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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ભારત ક. રાજપત્ર:

1

સમાવિષ્ટ

પર્યાવરણ મંત્રયલર્, વન અને ક્લયઇમેટ ચેન્જ સ ૂચન
નિી દિલ્હી, ૨૩ માર્ચ, ૨૦૨૦
એસઓ ૧૧૯૯ (ઇ).- જ્યારે કે, કેન્દ્ર સરકારે પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા

કલમ (૧) દ્વારા અપાયેલી સત્તાઓના ઉપયોગમાં નીર્ેની સ ૂર્નાઓ અને પેટા કલમ (૨) ની કલમ (V) રજૂ
કરિાની િરખાસ્ત કરી છે . એસો.૧૫૩૩ ના તા. ૧૪/૦૯/૨૦૦૬ ના રોજ પયાચિરણીય અસર આકારણી સ ૂર્નાના

અવિિેશનમાં, ભારતના કોઈપણ ભાગમાં, કેટલાક પદરયોજના હાથ િરિા અથિા આિા િિારાના પદરયોજનાના

વિસ્તરણ અથિા આધુવનકીકરણ પર કેટલાક પ્રવતબંિો અને પ્રવતબંિો લાિિા માટે. અને તેના પછીના સુિારાઓ,
પયાચિરણ (સંરક્ષણ) વનયમો, ૧૯૮૬ ના વનયમ ૫ ની પેટા વનયમ (૩) હેઠળ જરૂરી મુજબ જાહેર કરિામાં આવ્યા

છે , જેનાથી તયાંની અસરની સંભાિના જાહેર થઈ શકે છે ;અને નોદટસ દ્વારા અહીં આપિામાં આિે છે કે આ

સ ૂર્નાિાળી ગેઝેટની નકલો જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્િ કરાઈ છે તે તારીખથી ૬૦ દિિસની અિવિની સમાપ્તત
પછી અથિા તે પછીની સ ૂર્ના જાહેર કરિામાં આિશે;
ડ્રાફ્ટ સ ૂર્નામાં સમાવિષ્ટ િરખાસ્ત અંગે કોઈપણ િાંિા અથિા સ ૂર્નો કરિામાં રુચર્ િરાિતા કોઈપણ
વ્યક્તત, પયાચિરણ, િન અને હિામાન પદરિતચન મંત્રાલય, ઇન્ન્દ્િરા પયાચિર ભિન, જોર બાગ રોડ, અલીગંજ,

નિી દિલ્હી-૧૧૦ ૦૦૩, સેક્રેટરીને વનદિિ ષ્ટ સમયગાળાની અંતગચત કેન્દ્ર સરકારની વિર્ારણા માટે લેચખતમાં
આગળ િપાિી શકે છે . અથિા તેને ઇ-મેઇલ સરનામાં પર મોકલોઇઆઈએ૨૦૨૦- moefcc@gov.in.
ડ્રયફ્ટ સ ૂચનય
પયાચિરણ અને િન મંત્રાલયના ભારત સરકારની સ ૂર્ના દ્વારા, જ્યાં એસઓ ૧૫૩૩ (ઇ) ની તારીખ ૧૪ મી
સતટેમ્બર, ૨૦૦૬ (તયારબાિ 'ઇઆઇએ સ ૂર્ના, ૨૦૦૬' તરીકે ઓળખાય છે ), કેન્દ્ર સરકારે કેટલીક શરતો અને

શરૂઆતમાં લાગુ કયાચ કેટલાક પદરયોજનાના ઉપક્રમો પર અથિા આિા િિારાના પદરયોજનાના વિસ્તરણ

અથિા આધુવનકીકરણ પર, જેની પાસે ઈ.આઈ.એ સ ૂર્ના, ૨૦૦૬ ની સ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ ભારતના કોઈપણ ભાગમાં,
વસિાય કે મંત્રાલય અથિા રાજ્ય સ્તરના પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામંડળ દ્વારા મંજૂરી આપિામાં ન આિે.
અથિા જીલ્લા કક્ષાની પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામંડળ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , તે ઇ.આઇ.એ. સ ૂર્ન, ૨૦૦૬
અને તયારબાિના સુિારામાં વનિાચદરત કાયચિાહી અનુસાર છે ;
અને જ્યાં પણ, કોટચ અને નેશનલ ગ્રીન દિબ્યુનલના વનિે શોની પ્રદક્રયાને વિકૃવતકરણ અને અમલીકરણ માટે
સમયાંતરે ઇઆઇએ સ ૂર્ના, ૨૦૦૬ માં સમયાંતરે અનેક સુિારાઓ કરિામાં આવ્યા છે . ઇઆઇએ સ ૂર્ના, ૨૦૦૬
એ સ ૂચર્ત પદરપદરયોજનાને કારણે પયાચિરણીય અસરોનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરીને જરૂરી પયાચિરણીય સલામતીની
અનુભ ૂવત કરિામાં મિિ કરી છે , જેની પદરયોજનાન તબક્કે જ અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરીની જરૂર છે , કેન્દ્ર

સરકાર ઓનલાઈન વસસ્ટમના અમલીકરણ, િધુ પ્રવતવનવિ મંડળ, તકચ સગ
ં તકરણ, પ્રદક્રયાના માનકીકરણ, િગેરે
દ્વારા પ્રદક્રયાને િધુ પારિશચક અને સુવિિાયુતત બનાિિા માગે છે .;

અને જ્યાં પણ, મંત્રાલયે ૧૪ મી માર્ચ, ૨૦૧૭ ના રોજ સ ૂર્ના નંબર એસ.ઓ. ૮૦૪ (ઇ) જારી કયો હતો જેમાં છ
મદહનાની સમય બંિ સાથે ઉલ્લંઘનના કેસોની મ ૂલ્યાંકન માટેની પ્રદક્રયા ગોઠિી હતી. આ સ ૂર્નામાં એિા
પદરયોજનાના ઉલ્લંઘનને વ્યાખ્યાવયત કરિામાં આવ્યુ ં છે કે જેમણે બાંિકામનુ ં કામ શરૂ કયુું છે , અથિા પ્રસ્તાિના
પયાચિરણીય મંજૂરી િગર વિસ્તરણ અથિા આધુવનકરણ કયુું છે અથિા ઉતપાિન-વમશ્રણમાં ફેરફાર કયો છે .

જો કે, આિા ઉલ્લંઘન પ્રકૃવતમાં િારં િાર થતા હોય છે અને રે ગ્યુલેટરી અવિકારીઓ દ્વારા મ ૂલ્યાંકન અથિા િે ખરે ખ
અથિા વનરીક્ષણની પ્રદક્રયા િરવમયાન ભવિષ્યમાં તે ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે. તેથી, મંત્રાલયે આિા ઉલ્લંઘન

પદરયોજનાને વનયમો હેઠળ િહેલી તકે પયાચિરણના દહતમાં લાિિાની કાયચિાહીને અવનયંવત્રત અને અર્કાવસત
કરિાને બિલે િહેલી તકે રજૂ કરિી જરૂરી માન્દ્યુ ં છે , જે પયાચિરણને િધુ નુકસાનકારક રહેશે;

અને જ્યાં પણ, ઝારખંડના માનનીય હાઇકોટે ૨૮ નિેમ્બર, ૨૦૧૪ માં ભારતના દહન્દ્દુ સ્તાન કોપર ચલવમટેડ િસચસ
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(II)]
સમાવિષ્ટ
યુ
વનયન ઇન્ન્દ્ડયાના સંિભચમાં ૨૦૧૪ ના ડબ્લ્યુ
પી (સી) નંબર ૨૩૬૪ એ જણાવ્યુ ં હતું કે પયાચિરણીય મંજૂરીના પ્રસ્તાિ

અંગેની વિર્ારણા તેની યોગ્યતા પર તપાસિી જ જોઇએ, ઉલ્લંઘન માટે કવથત ઉલ્લંઘન માટેના સ ૂચર્ત પગલાથી
સ્િતંત્ર. પયાચિરણીય કાયિા;

અસલ એપ્તલકેશન નંબર ૮૩૭/૨૦૧૮ ના સંિભચમાં મ ૂળ અરજી નંબર ૮૩૭/૨૦૧૮ માં માનનીય નેશનલ ગ્રીન
દિબ્યુનલ અને જ્યાં, સંિીપ વમત્તલ વિ પયાચિરણ, િન અને હિામાન પદરિતચન અને મંત્રાલયનુ ં કહેવ ુ ં છે કે
મંત્રાલય વનરીક્ષણને મજબ ૂત બનાિશે પહેલાના પયાચિરણીય મંજૂરીની શરતોના પાલન માટેની પદ્ધવત;

અને જ્યાં પણ, કેન્દ્ર સરકાર પયાચિરણ (સુરક્ષા) અવિવનયમ ૧૯૮૬,ની કલમ ૩ ની પેટા કલમ ૧ અને પેટા કલમ
૨ ના ખંડ ( V ) ના સાથે િાંર્તા પયાચિરણ (સુરક્ષા) અવિવનયમ ૧૯૫૬ ના પેટા કલમ ૩ અને કલમ ૨૩ ના
ખંડ (IV) અથિા વનયમ ૫ દ્વારા આપેલ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને આ સ ૂર્ના જાહેર કરે છે . પેટા વનયમ (૩) ની
કલમ (ડી) સાથે િાંર્ો અથિા પયાચિરણ (સંરક્ષણ) વનયમો, ૧૯૮૬ ના વનયમ ૫ અને ૧૪મી સતટેમ્બર, ૨૦૦૬ ના

સ ૂર્ના નંબર એસઓ ૧૫૩૩ (ઇ) ના સુપરસેશનમાં, પછીના સુિારાઓ સાથે િાંર્ો, સ ૂર્ન નંબરો એસઓ ૧૯૦
(ઇ) ૨૦ મી જાન્દ્યુઆરી, ૨૦૧૬ ના રોજ, એસઓ ૪૩૦૭ (ઇ) તારીખ ૨૯ નિેમ્બર, ૨૦૧૯, એસઓ ૭૫૦ (ઇ) દ્વારા
ુ રી, ૨૦૨૦ ના રોજ કરિામાં આિતી બાબતોને બાિ કરતાં જેમ કે.
૧૭ ફેબ્રઆ
1. ટૂંકં શીર્ાક અને પ્રયરં ભ: i.

આ સ ૂર્નાને પયાચિરણીય અસર આકારણી સ ૂર્ન, ૨૦૨૦ (તયારબાિ કહી શકાય કે 'ઇ.આઇ.એ સ ૂર્ન,
૨૦૨૦' તરીકે ઓળખિામાં આિે છે ).

ii.

આ સ ૂર્ના સત્તાિાર ગેઝેટમાં અંવતમ જાહેરનામું પ્રવસદ્ધ થિાની તારીખથી અમલમાં આિશે.

2. સ ૂચનયની અરજી: - આ સ ૂર્ના પ્રાિે વશક જળ સદહત સમગ્ર ભારતને લાગુ પડે છે .
3. વ્ર્યખ્ર્યઓ: - આ સ ૂર્નામાં, સંિભચને અન્દ્યથા આિશ્યકતા વસિાય, શરતો નીર્ે મુજબ વ્યાખ્યાવયત કરિામાં આિી
છે :
(1)

“માન્દ્યતા પ્રાતત પયાચિરણીય અસર આકારણી સલાહકાર સંસ્થા (તયારબાિ 'ACO' તરીકે ઓળખાય
છે )” એક એિી સંસ્થા છે કે જે ભારતની ગુણિત્તા પદરષિ (ક્યુ.સી.આઈ) અથિા કોઈ અન્દ્ય એજન્દ્સીની
રાષ્િીય માન્દ્યતા મંડળ, વશક્ષણ અને તાલીમ (એન.એ.બી.ઇ.ટી) સાથે માન્દ્યતા પ્રાતત છે . મંત્રાલય દ્વારા
સમયાંતરે સ ૂચર્ત કરિામાં આિે;

(2)

“અવિવનયમ” નો અથચ છે પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ (૧૯૮૬ નો કાયિો નંબર ૨૯);

(3)

“મ ૂલ્યાંકન” નો અથચ એ છે કે વનયત ફોમચ (ઓ) માં એપ્તલકેશનની વિગતિાર ર્કાસણી અને અંવતમ
ઇઆઇએ દરપોટચ સદહતના બિા િસ્તાિેજો, અગાઉના િાતાિરણની મંજૂરીના મ ૂલ્યાંકન માટે મ ૂલ્યાંકન
સવમવત દ્વારા જાહેર પરામશચન ુ ં પદરણામ;

(4)

“મ ૂલ્યાંકન સવમવત” એટલે કે કેન્દ્રીય સ્તરની વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત અથિા રાજ્ય કક્ષાના વનષ્ણાત
મ ૂલ્યાંકન સવમવત અથિા કેન્દ્ર શાવસત સ્તરના વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત અથિા જજલ્લા કક્ષાના
વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત, જેમ કે કેસ હોઈ શકે.

(5)

"બેઝલાઇન ડેટા (તયારબાિ આને 'BLD' તરીકે ઓળખિામાં આિે છે )" એટલે પ્રસ્તાવિત, હિા, પાણી,
જમીન, િનસ્પવત, પ્રાણીસ ૃન્ષ્ટ, સામાજજક-આવથિક, િગેરે સંબવં િત ડેટા સદહતના પદરયોજના-પ્રી-

પદરયોજના અથિા વિસ્તરણ પહેલાંના િાતાિરણનુ ં ચર્ત્રણ કરતી માદહતી. સ્થળ પર પદરયોજના
(ઓ) અને અભ્યાસ ક્ષેત્ર;
(6)

"બોડચ ર એદરયા" નો અથચ એ છે કે ભારતના સરહિિાળા િે શો સાથે િાસ્તવિક વનયંત્રણ રે ખાથી ૧૦૦
દકલોમીટરના અંતરે આિેલા અંતરે વિસ્તાર;
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"ચબલ્ટ-અપ એદરયા" નો અથચ સમાવિષ્ટ
એ છે કે તેના માળખા અને અન્દ્ય સેિા વિસ્તારો સદહતના તમામ માળ
પર ચબલ્ટ અપ અથિા કિર કરે લ વિસ્તાર, જે ઇમારતો અથિા બાંિકામ પરીયોજનાઓમાં સ ૂચર્ત
છે ;

(8)

"કેવપટલ ડ્રેજજિંગ" નો અથચ એ છે કે મોટા જહાજોની સેિા આપિા માટે સમુર પટમાંથી િજિન સામગ્રીને
દૂ ર કરિા અથિા વશવપિંગ ર્ેનલને િધુ enંંડા કરિા સદહતની એક સમય પ્રદક્રયા. આમાં બંિરો અથિા
બંિર અને ર્ેનલોની અંિર અને બહાર ડ્રેજજિંગ પ્રવ ૃવત્ત શામેલ છે ;

(9)

વર્ા 'એ'આ સ ૂર્નાના શેડય ૂલના સ્તંભ (૩) માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્તઓનો અથચ છે ;

(10)

વર્ા 'બી ૧' આ સ ૂર્નાના શેડય ૂલના સ્તંભ (૪) માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્તઓનો અથચ છે ;

(11)

વર્ા 'બી ૨' આ સ ૂર્નાના શેડય ૂલના સ્તંભ (૫) માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્તઓનો અથચ છે ;

(12)

"કેન્દ્રીય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ (તયારબાિ 'સીપીસીબી' તરીકે ઓળખાય છે ) 'એ જળ (પ્રદૂ ષણ વનિારણ
અને વનયંત્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ (૧૯૭૪ ની ૬) હેઠળ રર્ાયેલ એક બોડચ છે ;

(13)

“ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગનુ ં સદટિદફકેટ” એટલે ગ્રીન રે ટીંગ ફોર ઇન્ન્દ્ટગ્રેટેડ રહેઠાણ આકારણી (જીઆરઆઈએ) ના
રે દટિંગ પ્રોગ્રામ હેઠળ આપિામાં આિેલ પ્રમાણપત્ર; ભારતીય ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગ કાઉક્ન્દ્સલ (આઈજીબીસી);
ઉજાચ અને પયાચિરણીય દડઝાઇન (એલઇડી) ભારતનુ ં નેત ૃતિ, સમય-સમય પર મંત્રાલય દ્વારા જારી
કરિામાં આિેલી, ગ્રેટર કાયચક્ષમતા (ઇડીજીઇ) અથિા કોઈ અન્દ્ય ત ૃતીય-પક્ષ ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગ રે દટિંગ
વસસ્ટમ માટે શ્રેષ્ઠતામાં દડઝાઇન;

(14)

“તલસ્ટર” એટલે આ સ ૂર્નાના ફકરા ૨૪ ના પેટા-ફકરા (૩) માં આપેલા માપિં ડ મુજબ ખાણો અથિા
પટાનુ ં જૂથ દ્વારા રચર્ત ક્ષેત્ર;

(15)

“તલસ્ટર સદટિદફકેટ” માઇન્દ્સ અને ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર વનયામક અથિા કોઈપણ અન્દ્ય સક્ષમ અવિકારી દ્વારા
જારી કરાયેલ ખાણો અથિા પટાનુ ં તલસ્ટરનુ ં પ્રમાણપત્ર છે ;

(16)

"કોપોરે ટ પર્યાવરણ જવયબદયરી (તયારબાિ 'સીઇઆર' તરીકે ઓળખાય છે ) એ ઇએમપીનો એક ભાગ
છે જેમાં પદરયોજનાના પ્રોપોઝરને લોકોની પરામશચ અને / અથિા સામાજજક જરૂદરયાત આિાદરત
ઉભા થયેલા મુદ્દાઓના આિારે પદરયોજનાના તાતકાચલક આસપાસના િાતાિરણમાં પયાચિરણની
સુરક્ષા માટે કેટલીક પ્રવ ૃવત્તઓ ર્લાિિાનુ ં ફરજજયાત છે . ઇઆઇએ અભ્યાસ િરવમયાન આકારણી;

(17)

“કોસ્ટલ રે ગ્યલેટરી ઝોન (તયારબાિ 'સીઆરઝેડ' તરીકે ઓળખિામાં આિે છે ) એ કોસ્ટલ રે ગ્યુલેટરી
ઝોન સ ૂર્ના, ૨૦૧૯ અને તયારબાિ સમયે સમયે સુિારાઓ હેઠળ સ ૂચર્ત કરાયેલ ઝોન છે .

(18)

"દક્રદટકલ પ્રદૂ વષત ક્ષેત્ર" નો અથચ કેન્દ્રીય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ દ્વારા સમય-સમય પર ઓળખાયેલ
ઓદ્યોચગક તલસ્ટર અથિા વિસ્તાર;

(19)

“જજલ્લા અથિા વિભાગીય કક્ષાની વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત (તયારબાિ 'ડીઈસી' તરીકે ઓળખાય
છે )” આ સ ૂર્નાના હેત ુ માટે રર્ાયેલ વનષ્ણાતોની સવમવત છે , જજલ્લા કક્ષાએ અથિા વિભાગીય સ્તરે ,
એસઇઆઈએ અથિા યુટીઆઈએએ દ્વારા આપિામાં આિતી સત્તાઓના ઉપયોગમાં. રાજ્ય સરકાર

અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસનના િહીિટની ભલામણ પર, અવિવનયમની કલમ ૨૩, તેમાં ઉલ્લેચખત
પદરયોજનાની પયાચિરણ મ ૂલ્યાંકન માટે, અને યોગ્ય ભલામણો કરિા માટે;
(20)

“જજલ્લય સવે અહેવયલ” એટલે કે ભ ૂસ્તર વિભાગ અથિા વસિંર્ાઈ વિભાગ અથિા િન વિભાગ અથિા
જાહેર બાંિકામ વિભાગ અથિા ભ ૂગભચ જળ બોડચ અથિા દરમોટ સેક્ન્દ્સિંગ વિભાગ અથિા ખાણકામ

વિભાગ, િગેરે દ્વારા જજલ્લામાં આક્રમક અથિા સાક્ષીના ક્ષેત્રોને ઓળખિા માટે તૈયાર કરિામાં આિેલ
અહેિાલ; અને માળખાગત બંિારણો અને સ્થાપનોની નજીકના િોિાણ અને વનકટતાના ક્ષેત્રોની

ઓળખ, જ્યાં ખાણકામ પર પ્રવતબંિ હોિો જોઈએ અને ફરી ભરપાઈના િાવષિક િરની ગણતરી કરિી
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અને તે ક્ષેત્રમાં ખાણકામ કયાચ સમાવિષ્ટ
પછી ફરી ભરપાઈ માટે સમય આપિો;

(II)]

(21)

“ઇકો સેન્દ્સેદટિ એરીયા (તયારબાિ 'E.S.A – Eco Sensitive Area' તરીકે ઓળખાય છે )” એ વિસ્તાર જે
પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ સ ૂચર્ત અને તે પછીના
સુિારાઓ, તે સમય-સમય પર છે ”;

(22)

ઇકો સેન્દ્સેદટિ ઝોન (તયારબાિ 'E.S.Z - Eco Sensitive Zone' તરીકે ઓળખાય છે ). એ ઝોન
"પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ સ ૂચર્ત અને તે પછીના
સુિારાઓ, તે સમય-સમય પર છે "

(23)

"પયાચિરણીય અસર આકારણી (તયારબાિ 'ઇઆઇએ' તરીકે ઓળખાય છે ) અહેિાલ" એ એસીઓ દ્વારા
પ્રસ્તાવિત પદરયોજના માટે પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ િસ્તાિેજ છે જે

રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા સ ૂર્િિામાં આિેલી સંિભચની શરતો પર આિાદરત છે અને જે સામાન્દ્ય
માળખા મુજબ આપિામાં આિેલ છે આ સ ૂર્નાનુ ં પદરવશષ્ટ-X;
a.

“ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. દરપોટચ ” એ પબ્બ્લક પરામશચનના હેત ુ માટે અથિા રે ગ્યુલેટરી સતામંડળના
વનિે શો અનુસાર તૈયાર કરાયેલ ઇઆઈએ દરપોટચ છે ;

b.

“અંવતમ ઇઆઇએ દરપોટચ ” એ ઇઆઈએ દરપોટચ તૈયાર કરિામાં આવ્યો છે , જેમાં જાહેર વિર્ારણા
પછી, વનિારણનાં પગલાં સદહત, લોકો દ્વારા ઉચર્ત ચર્િંતાઓને યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લેિામાં આિે

ુ ર, પદરયોજના પ્રસ્તાિક દ્વારા કરિામાં
છે , સમય બંિ પ્રદક્રયા પદરયોજના, મ ૂલ્યાંકનના હેતસ
આિેલી પ્રવતબદ્ધતાઓ માટે બજેટ જોગિાઈ;
(24)

"ઇઆઇએ કોઓદડિનેટર" એ ક્ષેત્રીય વનષ્ણાત અને કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાતોના સંયોજક છે અને
એસીઓ દ્વારા માન્દ્યતા પ્રાતત છે ;

(25)

“પયાચિરણ મેનેજમેન્દ્ટ તલાન (તયારબાિ 'EMP' તરીકે ઓળખાય છે ) દરપોટચ " એ એસીઓ દ્વારા
પદરયોજના સ ૂર્ક દ્વારા સ ૂર્ન પદરયોજના માટે આ સ ૂર્નાના પદરવશષ્ટ-XI માં આપિામાં આિેલી
સામાન્દ્ય રર્ના મુજબ તૈયાર કરાયેલ િસ્તાિેજ છે ;

(26)

"વિસ્તરણ" નો અથચ થાય છે માઇન લીઝ ક્ષેત્ર અથિા પદરયોજના ક્ષેત્ર અથિા સંસ્કારી આિે શ ક્ષેત્ર
અથિા ચબલ્ટ-અપ વિસ્તાર અથિા લંબાઈ અથિા સંખ્યા અથિા પેિા કરિાની ક્ષમતા અથિા

ઉતપાિન ક્ષમતા અથિા અમુક સમયગાળામાં થયેલ કામનુ ં પ્રમાણ અથિા હેન્દ્ડચલિંગ ક્ષમતા, િગેરેમાં,
પદરયોજનાને લાગુ પડતી કોઈપણ ક્ષમતામાં િિારો સંબવં િત પદરયોજના માટે વનિાચદરત મયાચિા

ઉપરાંત, શેડય ૂલ અથિા પ ૂિચ-ઇ.સી અથિા પ ૂિચ-ઇ.પી જેિા કેસ માં મેળિેલ હોઈ શકે,. ખાણકામ

પરીયોજનાઓ અથિા પ્રવ ૃવત્તના દકસ્સામાં માઇન લીઝ ક્ષેત્રમાં અથિા ઉતપાિન ક્ષમતામાં કોઈ િિારો,
વિસ્તરણ તરીકે ગણિામાં આિશે;
(27)

“વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત (તયારબાિ 'EAC- Expert Appraisal Committee' તરીકે ઓળખાય છે )”
મંત્રાલય દ્વારા ઉલ્લેચખત પદરયોજનાના મ ૂલ્યાંકન માટે અને યોગ્ય ભલામણો કરિા માટે કેન્ન્દ્રય સ્તરે
રચર્ત વનષ્ણાતોની એક સવમવત છે ;

(28)

“ફોમચ” નો અથચ છે આ સ ૂર્નામાં જોડાયેલા ફોમચ (ઓ);

(29)

"ફં ક્શનલ 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' માં ઉલ્લેચખત કોઈપણ પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્ત કેટેગરીમાં ફેરફાર કયાચ વિના કેન્દ્રીય સ્તરે

મ ૂલ્યાંકન કરિામાં આિશે, જો સંપ ૂણચ અથિા અંશમાં ક્સ્થત છે , તો તેમાં ઉલ્લેચખત વિસ્તારોમાં ( અ)
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a. શેડય ૂલના નંબર ૩, ૫, ૩૨, ૩૩ ના સંિભચમાં ૧૦ દકમીની અંિર અને અન્દ્ય િસ્તુઓના સંિભચમાં
૫ દક.મી ની અંિર,
(i)

સંરચક્ષત વિસ્તારો; અથિા

(ii)

ગંભીર રીતે પ્રદૂ વષત ક્ષેત્ર; અથિા

(iii) ઇકો સેન્દ્સેદટિ એરીયા; અથિા
(iv)
b.

(31)

આંતર રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શો.

ની સીમા માં(i)

તીવ્ર પ્રદૂ વષત ક્ષેત્ર; અથિા

(ii)

ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન.

“આઇલેન્ડ કોસ્ટલ રે ગ્યલેટરી ઝોન (તયારબાિ 'આઇસીઆરઝેડ' તરીકે ઓળખાય છે ) ”એ એક ટાપુ
કોસ્ટલ રે ગ્યુલેટરી ઝોન સ ૂર્ના, ૨૦૧૯ અને તયારબાિ સમયે સમયે સુિારાઓ હેઠળ સ ૂર્િાયેલ ઝોન
છે .

(32)

"મેન્દ્ટેનન્દ્સ ડ્રેજજિંગ" નો અથચ એ છે કે નેવિગેશન, બાંિકામ અથિા ઓપરે શનલ હેત ુઓ માટે પાણીની
સલામત ઊંડાઈ જાળિી રાખિા માટે હાલની નેવિગેશનલ ર્ેનલો, ઘાટ, સ્િીંગ મ્યુદરિંગ્સ િગેરેમાંથી
શોલ અથિા કાંપને સમયાંતરે દૂ ર કરવુ;ં

(33)

“મયઇક્રો, નયનય અને મધ્ર્મ ઉદ્યોર્ો"માઇક્રો, સ્મોલ એન્દ્ડ મીદડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ ડેિલપમેન્દ્ટ એતટ,
૨૦૦૬ (૨૦૦૬ ના એતટ નંબર ૨૭) અને તેના અનુગામી સુિારાઓ હેઠળ વનિાચદરત પદરયોજનાનો
અથચ છે ;

(34)

"મીનરલ બેવનદફએશન" એટલે એક પ્રદક્રયા જેનો ઉપયોગ કરીને ઓરના મ ૂલ્યિાન ઘટકોને શારીદરક
અથિા દફચઝકો-કેવમકલ અલગ પ્રદક્રયાના માધ્યમ દ્વારા કેન્ન્દ્રત કરિામાં આિે છે ;

(35)

“મંત્રાલય” એટલે ભારત સરકારમાં પયાચિરણ, િન અને હિામાન પદરિતચન મંત્રાલય;

(36)

"આધુવનકરણ" એ પ્રદક્રયા અથિા તકનીકીમાં કોઈ ફેરફાર અથિા કાર્ા માલના વમશ્રણ અથિા
ઉતપાિનના વમશ્રણમાં ફેરફાર અથિા ડી-બોટલનેદકિંગ અથિા કાયચકારી દિિસોની સંખ્યામાં િિારો
અથિા પદરયોજનામાં તલાન્દ્ટ અને મશીનરીની ક્ષમતાના ઉપયોગમાં િિારો સદહતનો િિારો છે .
હાલના ખાણ લીઝ ક્ષેત્રમાં ખોિકામનો િર, િગેરે, જેના માટે પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી, જેમ કે,
રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા મંજૂરી આપિામાં આિે છે ;

(37)

“અનપયલન” અથચ એ કે રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા વનયુતત વનયમો અને શરતોનુ ં પાલન ન થાય
તેવ ુ ં એ પદરયોજનાની પ્રાિાન્દ્ય પયાચિરણ મંજૂરી અથિા પ ૂિચ પયાચિરણીય મંજૂરીમાં રે ગ્યુલેટરી
અવિકારી દ્વારા સ ૂર્િિામાં આિેલ છે .

(38)

“સ ૂચર્ત ઓિોચગક એસ્ટેટ” એટલે ઉદ્યાનો સદહત ઓદ્યોચગક એસ્ટેટ; સંકુલ; વિસ્તાર; વનકાસ પ્રોસેસીંગ
ઝોન (ઇપીઝેડ); વિશેષ આવથિક ક્ષેત્ર (સેઝ); બાયોટેક પાતસચ; ર્ામડાના સંકુલ; કોસ્ટલ ઇકોનોવમક ઝોન
(સીઇઝેડ); વિશેષ રોકાણ ક્ષેત્ર (એસઆઈઆર); રાષ્િીય રોકાણો અને ઉતપાિન ઝોન (NIMZs); ;દ્યોચગક
તલસ્ટર; પેિોચલયમ, કેવમકલ્સ અને પેિોકેવમકલ્સ ઇન્દ્િેસ્ટમેન્દ્ટ દરજજયન (પીસીપીઆઈઆર) કે જે ૧૪
સતટેમ્બર, ૨૦૦૬ પહેલા કેન્દ્ર સરકાર અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત િહીિટ દ્વારા સ ૂચર્ત

છે અથિા જેઓએ ઇઆઈએ સ ૂર્ન, ૨૦૦૬ હેઠળ અથિા આિે શ હેઠળ પ્રાિાન્દ્ય પયાચિરણીય મંજૂરી
મેળિી છે . આ સ ૂર્ના;
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"સંરચક્ષત વિસ્તારો" નો અથચ િાઇલ્ડ
અિવિ (પ્રોટેતશન) એતટ, ૧૯૭૨ (૧૯૭૨ ની ૫૩) અને તે પછીના

સુિારાઓ દ્વારા સમય-સમય પર સ ૂર્િેલ ક્ષેત્રોનો અથચ છે ;
(40)

"અગાઉના પયાચિરણની મંજૂરી (તયારબાિ 'પ્રી-ઇસી' તરીકે ઓળખાય છે ')' એ કેટેગરી 'એ' માટેની
મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણ પર, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળની મંજૂરી અથિા સંમવતનો અથચ છે ; કેટેગરી

'બી ૧' અને કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ કે જે અનુસ ૂચર્માં સ્પષ્ટ કયાચ મુજબ મ ૂલ્યાંકન સવમવત સમક્ષ
મ ૂકિાની જરૂર છે ;
(41)

"અગાઉની પયાચિરણ પરિાનગી (તયારબાિ 'પ્રી-ઇપી' તરીકે ઓળખાય છે ) 'નો અથચ એ છે કે કેટેગરી'
બી ૨ 'ના સંિભચમાં સ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજનાને હાથ િરિા માટે રે ગ્યુલેટરી અવિકારીની મંજૂરી
અથિા સંમવત, જેને મ ૂલ્યાંકન પહેલાં મ ૂકિાની જરૂર નથી. અનુસ ૂચર્માં ઉલ્લેચખત સવમવત;

(42)

“પ ૂિચ પયાચિરણ મંજુરી શરતો” નો અથચ પદરયોજના માટે રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા સ ૂર્િિામાં
આિેલી શરતો, જેના માટે પહેલા પયાચિરણીય મંજૂરી અથિા અગાઉની પયાચિરણ પરિાનગી
માંગિામાં આિી છે ;

a. "વિવશષ્ટ શરતો" નો અથચ પદરયોજના મ ૂલ્યાંકન અથિા સ્થાન વિવશષ્ટ શરતો, કેસ આિારે કેસ
હોય તો, જો કોઈ હોય તો, મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા સ ૂર્િિામાં આિે છે ; અને
b. “માનક શરતો” નો અથચ મંત્રાલયે સમયાંતરે સ ૂર્િેલ શરતો, પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપી આપતી
િખતે વનયત શરતો માટે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે. જો કે, આિા શરતોમાં મ ૂલ્યાંકન િરવમયાન,
કેસના આિારે મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા (પ્રી-ઇસીના દકસ્સામાં) સુિારી શકાય છે ; અને રે ગ્યુલેટરી
સતામંડળ દ્વારા (પ ૂિચ-ઇપીના દકસ્સામાં).
(43)

"પદરયોજના" એટલે પદરયોજના અથિા કોઈ પ્રવ ૃવત્ત;

(44)

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

(45)

"પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિક" નો અથચ એક વ્યક્તતગત અથિા જાહેર અથિા ખાનગી એન્ન્દ્ટટી અથિા
ખાનગી એન્ન્દ્ટટી હોય છે , જેનો પદરયોજનાના કાયો પર અંવતમ વનયંત્રણ હોય છે અને તે કંપનીના

વનયામક મંડળ અથિા કોઈ યોગ્ય સતામંડળ દ્વારા યોગ્ય રીતે અવિકૃત અથિા વનમણ ૂક કરિામાં
આિે છે અથિા વિશ્વાસ અથિા મયાચદિત જિાબિારી ભાગીિારી અથિા સંયતુ ત સાહસ અથિા વિશેષ
હેત ુ િાહન અથિા કેન્દ્ર અથિા રાજ્ય અથિા સ્થાવનક સરકાર, પદરયોજનાની બાબતોનુ ં સંર્ાલન
કરિા માટે અને આ સ ૂર્નાના હેત ુ માટે રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ સમક્ષ િસ્તાિેજોને જોડિા અને
ર્લાિિા;
(46)

"લોક પરામશચ" એ પ્રદક્રયાનો અથચ છે કે જેના દ્વારા પદરયોજનાની પયાચિરણીય અસરમાં સ્થાવનક
અસરગ્રસ્ત વ્યક્તતઓ અને અન્દ્ય લોકોની ચર્િંતા, કે જેઓ પયાચિરણીય પ્રભાિમાં બુદ્ધદ્ધગમ્ય દહસ્સો
િરાિે છે , પદરયોજનાની રર્ના કરતી િખતે આિી બિી સામગ્રી ચર્િંતાને ધ્યાનમાં લેિા યોગ્ય
દૃ ન્ષ્ટકોણથી નક્કી કરિામાં આિે છે ;

(47)

“રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ” નો અથચ મંત્રાલય અથિા રાજ્ય કક્ષાના પયાચિરણ અસરો આકારણી
સત્તામંડળ અથિા કેન્દ્ર શાવસત સ્તરની પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામંડળ;

(48)

“અનુસ ૂર્ી” નો અથચ આ સ ૂર્નામાં જોડાયેલ અનુસ ૂર્ી;

(49)

“વિસ્તારણ” નો અથચ એ છે કે ઇઆઇએ દરપોટચ ની તૈયારી માટે રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા સંિભચની
શરતો નક્કી કરિાની પ્રદક્રયા, પદરયોજના માટે, પ ૂિચ-ઇસીની શોિમાં;
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“ગૌણ િાતુકીય પ્રદક્રયાઓ” નોસમાવિષ્ટ
અથચ એ થાય છે કે ઉતપાિન પ્રદક્રયાઓ જે કાર્ી િાતુ ઘટાડો પ્રદક્રયા,
સ્ક્રેપ, ઉદ્ધાર અને ઉદ્યોગના ઇનપુટ રૂપે ઇનગોટ્સથી શરૂ થાય છે અને તેના ઉતપાિનો અિચ-તૈયાર
ઉતપાિનો અથિા દફવનશ્ડ ઉતપાિનો છે ;

(51)

"ગંભીર પ્રદૂ વષત વિસ્તાર" નો અથચ કેન્દ્રીય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ દ્વારા સમય-સમય પર ગંભીર
પ્રદૂ વષત વિસ્તાર તરીકે ઓળખાયેલ ઓિોચગક તલસ્ટર અથિા વિસ્તાર;

(52)

“રાજ્ય કક્ષાની વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત (તયારબાિ 'એસઈસી' તરીકે ઓળખાય છે )” નો અથચ છે આ

સ ૂર્નાના હેત ુ માટે રર્ાયેલ વનષ્ણાતોની સવમવત, રાજ્ય કક્ષાએ, મંત્રાલય દ્વારા ઉલ્લેચખત પદરયોજનાના
પયાચિરણ મ ૂલ્યાંકન માટે અને યોગ્ય ભલામણો કરિા માટે ;
(53)

"રાજ્ય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ (તયારબાિ 'એસપીસીબી' તરીકે ઓળખાય છે )" એ જળ (પ્રદૂ ષણ
વનિારણ અને વનયંત્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ (૧૯૭૪ ની ૬) હેઠળ રર્ાયેલ એક બોડચ છે ;

(54)

"રાજ્ય કક્ષાની પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામંડળ (તયારબાિ 'એસઇઆઈએ' તરીકે ઓળખાય છે )"
એટલે કે પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા કલમ (૩) હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર
દ્વારા રર્ાયેલી એક સત્તા;

(55)

"અધ્યયન ક્ષેત્ર" નો અથચ એ કેટેગરી 'એ' હેઠળ આિતા પદરયોજનાની સીમાની આસપાસના ૧૦ દક.મી.
અથિા કેટેગરી 'બી' હેઠળ આિતા પદરયોજનાની સીમાની આજુ બાજુ ૫ દક.મી.ની અંતરે ની આસપાસના
વિસ્તારનો અથચ છે . ;

(56)

“સંિભચની શરતો (તયારબાિ 'ટોર' તરીકે ઓળખાય છે )” નો અથચ ઇઆઇએ દરપોટચ તૈયાર કરિાના
ુ ર પદરયોજના માટે રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા સ ૂર્િિામાં આિેલ વિગતિાર વિસ્તારણ છે ;
હેતસ

a. “સંિભચની વિવશષ્ટ શરતો” નો અથચ પદરયોજના મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા વનિાચદરત સંિભચ અથિા
સ્થાન વિશેષ સંિભચની શરતો, જે ઇઆઈએ અહેિાલ તૈયાર કરિા માટે જરૂરી માનિામાં આિે
છે ; અને

b. “સંિભચ માનક શરતો” નો અથચ અનુસ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજનાના સંિભચમાં ઇઆઇએ દરપોટચ
તૈયાર કરિા માટે મંત્રાલય દ્વારા સમયાંતરે જારી કરિામાં આિતી સંિભચની શરતોની શરતો છે .
(57)

"કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શ સ્તરની વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત (તયારબાિ 'યુટીઇએસી' તરીકે ઓળખાય છે )"
એટલે કે કેન્ન્દ્રય પ્રિે શોના સ્તર પર આ સ ૂર્નાના હેત ુ માટે રચર્ત પદરયોજનાના પયાચિરણીય
મ ૂલ્યાંકન માટે અને યોગ્ય ભલામણ કરિા માટે બનાિાયેલી વનષ્ણાતોની સવમવત;

(58)

"કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શ સ્તર પયાચિરણ અસર આકારણી સત્તામંડળ (તયારબાિ 'યુટીઇઆઈએ' તરીકે
ઓળખાય છે )" એટલે કે પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા કલમ (૩) હેઠળ
મંત્રાલય દ્વારા રર્ાયેલી એક સત્તા;

(59)

"કેન્દ્ર શાવસત પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ સવમવત (તયારબાિ 'યુટીપીસીસી' તરીકે ઓળખાય છે )" જળ (પ્રદૂ ષણ
વનિારણ અને વનયંત્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ (૧૯૭૪ નો અવિવનયમ ૬) હેઠળ રર્ાયેલી સવમવત છે ; અને

(60)

"ઉલ્લંઘન" નો અથચ એિા દકસ્સાઓ છે કે જ્યાં પ્રોજેતટ્સે બાંિકામનુ ં કામ શરૂ કયુું હોય અથિા સ્થાપન
અથિા ખોિકામ, જે પહેલાં હોય, સાઇટ પર અથિા પ ૂિચ-ઇસીમાં વનિાચદરત મયાચિાથી આગળ ઉતપાિન

અને / અથિા પદરયોજના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર કયો હોય અથિા પ્રી-ઇસી પ્રાતત કયાચ વિના અથિા પ ૂિચઇપી નો કેસ હોઈ શકે છે .

4. પવા પર્યાવરણ મંજૂરી અથવય પવા પર્યાવરણ પરવયનર્ીની આવશ્ર્કતય: (1)

કેટેગરી 'એ' હેઠળ અનુસ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજનાના વિસ્તરણ અથિા આધુવનકીકરણ સદહતના નિા
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સમાવિષ્ટ
પરીયોજનાઓ અથિા પ્રવ ૃવત્તઓ; િગચ
'બી ૧'; અને કેટેગરી 'બી ૨' કે જે અનુસ ૂચર્માં ઉલ્લેચખત મુજબ

મ ૂલ્યાંકન સવમવત સમક્ષ મ ૂકિી જરૂરી છે , તેને બાંિકામના કામ અથિા સ્થાપન અથિા સ્થાપના અથિા

ખોિકામ અથિા આધુવનકીકરણની શરૂઆત કરતા પહેલા સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારી પાસેથી અગાઉના
પયાચિરણીય મંજૂરીની જરૂર પડશે, જે પહેલાં અગાઉ અથિા ઇસી અથિા પ્રી-ઇપીમાં વનદિિ ષ્ટ મયાચિાથી
આગળ ઉતપાિન અને / અથિા પદરયોજના ક્ષેત્રને વિસ્ત ૃત કરતા પહેલા, અગાઉ આપેલી દકસ્સામાં.
(2)

નિા પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્તઓના વિસ્તરણ અથિા પદરયોજનાના આધુવનકીકરણ અથિા કેટેગરી 'બી
૨' હેઠળ અનુસ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ પ્રવ ૃવત્તઓ સદહતની પ્રવ ૃવત્તઓ કે જેની સ ૂચર્માં ઉલ્લેચખત મુજબ મ ૂલ્યાંકન

સવમવત સમક્ષ મ ૂકિાની જરૂર નથી, શરૂ કરતા પહેલા સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારી પાસેથી અગાઉની
પયાચિરણ પરિાનગીની આિશ્યકતા રહેશે. કોઈપણ બાંિકામ કાયચ અથિા સ્થાપન અથિા સ્થાપના

અથિા ખોિકામ અથિા આધુવનકીકરણ, જે પ ૂિચ-ઇ.સી અથિા પ ૂિચ-ઇપીમાં વનદિિ ષ્ટ મયાચિાથી આગળ

ઉતપાિન અને / અથિા પદરયોજના ક્ષેત્રના વિસ્તરણ પહેલાં, સ્થળ પર હોય તે પહેલાં, જે મંજૂર છે તે
અગાઉ આપેલ ું છે . .
(3)

જો કે, સ્પષ્ટતા કરિામાં આિી છે કે આ સ ૂર્નાના હેત ુ માટે 'બાંિકામ કાયચ' માં િાડ અથિા કમ્પાઉન્દ્ડ િોલ
દ્વારા જમીનની સલામતી સામેલ હશે નહીં; સુરક્ષા ગાડચ માટે કામર્લાઉ શેડ; કોઈ પણ ઝાડ પાડયા વિના
જમીનનુ ં સ્તરીકરણ; ભૌ-તકનીકી તપાસ જો પદરયોજના માટે કોઈ જરૂરી હોય.

5. પરીર્ોજનયઓ અને પ્રવ ૃત્તિઓન ં વર્ીકરણ: (1)

અનુસ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ તમામ પરીયોજનાઓ, િગચ 'એ', કે ટેગરી 'બી ૧' અને કેટેગરી 'બી ૨' માં િહેંર્ાયેલ
છે , આ અસરોના સંભવિત સામાજજક અને પયાચિરણીય પ્રભાિો અને અિકાશી હિ પર આિાદરત છે .

(2)

હાલના પદરયોજનાના વિસ્તરણ અને આધુવનકીકરણ સદહતની સ ૂચર્માં કેટેગરી 'એ' હેઠળના તમામ
પદરપદરયોજનાને મંત્રાલયની પ ૂિચ-ઇસીની આિશ્યકતા રહેશે.

(3)

સ ૂચર્માં કેટેગરી 'બી ૧' હેઠળના તમામ પરીયોજનાઓ, જેમાં હાલના પદરયોજનાના વિસ્તરણ અને
આધુવનકીકરણનો સમાિેશ થાય છે , પરં ત ુ આ સ ૂર્નાની કલમ ૩ની પેટા કલમ ૩૦ હેઠળ વ્યાખ્યાવયત
સામાન્દ્ય શરતોને પ ૂણચ કયાચ વસિાય, એસઇઆઈએ તરફથી પ ૂિચ-ઇસીની આિશ્યકતા રહેશે. અથિા
યુટીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે છે .

(4)

હાલના પદરયોજનાના વિસ્તરણ અને આધુવનકરણ સદહતની સ ૂચર્માં કેટેગરી 'બી ૧' હેઠળના તમામ
પરીયોજનાઓ, અને જેઓ આ સ ૂર્નાના કલમ ૩ની પેટા કલમ (૩૦) હેઠળ વનિાચદરત સામાન્દ્ય શરતોને
પ ૂણચ કરે છે , તેઓને પદરયોજનાની શ્રેણીમાં કોઈ ફેરફાર કયાચ વિના મંત્રાલયની પ ૂિચ-ઇસીની જરૂર પડશે.

(5)

કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળના તમામ પરીયોજનાઓ કે જે અનુસ ૂચર્માં સ્પષ્ટ કયાચ મુજબ મ ૂલ્યાંકન સવમવત સમક્ષ
મ ૂકિા જરૂરી છે , એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએ પાસેથી પ ૂિચ-ઇસીની આિશ્યકતા રહેશે, જેમ કે કેસ
હોઈ શકે.

(6)

કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળના અન્દ્ય તમામ પરીયોજનાઓ (ઉપરના પેટા કલમ (૫) હેઠળ વનિાચદરત તે
પરીયોજનાઓ વસિાય), એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએ પાસેથી પ ૂિચ-ઇપી આિશ્યક છે , જેમ કે કેસ
હોઈ શકે. આ પરીયોજનાઓ મ ૂલ્યાંકન સવમવત સમક્ષ મ ૂકિામાં આિશે નહીં.

(7)

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વનિાચદરત મુજબ રાષ્િીય સંરક્ષણ અને સુરક્ષા સંબવં િત અથિા અન્દ્ય વ્ય ૂહાતમક
વિર્ારણાઓને લગતા તમામ પદરપદરયોજનાને પદરયોજનાની શ્રેણીમાં કોઈ ફેરફાર કયાચ વિના મંત્રાલય
તરફથી પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની જરૂર પડશે. આગળ, આિા પરીયોજનાઓ સંબવં િત કોઈ માદહતી
જાહેર ક્ષેત્રમાં મ ૂકિામાં આિશે નહીં.
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6. ત્તનષ્ણયત મ ૂલ્ર્યંકન સત્તમત્તત (EAC- Expert Appraisal Committee): (1)

EAC માં ફતત નીર્ેના પાત્રતાના માપિં ડોને પદરપ ૂણચ કરનાર વનષ્ણાતોનો સમાિેશ હશે: (a) લયર્કયત: વ્યક્તત પાસે વિજ્ઞાન અથિા િાચણજ્ય અથિા આર્ટચ સ અથિા કાયિો અથિા વ્યિસાય
સંર્ાલન અથિા કૃવષ અથિા બાગાયતી અથિા અથચશાસ્ત્રમાં ઓછામાં ઓછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ દડગ્રી

હોિી જોઈએ; અથિા કોઈપણ માન્દ્ય યુવનિવસિટી અથિા વ્યિસાવયક પ્રમાણપત્ર (સીએ, સીએસ અને
સીએમએ) થી ટેકનોલોજી અથિા એપ્ન્દ્જવનયદરિંગ અથિા આદકિટેતર્રમાં સ્નાતકની દડગ્રી.
(b) ઉંમર: મ ૂલ્યાંકન સવમવત માટે નામાંકનની તારીખના રોજ ૭૦ િષચથી નીર્ે.
(c) અનભવ : નીર્ે આપેલ સંબવં િત ક્ષેત્રોમાં ૧૫ િષચનો અનુભિ:
(i)

પર્યાવરણ ગણવિય: પયાચિરણની ગુણિત્તાના સંબિ
ં માં ડેટાના માપન, વનરીક્ષણ, વિશ્લેષણ
અને અથચઘટનના વનષ્ણાતો;

(ii)

ક્ષેત્રીર્ પરરર્ોજનય મેનેજમેન્ટ: ખાણકામ, પ્રાકૃવતક સંસાિનોનો વનષ્કષચણ, વસિંર્ાઈ, િીજ
ઉતપાિન, પરમાણુ ઉજાચ, પ્રાથવમક પ્રદક્રયા, સામગ્રીનુ ં ઉતપાિન, સામગ્રી પ્રદક્રયા, ઉતપાિન,

બનાિટ, પયાચિરણીય સેિાઓ સદહતના ભૌવતક માળખાકીય સુવિિાઓ જેિા કે ક્ષેત્રોમાં
પદરયોજના મેનેજમેન્દ્ટ અથિા પ્રદક્રયાના સંર્ાલન અથિા સુવિિાઓ અથિા સુવિિાઓના
વનષ્ણાતો. ;

(iii) પર્યાવરણ અસર આકયરણી પ્રરક્રર્ય: ઇ.આઇ.એ. હાથ િરિા અને ઇ.એમ.પી. બનાિિા અને
અન્દ્ય મેનેજમેન્દ્ટ પદરયોજનાઓની તૈયારીમાં વનષ્ણાતો અને જેમને ઇ.આઇ.એ. પ્રદક્રયામાં
આગાહીયુતત તકનીકો અને સાિનોની વ્યાપક કુ શળતા અને જ્ઞાન છે ;
(iv)

જોખમનુ ં મ ૂલ્યાંકન અથિા વ્યિસાવયક આરોગ્ય;

(v)

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

(vi)

પદરયોજના મ ૂલ્યાંકનના અનુભિ સાથે પયાચિરણ અથચશાસ્ત્ર;

(vii) પ્રદૂ ષણ વનિારણ અને ઉપશમન અથિા પયાચિરણીય વિજ્ઞાન;
(viii) વિવિિ વિકાસ ક્ષેત્રો અને પયાચિરણના પ્રશ્નોને આિરી લેતો જાહેર િહીિટ અથિા સંર્ાલન;
(ix)

પયાચિરણ કાયિા; અને

(x)

સામાજજક અસર આકારણી અથિા પુન:સ્થાપન અને પુનિચસન.

(2)

ઇએસીનો કાયચકાળ ત્રણ િષચથી િધુ રહેશે નહીં.

(3)

EAC ની મયાચિા, અધ્યક્ષ અને સચર્િ સદહતની પંિર વનયવમત સભ્યોથી િધુ ન હોિી જોઈએ. જો કે,
અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ સવમવતની ર્ોક્કસ મીદટિંગ માટે સંબવં િત ક્ષેત્રમાં વનષ્ણાત (ઓ) ને સભ્ય (ઓ)
તરીકે સહકાર આપી શકે છે .

(4)

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ એક પ્રખ્યાત વ્યક્તત હશે જે પયાચિરણ નીવત સંબવં િત મુદ્દાઓમાં, મેનેજમેન્દ્ટમાં
અથિા વિવિિ વિકાસલક્ષી ક્ષેત્રો સાથેના જાહેર િહીિટમાં અનુભિ િરાિશે.

(5)

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ, ર્ેરમેન અથિા અધ્યક્ષની ગેરહાજરીમાં, ઇસીની અધ્યક્ષતા સંભાળનાર, ઉપઅધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ તરીકેના સભ્યોમાંથી એકને નામાંદકત કરશે.

(6)

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ સદહત સિસ્યની મહત્તમ મુિત, મુલ્યાંકન સવમવત અથિા સત્તાવિકારમાંની
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કોઈપણ અથિા ત્રણ િષચની બે અિવિ
માટે રહેશે. અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ અને સભ્ય આ સ ૂર્ના હેઠળ

(II)]

રર્ાયેલી એક કરતા િિારે સતામંડળ અથિા સવમવતમાં એક સાથે સેિા આપશે નહીં.

