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પ્રકરણ ૪ 

 
જીપીસીબીના દ્વારા કાર્યોના નનકાલ માટે નનર્યત કરવામાાં આવેલ નોર્મસસ  

 
 ફોડડના ટેકનનકર અનધકાયીઓના કામો અને જલાફદાયીઓ નીચે આધારયત છે: 

 ાણી (પ્રદૂણ નનલાયણ અને નનમત્રંણ) અનધનનમભ ,૧૯૭૪, શલા (પ્રદૂણ નનલાયણ  અને નનમંત્રણ) અનધનનમભ , ૧૯૮૧, 

માડલયણ (વુયક્ષા) અનધનનમભ, ૧૯૮૬ અને ત ેશેઠ ફનાલેર નલનલધ નનમભો ભુજફ નનમત કયામેર વત્તા, પયજો અને કામો. 

 કેન્દ્ર વયકાય, યાજમ વયકાય અને કેનન્દ્રમ પ્રદૂણ નનમંત્રણ ફોડડ ( CPCB) દ્લાયા વભમાતંયે વોંલાભાં આલતી જલાફદાયીઓ, 

CPCB અને/અથલા GPCB દ્લાયા રાલલાભાં આલતી ચોક્કવ નલસ્તાયની નનતીઓ.  

 નાભ. વુનપ્રભકોટડ, નાભ. NGT, ગુજયાત ઉચ્ચન્દ્મામારમ , APEX કોટડ દ્લાયા યચામેરી  કનભરટઓ, ઉચ્ચ ન્દ્મામારમ અને 

વયકાયના નનદેળનો/શુકભો.  
 GPCB દ્લાયા તૈમાય કયાતા નલનલધ કામડક્રભો/પ્રલૃનત્તઓ/એકળન પ્રાનો. 
 બાયતે વશી કયી શોમ એલી યાષ્ટ્રીમ માડલયણ નીનત જે નલનલધ ઇન્દ્ટયનેળનર કન્દ્લેનળન આધારયત  શોમ.  
 અધ્મક્ષ અને વભ્મવનચલ દ્લાયા ફોડડના અનધકાયીઓને અાતી કોઇણ ફીજી નલશ્લવનીમ જલાફદાયીઓ.  

 માડલયણીમ અને પ્રદૂણ નનમંત્રણ અભરીકયણ ભાટે યાજમને  વંફનધત GPCB ના કામદાઓ, નનમભો અને જાશેયનાભા 

શેઠના અત્માય વુધીના આદેળો, ફોડડના ભુખ્મ ઉદ્દેળો પ્રદૂણ નનમંત્રણ અને માડલયણની ગણુલત્તાનુ ંવયંક્ષણ કયલાનો, નલનલધ 

સ્ત્રોતો દ્લાયા થતા પ્રદૂણને યોકલા, અંકુળ અન ે ઘટાડલા ફશોા અલકાળલાા કામડક્રભો કયલાનો છે.  

 
 કામોના નનકાર ભાટે નનમત કયામેર નોર્મવડ: 

 

 કોઈણ એકભ જે ઉદ્યોગ/ઓયેળન/પ્રોવેવ શેતુથી સ્થાલાભાં આલે છે તેને કન્દ્વેન્દ્ટ ટુ એસ્ટાબ્રીળ ભેલલાનું યશેળે , જેને 

વાભાન્દ્મ યીતે NOC કશેલામ છે. ફોડડ ાણી અનધનનમભ -૧૯૭૪ અને શલા અનધનનમભ ૧૯૮૧ શેઠ કયલાભાં આલતી 

નલા/નલસ્તયણ ભાટેની CTE કન્દ્વેન્દ્ટ ટુ એસ્ટાબ્રીળ (NOC તયીકે જાણીતી) અયજીઓ સ્લીકાયે છે અને પ્રદૂણ નનમંત્રણ કયલા 

ભાટેની મોગ્મ વુનલધાઓ અયજદાય ધયાલે છે એ ફાફતની જરૂયી અને વંતોકાયક તાવ થમા ફાદ ભંજુયી આે છે.  
 ઉદ્યોગ ફધી એન્દ્લામન્દ્ભેન્દ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ નવસ્ટભ (EMS) મોગ્મ જગ્માએ રગાવ્મા ફાદ , કન્દ્વેન્દ્ટ ટુ ઓયેટ ભાટે અયજી કયી ળકે 

છે. ાણી, શલા અને જોખભી કચયા ભાટેનું ઓથોયાઈઝેળન વંમુક્ત યીતે CC&A કશેલામ છે. 
 ફોડડ જૈનલક કચયા વ્મલસ્થાન નનમભો-૨૦૧૬ શેઠની ઓથોયાઈઝળન ભાટેની અયજી સ્લીકાયે છે અને મોગ્મ વુનલધાઓ 

