત પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બોડર્ ારા યોજાયેલ આ બીજી આંતરા ટ્રીય ઇવે ટની થીમ “4R-The Way to Sustainability” હતી, 
મા ંહોલે ડ, િવક્ટોરીયા – ધ ટેટ ઓફ ઓ ટે્રિલયા ક ટ્રી પાટર્નર હતા તેમજ વ ડર્ બેં ક ગપૃ, IAAD, GIZ, 

KPMG, ERM વગેરે વી સં થાઓએ ઇવે ટ પાટર્નર તરીકે સાથ આ યો હતો.  
સેિમનારનુ ંઉ ઘાટન માનનીય ી િવજયભાઇ પાણી, મખુ્યમતં્રી ગજુરાતના ંવરદ હ તે ી અિનલ માધવ 
દવે, કે દ્રીય પયાર્વરણ મતં્રી, ભારત સરકાર; ી શકંરભાઇ ચૌધરી, રા ય કક્ષાના પયાર્વરણ મતં્રી ( વતતં્ર 
હવાલો) વા મહાનભુવોની હાજરીમા ંથયેલ. આ ઉપરાતં ડો. .એન. 
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િસંહ (IAS), મખુ્ય સિચવ ગજુરાત; ી એસ.પી.િસહં એસ.પિરહાર, (IAS), ચેરમેન – કેિ દ્રય પ્રદૂષણ 
િનયતં્રણ બોડર્ તેમજ ી અરિવંદ અગ્રવાલ, અિધક મખુ્ય સિચવ, વન અને પયાર્વરણ િવભાગ તેમજ 
ચેરમેન - ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ પણ ઉપિ થત રહલે.  
મહાનભુાવોના ં યાખ્યાનમા ં પયાર્વરણીય સરુક્ષા તથા સતંિુલત િવકાસના ં પડકાર બાબતે સરકારની 
પ્રિતબ ધતાની જલક દેખાતી હતી. મહાનભુવોના ં યાખ્યાનમા ં કુદરતી ોતનો બચાવ, િબન પારંપાિરક 
ઉજાર્, ઘરગ થ ુ ઘન કચરાના ં યવિ થત િનકાલ માટે કચરાનુ ં અલગીકરણ, કોપ રેટ સોિશયલ 
િર પોિ સિબિલટી, પ્રદૂષણ િનયતં્રણ માટે ટેકનોલોજી ટ્રા સફર વગેરે િવષયોની િચંતા દશાર્તી હતી.  
બે િદવસીય સેિમનારમા ંિવિવધ િવષયો પર “4R-The Way to Sustainability” થીમ અ વયે ૧૩ ટેકિનકલ 
સત્ર યોજવામા ંઆ યા હતા. મા ૧૨ આંતરા ટ્રીય અને ૩૬ રા ટ્રીય પ્રખ્યાત વક્તાઓએ તેમના ં િવચારો 
અને અનભુવો રજુ કયાર્ હતા. નેધરલે ડ, વ ડર્ બેં ક ગપૃ તથા ઇિ ડયન કેિમકલ કાઉિ સલના ં સેિમનાર 
આકષર્ણ પ હતા. ૨૫૦૦ ટલા રા ટ્રીય તેમજ ૬૦ આંતરા ટ્રીય પ્રિતિનિધઓએ આ ઇવે ટમા ંભાગ લઇ 
ઇવે ટ સફળ બનાવી હતી.  
િર પોિ સબલ કેરનો ખ્યાલ ગજુરાતની કંપનીઓ ારા અપનાવવામા ંઆવે, માત્ર પાણી પ્રદૂષણ ઘટાડવા જ 
નહીં પરંત ુતાજા પાણીનો વપરાશ ઘટાડવાના ંહતેથુી ઝીરો િલક્વીડ િડ ચા  તરફ પિરવતર્ન,  કચરાના ંકો-
પ્રોસેસીંગમા ં વધારો, િક્લનર પ્રોડક્શનને અપનાવી તથા એ ડ ઓફ પાઇપ િટ્રટમે ટ માટેની આધિુનક 
ટેકિનક વી બાબતોની ચચાર્ના ંમુ ા મખુ્ય હતા.  
૫૦૦૦ ચોરસ મીટર િવ તારમા ં પથરાયેલુ ં પ્રદૂષણ િનયતં્રણ અને પયાર્વરણ સરુક્ષાની ટેકનોલોજીને 
પ્રદિષર્ત કરત ુ ંપ્રદશર્ન આકષર્ણનુ ં કે દ્ર હત ુ.ં ને આશરે ૯૦૦૦ લોકોએ િનહા ય ુહત ુ.ં નેધરલે ડ, જાપાન, 
તાઇવાન, USA, ઓ ટે્રિલયા અને ચાઇનાની કુલ ૨૦ ટલી આંતરા ટ્રીય કંપનીઓ તથા ૧૦૬ રાિ ટ્રય 
કંપનીઓ ારા તેમના ં િવિવધ ઉ પાદનનુ ંપ્રદશર્ન કરવામા ંઆ ય ુહત ુ.ં ક યિુનટી બોઇલર, ઝીરો લીક્વીડ 
િડ ચા ની િસ ટમ કંટી યઅુસએમી ણ મોનીટરીંગ સી ટમ   (CEMS) તથા અ ય ટેકનોલોજીએ લોકોનુ ં
યાન ખેં ય ુહોય, યારે આવુ ંપ્રદશર્ન રા યના ંઔ ોિગક િવકાસના ંસ ટેનેબલ ડેવલપમે ટ માટે પ્રિતબ ધ 
સાિબત થાય છે.  
વે ટેક-૨૦૧૬ એ િઝરો વે ટ ઇવે ટ હતી. ‘Let’s Recycle’ ારા ઇવે ટ દર યાન ઉદભવેલ લગભગ ૧૧૫૦ 
િકલો સકૂા કચરા તથા ૬૫૦ િકલો ભીના કચરાને એકત્ર કરી વૈજ્ઞાિનક ઢબે અલગીકરણ કરી િરસાયકલ કરી 
િનકાલ કરવામા ંઆ યો હતો.  
ERM ારા ઇવે ટમા ંભાગ લેનાર પ્રિતિનિધઓને આકષર્વા Slogan Writing, પયાર્વરણીય િક્વઝ, ટાટર્અપ 
માટેની લ જ વા આકષર્ણ રાખવામા ંઆ યા હતા તથા ERM ારા સૌ પ્રથમવાર વે ટ મેનેજમે ટનો ૫ મો 
‘R’ -Revenue નુ ંમહ વ સમજાવવા Knowledge capture corridor ની શ આત કરાઇ હતી.  
યારે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્નુ ંકાયર્ક્ષેત્ર “Command and Control” થી “Environmental Clinic” 

