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લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ િનયમો અ વયે થાિનક સં થાઓ તેમજ 

લા ટક ોડ સૂસની જવાબદાર ઓ 

 

વતમાન ગુમા ંઇ ફોમશન ટ નોલો નો રૂજ ઝળહળ  ર ો છે. વૈિ ક તર ખુ, સગવડ અને લુભ 

લોક વન શૈલીમા ં ુદરતી ોતોના થઇ રહલા દોહન, ૂષણના ભરડામા ંઆવી રહલ  પાણી, હવા અને 

જમીનના પડકારો સાથોસાથ એક તરફ ૃ  સ હતના િવક પે રોજ દા વનમા ં વેશ પામેલ લા ટક ુ ં

અ ત વ સવ વી ૃત બની ર ુ ંછે. યાર બી  તરફ, શહરોમા,ં નગરોમા,ં ગામેગામ, ખેતરના સીમાડ, નદ , 

તળાવ, સરોવર, દ રયાકાઠં, પહાડ અને ડ  ખીણો સ હત સમ  જળ અને થળમા ં ચો સ કારના 

લા ટકના કચરાએ પડકાર પ સા ા ય ફલા ુ ંછે. ઝાડ-પાન ક વન પિતના કૂા-ભીના કચરા સાથ ેઆ 

શેતાન સમા લા ટકને સામા ય લોકો બાળ ન ેહવામા ંઝેર ફલાવી ર ા છે.  

આથી, વષ ૨૦૧૫મા ંરા ય વ છતા બંશેની સફળતા આડ લા ટકના કચરાની ગભંીર સમ યા સર 

કરવાના ઉમદા હ થુી ભારત સરકારના નવા કલેવર સાથે ગઠન થયલે પયાવરણ, વન અન ે લાયમેટ 

ચે જ મં ાલય ારા અગાઉના િનયમોન ે થાન ેનવસેરથી લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ સ, ૨૦૧૬ના નામે 

તાર ખ ૧૮.૩.૨૦૧૬થી હરનામા મારફતે આ જોગવાઈ અમલમા ંછે.  

દરિમયાન, તા તરમા ંઆ િનયમોમા ંસદર મં ાલય ારા તા  .૨૭.૩.૨૦૧૮ના હરનામા મારફતે  

લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ )એમે ડમે ટ ( સ, ૨૦૧૮મા ંઉપરો ત િનયમોમા ંકટલાકં ધુારા પણ િસ  કયા 

છે. 

લા ટક વૅ ટ ુ ંમેનેજમે ટ   

1. શહર  િવ તારમા ં લા ટક કચરા ુ ંમેનેજમે ટ થાિનક સં થા, કોપ રશન ક િુનિસપાલીટ એ 

કરવા ુ ં છે.  ર-સાય ડ થઇ શક તેવા લા ટક કચરાને ન ધણી થયલે ર ટડ લા ટક 

વૅ ટ ર-સાયકલરને આપવા ુ ં છે. તથા ‘ગાઇડલાઇ સ ફોર ર-સાય લગ ઓફ લા ટક’ના 

નામે ભારતીય માનક માકંઃ આઇએસ- ૧૪૫૩૪-૧૯૯૮ને અ ુ પ લા ટક કચરા ુ ં ર-

સાય લગ કરવા ુ ંરહશે.  

2. લા ટક કચરા પકૈ  એવો કચરો ક ને શ તઃ ફર થી ર ઝૂ ક રસાયકલ માટ વપરાશમા ંન 

લઇ શકાય, તેવા કચરાને સબંિંધત કોપ રશન ક િુનિસપા લટ એ ઇ ડયન રોડ કો ેસની 

માગદિશકા જુબ રોડના બાધંકામમા ંઉપયોગ કર  શકશે, િવક પ ેઆ થાિનક સં થાઓએ આ 
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કચરામાથંી ઊ  મેળવવા અથવા ઓઇલ બનાવવા અ યોને ો સા હત કરવાની કામગીર  

અદા કરવાની છે.  

લા ટક કચરાનો આ કાર ઉપયોગ કરવાની ટ નોલો  જુબ કામગીર  કરવાની છે, તેમજ 

આ ગે રા ય ૂષણ િનયં ણ બોડ ક ૂષણ િનયં ણ સિમિત ારા હર કરવામા ંઆવેલ 

ૂષણ િનયં ણના ધારાધોરણો ુ ંપણ પાલન કરવા ુ ંછે.    

3. થમ સેટ લા ટકને ગરમ કરવાથી અ ય લા ટકની મ નરમને બદલે કઠણ થાય છે. આવા 

થમ સેટ લા ટકન ે ોસેસ કર  િનકાલ કરવા માટ સીપીસીબી- ક ીય ૂષણ િનયં ણ 

બોડની  માગદિશકા જુબ જ ર  પગલા ંલેવાના છે. 

સોલીડ વૅ ટ મેનેજમે ટ સ, ૨૦૦૦ અથવા તનેા વખતોવખતના ધુારા માણેની જોગવાઇઓ 

જુબ, મા ય ર-સાયકલસની ફિસ લટ  ખાતે લા ટકના કચરા ુ ં ર-સાય લગ ક ોસેસ કરવાની 

યા દરિમયાન નીપજતા િન ય પદાથ નો િનકાલ કરવાનો છે.  

ક પો ટબલ લા ટકની ચીજ-વ ઓુ માટ ોટોકોલ-નયાચાર  

લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદાના હરનામા સાથે બડાણ િશડ લૂ-૧ની યાદ મા ંદશાવેલ ભારતીય 

માનકના ોટોકોલ-નયાચાર જુબ લા ટકની ચીજ-વ ઓુની ત/ ડ ેડ થવાનો શ તેમજ તનેો 

િવઘટન થવાનો  શ ન  કરવાનો રહશે.  

મા કગ અથવા લેબ લગ  

લા ટકની દરક કર -બૅ સ તેમજ મ ટલેયડ પકૅ જગ પર ે મા ંનીચે દશાવેલ િવગતો છાપવી 

ફર યાત છે.  

 કર -બૅ સના ક સામા ંનામ, ઉ પાદકનો ર શન નબંરતથા તેની ડાઇ દશાવવાની છે.   

 મ ટલેયડ પૅક જગના ક સામા ંનામઅનેઉ પાદકનો ર શન દશાવવા ુ ંછે.   

 ક પો ટબલ લા ટકમાથંી બનાવેલ કર -બૅ સના ક સામા ં નામ અને સ ટ ફકટ નબંર 

દશાવવાનો છે.   