અયજદાય ધયાલે છે એ ફાફતની જરૂયી અને વંતોકાયક તાવ થમા ફાદ ભંજુયી આે છે. 
 ફોડડ પ્રાનસ્ટક કચયા વ્મલસ્થાન નનમભો-૨૦૧૬ શેઠ પ્રોડ્મુવય , અથલા બ્રાન્દ્ડ ઓલનવડ , રયવામકરવડ અને પ્રાનસ્ટક યો-

ભટીયીમર ભેન્દ્મુપેક્ચયયોની યજીસ્રેળન ભાટેની અયજી સ્લીકાયે છે. 
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 ાણી અનધનનમભ અથલા શલા અનધનનમભ અથલા જોખભી અને અન્દ્મ કચયાઓ (વ્મલસ્થાન અને વીભાાય શેયપેય) નનમભો , 
૨૦૧૬ શેઠ ઓથોયાઝેળન ભેલતા ફધા એકભોએ ૩૧ ભાચડ વુધીનું માડલયણ સ્ટેટભેન્દ્ટ પોભડ-૫ ભાં દય લડની વપ્ટેર્મફય ભાવ 

વુધીભાં જભા કયાલલાનું શોમ છે. 
 જોખભી અને અન્દ્મ કચયાઓ (વ્મલસ્થાન અને વીભાાય શેયપેય) નનમભો , ૨૦૧૬ શેઠ ઓથોયાઈઝેળન ભેલતા તભાભ 

એકભોએ લડના અંતે એન્દ્મુઅર રયોટડ પોભડ -૪ ભાં જોખભી કચયાનો યેકોડડ પોભડ-૩ ભાં જાલલાનો શોમ છે જે ૩૦ જૂન વુધીભાં 

જભા કયાલલાનો યશેળે. 

 ઔદ્યોનગક એકભો ઓયેળનો અથલા પ્રોવેવ દ્લાયા ઉત્વર્જીત અથલા નનકાર કયલાભાં આલતા માડલયણ પ્રદૂકોની ભાત્રા EP 

રુર ૩ (૧) ના Sch. 1 to 5 ભાં કયામેરા શોલા જોઈએ.  
 ઉરંઘન કયતા એકભોને નનદેળ આલાની ફોડડને વત્તા નનનશ્ચત કયલાભાં આલેર છે જેભાં ઔદ્યોનગક એકભોને ફંધ કયલાનું તેભજ 

ાણી અને લીજ પ્રલાશ જેલી મુટીરીટી વેલાઓ ફંધ કયલાની વત્તાઓને વભાલેળ થામ છે. 
  



પ્રકરણ-૪ 2022 

 

પ્રો-એકટીવ ડીસ્કોઝર                                                      ગજુરાત પ્રદૂષણ નિયતં્રણ બોડડ  
 
 

ગુજયાત પ્રદૂણ નનમંત્રણ ફોડડ, ગાંધીનગય 
ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી સ્કીભ 

પ્રસ્તાલના :- 
  એકભો દ્લાયા પ્રદૂણ નનમંત્રણના ભાદંડોનું ારન કયલાભાં ન આલતું શોમ અથલા પ્રદૂણ નનમંત્રણના કામદાઓનું ઉલ્રંઘન 

થતું શોમ, તેલા વંજોગોભાં ગુણદો ઉય કામદા ભુજફની કામડલાશી કયલાભાં આલે છે. એકભો પ્રદૂણ નનમંત્રણ અને કામદાઓના 

ારન ભાટે જરૂયી ગરાં બયે તે શેતુથી તેભની ાવેથી ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રેલાની , અને વુચનાઓ/કામદાઓનું ારન થતું શોલાનું 

દેખામ તો ગુણદો ઉય ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી યત કયલાની , અન્દ્મથા જપ્ત કયલાની પ્રથા ફોડડભાં લડ-૨૦૦૮ થી છે. આ અંગે લખતો 

લખત ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રેલાની અને જપ્ત કયલાની કામડધ્ધનતભાં વુધાયો કયલાભાં આલેર છે. 
  ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટીનો  શેતુ કામદાઓનું ારન કયાલલાનો છે. કામદાના અભરથી ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી યત ભે  અન ેજો તેભ ન થામ તો 

ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી  જપ્ત થઇ ળકળે , તેલા આળમથી કામદાનું ારન ઝડી ફને , તે ભાટે અગાઉની ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી  સ્કીભભાં નીચેના  

ઉદ્દેળો વાથ ેપેયપાયની આલશ્મકતા જણામેર છે. 
1. એકભો કામદાનું ારન કયલા પ્રેયામ.  
2. કામદાનું ારન ન કયતા એકભોભાં ારન કયલાની નળસ્ત ેદા થામ.  
3. જે ઉદ્દેશ્મ (એટરેક ેકામદાનું ારન) ભાટ ેફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રેલાભાં આલ ેછે તે વપ થામ.  
4. કામદાનું વુચારૂરૂ ેઅભર થઈ ળકે તથા ફોડડ દ્લાયા અાતી કન્દ્વને્દ્ટની ળયતોનું ારન થઈ ળકે.  
5. કામદાના બંગનું ુનયાલતડન કયતા એકભોભાં નળસ્તની બાલના ેદા થામ, વાથોવાથ ખોટી કાભગીયી કયતા શોમ તો ડય 

ણ યશ,ે ત ેઆળમથી ફેંક ગેયંટી રેલાથી કામદાનું ારન લધે.  