પર જઇ ર  ુછે. તે સમયે વે ટેક-૨૦૧૬ નુ ંઆયોજન નમનૂા પ સાિબત થયેલ.  
 (7) પયાવરણ લિનક અને ઓપન હાઉસ:- 
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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.  
પયાર્રવરણ િક્લનીકન ુઆયોજન area specific, sector specific અને પ્રદુષણને લગતી સમ યાઓના 
િનવારણ માટે કરવામા ંઆવે છે અને જ ર પડે તો, તે િવષયના િન ણાતંને િનયકુ્ત કરવામા ંઆવે છે.   
‘ઓપન હાઉસ’મા ંઔ ોિગક વસાહતો, ઔ ોિગક એકમોના પયાર્વરણને લગતા પ્ર ો અને જી.પી.સી.બી 
સાથેના પ્ર ોના ઉકેલ કરવા પ્રાદેિશક કચેરી ારા બેઠકનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.  
વષર્ ૨૦૧૬-૧૭મા ંસમગ્ર ગજુરાત રા યમા,ં બોડર્ની પ્રાદેિશક કચેરીઓ ારા કુલ ૧૦૨ ઓપન હાઉસ અને 
૧૧૫ પયાર્વરણ િક્લનીક કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જોડાણ -1 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

                                                             જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ સ ય ીઓની યાદ                                                                       
                                                                                                                (માચ 2017ની થિતએ)  

મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 

૧ ી અરિવંદ અગ્રવાલ, આઇ.એ.એસ, 
અઘ્ યક્ષ ી,  
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર. 

અ યક્ષ 
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મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 

૨ ીમતી ડી.થારા, 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 ર ી, 
ઉધોગ કિમ ર ીની કચેરી, 
 લોક ન.ં૧/ર, ઉધોગ ભવન, સેકટર-૧, ગાધંીનગર. 

સ ય  

૪ ડો. િમિલ દ તોરવણે, આઇ.એ.એસ., 
ગજુરાત અબર્ન ડેવલપમે  ટ કંપની, 
લોક ન.ં૬, ૫મો માળ, ઉધોગ ભવન, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૫  ીમતી ગાયત્રીબેન .દવે 
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,
િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગર. 

સ ય  

૭ ી આર.એમ.જાદવ,આઈ.એ.એસ 
વાહન  યવહાર કિમ ર ી, 
વાહન  યવહાર કિમ ર ીની કચેરી, જુના સિચવાલય, ગાધંીનગર. 

સ ય 

૮ ી એ.એમ.શમાર્, 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, 
જનરલ મેનેજર ી (પ્રો કટ), ગજુરાત ઔધોિગક મડુી રોકાણ િનગમ,  
 લોક ન.ં૧૧-૧ર/૬ ો માળ, ઉધોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર. 

સ ય 
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મ નામ/હો ો અને સરના ુ ં હો ો 

૧૦. ી કે.સી.િમ ી, 
સ ય સિચવ ી, 
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ગાધંીનગર. 

