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પ્રકરણ – ૧ 

 

જીીશીફીના વ્યળસ્થાતતં્ર, કાયો અને પરજોની વળગત  
 

        ૧.૧  કચેરીન  ંવ્યળસ્થાતતં્ર – ગ જરાત પ્રદૂવણ વનયતં્રણ ફોર્ડ   
                   

ગજુયાત વયકાય દ્વાયા દેળના ઔદ્યોગગક  નલકાવભા ંભોખયાનુ ંસ્થાન ધયાલતા ગજુયાત 
યાજ્મભા ંાણી અને શલા પ્રદૂણના નનલાયણ અને નનમતં્રણ તથા માડલયણની સયુક્ષાના દડ ષ્ટટકોણ 
વાથ,ે ાણી (પ્રદૂણ નનલાયણ અને નનમતં્રણ) અનધનનમભ ૧૯૭૪ની જોગલાઇઓ મજુફ , તા.૧૫-
૧૦-૧૯૭૪ના યોજ જીીવીફી (ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ) ની યચના કયલાભા ંઆલી. આ 
ફોડડને પ્રદૂણ નનમતં્રણને રગતા લખતોલખતના સધુાયેર કેષ્રિમ કામદાઓ તથા વફંનંધત 
નનમભોની જોગલાઇઓનો અભર કયલાની કાભગીયી સપુ્રત કયલાભા ંઆલી છે.     

ઓક્ટોફય ૧૯૭૪ ના ળરૂઆતના તફક્કાભાં , ફોડડભા ં૨૫ જેટરો જૂજ કભડચાયીઓનો સ્ટાપ 
શતો. ફોડડનુ ંવખં્માફ તા.૦૧ /૦૫/૨૦૨૨ ની સ્સ્થનતએ ૩૭૩ છે. ઉયોક્ત કામદાઓનો 
અભરીકયણ ભાટે જરૂયી કભડચાયીઓની વખં્મા ઓછી છે. જેભા ં૧૭૮ ઇજનેયો તથા ૧૨૩ લૈજ્ઞાનનકો 
અને થૃ્થથ્થકયણકાયોનો વભાલેળ થામ છે.  

શારભા ંગજુયાત યાજ્મના જુદા જુદા નલસ્તાયભા ંફોડડની કુર ૨૭ પ્રાદેનળક કચેયીઓ અને 
૧(એક) તકેદાયી કચેયી લડી કચેયી,ગાધંીનગય ખાતે કામડયત છે. પ્રાદેનળક કચેયીઓ દ્વાયા વરંગ્ન 
કામડક્ષેત્રોભા ંપ્રાદેનળક સ્તયે ફોડડના કામો/પ્રવનૃિઓના અભરીકયણ ,લહશલટી નનમતં્રણ તથા સ્થાનનક  
સ્તયે વકંરન અને દેખયેખની જલાફદાયી ફજાલલાભા આલે છે. ફોડડની કુર ૨૭ પ્રાદેનળક કચેયીઓ 
ૈકીની ૮ પ્રાદેનળક કચેયી,લાી , સયુત, બરૂચ, લડોદયા, યાજકોટ, બાલનગય, જાભનગય અને કચ્છ 
(નિભ) ખાતે પ્રમોગળાાની સનુલધા ઉરબ્ધ છે.   

ફોડડની મખુ્મ કચેયી તથા ભધ્મસ્થ પ્રમોગળાા ગાધંીનગય ખાતે આલેર છે. ફોડડની મખુ્મ 
કચેયી દ્વાયા જુદા જુદા માડલયણીમ કામદાઓ/નનમભો અરલમે ભતી અયજીઓ ફાફતેની 
કાભગીયી ઉયાતં માડલયણીમ નીનતઓ અને માડલયણીમ અનધનનમભોની નલનલધ જોગલાઇઓના 
અભર તથા લશીલટી ફાફતો અરલમેની કાભગીયી ઉયાતં અરમ વસં્થાઓ વાથેના વકંરનની 
કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે.  

ફોડડની ગાધંીનગય ખાતેની ભધ્મસ્થ પ્રમોગળાા દ્વાયા અભદાલાદ (લૂડ) , અભદાલાદ 
(ગ્રામ્મ), અભદાલાદ(ળશયે) , ગાધંીનગય , ભશવેાણા , ારનયુ , અને હશિંભતનગયની પ્રાદેનળક 
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કચેયીઓ તેભજ તકેદાયી ળાખા ગાધંીનગય ખાતેની કચેયી દ્વાયા એકત્ર કયાતા નમનૂાઓના તેભજ 
અરમ વસં્થાઓ દ્વાયા ભોકરલાભા ંઆલતા નમનૂાઓના થૃકકયણની  તેભજ ાણી , ગદંા ાણી શલા 
અને શઝેાડડવ લેસ્ટના નમનૂાઓના થૃક્કયણ ભાટેની ધ્ધનતઓ અનવુાય કાભગીયી કયલાભા ંઆલી 
યશી છે.  
         