6. એકભોભાં દંડ કે  નળક્ષાનો નકાયાત્ભક બાલ જાગે , યંત ુકામદાના ારન કયલાથી ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી ાછી ભી ળક ેછે તેલો 

શકાયાત્ભક બાલ જાગે.  
7. પ્રદુણ કામદા/ અભર ન કયતાં એકભોને “Polluter Pays” નવધ્ધાંત રાગુ ાડલાભાં આલે.  

  આથી, માડલયણના કામદાઓના ારન અંગેના શેતેથી ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી સ્કીભ તૈમાય કયલાભાં આલેર છે. 

 
I. ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રાગ ુાડલા ભાટ ેકામડદાના ઉલ્રઘનનું લગીકયણ:  

 

A. એકભો દ્લાયા પ્રદૂણ નનમંત્રણના કામદાના ઉલ્રાંઘનના રકસ્વાઓભા ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રાગુ  ાડલા ભાટે ઉલ્રંઘનનુ ંલગીકયણ 

નીચે પ્રભાણ ેકયલાનુ ંયશળે:-  
 
લગડ-૧  
1. સ્ેન્દ્ટ એનવડ, સ્ેન્દ્ટ વોરલન્દ્ટ, પ્રલાશી જોખભી કચયો તથા ળુધ્ધીકયણ કમાડ લગયનું ગદું ાણી લગેયેનો ટને્દ્કય ક ેઅન્દ્મ ભાધ્મભ 

દ્લાયા નફનઅનધકૃત યીતે નદી નાા ખાડી, નશેય કેનાર, દરયમા લગેયેભાં નનકાર.  

2. કુલા કે ખાકુલાભાં વીધી કે અન્દ્મ કોઈ યીતે , જેભ કે યીલવડ ફોયીંગ , ાઈ લગેયે દ્લાયા , નફનઅનધકૃત યીતે  ગંદાાણીનો 

નનકાર.  
3. નફનઅનધકૃત યીતે જોખભી કચયાનો નનકાર.  
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4. જોખભી કચયા ખુલ્રાભાં વગાલલો.  

5. શલા પ્રદૂણ નનમંત્રણના વાધનો ન રગાડેર શોમ અથલા અૂયતા શોમ.  

6. ગદંાણી ળુનધ્દકયણ ભાટ ેપ્રાન્દ્ટ (ઇટીી) ન શોમ અથલા અૂયતો શોમ.  

7. પ્રનતફંનધત લસ્તુઓનુ ંઉત્ાદ થતું શોમ.  

8. EIA નોટીપીકેળન , અને તેના  લખતોલખતના વુધાયા , અન્દ્લમે માડલયણ ભંજુયી ન શોમ તેલા ઉત્ાદનો/પ્રલૃનતઓ ભંજુયી  

ભેવ્મા લગય કયતા શોમ.  
9. MOEF&CC/CPCB કે અન્દ્મ ઓથોયીટીના ડામયેકળનનુ ંઉલ્રઘંન થતું શોમ.  

 
લગડ-૨  
 

1. ગંદાાણીના ળુધ્ધીકયણ અંગ ેપ્રાન્દ્ટ (ઇટીી) રગાલલા છતાં ણ ચરાલતા ન શોમ.  

2. નનકાર કયલાભાં આલતાં ગંદા ાણીની ગુણલત્તા નનમત ભાત્રા કયતાં નોંધાત્ર યીતે લધાયે શોમ.  

3. નફનઅનધકૃત યીતે ઔદ્યોનગક ગદંા ાણીનો નનકાર. 

4. નફનઅનધકૃત યીતે જોખભી કચયાનો ઔદ્યોનગક એકભોભાં શેયપેય.  

5. નફનઅનધકૃત યીતે જોખભી કચયાનો ફતણ તયીક ેઉમોગ.  

6. શલા પ્રદૂણ નનમંત્રણના વાધનો રગાલલા છતાં ણ ચરાલતા ન શોમ.  

7. નફનઅનધકૃત યીતે ફામોભેડીકર લેસ્ટની શેયપેય/નનકાર કયતા શોમ.  

