
પ્રકયણ ૨  

૨૦૨૨ 

 

 પ્રો-એકટીલ ડીસ્કરોઝય                                                      ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ  
 
 

 

પ્રકરણ ૨ 

જીપીસીબીના  અધિકારીઓ  અને કર્મચારીઓની  સત્તા અને ફરજો  

૨.૧ ગ્રીન ,ઓરેન્જ અને રેડ કેટેગરી પ્રકારના ઔિોગગક એકર્ોની કન્સેંટ ટ ૂએસ્ટાબ્લશ (સીટીઇ) કન્સેંટ ટ ૂઓપરેટ 

(સીસીએ) ર્જૂંર/ નાર્જૂંર કરવાની સત્તા નીચે મજુબ છે.     

અ .  કેટેગરી : ગ્રીન  

(i) વીવીએ  (સ્ભોર, નભડડમભ અને રાર્જ સ્કેરના ઉધોગો ) : અધ્મક્ષ/વભ્મ વચિલ/યનુનટ શડે/પ્રાદેનળક અનધકાયી 

(ii) વીટીઇ   (સ્ભોર, નભડડમભ અને રાર્જ સ્કેરના ઉધોગો ) : અધ્મક્ષ /વભ્મવચિલ /નવનનમય માડલયણ ઈજનેય  

/નવનનમય માડલયણ લૈજ્ઞાનનક/યનુનટ શડે/ પ્રાદેનળક  અનધકાયી  

બ.  કેટેગરી : ઓરેંજ  

(a) સ્ર્ો સ્કે ઉિોગો  

(i) વીવીએ  : અધ્મક્ષ /વભ્મ વચિલ/યનુનટ શડે/પ્રાદેનળક અનધકાયી 
(ii) વીટીઇ   : અધ્મક્ષ /વભ્મવચિલ /નવનનમય માડલયણ ઈજનેય /નવનનમય માડલયણ લૈજ્ઞાનનક/યનુનટ શડે   

(b) ધર્ડડયર્ સ્કે ઉિોગો   

(i) વીવીએ : અધ્મક્ષ /વભ્મ વચિલ/યનુનટ શડે/પ્રાદેનળક અનધકાયી 
(ii) વીટીઇ; અધ્મક્ષ /વભ્મવચિલ /નવનનમય માડલયણ ઈજનેય /નવનનમય માડલયણ લૈજ્ઞાનનક/યનુનટ શડે    

(C) ાર્જ સ્કે ઉિોગો  

(i) વીવીએ  : અધ્મક્ષ /વભ્મ વચિલ/યનુનટ શડે  

(ii) વીટીઇ  : અધ્મક્ષ /વભ્મવચિલ /નવનનમય માડલયણ ઈજનેય /નવનનમય માડલયણ લૈજ્ઞાનનક/યનુનટ શડે  

 

ક. કેટેગરી : રેડ   

(a) સ્ર્ો સ્કે ઉિોગો  

(i) વીવીએ  : અધ્મક્ષ /વભ્મ વચિલ/યનુનટ શડે 

(ii) વીટીઇ : અધ્મક્ષ/વભ્મ વચિલ 

(b) ધર્ડડયર્ સ્કે ઉિોગો   

(i) વીવીએ  : અધ્મક્ષ /વભ્મ વચિલ 

(ii) વીટીઇ : અધ્મક્ષ 

(c) ાર્જ સ્કે ઉિોગો  
(i) વીવીએ  : અધ્મક્ષ 

(ii) વીટીઇ : અધ્મક્ષ 

નોંિ:  

વીવીએ   :કોન્વોરીડેટેડ કન્વેંટ અને ઓથોયાઇઝેળન (ાણી અનધનનમભ -૧૯૭૪, શલા અનધનનમભ -૧૯૮૧  
                    તેભજ જોખભી કિયો (વ્મલસ્થા વીભાાય શયેપેય ) નનમભો, ૨૦૦૮ અને ત્માયફાદના સધુાયા શઠે  
                     આલાભા ંઆલેર ) 

વીટીઇ    : કન્વેંટ ટ ૂએસ્ટાબ્લરળ  (એન.ઓ.વી.  – ના લાધંા પ્રભાણત્ર ) 
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યનુીટ શડે  : લડી કિેયીના વરંગ્ન એકભના લડા .  

-  

૨.૨ જૈવલક તફીફી  કચયો વ્મલસ્થા વનમભો,૨૦૧૬ શેઠ ભેરી વત્તાઓ       

અ. 

