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VF ;[JF;NGGL ;F3FZ6 ;EF TFP !)q_*qZ_!( G[  U]~JFZGF ZMH A5MZ[ !!v__ S,FS[ 5|D]BzL 

UMlJ\NEF. HM.TFZFD 58[,GF VwI1F:YFG[ GUZ5Fl,SFGF ;EFU'CDF\ D/LP ;EF;NzLVMG[ VFJSFIF"P 
EFZTGF DFÒ J0F5|3FGzL V8, lACFZL AFH5F. TYF DFÒ ;EF;NzL ZFDFEF. V\AFZFD 58[,G]\ N]oBN 
VJ;FG YTF\ T[VMG[ zw3F\H,L VF5LP tIFZAFN J\N[ DFTZDGF UFGYL ;EFGL SFI"JFCL X~ SZJFDF\ VFJLP 
 
lJQFI  ov lDXG 0FIZ[S8ZzL4 :JrK EFZT lDXG4 UF\3LGUZGF 5+ S|DF\S ;EDq!_Z_!(q 
AFI,MhqSBM TFP Z(v_(vZ_!( GF 5+ YL 5a,LS C[<Y AFI,MhG]\ 30TZ VG[ VD,LSZ6 
SZJF AFAT[ VFJ[, 5+ J\RF6[ ,. IMuI T[ lG6"I YJF AFATP 
9ZFJ G\P  !#Z ov આવેલ પ� વચંાણ ેલીઘો. િવસનગરિવસનગર  નગરપા�લકાનગરપા�લકા--િવસનગરિવસનગર  નાના  સોલીડસોલીડ  વે�ટવે�ટ  મેનેજમે�ટમેનેજમે�ટ  

�ુ�સ�ુ�સ--2016  2016  ((SSWWMM  RRUULLEESS--22001166))  નાના  પેટાપેટા  િનયમોિનયમો  2017 2017 તર ક!તર ક!  મા�યમા�ય  રહ!શેરહ!શે.    .      

સોલીડસોલીડ  વે�ટવે�ટ  મેનેજમે�ટમેનેજમે�ટ  �ુ�સ�ુ�સ--2016  2016  નાના  પેટાપેટા  િનયમોિનયમો  20172017  

((11))  ધનધન  કચરાનેકચરાને  %�ુલામાં%�ુલામા ,ં,શેર&ઓમાંશેર&ઓમા ,ં,જમીનપરજમીનપર,,બગીચામાંબગીચામા  ં )હ!ર)હ!ર  �થળો�થળો  ,વા,વા  તમામંતમામં  �થળો�થળો  બાળવાબાળવા  પરપર  

  સ-ંણુ.પણેસ-ંણુ.પણે  /િતબધં/િતબધં  ફરમાવવામાંફરમાવવામા  ં આવેઆવે  છેછે. .   

  ((અઅ))  િનયમિનયમ  ભગંભગં  કરનારકરનાર  સામેસામે  િવસનગરિવસનગર  નગરપા�લકાનગરપા�લકા--િવસનગરિવસનગર  4વારા4વારા  કચરોકચરો  બાળનારબાળનાર  5ય5ય6કત6કત  

        પાસેથીપાસેથી  /થમ/થમ  વખતનાવખતના  8�ુહા8�ુહા  માટ!માટ!  �ુ�ુ..100100//--  ક!ક!  તેથીતેથી  વ9ુવ9  ુ દંડદંડ  કરવા;ુંકરવા;ુ ં ઠરાવવામાંઠરાવવામા  ં આવેઆવે  છેછે. . 

                                જયાર!જયાર!   -નુરાવિત=ન-નુરાવિત=ન  8�ુહા8�ુહા  માટ!માટ!  8�ુુ>મ8�ુુ>મ  દંડદંડ  �ુ�ુઇઇ  500500//--  થીથી  �ુ�ુ..50005000//--  @ધુી@ધુી  વ@લુવ@લુ  કરવામાંકરવામા  ં 

                              આવશેઆવશે. .   

  ((બબ))  AુકાનદારAુકાનદાર  હોયહોય  તોતો  તે;ુતે;  ુ   લાઇસ�સલાઇસ�સ  રBરB  કરવાનીકરવાની  કાય.કાય.વાહ&વાહ&  કરવામાંકરવામા  ં આવશેઆવશે..  

  ((કક))  પાણી;ુંપાણી;ુ ં કનેકશનકનેકશન  બધંબધં  કરવામાંકરવામા  ં આવશેઆવશે..  