સ ય 
સિચવ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જોડાણ -2 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

ર ટમે ટ ર લેુશન, 2007 ર લેુશન  8 (1) (આઇ) 
પસદંગી સિમિત 
                                                                 (માચ 2017ની થિતએ)  

મ 
 રચાયેલ 
સિમિત માટ 
સવંગ 

સિમિત ુ ંમાળ ુ ં

૧ ૧ અને ૨  અ યક્ષ ીઓ :-   ગજુરાત પ્રદૂષણ િ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: કાયદા શાખાના /વહીવટી /બોડર્ના સ ય સિચવ ી મજૂંર કરે તેવા િહસાબી  
૪: િનયામક ી )પયાર્વરણ (વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ,ગજુરાત રા ય  

૫: નાયબ સિચવ ી )પયાર્વરણ(, વન અને પયાર્વરણ િવભાગ  ,ગજુરાત રા ય  
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૨  ૩ અને ૪  અ યક્ષ ીઓ  : ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ના અ યક્ષ ી તથા  
સ ય ીઓ :-  
૧: નાયબ સિચવ ી )પયાર્વરણ (વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ગજુરાત રા ય  

૨: વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર અથવા વિર ઠ પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક (  સૌથી િસનીયર 
હોય તે)  
૩: બોડર્ના સ યસિચવ ી એ નક્કી કરે તેવા િહસાબી /વહીવટી/કાયદાશાખાના વડા   
૪: જુિનયર ટેક્નીકલ અિધકારી ી  ,વન અને પયાર્વરણ િવભાગ ,ગજુરાત રા ય   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જોડાણ -3 
જુરાત ૂષણ િનય ણ બોડ 

ર ટમે ટ ર લેુશન, 2007 ર લેુશન  8 (1) ( આઇઆઇ) 
બઢતી સિમિત 

                     (માચ 2017ની થિતએ)  

મ રચાયેલ સિમિત માટ સવંગ સિમિત ુ ંમાળ ુ ં
૧ .  ૧ અને ૨  અ યક્ષ : ગજુરાત પ્રદૂણ િ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 પ્રદૂષણ િ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 
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જોડાણ -4 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 
બોડની તકનીક  સિમિતના સ ય ીઓની યાદ  

                                                                                                                        (માચ 2017ની થિતએ)  
મ ન.ં  નામ/હો ાની એ અને સરના ુ ં હો ો 

1 ી અરિવદ અ વાલ, આઈ એસ આઈ  
અ ય ી, જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ,  
સેકટર – ૧૦-એ, ગાધંીનગર.   

અ ય  

2 ી ક. સી. િમ ી  

સ ય સચવ ી,  જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ,  

સેકટર – ૧૦-એ, ગાધંીનગર.   

સ ય સચવ 

3 ી બી.આર. નાય ુ  

ઝોનલ કચેરી, સી.પી.સી.બી., “પારીવેશ ભવન” ,  

વોડર્ ઓફીસ ન.ં ૧૦, સભુાનપરુા, વડોદરા. 

સ ય 

4 ો. . એન. જોષી (િન ૃ )  

૧૬/૧૮૨, પરી મ એપાટર્મે ટ,  (ઠાકરશી ચેરીટેબલ ટ્ર ટ),  બીમાનગર, 

િશવરંજની ચાર ર તા પાસે,. સેટેલાઇટ, અમદાવાદ.  

સ ય 

5 ડૉ. પી. એ. જોષી  

કેિમકલ એિ જિનયિરંગ િવભાગ, ધરમિસંહ દેસાઇ યનુીવિસર્ટી,  

કોલેજ રોડ, નડીયાદ – ૩૮૭ ૦૦૧.  

સ ય 
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6 ડૉ. ભરત ન  

ગજુરાત ક્લીનર પ્રોડક્શન સે ટર, લોક ન.ં૧૧-૧૩,  

ત્રીજો માળ,ઉ ોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર.   

સ ય 

7 ો. એચ. આર. શાહ  

શાલ એિ જિનયિરંગ કોલેજ, સાયસં સીટી સામે,  

શાલ ટેકનીકલ કે પસ, અમદાવાદ. 

આમિં ત સ ય 

8 ીમતી ુમા સૈયદ  

મદદનીશ પ્રોફેસર, એલ.ડી.  એિ જિનયિરંગ કોલેજ, અમદાવાદ.  

આમિં ત સ ય 

9 ો. એમ. . દસાઇ  

કેિમકલ એિ જિનયિરંગ િવભાગ,  

એલ.ડી. કોલેજ અને એિ જિનયિરંગ, યનુીવિસર્ટી રોડ, અમદાવાદ.  