ર-સાયક ડ લા ટકની દરક કર -બૅ સ પર લેબલ અથવા ‘recycled’ માટ નીચે દશાવેલ લા ટકન ે

સબંિંધત સં ા/ ચ ્ માક કરવા ુ ં છે. અને ‘ગાઇડલાઇ સ ફોર ર-સાય લગ ઓફ લા ટક’ના નામે 

ભારતીય માનક માકંઃ આઇએસ- ૧૪૫૩૪-૧૯૯૮ને અ ુ પ લા ટક તૈયાર કરવા ુ ંછે.   
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લા ટક વૅ ટના કારઃ  

 

ઉપરો ત સાત ‘ ચ ્’મા ં  PET – પો લઇથી લન ટ ર થલૅટ, HEPE – હાઇ ડ સટ  પો લઇથી લન, 

V- િવનાઇલ(પીવીસી), LDPE- લૉ ડ સટ  પો લઇથી લન, PP- પો લ ોપી લન, PS- પો લ ટ રન, 

અને OTHER- અ યમા ંABS-એ લોનાઇ લ ટુા ડયન ટાય રન, PPO- પો લ ફ લની ઓ સાઇડ, 

PC- પો લકાબ નેટ PBT- પો લ ુ ટ લન ટ ર લટે, વગેર િવ ભ  ર ઝ સ અને મ ટ-મટ રય સના 

લા ટક કારોને આવર  લીધા છે.  

ક પો ટબલ લા ટકમાથંી બનાવેલ કર -બૅ સ પર ‘compostable’ લેબલ કર ુ ંતેમજ આ કારની 

‘ક પો ટબલ લા ટક’ના નામે ભારતીય માનક માકંઃ આઇએસ- ૧૭૦૮૮-૨૦૦૮ને અ ુ પ 

ક પો ટબલ લા ટક તૈયાર કરવા ુ ંછે.  

િનયત સ ાતં /ઓથો રટ   

1. લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટના કાયદા હઠળ ર શન, લા ટક ોડ સના ઉ પાદનઅને 

મ ટલેયડ પૅક જગ, ોસેિસગ અને લા ટક કચરાના િનકાલની જોગોવાઇઓ ુ ંપાલન 

કરાવવાની કામગીર  સબંિંધત રા ય ૂષણ િનયં ણ બોડને ઓથો રટ  તર ક પુરત 

કરવામા ંઆવી છે.  

2. લા ટક કચરો નીપ વનાર ારા લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ, લા ટકની કર -બૅ સનો 

ઉપયોગ, લા ટક િશ સ ક તેના વી અ ય ચીજ-વ ,ુ પાતળા લા ટક રોલમાથંી બનાવેલ 

કવસતેમજ મ ટલેયડ પૅક જગ સબંિંધત લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટના કાયદા હઠળની  

જોગોવાઇઓ ુ ંપાલન કરાવવા રા ય ક ક  શાિસત દશના શહર  િવભાગના સબંિંધત ઇન-

ચા  સે ટર ને સ ાતં /ઓથો રટ  તર ક કામગીર  સ પવામા ંઆવી છે. 
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3. લા ટક કચરો નીપ વનાર ારા લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ, લા ટકની કર -બૅ સનો 

ઉપયોગ, લા ટક િશ સ ક તેના વી અ ય ચીજ-વ ,ુ પાતળા લા ટક રોલમાથંી બનાવેલ 

કવસતેમજ મ ટલેયડ પૅક જગ સબંિંધત લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટના કાયદા હઠળની  

જોગોવાઇઓ ુ ંપાલન કરાવવા રા ય ક ક  શાિસત દશના ા ય િવ તારમા ંસબંિંધત ામ 

પચંાયતને સ ાતં /ઓથો રટ  તર ક ફરજો સ પી છે. 

વ મુા,ં ઉપરો ત ણે ઓથો રટ  લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટના કાયદાનો  તે લામા ંઅમલ કરાવવા 

માટ સબંિંધત લા મે ટ ક નાયબ કિમ રની પણ સહાય લઇ શક છે.  

રા યક ાની મોનીટર ગ સિમિત 

લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ િનયમો, ૨૦૧૬ના અમલીકરણ માટ રા ય ક ાની મોનીટર ગ 

સિમિતની રચના કર  છે .આ સિમિત નીચે દશા યા જુબની રહશે. 

૧. રા યના શહર  િવભાગના સ ચવ ી, હો ાની એ    અ ય ,  

૨. રા યના પયાવરણ િવભાગના િનયામક ી,     સ ય 

૩. રા ય ૂષણ િનયં  બોડના સ યસ ચવ ક તેઓના િતિનિધ,  સ ય 

૪. િુનિસપલ કિમ ર ી,      સ ય  

૫. થાિનક સં થામાથંી એક તજ ,      સ ય 

૬. વૅ ટ મેનેજમે ટ સાથે સકંળાયેલ બન -સરકાર  એક તજ ,   સ ય 

૭. કિમ ર -વે  ૂએડડ ટ ક તેઓના િતિનિધ,     સ ય 

૮. સે સ ટ  કિમ ર ક અિધકાર ી,     સ ય 

૯ લા ટક મડંળ, સ મે ફૂ ચરસ મડંળ,    સ ય 

કિમક સ મે ફૂ ચરસમડંળના િતિનિધ,      

૧૦. ઉ ોગ ે માથંી એક તજ , શૈ ણક ે માથંી એક તજ ,   સ ય 

૧૧. શૈ ણક સં થાના ે માથંી એક તજ ,     સ ય  

૧૨. િુનિસપલ એડિમિન શનના િનયામક ી,     ક વનર  

આ સિમિતની ઓછામા ંઓછ   એક બેઠક ૬ માસમા ંમળશે, ઉપરાતં, આ સિમિતને ઉ ચત લાગે યાર 

વ  ુતજ ોને આમિં ત પણ કર  શક છે. 
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થાિનક સં થાઓ સબંિધત લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદાની કટલીક બાબતો...   

આ િનયમોમા ંશહરો, મહાનગરો, નગરો ઉપરાતં ગામ પચંાયત ધુી યાપ વધાર ને ામપચંાયતને પણ 

જવાબદાર ઓ પુરત કર  છે.  લા ટકનો કચરો નીપ વતા ય તગત લોકો, વા ણ ય થળો, ઉ ોગો, 

સં થાઓ,  સગંઠનો, સરકાર  ક બીનસરકાર  કચેરોઓને પણ લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટની કામગીર મા ં

જોતયા છે. આ તમામ લોકોએ લા ટકનો કચરો થાય, યા ંજ ફર જયાત અલગર તે એકઠો કર , થાિનક 

સં થાને આ કચરો લઇ જવા પેટ િનયત ફ  કુવીને િનકાલ કરવાનો છે.    