ર્ેરમેન અથિા અધ્યક્ષ અને સભ્યોના કાયચકાળનો કાયચકાળ સમાતત થાય તે પહેલાં, મંત્રાલય દ્વારા

(7)

કારણભ ૂત અને યોગ્ય તપાસ કયાચ વિના, મનસ્િી રીતે કાયચકાળ પ ૂણચ કરી શકાશે નહીં.
જો જરૂરી માનિામાં આિે તો મંત્રાલય દ્વારા એક કરતાં િધુ વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવતઓની રર્ના કરી

(8)

શકાય છે ,.
સંબવં િત ઇએસીના અવિકૃત સભ્યો પદરયોજના સાથે જોડાયેલ કોઈપણ સાઇટનુ ં વનરીક્ષણ કરી શકે છે જે

(9)

સંિભે પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને ઓછામાં ઓછા સાત દિિસની પ ૂિચ સ ૂર્ના સાથે વિસ્તરણ અથિા
મ ૂલ્યાંકન કરિાના હેત ુ માટે પ્રાિાન્દ્ય પયાચિરણ મંજૂરીની માંગ કરિામાં આિે છે જેના વનરીક્ષણ માટે
જરૂરી સહકાર પ ૂરો પાડશે..
(10)

EAC સામ ૂદહક જિાબિારીના વસદ્ધાંત પર કાયચ કરશે. અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ િરે ક દકસ્સામાં સિચસમ
ં વત
સુિી પહોંર્િાનો પ્રયતન કરશે અને જો સિચસમ
ં વત થઈ શકતી નથી, તો બહુમતીનો મત િતે છે . જો કોઈ

બહુમતી દ્વારા વનણચય લેિામાં આિે તો, તેની સામે અને તેની વિરુદ્ધની વિગતો, કાયચનોિમાં રે કોડચ કરિામાં
આિશે.
(11)

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

(12)

ઇએસી િર મદહને ઓછામાં ઓછં એકિાર મળશે.

(13)

મંત્રાલય, સમયાંતરે ઇએસીની રર્ના માટે પાલન કરિાની પ્રદક્રયા જારી કરશે.

7. રયજ્ર્ કક્ષયની પર્યાવરણ અસર આકયરણી સતયમંડળ અથવય કેન્રશયત્તસત પ્રદે શો પર્યાવરણ અસર આકયરણી
સતયમંડળ: (1)

એસ.ઇ.આઈ.એ.એ અથિા યુ.ટી.ઇ.આઈ.એમાં ર્ેરમેન અથિા અધ્યક્ષ અને સભ્ય-સચર્િ સદહત ત્રણ
સભ્યોનો સમાિેશ કરશે. સભ્ય-સચર્િ સંબવં િત રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત િહીિટનો સેિા
આપતા અવિકારી રહેશે,જે રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શોમાં વનયામક અથિા સમકક્ષની પિથી
નીર્ે નહીં. સભ્ય-સચર્િ, પયાચિરણના કાયિાથી પદરચર્ત હોિાની અપેક્ષા છે .

(2)

એસ.ઇ.આઈ.એ.એ અથિા યુ.ટી.ઇ.આઈ.એ.નો કાયચકાળ ત્રણ િષચનો રહેશે. જો કે અને જ્યાં પણ જરૂરી
અને લાભિાયક માનિામાં આિે છે તયાં મંત્રાલય હાલની સત્તાના કાયચકાળને ત્રણ મદહનાથી િધુ
સમયગાળા માટે લંબાિી શકે છે .

(3)

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ એક પ્રખ્યાત વ્યક્તત હશે જે પયાચિરણ નીવત સંબવં િત મુદ્દાઓનો અથિા
મેનેજમેન્દ્ટમાં અથિા વિવિિ વિકાસલક્ષી ક્ષેત્રો સાથેના જાહેર િહીિટમાં અનુભિ િરાિશે. લાયકાત, િય
અને અનુભિ આ સ ૂર્નાના કલમ ૬ની પેટા કલમ (૧) માં આપેલા માપિં ડ મુજબ રહેશે.

(4)

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ સદહત ચબન-સત્તાિાર સભ્યની મહત્તમ કાયચકાળ, મ ૂલ્યાંકન સવમવત અથિા
સત્તાવિકારમાંની કોઈપણ અથિા તે માટેના ત્રણ િષચ માટેના બે સમયગાળા માટેનો રહેશે. અધ્યક્ષ અથિા

અધ્યક્ષ અને સભ્ય આ સ ૂર્ના હેઠળ રર્ાયેલી એક કરતા િિારે સવમવતમાં એક સાથે સેિા આપશે નહીં.
(5)

અધ્યક્ષ અથિા અધ્યક્ષ અને સભ્યોના કાયચકાળની મુિત પુરી થતાં પહેલાં મનસ્િી રીતે કાપી શકાતી
નથી, કારણ કે સંબવં િત રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શો દ્વારા લેિામાં આિેલી યોગ્ય તપાસ વિના.

(6)

રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસનના િહીિટ સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ િતચમાન સત્તાના
કાયચકાળની સમાપ્તતના ઓછામાં ઓછા, ૪૫ દિિસ પહેલાં મંત્રાલયને મોકલે છે , અને મંત્રાલય
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સમાવિષ્ટ
એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએની
રર્ના કરશે, એક અવિકારી તરીકે હાલની સત્તાના કાયચકાળની

ુ માટે.
સમાપ્તત પહેલાં, આ સ ૂર્નાના હેતઓ
(7)

જો રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસન હાલના કાયચકાળની અિવિ સમાતત થાય તે પહેલાંના

સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ મંત્રાલયને મોકલિામાં વનષ્ફળ જાય સત્તા, મંત્રાલય આ સ ૂર્નાના હેત ુ માટે,
રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટનો ઉલ્લેખ કયાચ વિના, એસઇઆઈએ અથિા
યુટીઇઆઈએની રર્ના કરશે.
(8)

એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએના તમામ વનણચયો મીદટિંગમાં લેિામાં આિશે અને સામાન્દ્ય રીતે

ુ તે કરિામાં આિશે. જો કે બહમ
સિાચનમ
ુ તી દ્વારા વનણચય લેિામાં આિે તો, તેના માટે અને સામેના

વિર્ારોની વિગતો, વમવનટોમાં સ્પષ્ટપણે નોંિિામાં આિશે અને તેની નકલ મંત્રાલયને મોકલિામાં
આિશે.
(9)

એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએ ઓછામાં ઓછા એક મદહનામાં એકિાર મળિા જોઈએ.

8. રયજ્ર્ કે કેન્રશયત્તસત પ્રદે શો અથવય જજલ્લય કક્ષયનય ત્તનષ્ણયત મ ૂલ્ર્યંકન સત્તમત્તત: (1)

આ સ ૂર્નાની કલમ ૬ ની પેટા કલમ (૧) માં આપેલા માપિં ડ મુજબ ર્ેરમેન અથિા ર્ેરપસચન અથિા
એસઇએસી અથિા યુટીઇએસી અથિા ડીઇએસીના સભ્યોની લાયકાત, િય અને અનુભિ.

(2)

એસઇએસી અથિા યુટીઇએસી અથિા ડીઇએસીના અન્દ્ય માપિં ડ અને કાયો આ સ ૂર્નાના કલમ ૬ ના
પેટા કલમ (૨) થી પેટા કલમ (૧૦) માં આપેલા માપિં ડ મુજબ રહેશે.

(3)

રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસનના પ્રવતવનવિ, રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શોમાં
વનયામક અથિા સમકક્ષની કક્ષાની નીર્ે નહીં, એસઇએસી અથિા યુટીઇએસીના દકસ્સામાં, સવમવતના
સચર્િ તરીકે કાયચ કરશે.

(4)

રાજ્ય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ સવમવતના અવિકારી ડીઈએસીના
સચર્િ તરીકે કાયચ કરશે.

(5)

ડીઇએસીની રર્ના ત્રણ િષચ પછી એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએ દ્વારા જજલ્લા િહીિટ અથિા રાજ્ય
સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત િહીિટ દ્વારા આગળના નામના આિારે કરિામાં આિશે.

(6)

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગેઝેટ સ ૂર્ના દ્વારા િર ત્રણ િષચ પછી એસઇએસી અથિા યુટીઇએસીનુ ં પુનગચઠન
કરિામાં આિશે. જયાં પણ જરૂરી અને લાભિાયક માનિામાં આિે તયાં મંત્રાલય હાલની કવમટીની મુિત
૩ મદહનાથી િધુ નહીં પણ િિારી શકે છે .

(7)

રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટીતંત્ર સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ મંત્રાલયને મોકલશે,
હાલના એસઇએસી અથિા યુટીઇએસીનો કાયચકાળ સમાતત થયાના ઓછામાં ઓછા ૪૫ દિિસ પહેલા

અને મંત્રાલય આ હેત ુ માટે એસઇએસી અથિા યુટીઇએસીની રર્ના કરશે. હાલની સવમવતના કાયચકાળની
સમાપ્તત પહેલાં સ ૂર્ના
(8)

જો રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટ સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ મંત્રાલયને
મોકલિામાં વનષ્ફળ જાય તો, હાલના એસઇએસી અથિા યુટીઇએસીનો કાયચકાળ સમાતત થયાના ૪૫
દિિસ પહેલાં, મંત્રાલય મ ૂલ્યાંકન તરીકે એસઇએસી અથિા યુટીઇએસીની રર્ના કરશે. રાજ્ય સરકાર
ુ માટે સવમવત.
અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રશાસન િહીિટનો સંિભચ લીિા વિના, આ સ ૂર્નાના હેતઓ

(9)

જો જજલ્લા િહીિટ અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસન, સભ્યો અને ડીઇએસીના અધ્યક્ષના
નામ એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએને મોકલિામાં વનષ્ફળ જાય તો, હાલના ડીઇએસીની કાયચકાળની
સમાપ્તતના ૪૫ દિિસ પહેલાં, કેસ હોઈ શકે છે , એસઇઆઈએએ અથિા યુટીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે તેમ,
ુ માટે, ડીઈએસીની વનમણ ૂક, જજલ્લા િહીિટ અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત
આ સ ૂર્નાના હેતઓ
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(II)]

પ્રશાસનનો ઉલ્લેખ કયાચ વિના, મસમાવિષ્ટ
ૂલ્યાંકન સવમવત તરીકે કરશે.

(10)

આ ઉપરાંત, સંબવં િત એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, સમય-સમય પર મંત્રાલય
દ્વારા સ ૂચર્ત સમયગાળા િરવમયાન ડીઇસીની રર્ના કરિામાં વનષ્ફળ જાય, તો મંત્રાલય સંબવં િત

ડીઇએસીની રર્ના કરશે, જેમાં સભ્યોને યોગ્ય માનિામાં આિશે. સમયગાળો (૬ મદહનાથી ઓછા નહીં)
તયાં સુિી સંબવં િત એસઇઆઈએ અથિા યુટીઇઆઈએ, કેસ હોઈ શકે છે , સંબવં િત એસએસીની રર્ના
કરતું નથી.
(11)

િહીિટી સગિડ અને િરખાસ્તોના ઝડપી વનકાલના કારણોસર મંત્રાલય રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શો
માટે એક કરતા િધુ એસએસી અથિા યુટીઇએસીની રર્ના કરી શકે છે .

(12)

એસઇએસી અથિા યુટીઇએસી અથિા ડીઇએસી િર મદહનામાં ઓછામાં ઓછં એકિાર મળશે.

9. તકનીકી ત્તનષ્ણયત સત્તમત્તત: (1)

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પયાચિરણ (સુરક્ષા) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૩ ની પેટા કલમ (૩) હેઠળ એક
તકનીકી વનષ્ણાત સવમવતની રર્ના કરિામાં આિશે, જેમાં અધ્યક્ષ / અધ્યક્ષ અને સભ્ય-સચર્િ સદહત
૧૦ સભ્યોની મહત્તમ રર્ના હશે.

(2)

તકનીકી વનષ્ણાત સવમવત, િૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાંતો પરના પરીયોજનાઓનુ ં િગીકરણ અથિા પુન િગીકરણ
હાથ િરશે, જેમાં કાયચિાહીની સુવ્યિક્સ્થતતા, સવમવતને સોંપાયેલ અન્દ્ય કાયો, આ સ ૂર્નાના હેત ુ માટે,
સમય-સમય પર મંત્રાલય દ્વારા કરિામાં આિશે.

(3)

સવમવતનો કાયચકાળ પાંર્ િષચનો રહેશે.

(4)

તકનીકી વનષ્ણાત સવમવતના અવિકૃત સભ્યો મંત્રાલય દ્વારા પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને ઓછામાં ઓછા
ુ ી
સાત દિિસની પ ૂિચ સ ૂર્ના સાથે પદરયોજનામાં સામેલ પયાચિરણ અસરોની આકારણી કરિાના હેતથ
કોઈપણ પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્ત સાથે જોડાયેલ કોઈપણ સાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે .

10. અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મંજૂરી અથવય પ ૂવા પર્યાવરણ પરવયનર્ી પ્રરક્રર્યનય તબક્કયઓ: ૧. કેટેગરી 'એ' અથિા કેટેગરી 'બી ૧' માટેની પ ૂિચ પયાચિરણીય મંજૂરી પ્રદક્રયા મહત્તમ છ તબક્કાઓનો
સમાિેશ કરશે. જો કે, કેસોના કેસો અથિા કેસના િગચ માટે આિા તબક્કાઓની લાગુતા આ સ ૂર્નામાં
આગળ જણાિેલ છે . ક્રવમક ક્રમમાં છ તબક્કા છે :
સ્ટેજ (૧):

વિસ્તારણ;

સ્ટેજ (૩):

જાહેર પરામશચ;

સ્ટેજ (૨):

ડ્રાફ્ટ ઇઆઇએ દરપોટચ ની તૈયારી;

સ્ટેજ (૪):

અંવતમ તૈયારી ઇઆઇએ;

સ્ટેજ (૬):

પ ૂિચ પયાચિરણીય મંજૂરીની મંજૂરી અથિા અસ્િીકાર.

સ્ટેજ (૫):

મ ૂલ્યાંકન; અને

૨. કેટેગરી 'બી ૨' માટેની અગાઉની પયાચિરણીય મંજૂરી પ્રદક્રયા કે જે અનુસ ૂચર્માં વનદિિ ષ્ટ મ ૂલ્યાંકન સવમવત
સમક્ષ મ ૂકિાની રહેશ,ે તેમાં મહત્તમ ત્રણ તબક્કા હશે. ક્રવમક ક્રમમાં ત્રણ તબક્કા છે :
સ્ટેજ (૧):

ઇએમપી દરપોટચ ની તૈયારી;

સ્ટેજ (૩):

પ ૂિચ પયાચિરણીય મંજૂરીની મંજૂરી અથિા અસ્િીકાર.

સ્ટેજ (૨):

મ ૂલ્યાંકન;

૩. કેટેગરી 'બી ૨' માટેની અગાઉની પયાચિરણીય પરિાનગી પ્રદક્રયા કે જેની સ ૂચર્માં ઉલ્લેચખત મુજબ મ ૂલ્યાંકન
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(II)] સવમવત સમક્ષ મ ૂકિાની જરૂર નથી, તેસમાવિષ્ટ
મહત્તમ બે તબક્કાઓનો સમાિેશ કરશે. ક્રવમક ક્રમમાં બે તબક્કા છે :

સ્ટેજ (૧): EMP ની તૈયારી અહેિાલ;

સ્ટેજ (૨): રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા એપ્તલકેશનની સંપ ૂણચતાની ર્કાસણી; અને
સ્ટેજ (૩): પ ૂિચ પયાચિરણ પરિાનગીની મંજૂરી અથિા અસ્િીકાર.

EMP અને પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની તૈયારી કરનાર ACO, EMP ની પયાચતતતા માટે જિાબિાર
રહેશે.
EMP અહેિાલ રે કોડચ પર રાખિામાં આવ્યો છે અને રે ગ્યુલેટરી સતામંડળને પદરયોજના માટે િિારાના પગલા
સ ૂર્િિાનો અવિકાર અનામત છે તેવ ુ ં આગળ પ ૂરું પાડયું છે .

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

(1)

પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપી માંગનારા પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક, જેમ કે કેસની સ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજના
માટે, િરે ક તબક્કાની વિરુધ્િ સંબવં િત ફોમચ (ઓ) માં સ ૂચર્ત ઓનલાઇન પોટચ લ દ્વારા અરજી કરશે. કોઈ
ઓફલાઇન એપ્તલકેશન સ્િીકાર કરિામાં આિશે નહીં.

સ્ટે જ /

ફોમ્સચ

સાથે પ ૂરક

લાગુ પડે

રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ

વિસ્તારણ

ફોમચ -૧

પ્રાિાન્દ્યતા અહેિાલ

કેટેગરી 'એ' અને કે ટેગરી 'બી

મંત્રાલય: કેટેગરી 'એ' અને કે ટેગરી 'બી ૧' હેઠળના

હેત ુ

૧' હેઠળના તમામ
પરીયોજનાઓ.

પરીયોજનાઓ માટે (જેને જનરલ શરતો લાગુ પડે છે );
અને
એસઇઆઈએએ અથિા યુટીઇઆઈએ, કે સ હોઈ શકે
છે : પરીયોજનાઓ માટે
કેટેગરી 'બી ૧' (જેઓ સામાન્દ્ય શરતો લાગુ પડતી
નથી) અને કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળ છે .

લોક

સરળ

(i) અંગ્રેજીમાં

પરામશચ

પત્ર

કરે લા ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ

સંબોિન
કયુું

દરપોટચ ની

તૈયાર
ઓછામાં

ઓછી ૧૦ હાડચ નકલો
અને

સોફ્ટ

(ઇલેતિોવનક)

નકલ;

અને
(ii) ઇ.આઈ.એ.
દરપોટચ ની

સારાંશની

ઓછામાં ઓછી ૧૦ હાડચ

નકલો અંગ્રેજીમાં અને
રાજ્ય

અથિા

કેન્દ્રશાવસત

પ્રિે શો

અથિા

પ્રાિે વશક

આ સ ૂર્નાના કલમ ૧૪ ની
પેટા કલમ (૧) માં આપેલ
તમામ પદરયોજના

સંબવં િત એસપીસીબી / યુટીપીસીસીના સભ્ય સચર્િ.
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સત્તાિાર સમાવિષ્ટ

ભાષામાં.

મ ૂલ્યાંકન

ફોમચ -૧

(i) ફોમચ -૧ એ; અને
(ii) કલ્પનાશીલ

ફોમચ -૧

બિા

પરીયોજનાઓ

શેડય ૂલના આઇટમ ૪૨ અને

પદરયોજના

૪૩ હેઠળ કોલમ (૫) પર

(i) ફોમચ -૧ બી ૨;

કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળ આિતા

એસઇઆઈએએ અથિા યુટીઇઆઈએ, કે સ હોઈ શકે
છે

ઉલ્લેચખત છે .

તમામ પરીયોજનાઓ.

(ii) ઇએમપી;

એસઇઆઈએએ અથિા યુટીઇઆઈએ, કે સ હોઈ શકે
છે .

અંવતમ લેઆઉટ

(iii)

પદરયોજના;
(iv) ખાણકામ
પદરયોજનાના દકસ્સામાં
શક્યતા

અહેિાલ

અથિા

ખાણકામની

પદરયોજના;
ગૌણ

(v)

ખનીજની

ખાણકામના

દકસ્સામાં

જજલ્લા સિે અહેિાલ;
અને
(vi) તલસ્ટરની
પદરક્સ્થવતમાં તલસ્ટરનુ ં
પ્રમાણપત્ર.
ફોમચ -૨

(i) અંવતમ

ઇઆઇએ કેટેગરી 'એ' અથિા કે ટેગરી

દરપોટચ ;

'બી ૧' હેઠળ આિતા તમામ

ખાણકામ

(ii)

પદરયોજનાના દકસ્સામાં
શક્યતા

અહેિાલ

અથિા માન્દ્ય ખાણકામ
પદરયોજનાની નકલ;
(iii) અંવતમ લેઆઉટ
પદરયોજનાની નકલ;
જાહેર

(iv)

પરામશચ કાયચિાહી;
(v)

ગૌણ

ખાણકામના

ખનીજની
દકસ્સામાં

પરીયોજનાઓ.

મંત્રાલય: કેટેગરી 'એ' અને કે ટેગરી 'બી ૧' હેઠળના
પરીયોજનાઓ માટે (જેમાં જનરલ શરતો લાગુ પડે છે );
એસઇઆઈએએ અથિા યુટીઇઆઈએ, કે સ આ પ્રમાણે
હોઈ શકે છે : કે ટેગરી 'બી ૧' (જેઓ સામાન્દ્ય શરતોને

જનરલ શરતો લાગુ પડતી નથી) અને કેટેગરી 'બી ૨'
હેઠળના પરીયોજનાઓ માટે
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જજલ્લા સિે અહેિાલ; સમાવિષ્ટ

(II)]

અને
(vi) તલસ્ટર
પદરક્સ્થવતના દકસ્સામાં
તલસ્ટરનુ ં

પ્રમાણપત્ર;

અને
(vii)

પાલનનુ ં

પ્રમાણપત્રની
અગાઉની ઇસી અથિા
પ ૂિચ-ઇપી

શરતો,

વિસ્ત ૃત

અથિા

આધુવનકીકરણ
િરખાસ્તોના
કમ્પોનન્દ્ટ
દ્વારા

દકસ્સામાં
સતામંડળ

જારી

કરિામાં

આિી હોય તેિી ક્સ્થવત;
અને
(vii)

આ

સ ૂર્નાના

ફકરા ૧૭ ના પેટાફકરા

(૫)

પર

ઉલ્લેચખત અન્દ્ય પ ૂિચ
આિશ્યકતાઓ.

(2)

પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ્રાયોર-ઇપીના સંિભચમાં પ્રદક્રયાની પદરયોજનાકીય રજૂઆત, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે ,
પદરવશષ્ટ-XIV પર આપિામાં આવ્યુ ં છે

12. ત્તવસ્તયરણ:
(1)

અનુસ ૂર્ીની કેટેગરી "બી ૨" હેઠળ સ ૂચર્બદ્ધ બિા પદરપદરયોજનાને વિસ્તારણની જરૂર રહેશે નહીં.

(2)

પ્રાથવમક અથિા માધ્યવમક ડેટાના સંગ્રહ સદહતના પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા યોગ્ય ખંતને સુગમ
બનાિિા માટે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે , મંત્રાલય દ્વારા વિકવસત સેકંડ મુજબ િોરણ સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર. ની મંજૂરી

આપિા માટે, ટોર. અથિા પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇ.પી. સમય સમય પર, મંત્રાલયની િેબસાઇટ પર
િશાચિિામાં આિશે.
(3)

રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા મ ૂલ્યાંકન સવમવતનો ઉલ્લેખ કયાચ વિના, ૭ કાયચકારી દિિસોમાં અરજી સ્િીકાયાચ
પછી, નીર્ેના પદરપદરયોજનાને ઓનલાઇન મોડ દ્વારા સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર આપિામાં આિશે:
(a) બોડચ ર એદરયામાંના તમામ હાઇિે પરીયોજનાઓ અનુસ ૂર્ી ૩૮ ની સામે (i) અને (ii) કોલમ (૩)
અને (૪) ની અંતગચત આિરી લેિામાં આવ્યા છે ;
(b) બિા પરીયોજનાઓ, સ ૂચર્ત ઓિોચગક િસાહતોમાં ક્સ્થત હોિાનુ ં સ ૂર્ન કયુું છે અને જેને આિી
સ ૂર્નામાં મંજૂરી નથી;

(c) અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરીઓ િરાિતા હાલના પદરયોજનાના તમામ વિસ્તરણ િરખાસ્તો;
(d) બિા ચબન્લ્ડિંગ કન્દ્સ્િકશન અને એદરયા ડેિલપમેન્દ્ટ પરીયોજનાઓ, અનુસ ૂર્ીની આઇટમ ૪૨ અને
૪૩ ની સામે કોલમ (૪) ની એન્દ્િી હેઠળ આિરી લેિામાં આવ્યા છે .
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(II)]
સમાવિષ્ટ માટે પ્રમાણભ ૂત ટોર આપિાની બાબતમાં માદહવત આપિામાં
પ્રિાન કરે છે કે મ ૂલ્યાંકન સવમવતને કોઈ પદરયોજના

આિશે. મ ૂલ્યાંકન સવમવત, માનક ટોર ઇશ્ય ૂ થયાના ૩૦ દિિસની અંિર, જો તે પદરયોજના માટે જરૂરી જણાશે, તો
િોરણ ટોર ઉપરાંત, ર્ોક્કસ ટોરની પણ ભલામણ કરી શકે છે .
(4)

ઉપરોતત ફકરા (૩) માં ઉપર જણાવ્યા વસિાયના બિા નિા પરીયોજનાઓ, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા
અરજીની તારીખથી ૩૦ દિિસની અંિર મ ૂલ્યાંકન સવમવતને સંિચભિત કરિામાં આિશે, જો જરૂરી માનિામાં
આિે તો િોરણ ટોર ઉપરાંત ર્ોક્કસ ટોરની ભલામણ કરિા માટે . . દકસ્સામાં, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ ફોમચ
-૧ માં અરજીની તારીખના ૩૦ દિિસની અંિર મ ૂલ્યાંકન સવમવતને આ બાબતનો સંિભચ આપે નહીં,
રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા ૩૦ મી તારીખે સેતટર વિવશષ્ટ િોરણ ટોર જારી કરિામાં આિશે.

(5)

ટોર માટેની અરજીઓ મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણ પર સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા નામંજૂર થઈ
શકે છે . જો આ અસ્િીકારના દકસ્સામાં, આિી અસ્િીકારના કારણો સાથેનો વનણચય, અરજીની પ્રાપ્તતના સાઠ
દિિસની અંિર વ્યક્તતગત સુનાિણી પછી પદરયોજના પ્રસ્તાિકને લેચખતમાં જાણ કરિામાં આિશે.

(6)

પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ એ.આઈ.એ. દરપોટચ સેતટરના વિવશષ્ટ સ્ટાન્દ્ડડચ ટીઓઆર તેમજ ર્ોક્કસ ટોર, જો
કોઈ હોય તો, મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા નક્કી કરે લા આિારે તૈયાર કરશે.

(7)

સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા જારી કરિામાં આિેલી નિી ખીણ પરીયોજનાઓ વસિાયના
પરીયોજનાઓની સંિભચની શરતો, ઇશ્યુની તારીખથી ર્ાર િષચની માન્દ્યતા િરાિશે. નિી ખીણ
પદરયોજનાના દકસ્સામાં, માન્દ્યતા પાંર્ િષચ માટે રહેશે.

(8)

પદરયોજનાના કાયચક્ષેત્રમાં કોઈ પદરિતચન આિે તેિા દકસ્સામાં, જેના માટે ટોર રે ગ્યુલટ
ે રી સતામંડળ દ્વારા
સ ૂર્િિામાં આવ્યુ ં હતુ,ં સુિારણા માટે ફોમચ -૩ માં, પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ, ઓનલાઈન અરજી કરશે.
ટોરની માન્દ્યતા અને જાહેર પરામશચ પહેલાં, ટોર. આિી તમામ િરખાસ્તો, અરજીની તારીખથી ૩૦
દિિસની અંિર, જો જરૂરી હોય તો, મ ૂલ્યાંકન સવમવતને ઉલ્લેચખત કરી શકાય છે . જો કે, સુિારે લા ટોરની
માન્દ્યતા અગાઉની ટોર જારી કરિાની તારીખથી ગણાશે.

(9)

દકસ્સામાં, એક જ જમીન માટે એક કરતા િધુ િરખાસ્ત પ્રાતત થઈ છે અથિા અન્દ્ય પદરયોજના (ઓ) ની
સાથે જમીનને ઓિરલેપ કરી રહી છે , જે ભાગ અથિા પ ૂણચ છે , તે માટે, ટોર અથિા પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચઇપી, પહેલાથી જ કોઈ અન્દ્ય પદરયોજનાને મંજૂરી આપિામાં આિી છે , આિા તમામ કેસો અટકાિી

રાખિામાં આિશે. રે ગ્યુલેટરી અવિકારી સંબવં િત રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શોના મુખ્ય સચર્િને
લેચખત સંિેશાવ્યિહાર કરશે અને રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસનની સલાહના આિારે વનણચય
લેિામાં આિશે.

13. પર્યાવરણ અસર આકયરણી અહેવયલ તૈર્યર: (1)

મંત્રાલય દ્વારા જારી કરિામાં આિેલા અથિા સમય-સમય પર સીપીસીબી દ્વારા સ ૂર્િિામાં આિેલા
સેતટર વિવશષ્ટ ઇઆઇએ માગચિવશિકા માગચિવશિકામાં વનદિિ ષ્ટ પ્રોટોકોલો અનુસાર બેઝલાઇન ડેટા એકવત્રત
કરિામાં આિશે.

(2)

નિી િેલી પદરયોજના વસિાયના અન્દ્ય તમામ પદરયોજનાના સંિભચમાં ઇઆઇએ દરપોટચ માટે ર્ોમાસા
વસિાય અન્દ્ય એક સીઝન માટે બેઝલાઇન ડેટા એકવત્રત કરિામાં આિશે. તેમ છતાં, ર્ોમાસાની ઋતુનો

આિારરે ખા ડેટા પણ એકવત્રત કરિો જરૂરી છે , જો જરૂરીયાતને જો મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા સ ૂર્િિામાં
આિે તયારે , ટોર આપતી િખતે.
(3)

નિી િેલી પદરયોજનાના સંિભચમાં ઇઆઇએ દરપોટચ માટે ર્ોમાસા સદહત બેઝલાઇન ડેટા એક િષચ માટે
એકવત્રત કરિામાં આિશે.

(4)

બેઝલાઈન ડેટાના સંગ્રહ અને વિશ્લેષણ પયાચિરણ પ્રયોગશાળા દ્વારા કરિામાં આિશે (પયાચિરણ
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(II)]

(સુરક્ષા) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ હેઠળસમાવિષ્ટ
યોગ્ય રીતે સ ૂચર્ત.

(5)

ઉપલબ્િ ગૌણ ડેટાને પણ ૧૨ નોદટકલ માઇલ્સથી આગળ સ ૂચર્ત પરીયોજનાઓ માટે બેઝલાઇન
માનિામાં આિશે.
ઉપરની પેટા કલમ (૧) થી (૫) માં ઉલ્લેચખત બેઝલાઇન ડેટા, કોઈ પણ તબક્કે એકવત્રત કરી શકાય છે ,

(6)

ભલે વિસ્તારણ માટેની અરજીને ધ્યાનમાં લીિા િગર. જો કે, એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીને જાહેર
પરામશચ માટે ડ્રાફ્ટ ઇઆઇએ દરપોટચ રજૂ કરતી િખતે આિા બેઝલાઇન ડેટા ત્રણ િષચથી િધુ જૂનો હોિો
જોઈએ નહીં.

પયાચિરણ પ્રયોગશાળા દ્વારા એકવત્રત પદરયોજના પછીના મોનીટરીંગ ડેટાને પયાચિરણ (સુરક્ષા)

(7)

અવિવનયમ, ૧૯૮૬ હેઠળ યોગ્ય રીતે સ ૂચર્ત પણ પદરયોજનાના વિસ્તરણ અથિા આધુવનકરણ માટે
વિર્ારણા કરિામાં આિશે.

ઇસીઆ અહેિાલ એસીઓ દ્વારા પદરયોજના િરખાસ્ત કરનાર એપેન્ન્દ્ડતસ-એતસમાં આપેલા સામાન્દ્ય

(8)

માળખા મુજબ તૈયાર કરિામાં આિશે, જે તે ક્ષેત્ર માટેના પદરયોજના ક્ષેત્ર માટે માન્દ્યતા પ્રાતત છે .
ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ અહેિાલ મ ૂલ્યાંકન હેત ુ માટે જાહેર સલાહ અને અંવતમ ઇઆઈએ અહેિાલ હેત ુ માટે તૈયાર

(9)

કરિામાં આિશે.
(10)

પયાચિરણીય પ્રભાિ આકારણીમાં સામેલ ઇઆઈએ કોદડિનેટર અને ફંતશનલ એદરયા એતસપટચ (ઓ) સાથે
માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેશનની જાહેરાત, પદરવશષ્ટ-બારમા િોરણે ઉલ્લેચખત
ફોમેટમાં ઇઆઇએ દરપોટચ માં શામેલ કરિામાં આિશે અને તેઓ આપેલી સામગ્રી અથિા માદહતી માટે
જિાબિાર છે તેમાં પદરયોજના પદરયોજનાર ઉપરાંત.

(11)

કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળ સ ૂચર્બદ્ધ પરીયોજનાઓ માટે કોઈ ઇઆઇએ દરપોટચ ની જરૂર રહેશે નહીં. જો કે,
પદરવશષ્ટ-XI માં આપેલ સામાન્દ્ય રર્ના મુજબ EMP નો અહેિાલ ACO દ્વારા તૈયાર કરિામાં આિશે
અને અરજી સાથે સબવમટ કરિામાં આિશે.

14. જાહેર પરયમશા:
(1)

જાહેર પરામશચમાં સામાન્દ્ય રીતે બે ઘટકો હોિા જોઈએ:
a. સ્થળ પર અથિા તેની નજીકમાં જાહેર સુનાિણી, એકથી િધુ જજલ્લામાં ક્સ્થત પદરયોજના ક્ષેત્રના
મામલામાં જજલ્લા મુજબની, સ્થાવનક અસરગ્રસ્ત લોકોની ચર્િંતાઓને શોિિા માટે , સ ૂર્નમાં સ ૂર્િિામાં
આિેલી રીતે હાથ િરિામાં આિશે;

b. પદરયોજનાના પયાચિરણીય પાસાઓમાં બુદ્ધદ્ધગમ્ય દહસ્સો િરાિતા અન્દ્ય સંબવં િત વ્યક્તતઓના લેચખતમાં
જિાબો આપિા આમંત્રણ આપવુ;ં
c. આ ઉપરાંત, જો જરૂરી હોય તો, પદરયોજનાની પ્રકૃવતના આિારે , કોઈપણ અન્દ્ય યોગ્ય ક્સ્થવત દ્વારા જાહેર
પરામશચની ભલામણ મ ૂલ્યાંકન સવમવત, અથિા રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા કેસના આિારે કેસ કરી શકાય
છે ;

જો કે, આ સ ૂર્નાની કલમ ૫ ની પેટા કલમ (૭) હેઠળ વિર્ારણા કરિામાં આિતી સંરક્ષણ પદરયોજનાના
દકસ્સામાં જાહેર સુનાિણીની શક્યતા અને આિશ્યકતા અને / અથિા પરામશચ અંગે રે ગ્યુલેટરી અવિકારી
વનણચય લઈ શકે છે .
(2)

નિી કે વિસ્તરણ િરખાસ્તો અથિા આધુવનકીકરણના તમામ કેટેગરી 'એ' અને કેટેગરી "બી ૧"
પરીયોજનાઓ, ક્ષમતામાં ૫૦ ટકાથી િધુ િિારો જાહેર પરામશચ કરશે.

પ ૂરી પાડિામાં આિેલ, જાહેર પરામશચને નીર્ેના માટે મુક્તત આપિામાં આિી છે : -
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સમાવિષ્ટ
અનુસ ૂર્ીની આઇટમ ૪ હેઠળ આિતા
વસિંર્ાઇ પરીયોજનાઓનુ ં આધુવનકરણ;

b. સ ૂચર્ત ઓિોચગક િસાહતોમાં ક્સ્થત અનુસ ૂર્ીની આઇટમ્સ ૧૦ (એફ), ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪,
૨૫, ૨૭, ૩૬, ૪૦ હેઠળ આિતા તમામ પદરયોજના;
c. અનુસ ૂર્ીની આઇટમ ૪૨ અને ૪૩ હેઠળ આિતા બિા પદરયોજના;
d. બિા કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ અને પ્રવ ૃવત્તઓ;
e. રાષ્િીય સંરક્ષણ અને સુરક્ષા સંબવં િત કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વનિાચદરત અન્દ્ય વ્ય ૂહાતમક વિર્ારણાઓને
લગતા તમામ પરીયોજનાઓ;
f.

સરહિ વિસ્તારોમાં, આઇટમ ૩૧ અને ૩૮ હેઠળના બિા રે ખીય પરીયોજનાઓ.

g. ૧૨ નોદટકલ માઇલ્સથી આગળ ક્સ્થત તમામ િદરયાઈ કાંઠાની પરીયોજનાઓ
આગળ પ ૂરા પાડિામાં આિેલ છે કે , અનુસ ૂર્ીની આઇટમ ૩૧ હેઠળના તમામ પરીયોજનાઓમાં, જાહેર
પરામશચ ફતત જજલ્લા (જી) સુિી મયાચદિત રહેશ,ે જ્યાં રાષ્િીય ઉદ્યાન અથિા અભયારણ્ય અથિા કોરલ રીફ
અથિા ઇકોલોજીકલ સંિેિનશીલ ક્ષેત્ર ક્સ્થત છે .
(3)

જ્યાં જાહેર સુનાિણી દ્વારા જાહેર પરામશચ જરૂરી છે , પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ એપેવસતસ -૧ માં આપેલ
સ્પષ્ટ ફોમેટમાં વિનંતી પત્ર એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીના સંબવં િત સભ્ય સચર્િને સુપરત કરશે,
જે કેસ હોઈ શકે તે પદરયોજનાના અવિકારક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછી ૧૦ હાડચ નકલો અને અંગ્રેજીમાં તૈયાર
કરાયેલા ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ દરપોટચ ની સોફ્ટ (ઇલેતિોવનક) નકલ સાથે ક્સ્થત; અને અંગ્રેજીમાં અને રાજ્ય
અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શો અથિા પ્રાિે વશક ભાષાની સત્તાિાર ભાષામાં ઇઆઇએ દરપોટચ ની સારાંશની
ઓછામાં ઓછી ૧૦ હાડચ નકલો.

(4)

જો પદરયોજના સાઇટ એક કરતા િધુ જજલ્લા અથિા રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શોને આિરી લે છે ,
તો પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ પ્રદક્રયા મુજબ જાહેર સુનાિણી યોજિા માટે સંબવં િત િરે ક એસપીસીબી
અથિા યુટીપીસીસીને અલગ અલગ વિનંતી કરશે.

(5)

પદરવશષ્ટ -૧ માં આપેલ પ્રદક્રયા મુજબ, પબ્બ્લક પરામશચ હાથ િરિામાં આિશે, આ પદરયોજનાને લગતી
ર્ોક્કસ છે .

(6)

સંબવં િત સુનાિણીની કાયચિાહી સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી સતામંડળને સુપરત કરિા સદહતની જાહેર સુનાિણી
એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી દ્વારા સંબવં િત પદરયોજના પ્રોપોઝન્દ્ટના વિનંતી પત્રની પ્રાપ્તતની
તારીખથી ર્ાલીસ કાયચકારી દિિસની અિવિમાં પ ૂણચ કરિામાં આિશે.

(7)

જો સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી વનદિિ ષ્ટ સમયગાળા િરવમયાન જાહેર સુનાિણી હાથ િરશે
નહીં અને પ ૂણચ કરશે નહીં, તો ઉપર મુજબ, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ બીજી જાહેર એજન્દ્સી અથિા સત્તાને

સામેલ કરશે કે જે રે ગ્યુલેટરી અવિકારીને ગૌણ નથી, આગળની અિવિમાં પ્રદક્રયા પ ૂણચ કરિા માટે . આ
સ ૂર્નામાં નક્કી કરે લી કાયચિાહી મુજબ ર્ાલીસ કાયચકારી દિિસો.
(8)

ઉપરા કલમ (૭) હેઠળ નામાંદકત જાહેર એજન્દ્સી અથિા સતામંડળએ રે ગ્યુલેટરી સતામંડળને સંબવં િત
સ્થાવનક પદરક્સ્થવતને લીિે દરપોટચ કરે લો અહેિાલ છે કે , સંબવં િત સુનાિણી કરિા માટે, એિી રીતે જાહેર

સુનાિણી હાથ િરિી શક્ય નથી. વ્યક્તતઓને મુતતપણે વ્યતત કરિા માટે, તે સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી
અવિકારીને તથ્યોની વિગતિાર જાણ કરશે, જે દરપોટચ અને તેની પાસેની અન્દ્ય વિશ્વસનીય માદહતીને
ધ્યાનમાં લીિા પછી, વનણચય લઈ શકે છે કે આ દકસ્સામાં જાહેર પરામશચમાં લોકોને સમાિિાની જરૂર નથી.
સુનાિણી.
(9)

પદરયોજનાના પયાચિરણના પાસાઓમાં િલણિાળો દહસ્સો િરાિતા અન્દ્ય સંબવં િત વ્યક્તતઓ પાસેથી
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સમાવિષ્ટ
લેચખતમાં પ્રવતદક્રયા મેળિિા માટે
, સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી અરજિાર દ્વારા તૈયાર

કરે લા સારાંશ ઇઆઇએ અહેિાલને અરજીની નકલ સાથે મ ૂકીને આિા સંબવં િત વ્યક્તતઓના પ્રવતસાિ

આમંવત્રત કરશે. જાહેર સુનાિણી ગોઠિિા માટેની લેચખત વિનંતીની પ્રાપ્તતના િસ દિિસની અંિર, તેમની
િેબસાઇટ પર, સ ૂર્િેલા ફોમચમાં. બૌદ્ધદ્ધક સંપવત્ત અવિકાર, એપ્તલકેશનમાં ઉલ્લેચખત સ્રોતને સમાવિષ્ટ ન

કરાયેલી અથિા કાન ૂનીરૂપે વિશેષાવિકૃત માદહતી સદહતની ગોપનીય માદહતી, િેબસાઈટ પર મ ૂકિામાં
આિશે નહીં. સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ પદરયોજના વિશેની વ્યાપક પ્રવસદ્ધદ્ધ સુવનવિત કરિા માટે

અન્દ્ય યોગ્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે . રે ગ્યુલટ
ે રી સતામંડળ જો કે, કોઈપણ સુસગ
ં ત વ્યક્તતની

લેચખત વિનંતી પર જાહેર સુનાિણીની તારીખ સુિી સામાન્દ્ય કર્ેરીના સમયગાળા િરવમયાન સ ૂચર્ત
સ્થળે વનરીક્ષણ માટે ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. દરપોટચ ઉપલબ્િ કરાિિો જોઇએ. આ સાિચજવનક પરામશચ પ્રદક્રયાના
ભાગ રૂપે પ્રાતત થયેલા બિા જિાબો ઝડપી ઉપલબ્િ માધ્યમો દ્વારા પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને
મોકલિામાં આિશે.
(10)

જાહેર પરામશચ પ ૂણચ થયા પછી, પદરયોજના સુત્રોની જાહેર સુનાિણીની કાયચિાહીની નકલ પણ પ્રિાન
કરિામાં આિશે. આ પદરયોજના િરમ્યાન વ્યતત કરાયેલ તમામ સામગ્રી પયાચિરણની ચર્િંતાઓને

પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક સંબોિશે, અને ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ દરપોટચ અને ઇએમપીમાં મુક્તત પદરયોજના સદહત
યોગ્ય ફેરફારો કરશે. તૈયાર કરે લો અંવતમ ઇઆઈએ દરપોટચ પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા મ ૂલ્યાંકન માટે
સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારીને સુપરત કરિામાં આિશે.
15. મ ૂલ્ર્યંકન: (1)

પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચદ્વારા સુપરત કરાયેલી અરજી સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા પદરયોજના
માટે સ ૂર્િિામાં આિેલ ટોર સંિભે તેની પ્રાપ્તતની તારીખથી પંિર કાયચકારી દિિસોમાં તેની તપાસ

કરિામાં આિશે. એપ્તલકેશનની અપ ૂણચતા ઓનલાઈન સંિેવશત કરિામાં આિશે, અથિા પ ૂણચ કરે લી અરજી
ઓનલાઈન સ્િીકારિામાં આિશે.
(2)

કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળ આિતા બાબતો વસિાયની િરે ક અરજી, વસિાય કે રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા સ્િીકૃત
સ્િીકારાયેલ અનુસ ૂર્ીની િસ્તુ સામે સ્પષ્ટ ન થાય તયાં સુિી મ ૂલ્યાંકન સવમવત સમક્ષ રખાશે અને તેન ુ ં
મ ૂલ્યાંકન પંર્ાિન પંર્ાયત કાયચકારી દિિસોમાં પ ૂણચ કરિામાં આિશે. અરજીની સ્િીકૃવત. મ ૂલ્યાંકન

સવમવતની ભલામણો, મીદટિંગની મીનીટો દ્વારા, સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારીની િેબસાઇટ પર િશાચિિામાં
આિશે.
(3)

કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળ આિતા બાબતો માટેની િરે ક અરજી, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા અરજી સ્િીકાયાચ
પછી, અનુસ ૂર્ીની િસ્તુ સામે વિશેષરૂપે ઉલ્લેચખત ન હોય તયાં સુિી, પંિર કાયચકારી દિિસોમાં તે

પરીયોજનાઓ માટે લાગુ પડતી પ્રમાણભ ૂત શરતો ઉમેરતી ઓનલાઇન વસસ્ટમ દ્વારા પ ૂિચ-ઇપી જારી

કરિામાં આિશે. અરજીની તારીખથી. અરજી નામંજૂર થિાના દકસ્સામાં તેના માટેના કારણો જણાિિા
જોઈએ.
(4)

આ સ ૂર્નાની કલમ ૧૫ ની પેટા કલમ (૨) મુજબ કેસના સંિભચમાં મ ૂલ્યાંકન, મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા
કાયચિાહીની પ્રદક્રયામાં પારિશચક રીતે કરિામાં આિશે, જેમાં પદરયોજના પ્રોજેકટરને રૂબરૂમાં જરૂરી
સ્પષ્ટતા રજૂ કરિા માટે આમંવત્રત કરિામાં આિશે. અથિા અવિકૃત પ્રવતવનવિ દ્વારા (બોડચ ઓફ દડરે તટરમાં
અવિકારીના સ્તરથી નીર્ે નહીં) અથિા વિદડઓ કોન્દ્ફરન્દ્સ દ્વારા. સવમવત સમક્ષ મ ૂલ્યાંકન િરવમયાન

ઇઆઇએ દરપોટચ ની તૈયારીમાં સામેલ ઇઆઈએ સંયોજક અને કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત (ઇઆઆઈએ) ના
પદરયોજનાનો પ્રોપોઝન્દ્ટ સહાય લઈ શકે છે . આ કાયચિાહીના વનષ્કષચ પર, મ ૂલ્યાંકન સવમવત વનયુતત

વનયમો અને શરતો પર પ ૂિચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ આપિા માટે અથિા પ ૂિચ-ઇસી માટે અરજી નામંજૂર કરિા
માટે સંબવં િત કારણો સાથે સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારીને સ્પષ્ટ ભલામણો કરશે.
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સમાવિષ્ટ
જો પદરયોજનાને પ ૂિચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ
માટે ભલામણ કરિામાં આિે છે , તો વમવનટ ર્ોક્કસ પયાચિરણ સુરક્ષા

અને શરતોની સ્પષ્ટ સ ૂચર્ આપશે. જો ભલામણો અસ્િીકાર માટે છે , તો તેના માટેના કારણો પણ સ્પષ્ટપણે
જણાિિામાં આિશે.

મીદટિંગના પ્રસ્તાિ અને કાયચસ ૂચર્ની વિર્ારણા અંગે ઓનલાઇન વસસ્ટમ દ્વારા પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચને

(6)

મ ૂલ્યાંકન સવમવતની બેઠકની વનિાચદરત તારીખના ઓછામાં ઓછા િસ દિિસ પહેલાં જાણ કરિામાં આિશે.
મ ૂલ્યાંકન સમયે મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા કોઈ નિા અભ્યાસની માંગણી કરિામાં આિશે નહીં, જ્યાં સુિી

(7)

મ ૂલ્યાંકન સવમવતના ધ્યાનમાં નવુ ં તથ્યો ન આિે અને પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ પાસેથી િિારાના અભ્યાસ
મેળિિી અવનિાયચ ન બને અને તે જ બેઠકની વમવનટમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રવતચબિંચબત થશે.

ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગના પ્રોવિઝનલ સદટિદફકેટ િરાિતા અનુસ ૂર્ીની આઇટમ ૪૨ ની કોલમ (૪) હેઠળના

(8)

પદરયોજનાના દકસ્સામાં, િરખાસ્તોને પ્રાિાન્દ્યતા પર ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે.
મંત્રાલય કોપોરે ટ પયાચિરણની જિાબિારી માટે સમય-સમય પર માગચિવશિકા જારી કરશે, નિા

(9)

પરીયોજનાઓ માટે સ્લેબની કલ્પના કરશે; વિસ્તરણ પરીયોજનાઓ; આધુવનકીકરણ પરીયોજનાઓ, જે

ગંભીર રીતે પ્રદૂ વષત વિસ્તારો, ગંભીર પ્રદૂ વષત વિસ્તારો, અન્દ્ય વિસ્તારો, િગેરેમાં ક્સ્થત હોિાનુ ં સ ૂર્ન કયુું
છે .
(10)

અંવતમ વનણચય માટે મ ૂલ્યાંકન સવમવતની મીદટિંગના વમવનટના પ્રિશચનની તારીખથી પંિર કાયચકારી દિિસની
અંિર િરખાસ્ત સક્ષમ સતામંડળ સમક્ષ મ ૂકિામાં આિશે.

(11)

સક્ષમ અવિકારીએ બીજા પંિર કાયચકારી દિિસોમાં અંવતમ વનણચય લેશે.

16. આધત્તનકીકરણ મયટે અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મંજૂરી આપવયની કયર્ાવયહી: હાલની જગ્યા અથિા ખાણ લીઝ ક્ષેત્રમાં આધુવનકીકરણ માટે પ ૂિચ-ઇસીની માંગણી કરતી તમામ અરજીઓ,

(1)

જેમ કે, સ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ પદરયોજનાના સંિભચમાં, અહીં આપેલા મેદિતસ મુજબની આિશ્યકતાઓને આવિન
રહેશે: -

સ્લેબ

આધુવનકીકરણ
દ્વારા

ઓનલાઈન

જરૂરીયાત

સુિારે લા

ઉતપાિન પોટચ લ દ્વારા

વિસ્તરણ

ઇઆઇએ

ઇએમપીની

સવમવત સમક્ષ પરામશચ ની

દરપોટચ ની

આિશ્યકતા

મુકિાની જરૂર જરૂરીયાત

ુ ૂિચક અરજી કરિી
ક્ષમતામાં હેતપ
િિારો

સુિારે લા

આિશ્યકતા
(૫)

મ ૂલ્યાંકન જાહેર

છે

(૧)

(૨)

(૩)

I

ઉતપાિન

ફોમચ -૨

ના

ના

ના

ના

ના

ક્ષમતામાં િિારો

(૪)

શું

(૩)

(૮)

(7)

કયાચ વિના
આધુવનકીકરણ
II

૧૦ ટકા સુિી

ફોમચ -૨

ના

ના

હા

ના

ના

III

૧૦ થી િધુ અને

ફોમચ -૨

ના

ના

હા

હા

ના

૨૫ ટકા સુિી
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ફોમચ -૨

સમાવિષ્ટ
ના

હા

હા

હા

ફોમચ -૧

હા

હા

હા

હા

ના

૫૦ ટકા સુિી
V

િધુ

કરતાં

૫૦ ટકા

(2)

હા (કલમ

૧૪ મુજબ)

જરૂરીયાત, મેદિતસ મુજબ, આ કલમ હેઠળ કોઈ છૂટછાટ શામેલ કયાચ વિના પદરયોજનાને જારી કરિામાં
આિેલી નિીનતમ પ ૂિચ-ઇસી ('વિસ્તરણ' કેટેગરી હેઠળના પ ૂિચ-ઇસી સદહત) નો સંિભચ લેતા ઉતપાિન
ક્ષમતામાં સંર્વયત િિારાને લાગુ કરિામાં આિશે

િા.ત. જો 'એતસ' એકમોની ઉતપાિન ક્ષમતા માટે પ્રી-ઇસી જારી કરિામાં આિી છે , તો આધુવનકીકરણ
માટે પ્રી-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ માટેની અરજીને નીર્ે મુજબ મુજબ વિવિિ સ્લેબ હેઠળ ગણી શકાય:
પ્રી-ઇસી ( ૧/૧/૨૦૧૬ ના રોજ મંજુર કરે લ છે )

ઉતપાિન ક્ષમતા
સી.એલ.

સંચર્ત

X
તારીખ

લાગુ સ્લેબ

સ્ટે જ

કારણ

I

-

ઉતપાિન ક્ષમતામાં િિારો કયાચ વિના

ઉતપાિન

૧.