નં 

વત્તાનો પ્રકાય   જેન ેવત્તા વોલાભાં આલેર શોમ તે ઓથોયીટી    

૧. અયજીઓ સ્લીકાયલી અને જૈવલક તફીફી કચયા ળુવધધકયણ વ્મલસ્થા / શેલ્થ કેય 

મુવનટોની વનમભ (૧૦) શેઠ તાવ   

અધમક્ષ /વભ્મ વવચલ /મુવનટ શેડ  

(ફી એભડફલ્મ)ુ/ પ્રાદેવળક અવધકાયી   

   

૨. ૫૦ ફેડ ધયાલતા  શેલ્થ કેય મુવનટોના ઓથોયાઇઝેળનની વત્તા    અધમક્ષ /વભ્મ વવચલ /મુવનટ શેડ       

(ફી એભડફલ્મ)ુ/ પ્રાદેવળક અવધકાયી 

   
3.  ૫૦ થી ૨૦૦ ફેડ ધયાલતા શેલ્થ કેય મુવનટોના ઓથોયાઇઝેળનની વત્તા અધમક્ષ /વભ્મ વવચલ /મુવનટ શેડ       

(ફી એભડફલ્મ)ુ 
   
4. ૨૦૦ થી લધુ ફેડ ધયાલતા શેલ્થ કેય મુવનટોના ઓથોયાઇઝેળનની વત્તા અધમક્ષ /વભ્મ વવચલ  

   
5. માાલયણ વુયક્ષા અવધવનમભ ,૧૯૮૬ ની કરભ ૫ શેઠ વનદેળો  અધમક્ષ 

૨.૩ ઘન કચયો વ્મલસ્થા વનમભો :૨૦૧૬ 

અ. 

નં 

વત્તાનો પ્રકાય   જેન ેવત્તા વોલાભાં આલેર શોમ તે ઓથોયીટી    

૧. અયજીઓ સ્લીકાયલી અને તાવ કયલી  અધમક્ષ / વભ્મ વવચલ /મુવનટ શેડ      

(એવએભડફલ્મ)ુ/ પ્રાદેવળક અવધકાયી 

   

૨. ઓથોયાઇઝેળનની વત્તા તેભજ ફીજા ફધા પ્રકાયની વત્તા  અધમક્ષ /વભ્મ વવચલ 

   

૩. માાલયણ વુયક્ષા અવધવનમભ ,૧૯૮૬ ની કરભ ૫ શેઠ વનદેળો અધમક્ષ  

   

૨.૩(અ)ફાંધકાભ અને વનકંદન કચયાના વનમભો,૨૦૧૬:  

 

અ.ન ં

વત્તાનો પ્રકાય જેને વત્તા વોલાભાં આલેર શોમ તે ઓથોયીટી 

    

 

૧.  અયજીઓ સ્લીકાયલી અને તાવ કયલી  

અધમક્ષ / વભ્મ વવચલ /મુવનટ શેડ      

(એવડફલ્મુએભ)/ પ્રાદેવળક અવધકાયી 

    

 

૨. ૧૦ભેટ્રિક ટન / ટ્રદલવની ક્ષભતાવુધીનું ઓથોયાઇઝેળન 
 

અધમક્ષ / વભ્મ વવચલ /મુવનટ શેડ      

(એવડફલ્મુએભ)/ પ્રાદેવળક અવધકાયી 

    

 
૩. ૧૦ભેટ્રિક ટન / ટ્રદલવથી ૧૦૦ભેિીક ટન / ટ્રદલવની ક્ષભતાનું ઓથોયાઇઝેળન 

 
અધમક્ષ / વભ્મ વવચલ /મુવનટ શેડ      
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(એવડફલ્મુએભ)/ પ્રાદેવળક અવધકાયી 

    

 
૪. તભાભ ક્ષભતા અન ેઅન્મ તભાભ પ્રકાયની ભંજૂયીની વત્તા 

 
અધમક્ષ /વભ્મ વવચલ 

    

 ૫. માાલયણ વુયક્ષા અવધવનમભ,૧૯૮૬ની કરભ ૫ શેઠ વનદેળો અધમક્ષ  
    

૨.૪ ફેટયી (વ્મલસ્થા અને જાલણી) વનમભો ૨૦૦૧: 

અ.નં

. 
ફેટયી ( વ્મલસ્થા અને 

જાલણી) 

વનમભો૨૦૦૧ 

વત્તાનો પ્રકાય   જેન ેવત્તા વોલાભાં 

આલેર શોમ તે 

ઓથોયીટી    

૧. ૪(૩),(૪),૭(૪),૮(૩),૧૦(૨) લાર્ષક અને અધાલાર્ષક ટ્રયોટા  ફૅટયી ઉત્ાદક  

આમાતકાય તેભજ એવેમ્ફરય , ુન: ર્ષનદેવળત, 

ડીરય, ટ્રયવામકરય, ફલ્ક કન્્મુભય અને ફલ્ક 

ખયીદનાય ાવેથી સ્લીકાયલું 

પ્રાદેવળક અવધકાયી 

૨. ૯(૫) ટ્રયવામકરવાની યવજસ્િેળન /યીન્મુઅર  

ભાટેની નોંધણીની કામાલાશી 

MoEF&CC 

અથલા તેભના 
દ્વાયા નનયકુ્ત 
અનધકાયી/વસં્થા  

૩.  ૭ ડીરય યજીસ્િેળન  પ્રાદેવળક અવધકાયી 

૨.૫  જોખભી તથા અન્મ કચયાઓ (વ્મલસ્થા અને વીભાાય શેયપેય) વનમભો, ૨૦૧૬ શેઠ ભેરી વત્તા: 

