
[ભાગ II— ખડં ૩ 

(II)] 

ભારત ક. રાજપત્ર: 

સમાવિષ્ટ 

1 
 

પર્યાવરણ મતં્રયલર્, વન અને ક્લયઇમેટ ચને્જ સચૂન 

નિી દિલ્હી, ૨૩ માર્ચ, ૨૦૨૦ 

એસઓ ૧૧૯૯ (ઇ).- જ્યારે કે, કેન્દ્ર સરકારે પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા 
કલમ (૧) દ્વારા અપાયેલી સત્તાઓના ઉપયોગમા ંનીર્ેની સરૂ્નાઓ અને પેટા કલમ (૨) ની કલમ (V) રજૂ 
કરિાની િરખાસ્ત કરી છે. એસો.૧૫૩૩ ના તા. ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ ના રોજ પયાચિરણીય અસર આકારણી સરૂ્નાના 
અવિિેશનમા,ં ભારતના કોઈપણ ભાગમા,ં કેટલાક પદરયોજના હાથ િરિા અથિા આિા િિારાના પદરયોજનાના 
વિસ્તરણ અથિા આધવુનકીકરણ પર કેટલાક પ્રવતબિંો અને પ્રવતબિંો લાિિા માટે. અને તેના પછીના સિુારાઓ, 

પયાચિરણ (સરંક્ષણ) વનયમો, ૧૯૮૬ ના વનયમ ૫ ની પેટા વનયમ (૩) હઠેળ જરૂરી મજુબ જાહરે કરિામા ંઆવ્યા 
છે, જેનાથી તયાનંી અસરની સભંાિના જાહરે થઈ શકે છે;અન ેનોદટસ દ્વારા અહીં આપિામા ંઆિ ે છે કે આ 
સરૂ્નાિાળી ગઝેેટની નકલો જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ કરાઈ છે તે તારીખથી ૬૦ દિિસની અિવિની સમાપ્તત 
પછી અથિા તે પછીની સરૂ્ના જાહરે કરિામા ંઆિશે; 

ડ્રાફ્ટ સરૂ્નામા ં સમાવિષ્ટ િરખાસ્ત અંગે કોઈપણ િાિંા અથિા સરૂ્નો કરિામા ંરુચર્ િરાિતા કોઈપણ 
વ્યક્તત, પયાચિરણ, િન અને હિામાન પદરિતચન મતં્રાલય, ઇન્ન્દ્િરા પયાચિર ભિન, જોર બાગ રોડ, અલીગજં, 

નિી દિલ્હી-૧૧૦ ૦૦૩,  સેકે્રટરીને વનદિિષ્ટ સમયગાળાની અંતગચત કેન્દ્ર સરકારની વિર્ારણા માટે લેચખતમા ં
આગળ િપાિી શકે છે. અથિા તેને ઇ-મેઇલ સરનામા ંપર મોકલોઇઆઈએ૨૦૨૦- moefcc@gov.in. 

ડ્રયફ્ટ સચૂનય 

પયાચિરણ અન ેિન મતં્રાલયના ભારત સરકારની સરૂ્ના દ્વારા, જ્યા ંએસઓ ૧૫૩૩ (ઇ) ની તારીખ ૧૪ મી 
સતટેમ્બર, ૨૦૦૬ (તયારબાિ 'ઇઆઇએ સરૂ્ના, ૨૦૦૬' તરીકે ઓળખાય છે), કેન્દ્ર સરકારે કેટલીક શરતો અને 
શરૂઆતમા ં લાગ ુ કયાચ કેટલાક પદરયોજનાના ઉપક્રમો પર અથિા આિા િિારાના પદરયોજનાના વિસ્તરણ 
અથિા આધવુનકીકરણ પર, જેની પાસ ેઈ.આઈ.એ સરૂ્ના, ૨૦૦૬ ની સચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ ભારતના કોઈપણ ભાગમા,ં 
વસિાય કે મતં્રાલય અથિા રાજ્ય સ્તરના પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામડંળ દ્વારા મજૂંરી આપિામા ંન આિ.ે 
અથિા જીલ્લા કક્ષાની પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામડંળ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, તે ઇ.આઇ.એ. સરૂ્ન, ૨૦૦૬ 

અને તયારબાિના સિુારામા ંવનિાચદરત કાયચિાહી અનસુાર છે; 

અને જ્યા ંપણ, કોટચ અને નેશનલ ગ્રીન દિબ્યનુલના વનિેશોની પ્રદક્રયાને વિકૃવતકરણ અને અમલીકરણ માટે 
સમયાતંરે ઇઆઇએ સરૂ્ના, ૨૦૦૬ મા ંસમયાતંરે અનેક સિુારાઓ કરિામા ંઆવ્યા છે. ઇઆઇએ સરૂ્ના, ૨૦૦૬ 

એ સચૂર્ત પદરપદરયોજનાને કારણે પયાચિરણીય અસરોનુ ં મલૂ્યાકંન કરીને જરૂરી પયાચિરણીય સલામતીની 
અનભુવૂત કરિામા ંમિિ કરી છે, જેની પદરયોજનાન તબકે્ક જ અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરીની જરૂર છે, કેન્દ્ર 
સરકાર ઓનલાઈન વસસ્ટમના અમલીકરણ, િધ ુપ્રવતવનવિ મડંળ, તકચસગંતકરણ, પ્રદક્રયાના માનકીકરણ, િગેરે 
દ્વારા પ્રદક્રયાન ેિધ ુપારિશચક અન ેસવુિિાયતુત બનાિિા માગે છે.; 

અને જ્યા ંપણ, મતં્રાલયે ૧૪ મી માર્ચ, ૨૦૧૭ ના રોજ સરૂ્ના નબંર એસ.ઓ. ૮૦૪ (ઇ) જારી કયો હતો જેમા ંછ 
મદહનાની સમય બિં સાથ ે ઉલ્લઘંનના કેસોની મલૂ્યાકંન માટેની પ્રદક્રયા ગોઠિી હતી. આ સરૂ્નામા ં એિા 
પદરયોજનાના ઉલ્લઘંનને વ્યાખ્યાવયત કરિામા ંઆવ્યુ ંછે કે જેમણે બાિંકામનુ ંકામ શરૂ કયુું છે, અથિા પ્રસ્તાિના 
પયાચિરણીય મજૂંરી િગર વિસ્તરણ અથિા આધવુનકરણ કયુું છે અથિા ઉતપાિન-વમશ્રણમા ંફેરફાર કયો છે. 

 

જો કે, આિા ઉલ્લઘંન પ્રકૃવતમા ંિારંિાર થતા હોય છે અને રેગ્યલુેટરી અવિકારીઓ દ્વારા મલૂ્યાકંન અથિા િેખરેખ 
અથિા વનરીક્ષણની પ્રદક્રયા િરવમયાન ભવિષ્યમા ંતે ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિશે. તથેી, મતં્રાલયે આિા ઉલ્લઘંન 
પદરયોજનાને વનયમો હઠેળ િહલેી તકે પયાચિરણના દહતમા ંલાિિાની કાયચિાહીને અવનયવંત્રત અને અર્કાવસત 
કરિાને બિલે િહલેી તકે રજૂ કરિી જરૂરી માન્દ્યુ ંછે, જે પયાચિરણને િધ ુનકુસાનકારક રહશેે;  

 

અને જ્યા ંપણ, ઝારખડંના માનનીય હાઇકોટે ૨૮ નિેમ્બર, ૨૦૧૪ મા ંભારતના દહન્દ્દુસ્તાન કોપર ચલવમટેડ િસચસ 

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.
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યવુનયન ઇન્ન્દ્ડયાના સિંભચમા ં૨૦૧૪ ના ડબ્લ્યપુી (સી) નબંર ૨૩૬૪ એ જણાવ્યુ ંહત ુ ંકે પયાચિરણીય મજૂંરીના પ્રસ્તાિ 
અંગેની વિર્ારણા તેની યોગ્યતા પર તપાસિી જ જોઇએ, ઉલ્લઘંન માટે કવથત ઉલ્લઘંન માટેના સચૂર્ત પગલાથી 
સ્િતતં્ર. પયાચિરણીય કાયિા; 

અસલ એપ્તલકેશન નબંર ૮૩૭/૨૦૧૮ ના સિંભચમા ંમળૂ અરજી નબંર ૮૩૭/૨૦૧૮ મા ંમાનનીય નેશનલ ગ્રીન 
દિબ્યનુલ અને જ્યા,ં સિંીપ વમત્તલ વિ પયાચિરણ, િન અને હિામાન પદરિતચન અને મતં્રાલયનુ ં કહવેુ ં છે કે 
મતં્રાલય વનરીક્ષણને મજબતૂ બનાિશ ેપહલેાના પયાચિરણીય મજૂંરીની શરતોના પાલન માટેની પદ્ધવત; 

અને જ્યા ંપણ, કેન્દ્ર સરકાર પયાચિરણ (સરુક્ષા) અવિવનયમ ૧૯૮૬,ની કલમ ૩ ની પટેા કલમ ૧ અને પેટા કલમ 
૨ ના ખડં ( V ) ના સાથે િારં્તા પયાચિરણ (સરુક્ષા) અવિવનયમ ૧૯૫૬ ના પેટા કલમ ૩ અન ેકલમ ૨૩ ના 
ખડં (IV) અથિા વનયમ ૫ દ્વારા આપેલ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને  આ સરૂ્ના જાહરે કરે છે. પેટા વનયમ (૩) ની 
કલમ (ડી) સાથે િારં્ો અથિા પયાચિરણ (સરંક્ષણ) વનયમો, ૧૯૮૬ ના વનયમ ૫ અને ૧૪મી સતટેમ્બર, ૨૦૦૬ ના 
સરૂ્ના નબંર એસઓ ૧૫૩૩ (ઇ) ના સપુરસેશનમા,ં પછીના સિુારાઓ સાથે િારં્ો, સરૂ્ન નબંરો એસઓ ૧૯૦ 

(ઇ) ૨૦ મી જાન્દ્યઆુરી, ૨૦૧૬ ના રોજ, એસઓ ૪૩૦૭ (ઇ) તારીખ ૨૯ નિેમ્બર, ૨૦૧૯, એસઓ ૭૫૦ (ઇ) દ્વારા 
૧૭ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૦ ના રોજ કરિામા ંઆિતી બાબતોને બાિ કરતા ંજેમ કે. 

1. ટૂંક ં શીર્ાક અને પ્રયરંભ: - 

i. આ સરૂ્નાને પયાચિરણીય અસર આકારણી સરૂ્ન, ૨૦૨૦ (તયારબાિ કહી શકાય કે 'ઇ.આઇ.એ સરૂ્ન, 

૨૦૨૦' તરીકે ઓળખિામા ંઆિે છે). 

ii. આ સરૂ્ના સત્તાિાર ગઝેેટમા ંઅંવતમ જાહરેનામુ ંપ્રવસદ્ધ થિાની તારીખથી અમલમા ંઆિશે. 

2. સચૂનયની અરજી: - આ સરૂ્ના પ્રાિેવશક જળ સદહત સમગ્ર ભારતને લાગ ુપડે છે. 

3. વ્ર્યખ્ર્યઓ: - આ સરૂ્નામા,ં સિંભચને અન્દ્યથા આિશ્યકતા વસિાય, શરતો નીર્ ેમજુબ વ્યાખ્યાવયત કરિામા ંઆિી 
છે: 

(1) “માન્દ્યતા પ્રાતત પયાચિરણીય અસર આકારણી સલાહકાર સસં્થા (તયારબાિ 'ACO' તરીકે ઓળખાય 
છે)” એક એિી સસં્થા છે કે જે ભારતની ગણુિત્તા પદરષિ (ક્ય.ુસી.આઈ) અથિા કોઈ અન્દ્ય એજન્દ્સીની 
રાષ્િીય માન્દ્યતા મડંળ, વશક્ષણ અન ેતાલીમ (એન.એ.બી.ઇ.ટી) સાથે માન્દ્યતા પ્રાતત છે. મતં્રાલય દ્વારા 
સમયાતંરે સચૂર્ત કરિામા ંઆિે; 

(2) “અવિવનયમ” નો અથચ છે પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ (૧૯૮૬ નો કાયિો નબંર ૨૯); 

(3) “મલૂ્યાકંન” નો અથચ એ છે કે વનયત ફોમચ (ઓ) મા ંએપ્તલકેશનની વિગતિાર ર્કાસણી અને અંવતમ 
ઇઆઇએ દરપોટચ સદહતના બિા િસ્તાિેજો, અગાઉના િાતાિરણની મજૂંરીના મલૂ્યાકંન માટે મલૂ્યાકંન 
સવમવત દ્વારા જાહરે પરામશચનુ ંપદરણામ; 

(4) “મલૂ્યાકંન સવમવત” એટલ ેકે કેન્દ્રીય સ્તરની વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત અથિા રાજ્ય કક્ષાના વનષ્ણાત 
મલૂ્યાકંન સવમવત અથિા કેન્દ્ર શાવસત સ્તરના વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત અથિા જજલ્લા કક્ષાના 
વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત, જેમ કે કેસ હોઈ શકે. 

(5) "બેઝલાઇન ડેટા (તયારબાિ આન ે'BLD' તરીકે ઓળખિામા ંઆિ ેછે)" એટલે પ્રસ્તાવિત, હિા, પાણી, 
જમીન, િનસ્પવત, પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ, સામાજજક-આવથિક, િગરેે સબંવંિત ડેટા સદહતના પદરયોજના-પ્રી-
પદરયોજના અથિા વિસ્તરણ પહલેાનંા િાતાિરણનુ ં ચર્ત્રણ કરતી માદહતી. સ્થળ પર પદરયોજના 
(ઓ) અને અભ્યાસ ક્ષેત્ર; 

(6) "બોડચર એદરયા" નો અથચ એ છે કે ભારતના સરહિિાળા િેશો સાથે િાસ્તવિક વનયતં્રણ રેખાથી ૧૦૦ 

દકલોમીટરના અંતરે આિેલા અંતરે વિસ્તાર; 
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(7) "ચબલ્ટ-અપ એદરયા" નો અથચ એ છે કે તેના માળખા અને અન્દ્ય સેિા વિસ્તારો સદહતના તમામ માળ 
પર ચબલ્ટ અપ અથિા કિર કરેલ વિસ્તાર, જે ઇમારતો અથિા બાિંકામ પરીયોજનાઓમા ંસચૂર્ત 
છે; 

(8) "કેવપટલ ડે્રજજિંગ" નો અથચ એ છે કે મોટા જહાજોની સેિા આપિા માટે સમરુ પટમાથંી િજિન સામગ્રીન ે
દૂર કરિા અથિા વશવપિંગ ર્નેલને િધ ુenંંડા કરિા સદહતની એક સમય પ્રદક્રયા. આમા ંબિંરો અથિા 
બિંર અને ર્ેનલોની અંિર અને બહાર ડે્રજજિંગ પ્રવવૃત્ત શામેલ છે; 

(9) વર્ા 'એ'આ સરૂ્નાના શેડયલૂના સ્તભં (૩) મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્તઓનો અથચ છે; 

(10) વર્ા 'બી ૧' આ સરૂ્નાના શેડયલૂના સ્તભં (૪) મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્તઓનો અથચ છે; 

(11) વર્ા 'બી ૨' આ સરૂ્નાના શેડયલૂના સ્તભં (૫) મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્તઓનો અથચ છે; 

(12) "કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચ (તયારબાિ 'સીપીસીબી' તરીકે ઓળખાય છે) 'એ જળ (પ્રદૂષણ વનિારણ 
અને વનયતં્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ (૧૯૭૪ ની ૬) હઠેળ રર્ાયેલ એક બોડચ છે; 

(13) “ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગનુ ંસદટિદફકેટ” એટલે ગ્રીન રેટીંગ ફોર ઇન્ન્દ્ટગ્રેટેડ રહઠેાણ આકારણી (જીઆરઆઈએ) ના 
રેદટિંગ પ્રોગ્રામ હઠેળ આપિામા ંઆિેલ પ્રમાણપત્ર; ભારતીય ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગ કાઉક્ન્દ્સલ (આઈજીબીસી); 
ઉજાચ અને પયાચિરણીય દડઝાઇન (એલઇડી) ભારતનુ ંનેતતૃિ, સમય-સમય પર મતં્રાલય દ્વારા જારી 
કરિામા ંઆિેલી, ગ્રેટર કાયચક્ષમતા (ઇડીજીઇ) અથિા કોઈ અન્દ્ય તતૃીય-પક્ષ ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગ રેદટિંગ 
વસસ્ટમ માટે શ્રેષ્ઠતામા ંદડઝાઇન; 

(14) “તલસ્ટર” એટલે આ સરૂ્નાના ફકરા ૨૪ ના પેટા-ફકરા (૩) મા ંઆપેલા માપિંડ મજુબ ખાણો અથિા 
પટાનુ ંજૂથ દ્વારા રચર્ત ક્ષેત્ર; 

(15) “તલસ્ટર સદટિદફકેટ” માઇન્દ્સ અને ભસૂ્તરશાસ્ત્ર વનયામક અથિા કોઈપણ અન્દ્ય સક્ષમ અવિકારી દ્વારા 
જારી કરાયેલ ખાણો અથિા પટાનુ ંતલસ્ટરનુ ંપ્રમાણપત્ર છે; 

(16) "કોપોરેટ પર્યાવરણ જવયબદયરી (તયારબાિ 'સીઇઆર' તરીકે ઓળખાય છે) એ ઇએમપીનો એક ભાગ 
છે જેમા ંપદરયોજનાના પ્રોપોઝરને લોકોની પરામશચ અને / અથિા સામાજજક જરૂદરયાત આિાદરત 
ઉભા થયેલા મદુ્દાઓના આિારે પદરયોજનાના તાતકાચલક આસપાસના િાતાિરણમા ં પયાચિરણની 
સરુક્ષા માટે કેટલીક પ્રવવૃત્તઓ ર્લાિિાનુ ંફરજજયાત છે. ઇઆઇએ અભ્યાસ િરવમયાન આકારણી; 

(17) “કોસ્ટલ રેગ્ય લેટરી ઝોન (તયારબાિ 'સીઆરઝેડ' તરીકે ઓળખિામા ંઆિે છે) એ કોસ્ટલ રેગ્યલુેટરી 
ઝોન સરૂ્ના, ૨૦૧૯ અને તયારબાિ સમયે સમયે સિુારાઓ હઠેળ સચૂર્ત કરાયેલ ઝોન છે. 

(18) "દક્રદટકલ પ્રદૂવષત ક્ષેત્ર" નો અથચ કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચ દ્વારા સમય-સમય પર ઓળખાયેલ 
ઓદ્યોચગક તલસ્ટર અથિા વિસ્તાર; 

(19) “જજલ્લા અથિા વિભાગીય કક્ષાની વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત (તયારબાિ 'ડીઈસી' તરીકે ઓળખાય 
છે)” આ સરૂ્નાના હતે ુમાટે રર્ાયેલ વનષ્ણાતોની સવમવત છે, જજલ્લા કક્ષાએ અથિા વિભાગીય સ્તરે, 

એસઇઆઈએ અથિા યટુીઆઈએએ દ્વારા આપિામા ંઆિતી સત્તાઓના ઉપયોગમા.ં રાજ્ય સરકાર 
અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસનના િહીિટની ભલામણ પર, અવિવનયમની કલમ ૨૩, તેમા ંઉલ્લેચખત 
પદરયોજનાની પયાચિરણ મલૂ્યાકંન માટે, અને યોગ્ય ભલામણો કરિા માટે; 

(20) “જજલ્લય સવે અહવેયલ” એટલે કે ભસૂ્તર વિભાગ અથિા વસિંર્ાઈ વિભાગ અથિા િન વિભાગ અથિા 
જાહરે બાિંકામ વિભાગ અથિા ભગૂભચ જળ બોડચ અથિા દરમોટ સેક્ન્દ્સિંગ વિભાગ અથિા ખાણકામ 
વિભાગ, િગેરે દ્વારા જજલ્લામા ંઆક્રમક અથિા સાક્ષીના ક્ષેત્રોને ઓળખિા માટે તૈયાર કરિામા ંઆિેલ 
અહિેાલ; અન ેમાળખાગત બિંારણો અન ે સ્થાપનોની નજીકના િોિાણ અને વનકટતાના ક્ષેત્રોની 
ઓળખ, જ્યા ંખાણકામ પર પ્રવતબિં હોિો જોઈએ અને ફરી ભરપાઈના િાવષિક િરની ગણતરી કરિી 
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અને તે ક્ષેત્રમા ંખાણકામ કયાચ પછી ફરી ભરપાઈ માટે સમય આપિો; 

(21) “ઇકો સેન્દ્સેદટિ એરીયા (તયારબાિ 'E.S.A – Eco Sensitive Area' તરીકે ઓળખાય છે)” એ વિસ્તાર જે 
પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા-કલમ (૨) હઠેળ સચૂર્ત અન ેતે પછીના 
સિુારાઓ, તે સમય-સમય પર છે”; 

(22) ઇકો સેન્દ્સેદટિ ઝોન (તયારબાિ 'E.S.Z  - Eco Sensitive Zone' તરીકે ઓળખાય છે). એ ઝોન  
"પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા-કલમ (૨) હઠેળ સચૂર્ત અન ેતે પછીના 
સિુારાઓ, તે સમય-સમય પર છે " 

(23) "પયાચિરણીય અસર આકારણી (તયારબાિ 'ઇઆઇએ' તરીકે ઓળખાય છે) અહિેાલ" એ એસીઓ દ્વારા 
પ્રસ્તાવિત પદરયોજના માટે પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ િસ્તાિેજ છે જે 
રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા સરૂ્િિામા ંઆિેલી સિંભચની શરતો પર આિાદરત છે અને જે સામાન્દ્ય 
માળખા મજુબ આપિામા ંઆિેલ છે આ સરૂ્નાનુ ંપદરવશષ્ટ-X; 

a. “ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. દરપોટચ” એ પબ્બ્લક પરામશચનના હતે ુમાટે અથિા રેગ્યલુેટરી સતામડંળના 
વનિેશો અનસુાર તૈયાર કરાયેલ ઇઆઈએ દરપોટચ છે; 

b. “અંવતમ ઇઆઇએ દરપોટચ” એ ઇઆઈએ દરપોટચ તૈયાર કરિામા ંઆવ્યો છે, જેમા ંજાહરે વિર્ારણા 
પછી, વનિારણના ંપગલા ંસદહત, લોકો દ્વારા ઉચર્ત ચર્િંતાઓને યોગ્ય રીતે ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિ ે
છે, સમય બિં પ્રદક્રયા પદરયોજના, મલૂ્યાકંનના હતેસુર, પદરયોજના પ્રસ્તાિક દ્વારા કરિામા ં
આિેલી પ્રવતબદ્ધતાઓ માટે બજેટ જોગિાઈ; 

(24) "ઇઆઇએ કોઓદડિનેટર" એ ક્ષેત્રીય વનષ્ણાત અને કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાતોના સયંોજક છે અને 
એસીઓ દ્વારા માન્દ્યતા પ્રાતત છે; 

(25) “પયાચિરણ મેનેજમેન્દ્ટ તલાન (તયારબાિ 'EMP' તરીકે ઓળખાય છે) દરપોટચ" એ એસીઓ દ્વારા 
પદરયોજના સરૂ્ક દ્વારા સરૂ્ન પદરયોજના માટે આ સરૂ્નાના પદરવશષ્ટ-XI મા ંઆપિામા ંઆિેલી 
સામાન્દ્ય રર્ના મજુબ તૈયાર કરાયેલ િસ્તાિેજ છે; 

(26) "વિસ્તરણ" નો અથચ થાય છે માઇન લીઝ ક્ષેત્ર અથિા પદરયોજના ક્ષેત્ર અથિા સસં્કારી આિેશ ક્ષેત્ર 
અથિા ચબલ્ટ-અપ વિસ્તાર અથિા લબંાઈ અથિા સખં્યા અથિા પેિા કરિાની ક્ષમતા અથિા 
ઉતપાિન ક્ષમતા અથિા અમકુ સમયગાળામા ંથયેલ કામનુ ંપ્રમાણ અથિા હને્દ્ડચલિંગ ક્ષમતા, િગેરેમા,ં 
પદરયોજનાને લાગ ુપડતી કોઈપણ ક્ષમતામા ંિિારો સબંવંિત પદરયોજના માટે વનિાચદરત મયાચિા 
ઉપરાતં, શેડયલૂ અથિા પિૂચ-ઇ.સી અથિા પિૂચ-ઇ.પી જેિા કેસ મા ં મેળિેલ હોઈ શકે,. ખાણકામ 
પરીયોજનાઓ અથિા પ્રવવૃત્તના દકસ્સામા ંમાઇન લીઝ ક્ષેત્રમા ંઅથિા ઉતપાિન ક્ષમતામા ંકોઈ િિારો, 
વિસ્તરણ તરીકે ગણિામા ંઆિશે; 

(27) “વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત (તયારબાિ 'EAC- Expert Appraisal Committee' તરીકે ઓળખાય છે)” 

મતં્રાલય દ્વારા ઉલ્લચેખત પદરયોજનાના મલૂ્યાકંન માટે અને યોગ્ય ભલામણો કરિા માટે કેન્ન્દ્રય સ્તરે 
રચર્ત વનષ્ણાતોની એક સવમવત છે; 

(28) “ફોમચ” નો અથચ છે આ સરૂ્નામા ંજોડાયેલા ફોમચ (ઓ); 

(29) "ફંક્શનલ એરરર્ય એક્સપટા (તયારબાિ 'FAE – Functional Area Expert' તરીકે ઓળખાય છે)) 

”એસીઓ દ્વારા માન્દ્યતા પ્રાતત એક વનષ્ણાત છે, અને ACO સાથે કાયચરત છે અથિા કાયચ કરે છે; 

(30) “સામાન્દ્ય શરતો (તયારબાિ 'જી.સી – General Condition' તરીકે ઓળખાય છે) નો અથચ એ કે કેટેગરી 
'બી ૧' મા ંઉલ્લચેખત કોઈપણ પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્ત કેટેગરીમા ંફેરફાર કયાચ વિના કેન્દ્રીય સ્તરે 
મલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિશે, જો સપંણૂચ અથિા અંશમા ંક્સ્થત છે, તો તેમા ંઉલ્લેચખત વિસ્તારોમા ં( અ) 
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અથિા (બ) નીર્:ે - 

a. શેડયલૂના નબંર ૩, ૫, ૩૨, ૩૩ ના સિંભચમા ં૧૦ દકમીની અંિર અને અન્દ્ય િસ્તઓુના સિંભચમા ં
૫ દક.મી ની અંિર, 

(i) સરંચક્ષત વિસ્તારો; અથિા 

(ii) ગભંીર રીતે પ્રદૂવષત ક્ષેત્ર; અથિા 

(iii) ઇકો સેન્દ્સેદટિ એરીયા; અથિા 

(iv) આંતર રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશો. 

b. ની સીમા મા-ં 

(i) તીવ્ર પ્રદૂવષત ક્ષેત્ર; અથિા 

(ii) ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન. 

(31) “આઇલેન્ડ કોસ્ટલ રેગ્ય લેટરી ઝોન (તયારબાિ 'આઇસીઆરઝેડ' તરીકે ઓળખાય છે) ”એ એક ટાપ ુ
કોસ્ટલ રેગ્યલુેટરી ઝોન સરૂ્ના, ૨૦૧૯ અને તયારબાિ સમયે સમયે સિુારાઓ હઠેળ સરૂ્િાયેલ ઝોન 
છે. 

(32)  "મેન્દ્ટેનન્દ્સ ડે્રજજિંગ" નો અથચ એ છે કે નેવિગશેન, બાિંકામ અથિા ઓપરેશનલ હતેઓુ માટે પાણીની 
સલામત ઊંડાઈ જાળિી રાખિા માટે હાલની નેવિગેશનલ ર્ેનલો, ઘાટ, સ્િીંગ મ્યદુરિંગ્સ િગેરેમાથંી 
શોલ અથિા કાપંને સમયાતંરે દૂર કરવુ;ં 

(33) “મયઇક્રો, નયનય અને મધ્ર્મ ઉદ્યોર્ો"માઇક્રો, સ્મોલ એન્દ્ડ મીદડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ ડેિલપમેન્દ્ટ એતટ, 

૨૦૦૬ (૨૦૦૬ ના એતટ નબંર ૨૭) અને તેના અનગુામી સિુારાઓ હઠેળ વનિાચદરત પદરયોજનાનો 
અથચ છે; 

(34)  "મીનરલ બેવનદફએશન" એટલે એક પ્રદક્રયા જેનો ઉપયોગ કરીને ઓરના મલૂ્યિાન ઘટકોને શારીદરક 
અથિા દફચઝકો-કેવમકલ અલગ પ્રદક્રયાના માધ્યમ દ્વારા કેન્ન્દ્રત કરિામા ંઆિે છે; 

(35) “મતં્રાલય” એટલ ેભારત સરકારમા ંપયાચિરણ, િન અને હિામાન પદરિતચન મતં્રાલય; 

(36) "આધવુનકરણ" એ પ્રદક્રયા અથિા તકનીકીમા ં કોઈ ફેરફાર અથિા કાર્ા માલના વમશ્રણ અથિા 
ઉતપાિનના વમશ્રણમા ં ફેરફાર અથિા ડી-બોટલનેદકિંગ અથિા કાયચકારી દિિસોની સખં્યામા ંિિારો 
અથિા પદરયોજનામા ં તલાન્દ્ટ અને મશીનરીની ક્ષમતાના ઉપયોગમા ંિિારો સદહતનો િિારો છે. 

હાલના ખાણ લીઝ ક્ષેત્રમા ંખોિકામનો િર, િગેરે, જેના માટે પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી, જેમ કે, 

રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા મજૂંરી આપિામા ંઆિે છે; 

(37) “અન પયલન” અથચ એ કે રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા વનયતુત વનયમો અને શરતોનુ ંપાલન ન થાય 
તેવુ ં એ પદરયોજનાની પ્રાિાન્દ્ય પયાચિરણ મજૂંરી અથિા પિૂચ પયાચિરણીય મજૂંરીમા ં રેગ્યલુેટરી 
અવિકારી દ્વારા સરૂ્િિામા ંઆિેલ છે. 

(38) “સચૂર્ત ઓિોચગક  એસ્ટેટ” એટલે ઉદ્યાનો સદહત ઓદ્યોચગક એસ્ટેટ; સકુંલ; વિસ્તાર; વનકાસ પ્રોસેસીંગ 
ઝોન (ઇપીઝેડ); વિશેષ આવથિક ક્ષેત્ર (સેઝ); બાયોટેક પાતસચ; ર્ામડાના સકુંલ; કોસ્ટલ ઇકોનોવમક ઝોન 
(સીઇઝેડ); વિશેષ રોકાણ ક્ષતે્ર (એસઆઈઆર); રાષ્િીય રોકાણો અને ઉતપાિન ઝોન (NIMZs); ;દ્યોચગક 
તલસ્ટર; પેિોચલયમ, કેવમકલ્સ અને પેિોકેવમકલ્સ ઇન્દ્િેસ્ટમેન્દ્ટ દરજજયન (પીસીપીઆઈઆર) કે જે ૧૪ 

સતટેમ્બર, ૨૦૦૬ પહલેા કેન્દ્ર સરકાર અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત િહીિટ દ્વારા સચૂર્ત 
છે અથિા જેઓએ ઇઆઈએ સરૂ્ન, ૨૦૦૬ હઠેળ અથિા આિેશ હઠેળ પ્રાિાન્દ્ય પયાચિરણીય મજૂંરી 
મેળિી છે. આ સરૂ્ના;  
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(39) "સરંચક્ષત વિસ્તારો" નો અથચ િાઇલ્ડ અિવિ (પ્રોટેતશન) એતટ, ૧૯૭૨ (૧૯૭૨ ની ૫૩) અને ત ેપછીના 
સિુારાઓ દ્વારા સમય-સમય પર સરૂ્િલે ક્ષેત્રોનો અથચ છે; 

(40) "અગાઉના પયાચિરણની મજૂંરી (તયારબાિ 'પ્રી-ઇસી' તરીકે ઓળખાય છે ')' એ કેટેગરી 'એ' માટેની 
મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણ પર, રેગ્યલુેટરી સતામડંળની મજૂંરી અથિા સમંવતનો અથચ છે; કેટેગરી 
'બી ૧' અને કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ કે જે અનસુચૂર્મા ંસ્પષ્ટ કયાચ મજુબ મલૂ્યાકંન સવમવત સમક્ષ 
મકૂિાની જરૂર છે; 

(41) "અગાઉની પયાચિરણ પરિાનગી (તયારબાિ 'પ્રી-ઇપી' તરીકે ઓળખાય છે) 'નો અથચ એ છે કે કેટેગરી' 
બી ૨ 'ના સિંભચમા ંસચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજનાને હાથ િરિા માટે રેગ્યલુેટરી અવિકારીની મજૂંરી 
અથિા સમંવત, જેન ેમલૂ્યાકંન પહલેા ંમકૂિાની જરૂર નથી. અનસુચૂર્મા ંઉલ્લચેખત સવમવત; 

(42) “પિૂચ પયાચિરણ મજુંરી શરતો” નો અથચ પદરયોજના માટે રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા સરૂ્િિામા ં
આિેલી શરતો, જેના માટે પહલેા પયાચિરણીય મજૂંરી અથિા અગાઉની પયાચિરણ પરિાનગી 
માગંિામા ંઆિી છે; 

a. "વિવશષ્ટ શરતો" નો અથચ પદરયોજના મલૂ્યાકંન અથિા સ્થાન વિવશષ્ટ શરતો, કેસ આિારે કેસ 
હોય તો, જો કોઈ હોય તો, મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા સરૂ્િિામા ંઆિે છે; અન ે

b. “માનક શરતો” નો અથચ મતં્રાલયે સમયાતંરે સરૂ્િેલ શરતો, પિૂચ-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપી આપતી 
િખતે વનયત શરતો માટે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે. જો કે, આિા શરતોમા ંમલૂ્યાકંન િરવમયાન, 
કેસના આિારે મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા (પ્રી-ઇસીના દકસ્સામા)ં સિુારી શકાય છે; અને રેગ્યલુેટરી 
સતામડંળ દ્વારા (પિૂચ-ઇપીના દકસ્સામા)ં. 

(43) "પદરયોજના" એટલ ેપદરયોજના અથિા કોઈ પ્રવવૃત્ત; 

(44) "પદરયોજના અિવિ" એટલે પદરયોજનાના જીિન, (i) બાિંકામ અથિા સ્થાપન અથિા સ્થાપના 
અથિા કવમશવનિંગના તબક્કાઓ સદહત; (ii) કામગીરી; અને (iii) વનરથચકતા અથિા બિં અથિા વિખેરી 
નાખવુ;ં 

(45)  "પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિક" નો અથચ એક વ્યક્તતગત અથિા જાહરે અથિા ખાનગી એન્ન્દ્ટટી અથિા 
ખાનગી એન્ન્દ્ટટી હોય છે, જેનો પદરયોજનાના કાયો પર અંવતમ વનયતં્રણ હોય છે અને ત ેકંપનીના 
વનયામક મડંળ અથિા કોઈ યોગ્ય સતામડંળ દ્વારા યોગ્ય રીતે અવિકૃત અથિા વનમણકૂ કરિામા ં
આિે છે અથિા વિશ્વાસ અથિા મયાચદિત જિાબિારી ભાગીિારી અથિા સયંતુત સાહસ અથિા વિશેષ 
હતે ુિાહન અથિા કેન્દ્ર અથિા રાજ્ય અથિા સ્થાવનક સરકાર, પદરયોજનાની બાબતોનુ ંસરં્ાલન 
કરિા માટે અને આ સરૂ્નાના હતે ુ માટે રેગ્યલુેટરી સતામડંળ સમક્ષ િસ્તાિેજોને જોડિા અને 
ર્લાિિા; 

(46) "લોક પરામશચ" એ પ્રદક્રયાનો અથચ છે કે જેના દ્વારા પદરયોજનાની પયાચિરણીય અસરમા ં સ્થાવનક 
અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓ અન ેઅન્દ્ય લોકોની ચર્િંતા, કે જેઓ પયાચિરણીય પ્રભાિમા ંબદુ્ધદ્ધગમ્ય દહસ્સો 
િરાિે છે, પદરયોજનાની રર્ના કરતી િખતે આિી બિી સામગ્રી ચર્િંતાને ધ્યાનમા ં લેિા યોગ્ય 
દૃન્ષ્ટકોણથી નક્કી કરિામા ંઆિે છે; 

(47) “રેગ્યલુેટરી સતામડંળ” નો અથચ મતં્રાલય અથિા રાજ્ય કક્ષાના પયાચિરણ અસરો આકારણી 
સત્તામડંળ અથિા કેન્દ્ર શાવસત સ્તરની પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામડંળ; 

(48) “અનસુરૂ્ી” નો અથચ આ સરૂ્નામા ંજોડાયેલ અનસુરૂ્ી; 

(49) “વિસ્તારણ” નો અથચ એ છે કે ઇઆઇએ દરપોટચની તૈયારી માટે રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા સિંભચની 
શરતો નક્કી કરિાની પ્રદક્રયા, પદરયોજના માટે, પિૂચ-ઇસીની શોિમા;ં 
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(50) “ગૌણ િાતકુીય પ્રદક્રયાઓ” નો અથચ એ થાય છે કે ઉતપાિન પ્રદક્રયાઓ જે કાર્ી િાત ુઘટાડો પ્રદક્રયા, 
સ્કે્રપ, ઉદ્ધાર અને ઉદ્યોગના ઇનપટુ રૂપે ઇનગોટ્સથી શરૂ થાય છે અને તેના ઉતપાિનો અિચ-તૈયાર 
ઉતપાિનો અથિા દફવનશ્ડ ઉતપાિનો છે; 

(51) "ગભંીર પ્રદૂવષત વિસ્તાર" નો અથચ કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચ દ્વારા સમય-સમય પર ગભંીર 
પ્રદૂવષત વિસ્તાર તરીકે ઓળખાયેલ ઓિોચગક  તલસ્ટર અથિા વિસ્તાર; 

(52)  “રાજ્ય કક્ષાની વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત (તયારબાિ 'એસઈસી' તરીકે ઓળખાય છે)” નો અથચ છે આ 
સરૂ્નાના હતે ુમાટે રર્ાયેલ વનષ્ણાતોની સવમવત, રાજ્ય કક્ષાએ, મતં્રાલય દ્વારા ઉલ્લેચખત પદરયોજનાના 
પયાચિરણ મલૂ્યાકંન માટે અને યોગ્ય ભલામણો કરિા માટે; 

(53) "રાજ્ય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચ (તયારબાિ 'એસપીસીબી' તરીકે ઓળખાય છે)" એ જળ (પ્રદૂષણ 
વનિારણ અને વનયતં્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ (૧૯૭૪ ની ૬) હઠેળ રર્ાયેલ એક બોડચ છે; 

(54) "રાજ્ય કક્ષાની પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામડંળ (તયારબાિ 'એસઇઆઈએ' તરીકે ઓળખાય છે)" 

એટલે કે પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા કલમ (૩) હઠેળ કેન્દ્ર સરકાર 
દ્વારા રર્ાયેલી એક સત્તા; 

(55) "અધ્યયન ક્ષેત્ર" નો અથચ એ કેટેગરી 'એ' હઠેળ આિતા પદરયોજનાની સીમાની આસપાસના ૧૦ દક.મી. 
અથિા કેટેગરી 'બી' હઠેળ આિતા પદરયોજનાની સીમાની આજુબાજુ ૫ દક.મી.ની અંતરેની આસપાસના 
વિસ્તારનો અથચ છે. ; 

(56) “સિંભચની શરતો (તયારબાિ 'ટોર' તરીકે ઓળખાય છે)” નો અથચ ઇઆઇએ દરપોટચ તૈયાર કરિાના 
હતેસુર પદરયોજના માટે રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા સરૂ્િિામા ંઆિેલ વિગતિાર વિસ્તારણ છે; 

a. “સિંભચની વિવશષ્ટ શરતો” નો અથચ પદરયોજના મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા વનિાચદરત સિંભચ અથિા 
સ્થાન વિશેષ સિંભચની શરતો, જે ઇઆઈએ અહિેાલ તૈયાર કરિા માટે જરૂરી માનિામા ંઆિે 
છે; અન ે

b. “સિંભચ માનક શરતો” નો અથચ અનસુચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજનાના સિંભચમા ંઇઆઇએ દરપોટચ 
તૈયાર કરિા માટે મતં્રાલય દ્વારા સમયાતંરે જારી કરિામા ંઆિતી સિંભચની શરતોની શરતો છે. 

(57) "કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશ સ્તરની વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત (તયારબાિ 'યટુીઇએસી' તરીકે ઓળખાય છે)" 

એટલે કે કેન્ન્દ્રય પ્રિેશોના સ્તર પર આ સરૂ્નાના હતે ુ માટે રચર્ત પદરયોજનાના પયાચિરણીય 
મલૂ્યાકંન માટે અને યોગ્ય ભલામણ કરિા માટે બનાિાયેલી વનષ્ણાતોની સવમવત; 

(58) "કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશ સ્તર પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામડંળ (તયારબાિ 'યટુીઇઆઈએ' તરીકે 
ઓળખાય છે)" એટલે કે પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા કલમ (૩) હઠેળ 
મતં્રાલય દ્વારા રર્ાયલેી એક સત્તા; 

(59) "કેન્દ્ર શાવસત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ સવમવત (તયારબાિ 'યટુીપીસીસી' તરીકે ઓળખાય છે)" જળ (પ્રદૂષણ 
વનિારણ અન ેવનયતં્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ (૧૯૭૪ નો અવિવનયમ ૬) હઠેળ રર્ાયલેી સવમવત છે; અન ે

(60) "ઉલ્લઘંન" નો અથચ એિા દકસ્સાઓ છે કે જ્યા ંપ્રોજેતટ્સે બાિંકામનુ ંકામ શરૂ કયુું હોય અથિા સ્થાપન 
અથિા ખોિકામ, જે પહલેા ંહોય, સાઇટ પર અથિા પિૂચ-ઇસીમા ંવનિાચદરત મયાચિાથી આગળ ઉતપાિન 
અને / અથિા પદરયોજના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર કયો હોય અથિા પ્રી-ઇસી પ્રાતત કયાચ વિના અથિા પિૂચ- 
ઇપી નો કેસ હોઈ શકે છે. 

4. પ વા પર્યાવરણ મજૂંરી અથવય પ વા પર્યાવરણ પરવયનર્ીની આવશ્ર્કતય: - 

(1) કેટેગરી 'એ' હઠેળ અનસુચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજનાના વિસ્તરણ અથિા આધવુનકીકરણ સદહતના નિા 
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પરીયોજનાઓ અથિા પ્રવવૃત્તઓ; િગચ 'બી ૧'; અન ે કેટેગરી 'બી ૨' કે જે અનસુચૂર્મા ંઉલ્લેચખત મજુબ 
મલૂ્યાકંન સવમવત સમક્ષ મકૂિી જરૂરી છે, તેને બાિંકામના કામ અથિા સ્થાપન અથિા સ્થાપના અથિા 
ખોિકામ અથિા આધવુનકીકરણની શરૂઆત કરતા પહલેા સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારી પાસેથી અગાઉના 
પયાચિરણીય મજૂંરીની જરૂર પડશે, જે પહલેા ંઅગાઉ અથિા ઇસી અથિા પ્રી-ઇપીમા ંવનદિિષ્ટ મયાચિાથી 
આગળ ઉતપાિન અન ે/ અથિા પદરયોજના ક્ષેત્રને વિસ્તતૃ કરતા પહલેા, અગાઉ આપેલી દકસ્સામા.ં 

(2) નિા પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્તઓના વિસ્તરણ અથિા પદરયોજનાના આધવુનકીકરણ અથિા કેટેગરી 'બી 
૨' હઠેળ અનસુચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ પ્રવવૃત્તઓ સદહતની પ્રવવૃત્તઓ કે જેની સચૂર્મા ંઉલ્લચેખત મજુબ મલૂ્યાકંન 
સવમવત સમક્ષ મકૂિાની જરૂર નથી, શરૂ કરતા પહલેા સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારી પાસેથી અગાઉની 
પયાચિરણ પરિાનગીની આિશ્યકતા રહશેે. કોઈપણ બાિંકામ કાયચ અથિા સ્થાપન અથિા સ્થાપના 
અથિા ખોિકામ અથિા આધવુનકીકરણ, જે પિૂચ-ઇ.સી અથિા પિૂચ-ઇપીમા ં વનદિિષ્ટ મયાચિાથી આગળ 
ઉતપાિન અને / અથિા પદરયોજના ક્ષેત્રના વિસ્તરણ પહલેા,ં સ્થળ પર હોય તે પહલેા,ં જે મજૂંર છે તે 
અગાઉ આપેલુ ંછે. . 

(3) જો કે, સ્પષ્ટતા કરિામા ંઆિી છે કે આ સરૂ્નાના હતે ુમાટે 'બાિંકામ કાયચ' મા ંિાડ અથિા કમ્પાઉન્દ્ડ િોલ 
દ્વારા જમીનની સલામતી સામેલ હશે નહીં; સરુક્ષા ગાડચ માટે કામર્લાઉ શેડ; કોઈ પણ ઝાડ પાડયા વિના 
જમીનનુ ંસ્તરીકરણ; ભૌ-તકનીકી તપાસ જો પદરયોજના માટે કોઈ જરૂરી હોય. 

 

 

5. પરીર્ોજનયઓ અને પ્રવતૃ્તિઓન  ંવર્ીકરણ: - 

(1) અનસુચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ તમામ પરીયોજનાઓ, િગચ 'એ', કેટેગરી 'બી ૧' અને કેટેગરી 'બી ૨' મા ંિહેંર્ાયલે 
છે, આ અસરોના સભંવિત સામાજજક અને પયાચિરણીય પ્રભાિો અને અિકાશી હિ પર આિાદરત છે. 

(2) હાલના પદરયોજનાના વિસ્તરણ અને આધવુનકીકરણ સદહતની સચૂર્મા ં કેટેગરી 'એ' હઠેળના તમામ 
પદરપદરયોજનાને મતં્રાલયની પિૂચ-ઇસીની આિશ્યકતા રહશેે. 

(3) સચૂર્મા ં કેટેગરી 'બી ૧' હઠેળના તમામ પરીયોજનાઓ, જેમા ં હાલના પદરયોજનાના વિસ્તરણ અન ે
આધવુનકીકરણનો સમાિેશ થાય છે, પરંત ુઆ સરૂ્નાની કલમ ૩ની પેટા કલમ ૩૦ હઠેળ વ્યાખ્યાવયત 
સામાન્દ્ય શરતોને પણૂચ કયાચ વસિાય, એસઇઆઈએ તરફથી પિૂચ-ઇસીની આિશ્યકતા રહશેે. અથિા 
યટુીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે છે. 

(4) હાલના પદરયોજનાના વિસ્તરણ અને આધવુનકરણ સદહતની સચૂર્મા ં કેટેગરી 'બી ૧' હઠેળના તમામ 
પરીયોજનાઓ, અને જેઓ આ સરૂ્નાના કલમ ૩ની પેટા કલમ (૩૦) હઠેળ વનિાચદરત સામાન્દ્ય શરતોન ે
પણૂચ કરે છે, તેઓન ેપદરયોજનાની શ્રેણીમા ંકોઈ ફેરફાર કયાચ વિના મતં્રાલયની પિૂચ-ઇસીની જરૂર પડશે. 

(5) કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળના તમામ પરીયોજનાઓ કે જે અનસુચૂર્મા ંસ્પષ્ટ કયાચ મજુબ મલૂ્યાકંન સવમવત સમક્ષ 
મકૂિા જરૂરી છે, એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએ પાસેથી પિૂચ-ઇસીની આિશ્યકતા રહશેે, જેમ કે કેસ 
હોઈ શકે. 

(6) કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળના અન્દ્ય તમામ પરીયોજનાઓ (ઉપરના પેટા કલમ (૫) હઠેળ વનિાચદરત તે 
પરીયોજનાઓ વસિાય), એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએ પાસેથી પિૂચ-ઇપી આિશ્યક છે, જેમ કે કેસ 
હોઈ શકે. આ પરીયોજનાઓ મલૂ્યાકંન સવમવત સમક્ષ મકૂિામા ંઆિશે નહીં. 

(7) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વનિાચદરત મજુબ રાષ્િીય સરંક્ષણ અને સરુક્ષા સબંવંિત અથિા અન્દ્ય વ્યહૂાતમક 
વિર્ારણાઓને લગતા તમામ પદરપદરયોજનાને પદરયોજનાની શે્રણીમા ંકોઈ ફેરફાર કયાચ વિના મતં્રાલય 
તરફથી પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની જરૂર પડશે. આગળ, આિા પરીયોજનાઓ સબંવંિત કોઈ માદહતી 
જાહરે ક્ષેત્રમા ંમકૂિામા ંઆિશે નહીં. 
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6. ત્તનષ્ણયત મલૂ્ર્યકંન સત્તમત્તત (EAC- Expert Appraisal Committee): - 

(1) EAC મા ંફતત નીર્ેના પાત્રતાના માપિંડોને પદરપણૂચ કરનાર વનષ્ણાતોનો સમાિેશ હશે: - 

(a) લયર્કયત: વ્યક્તત પાસ ે વિજ્ઞાન અથિા િાચણજ્ય અથિા આર્ટચસ અથિા કાયિો અથિા વ્યિસાય 
સરં્ાલન અથિા કૃવષ અથિા બાગાયતી અથિા અથચશાસ્ત્રમા ંઓછામા ંઓછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુટ દડગ્રી 
હોિી જોઈએ; અથિા કોઈપણ માન્દ્ય યવુનિવસિટી અથિા વ્યિસાવયક પ્રમાણપત્ર (સીએ, સીએસ અન ે
સીએમએ) થી ટેકનોલોજી અથિા એપ્ન્દ્જવનયદરિંગ અથિા આદકિટેતર્રમા ંસ્નાતકની દડગ્રી. 

(b) ઉંમર: મલૂ્યાકંન સવમવત માટે નામાકંનની તારીખના રોજ ૭૦ િષચથી નીર્ે. 

(c) અન ભવ : નીર્ ેઆપલે સબંવંિત ક્ષેત્રોમા ં૧૫ િષચનો અનભુિ: 

(i) પર્યાવરણ ગ ણવિય: પયાચિરણની ગણુિત્તાના સબંિંમા ંડેટાના માપન, વનરીક્ષણ, વિશ્લેષણ 
અને અથચઘટનના વનષ્ણાતો; 

(ii) કે્ષત્રીર્ પરરર્ોજનય મેનેજમેન્ટ: ખાણકામ, પ્રાકૃવતક સસંાિનોનો વનષ્કષચણ, વસિંર્ાઈ, િીજ 
ઉતપાિન, પરમાણ ુ ઉજાચ, પ્રાથવમક પ્રદક્રયા, સામગ્રીનુ ં ઉતપાિન, સામગ્રી પ્રદક્રયા, ઉતપાિન, 

બનાિટ, પયાચિરણીય સેિાઓ સદહતના ભૌવતક માળખાકીય સવુિિાઓ જેિા કે ક્ષેત્રોમા ં
પદરયોજના મેનેજમેન્દ્ટ અથિા પ્રદક્રયાના સરં્ાલન અથિા સવુિિાઓ અથિા સવુિિાઓના 
વનષ્ણાતો. ; 

(iii) પર્યાવરણ અસર આકયરણી પ્રરક્રર્ય: ઇ.આઇ.એ. હાથ િરિા અને ઇ.એમ.પી. બનાિિા અને 
અન્દ્ય મેનેજમેન્દ્ટ પદરયોજનાઓની તૈયારીમા ં વનષ્ણાતો અને જેમને ઇ.આઇ.એ. પ્રદક્રયામા ં
આગાહીયતુત તકનીકો અને સાિનોની વ્યાપક કુશળતા અને જ્ઞાન છે; 

(iv) જોખમનુ ંમલૂ્યાકંન અથિા વ્યિસાવયક આરોગ્ય; 

(v) જીિન વિજ્ઞાન (ફ્લોરલ અને ફોઉનલ મેનેજમેન્દ્ટ) અથિા િનીકરણ અથિા િન્દ્યજીિન અથિા 
િદરયાઈ વિજ્ઞાન; 

(vi) પદરયોજના મલૂ્યાકંનના અનભુિ સાથે પયાચિરણ અથચશાસ્ત્ર; 

(vii) પ્રદૂષણ વનિારણ અને ઉપશમન અથિા પયાચિરણીય વિજ્ઞાન; 

(viii) વિવિિ વિકાસ ક્ષેત્રો અને પયાચિરણના પ્રશ્નોન ેઆિરી લેતો જાહરે િહીિટ અથિા સરં્ાલન; 

(ix) પયાચિરણ કાયિા; અન ે

(x) સામાજજક અસર આકારણી અથિા પનુ:સ્થાપન અને પનુિચસન. 

(2) ઇએસીનો કાયચકાળ ત્રણ િષચથી િધ ુરહશેે નહીં. 

(3) EAC ની મયાચિા, અધ્યક્ષ અને સચર્િ સદહતની પિંર વનયવમત સભ્યોથી િધ ુન હોિી જોઈએ. જો કે, 

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ સવમવતની ર્ોક્કસ મીદટિંગ માટે સબંવંિત ક્ષેત્રમા ં વનષ્ણાત (ઓ) ને સભ્ય (ઓ) 

તરીકે સહકાર આપી શકે છે. 

(4) અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ એક પ્રખ્યાત વ્યક્તત હશ ેજે પયાચિરણ નીવત સબંવંિત મદુ્દાઓમા,ં મેનેજમેન્દ્ટમા ં
અથિા વિવિિ વિકાસલક્ષી ક્ષેત્રો સાથેના જાહરે િહીિટમા ંઅનભુિ િરાિશે. 

(5) અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ, ર્રેમેન અથિા અધ્યક્ષની ગરેહાજરીમા,ં ઇસીની અધ્યક્ષતા સભંાળનાર, ઉપ-

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ તરીકેના સભ્યોમાથંી એકને નામાદંકત કરશે. 

(6) અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ સદહત સિસ્યની મહત્તમ મિુત, મલુ્યાકંન સવમવત અથિા સત્તાવિકારમાનંી 
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કોઈપણ અથિા ત્રણ િષચની બ ેઅિવિ માટે રહશેે. અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ અન ેસભ્ય આ સરૂ્ના હઠેળ 
રર્ાયેલી એક કરતા િિારે સતામડંળ અથિા સવમવતમા ંએક સાથે સેિા આપશ ેનહીં. 

(7) ર્ેરમેન અથિા અધ્યક્ષ અને સભ્યોના કાયચકાળનો કાયચકાળ સમાતત થાય તે પહલેા,ં મતં્રાલય દ્વારા 
કારણભતૂ અને યોગ્ય તપાસ કયાચ વિના, મનસ્િી રીતે કાયચકાળ પણૂચ કરી શકાશે નહીં. 

(8) જો જરૂરી માનિામા ંઆિ ેતો મતં્રાલય દ્વારા એક કરતા ંિધ ુવનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવતઓની રર્ના કરી 
શકાય છે,. 

(9) સબંવંિત ઇએસીના અવિકૃત સભ્યો પદરયોજના સાથે જોડાયેલ કોઈપણ સાઇટનુ ંવનરીક્ષણ કરી શકે છે જે 
સિંભે પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને ઓછામા ંઓછા સાત દિિસની પિૂચ સરૂ્ના સાથે વિસ્તરણ અથિા 
મલૂ્યાકંન કરિાના હતે ુમાટે પ્રાિાન્દ્ય પયાચિરણ મજૂંરીની માગં કરિામા ંઆિે છે જેના વનરીક્ષણ માટે 
જરૂરી સહકાર પરૂો પાડશે.. 

