
पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर 
छाननी शलु्क आकारण्र्याबाबत.... 

महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण ववभाग 

शासन वनणणर्य क्रमाांक : सांकीणण 2013/प्र.क्र.151/ताां.क.1, 
नवीन प्रशासन भवन, 15 वा मजला,मादाम कामा मागण,  

हुतात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032 
वदनाांक:-2 मे, 2014 

वाचा -कें द्रीर्य पर्यावरण व वने मांत्रालर्याची अविसूचना क्र.सांकाआ-1533(अ), वद.14.9.2006. 
प्रस्तावना - 

पर्यावरण ववभागाकडे पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांची छाननी करणे, अशा प्राप्त 
प्रस्तावाांची अद्यर्यावत र्यादी तर्यार करुन ती ववभागाच्र्या सांकेतस्थळावर ठेवणे, त्र्याचप्रमाणे SEAC 
सवमत्र्या आवण SEIAA प्राविकरणाच्र्या बैठकाांचे आर्योजन करणे, र्या सवमत्र्याांच्र्या बैठकाांची ववषर्यसूची, 
बैठकाांचे इवतवृत्त, शासनाकडून वेळोवेळी वनगणवमत करण्र्यात रे्यणारे आदेश, सूचना तसेच, र्या कामासाठी 
वनरु्यक्त करण्र्यात आलेले कां त्राटी कमणचारी र्याांचे मावसक वेतन इत्र्यादींचा आर्थथक भार शासनावर पडत 
आहे.  र्या सवण बाबी लक्षात घेऊन पर्यावरण ववभागाकडे पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त होणा-र्या प्रस्तावाांवर 
छाननी शलु्क आकारुन वरील सवण बाबींसाठी होणारा खचण भागववण्र्याचा प्रस्ताव शासनाच्र्या ववचारािीन 
होता.  
2. छाननी शलु्काबाबत कें द्र शासनाने वद.13.4.2000 च्र्या पत्रान्वरे्य पर्यावरण अनुमती/सागरी 
वकनारा व्र्यवस्थापनाांतगणत अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शलु्क लावण्र्याबाबत कळववले आहे.  
तसेच गुजरात व तावमळनाडू राज्र्यात CRZ/EIA अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शलु्क लावण्र्यात 
रे्यते.  
3. मा.सवोच्च न्र्यार्यालर्याने वरट र्यावचका क्र.914/1991 र्या प्रकरणी वदलेले वद.28.8.1996 
रोजीचे आदेश आवण भारतीर्य घटनेच्र्या कलम 21 अन्वरे्य “ पोल्रु्यटर पे वप्रन्सीपल”  हे  तत्व हे देशातील 
पर्यावरण कार्यद्याचा अववभाज्र्य भाग असल्र्याचे नमूद केले आहे.  त्र्यानुसार अशा प्रस्तावाांवर छाननी शलु्क 
आकारणे समथणनीर्य आहे.   
4. कें द्र शासनाने पर्यावरण सांरक्षण कार्यद्याांतगणत गठीत सागरी वकनारा व्र्यवस्थापन प्राविकरणाकडे 
प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शलु्क आकारुन ते स्वतांत्र बँक खात्र्यात जमा करण्र्याबाबत राजपत्रात नमूद केले 
आहे.  त्र्याच कार्यद्यातील तरतूदीअांतगणत SEIAA व SEAC-1, 2, 3 चे गठन केले असल्र्याने आवण र्या 
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सवण सवमत्र्या व प्राविकरण हे कें द्र शासनाच्र्या अखत्र्यारीतील असल्र्याने सदरची तरतूद र्या प्राविकरण व 
सवमत्र्याांनाही लागू होते.  
शासन वनणणर्य:-  

वरील सवण पार्शवणभूमी लक्षात घेता शासनाने असा वनणणर्य घेतला आहे की, कें द्रीर्य पर्यावरण व वने 
मांत्रालर्याने वनगणवमत केलेल्र्या EIA Notification-2006 अनुसार पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर 
खालीलप्रमाणे छाननी शलु्क आकारण्र्यात र्यावे :- 
अ.क्र. प्रकल्पाची एकूण ककमत प्रस्ताववत शलु्क 