8. એકભભાં જ્માયે અકસ્ભાત થામ અન ેપ્રદૂણનો પ્રશ્ન ઉનસ્થત થામ.  

9. CTE/CCA લગયની લસ્તુઓનું ઉત્ાદ થતુ ંશોમ. 

 
લગડ -૩ 
 

1. શલા પ્રદૂણ નનમંત્રણના વાધનો નલા ફેવાડલા/અદ્યતન કયલા ફોડડ દ્લાયા અામેર વુચનાનો અભર થમો ન શોમ. 

2. ગંદાાણીના ળુનદ્ધકયણ અંગે પ્રાન્દ્ટ (ઈટીી) નલો ફેવાડલા/અદ્યતન કયલાની ફોડડ દ્લાયા અામેર વુચનાનો અભર થમો 

ન શોમ. 
૩. પ્રાસ્ટીક લેસ્ટ ભેનજભેન્દ્ટ રૂર અંતગડત ૫૦ ભાઈક્રોનની ઓછી જાડાઈલાા પ્રાસ્ટીકનું ઉત્ાદન કયલાભાં આલતું શોમ. 

 

B. કોભન એન્દ્લામયભેન્દ્ટર ઈન્દ્રાસ્રકચય જેલા કે વીઇટીી/ટીએવડીએપ/ઈન્દ્વીનયેટય , CBWTF લગેય ેદ્લાયા પ્રદૂણ નનમંત્રણના 

ભાદંડોના તથા કામદાના ઉલ્રંઘનના નીચેના રકસ્વાઓભાં ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રાગુ ાડલાની યશેળે. 
 

1. નોન કોર્મપ્રામન્દ્વ જોલા ભે અન/ેઅથલા એકળન પ્રાનની જરૂય શોમ ત્માય.ે 
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2. વભમફધ્ધ એકળન પ્રાન યજુ કયલા આદેળો આેરા શોમ છતાં યજુ ન કયેર શોમ. 

3. ફોડડ દ્લાયા સ્લીકાયલાભાં આલેર એક્ળન પ્રાન ભુજફ અગ્રેડેળન અથલા ટેકનીકર વુધાયા લધાયા વભમભમાડદાભાં ન કયતાં 

શોમ ત્માય.ે 

4. MOEF & CC/CPCB કે અન્દ્મ ઓથોરયટીના આદેળોનું ઉલ્રંઘન થતું શોમ. 

5. અકસ્ભાત થામ અને પ્રદૂણનો પ્રશ્ન ઉનસ્થત થામ. 
 

II. ફને્દ્ક ગેયન્દ્ટી યકભ 

 

(A) ભાં વભાનલષ્ટ એકભો ભાટ ે:  

(ક) રઘુ ઉદ્યોગો ભાટ ે
ક્રભ ઉત્ાદન પ્રલૃનત્ત ઉલ્રંઘનનો પ્રકાય પ્રથભ લાયના 

ઉલ્રંઘન ભાટે (રૂ. 

રાખભા)ં 

પ્રથભ લાયના 

ઉલ્રંઘનની તાયીખથી 

ફે લડભાં પયી લાયના 

ઉલ્રંઘન ભાટે ( રૂ. 

રાખભા)ં 
૧ ઈઆઈએ નોટીપીકેળન -૨૦૦૬ અને 

તેના લખતો લખતના વુધાયાઓ અન્દ્લમે 

માડલયણ ભંજુયીની જરૂય શોમ તેલા 

ઉત્ાદનો/પ્રલૃનત્તઓ 

લગડ-૧ રૂ. ૨.૦૦ રૂ. ૪.૦૦ 

લગડ-૨ રૂ. ૧.૫૦ રૂ. ૩.૦૦ 

લગડ-૩ રૂ. ૧.૦૦ રૂ. ૨.૦૦ 

૨. અન્દ્મ એકભો/પ્રલૃનત્તઓ લગડ-૧ રૂ. ૧.૦૦ રૂ. ૨.૦૦ 

લગડ-૨ રૂ. ૦.૭૫ રૂ. ૧.૫૦ 

લગડ-૩ રૂ. ૦.૫૦ રૂ. ૧.૦૦ 

 

(ખ) ભધ્મભ કક્ષાના ઉદ્યોગો ભાટ ે

 
ક્રભ ઉત્ાદન પ્રલૃનત્ત ઉલ્રંઘનનો પ્રકાય પ્રથભ લાયના 

ઉલ્રંઘન ભાટે (રૂ. 

રાખભા)ં 

પ્રથભ લાયના 

ઉલ્રંઘનની તાયીખથી 

ફે લડભાં પયી લાયના 

ઉલ્રંઘન ભાટે ( રૂ. 