(10) EAC સામદૂહક જિાબિારીના વસદ્ધાતં પર કાયચ કરશે. અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ િરેક દકસ્સામા ંસિચસમંવત 
સિુી પહોંર્િાનો પ્રયતન કરશે અને જો સિચસમંવત થઈ શકતી નથી, તો બહુમતીનો મત િતે છે. જો કોઈ 
બહુમતી દ્વારા વનણચય લેિામા ંઆિે તો, તેની સામે અને તેની વિરુદ્ધની વિગતો, કાયચનોિમા ંરેકોડચ કરિામા ં
આિશ.ે 

(11) વનયામક અથિા િૈજ્ઞાવનક 'ઇ' અથિા તેના સમકક્ષના પિથી નીર્ે ન હોય તેિા મતં્રાલયનો પ્રવતવનવિ 
સવમવતના સભ્ય-સચર્િ તરીકે કાયચ કરશે. 

(12) ઇએસી િર મદહને ઓછામા ંઓછ ંએકિાર મળશ.ે 

(13) મતં્રાલય, સમયાતંરે ઇએસીની રર્ના માટે પાલન કરિાની પ્રદક્રયા જારી કરશે. 

7. રયજ્ર્ કક્ષયની પર્યાવરણ અસર આકયરણી સતયમડંળ અથવય કેન્રશયત્તસત પ્રદેશો પર્યાવરણ અસર આકયરણી 
સતયમડંળ: - 

(1) એસ.ઇ.આઈ.એ.એ અથિા ય.ુટી.ઇ.આઈ.એમા ંર્ેરમેન અથિા અધ્યક્ષ અને સભ્ય-સચર્િ સદહત ત્રણ 
સભ્યોનો સમાિેશ કરશે. સભ્ય-સચર્િ સબંવંિત રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત િહીિટનો સેિા 
આપતા અવિકારી રહશેે,જે રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશોમા ંવનયામક અથિા સમકક્ષની પિથી 
નીર્ે નહીં. સભ્ય-સચર્િ, પયાચિરણના કાયિાથી પદરચર્ત હોિાની અપેક્ષા છે. 

(2) એસ.ઇ.આઈ.એ.એ અથિા ય.ુટી.ઇ.આઈ.એ.નો કાયચકાળ ત્રણ િષચનો રહશેે. જો કે અને જ્યા ંપણ જરૂરી 
અને લાભિાયક માનિામા ં આિે છે તયા ંમતં્રાલય હાલની સત્તાના કાયચકાળને ત્રણ મદહનાથી િધ ુ
સમયગાળા માટે લબંાિી શકે છે. 

(3) અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ એક પ્રખ્યાત વ્યક્તત હશે જે પયાચિરણ નીવત સબંવંિત મદુ્દાઓનો અથિા 
મેનેજમેન્દ્ટમા ંઅથિા વિવિિ વિકાસલક્ષી ક્ષેત્રો સાથેના જાહરે િહીિટમા ંઅનભુિ િરાિશે. લાયકાત, િય 
અને અનભુિ આ સરૂ્નાના કલમ ૬ની પેટા કલમ (૧) મા ંઆપેલા માપિંડ મજુબ રહશેે. 

(4) અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ સદહત ચબન-સત્તાિાર સભ્યની મહત્તમ કાયચકાળ, મલૂ્યાકંન સવમવત અથિા 
સત્તાવિકારમાનંી કોઈપણ અથિા તે માટેના ત્રણ િષચ માટેના બે સમયગાળા માટેનો રહશેે. અધ્યક્ષ અથિા 
અધ્યક્ષ અને સભ્ય આ સરૂ્ના હઠેળ રર્ાયેલી એક કરતા િિારે સવમવતમા ંએક સાથે સેિા આપશે નહીં. 

(5) અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ અને સભ્યોના કાયચકાળની મિુત પરુી થતા ંપહલેા ંમનસ્િી રીતે કાપી શકાતી 
નથી, કારણ કે સબંવંિત રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશો દ્વારા લેિામા ંઆિેલી યોગ્ય તપાસ વિના. 

(6) રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસનના િહીિટ સભ્યો અન ેઅધ્યક્ષના નામ િતચમાન સત્તાના 
કાયચકાળની સમાપ્તતના ઓછામા ં ઓછા, ૪૫ દિિસ પહલેા ં મતં્રાલયને મોકલે છે, અને મતં્રાલય 
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એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએની રર્ના કરશે, એક અવિકારી તરીકે હાલની સત્તાના કાયચકાળની 
સમાપ્તત પહલેા,ં આ સરૂ્નાના હતેઓુ માટે. 

(7) જો રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસન હાલના કાયચકાળની અિવિ સમાતત થાય તે પહલેાનંા 
સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ મતં્રાલયને મોકલિામા ંવનષ્ફળ જાય સત્તા, મતં્રાલય આ સરૂ્નાના હતે ુમાટે, 

રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટનો ઉલ્લેખ કયાચ વિના, એસઇઆઈએ અથિા 
યટુીઇઆઈએની રર્ના કરશે. 

(8) એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએના તમામ વનણચયો મીદટિંગમા ં લેિામા ંઆિશે અને સામાન્દ્ય રીતે 
સિાચનમુતે કરિામા ંઆિશે. જો કે બહુમતી દ્વારા વનણચય લેિામા ંઆિે તો, તેના માટે અને સામેના 
વિર્ારોની વિગતો, વમવનટોમા ં સ્પષ્ટપણે નોંિિામા ંઆિશે અને તેની નકલ મતં્રાલયને મોકલિામા ં
આિશ.ે 

(9) એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએ ઓછામા ંઓછા એક મદહનામા ંએકિાર મળિા જોઈએ. 

8. રયજ્ર્ કે કેન્રશયત્તસત પ્રદેશો અથવય જજલ્લય કક્ષયનય ત્તનષ્ણયત મલૂ્ર્યકંન સત્તમત્તત: - 

(1) આ સરૂ્નાની કલમ ૬ ની પેટા કલમ (૧) મા ંઆપેલા માપિંડ મજુબ ર્ેરમેન અથિા ર્ેરપસચન અથિા 
એસઇએસી અથિા યટુીઇએસી અથિા ડીઇએસીના સભ્યોની લાયકાત, િય અને અનભુિ. 

(2) એસઇએસી અથિા યટુીઇએસી અથિા ડીઇએસીના અન્દ્ય માપિંડ અને કાયો આ સરૂ્નાના કલમ ૬ ના 
પેટા કલમ (૨) થી પેટા કલમ (૧૦) મા ંઆપેલા માપિંડ મજુબ રહશેે. 

(3) રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસનના પ્રવતવનવિ, રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશોમા ં
વનયામક અથિા સમકક્ષની કક્ષાની નીર્ ેનહીં, એસઇએસી અથિા યટુીઇએસીના દકસ્સામા,ં સવમવતના 
સચર્િ તરીકે કાયચ કરશે. 

(4) રાજ્ય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચ અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ સવમવતના અવિકારી ડીઈએસીના 
સચર્િ તરીકે કાયચ કરશે. 

(5) ડીઇએસીની રર્ના ત્રણ િષચ પછી એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએ દ્વારા જજલ્લા િહીિટ અથિા રાજ્ય 
સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત િહીિટ દ્વારા આગળના નામના આિારે કરિામા ંઆિશ.ે 

(6) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગેઝેટ સરૂ્ના દ્વારા િર ત્રણ િષચ પછી એસઇએસી અથિા યટુીઇએસીનુ ંપનુગચઠન 
કરિામા ંઆિશે. જયા ંપણ જરૂરી અને લાભિાયક માનિામા ંઆિે તયા ંમતં્રાલય હાલની કવમટીની મિુત 
૩ મદહનાથી િધ ુનહીં પણ િિારી શકે છે. 

(7) રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટીતતં્ર સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ મતં્રાલયને મોકલશે, 
હાલના એસઇએસી અથિા યટુીઇએસીનો કાયચકાળ સમાતત થયાના ઓછામા ંઓછા ૪૫ દિિસ પહલેા 
અને મતં્રાલય આ હતે ુમાટે એસઇએસી અથિા યટુીઇએસીની રર્ના કરશે. હાલની સવમવતના કાયચકાળની 
સમાપ્તત પહલેા ંસરૂ્ના 

(8) જો રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટ સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ મતં્રાલયન ે
મોકલિામા ં વનષ્ફળ જાય તો, હાલના એસઇએસી અથિા યટુીઇએસીનો કાયચકાળ સમાતત થયાના ૪૫ 
દિિસ પહલેા,ં મતં્રાલય મલૂ્યાકંન તરીકે એસઇએસી અથિા યટુીઇએસીની રર્ના કરશે. રાજ્ય સરકાર 
અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટનો સિંભચ લીિા વિના, આ સરૂ્નાના હતેઓુ માટે સવમવત. 

(9) જો જજલ્લા િહીિટ અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસન, સભ્યો અને ડીઇએસીના અધ્યક્ષના 
નામ એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએને મોકલિામા ંવનષ્ફળ જાય તો, હાલના ડીઇએસીની કાયચકાળની 
સમાપ્તતના ૪૫ દિિસ પહલેા,ં કેસ હોઈ શકે છે, એસઇઆઈએએ અથિા યટુીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે તેમ, 

આ સરૂ્નાના હતેઓુ માટે, ડીઈએસીની વનમણકૂ, જજલ્લા િહીિટ અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત 
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પ્રશાસનનો ઉલ્લેખ કયાચ વિના, મલૂ્યાકંન સવમવત તરીકે કરશે. 

(10) આ ઉપરાતં, સબંવંિત એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, સમય-સમય પર મતં્રાલય 
દ્વારા સચૂર્ત સમયગાળા િરવમયાન ડીઇસીની રર્ના કરિામા ં વનષ્ફળ જાય, તો મતં્રાલય સબંવંિત 
ડીઇએસીની રર્ના કરશે, જેમા ંસભ્યોને યોગ્ય માનિામા ંઆિશે. સમયગાળો (૬ મદહનાથી ઓછા નહીં) 
તયા ંસિુી સબંવંિત એસઇઆઈએ અથિા યટુીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે છે, સબંવંિત એસએસીની રર્ના 
કરત ુ ંનથી. 

(11) િહીિટી સગિડ અને િરખાસ્તોના ઝડપી વનકાલના કારણોસર મતં્રાલય રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશો 
માટે એક કરતા િધ ુએસએસી અથિા યટુીઇએસીની રર્ના કરી શકે છે. 

(12) એસઇએસી અથિા યટુીઇએસી અથિા ડીઇએસી િર મદહનામા ંઓછામા ંઓછ ંએકિાર મળશે. 

9. તકનીકી ત્તનષ્ણયત સત્તમત્તત: - 

(1) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પયાચિરણ (સરુક્ષા) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા કલમ (૩) હઠેળ એક 
તકનીકી વનષ્ણાત સવમવતની રર્ના કરિામા ંઆિશે, જેમા ંઅધ્યક્ષ / અધ્યક્ષ અને સભ્ય-સચર્િ સદહત 
૧૦ સભ્યોની મહત્તમ રર્ના હશે. 

(2) તકનીકી વનષ્ણાત સવમવત, િૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાતંો પરના પરીયોજનાઓનુ ંિગીકરણ અથિા પનુ િગીકરણ 
હાથ િરશ,ે જેમા ંકાયચિાહીની સવુ્યિક્સ્થતતા, સવમવતને સોંપાયેલ અન્દ્ય કાયો, આ સરૂ્નાના હતે ુમાટે, 

સમય-સમય પર મતં્રાલય દ્વારા કરિામા ંઆિશે. 

(3) સવમવતનો કાયચકાળ પારં્ િષચનો રહશેે. 

(4) તકનીકી વનષ્ણાત સવમવતના અવિકૃત સભ્યો મતં્રાલય દ્વારા પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને ઓછામા ંઓછા 
સાત દિિસની પિૂચ સરૂ્ના સાથે પદરયોજનામા ંસામેલ પયાચિરણ અસરોની આકારણી કરિાના હતેથુી 
કોઈપણ પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્ત સાથે જોડાયેલ કોઈપણ સાઇટની મલુાકાત લઈ શકે છે. 

10. અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મજૂંરી અથવય પવૂા પર્યાવરણ પરવયનર્ી પ્રરક્રર્યનય તબક્કયઓ: - 

૧. કેટેગરી 'એ' અથિા કેટેગરી 'બી ૧' માટેની પિૂચ પયાચિરણીય મજૂંરી પ્રદક્રયા મહત્તમ છ તબક્કાઓનો 
સમાિેશ કરશ.ે જો કે, કેસોના કેસો અથિા કેસના િગચ માટે આિા તબક્કાઓની લાગતુા આ સરૂ્નામા ં
આગળ જણાિેલ છે. ક્રવમક ક્રમમા ંછ તબક્કા છે: 

 

સ્ટેજ (૧):         વિસ્તારણ; 

સ્ટેજ (૨):         ડ્રાફ્ટ ઇઆઇએ દરપોટચની તૈયારી; 
સ્ટેજ (૩):         જાહરે પરામશચ; 
સ્ટેજ (૪):  અંવતમ તૈયારી ઇઆઇએ;  

સ્ટેજ (૫): મલૂ્યાકંન; અન ે

સ્ટેજ (૬): પિૂચ પયાચિરણીય મજૂંરીની મજૂંરી અથિા અસ્િીકાર. 

 

૨. કેટેગરી 'બી ૨' માટેની અગાઉની પયાચિરણીય મજૂંરી પ્રદક્રયા કે જે અનસુચૂર્મા ંવનદિિષ્ટ મલૂ્યાકંન સવમવત 
સમક્ષ મકૂિાની રહશે,ે તેમા ંમહત્તમ ત્રણ તબક્કા હશે. ક્રવમક ક્રમમા ંત્રણ તબક્કા છે: 

સ્ટેજ (૧): ઇએમપી દરપોટચની તૈયારી;  
સ્ટેજ (૨): મલૂ્યાકંન; 

સ્ટેજ (૩):        પિૂચ પયાચિરણીય મજૂંરીની મજૂંરી અથિા અસ્િીકાર. 

 

૩. કેટેગરી 'બી ૨' માટેની અગાઉની પયાચિરણીય પરિાનગી પ્રદક્રયા કે જેની સચૂર્મા ંઉલ્લેચખત મજુબ મલૂ્યાકંન 
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સવમવત સમક્ષ મકૂિાની જરૂર નથી, તે મહત્તમ બ ેતબક્કાઓનો સમાિેશ કરશે. ક્રવમક ક્રમમા ંબે તબક્કા છે: 

 

સ્ટેજ (૧):  EMP ની તૈયારી અહિેાલ; 

સ્ટેજ (૨): રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા એપ્તલકેશનની સપંણૂચતાની ર્કાસણી; અને  
સ્ટેજ (૩): પિૂચ પયાચિરણ પરિાનગીની મજૂંરી અથિા અસ્િીકાર. 

 

EMP અને પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની તૈયારી કરનાર ACO, EMP ની પયાચતતતા માટે જિાબિાર 
રહશેે. 
 

EMP અહિેાલ રેકોડચ પર રાખિામા ંઆવ્યો છે અને રેગ્યલુેટરી સતામડંળને પદરયોજના માટે િિારાના પગલા 
સરૂ્િિાનો અવિકાર અનામત છે તેવુ ંઆગળ પરંુૂ પાડયુ ંછે. 

11. અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મજૂંરી અથવય અર્યઉનય પર્યાવરણ પરવયનર્ી મયટેની અરજીની પ્રરક્રર્ય, જેમ કે આ 
કેસ હોઈ શકે છે: 

(1) પિૂચ-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપી માગંનારા પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક, જેમ કે કેસની સચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજના 
માટે, િરેક તબક્કાની વિરુધ્િ સબંવંિત ફોમચ (ઓ) મા ંસચૂર્ત ઓનલાઇન પોટચલ દ્વારા અરજી કરશે. કોઈ 
ઓફલાઇન એપ્તલકેશન સ્િીકાર કરિામા ંઆિશે નહીં. 

 

 

 

 

સ્ટેજ / 
હતે ુ

ફોમ્સચ સાથે પરૂક લાગ ુપડે રેગ્યલુેટરી સતામડંળ 

વિસ્તારણ ફોમચ -૧ પ્રાિાન્દ્યતા અહિેાલ કેટેગરી 'એ' અને કેટેગરી 'બી 
૧' હઠેળના તમામ 
પરીયોજનાઓ. 

મતં્રાલય: કેટેગરી 'એ' અને કેટેગરી 'બી ૧' હઠેળના 
પરીયોજનાઓ માટે (જેને જનરલ શરતો લાગ ુપડે છે); 

અને 

    એસઇઆઈએએ અથિા યટુીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે 
છે: પરીયોજનાઓ માટે 

    કેટેગરી 'બી ૧' (જેઓ સામાન્દ્ય શરતો લાગ ુ પડતી 
નથી) અને કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળ છે. 

લોક 
પરામશચ 

સરળ 
પત્ર 
સબંોિન 
કયુું 

(i) અંગ્રેજીમા ં તૈયાર 
કરેલા ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ 

દરપોટચની ઓછામા ં
ઓછી ૧૦ હાડચ નકલો 
અને સોફ્ટ 
(ઇલેતિોવનક) નકલ; 

અને 

(ii) ઇ.આઈ.એ. 

દરપોટચની સારાશંની 
ઓછામા ંઓછી ૧૦ હાડચ 
નકલો અંગ્રેજીમા ં અને 
રાજ્ય અથિા 
કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશો 
અથિા પ્રાિેવશક 

આ સરૂ્નાના કલમ ૧૪ ની 
પેટા કલમ (૧) મા ં આપેલ 
તમામ પદરયોજના 

સબંવંિત એસપીસીબી / યટુીપીસીસીના સભ્ય સચર્િ. 
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ભાષાની સત્તાિાર 
ભાષામા.ં 

મલૂ્યાકંન ફોમચ -૧ (i) ફોમચ -૧ એ; અને 

(ii) કલ્પનાશીલ 
પદરયોજના 

બિા પરીયોજનાઓ 
શેડયલૂના આઇટમ ૪૨ અને 
૪૩ હઠેળ કોલમ (૫) પર 
ઉલ્લેચખત છે. 

એસઇઆઈએએ અથિા યટુીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે 
છે 

 ફોમચ -૧ (i) ફોમચ -૧ બી ૨; 

(ii) ઇએમપી; 

(iii) અંવતમ લેઆઉટ 
પદરયોજના; 

(iv) ખાણકામ 
પદરયોજનાના દકસ્સામા ં
શક્યતા અહિેાલ 
અથિા ખાણકામની 
પદરયોજના; 

(v) ગૌણ ખનીજની 
ખાણકામના દકસ્સામા ં
જજલ્લા સિે અહિેાલ; 

અને 

(vi) તલસ્ટરની 
પદરક્સ્થવતમા ં તલસ્ટરનુ ં
પ્રમાણપત્ર. 

કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળ આિતા 
તમામ પરીયોજનાઓ. 

એસઇઆઈએએ અથિા યટુીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે 
છે. 

 ફોમચ -૨ (i) અંવતમ ઇઆઇએ 
દરપોટચ ; 

(ii) ખાણકામ 
પદરયોજનાના દકસ્સામા ં
શક્યતા અહિેાલ 
અથિા માન્દ્ય ખાણકામ 
પદરયોજનાની નકલ; 

(iii) અંવતમ લેઆઉટ 
પદરયોજનાની નકલ; 

(iv) જાહરે 

પરામશચ કાયચિાહી; 

(v) ગૌણ ખનીજની 
ખાણકામના દકસ્સામા ં

કેટેગરી 'એ' અથિા કેટેગરી 
'બી ૧' હઠેળ આિતા તમામ 
પરીયોજનાઓ. 

મતં્રાલય: કેટેગરી 'એ' અને કેટેગરી 'બી ૧' હઠેળના 
પરીયોજનાઓ માટે (જેમા ંજનરલ શરતો લાગ ુપડે છે); 

એસઇઆઈએએ અથિા યટુીઇઆઈએ, કેસ આ પ્રમાણે 
હોઈ શકે છે: કેટેગરી 'બી ૧' (જેઓ સામાન્દ્ય શરતોને 
જનરલ શરતો લાગ ુપડતી નથી) અને કેટેગરી 'બી ૨' 

હઠેળના પરીયોજનાઓ માટે 
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જજલ્લા સિે અહિેાલ; 

અને 

(vi) તલસ્ટર 
પદરક્સ્થવતના દકસ્સામા ં
તલસ્ટરનુ ં પ્રમાણપત્ર; 

અને 

(vii) પાલનનુ ં
પ્રમાણપત્રની 

  અગાઉની ઇસી અથિા 
પિૂચ-ઇપી શરતો, 
વિસ્તતૃ અથિા 
આધવુનકીકરણ 
િરખાસ્તોના દકસ્સામા ં
કમ્પોનન્દ્ટ સતામડંળ 
દ્વારા જારી કરિામા ં
આિી હોય તેિી ક્સ્થવત; 

અને 

(vii) આ સરૂ્નાના 
ફકરા ૧૭ ના પેટા-
ફકરા (૫) પર 
ઉલ્લેચખત અન્દ્ય પિૂચ 
આિશ્યકતાઓ. 

  

 

(2) પિૂચ-ઇસી અથિા પ્રાયોર-ઇપીના સિંભચમા ંપ્રદક્રયાની પદરયોજનાકીય રજૂઆત, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, 

પદરવશષ્ટ-XIV પર આપિામા ંઆવ્યુ ંછે 

12. ત્તવસ્તયરણ: 

(1) અનસુરૂ્ીની કેટેગરી "બી ૨" હઠેળ સચૂર્બદ્ધ બિા પદરપદરયોજનાને વિસ્તારણની જરૂર રહશેે નહીં. 

(2) પ્રાથવમક અથિા માધ્યવમક ડેટાના સગં્રહ સદહતના પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા યોગ્ય ખતંને સગુમ 
બનાિિા માટે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, મતં્રાલય દ્વારા વિકવસત સેકંડ મજુબ િોરણ સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર. ની મજૂંરી 
આપિા માટે, ટોર. અથિા પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇ.પી. સમય સમય પર, મતં્રાલયની િેબસાઇટ પર 
િશાચિિામા ંઆિશે. 

(3) રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા મલૂ્યાકંન સવમવતનો ઉલ્લેખ કયાચ વિના, ૭ કાયચકારી દિિસોમા ંઅરજી સ્િીકાયાચ 
પછી, નીર્ેના પદરપદરયોજનાને ઓનલાઇન મોડ દ્વારા સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર આપિામા ંઆિશે: 

(a) બોડચર એદરયામાનંા તમામ હાઇિે પરીયોજનાઓ અનસુરૂ્ી ૩૮ ની સામે (i) અને (ii) કોલમ (૩) 

અને (૪) ની અંતગચત આિરી લેિામા ંઆવ્યા છે; 

(b) બિા પરીયોજનાઓ, સચૂર્ત ઓિોચગક  િસાહતોમા ંક્સ્થત હોિાનુ ંસરૂ્ન કયુું છે અને જેને આિી 
સરૂ્નામા ંમજૂંરી નથી; 

(c) અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરીઓ િરાિતા હાલના પદરયોજનાના તમામ વિસ્તરણ િરખાસ્તો; 

(d) બિા ચબન્લ્ડિંગ કન્દ્સ્િકશન અને એદરયા ડેિલપમેન્દ્ટ પરીયોજનાઓ, અનસુરૂ્ીની આઇટમ ૪૨ અને 
૪૩ ની સામે કોલમ (૪) ની એન્દ્િી હઠેળ આિરી લેિામા ંઆવ્યા છે. 
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પ્રિાન કરે છે કે મલૂ્યાકંન સવમવતને કોઈ પદરયોજના માટે પ્રમાણભતૂ ટોર આપિાની બાબતમા ંમાદહવત આપિામા ં
આિશે. મલૂ્યાકંન સવમવત, માનક ટોર ઇશ્ય ૂથયાના ૩૦ દિિસની અંિર, જો તે પદરયોજના માટે જરૂરી જણાશે, તો 
િોરણ ટોર ઉપરાતં, ર્ોક્કસ ટોરની પણ ભલામણ કરી શકે છે. 

(4) ઉપરોતત ફકરા (૩) મા ંઉપર જણાવ્યા વસિાયના બિા નિા પરીયોજનાઓ, રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા 
અરજીની તારીખથી ૩૦ દિિસની અંિર મલૂ્યાકંન સવમવતને સિંચભિત કરિામા ંઆિશે, જો જરૂરી માનિામા ં
આિે તો િોરણ ટોર ઉપરાતં ર્ોક્કસ ટોરની ભલામણ કરિા માટે. . દકસ્સામા,ં રેગ્યલુેટરી સતામડંળ ફોમચ 
-૧ મા ંઅરજીની તારીખના ૩૦ દિિસની અંિર મલૂ્યાકંન સવમવતને આ બાબતનો સિંભચ આપે નહીં, 
રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા ૩૦ મી તારીખે સેતટર વિવશષ્ટ િોરણ ટોર જારી કરિામા ંઆિશે. 

(5) ટોર માટેની અરજીઓ મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણ પર સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા નામજૂંર થઈ 
શકે છે. જો આ અસ્િીકારના દકસ્સામા,ં આિી અસ્િીકારના કારણો સાથેનો વનણચય, અરજીની પ્રાપ્તતના સાઠ 
દિિસની અંિર વ્યક્તતગત સનુાિણી પછી પદરયોજના પ્રસ્તાિકને લેચખતમા ંજાણ કરિામા ંઆિશે. 

(6) પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ એ.આઈ.એ. દરપોટચ સેતટરના વિવશષ્ટ સ્ટાન્દ્ડડચ ટીઓઆર તેમજ ર્ોક્કસ ટોર, જો 
કોઈ હોય તો, મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા નક્કી કરેલા આિારે તૈયાર કરશે. 

(7) સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા જારી કરિામા ં આિેલી નિી ખીણ પરીયોજનાઓ વસિાયના 
પરીયોજનાઓની સિંભચની શરતો, ઇશ્યનુી તારીખથી ર્ાર િષચની માન્દ્યતા િરાિશે. નિી ખીણ 
પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં માન્દ્યતા પારં્ િષચ માટે રહશેે. 

(8) પદરયોજનાના કાયચક્ષેત્રમા ંકોઈ પદરિતચન આિ ેતેિા દકસ્સામા,ં જેના માટે ટોર રેગ્યલુટેરી સતામડંળ દ્વારા 
સરૂ્િિામા ંઆવ્યુ ંહત ુ,ં સિુારણા માટે ફોમચ -૩ મા,ં પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ, ઓનલાઈન અરજી કરશે. 

 
 

ટોરની માન્દ્યતા અન ે જાહરે પરામશચ પહલેા,ં ટોર. આિી તમામ િરખાસ્તો, અરજીની તારીખથી ૩૦ 

દિિસની અંિર, જો જરૂરી હોય તો, મલૂ્યાકંન સવમવતને ઉલ્લેચખત કરી શકાય છે. જો કે, સિુારેલા ટોરની 
માન્દ્યતા અગાઉની ટોર જારી કરિાની તારીખથી ગણાશ.ે 

(9) દકસ્સામા,ં એક જ જમીન માટે એક કરતા િધ ુિરખાસ્ત પ્રાતત થઈ છે અથિા અન્દ્ય પદરયોજના (ઓ) ની 
સાથે જમીનન ેઓિરલેપ કરી રહી છે, જે ભાગ અથિા પણૂચ છે, ત ેમાટે, ટોર અથિા પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-
ઇપી, પહલેાથી જ કોઈ અન્દ્ય પદરયોજનાને મજૂંરી આપિામા ંઆિી છે , આિા તમામ કેસો અટકાિી 
રાખિામા ંઆિશે. રેગ્યલુેટરી અવિકારી સબંવંિત રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશોના મખુ્ય સચર્િને 
લેચખત સિેંશાવ્યિહાર કરશ ેઅને રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસનની સલાહના આિારે વનણચય 
લેિામા ંઆિશ.ે 

13. પર્યાવરણ અસર આકયરણી અહવેયલ તૈર્યર: - 

(1) મતં્રાલય દ્વારા જારી કરિામા ંઆિેલા અથિા સમય-સમય પર સીપીસીબી દ્વારા સરૂ્િિામા ંઆિલેા 
સેતટર વિવશષ્ટ ઇઆઇએ માગચિવશિકા માગચિવશિકામા ંવનદિિષ્ટ પ્રોટોકોલો અનસુાર બઝેલાઇન ડેટા એકવત્રત 
કરિામા ંઆિશ.ે 

(2) નિી િેલી પદરયોજના વસિાયના અન્દ્ય તમામ પદરયોજનાના સિંભચમા ંઇઆઇએ દરપોટચ માટે ર્ોમાસા 
વસિાય અન્દ્ય એક સીઝન માટે બેઝલાઇન ડેટા એકવત્રત કરિામા ંઆિશે. તેમ છતા,ં ર્ોમાસાની ઋતનુો 
આિારરેખા ડેટા પણ એકવત્રત કરિો જરૂરી છે, જો જરૂરીયાતને જો મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા સરૂ્િિામા ં
આિે તયારે, ટોર આપતી િખતે. 

(3) નિી િેલી પદરયોજનાના સિંભચમા ંઇઆઇએ દરપોટચ માટે ર્ોમાસા સદહત બેઝલાઇન ડેટા એક િષચ માટે 
એકવત્રત કરિામા ંઆિશે. 

(4) બેઝલાઈન ડેટાના સગં્રહ અને વિશ્લેષણ પયાચિરણ પ્રયોગશાળા દ્વારા કરિામા ં આિશે (પયાચિરણ 
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(સરુક્ષા) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ યોગ્ય રીતે સચૂર્ત. 

(5) ઉપલબ્િ ગૌણ ડેટાને પણ ૧૨ નોદટકલ માઇલ્સથી આગળ સચૂર્ત પરીયોજનાઓ માટે બઝેલાઇન 
માનિામા ંઆિશ.ે 

(6) ઉપરની પેટા કલમ (૧) થી (૫) મા ંઉલ્લેચખત બઝેલાઇન ડેટા, કોઈ પણ તબકે્ક એકવત્રત કરી શકાય છે, 

ભલે વિસ્તારણ માટેની અરજીને ધ્યાનમા ંલીિા િગર. જો કે, એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીને જાહરે 
પરામશચ માટે ડ્રાફ્ટ ઇઆઇએ દરપોટચ રજૂ કરતી િખતે આિા બેઝલાઇન ડેટા ત્રણ િષચથી િધ ુજૂનો હોિો 
જોઈએ નહીં. 

(7) પયાચિરણ પ્રયોગશાળા દ્વારા એકવત્રત પદરયોજના પછીના મોનીટરીંગ ડેટાને પયાચિરણ (સરુક્ષા) 
અવિવનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ યોગ્ય રીતે સચૂર્ત પણ પદરયોજનાના વિસ્તરણ અથિા આધવુનકરણ માટે 
વિર્ારણા કરિામા ંઆિશ.ે 

(8) ઇસીઆ અહિેાલ એસીઓ દ્વારા પદરયોજના િરખાસ્ત કરનાર એપેન્ન્દ્ડતસ-એતસમા ં આપલેા સામાન્દ્ય 
માળખા મજુબ તૈયાર કરિામા ંઆિશે, જે તે ક્ષેત્ર માટેના પદરયોજના ક્ષેત્ર માટે માન્દ્યતા પ્રાતત છે. 

(9) ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ અહિેાલ મલૂ્યાકંન હતે ુમાટે જાહરે સલાહ અને અંવતમ ઇઆઈએ અહિેાલ હતે ુમાટે તૈયાર 
કરિામા ંઆિશ.ે 

(10) પયાચિરણીય પ્રભાિ આકારણીમા ંસામેલ ઇઆઈએ કોદડિનેટર અને ફંતશનલ એદરયા એતસપટચ (ઓ) સાથ ે
માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગનેાઇઝશેનની જાહરેાત, પદરવશષ્ટ-બારમા િોરણ ે ઉલ્લેચખત 
ફોમેટમા ંઇઆઇએ દરપોટચમા ંશામેલ કરિામા ંઆિશે અને તેઓ આપલેી સામગ્રી અથિા માદહતી માટે 
જિાબિાર છે તેમા ંપદરયોજના પદરયોજનાર ઉપરાતં. 

(11) કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળ સચૂર્બદ્ધ પરીયોજનાઓ માટે કોઈ ઇઆઇએ દરપોટચની જરૂર રહશેે નહીં. જો કે, 

પદરવશષ્ટ-XI મા ંઆપેલ સામાન્દ્ય રર્ના મજુબ EMP નો અહિેાલ ACO દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિશે 
અને અરજી સાથે સબવમટ કરિામા ંઆિશે. 

14. જાહરે પરયમશા: 

(1) જાહરે પરામશચમા ંસામાન્દ્ય રીતે બે ઘટકો હોિા જોઈએ: 

a. સ્થળ પર અથિા તેની નજીકમા ંજાહરે સનુાિણી, એકથી િધ ુ જજલ્લામા ં ક્સ્થત પદરયોજના ક્ષેત્રના 
મામલામા ંજજલ્લા મજુબની, સ્થાવનક અસરગ્રસ્ત લોકોની ચર્િંતાઓને શોિિા માટે, સરૂ્નમા ંસરૂ્િિામા ં
આિેલી રીતે હાથ િરિામા ંઆિશે; 

b. પદરયોજનાના પયાચિરણીય પાસાઓમા ંબદુ્ધદ્ધગમ્ય દહસ્સો િરાિતા અન્દ્ય સબંવંિત વ્યક્તતઓના લેચખતમા ં
જિાબો આપિા આમતં્રણ આપવુ;ં 

c. આ ઉપરાતં, જો જરૂરી હોય તો, પદરયોજનાની પ્રકૃવતના આિારે, કોઈપણ અન્દ્ય યોગ્ય ક્સ્થવત દ્વારા જાહરે 
પરામશચની ભલામણ મલૂ્યાકંન સવમવત, અથિા રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા કેસના આિારે કેસ કરી શકાય 
છે; 

જો કે, આ સરૂ્નાની કલમ ૫ ની પેટા કલમ (૭) હઠેળ વિર્ારણા કરિામા ંઆિતી સરંક્ષણ પદરયોજનાના 
દકસ્સામા ંજાહરે સનુાિણીની શક્યતા અને આિશ્યકતા અને / અથિા પરામશચ અંગ ેરેગ્યલુેટરી અવિકારી 
વનણચય લઈ શકે છે. 

(2) નિી કે વિસ્તરણ િરખાસ્તો અથિા આધવુનકીકરણના તમામ કેટેગરી 'એ' અને કેટેગરી "બી ૧" 

પરીયોજનાઓ, ક્ષમતામા ં૫૦ ટકાથી િધ ુિિારો જાહરે પરામશચ કરશે. 

પરૂી પાડિામા ંઆિલે, જાહરે પરામશચને નીર્ેના માટે મકુ્તત આપિામા ંઆિી છે: - 
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a. અનસુરૂ્ીની આઇટમ ૪ હઠેળ આિતા વસિંર્ાઇ પરીયોજનાઓનુ ંઆધવુનકરણ; 

b. સચૂર્ત ઓિોચગક  િસાહતોમા ંક્સ્થત અનસુરૂ્ીની આઇટમ્સ ૧૦ (એફ), ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪, 

૨૫, ૨૭, ૩૬, ૪૦ હઠેળ આિતા તમામ પદરયોજના; 

c. અનસુરૂ્ીની આઇટમ ૪૨ અને ૪૩ હઠેળ આિતા બિા પદરયોજના; 

d. બિા કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ અને પ્રવવૃત્તઓ; 

e. રાષ્િીય સરંક્ષણ અને સરુક્ષા સબંવંિત કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વનિાચદરત અન્દ્ય વ્યહૂાતમક વિર્ારણાઓન ે
લગતા તમામ પરીયોજનાઓ; 

f. સરહિ વિસ્તારોમા,ં આઇટમ ૩૧ અને ૩૮ હઠેળના બિા રેખીય પરીયોજનાઓ. 

g. ૧૨ નોદટકલ માઇલ્સથી આગળ ક્સ્થત તમામ િદરયાઈ કાઠંાની પરીયોજનાઓ 

આગળ પરૂા પાડિામા ંઆિેલ છે કે, અનસુરૂ્ીની આઇટમ ૩૧ હઠેળના તમામ પરીયોજનાઓમા,ં જાહરે 
પરામશચ ફતત જજલ્લા (જી) સિુી મયાચદિત રહશેે, જ્યા ંરાષ્િીય ઉદ્યાન અથિા અભયારણ્ય અથિા કોરલ રીફ 
અથિા ઇકોલોજીકલ સિંેિનશીલ ક્ષતે્ર ક્સ્થત છે. 

(3) જ્યા ંજાહરે સનુાિણી દ્વારા જાહરે પરામશચ જરૂરી છે, પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ એપેવસતસ -૧ મા ંઆપલે 
સ્પષ્ટ ફોમેટમા ંવિનતંી પત્ર એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીના સબંવંિત સભ્ય સચર્િને સપુરત કરશે, 

જે કેસ હોઈ શકે ત ેપદરયોજનાના અવિકારક્ષેત્રમા ંઓછામા ંઓછી ૧૦ હાડચ નકલો અને અંગ્રેજીમા ંતૈયાર 
કરાયેલા ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ દરપોટચની સોફ્ટ (ઇલતેિોવનક) નકલ સાથે ક્સ્થત; અને અંગ્રેજીમા ંઅને રાજ્ય 
અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશો અથિા પ્રાિેવશક ભાષાની સત્તાિાર ભાષામા ંઇઆઇએ દરપોટચની સારાશંની 
ઓછામા ંઓછી ૧૦ હાડચ નકલો. 

(4) જો પદરયોજના સાઇટ એક કરતા િધ ુજજલ્લા અથિા રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશોને આિરી લે છે, 

તો પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ પ્રદક્રયા મજુબ જાહરે સનુાિણી યોજિા માટે સબંવંિત િરેક એસપીસીબી 
અથિા યટુીપીસીસીને અલગ અલગ વિનતંી કરશે. 

(5) પદરવશષ્ટ -૧ મા ંઆપેલ પ્રદક્રયા મજુબ, પબ્બ્લક પરામશચ હાથ િરિામા ંઆિશે, આ પદરયોજનાને લગતી 
ર્ોક્કસ છે. 

(6) સબંવંિત સનુાિણીની કાયચિાહી સબંવંિત રેગ્યલુેટરી સતામડંળને સપુરત કરિા સદહતની જાહરે સનુાિણી 
એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી દ્વારા સબંવંિત પદરયોજના પ્રોપોઝન્દ્ટના વિનતંી પત્રની પ્રાપ્તતની 
તારીખથી ર્ાલીસ કાયચકારી દિિસની અિવિમા ંપણૂચ કરિામા ંઆિશે. 

(7) જો સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી વનદિિષ્ટ સમયગાળા િરવમયાન જાહરે સનુાિણી હાથ િરશે 
નહીં અને પણૂચ કરશે નહીં, તો ઉપર મજુબ, રેગ્યલુેટરી સતામડંળ બીજી જાહરે એજન્દ્સી અથિા સત્તાને 
સામેલ કરશે કે જે રેગ્યલુેટરી અવિકારીને ગૌણ નથી, આગળની અિવિમા ંપ્રદક્રયા પણૂચ કરિા માટે. આ 
સરૂ્નામા ંનક્કી કરેલી કાયચિાહી મજુબ ર્ાલીસ કાયચકારી દિિસો. 

(8) ઉપરા કલમ (૭) હઠેળ નામાદંકત જાહરે એજન્દ્સી અથિા સતામડંળએ રેગ્યલુેટરી સતામડંળને સબંવંિત 
સ્થાવનક પદરક્સ્થવતને લીિ ેદરપોટચ કરેલો અહિેાલ છે કે, સબંવંિત સનુાિણી કરિા માટે, એિી રીતે જાહરે 
સનુાિણી હાથ િરિી શક્ય નથી. વ્યક્તતઓને મતુતપણે વ્યતત કરિા માટે, તે સબંવંિત રેગ્યલુેટરી 
અવિકારીને તથ્યોની વિગતિાર જાણ કરશે, જે દરપોટચ અને તેની પાસેની અન્દ્ય વિશ્વસનીય માદહતીન ે
ધ્યાનમા ંલીિા પછી, વનણચય લઈ શકે છે કે આ દકસ્સામા ંજાહરે પરામશચમા ંલોકોન ેસમાિિાની જરૂર નથી. 
સનુાિણી. 

(9) પદરયોજનાના પયાચિરણના પાસાઓમા ંિલણિાળો દહસ્સો િરાિતા અન્દ્ય સબંવંિત વ્યક્તતઓ પાસેથી 
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લેચખતમા ંપ્રવતદક્રયા મેળિિા માટે, સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી અરજિાર દ્વારા તૈયાર 
કરેલા સારાશં ઇઆઇએ અહિેાલને અરજીની નકલ સાથે મકૂીને આિા સબંવંિત વ્યક્તતઓના પ્રવતસાિ 
આમવંત્રત કરશ.ે જાહરે સનુાિણી ગોઠિિા માટેની લેચખત વિનતંીની પ્રાપ્તતના િસ દિિસની અંિર, તેમની 
િેબસાઇટ પર, સરૂ્િેલા ફોમચમા.ં બૌદ્ધદ્ધક સપંવત્ત અવિકાર, એપ્તલકેશનમા ંઉલ્લેચખત સ્રોતન ેસમાવિષ્ટ ન 
કરાયેલી અથિા કાનનૂીરૂપે વિશેષાવિકૃત માદહતી સદહતની ગોપનીય માદહતી, િેબસાઈટ પર મકૂિામા ં
આિશે નહીં. સબંવંિત રેગ્યલુેટરી સતામડંળ પદરયોજના વિશેની વ્યાપક પ્રવસદ્ધદ્ધ સવુનવિત કરિા માટે 
અન્દ્ય યોગ્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે. રેગ્યલુટેરી સતામડંળ જો કે, કોઈપણ સસુગંત વ્યક્તતની 
લેચખત વિનતંી પર જાહરે સનુાિણીની તારીખ સિુી સામાન્દ્ય કર્ેરીના સમયગાળા િરવમયાન સચૂર્ત 
સ્થળે વનરીક્ષણ માટે ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. દરપોટચ ઉપલબ્િ કરાિિો જોઇએ. આ સાિચજવનક પરામશચ પ્રદક્રયાના 
ભાગ રૂપે પ્રાતત થયલેા બિા જિાબો ઝડપી ઉપલબ્િ માધ્યમો દ્વારા પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને 
મોકલિામા ંઆિશે. 

(10) જાહરે પરામશચ પણૂચ થયા પછી, પદરયોજના સતુ્રોની જાહરે સનુાિણીની કાયચિાહીની નકલ પણ પ્રિાન 
કરિામા ં આિશે. આ પદરયોજના િરમ્યાન વ્યતત કરાયેલ તમામ સામગ્રી પયાચિરણની ચર્િંતાઓન ે
પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક સબંોિશે, અને ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ દરપોટચ અને ઇએમપીમા ંમકુ્તત પદરયોજના સદહત 
યોગ્ય ફેરફારો કરશે. તૈયાર કરેલો અંવતમ ઇઆઈએ દરપોટચ પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા મલૂ્યાકંન માટે 
સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારીને સપુરત કરિામા ંઆિશે. 

 

15. મલૂ્ર્યકંન: - 

(1) પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચદ્વારા સપુરત કરાયેલી અરજી સબંવંિત રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા પદરયોજના 
માટે સરૂ્િિામા ંઆિેલ ટોર સિંભે તેની પ્રાપ્તતની તારીખથી પિંર કાયચકારી દિિસોમા ંતેની તપાસ 
કરિામા ંઆિશે. એપ્તલકેશનની અપણૂચતા ઓનલાઈન સિેંવશત કરિામા ંઆિશે, અથિા પણૂચ કરેલી અરજી 
ઓનલાઈન સ્િીકારિામા ંઆિશે. 

(2) કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળ આિતા બાબતો વસિાયની િરેક અરજી, વસિાય કે રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા સ્િીકૃત 
સ્િીકારાયેલ અનસુરૂ્ીની િસ્ત ુસામે સ્પષ્ટ ન થાય તયા ંસિુી મલૂ્યાકંન સવમવત સમક્ષ રખાશે અને તેનુ ં
મલૂ્યાકંન પરં્ાિન પરં્ાયત કાયચકારી દિિસોમા ં પણૂચ કરિામા ં આિશે. અરજીની સ્િીકૃવત. મલૂ્યાકંન 
સવમવતની ભલામણો, મીદટિંગની મીનીટો દ્વારા, સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારીની િેબસાઇટ પર િશાચિિામા ં
આિશ.ે 

(3) કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળ આિતા બાબતો માટેની િરેક અરજી, રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા અરજી સ્િીકાયાચ 
પછી, અનસુરૂ્ીની િસ્ત ુ સામે વિશેષરૂપે ઉલ્લેચખત ન હોય તયા ં સિુી, પિંર કાયચકારી દિિસોમા ં તે 
પરીયોજનાઓ માટે લાગ ુપડતી પ્રમાણભતૂ શરતો ઉમેરતી ઓનલાઇન વસસ્ટમ દ્વારા પિૂચ-ઇપી જારી 
કરિામા ંઆિશે. અરજીની તારીખથી. અરજી નામજૂંર થિાના દકસ્સામા ં તેના માટેના કારણો જણાિિા 
જોઈએ. 

(4) આ સરૂ્નાની કલમ ૧૫ ની પેટા કલમ (૨) મજુબ કેસના સિંભચમા ંમલૂ્યાકંન, મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા 
કાયચિાહીની પ્રદક્રયામા ં પારિશચક રીતે કરિામા ં આિશે, જેમા ં પદરયોજના પ્રોજેકટરને રૂબરૂમા ં જરૂરી 
સ્પષ્ટતા રજૂ કરિા માટે આમવંત્રત કરિામા ંઆિશે. અથિા અવિકૃત પ્રવતવનવિ દ્વારા (બોડચ ઓફ દડરેતટરમા ં
અવિકારીના સ્તરથી નીર્ ે નહીં) અથિા વિદડઓ કોન્દ્ફરન્દ્સ દ્વારા. સવમવત સમક્ષ મલૂ્યાકંન િરવમયાન 
ઇઆઇએ દરપોટચની તૈયારીમા ંસામેલ ઇઆઈએ સયંોજક અને કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત (ઇઆઆઈએ) ના 
પદરયોજનાનો પ્રોપોઝન્દ્ટ સહાય લઈ શકે છે. આ કાયચિાહીના વનષ્કષચ પર, મલૂ્યાકંન સવમવત વનયતુત 
વનયમો અન ેશરતો પર પિૂચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ આપિા માટે અથિા પિૂચ-ઇસી માટે અરજી નામજૂંર કરિા 
માટે સબંવંિત કારણો સાથે સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારીને સ્પષ્ટ ભલામણો કરશે. 
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(5) જો પદરયોજનાન ેપિૂચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ માટે ભલામણ કરિામા ંઆિ ેછે, તો વમવનટ ર્ોક્કસ પયાચિરણ સરુક્ષા 
અને શરતોની સ્પષ્ટ સચૂર્ આપશે. જો ભલામણો અસ્િીકાર માટે છે, તો તેના માટેના કારણો પણ સ્પષ્ટપણ ે
જણાિિામા ંઆિશે. 

(6) મીદટિંગના પ્રસ્તાિ અને કાયચસચૂર્ની વિર્ારણા અંગે ઓનલાઇન વસસ્ટમ દ્વારા પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચન ે
મલૂ્યાકંન સવમવતની બેઠકની વનિાચદરત તારીખના ઓછામા ંઓછા િસ દિિસ પહલેા ંજાણ કરિામા ંઆિશે. 

(7) મલૂ્યાકંન સમયે મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા કોઈ નિા અભ્યાસની માગંણી કરિામા ંઆિશ ેનહીં, જ્યા ંસિુી 
મલૂ્યાકંન સવમવતના ધ્યાનમા ંનવુ ંતથ્યો ન આિે અને પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ પાસેથી િિારાના અભ્યાસ 
મેળિિી અવનિાયચ ન બને અને તે જ બેઠકની વમવનટમા ંસ્પષ્ટ રીતે પ્રવતચબિંચબત થશ.ે 

(8) ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગના પ્રોવિઝનલ સદટિદફકેટ િરાિતા અનસુરૂ્ીની આઇટમ ૪૨ ની કોલમ (૪) હઠેળના 
પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં િરખાસ્તોને પ્રાિાન્દ્યતા પર ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિશે. 

(9) મતં્રાલય કોપોરેટ પયાચિરણની જિાબિારી માટે સમય-સમય પર માગચિવશિકા જારી કરશે, નિા 
પરીયોજનાઓ માટે સ્લેબની કલ્પના કરશે; વિસ્તરણ પરીયોજનાઓ; આધવુનકીકરણ પરીયોજનાઓ, જે 
ગભંીર રીતે પ્રદૂવષત વિસ્તારો, ગભંીર પ્રદૂવષત વિસ્તારો, અન્દ્ય વિસ્તારો, િગેરેમા ંક્સ્થત હોિાનુ ંસરૂ્ન કયુું 
છે. 

(10) અંવતમ વનણચય માટે મલૂ્યાકંન સવમવતની મીદટિંગના વમવનટના પ્રિશચનની તારીખથી પિંર કાયચકારી દિિસની 
અંિર િરખાસ્ત સક્ષમ સતામડંળ સમક્ષ મકૂિામા ંઆિશે. 

(11) સક્ષમ અવિકારીએ બીજા પિંર કાયચકારી દિિસોમા ંઅંવતમ વનણચય લેશે. 
 

 

 

 

16. આધ ત્તનકીકરણ મયટે અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મજૂંરી આપવયની કયર્ાવયહી: - 

(1) હાલની જગ્યા અથિા ખાણ લીઝ ક્ષતે્રમા ંઆધવુનકીકરણ માટે પિૂચ-ઇસીની માગંણી કરતી તમામ અરજીઓ, 

જેમ કે, સચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ પદરયોજનાના સિંભચમા,ં અહીં આપેલા મેદિતસ મજુબની આિશ્યકતાઓને આવિન 
રહશેે: - 

 

 

 

 

 

 

સ્લેબ આધવુનકીકરણ 
દ્વારા ઉતપાિન 
ક્ષમતામા ંહતેપુિૂચક 
િિારો 

ઓનલાઈન 
પોટચલ દ્વારા 
અરજી કરિી 

જરૂરીયાત 
વિસ્તરણ 

સિુારેલા 
ઇઆઇએ 
દરપોટચની 
આિશ્યકતા 

સિુારેલા 
ઇએમપીની 
આિશ્યકતા 

શુ ં મલૂ્યાકંન 
સવમવત સમક્ષ 
મકુિાની જરૂર 
છે 

જાહરે 
પરામશચ ની 
જરૂરીયાત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૩) (7) (૮) 

I ઉતપાિન 
ક્ષમતામા ંિિારો 
કયાચ વિના 
આધવુનકીકરણ 

ફોમચ -૨ ના ના ના ના ના 

II ૧૦ ટકા સિુી ફોમચ -૨ ના ના હા ના ના 
III ૧૦ થી િધ ુઅને 

૨૫ ટકા સિુી 
ફોમચ -૨ ના ના હા હા ના 
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IV ૨૫ થી િધ ુઅને 
૫૦ ટકા સિુી 

ફોમચ -૨ ના હા હા હા ના 

V િધ ુ કરતાં
 ૫૦ ટકા 

ફોમચ -૧ હા હા હા હા હા (કલમ 
૧૪ મજુબ) 

 

 

 

(2) જરૂરીયાત, મેદિતસ મજુબ, આ કલમ હઠેળ કોઈ છૂટછાટ શામેલ કયાચ વિના પદરયોજનાને જારી કરિામા ં
આિેલી નિીનતમ પિૂચ-ઇસી ('વિસ્તરણ' કેટેગરી હઠેળના પિૂચ-ઇસી સદહત) નો સિંભચ લેતા ઉતપાિન 
ક્ષમતામા ંસરં્વયત િિારાને લાગ ુકરિામા ંઆિશે 

િા.ત. જો 'એતસ' એકમોની ઉતપાિન ક્ષમતા માટે પ્રી-ઇસી જારી કરિામા ંઆિી છે, તો આધવુનકીકરણ 
માટે પ્રી-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ માટેની અરજીને નીર્ ેમજુબ મજુબ વિવિિ સ્લબે હઠેળ ગણી શકાય: 

પ્રી-ઇસી ( ૧/૧/૨૦૧૬ ના રોજ મજુંર કરેલ છે)  

 

 

 

 

 

 

 

ઉતપાિન ક્ષમતા      X 

 

સી.એલ. સચંર્ત 
ઉતપાિન 

તારીખ લાગ ુસ્લેબ સ્ટેજ કારણ 

૧. X  I - ઉતપાિન ક્ષમતામા ંિિારો કયાચ વિના 
આધવુનકીકરણ 

૨ ૧.૧ X 

સિુી 
૧/૧૨/૨૦૨૦ II પહલેુ ં 

આધવુનકીકરણ 

નવુ ંઉતપાિન ૧.૧X છે (એતસ: ઉતપાિન સ્તર 
કે જેના માટે પ્રાયોર-ઇસી આપિામા ંઆવ્યુ ંછે) 

૩ ૧.૨X 

સિુી 
૧/૦૬/૨૦૨૧ III બીજુ. 

આધવુનકીકરણ 

નવુ ં ઉતપાિન એ ઉતપાિનના ૧.૨ ગણા છે, 

જેના માટે પ્રાયોર-ઇસી (X) આપિામા ંઆિી 
હતી. આ તે હકીકતને ધ્યાનમા ંરાખીને નથી કે 
સચૂર્ત ઉતપાિન ૧.૧X ના ૧૦% કરતા ઓછં 
છે (જેને પહલેા ૧ લી આધવુનકીકરણ તબકે્ક 
મજૂંરી આપિામા ંઆવ્યુ ંહત ુ)ં 

૪ ૧.૪X 

સિુી 
૧/૦૬/૨૦૨૨ IV ત્રીજુ. 

આધવુનકીકરણ 

નવુ ં ઉતપાિન એ ઉતપાિનના ૧.૪ ગણા છે, 

જેના માટે પ્રાયોર-ઇસી (X) આપિામા ંઆિી 
હતી. આ તે હકીકતને ધ્યાનમા ંરાખીને નથી કે 
સચૂર્ત ઉતપાિન ૧.૨X ના ૨૫% કરતા ઓછં 
છે (જે અગાઉ ૨ જી આધવુનકીકરણના તબકે્ક 
મજૂંર કરાયુ ંહત ુ)ં 

 

(3) જો કે, સ્લેબ (િી) ની રન્ષ્ટએ જારી કરાયેલ પિૂચ-ઇસી, 'વિસ્તરણ' કેટેગરી હઠેળ આપિામા ંઆિશે તેવુ ં
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માનિામા ંઆિશ ે

(4) ઉપરની પેટા કલમ (૨) ની જોગિાઈઓ, પરીયોજનાઓ માટે લાગ ુથશે નહીં - 

(a) કેટેગરી 'બી ૨' હઠેળ આિતા અને કેટેગરી 'બી ૧' અથિા કેટેગરી 'એ' મા ંપદરિતચન આધવુનકરણના 
આિારે; અન ે

(b) પદરયોજનાના જીિનકાળ િરવમયાન જાહરે સનુાિણી હાથ િરિામા ંઆિી ન હતી, જેના માટે 
ઇઆઈએ સરૂ્ન (ઓ) મજુબ જાહરે સનુાિણી લાગ ુહતી; 

(5) પ્રી-ઇસી માટેની તમામ અરજીઓ, પ્રોડકશન ક્ષમતામા ંિિારો કયાચ વિના અથિા આધવુનક ક્ષમતા 
માટેના પ્રસ્તાિના માટે, અગાઉની મજૂંરી મળેલ પિૂચ-ઇસીના સિંભચમા ં૧૦ ટકા સિુીની ઉતપાિન 
ક્ષમતામા ંિિારો કયાચ વિના, ઓનલાઇન જારી કરિામા ંઆિશે, રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા અરજીની 
સ્િીકૃવત પર. 

