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પ્રકરણ- ૮ 
જીીવીફી બાગ તયીકે અથલા તેની વરાશ ના શતે ુભાટે ફે અથલા તેથી લધ ુવ્મક્તતઓના ફનેરા 
ફોડડ,કાઉક્સવરો, વનભનતઓ અને ફીજા ભડંોનુ ંત્રક અને તે ફોડડ,કાઉક્સવરો,વનભનતઓ અને ફીજા 
ભડંો ની ફેઠકો રોકો ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ અથલા તેલી ફેઠકો ની કામડનોંધો રોકોને ભલાાત્ર 
છે કે કેભ તેની નલગતો 

પ્રકરણ- ૮.૧ 
ગજુરાત પ્રદૂવણ નનયતં્રણ બોર્ડ 
રરક્રુટમેન્ટ રેગ્યેુન  ,૨૦૦૭  

શદંગી શનમનત 
                                                        (મે ૨૦૨૨ની સ્થથનતએ)  

ક્રમ 
રચાયે 

શનમનત માટે 
શળંગડ 

શનમનતનુ ંમાલખુ ં

૧ ૧ અને ૨ અધ્યક્ષ:- ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડના અધ્મક્ષશ્રી  
શભ્યશ્રીઓ:- 
૧:  ફોડડના વભ્મ વચિલશ્રી 
૨:  ફોડડના અધ્મક્ષશ્રી નક્કી કયે તેલા નનમાભક ભડંના ફે વભ્મશ્રીઓ  

૩:  ફોડડના અધ્મક્ષશ્રી ભજુંય કયે તેલા એક કે લધ ુફશાયના તજજ્ઞ  

૪:  નનમાભકશ્રી (માડલયણ) લન અને માડલયણ નલબાગ, ગજુયાત યાજ્મ  

૫:  નામફ વચિલશ્રી (માડલયણ), લન અને માડલયણ નલબાગ, ગજુયાત યાજ્મ   

૨ ૩ અને ૪ અધ્યક્ષ:- ગજુયાત પ્રદૂણ નનમત્રણ ફોડડના વભ્મ વચિલશ્રી  
શભ્યશ્રીઓ:- 
૧:  નામફ વચિલશ્રી (માડલયણ) લન અને માડલયણ નલબાગ ગજુયાત યાજ્મ  

૨:  લયીષ્ઠ માડલયણ ઇજનેય અથલા લયીષ્ઠ માડલયણ લૈજ્ઞાનીક (જે વૌથી નવનનમય 
શોમ તે) 

૩:  ફોડડના વભ્મ વચિલશ્રી ભજુંય કયે તેલા હશવાફી/લશીલટી/કામદા ળાખાના લડા  

૪:  જુનનમય ટેતનીકર અનધકાયીશ્રી, લન અને માડલયણ નલબાગ, ગજુયાત યાજ્મ   
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પ્રકરણ-  ૮.૨ 
ગજુરાત પ્રદૂવણ નનયત્રણ બોર્ડ 
રરક્રુટમેન્ટ રેગ્યેુન  ,૨૦૦૭  

બઢતી શનમનત 

                     (મે ૨૦૨૨ની સ્થથનતએ)  

ક્રમ રચાયે શનમનત 
માટે શળંગડ 

શનમનતનુ ંમાલખુ ં

૧ ૧ અને ૨ અધ્યક્ષ:- ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડના અધ્મક્ષશ્રી  
શભ્યશ્રીઓ:- 
૧: ફોડડના વભ્મ વચિલશ્રી  
૨: ફોડડના અધ્મક્ષશ્રી નક્કી કયે તેલા નનમાભક ભડંના ફે વભ્મશ્રીઓ, જે ૈકી 
 એક વભ્મશ્રી વયકાયી અનધકાયી શોલા જોઇએ.  
૩: નામફ વચિલશ્રી  (માડલયણ), લન અને માડલયણ નલબાગ, ગજુયાત યાજ્મ  

૨ ૩ અને ૪ અધ્યક્ષ:- ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડના વભ્મ વચિલશ્રી  
શભ્યશ્રીઓ:- 
૧: લહયષ્ઠ માડલયણ ઇજનેય અથલા લહયષ્ઠ માડલયણ લૈજ્ઞાનીક (જે વૌથી  
   નવનનમય શોમ તે)  
૨:  નામફ વચિલશ્રી (માડલયણ), લન અને માડલયણ નલબાગ, ગજુયાત યાજ્મ 
૩: ફોડડના ભશકેભ ળાખાના લડા 
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૮ .૩ બોર્ડની તકનીકી શનમનતના શભ્યશ્રીઓની યાદી 
 
