Disclaimer:- In case of any discrepancy between the translated version of the draft notification and the Draft Notification (English version), published
vide S.O.1199(E) dated the 23rd March, 2020 in the official gazette on 11th April,2020, the provisions contained in the English version, published vide
S.O 1199(E) dated 23rd March, 2020 shall prevail.

पयावरण वन आिण हवामान बदल मंालय, अिधसूचना
नवी दली, २३ माच २०२०

एस.ओ. ११९९ (ई). —

याअथ, क

शासनाने पयावरण (संरण)

अिधिनयम, १९८६ (१९८६ चे कलम

२९) या कलम ३ या पोट-कलम (१) आिण पोट-कलम (२) या कलम (v) अवये द अिधकारांचा उपयोग क
भारताया कोण$याही भागात काही क(प सु

न

कर*यावर +कवा अशा कारया मता वधन कायाम,ये कायरत

असले(या िव-मान क(पांया िव.तार +कवा आधुिनक0करणावर काही िनब2ध आिण मनाई कर*यासाठी, पयावरण

आघात

मू(यांकन

अिधसूचना एस.ओ. १५३३ 6द. १४

स7टबर

२००६,

अिधसूचना जारी कर*याचा .ताव ठे वला आहे. पयावरण (संरण)

आिण $या नंतरया दु .ती र9 क न पुढील

िनयम १९८६ या िनयम ५ या उप-िनयम (३)

होऊ शकणा-या जनतेया संभा> मािहतीसाठी येथे कािशत के (या आहेत; आिण
या?ारे सूचना दे*यात येत आहे क0 वर नमूद के ले(या अिधसूचनेया राजप@ातील ती या तारखेला जनतेला उपलAध
क न दे*यात आ(या, $या तारखेपासून साठ 6दवसांया मुदतीया कालावधीत +कवा $या नंतर िवचारात घेतली जाईल;
अवये प=रणाम.व पी भािवत

मसु-ाया अिधसूचनेतील .तावावर काही आेप घे*यास +कवा सूचना कर*यास इछु क असलेली कोणतीही
>F0, िनGदH के ले(या मुदतीत क

सरकारया िवचारासाठी,

सिचव, वन व हवामान बदल मं@ालय, इं 6दरा पयावरण

भवन, जोर बाग, अिलगंज, नवी 6द(ली - ११० ००३ यांना लेखी पुढे पाठवू शकते +कवा eia2020-moefcc@gov.in
या ई-मेल पाठवू शकते.
मसुदा अिधसूचना

या पूवया पयावरण आिण वन मं@ालयाया भारत सरकारया अिधसूचने?ारे Iमांक एस.ओ. १५३३ (ई)
6दनांक १४ स7टबर २००६ ($यानंतर ‘ईआयए अिधसूचना २००६ Kहणून संदLभत,) ईआयए अिधसूचना, २००६ या
अनुसूचीम,ये नमूद के ले(या भारताया कोण$याही भागाम,ये काही क(पांची सु वात करणे +कवा मता वधन
कायाम,ये कायरत असले(या िव-मान क(पांया िव.तार +कवा आधुिनक0करणावर काही िनब2ध आिण मनाई टाकलेले
आहेत, ते पयावरण मं@ालयाची पूव मंजुरी िमळा(यानंतरच पयावरण मं@ालय +कवा राय.तरीय पयावरण आघात
याअथ

मू(यांकन ािधकरण +कवा राय.तरीय पयावरण

आघात िनधारण ािधकरणा?ारे, ईआयए अिधसूचना, २००६ म,ये

िनGदH के ले(या कायपNतीनुसार आिण $यानंतरया सुधारणेनस
ु ार कायािवत होऊ

आिण जेथ,े

शके ल;

यायालयीन आिण राOीय ह=रत यायािधकरणांया िनदPशांची 6Iया सुलभ कर*यासाठी, िवक ीकरण

आिण अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी ईआयए अिधसूचना, २००६ म,ये अनेक सुधारणा कर*यात आ(या. परंत,ु ईआयए
अिधसूचना, २००६ या .तािवत

क(पांमुळे पयावरणाया भावांचे आकलन कQन आवRयक पयावरणीय संरण

1

साकार कर*यास मदत के ली आहे, यासाठी िनयोजनाया ट77यावरच पूव पयावरण मंजुरी आवRयक आहे, क

सरकार

ऑनलाईन णाली अंमलबजावणी?ारे , पुढील ितिनधी, युिFवाद, 6Iयेचे मानक0करण इ$या6द ?ारे ही 6Iया अिधक
पारदश आिण फायदेशीर बनव*याचा यU करीत आहे.

आिण याअथ मं@ालयाने उ(लंघन करणांया मू(यमापनासाठी सहा मिहयांया मुदतीया कालावधीची 6Iया

ठरिवणे यासाठी एस.ओ. ८०४ हा (ई) अिधसूचना Iमांक १ माच २०१७ रोजी जारी के ला होता. या अिधसूचनेम,ये
अशा क(पांचे उ(लंघन प=रभािषत के ले आहे, यांनी बांधकाम सुQ के ले आहे, +कवा ा.तािवक पयावरण मंजुरीिशवाय
िव.तार +कवा आधुिनक0करण के ले आहे +कवा उ$पादन-िमWणाम,ये बदल के ला आहे.
तथािप, असे वारं वार होत असलेले उ(लंघन, िनयामक ािधकरणाकडू न के (या जाणा-या मू(यमापन +कवा तपासणी
6IयेदरKयान िनदशनास येऊ शकते. Kहणूनच मं@ालयाने असे उ(लंघन क(प लवकरात लवकर पयावरणाया
िहताया दृHीने िनयमांया केअंतगत आणले जाणे आवRयक अस(याचे मानले आहे. $या िनयमांचे िनयमन न के (यास
आिण $यावर िनयं@ण न ठे व(यास ते पयावरणाला अिधक नुकसानकारक ठरे ल;
आिण याअथ, झारखंडया माननीय उ[ यायालयाने 6द. २८ नो\हबर २०१४ रोजी डA(यू.पी. (सी) २०१४ Iमांक
२३६४ ]हदु.तान कॉपर िलिमटेड िव N युिनयन ऑफ इं िडयाया संदभात म,ये आदेश 6दले व असे Kहटले आहे क0
पयावरण मंजुरीया .तावाचे गुणवेवर परीण के ले जाणे आवRयक आहे, जे पयावरण काय-ाया उ(लंघनासाठी
कोण$याही .तािवत कारवाईिशवाय .वतं@पणे

िवचारात घेतले जाईल;

आिण याअथ मूळ अज Iमांक ८३७/२०१८ या संदभात, पयावरण, वन व हवामान बदल
अज Iमांक

८३७/२०१८

संदीप िमल या करणात, माननीय राOीय ह=रत यायािधकरण यांचे Kहणणे आहे क0

मं@ालय ही देखरे ख बळकट करे ल व पूव पयावरण मंजर
ु ीया अट_चे पालन कर*यासाठी यं@णा

आिण

याअथ, क

आिण कलम (v)
कलम (डी)

सरकार

या

+कवा

व मं@ालय, िव N मूळ

पयावरण (संरण)

िनयम १९८६

या

कलम ३

या

राबिवली जाईल;

उप-कलम (२)

या

उप कलम(१)

कलम (२) आिण कलम २३ सह वाचा पयावरण (संरण) िनयम १९८६ या उप-िनयम (३) या

िनयम ५ ने

अवये द अिधकारांचा उपयोग कQन आिण त`ंतरया संशोधनांसोबत वाचा

अिधसूचना Iमांक एसओया अिधसूचना १५३३ (ई) 6दनांक १ स7टबर २००६ $यानंतरया दु

.ती,

अिधसूचना Iमांक

एस.ओ. १९० (ई) 6दनांक २० जानेवारी, २०१६ रोजी एस.ओ. ४३०७ (ई) 6दनांक २९ नो\हबर २०१९ रोजी एस.ओ.
(ई) ने १७ फे bुवारी, २०२० रोजी र9 कर*यापूव के ले(या गोH_चा +कवा वगळले(या गोH_चा िवचार कQन ही मसुदा
अिधसूचना कािशत करत आहे.
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१.

लघु शीषक व आरं भ: -

i.

या अिधसूचनेला पयावरण

आघात

मू(यांकन

अिधसूचना, २०२० ($यानंतर ‘ईआयए अिधसूचना, २०२०

Kहणून संदLभत) Kहटले जाईल

ii. ही अिधसूचना अिधकृ त राजप@ात अंितम अिधसूचना िसN हो*याया तारखेपासून अंमलात येईल.
२. या सूचनेचे उपयोजन:
उपयोजन: -

३.

ही अिधसूचना !ादेिशक पा#यांसह संपण
ू  भारताला लागू आहे.

&ा'या: - या अिधसूचनेम(ये, जर संदभ आव*यक नसतील तर अटी खालील!माणे प-रभािषत के या आहेतः

. “अिधकृ त पयावरण मू(यमापन स(लागार सं.था (यापुढे 'एसीओ' Kहणून संदLभत)” ही एक अशी सं.था आहे जी
भारतीय गुणवा प=रषदेया (cयूसीआय) +कवा इतर कोण$याही एजसीया राOीय मायता व िशण
मंडळाकडू न (नाबेट) मायता ाd आहे व मं@ालयाकडू न वेळोवेळी सूिचत के ले जाईल $यानुसार;

१

. “कायदा” Kहणजे पयावरण (संरण) कायदा, १९८६ (१९८६ चा कायदा Iमांक २९);

२

. “मू(यमापन” Kहणजे िविहत नमुयात असले(या अजाची सखोल छाननी आिण अंितम ईआयए अहवालासह सव

३

कागदप@े, पूव पयावरण मंजर
ु ीसाठी मू(यमापन सिमतीने के ले(या जन-स(लामसलत_चा िनकाल;

. “मू(यमापन सिमती”

४

Kहणजे क ीय .तरावरील तe मू(यमापन सिमती +कवा राय.तरीय तe मू(यमापन

सिमती +कवा प=रि.थतीनुसार क शािसत देश पातळीवरील िवशेषe मू(यमापन सिमती +कवा िज(हा.तरीय

सिमती.
५.
“बेसलाइन डेटा (यानंतर “बीएलडी” Kहणून संदLभत)” Kहणजे .तािवत के ले(या हवा, पाणी, जमीन, वन.पती,
तe मू(यमापन
ाणी,

सामािजक-आLथक

वणन करणारा

. “बॉडर

६

इ$याद_सह डेटा-पूव- क(पाया +कवा िव.तारापूवया पयावरणीय प=रि.थतीचे

डेटा. साइटवरचा

क(प आिण अfयास े@ याब9लचा;

ए=रया” Kहणजे भारताया सीमावत देशांसमवेत वा.तिवक िनयं@ण रे षेपासून

१००

6कलोमीटरया

हवाई अंतरावर असलेले े@;

. “िब(ट-अप

७

ए=रया” Kहणजे इमारती +कवा बांधकाम क(पांम,ये .तािवत

के लेले तळघर आिण इतर सेवा

े@ासह सव मज(यावरील अंगभूत +कवा क\हर के लेले े@;

. “कॅ िपटल hे]जग” Kहणजे समु

८

तळाव न \हLजन मटे=रयल तयार करणे +कवा मोiा जहाजांना सेवा दे*यासाठी

िश]पग चॅनल
े अिधक िव.तृत करणे. ही एक वेळ कर*याची 6Iया आहे. यात बंदरांया आत +कवा बाहेर आिण
चॅनेलया आत आिण बाहेर hे]जग करणे समािवH आहे;

.

Wेणी

९

.

१०

Wेणी

‘ए’ Kहणजे या अिधसूचनेया अनुसूचीया .तंभ (३) म,ये सूचीबN के (यामाणे क(प +कवा 6Iयाकलाप;
‘बी १’

Kहणजे या अिधसूचनेया अनुसूचीया .तंभ

6Iयाकलाप;
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(४)

म,ये सूचीबN के (यामाणे क(प +कवा

.

११

Wेणी

‘बी २’

Kहणजे या अिधसूचनेया अनुसूचीया .तंभ

(५)

म,ये सूचीबN के (यामाणे क(प +कवा

6Iयाकलाप;

. "क

१२

ीय दूषण िनयं@ण मंडळ

(यानंतर" सीपीसीबी "Kहणून संबोधले जाते)" जल (दूषण ितबंध व िनयं@ण)

अिधिनयम, १९७४ (६(१९७४ या) अंतगत ग=ठत मंडळ;
. “jीन

१३

िब](डगचे माणप@” Kहणजे jीन रे kटग फॉर इं =टjेटेड हॅिबटाट असेसमट

(जीआरआयएचए)

कायIमाया (रे kटग ोjाम) अंतगत जारी के लेले माणप@; इं िडयन jीन िब](डग कौिसल
ऊजा व पयावरण िडझाइन

(एलईईडी)

िडझाइन फॉर jेटर ए6फिशयसी

या दजा

(आयजीबीसी);

इं िडया नेतृ$व, मं@ालयाने वेळोवेळी जारी के (यानुसार एcसलस इन

(ईडीजीई)

+कवा इतर तृतीय-पाची jीन िब](डग रे kटग िस.टम;(ह=रत

इमारत दजा णाली)
. “cल.टर” (समूह) Kहणजे या सूचनेया प=रछेद २४ या उप-प=रछेद (३) म,ये 6दले(या िनकषानुसार खाणी

१४

+कवा लीजया गटाने तयार के लेले े@;

. “cल.टर ”(समूह) माणप@” Kहणजे खाण व भूशाn संचालक +कवा इतर कोण$याही सम ािधकरणाने जारी

१५

के लेले खाण_चे +कवा लीजया cल.टरचे माणप@ आहे;

. “कॉपoरे ट

१६

ए\हायनमट =र.पॉिसिबिलटी

(यानंतर “सीईआर”

Kहणून संदLभत)”

हा ईएमपीचा एक भाग आहे,

यात क(प स(लागाराने लोकांया स((यानुसार उपि.थत के ले(या मुp-ांया आधारे क(पात तातडीने

काही िविशH कायकलाप कर*याची आeा 6दली आहे आिण/ +कवा ईआयए अfयासात
सामािजक गरजांवर आधा=रत मू(यमापन करणे;
पयावरण संरणासाठी

. "को.टल रे qयुलेटरी झोन (यापुढे" सीआरझेड "Kहणून संबोधले जाईल) हा को.टल रे qयुलेटरी झोन अिधसूचना,
२०१९ आिण $यानंतरया वेळोवेळी के ले(या सुधारणांनुसार अिधसूिचत के लेला िवभाग आहे.
१८. “गंभीर दूिषत े@” Kहणजे क ीय दूषण िनयं@ण मंडळाने वेळोवेळी ओळखलेले औ-ोिगक cल.टर +कवा े@;

१७

. “िज(हा +कवा िवभागीय .तरावरील िवशेषe मू(यांकन सिमती (यापुढे “डीईएसी” Kहणून संदLभत के ली जाईल

१९

जाईल)”

ही अिधसूचनेया उ9ेशाने,

अिधिनयम कलम २३ अंतगत

िज(हा .तरावर +कवा िवभागीय .तरावर,

एसईआयएए +कवा यूटीआयएएमाफ त दान कर*यात आले(या अिधकारांया वापर कQन राय सरकार +कवा
क शािसत देश शासनाया

िशफारशीनुसार,

$यात नमूद के ले(या क(पांया पयावरणीय मू(यमापनासाठी

आिण योqय $या िशफारशी कर*यासाठी ग=ठत तeांची सिमती आहे.

. “िज(हा

२०

सवPण अहवाल” Kहणजे भूगभशाn िवभाग +कवा पाटबंधारे िवभाग +कवा वन िवभाग +कवा

सावजिनक बांधकाम िवभाग +कवा भूजल मंडळे +कवा =रमोट सेस_ग िवभाग +कवा खाण िवभाग इ$याद_नी

तयार के लेला अहवाल. या या =ठकाणी खाणकाम सुQ आहे तेथे परवानगी 6दली जाऊ शकते; आिण खाणकाम
वय असले(या =ठकाणी अशा पायाभूत संरचना आिण ितsानांया मतेया समीप े@ाची ओळख आिण
पुनपूतया वाLषक दराची गणना करणे आिण $या भागातील खाणकाम के (यानंतर पुहा भरपाईसाठी वेळ देण.े
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. "जैवसंवेदनशील े@े (यानंतर 'ईएसए' या नावाने संबोिधत)"- ही े@े पयावरण (संरण) कायदा १९८६ या
कलम ३ या पोटकलम (२) अंतगत आिण $यानंतर वेळोवेळी के ले(या सुधारणांनुसार अिधसूिचत े@े आहेत.
२२. "जैवसंवेदनशील पuे (यानंतर 'ईएसझेड' या नावाने संबोिधत)"- हे पuे पयावरण (संरण) कायदा १९८६ या
कलम ३ या पोटकलम (२) अंतगत आिण $यानंतर वेळोवेळी के ले(या सुधारणांनुसार अिधसूिचत पuे आहेत.
२३. "पयावरण आघात मू(यांकन (यानंतर 'ईआयए' या नावाने संबोिधत) अहवाल" हे क(प घटकाने िनयामक
२१

ािधकाvयांनी िनयत के ले(या संदभा2या अट_वर आधा=रत आिण सदर अिधसूचनेया जोडप@-

X म,ये 6दले(या

सामाय रचनेनुसार एसीओ?ारे तयार के लेला द.तऐवज होय.

अ. "मसुदा ईआयए अहवाल"

हा ईआयए अहवाल जो सावजिनक िशफारशीया उ69Hाने +कवा िनयामक

ािधकाvयांनी 6दले(या िनदPशांनुसार तयार के लेला आहे.

ब. "अंितम ईआयए अहवाल" हा एक ईआयए अहवाल आहे जो सावजिनक स(लामसलतीनंतर $यात जनतेने
समोर आणले(या ]चतांबाबत उपशमन योजनांसह तयार के लेला असून $यात मायतेया उ69Hाने क(प
वतकाने कालबN कृ ती आराखडा, $यात 6दले(या वचनांया पूततेसाठी आLथक तरतूद इ$याद_चा समावेश
आहे.
. "ईआयए समवयक" हा े@ीय तe आिण कायरत े@ तeांचा समवयक आहे आिण एसीओकडू न मायतााd
आहे.
२५. "पयावरण >व.थापन योजना (यानंतर 'ईएमपी' या नावाने संबोिधत) अहवाल" हा क(प .तावकाने सदर

२४

अिधसूचनेया जोडप@-

XI

म,ये नमूद सामाय रचनेनुसार .तािवत क(पासाठी एसीओ?ारे तयार के लेला

द.तऐवज आहे.

. "िव.तार" Kहणजे खाण भाडेपuा े@ +कवा क(प े@ात +कवा सां.कृ ितक ताबा े@ात +कवा बांधीव े@ +कवा

२६

लांबी +कवा संxया +कवा िनLमती मता +कवा उ$पादन मता +कवा वापर मता +कवा हाताळणी मता
इ$यादी जे क(पाला लागू असेल $यानुसार, यातून करणानुQप सूचीम,ये +कवा ईसीपूव +कवा ईपीपूव

संबिं धत क(पात िविनGदH मयादेपेा जा.त मता ाd के (याचे दशवले जाते. खाण क(पांबाबत +कवा
कृ तीबाबत खाण भाडेपuा े@ आिण +कवा उ$पादन मतेत कोण$याही कारची वाढ हा िव.तार समजला
जाईल.
२७. "तe मू(यमापन सिमती (यानंतर 'ईएसी' या नावाने संबोिधत) ही मं@ालयाकडू न $यांयाकडे संदLभत के ले(या
क(पांया मू(यांकनासाठी आिण सुयोqय िशफारशी कर*यासाठी क ीय .तरावर .थािपत के लेली सिमती होय.
२८. "अज" Kहणजे या अिधसूचनेला जोडलेले अज होय.
. "कायरत े@ तe (यानंतर 'एफएई' या नावाने संबोिधत)" हे एसीओकडू न मायतााd आिण एसीओसोबत काम
करणारे +कवा नािमके वर असलेले तe होत.

२९
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. "सामाय ि.थती" (यानंतर 'जीसी' या नावाने संबोिधत) Kहणजे बी१ Wेणीत िविनGदH के लेला कोणताही क(प
+कवा उपIम खालील (अ) +कवा (ब) म,ये नमूद असले(या े@ांम,ये पूणप
 णे +कवा अंशतः ि.थत अस(यास
Wेणीत बदल न करता क ीय .तरावर मू(यमापन के ले जाईल.

३०

अ. सूचीतील बाब Iमांक ३, ५, ३२, ३३ या संदभात १० 6कमीम,ये आिण इतर बाब_या संदभात खालील
े@ांया सीमेपासून ५ 6कमीया अंतरातi. संरित े@े +कवा
ii. गंभीर=र$या दूिषत े@े +कवा
iii. पयावरणदृz{ा संवेदनम े@ +कवा
iv. आंतर राय +कवा क ीय देश.
ब. खालील सीमारे षांम,येi.
अ$यंत गंभीर=र$या दूिषत े@ +कवा
ii.
पयावरणदृz{ा संवेदनम े@.
. "बेटावरील 6कनारपuीय िनयामक े@ (यानंतर 'आयसीआरझेड' या नावाने संबोिधत) हे बेटावरील 6कनारपuीय
िनयामक े@ अिधसूचना २०१९ अंतगत आिण $यात वेळोवेळी के ले(या सुधारणांनुसार अिधसूिचत के लेले े@
होय.
३२. "देखभाल hे]जग" Kहणजे िव-मान कालवे, ध|ा, ].वग मूkरग इ$याद_मधून वेळोवेळी गाळ +कवा साचलेली
वाळू काढणे जेणेकQन जहाजे ये*यासाठी, बांधकामासाठी +कवा कायावयन उ69Hांसाठी योqय आिण सुरित
खोली राखता येईल.
३३. "सू}म, लघु आिण म,यम उ-ोग" Kहणजे, सू}म, लघु आिण म,यम उ-ोग िवकास कायदा २००६ (कायदा
Iमांक २००६ चा २७) आिण $यातील नंतरया सुधारणांनुसार िविनGदH के लेले क(प होत.
३४. "खिनज लाभ" Kहणजे अशी एक 6Iया यातून भौित6कय +कवा भौितक-रासायिनक वगकरण 6Iये?ारे
खाणीचे मौ(यवान घटक संपृF कर*यात येतात.
३५. "मं@ालय" Kहणजे भारत सरकारचे पयावरण, वने आिण हवामान बदल मं@ालय होय.
३१

. "आधुिनक0करण"

३६

Kहणजे 6Iया +कवा तं@eानातील कोणताही बदल +कवा क~या मालाया िमWणात +कवा

उ$पादन िमWणात कोणताही बदल +कवा अडथळे दूर करणे +कवा कामाया 6दवसांम,ये वाढ +कवा क(पातील
कारखायाया मता वापरात आिण मिशनरीम,ये वाढ होय. $यात िव-मान खाण भाडे े@ इ$याद_या
खोदकामात वाढ यासाठी िनयामक ािधकाvयांकडू न पूव- ईसी +कवा पूव-ईपी करणानुQप दान के लेली

असेल.
३७. "पूतता

न होणे" िनयामक ािधकाvयांकडू न क(पाया पयावरण मंजर
ु ी पूव +कवा पयावरण परवानगी पूव

िनयत के ले(या अटी आिण शतची पूतता न होणे.
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. "अिधसूिचत औ-ोिगक मालमा" Kहणजे क सरकार +कवा राय सरकार +कवा क शािसत देशाने १४
स7टबर २००६ पूव अिधसूिचत के ले(या +कवा ईआयए अिधसूचना २००६ अंतगत +कवा सदर अिधसूचनेअंतगत
पयावरण मंजुरी पूव ाd के ले(या औ-ोिगक मालमा आहेत. $यात बगीचे, संकुले, े@,े िनयात 6Iया े@े
(ईपीझी), िवशेष आLथक े@े (सेझ), बायोटेक पाक , चम संकुल(लेदर कॉK7लेcसेस), 6कनारपuीय आLथक े@े
(सीईझेड), िवशेष गुतं वणूक े@ (एसआयआर), राOीय गुतं वणूक आिण उ$पादन े@े (एननआयएमझेड),
औ-ोिगक cल.टर, पेोिलयम, रसायने आिण पेोके िमकल गुत
ं वणूक े@े (पीसीपीआयआर) यांचा समावेश आहे.
३९. "संरित े@"
े Kहणजे वयजीव (संरण) कायदा १९७२ (१९७२ चा ५३) आिण $यात वेळोवेळी के ले(या
सुधारणांनुसार अिधसूिचत के लेली े@े होत.
४०. "पयावरण मंजुरी पूव (यानंतर पूव ईसी या नावाने संबोिधत) Kहणजे सूचीम,ये िविनGदH के (यामाणे

३८

'बी१' आिण Wेणी 'बी२'
मू(यमापन सिमतीया िशफारश_नुसार िनयामक ािधकाvयांकडू न परवानगी +कवा संमती होय.
४१. "पयावरण परवानगी पूव (यानंतर पूव ईपी या नावाने संबोिधत) Kहणजे सूचीम,ये िविनGदH
मू(यमापन सिमतीसमोर ठे वणे आवRयक असले(या Wेणी

'ए',

मू(यमापन सिमतीसमोर ठे वणे आवRयक नसले(या आिण Wेणी

Wेणी

क(पांसाठी

के (यामाणे

'बी२' मधील .तािवत क(प सुQ कर*यासाठी

परवानगी +कवा संमती होय.
४२. "पयावरण मंजुरी पूव शत " Kहणजे या क(पांसाठी पयावरण पूव मंजर
ू ी +कवा पयावरण
िनयामक ािधकाvयांकडू न

पूव

परवानगी मािगतली गेली आहे; $यासाठी िनयामक ािधकाvयांनी िविहत के ले(या शत होय.

अ. "िविशH शत" Kहणजे मू(यमापन सिमतीने करणांवर आधा=रत रान िविनGदH के ले(या क(पाशी
संबंधीत +कवा .थानासंबंधी िवशेष शत आिण,
ब. "मानक शत" Kहणजे करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी िनित कर*यासाठी वेळोवेळी मं@ालयाने
िनयत के ले(या शत होत. तथािप, अशा शत मू(यमापन सिमतीकडू न (पूव- ईसीबाबत) आिण
िनयामक ािधकाvयांकडू न (पूव- ईपी करणी) मू(यमापनाया वेळी करणानुQप िवचार िविनयम
कQन सुधा=रत के (या जाऊ शकतात.
४३. "क(प" Kहणजे क(प +कवा कायIम.
. "क(पाचे आयुzय" Kहणजे क(पाचे एकू ण आयुzय यात i) बांधकाम +कवा उभारणी +कवा आ.थापना +कवा
क(प चालू करणे ii) काय आिण iii) कमी करणे +कवा बंद करणे +कवा मोडीत काढणे या ट77यांचा समावेश आहे.
४५. "क(प वतक" Kहणजे कोणतीही >F0 +कवा सावजिनक +कवा खासगी आ.थापना +कवा खाजगी कं पनी
४४

िजयाकडे क(पाया कामकाजाचे संपूण िनयं@ण असेल आिण ितला कं पनीया संचालक मंडळाने +कवा +कवा
अशी आ.थापना +कवा सं.था +कवा िव.त +कवा मया6दत उरदािय$व भागीदारी +कवा संयुF िव-म +कवा
िवशेष उ69H वाहन +कवा क

+कवा राय +कवा .थािनक .वराय सं.थेचे सम ािधकारी

यांनी, जे

क(पाया कामकाजासाठी आिण सदर अिधसूचनेया उ69Hासाठी िनयामक ािधकाvयांशी संपक साधून आिण
द.तऐवजांया अंमलबजावणीसाठी िनयुF

के ले असतील.
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. "सावजिनक

४६

स(ला" Kहणजे अशी एक 6Iया या?ारे .थािनक बािधत >F0 आिण इतर यांचा क(पाया

पयावरणीय भावात मोठा भाग आहे आिण ते क(पाची रचना करत असताना सव संबंिधत $य बाब_चा
योqय िवचार कर*यासाठी सम आहेत.

. "िनयामक

४७

ािधकारी" Kहणजे मं@ालय +कवा राय.तरीय पयावरण आघात मू(यांकन ािधकरण +कवा

क शािसत देश .तरीय पयावरण आघात मू(यांकन ािधकरण होय.

. "सूची" Kहणजे सदर अिधसूचनेसोबत जोडलेली सूची होय.

४८

. ".को]पग"

४९

Kहणजे िनयामक ािधकाvयांकडू न क(पासाठी ईआयए अहवाल तयार कर*यासाठी पूव-ईसी ाd

कर*याया हेतूने संदभाया अटी िनित कर*याची 6Iया

. "दुयम

५०

होय.

धातूशाnीय 6Iया" Kहणजे खाण कमी कर*याया 6Iयेची उ$पादने,

भंगार,

सं.करण के लेला माल

आिण छोटी खिनजे ही उ-ोगासाठी मालाया .वQपात आण*यासाठी सुQ होणारी 6Iया असून ितची उ$पादने

िनम-अंितम +कवा अंितम उ$पादने असतात.
५१. "गंभीर=र$या दूिषत े@" Kहणजे असे औ-ोिगक समूह +कवा े@ जे क ीय दूषण िनयं@ण मंडळाकडू न
वेळोवेळी गंभीर=र$या दूिषत े@ Kहणून घोिषत के लेले असेल.
५२. "राय.तरीय तe मू(यमापन सिमती (यानंतर एसईएसी या नावाने संबोिधत) Kहणजे अशी सिमती यात
तeांचा समावेश आहे आिण ितची .थापना राय .तरावर $यांयाकडे संदLभत कर*यात आले(या क(पांया
पयावरणीय मू(यमापनसाठी आिण सुयोqय िशफारशी कर*यासाठी मं@ालयाकडू न या अिधसूचनेया उ69Hांतगत
स.थािपत के ली आहे.

. "राय

(यानंतर एसपीसीबी या नावाने संबोिधत)" हे जल (दूषणाचे िनयं@ण आिण
ितबंध) कायदा १९७४ (१९७४ चा ६) अंतगत .थािपत मंडळ आहे.
५४. "राय.तरीय पयावरण आघात मू(यांकन ािधकरण (यानंतर एसईआयएए या नावाने संबोिधत) Kहणजे क
सरकारने पयावरण (संरण) कायदा १९८६ या कलम ३ या पोटकलम (३) अंततगत .थािपत के लेले
ािधकरण होय.
५५. "अfयास े@" Kहणजे करणानुQपWेणी 'अ' अंतगत येणाvया क(पाभोवती १० 6कमीया हवाई अंतरात येणारे
५३

दूषण िनयं@ण मंडळ

+कवा Wेणी

. "संदभाया

५६

'ब' अंतगत क(पाया सीमेपासून ५ 6कमीया अंतरातील े@ होय.
अटी

(यानंतर टीओआर या नावाने संबोिधत)"

Kहणजे क(पासाठी ईआयए अहवाल तयार

कर*याया हेतूने िनयामक ािधकरणाने िनयत के लेली >ाdी होय.

अ. "संदभाया िविशH अटी" Kहणजे मू(यमापन सिमतीने िविनGदH के ले(या आिण ईआयए अहवालासाठी
आवRयक मान(या गेल(े या क(प िविशH +कवा .थान िविशH संदभाया अटी होय. आिण
ब. "संदभाया मानक अटी" Kहणजे सूचीम,ये नमूद क(पांया संदभात ईआयए अहवाल तयार
कर*यासाठी मं@ालयाकडू न वेळोवेळी जारी कर*यात आले(या संदभाया अटी होत.

8

. "क

५७

शािसत देश .तरीय तe मू(यमापन

सिमती (यानंतर यूटीईएसी या नावाने संबोिधत)"

Kहणजे

मं@ालयाकडू न सदर अिधसूचनेया उ69Hाने संदLभत कर*यात आले(या क(पांया पयावरणीय मू(यमापनसाठी

आिण सुयोqय िशफारशी कर*यासाठी नेम*यात आलेली तeांची सिमती होय.

. "क

५८

Kहणजे मं@ालयाकडू न पयावरण (संरण)
आलेले ािधकरण होय.

. "क

(यानंतर यूटीईआयएए या नावाने संबोिधत)
कलम ३ या पोटकलम (३) अंतगत नेम*यात

शािसत देश .तरीय पयावरण आघात मू(यांकन ािधकरण

कायदा १९८६

या

(यानंतर यूटीपीसीसी या नावाने संबोिधत)" ही जल (दूषण िनयं@ण
आिण ितबंध) कायदा १९७४ (कायदा Iमांक १९७४ चा ६) अंतगत .थािपत के लेली सिमती आहे आिण,
६०. "उ(लंघन" Kहणजे अशी करणे िजथे क(पात बांधकाम +कवा उभारणी +कवा खोदकाम, जे आधी असेल ते,
५९

शािसत देश दूषण िनयं@ण सिमती

/ +कवा क(पाचे े@ पूव- ईसीम,ये िविनGदH मयादेपलीकडे
करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी ाd कर*यापूव िव.ता=रत कर*यात आलेले आहे.
.थानावर सुQ झालेले आहे +कवा उ$पादन आिण

४.

पूव पयावरण मंजरु ी /कवा पूव पयावरण परवानगीची आव*यकताः

१.

नवीन क(प +कवा कायवाही यात क(पाया आधुिनक0करणाचा +कवा िव.ताराचा समावेश आहे +कवा Wेणी

'ए',

'बी१' आिण Wेणी 'बी२' अंतगत सूचीत नमूद कायवाही आहे यांना सूचीम,ये .पH के (यामाणे
मू(यमापन सिमतीपुढे ठे वणे गरजेचे आहे, यांना .थानावर कोणतेही बांधकाम +कवा .थापना +कवा आ.थापना
+कवा खोदकाम +कवा आधुिनक0करण, जे लवकर असेल ते सुQ कर*यापूव +कवा आधी दान के ले(या पूव- ईसी
+कवा पूव- ईपीया मयादेपलीकडे उ$पादन आिण / +कवा क(प े@ाचा िव.तार करायचा आहे, $यांना िनयामक
ािधकरणांकडू न पूव पयावरण मंजुरीची आवRयकता भासेल.
२. नवीन क(प +कवा कायवाही यात सूचीतील Wेणी 'बी२' म,ये न दव*यात आले(या क(पांचा +कवा
Wेणी

कायवाह_चा िव.तार +कवा आधुिनक0करण समािवH आहेत आिण सूचीम,ये िविनGदH के (यामाणे मू(यमापन
सिमतीसमोर सादर कर*याची गरज नाही, $यांना .थानावर कोणतेही बांधकाम +कवा .थापना +कवा आ.थापना
+कवा खोदकाम +कवा आधुिनक0करण,

जे लवकर असेल ते सुQ कर*यापूव +कवा आधी दान के ले(या पूव- ईसी
+कवा पूव- ईपीया मयादेपलीकडे उ$पादन आिण / +कवा क(प े@ाचा िव.तार करायचा आहे, $यांना िनयामक
ािधकरणांकडू न पूव पयावरण मंजुरीची आवRयकता भासेल.
३. तथािप, येथे हे .पH कर*यात येत आहे क0, सदर अिधसूचनेया उ69Hासाठी 'बांधकामात' कुं पण +कवा संरक
]भत बांधून भूखंड संरित करणे, सुरा रक(कां)साठी ता$पुरता िनवारा उभारणे, कोणतेही झाड न पाडता
भूखंड समतल करणे, क(पासाठी आवRयक अस(यास भू-तांि@क तपास*या करणे यांचा समावेश होणार नाही.
५.

!कपांचे आिण कायवाह0चे 1ेणीकरणः

१.

सदर सूचीत नमूद कर*यात आले(या सव क(पांचे तीन वगवार_म,ये िवभाजन संभा> सामािजक आिण
पयावरणीय भाव आिण या भावांची हवाई >ाdी िवचारात घेऊन Wेणी
म,ये कर*यात आले आहे.
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'ए', Wेणी 'बी१' आिण

Wेणी

'बी२'

२. सूचीतील
३.

४.

५.
६.
७.

'ए' म,ये येणाvया सव क(पांना िव-मान क(पांचा िव.तार आिण आधुिनक0करणासह
मं@ालयाकडू न पूव- ईसीची आवRयकता भासेल.
सूचीतील Wेणी 'बी१' म,ये येणाvया सव क(पांना िव-मान क(पांचा िव.तार आिण आधुिनक0करणासह आिण
असे क(प वगळता जे सदर अिधसूचनेया कलम ३ या पोटकलम (३०)म,ये नमूद सवसामाय अट_ची पूतता
करतात $यांना करणानुQप एसईआयएए +कवा यूटीईआयएए यांयाकडू न पूव- ईसीची आवRयकता भासेल.
सूचीतील Wेणी 'बी१' म,ये येणाvया सव क(पांना िव-मान क(पांचा िव.तार आिण आधुिनक0करणासह आिण
असे क(प जे सदर अिधसूचनेया कलम ३ या पोटकलम (३०)म,ये नमूद सवसामाय अट_ची पूतता करतात
$यांना या क(पाया Wेणीत कोणतेही बदल न करता मं@ालयाकडू न पूव- ईसीची आवRयकता भासेल.
Wेणी 'बी२' म,ये येणाvया सूचीम,ये िविनGदH के (यामाणे मू(यमापन सिमतीसमोर ठे वणे आवRयक असले(या
सव क(पांना करणानुQप एसईआयएए +कवा यूटीईआयएए यांयाकडू न पूव- ईसीची आवRयकता भासेल.
Wेणी 'बी२' म,ये येणाvया इतर सव क(पांना करणानुQप एसईआयएए +कवा यूटीईआयएए यांयाकडू न पूव-
ईसीची आवRयकता भासेल. सदर क(प मू(यमापन सिमतीसमोर ठे व*यात येणार नाहीत.
Wेणी

राOीय संरण आिण सुरेशी संबंिधत सव क(प +कवा क

सरकारने िनित के (यामाणे इतर धोरणा$मक

िवचारांचा समावेश असले(या सव क(पांना मं@ालयाकडू न क(पाया Wेणीत
करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीची आवRयकता भासेल.
सावजिनक=र$या उपलAध के ली जाणार नाही.

६.

त2 मूयमापन सिमती (ईएसी)
ईएसी)-

१.

ईएसीम,ये फF खालील पा@ता

अ.

तसेच,

कोणतेही बदल न करता

अशा क(पांची कोणतीही मािहती

िनकष पूण करणाvया तeांचा समावेश असेलः

पा@ता- संबंिधत >F0कडे िवeान +कवा वािणय +कवा कला +कवा िवधी +कवा >वसाय शासन +कवा कृ षी

+कवा हॉटक(चर +कवा अथशाn यांयातील 6कमान पद>ुर पदवी असावी +कवा कोण$याही मायतााd
िव-ापीठाकडू न तं@eान +कवा अिभयांि@क0 +कवा कृ षी े@ातील पदवी +कवा >ावसाियक माणन

सी. एस., आिण सीएमए) असावे.

(सी.ए.,

७० वषा2पेा कमी.
क. अनुभवः खाली 6दले(या संबंिधत े@ांम,ये 6कमान १५ वषा2चा अनुभव.
i. पयावरण दजाःपयावरण दजाशी संबंिधत मोजमाप, िनरीण, िवेषण आिण मािहतीचा अथ
लाव*याबाबतचे तe.
ii. िवभागीय !कप &व3थापनः खाणकाम, नैसLगक nोतांचे खोदकाम, जल]सचन, वीजिनLमती, अणुऊजा,
ाथिमक 6Iया, साधन िनLमती, साधन 6Iया, उ$पादन, फॅ िbके शन, पयावरण सेवांसह $य

ब.

वयः

मू(यमापन सिमतीवर िनदPशनाया तारखेला

दळणवळणाची साधने या े@ांतील क(प >व.थापन +कवा 6Iया +कवा कायावयनाया
>व.थापनातील तe.

iii.

पयावरण आघात मूयांकन !5याः

ईआयए हाताळणे आिण पूण कर*यातील तसेच ईएमपी तयार

कर*यातील आिण इतर >व.थापन योजना तयार कर*यातील तe आिण यांयाकडे ईआयए 6Iयांम,ये

वापर*यात येणाvया साधनांबाबत eान, ावी*य आिण भिवzयाधा=रत तं@े आहेत.

iv.

धोका मू(यमापन +कवा >ावसाियक आरोqयः

10

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
२.
३.

जीवशाn (वन.पती आिण वयजीव >व.थापन) +कवा वनशाn +कवा वयजीव +कवा सागरी िवeान
क(प मू(यमापनेतील अनुभवासह पयावरण अथशाn.
दूषण ितबंध आिण उपशमन +कवा पयावरणीय िवeाने
सावजिनक शासन +कवा >व.थापन यात िविवध िवकास े@े आिण पयावरण सम.यांचा समावेश आहे.
पयावरण

कायदे आिण

सामािजक भाव अfयास +कवा पुनवसन आिण पुन.थापना.

ईएसीचा कालावधी तीन वषा2प
े ा अिधक नसेल.
ईएसीची मता अ,य +कवा अ,या आिण सिचव यांयासह पंधरा िनयिमत सद.यांपेा अिधक नसेल.

तथािप,

अ,य +कवा अ,या सिमतीया एका िविशH बैठक0साठी संबंिधत े@ातील तe (तeांना>Fना सद.य Kहणून
आमंि@त कQ शकतात.

४.

अ,य +कवा अ,या हे एक मायवर >F0 असतील यांना पयावरण धोरणासंबंधी सम.यांबाबत +कवा िविवध
िवकास े@ांशी संबंिधत >व.थापन +कवा सावजिनक शासनाशी

संबंिधत अनुभव असेल.
५. अ,य +कवा अ,या एका सद.याचे िनदPशन उपा,य +कवा उपा,या Kहणून करतील, जे अ,य +कवा अ,या
यांया अनुपि.थतीत ईएसीचे अ,यपद सांभाळतील.
६. अ,य +कवा अ,या यांयासह सद.याचा कमाल कालावधी $येक कालावधीत तीन वषा2सह दोन कालावध_चा
असेल +कवा $याचा कोणताही एक भाग मू(यमापन सिमती +कवा ािधकरणात असेल. अ,य +कवा अ,या आिण
सद.य सदर अिधसूचनेत .थािपत कर*यात आले(या एकापेा अिधक ािधकरण +कवा सिमतीवर काम कQ

शकणार नाहीत.
७.