રાખભા)ં 
૧ ઈઆઈએ નોટીપીકેળન -૨૦૦૬ લગડ-૧ રૂ. ૩.૫૦ રૂ. ૭.૦૦ 
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અને તેના લખતો લખતના 

વુધાયાઓ અન્દ્લમે માડલયણ 

ભંજુયીની જરૂય શોમ તેલા 

ઉત્ાદનો/ પ્રલૃનત્તઓ 

લગડ-૨ રૂ. ૨.૫૦ રૂ. ૫.૦૦ 

લગડ-૩ રૂ. ૧.૫૦ રૂ. ૩.૦૦ 

૨. અન્દ્મ એકભો/પ્રલૃનત્તઓ લગડ-૧ રૂ. ૧.૫૦ રૂ. ૩.૦૦ 

લગડ-૨ રૂ. ૧.૨૫ રૂ. ૨.૫૦ 

લગડ-૩ રૂ. ૦.૭૫ રૂ. ૧.૫૦ 

 

(ગ) ભોટા ઉદ્યોગો ભાટ ે

રૂ. ૧૦૦ કયોડ વુધીના ભુડી યોકાણલાા ભોટા ઉદ્યોગો ભાટે ફેન્દ્ક ગેન્દ્ટીની યકભ 
ક્રભ ઉત્ાદન પ્રલૃનત્ત ઉલ્રંઘનનો પ્રકાય પ્રથભ લાયના 

ઉલ્રંઘન ભાટે (રૂ. 

રાખભા)ં 

પ્રથભ લાયના 

ઉલ્રંઘનની તાયીખથી 

ફે લડભાં પયી લાયના 

ઉલ્રંઘન ભાટે ( રૂ. 

રાખભા)ં 
૧ ઈઆઈએ નોટીપીકેળન -૨૦૦૬ 

અને તેના લખતો લખતના 

વુધાયાઓ અન્દ્લમે માડલયણ 

ભંજુયીની જરૂય શોમ તેલા 

ઉત્ાદનો/ પ્રલૃનત્તઓ 

લગડ-૧ રૂ. ૧૦.૦૦ રૂ. ૨૦.૦૦ 

લગડ-૨ રૂ. ૫.૦૦ રૂ. ૧૦.૦૦ 

લગડ-૩ રૂ. ૪.૦૦ રૂ. ૮.૦૦ 

૨. અન્દ્મ એકભો/પ્રલૃનત્તઓ લગડ-૧ રૂ. ૪.૦૦ રૂ. ૮.૦૦ 

લગડ-૨ રૂ. ૨.૫૦ રૂ. ૫.૦૦ 

લગડ-૩ રૂ. ૨.૦૦ રૂ. ૪.૦૦ 

 

(ઘ) રૂ . ૧૦૦ કયોડ થી લધુ અને રૂ . ૫૦૦ કયોડ વુધીના ભુડી યોકાણલાા ભોટા ઉય ભુજફ રૂ . ૧૦૦ કયોડ વુધી 

ભુડીયોકાણલાા ભોટા ઉદ્યોગ ભાટે નનધાડયીત ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી યકભના ૧.૫ ના ગુણંકભાં ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રેલાની યશેળે. 

(ચ) રૂ. ૫૦૦ કયોડથી લધુના ભુડીયોકાણલાા  ભાટો ઉદ્યોગો ભાટે ઉય ભુજફ રૂ . ૧૦૦ કયોડ વુધી ભુડી યોકાણલાા ભોટા 

ઉદ્યોગ ભાટે નનધાડયીત ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી યકભના ૨.૦ ના ગુણાકભાં ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી રેલાની યશેળે. 
(B) ભા ંવભાનલષ્ટ એકભો ભાટ ે: 

(ક) કોભન એન્દ્લામયભેન્દ્ટર ઈન્દ્રાસ્રકચય ભાટે ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી ની યકભ 

 
ક્રભ કોભન એન્દ્લામયભેન્દ્ટર ઈન્દ્રાસ્રકચય પ્રથભ લાયનાં ઉલ્રંઘન ભાટે પ્રથભ લાયના ઉલ્રંઘનની 
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(રૂ. રાખભા)ં તાયીખથી ફે લડભાં પયી 

લાયના ઉલ્રંઘન ભાટે (રૂ. 

રાખભાં) 
૧ કોભન પેવીરીટી જેલી ક,ે  

- CETP 

- TSDF 

- Incinerator 
- ભલ્ટીર ઈપેક્ટ ઈલેોયેટય લગેય ે

રૂ. ૧૦.૦૦ રૂ. ૨૫.૦૦ 

 

(ખ) શેલ્થ કેય મુનનટ્વ તથા કોભન ફોમોભેડીકર લેસ્ટ રીટભેન્દ્ટ પેવીરીટી ભાટે ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટીની યકભ. 
ક્રભ કોભન એન્દ્લામયભેન્દ્ટર ઈન્દ્રાસ્રકચય પ્રથભ લાયનાં ઉલ્રંઘન ભાટે 

(રૂ. રાખભા)ં 
પ્રથભ લાયના ઉલ્રંઘનની 

તાયીખથી ફે લડભાં પયી 

લાયના ઉલ્રંઘન ભાટે (રૂ. 