ુ લામા ંયો તા લ ન સમારંભો, ધાિમકમળેાઓ, હરસભાઓ, રલી, સરઘસ, પદયા ા, વગેર કાય મોના 

હર થળેક માગમા,ં લા ટકની ુદ ુદ  બનાવટોનો વાપયા બાદ કચરા પે ગદંક  ફલાવ ેછે. આથી, સૌ 

થમવાર, આવા કાય મ યોજતી તમામ ય ત ક સં થાને આવા કચરા ુ ંયો ય યવ થાપન કરવા માટ 

જવાબદાર ઠરવલે છે. કોઇ પણ માલ સામાન ુ ંકાયા મક કુશાન અટકાવવા વપરાતા પાતળા લા ટકના 

રોલ િસવાય, માલસામાન ુ ં પૅ કગ કરવા ક વ ટાડવા રપર તર ક ઉપયોગમા ં લેવાના લા ટકને આ 

િનયમો હઠળ આવર  લી ુ ંછે. મા,ં મા  િનયત કરલ ઓછામાઓંછ  ૫૦ માઇ ોન ડાઈવાળા જ પાતળા 

લા ટકના રોલનો ઉપયોગ કર  શક છે. અસં ય ચીજ-વ ઓુના પૅ કગ ક રપર માટ પાતળા લા ટકના 

રોલ  મોટાપાયે વાપરવામા ંઆવ ે છે. યારબાદ, આ પાતળા લા ટકને કચરા પે ગમ ે યા ં ફક  દવામા ં

આવ ે છે. આ લા ટકના કચરાને અલગ તારવીને તેના યો ય યવ થા માટ મા ય કરલ લા ટકવૅ ટ 

રસાય લગ ફિસ લટ  ખાતે મોકલવાની થા દાખલ કરવાની જોગવાઇઓ આ નવા િનયમોમા ંઆવર  

લીધી છે.  

લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવા, અલગઅલગ ઠકાણેથી ભેગો કરવા, ટોર કરવા, િનયત 

થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અન ેઆખર  િનકાલ થાય તેવી યવ થા 

િુનિ ત કરવાની જવાબદાર  થાિનક સં થાની છે. ર-સાય ડ થઇ શક તવેા લા ટક કચરાને મા ય ર-

સાયકલસને જ આપવામા ંઆવ ેતે ુ ં િુનિ ત કરવાની ફરજ થાિનક સં થાની છે.   

ા ય િવ તારમા,ં ામ પચંાયતના સબંિંધત કાય ે મા ં લા ટક કચરાના યવ થાપન માટ પોતી ુ ં 

આગ ુ ં યવ થા માળ ુ ંઊ ુ ંકરવા, કાયરત કરવા તેમજ સબંિંધત ૂ ો સાથે સકંલન કરવાની, અથવા 

અ ય એજ સી રોક ને આ કામગીર  કરવાની દરક ામ પચંાયતની જવાબદાર  ઠરવવામા ંઆવી છે. તેમજ 

ામ પચંાયતની કામગીર  તર ક નીચ ેદશ વેલ સલં ન કાય  કરવાની જવાબદાર  છે.  આ કાયદા હઠળ 

લા ટક કચરાના યવ થાપનની પ િત ઊભી કરવા, કાયરત કરવા તેમજ સબંિંધત ૂ ો સાથ ેસકંલન 

કરવાની જવાબદાર  થાિનક સં થાને પુરત કર  છે. તેમજ નીચે દશ વેલ સલં ન કાય ને પણ થાિનક 

સં થાની કામગીર  તર ક ઠર યા છે. લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવા, અલગઅલગ ઠકાણેથી 

ભેગો કરવા, ટોર કરવા, િનયત થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અન ે

આખર  િનકાલ થાય તેવી યવ થા િુનિ ત કરવાની જવાબદાર  ામ પચંાયતની છે. ર-સાય ડ થઇ 
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શક તેવા લા ટક કચરાને મા ય ર-સાયકલસને જ આપવાની યવ થા િુનિ ત કરવાની ામ 

પચંાયતની ફરજ છે. લા ટક કચરાના નીપજથી િનકાલ ધુીના ઉપરો ત તબ ાઓ દરિમયાન 

પયાવરણન ે કુશાન ન થાય તેવી કામગીર  ામ પચંાયતે િુનિ ત કરવા ુ ંછે. લા ટક અને લા ટક 

કચરા સાથે િન બત ધરાવતા સૌન ેતઓેની જવાબદાર ઓ ગ ે તૃ કરવાની કામગીર  ામ પચંાયત ે

કરવાની છે.  

લા ટક કચરો નીપ વનાર લા ટકનો કચરો ગમે યા ંન ફકતા કચરાના ઉદભવ થળેથી ટો પાડ ને 

થાિનક સં થાને અથવા ામ પચંાયતનઅેથવા આ થાિનક સં થા ારા િન ુ ત કરાયેલ એજ સીને અથવા 

ર ટડ થયલે કચરો વીણનાર ક ર-સાયકલસ અથવા કચરો ભગો કરતી અિધ ૃત એજ સીને જ લા ટક 

કચરો આપવાની જવાબદાર  કચરો નીપ વનારનીછે.  

થાિનક સં થાની જવાબદાર ઓમા ં લા ટક અને લા ટક કચરા સાથે િન બત ધરાવતા સૌન ે તેઓની 

જવાબદાર ઓ ગે તૃ કરવાની કામગીર  સામેલ કર  છે.   

વૈ છક સં થાઓને સાથે રાખીને કચરો વીણતા િમકોન ે લા ટક કચરાના અ ભયાનમા ંસામેલ કરવાની 

જવાબદાર  થાિનક સં થાની છે.  

લા ટક કચરાને ુ લી જ યામા ંન સળગાવાય તે જોવાની ફરજ પણ થાિનક સં થાએ સભંાળવાની છે. 

લા ટકને સળગાવવાથી હવામા ં ઝેર  અને જોખમી વા ઓુ ભળે છે, અને ક સર સ હતની અનેક 

બીમાર ઓ ફલાવ ેછે. થાિનક સં થાન ે પુરત થયલે જવાબદાર  હઠળ લા ટક ક લા ટક સલં ન ચીજ-

વ ઓુના ઉ પાદકો ક ા ડડ માલસામાન તૈયાર કરનારાઓનો સહયોગ મેળવીને આ કાયદાના અમલની 

તાર ખથી આગામી ૧ વષમા ં લા ટક કચરાના યવ થાપનની પ િત ઊભી કરવાની હતી. થાિનક 

સં થાએ તેના પેટા-કા નૂ/બાય-લૉમા ંઆ કાયદા હઠળની જોગવાઇઓન ેસામેલ કરવાની રહ છે.  
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લા ટક ોડ સૂસને લગતી લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદાની કટલીક બાબતો  

‘ઉ પદકોની યાપક જવાબદાર ’- પહલીવાર ઇપીઆર-એ ટ ડડ ોડ સૂસ  ર પો સ બ લટ ના આદશા મક 

િસ ાતંના કાયદા હઠળ લા ટક કર -બે સ, મ ટ લેયડ પૅક જગવાળા લા ટકના રોલ ક તેના વી અ ય 

ચીજ-વ ઓુના ઉ પાદકોન ેઆ કારના લા ટકમાથંી નીપજતા કચરાને ભેગો કરવાની જવાબદાર  છે. 