આમિં ત સ ય 

10 ો. આરતીબેન ગલગલે  

િસિવલ ઇજનેરી િવભાગ,  એિ જિનયરીંગ અને ટેકનોલોજી ફેક ટી, 

એમ.એસ.યનુીવિસર્ટી, વડોદરા.  

આમિં ત સ ય 

11 ી એ. વી. શાહ  
પયાર્વરણ ઇજનેર, જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ,  
સેકટર – ૧૦-એ, ગાધંીનગર. 

ક વીનર 
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જોડાણ-5 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

ખર દ સિમિત 
 (1) બો ્મા ંકરવામા ંઆવતી ખર દ ઓ અને કામો માટ યા ં . એક કરોડથી વ નુો ખચ સકંળાયેલો હોય 
તેવી ખર દ  માટ ખર દ સિમિત/ટ ડર સિમિત.   
                                                                                                                                    (માચ 2017ની થિતએ) 

મ  હો ો  નામ સિમિતના સ યોનો 
હો ો 

(૧)  બોડર્ના અ યક્ષ ી   ી અરિવંદઅગ્રવાલ સિમિતના અ યક્ષ 

(૨)  બોડર્ના સ ય સિચવ ી   ી કે. સી. િમ ી સ ય 
(૩)  બોડર્ના િનયામક મડંળમા ં િનમણુકં કરાયેલ 

વન અને પયાર્વરણ િવભાગના પ્રિતિનિધ . 
ીમતી ગાયત્રીબેન 

દવે 
સ ય 

(૪)  બોડર્ના િનયામક મડંળમા ં િનમણુકં કરાયેલ 
નાણા ંિવભાગના પ્રિતિનિધ  

ી અિનલકુમાર યાદવ સ ય 

(૫)  બોડર્મા ં ખરીદીની કામગીરી સભંાળતા ટોસર્ 
)વહીવટ (િવભાગના વડા  

ી એ.વી.શાહ સિમિતના સિચવ 

 

(2)  . ૧.૦૦ લાખથી . ૫.૦૦ પાચં લાખની મયાર્દામા ં ખરીદી કરવા માટે ખરીદ 
સિમિત/ટે ડર સિમિત. 

મ  હો ો  નામ સિમિતના સ યોનો 
હો ો 

(૧)  સ યસિચવ ી  ી કે. સી. િમ ી અ યક્ષ ી 
(૨) નાયબ મખુ્ય પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક ી ી કે. સી. િમ ી સ ય 
(૩) નાયબ મખુ્ય પયાર્વરણ ઇજનેર ી ી વી.આર.ઘાડગે  સ ય 
(૪) મ ય થ પ્રયોગશાળાના વડા ીમતી એમ .યુ. શાહ સ ય 
(૫) કાયદા અિધકારી ી ી આર.એચ.ભાટી સ ય 
(૬) મખુ્ય િહસાબી અિધકારી ી )મહકેમ(  ી આર.એચ.ભાટી સ ય 
(૭) પયાર્વરણ ઇજનેર ી , (અ યક્ષ નક્કી કરે તે)  સ ય 
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(૮) િહસાબી અિધકારી ી ીમતી ય.ુઆઇ.પટેલ સ ય 
(૯) આંતરીક ઓડીટર અિધકારી ી ી બી.એમ.વસવા આમિંત્રત સ ય 
(૧૦)  તે પ્રાદેિશક કચરેીના વડા પ્રાદેિશક અિધકારી  આમિંત્રત સ ય 
(૧૧) પયાર્વરણ ઇજનેર ી )વહીવટ(  ી એ.વે.શાહ ક વીનર 

(3) િપયા 5.00 (પાચં) લાખથી વધારની ખર દ  કરવા માટની ખર દ સિમિત/ટ ડર સિમિતમા ં   
        ઉપર જુબના 1 થી 11 ઉપરાતં વધારાના 02 સ યોનો સમાવેશ કરવાનો રહશે.  
    (૧) નાયબ સિચવ ી, ીમતી ગાયત્રીબેન દવે, વન અને પયાર્વરણ  િવભાગ.  
    (૨) નાણાકંીય સલાહકાર, ી આર.જી.દેસાઇ, નાણા ંિવભાગ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
જોડાણ -6  
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 
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વૈ ાિનક સિમિત 
                   (માચ 2017ની થિતએ)  

મ નામ/હો ો અને ઓફસ ુ ંસરના ુ ં હો ો 

૧. 
ી કે.સી. િમ ી,નાયબ મખુ્ય પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક, 

વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ગાધંીનગર 
અ યક્ષ ી 

૨. 
મ ય થ પ્રયોગશાળાના વડા, 
વડી કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 

સ ય અને ક વીનર 

૩. 
વહીવટી શાખાના વડા, 
વડી કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 

સ ય 

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. 
ી જી. બી. વસાવડા,વૈજ્ઞાિનક અિધકારી, 

 

વડી કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 
સ ય 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જોડાણ-7 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

