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અહેિાલ 

 હુાં  અનુ ૂશ્વચત જનજાશ્વતઓના કલ્યાણ માટેની  શ્વમશ્વતનો પ્રમુખ, 

ચૌદમી ગુજરાત શ્વવધાન ભાની  શ્વમશ્વતનો આઠમો અહેવાલ રજૂ કરુ છુાં . 

૨.  શ્વમશ્વતએ ગુજરાત પ્રદષૂણ ચનયંત્રણ બોિડમાં અનુસચૂિત 

જનજાચતના અચધકારીઓ/કમડિારીઓના મહેકમ તથા આડદિાસી 

ચિસ્તારોમા ંથઈ રહેલા ઔઘોચગક પ્રદષૂણ બાબતે િન અન ેપયાડિરણ 

ચિભાગની તપાસ હાથ ધરી હતી. અને  શ્વમશ્વતએ તેની 

તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ બેઠકમાાં આ અહેવાલના મુ દ્દા 

ઉપર શ્વવચારણા કરી તેને માંજૂર કયો હતો. 

૩.  શ્વમશ્વતની પયાષવરણ પ્રભાગ  ાથે તા. ૮/૧/૨૦૧૯, 

તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૯, તા. ૯/૧૧/૨૦૨૧,  તા. ૨૬/૪/૨૦૨૨ 

તથા તા. ૧૨/૭/૨૦૨૨  એમ કુલ પાાંચ બઠેકો મળી હતી. 

તા. ૮/૧/૨૦૧૯ ના રોજની બેઠક,  શ્વવભાગે મોકલેલ  ાઠહત્ય અધુરૂ 

હોવાથી મુલત્વી રાખવામાાં આવી હતી, ત્યારબાદ  શ્વમશ્વતની 

તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ બેઠક રાખવામાાં આવી હતી અને શ્વવભાગે 

મોકલી આપેલ તા. ૨૯/૧/૨૦૧૯ના નવા  ાઠહત્ય પર તપા  હાથ 

ધરવામાાં આવી હતી.  

૪.  શ્વમશ્વતએ પ્રથમ શ્વવભાગ હસ્તકની કચેરીના મહેકમ  ાંબાંધમાાં 

પૂછપરછ કરી હતી.  શ્વમશ્વતએ પ્રદૂર્ણ શ્વનયાંત્રણ બોડષની કચેરીમાાં ઇજનેરો 

 ાંબાંશ્વધત જગ્યાઓ અાંગેની માઠહતી માગતા શ્વવભાગે વૈજ્ઞાશ્વનક અશ્વધકારીની 

૧ જગ્યા, મદદનીશ પયાષવરણ ઇજનેરની ૯ જગ્યા, શ્વ શ્વનયર વૈજ્ઞાશ્વનક 

મદદનીશની ૫ જગ્યા એમ કુલ ૧૫ જગ્યાઓ ભરવાની થતી હોવાનુાં 

જણાવયુાં હતુાં, જમેાાં વૈજ્ઞાશ્વનક અશ્વધકારીની જગ્યા માટેના અરજી પત્રકો 

માંગાવયા હોવાનુાં અને મદદનીશ પયાષવરણ ઇજનેરની ૯ જગ્યા ઉપર 
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શ્વનમણૂકના હુકમો કરી દીધા હોવાનુાં જણાવયુાં હતુાં. શ્વ શ્વનયર વૈજ્ઞાશ્વનક 

મદદનીશમાાં યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થતા ફરીથી અરજી 

માાંગવાની કાયષવાહી  કરવામાાં આવશે તેમ જણાવયુાં હતુાં.  

૫.  શ્વમશ્વતએ ભરતી પ્રઠિયા બાબતે પૃચ્છા કરતા શ્વવભાગે બોડષ  પોતે 

જ જાહેરાત આપીને પરીક્ષા લેતી હોવાનુાં જણાવયુાં હતુાં.  શ્વમશ્વતને લાગે છે કે 

બોડષ  પોતે જ પરીક્ષા યોજીને ભરતી કરે તેમાાં પારદશ્વશષતા જળવાય નહીં 

આથી, ભરતી બાબતે સામાન્ય િહીિટ ચિભાગનું માગડદશડન મેળિી અન્ય 

ચિભાગોમા ં થાય છે તે રીત ે િગડ-૧ની અને િગડ-૨ની ભરતી ગુજરાત 

જાહેર સેિા આયોગ દ્વારા જ કરિા સચમચત ભલામણ કરે છે.  