સાથોસાથ પોતાની ોટ ટના પૅક જગ અને િવટાડ ને રપર તર ક ઉપયોગમા ં લેવા માટ લા ટક કર -

બે સ, મ ટ લેયડ પૅક જગ એ ડ િશ સ વી ચીજ-વ ઓુ વાપરતી ય તઓન ે પણ આ લા ટકના 

કચરાને ભેગો કરવા માટ જવાબદાર ઠર યા છે. તદઉપરાતં ા ડ ચીજ-વ ઓુના મા લકોના માથ ેપણ 

લા ટકના કચરાને ભેગો કરવાની જવાબદાર  કૂ  છે. સબંિંધત આ તમામ કારની ય તઓએ થાિનક 

સં થાનો સપંક કર ને લા ટકના કચરાના યવ થાપન માટ િનયત સમય-મયાદામા ંયો ય આયોજન ક 

િસ ટમ ફર જયાત ઊભી કરવાની છે. અ ે ઉ લેખનીય છે ક, ઉપરો ત ણે કારની ય તઓ આ કાયદા 

હઠળ ોડ સૂર છે.  

ોડ સૂરો યા ં ધુી લા ટક કર -બે સ, મ ટ લેયડ પકૅ જગના ઉ પાદનથી િનપજતા લા ટકના કચરાન ે

ભેગો કર  તેના યો ય િનકાલની કાયયોજના(એકશન લાન) સબંિંધત રા ય સરકારના િવકાસ િવભાગના 

સમથન સાથ ે ર ૂ કરવામા ં ન આવ ે યા ં ધુી રા યના ૂષણ િનયં ણ બોડ ારા આવા એકમો ુ ં

ર શન કરવા ક તેને તા ુ/ ર  ૂકરવા માટ રોક લગાવી છે.  

લા ટક કર -બે સ, મ ટ લેયડ પૅક જગ એ ડ િશ સ વી ચીજ-વ ઓુ તૈયાર કરવા માટ કાચો માલ 

આપતા િવ તાઓની િવગતોનો રકડ ોડ સૂરોએ ળવવાનો છે. આ મારફતે ગેરકા નૂી અસગં ઠત 

ે ોમા ં લા ટકની આવી ચીજ-વ ઓુ બનાવતા એકમોને ડામી દવાનો ઇરાદો છે.  

લા ટકની કર -બે સક િશ સ ક મ ટ લેયડ પૅક જગની ચીજ-વ ઓુ ાથિમકર તે ટક વેપાર ઓ અન ે

ફ રયાઓ મારફત ે વન જ રયાત માલસામાન સાથોસાથ સવ  દાખલ થાય છે. આ િનયમો હઠળ 

ધારાધોરણ જુબની ન હોય તેવી લા ટકની કર -બે સક િશ સ ક મ ટ લેયડ પૅક જગની ચીજ-વ ઓુમા ં

ઘરાકને માલસામાન ન આપવાની હવે આવા ટક વેપાર ઓ અને ફ રયાઓને જવાબદાર  સ પી છે. 

અ યથા, આવા ટક વપેાર ઓ અને ફ રયાઓએ દંડ ભરવો પડશે.  

આ કાયદાની એક િવશેષતા જુબ, થાિનક સં થા ખાત ેિનયત ફ  ભર ને અગાઉથી ર શન કરાવેલ હોય 

તેવા જ ુ કાનદારો ક ફ રયાઓ ધારાધોરણ જુબની લા ટકની કર -બે સ રાખી શક છે. આ કાયદા હઠળ 

ર શન પેટ થાિનક સં થાને મળેલ ફ નો ઉપયોગ કચરાના યપ થાપન માટ જ કરવાનો રહ છે. 

થમ સેટ લા ટકને ગરમ કરવાથી કઠણ થાય છે, પરં  ુઅ ય લા ટકની મ નરમ બનાવીન ે રસાઇકલ 

થ ુ ંનથી. આવા થમ સેટ લા ટકના યો ય િનકાલ માટ સીપીસીબી- ક ીય ૂષણ િનયં ણ બોડન ેજ ર  
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માગદિશકા તૈયાર કરવા માટ આદશ આ યો છે. થમ સટે લા ટક બાબત ેઅગાઉના કાયદામા ંકોઇ ચો સ 

જોગવાઇ નહોતી. 

નુઃ રસાઇકલ ન થઇ શક તવેા મ ટ લેયડ લા ટક ુ ં ઉ પાદન તાર ખ ૧૮.૩.૨૦૧૬થી બે જ વષના 

તબ ામા ંબધં કરવા ુ ંછે.  

લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવા, અલગઅલગ ઠકાણેથી ભેગો કરવા, ટોર કરવા, િનયત 

થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અન ેઆખર  િનકાલ થાય તેવી યવ થા 

િુનિ ત કરવાની જવાબદાર  થાિનક સં થાની છે. ર-સાય ડ થઇ શક તવેા લા ટક કચરાને મા ય ર-

સાયકલસને જ આપવામા ંઆવ ેતે ુ ં િુનિ ત કરવાની ફરજ થાિનક સં થાની છે.   

લા ટક કચરાને ભગેો કરવા અથવા આ કચરાના યો ય િનકાલની ફિસ લટ  ચલાવવા, વગેર લા ટક 

વૅ ટ મેનજેમે ટની કામગીર  માટ થાિનક સં થાના બાય-લૉઝ જુબ ન  કરવામા ંઆવલે ઝુર ફ  ક 

ચા  લા ટક કચરો નીપ વનાર બધી જ ય તઓએ કૂવવો પડશ.ે   

અલબ , ક  સરકાના ઉપરોત કાયદાની જોગવાઇઓન ે રા ય સરકારનો સબંિંધત િવભાગ થાિનક 

સં થાના બાય -લૉઝમાં , ધુારો કર ને થાિનક સં થાઓએ ઘરગ  ુસ હત ગામ, નગર ક શહરમા ંનીપજતા 

સોલીડ વૅ ટ મેનેજમે ટના ચુા  અમલ કર ને રા ય વ છતા મીશનના કાય મને વા તિવક ર તે સફળ 

કર  શક તેમ છે . 
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લા ટકના ઉ પાદકો અને મોટાપાયે ોટ ટના પૅક જગ એકમોએ  

તૈયાર કરવાના એકશન લાનના ુ ાઓ 

ઇપીઆર-એ ટ ડડ ોડ સૂસ  ર પો સ બ લટ  અથવા ‘ઉ પદકોની યાપક જવાબદાર ’-હઠળ એકશન 

લાનના ુ ાઓ  

1. લા ટક કર -બે સ, મ ટ લેયડ પકૅ જગવાળા લા ટકના રોલ ક તનેા વી અ ય ચીજ-વ ઓુના 

ઉ પાદકોન ેઆ કારના લા ટકમાથંી નીપજતા કચરાને ભેગો કરવો.  