જોખમી તથા અ ય કચરા ( યવ થાપન તથા િસમાપાર હરફર) િનયમ-2016 ના િનયમ-9 અને િનયમ-6 
જુબ જોખમી કચરાના રસાઈકલ ગ વપરાશ તથા ર સાઇ લ ગ અ યે આવતી અર ઓના િનકાલ માટ 

તજ  સિમિત બનાવવામા આવેલ છે.  
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(માચ 2017ની થિતએ) 
મ નામ હો ો 
૧. સ ય સિચવ ી જી.પી.સી.બી. કિમટીના અ યક્ષ 
૨. ઝોનલ ઓિફસર/તેઓના પ્રિતિનિધ સી.પી.સી.બી. વડોદરા             સ ય 
૩. ડો. એ.પી.જોશી, 

કેિમકલ એ જીિનયરીંગ િવભાગના વડા, ડી .ડી.આઇ.ટી , નિડયાદ       
સ ય  

૪. પ્રો. આર.એચ. શાહ 
કેિમકલ એ જીિનયરીંગ િવભાગના વડા  ,સાલ ટેકનોલોજી એ ડ 
એિ જિનયિરગં િરસચર્, અમદાવાદ               

સ ય  

૫. ી વાય.એ.તાઇ પયાર્વરણ ઇજનેર, જીપીસીબી                                સ ય  
૬. ી તેજસ પટેલ નાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર જીપીસીબી                         સ ય  
૭. િવષય િન ણાતં (અ યક્ષ ારા નક્કી કયાર્ મજુબ કિમટીના સ ય)      સ ય  
૮. સલંગ્ન યિુનટ હડે                                                              સ ય  
૯. યિુનટ હડે હઝેાડર્સ વે ટ શાખા,                                         ક વીનર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જોડાણ -8 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

કટગર  કિમટ  

(માચ 2017ની થિતએ)  

મ. નામ  હો ો 
૧. સ ય સિચવ ી,  

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 
અ યક્ષ 

૨. નાયબ મખુ્ય પયાર્વરણ ઇજનેર,  સ ય 
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વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 
૩. પયાર્વરણ ઇજનેર,  

વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 
સ ય 

૪.  પયાર્વરણ ઇજનેર,  
વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 

સ ય  

૫.  યિુનટ હડે, પી-૧ શાખા,  
વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર  

ક વીનર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જોડાણ -9 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

નો સ કિમટ ના સ ય ીઓની યાદ  

                                                                          (માચ 2017ની થિતએ)  
મ. નામ  હો ો 
૧. સ ય સિચવ ી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, 

ગાધંીનગર 
અ યક્ષ 

૨. નાયબ મખુ્ય પયાર્વરણ ઇજનેર,  
વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 

સ ય 

૩. કાયદા અિધકારી,  
વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર 

સ ય 
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૪.  હઝેાડર્સ વે ટ સેલના ંપ્રિતિનિધ, વડી કચેરી,  
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર  

સ ય  

૫.  યિુનટ હડે, પી-૧ શાખા,  
વડી કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર  

ક વીનર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જોડાણ 10 (માચ 2017ની થિતએ) 

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

બોડ ુ ંવહ વટ  માળ ુ ં
(અ) બોડના એકમના વડા  

અ યક 

સ ય સિચવ                                                 
૧  ગાધંીનગર  ૧૬   ગોધરા    ૩૧  હઝેાડર્સ શાખા  
૨  અમદાવાદ ગ્રા ય  ૧૭   આણદં   ૩૨  આઇસીઝએેમ  
૩ રાજકોટ   ૧૮  મોરબી  ૩૩  િવજીલ સ  
૪  નવસારી   ૧૯  પાલનપરુ  ૩૪  Establishment Unit  

૫  જુનાગઢ   ૨૦  મહસેાણા   ૩૫  પાણી ઉપકરણ  
૬  નડીયાદ   ૨૧  સરેુ દ્રનગર  ૩૬  મ ય થ પ્રયોગશાળા  
૭  અમદાવાદ પવૂર્   ૨૨  રાજકોટ  ૩૭  િહસાબી શાખા  
૮  અમદાવાદ   ૨૩  ભાવનગર   ૩૮  આઇએસઓ  
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૯ વડોદરા   ૨૪  પોરબદંર   ૩૯  RTI પ્રથમ એપેલટે 
૧૦ સરુત   ૨૫  જામનગર   ૪૦  કાયદા શાખા  
૧૧ તપરુ   ૨૬  ભજુ   ૪૧  આઇટી શાખા  
૧૨ અંકલે ર    ૨૭  િહંમતનગર   ૪૨  પી૧, પી૨, પી૩   
૧૩ વાપી  ૨૮  R&D  ૪૩  ઇ વે ટ  
૧૪ સરીગામ  ૨૯  લા ટીક વે ટ     