X

૨

૧.૧ X

આધુવનકીકરણ

૧/૧૨/૨૦૨૦

II

આધુવનકીકરણ

સુિી

૩

૧.૨X

૧/૦૬/૨૦૨૧

પહેલ ું

III

બીજુ .
આધુવનકીકરણ

સુિી

નવું ઉતપાિન ૧.૧X છે (એતસ: ઉતપાિન સ્તર
કે જેના માટે પ્રાયોર-ઇસી આપિામાં આવ્યું છે )
નવું ઉતપાિન એ ઉતપાિનના ૧.૨ ગણા છે ,
જેના માટે પ્રાયોર-ઇસી (X) આપિામાં આિી
હતી. આ તે હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને નથી કે
સ ૂચર્ત ઉતપાિન ૧.૧X ના ૧૦% કરતા ઓછં
છે (જેને પહેલા ૧ લી આધુવનકીકરણ તબક્કે
મંજૂરી આપિામાં આવ્યું હતુ)ં

૪

૧.૪X
સુિી

૧/૦૬/૨૦૨૨

IV

ત્રીજુ .
આધુવનકીકરણ

નવું ઉતપાિન એ ઉતપાિનના ૧.૪ ગણા છે ,
જેના માટે પ્રાયોર-ઇસી (X) આપિામાં આિી
હતી. આ તે હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને નથી કે
સ ૂચર્ત ઉતપાિન ૧.૨X ના ૨૫% કરતા ઓછં
છે (જે અગાઉ ૨ જી આધુવનકીકરણના તબક્કે
મંજૂર કરાયું હતુ)ં

(3)

જો કે, સ્લેબ (િી) ની રન્ષ્ટએ જારી કરાયેલ પ ૂિચ-ઇસી, 'વિસ્તરણ' કેટેગરી હેઠળ આપિામાં આિશે તેવ ુ ં
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માનિામાં આિશે

(4)

ઉપરની પેટા કલમ (૨) ની જોગિાઈઓ, પરીયોજનાઓ માટે લાગુ થશે નહીં -
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સમાવિષ્ટ

(a) કેટેગરી 'બી ૨' હેઠળ આિતા અને કેટેગરી 'બી ૧' અથિા કેટેગરી 'એ' માં પદરિતચન આધુવનકરણના
આિારે ; અને
(b) પદરયોજનાના જીિનકાળ િરવમયાન જાહેર સુનાિણી હાથ િરિામાં આિી ન હતી, જેના માટે
ઇઆઈએ સ ૂર્ન (ઓ) મુજબ જાહેર સુનાિણી લાગુ હતી;
(5)

પ્રી-ઇસી માટેની તમામ અરજીઓ, પ્રોડકશન ક્ષમતામાં િિારો કયાચ વિના અથિા આધુવનક ક્ષમતા
માટેના પ્રસ્તાિના માટે, અગાઉની મંજૂરી મળે લ પ ૂિચ-ઇસીના સંિભચમાં ૧૦ ટકા સુિીની ઉતપાિન

ક્ષમતામાં િિારો કયાચ વિના, ઓનલાઇન જારી કરિામાં આિશે, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા અરજીની
સ્િીકૃવત પર.
(6)

અગાઉની ઇસી માટેની તમામ અરજીઓ, અગાઉની મંજૂરી આપિામાં આિેલી પ ૂિચ-ઇસી સંિભે ઉતપાિન
ુ રની િરખાસ્તો માટે, મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા
ક્ષમતામાં ૧૦ ટકાથી િિારીને ૫૦ ટકા કરિાના હેતસ

અરજીની તારીખથી પંચ્યાત કાયચકારી દિિસોમાં વિર્ારણા કરિામાં આિશે અને મ ૂલ્યાંકન તે મુજબ
પ ૂિચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ માટે.

(7)

હિા (પ્રદૂ ષણ વનિારણ અને વનયંત્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૧ અથિા જળ (પ્રદૂ ષણ વનિારણ અને
વનયંત્રણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૪ હેઠળ રર્ાયેલી તકનીકી સવમવતની ભલામણ પર એસપીસીબી અથિા
યુટીપીસીસી દ્વારા જારી કરિામાં આિેલા 'પ્રદૂ ષણ લોડમાં કોઈ િિારો' પ્રમાણપત્ર પણ ધ્યાનમાં
લેિામાં આિશે. ઉપરના પેટા કલમ (૧) પર આપેલ કોષ્ટકની કોલમ (૫) અને કોલમ (૬) હેઠળ
આિશ્યક ઇઆઈએ અને EMP નુ ં સ્થાન.

17. પ ૂવા પર્યાવરણીર્ મંજૂરીની મંજૂરી અથવય અસ્વીકયર: (1)

રે ગ્યુલેટરી સત્તામંડળ મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણોને ધ્યાનમાં લેશે અને મ ૂલ્યાંકન સવમવતની બેઠકના

વમવનટના ત્રીસ કાયચકારી દિિસોમાં અથિા જરૂરી િસ્તાિેજો સાથે સંપ ૂણચ અરજી પ્રાતત થયાના નેવ ુ ં
કાયચકારી દિિસની અંિર, તેનો વનણચય પદરયોજના પ્રસ્તાિકને આપશે. નીર્ે આપેલ છે .
(2)

રે ગ્યુલેટરી અવિકારી સામાન્દ્ય રીતે મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણોને સ્િીકારશે. તે મુલ્યાંકન સવમવતની
ભલામણોથી અસંમત હોય તેિા દકસ્સામાં, રે ગ્યુલેટરી સત્તામંડળ મ ૂલ્યાંકન સવમવતની બેઠકના વમવનટના

પંચ્યાત કાયચકારી દિિસોમાં, અસંમવતના કારણો જણાિતા મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા પુનવિિર્ારણાની વિનંતી
કરશે. આ વનણચયની જાણ એક સાથે અરજિારને ઓનલાઇન મોડ દ્વારા કરિામાં આિશે. બિલામાં
મ ૂલ્યાંકન સવમવત, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળના અિલોકનોને ધ્યાનમાં લેશે અને આગળના પંચ્યાત કાયચકારી

દિિસની અિવિમાં તેના પર તેના મંતવ્યો રજૂ કરશે. મ ૂલ્યાંકન સવમવતના મંતવ્યો ધ્યાનમાં લીિા પછી
રે ગ્યુલેટરી અવિકારીનો વનણચય અંવતમ રહેશે.
(3)

ઉપરોતત કલમ (૨) માં વનિાચદરત સમયગાળાની અંિર અરજિારને રે ગ્યુલેટરી સત્તાનો વનણચય ન આિે તે

સંજોગોમાં, અરજિાર આગળની કાયચિાહી કરી શકે છે જાણે કે પ ૂિચ-ઇસી રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા મંજૂર
અથિા નકારાઈ હોય. મ ૂલ્યાંકન સવમવતની અંવતમ ભલામણોના સંિભચમાં.
(4)

ઉપરની પેટા કલમ (૨) હેઠળ રે ગ્યુલેટરી સત્તા દ્વારા નક્કી કરિામાં આિેલા સમયગાળાની સમાપ્તત પર,
રે ગ્યુલેટરી અવિકારીનો વનણચય અને મ ૂલ્યાંકન સવમવતની અંવતમ ભલામણો જાહેર િસ્તાિેજો હશે.

(5)

પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી માટેની અરજીઓની પ્રાપ્તત પહેલાં અન્દ્ય રે ગ્યુલેટરી સંસ્થાઓ અથિા

અવિકારીઓ દ્વારા મંજૂરીઓની આિશ્યકતા રહેશે નહીં, કારણ કે કેસ, અથિા વિસ્તારણ, અથિા મ ૂલ્યાંકન,
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અથિા રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારાસમાવિષ્ટ
સંબવં િત વનણચય વસિાય, આ વસિાય: (a)

ખાણકામ પદરયોજનાના દકસ્સામાં, સક્ષમ ઓથોદરટી પાસેથી ખાણકામ પદરયોજનાની મંજૂરી;

(b)

પદરયોજનામાં સામેલ િન (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૦ (૧૯૮૦ Act નો.૬) હેઠળ િનક્ષેત્રના
ડાયિઝચન માટે સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી;

(c)

રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શ કોસ્ટલ મેનજ
ે મેન્દ્ટ સતામંડળની ભલામણો, સીઆરઝેડ અથિા
આઇસીઆરઝેડ વિસ્તારમાં ક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામાં; અને

(d)

સરકારની હસ્તક્ષેપ દ્વારા હસ્તગત કરિાના પ્રસ્તાવિત પદરયોજના સાઇટ (ઓ) ને લગતી જમીનના
દકસ્સામાં, પ ૂિચ-ઇસી માટેની િરખાસ્તની વિર્ારણા માટે જમીનનુ ં સંપ ૂણચ સંપાિન પ ૂિચ-આિશ્યક ન
હોઇ શકે, સંબવં િત દ્વારા જાહેર કરાયેલ પ્રારં ચભક સ ૂર્નાની નકલ રાજ્ય સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત
િહીિટ જમીન અવિગ્રહણ અંગે

જમીન અવિગ્રહણ, પુનિચસન અને પુનિચસન, અવિવનયમ, ૨૦૧૩ (૨૦૧૩ ના અવિવનયમ નંબર ૩૦)
ની જોગિાઈઓ સમયાંતરે સુિારે લ હોિા જરૂરી છે . જમીનના માચલકો સાથે ખાનગી િાટાઘાટો દ્વારા

જમીન સંપાિન કરિામાં આિી રહી હોય તેિા દકસ્સામાં, સ ૂચર્ત પદરયોજના માટે જમીન િેર્િાનો
જમીન માચલકનો ઉદ્દે શ િશાચિતો વિશ્વસનીય િસ્તાિેજ આિશ્યક રહેશે. માઇવનિંગ પદરયોજનાના
દકસ્સામાં, 'લેટર ઓફ ઇન્દ્ટેન્દ્ટ' એક વિશ્વસનીય િસ્તાિેજ માનિામાં આિશે.
(6)

ઇઆઇએ દરપોટચ ની તૈયારીમાં 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 મ ૂલ્યાંકન અથિા મ ૂલ્યાંકન માટે

સામગ્રી છે અથિા ઇઆઇએ સદહત એપ્તલકેશન પર વનણચય અથિા ઇએમપી દરપોટચ , અરજીને અસ્િીકાર

માટે જિાબિાર બનાિશે, અને પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીને રિ કરિા માટે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , તે
આિારે મંજૂરી આપિામાં આિશે. કોઈ અરજીને નકારિી અથિા પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીને રિ
કરવુ,ં જેમ કે આ કેસ પહેલાથી જ મંજૂર થઈ શકે છે , તે અંગેનો વનણચય રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા

લેિામાં આિશે, પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને વ્યક્તતગત સુનાિણી આતયા પછી અને કુ િરતી ન્દ્યાયના
વસદ્ધાંતો.
(7)

પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા એસીઓ અથિા ઇઆઈએ કોઓદડિનેટર અથિા ઇઆઇએ દરપોટચ ની
તૈયારીમાં સામેલ કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત દ્વારા ખોટી કે ખોટી અથિા ભ્રામક માદહતી અથિા ડેટાની
જાણ, મંત્રાલય સંગઠન અથિા જિાબિાર વ્યક્તતની કાળા સ ૂચર્ સદહત યોગ્ય કાયચિાહી કરશે.

(8)

જ્યાં કોઈ લીઝ અથિા લાઇસન્દ્સ, કોઈ પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્ત સંિભે સરકારે આપેલી લીઝ અથિા
લાઇસન્દ્સ અથિા અવિકાર અથિા પરિાનગી અથિા અવિકૃવત, કાન ૂની કાયચિાહીમાં અથિા સરકાર દ્વારા

કાયિા અનુસાર અથિા રિ થયેલ હોય તો, લીઝ અથિા લાઇસન્દ્સ અથિા અવિકાર અથિા પરિાનગી

અથિા અવિકૃવત સંિભે તે દકસ્સામાં, તે દકસ્સામાં, અન્દ્ય કોઈ વ્યક્તત અથિા સફળ બોલીડરને મંજૂરી
આપિામાં આિે છે : -

(a) કોઈપણ કાયિા હેઠળ ઉપરોતત વિષય પરના અમલીકરણ માટે ર્ોક્કસ કાયિા અમલમાં છે : આિા
કાયિાની જોગિાઈઓ લાગુ પડશે; અને
(b) અમલમાં મુકાયેલા કોઈપણ કાયિા હેઠળ ઉપરોતત વિષય પર કોઈ વિશેષ કાયિાની અમલિારી
નહીં: કાયિા અનુસાર સરકાર દ્વારા પસંિ કરે લા પદરયોજના અથિા સફળ બોલી લગાિનાર હકિાર

કાન ૂની વ્યક્તત ફોમચ - ૬ માં અરજી કરશે જેની પદરવશષ્ટ-VI માં જણાિેલ છે . આ સ ૂર્ના, પ ૂિચ-ઇસીની
ગ્રાન્દ્ટ માટે. આિી તમામ અરજીઓ મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા હાલના ઇઆઇએ દરપોટચ અને અગાઉની
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મંજૂરી આપેલ પ ૂિચ-ઇસીને સમાવિષ્ટ
ધ્યાનમાં લેતા વિર્ારણા કરિામાં આિશે. મ ૂલ્યાંકન સવમવત પ ૂિચ-ઇસી

(II)]

વિષયને સમાન માન્દ્યતા અિવિ, શરતો અને શરતોને અનુિાન માટે ભલામણ કરી શકે છે , જે

શરૂઆતમાં આપિામાં આિી હતી. જો કે, મ ૂલ્યાંકન સવમવત આિા પરીયોજનાઓ માટે જરૂરી ર્ોક્કસ
માનિામાં આિતા િિારાની શરતોને વનયત કરી શકે છે .
18. પ ૂવા-ઇસી અથવય પ ૂવા-ઇપીમયં સધયરો: (1)

પદરયોજના પ્રોપોઝન્દ્ટ ફોમચ -૪ માં વનયુતત પોટચ લ પર સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી સતામંડળને પ ૂિચ-ઇસી અથિા
પ ૂિચ-ઇપીની શરતોમાં કોઈ ફેરફાર અંગે ઓનલાઇન અરજી કરશે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે.

(2)

પ ૂિચ-ઇસીમાં સુિારા માટેની તમામ અરજીઓ મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા અરજીની તારીખથી પંચ્યાત કાયચકારી
દિિસોમાં ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે અને પ ૂિચ-ઇસીમાં સુિારાની ભલામણ માટે મ ૂલ્યાંકન કરશે.

(3)

પ ૂિચ-ઇપીમાં સુિારા માટેની તમામ અરજીઓ રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા અરજીની તારીખથી િીસ
કાયચકારી દિિસોમાં ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે અને પ ૂિચ-ઇપીમાં માન્દ્યતા પ્રાતત સુિારા તે મુજબ જારી
કરિામાં આિશે.

(4)

જાહેર પરામશચ કયાચ પછી અથિા પ ૂિચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટ આતયા પછી પદરયોજના સાઇટના સ્થાને કોઈપણ
પાળીને નિી િરખાસ્ત માનિામાં આિશે અને વનિાચદરત કાયચિાહી મુજબ મ ૂલ્યાંકન કરિામાં આિશે, જ્યાં
સુિી મ ૂલ્યાંકન સવમવત સંતોષ ન કરે તયાં સુિી મ ૂલ્યાંકન સવમવત એઆઇએ દરપોટચ માં કોઈ ફેરફાર ન આિે
તેટલું નજીવુ.ં મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણ પર, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ પ ૂિચ-ઇસીમાં સુિારો જારી કરશે.

(5)

જ્યાં સુિી ટોર્ની ઉતપાિન ક્ષમતા, ખાણકામ લીઝ વિસ્તાર, ખાણ બંિ કરિાની ક્સ્થવત યથાિતટ રહે છે
અને પદરયોજના પ્રસ્તાિક, પ્રકૃવત અને ઘટાડેલા પગલાંની હિ, જે અગાઉની ઇસી દ્વારા આપિામાં આિેલી

પ્રવતબદ્ધતા મુજબ મ ૂકિામાં આિી છે , તે અનુરૂપ જગ્યાએ છે . તે સમયે પદરપદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચમહત્તમ
પીક ઉતપાિન ક્ષમતા પેિા કરી શકે છે અને ખાણકામના કામગીરીના ક્રમમાં ફેરફારની મંજૂરી પણ તે
સમયે ઉતખનનનુ ં પ્રમાણ બની રહ્ું છે . જો કે, પદરયોજનાનો પ્રસ્તાિક અનુસ ૂચર્ત સમયમાં આિા ફેરફારની

જાણ કરશે સામવયક પાલન અહેિાલમાં સંબવં િત શમન પગલાં સાથે ઉતપાિન અને અથિા / કામગીરીનો
ક્રમ. આગળ, ઉતપાિનના જથ્થાને અનુરૂપ અથિા કામગીરીના ક્રમમાં ફેરફારને ધ્યાનમાં રાખીને
ઘટાડિાના પગલાના ભાગમાં વનષ્ફળતાઓને પદરયોજનાના દહમાયતી ભાગ પર 'ચબન-પાલન' તરીકે
ગણિામાં આિશે, જે જરૂરી કાયચિાહી માટે જિાબિાર રહેશે.
(6)

અન્દ્ય પદરયોજનાના દકસ્સામાં, પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીમાં કોઈ સુિારો કરિો જરૂરી નથી, જેમ કે, એકમો

અથિા સાિનસામગ્રી અથિા મશીનરીના ગોઠિણીમાં ફેરફાર કરિા માટે, સંપ ૂણચ મંજૂરીની ક્ષમતામાં
ફેરફાર કયાચ વિના, પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , મંજૂરી આપિામાં આિી છે .
(7)

વસિંર્ાઈ તકનીકમાં પદરિતચન કે જેનાથી પયાચિરણીય લાભ થાય છે (િા.ત. ટપક વસિંર્ાઇ માટે પ ૂર વસિંર્ાઈ
િગેરે), જેના કારણે કલ્ર્યુઅ
ચ લ કમાન્દ્ડ એદરયામાં િિારો થાય છે , પરં ત ુ ડેમની ઉર્ાઇ અને ડૂબકામાં
િિારો કયાચ વિના, પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીમાં સુિારો કરિાની જરૂર રહેશે નહીં. , જેમ કે કેસ હોઈ શકે
છે .

19. પહેલયની પર્યાવરણ મંજૂરી અથવય પ ૂવા પર્યાવરણ પરવયનર્ીની મયન્ર્તય: (1)

પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીના સમયગાળાની માન્દ્યતા, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , તેમાં પદરયોજનાના ત્રણ
તબક્કાઓ શામેલ છે :
(a) બાંિકામ અથિા સ્થાપન તબક્કો;
(b) ઓપરે શનલ તબક્કો; અને
(c) વનરથચકતા અથિા બંિ અથિા સમાતત થિાનો તબક્કો

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]I.

ભારત ક. રાજપત્ર:

25

સમાવિષ્ટ
બયંધકયમ અથવય સ્થયપન તબક્કો:બાં
િકામ અથિા સ્થાપન તબક્કો એટલે પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-

ઇ.પી.ની ગ્રાન્દ્ટની તારીખનો સમયગાળો, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા આ:
(a) તમામ બાંિકામ પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં વનમાચણ, બાંિકામ પદરયોજનાના દકસ્સામાં (અનુસ ૂર્ીની આઇટમ ૪૨
અને ૪૩), જેમાં પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી માટેની અરજી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે ; અને / અથિા
(b) તલાન્દ્ટ અને મશીનરીના ઇન્દ્સ્ટોલેશનની પ ૂણચ કામગીરી, જેમાં અન્દ્ય તમામ કેસોમાં ઉતપાિનની
કામગીરી શરૂ કરિામાં આિે છે (અનુસ ૂર્ીની આઇટમ ૧, ૪૨ અને ૪૩ વસિાય), જેમાં પ ૂિચ-ઇસી
અથિા પ ૂિચ-ઇપી માટેની અરજી સંિભચમાં આિે છે . ;

(c) મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા અંિાજીત પદરયોજના જીિન મહત્તમ પર્ાસ િષચ અથિા માઇવનિંગ લીઝની
માન્દ્યતાની અિવિ સુિી આિીન છે ; જે પહેલાં છે .
બાંિકામ અને / અથિા સ્થાપન તબક્કા માટે પ ૂિચ-ઇસીની માન્દ્યતાનો સમયગાળો આ રહેશે:
(d) ખયણકયમ પરીર્ોજનયઓ: મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા અંિાજજત પદરયોજના જીિન મહત્તમ પર્ાસ િષચને
આવિન છે ; અથિા માઇવનિંગ લીઝની માન્દ્યતાના સમયગાળા સુિી; અગાઉ જે પણ છે , પ ૂિચ-ઇસી

અથિા પ ૂિચ-ઇપીની ગ્રાન્દ્ટની તારીખથી િસ િષચમાં ખાણકામની પ્રવ ૃવત્ત શરૂ કરિાને પાત્ર છે , જેમ
કે કેસ હોઈ શકે;

(e) નદી ખીણ પરીર્ોજનયઓ (અનસ ૂચીની આઇટમ ૩) અથવય ત્તસિંચયઈ પરીર્ોજનયઓ (અનસ ૂચીની
આઇટમ ૪) અથવય ત્તવભક્ત ઉજાા પરીર્ોજનયઓ અને અણ બળતણની પ્રરક્રર્ય (અનસ ૂચીની આઇટમ
૬): પંદર વર્ા;
(f)

અન્ર્ તમયમ પરીર્ોજનયઓ: િસ િષચ.

પ ૂરી પાડિામાં આિેલ છે કે જે સમયગાળો નાિારી રાષ્િીય કંપની લો દિબ્યુનલ સમક્ષ કંપનીઓની
રીઝોલ્યુશન પ્રદક્રયા અથિા કોઈપણ બાંિકામ અથિા કોટચ દ્વારા અથિા કોઈપણ સત્તા હેઠળ લાિિામાં
આિેલા મોરટોદરયમ દ્વારા, પદરયોજનાના બાંિકામ અને / અથિા સ્થાપના પર પ્રવતબંિ અથિા

પ્રવતબંિનો સમયગાળો, તેની માન્દ્યતાની અિવિની ગણતરી માટે બાકાત રહેશે. પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચઇપી, ઉપર મુજબ ઉલ્લેચખત, મહત્તમ ત્રણ િષચને આવિન હોઈ શકે
II.

ઓપરે શનલ તબક્કો: - જો બાંિકામ અને / અથિા ઇન્દ્સ્ટોલેશન, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તો અનુરૂપ માન્દ્યતા
અિવિની અંિર કલમ (૧૯) ની પેટા કલમ (૨) અને (૩) મુજબ પ ૂણચ ન થાય તો ઓપરે શનલ તબક્કાની

માન્દ્યતા સમાતત થઈ જશે. આ સ ૂર્ના. આ સ ૂર્નાના કલમ (૧૯) ની પેટા કલમ (૨) ની જોગિાઈઓને
આિીન, પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની માન્દ્યતા, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, ખાણકામ વસિાયના પદરયોજનાના
કાયચકારી તબક્કા માટે, આ રહેશે:

(a) પદરયોજનાના બાકીના જીિન માટેના વનયવમત;
(b) પ ૂણચ કરે લા પદરયોજના સુિી મયાચદિત, તે સ્પષ્ટ કરિામાં આવ્યુ ં છે કે અને પદરયોજનાના ફતત પ ૂણચ
થયેલા ભાગને પદરયોજનાના બાકીના જીિન માટે શાશ્વત માનિામાં આિશે જ્યાં પદરયોજના
અંશત લાગુ કરિામાં આવ્યો છે , ઉપર જણાિેલ સમયગાળાની અંિર.
(2)

પ ૂિચ -ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની માન્દ્યતા, વિસ્તાર વિકાસ પદરયોજનાના દકસ્સામાં, ફતત તે જ પ્રવ ૃવત્તઓ
સુિી મયાચદિત રહેશે, જેમ કે વિકાસકતાચ તરીકે પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની જિાબિારી હોઈ શકે.

(3)

માઇવનિંગ પરીયોજનાઓ કે જે પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇ.પી. માં આપિામાં આિેલી ક્ષમતાની નીર્ે કાયચરત
છે , જેમ કે આ કેસ હોઈ શકે , અને મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા અંિાજ મુજબ પદરયોજના જીિનમાં અનામત
ખલાસ થઈ શકશે નહીં, જેની માન્દ્યતા અિવિ સમાન ઉતપાિન ક્ષમતા અને માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્ર માટે

મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણ પર પ્રી-ઇસી લંબાિી શકાય છે , જેના માટે પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી, જે
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કેસ હોઈ શકે છે . જો કે, પ ૂિચ-ઇસીસમાવિષ્ટ
અથિા પ ૂિચ-ઇપીની માન્દ્યતા, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , તે માઇવનિંગ
લીઝના સમયગાળા કરતા િધુ હોઇ શકે નહીં.

20. પરરર્ોજનય પોસ્ટ-પ ૂવા ઇસી અથવય પ ૂવા-ઇપીન ં મોત્તનટરરિંર્: (1)

પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક ઓછામાં ઓછા બે સ્થાવનક અખબારોમાં તેની પોતાની દકિંમતે સ્પષ્ટ જાહેરાત
કરશે, આ બાબત, રે ગ્યુલેટરી સતામંડળની િેબસાઇટની વિગતો સાથે, પદરયોજનાને પ ૂિચ-ઇસી અથિા

પ ૂિચ-ઇપી આપિામાં આિી છે તે હકીકત. જ્યાં પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની નકલ પ્રિવશિત કરિામાં
આિશે. પ્રી-ઇસી અથિા પ્રી-ઇપીની નકલ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , તે પણ કંપની અને સંબવં િત
પદરયોજનાની િેબસાઇટ પર કાયમી િોરણે પ્રિવશિત કરિામાં આિશે.
(2)

રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ, પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીને તેના વનયુતત પોટચ લ પર જાહેર ડોમેનમાં મ ૂકશે.

(3)

પ ૂિચ-ઇસીની નકલો મંજૂરીના મંજૂરીના ત્રીસ દિિસની અંિર, નીર્ેના અવિકારીઓને પદરયોજના પ્રસ્તાિકો
દ્વારા સબવમટ કરિામાં આિશે, જેમણે રસીિની તારીખથી ત્રીસ દિિસ સુિી તે પ્રિવશિત કરવુ ં પડશે:
(a) જજલ્લા મેજજસ્િેટ / જજલ્લા કલેતટર / નાયબ કવમશનર / ઓ;
(b) જજલ્લા પદરષિ અથિા મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન અથિા પંર્ાયતો સંઘ;
(c) જજલ્લા ઉદ્યોગ કર્ેરી;
(d) શહેરી સ્થાવનક સંસ્થાઓ (યુએલબી) / પંર્ાયતી રાજ સંસ્થાઓ સંબવં િત / વિકાસ અવિકારીઓ;
(e) મંત્રાલયની સંબવં િત પ્રાિે વશક કર્ેરી; અને
(f)

(4)

એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીની સંબવં િત પ્રાિે વશક કર્ેરી.

પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ માટે પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇ.પી. માં નક્કી કરે લી શરતોના સંિભચમાં પાલન
અહેિાલો સુપરત કરિો ફરજજયાત રહેશે, જેમ કે આ કેસ હોઈ શકે, ૩૦ જૂન સુિીમાં, વનયુતત પોટચ લ દ્વારા
ઓનલાઈન િાવષિક પાલન અહેિાલ, િર િષે, પ ૂિચ-ઇસીની ગ્રાન્દ્ટની તારીખથી, પદરયોજના જીિન સુિી,

સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારીને સુપરત કરિામાં આિશે. જો કે, જો રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ જરૂરી માનિામાં
આિે છે , તો તે િારં િારના અંતરાલમાં આિા પાલન અહેિાલો શોિી શકે છે .
(5)

પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીમાં વનયત શરતોના સંિભચમાં િાવષિક પાલન અહેિાલો રજૂ કરિામાં
વનષ્ફળતાના દકસ્સામાં, આ કેસ સંબવં િત નાણાકીય િષચના ૩૦ મી જૂન સુિીમાં અગાઉના નાણાકીય િષચ

સાથે સંબવં િત હોઈ શકે છે , રૂ. . કેટેગરી 'બી ૨' પદરયોજનાના દકસ્સામાં િરરોજ ૫૦૦ / -; રૂ. ૧૦૦૦ / કેટેગરી 'બી ૧' પદરયોજનાના દકસ્સામાં દિિસ િીઠ; અને રૂ. િગચ 'એ' ના દકસ્સામાં િરરોજ ૨,૫૦૦ / -

િસુલાત કરિામાં આિશે. જો પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીમાં વનયત શરતોના સંિભચમાં પાલન અહેિાલોની

રજૂઆત ન કરિી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તો શરતો સતત ત્રણ િષચ સુિી ર્ાલુ રહે છે , પ ૂિચ-ઇસી અથિા

પ ૂિચ-ઇ.પી. આ કેસ હોઈ શકે છે , આ અંગે કોઈ સ ૂર્ના લીિા વિના રિ કરિામાં આવ્યા હોિાનુ ં માનિામાં
આિશે.
(6)

પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક દ્વારા સુપરત કરાયેલા તમામ પાલન અહેિાલો સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી અવિકારીની
િેબસાઇટ પર ઉપલબ્િ રહેશે.

(7)

પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની િેબ સાઈટ પર પણ નિીનતમ પાલન અહેિાલ િશાચિિામાં આિશે.

(8)

કેટેગરી 'એ' પદરયોજના માટે પ ૂિચ-ઇસીના સંિભચમાં વનયત શરતોનુ ં પાલન વનરીક્ષણ મંત્રાલયની પ્રાિે વશક
કર્ેરી અથિા સીપીસીબીના પ્રાિે વશક વનયામક દ્વારા કરિામાં આિશે. વનરીક્ષણ અહેિાલ વનરીક્ષણની
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(II)]

સમાવિષ્ટ
તારીખથી પંિર દિિસની અંિર વનયુ
તત િેબ પોટચ લ પર અપલોડ કરિામાં આિશે.

(9)

કેટેગરી 'બી ૧' અને કે ટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ માટેના પ ૂિચ-ઇપી માટે પ ૂિચ-ઇસીના સંિભચમાં વનયત
શરતોનુ ં પાલન વનરીક્ષણ એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી દ્વારા હાથ િરિામાં આિશે. વનરીક્ષણ અહેિાલ
વનરીક્ષણની તારીખથી પંિર દિિસની અંિર વનયુતત િેબ પોટચ લ પર અપલોડ કરિામાં આિશે.

(10)

ઉપરોતત જોગિાઈઓ છતાં, મંત્રાલયની પ્રાિે વશક કર્ેરી, સીપીસીબી, એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીના
પ્રાિે વશક કર્ેરી દ્વારા િે ખરે ખ માટેના મંત્રાલયના પ્રયતનોને પ ૂરક બનાિિા માટે , મંત્રાલય રાષ્િીય
ખ્યાવતની સરકારી સંસ્થાઓને પ ૂિચ-ઇસીની શરતોનુ ં પાલન મોવનટર કરિા માટે મુક્તત આપી શકે છે
અથિા પ્રી-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , રે ન્દ્ડમ રીતે પરીયોજનાઓનો.

(11)

પાલન વનરીક્ષણ ઇઆઈએ દરપોટચ માં ઉપલબ્િ મ ૂળભ ૂત માદહતી, મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા મ ૂલ્યાંકન કરે લી,
પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની શરતો, તેમજ અન્દ્ય જોગિાઈઓ, જે મંત્રાલય દ્વારા વનદિિ ષ્ટ કરી શકાય છે
તેની સામે આંતર-આચલયા દ્વારા કરિામાં આિશે. , સમય સમય પર.

21. પ્રયર્ર-ઇસી અથવય પ્રયર્ોર-ઇપીન ં સ્થયનયંતરણ: (1)

પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , કોઈ પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને કોઈ ર્ોક્કસ

પદરયોજના માટે મંજૂરી આપિામાં આિે છે , તેની માન્દ્યતા િરવમયાન િાન્દ્સફર દ્વારા અથિા ફોમચમાં
િાન્દ્સફર દ્વારા અરજી પર પદરયોજના હાથ િરિા માટેના હકિાર અન્દ્ય કાન ૂની વ્યક્તતને િાન્દ્સફર કરી

શકાય છે . -૫ િાન્દ્સફરની તારીખના એક િષચની અંિર, િાન્દ્સફર દ્વારા લેચખત "િાંિો નહીં" સાથે, રે ગ્યુલેટરી
સતામંડળ સમક્ષ રજૂ કરવુ.ં રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ પ ૂિચ-ઇસી, અથિા પ ૂિચ-ઇપી, તે જ વનયમો અને શરતો

પર સ્થાનાંતદરત કરશે, જે અંતગચત પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી, કેસ હોઈ શકે છે , શરૂઆતમાં મંજૂરી
આપિામાં આિી હતી અને સમાન માન્દ્યતા અિવિ. આિા દકસ્સાઓમાં મ ૂલ્યાંકન સવમવતનો કોઈ સંિભચ
લેિામાં આિશે નહીં.
(2)

કોઈ ર્ોક્કસ પદરયોજના માટે આપિામાં આિેલ પ ૂિચ-ઇસીને બે કે તેથી િધુ કાન ૂની વ્યક્તતઓમાં
િહેંર્િામાં આિી શકે છે , જે પદરયોજના હાથ િરિા માટે હકિાર છે અને તેની માન્દ્યતા િરવમયાન

સ્થાનાંતદરત દ્વારા ફોમચ -૫ માં િાન્દ્સફર કરનાર દ્વારા અરજી પર અન્દ્ય કાન ૂની વ્યક્તત (ઓ) ને સ્થાનાંતદરત
કરી શકાય છે . સ્થાનાંતરણની તારીખના એક િષચની અંિર રે ગ્યુલેટરી અવિકારી. રે ગ્યુલેટરી અવિકારી,

મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણ પર પ ૂિચ-ઇસીને સ્થાનાંતદરત કરશે, જે બે કે તેથી િધુ કાન ૂની વ્યક્તતઓ
(ઓ) માં વિભાજીત થયેલ તમામ પરીયોજનાઓ માટેની શરતો સ ૂર્િે છે .
(3)

પરીયોજનાઓ હાથ િરિા માટેના હકિાર બે અથિા િધુ કાન ૂની વ્યક્તતઓને આપિામાં આિેલ પ ૂિચઇસી, અને આ પરીયોજનાઓ સંલગ્ન જમીનમાં ક્સ્થત છે , આ પરીયોજનાઓ હાથ િરિા માટેના હકિાર
અન્દ્ય કાન ૂની વ્યક્તતને તેમની માન્દ્યતા િરવમયાન એકીકૃત અને સ્થાનાંતદરત કરી શકાય છે . િાંસ્ફર દ્વારા

ફોમચ -૫ માં િાન્દ્સફર દ્વારા લેચખત "િાંિો નહીં" સાથે અરજી કરિામાં આિશે, િાન્દ્સફરની તારીખના એક

િષચની અંિર, એકીકૃત પ્રવ ૃવત્ત માટે લાગુ રે ગ્યુલેટરી અવિકારી સમક્ષ રજૂ કરિામાં આિશે. કન્દ્સટે ડ

રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ મ ૂલ્યાંકન સવમવતની ભલામણ પર પ્રી-ઇસી સ્થાનાંતદરત કરશે, જે એકીકૃત પ ૂિચ-ઇસી
માટેની શરતો સ ૂર્િે છે .

22. ઉલ્લંઘનનય કેસોની કયર્ાવયહી:
(1)

ઉલ્લંઘનનુ ં ધ્યાન આના પર કરિામાં આિશે: (a)

સુઓ મોટો પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચની અરજી; અથિા
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(II)]
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(b) કોઈપણ સરકારી સત્તાવિકાર
દ્વારા જાણ કરિી; અથિા

(c) મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા મ ૂલ્યાંકન િરવમયાન મળી; અથિા
(d) રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા એપ્તલકેશનની પ્રદક્રયા િરવમયાન, જો કોઈ હોય તો, મળી.
(2)

ઉલ્લંઘનના દકસ્સાઓની મ ૂલ્યાંકન સવમવત દ્વારા મ ૂલ્યાંકન કરિામાં આિશે તે મ ૂલ્યાંકન માટે કે પદરયોજના
કોઈ વનમાચણ અથિા સ્થળ પર બનાિિામાં આવ્યો છે , જે પ્રિતચમાન કાયિા હેઠળ માન્દ્ય છે અથિા

વિસ્તરણ કરિામાં આવ્યુ ં છે જે પયાચિરણીય િોરણોના પાલન હેઠળ પયાચતત સાથે ર્લાિી શકાય છે .
પયાચિરણીય સલામતી; જો મ ૂલ્યાંકન સવમવતની શોિ નકારાતમક છે , તો ઉપાયના વનિે શો સદહતના કાયિા

હેઠળની અન્દ્ય કાયચિાહી સાથે પદરયોજના બંિ કરિાની ભલામણ કરિામાં આિશે. આ સ ૂર્નાના
પદરવશષ્ટ-XV નો પણ સંિભચ લો
(3)

દકસ્સામાં, જ્યાં મ ૂલ્યાંકન સવમવતના તારણો હકારાતમક છે , આ કેટેગરી હેઠળના પદરયોજનાને ઇકોલોજીકલ

નુકસાનના આકારણી, ઉપાય પદરયોજના અને કુ િરતી અને સમુિાય સંસાિન વ ૃદ્ધદ્ધ પદરયોજનાને લાગુ
કરિાના િોરણો અનુસાર લાગુ પડતી યોગ્ય ર્ોક્કસ શરતો સાથે સ ૂર્િિામાં આિશે. પદરયોજના.
(4)

સીપીસીબી સમયાંતરે ઇકોલોજીકલ નુકસાનના આકારણી માટે માગચિવશિકા જારી કરશે.

(5)

પદરયોજના પ્રસ્તાિક ઇસીયોલોજીકલ નુકસાનના આકારણીનો દરપોટચ સમય સમય પર આ અંગે
સીપીસીબી દ્વારા જારી કરે લા માગચિવશિકા અનુસાર તૈયાર કરે છે અને તેની સાથે ઉપાય પદરયોજના અને
પ્રાકૃવતક અને સમુિાય સંસાિન વ ૃદ્ધદ્ધ પદરયોજના એ.સી.ઓ. દ્વારા ઇ.આઇ.એ. દરપોટચ ના સ્િતંત્ર પ્રકરણ
તરીકે.

(6)

ઇકોલોજીકલ નુકસાનના આકારણી, ઉપાય પદરયોજનાની તૈયારી અને કુ િરતી અને સમુિાય સંસાિન

વ ૃદ્ધદ્ધ પદરયોજનાની તૈયારી માટેના ડેટાના સંગ્રહ અને વિશ્લેષણ પયાચિરણ (સુરક્ષા) અવિવનયમ, ૧૯૮૬,
અથિા રાષ્િીય માન્દ્યતા બોડચ દ્વારા માન્દ્યતા પ્રાતત િાતાિરણ પ્રયોગશાળા દ્વારા કરિામાં આિશે.

પરીક્ષણ અને કેચલબ્રેશન પ્રયોગશાળાઓ અથિા પયાચિરણના ક્ષેત્રમાં કાયચરત િૈજટ .ંાવનક અને ઓિોચગક
સંશોિન સંસ્થાની પ્રયોગશાળા માટે.
(7)

મ ૂલ્યાંકન સવમવત, ઇએમપીના અમલીકરણને વનિાચદરત કરશે, જેમાં સુિારણા પદરયોજના અને કુ િરતી

અને સમુિાય સંસાિન વ ૃદ્ધદ્ધ પદરયોજનાનો સમાિેશ થાય છે , જે સુઓ મોટો કાયચક્રમોના દકસ્સામાં
ઉલ્લંઘનને લીિે પ્રાતત થયેલ ઇકોલોજીકલ નુકસાન અને આવથિક લાભને અનુલક્ષીને ૧.૫ િાર અથિા

ઇકોલોજીકલ નુકસાનનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરિામાં આિે છે . અને કોઈપણ સરકારી સતામંડળ દ્વારા નોંિાયેલા
કેસમાં મ ૂલ્યાંકન સવમવતના મ ૂલ્યાંકન િરવમયાન અથિા અરજીની પ્રદક્રયા િરવમયાન જો રે ગ્યુલેટરી
સતામંડળ દ્વારા પયાચિરણીય મંજૂરીની શરત તરીકે મળે લ દકસ્સાઓમાં ઉલ્લંઘનને લીિે પ્રાતત થાય છે :

પ્રિાન કરે લ ું છે કે મંત્રાલય યોગ્ય માગચિવશિકા અથિા વમકેવનઝમ લખી શકે છે જેના દ્વારા પદરયોજના
પ્રસ્તાિકતાચ ઉપરોતત જિાબિારી વનભાિશે.
(8)

સુઓ મોટો એપ્તલકેશન દ્વારા ઉલ્લંઘનની નોંિ લેિા પર, રૂ. ૧૦૦૦ / - કેટેગરી 'બી ૨' પદરયોજનાના
દકસ્સામાં દિિસ િીઠ; રૂ. કેટેગરી 'બી ૧' પદરયોજનાના દકસ્સામાં દિિસ િીઠ ૨૦૦૦ / -; અને રૂ. ૫,૦૦૦ / કેટેગરી 'એ' પદરયોજનાના દકસ્સામાં િરરોજ ચ ૂકિણી કરિામાં આિશે, પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક દ્વારા,
અરજીના સમયે, અરજીની તારીખ સુિીના ઉલ્લંઘનની તારીખની ગણતરી કરિામાં આિે છે .

(9)

કોઈપણ સરકારી સતામંડળ દ્વારા ઉલ્લંઘન અંગેના અહેિાલની નોંિ લેિા પર અથિા મ ૂલ્યાંકન સવમવત
દ્વારા મ ૂલ્યાંકન િરવમયાન મળે લ અથિા અરજીની પ્રદક્રયા, જો કોઈ હોય તો, રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા,

રૂ. કેટેગરી 'બી ૨' પદરયોજનાના દકસ્સામાં દિિસ િીઠ ૨૦૦૦ / -; રૂ. કેટેગરી 'બી ૧' પદરયોજનાના દકસ્સામાં
દિિસ િીઠ ૪૦૦૦ / -; અને રૂ. ૧૦૦૦૦ / - કેટેગરી 'એ' પદરયોજનાના દકસ્સામાં િરરોજ ચ ૂકિણી કરિામાં

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]

ભારત ક. રાજપત્ર:

29

સમાવિષ્ટ
આિશે, તે પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક
દ્વારા, અરજીના સમયે, અરજીની તારીખ સુિીના ઉલ્લંઘનની તારીખ

માટે ગણિામાં આિે છે .

ઉપરની પેટા કલમ (૩) અને (૩) ના ઉદ્દે શ્ય માટે, ઉલ્લંઘનની તારીખ ૧૪ મી એવપ્રલ, ૨૦૧૮ માનિામાં
આિશે (ઉલ્લંઘનનાં કેસો માટે પ્રિાન થયેલ સમય વિિંડો બંિ કરિાની તારીખ, સ ૂર્ના નંબર દ્વારા

એસ.ઓ. ૮૦૪ (ઇ) એ ૧૪ મી માર્ચ, ૨૦૧૭ ના રોજ અને મરાસ ખાતે માનનીય હાઇકોટચ ના ન્દ્યાયતંત્રના
તયારબાિના આિે શો દ્વારા ૧૪ મી માર્ચ, ૨૦૧૮ ના રોજ ડબલ્યુએમપી નંબર ૩૩૬૧ અને ૩૩૬૨ અને

ડબ્લ્યુપી નંબર ૧૧૨૧૯ માં ડબ્લ્યુએમપી નંબર ૩૭૨૧ ૨૦૧૭ ના) અથિા િષચના ૧ લી એવપ્રલ, જેમાં
ઉલ્લંઘન થયુ ં છે .
(10)

પદરયોજનાના દહમાયતકતાચને ઉપર્ાર પદરયોજના અને કુ િરતી અને સમુિાય સાિન સંસાિન
પદરયોજનાની રકમ અને એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી સાથે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે તેટલા જ પાંર્
િષચ માટે માન્દ્ય બેંક ગેરંટી સબવમટ કરિાની રહેશે, અને મ ૂલ્યાંકન દ્વારા ભલામણ કરિામાં આિશે

મ ૂલ્યાંકન કવમટી અને રે ગ્યુલટ
ે રી સતામંડળ દ્વારા અંવતમ સ્િરૂપ, તેને ત્રણ િષચના સમયગાળામાં અમલમાં
મ ૂકિાની શરત સાથે.
(11)

પદરયોજના સ ૂર્ક આ સ ૂર્નાની કલમ ૧૩ માં આપિામાં આિેલી જોગિાઈઓ મુજબ ઇઆઈએ દરપોટચ
તૈયાર કરશે અને જાહેરનામું આ સ ૂર્નાની કલમ ૧૪ માં આપિામાં આિેલી જોગિાઈઓ મુજબ કરિામાં
આિશે.

(12)

િરખાસ્તોની મ ૂલ્યાંકન આ સ ૂર્નાની કલમ ૧૫ માં આપિામાં આિેલી જોગિાઈઓ મુજબ કરિામાં
આિશે.

(13)

પયાચિરણ મંજૂરીના અનુિાન પહેલાં બેંક ગેરંટી જમા કરિામાં આિશે અને ઉપાય પદરયોજના અને

કુ િરતી અને સમુિાય સંસાિન વ ૃદ્ધદ્ધ પદરયોજનાના સફળ અમલીકરણ પછી અને કેટેગરી "એ"
પદરયોજનાના દકસ્સામાં મંત્રાલયની પ્રાિે વશક કર્ેરી દ્વારા ભલામણ કયાચ પછી બહાર પાડિામાં આિશે.
અથિા પ્રવ ૃવત્તઓ અથિા એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે અને રે ગ્યુલેટરી
અવિકારીની મંજૂરી.
(14)

આગળ, પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ ૧૯ ની જોગિાઈઓ મુજબ, સંબવં િત રાજ્ય
સરકાર અથિા કેન્દ્ર શાવસત પ્રશાસન અથિા એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી દ્વારા પદરયોજના
પ્રસ્તાિકતાચ સામે કાયચિાહી કરિામાં આિશે.

(15)

આગળ, પદરયોજનાના ઉલ્લંઘન ઘટક માટે ઓપરે શન અથિા ઓક્યુપન્દ્ે સી સદટિદફકે ટની સંમવત આપિામાં
આિશે નહીં તયાં સુિી પદરયોજનાને પયાચિરણીય મંજૂરી આપિામાં આિે નહીં. જો પદરયોજનાને પ ૂિચઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી વિના સંર્ાલન અથિા વ્યિસાય પ્રમાણપત્ર માટે સંમવત આપિામાં આિી છે , જેમ
કે કેસ હોઈ શકે,

આને પ્રોવિઝનલ તરીકે ગણિામાં આિશે અને આ સ ૂર્નાની કલમ ૧૪ ની પેટા કલમ (૨) મુજબ જાહેર
પરામશચ કરિાની રહેશે નહીં, પદરયોજનાના ઉલ્લંઘનની જાણના છ મદહનાની અંતમાં સમાતત થઈ જશે;
અને જાહેર પરામશચ માટેના પરીયોજનાઓ માટેના એક િષચ માટે, જ્યાં સુિી પ ૂિચ-ઇસી માટેની અરજી

ઇઆઇએ દરપોટચ અથિા ઇએમપી સાથે િાખલ કરિામાં ન આિે તયાં સુિી, કેસ તે જ સમયગાળામાં હોઈ
શકે.

23. પયલન ન કરવયનય વ્ર્વહયર: (1)

પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની શરતોનુ ં પાલન ન કરિાની જાણ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , પદરયોજના
પ્રસ્તાિક દ્વારા સુમો મોટો દરપોદટિંગ અથિા કોઈપણ સરકારી સત્તાવિકાર દ્વારા અહેિાલ પર આિાદરત
બનાિિામાં આિશે અથિા મ ૂલ્યાંકન મ ૂલ્યાંકન િરવમયાન મળી આિશે. રે ગ્યુલેટરી અવિકારી દ્વારા કવમટી
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(II)]

સમાવિષ્ટજો કોઈ હોય.
અથિા એપ્તલકેશનની પ્રદક્રયા િરવમયાન

(2)

કેટેગરી "એ" પદરયોજનાના સંિભચમાં પ ૂિચ-ઇસીની શરતોનુ ં પાલન ન કરિાને કેન્ન્દ્રય સ્તરે મંત્રાલય દ્વારા
હેત ુ માટે રચર્ત વનષ્ણાત સવમવતને ઉલ્લેખિામાં આિશે.

(3)

કેટેગરી "બી" પદરયોજનાના સંિભચમાં પ ૂિચ-ઇસીની શરતોના અહેિાલની ચબન-પાલનને રાજ્યકક્ષાએ
મંત્રાલય દ્વારા હેત ુ માટે રચર્ત વનષ્ણાત સવમવતને મોકલિામાં આિશે.

(4)

વનયુતત રચર્ત વનષ્ણાત સવમવતની ગેરહાજરીમાં, સંબવં િત મ ૂલ્યાંકન સવમવત વનષ્ણાત સવમવત તરીકે કાયચ
કરશે.

(5)

વનષ્ણાત સવમવતએ કાયચિાહીની પ્રદક્રયામાં પારિશી રીતે અહેિાલ કરાયેલ ચબન-પાલન અંગે ઇરાિાપ ૂિચક
વિર્ારણા કરી છે , જેમાં પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચને રૂબરૂમાં અથિા અવિકૃત પ્રવતવનવિ દ્વારા અથિા વિદડઓ
કોન્દ્ફરન્દ્સ દ્વારા જરૂરી સ્પષ્ટીકરણ આપિા માટે આમંવત્રત કરિામાં આિશે, જેનો વનણચય રે ગ્યુલેટરી
અવિકારી દ્વારા લેિામાં આિશે.

(6)

કાયચિાહીના વનષ્કષચ પર, વનષ્ણાત સવમવત, પ ૂિચ-ઇસી શરતોની શરતોનુ ં પાલન માટે સમય બાઉન્દ્ડ એતશન
તલાન અને બેન્દ્ક ગેરંટીના જથ્થા સાથેના પાલનના હેત ુ માટે બાંયિરી તરીકે જમા કરાિિા માટે
પદરયોજના સ ૂર્કને સ્પષ્ટ ભલામણો કરશે. કેસ હોઈ શકે તેમ એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી.

(7)

એકશન પદરયોજનાના સફળ અમલ પછી અને કેટેગરી "એ" પદરયોજનાના મામલામાં મંત્રાલયની
પ્રાિે વશક કર્ેરી અથિા સીપીસીબીના પ્રાિે વશક વનયામકની ભલામણો પર બેંક ગેરંટી જાહેર કરિામાં
આિશે; િગચ "બી" પદરયોજનાના દકસ્સામાં એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી.

24. રે તી ખયણકયમ અથવય નદીનય પટમયં ખયણકયમ અને અન્ર્ નયનય ખત્તનજોની ખયણકયમ મયટે ક્લસ્ટરની રચનય:
જજલ્લય સવેક્ષણ અહેવયલની તૈર્યરી
(1)

પયાચિરણ, િન અને આબોહિા પદરિતચન મંત્રાલય, સમયે સમયે 'નાના ખનીજ' ના ખાણકામ માટે
જજલ્લા સિે અહેિાલ તૈયાર કરિા માટે વનયત પ્રદક્રયા જારી કરશે.

(2)

પયાચિરણ, િન અને આબોહિા પદરિતચન મંત્રાલય, પયાચિરણીય ઓદડટ સદહત 'નાના ખનીજો' ના
ખાણકામના અમલીકરણ, િે ખરે ખ માટેની પ્રદક્રયા સમય સમય પર જારી કરશે.

(3)

તલસ્ટર પદરક્સ્થવત સંિભેની કાયચિાહી નીર્ે મુજબ રહેશે:
(a)

એક તલસ્ટરની રર્ના કરિામાં આિશે જ્યારે એક લીઝની પેદરફેદરઝ િચ્ર્ેન ુ ં અંતર એકરૂપતા
યુતત ખવનજ ક્ષેત્રના અન્દ્ય લીઝની પેદરફેરીથી ૫૦૦ મીટરથી ઓછં હોય છે , જે ૯ સતટેમ્બર, ૨૦૧૩

ના રોજ અને તે પછી આપિામાં આિેલા ખાણ લીઝ અથિા તિોરી લાઇસન્દ્સને લાગુ પડશે. જો
કે સંલગ્ન ક્ષેત્રમાં, રાજ્ય સરકારનો ખાણ અને ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર વિભાગ,
(i)

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

(ii)

તલસ્ટર માટે, માઇન તલાન અને ઇઆઇએ અથિા ઇએમપી તૈયાર કરો;

(iii) પ્રાિે વશક ખાણ પદરયોજના અને પ્રાિે વશક ઇઆઆઈએ અથિા ઇએમપી તૈયાર કરો, કારણ
કે આ સંિાદિતામાંના તમામ તલસ્ટરો સદહત કેસ હોઈ શકે છે ; અને
(iv)

તલસ્ટર અને પ્રાિે વશક ઇઆઇએ અથિા ઇએમપીના અમલીકરણ માટેના પ ૂિચવનિાચદરત
પ્રમાણમાં પદરયોજના પ્રોપોટસચ પાસેથી ભંડોળના એકત્રીકરણ માટે પ્રિાન કરો, જેમ કે આ
કેસ હોઈ શકે છે :

આગળ પ ૂરી પાડિામાં આિેલ કે લીઝો ત્રણ િષચ કે તેથી િધુ સમય માટે કાયચરત ન હોય અને
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ુ રી, ૨૦૧૬સમાવિષ્ટ
૧૫ મી જાન્દ્યઆ
ના રોજ પયાચિરણીય મંજૂરી મળી હોય તેિા લીઝો, તલસ્ટરના ક્ષેત્રની
ગણતરી માટે ગણાશે નહીં, પરં ત ુ ઇઆઇએ અથિા ઇએમપીમાં સમાિિામાં આિશે, જેમ કે
કિાર્.