2. સાથોસાથ ોટ ટના પૅક જગ અને િવટાડ ને રપર તર ક ઉપયોગમા ંલેવા માટ લા ટક કર -બે સ, 

મ ટ લેયડ પૅક જગ એ ડ િશ સ વી ચીજ-વ ઓુ વાપરતી ય તઓને પણ આ લા ટકના કચરાને 

ભેગો કરવો. 

3. તદઉપરાતં, ા ડ ચીજ-વ ઓુના મા લકોએ પણ લા ટકના કચરાને ભેગો કરવો.  

4. સબંિંધત આ તમામ કારની ય તઓએ થાિનક સં થાનો સપંક કર ને લા ટકના કચરાના 

યવ થાપન માટ િનયત સમય-મયાદામા ંયો ય આયોજન ક િસ ટમ ફર જયાત ઊભી કરવાની છે. 

5. ઉપરો ત ણે કારની ય તઓને આ કાયદા હઠળ ોડ સૂર ગણાય છે.  

6. ોડ સૂરો યા ં ધુી લા ટક કર -બે સ, મ ટ લેયડ પૅક જગના ઉ પાદનથી િનપજતા લા ટકના 

કચરાને ભેગો કર  તેના યો ય િનકાલની કાયયોજના(એકશન લાન) સબંિંધત રા ય સરકારના િવકાસ 

િવભાગના સમથન સાથે ર ૂ કરવો. અ યથા, રા યના ૂષણ િનયં ણ બોડ ારા આવા એકમો ુ ં

ર શન કરવા ક તેને તા ુ/ ર  ૂકરવા માટ રોક લગાવશે.  

7. લા ટક કર -બે સ, મ ટ લેયડ પકૅ જગ એ ડ િશ સ વી ચીજ-વ ઓુ તૈયાર કરવા માટ કાચો માલ 

આપતા િવ તાઓની િવગતોનો રકડ ોડ સૂરોએ ળવવો. થી, ગેરકા નૂી અસગં ઠત ે ોમા ં

લા ટકની આવી ચીજ-વ ઓુ બનાવતા એકમો ના દૂ થાય.  

8. લા ટકની કર -બે સક િશ સ ક મ ટ લેયડ પૅક જગની ચીજ-વ ઓુ ાથિમકર તે ટક વેપાર ઓ 

અને ફ રયાઓ મારફતે વન જ રયાત માલસામાન સાથોસાથ સવ  દાખલ થતો હોય, આ િનયમો 

હઠળ ધારાધોરણ જુબની ન હોય તેવી લા ટકની કર -બે સક િશ સ ક મ ટ લયેડ પૅક જગની ચીજ-

વ ઓુમા ંઘરાકને માલસામાન આપવો નહ .  

9. ઉપરો ત જોગવાઇઓ ુ ંઅ પુાલન ન કરતા હોય, તેવા ટક વેપાર ઓ અન ેફ રયાઓને જવાબદાર  

સ પવી. અ યથા, આવા ટક વેપાર ઓ અને ફ રયાઓપાસેથી થાિનક સં થાએદંડ વ લૂવો.  
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10. થમ સેટ લા ટકને ગરમ કરવાથી કઠણ થતો હોય, તેમજ અ ય લા ટકની મ નરમ બનાવીન ે

રસાઇકલ ન હોય, આવા થમ સેટ લા ટકના યો ય િનકાલ માટ સીપીસીબી- ક ીય ૂષણ િનયં ણ 

બોડને જ ર  માગદિશકા જુબ િનકાલ કરવો.  

11. નુઃ રસાઇકલ ન થઇ શક તેવા મ ટ લેયડ લા ટક ુ ંઉ પાદન તાર ખ ૧૮.૩.૨૦૧૬થી બે જ વષના 

તબ ામા ંબધં કર ુ.ં  

12. લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવો, અલગઅલગ ઠકાણેથી ભેગો કરવો, ટોર કરવો, િનયત 

થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અને આખર  િનકાલ થાય તેવી યવ થા 

થાિનક સં થાએ િુનિ ત કરવી.  

13. ર-સાય ડ થઇ શક તેવા લા ટક કચરાને અિધ ૃત ર-સાયકલસને જ આપવામા ંઆવે તે ુ ં થાિનક 

સં થાએ િુનિ ત કર ુ.ં    

14. લા ટક કચરાને ભેગો કરવા અથવા આ કચરાના યો ય િનકાલની ફિસ લટ  ચલાવવા, વગેર લા ટક 

વૅ ટ મેનેજમે ટની કામગીર  માટ થાિનક સં થાના બાય-લૉઝ જુબ ન  કરવામા ંઆવલે ઝુર ફ  

ક ચા  લા ટક કચરો નીપ વનાર બધી જ ય તઓએ કૂવવો.  

15. લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદા હઠળ રકડસ રાખવા અને સમય મયાદમા ંર ૂ કરવા. 
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થાિનક સં થાઓએ લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદા હઠળ તૈયાર કરવાના  

એકશન લાનના ુ ાઓ 

 

1. આ િનયમોમા ંશહરો, મહાનગરો, નગરો ઉપરાતં ગામ પચંાયત ધુી યાપ વધાર ને ામપચંાયતન ે

પણ જવાબદાર ઓ પુરત કરવી. લા ટકનો કચરો નીપ વતા ય તગત લોકો, વા ણ ય થળો, 

ઉ ોગો, સં થાઓ,  સગંઠનો, સરકાર  ક બીનસરકાર  કચેરોઓને પણ લા ટક વૅ ટ મનેજેમે ટની 

કામગીર મા ંજોડવા. આવા તમામ લોકોએ લા ટકનો કચરો થાય, યા ંજ ફર જયાત અલગર તે એકઠો 

કર , થાિનક સં થાન ેઆ કચરો લઇ જવા પેટ િનયત ફ  કુવીને િનકાલ કરવો.  

2. ુ લામા ં યો તા લ ન સમારંભો, ધાિમકમળેાઓ, હરસભાઓ, રલી, સરઘસ, પદયા ા, વગેર 

કાય મોના હર થળેક માગમા,ં લા ટકની ુદ ુદ  બનાવટોનો વાપયા બાદ કચરા પે ગદંક  

ફલાવતા હોય, આવા કાય મ યોજતી તમામ ય ત ક સં થાન ેઆવા કચરા ુ ં યો ય યવ થાપન 

કરવા માટ જવાબદાર ઠરવવા.  