રાખભાં) 
૧ કોભન ફામોભેડીકર લેસ્ટ રીટભેન્દ્ટ પેવીરીટી રૂ. ૧.૦૦ રૂ. ૨.૦૦ 

૨ શેલ્થ કેય મુનનટ્વ (૫૦ ફેડ વુધીના) રૂ. ૦.૫૦ રૂ. ૧.૦૦ 

૩ શેલ્થ કેય મુનનટ્વ (૫૦ ફેડ થી લધુના) રૂ. ૧.૦૦ રૂ. ૨.૦૦ 

 

III. ફને્દ્ક ગેયન્દ્ટીની ભુદ્દત 

1. ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટીની ભુદ્દત ઓછાભાં ઓછી ૧ લડ  (ભુદ્દતની તાયીખ છીના જે તે લડના કેરેન્દ્ડય નત્રભાનવક અંતીત ) 

યશેળે. 
2. ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટીની લધુભાં લધુ ભુદ્દત જે તે એકભ દ્લાયા યજુ કયેર વભમફદ્ધ એકળન પ્રાન ુણડ થલાના જે તે લડના 

કેરેન્દ્ડય નત્રભાનવક અંતીત યશેળે. 
3. ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી નળડ્મુર ફેન્દ્કની ળાખાભાંથી નનમત નભુનાભાં ભેલીને તેની યકભ ગુજયાતભાં આલેરી ફેન્દ્કની 

ળાખાભાંથી લટાલી ળકામ તે ભુજફ યજુ કયલાની યશેળે. 
4. ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી વભમભમાડદા ુણડ થલાના આયે શોમ અને યીન્દ્મુ કયાલલાની જરૂયી શોમ તો મુનનટ શેડ દ્લાયા વક્ષભ 

કક્ષાએથી ભંજુયી ભેલી ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી યીન્દ્મુ કયાલલાની યશેળે. 

  
 IV. ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી યત કયલા અંગ ે:  
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  નીચે જણાલેર વંજોગોભાં ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી યત કયલાની યશેળે. 

1.  જે શેતુ ભાટે ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી ભેલલાભાં આલેરી શોમ તેનું ારન થમેર શોમ. 

2. એકભ દ્લાયા એકળન પ્રાન ભુજફ કાભગીયી ૂણડ થમેર શોમ. 

3. માડલયણના કામદાઓની ૂતડતા થમેર શોમ. 
4. નલી ફેન્દ્ક ગેયેન્દ્ટી જભા કયાલલાના વંજોગોભાં તે જભા રઈને જુની ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી મુનનટ શેડ કક્ષાએથી યત કયી 

ળકાળ.ે 

V. ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી જપ્ત કયલા અંગ ે: 

ફેન્દ્ક ગેયન્દ્ટી નીચેના વંજોગાભાં જપ્ત કયલી. 
1. ઉલ્રધનના જે કાયણોવય ફેન્દ્ક ગેયંટી રેલાભા આલેર શોમ અને ફેન્દ્ક ગેયંટીની ભુદ્દ્ત દયર્મમાન પયીથી ઉલ્રધંન 

થામ તેલા વંજોગોભાં રીધેર ફેન્દ્ક ગેયંટી જપ્ત કયલી.  

2. વભમ ભમાડદાભાં ઇ.એભ.એવ. અગ્રેડેળન અથલા એક્ળન પ્રાનનો અભર ન કયે ત્માયે ફેન્દ્ક ગેયંટી જપ્ત કયલી.  

VI. ખાસ જોગવાઇ: 

 ઉદ્યોગોને આલાભાં આલેર ક્રોઝયનાં કેવભા,ં ક્રોઝયના અભરની ભુદ્દત લધાયલાની/ અભર ભુરતલી યાખલાની દયખાસ્તના 

વંજોગો અથલા અન્દ્મ ગંબીય ઉલ્રંઘન જણામેર કેવભાં ફેન્દ્ક ગાયન્દ્ટીની યકભભાં લધાયો કયલા અથલા ફેન્દ્ક ગાયન્દ્ટીભાં લધાયો 

કયલાં કયી તાત્કાનરક જપ્ત કયલા તથા ફેન્દ્ક ગાયન્દ્ટીની અન્દ્મ ફાફતભાં ફોડડનાં ભાનનીમ અધ્મક્ષશ્રીનો નનણડમ આખયી ગણાળે. 