(6) અગાઉની ઇસી માટેની તમામ અરજીઓ, અગાઉની મજૂંરી આપિામા ંઆિેલી પિૂચ-ઇસી સિંભ ેઉતપાિન 
ક્ષમતામા ં૧૦ ટકાથી િિારીને ૫૦ ટકા કરિાના હતેસુરની િરખાસ્તો માટે, મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા 
અરજીની તારીખથી પચં્યાત કાયચકારી દિિસોમા ંવિર્ારણા કરિામા ંઆિશે અને મલૂ્યાકંન તે મજુબ 
પિૂચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ માટે. 

 

(7) હિા (પ્રદૂષણ વનિારણ અને વનયતં્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૧ અથિા જળ (પ્રદૂષણ વનિારણ અને 
વનયતં્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ હઠેળ રર્ાયેલી તકનીકી સવમવતની ભલામણ પર એસપીસીબી અથિા 
યટુીપીસીસી દ્વારા જારી કરિામા ંઆિેલા 'પ્રદૂષણ લોડમા ંકોઈ િિારો' પ્રમાણપત્ર પણ ધ્યાનમા ં
લેિામા ંઆિશ.ે ઉપરના પેટા કલમ (૧) પર આપેલ કોષ્ટકની કોલમ (૫) અન ેકોલમ (૬) હઠેળ 
આિશ્યક ઇઆઈએ અન ેEMP નુ ંસ્થાન. 

17. પવૂા પર્યાવરણીર્ મજૂંરીની મજૂંરી અથવય અસ્વીકયર: - 

(1) રેગ્યલુેટરી સત્તામડંળ મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણોને ધ્યાનમા ંલેશે અને મલૂ્યાકંન સવમવતની બેઠકના 
વમવનટના ત્રીસ કાયચકારી દિિસોમા ં અથિા જરૂરી િસ્તાિેજો સાથે સપંણૂચ અરજી પ્રાતત થયાના નેવુ ં
કાયચકારી દિિસની અંિર, તેનો વનણચય પદરયોજના પ્રસ્તાિકને આપશે. નીર્ે આપેલ છે. 

(2) રેગ્યલુેટરી અવિકારી સામાન્દ્ય રીતે મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણોને સ્િીકારશે. તે મલુ્યાકંન સવમવતની 
ભલામણોથી અસમંત હોય તેિા દકસ્સામા,ં રેગ્યલુેટરી સત્તામડંળ મલૂ્યાકંન સવમવતની બેઠકના વમવનટના 
પચં્યાત કાયચકારી દિિસોમા,ં અસમંવતના કારણો જણાિતા મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા પનુવિિર્ારણાની વિનતંી 
કરશ.ે આ વનણચયની જાણ એક સાથે અરજિારને ઓનલાઇન મોડ દ્વારા કરિામા ં આિશે. બિલામા ં
મલૂ્યાકંન સવમવત, રેગ્યલુેટરી સતામડંળના અિલોકનોને ધ્યાનમા ંલેશે અને આગળના પચં્યાત કાયચકારી 
દિિસની અિવિમા ંતેના પર તેના મતંવ્યો રજૂ કરશે. મલૂ્યાકંન સવમવતના મતંવ્યો ધ્યાનમા ંલીિા પછી 
રેગ્યલુેટરી અવિકારીનો વનણચય અંવતમ રહશેે. 

(3) ઉપરોતત કલમ (૨) મા ંવનિાચદરત સમયગાળાની અંિર અરજિારને રેગ્યલુેટરી સત્તાનો વનણચય ન આિે તે 
સજંોગોમા,ં અરજિાર આગળની કાયચિાહી કરી શકે છે જાણ ેકે પિૂચ-ઇસી રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા મજૂંર 
અથિા નકારાઈ હોય. મલૂ્યાકંન સવમવતની અંવતમ ભલામણોના સિંભચમા.ં 

(4) ઉપરની પેટા કલમ (૨) હઠેળ રેગ્યલુેટરી સત્તા દ્વારા નક્કી કરિામા ંઆિેલા સમયગાળાની સમાપ્તત પર, 

રેગ્યલુેટરી અવિકારીનો વનણચય અને મલૂ્યાકંન સવમવતની અંવતમ ભલામણો જાહરે િસ્તાિેજો હશે. 

(5) પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી માટેની અરજીઓની પ્રાપ્તત પહલેા ં અન્દ્ય રેગ્યલુેટરી સસં્થાઓ અથિા 
અવિકારીઓ દ્વારા મજૂંરીઓની આિશ્યકતા રહશેે નહીં, કારણ કે કેસ, અથિા વિસ્તારણ, અથિા મલૂ્યાકંન, 
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અથિા રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા સબંવંિત વનણચય વસિાય, આ વસિાય: - 

(a) ખાણકામ પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં સક્ષમ ઓથોદરટી પાસેથી ખાણકામ પદરયોજનાની મજૂંરી; 

(b) પદરયોજનામા ં સામેલ િન (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૦ (૧૯૮૦ Act નો.૬) હઠેળ િનક્ષેત્રના 
ડાયિઝચન માટે સૈદ્ધાવંતક મજૂંરી; 

(c) રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશ કોસ્ટલ મેનજેમેન્દ્ટ સતામડંળની ભલામણો, સીઆરઝેડ અથિા 
આઇસીઆરઝેડ વિસ્તારમા ંક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામા;ં અન ે

(d) સરકારની હસ્તક્ષેપ દ્વારા હસ્તગત કરિાના પ્રસ્તાવિત પદરયોજના સાઇટ (ઓ) ન ેલગતી જમીનના 
દકસ્સામા,ં પિૂચ-ઇસી માટેની િરખાસ્તની વિર્ારણા માટે જમીનનુ ંસપંણૂચ સપંાિન પિૂચ-આિશ્યક ન 
હોઇ શકે, સબંવંિત દ્વારા જાહરે કરાયેલ પ્રારંચભક સરૂ્નાની નકલ રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત 
િહીિટ જમીન અવિગ્રહણ અંગે 

જમીન અવિગ્રહણ, પનુિચસન અને પનુિચસન, અવિવનયમ, ૨૦૧૩ (૨૦૧૩ ના અવિવનયમ નબંર ૩૦) 

ની જોગિાઈઓ સમયાતંરે સિુારેલ હોિા જરૂરી છે. જમીનના માચલકો સાથ ેખાનગી િાટાઘાટો દ્વારા 
જમીન સપંાિન કરિામા ંઆિી રહી હોય તેિા દકસ્સામા,ં સચૂર્ત પદરયોજના માટે જમીન િેર્િાનો 
જમીન માચલકનો ઉદે્દશ િશાચિતો વિશ્વસનીય િસ્તાિેજ આિશ્યક રહશેે. માઇવનિંગ પદરયોજનાના 
દકસ્સામા,ં 'લેટર ઓફ ઇન્દ્ટેન્દ્ટ' એક વિશ્વસનીય િસ્તાિેજ માનિામા ંઆિશે. 

(6) ઇઆઇએ દરપોટચની તૈયારીમા ંસામેલ પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ અથિા એસીઓ અથિા ઇઆઇએ 
કોદડિનેટર અથિા ફંતશનલ એદરયા એતસપટચ દ્વારા ખોટી અથિા ખોટી અથિા ગેરમાગે િોરી માદહતી 
અથિા ડેટાને છૂપાિિી અને / અથિા સબવમટ કરવુ,ં જે ઓપર્ાદરક મલૂ્યાકંન અથિા મલૂ્યાકંન માટે 
સામગ્રી છે અથિા ઇઆઇએ સદહત એપ્તલકેશન પર વનણચય અથિા ઇએમપી દરપોટચ , અરજીને અસ્િીકાર 
માટે જિાબિાર બનાિશે, અને પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીને રિ કરિા માટે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, ત ે
આિારે મજૂંરી આપિામા ંઆિશે. કોઈ અરજીને નકારિી અથિા પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીન ેરિ 
કરવુ,ં જેમ કે આ કેસ પહલેાથી જ મજૂંર થઈ શકે છે, તે અંગેનો વનણચય રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા 
લેિામા ંઆિશ,ે પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને વ્યક્તતગત સનુાિણી આતયા પછી અને કુિરતી ન્દ્યાયના 
વસદ્ધાતંો. 

(7) પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા એસીઓ અથિા ઇઆઈએ કોઓદડિનેટર અથિા ઇઆઇએ દરપોટચની 
તૈયારીમા ંસામેલ કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત દ્વારા ખોટી કે ખોટી અથિા ભ્રામક માદહતી અથિા ડેટાની 
જાણ, મતં્રાલય સગંઠન અથિા જિાબિાર વ્યક્તતની કાળા સચૂર્ સદહત યોગ્ય કાયચિાહી કરશે. 

(8) જ્યા ંકોઈ લીઝ અથિા લાઇસન્દ્સ, કોઈ પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્ત સિંભે સરકારે આપેલી લીઝ અથિા 
લાઇસન્દ્સ અથિા અવિકાર અથિા પરિાનગી અથિા અવિકૃવત, કાનનૂી કાયચિાહીમા ંઅથિા સરકાર દ્વારા 
કાયિા અનસુાર અથિા રિ થયેલ હોય તો, લીઝ અથિા લાઇસન્દ્સ અથિા અવિકાર અથિા પરિાનગી 
અથિા અવિકૃવત સિંભ ે તે દકસ્સામા,ં તે દકસ્સામા,ં અન્દ્ય કોઈ વ્યક્તત અથિા સફળ બોલીડરને મજૂંરી 
આપિામા ંઆિે છે: - 

(a) કોઈપણ કાયિા હઠેળ ઉપરોતત વિષય પરના અમલીકરણ માટે ર્ોક્કસ કાયિા અમલમા ંછે: આિા 
કાયિાની જોગિાઈઓ લાગ ુપડશે; અન ે

(b) અમલમા ંમકુાયેલા કોઈપણ કાયિા હઠેળ ઉપરોતત વિષય પર કોઈ વિશેષ કાયિાની અમલિારી 
નહીં: કાયિા અનસુાર સરકાર દ્વારા પસિં કરેલા પદરયોજના અથિા સફળ બોલી લગાિનાર હકિાર 
કાનનૂી વ્યક્તત ફોમચ - ૬ મા ંઅરજી કરશે જેની પદરવશષ્ટ-VI મા ંજણાિેલ છે. આ સરૂ્ના, પિૂચ-ઇસીની 
ગ્રાન્દ્ટ માટે. આિી તમામ અરજીઓ મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા હાલના ઇઆઇએ દરપોટચ અને અગાઉની 
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મજૂંરી આપલે પિૂચ-ઇસીન ેધ્યાનમા ંલેતા વિર્ારણા કરિામા ંઆિશ.ે મલૂ્યાકંન સવમવત પિૂચ-ઇસી 
વિષયને સમાન માન્દ્યતા અિવિ, શરતો અને શરતોને અનિુાન માટે ભલામણ કરી શકે છે, જે 
શરૂઆતમા ંઆપિામા ંઆિી હતી. જો કે, મલૂ્યાકંન સવમવત આિા પરીયોજનાઓ માટે જરૂરી ર્ોક્કસ 
માનિામા ંઆિતા િિારાની શરતોને વનયત કરી શકે છે. 

18. પવૂા-ઇસી અથવય પવૂા-ઇપીમય ંસ ધયરો: - 

(1) પદરયોજના પ્રોપોઝન્દ્ટ ફોમચ -૪ મા ંવનયતુત પોટચલ પર સબંવંિત રેગ્યલુેટરી સતામડંળને પિૂચ-ઇસી અથિા 
પિૂચ-ઇપીની શરતોમા ંકોઈ ફેરફાર અંગે ઓનલાઇન અરજી કરશે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે. 

(2) પિૂચ-ઇસીમા ંસિુારા માટેની તમામ અરજીઓ મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા અરજીની તારીખથી પચં્યાત કાયચકારી 
દિિસોમા ંધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિશે અને પિૂચ-ઇસીમા ંસિુારાની ભલામણ માટે મલૂ્યાકંન કરશે. 

(3) પિૂચ-ઇપીમા ં સિુારા માટેની તમામ અરજીઓ રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા અરજીની તારીખથી િીસ 
કાયચકારી દિિસોમા ંધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિશ ેઅને પિૂચ-ઇપીમા ંમાન્દ્યતા પ્રાતત સિુારા તે મજુબ જારી 
કરિામા ંઆિશ.ે 

(4) જાહરે પરામશચ કયાચ પછી અથિા પિૂચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ આતયા પછી પદરયોજના સાઇટના સ્થાને કોઈપણ 
પાળીને નિી િરખાસ્ત માનિામા ંઆિશે અને વનિાચદરત કાયચિાહી મજુબ મલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિશે, જ્યા ં
સિુી મલૂ્યાકંન સવમવત સતંોષ ન કરે તયા ંસિુી મલૂ્યાકંન સવમવત એઆઇએ દરપોટચમા ંકોઈ ફેરફાર ન આિે 
તેટલુ ંનજીવુ.ં મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણ પર, રેગ્યલુેટરી સતામડંળ પિૂચ-ઇસીમા ંસિુારો જારી કરશે. 

(5) જ્યા ંસિુી ટોર્ની ઉતપાિન ક્ષમતા, ખાણકામ લીઝ વિસ્તાર, ખાણ બિં કરિાની ક્સ્થવત યથાિતટ રહ ેછે 
અને પદરયોજના પ્રસ્તાિક, પ્રકૃવત અને ઘટાડેલા પગલાનંી હિ, જે અગાઉની ઇસી દ્વારા આપિામા ંઆિલેી 
પ્રવતબદ્ધતા મજુબ મકૂિામા ંઆિી છે, તે અનરુૂપ જગ્યાએ છે. ત ેસમયે પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચમહત્તમ 
પીક ઉતપાિન ક્ષમતા પેિા કરી શકે છે અને ખાણકામના કામગીરીના ક્રમમા ંફેરફારની મજૂંરી પણ તે 
સમયે ઉતખનનનુ ંપ્રમાણ બની રહ્ુ ંછે. જો કે, પદરયોજનાનો પ્રસ્તાિક અનસુચૂર્ત સમયમા ંઆિા ફેરફારની 
જાણ કરશે સામવયક પાલન અહિેાલમા ંસબંવંિત શમન પગલા ંસાથે ઉતપાિન અને અથિા / કામગીરીનો 
ક્રમ. આગળ, ઉતપાિનના જથ્થાને અનરુૂપ અથિા કામગીરીના ક્રમમા ં ફેરફારને ધ્યાનમા ં રાખીને 
ઘટાડિાના પગલાના ભાગમા ં વનષ્ફળતાઓને પદરયોજનાના દહમાયતી ભાગ પર 'ચબન-પાલન' તરીકે 
ગણિામા ંઆિશે, જે જરૂરી કાયચિાહી માટે જિાબિાર રહશેે. 

(6) અન્દ્ય પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીમા ંકોઈ સિુારો કરિો જરૂરી નથી, જેમ કે, એકમો 
અથિા સાિનસામગ્રી અથિા મશીનરીના ગોઠિણીમા ં ફેરફાર કરિા માટે, સપંણૂચ મજૂંરીની ક્ષમતામા ં
ફેરફાર કયાચ વિના, પિૂચ-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, મજૂંરી આપિામા ંઆિી છે. 

(7) વસિંર્ાઈ તકનીકમા ંપદરિતચન કે જેનાથી પયાચિરણીય લાભ થાય છે (િા.ત. ટપક વસિંર્ાઇ માટે પરૂ વસિંર્ાઈ 
િગેરે), જેના કારણ ેકલ્ર્યુચઅલ કમાન્દ્ડ એદરયામા ંિિારો થાય છે, પરંત ુ ડેમની ઉર્ાઇ અને ડૂબકામા ં
િિારો કયાચ વિના, પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીમા ંસિુારો કરિાની જરૂર રહશેે નહીં. , જેમ કે કેસ હોઈ શકે 
છે. 

19. પહલેયની પર્યાવરણ મજૂંરી અથવય પવૂા પર્યાવરણ પરવયનર્ીની મયન્ર્તય: - 

(1) પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીના સમયગાળાની માન્દ્યતા, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, તેમા ંપદરયોજનાના ત્રણ 
તબક્કાઓ શામેલ છે: 

(a) બાિંકામ અથિા સ્થાપન તબક્કો; 

(b) ઓપરેશનલ તબક્કો; અન ે

(c) વનરથચકતા અથિા બિં અથિા સમાતત થિાનો તબક્કો 
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I. બયધંકયમ અથવય સ્થયપન તબક્કો:બાિંકામ અથિા સ્થાપન તબક્કો એટલે પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-
ઇ.પી.ની ગ્રાન્દ્ટની તારીખનો સમયગાળો, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા આ: 

(a) તમામ બાિંકામ પ્રવવૃત્તઓનુ ંવનમાચણ, બાિંકામ પદરયોજનાના દકસ્સામા ં(અનસુરૂ્ીની આઇટમ ૪૨ 

અને ૪૩), જેમા ંપિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી માટેની અરજી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે; અને / અથિા 

(b) તલાન્દ્ટ અને મશીનરીના ઇન્દ્સ્ટોલેશનની પણૂચ કામગીરી, જેમા ંઅન્દ્ય તમામ કેસોમા ં ઉતપાિનની 
કામગીરી શરૂ કરિામા ંઆિે છે (અનસુરૂ્ીની આઇટમ ૧, ૪૨ અને ૪૩ વસિાય), જેમા ંપિૂચ-ઇસી 
અથિા પિૂચ-ઇપી માટેની અરજી સિંભચમા ંઆિ ેછે. ; 

(c) મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા અંિાજીત પદરયોજના જીિન મહત્તમ પર્ાસ િષચ અથિા માઇવનિંગ લીઝની 
માન્દ્યતાની અિવિ સિુી આિીન છે; જે પહલેા ંછે. 

બાિંકામ અને / અથિા સ્થાપન તબક્કા માટે પિૂચ-ઇસીની માન્દ્યતાનો સમયગાળો આ રહશેે: 

(d) ખયણકયમ પરીર્ોજનયઓ: મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા અંિાજજત પદરયોજના જીિન મહત્તમ પર્ાસ િષચને 
આવિન છે; અથિા માઇવનિંગ લીઝની માન્દ્યતાના સમયગાળા સિુી; અગાઉ જે પણ છે, પિૂચ-ઇસી 
અથિા પિૂચ-ઇપીની ગ્રાન્દ્ટની તારીખથી િસ િષચમા ંખાણકામની પ્રવવૃત્ત શરૂ કરિાને પાત્ર છે, જેમ 
કે કેસ હોઈ શકે; 

(e) નદી ખીણ પરીર્ોજનયઓ (અન સચૂીની આઇટમ ૩) અથવય ત્તસિંચયઈ પરીર્ોજનયઓ (અન સચૂીની 
આઇટમ ૪) અથવય ત્તવભક્ત ઉજાા પરીર્ોજનયઓ અને અણ  બળતણની પ્રરક્રર્ય (અન સચૂીની આઇટમ 
૬): પદંર વર્ા; 

(f) અન્ર્ તમયમ પરીર્ોજનયઓ: િસ િષચ. 

પરૂી પાડિામા ંઆિેલ છે કે જે સમયગાળો નાિારી રાષ્િીય કંપની લો દિબ્યનુલ સમક્ષ કંપનીઓની 
રીઝોલ્યશુન પ્રદક્રયા અથિા કોઈપણ બાિંકામ અથિા કોટચ દ્વારા અથિા કોઈપણ સત્તા હઠેળ લાિિામા ં
આિેલા મોરટોદરયમ દ્વારા, પદરયોજનાના બાિંકામ અને / અથિા સ્થાપના પર પ્રવતબિં અથિા 
પ્રવતબિંનો સમયગાળો, તેની માન્દ્યતાની અિવિની ગણતરી માટે બાકાત રહશેે. પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-
ઇપી, ઉપર મજુબ ઉલ્લેચખત, મહત્તમ ત્રણ િષચને આવિન હોઈ શકે 

II. ઓપરેશનલ તબક્કો: - જો બાિંકામ અને / અથિા ઇન્દ્સ્ટોલેશન, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તો અનરુૂપ માન્દ્યતા 
અિવિની અંિર કલમ (૧૯) ની પેટા કલમ (૨) અને (૩) મજુબ પણૂચ ન થાય તો ઓપરેશનલ તબક્કાની 
માન્દ્યતા સમાતત થઈ જશે. આ સરૂ્ના. આ સરૂ્નાના કલમ (૧૯) ની પેટા કલમ (૨) ની જોગિાઈઓન ે
આિીન, પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની માન્દ્યતા, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, ખાણકામ વસિાયના પદરયોજનાના 
કાયચકારી તબક્કા માટે, આ રહશેે: 

(a) પદરયોજનાના બાકીના જીિન માટેના વનયવમત; 

(b) પણૂચ કરેલા પદરયોજના સિુી મયાચદિત, તે સ્પષ્ટ કરિામા ંઆવ્યુ ંછે કે અને પદરયોજનાના ફતત પણૂચ 
થયેલા ભાગને પદરયોજનાના બાકીના જીિન માટે શાશ્વત માનિામા ંઆિશે જ્યા ં પદરયોજના 
અંશત લાગ ુકરિામા ંઆવ્યો છે, ઉપર જણાિલે સમયગાળાની અંિર. 

(2) પિૂચ -ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની માન્દ્યતા, વિસ્તાર વિકાસ પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં ફતત તે જ પ્રવવૃત્તઓ 
સિુી મયાચદિત રહશેે, જેમ કે વિકાસકતાચ તરીકે પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની જિાબિારી હોઈ શકે. 

(3) માઇવનિંગ પરીયોજનાઓ કે જે પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇ.પી. મા ંઆપિામા ંઆિલેી ક્ષમતાની નીર્ે કાયચરત 
છે, જેમ કે આ કેસ હોઈ શકે, અને મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા અંિાજ મજુબ પદરયોજના જીિનમા ંઅનામત 
ખલાસ થઈ શકશ ેનહીં, જેની માન્દ્યતા અિવિ સમાન ઉતપાિન ક્ષમતા અને માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્ર માટે 
મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણ પર પ્રી-ઇસી લબંાિી શકાય છે, જેના માટે પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી, જે 

https://en.wikipedia.org/wiki/Insolvency


[ભાગ II— ખડં ૩ 

(II)] 

ભારત ક. રાજપત્ર: 

સમાવિષ્ટ 

26 
 

કેસ હોઈ શકે છે. જો કે, પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની માન્દ્યતા, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, તે માઇવનિંગ 
લીઝના સમયગાળા કરતા િધ ુહોઇ શકે નહીં. 

 

 

 

20. પરરર્ોજનય પોસ્ટ-પવૂા ઇસી અથવય પવૂા-ઇપીન  ંમોત્તનટરરિંર્: - 

(1) પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક ઓછામા ંઓછા બ ેસ્થાવનક અખબારોમા ંતનેી પોતાની દકિંમતે સ્પષ્ટ જાહરેાત 
કરશ,ે આ બાબત, રેગ્યલુેટરી સતામડંળની િેબસાઇટની વિગતો સાથે, પદરયોજનાને પિૂચ-ઇસી અથિા 
પિૂચ-ઇપી આપિામા ંઆિી છે ત ેહકીકત. જ્યા ંપિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની નકલ પ્રિવશિત કરિામા ં
આિશ.ે પ્રી-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપીની નકલ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, ત ે પણ કંપની અને સબંવંિત 
પદરયોજનાની િેબસાઇટ પર કાયમી િોરણે પ્રિવશિત કરિામા ંઆિશે. 

(2) રેગ્યલુેટરી સતામડંળ, પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીને તેના વનયતુત પોટચલ પર જાહરે ડોમેનમા ંમકૂશે. 

(3) પિૂચ-ઇસીની નકલો મજૂંરીના મજૂંરીના ત્રીસ દિિસની અંિર, નીર્ેના અવિકારીઓન ેપદરયોજના પ્રસ્તાિકો 
દ્વારા સબવમટ કરિામા ંઆિશે, જેમણે રસીિની તારીખથી ત્રીસ દિિસ સિુી તે પ્રિવશિત કરવુ ંપડશે: 

(a) જજલ્લા મેજજસ્િેટ / જજલ્લા કલેતટર / નાયબ કવમશનર / ઓ; 

(b) જજલ્લા પદરષિ અથિા મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન અથિા પરં્ાયતો સઘં; 

(c) જજલ્લા ઉદ્યોગ કર્ેરી; 

(d) શહરેી સ્થાવનક સસં્થાઓ (યએુલબી) / પરં્ાયતી રાજ સસં્થાઓ સબંવંિત / વિકાસ અવિકારીઓ; 

(e) મતં્રાલયની સબંવંિત પ્રાિેવશક કર્ેરી; અન ે

(f) એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીની સબંવંિત પ્રાિેવશક કર્ેરી. 

(4) પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ માટે પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇ.પી. મા ંનક્કી કરેલી શરતોના સિંભચમા ંપાલન 
અહિેાલો સપુરત કરિો ફરજજયાત રહશેે, જેમ કે આ કેસ હોઈ શકે, ૩૦ જૂન સિુીમા,ં વનયતુત પોટચલ દ્વારા 
ઓનલાઈન િાવષિક પાલન અહિેાલ, િર િષે, પિૂચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટની તારીખથી, પદરયોજના જીિન સિુી, 
સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારીને સપુરત કરિામા ંઆિશે. જો કે, જો રેગ્યલુેટરી સતામડંળ જરૂરી માનિામા ં
આિે છે, તો ત ેિારંિારના અંતરાલમા ંઆિા પાલન અહિેાલો શોિી શકે છે. 

(5) પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીમા ં વનયત શરતોના સિંભચમા ં િાવષિક પાલન અહિેાલો રજૂ કરિામા ં
વનષ્ફળતાના દકસ્સામા,ં આ કેસ સબંવંિત નાણાકીય િષચના ૩૦ મી જૂન સિુીમા ંઅગાઉના નાણાકીય િષચ 
સાથે સબંવંિત હોઈ શકે છે, રૂ. . કેટેગરી 'બી ૨' પદરયોજનાના દકસ્સામા ંિરરોજ ૫૦૦ / -; રૂ. ૧૦૦૦ / - 

કેટેગરી 'બી ૧' પદરયોજનાના દકસ્સામા ં દિિસ િીઠ; અને રૂ. િગચ 'એ' ના દકસ્સામા ં િરરોજ ૨,૫૦૦ / - 

િસલુાત કરિામા ંઆિશે. જો પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીમા ંવનયત શરતોના સિંભચમા ંપાલન અહિેાલોની 
રજૂઆત ન કરિી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તો શરતો સતત ત્રણ િષચ સિુી ર્ાલ ુરહ ેછે, પિૂચ-ઇસી અથિા 
પિૂચ-ઇ.પી. આ કેસ હોઈ શકે છે, આ અંગે કોઈ સરૂ્ના લીિા વિના રિ કરિામા ંઆવ્યા હોિાનુ ંમાનિામા ં
આિશ.ે 

(6) પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક દ્વારા સપુરત કરાયેલા તમામ પાલન અહિેાલો સબંવંિત રેગ્યલુેટરી અવિકારીની 
િેબસાઇટ પર ઉપલબ્િ રહશેે. 

(7) પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની િેબ સાઈટ પર પણ નિીનતમ પાલન અહિેાલ િશાચિિામા ંઆિશે. 

(8) કેટેગરી 'એ' પદરયોજના માટે પિૂચ-ઇસીના સિંભચમા ંવનયત શરતોનુ ંપાલન વનરીક્ષણ મતં્રાલયની પ્રાિેવશક 
કર્ેરી અથિા સીપીસીબીના પ્રાિેવશક વનયામક દ્વારા કરિામા ંઆિશે. વનરીક્ષણ અહિેાલ વનરીક્ષણની 
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તારીખથી પિંર દિિસની અંિર વનયતુત િેબ પોટચલ પર અપલોડ કરિામા ંઆિશે. 
 

 

(9) કેટેગરી 'બી ૧' અને કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ માટેના પિૂચ-ઇપી માટે પિૂચ-ઇસીના સિંભચમા ં વનયત 
શરતોનુ ંપાલન વનરીક્ષણ એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી દ્વારા હાથ િરિામા ંઆિશે. વનરીક્ષણ અહિેાલ 
વનરીક્ષણની તારીખથી પિંર દિિસની અંિર વનયતુત િેબ પોટચલ પર અપલોડ કરિામા ંઆિશે. 

(10) ઉપરોતત જોગિાઈઓ છતા,ં મતં્રાલયની પ્રાિેવશક કર્ેરી, સીપીસીબી, એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીના 
પ્રાિેવશક કર્ેરી દ્વારા િેખરેખ માટેના મતં્રાલયના પ્રયતનોને પરૂક બનાિિા માટે, મતં્રાલય રાષ્િીય 
ખ્યાવતની સરકારી સસં્થાઓને પિૂચ-ઇસીની શરતોનુ ં પાલન મોવનટર કરિા માટે મકુ્તત આપી શકે છે 
અથિા પ્રી-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, રેન્દ્ડમ રીતે પરીયોજનાઓનો. 

(11) પાલન વનરીક્ષણ ઇઆઈએ દરપોટચમા ંઉપલબ્િ મળૂભતૂ માદહતી, મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા મલૂ્યાકંન કરેલી, 
પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની શરતો, તેમજ અન્દ્ય જોગિાઈઓ, જે મતં્રાલય દ્વારા વનદિિષ્ટ કરી શકાય છે 
તેની સામે આંતર-આચલયા દ્વારા કરિામા ંઆિશે. , સમય સમય પર. 

21. પ્રયર્ર-ઇસી અથવય પ્રયર્ોર-ઇપીન  ંસ્થયનયતંરણ: - 

(1) પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, કોઈ પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને કોઈ ર્ોક્કસ 
પદરયોજના માટે મજૂંરી આપિામા ંઆિે છે, તનેી માન્દ્યતા િરવમયાન િાન્દ્સફર દ્વારા અથિા ફોમચમા ં
િાન્દ્સફર દ્વારા અરજી પર પદરયોજના હાથ િરિા માટેના હકિાર અન્દ્ય કાનનૂી વ્યક્તતને િાન્દ્સફર કરી 
શકાય છે. -૫ િાન્દ્સફરની તારીખના એક િષચની અંિર, િાન્દ્સફર દ્વારા લેચખત "િાિંો નહીં" સાથ,ે રેગ્યલુેટરી 
સતામડંળ સમક્ષ રજૂ કરવુ.ં રેગ્યલુેટરી સતામડંળ પિૂચ-ઇસી, અથિા પિૂચ-ઇપી, તે જ વનયમો અને શરતો 
પર સ્થાનાતંદરત કરશે, જે અંતગચત પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી, કેસ હોઈ શકે છે, શરૂઆતમા ં મજૂંરી 
આપિામા ંઆિી હતી અન ેસમાન માન્દ્યતા અિવિ. આિા દકસ્સાઓમા ંમલૂ્યાકંન સવમવતનો કોઈ સિંભચ 
લેિામા ંઆિશે નહીં. 

(2) કોઈ ર્ોક્કસ પદરયોજના માટે આપિામા ં આિલે પિૂચ-ઇસીને બ ે કે તેથી િધ ુ કાનનૂી વ્યક્તતઓમા ં
િહેંર્િામા ંઆિી શકે છે, જે પદરયોજના હાથ િરિા માટે હકિાર છે અને તેની માન્દ્યતા િરવમયાન 
સ્થાનાતંદરત દ્વારા ફોમચ -૫ મા ંિાન્દ્સફર કરનાર દ્વારા અરજી પર અન્દ્ય કાનનૂી વ્યક્તત (ઓ) ન ેસ્થાનાતંદરત 
કરી શકાય છે. સ્થાનાતંરણની તારીખના એક િષચની અંિર રેગ્યલુેટરી અવિકારી. રેગ્યલુેટરી અવિકારી, 
મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણ પર પિૂચ-ઇસીન ેસ્થાનાતંદરત કરશે, જે બે કે તેથી િધ ુકાનનૂી વ્યક્તતઓ 
(ઓ) મા ંવિભાજીત થયેલ તમામ પરીયોજનાઓ માટેની શરતો સરૂ્િ ેછે. 

(3) પરીયોજનાઓ હાથ િરિા માટેના હકિાર બે અથિા િધ ુકાનનૂી વ્યક્તતઓને આપિામા ંઆિેલ પિૂચ-
ઇસી, અન ેઆ પરીયોજનાઓ સલંગ્ન જમીનમા ંક્સ્થત છે, આ પરીયોજનાઓ હાથ િરિા માટેના હકિાર 
અન્દ્ય કાનનૂી વ્યક્તતને તેમની માન્દ્યતા િરવમયાન એકીકૃત અને સ્થાનાતંદરત કરી શકાય છે. િાસં્ફર દ્વારા 
ફોમચ -૫ મા ંિાન્દ્સફર દ્વારા લેચખત "િાિંો નહીં" સાથે અરજી કરિામા ંઆિશે, િાન્દ્સફરની તારીખના એક 
િષચની અંિર, એકીકૃત પ્રવવૃત્ત માટે લાગ ુ રેગ્યલુેટરી અવિકારી સમક્ષ રજૂ કરિામા ંઆિશે. કન્દ્સટેડ 
રેગ્યલુેટરી સતામડંળ મલૂ્યાકંન સવમવતની ભલામણ પર પ્રી-ઇસી સ્થાનાતંદરત કરશે, જે એકીકૃત પિૂચ-ઇસી 
માટેની શરતો સરૂ્િ ેછે. 

 

 

 

22. ઉલ્લઘંનનય કેસોની કયર્ાવયહી: 

(1) ઉલ્લઘંનનુ ંધ્યાન આના પર કરિામા ંઆિશે: - 

(a) સઓુ મોટો પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચની અરજી; અથિા 



[ભાગ II— ખડં ૩ 

(II)] 

ભારત ક. રાજપત્ર: 

સમાવિષ્ટ 

28 
 

(b) કોઈપણ સરકારી સત્તાવિકાર દ્વારા જાણ કરિી; અથિા 

(c) મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા મલૂ્યાકંન િરવમયાન મળી; અથિા 

(d) રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા એપ્તલકેશનની પ્રદક્રયા િરવમયાન, જો કોઈ હોય તો, મળી. 

(2) ઉલ્લઘંનના દકસ્સાઓની મલૂ્યાકંન સવમવત દ્વારા મલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિશે તે મલૂ્યાકંન માટે કે પદરયોજના 
કોઈ વનમાચણ અથિા સ્થળ પર બનાિિામા ંઆવ્યો છે, જે પ્રિતચમાન કાયિા હઠેળ માન્દ્ય છે અથિા 
વિસ્તરણ કરિામા ંઆવ્યુ ંછે જે પયાચિરણીય િોરણોના પાલન હઠેળ પયાચતત સાથે ર્લાિી શકાય છે. 

પયાચિરણીય સલામતી; જો મલૂ્યાકંન સવમવતની શોિ નકારાતમક છે, તો ઉપાયના વનિેશો સદહતના કાયિા 
હઠેળની અન્દ્ય કાયચિાહી સાથે પદરયોજના બિં કરિાની ભલામણ કરિામા ં આિશે. આ સરૂ્નાના 
પદરવશષ્ટ-XV નો પણ સિંભચ લો 

(3) દકસ્સામા,ં જ્યા ંમલૂ્યાકંન સવમવતના તારણો હકારાતમક છે, આ કેટેગરી હઠેળના પદરયોજનાને ઇકોલોજીકલ 
નકુસાનના આકારણી, ઉપાય પદરયોજના અને કુિરતી અને સમિુાય સસંાિન વદૃ્ધદ્ધ પદરયોજનાને લાગ ુ
કરિાના િોરણો અનસુાર લાગ ુપડતી યોગ્ય ર્ોક્કસ શરતો સાથે સરૂ્િિામા ંઆિશે. પદરયોજના. 

(4) સીપીસીબી સમયાતંરે ઇકોલોજીકલ નકુસાનના આકારણી માટે માગચિવશિકા જારી કરશે. 

(5) પદરયોજના પ્રસ્તાિક ઇસીયોલોજીકલ નકુસાનના આકારણીનો દરપોટચ સમય સમય પર આ અંગે 
સીપીસીબી દ્વારા જારી કરેલા માગચિવશિકા અનસુાર તૈયાર કરે છે અને તેની સાથે ઉપાય પદરયોજના અને 

પ્રાકૃવતક અને સમિુાય સસંાિન વદૃ્ધદ્ધ પદરયોજના એ.સી.ઓ. દ્વારા ઇ.આઇ.એ. દરપોટચના સ્િતતં્ર પ્રકરણ 
તરીકે. 

(6) ઇકોલોજીકલ નકુસાનના આકારણી, ઉપાય પદરયોજનાની તૈયારી અને કુિરતી અને સમિુાય સસંાિન 
વદૃ્ધદ્ધ પદરયોજનાની તૈયારી માટેના ડેટાના સગં્રહ અને વિશ્લેષણ પયાચિરણ (સરુક્ષા) અવિવનયમ, ૧૯૮૬, 

અથિા રાષ્િીય માન્દ્યતા બોડચ દ્વારા માન્દ્યતા પ્રાતત િાતાિરણ પ્રયોગશાળા દ્વારા કરિામા ંઆિશે. 
પરીક્ષણ અને કેચલબ્રેશન પ્રયોગશાળાઓ અથિા પયાચિરણના ક્ષેત્રમા ંકાયચરત િૈજટ  .ંાવનક અન ેઓિોચગક  
સશંોિન સસં્થાની પ્રયોગશાળા માટે. 

(7) મલૂ્યાકંન સવમવત, ઇએમપીના અમલીકરણને વનિાચદરત કરશે, જેમા ંસિુારણા પદરયોજના અને કુિરતી 
અને સમિુાય સસંાિન વદૃ્ધદ્ધ પદરયોજનાનો સમાિેશ થાય છે, જે સઓુ મોટો કાયચક્રમોના દકસ્સામા ં
ઉલ્લઘંનને લીિે પ્રાતત થયેલ ઇકોલોજીકલ નકુસાન અને આવથિક લાભને અનલુક્ષીને ૧.૫ િાર અથિા 
ઇકોલોજીકલ નકુસાનનુ ંમલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિે છે. અને કોઈપણ સરકારી સતામડંળ દ્વારા નોંિાયેલા 
કેસમા ં મલૂ્યાકંન સવમવતના મલૂ્યાકંન િરવમયાન અથિા અરજીની પ્રદક્રયા િરવમયાન જો રેગ્યલુેટરી 
સતામડંળ દ્વારા પયાચિરણીય મજૂંરીની શરત તરીકે મળેલ દકસ્સાઓમા ંઉલ્લઘંનને લીિે પ્રાતત થાય છે: 

પ્રિાન કરેલુ ં છે કે મતં્રાલય યોગ્ય માગચિવશિકા અથિા વમકેવનઝમ લખી શકે છે જેના દ્વારા પદરયોજના 
પ્રસ્તાિકતાચ ઉપરોતત જિાબિારી વનભાિશે. 

(8) સઓુ મોટો એપ્તલકેશન દ્વારા ઉલ્લઘંનની નોંિ લેિા પર, રૂ. ૧૦૦૦ / - કેટેગરી 'બી ૨' પદરયોજનાના 
દકસ્સામા ંદિિસ િીઠ; રૂ. કેટેગરી 'બી ૧' પદરયોજનાના દકસ્સામા ંદિિસ િીઠ ૨૦૦૦ / -; અને રૂ. ૫,૦૦૦ / - 
કેટેગરી 'એ' પદરયોજનાના દકસ્સામા ં િરરોજ ચકૂિણી કરિામા ંઆિશે, પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક દ્વારા, 
અરજીના સમય,ે અરજીની તારીખ સિુીના ઉલ્લઘંનની તારીખની ગણતરી કરિામા ંઆિે છે. 

(9) કોઈપણ સરકારી સતામડંળ દ્વારા ઉલ્લઘંન અંગનેા અહિેાલની નોંિ લેિા પર અથિા મલૂ્યાકંન સવમવત 
દ્વારા મલૂ્યાકંન િરવમયાન મળેલ અથિા અરજીની પ્રદક્રયા, જો કોઈ હોય તો, રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા, 
રૂ. કેટેગરી 'બી ૨' પદરયોજનાના દકસ્સામા ંદિિસ િીઠ ૨૦૦૦ / -; રૂ. કેટેગરી 'બી ૧' પદરયોજનાના દકસ્સામા ં
દિિસ િીઠ ૪૦૦૦ / -; અને રૂ. ૧૦૦૦૦ / - કેટેગરી 'એ' પદરયોજનાના દકસ્સામા ંિરરોજ ચકૂિણી કરિામા ં
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આિશ,ે ત ેપદરયોજનાના પ્રસ્તાિક દ્વારા, અરજીના સમયે, અરજીની તારીખ સિુીના ઉલ્લઘંનની તારીખ 
માટે ગણિામા ંઆિે છે. 

ઉપરની પેટા કલમ (૩) અને (૩) ના ઉદે્દશ્ય માટે, ઉલ્લઘંનની તારીખ ૧૪ મી એવપ્રલ, ૨૦૧૮ માનિામા ં
આિશે (ઉલ્લઘંનના ંકેસો માટે પ્રિાન થયેલ સમય વિિંડો બિં કરિાની તારીખ, સરૂ્ના નબંર દ્વારા 
એસ.ઓ. ૮૦૪ (ઇ) એ ૧૪ મી માર્ચ, ૨૦૧૭ ના રોજ અન ેમરાસ ખાત ેમાનનીય હાઇકોટચના ન્દ્યાયતતં્રના 
તયારબાિના આિેશો દ્વારા ૧૪ મી માર્ચ, ૨૦૧૮ ના રોજ ડબલ્યએુમપી નબંર ૩૩૬૧ અને ૩૩૬૨ અને 
ડબ્લ્યપુી નબંર ૧૧૨૧૯ મા ંડબ્લ્યએુમપી નબંર ૩૭૨૧ ૨૦૧૭ ના) અથિા િષચના ૧ લી એવપ્રલ, જેમા ં
ઉલ્લઘંન થયુ ંછે. 

(10) પદરયોજનાના દહમાયતકતાચને ઉપર્ાર પદરયોજના અને કુિરતી અને સમિુાય સાિન સસંાિન 
પદરયોજનાની રકમ અને એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી સાથ,ે જેમ કે કેસ હોઈ શકે તેટલા જ પારં્ 
િષચ માટે માન્દ્ય બેંક ગેરંટી સબવમટ કરિાની રહશેે, અને મલૂ્યાકંન દ્વારા ભલામણ કરિામા ંઆિશે 
મલૂ્યાકંન કવમટી અને રેગ્યલુટેરી સતામડંળ દ્વારા અંવતમ સ્િરૂપ, તેન ેત્રણ િષચના સમયગાળામા ંઅમલમા ં
મકૂિાની શરત સાથે. 

(11) પદરયોજના સરૂ્ક આ સરૂ્નાની કલમ ૧૩ મા ંઆપિામા ંઆિેલી જોગિાઈઓ મજુબ ઇઆઈએ દરપોટચ 
તૈયાર કરશે અને જાહરેનામુ ંઆ સરૂ્નાની કલમ ૧૪ મા ંઆપિામા ંઆિેલી જોગિાઈઓ મજુબ કરિામા ં
આિશ.ે 

(12) િરખાસ્તોની મલૂ્યાકંન આ સરૂ્નાની કલમ ૧૫ મા ંઆપિામા ંઆિેલી જોગિાઈઓ મજુબ કરિામા ં
આિશ.ે 

(13) પયાચિરણ મજૂંરીના અનિુાન પહલેા ંબેંક ગેરંટી જમા કરિામા ંઆિશે અને ઉપાય પદરયોજના અને 
કુિરતી અને સમિુાય સસંાિન વદૃ્ધદ્ધ પદરયોજનાના સફળ અમલીકરણ પછી અને કેટેગરી "એ" 

પદરયોજનાના દકસ્સામા ંમતં્રાલયની પ્રાિેવશક કર્ેરી દ્વારા ભલામણ કયાચ પછી બહાર પાડિામા ંઆિશે. 
અથિા પ્રવવૃત્તઓ અથિા એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે અને રેગ્યલુેટરી 
અવિકારીની મજૂંરી. 

(14) આગળ, પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૧૯ ની જોગિાઈઓ મજુબ, સબંવંિત રાજ્ય 
સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસન અથિા એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી દ્વારા પદરયોજના 
પ્રસ્તાિકતાચ સામે કાયચિાહી કરિામા ંઆિશે. 

(15) આગળ, પદરયોજનાના ઉલ્લઘંન ઘટક માટે ઓપરેશન અથિા ઓક્યપેુન્દ્સી સદટિદફકેટની સમંવત આપિામા ં
આિશે નહીં તયા ંસિુી પદરયોજનાને પયાચિરણીય મજૂંરી આપિામા ંઆિે નહીં. જો પદરયોજનાને પિૂચ-
ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી વિના સરં્ાલન અથિા વ્યિસાય પ્રમાણપત્ર માટે સમંવત આપિામા ંઆિી છે, જેમ 
કે કેસ હોઈ શકે, 

 
 

આને પ્રોવિઝનલ તરીકે ગણિામા ંઆિશે અને આ સરૂ્નાની કલમ ૧૪ ની પેટા કલમ (૨) મજુબ જાહરે 
પરામશચ કરિાની રહશેે નહીં, પદરયોજનાના ઉલ્લઘંનની જાણના છ મદહનાની અંતમા ંસમાતત થઈ જશે; 
અને જાહરે પરામશચ માટેના પરીયોજનાઓ માટેના એક િષચ માટે, જ્યા ંસિુી પિૂચ-ઇસી માટેની અરજી 
ઇઆઇએ દરપોટચ અથિા ઇએમપી સાથે િાખલ કરિામા ંન આિે તયા ંસિુી, કેસ તે જ સમયગાળામા ંહોઈ 
શકે. 

23. પયલન ન કરવયનય વ્ર્વહયર: - 

(1) પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની શરતોનુ ંપાલન ન કરિાની જાણ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, પદરયોજના 
પ્રસ્તાિક દ્વારા સમુો મોટો દરપોદટિંગ અથિા કોઈપણ સરકારી સત્તાવિકાર દ્વારા અહિેાલ પર આિાદરત 
બનાિિામા ંઆિશે અથિા મલૂ્યાકંન મલૂ્યાકંન િરવમયાન મળી આિશે. રેગ્યલુેટરી અવિકારી દ્વારા કવમટી 
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અથિા એપ્તલકેશનની પ્રદક્રયા િરવમયાન જો કોઈ હોય. 

(2) કેટેગરી "એ" પદરયોજનાના સિંભચમા ંપિૂચ-ઇસીની શરતોનુ ંપાલન ન કરિાને કેન્ન્દ્રય સ્તરે મતં્રાલય દ્વારા 
હતે ુમાટે રચર્ત વનષ્ણાત સવમવતને ઉલ્લખેિામા ંઆિશે. 

(3) કેટેગરી "બી" પદરયોજનાના સિંભચમા ં પિૂચ-ઇસીની શરતોના અહિેાલની ચબન-પાલનને રાજ્યકક્ષાએ 
મતં્રાલય દ્વારા હતે ુમાટે રચર્ત વનષ્ણાત સવમવતન ેમોકલિામા ંઆિશ.ે 

(4) વનયતુત રચર્ત વનષ્ણાત સવમવતની ગેરહાજરીમા,ં સબંવંિત મલૂ્યાકંન સવમવત વનષ્ણાત સવમવત તરીકે કાયચ 
કરશ.ે 

(5) વનષ્ણાત સવમવતએ કાયચિાહીની પ્રદક્રયામા ંપારિશી રીત ેઅહિેાલ કરાયેલ ચબન-પાલન અંગ ેઇરાિાપિૂચક 
વિર્ારણા કરી છે, જેમા ંપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચને રૂબરૂમા ંઅથિા અવિકૃત પ્રવતવનવિ દ્વારા અથિા વિદડઓ 
કોન્દ્ફરન્દ્સ દ્વારા જરૂરી સ્પષ્ટીકરણ આપિા માટે આમવંત્રત કરિામા ં આિશે, જેનો વનણચય રેગ્યલુેટરી 
અવિકારી દ્વારા લેિામા ંઆિશે. 

(6) કાયચિાહીના વનષ્કષચ પર, વનષ્ણાત સવમવત, પિૂચ-ઇસી શરતોની શરતોનુ ંપાલન માટે સમય બાઉન્દ્ડ એતશન 
તલાન અને બેન્દ્ક ગેરંટીના જથ્થા સાથેના પાલનના હતે ુ માટે બાયંિરી તરીકે જમા કરાિિા માટે 
પદરયોજના સરૂ્કને સ્પષ્ટ ભલામણો કરશે. કેસ હોઈ શકે તેમ એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી. 

(7) એકશન પદરયોજનાના સફળ અમલ પછી અને કેટેગરી "એ" પદરયોજનાના મામલામા ં મતં્રાલયની 
પ્રાિેવશક કર્ેરી અથિા સીપીસીબીના પ્રાિેવશક વનયામકની ભલામણો પર બેંક ગેરંટી જાહરે કરિામા ં
આિશ;ે િગચ "બી" પદરયોજનાના દકસ્સામા ંએસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી. 

24. રેતી ખયણકયમ અથવય નદીનય પટમય ંખયણકયમ અને અન્ર્ નયનય ખત્તનજોની ખયણકયમ મયટે ક્લસ્ટરની રચનય: 
જજલ્લય સવેક્ષણ અહવેયલની તૈર્યરી 

(1) પયાચિરણ, િન અન ેઆબોહિા પદરિતચન મતં્રાલય, સમયે સમયે 'નાના ખનીજ' ના ખાણકામ માટે 
જજલ્લા સિે અહિેાલ તૈયાર કરિા માટે વનયત પ્રદક્રયા જારી કરશે. 

(2) પયાચિરણ, િન અન ેઆબોહિા પદરિતચન મતં્રાલય, પયાચિરણીય ઓદડટ સદહત 'નાના ખનીજો' ના 
ખાણકામના અમલીકરણ, િેખરેખ માટેની પ્રદક્રયા સમય સમય પર જારી કરશે. 

(3) તલસ્ટર પદરક્સ્થવત સિંભેની કાયચિાહી નીર્ે મજુબ રહશેે: 

(a) એક તલસ્ટરની રર્ના કરિામા ંઆિશે જ્યારે એક લીઝની પેદરફેદરઝ િચ્ર્ેનુ ંઅંતર એકરૂપતા 
યતુત ખવનજ ક્ષેત્રના અન્દ્ય લીઝની પેદરફેરીથી ૫૦૦ મીટરથી ઓછ ંહોય છે, જે ૯ સતટેમ્બર, ૨૦૧૩ 

ના રોજ અને તે પછી આપિામા ંઆિેલા ખાણ લીઝ અથિા તિોરી લાઇસન્દ્સને લાગ ુપડશે. જો 
કે સલંગ્ન ક્ષેત્રમા,ં રાજ્ય સરકારનો ખાણ અને ભસૂ્તરશાસ્ત્ર વિભાગ, 

(i) ખાણ પદરયોજનાની અસરકારક રર્ના અને અમલીકરણ માટે EC અથિા EMP ની 
અસરકારક પદરક્સ્થવત માટે સ્થાવનક પદરક્સ્થવત અનસુાર તલસ્ટરનુ ંકિ વ્યાખ્યાવયત કરો, 
કારણ કે આ કેસ હોઈ શકે છે; 

(ii) તલસ્ટર માટે, માઇન તલાન અને ઇઆઇએ અથિા ઇએમપી તૈયાર કરો; 
(iii) પ્રાિેવશક ખાણ પદરયોજના અને પ્રાિેવશક ઇઆઆઈએ અથિા ઇએમપી તૈયાર કરો, કારણ 

કે આ સિંાદિતામાનંા તમામ તલસ્ટરો સદહત કેસ હોઈ શકે છે; અન ે

(iv) તલસ્ટર અન ે પ્રાિેવશક ઇઆઇએ અથિા ઇએમપીના અમલીકરણ માટેના પિૂચવનિાચદરત 
પ્રમાણમા ંપદરયોજના પ્રોપોટસચ પાસેથી ભડંોળના એકત્રીકરણ માટે પ્રિાન કરો, જેમ કે આ 
કેસ હોઈ શકે છે: 

આગળ પરૂી પાડિામા ંઆિેલ કે લીઝો ત્રણ િષચ કે તેથી િધ ુસમય માટે કાયચરત ન હોય અને 
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૧૫ મી જાન્દ્યઆુરી, ૨૦૧૬ ના રોજ પયાચિરણીય મજૂંરી મળી હોય તેિા લીઝો, તલસ્ટરના ક્ષેત્રની 
ગણતરી માટે ગણાશે નહીં, પરંત ુઇઆઇએ અથિા ઇએમપીમા ંસમાિિામા ંઆિશે, જેમ કે 
કિાર્. 

(b) ઈઆઇએ અથિા ઇએમપીના અમલીકરણ માટે ભડંોળ િિારિા માટે જજલ્લા ખવનજ ભડંોળનો 
ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે, કારણ કે આ કેસ હોઈ શકે છે; 

(c) 'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી', કારણ કે શક્ય સભંવિત બાહ્યતાઓન ેકબજે કરિા 
માટે સમગ્ર તલસ્ટર માટે તૈયાર રહિેાની જરૂર છે. આ અહિેાલો તલસ્ટરની િહન ક્ષમતા, પદરિહન 
અને તેનાથી સબંવંિત મદુ્દાઓ, ભરપાઈ અને દરર્ાિ મદુ્દાઓ, તલસ્ટર વિસ્તારનો ભ-ૂજળવિજટ 
.િનવિષયક અભ્યાસ મેળિશે. 'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી', કેસ હોઈ શકે તેમ, 

રાજ્ય અથિા રાજ્યની નામાદંકત એજન્દ્સી અથિા તલસ્ટરમા ંપદરયોજના પ્રોપોટસચના જૂથ અથિા 
તલસ્ટરમા ંપદરયોજના પદરયોજનાર દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિશે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે; 

(d) સપંણૂચ તલસ્ટર માટે એક જાહરે પરામશચ કરિામા ંઆિશે, તયારબાિ અંવતમ 'તલસ્ટર ઇ.આ.આ.' 

અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી', જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તલસ્ટર તૈયાર કરિામા ંઆિશ;ે 

(e) પ્રાયર-ઇસી અથિા પ્રાયોર-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, અરજી કરી શકાય છે અને વ્યક્તતગત 
પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને જારી કરિામા ંઆિશે. તલસ્ટરના વ્યક્તતગત લીઝ િારકો સમાન 
'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી' નો ઉપયોગ કરી શકે છે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, 

પહલેાના પયાચિરણીય મજૂંરી માટે અરજી કરિાના હતે ુમાટે. 'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર 
ઇએમપી', જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, ફાઇલ કરેલા સ્તરે કોઈ નોંિપાત્ર ફેરફારને ધ્યાનમા ંરાખીને 
અપડેટ કરિામા ંઆિશે; 

(f) 'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી' ની વિગતો, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, તે તલસ્ટરમાનંા 
િરેક અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરીમા ં પ્રવતચબિંચબત થશે. મલૂ્યાકંન સવમવત સવુનવિત કરશે કે 
'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી' માથંી નીકળેલા નકારાતમક પગલા,ં જેમ કેસ હોઈ 
શકે, અભ્યાસ પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની પદરક્સ્થવત તરીકે સપંણૂચ રીતે પ્રવતચબિંચબત થાય છે, 

જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તે તલસ્ટરમા ંવ્યક્તતગત પદરયોજનાના ટેકેિારો. 
 