 

અ.ન.ં જોખભી તથા અન્મ 
કચયાઓ ( વ્મલસ્થા અન ે
વીભાાય શેયપેય) 
વનમભો, ૨૦૧૬ 

વત્તાનો પ્રકાય જેન ેવત્તા વોલાભા ંઆલેર શોમ ત ેઓથોયીટી 

૧ ૬(૧) પોભા ૧ ભાં અયજી સ્લીકાયલી તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી 

૨ ૬(૨) અયજદાય ેજોખભી અને અન્મ કચયાના શેન્ડરીંગ , 

ઉત્ાદન, વંગ્રશ ,સ્ટોયેજ, ેકેઝીંગ , િાન્સ્ોટેળન 

ઉમોગ, િીટભેન્ટ , લેચાણ , યીવાઇકરીંગ , યીકલયી , 

પ્રોવેવીંગ, કો-પ્રોવેવીંગ , િાન્વપય થતા વનકાર કયલા 

ભાટે જરૂયી રગતી વલગતોની તાવ કયી 

ઓથોયાઇઝેળનની અયજી ભંજુય કયલી. 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 
(તભાભ કેટેગયીના ઉધોગો  

વભ્મ વવચલ  યેડ (વભટ્રડમભ અને સ્ભોર 

સ્કેર એકભો)  
ઓયેંજ/ગ્રીન 
કેટેગયી ઉધોગો 

 મુવનટ શેડ  :યેડ(સ્ભોર સ્કેર )/ 
ઓયેન્જ/ગ્રીન કેટેગયી 
ઉધોગો 

પ્રાદેવળક કચેયી  

પ્રાદેવળક અવધકાયી  ઓયેન્જ (સ્ભોર અને 

વભટ્રડમભ સ્કેર )/ ગ્રીન 
કેટેગયી ઉધોગો 
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૩ ૬(૩) અયજદાય ેજોખભી અને અન્મ કચયાના શેન્ડરીંગ , 

ઉત્ાદન, વંગ્રશ ,સ્ટોયેજ, ેકેઝીંગ , િાન્સ્ોટેળન ઉમોગ , 

િીટભેન્ટ, લેચાણ , યીવાઇકરીંગ , યીકલયી , પ્રોવેવીંગ , કો-

પ્રોવેવીંગ, િાન્વપય થતા વનકારને રગતી 

એવ.ઓ.ી/ભાગાદળાનો/ચોક્કક્કવ ળયતોની ુતાતાનંુ 

ભોનીટયીંગ. 

પ્રાદેવળક અવધકાયી /  
તકેદાયી અવધકાયી 

યેડ /ઓયેન્જ/ ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયીના ઉધોગો) 

૪ ૬(૫) લાર્ષક યીટના પોભા-૪ ભાં સ્લીકાયલું     વંરગ્ન દયેક મુવનટ શેડ  

૫ ૬(૬) વનમભ ૬ (૬) ની જોગલાઇઓ ભુજફ યજીસ્ટયની 

જાલણી કયલી. 
વંરગ્ન દયેક મુવનટ શેડ 

૬ ૬(૭) જોખભી અને અન્મ કચયાના લયાળ/યીવાઇકરીંગ , 

યીકલયી, પ્રોવેવીંગ , કો-પ્રોવેવીંગ , ઉમોગ કયલા ભાટે 

ઓથોયાઇઝેળન વાથે ાવફુક આલા ફાફત. 

 મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર  

 

1
0 

૭ ૭(૧) જો કોઇ અવધકૃત વ્મટ્રકત વનમભ-૬(૪) શેઠ આલાભાં 

આલેર ઓથોયાઇઝેળન કોઇ ળયતો કે માાલયણીમ 

અવધવનમભો કે વનમભોની કોઇ જોગલાઇઓનંુ બંગ 

કયતા જણામ તેભ ઓથોયાઝેળન રેવખતભાં યદ/વસ્ેન્ડ 

કયલા ફાફત. 

લડીકચેયી 

અધમક્ષ  યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 
 
Categoryunits વભ્મ વવચલ યેડ(વભટ્રડમભ અને સ્ભોર 
સ્કેર ઉધોગો ) 
ઓયેન્જ/ ગ્રીન કેટેગાયી 
ઉધો ગો   

મુવનટ શેડ યેડ(સ્ભોર સ્કેર  ઉધોગો  
)ઓયેન્જ/ગ્રીન કેટેગયી 
ઉધો ગો   

પ્રાદેવળક કચેયી 

પ્રાદેવળક અવધકાયી ઓયેન્જ(સ્ભોર અને 
વભટ્રડમભ સ્કેર ઉધોગો  ) 
/ગ્રીન કેટેગયી ઉધોગો   

૮ ૭(૨) જેની ઓથોયાઈઝેળન યદ કયલાભાં આલી શોમ 

અને કેન્સ્ર કયલાભાં આલી શોમ તેલી વ્મવક્કતઓને 

જોખભી તથા અન્મ કચયાને વ્મલસ્થા અને 

વુયવક્ષત યીતે વંગ્રશ કયલા વનદેળ આલા  

ફતાલલી. 