૧૫ ભ ચ    30  વહીવટી કો યટુર    

(બ) બોડની ાદિશક કચેર ઓ 
૧  વાપી ૧૦ રાજકોટ   ૧૯  રાજકોટ  
૨  સરીગામ   ૧૧ ભવનગર   ૨૦  નવસારી 
૩ ભ ચ  ૧૨ પોરબદંર   ૨૧  જુનાગઢ 
૪  ગોધરા  ૧૩ જામનગર   ૨૨  નિડયાદ  
૫  આણદં  ૧૪ ક છ (પવુર્)  ૨૩  અમદાવાદ (પવુર્) 
૬  મોરબી  ૧૫ ક છ (પિ મ)   ૨૪  અમદાવાદ  
૭  પાલનપરુ  ૧૬ િહંમતનગર   ૨૫  વડોદરા 
૮  મહસેાણા   ૧૭ ગાધંીનગર   ૨૬  સરુત  
૯ સરેુ દ્રનગર   ૧૮ અમદાવાદ ગ્રા ય   ૨૭  તપરુ  
 

(ક) િવ લ સ ઓફસ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧  િવજીલ સ ઓિફસ, ગાધંીનગર   ૩ િવજીલ સ ઓિફસ, રાજકોટ  

૨ િવજીલ સ ઓિફસ, વડોદરા  ૪ િવજીલ સ ઓિફસ, સરુત  
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જોડાણ-11 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

બોડના દરક વગના કમચાર ઓની સં યા 
                                                                                  (માચ 2017ની થિતએ) 

મ. નામ અને હો ો ભરતી થયેલ જ યા 
૧. સ ય સિચવ  ૧ 
૨. િસિનયર પયાર્વરણ વૈજ્ઞાિનક  ૦ 
૩. િસિનયર પયાર્વરણ ઇજનેર ૫ 
૪. િસિનયર વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ૭ 
૫. પયાર્વરણ ઇજનેર  ૨૭ 
૬. કાયદા અિધકારી (કાયમી અને કરાર આધાિરત) ૩(૨+૧) 
૭. વહીવટી અિધકારી  ૦ 
૮. મખુ્ય િહસાબી અિધકારી  ૦ 
૯. િહસાબી અિધકારી  ૦ 
૧૦. વૈજ્ઞાિનક અિધકારી ૫૩ 
૧૧. નાયબ પયાર્વરણ ઇજનેર ૪૫ 
૧૨. મદદનીશ પયાર્વરણ ઇજનેર  ૭૮ 
૧૩. િસનીયર વૈજ્ઞાિનક મદદનીશ  ૬૩ 
૧૪. મદદનીશ કાયદા અિધકારી (કરાર આધાિરત) ૧ 
૧૫. જનસપંકર્ અિધકારી ૦ 
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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 
૨૬. િસિનયર ક્લાકર્  ૯ 
૨૭. ક્લાકર્ કમ ટાઇપી ટ  ૨૭ 
૨૮. વાયરમેન  ૦ 
૨૯. ડ્રાયવર(કાયમી અને રોજમદાર)  ૧૯(૮+૧૧) 
૩૦. હવાલદાર, નાયક, પટાવાળા કમ ચોકીદાર, વીપર, હમાલ  ૩૭ 
 કુલ  ૪૧૬ 
(બી) આઉટ સોસર્ હઠેળનો ટાફ : (૧) ડેટા એ ટ્રી ઓપરેટર+ ડ્રાયવર 

                             (૨) રોજમદાર વીપર-કમ-  હમાલ/વગર્-
૪ના સેવકો 

૧૧૪(૧૦૫+૦૯) 
૬૧(૧૭+૪૪) 

કુલ  (એ)+(બી) ૫૯૧ 
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જોડાણ-12 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની કચેર ઓ 
ુ ય કાયાલય: જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

પયાવરણ ભવન, સે ટર-10/એ, ગાધંીનગર-382010 
ફોન ન.ં: 079-23232152, ફ સ ન.ં: 079-23222784, 23232161 

Website: www.gpcb.gov.in  
                                                                                                                        (માચ 2017ની થિતએ)                                            

મ ાદિશક કચેર  જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ કાય ે ના િવ તારો 

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, તાપી 

૫ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, વાપી  વલસાડ અને ડાગં 
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શેડ ન ં : સી-૫/૧૨૪ , વાપી જીઆઇડીસી, હોટલ પ્રીતમની બાજુમા,ં 
વાપી, િજ ; વલસાડ-૩૯૬૧૯૫ 
ફોન: ૦૨૬૦-૨૪૩૨૦૮૯, ૨૪૨૬૨૦૭ ફેક્સ: ૦૨૬૦-૨૪૩૨૮૨૬ 