(b)

ઈઆઇએ અથિા ઇએમપીના અમલીકરણ માટે ભંડોળ િિારિા માટે જજલ્લા ખવનજ ભંડોળનો
ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે , કારણ કે આ કેસ હોઈ શકે છે ;

(c)

'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી', કારણ કે શક્ય સંભવિત બાહ્યતાઓને કબજે કરિા
માટે સમગ્ર તલસ્ટર માટે તૈયાર રહેિાની જરૂર છે . આ અહેિાલો તલસ્ટરની િહન ક્ષમતા, પદરિહન
અને તેનાથી સંબવં િત મુદ્દાઓ, ભરપાઈ અને દરર્ાિ મુદ્દાઓ, તલસ્ટર વિસ્તારનો ભ ૂ-જળવિજટ

.િનવિષયક અભ્યાસ મેળિશે. 'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી', કેસ હોઈ શકે તેમ,

રાજ્ય અથિા રાજ્યની નામાંદકત એજન્દ્સી અથિા તલસ્ટરમાં પદરયોજના પ્રોપોટસચના જૂથ અથિા
તલસ્ટરમાં પદરયોજના પદરયોજનાર દ્વારા તૈયાર કરિામાં આિશે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે;
(d)

સંપ ૂણચ તલસ્ટર માટે એક જાહેર પરામશચ કરિામાં આિશે, તયારબાિ અંવતમ 'તલસ્ટર ઇ.આ.આ.'
અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી', જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તલસ્ટર તૈયાર કરિામાં આિશે;

(e)

પ્રાયર-ઇસી અથિા પ્રાયોર-ઇપી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , અરજી કરી શકાય છે અને વ્યક્તતગત
પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને જારી કરિામાં આિશે. તલસ્ટરના વ્યક્તતગત લીઝ િારકો સમાન

'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી' નો ઉપયોગ કરી શકે છે , જેમ કે કેસ હોઈ શકે ,

પહેલાના પયાચિરણીય મંજૂરી માટે અરજી કરિાના હેત ુ માટે. 'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર
ઇએમપી', જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , ફાઇલ કરે લા સ્તરે કોઈ નોંિપાત્ર ફેરફારને ધ્યાનમાં રાખીને
અપડેટ કરિામાં આિશે;
(f)

'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી' ની વિગતો, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , તે તલસ્ટરમાંના
િરે ક અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરીમાં પ્રવતચબિંચબત થશે. મ ૂલ્યાંકન સવમવત સુવનવિત કરશે કે

'તલસ્ટર ઇઆઇએ' અથિા 'તલસ્ટર ઇએમપી' માંથી નીકળે લા નકારાતમક પગલાં, જેમ કેસ હોઈ
શકે, અભ્યાસ પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની પદરક્સ્થવત તરીકે સંપ ૂણચ રીતે પ્રવતચબિંચબત થાય છે ,
જેમ કે કેસ હોઈ શકે, તે તલસ્ટરમાં વ્યક્તતગત પદરયોજનાના ટેકેિારો.

25. રે ગ્યલેટરી સતયમંડળ દ્વયરય આપવયમયં આવેલી પ્રીત્તવર્ર એન્વયર્નામેન્ટ ક્ક્લર્રન્સ અથવય પ્રયર્ોર
પર્યાવરણીર્ પરવયનર્ી સયમે અપીલ.
(૧) રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા આપિામાં આિેલ પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી સામેની કોઈપણ અપીલ, કલમ ૧૬
હેઠળ સ ૂર્િેલ ૩૦ દિિસની અિવિની અંતગચત, રાષ્િીય ગ્રીન દિબ્યુનલ સમક્ષ રજુ કરિામાં આિશે.
નેશનલ ગ્રીન દિબ્યુનલ એતટ, ૨૦૧૦:

જો નેશનલ ગ્રીન દિબ્યુનલ, જો તે સંતોષ છે કે અપીલ કરનારને તે સમયગાળા િરવમયાન અપીલ િાખલ
કરિાથી અટકાિિામાં આવ્યુ ં છે , તો તે રાષ્િીય ગ્રીન દિબ્યુનલ એતટ, ૨૦૧૦ ની કલમ ૧૬ હેઠળ િાખલ
કરિાની મંજૂરી આપી શકે છે , તે પછીના સમયમાં નહીં. સાઠ દિિસથી િધુ.
26. પરીર્ોજનયઓ અપવયદ
નીર્ેના દકસ્સાઓમાં પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની જરૂર રહેશે નહીં, જેમ કે: (1)

કુ મ્હસચ (કુ ંભાર) દ્વારા માટીના િાસણો, િીિો, રમકડાં, િગેરે તેમના દરિાજો મુજબ તૈયાર કરિા માટે
મેન્દ્યુઅલ માઇવનિંગ દ્વારા સામાન્દ્ય માટી અથિા રે તીનો વનષ્કષચણ;

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]
(2)

ભારત ક. રાજપત્ર:

32

સમાવિષ્ટ
માટીની ખાણકામ દ્વારા, માટીની ટાઇલ્સ
તૈયાર કરનારા માટીના ટાઇલ્સ ઉતપાિકો દ્વારા સામાન્દ્ય માટી

અથિા રે તીનો વનષ્કષચણ;
(3)

ખેડૂતો દ્વારા પ ૂર બાિ કૃવષ ક્ષેત્ર પર રે તીના ભંડાર દૂ ર કરિા;

(4)

ગામમાં વ્યક્તતગત ઉપયોગ અથિા સમુિાયના કામ માટે ગ્રામ પંર્ાયતમાં આિેલા સ્રોતોમાંથી રે તી
અને સામાન્દ્ય માટી વિગત વનષ્કષચણ;

(5)

ગામનાં તળાિો અથિા ટાંકીનુ ં ડી-વસચલિંગ, ગામડાંના રસ્તાઓ, તળાિોનુ ં વનમાચણ, મહાતમા ગાંિી રાષ્િીય
ગ્રામીણ રોજગાર અને બાંયિરી પદરયોજનાઓ, સરકારની પ્રાયોજજત અન્દ્ય પદરયોજનાઓ અને
સમુિાયના પ્રયતનો જેિા સમુિાય કાયચ;

(6)

રસ્તા, પાઇપલાઇન્દ્સ, િગેરે જેિા રે ખીય પરીયોજનાઓ માટે સામાન્દ્ય પ ૃથ્િીની બહાર કાઢિા અથિા
સોવસિંગ અથિા ઉિાર લેવ.ુ ં

(7)

ડેમ, જળાશયો, િીયસચ, બેરેજ, નિી અને નહેરોની જાળિણી, જાળિણી અને આપવત્ત વ્યિસ્થાપનના હેત ુ
માટે ડ્રેજજિંગ અને ડી-વસચલિંગ;

(8)

ગુજરાતમાં િણજારા અને ઓડ્સ દ્વારા રે તીનુ ં પરં પરાગત વ્યિસાવયક કામગીરી જી.યુ. / ૯૦ (૧૬) /
ુ રી, ૧૯૯૦ ના રોજ;
એમસીઆર -૨૧૮૯ (૬૮) / ૫-સીએર્એર્ દ્વારા, ગુજરાત સરકારના ૧૪ મી ફેબ્રઆ

(9)

પરં પરાગત સમુિાય દ્વારા આંતર ભરતી ક્ષેત્રમાં ચ ૂનોના શેલો (મ ૃત શેલ), મંદિરો િગેરેન ુ ં જાતે વનષ્કષચણ;

(10)

વસિંર્ાઈ અથિા પીિાના પાણીના હેત ુ માટે કૂિામાં ખોિવુ;ં

(11)

ઇમારતો માટે ફાઉન્દ્ડેશન ખોિવુ,ં પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની આિશ્યકતા નથી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે ;

(12)

જજલ્લા કલેતટર અથિા જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા અન્દ્ય કોઇ સક્ષમ સતામંડળના આિે શથી કેનાલ, નાળા,
ડ્રેઇન, જળસંર્ય, િગેરેમાં થતી કોઈપણ ભંગાણના પ ૂર માટે સામાન્દ્ય િરતી અથિા માટીની ખોિકામ;

(13)

રાજ્ય સરકાર દ્વારા કાયિાઓ અથિા વનયમો હેઠળ માઇવનિંગની પ્રવ ૃવત્ત તરીકે જાહેર કરાયેલ પ્રવ ૃવત્તઓ;

(14)

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

(15)

અનુસ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ પરીયોજનાઓ માટે સંશોિન અને વિકાસ પ્રવ ૃવત્તઓ લેબોરે ટરી સ્કેલ કામગીરીને
આવિન છે જ્યાં અને કોઈ વ્યિસાવયક ઉતપાિન શામેલ નથી;

(16)

પરીયોજનાઓ કે જે અનુસ ૂચર્માં આિરી લેિામાં આિતા નથી, તે પદરયોજનાના પદરસરમાં હાથ િરિા
અથિા સ્થાવપત કરિાની િરખાસ્ત કરિામાં આિી છે , જેના માટે પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપી, જે કેસ હોઈ
શકે છે , તે પહેલાથી જ મંજૂરી આપિામાં આિી હતી;

(17)

વ્યક્તતગત ઉદ્યોગો જેમ કે સ ૂચર્ત ઓિોચગક

િસાહતોમાં સ ૂચર્ત ઓિોચગક

પ્રકારનાં ઉદ્યોગો, જેમ કે િસ્તુઓ ૧૬, ૧૮, ૨૪, ૨૫ અથિા તે ઓિોચગક

િસાહતો જેિા કે સજ્જ

િસાહતોનો પ ૂિચ વનિાચદરત

પ્રવ ૃવત્તઓ (જરૂરી નથી સજાતીય) સાથેનો વ્યિસાય, જ્યાં સુિી વનયમો અને શરતો સુિીનો સમાિેશ થાય

છે . ઓિોચગક િસાહતનુ ં પાલન કરિામાં આિે છે (આિા િસાહતો / સંકુલમાં પ ૂિચ-ઇસીના વનયમો અને
શરતોનુ ં પાલન કરિાની ખાતરી કરિાની કાન ૂની જિાબિારી સાથે સ્પષ્ટ રીતે ઓળખાયેલ મેનેજમેન્દ્ટ

હોવુ ં આિશ્યક છે અને જેઓ આિા વનયમો અને શરતોના ઉલ્લંઘન માટે જિાબિાર હોઈ શકે છે . theદ્યોચગક
િસાહતનુ ં જીિન);
(18)

ઓદ્યોચગક િસાહત ૫૦૦ હેકટરથી નીર્ેના ક્ષેત્રફળ સાથે અને અનુસ ૂચર્માં સ ૂચર્બદ્ધ શ્રેણી 'એ' અથિા 'બી
૧' અથિા 'બી ૨' પદરયોજનાના કોઈપણ ઉદ્યોગને રહેતી નથી;

(19)

કોલસો અને ચબન-કોલસાની ખવનજ સંભાિના;
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સમાવિષ્ટ
વસક્સ્મક સિેક્ષણો કે જે ઓફશોર અને
ઓનશોર ઓઇલ અને ગેસ સદહતના સંશોિન સિેક્ષણનો ભાગ છે ,

જેમાં કોલસાના બેડ વમથેન અને શેલ ગેસનો સમાિેશ થાય છે , જો છૂટછાટિાળા વિસ્તારોને ભૌવતક
સિેક્ષણ માટે પ ૂિચ-ઇસી અથિા પ ૂિચ-ઇપીની અગાઉની શરતો મળી હોય;
(21)

નાના વસિંર્ાઈ પરીયોજનાઓ જેમાં ૨૦૦૦ હેતટર સુિીના સંસ્કારી આિે શ વિસ્તારનો સમાિેશ થાય છે ;

(22)

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

(23)

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

(24)

ગૌણ િાતુશાસ્ત્રના ફાઉન્દ્ડ્રી એકમો, (a) ચબન-ઝેરી, િાવષિક ૧૦૦૦૦૦ ટન સુિીની ક્ષમતાિાળા ઇન્દ્ડતશન ફનેસ અથિા ઇલેન્તિક આકચ
ફનેસ અથિા સબમડે ડ આકચ ફનેસ અથિા અન્દ્ય ગેસ આિાદરત ભઠ્ઠીઓ જેિી ભઠ્ઠીઓ શામેલ;
(b) ચબન-ઝેરી, િાવષિક ૬૦૦૦૦ ટન સુિી ક્ષમતાિાળા કોલસા અથિા ચબ્રિેટ્સનો ઉપયોગ કરીને
કપોલા અને અન્દ્ય ભઠ્ઠીઓ જેિી ભઠ્ઠીઓનો સમાિેશ;
(c) જોખમી અને અન્દ્ય કર્રાના વનયમો, ૨૦૧૬ હેઠળ નોંિાયેલા ફરીથી સાયકચલિંગ એકમો.

(25)

એકલા એકલા ફરી રોચલિંગ વમલો, (a) િાવષિક ૧૦૦૦૦૦ ટન સુિીની ક્ષમતાિાળા અથાણાંની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા;
(b) િાવષિક ૨૦૦૦૦૦ ટન સુિી ક્ષમતાિાળા અથાણાંના ઓપરે શન સાથે શામેલ નથી;
(c) અથાણાંનો સમાિેશ ન થાય અને ફરીથી ગરમી માટે બળતણની આિશ્યકતા ન હોય;

(26)

પ ૂિચ-ઇસીની શરતોની મંજૂરીિાળી ક્ષમતામાં Portડચ નરી પોટચ લેન્દ્ડ વસમેન્દ્ટ (ઓપીસી), પોટચ લેન્દ્ડ પોઝોલાના
વસમેન્દ્ટ (પીપીસી), પોટચ લેન્દ્ડ સ્લેગ વસમેન્દ્ટ (પીએસસી), મેસોનરી વસમેન્દ્ટ અથિા અન્દ્ય કોઈપણ પ્રકારનાં
વસમેન્દ્ટ માટેના ઉતપાિનના વમશ્રણમાં ફેરફાર.

(27)

'કોલસાની ટેર વપર્' ઓગળિા માટે એકલા પદરયોજના;

(28)

ુ ેશન;
એકલા સુપર ફોસ્ફેટ પાિડરનુ ં એકલા સ્ટેન્દ્ડ એકલા ગ્રાન્દ્યલ

(29)

ખાતરોનો લીમડાનો કોદટિંગ અથિા ખાતરોના દકલ્લેબિ
ં ી, પ્રિાન કે પ ૂિચ ઉતપાિન ઇસીની માન્દ્ય ક્ષમતા
િત્તા િપરાયેલી કોદટિંગ અથિા દકલ્લેબિ
ં ી સામગ્રીના િજનથી િધુ ન હોય;

(30)

પેરાદફન મીણની પ્રદક્રયા;

(31)

અફીણમાંથી આલ્કલોઇડનુ ં વનષ્કષચણ;

(32)

પોચલમર ગ્રાન્દ્યલ્ુ સ અથિા મેન્દ્યુમેડ રે સામાંથી ગ્રાન્દ્યલ્ુ સ અથિા ફ્લેતસ અથિા ચર્તસમાંથી ઉતપાિનોનુ ં
ઉતપાિન;

(33)

એલએબી તરફથી રે ખીય એન્લ્કલ બેપ્ન્દ્ઝન સલ્ફોવનક એવસડ (એલએબીએસએ) નુ ં ઉતપાિન;

(34)

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

(35)

કાગળ અથિા કાગળ બોડચ ન ુ ં ઉતપાિન કર્રો કાગળમાંથી બનાિે છે અથિા તૈયાર અથિા માિો વિના
અથિા બ્લીચર્િંગ અથિા ડીકોલોરાઇચઝિંગ િગર તૈયાર છે ;

(36)

સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળ મેન્દ્યુફેતર્દરિંગ યુવનટ અથિા સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળ વિસ્ફોટકો, દડટોનેટસચ,
મેનેજમેન્દ્ટ અને હેન્દ્ડચલિંગ યુવનટ્સ અથિા ડેપો સદહતના ફયુઝ;
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હિા પટ્ટાઓ જેમાં બાંકરી અથિાસમાવિષ્ટ
દરફયુઅલ સુવિિા અને / અથિા ચબન-વ્યિસાવયક એરસ્િીતસ સદહત
એર િાદફક વનયંત્રણ શામેલ નથી;

(38)

કોમન ઇફ્લુએન્દ્ટ િીટમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ (સીઈટીપી) એિા પરીયોજનાઓ માટે પ્રસ્તાવિત છે કે જેમને પોતાને
પ ૂિચ-ઇસીની જરૂર નથી. જો સી.ઇ.ટી.પી. ના હાલના અથિા સ ૂચર્ત સભ્ય એકમોમાં પ ૂિચ-ઇસીની શરતોની

આિશ્યકતા મુજબ કોઈ ઉતપાિન ઉતપન્ન કરિા અથિા સ ૂર્િિાની ભલામણ કરિામાં આિે છે , તો
સીઈટીપીને પ ૂિચ-ઇસીની જરૂર પડશે;
(39)

જાળિણી ડ્રેજજિંગ;

(40)

પદરયોજના નંબરના સંિભચમાં સ ૂક્ષ્મ ઉદ્યોગો આઈટમ નંબરો ૮ (એ), ૮ (બી), ૯, ૧૦ (એફ), ૧૧ (એ), ૧૧ (બી),
૨૦, ૨૪, ૨૫ (ડી) અને ૨૭ અને નાના ઉદ્યોગોમાં આઇટમ નંબર ૧૦ (એફ), ૨૪ અને ૨૭ ની સામે પદરયોજનાનો
આિર.

27. પડતર કેસોનય ત્તનકયલ સધી ઇ.આઇ.એ. સ ૂચનય, ૨૦૦૬ ન ં સંચયલન: (1)

આ સ ૂર્નાના અંવતમ પ્રકાશનની તારીખથી, ઇ.આઇ.એ. સ ૂર્ન, ૨૦૦૬ અને તયારબાિના સુિારાઓને પ ૂિચઇસી માટે કરિામાં આિતી તમામ અરજીઓના દકસ્સામાં હિ સુિી આિા સુપરસ્ટેશન પહેલાં કરિામાં
આિતી અથિા બાિબાકી કરિામાં આિતી બાબતો વસિાય, તેને રિ કરિામાં આિશે. આ સ ૂર્નાના
અંવતમ પ્રકાશનની તારીખ, કેન્દ્ર સરકાર આ જાહેરનામાની કોઈપણ અથિા તમામ જોગિાઈઓને હળિા

કરી શકે છે , અથિા ૨૦૦૬ ના જાહેરનામાની કેટલીક અથિા બિી જોગિાઈઓ ર્ાલુ રાખિાની તારીખથી
ર્ોિીસ મદહનાથી િધુ સમયગાળા માટે ર્ાલુ રાખી શકે છે . આ સ ૂર્ના.
(2)

અહીં સ્પષ્ટતા કરિામાં આિી છે કે આ સ ૂર્નાના અંવતમ પ્રકાશન પછી જારી કરાયેલ તમામ પ ૂિચ-ઇસી,
કોઈપણ અગાઉની ઇ.આઇ.એ. સ ૂર્ના હેઠળ પ્રાતત કરે લી અને પ્રદક્રયા કરિામાં આિતી અથિા આંવશક
પ્રદક્રયા કરાયેલ અરજીના સંિભચમાં પણ આ સ ૂર્ના હેઠળ જારી કરિામાં આિશે.

(3)

રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ, ઉપલબ્િ પ્રિાન અથિા પયાચિરણીય મુદ્દાઓના આિારે , પ ૂિચ-ઇસી જારી કયાચ પછી
બહાર લાિિામાં આિતી, િિારાની શરતો લાિી શકે તેમ હોિાથી, લાગુ કરી શકે છે .
[એફ. નંબર ૨૨-૫૦ / ૨૦૧૮-IA-

III]

ગીતા મેનોન, જે.ટી.સચર્િ.]
અનસ ૂચચ
(ફકરો ૨ અને ૭ જઓ)
પ્રયર્ોજક પર્યાવરણ સ્પષ્ટતય અથવય પ્રયર્ોજીક પર્યાવરણ મંજૂરીની આવશ્ર્કતય પરીર્ોજનયઓની સ ૂચચ, જેમ
કે કેસ હોઈ શકે છે .
વસ્ત

પરરર્ો

થ્રેશોલ્ડ મર્યાદય સયથેની કેટેર્રી

શરતો જો કોઈ હોર્

જનય
એ
(૧)

(૨)

(૩
)

બી ૧

બી

(૪)

(૫)

૨
(૩
)
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(એ) નાના ખવનજોની
ખાણકામ

સમાવિષ્ટ > ૫ હેતટર અને ≤
> ૧૦૦ હેતટરની
૧૦૦ હેતટર
ખાણકામ લીઝ
માઇવનિંગ લીઝ
વિસ્તાર
વિસ્તાર

< ૫ હેતટર

નોિ:

માઇવનિંગ લીઝ
વિસ્તાર

(૧) માઇન લીઝ વિસ્તાર
૨ હેકટરથી િધુ અને ૫
હેકટર સુિીના નાના
ખવનજ પરીયોજનાઓની
ખાણકામ દડસ્િેતટ લેિલ
એતસપટચ ને મોકલિામાં
આિશે મ ૂલ્યાંકન સવમવત

> ૧૦૦ હેતટરની

<માઇવનિંગ ૧૦૦

ડમ્પ

ખાણકામ લીઝ

હેતટર માઇવનિંગ

(ખોિકામ

વિસ્તાર

લીઝ વિસ્તાર

ડમ્પનુ ં સંર્ાલન)

એ) સંશોિન

-

-

બિી પદરયોજના

બી) વિકાસ અને

બિી પદરયોજના

-

-

≤૭૫

૨૫

નૉિ:

મેગાિાટ્સ> ૨૫

મેગાિાટ

કેટેગરી 'બી ૧' નિી ખીણ

હાઇડ્રોઇલેન્તિક

પાિર ઉતપાિન

(બી) કોલસા સદહતના
મુખ્ય

ખવનજોની

ખાણકામ

૨
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ખાણકામ
અથિા

(૨) માઇનીંગ લીઝ ક્ષેત્રમાં
અથિા ઓિરબડે ન તલસ્ટરની
પદરક્સ્થવત
અથિા કર્રો
શામેલ છે

સીબીએમ અને શેલ
ગેસ સદહત અપતટીય
અને

િદરયા

કાઠે

ઓઇલ એન્દ્ડ ગેસ

ઉતપાિન
(ઇન્દ્રાસ્િતર્ર
સુવિિાઓ સદહત
િા.ત. ગેસ મેળિિો
અથિા
ગેિરીંગ

સ્ટે શન,

પ્રારં ચભક

ઉતપાિન

વસસ્ટમો,
પાઇપલાઇન્દ્સ, િગેરે.)

૩

નિી ખીણ

>

૭૫

મેગાિાટ

હાઇડ્રોઇલેન્તિક પાિર
ઉતપાિન;

મેગાિાટ

હાઇડ્રોઇલેન્તિક

પાિર ઉતપાિન;

પરીયોજનાઓ એકથી િધુ
રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત
પ્રિે શોમાં

આિતા

કેન્દ્ર

સરકારના સ્તરે મ ૂલ્યાંકન
કરિામાં આિશે.

૪

વસિંર્ાઈ

> ૫૦૦૦૦ હેકટર

>૧૦૦૦૦ હેકટર

> ૨૦૦૦ હેતટર અને

કલ્ર્યુઅ
ચ લ

અને

કમાન્દ્ડ એદરયા

<૧૦૦૦૦

<૫૦૦૦૦
હેતટરમાં
કલ્ર્યુઅ
ચ લ
કમાન્દ્ડ એદરયા.

કલ્ર્યુઅ
ચ લ
કમાન્દ્ડ એદરયા

હેકટર
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> ૫ મેગાિાટ અને

સમાવિષ્ટ > ૫ મેગાિાટ
> ૫૦૦ મેગાિાટ

થમચલ પાિર

ગેસ આિાદરત);

<૫૦૦ <૧૫ મેગાિાટ જે
મેગાિાટ (કોલસો / બાયોમાસ અથિા
ચલગ્નાઇટ / નેતથા ચબન-જોખમી

>૧૦૦ મેગાિાટ

અને

(કોલસો  ચલગ્નાઇટ / અને
નેતથા અને

ગેસ

(અન્દ્ય તમામ ઇંિણ) આિાદરત);

>૫ મેગાિાટ
અને<૧૦૦
મેગાિાટ્સ (અન્દ્ય

બિા ઇંિણ વસિાય
કે બાયોમાસ અને
મ્યુવનસીપલ

મ્યુવનવસપલ

ઘન

કર્રામાં

સહાયક

બળતણ

તરીકે

કોલસો, ચલગ્નાઇટ /
પેિોચલયમ
ઉતપાિનો
સુિી

૧૫%

.

ચબન-જોખમી
કર્રો);
> ૧૫ મેગાિાટ્સ
અને<૧૦૦
મેગાિાટ્સ

(મ્યુવનવસપલનો
ચબન જોખમી ઘન
કર્રો/ઉપયોગ
કરીને)નક્કર ચબનજોખમી કર્રો /
બાયોમાસ
બળતણ તરીકે ).

૬

અણુશક્તત
અણુ

અથિા

બિા પદરયોજના

-

-

>૧ વમચલયન

િાવષિક <૧

-

બળતણની

પ્રદક્રયા

૭

કોલ િોશરીઝ

ટન િાવષિક કોલસા

વમચલયન ટન

નૉિ:
જો

કોલસો

કોલસો

ખાણકામ

િોિાનુ ં

લીઝ

ક્ષેત્રની

અંિર આિેલ ું હોય, તો આ
પ્રસ્તાિને
પ્રસ્તાિ
મ ૂલ્યાંકન

માઇવનિંગ
સાથે

મળીને
કરિામાં

આિશે.

૮

(એ)

ખવનજ

-

સમાિેશ લાભ

બિા

નાના અને મધ્યમ

પદરયોજના

ઉદ્યોગો

શારીદરક

આિેલ ું હોઈ તે તલાન્દ્ટ

રાસાયચણક પ્રદક્રયાઓ

૯

કેવમકલ

િાવષિક

પ્રદક્રયા/ કેન્ન્દ્રત પ્રદક્રયા

 વમચલયન ટન

પેલેટ

-

તલાન્દ્ટ

જો વમનરલ બેનીફીકેશન
માઇવનિંગ લીઝ વિસ્તારમાં

પ્રદક્રયા અને ભૌવતક(બી)

નૉિ:

િાવષિક

<૧.૦

વમચલયન ટન િીઠ
બિા પરીયોજનાઓ નાના અને મધ્યમ

ખનન

િરખાસ્ત

સાથે

મળીને મ ૂલ્યાંકન કરિામાં
આિશે.
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સમાવિષ્ટ

ઉદ્યોગો

એકત્રીકરણ તલાન્દ્ટ

૧૦

િાતુશાસ્ત્ર ઉદ્યોગો
(ફેરસ
અને નોન ફેરસ)
ઇન્ન્દ્ટગ્રેટેડ

(એ)

સ્ટીલ તલાન્દ્ટ્સ
(બી)
સ્પોન્દ્જ
લોખંડ તલાન્દ્ટ
(સી)

> ક્રૂડ સ્ટીલના િાવષિક

<

ક્રૂડ

સ્ટીલના -

૧ વમચલયન ટન

િાવષિક ૧ વમચલયન

> િાવષિક ૦.૫

<૦.૫ વમચલયન

ટન

વમચલયન ટન

ટન

િાવષિક
બિા પદરયોજના

-

-

> િાવષિક ૧.૫ લાખ

િાવષિક ૧.૫ લાખ

-

ટન

ટન િાવષિક

િાવષિક >૨૦,૦૦૦

િાવષિક <૨૦,૦૦૦ -

ચબન-ફેરસ
ગંિ

અને

શુદ્ધદ્ધકરણ
ફેરો

(ડી)

એલોય તલાન્દ્ટ
(ઇ)
માધ્યવમક

ટન

િાતુશાસ્ત્ર ઉદ્યોગ

ટન

પ્રવત

(ઝેરી
િાતુઓ)
-

(એફ)
માધ્યવમક
િાતુશાસ્ત્ર ઉદ્યોગ
(ચબનઝેરી િાતુઓ)

ફયઉન્ડ્રીઝ

(i)

સમયવેશ
ઇલેક્ટ્ક્િક
ભઠ્ઠી

ભઠ્ઠીઓનો ટનથી
અથવય

અથવય
સયથે

ભઠ્ઠી
ક્ષમતય

અન્ર્

ટન

ક્ષમતાિાળા
આકા ઇન્દ્ડતશન

થવય
ચયપ

િાવષિક

૧,૫૦,૦૦૦

અ
ડૂબી

ફાઉન્દ્ડ્રીઝ

ફનેસ િાવષિક ૧,૦૦,૦૦૦

ઇન્ડક્શન
જેવય

(i)

ર્ેસ

આધયરરત ભઠ્ઠીઓ

અથિા

ફનેસ
ઇલેન્તિક

આકચ ફનેસ અથિા
ડૂબી

ર્ાપ

ભઠ્ઠી

અથિા અન્દ્ય ગેસ
આિાદરત ભઠ્ઠીઓ
(ii)

ફાઉન્દ્ડ્રીઝ

િાવષિક
૬૦,૦૦૦
વધ
કરતયં
વયત્તર્િક ૧,૫૦,૦૦૦ ટનથી િધુ િાવષિક
ક્ષમતાિાળા
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કોલસાનો

ઉપયોગ

(ii) ભઠ્ઠીઓ જેવી કે કરીને કપોલા અથિા
ફયળો, જેમયં કે પોલય અન્દ્ય ભઠ્ઠીઓ જેિી
અને

ક્ષમતયવયળય ભઠ્ઠીઓ

અન્ર્ ભઠ્ઠીઓ છે

શામેલ

જેમાં

છે

િાવષિક

વધ
કરતયં ૧,૦૦,૦૦૦ ટન છે .
વયત્તર્િક ૧,૦૦,૦૦૦
(iii) એકલ રોચલિંગ
ટન
વમલો

િાવષિક ૧, ૦૦, ૦૦૦
ટન

કરતા

િધુની

ક્ષમતાિાળા
પીતલીન્દ્ગનો
સમાિેશ.
(iv) િાવષિક ૨, ૦૦,

૦૦૦

ટન

કરતા

િધુની ક્ષમતાિાળા
પીતલીન્દ્ગનો
સમાિેશ નહીં કરતી
સ્ટે ન્દ્ડઅલોન

દર-

રોચલિંગ વમલો.
મધ્યમ

(v)
સાહસો

૧૧

(એ) વસમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ્સ

િદટિકલ
શાફ્ટ ભઠ્ઠાિાળા
તલાન્દ્ટ

વસિાય

િાવષિક
ઉતપાિન ક્ષમતા
  વમચલયન ટન

(i) <૧.૦

નાના અને મધ્યમ
ઉદ્યોગો.

વમચલયન ટન
પ્રવત

વસમેન્દ્ટ

િાવષિક

કોલસો

એકલ

કરે છે .
(i)

પ્તલન્દ્કર ગ્રાઇન્દ્ડીંગ

ટન િીઠ

ગ્રાઇન્ન્દ્ડિંગ યુવનટ્સ

એકમો

ઉતપાિન ક્ષમતા

િાવષિક

પેટકોકનુ ં

ઉતસિનના િોરણોને પ ૂણચ

  વમચલયન

-

અને

પ્રદક્રયા હોઈ શકે છે જો તે

સાથે

ઊભી શાફ્ટ ભઠ્ઠા.
(બી)

માટે ન ુ ં

વમશ્રણ અને કર્રાની સહ-

બિા વસમેન્દ્ટ

તલાન્દ્ટ્સ

ઉદ્યોગ

બળતણ કોલસો, પેટકોક,

ઉતપાિન ક્ષમતા.
(ii)

નૉિ:

એકલા

િાવષિક ૧ વમચલયન
ટન.

(ii) દકસ્સામાં બિા
સ્િતંત્ર

ગ્રાઇન્દ્ડીંગ

એકમોની
પ્તલન્દ્કરનુ ં પદરિહન
અને
તૈયાર ઉતપાિન રે લ
/ સમુર મોડ દ્વારા
સ ૂચર્ત.
(iii)

નાનુ ં
અને મધ્યમ
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ઉદ્યોગો.

-

બિા પદરયોજના

-

બિા પદરયોજના

-

-

>  વમચલયન

<િાવષિક ૦.૮

-

ઉતપાિન
(એસેમ્બચલિંગ વસિાય)
અને
લીડ એવસડ બેટરી
ર્ાિ)

૧૩
૧૪

પેિોચલયમ શુદ્ધદ્ધકરણ
ઉદ્યોગ
(એ) કોક પકિિાની
ભઠ્ઠી તલાન્દ્ટ
(બી)

કોલસો

પ્રોસેવસિંગ
અથિા

ટાર

ટન િાવષિક

વમચલયન ટન

-

બિા પદરયોજના

-

બિા પદરયોજના

-

-

> ટન

(i) > ટન

જો

દિિસની

ઓિોચગક

એકમો
કેપ્લ્સનેશન

તલાન્દ્ટ

૧૫

એસ્બેસ્ટોસ
અને

વમચલિંગ
એસ્બેસ્ટોસ

આિાદરત ઉતપાિનો

૧૬

તલોર-આલ્કલી ઉદ્યોગ
અથિા

હેલોજેન્દ્સનુ ં દિિસની ઉતપાિન

ઉતપાિન

ક્ષમતા જો

ઉતપાિન ક્ષમતા

સ ૂચર્ત ઓદ્યોચગક

જો સ ૂચર્ત

િસાહતોની બહાર
ક્સ્થત એકમ.

િસાહતોમાં

એક

યુવનટ ક્સ્થત હોય તો

ઓિોચગક

િસાહતોમાં

ક્સ્થત તલાન્દ્ટ હોય
(ii) દિિસ

સ ૂચર્ત

દિિસની

ઉતપાિન

ક્ષમતામાં

<૩૦૦

ટન.

નૉિ:
કોઈ નિા મરકયુરી સેલ
આિાદરત તલાન્દ્ટને મંજૂરી
આપિામાં આિશે નહીં
અને

મેમરે ન સેલ ટેકનોલોજીમાં
રૂપાંતદરત

બિા પદરયોજના

૧૮

ટેવનિંગ ઉદ્યોગ સદહત

સ ૂચર્ત

તિર્ા / છપાિિાની
પ્રદક્રયા

ક્સ્થત
પદરયોજના.

જો

િિારો

સ ૂચર્ત ઓિોચગક

મુક્તત આપિામાં આિે છે .

-

ઓિોચગક બિા પદરયોજના

િસાહતોની

થશે

<૩૦૦ ટન અને

તકનીકીને

િસાહતો.

સોડા એશ ઉદ્યોગ

એકમો

ઉતપાિન ક્ષમતામાં કોઈ

િીઠ

બહાર ક્સ્થત છે આ

૧૭

હાલના

બહાર

સ ૂચર્ત ઓિોચગક

બિા

િસાહતોમાં ક્સ્થત
છે .

-

-

ર્ામડાની
બનાિટના

તમામ

પરીયોજનાઓ
ટેવનિંગ વિના અને
અંિર

ક્સ્થત

છે

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક
િસાહતો.

ન

થાય

તો

સ ૂર્નામાંથી

[ભાગ II— ખંડ ૩
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૧૯

ભારત ક. રાજપત્ર:

રાસાયચણક
અને

ખાતરો
એકલ

એમોવનયા તલાન્દ્ટ .

(i)

સલ્ફયુસમાવિષ્ટ
દરક
એકલુ
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સુપર

-

એવસડ સદહત વસિંગલ સલ્ફયુદરક સદહત
સુપર

ફોસ્ફેટ ફોસ્ફેટ તેજાબ

વસિાયના

તમામ ઉતપાિન.

પરીયોજનાઓ.
(ii)

એકલ

એમોવનયા તલાન્દ્ટ

૨૦

એવસડ્સ ઉતપાિનની

એકલા સ્ટે ન્દ્ડ

સ્ટે ન્દ્ડ-અલોન

અન્દ્ય તમામ

ફોસ્ફોદરક એવસડ

સલ્ફયુદરક એવસડ

એવસડ્સ

અથિા એમોવનયા.

૨૧

જતુ
ં નાશકો સદહતના
જતુ
ં નાશકો;

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક બિા પરીયોજનાઓ -

િસાહતોની

હચબિસાઇડ્સ;
નીંિણનાશક િિાઓ;
જતુ
ં વનયંત્રણ; િગેરે,
અને તેમના

ક્સ્થત

બહાર

સ ૂચર્ત ઓિોચગક

બિા

િસાહતોની અંિર

પદરયોજના.

ક્સ્થત છે .

બિા પદરયોજના

-

ર્ોક્કસ

મધ્યસ્થી (ફોમ્યુલ
ચ ેશન
વસિાય)

૨૨

પેિો-કેવમકલ સંકુલ

(પ્રોસેવસિંગ પર
આિાદરત ઉદ્યોગોની

-

પેિોચલયમ અપ ૂણાુંક,
કુ િરતીગેસ,
કાબચન બ્લેકનુ ં
ઉતપાિન)

૨૩

માનિસજિત

રે સા

ઉતપાિન

વિસ્કોઝ મુખ્ય

નાયલોન અને

ફાઈબર

-

અન્દ્ય
(િીએ

સએફ);

વિસ્કોઝ

દફલેમેન્દ્ટ

યાનચ

(િીએફિાય);

અને

રે યોન.

૨૪

પેિોચલયમ
અને

ઉતપાિનો

પેિોકેવમકલ

આિાદરત

પ્રદક્રયા

કાબચન બ્લેક અને
ઇલેતિોડના ઉતપાિન
સદહત

ગ્રેડ

ગ્રેફાઇટ (ક્રે કીંગ અને
સુિારણા વસિાયની

પ્રદક્રયાઓ અને સંકુલ
હેઠળ આિરી લેિામાં
આિતી નથી)

૨૫

કૃવત્રમ ઓગેવનક
રસાયણો

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક બિા પરીયોજનાઓ મધ્યમ ઉદ્યોગો

િસાહતોની
ક્સ્થત
પદરયોજના.

બહાર
બિા

સ ૂચર્ત ઓિોચગક
િસાહતોની અંિર
ક્સ્થત છે .
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એ) રં ગો

ભારત ક. રાજપત્ર:
અને રં ગ
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સમાવિષ્ટ બિા

-

મધ્યસ્થી

પરીયો

(i)

પરીયોજનાઓ

જનાઓ

શ ૂન્દ્ય

કોલમ વસિાય (૫)

પ્રિાહી સ્રાિ સાથે
સ ૂચર્ત અને અંિર
ક્સ્થત છે

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક
િસાહતો.
(ii)

બિા

સ ૂક્ષ્મ,

નાના અને મધ્યમ
ઉદ્યોગો.
બી) જથ્થાબંિ િિાઓ

બિા

-

અને મધ્યસ્થી વસિાય

પરીયો

િિા
ફોમ્યુલ
ચ ેશન

પરીયો

(i)
જનાઓ

શ ૂન્દ્ય

જનાઓ કોલમ

પ્રિાહી સ્રાિ સાથે

વસિાય (૫)

સ ૂચર્ત અને અંિર
ક્સ્થત છે

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક
િસાહતો.
(ii)

બિા

સ ૂક્ષ્મ,

નાના અને મધ્યમ
ઉદ્યોગો.
સી) કૃવત્રમ રબર

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક બિા

િસાહતોની
ક્સ્થત

બહાર
બિા

પદરયોજના.

જનાઓ

બિા સ ૂક્ષ્મ, નાના
પરીયો
સ ૂચર્ત

અને

માધ્યમ

સાહસો.

ઓિોચગક

િસાહતોની અંિર
ક્સ્થત છે .
ડી) મ ૂળભ ૂત કાબચવનક
રસાયણો, અન્દ્ય
કૃવત્રમ

કાબચવનક

રસાયણો, રાસાયચણક
મધ્યસ્થી,

કૃવત્રમ રે ચઝન અને
કૃવત્રમ એડહેવસવ્સ

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક બિા

િસાહતોની
ક્સ્થત
પદરયોજના.

બહાર
બિા

જનાઓ

ઓિોચગક

(i)
પરીયો

સ ૂચર્ત

િસાહતોની અંિર
ક્સ્થત છે .

બિા નાના

અને મધ્યમ
ઉદ્યોગો.
(ii) ઉતપાિન કૃવત્રમ
રે ચઝન /
િાવષિક ૧૦૦૦ ટન
સુિી એડહેવસવ્સ.
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ભારત ક. રાજપત્ર:
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દડન્સ્ટલેરીઝ અને િાળ

સમાવિષ્ટ (i)
(i) મોલાસીસ

આિાદરત ઉતપાિક

આિાદરત

આિાદરત

એકમો (િા.ત. આથો)

દડન્સ્ટલરીઝ > ૧૦૦

દડન્સ્ટલેરીઝ

િીઠ;

દકલો ચલટર.

દકલો ચલટર દિિસ

ર્ંર

(ii)

આિાદરત

આિાદરત

યુવનટ્સ

કાજુ ,

ખમીર)

નહીં

આિાદરત

મેન્દ્યુફેતર્દરિંગ

ની પેઇન્દ્ટ,
િાવનિશ,

રં ગરવ્યો, મધ્યસ્થી
(વમશ્રણ / વમશ્રણ

સ ૂચર્ત

દિિસમાં <૨૦૦
દકલો ચલટર

ઓિોચગક બિા

િસાહતોની
ક્સ્થત

બહાર
બિા

પદરયોજના.

વસિાય)

િાળ
દરત વનસ્યંિન

>  દકલો
ચલટર િીઠ.
ઉતપાિન

ચબન-

(iii)

આિા

દડન્સ્ટલેરીઝ

૨૭

આિાદરત) દિિસની

૧૦ દકલો ચલટરની

(ii) દડન્સ્ટલેરીઝનુ ં
વિસ્તરણ અંિર આ

યુવનટ્સ <દિિસ

િાળ

પર

એકમો.

>દિિસ િીઠ  ટન; િીઠ ૧૦૦ ટન
(iii)

િગેરે

ક્ષમતા કરતા િધુ

ર્ંર
ખમીર

(િા.ત.

ચલકર

(િા.ત. મહુિા ફૂલ,

દિિસ િીઠ <૧૦૦

(ii) મોલાસીસ
મેન્દ્યુફેતર્દરિંગ

(i) િે શ

પદરસર, પહેલા
કયાચ પહેલા

પયાચ િરણીય મંજૂરી
અને ઉતપાિન માટે
ની
ઇથેનોલનો ઉપયોગ
ફતત સંવમશ્રણ માટે
બળતણ તરીકે થાય
છે .
મધ્યમ ઉદ્યોગો

પરીયો

જનાઓ

સ ૂચર્ત

ઓિોચગક

િસાહતોની અંિર
ક્સ્થત છે .

૨૮

પલ્પ

અને

પેપર

પલ્પ ઉતપાિન અને

ઉદ્યોગ

કર્રો કાગળમાંથી

-

પલ્પ અને

કાગળનુ ં ઉતપાિન

પેપર ઉતપાિન

અથિા

ઉદ્યોગ વસિાય કર્રો

તૈયાર છે

કાગળ માંથી

પલ્પ ડીઈદકિંગ
અથિા બ્લીચર્િંગ
અથિા દડકલદરિંગનો સમાિેશ.

૨૯

સુગર ઉદ્યોગ

-

>  ટન
શેરડીની વપલાણ
ક્ષમતા

૩૦

ઉતપાિનની વિસ્ફોટકો,
દડટોનેટસચ,

ફયુઝ

સદહત
વ્યિસ્થાપન અને
હેન્દ્ડચલિંગ
પ્રવ ૃવત્તઓ
પાઇપલાઇન્દ્સ

બિા
પદરયોજના

-
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ભારત ક. રાજપત્ર:

(a) તેલ

સમાવિષ્ટ ગેસ બિા પરીયોજનાઓ

અને

પદરિહન
લાઇન
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-

પાઇપ
અને

(ક્રૂડ

દરફાઇનરી)
અથિા
પેિોકે વમકલ
ઉતપાિનો), પસાર
રાષ્િીય દ્વારા
ઉદ્યાનો અથિા

અભયારણ્ય અથિા
કોરલ ખડકો
અથિા
ઇકોલોજીકલ
સંિેિનશીલ વિસ્તારો.
(બી) સ્લરી

બિા પદરયોજના

-

-

બિા

-

(i)

-

પાઇપલાઇન્દ્સ
(કોલસો,
ચલગ્નાઇટ
અને અન્દ્ય
પસાર

રાષ્િીય

ઉદ્યાનો અથિા
અભયારણ્ય અથિા
કોરલ
ખડકો,
ઇકોલોજીકલ
સંિેિનશીલ વિસ્તારો.

૩૨

પાવથિિ

અને

જળ

બંિરો

સદહત

એર

બંિરો અને હેચલપોર્ટચ સ

પરીયો
જનાઓ

એરોડ્રોમ

પાવથિિ
વ્યાિસાવયક

(ii) હેચલપોર્ટચ સ
વ્યિસાવયક
ઉપયોગ માટે છે .

વશપ બ્રેદકિંગ યુવનટ્સ
સદહતના તમામ વશપ
બ્રેદકિંગ યાડટ ચ સ

બિા પદરયોજના

જે

ઉપયોગ માટે છે .

ઉપયોગ માટે છે .

૩૩

-

વ્યાિસાવયક

એરસ્િીતસ શામેલ છે ,
જે

જળ

-

-

જે
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૩૪

ઓિોચગક
સદહત
સંકુલ;

વનકાસ
ઝોન

ભારત ક. રાજપત્ર:
સમાવિષ્ટ
એસ્ટેટ (i) જો
સ ૂચર્ત
ઉદ્યાનો
પદરયોજનાનુ ં
વિસ્તાર;
ક્ષેત્રફળ
૫૦૦
પ્રદક્રયા
હેતટરથી િધુ છે અને
(ઇપીઝે

ડ); વિશેષ આવથિક ક્ષેત્ર
(સેઝ);
બાયોટેક
ર્ામડાના સંકુલ;

(સીઇઝેડ);
વિશેષ રોકાણ પ્રિે શ
(એસઆઈઆર
); રાષ્િીય રોકાણો
ઉતપાિન ઝોન

સ ૂચર્ત

૫૦૦ પદરયોજનાનુ ં

ક્ષેત્રફળ

હેતટરથી ઓછં હોય

ક્ષેત્રફળ

અને

હેતટરથી

અનુસ ૂચર્માં

૫૦૦

િધુ

છે

ઓછામાં ઓછં એક

સ ૂચર્બદ્ધ ઓછામાં

અને

કેટેગરી 'એ' અથિા

ઓછા એક કે ટેગરી

સ ૂચર્બદ્ધ 'એ' અથિા

કેટેગરી છે

'બી ૧' પદરયોજના

'બી ૧' પદરયોજના

'બી

૧' શેડય ૂલ માં યાિી હોય તો.
(ii) જો

આવથિક

ઝોન

અને

પદરયોજનાનુ ં (i) જો

સ ૂચર્માં

ઘરની િગચમાં નથી.

થયેલ પદરયોજના.

ઉદ્યાનો;

કોસ્ટલ

જો
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(ii) સ ૂચર્ત
પદરયોજનાના

સ ૂચર્ત

પદરયોજનાનુ ં ક્ષેત્રન

ક્ષેત્રને

૫૦૦ હેતટરથી ઓછં

લીિા

સ ૂચર્બદ્ધ

સ ૂચર્બદ્ધ

ધ્યાનમાં
વિના

અને

અનુસ ૂચર્માં

હોય અને અનુસ ૂચર્માં
ઓછામાં

ઓછામાં

ઓછા એક કેટેગરી

ઓછી એક કે ટેગરી

'બી ૨' પદરયોજના

'એ' પદરયોજના હોય
તો.

હોય

(NIMZs);

ઓિોચગક

તલસ્ટર;

પેિોચલયમ, કે વમકલ્સ
અને
પેિોકે વમકલ્સ રોકાણ
પ્રિે શો
(પીસીપીઆઈઆરએ
સ)

૩૫

સામાન્દ્ય

જોખમી

કર્રો, ઉપર્ાર, સંગ્રહ
અને

૩૬

વનકાલ

બિા

સંકચલત
અને

લેન્દ્ડદફલ

(ટીએસડીએફ)

થિા
એકલા જ ભસ્મ.
-

બાયો

તબીબી

-

સળગતી સુવિિાઓ

સુવિિાઓ

સામાન્દ્ય

બિા
સુવિિા
ઓ માત્ર જમીન
અ

ભરિા.

બિા પદરયોજના

કર્રો

સારિાર સુવિિાઓ

૩૭

બંિરો,

બંિર,

બ્રેકિોટસચ

અને

કેવપટલ ડ્રેજજિંગ (બંિરો
અથિા

બંિર

અને

ર્ેનલોની અંિર અને
બહાર)

>  વમચલયન
ટન િાવષિક
કાગો હેન્દ્ડચલિંગ
ક્ષમતા (દફવશિંગ
બંિર વસિાય).

(i) િીઠ <૫
વમચલયન ટન
િાવષિક ની કાગો
હેન્દ્ડચલિંગ
ક્ષમતા (દફવશિંગ
બંિર વસિાય)
(ii) માછલી
સંર્ાલનની ક્ષમતા

અંતગચત

જળ

માગોના

સંિભચમાં

બિા પદરયોજના
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ભારત ક. રાજપત્ર:

(II)]

સમાવિષ્ટ ના
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િાવષિક >  ટ
ન.

૩૮

હાઇિે

અ

થિા
એતસપ્રેસિે

i)

નવું

રાષ્િીય

હાઇિે

મન્લ્ટ મોડેલ કોદરડોર
અથિા
દરિંગ
રસ્તાઓ

પરીયોજનાઓ

એતસપ્રેસિે

(ii)

અથિા મન્લ્ટ મોડેલ
કોદરડોર અથિા રીંગ
રોડ્સ
ii)

વિસ્તરણ
અથિા હાલના

રાષ્િીય િોરીમાગચ
અથિા એતસપ્રેસિે
અથિા મન્લ્ટ-મોડલ

ડુ ગ
ં રાળ

વિસ્તારમાં હાઇિે
વિસ્તરણ

સમુર સપાટી).

તરફનો

અથિા
ગોઠિણી

અથિા બાય-પાસ.

દક.મી.થી િધુ

(ii) હાલના

અથિા બરાબર

રાજ્ય

િોરીમાગોના

માગચ

હાલની ગોઠિણીઓ
અથિા ફરીથી
ગોઠિણીઓ અથિા
બાય-પાસ પર ૭૦

વિસ્તરણ

અથિા

વિસ્તરણ

(સરે રાશ

સમુર

સપાટીથી

૫૦૦

મીટરથી

૧૦૦૦

મીટરથી િધુ.
-

મીટરની

ઉપર)
-

બિા પરીયોજનાઓ
ક્સ્થત છે

સ ૂચર્ત

ઇકોલોજીકલ
રીતે
સંિેિનશીલ
વિસ્તારો.

૪૦

કોમન

એફલ્યુઅન્દ્ટ

િીટમેન્દ્ટ
(સીઈટીપી)

તલાન્દ્ટ

-

િધુ

પહોળા થિા અથિા

ફરીથી

બિા પદરયોજના

-

પર

બાજુ થી બાકાત.

લંબાઈ િચ્ર્ે

ગોઠિણી

રસ્તાઓના

સુિારણાની

દ્વારા

જમણા

અન્દ્ય

આંતરછે િ

હાલનુ ં

લંબાઈ

સંકળાયેલા ૧૦૦

એદરયલ રોપિે

રોડ્સનુ ં વિસ્તરણ

અને

સમાિેશ ૧૦૦ દક.મી.

પહોળાઈ સાથે

૩૯

ટોલ તલાઝાની પહોળાઈ

મીટર ૨૫ દક.મી.
સરે રાશ ૭૦ દક.મી.થી

રોડ્સનુ ં વિસ્તરણ

ની

અથિા હાલના

કોદરડોર અથિા રીંગ

(ઉપર)
ઉપર

નૉંિ:

રાષ્િીય િોરીમાગચ

પરીયોજનાઓ

૧૦૦૦

વિસ્તરણ

રાજ્ય અથિા એતસપ્રેસિે
અથિા મન્લ્ટ-મોડલ

કોદરડોર અથિા રીંગ
દ્વારા

(i)

સ્ટે ટ હાઇિે

અથિા
અથિા

(i) બિા નિા

-

જકશન
ં
જમણી
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૪૧

ભારત ક. રાજપત્ર:

સામાન્દ્ય મ્યુવનવસપલ
સોચલડ

કર્રો

મેનેજમેન્દ્ટ

સુવિિા

-

સમાવિષ્ટ બિા પદરયોજના
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-

(સીએમએસડબલ્યુએ
મએફ)
જમીન ભરિા અને /
અથિા ભસ્મીકરણનો
સમાિેશ થાય છે

૪૨

ઇમારત નુ ં બાંિકામ

-

અને વિસ્તાર વિકાસ
પરીયોજનાઓ

>
૧,૫૦,૦૦૦ (i)> ૨૦,૦૦૦ ર્ો.
ર્ોરસ.
મીટર
અને
મીટર ચબલ્ટ-અપ
<૫૦,૦૦૦ ર્ોરસ
વિસ્તાર
અને
મીટર. ચબલ્ટ-અપ
અથિા> ૫૦ હેતટર
વિસ્તારનો
જમીનનો
કુ લ
(ii)>
૫૦,૦૦૦
વિસ્તાર
ર્ોરસ મીટર. અને

<૧,૫૦,૦૦૦

ર્ોરસ મીટર. ચબલ્ટ
અપ વિસ્તાર
કામર્લાઉ

કયાચ

પદરયોજના

નૉિ

૧.