લડીકચેયી 

અધમક્ષ યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી ઉધોગો  ) 

૯ ૮(૧) વનમભ-૮(૧) ભાં દળાાલેર ટ્રયવસ્થવતઓભાં વંગ્રશનો 

વભમ રંફાલલા ફાફત. 

લડીકચેયી 

અધમક્ષ યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન (તભાભ 

કેટેગયી ઉધોગો  ) 

વભ્મ વવચલ યેડ(વભટ્રડમભ અને સ્ભોર 

સ્કેરઉધોગો)/ઓયેન્જ/
ગ્રીન 

મુવનટ શેડ યેડ(સ્ભોર સ્કેર  ઉધોગો  

)/ઓયેન્જ/ગ્રીન કેટેગયી 

ઉધમોગો 
 
 

પ્રાદેવળક કચેયી 

પ્રાદેવળક અવધકાયી ઓયેન્જ ( સ્ભોર અને 

ભીટ્રડમભ સ્કેર  ઉધોગો  

)/ગ્રીન કેટેગયી ઉધો ગો   

 



પ્રકયણ ૨  

૨૦૨૨ 

 

 પ્રો-એકટીલ ડીસ્કરોઝય                                                      ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ  
 
 

 

૧૦  ૯(૨) જો SOP અથલા ભાગાદર્ષળકા ચોક્કકવ લયાળ ભાટે 

ઉરબ્ધ ના શોમ તો આ પ્રકાયની અયજી યાજ્મ પ્રદૂણ 

વનમંત્રણ ફોડા ભાયપત કેવન્િમ પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડાને 

ભોકરલાની યશેળે.       

મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર 

૧૧ ૧૩(૧) અયજીની ભાવશતી –પોભડ ૫ ભા ંઅયજી નકર , , 

માાલયણ લન અને શલાભાન ટ્રયલશન ભંત્રારમે રૂર 13 

(1) ભુજફ અયજી વાથે વફવભટ કયલાભાં આલળે. 

મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર 

૧૨ ૧૩(૨) (વી) લેાયીને એક લખત અવધકૃતતા આલા ભાટેવૂવચ -III 

(બાગ-ડી) ભાં વૂવચફદ્ધ ભેટર સ્રે , કાગની કચયો 

અને અન્મ કચયાના આમાત ભાટે એવલરકેળન પોભા -7 
પ્રાલત કયલા 

મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર 

૧૩ ૧૩(૬) વનમભ 13 (6) ભુજફ ળેર્ડમુર -VII ભાં આલાભાં 

આલેરા તેભના કામોને ધમાનભાં યાખીને ારનની ખાતયી 

કયલી. 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી 

૧૪ ૧૪(૩) જોખભી અને અન્મ કચયાના વનકાવ ભાટે MoEF&CC 

દ્લાયા કમ્લરાઈંવ ભોનીટયીગ્ની ભંજૂયી ય ારનની 

દેખયેખ 
 

 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી 

૧૫ ૧૫(૨) HW ના ગેયકામદે આમાતના ટ્રકસ્વાભાં , આમાતકાય 

કચયાને પયી વનકાવ કયળે અને SPCB દ્લાયા તેની 

ખાતયી કયલાભાં આલળે 
 

મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર  / તેઓના 

કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી 

૧૬ ૧૬(૨) વાભાન્મ વુવલધાઓ અથલા કેવલટલ વુવલધાઓ ભાટે 

ટ્રડઝાઇન અને રેઆઉટની ભંજૂયી આલા. 
અધમક્ષ 

૧૭ ૧૬(૩) ટી.એવ.ડી.એપ.ની સ્થાના અને ઓયેળનની 

ભોનીટયીંગ ફાફત. 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી 

 ૧૮ ૧૬(૬) ટી.એવ.ડી.એપ.નંુ લાર્ષક યીટના ત્રક-૪ ભાં ભેલલા  

ફાફત. 

મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર મુ

વન

ટ

 

શે

ડ

 

શ

ઝા

ર્ડવા

 

લે

સ્ટ

 

વે

ર 

 ૧૯  જોખભી કચયાના ટ્રયલશનના કેવભાં NOCઆલા 

ળવક્કત જ્માં જોખભી કચયો ઉત્ન્ન થામ છે અને વનકાર 

ભાટે યાજ્મ વવલામના યાજ્મ દ્લાયા. 