૬. ફીડર કેડરમાાં ભરતી ન થતી હોવા બાબત પૃચ્છા કરવામાાં આવતા 

શ્વવભાગે  ાતમાાં પગાર પાંચમાાં ફીડર કેડરની જગ્યાઓ નાબૂદ થઇ  ગઇ 

હોવાનુાં જણાવયુાં હતુાં. શ્વવભાગે વધુમાાં જણાવયુાં હતુાં કે ફીડર કેડરની જુનીયર 

વૈજ્ઞાનીક મદદનીશની જગ્યા નાબૂદ થઈ ગઇ છે પરાં તુ  ીનીયર વૈજ્ઞાનીક 

મદદનીશની જગ્યા હવે ફીડર કેડરથી શરૂ થાય છે.  ીનીયર વૈજ્ઞાનીક 

મદદનીશની કુલ ૮૩ જગ્યાઓમાાંથી ૪૯ જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવામાાં 

આવી હોવાથી હવે ૩૪ જગ્યાઓ બાકી રહે છે જનેી  ામે અનુ ૂશ્વચત 

જનજાશ્વતની ૫ જગ્યાઓ ભરવાની થાય છે આ જગ્યાઓ ભરવાની કામગીરી 

ચાલુ છે અને તે ટૂાં ક  મયમાાં પૂણષ થઈ જશે તેમ જણાવયુાં હતુાં.  શ્વમશ્વતએ 

રોસ્ટર રશ્વજસ્ટર પ્રમાશ્વણત કરાવવા શ્વવભાગને તાકીદ કરી હતી.  

૭. શ્વવભાગે પટાવાળા કમ ચોકીદારની, ડર ાઇવરની, ક્લાકષ-કમ-

ટાઇપીસ્ટની જગ્યાઓ કે જ ેવગષ-૩ અને ૪ કક્ષાની છે અને આ કક્ષામાાં  

અનુ ૂશ્વચત જનજાશ્વતના ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થતા હોવા છતાાં આ 

જગ્યાઓમાાં કરવામાાં આવેલ ઘટાડા બાબત પૃચ્છા કરી હતી. જનેા 

જવાબમાાં શ્વવભાગે  આ જગ્યાઓ  ાતમા પગાર પાંચમાાં નાબૂદ થઈ ગઈ 

હોવાની માઠહતી આપી હતી.  
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સચમચતએ અનસુૂચિત જનજાચતના ઉમેદિારો મોટે ભાગે ધોરણ- ૧૦ 

અન ે૧૨ સુધી તો ભણેલા હોય છે જો આ રીતે આ જગ્યાઓ રદ થઈ 

જાય તો આ જાચતના ઉમદેિારો રોજગારીથી િંચિત રહી જાય તેિુ ં

અવલોકન કયુષ હતુાં. આ બાબતે  શ્વમશ્વત અનુસૂચિત જનજાચતના 

ઉમેદિારોને પણ આ જગ્યાઓમાં  રોજગારીની તક મળી રહે તે માટે આ 

જગ્યાઓ પુનચજડચિત કરી તનેું મહેકમ િધારિા માટે ભલામણ કરે છે. 

૮. શ્વવભાગે વગષ-૪ની જગ્યાઓ આઉટ  ો ીંગથી ભરવામાાં આવ ે

છે તેમાાં અનામત મુજબ ભરતી કરવામાાં આવે છે કે કેમ ? તેવી પૃચ્છા 

કરતાાં શ્વવભાગે તેમાાં અનામતની જોગવાઇ ન હોવાનુાં જણાવયુાં હતુ. 