પરીયોજનાઓ અને
(ii)

કોલમની

મ ૂલ્યાંકન

પ્રમાણપત્ર'

સવમવતને

ઉલ્લેચખત કરિામાં આિશે
નહીં.
ુ ર
૨. હેતસ

ઉપયોગમાં

કોઈપણ ફેરફાર, માટે ના
રે ગ્યુલેટરી

અવિકારીની

પ ૂિચ પરિાનગી

તમામ
સવમવતને

અથિા

ઓિોચગક

(૫)

અગાઉના સુિારા
ઇપી પ્રાતત થશે. આિા

'ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગનુ ં

સંબવં િત પ્રવત

હેઠળના

(i)

કે સો

મ ૂલ્યાંકન
મોકલિામાં

આિશે.
શેડ,

શૈક્ષચણક સંસ્થાઓ,
હોક્સ્પટલો
અને

છાત્રાલયો
માટે
શૈક્ષચણક સંસ્થાઓ

> ૫૦,૦૦૦ ર્ોરસ
મીટર.

અને

૫૦,૦૦૦
મીટર.

<૧, પરીયોજનાઓ મ ૂલ્યાંકન
ર્ોરસ

ચબલ્ટ-અપ

વિસ્તારનો

૪૩

એચલિેટેડ
અથિા
ફ્લાયઓિર
પુલો

રસ્તાઓ
એકલ
અથિા

-

-

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

નોંિ: કોલમ (૫) હેઠળના
સવમવતને
આિશે

મોકલિામાં

[ભાગ II— ખંડ ૩

ભારત ક. રાજપત્ર:

(II)]
નૉિ:

સમાવિષ્ટ

1.

2.
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સામાન્દ્ય શરતો આ માટે લાગુ થશે નહીં: i.

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

ii.

આંતર-રાજ્યની સીમાને ધ્યાનમાં રાખીને નિીના પલંગના ખાણકામ પરીયોજનાઓ; અને

iii.

બિા કે ટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ.

કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ મ ૂલ્યાંકન સવમવત સમક્ષ મ ૂકિામાં આિશે નહીં, વસિાય કે તે િસ્તુ સામેલ
પરીયોજનાઓ

પરરત્તશષ્ટ- I

(કલમ ૧૪ નો સંિભચ લો)
જાહેર પરામશચ ની પ્રદક્રયા
જાહેર સનયવણી

(1)

૧.૧ સંબવં િત રાજ્ય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ (એસપીસીબી) અથિા યુવનયન દ્વારા પદરયોજના સુવિિાયુતત સ્થળોએ
અથિા તેની નજીકના જજલ્લામાં લોકોની સૌથી િધુ ભાગીિારી સુવનવિત કરિા માટે સુનાિણી વ્યિક્સ્થત,
સમયમયાચિા અને પારિશચક રીતે કરિામાં આિશે. પ્રિે શ પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ સવમવત (યુટીપીસીસી)
(2)

પ્રરક્રર્ય

પદરયોજનાના દહમાયત કરનાર, સારાંશ ઇઆઇએ અહેિાલની મુસદ્દાની એક સખત અને એક નરમ નકલો, એક
સાથે જાહેર સુનાિણી હાથ િરિા માટેની અરજી સાથે, નીર્ેના અવિકારીઓ અથિા કર્ેરીઓને, જેનાં
અવિકારક્ષેત્રમાં પદરયોજના ક્સ્થત હશે તેની આગળ મોકલિાની વ્યિસ્થા કરશે. :
(a)

જજલ્લા મેજજસ્િેટ / જજલ્લા કલેતટર / નાયબ કવમશનર / ઓ;

(b)

જજલ્લા પદરષિ અથિા મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન અથિા પંર્ાયતો સંઘ;

(c)

જજલ્લા ઉદ્યોગ કર્ેરી;

(d)

શહેરી સ્થાવનક સંસ્થાઓ (યુએલબી) / પીઆરઆઈ સંબવં િત / વિકાસ સત્તાિાળાઓ;

(e)

મંત્રાલયની સંબવં િત પ્રાિે વશક કર્ેરી;

(f)

એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીની સંબવં િત પ્રાિે વશક કર્ેરી.
આ પ્રસ્તાિના કલમ ૧ of ની પેટા કલમ (as) મુજબ જાહેર સુનાિણી હાથ િરિામાં આિિાની અિવિ છે
તયારે પ ૂરી પાડિામાં આિેલ છે કે જ્યારે પદરયોજના પ્રોપોઝન્દ્ટ ઉપરોતત તમામ અવિકારીઓને જરૂરી
િસ્તાિેજોની નકલો સબવમટ કરે છે .

ઇઆઈએ દરપોટચ નો ડ્રાફ્ટ પ્રાતત થતાં, ઉપરોતત અવિકારીઓ, જાહેર સુનાિણી પ ૂણચ ન થાય તયાં સુિી સામાન્દ્ય
કર્ેરીના સમયગાળા િરવમયાન, ઇલેતિોવનક અથિા અન્દ્ય રીતે, વનરીક્ષણ માટે તે જ ઉપલબ્િ કરાિશે.
એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી ખાતરી કરશે કે ઇઆઈએ દરપોટચ નો ડ્રાફ્ટ રે ગ્યુલટ
ે રી સતામંડળ દ્વારા
સ ૂર્િિામાં આિેલા અનુસાર તૈયાર કરિામાં આવ્યો છે . રે ગ્યુલેટરી સતામંડળ દ્વારા સ ૂર્િિામાં આિેલા ટોરથી
આગળ એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી દ્વારા કોઈ િિારાના અભ્યાસની માંગ કરિામાં આિશે નહીં.

સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી પણ રાજ્ય અથિા કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શોમાં પદરયોજના વિશે પ્રવસદ્ધદ્ધ
આપિા માટે સમાન વ્યિસ્થા કરશે અને પસંિગીની કર્ેરીઓ અથિા જાહેર પુસ્તકાલયો અથિા અન્દ્ય કોઈ

યોગ્ય સ્થળોમાં વનરીક્ષણ માટે ડ્રાફ્ટ ઇ.આઇ.એ. દરપોટચ નો સારાંશ ઉપલબ્િ કરશે. તેઓ પણ ઉપરોતત કલમમાં
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(II)]
સમાવિષ્ટ
આપેલી મુજબ ઉપરોતત પાંર્ અવિકારીઓ
અથિા કર્ેરીઓને ઇઆઈએ દરપોટચ ની ડ્રાફ્ટની નકલ પણ ઉપલબ્િ

કરાિો

૨.૨ ઉપર.
સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી િસ્તાિેજોથી અથિા અન્દ્યથા કોઈ િિારાના અથિા િૈકપ્લ્પક
સ્થળોએ જાહેર સુનાિણી હાથ િરિા જરૂરી છે કે કેમ તે અંગે વનણચય લેશે. પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને વિનંતી
પ્રાતત થયાના પંિર દિિસની અંિર વનણચય અંગે પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચને જાણ કરિામાં આિશે.

ઉપરની પેટા કલમ મુજબના વનણચયને પદરણામે, ર્ાલીસ દિિસની અિવિની ગણતરી તારીખથી કરિામાં
આિશે, જ્યારે પદરયોજનાના પ્રોપોઝર ઉપરના પેટા કલમ ૨.૨ મુજબ િિારાના અથિા િૈકપ્લ્પક સાઇટ્સના
સંબવં િત અવિકારીઓને િસ્તાિેજો રજૂ કરે છે .
(3) જાહેર સનયવણીની સ ૂચનય:
સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીના સભ્ય-સચર્િ જાહેર સુનાિણીના અધ્યક્ષની સંમવતથી અરજીની
પ્રાપ્તતની તારીખના િસ દિિસની અંિર જાહેર સુનાિણી હાથ િરિા માટેની તારીખ, સમય અને ર્ોક્કસ

સ્થળને અંવતમ સ્િરૂપ આપશે. તે પ્રાઇચઝિંગ ઓદફસરની સંમવતની તારીખથી બીજા પાંર્ દિિસમાં એક મોટી

રાષ્િીય િૈ વનક અને એક પ્રાિે વશક સ્થાવનક િૈ વનક અથિા સત્તાિાર રાજ્ય ભાષામાં તે જ જાહેરાત કરશે. જાહેરમાં
તેમના જિાબો આપિા માટે ઓછામાં ઓછી િીસ દિિસની સ ૂર્નાની અિવિ આપિામાં આિશે.

જાહેરમાં સુનાિણી પહેલાં જાહેરખબરમાં તે સ્થાનો અથિા કર્ેરીઓ વિશે પણ લોકોને માદહતી આપિામાં
આિશે જ્યાં ઇઆઈએ દરપોટચ અને ડ્રાફ્ટનો સારાંશ ઇઆઈએ અહેિાલ પ્રાતત થઈ શકે. જ્યાં અખબારોમાં પ્રિેશ
ન થાય તેિા સ્થળોએ, સક્ષમ સતામંડળએ સ્થાવનક લોકોને જાહેર સુનાિણીને અન્દ્ય માધ્યમો દ્વારા ડ્રમ

મારિાની રીત દ્વારા, તેમજ જાહેરાત અથિા રે દડયો અથિા ટેચલવિઝન પરની જાહેરાત દ્વારા જાહેર કરિાની
વ્યિસ્થા કરિી જોઈએ.

જાહેર સુનાિણીની તારીખ, સમય, સ્થળની મુલતિી રાખિામાં આિશે નહીં, વસિાય કે કેટલીક અયોગ્ય
કટોકટીની પદરક્સ્થવત સજાચય અને ફતત સંબવં િત જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા જજલ્લા કલેતટર અથિા નાયબ

કવમશનરની ભલામણ પર. મુલતિી તે જ રાષ્િીય અને પ્રાિે વશક સ્થાવનક િૈ લીઓ દ્વારા જાહેર જનતાને સ ૂચર્ત
કરિામાં આિશે અને સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી દ્વારા ઓળખાયેલી કર્ેરીઓમાં સ્પષ્ટપણે
િશાચિિામાં આિશે.

3.5 આિા અપિાિરૂપ સંજોગોમાં (ઉપરની પેટા કલમ ૩..૩ મુજબ) જાહેર સલાહ માટે તાજી તારીખ, સમય અને
સ્થળ સંબવં િત એસ.પી.સી.બી. અથિા યુ.ટી.પી.સી.સી. ના સભ્ય-સચર્િ દ્વારા ફતત જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા

જજલ્લા કલેતટર સાથે પરામશચ કરિામાં આિશે અથિા ઉપ -. કલમ ૧.૧ હેઠળની કાયચિાહી મુજબ ડેતયુટી
કવમશનર અને નિેસરથી સ ૂચર્ત

(4)

સનયવણી અને સનયવણીની અધ્ર્ક્ષતય:

૪.૧ જજલ્લા મેજજસ્િેટ / જજલ્લા કલેતટર / ડેતયુટી કવમશનર અથિા તેના અથિા તેણીના પ્રવતવનવિ કેટેગરી "એ"
પદરયોજનાના દકસ્સામાં િિારાના જજલ્લા મેજજસ્િેટની રે ન્દ્કથી નીર્ે ન હોય અને કેટેગરી "બી" પદરયોજનાના
દકસ્સામાં પેટા વિભાગીય મેજજસ્િેટના પ્રવતવનવિ દ્વારા સહાયક એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી, સમગ્ર જાહેર
સુનાિણી પ્રદક્રયાની િે ખરે ખ અને અધ્યક્ષતા રાખશે.
(5)

ત્તવરડઓગ્રયફી

.૫.૧ એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી સંપ ૂણચ કાયચિાહીની વિદડઓગ્રાફી ગોઠિશે. સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી સતામંડળને
રે કોડટ ચ સ ફોરિડચ કરતી િખતે, જાહેર સુનાિણીની કાયચિાહી સાથે િીદડયોટેપ અથિા સીડી અથિા ડીિીડી અથિા
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(II)]
યુએસબી અથિા અન્દ્ય સ્ટોરે જ દડિાઇસનીસમાવિષ્ટ
નકલ જોડિામાં આિશે.

(6)

કયર્ાવયહી

૬.૧ અંવતમ કાયચિાહીના સ્થળે હાજર રહેલા તમામ લોકોની હાજરી નોંિિામાં આિશે અને જોડિામાં આિશે.
૬.૨.૧ કાયચિાહી શરૂ કરિા માટે હાજરી માટે કોઈ કોરમની જરૂર રહેશે નહીં.
અરજિારનો પ્રવતવનવિ પદરયોજના પરની રજૂઆત અને સારાંશ ઇઆઇએ દરપોટચ સાથે કાયચિાહી શરૂ
કરશે.
સ્થળ પર હાજર લોકોને અરજિાર પાસેથી પદરયોજના વિશેની માદહતી અથિા સ્પષ્ટતા લેિાની તક
આપિામાં આિશે. જાહેર સુનાિણી કાયચિાહીનો સારાંશ, વ્યતત કરે લા તમામ મંતવ્યો અને ચર્િંતાઓને
પ્રવતચબિંચબત કરશે, એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીના પ્રવતવનવિ દ્વારા રે કોડચ કરિામાં આિશે અને

કાયચિાહીના અંતે સ્થાવનક અથિા સ્થાવનક ભાષામાં સમાવિષ્ટોને સમજાિતા શ્રોતાઓને િાંર્િામાં આિશે.
કેટેગરી "એ" પરીયોજનાઓ અને કેટેગરી "બી" ના દકસ્સામાં પેટા વિભાગીય મેજજસ્િેટના કેસમાં િિારાના
જજલ્લા મેજજસ્િેટની કક્ષાની નીર્ે નહીં હોય તેિા જજલ્લા સંધ્યાવિકારી અથિા જજલ્લા કલેતટર અથિા
ડેતયુટી કવમશનર અથિા પેટા વિભાગીય મેજજસ્િેટ દ્વારા સંમત થયેલા વમવનટ પર હસ્તાક્ષર કરિામાં

આિશે. પરીયોજનાઓ, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે , જેણે કાયચિાહીની અધ્યક્ષતા તે જ દિિસે કરી હતી અને
સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસીને મોકલી આપી છે .

પ્રજા દ્વારા ઉઠાિિામાં આિેલા મુદ્દાઓ અને પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચની દટતપણીઓનુ ં વનિેિન સ્થાવનક
ભાષામાં અથિા Stateદફશ્યલ સ્ટેટ લેંગ્િેજમાં પણ તૈયાર કરિામાં આિશે, જેમ કે આ કેસ હોઈ શકે,
અંગ્રેજીમાં અને કાયચિાહી સાથે જોડાયેલ.

જાહેર સુનાિણીની કાયચિાહી પંર્ાયતોની કર્ેરીમાં જેની હકુ મતમાં પદરયોજના ક્સ્થત છે , સંબવં િત જજલ્લા

પદરષિની કર્ેરી, જજલ્લા મેજજસ્િેટ અથિા જજલ્લા કલેતટર અથિા ડેતયુટી કવમશનર અને એસપીસીબી અથિા
યુટીપીસીસીમાં સ્પષ્ટપણે િશાચિિામાં આિશે. એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી પણ સામાન્દ્ય માદહતી માટે

તેની િેબસાઇટ પર કાયચિાહી પ્રિવશિત કરશે. કાયચિાહી પર દટતપણીઓ, જો કોઈ હોય તો, સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી
અવિકારીઓ અને સંબવં િત પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકને સીિી મોકલી શકાય છે .
(7)

જાહેર સનયવણી પ ૂણા કરવય મયટેનો સમર્ર્યળો
જાહેર સુનાિણી આર્ારથી સંબવં િત વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓ માટેનો સમયગાળો નીર્ે મુજબ રહેશે:
(i)

અરજીની પ્રાપ્તતની તારીખના િસ દિિસની અંિર જાહેર સુનાિણી હાથ િરિા માટેની તારીખ, સમય
અને ર્ોક્કસ સ્થળનુ ં અંવતમરણ;

(ii)

વપ્રઝાઇદડિંગ ઓદફસરની સંમવતની તારીખથી બીજા પાંર્ દિિસમાં એક મોટી રાષ્િીય િૈ વનક અને એક
પ્રાિે વશક સ્થાવનક િૈ વનક અથિા સત્તાિાર રાજ્ય ભાષામાં જાહેર સુનાિણીની વિગતો જાહેર કરો.

(iii)

લોકોને તેમના પ્રવતસાિ આપિા માટે િીસ દિિસની સ ૂર્નાનો સમયગાળો પ ૂરો પાડિામાં આિશે;

(iv)

સંબવં િત એસપીસીબી અથિા યુટીપીસીસી જાહેર સુનાિણીની કાયચિાહી જાહેર સુનાિણી પ ૂણચ થયાના
પાંર્ દિિસની અંિર સંબવં િત રે ગ્યુલેટરી સતામંડળને મોકલશે.

(8)

જાહેર સનયવણી મયટેની અરજીન ં ફોમેટ

પ્રવત
સભ્ય સચર્િ,
રાજ્ય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ / કેન્દ્ર શાવસત પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ સવમવત,
---------- રાજ્ય / કેન્દ્રશાવસત પ્રિે શો
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સ ૂચર્ત પદરયોજના માટે ઇઆઈએ
સ ૂર્નાની જોગિાઈઓ હેઠળ જાહેર પરામશચ માટેની વિનંતી સમાવિષ્ટ
-------------- ની મે. / ------- પર ક્સ્થત છે -------------------અંગે

ઇ.આઇ.એ. સ ૂર્ન, ૨૦૨૦ ની જોગિાઈઓના અનુસિ
ં ાનમાં, અહીં જાહેર સ ૂર્નો કરિા માટે સ ૂચર્ત
પદરયોજના અને જરૂરી િસ્તાિેજોની વિગતો સબવમટ કરિી:
1.

પદરયોજનાની વિગતો: પદરયોજનાનુ ં નામ; કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં
કંપનીની કાન ૂની ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસ જો કોઈ હોય તો; િગેરે

2.

પત્રવ્યિહાર માટેન ુ ં સરનામુ:ં પદરયોજનાના પ્રસ્તાિનાનુ ં નામ; હોદ્દો (માચલક / ભાગીિાર /
સીઇઓ); સરનામુ;ં ટપાલ અનુક્રમચણકા કોડ; ઈ-મેલ આઈડી; સંપકચ નં.; ફેતસ નંબર, િગેરે.

3.

પદરયોજનાની કેટેગરી: અનુસ ૂચર્માં આઇટમ નંબર; કેટેગરી (એ અથિા બી ૧)

4.

પદરયોજનાનુ ં સ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નંબર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન કોડ;
બાઉન્દ્ડ અક્ષાંશ; બાઉન્ન્દ્ડડેન્દ્ટ લંબાઈ; સિે ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નંબર.; નજીકનુ ં રે લ્િે

સ્ટેશન; નજીકનુ ં વિમાનમથક; નજીકનુ ં નગર / શહેર / જજલ્લા મુખ્ય તિાટચ ર (સ્પષ્ટ કરો); ગ્રામ
પંર્ાયતો, જજલ્લા પદરષિ, મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન, સ્થાવનક સંસ્થા (પીન કોડ અને ટેચલફોન
નંબર સાથે સંપ ૂણચ ટપાલ સરનામુ)ં
5.

જો પદરયોજના બહુવિિ રાજ્યોમાં ર્લાિિામાં આિે છે , તો તેની વિગતો: જે રાજ્યોમાં

પદરયોજના ર્લાિિામાં આિશે તેની સંખ્યા; પદરયોજનાનુ ં મુખ્ય રાજ્ય; પદરયોજના જ્યાં
ક્સ્થત છે તે તમામ રાજ્યોની વિગતો.
6.

સંિભચની શરતોની વિગતો (ર્ુઆર): ટોર / સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર જારી કરિાની તારીખ; એમઓઇએફ
અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નંબર; ર્ૂર પત્રની નકલ.

7.

પદરયોજના અને ઉતપાિનોના ગોઠિણીની વિગતો.

8.

પદરયોજના ખર્ચ (લાખોમાં): િતચમાન ભાિ સ્તરે પદરયોજનાની કુ લ દકિંમત; ઇએમપી
(કેવપટલ) માટે ફાળિેલ ભંડોળ; સીઇઆર માટે ફાળિેલ ભંડોળ; ઇએમપી (એન્દ્યુમ િીઠ
દરકદરિંગ) માટે ફાળિિામાં આિેલ ભંડોળ.

9.

હા માં વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓ માટે જમીનની જરૂદરયાત.

10.

જમીન સંપાિન ક્સ્થવત: હસ્તગત જમીન; જમીન હસ્તગત કરિાની બાકી છે ; જમીન
સંપાિનની ક્સ્થવત જો હસ્તગત ન કરિામાં આિે તો.

11.

પુનિચસન અને પુનિચસન (આર એન્દ્ડ આર), જો કોઈ હોય તો: ગામોની સંખ્યા; ઘરોની
સંખ્યા; પીડીએફની સંખ્યા (પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારો); પીએએફ (પદરયોજના

અસરગ્રસ્ત પદરિારો) ની સંખ્યા; આર એન્દ્ડ આર માટે ફાળિેલ ભંડોળ; આર એન્દ્ડ આરની
ક્સ્થવત (પ ૂણચ / પ્રગવતમાં / હજી પ્રારં ભ થિાની છે ).
12.

માનિ શક્તતની આિશ્યકતા: બાંિકામ / ઓપરે શન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર;
કુ લ માનિબળ.

13.

પયાચિરણ (સંરક્ષણ) અવિવનયમ / હિા (પ્રદૂ ષણ વનિારણ અને વનયંત્રણ)) અવિવનયમ / જળ
(પ્રદૂ ષણ વનિારણ અને વનયંત્રણ) અવિવનયમ, જો કોઈ હોય તો કોટચ કેસના વનિે શની વિગતો.

14.

ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટની વિગતો: માન્દ્યતા નંબર; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ં નામ; સરનામુ;ં સંપકચ
નં.; ઇ-મેઇલ આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર);
માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા.

15.

િસ્તાિેજો જોડિા: ઓછામાં ઓછી ૧૦ હાડચ નકલો અને અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ
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સમાવિષ્ટ
ઇઆઇએ દરપોટચ ની નરમ
(ઇલેતિોવનક) નકલ; અને અંગ્રેજીમાં અને રાજ્ય / કેન્દ્રશાવસત રાજ્ય

અથિા પ્રાિે વશક ભાષાની સત્તાિાર ભાષામાં ઇઆઇએ દરપોટચ ની સારાંશની ઓછામાં ઓછી
૧૦ હાડચ નકલો.

સહી અને તારીખ
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું
(9)

જાહેર સનયવણીની સ ૂચનય મયટે ફોમેટ

જાહેર સુનાિણીની સ ૂર્નામાં આ બાબતોનો સમાિેશ કરિામાં આિશે: 1. પદરયોજનાની વિગતો: પદરયોજનાનુ ં નામ; કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ; રજજસ્ટડચ સરનામુ.ં
2. પદરયોજનાનુ ં સ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નંબર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન કોડ; બાઉન્દ્ડ
અક્ષાંશ; બાઉન્ન્દ્ડડેન્દ્ટ લંબાઈ; સિે ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નંબર.; નજીકનુ ં રે લ્િે સ્ટેશન; નજીકનુ ં
વિમાનમથક; નજીકનુ ં નગર / શહેર / જજલ્લા મુખ્ય તિાટચ ર (સ્પષ્ટ કરો)

3. જો પદરયોજના બહવુ િિ રાજ્યોમાં ર્લાિિામાં આિે છે , તો તેની વિગતો.
4. પદરયોજના અને ઉતપાિનોના ગોઠિણીની વિગતો.
5. પદરયોજના ખર્ચ (લાખોમાં): િતચમાન ભાિ સ્તરે પદરયોજનાની કુ લ દકિંમત; ઇએમપી (કેવપટલ) માટે
ફાળિેલ ભંડોળ; સીઇઆર માટે ફાળિેલ ભંડોળ; ઇએમપી (એન્દ્યુમ િીઠ દરકદરિંગ) માટે ફાળિિામાં
આિેલ ભંડોળ.

6. જમીનની આિશ્યકતા: હામાં જરૂરી કુ લ જમીન; જમીન સંપાિન ક્સ્થવત [હસ્તગત જમીન; જમીન
સંપાિન કરિાની બાકી છે ]
7. પુનિચસન અને પુનિચસન (આર એન્દ્ડ આર), જો કોઈ હોય તો: ગામોની સંખ્યા; ઘરોની સંખ્યા;
પીડીએફની સંખ્યા (પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારો); પીએએફ (પદરયોજના અસરગ્રસ્ત પદરિારો) ની
સંખ્યા; આર એન્દ્ડ આર માટે ફાળિેલ ભંડોળ; આર એન્દ્ડ આરની ક્સ્થવત (પ ૂણચ / પ્રગવતમાં / હજી પ્રારં ભ
થિાની છે ).
8. માનિ શક્તતની આિશ્યકતા: બાંિકામ / ઓપરે શન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર; કુ લ
માનિબળ.
9. સંપ ૂણચ ટપાલ સરનામુ,ં જ્યાં ડ્રાફ્ટ ઇઆઈએ અહેિાલોની નકલો ઉપલબ્િ રાખિામાં આિી છે .
પરરત્તશષ્ટ- II

(કલમ ૧૧ નો સંિભચ લો)
ફોમચ -૧
૧

પરરર્ોજનયની ત્તવર્તો: પદરયોજનાનુ ં નામ; કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાન ૂની

૨

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

૩

શેડય ૂલ મજબ પરરર્ોજનયની શ્રેણી: અનુસ ૂચર્માં આઇટમ નંબર; કેટેગરી (એ / બી ૧ / બી ૨); િરખાસ્તનો

ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસ જો કોઈ હોય તો; િગેરે

મેલ આઈડી; મોબાઈલ નમ્બર.; ફેતસ નંબર, િગેરે.
પ્રકાર (નવુ ં / વિસ્તરણ / આધુવનકરણ); િગેરે
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સમાવિષ્ટ
નંબર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન કોડ; પદરયોજના / પ્રવ ૃવત્ત
૪(II)] પરરર્ોજનયન ં સ્થયન: તલોટ / સિે / ઠાસરા

સાઇટના અક્ષાંશ અને રે ખાંશ; સિે ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નંબર; ટોપો શીટની નકલ; એમએસએલ ઉપર
મહત્તમ એચલિેશન; દકમીએલ ફાઇલ; અભ્યાસ ક્ષેત્રની અંિરની સીમાથી નજીકના ઉચ્ર્તમ પ ૂરના સ્તર

(એર્એફએલ) નુ ં અંતર; વસક્સ્મક ઝોન; નજીકનુ ં રે લ્િે સ્ટેશન; નજીકના રે લ્િે સ્ટેશનથી અંતર (દક.મી. માં);

નજીકનુ ં વિમાનમથક; નજીકના એરપોટચ થી અંતર (દક.મી. માં); નજીકનુ ં નગર / શહેર / જજલ્લાનુ ં મુખ્ય તિાટચ ર
(સ્પષ્ટ કરો); નજીકના નગર / શહેર / જજલ્લા મુખ્ય તિાટચ રથી અંતર (દક.મી. માં); ગ્રામ પંર્ાયતો, જજલ્લા
પદરષિ, મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન, સ્થાવનક સંસ્થા (વપન કોડ અને ટેચલફોન નંબર સાથે સંપ ૂણચ ટપાલ સરનામુ)ં ;
િગેરે
૫

શ ં પરરર્ોજનય સ ૂચચત ઓિોચગક ત્તવસ્તયરમયં સ્સ્થત હોવયનો પ્રસ્તયવ મ ૂક્યો છે (હય / નય)

૬

શ ં પરરર્ોજનય સરહદ રયજ્ર્ોમયં સ્સ્થત કરવયન ં સ ૂચન કયું છે (હય / નય)

૭

જો પરરર્ોજનય બહત્તવધ રયજ્ર્ો / કેન્રશયત્તસત કેન્રોમયં ચલયવવયમયં આવે છે , તો તેની ત્તવર્તો: રાજ્યો /
કેન્દ્રશાવસત કેન્દ્રોની સંખ્યા જેમાં પદરયોજના ર્લાિિામાં આિશે; પદરયોજનાનુ ં મુખ્ય રાજ્ય / યુ.ટી.
પદરયોજના જ્યાં ક્સ્થત છે તે તમામ રાજ્યો / કેન્દ્રશાવસત કેન્દ્રોની વિગતો

૮

વૈકક્લ્પક સયઇટસની ત્તવર્તો
એ

િૈકપ્લ્પક સાઇટ્સની વિગતો તપાસિામાં આિી
િૈકપ્લ્પક

ગામ

જીલ્લો

રાજ્ય

બાઉન્ન્દ્ડડેડ અક્ષાંશ

સાઇટ

(ઉત્તર)

૯

લાંબી રે ખાઓ
(પ ૂિચ)

થી

બી

બાઉન્ન્દ્ડડ

પ્રવત

થી

પ્રવત

ટોપો શીટની નકલ િૈકપ્લ્પક સ્થળો િશાચિે છે

ઉત્પયદનો અને બયર્-પ્રોડક્ટસની ત્તવર્તો; અને પરરર્ોજનય રૂપરે ખયંકન
એ

નિા પદરયોજનાના દકસ્સામાં

એ.

ઉતપાિનો અને બાય-પ્રોડતટ્સની વિગતો
ઉતપાિન / પ્રવ ૃવત્ત (ક્ષમતા /

જથ્થો

:
એકમ

પદરિહનની રીત / ઉતપાિન / બાયપ્રોડતટનુ ં િાન્દ્સવમશન

વિસ્તાર)

-

એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), નંબસચ; મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્યુ), હેકટસચ (હેતટર), દિિસ િીઠ
દકલો ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યુચબક મીટર પ્રવત દિિસ, દકલોમીટર (દક.મી.), િૈ વનક
વમચલયન ચલટર (એમએલડી), િર મદહને છપાિે છે , સ્તિેર મીટર, અન્દ્ય)

-

ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રે લ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િેયર, એદરયલ
રોપિે, અંતગચત જળ માગો, િદરયાઇ, બે કે ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ં સંયોજન, અન્દ્ય)

બી. પદરયોજના ગોઠિણીની વિગતો
તલાન્દ્ટ

/ સાિન / સુવિિાનુ ં િણચન

રૂપરે ખાંકન

ટીકા જો કોઈ હોય
તો
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બી

વિસ્તરણ અથિા આધુવનકરણના દકસ્સામાં

એ

ઉતપાિનો અને બાય-પ્રોડતટ્સની વિગતો
ઉતપાિન / પ્રવ ૃવત્ત

જથ્થો

(ક્ષમતા / ક્ષેત્ર)

-
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જથ્થો

એકમ

પ્રવત

પદરિહનની રીત / ઉતપાિન /
બાય-પ્રોડતટનુ ં િાન્દ્સવમશન

એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), નંબસચ; મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્યુ), હેકટસચ (હેતટર), દિિસ િીઠ
દકલો ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યુચબક મીટર પ્રવત દિિસ, દકલોમીટર (દક.મી.), િૈ વનક
વમચલયન ચલટર (એમએલડી), િર મદહને છપાિે છે , સ્તિેર મીટર, અન્દ્ય)

-

ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રે લ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િેયર, એદરયલ
રોપિે, અંતગચત જળ માગો, િદરયાઇ, બે કે ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ં સંયોજન, અન્દ્ય)

બી. પદરયોજના ગોઠિણીની વિગતો
તલાન્દ્ટ

/ સાિન /

સુવિિાનુ ં િણચન

હાલની

સ ૂચર્ત

રૂપરે ખાંકન

રૂપરે ખાંકન

વિસ્તરણ પછી
અંવતમ

રૂપરે ખાંકન

ટીકા જો
કોઈ

હોય તો

સી અગાઉની પયાચિરણીય મંજૂરીની વિગતો: પ ૂિચ પયાચિરણીય મંજૂરીના ઇશ્યુની તારીખ; મંત્રાલય /
.

એસઇઆઈએ / ડીઇઆઈએ ફાઇલ નંબર; અગાઉના ઇસી (ઓ) ની નકલ, સુિારાઓ, જો કોઈ હોય તો;

િગેરે. [બહવુ િિ પ ૂિચ ઇસીના દકસ્સામાં તમામ પ ૂિચ-ઇસીની વિગતો પ્રાતત થઈ છે ; પ ૂિચ ઇસીમાં સુિારાની
વિગતો, જો કોઈ હોય તો]
૧૦

કયચો મયલ / બળતણ આવશ્ર્કતય:
કાર્ો

િાવષિક

માલ /

જથ્થો

બળતણ

એકમ

સ્રોત
(આયાતની
બાબતમાં,

કૃપા કરીને
િે શ અને

બંિરનુ ં નામ
જણાિો
જ્યાંથી

કાર્ો માલ /
બળતણ

પ્રાતત થાય
છે )

પદરિહન
ની રીત

પદરયોજના

જોડાણનો

સાઇટથી

પ્રકાર

સ્રોતનુ ં અંતર

(ચલન્દ્કેજ /

(દકલો
મીટરમાં)
(આયાતના
દકસ્સામાં,

બળતણ

પુરિઠા કરાર
/ ઇ-હરાજી /
એમઓયુ /

બંિરથી અંતર

એલઓએ /

માલ / બળતણ

ખુલ્લા બજાર

જ્યાંથી કાર્ો

પ્રાતત થાય છે

કેન્તટિ /
/ અન્દ્ય)
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(II)] વિસ્તરણ િરખાસ્તોના દકસ્સામાં, કાર્ા
સમાવિષ્ટ
માલ / બળતણની કુ લ આિશ્યકતા આપિામાં આિશે

એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્યુ), હેકટસચ (હેતટર), દિિસ િીઠ દકલો ચલટર

-

(કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યુચબક મીટર િીઠ, દકલોમીટર (દક.મી.), વમચલયન ચલટર દિિસ િીઠ
(એમએલડી), અન્દ્ય)

ઉતપાિનના પદરિહન / િાન્દ્સવમશનની રીત (માગચ, રે લ, કન્દ્િેયર બેલ્ટ, પાઇપ કન્દ્િેયર, એદરયલ રોપિે,

-

બે અથિા ત્રણ ક્સ્થવતઓનુ ં જોડાણ, અન્દ્ય)
૧૧

વીજ આવશ્ર્કતય: જથ્થો (દકલો િોલ્ટ એમ્તસ (કેિીએ)); સ્રોત; સ્ટેન્દ્ડબાય એરે ન્દ્જમેન્દ્ટ (ડીજી સેટ્સની

૧૨

પરરર્ોજનય મયટે જમીનની જરૂરરર્યત

વિગતો); સ્ટેક Heંંર્ાઈ (મી. માં); ઇટીસી.
એ.

જમીન મયચલકીનો દયખલો (પદરયોજના િરખાસ્ત પહેલા) હા [િન જમીન; ખાનગી જમીન; સરકારી

બી

હય મયં લેન્ડ યઝ બ્રેકઅપ હયજર[કૃવષ ક્ષેત્ર; કર્રો / ઉજ્જડ વિસ્તાર; ર્રાઈ / સમુિાય ક્ષેત્ર; સપાટી જળ

જમીન; મહેસ ૂલ જમીન; અન્દ્ય જમીન; કુ લ જમીન]
સંસ્થાઓ; િસાહતો; ઓિોચગક ; િન; મેંગ્રોવ્સ; િદરયાઇ ક્ષેત્ર; અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો); અને કુ લ]

૧૩

વતામયન ભયવ સ્તરે પરરર્ોજનયની કલ રકિંમત (લયખમયં)

૧૪

શ ં પરરર્ોજનય ઇઆઈએ સ ૂચન (હય / નય) ની સ ૂચચમયં ત્તનરદિ ષ્ટ સયમયન્ર્ સ્સ્થત્તતને આકત્તર્િત કરે :

૧૫

છે ? જો હા, વિગતો પ્રિાન કરો (નામ અને પદરયોજનાથી અંતર)
એ.

સંરચક્ષત ક્ષેત્ર

:

બી.

ગંભીર રીતે પ્રદૂ વષત ક્ષેત્ર

:

સી.

ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ક્ષેત્ર

:

ડી.

આંતર-રાજ્ય / યુ.ટી. સીમાઓ અને આંતરરાષ્િીય સીમાઓ

:

ઇ.

તીવ્ર પ્રદૂ વષત ક્ષેત્ર

:

એફ.

ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન

:

શ ં આ દરખયસ્તમયં નીચેની કોઈપણ હેઠળ મંજૂરી / મંજૂરીની સંડોવણી છે :
જો હા, તો વિગતો અને તેમની ક્સ્થવત પ્રિાન કરો
એ

િન (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૮૦? (હા નાં)

બી

િન્દ્યજીિન (સંરક્ષણ) અવિવનયમ, ૧૯૭૨? (હા નાં)

સી

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

ડી

CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV (B)]
આઇસીઆરઝેડ. સ ૂર્ના ૨૦૧૯? (હા / ના) જો હા, તો ICRZ િગીકરણની સાથે

૧૬

શ ં પનવાસન અને પનવાસન (આર એન્ડ આર) શયમેલ છે (હય / નય)?

૧૭

ઇકોલોજીકલ અને પર્યાવરણીર્ સંવેદનશીલતય (૧૦ રક.મી.ની અંદર):
એ.

ઇકોલોજીકલ સંિેિનશીલતાની વિગતો
ઇકોલોજીકલ
સંિેિનશીલતા
ની વિગતો

નામ

પદરયોજનાથી
અંતર (દક.મી.)

ટીતપણી
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ઇકોલોજીકલ સંિેિનશીલતાની
વિગતો: - (ગંભીર રીતે પ્રદૂ વષત વિસ્તાર, તીવ્ર પ્રદૂ વષત

વિસ્તાર, સંરચક્ષત ક્ષેત્ર, ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન, િન્દ્યપ્રાણી કોદરડોર, િગેરે)
બી.

િાઇલ્ડઅિવિ ભલામણ માટે રાષ્િીય મંડળની જરૂદરયાત છે (હા / ના)?

સી.

પયાચિરણીય સંિેિનશીલતાની વિગતો
પયાચિરણીય સંિેિનશીલતાની વિગતો

i

નામ /

પદરયોજ

ઓળખ

નાથી

હિાઈ
અંતર

(દક.મી.)
ii

આંતરરાષ્િીય

સંમેલનો

હેઠળના

ક્ષેત્રો,

તેમના

ઇકોલોજીકલ, લેન્દ્ડસ્કેપ, સાંસ્કૃવતક અથિા અન્દ્ય સંબવં િત

મ ૂલ્ય માટે રાષ્િીય અથિા સ્થાવનક કાયિા હેઠળ સુરચક્ષત
iii

એિા ક્ષેત્ર કે જે ઇકોલોજીકલ કારણોસર મહતિપ ૂણચ અથિા
સંિેિનશીલ છે - િેટલેન્દ્ડ્સ, િોટરકોસચ અથિા અન્દ્ય જળ

સંસ્થાઓ, િદરયાકાંઠાના ક્ષેત્ર, બાયોન્સ્ફયસચ, પિચતો, જગલો
ં
iv

સંિિચન, માળો, ઘાસર્ારો, વિશ્રામ, વશયાળા િરવમયાન,

સ્થળાંતર માટે િનસ્પવત અથિા પ્રાણીસ ૃન્ષ્ટની સુરચક્ષત,
મહતિપ ૂણચ

અથિા

સંિિ
ે નશીલ

પ્રજાવતઓ

ઉપયોગમાં લેિાતા વિસ્તારો
v

દ્વારા

અંતિે શીય, િદરયાઇ િદરયાઇ અથિા ભ ૂગભચ જળ
રાજ્ય, રાષ્િીય સીમાઓ

vi

મનોરં જન અથિા અન્દ્ય પયચટક, યાત્રાળુ વિસ્તારોની
accessતસેસ માટે લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેિામાં આિતા
માગો અથિા સુવિિાઓ

vii

સંરક્ષણ સ્થાપનો

viii

ગીર્ િસ્તી અથિા ચબલ્ટ-અપ ક્ષેત્ર

ix

સંિેિનશીલ માનિસજિત જમીનના ઉપયોગો દ્વારા
કબજો િરાિતા વિસ્તારો (હોક્સ્પટલો, શાળાઓ, પ ૂજા
સ્થાનો, સમુિાય સુવિિાઓ)

x

મહતિપ ૂણચ, ઉચ્ર્ ગુણિત્તા અથિા દુ લચભ સંસાિનો
િરાિતા

ક્ષેત્રો

પ્રદૂ ષણ

અથિા

(ભ ૂગભચ

જળ

સંસાિનો, સપાટીનાં

સંસાિનો, િનીકરણ, કૃવષ, માછીમારી, પયચટન, ખવનજો)
xi

પહેલાથી

જ. (તે

પયાચિરણીય
હાલના

િોરણોને ઓળંગી ગયા છે )
xii

નુકસાનના

કાયિાકીય

ક્ષેત્રમાં

પયાચિરણીય

પ્રાકૃવતક સંકટ માટે સંિેિનશીલ એિા ક્ષેત્રો જેના કારણે
પદરયોજના પયાચિરણીય સમસ્યાઓ પ્રસ્તુત કરી શકે છે
(ભ ૂકંપ, ઘટાડો, ભ ૂસ્ખલન, િોિાણ, પ ૂર અથિા આતયંવતક

અથિા પ્રવતકૂળ આબોહિાની ક્સ્થવત)

ટીતપણી
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ઉપરના સંિભચમાં સક્ષમ અવિકારી
પાસેથી નો.સી. / પરિાનગી જરૂરી છે કે કેમ (હા / ના)?

(II)] d.

૧૮

ભારત ક. રાજપત્ર:

પરરર્ોજનયન ં બયંધકયમ, કયમર્ીરી અથવય રડમોત્તમશત્તનર્
િં રક્રર્યઓ શયમેલ છે , જે સ્થયનમયં શયરીરરક પરરવતાન
લયવશે (ટોપોગ્રયફી, જમીનનો ઉપર્ોર્, જળ સંસ્થયઓમયં ફેરફયર, વર્ે રે).
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પુન્ષ્ટ

હા નાં

તેની

વિગતો

(આશરે

માત્રામાં

/ િર, જ્યાં શક્ય હોય તયાં)
માદહતી ડેટાના સ્રોત સાથે
i.

જમીનના િપરાશમાં સ્થાયી અથિા અસ્થાયી ફેરફાર,
જમીનના ઉપયોગની તીવ્રતામાં િિારો સદહત જમીનના

આિરણ અથિા ટોપોગ્રાફી (સ્થાવનક જમીનના ઉપયોગની
પદરયોજનાના સંિભચમાં)?
ii.

હાલની જમીન, િનસ્પવત અને ઇમારતોની મંજૂરી?

iii.

નિી જમીન ઉપયોગો બનાિટ?

iv.

પ ૂિચ-બાંિકામ તપાસ િા.ત. બોર વછરો, માટી પરીક્ષણ?

v.

બાંિકામના કામો?

vi.

દડમોચલશન કામ કરે છે ?

vii.

બાંિકામના કામો અથિા બાંિકામ કામિારોના મકાનો
માટે કામર્લાઉ સાઇટ્સ?

viii.

ઉપર

જમીન

ઇમારતો,

માળખાં

રે ખીય

માળખાં, કાપી અને ભરિા અથિા ખોિકામ સદહત
ix.

ખાણકામ અથિા ટનચલિંગ સદહત ભ ૂગભચ કામો?

x.

ફરી સુિારણા કામ કરે છે ?

xi.

ડ્રેજજિંગ?

xii.

ઓફશોર સ્િતર્સચ?

xiii.

ઉતપાિન અને ઉતપાિન પ્રદક્રયાઓ?

xiv.

માલ અથિા સામગ્રીના સંગ્રહ માટેની સુવિિાઓ?

xv.

ઘન કર્રો અથિા પ્રિાહી પ્રિાહીના ઉપર્ાર અથિા
વનકાલ માટેની સુવિિાઓ?

xvi.

ઓપરે શનલ કામિારોના લાંબા ગાળાના આિાસ માટેની
સુવિિાઓ?

xvii.

બાંિકામ અથિા કામગીરી િરવમયાન નિો રસ્તો, રે લિે
અથિા િદરયાઇ િાદફક?

xviii.

નિો રસ્તો, રે લિે, હિાયુતત પાણી અથિા અન્દ્ય પદરિહન
ઇન્દ્રાસ્િતર્ર સદહત નિા અથિા બિલાયેલા રૂટ અને સ્ટેશન,
બંિરો, એરપોટચ િગેરે?

xix.

હાલના પદરિહન માગો અથિા માળખાકીય સુવિિાઓ
બંિ થિી અથિા બંિ કરવુ ં તે િાદફક દહલર્ાલમાં
પદરિતચન લાિે છે ?
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નિી અથિા િાળી િાન્દ્સવમશન
લાઇન અથિા

પાઇપલાઇન્દ્સ?
xxi.

િoundટરકesસચ અથિા એક્તિફસચના હાઇડ્રોલોજીમાં
ઇમ્પાઉન્દ્ડમેન્દ્ટ, ડેવમિંગ, કલ્િદરિંગ, રીignવંચગમેન્દ્ટ અથિા
અન્દ્ય ફેરફારો?

xxii.
xxxiii.

સ્િીમ ક્રોવસિંગ્સ?
પાણીની રર્ના જમીન અથિા સપાટીના પાણીના અમ ૂતચ
અથિા પદરિહન?

xxiv.

જળાશયોમાં બિલાિ અથિા જમીનની સપાટી ડ્રેનેજને
અસર કરે છે અથિા રન-?ફ?

xxv.

બાંિકામ, કામગીરી અથિા દડકોવમશવનિંગ માટે કમચર્ારીઓ
અથિા સામગ્રીની પદરિહન?

xxvi.

લાંબા ગાળાના દડસમચલિંગ અથિા દડકોવમવશનીંગ અથિા
પુનસ્થાચપનનાં કામો?

xvii.

નોટબંિી િરવમયાન ર્ાલુ પ્રવ ૃવત્તઓ કે જે પયાચિરણ પર
અસર કરી શકે છે ?

xviii.

અસ્થાયી અથિા કાયમી િોરણે કોઈ વિસ્તારમાં લોકોનો
િસારો?

૧૯

xxix.

પરાયુ ં જાવતઓની રજૂઆત?

xxx.

મ ૂળ જાવતઓ અથિા આનુિવં શક વિવિિતાનુ ં નુકસાન?

xxxi.

અન્દ્ય કોઇ દક્રયાઓ?

પદયથો અથવય સયમગ્રીનો ઉપર્ોર્, સંગ્રહ, પરરવહન, હેન્ડચલિંર્ 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 પુન્ષ્ટ

હા

નાં

વિગતો

તેના

માદહતીના સ્રોત સાથે

આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યાં
શક્ય હોય તયાં)

i.

પિાથો અથિા સામગ્રીનો ઉપયોગ, જે માનિ સ્િાસ્થ્ય

અથિા પયાચિરણ (િનસ્પવત, પ્રાણીસ ૃન્ષ્ટ અને પાણી

પુરિઠા) માટે જોખમી (એમએસઆઈએર્સીના વનયમો
મુજબ) છે ?
ii.

રોગની ઘટનામાં ફેરફાર અથિા રોગના િેતટસચને અસર કરે
છે (િા.ત. જતુ
ં અથિા પાણી દ્વારા થતા રોગો)

iii.

લોકોની કલ્યાણને અસર કરે છે િા.ત. રહેિાની
પદરક્સ્થવતમાં ફેરફાર કરીને?

iv.

લોકોના સંિેિનશીલ જૂથો જેમને આ પદરયોજના દ્વારા અસર
થઈ શકે છે , જેમ કે હોક્સ્પટલના િિીઓ, બાળકો, વ ૃદ્ધો િગેરે?

v.

અન્દ્ય કોઇ કારણો?

(સાથે
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(II)] પ્રદર્કો અથવય કોઈપણ જોખમી, ઝેસમાવિષ્ટ
૨૦
રી અથવય ઝેરી પદયથાને હવયથી મક્ત કરવય (કે.ગ્રય. / કલયક)

માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પુન્ષ્ટ

હા નાં

વિગતો

તેના

(સાથે

માદહતીના સ્રોત સાથે

આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યાં
શક્ય હોય તયાં)
i.

ક્સ્થર અથિા મોબાઇલ સ્રોતોમાંથી અક્શ્મભ ૂત ઇંિણના
િહનથી ઉતસિન?

ii.

ઉતપાિન પ્રદક્રયાઓમાંથી ઉતસિન?

iii.

સદહતના સામગ્રીને સંર્ાચલત કરતા ઉતસિન

સંગ્રહ

અથિા પદરિહન?
iv.

તલાન્દ્ટ અને ઉપકરણો સદહત બાંિકામ પ્રવ ૃવત્તઓમાંથી
ઉતસિન?

v

બાંિકામ સામગ્રી, ગટર અને કર્રા સદહતની સામગ્રીના
સંર્ાલનથી ધ ૂળ અથિા ગંિ?

vi.
vii.

કર્રો સળગાિિાનુ ં ઉતસિન?
ખુલ્લી હિામાં કર્રો બળી જિાથી ઉતસિન (િા.ત. સ્લેશ
સામગ્રી, બાંિકામ ભંગાર)?

viii.
૨૧

અન્દ્ય કોઇ સ્રોતમાંથી ઉતસિન?

ઘોંઘયટ અને કં પનન ં ત્તનમયાણ, અને પ્રકયશ અને ર્રમીન ં ઉત્સર્જન
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પુન્ષ્ટ

હા નાં

વિગતો

તેના

(સાથે

માદહતીના સ્રોત સાથે

આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યાં
શક્ય હોય તયાં) ડેટા

માદહતી માદહતી સ્ત્રોત
i.

સાથે

સાિનોના સંર્ાલનથી િા.ત. એપ્ન્દ્જન, િેન્ન્દ્ટલેશન તલાન્દ્ટ,
ક્રશસચ?

ii.

ઓિોચગક અથિા સમાન પ્રદક્રયાઓમાંથી?

iii.

બાંિકામ કે દડમોચલશનથી?

iv.

બ્લાન્સ્ટિંગ અથિા થાંભલામાંથી?

v

બાંિકામ અથિા ઓપરે શનલ િાદફકથી?

vi

લાઇદટિંગ અથિા ઠંડક પ્રણાલીમાંથી?

vii.
૨૨

અન્દ્ય કોઇ સ્રોતમાંથી?

જમીન અથવય ર્ટર, સપયટીનય જળ, ભ ૂર્ભાજળ, દરરર્યઇ પયણી અથવય દરરર્યમયં પ્રદૂ ર્ક તત્વોનય
પ્રકયશથી જમીન અથવય પયણીનય દૂ ત્તર્ત થવયનય જોખમો.
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પુન્ષ્ટ

હા નાં

વિગતો

તેના

માદહતીના સ્રોત સાથે

(સાથે

આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યાં
શક્ય હોય તયાં)
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જોખમી પિાથોના સંર્ાલન,સમાવિષ્ટ
સંગ્રહ, ઉપયોગ અથિા
છાણથી?

ii.

ગટર અથિા અન્દ્ય પ્રદૂ ષકોના પાણીમાંથી અથિા જમીન
સુિીના વિસિનથી (અપેચક્ષત ક્સ્થવત અને સ્રાિનુ ં સ્થળ)?

iii.

જમીન અથિા પાણીમાં હિા પ્રસરે લા પ્રદૂ ષકોના જુ બાની
દ્વારા?

iv.
v

અન્દ્ય કોઇ સ્રોતમાંથી?
શુ ં આ સ્રોતોથી પયાચિરણમાં લાંબા ગાળાના પ્રદૂ ષકોના
વનમાચણનુ ં જોખમ છે ?

૨૩

પરરર્ોજનયનય ત્તનમયાણ અથવય કયમર્ીરી દરત્તમર્યન અકસ્મયતોન ં જોખમ, જે મયનવ સ્વયસ્્ર્ અથવય
પર્યાવરણને અસર કરી શકે છે
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પુન્ષ્ટ

હા

વિગતો

તેના

નાં

માદહતીના સ્રોત સાથે

(સાથે

આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યાં
શક્ય હોય તયાં)

i.

સંગ્રહ, હેન્દ્ડચલિંગ, ઉપયોગ અથિા જોખમી પિાથોના
ઉતપાિનમાંથી વિસ્ફોટો, ક્સ્પલેજ, ફાયર િગેરેમાંથી?

ii.

અન્દ્ય કોઇ કારણોથી?

iii.

શુ ં પયાચિરણીય નુકસાન (િા.ત. પ ૂર, િરતીકંપ, ભ ૂસ્ખલન,
િાિળ ભંગાણ િગેરે) ને લીિે કુ િરતી આફતો દ્વારા આ
પદરયોજનાને અસર થઈ શકે છે ?

૨૪

પરરબળો કે જે ધ્ર્યનમયં લેવય જોઈએ (જેમ કે પરરણયમલક્ષી ત્તવકયસ) જે પર્યાવરણીર્ અસરો અથવય તે
ત્તવસ્તયરની અન્ર્ હયલની અથવય આર્ોજજત પ્રવ ૃત્તિઓ સયથે સંચચત અસરોની સંભયવનય તરફ દોરી શકે છે .
માદહતી / ર્ેકચલસ્ટની પુન્ષ્ટ

હા નાં

વિગતો

તેના

માદહતીના સ્રોત સાથે

(સાથે

આશરે જથ્થાઓ / િર, જ્યાં
શક્ય હોય તયાં)
i.

સહાયક સુવિિાઓ, આનુષચં ગક વિકાસ અથિા પદરયોજના
દ્વારા ઉત્તેજજત વિકાસના વિકાસ તરફ િોરી જાય છે
જેની અસર પયાચિરણ પર પડી શકે છે િા.ત.: સહાયક

માળખાકીય સુવિિાઓ (રસ્તાઓ, િીજ પુરિઠો, 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 વનકટતાને કારણે સંચર્ત અસરો છે ?