ક્રમ ન.ં શભ્યશ્રીની નળગત ષોદ્દો 

૧ માન. અધ્યક્ષશ્રી 
ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ, ગાધંીનગય  

અધ્મક્ષ 

૨ માન. શભ્ય શચચળશ્રી  
ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ, ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૩ પ્રાદેનક નનયામકશ્રી 
કેસરીમ પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ, લડોદયા   

વભ્મ 

૪ શભ્ય શચચળશ્રી 
ગજુયાત તરીનય પ્રોડ્કળન વેસટય (GCPC), ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૫ શ્રી સધુાશં ુમાડ 
આઇ.આઇ.ટી.-ગાધંીનગયના પ્રનતનનનધ  

વભ્મ 

૬ શ્રી અનરુાગ કંર્યા            
હંડત હદનદમાર ેટ્રોરીમભ યનુનલવીટી(PDPU)ના પ્રનતનનનધ  

વભ્મ 

૭ શ્રી બીઇમામ એમ.એ. 
ગજુયાત ઉજાડ  વળંોધન અને ભેનેજભેસટ ઇસસ્ટીટયડુ ( GERMI)ના 
પ્રનતનનનધ 

વભ્મ 

૮ શ્રી નળનોદકુમાર નેમા  
નનવતૃ જનયર ભેનેજય, જી.એન.એપ.વી.રી. 
૧૨, સ્લક્સ્તક વોવામટી, નભડદાનગય, બરૂિ 

વભ્મ 

૯ યનુનટ ષરે્, TCM ાખા   

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ, ગાધંીનગય  
કસલીનય 
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૮.૪ ખરીદ/ટેન્ર્રશનમનતનાશભ્યો 
 
 ફોડડ રાયા રૂ.૧ થી ૫ રાખની ખયીદ/ટેસડય વનભનતની યિના કયલાભા ંઆલી છે જેભા ંફોડડના નીિેના 

અનધકાયીઓ વભાલેળ થામ છે.  
ક્રમ 

 

કનમટીનાશભ્ય 
 

ષોદ્દો 
 

૧ વભ્મવચિલ અધ્મક્ષ 
૨ લહયષ્ઠમાડલયણઇજનેય વભ્મ 
૩ ભધ્મસ્થપ્રમોગળાાના લડા વભ્મ 
૪ કામદાઅનધકાયી વભ્મ 
૫ ભશકેભળાખાના લડા વભ્મ 
૬ માડલયણીમઇજનેય (િેયભેન નક્કી કયે તે) વભ્મ 
૭ હશવાફીળાખાના લડા વભ્મ 
૮ આંતહયકઓહડટઅનધકાયી આભનંત્રત વભ્મ 
૯ જે તે પ્રાદેનળક કિેયીના લડા આભનંત્રત વભ્મ 
૧૦ યનુનટ શડે (લશીલટ) કસલીનય 

 
 

 ળધમુા,ં નીચે મજુબ ના અનધકારીઓનો રૂ. ૫ ાખ અને રૂ. ૧ કરોર્ થી ળધનુી ખરીદ/ટેન્ર્ર શનમનત મા ં
શમાળે થાય છે. 
 

૧. નામફ વચિલ, લન અને માડલયણ નલબાગ, ગજુયાત વયકાય.  
૨.નાણાકંીમ વરાશકાય, નાણા નલબાગ, ગજુયાત વયકાય 
 
 
 ૧ કરોર્ અને તેની ઉર ની ખરીદ/ટેન્ર્ર શનમનતમા ંબોર્ડના નીચેના અનધકારીઓનો શમાળે થાયછે.  