 શ્વમશ્વત આઉટ  ો ીંગની જગ્યાઓ વતા ૪૫ ઠદવ થી વધુ ઠદવ ની 

ભરતીમાાં રોસ્ટર જાળવવા અાંગેના કોઇ શ્વનયમો કે જોગવાઇ હોય તો તે 

અાંગે તપા  કરી આઉટ  ો ીંગની જગ્યાઓમાાં પણ રોસ્ટર મુજબ ભરતી 

કરવા અને આ માટે  જ ેસ્તરે રજૂઆત કરવાની થતી હોય ત્યાાં રજૂઆત 

કરી જરૂરી કાયષવાહી કરવા ભલામણ કરે છે.  

૯.  શ્વમશ્વતએ, આઠદવા ી શ્વવસ્તારોમાાં થઈ રહેલા ઔઘોશ્વગક 

પ્રદૂર્ણના કારણે આઠદવા ી પટ્ટામાાં  જાષયેલ પ્રદૂર્ણની ગાંભીર  મસ્યા 

ઉભી થવા પામી છે આ બાબતે શ્વવભાગના તા. ૨૯/૧/૨૦૧૯ના 

 ાઠહત્યની તપા  હાથ ધરી  હતી. 

૧૦.  શ્વમશ્વતએ વલ ાડ શ્વજલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકામાાં કોટન સ્પીનીંગ 

એન્દ્ડ વીવીંગ, કેશ્વમકલ, પ્લાયબોડષ, રબર ગુડ્ઝ, પ્લાશ્વસ્ટક પ્રોડક્ટ, 

ફામાષસ્યુઠટકલ્ , કોરગેટેડ બોક્ , પેપર પ્રોડકટ શ્વવગેરે ઉદ્યોગોમાાં  ન. 

૨૦૧૪ થી ૨૦૧૮ દરશ્વમયાન ઔઘોશ્વગક પ્રદૂર્ણની ફઠરયાદો મોટા 

પ્રમાણમાાં મળેલ છે પરાં તુ તેમાાંથી ઘણી ફઠરયાદો દફતરે કરવામાાં આવેલ 

છે તો આ ફઠરયાદો દફતરે કરવાનુાં કારણ શુાં ? તેવી પૃચ્છા કરતાાં  શ્વવભાગે 

જણાવયુાં હતુાં કે ફઠરયાદો મળ્યા બાદ પ્રાદેશ્વશક કચેરી ખાતેથી અથવા 
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તકેદારી શાખા દ્વારા પ્રથમ ફઠરયાદીને મળ્યા બાદ તેના પા ેથી શ્વવગતો 

જાણી જ ેતે ઉદ્યોગની તપા  કરી શ્વનયમ મુજબ શુાં છે તેની તપા  કરવામાાં 

આવે છે. ઘણા શ્વકસ્ ામાાં કોઇ પ્રકારની ગેરરીશ્વત ન જણાતી હોય તો અરજી 

દફતરે કરવામાાં આવે છે અને જયાાં થોડી ઘણી ક્ષશ્વત દેખાતી હોય તો 

કારણદશષક નોટી  આપવામાાં આવે છે અને જો વધારે ક્ષશ્વત જણાતી  હોય 

તો નોટી  ઓફ ડાયરેકશન આપવામાાં આવે છે અને ગાંભીર પ્રકારના 

કે ોમાાં ઉદ્યોગ બાંધ કરવાની પણ નોટી  આપવામાાં આવે છે.  

૧૧.  શ્વમશ્વતએ જ ેએકમોને બાંધ કરવાના હુકમ કરવામાાં આવયા હોય 

તેમને ચાલુ કરવાની તક કેવી રીતે આપવામાાં આવે છે જનેા જવાબમાાં 

શ્વવભાગે જણાવયુાં કે જ ેઉદ્યોગોએ  વાયુ પ્રદૂર્ણ માટેના  ાધનો તેમના 

એકમોમાાં બે ાડ્યા હોય તેમની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેની ખરાઇ કરી 

આવા એકમો ચાલુ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવે છે.  શ્વમશ્વતએ વધુ 

પૃચ્છા કરી હતી કે એક્વાર એકમ બાંધ કયાષ પછી તેને તક કેમ આપવામાાં 

આવે છે ? આ અાંગે શ્વવભાગે જણાવયુાં હતુ કે જ ેઉદ્યોગો બાંધ કરવામાાં આવ ે

છે તેને કાયમી બાંધ કરવામાાં આવતા નથી જો તેમ કરવામાાં આવે તો 

રોજગારીનો પ્રશ્ન ઉદ્દભવે તેથી જો તે શરતો પઠરપૂણષ કરે તો તેવા ઉદ્યોગો 

ચાલુ કરવામાાં આવે છે કે જથેી બેરોજગારીની  મસ્યા ઉભી થાય નઠહ. 