VII. પ્રકીણડ:- 

ફેન્દ્ક ગેયંટી એ ફોડડ દ્લાયા પ્રદૂણ નનમંત્રણના કામદા અંતગડત રેલાભાં આલતા અન્દ્મ ગરાઓ, જેભ કે ક્રોઝય, નોટીવ 

ઓપ ડામયેક્ળન, ળો કોઝ નોટીવ લગેયે ઉયાંતની કામડલાશી છે.  

 માડલયણીમ કામદાના ારન કયાલલા ભાટેની વાભાન્દ્મ તકનીકોભાં નનમત ભાત્રાઓનું ારન કયાલલુ,ં ુતડતાઓની ચકાવણી 

ભુરાકાત અશેલાર , ૃથ્થકયણ અશેલાર , કાયણ દળડક નોટીવ , શલા અનધનનમભ -૧૯૮૧ની કરભ ૩૧ (અ) અને ાણી 

અનધનનમભ ૧૯૭૪ ની કરભ ૩૩ (અ) શેઠની નોટીવ, માડલયણ (વુયક્ષા) અનધનનમભ શેઠ નોટીવો , ફંધના શુકભો 

અને અદારતભાં પયીમાદ દાખર કયલાનો વભાલેળ થામ છે.  

 કેવોભાં નનણડમ રેલા ભાટેના ફે ભુખ્મ તખ્તાઓ ભુરાકાત અશેલાર અને ૃથ્થકયણ અશેલાર છે . પ્રમોગળાાઓ ૃથ્થકયણ 

અશેલારો ૂયા ાડે છે જ્માયે ભુરાકાત અશેલાર પ્રાદેનળક કચેયીઓ , તકેદાયી ળાખા અથલા નલનળષ્ટ ટીભો ૂયા ાડે છે . 
કોઇ ચોક્કવ કેવભાં ઉક્ત દ્લાયા ૂયા ાડલાભાં આલેરી નલગતો ધ્માને રઇ તેની ગંબીયતા ચકાવી કેવને શાથ ધયી ચોક્કવ 

પ્રકાયના જરૂયી ગરાઓ રેલાભાં આલે છે . ઉદ્યોગો પ્રરક્રમાઓ કે પ્રલૃનતઓભાંથી થતા માડલયણ પ્રદૂકોના સ્ત્રાલ કે 

નનકારની નનમત ભાત્રાઓ માડલયણ વુયક્ષા નનમભોની કરભ -૩(૧) ના રયનળષ્ટ ૧ થી ૪ ભાં નનદેળ કમો ભુજફની શોમ 

છે યંતુ સ્ત્રાલનનકારની વંમુક્ત અવય માડલયણ વુયક્ષા અનધનનમભની કરભ -૩(ફી) ના રયનળષ્ટ -૭ભાં નનદેળ કયેર 

નેળનર એર્મફીમન્દ્ટ યેય કરોનરટી સ્ટાન્દ્ડડડ કયતા લધુ શોલી ન જોઇએ.  
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 નલધેમના નનકાર ભાટે અનધકૃત કયેર ભાદંડો કોષ્ટકભાં દળાડલેર છે.  

અ.ન. પ્રલૃનતનો પ્રકાય પ્રલૃનતઓ 

૧ ઉદ્યોગોનું લગીકયણ  યેડ/ઓયેન્દ્જ/ગ્રીન/લાઇટ 
૨ ઉદ્યોગ સ્થાલાની ભંજુયી ભાટેની પ્રરક્રમા(NOC)   કન્દ્વેન્દ્ટ ટુ એસ્ટાબ્રીળ  

૩ ફોડડની વીટીઇ (NOC) ની અયજી કયલા ભાટેનું ત્રક કન્દ્વેન્દ્ટ ટુ એસ્ટાબ્રીળ  

૪ ઉદ્યોગો ચરાલલા ભાટેની ભંજુયી ભાટેની પ્રરક્રમા કન્દ્વેન્દ્ટ ટુ ઓયેટ  
૫ વીવીએ અને તેની અયજી ચકાવણી ભાટેની માદી ચેક્રીસ્ટ  
૬ ાણી અનધનનમભ-૧૯૭૪ (૧૯૭૪ નો અનધનનમભ ક્રભ -૬) ની કરભ 

૨૫/૨૬ શેઠ ગુજયાત પ્રદૂણ નનમંત્રણ ફોડડની ભંજુયી ભેલલા 

ભાટેની અયજી. 

ત્રક-ડી 

૭ શલા અનધનનમભ-૧૯૮૧ ની કરભ-૨૧ શેઠ ઔદ્યોનગક એકભ /એકભો 

સ્થાલા/ચરાલલા ભાટેની ભંજુયી ભેલલા ભાટેની અયજી. 