  ((ડડ))  વારંવારવારંવાર  8નુો8નુો  કરતાંકરતા  ં માCમુમાCમુ  પડ!પડ!  તોતો  પો�લસપો�લસ  ફ6રયાદનીફ6રયાદની  કાય.વાહ&કાય.વાહ&  કરવામાંકરવામા  ં   આવશેઆવશે. .   

((22) )   રહ!ણાકંરહ!ણાકં  વા�ણજયવા�ણજય  �થાિનક�થાિનક  �વરાજય�વરાજય  સ�ંથાસ�ંથા  તથાતથા  ઓ4યોગીકઓ4યોગીક  /Dિુતમાથંી/Dિુતમાથંી  દE િનકદE િનક  ધનકચરોધનકચરો  પેદાપેદા  કરનારકરનાર  

  4વારા4વારા  કચરાનોકચરાનો  યોFયયોFય  િનકાલિનકાલ  કરવાનીકરવાની  જવાબદાર&જવાબદાર&  ધનકચરોધનકચરો  પેદાપેદા  કરનારનીકરનારની  નG&નG&  કરવામાંકરવામા  ં આવેઆવે  છેછે..  

  ((અઅ))  દર!કદર!ક  કચરોકચરો  ઉ>પનઉ>પન  કરનારકરનાર  નાગ6રકનાગ6રક//સ�ંથાસ�ંથા//ઉધોગઉધોગ//�થાિનક�થાિનક  �વરાજય�વરાજય  સ�ંથાસ�ંથા  જોજો  કચરાનોકચરાનો  ગમેગમે  

                                IયાંIયા  ં િનકાલિનકાલ  કરતાકરતા  માCમુમાCમુ  પડ!તોપડ!તો  નગરપા�લકાનગરપા�લકા  4વારા4વારા  દંડદંડ  વ@લુવ@લુ  કરવામાંકરવામા  ં આવશેઆવશે..  

  ((બબ))  AુકાનદારAુકાનદાર  હોયતોહોયતો  તે;ુંતે; ુ ં લાઇલાઇસ�સસ�સ  રદરદ  કરવાનીકરવાની  કાય.વાહ&કાય.વાહ&  કરવામાંકરવામા  ં આવશેઆવશે..  

  ((કક))  વારંવારવારંવાર  8નુો8નુો  કરતાંકરતા  ં માCમુમાCમુ  પડ!તોપડ!તો  પોલીસપોલીસ  ફ6રયાદનીફ6રયાદની  કાય.વાહ&કાય.વાહ&  કરવામાંકરવામા  ં આવશેઆવશે. .   

  ((ડડ))  શહ!ર;ુશહ!ર;  ુ તAુંર�તતAુંર�ત  વાતાવરણવાતાવરણ  જળવાઇજળવાઇ  રહ!રહ!  અનેઅને  નગરજનોમાંનગરજનોમા  ં �વJછતા�વJછતા  /Iયેની/Iયેની  સભાનતાસભાનતા  /ગટ/ગટ  

                                  થાયથાય  તેતે  હ!Kસુરહ!Kસુર  શહ!રમાંશહ!રમા  ં િવિવધિવિવધ  �તર!�તર!   )હ!ર)હ!રમાંમા  ં ગદંક&ગદંક&  તેમજતેમજ  �Lસુ�સ�Lસુ�સ  કરતાકરતા  ઇસમોઇસમો  પાસેથીપાસેથી  

                                    વહ&વટ&વહ&વટ&  ચાMચાM//દંડદંડ  વ@લુાતવ@લુાત  SSWWMM  RRUULLEESS--22001166  NજુબNજુબ  �વJછતા�વJછતા  ભગંભગં  કરતીકરતી  /Dિુતઓ/Dિુતઓ  માટ!માટ!  

                                        દંડનીદંડની  રકમરકમ  નG&નG&  કરવામાંકરવામા  ં આવેઆવે  છેછે. . ગદંક&ગદંક&  કરનારકરનાર  ઇસમોઇસમો  //એકમોએકમો  િવગેર!િવગેર!   પાસેથીપાસેથી  વહ&વટ&વહ&વટ&  ચાMચાM  

                                      વ@લુવ@લુ  કરવાકરવા  માટ!માટ!  આરોFયઆરોFય  િવષયકિવષયક  િવિવધિવિવધ  NBુાઓNBુાઓ  4યાને4યાને  લઇલઇ  /થમ/થમ  દશQયદશQય  8�ુહા8�ુહા  માટ!માટ!  લ9>ુમલ9>ુમ  



    અનેઅને  -નુરાવ-નુરાવિત=િત=તત  8�ુહા8�ુહા  માટ!માટ!  8�ુુ>મ8�ુુ>મ  વહ&વટ&વહ&વટ&  ચાM;ુચાM;  ુ માળ%ુમાળ%  ુ નીચેનીચે  NજુબNજુબ  ઠરાવવામાંઠરાવવામા ં આવેલઆવેલ

                            છેછે. .   