૧૨.  શ્વમશ્વતએ ભરૂચ શ્વજલ્લાના ઝઘઠડયા તાલુકામાાં ચાલતા એગ્રો 

કેશ્વમકલ્ , ફામાષસ્યુઠટકલ્ , ડાઇઝ એન્દ્ડ કેશ્વમકલ્ , શ્વ ન્દ્થેઠટક કેશ્વમકલ્  

ઇનઓગેશ્વનક કેશ્વમકલ્ , િૂડ ઇન્દ્ડસ્ટર ીઝ, સ્ટોન િશર, શ્વ શ્વલકા ઇન 

વોશ્વશગ પ્લાન્દ્ટ, શ્વલગ્નાઇટ પ્લાન્દ્ટ, બાયો ફઠટષલાઇઝર પ્લાન્દ્ટ, પેપર 

શ્વમલ,  ુગર ફેકટરી શ્વવગેરે ઉદ્યોગો  ામે પ્રદૂર્ણની ૧૮ ફઠરયાદો મળેલ 

છે તેમાાંથી ૧૫ અરજીઓ  દફતરે કરવામાાં આવી હતી તે બાબત પૃચ્છા 

કરતાાં શ્વવભાગે  જણાવયુાં હતુાં કે ફઠરયાદમાાં હોય છે તેવુાં તથ્ય તપા માાં ન 

જણાતા એવી અરજીઓ દફતરે કરવામાાં આવે છે.  
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૧૩.  શ્વમશ્વતના પ્રદૂર્ણ શ્વનયાંત્રણમાાં રહે તે માટે ટેકનીકલ શ્વનષણાાંતો 

દ્વારા ઔઘોશ્વગક શ્વવસ્તારમાાં કોઇ માગષદશષન  આપવામાાં આવે છે કે કેમ ? 

તેવા પ્રશ્નના જવાબમાાં શ્વવભાગે જણાવયુાં હતુાં કે પ્રાદેશ્વશક કક્ષાએ ઓપન 

હાઉ  તથા એન્દ્વાયરલ શ્વક્લશ્વનક  ચલાવવામાાં આવે છે  તથા એક્સ્પટોને 

બોલાવીને ઔઘોશ્વગક એક્મોના માણ ોને  ાથે રાખી ટેકનીકલ  ેશન 

કરવામાાં આવે છે. 

૧૪. પ્રદૂર્ણ શ્વનયાંત્રણ પ્રમાણપત્ર આપતી વખતે શુાં ધ્યાનમાાં રાખવામાાં 

આવે છે તેવા પ્રશ્નના જવાબમાાં શ્વવભાગે જણાવયુાં હતુાં કે ઉદ્યોગ વાઇઝ 

અલગ-અલગ જરૂઠરયાત હોય છે દા.ત. રેતી ખનન કે સ્ટોન કાઢવાનુાં કામ 

હોય તો ખનન કરતા જ ેખાડા પડતા હોય તેમાાં ઢોર-ઢાાંખર પડી ન જાય ત ે

માટે ફેશ્વન્દ્ ાંગ કરવાનુાં હોય છે, હવામાાં રજકણો ન ઉડે તે માટે સ્પ્રીકલીંગ 

કરાવવાનુાં હોય છે અને આ પ્રકારની જરૂઠરયાતો  ાંતોર્વામાાં આવે છે કે નઠહ 

તે માટે પ્રાદેશ્વશક કચેરીના  સ્ટાફ દ્વારા તેની ચકા ણી કરવામાાં આવતી હોય છે.       