3. કોઇ પણ માલ સામાન ુ ં કાયા મક કુશાન અટકાવવા વપરાતા પાતળા લા ટકના રોલ િસવાય, 

માલસામાન ુ ંપૅ કગ કરવા ક વ ટાડવા રપર તર ક ઉપયોગમા ંલેવાના લા ટકને આ િનયમો હઠળ 

આવર  લીધલે હોય, મા  િનયત કરલ ઓછામા ં ઓછ  ૫૦ માઇ ોન ડાઈવાળા જ પાતળા 

લા ટકના રોલનો ઉપયોગ કરવા, તેમજ અસં ય ચીજ-વ ઓુના પૅ કગ ક રપર માટ પાતળા 

લા ટકના રોલ  મોટાપાય ેવાપરવા. યારબાદ, આ પાતળા લા ટકને કચરા પ ેગમે યા ંફકતા હોય, 

લા ટકના કચરાને અલગ તારવીને તેના યો ય યવ થા માટ મા ય કરલ લા ટકવૅ ટ રસાય લગ 

ફિસ લટ  ખાતે મોકલવો.   

4. લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવા, અલગઅલગ ઠકાણેથી ભગેો કરવા, ટોર કરવા, િનયત 

થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અને આખર  િનકાલ થાય તવેી 

યવ થા થાિનક સં થાએ િુનિ ત કરવી.  

5. ર-સાય ડ થઇ શક તેવા લા ટક કચરાને અિધ ૃત ર-સાયકલસને જ આપવામા ંઆવે તે ુ ં થાિનક 

સં થાએ િુનિ ત કર ુ.ં    

6. ા ય િવ તારમા,ં ામ પચંાયતના સબંિંધત કાય ે મા ં લા ટક કચરાના યવ થાપન માટ પોતી ુ ં 

આગ ુ ં યવ થા માળ ુ ં ઊ ુ ં કરવા, કાયરત કરવા તમેજ સબંિંધત ૂ ો સાથે સકંલન કરવાની, 

અથવા અ ય એજ સી રોક ને આ કામગીર  કરવાની દરક ામ પચંાયતની જવાબદાર  ઠરવવી.  
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7. ઉપરાતં, ામ પચંાયતની કામગીર  તર કકચરા સબંિંધત સલં ન કાય  કરવાની જવાબદાર  હોય, આ 

કાયદા હઠળ લા ટક કચરાના યવ થાપનની પ િત ઊભી કરવા, કાયરત કરવા તેમજ સબંિંધત ૂ ો 

સાથે સકંલન કરવાની જવાબદાર  થાિનક સં થાને પુરત કરવી.  

8. મા,ં લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવા, અલગઅલગ ઠકાણેથી ભેગો કરવા, ટોર કરવા, 

િનયત થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અને આખર  િનકાલ થાય તેવી 

યવ થા ામ પચંાયતએ િુનિ ત કરવા.  

9. ર-સાય ડ થઇ શક તવેા લા ટક કચરાને મા ય ર-સાયકલસન ે જ આપવાની યવ થા ામ 

પચંાયતએ િુનિ ત કરવા. લા ટક કચરાના નીપજથી િનકાલ ધુીના ઉપરો ત તબ ાઓ દરિમયાન 

પયાવરણન ે કુશાન ન થાય તેવી કામગીર  ામ પચંાયત ે િુનિ ત કરવી. લા ટક અને લા ટક 

કચરા સાથે િન બત ધરાવતા સૌન ે તઓેની જવાબદાર ઓ ગે તૃ કરવાની કામગીર  ામ 

પચંાયતે કરવી.  

10. લા ટક કચરો નીપ વનાર લા ટકનો કચરો ગમ ે યા ં ન ફકતા કચરાના ઉદભવ થળેથી ટો 

પાડ ને થાિનક સં થાને અથવા ામ પચંાયતનેઅથવા આ થાિનક સં થા ારા િન ુ ત કરાયેલ 

એજ સીને અથવા ર ટડ થયેલ કચરો વીણનાર ક ર-સાયકલસ અથવા કચરો ભગો કરતી અિધ ૃત 

એજ સીને જ લા ટક કચરો આપવો.   

11. લા ટક અને લા ટક કચરા સાથે િન બત ધરાવતા સૌને તેઓની જવાબદાર ઓ ગે તૃ 

કરવાની થાિનક સં થાએ કામગીર  કરવી.    

12. થાિનક સં થાએ વૈ છક સં થાઓને સાથે રાખીન ે કચરો વીણતા િમકોન ે લા ટક કચરાના 

અ ભયાનમા ંસામેલ કરવા.   

13. લા ટકને સળગાવવાથી હવામા ં ઝેર  અન ે જોખમી વા ઓુ ભળે છે, અને ક સર સ હતની અનેક 

બીમાર ઓ ફલાવ ે છે. આથી, થાિનક સં થાએ લા ટક કચરાને ુ લી જ યામા ં ન સળગાવાય ત ે

જોવાની ફરજ અદા કરવી.  

14. થાિનક સં થાએ લા ટક ક લા ટક સલં ન ચીજ-વ ઓુના ઉ પાદકો ક ા ડડ માલસામાન તૈયાર 

કરનારાઓનો સહયોગ મળેવીને આ કાયદાના અમલની તાર ખથી આગામી ૧ વષમા ં લા ટક 

કચરાના યવ થાપનની પ િત ઊભી કરવી.  

15. થાિનક સં થાએ તેના પેટા-કા નૂ/બાય-લૉમા ંઆ કાયદા હઠળની જોગવાઇઓન ેસામેલ કરવી.  

16. લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદા હઠળ રકડસ રાખવા અને સમય મયાદમા ંશહર  િવકાસ િવભાગને 

પીસીબીની ણ હઠળ મોકલવા છે.  

  



14 
 

લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદા હઠળ, થાિનક સં થાના બાયલૉઝ હઠળ આવર  

લેવાના એકશન લાન/ કાયયોજનાના ુ ાઓ 

 

1. આ િનયમોમા ંશહરો, મહાનગરો, નગરો ઉપરાતં ગામ પચંાયત ધુી યાપ વધાર ને ામપચંાયતન ે

પણ જવાબદાર ઓ પુરત કરવાની રહ છે. ખાસ કર ને, લા ટકનો કચરો નીપ વતા ય તગત 

લોકો, વા ણ ય થળો, ઉ ોગો, સં થાઓ,  સગંઠનો, સરકાર  ક બનસરકાર  કચરે ઓન ેપણ લા ટક 

વૅ ટ મેનેજમે ટની કામગીર મા ંજોડવા. આવા તમામ લોકોએ લા ટકનો કચરો થાય, યા ંજ ફર જયાત 

અલગ ર તે એકઠો કર , થાિનક સં થાને આ કચરો લઇ જવા પેટ િનયત ફ  કૂવીને િનકાલ કરવાનો 

રહ છે.  