૬ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ભ ચ  
સી-૧,  ૧૧૯/૩ જીઆઇડીસી, ફેઝ/૨ નમર્દાનગર, ભ ચ-૩૯૨ ૦૧૫  
ફોન: ૦૨૬૪૨-૨૪૬૩૩૩, ૨૪૮૬૬૫ ફેક્સ: ૦૨૬૪૨-૨૪૬૩૪૫ 

ભ ચ િજ લા િવ તાર અને 
નમર્દા નદીની ઉ રનો 
િવ તાર 

૭ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, જામનગર  
સરદાર પટેલ કમ િશયલ કોમ લેક્ષ, રામે ર નગર કે.જી િવકાસ ગહૃ 
માગર્, બેડી બદંર રોડ જામનગર – ૩૬૮૦૦૮  
ફોન: ૦૨૮૮-૨૭૫૨૩૬૬ ફેક્સ: ૦૨૮૮-૨૭૫૩૫૪૦ 

જામનગર, ારકા  

૮ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ભાવનગર  
લોટ ન.ં : ૧૧૫૪/૨-બી, ઘોઘા સકર્લ, સર પટણી રોડ,  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૪  
ફોન: ૦૨૭૮-૨૫૨૪૧૦૮ ફેક્સ: ૦૨૭૮-૨૫૨૫૮૩૭ 

ભાવનગર, અમરેલી 

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, દાહોદ 

૧૧ પ્રાદેિશક કચેરી, ક છ(પવૂર્), ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,  
મ નબંર: ૨૧૫-૨૧૬-૨૧૭, બીજો માળ, કંડલા પોટર્ ટ્ર ટ, વહીવટી 
િબ ડીંગ, સેક્ટર ૦૮, ગાધંીધામ, ક છ – ૩૭૦૨૦૧ 
ફોન: ૦૨૮૩૬-૨૩૦૮૨૮ 

અંજાર, ગાધંીધામ, ભચાઉ, 
રાપર, મુ દ્રા 

૧૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ક છ(પિ મ),    
કટીરા કો પલકે્ષ-૧, મગંલમ ચાર ર તા ઇ કમટેક્ષ ઓિફસની બાજુમા ં
સં કારનગર, ભજૂ-૩૭૦૦૦૧           

ભજૂ, અબડાસા, લખપત, 
નખત્રાણા, માડંવી 
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ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૬૨૦, ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૬૨૧ 

૧૩ 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 

૧૪ 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 

૧૫ 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), બોટાદ 

૧૬ 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 

૧૭ 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 

૧૮ 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 

૧૯ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, પોરબદંર  
સિંદપ કો લેક્ષ, પહલેો માળ, મધવાણી કોલેજની સામે, નરસગં 
ટેકરી, એરપોટર્ રોડ, પોરબદંર-૩૬૦૫૭૭ 

પોરબદંર 
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ફોન: ૦૨૮૬-૨૨૨૦૦૫૦,ફેક્સ: ૦૨૮૬-૨૨૨૦૦૩૦  

૨૦ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, નવસારી 
લોક – સી, પહલેો માળ, જૂના સેવા સદન,  જુના થાણા, નવસારી – 
૩૯૬૪૪૫.  
ફોન: ૦૨૬૩૭-૨૯૦૭૩૦ 

નવસારી 

૨૧ 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, બનાસકાઠંા 

૨૨ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, આણદં  
બીજો માળ, બારદાનવાલા કો પલકે્ષ, ડૉ. ક રોડ, આણદં 
ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૬૧૯૪,  ફેક્સ: ૦૨૬૯૨-૨૬૬૧૯૫ 

આણદં 

૨૩ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, તપરુ  
બાલાજી સોસાયટી પાસે , ધોરાજી રોડ, તપરુ 
ફોન: ૦૨૮૨૩-૨૨૭૨૨૨ 

તપરુ, ધોરાજી, 
જામક ડોરણા, ઉપલેટા 

૨૪ 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 

૨૫  પ્રાદેિશક કચેરી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ગાધંીનગર 
પયાર્વરણ ભવન, જુન ુમકાન, સેકટર-૧૦ એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦. 
ફોન: ૦૭૪૯-૨૩૨૨૨૦૯૬ 

ગાધંીનગર 

૨૬ પ્રાદેિશક કચેરી, ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, સરીગામ 
મ.ુસરીગામ (ભડંારવાડ) -૩૯૬ ૧૧૫  
તા.ઉમરગામ, િજ ; વલસાડ. 
ફોન: ૦૨૬૦-૨૭૮૬૦૪૪, ફેક્સ: ૦૨૬૦-૨૭૮૬૦૩૩ 

સરીગામ, ઉમરગામ 

૨૭ 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 

 

મ જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડની તકદાર  કચેર ઓ કાય ે ની ાદિશક 
કચેર ઓ 

૧ તકેદારી કચરેી,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, 
િહ મતનગર, મહસેાણા 
અને પાલનપરુ.   