 

લડીકચેયી  

અધમક્ષ ભંજૂય કયનાય ઓથોયીટી 

વભ્મવવચલ ચકાવણી અને  ભંજૂયી 

આનાય ઓથોયીટી 

મુવનટશેડ અયજીને ચકાવીને 

વભ્મવવચલ/અધમક્ષને 

ભંજૂયી ભાટે યજૂ કયલી 

 ૨૦ ૧૯(૧) ટીએવડીએપ/ઇન્વીનયેટય/કો-પ્રોવેસવગની  ભેનીપેસ્ટ 

કોી સ્લીકાયલી 

મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર T
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 ૨૧ ૧૯(૨) ઉધોગોની ભેનીપેસ્ટ કોી સ્લીકાયલી  તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી T

o

 

R

e

c

e

i

v

e

 

t

h

e



પ્રકયણ ૨  

૨૦૨૨ 

 

 પ્રો-એકટીલ ડીસ્કરોઝય                                                      ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ  
 
 

 

 ૨૨ ૨૦(૩) ઉત્ાદન કયેર , યીવાઇકર કયેર , યીકલયી કયેર , કો-
પ્રોવેવીંગ વાથેના લયાળ અને જોખભી કચયાના 

િીટભેન્ટ તથા વનકાર કયેર શોમ તેની વંરગ્ન ઓક્કમુામય 

અને વુવલધાના ઓયેટયની તેભના કામાક્ષેત્રની જોખભી 

કચયાની વલગતો તૈમાય કયલી અને જોખભી કચયાની માદી 

કેન્િીમ પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડાને ભોકરલી. 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી 

મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર 
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 ૨૩ ૨૨ વનમભ -૨૨ ભુજફ પોભા -૧૧ ભાં યીોટા સ્લીકાયલો    મુવનટ શેડ શઝાર્ડવા લેસ્ટ વેર 

મુવનટ શેડ 

પ્રાદેવળક અવધકાયી  

 

 

 ૨૪ ૨૩(૨) આ વનમભોની જોગલાઇ શેઠ કોઇ ણ પ્રકાયના 

ઉલ્રંઘન ભાટે કેવન્િમ પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડાની ૂલા ભંજુયી 

ભેલી નાણાટ્રકમ દંડ રાધલો . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 અધમક્ષ  

 ૨૫  * વનમભ - ૯ શેઠ જોખભી કચયા લયાળ ભાટે 

સ્લીકાયલાભાં આલતી અયજી ફાફતે  ગુજયાત પ્રદૂણ 

વનમંત્રણ ફોડાની એક્ષટા કવભટીની યચના કયલાની યશેળે.  

 અધમક્ષ  

નોંધ: *વનમભ -૯ શેઠની અયજી (જોખભી કચયાના લયાળ) ની ચચાા ગુજયાત પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડાની તજજ્ઞ વવભવતભાં કયલાની યશેળે .  

 

 

૨.૬ માાલયણ (વુયક્ષા) અવધવનમભ ૧૯૮૬ શેઠ ફનેર ઇ લેસ્ટ (વ્મલસ્થા) વનમભો ૨૦૧૬ભાં વત્તાની લશેંચણી 

 

અ.નં

. 
ઇ લેસ્ટ (વ્મલસ્થા) 
વનમભો ૨૦૧૬ 

વત્તાનો પ્રકાય જેને વત્તા વોલાભાં આલેર શોમ તે ઓથોયીટી 

૧ ૧૩(૨)(૧)(૨)(૬) ઇ-લેસ્ટ્ (એભ) વનમભો, 2016 ના વભમત્રક -1 ભાં 

વૂવચફદ્ધ ઇરેવક્કિકર અને ઇરેક્કિોવનક્કવ વાધનોના 

ઉત્ાદક તયપથી પોભા -1 ( એ) ભાં અવધકૃતતા અથલા 

નલીકયણ અવધકૃતતા ભાટે અયજી સ્લીકાયલા. 
 

 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે પ્રાદેવળક અવધકાયી 

 

૨ ૧૩(૨)(૩)(૫) પોભા -1 (bb) ભાં ઓથોયાઈઝેળન અથલા ઓથોયાઈઝેળન 

(renewal) આલા ભાટે , જેભ કે ૂછયછ છી તે 

જરૂયી છે અને અયજદાય ાવે મોગ્મ વુવલધા છે , તકનીકી 

ક્ષભતાઓ અને ઇ -કચયાને વરાભત યીતે શેન્ડર કયલા ભાટે 

વાધનો 

 

લડીકચેયી 

અધમક્ષ યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન (તભાભ 
કેટેગયી અને સ્કેરના 
 ઉધો ગો  ) વભ્મવવચલ 

મુવનટશેડ યેડ (સ્ભોર સ્કેર )/ 
ઓયેન્જ/ગ્રીન કેટેગયીના 

ઉધો ગો   

પ્રાદેવળકકચેયી 

પ્રાદેવળક અવધકાયી ગ્રીન કેટેગયીના ઉધો ગો   

૩ ૧૩(૨)(૪) વાંબલાની વ્માજફી તક આલમા ફાદ ઓથોયાઇઝેળન 

ભંજૂય અથલા નાભંજૂય કયલુ  

લડીકચેયી 

અધમક્ષ યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન (તભાભ 
કેટેગયી અને સ્કેરના  
ઉધો ગો  ) વભ્મવવચલ 

મુવનટ શેડ યેડ (સ્ભોર સ્કેર )/ 
ઓયેન્જ/ગ્રીન કેટેગયીના 
ઉધો ગો   
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પ્રાદેવળકકચેયી 

પ્રાદેવળક અવધકાયી ગ્રીન કેટેગયીના ઉધો ગો   

૪ ૧૩(૨)(૫) ઇ લેસ્ટના ઉદબલ , જાલણી અને વનકારના યેકડાની 

જાલણી પોભા -૨ ભાં કયલી અને લાર્ષક ટ્રયટના પોભા -૩ 

ભાં બયલું.  