૧૫.  શ્વમશ્વતની તા. ૯/૧૧/૨૦૨૧ના રોજ મળેલ  બેઠકમાાં તપા  

આગળ વધારતા,  શ્વમશ્વતએ પયાષવરણનુાં લાય ન્દ્  ધરાવતા ન હોય, 

પયાષવરણની શરતોનુાં પાલન ન કરતા હોય કે જમેને શો-કોઝ નોટી  

આપ્યા પછી પણ ગાંભીર ગુન્દ્હામાાં આવતા હોય, આવા  માટે 

ફાળવવામાાં આવેલ ઘરથાળના પ્લોટોમાાં ઉદ્યોગો ઉભા થઈ ગયા હોય 

શ્વવગેરે  ાંબાંધમાાં ચચાષ  કરી હતી  અને  આવા જ ેકોઇ શ્વકસ્ ા ધ્યાન પર 

આવે તે  ાંબાંધમાાં  યોગ્ય તે પગલાાં લેવા  શ્વમશ્વત આથી ભલામણ કરે છે.  

 શ્વમશ્વતએ ઉદ્યોગની સ્થાપનાથી તે શ્વવસ્તારને થતા લાભ અને 

પયાષવરણીય નુકશાનની સ્પષ્ટ જાણકારી આપવામાાં આવે તેવુાં  ૂચન કયુાં 

હતુાં જથેી આ શ્વવસ્તારના લોકપ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓ સ્થાશ્વનક લોકોને ઉદ્યોગના 

લાભાલાભથી વાકેફ કરી શકે. આ  ાંબાંધમાાં જરૂરી કાયષવાહી કરવા 

 શ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે.   
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૧૬.  શ્વમશ્વતએ તા. ૨૮/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ 

 ુધીના  મયગાળા દરશ્વમયાન વન અને પયાષવરણ શ્વવભાગનો વલ ાડ, 

 ુરત અને ભરૂચ શ્વજલ્લાનો સ્થળ તપા  પ્રવા  કયો હતો.  શ્વમશ્વતએ 

વલ ાડ શ્વજલ્લાના વાપી ખાતેના ઇન્દ્ડશ્વસ્ટરયલ ઝોનની,  ુરત ખાતેના  

ઇન્દ્ડશ્વસ્ટરયલ ઝોનની તથા ભરૂચ શ્વજલ્લાના અાંકલેિર ઇન્દ્ડશ્વસ્ટરયલ ઝોનની 

મુલાકાત લીધી હતી. આ ઇન્દ્ડશ્વસ્ટરયલ શ્વવસ્તારોની મુલાકાત દરશ્વમયાન 

 શ્વમશ્વતએ શ્વવશ્વવધ ઔઘોશ્વગક એ ો ીએશનનો  ાથે બેઠકો કરી હતી અને 

આદીવા ી શ્વવસ્તારો કે જયાાં ઔઘોશ્વગક એકમો ચાલે છે ત્યાાં પયાષવરણની 

શરતોનુાં પાલન થાય છે કે કેમ ? તેની ચચાષ કરી હતી. પ્રવા  દરશ્વમયાન 

ઔઘોશ્વગક એકમોમાાં સ્થાશ્વનક આદીવા ી લોકોને રોજગારી આપવામાાં 

આવે છે કે કેમ તેની જ ેતે શ્વવસ્તારના શ્રમ અશ્વધકારી, રોજગાર અશ્વધકારી 

તથા ઔઘોશ્વગક કામદાર યુશ્વનયનોના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓ શ્વવગેરેને હાજર રાખી 

તપા  કરી હતી.  શ્વમશ્વત, સ્થાશ્વનક આદીવા ી પ્રજાને રોજગારીમાાં 

અશ્વગ્રમતા આપવા તથા તેમના સ્વાસ્થ્ય અને શ્વશક્ષણની વયવસ્થા કરવા 

 શ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે. 

૧૭.  શ્વમશ્વતના ધ્યાન પર આવેલ છે કે આઠદવા ી શ્વવસ્તારમાાં આવેલ 

ઉદ્યોગો દ્વારા કચરાનો ખા  કરીને રાશ્વત્ર દરશ્વમયાન ગમે ત્યાાં શ્વનકાલ કરી 

દેવામાાં આવે છે જ ે પયાષવરણ માટે જોખમી છે. આથી રાશ્વત્ર દરશ્વમયાન 

પરવાનગી વગર કેશ્વમકલ ભરેલા વાહનો બહાર નીકળવા ન જોઈએ તેવી 

પયાષવરણ શ્વવભાગ ધ્વારા વયવસ્થા કરવાની અને રાશ્વત્ર દરશ્વમયાન G.P.S. 