अ,य +कवा अ,या आिण सद.यांचा कालावधी $यांची कालमयादा संपुHात येईपय2त सुयोqय कारणािशवाय आिण

८.
९.

मं@ालयाला आवRयकता वाट(यास एकापेा अिधक तe मू(यमापन सिमत_ची नेमणूक करता येईल.

मं@ालयाने योqय चौकशी के (यािशवाय अचानकपणे कमी करता येणार नाही.
संबंिधत सिमतीचे ािधकृ त सद.य .को]पगया उ69Hासाठी +कवा मू(यमापनसाठी पूव पयावरण मंजुरी िमळाले(या
क(पाशी संबंिधत कोण$याही .थानाची तपासणी क(प वतकाला 6कमान सात 6दवसांया पूवसूचनेने कQ
शकतात जेणेकQन ते तपासणीसाठी आवRयक ते सहकाय कQ शकतील.

१०. ईएसी

एकि@त उरदािय$वाया संक(पनेनुसार काम करतील. अ,य +कवा अ,या $येक करणात एकमत

सा,य कर*याचा यU करतील आिण एकमत सा,य न झा(यास बमताचा िनणय कायम राहील. परं तु असे क0,
बमताने िनणय घेत(यास .तावाया बाजूचे आिण िवरोधातील मत इितवृात न दवले जाईल.

११. संचालक +कवा वैeािनक 'ई' पेा खालया दजाचा नाही +कवा समक पदावरील मं@ालयाचे ितिनधी सिमतीचे
सद.य-सिचव या .वQपात काम करतील.
१२. ईएसी मिहयातून 6कमान एकदा भेटेल.
१३. मं@ालयाकडू न वेळोवेळी ईएसीया .थापनेसाठी पालन कर*याया 6Iया जारी के (या जातील.
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७.

रा6य3तरीय आघात मूयांकन !ािधकरण /कवा क7 8शािसत !देश पयावरण आघात मूयांकन !ािधकरणः

१.

एसईआयएए +कवा यूटीईआयएएम,ये एक अ,य +कवा अ,या आिण एक सद.य सिचव यांयासह तीन
सद.यांचा समावेश असेल. सद.य सिचव हे संबंिधत राय सरकार +कवा क शािसत देशाचे या पदापेा कमी

दजाचे नसलेले +कवा राय सरकार +कवा क शािसत देशात $या पदाया समक अिधकारी असतील. सद.य
सिचवांना पयावरण काय-ांची मािहती असणे अपेित आहे.

२.

एसईआयएए +कवा यूटीईएएचा कालावधी तीन वषा2चा असेल. आवRयक आिण वेगवान मानले जाईल तेथे

३.

अ,य +कवा अ,या हे ितिsत >F0 असतील यांना पयावरण धोऱण संबंधी सम.या +कवा >व.थापन

मं@ालय िव-मान ािधकरणाचा कालावधी तीन मिहयांप
े ा अिधक नाही एवढा वाढवू शके ल.

+कवा सावजिनक शासनाशी संबंिधत सम.यांबाबत िविवध िवकास े@ांचा अनुभव असेल.
अिधसूचनेया कलम

४.

६ या पोटकलम (१) म,ये िविनGदH के (यामाणे पा@ता, वय आिण अनुभव असेल.

सदर

अ,य +कवा अ,या यांयासह िबगर सरकारी सद.याची कमाल कालमयादा $येक0 तीन वषा2या दोन
कालावध_ची +कवा $याया भागाची असेल जी मू(यमापन सिमती +कवा ािधकरण यांयाशी संबंिधत असेल.
अ,य +कवा अ,या आिण सद.य सदर अिधसूचनेअत
ं गत .थािपत झाले(या एकापेा अिधक ािधकरण +कवा
सिमतीम,ये एकाच वेळी कायरत असणार नाहीत.

५. अ,य +कवा अ,या आिण सद.यांचा कालावधी $यांची कालमयादा संपुHात येईपय2त सुयोqय कारणािशवाय
आिण संबंिधत राय +कवा क शािसत देशाने योqय चौकशी के (यािशवाय अचानकपणे कमी करता येणार

नाही.
६.

राय सरकार +कवा क शािसत देश मं@ालयाला सद.यांची आिण अ,यांचे नाव िव-मान ािधकरणाचा
कालावधी संपुHात ये*याया 6कमान पंचेचाळीस 6दवस आधी पाठवतील आिण मं@ालयाकडू न िव-मान
ािधकरणाचा कालावधी संपुHात ये*याया आधी सदर अिधसूचनेया उ69Hासाठी एसईआयएए +कवा
यूटीईआयएएची .थापना के ली जाईल.

७.

राय सरकार +कवा क शािसत देशाला सद.यांची आिण अ,यांचे नाव िव-मान ािधकरणाचा कालावधी
संपुHात ये*याया 6कमान पंचच
े ाळीस 6दवस आधी मं@ालयाला पाठव*यात अपयश आ(यास मं@ालयाकडू न
राय सरकार +कवा क शािसत देशाया शासनाचा स(ला न घेता िव-मान सदर अिधसूचनेया
उ69Hासाठी एसईआयएए +कवा यूटीईआयएएची .थापना के ली जाईल.

८.

एसईआयएए आिण यूटीईआयएएचे सव िनणय एका बैठक0त घेतले जातील आिण ते सामायतः एकमताने

असतील. परंतु

असे क0, एखादा िनणय बमताने घेतला गे(यास $या िनणयाया बाजूची

मते बैठक0या इितवृात न दवली जातील आिण $याची त मं@ालयाला पाठवली जाईल.

९.
८.

आिण िवरोधातील

एसईआयएए +कवा यूटीईआयएए $येक मिहयाला 6कमान एकदा भेटतील.

रा6य /कवा क7 8शािसत !देश /कवा िजहा3तरीय त2 मूयमापन सिमतीः

१.

एसईएसी +कवा यूटीईएसी +कवा डीईएसीया अ,य +कवा अ,या +कवा सद.यांची पा@ता,
अनुभव सदर अिधसूचनेया कलम

६ या पोटकलम (१) म,ये िविनGदH के (यामाणे असेल.
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वय आिण

२.

एसईएसी +कवा यूटीईएसी +कवा डीईएसीचे इतर िनकष आिण कायP सदर अिधसूचनेया कलम

३.

एसईएसी +कवा यूटीईएसीया संदभात राय सरकार +कवा क शािसत देशात संचालक +कवा समक

पोटकलम (१०) या पोटकलम (२) म,ये िविनGदH िनकषांनुसार असेल.

६

या

पदाया खालया पदावर नसलेला राय सरकार +कवा क शािसत देशाचा ितिनधी सिमतीचे सिचव Kहणून

काम करे ल.
४.

राय दूषण िनयं@ण मंडळ +कवा क शािसत देश दूषण िनयं@ण सिमतीचा अिधकारी डीईएसीचा सिचव

५.

िज(हा शासन +कवा राय सरकार +कवा क शािसत देशाया शासनाने पाठवले(या नावांवर आधा=रत

६.

एसईएसी +कवा यूटीईएसीची पुन.थापना क

Kहणून काम करे ल.
रान एसईआयएए +कवा यूटीईएएकडू न दर तीन वषा2नी डीईएसीची पुन.थापना के ली जाईल.
सरकारकडू न राजप@ात अिधसूचने?ारे के ली जाईल. आवRयक

आिण वेगवान मानले जाईल तेथे मं@ालयाकडू न िव-मान सिमतीचा कालावधी

इतका वाढवला जाईल.
७.

३

मिहयांपेा अिधक नाही

राय सरकार +कवा क शािसत देशाचे शासन सद.य आिण अ,यांची नावे मं@ालयाला िव-मान एसईएसी
+कवा यूटीईएसीचा कालावधी संप*याया 6कमान

४५ 6दवस आधी कळवतील आिण मं@ालयाकडू न िव-मान

सिमतीचा कालावधी संपुHात ये*यापूव सदर अिधसूचनेया उ69Hासाठी एसईएसी +कवा यूटीईएसीची
.थापना करे ल.

८.

राय सरकार +कवा क शािसत देशाला सद.यांची आिण अ,यांचे नाव िव-मान एसईएसी +कवा
यूटीईएसीचा कालावधी संपुHात ये*याया 6कमान पंचेचाळीस 6दवस आधी मं@ालयाला पाठव*यात अपयश
आ(यास मं@ालयाकडू न राय सरकार +कवा क शािसत देशाया शासनाचा स(ला न घेता िव-मान सदर
अिधसूचनेया उ69Hासाठी एसईएसी +कवा यूटीईएसीची .थापना मू(यमापन सिमती Kहणून के ली जाईल.

९.

िज(हा शासन +कवा राय सरकार +कवा क शािसत देशाला डीईएसीया सद.यांची आिण अ,यांचे नाव

िव-मान

डीईएसीचा कालावधी संपुHात ये*याया 6कमान पंचेचाळीस 6दवस आधी एसईआयएए +कवा

यूटीईआयएएला पाठव*यात अपयश आ(यास एसईआयएए +कवा यूटीईआयएएकडू न करणानुQप िज(हा
शासन +कवा राय सरकार +कवा क शािसत देशाया शासनाचा स(ला न घेता िव-मान

अिधसूचनेया उ69Hासाठी डीईएसीची .थापना मू(यमापन सिमती Kहणून के ली जाईल.

सदर

१०. तसेच संबंिधत एसईआयएए +कवा यूटीईआयएएबाबत करणानुQप मं@ालयाकडू न वेळोवेळी िविहत के ले(या
कालमयादेत डीईएसीची .थापना कर*यात अपयश आ(यास मं@ालयाकडू न $यांना योqय वाटतील अशा
(६ मिहयांपेा कमी नाही) के ली जाईल,
जोपय2त संबंिधत एसईआयएए +कवा यूटीईआयएए करणानुQप संबंिधत एसईएसीची .थापना करत नाहीत.
सद.यांचा समावेश कQन डीईएसीची .थापना अशा कालावधीपय2त

११. शासक0य

सोय आिण .तावांया वेगवान िनपटाvयासाठी मं@ालयाला राय +कवा क शािसत देशासाठी

एकापेा जा.त एसईएसी +कवा यूटीईएसीची .थापना करता येईल.

१२. एसईएसी +कवा यूटीईएसी +कवा डीईएसी दर मिहयात 6कमान एकदा भेटतील.
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९.

तांिक त2 सिमतीः

१.

कायदा १९८६ या कलम ३ या
पोटकलम (३) अंतगत के ली जाईल. $यात अ,य/ अ,या आिण सद.य सिचव यांयासह कमाल १० सद.य
असतील.
२. तांि@क तe सिमती वैeािनक त$वांनुसार मं@ालयाकडू न वेळोवेळी क(पांचे वगकरण +कवा पुनवगकरण
हाती घेईल यात 6Iयांचे िनयिमतीकरण, सदर अिधसूचनेया उ69Hासाठी सिमतीला नेम*यात आलेली इतर
कायP यांचा समावेश असेल.
३. सिमतीचा कालावधी पाच वषP असेल.
४. तांि@क तe सिमतीचे ािधकृ त सद.य कोण$याही क(पाशी +कवा कायाशी संबंिधत कोण$याही .थळाला
एका तांि@क तe सिमतीची .थापना क

सरकारकडू न पयावरण (संरण)

क(पाम,ये समािवH पयावरण भावाया अfयासासाठी मं@ालयाकडू न क(प वतकाला 6कमान सात
6दवसांया पूवसूचनेसह भेट देतील.

१०.
१०.

१.

पूव पयावरण मंजरु ी /कवा पूव पयावरण परवानगी !5येचे ट9पेः

Wेणी

'ए'

+कवा Wेणी

'बी१'

यांयासाठी पूव पयावरण

मंजुरी

6Iयेत कमाल सहा ट7पे असतील.

तथािप,

िविशH

करण +कवा करणांया वगासाठी अशा ट77यांची लागू योqयता सदर अिधसूचनेत नमूद के लेली आहे. Iमवारीनुसार हे
सहा ट7पे खालीलमाणे आहेतः

१- .को]पग
ट7पा २- मसुदा ईआयए अहवाल तयार करणे.
ट7पा ३- सावजिनक िशफारशी
ट7पा ४- अंितम ईआयए तयार करणे
ट7पा ५- मू(यमापन आिण
ट7पा ६- पूव पयावरण मंजर
ु ी दान +कवा र9 करणे.
ट7पा

२.

सदर सूचीम,ये िविनGदH के (यामाणे मू(यमापन सिमतीसमोर ठे वणे आवRयक आहे अशा Wेणी

'बी२'या

क(पांसाठी पूव पयावरण

मंजरु ी 6Iयेत कमाल तीन ट7पे असतील. हे Iमिनहाय तीन ट7पे खालीलमाणे आहेतः
ट7पा (१) ईएमपी अहवाल तयार करणे.
ट7पा (२) मू(यमापन
ट7पा (३) पूव पयावरण मंजुरी दान करणे +कवा नाकारणे.

३.

सिमतीसमोर ठे वणे आवRयक नाही अशा Wेणी 'बी२'या
क(पांसाठी पूव पयावरण मंजर
ु ी 6Iयेत कमाल दोन ट7पे असतील. हे Iमिनहाय दोन ट7पे खालीलमाणे आहेतः
ट7पा (१) ईएमपी अहवाल तयार करणे.
ट7पा (२) िनयामक ािधकाvयांकडू न अजाया पूततेची पडताळणी आिण
ट7पा (३) पूव पयावरण मंजुरी दान करणे +कवा नाकारणे.
सदर सूचीम,ये िविनGदH के (यामाणे मू(यमापन
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परं तु पुढे असे क0, ईएमपी अहवाल न द_वर ठे वला जाईल आिण िनयामक ािधकाvयांकडे क(पासाठी अित=रF
उपाययोजना िनयत कर*याचे ह| असतील.

११.
११.

!करणानु:प पूव पयावरण मंजरु ी /कवा पूव पयावरण परवानगीसाठी अज कर#याची !5याः

१. सूचीम,ये नमूद के ले(या क(पासाठी पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी िमळवू इिछणाvया क(प वतकाने संबंिधत अजा2या
.वQपात $येक ट77यात दशव(यानुसार अिधसूिचत ऑनलाइन पोटल?ारे अज सादर करावा. ऑफलाइन अज .वीकारला
जाणार नाही.
अज
सोबत जोडलेले
लागूयोqयता
िनयामक ािधकारी
ट7पा/ हेतू
.को]पग
अज-१ पूव >वहायता अहवाल
Wेणी 'ए' आिण Wेणी मं@ालयः Wेणी 'ए' आिण
'बी१'

अंतगत

सव

क(प

'बी१' अंतगत
क(पांसाठी (सवसामाय
अटी लागू होणारे ) आिण
Wेणी

करणानुQप एसईआयएए
+कवा यूटीईआयएए Wेणी

सावजिनक

साधे

१.

स(ला

उ9ेशून

इं jजीत तयार के ले(या 6कमान

प@

दहा $य ती आिण एक सॉट

मसुदा ईआयए अहवालाया

(इलेcॉिनक) त
आिण
२.
ईआयए

सदर

अिधसूचनेया

कलम १४
पोटकलम (१)

या
म,ये

6दलेले सव क(प.

'बी१' अंतगत क(पांसाठी
(यांना सामाय अटी लागू
होत नाहीत) आिण Wेणी
'बी२.'
संबंिधत
एसपीसीबी
/यूटीपीसीसीचे
सद.य
सिचव.

अहवालाया

सारांशाया इं jजीमधील आिण
रायाया
देशाया

+कवा
+कवा

क शािसत
ादेिशक

१० $य ती.
१. अज-१ए आिण
सूचीया बाब ४२
२. संक(पना आराखडा
आिण ४३ अंतगत .तंभ
(५) म,ये नमूद के लेले

भाषेतील 6कमान
मू(यमापन

अज-१

करणानुQप एसईआयएए
+कवा यूटीईआयएए.

सव क(प
अज

१

१. अज- १बी२
२. ईएमपी

Wेणी
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'बी२'

अंतगत

करणानुQप एसईआयएए
+कवा यूटीईआयएए.

३. अंितम अिभयास आराखडा
४. >वहायता अहवाल +कवा

येणारे सव क(प

खाण क(पांया बाबतीत खाण

आराखडा
५. लघु

खिनजांया

बाबतीत

िज(हा सवPण अहवाल आिण

६.

समूह प=रि.थतीया बाबतीत

समूह माणप@
अज

२

१. अंितम ईआयए अहवाल.
२. >वहायता अहवाल

Wेणी
+कवा

खाण क(पांया बाबतीत खाण
आराखाची त

३.

अंितम

आराखाची त.

'बी१'

'ए'

+कवा Wेणी

अंतगत

येणारे

सव क(प

अिभयास

मं@ालयः Wेणी

'ए१' आिण

'बी१'

अंतगत

Wेणी
येणाvया

(सामाय
होणारे )

क(पांसाठी
अटी

४. सावजिनक स(ला सुनाव*या
५. खाण आिण लघु खिनजांया

करणानुQप एसईआयएए

संदभात िज(हा सवPण अहवाल

+कवा यूटीईआयएए Wेणी

आिण
६. समूह

प=रि.थतीया बाबतीत

समूह माणप@

७.

िव.तार +कवा आधुिनक0करण

.तावाया

संदभात

सम

'बी१' अंतगत क(पांसाठी
(यांना सामाय अटी लागू
होत नाहीत) आिण Wेणी
'बी२.'

ािधकाvयांनी जारी के लेले पूव-
ईसी

+कवा

पूव- ईपी

अंतगत

अट_या पूतत
 ेचे माणप@ आिण

७.
१७

सदर अिधसूचनेया उतारा
या पोट उतारा

(५)

म,ये

िविनGदH के (यामाणे इतर पूव
आवRयकता.

२. पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीया संदभात 6Iयेचे रचना$मक सादरीकरम प=रिशH- XIV म,ये दे*यात आले आहे.
१२.
१२.

लागू

3को<पगः-

१. सूचीया Wेणी 'बी१' म,ये येणाvया सव क(पांना .को]पगची गरज भासणार नाही.
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२. करणानुQप ाथिमक +कवा दुयम मािहती गोळा कर*याबरोबरच क(प वतकांकडू न योqय अfयास करणे शcय
हो*यासाठी, टीओआर +कवा पूव- सी +कवा पूव- ईपी िमळव*यासाठी अज दाखल कर*यापूवही मं@ालयाकडू न िवकिसत
के लेला आदश टीओआर मं@ालयाया वेबसाइटवर कािशत के ला जाईल.
३.

आदश टीओआर ऑनलाइन पNतीने खालील क(पांना अज

मू(यमापन सिमतीला संदLभत न करता जारी के ला जाईल.

७

6दवसांत िमळा(यावर, िनयामक ािधकाvयांकडू न

अ. सूचीया बाब ३८ वर .तंभ (३) आिण (४) या न दी (i) आिण (ii) अंतगत >ाd के लेले सीमाे@ातील सव
महामाग क(पब. अिधसूिचत औ-ोिगक मालमेत ि.थत असणे .तािवत असलेले सव क(प आिण यांना अशा अिधसूचनेत
परवानगी नाकार*यात आलेली नाही.
क. आधीची पयावरण मंजुरी असलेले िव-मान क(पांचे सव िव.तार .ताव.
ड. सूचीया बाब ४२ आिण ४३ वर .तंभ (४) मधील न द_खाली >ाd कर*यात आलेली सव इमारत बांधकामे
आिण े@ िवकास क(प.
परं तु असे क0, मू(यमापन सिमतीला एखा-ा क(पासाठी आदश टीओआर जारी के (याची मािहती दे*यात आली पािहजे.
मू(यमापन सिमती क(पासाठी आवRयक वाट(यास आदश टीओआरसोबतच िविशH टीओआरची िशफारस, आदश
टीओआर जारी के (यावर ३० 6दवसांत कQ शकते.
४.

उFिनदPिशत पोट-उतारा

(३)

म,ये िविनGदH के ले(या क(पांखेरीज सव नवीन क(प अजाया तारखेपासून

३०

6दवसांत आदश टीओआरबरोबरच आवRयकता वाट(यास िविशH टीओआरची िशफारस कर*यासाठी िनयामक
ािधकाvयांकडू न मू(यमापन सिमतीकडे संदLभत के ले जातील. िनयामक ािधकाvयांनी अज-

तारखेपासून ३०

I

मधील अजाया

6दवसांत मू(यमापन सिमतीकडे संदLभत के ला नाही तर िनयामक ािधकाvयांकडू न

ऑनलाइन िवभागासाठी िविशH आदश टीओआर

जारी के ला जाईल.

३०>ा

6दवशी

५. मू(यमापन सिमतीया िशफारशीनुसार संबंिधत िनयामक ािधकाvयांकडू न टीओआरचे अज नाकारले जाऊ शकतात.
अशा पNतीने नाकारले गे(यास अशा नकाराया कारणांसोबत िनणय क(प वतकांना लेखी .वQपात अज ाd
झा(यानंतर वैयिFक सुनावणी

देऊन कळवला जाईल.

६. क(प वतकाने ईआयए अहवाल िवभाग िविशH आदश टीओआर तसेच मू(यमापन सिमतीने िनयत के ले(या िविशH
टीओआरवर आधा=रत तयार करावा.
७. नदी खोरे क(पांसारखे क(प वगळू न इतरांसाठी संबंिधत िनयामक ािधकाvयांनी जारी के ले(या संदभा2या अट_ची
वैधता जारी के (याया तारखेपासून चार वषा2ची असेल. नदी खोरे क(पांबाबत ही वैधता पाच वषा2ची असेल.
८.

िनयामक ािधकाvयांनी टीओआर िनयत के ले(या क(पांया >ाdीत कोणताही बदल होणार अस(यास क(प

वतकाने

ऑनलाइन, अज-३ कारात टीओआरया वैधता कालावधीत आिण सावजिनक िशफारशीपूव टीओआरम,ये
सुधारणेसाठी अज करावा. असे सव .ताव आवRयकता अस(यास अजाया तारखेपासून ३० 6दवसांया आत मू(यमापन
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सिमतीकडे संदLभत के ले जाऊ शकतात.

तारखेपासून मोजली जाईल.
९.

तथािप,

सुधा=रत टीओआरची वैधता आधीचा टीओआर जारी के (याया

एकाच भूखड
ं ासाठी एकापेा जा.त .ताव आलेले असतील +कवा इतर क(पांसोबत भूखंड आछा6दत होत

अस(यास आिण $यासाठी पूण +कवा $याया भागासाठी टीओआर +कवा पूव- ईसी +कवा पूव-ईपी इतर कोण$या

क(पाला आधीच दान के लेले अस(यास, अशी सव करणे राखून ठे वली जातील. िनयामक ािधकारी संबंिधत राय
+कवा क शािसत देशाया मुxय सिचवांसोबत लेखी संवाद साधतील आिण राय सरकार +कवा क शािसत देशाया
स((यानुसार िनणय घेतला जाईल.
१३.
१३.

पयावरण आघात मूयांकन अहवाल बनवणेः

१.

िवभागासाठी मं@ालयाने जारी के लेले +कवा सीपीसीबीकडू न वेळोवेळी िविनGदH के ले(या िविशH ईआयए

२.

नदी खोरे क(पाखेरीज इतर क(पांया संदभात ईआयए अहवालासाठी पावसायाखेरीज एका ऋतूसाठी

मागदशक त$वांया मािहतीप@कातील कायपNतीनुसार पायाभूत मािहती गोळा कर*यात यावी.
पायाभूत मािहती गोळा कर*यात यावी.

तथािप,

पावसायासाठीची पायाभूत मािहती मू(यमापन

टीओआर जारी करत असताना आवRयकता िविनGदH के (यास गोळा कर*याची गरज असेल.

सिमतीने

३.

नदी खोरे क(पांसंदभात ईआयए अहवालासाठी पावसायासह एका वषासाठी पायाभूत मािहती गोळा

४.

पायाभूत मािहती गोळा करणे आिण $याचे िवेषण पयावरण (संरण)

कर*यात यावी.

के ले(या पयावरण योगशाळे ?ारे के ले जाईल.

कायदा १९८६

अंतगत अिधसूिचत

५. १२ सागरी मैलांपलीकडे .तािवत के ले(या क(पांसाठी उपलAध असलेली दुयम मािहतीही पायाभूत Kहणून
िवचारात घे*यात यावी.
६. वरील पोटकलम (१) ते (५) संदLभत पायाभूत मािहती .को]पगसाठीचा अज कोणताही असला तरी कोण$याही
ट77यावर पायाभूत मािहती संकलीत करता येईल. तथािप, अशी पायाभूत मािहती मसुदा ईआयए अहवाल
एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीकडे सावजिनक स((यासाठी सादर करत असताना तीन वषा2पेा अिधक जुनी

नसावी.
७.

पयावरण (संरण)

कायदा १९८६ अंतगत अिधसूिचत के ले(या पयावरण योगशाळे माफ त संकलीत कर*यात
आलेली क(पानंतरची पडताळणी मािहतीही क(पांचा िव.तार +कवा आधुिनक0करणासाठी िवचारात घे*यात
येईल.
८. क(प वतकाने एका िविशH े@ासाठी मायतााd असले(या तसेच $या े@ासाठी क(पाया Wेणीसाठी
एसीओ?ारे जोडप@- X म,ये 6दले(या सामाय रचनेनुसार ईआयए अहवाल तयार कर*यात यावा.
९.

मसुदा ईआयए अहवाल सावजिनक स((यासाठी
तयार कर*यात यावा.

१०. म,ये

आिण अंितम ईआयए अहवाल

मू(यमापनाया उ69Hासाठी

िविनGदH के ले(या मसु-ात ईआयए अहवालात समािवH कर*यात यावे आिण $यातील बाबी आिण

मािहतीसाठी क(प वतकांसोबत तेही उरदायी आहेत. ईआयए समवयक आिण पयावरण भाव
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मू(यमापनात सहभागी असले(या कायरत े@ (तe) यांया समवेत मायतााd ईआयए स(ला सं.थेचे
घोषणाप@ जोडप@-

११. Wेणी 'बी२'
जोडप@-

XI

XIII

अंतगत न दव*यात आले(या क(पांसाठी ईआयए अहवालाची गरज भासणार नाही.

तथािप,

म,ये िविनGदH सामाय रचनेनुसार ईएमपी अहवाल एसीओ?ारे तयार कर*यात यावा आिण

अजासोबत सादर कर*यात यावा.
१४.
१४.

सावजिनक सलाः

(१) सावजिनक स((याचे सामायतः दोन मुख घटक असतील. $यात खालील बाबी समािवH असतीलः
अ. क(पाया .थानावर +कवा आसपासया प=रसरात .थािनक बािधत लोकांया सम.या जाणून घे*यासाठी
सावजिनक सुनावणी, क(प े@ एकापेा अिधक िज(ांत असेल तर िज(हािनहाय अिधसूचनेत िविनGदH के ले(या
पNतीत आयोिजत कर*यात यावी.
ब. क(पाया पयावरणिवषयक बाब_म,ये मोठा वाटा असले(या इतर संबंिधत >Fकडू न लेखी .वQपात ितसाद
आमंि@त करणे.
क. यािशवाय, आवRयकता अस(यास, क(पाया .वQपावर आधा=रत रान इतर कोण$याही सुयोqय मा,यमातून
सावजिनक स((याची िशफारस मू(यमापन सिमतीकडू न +कवा िनयामक ािधकाvयांकडू न करणानुQप के ली जाऊ

शके ल.
तथािप, सदर अिधसूचनेया

कलम

५

या पोटकलम

(७)

अंतगत िवचारात घेत(या जाणाvया संरण

क(पांसंदभात सावजिनक सुनावणी आिण/ +कवा स((याची >वहायता आिण आवRयकता यांया संदभातील
िनणय िनयामक ािधकाvयांकडू न घेतला जाऊ शकतो.

२. नवीन +कवा िव.तार .ताव +कवा ५० टccयांपेा अिधक मता वाढीसह आधुिनक0रकणासाठी सव Wेणी 'ए' आिण
'बी१' क(पांसाठी सावजिनक स(ला घेतला जाईल.
परं तु असे क0, खालील बाब_साठी सावजिनक स(ला वगळ*यात आला आहेः
अ. सूचीया बाब ४ अंतगत येणाvया जल]सचन क(पांचे आधुनक0करण.
आ. अिधसूिचत औ-ोिगक मालमांम,ये ि.थत सूचीयाबाब १० (एफ), १६, १७, १९, २०, २१, २३, २४,
२५, २७, ३६, ४० अंतगत येणारे सव क(प.
इ. सूचीया बाब ४२ आिण ४३ अंतगत येणारे सव क(प.
ई. सव Wेणी 'बी२' क(प आिण उपIम.
उ.

राOीय संरण आिण सुरेशी संबंिधत +कवा क

सरकारने िनित के (यामाणे इतर धोरणा$मक

िवचारांशी संबंिधत असलेले सव क(प.

ऊ. सीमाे@ांम,ये बाब ३१ आिण ३८ म,ये असलेले सव क(प.
ऋ. १२ सागरी मैलांपलीकडे ि.थत असलेले सव समु ी क(प.
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परं तु असेही क0, सूचीया बाब

३१

अंतगत असले(या सव क(पांसाठी, सावजिनक स(ला िज(ांपर
ु ता

मया6दत असेल िजथे राOीय उ-ान +कवा अभयार*य +कवा वाळ बेट +कवा पयावरणीय संवेदनशील े@ ि.थत

आहे.
३.

िजथे सावजिनक सुनावणीया मा,यमातून सावजिनक स((याची गरज आहे अशा =ठकाणी क(प वतक

करणानुQप यांया अिधकारे@ात क(प ि.थत आहे अशा एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीया संबंिधत सद.य
सिचवांना जोडप@-I म,ये 6दले(या िनित रचनेत िवनंती प@ सादर करतील. $यासोबत मसुदा ईआयए अहवालाया

१० $य ती आिण एक सॉट (इलेcॉिनक)
सारांशाया 6कमान १० $य ती इं िqलशम,ये आिण रायाया +कवा क
ादेिशक भाषेत असतील.
इं िqलशमधील 6कमान

४.

त असेल आिण ईआयए अहवालाया
शािसत देशाया अिधकृ त भाषेत +कवा

क(प .थानाम,ये एकापेा अिधक िज(हे +कवा राय +कवा क शािसत देश >ाd अस(यास क(प वतक

6Iयेनुसार संबंिधत एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीला सावजिनक सुनावणीसाठी .वतं@=र$या िवनंती करतील.

५. सावजिनक स(ला जोडप@-I म,ये 6दले(या 6Iयेनुसार क(पासाठी िविशH=र$या आयोिजत के ला जाईल.
६.

सावजिनक सुनावणीची 6Iया सव संबंिधत िनयामक ािधकाvयांना सादर कर*यासह सावजिनक सुनावणी

एसपीसीबी +कवा संबंिधत यूटीपीसीसीला क(प वतकांकडू न िवनंती अज ाd झा(याया तारखेपासून चाळीस
कायालयीन 6दवसांम,ये पूण के ली जाईल.

७. संबंिधत एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीने उFिनदPिशत कालावधीत सावजिनक सुनावणीची 6Iया हाती घेऊन पार
न पाड(यास, िनयामक ािधकरण िनयामक ािधकाvयांया अधीन नसले(या दुसvया सावजिनक आ.थापनेला सदर
अिधसूचनेत नमूद के ले(या 6Iयेनुसार पुढील चाळीस 6दवसांत ही 6Iया पूण कर*यासाठी सहभागी कQन घेतील.
८. वरील पोटकलम (७)

अंतगत िनदPिशत के ले(या सावजिनक आ.थापनेने +कवा ािधकाvयांनी संबंिधत िनयामक

ािधकाvयांना असा अहवाल 6दला क0, .थािनक प=रि.थतीमुळे संबंिधत .थािनक >Fना आपली मते मुFपणे मांडता

येतील अशा पNतीने सावजिनक सुनावणी घेणे शcय नाही, तर ती संबंिधत िनयामक ािधकाvयांना सव तये

तपशीलवार नमूद करे ल. $यानंतर अहवालाचा आिण $यांयाकडे असले(या िवासाह मािहतीचा पूण िवचार कQन असा
िनणय घेऊ शकतील क0 या करणी सावजिनक मतासाठी सावजिनक सुनावणीची गरज नाही.
९.

क(पाया पयावरणीय बाब_म,ये मोठा वाटा असले(या इतर संबंिधत >Fकडू न लेखी .वQपात ितसाद

िमळव*यासाठी संबंिधत एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसी अजदाराने तयार के लेला सारांश ईआयए अहवाल िनयत
नमुयातील अजाची त $यांया वेबसाइटवर सावजिनक सुनावणी आयोिजत कर*याची िवनंती ाd झा(यापासून दहा

(वेबसाइट)वर ठे वतील आिण अशा संबंिधत >Fकडू न अिभायाची िवनंती करतील.
गोपनीय मािहती यात घोिषत न कर*याजोगी मािहती, तसेच कायदेशीरदृz{ा संवेदनशील मािहती यात बौिNक
संपदा ह|ांचा समावेश असेल, अजात .पH के लेला nोत वेबसाइटवर 6दला जाणार नाही. संबंिधत िनयामक ािधकारी
6दवसांत आप(या संकेत.थळावर
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क(पाबाबत मोiा माणावर जािहरात कर*यासाठी इतर सुयोqय मा,यमांचा िवचार कQ शकतील.

तथािप, िनयामक

ािधकारी कोण$याही संबंिधत >F0ने लेखी .वQपात िवनंती के (यास सावजिनक सुनावणीया तारखेपय2त सामाय
कायालयीन तासांम,ये एका अिधसूिचत =ठकाणी मसुदा ईआयए अहवाल वाच*यासाठी उपलAध करावा. या सावजिनक
स(ला 6Iयेचा भाग Kहणून आलेले सव ितसाद क(प वतकाला लवकरात लवकर पोहोचेल अशा मा,यमा?ारे
पाठव*यात यावेत.

१०. सावजिनक स(ला 6Iया पूण झा(यावर सावजिनक सुनावणीया 6Iयेची एक त क(प वतकाला 6दली
जाईल. क(प वतक या 6IयेदरKयान उवणाvया $य पयावरण ]चतांना उरे देईल आिण मसुदा ईआयए
अहवाल आिण ईएमपीम,ये उपशमन योजनेसह योqय ते बदल करे ल. अशा =रतीने तयार के लेला अंितम ईआयए अहवाल
क(प वत काकडू न संबंिधत िनयामक ािधकाvयांकडे मू(यमापनासाठी सादर के ला जाईल.
१५.
१५.

मू(यमापन:

१.

क(प वतकाने सादर के लेला अज ाd झा(याया तारखेपासून

१५

कायालयीन 6दवसांम,ये संबंिधत

िनयामक ािधकाvयांनी िवLन6दH के ले(या टीओआरया संदभाने कठोरपणे पडताळणी के ला जाईल. अजातील
अपूणत
 ा ऑनलाइन कळवली जाईल +कवा पूण के लेला अज ऑनलाइन .वीकारला

जाईल.

२. 'बी२' Wेणीअंतगत येणाvया बाबी वगळता िनयामक ािधकरणाकडू न .वीकारला जाणारा $येक अज सूचीतील
बाबीसमोर िवशेष=र$या नमूद के लेले अस(यािशवाय मू(यमापन सिमतीसमोर सादर के ला जाईल आिण $याची

मू(यमापन 6Iया अज .वीकार(यानंतर पंचेचाळीस 6दवसांत पूण के ली जाईल. मायता सिमतीया िशफारशी
सभेया इितवृाया मा,यमातून संबंिधत िनयामक ािधकरणाया वेबसाइटवर दLशत के (या जातील.

३. 'बी२' Wेणीअंतगत येणाvया बाबी वगळता िनयामक ािधकरणाकडू न .वीकारला जाणाvया $येक अजाला
सूचीतील बाबीसमोर िवशेष=र$या नमूद के लेले अस(यािशवाय अजाया तारखेपासून पंधरा कायालयीन
6दवसांम,ये $या क(पांना लागू असले(या आदश शतया सापे ऑनलाइन पNती?ारे पूव- ईपी जारी के ला
जाईल. अज नाकारला गे(यास $याची कारणे कळवली जातील.
४. सदर अिधसूचनेया कलम १५ या पोटकलम (२) नुसार करणांसंबंधी मू(यमापन सिमतीकडू न एका
सुनावणीदरKयान पारदशक पNतीने के ली जाईल यात संबंिधत क(प वतकाला वैयिFक=र$या +कवा
ािधकृ त ितिनधी?ारे (संचालक मंडळावरील अिधकाvयापेा खालया दजाचा नाही अशा) $य +कवा
ि\हिडओ कॉफर]सग?ारे आवRयक ती मािहती दे*यासाठी बोलावले जाईल. क(प वतक

या

मू(यमापना

दरKयान ईआयए अहवाल तयार कर*यात सहभागी असले(या ईआयए समवयक आिण कायरत े@
तe(तeां)ची

मदत सिमतीसमोर घेऊ शकतील. सदर सुनावणीया िनzकषादरKयान मू(यमापन सिमती संबंिधत
िनयामक ािधकाvयांना िविशH अटी आिण शतवर पूव- ईसी दे*याबाबत +कवा पूव- ईसीचा अज र9
कर*याबाबत, $यासाठीया कारणांसह Wेणीिनहाय िशफारशी करे ल.
५. क(प पूव- ईसी दान कर*यासाठी िशफारस कर*यात आला अस(यास इितवृात िविशH पयावरण संरण
आिण अटी नमूद कर*यात येतील. नाकार*यासाठी िशफारस के लेली अस(यास, $याची कारणेही .पHपणे नमूद
कर*यात येतील.
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६.
७.

मू(यमापन सिमतीया िनयत बैठक0ची तारीख क(प वतकाला 6कमान

१०

6दवस आगाऊ .वQपात

ऑनलाइन यं@णे?ारे .तावाया िवचाराबाबत तसेच सभेया िवषयपि@के बाबत कळवली जाईल.
मू(यमापन सिमतीया समोर नवीन तये आलेली अस(यािशवाय आिण क(प वतकाकडू न अित=रF अfयास
मागवणे अ$यावRयक अस(यािशवाय मू(यमापनाया वेळी

पडताळणी

सिमतीकडू न नवीन अfयास मागवला

जाणार नाही आिण $याची मािहती .पHपणे सभेया इितवृात 6दली जाईल.
८. सूचीया बाब ४२ या .तंभ (४) अंतगत क(पांना ह=रत इमारतीचे ता$पुरते माणप@ अस(यास .तावांचा
ाधायाने िवचार के ला जाईल.
९. मं@ालयाकडू न कॉपoरे ट पयावरण उरदािय$वाबाबत वेळोवेळी मागदशक त$वे जारी के ली जातील यात
नवीन क(पांचे ट7पे, िव.तार क(प, आधुिनक0करण क(प, गंभीर=र$या दूिषत े@ात, अितगंभीर=र$या
दूिषत े@ात, इतर े@ांत इ$यादी ि.थत अस(याचे .तािवत अस(यास दशवले जाईल.
१०. मू(यमापन सिमतीया सभेचे इितवृ कािशत झा(यापासून पंधरा कायालयीन 6दवसांत .ताव सम
ािधकाvयांसमोर सादर के ला गेला पािहजे.
११. सम ािधकारी पंधरा कायालयीन 6दवसांत अंितम िनणय घेतील.
१६.
१६.

१.

आधुिनक=करणासाठी पूव पयावरण मंजरु ी दे#याची !5याः

सूचीम,ये नमूद क(पांसंदभात िव-मान संकुलात +कवा खाण भाडेपuा े@ात आधुिनक0करणासाठी पूव- ईसी

िमळव*यासाठीचे सव अज करणानुQप, खाली दे*यात आले(या आकडेवारीनुसार आवRयकतांया सापे असतीलः

ट7पे

आधुिनक0करणा?ारे

ऑनलाइन

.को]पगची

उ$पादन मतेत

मा,यमा?ारे

आवRयकता

उ69िHत वाढ

6दले(या

I

२
उ$पादन

वाढ

न

मतेत

करता

सुधा=रत

मू(यमापन

सावजिनक

३
अज-२

४
नाही

ईएमपी
सिमतीकडे
स((याची
ईआयए
अहवालाची अहवालाची सादर करायचा
गरज
गरज
गरज
क0 नाही
५
६
७
८
नाही
नाही
नाही
नाही

नमुयात अज

१

सुधा=रत

आधुिनक0करण

II

१० टccयांपय2त

अज-२

नाही

नाही

हो

नाही

नाही

III

१०

टccयांपेा

अज-२

नाही

नाही

हो

हो

नाही

जा.त

आिण

अज-२

नाही

हो

हो

हो

नाही

अज-१

हो

हो

हो

हो

हो (कलम
१४ नुसार)

२५

टccयांपेा कमी

IV

२५

टccयांपेा

जा.त

आिण

५०

टccयांपेा कमी

V

५०
अिधक

टccयांपेा

22

२. वरील गणनानुसार आवRयकता क(पाला सदर कलमाअंतगत सवलतीचा समावेश न करता जारी के ले(या अ-यावत
पूव- ईसीचा संदभ घेऊन उ$पादन मतेतील एकू ण वाढीला लागू होईल ('िव.तार' Wेणीतील पूव- ईसीसह.)
उदा. 'अ' एककांया उ$पादन मतेसाठी पूव- ईसी जारी के लेली अस(यास आधुिनक0करणासाठी पूव- ईसी दान
कर*यासाठीचा अज खालील कोHकानुसार िविवध ट77यांतगत िवचारात घेतला जाऊ शके ल.
पूव- ईसी (उदा. १/१/२०१६ रोजी जारी के लेली आहे.)
उ$पादन मताः अ

एसआय
१

एकि@त

6दनांक

लागू

उ$पादन

ट7पा

अ

I

ट7पा

कारण

--

उ$पादन

मतेतील

वाढीिशवाय

आधुिनक0करण

२

१.१अ

१/१२/२०२०

पय2त

३.

१.२

पिहले
आधुिनक0करण

अ १/०६/२०२१

पय2त

दुसरे
आधुिनक0करण

१.१ अ आहे (अः पूव-
ईसी दान के ले(या उ$पादनाची पातळी)
नवीन उ$पादन पूव- ईसी दान के ले(या
उ$पादनाया तुलनेत १.२ पट (अ) आहे.
.तािवत उ$पादन १.१अ पेा १०
टccयाने कमी असले तरी आहे. (जे
नवीन उ$पादन हे

पिह(या

४.