૨ તકેદારી કચરેી, 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 કચરેી, 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 કચરેી અંકલે ર, 
સરુત, નવસારી, વાપી 
અને સરીગામ 

૪ તકેદારી કચરેી, 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(પિ મ), ક છ(પવૂર્) 
પોરબદંર, ભાવનગર, 
જામનગર અને જુનાગઢ   
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જોડાણ-13 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

ર સચ એડવાઇઝર  કિમટ  

(પી.એચ.ડ . ારા ર સચ એ ડ ડવલપમે ટ યોજના) 
(માચ 2017ની થિતએ) 
મ  નામ  હો ો 
૧   સ ય સિચવ ી 

ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર   
અ યક્ષ ી  

૨  ડો. એસ.એ. પરુાણીક 
ડાયરેક્ટર, આ મીયા ઇિ ટટ ટુ ઓફ ટેકનોલોજી  

સ ય  

૩  ડૉ. વી. કે. ન 
પ્રોફેસર, કેિમ ટ્રી ડીપટર્મે ટ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી   

સ ય  

૪  ડૉ. બી. સેનગુ તા 
ભતૂપવૂર્ સ ય સિચવ ી, સી.પી.સી.બી.  

સ ય  

૫  ડો. ગોપી ચં દ્રન  
ડાયરેક્ટર િવજ્ઞાનપ્રસાર,  
ડીપાટર્મે ટ ઓફ સાય સ એ ડ ટેકનોલોજી, ય ુિદ હી 

સ ય  

૬  સિમિતના અ યક્ષ ી ારા િનમણ ૂકં પામેલ િવષય િન ણાતં  સ ય  

૭  જી.પી.સી.બી.માથી પસદં થયેલ ઉમદેવારોના માગર્દશર્ક સ ય  
૮  યિુનટ હડે, રીસચર્ એ ડ ડેવલપમે ટ સેલ  ક વીનર 
 
 
 
 

જોડાણ-14 
જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

પયાવરણ ઓડ ટ સિમિત 
(માચ 2017ની થિતએ) 
મ  નામ  હો ો 

૧ 
ી કે. સી. િમ ી  

સ ય સિચવ ી,ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,  
સેક્ટર- ૧૦/એ, ગાધંીનગર   

અ યક્ષ ી  

૨  ી બી. આર. નાયડુ   સ ય 
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પ્રાદેિશક િનયામક  
કેિ દ્રય પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ઝોનલ ઓફીસ- વડોદરા  

૩ 
ડૉ. પી. એ. જોષી  
પ્રોફેસર,કેિમકલ ઇજનેરીંગ ડીપાટર્મે ટ,  
ધરમિસંહ દેસાઇ યિુનવિસર્ટી, નડીયાદ  

સ ય 

૪ 
પ્રો. . એન. જોષી 
રીટાયડર્ પ્રોફેસર,એલ.ડી.ઇજનેરીંગ કોલેજ, અમદાવાદ   

સ ય  

૫ 
પ્રો. આર. એન. શકુ્લા   
રીટાયડર્ િપ્રિ સપાલ, ગવનર્મે ટ ઇજનેરીંગ કોલેજ, ભ ચ  

સ ય  

૬ 
પ્રો. ડી. . પરીખ  
રીટાયડર્ નાયબ િનયામક (વિર ઠ વગર્) 
નેશનલ ઇિ ટટ ટુ ઓફ ઓક્ર્યપેુશન હે થ, અમદાવાદ  

સ ય  

૭ 
પ્રો. વાય. એચ. ઓઝા  
રીટાયડર્ પ્રોફેસર,એલ. ડી. ઇજનેરીંગ કોલેજ, અમદાવાદ   

સ ય  

૮ 
ડો. ભરત ન  
સ ય સિચવ,જીસીપીસી, ગાધંીનગર  

સ ય  

૯ 
પ્રો. મનોજ જી. દેસાઇ  
અશોિસયેટ પ્રોફેસર, કેિમકલ ઇજનેરીંગ ડીપાટર્મે ટ,   
એલ. ડી. ઇજનેરીંગ કોલેજ, અમદાવાદ  

સ ય  

૧૦ 
પ્રો. રોિબન આ ફેડ િક્રિ યન 
અશોિસયેટ પ્રોફેસર, િસિવલ ઇજનેરીંગ ડીપાટર્મે ટ,  
એસ.વી.એન.આઇ.ટી.– સરુત 

સ ય  

૧૧ 
પ્રો. અંજલી ખભંાતે  
અશોિસયેટ પ્રોફેસર,િસિવલ ઇજનેરીંગ ડીપાટર્ મે ટ,  
એસ.વી.એન.આઇ.ટી.– સરુત 

સ ય  

૧૨ 

ી. સિુશલ વેગડા  
વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર, 
યિુનટ હડે, એ વાયમે ટ ઓડીટ સેલ,  
ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગર  

ક વીનર  

 