વહ&વટ&વહ&વટ&  ચાMચાM//દંડનીદંડની  રકમરકમ  વ@લુાત;ુવ@લુાત;  ુ પ�કપ�ક                                                                                        

8�ુહા8�ુહા  એકએક  વખતનાવખતના  8�ુહા8�ુહા  

માટ!નોમાટ!નો  લ9>ુમલ9>ુમ  દંડદંડ  

((�ુિપયા�ુિપયા  માંમા  ં ))  

એકએક  થીથી  વ9ુવ9 ુ વખતનાવખતના  8�ુહા8�ુહા  

માટ!નોમાટ!નો  8�ુુ>મ8�ુુ>મ  દંડદંડ  ((�ુિપયા�ુિપયા  

માંમા  ં ))  

અઅ. . ર�તાર�તા  પરનીપરની  ગદંક&ગદંક&  માટ!નોમાટ!નો  દંડદંડ    

5યકિતગત5યકિતગત    ૨૫૨૫//--  ૧૦૦૧૦૦//--  

રહ!ઠાણરહ!ઠાણ    ૨૫૨૫//--  ૧૦૦૧૦૦//--  

��������  ,,����������  ��	���	�  
����
����  ��������  

������������     

100100//--  500500//--  

��
���
�  & & ��������������    100100//--  500500//--  

��������  & & ����������������    500500//--  22,,000000//--  

� !��� !��  "���"���  #��#��  ����  ����$�����$�  %��%��  

%&��'��(%&��'��(  ������������ . .   

500500//--  22,,500500//--  

��)	)���)	)�  & & ��*������*����    500500//--  22,,500500//--  

+�,�-�.+�,�-�.    11,,000000//--  55,,000000//--  

//. . ��0)	���0)	�  11  %���	�%���	�  23,23,    

���4�0���4�0    5050//--  200200//--  

1������1������  "�%"�%    100100//--  500500//--  

+�,�-�.+�,�-�.  500500//--  22,,500500//--  

��..��%�� 23, ��%�� 23,     

67&��%�3 �89��67&��%�3 �89��, , ����/ :	� ;73�<73 ����/ :	� ;73�<73   2020//--  5050//--  

=	���	� >�?� =	���	� >�?�   100100//--  11,,000000//--  

�9�� 	2��9�� 	2�, , �@���@��, , A�,�%�3 	�A�� A�,�%�3 	�A��   100100//--  11,,000000//--  

/�3B��%	� ���%�@ ���� �� /�3B��%	� ���%�@ ���� �� 

	�A�� ��� ���)	�A�� ��� ���),,��9)��9),,C�� ������ C�� ������ 

/�3B��%%�3 ������ ��%�	/�3B��%%�3 ������ ��%�	.    .      

11,,000000//--  55,,000000//--  

ડડ..ર�તા પર હાથલાર&ર�તા પર હાથલાર&/ / ક!�બન િવગેર! ક!�બન િવગેર! 

રાખી ર�તા પર દબાણ કરDુંરાખી ર�તા પર દબાણ કરDુ.ં .   

11,,000000//--  55,,000000//--  

((33))  �9��	��9��	�  :�EB:�EB  �	����	���  ��	������	����  ����  �	%�	)�	%�	)  F����+�G73F����+�G73  ���	���	  ����%�3����%�3  �	H
@�	H
@  ����)����)  

  1*I��1*I��//�3�����3����  �����)�����)  23,23,  �J7��J7�  ����	)����	)  ��������  �	%�	)�	%�	)  F����+�%�3F����+�%�3  J7�	�K�J7�	�K�  ���)���)  #%�3#%�3  

  �%�(�%�(    :�B�����	�:�B�����	�  ����  ����	�����	�  �3���	��3���	�  LL  23,23,  �J7��J7�  ����	)����	)  �M��M�  �N����N���  /�/�/�/�. .   

  ((::))  23,23,  �J7��J7�  ����	)����	)  �M��M�  	)9�	)9�  O7F/	�O7F/	�  :�B�����:�B�����  ������  �%P9����	��%P9����	�  L���%�3L���%�3  L��L��  Q�Q� . .               



