
















કાયદાન ું નામ
સન ૧૯પ૧ નો સૌરાષ્ટ્ર અધિધનયમ ક્રમાુંકઃ ૧૭ મો સૌરાષ્ટ્રનો વ ૃક્ષો કાપી
નાખવા માટે ધિક્ષા કરવા બાબતનો અધિધનયમ-૧૯પ૧
સૌરાષ્ટ્રનો વ ૃક્ષો કાપી નાખવા માટે ધિક્ષા કરવા બાબતનો અધિધનયમ૧૯પ૧ હેઠળ કરવામાું આવેલ ધનયમો-૧૯૬૧
વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટે કિન એકટ
વન્ય પ્રાણી (સુંરક્ષણ) અધિધનયમ, ૧૯૭ર
ગજરાત વન્ય પશ સુંરક્ષણ ધનયમો-૧૯૯૦
ગજરાત પ્રાઇવેટ ફોરે સ્ટ એકવીઝીિન એકટ-૧૯૭ર ગજરાત ખાનગી જ ુંગલ
(સુંપાદદત) અધિધનયમ-૧૯૭ર
ગજરાત ખાનગી જ ુંગલ (સુંપાદન ) ધનયમો, ૧૯૭૪
ભારતીય વન અધિધનયમ-૧૯ર૭
મબ
ું ઇ વન ધનયમો, ૧૯૪ર
વન સુંરક્ષણ અધિધનયમ, ૧૯૮૦
વન સુંરક્ષણ ધનયમો, ર૦૦૩
રાન્ઝીટ પાસ આપવા અંગે ની સચનાઓ ( ટીઆરવી-૧૦ર૦૦૩-ર૦૩૩-ક)
અભ્યારણ્ય કે રાષ્ટ્ષ્ટ્રયઉઘાનની કદ થી પ દક.મી સિીના બબનજ ુંગલ
ધવસ્તારમાું માઇનીંગની મુંજૂરી આપવા અંગે ના ના વાુંિા પ્રમાણપત્ર આપવા










બાબત.
સૌરાષ્ટ્ર વ ૃક્ષ છે દન િારા હેઠળ સક્ષમ અધિકારીઓ નકકી કરવા અંગે ન ું
જાહેરનામ ું
માબલકી સવે નુંબરમાું આવેલ અનામત વ ૃક્ષોના નાણાુંની ચકવણી અંગે .
ગીર અભ્યારણ્યમાું બાબરીયા નાકાથી પાતાળે શ્વર મહાદે વના મુંદદરની
મલાકાત આવતા યાત્રાળુઓના પ્રવેિ બાબત.
ૂ ોના પાકને થત ું નકિાન અટકાવવા ખેતરની
વન્યપ્રાણીઓ ધ્વારા ખેડત
ફરતે લોખુંડના કાુંટાળા તારની વાડ બનાવવાની યોજના.
ડાુંગ જીલ્લામાું આવેલ માબલકીના વ ૃક્ષો કાપવા અને તેનો ધનકાલ કરવા
બાબત. વન ખાતાના િાસના છૂટક વેચાણના દર મુંજૂર કરવા બાબત.






પાણી (પ્રદષણ ધનવારણ અને ધનયુંત્રણ ) અધિધનયમ, ૧૯૭૪
પાણી (પ્રદષણ ધનવારણ અને ધનયુંત્રણ ) ઉપકર અધિધનયમ, ૧૯૭૭
હવા (પ્રદષણ ધનવારણ અને ધનયુંત્રણ ) અધિધનયમ, ૧૯૮૧
પયાાવરણ સરક્ષા અધિધનયમ, ૧૯૮૬ હેઠળના ધનયમો પૈકીઃ જોખમી કચરાઓ (વ્યવસ્થા અને જાળવણી ) ધનયમો, ૧૯૮૯

 જોખમી રસાયણોન ું ઉત્પાદન, સુંગ્રહ અને આયાત ધનયમો, ૧૯૮૯
 કોસ્ટલ રે ગ્યલેિન ઝોન - અંગે ન ું જાહેરનામ,ું ૧૯૯૧

 ઇકો માકા - ઠરાવ, ૧૯૯૧
 નવી પદરયોજના કે તેના ધવસ્ત ૃતીકરણ / આધધનકરણ માટે પયાાવરણ
મુંજૂરી ( તથા ઇઆઇએ-પયાાવરણીય પ્રભાવન ું મ ૂલ્યાુંકન ) અંગેની કાયા
પધ્િધતન ું જાહેરનામ,ું ૨૦૦૬ EIA Notification 2006

 પયાાવરણ લોકસનાવણીના ધનયમો, ૧૯૯૭
 જૈધવક તબીબી કચરો (વ્યવસ્થા અને જાળવણી ) ધનયમો, ૧૯૯૮
 જોખમી અધતસ ૂક્ષ્મ જીવાણ - જીનેદટકલી એન્ન્જધનયડા કોષોન ું ઉત્પાદન,
સુંગ્રહ અને આયાત ધનયમો, ૧૯૮૪

 પનﾍદકત પ્લાષ્ટ્સ્ટક, ધનમાાણ અને ઉપયોગના ધનયમો, ૧૯૯૯
 ખધનજ કોલસાની રાખોડીના વપરાિ - ધનદે િોન ું જાહેરનામ,ું ૧૯૯૯

 ધ્વધન પ્રદષણ ( ધનયમન અને ધનયુંત્રણ ) ધનયમો, ર૦૦૦
 ઓઝોન ક્ષીણક પદાથો (ધનયમન અને ધનયુંત્રણ ) ધનયમો, ર૦૦૦
 નગરનો િન કચરો (વ્યવસ્થા અને જાળવણી ) ધનયમો, ર૦૦૦ તેમજ
 બેટરી ( વ્યવસ્થા અને જાળવણી ) ધનયમો, ર૦૦૧.
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