૨૫

પદરયોજના પર કોઈ કોટચ કેસ પેન્ન્દ્ડિંગ છે કે કેમ (હા / ના); જો હા, તો વિગતો પ્રિાન કરો
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(II)] પયાચિરણ (સુરક્ષા) અવિવનયમ / હિા
સમાવિષ્ટ
૨૬
(પ્રદૂ ષણ વનિારણ અને વનયંત્રણ)) અવિવનયમ / પાણી (પ્રદૂ ષણ

વનિારણ અને વનયંત્રણ) અવિવનયમ (હા / ના; જો હા, તો વિગતો પ ૂરી પાડો
૨૭

દસ્તયવેજો જોડવય
એ

પ ૂિચ-શક્યતા અહેિાલની 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 કરે લ અપલોડ
કિર લેટર
(ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો)
ડી. િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન બનાિનાર વ્યક્તતના સમથચનમાં
પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરે લી અવિકૃતતાની એક નકલ
અપલોડ કરો (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો)
૨૮

અન્ડરટેરકિંર્
હું અહીં એિી બાંહિ
ે રી આપુ ં છં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમાં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ જ્ઞાન અને
માન્દ્યતામાં શ્રેષ્ઠ હોિાનુ ં સાચુ ં છે અને હું જાણુ ં છં કે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબક્કે

ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે , તો પદરયોજના નામંજૂર કરિામાં આિશે અને મંજૂરી આપિામાં
આિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણાં જોખમે અને ખર્ે રિ કરિામાં આિશે. ઉપરોતત ઉપરાંત, હું અહીં
બાંયિરી આપુ ં છં કે તયારથી કોઈ પ્રવ ૃવત્ત / બાંિકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામાં આવ્યુ ં નથી.
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું
નૉિ:
1. કોસ્ટલ રે ગ્યુલશ
ે ન ઝોન સ ૂર્ના, ૨૦૧ under હેઠળ મંજૂરી સાથે સંકળાયેલ પદરયોજના, અરજી સાથે એક
સીઆરઝેડ નકશો રજૂ કરશે, જેમાં એક અવિકૃત એજન્દ્સી દ્વારા યોગ્ય રીતે સીમાચર્હ્ન કરિામાં આિશે, જેમાં
પદરયોજના પ્રવ ૃવત્તઓ, સીઆરઝેડ (ર્ૂરના તબક્કે ) અને સ્ટેટ કોસ્ટલ ઝોનની ભલામણો િશાચિિામાં આિશે.

મેનેજમેન્દ્ટ સતામંડળ (ઇસીના તબક્કે ). સીઆરઝેડની સ ૂર્ના, ૨૦૧૯ ની જોગિાઈઓ હેઠળ સીઆરઝેડમાં
ક્સ્થત પ્રવ ૃવત્તઓ માટે જરૂરી મંજૂરી મેળિિા માટે એક સાથે પગલા લેિામાં આિશે.
2.

આ પદરયોજના રાષ્િીય ઉદ્યાનો, અભયારણ્યો, બાયોન્સ્ફયર દરઝિે, િાઇલ્ડ એવનમલ્સના સ્થળાંતર
કોદરડોરના ૧૦ દક.મી. માં ક્સ્થત હશે, પદરયોજના પદરયોજનાર મુખ્ય િન્દ્યપ્રાણી િોડચ ન દ્વારા માન્દ્યતા
આપેલ નકશાને પદરયોજનાના સ્થાન અને આ સુવિિાઓ િશાચિતા રજૂ કરશે. તેના પર ર્ીફ િાઇલ્ડઅિવિ
િardenડચ નની ભલામણ અથિા દટતપણીઓ (અગાઉના ઇસીના તબક્કે ).

3.

મંત્રાલય સાથેના તમામ પત્રવ્યિહાર સદહતના તકનીકી / અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરી માટેની અરજી
રજૂ કરિી, તયારબાિ સ્પષ્ટતા, સમય-સમય પર જરૂરી હોય તે મુજબ, પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક િતી ઇએસી

મીદટિંગમાં ભાગ લેિો ફતત અવિકૃત હસ્તાક્ષર દ્વારા જ કરિામાં આિશે. અવિકૃત સહી કરનારે પણ વિવશષ્ટ
પદરયોજના માટે અવિકૃત સહી કરનાર હોિાના તેમના િાિાના સમથચનમાં એક િસ્તાિેજ સબવમટ કરિો
જોઈએ.

પરરત્તશષ્ટ - III
(કલમ ૧૧ નો સંિભચ લો)
ફોમચ -૧ એ
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(ફતત ૪૨ અને ૪૩ ના આઇટમની સમાવિષ્ટ
શ્રેણી 'બી ૨' હેઠળ સ ૂચર્બદ્ધ મકાન અથિા બાંિકામ પરીયોજનાઓ માટે

(II)]

અનુસ ૂચર્)
પર્યાવરણીર્ અસરોની સ ૂચચ તપયસો
(પદરયોજના સમથચકોએ સંપ ૂણચ માદહતી પ્રિાન કરિી જરૂરી છે અને જ્યાં જરૂરી હોય તયાં ફોમચ સાથે ખુલાસાતમક
નોંિો જોડિી અને સ ૂચર્ત પયાચિરણીય વ્યિસ્થાપન પદરયોજના અને મોવનટદરિંગ પ્રોગ્રામ સાથે સબવમટ
કરિી)

સી.

વસ્ત

એલ.
૧

જમીન પર્યાવરણ

ં ત નથી તેિા પદરયોજનાથી નોંિપાત્ર રીતે બિલાશે?
૧.૧ શુ ં હાલનો લેન્દ્ડયુઝ આજુ બાજુ ની સાથે સુસગ
(સ ૂચર્ત લેન્દ્ડયુઝ એ તે ક્ષેત્રના મંજૂર માસ્ટર તલાન / વિકાસ પદરયોજનાને અનુરૂપ હોવુ ં જોઈએ.
જો કોઈ હોય તો લેન્દ્ડુઝમાં ફેરફાર કરિો અને સક્ષમ અવિકારીની કાન ૂની મંજૂરી સબવમટ કરિી)
૧.૨

જમીનના ક્ષેત્રફળ, ચબલ્ટ અપ એદરયા, પાણીનો િપરાશ, િીજળીની જરૂદરયાત, કનેન્તટવિટી,
સમુિાય સુવિિાઓ, પાદકિંગની જરૂદરયાતો િગેરેની રન્ષ્ટએ તમામ મોટી પદરયોજના
આિશ્યકતાઓની સ ૂચર્ બનાિો.

૧.૩ સ ૂચર્ત સાઇટની બાજુ માં અક્સ્તતિમાંની સુવિિાઓ પર સ ૂચર્ત પ્રવ ૃવત્તના સંભવિત પ્રભાિો શુ ં છે ?

(જેમ કે ખુલ્લી જગ્યાઓ, સમુિાય સુવિિાઓ, હાલના જમીનના ઉપયોગની વિગતો, સ્થાવનક
ઇકોલોજીમાં ખલેલ).

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

૧.૫. શુ ં પ્રસ્તાિમાં કુ િરતી ડ્રેનેજ વસસ્ટમ્સમાં ફેરફારનો સમાિેશ થશે? (સ ૂચર્ત પદરયોજના સાઇટની
નજીકના કુ િરતી ડ્રેનેજ િશાચિતા સમોચ્ર્ નકશા પર વિગતો આપો)

૧.૬ બાંિકામની પ્રવ ૃવત્તમાં કાપિા, ભરિા, ફરી સુિારણા િગેરેમાં કયા કામકાજ સમાવિષ્ટ છે (પ ૃથ્િીના
કામની માત્રાની વિગતો, સ્થળની બહારથી ભરાતી સામગ્રીની પદરિહન િગેરે) વિગતો આપો.)

૧.૭ બાંિકામના સમયગાળા િરવમયાન પાણી પુરિઠો, કર્રો સંભાળવુ ં િગેરેની વિગતો આપિી
૧.૮ શુ ં નીર્ાણિાળા વિસ્તારો અને ભેજિાળી જમીન બિલાશે? (સ ૂચર્ત પ્રવ ૃવત્તમાંથી નીર્ાણિાળા
અને િેટલેન્દ્ડ્સ કેિી રીતે સંશોવિત થઈ રહ્યા છે તેની વિગતો પ્રિાન કરો)

૧.૯ શુ ં બાંિકામ િરવમયાન ભંગાર અને કર્રો આરોગ્ય માટે જોખમી છે ? (બાંિકામ િરવમયાન પેિા
થતા વિવિિ પ્રકારના કર્રાના પ્રમાણમાં કન્દ્સ્િતશન મજૂર અને વનકાલના માધ્યમો આપો)

૨

પયણી પર્યાવરણ

૨.૧ વિવિિ ઉપયોગો માટેની આિશ્યકતાઓના ભંગાણ સાથે સ ૂચર્ત પદરયોજના માટે પાણીની કુ લ

આિશ્યકતાનો જથ્થો આપો. પાણીની જરૂદરયાત કેિી રીતે પ ૂરી થશે? સ્રોતો અને માત્રાને જણાિો
અને પાણીનુ ં સંત ુલન વનિેિન આપો

૨.૨ પાણીના સ ૂચર્ત સ્રોતની ક્ષમતા (વિશ્વસનીય પ્રિાહ અથિા ઉપજ) કેટલી છે ?
૨.૩ પાણીની ગુણિત્તાની જરૂદરયાત શુ ં છે , જો પુરિઠા કોઈ મ્યુવનવસપલ સ્ત્રોતમાંથી નથી? (પાણીની
ગુણિત્તાિાળા િગચ સાથે ભૌવતક, રાસાયચણક, જૈવિક લાક્ષચણકતાઓ પ્રિાન કરો)

૨.૪ િીટ કરે લા ગંિા પાણીના દરસાયપ્તલિંગમાંથી પાણીની કેટલી જરૂદરયાત પ ૂરી કરી શકાય છે ?

ત્તવર્તો
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સમાવિષ્ટ
(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 ં મ ૂલ્યાંકન કરો)

૨.૬ સ ૂચર્ત પ્રવ ૃવત્તમાંથી પેિા થતા ગંિાપાણીમાંથી િિતો જતા પ્રદૂ ષણનો ભાર કેટલો છે ? (સ ૂચર્ત
પ્રવ ૃવત્તમાંથી પેિા થતા ગંિા પાણીની માત્રા અને રર્નાની વિગતો આપો)

૨.૭ જળ સંર્યથી મળે લી પાણીની આિશ્યકતાઓની વિગતો આપો? બનાિેલ સુવિિાઓની સજ્જ
વિગતો

૨.૮ લાંબા ગાળાના વનમાચણના તબક્કામાં બાંિકામ પછીના તબક્કામાં વિસ્તારની રન ઓફ
લાક્ષચણકતાઓ (માત્રાતમક તેમજ ગુણાતમક) પર સ ૂચર્ત પદરયોજનાને કારણે થતા જમીનના

ઉપયોગમાં ફેરફારની શુ ં અસર થશે? શુ ં તે કોઈ પણ રીતે પ ૂર અથિા પાણીના ભરાિાની
સમસ્યામાં િિારો કરશે?

૨.૯ ભ ૂગભચ જળ પરની િરખાસ્તની અસર શુ ં છે ? (શુ ં તયાં ભ ૂગભચ જળને ટેપીંગ કરિામાં આિશે; ભ ૂગભચ

જળના ટેબલ, દરર્ાજજ િંગ ક્ષમતા અને સક્ષમ અવિકારી પાસેથી મેળિેલ મંજૂરીઓની વિગતો આપો,
જો કોઈ હોય તો)

૨.૧ જમીન અને જળર્ર ક્ષેત્રને પ્રદૂ વષત કરતી બાંિકામ પ્રવ ૃવત્તઓથી રન-અપને રોકિા માટે શુ ં
૦

સાિર્ેતી / પગલા લેિામાં આિે છે ? (વિપરીત અસરોને ટાળિા માટેના જથ્થાની વિગતો અને
કયા પગલાં લે છે તેની વિગતો આપો)

૨.૧ સાઇટની અંિરથી તોફાનનુ ં પાણી કેિી રીતે સંર્ાચલત થાય છે ? (આ વિસ્તારના પ ૂરને ટાળિા
૧

માટે કરિામાં આિેલી જોગિાઈઓ, સાઇટ લેઆઉટ સ ૂર્િતા સમોચ્ર્નાં સ્તરની સાથે ગટરની
સુવિિાઓની વિગતોની વિગતો જણાિો)

૨.૧ ખાસ કરીને પીક સમયગાળામાં બાંિકામ મજૂરોની જમાિટ પદરયોજના સાઇટની આસપાસના
૨

ચબનસલાહભયાચ પદરક્સ્થવત તરફ િોરી જશે (યોગ્ય સમજૂતી સાથે સમથચન આપો)

૨.૧ ગટરના સંગ્રહ, સારિાર અને સલામત વનકાલ માટે સ્થળ પર કઇ સુવિિાઓ ઉપલબ્િ કરાઈ છે ?
૩

(ગંિાપાણીના ઉતપાિનની માત્રા, ટેતનોલ withજી સાથેની સારિાર ક્ષમતા અને દરસાયપ્તલિંગ અને
વનકાલ માટેની સુવિિાઓની વિગતો આપો)

૨.૧ ડયુઅલ તલપ્મ્બિંગ વસસ્ટમની વિગતો આપો જો સારિારનો કર્રો ફ્લવશિંગ માટે િપરાય છે
૪

શૌર્ાલય અથિા અન્દ્ય કોઇ ઉપયોગ.

૩

િનસ્પવતક

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

૩.૨ શુ ં બાંિકામમાં િનસ્પવતના વિસ્ત ૃત તલીયદરિંગ અથિા ફેરફારનો સમાિેશ થશે?

(પ્રિાન

કરો એ પદરયોજના દ્વારા અસરગ્રસ્ત વ ૃક્ષો અને િનસ્પવતની વિગતિાર માદહતી)

૩.૩ મહતિની સાઇટ સુવિિાઓ પર થતી સંભવિત અસરોને ઘટાડિા માટે કયા પગલા લેિાની

િરખાસ્ત કરિામાં આિી છે (ઝાડના િાિેતર, લેન્દ્ડસ્કેવપિંગ, જળ સંસ્થાઓ બનાિટ િગેરેની
િરખાસ્તની વિગતો તેમજ લેઆઉટ પદરયોજનાને યોગ્ય પાયે આપિા)

૪

ફૌના (FAUNA)

૪.૧ શુ ં પ્રાણીસ ૃન્ષ્ટનુ ં કોઈપણ દડસ્તલેસમેન્દ્ટ થિાની સંભાિના છે - પાવથિિ અને જળર્ર બંને અથિા
તેમની દહલર્ાલમાં અિરોિોનુ ં વનમાચણ? વિગતો પ ૂરી પાડે છે

૪.૨ વિસ્તારના એવિફૌના પર કોઈ સીિી અથિા આડકતરી અસરો? વિગતો પ ૂરી પાડે છે

[ભાગ II— ખંડ ૩

ભારત ક. રાજપત્ર:

(II)]
૪.૩

સમાવિષ્ટ
પ્રાણીસ ૃન્ષ્ટ પર થતી વિપરીત અસરોને
ઘટાડિા માટે કોદરડોર, માછલીની સીડી િગેરે જેિા

૫

હવય પર્યાવરણ

પગલાં સ ૂર્િો.

૫.૧ શુ ં પદરયોજના િાયુઓની િાતાિરણીય સાંરતામાં િિારો કરશે અને ગરમીના ટાપુઓમાં
પદરણમે? (સ ૂચર્ત બાંિકામોના પદરણામે િિતા િાદફક જનરે શનને ધ્યાનમાં લેતા વિખરાયેલા

મડેલ્સના આિારે આગાહી કરે લ મ ૂલ્યો સાથેની પ ૃષ્ઠભ ૂવમ હિાના ગુણિત્તાના સ્તરની વિગતો
આપો)

૫.૨ ધ ૂળ, ધ ૂમ્રપાન, દુ ગુંિજનક ધ ૂમાડો અથિા અન્દ્ય જોખમી િાયુઓ પેિા કરિા પર શુ ં અસર પડે
છે ? (બિા હિામાનવિષયક પદરમાણોના સંબિ
ં માં વિગતો આપો)

૫.૩ શુ ં આ િરખાસ્ત િાહનો માટે પાદકિંગની અછત ઉભી કરશે? પદરિહન ઇન્દ્રાસ્િતર્રના િતચમાન
સ્તરની પ્રસ્તુત વિગતો અને પદરયોજના સાઇટ પર પ્રિેશ અને બહાર નીકળિાના સમયે િાદફક
મેનેજમેન્દ્ટ સદહતના સુિારણા માટે સ ૂચર્ત પગલાં.

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

૫.૫ શુ ં િાદફક અિાજ અને કંપનોમાં નોંિપાત્ર િિારો થશે? (સ્રોતોની વિગતો અને ઉપરોતત શમન
માટે સ ૂચર્ત પગલાં.)

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

૬

એસ્થેરટક્સ

૬.૧ શુ ં સ ૂચર્ત બાંિકામો કોઈપણ રીતે દૃ શ્ય, મનોહર સુવિિા અથિા લેન્દ્ડસ્કેતસના અિરોિમાં
પદરણમશે? શુ ં સમથચકો દ્વારા આ બાબતો ધ્યાનમાં લેિામાં આિે છે ?

૬.૨ શુ ં હાલના બાંિકામો પર નિા બાંિકામોથી કોઈ વિપરીત અસર થશે? ધ્યાનમાં લેિામાં
આિતી વિર્ારણાઓ શુ ં છે ?

૬.૩ ડીઝાઇનના માપિં ડને અસર કરતાં શહેરી સ્િરૂપ અને શહેરી દડઝાઇન અંગે કોઈ સ્થાવનક
વિર્ારણા છે કે કેમ? તેઓ સ્પષ્ટ જોડણી કરી શકે છે .

૪.૪ શુ ં તયાં નજીકમાં કોઈ માનિશાસ્ત્ર અથિા પુરાતતતિીય સાઇટ્સ અથિા પુરાતતતિો છે ? સ ૂચર્ત
સ્થળની નજીકમાં અન્દ્ય કોઇ નોંિપાત્ર સુવિિાઓ ધ્યાનમાં લેિામાં આિી હોય તો રાજ્ય
જણાિો.
૭

સયમયજજક-આત્તથિક સહયર્કો

૭.૧ ની પ્રસ્તાિનાના કારણે િસ્તી વિષયક માળખામાં કોઈપણ ફેરફાર થશે સ્થાવનક િસ્તી? વિગતો
પ ૂરી પાડે છે .

૭.૨ સ ૂચર્ત પદરયોજનાની આજુ બાજુ ના હાલના સામાજજક માળખાઓની વિગતો આપો.
૭.૩ શુ ં આ પદરયોજના સ્થાવનક સમુિાયો પર વિપરીત અસર પેિા કરશે, પવિત્ર સ્થળો અથિા
અન્દ્ય સાંસ્કૃવતક મ ૂલ્યોમાં વિક્ષેપ આિશે? સલામતી પ્રસ્તાવિત શુ ં છે ?

૮

બયંધકયમનો સયમયન

૮.૧ ઉચ્ર્ મ ૂતચ ઉજાચ સાથે મકાન સામગ્રીનો ઉપયોગ શામેલ હોઈ શકે છે . શુ ં બાંિકામ સામગ્રી ઉજાચ
કાયચક્ષમ પ્રદક્રયાઓ સાથે બનાિિામાં આિે છે ? (મકાન સામગ્રીની પસંિગી અને ઉજાચ
કાયચક્ષમતાની ઉજાચ સંરક્ષણ પગલાંની વિગતો આપો)

૮.૨ બાંિકામ િરવમયાન સામગ્રીનુ ં પદરિહન અને સંર્ાલન, પ્રદૂ ષણ, ઘોંઘાટ અને જાહેર ઉપરિમાં
પદરણમી શકે છે . અસરો ઘટાડિા માટે કયા પગલાં લેિામાં આિે છે ?
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[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]
૮.૩

ભારત ક. રાજપત્ર:

સમાવિષ્ટ
શુ ં દરસાયકલ કરે લી સામગ્રીનો ઉપયોગ
રસ્તાઓ અને સ્િતર્સચમાં થાય છે ? પ્રાતત કરે લી

બર્તની હિ જણાિશો?

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

૯

ઊજાા સંરક્ષણ

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 તરં ગ અને
લાંબા તરં ગ દકરણોતસગચ બંનેથી સંબવં િત તેની લાક્ષચણકતાઓની વિવશષ્ટતાઓ પ્રિાન કરો?

૯.૪ ચબન્લ્ડિંગમાં કઈ વનષ્ક્રીય સોલર આદકિટેતર્રલ સુવિિાઓનો ઉપયોગ કરિામાં આિી રહ્યો છે ?
સ ૂચર્ત પદરયોજનામાં કરિામાં આિેલી એપ્તલકેશનોનુ ં સચર્ત્ર િણચન કરો.

૯.૫ શુ ં શેરીઓ અને ઇમારતોનુ ં લેઆઉટ સૌર ઉજાચ ઉપકરણો માટેની સંભાિનાને મહત્તમ બનાિે છે ?
તમે ચબન્લ્ડિંગ સંકુલમાં 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 ? પ ૂિચ અને

પવિમ અને છત પરના દિિાલોના શેડને મહત્તમ બનાિિા માટે કયા વસદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરિામાં
આવ્યો છે ? કેટલી ઉજાચ બર્તને અસર થઈ છે ?

૯.૭ શુ ં માળખાં 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 રહ્યાં છો? સ્પષ્ટીકરણો પ્રિાન કરો.

૯.૮ સ ૂક્ષ્મ આબોહિામાં ફેરફાર કરિામાં મકાન પ્રવ ૃવત્તની સંભવિત અસરો શુ ં છે ? હીટ આઇલેન્દ્ડ અને

વિપરીત અસરોના વનમાચણ પર સ ૂચર્ત બાંિકામની સંભવિત અસરોના સ્િ-આકારણી પ્રિાન કરો?

ં ી થમચલ લાક્ષચણકતાઓ શુ ં છે ? (ક) છત; (બી) બાહ્ય દિિાલો; અને
૯.૯ ચબન્લ્ડિંગ પરચબડીયુન

(સી) િપરાયેલી સામગ્રી અને યુ-િેલ્યુઝ અથિા વ્યક્તતગત ઘટકોના આર મ ૂલ્યોની વિગતો
આપો.

૯.૧ આગના જોખમો સામે કઈ સાિર્ેતી અને સલામતીનાં પગલાં સ ૂર્િાય છે ? કટોકટીની
૦

પદરયોજનાઓની સજ્જ વિગતો.

૯.૧ જો તમે ગ્લાસનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો કારણ કે દિિાલ સામગ્રી એવમસીવિટી અને થમચલ
૧

લાક્ષચણકતાઓ સદહતની વિગતો અને વિવશષ્ટતાઓ પ્રિાન કરે છે .

૯.૧ મકાનમાં હિાના ઘ ૂસણખોરીનો િર કેટલો છે ? તમે કેિી રીતે ઘુસણખોરીની અસરોને ઘટાડી રહ્યા
૨

છો તેની વિગતો પ્રિાન કરો.

૯.૧ એકંિરે ઉજાચ િપરાશમાં ચબન-પરં પરાગત ઉજાચ તકનીકોનો ઉપયોગ કેટલી હિે થાય છે ?
૩

િપરાયેલી નિીનીકરણીય ઉજાચ તકનીકોની વિગતો પ્રિાન કરો.

૧૦

પર્યાવરણ વ્ર્વસ્થયપન પરરર્ોજનય
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સમાવિષ્ટ
પયાચિરણ વ્યિસ્થાપન પદરયોજનામાં
પદરયોજનાની પ્રવ ૃવત્તઓના પદરણામે પ્રવતકૂળ પયાચિરણીય

પ્રભાિોને ઘટાડિા માટે બાંિકામ, કામગીરી અને સમગ્ર જીિન ર્ક્ર િરવમયાન હાથ િરિામાં
આિતી િરે ક િસ્તુ મુજબની પ્રવ ૃવત્ત માટેના તમામ ઘટાડા પગલાંનો સમાિેશ કરિામાં આિશે.
તે વિવિિ પયાચિરણીય વનયમોના પાલન માટે પયાચિરણીય વનરીક્ષણ પદરયોજનાનો પણ િણચન

કરશે. તે આગ સદહતના સ્થળે અકસ્માત જેિી કટોકટીની ક્સ્થવતમાં શુ ં પગલા ભરિામાં આિશે તે
જણાિશે.
૧૧

જોડાણો:

એ

પદરયોજના સાઇટ અને તેની આસપાસનુ ં મનોહર દૃ શ્ય

બી

સાઇટ સ્થાન

સી

સ ૂચર્ત સાઇટની આસપાસની સુવિિાઓ (૫૦૦ મીટરની અંિર)

ડી

યોગ્ય ભીંગડા માટે સાઇટ (સ ૂર્િેલા સ્તર અને રૂપરે ખા) (જો ઉપલબ્િ ન હોય તો ફતત
કલ્પનાશીલ પદરયોજનાઓ જોડો)

પરરત્તશષ્ટ- IV
(કલમ ૧૧ નો સંિભચ લો)
ફોમા -૧ બી ૨
કેટેર્રી બી ૨ મયટે પ્રયર્ોજીક પર્યાવરણ સ્પષ્ટતય મયટે અરજી
પરીર્ોજનયઓ / પ્રવ ૃત્તિઓ

૧

પરરર્ોજનય ખચા: િતચમાન દકિંમત સ્તરે પદરયોજનાની કુ લ દકિંમત (લાખોમાં); પયાચિરણ પ્રબંિન (મ ૂડી) માટે
ફાળિેલ ભંડોળ; સીઇઆર માટે ફાળિેલ ભંડોળ; ઇએમપી માટે ફાળિિામાં આિેલ ભંડોળ (િાવષિક િોરણે
દરકદરિંગ)

૨

પયણીની આવશ્ર્કતયની ત્તવર્તો (બયંધકયમ, કયમર્ીરી અને બંધ તબક્કયઓ દરત્તમર્યન)
એ

સ્રોત

કેએલડી
માં

પ્રમાણ

પાણી
ઉપાડિાની
પદ્ધવત

સ્રોતથી
અંતર

પદરિહન
ની રીત

સ્રોત: સપાટી / ભ ૂગભચ જળ / સમુર / અન્દ્ય; પદરિહનની રીત:
પાઇપલાઇન / કેનાલ / અન્દ્ય; પાણી પરત ખેંર્િાની પદ્ધવત: આડશ /
િીર

/ ઇનટેક િેલ / જેકિેલ / ટયુબિેલ / ઓપન િેલ / અન્દ્ય
બી.

પત્ર નંબર; ઇશ્યુની તારીખ; પરિાનગી જથ્થો; સક્ષમ અવિકારી
પાસેથી પરિાનગીની નકલ

સી.

દડસેચલનેશન સ ૂચર્ત છે કે કેમ (હા / ના)
જો હા, (i) દડસેચલનેશન ક્ષમતા (કેએલડી); (ii) ચબ્રનની

:
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ણિત્તા (કેએલડી); િદરયાના વનકાલની રીત

(II)]

૩

વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ (બયંધકયમ, કયમર્ીરી અને બંધ દરત્તમર્યન)
પ્રકાર /

કર્રો પાણી

શુદ્ધદ્ધકરણ

સ્રોત

ઉતપન્ન થતો

ક્ષમતા

જથ્થો (દિિસ
િીઠ દકલો
ચલટર)

૪
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શુદ્ધદ્ધકરણ

વનકાલ

દરસાયપ્તલિંગ /

વિસજિત પાણીની

પદ્ધવત

ની રીત

ફરીથી ઉપયોગમાં

માત્રા (દિિસ િીઠ

(દિિસ

િપરાયેલ પાણીનો

દકલો ચલટર)

િીઠ દકલો

જથ્થો (દિિસ િીઠ

ચલટર)

દકલો ચલટર)

સોચલડ વેસ્ટ જનરે શન મેનેજમેન્ટ (મલ્ટીપલ એન્િીઓને મંજૂરી)
િસ્તુ

િાવષિક

એકમ

જથ્થો

-

સાઇટથી
અંતર

પદરિહન

વનકાલ

ની રીત

ની રીત

આઇટમ: - (ઓિોચગક કર્રો, મ્યુવનવસપલ સોચલડ કર્રો, ફ્લાય એશ, બોટમ એશ, જોખમી કર્રો (જોખમી
અને અન્દ્ય િેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ વનયમો ૨૦૧૬ મુજબ), ઇ િેસ્ટ, બાયો-મેદડકલ કર્રો, બાંિકામ અને
દડમોચલશન િેસ્ટ, તલાન્સ્ટક િેસ્ટ, અન્દ્ય)

-

એકમ: - (ટન, દકલોચલટર)

-

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

૫

હય મયં ત્તવત્તવધ પ્રવ ૃત્તિઓ (બહત્તવધ પ્રવેશોની મંજૂરી) ની જમીનની આવશ્ર્કતય
પ્રવ ૃવત્ત / સુવિિા / તલાન્દ્ટ

/ અન્દ્યનુ ં િણચન

જમીનની જરૂદરયાત

:
ટીતપણી

લીલો પટ્ટો
કુ લ
- પ્રવ ૃવત્ત / સુવિિા / તલાન્દ્ટ / અન્દ્યમાં આનો સમાિેશ થાય છે : મુખ્ય તલાન્દ્ટ, ટાઉનશીપ, ગ્રીનબેલ્ટ, એશ તળાિ,
ખાણ વિસ્તાર, ઓબી ડમ્પ વિસ્તાર, સલામતી ઝોન, ટેઇચલિંગ તળાિ, લેન્દ્ડદફલ, જળાશય, ડી-સેચલનેશન
તલાન્દ્ટ, નક્કર કર્રાના સંર્ાલન માટેન ુ ં ક્ષેત્ર, ચબલ્ટ અપ વિસ્તાર, અન્દ્ય
૬

જો ફોરે સ્ટ લેન્ડ શયમેલ છે :
જો ઇન-વસદ્ધાંત (સ્ટેજ -૧) મંજૂરી મેળિે છે : મંત્રાલય ફાઇલ નંબર; ઇન-વસદ્ધાંત (સ્ટેજ -૧) મંજૂરીની તારીખ;
ક્ષેત્ર ફેરવ્યો;
જો અંવતમ (સ્ટેજ-II) મંજૂરી પ્રાતત થઈ: મંત્રાલય ફાઇલ નંબર; અંવતમ મંજૂરીની તારીખ; વિસ્તાર િાળી

૭

વ ૃક્ષ કયપવય, જો કોઈ હોર્ તો: પદરયોજના માટે કાપિામાં આિેલા ઝાડની સંખ્યા (જો ફોરે સ્ટલેન્દ્ડ શામેલ ન

૮

જમીન સંપયદન સ્સ્થત્તત: જમીન હસ્તગત; જમીન હસ્તગત કરિાની બાકી છે ; જમીન સંપાિનની ક્સ્થવત જો

૯

જો અભ્ર્યસ ક્ષેત્રમયં શેડય ૂલ -૧ પ્રજાત્તતની હયજરી

હોય તો); અને વ ૃક્ષો કાપિા અને વ ૃક્ષારોપણની વિગતો
હસ્તગત ન કરિામાં આિે તો
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શેસમાવિષ્ટ
ડય ૂલ -૧ પ્રજાવતની વિગતો; સુવનવિત - I પ્રજાવતઓ માટે

(II)] એ

સંરક્ષણ પદરયોજનાની નકલ સદહતના સંરક્ષણ પદરયોજનાની
વિગતો; ભંડોળની જોગિાઈ; અમલીકરણનો સમયગાળો; િગેરે

મંજૂરીની નકલ સદહત સક્ષમ સત્તાવિકાર દ્વારા અનુસ ૂચર્ત - I

બી.

પ્રજાવતઓ માટેના સંરક્ષણ પદરયોજનાની મંજૂરીની વિગતો; પત્ર
નંબર; ઇશ્યુની તારીખ; જો કોઈ હોય તો ભલામણો; િગેરે

૧૦ જો કોર ત્તવસ્તયરમયં જળ સંસ્થયઓની હયજરી:
એ.

કોર એદરયામાં જળ સંસ્થાઓની વિગતો:

બી.

જો ડાયિઝચન જરૂરી છે : ડાયિઝચનની વિગતો જરૂરી; હાથ
િરિામાં આિેલા અભ્યાસની વિગતો

સી.

સક્ષમ અવિકારી પાસેથી પ્રાતત પરિાનગીની વિગતો: પત્ર
નંબર; ઇશ્યુની તારીખ; જો કોઈ હોય તો ભલામણો; અને
પરિાનગીની નકલ.

૧૧ મયનવ શસ્ક્તની આવશ્ર્કતય: બાંિકામ / ઓપરે શન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર; કુ લ માનિબળ
૧૨ હય મયં ગ્રીન બેલ્ટ
એ.

નિા પદરયોજનાના દકસ્સામાં: ગ્રીન બેલ્ટનુ ં કુ લ ક્ષેત્ર; કુ લ
પદરયોજના ક્ષેત્રની ટકાિારી; િાિેતર કરિામાં આિેલા તલાન્દ્ટ
ની

સંખ્યા; િાિેતર

માટે

ફાળિેલ

ભંડોળ; ગ્રીન

બેલ્ટ

પદરયોજના:
બી.

વિસ્તરણ / આધુવનકરણ / ઉતપાિનમાં વમશ્રણ િગેરેના
દકસ્સામાં.

િણચન

i.

ગ્રીન બેલ્ટનો

અક્સ્તતિમાં
છે

િરખાસ્ત

કુ લ

કુ લ વિસ્તાર

કુ લ પદરયોજના

ક્ષેત્રની ટકાિારી

તલાન્દ્ટ ની સંખ્યા
ફાળિેલ

ગ્રીન બેલ્ટ પદરયોજનાની નકલ

ii.
૧૩

પરરર્ોજનય લયભ
પદરયોજના લાભોનો પ્રકાર

પદરયોજના લાભની વિગતો

(પદરયોજના લાભોમાં પયાચિરણીય, સામાજજક અને અન્દ્ય શામેલ હશે)
૧૪

સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડમાં ક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામાં, રાજ્ય કોસ્ટલ ઝોન મેનજ
ે મેન્દ્ટ
સતામંડળની ભલામણ: લાિિામાં આિેલી શરતોને રાજ્ય કરો; સામાજજક અને પયાચિરણીય મુદ્દાઓ અને
હટાિિાના પગલાઓ આર એન્દ્ડ આર, પાણી, હિા, જોખમી કર્રો, ઇકોલોજીકલ પાસાઓ િગેરે સદહતના
સ ૂચર્ત પરં ત ુ મયાચદિત નથી; સીઝેડએમએ અથિા આઇસીઝેડએમએની ક Copyવપ

૧૫

નાના ખવનજોના ખાણકામના દકસ્સામાં
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ખાણકામ કરાયેલસમાવિષ્ટ
ખનીજની સંખ્યા અને વિગતો

બી.

રોમ માં ખાણ ક્ષમતા (ખાણ ર્લાિો)

સી.

ખાણકામ પદરયોજના: મંજૂરી પત્ર નંબર; મંજૂરીની તારીખ; માન્દ્ય પત્ર; ખાણકામ લીઝ

ડી.

તકનીકી વિગતો: કુ લ ભૌગોચલક અનામત (વમચલયન ટન); ખવનજ અનામત (વમચલયન

વિસ્તાર મંજૂર; માન્દ્યતા ક્ષમતા

ટન); કાractિા યોગ્ય અનામત (વમચલયન ટન); વનષ્કષચણની ટકાિારી (%); ઓર /
મીનરલનો ગ્રેડ; ન્સ્િવપિંગ રે વશયો; સરે રાશ radંાળ (દડગ્રી); ખાણકામ પદ્ધવત (ઓપનકાસ્ટ
/ અંડરગ્રાઉન્દ્ડ / વમશ્ર (ઓપનકાસ્ટ + ભ ૂગભચ)) / અદિત; જીિનનુ ં જીિન (િષચ)
ઇ.

લાભની વિગતો (ક્રવશિંગ / ન્સ્ક્રવનિંગ / અન્દ્ય સદહત): જો માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્રમાં કોલું સ્થાવપત
કરિાની િરખાસ્ત કરિામાં આિી હોય તો: ક્રશસચની સંખ્યા અને ક્રશરની વિગતો
(બહુવિિ પ્રિેશો માન્દ્ય)
કોલું આઈડી

એફ

ક્ષમતા (TPH માં)

ટીતપણી

માઇનીંગ લીઝની વિગતો: અપલોડ લેટરનો હેત ુ (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો); સંિભચ
નંબર સાથે માઇનીંગ લીઝની અમલની તારીખ; ખાણકામ લીઝની માન્દ્યતા; તારીખ
પ્રમાણે માન્દ્ય એતઝેક્યટુ લીઝ ડીડની નકલ; િગેરે

જી

ઓબી (ઓિર બડચ ન) મેનેજમેન્દ્ટ (ફતત જો માઇવનિંગની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ)
બાહ્ય ડમ્તસની વિગતો: ઓબી ડમ્તસની સંખ્યા; કુ લ ક્ષેત્ર

i

(હેતટરમાં); Meterંંર્ાઈ (મીટરમાં); જથ્થો (વમચલયન
ક્યુચબક મીટરમાં); િષચ ભયાચ ભયાચની સંખ્યા

આંતદરક ડમ્પની વિગતો: ઓબી ડમ્તસની સંખ્યા; કુ લ

ii

ક્ષેત્ર

(હેતટરમાં);

Meterંંર્ાઈ

(મીટરમાં);

જથ્થો

(વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)
એર્

ટોપસilઇલ મેનેજમેન્દ્ટની વિગતો: ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન (વમચલયન ક્યુચબક
મીટરમાં) ઉતખનન થયેલ ટોપસilઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન
(વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં) પુનlaપ્રાપ્તત માટે ઉપયોગ માટે િરખાસ્ત કરે લ

ટોપસsoઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન અન્દ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ માટે ઉપયોગ
માટે િરખાસ્ત કરે લ ટોપસsoઇલની માત્રા (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)
આઈ

અંવતમ ખાણ રિબાતલનુ ં વિગતિાર (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): ક્ષેત્ર
(હેતટરમાં); Meterંંડાઈ (મીટરમાં); િોલ્યુમ (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)

જે

ખાણની વિગતો (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): અંવતમ રિબાતલ (હેતટર);
ની thંંડાઈ પર (મીટર જે િોટર બોડીમાં રૂપાંતદરત કરિાનુ ં સ ૂર્ન કરે છે .); કુ લ ખાણ
વિસ્તાર (હેતટર)

કે

પદરિહનની વિગતો: ખાડામાં / ભ ૂગભચથી સપાટી સુિી; સાઇદડિંગ / લોદડિંગની સપાટી;
પદરિહન / કન્દ્િેયર વિગતો

એલ

જમીનના િપરાશની વિગતો (પ ૂિચ-ખાણકામ)
જમીનનો ઉપયોગ

એમએલ ક્ષેત્રની
અંિર

(હેતટર)

એમએલ
વિસ્તારની
બહાર

કુ લ
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(હેતટર)

કૃવષ જમીન
િન જમીન
િેસ્ટ લેન્દ્ડ
ર્રાઈ જમીન
સરફેસ િોટર બોડીઝ
સમાિાનો
અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો)
એમ

જમીનનો ઉપયોગ િાિેતર

જળ શરીર

જાહેર

અન્દ્ય

ઉપયોગ
ખોિકામ / ખાણ
ટોર્ની માટીનો સંગ્રહ
બાહ્ય ઓબી ડમ્પ
આંતદરક ઓબી ડમ્પ
રસ્તાઓ
ચબલ્ટ અપ એદરયા
(કોલોની / ઓદફસ)
લીલો પટ્ટો
િજિન ક્ષેત્ર
અન્દ્ય
કુ લ
એન

પુનlaપ્રાપ્તતની વિગતો (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત ખુલ્લી હોય તો): કુ લ િનીકરણ
પદરયોજના ખાણકામના કિદરિંગને લાગુ કરિામાં આિશે. આમાં શામેલ હશે: બાહ્ય ઓબી

ડમ્પ (હેતટરમાં); આંતદરક ડમ્પ (હેતટરમાં); ખાણ (હેતટરમાં); સલામતી ઝોન (હેતટરમાં);
(હેતટર) ની અંવતમ રિબાતલ; ની thંંડાઈ પર (મીટર જે િોટર બોડીમાં રૂપાંતદરત

કરિાનુ ં સ ૂર્ન કરે છે .); પ્રવત હેતટર વ ૃક્ષ િાિેતરની ઘનતા (નં. માં); હેતટરમાં અન્દ્ય (જેમ

કે એમ.એલ. બાઉન્દ્ડ્રીની સાથે ખોિકામ ક્ષેત્ર, રસ્તાઓ અને ઇન્દ્રાસ્િતર્રની સાથે, પાળા
વિસ્તાર અને ટાઉનશીપમાં લીઝની બહાર આિેલા); અને કુ લ િનીકરણ તલાન્દ્ટ
(હેતટરમાં)
ઓ

પ્રગવતશીલ ખાણકામ બંિ પદરયોજનાની ક્સ્થવત (ફતત વિસ્તરણ પરીયોજનાઓ માટે):

માન્દ્ય પ્રોગ્રેવસિ માઇન તલોઝર તલાન (બાર ર્ાટચ માં) મુજબ વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓનો અમલ;
મંજૂરીિાળી પ્રગવતશીલ ખાણ બંિ પદરયોજનામાંથી કોઈ વિર્લન; કુ લ ક્ષેત્ર ખોિકામ
(હેતટરમાં); ખોિકામ પછી કુ લ ક્ષેત્ર બેકદફલ્ડ (હેતટરમાં); કુ લ ક્ષેત્રે ફરી િાિો કરે લ
(હેતટરમાં)

૧૬

સેક્ટર ત્તવશેર્ ત્તવર્તો, જો કોઈ હોર્ તો

૧૭

ઇઆઇએ સલયહકયરની ત્તવર્તો: માન્દ્યતા નંબર .; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ં નામ; સરનામુ;ં સંપકચ નં.; ઇ-મેઇલ
આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર); માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા;
ક્યુસીઆઈ / નાબેટ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્દ્યતા પ્રમાણપત્રની નકલ
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એ.

ઇએમપી દરપોટચ ની નકલ

બી.

જોખમ મ ૂલ્યાંકન અહેિાલની નકલ

સી.

માન્દ્ય ખાણકામ પદરયોજનાની નકલ

ડી.

જીલ્લા સિે અહેિાલની નકલ (માત્ર નાના ખનીજ

70

ખાણકામ માટે)
ઇ.

દરતલેશમેન્દ્ટ સ્ટડી દરપોટચ અને બેઝલાઇન સિે ડેટાની
નકલ (ફતત નિીની રે તી ખનન િરખાસ્તો માટે)

૧૯

એફ.

તલસ્ટર સદટિદફકેટ, ખાણ અને ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર અથિા મહેસ ૂલ

જી.

િિારાની ફાઇલ, જો કોઈ હોય તો

વિભાગ દ્વારા, જરુરી મુજબ જારી કરાયેલ

અન્ડરટેરકિંર્
હું અહીં એિી બાંહિ
ે રી આપુ ં છં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમાં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ જ્ઞાન અને
માન્દ્યતામાં શ્રેષ્ઠ હોિાનુ ં સાચુ ં છે અને હું જાણુ ં છં કે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબક્કે

ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે , તો પદરયોજના નામંજૂર કરિામાં આિશે અને મંજૂરી આપિામાં
આિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણાં જોખમે અને ખર્ે રિ કરિામાં આિશે. ઉપરોતત ઉપરાંત, હું અહીં
બાંયિરી આપુ ં છં કે તયારથી કોઈ પ્રવ ૃવત્ત / બાંિકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામાં આવ્યુ ં નથી.
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું

પરરત્તશષ્ટ-V
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સમાવિષ્ટ
(કલમ ૧૧ નો સંિભચ લો)

(II)]

ફોમા -૨
પ્રયર્ોર એન્વયર્રોંમેંટલ ક્ક્લર્રન્સ મયટે અરજી
૧

સંદભાની શરતોની ત્તવર્તો (ટઆર): ટોર / સ્ટાન્દ્ડડચ ટોર ઇશ્યુ કરિાની તારીખ; મંત્રાલય / એસઆઈઆઈએ

૨

જાહેર પરયમશાની ત્તવર્તો: જો પદરયોજનાને સુનાિણીથી મુક્તત આપિામાં આિે તો, કારણો પ્રિાન કરો;

ફાઇલ નંબર; ર્ૂર પત્રની નકલ
જાહેર સુનાિણીની જાહેરાતની તારીખ; અંગ્રેજીમાં જાહેરાતની નકલ; પદરવશષ્ટ -૧ (હા / ના) માં નક્કી કયાચ

મુજબ રે ન્દ્કના અવિકારી દ્વારા જાહેર સુનાિણીની અધ્યક્ષતા હતી કે કેમ; વપ્રઝાઇદડિંગ ઓદફસરનુ ં હોદ્દો; જાહેર
સુનાિણીની યોગ્ય રીતે સહી કરે લી કાયચિાહીની નકલ; જાહેર સુનાિણીની તારીખ; જાહેર સુનાિણીનુ ં સ્થળ

(ગામ, તહસીલ, જજલ્લો, રાજ્ય); સ ૂચર્ત પદરયોજના (દક.મી.) થી જાહેર સુનાિણીનુ ં સ્થળ; ઉપક્સ્થત લોકોની
સંખ્યા; જો બહુવિિ જાહેર સુનાિણી હાથ િરિામાં આિે છે , તો કૃપા કરીને િરે ક જાહેર સુનાિણીની વિગતો
પ્રિાન કરો.
૩

અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરીની શરતોના પાલન અંગેના પ્રમાચણત અહેિાલની વિગતો, વિસ્તરણ
પદરયોજનાના દકસ્સામાં: એમઓઇએફસીની પ્રાિે વશક કર્ેરીની વિગતો / સીપીસીબી / એસપીસીબી /

યુટીપીસીસીની ઝોનલ Officeદફસ કે જેમાંથી અગાઉની િાતાિરણની મંજૂરીની શરતોના પાલન અંગેના

પ્રમાચણત અહેિાલ અને પત્ર નંબર ; સાઇટની મુલાકાતની તારીખ અને પાલનની ક્સ્થવત; અગાઉની
િાતાિરણની મંજૂરીની શરતોનુ ં પાલન કરિા પરના પ્રમાચણત અહેિાલની નકલ;
૪

પરરર્ોજનય ખચા: િતચમાન દકિંમત સ્તરે પદરયોજનાની કુ લ દકિંમત (લાખોમાં); પયાચિરણ વ્યિસ્થાપન (મ ૂડી)
માટે ફાળિેલ ભંડોળ (લાખોમાં); સીઇઆર (કોપોરે ટ એન્દ્િાયનચમેન્દ્ટ દરસ્પોક્ન્દ્સચબલીટી) તરફ લક્ષ્યાંદકત ભંડોળ
(લાખોમાં); પયાચિરણ મેનેજમેન્દ્ટ તલાન (EMP) માટે ફાળિેલ ભંડોળ (િાવષિક િોરણે દરકદરિંગ) (લાખમાં)

૫

બેઝલયઇન ડેટય (હવય / પયણી / ઘોંઘયટ / મયટી / ભ ૂર્ભા જળ ટેબલ / અન્ર્)
એ.

સમયગાળો

ની

પાયો લાઇન ડેટા

(ડીડી / એમએમ / િાયિાય):

સંગ્રહ

[થી

પ્રવત (ડીડી / એમએમ /

િાયિાય)]]
બી.

મોસમ (ઉનાળો / પ ૂિચ-ર્ોમાસુ / ર્ોમાસા પછીનો / વશયાળો)

:

સી.

એપ્મ્બયન્દ્ટ એર કિોચલટી (એએક્યુ) ની િે ખરે ખ સ્થાનો

:

ડી.

એએક્યુ મોવનટદરિંગની વિગતો (બહુવિિ એન્દ્િી માન્દ્ય છે )
માપિં ડ પ્રદૂ ષકો

એકમ

મહત્તમ
મ ૂલ્ય

-

ન્દ્ય ૂનતમ

૯૮ ટકા ભાિ

મ ૂલ્ય

વનયત
િોરણ

માપિં ડ પ્રદુ ષકો: - (પીએમ ૧૦, પીએમ ૨.૫, એસઓ ૨, એનઓએતસ, સેતટર માટે વિવશષ્ટ અન્દ્ય
પદરમાણો)

-

એકમ: - (વમટર ક્યુબ િીઠ માઇક્રો ગ્રામ, મીટર ક્યુબ િીઠ નેનો ગ્રામ, વમટરગ્રામ િીઠ મીટર ક્યુબ,
એનએ)

ઇ.

ભ ૂગભચ જળ િે ખરે ખ સ્થાનોની સંખ્યા

:

એફ. ભ ૂગભચ જળ મોવનટદરિંગની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય છે )
માપિં ડ પ્રદૂ ષકો

એકમ

મહત્તમ
મ ૂલ્ય

ન્દ્ય ૂનતમ
મ ૂલ્ય

૯૮ ટકા ભાિ

વનયત
િોરણ
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માપિં ડ પ્રદુ ષકો: - (પીએર્, ટીએસએસ, ટીડીએસ, કુ લ કદઠનતા, તલોરાઇડ્સ, ફ્લોરાઇડ, ભારે
િાતુઓ, ક્ષેત્ર માટે વિવશષ્ટ અન્દ્ય પદરમાણો); એકમ: - (વમચલગ્રામ / એલ, એનએ)
જી.

સરફેસ િોટર મોવનટદરિંગ સ્થાનોની સંખ્યા

:

એર્. ભ ૂગભચ જળ મોવનટદરિંગની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય છે )
માપિં ડ પ્રદૂ ષકો

મહત્તમ

એકમ

ન્દ્ય ૂનતમ

મ ૂલ્ય

૯૮ ટકા ભાિ

મ ૂલ્ય

વનયત
િોરણ

પદરમાણ: - (પીએર્, ડીઓ, બીઓડી, સીઓડી, અન્દ્ય ક્ષેત્ર માટે ર્ોક્કસ પદરમાણો); એકમ: - (વમચલગ્રામ / એલ,
એનએ)
i.

એપ્મ્બયન્દ્ટ અિાજ મોનીટરીંગ સ્થાનોની સંખ્યા

j.

ઘોંઘાટની િે ખરે ખની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશની મંજૂરી છે )
પદરમાણ

એક

મહત્તમ
મ ૂલ્ય

મ

:
ન્દ્ય ૂનતમ

૯૮ ટકા ભાિ

મ ૂલ્ય

વનયત
િોરણ

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

સોઇલ મોવનટદરિંગ સ્થાનોની સંખ્યા (બહવુ િિ પ્રિેશ માન્દ્ય)
પદરમાણ

એકમ

મહત્તમ
મ ૂલ્ય

:
ન્દ્ય ૂનતમ
મ ૂલ્ય

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, હેતટર િીઠ દકલોગ્રામ, અન્દ્ય)
એલ. ગ્રાઉન્દ્ડ િોટર ટેબલ
જળ કોષ્ટકની પ ૂણાચહુવત પ ૂિચ ર્ોમાસાની સીઝન (ગ્રાઉન્દ્ડ લેિલથી નીર્ેના મીટર (મી. બીજીએલ)):

i

થી: --- થી: ii

પાણીના કોષ્ટક પછીની ર્ોમાસાની સીઝન (ભ ૂગભચ સ્તરની નીર્ે મીટર (મીટર બીજીએલ)): થી: --થી: -

iii

જો ભ ૂગભચ જળ છે િન સામેલ છે , તો પત્ર નંબર; ઇશ્યુની તારીખ; અને સેન્દ્િલ ગ્રાઉન્દ્ડ િોટર
સતામંડળ પત્રની નકલ

૬

પયણીની આવશ્ર્કતયની ત્તવર્તો (બયંધકયમ, કયમર્ીરી અને બંધ દરત્તમર્યન)
એ

સ્રોત

કેએલડીમાં
પ્રમાણ

પાણી
ઉપાડિાની
પદ્ધવત

સ્રોતથી અંતર

પદરિહન
ની રીત
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સ્રોત: સપાટી / ભ ૂગભચ જળ / સમુર / અન્દ્ય; મોડોફ િાન્દ્સપોટે શન: પાઇપલાઇન / કેનાલ / અન્દ્ય;
પાણી પરત ખેંર્િાની રીત: આડશ / િીર / ઇનટેક િેલ / જેકિેલ / ટયુબિેલ / ખુલ્લો કૂિો / અન્દ્ય
બી.

પત્ર નંબર.; ઇશ્યુની તારીખ; પરિાનગી જથ્થો; સક્ષમ અવિકારીની પરિાનગીની નકલ

સી.