1 रुपरे्य 1 कोटीपासनू ते 50 कोटीपरं्यत रु.1 लक्ष 
2 रुपरे्य 50 कोटीपासून ते रुपरे्य 100 कोटीपरं्यत रु.3 लक्ष 
3 रुपरे्य 100 कोटीपासून ते 500 कोटीपरं्यत रु.5 लक्ष 
4 रुपरे्य 500 कोटीपासून ते 1000 कोटीपरं्यत रु.10 लक्ष 
5 रुपरे्य 1000 कोटीपासून व त्र्यावर रु.15 लक्ष 

 
2. पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शलु्क आकारुन जमा होणाऱ्र्या वनिीतून 
खालीलप्रमाणे होणारा खचण भागववण्र्याचे प्रस्ताववत आहे :-  

(1) SEAC सवमती आवण SEIAA प्राविकरणावरील अध्र्यक्ष, सदस्र्य र्याांना प्रवतवदन बैठक भत्ता 
खालीलप्रमाणे वदनाांक 1/12/2013 पासून पूवणलक्षी प्रभावाने देण्र्याचे प्रस्ताववत आहे:-  

अ.क्र. पदनाम प्रस्ताववत बैठक भत्ता 
1 अध्र्यक्ष रु.15,000/- प्रवत वदन 
2 सवमतीचे सदस्र्य रु.10,000/- प्रवत वदन 

 
(2) प्रकल्प प्रवतणकाांनी पर्यावरण अनुमतीसाठी अजण सादर करताांना ककवा ज्र्याांना अद्याप पर्यावरण 
अनुमती पावरत झालेली नाही त्र्याांनी चलनाद्वारे उपरोक्तप्रमाणे उघडल्र्या जाणा-र्या खात्र्यामध्रे्य 
छाननी शलु्क जमा करुन त्र्या चलनाची मूळ प्रत अजासोबत सादर करावी. सध्र्या प्रकरण ज्र्या 
टप्प्र्यावर असेल त्र्या टप्प्र्यावर चलनाद्वारे छाननी शलु्क जमा केल्र्याचे चलन सांबांिीताांकडे जमा 
करण्र्यात र्यावे. ज्र्या प्रकरणाांमध्रे्य SEIAA च्र्या वशफारशीनांतर पर्यावरणीर्य अनुमती जारी झालेली 
नसेल त्र्याांनासुध्दा हा वनणणर्य लागू राहील व अशा प्रकरणाांमध्रे्य चलन SEIAA कडे सादर करावे. 
SEAC व SEIAA ने जमा शलु्काची प्रकरण वनहार्य मावहती तर्यार करावी.  र्याबाबत कार्यणपध्दती 
स्वतांत्रपणे पर्यावरण ववभागाद्वारे वनवर्शचत करण्र्यात रे्यईल. 
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(3) तसेच SEIAA व SEAC र्याांना सहाय्र्य करण्र्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण वनर्यांत्रण मांडळाला 
सवचवालर्य म्हणून र्यापूवीच घोवषत करण्र्यात आले आहे. छाननी शलु्काचा वनिी जमा करण्र्यासाठी 
SEIAA/SEAC Secretariat र्या नाांवाने राष्ट्रीर्यीकृत बँकेत बचत खाते उघडण्र्यात र्यावे.  र्या खात्र्याची 
हाताळणी सध्र्या पुढील आदेश होईपरं्यत आहांरण व सांववतरण अविकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण वनर्यांत्रण 
मांडळ र्याांनी SEIAA व SEAC र्याांच्र्या समन्वर्याने व पर्यावरण ववभागाच्र्या वनदेशानुसार करावी. 
पर्यावरण ववभागाने वनदेवशत/मान्र्य केलेल्र्या बाबींवरच सदर खात्र्यातून खचण करण्र्यात र्यावा.  
र्याबाबतचा वतमाही जमा/खचाचा लेखा मांडळ सांचालक/प्रिान सवचव पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य 
र्याांना सादर करेल. हा जमा होणारा वनिी महाराष्ट्र प्रदुषण वनर्यांत्रण मांडळाकडून SEIAA व SEAC 
सवमत्र्याांचे सवचवालर्य म्हणून करण्र्यात रे्यणा-र्या खचास पूरक वनिी म्हणून असेल. 
(4) र्या जमा शलु्कातून सवणसािारणपणे खालील खचण भागववण्र्यात र्यावा :- 

अ) SEIAA व SEAC सवमत्र्याांचे अध्र्यक्ष, सदस्र्य र्याांचा बैठक भत्ता, बैठकीची व्र्यवस्था, बैठक 
कक्ष, सवचव व सदस्र्य सवचव र्याांचा प्रवास, बैठकी दरम्र्यान वनवास, वाहन, स्थळ पाहणी 
इत्र्यादीवरील खचण. 