શ્વ સ્ટમ લગાડેલી ટરકોનો જ ઉપયોગ થાય તે  ુશ્વનશ્વિત કરવા  શ્વમશ્વત 

ભલામણ કરે છે.  

૧૮.  શ્વમશ્વત આઠદવા ી શ્વવસ્તારમાાં પાણીના પ્રદૂર્ણને અટકાવવા 

ઔદ્યોશ્વગક ઝોનમાાં આવેલી કાંપનીઓ કેટલુ પાણી લે છે તેમાાંથી કેટલા 
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પાણીનો વપરાશ કરે છે અને કેટલુ પાણી શ્વનકાલમાાં જાય છે તેનુ 

મોશ્વનટરીંગ થાય તે જરૂરી છે આથી, આવુાં મોશ્વનટરીંગ શરૂ કરવા  શ્વમશ્વત 

ભલામણ કરે છે.  

૧૯. તા. ૧૨/૭/૨૦૨૨ના રોજની બેઠકમાાં  શ્વમશ્વતએ જુદા જુદા 

ઔઘોશ્વગક એકમો  ામે પયાષવરણ  ાંબાંશ્વધત ચાલતી તપા   ાંબાંધમાાં 

ચચાષ કરી હતી. શ્વવભાગે તેના  ાંતોર્કારક જવાબ આપ્યા હતા. 

૨૦.  શ્વમશ્વતની તપા  દરશ્વમયાન વન અને પયાષવરણ શ્વવભાગના 

અશ્વધકારીઓ તથા તેમની  ાથેના અન્દ્ય પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓનો,  શ્વમશ્વત  મક્ષ 

ઉપશ્વસ્થત રહી માઠહતી આપવા અને  ાથ- હકાર આપવા બદલ  શ્વમશ્વત 

તેમનો તેમજ  શ્વમશ્વતને મદદરૂપ થવા બદલ  શ્વમશ્વતના અશ્વધકારી/ 

કમષચારીઓનો પણ  શ્વમશ્વત આભાર માને છે. 

 

ગાંધીનગર 

તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૨ 

મોહનભાઈ ઢોડિયા 

પ્રમુખ 

અનુસચૂિત જનજાચતઓના કલ્યાણ 

માટેની સચમચત 
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સચમચતની ભલામણો 

ક્રમનં. 
ફકરાં 

ક્રમાંક 
ભલામણ 

૧ ૬ 

બોડષ  પોતે જ પરીક્ષા યોજીને ભરતી કરે તેમાાં પારદશ્વશષતા 

જળવાય નહીં આથી, ભરતી બાબતે  ામાન્દ્ય વહીવટ 

શ્વવભાગનુાં માગષદશષન મેળવી અન્દ્ય શ્વવભાગોમાાં થાય છે 

તે રીતે વગષ-૧ની અને વગષ-૨ની ભરતી ગુજરાત જાહેર 

 ેવા આયોગ દ્વારા જ કરવા  શ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે.  

૨ ૮ 

 શ્વમશ્વતએ અન ુૂશ્વચત જનજાશ્વતના ઉમેદવારો મોટે ભાગે 

ધોરણ- ૧૦ અને ૧૨  ુધી તો ભણેલા હોય છે જો આ 

રીતે આ જગ્યાઓ રદ થઈ જાય તો આ જાશ્વતના 

ઉમેદવારો રોજગારીથી વાંશ્વચત રહી જાય તેવુાં અવલોકન 

કયુષ હતુાં. આ બાબતે  શ્વમશ્વત અનુ ૂશ્વચત જનજાશ્વતના 

ઉમેદવારોને પણ આ જગ્યાઓમાાં રોજગારીની તક મળી 

રહે તે માટે આ જગ્યાઓ પુનશ્વજષશ્વવત કરી તેનુાં મહેકમ 

વધારવા માટે ભલામણ કરે છે. 