१.४
पय2त

अ १/०६/२०२२

ितसरे
आधुिनक0करण

आधुिनक0करणाया

ट77यात

मायतााd के ले आहे.)

नवीन उ$पादन पूव- ईसी दान के ले(या

टccयाने

१.४ पट (अ) आहे.
उ$पादन १.२अ पेा २५
कमी असले तरी आहे. (जे

दुसvया

आधुिनक0करणाया

उ$पादनाया तुलनेत
.तािवत

मायतााd के ले आहे.)

ट77यात

३. तथािप, ट7पा (V) म,ये जारी के लेले पूव ईसी िव.तार Wेणीअंतगत दान के (याचे मानले जाईल.
४. वरील पोटकलम (२) मधील तरतुदी खालील क(पांना लागू होणार नाहीतः
अ. Wेणी 'बी२' अंतगत येणारे आिण आधुिनक0करणामुळे Wेणी 'बी१' +कवा

Wेणी

'ए'

म,ये Qपांत=रत होणारे

क(प आिण

ब.

या क(पासाठी ईआयए अिधसूचनेनुसार सावजिनक सुनावणीची गरज आहे असा क(प अि.त$वात

अस(याया कालावधीत सावजिनक सुनावणी आयोिजत कर*यात आली न\हती.
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५. उ$पादन मतेत वाढ न करता +कवा आधी दान के ले(या पूव- ईसीया संदभात १० टccयांनी उ$पादन मतेत वाढ
कQन आधुिनक0करण करणे उ69िHत असले(या .तावांया पूव- ईसीसाठीचे सव अज िनयामक ािधकरणाने
.वीकार(यानंतर ऑनलाइन जारी के ले जातील.
६.

आधी दान के ले(या पूव- ईसीया संदभात

१० टccयांवQन ५० टccयांपय2त उ$पादन
उ69िHत असले(या सव पूव- ईसीया अजा2चा िवचार मू(यमापन सिमतीकडू न अजाया
ईसीबाबत पडताळणीसाठी पंचच
े ाळीस कायालयीन 6दवसांत के ला जाईल.

मतेत वाढ हो*यासाठी
तारखेपासून आिण पूव-

७. एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसकडू न वायू (दूषण ितबंध आिण िनयं@ण) कायदा १९८१ +कवा जल (दूषण ितबंध
आिण िनयं@ण) कायदा १९७४ अंतगत .थािपत के ले(या तांि@क सिमतीया िशफारश_नुसार जारी के लेले 'दूषणाया
भारात वाढ नाही'माणप@ वरील पोटकलम (१) म,ये 6दले(या कोHकातील .तंभ (५) आिण .तंभ (६) अंतगत ईआयए
आिण ईएमपीया ऐवजी आवRयक असेल.
१७.
१७.

पूव पयावरण मंजरु ी देणे /कवा नाकारणेः

१.िनयामक ािधकरण मू(यमापन सिमतीया िशफारश_ िवचारात घेईल आिण आपला िनणय मायता खालील करणे
वगळता मू(यमापन सिमतीया सभेया इितवृाया तारखेपासून ३० कायालयीन 6दवसांत +कवा आवRयक
कागदप@ांसह पूण अज िमळा(याया तारखेपासून न\वद कायालयीन 6दवसांत क(प वतकाला कळवतील.
२.

िनयामक ािधकारी सामायतः मू(यमापन सिमतीया िशफारशी .वीकारतील. अशा करणी िजथे $यांना

मू(यमापन सिमतीया िशफारश_बाबत मतभेद असतील अशा करणी िनयामक ािधकारी आप(या मतभेदाची कारणे

.पH कQन मू(यमापन सिमतीया सभेया इितवृापासून पंचच
े ाळीस 6दवसांत मायता सिमतीला पुनLवचार कर*याची

िवनंती करतील.

या िनणयाची सूचना $याचवेळी अजदाराला ऑनलाइन मा,यमा?ारे 6दली जाईल. $याचवेळी

मू(यमापन सिमती िनयामक ािधकाvयांनी के ले(या िनरीणांचा िवचार करे ल आिण $यावरील आपली मते पंचेचाळीस

कायालयीन 6दवसांत कळवेल. मू(यमापन सिमतीची मते िवचारात घेत(यानंतर िनयामक ािधकाvयांचा िनणय अंितम

असेल. िनयामक ािधकाvयांकडू न क(प वतकाला हा िनणय पुढील तीस कायालयीन 6दवसांत कळवला जाईल.

३. िनयामक ािधकाvयांकडू न अजदाराला वरील पोटकलम (२) म,ये िविनGदH के ले(या कालावधीत कळवला गेला नाही
तर, अजदार मू(यमापन सिमतीया अंितम िशफारश_या आधारे िनयामक ािधकाvयांकडू न पूव- ईसी दान के लेली आहे
+कवा नाकारली आहे असे मानून आपले काम पुढे सुQ ठे वेल.
४. वरील पोटकलम (२)

म,ये िविनGदH के लेला िनयामक ािधकाvयांनी घे*याया िनणयाचा कालावधी संपुHात

आ(यावर िनयामक ािधकाvयांचा िनणय आिण मू(यमापन सिमतीया अंितम िशफारशी सावजिनक द.तऐवज

असतील.
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५.

पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीसाठीचे अज ाd कर*यासाठी इतर िनयामक आ.थापना +कवा ािधकाvयांकडू न

मू(यमापनची.

जसे असेल तसे,

+कवा संबंिधत िनयामक ािधकरणाकडू न .को]पग +कवा मायता +कवा िनणय गरज,

खालील करणे वगळता असणार नाहीः

अ. खाण क(पांसंदभात सम ािधकरणाकडू न खाण क(पाला मायता.
ब. क(पात समािवH असले(या वन (संवधन) कायदा १९८० (कायदा Iमांक १९८० चा ६) अंतगत वनभूखंड
$यांत=रत कर*यासाठी त$वतः मायता.
क. सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड े@ात समािवH असले(या क(पांसाठी राय +कवा क शािसत देशाया
6कनारपuी >व.थापन ािधकरणाया िशफारशी.
ड. पूव- ईसीसाठी .ताव िवचारात घे*यासाठी भू संपादन ही पूव आवRयकता असू शकत नाही, परं तु सरकारी
ह.तेपाने संपादन करणे .तािवत असले(या क(प .थानाबाबत संबंिधत राय सरकार +कवा क शािसत देश
शासनाकडू न वेळोवेळी सुधा=रत के ले(या भूिम संपादन, पुनवसन आिण पुन.थापना कायदा २०१३ (कायदा
Iमांक २०१३ चा ३०) मधील तरतुद_नुसार भूखंडाया संपादनासंबंधी जारी के ले(या ाथिमक अिधसूचनेची
त आवRयक असेल. भूखंडांचा ताबा भूखंड मालकांसोबत खाजगी >वहार कQन घेतला जात असेल तर
.तािवत क(पासाठी भूखंड िवक*याचा भूखंड मालकाचा हेतू .पHपणे दशवणारे िवासाह द.तऐवज
आवRयक असतील. खाण क(पांबाबत,

६.

'इरादा प@' एक िवासाह द.तऐवज मानले जाईल.

क(प वतक +कवा एसीओ +कवा ईआयए समवयक +कवा ईआयए अहवाल तयार कर*यात सहभागी असलेले

कायरत े@ तeांकडू न मािहती लपवणे आिण/ +कवा खोटी +कवा चुक0ची +कवा 6दशाभूल करणारी मािहती +कवा
कागदप@े सादर कर*यात आ(यास आिण ते .को]पग +कवा मू(यमापन +कवा ईआयए +कवा ईएमपी अहवालाचा समावेश
असले(या अजाबाबत िनणयाचा आधार अस(यास असा अज नाकारला जाईल आिण $या आधारे दान के लेली पूव- ईसी

+कवा पूव- ईपी र9 के ली जाईल. अज नाकारणे +कवा अशा आधारे आधीच दान के लेली पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी र9
कर*याचा िनणय िनयामक ािधकारी क(प वतकाला

घेतील.

७.क(प

सुनावणी

देऊन आिण नैसLगक यायत$वांचे पालन कQन

वतक +कवा एसीओ +कवा ईआयए समवयक +कवा ईआयए अहवाल तयार कर*यात सहभागी असलेले

कायरत े@ तeांकडू न मािहती लपवणे आिण/ +कवा खोटी +कवा चुक0ची +कवा 6दशाभूल करणारी मािहती +कवा
कागदप@े सादर कर*यात आ(याया घटनेची न द मं@ालयाकडू न घेतली जाईल आिण सं.था +कवा संबंिधत
>F0िवरोला काया यादीत टाक*यासह इतर सुयोqय कारवाई के ली जाईल.

८.

सरकारने एखा-ा क(प +कवा उपIमात 6दलेला भाडेपuा +कवा परवाना +कवा ह| +कवा परवानगी +कवा

मुख$यारी कोण$याही कायदेशीर सुनावणीत +कवा सरकारकडू न काय-ानुसार र9 के ली गे(यास आिण सदर
क(पासंदभातील भाडेपuा +कवा परवाना +कवा ह| +कवा परवानगी +कवा मुख$यारी इतर कोण$याही >F0ला +कवा
यश.वी बोलीक$याला 6दली गे(यास, खालील करणांम,येः

अ. वरील िवषयावर

त$कालीन .वQपात

काय-ाया तरतुदी लागू होतील आिण,

लागू

असले(या कोण$याही काय-ांतगत िविशH
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कायदाः सदर

ब. वरील िवषयावर

त$कालीन .वQपात

लागू

असले(या कोण$याही काय-ांतगत िविशH

कायदा नसणेः

क(प हाती घे*यासाठी ह| असलेली कायदेशीर >F0 +कवा सरकारने काय-ानुसार िनवडलेली यश.वी
बोलीकता >F0 सदर अिधसूचनेया जोडप@-VI म,ये 6द(यामाणे अज-६ म,ये पूव- ईसी दान
कर*यासाठी अज सादर करे ल. िव-मान ईआयए अहवाल आिण आधी दान के लेली पूव- ईसी

यांचा िवचार

करताना मू(यमापन सिमतीकडू न अशा सव अजा2चा िवचार के ला जाईल. मू(यमापन सिमती आधी दान
के ले(या वैधता कालावधी, अटी आिण शतया सापे पूव- ईसी दान कर*याची िशफारस कQ शके ल.
तथािप, मू(यमापन सिमती आवRयकतेनुसार अशा क(पांसाठी करणिनहाय अित=रF शत लागू कQ
शके ल.
१८. पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीम,ये दुQ.तीः
१. क(प वतकाने पूव- ईसी +कवा

पूव- ईपीया अटी आिण शतनुसार करणानुQप कोणतेही बदल करायचे

अस(यास संबंिधत िनयामक ािधकाvयांकडे अज-४ म,ये िनयत पोटलवर अज दाखल करावा.

२.

पूव- ईसीम,ये दुQ.तीसाठी आलेले सव अज मू(यमापन सिमतीकडू न अजाया तारखेपासून पंचेचाळीस

कायालयीन 6दवसांत िवचाराधीन घेतले जातील आिण पूव- ईसीम,ये दुQ.तीया िशफारशीसाठी सुचवले

जातील.
३. पूव- ईपीम,ये दुQ.तीसाठी आलेले सव अज िनयामक ािधकाvयांकडू न अजाया तारखेपासून वीस कायालयीन
6दवसांत िवचारात घेतले जातील आिण पूव- ईपीम,ये $यानुसार मायतााd दुQ.ती जारी के ली जाईल.
४. सावजिनक स(ला +कवा पूव- ईसी दान के (यानंतर क(प .थानात कोणताही बदल झा(यास तो एक नवीन
.ताव मानला जाईल आिण मू(यमापन सिमतीचे हा बदल इतका छोटा आहे क0 ईआयए अहवालात कोणताही
बदल कर*याची गरज नस(याचे मत झालेले अस(यािशवाय िनयत 6Iयेनुसार $याला मायतााd करावे

लागेल. मू(यमापन सिमतीया िशफारशीनुसार िनयामक ािधकारी पूव- ईसीम,ये दुQ.ती जारी करतील.
५. सवo[ उ$पादन मता, खाण भाडे े@, खाण बं6द.त अस(याची ि.थती बदलणार नाही आिण ती क(प
वतकाने योqय पNतीने राखलेली असेपय2त, दान के ले(या पूव- ईसीम,ये नमूद के (यामाणे उपशमन
उपाययोजनांचे .वQप आिण >ाdी $या वेळी संबंिधत खोदकामाया आकारमानाइतके योqय ि.थतीत असेपय2त

क(प वतक पूव- ईसीम,ये अनुeेय के ले(या कमाल सवo[ उ$पादन मतेपय2त उ$पादन कQ शकतात आिण

खाणीया कायावयाया Iमातील बदलालाही अनुमती दे*यात असेल.
उ$पादनातील
कालाधा=रत

तथािप,

क(प वतक

सूचीतील

असा बदल आिण /+कवा कायावयनाया Iमवारीतील बदल संबंिधत उपशमन उपाययोजनांसह
पूतता अहवालात नमूद करे ल. तसेच, उ$पादनाया आकारमानाशी संबंिधत उपशमन

उपाययोजनांम,ये +कवा कायावयनाया Iमातील बदलाया दृHीकोनातून अपयश आ(यास ते क(प
वतकाया दृHीने'अवeा' मानले जाईल आिण ते योqय $या कारवाईसाठी उरदायी असतील.

६.

इतर क(पांया बाबतीत करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव-ईपीम,ये एकक +कवा उपकरण +कवा यं@ांया

रचनेतील बदलासाठी करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी दान कर*यात आली आहे अशा एकू ण
मायतााd मतेम,ये बदल न करता दुQ.ती कर*याची गरज नाही.

७.

पयावरण फाय-ांम,ये प=रणाम 6दसणाvया जल]सचन तं@eानातील बदल
]सचनातील)

बदल, पीकाखालील

(उदा.

पूर ]सचन ते =ठबक

एकू ण े@ात वाढ होईल परं तु धरणाची उं ची आिण धरणाखाली जाणाvया
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े@ात वाढ होणार नसेल तर $यासाठी करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव-ईपीम,ये दुQ.तीची गरज भासणार

नाही.

१९.
१९.

पूव पयावरण मंजरु ी /कवा पूव पयावरण मंजरु ीची
ीची वैधताः

१. पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीमधील कालावधीया वैधतेत करणानुQप क(पाया तीन ट77यांचा समावेश आहेः
अ. बांधकाम +कवा .थापना ट7पा
ब. कायावयन ट7पा आिण
क. थांबणे +कवा बंद पडणे +कवा काढू न घे*याचा ट7पा.
I.

बांधकाम /कवा उभारणी ट9पाः बांधकाम

+कवा

उभारणी

ट7पा Kहणजे िनयामक ािधकाvयांकडू न करणानुQप पूव-

ईसी +कवा पूव- ईपीया दानाया तारखेपासूनचा खालील कालावधी होयः
अ. करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीसाठीचा अज संदLभत के लेला आहे अशा बांधकाम क(पांबाबत सव
बांधकाम उपIमांची पूतता (सूचीची बाब ४२ आिण ४३) आिण/ +कवा
ब. करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीसाठीचा अज संदLभत के लेला आहे अशा इतर सव क(पांबाबत कारखाना
आिण यं@ांया .थापना तसेच उ$पादनाला सुQवात कर*यासह उपIमांची पूतता (सूचीची बाब १, ४२ आिण
४३).
क. मू(यमापन सिमतीने अंदािजत के लेले क(पाचे आयुzय, जे कमाल पास वषा2या +कवा खाण भाडेप{ाया
वैधतेया कालावधीपय2त, जे लवकर असेल ते.
बांधकाम आिण/ +कवा .थापना ट77यातील पूव- ईसीचा वैधता कालावधी खालीलमाणे असेलः
ड. खाण !कपः मू(यमापन सिमतीने अंदािजत के (यामाणे क(पाचे आयुzयान जे कमाल पास वषा2या सापे
असेल +कवा खाण भाडेप{ाया वैधतेया कालावधीपय2त, जे लवकर असेल ते, खाण उपIमांया ारं भाया
सापे, करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी दान के (याया तारखेपासून दहा वषा2या कालावधीत.
नदीखोरे !कप (सूचीची बाब 5मांक ३) /कवा जल<सचन !कप (सूचीची बाब 5मांक
!कप आिण अणूइंधन !5या (सूचीची बाब 5मांक ६)- पंधरा वषP
फ. इतर सव !कपः दहा वषP.
ई.

४)

/कवा अणूऊजा

परं तु असे क0, राOीय कं पनी कायदा लवादासमोर 6दवाळखोरी िनवारण 6Iयेचा कालावधी +कवा इतर कोण$याही
लवाद +कवा यायालयाने क(पाया बांधकामावर आिण/ +कवा .थापनेवर घातलेला िनब2ध +कवा ितबंधाचा
कालावधी +कवा कोण$याही ािधकरणाअंतगत लागू के लेले अिध.थगन वर िनदPिशत के (यामाणे करणानुQप पूव-
ईसी आिण पूव- ईपीया वैधतेचा कालावधी मोज*यातून वगळले जाईल आिण ते कमाल तीन वषा2या सापे असेल.

II.
II.

कायाAवयन ट9पाःकायावयन

ट77याची वैधता करणानुQप बांधकाम आिण/ +कवा .थापना सदर अिधसूचनेया

कलम (१९)या पोटकलम (२) आिण (३) नुसार संबंिधत वैधता कालावधीत पूण झालेली नस(यास संपुHात येईल. सदर
अिधसूचनेया कलम (१९) या पोटकलम (२)या तरतुद_या सापे खाणकामाखेरीज क(पांचा करणानुQप
कायावयन ट77यासाठी पूव-ईसी +कवा पूव- ईपीचा वैधता कालावधी खालीलमाणे असेलः
अ. क(पाया उव=रत आयुzयासाठी.
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ब.

फF पूण झाले(या क(पाया संदभात हे .पH के ले जात आहे आिण क(पाचा फF पूण झालेला भाग

क(पाया उव=रत जीवनमानासाठी =टके ल िजथे क(प उFिनदPिशत कालावधीत अंशतः पूण झाला आहे.

२. े@ िवकास क(पांया बाबतीत करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीची वैधता फF अशा उपIमांबाबत मया6दत
असेल िजथे क(प वतकाची जबाबदारी िवकासक Kहणून असेल.
३. पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीम,ये करणानुQप अनुeेय के ले(या मतेपेा कमी माणात कायावियत के ले(या आिण
मू(यमापन सिमतीने मायतााd के (यामाणे क(पाया आयुzयमानात साठे पूण वापरले गेले नसले(या खाण
क(पांया संदभात करणानुQप या उ$पादन मता आिण खाण भाडेे@ासाठी पूव- ईसी आिण पूव- ईपी दान के ली
होती $याच मता आिण े@ासाठी मू(यमापन सिमतीया िशफारशीने पूव- ईसीचा वैधता कालावधी िव.ता=रत के ला
जाऊ शके ल. तथािप, करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव-ईपीची वैधता खाण भाडेप{ाया कालावधीपेा जा.त नसेल.
२०.
२०.

१.

!कपोBर पूव- ईसी /कवा पूव- ईपीवर िनरीDणः
क(प वतक .वखचाने 6कमान दोन .थािनक वृप@ांम,ये करणानुQप क(पाला पूव- ईसी, पूव- ईपी दान
के (याची जािहरात िनयामक ािधकरणाया संकेत.थळाया तपशीलासह कािशत करे ल, िजथे करणानुQप पूव-
ईसी +कवा पूव- ईपीची त उपलAध के लेली असेल. कं पनीया आिण संबंिधत क(पाया संकेत.थळावर दान
के ले(या करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीची त कायम.वQपी दLशत कर*यात येईल.

२.

िनयामक ािधकारी करणानुQप आप(या िनयत संकेत.थळावर सावजिनक =ठकाणी पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी

३.

पूव- ईसीया ती क(प वतकाने िनzकासन दान के (यानंतर तीस 6दवसांया कालावधीत खालील ािधकाvयांना

कािशत करतील.

सादर करणे आवRयक आहे. $यांनी $या िमळा(यानंतर तीस 6दवसांत $या दLशत करणे गरजेचे आहे.

अ. िज(हा दंडािधकारी/ िज(हािधकारी/ उपायुF,
ब. िज(हा प=रषद +कवा महापािलका +कवा पंचायत सिम$या,
क. िज(हा उ-ोग कायालय,
ड. नागरी .वराय सं.था (यूएलबी) / संबंिधत पंचायती राज सं.था/ िवकास ािधकरणे,
इ. मं@ालयाचे संबंिधत ादेिशक कायालय आिण,
प. एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीचे संबंिधत ादेिशक कायालय.
४. क(प वतकाला करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव-ईपीम,ये घालून 6दले(या अट_या संदभातील मागील आLथक
वषाचा पूतता अहवाल ३० जूनपूव िनयत संकेत.थळाया मा,यमातून सादर करणे सF0चे असेल. पूव- ईसी दान
के (याया तारखेपासून वाLषक पूतत
 ा अहवाल संबंिधत िनयामक ािधकाvयांकडे सादर के ला जाईल. तथािप,
आवRयकता अस(यास िनयामक ािधकारी असा पूतता अहवाल अधून मधूनही मागवू शकतात.
५. करणानुQप मागील आLथक वषाया संदभातील पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीम,ये नमूद शतया संदभातील वाLषक
पूतता अहवाल ३० जूनपूव सादर कर*यात अपयश आ(यास, Wेणी 'बी२' क(पांया संदभात ित6दन ५००
Qपये, Wेणी

'बी१'

'ए' मधील क(पांसाठी ित6दन २५००
Qपयांचे िवलंब शु(क आकारले जाईल. करणानुQपपूव- ईसी +कवा पूव- ईपीम,ये नमूद शतया संदभातील पूतता
अहवाल सलग तीन वषP सादर के ला न गे(यास करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीम,ये या संदभातील कोणतीही
पूवसूचना न देता र9 के (याचे गृिहत धरले जाईल.
क(पांसाठी ित6दन

१०००

Qपये आिण Wेणी
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६.

क(प वतकाने सादर के लेले सव पूतता अहवाल संबंिधत िनयामक ािधकाvयांया संकेत.थळावर उपलAध

७.
८.

अ-यावत पूतता अहवाल क(प वतकायाही संकेत.थळावर उपलAध असेल.

असतील.
Wेणी

'ए'

क(पांसाठी पूव- ईसीया संदभात िविनGदH के ले(या अट_या पूतता िनरीण मं@ालयाया ादेिशक

कायालयाकडू न +कवा सीपीसीबीया ादेिशक संचालनालयाकडू न पार पाडले जाईल. िनरीण अहवाल िनयत
संकेत.थळावर तपासणीपासून पंधरा 6दवसांत अपलोड के ला जाईल.

९.

'बी१' क(पांसाठी पूव- ईसी आिण Wेणी 'बी२' मधील क(पांसाठी पूव- ईपीया संदबात िनयत अट_या पूतत ा
िनरीणाचे काम एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीकडू न पार पाडले जाईल. िनरीण अहवाल िनयत संकेत.थळावर
तपासणीपासून पंधरा 6दवसांत अपलोड के ला जाईल.
१०. वरील तरतुद_म,ये काहीही नमूद असले तरी, मं@ालयाया ादेिशक कायालयां?ारे , सीपीसीबी, एसपीसीबी +कवा
यूटीपीसीसीया ादेिशक संचालनालया?ारे िनरीणाया यUांना पूरक Kहणून मं@ालय राOीय पातळीवरील
सरकारी आ.थापनांना क(पांया करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीया अट_या िनरीणासाठी यादृिछक
पNतीने नािमके वर घेऊ शके ल.
११. मू(यमापन सिमतीने मायतााd के ले(या ईआयए अहवालात उपलAध असले(या पायाभूत मािहतीनुसार, पूव- ईसी
+कवा पूव- ईपीया अटी आिण शत तसेच मं@ालयाने वेळोवेळी िविनGदH के (यामाणे इतर तरतुद_नुसार पूतता
तपासणी के ली जाईल.

२१.
२१.

Wेणी

पूव- ईसी /कवा पूव- ईपीची ह3तांतरणीयताः
तरणीयताः

१.

क(प वतकाला एका िविशH क(पासाठी दान के लेली करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी $याया
वैधतेया कालावधीत क(प हाती घे*यासाठी पा@ असले(या इतर कायदेशीर >F0ला ह.तांतरकाने +कवा
याला ह.तांतरण के ले आहे $याने ह.तांतरणाया तारखेपासून एका वषात
$यासोबत ह.तांतरकाने लेखी .वQपात

''ना हरकत''

नमुना

अज-५ म,ये अज आिण

माणप@ िनयामक ािधकाvयांकडे सादर के (यानंतर

ह.तांत=रत के ली जाऊ शके ल. िनयामक ािधकारी पूव- ईसी +कवा पूव-ईपी करणानुQप $याच अटी आिण

शतवर ह.तातं=रत कQ शके ल यांवर सुQवातीला पूव- ईसी +कवा पूव-ईपी दान कर*यात आली होती आिण

$याच वैधता कालावधीसाठी कQ शके ल. अशा कऱणांम,ये मू(यमापन सिमतीकडे संदLभत कर*याची गरज

उरणार नाही.

२.

एका िविशH क(पासाठी दान के लेली पूव ईसी- क(प हाती घे*यासाठी लायक सले(या दोन +कवा अिधक
कायदेशीर >Fम,ये िवभािजत के ली जाऊ शके ल आिण $याया वैधतेया कालावधीत ह.तांतरकाने िनयामक

ािधकाvयांकडे ह.तांतरणाया एक वषाया कालावधीत दाखल करायया अज-५ मधील अजा?ारे दुसvया

कायदेशीर

>F0

(F)कडे

ह.तांत=रत के ली जाऊ शके ल. िनयामक ािधकारी मू(यमापन सिमतीया

िशफारशीवर पूव- ईसी ह.तांत=रत करे ल जे दोन +कवा अिधक कायदेशीर >F0 (F)म,ये िवभािजत के ले(या
सव क(पांसाठी शत िनयत करतील.

३.

क(प हाती घे*यासाठी लायक असले(या दोन +कवा अिधक कायदेशीर >Fना दान के लेली पूव- ईसी

आिण

हे क(प एका सलग भूखड
ं ावर अस(यास ते एक@ करता येतील आिण $यांया वैधता कालावधीत सदर क(प
हाती घे*यास लायक असले(या दुसvया >Fकडे $यांया वैधता कालावधीत ह.तांत=रत करता येतील. या
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>F0ला हे क(प ह.तांत=रत के लेले आहे $याने अज-५ या नमुयात अज एकि@त उपIमासाठी लागू

''ना हरकत'' माणप@ासह ह.तांतरणाया
तारखेपासून एक वषाया कालावधीत सादर करायचा आहे. संबंिधत िनयामक ािधकरण मू(यमापन
सिमतीया िशफारशीवर पूव- ईसी ह.तांत=रत करे ल जे एकि@त के ले(या पूव- ईसीसाठी शत िनयत करतील.

असले(या िनयामक ािधकरणाकडे ह.तांतरकाया लेखी

२२.
२२.

१.

उलंघनाबाबत कारवाई
उ(लंघनाची दखल खालील गोH_वर घेतली जाईलः

अ. क(प वतकाने के लेला .वतःन अज.
ब. कोण$याही शासक0य ािधकाvयांनी के लेली तIार +कवा,
क. मू(यमापन सिमतीया मू(यमापन दरKयान आढळ(यास +कवा,
ड. िनयामक ािधकाvयांना अजावर 6Iया करताना काही उ(लंघन आढळ(यास.
२.

उ(लंघनाया घटनांची मू(यमापनाचे कामपडताळणी सिमतीकडू न क(प अशा =ठकाणी बांध*यात +कवा पार
पाड*यात आला आहे जे िव-मान काय-ांनुQप अनुeेय आहे +कवा िव.तार अशा पNतीने कर*यात आला आहे जो
पयावरण िनकषांनुसार पुरेशा पयावरण सुरा उपाययोजनांची पूतता कQन शाततेने के ला जाऊ शके ल. एखा-ा

करणी मू(यमापन सिमतीचे िनzकष नकारा$मक आ(यास, काय-ांतगत उपायासाठीया सूचनांसह इतर

कारवाईसोबत, क(प बंद कर*याची िशफारस के ली जाऊ शकले. सदर अिधसूचनेचे जोडप@- XV देखील पाहावे.
३.

अशा करणी िजथे मू(यमापन सिमतीचे िनzकष सकारा$मक आहेत,

सदर Wेणीअंतगत असलेले क(प $याला लागू

असले(या आदश टीओआरखेरीज पयावरणीय नुकसानाचे मू(यमापन, उपाययोजना आराखडा आिण नैसLगक आिण
समुदाय nोत िझरप*याची योजना यांया मू(यमापनावर आधा=रत रान सुयोqय िविशH संदभाया अटी िविनGदH
के (या जातील.

४.
५.

पयावरणीय नुकसानाया मू(यमापनासाठी सीपीसीबकडू न वेळोवेळी मागदशक त$वे जारी के ली जातील.
क(प वतक वेळोवेळी पयावरणीय नुकसानाया मू(यमापनाचा अहवाल सीपीसीबीने या संदभात जारी के ले(या
मागदशक त$वांनुसार, उपाय आराखासह तसेच नैसLगक आिण समुदाय nोत िझरप*याया योजनेसह

एसीओ?ारे ईआयए अहवालात एक .वतं@ करणाया .वQपात कािशत करे ल.

६.

पयावरणीय नुकसानाया तपासणीसाठी मािहती गोळा करणे आिण ितचे िवेषण,

उपाययोजना आराखडा आिण
नैसLगक आिण समुदाय nोत िझरप*याया योजना पयावरण (संरण) कायदा १९८६ अंतगत अिधसूिचत के ले(या
पयावरण योगशाळे कडू न +कवा नॅशनल ए6Iिडटेशन बोड फॉर टे].टग अँड कॅ िलbेशन लॅबोरे टीजकडू न मायतााd
पयावरण योगशाळे ?ारे +कवा पयावरणाया े@ात कायरत असले(या कौिसल ऑफ सायं=ट6फक अँड इं डि.यल
=रसच इि.ट{ूशनया योगशाळे तफP तयार के (या जातील.

७.

मू(यमापन सिमती मू(यमापन के ले(या पयावरणीय नुकसानाया

१.५

पट_शी संबंिधत आिण .वतःन के ले(या

अजा2या संदभात उ(लंघनामुळे िमळालेले आLथक फायदे +कवा सरकारी ािधकरणांनी न दवले(या करणांम,ये
मू(यमापन के लेले पयावरणीय नुकसान आिण उ(लंघनामुळे िमळालेले आLथक फायदे यांयासंदभात +कवा
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मंजुरीसाठी
अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना

मू(यमापन सिमतीया मू(यमापना दरKयान आढळले(या +कवा िनयामक ािधकाvयांकडू न पयावरणीय
अट Kहणून कोण$याही अजाया 6IयेदरKयान आढळ(यास, ईएमपीया
आराखडा आिण समुदाय nोत िझरप*याया योजनेसह सूचना कQ शकतेः

परं तु असे क0, मं@ालयाकडू न सुयोqय मागदशक त$वे +कवा यं@णा िनयत के ली जाऊ शके ल या?ारे क(प वतक
उFिनदPिशत उरदािय$व पूण कQ शके ल.

८.

.वतःन के ले(या अजा2?ारे उ(लंघनाची दखल घेतली गे(यावर Wेणी
Qपयांचे िवलंब शु(क, Wेणी
ित6दन

५०००

'बी१'

क(पांसंदभात ित6दन

१०००

२००० Qपये िवलंब शु(क आिण Wेणी 'ए' क(पांसाठी
वतकाकडू न उ(लंघनाया तारखेपासून ते अजाया तारखेपय2त

क(पांसाठी ित6दन

Qपयांचे िवलंब शु(क क(प

मोजून अज सादर करत असताना भरले जाईल.

९.

'बी२'

सिमतीला
Wेणी 'बी२'

कोण$याही शासक0य ािधकाvयांनी उ(लंघनाची तIार के (यावर दखल घेत(यानंतर +कवा मू(यमापन
मू(यमापना दरKयान आढळ(यास +कवा अज 6Iया करताना िनयामक ािधकाvयांना आढळ(यास

२००० Qपये, Wेणी 'बी१' क(पांबाबत ित6दन ४००० Qपये आिण Wेणी 'ए'
क(पांसंदभात ित6दन १०,००० Qपयांचे िवलंब शु(क क(प .तावकाने अज सादर कर*याया वेळी अजाया
तारखेपय2त उ(लंघन झाले(या कालावधीम,ये गणना के (यानुसार भरावे.
उFिनदPिशत पोटकलम (८) आिण (९)या उ69Hासाठी उ(लंघनाची तारीख १४ एिल २०१८ (अिधसूचना Iमांक
एस. ओ. ८०४ (ई) 6दनांक १४ माच २०१७ आिण म ास उ[ यायालयाने आप(या डA(यूएमपी Iमांक २०१८ ची
३३६१ म,ये =रट यािचका Iमांक २०१७ ची १११८९ म,ये डA(यूएमपी I. ३७२१ म,ये १४ माच २०१८
रोजीया आदेशानुसार िविवध उ(लंघन करणांसाठी 6दले(या कालमयादेया शेवटाची तारीख) +कवा हे उ(लंघन
या वषात घडले $या वषाची १ एिल ही तारीख मानली जाईल.
क(पांया करणी ित6दन

१०. क(प

वतकाला उपाययोजना योजनेया आिण नैसLगक आिण समुदाय nोत िझरप*याया योजनेया

रकमेइतcया रकमेची पाच वषा2साठी वैध असलेली बँक हमी करणानुQप एसपीसीबी आिण यूटीपीसीसीकडे जमा
करावी लागेल आिण $याया गणनाची िशफारस मू(यमापन

सिमतीकडू न के ली जाईल आिण िनयामक

ािधकाvयांकडू न $याची अंमलबजावणी तीन वषा2या कालावधीत कर*याया शतसह ती अंितम=र$या िनित

के ली जाईल.
११. क(प

वतक सदर अिधसूचनेया कलम

१३

म,ये 6दले(या तरतुद_नुसार ईआयए अहवाल तयार करतील आिण

१४ म,ये 6दले(या तरतुद_नुसार सावजिनक अिभाय घेतले जातील.
१२. सदर अिधसूचनेया कलम १५ म,ये िविनGदH तरतुद_नुसार .तावांची मू(यमापन पार पाडली जाईल.
१३. पयावरण मंजुरी दान कर*यापूव बँक हमी जमा कर*यात यावी आिण ती उपशमन उपाययोजना आिण नैसLगक
आिण समुदाय nोत वाढ योजनेया यश.वी अंमलबजावणीनंतर आिण Wेणी 'ए' क(पांसदभात मं@ालयाया
सदर अिधसूचनेया कलम

ादेिशक कायालयाकडू न िशफारशीनंतर +कवा करणानुQप एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसी यांया िशफारशीनंतर
आिण िनयामक ािधकाvयांया मायतेनत
ं र दान के ली जाईल.

१४. तसेच

पयावरण (संरण)

कायदा १९८६

या कलम

१९

अंतगत तरतुद_नुसार संबंिधत राय सरकार +कवा

क शािसत देशाचे शासन +कवा एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसी?ारे क(प वतकािवरोधात

जाईल.
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कारवाई के ली

१५. क(पाया

उ(लंघन घटकासाठी क(पाला पयावरण मंजुरी 6दले जाईपय2त कायावयनासाठी संमती +कवा ताबा

माणप@ 6दले जाणार नाही. क(पाला कायावयनासाठी +कवा ताबा माणप@ करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूवईपीिशवाय 6दले गे(यास ते ता$पुरते मानले जाईल आिण सदर अिधसूचनेया कलम

१४ या पोटकलम (२) नुसार

सावजिनक अिभाय 6Iया पूण कर*याची गरज नसले(या क(पांसाठी उ(लंघन न दवले गे(यानंतर सहा
मिहयांत, आिण अशा कालावधीत पूव- ईसीसाठी अज करणानुQप ईआयए अहवाल +कवा ईएमपीसोबत अशा

कालावधीत दाखल के लेला अस(यािशवाय सावजिनक अिभायाची 6Iया पार पाड*याची गरज असले(या

क(पांसाठी एका वषात संपH
ु ात येईल.
२३.
२३.

अव2ेबाबत कारवाईः

१.

करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीया शतची अवeा कर*याची दखल क(प वतकाने .वतःन
न दव*यावर +कवा कोण$याही शासक0य आ.थापनेकडू न होणारी न द +कवा मू(यमापन

सिमतीकडू न

मू(यमापना दरKयान आढळलेले +कवा िनयामक ािधकाvयांना अजावर 6Iया करत असताना आढळ(यास
$या?ारे घेतली जाईल.

२.

Wेणी

'ए'

क(पांया संदभातील पूव- ईसीया अवeा हो*याची बाब मं@ालयाकडू न क ीय .तरावर या

उ69Hासाठी .थापन के ले(या तe सिमतीकडे न दवली जाईल.

३.

Wेणी

'बी'

क(पांया संदभातील पूव- ईसीया शतया अवeेची बाब मं@ालयाकडू न राय .तरावर .थापन

के ले(या $या संदभातील तe सिमतीकडे न दवली जाईल.

४.

योqय पNतीने .थािपत के ले(या तe सिमतीया अनुपि.थतीत संबंिधत मू(यमापन सिमती तe सिमतीया

५.

तe सिमती पारदशक पNतीने अवeेया करणांवर एका सुनावणीदरKयानिवचार करे ल यात क(प

.वQपात काम करे ल.

वतकाला िनयामक ािधकरणाने िनित के (यामाणे वैयिFक=र$या +कवा ािधकृ त ितिनधी?ारे +कवा
ि\हिडओ कॉफरस?ारे आवRयक ती .पHीकरणे दे*यासाठी आमंि@त के ले जाईल.

६.

सुनावणीया िनzकषादरKयान तe सिमती क(प वतकाला पूव- ईसीया शतया पूततस
े ाठी कालाधा=रत
कृ ती आराखासाठी Wेणीिनहाय िशफारशी करे ल आिण करणानुQप एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीकडे
पूततेया उ69Hाची हमी Kहणून बँक हमीची र|म जमा कर*यास सांगेल.

७.

बँक हमी कृ ती आराखाची यश.वी अंमलबजावणी के (यानंतर आिण मं@ालय +कवा Wेणी
सीपीसीबीचे ादेिशक संचालनालय, Wेणी

'बी'

'ए' क(पांसंदभात

क(पांकरणी एसपीसीबी +कवा

यूटीपीसीसीया

िशफारश_नुसार अदा के ली जाईल.

वाळू खाणकाम /कवा नदी पाातील खाणकाम आिण इतर सूGम खिनजांचे खाणकाम, समूह िनHमतीसाठी िजहा
सवIDण अहवाल तयार करणे आिण िनरीDण !5याः
२४.
२४.

१.

पयावरण,

वने आिण हवामान बदल मं@ालय 'लघु खिनजां'या खाणकामासाठी वेळोवेळी िज(हा सवPण अहवाल
तयार कर*यासाठी िनयत 6Iया जारी करे ल.
२. पयावरण, वने आिण हवामान बदल मं@ालय 'लघु खिनजां'या खाणकामासाठी अंमलबजावणी, िनरीण
यांयासाठीची 6Iया वेळोवेळी पयावरण परीणासह िनयत 6Iया जारी करे ल.
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३.

एकि@त प=रि.थतीया संदभातील 6Iया खालीलमाणे असेलः

अ.

सलग खाण े@ात एका भाडेप{ाया प=रघातील अंतर दुसvया भाडेप{ाया प=रघापासून

५००

९ स7टबर २०१३ रोजी +कवा $यानंतर
जारी के ले(या खाण भाडेपuे +कवा खाणीया अनुed_ना लागू असेल. परं तु असे क0, $या सलग प{ावर राय
सरकारचे खाण आिण भूगभशाn िवभाग खालील गोHी पार पाडतीलi. खाण आराखाची भावशाली रचना आिण अंमलबजावणीसाठी .थािनक प=रि.थतीनुसार आिण
ईआयए आिण ईएमपीनुसार करणानुQप समूहाचे आकारमान िनित करतील.
ii. समूहासाठी करणानुQप खाण आराखडा आिण ईआयए +कवा ईएमपी तयार करतील.
iii. करणानुQप ादेिशक खाण आराखडा आिण ादेिशक ईआयए +कवा ईएमपी $या सलग प{ातील
समूहासह तयार करतील आिण,
iv. क(प वतकांकडू न पूविनित माणात िनधी जमा कर*याची तरतूद करणानुQप समूह आिण
ादेिशक ईआयए +कवा ईएमपीया अंमलबजावणीसाठी करतील.
मीटरपेा कमी असेल ते\हा एक समूह तयार के ला जाईल आिण तो

परं तु असेही क0, तीन वषP +कवा अिधक काळासाठी कायावियत नसलेले भाडेपuे आिण या भाडेप{ांना

जानेवारी २०१६ रोजी

पयावरण

मंजुरी

१५

िमळाले आहे असे भाडेपuे समूहाचे े@ मोज*यासाठी गणले जाणार

नाहीत तर करणानुQप ईआयए +कवा ईएमपीम,ये समािवH के ले जातील.

ब.
क.

िज(हा खिनज िनधीचा वापर करणानुQप ईआयए +कवा ईएमपीया अंमलबजावणीसाठी िनधीत भर
घाल*यासाठी के ला जाईल.