જો દડસેચલનેશન સ ૂર્િિામાં આિે છે ,, (i) દડસેચલનેશન ક્ષમતા (કેએલડી); (ii) િદરયાની ગુણિત્તા
(કેએલડી; બરાબર વનકાલ કરિાની રીત

૭

વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ (બયંધકયમ, કયમર્ીરી અને બંધ દરત્તમર્યન)
પ્રકાર

કર્રો પાણી

સારિાર

/ સ્રોત

ઉતપન્ન થતો

ક્ષમતા

જથ્થો

સારિાર
ની

(દિિસ

(દિિસ િીઠ

દકલો ચલટર)

િીઠ દકલો

પદ્ધવત

વનકાલ

દરસાયપ્તલિંગ /

વિસજિત પાણીની

ની રીત

ફરીથી

માત્રા (દિિસ િીઠ

ઉપયોગમાં
િપરાયેલ

ચલટર)

દકલો ચલટર)

પાણીનો જથ્થો

(દિિસ િીઠ દકલો
ચલટર)

૮

સોચલડ વેસ્ટ જનરે શન મેનેજમેન્ટ (બયંધકયમ, કયમર્ીરી અને બંધ દરત્તમર્યન)
િસ્તુ

િાવષિક

એકમ

સાઇટથી

જથ્થો

-

અંતર

પદરિહન

વનકાલ

ની રીત

ની રીત

આઇટમ: - (ઓિોચગક કર્રો, મ્યુવનવસપલ સોચલડ કર્રો, ફ્લાય એશ, બોટમ એશ, જોખમી કર્રો (જોખમી
અને અન્દ્ય િેસ્ટ મેનજ
ે મેન્દ્ટ વનયમો ૨૦૧૬ મુજબ), ઇ િેસ્ટ, બાયો-મેદડકલ કર્રો, બાંિકામ અને
દડમોચલશન િેસ્ટ, તલાન્સ્ટક િેસ્ટ, અન્દ્ય)

-

એકમ: - (ટન, દકલોચલટર)

-

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

૯

હવયની ગણવિયની અસરની આર્યહી (બયંધકયમ દરત્તમર્યન, ઓપરે શન અને બંધ દરત્તમર્યન)
માપિં ડ
પ્રદૂ ષકો

એક
મ

બેઝલાઇન
એકાગ્રતા

ન્દ્ય ૂનતમ

વ ૃદ્ધદ્ધ એકાગ્રતા

મ ૂલ્ય

કુ લ
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 મયં ત્તવત્તવધ પ્રવ ૃત્તિઓ (બહત્તવધ પ્રવેશોની મંજૂરી) ની જમીનની આવશ્ર્કતય
પ્રવ ૃવત્ત / સુવિિા / તલાન્દ્ટ
લીલો પટ્ટો

/ અન્દ્યનુ ં િણચન

જમીનની જરૂદરયાત

:
ટીતપણી
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કુ લ

- પ્રવ ૃવત્ત / સુવિિા / તલાન્દ્ટ / અન્દ્યમાં આનો સમાિેશ થાય છે : મુખ્ય તલાન્દ્ટ, ટાઉનશીપ, ગ્રીનબેલ્ટ, એશ તળાિ,
ખાણ વિસ્તાર, ઓબી ડમ્પ વિસ્તાર, સલામતી ઝોન, ટેઇચલિંગ તળાિ, લેન્દ્ડદફલ, જળાશય, ડી-સેચલનેશન
તલાન્દ્ટ, નક્કર કર્રાના સંર્ાલન માટેન ુ ં ક્ષેત્ર, ચબલ્ટ અપ વિસ્તાર, અન્દ્ય
૧૧ જો ફોરે સ્ટ લેન્ડ શયમેલ છે :
જો ઇન-વસદ્ધાંત (સ્ટેજ -૧) મંજૂરી મેળિે છે : એમઓઇએફસીસી ફાઇલ નંબર; ઇન-વસદ્ધાંત (સ્ટેજ -૧) મંજૂરીની
તારીખ; ક્ષેત્ર ફેરવ્યો;
જો અંવતમ (સ્ટેજ-II) મંજૂરી પ્રાતત થઈ: MoEFCC ફાઇલ નંબર; અંવતમ મંજૂરીની તારીખ; ક્ષેત્ર ફેરવ્યો
૧૨ વ ૃક્ષ કયપવય, જો કોઈ હોર્ તો [ના. પદરયોજના માટે વ ૃક્ષો કાપિા (જો ફોરે સ્ટલેન્દ્ડ શામેલ ન હોય તો); અને
વ ૃક્ષ કાપિા અને વ ૃક્ષો લગાિિાની વિગતો (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો)

૧૩ જમીન સંપયદન સ્સ્થત્તત [હસ્તગત જમીન; જમીન હસ્તગત કરિાની બાકી છે ; જો હસ્તગત ન કરિામાં આિે
તો જમીન સંપાિનની ક્સ્થવત]

૧૪ પનવાસન અને પનવાસન (આર એન્ડ આર), જો કોઈ હોર્ તો [ના. ગામોનો; ઘરોની સંખ્યા; પીડીએફની

સંખ્યા (પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારો); પીએએફ (પદરયોજના અસરગ્રસ્ત પદરિારો) ની સંખ્યા; આર એન્દ્ડ
આર માટે ફાળિેલ ભંડોળ; આર એન્દ્ડ આરની ક્સ્થવત (પ ૂણચ / પ્રગવત / હજી શરૂ થિાનુ)]
ં

૧૫ જો શેડય ૂલ -૧ પ્રજાત્તતની હયજરી
એ

શેડય ૂલ -૧ પ્રજાવતની વિગતો; સુવનવિત - I પ્રજાવતઓ માટે સંરક્ષણ પદરયોજનાની નકલ સદહતના
સંરક્ષણ પદરયોજનાની વિગતો; ભંડોળની જોગિાઈ; અમલીકરણનો સમયગાળો; િગેરે

બી.

મંજૂરીની નકલ સદહત સક્ષમ સત્તાવિકાર દ્વારા અનુસ ૂચર્ત - I પ્રજાવતઓ માટેના સંરક્ષણ

પદરયોજનાની મંજૂરીની વિગતો; પત્ર નંબર; ઇશ્યુની તારીખ; ભલામણો જો કોઈ હોય તો: િગેરે.

૧૬ જો કોર ત્તવસ્તયરમયં જળ સંસ્થયઓની હયજરી:
એ.

કોર એદરયામાં જળ સંસ્થાઓની વિગતો:

બી.

જો ડાયિઝચન જરૂરી છે : ડાયિઝચનની વિગતો જરૂરી; હાથ િરિામાં આિેલા અભ્યાસની વિગતો

સી.

સક્ષમ અવિકારી પાસેથી પ્રાતત પરિાનગીની વિગતો: પત્ર નંબર; ઇશ્યુની તારીખ; જો કોઈ હોય તો
ભલામણો; અને પરિાનગીની નકલ.

૧૭

જો બફર એરરર્યમયં વોટર બોડીઝની હયજરી: બફર એદરયામાં જળ સંસ્થાઓની વિગતો; બફર એદરયામાં
જળ સંસ્થાઓની દિશા (ઉત્તર / િચક્ષણ / પ ૂિચ / પવિમ / ઉત્તર પ ૂિચ / ઉત્તર પવિમ / િચક્ષણ પ ૂિચ / િચક્ષણ
પવિમ); બફર એદરયામાં પાણી સંસ્થાઓનુ ં અંતર (દકલો મીટર):

૧૮ મયનવ શસ્ક્તની આવશ્ર્કતય: બાંિકામ / ઓપરે શન િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર; કુ લ માનિબળ
૧૯

હે મયં ગ્રીન બેલ્ટ
એ.

નિા પદરયોજનાના દકસ્સામાં: ગ્રીન બેલ્ટનુ ં કુ લ ક્ષેત્ર; કુ લ પદરયોજના ક્ષેત્રની ટકાિારી;
િાિેતર કરિામાં આિેલા તલાન્દ્ટ ની સંખ્યા; િાિેતર માટે ફાળિેલ ભંડોળ; ગ્રીન બેલ્ટ
પદરયોજનાની નકલ

બી.
i.

વિસ્તરણ / આધુવનકરણ / ઉતપાિનમાં વમશ્રણ િગેરેના દકસ્સામાં.
િણચન
ગ્રીન બેલ્ટનો કુ લ વિસ્તાર
કુ લ પદરયોજના
ક્ષેત્રની ટકાિારી

અક્સ્તતિમાં છે

િરખાસ્ત

કુ લ
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ફાળિેલ
ii.
૨૦

ગ્રીન બેલ્ટ પદરયોજનાની નકલ

પરરર્ોજનય લયભ
પદરયોજના લાભોનો પ્રકાર

પદરયોજના લાભની વિગતો

(પદરયોજના લાભોમાં પયાચિરણીય, સામાજજક અને અન્દ્ય શામેલ હશે)
૨૧

જો પરરર્ોજનય / પ્રવ ૃત્તિ CRZ / ICRZ સ ૂચનયની 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 ં ક્ષેત્રફળ (હેતટર)
બી

જો ઇઆઇએ (ટેરેસ્િીયલ) અધ્યયન હાથ િરિામાં આવ્યા હતા: ઇઆઇએ (ટેરેન્સ્િયલ) અધ્યયનનો
સારાંશ વિગતો; ઇ.આઇ.એ. માં કરાયેલી ભલામણની નકલ; (ઇઆઇએ ટેરેસ્િીયલ) ના અભ્યાસનો
સમયગાળો; ઇઆઆઈએ (ટેરેન્સ્િયલ) ના અભ્યાસનો સમયગાળો, જો હાથ િરિામાં ન આિે તો
કારણો સદહત

સી

જો ઇઆઇએ (મરીન) અધ્યયનો હાથ િરિામાં આવ્યા હતા: ઇઆઇએ (િદરયાઇ) અધ્યયનનો સારાંશ
વિગતો; ઇ.આઇ.એ. માં કરાયેલી ભલામણની નકલ; (ઇઆઇએ મરીન) ના અભ્યાસનો સમયગાળો;
ઇઆઈએ (િદરયાઇ) થી અભ્યાસના સમયગાળા સદહતનાં કારણો શામેલ નથી

ડી

દડઝાસ્ટર મેનેજમેન્દ્ટ તલાન / રાષ્િીય ઓઇલ સ્પીલ હોનારત આકક્સ્મક પદરયોજના (જો લાગુ પડે
તો)

ઇ

પદરયોજનાનો પ્રકાર: (દરસોટચ / ચબન્લ્ડિંગ્સ / નાગદરક સુવિિાઓ, કાંઠાના રસ્તાઓ / ન્સ્ટલ્ટ પરના
રસ્તાઓ, થમચલ પાિર બ્લોથી ડાઉનથી પાઇપલાઇન્દ્સ, િેટેડ ઇફેફયુન્દ્ટનો િદરયાઇ વનકાલ, માલ /

રસાયણોના સંગ્રહ માટે સુવિિા, ઓફશોર સ્િતર્સચ, દડસેચલનેશન તલાન્દ્ટ, દુ લચભ માઇવનિંગ / અણુ ખવનજ
પિાથો, સીિેજ િીટમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ્સ, લાઇટહાઉસ, વિન્દ્ડ વમલ્સ, અન્દ્ય)
એફ

જો દરસોટચ / ચબન્લ્ડિંગ્સ / નાગદરક સુવિિાઓ: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; કુ લ ક્ષેત્ર / ચબલ્ટ-અપ ક્ષેત્ર (હેતટર); રર્નાની ;ંંર્ાઈ; એફએસઆઈ રે વશયો; સંર્ાલક નગર
આયોજન વનયમો / વનયમો; કાર પાદકિંગ વિસ્તારની જોગિાઈની વિગતો

જી

જો કોસ્ટલ રસ્તો / રસ્તા અટકાયતમાં: સીઆરઝેડ નકશા અથિા આઈસીઆરઝેડ તૈયાર કરિા માટે
એજન્દ્સીનુ ં નામ; જમીન સુિારણા ક્ષેત્ર; પુનlaપ્રાપ્તત માટે મોક / પ ૃથ્િીની અંિાજજત માત્રા; િાદફકની
િહન ક્ષમતા

એર્

જો થમચલ પાિરમાંથી પાઇપલાઇન્દ્સ બ્લો ડાઉન: સીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; પાઇપલાઇનની લંબાઈ; સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ ક્ષેત્રની લંબાઈ િ Traિદરિંગ;
ખોિકામની thંંડાઈ; ખોિકામની પહોળાઈ; િદરયા દકનારે થી ડીપ સી સુિીની પાઇપલાઇનની લંબાઈ;

િદરયાના પાણીની સપાટીથી આઉટફોલ પોઇન્દ્ટની thંંડાઈ; વનકાલ ચબિંદુ પર એપ્મ્બયન્દ્ટથી ઉપરના
પ્રિાહનુ ં તાપમાન
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જો સારિાર કરાયેલા ફ્લુફન્દ્ટસમાવિષ્ટ
નો િદરયાઇ વનકાલ: સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ નકશા તૈયાર
કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ; ઇનટેક / આઉટફોલનુ ં સ્થાન; આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટની thંંડાઈ;
પાઇપલાઇનની લંબાઈ; લંબાઈ િversવસિંગ સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ

વિસ્તાર; ખોિકામની thંંડાઈ; ખોિકામની પહોળાઈ; િદરયા દકનારે થી િીપ સુિીની પાઇપલાઇનની
લંબાઈ સમુર / ક્રીક; િદરયાના પાણીની સપાટીથી આઉટફોલ પોઇન્દ્ટની thંંડાઈ; વનકાલ ચબિંદુ પર
પાણીની થડાઈ; વનકાલનો પ્રકાર
જે

જો માલ / રસાયણોના સંગ્રહ માટેની સુવિિા: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; નામ અને કેવમકલનો પ્રકાર; કેવમકલનો અંવતમ ઉપયોગ; સંગ્રહ માટે ટાંકીઓની સંખ્યા; ટાંકીની
ક્ષમતા

કે

જો shફશોર સ્િતર્સચ: સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ;
સંશોિન અથિા વિકાસ; સી બેડની thંંડાઈ; દરગ / તલેટફોમચની સંખ્યા; ગ્રુપ ગેિરીંગ સ્ટેશનોની
વિગતો

એલ

જો દડસેચલનેશન તલાન્દ્ટ: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ;

દડસેચલનેશનની ક્ષમતા; કુ લ બ્રાયન જનરે શન; વનકાલ ચબિંદુ પર એપ્મ્બયન્દ્ટથી ઉપરના પ્રિાહીનુ ં
તાપમાન; એપ્મ્બયન્દ્ટ ખારાશ; વનકાલ ચબિંદુ

એમ

જો વિરલ પ ૃથ્િી / અણુ ખવનજોની ખાણકામ: સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા
માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ; ખાણકામની ક્ષમતા; ખનન કરવુ ં જથ્થો / ક્ષેત્ર; કાractedિામાં આિનારા
મીનરલનો પ્રકાર; ખવનજનો અંવતમ ઉપયોગ

એન

જો સીિેજ િીટમેન્દ્ટ તલાન્દ્ટ્સ: સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં
નામ; ક્ષમતા; બાંિકામનો કુ લ વિસ્તાર; સી.પી.સી.બી. / એસ.પી.સી.બી. / અન્દ્ય અવિકૃત એજન્દ્સી દ્વારા
વનિાચદરત ફ્લુએટ પદરમાણોનુ ં પાલન; જો સ્રાિ િદરયાના પાણી / ખાણમાં હોય તો (િદરયાકાંઠેથી /

ભરતી નિીના કાંઠેથી િદરયાઇ આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટનુ ં અંતર; િદરયાની સપાટીની સપાટીથી
આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટની thંંડાઈ; આઉટફfallલ પોઇન્દ્ટ પર સમુરની thંંડાઈ)
ઓ

જો લાઇટહાઉસ: સીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ; બાંિકામનો કુ લ વિસ્તાર;
માળખાની .ંંર્ાઈ

પી

જો પિન વમલ: CRZ અથિા ICRZ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ; ક્ષમતા (મેગાિોટ);
િાન્દ્સવમશન લાઇન્દ્સ: (ઓિરહેડ, ભ ૂગભચ); પિનર્ક્કીનો વ્યાસ; બ્લેડની લંબાઈ; પદરભ્રમણની ગવત;
માળખાની .ંંર્ાઈ

ક્યુ

જો અન્દ્ય: સીઆરઝેડ નકશા તૈયાર કરિા માટે એજન્દ્સીનુ ં નામ; કૃપા કરીને મુખ્ય સુવિિાઓ સાથે
સ્પષ્ટ કરો; સંબવં િત િસ્તાિેજની નકલ.

આર

એલટીએલ / એર્ટીએલથી પદરયોજના (અંતરે મીટર) નુ ં અંતર જણાિવુ ં
i સીઆરઝેડ સ ૂર્નાનો કલમ, જે હેઠળ પદરયોજના અનુમવતપાત્ર / રે ગ્યુલેટરી પ્રવ ૃવત્ત છે
i જો સીઆરઝેડ નકશો એર્ટીએલ સ ૂર્િે છે , એલટીએલ સીમાંકન ૧: ૪૦૦૦ ભીંગડા તૈયાર કરે છે :
i
એર્ટીએલથી સ્ટેટ અને અપલોડ નકશા (દકમીએલ ફાઇલ) થી પદરયોજનાનુ ં અંતર (મીટરમાં);
પદરયોજનાનુ ં અંતર (મીટરમાં) એલટીએલથી સ્ટેટ અને મેતસ (દક.મી.

i જો પદરયોજના લેઆઉટ સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ નકશા ૧: ૪૦૦૦ ભીંગડા પર
i
સુપદરમ્પોઝ થયેલ છે : દકમીએલ ફાઇલ અપલોડ કરો
i
i જો સીઆરઝેડ નકશો ૧: ૨૫૦૦૦ પદરયોજના સાઇટની આસપાસ ૭ દકમી વત્રજ્યાને આિરી લે છે :
v
દકલોમીટર ફાઇલ અપલોડ કરો

[ભાગ II— ખંડ ૩

ભારત ક. રાજપત્ર:

(II)]

સમાવિષ્ટ

77

v જો સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડ નકશો સીઆરઝેડ -૧, II, III અને IV નો સંકેત આપતા
અન્દ્ય સ ૂચર્ત ઇએસએ તૈયાર કયાચ છે : દકમીએલ ફાઇલ અપલોડ કરો
v જો રાજ્ય પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડચ ની એનઓસી પ્રાતત થાય છે : એનઓસીની નકલ
i
એસ

રે ઈન િોટર હાિેન્સ્ટિંગ વસસ્ટમની વિગતો

ટી

રાજ્ય કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેન્દ્ટ સતામંડળની ભલામણ: લાિિામાં આિેલી શરતો રાજ્ય; સામાજજક
અને પયાચિરણીય મુદ્દાઓ અને હટાિિાના પગલાઓ આર એન્દ્ડ આર, પાણી, હિા, જોખમી કર્રો,
ઇકોલોજીકલ પાસાઓ િગેરે સદહતના સ ૂચર્ત પરં ત ુ મયાચદિત નથી; સીઝેડએમએ અથિા
આઇસીઝેડએમએ ભલામણોની નકલ

૨૨ ક્ષેત્ર ત્તવશેર્ ત્તવર્તો:
I

મયઇત્તનિંર્ દરખયસ્તોનય રકસ્સયમયં:
એ

ખનન થિાની ખવનજ સંખ્યા (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય)
ખનીજ ખાણકામ કરિામાં આિશે

:
મુખ્ય અથિા નાના ખવનજ

બી

રોમ માં ખાણ ક્ષમતા (ખાણ ર્લાિો)

સી

નાના ખવનજોના દકસ્સામાં તલસ્ટર પ્રમાણપત્રની નકલ

ડી

ખાણકામ પદરયોજના: મંજૂરી પત્ર નંબર; મંજૂરીની તારીખ; માન્દ્ય પત્રની નકલ; ખાણકામ લીઝ

ઇ

તકનીકી વિગતો: કુ લ ભૌગોચલક અનામત (વમચલયન ટન); ખવનજ અનામત (વમચલયન ટન); કાractિા

વિસ્તાર મંજૂર; માન્દ્યતા ક્ષમતા

યોગ્ય અનામત (વમચલયન ટન); વનષ્કષચણનો ટકા (%); કોલસો / ઓર / મીનરલનો ગ્રેડ; ન્સ્િવપિંગ

રે વશયો; ગેવસયનેસની કેટેગરી (ફતત કોલસાની ખાણકામ માટે, અન્દ્ય લખી શકે છે લાગુ નથી); સરે રાશ
radંાળ (દડગ્રી); સીમ્સની મહત્તમ જાડાઈ (મીટર) (ફતત કોલસાની ખાણકામ માટે, અન્દ્ય લખી શકે છે
લાગુ નથી); ખાણકામ પદ્ધવત (ઓપનકાસ્ટ / ભ ૂગભચ

/ વમશ્ર (ઓપનકાસ્ટ + ભ ૂગભચ) / એદડટ; ખાણ જીિન (િષચ)
એફ

લાભની વિગતો (ક્રવશિંગ / ન્સ્ક્રવનિંગ / અન્દ્ય સદહત): જો માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્રમાં કોલું સ્થાવપત કરિાની
િરખાસ્ત કરિામાં આિી હોય તો: ક્રશસચની સંખ્યા અને ક્રશરની વિગતો (બહુવિિ પ્રિેશો માન્દ્ય)
કોલું આઈડી

જી

ક્ષમતા (TPH માં)

ટીતપણી

જો માઇનીંગ લીઝ ક્ષેત્રમાં બેવનદફટ તલાન્દ્ટ / કોલસાની િherશરી સ્થાવપત કરિાની િરખાસ્ત
કરિામાં આિી હોય તો: લાભ / િોવશિંગ ટેકનોલોજી; ક્ષમતા

એર્ જો લાગુ હોય તો સીમની વિગતો: સીમની સંખ્યા; કામ કરિાની સીમની જાડાઈ; સીમ્સની મહત્તમ
જાડાઈ (મીટર)
આઈ માઇનીંગ લીઝની વિગતો: ઈરાિાના પત્રની નકલ; સંિભચ નંબર સાથે માઇવનિંગ લીઝના અમલની
તારીખ; ખાણકામ લીઝની માન્દ્યતા; તારીખ પ્રમાણે માન્દ્ય એતઝેક્યટુ લીઝ ડીડની નકલ

જે

ઓબી (ઓિર બડચ ન) મેનેજમેન્દ્ટ (ફતત જો માઇવનિંગની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ)
i

બાહ્ય ડમ્તસની વિગતો: ઓબી ડમ્તસની સંખ્યા; કુ લ ક્ષેત્ર (હેતટરમાં); Meterંંર્ાઈ (મીટરમાં);
જથ્થો (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં); િષચ ભયાચ ભયાચની સંખ્યા
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સમાવિષ્ટ
આંતદરક ડમ્પની વિગતો:
ઓબી ડમ્તસની સંખ્યા; કુ લ ક્ષેત્ર (હેતટરમાં); Meterંંર્ાઈ (મીટરમાં);

જથ્થો (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)
કે

ટોપસilઇલ મેનેજમેન્દ્ટની વિગતો: ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)
ઉતખનન થયેલ ટોપસilઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન િરવમયાન (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)

પુનlaપ્રાપ્તત માટે ઉપયોગ માટે િરખાસ્ત કરે લ ટોપસsoઇલની માત્રા; ખાણના સમગ્ર જીિન
િરવમયાન અન્દ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ માટે ઉપયોગ માટે િરખાસ્ત કરે લ ટોપસsoઇલની માત્રા (વમચલયન ક્યુચબક
મીટરમાં)

એલ અંવતમ ખાણ રિબાતલનુ ં વિગતિાર (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): ક્ષેત્ર (હેતટરમાં);
ઉડાઈ (મીટરમાં); િોલ્યુમ (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)
મી

ખાણની વિગતો (ફતત જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ): અંવતમ રિબાતલ (હેતટર); ની thંંડાઈ
પર (મીટર જે િોટર બોડીમાં રૂપાંતદરત કરિાનુ ં સ ૂર્ન કરે છે ); કુ લ ખાણ વિસ્તાર (હેતટર)

એન પદરિહનની વિગતો: ખાડામાં / ભ ૂગભચથી સપાટી સુિી; સાઇદડિંગ / લોદડિંગની સપાટી; પદરિહન /
કન્દ્િેયર વિગતો
ઓ

જમીનના િપરાશની વિગતો (પ ૂિચ-ખાણકામ)
જમીનનો

એમએલ ક્ષેત્રની અંિર

એમએલ વિસ્તારની

ઉપયોગ

(હેતટર)

બહાર (હેતટર)

કુ લ

કૃવષ જમીન
િન જમીન
િેસ્ટ લેન્દ્ડ
ર્રાઈ જમીન
સરફેસ િોટર બોડીઝ
સમાિાનો
અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો)
પી

જમીનના િપરાશની વિગતો (માઇવનિંગ પછી)
જમીનનો
ઉપયોગ
ખોિકામ / ખાણ
ટોર્ની માટીનો સંગ્રહ
બાહ્ય ઓબી ડમ્પ
આંતદરક ઓબી ડમ્પ
રસ્તાઓ
ચબલ્ટ અપ એદરયા
(કોલોની /
Officeદફસ)
લીલો પટ્ટો
િજિન ક્ષેત્ર
અન્દ્ય
કુ લ

િાિેતર

જળ શરીર

જાહેર ઉપયોગ

અન્દ્ય
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પુનlaપ્રાપ્તતની વિગતો (ફતત સમાવિષ્ટ
જો ખાણકામની પદ્ધવત: ઓપનકાસ્ટ); કુ લ િનીકરણ પદરયોજના (આમાં
આ શામેલ છે : બાહ્ય ઓબી ડમ્પ (હેતટરમાં); આંતદરક ડમ્પ (હેતટરમાં); કarનરી (હેતટરમાં); સલામતી
ઝોન (હેતટરમાં); અંવતમ રિબાતલ (હેતટર); મીટરની thંંડાઈએ (મીટર જે િોટર બોડીમાં રૂપાંતદરત

કરિાની િરખાસ્ત છે .); હેતટર િીઠ વ ૃક્ષ િાિેતરની ઘનતા (નં. માં); હેતટરમાં અન્દ્ય (જેમ કે એમ.એલ.
બાઉન્દ્ડ્રીની સાથે ખોિકામ ક્ષેત્ર, રસ્તાઓ અને ઈન્દ્રાસ્િતર્ર સાથે, પાળા બાંિકામ વિસ્તાર અને
ટાઉનશીપમાં લીઝની બહાર ક્સ્થત) િગેરે); અને હેતટરમાં કુ લ િનીકરણ પદરયોજના)

આર પ્રગવતશીલ ખાણકામ બંિ પદરયોજનાની ક્સ્થવત (ફતત વિસ્તરણ િરખાસ્તો માટે): માન્દ્ય પ્રોગ્રેવસિ
માઇન તલોઝર તલાન (બાર ર્ાટચ માં) મુજબ વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓનો અમલ; માન્દ્ય પ્રગવતશીલ ખાણ બંિ
કરિાની પદરયોજનામાંથી કોઈપણ વિર્લન; કુ લ ક્ષેત્ર ખોિકામ (હેતટરમાં); ઉતખનન પછી બરોદફલ્ડ
કુ લ ક્ષેત્ર (હેતટરમાં); કુ લ ક્ષેત્ર ફરી િાિો કયો (હેતટરમાં)
II

પ્રસ્તયવનય રકસ્સયમયં થમાલ પરરર્ોજનય મયટે (કેક્ટ્ટટવ પયવર ટલયન્ટ અને વેસ્ટ હીટ રીકવરી ટલયન્ટ સરહત)
એ

તલાન્દ્ટની વિવશષ્ટતાઓ: પ્રસ્તાવિત તકનીક (સુપરક્રીટીકલ, સબ-દક્રદટકલ, સીએફબીસી, એએફબીસી,
પીએફબીસી, આઈજીસીસી, ભસ્મ, વપરોચલસીસ, ગેવસદફકેશન, બાયો-મેથેનશ
ે ન, અન્દ્ય); તલાન્દ્ટ લોડ ફેતટર
(%); સ્ટીમ રે ટ / ફ્લો રે ટ; બોઇલર તાપમાન; બોઇલર િબાણ; સ્ટેકનો પ્રકાર (વસિંગલ ફ્લુ / બાય-ફ્લુ /
િાઇ-ફ્લુ); સ્ટેતસની સંખ્યા
સ્ટેક
આઈડી

સ્ટેકની
heightંં
ર્ાઈ

બહાર નીકળો
પર સ્ટેક

વ્યાસ (મી)

સ્ટેક ગેસ (મી /
સે) ની બહાર
નીકળો િેગ

સ્ટેક ગેસનુ ં બહાર નીકળો
તાપમાન (° સે)

(મી)

બી

બળતણ લાક્ષચણકતાઓની વિગતો: એકંિર કેલરીદફક મ ૂલ્ય (કેકેલ / કેજી); એશ સામગ્રી (%); સલ્ફર
સામગ્રી (%); ભેજ (%); બુિ (વમચલગ્રામ / દકગ્રા); ક્સ્થર કાબચન (%); િોલેટાઇલ મેટર (%)

સી

ઠંડક પ્રણાલીની વિગતો: ઠંડક પ્રણાલીનો પ્રકાર: એર કૂલ્ડ / િોટર કૂલ્ડ; ડ્રાફ્ટનો પ્રકાર: કુ િરતી ડ્રાફ્ટ
/ ફરજજયાત ડ્રાફ્ટ; હિાના પદરભ્રમણનો પ્રકાર: સમાંતર પ્રિાહ / કાઉન્દ્ટર ફ્લો; કુ ચલિંગના ર્ક્ર
(સીઓસી): ઠંડક માટે પાણીની આિશ્યકતા (એમ ૩ / દિિસ); બોઇલર તાપમાન નીર્ે તમાર્ો

III દરખયસ્તનય રકસ્સયમયં રરવર વેલી અને હયઇડ્રોઇલેક્ટ્ક્િક પરરર્ોજનય મયટે છે
એ

પેટા ક્ષેત્ર: (બહુહત
ે કુ પદરયોજના / હાઇડ્રોઇલેન્તિક પદરયોજના / વસિંર્ાઈ પદરયોજના)

બી

નિીનુ ં નામ:

સી

જો ન્દ્યુ બેવસનનો ક્યુમ્યુલેદટિ ઇમ્પેતટ આકારણી અને િહન ક્ષમતાનો અભ્યાસ હાથ િરિામાં આિે
તો: નિીના બેવસનનો સંચર્ત અસર આકારણી અને િહન ક્ષમતાનો અભ્યાસ; જો ભલામણ કરિામાં
આિે તો નિીના તટપ્રિે શના સંચર્ત અસર આકારણી અને િહન ક્ષમતાની વિગતો અને સંબવં િત
િસ્તાિેજ અપલોડ કરો (ફતત પીડીએફ અપલોડ કરો)

ડી

પદરયોજનાનો પ્રકાર: (ડેમ બેરેજનુ ં વનમાચણ / નિીનુ ં સંર્ાલન / ચલફ્ટ વસિંર્ાઇ પદરયોજના)

ઇ

જો લાગુ પડે તો ડેમની ightંંર્ાઇ (મીટર) અને ડેમની લંબાઈ

એફ

કુ લ ડૂબી જિાનુ ં ક્ષેત્ર (હેતટર); ગ્રોસ કમાન્દ્ડ એદરયા (જીસીએ) (હેતટર) ની વિગતો; વસિંર્ાઇ આિે શ
વિસ્તાર (આઈસીએ) (હેતટર) ની વિગતો; કલ્ર્યુઅ
ચ લ કમાન્દ્ડ એદરયા (સીસીએ) (હેતટર) ની વિગતો;
કુ લ આિે શ ક્ષેત્ર (હેતટર)

જી

પાિરહાઉસ સ્થાવપત કરે લ ક્ષમતા: પાિરહાઉસનો પ્રકાર: (ભ ૂગભચ / સપાટી); ક્ષમતા (મેગાિાટ્સ);
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ટનલની સંખ્યા; એકમોની સંખ્સમાવિષ્ટ
યા; નિી કાંઠો: (ડાબે / જમણે / બંને)

(II)]

એર્ િીજળીનુ ં િાવષિક ઉતપાિન: િાવષિક િીજળીના ઉતપાિનની માત્રા (ગીગા િોટ અિસચ (જીડબ્લ્યુએર્))
માં; મશીન ઉપલબ્િતા (%); િીજળી ઉતપાિનની દકિંમત (INR માં); રીટનચનો આંતદરક િર (%);
રીટનચના આંતદરક િરની વસદ્ધદ્ધનુ ં િષચ; વિવિિ ટકાિારી પર પાણીની ઉપલબ્િતા
ટકાિારી

પાણીની ઉપલબ્િતા

વનભચર િષચ

ટીતપણી

(ક્યુસેક)
૫૦% પર
૭૫% પર
૯૦% પર
આઈ કેર્મેન્દ્ટ એદરયા િીટમેન્દ્ટ તલાન (પીડીએફ અપલોડ કરો)
જે

મuckક મેનજ
ે મેન્દ્ટ તલાન: પીડીએફમાં મ Managementક મેનેજમેન્દ્ટ તલાન અપલોડ કરો; કુ લ
ખોિકામ મuckક (ક્યુચબક મીટર); બાંિકામ માટે િપરાયેલ (ક્યુચબક મીટર); મuckક દડસ્પોઝલ
સાઇટ્સની સંખ્યા; કુ લ મોક વનકાલ વિસ્તાર (હે)

કે

દફશરી ડેિલપમેન્દ્ટ અને મેનેજમેન્દ્ટ તલાન: પીડીએફમાં દફશરી ડેિલપમેન્દ્ટ અને મેનેજમેન્દ્ટ તલાન
અપલોડ કરો; આંગળીની સંખ્યા; માછલીની જાવતઓની સંખ્યા; છત્ર નામ માછલી પ્રજાવતઓ
(િૈજટentificંાવનક નામ)

એલ પયાચિરણીય પ્રિાહની ક્સ્થવત
Asonતુ

સરે રાશ પ્રિાહ (વમચલયન ક્યુચબક મીટરમાં)

પ્રિાહની ટકાિારી

દુ બચળ
ચબન-દુ બચળ
ર્ોમાસુ
ચબન-ર્ોમાસુ

એમ મફત ફ્લો સ્િેર્ (દક.મી.)
એન કેન્દ્રીય જળ આયોગની મંજૂરી: મંજૂરી સંિભચ નંબર; મંજૂરીની તારીખ; મંજૂરીની નકલ
ઓ

સેન્દ્િલ ઇલેન્તિવસટી સતામંડળની મંજૂરી: મંજૂરી સંિભચ નંબર; મંજૂરીની તારીખ; મંજૂરીની નકલ

પી

જો લાગુ હોય તો કોફર ડેમ (અપસ્િીમ) ની વિગતો: સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩); ડેમની લંબાઈ (એમ);
ઉપયોગમાં લેિાયેલા ગોિાળાનુ ં પ્રમાણ (એમ ૩); િાપરિા માટે ઉિાર સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩);
દડકવમશવનિંગ પદરયોજનાની નકલ

ક્યુ

જો લાગુ હોય તો કોફર ડેમ (ડાઉનસ્િીમ) ની વિગતો: સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩); ડેમની લંબાઈ (એમ);
ઉપયોગમાં લેિાયેલા ગોિાળાનુ ં પ્રમાણ (એમ ૩); િાપરિા માટે ઉિાર સામગ્રીની માત્રા (એમ ૩);
દડકવમશવનિંગ પદરયોજનાની નકલ

I
V

પ્રસ્તયવનય રકસ્સયમયં ઇન્રયસ્િક્ચર પરીર્ોજનયઓ અથવય પ્રવ ૃત્તિ છે
એ

ચબન્લ્ડિંગ બાંિકામની વિગતો: ચબન્લ્ડિંગની મહત્તમ ightંંર્ાઈ (મીટર); ચબલ્ડ કરિા માટેના કુ લ
ફ્લેટોની સંખ્યા; મકાનોની સંખ્યા; કુ લ તલોટ ક્ષેત્ર (ર્ો.મી.); કુ લ ચબલ્ટ અપ એદરયા (ર્ો.મી.)

બી

ફોરશોર સુવિિાઓ અને / અથિા િદરયાઇ વનકાલ જો લાગુ હોય તો: તેની વિગતો.

[ભાગ II— ખંડ ૩
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સમાવિષ્ટપ્રવ ૃવત્તઓ અને / અથિા િદરયાઇ વનકાલ શામેલ છે : કાગોનો
જો પદરયોજનામાં ફોરે શ activitiesર

પ્રકાર; કાગો જથ્થો; કાગોના વનયંત્રણના પગલાં; ધ ૂળ વનયંત્રણ પગલાં; તિોન્દ્ટમ; ડ્રેજજિંગનુ ં પ્રમાણ
(દિિસ િીઠ ઘન મીટર); ડ્રેજજિંગનો પ્રકાર (મ ૂડી, જાળિણી); ડ્રેજ સામગ્રીનો વનકાલ; આઉટફૂલ
દડફયુઝસચની વિગતો; ના. અપેચક્ષત મંિન ની; અંતર કે જેના પર આઉટલેટ એપ્મ્બયન્દ્ટ પદરમાણો પર

પહોંર્શે; બહાર આિતા સમયે િે ખરે ખની વિગતો; દકનારાના અભ્યાસની નકલ; િદરયાઇ વનકાલની
ક્સ્થવતમાં એસપીસીબી તરફથી નં. ની નકલ
ડી

િરસાિના પાણીનો સંગ્રહ: સંગ્રહની સંખ્યા; ક્ષમતા; દરર્ાિ ખાડાઓની સંખ્યા; ક્ષમતા

ઇ

પાદકિંગ: ૪-વ્હીલર / ૨-વ્હીલર પાદકિંગની વિગતો

એફ

ઉજાચ બર્તનાં પગલાં: સ્રોત / મોડ; ટકાિારી; જથ્થો

જી

અન્દ્ય વિગતો: જળસંગ્રહ અને કેર્મેન્દ્ટ વિસ્તારના ડ્રેનેજ પtersટસચ પર અસરની વિગતો, જો કોઈ હોય
તો; િાદફકની ઘનતાની વિગતો; અસર આકારણી અને મોડેચલિંગ અભ્યાસ; ફોરે સ્ટ લેન્દ્ડની નીર્ે ભ ૂગભચ
ટનલ પદરયોજનાના દકસ્સામાં: સબવસડન્દ્સ ઇફેતટ સ્ટડી દરપોટચ ની નકલ

એર્ Aદ્યોચગક એસ્ટેટ સાથે તેમના િગચ A / B મુજબના પ્રકારનાં ઉદ્યોગો સ્થાવપત કરિા
સી.એલ. ના.

ઉદ્યોગનો પ્રકાર

એકમોની સંખ્યા

િગચ એ / બી

આઈ હાઇિે પદરયોજનાના દકસ્સામાં ગોઠિણીની લંબાઈ
જે

વિગતો પુલ / આરઓબી / ઇન્દ્ટરર્ેંજ, ફ્લાયઓિર, િાહન અંડરપાસ અને રાહિારી અંડરપાસ (હાઇિે
પદરયોજનાના દકસ્સામાં): પુલોની કુ લ સંખ્યા; આરઓબીની કુ લ સંખ્યા; વિવનમયની કુ લ સંખ્યા;

ફ્લાયઓિરની કુ લ સંખ્યા; િાહન અંડરપાસની કુ લ સંખ્યા; પિયાત્રીઓના અંડરપાસની કુ લ સંખ્યા;
અન્દ્ય ઉપયોચગતાઓ રે લ અને માગચ કોદરડોરની વિગતો
૨૩

કોટા કેસની ત્તવર્તો જો કોઈ હોર્ તો (પદરયોજના અને / અથિા જમીન કે જેમાં પદરયોજના સ્થાપિાની

િરખાસ્ત કરિામાં આિી છે તેના વિરુદ્ધ કોઈપણ કોટચ કેસ): કોટચ ન ુ ં નામ; કેસ નંબર .; કોટચ ના આિે શો / વનિે શો,
જો કોઈ હોય અને સ ૂચર્ત પદરયોજના સાથે તેની સુસગ
ં તતા; કેસ વિગતો; કોટચ ઓડચ રની નકલ જો કોઈ હોય
તો

૨૪

પર્યાવરણ (સરક્ષય) અત્તધત્તનર્મ / હવય (પ્રદૂ ર્ણ ત્તનવયરણ અને ત્તનર્ંત્રણ)) અત્તધત્તનર્મ / પયણી (પ્રદૂ ર્ણ

ત્તનવયરણ અને ત્તનર્ંત્રણ) અત્તધત્તનર્મ હેઠળ જારી કરે લી રદશયઓની ત્તવર્તો, જો કોઈ હોર્ તો: વનિે શોની
વિગતો જારી: દિશાઓની નકલ અપલોડ કરો; દિશાઓની પાલનની ક્સ્થવત

૨૫

ઇઆઇએ સલયહકયરની ત્તવર્તો: માન્દ્યતા નંબર .; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ં નામ; સરનામુ;ં સંપકચ નં.; ઇ-મેઇલ
આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર); માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા;
ક્યુસીઆઈ / નાબેટ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્દ્યતા પ્રમાણપત્રની નકલ.

૨૬

દસ્તયવેજો જોડવય
એ.

ઇઆઇએ / ઇએમપી દરપોટચ ની નકલ

બી.

જોખમ મ ૂલ્યાંકન અહેિાલની નકલ

સી.

શક્યતા અહેિાલની ક /વપ / વિગતિાર પદરયોજના અહેિાલ (ડીપીઆર) / વિગતિાર
ઇજનેરી અહેિાલ / વિગતિાર કલ્પનાશીલ પદરયોજના / માન્દ્ય ખાણકામ પદરયોજના
(ખાણ પ્રસ્તાિના દકસ્સામાં)

ડી.

અંવતમ લેઆઉટ પદરયોજનાની નકલ અપલોડ કરો

ઇ.

પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરે લ અપલોડ
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(II)]
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સમાવિષ્ટ

એફ. િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમાં પદરયોજના
પ્રસ્તાિકતાચ દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની એક નકલ અપલોડ
કરો
જી.

જજલ્લા સિે અહેિાલની અપલોડ ક Uploadવપ (ફતત નાના ખવનજોના ખાણકામ માટે)

એર્ દરતલેશમેન્દ્ટ સ્ટડી દરપોટચ અને બેઝલાઇન સિે ડેટાની નકલ અપલોડ કરો (ફતત નિીની
રે તી ખનન િરખાસ્ત માટે)
આઈ અગાઉના ઇસીના પાલનના પ્રમાણપત્રની નકલ (વિસ્તરણ િરખાસ્તોના દકસ્સામાં)
.
જે

મુખ્ય િન્દ્યજીિન િોડચ નની ભલામણોની નકલ (શેડય ૂલ -૧ પ્રજાવતની હાજરીના
દકસ્સામાં)

કે

િાઇલ્ડઅિવિ માટે રાષ્િીય મંડળની ભલામણની નકલ (પદરયોજનાના દકસ્સામાં ઇકો
સેન્દ્સેદટિ ઝોનમાં ક્સ્થત છે )

એલ રાજ્ય / કેન્દ્ર શાવસત પ્રિે શ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેન્દ્ટ સતામંડળની ભલામણની નકલ
(સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડમાં ક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામાં)
મી.

િિારાના િસ્તાિેજો, જો કોઈ હોય તો

૨૭ અન્ડરટેરકિંર્
હું અહીં એિી બાંહિ
ે રી આપુ ં છં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમાં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ જ્ઞાન અને
માન્દ્યતામાં શ્રેષ્ઠ હોિાનુ ં સાચુ ં છે અને હું જાણુ ં છં કે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબક્કે

ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે , તો પદરયોજના નામંજૂર કરિામાં આિશે અને મંજૂરી આપિામાં
આિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણાં જોખમે અને ખર્ે રિ કરિામાં આિશે. ઉપરોતત ઉપરાંત, હું અહીં
બાંયિરી આપુ ં છં કે તયારથી કોઈ પ્રવ ૃવત્ત / બાંિકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામાં આવ્યુ ં નથી.
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું

પરરત્તશષ્ટ- VI
(કલમ ૧૨ નો સંિભચ લો)
ફોમા -૩
સંદભાની શરતોમયં આવશ્ર્કતય મયટે અરજી
૧

સંદભાની શરતોની ત્તવર્તો: ટોર જારી કરિાની તારીખ; એમઓઇએફ અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નંબર;

૨

ઉત્પયદન ત્તવર્તો

ર્ૂર પત્રની નકલ
ઉતપાિન / પ્રવ ૃવત્ત
(ક્ષમતા / ક્ષેત્ર)

જથ્થો

જથ્થો

મંજુર

સ ૂચર્ત

એકમ

પદરિહનની રીત /
ઉતપાિનનુ ં પ્રસારણ

થયેલ ટોર
મુજબ

-

એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્યુ), હેકટસચ (હેતટર), દિિસ િીઠ દકલો
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સમાવિષ્ટ
ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ
(ટીસીડી), ક્યુચબક મીટર િીઠ, દકલોમીટર (દક.મી.), વમચલયન ચલટર

(II)]

દિિસ િીઠ (એમએલડી),
અન્દ્ય)
-

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

૩

રૂપરે ખાંકનની વિગતો
તલાન્દ્ટ

/ સાિનો /

હાલની

સુવિિા

રૂપરે ખાંકન

૩

ટોરએસમયં સધયરયનય કયરણો

૪

અન્ર્ કોઇ સધયરો જરૂરી
મંજૂર કરે લા

રૂપરે ખાંકન

મંજૂર કરે લા ટોર મુજબનુ ં

ટોર નો સંિભચ

૫

સ ૂચર્ત

સુિારણા પછી
અંવતમ રૂપરે ખાંકન

િરખાસ્ત

િણચન

ટીકા જો
કોઈ

હોય તો

ટીતપણી

મુજબ િણચન

દસ્તયવેજો જોડવય
એ.

સુિારે લા ફોમચ -૧ ની નકલ અપલોડ કરો

બી.

સુિારે લ પ ૂિચ-શક્યતા અહેિાલ અપલોડ કરો

સી.

પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરે લ અપલોડ કિર લેટર

ડી.

િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમાં પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ
દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની એક નકલ અપલોડ કરો

ઇ.
૬

િિારાની ફાઇલ અપલોડ કરો, જો કોઈ હોય તો

અન્ડરટેરકિંર્
હું અહીં એિી બાંહિ
ે રી આપુ ં છં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમાં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ જ્ઞાન અને
માન્દ્યતામાં શ્રેષ્ઠ હોિાનુ ં સાચુ ં છે અને હું જાણુ ં છં કે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ તબક્કે

ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે , તો પદરયોજના નામંજૂર કરિામાં આિશે અને મંજૂરી આપિામાં
આિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણાં જોખમે અને ખર્ે રિ કરિામાં આિશે. ઉપરોતત ઉપરાંત, હું અહીં
બાંયિરી આપુ ં છં કે તયારથી કોઈ પ્રવ ૃવત્ત / બાંિકામ / વિસ્તરણ હાથ િરિામાં આવ્યુ ં નથી.
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું
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પરરત્તશષ્ટ- VII
(કલમ ૧૮ નો સંિભચ લો)
ફોમા -૪
પ્રયર્ોર એન્વયર્રોંમેન્ટ ક્ક્લર્રન્સમયં અમલ મયટે અરજી અથવય પરત્તમશન
૧

અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મંજૂરીની ત્તવર્તો: અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરીના ઇશ્યુની તારીખ; એમઓઇએફ
અને સીસી

/ એસઇઆઈએએ ફાઇલ નંબર; ઇસી પત્રની નકલ
૨

સંચયલન મયટે સંમત્તતની ત્તવર્તો: શુ ં સંર્ાલન માટે સંમવત પ્રાતત થઈ છે (હા / ના); જો હા, તે તારીખથી
માન્દ્ય સદહતની શરૂઆતથી પ્રાતત કરિા માટેની બિી સંમવતની નકલો; ઇશ્યુની તારીખ; માન્દ્યતા; ફાઇલ
નંબર; અરજી નંબર

૩

સધયરણય મયટે મયંર્વયમયં આવી હતી: રૂપરે ખયંકનમયં સધયરો / ક્ક્લર્રન્સ સ્સ્થત્તતમયં સધયરય / અન્ર્ (સ્પષ્ટ
કરો)

૪

ઉત્પયદનની ત્તવર્તો (મયન્ર્ ઇસી મજબ)
ઉતપાિન / પ્રવ ૃવત્ત

જથ્થો

એકમ

પદરિહનની રીત / ઉતપાિનનુ ં

(ક્ષમતા / ક્ષેત્ર)

-

પ્રસારણ

એકમ: - (ટન િીઠ િાવષિક (ટી.પી.એ.), મેગા િોટ (એમ.ડબ્લ્યુ), હેકટસચ (હેતટર), દિિસ િીઠ
દકલો ચલટર (કેએલડી), ટન ક્રશ િીઠ (ટીસીડી), ક્યુચબક મીટર િીઠ, દકલોમીટર (દક.મી.),
વમચલયન ચલટર દિિસ િીઠ (એમએલડી), અન્દ્ય)

-

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

૫

રૂપરે ખયંકનની ત્તવર્તો (બહુવિિ પ્રિેશ માન્દ્ય છે )
તલાન્દ્ટ

/ સાિનો /

સુવિિા

૬

સધયરણયનયં કયરણો

૭

અન્ર્ કોઇ સધયરો જરૂરી છે
માન્દ્ય ઇસી
નો સંિભચ

હાલની
રૂપરે ખાંકન

માન્દ્યતાપ્રાતત EC
મુજબનુ ં િણચન

સ ૂચર્ત

સુિારણા પછી

રૂપરે ખાંકન

િરખાસ્ત
મુજબ િણચન

ટીકા જો કોઈ

અંવતમ રૂપરે ખાંકન

હોય તો

ટીતપણી
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૮ દસ્તયવેજો જોડવય

સમાવિષ્ટ

એ.

ઇઆઇએ / ઇએમપી દરપોટચ માં એદડન્દ્ડમની નકલ

બી.

સુિારે લની નકલ - શક્યતા અહેિાલ / વિગતિાર પદરયોજના અહેિાલ (ડીપીઆર) / વિગતિાર
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ઇજનેરી અહેિાલ

/ વિગતિાર કન્દ્સેતચ્યુઅલ પદરયોજના / માન્દ્ય ખાણકામ પદરયોજના (માઇવનિંગ િરખાસ્તોના
દકસ્સામાં)
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 સમથચનમાં પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ
દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની નકલ

એફ.
૯

િિારાની ફાઇલ, જો કોઈ હોય તો

ઇઆઇએ સલયહકયરની ત્તવર્તો: માન્દ્યતા નંબર .; ઇઆઇએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટનુ ં નામ; સરનામુ;ં સંપકચ નં.; ઇ-મેઇલ
આઈડી; માન્દ્યતાની કેટેગરી (િગચ A માટે લાયક / કેટેગરી બી માટે પાત્ર); માન્દ્યતા ક્ષેત્ર; માન્દ્યતા માન્દ્યતા;
ક્યુસીઆઈ / નાબેટ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્દ્યતા પ્રમાણપત્રની નકલ

૧૦ અન્ડરટેરકિંર્
હું અહીં એિી બાંહિ
ે રી આપુ ં છં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમાં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ

knowledgeંાન અને માન્દ્યતામાં શ્રેષ્ઠ હોિાનુ ં સાચુ ં છે અને હું જાણુ ં છં કે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ

ભાગ કોઈ પણ તબક્કે ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે , તો પદરયોજના નામંજૂર કરિામાં આિશે
અને મંજૂરી આપિામાં આિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણાં જોખમે અને ખર્ે રિ કરિામાં આિશે.
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું
પરરત્તશષ્ટ- VIII
(કલમ ૨૧ નો સંિભચ લો)
ફોમા -૫
પવા પર્યાવરણીર્ મંજરી િયન્સફર મયટે અરજી
૧

પદરયોજનાનુ ં નામ

૨

અર્યઉનય પરરર્ોજનયનય પ્રસ્તયવકની ત્તવર્તો (પ્રવ ૃત્તિઓમયં જોડયવયનય રકસ્સયમયં બહત્તવધ પ્રવેશોની મંજૂરી)

કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાન ૂની ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસની વિગતો જો કોઈ હોય
તો; િગેરે

૩

નવય પરરર્ોજનયનય પ્રસ્તયવકની ત્તવર્તો (પ્રવ ૃત્તિઓમયં ભયર્લય પયડવયનય રકસ્સયમયં બહત્તવધ પ્રવેશોની

મંજૂરી)કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાન ૂની ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસની વિગતો જો કોઈ
હોય તો; િગેરે

૪

પત્રવ્ર્વહયર મયટેન ં સરનયમ ં (પ્રવ ૃત્તિઓમયં ત્તવભયજનનય રકસ્સયમયં બહત્તવધ પ્રવેશોની મંજૂરી) અરજિારનુ ં

૫

ઇઆઇએ સ ૂચનય, ૨૦૦૬ નય શેડય ૂલ મજબ પરરર્ોજનય / પ્રવ ૃત્તિની શ્રેણી:શેડય ૂલ હેઠળ િસ્તુ; કેટેગરી (એ /

૬

અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મંજૂરીની ત્તવર્તો: અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરીના ઇશ્યુની તારીખ; એમઓઇએફ

નામ; હોદ્દો (માચલક / ભાગીિાર / સીઇઓ); સરનામુ;ં પીન કોડ; ઈ-મેલ; ટેચલફોન નંબર.; ફેતસ નંબર.; િગેરે
બી ૧ / બી ૨)
અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નંબર; ઇસી પત્રની નકલ
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સ્થયપનય મયટે સંમત્તતની ત્તવર્તો: શુસમાવિષ્ટ
ં સ્થાપના માટે સંમવત પ્રાતત થઈ છે (હા / ના); જો હા, તો માન્દ્યતા
સદહતની સ્થાપનાની સંમવતની નકલ, આજની તારીખ સુિી માન્દ્ય; ઇશ્યુની તારીખ; માન્દ્યતા; ફાઇલ નંબર;
અરજી નંબર; િગેરે

૮

પરરર્ોજનયનય અમલીકરણની સ્સ્થત્તત (ઇસીનય રકસ્સયમયં: પરરર્ોજનય / સત્તવધયઓ / પ્રવ ૃત્તિઓ

૯

સયમેલ પ્રયર્ોરરક ક્ક્લર્રન્સનય ત્તવભયજનનય રકસ્સયમયં

પર શયરીરરક પ્રર્ત્તત, જેનય મયટે અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મંજૂરી આપવયમયં આવી હતી)
એ

પદરયોજના ફેકલ્ટીઝ / એન્તટવિટીઝનુ ં પ્રસ્તાવિત વિભાજન

સુવિિા / પ્રવ ૃવત્તને

સુવિિા / પ્રવ ૃવત્તની

સુવિિા / પ્રવ ૃવત્તની

રૂપરે ખાંકન અને

મંજૂરી અગાઉના

પયાચિરણીય

મંજૂરીને રૂપરે ખાંકન

રૂપરે ખાંકન અને ક્ષમતા

રૂપરે ખાંકન અને ક્ષમતા

આિી છે

"X" પર

સ્થાનાંતદરત કરિાની

સ્થાનાંતદરત કરિા

ક્ષમતા સાથે પ ૂિચ
મંજૂરી આપિામાં

પયાચિરણીય

અને ક્ષમતા સાથે

મંજૂરી અગાઉની

પયાચિરણીય મંજૂરીને
સાથે "િાય" પર

સ્થાનાંતદરત કરિા

પયાચિરણીય મંજૂરીને
સાથે "ઝેડ" પર

િરખાસ્ત કરી છે

અગાઉના પયાચિરણીય વનયમો અને શરતોના સ ૂચર્ત વિભાજન
પયાચિરણીય વનયમો અને શરતો

૯

આપિામાં આિતી

િરખાસ્ત

સ ૂચર્ત

બી

સુવિિા / પ્રવ ૃવત્ત

િાન્દ્સફર X

િાન્દ્સફર િાય

િાન્દ્સફર ઝેડ

સયમેલ પર્યાવરણીર્ મંજૂરીઓ સયથે જોડયવયનય રકસ્સયમયં
અધ્યાપકો / પ્રવ ૃવત્તઓની સ ૂચર્ત જોડાણ

એ

સુવિિા / પ્રવ ૃવત્તને

સુવિિા / પ્રવ ૃવત્તને

સુવિિા / પ્રવ ૃવત્તને

મિર પછી

પદરયોજના -૧ ની

પદરયોજના -૨ ની

પદરયોજના -૩ ની

સુવિિાઓ /

પયાચિરણીય મંજૂરી

ક્ષમતાની સાથે

રૂપરે ખાંકન અને ક્ષમતા

ગોઠિણી અને ક્ષમતા સાથે

આપિામાં આિી છે

આપિામાં આિી છે

સાથે પયાચિરણીય મંજૂરી

રૂપરે ખાંકન અને
પયાચિરણીય

મંજૂરી આપિામાં
આિી છે

બી

પયાચિરણીય વનયમો અને શરતોના સ ૂચર્ત જોડાણ
પદરયોજના -૧

પદરયોજના -૨

પદરયોજના -૩

મિર પછી

માટે સ ૂર્િેલ

માટે સ ૂર્િેલ

માટે સ ૂર્િેલ

સ ૂચર્ત

વનયમો અને

વનયમો અને

વનયમો અને

પયાચિરણીય
શરતો

પયાચિરણીય
શરતો

પયાચિરણીય

પયાચિરણીય

શરતો

શરતો

વનયમો અને

પ્રવ ૃવત્તઓ
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એ.

