
CTE 
AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  CCoonnsseenntt  TToo  EEaassttaabblliisshh  ((CCTTEE))    ww iillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  
aatt  RROO//  HHOO((  ffoorr  vviibbrraanntt  pprroojjeeccttss))    ww iitthh  aallll  rreeqquuiissiittee  ddeettaaiillss    
((AAss  ppeerr  CChheecckk  LLiisstt))  aanndd    ffeeeess  
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Abbreviations Size of Units         Categories 
CTE Consent to Estabiles Small  - Up to 5 crores 
RO Regional Office Medium  - 5 to10 crores 
HO Head Office Large - Above 10 crores 
UH Unit Head  
MS Member Secretary  

As identified by 
CPCB, which is 
avalable  on 
website 
www.cpcb.gov.in 
with hyperlinc in  
GPCB's website 

 
 
               

            
                                                       
               
              
 

SSTTAARRTT  

RR..OO..  ww iillll  ssccrruuttiinnyy  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ((iiff  
rreeqquuiirreedd  ssiittee  vviissiitt))  &&  ww iillll  ttaakkee  tthhee  
ddeecciissiioonn  wwiitthhiinn  6600    ddaayyss  

RR..OO..  ww iillll  ccaarrrryy  oouutt  ssiittee  vviissiitt  &&  ffoorrwwaarrdd  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ttoo  HHOO  ww iitthhiinn  1100  wwoorrkkiinngg    ddaayyss  

RR..OO..  ww iillll  iissssuuee  CCTTEE  
wwiitthhiinn  6600  ddaayyss  

AAtt  HH..OO..  AAEEEE//DDEEEE  ww iillll  ssccrruuttiinniiggee  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  &&  PPuutt  uupp  ttoo  UUnniitt  HHeeaadd  ww iitthhiinn        
1155  wwoorrkkiinngg  ddaayyss    

PPrroojjeecctt  PPrrooppoonneenntt  ww iillll  ssuubbmmiitt  rreeqquuiirreedd  ddeettaaiillss  
ffoorr  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn    

UUHH  ww iillll  ssccrruuttiinniissee  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  &&  PPuutt  uupp  ttoo  MMSS  
wwiitthhiinn  77  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  

UUHH  ww iillll  ddeecciiddee  ww iitthhiinn  77  
wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
  

UUHH  ww iillll  iissssuuee  CCTTEE  
wwiitthhiinn  33  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  

MMSS  ttoo  ddeecciiddee  ww iitthhiinn  22  
wwoorrkkiinngg  ddaayyss  

MMSS  ww iillll  ssccrruuttiinniissee  &&  PPuutt  uupp  ttoo  
CChhiiaarrmmaann  ww iitthhiinn  22  wwoorrkkiinngg  
ddaayyss      ddaayyss  

UUHH  ww iillll  iissssuuee  CCTTEE  ww iitthhiinn  
33  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
    

CChhaaiirrmmaann  ww iillll  ddeecciiddee  
wwiitthhiinn  22  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
  

UUHH  ww iillll  iissssuuee  tthhee  CCTTEE  
wwiitthhiinn  33  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
  

RROO  ww iillll  rreevviieeww   tthhee  aapppplliiccaattiioonn  oonn  
ssuubbmmiissssiioonn  ooff  rreeqquuiirreedd  ddeettaaiillss  

PPrroojjeecctt  PPrrooppoonneenntt  ww iillll  ssuubbmmiitt  
rreeqquuiirreedd  ddeettaaiillss  ffoorr  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  
ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn    