'समूह ईआयए' +कवा 'समूह ईएमपी'ची गरज सव संभा> मता सा,य कर*यासाठी समूहासाठी
बनवणे गरजेचे आहे. या अहवालांमधून समूहाची वान ने*याची मता, वाहतूक आिण संबंिधत सम.या,
पुनभरण आिण पुनचालन सम.या, समूह े@ाचा भूगभजलसंबंधी अfयास यांचा िवचार के ला जाईल.
करणानुQप 'समूह ईआयए' +कवा समूह 'ईएमपी' करणानुQप रायाकडू न +कवा रायाया िनदPिशत
आ.थापनेकडू न +कवा समूहातील क(प घटकांकडू न +कवा समूहाया क(प वतकाकडू न तयार के ले जातील.
ड. संपूण समूहासाठी एक सावजिनक अिभाय घेतला जाईल. $यानंतर अंितम करणानुQप समूहासाठी अंितम
'समूह ईआयए' +कवा 'समूह ईएमपी' तयार के ला जाईल.
इ. करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीसाठी अज कQन वैयिFक क(प वतकाला दान के ले जाऊ शकतील.
समूहातील वैयिFक भाडेपuेदार पूव पयावरण मंजर
ु ीसाठी अज कर*यासाठी $याच 'समूह ईआयए' +कवा 'समूह
करणानुQप

ईएमपी'चा

वापर कQ शकतात. करणानुQप

'समूह ईआयए'

+कवा

'समूह ईएमपी'

दाखल के ले(या पातळीत

कोण$याही मोiा बदलांचा िवचार कQन सुधा=रत के ले जातील.

ई.

करणानुQप

'समूह ईआयए'

+कवा

'समूह ईएमपी'

चे तपशील $या समूहातील $येक पूव पयावरण

मंजुरीत

दाखवले जातील. मू(यमापन सिमती या गोHीची काळजी घेईल क0 करणानुQप 'समूह ईआयए' +कवा 'समूह
ईएमपी'मधून दशव*यात आले(या उपशमन उपाययोजना करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव-ईपीया शतम,ये
$या समूहाया वैयिFक क(प वतकाला दशव*यात आ(या आहेत.
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२५.
२५.

िनयामक !ािधकरणाने !दान के लेया पूव पयावरण मंजरु ी /कवा पूव पयावरण परवानगीिवरोधात अपीलः

१. िनयामक ािधकरणाने दान के ले(या कोण$याही करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीिवरोधातील अपील
ाधायाने राOीय ह=रत लवाद कायदा २०१० या कलम १६ अंतगत िनयत के (यामाणे तीस 6दवसांया
कालावधीत राOीय ह=रत लवादाकडे राहीलः

परं तु असे क0, राOीय ह=रत लवादाचे असे समाधान झाले क0, अपीलाथला सदर कालावधीत अपील सादर
कर*यात पुरेशा कारणामुळे शcय झालेले नस(यास, $याला पुढील साठ 6दवसांपेा अिधक नाही अशा
कालावधीत राOीय ह=रत लवाद कायदा

जाईल.

२६.
२६.

२०१०या

!कपांचा अपवाद

कलम

१६

खालील क(पांना पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीची आवRयकता भासणार

अंतगत दाखल कर*याची परवानगी 6दली

नाही-

१.

कुं भारांकडू न .वतःया हाताने साधी माती +कवा वाळू मातीची भांडी, 6दवे, खेळणी इ$यादी $यांया

२.

मातीया फरशा बनवणाvयांकडू न मातीया फरशा बनव*यासाठी .वतःया हातांनी साधी माती +कवा वाळू

३.
४.

शेतकvयांकडू न पूर येऊन गे(यावर कृ षीे@ावर साचलेला वाळू चा थर काढू न टाकणे.

५.

समुदाय कायP जसे गावातील तळी आिण टाcयांमधील गाळ काढणे, गावातील र.$यांच,े

परं परे नुसार बनव*यासाठी खोदकाम.

खोदकाम.
jामपंचायतीकडू न वैयिFक कामासाठी +कवा गावातील Wमदानासाठी तेथील nोतांमधून वाळू आिण साधी

माती खणून काढणे.
तलावांचे, बंधाvयांचे

बांधकाम महा$मा गांधी राOीय jामीण रोजगार आिण हमी योजनांतगत करणे, इतर सरकारी ायोिजत

योजना आिण Wमदानाचे यU.

६. र.ते, जलवािहया यांयासारxया क(पांसाठी साधी माती खोदणे, काढणे +कवा उधार घेण.े
७. धरणे, जलसाठे , तलाव, कालवे, नदी आिण ओांमधून $यांची देखभाल, दुQ.ती आिण आप$कालीन
>व.थापनासाठी hे]जग आिण गाळ काढणे.
८. गुजरातमधील वंजारा आिण ओस समाजाकडू न पारंप=रक >ावसाियक कामे, गुजरात सरकारया
अिधसूचना Iमांक जीयू/ ९० (१६)/ एमसीआर-२१८९ (६८)/ ५- सीएचएच 6दनांक १४ फे bुवारी
१९९०या अिधसूचनेनुसार.
९. पारं प=रक समाजाकडू न खाडीया े@ातील चुनखडी, वाळू चे खडक इ$यादी काढणे.
१०. जल]सचन +कवा िप*याया पा*यासाठी नदीतून चर काढणे.
११. करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीची गरज नसले(या इमारत_चा पाया खणणे.
१२. कोणताही कालवा, नाला, वाह, जले@ इ$याद_म,ये िज(हािधकारी +कवा िज(हा दंडािधकारी +कवा इतर
कोण$याही सम ािधकाvयांकडू न पूरासारxया आप$कालीन ि.थतीया >व.थापनासाठी जिमनीचे आिण
मातीचे खोदकाम +कवा चर खण*यासाठी.

१३. राय सरकारकडू न काय-ांनुसार +कवा िनयमांनुसार िबगर खाणकाम कायP Kहणून घोिषत के लेली कायP.
34

१४. सौर काशसंेषण (पी\ही) िव-ुत क(प, सौर औिzणक वीज क े आिण सौर पाक इ$याद_या
िवकासासाठी.
१५. सूचीम,ये नमूद के ले(या क(पांसाठी संशोधन आिण िवकास कायP, योगशाळे या आकारमानाया
कायावयनाया सापे आिण िजथे वािणियक उ$पादन समािवH नाही.
१६. सूचीम,ये >ाd न के लेले क(प, यांयासाठी करणानुQप पूव- ईसी +कवा पूव- ईपी आधीच दान के लेले
आहे अशा क(पाया संकुलात सुQ कर*यासाठी +कवा .थािपत कर*यासाठी .तािवत के लेल.े
१७. वैयिFक उ-ोग यात बाब १६, १७, २४, २५ म,ये एकाच कारया उ-ोगांसाठी अिधसूिचत औ-ोिगक
मालमांम,ये .तािवत औ-ोिगक गृहिनमाणाचा समावेश आहे +कवा पूविनित उपIमांया संचाचा
समावेश असले(या औ-ोिगक मालमा (एकसारखेच असणे आवRयक नाही) अशा औ-ोिगक मालमांया
अटी आिण शतची पूतता होईपय2त (अशा मालमा

/

संकुलांना एक .पHपणे िनित >व.थापन असले

पािहजे आिण पूव ईसीया अटी आिण शतया पालनाची कायदेशीर जबाबदारी $यांयावर असेल आिण
यांना औ-ोिगक मालमेया संपूण आयुzयात अशा अटी आिण शतया उ(लंघनासाठी जबाबदार धरले

जाईल.)

१८. क(प े@ ५०० हेcटरपेा कमी असलेले औ-ोिगक मालमा आिण सूचीम,ये नमूद के ले(या Wेणी 'ए' +कवा
'बी१' +कवा 'बी२'मधील कोणतेही उ-ोग $यात नसतील.
१९. कोळसा +कवा िबगर कोळसा खाणकाम.
२०. 6कनाvयाबाहेरील +कवा 6कनाvयावरील तेल आिण वायूया शोध सवPणाचा भाग असलेले सेि.मक सवPण
यात कोळशाचे पuे, िमथेन आिण शेल वायूंचा समावेश आहे. परं तु असे क0, सवलतीया े@ांना $य
सवPणासाठी पूव- ईसी +कवा पूव- ईपीया अटी पूण के ले(या असतील.
२१. लघु जल]सचन क(प यांचे पाणलोट े@ २००० हेcटरपय2त आहे.
२२. कोण$याही सहायभूत इं धनािशवाय वे.ट हीट =रक\हरी बॉयलस (डA(यूएचआरबी)चा वापर करणारे
औिzणक िव-ुत कारखाने.
२३. दगडखाणीया सुधारणेया 6Iयेिशवाय I]शग आिण तपासणी (दगडखाणीचे आकारमान करणे.)
२४. दुयम धातूशाnीय कारखाना एकके अ. िबगर िवषारी यात इंडcशन भuी +कवा िव-ुत आक भuी +कवा बुडालेले आक भuी +कवा इतर
कोण$याही वायूवर आधा=रत भuीचा समावेश वाLषक १,००,००० टनांपय2तची मता असले(यांचा समावेश
आहे.
ब. िबगर िवषारी, यात cयुपोला आिण इतर कोळसा +कवा कोळशाया िवटा वापरणाvया भu_चा समावेश
आहे आिण $यांची मता वाLषक ६०,००० टन आहे.
क. धोकादायक आिण इतर कचरा िनयम २०१६ अंतगत न दणीकृ त के लेले पुनIण एकक.
२५. एकल पुनवापर कारखानेअ. यात वाLषक १,००,००० टनांपय2त मता असले(या धातुमाजन कायावयनाचा समावेश असलेल.े
ब. वाLषक २,००,००० टनांपय2त मता असले(या धातुमाजन कायावयनाचा समावेश नसलेल.े
क. धातुमाजनाचा समावेश नसलेले आिण पुहा गरम कर*यासाठी इं धनाची गरज नाही.
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२६. सामाय

पोटलँड िसमट

(ओपीसी),

पोटलड
ँ पोझोलाना िसमट

(पीपीसी),

पोटलँड .लॅग िसमट

(पीएससी),

मेसनरी िसमट +कवा इतर कोण$याही कारया पूव- ईसीया अट_या मायतााd मतेतील िसमटसाठी

उ$पादनाया िमWणात बदल.

२७. 'कोल तार िपच' िवरघळव*यासाठी एकल क(प.
२८. एकल सुपर फॉ.फे ट पावडरचे छोटे गोळे बनवणे.
२९. खतांना ]नबाचे आवरण लावणे +कवा खतांना समृN

बनवणे. परं तु असे क0, एकू ण उ$पादन पूव- ईसीम,ये

मायतााd मता अिधक वापर*यात आले(या आवरण +कवा समृNीकरण सािह$यापेा जा.त होणार

नाही.

३०. पॅरा6फन मेणावरील 6Iया.
३१. अफू मधून अ(कालॉइड काढणे.
३२. पॉिलमरचे गोयांमधून उ$पादनांची िनLमती +कवा गोळे +कवा तुकडे +कवा प{ांमधून मनुzयिनLमती धागे.
३३. लॅबमधून िलिनयर अ(कली बेझेन स(फॉिनक एिसडचे (लॅAसा) उ$पादन.
३४. ित6दन १० 6कलोलीटरया मतेपय2त देशी म-ाची िनLमती (मोहाची फु ले, काजू इ$याद_पासून.)
३५. खराब कागदापासून +कवा तयार लग-ापासून कागद +कवा कागदाया पुiाचे $यावर शाई +कवा Aली]चग
+कवा रं ग न काढता उ$पादन.
३६. संरण मं@ालयाअंतगत उ$पादन एकक +कवा .फोटके , सुQंग, यूज यांयासाठी धोरणा$मक एकके यात
संरण मं@ालयाअंतगत एककांचे +कवा डेप चे >व.थापन आिण हाताळणीचा समावेश आहे.
३७. बंकर +कवा इं धनाया पुनभरणाची सोय नसलेले हवाई पuे आिण / िबगर वािणियक हवाई प{ांसह हवाई
वाहतूक िनयं@ण.
३८. सामाियक सांडपाणी 6Iया संयं@ (सीईटीपी) जे अशा क(पांसाठी .तािवत के लेले आहे यांना पूव- ईसीची
गरज नाही. सदर सीईटीपीया िव-मान +कवा .तािवत सद.य एककाने पूव- ईसीया अट_ची आवRयकता
असले(या उ$पादनाची िनLमती के ली +कवा तसे .तािवत के (यास सीईटीपीला पूव- ईसी लागू होईल.
३९. देखभालीसाठी चर.
४०. बाब Iमांक ८(अ), ८ (ब), ९, १०(फ), ११(अ), ११(ब), २०, २४, २५(ड) आिण २७ या संदभातील सू}म
उ-ोग आिण बाब Iमांक १०(फ), २४ आिण २७ या संदभातील क(पांतील लघु उ-ोग.
२७.
२७.

!लंिबत !करणांJया िवहेवाटीपयKत ईआयए अिधसूचना २००६ चे कायाAवयनः

१.

सदर अिधसूचनेया अंितम काशनाया तारखेपासून ईआयए अिधसूचना

२००६ आिण $यातील दुQ.ती मागे

टाक*यात येत आहेत, आिण $यातून पूव- ईसीसाठी के ले(या अजा2या करणांया मयादेतील या मागे

टाक*याया कायापूव के ले(या +कवा वगळ*याया गोHी आिण सदर अिधसूचनेया अंितम काशनाया
तारखेला लंिबत असले(या बाबी वगळता, क
सवलत देऊ शकते +कवा

२००६

सरकार सदर अिधसूचनेया कोण$याही +कवा सव तरतुद_म,ये

या अिधसूचनेतील काही +कवा सव तरतुदी सदर अिधसूचनेया जारी

हो*याया तारखेपासून चोवीस मिहयांपेा अिधक नाही अशा कालावधीसाठी पुढे सुQ ठे वू शकते.
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२.

या?ारे हे .पH कर*यात येत आहे क0, सदर अिधसूचनेया काशनापासून जारी के ले(या सव पूव- ईसी

या

आधीया कोण$याही ईआयए अिधसूचनेअत
ं गत ाd के ले(या आिण 6Iया के ले(या +कवा अंशतः 6Iया
के ले(या अजाया संदभात अस(या तरी सदर अिधसूचनेअंतगत जारी के (याचे गृिहत धरले जाईल.

३.

उपलAध असले(या मािहतीया आधारे +कवा पूव ईसी जारी के (यानंतर समोर आणले(या पयावरण सम.यांवर
आधा=रत रान िनयामक ािधकरण $यांना योqय वाटेल अशा पNतीने अित=रF शत लादू शके ल.

(एफ. I. २२-५०/ २०१८-आयए-III)
गीता मेनन, सहसिचव.
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पाहा)
!करणानु:प पूव पयावरण मंजरु ी /कवा पूव पयावरण अनु2य
े ता आव*यकता असलेया !कपांची यादी
(

बाब
१
१.

क(प

अटी, अस(यास

अंितम मयादेसह Wेणी

ए
३

बी१
४

२
(अ) लघु खिनजांचे >१००
हेcटर >५ हेcटर आिण ≤ १०० ≤५
खाणकाम
खाण भाडेपuा
हेcटर खाण भाडेपuा
े@

बी२
५

६

हेcटर खाण भाडे

नद

१.खाण

भाडेपuा े@

२

हेcटरपेा जा.त आिण

५

हेcटरपय2त असले(या

लघु

खिनज

खाणकाम

क(पांचे

िज(हा.तरीय

तe

मू(यमापन

सिमतीकडे संदLभत के ले
जाईल.
२. खाण भाडेपuा े@ात
समूह

ब. कोळशासह मोiा >१००
हेcटर ≤ १००
खिनजांचे खाणकाम
खाण भाडेपuा
भाडेपuा

हेcटर खाण

डंप
(कचvयाचे

सागरी

समावेश आहे.

खोदकाम

+कवा हाताळणी +कवा

टाकाऊ
२.

खाणकाम

प=रि.थतीचा

सािह$याचा

अित=रF ताण)

आिण

6कनारपuीवरील तेल आिण

३.

वायू सीबीएम आिण शेल
वायूसह
अ. संशोधन
--ब. िवकास आिण उ$पादन सव क(प
-(दळणवळण
आिण
साधनसुिवधांसह. उदा.
वायू संकलन +कवा गॅदkरग
.टेशन,
सुQवातीया
उ$पादन यं@णा, वािहया
इ$यादी)
नदी खोरे
> ७५ मेगावॉस ≤ ७५ मेगावॉस

सव क(प

--

२५

मेगावॉसपय2त

जलिव-ुत ऊजािनLमती
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न दः
एकापेा अिधक राय

जलिव-ुत

ऊजा

िनLमती

>२५

+कवा क शािसत देशात

मेगावॉस

येणाvया

जलिव-ुत ऊजा िनLमती

नदीखोरे

'बी१' Wेणीतील
क(पांचे

मू(यमापन क

४.

जल]सचन

≥

५०,००० हेcटर

पीकयोqय

]सचन

≥ १०,००० हेcटर आिण

< ५०,०००

सरकारी

पातळीवर के ली जाईल.
> २००० हेcटर आिण

हेcटर पीक

< १०,००० हेcटर
योqय ]सचन े@
पीक योqय ]सचन े@
≥ ५०० मेगावॉस ≥ ५ मेगावॉस आिण < ≥ ५ मेगावॉस आिण ≤
(कोळसा/
५००
मेगावॉस १५
मेगावॉस,
िलाइट/ महापािलका
िबगरिलाइट/ नाथा (कोळसा/
आिण
वायूवर नाथा आिण वायूवर धोकादायक
आधा=रत)
घनकचvयावर
आधा=रत)
कोळसा,
≥ १०० मेगावॉस ≥ ५ मेगावॉस आिण < आधा=रत
(इतर सव इं धने)
१००
मेगावॉस िलाइट/पेोिलयम
(बायोमास
आिण उ$पादने यांचा वापर
टccयांपय2त
महापािलका घन िबगर- १५
धोकादायक
कचरा सहायभूत इं धनाया
वगळता इतर सव इं धने) .वQपात कQन.
> १५ मेगावॉस आिण
े@

५.

६.

औिzणक िव-ुत

अणुऊजा

+कवा

अणू

सव क(प

< १०० मेगावॉस
(महापािलका घन िबगर
धोकादायक
कचरा/
बायोमासचा वापर इंधन
Kहणून कQन.)
---

इं धनाची 6Iया

७.

कोळशाया वॉशरीज

१०
लाख टन कोळशाचे

वाLषक

उ$पादन

≥

वाLषक

< १० लाख टन --

कोळशातून उ$पादन

न दः

कोळशाची वॉशरी खाण
भाडेपuा े@ात ि.थत
अस(यास $यासंबंधीया
.तावाचे

खाण

.तावासोबत
एकि@त=र$या मू(यमापन
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८.

अ. खिनज लाभ

यात

$य

आिण

6Iया

भौितक

के ले जाईल.

--

सव क(प

लघु

उ-ोग.

रासायिनक
6Iयांचा समावेश असेल.

आिण

म,यम

न दः

खिनज लाभ कारखाना
खाण

भाडेपuा

ि.थत

अस(यास

.तावाचे

े@ात

अशा
खाण

.तावासोबत
एकि@त=र$या मू(यमापन

ब.
रासायिनक

दगडखाण_ची

वाLषक

/

दशल

6Iया

९.

कागद

≥१.० वाLषक
टन

उ$पादन

एक@ीकरण
कारखाने

+कवा

के ले जाईल.

--

<१.०

दशल

टन उ$पादन
सव क(प

लघु

लग-ाचे कारखाने

१०.

धातूकाम

उ-ोग

आिण िबगर लोह)
अ. एकाि$मक
कारखाने

आिण

म,यम

उ-ोग

(लोह
.टील

> १० <

वाLषक
लाख

टन

Iू ड

वाLषक

१० लाख टन --

Iू ड .टील

.टील

ब. .पंज आयन कारखाने

वाLषक

> ०.५

वाLषक

दशल

टन

टन
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>०.५

दशल
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.टील

क. िबगर

लोह .मे](टग

--

सव क(प
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आिण =रफाय]नग

ड. लोह संयुग कारखाने
इ. दुयम धातूजय
(िवषारी धातू)

वाLषक

>१.५

वाLषक

≤ १.५ लाख टन --

≥

वाLषक

< २०,००० टन

लाख टन
उ-ोग

फ. दुयम धातूजय उ-ोग
(िबगर िवषारी धातू)

वाLषक

२०,००० टन.
--

१.

इं डcशन भuी +कवा

इलेिcक

आक

भuी

-१.

इं डcशन भuी +कवा

इलेिcक

आक

भuी

+कवा सबमड आक भuी

+कवा

सबमड

आक

+कवा

भuी

+कवा

इतर

इतर

वायूवर

आधा=रत भuी वापरणारे

वायूवर आधा=रत भuी

कारखाने यांची मता

वापरणारे

वाLषक

यांची मता वाLषक

१,५०,०००

40

कारखाने

टनांपेा अिधक आहे.

२.

असे

कारखाने

यांयाकडे

cयुपोला

१,००,००
िधक

टनांपेा

ते

वाLषक

+कवा इतर भu_चा वापर

१,५०,००० टन आहे.
२. असे कारखाने

के ला जातो आिण $यांची

यांयाकडे

मता

+कवा

वाLषक

१,००,०००
अिधक आहे.

टनांपेा

cयुपोला

इतर

वापरणाvया

कोळसा
भu_चा

वापर के ला जातो आिण
$यांची मता वाLषक

६०,०००
अिधक

टनांपेा
ते

वाLषक

१,००,००० टनांपय2त
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१,००,००० टन मता
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४. एकल
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यांयाकडे

वाLषक

कारखाने

२,००,००० टन मता
आहे

११. अ. िसमट कारखाने

उभा शाट 6क(न
कारखायांखेरीज

इतर

१.

वाLषक

≥१.०

दशल

टन

वाLषक

साठव*याची

मता

लघु

म,यम

आिण
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कोळसा आिण पेटकोकचे
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िमWण आिण ऊ$सजनाचे

िसमट

मानक

कारखाने
≥ वाLषक
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िसमट उ-ोगासाठी इं धन

मता.

उ$पादन मता.

--

< १.०

दशल वाLषक उ$पादन

२.
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≥

दशल टन

वाLषक

<०.८

दशल

टन

ब. कोल तार 6Iया एकके --

--

सव क(प

--

--
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+कवा कॅ ि(सनेशन कारखाने

१५.

ए.बे.टॉस कारखाने आिण
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सव क(प

आधा=रत

उ$पादने

१६.

cलोर-अ(कली

उ-ोग
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औ-ोिगक

मालमांबाहेर

ि.थत अस(यास ित6दन

मालमांबाहेर

ि.थत

≥३००

अस(यास

अस(यास

ित6दन ≥
टन

मता.

३००

उ$पादन

मालमेत

अिधसूिचत

टन

मता.

उ$पादन

औ-ोिगक

<३००
२. ित6दन < ३०० टन मता.
आिण
अिधसूिचत

टन

आधा=रत

परवानगी दे*यात येणार

ित6दन

नाही आिण मbेन सेल

उ$पादन

तं@eानात
होणाvया
मतेत

टॅ]नग उ-ोगासह

सव क(प

चामडी/ अिधसूिचत
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औ-ोिगक

वाढ

उ$पादन
नस(यास

अिधसूचनेतून वगळ*यात

आले आहे.
--

--

अिधसूिचत

Qपांत=रत
िव-मान

कारखायांना

मालमांबाहेर ि.थत.
सोडा एश उ-ोग

कारखायांना

ि.थत

औ-ोिगक

१७.
१८.

न दः नवीन पारा सेलवर

टॅ]नगिशवाय

चामडे

हाइड उ-ोग.

औ-ोिगक

े@ात

े@ाबाहेर

ि.थत

असलेले

सुपर

फॉ.फे ट

वगळता

२.
अमोिनया
कारखाने

(रचना(सू@ीकरणे)
वगळता)
२२. पेो-के िमकल
रसायने
(पेोिलयम घटक, नैसLगक
वायू,
काबन
Aलॅक
२३.

उ$पादनावर

आधा=रत

मनुzयिनLमत

धाqयांची

उ-ोग)

अिधसूिचत

औ-ोिगक
स(यु=रक

एिसड

उ$पादनासह

एकल

सुपर-फॉ.फे ट.

---

एकल

एकल

फॉ.फ=रक

एिसड

+कवा

अमोिनया
२१. क0टकनाशके , क0डनाशक, अिधसूिचत
वन.पतीनाशक तणनाशक, औ-ोिगक
$यांया िविशH जात_सह

आिण

सव

क(प.

पे.ट कं ोल इ$यादी आिण

उ-ोगातील सव क(प

मालमांम,ये ि.थत

१९. रासायिनक खते आिण अ.
स(यु=रक
एकल अमोिनया कारखाने एिसडसह एकल

आKलांचे उ$पादन

सव क(प.

असलेले

सव

क(प.

२०.

ि.थत

एकल स(यु=रक आKल

इतर सव आKले

अिधसूिचत

--

औ-ोिगक

मालमांम,ये ि.थत सव

मालमांबाहेर

ि.थत सव क(प.

क(प.

सव क(प

नायलॉन आिण इतर

--

पेोिलयम उ$पादने आिण

आिण रे यॉन
अिधसूिचत

अिधसूिचत

म,यम उ-ोग

पेोके िमकलवर

औ-ोिगक

मालमांम,ये ि.थत सव

िनLमती

ि\ह.कोस

.टेपल

फायबर
(\हीएसएफ),

ि\ह.कोस 6फलामट
यान (\हीएफवाय)

२४.

आधा=रत

6Iया

उ$पादने

यात

काबन

Aलॅक

आिण

मालमांबाहेर

ि.थत सव क(प.

क(प.

43

औ-ोिगक

इलेcॉड jेड jॅफाइटचा

समावेश आहे. (तोडणे
आिण

पुनजoडणी

यांयािशवाय इतर 6Iया
आिण

२५.

संयग
ु ांतगत

नसले(या)

>ाd

]सथे=टक ऑगPिनक रसायने

अ. डाय आिण डायमधील -घटक

(५)

.तंभ

वगळता सव

क(प

१.

शूय

ावण

ऊ$सजनासोबत
.तािवत के लेले आिण
अिधसूिचत

औ-ोिगक

मालमांम,ये

ि.थत

क(प

२.
ब.

मोiा

माणावर

--

(५)

.तंभ

औषध आिण $यातील घटक

वगळता सव

क(प

औषध सू@ीकरण वगळता.

लघु
आिण म,यम उ-ोग.
१. शूय
ावण
सव

सू}म,

ऊ$सजनासोबत
.तािवत के लेले आिण
अिधसूिचत

औ-ोिगक

मालमांम,ये

ि.थत

क(प

अिधसूिचत

अिधसूिचत

औ-ोिगक

मालमांम,ये ि.थत सव

मालमांबाहेर

क(प.

लघु
आिण म,यम उ-ोग.
सव सू}म, लघु आिण
म,यम उ-ोग.

ऑगPिनक

अिधसूिचत

अिधसूिचत

१.

]सथे=टक

औ-ोिगक

मालमांम,ये ि.थत सव

क. ]सथे=टक रबर

ड. मूलभूत
रसायने, इतर

ि.थत सव क(प.

ऑगPिनक

रसायनांमधील

२६.

]सथे=टक

रे िझस

]सथे=टक ग

द.

रसायने,

घटक,

मालमांबाहेर

ि.थत सव क(प.

औ-ोिगक

औ-ोिगक

क(प.

सव

सव

सू}म,

लघु
आिण म,यम उ-ोग.
२. वाLषक १०००
टनांपय2त

सू}म,

]सथे=टक

कापड/

आिण

मळीवर १.

उ$पादन.

िडि.टलरी आिण मळीवर

१.

आधा=रत उ$पादन युिनस

आधा=रत

िडि.टलरीज ित6दन

िडि.टलरीज

१०० 6कलोलीटर.

(उदा. यी.ट)

२.

मळीवर

44

(उदा.
< मोहाया फु लांची, काजू
इ$यादी) ित6दन १०

आधा=रत

१.

ग दाचे

देशी दाQ

१०० २. २. मळीवर आधा=रत

ित6दन ≥

6कलोलीटर.

यी.ट उ$पादन ित6दन

6कलोलीटरपेा अिधक
मतेचे युिनस.

२.
संकुलात
मळीवर < १०० टन.
आधा=रत उ$पादन
३.
िबगरमळीवर िडि.टलरीजचा िव.तार
यांना पूव पयावरण
युिनस
(उदा. आधा=रत िडि.टलरीज
मंजुरी िमळालेली आहे
यी.ट) ित6दन ≥
ित6दन
< २००
आिण फF Aल]डगसाठी
१०० टन.
6कलोलीटर.
इथेनॉलचे
उ$पादन
३. िबगरमळीवर
वापरले जा*यासाठी.
आधा=रत
२.

िडि.टलरीज
ित6दन ≥

२७. रं ग,

२८.

वॉLनश,

िपगमटस,

6कलोलीटर.

२००

अिधसूिचत

अिधसूिचत

$यातील घटकांचे उ$पादन

औ-ोिगक

मालमांम,ये ि.थत सव

(Aल]डग
वगळता)

मालमांबाहेर

क(प.

लगदा

--

आिण

िमWण

लगदा आिण कागद उ-ोग

ि.थत सव क(प.
उ$पादन

आिण लगदा आिण

औ-ोिगक

म,यम उ-ोग

टाकाऊ

कागद उ$पादन +कवा

कागद

उ$पादन

तयार

लगदा

यात

उ-ोग

टाकाऊ

शाई

काढणे

+कवा

कागद वगळता.

िAल]चग
काढू न

२९.

--

साखर उ-ोग

≥ ित6दन

.फोटके , सुQंग, यूज यांचे

सव क(प

उ$पादन $याचे >व.थापन
आिण हाताळणी कायासह

३१

वािहया

अ. तेल आिण वायू वाहतूक
वािहनी (Iू ड आिण
=रफायनरी

+कवा

सव क(प

पेो

के िमकल उ$पादने), राOीय
उ-ाने

+कवा

अभयार*यातून

+कवा

वाळ

+कवा

बेटांमधून

पयावरणदृHया संवेदनशील
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+कवा

रं ग

टाक*याचा

समावेश आहे.
५००० टन --

ऊस गाळपाची मता

३०.

कागदापासून

े@ातून जाणारे .

ब. मळीया वािहया
(कोळसा, िलाइट आिण
इतर दगडखाणी) राOीय
उ-ाने

+कवा

अभयार*यातून

+कवा

वाळ

+कवा

बेटांमधून

सव क(प

--

--

--

वािणियक

--

अ.
वापरासाठी

पयावरणदृHया संवेदनशील
े@ातून

जाणारे.
३२. िवमानतळ

आिण

हेिलपोस

यात

जिमनीवरील

आिण

पा*यातील

अांचा

समावेश आहे.

वापरासाठी

असलेले
पा*यातील एअरोhोKस.
ब.
वािणियक
वापरासाठी असलेले

असले(या

जिमनीवरील
हवाई

प{ांसह

सव क(प

३३.

जहाज

तोड*याया

एककांसह

सव

वािणियक

हेिलपोस

सव क(प

--

--

१.

.तािवत क(पाचे े@

१.

जहाज

तोड*याचे कारखाने

३४.

औ-ोिगक मालमा यात

.तािवत

े@ ५०० हेcटरपेा कमी
संकुले, े@,े िनयात क(पाचे
6Iया े@े (ईपीझेड), ५०० हेcटरपेा आहे आिण सूचीतील
िवशेष
आLथक
े@े अिधक अस(यास Wेणी
'बी१' मधील
$यात
(एसईझेड), बायोटेक पाक , आिण
6कमान
एक
क(प
चमडा संकुल, 6कनारपuीय सूचीम,ये नमूद अस(यास.
आLथक े@े (सीईझेड), के ले(या Wेणी 'ए'
पाcस,

िवशेष

गुंतवणूक

(एसआयआर),

े@
राOीय

गुंतवणूक आिण उ$पादन

+कवा Wेणी
पैक0

'बी१'
एक

(एनआयएमझेस), क(पाचा समावेश
अस(यास.
औ-ोिगक
समूह,
२.
.तािवत
पेोिलयम, रसायने आिण
गुंतवणूक

क(पाचे

े@

५००

हेcटरपेा

अिधक अस(यास आिण
$यात सूचीम,ये नमूद
के ले(या Wेणी
Wेणी

'बी१'

क(पाचा

अस(यास.
२. .तािवत

'ए' +कवा
पैक0 एक
समावेश
क(पाचे

े@ काहीही असले तरी

े@े

पेोके िमक(स

.तािवत क(पाचे

सूचीम,ये नमूद Wेणी

'बी२'

े@

मधील 6कमान

एक क(प अस(यास.

५०० हेcटरपेा
े@ांचा (पीसीपीआयआर)
कमी आहे आिण
समावेश आहे.
सूचीतील Wेणी 'ए'
मधील 6कमान एक
क(प अस(यास.
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३५.

सामाय

धोकादायक

कचरा,

6Iया,

आिण

िव(हेवाट

साठवणूक
सुिवधा

(टीएसडीएफ)

जाळ*याची

फF भू-भराव असले(या

सुिवधा

सव सुिवधा

असले(या

सव

--

एकि@त

सुिवधा आिण भूभराव
+कवा
जाळ*याची

३६.

सामाियक

जैव

वै-क0य

सुिवधा.
--

सव क(प

कचरा 6Iया सुिवधा

३७. बंदरे ,
hे]जग
आिण

हाबर,

(बंदरे

खाडी आिण

कागo

+कवा हाबर

मतेया

वाहांया

आिण बाहेर)

आत

हाताळणी

१.

कागo

हाताळणी

५०
≥ ५० लाख टन लाख टन (मासेमारी
(मासेमारी जेuी जेuी वगळता)
२. वाLषक मासे
वगळता)
वाLषक

मतेया वाLषक ≥

अंतगत

जलमागा2या

संदभातील सव क(प

हाताळणी मतेया ≥

३८.

महामाग +कवा एcसेस

१.

माग +कवा बपदरी र.ते

महामाग

+कवा kरग रोड

एcसेसमाग +कवा

३०,००० टन.
१. सव नवीन राय १. िव-मान
महामाग क(प.
महामाग
२. ड गराळ देशात एcसेस माग

बपदरी

राय महामाग िव.तार

बपदरी माLगका +कवा

चौकातील

क(प

kरग रोड यांचा िव.तार

सुधारणा

र.$याया

ह|ातून

वगळ*यात

नवीन राOीय
+कवा
माग

+कवा kरग रोड.

२.

िव-मान

राOीय

(समु

म,य

१००० २५ 6कमी
मीटरपेा अिधक)
6कमीया
पातळीया

राOीय

आिण

+कवा

टोलनाcयावरील

+कवा

आिण

१००

लांबीत

महामागा2चा +कवा

िव.तार

+कवा

बपदरी मागा2चा

Qंदीकरण

यात

१००

6कमीपेा

िव-मान

मागा2वर

जा.त

लांबीने

+कवा पुनर चना +कवा

िव.तार

+कवा

बायपासवर

Qंदीकरण

यात

मीटरपेा

जा.त

िव-मान मागा2वर

Qंदीकरण

+कवा

+कवा

मागाचा ह| समािवH

पुनर चना

+कवा बायपासवर

७०

मीटरपेा

आहे.
२.

जा.त

Qंदीकरण

महामागा2चा

७०

िव-मान

राय
िव.तार

+कवा Qंदीकरण (समु

+कवा मागाचा ह|
समािवH आहे.

५००
मीटर ते १००० मीटर)
म,य पातळीया
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न दः
इतर

आ(या आहेत.

Qंदी

र.$यांया
जंcशन

३९.

--

ए=रयल रोपवेज

--

अिधसूिचत

--

पयावरणदृHया
संवेदनशील

े@ात

ि.थत सव क(प

४०. सामाियक
6Iया

(सीईटीपी)
४१. सामाियक
घनकचरा

सांडपाणी --

सव क(प

--

सव क(प

--

कारखाने

महापािलका ->व.थापन

सुिवधा
(सीएमएसडA(यूएमएफ)
यात भूभरणा आिण

/

+कवा जाळ*याची सुिवधा
समािवH आहे.

४२. इमारत बांधकाम आिण -े@ िवकास क(प

> १,५०,००० चौ. १. बांधीव े@ >
मीटर बांधीव े@ आिण २०,००० चौ. मीटर
+कवा > ५० हेcटर आिण <५०,००० चौ.
एकू ण भूखंड े@.
मीटर बांधीव े@.
२. >५०,००० चौ.
मीटर
आिण
<१,५०,०००
चौ.
मीटर
क(प

ता$पुरते

बांधीव

े@

यांयाकडे
ह=रत इमारत

+कवा

औ-ोिगक

संबंिधत

माणप@

बांधीव

े@ाया

न दः

१. .तंभ (५) या (१)
आिण (२) मधील क(प
मू(यमापन
सिमतीकडे
संदLभत

के ले

नाहीत.
२. उ69िHत
कोण$याही

जाणार
वापरात
कारचा

बदल करायचा अस(यास

िनयामक
ािधकाvयांकडू न
ईपीम,ये

पूव-

दुQ.तीसाठी

िनवारे ,
शैिणक पूव परवानगी घेतली
सं.था, Qqणालये आिण जावी. अशा सव बाबी
सिमतीकडे
शैिणक
सं.थांसाठी मू(यमापन
वसितगृहे
यांयाशी सादर कर*यात या>ात.
आहे.

>५०,००० चौ. मीटर
आिण <१,५०,०००
चौ. मीटर.
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न दः .तंभ
क(प

सिमतीकडे

(५) खालील
मू(यमापन

कर*यात यावेत.

सादर

४३.

उं चावलेले

र.ते

>१,५०,०० चौ. मीटर

+कवा

एकल उाणपूल +कवा पूल

बांधीव े@

न दः

सामाय अटी खालील बाब_साठी लागू होणार नाहीत.

१. बाब ९, १० (एफ), ११ (बी), २५, ३८, ४०, ४१, ४२ आिण ४३
२. आंतर राय सीमेवर नदीपा@ खाण क(प आिण
३. सव Wेणी 'बी२' क(प.
२. Wेणी 'बी२' क(प बाबीसमोर नमूद के ले(या क(पांखेरीज इतर क(पांसाटी मू(यमापन सिमतीसमोर आणले जाणार नाहीत.
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जोडप- I
संदभ कलम-१४)
१४)
सावजिनक अिभ!ायाची !5या
(

१. जनसुनावणीः

१.१ जनसुनावणीचे आयोजन संबंिधत राय दूषण िनयं@ण मंडळ (एसपीसीबी) +कवा क शािसत देश दूषण िनयं@ण
सिमतीकडू न (यूटीपीसीसी) एका पNतशीर, कालाधा=रत आिण पारदशक पNतीने के ले जाईल आिण क(प .थानावर
+कवा आसपासया प=रसरात िज(हािनहाय के ले जाईल.
२. 6Iया
२.१ क(प वतक मसुदा ईआयए अहवाल आिण सारांश ईआयएयाती खालील ािधकरणे +कवा कायालयांना क(प
ि.थत असले(या काये@ात पाठव*याची >व.था करे ल. $यातील एक त ही $य .वQपात असेल तर एक सॉट त
असेल. $यासोबत जनसुनावणीसाठीचा अजही असेल.
अ. िज(हा दंडािधकारी / िज(हािधकारी/ उपायुF.
आ.
इ.
ई.

िज(हा प=रषद +कवा महानगरपािलका +कवा पंचायत समूह.

उ.
ऊ.

मं@ालयाचे संबंिधत ादेिशक कायालय.

िज(हा उ-ोग कायालय
नागरी .थािनक सं.था

(यूएलबी) / संबंिधत पीआरआय/ िवकास ािधकरणे.

एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीचे संबंिधत ादेिशक कायालय

परं तु असे क0, सदर अिधसूचनेया कलम

१४

या पोटकलम

(५)

नुसार या कालावधीत सावजिनक सुनावणी

आयोिजत करणे आवRयक आहे तो कालावधी क(प वतकाने सव वरील ािधकाvयांना संबंिधत कागदप@ांया
ती सादर के (यानंतरया शेवटया 6दवसापासून सुQ होईल.

२.२

मसुदा ईआयए अहवाल ाd झा(यावर उFिनदPिशत ािधकारी तो जनसुनावणी संपेपय2त सामाय कायालयीन

२.३

एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसी या गोHीची काळजी घेतील क0 मसुदा ईआयए अहवाल िनयामक ािधकाvयांनी

तासांम,ये जनतेला इलेcॉिनक +कवा इतर पNत_नी तो जनतेसाठी उपलAध करे ल.

िनयत के ले(या टीओआरनुसार तयार के लेला आहे. िनयामक ािधकाvयांनी िनयत के ले(या टीओआरपेा कोण$याही
अित=रF अfयासाची मागणी एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीने के लेली

२.४ संबंिधत

नाही.

एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसी राय +कवा क शािसत देशात क(पाची जािहरात कर*याची >व.था

करतील आिण मसुदा ईआयए अहवालाचा सारांश संबंिधत िनवड कायालये +कवा सावजिनक jंथालयांम,ये +कवा इतर

कोण$याही सुयोqय =ठकाणी तपासणीसाठी उपलAध करतील. ते मसुदा ईआयए अहवालाची त उFिनदPिशत पाच
ािधकाvयांना +कवा कायालयांना उFिनदPिशत पोटकलम

२.२ म,ये िविनGदH के (यामाणे उपलAध करतील.
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२.५ संबंिधत एसपीसीबी

+कवा यूटीपीसीसी सादर के ले(या द.तऐवज +कवा अयथा बाब_वQन हे ठरवतील क0 इतर

कोण$याही अित=रF +कवा पयायी =ठकाणी जनसुनावणीची आवRयकता आहे. क(प वतकाकडू न िवनंती ाd
झा(यानंतर पंधरा 6दवसांत क(प वतकाला या िनणयाची मािहती 6दली जाईल.

२.६

उFिनदPिशत पोटकलम

२.५

नुसार िनणयाया अनुषग
ं ाने उFिनदPिशत

पोटकलम २.२

नुसार क(प वतकाने

संबंिधत ािधकाvयांना अित=रF +कवा पयायी .थानांबाबत कागदप@े सादर के (यानंतर चाळीस 6दवसांचा कालावधी

घेतला जाईल.