ક્રમ કનમટીના શભ્ય ષોદ્દો 
૧ અધ્મક્ષ, ગ.ુપ્ર.નન.ફોડડ અધ્મક્ષ 
૨ વભ્મવચિલ વભ્મ 
૩ ફોડડના વભ્મશ્રીઓ દ્વાયા ફોડડભા ંનનયતુત થમેર લન અને 

માડલયણ નલબાગના પ્રનતનનનધ 
વભ્મ 
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૪ ફોડડના વભ્મશ્રીઓ દ્વાયા ફોડડભા ંનનયતુત થમેર નાણા ં
નલબાગના પ્રનતનનનધ 

વભ્મ 

૫ યનુનટ શડે (લશીલટ) કસલીનય 

નોંધ: ખરીદ શનમનત ની નળગત નીચે જણાળે Office order મા ં(ગજુરાતી) ત્રન.ં જીીશીબી/એર્ીએમ-
૫૩૬(૭)/૪૦૬૦૦૩, તારીખ: ૦૪.૦૩.૨૦૧૭ પ્રમાણે છે. 
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૮.૫ 

ગજુરાત પ્રદૂવણ નનયતં્રણ બોર્ડ  

ળૈજ્ઞાનનક શનમનત  

 

   ભધ્મસ્થ પ્રમોગળાા , પ્રાદેનળક પ્રમોગળાાઓતથાપ્રાદેનળકકિેયીઓ ભાટે લૈજ્ઞાનનક વાધનો/રેફોયેટયી કેનભકલ્વ , ઘટકો , 

ગ્રાવલેય, હપલ્ટય ેવડ તથા નથમ્ફરવ અને અસમ જરૂયી એલી ભીવેરીનીમવ આઇટમ્વ નલગેયેની ખયીદી કયલા અંગેની 

દયખાસ્તોની િકાવણી કયલા અથે લૈજ્ઞાનનક વનભનતની યિના અતે્રની કિેયીના ત્રાકં ન.ંગ.ુપ્ર.નન.ફોડડ/વે. રેફ-

૫૦૫(૭)/૫૬૯૩૦૨, તા.૦૬-૧૦-૨૦૨૦ના યોજ કયલાભા ંઆલેર છે. લૈજ્ઞાનનક વાધનો/રેફોયેટયી કેનભકલ્વ , ઘટકો , 

ગ્રાવલેય, હપલ્ટય ેવડ તથા નથમ્ફરવ અને અસમ જરૂયી એલી ભીવેરીનીમવ આઇટમ્વ નલગેયેની ખયીદી ફાફતની 

એજસવી નક્કી કયલાનુ ંકાભ ણ વનભનત દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. આ વનભનતના વભ્મોની માદી નીિે મજુફ છે.  

ક્ર્મ  નામ ષોદ્દો 

૧. વભ્મ વચિલશ્રી, ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , ગાધંીનગય અધ્મક્ષ 

૨. શ્રી એિ. ી. વઘંલી, 

એડીળનર ડામયેકટય, ડામયેકટયેટ ઓપ પોયેંવીક વામસવ ,  ગાધંીનગય. 

વભ્મ 

૩. ડો. લી. કે. જૈન, 

પ્રોપેવય, કેભેસ્ટ્રી નલબાગ, ગજુયાત યનુનલનવિટી,  અભદાલાદ. 

વભ્મ 

૪. ડો. એન. કે. જૈન, 

પ્રોપેવય અને શડે-ડીાટડ ભેસટ ઓપ રાઇપ વામસવ , ગજુયાત યનુનલનવિટી અભદાલાદ. 

વભ્મ 

૫. લશીલટી ળાખાના લડા, 

લડી કિેયી, ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , ગાધંીનગય. 

વભ્મ 

૬. ભધ્મસ્થ પ્રમોગળાાના લડા, 

લડી કિેયી, ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , ગાધંીનગય. 

વભ્મ 

૭. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી,  લાી 
      વભ્મ 

૮. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી, સયુત 
      વભ્મ 

૯. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી, બરૂિ 
વભ્મ 
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૧૦. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી, લડોદયા 
વભ્મ 

૧૧. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી, યાજકોટ 
વભ્મ 

૧૨. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી, બાલનગય 

વભ્મ 

૧૩. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી, જાભનગય 

વભ્મ 

૧૪. લડાશ્રી, પ્રાદેનળક  પ્રમોગળાા, 

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ , પ્રાદેનળક કિેયી, કચ્છ (નિભ), ભજૂ  
વભ્મ 

૧૫. લહયષ્ઠ લૈજ્ઞાનનક અનધકાયી/લૈજ્ઞાનનક અનધકાયી , 

ભધ્મસ્થ પ્રમોગળાા, લડી કિેયી, ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ ,  ગાધંીનગય 
કસલીનય 

 

 