              ભધ્મસ્થ પ્રમોગળાા , ગાધંીનગયે ૧૨૮ કેભીકર ેયાભીટય અને ૩ જૈનલક ેયાભીટય (કુર-
૧૩૧) ભાટે નેળનર એકે્રડીટેળન ફોડડ પોય ટેસ્ટીંગ અને કેરીબ્રેળન રેફોયેટયી (એન.એ.ફી.એર.) નુ ં
પ્રભાણત્ર ભેલેર છે . લડોદયા, બરુચ, લાી, યાજકોટની પ્રમોગળાાઓએ અનકુ્રભે ૯૫ ,૬૬,૫૮,૫૮ 
કેભીકર ેયાભીટય અને ૨ ,૦,૦,૦ જૈનલક ેયાભીટય ભાટે નેળનર એકે્રડીટેળન ફોડડ પોય ટેસ્ટીંગ અને 
કેરીબ્રેળન રેફોયેટયી (એન.એ.ફી.એર.) નુ ંપ્રભાણત્ર ભેલેર છે . ફાકી યશરે ચાયેમ 
સયુત,બાલનગય, ભજૂ અને જાભનગયની પ્રાદેનળક પ્રમોગળાાઓએ એન.એ.ફી.એર. એકે્રડીટેળનભાટે 
કામડલાશી શાથ ધયેર છે.  
             ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ દેળનુ ંએવ ુપ્રદૂણ નનમં ત્રણ ફોડડ છે જેણે ોતા ની લડી 
કચેયી ભાટે આઇ.એવ.ઓ.: ૯૦૦૧ અને આઇ.એવ.ઓ.: ૧૪૦૦૧ ભાટે પ્રભાણત્ર ભેલેર છે.  લધભુા ં
૨૭ પ્રાદેનળક કચેયીઓ ૈકી ૨૪ પ્રાદેનળક કચેયીઓએ પ્રભાણત્ર ભેલેર છે . જ્માયે ફાકીની ૦૩  

પ્રાદેનળક કચેયીઓએ આઇ.એવ.ઓ.ના પ્રભાણત્ર ભાટે અયજી કયેર છે. 
 

વભ્મોની તથા કચેયીના અનધકાયીઓ/કભડચાયીઓની નલગત નીચે મજુફ છે.  

 ૧. ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડના વભ્મો – હયનળટટ-૧ 

        ૨. વલંગડ મજુફ ફોડડના કભડચાયીઓ/અનધકાયીઓની નલગત – હયનળટટ-૨ 

 ૩. ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડની કચેયીઓ- હયનળટટ-૩  

 

૧.૨ કાયો 

ફોર્ડન   ંકાયડ નીચેના અવધવનયમો, વનયમો, જાષરેનામા તથા શમયાતંરે શરકારશ્રી તરપથી મલતા 
આદેોન  ંઅમ કરળાન  ંછે.   

 ાણી (પ્રદૂણ નનલાયણ અને નનમતં્રણ) અનધનનમભ,૧૯૭૪ 
 ાણી (પ્રદૂણ નનલાયણ અને નનમતં્રણ) ઉકયણ અનધનનમભ-૧૯૭૭*  
 શલા (પ્રદૂણ નનલાયણ અને નનમતં્રણ) અનધનનમભ,૧૯૮૧ 
 માડલયણ (સયુક્ષા) અનધનનમભ, ૧૯૮૬ અને તેના શઠેના નનમભો ૈકી:- 
-જોખભી યવામણો નુ ંઉત્ાદન, વગં્રશ અને આમાત નનમભો,૧૯૮૯ 
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-જૈનલક તફીફી કચયો વ્મલસ્થા નનમભો, ૨૦૧૬  
-ખનીજ કોરવાની યાખોડીના લયાળ જાશયેનામુ,ં ૧૯૯૯  
-ધ્લનન પ્રદૂણ (નનમભન અને નનમતં્રણ) નનમભો, ૨૦૦૦ 
-ઘન કચયો વ્મલસ્થાન નનમભો, ૨૦૧૬ 
-ઑઝોન ઘટાડતા દાથો (નનમભન અને નનમતં્રણ) નનમભો, ૨૦૦૦ 
-ફેટયી (વ્મલસ્થાન અને જાલણી) નનમભો, ૨૦૦૧  
-માડલયણીમ ઇમ્ેક્ટ અવેસ્ભેરટ અંગેનુ ંજાશયેનામુ,ં ૨૦૦૬  
-જોખભી તથા અરમ કચયાઓ (વ્મલસ્થા અને વીભાાય શયેપેય) નનમભો, ૨૦૧૬   
-પ્રાષ્સ્ટક લેસ્ટ વ્મલસ્થાન નનમભો, ૨૦૧૬ 
-ઇ-લેસ્ટ વ્મલસ્થાન નનમભો, ૨૦૧૬ 
-ફાધંકાભ તથા નનકંદન કચયાના વ્મલસ્થાન નનમભો ૨૦૧૬ 
 નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનુર એક્ટ, ૨૦૧૦ 
 માડલયણ ઓડીટ મોજના, ૧૯૯૬ 
 ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભ, ૨૦૦૫ 
 ગજુયાત (જાશયે વેલાઓ અંગેનો નાગહયકોનો અનધકાય) અનધનનમભ, ૨૦૧૩  
 નાભદાય સપુ્રીભ કોટડ/નાભદાય શાઈકોટડ/નાભદાય એનજીટી/લન અને માડલયણ 