३. जनसुनावणीची सूचनाः

३.१

जनसुनावणीया संदभात जनसुनावणीचे अ,यपद भूषवणाvया अिधकाvयाया संमतीसह अज ाd झा(याया

तारखेपासून दहा 6दवसांत जनसुनावणीची तारीख, वेळ आिण िनित =ठकाण यांयासंबंधी संबंिधत एसपीसीबी +कवा

यूटीपीसीसीचे सद.य सिचव िनणय घेतील. ते $यासंदभातील जािहरात एका मोiा राOीय वृप@ात आिण एका

ादेिशक भािषक वृप@ात +कवा रायाया अिधकृ त भाषेया वृप@ात अ,य अिधकाvयाया संमतीनंतर पाच
6दवसांत कािशत करतील. जनतेला आपले अिभाय दे*यासाठी 6कमान वीस 6दवसांचा सूचना कालावधी 6दला

जाईल.

३.२ जािहराती?ारे जनतेला मसुदा ईआयए अहवाल आिण सारांश ईआयए अहवाल जनसुनावणीया आधी कु ठे उपलAध
होऊ शके ल अशा =ठकाणांची +कवा कायालयांची मािहती दे*यात येईल. वृप@े पोहोचू शकणार नाहीत अशा =ठकाणी
सम ािधकारी जनतेला इतर मा,यमे जसे दवंडी िपटणे तसेच रे िडओ +कवा दूरदशनवर जािहरात देऊन
जनसुनावणीबाबत मािहती दे*याची सुिवधा उपलAध कQन देतील.

३.३ काहीही अनपेित आप$कालीन घटना घडलेली अस(यािशवाय जनसुनावणीची िनित के लेली तारीख पुढे ढकलली
जाणार नाही +कवा, वेळ, .थान यांयात बदल के ले जाणार नाहीत. सदर बदल फF संबंिधत िज(हा दंडािधकारी +कवा
िज(हािधकारी +कवा िज(हा आयुF यांया िशफारशीने के ले जातील. सदर पुढे ढकल*याची मािहती जनतेला $याच
राOीय आिण ादेिशक वृप@ां?ारे 6दली जाईल आिण संबंिधत एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीने अिधसूिचत के ले(या
कायालयांम,ये सवा2ना 6दसेल अशा =ठकाणी दLशत के ली जाईल.

३.५ अशा अपवादा$मक प=रि.थतीत (उFिनदPिशत पोटकलम ३.३ म,ये दशव(यामाणे) जनसुनावणीची नवीन तारीख,
वेळ आिण .थान संबंिधत एसपीसीबीया +कवा यूटीपीसीसीया संबंिधत सद.य सिचवाकडू न फF िज(हादंडािधकारी
+कवा िज(हािधकारी +कवा उपायुF यांया स((याने ठरवली जाईल आिण उFिनदPिशत पोटकलम
6Iयेनुसार न>ाने सूिचत के ली जाईल.
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३.१ म,ये िविनGदH

४.

सुनावणीचे िनरीDण आिण अ(यDपदः

४.१

िज(हा दंडािधकारी/ िज(हािधकारी/ उपायुF +कवा $याचे +कवा ितचे ितिनधी जे Wेणी

अित=रF िज(हा दंडािधकाvयाया खालया Wेणीचे नसतील आिण Wेणी

'ए'

क(पासंदभात

'बी' क(पांसंदभात उपिवभागीय दंडािधकारी

पदाया खालया Wेणीचे नसतील असे अिधकारी एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीया ितिनधीया मदतीने संपूण
जनसुनावणी 6Iयेवर िनरीण करतील आिण अ,यपद भूषवतील.
५.

िचिकरण

५.१

एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसी संपूण 6Iयेया िचि@करणाची >व.था करतील. सदर न दी संबंिधत िनयामक

ािधकरणाला पाठवत असताना ि\हिडओ +कवा सीडी +कवा डी\हीडी +कवा यूएसबी +कवा इतर साठवणूक साधनाची
एक त जनसुनावणी 6Iयेसोबत पाठवली जाईल.
६. कामकाज

६.१ अंितम कामकाज/सुनावणीसाठी उपि.थत असलेलया सवा2ची उपि.थतीची न द घेतली जाईलआिण सोबत जोडली
जाईल.
६.२.१ कामकाज सुQ कर*यासाठी 6कमान गणसंxयेची आवRयकता असणार नाही.
६.३

अजदाराचे एक ितिनधी क(पाबाबत आिण सारांश ईआयए अहवालाबाबत सादरीकरण कQन

सुQवात करे ल.

६.४ कामकाजाया

कामकाजाला

.थळी उपि.थत असले(या >Fना अजदाराकडू न क(पाबाबत मािहती +कवा .पHीकरण

माग*याची संधी दे*यात येईल.

जनसुनावणी कामकाजाचा सारांश यात >F के लेली मते आिण ]चता यांचा समावेश
असेल $याची न द एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसीया ितिनधीकडू न के ली जाईल आिण कामकाजाया शेवटी
उपि.थतांना .थािनक +कवा ादेिशक भाषेत वाचून दाखवला जाईल. .वीकार*यात आले(या इितवृावर िज(हा
दंडािधकारी +कवा िज(हािधकारी +कवा उपायुF +कवा उपिवभागीय दंडािधकारी जे Wेणी 'ए' क(पांसंदभात अित=रF
िज(हा दंडािधकारी या पदाखालचे नसतील आिण Wेणी

'बी' क(पांसंदभात करणानुQप उपिवभागीय दंडािधकारी या

पदाखालचे नसतील आिण $या 6दवशी सभेचे अ,यपद भूषवले आहे ते $यावर सा करतील आिण संबंिधत एसपीसीबी

+कवा यूटीपीसीसीला पाठवतील.

६.५ जनतेने समोर आणले(या सम.या तसेच

क(प वतकाची मतेही करणानुQप .थािनक भाषेत +कवा रायाया

अिधकृ त भाषेत आिण इं jजीत तयार के ली जातील आिण

सुनावणीला जोडली जातील.
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६.६ जन सुनावणीचा कामकाज अहवाल क(प या पंचायत_या अख$यारीत येतो $या पंचायत_या कायालयाशी
संबंिधत िज(हा प=रषदेचे कायालय, िज(हा दंडािधकारी +कवा िज(हािधकारी +कवा उपायुF आिण एसपीसीबी +कवा
यूटीपीसीसीया कायालयात सवा2ना ठळकपणे 6दसेल अशा पNतीने दLशत के (या जातील. एसपीसीबी आिण
यूटीपीसीसीही आप(या वेबसाइटवर कामकाज जनतेया मािहतीसाठी दLशत करतील. कामकाजाया संदभातील काही
अिभाय असतील तर ते थेट संबंिधत िनयामक ािधकारी आिण संबंिधत क(प वतकांना थेट पाठवले जाऊ शकतील.
(७)

जनसुनावणी पूण कर#याचा कालावधी

७.१ जनसुनावणीशी संबंिधत िविवध कायP पूण कर*याचा कालावधी खालीलमाणे असेलः
i. अज ाd झा(याया तारखेपासून दहा 6दवसांत जनसुनावणीची तारीख, वेळ आिण िनित .थान ठरवणे.
ii. जनसुनावणीचे तपशील एका मोiा राOीय वृतप@ात आिण एका ादेिशक भािषक +कवा अिधकृ त राय
भािषक वृप@ात अ,यपदी असले(या अिधकाvयाने संमती 6द(यानंतर पाच 6दवसांत कािशत करणे.
iii. जनतेला आपले अिभाय >F कर*यासाठी वीस 6दवसांचा सूचना कालावधी 6दला जाईल.
iv. संबंिधत एसपीसीबी +कवा यूटीपीसीसी जनसुनावणीची 6Iया संबंिधत िनयामक ािधकाvयाला जनसुनावणी
पूण झा(यावर पाच 6दवसांत पाठवेल.
(८)

जनसुनावणीJया अजाचा नमुनाः

ित,

सद.य सिचव,
राय दूषण िनयं@ण मंडळ/ क शािसत देश दूषण िनयं@ण सिमती

...................... राय/ क

शािसत देश

िवषयः ईआयए अिधसूचनेJया तरतुद0अंतगत मेसस.................
................. यांJया
!कप- ......................... Jया संदभात जनसुनावणीसाठी िवनंती

ईआयए अिधसूचना २०२०या

...........................

येथे ि3थत !3तािवत

तरतुद_या अनुषंगाने जनसुनावणी आयोिजत कर*यासाठी .तािवत क(प

आिण आवRयक द.तऐवजांचे तपशील सादर करत आहे.

1.

क(पाचे तपशीलः क(पाचे नावः कं पनी/ सं.थेचे नाव- न दणीकृ त पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा, संयुF
िव-म अस(यास इ$यादी.

2.

प@>वहाराचा पाः क(प वतकाचे

नाव, पद (मालक/ भागीदार/ मुxय
Iमांक, इमेल आयडी, संपक Iमांक, फॅ cस Iमांक इ$यादी.
3. क(पाची Wेणी सूचीतील बाब Iमांक, Wेणी (ए +कवा बी१)
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कायकारी अिधकारी) पा, पो.टल

4.

क(पाचे .थानः भूखंड/ स\हP/ खसरा Iमांक,

गाव, तहसील, िज(हा, राय, िपन कोड, अांश, रे खांश, स\हP ऑफ

इं िडया टोपो शीट Iमांक, जवळचे रे (वे.थानक,

(.पH

करा),

गाव पंचायती,

िज(हा

Iमांकासह संपूण पो.टाचा पा.)

जवळचे िवमानतळ, जवळचे शहर/ मोठे शहर/ िज(हा मुxयालय
प=रषद, महानगरपािलका, .थािनक सं.था (िपनकोड आिण दूर,वनी

5.

क(प अनेक रायांम,ये चालवला जाणार अस(यास $याचे तपशीलः क(प या रायांम,ये चालवला जाणार

6.

संदभाया अट_चे तपशील

आहे $या रायांची संxया, क(पाचे मुxय राय, क(प ि.थत असले(या सव रायांचे तपशील.

(टीओआर)- टीओआर/ आदश टीओआर जारी के (याची तारीख,एम ओ ई एफ अँड सीसी

/ एसईआयएए फाइल Iमांकः टीओआर प@ाची त.
7.
8.

क(पाची रचना आिण उ$पादनाचे तपशील.
क(पाचा खच (लाख Qपयांम,ये)-

के लेला िनधी (भांडवल),
उवणारा.)

चालू

+कमतीया पातळीवर क(पाचा एकू ण खच, ईएमपीसाठी िवत=रत

सीईआरसाठी िवत=रत के लेला िनधी, ईएमपीसाठी िवत=रत के लेला िनधी (ितवष

9. िविवध उपIमांसाठी हेcटरम,ये जिमनीची आवRयकता.
10. भूखंड संपादन ि.थतीः संपा6दत के लेला भूखंड, भूखंड अ-ाप संपा6दत के लेला नाही; संपा6दत के लेला नस(यास
भूखंडाची ि.थती.
11. पुनवसन आिण पुनवसाहत (आर अँड आर ) अस(यास, गावांची संxया, घरांची संxया, पीडीएफची संxया
(क(पामुळे िव.थािपत कु टुंब)े , पीएएफची संxया (क(पामुळे बािधत कु टुंब)े , आरअँडआरसाठी िवत=रत के लेला
िनधी, आरअँडआरची ि.थती (पूण झाला/ सुQ आहे/ अ-ाप सुQ होणार आहे.)
12. मनुzयबळाची आवRयकताः कायम.वQपी/ बांधकामादरKयान ता$पुरता रोजगार/ कायावयनः एकू ण मनुzयबळ.
13. पयावरण (संरण) कायदा/ वायू (दूषण ितबंध आिण िनयं@ण) कायदा/ जल (दूषण िनयं@ण आिण ितबंध)
काय-ांतगत िनदPश जारी झाले(या यायालयीन खट(यांचे तपशील, अस(यास.
14. ईआयए स(लागाराचे तपशीलः अिधमायता Iमांक, ईआयए स(लागाराचे नाव, पा, संपक Iमांक, ई-मेल पा,
अिधमायतेची Wेणी (Wेणी ए साठी पा@/Wेणी बी साठी पा@), अिधमायतेचे े@, अिधमायतेची वैधता.
15. जोड*याची कागदप@ेः मसुदा ईआयए अहवालाया इं jजीत तयार के ले(या 6कमान १० $य ती आिण एक
सॉट (इलेcॉिनक) त आिण ईआयए अहवालाया सारांशाया इं jजी भाषेत आिण राय/ क शािसत
देशाया अिधकृ भाषेत +कवा ादेिशक भाषेत तयार के ले(या 6कमान १० $य ती.
सही आिण 6दनांक

नावः, पदः, कं पनीः, पा.
९.

जनसुनावणीJया सूचनेचा नमुनाः

जनसुनावणीया सूचनेम,ये खालील बाबी समािवH असा>ातः
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1.

क(पाचे तपशीलः क(पाचे नाव,

कं पनीचे/ सं.थेचे नाव, न दणीकृ त पा.

2.

क(पाचे .थानः भूखड
ं / स\हP/ खसरा Iमांकः,

गाव, तहसील, िज(हा, राय, िपन कोड, अांश, रे खांश, स\हP ऑफ

इं िडया टोपो शीट Iमांकः, जवळचे रे (वे .थानक,

जवळचे िवमानतळ, जवळचे गाव/ शहर/

िज(हा मुxयालय

(.पH करा.)
3.
4.
5.

क(प अनेक रायांम,ये चालवला जाणार अस(यास $याचे तपशील.

6.

आवRयक भूखंडः एकू ण भूखंडाची गरज (हेcटरम,ये), भूखड
ं ताबा ि.थती (ताAयात घेतलेला भूखंड, अ-ाप

7.

पुनवसन आिण पुनवसाहत

8.
9.

क(प आिण उ$पादनांया तपशीलाची मािहती.
क(पाचा खच (लाख Qपयांम,ये)- चालू 6कमतीया पातळीवर क(पाचा एकू ण खच, ईएमपीसाठी िवत=रत

के लेला िनधी (भांडवल),
उवणारा.)

सीईआरसाठी िवत=रत के लेला िनधी, ईएमपीसाठी िवत=रत के लेला िनधी (ितवष

ताAयात घेणे असलेला भूखंड)

(आर अँड आर) अस(यासः गावांची संxया, घरांची संxया, पीडीएफची संxया
(क(पामुळे िव.थािपत कु टुंब)े , पीएएफची संxया (क(पामुळे बािधत कु टुंबे), आरअँडआर साठी िवत=रत के लेला
िनधी, आरअँडआरची ि.थती (पूण झाला/ सुQ आहे/ अ-ाप सुQ होणार आहे.)
मनुzयबळाची आवRयकताः कायम.वQपी/ बांधकामादरKयान ता$पुरता रोजगार/ कायावयनः एकू ण मनुzयबळ.

मसुदा ईआयए अहवालाया ती उपलAध के (या जातील असा संपूण पो.टाचा पा.
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जोडप II
(कलम ११ पाहा)
पाहा)
नमुनाा-१

१.
२.
३.
४.

क(पाचे तपशीलः क(पाचे नाव,
अस(यास.

प@>वहारासाठी पाः क(प वतकाचे

इ$यादी.

सं.थेचे नाव, न दणीकृ त पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा, संयुF िव-म

नाव, पद, पा पो.टाचा िपन कोड, इमेल पा, मोबाइल नंबर, फॅ cस नंबर

सूचीनुसार क(पाची Wेणी: सूचीतील बाब Iमांक, Wेणी

(ए/ बी१/ बी२).

.तावाचा कार

(नवीन/

िव.तार/

आधुिनक0करण) इ$यादी.
क(पाचे .थानः भूखंड/ स\हP/ खसरा Iमांक,

गाव, तहसील, िज(हा, राय, िपन कोड, क(पाचे अांश आिण रे खांश/
कायावयन .थान, स\हP ऑफ इं िडया टोपो शीट Iमांक, टोपो शीटची त, एमएसएलवर कमाल उं ची, के एमएल न.ती,
क(प सीमारे षेपासून अfयास े@ात जवळया सवo[ पूर पातळी (एचएफएल)चे अंतर, भूकंप पuा, जवळचे
रे (वे.थानक, जवळया रे (वे.थानकापासून अंतर (6कमीम,ये), जवळचा िवमानतळ, जवळया िवमानतळापासून अंतर
(6कमी), जवळचे गाव/शहर/ िज(हा मुxयालय (.पH करा), जवळचे गाव/ शहर/ िज(हा मुxयालयापासून अंतर
(6कमीम,ये),

५.

कं पनी /

jामपंचायत, िज(हा प=रषद,

महानगरपािलका,

.थािनक सं.था (संपूण पो.टाचा पा

िपनकोड आिण

दूर,वनी Iमांकासह) इ$यादी.
.तािवत क(प अिधसूिचत औ-ोिगक े@ात येतो का.

(हो/ नाही)

६.

.तािवत क(प सीमारे षेवरील रायांम,ये येतो का.

७.

क(प अनेक रायांम,ये/ क शािसत देशांत चालणार अस(यास $याचे तपशीलः क(प चालणार असले(या राये/

(हो/नाही)

क शािसत देशांची संxया, क(पाचे मुxय राय/ क शािसत देश, क(प ि.थत असले(या सव राये/ क शािसत

८.

देशांचे तपशील.

पयायी .थानांचे तपशील

ए

तपास*यात आले(या पयायी .थानांचे तपशील
पयायी .थान

ब.
९.

गाव

िज(हा

बांधीव अांश (उर)

राय

पासून

पयायी .थान दशवणाvया टोपो शीटची त.
उ$पादन आिण सहउ$पादनाचे तपशील आिण क(पाचे आकारमान/रचना

अ. नवीन क(पांसंदभात
ब. उ$पादन आिण सहउ$पादनांचे तपशील
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पय2त

बांधीव रे खांश (पूव)
पासून
पय2त

उ$पादन/ काय (मता/ े@)

आकारमान एकक

वाहतुक0चे मा,यम/ उ$पादन/ सहउ$पादन वान नेणे

एकक- वाLषक टन (टीपीए), संxया, मेगावॉट (एमडA(यू), हेcटस (एचए), ित6दन 6कलोलीटर (के एलडी), ित6दन
मोडलेले टन (टीसीडी), ित6दन cयुिबक मीटर, 6कलोमीटर (6कमी), ित6दन दशल िलटर (एमएलडी), मािसक
हाइस, चौरस मीटर, इतर).
वाहतुक0चे मा,यम/ उ$पादन वान नेणे (र.ता, रे (वे, क\हेयर बे(ट, पाइप क\हेटर, ए=रयल रोपवे, अंतगत जलमाग,
समु , दोन +कवा इतर मा,यमे एक@ करणे, इतर.)
ब. क(प रचनेचे तपशील
आकारमान
शेरा अस(यास
कारखायाचे/ उपकरण/ सुिवधेचे तपशील

भ. िव.तार +कवा आधुिनक0करणाबाबत
अ. उ$पादन आिण सहउ$पादनाचे तपशील.
आकारमान
उ$पादन/ काय आकारमान
पासून
पय2त
(मता/ े@)

एकक

उ$पादन/

सहउ$पादनाया

वाहतुक0चे/

वान ने*याचे मा,यम

- एकक- वाLषक टन (टीपीए), संxया, मेगावॉट (एमडA(यू), हेcटस (एचए), ित6दन 6कलोलीटर (के एलडी), ित6दन
मोडलेले टन (टीसीडी), ित6दन cयुिबक मीटर, 6कलोमीटर (6कमी), ित6दन दशल िलटर (एमएलडी), मािसक
हाइस, चौरस मीटर, इतर).
- वाहतुक0चे मा,यम/ उ$पादन वान नेणे (र.ता, रे (वे, क\हेयर बे(ट, पाइप क\हेटर, ए=रयल रोपवे, अंतगत जलमाग,
समु , दोन +कवा इतर मा,यमे एक@ करणे, इतर.)
ब. क(प रचनेचे तपशील
िव.तारानंतर
शेरा,
कारखाना/ उपकरण/ सुिवधेचे िव-मान रचना .तािवत रचना
अंितम रचना
अस(यास
तपशील

क.

आधीया पयावरण मंजर
ु ीचे तपशीलः पूव पयावरण मंजुरी जारी के (याची तारीख,

मं@ालय/ एसईआयएए/

डीईआयएए न.ती Iमांक, आधीया पूव ईसीची त, दुQ.ती अस(यास, इ$यादी. (अनेक पूव ईसी ाd के (या असतील
तर सव पूव ईसीचे तपशील, पूव ईसीम,ये दुQ.ती अस(यास $याचे तपशील.)
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१०.

क[ा माल/ इं धनाची आवRयकता
क[ा

वाLषक

माल/
इं धन

प=रमाण

एकक

nोत

(आयात

अस(यास क[ा

वाहतुक0चे

क(प .थानापासून

जोडणीचा कार.

मा,यम

nोताचे अंतर

(]लके ज/ इं धन
पुरवठा
करारनामा/ इ-

(6कलोमीटरम,ये)
(आयात अस(यास
क[ा माल/ इं धन

माल/ इं धन या
देशाकडू न
आलेले आहे $या

देशाचे नाव

या बंदरावQन ाd

झाले आहे
$यापासूनचे अंतर
.पH करा.)

आिण बंदर .पH

करावे.)

११.
१२.

१३.
१४.

िललाव/ एमओयू/
एलओए/ कॅ ि7ट\ह/
खुली बाजारपेठ/
इतर)

- एकक- वाLषक टन (टीपीए), संxया, मेगावॉट (एमडA(यू), हेcटस (एचए), ित6दन 6कलोलीटर (के एलडी), ित6दन
मोडलेले टन (टीसीडी), ित6दन cयुिबक मीटर, 6कलोमीटर (6कमी), ित6दन दशल िलटर (एमएलडी), मािसक
हाइस, चौरस मीटर, इतर).
- वाहतुक0चे मा,यम/ उ$पादन वान नेणे (र.ता, रे (वे, क\हेयर बे(ट, पाइप क\हेटर, ए=रयल रोपवे, अंतगत जलमाग,
समु , दोन +कवा इतर मा,यमे एक@ करणे, इतर.)
िवजेची आवRयकताः प=रमाण(6कलो वो(ट एK7स (के \हीए), nोत, पयायी सुिवधा (डीजी संचांचे तपशील), .टॅकची
उं ची (मीटरम,ये) इ$यादी.
क(पासाठी आवRयक भूखंडाचा तपशील

अ. भूखडं मालक0ची पNत (क(प .तावापूव) हेcटरम,ये (वनभूखंड, खासगी भूखंड, सरकारी भूखंड, महसूल भूखंड,
इतर भूखडं , एकू ण भूखंड)
ब. िव-मान भूखंड वापराचे तपशील हेcटरम,ये (कृ षी े@ः वाया गेलल
े ा/ पडीक भूखंड, कु रण/ समाजाचे े@,
पृsभागीय पा*याया जागा, अिधवास, औ-ोिगक, जंगल, ितवरे , समु ी े@, इतर (.पH करा) आिण एकू ण)
चालू कमतीJया पातळीत !कपाचा एकू ण खच (लाख :पयांम(ये)

:
!कपाला ईआयए अिधसूचनेJया सूचीम(ये िविनOदP सामाAय अटी लागू होतात का (हो/नाही)?
नाही)? अस(यास
तपशील -ा. (नाव आिण क(पापासून अंतर)

अ. संरित े@

:

ब. गंभीर=र$या दूिषत े@

:

क. पयावरण संवेदनशील े@

:

ड. आंतर राय / क शािसत देशाया सीमारे षा आिण आंतरराOीय सीमा
ई. अ$यंत गंभीर=र$या दूिषत े@.

:
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:

प. पयावरण संवेदनशील पuा.
१५.

:

!कपात खालीलपैक= कोणाचेही माAयता/मंजरु ी लागू होते काः
अस(यास, तपशील आिण $यांची ि.थती .पH करा.

अ. वन (संवधन) कायदा १९८० (हो/नाही)
ब. वयजीव (संरण) कायदा १९७२ (हो/ नाही)
क. सीआरझेड अिधसूचना २०१९ (हो/ नाही)

हो अस(यास सीआरझेड वगकरणासहः

(सीआरझेड I (ए),

सीआरझेड I (बी), सीआरझेड II, सीआरझेड III, सीआरझेड IV (ए), सीआरझेड IV (बी)
ड. आयसीआरझेड अिधसूचना २०१९ (हो/ नाही). हो अस(यास, सीआरझेड वगकरणासह
१६.

पुनवसन आिण पुनवसाहत (आर अँड आर)
आर) समािवP आहे का (हो/
हो/ नाही)
नाही)?

१७.

जैवशा

Rीय आिण पयावरणीय संवदे नशीलता (१० कमीम(ये)

पयावरणीय संवेदनशीलतेचे तपशील

-

नाव

क(पापासून अंतर (6कमी)

पयावरणीय संवेदनशीलतेचे तपशील-

शेरा

(गंभीर=र$या दूिषत े@, अितगंभीर=र$या दूिषत े@, संरित े@,
पयावरणीय संवेदनशील पuे, वयजीव पuे इ$यादी)
ब. वयजीवांसाठी राOीय मंडळाची िशफारस आवRयक आहे का?(हो/ नाही).
क. पयावरणीय संवेदनशीलतेचे तपशील
i. पयावरणीय संवेदनशीलतेचे तपशील
नाव/ क(पापासून हवाई शेरा
ओळख अंतर (6कमी)
ii. आंतरराOीय करारनामे, $यांया जीवशाnीय, ह=रत पuे +कवा
सां.कृ ितक +कवा इतर संबंिधत मू(यासाठी राOीय +कवा .थािनक
काय-ांतगत संरित े@े

iii.

जैवशाnीय कारणांसाठी महवाचे +कवा संवेदनशील असलेली े@-े

पाणथळ जागा, जलमाग +कवा इतर पा*याया जागा, 6कनारपuीचे
े@, बायो.फे अस, ड गर, जंगले.
iv. झाडे आिण पशुंया संरित, महवाया +कवा संरित जात_नी
जनन, घरटे, राहणे, आराम +कवा थंडीत राहणे, .थलांतरासाठी
वापरलेली े@.े
v. अंतगत, 6कनारपuीय, सागरी +कवा भूिमगत पाणी, राय, राOीय
सीमारे षा
vi. जनतेकडू न आरामासाठी वापरले जाणारे माग +कवा सुिवधा +कवा
इतर पयटन, तीथे@े
vii. संरण आ.थापना
viii. चंड लोकसंxया असलेले +कवा बांधीव े@
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ix.

१८.

संवेदनशील मनुzयिनLमत भूवापरासाठी ताAयात घेतलेली े@े

(Qqणालये, शाळा, पूजा.थाने, समुदायाया सुिवधा)
x. महवाया, उ[ दजाया +कवा दुLमळ nोतांचा समावेश असलेली
े@े (भूजल nोत, पृsभागीय nोत, वने, कृ षी, म$.यो$पादन,
पयटन, खिनजे.)
xi. दूषण +कवा पयावरणीय नुकसानाला सापे असलेले े@ (िजथे
िव-मान कायदेशीर पयावरण मानके उ(लंघन के ली गेली आहेत.)
xii. नैसLगक धोcयाला सामोरे जाऊ शकणारे े@ यामुळे क(पाला
पयावरणीय धोके िनमाण होऊ शकतात.
(भूकंप, जमीन खचणे, दरड कोसळणे, धूप होणे, पूर होणे +कवा
टोकाया +कवा गंभीर पयावरणीय ि.थती)
ड. उFिनदPिशत बाब_या संदभात सम ािधकरणाकडू न ना हरकत माणप@ / परवानगीची गरज आहे का ? (हो/
नाही).
!कपाचे बांधकाम, कायाAवयन /कवा बंद करणे 6यांJयाम(ये अशा कृ त0चा समावेश आहे 6यामुळे 3थािनक जागेत
भौितक बदल हो#याची शUयता आहे. (3वाभािवक रचना, भूवापर,
ापर, जलRोतांम(ये बदल इVयादी.)
तपशील
(सुमारे
हो/ $याचे
नाही आकारमान/ दर, शcय असेल
ितथे) मािहतीया nोतासह

मािहती / तपासणी यादी िनिती

१.

भूवापर,

भूआछादन +कवा .वाभािवक रचनेत कायम.वQपी +कवा

ता$पुरता बदल यात भूवापराया माणात बदल होईल. (.थािनक
भूवापर आराखाया संदभात)?

२.
३.

िव-मान

जमीन, वन आिण इमारत_ची मंजुरी
नवीन भूवापराची िनLमती?

४.

बांधकामपूव तपासणी,

५.

बांधकाम काय?

६.

पाडकाम काय?

७.

बांधकामासाठी +कवा बांधकाम मजुरांसाठी वापरलेले ता$पुरते .थान?

८.

जिमनीवरील इमारती, रचना +कवा मातीचे काम यात
बांधकामे, कापणे आिण भरणे +कवा खोदकामाचा समावेश आहे?

९.

खाणकाम +कवा बोग-ासह भूिमगत कामे?

उदा. बोअरचे खे, मातीची तपासणी?

१०. भरावाची कामे?
११. hे]जग?
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उभी

१२.

6कना-यापासून

१३.

उ$पादन आिण िनLमती 6Iया?

१४.

माल +कवा सािह$याया साठवणुक0या सुिवधा?

१५.

घनकचरा +कवा

दूर असलेली बांधकामे?

व ऊ$सजनाया 6Iया +कवा िव(हेवाटीची

सुिवधा?
१६.

कायावयन कामगारांसाठी दीघकालीन घरांसाठी सुिवधा?

१७.

बांधकाम +कवा कायावयनादरKयान नवीन र.ता, रे (वे +कवा सागरी

वाहतूक?
१८.

नवीन र.ते, रे (वे,

हवाई,

१९.

िव-मान वाहतूक माग +कवा दळणवळण बंद होणे +कवा माग बदलणे

साधनसुिवधा, नवीन +कवा
िवमानतळ यांयासह?

जलमाग +कवा इतर वाहतुक0या

बदलले(या माग आिण .थानक,

बंदर,

यामुळे वाहतुक0या हालचालीत बदल होतील?

२०.

नवीन +कवा माग बदलले(या माLगका +कवा वािहया?

२१.

जलnोतांया +कवा झvयांया जलिवeानात बदल करणारी वाढ,

घट,

क(\हटग, पुनर चना +कवा इतर बदल?

२२.

वाह

२३.

भूजल +कवा पृsभागीय पा*याम,ये बदल +कवा वािहत करणे?

२४.

जलnोतांम,ये +कवा भूमीय पृsभागांम,ये बदल यामुळे पा*याचा

ओलांडणे(.ीम Iॉस_qज?

िनचरा +कवा वान जा*यावर प=रणाम

होईल?

२५. बांधकाम, कायावयन +कवा क(प काढू न घे*यासाठी कमचारी +कवा
सािह$य वान नेण?
े
२६. दीघकालीन काम काढू न घेणे +कवा बंद करणे +कवा पुन.थािपत
कर*याचे काम?
२७. काम काढू न घे*याया 6Iयेचे सुQ असलेले काम यामुळे
पयावरणावर भाव पडू शकतो?
२८. ता$पुर$या +कवा कायम.वQपी लोकांचा एखा-ा े@ात वास?
२९.

अeात जाती 6दस(या आहेत?

३०.

.थािनक जाती +कवा जनुक0य वैिव,यतेचे नुकसान?

३१.

इतर काही काय?
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१९ मानवी आरोWय /कवा पयावरणाला धोकादायक
धोकादायक ठ: शकतील /कवा मानवी आरोWयाला !VयD /कवा संभा&
धोUयाबाबत काळजी िनमाण करतील अशा व3तू /कवा सािहVयाचा वापर, साठवणूक, हाताळणी /कवा उVपादन.

मािहती/ तपासणी यादी िनिती

हो/
नाही

१.

सािह$य +कवा मालाचा वापर जे मानवी आरोqय

(एमएसआयएचसी
िनयमांनुसार) +कवा पयावरणाला (झाडे, पशूपी आिण जलnोत) यांना
धोकादायक आहेत?

२.

आजार िनमाण हो*यात बदल +कवा आजाराया nोतावर भाव पडणे

$याचे तपशील (सुमारे माण/

दर, शcय असेल
मािहतीया nोतासह

तेथ)े

(उदा. क0टक +कवा पा*यामुळे होणारे आजार) ?
३.

लोकांया क(याणावर प=रणाम होणे.

४.

क(पामुळे भािवत होऊ शके ल असा लोकांचा धोcयाया वगातील

उदा. राह*याया ि.थतीत बदल?

समूह. उदा. Qqणालयातील Qqण, मुल,े येs नाग=रक, इ. ?
२० कोणVयाही धोकादायक, िवषारी /कवा अंमली घटक हवेत !सा-रत होणे. (ताशी कलोXॅम)
मािहती/ तपासणी यादी िनिती
हो/
$याचे
नाही दर,

तपशील (सुमारे माण/
शcय

असेल

तेथ)े

मािहतीया nोतासह

१.

ि.थर +कवा हल$या nोतांमुळे जैिवक इं धनाया वलनातून ऊ$सजन?

२.

उ$पादन 6Iयांमधून ऊ$सजन?

३.

साठवणूक +कवा वाहतूक यांयासह सािह$यांया हाताळणीतून
ऊ$सजन?

४.

कारखाना

आिण

उपकरणे

यांयासह

बांधकाम

उपIमांमधून

ऊ$सजन?

५.

बांधकाम सािह$य, सांडपाणी आिण कचरा यांयासह सािह$याया
हाताळणीतून येणारी धूळ +कवा दुग2ध?

६.

कचरा जाळ*याया 6Iयेतन
ू होणारे ऊ$सजन?

७.

खु(या हवेत कचरा जाळ*यातून होणारे ऊ$सजन

(.लॅश

सािह$य,

बांधकामाचा मलबा) ?
८.

इतर कोण$याही nोतातून ऊ$सजन?

२१ आवाज आिण घषण आिण !काश आिण उZणतेचे ऊVसजन.
मािहती/ तपासणी यादी िनिती
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हो/
नाही

$याचे तपशील (सुमारे माण/

दर,

शcय

असेल

तेथ)े

मािहतीया nोतासह

२२

१.

उपकरणांया कायावयनातून,

२.

औ-ोिगक +कवा त$सम 6Iयांमधून?

३.

बांधकाम +कवा पाडकामातून?

४.

Aला].टग +कवा पाय]लगमधून?

५.

बांधकाम +कवा कायावयनाया वाहतुक0तून?

६.

लायkटग +कवा कू ]लग यं@णेतून?

७.

इतर कोण$याही nोतांमधून?

उदा. इं िजने, वायूिवजन संयं@, Iशस?

!दूषक जिमनीत /कवा सांडपा#यात, पृ[भागीय पा#यात, भूगभ जलात, कनारप\ीय पा#यात /कवा समु8ात
सोडयामुळे जमीन /कवा पाणी !दूिषत हो#याचे धोके .

मािहती/ तपासणी यादी िनिती

हो/
नाही

$याचे तपशील (सुमारे माण/

दर,

शcय

असेल

तेथ)े

मािहतीया nोतासह

१.

धोकादायक

सािह$याची

हाताळणी,

साठवणूक,

वापर

+कवा

सांड(यामुळे?

२.

सांडपाणी +कवा इतर दूषक पा*यात +कवा जिमनीत सोड(यामुळे

(िनचरा कर*याची अपेित पNत आिण जागा?)
३.

हवेत ऊ$सLजत के लेले दूषक जिमनीत +कवा पा*यात साठ(यामुळे?

४.

इतर कोण$याही nोतातून?

५.

या nोतांमधून पयावरणात दीघकालीन दूषक िनमाण हो*याचा

धोका आहे का?
२३

!कपाचे बांधकाम /कवा कायाAवयनादर]यान अपघाताचा धोका 6यामुळे मानवी आरोWय /कवा पयावरणाला धोका
िनमाण होऊ शकतो.

मािहती/ तपासणी यादी िनिती

हो/
नाही

१.

धोकादायक

हाताळणी,
उ$पादनाचा .फोट, सांडणे, आग इ$याद_मुळे?

२.

इतर कोण$या कारणांमुळे?

३.

नैसLगक दुघटनांमुळे पयावरणाचे नुकसान होऊन क(पावर भाव

सािह$याची

साठवणूक,

वापर

पडेल? (उदा. पूर, भूकंप, दरड कोसळणे, ढगफु टी इ$यादी)
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+कवा

$याचे तपशील (सुमारे माण/

दर,

शcय

असेल

मािहतीया nोतासह

तेथ)े

२४

असे घटक 6यांचा िवचार के ला पािहजे (जसे प-रणामाVमक िवकास) 6यामुळे पयावरणावर प-रणाम होऊ शकतो /कवा
3थािनक !देशातील इतर िव^मान /कवा िनयोिजत उप5मांसह एकित प-रणामांची शUयता आहे.

मािहती/ तपासणी यादी िनिती

हो/
नाही

$याचे तपशील

दर,

(सुमारे

माण/

असेल

तेथ)े

शcय

मािहतीया nोतासह

१.

सहायभूत सुिवधांचा िवकास, सहायभूत िवकास यांना कारण
ठरणारा

+कवा

क(पामुळे

पयावरणावर पडू शकतो.

होणारा

याचा

भाव

(र.ते,
वीजपुरवठा, कचरा +कवा सांडपाणी 6Iया इ.), गृहिनमाण िवकास,
पुरवठा साखळीतील उ-ोग आिण वाह, इतर काही?
२.

उदा.

िवकास

सहायभूत साधनसुिवधा

.थानाचा नंतर वापरासाठी कारण यामुळे पयावरणावर भाव पडू

शके ल?
३.

नंतरया िवकासासाठी एक पूवपी=ठका ठरे ल?

४.

$याच भावांसह इतर िव-मान +कवा िनयोिजत क(पांया
प=रसरात अस(यामुळे एकि@त प=रणाम होईल?

२५
२६

एखा-ा क(पासंदभात यायालयीन खटला लंिबत आहे का
पयावरण (संरण)

कायदा/ वायू (दूषणाचा ितबंध आिण िनयं@ण) कायदा/ जल (दूषणाचा ितबंध आिण िनयं@ण)

काय-ांतगत िनदPश जारी कर*यात आले आहेत का
२७

(हो/ नाही) अस(यास तपशील -ावा.

सोबत जोड#याची कागदपे

अ.
ब.
क.
ड.
२८

(हो/ नाही), अस(यास कृ पया तपशील -ावा.

पूव सुयोqयता अहवालाची त अपलोड करा (फF पीडीएफ अपलोड करावे.)

अिभयास आराखाची त अपलोड करावी. (फF पीडीएफ अपलोड करावी.)

क(प वतक +कवा अिधकृ त >F0ने सही के ले(या क\हर लेटर अपलोड करावे. (फF पीडीएफ

अपलोड करावी.)

क(प वतकाने हा अज दाखल के ले(या >F0या पाkठAयासाठी वापरकता एजसीया वतीने सही
के ले(या ािधकृ ततेची त अपलोड

करावी. (फF पीडीएफ अपलोड करावी.)

हमीप@
मी या?ारे हमीप@ देत आहे क0, अजात तसेच जोडप@ात दे*यात आलेला डेटा आिण मािहती माया eानामाणे आिण
िवासानुसार खरे आहेत आिण मला जाणीव आहे क0, कोण$याही ट77यावर डेटा आिण मािहतीचा कोणताही भाग

खोटा

+कवा गैरसमजूत कQन देणारा असेल तर क(प र9 के ला जाईल आिण क(पाला 6दलेली कोणतीही परवानगी अस(यास
ती आमया जबाबदारीवर आिण खचाने मागे घेतली जाईल. वरील बाब_खेरीज, मी या?ारे हमी देत आहे क0, ते\हापासून

/ बांधकाम/ िव.तार हाती घेतलेला नाही.
नावः पद, कं पनी, पा
कोणतेही काय

नद
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1.

२०१९ अंतगत मंजुरी समािवH असले(या क(पासाठी सीआरझेड नकाशावर
कोण$याही एका ािधकृ तता आ.थापनेकडू न िचहां6कत कQन अज सादर के ला जाईल, यात सीआरझेडया संदभात
क(प कायP दशव*यात आलेली असतील (टीओआरया ट77यावर) आिण राय 6कनारपuीय े@ >व.थापन
ािधकरण (ईसीया ट77यावर.) सीआरझेडम,ये ि.थत असले(या उपIमांसाठी सीआरझेड अिधसूचना २०१९ या
तरतुद_अंतगत आवRयक ती मंजुरी िमळव*यासाठी $याच वेळी कायवाही के ली जाईल.
2. राOीय उ-ाने, अभयार*ये, बायो.फे अर साठे , वयपशूंसाठी .थलांत=रत माLगका यांयापासून १० 6कमीम,ये ि.थत
6कनारपuी िनयामक े@ अिधसूचना

असले(या क(पांसाठी क(प वतकाकडू न सदर वैिशHे क(प .थानाया दृHीकोनातून दाखवणारे क(पाचे .थान
आिण मुxय वयजीव वॉडन यांया?ारे

3.

अिधकृ ती, िशफारशी +कवा सूचना (पूव ईसीया ट77यावर) सादर करतील.

मं@ालयासोबतचा सव प@>वहार यात .को]पग/ पूव पयावरण
असलेले संबंिधत .पHीकरण, क(प वतकाया वतीने

मंजूरीसाठी अज सादर करणे, वेळोवेळी आवRयक
ईएसी सभेम,ये सहभाग या गोHी फF ािधकृ त

.वारीक$याने करायया आहेत. ािधकृ त .वारीक$याने िविशH क(पासाठी ािधकृ त .वारीकता अस(याचा
दावा िसN कर*यासाठी द.तऐवज सादर करणेही गरजेचे आहे.
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जोडप@

III

(कलम ११ पाहा)
पाहा)

अज- १ए
(फ` सूचीJया बाब ४२ आिण ४३ म(ये 1ेणी 'बी२
बी२' म(ये यादीत असलेया इमारती /कवा बांधकाम !कपांसाठी)
पयावरणीय प-रणामांसाठी तपासणी यादी

(क(प वतकांनी पूण मािहती देणे आिण आवRयकता असेल तेथे .पHीकरणाया न दी अजासोबत देणे आिण .तािवत
पयावरणा$मक >व.थापन आराखडा आिण िनयं@ण कायIमासोबत सादर करणे आवRयक आहे.)
अनु

बाब

तपशील

5.
१.

भू पयावरण

१.१

आजूबाजूया प=रसराशी सात$यपूण नसले(या क(पामुळे िव-मान भूवापराम,ये मोठया
माणावर बदल होतील का?