લડીકચેયી 

મુવનટ શેડ તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે  

 પ્રાદેવળકકચેયી 

પ્રાદેવળક અવધકાયી તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે 

પ્રાદેવળક અવધકાયી 

ction 
૫ ૧૩(૨)(૮) ઈ-લેસ્ટના માાલયણીમ યીતે ધલવન વંચારનના આ વનમભો 

શેઠ રાદલાભાં આલેરી ળયતો વાથેની અવધકૃતતાના 

ઑનરાઇન યવજસ્ટયને જાલી યાખલા 

 

લડીકચેયી 

મુવનટ શેડ તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે  

 
૬ ૧૩(૩)(૧)(૬) ઇ-લેસ્ટના દયેક ટ્રડવભેન્ટરય અથલા ટ્રયવામક્કરય દ્લાયા પોભા 

-૪ ભાં કયલાભાં ઓથોયાઇઝેળન અથલા ઓથોયાઇઝેળન 

ટ્રય-ન્મુઅર ભાટેની અયજી સ્લીકાયલી.             

 

 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૭ ૧૩(૩)(૨)(૪) અયજદાયને એન્લામયોભેન્ટ વાઉન્ડ ટેકનોરોજીનો લયાળ 

કયતો શોમ અને ુયતી તકનીકી ક્ષભતા , જરૂયી વુવલધાઓ 

અને યીવાઇકર તથા ટ્રડસ્ભેન્ટરીંગ વાધનો ધયાલતા શોમ 

અને કેન્િીમ પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડાની ઇ-લેસ્ટ પ્રોવેવ 

કયલાને ભાગાદળાનોનંુ વંતોજનક ારન કયતો શોમ તેભને 

ઓથોયાઇઝેળન આલા ફાફાત. 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૮ ૧૩(૩)(૫) વનમભો ૧૩(૩) (૨ ) શેઠ ભંજૂય કયલાભા આલેર 

ઓથોયાઇઝેળનને નાભંજૂય, યદ અથલા સ્થવગત કયલા. 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૯ ૧૩(૪)(૧) ઈ-લેસ્ટ (M) વનમભો, 2016 ના ળેર્ડમૂર -1 ભાં વૂવચફદ્ધ 

ઇરેવક્કિકર અને ઇરેક્કિોવનક ઉકયણોના યીપર્ષફળયભાંથી 

પોભા -1 (એ) ભાં અવધકૃતતાની અયજી સ્લીકાયલા 
 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૧૦ ૧૩(૪)(૨) પોભા -1 ( bb) ભાં એક લખત અવધકૃતતા આલા , 

આલશ્મક ળયતોને વુવનવચચત કયલા ભાટે , એવલરકેળન 

વંતોજનક છે કે જ તેભજ  ફધી ફાફતોભાં વંૂણા છે 

અને વીીવીફી દ્લાયા વૂવચત ગાઈડરાઈન્વનંુ ારન કયે 

છે 

 

 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૧૧ ૧૩(૪)(૪) વનમભો ૧૩(૪) (૨ ) શેઠ ભંજૂય કયલાભા આલેર 

ઓથોયાઇઝેળનને નાભંજૂય, યદ અથલા સ્થવગત કયલા.      
લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૧૨ ૧૩(૪)(૫) પોભા-2 ભાં ખયીદેરી અને નલીનીકૃત ઇ-લેસ્ટના યેકોર્ડવા 

જાલી યાખલા અને પોભા -3 ભાં અગાઉના લાની 

પ્રલૃવત્તઓના લતય પાઇર કયલી. 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 
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૧૩ ૧૪(૧) જોઉત્ાદનકતા/ડીસ્ભેન્ટરય/યીવાઇકરય/યીપાફીળન 

ઓથોયાઇઝેળનની કોઇ ળયતો કે માાયલણીમ 

અવધવનમભોની કોઇ જોગલાઇઓનંુ બંગ કયતા જણામ તો 

તેભને વાંબલાની જરૂય તક આીને આ વનમભ શેઠના 

બંગના કાયણો નોંધીન જાશેય વશતભાં જરૂય જણામ તેભ 

ઓથોયાઇઝેળન રેવખતભાં યદ/વસ્ેન્ડ કયલા ફાફત. 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૧૪ ૧૪(૩) જેની ઓથોયાઈઝેળન યદ કયલાભાં આલી શોમ અને કેન્સ્ર 

કયલાભાં આલી શોમ તેલી વ્મવક્કત ઓને ટ્રદળા ફતાલલી 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૧૬ ૧૫ ઈ-લેસ્ટ વંગ્રશ ભાટેનો વભમગાો લધાયલા 