2. ુ લામા ંક હોલમા ંયો તા લ ન સમારંભો, ધાિમકમળેાઓ, હરસભાઓ, રલી, સરઘસ, પદયા ા, વગરે 

કાય મોના હર થળેક માગમા,ં લા ટકની ુદ - ુદ  બનાવટોનો વાપયા બાદ કચરા પે ગદંક  

ફલાવતા હોય, આવા કાય મ યોજતી તમામ ય ત ક સં થાન ેઆવા કચરા ુ ં યો ય યવ થાપન 

કરવા માટ જવાબદાર ઠરવવામા ંઆવલે છે.   

3. કોઇ પણ માલ સામાન ુ ં કાયા મક કુશાન અટકાવવા વપરાતા પાતળા લા ટકના રોલ િસવાય, 

માલસામાન ુ ંપૅ કગ કરવા ક વ ટાડવા રપર તર ક ઉપયોગમા ંલેવાના લા ટકને આ િનયમો હઠળ 

આવર  લીધેલ હોય, મા  િનયત કરલ ઓછામા ં ઓછ  ૫૦ માઇ ોન ડાઈવાળા જ પાતળા 

લા ટકના રોલનો ઉપયોગ કરવા, તેમજ અસં ય ચીજ-વ ઓુના પૅ કગ ક રપર માટ પાતળા 

લા ટકના રોલ  મોટાપાય ેવાપરવા. યારબાદ, આ પાતળા લા ટકને કચરા પ ેગમે યા ંફકતા હોય, 

લા ટકના કચરાને અલગ તારવીન ેતેના યો ય યવ થા માટ મા ય કરલ લા ટક વૅ ટ રસાય લગ 

ફિસ લટ  ખાતે મોકલવો.   

4. લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવા, અલગ-અલગ ઠકાણેથી ભેગો કરવા, ટોર કરવા, 

િનયત થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અને આખર  િનકાલ થાય તેવી 

યવ થા થાિનક સં થાએ િુનિ ત કરવી.  

5. ર-સાય ડ થઇ શક તેવા લા ટક કચરાને અિધ ૃત ર-સાયકલસને જ આપવામા ંઆવે તે ુ ં થાિનક 

સં થાએ િુનિ ત કર ુ.ં    

6. ા ય િવ તારમા,ં ામ પચંાયતના સબંિંધત કાય ે મા ં લા ટક કચરાના યવ થાપન માટ પોતી ુ ં 

આગ ુ ં યવ થા માળ ુ ં ઊ ુ ં કરવા, કાયરત કરવા તમેજ સબંિંધત ૂ ો સાથે સકંલન કરવાની, 

અથવા અ ય એજ સી રોક ને આ કામગીર  કરવાની દરક ામ પચંાયતની જવાબદાર  ઠરવવી.  
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7. ઉપરાતં, ામ પચંાયતની કામગીર  તર કકચરા સબંિંધત સલં ન કાય  કરવાની જવાબદાર  હોય, આ 

કાયદા હઠળ લા ટક કચરાના યવ થાપનની પ િત ઊભી કરવા, કાયરત કરવા તેમજ સબંિંધત ૂ ો 

સાથે સકંલન કરવાની જવાબદાર  થાિનક સં થાને પુરત કરવી.  

8. મા,ં લા ટક કચરાને જ રયાત જુબ ટો પાડવા, અલગ-અલગ ઠકાણેથી ભેગો કરવા, ટોર 

કરવા, િનયત થળે લાવવા-લઇ જવા માટ ા સપોટ કરવા, ોસેિસગ કરવા અન ેઆખર  િનકાલ થાય 

તેવી યવ થા ામ પચંાયતએ િુનિ ત કરવા.  

9. ર-સાય ડ થઇ શક તવેા લા ટક કચરાને મા ય ર-સાયકલસન ે જ આપવાની યવ થા ામ 

પચંાયતે િુનિ ત કરવા. લા ટક કચરાના નીપજથી િનકાલ ધુીના ઉપરો ત તબ ાઓ દરિમયાન 

પયાવરણન ે કુસાન ન થાય તેવી કામગીર  ામ પચંાયત ે િુનિ ત કરવી. લા ટક અને લા ટક 

કચરા સાથે િન બત ધરાવતા સૌન ે તઓેની જવાબદાર ઓ ગે તૃ કરવાની કામગીર  ામ 

પચંાયતે કરવી.  

10. લા ટક કચરો નીપ વનાર લા ટકનો કચરો ગમ ે યા ં ન ફકતા કચરાના ઉદભવ થળેથી ટો 

પાડ ને થાિનક સં થાને અથવા ામ પચંાયતનેઅથવા આ થાિનક સં થા ારા િન ુ ત કરાયેલ 

એજ સીને અથવા ર ટડ થયેલ કચરો વીણનાર ક ર-સાયકલસ અથવા કચરો ભગો કરતી અિધ ૃત 

એજ સીને જ લા ટક કચરો આપવો.   

11. લા ટક અને લા ટક કચરા સાથે િન બત ધરાવતા સૌને તેઓની જવાબદાર ઓ ગે તૃ 

કરવાની થાિનક સં થાએ કામગીર  કરવી.    

12. થાિનક સં થાએ વૈ છક સં થાઓને સાથે રાખીન ે કચરો વીણતા િમકોન ે લા ટક કચરાના 

અ ભયાનમા ંસામેલ કરવા.   

13. લા ટકને સળગાવવાથી હવામા ં ઝેર  અન ે જોખમી વા ઓુ ભળે છે, અને ક સર સ હતની અનેક 

બીમાર ઓ ફલાવ ે છે. આથી, થાિનક સં થાએ લા ટક કચરાને ુ લી જ યામા ં ન સળગાવાય ત ે

જોવાની ફરજ અદા કરવી.  

14. થાિનક સં થાએ લા ટક ક લા ટક સલં ન ચીજ-વ ઓુના ઉ પાદકો ક ા ડડ માલસામાન તૈયાર 

કરનારાઓનો સહયોગ મળેવીને આ કાયદાના અમલની તાર ખથી આગામી ૧ વષમા ં લા ટક 

કચરાના યવ થાપનની પ િત ઊભી કરવી.  

15. થાિનક સં થાએ તેના પેટા-કા નૂ/બાય-લૉમા ંઆ કાયદા હઠળની જોગવાઇઓન ેસામેલ કરવી.  