१.२
१.३

(.तािवत भूवापर हा संबंिधत े@ाचा मायतााd बृहत्आराखडा / िवकास आराखाशी सुसंगत
असला पािहजे. भूवापरात बदल, अस(यास आिण सम ािधकाvयांकडू न वैधािनक मायता सादर
कर*यात यावी.
भूे@, बांधीव े@, पा*याचा वापर, िवजेची आवRयकता, जोडणी, समाज सुिवधा, वाहनतळाया
जागा इ$याद_बाबत क(पाया सव मोiा गरजांची यादी देण.े
.तािवत .थानालगत असले(या िव-मान सुिवधांवर .तािवत कायाचे संभा> प=रणाम काय

आहेत? (जसे
१.४

मोकया जागा,

समुदाय सुिवधा,

िव-मान भूवापराचे तपशील, .थािनक

पयावरणाम,ये अडथळे .)

जिमनीम,ये मोiा माणावर अडथळे िनमाण होतील का, यामुळे धूप,

जमीन खचणे आिण

अ.थैय िनमाण होणे अशा गोHी घडतील?

१.७

(मातीचा कार, उताराचे िवेषण, खच*याचा धोका, भूकंपाची शcयता इ$यादी तपशील दे*यात
यावेत.)
.तावात नैसLगत जलnोत यं@णेत बदलाचा समावेश असेल का? (उतार नकाशावर .तािवत
क(प .थानाजवळ नैसLगक वाह दशवणारे तपशील -ा.)
बांधकामाया कायासंबंिधत कापणे, भराव, भूभराव इ$याद_सारxया जिमनीशी संबंिधत काया2चे
माण 6कती आहे. (समािवH असले(या जिमनीशी संबंिधत कायP, .थानाया बाहेQन भरावासाठी
सािह$याची वाहतूक इ$यादी तपशील -ावेत.)
बांधकामाया कालावधीत पाणीपुरवठा, कचरा हाताळणी इ$याद_बाबतचे तपशील -ा.

१.८

सखल े@े आिण पाणथळ जागांम,ये बदल होतील का?

१.५
१.६

१.९

(सखल आिण पाणथळ

जागा .तािवत

कायमुळे कशा पNतीने बदलतील याचे तपशील -ा.)
बांधकामादरKयान बांधकामाचा मलबा आिण कचvयामुळे आरोqयाला धोका िनमाण होईल का?
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(बांधकामादरKयान

िनमाण होणाvया िविवध कारया कचvयाचे आकारमान बांधकाम मजूरांची

संxया आिण िव(हेवाटीया मा,यमासह -ा.)

२.

जल पयावरण

२.१

.तािवत क(पासाठी आवRयक असले(या पा*याचे पूण आकारमान िविवध वापरांया
आवRयकतेया मािहतीसह -ा. पा*याची गरज कशी पूण के ली जाईल? nोत आिण आकारमान

२.२
२.३
२.४
२.५
२.६
२.७
२.८

यांची मािहती -ा आिण जलसंतुलन ताळे बंद -ा.
.तािवत जलnोताची मता (अवलंबून असलेला वाह +कवा उ$पादन)

काय आहे?

पाणीपुरवठा पािलके या nोतातून होत नस(यास िमळाले(या पा*याचा दजा काय आहे?

(पा*याया दजाया वगासोबत भौगोिलक, रासायिनक, जैवशाnीय वैिशz{े .पH करा.)
6Iया के ले(या सांडपा*याया पुनIणा?ारे 6कती पा*याची गरज पूण के ली जाऊ शकते?

(माण, nोत आिण वापराचे तपशील -ा.)
इतर वापरक$या2कडू न पाणी वळवून घेतले जाईल का? (कृ पया क(पाचा
आिण वापराचे माण यावर होणारे प=रणाम यांचे मू(यमापन करा.)

इतर िव-मान वापर

.तािवत कायातून िनमाण होणाvया सांडपा*याचा वाढीव दूषण भार 6कती आहे? (.तािवत
कायातून िनमाण होणाvया सांडपा*याचे आकारमान आिण घटक यांचे तपशील -ा.)
जलपुनभरणातून पूण के (या जाणाvया पा*याया गरजेचे तपशील -ा? िनमाण के ले(या सुिवधांचे
तपशील -ा.
.तािवत क(पामुळे बांधकामाया नंतरया ट77याम,ये दीघकालीन .वQपात े@ावरील

(आकारमाना$मक
दजा$मक) होतील?$यामुळे पुराया +कवा पाणी साच*याया सम.यांम,ये भर पडेल का?

पा*याया वाहाया रचनेत भूवापरातील बदलाचे काय प=रणाम

२.९

.तावाचा भूगभजलावर काय भाव पडेल?

(भूजलाचा वापर के ला जाईल का,

आिण

भूगभजलाचे

माण, पुनभरणाची मता आिण सम ािधकरणाकडू न िमळाले(या मायता अस(यास $यांचे

२.१०

तपशील -ा.)

बांधकामाया कायातून वान जाणारे आिण जमीन तसेच जलnोत दूिषत करणारे पाणी
ितबंिधत कर*यासाठी काय सावधिगरी/ उपाययोजना हाती घेत(या आहेत?

२.११

टाळ*यासाठी हाती घेतले(या उपाययोजना आिण माण यांची मािहती -ा)
.थळावरील पजयजलाचे कशा कारे >व.थापन के ले जाईल?
टाळ*यासाठी

२.१२

(दुzप=रणाम

के ले(या

(े@

पूरj.त हो*यापासून

उपाययोजना, िनचvयाया सुिवधांचे तपशील .थळाया आराखडा

दशवणाvया उतार पातयांसह -ा.)

मुxय$वे कामाया गदया वेळी बांधकाम मजुरांची नेमणूक के (यामुळे क(प .थानाया भोवती
अ.वछ प=रि.थती िनमाण होईल का? (योqय .पHीकरणासह समथन -ा.)

२.१३ सांडपाणी गोळा करणे,

6Iया आिण सुरित िव(हेवाटीसाठी ऑनसाइट काय कारया सुिवधा
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दे*यात आ(या आहेत? (िनमाण होणाvया सांडपा*याचे माण, 6Iया मता आिण पुनRIण

२.१४

आिण िव(हेवाटीसाठी तं@eान आिण सुिवधा यांचे तपशील -ा.)
6Iया के ले(या सांडपा*याचा वापर शौचालयात लश कर*यासाठी +कवा इतर कोण$याही
कारणासाठी के ला जाणार असेल तर दुहर
े ी नळकाम यं@णेचे तपशील -ा.

३

झाडेझड
ु ु पे

३.१

क(पाचा जैववैिव,यतेला काही धोका आहे का? (.थािनक जैववैिव,याचे $याची वैिशHे अस(यास

३.२
३.३

$यासोबत तपशील -ा.)
बांधकामात झाडेझुडुपे मोiा माणावर साफ करणे +कवा बदल यांचा समावेश आहे का?

(क(पाने बािधत झाडे आिण वन.पत_ची तपशीलवार मािहती -ा.)
.थानाया महवाया वैिशz{ांवरील संभा> प=रणाम कमी कर*यासाठी काय उपाययोजना हाती
घेणे अपेित आहे?

(झाडे लावणे,

लँड.के ]पग, जलnोतांची िनLमती यांयासाठी .तावाचे

तपशील सुयोqय आकारमानात अिभयास आराखासोबत सादर करा.)

Aयजीव

४.

व

४.१

वयजीवांया- पृsभागीय आिण जलचर यांना िव.थािपत के ले जाणार आहे का +कवा $यांया
हालचालीसाठी काही अडथळे िनमाण के ले जाणार आहेत का? $याचे तपशील -ा.

४.२

े@ातील प}यांवर काही $य +कवा अ$य प=रणाम होणार आहे का?

४.३

वयजीवांवरील दुzप=रणामांचे उपशमन कर*यासाठी माLगका, जलचर पuे इ$यादी उपाययोजनांची

५.

वायू पयावरण

५.१

क(पातून वातावरणात वायूंची संपृFता वाढवून उzणतेची बेटे तयार के ली जातील का?

मािहती -ा.

(पाभूमीया
५.२
५.३

तपशील -ा.

हवा दजा पातळीचे तपशील अंदािजत मू(यांसह िवतरणाया पNतीवर आधा=रत

रान -ा आिण $यासाठी .तािवत बांधकामांमुळे वाहतुक0या वाढ$या माणाचा िवचार करा.)

धूळ, धूर,

दुगध
2 ीयुF वाळा +कवा इतर िवषारी वायूया िनLमत_चे काय प=रणाम आहेत? (सव

हवामानशाnीय िनकषांशी संबंिधत तपशील -ा.)
.तावामुळे वाहनांसाठी वाहनतळाया जागेची कमतरता िनमाण होईल का? वाहतुक0या
साधनसुिवधांची स,याची पातळी आिण सुधारणेसाठी .तािवत उपाययोजनांची मािहती क(प

५.४
५.५
५.६

.थानाया वेश आिण िनकासावर वाहतूक >व.थापनासह -ा.

अंतगत र.ते, सायकल_या माLगका, पादचारी माग, पदपथ इ$याद_सह वाहनांया वासाया
पNती $येक Wेणीअंतगत े@ासाठी सांगा.

वाहतुक0चा आवाज आिण

कं पने

यांयाम,ये मोiा माणावर वाढ होईल का? (वरील बाब_चे

nोत आिण उपशमनासाठी .तािवत उपाययोजनांचे तपशील -ा.)
क(प .थानावर आिण .थानाभोवती प=रसरातील वायू दजावर डीजी संच आिण इतर
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उपकरणांया आवाजाया पातया आिण

कं पनांचा काय प=रणाम होईल? तपशील -ा.

६.

सaदयशाR
शाR

६.१

.तािवत बांधकामामुळे दृRय, िनसगदRृ य सुिवधा +कवा लँड.के पया दृRयात काही अडथळे येतील

का? .तावकांनी या बाबी िवचारात घेत(या आहेत का?
६.२

िव-मान रचनांवर नवीन बांधकामाचा काही गंभीर दुzप=रणाम होईल का? यासाठी काय गोHी
िवचारात घेत(या आहेत?

६.३

रचनेया िनकषावर प=रणाम करणारे शहरी .वQप आिण शहरी रचनेबाबत कोण$याही कारचा
.थािनक िवचार के ला गेला आहे का? $यांची मािहती .पHपणे दे*यात यावी.

६.४

आसपासया प=रसरात मानववंशशाnीय +कवा पुरात$व िवभागाशी संबंिधत अवशेष आहेत का?
.तािवत .थानाया प=रसरात इतर काही वैिशHे िवचारात घेतली गेली अस(यास $यांची मािहती

-ा.

आHथक बाबी

७.

सामािजकसामािजक-

७.१

.तावामुळे .थािनक लोकसंxयेया लोकसंxया$मक रचनेत काही बदल घडू न येतील का?

७.२

.तािवत क(पाया आसपासया प=रसरात िव-मान सामािजक साधनसुिवधांचे तपशील -ा.

७.३

क(पामुळे .थािनक समुदायावर दुzप=रणाम होतील का, पिव@ .थानांम,ये +कवा इतर सां.कृ ितक
मू(यांम,ये अडथळे िनमाण होतील का? $यासाठी काय सुरा योजना .तािवत आहेत?

८.

इमारत सािहVय

८.१

उ[-अंतगत ऊजायF
ु
इमारत सािह$यांचा वापर समािवH

८.२
८.३
८.४
९.
९.१

असू शके ल. बांधकाम सािह$याचे
उ$पादन ऊजा कायमता 6Iया वापQन के ले गेले आहे का? (इमारत सािह$याची िनवड करत
असताना ऊजा संवधन उपाययोजना आिण $यांया ऊजा कायमतेची मािहती -ा.)
बांधकामादरKयान सािह$याची वाहतूक आिण हाताळणी यांयामुळे दूषण, आवाज आिण जनतेला
@ास उवू शकतो. भाव कमी कर*यासाठी काय उपाययोजना हाती घेत(या आहेत?
र.ते आिण बांधकामांम,ये काही पुनGकत सािह$याचा वापर के ला गेला आहे का? $यातून 6कती
बचत सा,य के ली याची मािहती -ा.

क(पाया कायावयन ट77यात िनमाण झालेला कचरा गोळा करणे, $याचे वगकरण आिण
िव(हेवाट यांय पNत_चे तपशील -ा.

ऊजा संवधन
िवजेची आवRयकता, पुरवiाचा nोत, आप$कालीन nोत इ$याद_चे तपशील -ा. बांधीव े@ाया
ती चौरस फु टासाठी 6कती ऊजा वापर िवचारात घेतला आहे? िवजेचा वापर कमी कर*यासाठी
तुKही कसा यU के ला आहे?

९.२

तुKही कोण$या कारची आिण 6कती मतेची आप$कालीन वीज आराखडा(पॉवर
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बॅक अप) दे*याचे

िनयोजन के ले आहे?
९.३
९.४
९.५

तुKही कोण$या कारया रचनेची काच वापर*याचे िनयोजन के ले

आहे? लघुलहरी आिण दीघलहरी

ऊ$सजनाशी संबंिधत $याची वैिशHे -ा.
इमारतीत कोण$या कारया सौर वा.तुरचना$मक वैिशz{ांचा वापर के ला जाणार आहे?
.तािवत क(पात के ले(या उपयोजनांची मािहती -ा.
र.ते आिण इमारत_चा अिभयास सौर ऊजा उपकरणांया मता जा.तीत जा.त वापरतो का?
इमारतीया संकुलात र.$यावरील 6दवे, आप$कालीन 6दवे आिण सौर गरम पा*याया यं@णांचा
वापर कर*याचा िवचार के ला आहे का? $याचे तपशील -ा.

९.६

थंडा>ाया

/

उzKयाया भार कमी कर*यासाठी शे]डगचा प=रणामकारक

वापर के ला गेला आहे

का? पूवPकडील आिण पिमेकडील ]भती तसेच छत यांचे शे]डग वाढव*यासाठी कोण$या त$वांचा
वापर कर*यात आला आहे?6कती माणात ऊजा बचतीवर प=रणाम झाला आहे?

९.७

बांधकामांम,ये ऊजा-कायम जागेचा थंडावा, काशयोजना आिण मशीन यं@णांचा

वापर

कर*यात आला आहे का?तांि@क तपशील -ा. ासफॉमस आिण मोटर कायमता, काशाची
सखोलता आिण वातानुकूलन भाराचा अंदाज यांचे तपशील -ा. तुKही सीएफसी आिण एचसीएफसी
मुF िचलसचा वापर करत आहात का? $याचे तपशील -ा.

९.८

सू}म वातावरणात बदल हो*यात इमारत कायाचे काय प=रणाम होऊ शकतात? उzणता बेटे आिण
अंतगत प=रणाम हो*यावर .तािवत बांधकामाचा संभा> भाव पड*याबाबतचे .वयंमू(यमापन

९.९

-ा.

इमारतीया बारचनेची औिzणक वैिशHे काय आहेत?
कुं पण]भती?

९.१०

अ. छत, ब.

बा ]भती आिण क.

वापरलेले सािह$य आिण वैयिFक घटकांचे यू-मू(ये +कवा आर मू(ये यांचे तपशील -ा.

आगीया धोcयांसाठी काय सावधिगरी आिण सुरा उपाययोजना .तािवत के (या आहेत?
आप$कालीन आराखाचे तपशील -ा.

९.११

तुKही ]भतीचे सािह$य Kहणून काचेचा वापर करत अस(यास $याचे तपशील आिण वैिशz{े

९.१२

इमारतीत हवा जोरात ये*याचे माण काय आहे? तुKही या माणाचे उपशमन कर*यासाठी काय

९.१३

ऊ$सजन मता आिण औिzणक गुणधम यांची मािहती -ा.

तसेच

उपाययोजना के (या आहेत $याचे तपशील -ा.
एकू ण ऊजा वापरात िबगर पारं प=रक ऊजा तं@eानाचा 6कती मयादेत वापर के ला गेला आहे?
वापर*यात आले(या नूतनम ऊजा तं@eानाचे तपशील -ा.

१०.
१०.

पयावरण &व3थापन आराखडा

१०.१

पयावरण >व.थापन आराखात बांधकाम, कायावयन आिण संपण
ू  आयुzयाया चIादरKयान
$येक बाबिनहाय उपIमासाठी सव उपशमन उपाययोजनांचा समावेश असेल, जेणेकQन
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क(पाया उपIमाचा प=रणाम Kहणून पयावरणावरील गंभीर प=रणाम कमी होतील.
पयावरणासंबंधी िविवध िनयामक िनदPशांया पूततेसाठी $यातून एक पयावरण िनरीण

आराखडाही आखला जाईल.
११.

क(प.थानावरील आगीसह इतर अपघातांसारxया आप$कालीन

ि.थतीत उचल*याया पावलांची मािहतीही $यातून िमळे ल.
जोडप@े

अ.

क(प .थान आिण प=रसराचे पॅनोरॅ िमक िच@ण

ब.

क(प .थळाचे .थान

क.

.तािवत .थळाया प=रसराची वैिशHे (५०० मीटरम,ये)

ड.

सुयोqय पuीवर .थान

आराखडा जोडावा.)

(पातया

आिण उतारांसह)
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(उपलAध

नस(यास फF संक(पना$मक

IV
(कलम ११ पाहा)
जोडप@

अज १बी२
बी२
1ेणी बी२ !कप / उप5मांसाठी पूव पयावरण मंजरु ीसाठी अज

१.

क(प खचः चालू 6कमतीया पातळीवर क(पाचा एकू ण खच

(लाख

Qपयांम,ये)- पयावरण

(भांडवल), सीईआरसाठी िवत=रत झालेला िनधी, ईएमपीसाठी
िवतरीत झालेला िनधी (ितवष उवणारा.)
आवRयक असले(या पा*याचे तपशील (बांधकाम, कायावयन आिण बंद कर*याया ट77यांदरKयान)
अ.
nोत
के एलडीम,ये
पाणी
काढ*याची nोतापासून
वाहतुक0चे
आकारमान
पNत
अंतर
मा,यम
>व.थापनासाठी िवत=रत झालेला िनधी

२.

nोतः पृsभागीय

/ भूजल/ समु / इतरः वाहतुक0चे मा,यम वािहनी/ कालवा/ इतर, पाणी काढ*याची

पNतः बॅरेज/

ब.

वेअर/ इनटेक वेल/ जॅकवेल/ {ूबवेल/ खुली िवहीर/ इतर.
प@ाचा Iमांक, जारी के (याची तारीख, अनुeेय माण, सम ािधकाvयांकडू न परवानगीची त

क.

पा*याचे पृथ|रण .तािवत आहे का
हो अस(यास

(१)

पृथ|रण

(हो/ नाही.)
मता (के एलडी), २.

मळीचा दजा

(के एलडी),

मळीची िव(हेवाट

लाव*याचे मा,यम

३.

सांडपाणी >व.थापन

(बांधकाम, कायावयन आिण बंद कर*याया ट77यांम,ये)

कार

िनमाण झाले(या

6Iया

/

सांडपा*याचे

मता

nोत

आकारमान (ित6दन
6कलोलीटर)

(ित6दन

6कलोलीटर)

6Iये

िव(हे

ची

वाटीचे

पNत

मा,यम

पुनRIण/
पुनवापरात 6Iया
कQन वापरले(या
पा*याचे आकारमान

(ित6दन

6कलोलीटर)

४.

घनकचरा िनLमती >व.थापन (बवेिशकांना परवानगी आहे.)
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िनचरा
के ले(या
पा*याचे

आकारमान
(ित6दन
6कलोलीटर)

बाब

वाLषक माण

एकक

क(प.थाना

वाहतुक0चे मा,यम

िव(हेवाटीचे मा,यम

पासून अंतर

बाबः (औ-ोिगक कचरा, महापािलका घनकचरा, उडती राख, जिमनीवर राहणारी राख, धोकादायक कचरा
(धोकादायक आिण इतर कचरा >व.थापन िनयम २०१६ नुसार), ई-कचरा, जैववै-क0य कचरा, बांधकाम
आिण पाडकाम कचरा, 7लाि.टक कचरा, इतर.)
− एककः (टन, 6कलोलीटर)
− िव(हेवाटीचे मा,यमः (6Iया, साठवणूक आिण िव(हेवाट सुिवधा (टीएसडीएफ), अिधकृ त पुनIक,
भूभराव, .वछतेशी संबंिधत भूभराव, इतर.)
िविवध काया2साठी जिमनीची आवRयकता (अनेक न द_ची परवानगी आहे.) हेcटर
आवRयक भूखंड
शेरे
काय/ सुिवधा/ कारखाना/ इतर तपशील
−

५.

ह=रत पuे

एकू ण
-

६.

७.
८.
९.

उपIम/

सुिवधा/ कारखाना/ इतरांम,ये यांचा समावेश आहेः मुxय कारखाना, टाऊनिशप, ह=रत पuा, राखेचे
तळे , दगडखाणीचे े@, ओबी भरणा े@, सुरा पuा, टे]लग तळे , भूभराव, जलसाठा, पृथ|रण संयं@,
घनकचरा >व.थापनासाठी े@, बांधीव े@, इतर.

वनजिमनीचा समावेश असयासः
त$वतः (ट7पा

१) मायता घेतलेली अस(यासः मं@ालयाचा न.ती Iमांक, त$वतः (ट7पा-१ मायतेची तारीख),
वळव*यात आलेले े@.
अंितम (ट7पा २) मायता घेतलेली अस(यासः मं@ालयाचा न.ती Iमांक, अंितम मायतेची तारीख, वळव*यात
आलेले े@.
वृDतोड, असयासः क(पासाठी तोड*यात आले(या झाडांची संxया (वनजमीन समािवH नस(यास) आिण
तोडले(या झाडांचे आिण झाडे लाव*याचे तपशील.
भूखड
ं
संपादन ि3थतीः संपा6दत भूखंड, अ-ाप संपादन न के लेला भूखंड, भूखंड संपादन के लेला नस(यास भूखंड
संपादनाची ि.थती.
अbयास Dेात सूची -I मधील !जाती अि3तVवात असयासः
अ.

सूची- I

मधील जात_चे तपशील,

सूची- I

जात_या संवधन आराखाचे तपशील, संवधन

आराखाया तीसह, के ले(या िनधीची तरतूद,
ब.

सम ािधकाvयांकडू न सूची-

I

अंमलबजावणीचा कालावधी इ.

मधील जात_या संवधन आराखाया मायतेचा तपशील

यात मायतेची त, प@ Iमांक, जारी कर*याची तारीख, िशफारशी अस(यास यांचा समावेश

असेल.

१०. क7 83थानात जलRोतांचे अि3तVव असयासः
अ.

क .थानात अि.त$वात असले(या जलnोतांचे तपशील.
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ब.

माग वळव*याची गरज अस(यासः आवRयक असले(या माग वळव*याचे तपशील, के ले(या

अfयासाचे तपशील.
क.

सम ािधकाvयांकडू न ाd के ले(या परवानगीचे तपशील, प@ Iमांक, जारी के (याची तारीख,
िशफारशी अस(यास आिण परवानगीची त.

११. मनुZयबळाची आव*यकताः बांधकाम/ कायावयनादरKयान कायम.वQपी/ ता$पुरता रोजगार, एकू ण मनुzयबळ.
१२. हेUटरम(ये ह-रत प\ा
अ.

नवीन क(पांसंदभातः ह=रत प{ाचे एकू ण े@, एकू ण क(प े@ाची ट|े वारी, लाव*यात
येणाvया झाडांची संxया, वनीकरणासाठी िवत=रत के लेला िनधी.

ब.
i.

िव.तार/ आधुिनक0करण/ उ$पादन िमWणात बदल इ$याद_बाबत

तपशील

िव-मान

.तािवत

एकू ण

ह=रत प{ाचे एकू ण े@
एकू ण क(प े@ाची ट|े वारी
रोपांची संxया
िवत=रत के लेला िनधी
ii.

१३.

ह=रत पuा

नकाशाची त

!कपाला फायदे
क(पाया फाय-ाचे कार

१४.

क(पाया फाय-ाचे तपशील

(क(पाया फाय-ांम,ये पयावरण, सामािजक आिण इतर फाय-ांचा समावेश असावा.)
क(प सीआरझेड आिण आयसीआरझेडम,ये ि.थत अस(यास राय 6कनारपuी े@ीय >व.थापन ािधकरणाया

िशफारशीः लागू असले(या अटी आिण शत नमूद के ले(या असा>ात, सुचवले(या सामािजक आिण पयावरणा$मक
सम.या आिण उपशमन उपाययोजना यात आरअँडआर समािवH असेल परं तु तेवढेच मया6दत नसेल,

धोकादायक कचरा,
१५.

जैवशाnीय घटक इ$यादी

आयसीझेडएमएची त.

(थोडcयात

पाणी, हवा,

तपशील दे*यात यावेत.), सीझेडएमएच +कवा

छो{ा खिनजांया खाण_या संदभात

अ.

खाणकामातून काढ*यात येणाvया खिनजांची संxया

ब.

आरओएणम,ये खाणीची मता (खाणकामाची मता.)

क.

खाणीची योजनाः मायता प@ Iमांक, मायतेची तारीख, मायतााd प@, मायतााd खाण भाडेपuा

ड.

तांि@क तपशीलः एकू ण भूगभशाnीय साठे (दशल

े@, मायतााd मता.

(दशल

टन), काढ*याची ट|े वारी

आिण तपशील.

टन), खाणयोqय साठे (दशल टन), काढ*यायोqय साठे
(%), दगडखाण/ खिनजाचा दजा, काढ*याचा दर, सरासरी jेिडएंट
74

(माण), खाणीची पNत (खुली खाण/ भूिमगत/ िमW (खुली+ भूिमगत) / अ6दत, खाणीचे जीवनमान (वषP)
ई.

तपशील (गाळप/ पडताळणी/ इतर यांयासह), Iशर खाण भाडेप{ाया े@ात .थािपत
कर*याचे .तािवत अस(यास Iशसची संxया आिण Iशरचे तपशील (अनेक न दी करता येतील.)
Iशर आयडी
मता (टीपीएचम,ये)
शेरे

फ.

खाण भाडेप{ाचे तपशीलः इरादाप@ अपलोड

फायदा घे*याचे

करा (फF

पीडीएफ अपलोड करा.), संदभ Iमांकासह

खाण भाडेप{ाया अंमलबजावणीची तारीख, खाण भाडेप{ाची वैधता, आजया तारखेला वैध
असले(या अंमलबजावणी के ले(या भाडेप{ाची त, इ$यादी.

ग. ओबी (अितताण) >व.थापन (फF खाणीची पNत खुली अस(यासच.)
i
ii
ह.

बा भरावाचे तपशीलः ओबी भरावांची संxया, एकू ण े@ (हेcटरम,ये),

उं ची (मीटरम,ये),
आकारमान (दशल cयुिबक मीटरम,ये), मागील भरावाया वषा2ची संxया.)
अंतगत भरावाचे तपशील, ओबी भरावांची संxया, एकू ण े@ (हेcटरम,ये), उं ची
(मीटरम,ये), आकारमान (दशल cयुिबक मीटरम,ये)

पृsभागीय मातीया >व.थापनाचे तपशीलः खाणीया संपूण आयुzयमानात खोद*यात आले(या

जिमनीवरील मातीया थराचे आकारमान (दशल cयुिबक मीटरम,ये), खाणीया संपण
ू  आयुzयमानात

भरावासाठी वापर*यात येणाvया जिमनीवरील मातीया थराचे .तािवत आकारमान (दशल cयुिबक

मीटरम,ये), खाणीया संपूण आयुzयमानात इतर काया2साठी वापर*यात येणाvया मातीया वरया थराचे

आकारमान (दशल cयुिबक मीटरम,ये.)
त. अंितम अ>ाd खाणीचे तपशील (खाण खु(या .वQपाची अस(यासच): े@ (हेcटरम,ये), खोली
(मीटरम,ये), आकारमान (दशल cयुिबक मीटरम,ये)
थ. दगडखाणीचे तपशील (फF खाण पNत खु(या .वQपाची अस(यासच) :अंितम अ>ाd खाण (हेcटर),
इतcया खोलीवर (जलnोतात Qपांत=रत करणे .तािवत असलेले मीटर), एकू ण दगडखाणीचे े@ (हेcटर)
द. वाहतुक0चे तपशीलः खातून / भूिमगत =ठकाणान पृsभागावर, पृsभागावQन साय]डग/ गाडीत
.तािवत

भर*याया =ठकाणी,

वाहतूक/ क\हेयर तपशील.
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ध.

भूवापराचे तपशील (खाणपूव)
भूवापर
एमएल े@ात
(हेcटर)
कृ षी भूखंड

एमएल े@ाबाहेर

(एकू ण)

एकू ण

वनभूखंड
पडीक भूखंड
कु रणाचा भूखंड
पृsभागीय जलnोत

वसाहती
इतर (.पH करा.)
न.

भूवापर
खोदकाम/ दगडखाण

वनीकरण

जले@

सावजिनक वापर

इतर

सवo[ ट77यातील मातीची साठवणूक
बा ओबी भर
अंतगत ओबी

भर

र.ते
बांधीव े@

(वसाहत/ कायालय)

ह=रत पuा
अ.पLशत े@

इतर
एकू ण
प. भरावाचे तपशील (खाणीची

पNत खु(या कारची अस(यासच)

वनीकरण आराखाची अंमलबजावणी के ली गेली पािहजे.

:

खाणीचा समावेश कQनच एकू ण

यातः बा ओबी भर (हेcटरम,ये), अंतगत भर
(हेcटरम,ये), दगडखाण (हेcटरम,ये), सुरा े@ (हेcटरम,ये), अंितम अ>ाd े@ (हेcटरम,ये), या
खोलीवर (जलnोतात Qपांत=रत करणे .तािवत असलेले मीटर), ितहेcटर वृारोपणाची सघनता
(संxया), इतर हेcटरम,ये (एमएल सीमारे षेसह खोदकामाचे े@, र.ते आिण दळणवळणाया साधनांलगत,
तटबंदीचे े@ आिण भाडेप{ाबाहेर ि.थत असले(या टाऊनिशपम,ये इ$यादी) आिण एकू ण वनीकरण
आराखडा (हेcटरम,ये)
फ. गतीशील खाण बंद कर*याया योजनेची ि.थती (फF िव.तार क(पांसाठी): मायतााd गतीशील
खाण बंद कर*याया योजनेनस
ु ार िविवध उपIमांची अंमलबजावणी, मायतााd गतीशील खाण बंद
कर*याया योजनेत काहीही बदल, खोदकाम कर*यात आलेले एकू ण े@ (हेcटरम,ये), खोदकामानंतर मागे
भराव टाक*यात आलेले एकू ण े@ (हेcटरम,ये), भराव टाकलेले एकू ण े@ (हेcटरम,ये.)
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१६.
१६.
१७.
१७.

DेिविशP तपशील, असयासः
ईआयए सलागाराचे तपशीलः अिधमायता

Iमांक, ईआयए स(लागाराचे नाव, पा, संपक Iमांक,

ई-मेल

पा, अिधमायतेची Wेणी (Wेणी ए साठी पा@/ Wेणी बी साठी पा@), अिधमायतेचे े@, अिधमायतेची

वैधता, cयूसीआय/ नाबेतने जारी के ले(या अिधमायता माणप@ाची त.
१८.
१८.

जोड#याची कागदपे

अ.
ब.
क.
ड.
इ.

ईएमपी अहवालाची त

फ.

खाण

धोका मू(यमापन अहवालाची त
मायतााd खाण आराखाची त

िज(हा सवPण अहवालाची त (फF लघु खिनजांया खाणीसाठी)
पुनभरण अfयास अहवाल आिण पायाभूत सवPण मािहतीची त
नदीतील वाळू खाण .तावांसाठी)
आिण

भूगभशाn

िवभाग

+कवा

महसूल

(फF

िवभागाकडू न

लागू

अस(यामाणे जारी कर*यात आलेले समूह माणप@(cल.टर सट6फके ट)

ग.
१९.
१९.

अित=रF न.ती, अस(यास.

हमीप

मी या?ारे हमीप@ देत आहे क0, अज आिण यातील जोडप@ात दे*यात आलेली मािहती आिण डेटा हे माया
सवoम eान आिण िवासानुसार खरे आहेत आिण मला क(पना आहे क0,

मािहती आिण डेटाचा कोणताही

भाग कु ठ(याही ट77यावर चुक0चा +कवा 6दशाभूल करणारा आढळ(यास क(प र9 के ला जाईल आिण
क(पाला 6दलेली

कोणतीही मंजुरी आमया जबाबदारीवर आिण खचाने मागे घेतली जाईल. उFिनदPिशत
बाब_खेरीज मी या?ारे हमी देत आहे क0, अ-ाप कोणतीही कायवाही / बांधकाम/ िव.ताराचे काम हाती
घे*यात आलेले नाही.
नाव, पद, कं पनी, पा.
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जोडप@-

V पाहा
(संदभ कलम ११)

१.
२.

अज-२
पूव पयावरण मंजरु ीसाठी अज
संदभाJया अट0चे तपशील (टीओआर)
टीओआर)- टीओआर/ मानक टीओआर जारी कर*याची तारीख, मं@ालय/ एसईआयएए
न.ती Iमांक, टीओआर प@ाची .

सावजिनक अिभ!ायाचे तपशीलः क(पाला जनसुनावणीतून सूट दे*यात आलेली अस(यास, $याची कारणे -ावीत,
जनसुनावणीया जािहरातीची तारीख, इं िqलशम,ये जािहरातीची त, प=रिशH I म,ये िविनGदH के ले(या Wेणीतील

(हो/ नाही), अ,यपदी असले(या अिधकाvयाचे पद,
जनसुनावणीया 6Iयेची सही के लेली त, जनसुनावणीची तारीख, जनसुनावणीचे .थान (गाव, तहसील, िज(हा,
राय), .तािवत क(पापासून जनसुनावणीया .थानाचे अंतर (6कमीम,ये), उपि.थत रािहले(या लोकांची संxया,
अनेक जनसुनाव*या आयोिजत के (या असतील तर $येक जनसुनावणीचे तपशील कृ पया दे*यात यावेत.
िव.तार क(पांबाबत आधीया पूव पयावरण मंजुरी शतया पूतत
े या मािणत अहवालाचे तपशील, या
एमओईएफसीसीया ादेिशक कायालयाकडू न/ सीपीसीबीया ादेिशक कायालयाकडू न/ एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी
यांयाकडू न आधीया पूव पयावरण मंजुरी शतया पूततेचा मािणत अहवाल ाd के ला $यांचे तपशील आिण प@
Iमांक, .थानाला भेटीची तारीख आिण पूततेची ि.थती, आधीया पूव पयावरण मंजुरी शतया पूततेबाबत
मािणत अहवालाची त.
!कप खचः चालू 6कमतीया पातळीवर क(पाचा एकू ण खच (लाखांम,ये), पयावरण >व.थापनाला िवत=रत
के लेला िनधी (भांडवल) (लाख Qपयांम,ये), सीईआरसाठी िवत=रत के लेला िनधी (कॉपoरे ट पयावरण उरदािय$व)
(लाखांम,ये), पयावरण >व.थापन आराखासाठी (ईएमपी) िवत=रत के लेला िनधी (दरवष पुहा उवणारा)
(लाखांम,ये.)
अिधकारी या सुनावणीया अ,य.थानी होता का

३.

४.

५.

पायाभूत मािहती (हवा/
हवा/ पाणी/
पाणी/ आवाज/
आवाज/ मृदा/
ा/ भूजल पातळी/
पातळी/इतर)
इतर)

अ.

पायाभूत मािहती गोळा के (याचा कालावधी (6दनांक/

मिहना/ वष) ते (6दनांक/ मिहना वष)

ब. ऋतू (उहाळा/ पावसाळापूव/ पावसायानंतर/ िहवाळा)
क. प=रसर हवा दजा (एएcयू) िनरीण .थानांची संxया
ड.

:
:

एएcयू िनरीणाचे तपशील (अनेक न द_ची परवानगी आहे.)
दूषकांचे िनकष

एकक

कमाल मू(य

6कमान मू(य

९८ ट|े

मू(य

िनयत मानक

- दूषकांचे िनकष- (पीएम१०, पीएम २.५, एसओ२, एनओएcस, िवभागिनहाय इतर िनकष)
- एकक- (ती चौरस मीटर मायIोjॅम, ित चौरस मीटर नॅनो jॅम, ित चौरस मीटर िमिलjॅम, लागू नाही)
इ.
भूजल िनरीण .थानांची संxया
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फ.

भूजल िनरीणाचे तपशील (अनेक न दीना परवानगी आहे)

एकक

दूषकांचे िनकष

कमाल मू(य

९८ ट|े

6कमान मू(य

मू(य

िनयत मानक

दूषकांचे िनकष-

(सामू, टीएसएस, टीडीएस, एकू ण का=ठ*य, cलोराइस, लुरॉइस, जड धातू, िवभागिनहाय
इतर िनकष) एकक- ितjॅम िमिलिलटर
य.
भूतल जल िनरीण .थानांची संxया
र.
भूजल िनरीणाचे तपशील (अनेक न द_ना परवानगी आहे.)
दूषकांचे िनकष
एकक
कमाल मू(य
6कमान मू(य
९८ ट|े मू(य
िनयत मानक

िनकष- (लेक (6दवसा), लेक (रा@ी), एकक- (ए- भा=रत डेिसबल (डीबी (ए))
ल.
मृदा िनरीण .थानांची संxया (अनेक न द_ना परवानगी आहे)
िनकष

एकक

कमाल मू(य

९८ ट|े

6कमान मू(य

मू(य

िनकषः (सामू, एन (नायोजन), पी (फॉ.फरस), के (पोटॅिशयम), वीज वाहकता)
एकक (ित सटीमीटर िमिल सीमेस, ितलीटर िमिलjॅम, ट|े , ित सेकंद सटीमीटर, १०० jॅमया समक िमली,
ित 6कलोjॅम िमिलjॅम, ित दशल भाग, ित हेcटर 6कलोjॅम, इतर)
१. भूजल पातळी
i.

पावसाळा ऋतूपूव भूजलपातळीची Wेणी (जिमनीया पातळीखाली मीटर

(मीटर बीजीएल))- पासून.....

पय2त

ii.

पावसाळा ऋतूनंतर भूजलपातळीची Wेणी (जिमनीया पातळीखाली मीटर

(मीटर बीजीएल))- पासून.....

पय2त

iii.
६.

भूजल पातळीचा वापर समािवH अस(यास प@ Iमांक, जारी के (याची तारीख आिण क ीय भूजल
ािधकरणाया प@ाची त.

पा*याया आवRयकतेचे

अ.

तपशील (बांधकाम, कायावयन आिण बंद कर*याया 6IयेदरKयान)

nोत

nोतः पृsभागीय
पNतः बॅरेज/

के एलडीम,ये

पाणी काढ*याची

nोतापासूनचे

वाहतुक0चे

आकारमान

पNत

अंतर

मा,यम

/ भूजल/

समु

/ इतर,

वाहतुक0चे मा,यमः वािहनी/

वायर/ इनटेक िवहीर/ जॅकवेल/ {ूबवेल/ खुली िवहीर/ इतर
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कालवा/ इतर,

पाणी काढ*याची

७.

ब.

प@ Iमांक, जारी के (याची तारीख, अनुeेय आकारमान, सम ािधकरणाकडू न परवानगीची त

क.

पा*याचे पृथ|रण .तािवत अस(यासः

पृथ|रणाची मता

(के एलडी), २. मळीचे आकारमान

(के एलडी), मळीया िव(हेवाटीची पNत.
सांडपाणी >व.थापन (बांधकाम, कायावयन आिण बंद कर*याया कालावधीत)
कार/
nोत

िनमाण

6Iया

6Iया

िव(हेवाटीची

झाले(या

मता

पNत

पNत

सांडपा*याचे

आकारमान
(ित6दन
6कलोलीटर)

८.

१.

(ित6दन

पुनRकणात/ पुनवापरात

के ले(या

वापर*यात आले(या

पा*याचे

6IयायुF पा*याचे

6कलोलीटर)

िनचरा
आकारमान
(ित6दन
6कलोलीटर)

आकारमान (ित6दन
6कलोलीटर)

घनकचरा िनHमती &व3थापन (बांधकाम,
काम, कायाAवयन आिण बंद कर#याJया ट99यात)

बाब

वाLषक

आकारमान

एकक

क(प .थानापासून

अंतर

वाहतुक0चे

िव लेवाटीची

मा,यम

पNत

बाब- (औ-ोिगक कचरा, महापािलका घनकचरा, उडती राख, खाली बसणारी राख, धोकादायक कचरा
(धोकादायक आिण इतर कचरा >व.थापन िनयम २०१६ नुसार), ई-कचरा, जैववै-क0य कचरा, बांधकाम आिण
पाडकाम कचरा, 7लाि.टक कचरा, इतर)
एककः (टन, 6कलोिलटर)
िव(हेवाटीची पNतः (6Iया, साठवणूक आिण िव(हेवाट सुिवधा (टीएसडीएफ), ािधकृ त पुनRIक, भूभराव,
सॅिनटरी भूभराव, इतर.)
९.

वायू दजा !भाव भाकत (बांधकाम,
काम, कायाAवयन आिण बंद कर#याJया !5येदर]यान)
दूषक

िनकष

एकक

पायाभूत

6कमान मू(य

संपृF0करण

वाढीव
संपृF0करण

एकू ण
जीएलसी

िनयत मानक

िनकषः (पीएम१०, पीएम, एसओ२, एनओएcस, े@ासाठी िविशH इतर िनकष, एकक (ित घनमीटर मायIोjॅम,
लागू नाही)
१०

ध कायाKसाठी आव*यक जमीन (अनेक नcद0ना परवानगी आहे.)
.) हेUटरम(ये

िविव

काय

/ सुिवधा/ कारखाना/ इतरचा तपशील

आवRयक भूखंड
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शेरे

ह=रत पuे

एकू ण

११.