 

25. રેગ્ય લેટરી સતયમડંળ દ્વયરય આપવયમય ં આવેલી પ્રીત્તવર્ર એન્વયર્નામેન્ટ ક્ક્લર્રન્સ અથવય પ્રયર્ોર 
પર્યાવરણીર્ પરવયનર્ી સયમે અપીલ. 

(૧) રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી સામેની કોઈપણ અપીલ, કલમ ૧૬ 

હઠેળ સરૂ્િેલ ૩૦ દિિસની અિવિની અંતગચત, રાષ્િીય ગ્રીન દિબ્યનુલ સમક્ષ રજુ કરિામા ંઆિશે. 

નેશનલ ગ્રીન દિબ્યનુલ એતટ, ૨૦૧૦: 

જો નેશનલ ગ્રીન દિબ્યનુલ, જો ત ેસતંોષ છે કે અપીલ કરનારને તે સમયગાળા િરવમયાન અપીલ િાખલ 
કરિાથી અટકાિિામા ંઆવ્યુ ંછે, તો તે રાષ્િીય ગ્રીન દિબ્યનુલ એતટ, ૨૦૧૦ ની કલમ ૧૬ હઠેળ િાખલ 
કરિાની મજૂંરી આપી શકે છે, તે પછીના સમયમા ંનહીં. સાઠ દિિસથી િધ.ુ 

26. પરીર્ોજનયઓ અપવયદ 

નીર્ેના દકસ્સાઓમા ંપિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની જરૂર રહશેે નહીં, જેમ કે: - 

(1) કુમ્હસચ (કંુભાર) દ્વારા માટીના િાસણો, િીિો, રમકડા,ં િગેરે તેમના દરિાજો મજુબ તૈયાર કરિા માટે 
મેન્દ્યઅુલ માઇવનિંગ દ્વારા સામાન્દ્ય માટી અથિા રેતીનો વનષ્કષચણ; 
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(2) માટીની ખાણકામ દ્વારા, માટીની ટાઇલ્સ તયૈાર કરનારા માટીના ટાઇલ્સ ઉતપાિકો દ્વારા સામાન્દ્ય માટી 
અથિા રેતીનો વનષ્કષચણ; 

(3) ખેડૂતો દ્વારા પરૂ બાિ કૃવષ ક્ષેત્ર પર રેતીના ભડંાર દૂર કરિા; 

(4) ગામમા ંવ્યક્તતગત ઉપયોગ અથિા સમિુાયના કામ માટે ગ્રામ પરં્ાયતમા ંઆિેલા સ્રોતોમાથંી રેતી 
અને સામાન્દ્ય માટી વિગત વનષ્કષચણ; 

(5) ગામના ંતળાિો અથિા ટાકંીનુ ંડી-વસચલિંગ, ગામડાનંા રસ્તાઓ, તળાિોનુ ંવનમાચણ, મહાતમા ગાિંી રાષ્િીય 
ગ્રામીણ રોજગાર અને બાયંિરી પદરયોજનાઓ, સરકારની પ્રાયોજજત અન્દ્ય પદરયોજનાઓ અને 
સમિુાયના પ્રયતનો જેિા સમિુાય કાયચ; 

(6) રસ્તા, પાઇપલાઇન્દ્સ, િગેરે જેિા રેખીય પરીયોજનાઓ માટે સામાન્દ્ય પથૃ્િીની બહાર કાઢિા અથિા 
સોવસિંગ અથિા ઉિાર લેવુ.ં 

(7) ડેમ, જળાશયો, િીયસચ, બેરેજ, નિી અને નહરેોની જાળિણી, જાળિણી અને આપવત્ત વ્યિસ્થાપનના હતે ુ
માટે ડ્રેજજિંગ અને ડી-વસચલિંગ; 

(8) ગજુરાતમા ં િણજારા અને ઓડ્સ દ્વારા રેતીનુ ં પરંપરાગત વ્યિસાવયક કામગીરી જી.ય.ુ / ૯૦ (૧૬) / 

એમસીઆર -૨૧૮૯ (૬૮) / ૫-સીએર્એર્ દ્વારા, ગજુરાત સરકારના ૧૪ મી ફેબ્રઆુરી, ૧૯૯૦ ના રોજ; 

(9) પરંપરાગત સમિુાય દ્વારા આંતર ભરતી ક્ષેત્રમા ંચનૂોના શેલો (મતૃ શેલ), મદંિરો િગેરેનુ ંજાતે વનષ્કષચણ; 

(10) વસિંર્ાઈ અથિા પીિાના પાણીના હતે ુમાટે કૂિામા ંખોિવુ;ં 

(11) ઇમારતો માટે ફાઉન્દ્ડેશન ખોિવુ,ં પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની આિશ્યકતા નથી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે; 

(12) જજલ્લા કલેતટર અથિા જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા અન્દ્ય કોઇ સક્ષમ સતામડંળના આિેશથી કેનાલ, નાળા, 
ડે્રઇન, જળસરં્ય, િગેરેમા ંથતી કોઈપણ ભગંાણના પરૂ માટે સામાન્દ્ય િરતી અથિા માટીની ખોિકામ; 

(13) રાજ્ય સરકાર દ્વારા કાયિાઓ અથિા વનયમો હઠેળ માઇવનિંગની પ્રવવૃત્ત તરીકે જાહરે કરાયેલ પ્રવવૃત્તઓ; 

(14) સોલર ફોટો િોલ્ટેઇક (પીિી) પાિર પરીયોજનાઓ, સોલર થમચલ પાિર તલાન્દ્ટ્સ અને સોલર પાતસચનો 
વિકાસ, િગેરે; 

(15) અનસુચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ પરીયોજનાઓ માટે સશંોિન અને વિકાસ પ્રવવૃત્તઓ લબેોરેટરી સ્કેલ કામગીરીને 
આવિન છે જ્યા ંઅને કોઈ વ્યિસાવયક ઉતપાિન શામેલ નથી; 

(16) પરીયોજનાઓ કે જે અનસુચૂર્મા ંઆિરી લેિામા ંઆિતા નથી, તે પદરયોજનાના પદરસરમા ંહાથ િરિા 
અથિા સ્થાવપત કરિાની િરખાસ્ત કરિામા ંઆિી છે, જેના માટે પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપી, જે કેસ હોઈ 
શકે છે, તે પહલેાથી જ મજૂંરી આપિામા ંઆિી હતી; 

(17) વ્યક્તતગત ઉદ્યોગો જેમ કે સચૂર્ત ઓિોચગક  િસાહતોમા ંસચૂર્ત ઓિોચગક  િસાહતો જેિા કે સજ્જ 
પ્રકારના ંઉદ્યોગો, જેમ કે િસ્તઓુ ૧૬, ૧૮, ૨૪, ૨૫ અથિા તે ઓિોચગક  િસાહતોનો પિૂચ વનિાચદરત 
પ્રવવૃત્તઓ (જરૂરી નથી સજાતીય) સાથેનો વ્યિસાય, જ્યા ંસિુી વનયમો અને શરતો સિુીનો સમાિેશ થાય 
છે. ઓિોચગક  િસાહતનુ ંપાલન કરિામા ંઆિે છે (આિા િસાહતો / સકુંલમા ંપિૂચ-ઇસીના વનયમો અને 
શરતોનુ ંપાલન કરિાની ખાતરી કરિાની કાનનૂી જિાબિારી સાથે સ્પષ્ટ રીતે ઓળખાયેલ મેનેજમેન્દ્ટ 
હોવુ ંઆિશ્યક છે અને જેઓ આિા વનયમો અને શરતોના ઉલ્લઘંન માટે જિાબિાર હોઈ શકે છે. theદ્યોચગક 
િસાહતનુ ંજીિન); 

(18) ઓદ્યોચગક િસાહત ૫૦૦ હકેટરથી નીર્ેના ક્ષેત્રફળ સાથે અને અનસુચૂર્મા ંસચૂર્બદ્ધ શે્રણી 'એ' અથિા 'બી 
૧' અથિા 'બી ૨' પદરયોજનાના કોઈપણ ઉદ્યોગને રહતેી નથી; 

(19) કોલસો અને ચબન-કોલસાની ખવનજ સભંાિના; 
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(20) વસક્સ્મક સિેક્ષણો કે જે ઓફશોર અને ઓનશોર ઓઇલ અને ગેસ સદહતના સશંોિન સિેક્ષણનો ભાગ છે, 

જેમા ં કોલસાના બેડ વમથેન અને શેલ ગેસનો સમાિશે થાય છે, જો છૂટછાટિાળા વિસ્તારોને ભૌવતક 
સિેક્ષણ માટે પિૂચ-ઇસી અથિા પિૂચ-ઇપીની અગાઉની શરતો મળી હોય; 

(21) નાના વસિંર્ાઈ પરીયોજનાઓ જેમા ં૨૦૦૦ હતેટર સિુીના સસં્કારી આિેશ વિસ્તારનો સમાિેશ થાય છે; 

(22) કોઈપણ સહાયક બળતણ વિના િેસ્ટ હીટ રીકિરી બોઇલસચ (ડબ્લ્યએુર્આરબી) નો ઉપયોગ કરીને થમચલ 
પાિર તલાન્દ્ટ્સ; 

(23) કર્ડી નાખવુ ંઅને ન્સ્ક્રવનિંગ (ઓરનુ ંકિ બિલવુ)ં ઓરની ગ gradડેશન પ્રદક્રયા વિના; 

(24) ગૌણ િાતશુાસ્ત્રના ફાઉન્દ્ડ્રી એકમો, - 

(a) ચબન-ઝેરી, િાવષિક ૧૦૦૦૦૦ ટન સિુીની ક્ષમતાિાળા ઇન્દ્ડતશન ફનેસ અથિા ઇલેન્તિક આકચ 
ફનેસ અથિા સબમડેડ આકચ ફનેસ અથિા અન્દ્ય ગેસ આિાદરત ભઠ્ઠીઓ જેિી ભઠ્ઠીઓ શામલે; 

(b) ચબન-ઝેરી, િાવષિક ૬૦૦૦૦ ટન સિુી ક્ષમતાિાળા કોલસા અથિા ચબ્રિેટ્સનો ઉપયોગ કરીને 
કપોલા અને અન્દ્ય ભઠ્ઠીઓ જેિી ભઠ્ઠીઓનો સમાિશે; 

(c) જોખમી અને અન્દ્ય કર્રાના વનયમો, ૨૦૧૬ હઠેળ નોંિાયેલા ફરીથી સાયકચલિંગ એકમો. 

(25) એકલા એકલા ફરી રોચલિંગ વમલો, - 

(a) િાવષિક ૧૦૦૦૦૦ ટન સિુીની ક્ષમતાિાળા અથાણાનંી કામગીરી સાથે સકંળાયેલા; 

(b) િાવષિક ૨૦૦૦૦૦ ટન સિુી ક્ષમતાિાળા અથાણાનંા ઓપરેશન સાથે શામેલ નથી; 

(c) અથાણાનંો સમાિેશ ન થાય અને ફરીથી ગરમી માટે બળતણની આિશ્યકતા ન હોય; 

(26) પિૂચ-ઇસીની શરતોની મજૂંરીિાળી ક્ષમતામા ંPortડચનરી પોટચલેન્દ્ડ વસમેન્દ્ટ (ઓપીસી), પોટચલેન્દ્ડ પોઝોલાના 
વસમેન્દ્ટ (પીપીસી), પોટચલેન્દ્ડ સ્લેગ વસમેન્દ્ટ (પીએસસી), મેસોનરી વસમેન્દ્ટ અથિા અન્દ્ય કોઈપણ પ્રકારના ં
વસમેન્દ્ટ માટેના ઉતપાિનના વમશ્રણમા ંફેરફાર. 

(27) 'કોલસાની ટેર વપર્' ઓગળિા માટે એકલા પદરયોજના; 

(28) એકલા સપુર ફોસ્ફેટ પાિડરનુ ંએકલા સ્ટેન્દ્ડ એકલા ગ્રાન્દ્યલુેશન; 

(29) ખાતરોનો લીમડાનો કોદટિંગ અથિા ખાતરોના દકલ્લેબિંી, પ્રિાન કે પિૂચ ઉતપાિન ઇસીની માન્દ્ય ક્ષમતા 
િત્તા િપરાયેલી કોદટિંગ અથિા દકલ્લેબિંી સામગ્રીના િજનથી િધ ુન હોય; 

(30) પેરાદફન મીણની પ્રદક્રયા; 

(31) અફીણમાથંી આલ્કલોઇડનુ ંવનષ્કષચણ; 

(32) પોચલમર ગ્રાન્દ્યલુ્સ અથિા મેન્દ્યમેુડ રેસામાથંી ગ્રાન્દ્યલુ્સ અથિા ફ્લેતસ અથિા ચર્તસમાથંી ઉતપાિનોનુ ં
ઉતપાિન; 

(33) એલએબી તરફથી રેખીય એન્લ્કલ બેપ્ન્દ્ઝન સલ્ફોવનક એવસડ (એલએબીએસએ) નુ ંઉતપાિન; 

(34) િેશ ચલકર (િા.ત. મહુિા ફૂલ, કાજુ, િગેરે પર આિાદરત) દિિસ િીઠ ૧૦ દકલો ચલટરની ક્ષમતા સિુીના 
એકમો; 

(35) કાગળ અથિા કાગળ બોડચનુ ંઉતપાિન કર્રો કાગળમાથંી બનાિે છે અથિા તૈયાર અથિા માિો વિના 
અથિા બ્લીચર્િંગ અથિા ડીકોલોરાઇચઝિંગ િગર તૈયાર છે; 

(36) સરંક્ષણ મતં્રાલય હઠેળ મેન્દ્યફેુતર્દરિંગ યવુનટ અથિા સરંક્ષણ મતં્રાલય હઠેળ વિસ્ફોટકો, દડટોનેટસચ, 
મેનેજમેન્દ્ટ અને હને્દ્ડચલિંગ યવુનટ્સ અથિા ડેપો સદહતના ફયઝુ; 
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(37) હિા પટ્ટાઓ જેમા ંબાકંરી અથિા દરફયઅુલ સવુિિા અને / અથિા ચબન-વ્યિસાવયક એરસ્િીતસ સદહત 
એર િાદફક વનયતં્રણ શામેલ નથી; 

(38) કોમન ઇફ્લએુન્દ્ટ િીટમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ (સીઈટીપી) એિા પરીયોજનાઓ માટે પ્રસ્તાવિત છે કે જેમને પોતાન ે
પિૂચ-ઇસીની જરૂર નથી. જો સી.ઇ.ટી.પી. ના હાલના અથિા સચૂર્ત સભ્ય એકમોમા ંપિૂચ-ઇસીની શરતોની 
આિશ્યકતા મજુબ કોઈ ઉતપાિન ઉતપન્ન કરિા અથિા સરૂ્િિાની ભલામણ કરિામા ંઆિે છે, તો 
સીઈટીપીને પિૂચ-ઇસીની જરૂર પડશે; 

(39) જાળિણી ડે્રજજિંગ; 

(40) પદરયોજના નબંરના સિંભચમા ંસકૂ્ષ્મ ઉદ્યોગો આઈટમ નબંરો ૮ (એ), ૮ (બી), ૯, ૧૦ (એફ), ૧૧ (એ), ૧૧ (બી), 
૨૦, ૨૪, ૨૫ (ડી) અને ૨૭ અને નાના ઉદ્યોગોમા ંઆઇટમ નબંર ૧૦ (એફ), ૨૪ અન ે૨૭ ની સામે પદરયોજનાનો 
આિર. 

 

 

27. પડતર કેસોનય ત્તનકયલ સ ધી ઇ.આઇ.એ. સચૂનય, ૨૦૦૬ ન  ંસચંયલન: - 

(1) આ સરૂ્નાના અંવતમ પ્રકાશનની તારીખથી, ઇ.આઇ.એ. સરૂ્ન, ૨૦૦૬ અને તયારબાિના સિુારાઓને પિૂચ-
ઇસી માટે કરિામા ંઆિતી તમામ અરજીઓના દકસ્સામા ંહિ સિુી આિા સપુરસ્ટેશન પહલેા ંકરિામા ં
આિતી અથિા બાિબાકી કરિામા ંઆિતી બાબતો વસિાય, તેન ેરિ કરિામા ંઆિશે. આ સરૂ્નાના 
અંવતમ પ્રકાશનની તારીખ, કેન્દ્ર સરકાર આ જાહરેનામાની કોઈપણ અથિા તમામ જોગિાઈઓને હળિા 
કરી શકે છે, અથિા ૨૦૦૬ ના જાહરેનામાની કેટલીક અથિા બિી જોગિાઈઓ ર્ાલ ુરાખિાની તારીખથી 
ર્ોિીસ મદહનાથી િધ ુસમયગાળા માટે ર્ાલ ુરાખી શકે છે. આ સરૂ્ના. 

(2) અહીં સ્પષ્ટતા કરિામા ંઆિી છે કે આ સરૂ્નાના અંવતમ પ્રકાશન પછી જારી કરાયેલ તમામ પિૂચ-ઇસી, 
કોઈપણ અગાઉની ઇ.આઇ.એ. સરૂ્ના હઠેળ પ્રાતત કરેલી અને પ્રદક્રયા કરિામા ંઆિતી અથિા આંવશક 
પ્રદક્રયા કરાયેલ અરજીના સિંભચમા ંપણ આ સરૂ્ના હઠેળ જારી કરિામા ંઆિશે. 

(3) રેગ્યલુેટરી સતામડંળ, ઉપલબ્િ પ્રિાન અથિા પયાચિરણીય મદુ્દાઓના આિારે, પિૂચ-ઇસી જારી કયાચ પછી 
બહાર લાિિામા ંઆિતી, િિારાની શરતો લાિી શકે તમે હોિાથી, લાગ ુકરી શકે છે. 

                                                                                       

[એફ. નબંર ૨૨-૫૦ / ૨૦૧૮-IA-            III] 

ગીતા મેનોન, જે.ટી.સચર્િ.] 

 

અન સચૂચ 

(ફકરો ૨ અને ૭ જ ઓ) 

પ્રયર્ોજક પર્યાવરણ સ્પષ્ટતય અથવય પ્રયર્ોજીક પર્યાવરણ મજૂંરીની આવશ્ર્કતય પરીર્ોજનયઓની સચૂચ, જેમ 
કે કેસ હોઈ શકે છે. 

 

વસ્ત  પરરર્ો
જનય 

થે્રશોલ્ડ મર્યાદય સયથેની કેટેર્રી શરતો જો કોઈ હોર્ 

 એ બી ૧ બી 
૨ 

(૧) (૨) (૩
) 

(૪) (૫) (૩
) 
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. (એ) નાના ખવનજોની 
ખાણકામ 

> ૧૦૦ હતેટરની 
ખાણકામ લીઝ 
વિસ્તાર 

> ૫ હતેટર અને ≤ 

૧૦૦ હતેટર 
માઇવનિંગ લીઝ 
વિસ્તાર 

< ૫ હતેટર 
માઇવનિંગ લીઝ 
વિસ્તાર 

નોિ: 

(૧) માઇન લીઝ વિસ્તાર  
૨ હકેટરથી િધ ુઅને ૫ 
હકેટર સિુીના નાના 
ખવનજ પરીયોજનાઓની 
ખાણકામ દડસ્િેતટ લેિલ 
એતસપટચને મોકલિામા ં
આિશે મલૂ્યાકંન સવમવત 

(૨) માઇનીંગ લીઝ ક્ષેત્રમા ં
તલસ્ટરની પદરક્સ્થવત 
શામેલ છે 

(બી) કોલસા સદહતના 
મખુ્ય ખવનજોની 
ખાણકામ 

> ૧૦૦ હતેટરની 
ખાણકામ લીઝ 
વિસ્તાર 

<માઇવનિંગ ૧૦૦ 

હતેટર માઇવનિંગ 
લીઝ વિસ્તાર 

ડમ્પ ખાણકામ 
(ખોિકામ અથિા 
ડમ્પનુ ંસરં્ાલન) 

અથિા ઓિરબડેન 
અથિા કર્રો 

૨ સીબીએમ અને શેલ 
ગેસ સદહત અપતટીય 
અને િદરયા કાઠે 
ઓઇલ એન્દ્ડ ગેસ 

    

એ) સશંોિન - - બિી પદરયોજના 

બી) વિકાસ અને 
ઉતપાિન 

(ઇન્દ્રાસ્િતર્ર 
સવુિિાઓ સદહત 

િા.ત. ગેસ મેળિિો 
અથિા 
ગેિરીંગ સ્ટેશન, 

પ્રારંચભક ઉતપાિન 
વસસ્ટમો, 
પાઇપલાઇન્દ્સ, િગેરે.) 

બિી પદરયોજના - - 

૩ નિી ખીણ > ૭૫ મેગાિાટ 
હાઇડ્રોઇલેન્તિક પાિર 
ઉતપાિન; 

≤૭૫ 
મેગાિાટ્સ> ૨૫ 

મેગાિાટ 
હાઇડ્રોઇલેન્તિક 
પાિર ઉતપાિન; 

૨૫ 

મેગાિાટ 
હાઇડ્રોઇલેન્તિક 
પાિર ઉતપાિન 

નૉિ: 

કેટેગરી 'બી ૧' નિી ખીણ 
પરીયોજનાઓ એકથી િધ ુ
રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત 
પ્રિેશોમા ં આિતા કેન્દ્ર 
સરકારના સ્તરે મલૂ્યાકંન 
કરિામા ંઆિશે. 

૪ વસિંર્ાઈ > ૫૦૦૦૦ હકેટર 

કલ્ર્યુચઅલ 

કમાન્દ્ડ એદરયા 

>૧૦૦૦૦ હકેટર 
અને 

<૫૦૦૦૦ 

હતેટરમા ં
કલ્ર્યુચઅલ 

કમાન્દ્ડ એદરયા. 

> ૨૦૦૦ હતેટર અને 

<૧૦૦૦૦ હકેટર 

કલ્ર્યુચઅલ 

કમાન્દ્ડ એદરયા 
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૫ થમચલ પાિર > ૫૦૦ મેગાિાટ 

(કોલસો  ચલગ્નાઇટ / 

નેતથા અને 

ગેસ આિાદરત); 

>૧૦૦ મેગાિાટ 

(અન્દ્ય તમામ ઇંિણ) 

> ૫ મેગાિાટ 

અને <૫૦૦ 

મેગાિાટ (કોલસો / 
ચલગ્નાઇટ / નેતથા 
અને ગેસ 
આિાદરત); 

>૫ મેગાિાટ 

અને<૧૦૦ 

મેગાિાટ્સ (અન્દ્ય 
બિા ઇંિણ વસિાય 
કે બાયોમાસ અને 
મ્યવુનસીપલ  
ચબન-જોખમી 
કર્રો); 
> ૧૫ મેગાિાટ્સ 

અને<૧૦૦ 

મેગાિાટ્સ 
(મ્યવુનવસપલનો 
ચબન જોખમી ઘન 
કર્રો/ઉપયોગ 
કરીને)નક્કર ચબન-

જોખમી કર્રો / 
બાયોમાસ 
બળતણ તરીકે). 

> ૫ મેગાિાટ અને  
<૧૫ મેગાિાટ જે 

બાયોમાસ અથિા 
ચબન-જોખમી 
મ્યવુનવસપલ ઘન 
કર્રામા ં સહાયક 
બળતણ તરીકે 
કોલસો, ચલગ્નાઇટ / 

પેિોચલયમ 
ઉતપાિનો ૧૫% 

સિુી 
. 

 

૬ અણશુક્તત અથિા 
અણ ુ બળતણની 
પ્રદક્રયા 

બિા પદરયોજના - -  

૭ કોલ િોશરીઝ >૧ વમચલયન 

ટન િાવષિક કોલસા 
િાવષિક <૧ 

વમચલયન ટન 
કોલસો 

- નૉિ: 

જો કોલસો િોિાનુ ં
ખાણકામ લીઝ ક્ષેત્રની 
અંિર આિેલુ ંહોય, તો આ 
પ્રસ્તાિને માઇવનિંગ 
પ્રસ્તાિ સાથે મળીને 
મલૂ્યાકંન કરિામા ં
આિશે. 

૮ (એ) ખવનજ 

સમાિેશ લાભ
 શારીદરક 
પ્રદક્રયા અને ભૌવતક-

રાસાયચણક પ્રદક્રયાઓ 

- બિા 
પદરયોજના 

નાના અને મધ્યમ 
ઉદ્યોગો 

નૉિ: 

જો વમનરલ બેનીફીકેશન 
માઇવનિંગ લીઝ વિસ્તારમા ં
આિેલુ ં હોઈ તે તલાન્દ્ટ 
ખનન િરખાસ્ત સાથે 
મળીને મલૂ્યાકંન કરિામા ં
આિશે. 

(બી) કેવમકલ 
પ્રદક્રયા/ કેન્ન્દ્રત પ્રદક્રયા 

િાવષિક 

  વમચલયન ટન 

િાવષિક <૧.૦ 

વમચલયન ટન િીઠ
   

૯ પેલેટ તલાન્દ્ટ  - બિા પરીયોજનાઓ નાના અને મધ્યમ  
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 અથિા 
એકત્રીકરણ તલાન્દ્ટ   

ઉદ્યોગો 

૧૦ િાતશુાસ્ત્ર ઉદ્યોગો
 (ફેરસ 
અને નોન ફેરસ) 

    

(એ)  ઇન્ન્દ્ટગ્રેટેડ 
સ્ટીલ તલાન્દ્ટ્સ 

> ક્રૂડ સ્ટીલના િાવષિક 
૧ વમચલયન ટન 

< ક્રૂડ સ્ટીલના 
િાવષિક ૧ વમચલયન 
ટન 

-  

(બી) 
 સ્પોન્દ્જ
 લોખડં તલાન્દ્ટ   

> િાવષિક ૦.૫ 

વમચલયન ટન 

<૦.૫ વમચલયન
 ટન 
િાવષિક 

-  

(સી) 
 ચબન-ફેરસ 
ગિં અને 
શદુ્ધદ્ધકરણ 

બિા પદરયોજના - -  

(ડી)  ફેરો
 એલોય તલાન્દ્ટ   

> િાવષિક ૧.૫ લાખ 
ટન 

િાવષિક ૧.૫ લાખ 
ટન િાવષિક 

-  

(ઇ) 

 માધ્યવમક 
િાતશુાસ્ત્ર ઉદ્યોગ
  (ઝેરી 
િાતઓુ) 

િાવષિક >૨૦,૦૦૦
 ટન
 પ્રવત  

િાવષિક <૨૦,૦૦૦ 

ટન 

-  

(એફ) 

 માધ્યવમક 
િાતશુાસ્ત્ર ઉદ્યોગ
  (ચબન- 

ઝેરી િાતઓુ) 

- (i) ફયઉન્ડ્રીઝ 
ઇન્ડક્શન ફનેસ 
જેવય ભઠ્ઠીઓનો 
સમયવેશ 

 અથવય 
ઇલેક્ટ્ક્િક આકા  
ભઠ્ઠી
 અ
થવય 
ડૂબી ચયપ ભઠ્ઠી 
અથવય ક્ષમતય 
સયથે અન્ર્ રે્સ 
આધયરરત ભઠ્ઠીઓ 

વધ  કરતય ં
વયત્તર્િક ૧,૫૦,૦૦૦ 

(i) ફાઉન્દ્ડ્રીઝ 
િાવષિક ૧,૦૦,૦૦૦ 

ટનથી િાવષિક 
૧,૫૦,૦૦૦ ટન 
ક્ષમતાિાળા 
ઇન્દ્ડતશન ફનેસ 
અથિા ઇલેન્તિક 
આકચ ફનેસ અથિા 
ડૂબી ર્ાપ ભઠ્ઠી 
અથિા અન્દ્ય ગેસ 
આિાદરત ભઠ્ઠીઓ 

(ii) ફાઉન્દ્ડ્રીઝ 
િાવષિક ૬૦,૦૦૦ 

ટનથી િધ ુ િાવષિક 
ક્ષમતાિાળા 
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 ટન 

(ii) ભઠ્ઠીઓ જેવી કે 
ફયળો, જેમય ં કેપોલય 
અને ક્ષમતયવયળય 
અન્ર્ ભઠ્ઠીઓ છે 

વધ  કરતય ં
વયત્તર્િક ૧,૦૦,૦૦૦ 

ટન 

કોલસાનો ઉપયોગ 
કરીને કપોલા અથિા 
અન્દ્ય ભઠ્ઠીઓ જેિી 
ભઠ્ઠીઓ શામેલ છે 
જેમા ં િાવષિક 
૧,૦૦,૦૦૦ ટન છે. 

(iii) એકલ રોચલિંગ
 વમલો 
િાવષિક ૧, ૦૦, ૦૦૦ 

ટન કરતા િધનુી 
ક્ષમતાિાળા 
પીતલીન્દ્ગનો  
સમાિેશ. 

(iv) િાવષિક ૨, ૦૦, 

૦૦૦ ટન કરતા 
િધનુી ક્ષમતાિાળા 
પીતલીન્દ્ગનો 
સમાિેશ નહીં કરતી 
સ્ટેન્દ્ડઅલોન દર-

રોચલિંગ વમલો. 
(v) મધ્યમ 
સાહસો 

૧૧ (એ) વસમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ્સ િદટિકલ 

શાફ્ટ ભઠ્ઠાિાળા 
તલાન્દ્ટ   વસિાય 

િાવષિક 

ઉતપાિન ક્ષમતા 
  વમચલયન ટન 

(i) <૧.૦ 

વમચલયન ટન
 પ્રવત િાવષિક 
ઉતપાિન ક્ષમતા. 

(ii) બિા વસમેન્દ્ટ 
તલાન્દ્ટ્સ સાથે 
ઊભી શાફ્ટ ભઠ્ઠા. 

નાના અને મધ્યમ 
ઉદ્યોગો. 

નૉિ: 

વસમેન્દ્ટ ઉદ્યોગ માટેનુ ં
બળતણ કોલસો, પેટકોક, 

કોલસો અને પેટકોકનુ ં
વમશ્રણ અને કર્રાની સહ-

પ્રદક્રયા હોઈ શકે છે જો તે 
ઉતસિનના િોરણોને પણૂચ 
કરે છે. 

 (બી) એકલ 
પ્તલન્દ્કર ગ્રાઇન્દ્ડીંગ 
એકમો 

-   વમચલયન 

ટન િીઠ િાવષિક 
ઉતપાિન ક્ષમતા 

(i) એકલા 
ગ્રાઇન્ન્દ્ડિંગ યવુનટ્સ 

િાવષિક ૧ વમચલયન 
ટન. 

(ii) દકસ્સામા ં બિા 
સ્િતતં્ર ગ્રાઇન્દ્ડીંગ 
એકમોની 
પ્તલન્દ્કરનુ ંપદરિહન 

અને 

તૈયાર ઉતપાિન રેલ 
/ સમરુ મોડ દ્વારા 
સચૂર્ત. 

(iii) નાનું
 અને મધ્યમ 
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ઉદ્યોગો. 

૧૨ લીડ તેજાબ બેટરી 
ઉતપાિન 
(એસેમ્બચલિંગ વસિાય)

  અને 
લીડ એવસડ બેટરી 
ર્ાિ) 

- બિા પદરયોજના -  

૧૩ પેિોચલયમ શદુ્ધદ્ધકરણ 
ઉદ્યોગ 

બિા પદરયોજના - -  

૧૪ (એ) કોક પકિિાની 
ભઠ્ઠી તલાન્દ્ટ   

>  વમચલયન 

ટન િાવષિક 

<િાવષિક ૦.૮ 

વમચલયન ટન 

-  

(બી) કોલસો ટાર 
પ્રોસેવસિંગ એકમો 
અથિા કેપ્લ્સનેશન 
તલાન્દ્ટ 

- બિા પદરયોજના -  

૧૫ એસ્બેસ્ટોસ વમચલિંગ 
અને એસ્બેસ્ટોસ 

આિાદરત ઉતપાિનો 

બિા પદરયોજના - -  

૧૬ તલોર-આલ્કલી ઉદ્યોગ 
અથિા હલેોજેન્દ્સનુ ં
ઉતપાિન 

> ટન 

દિિસની ઉતપાિન 

ક્ષમતા જો 
સચૂર્ત ઓદ્યોચગક 

િસાહતોની બહાર 

ક્સ્થત એકમ. 

(i) > ટન 

દિિસની 
ઉતપાિન ક્ષમતા 
જો સચૂર્ત 

ઓિોચગક 
 િસાહતોમા ં
ક્સ્થત તલાન્દ્ટ  હોય 

(ii) દિિસ િીઠ 
<૩૦૦ ટન અને 
બહાર ક્સ્થત છે આ 
સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતો. 

 

 

 

 

જો સચૂર્ત 
ઓિોચગક  
િસાહતોમા ં એક 
યવુનટ ક્સ્થત હોય તો 
દિિસની ઉતપાિન 
ક્ષમતામા ં <૩૦૦ 

ટન. 

નૉિ: 

કોઈ નિા મરકયરુી સેલ 
આિાદરત તલાન્દ્ટને મજૂંરી 
આપિામા ં આિશે નહીં 
અને હાલના એકમો 
મેમરેન સેલ ટેકનોલોજીમા ં 
રૂપાતંદરત થશે જો 
ઉતપાિન ક્ષમતામા ં કોઈ 
િિારો ન થાય તો 
તકનીકીને સરૂ્નામાથંી 
મકુ્તત આપિામા ંઆિે છે. 

૧૭ સોડા એશ ઉદ્યોગ બિા પદરયોજના - - - 

૧૮ ટેવનિંગ ઉદ્યોગ સદહત 
તિર્ા / છપાિિાની 
પ્રદક્રયા 

સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની બહાર 
ક્સ્થત બિા 
પદરયોજના. 

બિા પદરયોજના 
સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોમા ંક્સ્થત 
છે. 

ર્ામડાની 
બનાિટના તમામ 
પરીયોજનાઓ 
ટેવનિંગ વિના અને 
અંિર ક્સ્થત છે
 સચૂર્ત 
ઓિોચગક  
િસાહતો. 
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૧૯ રાસાયચણક ખાતરો 
અને એકલ 
એમોવનયા તલાન્દ્ટ  . 

(i) સલ્ફયદુરક 
એવસડ સદહત વસિંગલ 
સપુર ફોસ્ફેટ 
વસિાયના તમામ 
પરીયોજનાઓ. 

(ii) એકલ 
એમોવનયા તલાન્દ્ટ   

એકલ ુ સપુર 
સલ્ફયદુરક સદહત 
ફોસ્ફેટ તેજાબ 
ઉતપાિન. 

-  

૨૦ એવસડ્સ ઉતપાિનની  એકલા સ્ટેન્દ્ડ 
ફોસ્ફોદરક એવસડ 
અથિા એમોવનયા. 

સ્ટેન્દ્ડ-અલોન 
સલ્ફયદુરક એવસડ 

અન્દ્ય તમામ 
એવસડ્સ 

 

૨૧ જતંનુાશકો સદહતના 
જતંનુાશકો; 
હચબિસાઇડ્સ; 

નીંિણનાશક િિાઓ; 

જતં ુવનયતં્રણ; િગેરે, 

અને તેમના ર્ોક્કસ 
મધ્યસ્થી (ફોમ્યુચલેશન 
વસિાય) 

સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની બહાર 
ક્સ્થત બિા 
પદરયોજના. 

બિા પરીયોજનાઓ 
સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની અંિર 
ક્સ્થત છે. 

-  

૨૨ પેિો-કેવમકલ સકુંલ 

(પ્રોસેવસિંગ પર 
આિાદરત ઉદ્યોગોની 

બિા પદરયોજના - -  

 પેિોચલયમ અપણૂાુંક, 

કુિરતીગેસ, 

કાબચન બ્લેકનુ ં
ઉતપાિન) 

    

૨૩ માનિસજિત રેસા 
ઉતપાિન 

વિસ્કોઝ મખુ્ય 

ફાઈબર
 (િીએ
સએફ); વિસ્કોઝ 
દફલેમેન્દ્ટ યાનચ 
(િીએફિાય); અને 
રેયોન. 

નાયલોન અને 
અન્દ્ય 

-  

૨૪ પેિોચલયમ  ઉતપાિનો 
અને પેિોકેવમકલ 
આિાદરત  પ્રદક્રયા 
કાબચન બ્લેક અને 
ઇલેતિોડના ઉતપાિન 
સદહત   ગ્રેડ 
ગ્રેફાઇટ (કે્રકીંગ અને 
સિુારણા વસિાયની 
પ્રદક્રયાઓ અને સકુંલ 
હઠેળ આિરી લેિામા ં
આિતી નથી) 

સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની બહાર 
ક્સ્થત બિા 
પદરયોજના. 

બિા પરીયોજનાઓ 
સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની અંિર 
ક્સ્થત છે. 

મધ્યમ ઉદ્યોગો  

૨૫ કૃવત્રમ ઓગેવનક 
રસાયણો 
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એ) રંગો અને રંગ 
મધ્યસ્થી 

- બિા 
પરીયોજનાઓ 
કોલમ વસિાય (૫) 

(i) પરીયો
જનાઓ શનૂ્દ્ય 
પ્રિાહી સ્રાિ સાથે 
સચૂર્ત અને અંિર 
ક્સ્થત છે  સચૂર્ત 
ઓિોચગક  
િસાહતો. 

(ii) બિા સકૂ્ષ્મ, 

નાના અને મધ્યમ 
ઉદ્યોગો. 

 

બી) જથ્થાબિં િિાઓ 
અને મધ્યસ્થી વસિાય
 િિા 
ફોમ્યુચલેશન 

- બિા
 પરીયો
જનાઓ કોલમ 
વસિાય (૫) 

(i) પરીયો
જનાઓ શનૂ્દ્ય 
પ્રિાહી સ્રાિ સાથે 
સચૂર્ત અને અંિર 
ક્સ્થત છે  સચૂર્ત 
ઓિોચગક  
િસાહતો. 

(ii) બિા સકૂ્ષ્મ, 

નાના અને મધ્યમ 
ઉદ્યોગો. 

 

સી) કૃવત્રમ રબર સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની બહાર 
ક્સ્થત બિા 
પદરયોજના. 

બિા
 પરીયો
જનાઓ સચૂર્ત 
ઓિોચગક  
િસાહતોની અંિર 
ક્સ્થત છે. 

બિા સકૂ્ષ્મ, નાના 
અને માધ્યમ 
સાહસો. 

 

ડી) મળૂભતૂ કાબચવનક 
રસાયણો, અન્દ્ય 

કૃવત્રમ કાબચવનક 
રસાયણો, રાસાયચણક 
મધ્યસ્થી, 
કૃવત્રમ રેચઝન અને 
 
કૃવત્રમ એડહવેસવ્સ 

સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની બહાર 
ક્સ્થત બિા 
પદરયોજના. 

બિા
 પરીયો
જનાઓ સચૂર્ત 
ઓિોચગક  
િસાહતોની અંિર 
ક્સ્થત છે. 

(i) બિા નાના 
અને મધ્યમ 
ઉદ્યોગો. 

(ii) ઉતપાિન કૃવત્રમ 
રેચઝન / 

િાવષિક ૧૦૦૦ ટન 
સિુી એડહવેસવ્સ. 

 

 



[ભાગ II— ખડં ૩ 

(II)] 

ભારત ક. રાજપત્ર: 

સમાવિષ્ટ 

42 
 

૨૬ દડન્સ્ટલેરીઝ અને િાળ 
આિાદરત ઉતપાિક 
એકમો (િા.ત. આથો) 

(i) મોલાસીસ 
આિાદરત 
દડન્સ્ટલરીઝ > ૧૦૦ 

દકલો ચલટર દિિસ 
િીઠ; 

(ii) મોલાસીસ 
આિાદરત 
મેન્દ્યફેુતર્દરિંગ 
યવુનટ્સ (િા.ત. 

ખમીર) 

>દિિસ િીઠ  ટન; 

(iii) િાળ નહીં 
આિાદરત 
દડન્સ્ટલેરીઝ 

>  દકલો 
ચલટર િીઠ. 

(i) ર્રં 
આિાદરત 
દડન્સ્ટલેરીઝ 

દિિસ િીઠ <૧૦૦ 

દકલો ચલટર. 

(ii) ર્રં 
આિાદરત 

 ખમીર 
મેન્દ્યફેુતર્દરિંગ 
યવુનટ્સ <દિિસ 
િીઠ ૧૦૦ ટન 

(iii) ચબન- 

િાળ
 આિા
દરત વનસ્યિંન 

દિિસમા ં<૨૦૦ 

દકલો ચલટર 

(i) િેશ ચલકર 
(િા.ત. મહુિા ફૂલ, 

કાજુ, િગેરે પર 
આિાદરત) દિિસની 
૧૦ દકલો ચલટરની 
ક્ષમતા કરતા િધ ુ
એકમો. 

(ii) દડન્સ્ટલેરીઝનુ ં
વિસ્તરણ અંિર આ
 પદરસર, પહલેા 
કયાચ પહલેા 
પયાચિરણીય મજૂંરી 
અને ઉતપાિન માટે
  ની 
ઇથેનોલનો ઉપયોગ 
ફતત સવંમશ્રણ માટે 
બળતણ તરીકે થાય 
છે. 

 

૨૭ ઉતપાિન ની પેઇન્દ્ટ,

 િાવનિશ, 

રંગરવ્યો, મધ્યસ્થી 
(વમશ્રણ / વમશ્રણ 
વસિાય) 

સચૂર્ત ઓિોચગક  
િસાહતોની બહાર 
ક્સ્થત બિા 
પદરયોજના. 

બિા
 પરીયો
જનાઓ સચૂર્ત 
ઓિોચગક  
િસાહતોની અંિર 
ક્સ્થત છે. 

મધ્યમ ઉદ્યોગો  

૨૮ પલ્પ અને પેપર 
ઉદ્યોગ 

પલ્પ ઉતપાિન અને
 પલ્પ અને 
પેપર ઉતપાિન 
ઉદ્યોગ વસિાય કર્રો 
કાગળ માથંી 

- કર્રો કાગળમાથંી 
કાગળનુ ંઉતપાિન 
અથિા
 તૈયાર છે
 પલ્પ ડીઈદકિંગ 
અથિા બ્લીચર્િંગ 
અથિા દડ-

કલદરિંગનો સમાિેશ. 

 

૨૯ સગુર ઉદ્યોગ - >  ટન 

શેરડીની વપલાણ 

ક્ષમતા 

-  

૩૦ ઉતપાિનની વિસ્ફોટકો, 

દડટોનેટસચ, ફયઝુ 
સદહત 

વ્યિસ્થાપન અને 
હને્દ્ડચલિંગ 

પ્રવવૃત્તઓ 

 બિા 
પદરયોજના 

  

પાઇપલાઇન્દ્સ     
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૩૧ (a) તેલ અને ગેસ 
પદરિહન પાઇપ 
લાઇન (ક્રૂડ અને 
દરફાઇનરી)
 

અથિા 
પેિોકેવમકલ 
ઉતપાિનો), પસાર 

રાષ્િીય દ્વારા 
ઉદ્યાનો અથિા 
અભયારણ્ય અથિા
 કોરલ ખડકો
 અથિા 
ઇકોલોજીકલ 
સિેંિનશીલ વિસ્તારો. 

બિા પરીયોજનાઓ - -  

(બી) સ્લરી 
પાઇપલાઇન્દ્સ 
(કોલસો, 
 ચલગ્નાઇટ 

 અને અન્દ્ય  
પસાર  રાષ્િીય 
ઉદ્યાનો અથિા 
અભયારણ્ય અથિા
 કોરલ 

 ખડકો, 
ઇકોલોજીકલ 
સિેંિનશીલ વિસ્તારો. 

બિા પદરયોજના - - - 

૩૨ પાવથિિ અને જળ 
બિંરો સદહત એર 
બિંરો અને હચેલપોર્ટચસ 

બિા
 પરીયો
જનાઓ પાવથિિ 
એરસ્િીતસ શામેલ છે, 

જે વ્યાિસાવયક 
ઉપયોગ માટે છે. 

- (i) જળ - 

એરોડ્રોમ જે 
વ્યાિસાવયક 
ઉપયોગ માટે છે. 

(ii) હચેલપોર્ટચસ જે 
વ્યિસાવયક 
ઉપયોગ માટે છે. 

 

૩૩ વશપ બ્રેદકિંગ યવુનટ્સ 
સદહતના તમામ વશપ 
બ્રેદકિંગ યાડટચસ 

બિા પદરયોજના - -  
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૩૪ ઓિોચગક  એસ્ટેટ 

સદહત ઉદ્યાનો 
સકુંલ; વિસ્તાર; 

વનકાસ પ્રદક્રયા 
ઝોન
 (ઇપીઝે
ડ); વિશેષ આવથિક ક્ષેત્ર
 (સેઝ); 

બાયોટેક    

 ઉદ્યાનો; 
ર્ામડાના સકુંલ; 

કોસ્ટલ  આવથિક 
ઝોન    

 (સીઇઝેડ); 

વિશેષ રોકાણ પ્રિેશ
    

 (એસઆઈઆર
); રાષ્િીય રોકાણો 
અને ઉતપાિન ઝોન
    (NIMZs); 

ઓિોચગક    
 તલસ્ટર; 

પેિોચલયમ, કેવમકલ્સ
      અને 
પેિોકેવમકલ્સ રોકાણ
   પ્રિેશો 
(પીસીપીઆઈઆરએ
સ) 

(i) જો સચૂર્ત 
પદરયોજનાનુ ં
ક્ષેત્રફળ ૫૦૦ 

હતેટરથી િધ ુછે અને 
ઓછામા ં ઓછં એક 
કેટેગરી 'એ' અથિા 
કેટેગરી છે 'બી 
૧' શેડયલૂ મા ં યાિી 
થયેલ પદરયોજના. 

(ii) જો સચૂર્ત 
પદરયોજનાનુ ં ક્ષેત્રન 
૫૦૦ હતેટરથી ઓછં 
હોય અને અનસુચૂર્મા ં
સચૂર્બદ્ધ ઓછામા ં
ઓછી એક કેટેગરી 
'એ' પદરયોજના હોય 
તો. 

જો પદરયોજનાનુ ં
ક્ષેત્રફળ ૫૦૦ 

હતેટરથી ઓછ ંહોય 
અને અનસુચૂર્મા ં
સચૂર્બદ્ધ ઓછામા ં
ઓછા એક કેટેગરી 
'બી ૧' પદરયોજના 
હોય તો. 

(i) જો સચૂર્ત 
પદરયોજનાનુ ં
ક્ષેત્રફળ ૫૦૦ 

હતેટરથી િધ ુ છે 
અને સચૂર્મા ં
સચૂર્બદ્ધ 'એ' અથિા 
'બી ૧' પદરયોજના 
ઘરની િગચમા ંનથી. 

(ii) સચૂર્ત 
પદરયોજનાના 
ક્ષેત્રને ધ્યાનમા ં
લીિા વિના અને 
અનસુચૂર્મા ં
સચૂર્બદ્ધ ઓછામા ં
ઓછા એક કેટેગરી 
'બી ૨' પદરયોજના 
હોય 

 

૩૫ સામાન્દ્ય જોખમી 
કર્રો, ઉપર્ાર, સગં્રહ 
અને વનકાલ 
સવુિિાઓ 
(ટીએસડીએફ) 

બિા સકંચલત 
સળગતી સવુિિાઓ
 અને 

લેન્દ્ડદફલ
 અ
થિા 
એકલા જ ભસ્મ. 

બિા
 સવુિિા
ઓ માત્ર જમીન 
ભરિા. 

-  

૩૬ સામાન્દ્ય
 બાયો
- 

તબીબી કર્રો 
સારિાર સવુિિાઓ 

- બિા પદરયોજના   

૩૭ બિંરો, બિંર, 

બ્રેકિોટસચ અને 
કેવપટલ ડે્રજજિંગ (બિંરો 
અથિા બિંર અને 
ર્ેનલોની અંિર અને 
બહાર) 

>  વમચલયન 

ટન િાવષિક 

કાગો હને્દ્ડચલિંગ 

ક્ષમતા (દફવશિંગ 

બિંર વસિાય). 

(i) િીઠ <૫ 

વમચલયન ટન
 િાવષિક ની કાગો
  હને્દ્ડચલિંગ 
ક્ષમતા (દફવશિંગ 
બિંર વસિાય) 

(ii) માછલી 
સરં્ાલનની ક્ષમતા

અંતગચત જળ 
માગોના સિંભચમા ં
બિા પદરયોજના 
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ના 
િાવષિક >  ટ
ન. 

૩૮ હાઇિે
 અ
થિા 
એતસપે્રસિે 

 અથિા 
મન્લ્ટ મોડેલ કોદરડોર
 અથિા
 દરિંગ 
રસ્તાઓ 

i) નવુ ં રાષ્િીય 
હાઇિે 

 અથિા 
એતસપે્રસિે
 

અથિા મન્લ્ટ મોડેલ 
કોદરડોર અથિા રીંગ 
રોડ્સ 

ii) વિસ્તરણ 

 અથિા હાલના 
રાષ્િીય િોરીમાગચ 
અથિા એતસપે્રસિે 
અથિા મન્લ્ટ-મોડલ 
કોદરડોર અથિા રીંગ 
રોડ્સનુ ંવિસ્તરણ
 દ્વારા  લબંાઈ 
પહોળાઈ સાથે 
સકંળાયેલા ૧૦૦ 

દક.મી.થી િધ ુ
અથિા બરાબર
 ની  માગચ 
હાલની ગોઠિણીઓ 
અથિા ફરીથી 
ગોઠિણીઓ અથિા 
બાય-પાસ પર ૭૦ 

મીટરથી િધ.ુ 

(i) બિા નિા 
સ્ટેટ હાઇિે 
પરીયોજનાઓ 

(ii) રાજ્ય 

ડુગંરાળ 
વિસ્તારમા ંહાઇિે 
વિસ્તરણ 
પરીયોજનાઓ
 (ઉપર) 

૧૦૦૦ મીટર 
ઉપર સરેરાશ 
સમરુ સપાટી). 

(i) વિસ્તરણ
 અથિા હાલના 
રાષ્િીય િોરીમાગચ 
અથિા એતસપે્રસિે 
અથિા મન્લ્ટ-મોડલ 
કોદરડોર અથિા રીંગ 
રોડ્સનુ ંવિસ્તરણ
 દ્વારા
 લબંાઈ િચ્ર્ે 
૨૫ દક.મી. 
૭૦ દક.મી.થી િધ ુ
પહોળા થિા અથિા 
જમણા તરફનો 
સમાિેશ ૧૦૦ દક.મી.
 હાલનુ ં
ગોઠિણી અથિા 
ફરીથી ગોઠિણી 
અથિા બાય-પાસ. 

(ii) હાલના રાજ્ય 
િોરીમાગોના 
વિસ્તરણ અથિા 
વિસ્તરણ (સરેરાશ 
સમરુ સપાટીથી 
૫૦૦ મીટરથી 
૧૦૦૦ મીટરની 
ઉપર) 

નૉં િ: 

ટોલ તલાઝાની પહોળાઈ 
અને અન્દ્ય રસ્તાઓના 
આંતરછેિ પર જકંશન 
સિુારણાની જમણી 
બાજુથી બાકાત. 

૩૯ એદરયલ રોપિે - - બિા પરીયોજનાઓ 
ક્સ્થત છે સચૂર્ત 

ઇકોલોજીકલ 
રીતે 
સિેંિનશીલ 
વિસ્તારો. 

- 

૪૦ કોમન એફલ્યઅુન્દ્ટ 
િીટમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ 
(સીઈટીપી) 

- બિા પદરયોજના -  
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૪૧ સામાન્દ્ય મ્યવુનવસપલ 
સોચલડ કર્રો 
મેનેજમેન્દ્ટ સવુિિા 
(સીએમએસડબલ્યએુ
મએફ) 

જમીન ભરિા અને / 

અથિા ભસ્મીકરણનો 
સમાિેશ થાય છે 

- બિા પદરયોજના -  

૪૨ ઇમારત નુ ંબાિંકામ 

અને વિસ્તાર વિકાસ 
પરીયોજનાઓ 

- > ૧,૫૦,૦૦૦ 

ર્ોરસ. 

મીટર ચબલ્ટ-અપ 
વિસ્તાર અને 
અથિા> ૫૦ હતેટર 
જમીનનો કુલ 
વિસ્તાર 

(i)> ૨૦,૦૦૦ ર્ો. 
મીટર અને 
<૫૦,૦૦૦ ર્ોરસ 
મીટર. ચબલ્ટ-અપ 
વિસ્તારનો 

(ii)> ૫૦,૦૦૦ 

ર્ોરસ મીટર. અને 
<૧,૫૦,૦૦૦ 

ર્ોરસ મીટર. ચબલ્ટ 
અપ વિસ્તાર 

કામર્લાઉ કયાચ 
પદરયોજના 
'ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગનુ ં
પ્રમાણપત્ર'

 

અથિા 
સબંવંિત પ્રવત 

ઓિોચગક  શેડ, 

શૈક્ષચણક સસં્થાઓ, 

હોક્સ્પટલો 
 અને 

છાત્રાલયો માટે 

શૈક્ષચણક સસં્થાઓ 

નૉિ 

૧. (i) હઠેળના 
પરીયોજનાઓ અને 

(ii) કોલમની (૫) 

મલૂ્યાકંન સવમવતને 
ઉલ્લેચખત કરિામા ંઆિશે 
નહીં. 

૨. હતેસુર ઉપયોગમા ં
કોઈપણ ફેરફાર, માટેના 
રેગ્યલુેટરી અવિકારીની 
પિૂચ પરિાનગી 
અગાઉના સિુારા 
ઇપી પ્રાતત થશે. આિા 
તમામ કેસો મલૂ્યાકંન 
સવમવતને મોકલિામા ં
આિશે. 

> ૫૦,૦૦૦ ર્ોરસ 
મીટર. અને <૧, 

૫૦,૦૦૦ ર્ોરસ 
મીટર. ચબલ્ટ-અપ 
વિસ્તારનો 

નોંિ: કોલમ (૫) હઠેળના 
પરીયોજનાઓ મલૂ્યાકંન 
સવમવતને મોકલિામા ં
આિશે 

૪૩ એચલિેટેડ રસ્તાઓ 
અથિા એકલ 
ફ્લાયઓિર અથિા 
પલુો 

- - > ૧,૫૦,૦૦૦ ર્ોરસ 
મીટર. ચબલ્ટ-અપ 
વિસ્તારનો 
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નૉિ: 

1. સામાન્દ્ય શરતો આ માટે લાગ ુથશે નહીં: - 

i. આઇટમ્સ ૯, ૧૦ (એફ), ૧૧ (બી), ૨૫, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, અને ૪૩ 

ii. આંતર-રાજ્યની સીમાને ધ્યાનમા ંરાખીને નિીના પલગંના ખાણકામ પરીયોજનાઓ; અને 

iii. બિા કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ. 

2. કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ મલૂ્યાકંન સવમવત સમક્ષ મકૂિામા ંઆિશે નહીં, વસિાય કે તે િસ્ત ુસામેલ 
પરીયોજનાઓ 

 

 
             પરરત્તશષ્ટ- I  

           (કલમ ૧૪ નો સિંભચ લો)  
      જાહરે પરામશચ ની પ્રદક્રયા 

(1) જાહરે સ નયવણી 

૧.૧ સબંવંિત રાજ્ય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચ (એસપીસીબી) અથિા યવુનયન દ્વારા પદરયોજના સવુિિાયતુત સ્થળોએ 
અથિા તેની નજીકના જજલ્લામા ં લોકોની સૌથી િધ ુ ભાગીિારી સવુનવિત કરિા માટે સનુાિણી વ્યિક્સ્થત, 

સમયમયાચિા અને પારિશચક રીતે કરિામા ંઆિશે. પ્રિેશ પ્રદૂષણ વનયતં્રણ સવમવત (યટુીપીસીસી) 

(2) પ્રરક્રર્ય 

પદરયોજનાના દહમાયત કરનાર, સારાશં ઇઆઇએ અહિેાલની મસુદ્દાની એક સખત અને એક નરમ નકલો, એક 
સાથે જાહરે સનુાિણી હાથ િરિા માટેની અરજી સાથે, નીર્ેના અવિકારીઓ અથિા કર્ેરીઓને, જેના ં
અવિકારક્ષેત્રમા ંપદરયોજના ક્સ્થત હશે તેની આગળ મોકલિાની વ્યિસ્થા કરશે. : 

(a) જજલ્લા મેજજસ્િેટ / જજલ્લા કલેતટર / નાયબ કવમશનર / ઓ; 

(b) જજલ્લા પદરષિ અથિા મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન અથિા પરં્ાયતો સઘં; 

(c) જજલ્લા ઉદ્યોગ કર્ેરી; 

(d) શહરેી સ્થાવનક સસં્થાઓ (યએુલબી) / પીઆરઆઈ સબંવંિત / વિકાસ સત્તાિાળાઓ; 

(e) મતં્રાલયની સબંવંિત પ્રાિેવશક કર્ેરી; 

(f) એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીની સબંવંિત પ્રાિેવશક કર્ેરી. 

આ પ્રસ્તાિના કલમ ૧ of ની પેટા કલમ (as) મજુબ જાહરે સનુાિણી હાથ િરિામા ંઆિિાની અિવિ છે 
તયારે પરૂી પાડિામા ંઆિલે છે કે જ્યારે પદરયોજના પ્રોપોઝન્દ્ટ ઉપરોતત તમામ અવિકારીઓને જરૂરી 
િસ્તાિેજોની નકલો સબવમટ કરે છે. 

ઇઆઈએ દરપોટચનો ડ્રાફ્ટ પ્રાતત થતા,ં ઉપરોતત અવિકારીઓ, જાહરે સનુાિણી પણૂચ ન થાય તયા ંસિુી સામાન્દ્ય 
કર્ેરીના સમયગાળા િરવમયાન, ઇલતેિોવનક અથિા અન્દ્ય રીતે, વનરીક્ષણ માટે તે જ ઉપલબ્િ કરાિશે. 

એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી ખાતરી કરશે કે ઇઆઈએ દરપોટચનો ડ્રાફ્ટ રેગ્યલુટેરી સતામડંળ દ્વારા 
સરૂ્િિામા ંઆિેલા અનસુાર તૈયાર કરિામા ંઆવ્યો છે. રેગ્યલુેટરી સતામડંળ દ્વારા સરૂ્િિામા ંઆિેલા ટોરથી 
આગળ એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી દ્વારા કોઈ િિારાના અભ્યાસની માગં કરિામા ંઆિશે નહીં. 

સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી પણ રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશોમા ંપદરયોજના વિશે પ્રવસદ્ધદ્ધ 
આપિા માટે સમાન વ્યિસ્થા કરશે અને પસિંગીની કર્ેરીઓ અથિા જાહરે પસુ્તકાલયો અથિા અન્દ્ય કોઈ 
યોગ્ય સ્થળોમા ંવનરીક્ષણ માટે ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. દરપોટચનો સારાશં ઉપલબ્િ કરશે. તઓે પણ ઉપરોતત કલમમા ં
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આપેલી મજુબ ઉપરોતત પારં્ અવિકારીઓ અથિા કર્રેીઓને ઇઆઈએ દરપોટચની ડ્રાફ્ટની નકલ પણ ઉપલબ્િ 
કરાિો 
૨.૨ ઉપર. 

સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી િસ્તાિેજોથી અથિા અન્દ્યથા કોઈ િિારાના અથિા િૈકપ્લ્પક 
સ્થળોએ જાહરે સનુાિણી હાથ િરિા જરૂરી છે કે કેમ તે અંગે વનણચય લશેે. પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને વિનતંી 
પ્રાતત થયાના પિંર દિિસની અંિર વનણચય અંગે પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચને જાણ કરિામા ંઆિશે. 

ઉપરની પેટા કલમ મજુબના વનણચયને પદરણામે, ર્ાલીસ દિિસની અિવિની ગણતરી તારીખથી કરિામા ં
આિશે, જ્યારે પદરયોજનાના પ્રોપોઝર ઉપરના પેટા કલમ ૨.૨ મજુબ િિારાના અથિા િૈકપ્લ્પક સાઇટ્સના 
સબંવંિત અવિકારીઓને િસ્તાિેજો રજૂ કરે છે. 

            (3) જાહરે સ નયવણીની સચૂનય: 

સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીના સભ્ય-સચર્િ જાહરે સનુાિણીના અધ્યક્ષની સમંવતથી અરજીની 
પ્રાપ્તતની તારીખના િસ દિિસની અંિર જાહરે સનુાિણી હાથ િરિા માટેની તારીખ, સમય અને ર્ોક્કસ 
સ્થળને અંવતમ સ્િરૂપ આપશે. તે પ્રાઇચઝિંગ ઓદફસરની સમંવતની તારીખથી બીજા પારં્ દિિસમા ંએક મોટી 
રાષ્િીય િૈવનક અને એક પ્રાિેવશક સ્થાવનક િૈવનક અથિા સત્તાિાર રાજ્ય ભાષામા ંત ેજ જાહરેાત કરશે. જાહરેમા ં
તેમના જિાબો આપિા માટે ઓછામા ંઓછી િીસ દિિસની સરૂ્નાની અિવિ આપિામા ંઆિશે. 

જાહરેમા ંસનુાિણી પહલેા ંજાહરેખબરમા ંતે સ્થાનો અથિા કર્ેરીઓ વિશે પણ લોકોને માદહતી આપિામા ં
આિશે જ્યા ંઇઆઈએ દરપોટચ અને ડ્રાફ્ટનો સારાશં ઇઆઈએ અહિેાલ પ્રાતત થઈ શકે. જ્યા ંઅખબારોમા ંપ્રિશે 
ન થાય તેિા સ્થળોએ, સક્ષમ સતામડંળએ સ્થાવનક લોકોને જાહરે સનુાિણીને અન્દ્ય માધ્યમો દ્વારા ડ્રમ 
મારિાની રીત દ્વારા, તેમજ જાહરેાત અથિા રેદડયો અથિા ટેચલવિઝન પરની જાહરેાત દ્વારા જાહરે કરિાની 
વ્યિસ્થા કરિી જોઈએ. 

જાહરે સનુાિણીની તારીખ, સમય, સ્થળની મલુતિી રાખિામા ંઆિશે નહીં, વસિાય કે કેટલીક અયોગ્ય 
કટોકટીની પદરક્સ્થવત સજાચય અને ફતત સબંવંિત જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા જજલ્લા કલેતટર અથિા નાયબ 
કવમશનરની ભલામણ પર. મલુતિી તે જ રાષ્િીય અને પ્રાિેવશક સ્થાવનક િૈલીઓ દ્વારા જાહરે જનતાને સચૂર્ત 
કરિામા ંઆિશે અને સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી દ્વારા ઓળખાયેલી કર્ેરીઓમા ંસ્પષ્ટપણ ે
િશાચિિામા ંઆિશે. 

3.5  આિા અપિાિરૂપ સજંોગોમા ં(ઉપરની પેટા કલમ ૩..૩ મજુબ) જાહરે સલાહ માટે તાજી તારીખ, સમય અને   
સ્થળ સબંવંિત એસ.પી.સી.બી. અથિા ય.ુટી.પી.સી.સી. ના સભ્ય-સચર્િ દ્વારા ફતત જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા 
જજલ્લા કલેતટર સાથે પરામશચ કરિામા ંઆિશે અથિા ઉપ -. કલમ ૧.૧ હઠેળની કાયચિાહી મજુબ ડેતયટુી 
કવમશનર અને નિેસરથી સચૂર્ત 

 

(4) સ નયવણી અને સ નયવણીની અધ્ર્ક્ષતય: 

૪.૧ જજલ્લા મેજજસ્િેટ / જજલ્લા કલેતટર / ડેતયટુી કવમશનર અથિા તેના અથિા તેણીના પ્રવતવનવિ કેટેગરી "એ" 

પદરયોજનાના દકસ્સામા ંિિારાના જજલ્લા મેજજસ્િેટની રેન્દ્કથી નીર્ે ન હોય અને કેટેગરી "બી" પદરયોજનાના 
દકસ્સામા ં પેટા વિભાગીય મેજજસ્િેટના પ્રવતવનવિ દ્વારા સહાયક એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી, સમગ્ર જાહરે 
સનુાિણી પ્રદક્રયાની િેખરેખ અને અધ્યક્ષતા રાખશે. 

 

(5) ત્તવરડઓગ્રયફી 

.૫.૧ એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી સપંણૂચ કાયચિાહીની વિદડઓગ્રાફી ગોઠિશે. સબંવંિત રેગ્યલુેટરી સતામડંળને 
રેકોડટચસ ફોરિડચ કરતી િખતે, જાહરે સનુાિણીની કાયચિાહી સાથે િીદડયોટેપ અથિા સીડી અથિા ડીિીડી અથિા 
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યએુસબી અથિા અન્દ્ય સ્ટોરેજ દડિાઇસની નકલ જોડિામા ંઆિશે. 

(6) કયર્ાવયહી 

૬.૧ અંવતમ કાયચિાહીના સ્થળે હાજર રહલેા તમામ લોકોની હાજરી નોંિિામા ંઆિશે અને જોડિામા ંઆિશે. 

૬.૨.૧ કાયચિાહી શરૂ કરિા માટે હાજરી માટે કોઈ કોરમની જરૂર રહશેે નહીં. 

 અરજિારનો પ્રવતવનવિ પદરયોજના પરની રજૂઆત અને સારાશં ઇઆઇએ દરપોટચ સાથે કાયચિાહી શરૂ 
કરશ.ે 

 સ્થળ પર હાજર લોકોને અરજિાર પાસેથી પદરયોજના વિશેની માદહતી અથિા સ્પષ્ટતા લેિાની તક 
આપિામા ંઆિશે. જાહરે સનુાિણી કાયચિાહીનો સારાશં, વ્યતત કરેલા તમામ મતંવ્યો અને ચર્િંતાઓન ે
પ્રવતચબિંચબત કરશ,ે એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીના પ્રવતવનવિ દ્વારા રેકોડચ કરિામા ંઆિશે અને 
કાયચિાહીના અંતે સ્થાવનક અથિા સ્થાવનક ભાષામા ંસમાવિષ્ટોને સમજાિતા શ્રોતાઓને િારં્િામા ંઆિશે. 
કેટેગરી "એ" પરીયોજનાઓ અને કેટેગરી "બી" ના દકસ્સામા ંપેટા વિભાગીય મેજજસ્િેટના કેસમા ંિિારાના 
જજલ્લા મેજજસ્િેટની કક્ષાની નીર્ે નહીં હોય તિેા જજલ્લા સધં્યાવિકારી અથિા જજલ્લા કલેતટર અથિા 
ડેતયટુી કવમશનર અથિા પેટા વિભાગીય મેજજસ્િેટ દ્વારા સમંત થયેલા વમવનટ પર હસ્તાક્ષર કરિામા ં
આિશ.ે પરીયોજનાઓ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે, જેણે કાયચિાહીની અધ્યક્ષતા ત ેજ દિિસે કરી હતી અને 
સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસીને મોકલી આપી છે. 

 પ્રજા દ્વારા ઉઠાિિામા ંઆિેલા મદુ્દાઓ અને પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચની દટતપણીઓનુ ંવનિેિન સ્થાવનક 
ભાષામા ંઅથિા Stateદફશ્યલ સ્ટેટ લેંગ્િેજમા ંપણ તૈયાર કરિામા ંઆિશે, જેમ કે આ કેસ હોઈ શકે, 

અંગ્રેજીમા ંઅને કાયચિાહી સાથે જોડાયેલ. 

 જાહરે સનુાિણીની કાયચિાહી પરં્ાયતોની કર્ેરીમા ંજેની હકુમતમા ંપદરયોજના ક્સ્થત છે, સબંવંિત જજલ્લા 
પદરષિની કર્ેરી, જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા જજલ્લા કલેતટર અથિા ડેતયટુી કવમશનર અને એસપીસીબી અથિા 
યટુીપીસીસીમા ંસ્પષ્ટપણ ેિશાચિિામા ંઆિશે. એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી પણ સામાન્દ્ય માદહતી માટે 
તેની િેબસાઇટ પર કાયચિાહી પ્રિવશિત કરશે. કાયચિાહી પર દટતપણીઓ, જો કોઈ હોય તો, સબંવંિત રેગ્યલુેટરી 
અવિકારીઓ અને સબંવંિત પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને સીિી મોકલી શકાય છે. 

(7) જાહરે સ નયવણી પણૂા કરવય મયટેનો સમર્ર્યળો 

જાહરે સનુાિણી આર્ારથી સબંવંિત વિવિિ પ્રવવૃત્તઓ માટેનો સમયગાળો નીર્ે મજુબ રહશેે: 

(i) અરજીની પ્રાપ્તતની તારીખના િસ દિિસની અંિર જાહરે સનુાિણી હાથ િરિા માટેની તારીખ, સમય 
અને ર્ોક્કસ સ્થળનુ ંઅંવતમરણ; 

(ii) વપ્રઝાઇદડિંગ ઓદફસરની સમંવતની તારીખથી બીજા પારં્ દિિસમા ંએક મોટી રાષ્િીય િૈવનક અને એક 
પ્રાિેવશક સ્થાવનક િૈવનક અથિા સત્તાિાર રાજ્ય ભાષામા ંજાહરે સનુાિણીની વિગતો જાહરે કરો. 

(iii) લોકોને તેમના પ્રવતસાિ આપિા માટે િીસ દિિસની સરૂ્નાનો સમયગાળો પરૂો પાડિામા ંઆિશે; 
(iv) સબંવંિત એસપીસીબી અથિા યટુીપીસીસી જાહરે સનુાિણીની કાયચિાહી જાહરે સનુાિણી પણૂચ થયાના 

પારં્ દિિસની અંિર સબંવંિત રેગ્યલુેટરી સતામડંળને મોકલશે. 

(8) જાહરે સ નયવણી મયટેની અરજીન  ંફોમેટ 

પ્રવત 

સભ્ય સચર્િ, 

રાજ્ય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચ / કેન્દ્ર શાવસત પ્રદૂષણ વનયતં્રણ સવમવત, 

---------- રાજ્ય / કેન્દ્રશાવસત પ્રિેશો 
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વિષય: સચૂર્ત પદરયોજના માટે ઇઆઈએ સરૂ્નાની જોગિાઈઓ હઠેળ જાહરે પરામશચ માટેની વિનતંી - 
-------------- ની મે. / ------- પર ક્સ્થત છે------------------- અંગે 

ઇ.આઇ.એ. સરૂ્ન, ૨૦૨૦ ની જોગિાઈઓના અનસુિંાનમા,ં અહીં જાહરે સરૂ્નો કરિા માટે સચૂર્ત 
પદરયોજના અને જરૂરી િસ્તાિેજોની વિગતો સબવમટ કરિી: 

1. પદરયોજનાની વિગતો: પદરયોજનાનુ ંનામ; કંપની / સસં્થાનુ ંનામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં 
કંપનીની કાનનૂી ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસ જો કોઈ હોય તો; િગેરે 

2. પત્રવ્યિહાર માટેનુ ંસરનામુ:ં પદરયોજનાના પ્રસ્તાિનાનુ ંનામ; હોદ્દો (માચલક / ભાગીિાર / 
સીઇઓ); સરનામુ;ં ટપાલ અનકુ્રમચણકા કોડ; ઈ-મેલ આઈડી; સપંકચ ન.ં; ફેતસ નબંર, િગેરે. 

3. પદરયોજનાની કેટેગરી: અનસુચૂર્મા ંઆઇટમ નબંર; કેટેગરી (એ અથિા બી ૧) 

4. પદરયોજનાનુ ંસ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નબંર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન કોડ; 

બાઉન્દ્ડ અક્ષાશં; બાઉન્ન્દ્ડડેન્દ્ટ લબંાઈ; સિે ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નબંર.; નજીકનુ ંરેલ્િે 
સ્ટેશન; નજીકનુ ંવિમાનમથક; નજીકનુ ંનગર / શહરે / જજલ્લા મખુ્ય તિાટચર (સ્પષ્ટ કરો); ગ્રામ 
પરં્ાયતો, જજલ્લા પદરષિ, મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન, સ્થાવનક સસં્થા (પીન કોડ અને ટેચલફોન 
નબંર સાથે સપંણૂચ ટપાલ સરનામુ)ં 

5. જો પદરયોજના બહુવિિ રાજ્યોમા ંર્લાિિામા ંઆિે છે, તો તેની વિગતો: જે રાજ્યોમા ં
પદરયોજના ર્લાિિામા ંઆિશે તેની સખં્યા; પદરયોજનાનુ ંમખુ્ય રાજ્ય; પદરયોજના જ્યા ં
ક્સ્થત છે ત ેતમામ રાજ્યોની વિગતો. 

6. સિંભચની શરતોની વિગતો (રુ્આર): ટોર / સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર જારી કરિાની તારીખ; એમઓઇએફ 
અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નબંર; ર્રૂ પત્રની નકલ. 

7. પદરયોજના અને ઉતપાિનોના ગોઠિણીની વિગતો. 
8. પદરયોજના ખર્ચ (લાખોમા)ં: િતચમાન ભાિ સ્તરે પદરયોજનાની કુલ દકિંમત; ઇએમપી 

(કેવપટલ) માટે ફાળિલે ભડંોળ; સીઇઆર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; ઇએમપી (એન્દ્યમુ િીઠ 
દરકદરિંગ) માટે ફાળિિામા ંઆિેલ ભડંોળ. 

9. હા મા ંવિવિિ પ્રવવૃત્તઓ માટે જમીનની જરૂદરયાત. 

10. જમીન સપંાિન ક્સ્થવત: હસ્તગત જમીન; જમીન હસ્તગત કરિાની બાકી છે; જમીન 
સપંાિનની ક્સ્થવત જો હસ્તગત ન કરિામા ંઆિે તો. 

11. પનુિચસન અને પનુિચસન (આર એન્દ્ડ આર), જો કોઈ હોય તો: ગામોની સખં્યા; ઘરોની 
સખં્યા; પીડીએફની સખં્યા (પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારો); પીએએફ (પદરયોજના 
અસરગ્રસ્ત પદરિારો) ની સખં્યા; આર એન્દ્ડ આર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; આર એન્દ્ડ આરની 
ક્સ્થવત (પણૂચ / પ્રગવતમા ં/ હજી પ્રારંભ થિાની છે). 

12. માનિ શક્તતની આિશ્યકતા: બાિંકામ / ઓપરેશન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર; 

કુલ માનિબળ. 

13. પયાચિરણ (સરંક્ષણ) અવિવનયમ / હિા (પ્રદૂષણ વનિારણ અને વનયતં્રણ)) અવિવનયમ / જળ 
(પ્રદૂષણ વનિારણ અને વનયતં્રણ) અવિવનયમ, જો કોઈ હોય તો કોટચ કેસના વનિેશની વિગતો. 

14. ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટની વિગતો: માન્દ્યતા નબંર; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ંનામ; સરનામુ;ં સપંકચ 
ન.ં; ઇ-મઇેલ આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર); 

માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા. 
15. િસ્તાિેજો જોડિા: ઓછામા ંઓછી ૧૦ હાડચ નકલો અને અંગ્રેજીમા ંતૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ 
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ઇઆઇએ દરપોટચની નરમ (ઇલેતિોવનક) નકલ; અને અંગ્રજેીમા ંઅને રાજ્ય / કેન્દ્રશાવસત રાજ્ય 
અથિા પ્રાિેવશક ભાષાની સત્તાિાર ભાષામા ંઇઆઇએ દરપોટચની સારાશંની ઓછામા ંઓછી 
૧૦ હાડચ નકલો. 

સહી અને તારીખ 

નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં

(9) જાહરે સ નયવણીની સચૂનય મયટે ફોમેટ 

જાહરે સનુાિણીની સરૂ્નામા ંઆ બાબતોનો સમાિેશ કરિામા ંઆિશે: - 

1. પદરયોજનાની વિગતો: પદરયોજનાનુ ંનામ; કંપની / સસં્થાનુ ંનામ; રજજસ્ટડચ સરનામુ.ં 

2. પદરયોજનાનુ ંસ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નબંર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન કોડ; બાઉન્દ્ડ 
અક્ષાશં; બાઉન્ન્દ્ડડેન્દ્ટ લબંાઈ; સિે ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નબંર.; નજીકનુ ંરેલ્િે સ્ટેશન; નજીકનુ ં
વિમાનમથક; નજીકનુ ંનગર / શહરે / જજલ્લા મખુ્ય તિાટચર (સ્પષ્ટ કરો) 

3. જો પદરયોજના બહુવિિ રાજ્યોમા ંર્લાિિામા ંઆિે છે, તો તેની વિગતો. 

4. પદરયોજના અને ઉતપાિનોના ગોઠિણીની વિગતો. 

5. પદરયોજના ખર્ચ (લાખોમા)ં: િતચમાન ભાિ સ્તરે પદરયોજનાની કુલ દકિંમત; ઇએમપી (કેવપટલ) માટે 
ફાળિેલ ભડંોળ; સીઇઆર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; ઇએમપી (એન્દ્યમુ િીઠ દરકદરિંગ) માટે ફાળિિામા ં
આિેલ ભડંોળ. 

6. જમીનની આિશ્યકતા: હામા ંજરૂરી કુલ જમીન; જમીન સપંાિન ક્સ્થવત [હસ્તગત જમીન; જમીન 
સપંાિન કરિાની બાકી છે] 

7. પનુિચસન અને પનુિચસન (આર એન્દ્ડ આર), જો કોઈ હોય તો: ગામોની સખં્યા; ઘરોની સખં્યા; 
પીડીએફની સખં્યા (પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારો); પીએએફ (પદરયોજના અસરગ્રસ્ત પદરિારો) ની 
સખં્યા; આર એન્દ્ડ આર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; આર એન્દ્ડ આરની ક્સ્થવત (પણૂચ / પ્રગવતમા ં/ હજી પ્રારંભ 
થિાની છે). 

8. માનિ શક્તતની આિશ્યકતા: બાિંકામ / ઓપરેશન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર; કુલ 
માનિબળ. 

9. સપંણૂચ ટપાલ સરનામુ,ં જ્યા ંડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ અહિેાલોની નકલો ઉપલબ્િ રાખિામા ંઆિી છે. 

 

પરરત્તશષ્ટ- II  

(કલમ ૧૧ નો સિંભચ લો)  
ફોમચ -૧ 

૧ પરરર્ોજનયની ત્તવર્તો: પદરયોજનાનુ ંનામ; કંપની / સસં્થાનુ ંનામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાનનૂી 
ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસ જો કોઈ હોય તો; િગેરે 

૨ પત્રવ્ર્વહયર મયટેન  ંસરનયમ :ં પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકનુ ંનામ; હોદ્દો; સરનામુ;ં ટપાલ અનકુ્રમચણકા કોડ; ઈ-

મેલ આઈડી; મોબાઈલ નમ્બર.; ફેતસ નબંર, િગેરે. 

૩ શેડયલૂ મ જબ પરરર્ોજનયની શે્રણી: અનસુચૂર્મા ંઆઇટમ નબંર; કેટેગરી (એ / બી ૧ / બી ૨); િરખાસ્તનો 
પ્રકાર (નવુ ં/ વિસ્તરણ / આધવુનકરણ); િગેરે 
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૪ પરરર્ોજનયન  ંસ્થયન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નબંર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન કોડ; પદરયોજના / પ્રવવૃત્ત 
સાઇટના અક્ષાશં અન ેરેખાશં; સિ ેઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નબંર; ટોપો શીટની નકલ; એમએસએલ ઉપર 
મહત્તમ એચલિેશન; દકમીએલ ફાઇલ; અભ્યાસ ક્ષેત્રની અંિરની સીમાથી નજીકના ઉચ્ર્તમ પરૂના સ્તર 
(એર્એફએલ) નુ ંઅંતર; વસક્સ્મક ઝોન; નજીકનુ ં રેલ્િે સ્ટેશન; નજીકના રેલ્િે સ્ટેશનથી અંતર (દક.મી. મા)ં; 
નજીકનુ ંવિમાનમથક; નજીકના એરપોટચથી અંતર (દક.મી. મા)ં; નજીકનુ ંનગર / શહરે / જજલ્લાનુ ંમખુ્ય તિાટચર 
(સ્પષ્ટ કરો); નજીકના નગર / શહરે / જજલ્લા મખુ્ય તિાટચરથી અંતર (દક.મી. મા)ં; ગ્રામ પરં્ાયતો, જજલ્લા 
પદરષિ, મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન, સ્થાવનક સસં્થા (વપન કોડ અને ટેચલફોન નબંર સાથે સપંણૂચ ટપાલ સરનામુ)ં; 
િગેરે 

૫ શ  ંપરરર્ોજનય સચૂચત ઓિોચગક  ત્તવસ્તયરમય ંસ્સ્થત હોવયનો પ્રસ્તયવ મકૂ્યો છે (હય / નય) 
૬ શ  ંપરરર્ોજનય સરહદ રયજ્ર્ોમય ંસ્સ્થત કરવયન  ંસચૂન કય ું છે (હય / નય) 
૭ જો પરરર્ોજનય બહ ત્તવધ રયજ્ર્ો / કેન્રશયત્તસત કેન્રોમય ંચલયવવયમય ંઆવે છે, તો તેની ત્તવર્તો: રાજ્યો / 

કેન્દ્રશાવસત કેન્દ્રોની સખં્યા જેમા ંપદરયોજના ર્લાિિામા ંઆિશ;ે પદરયોજનાનુ ંમખુ્ય રાજ્ય / ય.ુટી. 
પદરયોજના જ્યા ંક્સ્થત છે તે તમામ રાજ્યો / કેન્દ્રશાવસત કેન્દ્રોની વિગતો 

૮ વૈકક્લ્પક સયઇટસની ત્તવર્તો 
એ િૈકપ્લ્પક સાઇટ્સની વિગતો તપાસિામા ંઆિી 

 િૈકપ્લ્પક 
સાઇટ 

ગામ જીલ્લો રાજ્ય બાઉન્ન્દ્ડડેડ અક્ષાશં 
(ઉત્તર) 

બાઉન્ન્દ્ડડ 
લાબંી રેખાઓ 
(પિૂચ) 

 

થી પ્રવત થી પ્રવત  

         

         

         

બી ટોપો શીટની નકલ િૈકપ્લ્પક સ્થળો િશાચિે છે 

૯ ઉત્પયદનો અને બયર્-પ્રોડક્ટસની ત્તવર્તો; અને પરરર્ોજનય રૂપરેખયકંન 

એ નિા પદરયોજનાના દકસ્સામા ં   

એ. ઉતપાિનો અને બાય-પ્રોડતટ્સની વિગતો :  

 ઉતપાિન / પ્રવવૃત્ત (ક્ષમતા / 
વિસ્તાર) 

જથ્થો એકમ પદરિહનની રીત / ઉતપાિન / બાય-

પ્રોડતટનુ ંિાન્દ્સવમશન 

 

     

     

- એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), નબંસચ; મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્ય)ુ, હકેટસચ (હતેટર), દિિસ િીઠ 
દકલો ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યચુબક મીટર પ્રવત દિિસ, દકલોમીટર (દક.મી.), િૈવનક 
વમચલયન ચલટર (એમએલડી), િર મદહને છપાિે છે, સ્તિરે મીટર, અન્દ્ય) 

- ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રેલ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િેયર, એદરયલ 
રોપિ,ે અંતગચત જળ માગો, િદરયાઇ, બે કે ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ંસયંોજન, અન્દ્ય) 

 બી. પદરયોજના ગોઠિણીની વિગતો 
 તલાન્દ્ટ   / સાિન / સવુિિાનુ ંિણચન રૂપરેખાકંન ટીકા જો કોઈ હોય 

તો 
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બી વિસ્તરણ અથિા આધવુનકરણના દકસ્સામા ં
એ ઉતપાિનો અને બાય-પ્રોડતટ્સની વિગતો 

 ઉતપાિન / પ્રવવૃત્ત 
(ક્ષમતા / ક્ષતે્ર) 

જથ્થો 
પ્રવત 

જથ્થો એકમ પદરિહનની રીત / ઉતપાિન / 
બાય-પ્રોડતટનુ ંિાન્દ્સવમશન 

 

      

      

- એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), નબંસચ; મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્ય)ુ, હકેટસચ (હતેટર), દિિસ િીઠ 
દકલો ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યચુબક મીટર પ્રવત દિિસ, દકલોમીટર (દક.મી.), િૈવનક 
વમચલયન ચલટર (એમએલડી), િર મદહને છપાિે છે, સ્તિરે મીટર, અન્દ્ય) 

- ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રેલ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િેયર, એદરયલ 
રોપિ,ે અંતગચત જળ માગો, િદરયાઇ, બે કે ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ંસયંોજન, અન્દ્ય) 

બી. પદરયોજના ગોઠિણીની વિગતો 
 તલાન્દ્ટ   / સાિન / 

સવુિિાનુ ંિણચન 

હાલની 
રૂપરેખાકંન 

સચૂર્ત 
રૂપરેખાકંન 

વિસ્તરણ પછી 
અંવતમ 
રૂપરેખાકંન 

ટીકા જો 
કોઈ 
હોય તો 

 

      

      

સી
. 

અગાઉની પયાચિરણીય મજૂંરીની વિગતો: પિૂચ પયાચિરણીય મજૂંરીના ઇશ્યનુી તારીખ; મતં્રાલય / 

એસઇઆઈએ / ડીઇઆઈએ ફાઇલ નબંર; અગાઉના ઇસી (ઓ) ની નકલ, સિુારાઓ, જો કોઈ હોય તો; 
િગેરે. [બહુવિિ પિૂચ ઇસીના દકસ્સામા ંતમામ પિૂચ-ઇસીની વિગતો પ્રાતત થઈ છે; પિૂચ ઇસીમા ંસિુારાની 
વિગતો, જો કોઈ હોય તો] 

૧૦ કયચો મયલ / બળતણ આવશ્ર્કતય: 
 કાર્ો 

માલ / 
બળતણ 

િાવષિક 
જથ્થો 

એકમ સ્રોત 
(આયાતની 
બાબતમા,ં 
કૃપા કરીને 
િેશ અને 

બિંરનુ ંનામ 
જણાિો 
જ્યાથંી 

કાર્ો માલ / 
બળતણ 

પ્રાતત થાય 
છે) 

પદરિહન
ની રીત 

પદરયોજના 
સાઇટથી 

સ્રોતનુ ંઅંતર 
(દકલો 

મીટરમા)ં 
(આયાતના 
દકસ્સામા,ં 

બિંરથી અંતર 
જ્યાથંી કાર્ો 
માલ / બળતણ 
પ્રાતત થાય છે 

જોડાણનો 
પ્રકાર 

(ચલન્દ્કેજ / 
બળતણ 

પરુિઠા કરાર 
/ ઇ-હરાજી / 
એમઓય ુ/ 
એલઓએ / 
કેન્તટિ / 

ખલુ્લા બજાર 

/ અન્દ્ય) 
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વિસ્તરણ િરખાસ્તોના દકસ્સામા,ં કાર્ા માલ / બળતણની કુલ આિશ્યકતા આપિામા ંઆિશે 

- એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્ય)ુ, હકેટસચ (હતેટર), દિિસ િીઠ દકલો ચલટર 
(કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યચુબક મીટર િીઠ, દકલોમીટર (દક.મી.), વમચલયન ચલટર દિિસ િીઠ 
(એમએલડી), અન્દ્ય) 

- ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રેલ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િેયર, એદરયલ રોપિે, 
બે અથિા ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ંજોડાણ, અન્દ્ય) 

૧૧ વીજ આવશ્ર્કતય: જથ્થો (દકલો િોલ્ટ એમ્તસ (કેિીએ)); સ્રોત; સ્ટેન્દ્ડબાય એરેન્દ્જમેન્દ્ટ (ડીજી સેટ્સની 
વિગતો); સ્ટેક Heંરં્ાઈ (મી. મા)ં; ઇટીસી. 

૧૨ પરરર્ોજનય મયટે જમીનની જરૂરરર્યત 

 એ. જમીન મયચલકીનો દયખલો (પદરયોજના િરખાસ્ત પહલેા) હા [િન જમીન; ખાનગી જમીન; સરકારી 
જમીન; મહસેલૂ જમીન; અન્દ્ય જમીન; કુલ જમીન] 

 બી હય મય ંલેન્ડ ય ઝ બે્રકઅપ હયજર[કૃવષ ક્ષેત્ર; કર્રો / ઉજ્જડ વિસ્તાર; ર્રાઈ / સમિુાય ક્ષેત્ર; સપાટી જળ 
સસં્થાઓ; િસાહતો; ઓિોચગક ; િન; મેંગ્રોવ્સ; િદરયાઇ ક્ષેત્ર; અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો); અને કુલ] 

૧૩ વતામયન ભયવ સ્તરે પરરર્ોજનયની ક લ રકિંમત (લયખમય)ં   

૧૪ શ  ંપરરર્ોજનય ઇઆઈએ સચૂન (હય / નય) ની સચૂચમય ંત્તનરદિષ્ટ સયમયન્ર્ સ્સ્થત્તતને આકત્તર્િત કરે 
છે? જો હા, વિગતો પ્રિાન કરો (નામ અન ેપદરયોજનાથી અંતર) 

:  

એ. સરંચક્ષત ક્ષેત્ર :  

બી. ગભંીર રીતે પ્રદૂવષત ક્ષેત્ર :  

સી. ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ક્ષેત્ર :  

ડી. આંતર-રાજ્ય / ય.ુટી. સીમાઓ અને આંતરરાષ્િીય સીમાઓ :  

ઇ. તીવ્ર પ્રદૂવષત ક્ષેત્ર :  

એફ. ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન :  

૧૫ શ  ંઆ દરખયસ્તમય ંનીચેની કોઈપણ હઠેળ મજૂંરી / મજૂંરીની સડંોવણી છે: 

જો હા, તો વિગતો અન ેતેમની ક્સ્થવત પ્રિાન કરો 
એ િન (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૦? (હા ના)ં   

બી િન્દ્યજીિન (સરંક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૨? (હા ના)ં   

સી સીઆરઝેડ. સરૂ્ના ૨૦૧૯? (હા / ના) જો હા, CRZ િગીકરણની સાથે: [CRZ I (A), 

CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV (B)] 

  

 ડી આઇસીઆરઝેડ. સરૂ્ના ૨૦૧૯? (હા / ના) જો હા, તો ICRZ િગીકરણની સાથ ે   

૧૬ શ  ંપ નવાસન અને પ નવાસન (આર એન્ડ આર) શયમેલ છે (હય / નય)? 

૧૭ ઇકોલોજીકલ અને પર્યાવરણીર્ સવેંદનશીલતય (૧૦ રક.મી.ની અંદર): 

એ. ઇકોલોજીકલ સિંેિનશીલતાની વિગતો   

 ઇકોલોજીકલ 
સિંેિનશીલતા
ની વિગતો 

નામ પદરયોજનાથી 
અંતર (દક.મી.) 

ટીતપણી  
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- ઇકોલોજીકલ સિંેિનશીલતાની વિગતો: - (ગભંીર રીતે પ્રદૂવષત વિસ્તાર, તીવ્ર પ્રદૂવષત 
વિસ્તાર, સરંચક્ષત ક્ષતે્ર, ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન, િન્દ્યપ્રાણી કોદરડોર, િગેરે) 

બી. િાઇલ્ડઅિવિ ભલામણ માટે રાષ્િીય મડંળની જરૂદરયાત છે (હા / ના)? 
  

સી. પયાચિરણીય સિંેિનશીલતાની વિગતો 
i પયાચિરણીય સિંેિનશીલતાની વિગતો નામ / 

ઓળખ 

પદરયોજ
નાથી 
હિાઈ 
અંતર 

(દક.મી.) 

ટીતપણી 

 ii આંતરરાષ્િીય સમંેલનો હઠેળના ક્ષેત્રો, તેમના 
ઇકોલોજીકલ, લેન્દ્ડસ્કેપ, સાસં્કૃવતક અથિા અન્દ્ય સબંવંિત 
મલૂ્ય માટે રાષ્િીય અથિા સ્થાવનક કાયિા હઠેળ સરુચક્ષત 

   

iii એિા ક્ષેત્ર કે જે ઇકોલોજીકલ કારણોસર મહતિપણૂચ અથિા 
સિંેિનશીલ છે - િેટલેન્દ્ડ્સ, િોટરકોસચ અથિા અન્દ્ય જળ 
સસં્થાઓ, િદરયાકાઠંાના ક્ષેત્ર, બાયોન્સ્ફયસચ, પિચતો, જગંલો 

   

iv સિંિચન, માળો, ઘાસર્ારો, વિશ્રામ, વશયાળા િરવમયાન, 

સ્થળાતંર માટે િનસ્પવત અથિા પ્રાણીસનૃ્ષ્ટની સરુચક્ષત, 

મહતિપણૂચ અથિા સિંિેનશીલ પ્રજાવતઓ દ્વારા 
ઉપયોગમા ંલેિાતા વિસ્તારો 

   

v અંતિેશીય, િદરયાઇ િદરયાઇ અથિા ભગૂભચ જળ 

રાજ્ય, રાષ્િીય સીમાઓ 

   

vi મનોરંજન અથિા અન્દ્ય પયચટક, યાત્રાળુ વિસ્તારોની 
accessતસસે માટે લોકો દ્વારા ઉપયોગમા ંલેિામા ંઆિતા 
માગો અથિા સવુિિાઓ 

   

vii સરંક્ષણ સ્થાપનો    

viii ગીર્ િસ્તી અથિા ચબલ્ટ-અપ ક્ષેત્ર    

ix સિંેિનશીલ માનિસજિત જમીનના ઉપયોગો દ્વારા 
કબજો િરાિતા વિસ્તારો (હોક્સ્પટલો, શાળાઓ, પજૂા 
સ્થાનો, સમિુાય સવુિિાઓ) 

   

x મહતિપણૂચ, ઉચ્ર્ ગણુિત્તા અથિા દુલચભ સસંાિનો 
િરાિતા ક્ષેત્રો (ભગૂભચ જળ સસંાિનો, સપાટીના ં
સસંાિનો, િનીકરણ, કૃવષ, માછીમારી, પયચટન, ખવનજો) 

   

xi પ્રદૂષણ અથિા પયાચિરણીય નકુસાનના ક્ષેત્રમા ં
પહલેાથી જ. (ત ે હાલના કાયિાકીય પયાચિરણીય 
િોરણોને ઓળંગી ગયા છે) 

   

xii પ્રાકૃવતક સકંટ માટે સિેંિનશીલ એિા ક્ષતે્રો જેના કારણે 
પદરયોજના પયાચિરણીય સમસ્યાઓ પ્રસ્તતુ કરી શકે છે 

(ભકંૂપ, ઘટાડો, ભસૂ્ખલન, િોિાણ, પરૂ અથિા આતયવંતક 
અથિા પ્રવતકૂળ આબોહિાની ક્સ્થવત) 
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d. ઉપરના સિંભચમા ંસક્ષમ અવિકારી પાસેથી નો.સી. / પરિાનગી જરૂરી છે કે કેમ (હા / ના)? 

૧૮ પરરર્ોજનયન  ંબયધંકયમ, કયમર્ીરી અથવય રડમોત્તમશત્તનિંર્ રક્રર્યઓ શયમેલ છે, જે સ્થયનમય ંશયરીરરક પરરવતાન 
લયવશે (ટોપોગ્રયફી, જમીનનો ઉપર્ોર્, જળ સસં્થયઓમય ંફેરફયર, વરે્રે). 

 માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પનુ્ષ્ટ હા ના ં તેની વિગતો (આશરે 
માત્રામા ં
/ િર, જ્યા ંશક્ય હોય તયા)ં 
માદહતી ડેટાના સ્રોત સાથ ે

i. જમીનના િપરાશમા ં સ્થાયી અથિા અસ્થાયી ફેરફાર, 

જમીનના ઉપયોગની તીવ્રતામા ં િિારો સદહત જમીનના 
આિરણ અથિા ટોપોગ્રાફી (સ્થાવનક જમીનના ઉપયોગની 
પદરયોજનાના સિંભચમા)ં? 

  

ii. હાલની જમીન, િનસ્પવત અને ઇમારતોની મજૂંરી?   

iii. નિી જમીન ઉપયોગો બનાિટ?   

iv. પિૂચ-બાિંકામ તપાસ િા.ત. બોર વછરો, માટી પરીક્ષણ?   

v. બાિંકામના કામો?   

vi. દડમોચલશન કામ કરે છે?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. બાિંકામના કામો અથિા બાિંકામ કામિારોના મકાનો 
માટે કામર્લાઉ સાઇટ્સ? 

  

viii. ઉપર જમીન ઇમારતો, માળખા ં રેખીય 
માળખા,ં કાપી અને ભરિા અથિા ખોિકામ સદહત 

  

ix. ખાણકામ અથિા ટનચલિંગ સદહત ભગૂભચ કામો?   

x. ફરી સિુારણા કામ કરે છે?   

xi. ડે્રજજિંગ?   

xii. ઓફશોર સ્િતર્સચ?   

xiii. ઉતપાિન અને ઉતપાિન પ્રદક્રયાઓ?   

xiv. માલ અથિા સામગ્રીના સગં્રહ માટેની સવુિિાઓ?   

xv. ઘન કર્રો અથિા પ્રિાહી પ્રિાહીના ઉપર્ાર અથિા 
વનકાલ માટેની સવુિિાઓ? 

  

xvi. ઓપરેશનલ કામિારોના લાબંા ગાળાના આિાસ માટેની 
સવુિિાઓ? 

  

xvii. બાિંકામ અથિા કામગીરી િરવમયાન નિો રસ્તો, રેલિ ે
અથિા િદરયાઇ િાદફક? 

  

xviii. નિો રસ્તો, રેલિ,ે હિાયતુત પાણી અથિા અન્દ્ય પદરિહન 
ઇન્દ્રાસ્િતર્ર સદહત નિા અથિા બિલાયેલા રૂટ અન ેસ્ટેશન, 

બિંરો, એરપોટચ િગેરે? 

  

xix. હાલના પદરિહન માગો અથિા માળખાકીય સવુિિાઓ 
બિં થિી અથિા બિં કરવુ ંતે િાદફક દહલર્ાલમા ં
પદરિતચન લાિે છે? 
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xx. નિી અથિા િાળી િાન્દ્સવમશન લાઇન અથિા 
પાઇપલાઇન્દ્સ? 

  

xxi. િoundટરકesસચ અથિા એક્તિફસચના હાઇડ્રોલોજીમા ં
ઇમ્પાઉન્દ્ડમેન્દ્ટ, ડેવમિંગ, કલ્િદરિંગ, રીignવંચગમેન્દ્ટ અથિા 
અન્દ્ય ફેરફારો? 

  

xxii. સ્િીમ ક્રોવસિંગ્સ?   

xxiii. પાણીની રર્ના જમીન અથિા સપાટીના પાણીના અમતૂચ 
અથિા પદરિહન? 

  

xxiv. જળાશયોમા ંબિલાિ અથિા જમીનની સપાટી ડે્રનેજને 
અસર કરે છે અથિા રન-?ફ? 

  

xxv. બાિંકામ, કામગીરી અથિા દડકોવમશવનિંગ માટે કમચર્ારીઓ 
અથિા સામગ્રીની પદરિહન? 

  

xxvi. લાબંા ગાળાના દડસમચલિંગ અથિા દડકોવમવશનીંગ અથિા 
પનુસ્થાચપનના ંકામો? 

  

xvii. નોટબિંી િરવમયાન ર્ાલ ુપ્રવવૃત્તઓ કે જે પયાચિરણ પર 
અસર કરી શકે છે? 

  

xviii. અસ્થાયી અથિા કાયમી િોરણે કોઈ વિસ્તારમા ંલોકોનો 
િસારો? 

  

xxix. પરાયુ ંજાવતઓની રજૂઆત?   

xxx. મળૂ જાવતઓ અથિા આનિુવંશક વિવિિતાનુ ંનકુસાન?   

xxxi. અન્દ્ય કોઇ દક્રયાઓ?   

૧૯ પદયથો અથવય સયમગ્રીનો ઉપર્ોર્, સગં્રહ, પરરવહન, હને્ડચલિંર્ અથવય ઉત્પયદન, જે મયનવ સ્વયસ્્ર્ અથવય 
પર્યાવરણ મયટે હયત્તનકયરક હોઈ શકે છે અથવય મયનવ સ્વયસ્્ર્ મયટે વયસ્તત્તવક અથવય કત્તથત જોખમો ત્તવશે 
ચચિંતયઓ ઉભી કરે છે. 

  
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પનુ્ષ્ટ 

 
હા 
ના ં

વિગતો તેના (સાથે 
માદહતીના સ્રોત સાથ ે
આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યા ં
શક્ય હોય તયા)ં 

i. પિાથો અથિા સામગ્રીનો ઉપયોગ, જે માનિ સ્િાસ્થ્ય 
અથિા પયાચિરણ (િનસ્પવત, પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ અને પાણી 
પરુિઠા) માટે જોખમી (એમએસઆઈએર્સીના વનયમો 
મજુબ) છે? 

  

ii. રોગની ઘટનામા ંફેરફાર અથિા રોગના િેતટસચને અસર કરે 
છે (િા.ત. જતં ુઅથિા પાણી દ્વારા થતા રોગો) 

  

iii. લોકોની કલ્યાણન ેઅસર કરે છે િા.ત. રહિેાની 
પદરક્સ્થવતમા ંફેરફાર કરીને? 

  

iv. લોકોના સિેંિનશીલ જૂથો જેમને આ પદરયોજના દ્વારા અસર 
થઈ શકે છે, જેમ કે હોક્સ્પટલના િિીઓ, બાળકો, વદૃ્ધો િગેરે? 

  

v. અન્દ્ય કોઇ કારણો?   
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૨૦ પ્રદ ર્કો અથવય કોઈપણ જોખમી, ઝેરી અથવય ઝેરી પદયથાને હવયથી મ ક્ત કરવય (કે.ગ્રય. / કલયક) 

 માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પનુ્ષ્ટ હા ના ં વિગતો તેના (સાથે 
માદહતીના સ્રોત સાથ ે
આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યા ં
શક્ય હોય તયા)ં 

i. ક્સ્થર અથિા મોબાઇલ સ્રોતોમાથંી અક્શ્મભતૂ ઇંિણના 
િહનથી ઉતસિન? 

  

ii. ઉતપાિન પ્રદક્રયાઓમાથંી ઉતસિન?   

iii. સદહતના સામગ્રીને સરં્ાચલત કરતા ઉતસિન સગં્રહ 
અથિા પદરિહન? 

  

iv. તલાન્દ્ટ અને ઉપકરણો સદહત બાિંકામ પ્રવવૃત્તઓમાથંી 
ઉતસિન? 

  

v બાિંકામ સામગ્રી, ગટર અને કર્રા સદહતની સામગ્રીના 
સરં્ાલનથી ધળૂ અથિા ગિં? 

  

vi. કર્રો સળગાિિાનુ ંઉતસિન?   

vii. ખલુ્લી હિામા ંકર્રો બળી જિાથી ઉતસિન (િા.ત. સ્લશે 
સામગ્રી, બાિંકામ ભગંાર)? 

  

viii. અન્દ્ય કોઇ સ્રોતમાથંી ઉતસિન?   

૨૧ ઘોંઘયટ અને કંપનન  ંત્તનમયાણ, અને પ્રકયશ અને ર્રમીન  ંઉત્સર્જન 

  
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પનુ્ષ્ટ 

હા ના ં વિગતો તેના (સાથે 
માદહતીના સ્રોત સાથ ે
આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યા ં
શક્ય હોય તયા)ં ડેટા  સાથે 
માદહતી માદહતી સ્ત્રોત 

 i. સાિનોના સરં્ાલનથી િા.ત. એપ્ન્દ્જન, િેન્ન્દ્ટલેશન તલાન્દ્ટ, 

ક્રશસચ? 

  

ii. ઓિોચગક  અથિા સમાન પ્રદક્રયાઓમાથંી?   

iii. બાિંકામ કે દડમોચલશનથી?   

iv. બ્લાન્સ્ટિંગ અથિા થાભંલામાથંી?   

v બાિંકામ અથિા ઓપરેશનલ િાદફકથી?   

vi લાઇદટિંગ અથિા ઠંડક પ્રણાલીમાથંી?   

vii. અન્દ્ય કોઇ સ્રોતમાથંી?   

૨૨ જમીન અથવય ર્ટર, સપયટીનય જળ, ભરૂ્ભાજળ, દરરર્યઇ પયણી અથવય દરરર્યમય ંપ્રદૂર્ક તત્વોનય 
પ્રકયશથી જમીન અથવય પયણીનય દૂત્તર્ત થવયનય જોખમો. 

  
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પનુ્ષ્ટ 

 
હા ના ં

વિગતો તેના (સાથે 
માદહતીના સ્રોત સાથ ે
આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યા ં
શક્ય હોય તયા)ં 
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i. જોખમી પિાથોના સરં્ાલન, સગં્રહ, ઉપયોગ અથિા 
છાણથી? 

  

ii. ગટર અથિા અન્દ્ય પ્રદૂષકોના પાણીમાથંી અથિા જમીન 
સિુીના વિસિનથી (અપેચક્ષત ક્સ્થવત અને સ્રાિનુ ંસ્થળ)? 

  

iii. જમીન અથિા પાણીમા ંહિા પ્રસરેલા પ્રદૂષકોના જુબાની 
દ્વારા? 

  

iv. અન્દ્ય કોઇ સ્રોતમાથંી?   

v શુ ંઆ સ્રોતોથી પયાચિરણમા ંલાબંા ગાળાના પ્રદૂષકોના 
વનમાચણનુ ંજોખમ છે? 

  

૨૩ પરરર્ોજનયનય ત્તનમયાણ અથવય કયમર્ીરી દરત્તમર્યન અકસ્મયતોન  ંજોખમ, જે મયનવ સ્વયસ્્ર્ અથવય 
પર્યાવરણને અસર કરી શકે છે 

 માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પનુ્ષ્ટ હા 
ના ં

વિગતો તેના (સાથે 
માદહતીના સ્રોત સાથ ે
આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યા ં
શક્ય હોય તયા)ં 

i. સગં્રહ, હને્દ્ડચલિંગ, ઉપયોગ અથિા જોખમી પિાથોના 
ઉતપાિનમાથંી વિસ્ફોટો, ક્સ્પલેજ, ફાયર િગેરેમાથંી? 

  

ii. અન્દ્ય કોઇ કારણોથી?   

iii. શુ ં પયાચિરણીય નકુસાન (િા.ત. પરૂ, િરતીકંપ, ભસૂ્ખલન, 

િાિળ ભગંાણ િગેરે) ને લીિે કુિરતી આફતો દ્વારા આ 
પદરયોજનાને અસર થઈ શકે છે? 

  

૨૪ પરરબળો કે જે ધ્ર્યનમય ં લેવય જોઈએ (જેમ કે પરરણયમલક્ષી ત્તવકયસ) જે પર્યાવરણીર્ અસરો અથવય તે 
ત્તવસ્તયરની અન્ર્ હયલની અથવય આર્ોજજત પ્રવતૃ્તિઓ સયથે સચંચત અસરોની સભંયવનય તરફ દોરી શકે છે. 

 માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પનુ્ષ્ટ હા ના ં વિગતો તેના (સાથે 
માદહતીના સ્રોત સાથ ે
આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યા ં
શક્ય હોય તયા)ં 

i. સહાયક સવુિિાઓ, આનષુચંગક વિકાસ અથિા પદરયોજના 
દ્વારા ઉત્તેજજત વિકાસના વિકાસ તરફ િોરી જાય છે 

  

  જેની અસર પયાચિરણ પર પડી શકે છે િા.ત.: સહાયક 
માળખાકીય સવુિિાઓ (રસ્તાઓ, િીજ પરુિઠો, કર્રો 
અથિા િેસ્ટ િોટર િીટમેન્દ્ટ, િગેરે); આિાસ વિકાસ; સતલાય 
ર્ેઇન અને ડાઉનસ્િીમના ઉદ્યોગો; કોઇ પણ બીજુ? 

  

ii. સાઇટના ઉપયોગ પછીની તરફ િોરી જાય છે, જે 
પયાચિરણ પર અસર કરી શકે છે? 

  

iii. પછીના વિકાસ માટે એક િાખલો સેટ કરો?   

iv. સમાન અસરોિાળા અન્દ્ય હાલના અથિા આયોજજત 
પરીયોજનાઓની વનકટતાન ેકારણે સચંર્ત અસરો છે? 

  

૨૫ પદરયોજના પર કોઈ કોટચ કેસ પેન્ન્દ્ડિંગ છે કે કેમ (હા / ના); જો હા, તો વિગતો પ્રિાન કરો   
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૨૬ પયાચિરણ (સરુક્ષા) અવિવનયમ / હિા (પ્રદૂષણ વનિારણ અને વનયતં્રણ)) અવિવનયમ / પાણી (પ્રદૂષણ 
વનિારણ અને વનયતં્રણ) અવિવનયમ (હા / ના; જો હા, તો વિગતો પરૂી પાડો 

૨૭ દસ્તયવેજો જોડવય 
એ પિૂચ-શક્યતા અહિેાલની અપલોડ ક Copyવપ (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો)   

બી લેઆઉટ પદરયોજનાની અપલોડ ક Copyવપ (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો)   

સી. પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલ અપલોડ 
કિર લેટર 

(ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો) 

  

ડી. િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન બનાિનાર વ્યક્તતના સમથચનમા ં
પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલી અવિકૃતતાની એક નકલ 
અપલોડ કરો (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો) 

  

૨૮ અન્ડરટેરકિંર્ 

 હુ ંઅહીં એિી બાહંિેરી આપુ ંછ ંકે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમા ંઆપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ  જ્ઞાન અન ે
માન્દ્યતામા ંશે્રષ્ઠ હોિાનુ ંસાચુ ંછે અને હુ ંજાણુ ંછ ંકે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબકે્ક 
ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે, તો પદરયોજના નામજૂંર કરિામા ંઆિશે અને મજૂંરી આપિામા ં
આિશ,ે જો આ પદરયોજનાન ેકોઈ આપણા ંજોખમ ેઅને ખર્ે રિ કરિામા ંઆિશે. ઉપરોતત ઉપરાતં, હુ ંઅહીં 
બાયંિરી આપુ ંછ ંકે તયારથી કોઈ પ્રવવૃત્ત / બાિંકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામા ંઆવ્યુ ંનથી. 

 નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં
નૉિ: 

1. કોસ્ટલ રેગ્યલુશેન ઝોન સરૂ્ના, ૨૦૧ under હઠેળ મજૂંરી સાથે સકંળાયેલ પદરયોજના, અરજી સાથે એક 
સીઆરઝેડ નકશો રજૂ કરશે, જેમા ંએક અવિકૃત એજન્દ્સી દ્વારા યોગ્ય રીતે સીમાચર્હ્ન કરિામા ંઆિશે, જેમા ં
પદરયોજના પ્રવવૃત્તઓ, સીઆરઝેડ (ર્રૂના તબકે્ક) અન ેસ્ટેટ કોસ્ટલ ઝોનની ભલામણો િશાચિિામા ંઆિશે. 
મેનેજમેન્દ્ટ સતામડંળ (ઇસીના તબકે્ક). સીઆરઝેડની સરૂ્ના, ૨૦૧૯ ની જોગિાઈઓ હઠેળ સીઆરઝેડમા ં
ક્સ્થત પ્રવવૃત્તઓ માટે જરૂરી મજૂંરી મેળિિા માટે એક સાથે પગલા લેિામા ંઆિશે. 

2. આ પદરયોજના રાષ્િીય ઉદ્યાનો, અભયારણ્યો, બાયોન્સ્ફયર દરઝિે, િાઇલ્ડ એવનમલ્સના સ્થળાતંર 
કોદરડોરના ૧૦ દક.મી. મા ં ક્સ્થત હશે, પદરયોજના પદરયોજનાર મખુ્ય િન્દ્યપ્રાણી િોડચન દ્વારા માન્દ્યતા 
આપેલ નકશાને પદરયોજનાના સ્થાન અને આ સવુિિાઓ િશાચિતા રજૂ કરશે. તેના પર ર્ીફ િાઇલ્ડઅિવિ 
િardenડચનની ભલામણ અથિા દટતપણીઓ (અગાઉના ઇસીના તબકે્ક). 

3. મતં્રાલય સાથેના તમામ પત્રવ્યિહાર સદહતના તકનીકી / અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરી માટેની અરજી 
રજૂ કરિી, તયારબાિ સ્પષ્ટતા, સમય-સમય પર જરૂરી હોય તે મજુબ, પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક િતી ઇએસી 
મીદટિંગમા ંભાગ લેિો ફતત અવિકૃત હસ્તાક્ષર દ્વારા જ કરિામા ંઆિશે. અવિકૃત સહી કરનારે પણ વિવશષ્ટ 
પદરયોજના માટે અવિકૃત સહી કરનાર હોિાના તેમના િાિાના સમથચનમા ંએક િસ્તાિેજ સબવમટ કરિો 
જોઈએ. 

 
 

 

 

 

 

પરરત્તશષ્ટ - III 

(કલમ ૧૧ નો સિંભચ લો) 

ફોમચ -૧ એ 
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(ફતત ૪૨ અને ૪૩ ના આઇટમની શ્રેણી 'બી ૨' હઠેળ સચૂર્બદ્ધ મકાન અથિા બાિંકામ પરીયોજનાઓ માટે 

અનસુચૂર્) 

પર્યાવરણીર્ અસરોની સચૂચ તપયસો 

(પદરયોજના સમથચકોએ સપંણૂચ માદહતી પ્રિાન કરિી જરૂરી છે અને જ્યા ંજરૂરી હોય તયા ંફોમચ સાથે ખલુાસાતમક 
નોંિો જોડિી અન ેસચૂર્ત પયાચિરણીય વ્યિસ્થાપન પદરયોજના અને મોવનટદરિંગ પ્રોગ્રામ સાથે સબવમટ 

કરિી) 
 

સી.
એલ. 

વસ્ત  ત્તવર્તો 

૧ જમીન પર્યાવરણ  

૧.૧ શુ ંહાલનો લેન્દ્ડયઝુ આજુબાજુની સાથે સસુગંત નથી તેિા પદરયોજનાથી નોંિપાત્ર રીતે બિલાશે? 

(સચૂર્ત લેન્દ્ડયઝુ એ તે ક્ષેત્રના મજૂંર માસ્ટર તલાન / વિકાસ પદરયોજનાને અનરુૂપ હોવુ ંજોઈએ. 

જો કોઈ હોય તો લેન્દ્ડુઝમા ંફેરફાર કરિો અને સક્ષમ અવિકારીની કાનનૂી મજૂંરી સબવમટ કરિી) 

 

 ૧.૨ જમીનના ક્ષેત્રફળ, ચબલ્ટ અપ એદરયા, પાણીનો િપરાશ, િીજળીની જરૂદરયાત, કનેન્તટવિટી, 
સમિુાય સવુિિાઓ, પાદકિંગની જરૂદરયાતો િગેરેની રન્ષ્ટએ તમામ મોટી પદરયોજના 
આિશ્યકતાઓની સચૂર્ બનાિો. 

 

૧.૩ સચૂર્ત સાઇટની બાજુમા ંઅક્સ્તતિમાનંી સવુિિાઓ પર સચૂર્ત પ્રવવૃત્તના સભંવિત પ્રભાિો શુ ંછે? 

(જેમ કે ખલુ્લી જગ્યાઓ, સમિુાય સવુિિાઓ, હાલના જમીનના ઉપયોગની વિગતો, સ્થાવનક 
ઇકોલોજીમા ંખલેલ). 

 

૧.૪ શુ ંતયા ંિોિાણ, ઘટાડો અને અક્સ્થરતાના પદરણામે કોઈ નોંિપાત્ર જમીન ખલેલ થશ?ે (માટીના 
પ્રકાર, slંાળ વિશ્લેષણ, હાવનની નબળાઈ, િરતીકંપ િગેરેની વિગતો આપી શકાય છે). 

 

૧.૫.  શુ ંપ્રસ્તાિમા ંકુિરતી ડે્રનેજ વસસ્ટમ્સમા ંફેરફારનો સમાિેશ થશે? (સચૂર્ત પદરયોજના સાઇટની 
નજીકના કુિરતી ડે્રનેજ િશાચિતા સમોચ્ર્ નકશા પર વિગતો આપો) 

 

૧.૬ બાિંકામની પ્રવવૃત્તમા ંકાપિા, ભરિા, ફરી સિુારણા િગેરેમા ંકયા કામકાજ સમાવિષ્ટ છે (પથૃ્િીના 
કામની માત્રાની વિગતો, સ્થળની બહારથી ભરાતી સામગ્રીની પદરિહન િગેરે) વિગતો આપો.) 

 

૧.૭ બાિંકામના સમયગાળા િરવમયાન પાણી પરુિઠો, કર્રો સભંાળવુ ંિગેરેની વિગતો આપિી  

૧.૮ શુ ંનીર્ાણિાળા વિસ્તારો અને ભેજિાળી જમીન બિલાશે? (સચૂર્ત પ્રવવૃત્તમાથંી નીર્ાણિાળા 
અને િેટલેન્દ્ડ્સ કેિી રીતે સશંોવિત થઈ રહ્યા છે તેની વિગતો પ્રિાન કરો) 

 

૧.૯ શુ ંબાિંકામ િરવમયાન ભગંાર અને કર્રો આરોગ્ય માટે જોખમી છે? (બાિંકામ િરવમયાન પેિા 
થતા વિવિિ પ્રકારના કર્રાના પ્રમાણમા ંકન્દ્સ્િતશન મજૂર અને વનકાલના માધ્યમો આપો) 

 

૨ પયણી પર્યાવરણ  

૨.૧ વિવિિ ઉપયોગો માટેની આિશ્યકતાઓના ભગંાણ સાથે સચૂર્ત પદરયોજના માટે પાણીની કુલ 
આિશ્યકતાનો જથ્થો આપો. પાણીની જરૂદરયાત કેિી રીતે પરૂી થશે? સ્રોતો અને માત્રાને જણાિો 
અને પાણીનુ ંસતંલુન વનિેિન આપો 

 

૨.૨ પાણીના સચૂર્ત સ્રોતની ક્ષમતા (વિશ્વસનીય પ્રિાહ અથિા ઉપજ) કેટલી છે?  

૨.૩ પાણીની ગણુિત્તાની જરૂદરયાત શુ ંછે, જો પરુિઠા કોઈ મ્યવુનવસપલ સ્ત્રોતમાથંી નથી? (પાણીની 
ગણુિત્તાિાળા િગચ સાથે ભૌવતક, રાસાયચણક, જૈવિક લાક્ષચણકતાઓ પ્રિાન કરો) 

 

૨.૪ િીટ કરેલા ગિંા પાણીના દરસાયપ્તલિંગમાથંી પાણીની કેટલી જરૂદરયાત પરૂી કરી શકાય છે?  
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(માત્રા, સ્રોત અને િપરાશની વિગતો આપો) 

૨.૫ શુ ંઅન્દ્ય િપરાશકતાચઓ પાસેથી પાણીનુ ંડાયિઝચન થશે? (કૃપા કરીને અન્દ્ય હાલના ઉપયોગો 
અને િપરાશની માત્રા પરના પદરયોજનાની અસરોનુ ંમલૂ્યાકંન કરો) 

 

૨.૬ સચૂર્ત પ્રવવૃત્તમાથંી પેિા થતા ગિંાપાણીમાથંી િિતો જતા પ્રદૂષણનો ભાર કેટલો છે? (સચૂર્ત 
પ્રવવૃત્તમાથંી પેિા થતા ગિંા પાણીની માત્રા અને રર્નાની વિગતો આપો) 

 

૨.૭ જળ સરં્યથી મળેલી પાણીની આિશ્યકતાઓની વિગતો આપો? બનાિેલ સવુિિાઓની સજ્જ 
વિગતો 

 

૨.૮ લાબંા ગાળાના વનમાચણના તબક્કામા ં બાિંકામ પછીના તબક્કામા ં વિસ્તારની રન ઓફ 
લાક્ષચણકતાઓ (માત્રાતમક તેમજ ગણુાતમક) પર સચૂર્ત પદરયોજનાને કારણે થતા જમીનના 
ઉપયોગમા ં ફેરફારની શુ ં અસર થશે? શુ ં તે કોઈ પણ રીતે પરૂ અથિા પાણીના ભરાિાની 
સમસ્યામા ંિિારો કરશે? 

 

૨.૯ ભગૂભચ જળ પરની િરખાસ્તની અસર શુ ંછે? (શુ ંતયા ંભગૂભચ જળને ટેપીંગ કરિામા ંઆિશે; ભગૂભચ 
જળના ટેબલ, દરર્ાજજ િંગ ક્ષમતા અને સક્ષમ અવિકારી પાસેથી મેળિેલ મજૂંરીઓની વિગતો આપો, 
જો કોઈ હોય તો) 

 

૨.૧
૦ 

જમીન અને જળર્ર ક્ષેત્રને પ્રદૂવષત કરતી બાિંકામ પ્રવવૃત્તઓથી રન-અપને રોકિા માટે શુ ં
સાિર્ેતી / પગલા લેિામા ંઆિે છે? (વિપરીત અસરોને ટાળિા માટેના જથ્થાની વિગતો અન ે
કયા પગલા ંલે છે તેની વિગતો આપો) 

 

૨.૧
૧ 

સાઇટની અંિરથી તોફાનનુ ંપાણી કેિી રીતે સરં્ાચલત થાય છે? (આ વિસ્તારના પરૂને ટાળિા 
માટે કરિામા ંઆિેલી જોગિાઈઓ, સાઇટ લેઆઉટ સરૂ્િતા સમોચ્ર્ના ંસ્તરની સાથે ગટરની 
સવુિિાઓની વિગતોની વિગતો જણાિો) 

 

૨.૧
૨ 

ખાસ કરીને પીક સમયગાળામા ંબાિંકામ મજૂરોની જમાિટ પદરયોજના સાઇટની આસપાસના 
ચબનસલાહભયાચ પદરક્સ્થવત તરફ િોરી જશે (યોગ્ય સમજૂતી સાથે સમથચન આપો) 

 

૨.૧
૩ 

ગટરના સગં્રહ, સારિાર અને સલામત વનકાલ માટે સ્થળ પર કઇ સવુિિાઓ ઉપલબ્િ કરાઈ છે? 

(ગિંાપાણીના ઉતપાિનની માત્રા, ટેતનોલ withજી સાથેની સારિાર ક્ષમતા અન ેદરસાયપ્તલિંગ અન ે
વનકાલ માટેની સવુિિાઓની વિગતો આપો) 

 

૨.૧
૪ 

ડયઅુલ તલપ્મ્બિંગ વસસ્ટમની વિગતો આપો જો સારિારનો કર્રો ફ્લવશિંગ માટે િપરાય છે 

શૌર્ાલય અથિા અન્દ્ય કોઇ ઉપયોગ. 

 

૩ િનસ્પવતક  

૩.૧ જૈિવિવિિતા માટે પદરયોજનાનો કોઈ ખતરો છે? (સ્થાવનક ઇકોવસસ્ટમનુ ંવિવશષ્ટ સવુિિાઓ 
સાથેનુ ંિણચન આપો, જો કોઈ હોય તો) 

 

૩.૨ શુ ંબાિંકામમા ંિનસ્પવતના વિસ્તતૃ તલીયદરિંગ અથિા ફેરફારનો સમાિેશ થશે? (પ્રિાન 
કરો એ પદરયોજના દ્વારા અસરગ્રસ્ત વકૃ્ષો અને િનસ્પવતની વિગતિાર માદહતી) 

 

૩.૩ મહતિની સાઇટ સવુિિાઓ પર થતી સભંવિત અસરોને ઘટાડિા માટે કયા પગલા લિેાની 
િરખાસ્ત કરિામા ં આિી છે (ઝાડના િાિેતર, લેન્દ્ડસ્કેવપિંગ, જળ સસં્થાઓ બનાિટ િગેરેની 
િરખાસ્તની વિગતો તેમજ લેઆઉટ પદરયોજનાને યોગ્ય પાયે આપિા) 

 

૪ ફૌના  (FAUNA)    

૪.૧ શુ ંપ્રાણીસનૃ્ષ્ટનુ ંકોઈપણ દડસ્તલેસમેન્દ્ટ થિાની સભંાિના છે - પાવથિિ અન ેજળર્ર બનંે અથિા 
તેમની દહલર્ાલમા ંઅિરોિોનુ ંવનમાચણ? વિગતો પરૂી પાડે છે 

 

૪.૨ વિસ્તારના એવિફૌના પર કોઈ સીિી અથિા આડકતરી અસરો? વિગતો પરૂી પાડે છે  
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૪.૩ પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ પર થતી વિપરીત અસરોને ઘટાડિા માટે કોદરડોર, માછલીની સીડી િગરેે જેિા 
પગલા ંસરૂ્િો. 

 

૫ હવય પર્યાવરણ  

૫.૧ શુ ં પદરયોજના િાયઓુની િાતાિરણીય સારંતામા ં િિારો કરશે અને ગરમીના ટાપઓુમા ં
પદરણમે? (સચૂર્ત બાિંકામોના પદરણામે િિતા િાદફક જનરેશનને ધ્યાનમા ંલેતા વિખરાયેલા 
મડેલ્સના આિારે આગાહી કરેલ મલૂ્યો સાથેની પષૃ્ઠભવૂમ હિાના ગણુિત્તાના સ્તરની વિગતો 
આપો) 

 

૫.૨ ધળૂ, ધમૂ્રપાન, દુગુંિજનક ધમૂાડો અથિા અન્દ્ય જોખમી િાયઓુ પેિા કરિા પર શુ ંઅસર પડે 
છે? (બિા હિામાનવિષયક પદરમાણોના સબંિંમા ંવિગતો આપો) 

 

૫.૩ શુ ંઆ િરખાસ્ત િાહનો માટે પાદકિંગની અછત ઉભી કરશે? પદરિહન ઇન્દ્રાસ્િતર્રના િતચમાન 
સ્તરની પ્રસ્તતુ વિગતો અને પદરયોજના સાઇટ પર પ્રિેશ અને બહાર નીકળિાના સમયે િાદફક 
મેનેજમેન્દ્ટ સદહતના સિુારણા માટે સચૂર્ત પગલા.ં 

 

૫.૪ િરેક કેટેગરી હઠેળના ક્ષેત્રો સાથે, આંતદરક રસ્તાઓ, સાયકલ િેક, પિયાત્રીઓ, પગવથયા િગેરે 
સાથેની દહલર્ાલની રીતની વિગતો પ્રિાન કરો. 

 

૫.૫ શુ ંિાદફક અિાજ અને કંપનોમા ંનોંિપાત્ર િિારો થશે? (સ્રોતોની વિગતો અને ઉપરોતત શમન 
માટે સચૂર્ત પગલા.ં) 

 

૫.૬ પદરયોજના સાઇટની આસપાસ અને આસપાસના હિાની ગણુિત્તામા ંઅિાજ સ્તર અને કંપન 
પર ડીજી સેટ અને અન્દ્ય ઉપકરણોની શુ ંઅસર થશે? વિગતો પરૂી પાડે છે. 

 

૬ એસ્થેરટક્સ  

૬.૧ શુ ંસચૂર્ત બાિંકામો કોઈપણ રીતે દૃશ્ય, મનોહર સવુિિા અથિા લેન્દ્ડસ્કેતસના અિરોિમા ં
પદરણમશ?ે શુ ંસમથચકો દ્વારા આ બાબતો ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિે છે? 

 

૬.૨ શુ ંહાલના બાિંકામો પર નિા બાિંકામોથી કોઈ વિપરીત અસર થશે? ધ્યાનમા ંલિેામા ં
આિતી વિર્ારણાઓ શુ ંછે? 

 

૬.૩ ડીઝાઇનના માપિંડને અસર કરતા ંશહરેી સ્િરૂપ અને શહરેી દડઝાઇન અંગે કોઈ સ્થાવનક 
વિર્ારણા છે કે કેમ? તેઓ સ્પષ્ટ જોડણી કરી શકે છે. 

 

૪.૪ શુ ંતયા ંનજીકમા ંકોઈ માનિશાસ્ત્ર અથિા પરુાતતતિીય સાઇટ્સ અથિા પરુાતતતિો છે? સચૂર્ત 
સ્થળની નજીકમા ંઅન્દ્ય કોઇ નોંિપાત્ર સવુિિાઓ ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિી હોય તો રાજ્ય 
જણાિો. 

 

૭ સયમયજજક-આત્તથિક સહયર્કો  

૭.૧ ની પ્રસ્તાિનાના કારણે િસ્તી વિષયક માળખામા ંકોઈપણ ફેરફાર થશે સ્થાવનક િસ્તી? વિગતો 
પરૂી પાડે છે. 

 

૭.૨ સચૂર્ત પદરયોજનાની આજુબાજુના હાલના સામાજજક માળખાઓની વિગતો આપો.  

૭.૩ શુ ંઆ પદરયોજના સ્થાવનક સમિુાયો પર વિપરીત અસર પેિા કરશે, પવિત્ર સ્થળો અથિા 
અન્દ્ય સાસં્કૃવતક મલૂ્યોમા ંવિક્ષેપ આિશે? સલામતી પ્રસ્તાવિત શુ ંછે? 

 

૮ બયધંકયમનો સયમયન  

૮.૧ ઉચ્ર્ મતૂચ ઉજાચ સાથે મકાન સામગ્રીનો ઉપયોગ શામેલ હોઈ શકે છે. શુ ંબાિંકામ સામગ્રી ઉજાચ 
કાયચક્ષમ પ્રદક્રયાઓ સાથ ે બનાિિામા ં આિે છે? (મકાન સામગ્રીની પસિંગી અને ઉજાચ 
કાયચક્ષમતાની ઉજાચ સરંક્ષણ પગલાનંી વિગતો આપો) 

 

૮.૨ બાિંકામ િરવમયાન સામગ્રીનુ ંપદરિહન અને સરં્ાલન, પ્રદૂષણ, ઘોંઘાટ અને જાહરે ઉપરિમા ં
પદરણમી શકે છે. અસરો ઘટાડિા માટે કયા પગલા ંલેિામા ંઆિે છે? 
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૮.૩ શુ ંદરસાયકલ કરેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ રસ્તાઓ અને સ્િતર્સચમા ંથાય છે? પ્રાતત કરેલી 
બર્તની હિ જણાિશો? 

 

૮.૪ પદરયોજનાના કામગીરી તબક્કા િરમ્યાન પેિા થતા કર્રાના સગં્રહ, અલગકરણ અને વનકાલની 
પદ્ધવતઓની વિગતો આપિી. 

 

૯ ઊજાા સરંક્ષણ  

૯.૧ િીજળીની આિશ્યકતાઓ, સતલાયનો સ્રોત, બેકઅપ સ્રોત િગેરેની વિગતો આપો ચબલ્ટ-અપ 
ક્ષેત્રના ર્ોરસ ફૂટ િીઠ umedજાચ િપરાશ શુ ંછે? તમે કેિી રીતે ઉજાચ િપરાશ ઘટાડિાનો પ્રયાસ 
કયો છે? 

 

૯.૨ તમે કયા પ્રકારની, અને ક્ષમતા, પાિર બેક અપ આપિાની પદરયોજના ઘડી રહ્યા છો?  

૯.૩ તમે જે કાર્નો ઉપયોગ કરિાની પદરયોજના ઘડી રહ્યા છે તેની વિશેષતા શુ ંછે? ર્ૂંકા તરંગ અને 
લાબંા તરંગ દકરણોતસગચ બનંેથી સબંવંિત તેની લાક્ષચણકતાઓની વિવશષ્ટતાઓ પ્રિાન કરો? 

 

૯.૪ ચબન્લ્ડિંગમા ંકઈ વનષ્ક્રીય સોલર આદકિટેતર્રલ સવુિિાઓનો ઉપયોગ કરિામા ંઆિી રહ્યો છે? 

સચૂર્ત પદરયોજનામા ંકરિામા ંઆિેલી એપ્તલકેશનોનુ ંસચર્ત્ર િણચન કરો. 
 

૯.૫ શુ ંશેરીઓ અને ઇમારતોનુ ંલેઆઉટ સૌર ઉજાચ ઉપકરણો માટેની સભંાિનાને મહત્તમ બનાિે છે? 

તમે ચબન્લ્ડિંગ સકુંલમા ંઉપયોગ માટે શેરી લાઇદટિંગ, ઇમરજન્દ્સી લાઇદટિંગ અને સોલર હોટ િોટર 
વસસ્ટમ્સના ઉપયોગ પર વિર્ાર કયો છે? વિગતો સાથે સબવમટ કરો. 

 

૯.૬ શુ ંશેદડિંગનો ઉપયોગ ઠંડક / ગરમીના ભારને ઘટાડિા માટે અસરકારક રીતે થાય છે? પિૂચ અન ે
પવિમ અન ેછત પરના દિિાલોના શેડન ેમહત્તમ બનાિિા માટે કયા વસદ્ધાતંોનો ઉપયોગ કરિામા ં
આવ્યો છે? કેટલી ઉજાચ બર્તને અસર થઈ છે? 

 

૯.૭ શુ ંમાળખા ંઉજાચ-કાયચક્ષમ વિસ્તારણ કન્દ્ડીશનીંગ, લાઇદટિંગ અને વમકેવનકલ વસસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરે 
છે? તકનીકી વિગતો પ્રિાન કરો. િાન્દ્સફોમચસચ અને મોટર કાયચક્ષમતા, લાઇદટિંગની તીવ્રતા અને એર 
કન્દ્ડીશનીંગ લોડ િારણાઓની વિગતો પ્રિાન કરો? શુ ં તમે સીએફસી અને એર્સીએફસી રી 
ચર્લરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા ંછો? સ્પષ્ટીકરણો પ્રિાન કરો. 

 

૯.૮ સકૂ્ષ્મ આબોહિામા ંફેરફાર કરિામા ંમકાન પ્રવવૃત્તની સભંવિત અસરો શુ ંછે? હીટ આઇલેન્દ્ડ અન ે
વિપરીત અસરોના વનમાચણ પર સચૂર્ત બાિંકામની સભંવિત અસરોના સ્િ-આકારણી પ્રિાન કરો? 

 

૯.૯ ચબન્લ્ડિંગ પરચબડીયુનંી થમચલ લાક્ષચણકતાઓ શુ ંછે? (ક) છત; (બી) બાહ્ય દિિાલો; અન ે

(સી) િપરાયેલી સામગ્રી અને ય-ુિેલ્યઝુ અથિા વ્યક્તતગત ઘટકોના આર મલૂ્યોની વિગતો 
આપો. 

 

૯.૧
૦ 

આગના જોખમો સામે કઈ સાિર્ેતી અને સલામતીના ંપગલા ંસરૂ્િાય છે? કટોકટીની 
પદરયોજનાઓની સજ્જ વિગતો. 

 

૯.૧
૧ 

જો તમે ગ્લાસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા ંછો કારણ કે દિિાલ સામગ્રી એવમસીવિટી અન ેથમચલ 
લાક્ષચણકતાઓ સદહતની વિગતો અને વિવશષ્ટતાઓ પ્રિાન કરે છે. 

 

૯.૧
૨ 

મકાનમા ંહિાના ઘસૂણખોરીનો િર કેટલો છે? તમે કેિી રીતે ઘસુણખોરીની અસરોને ઘટાડી રહ્યા 
છો તેની વિગતો પ્રિાન કરો. 

 

૯.૧
૩ 

એકંિરે ઉજાચ િપરાશમા ંચબન-પરંપરાગત ઉજાચ તકનીકોનો ઉપયોગ કેટલી હિે થાય છે? 

િપરાયેલી નિીનીકરણીય ઉજાચ તકનીકોની વિગતો પ્રિાન કરો. 
 

૧૦ પર્યાવરણ વ્ર્વસ્થયપન પરરર્ોજનય  
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 પયાચિરણ વ્યિસ્થાપન પદરયોજનામા ંપદરયોજનાની પ્રવવૃત્તઓના પદરણામે પ્રવતકૂળ પયાચિરણીય 
પ્રભાિોને ઘટાડિા માટે બાિંકામ, કામગીરી અને સમગ્ર જીિન ર્ક્ર િરવમયાન હાથ િરિામા ં
આિતી િરેક િસ્ત ુમજુબની પ્રવવૃત્ત માટેના તમામ ઘટાડા પગલાનંો સમાિશે કરિામા ંઆિશ.ે 

તે વિવિિ પયાચિરણીય વનયમોના પાલન માટે પયાચિરણીય વનરીક્ષણ પદરયોજનાનો પણ િણચન 
કરશ.ે તે આગ સદહતના સ્થળે અકસ્માત જેિી કટોકટીની ક્સ્થવતમા ંશુ ંપગલા ભરિામા ંઆિશે તે 
જણાિશ.ે 

 

૧૧ જોડાણો:  

એ પદરયોજના સાઇટ અને તેની આસપાસનુ ંમનોહર દૃશ્ય  

બી સાઇટ સ્થાન  

સી સચૂર્ત સાઇટની આસપાસની સવુિિાઓ (૫૦૦ મીટરની અંિર)  

ડી યોગ્ય ભીંગડા માટે સાઇટ (સરૂ્િેલા સ્તર અને રૂપરેખા) (જો ઉપલબ્િ ન હોય તો ફતત 
કલ્પનાશીલ પદરયોજનાઓ જોડો) 

 

 
 

 

 

 

 

પરરત્તશષ્ટ- IV 

(કલમ ૧૧ નો સિંભચ લો) 

ફોમા -૧ બી ૨ 

કેટેર્રી બી ૨ મયટે પ્રયર્ોજીક પર્યાવરણ સ્પષ્ટતય મયટે અરજી 

પરીર્ોજનયઓ / પ્રવતૃ્તિઓ 
 

૧ પરરર્ોજનય ખચા: િતચમાન દકિંમત સ્તરે પદરયોજનાની કુલ દકિંમત (લાખોમા)ં; પયાચિરણ પ્રબિંન (મડૂી) માટે 
ફાળિેલ ભડંોળ; સીઇઆર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; ઇએમપી માટે ફાળિિામા ંઆિેલ ભડંોળ (િાવષિક િોરણે 
દરકદરિંગ) 

૨ પયણીની આવશ્ર્કતયની ત્તવર્તો (બયધંકયમ, કયમર્ીરી અને બધં તબક્કયઓ દરત્તમર્યન) 

 એ  સ્રોત કેએલડી
મા ં
પ્રમાણ 

પાણી 
ઉપાડિાની 
પદ્ધવત 

સ્રોતથી 
અંતર 

પદરિહન
ની રીત 

 

      

      

સ્રોત: સપાટી / ભગૂભચ જળ / સમરુ / અન્દ્ય; પદરિહનની રીત: 

પાઇપલાઇન / કેનાલ / અન્દ્ય; પાણી પરત ખેંર્િાની પદ્ધવત: આડશ / 
િીર 

/ ઇનટેક િલે / જેકિેલ / ટયબુિેલ / ઓપન િલે / અન્દ્ય 

 બી. પત્ર નબંર; ઇશ્યનુી તારીખ; પરિાનગી જથ્થો; સક્ષમ અવિકારી 
પાસેથી પરિાનગીની નકલ 

 સી. દડસેચલનેશન સચૂર્ત છે કે કેમ (હા / ના) :  

  જો હા, (i) દડસેચલનેશન ક્ષમતા (કેએલડી); (ii) ચબ્રનની   
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ગણુિત્તા (કેએલડી); િદરયાના વનકાલની રીત 

૩ વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ (બયધંકયમ, કયમર્ીરી અને બધં દરત્તમર્યન) 

  પ્રકાર / 
સ્રોત 

કર્રો પાણી 
ઉતપન્ન થતો 
જથ્થો (દિિસ 
િીઠ દકલો 
ચલટર) 

શદુ્ધદ્ધકરણ  
ક્ષમતા 
(દિિસ 
િીઠ દકલો 
ચલટર) 

શદુ્ધદ્ધકરણ 
પદ્ધવત 

વનકાલ
ની રીત 

દરસાયપ્તલિંગ / 
ફરીથી ઉપયોગમા ં
િપરાયેલ પાણીનો 
જથ્થો (દિિસ િીઠ 
દકલો ચલટર) 

વિસજિત પાણીની 
માત્રા (દિિસ િીઠ 
દકલો ચલટર) 

 

        

        

૪ સોચલડ વેસ્ટ જનરેશન મેનેજમેન્ટ (મલ્ટીપલ એન્િીઓને મજૂંરી) 

  િસ્ત ુ િાવષિક 
જથ્થો 

એકમ સાઇટથી 
અંતર 

પદરિહન
ની રીત 

વનકાલ
ની રીત 

 

       

       

 

- આઇટમ: - (ઓિોચગક  કર્રો, મ્યવુનવસપલ સોચલડ કર્રો, ફ્લાય એશ, બોટમ એશ, જોખમી કર્રો (જોખમી 
અને અન્દ્ય િેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ વનયમો ૨૦૧૬ મજુબ), ઇ િેસ્ટ, બાયો-મેદડકલ કર્રો, બાિંકામ અન ે
દડમોચલશન િેસ્ટ, તલાન્સ્ટક િેસ્ટ, અન્દ્ય) 

- એકમ: - (ટન, દકલોચલટર) 

- વનકાલ કરિાની રીત: - (સારિાર, સગં્રહ અને વનકાલ સવુિિા (ટીએસડીએફ), અવિકૃત રી-સાયકસચ, 
લેન્દ્ડદફલ્સ, સેવનટરી લેન્દ્ડદફલ્સ, અન્દ્ય) 

૫ હય મય ંત્તવત્તવધ પ્રવતૃ્તિઓ (બહ ત્તવધ પ્રવેશોની મજૂંરી) ની જમીનની આવશ્ર્કતય :  

  પ્રવવૃત્ત / સવુિિા / તલાન્દ્ટ   / અન્દ્યનુ ંિણચન જમીનની જરૂદરયાત ટીતપણી  

    

લીલો પટ્ટો    

કુલ    

- પ્રવવૃત્ત / સવુિિા / તલાન્દ્ટ / અન્દ્યમા ંઆનો સમાિેશ થાય છે: મખુ્ય તલાન્દ્ટ, ટાઉનશીપ, ગ્રીનબેલ્ટ, એશ તળાિ, 

ખાણ વિસ્તાર, ઓબી ડમ્પ વિસ્તાર, સલામતી ઝોન, ટેઇચલિંગ તળાિ, લેન્દ્ડદફલ, જળાશય, ડી-સચેલનેશન 

તલાન્દ્ટ, નક્કર કર્રાના સરં્ાલન માટેનુ ંક્ષેત્ર, ચબલ્ટ અપ વિસ્તાર, અન્દ્ય 

૬ જો ફોરેસ્ટ લેન્ડ શયમેલ છે: 

જો ઇન-વસદ્ધાતં (સ્ટેજ -૧) મજૂંરી મેળિે છે: મતં્રાલય ફાઇલ નબંર; ઇન-વસદ્ધાતં (સ્ટેજ -૧) મજૂંરીની તારીખ; 

ક્ષેત્ર ફેરવ્યો; 

જો અંવતમ (સ્ટેજ-II) મજૂંરી પ્રાતત થઈ: મતં્રાલય ફાઇલ નબંર; અંવતમ મજૂંરીની તારીખ; વિસ્તાર િાળી 
૭ વકૃ્ષ કયપવય, જો કોઈ હોર્ તો: પદરયોજના માટે કાપિામા ંઆિેલા ઝાડની સખં્યા (જો ફોરેસ્ટલેન્દ્ડ શામેલ ન 

હોય તો); અને વકૃ્ષો કાપિા અને વકૃ્ષારોપણની વિગતો 
૮ જમીન સપંયદન સ્સ્થત્તત: જમીન હસ્તગત; જમીન હસ્તગત કરિાની બાકી છે; જમીન સપંાિનની ક્સ્થવત જો 

હસ્તગત ન કરિામા ંઆિે તો 
૯ જો અભ્ર્યસ કે્ષત્રમય ંશેડયલૂ -૧ પ્રજાત્તતની હયજરી  
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 એ શેડયલૂ -૧ પ્રજાવતની વિગતો; સવુનવિત - I પ્રજાવતઓ માટે 
સરંક્ષણ પદરયોજનાની નકલ સદહતના સરંક્ષણ પદરયોજનાની 
વિગતો; ભડંોળની જોગિાઈ; અમલીકરણનો સમયગાળો; િગેરે 

 

 બી. મજૂંરીની નકલ સદહત સક્ષમ સત્તાવિકાર દ્વારા અનસુચૂર્ત - I 

પ્રજાવતઓ માટેના સરંક્ષણ પદરયોજનાની મજૂંરીની વિગતો; પત્ર 
નબંર; ઇશ્યનુી તારીખ; જો કોઈ હોય તો ભલામણો; િગેરે 

 

૧૦ જો કોર ત્તવસ્તયરમય ંજળ સસં્થયઓની હયજરી:  

 એ. કોર એદરયામા ંજળ સસં્થાઓની વિગતો:  

 બી. જો ડાયિઝચન જરૂરી છે: ડાયિઝચનની વિગતો જરૂરી; હાથ 
િરિામા ંઆિેલા અભ્યાસની વિગતો 

 

 સી. સક્ષમ અવિકારી પાસેથી પ્રાતત પરિાનગીની વિગતો: પત્ર 
નબંર; ઇશ્યનુી તારીખ; જો કોઈ હોય તો ભલામણો; અને 
પરિાનગીની નકલ. 

 

૧૧ મયનવ શસ્ક્તની આવશ્ર્કતય: બાિંકામ / ઓપરેશન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર; કુલ માનિબળ 

૧૨ હય મય ંગ્રીન બેલ્ટ 

 એ. નિા પદરયોજનાના દકસ્સામા:ં ગ્રીન બલે્ટનુ ં કુલ ક્ષતે્ર; કુલ 
પદરયોજના ક્ષેત્રની ટકાિારી; િાિેતર કરિામા ંઆિેલા તલાન્દ્ટ  
ની સખં્યા; િાિેતર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; ગ્રીન બેલ્ટ 
પદરયોજના: 

 

 બી. વિસ્તરણ / આધવુનકરણ / ઉતપાિનમા ંવમશ્રણ િગેરેના 
દકસ્સામા.ં 

  

 i.  િણચન અક્સ્તતિમા ં
છે 

િરખાસ્ત કુલ  

ગ્રીન બેલ્ટનો 
કુલ વિસ્તાર 

    

કુલ પદરયોજના 
ક્ષેત્રની ટકાિારી 

    

   તલાન્દ્ટ  ની સખં્યા     

ફાળિેલ     

 ii. ગ્રીન બેલ્ટ પદરયોજનાની નકલ   

૧૩ પરરર્ોજનય લયભ 

  પદરયોજના લાભોનો પ્રકાર પદરયોજના લાભની વિગતો  

   

   

(પદરયોજના લાભોમા ંપયાચિરણીય, સામાજજક અને અન્દ્ય શામેલ હશ)ે 

૧૪ સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડમા ં ક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં રાજ્ય કોસ્ટલ ઝોન મેનજેમેન્દ્ટ 
સતામડંળની ભલામણ: લાિિામા ંઆિલેી શરતોને રાજ્ય કરો; સામાજજક અને પયાચિરણીય મદુ્દાઓ અને 
હટાિિાના પગલાઓ આર એન્દ્ડ આર, પાણી, હિા, જોખમી કર્રો, ઇકોલોજીકલ પાસાઓ િગેરે સદહતના 
સચૂર્ત પરંત ુમયાચદિત નથી; સીઝેડએમએ અથિા આઇસીઝેડએમએની ક Copyવપ 

૧૫ નાના ખવનજોના ખાણકામના દકસ્સામા ં
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 એ. ખાણકામ કરાયેલ ખનીજની સખં્યા અને વિગતો 
 બી. રોમ મા ંખાણ ક્ષમતા (ખાણ ર્લાિો) 
 સી. ખાણકામ પદરયોજના: મજૂંરી પત્ર નબંર; મજૂંરીની તારીખ; માન્દ્ય પત્ર; ખાણકામ લીઝ 

વિસ્તાર મજૂંર; માન્દ્યતા ક્ષમતા 
 ડી. તકનીકી વિગતો: કુલ ભૌગોચલક અનામત (વમચલયન ટન); ખવનજ અનામત (વમચલયન 

ટન); કાractિા યોગ્ય અનામત (વમચલયન ટન); વનષ્કષચણની ટકાિારી (%); ઓર / 

મીનરલનો ગ્રેડ; ન્સ્િવપિંગ રેવશયો; સરેરાશ radંાળ (દડગ્રી); ખાણકામ પદ્ધવત (ઓપનકાસ્ટ 
/ અંડરગ્રાઉન્દ્ડ / વમશ્ર (ઓપનકાસ્ટ + ભગૂભચ)) / અદિત; જીિનનુ ંજીિન (િષચ) 

 ઇ. લાભની વિગતો (ક્રવશિંગ / ન્સ્ક્રવનિંગ / અન્દ્ય સદહત): જો માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્રમા ંકોલુ ંસ્થાવપત 
કરિાની િરખાસ્ત કરિામા ં આિી હોય તો: ક્રશસચની સખં્યા અને ક્રશરની વિગતો 
(બહુવિિ પ્રિેશો માન્દ્ય) 

 કોલુ ંઆઈડી ક્ષમતા (TPH મા)ં ટીતપણી  

   

   

 એફ માઇનીંગ લીઝની વિગતો: અપલોડ લેટરનો હતે ુ(ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો); સિંભચ 
નબંર સાથ ે માઇનીંગ લીઝની અમલની તારીખ; ખાણકામ લીઝની માન્દ્યતા; તારીખ 
પ્રમાણે માન્દ્ય એતઝકે્યટુ લીઝ ડીડની નકલ; િગેરે 

 જી ઓબી (ઓિર બડચન) મનેેજમેન્દ્ટ (ફતત જો માઇવનિંગની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ) 

  i બાહ્ય ડમ્તસની વિગતો: ઓબી ડમ્તસની સખં્યા; કુલ ક્ષેત્ર 
(હતેટરમા)ં; Meterંરં્ાઈ (મીટરમા)ં; જથ્થો (વમચલયન 
ક્યચુબક મીટરમા)ં; િષચ ભયાચ ભયાચની સખં્યા 

  ii આંતદરક ડમ્પની વિગતો: ઓબી ડમ્તસની સખં્યા; કુલ 
ક્ષેત્ર (હતેટરમા)ં; Meterંરં્ાઈ (મીટરમા)ં; જથ્થો 
(વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં 

 એર્ ટોપસilઇલ મેનેજમેન્દ્ટની વિગતો: ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન (વમચલયન ક્યચુબક 
મીટરમા)ં ઉતખનન થયલે ટોપસilઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન 
(વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં પનુlaપ્રાપ્તત માટે ઉપયોગ માટે િરખાસ્ત કરેલ 
ટોપસsoઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન અન્દ્ય પ્રવવૃત્તઓ માટે ઉપયોગ 
માટે િરખાસ્ત કરેલ ટોપસsoઇલની માત્રા (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં 

 આઈ અંવતમ ખાણ રિબાતલનુ ંવિગતિાર (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): ક્ષેત્ર 
(હતેટરમા)ં; Meterંંડાઈ (મીટરમા)ં; િોલ્યમુ (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં 

 જે ખાણની વિગતો (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): અંવતમ રિબાતલ (હતેટર); 

ની thંંડાઈ પર (મીટર જે િોટર બોડીમા ંરૂપાતંદરત કરિાનુ ંસરૂ્ન કરે છે.); કુલ ખાણ 
વિસ્તાર (હતેટર) 

 કે પદરિહનની વિગતો: ખાડામા ં/ ભગૂભચથી સપાટી સિુી; સાઇદડિંગ / લોદડિંગની સપાટી; 
પદરિહન / કન્દ્િેયર વિગતો 

 એલ જમીનના િપરાશની વિગતો (પિૂચ-ખાણકામ) 

 જમીનનો ઉપયોગ એમએલ ક્ષેત્રની 
અંિર 
(હતેટર) 

એમએલ 
વિસ્તારની 
બહાર 

કુલ  
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(હતેટર) 

કૃવષ જમીન     

િન જમીન     

િેસ્ટ લેન્દ્ડ     

ર્રાઈ જમીન     

સરફેસ િોટર બોડીઝ     

સમાિાનો     

અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો)     

 એમ  જમીનનો ઉપયોગ િાિેતર જળ શરીર જાહરે 
ઉપયોગ 

અન્દ્ય  

ખોિકામ / ખાણ      

ટોર્ની માટીનો સગં્રહ      

બાહ્ય ઓબી ડમ્પ      

આંતદરક ઓબી ડમ્પ      

રસ્તાઓ      

ચબલ્ટ અપ એદરયા 
(કોલોની / ઓદફસ) 

     

લીલો પટ્ટો      

િજિન ક્ષેત્ર      

અન્દ્ય      

કુલ      

 એન પનુlaપ્રાપ્તતની વિગતો (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત ખલુ્લી હોય તો): કુલ િનીકરણ 
પદરયોજના ખાણકામના કિદરિંગને લાગ ુકરિામા ંઆિશે. આમા ંશામેલ હશ:ે બાહ્ય ઓબી 
ડમ્પ (હતેટરમા)ં; આંતદરક ડમ્પ (હતેટરમા)ં; ખાણ (હતેટરમા)ં; સલામતી ઝોન (હતેટરમા)ં; 
(હતેટર) ની અંવતમ રિબાતલ; ની thંંડાઈ પર (મીટર જે િોટર બોડીમા ં રૂપાતંદરત 
કરિાનુ ંસરૂ્ન કરે છે.); પ્રવત હતેટર વકૃ્ષ િાિેતરની ઘનતા (ન.ં મા)ં; હતેટરમા ંઅન્દ્ય (જેમ 
કે એમ.એલ. બાઉન્દ્ડ્રીની સાથે ખોિકામ ક્ષેત્ર, રસ્તાઓ અને ઇન્દ્રાસ્િતર્રની સાથે, પાળા 
વિસ્તાર અને ટાઉનશીપમા ં લીઝની બહાર આિલેા); અન ે કુલ િનીકરણ તલાન્દ્ટ 
(હતેટરમા)ં 

 ઓ પ્રગવતશીલ ખાણકામ બિં પદરયોજનાની ક્સ્થવત (ફતત વિસ્તરણ પરીયોજનાઓ માટે): 

માન્દ્ય પ્રોગ્રેવસિ માઇન તલોઝર તલાન (બાર ર્ાટચમા)ં મજુબ વિવિિ પ્રવવૃત્તઓનો અમલ; 

મજૂંરીિાળી પ્રગવતશીલ ખાણ બિં પદરયોજનામાથંી કોઈ વિર્લન; કુલ ક્ષેત્ર ખોિકામ 
(હતેટરમા)ં; ખોિકામ પછી કુલ ક્ષેત્ર બેકદફલ્ડ (હતેટરમા)ં; કુલ ક્ષેતે્ર ફરી િાિો કરેલ 
(હતેટરમા)ં 

૧૬ સેક્ટર ત્તવશેર્ ત્તવર્તો, જો કોઈ હોર્ તો 
૧૭ ઇઆઇએ સલયહકયરની ત્તવર્તો: માન્દ્યતા નબંર .; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ંનામ; સરનામુ;ં સપંકચ ન.ં; ઇ-મઇેલ 

આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર); માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા; 
ક્યસુીઆઈ / નાબેટ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્દ્યતા પ્રમાણપત્રની નકલ 
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૧૮ દસ્તયવેજો જોડવય 
 એ. ઇએમપી દરપોટચની નકલ   

 બી. જોખમ મલૂ્યાકંન અહિેાલની નકલ   

 સી. માન્દ્ય ખાણકામ પદરયોજનાની નકલ   

 ડી. જીલ્લા સિે અહિેાલની નકલ (માત્ર નાના ખનીજ 
ખાણકામ માટે) 

  

 ઇ. દરતલેશમેન્દ્ટ સ્ટડી દરપોટચ અને બેઝલાઇન સિે ડેટાની 
નકલ (ફતત નિીની રેતી ખનન િરખાસ્તો માટે) 

  

 એફ. તલસ્ટર સદટિદફકેટ, ખાણ અને ભસૂ્તરશાસ્ત્ર અથિા મહસેલૂ 
વિભાગ દ્વારા, જરુરી મજુબ જારી કરાયેલ 

  

 જી. િિારાની ફાઇલ, જો કોઈ હોય તો   

૧૯ અન્ડરટેરકિંર્ 

 હુ ંઅહીં એિી બાહંિેરી આપુ ંછ ંકે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમા ંઆપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ  જ્ઞાન અને 
માન્દ્યતામા ંશે્રષ્ઠ હોિાનુ ંસાચુ ંછે અને હુ ંજાણુ ંછ ંકે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબકે્ક 
ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે, તો પદરયોજના નામજૂંર કરિામા ંઆિશે અને મજૂંરી આપિામા ં
આિશ,ે જો આ પદરયોજનાન ેકોઈ આપણા ંજોખમે અને ખર્ે રિ કરિામા ંઆિશે. ઉપરોતત ઉપરાતં, હુ ંઅહીં 
બાયંિરી આપુ ંછ ંકે તયારથી કોઈ પ્રવવૃત્ત / બાિંકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામા ંઆવ્યુ ંનથી. 

 નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં   
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(કલમ ૧૧ નો સિંભચ લો) 

ફોમા -૨ 

પ્રયર્ોર એન્વયર્રોંમેંટલ ક્ક્લર્રન્સ મયટે અરજી 
 

૧ સદંભાની શરતોની ત્તવર્તો (ટ આર): ટોર / સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર ઇશ્ય ુકરિાની તારીખ; મતં્રાલય / એસઆઈઆઈએ 
ફાઇલ નબંર; ર્રૂ પત્રની નકલ 

૨ જાહરે પરયમશાની ત્તવર્તો: જો પદરયોજનાને સનુાિણીથી મકુ્તત આપિામા ંઆિે તો, કારણો પ્રિાન કરો; 
જાહરે સનુાિણીની જાહરેાતની તારીખ; અંગ્રજેીમા ંજાહરેાતની નકલ; પદરવશષ્ટ -૧ (હા / ના) મા ંનક્કી કયાચ 
મજુબ રેન્દ્કના અવિકારી દ્વારા જાહરે સનુાિણીની અધ્યક્ષતા હતી કે કેમ; વપ્રઝાઇદડિંગ ઓદફસરનુ ંહોદ્દો; જાહરે 
સનુાિણીની યોગ્ય રીતે સહી કરેલી કાયચિાહીની નકલ; જાહરે સનુાિણીની તારીખ; જાહરે સનુાિણીનુ ંસ્થળ 
(ગામ, તહસીલ, જજલ્લો, રાજ્ય); સચૂર્ત પદરયોજના (દક.મી.) થી જાહરે સનુાિણીનુ ંસ્થળ; ઉપક્સ્થત લોકોની 
સખં્યા; જો બહુવિિ જાહરે સનુાિણી હાથ િરિામા ંઆિે છે, તો કૃપા કરીને િરેક જાહરે સનુાિણીની વિગતો 
પ્રિાન કરો. 

૩ અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરીની શરતોના પાલન અંગેના પ્રમાચણત અહિેાલની વિગતો, વિસ્તરણ 
પદરયોજનાના દકસ્સામા:ં એમઓઇએફસીની પ્રાિેવશક કર્ેરીની વિગતો / સીપીસીબી / એસપીસીબી / 

યટુીપીસીસીની ઝોનલ Officeદફસ કે જેમાથંી અગાઉની િાતાિરણની મજૂંરીની શરતોના પાલન અંગેના 
પ્રમાચણત અહિેાલ અને પત્ર નબંર ; સાઇટની મલુાકાતની તારીખ અને પાલનની ક્સ્થવત; અગાઉની 
િાતાિરણની મજૂંરીની શરતોનુ ંપાલન કરિા પરના પ્રમાચણત અહિેાલની નકલ; 

૪ પરરર્ોજનય ખચા: િતચમાન દકિંમત સ્તરે પદરયોજનાની કુલ દકિંમત (લાખોમા)ં; પયાચિરણ વ્યિસ્થાપન (મડૂી) 
માટે ફાળિેલ ભડંોળ (લાખોમા)ં; સીઇઆર (કોપોરેટ એન્દ્િાયનચમેન્દ્ટ દરસ્પોક્ન્દ્સચબલીટી) તરફ લક્ષ્યાદંકત ભડંોળ 
(લાખોમા)ં; પયાચિરણ મનેેજમેન્દ્ટ તલાન (EMP) માટે ફાળિેલ ભડંોળ (િાવષિક િોરણે દરકદરિંગ) (લાખમા)ં 

૫ બેઝલયઇન ડેટય (હવય / પયણી / ઘોંઘયટ / મયટી / ભરૂ્ભા જળ ટેબલ / અન્ર્) 

 એ. સમયગાળો ની પાયો લાઇન ડેટા સગં્રહ [થી
 (ડીડી / એમએમ / િાયિાય): પ્રવત (ડીડી / એમએમ / 
િાયિાય)]] 

  

 બી. મોસમ (ઉનાળો / પિૂચ-ર્ોમાસ ુ/ ર્ોમાસા પછીનો / વશયાળો) :  

 સી. એપ્મ્બયન્દ્ટ એર કિોચલટી (એએક્ય)ુ ની િેખરેખ સ્થાનો :  

 ડી. એએક્ય ુમોવનટદરિંગની વિગતો (બહુવિિ એન્દ્િી માન્દ્ય છે) 

  માપિંડ પ્રદૂષકો એકમ મહત્તમ 
મલૂ્ય 

ન્દ્યનૂતમ 
મલૂ્ય 

૯૮ ટકા ભાિ વનયત 
િોરણ 

 

       

       

- માપિંડ પ્રદુષકો: - (પીએમ ૧૦, પીએમ ૨.૫, એસઓ ૨, એનઓએતસ, સતેટર માટે વિવશષ્ટ અન્દ્ય 
પદરમાણો) 

- એકમ: - (વમટર ક્યબુ િીઠ માઇક્રો ગ્રામ, મીટર ક્યબુ િીઠ નેનો ગ્રામ, વમટરગ્રામ િીઠ મીટર ક્યબુ, 

એનએ) 

 ઇ. ભગૂભચ જળ િેખરેખ સ્થાનોની સખં્યા :  

 એફ. ભગૂભચ જળ મોવનટદરિંગની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય છે) 

  માપિંડ પ્રદૂષકો એકમ મહત્તમ 
મલૂ્ય 

ન્દ્યનૂતમ 
મલૂ્ય 

૯૮ ટકા ભાિ વનયત 
િોરણ 
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માપિંડ પ્રદુષકો: - (પીએર્, ટીએસએસ, ટીડીએસ, કુલ કદઠનતા, તલોરાઇડ્સ, ફ્લોરાઇડ, ભારે 
િાતઓુ, ક્ષેત્ર માટે વિવશષ્ટ અન્દ્ય પદરમાણો); એકમ: - (વમચલગ્રામ / એલ, એનએ) 

 જી. સરફેસ િોટર મોવનટદરિંગ સ્થાનોની સખં્યા :  

 એર્. ભગૂભચ જળ મોવનટદરિંગની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય છે) 

  માપિંડ પ્રદૂષકો એકમ મહત્તમ 
મલૂ્ય 

ન્દ્યનૂતમ 
મલૂ્ય 

૯૮ ટકા ભાિ વનયત 
િોરણ 

 

       

       

પદરમાણ: - (પીએર્, ડીઓ, બીઓડી, સીઓડી, અન્દ્ય ક્ષતે્ર માટે ર્ોક્કસ પદરમાણો); એકમ: - (વમચલગ્રામ / એલ, 

એનએ) 

 i. એપ્મ્બયન્દ્ટ અિાજ મોનીટરીંગ સ્થાનોની સખં્યા :  

 j. ઘોંઘાટની િેખરેખની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશની મજૂંરી છે) 

  પદરમાણ એક
મ 

મહત્તમ 
મલૂ્ય 

ન્દ્યનૂતમ 
મલૂ્ય 

૯૮ ટકા ભાિ વનયત 
િોરણ 

 

       

       

પદરમાણ: - [લેક (દિિસ), લકે (નાઇટ)]; એકમ: - [એ-િેઇટ ડેવસબલ્સ (ડીબી (એ)]] 

 કે. સોઇલ મોવનટદરિંગ સ્થાનોની સખં્યા (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય) :  

  પદરમાણ એકમ મહત્તમ 
મલૂ્ય 

ન્દ્યનૂતમ 
મલૂ્ય 

૯૮ ટકા ભાિ  

      

      

 પદરમાણ: - (પીએર્, એન (નાઇિોજન), પી (ફોસ્ફરસ), કે (પોટેવશયમ), ઇલેન્તિક િાહકતા) 
એકમ: - (સેન્ન્દ્ટમીટર િીઠ વમલી વસમેન્દ્સ, ચલટર િીઠ વમચલગ્રામ, ટકા, સેકંડ િીઠ સેન્દ્ટીમીટર, ૧૦૦ ગ્રામ 
િીઠ વમલી બરાબરી, દકલોગ્રામ િીઠ વમચલગ્રામ, ભાગ િીઠ વમચલયન, હતેટર િીઠ દકલોગ્રામ, અન્દ્ય) 

 એલ. ગ્રાઉન્દ્ડ િોટર ટેબલ 

 i જળ કોષ્ટકની પણૂાચહુવત પિૂચ ર્ોમાસાની સીઝન (ગ્રાઉન્દ્ડ લેિલથી નીર્ેના મીટર (મી. બીજીએલ)): 

થી: --- થી: - 
- 

 ii પાણીના કોષ્ટક પછીની ર્ોમાસાની સીઝન (ભગૂભચ સ્તરની નીર્ે મીટર (મીટર બીજીએલ)): થી: --- 
થી: - 
- 

 iii જો ભગૂભચ જળ છેિન સામેલ છે, તો પત્ર નબંર; ઇશ્યનુી તારીખ; અને સેન્દ્િલ ગ્રાઉન્દ્ડ િોટર 
સતામડંળ પત્રની નકલ 

૬ પયણીની આવશ્ર્કતયની ત્તવર્તો (બયધંકયમ, કયમર્ીરી અને બધં દરત્તમર્યન) 

 એ  સ્રોત કેએલડીમા ં
પ્રમાણ 

પાણી 
ઉપાડિાની 
પદ્ધવત 

સ્રોતથી અંતર પદરિહન
ની રીત 
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સ્રોત: સપાટી / ભગૂભચ જળ / સમરુ / અન્દ્ય; મોડોફ િાન્દ્સપોટેશન: પાઇપલાઇન / કેનાલ / અન્દ્ય; 

પાણી પરત ખેંર્િાની રીત: આડશ / િીર / ઇનટેક િલે / જેકિેલ / ટયબુિેલ / ખલુ્લો કૂિો / અન્દ્ય 

 બી. પત્ર નબંર.; ઇશ્યનુી તારીખ; પરિાનગી જથ્થો; સક્ષમ અવિકારીની પરિાનગીની નકલ 

 સી. જો દડસેચલનેશન સરૂ્િિામા ંઆિે છે,, (i) દડસેચલનશેન ક્ષમતા (કેએલડી); (ii) િદરયાની ગણુિત્તા 
(કેએલડી; બરાબર વનકાલ કરિાની રીત 

૭ વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ (બયધંકયમ, કયમર્ીરી અને બધં દરત્તમર્યન) 

  પ્રકાર 
/ સ્રોત 

કર્રો પાણી 
ઉતપન્ન થતો 
જથ્થો 

(દિિસ િીઠ 
દકલો ચલટર) 

સારિાર 
ક્ષમતા 
(દિિસ 
િીઠ દકલો 
ચલટર) 

સારિાર
ની 
પદ્ધવત 

વનકાલ
ની રીત 

દરસાયપ્તલિંગ / 
ફરીથી 

ઉપયોગમા ં
િપરાયેલ 

પાણીનો જથ્થો 
(દિિસ િીઠ દકલો 

ચલટર) 

વિસજિત પાણીની 
માત્રા (દિિસ િીઠ 
દકલો ચલટર) 

 

        

        

૮ સોચલડ વેસ્ટ જનરેશન મેનેજમેન્ટ (બયધંકયમ, કયમર્ીરી અને બધં દરત્તમર્યન) 

  િસ્ત ુ િાવષિક 
જથ્થો 

એકમ સાઇટથી 
અંતર 

પદરિહન
ની રીત 

વનકાલ
ની રીત 

 

       

       

- આઇટમ: - (ઓિોચગક  કર્રો, મ્યવુનવસપલ સોચલડ કર્રો, ફ્લાય એશ, બોટમ એશ, જોખમી કર્રો (જોખમી 
અને અન્દ્ય િેસ્ટ મેનજેમેન્દ્ટ વનયમો ૨૦૧૬ મજુબ), ઇ િેસ્ટ, બાયો-મેદડકલ કર્રો, બાિંકામ અન ે
દડમોચલશન િેસ્ટ, તલાન્સ્ટક િેસ્ટ, અન્દ્ય) 

- એકમ: - (ટન, દકલોચલટર) 

- વનકાલ કરિાની રીત: - (સારિાર, સગં્રહ અને વનકાલ સવુિિા (ટીએસડીએફ), અવિકૃત રી-સાયકસચ, 
લેન્દ્ડદફલ્સ, સેવનટરી લેન્દ્ડદફલ્સ, અન્દ્ય) 

૯ હવયની ગ ણવિયની અસરની આર્યહી (બયધંકયમ દરત્તમર્યન, ઓપરેશન અને બધં દરત્તમર્યન) 

  માપિંડ 
પ્રદૂષકો 

એક
મ 

બેઝલાઇન 
એકાગ્રતા 

ન્દ્યનૂતમ 
મલૂ્ય 

વદૃ્ધદ્ધ એકાગ્રતા કુલ 
જી.એલ.સી. 