ભતં્રારમ/કેંિીમ પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ/લન એન માડલયણ નલબાગ દ્વાયા આલાભા ંઆલેર 
આદેળોનુ ંારન. 

*નોંધ:  ાણી (પ્રદૂણ નનલાયણ અને નનમતં્રણ) ઉકય અનધનનમભ,૧૯૭૭ એ તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૭ 
ના ટેકે્ષળન રોઝ (અભેરડભેન) અનધનનમભ,૨૦૧૭ થી નાબદૂ  કયામેર છે.  

 
૧.૩ પરજો 

 યાજ્મભા ંજુદા જુદા કલૂાઓ અને ઝયણાઓંની સ્લચ્છતાને પ્રોત્વાશન આવુ.ં    
 પ્રદૂણ કયતા ંએકભોને પ્રદૂણ નનમતં્રણના ગરા ંરેલા આદેળો આલા.  

 યાજ્મભા ંપ્રદૂણનુ ંનનમભન, નનમતં્રણ તથા નનલાયણ કયીને અને માડલયણની ગણુલિાભા ંસધુાયો 
કયલો. 

 ાણી, શલા અને જભીનના પ્રદૂણ નનલાયણ અને નનમતં્રણ ને રગતી કોઇણ ફાફત અંગે યાજ્મ   
વયકાયને વરાશ આલી.  

 માડલયણની વાનકુુતા શોમ તેલા ઉગચત સ્થોએ નલા ઉદ્યોગોને ભજૂંયી આલી.  
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  શદુ્ધ કયેરા ગટયના ગદંાાણી તથા ઉદ્યોગોના પ્રદૂનત ાણીના નુ:ઉમોગને પ્રોત્વાશન આવુ.ં  

 યાજ્મભા ંનદીઓ, કુલા, તાલ લગેયેનુ ંભોનીટયીંગ કયવુ.ં 

 યાજ્મના ભોટા ળશયેો તથા ઔધોગગક લવાશતોની આવાવની શલાની ગણુલિાનુ ંભોનીટયીંગ કયવુ.ં  

 ાણી અને શલાના પ્રદૂણને રગતી તકનનકી અને આંકડાકીમ ભાહશતી એક્ત્ર કયલી અને તેનુ ંવકંરન 
કયવુ.ં  

 પ્રદૂનત ાણી અને લાયગુત સ્ત્રાલોના નનકાર ભાટેના ધોયણો નક્કી કયલા. 

 ગદંાાણીના શધુ્ધ્ધકયણની તથા શલાના પ્રદૂણ નનમતં્રણની ધ્ધનતઓ નલકવાલલી.  

 જોખભી કચયાના નનકાર ભાટેના સ્થો મકુયય કયલા.  

 પ્રદૂણ નનમતં્રણને રગતી તારીભી કામડક્ર્ભો, હયવલંાદો અને કામડનળગફયો લગેયેનુ ંઆમોજન કયવુ.ં 

 માડલયણીમ પ્રદૂણ નનમતં્રણ અને નનમભન અંગે રોકોભા ંજાગનૃત રાલલી. 

 પ્રદૂણનુ ંનનમતં્રણ, નનલાયણ અને ઘટાડલા અંગે વ્માક પ્રભાણભા ંમોજનાઓ ફનાલલી. 

 કાભગીયીભા ંાયદનળિતા અને જલાફદાયીને ભશત્લ આલા ભાટે નાગયીકોને ભાહશતી પ્રદાન કયલી. 
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