 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

યેડ/ઓયેન્જ/ગ્રીન 

(તભાભ કેટેગયી અને 

સ્કેરના ઉધો ગો  ) 

૧૭ ૧૭ ળેર્ડમૂર -4 ના 2 (i) ભુજફ ઇ-લેસ્ટના વંળોધન ભાટે 

 

પ્રાદેવળક કચેયી  
પ્રાદેવળક અવધકાયી: 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે  

૧૮ ૧૭ ટ્રયવળષ્ટ-૪ ના ક્ર્ભ-૨(૩) ભુજફ ડીસ્ભેન્ટરય , યીવાઇકરય 

અને યીપફીળયના તથા ઇ.ી.આયના ઓથોયાઇઝેળનની 

ુતાતા તથા તેના ભોનીટયીંગ ફાફત. 

પ્રાદેવળક કચેયી  
પ્રાદેવળક અવધકાયી: 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે  

૧૯ ૧૮ પોભા -5 ભાં લાર્ષક અશેલાર તૈમાય કયલા અને submit 

કયલા 

 

લડી કચેયી  

અધમક્ષ 

વભ્મ વવચલ  

મુવનટ શેડ : ઇ-લેસ્ટ  
 

૨૦ ૨૦ અકસ્ભાત ટ્રયોર્ટટગ અને પોરો-અ 

 

લડી કચેયી  

મુવનટ શેડ  

તેઓના કામાક્ષેત્ર  

ભાટે 

પ્રાદેવળક કચેયી  

પ્રાદેવળક અવધકાયી: તેઓના કામાક્ષેત્ર  

ભાટે 
 

૨૧ ૨૧ CPCB ની ૂલા ભંજૂયી વાથે જોગલાઈનું કોઈણ 

ઉલ્રંઘન ભાટે રાગેર નાણાંકીમ દંડ એકવત્રત કયલા ભાટે 

 

લડી કચેયી  

મુવનટ શેડ  

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે  

પ્રાદેવળક કચેયી  

પ્રાદેવળક અવધકાયી 

તેઓના કામાક્ષેત્ર ભાટે  

 
 

૨.૭ અલાજ પ્રદૂણ (વનમભ, અને વનમંત્રણ ) વનમભ  ૨૦૦૦ ને રગતી વત્તા. 
 

આ વનમભની કરભ-૨(વી) ભુજફ , કામદાને આધીન યાજ્મ વયકાય અને જીલ્રા ભેજીસ્િેટ/ોરીવ કવભચનય અલાજ પ્રદૂણ વનમંત્રણના 

અભરીકયણ અને એમ્ફીમન્ટ એયની ગુણલત્તાની ુતાતા કયલા ભાટે અવધકાયીને વનમુકત કયેર છે.  

તભાભ પ્રાદેવળક અવધકાયીઓ, માાલયણ ઇજનેયો, વવવનમય લૈજ્ઞાવનક અવધકાયીઓ, નામફ ઇજનેય, લૈજ્ઞાવનક અવધકાયી, ભદદનીળ માાલયણ 

ઇજનેય, વવનીમય ભદદનીળ લૈજ્ઞાવનકોને ફોડે એમ્ફીમન્ટ શલાની ગુણલત્તા જાલલા ભાટે વનમુકત કયેર છે તથા અલાજ ભાટે અલાજ 

પ્રદૂણ (વનમભન અને વનમંત્રણ) વનમભ ૨૦૦૦ શેઠ અવધકાયીઓ વનમુકત કયેર છે.  

 

૨.૮ લરાસ્ટીક કચયાના વ્મલસ્થાન વનમભો- ૨૦૧૬ અંતગાત વત્તા. 
 

કેયીફેગ્વ/ભલ્ટીરેમય ેકેજીંગ/ લરાસ્ટીક વીટ/ તેના જેલી લસ્તુઓનંુ ઉત્ાદન/ ઇમ્ોટા કયતા દયેક ઉત્ાદનકતાા અને લરાસ્ટીક 
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વીટ્વ/ભલ્ટરેમડા ેકેજીંગ લસ્તુઓના ેકીંગ યેીંગ ભાટે લયાતા એકભો અને વ્મકવતઓને ભાટે પ્રસ્થાવત કયેર ત્રક-૧ ભાં ગુજયાત 

પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડેને યજીસ્િેળનની અયજી કયલાની યશે છે. લરાસ્ટીક લેસ્ટના યીવાઇકર કયતા અથલા બવલષ્મભાં કયલાલાા વ્મટ્રકતોએ 

યજીસ્િેળન ભાટે ગુજયાત પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડેને ત્રક-૨ ભાં અયજી કયલાની યશે છે.એલુ લરાસ્ટીક કે જેનો કાચા ભાર તયીકે લયાળ 

થલાનો છે તેલા લરાસ્ટીકનંુ ઉત્ાદનકતાાએ ગુજયાત પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડેને ત્રક-૩ ભાં યજીસ્િેળનની અયજી કયલાની યશે છે.ગુજયાત 

પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફોડા જો એકભ આ વનમભની જોગલાઇઓની ુતાતા કયતો શોમ તથા ાણી અવધવનમભ-૧૯૭૪ , શલા અવધવનમભ-

૧૯૮૧ શેઠ ફોડાનીશમાત ભંજુયી ધયાલતો શોમ , ઉત્ાદનકતાાના ટ્રકસ્વાભાં  લરાસ્ટીક કચયા વ્મલસ્થાનનો એકળન લરાન ધયાલતો શોમ , 

ટ્રડસ્િીક ઇન્ડસ્ટીઝ વેન્ટય ફીજી કોઇ અવધકૃત વયકાયી કચેયીનંુ યજીસ્િેળનનંુ પ્રભાણત્ર ધયાલતુ શોમ તેભનેયજીસ્િેળનનંુ પ્રભાણત્ર 

આલાભાં આલળે. 

 

અનુ. 
ન. 

વત્તાનો પ્રકાય જેને વત્તા વોલાભાં આલેર શોમ તે 

ઓથોયીટી 

૧. અયજીઓ સ્લીકાયલી અને તાવ કયલી  પ્રાદેવળક અવધકાયી 

   

૨. યજીસ્િેળનઅંગેની  વત્તાઓ પ્રાદેવળક અવધકાયી 
   

૩. માાલયણ વુયક્ષા અવધવનમભ,૧૯૮૬ની કરભ ૫ શેઠ વનદેળો અધમક્ષ 

   

 

૨.૯ 

નાણાકંીય સતાઓ ર્ાટે નીચેના અધિકારીઓને ધનયકુ્ત કરે છે.  

 નવનનમય માડલયણ ઈજનેય  

 પ્રાદેનળક અનધકાયીઓ  

 ગાધંીનગય ખાતેની ભધ્મસ્થ પ્રમોગળાાના લડા  

 ગાધંીનગય ખાતે લશીલટી ળાખાના લડા  

 જન વકડ અનધકાયી  

 લડી કિેયી ખાતેના વરંગ્ન પ્રોજેક્ટના લડા 

 ડશવાફી ળાખાના લડા 

 ગાધંીનગય ખાતેની તકેદાયી ળાખાના લડા  

 ગાધંીનગય ખાતેની કિેયીના કામદા અનધકાયી     
 

નાણાકંીમ વતાઓ નનયકુ્ત કયલાના નનણડમો નીિે મજુફની ફોડડ ફેઠકભા ંરેલામેર છે.  

એ) તા. ૦૩/૦૮/૨૦૦૧ ની ૧૨૫ ભી ફોડડ ફેઠક : કિેયી હકુભ ક્રભાકં ; ભશકેભ/જી-૭૮(૪) /૧૨૭૪૭૯ તા. 

૦૫/૦૯/૨૦૦૧ થી નનણડમ પ્રવાયીત કયલાભા ંઆલેર છે.  



પ્રકયણ ૨  

૨૦૨૨ 

 

 પ્રો-એકટીલ ડીસ્કરોઝય                                                      ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફોડડ  
 
 

 

ફી) તા. ૨૯/૦૧/૨૦૦૨ ની ૧૨૭ ભી ફોડડ ફેઠક : કિેયી હકુભ  ક્રભાકં ; લશીલટી/૨૫૨(૨)/૧૧૨૫૭ તા. 

૨૪/૦૪/૨૦૦૨ થી નનણડમ પ્રવાયીત કયલાભા ંઆલેર છે.  

વી) તા. ૦૪/૦૩/૨૦૦૪ ની ૧૪૧ ભી ફોડડ ફેઠક : કિેયી હકુભ ક્રભાકં : ભશકેભ/જી-૭૮(૪)/૧૩૨૭૪ તા. 

૩૦/૦૪/૨૦૦૪ થી નનણડમ પ્રવાયીત કયલાભા ંઆલેર છે.  

ડી) તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૭ ની ૨૧૮ ભી ફોડડ ફેઠક :  કિેયી હકુભ ન.ં ગપુ્રનનફોડડ/એડીએભ-

૫૩૬(૭)/૪૦૬૦૦૩, તા. ૦૪/૦૩/૨૦૧૭  અન્લમે  રૂ. ૧ રાખથી રૂ. ૫ રાખ સધુીની, રૂ. ૫ રાખથી રૂ. 

એક કયોડ સધુીની અને રૂ. એક કયોડથી લધ યકભની કોઈણ ખયીદી ભાટે ખયીદ વનભનતની યિના 

કયલાભા ંઆલેર છે. આ વનભનત ખયીદી ભાટે બરાભણ કયલા અનધકૃત છે.    

ઈ) (ાણી અનધનનમભ – ૧૯૭૪ ની કરભ, ૧૬ ધ્માને રેલી) વભ્મ વચિલને એરોટભેન્ટની વાભેની તભાભ 

ચકુલણીની ભજુંયી/વાય કયલા ભાટે અનધકૃત કયેર છે.     

 
 

 