16. થાિનક સં થાએ લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ કાયદા હઠળ રકડસ રાખવા અન ેસમય મયાદમા ંશહર  

િવકાસ િવભાગન,ે પીસીબીની ણ હઠળ ર ૂ કરવા.  
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રા ય સરકારના શહર  િવકાસ િવભાગ ારા લા ટક વૅ ટ મેનેજમે ટ સ, 

૨૦૧૬પર વે અ સુરવાની કામગીર  પૈક ની બાબતોના ુ ાઓ 

ઇપીઆર-એ ટ ડડ ોડ સૂસ  ર પો સ બ લટ  અથવા ‘ઉ પદકોની યાપક જવાબદાર ’-હઠળ એકશન 

લાનની ચુા  તેમજ યવહા ર તે લા ટક કચરાની યવ થાપન કામગીર  પેટ થાિનક સં થા, 

નગરપા લકા ક મહાનગરપા લકને કૂવવા પા  રકમ નીચે ટબલમા ંદશાવી છે.  

મ  સભંિવત નીપજતા લા ટક 

કચરાના થળો / ોતો  

મહાનગરપા લકા થાિનક સં થામા ંભરવા પા  ફ ની 

રકમ િપયામા ં

ામ 

પચંાયત  

 વગ-એ  વગ-બી  વગ-સી  વગ-ડ    

૧. લા ટકનો કચરો 

નીપ વતા ય તગત, 

રાજક ય / બનરાજક ય / 

ધાિમક, વગેર નાના/મોટા 

તમામ કારના મડંળો ારા 

યો તી સભા-સરઘસના 

આયોજકો, વગેરઆયોજકોએ 

આપવાની રકમ િત દન 

લેખે 

૧૦૦ ૭૫ ૫૦ ૪૦ ૩૦ ૩૦ 

૨. શોપ ગ સે ટર, નાની-મોટ  

ુ કાનો, પાલર, દવાખાના, 

ગોડાઉન, વગેર વા નાના 

વા ણ ય  થળોના દરમાસે 

૫૦ ૪૦ ૩૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ 

૩. સં થાઓ, સગંઠનો, ખાનગી 

ક બનસરકાર  કચેર ઓ 

વાિષક 

૧૦૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

૪. ાઇવેટ લિમટડ ક 

અન લિમટડ ર ટડ એકમો 

ક કંપની, ઓટો/ ા ડડ ક 

નોન- ા ડડ ચીજ-

વ ઓુના શૉ મ, 

500 250 250 250 250 250 
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ખાનપાનના આઉટલૅ સ, 

વગેર. વાિષક 

૫. કોપ રટ હાઉસ, હોટલ, મૉલ, 

પાટ લોટ, ૩૦થી અિધક 

પથાર ની હો પટલ, વગેર 

વાિષક 

૧૦૦૦ ૭૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ 

૬. છાપાઓની પ તી, 

લા ટકનો કચરો, 

વગેરનો કારોબાર કરતા 

ભગંાર આ 

૧૦૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 

િવશેષ ચૂનાઃ   

૧.  ઉપરો ત રકમ જમા કરાવવા ગે જુરાત સરકારના શહર  િવકાસ િવભાગ ારા રા યક ાની 

મોનીટર ગ સિમિત મારફતને  કયા જુબ યવહા  પ િતને અ સુરવાની રહશે. આ પ િતમા ં

સમય અને સજંોગો જુબ ઉપરો ત દશાવલે તમામ કારની રકમ સ હતની બાબતો માટ સદર 

સિમિત વખતોવખત ધુારા-વધારા કર  શકશે.  

૨. ઉપરો ત રકમ જમા કરવા માટ કલે ડર વષ જુબ વાિષક રકમ ગણવાની રહશે. સદર બાયલૉઝ 

િસ  થાય તે વષની પણ વાિષક રકમ જમા કરાવવાની રહશે.  

૩. યારબાદના દરક વષ વાિષક રકમ કલે ડર વષના ારંભે થમ માસમા ં જ સદર રકમ જમા 

કરાવવાની રહશે. આ રકમ જમા કરવવાની કૂ થયથેી, થમ છ માસ ધુીમા ંજમા કરાવવા 

પા  રકમ ઉપરાતં િપયા ૫૦૦ વ  ુજમા કરાવવાના રહશે. યારબાદના ક સામા ં િપયા િપયા 

૧૦૦૦ વધારાની રકમ જમા કરાવવાની રહશે. િવલબંના ક સાઓમા ં ર ૂઆત મળેથી સબંિંધત 

થાિનક સં થા, સતંોષજનક કારણો યાન ેલઇન,ે લે ખતમા ંકારણો દશાવીને િવલબં થવા બદલ 

વધારાની રકમ ભરવામાથંી ટ આપી શકશ,ે અથવા ર ૂઆતન ે નકાર  શકશે. સદર સં થાએ 

વ મુા ં વ  ુ ૩૦ દવસમા ં િનણય લઇને આ કાર સ હતની બાબતો પર વે ર ૂઆતનો િનકાલ 

કરવાનો રહશે. 

૪.   ઉપરો ત રકમ જમા કરવામા ં અથવા લા ટકના કચરાની િનકાલ યવ થામા ં સહકાર ન 

આપનાર જણાતા આળ  ુક ર ઢા/ હબ અૂલ ય ત ક સં થાનો પરવાનો ક લાયસ સ સબંિંધત 

થાિનક સં થા રદ કર  શકશે. આમ, વારંવારની તાક દ સાથે તક આપવા છતા,ં જો આવી ય ત 
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ક સં થા તરફથી ઉદાસીન વલણ જણાય તેવા ગભંીર ક સામા ં  તે ય ત ક સં થાના સચંાલક 

િવ  સબંિંધત થાિનક સં થાએ પયાવરણ રુ ા અિધિનયમની જોગવાઇઓના ભગં બદલ 

કા નૂી કાયવાહ  કરવાની રહશે.  

૫.   ઉપરો ત તમામ કારના એકમો ખાતેથી ઉદભવતા લા ટકના કચરાને સબંિંધત થાિનક 

સં થાની વખતોવખતની ચૂના જુબ અલગ કર નેયો ય થાને ભેગો કર  લઇ જવાની યવ થા 

જુબ કામગીર  કરવાની રહશે.  

૬.  થાિનક સં થાએ તઓેના સમ  કાય િવ તારમાથંી નીપજતા લા ટકના કચરાનો િનકાલ,  

પીસીબી ુ ંઓથોરાઈઝસેન ધરાવતા લા ટક વૅ ટ રસાઇ લર મારફતે જ કરવાનો રહશે.  

 ૭. થાિનક સં થાની હદમા ંઆવેલ છાપાઓની પ તી, લા ટકનો કચરો, વગેરનો કારોબાર કરતા 

ભગંાર આ, સદર બાયલૉઝ િસ  થઇન ેઅમલમા ંઆવથેી, તેઓએ ભેગો કરલ લા ટકનો કચરો, 

પીસીબી ુ ંઓથોરાઈઝસેન ધરાવતા લા ટક વૅ ટ રસાઇ લર મારફતે જ કરવાનો રહશે. 