ब) SEIAA व SEAC सवमत्र्याांसाठी पर्यावरण ववभागास लागणारा आस्थापनेवरील खचण, जसे 
सांगणक, लॅपटॉप, कप्रटर, झेरॉक्स, स्कॅनर, सॉफ्टवेअर, हाडणवेअर, नवीन वाहने व इांिन 
इत्र्यादी खरेदी, दुरुस्ती, प्रवशक्षण, सांकेतस्थळ  अद्यर्यावत/देखभाल करणे, नस्ती 
व्र्यवस्थापन र्यावर होणारा अनुषांवगक खचण. र्याबाबत खरेदी व त्र्यावरील खचाचे वनदेश 
मांडळाला ववभागाद्वारे आवर्शर्यकतेनुसार देण्र्यात रे्यतील.   

क)  सवमत्र्याांच्र्या कामासाठी बाह्य स्त्रोताांवरील कमणचारी जसे ऑवफस बॉर्य, चालक, लघुलेखक, 
वविी अविकारी, ताांवत्रक सहार्यक इत्र्यादींवरील मावसक महेनतानाचा खचण, कमणचाऱ्र्याांच्र्या 
ठोक वनरु्यक्तीबाबत महाराष्ट्र प्रदुषण वनर्यांत्रण मांडळाला ववभागाकडून नामवनदेशने 
पाठववण्र्यात रे्यतील. 

ड)  र्या सांबांिातील न्र्यार्यालर्यीन प्रकरणे, राष्ट्रीर्य हवरत न्र्यार्याविकरणाशी सांबांवित प्रकरणे, कें द्र 
शासनाकडील र्यासांबांिीच्र्या बैठका, र्याअनुषांगाने पर्यावरण ववभागातील कामे, सदस्र्य 
सवचव, सवमती सवचव, सवचव, सांचालक, प्रिान सवचव इत्र्याांदीनी केलेल्र्या रेल्व ेव ववमान 
प्रवासाचा खचण, प्रिान सवचव, सांचालक र्याांचे वाहन, इांिन व त्र्यावरील अनुषांगीक खचण, 
न्र्यावर्यक सल्ल्र्यासाठी होणारा खचण, तक्रारींवरील सुनावणी, स्थळ पाहणी, बैठका, 
मावहती अविकार, ववकलाांची प्रकरणवनहार्य वनरु्यक्ती इत्र्यादींवरील खचण. 
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इ)   SEIAA व SEAC प्रकरणाांचा वनपटारा जलद गतीने करण्र्यासाठी ई-गव्हनणन्स व तत्सम 
बाबींवर होणारा खचण. तसेच ववभागाने वनदेशीत केल्र्यानुसार सांबिीत आकस्मीक कामे इ. 
वरील खचण. 

3. हा शासन वनणणर्य ववत्त ववभागाच्र्या सहमतीने व त्र्या ववभागाच्र्या अनौपचावरक सांदभण क्र.98/14 
व्र्यर्य-16, वद.13.3.2014 अन्वरे्य वनगणवमत करण्र्यात रे्यत आहे. 

सदर शासन वनणणर्य महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्र्यात आला असून त्र्याचा सांकेताक 201405061505318104 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात रे्यत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार व नाांवाने.  

 ( दे. के. मानकर ) 
 शासनाचे अवर सवचव 

प्रत, 
1. महाराष्ट्राचे मा.राज्र्यपाल र्याांचे सवचव 
2. मा.मुख्र्यमांत्री र्याांचे सवचव 
3. मा.उपमुख्र्यमांत्री र्याांचे सवचव 
4. सवण मांत्री / सवण राज्र्यमांत्री  
5. मुख्र्य सवचव, महाराष्ट्र शासन 
6. सवण अपर मुख्र्य सवचव, प्रिान सवचव, सवचव, महाराष्ट्र शासन 
7. सवण ववभागीर्य आरु्यक्त 
8. सवण वजल्हाविकारी 
9. सवण महानगरपावलका आरु्यक्त 
10. सदस्र्य सवचव, महाराष्ट्र प्रदुषण वनर्यांत्रण मांडळ, सार्यन, मुांबई 
11. सवण SEAC सवमत्र्या व SEIAAप्राविकरण/रोख शाखा, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, मुांबई. 
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