- काय/ सुिवधा/ कारखाना/ इतर यांयाम,ये या गोHी समािवH आहेतः मुxय कारखाना, टाऊनिशप, ह=रत पuा,
राखेचे तळे , दगडखाणीचे े@, ओबी भरावाची जागा, सुरा पuा, टे]लग तळे , भूभराव, जलसाठा, पृथ|रण संयं@,
घनकचरा >व.थापनासाठी जागा, बांधीव े@, इतर.
वनजिमनीचा समावेश अस(यासः
त$वतः (ट7पा

१) परवानगी ाdः एमओईएफसीसी न.ती Iमांक, त$वतः (ट7पा १) मायता 6द(याची तारीख,
वळव*यात आलेले े@.
अंितम (ट7पा २) मायता ाd अस(यासः एमओईएफसीसी न.ती Iमांक, अंितम मायतेची तारीख, वळव*यात
आलेले े@.
१२. कोणतीही झाडे तोडलेली असयासः (क(पासाठी तोड*यात आले(या झाडांची संxया (वनभूखंड समािवH
नस(यास) आिण तोडले(या झाडांची आिण वृारोपणाची संxया (फF पीडीएफ जोडा.)
१३. भूखडं संपादन ि3थती (भूखडं , अ-ाप संपा6दत न के लेला भूखडं , भूखंड संपा6दत के लेला नस(यास भूखंड संपादनाची
ि.थती)
१४. पुनवसन आिण पुनवसाहत (आरअँडआर)
आर) असयासः (गावांची संxया, घरांची सxया, पीडीएफची संxया
(क(पामुळे िव.थािपत कु टुंब)े , पीएएफची संxया (क(पामुळे बािधत कु टुंब)े , आरअँडआरसाठी िवत=रत के लेला
िनधी, आरअँडआरची ि.थती (पूण के लेला/ गतीपथावर/ अ-ाप सुQ होणारा.)
१५. सूचीी-१ !जात0चे अि3तVव असयास
अ. सूची १
ब.
१६.
१६.

मधील जात_चे तपशीलः सूची-१ मधील जात_या संवधन आराखाचे तपशील यात संवधन

आराखाची त, कर*यात आलेली िनधीची तरतूद, अंमलबजावणीचा कालावधी इ$यादी समािवH आहे.

सम ािधकाvयांकडू न सूची-१ मधील जात_या संवधनासाठीया मायतेचे तपशील यात मायतेची त,
प@ Iमांक, कर*यात आले(या िनधीची तरतूद, िशफारशी अस(यास इ$याद_चा समावेश आहे.

क7 83थानात जलRोतांचे अि3तVव असयासः

अ.

क .थानात जलnोतांचे तपशील.

ब.

वळव*याची गरज अस(यास, आवRयक असले(या वळणाचे तपशील, के ले(या अfयासाचे तपशील.

क.

सम ािधकाvयांकडू न ाd के ले(या परवानगीचे तपशील, प@ Iमांक, जारी के (याची तारीख,
अस(यास आिण परवानगीची त.

िशफारशी

१७. बफर Dेात जलRोतांचे अि3तVव असयासः बफर े@ात जलnोतांचे तपशील, बफर े@ात जलnोतांची 6दशा
(उर/ दिण/ पूव/ पिम/ वाय>/ ईशाय/ आेय/ नैऋ$य), बफर े@ात जलnोतांचे अंतर (6कलोमीटर)
१८. आव*यक मनुZयबळः बांधकाम/ कायावयनादरKयान ता$पुरता/ कायम.वQपी रोजगार, एकू ण मनुzयबळ
१९. हेUटरम(ये ह-रत प\ा
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अ.

नवीन क(पांबाबतः ह=रत प{ाचे एकू ण े@, एकू ण क(प े@ाया ट|े वारी, वृारोपण कर*याया

ब.

िव.तार/ आधुिनक0करण/ उ$पादन िमWणात बदल इ$याद_बाबत

झाडांची संxया, वृारोपणासाठी िवत=रत के लेला िनधी, ह=रत पuा आराखाची त.

तपशील

I

िव-मान

एकू ण

.तािवत

ह=रत प{ाचे एकू ण े@
एकू ण क(प े@ाची ट|े वारी
रोपांची संxया
िवत=रत के लेला िनधी

ii

ह=रत पuा आराखाची त

२०. !कपाचे फायदे
क(प फाय-ाचा कार

क(प फाय-ाचे तपशील

(क(प फाय-ात पयावरणा$मक, सामािजक आिण इतर गोH_चा समावेश असावा.)

२१. !कप/ उप5मात सीआरझेड/ आयसीआरझेड अिधसूचनेJया तरतुद0चा समावेश असयास
अ. सीआरझेड वगकरण (सीआरझेड १(ए), सीआरझेड १ (बी), सीआरझेड २, सीआरझेड ३, सीआरझेड ४,
(ए), सीआरझेड ४ (बी)), .थानाचा कार (िबगर धूप 6कनारा, म,यम आिण कमी धूप 6कनारा, मोiा
माणावर धूप होणारा 6कनारा), संबंिधत ितवरांया भूखड
ं ांचे तपशील, अस(यास, ितवरांया भूखंडाचे
े@ (हेcटरम,ये)
आ. ईआयए (जिमनीवQन) अfयास कर*यात आलेला अस(यासः ईआयए (जिमनीवQन) अfयासाचे सारांश
तपशील, ईआयएम,ये के ले(या िशफारश_या ती, (ईआयए सागरी) मधून के ले(या अfयासाचा कालावधी,
(ईआयए सागरी) चा अfयास के (याचा कालावधी, अfयास के लेला नस(यास कारणांसह.
इ. ईआयए (सागरी) अfयास के लेला अस(यासः ईआयए (सागरी) अfयासाचे तपशील, ईआयएम,ये के ले(या
िशफारश_ची त, (ईआयए सागरी)मधून के ले(या अfयासाचा कालावधी, ईआयए (सागरी)या अfयासाचा
कालावधी, तो के लेला नस(यास $याया कारणांसह.
ई. आपी >व.थापन आराखडा / राOीय तेल गळती आपी आकि.मक योजना (लागू अस(यास)
उ. क(पाचा कारः (=रसॉट/ इमारत/ नागरी सुिवधा, 6कनारपuीचे र.ते/ ि.ट(टवरी र.ते, औिzणक ऊजा Aलो
डाऊनमधून वािहया, 6Iया के ले(या ऊ$सजकांची समु ात िव(हेवाट,

ऊ.

माल/ रसायनांया साठवणुक0साठी

सुिवधा, सागरी बांधकामे, पृथ|रण संयं@, दुLमळ भूमी/ आि*वक खिनजांचे खाणकाम, सांडपाणी 6Iया
संयं@,े लाइट हाऊस, पवनच|0, इतर)
=रसॉट/ इमारती/ नागरी सुिवधा अस(यासः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे बनव*यासाठी
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आ.थापनेचे नाव, एकू ण े@/ बांधीव े@ (हेcटर),

बांधकामाची उं ची, एफएसआय दर, शासक0य नगर

िनयोजन िनयम / िनयमावली, वाहनतळाया तरतुदीचे तपशील.
ए.

6कनारपuीय र.ते/ ि.ट(टवरील र.ते अस(यासः सीआरझेड नकाशे +कवा आयसीआरझेड तयार करणाvया
आ.थापनेचे

ऐ.

नांव,

भूभरावाचे े@, भूभरावासाठी आवRयक मलAयाचे/

मातीचे अंदािजत आकारमान,

वाहतूक वान ने*याची मता.

औिzणक िव-ुत Aलो डाऊनमधून वािहया अस(यासः सीआरझेड नकाशे बनव*यासाठी आ.थापनेचे नाव,

वािहनीची लांबी,
खोदकामाची

Qंदी,

सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड े@ वळव*याची लांबी,
समु 6कनाvयापासून

खोलवर

समु ात

वािहनीची

लांबी,

खोदकामाची खोली,
समु ी

पा*याया

पृsभागापासून बाहेर पड*याया =ठकाणाची खोली, िव(हेवाटीया =ठकाणी प=रसर वातावरणावर

ओ.

ऊ$सजनाचे तापमान.

सागरी िव(हेवाट +कवा 6IयायुF ऊ$सजक अस(यासः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे बनवणाvया
आ.थापनेचे नाव, आत घे*याचे/ बाहेर सोड*याचे =ठकाण, बाहेर पड*याया .थानाची खोली,

औ.

क.
ख.
ग.

वािहनीची
लांबी, सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड े@ावर वळव*यासाठी लांबी, खोदकामाची खोली, खोदकामाची
Qंदी, समु 6कनाvयावQन खोलवर समु ात/ खाडीत वािहनीची लांबी, पृsभागावQन समु ी पा*यात
पड*याया =ठकाणाची खोली, िव(हेवाटीया =ठकाणी पा*याची खोली, िव(हेवाटीचा कार.
माल/ रसायनांया साठवणुक0साठी सुिवधाः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे बनवणाvया
आ.थापनेचे नाव, रसायनाचे नाव आिण कार, रसायनाचा अंितम वापर, साठवणुक0साठी टाcयांची संxया,
टाcयांची मता.
ऑफशोअर बांधकामासाठीः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे बनवणाvया आ.थापनेचे नाव, संशोधन
+कवा िवकास, सागरी तळाची खोली, =रqस/ >ासपीठांची संxया, समूह एक@ीकरण .थानकांचे तपशील.
पृथ|रण संयं@ अस(यासः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे बनवणाvया आ.थापनेचे नाव,
पृथ|रणाची मता, एकू ण मळीची िनLमती, िव(हेवाटीया =ठकाणी प=रसर वायू दजावर ऊ$सजनाचे
तापमान, प=रसरातील ारता, िव(हेवाटीचे =ठकाण.
दुLमळ जिमनीतील/ आि*वक खिनजांचे खाणकाम अस(यासः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे
बनवणाvया आ.थापनेचे नाव, खाणकामाची मता, खाणकाम कर*याचे आकारमान/ े@, काढ*यात

घ.

येणाvया खिनजाचा कार,
सांडपाणी 6Iया क

खिनजाचा अंितम वापर.

अस(यासः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे बनवणाvया आ.थापनेचे नाव,

बांधकामाचे एकू ण े@,

सीपीसीबी/ एसपीसीबी/

इतर ािधकृ त आ.थापनाने घालून 6दले(या ऊ$सजक

िनकषांची पूतता, िनचरा सागरी पा*यात/ खाडीत होत अस(यास (6कनारपuीपासून/

नदीचे भरती खोरे

यापासून सागरी बाहेर पड*याया =ठकाणचे अंतर, सागरी पा*याया पृsभागापासून बाहेर पड*याया

च.

=ठकाणची खोली, बाहेर पड*याया =ठकाणी समु ाची खोली)

दीप.तंभ अस(यासः सीआरझेड नकाशे बनवणाvया आ.थापनेचे नाव, बांधकामाचे एकू ण े@,

उं ची.
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बांधकामाची

छ.
ज.
झ.

पवनच|0 अस(यासः सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशे बनवणाvया आ.थापनेचे

(मेगावॉट), पारे षण वािहया (डोcयावQन, भूिमगत),
वेग, बांधकामाची उं ची.

नाव,

मता

पवनच|0चा प=रघ, पा$यांची लांबी, 6फरव*याचा

इतर अस(यासः सीआरझेड नकाशे बनवणाvया आ.थापनेचे नाव, मुख वैिशz{ांसह िविनGदH करा,

संबंिधत कागदप@ांची त.
क(पाची

i.

लांबी( मीटस म,ये) एचटीएल, एलटीएल नमूद करावेत

क(प या सीआरझेड अिधसूचनेया कलमाअंतगत अनुeेय/ िनयिमत उपIम आहे ते कलम.

ii. सीआरझेड नकाशा १:४०००

या माणात एचटीएल, एलटीएल िचहांकन दशवत अस(यासः

एचटीएलपासून क(पाचे अंतर (मीटरम,ये) दशव*यात यावे आिण नकाशे अपलोड करावेत

(के एमएल

न.ती), एलटीएलपासून क(पाचे अंतर (मीटरम,ये) दशव*यात यावे आिण नकाशे अपलोड करावेत

(के एमएल फॉमPट म,ये),

iii.

क(पाचा अिभयास सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड नकाशावर

१:४०००

या माणात

सुपरइKपोज के लेला अस(यासः के एमएल न.ती अपलोड करावी.

iv. सीआरझेड नकाशा १:२५०००

माणात क(प .थानाया प=रसरातील

७

6कमी प=रघाचा

अस(यासः के एमएल न.ती अपलोड करावी.

v.

सीआरझेड नकाशा +कवा आयसीआरझेड नकाशा यात सीआरझेड-१,

२, ३ आिण ४ दशवणारे आिण
इतर अिधसूिचत ईएसए समािवH कQन बनवलेला अस(यास- के एमएल न.ती अपलोड करावी.

vi.

राय दूषण िनयं@ण मंडळाकडू न ना हरकत माणप@ घेतलेले अस(यासः ना हरकत माणप@ाची
त.

ञ.

पजय जल पुनभरण यं@णेचे तपशील

ट.

राय 6कनारपuीय े@ >व.थापन ािधकरणाची िशफारसः लादले(या शत नमूद करा,

सामािजक आिण
पयावरण सम.या आिण सुचव*यात आले(या उपशमन उपाययोजना यात आरअँडआर, जल, वायू,
धोकादायक कचरा, जैवशाnीय बाबी इ$याद_चा समावेश आहे परं तु तेवढेच मया6दत नाही (थोडcयात
तपशील दे*यात यावेत), सीझेडएमए +कवा आयसीझेडएमएया िशफारश_ची त.

२२.. िवभागाशी िविशP तपशीलः
I

खाण !3तावांसदं भात

अ.

खाणकाम कQन काढ*यात येणाvया खिनजांची संxया (अनेक न द_ची परवानगी आहे)
खाणकाम कQन काढ*यात येणारी खिनजे

आ.

आरओएम,ये

(रन ऑफ माइन) खाणीची मता

इ.

छो{ा खिनजांया संदभात समूह माणप@ाची त.
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मोठी +कवा लहान खिनजे

इ.

खाणकाम आराखडाः मायता प@ Iमांक, मायतेची तारीख, मायतापा@ प@ाची त, मायता खाणकाम

ई.

तांि@क तपशीलः एकू ण भूगभशाnीय

उ.

ऊ.

भाडेपuा े@, मायतााd मता

(दशल टन), बाहेर
काढ*यायोqय साठे (दशल टन), बाहेर काढ*याची ट|े वारी (%), कोळसा/ लोखंड/ खिनजाचा दजा,
उ$पादनाचे माण, वायूजयतेची Wेणी (फF कोळशाया खाणीसाठी, इतरांनी लागू नाही असे िलहावे),
सरासरी jेिडएंट (माण), सीमची कमाल जाडी (मीटर) (फF कोळशाया खाणीसाठी, इतरांनी लागू नाही
असे िलहावे), खाणीची पNत (खुली खाण/ भूिमगत खाण/ िमW (खुली + भूिमगत) / एिडट, खाणीचे
आयुzयमान (वषP)
सं.करणाचे तपशील (चुरडणे/ पडताळणी/ इतरांसह)- खाण भाडेपuा े@ात Iशर .थािपत करायचे
.तािवत अस(यासः Iशसची संxया आिण Iशरचे तपशील (अनेक न दी करता येतील)
Iशरचा ओळख Iमांक
मता (टीपीएचम,ये)
शेरे

खाण गाळप कारखाना/

साठे (दशल

टन), खाणकामयोqय साठे

कोळसा वॉशरी खाण भाडेपuा े@ात .थािपत कर*याचे .तािवत अस(यासः

गाळप/ धु*याचे तं@eान, मता.
ए.

लागू अस(यास थराचे तपशीलः थरांची संxया, या थरावर काम करायचे आहे $याची जाडी,

ऐ.

खाण भाडेप{ाचे तपशीलः इरादाप@ाची त, संदभ Iमांकासह खाण भाडेप{ाया अंमलबजावणीची

ओ.

जाडी (मीटरम,ये)

तारीख,

खाण भाडेप{ाची वैधता, संबंिधत तारखेला वैध असले(या अंमलबजावणी के ले(या

भाडेप{ाची त.

ओबी (अित ताण) >व.थापन (फF खाणीची पNत खुली अस(यास)

१.

ए.

थरांची कमाल

बा भरावाचे तपशीलः ओबी भरावांची संxया, एकू ण े@

(हेcटरम,ये), उं ची (मीटरम,ये),
आकारमान (दशल घनमीटरम,ये), मागया भरावांसाठी वषा2ची संxया.
२. अंतगत भरावाचे तपशीलः ओबी भरावांची संxया, एकू ण े@ (हेcटरम,ये), उं ची (मीटरम,ये),
आकारमान (दशल घनमीटरम,ये)
मृदेJया वरJया थराJया &व3थापनाचे तपशीलः खाणीया संपूण आयुzयमानादरKयान खोद*यात आले(या
मृदेया वरया थराचे आकामान

(दशल

घनमीटरम,ये), खाणीया संपण
ू  आयुzयमानादरKयान

भरावासाठी वापर*याचे .तािवत असले(या मृदेया वरया थराचे आकारमान (दशल घनमीटरम,ये),
खाणीया संपूण आयुzयमानादरKयान इतर काया2साठी वापर*याचे .तािवत असले(या मृदेया वरया

ऐ.
ओ.

थराचे आकारमान (दशल घनमीटरम,ये).

खाणीया अंितम =रकाKया जागेचे तपशील

(खाणपNत

खु(या कारची अस(यासच लागू)- े@

(हेcटरम,ये), खोली (मीटरम,ये), आकारमान (दशल घनमीटरम,ये).
उ$खननाचे तपशील (खाणपNत खु(या कारची अस(यासच लागू)- अंितम =रकामी जागा (हेcटरम,ये),
या खोलीवर (जलnोतात Qपंत=रत कर*याचे .तािवत असलेले मीटर), एकू ण उ$खननाचे े@
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(हेcटरम,ये)
औ.

वाहतुक0चे तपशीलः खातून/ भूिमगत .थानापासून पृsभागापय2त, पृsभागावQन साय]डग/ भर*याया
जागेपय2त,

क.

वाहतूक/ क\हेयरचे तपशील.
जिमनीचा तपशील (खाणकामापूव)
भूवापर
कृ षी भूखंड
वनभूखंड
पडीक भूखंड
कु रण

एमएल े@ात (हेcटर)

एमएल े@ाबाहेर (हेcटर)

एकू ण

पृsभागावरील जलnोत

ख.

अिधवास
इतर (.पH करा
भू वापराचे तपशील (खाणकामानंतर)
भूवापर

वृारोपण)

जलnोत

सावजिनक

वापर

अय

खोदकाम/खाण
जिमनीया वरया .तरावरील

साठा

ओबी भराव
अंतगत ओबी भराव
बा

र.ते

बांधीव े@(वसाहत/कायालय)
ह=रत पuा

ग.

घ.

वापर न के लेले े@
इतर
एकू ण
भरावाचे तपशील (खाणीची पNत खु(या कारची अस(यासच)- एकू ण वनीकरण योजना (यात बा ओबी
भराव (हेcटरम,ये), अंतगत भराव (हेcटरम,ये), उ$खनन (हेcटरम,ये), सुरा े@ (हेcटरम,ये), अंितम
=रकामी जागा (हेcटरम,ये), या खोलीवर (जलnोतात Qपांत=रत करणे .तािवत असले(या मीटरवर),
ित हेcटर वृारोपणाची घनता (संxया), इतर हेcटरम,ये (जसे एमएल सीमारे षेलगद खोदकामाचे े@,
र.$यांलगत आिण दळणवळण, नदीपा@ाचे े@ आिण भाडेपuयाबाहेर ि.थत वसाहतीम,ये इ$यादी) आिण
एकू ण वनीकरण े@ हेcटरम,ये यांचा समावेश असेल.)
गतीशील खाणकाम बंद कर*याया योजनेचे तपशील (फF िव.तार .तावांसाठी)- मायतााd
गतीशील खाण बंद कर*याया योजनेया िविवध उपIमांची अंमलबजावणी (बार तc$यात), मायतााd
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गतीशील खाण बंद कर*याया योजनेपासून काहीही वळण, खोदकाम कर*यात आलेले एकू ण े@

(हेcटरम,ये),
(हेcटरम,ये)
II

खोदकामानंतर भराव टाक*यात आलेले एकू ण े@ (हेcटरम,ये), भराव के लेले एकू ण े@

!3ताव औिZणक !कपासाठी असयास (कॅ ि9टfह वीज संय
ं आिण कचरा उZणता सुधारणा संयंासह)

अ.

(सुपर 6I=टकल, सब-6I=टकल, सीएफबीसी, एएफबीसी,
पीएफबीसी, आयजीसीसी, वलन, पायरोलेिसस, वायूकरण, जैव-िमथेनीकरण, इतर), संय@ाचा भार घटक
(%); वाफे चा / वाहाचा दर, बॉयलरचे तापमान, बॉयलचा दाब, गंजीचा कार (एकल लू/ दोन लू/ तीन
लू), गंज_ची संxया
गंजी गंजीची उं ची िनकासाया =ठकाणी गंजीया वायूची बाहेर गंजीया वायूचे बाहेर
आयडी
(मीटर)
गंजीचा प=रघ
पड*याची मता (मीटर पडताना तापमान (अंश
(मीटरम,ये)
ितसेकंद)
सेि(सयस)

ब.

इं धनाया गुणधमाचे तपशीलः एकू ण कॅ लरी मू(य (ित6कलो 6कलोकॅ लरी), राखेचे माण

संयं@ाचे िविशH तपशीलः .तािवत तं@eान

माण

क.

(%), आ

त
 ा

(%),

(%), पारा (ित6कलो िमिलjॅम) िनित काबन (%), अि.थर घटक (%).

कू लन यं@णेचे तपशीलः कू लन यं@णेचा कार,

वातानूकूिलत/ जलकू िलत,

hाटचा कार, नैसLगक वाह/

दाब 6दलेला वाह, वायूिवजनाचा कार, समांतर वाह/ उलटा वाह, कू लनाची चIे
कू लनासाठी आवRयक पाणी (ित6दन घनमीटर),

III

स(फरचे

(सीओसी),

बॉयलरचे खालील फवाvयाचे तापमान.

!3ताव नदीखोरे आिण जलिव^ुत !कपासाठी असयास

अ.
आ.

पोटिवभाग- (बउ9ेशीय क(प/ जलिव-ुत क(प/ जल]सचन क(प)
नदीचे नाव

इ.

नदीया पा@ाचा एकि@त आघात मू(यांकन आिण वान ने*याया मतेचा अfयास के लेला अस(यासः
एकि@त आघात मू(यांकन आिण वान ने*याया मतेचा नदीपा@ाचा अfयास,

िशफारस के लेली

अस(यास, नदीया पा@ाचा एकि@त आघात मू(यांकन आिण वान ने*याया मतेचा अfयास आिण
संबंिधत द.तऐवज अपलोड करा.

फ पीडीएफ पाठवा.)

(

ई.

क(पाचा कार (धरणाया तलावाचे बांधकाम/ नदीचा वाह/ उ?ाहन जल]सचन योजना)

उ.

धरणाची उं ची (मीटरम,ये) आिण धरणाची लांबी लागू अस(यास.

ऊ.

एकू ण बुिडत े@ (हेcटरम,ये), एकू ण भाव े@ाचे तपशील (जीसीए) (हेcटर), ]सचनयोqय भाव े@ाचे
तपशील (आयसीए) (हेcटर), पीकयोqय भाव े@ाचे तपशील (सीसीए) (हेcटर), एकू ण भाव े@
(हेcटर)
िव-ुतिनLमती क ाची .थािपत मताः िव-ुतिनLमती क ाचा कार (भूिमगत/ पृsभागीय), मता,

ए.

मेगावॉट, बोग-ांची संxया, एककांची संxया, नदीचे पा@ (डावे/ उजवे/ दोही)
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ऐ.

वाLषक वीजिनLमतीः वाLषक पातळीवर वीजिनLमतीचे आकारमान (िगगावॉट तासांम,ये) (जीडA(यूएच),
मशीन उपलAधता
उपलAधता.
ट|े वारी

(%),

अंतगत परता>ाचा दर सा,य के (याचे वष, िविवध टccयांम,ये पा*याची

पा*याची उपलAधता (cयुसेcस)

शेरे

पायाभूत वष

५०%वर
७५%वर
९०% वर
ओ.

पाणलोट े@ 6Iया योजना (पीडीएफ -ा)

औ.

िचखल >व.थापन योजनाः िचखल >व.थापन योजना पीडीएफम,ये अपलोड करा,

(घनमीटर), बांधकामासाठी वापरलेले (घनमीटर), िचखलाची
संxया, एकू ण िचखल िव(हेवाटीचे े@ (हेcटरम,ये)

उ$खनन

क.
ख.

एकू ण िचखलाचे

िव(हेवाट लाव*याया =ठकाणांची

मासेमारी िवकास आिण >व.थापन आराखडाः मासेमारी िवकास आिण >व.थापन आराखडा

पीडीएफम,ये अपलोड करा, ]डभकांची संxया, माशांया जात_ची संxया, एका छताखालील माशांया
जात_ची नावे (वैeािनक नाव.)
पयावरण वाहाचीि.थती

ऋतू

सरासरी आंतरवाह (दशल घनमीटरम,ये)

वाहाची ट|े वारी

सामाय
िबगरसामाय

ग.

पावसाळा
िबगर पावसाळा
मुF वाह पuा (6कमी)

घ.

क ीय जल आयोगाची मायताः मायता संदभ Iमांक, मायतेची तारीख, मायतेची त

च.

क ीय िव-ुत ािधकरणाची मायता, मायता संदभ Iमांक, मायतेची तारीख, मायतेची त

छ.

कॉफर डॅम (उभा वाह)चे तपशील लागू अस(यास, सािह$याचे आकारमान (घनमीटर), धरणाची लांबी
(मीटर), वापर*यात येणाvया गाळाचे आकारमान (घनमीटर), वापर*यात येणाvया ता$पुर$या सािह$याचे
आकारमान (घनमीटर), क(प अकायािवत कर*याया योजनेची त.
कॉफर डॅम (खाली जाणारा वाह)चे तपशील लागू अस(यास, सािह$याचे आकारमान (घनमीटर), धरणाची
लांबी (मीटर), वापर*यात येणाvया गाळाचे आकारमान (घनमीटर), वापर*यात येणाvया ता$पुर$या
सािह$याचे आकारमान (घनमीटर), क(प अकायािवत कर*याया योजनेची त.

ज.

I V !3ताव दळणवळण !कप /कवा उप5मासाठी असयास
अ. इमारत बांधकामाचे तपशील, इमारतीची कमाल उं ची (मीटरम,ये), बांध*यात
इमारत_ची संxया, एकू ण भूखड
ं े@ (चौ. मीटर), एकू ण बांधीव े@ (चौ. मीटर)
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येणाvया एकू ण सदिनका,

आ.

6कनाvयावरील सुिवधा आिण/ +कवा लागू अस(यास सागरी िव(हेवाटः तपशील -ा.

इ.

क(पात 6कनारपuीवरील कायP आिण/ +कवा सागरी िव(हेवाटीचा समावेश अस(यासः कागoचा कार,
कागoचे आकारमान, कागoया िनयं@ण उपाययोजना, धूळ िनयं@ण उपाययोजना,

आकारमान,

hे]जगचे

ई.

आकारमान (ित6दन घनमीटर), hे]जगचा कार (मूळ, देखभाल), चरातून काढले(या सािह$याची
िव(हेवाट, बाहेर पडणाvया घटकांचे तपशील, अपेित िव ा>तेची संxया, बाहेर पडणारे सािह$य
वातावरण िनकष पूण करे ल असे अंतर, बाहेर पडत असताना िनरीणाचे तपशील, 6कनारपuीय
अfयासाची त, सागरी िव(हेवाटीबाबत एसपीसीबीकडू न ना हरकत माणप@
पजयजल पुनभरणः साठवणुक0ची संxया, मता, पुनभरण खांची संxया, मता

उ.

वाहनतळः ४ चाक0/ २-चाक0 वाहनतळाचे तपशील.

ए.

वीजबचत उपाययोजनाः nोत/ पNत, ट|े वारी,

ऐ.

इतर तपशीलः जलnोतावरील प=रणामांचे तपशील आिण पाणलोट े@ाया वान ने*याची पNत,

ओ.

अस(यास, वाहतुक0या सघनतेचे तपशील, आघात मू(यांकन आिण नमुना
भूिमगत बोगदा क(पांबाबतः प=रसर भाव अfयास अहवालाची त.

लागू
अfयास, वनभूखंडांखाली

औ-ोिगक मालमेत $यांया Wेणीनुसार .थािपत कर*याया उ-ोगांचे कार ए/बी.
अनु I.

औ.

आकारमान

एककांची संxया

उ-ोगाचा कार

Wेणी ए/बी

महामाग क(पांसंदभात माLगके ची लांबी.

क.

पूल/ आरओबी/ चौकांचे तपशील, उाणपूल, वाहनांसाठी खालून जा*याची जागा आिण पादचाvयांसाठी
भुयारी माग (महामाग क(पांसाठी), पुलांची एकू ण संxया, आरओबीची एकू ण संxया, चौकांची एकू ण
संxया, उाणपुलांची एकू ण संxया, वाहनांसाठी खालून जा*यासाठी मागा2ची एकू ण संxया, पादचाvयांसाठी
भुयारी मागा2ची एकू ण संxया, रे (वे आिण र.$यांया माLगकांचे इतर सुिवधा तपशील.
२३. Aयायालयीन खटले असयास Vयांचे तपशील (क(प आिण/ +कवा या भूखंडावर क(प .थािपत कर*याचे
.तािवत आहे $यािवरोधात लंिबत असलेले कोणतेही यायालयीन खटले), खटला Iमांक, यायालयीन आदेश/
िनदPश, अस(यास आिण .तािवत क(पाशी $याचा संबंध, खट(याचे तपशील, यायालयीन आदेश अस(यास

$याची त.

२४. पयावरण (संरDण कायदा) / वायू (!दूषण !ितबंध आिण िनयंण) कायदा/
कायदा/ जल (!दूषण !ितबंध आिण िनयंण
कायदा)
कायदा) यांJयाअंतगत जारी के लेले िनदIश असयास Vयाचे तपशीलःजारी के ले(या िनदPशांचे तपशील, िनदPशांची त
अपलोड करा, िनदPशांया पूततच
े ी ि.थती.
२५. ईआयए सलागाराचे तपशीलः अिधमायता Iमांक, ईआयए स(लागाराचे नाव, पा, संपक Iमांक, ईमेल पा,
अिधमायतेची Wेणी (Wेणी एसाठी पा@/ Wेणी बी साठी पा@) अिधमायतेचे े@, अिधमायतेची वैधता,
cयूसीआय/ नाबेतने जारी के ले(या अिधमायता माणप@ाची त.

89

२६ जोड#याचे द3तऐवज
अ.

ईआयए/ ईएमपी अहवालाची त

आ.

धोका मू(यमापन अहवालाची त

इ.

>वहायता अहवालाची त/ तपशीलवार क(प अहवाल

(डीपीआर)/ तपशीलवार अिभयांि@क0 अहवाल/

तपशीलवार संक(पना$मक आराखडा/ मायतााd खाण आराखडा (खाणकाम .तावांबाबत)

ई.

अंितम अिभयास आराखाची त अपलोड करा.

उ.

क(प वतक +कवा ािधकृ त >F0ने सही के ले(या क\हर लेटरची त अपलोड करा.

ऊ.

वापरकता आ.थापनेया वतीने सदर अज दाखस करणाvया >F0या आधारासाठी क(प वतकाची
असले(या

अिधकृ तता प@ाची त अपलोड करा.

सही

ए.

िज(हा सवPण अहवालाची एक त अपलोड करा. (फF लघु खिनजांया खाणकामासाठी)

ऐ.

पुनभरण अfयास अहवाल आिण पायाभूत सवPण मािहतीची त अपलोड करा. (फF नदीपा@ातील वाळू

ओ.

खाणीया .तावांसाठीच)

आधीया ईसीया पूतता माणप@ाची त (िव.तार .तावांबाबत)

औ.

मुxय वयजीव ािधकाvयाया िशफारश_ची त

क.

राOीय वयजीव मंडळाया िशफारशीची त (क(प जैव संवेदनम े@ात ि.थत अस(यास)

ख.

राय/ क शािसत देश 6कनारपuी े@ >व.थापन ािधकरणाया िशफारशीची त (क(प सीआरझेड

ग.

(सूची-१ जात_चे अि.त$व अस(यास)

+कवा आयसीआरझेडम,ये ि.थत अस(यास)
अस(यास अित=रF कागदप@े

२७ हमीप

मी या?ारे हमीप@ देत आहे क0, अज आिण यातील जोडप@ात दे*यात आलेली मािहती आिण डेटा हे माया
सवoम eान आिण िवासानुसार खरे आहेत आिण मला क(पना आहे क0,

मािहती आिण डेटाचा कोणताही भाग
कु ठ(याही ट77यावर चुक0चा +कवा 6दशाभूल करणारा आढळ(यास क(प र9 के ला जाईल आिण क(पाला 6दलेली
कोणतीही मंजुरी आमया जबाबदारीवर आिण खचाने मागे घेतली जाईल. उFिनदPिशत बाब_खेरीज मी या?ारे
हमी देत आहे क0, अ-ाप कोणतीही कायवाही / बांधकाम/ िव.ताराचे काम हाती घे*यात आलेले नाही.
नाव, पद, कं पनी, पा.
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VI
कलम १२ पाहा
जोडप@

अज-३)
संदभाJया अट0मधील
अट0मधील दु:3तीसाठी अज
(

१. संदभाJया अट0चे तपशीलः टीओआर जारी के (याची तारीख, एमओईएफअँडसीसी / एसईआयएए न.ती Iमांक, टीओआर
२.

प@ाची त
उ$पादनाचे तपशील
उ$पादन / उपIम

(मता/ े@)

मायताd टीओआरनुसार
प=रमाण

.तािवत

आकारमान

एकक

वाहतुक0चे मा,यम/
उ$पादनाचे पारे षण

- एकक- (ितवष टन (टीपीए), मेगावॉट (एमडA(यू), हेcटस (एचए), ित6दन 6कलोलीटर (के एलडी), ित6दन चुरडलेले
टन (टीसीडी), ित6दन घनमीटर, 6कलोमीटर (6कमी), ित6दन दशल िलटर (एमएलडी), इतर)
- वाहतुक0चे मा,यम/ उ$पादनाचे पारे षण (र.ता, रे(वे, क\हेयर बे(ट, पाइप क\हेयर, हवाई रोपवे, दोन +कवा दोन
पNत_चे एक@ीकरण, इतर)
२. रचनेचे तपशील
कारखाना/ उपकरण/ सुिवधा िव-मान रचना .तािवत रचना दुQ.तीनंतर अंितम रचना शेरे अस(यास
३.
४.

टीओआरम(ये दु:3तीचे कारण
इतर कोणतीही दु:3ती आव*यक असयास
मायतााd टीओआरचा संदभ

५.

६.

मायतााd टीओआरनुसार तपशील

.तावानुसार तपशील

शेरे

जोड#यात येणारे द3तऐवज

अ.
आ.
इ.
ई.

सुधा=रत अज-१ ची त अपलोड करा.

उ.

कोणतीही अित=रF न.ती अस(यास अपलोड करा.

पूव- >वहायता अहवालाची सुधा=रत त

अपलोड करा.

क(प वतक +कवा ािधकृ त >F0ने सही के ले(या क\हर लेटरची त अपलोड करा.
सदर अज वापरकता आ.थापनेया वतीने सादर करणाvया >F0ला पाkठबा देणारे क(प वतकाची
असले(या ािधकृ तता प@ाची एक त अपलोड करा.

हमीप

सही

मी या?ारे हमीप@ देत आहे क0, अज आिण यातील जोडप@ात दे*यात आलेली मािहती आिण डेटा हे माया सवoम eान
आिण िवासानुसार खरे आहेत आिण मला क(पना आहे क0, मािहती आिण डेटाचा कोणताही भाग कु ठ(याही ट77यावर
चुक0चा +कवा 6दशाभूल करणारा आढळ(यास क(प र9 के ला जाईल आिण क(पाला 6दलेली कोणतीही मंजुरी आमया
जबाबदारीवर आिण खचाने मागे घेतली जाईल. उFिनदPिशत बाब_खेरीज मी या?ारे हमी देत आहे क0, अ-ाप कोणतीही

/ बांधकाम/ िव.ताराचे काम हाती घे*यात आलेले नाही.
नाव, पद, कं पनी, पा.
कायवाही
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जोडप- VII

(कलम १८ पाहा)
अज-४

१.
२.

पूव पयावरण मंजुरी +कवा परवानगीतील दुQ.तीसाठी अज

पूव पयावरण मंजरु ीचे
ु ी जारी के (याची तारीख, एमओईएफअँडसीसी / एसईआयएए
ीचे तपशीलः पूव पयावरण मंजर
न.ती Iमांक, ईसी प@ाची त

कायाAवियत कर#याJया संमतीचे तपशीलः कायावियत कर*यासाठी संमती घे*यात आली आहे का (हो/ नाही), हो
अस(यास, .थापनेपासून कायावियत कर*यासाठी घेतले(या सव संमतीया ती यात संबंिधत तारखेला वैधही

३.
४.

असतील, वैधता, न.ती Iमांक, अज Iमांक.

दु:3ती कशासाठी घेतली आहेः रचनेत दु:3ती/मंजरु ीJया शतiत दु:3ती /इतर (3पP करा)
उVपादनाचे तपशील (माAयता!ाj ईसीनुसार)
उ$पादन / उपIम (मता/ े@)

एकक

माण

वाहतुक0चे मा,यम/ उ$पादनाचे पारे षण

- एकक- (ितवष टन (टीपीए), मेगावॉट (एमडA(यू), हेcटस (एचए), ित6दन 6कलोलीटर (के एलडी), ित6दन
चुरडलेले टन (टीसीडी), ित6दन घनमीटर, 6कलोमीटर (6कमी), ित6दन दशल िलटर (एमएलडी), इतर)
- वाहतुक0चे मा,यम/ उ$पादनाचे पारे षण (र.ता, रे (वे, क\हेयर बे(ट, पाइप क\हेयर, हवाई रोपवे, दोन +कवा
दोन पNत_चे एक@ीकरण, इतर)
५.

रचनेचे तपशील

कारखाना/ उपकरण/
सुिवधा

६.
७.

.तािवत रचना

रचना

दुQ.तीनंतर अंितम

शेरे अस(यास

रचना

टीओआरम(ये दु:3तीचे कारण
इतर कोणतीही आव*यक दु:3ती
मायतााd ईसीचा संदभ

८.

िव-मान

मायतााd ईसी नुसार तपशील

.तावानुसार तपशील

शेरे

जोड#याचे द3तऐवज

अ. ईआयए / ईएमपी अहवालाया प=रिशHाची त.
आ. >वहायता अहवालाची सुधा=रत त/ तपशीलवार क(प अहवाल (डीपीआर) / तपशीलवार अिभयांि@क0
अहवाल/ तपशीलवार संक(पना$मक आराखडा/ मायतााd खाणकाम आराखडा (खाण .तावांसंदभात)
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इ.

अंितम अिभयास आराखाची त

ई.

क(प वतक +कवा ािधकृ त >F0ने सही के ले(या क\हर लेटरची त अपलोड करा.

ई.

सदर अज वापरकता आ.थापनेया वतीने सादर करणाvया >F0ला पाkठबा देणारे क(प वतकाची

अिधकृ तता प@ाची एक त अपलोड करा.
कोणतीही अित=रF न.ती अस(यास अपलोड करा.

सही

असले(या

उ.
९.

ईआयए सलागाराचे तपशीलः अिधमायता Iमांक, ईआयए स(लागाराचे नाव, पा, संपक

Iमांक,

ई-मेल पा,
अिधमायतेची Wेणी (Wेणी ए साठी पा@/ Wेणी बी साठी पा@), अिधमायतेचे े@, अिधमायतेची वैधता,
cयूसीआय/ नाबेतने जारी के ले(या अिधमायता माणप@ाची त.

१०.
१०.

हमीप

मी या?ारे हमीप@ देत आहे क0, अज आिण यातील जोडप@ात दे*यात आलेली मािहती आिण डेटा हे माया सवoम
eान आिण िवासानुसार खरे आहेत आिण मला क(पना आहे क0, मािहती आिण डेटाचा कोणताही भाग कु ठ(याही
ट77यावर चुक0चा +कवा 6दशाभूल करणारा आढळ(यास क(प र9 के ला जाईल आिण क(पाला 6दलेली

कोणतीही

मंजुरी आमया जबाबदारीवर आिण खचाने मागे घेतली जाईल. उFिनदPिशत बाब_खेरीज मी या?ारे हमी देत आहे
क0, अ-ाप कोणतीही कायवाही / बांधकाम/ िव.ताराचे काम हाती घे*यात आलेले नाही.
नाव, पद, कं पनी, पा.
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VIII
(कलम २१ पाहा)
जोडप@

(पां)चे नाव

अज-५
पूव पयावरण मंजरु ीJया ह3तांतरणासाठी अज

१.

क(पा

२.

आधीJया !कप वतकाचे
काचे तपशील (संबि
ं धत उप5मांचे िविलनीकरण असयास अनेक नcदी करता येतील)- कं पनीचे/
सं.थेचे नाव, न दणीकृ त पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा,

३.

४.

संयF
ु िव-म अस(यास $याचे तपशील, इ$यादी.
नवीन !कप वतकाचे
काचे तपशील (संबि
ं धत उप5मांचे िवभाजन असयास अनेक नcदी करता येतील)- कं पनीचे/ सं.थेचे
नाव, न दणीकृ त पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा, संयुF िव-म अस(यास $याचे तपशील, इ$यादी.
प&वहारासाठी
प&वहारासाठी पBा (संबिं धत उप5मांचे िवभाजन असयास अनेक नcदी करता येतील)- अजदाराचे नाव, पद
(मालक/ भागीदार/ मुxय कायकारी अिधकारी), पा, िपनकोड, इमेल, दूर,वनी Iमांक, फॅ cस Iमांक इ$यादी.

५.

!कपाची/उप5माची ईआयए अिधसूचना २००६ नुसार वगवारीः
वारीः सूचीअंतगत बाब, Wेणी (ए/ बी१/ बी२)

६.

पूव पयावरण मंजरु ीचे
ीचे

तपशीलः

पूव पयावरण िनzकासन जारी के (याची तारीख,

एमओईएफअँडसीसी/ एसईआयएए

न.ती Iमांक, ईसी प@ाची त.
७.