િાન્દ્સફર તરફથી કોઈ િાંિો નથી

બી.

િાન્દ્સફર દ્વારા વનયમો અને શરતોની સ્િીકૃવત અંગે જણાવ્યુ ં હતું કે જે અંતગચત પ ૂિચ પયાચિરણ

સી.

સક્ષમ અવિકારી પાસેથી પે firmંીના સ્થાનાંતરણની નકલ

ડી.

કિર લેટર પર પદરયોજનાના પ્રસ્તાિક અથિા અવિકૃત વ્યક્તત દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયા

ઇ.

િપરાશકતાચ એજન્દ્સી િતી આ એપ્તલકેશન કરનાર વ્યક્તતના સમથચનમાં પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ

મંજૂરી આપિામાં આિી હતી.

દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની નકલ
એફ.
૧૧

િિારાના િસ્તાિેજો, જો કોઈ હોય તો

અન્ડરટેરકિંર્
હું અહીં એિી બાંહિ
ે રી આપુ ં છં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમાં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ જ્ઞાન
અને માન્દ્યતામાં શ્રેષ્ઠ હોિાનુ ં સાચુ ં છે અને હું જાણુ ં છં કે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ
તબક્કે ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે , તો પદરયોજના નામંજૂર કરિામાં આિશે અને મંજૂરી
આપિામાં આિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણાં જોખમે અને ખર્ે રિ કરિામાં આિશે.
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું
પરરત્તશષ્ટ- IX
(કલમ ૧૭ નો સંિભચ લો)
ફોમા -૬
પ્રયર્ોર એન્વયર્રોઇંમેંટ ક્ક્લર્રન્સની ગ્રયન્ટ મયટે અરજી

(જ્યાં કોઈ પદરયોજના અથિા પ્રવ ૃવત્ત સંિભે સરકાર દ્વારા આપિામાં આિેલ કોઈપણ લીઝ, લાઇસન્દ્સ, અવિકાર
અથિા પરિાનગી અથિા અવિકૃવત કોઈપણ કાયિાકીય કાયચિાહીમાં અથિા કાયિા અનુસાર સરકાર દ્વારા રિ
કરિામાં આિે છે અને કહેિામાં આિેલ લીઝ અથિા લાઇસન્દ્સ અથિા અવિકાર અથિા પરિાનગી અથિા

અવિકૃવત સંિભે) તે પદરયોજનાનો કોઈ અન્દ્ય વ્યક્તત અથિા સફળ બોલી લગાિનારને મંજૂરી આપિામાં આિે
છે અને કોઈપણ કાયિા હેઠળ ઉપરોતત વિષય પર કોઈ અમલ કરિામાં આિે છે તે અમલમાં છે .
૧

પદરયોજનાનુ ં નામ

૨

અર્યઉનય પ્રોજેકટ પ્રોપોઝરની ત્તવર્તો: કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાન ૂની

૩

નવય પરરર્ોજનયનય પ્રસ્તયવકની ત્તવર્તો: કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાન ૂની

૪

પત્રવ્ર્વહયર મયટેન ં સરનયમ:ં અરજિારનુ ં નામ; હોદ્દો (માચલક / ભાગીિાર / સીઇઓ); સરનામુ;ં પીન કોડ; ઈ-

૫

શેડય ૂલ મજબ પરરર્ોજનય / પ્રવ ૃત્તિની કેટેર્રી: શેડય ૂલ હેઠળ િસ્તુ; કેટેગરી (એ / બી ૧ / બી ૨)

૬

અર્યઉનય પર્યાવરણીર્ મંજૂરીની ત્તવર્તો: અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરીના ઇશ્યુની તારીખ; એમઓઇએફ

૭

સ્થયપનય મયટે સંમત્તતની ત્તવર્તો: શુ ં સ્થાપના માટે સંમવત પ્રાતત થઈ છે (હા / ના); જો હા, તો માન્દ્યતા

ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસની વિગતો જો કોઈ હોય તો; િગેરે
ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસની વિગતો જો કોઈ હોય તો; િગેરે
મેલ; ટેચલફોન નંબર.; ફેતસ નંબર.; િગેરે

અને સીસી / એસઇઆઈએ ફાઇલ નંબર; પ ૂિચ-ઇસી પત્રની નકલ
સદહતની સ્થાપનાની સંમવતની નકલ, આજની તારીખ સુિી માન્દ્ય; ઇશ્યુની તારીખ; માન્દ્યતા; ફાઇલ નંબર;
અરજી નંબર; િગેરે
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પરરર્ોજનયનય અમલીકરણની સ્સ્થતી
મયન્ર્ ખયણકયમ પરરર્ોજનય (મયઇત્તનિંર્ પરરર્ોજનય રચે છે )

અથવય શક્યતય અહેવયલ (અન્ર્ પરીર્ોજનયઓ)
૯

સધયરે લ 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 સમથચનમાં પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચ
દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા અવિકૃતતાની નકલ

ડી.

અગાઉના ઇઆઇએ દરપોટચ ની નકલ, જેના આિારે પ્રાયોર-ઇસી અગાઉના પદરયોજના પ્રસ્તાિકતાચને
આપિામાં આિી હતી

ઇ.
૧૧

િિારાના િસ્તાિેજો, જો કોઈ હોય તો

અન્ડરટેરકિંર્
હું અહીં એિી બાંહિ
ે રી આપુ ં છં કે એપ્તલકેશન અને જોડાણોમાં આપેલ ડેટા અને માદહતી મારા જટ જ્ઞાન
અને માન્દ્યતામાં શ્રેષ્ઠ હોિાનુ ં સાચુ ં છે અને હું જાણુ ં છં કે જો ડેટા અને માદહતીનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ

તબક્કે ખોટો અથિા ગેરમાગે િોરતો લાગ્યો છે , તો પદરયોજના નામંજૂર કરિામાં આિશે અને મંજૂરી
આપિામાં આિશે, જો આ પદરયોજનાને કોઈ આપણાં જોખમે અને ખર્ે રિ કરિામાં આિશે.
નામ; હોદ્દો; કંપની; સરનામું
પરરત્તશષ્ટ-X
(કલમ ૧૩ નો સંિભચ લો)
પર્યાવરણ અસરકયરક અહેવયલની સયમયન્ર્ રચનય
એસ.

ઇઆઇએ

નં.

સ્િક્ચર

૧.

પદરર્ય

સમયત્તવષ્ટો
• દરપોટચ નો હેત ુ
• પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની વિગતો: પદરયોજનાનુ ં નામ; કંપની / અથિા એન્ન્દ્ટટી
અથિા પે firmંી અથિા સંસ્થા અથિા િસ્ટ અથિા સંયતુ ત સાહસ અથિા વિશેષ

હેત ુ િાહનનુ ં નામ; નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાન ૂની ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસ જો
કોઈ હોય તો; િગેરે

• પદરયોજનાનુ ં સ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નંબર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન

કોડ; પદરયોજના / પ્રવ ૃવત્ત સાઇટના અક્ષાંશ અને રે ખાંશ; સિે ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ
નંબર; ટોપો શીટની નકલ; એમએસએલ ઉપર મહત્તમ એચલિેશન; દકમીએલ ફાઇલ;

અભ્યાસ ક્ષેત્રની અંિરની સીમાથી નજીકના ઉચ્ર્તમ પ ૂરના સ્તર (એર્એફએલ) નુ ં
અંતર; વસક્સ્મક ઝોન; નજીકનુ ં રે લ્િે સ્ટેશન; નજીકના રે લ્િે સ્ટેશનથી અંતર (દક.મી.

માં); નજીકનુ ં વિમાનમથક; નજીકના એરપોટચ થી અંતર (દક.મી. માં); નજીકનુ ં નગર /
શહેર / જજલ્લાનુ ં મુખ્ય તિાટચ ર (સ્પષ્ટ કરો); નજીકના નગર / શહેર / જજલ્લા મુખ્ય

તિાટચ રથી અંતર (દક.મી. માં); ગ્રામ પંર્ાયતો, જજલ્લા પદરષિ, મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન,
સ્થાવનક સંસ્થા (વપન કોડ અને ટેચલફોન નંબર સાથે સંપ ૂણચ ટપાલ સરનામુ)ં ; િગેરે
• બાઉન્દ્ડ્રી પદરયોજનાના કોઓદડિનેટ્સ (િરે ક નોડ પર પ્રાિાન્દ્યક્ષમ)
• સામાન્દ્ય સ્થાન, વિવશષ્ટ સ્થાન, પદરયોજનાની સીમા અને પદરયોજના સાઇટ લેઆઉટ
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િશાચિતા નકશા

• પદરયોજનાના સ્થાનની ઇકોલોજીકલ સંિેિનશીલતા: વિગતો અને અંતર, જો
િન્દ્યપ્રાણી અભયારણ્ય અથિા રાષ્િીય ઉદ્યાન અથિા સંરચક્ષત ક્ષેત્ર અથિા
બાયોન્સ્ફયર અનામત અથિા ટાઇગર દરઝિચ અથિા હાથી અનામત અથિા ગંભીર

પ્રદૂ વષત ક્ષેત્ર અથિા ગંભીર પ્રદૂ વષત વિસ્તાર અથિા ઇકો સંિેિનશીલ ક્ષેત્ર અથિા

૧૦ થી દક.મી.ની અંિર ક્સ્થત હોય તો ઇકો સેક્ન્દ્સદટિ ઝોન અથિા રાજ્ય / યુટી સીમા
અથિા આંતરરાષ્િીય બાઉન્દ્ડ્રી અથિા દહલ્લી વિસ્તાર અથિા આંતરરાષ્િીય સંમેલન

/ રાષ્િીય કાયિો / સ્થાવનક કાયિો અથિા સાંસ્કૃવતક અથિા અન્દ્ય સંબવં િત મ ૂલ્ય
અથિા ભીના ભાગો અથિા તટિતી ક્ષેત્ર અથિા યાત્રાિામ વિસ્તારો અથિા પયચટક
વિસ્તારો અથિા સંરક્ષણ સ્થાપના હેઠળ સુરચક્ષત વિસ્તારો , િગેરે.

• પ્રકૃવત, કિ, પદરયોજનાની શ્રેણીનુ ં સંચક્ષતત િણચન: અનુસ ૂચર્માં આઇટમ નંબર; કેટેગરી
(એ / બી ૧ / બી ૨); િરખાસ્તનો પ્રકાર (નવુ ં / વિસ્તરણ / આધુવનકરણ); િગેરે

• પયાચિરણ, સામાજજક અને નાણાકીય રન્ષ્ટએ િે શ, પ્રિે શને પદરયોજનાનુ ં મહતિ
• અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરી (ઓ) અને અથિા સંમવત (ઓ), ભ ૂગભચજળ, સપાટીના

પાણીની ફાળિણી, જગલની
ં
જમીનનુ ં વિવનમય, િન્દ્યપ્રાણી મંજૂરી, ખાણકામ
પદરયોજનાની મંજૂરી, મકાન પદરયોજનાની મંજૂરી, િગેરે સદહતના પદરયોજનાનો
સંચક્ષતતમાં ઇવતહાસ વિસ્તરણ અથિા આધુવનકીકરણ

• અધ્યયનનો વિસ્તારણ: રે ગ્યુલેટરી વિસ્તારણની વિગતો હાથ િરિામાં આિી
(સંિભચની શરતો અનુસાર); ટેબ્યુલર સ્િરૂપમાં પદરયોજના માટે સ ૂર્િેલ સંિભોની
શરતોનુ ં પાલન.
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• ઉતપાિનો, બાય-પ્રોડતટ્સ,
પદરયોજના ગોઠિણી (વિસ્તરણ અથિા આધુવનકરણના

દકસ્સામાં હાલની, સ ૂચર્ત અને વિસ્તરણ અથિા આધુવનકરણ પછી સંચર્ત) ની
વિગતો; િગેરે

• તકનીકી અને પ્રદક્રયા િણચન જેમાં પદરયોજનાકીય આકૃવત / ફ્લો ર્ાટચ પદરયોજનાનો
લેઆઉટ, પદરયોજનાના ઘટકો િગેરે િશાચિશે.
• અંિાજજત માત્રા, સંભવિત સ્રોત, સ્રોતથી અંતર, પદરિહનની રીત, જોડાણનો પ્રકાર,
સાથે કાર્ો માલ (ઓ) અને બળતણ (ઓ) આિશ્યક છે .

• અંવતમ ઉતપાિન (ઓ) અથિા બાય-પ્રોડતટ્સનુ ં માકે દટિંગ ક્ષેત્ર, પદરિહનનુ ં મોડ,
અંતર, જોડાણ જો કોઈ હોય તો, િગેરે.

• પાણીની આિશ્યકતાની વિગતો (બાંિકામ / સ્થાપન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કા
િરવમયાન; ઓપરે શન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમ્બચલિંગ ફેઝ): પાણીની કુ લ
આિશ્યકતા; સ્ત્રોત સ્રોતથી અંતર; ઉપાડની પદ્ધવત; પદરિહનની રીત; પરિાનગી /
એમઓયુ, િગેરેની વિગતો

• િીજળીની આિશ્યકતાની વિગતો (બાંિકામ / સ્થાપન / કવમશવનિંગ િરવમયાન)
/ સ્થાપના તબક્કો; ઓપરે શન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમ્બચલિંગ ફેઝ): કુ લ
િીજ આિશ્યકતા; સ્ત્રોત સ્રોતથી અંતર; ટેપીંગ કરિાની પદ્ધવત; પરિાનગી /
એમઓયુ વિગતો; સ્ટેન્દ્ડ-બાય ગોઠિણી), િગેરે.

• દરસોવસિંગ ઓન્તટમાઇઝેશન / દરસાયપ્તલિંગ અને ઇનકાર ઇન પદરયોજના, જો કોઈ
હોય તો, ર્ૂંકમાં રૂપરે ખા આપિી જોઈએ.
• વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓ માટે જમીનની જરૂદરયાત, જમીનની માચલકી, જમીન સંપાિનની
ક્સ્થવત, િગેરે.
• જો ફોરે સ્ટલેન્દ્ડ શામેલ છે , તો િન મંજૂરી મંજૂરીની વિગતો (ઇન-વસદ્ધાંત (તબક્કો ૧) મંજૂરી / અંવતમ (તબક્કો -૨) મંજૂરી / પ્રદક્રયા હેઠળ િન મંજૂરી (તબક્કો -૧) પ્રદક્રયા
હેઠળ િન મંજૂરી (સ્ટેજ -૨) ) / ફોરે સ્ટ પ્તલયરન્દ્સ માટેની અરજી સબવમટ કરિાની
બાકી છે ).

• વ ૃક્ષ કાપિા, જો કોઈ હોય તો [ના. પદરયોજના માટે વ ૃક્ષો કાપિા (જો ફોરે સ્ટલેન્દ્ડ
શામેલ ન હોય તો); અને વ ૃક્ષ કાપિા અને વ ૃક્ષારોપણની વિગતો.

• હાલની જમીન િપરાશની રીત (કૃવષ, ચબન-કૃવષ, િન, જળ સંસ્થાઓ (સીઆરઝેડ
અથિા આઈસીઆરઝેડ હેઠળના ક્ષેત્રનો સમાિેશ થાય છે )), જગલોની
ં
પદરવિથી

પયાચિરણ, ઇકો સંિેિી વિસ્તારો, જળ સંસ્થાઓ (એર્એફએલથી અંતર) નિીના),
સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ. સ ૂચર્ત ઓિોચગક
સ ૂર્નાની નકલ આપિી જોઈએ.

ક્ષેત્રના દકસ્સામાં, ગેઝેટની

• માનિશક્તત આિશ્યકતા: બાંિકામ િરવમયાન કાયમી / અસ્થાયી રોજગાર

/ સ્થાપન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કો; કામગીરી તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર /
દડસ્મન્લ્ટિંગ ફેઝ; કુ લ માનિબળ.

• પદરયોજના ખર્ચ: િતચમાન ભાિ સ્તરે (લાખમાં) પદરયોજનાની કુ લ દકિંમત.
• મંજૂરી અને અમલીકરણ માટે સ ૂચર્ત શેડય ૂલ.
ુ ી માદહતી આપે છે .
• શક્યતા રે ખાંકનની પદરયોજનાકીય રજૂઆતો જે ઇઆઇએ હેતન

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]

ભારત ક. રાજપત્ર:

• ફોમચ -૨ મુજસમાવિષ્ટ
બ સેતટરની વિગતિાર વિગતો.
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3(II)]

પયાચિરણનુ ં
િણચન

ભારત ક. રાજપત્ર:
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સમાવિષ્ટ
• અભ્યાસ ક્ષેત્ર
, અિવિ, ઘટકો અને કાયચપદ્ધવત સદહતના મ ૂળભ ૂત અભ્યાસનો

વિસ્તારણ.
• પ્રી-પદરયોજના અથિા પ ૂિચ-વિસ્તરણ પયાચિરણીય દૃ શ્યનુ ં િણચન એટલે કે એકવત્રત
થયેલ બેઝલાઇન ડેટાનુ ં િણચન.
• બેઝલાઇન ડેટાનો સારાંશ.
• બિા પયાચિરણીય ઘટકોના આિાર નકશા

૪

અપેચક્ષત
પયાચિરણીય
અસરો અને
શમન
પગલાં

• પદરયોજનાના સ્થાન, સંભવિત અકસ્માતો, પદરયોજના દડઝાઇન, પદરયોજના
બાંિકામ, વનયવમત કામગીરી, અંવતમ દડકવમશવનિંગ અથિા પ ૂણચ પદરયોજનાના
પુનિચસનને કારણે તપાસ થયેલ પયાચિરણીય અસરોની વિગતો.

• કર્રો જળ વ્યિસ્થાપન (બાંિકામ / સ્થાપન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કા
િરવમયાન; ઓપરે શન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમચલિંગ ફેઝ): પ્રકાર અથિા

સ્ત્રોત; કર્રો પાણી પેિા જથ્થો; સારિાર ક્ષમતા; સારિાર પદ્ધવત; દરસાયપ્તલિંગ અથિા
ફરીથી ઉપયોગમાં િપરાતા પાણીનો જથ્થો; વિસજિત પાણીની માત્રા; વનકાલની
ક્સ્થવત; વસપ્ધ્િ માટેની વિગતો ઝીરો ચલક્તિડ દડસ્ર્ાિ, સ ૂચર્ત દકસ્સામાં;

• સોચલડ િેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ (બાંિકામ / ઇન્દ્સ્ટોલેશન / કવમશવનિંગ / સ્થાપના તબક્કા

િરવમયાન; ઓપરે શન તબક્કો; રીડન્દ્ડન્દ્સી / તલોઝર / દડસેમ્બચલિંગ ફેઝ): પ્રકાર અથિા
સ્ત્રોત; ઘન કર્રો પેિા જથ્થો; સારિાર ક્ષમતા; સારિાર પદ્ધવત; દરસાયપ્તલિંગ અથિા
ફરીથી ઉપયોગમાં લેિામાં આિતા નક્કર કર્રાનો જથ્થો; વનકાલ કરે લા ઘન
કર્રાના જથ્થા; વનકાલની ક્સ્થવત;

• પ્રવતકૂળ અસરોને ઘટાડિા અને / અથિા setફસેટ કરિાનાં પગલાં.
• ગ્રીનબેલ્ટ વિકાસ પદરયોજના.
૫

વિશ્લેષણ
ની વિકલ્પો

• તકનીકી અને સાઇટની રન્ષ્ટએ વિકલ્પો.
• તકનીકી વનષ્ફળતાના જોખમ માટે નિી અને અનડેટેડ તકનીકનુ ં મ ૂલ્યાંકન.

(તકનીક

• િરે ક વિકલ્પનુ ં િણચન.

અને સાઇટ)

• િરે ક વિકલ્પના પ્રવતકૂળ અસરોનો સારાંશ.
• િરે ક િૈકપ્લ્પક માટે સ ૂચર્ત ઉપાય સ ૂચર્ત કરે છે .
• Jusચર્તય સદહત િૈકપ્લ્પકની પસંિગી.

૬.

પયાચિરણીય
િે ખરે ખ

કાયચક્રમ

• શમન પગલાઓની અસરકારકતાના વનરીક્ષણના તકનીકી પાસાઓ (સમાિે છે .
માપન પદ્ધવતઓ, મોનીટરીંગ આિતચન, િે ખરે ખના સ્થળો, મોવનટદરિંગ ડેટાના
વિશ્લેષણ, મોવનટદરિંગ ડેટાના અનુસ ૂર્ીની જાણ કરિી, કટોકટી પ્રદક્રયાઓ, વિગતિાર
બજેટ, પ્રાપ્તત અનુસ ૂર્ી, િગેરે)

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]
૭.

ભારત ક. રાજપત્ર:
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સમાવિષ્ટ સ ૂર્ના, િે ખરે ખ, સુનાિણીના અધ્યક્ષ સ્થાનેની સ ૂર્ના,
• જાહેર સુનાિણીની

િિારાના
અભ્યાસ

પદરયોજનાના પયાચિરણીય પાસાઓ, કાયચિાહી, અને િરવમયાન ઉભા થયેલા મુદ્દાઓ

પર પદરયોજનાના સમથચકોની પ્રવતબદ્ધતાઓ અંગેના લેચખતમાં મળે લા પ્રવતસાિ,
સદહતની જાહેર પરામશચની વિગતો. સમયમયાચિાની દક્રયા પદરયોજના અને કોષ્ટક
સ્િરૂપમાં બજેટ જોગિાઈ સાથે જાહેર પરામશચ.

• કટોકટી સજ્જતા પદરયોજના અને આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પદરયોજના દ્વારા સપોટે ડ
જોખમ અને જોખમોની ઓળખ, આકારણી અને સંર્ાલન.
• સામાજજક અસર આકારણી, સામાજજક જરૂદરયાત આકારણી અને સંર્ાલન.
• પુનિચસન અને પુનિચસન, જો કોઈ હોય તો: ગામોની સંખ્યા; ઘરોની સંખ્યા;
પદરયોજના વિસ્થાવપત પદરિારોની સંખ્યા; પદરયોજના અસરગ્રસ્ત પદરિારોની

સંખ્યા; પુનિચસન અને પુનિચસન માટે ફાળિેલ ભંડોળ; પુનિચસિાટ અને પુનિચસનની
ક્સ્થવત (પ ૂણચ / પ્રગવતમાં / હજી શરૂ થિાનુ);ં એતશન તલાન, અમલના અનુસ ૂર્ી, બજેટ
જોગિાઈઓ, િગેરે.

• સીઆરઝેડ અથિા આઇસીઆરઝેડમાં ક્સ્થત પદરયોજનાના દકસ્સામાં, ફોમચ -૨ હેઠળ
જરૂરી વિગતો
૮.

પદરયોજ

• ભૌવતક માળખામાં સુિારણા

ના

• સામાજજક માળખાગત સુવિિાઓ

લાભો

• કોપોરે ટ એન્દ્િાયનચમેન્દ્ટ દરસ્પોક્ન્દ્સચબલીટી (સીઇઆર) - જાહેર સુનાિણી અથિા
સામાજજક જરૂદરયાત આકારણી, સમય મયાચદિત દક્રયા પદરયોજના, બજેટ જોગિાઈ
િરવમયાન ઉદ્ભિતા મુદ્દાઓના આિારે સીઈઆર હેઠળ સ ૂચર્ત પ્રવ ૃવત્તઓ.
• રોજગાર સંભવિત - કુ શળ; અિચ કુ શળ અને અકુ શળ
• અન્દ્ય મ ૂતચ લાભો

૯.

પયાચિરણીય
ખર્ચ

વિશ્લેષણ
૧૦.

ઇએમપી

જો વિસ્તારણ સ્ટેજ પર ભલામણ કરિામાં આિે તો

લાભો
• ઇઆઇએ દરપોટચ / ઇએમપીની મંજૂરી પછી, વનિારણ પગલાં લાગુ કરિામાં આવ્યા
છે અને તેની અસરકારકતાનુ ં વનરીક્ષણ કરિામાં આિે છે તેની ખાતરી કરિાના
િહીિટી પાસાઓનુ ં િણચન

• ટોપ મેનેજમેંટ દ્વારા કંપની 'પયાચિરણીય નીવત' ને યોગ્ય રીતે મંજૂરી આપિામાં આિી
છે
• પયાચિરણ સંર્ાલન વિભાગ / સેલની સંસ્થા રર્ના
• ચબન-પાલન / ઉલ્લંઘનનો અહેિાલ આપિાની વમકેવનઝમ, જો કોઈ હોય તો, વનયામક
મંડળને દરપોટચ કરિાની સમયગાળા, ચબન-પાલન બંિ કરિા માટેની પ્રમાણભ ૂત
standardપરે દટિંગ પ્રદક્રયા અથિા જો આંવશક પાલનની જાણ કરિામાં આિે તો.

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]
૧૧

ભારત ક. રાજપત્ર:
સમાવિષ્ટ
• પદરપદરયોજના
નુ ં િણચન

સારાંશ

• પ્રી-પદરયોજના અથિા પ ૂિચ-વિસ્તરણ દૃ શ્ય (બેઝલાઇન દૃ શ્ય)

અને વનષ્કષચ

• અપેચક્ષત પયાચિરણીય અસરો

(આ
કરશે

રર્ના

ઇઆઇએનો

94

• શમન પગલાં
આ

સારાંશ

અહેિાલ

અને તે જ હોઈ

• પયાચિરણીય િે ખરે ખ કાયચક્રમ
• િિારાના અભ્યાસ
• પદરયોજના લાભો
• પયાચિરણ વ્યિસ્થાપન પદરયોજના

શકે છે

િપરાયેલ
માટે

કાયચકારી
સારાંશ)

• પદરયોજનાના અમલીકરણ માટે એકંિરે સમથચન
• કેિી રીતે, વિપરીત અસરોને ઘટાડિામાં આિી છે તેન ુ ં િણચન
૧૨.

જાહેરાત
ની સલાહકારો
રોકાયેલા છે

• તેમના ર્ૂંક સમયમાં ફરી શરૂ કરિામાં આિેલ સલાહકાર સંસ્થાની નામ અને
પ્રિાન થયેલ કન્દ્સલ્ટન્દ્સીની પ્રકૃવત.
• માન્દ્યતા વિગતો
• ઇઆઇએ કોઓદડિનેટર અને કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત (ઓ) ની વિગતો ઇઆઇએ
તૈયાર કરિામાં શામેલ છે .
• પદરવશષ્ટ- XIII મુજબ ઇઆઈએ ની તૈયારીમાં સામેલ ઇઆઈએ કોઓદડિનેટર અને
કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાત (ઓ) ની ઘોષણા.

નૉિ:

1)

બિા િસ્તાિેજો પ ૃષ્ઠ ક્રમાંદકત, અનુક્રવમત રીતે અનુક્રવમત હોિા જોઈએ.

2)

ડેટા સંગ્રહ કરિાની અિવિ / તારીખ સ્પષ્ટપણે િશાચિિી જોઈએ.

3)

પ્રાિે વશક ભાષાઓમાં બિી સામગ્રીનુ ં પ્રમાચણત અંગ્રેજી અનુિાિ પ્રિાન કરવુ ં જોઈએ.

[ભાગ II— ખંડ ૩

ભારત ક. રાજપત્ર:

95

સમાવિષ્ટપરરત્તશષ્ટ- XI

(II)]

(કલમ ૧૩ અને ૧૬ નો સંિભચ લો)
પર્યાવરણ મેનેજમેન્ટ રરપોટા ની સયમયન્ર્ રચનય
એસ.

ઇઆઇએ

નં.

સ્િક્ચર

.૧

પદરર્ય

સમયત્તવષ્ટો
• દરપોટચ નો હેત ુ
• પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની વિગતો: પદરયોજનાનુ ં નામ; કંપની / સંસ્થાનુ ં નામ;
નોંિાયેલ સરનામુ;ં કંપનીની કાન ૂની ક્સ્થવત; સંયતુ ત સાહસ જો કોઈ હોય તો; િગેરે

• પદરયોજનાનુ ં સ્થાન: તલોટ / સિે / ઠાસરા નંબર; ગામ; તહસીલ; જીલ્લો; રાજ્ય; પીન
કોડ; બાઉન્ન્દ્ડડેડ અક્ષાંશ-ઉત્તર (પ્રવત અને;); બાઉન્ન્દ્ડડેન્દ્ટ લંબાઈ- પ ૂિચ (થી અને;); સિે
ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા ટોપો શીટ નંબર.; ટોપો શીટની નકલ; સીન લેિલ (એએમએસએલ) ના
ઉપરોતત મહત્તમ એચલિેશન; દકમીએલ ફાઇલની નકલ; અભ્યાસની અંતગચત
પદરયોજનાની સીમાથી નજીકના ઉચ્ર્તમ પ ૂર સ્તર (એર્એફએલ) નુ ં અંતર

વિસ્તાર; વસક્સ્મક ઝોન; નજીકનુ ં રે લ્િે સ્ટેશન; નજીકના રે લ્િેથી અંતર
સ્ટેશન (દક.મી. માં); નજીકનુ ં વિમાનમથક; નજીકના એરપોટચ થી અંતર; નજીકનુ ં નગર
/ શહેર / જજલ્લાનુ ં મુખ્ય તિાટચ ર (સ્પષ્ટ કરો); નજીકના શહેર / શહેર / જજલ્લા મુખ્ય

તિાટચ રથી અંતરે (દક.મી. માં); ગ્રામ પંર્ાયતો, જજલ્લા પદરષિ, મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન,
સ્થાવનક સંસ્થા (વપન કોડ અને ટેચલફોન નંબર સાથેન ુ ં સંપ ૂણચ ટપાલ સરનામુ)ં
• સામાન્દ્ય સ્થાન, વિવશષ્ટ સ્થાન, પદરયોજનાની સીમા અને પદરયોજના સાઇટ
લેઆઉટ િશાચિતા નકશા.
• ની પ્રકૃવત, કિ, િગચન ુ ં ર્ૂંકું િણચન

પદરયોજના: અનુસ ૂચર્માં

આઇટમ નંબર.
• પયાચિરણ, સામાજજક અને નાણાકીય રન્ષ્ટએ િે શ, પ્રિે શને પદરયોજનાનુ ં મહતિ.
• અગાઉના િાતાિરણની મંજૂરી / સંમવત સદહતના પદરયોજનાનો સંચક્ષતત ઇવતહાસ.

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]
૨.

પદરપદરયો
જના નુ ં
િણચન
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સમાવિષ્ટ
• પદરયોજનાનો
પ્રકાર.

• પદરયોજનાની જરૂર છે .
• પદરયોજના દ્વારા અથિા તેના માટે જરૂરી સંકળાયેલ પ્રવ ૃવત્તઓ સદહત ઓપરે શનનુ ં
કિ અથિા પદરમાણ.
• તકનીકી અને પ્રદક્રયા િણચન જેમાં પદરયોજનાકીય આકૃવત / ફ્લો ર્ાટચ નો પદરયોજના
લેઆઉટ, પદરયોજનાના ઘટકો િગેરે િશાચિતો હોિો જોઈએ.
• અંિાજજત માત્રા, સંભવિત સ્રોત, નાણાકીય ઉતપાિન / સેકન્દ્ડનુ ં માકે દટિંગ ક્ષેત્ર, કાર્ા
માલ અને પદરિહન કરે લા ઉતપાિનના પદરિહનની ક્સ્થવત સાથે જરૂરી કાર્ી સામગ્રી.
• દરસોવસિંગ ઓન્તટમાઇઝેશન / દરસાયપ્તલિંગ અને ઇનકાર ઇન પદરયોજના, જો કોઈ હોય
તો, ર્ૂંકમાં રૂપરે ખા આપિી જોઈએ.
• જળ સ્ત્રોત, ઉજાચ / શક્તતની આિશ્યકતા અને સ્રોતની ઉપલબ્િતા આપિી જોઈએ.
• વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓ માટે જમીનની જરૂદરયાત, જમીનની માચલકી, જમીન સંપાિનની
ક્સ્થવત, િગેરે.
• કર્રાની માત્રા ઉતપન્ન કરિી જોઈએ (પ્રિાહી અને નક્કર) અને તેમના સંર્ાલન /
વનકાલ માટેની પદરયોજના.
ુ ી માદહતી આપે છે
• શક્યતા રે ખાંકનની પદરયોજનાકીય રજૂઆતો જે ઇઆઇએ હેતન
• મંજૂરી અને અમલીકરણ માટે સ ૂચર્ત શેડય ૂલ

૩

િરખાસ્ત

• પદરયોજનાને કારણે અપેચક્ષત પયાચિરણીય અસરોની વિગતો

શમન

• હલનર્લન ગ્રીનબેલ્ટ ડેિલપમેન્દ્ટ તલાન સદહતના આંતર સંબિ
ં ોને માપે છે

પગલાં
૪

પયાચિરણીય
િે ખરે ખ

કાયચક્રમ
૫.

• શમન પગલાંની અસરકારકતાનુ ં વનરીક્ષણ કરિાના તકનીકી પાસાં (સમાિેશ થાય
છે . માપન પદ્ધવતઓ, આિતચન, સ્થાન, ડેટા વિશ્લેષણ, દરપોદટિંગ અનુસ ૂર્ી, કટોકટી
કાયચિાહી, વિગતિાર બજેટ અને પ્રાપ્તત સ ૂચર્)

પદરયોજ

• કોપોરે ટ પયાચિરણની જિાબિારી - સીઇઆર હેઠળ સ ૂચર્ત પ્રવ ૃવત્તઓ

ના

• રોજગાર સંભવિત - કુ શળ; અિચ કુ શળ અને અકુ શળ

લાભો

• અન્દ્ય મ ૂતચ લાભો

[ભાગ II— ખંડ ૩
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સમાવિષ્ટપરરત્તશષ્ટ- XII

(II)]

(કલમ ૧૧ નો સંિભચ લો)
પ ૂવા-શક્યતય અહેવયલ દસ્તયવેજની સયમયન્ર્ રચનય
એસ.

પીએફઆર સ્િક્ચર

સમયત્તવષ્ટો

નં.
૧

કાયચકારી
સારાંશ

• પદરયોજનાના પ્રસ્તાિકની વિગતો, પદરયોજનાનુ ં સ્થાન, પદરયોજનાના
સંચક્ષતત ઇવતહાસ અગાઉના પયાચિરણીય મંજૂરી / સંમવત સદહતના

વિસ્તરણ / આધુવનકરણ / ઉતપાિનમાં વમશ્રણમાં ફેરફાર / પ્રદક્રયામાં
ફેરફારની સંભાિના; ઓપરે શનનુ ં કિ અને તીવ્રતા; તકનીકી અને

પ્રદક્રયા િણચન; કાર્ા માલની જરૂદરયાત; પાણી અને િીજળીની
આિશ્યકતા; પદરયોજના

સ્થાનની

પયાચિરણીય

સંિેિનશીલતા;

પયાચિરણીય પ્રભાિ આકારણી; શમન પગલાં; િે ખરે ખ િગેરે
૨.

પદરયોજનાની
રજૂઆત /

પ ૃષ્ઠભ ૂવમની માદહતી

• પદરયોજના અને પદરયોજનાના પ્રોપોઝરની ઓળખ. માઇવનિંગ
પદરયોજનાના દકસ્સામાં, માઇવનિંગ લીઝ / ઇરાિાના પત્રની નકલ
આપિી જોઈએ.

• પદરયોજનાની પ્રકૃવતનુ ં ર્ૂંકું િણચન.
• િે શ અને અથિા પ્રિે શ માટેના પદરયોજના અને તેના મહતિની
આિશ્યકતા.
• દડમાન્દ્ડ-સતલાય ગેપ.
• સ્િિે શી ઉતપાિન વિરુદ્ધ આયાત.
• વનકાસ શક્યતા.
• ઘરે લ ું / વનકાસ બજારો.
• પદરયોજનાને કારણે રોજગાર પેrationંી (પ્રતયક્ષ અને પરોક્ષ)

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)] ૩

પદરપદરયોજના નુ ં
િણચન

ભારત ક. રાજપત્ર:
સમાવિષ્ટ
• એકબીજા
સાથે 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 લેઆઉટ િશાચિતુ).ં
• િૈકપ્લ્પક સાઇટ્સની વિગતો અને સ ૂચર્ત સાઇટની પસંિગીના આિારે ,
ખાસ કરીને પયાચિરણીય બાબતોમાં જે પ્રકાવશત કરિામાં આિશે તે
પ્રકાવશત થવુ ં જોઈએ.

• ઓપરે શનનુ ં કિ અથિા તીવ્રતા.
• પ્રદક્રયા વિગતો સાથેનો પદરયોજના િણચન (પદરયોજનાનો આકૃવત / ફ્લો
ર્ાટચ , પદરયોજનાનો લેઆઉટ િશાચિતો, પદરયોજનાના ઘટકો િગેરે
આપવુ ં જોઈએ).

• અંિાજજત માત્રા, સંભવિત સ્રોત, નાણાકીય ઉતપાિન / ઓ માકે દટિંગ ક્ષેત્ર,
કાર્ા માલના પદરિહનની રીત અને સમાતત ઉતપાિનની આિશ્યકતા
સાથે કાર્ી સામગ્રી જરૂરી

• દરસોવસિંગ optimન્તટમાઇઝેશન / દરસાયપ્તલિંગ અને ઇનકાર ઇન
પદરયોજના, જો કોઈ હોય તો, ર્ૂંકમાં રૂપરે ખા આપિી જોઈએ.
• જળ સ્ત્રોત, ઉજાચ / શક્તતની આિશ્યકતા અને સ્રોતની ઉપલબ્િતા
આપિી જોઈએ.

• કર્રાની માત્રા ઉતપન્ન કરિી જોઈએ (પ્રિાહી અને નક્કર) અને તેમના
સંર્ાલન / વનકાલ માટેની પદરયોજના.
ુ ી
• શક્યતા રે ખાંકનની પદરયોજનાકીય રજૂઆતો જે ઇઆઇએ હેતન
માદહતી આપે છે .
૪

સાઇટ વિશ્લેષણ

• કનેન્તટવિટી.
• જમીન ફોમચ, જમીનનો ઉપયોગ અને જમીનની માચલકી.
• ટોપોગ્રાફી (નકશાની સાથે).
• હાલની જમીન િપરાશની રીત (કૃવષ, ચબન-કૃવષ, િન, જળ સંસ્થાઓ
(સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ હેઠળના ક્ષેત્રનો સમાિેશ થાય છે )),
જગલોની
ં
પદરવિથી પયાચિરણ, ઇકો સંિેિી વિસ્તારો, જળ સંસ્થાઓ

(એર્એફએલથી અંતર) નિીના), સીઆરઝેડ અથિા આઈસીઆરઝેડ.
સ ૂચર્ત ઓિોચગક ક્ષેત્રના દકસ્સામાં, ગેઝેટની સ ૂર્નાની નકલ આપિી
જોઈએ.

• હાલનુ ં ઇન્દ્રાસ્િતર્ર.
• માટીનુ ં િગીકરણ.
• ગૌણ સ્ત્રોતોમાંથી આબોહિાની માદહતી.
• સામાજજક ઈન્દ્રાસ્િતર્ર ઉપલબ્િ છે
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(II)] ૫

ભારત ક. રાજપત્ર:

આયોજન સંચક્ષતત

સમાવિષ્ટ
• આયોજન
કલ્પના (ઉદ્યોગોનો પ્રકાર, સુવિિાઓ, પદરિહન િગેરે.)

નગર અને િે શ.
• િસ્તી પ્રોજેતશન
• જમીનના ઉપયોગના તલાવનિંગ (ગ્રીન બેલ્ટ સાથે ત ૂટી જિા િગેરે)
• ઇન્દ્રાસ્િતર્ર દડમાન્દ્ડનુ ં મ ૂલ્યાંકન (શારીદરક અને સામાજજક)
• સુવિિાઓ / સુવિિાઓ
૬.

સ ૂચર્ત

• ઓિોચગક ક્ષેત્ર (પ્રોસેસીંગ ક્ષેત્ર)

ઇન્દ્રાસ્િતર્ર

• રહેણાંક વિસ્તાર (ચબન-પ્રદક્રયા વિસ્તાર)
• લીલો પટ્ટો.
• સામાજજક ઈન્દ્રાસ્િતર્ર.
• કનેન્તટવિટી (િાદફક અને િાન્દ્સપોટચ રોડ / રે લ, મેિો, પાણીની રીતો,
િગેરે).
• પીિાનુ ં પાણીનુ ં સંર્ાલન.
• ઓિોચગક કર્રો વ્યિસ્થાપન
• સોચલડ િેસ્ટ મેનજ
ે મેન્દ્ટ.
• પાિર આિશ્યકતા અને પુરિઠા / સ્રોત

૭.

પુનિચસન અને

• હોમ ઓવસટીઝ, લેન્દ્ડ ઓવસટીઝ અને જમીન વિહોણા મજૂરો સદહત આ

પુનિચસન (આર

પદરયોજનાને અસરગ્રસ્ત (કેન્દ્ર / રાજ્ય) નીવત અપનાિિાની (ર્ૂંકમાં

એન્દ્ડ આર)

રૂપરે ખા આપિામાં આિશે)

પદરયોજના
૮.

પદરયોજના શેડય ૂલ
અને ખર્ચનો અંિાજ

• સંભિત date તારીખ અને બાંિકામની શરૂઆત અને સંભવિત

સમાપ્તતની તારીખ (પદરયોજના માટેન ુ ં અનુસ ૂર્ી આપવુ ં જોઈએ).

• પદરયોજનાની આવથિક સધ્િરતાના સંિભચમાં વિશ્લેષણ સાથે અંિાજજત
પદરયોજના ખર્ચ.
૧૦.

વિશ્લેષણ

ની • આ વિસ્તારમાં આદિજાવતની િસ્તી, જો કોઈ હોય તો, સદહતના

િરખાસ્ત

સ્થાવનક લોકોને ફાયિા પર વિશેષ ભાર સાથે આવથિક અને સામાજજક
(અંવત

લાભો

મ ભલામણો)

પરરત્તશષ્ટ- XIII
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ભારત ક. રાજપત્ર:

100

સમાવિષ્ટ
માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ
કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેશનના જાહેરાત માટેન ુ ં ફોમેટ

(II)]

1. માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ સલાહકાર સંસ્થાનુ ં નામ:
2. માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ સલાહકાર સંસ્થાનુ ં સરનામુ:ં
3. માન્દ્યતા નંબર:
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 દરપોટચ માં સામેલ કાયાચતમક ક્ષેત્રના વનષ્ણાતોની વિગતો:
સી.

કાયાચતમક વિસ્તાર

એલ

FAE નુ ં

ઇનપુટ / એફએફઇના જોડાણ સહી અને

નામ

(ઇઆઇએ દરપોટચ સાથેનો સંિભચ)

તારીખ

.
ના.
૧

હિા

પ્રદૂ ષણ

મોનીટરીંગ,

વનિારણ અને વનયંત્રણ
૨

હિામાનશાસ્ત્ર,

હિા
ગુણિત્તા

મોડેચલિંગ અને આગાહી
૩

પાણી

પ્રદૂ ષણ

મોનીટરીંગ,

વનિારણ અને વનયંત્રણ
૪

ઇકોલોજી અને જૈિવિવિિતા

૫

અિાજ અને કંપન

૬

સામાજજક- અથચશાસ્ત્ર

૭

હાઇડ્રોલોજી, ભ ૂગભચ જળ અને જળ
સંરક્ષણ

૮

ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર

૯

ભ ૂવમ સંરક્ષણ

૧૦

જમીનનો ઉપયોગ

૧૧

જોખમ આકારણી

અને જોખમો

વ્યિસ્થાપન
૧૨

અન્દ્ય (સ્પષ્ટ કરો)

માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેશનના િડા દ્વારા ઘોષણા:
હ,ુ ં ----------------------------, અહીંથી, પુન્ષ્ટ કરે છે કે ઉપરોતત વનષ્ણાતોએ ---- શીષચકિાળા પદરયોજનાની ઇઆઇએ

દરપોટ તૈયાર કરી ------------------------------- મેસસચ --------------- ------------. હું એ પણ પુન્ષ્ટ આપુ ં છં કે આ
વનિેિનમાં જણાિેલ કોઈપણ ભ્રામક માદહતી માટે હું સંપ ૂણચ જિાબિાર હોઈશ.

[ભાગ II— ખંડ ૩
(II)]
સહી અને તારીખ:

ભારત ક. રાજપત્ર:
સમાવિષ્ટ

નામ:
હોદ્દો:
માન્દ્યતા પ્રાતત ઇઆઈએ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેશનનુ ં નામ
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ભારત ક. રાજપત્ર:

(II)]

સમાવિષ્ટ
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પરરત્તશષ્ટ- XIV

અર્યઉનય વયતયવરણની મંજૂરી અથવય પ ૂવા પર્યાવરણ પરવયનર્ી મયટે એક્ટલકેશનની પ્રરક્રર્યની
પરરર્ોજનયકીર્ રજૂઆત
પદરિેશમાં અરજી
મંત્રાલય: કેટેગરી 'એ' ના સંિભચમાં

એસઇઆઈએ અથિા યુટીઆઈએએ: િગચ

િરખાસ્ત; અને કે ટેગરી 'બી ૧' (સામાન્દ્ય

'બી ૧' (સામાન્દ્ય શરતોને આકવષિત નહીં

શરતોને આકવષિત કરે છે ).

કરતી) સંિભચમાં િરખાસ્તો; અને કેટેગરી
'બી ૨'

વનષ્ણાત મ ૂલ્યાંકન સવમવત

એસઇએસી અથિા યુટીઇએસી: કેટેગરી
'બી ૧' (સામાન્દ્ય શરતોને આકવષિત

ડીઈએસી: માઇવનિંગ લીઝ ક્ષેત્ર
સાથે

નહીં કરતી) સંિભચમાં િરખાસ્તો; અને

૨ હેતટરથી િધુ અને ૫

કેટેગરી 'બી ૨' પરીયોજનાઓ કે જે

હેતટર સુિીના 'ગૌણ ખવનજો'

મ ૂલ્યાંકન સવમવત સમક્ષ મ ૂકિાની જરૂર

િરખાસ્તો

અનુસ ૂચર્માં સ્પષ્ટ કયાચ મુજબ

ના ખાણકામ અંગેના

છે

મ ૂલ્યાંકન અને ભલામણ

મ ૂલ્યાંકન અને
ભલામણ

મ ૂલ્યાંકન અને ભલામણ

એસઇઆઈએ / યુટીઇઆઈએ
દ્વારા ઓનલાઇન મોડ દ્વારા
એપ્તલકેશનની સ્િીકૃવત:

પ ૂિચ-ઇપી ઇશ્યુ કરિા અંગે
વનણચય લેિા માટે કેટેગરી
'બી

પ્રિાન-પ ૂિચ ઇસી જારી કરિા અંગે મંત્રાલય
વનણચય લેશે

૨' પરીયોજનાઓ

એસઇઆઈએએ અથિા યુટીઇઆઈએ પ ૂિચ-ઇસી જારી
કરિા અંગે વનણચય લેિા માટે

પરીિમાં પ્રાિાન્દ્ય ઇસી / ઇપીની ગ્રાન્દ્ટ અથિા
અસ્િીકાર

[ભાગ II— ખંડ ૩

ભારત ક. રાજપત્ર:

(II)]

સમાવિષ્ટ
પરરત્તશષ્ટ-એક્સવી

103

ઉલ્લંઘનનય કેસોનય વ્ર્વહયરની પરરર્ોજનયકીર્ રજૂઆત
ઉલ્લંઘનનુ ં જોગિાઈ

(પ્રોજેકટ પ્રોપોટે ન્દ્ટ દ્વારા સુઓ મોટો
એપ્તલકેશન / અવિકારીઓ દ્વારા દરપોટચ કરે લ
ઇએસી / એસઇએસી / યુટીઇએસી દ્વારા મ ૂલ્યાંકન કરિા માટેના મ ૂલ્યાંકનને ધ્યાનમાં રાખીને કે પ્રિતચમાન કાયિાઓ હેઠળ કોઈ સ્થળે

પદરયોજનાનુ ં વનમાચણ અથિા હાથ િરિામાં આવ્યું છે , જે અનુકૂળ પયાચિરણીય સલામતી સાથે પયાચ િરણીય િોરણોના પાલન હેઠળ
ક્સ્થર રીતે ર્લાિી શકાય છે . રક્ષકો

જો આકારણી 'નકારાતમક'

જો આકારણી 'સકારાતમક' હોય તો

રાજ્ય સરકાર / એસપીસીબીને
EPA ની ૧9 હેઠળની કાયચિાહી શરૂ
કરિા વિનંતી

માં છે

નુકસાનની આકારણી અને માનક ટRર

ઉપરાંત અન્દ્ય મુદ્દાઓ (જો જરૂરી હોય તો)
માટે વિવશષ્ટ ટીએઆર

1.

પદરયોજના બંિ કરિાની

ભલામણ કરિામાં આિશે

2.

કાયિા અંતગચત અન્દ્ય
દક્રયાઓ જેમાં રીવમડીશનના
વનિે શો શામેલ છે

રાજ્ય સરકાર / એસપીસીબી દ્વારા
ઇપીએ ૧9 ની ૧9 િષચની કાયચિાહી
શરૂ કરો

સી.પી.સી.બી. દ્વારા બહાર પાડિામાં આિેલ
માપિંડ મુજબ નુકસાન આકારણી અને
ઉપાય પદરયોજના સદહત ઇ.આઇ.એ.
દરપોટચ ની તૈયારી

આ સ ૂર્નાના ફકરા ૧૪ ની જોગિાઈ મુજબ

રાજ્ય સરકાર અથિા યુટી િહીિટ

જાહેર પરામશચ

અથિા એસપીસીબી અથિા
યુટીપીસીસી દ્વારા પયાચિરણ (સુરક્ષા)
અવિવનયમ, ૧૯૮૬ હેઠળ કાયચિાહીની

આ સ ૂર્નાના ફકરા ૧૫ ની જોગિાઈઓ

શરૂઆત

મુજબ ઇએસી / એસઇએસી / યુટીઇએસી દ્વારા
મ ૂલ્યાંકન

ઉપાય પદરયોજના માટે બેંક
ગેરંટી

ઉલ્લંઘન પદરયોજના માટે EC ની ગ્રાન્દ્ટ

અથિા અસ્િીકાર

અસ્િીકારના
દકસ્સામાં

ડીટે દ્વારા અપલોડ કરાયેલ. ભારત સરકાર પ્રેસ, રીંગરોડ, માયાપુરી, નિી દિલ્હી -૧૧૦૦૬૪ પર
વપ્રન્ન્દ્ટિંગનુ ં પ્રકાશન અને પ્રકાશકના વનયંત્રક દ્વારા પ્રકાવશત, -૧૧૦૦૫૪.