૩ ૯ 

 શ્વમશ્વત આઉટ  ો ીંગની જગ્યાઓ વતા ૪૫ ઠદવ થી 

વધુ ઠદવ ની ભરતીમાાં રોસ્ટર જાળવવા અાંગેના કોઇ 

શ્વનયમો કે જોગવાઇ હોય તો તે અાંગે તપા  કરી આઉટ 

 ો ીંગની જગ્યાઓમાાં પણ રોસ્ટર મુજબ ભરતી કરવા 

અને આ માટે  જ ેસ્તરે રજૂઆત કરવાની થતી હોય ત્યાાં 

રજૂઆત કરી જરૂરી કાયષવાહી કરવા ભલામણ કરે છે. 
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ક્રમનં. 
ફકરાં 

ક્રમાંક 
ભલામણ 

૪ ૧૬ 

  શ્વમશ્વતએ પયાષવરણનુાં લાય ન્દ્  ધરાવતા ન 
હોય, પયાષવરણની શરતોનુાં પાલન ન કરતા હોય કે 
જમેને શો-કોઝ નોટી  આપ્યા પછી પણ ગાંભીર 
ગુન્દ્હામાાં આવતા હોય, આવા  માટે ફાળવવામાાં આવેલ 
ઘરથાળના પ્લોટોમાાં ઉદ્યોગો ઉભા થઈ ગયા હોય શ્વવગેરે 
 ાંબાંધમાાં ચચાષ  કરી હતી  અને  આવા જ ેકોઇ શ્વકસ્ ા 
ધ્યાન પર આવે તે  ાંબાંધમાાં  યોગ્ય તે પગલાાં લેવા 

 શ્વમશ્વત આથી ભલામણ કરે છે.   

  શ્વમશ્વત, ઉદ્યોગની સ્થાપનાથી જ ે તે શ્વવસ્તારને 
થતા લાભ અને પયાષવરણીય નુકશાનની સ્પષ્ટ જાણકારી 
મળી રહે તથા આ શ્વવસ્તારના લોકપ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓ સ્થાશ્વનક 
લોકોને ઉદ્યોગના લાભાલાભથી વાકેફ કરી શકે તે માટે 
જરૂરી કાયષવાહી કરવા  ભલામણ કરે છે. 

૫ ૧૭ 
 શ્વમશ્વત, સ્થાશ્વનક આદીવા ી પ્રજાન ે રોજગારીમાાં 
અશ્વગ્રમતા આપવા તથા તેમના સ્વાસ્થ્ય અને શ્વશક્ષણની 
વયવસ્થા કરવા  શ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે. 

૬ ૧૮ 

આઠદવા ી શ્વવસ્તારમાાં આવલે ઉદ્યોગો દ્વારા  કચરાનો 
ખા  કરીને રાશ્વત્ર દરશ્વમયાન ગમે ત્યાાં શ્વનકાલ કરી 
દેવામાાં આવે છે જ ે પયાષવરણ માટે જોખમી છે. આથી 
રાશ્વત્ર દરશ્વમયાન પરવાનગી વગર કેશ્વમકલ ભરેલા વાહનો 
બહાર નીકળવા ન જોઈએ તેવી પયાષવરણ શ્વવભાગ 
ધ્વારા વયવસ્થા કરવાની અને રાશ્વત્ર દરશ્વમયાન G.P.S. 

શ્વ સ્ટમ લગાડેલી ટરકોનો જ ઉપયોગ થાય તે  ુશ્વનશ્વિત 

કરવા   શ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે.  
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ક્રમનં. 
ફકરાં 

ક્રમાંક 
ભલામણ 

૭ ૧૯ 

 શ્વમશ્વત આઠદવા ી શ્વવસ્તારમાાં પાણીના પ્રદૂર્ણને 

અટકાવવા ઔદ્યોશ્વગક ઝોનમાાં આવેલી કાંપનીઓ કેટલુ 

પાણી લે છે તેમાાંથી કેટલા પાણીનો વપરાશ કરે છે અને 

કેટલુ પાણી શ્વનકાલમાાં જાય છે તેનુ મોશ્વનટરીંગ થાય તે 

જરૂરી છે આથી, આવુાં મોશ્વનટરીંગ શરૂ કરવા  શ્વમશ્વત 

ભલામણ કરે છે.  

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 રકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 