વનયત 
િોરણ 

 

        

        

પદરમાણ: - (પીએમ ૧૦, પીએમ, એસઓ ૨, એનઓતસ, અન્દ્ય ક્ષેત્ર માટે વિવશષ્ટ પદરમાણો; એકમ: - 

(માઇક્રોગ્રામ પ્રવત એમ ૩, એનએ) 

૧૦ હય મય ંત્તવત્તવધ પ્રવતૃ્તિઓ (બહ ત્તવધ પ્રવેશોની મજૂંરી) ની જમીનની આવશ્ર્કતય :  

  પ્રવવૃત્ત / સવુિિા / તલાન્દ્ટ   / અન્દ્યનુ ંિણચન જમીનની જરૂદરયાત ટીતપણી  

    

લીલો પટ્ટો    
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કુલ    

- પ્રવવૃત્ત / સવુિિા / તલાન્દ્ટ / અન્દ્યમા ંઆનો સમાિેશ થાય છે: મખુ્ય તલાન્દ્ટ, ટાઉનશીપ, ગ્રીનબેલ્ટ, એશ તળાિ, 

ખાણ વિસ્તાર, ઓબી ડમ્પ વિસ્તાર, સલામતી ઝોન, ટેઇચલિંગ તળાિ, લેન્દ્ડદફલ, જળાશય, ડી-સેચલનેશન 

તલાન્દ્ટ, નક્કર કર્રાના સરં્ાલન માટેનુ ંક્ષેત્ર, ચબલ્ટ અપ વિસ્તાર, અન્દ્ય 

૧૧ જો ફોરેસ્ટ લેન્ડ શયમેલ છે: 

જો ઇન-વસદ્ધાતં (સ્ટેજ -૧) મજૂંરી મેળિે છે: એમઓઇએફસીસી ફાઇલ નબંર; ઇન-વસદ્ધાતં (સ્ટેજ -૧) મજૂંરીની 
તારીખ; ક્ષેત્ર ફેરવ્યો; 

જો અંવતમ (સ્ટેજ-II) મજૂંરી પ્રાતત થઈ: MoEFCC ફાઇલ નબંર; અંવતમ મજૂંરીની તારીખ; ક્ષેત્ર ફેરવ્યો 
૧૨ વકૃ્ષ કયપવય, જો કોઈ હોર્ તો [ના. પદરયોજના માટે વકૃ્ષો કાપિા (જો ફોરેસ્ટલેન્દ્ડ શામેલ ન હોય તો); અન ે

વકૃ્ષ કાપિા અને વકૃ્ષો લગાિિાની વિગતો (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો) 
૧૩ જમીન સપંયદન સ્સ્થત્તત [હસ્તગત જમીન; જમીન હસ્તગત કરિાની બાકી છે; જો હસ્તગત ન કરિામા ંઆિ ે

તો જમીન સપંાિનની ક્સ્થવત] 

૧૪ પ નવાસન અને પ નવાસન (આર એન્ડ આર), જો કોઈ હોર્ તો [ના. ગામોનો; ઘરોની સખં્યા; પીડીએફની 
સખં્યા (પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારો); પીએએફ (પદરયોજના અસરગ્રસ્ત પદરિારો) ની સખં્યા; આર એન્દ્ડ 
આર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; આર એન્દ્ડ આરની ક્સ્થવત (પણૂચ / પ્રગવત / હજી શરૂ થિાનુ)ં] 

૧૫ જો શેડયલૂ -૧ પ્રજાત્તતની હયજરી  

 એ શેડયલૂ -૧ પ્રજાવતની વિગતો; સવુનવિત - I પ્રજાવતઓ માટે સરંક્ષણ પદરયોજનાની નકલ સદહતના 
સરંક્ષણ પદરયોજનાની વિગતો; ભડંોળની જોગિાઈ; અમલીકરણનો સમયગાળો; િગેરે 

 બી. મજૂંરીની નકલ સદહત સક્ષમ સત્તાવિકાર દ્વારા અનસુચૂર્ત - I પ્રજાવતઓ માટેના સરંક્ષણ 
પદરયોજનાની મજૂંરીની વિગતો; પત્ર નબંર; ઇશ્યનુી તારીખ; ભલામણો જો કોઈ હોય તો: િગેરે. 

૧૬ જો કોર ત્તવસ્તયરમય ંજળ સસં્થયઓની હયજરી: 
 એ. કોર એદરયામા ંજળ સસં્થાઓની વિગતો: 
 બી. જો ડાયિઝચન જરૂરી છે: ડાયિઝચનની વિગતો જરૂરી; હાથ િરિામા ંઆિલેા અભ્યાસની વિગતો 
 સી. સક્ષમ અવિકારી પાસેથી પ્રાતત પરિાનગીની વિગતો: પત્ર નબંર; ઇશ્યનુી તારીખ; જો કોઈ હોય તો 

ભલામણો; અને પરિાનગીની નકલ. 

૧૭ જો બફર એરરર્યમય ંવોટર બોડીઝની હયજરી: બફર એદરયામા ંજળ સસં્થાઓની વિગતો; બફર એદરયામા ં
જળ સસં્થાઓની દિશા (ઉત્તર / િચક્ષણ / પિૂચ / પવિમ / ઉત્તર પિૂચ / ઉત્તર પવિમ / િચક્ષણ પિૂચ / િચક્ષણ 
પવિમ); બફર એદરયામા ંપાણી સસં્થાઓનુ ંઅંતર (દકલો મીટર): 

૧૮ મયનવ શસ્ક્તની આવશ્ર્કતય: બાિંકામ / ઓપરેશન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર; કુલ માનિબળ 

૧૯ હ ેમય ંગ્રીન બેલ્ટ 

 એ. નિા પદરયોજનાના દકસ્સામા:ં ગ્રીન બેલ્ટનુ ંકુલ ક્ષેત્ર; કુલ પદરયોજના ક્ષેત્રની ટકાિારી; 
િાિેતર કરિામા ંઆિેલા તલાન્દ્ટ  ની સખં્યા; િાિેતર માટે ફાળિેલ ભડંોળ; ગ્રીન બેલ્ટ 
પદરયોજનાની નકલ 

 

 બી. વિસ્તરણ / આધવુનકરણ / ઉતપાિનમા ંવમશ્રણ િગેરેના દકસ્સામા.ં   

 i.  િણચન અક્સ્તતિમા ંછે િરખાસ્ત કુલ  

ગ્રીન બેલ્ટનો કુલ વિસ્તાર     

કુલ પદરયોજના 
ક્ષેત્રની ટકાિારી 
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તલાન્દ્ટ  ની સખં્યા     

ફાળિેલ     

 ii. ગ્રીન બેલ્ટ પદરયોજનાની નકલ   

૨૦ પરરર્ોજનય લયભ 

  પદરયોજના લાભોનો પ્રકાર પદરયોજના લાભની વિગતો  

   

   

(પદરયોજના લાભોમા ંપયાચિરણીય, સામાજજક અને અન્દ્ય શામેલ હશ)ે 

૨૧ જો પરરર્ોજનય / પ્રવતૃ્તિ CRZ / ICRZ સચૂનયની જોર્વયઈઓને આકત્તર્િત કરે છે:  

 એ સીઆરઝેડ િગીકરણ (સીઆરઝેડ I (A), CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV (B)); 

સ્થાન 

પ્રકાર (નોન-ઇરોદડિંગ કોસ્ટ, લો અને મીદડયમ ઇરોદડિંગ કોસ્ટ, હાઇ ઇરોદડિંગ કોસ્ટ); સામેલ મેંગ્રોવ્સની 
જમીનની વિગતો, જો કોઈ હોય તો; મેંગ્રોિ જમીનનુ ંક્ષતે્રફળ (હતેટર) 

 બી જો ઇઆઇએ (ટેરેસ્િીયલ) અધ્યયન હાથ િરિામા ંઆવ્યા હતા: ઇઆઇએ (ટેરેન્સ્િયલ) અધ્યયનનો 
સારાશં વિગતો; ઇ.આઇ.એ. મા ં કરાયેલી ભલામણની નકલ; (ઇઆઇએ ટેરેસ્િીયલ) ના અભ્યાસનો 
સમયગાળો; ઇઆઆઈએ (ટેરેન્સ્િયલ) ના અભ્યાસનો સમયગાળો, જો હાથ િરિામા ં ન આિ ેતો 
કારણો સદહત 

 સી જો ઇઆઇએ (મરીન) અધ્યયનો હાથ િરિામા ંઆવ્યા હતા: ઇઆઇએ (િદરયાઇ) અધ્યયનનો સારાશં 
વિગતો; ઇ.આઇ.એ. મા ંકરાયેલી ભલામણની નકલ; (ઇઆઇએ મરીન) ના અભ્યાસનો સમયગાળો; 
ઇઆઈએ (િદરયાઇ) થી અભ્યાસના સમયગાળા સદહતના ંકારણો શામેલ નથી 

 ડી દડઝાસ્ટર મેનેજમેન્દ્ટ તલાન / રાષ્િીય ઓઇલ સ્પીલ હોનારત આકક્સ્મક પદરયોજના (જો લાગ ુપડે 
તો) 

 ઇ પદરયોજનાનો પ્રકાર: (દરસોટચ / ચબન્લ્ડિંગ્સ / નાગદરક સવુિિાઓ, કાઠંાના રસ્તાઓ / ન્સ્ટલ્ટ પરના 
રસ્તાઓ, થમચલ પાિર બ્લોથી ડાઉનથી પાઇપલાઇન્દ્સ, િેટેડ ઇફેફયનુ્દ્ટનો િદરયાઇ વનકાલ, માલ / 

રસાયણોના સગં્રહ માટે સવુિિા, ઓફશોર સ્િતર્સચ, દડસેચલનેશન તલાન્દ્ટ, દુલચભ માઇવનિંગ / અણ ુખવનજ 
પિાથો, સીિેજ િીટમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ્સ, લાઇટહાઉસ, વિન્દ્ડ વમલ્સ, અન્દ્ય) 

 એફ જો દરસોટચ / ચબન્લ્ડિંગ્સ / નાગદરક સવુિિાઓ: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; કુલ ક્ષતે્ર / ચબલ્ટ-અપ ક્ષેત્ર (હતેટર); રર્નાની ;ંરં્ાઈ; એફએસઆઈ રેવશયો; સરં્ાલક નગર 
આયોજન વનયમો / વનયમો; કાર પાદકિંગ વિસ્તારની જોગિાઈની વિગતો 

 જી જો કોસ્ટલ રસ્તો / રસ્તા અટકાયતમા:ં સીઆરઝેડ નકશા અથિા આઈસીઆરઝેડ તયૈાર કરિા માટે 
એજન્દ્સીનુ ંનામ; જમીન સિુારણા ક્ષેત્ર; પનુlaપ્રાપ્તત માટે મોક / પથૃ્િીની અંિાજજત માત્રા; િાદફકની 
િહન ક્ષમતા 

 એર્ જો થમચલ પાિરમાથંી પાઇપલાઇન્દ્સ બ્લો ડાઉન: સીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; પાઇપલાઇનની લબંાઈ; સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ ક્ષેત્રની લબંાઈ િ Traિદરિંગ; 

ખોિકામની thંંડાઈ; ખોિકામની પહોળાઈ; િદરયા દકનારેથી ડીપ સી સિુીની પાઇપલાઇનની લબંાઈ; 

િદરયાના પાણીની સપાટીથી આઉટફોલ પોઇન્દ્ટની thંંડાઈ; વનકાલ ચબિંદુ પર એપ્મ્બયન્દ્ટથી ઉપરના 
પ્રિાહનુ ંતાપમાન 
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 આઈ જો સારિાર કરાયેલા ફ્લફુન્દ્ટનો િદરયાઇ વનકાલ: સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝડે નકશા તૈયાર 
કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ંનામ; ઇનટેક / આઉટફોલનુ ંસ્થાન; આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટની thંંડાઈ; 

પાઇપલાઇનની લબંાઈ; લબંાઈ િversવસિંગ સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ 

વિસ્તાર; ખોિકામની thંંડાઈ; ખોિકામની પહોળાઈ; િદરયા દકનારેથી િીપ સિુીની પાઇપલાઇનની 
લબંાઈ સમરુ / ક્રીક; િદરયાના પાણીની સપાટીથી આઉટફોલ પોઇન્દ્ટની thંંડાઈ; વનકાલ ચબિંદુ પર 
પાણીની થડાઈ; વનકાલનો પ્રકાર 

 જે જો માલ / રસાયણોના સગં્રહ માટેની સવુિિા: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; નામ અને કેવમકલનો પ્રકાર; કેવમકલનો અંવતમ ઉપયોગ; સગં્રહ માટે ટાકંીઓની સખં્યા; ટાકંીની 
ક્ષમતા 

 કે જો shફશોર સ્િતર્સચ: સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ંનામ; 

સશંોિન અથિા વિકાસ; સી બેડની thંંડાઈ; દરગ / તલેટફોમચની સખં્યા; ગ્રપુ ગિેરીંગ સ્ટેશનોની 
વિગતો 

 એલ જો દડસેચલનેશન તલાન્દ્ટ: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ; 

દડસેચલનેશનની ક્ષમતા; કુલ બ્રાયન જનરેશન; વનકાલ ચબિંદુ પર એપ્મ્બયન્દ્ટથી ઉપરના પ્રિાહીનુ ં
તાપમાન; એપ્મ્બયન્દ્ટ ખારાશ; વનકાલ ચબિંદુ 

 એમ જો વિરલ પથૃ્િી / અણ ુખવનજોની ખાણકામ: સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા 
માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ; ખાણકામની ક્ષમતા; ખનન કરવુ ં જથ્થો / ક્ષતે્ર; કાractedિામા ં આિનારા 
મીનરલનો પ્રકાર; ખવનજનો અંવતમ ઉપયોગ 

 એન જો સીિેજ િીટમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ્સ: સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; ક્ષમતા; બાિંકામનો કુલ વિસ્તાર; સી.પી.સી.બી. / એસ.પી.સી.બી. / અન્દ્ય અવિકૃત એજન્દ્સી દ્વારા 
વનિાચદરત ફ્લએુટ પદરમાણોનુ ંપાલન; જો સ્રાિ િદરયાના પાણી / ખાણમા ંહોય તો (િદરયાકાઠેંથી / 
ભરતી નિીના કાઠેંથી િદરયાઇ આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટનુ ં અંતર; િદરયાની સપાટીની સપાટીથી 
આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટની thંડંાઈ; આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટ પર સમરુની thંંડાઈ) 

 ઓ જો લાઇટહાઉસ: સીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ંનામ; બાિંકામનો કુલ વિસ્તાર; 

માળખાની .ંંર્ાઈ 

 પી જો પિન વમલ: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ંનામ; ક્ષમતા (મેગાિોટ); 

િાન્દ્સવમશન લાઇન્દ્સ: (ઓિરહડે, ભગૂભચ); પિનર્ક્કીનો વ્યાસ; બ્લેડની લબંાઈ; પદરભ્રમણની ગવત; 

માળખાની .ંંર્ાઈ 

 ક્ય ુ જો અન્દ્ય: સીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ંનામ; કૃપા કરીને મખુ્ય સવુિિાઓ સાથે 
સ્પષ્ટ કરો; સબંવંિત િસ્તાિેજની નકલ. 

 આર એલટીએલ / એર્ટીએલથી પદરયોજના (અંતરે મીટર) નુ ંઅંતર જણાિવુ ં
  

i સીઆરઝેડ સરૂ્નાનો કલમ, જે હઠેળ પદરયોજના અનમુવતપાત્ર / રેગ્યલુેટરી પ્રવવૃત્ત છે 

  
i

i 
જો સીઆરઝેડ નકશો એર્ટીએલ સરૂ્િે છે, એલટીએલ સીમાકંન ૧: ૪૦૦૦ ભીંગડા તૈયાર કરે છે: 

એર્ટીએલથી સ્ટેટ અને અપલોડ નકશા (દકમીએલ ફાઇલ) થી પદરયોજનાનુ ંઅંતર (મીટરમા)ં; 
પદરયોજનાનુ ંઅંતર (મીટરમા)ં એલટીએલથી સ્ટેટ અને મેતસ (દક.મી. 

  
i

i

i 

જો પદરયોજના લઆેઉટ સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ નકશા ૧: ૪૦૦૦ ભીંગડા પર 
સપુદરમ્પોઝ થયેલ છે: દકમીએલ ફાઇલ અપલોડ કરો 

  
i

v 
જો સીઆરઝેડ નકશો ૧: ૨૫૦૦૦ પદરયોજના સાઇટની આસપાસ ૭ દકમી વત્રજ્યાને આિરી લે છે: 

દકલોમીટર ફાઇલ અપલોડ કરો 
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v જો સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ નકશો સીઆરઝડે -૧, II, III અને IV નો સકેંત આપતા 
અન્દ્ય સચૂર્ત ઇએસએ તયૈાર કયાચ છે: દકમીએલ ફાઇલ અપલોડ કરો 

  
v

i 
જો રાજ્ય પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડચની એનઓસી પ્રાતત થાય છે: એનઓસીની નકલ 

 એસ રેઈન િોટર હાિેન્સ્ટિંગ વસસ્ટમની વિગતો 
 ટી રાજ્ય કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમને્દ્ટ સતામડંળની ભલામણ: લાિિામા ંઆિેલી શરતો રાજ્ય; સામાજજક 

અને પયાચિરણીય મદુ્દાઓ અને હટાિિાના પગલાઓ આર એન્દ્ડ આર, પાણી, હિા, જોખમી કર્રો, 
ઇકોલોજીકલ પાસાઓ િગેરે સદહતના સચૂર્ત પરંત ુ મયાચદિત નથી; સીઝડેએમએ અથિા 
આઇસીઝેડએમએ ભલામણોની નકલ 

૨૨ કે્ષત્ર ત્તવશેર્ ત્તવર્તો: 
I મયઇત્તનિંર્ દરખયસ્તોનય રકસ્સયમય:ં   

 એ ખનન થિાની ખવનજ સખં્યા (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય) :  

   ખનીજ ખાણકામ કરિામા ંઆિશ ે મખુ્ય અથિા નાના ખવનજ  

   

   

 બી રોમ મા ંખાણ ક્ષમતા (ખાણ ર્લાિો) 
 સી નાના ખવનજોના દકસ્સામા ંતલસ્ટર પ્રમાણપત્રની નકલ 

 ડી ખાણકામ પદરયોજના: મજૂંરી પત્ર નબંર; મજૂંરીની તારીખ; માન્દ્ય પત્રની નકલ; ખાણકામ લીઝ 
વિસ્તાર મજૂંર; માન્દ્યતા ક્ષમતા 

 ઇ તકનીકી વિગતો: કુલ ભૌગોચલક અનામત (વમચલયન ટન); ખવનજ અનામત (વમચલયન ટન); કાractિા 
યોગ્ય અનામત (વમચલયન ટન); વનષ્કષચણનો ટકા (%); કોલસો / ઓર / મીનરલનો ગ્રેડ; ન્સ્િવપિંગ 
રેવશયો; ગેવસયનેસની કેટેગરી (ફતત કોલસાની ખાણકામ માટે, અન્દ્ય લખી શકે છે લાગ ુનથી); સરેરાશ 
radંાળ (દડગ્રી); સીમ્સની મહત્તમ જાડાઈ (મીટર) (ફતત કોલસાની ખાણકામ માટે, અન્દ્ય લખી શકે છે 
લાગ ુનથી); ખાણકામ પદ્ધવત (ઓપનકાસ્ટ / ભગૂભચ 
/ વમશ્ર (ઓપનકાસ્ટ + ભગૂભચ) / એદડટ; ખાણ જીિન (િષચ) 

 એફ લાભની વિગતો (ક્રવશિંગ / ન્સ્ક્રવનિંગ / અન્દ્ય સદહત): જો માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્રમા ંકોલુ ંસ્થાવપત કરિાની 
િરખાસ્ત કરિામા ંઆિી હોય તો: ક્રશસચની સખં્યા અને ક્રશરની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશો માન્દ્ય) 

 કોલુ ંઆઈડી ક્ષમતા (TPH મા)ં ટીતપણી  

    

    

 જી જો માઇનીંગ લીઝ ક્ષેત્રમા ંબેવનદફટ તલાન્દ્ટ / કોલસાની િherશરી સ્થાવપત કરિાની િરખાસ્ત 
કરિામા ંઆિી હોય તો: લાભ / િોવશિંગ ટેકનોલોજી; ક્ષમતા 

 એર્ જો લાગ ુહોય તો સીમની વિગતો: સીમની સખં્યા; કામ કરિાની સીમની જાડાઈ; સીમ્સની મહત્તમ 
જાડાઈ (મીટર) 

 આઈ માઇનીંગ લીઝની વિગતો: ઈરાિાના પત્રની નકલ; સિંભચ નબંર સાથે માઇવનિંગ લીઝના અમલની 
તારીખ; ખાણકામ લીઝની માન્દ્યતા; તારીખ પ્રમાણે માન્દ્ય એતઝકે્યટુ લીઝ ડીડની નકલ 

 જે ઓબી (ઓિર બડચન) મનેેજમેન્દ્ટ (ફતત જો માઇવનિંગની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ) 

  i બાહ્ય ડમ્તસની વિગતો: ઓબી ડમ્તસની સખં્યા; કુલ ક્ષતે્ર (હતેટરમા)ં; Meterંરં્ાઈ (મીટરમા)ં; 
જથ્થો (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં; િષચ ભયાચ ભયાચની સખં્યા 
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  ii આંતદરક ડમ્પની વિગતો: ઓબી ડમ્તસની સખં્યા; કુલ ક્ષેત્ર (હતેટરમા)ં; Meterંંર્ાઈ (મીટરમા)ં; 
જથ્થો (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં 

 કે ટોપસilઇલ મેનેજમેન્દ્ટની વિગતો: ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં 
ઉતખનન થયેલ ટોપસilઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં 
પનુlaપ્રાપ્તત માટે ઉપયોગ માટે િરખાસ્ત કરેલ ટોપસsoઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન 
િરવમયાન અન્દ્ય પ્રવવૃત્તઓ માટે ઉપયોગ માટે િરખાસ્ત કરેલ ટોપસsoઇલની માત્રા (વમચલયન ક્યચુબક 
મીટરમા)ં 

 એલ અંવતમ ખાણ રિબાતલનુ ંવિગતિાર (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): ક્ષેત્ર (હતેટરમા)ં; 
ઉડાઈ (મીટરમા)ં; િોલ્યમુ (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં 

 મી ખાણની વિગતો (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): અંવતમ રિબાતલ (હતેટર); ની thંંડાઈ 
પર (મીટર જે િોટર બોડીમા ંરૂપાતંદરત કરિાનુ ંસરૂ્ન કરે છે); કુલ ખાણ વિસ્તાર (હતેટર) 

 એન પદરિહનની વિગતો: ખાડામા ં/ ભગૂભચથી સપાટી સિુી; સાઇદડિંગ / લોદડિંગની સપાટી; પદરિહન / 
કન્દ્િેયર વિગતો 

 ઓ જમીનના િપરાશની વિગતો (પિૂચ-ખાણકામ) 

   જમીનનો 
ઉપયોગ 

એમએલ ક્ષેત્રની અંિર 
(હતેટર) 

એમએલ વિસ્તારની 
બહાર (હતેટર) 

કુલ  

કૃવષ જમીન     

િન જમીન     

િેસ્ટ લેન્દ્ડ     

ર્રાઈ જમીન     

સરફેસ િોટર બોડીઝ     

સમાિાનો     

અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો)     

 પી જમીનના િપરાશની વિગતો (માઇવનિંગ પછી)   

   જમીનનો 
ઉપયોગ 

િાિેતર જળ શરીર જાહરે ઉપયોગ અન્દ્ય 

ખોિકામ / ખાણ     

ટોર્ની માટીનો સગં્રહ     

બાહ્ય ઓબી ડમ્પ     

આંતદરક ઓબી ડમ્પ     

રસ્તાઓ     

ચબલ્ટ અપ એદરયા 
(કોલોની / 
Officeદફસ) 

    

લીલો પટ્ટો     

િજિન ક્ષેત્ર     

અન્દ્ય     

કુલ     
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 ક્ય ુ પનુlaપ્રાપ્તતની વિગતો (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ); કુલ િનીકરણ પદરયોજના (આમા ં
આ શામેલ છે: બાહ્ય ઓબી ડમ્પ (હતેટરમા)ં; આંતદરક ડમ્પ (હતેટરમા)ં; કarનરી (હતેટરમા)ં; સલામતી 
ઝોન (હતેટરમા)ં; અંવતમ રિબાતલ (હતેટર); મીટરની thંંડાઈએ (મીટર જે િોટર બોડીમા ંરૂપાતંદરત 
કરિાની િરખાસ્ત છે.); હતેટર િીઠ વકૃ્ષ િાિેતરની ઘનતા (ન.ં મા)ં; હતેટરમા ંઅન્દ્ય (જેમ કે એમ.એલ. 

બાઉન્દ્ડ્રીની સાથ ે ખોિકામ ક્ષેત્ર, રસ્તાઓ અન ે ઈન્દ્રાસ્િતર્ર સાથે, પાળા બાિંકામ વિસ્તાર અને 
ટાઉનશીપમા ંલીઝની બહાર ક્સ્થત) િગેરે); અને હતેટરમા ંકુલ િનીકરણ પદરયોજના) 

 આર પ્રગવતશીલ ખાણકામ બિં પદરયોજનાની ક્સ્થવત (ફતત વિસ્તરણ િરખાસ્તો માટે): માન્દ્ય પ્રોગ્રેવસિ 
માઇન તલોઝર તલાન (બાર ર્ાટચમા)ં મજુબ વિવિિ પ્રવવૃત્તઓનો અમલ; માન્દ્ય પ્રગવતશીલ ખાણ બિં 
કરિાની પદરયોજનામાથંી કોઈપણ વિર્લન; કુલ ક્ષેત્ર ખોિકામ (હતેટરમા)ં; ઉતખનન પછી બરોદફલ્ડ 
કુલ ક્ષેત્ર (હતેટરમા)ં; કુલ ક્ષતે્ર ફરી િાિો કયો (હતેટરમા)ં 

II પ્રસ્તયવનય રકસ્સયમય ંથમાલ પરરર્ોજનય મયટે (કેક્ટ્ટટવ પયવર ટલયન્ટ અને વેસ્ટ હીટ રીકવરી ટલયન્ટ સરહત) 

 એ તલાન્દ્ટની વિવશષ્ટતાઓ: પ્રસ્તાવિત તકનીક (સપુરક્રીટીકલ, સબ-દક્રદટકલ, સીએફબીસી, એએફબીસી, 
પીએફબીસી, આઈજીસીસી, ભસ્મ, વપરોચલસીસ, ગેવસદફકેશન, બાયો-મેથેનેશન, અન્દ્ય); તલાન્દ્ટ લોડ ફેતટર 
(%); સ્ટીમ રેટ / ફ્લો રેટ; બોઇલર તાપમાન; બોઇલર િબાણ; સ્ટેકનો પ્રકાર (વસિંગલ ફ્લ ુ/ બાય-ફ્લ ુ/ 
િાઇ-ફ્લ)ુ; સ્ટેતસની સખં્યા 

 સ્ટેક 
આઈડી 

સ્ટેકની 
heightંં
ર્ાઈ 
(મી) 

બહાર નીકળો 
પર સ્ટેક 
વ્યાસ (મી) 

સ્ટેક ગેસ (મી / 
સે) ની બહાર 
નીકળો િેગ 

સ્ટેક ગેસનુ ંબહાર નીકળો 
તાપમાન (° સે) 

 

      

      

 બી બળતણ લાક્ષચણકતાઓની વિગતો: એકંિર કેલરીદફક મલૂ્ય (કેકેલ / કેજી); એશ સામગ્રી (%); સલ્ફર 
સામગ્રી (%); ભજે (%); બિુ (વમચલગ્રામ / દકગ્રા); ક્સ્થર કાબચન (%); િોલેટાઇલ મેટર (%) 

 સી ઠંડક પ્રણાલીની વિગતો: ઠંડક પ્રણાલીનો પ્રકાર: એર કૂલ્ડ / િોટર કૂલ્ડ; ડ્રાફ્ટનો પ્રકાર: કુિરતી ડ્રાફ્ટ 
/ ફરજજયાત ડ્રાફ્ટ; હિાના પદરભ્રમણનો પ્રકાર: સમાતંર પ્રિાહ / કાઉન્દ્ટર ફ્લો; કુચલિંગના ર્ક્ર 
(સીઓસી): ઠંડક માટે પાણીની આિશ્યકતા (એમ ૩ / દિિસ); બોઇલર તાપમાન નીર્ે તમાર્ો 

III દરખયસ્તનય રકસ્સયમય ંરરવર વેલી અને હયઇડ્રોઇલેક્ટ્ક્િક પરરર્ોજનય મયટે છે 

 એ પેટા ક્ષેત્ર: (બહુહતેકુ પદરયોજના / હાઇડ્રોઇલેન્તિક પદરયોજના / વસિંર્ાઈ પદરયોજના) 
 બી નિીનુ ંનામ: 

 સી જો ન્દ્ય ુબેવસનનો ક્યમુ્યલુેદટિ ઇમ્પેતટ આકારણી અને િહન ક્ષમતાનો અભ્યાસ હાથ િરિામા ંઆિે 
તો: નિીના બેવસનનો સચંર્ત અસર આકારણી અને િહન ક્ષમતાનો અભ્યાસ; જો ભલામણ કરિામા ં
આિે તો નિીના તટપ્રિેશના સચંર્ત અસર આકારણી અને િહન ક્ષમતાની વિગતો અને સબંવંિત 
િસ્તાિેજ અપલોડ કરો (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો) 

 ડી પદરયોજનાનો પ્રકાર: (ડેમ બેરેજનુ ંવનમાચણ / નિીનુ ંસરં્ાલન / ચલફ્ટ વસિંર્ાઇ પદરયોજના) 
 ઇ જો લાગ ુપડે તો ડેમની ightંંર્ાઇ (મીટર) અન ેડેમની લબંાઈ 

 એફ કુલ ડૂબી જિાનુ ંક્ષેત્ર (હતેટર); ગ્રોસ કમાન્દ્ડ એદરયા (જીસીએ) (હતેટર) ની વિગતો; વસિંર્ાઇ આિેશ 
વિસ્તાર (આઈસીએ) (હતેટર) ની વિગતો; કલ્ર્યુચઅલ કમાન્દ્ડ એદરયા (સીસીએ) (હતેટર) ની વિગતો; 
કુલ આિેશ ક્ષેત્ર (હતેટર) 

 જી પાિરહાઉસ સ્થાવપત કરેલ ક્ષમતા: પાિરહાઉસનો પ્રકાર: (ભગૂભચ / સપાટી); ક્ષમતા (મેગાિાટ્સ); 
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ટનલની સખં્યા; એકમોની સખં્યા; નિી કાઠંો: (ડાબ ે/ જમણે / બનંે) 

 એર્ િીજળીનુ ંિાવષિક ઉતપાિન: િાવષિક િીજળીના ઉતપાિનની માત્રા (ગીગા િોટ અિસચ (જીડબ્લ્યએુર્)) 

મા;ં મશીન ઉપલબ્િતા (%); િીજળી ઉતપાિનની દકિંમત (INR મા)ં; રીટનચનો આંતદરક િર (%); 

રીટનચના આંતદરક િરની વસદ્ધદ્ધનુ ંિષચ; વિવિિ ટકાિારી પર પાણીની ઉપલબ્િતા 
 ટકાિારી પાણીની ઉપલબ્િતા 

(ક્યસેુક) 

વનભચર િષચ ટીતપણી  

૫૦% પર     

૭૫% પર     

૯૦% પર     

 આઈ કેર્મેન્દ્ટ એદરયા િીટમેન્દ્ટ તલાન (પીડીએફ અપલોડ કરો) 
 જે મuckક મેનજેમેન્દ્ટ તલાન: પીડીએફમા ં મ Managementક મેનેજમેન્દ્ટ તલાન અપલોડ કરો; કુલ 

ખોિકામ મuckક (ક્યચુબક મીટર); બાિંકામ માટે િપરાયેલ (ક્યચુબક મીટર); મuckક દડસ્પોઝલ 
સાઇટ્સની સખં્યા; કુલ મોક વનકાલ વિસ્તાર (હ)ે 

 કે દફશરી ડેિલપમેન્દ્ટ અને મેનેજમેન્દ્ટ તલાન: પીડીએફમા ંદફશરી ડેિલપમેન્દ્ટ અને મેનેજમેન્દ્ટ તલાન 
અપલોડ કરો; આંગળીની સખં્યા; માછલીની જાવતઓની સખં્યા; છત્ર નામ માછલી પ્રજાવતઓ 
(િૈજટentificંાવનક નામ) 

 એલ પયાચિરણીય પ્રિાહની ક્સ્થવત   

   Asonત ુ સરેરાશ પ્રિાહ (વમચલયન ક્યચુબક મીટરમા)ં પ્રિાહની ટકાિારી  

દુબચળ    

ચબન-દુબચળ    

ર્ોમાસ ુ    

ચબન-ર્ોમાસ ુ    

 એમ  મફત ફ્લો સ્િેર્ (દક.મી.) 
 એન કેન્દ્રીય જળ આયોગની મજૂંરી: મજૂંરી સિંભચ નબંર; મજૂંરીની તારીખ; મજૂંરીની નકલ 

 ઓ સેન્દ્િલ ઇલેન્તિવસટી સતામડંળની મજૂંરી: મજૂંરી સિંભચ નબંર; મજૂંરીની તારીખ; મજૂંરીની નકલ 

 પી જો લાગ ુહોય તો કોફર ડેમ (અપસ્િીમ) ની વિગતો: સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩); ડેમની લબંાઈ (એમ); 

ઉપયોગમા ંલેિાયેલા ગોિાળાનુ ંપ્રમાણ (એમ ૩); િાપરિા માટે ઉિાર સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩); 

દડકવમશવનિંગ પદરયોજનાની નકલ 

 ક્ય ુ જો લાગ ુહોય તો કોફર ડેમ (ડાઉનસ્િીમ) ની વિગતો: સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩); ડેમની લબંાઈ (એમ); 

ઉપયોગમા ંલેિાયેલા ગોિાળાનુ ંપ્રમાણ (એમ ૩); િાપરિા માટે ઉિાર સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩); 

દડકવમશવનિંગ પદરયોજનાની નકલ 

I

V 
પ્રસ્તયવનય રકસ્સયમય ંઇન્રયસ્િક્ચર પરીર્ોજનયઓ અથવય પ્રવતૃ્તિ છે 

 એ ચબન્લ્ડિંગ બાિંકામની વિગતો: ચબન્લ્ડિંગની મહત્તમ ightંરં્ાઈ (મીટર); ચબલ્ડ કરિા માટેના કુલ 
ફ્લેટોની સખં્યા; મકાનોની સખં્યા; કુલ તલોટ ક્ષતે્ર (ર્ો.મી.); કુલ ચબલ્ટ અપ એદરયા (ર્ો.મી.) 

 બી ફોરશોર સવુિિાઓ અને / અથિા િદરયાઇ વનકાલ જો લાગ ુહોય તો: તેની વિગતો. 
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 સી જો પદરયોજનામા ંફોરેશ activitiesર પ્રવવૃત્તઓ અને / અથિા િદરયાઇ વનકાલ શામેલ છે: કાગોનો 
પ્રકાર; કાગો જથ્થો; કાગોના વનયતં્રણના પગલા;ં ધળૂ વનયતં્રણ પગલા;ં તિોન્દ્ટમ; ડે્રજજિંગનુ ં પ્રમાણ 
(દિિસ િીઠ ઘન મીટર); ડે્રજજિંગનો પ્રકાર (મડૂી, જાળિણી); ડે્રજ સામગ્રીનો વનકાલ; આઉટફૂલ 
દડફયઝુસચની વિગતો; ના. અપેચક્ષત મિંન ની; અંતર કે જેના પર આઉટલેટ એપ્મ્બયન્દ્ટ પદરમાણો પર 
પહોંર્શે; બહાર આિતા સમયે િેખરેખની વિગતો; દકનારાના અભ્યાસની નકલ; િદરયાઇ વનકાલની 
ક્સ્થવતમા ંએસપીસીબી તરફથી ન.ં ની નકલ 

 ડી િરસાિના પાણીનો સગં્રહ: સગં્રહની સખં્યા; ક્ષમતા; દરર્ાિ ખાડાઓની સખં્યા; ક્ષમતા 
 ઇ પાદકિંગ: ૪-વ્હીલર / ૨-વ્હીલર પાદકિંગની વિગતો 
 એફ ઉજાચ બર્તના ંપગલા:ં સ્રોત / મોડ; ટકાિારી; જથ્થો 
 જી અન્દ્ય વિગતો: જળસગં્રહ અને કેર્મેન્દ્ટ વિસ્તારના ડે્રનેજ પtersટસચ પર અસરની વિગતો, જો કોઈ હોય 

તો; િાદફકની ઘનતાની વિગતો; અસર આકારણી અને મોડેચલિંગ અભ્યાસ; ફોરેસ્ટ લેન્દ્ડની નીર્ે ભગૂભચ 
ટનલ પદરયોજનાના દકસ્સામા:ં સબવસડન્દ્સ ઇફેતટ સ્ટડી દરપોટચની નકલ 

 એર્ Aદ્યોચગક એસ્ટેટ સાથે તમેના િગચ A / B મજુબના પ્રકારના ંઉદ્યોગો સ્થાવપત કરિા 
   સી.એલ. ના. ઉદ્યોગનો પ્રકાર એકમોની સખં્યા િગચ એ / બી  

     

     

 આઈ હાઇિે પદરયોજનાના દકસ્સામા ંગોઠિણીની લબંાઈ 

 જે વિગતો પલુ / આરઓબી / ઇન્દ્ટરર્ેંજ, ફ્લાયઓિર, િાહન અંડરપાસ અને રાહિારી અંડરપાસ (હાઇિે 
પદરયોજનાના દકસ્સામા)ં: પલુોની કુલ સખં્યા; આરઓબીની કુલ સખં્યા; વિવનમયની કુલ સખં્યા; 
ફ્લાયઓિરની કુલ સખં્યા; િાહન અંડરપાસની કુલ સખં્યા; પિયાત્રીઓના અંડરપાસની કુલ સખં્યા; 
અન્દ્ય ઉપયોચગતાઓ રેલ અને માગચ કોદરડોરની વિગતો 

૨૩ કોટા  કેસની ત્તવર્તો જો કોઈ હોર્ તો (પદરયોજના અન ે / અથિા જમીન કે જેમા ંપદરયોજના સ્થાપિાની 
િરખાસ્ત કરિામા ંઆિી છે તેના વિરુદ્ધ કોઈપણ કોટચ કેસ): કોટચન ુ ંનામ; કેસ નબંર .; કોટચના આિેશો / વનિેશો, 
જો કોઈ હોય અને સચૂર્ત પદરયોજના સાથે તેની સસુગંતતા; કેસ વિગતો; કોટચ ઓડચરની નકલ જો કોઈ હોય 
તો 

૨૪ પર્યાવરણ (સ રક્ષય) અત્તધત્તનર્મ / હવય (પ્રદૂર્ણ ત્તનવયરણ અને ત્તનર્તં્રણ)) અત્તધત્તનર્મ / પયણી (પ્રદૂર્ણ 
ત્તનવયરણ અને ત્તનર્તં્રણ) અત્તધત્તનર્મ હઠેળ જારી કરેલી રદશયઓની ત્તવર્તો, જો કોઈ હોર્ તો: વનિેશોની 
વિગતો જારી: દિશાઓની નકલ અપલોડ કરો; દિશાઓની પાલનની ક્સ્થવત 

૨૫ ઇઆઇએ સલયહકયરની ત્તવર્તો: માન્દ્યતા નબંર .; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ંનામ; સરનામુ;ં સપંકચ ન.ં; ઇ-મેઇલ 
આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર); માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા; 
ક્યસુીઆઈ / નાબેટ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્દ્યતા પ્રમાણપત્રની નકલ. 

૨૬ દસ્તયવેજો જોડવય 
 એ. ઇઆઇએ / ઇએમપી દરપોટચની નકલ   

 બી. જોખમ મલૂ્યાકંન અહિેાલની નકલ   

 સી. શક્યતા અહિેાલની ક /વપ / વિગતિાર પદરયોજના અહિેાલ (ડીપીઆર) / વિગતિાર 
ઇજનેરી અહિેાલ / વિગતિાર કલ્પનાશીલ પદરયોજના / માન્દ્ય ખાણકામ પદરયોજના 
(ખાણ પ્રસ્તાિના દકસ્સામા)ં 

  

 ડી. અંવતમ લેઆઉટ પદરયોજનાની નકલ અપલોડ કરો   

 ઇ. પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલ અપલોડ   
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કિર લેટર 

 એફ. િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમા ંપદરયોજના 
પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની એક નકલ અપલોડ 
કરો 

  

 જી. જજલ્લા સિે અહિેાલની અપલોડ ક Uploadવપ (ફતત નાના ખવનજોના ખાણકામ માટે)   

 એર્ દરતલેશમેન્દ્ટ સ્ટડી દરપોટચ અને બેઝલાઇન સિે ડેટાની નકલ અપલોડ કરો (ફતત નિીની 
રેતી ખનન િરખાસ્ત માટે) 

  

 આઈ
. 

અગાઉના ઇસીના પાલનના પ્રમાણપત્રની નકલ (વિસ્તરણ િરખાસ્તોના દકસ્સામા)ં   

 જે મખુ્ય િન્દ્યજીિન િોડચનની ભલામણોની નકલ (શેડયલૂ -૧ પ્રજાવતની હાજરીના 
દકસ્સામા)ં 

  

 કે િાઇલ્ડઅિવિ માટે રાષ્િીય મડંળની ભલામણની નકલ (પદરયોજનાના દકસ્સામા ંઇકો 
સેન્દ્સેદટિ ઝોનમા ંક્સ્થત છે) 

  

 એલ રાજ્ય / કેન્દ્ર શાવસત પ્રિેશ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેન્દ્ટ સતામડંળની ભલામણની નકલ 
(સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડમા ંક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામા)ં 

  

 મી. િિારાના િસ્તાિેજો, જો કોઈ હોય તો   

૨૭ અન્ડરટેરકિંર્ 

 હુ ંઅહીં એિી બાહંિેરી આપુ ંછ ંકે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમા ંઆપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ  જ્ઞાન અને 
માન્દ્યતામા ંશે્રષ્ઠ હોિાનુ ંસાચુ ંછે અને હુ ંજાણુ ંછ ંકે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબકે્ક 
ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે, તો પદરયોજના નામજૂંર કરિામા ંઆિશે અને મજૂંરી આપિામા ં
આિશ,ે જો આ પદરયોજનાન ેકોઈ આપણા ંજોખમ ેઅને ખર્ે રિ કરિામા ંઆિશે. ઉપરોતત ઉપરાતં, હુ ંઅહીં 
બાયંિરી આપુ ંછ ંકે તયારથી કોઈ પ્રવવૃત્ત / બાિંકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામા ંઆવ્યુ ંનથી. 

 નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં   

 

 

પરરત્તશષ્ટ- VI 

(કલમ ૧૨ નો સિંભચ લો) 

ફોમા -૩ 

સદંભાની શરતોમય ંઆવશ્ર્કતય મયટે અરજી 
 

૧ સદંભાની શરતોની ત્તવર્તો: ટોર જારી કરિાની તારીખ; એમઓઇએફ અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નબંર; 

ર્રૂ પત્રની નકલ 

૨ ઉત્પયદન ત્તવર્તો 
  ઉતપાિન / પ્રવવૃત્ત 

(ક્ષમતા / ક્ષતે્ર) 

જથ્થો 

મજુંર 
થયેલ ટોર 
મજુબ 

જથ્થો 
સચૂર્ત 

એકમ પદરિહનની રીત / 
ઉતપાિનનુ ંપ્રસારણ 

 

     

     

- એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્ય)ુ, હકેટસચ (હતેટર), દિિસ િીઠ દકલો 
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ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યચુબક મીટર િીઠ, દકલોમીટર (દક.મી.), વમચલયન ચલટર 
દિિસ િીઠ (એમએલડી), 

 અન્દ્ય) 

- ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રેલ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િયેર, એદરયલ 
રોપિ,ે બે અથિા ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ંજોડાણ, અન્દ્ય) 

૩ રૂપરેખાકંનની વિગતો 
  તલાન્દ્ટ   / સાિનો / 

સવુિિા 
હાલની 

રૂપરેખાકંન 

સચૂર્ત 
રૂપરેખાકંન 

સિુારણા પછી 
અંવતમ રૂપરેખાકંન 

ટીકા જો 
કોઈ 
હોય તો 

 

     

     

૩ ટોરએસમય ંસ ધયરયનય કયરણો 
૪ અન્ર્ કોઇ સ ધયરો જરૂરી 

  મજૂંર કરેલા 
ટોર નો સિંભચ 

મજૂંર કરેલા ટોર મજુબનુ ં
િણચન 

િરખાસ્ત 
મજુબ િણચન 

ટીતપણી  

    

    

૫ દસ્તયવેજો જોડવય 
 એ. સિુારેલા ફોમચ -૧ ની નકલ અપલોડ કરો 
 બી. સિુારેલ પિૂચ-શક્યતા અહિેાલ અપલોડ કરો 
 સી. પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલ અપલોડ કિર લેટર 

 ડી. િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમા ંપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ 
દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની એક નકલ અપલોડ કરો 

 ઇ. િિારાની ફાઇલ અપલોડ કરો, જો કોઈ હોય તો 
૬ અન્ડરટેરકિંર્ 

 હુ ંઅહીં એિી બાહંિેરી આપુ ંછ ંકે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમા ંઆપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ  જ્ઞાન અન ે
માન્દ્યતામા ંશે્રષ્ઠ હોિાનુ ંસાચુ ંછે અને હુ ંજાણુ ંછ ંકે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબકે્ક 
ખોટો અથિા ગેરમાગ ેિોરતો લાગ્યો છે, તો પદરયોજના નામજૂંર કરિામા ંઆિશે અને મજૂંરી આપિામા ં
આિશ,ે જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણા ંજોખમે અને ખર્ે રિ કરિામા ંઆિશે. ઉપરોતત ઉપરાતં, હુ ંઅહીં 
બાયંિરી આપુ ંછ ંકે તયારથી કોઈ પ્રવવૃત્ત / બાિંકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામા ંઆવ્યુ ંનથી. 

 નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં
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પરરત્તશષ્ટ- VII 

(કલમ ૧૮ નો સિંભચ લો) 

ફોમા -૪ 

પ્રયર્ોર એન્વયર્રોંમેન્ટ ક્ક્લર્રન્સમય ંઅમલ મયટે અરજી અથવય પરત્તમશન 
 

૧  અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મજૂંરીની ત્તવર્તો: અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરીના ઇશ્યનુી તારીખ; એમઓઇએફ 
અને સીસી 
/ એસઇઆઈએએ ફાઇલ નબંર; ઇસી પત્રની નકલ 

૨ સચંયલન મયટે સમંત્તતની ત્તવર્તો: શુ ંસરં્ાલન માટે સમંવત પ્રાતત થઈ છે (હા / ના); જો હા, તે તારીખથી 
માન્દ્ય સદહતની શરૂઆતથી પ્રાતત કરિા માટેની બિી સમંવતની નકલો; ઇશ્યનુી તારીખ; માન્દ્યતા; ફાઇલ 
નબંર; અરજી નબંર 

૩ સ ધયરણય મયટે મયરં્વયમય ંઆવી હતી: રૂપરેખયકંનમય ંસ ધયરો / ક્ક્લર્રન્સ સ્સ્થત્તતમય ંસ ધયરય / અન્ર્ (સ્પષ્ટ 
કરો) 

૪ ઉત્પયદનની ત્તવર્તો (મયન્ર્ ઇસી મ જબ)   

  ઉતપાિન / પ્રવવૃત્ત 
(ક્ષમતા / ક્ષતે્ર) 

જથ્થો એકમ પદરિહનની રીત / ઉતપાિનનુ ં
પ્રસારણ 

    

    

- એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્ય)ુ, હકેટસચ (હતેટર), દિિસ િીઠ 
દકલો ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યચુબક મીટર િીઠ, દકલોમીટર (દક.મી.), 
વમચલયન ચલટર દિિસ િીઠ (એમએલડી), અન્દ્ય) 

- ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રેલ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િયેર, એદરયલ 
રોપિ,ે બે અથિા ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ંજોડાણ, અન્દ્ય) 

૫ રૂપરેખયકંનની ત્તવર્તો (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય છે)   

  તલાન્દ્ટ   / સાિનો / 
સવુિિા 

હાલની 
રૂપરેખાકંન 

સચૂર્ત 
રૂપરેખાકંન 

સિુારણા પછી 
અંવતમ રૂપરેખાકંન 

ટીકા જો કોઈ 
હોય તો 

     

     

૬ સ ધયરણયનય ંકયરણો 
૭ અન્ર્ કોઇ સ ધયરો જરૂરી છે 

  માન્દ્ય ઇસી 
નો સિંભચ 

માન્દ્યતાપ્રાતત EC 

મજુબનુ ંિણચન 

િરખાસ્ત 
મજુબ િણચન 

ટીતપણી  
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૮ દસ્તયવેજો જોડવય 
 એ. ઇઆઇએ / ઇએમપી દરપોટચમા ંએદડન્દ્ડમની નકલ 

 બી. સિુારેલની નકલ - શક્યતા અહિેાલ / વિગતિાર પદરયોજના અહિેાલ (ડીપીઆર) / વિગતિાર 
ઇજનેરી અહિેાલ 

/ વિગતિાર કન્દ્સેતચ્યઅુલ પદરયોજના / માન્દ્ય ખાણકામ પદરયોજના (માઇવનિંગ િરખાસ્તોના 
દકસ્સામા)ં 

 સી. અંવતમ લેઆઉટ પદરયોજનાની નકલ 

 ડી. કિર લેટર પર પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયા 
 ઇ. િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમા ંપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ 

દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની નકલ 

 એફ. િિારાની ફાઇલ, જો કોઈ હોય તો   

૯ ઇઆઇએ સલયહકયરની ત્તવર્તો: માન્દ્યતા નબંર .; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ંનામ; સરનામુ;ં સપંકચ ન.ં; ઇ-મેઇલ 
આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર); માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા; 
ક્યસુીઆઈ / નાબેટ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્દ્યતા પ્રમાણપત્રની નકલ 

૧૦ અન્ડરટેરકિંર્ 

 હુ ં અહીં એિી બાહંિેરી આપુ ં છ ં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમા ં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ  
knowledgeંાન અને માન્દ્યતામા ંશે્રષ્ઠ હોિાનુ ંસાચુ ંછે અને હુ ંજાણુ ંછ ંકે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ 
ભાગ કોઈ પણ તબકે્ક ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે, તો પદરયોજના નામજૂંર કરિામા ંઆિશે 
અને મજૂંરી આપિામા ંઆિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણા ંજોખમે અને ખર્ ેરિ કરિામા ંઆિશે. 

 નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં
 

પરરત્તશષ્ટ- VIII 

(કલમ ૨૧ નો સિંભચ લો) 

ફોમા -૫ 

પ વા પર્યાવરણીર્ મજં રી િયન્સફર મયટે અરજી 
 

૧ પદરયોજનાનુ ંનામ 

૨ અર્યઉનય પરરર્ોજનયનય પ્રસ્તયવકની ત્તવર્તો (પ્રવતૃ્તિઓમય ંજોડયવયનય રકસ્સયમય ંબહ ત્તવધ પ્રવેશોની મજૂંરી) 
કંપની / સસં્થાનુ ંનામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાનનૂી ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસની વિગતો જો કોઈ હોય 
તો; િગેરે 

૩ નવય પરરર્ોજનયનય પ્રસ્તયવકની ત્તવર્તો (પ્રવતૃ્તિઓમય ં ભયર્લય પયડવયનય રકસ્સયમય ં બહ ત્તવધ પ્રવેશોની 
મજૂંરી)કંપની / સસં્થાનુ ંનામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાનનૂી ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસની વિગતો જો કોઈ 
હોય તો; િગેરે 

૪ પત્રવ્ર્વહયર મયટેન  ંસરનયમ  ં (પ્રવતૃ્તિઓમય ં ત્તવભયજનનય રકસ્સયમય ંબહ ત્તવધ પ્રવેશોની મજૂંરી) અરજિારનુ ં
નામ; હોદ્દો (માચલક / ભાગીિાર / સીઇઓ); સરનામુ;ં પીન કોડ; ઈ-મેલ; ટેચલફોન નબંર.; ફેતસ નબંર.; િગેરે 

૫ ઇઆઇએ સચૂનય, ૨૦૦૬ નય શેડયલૂ મ જબ પરરર્ોજનય / પ્રવતૃ્તિની શે્રણી:શેડયલૂ હઠેળ િસ્ત;ુ કેટેગરી (એ / 
બી ૧ / બી ૨) 

૬ અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મજૂંરીની ત્તવર્તો: અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરીના ઇશ્યનુી તારીખ; એમઓઇએફ 
અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નબંર; ઇસી પત્રની નકલ 
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૭ સ્થયપનય મયટે સમંત્તતની ત્તવર્તો: શુ ં સ્થાપના માટે સમંવત પ્રાતત થઈ છે (હા / ના); જો હા, તો માન્દ્યતા 
સદહતની સ્થાપનાની સમંવતની નકલ, આજની તારીખ સિુી માન્દ્ય; ઇશ્યનુી તારીખ; માન્દ્યતા; ફાઇલ નબંર; 

અરજી નબંર; િગેરે 

૮ પરરર્ોજનયનય અમલીકરણની સ્સ્થત્તત (ઇસીનય રકસ્સયમય:ં પરરર્ોજનય / સ ત્તવધયઓ / પ્રવતૃ્તિઓ 
પર શયરીરરક પ્રર્ત્તત, જેનય મયટે અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મજૂંરી આપવયમય ંઆવી હતી) 

 

૯ સયમેલ પ્રયર્ોરરક ક્ક્લર્રન્સનય ત્તવભયજનનય રકસ્સયમય ં
 એ પદરયોજના ફેકલ્ટીઝ / એન્તટવિટીઝનુ ંપ્રસ્તાવિત વિભાજન  

  સવુિિા / પ્રવવૃત્તને 
રૂપરેખાકંન અને 
ક્ષમતા સાથે પિૂચ 
પયાચિરણીય 

મજૂંરી આપિામા ં
આિી છે 

સવુિિા / પ્રવવૃત્તની 
મજૂંરી અગાઉના 
પયાચિરણીય 

મજૂંરીને રૂપરેખાકંન 
અને ક્ષમતા સાથે 

"X" પર 
સ્થાનાતંદરત કરિા 

સચૂર્ત 

સવુિિા / પ્રવવૃત્તની 
મજૂંરી અગાઉની 

પયાચિરણીય મજૂંરીને 
રૂપરેખાકંન અને ક્ષમતા 

સાથે "િાય" પર 
સ્થાનાતંદરત કરિાની 

િરખાસ્ત 

સવુિિા / પ્રવવૃત્ત 
આપિામા ંઆિતી 
પયાચિરણીય મજૂંરીને 
રૂપરેખાકંન અને ક્ષમતા 

સાથે "ઝેડ" પર 
સ્થાનાતંદરત કરિા 
િરખાસ્ત કરી છે 

  

      

      

 બી અગાઉના પયાચિરણીય વનયમો અને શરતોના સચૂર્ત વિભાજન   

  પયાચિરણીય વનયમો અને શરતો િાન્દ્સફર X િાન્દ્સફર િાય િાન્દ્સફર ઝેડ   

      

      

૯ સયમેલ પર્યાવરણીર્ મજૂંરીઓ સયથે જોડયવયનય રકસ્સયમય ં
 એ અધ્યાપકો / પ્રવવૃત્તઓની સચૂર્ત જોડાણ   

  સવુિિા / પ્રવવૃત્તને 
પદરયોજના -૧ ની 

રૂપરેખાકંન અને ક્ષમતા 
સાથે પયાચિરણીય મજૂંરી 
આપિામા ંઆિી છે 

સવુિિા / પ્રવવૃત્તને 
પદરયોજના -૨ ની 

ગોઠિણી અને ક્ષમતા સાથે 
પયાચિરણીય મજૂંરી 
આપિામા ંઆિી છે 

સવુિિા / પ્રવવૃત્તને 
પદરયોજના -૩ ની 
રૂપરેખાકંન અને 
ક્ષમતાની સાથે 
પયાચિરણીય 

મજૂંરી આપિામા ં
આિી છે 

મિર પછી 
સવુિિાઓ / 
પ્રવવૃત્તઓ 

  

      

      

 બી પયાચિરણીય વનયમો અને શરતોના સચૂર્ત જોડાણ   

  પદરયોજના -૧ 

માટે સરૂ્િેલ 
પયાચિરણીય 
વનયમો અને 
શરતો 

પદરયોજના -૨ 

માટે સરૂ્િેલ 
પયાચિરણીય 
વનયમો અને 
શરતો 

પદરયોજના -૩ 

માટે સરૂ્િેલ 
પયાચિરણીય 
વનયમો અને 
શરતો 

મિર પછી 
સચૂર્ત 

પયાચિરણીય 
વનયમો અને 
શરતો 
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૧૦ દસ્તયવેજો જોડવય 
 એ. િાન્દ્સફર તરફથી કોઈ િાિંો નથી 
 બી. િાન્દ્સફર દ્વારા વનયમો અને શરતોની સ્િીકૃવત અંગ ેજણાવ્યુ ંહત ુ ંકે જે અંતગચત પિૂચ પયાચિરણ 

મજૂંરી આપિામા ંઆિી હતી. 
 સી. સક્ષમ અવિકારી પાસેથી પ ેfirmંીના સ્થાનાતંરણની નકલ 

 ડી. કિર લેટર પર પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયા 
 ઇ. િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમા ંપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ 

દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની નકલ 

 એફ. િિારાના િસ્તાિેજો, જો કોઈ હોય તો   

૧૧ અન્ડરટેરકિંર્ 

 હુ ંઅહીં એિી બાહંિેરી આપુ ંછ ંકે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમા ંઆપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ  જ્ઞાન 
અને માન્દ્યતામા ંશે્રષ્ઠ હોિાનુ ંસાચુ ંછે અને હુ ંજાણુ ંછ ંકે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ 
તબકે્ક ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે, તો પદરયોજના નામજૂંર કરિામા ંઆિશે અને મજૂંરી 
આપિામા ંઆિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણા ંજોખમે અને ખર્ ેરિ કરિામા ંઆિશે. 

 નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં

પરરત્તશષ્ટ- IX 

(કલમ ૧૭ નો સિંભચ લો) 

ફોમા -૬ 

પ્રયર્ોર એન્વયર્રોઇંમેંટ ક્ક્લર્રન્સની ગ્રયન્ટ મયટે અરજી 

(જ્યા ંકોઈ પદરયોજના અથિા પ્રવવૃત્ત સિંભે સરકાર દ્વારા આપિામા ંઆિેલ કોઈપણ લીઝ, લાઇસન્દ્સ, અવિકાર 
અથિા પરિાનગી અથિા અવિકૃવત કોઈપણ કાયિાકીય કાયચિાહીમા ંઅથિા કાયિા અનસુાર સરકાર દ્વારા રિ 
કરિામા ંઆિે છે અને કહિેામા ંઆિલે લીઝ અથિા લાઇસન્દ્સ અથિા અવિકાર અથિા પરિાનગી અથિા 
અવિકૃવત સિંભ)ે તે પદરયોજનાનો કોઈ અન્દ્ય વ્યક્તત અથિા સફળ બોલી લગાિનારને મજૂંરી આપિામા ંઆિે 
છે અને કોઈપણ કાયિા હઠેળ ઉપરોતત વિષય પર કોઈ અમલ કરિામા ંઆિે છે ત ેઅમલમા ંછે. 

 

૧ પદરયોજનાનુ ંનામ 

૨ અર્યઉનય પ્રોજેકટ પ્રોપોઝરની ત્તવર્તો: કંપની / સસં્થાનુ ંનામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાનનૂી 
ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસની વિગતો જો કોઈ હોય તો; િગરેે 

૩ નવય પરરર્ોજનયનય પ્રસ્તયવકની ત્તવર્તો: કંપની / સસં્થાનુ ંનામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાનનૂી 
ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસની વિગતો જો કોઈ હોય તો; િગરેે 

૪ પત્રવ્ર્વહયર મયટેન  ંસરનયમ :ં અરજિારનુ ંનામ; હોદ્દો (માચલક / ભાગીિાર / સીઇઓ); સરનામુ;ં પીન કોડ; ઈ-

મેલ; ટેચલફોન નબંર.; ફેતસ નબંર.; િગેરે 

૫ શેડયલૂ મ જબ પરરર્ોજનય / પ્રવતૃ્તિની કેટેર્રી: શેડયલૂ હઠેળ િસ્ત;ુ કેટેગરી (એ / બી ૧ / બી ૨) 

૬ અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મજૂંરીની ત્તવર્તો: અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરીના ઇશ્યનુી તારીખ; એમઓઇએફ 
અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નબંર; પિૂચ-ઇસી પત્રની નકલ 

૭ સ્થયપનય મયટે સમંત્તતની ત્તવર્તો: શુ ં સ્થાપના માટે સમંવત પ્રાતત થઈ છે (હા / ના); જો હા, તો માન્દ્યતા 
સદહતની સ્થાપનાની સમંવતની નકલ, આજની તારીખ સિુી માન્દ્ય; ઇશ્યનુી તારીખ; માન્દ્યતા; ફાઇલ નબંર; 

અરજી નબંર; િગેરે 
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૮ પરરર્ોજનયનય અમલીકરણની સ્સ્થતી મયન્ર્ ખયણકયમ પરરર્ોજનય (મયઇત્તનિંર્ પરરર્ોજનય રચે છે) 

અથવય શક્યતય અહવેયલ (અન્ર્ પરીર્ોજનયઓ) 

૯ સ ધયરેલ પર્યાવરણીર્ વ્ર્વસ્થયપન પરરર્ોજનય 
૧૦ દસ્તયવેજો જોડવય 

 એ. ફાળિણીના પત્રની નકલ 

 બી. પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલ પત્ર 

 સી િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમા ંપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ 
દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની નકલ 

 ડી. અગાઉના ઇઆઇએ દરપોટચની નકલ, જેના આિારે પ્રાયોર-ઇસી અગાઉના પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચન ે
આપિામા ંઆિી હતી 

 ઇ. િિારાના િસ્તાિેજો, જો કોઈ હોય તો 
૧૧ અન્ડરટેરકિંર્ 

 હુ ંઅહીં એિી બાહંિેરી આપુ ંછ ંકે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમા ંઆપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ  જ્ઞાન 
અને માન્દ્યતામા ંશે્રષ્ઠ હોિાનુ ંસાચુ ંછે અને હુ ંજાણુ ંછ ંકે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ 
તબકે્ક ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે, તો પદરયોજના નામજૂંર કરિામા ંઆિશે અને મજૂંરી 
આપિામા ંઆિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણા ંજોખમે અને ખર્ ેરિ કરિામા ંઆિશે. 

 નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામુ ં
 

 

પરરત્તશષ્ટ-X 

(કલમ ૧૩ નો સિંભચ લો) 

પર્યાવરણ અસરકયરક અહવેયલની સયમયન્ર્ રચનય 
એસ.

ન.ં 

ઇઆઇએ 
સ્િક્ચર 

સમયત્તવષ્ટો 

૧. પદરર્ય • દરપોટચનો હતે ુ

• પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની વિગતો: પદરયોજનાનુ ં નામ; કંપની / અથિા એન્ન્દ્ટટી 
અથિા પે firmંી અથિા સસં્થા અથિા િસ્ટ અથિા સયંતુત સાહસ અથિા વિશેષ 
હતે ુિાહનનુ ંનામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાનનૂી ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસ જો 
કોઈ હોય તો; િગેરે 

• પદરયોજનાનુ ંસ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નબંર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન 
કોડ; પદરયોજના / પ્રવવૃત્ત સાઇટના અક્ષાશં અને રેખાશં; સિે ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ 
નબંર; ટોપો શીટની નકલ; એમએસએલ ઉપર મહત્તમ એચલિેશન; દકમીએલ ફાઇલ; 

અભ્યાસ ક્ષેત્રની અંિરની સીમાથી નજીકના ઉચ્ર્તમ પરૂના સ્તર (એર્એફએલ) નુ ં
અંતર; વસક્સ્મક ઝોન; નજીકનુ ં રેલ્િે સ્ટેશન; નજીકના રેલ્િે સ્ટેશનથી અંતર (દક.મી. 
મા)ં; નજીકનુ ંવિમાનમથક; નજીકના એરપોટચથી અંતર (દક.મી. મા)ં; નજીકનુ ંનગર / 
શહરે / જજલ્લાનુ ંમખુ્ય તિાટચર (સ્પષ્ટ કરો); નજીકના નગર / શહરે / જજલ્લા મખુ્ય 
તિાટચરથી અંતર (દક.મી. મા)ં; ગ્રામ પરં્ાયતો, જજલ્લા પદરષિ, મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન, 

સ્થાવનક સસં્થા (વપન કોડ અને ટેચલફોન નબંર સાથે સપંણૂચ ટપાલ સરનામુ)ં; િગેરે 

• બાઉન્દ્ડ્રી પદરયોજનાના કોઓદડિનેટ્સ (િરેક નોડ પર પ્રાિાન્દ્યક્ષમ) 

• સામાન્દ્ય સ્થાન, વિવશષ્ટ સ્થાન, પદરયોજનાની સીમા અન ેપદરયોજના સાઇટ લઆેઉટ 
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િશાચિતા નકશા 
• પદરયોજનાના સ્થાનની ઇકોલોજીકલ સિંેિનશીલતા: વિગતો અને અંતર, જો 

િન્દ્યપ્રાણી અભયારણ્ય અથિા રાષ્િીય ઉદ્યાન અથિા સરંચક્ષત ક્ષતે્ર અથિા 
બાયોન્સ્ફયર અનામત અથિા ટાઇગર દરઝિચ અથિા હાથી અનામત અથિા ગભંીર 
પ્રદૂવષત ક્ષેત્ર અથિા ગભંીર પ્રદૂવષત વિસ્તાર અથિા ઇકો સિેંિનશીલ ક્ષેત્ર અથિા 
૧૦ થી દક.મી.ની અંિર ક્સ્થત હોય તો ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન અથિા રાજ્ય / યટુી સીમા 
અથિા આંતરરાષ્િીય બાઉન્દ્ડ્રી અથિા દહલ્લી વિસ્તાર અથિા આંતરરાષ્િીય સમંેલન 
/ રાષ્િીય કાયિો / સ્થાવનક કાયિો અથિા સાસં્કૃવતક અથિા અન્દ્ય સબંવંિત મલૂ્ય 
અથિા ભીના ભાગો અથિા તટિતી ક્ષેત્ર અથિા યાત્રાિામ વિસ્તારો અથિા પયચટક 
વિસ્તારો અથિા સરંક્ષણ સ્થાપના હઠેળ સરુચક્ષત વિસ્તારો , િગેરે. 

• પ્રકૃવત, કિ, પદરયોજનાની શે્રણીનુ ંસચંક્ષતત િણચન: અનસુચૂર્મા ંઆઇટમ નબંર; કેટેગરી 
(એ / બી ૧ / બી ૨); િરખાસ્તનો પ્રકાર (નવુ ં/ વિસ્તરણ / આધવુનકરણ); િગેરે 

• પયાચિરણ, સામાજજક અને નાણાકીય રન્ષ્ટએ િેશ, પ્રિેશને પદરયોજનાનુ ંમહતિ 

• અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરી (ઓ) અન ેઅથિા સમંવત (ઓ), ભગૂભચજળ, સપાટીના 
પાણીની ફાળિણી, જગંલની જમીનનુ ં વિવનમય, િન્દ્યપ્રાણી મજૂંરી, ખાણકામ 
પદરયોજનાની મજૂંરી, મકાન પદરયોજનાની મજૂંરી, િગેરે સદહતના પદરયોજનાનો 
સચંક્ષતતમા ંઇવતહાસ વિસ્તરણ અથિા આધવુનકીકરણ 

• અધ્યયનનો વિસ્તારણ: રેગ્યલુેટરી વિસ્તારણની વિગતો હાથ િરિામા ં આિી 
(સિંભચની શરતો અનસુાર); ટેબ્યલુર સ્િરૂપમા ંપદરયોજના માટે સરૂ્િેલ સિંભોની 
શરતોનુ ંપાલન. 
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2. પદરપદરયો
જના નુ ં
િણચન 

• ઉતપાિનો, બાય-પ્રોડતટ્સ, પદરયોજના ગોઠિણી (વિસ્તરણ અથિા આધવુનકરણના 
દકસ્સામા ં હાલની, સચૂર્ત અને વિસ્તરણ અથિા આધવુનકરણ પછી સચંર્ત) ની 
વિગતો; િગેરે 

• તકનીકી અને પ્રદક્રયા િણચન જેમા ંપદરયોજનાકીય આકૃવત / ફ્લો ર્ાટચ પદરયોજનાનો 
લેઆઉટ, પદરયોજનાના ઘટકો િગેરે િશાચિશે. 

• અંિાજજત માત્રા, સભંવિત સ્રોત, સ્રોતથી અંતર, પદરિહનની રીત, જોડાણનો પ્રકાર, 

સાથે કાર્ો માલ (ઓ) અન ેબળતણ (ઓ) આિશ્યક છે. 

• અંવતમ ઉતપાિન (ઓ) અથિા બાય-પ્રોડતટ્સનુ ં માકેદટિંગ ક્ષેત્ર, પદરિહનનુ ં મોડ, 

અંતર, જોડાણ જો કોઈ હોય તો, િગેરે. 

• પાણીની આિશ્યકતાની વિગતો (બાિંકામ / સ્થાપન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કા 
િરવમયાન; ઓપરેશન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમ્બચલિંગ ફેઝ): પાણીની કુલ 
આિશ્યકતા; સ્ત્રોત સ્રોતથી અંતર; ઉપાડની પદ્ધવત; પદરિહનની રીત; પરિાનગી / 
એમઓય,ુ િગેરેની વિગતો 

• િીજળીની આિશ્યકતાની વિગતો (બાિંકામ / સ્થાપન / કવમશવનિંગ િરવમયાન) 

/ સ્થાપના તબક્કો; ઓપરેશન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમ્બચલિંગ ફેઝ): કુલ 
િીજ આિશ્યકતા; સ્ત્રોત સ્રોતથી અંતર; ટેપીંગ કરિાની પદ્ધવત; પરિાનગી / 

એમઓય ુવિગતો; સ્ટેન્દ્ડ-બાય ગોઠિણી), િગેરે. 

• દરસોવસિંગ ઓન્તટમાઇઝેશન / દરસાયપ્તલિંગ અન ેઇનકાર ઇન પદરયોજના, જો કોઈ 
હોય તો, ર્ૂંકમા ંરૂપરેખા આપિી જોઈએ. 

• વિવિિ પ્રવવૃત્તઓ માટે જમીનની જરૂદરયાત, જમીનની માચલકી, જમીન સપંાિનની 
ક્સ્થવત, િગેરે. 

• જો ફોરેસ્ટલેન્દ્ડ શામેલ છે, તો િન મજૂંરી મજૂંરીની વિગતો (ઇન-વસદ્ધાતં (તબક્કો -
૧) મજૂંરી / અંવતમ (તબક્કો -૨) મજૂંરી / પ્રદક્રયા હઠેળ િન મજૂંરી (તબક્કો -૧) પ્રદક્રયા 
હઠેળ િન મજૂંરી (સ્ટેજ -૨) ) / ફોરેસ્ટ પ્તલયરન્દ્સ માટેની અરજી સબવમટ કરિાની 
બાકી છે). 

• વકૃ્ષ કાપિા, જો કોઈ હોય તો [ના. પદરયોજના માટે વકૃ્ષો કાપિા (જો ફોરેસ્ટલેન્દ્ડ 
શામેલ ન હોય તો); અને વકૃ્ષ કાપિા અને વકૃ્ષારોપણની વિગતો. 

• હાલની જમીન િપરાશની રીત (કૃવષ, ચબન-કૃવષ, િન, જળ સસં્થાઓ (સીઆરઝેડ 
અથિા આઈસીઆરઝેડ હઠેળના ક્ષેત્રનો સમાિેશ થાય છે)), જગંલોની પદરવિથી 
પયાચિરણ, ઇકો સિંેિી વિસ્તારો, જળ સસં્થાઓ (એર્એફએલથી અંતર) નિીના), 
સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ. સચૂર્ત ઓિોચગક  ક્ષેત્રના દકસ્સામા,ં ગેઝેટની 
સરૂ્નાની નકલ આપિી જોઈએ. 

• માનિશક્તત આિશ્યકતા: બાિંકામ િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર 

/ સ્થાપન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કો; કામગીરી તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / 
દડસ્મન્લ્ટિંગ ફેઝ; કુલ માનિબળ. 

• પદરયોજના ખર્ચ: િતચમાન ભાિ સ્તરે (લાખમા)ં પદરયોજનાની કુલ દકિંમત. 

• મજૂંરી અને અમલીકરણ માટે સચૂર્ત શેડયલૂ. 

• શક્યતા રેખાકંનની પદરયોજનાકીય રજૂઆતો જે ઇઆઇએ હતેનુી માદહતી આપે છે. 
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• ફોમચ -૨ મજુબ સેતટરની વિગતિાર વિગતો. 



[ભાગ II— ખડં ૩ 

(II)] 

ભારત ક. રાજપત્ર: 

સમાવિષ્ટ 

92 
 

3 પયાચિરણનુ ં
િણચન 

• અભ્યાસ ક્ષેત્ર, અિવિ, ઘટકો અને કાયચપદ્ધવત સદહતના મળૂભતૂ અભ્યાસનો 
વિસ્તારણ. 

• પ્રી-પદરયોજના અથિા પિૂચ-વિસ્તરણ પયાચિરણીય દૃશ્યનુ ંિણચન એટલે કે એકવત્રત 
થયેલ બઝેલાઇન ડેટાનુ ંિણચન. 

• બેઝલાઇન ડેટાનો સારાશં. 

• બિા પયાચિરણીય ઘટકોના આિાર નકશા 
૪ અપેચક્ષત 

પયાચિરણીય 
અસરો અને 

શમન 
પગલા ં

• પદરયોજનાના સ્થાન, સભંવિત અકસ્માતો, પદરયોજના દડઝાઇન, પદરયોજના 
બાિંકામ, વનયવમત કામગીરી, અંવતમ દડકવમશવનિંગ અથિા પણૂચ પદરયોજનાના 
પનુિચસનને કારણે તપાસ થયેલ પયાચિરણીય અસરોની વિગતો. 

• કર્રો જળ વ્યિસ્થાપન (બાિંકામ / સ્થાપન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કા 
િરવમયાન; ઓપરેશન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમચલિંગ ફેઝ): પ્રકાર અથિા 
સ્ત્રોત; કર્રો પાણી પેિા જથ્થો; સારિાર ક્ષમતા; સારિાર પદ્ધવત; દરસાયપ્તલિંગ અથિા 
ફરીથી ઉપયોગમા ં િપરાતા પાણીનો જથ્થો; વિસજિત પાણીની માત્રા; વનકાલની 
ક્સ્થવત; વસપ્ધ્િ માટેની વિગતો ઝીરો ચલક્તિડ દડસ્ર્ાિ, સચૂર્ત દકસ્સામા;ં 

  • સોચલડ િેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ (બાિંકામ / ઇન્દ્સ્ટોલેશન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કા 
િરવમયાન; ઓપરેશન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમ્બચલિંગ ફેઝ): પ્રકાર અથિા 
સ્ત્રોત; ઘન કર્રો પેિા જથ્થો; સારિાર ક્ષમતા; સારિાર પદ્ધવત; દરસાયપ્તલિંગ અથિા 
ફરીથી ઉપયોગમા ં લેિામા ં આિતા નક્કર કર્રાનો જથ્થો; વનકાલ કરેલા ઘન 
કર્રાના જથ્થા; વનકાલની ક્સ્થવત; 

• પ્રવતકૂળ અસરોને ઘટાડિા અને / અથિા setફસેટ કરિાના ંપગલા.ં 

• ગ્રીનબેલ્ટ વિકાસ પદરયોજના. 
૫ વિશ્લેષણ

 

ની વિકલ્પો 
(તકનીક 

અને સાઇટ) 

• તકનીકી અને સાઇટની રન્ષ્ટએ વિકલ્પો. 

• તકનીકી વનષ્ફળતાના જોખમ માટે નિી અને અનડેટેડ તકનીકનુ ંમલૂ્યાકંન. 

• િરેક વિકલ્પનુ ંિણચન. 

• િરેક વિકલ્પના પ્રવતકૂળ અસરોનો સારાશં. 

• િરેક િૈકપ્લ્પક માટે સચૂર્ત ઉપાય સચૂર્ત કરે છે. 

• Jusચર્તય સદહત િૈકપ્લ્પકની પસિંગી. 
૬. પયાચિરણીય 

િેખરેખ 
કાયચક્રમ 

• શમન પગલાઓની અસરકારકતાના વનરીક્ષણના તકનીકી પાસાઓ (સમાિ ે છે. 

માપન પદ્ધવતઓ, મોનીટરીંગ આિતચન, િેખરેખના સ્થળો, મોવનટદરિંગ ડેટાના 
વિશ્લેષણ, મોવનટદરિંગ ડેટાના અનસુરૂ્ીની જાણ કરિી, કટોકટી પ્રદક્રયાઓ, વિગતિાર 
બજેટ, પ્રાપ્તત અનસુરૂ્ી, િગરેે) 
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૭. િિારાના 
અભ્યાસ 

• જાહરે સનુાિણીની સરૂ્ના, િેખરેખ, સનુાિણીના અધ્યક્ષ સ્થાનેની સરૂ્ના, 
પદરયોજનાના પયાચિરણીય પાસાઓ, કાયચિાહી, અને િરવમયાન ઉભા થયેલા મદુ્દાઓ 
પર પદરયોજનાના સમથચકોની પ્રવતબદ્ધતાઓ અંગેના લેચખતમા ં મળેલા પ્રવતસાિ, 

સદહતની જાહરે પરામશચની વિગતો. સમયમયાચિાની દક્રયા પદરયોજના અને કોષ્ટક 
સ્િરૂપમા ંબજેટ જોગિાઈ સાથે જાહરે પરામશચ. 

• કટોકટી સજ્જતા પદરયોજના અને આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પદરયોજના દ્વારા સપોટેડ 
જોખમ અને જોખમોની ઓળખ, આકારણી અને સરં્ાલન. 

• સામાજજક અસર આકારણી, સામાજજક જરૂદરયાત આકારણી અને સરં્ાલન. 

• પનુિચસન અને પનુિચસન, જો કોઈ હોય તો: ગામોની સખં્યા; ઘરોની સખં્યા; 
પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારોની સખં્યા; પદરયોજના અસરગ્રસ્ત પદરિારોની 
સખં્યા; પનુિચસન અને પનુિચસન માટે ફાળિેલ ભડંોળ; પનુિચસિાટ અને પનુિચસનની 
ક્સ્થવત (પણૂચ / પ્રગવતમા ં/ હજી શરૂ થિાનુ)ં; એતશન તલાન, અમલના અનસુરૂ્ી, બજેટ 
જોગિાઈઓ, િગેરે. 

• સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડમા ં ક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં ફોમચ -૨ હઠેળ 
જરૂરી વિગતો 

૮. પદરયોજ
ના 
લાભો 

• ભૌવતક માળખામા ંસિુારણા 

• સામાજજક માળખાગત સવુિિાઓ 

• કોપોરેટ એન્દ્િાયનચમેન્દ્ટ દરસ્પોક્ન્દ્સચબલીટી (સીઇઆર) - જાહરે સનુાિણી અથિા 
સામાજજક જરૂદરયાત આકારણી, સમય મયાચદિત દક્રયા પદરયોજના, બજેટ જોગિાઈ 
િરવમયાન ઉદ્ભિતા મદુ્દાઓના આિારે સીઈઆર હઠેળ સચૂર્ત પ્રવવૃત્તઓ. 

• રોજગાર સભંવિત - કુશળ; અિચ કુશળ અને અકુશળ 

• અન્દ્ય મતૂચ લાભો 
૯. પયાચિરણીય 

ખર્ચ લાભો 
વિશ્લેષણ 

જો વિસ્તારણ સ્ટેજ પર ભલામણ કરિામા ંઆિ ેતો 

૧૦. ઇએમપી • ઇઆઇએ દરપોટચ / ઇએમપીની મજૂંરી પછી, વનિારણ પગલા ંલાગ ુકરિામા ંઆવ્યા 
છે અને તેની અસરકારકતાનુ ં વનરીક્ષણ કરિામા ંઆિે છે તેની ખાતરી કરિાના 
િહીિટી પાસાઓનુ ંિણચન 

  • ટોપ મેનેજમેંટ દ્વારા કંપની 'પયાચિરણીય નીવત' ને યોગ્ય રીતે મજૂંરી આપિામા ંઆિી 
છે 

• પયાચિરણ સરં્ાલન વિભાગ / સલેની સસં્થા રર્ના 

• ચબન-પાલન / ઉલ્લઘંનનો અહિેાલ આપિાની વમકેવનઝમ, જો કોઈ હોય તો, વનયામક 
મડંળને દરપોટચ કરિાની સમયગાળા, ચબન-પાલન બિં કરિા માટેની પ્રમાણભતૂ 
standardપરેદટિંગ પ્રદક્રયા અથિા જો આંવશક પાલનની જાણ કરિામા ંઆિે તો. 
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૧૧ સારાશં
 

અને વનષ્કષચ 

(આ  

 કરશે 
રર્ના  આ 
ઇઆઇએનો 
સારાશં 

 અહિેાલ 
અને તે જ હોઈ 
શકે છે
 િપરાયેલ 

 માટે 
કાયચકારી 
સારાશં) 

• પદરપદરયોજના નુ ંિણચન 

• પ્રી-પદરયોજના અથિા પિૂચ-વિસ્તરણ દૃશ્ય (બઝેલાઇન દૃશ્ય) 

• અપેચક્ષત પયાચિરણીય અસરો 

• શમન પગલા ં

• પયાચિરણીય િેખરેખ કાયચક્રમ 

• િિારાના અભ્યાસ 

• પદરયોજના લાભો 

• પયાચિરણ વ્યિસ્થાપન પદરયોજના 

  • પદરયોજનાના અમલીકરણ માટે એકંિરે સમથચન 

  • કેિી રીત,ે વિપરીત અસરોને ઘટાડિામા ંઆિી છે તેનુ ંિણચન 

૧૨. જાહરેાત
 

ની સલાહકારો 
રોકાયેલા છે 

• તેમના ર્ૂંક સમયમા ંફરી શરૂ કરિામા ંઆિેલ સલાહકાર સસં્થાની નામ અન ે
પ્રિાન થયેલ કન્દ્સલ્ટન્દ્સીની પ્રકૃવત. 

• માન્દ્યતા વિગતો 

• ઇઆઇએ કોઓદડિનેટર અને કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત (ઓ) ની વિગતો ઇઆઇએ 
તૈયાર કરિામા ંશામેલ છે. 

• પદરવશષ્ટ- XIII મજુબ ઇઆઈએ ની તૈયારીમા ંસામેલ ઇઆઈએ કોઓદડિનેટર અને 
કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત (ઓ) ની ઘોષણા. 

નૉિ: 

1) બિા િસ્તાિેજો પષૃ્ઠ ક્રમાદંકત, અનકુ્રવમત રીતે અનકુ્રવમત હોિા જોઈએ. 

2) ડેટા સગં્રહ કરિાની અિવિ / તારીખ સ્પષ્ટપણે િશાચિિી જોઈએ. 

3) પ્રાિેવશક ભાષાઓમા ંબિી સામગ્રીનુ ંપ્રમાચણત અંગ્રજેી અનિુાિ પ્રિાન કરવુ ંજોઈએ. 
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પરરત્તશષ્ટ- XI 

(કલમ ૧૩ અને ૧૬ નો સિંભચ લો) 

પર્યાવરણ મેનેજમેન્ટ રરપોટાની સયમયન્ર્ રચનય 
 

એસ.

ન.ં 

ઇઆઇએ 
સ્િક્ચર 

સમયત્તવષ્ટો 

.૧ પદરર્ય • દરપોટચનો હતે ુ

• પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની વિગતો: પદરયોજનાનુ ં નામ; કંપની / સસં્થાનુ ં નામ; 

નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાનનૂી ક્સ્થવત; સયંતુત સાહસ જો કોઈ હોય તો; િગેરે 

• પદરયોજનાનુ ંસ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નબંર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન 
કોડ; બાઉન્ન્દ્ડડેડ અક્ષાશં-ઉત્તર (પ્રવત અન;ે); બાઉન્ન્દ્ડડેન્દ્ટ લબંાઈ- પિૂચ (થી અને;); સિ ે
ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નબંર.; ટોપો શીટની નકલ; સીન લેિલ (એએમએસએલ) ના 
ઉપરોતત મહત્તમ એચલિશેન; દકમીએલ ફાઇલની નકલ; અભ્યાસની અંતગચત 
પદરયોજનાની સીમાથી નજીકના ઉચ્ર્તમ પરૂ સ્તર (એર્એફએલ) નુ ંઅંતર 

વિસ્તાર; વસક્સ્મક ઝોન; નજીકનુ ંરેલ્િે સ્ટેશન; નજીકના રેલ્િેથી અંતર 

  સ્ટેશન (દક.મી. મા)ં; નજીકનુ ંવિમાનમથક; નજીકના એરપોટચથી અંતર; નજીકનુ ંનગર 
/ શહરે / જજલ્લાનુ ંમખુ્ય તિાટચર (સ્પષ્ટ કરો); નજીકના શહરે / શહરે / જજલ્લા મખુ્ય 
તિાટચરથી અંતરે (દક.મી. મા)ં; ગ્રામ પરં્ાયતો, જજલ્લા પદરષિ, મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન, 

સ્થાવનક સસં્થા (વપન કોડ અને ટેચલફોન નબંર સાથેનુ ંસપંણૂચ ટપાલ સરનામુ)ં 

• સામાન્દ્ય સ્થાન, વિવશષ્ટ સ્થાન, પદરયોજનાની સીમા અને પદરયોજના સાઇટ 
લેઆઉટ િશાચિતા નકશા. 

• ની પ્રકૃવત, કિ, િગચનુ ંર્ૂંકંુ િણચન પદરયોજના: અનસુચૂર્મા ં
આઇટમ નબંર. 

• પયાચિરણ, સામાજજક અને નાણાકીય રન્ષ્ટએ િેશ, પ્રિેશને પદરયોજનાનુ ંમહતિ. 

• અગાઉના િાતાિરણની મજૂંરી / સમંવત સદહતના પદરયોજનાનો સચંક્ષતત ઇવતહાસ. 
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૨. પદરપદરયો
જના નુ ં
િણચન 

• પદરયોજનાનો પ્રકાર. 

• પદરયોજનાની જરૂર છે. 

• પદરયોજના દ્વારા અથિા તેના માટે જરૂરી સકંળાયેલ પ્રવવૃત્તઓ સદહત ઓપરેશનનુ ં
કિ અથિા પદરમાણ. 

• તકનીકી અને પ્રદક્રયા િણચન જેમા ંપદરયોજનાકીય આકૃવત / ફ્લો ર્ાટચનો પદરયોજના 
લેઆઉટ, પદરયોજનાના ઘટકો િગેરે િશાચિતો હોિો જોઈએ. 

• અંિાજજત માત્રા, સભંવિત સ્રોત, નાણાકીય ઉતપાિન / સેકન્દ્ડનુ ંમાકેદટિંગ ક્ષેત્ર, કાર્ા 
માલ અને પદરિહન કરેલા ઉતપાિનના પદરિહનની ક્સ્થવત સાથે જરૂરી કાર્ી સામગ્રી. 

• દરસોવસિંગ ઓન્તટમાઇઝેશન / દરસાયપ્તલિંગ અન ેઇનકાર ઇન પદરયોજના, જો કોઈ હોય 
તો, ર્ૂંકમા ંરૂપરેખા આપિી જોઈએ. 

• જળ સ્ત્રોત, ઉજાચ / શક્તતની આિશ્યકતા અને સ્રોતની ઉપલબ્િતા આપિી જોઈએ. 

• વિવિિ પ્રવવૃત્તઓ માટે જમીનની જરૂદરયાત, જમીનની માચલકી, જમીન સપંાિનની 
ક્સ્થવત, િગેરે. 

• કર્રાની માત્રા ઉતપન્ન કરિી જોઈએ (પ્રિાહી અને નક્કર) અને તેમના સરં્ાલન / 
વનકાલ માટેની પદરયોજના. 

• શક્યતા રેખાકંનની પદરયોજનાકીય રજૂઆતો જે ઇઆઇએ હતેનુી માદહતી આપે છે 

• મજૂંરી અને અમલીકરણ માટે સચૂર્ત શેડયલૂ 

૩ િરખાસ્ત 

શમન 
પગલા ં

• પદરયોજનાને કારણે અપેચક્ષત પયાચિરણીય અસરોની વિગતો 

• હલનર્લન ગ્રીનબલે્ટ ડેિલપમેન્દ્ટ તલાન સદહતના આંતર સબંિંોન ેમાપે છે 

૪ પયાચિરણીય 
િેખરેખ 
કાયચક્રમ 

• શમન પગલાનંી અસરકારકતાનુ ંવનરીક્ષણ કરિાના તકનીકી પાસા ં(સમાિેશ થાય 
છે. માપન પદ્ધવતઓ, આિતચન, સ્થાન, ડેટા વિશ્લેષણ, દરપોદટિંગ અનસુરૂ્ી, કટોકટી 
કાયચિાહી, વિગતિાર બજેટ અને પ્રાપ્તત સચૂર્) 

૫. પદરયોજ
ના 
લાભો 

• કોપોરેટ પયાચિરણની જિાબિારી - સીઇઆર હઠેળ સચૂર્ત પ્રવવૃત્તઓ 

• રોજગાર સભંવિત - કુશળ; અિચ કુશળ અને અકુશળ 

• અન્દ્ય મતૂચ લાભો 
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પરરત્તશષ્ટ- XII 

(કલમ ૧૧ નો સિંભચ લો) 

પવૂા-શક્યતય અહવેયલ દસ્તયવેજની સયમયન્ર્ રચનય 
 

 

એસ.

ન.ં 

પીએફઆર સ્િક્ચર સમયત્તવષ્ટો 

૧ કાયચકારી 
સારાશં 

• પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની વિગતો, પદરયોજનાનુ ંસ્થાન, પદરયોજનાના 
સચંક્ષતત ઇવતહાસ અગાઉના પયાચિરણીય મજૂંરી / સમંવત સદહતના 
વિસ્તરણ / આધવુનકરણ / ઉતપાિનમા ં વમશ્રણમા ં ફેરફાર / પ્રદક્રયામા ં
ફેરફારની સભંાિના; ઓપરેશનનુ ં કિ અને તીવ્રતા; તકનીકી અને 
પ્રદક્રયા િણચન; કાર્ા માલની જરૂદરયાત; પાણી અને િીજળીની 
આિશ્યકતા; પદરયોજના સ્થાનની પયાચિરણીય સિંેિનશીલતા; 
પયાચિરણીય પ્રભાિ આકારણી; શમન પગલા;ં િેખરેખ િગેરે 

૨. પદરયોજનાની 
રજૂઆત / 
પષૃ્ઠભવૂમની માદહતી 

• પદરયોજના અને પદરયોજનાના પ્રોપોઝરની ઓળખ. માઇવનિંગ 
પદરયોજનાના દકસ્સામા,ં માઇવનિંગ લીઝ / ઇરાિાના પત્રની નકલ 
આપિી જોઈએ. 

• પદરયોજનાની પ્રકૃવતનુ ંર્ૂંકંુ િણચન. 

• િેશ અને અથિા પ્રિેશ માટેના પદરયોજના અને તેના મહતિની 
આિશ્યકતા. 

• દડમાન્દ્ડ-સતલાય ગેપ. 

• સ્િિેશી ઉતપાિન વિરુદ્ધ આયાત. 

• વનકાસ શક્યતા. 

• ઘરેલુ ં/ વનકાસ બજારો. 

• પદરયોજનાને કારણે રોજગાર પેrationંી (પ્રતયક્ષ અને પરોક્ષ) 
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૩ પદરપદરયોજના નુ ં
િણચન 

• એકબીજા સાથ ેજોડાયેલા અને પરસ્પર વનભચર પરીયોજનાઓ સદહતના 
પદરયોજનાનો પ્રકાર, જો કોઈ હોય તો. 

• કોઓદડિનેટ્સ સાથે સ્થાન (નકશો સામાન્દ્ય સ્થાન, વિવશષ્ટ સ્થાન અને 
પદરયોજના બાઉન્દ્ડ્રી અને પદરયોજના સાઇટ લઆેઉટ િશાચિત ુ)ં. 

• િૈકપ્લ્પક સાઇટ્સની વિગતો અને સચૂર્ત સાઇટની પસિંગીના આિારે, 

ખાસ કરીને પયાચિરણીય બાબતોમા ંજે પ્રકાવશત કરિામા ંઆિશ ેત ે
પ્રકાવશત થવુ ંજોઈએ. 

• ઓપરેશનનુ ંકિ અથિા તીવ્રતા. 

• પ્રદક્રયા વિગતો સાથેનો પદરયોજના િણચન (પદરયોજનાનો આકૃવત / ફ્લો 
ર્ાટચ , પદરયોજનાનો લઆેઉટ િશાચિતો, પદરયોજનાના ઘટકો િગેરે 
આપવુ ંજોઈએ). 

• અંિાજજત માત્રા, સભંવિત સ્રોત, નાણાકીય ઉતપાિન / ઓ માકેદટિંગ ક્ષેત્ર, 

કાર્ા માલના પદરિહનની રીત અને સમાતત ઉતપાિનની આિશ્યકતા 
સાથે કાર્ી સામગ્રી જરૂરી 

• દરસોવસિંગ optimન્તટમાઇઝશેન / દરસાયપ્તલિંગ અન ે ઇનકાર ઇન 
પદરયોજના, જો કોઈ હોય તો, ર્ૂંકમા ંરૂપરેખા આપિી જોઈએ. 

• જળ સ્ત્રોત, ઉજાચ / શક્તતની આિશ્યકતા અન ે સ્રોતની ઉપલબ્િતા 
આપિી જોઈએ. 

• કર્રાની માત્રા ઉતપન્ન કરિી જોઈએ (પ્રિાહી અને નક્કર) અને તેમના 
સરં્ાલન / વનકાલ માટેની પદરયોજના. 

• શક્યતા રેખાકંનની પદરયોજનાકીય રજૂઆતો જે ઇઆઇએ હતેનુી 
માદહતી આપે છે. 

૪ સાઇટ વિશ્લષેણ • કનેન્તટવિટી. 

• જમીન ફોમચ, જમીનનો ઉપયોગ અને જમીનની માચલકી. 

• ટોપોગ્રાફી (નકશાની સાથ)ે. 

• હાલની જમીન િપરાશની રીત (કૃવષ, ચબન-કૃવષ, િન, જળ સસં્થાઓ 
(સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ હઠેળના ક્ષેત્રનો સમાિેશ થાય છે)), 

જગંલોની પદરવિથી પયાચિરણ, ઇકો સિંેિી વિસ્તારો, જળ સસં્થાઓ 
(એર્એફએલથી અંતર) નિીના), સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ. 

સચૂર્ત ઓિોચગક  ક્ષેત્રના દકસ્સામા,ં ગેઝેટની સરૂ્નાની નકલ આપિી 
જોઈએ. 

• હાલનુ ંઇન્દ્રાસ્િતર્ર. 

• માટીનુ ંિગીકરણ. 

• ગૌણ સ્ત્રોતોમાથંી આબોહિાની માદહતી. 

• સામાજજક ઈન્દ્રાસ્િતર્ર ઉપલબ્િ છે 
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૫ આયોજન સચંક્ષતત • આયોજન કલ્પના (ઉદ્યોગોનો પ્રકાર, સવુિિાઓ, પદરિહન િગેરે.) 

નગર અને િેશ. 

• િસ્તી પ્રોજેતશન 

• જમીનના ઉપયોગના તલાવનિંગ (ગ્રીન બલે્ટ સાથે તટૂી જિા િગેરે) 

• ઇન્દ્રાસ્િતર્ર દડમાન્દ્ડનુ ંમલૂ્યાકંન (શારીદરક અને સામાજજક) 

• સવુિિાઓ / સવુિિાઓ 

૬. સચૂર્ત 
ઇન્દ્રાસ્િતર્ર 

• ઓિોચગક  ક્ષેત્ર (પ્રોસેસીંગ ક્ષેત્ર) 

• રહણેાકં વિસ્તાર (ચબન-પ્રદક્રયા વિસ્તાર) 

• લીલો પટ્ટો. 

• સામાજજક ઈન્દ્રાસ્િતર્ર. 

• કનેન્તટવિટી (િાદફક અને િાન્દ્સપોટચ રોડ / રેલ, મેિો, પાણીની રીતો, 
િગેરે). 

• પીિાનુ ંપાણીનુ ંસરં્ાલન. 

• ઓિોચગક  કર્રો વ્યિસ્થાપન 

• સોચલડ િેસ્ટ મેનજેમેન્દ્ટ. 

• પાિર આિશ્યકતા અને પરુિઠા / સ્રોત 

૭. પનુિચસન અને 
પનુિચસન (આર 
એન્દ્ડ આર) 

પદરયોજના 

• હોમ ઓવસટીઝ, લેન્દ્ડ ઓવસટીઝ અને જમીન વિહોણા મજૂરો સદહત આ 
પદરયોજનાને અસરગ્રસ્ત (કેન્દ્ર / રાજ્ય) નીવત અપનાિિાની (ર્ૂંકમા ં
રૂપરેખા આપિામા ંઆિશ)ે 

૮. પદરયોજના શેડયલૂ 
અને ખર્ચનો અંિાજ 

• સભંિત date તારીખ અને બાિંકામની શરૂઆત અને સભંવિત 
સમાપ્તતની તારીખ (પદરયોજના માટેનુ ંઅનસુરૂ્ી આપવુ ંજોઈએ). 

• પદરયોજનાની આવથિક સધ્િરતાના સિંભચમા ંવિશ્લેષણ સાથે અંિાજજત 
પદરયોજના ખર્ચ. 

૧૦. વિશ્લેષણ ની 
િરખાસ્ત
 (અંવત
મ ભલામણો) 

• આ વિસ્તારમા ંઆદિજાવતની િસ્તી, જો કોઈ હોય તો, સદહતના 
સ્થાવનક લોકોને ફાયિા પર વિશેષ ભાર સાથ ેઆવથિક અને સામાજજક 
લાભો 

 

 

 

 

 

 

 

 

પરરત્તશષ્ટ- XIII 
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માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેશનના જાહરેાત માટેનુ ંફોમેટ 

1. માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ સલાહકાર સસં્થાનુ ંનામ: 

2. માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ સલાહકાર સસં્થાનુ ંસરનામુ:ં 

3. માન્દ્યતા નબંર: 

4. માન્દ્યતા ક્ષેત્ર 

5. માન્દ્યતા કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / િગચ B માટે પાત્ર) 

6. માન્દ્યતા માન્દ્યતા (માન્દ્યતા માન્દ્ય છે તે તારીખ): 

7. ઇઆઈએ કોઓદડિનેટરનુ ંનામ: 

8. ઇઆઇએ દરપોટચ માટે શામેલ થિાનો સમયગાળો: 

9. ઇઆઇએ કોઓદડિનેટરની સહી અને તારીખ: 

10. ઇઆઇએ દરપોટચમા ંસામેલ કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાતોની વિગતો: 
 

સી.
એલ
. 

ના. 

કાયાચતમક વિસ્તાર FAE નુ ં
નામ 

ઇનપટુ / એફએફઇના જોડાણ 
(ઇઆઇએ દરપોટચ સાથેનો સિંભચ) 

સહી અને 
તારીખ 

૧ હિા પ્રદૂષણ મોનીટરીંગ, 

વનિારણ અને વનયતં્રણ 

   

૨ હિામાનશાસ્ત્ર, હિા
 ગણુિત્તા 
મોડેચલિંગ અન ેઆગાહી 

   

૩ પાણી પ્રદૂષણ મોનીટરીંગ, 

વનિારણ અને વનયતં્રણ 

   

૪ ઇકોલોજી અને જૈિવિવિિતા    

૫ અિાજ અને કંપન    

૬ સામાજજક- અથચશાસ્ત્ર    

૭ હાઇડ્રોલોજી, ભગૂભચ જળ અને જળ 
સરંક્ષણ 

   

૮ ભસૂ્તરશાસ્ત્ર    

૯ ભવૂમ સરંક્ષણ    

૧૦ જમીનનો ઉપયોગ    

૧૧ જોખમ આકારણી અન ે જોખમો 
વ્યિસ્થાપન 

   

૧૨ અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો)    

માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેશનના િડા દ્વારા ઘોષણા: 

હુ,ં ----------------------------, અહીંથી, પનુ્ષ્ટ કરે છે કે ઉપરોતત વનષ્ણાતોએ ---- શીષચકિાળા પદરયોજનાની ઇઆઇએ 
દરપોટ તૈયાર કરી ------------------------------- મેસસચ --------------- ------------. હુ ંએ પણ પનુ્ષ્ટ આપુ ંછ ં કે આ 
વનિેિનમા ંજણાિેલ કોઈપણ ભ્રામક માદહતી માટે હુ ંસપંણૂચ જિાબિાર હોઈશ. 
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સહી અન ેતારીખ: 

નામ: 

હોદ્દો: 

માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેશનનુ ંનામ
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પરરત્તશષ્ટ- XIV 

અર્યઉનય વયતયવરણની મજૂંરી અથવય પવૂા પર્યાવરણ પરવયનર્ી મયટે એક્ટલકેશનની પ્રરક્રર્યની 
પરરર્ોજનયકીર્ રજૂઆત 

 
 

 

 

 

 

 

પદરિેશમા ંઅરજી 

એસઇઆઈએએ અથિા યટુીઇઆઈએ પિૂચ-ઇસી જારી 
કરિા અંગે વનણચય લેિા માટે 

પરીિમા ંપ્રાિાન્દ્ય ઇસી / ઇપીની ગ્રાન્દ્ટ અથિા 
અસ્િીકાર 

પ્રિાન-પિૂચ ઇસી જારી કરિા અંગે મતં્રાલય 
વનણચય લેશે 

એસઇઆઈએ / યટુીઇઆઈએ 
દ્વારા ઓનલાઇન મોડ દ્વારા 
એપ્તલકેશનની સ્િીકૃવત: 

પિૂચ-ઇપી ઇશ્ય ુકરિા અંગે 
વનણચય લેિા માટે કેટેગરી 

'બી ૨' પરીયોજનાઓ 

મલૂ્યાકંન અને 
ભલામણ      મલૂ્યાકંન અને ભલામણ 

મલૂ્યાકંન અને ભલામણ 

ડીઈએસી: માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્ર 
સાથે ૨ હતેટરથી િધ ુઅને ૫ 

હતેટર સિુીના 'ગૌણ ખવનજો' 
ના ખાણકામ અંગેના 

િરખાસ્તો 

એસઇએસી અથિા યટુીઇએસી: કેટેગરી 
'બી ૧' (સામાન્દ્ય શરતોને આકવષિત 
નહીં કરતી) સિંભચમા ંિરખાસ્તો; અને 
કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ કે જે 
અનસુચૂર્મા ંસ્પષ્ટ કયાચ મજુબ 

મલૂ્યાકંન સવમવત સમક્ષ મકૂિાની જરૂર 
છે 

વનષ્ણાત મલૂ્યાકંન સવમવત 

એસઇઆઈએ અથિા યટુીઆઈએએ: િગચ 
'બી ૧' (સામાન્દ્ય શરતોને આકવષિત નહીં 
કરતી) સિંભચમા ંિરખાસ્તો; અને કેટેગરી 

'બી ૨' 

મતં્રાલય: કેટેગરી 'એ' ના સિંભચમા ં
િરખાસ્ત; અને કેટેગરી 'બી ૧' (સામાન્દ્ય 

શરતોને આકવષિત કરે છે). 
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ઇએસી / એસઇએસી / યટુીઇએસી દ્વારા મલૂ્યાકંન કરિા માટેના મલૂ્યાકંનને ધ્યાનમા ંરાખીને કે પ્રિતચમાન કાયિાઓ હઠેળ કોઈ સ્થળે 
પદરયોજનાનુ ંવનમાચણ અથિા હાથ િરિામા ંઆવ્યુ ંછે, જે અનકુૂળ પયાચિરણીય સલામતી સાથે પયાચિરણીય િોરણોના પાલન હઠેળ 

ક્સ્થર રીતે ર્લાિી શકાય છે. રક્ષકો 

1. પદરયોજના બિં કરિાની 
ભલામણ કરિામા ંઆિશે 

2. કાયિા અંતગચત અન્દ્ય 
દક્રયાઓ જેમા ંરીવમડીશનના 
વનિેશો શામેલ છે 

જો આકારણી 'નકારાતમક' 

મા ંછે 

પરરત્તશષ્ટ-એક્સવી 

ઉલ્લઘંનનય કેસોનય વ્ર્વહયરની પરરર્ોજનયકીર્ રજૂઆત 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ડીટે દ્વારા અપલોડ કરાયેલ. ભારત સરકાર પે્રસ, રીંગરોડ, માયાપરુી, નિી દિલ્હી -૧૧૦૦૬૪ પર 
વપ્રન્ન્દ્ટિંગનુ ંપ્રકાશન અને પ્રકાશકના વનયતં્રક દ્વારા પ્રકાવશત, -૧૧૦૦૫૪. 

ઉલ્લઘંનનુ ંજોગિાઈ 

(પ્રોજેકટ પ્રોપોટેન્દ્ટ દ્વારા સઓુ મોટો 
એપ્તલકેશન / અવિકારીઓ દ્વારા દરપોટચ કરેલ 

રાજ્ય સરકાર / એસપીસીબી દ્વારા 
ઇપીએ ૧9 ની ૧9 િષચની કાયચિાહી 

શરૂ કરો 

ઉલ્લઘંન પદરયોજના માટે EC ની ગ્રાન્દ્ટ 
અથિા અસ્િીકાર 

સી.પી.સી.બી. દ્વારા બહાર પાડિામા ંઆિેલ 
માપિંડ મજુબ નકુસાન આકારણી અને 
ઉપાય પદરયોજના સદહત ઇ.આઇ.એ. 

દરપોટચની તૈયારી 

અસ્િીકારના 
દકસ્સામા ં

 

 

 

 

 

 

 

 

રાજ્ય સરકાર અથિા યટુી િહીિટ 
અથિા એસપીસીબી અથિા 

યટુીપીસીસી દ્વારા પયાચિરણ (સરુક્ષા) 
અવિવનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ કાયચિાહીની 

શરૂઆત 

નકુસાનની આકારણી અને માનક ટRર 
ઉપરાતં અન્દ્ય મદુ્દાઓ (જો જરૂરી હોય તો) 

માટે વિવશષ્ટ ટીએઆર 

રાજ્ય સરકાર / એસપીસીબીને 
EPA ની ૧9 હઠેળની કાયચિાહી શરૂ 

કરિા વિનતંી 

જો આકારણી 'સકારાતમક' હોય તો 

આ સરૂ્નાના ફકરા ૧૪ ની જોગિાઈ મજુબ 
જાહરે પરામશચ 

આ સરૂ્નાના ફકરા ૧૫ ની જોગિાઈઓ 
મજુબ ઇએસી / એસઇએસી / યટુીઇએસી દ્વારા 

મલૂ્યાકંન 

 
ઉપાય પદરયોજના માટે બેંક 

ગેરંટી 