11  9)
9)
  ��
����
��    55  	����R���	�	����R���	�  �%�%�%�%  "S�F	)�"S�F	)�      

22  9)
9)
  ��	������	����  +	���I��+	���I��    66  T7%����B���T7%����B���  +	���I��+	���I��    

33  ��	������	����  +	���I��+	���I��  
77  		..����..	�	�  ��P��P--3 3 �(�	��(�	�  �%�%�%�%  �%P9�����%P9����    

44  O7��U%O7��U%    

((44))  ��+�0��+�0  V���	�V���	�  ���0�3�	)���0�3�	)  ��������������  ����  %��W�%��W�  �3X7��	��3X7��	�  �	%�P0	��	%�P0	�  	����	����  %3YZ�%3YZ�  ����3����3  ����������  

  A�[)A�[)  ���)���)  ����  ��	���	�  �	%�P����	%�P���  \���\���  ]	�9��	�]	�9��	�  "�[)��0"�[)��0,,��^��0��^��0  :	�:	�  �3_�	)�3_�	)  1����1����  %���	)%���	)  

  F`�	)F`�	)  a7��)a7��)  F����+F����+  ��A��%�3��A��%�3  L���L���  Q�Q�   ����  ��%��%? ? ��	)��	)  9���0)9���0)  ����	)����	)  :	�:	�  /�3B��%/�3B��%  a Z0Pa Z0P  ����  

  /�2/�2  F�F�  L�)L�)  1����1����  ��A��%�3��A��%�3  L���L���  		  ����  ����  ��	)��	)  ��%���%�  ����3����3  ����	)����	)  ��%�)����%�)��  	����R���	����R���  

  \���\���  ����%�3����%�3  L���L���..  

((55))  ]	�9��]	�9��  1�����		)1�����		)  J7��B��	�J7��B��	�  �39�����39����  \���\���  2���2���  ��%2���	���%2���	�  1*I���1*I���  J7�(�	�J7�(�	�  >���0�>���0�  

  //��B	���B	�    #��#��  ����  �2b�2b, , c������c������  #���#���,,���%�=���%�=,,>R9�>R9�  F�,�F�,�, , %���%���  ,,��+	��+	  ������,,����������  ������������   ��B	���B	�  

  	)9�	)9�  a Z��a Z��  ��,��	�3��,��	�3  ����������. .   

  ((::))  �
�+�
�+  ��%2�����%2���  2�42�4  	)9�	)9�  O7F/	�O7F/	�  >���0�>���0�  //��B	���B	�  a Z��a Z��  ��,��%�3��,��%�3  L���L���. .  

અઅ..નંન.ં.  @રુZા@રુZા  ઉપકરણો;ુંઉપકરણો;ુ ં નામનામ  નગંનગં//જોડ&જોડ&  સમયમયા.દાસમયમયા.દા  
11  વદ વદ   22((બેબે) ) જોડ&જોડ&  દરદર  એકએક  વષ[વષ[  
22  \લોરસ�ટ ,ક!ટ\લોરસ�ટ ,ક!ટ  22((બેબે) ) નગંનગં દરદર  એકએક  વષ[વષ[ 
33  હાથહાથ  મો)મો)  1212((બારબાર) ) જોડ&જોડ& દરદર  એકએક  વષ[વષ[ 
44  ઉ�ચતઉ�ચત  જોડાજોડા  11((બેબે) ) જોડ&જોડ& દરદર  એકએક  વષ[વષ[ 
55  મા�કમા�ક  12 12 નગંનગં દરદર  એકએક  વષ[વષ[ 
66  ર!ઇનકોટર!ઇનકોટ  11((એકએક) ) નગંનગં દરદર  ચારચાર  વષ[વષ[ 
77  �વેટર�વેટર  11((એકએક) ) નગંનગં દરદર  ચારચાર  વષ[વષ[ 

                      ((66))  ઉપરઉપર  NજુબનાNજુબના  પેટાપેટા  િનયમોિનયમો  આજનીઆજની  મળેલમળેલ  ખાસખાસ  સમ]સમ]  સભામાંસભામા  ં સવા.;મુતેસવા.;મુતે  મં̂ ુરમં̂ ુર  કરવામાંકરવામા  ં આવેઆવે  છેછે. . 

          ,ના,ના  અમલીકરણઅમલીકરણ  માટ!માટ!  દE િનકદE િનક  પ�માંપ�મા  ં )હ!રાત)હ!રાત  /કાિશત/કાિશત  કરવીકરવી  તેમજતેમજ  /ચાર/ચાર  સચંારસચંાર  અનેઅને  િશZણનાિશZણના  

                                મા4યમથીમા4યમથી  અ�ભયાનઅ�ભયાન  ચલાવDુચલાવD ુ અનેઅને  કચરોકચરો  પેદાપેદા  કરનારાઓનેકરનારાઓને  )ણકાર&)ણકાર&  આપવીઆપવી..  

        (સહ&) પટ!લ ગોિવaદભાઇ ,.  
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