आ3थापनेला संमतीचे तपशीलः

आ.थापनेला संमती ाd के ली क0 नाही

(हो/ नाही),

हो अस(यास, आ.थापनेला

ाdके ले(या संमतीची त संबिं धत तारखेला वैध अस(यानुसार, जारी के (याची तारीख,
Iमांक इ$यादी.
८.

९.

वैधता,

न.ती Iमांक, अज

!कपाJया अंमलबजावणीची ि3थती (ईसीJया संदभातः !कपात के लेली !VयD !गती/सुिवधा/उप5म
6यांJयासाठी पूव पयावरण मंजरु ी !दान के ली होती
होती.)
ती.)
संबिं धत पूव पयावरण मंजरु ीत िवभाजन कर#या!करणी

अ. क(प सुिवधा/ काया2म,ये .तािवत िवभाजन
पूव पयावरण मंजुरी
पूव पयावरण मंजुरी
दान के लेली
दान के लेली सुिवधा/
सुिवधा/ उपIम
उपIम 'एcस'ला
$याची रचना आिण
मतेसह

पूव पयावरण मंजुरी

पूव पयावरण मंजुरी दान

दान के लेली सुिवधा/

के लेली सुिवधा/ उपIम

उपIम

'वाय'ला संबंिधत

'झेड' ला संबंिधत रचना

संबंिधत रचना आिण

रचना आिण मतेसह

आिण मतेसह ह.तांत=रत

मतेसह ह.तांत=रत

ह.तांत=रत कर*याचे

कर*याचे .तािवत

कर*याचे .तािवत

.तािवत

ब. पूव पयावरणा$मक अटी आिण शतचे .तािवत िवभाजन
पयावरणा$मक अटी आिण

एcसला ह.तांतरण

शत
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वायला ह.तांतरण

झेडला ह.तांतरण

९.

संबि
ं धत

.

अ

पूव पयावरण मंजरु ीचे एकीकरण असयास
उप5मांचे !3तािवत िविलनीकरण

सुिवधा /

क(प

-१ ला पूव पयावरण

मंजुरी दान के लेली
सुिवधा/ उपIम $याची
रचना आिण मतेसह

क(प

-२ ला पूव पयावरण

मंजुरी दान के लेली
सुिवधा/ उपIम $याची
रचना आिण मतेसह

क(प

-३ ला पूव पयावरण

मंजुरी दान के लेली
सुिवधा/ उपIम $याची

एक@ीकरणानंतर

सुिवधा/ उपIम

रचना आिण मतेसह

ब. पयावरणा$मक अटी आिण शतचे .तािवत एक@ीकरण
क(प-१

१०.
१०.

क(प-२

साठी

क(प-३

साठी

िविलनीकरणानंतर

िविनGदH

िविनGदH

िविनGदH

.तािवत

पयावरणा$मक अटी

पयावरणा$मक अटी

पयावरणा$मक अटी

पयावरणा$मक अटी

आिण शत

आिण शत

आिण शत

आिण शत

जोड#याचे द3तऐवज

अ.

ह.तांतरकाकडू न ना हरकत माणप@

आ.

पूव पयावरण

इ.

सम ािधकाvयांकडू न कं पनीया ह.तांतरणाची त

ई.

क(प वतक +कवा ािधकृ त >F0ने सही के ले(या क\हर लेटरची त.

उ.

सदर अज वापरकता आ.थापनेया वतीने सादर करणाvया >F0ला पाkठबा देणारे क(प वतकाची

ऊ.
११.
११.

साठी

मंजुरी

या अटी आिण शतया आधारे दान के ली

झाले(या >F0चे हमीप@.

होती

$या माय अस(याब9ल ह.तांत=रत

असले(या ािधकृ तता प@ाची एक त अपलोड करा.

सही

कोणतीही अित=रF न.ती अस(यास अपलोड करा.

हमीप

मी या?ारे हमीप@ देत आहे क0, अज आिण यातील जोडप@ात दे*यात आलेली मािहती आिण डेटा हे माया सवoम
eान आिण िवासानुसार खरे आहेत आिण मला क(पना आहे क0, मािहती आिण डेटाचा कोणताही भाग कु ठ(याही

ट77यावर चुक0चा +कवा 6दशाभूल करणारा आढळ(यास क(प र9 के ला जाईल आिण क(पाला 6दलेली

कोणतेही
मंजुरी आमया जबाबदारीवर आिण खचाने मागे घेतली जाईल. उFिनदPिशत बाब_खेरीज मी या?ारे हमी देत आहे क0,
अ-ाप कोणतीही कायवाही / बांधकाम/ िव.ताराचे काम हाती घे*यात आलेले नाही.
नाव, पद, कं पनी, पा.
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जोडप@-

IX
(कलम १७ पाहा)

(सरकारकडू न

अज-६
पूव पयावरण मंजरु ी !दान कर#यासाठी अज
एखा-ा क(पात +कवा उपIमात 6दलेला एखादा भाडेपuा +कवा अनुedी +कवा ह| +कवा परवानगी

+कवा ािधकृ तता कोण$याही कायदेशीर खट(यात +कवा सरकारकडू न काय-ावये र9 कर*यात येते आिण $या
क(पाया संदभातील 6दलेला एखादा भाडेपuा +कवा अनुedी +कवा ह| +कवा परवानगी +कवा ािधकृ तता इतर
कोण$याही >F0ला +कवा यश.वी बोलीक$याला 6दली जाते आिण त$कालीन अि.त$वात असले(या कोण$याही

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
१०.

काय-ावये उFिनदPिशत िवषयात कोण$याही कारची िविशH कारवाई होत नाही.)

कपा (पां)चे नाव
वतकाचे तपशील कंपनीचे/ सं थेचे नाव, नदणीकृ त पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा, संयु िवम असयास !याचे
तपशील, इ!यादी.
वतकाचे तपशील कंपनीचे/ सं थेचे नाव, नदणीकृ त पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा, संयु िवम असयास !याचे
तपशील, इ!यादी.
अजदाराचे नाव, पद (मालक/ भागीदार/ मु#य कायकारी अिधकारी), पा, िपनकोड, इमेल, दूर&वनी 'मांक,
फॅ *स 'मांक इ!यादी.
/उ
सूची
सूचीअंतगत बाब, -ेणी (ए/ बी१/ बी२)

आधीया क प
नवीन क प

पवहारासाठी पा

क पाची पमाची नुसार वगवारीः
पूव पयावरण मंजरु ीचे
ीचे तपशीलः पूव पयावरण

जारी के याची तारीख, एमओईएफअँडसीसी/ एसईआयएए न ती 'मांक, पूव-

ईसी प2ाची त.

आथापनेला संमती $द याचे तपशीलः आ थापनेला संमती ा4 के ली क5 नाही

हो असयास, आ थापनेला ा4के लेया
संमतीची त संबंिधत तारखेला वैध असयानुसार, जारी के याची तारीख, वैधता, न ती 'मांक, अज 'मांक इ!यादी.
(हो/ नाही),

मा&यताा' खाण आराख)ाबाबत क पाया अंमलबजावणीची िथती (खाण क पांसाठी) .कवा वहायता अहवाल (इतर
क प)
सुधा/रत पयावरणा0मक वथापन आराखडा
जोड3याचे दतऐवज
अ.

िवतरण प2ाची त

आ.

कप वतक 9कवा ािधकृ त :5ने सही के लेया क;हर लेटरची त.

ई.

सदर अज वापरकता आ थापने=या वतीने सादर करणा>या :5ला पा?ठबा देणारे कप वतकाची सही असलेया
ािधकृ तता प2ाची एक त अपलोड करा.
आधी=या कप वतकाला Bया आधी=या ईआयए अहवालाCारे पूव-ईसी दान करDयात आली होती !याची त

उ.

कोणतीही अित

इ.

१०.
१०.

मंजुरी

हमीप

Eर न ती असयास अपलोड करा.

मी याCारे हमीप2 देत आहे क5, अज आिण यातील जोडप2ात देDयात आलेली मािहती आिण डेटा हे माFया सवGम Hान आिण
िवIासानुसार खरे आहेत आिण मला कपना आहे क5, मािहती आिण डेटाचा कोणताही भाग कु ठयाही टKKयावर चुक5चा 9कवा
Lदशाभूल करणारा आढळयास कप रO के ला जाईल आिण कपाला Lदलेली कोणतीही मंजुरी आम=या जबाबदारीवर आिण
खचाने मागे घेतली जाईल. उिनदRिशत बाबSखेरीज मी याCारे हमी देत आहे क5, अाप कोणतीही कायवाही / बांधकाम/ िव ताराचे
काम हाती घेDयात आलेले नाही.
नाव, पद, कंपनी, पा.
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जोडप

X

(कलम १३ पाहा)
पाहा)

पयावरण आघात मूयांकन अहवालाची सामाAय रचना
अनु 5.

१.

ईआयए रचना

घटक

.तावना

•
•

अहवालाचे उ69H

क(प वतकाचे तपशीलः क(पाचे नाव कं पनीचे +कवा सं.था +कवा आ.थापना +कवा

संघटना +कवा िव.त +कव संयुF िव-म +कवा िवशेष उ69H वाहनाचे नाव, न दणीकृ त
पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा, संयुF िव-म अस(यास इ$यादी.

•

•
•

क(पाचे .थानः भूखंड/

न.भू/ खसरा Iमांक, गाव, तहसील, िज(हा, राय, िपनकोड, क(प/
उपIमाया .थानाचे अांश आिण रे खांश, स\हP ऑफ इं िडया टोपो शीट Iमांक, टोपो शीटची
त, एमएसएलवर कमाल उं ची, के एमएल न.ती, क(प .थानापासून अfयास े@ाया
सीमारे षेत सवo[ पूर पातळीचे (एचएफएल) अंतर, सेि.मक पuा, जवळचे रे (वे.थानक,
जवळया रे (वे .थानकापासून अंतर (6कमीम,ये), जवळचा िवमानतळ, जवळया
िवमानतळापासूनचे अंतर (6कमीम,ये), जवळचे गाव/ शहर/ िज(हा मुxयालय (.पH करा),
जवळचे गाव/ शहर/ िज(हा मुxयालयापासून अंतर(6कमीम,ये), jामपंचायती, िज(हा
प=रषद, महानगरपािलका, .थािनक सं.था (संपूण पो.टाचा पा िपनकोड आिण दूर,वनी
Iमांक यांयासह) इ$यादी.
सीमारे षा क(पाचे समवय ($येक ट77यावर ाधायाने)
सामायतः .थान, िविशH .थान, क(पाया सीमारे षा दशवणारे नकाशे आिण क(प
.थानाचा अिभयास

•

क(पाया .थानाची पयावरणीय संवेदनशीलताः

तपशील आिण अंतर, वयजीव अभयार*य
+कवा राOीय उ-ान +कवा संरित े@ +कवा बायो.फे अर राखीव साठा +कवा >ा¡ क(प
+कवा ही क(प +कवा गंभीर=र$या दूिषत े@ +कवा अितगंभीर=र$या दूिषत े@ +कवा
पयावरण संवेदनशील े@ +कवा पयावरण संवेदनशील पuा +कवा राय/ क शािसत
देशाया सीमारे षा +कवा ड गराळ देश +कवा आंतरराOीय करारनाKया?ारे / राOीय

कायदा/ .थािनक काय-ा?ारे

संरित े@े +कवा सां.कृ ितक +कवा इतर संबंिधत मू(य +कवा

दलदली +कवा पाणथळ जागा +कवा 6कनारपuीय े@ +कवा तीथे@ +कवा पयटन.थळे +कवा
संरण आ.थापनां इ$याद_पासून

•

•
•

क(पाचे .वQप,

१० 6कमीया अंतरात ि.थत अस(यास.

आकारमान, Wेणी यांचा थोडcयात तपशीलः सूचीतील बाब Iमांक, Wेणी
(ए/ बी१/ बी२). .तािवत क(पाचा कार (नवीन/ िव.तार/ आधुिनक0करण इ$यादी)
क(पाचे देशासाठी, देशासाठी पयावरणा$मक, सामािजक आिण आLथक संदभातील महव.
क(पाचा थोडcयात इितहास यात पूव पयावरण मंजुरी आिण/ +कवा मायता, इतर
परवानqया जसे भूजल, पृsभागीय जल िवतरण, वनभूखंड वळवणे, वयजीव परवानगी, खाण
आराखाला मायता, इमारत आराखडा मायता इ$यादी- िव.तार +कवा
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आधुिनक0करणासंबंधी.

•

२

क(प तपशील

•
•
•
•
•

(संदभा2या
अट_नुसार), क(पासाठी िविनGदH के ले(या संदभा2या अट_ची पूतता कोHक .वQपात.
उ$पादने, सहउ$पादने, क(पाची रचना (िव.तार +कवा आधुिनक0करणाबाबत िव.तार +कवा
आधुिनक0करणानंतर िव-मान, .तािवत आिण एकि@त संबंधी तपशील) इ$यादी.
तं@eान आिण 6Iयांची मिहती यात रचना$मक आराखडा/ वाह तFा असेल जो
क(पाचा अिभयास, घटक इ$यादी दाखवेल.
आवRयक असलेला क[ा माल आिण इं धन $याचे अंदािजत आकारमान, संभा> nोत,
nोतापासूनचे अंतर, वाहतुक0चे मा,यम, जोडणीचा कार इ$याद_सह.
अंितम उ$पादन (नां)चे +कवा सह उ$पादनांचे िवपणन े@, वाहतुक0चे मा,यम, अंतर, जोडणी
अस(यास, इ$यादी.
पा*याया आवRयकतेचे तपशील (बांधकामादरKयान/ .थापनेदरKयान/ ारं भ करणे/
अfयासाची >ाdीः चालव*यात आले(या िनयामक .को]पगचे तपशील

आ.थापना ट7पा, कायावयन ट7पा,

थांबवणे/ बंद करणे/ काढू न घे*याचा ट7पा), पा*याची
एकू ण आवRयकता, nोत, nोतापासूनचे अंतर, काढू न घे*याची पNत, वाहतुक0चे मा,यम,
परवानगी/ एमओयू इ$याद_चे तपशील.
•

िवजेया आवRयकतेचे तपशील
कायावयन ट7पा,

(बांधकाम/

थांबवणे/ बंद करणे/

.थापना/ सुQवात करणे/ आ.थापना ट7पा,

काढू न घे*याचा ट7पा), िवजेची एकू ण आवRयकता,

nोत, nोतापासूनचे

•
•
•

अंतर, वीजपुरवठा घे*याची पNत, परवानगीचे / एमओयू ता$पुरती
सुिवधा इ$याद_चे तपशील) इ$यादी.
nोतांचा पुरेपर
ू वापर/ पुनIण क(पात काहीही टाकाऊ िनमाण होणार अस(यास, $याची
थोडcयात Qपरे षा दे*यात यावी.
िविवध उपIमांसाठी भूखड
ं ाची गरज, भूखंडाची मालक0, भूखड
ं मालक0ची ि.थती इ$यादी.
वनभूखंड समािवH अस(यास, वन िनzकासनाया ि.थतीचे तपशील (त$वतः (ट7पा-१)
मायता ाd/ अंितम (ट7पा २) मायता ाd/ वन िनzकासनाची 6Iया सुQ आहे (ट7पा १)
/ वन िनzकासनाची
के लेला नाही.)

6Iया सुQ आहे (ट7पा

२) /

वन िनzकासनाचा अज अ-ाप सादर

•

वृ तोडणे अस(यास (क(पासाठी तोड*यात आले(या झाडांची संxया (वनभूखंड समािवH

•

िव-मान भूवापराची पNत

नस(यास) आिण वृ तोडणे आिण वृारोपणाचे तपशील.

(कृ षी, िबगर कृ षी, वन,

जलnोत

(सीआरझेड

+कवा

आयसीआरझेडअंतगत े@ासह), क(पाया प=रघापासून जंगलाया प=रघापय2त सवा2त कमी

अंतर,

पयावरण संवेदनशील े@, पा*याचे nोत

(नदीया

एचएफएलपासूनचे अंतर),

सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड. अिधसूिचत औ-ोिगक े@ाया बातीत, राजप@ाया
अिधसूचनेची त दे*यात यावी.

98

•

मनुzयबळाची आवRयकताः बांधकाम/

करणे/
•
•
•
•

३.

पयावरणाचे

तपशील

अज-२ नुसार े@ाशी संबंिधत तपशील.

आहे.

कालावधी,

पायाभूत अfयासाची >ाdी यात घटक आिण पNत_चा समावेश

मािहतीचा तपशील.
पायाभूत मािहतीचा सारांश

उदा. गोळा के ले(या पायाभूत

सव पयावरणा$मक घटकांचे पायाभूत नकाशे.

क(पाचे .थान, संभा> अपघात, क(पाची रचना, क(पाचे बांधकाम,

िनयिमत

कायावयन, अंितम=र$या बंद करणे +कवा पूण झाले(या क(पाचे पुनवसन यांयामुळे

(बांधकाम/ उभारणी/

ारं भ/

आ.थापना ट77यात/

थांबवणे/ बंद

•

सांडपाणी >व.थापन

•

करणे/ काढू न घे*याया ट77यात)- कार +कवा nोत, िनमाण झाले(या सांडपा*याचे
आकारमान, 6Iया मता, 6Iयेची पNत, पुनRIण +कवा पुनवापरात 6Iया के ले(या
पा*याचे आकारमान, िनचरा के ले(या पा*याचे आकारमान, िव(हेवाटीची पNत, .तािवत
के लेले अस(यास शूय व िनचरा सा,य के (याचे तपशील.
घनकचरा >व.थापन (बांधकाम/ .थापना/ उभारणी / आ.थापना ट77यात/ थांबवणे/ बंद

•

करणे/ काढू न घे*याया ट77यात)- कार +कवा nोत, िनमाण झाले(या घनकचvयाचे
आकारमान, 6Iया मता, 6Iयेची पNत, पुनवापर +कवा पुनRकणात 6Iया के ले(या
घनकचvयाचे आकारमान, िव(हेवाट लावले(या घनकचvयाचे आकारमान, िव(हेवाटीची
पNत.
दुzप=रणाम कमी कर*यासाठी आिण/ +कवा दूर कर*यासाठी शोध*यात आले(या
उपाययोजना.
ह=रत पuा िवकास आराखडा.

पयायांचे

•

तं@eान आिण .थानाया संदभात पयाय

िवेषण

•

तांि@क अपयशाया धोcयासाठी नवीन आिण न तपासले(या तं@eानाचे मू(यमापन.

•

$येक पयायाचे तपशील

•

$येक पयायाया गंभीर दुzप=रणामांचा सारांश

•

$येक पयायासाठी .तािवत उपशमन उपाययोजना

•

पयायाची िनवड $याया कारणमीमांसेसह

•

उपशमन उपाययोजनांया भावीपणाया िनरीणाचे तांि@क घटक

•

(तं@eान आिण
.थान)
६.

ईआयए उ69Hाची मािहती देणाvया >वहायता िच@ाची रचना$मक सादरीकरणे.

संशोिधत कर*यात आले(या पयावरणा$मक भावाचे तपशील.

भाव आिण

५.

मायता आिण अंमलबजावणीसाठी .तािवत सूची.

क(पपूव +कवा िव.तारपूव पयावरणा$मक ि.थतीचा तपशील.

पयावरणा$मक

उपशमन
उपाययोजना

क(प खचः िव-मान 6कमतीया पातळीवर क(पाचा एकू ण खच (लाख Qपयांम,ये)

•

•

थांबवणे/ बंद

काढू न घे*याया ट77यात कायम.वQपी/ ता$पुरता रोजगार. एकू ण मनुzयबळ.

अfयास े@,

•
अपेित

ारं भ/ आ.थापना ट77यात/

•

•

४.

उभारणी/

पयावरण
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(मोजणी

पNती,

िनरीणाची वारं वारता, िनरीणाची .थाने, िनरीण मािहतीचे िवेषण, िनरीण के ले(या

िनरीण

मािहतीया सूचीची न द, आप$कालीन 6Iया, तपशीलवार आLथक अंदाजप@क,

कायIम

७.

सूची इ$यादी.)

अित=रF

•

अfयास

सावजिनक स((याचे तपशील,

जनसुनावणीची सूचना,

खरेदीची

पयवेण, सुनावणीया 6Iयेवर

अ,य.थान, क(पाया पयावरणीय घटकात एक मोठा वाटा असले(या >Fकडू न लेखी

.वQपात आलेले अिभाय, सुनावणी आिण क(प वतकांकडू न जनसुनावणीया दरKयान
आले(या सम.यांबाबत 6दलेली वचने कालाधा=रत कृ ती आराखासह आिण कोHक .वQपात
आLथक तरतुदीसह.

•

•

सामािजक साधनसुिवधांम,ये सुधारणा

•

कॉपoरे ट पयावरणीय उरदािय$व

•

फायदे

आिण आपी >व.थापन योजनेसह.

•

•

क(पाचे

मू(यमापन आिण >व.थापन, आप$कालीन सुस¢ता योजना

सामािजक आघात मू(यांकन, सामािजक गरजेचे मू(यमापन आिण >व.थापन.
पुनवसन आिण पुनवसाहत अस(यास, गावांची संxया, घरांची संxया, क(पामुळे िव.थािपत
कु टुंबांची संxया, क(पबािधत कु टुंबांची संxया, पुनवसन आिण पुन.थापनेसाठी िवत=रत
के लेला िनधी, पुनवसन आिण पुन.थापनेची ि.थती (पूण के ले/ गतीपथावर/ अ-ाप सुQ झाले
नाही), कृ ती आराखडे, अंमलबजावणी वेळाप@क, अंदाजप@क0य तरतूद इ$यादी.
क(प सीआरझेड +कवा आयसीआरझेडम,ये ि.थत अस(यास अज-२ अंतगत आवRयक
अस(यानुसार तपशील.
भौितक साधनसुिवधांम,ये सुधारणा.

•

८.

धोका आिण भीती ओळख,

(सीईआर)-

सीईआरअंतगत .तािवत के लेली कायP जी

जनसुनावणीदरKयान +कवा सामािजक गरज मू(यमापनादरKयान उवले(या सम.यांवर
आधा=रत आहेत, कालाधा=रत कृ ती आराखडा, आLथक तरतूद.

•
•

९.

पयावरण खच

फायदा

रोजगार मता- कौश(याधा=रत, िनमकौश(याधा=रत आिण अकु शल.
इतर =टकाऊ फायदे.

•

.को]पगया ट77यावर िशफारस के लेली अस(यास.

•

ईआयए अहवाल/

िवेषण

१०.

ईएमपी

ईएमपीया मायतेनत
ं र उपशमन उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली

आहे आिण $यांया प=रणामकारकतेवर ल दे*यात आलेले आहे यांची खा@ी कर*यासाठी
शासक0य घटकांचे तपशील.

कं पनीचे 'पयावरण धोरण'.

•

सवo[ >व.थापनाकडू न मायतााd के लेले

•

पयावरण >व.थापन िवभाग/ काची संघटना$मक रचना.

•

अपूतता/ काटछाट अस(यास $याची संचालक मंडळाकडे न द कर*याची यं@णा, न दणीची
कालाधा=रत वारं वारता, अपूतत
 ा +कवा अंशतः पूतत
 ा न दवली गे(यास आिण अस(यास बंद
कर*यासाठी आदश कायावयन 6Iया.(एसओपी)
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११.

सारांश आिण

•

िनzकष

•

(यात ईआयए
अहवालाचा
सारांश

क(प पूव +कवा पूव िव.तार प=रि.थती (पायाभूत प=रि.थती)
अपेित पयावरणा$मक भाव

•

उपशमन उपाययोजना

•

पयावरणा$मक िनरीण कायIम

समािवH असेल

•

अित=रF अfयास

आिण $याचा

•

क(पाचे फायदे

•

पयावरण >व.थापन आराखडा

•

क(पाया अंमलबजावणीसाठी सवा2गीण कारणमीमांसा

•

गंभीर दुzप=रणामांचे उपशमन कसे के ले जाईल याचे .पHीकरण

•

सहभागी

•

अिधमायतेचे तपशील.

वापर

कायकारी

१२.

•

क(पाचा तपशील

सारांशासाठी
के ला जाऊ
शके ल.)
सहभागी
स(लागारांची

घोषणा

असले(या अिधमायतााd ईआयए स(लागार सं.थेचे नाव $यांची थोडcयात

मािहती आिण दे*यात आले(या सेवेया .वQपासह.

•

ईआयए बनव*यात सहभागी असले(या ईआयए समवयकाचे आिण कायरत े@ त@(eां)चे

•

जोडप@

तपशील.

XIII

नुसार ईआयए बनव*यात सहभागी असले(या ईआयए समवयकाची आिण

कायरत े@ त@(eां)ची

घोषणा.

न दः

१. सव द.तऐवजांना योqय अनुIमिणका, पानांना Iमांकासह दे*यात यावी.
२. मािहती गोळा कर*याचा कालावधी/ तारीख .पHपणे दशव*यात यावी.
३. ादेिशक भाषांमधील सव सािह$याचे अिधकृ त इं jजी भाषांतर दे*यात यावे.
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जोडप- XI

(कलम १३ आिण १६ पाहा)

पयावरणाVमक &व3थापन अहवालाची सामाAय रचना
अनु 5.

१.

ईआयए रचना

.तावना

घटक

•

अहवालाचे उ69H

•

क(प वतकाचे तपशीलः क(पाचे नाव कं पनीचे +कवा सं.था +कवा आ.थापना
+कवा संघटना +कवा िव.त +कव संयुF िव-म +कवा िवशेष उ69H वाहनाचे नाव,
न दणीकृ त पा, कं पनीचा कायदेशीर दजा, संयुF िव-म अस(यास इ$यादी.

•

क(पाचे .थानः भूखंड/

िपनकोड,

न.भू/

खसरा Iमांक,

.थानापासून

अfयास

एमएसएलवर कमाल उं ची, के एमएल न.ती,
पूर

पातळीचे

(6कमीम,ये), जवळचा िवमानतळ,
िवमानतळापासूनचे अंतर (6कमीम,ये), जवळचे गाव/ शहर/ िज(हा

जवळया

(एचएफएल) अंतर,
.थानकापासून

(.पH

•

िज(हा, राय,

क(प/ उपIमाया .थानाचे अांश आिण रे खांश, स\हP ऑफ इं िडया

टोपो शीट Iमांक, टोपो शीटची त,
क(प

गाव, तहसील,

े@ाया

सीमारे षेत

सवo[

सेि.मक पuा, जवळचे रे (वे.थानक, जवळया रे (वे

अंतर

मुxयालय

करा),

जवळचे गाव/ शहर/ िज(हा मुxयालयापासून अंतर(6कमीम,ये),
jामपंचायती, िज(हा प=रषद, महानगरपािलका, .थािनक सं.था (संपूण पो.टाचा
पा िपनकोड आिण दूर,वनी Iमांक यांयासह) इ$यादी.
सामायतः .थान, िविशH .थान, क(पाया सीमारे षा दशवणारे नकाशे आिण
क(प .थानाचा अिभयास

•

क(पाचे .वQप, आकारमान, Wेणी यांचा थोडcयात तपशील.

•

क(पाचे देशासाठी, देशासाठी पयावरणा$मक, सामािजक आिण आLथक

•

क(पाचा थोडcयात इितहास $याम,ये पूव पयावरण

संदभातील महव.

मंजुरी/संमती चा समावेश

असेल.
२

क(प तपशील

•

क(पाचा कार

•

क(पाची गरज

•

क(पाची

•

तं@eान आिण 6Iयांची मिहती यात रचना$मक आराखडा/ वाह तFा असेल

+कवा

क(पासाठी

आवRयक असले(या

कायावयनाचे आकारमान +कवा >ाdी.

संबंिधत

उपIमांसाठी

जो क(पाचा अिभयास, घटक इ$यादी दाखवेल.

•

आवRयक असलेला क[ा माल आिण इं धन $याचे अंदािजत आकारमान, संभा>
nोत, आLथक उ$पादन(नां)चे

अंितम उ$पादन.

102

िवपणन

े@, क~या मालाया वाहतुक0चे मा,यम,

•

nोतांचा पुरेपूर वापर/ पुनIण क(पात काहीही टाकाऊ िनमाण होणार
अस(यास, $याची थोडcयात Qपरे षा दे*यात यावी.

•

पा*याया उपलAधतेचे तपशील, ऊजा

/

•

िविवध उपIमांसाठी भूखंडाची गरज, भूखड
ं ाची मालक0, भूखड
ं मालक0ची ि.थती

•

िनमाण झाले(या कचvयाचे आकारमान

िवजेची गरज आिण nोत दे*यात

यावेत.

इ$यादी.

(

व आिण घन) आिण $यांया >व.थापन/

िव(हेवाटीसाठी योजना.

३.
४.

.तािवत

उपशमन
उपाययोजना
पयावरणा$मक

•

ईआयए उ69Hाची मािहती देणाvया >वहायता िच@ाची रचना$मक सादरीकरणे.

•

मायता आिण अंमलबजावणीसाठी .तािवत सूची

•

क(पामुळे अपेित पयावरण भावाचे तपशील.

•

ह=रतपuा िवकास आराखासह संबंिधत उपशमन उपाययोजना.

•

उपशमन उपाययोजनांया प=रणामकारकतेसह िनरीणाचे तांि@क घटक

िनरीण
कायIम

५.

क(पाचे

फायदे

•
•
•

पNती,

(मोजणी

वारं वारता, .थान, मािहतीचे िवेषण, मािहतीचे वेळाप@क, आप$कालीन
6Iया, तपशीलवार अथसंक(पीय तरतूद आिण खरे दीचे वेळाप@क.)
कॉपoरे ट पयावरण उरदािय$व- सीईआरअंतगत .तािवत कायP.
रोजगाराची मता- कौश(यपूण, िनमकौश(यपूण आिण अकु शल.
इतर =टकाऊ फायदे.
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जोडप- XII

(कलम ११ पाहा)

पूव- &वहायता अहवाल द3तऐवजाची सामाAय रचना
अनु 5.

१.

पीएफआर रचना

कायकारी सारांश

घटक

•

क(प वतकाया तपशीलाचा थोडcयात सारांश, क(पाचे .थान, क(पाचा
थोडcयात इितहास आधुिनक0करण/ उ$पादन िमWणात बदल/ 6Iयेत बदल
अस(यास $याया पूव पयावरण

मंजुरी /

संमती यांयासह, कायावयनाचे

आकारमान आिण >ाdी, तं@eान आिण 6Iयेचे तपशील, क~या मालाची
आवRयकता,

२.

क(पाची

•

पाणी आिण िवजेची आवRयकता, क(प .थानाची पयावरणा$मक
संवेदनशीलता, पयावरण आघात मू(यांकन, उपशमन उपाययोजना, िनरीण
इ$यादी.
क(प आिण क(प वतकाची ओळख. खाण क(प अस(यास खाण भाडेप{ाची
त/ इरादाप@ दे*यात यावे.
क(पाया .वQपाचा थोडcयात तपशील.
क(पाची गरज आिण देश आिण/ +कवा देशाला $याचे महव.

•

मागणी पुरवiातील दरी

•

.तावना/
पाभूमीची

मािहती

३.

क(पाचा

तपशील

•

•

आयात िवQN देशांतगत उ$पादन.

•

िनयातीची शcयता

•

देशांतगत/ िनयात बाजारपेठा

•

क(पामुळे रोजगार िनLमती ($य आिण अ$य)

•

क(पाचा कार $यायाशी जोडलेले +कवा आपसात अवलंबून असले(या

•

.थान (सामाय .थान, िविशH .थान आिण क(प सीमारे षा आिण क(प .थान

•

पयायी .थानांचे तपशील आिण .तािवत .थान िनवड*याचा पाया,

•

कायावयनाचे आकारमान +कवा >ाdी.

•

6Iया तपशीलासह क(पाची मािहती (रचना$मक आलेख/ वाह तFा यात

क(पांसह, अस(यास.

अिभयास दशवणारा नकाशा) $याया समवयासह.
पयावरणा$मक िवचार यांयावर भर दे*यात यावा.

िवशेषतः

क(पाचा अिभयास, क(पाचे घटक इ$यादी दशव*यात आले आहेत ते दे*यात

यावे.)
•

आवRयक असलेला क[ा माल $याया अंदािजत आकारमानासह, संभा> nोत,

आLथक उ$पादनांचे बाजारपेठीय े@, क[ा मालाया वाहतुक0चे मा,यम आिण
अंितम उ$पादन.

•

nोतांचा पुरेपूर वापर/ पुनRIण आिण क(पात टाकाऊ व.तूंचा अंदाज अस(यास

104

थोडcयात Qपरे षा -ावी.

•

जलnोताची उपलAधता, ऊजा/ िवजेची गरज आिण nोत दे*यात यावा.

•

िनमाण होणाvया कचvयाचे आकारमान

(

व आिण घन) आिण $यांचे >व.थापन/

िव(हेवाटीसाठी योजना.

•

४.

•

िवेषण

•

भूखंडाचे .वQप, भूवापर आिण भूखंडाची मालक0

•

.वाभािवक रचना

•

िव-मान भूवापराची पNत

•

(कृ षी, िबगर कृ षी, वन, पाणथळ जागा (सीआरझेड
+कवा आयसीआरझेडअंतगत े@ासह), क(पाया प=रघापासून ते वने,
जैवसंवेदनशील े@ांया प=रघापय2त, पाणथळ जागांपय2तचे (नदीया
एचएफएलपासूनचे अंतर) अंतर, सीआरझेड +कवा आयसीआरझेड. अिधसूिचत
औ-ोिगक े@ाबाबत, राजप@ाया अिधसूचनेची त दे*यात यावी.
िव-मान साधनसुिवधा.
मृदेचे वगकरण.
दुयम nोतांकडू न हवामानाची मािहती.
उपलAध असलेली सामािजक साधनसुिवधा.
िनयोजन संक(पना (उ-ोग, सुिवधा, वाहतुक0चे कार इ$यादी.) शहर आिण देश.

•

लोकसंxयेचा अंदाज

•
•
•

िनयोजनाचे
तपशील

•

भूवापराचे िनयोजन (ह=रत प{ासह तपशील इ$यादी.)
दळणवळणाया मागणीचे मू(यमापन (भौितक आिण सामािजक)
सुिवधा/ साधने.
औ-ोिगक े@ (6Iया े@)
िनवासी े@ (िबगर 6Iया े@)

•

ह=रत पuा

•
•
•

६.

.तािवत

दळणवळण

•

•

सामािजक साधने.
जोडणी (वाहतूक आिण वाहने र.ते/ रे (वे, मेो, जलमाग, इ$यादी.)
िप*याया पा*याचे >व.थापन.
औ-ोिगक कचvयाचे >व.थापन.
घनकचरा >व.थापन.
िवजेची गरज आिण पुरवठा/ nोत.

•

सदर क(पबािधतांसंदभात धोरण अंगीकार*यात यावे (क

•
•
•
•
•

७.

जोडणी

क(प .थानाचे

•

५.

ईआयए उ69Hाची मािहती देणारे >वहायता िच@णाची रचना$मक सादरीकरणे.

पुनवसन आिण

पुनवसाहत
(आरअँडआर)
योजना

िव.थािपत झालेले आिण भूमीहीन मजुरांचा समावेश
दे*यात यावी.)
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/ राय) यात घरातून
असेल. (थोडcयात Qपरे षा

८.

क(पाचे

•

बांधकामाला ारं भ कर*यासाठी संभा> तारीख आिण पूण कर*याची संभा>

खचाचा अंदाज

•

अंदािजत क(प खच क(पाया आLथक सुयोqयतेया संदभातील िवेषणासह.

.तावाचे

•

वेळाप@क आिण

१०.

(अंितम
िशफारशी)

िवेषण

तारीख (क(पासाठी वेळेचे वेळाप@क दे*यात यावे.)

आLथक आिण सामािजक फायदे, .थािनक लोकसंxयेला, $या े@ात आ6दवासी
जनता अस(यास $यांयासह फाय-ांवर िवशेष भर देऊन.
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जोडप -XIII
अिधमायतााd ईआयए स(लागार आ.थापनेया घोषणेसाठी नमुना

१.
२.
३.
४.
५.

अिधमायतााd ईआयए स(लागार आ.थापनेचे नाव.
अिधमायतााd ईआयए स(लागार आ.थापनेचा पा.
अिधमायता Iमांक.
अिधमायतेचे े@
अिधमायतेची Wेणी (Wेणी ए साठी पा@/Wेणी बी साठी पा@)

६. अिधमायतेची वैधता (अिधमायता या तारखेपय2त वैध आहे, ती तारीख)
७. ईआयए समवयकाचे नावः
८. ईआयए अहवालासाठी सहभागाचा कालावधीः
९. ईआयए समवयकाची सही आिण तारीखः
१०. ईआयए अहवालात सहभागी असले(या कायरत े@ तeांचे तपशील.
अनु
कायरत े@
एफएई एफएईची मािहती/ सहभाग (ईआयए सही आिण
I.
चे नाव
6दनांक
अहवालासोबत आंतर संदभ)
१. वायू दूषण िनरीण, ितबंध आिण िनयं@ण
२. हवामानशाn, वायू दजा नमुनाकरण आिण भाक0त
३. वायू दूषण िनरीण, ितबंध आिण िनयं@ण
४. पयावरणशाn आिण जैववैिव,यता
५. आवाज आिण कं पने
६. सामािजक- आLथक
७. जलशाn, भूजल आिण जलसंवधन
८. भूगभशाn
९. मृदा संवधन
१०. भूवापर
११. धोका मू(यमापन आिण संकटाचे >व.थापन
१२. इतर (.पH करा)
अिधमायतााd ईआयए स(लागार सं.थेकडू न घोषणाप@

मी........................ या?ारे याची खा@ी देत आहे क0 उFिनदPिशत तeांनी मेसस........................ यांया क(प
शीषक....................... साठी ईआयए अहवाल तयार के ला आहे. मी याचीही खा@ी देत आहे क0, सदर िनवेदनात
काहीही 6दशाभूल करणारी मािहती 6दली अस(यास मी $याला पूणपणे उरदायी असेन.
सही आिण 6दनांकः

नावः
पदः

अिधमायतााd ईआयए स(लागार सं.थेचे नाव.
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जोडप- XIV
पूव पयावरण मंजरु ीसाठी /कवा पूव पयावरण परवानगीसाठी अजाKJया !5येचे रचनाVमक सादरीकरण
प=रवेशम,ये अज
मं@ालयः Wेणी

'ए१' आिण Wेणी 'बी१'
संदभातील .ताव (सामाय अटी आकLषत
करणारा)
तe मू(यमापन सिमती

एसईआयएए +कवा यूटीईएएः Wेणी

करणारा) संदभातील .ताव आिण Wेणी 'बी२'
'बी१'
(सामाय अटी आकLषत न करणारा)
संदभातील .ताव आिण Wेणी 'बी२'

एसईएसी +कवा यूटीईएसीः Wेणी

क(प यांना सूचीम,ये िविनGदH

सिमतीसमोर
ठे वणे आवRयक आहे.
मू(यमापन आिण िशफारस

के (यामाणे मू(यमापन
मू(यमापन

'बी१' (सामाय अटी आकLषत न

आिण िशफारशी

डीईएसीः २ हेcटरपेा
अिधक आिण ५ हेcटरपय2त
खाण भाडेपuा े@ात 'लघु
खिनजांया'
खाणकामासंदभातील
.ताव

मू(यमापन

आिण िशफारस

एसईआयएए +कवा यूटीईएएकडू न
ऑनलाइन मा,यमातून .ताव .वीकारणेः

'बी२' मधील क(पांवर पूव- ईपी
दान कर*याबाबत िनणय घेणार.

Wेणी
मं@ालय पूव- ईसी जारी कर*याचा

एसईआयएए +कवा यूटीईआयएए पूव- ईसी
जारी कर*याबाबत िनणय घेणार.

िनणय घेणार

पूव ईसी/ ईपी प=रवेशम,ये दान +कवा नकार
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जोडप XV
उलंघनाJया !करणांबाबत काम कर#यासाठी रचनाVमक सादरीकरण
क(प वतकांनी (.वतःन) सादर के ले(या / ािधकाvयांनी न दवले(याउ(लंघन अजाची दखल

ईएसी/ एसईएसी/ यूटीईएसीकडू न क(पाचे बांधकाम +कवा अंमलबजावणी अशा =ठकाणी के ली आहे जे िव-मान
काय-ांतगत अनुeेय आहे +कवा िव.तार कर*यात आला आहे आिण तो पयावरण िनकषांची पूतता कQन शात पNतीने
पुरेशा पयावरणीय सुरा बाब_सह पुढे चालवता येईल या दृHीकोनातून मू(यमापन
पडताळणी सकारा$मक अस(यास
राय सरकार/

एसपीसीबीला
ईपीएया कलम १९

पडताळणी नकारा$मक अस(यास

नुकसानाचे मू(यमापन आिण इतर

सम.यांसाठी िविशH टीओआर (आवRयकता
अस(यास) आदश टीओआरसोबत.

अंतगत कारवाई

१. क(प बंद कर*याची
जाईल.
२.
दुQ.तीसाठीया

िशफारस के ली
िनदPशांसह

काय-ांतगत इतर कारवाई.

कर*याची िवनंती
राय सरकार/

ईआयए अहवाल तयार करणे नुकसानाया

एसपीसीबीकडू न
ईपीएया कलम १९

मू(यमापनासोबत आिण सीपीसीबीने

अंतगत कारवाई

िनकषांनुसार उपशमन
उपाययोजनांसह.

िनयत के ले(या

१४या
तरतुद_नुसार सावजिनक स(ला.

सदर अिधसूचनेया उतारा

पयावरण

(संरण) कायदा १९८६

अंतगत राय सरकार +कवा यूटी शासन
+कवा

१५या
तरतुद_नुसार ईएसी/ एसईएसी/

एसपीसीबी

यूटीपीसीसीकडू न कारवाईला सुQवात.

सदर अिधसूचनेया उतारा

यूटीईएसीकडू न मू(यमापन
दुQ.ती योजनेसाठी बँक हमी
उ(लंघन क(पासाठी ईसी दान +कवा

नाकारणे.

नाकार(याया
ि.थतीत-

यांनी अपलोड के लेः भारत सरकार ेसया छपाई

िवभाग, kरग रोड, मायापुरी, नवी 6द(ली- ११००६४
आिण यांनी कािशत के ले- काशनाचे िनयं@क, 6द(ली ११००५४.
आलोक कु मार
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+कवा