ત્રક-૧ 

૮ કરેક્ળન/યીવેપ્ળન/રીટભેન્દ્ટ/રાન્દ્વોટડ/સ્ટોયેજ જોખભી કચયાના 

નનકારનું ઓથોયાઇઝેળન ભેલલા ભાટેની અયજી. 

ત્રક-૧ 

૯ પેનવનરરટના ઓક્મુામય /ઓયેટય દ્લાયા જોખભી કચયાનો યેકડડ 

જાલલા ભાટેના ત્રક.   

ત્રક-૩ 

૧૦ પેનવનરરટના ઓક્મુામય /ઓયેટય દ્લાયા જોખભી કચયાનો યેકડડ 

જાલલા ભાટેના ત્રક. 

ત્રક-૪ 

 
૧૧ માડલયણ વુયક્ષા અનધનનમભ-૧૯૮૬ શેઠ માડલયણ સ્ટેટભેન્દ્ટનું ત્રક.  ત્રક-૫ 
૧૨ જૈનલક તફીફી કચયા વ્મલસ્થાન નનમભો -૨૦૧૬ નનમભ -૮ ભુજફ 

અયજી કયલાનું ત્રક.  

ઓથોયાઇઝેળન ભાટે ત્રક-૨ ની અયજી.  

૧૩ જૈનલક તફીફી કચયાનો લાર્ષક અશેલા ત્રક-૪ 
૧૪ પ્રાનસ્ટક લેસ્ટ ભેનેજ ભેન્દ્ટ નનમભો-૨૦૧૬ ના નનમભ-૧૩(૨) અંતગડત 

પ્રાનસ્ટક કેયી ફેગ્વ અને ભલ્ટીરેમડડ પ્રાનસ્ટક્વ ફનાલલા ભાટે 

યજીસ્રેળન અયજીનું ત્રક.  

ત્રક-૧ 

૧૫ પ્રાનસ્ટક લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ નનમભો -૨૦૧૬ ના નનમભ -૧૩(૩) અંતગડત 

પ્રાનસ્ટક લેસ્ટના યીવાઇકરયના યજીસ્રેળન અયજીનું ત્રક. 

ત્રક-૨ 

૧૬ ાણી ઉકય અનધનનમભ -૧૯૭૭ ની કરભ -૩ શેઠ ાણી ઉકયનું 

યીટનડ બયલાનુ ત્રક 

ાણી ઉકય યીટનડ ત્રક 
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૧૭ રોકવુનાલણી પ્રરક્રમા  રોકવુનાલણી પ્રરક્રમા 
૧૮ માડલયણ ઓરડટ મોજના  માડલયણીમ ઓડીટની રાગુ ડલાની અને 

ઓડીટયના ભાટેની અયજીનું ત્રક.  
૧૯ ઘન કચયો વ્મલસ્થાન નનમભો , ૨૦૧૬ અંતગડત ઓથોયાઇઝેળન 

ભેલલા ભાટેની અયજીનું ત્રક 
ત્રક-૧ 

૨૦ ઘન કચયો વ્મલસ્થાન નનમભો , ૨૦૧૬ અંતગડત ર્મમુનનનવર ઓથોયીટી 

લડે લાર્ષક અશેલારનું જભા કયલાનું ત્રક.  

ત્રક-૩ 

૨૧ નલી ફેટયીઝના લેચાણ અને લયામેર ફેટયીઝના એકત્રીકયણ ભાટેના 

રયટનડ પાઇર કયલાનું ત્રક (ઉત્ાદન કતાડ, ઇન્દ્લટડય, ફલ્ક કન્દ્સ્મુભય ભાટ)ે  
ત્રક-૧ 

૨૨ ડીરવડના યેજીસ્રેળન ભાટેનું ત્રક (ડીરવડ દ્લાયા જભા કયલુ)ં ત્રક-૪ 
૨૩ નલી ફેટયીઝના લેચાણ અને લયામેર ફેટયીઝના એકત્રીકયણ ભાટેના 

રયટનડ પાઇર કયલાનું ત્રક (ડીરવડ દ્લાયા જભા કયલુ)ં  
ત્રક-૫ 

૨૪ લયામેર ફેટયીઝના યીવાઇકરય દ્લાયા રયટનડ પાઇર કયલાનું કયલાનું ત્રક 

(યીવાઇકરય દ્લાયા જભા કયલુ)ં   
ત્રક-૭ 

૨૫ ફેટયીઝના ફલ્ક ક્ન્દ્સ્મુભવડને યીટનડ પાઇર કયલાનું ત્રક (ફલ્ક કન્દ્સ્મુભવડ 

જભા કયલુ)ં  

ત્રક-૮ 

૨૬ લયામેર ફેટયીઝના એક્ળનયે યીટનડ પાઇર કયલાનું ત્રક (એકળનવે 

જભા કયલુ)ં  

ત્રક-૯ 

 


