
पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर 
छाननी शुल्क आकारण्र्याबाबत.. 
 

                                                     महाराष्ट्र शासन 
                                                                पर्यावरण ववभाग  
                                    शासन वनणणर्य क्रमाांक : सांकीणण  २०१३/प्र.क्र.१५१/ ता.क.१,  
                                   नवीन प्रशासन भवन, 15 वा मजला , मादाम कामा मागण, 
                                         हुतात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालर्य, मुांबई -400 032 
                                                       वदनाांक :- १४ मे , 2018. 
वाचा-  
        1) कें द्रीर्य  पर्यावरण व वने मांत्रालर्याची अविसूचना क्र. सांकाआ-1533(अ) ए, वद. 14.9.2006. 
        २) पर्यावरण ववभाग शासन वनणणर्य क्रमाांक : सांकीणण 2013/प्र.क्र.151/ताां.क.1 वद.2 मे, 2014 
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 बकठकाचे  आर्यनजन करणे, र्या सवमत्र्याांच्र्या बकठकाांची 
ववषर्यसूची, बकठकाांचे इवतवृत्त, शासनाकडून वळेनवळेी वनगणवमत करण्र्यात र्येणारे आदेश, सूचना 
तसेच, र्या कामासाठी वनर्युक्त करण्र्यात आलेले बाहर्यस्त्रनताद्वारे वनर्युक्त कमणचारी र्याांचे मावसक 
वतेन इत्र्यादींचा आर्थथक भार शासनावर पडत आहे. र्या सवण बाबी लक्षात घेऊन पर्यावरण 
अनुमतीसाठी प्राप्त हनणा-र्या प्रस्तावाांवर छाननी शूल्क आकारणीबाबत व त्र्या शुल्कातून वरील सवण 
बाबींसाठी हनणारा खचण करण्र्याचे आदेश उपरनक्त नमूद शासनवनणणर्य क्रमाांक : सांकीणण 
2013/प्र.क्र.151/ताां.क.1 वद. 2मे, 201४ अन्वर्य ेवनगणवमत करण्र्यात आले आहे. 
2.  छाननी शुल्काबाबत कें द्र शासनाने वद. 13.4.2000 च्र्या पत्रान्वर्ये पर्यावरण अनुमती/सागरी 
वकनारा व्र्यवस्थापनाांतगणत अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शुल्क  लावण्र्याबाबत कळववले 
आहे. तसेच गुजरात व तावमळनाडू राज्र्यात  CRZ/EIA  अनुमती प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शुल्क 
लावण्र्यात र्येते. 
3.     मा.सवोच्च  न्र्यार्यालर्याने वरट र्यावचका क्र.914/1991 र्या प्रकरणी वदलेले वद. 28.8.1996 
रनजीचे आदेश आवण भारतीर्य घटनेच्र्या कलम 21 अन्वर्ये “पनल्र्युटर पे वप्रन्सीपल”  हे तत्व हे 
देशातील पर्यावरण कार्यदर्याचा अववभाज्र्य  भाग असल्र्याचे नमूद केल े आहे. त्र्यानुसार अशा 
प्रस्तावाांवर छाननी शुल्क आकारणे समथणनीर्य आहे. 
4.      कें द्र शासनाने पर्यावरण सांरक्षण कार्यद्याांतगणत गठीत सागरी वकनारा व्र्यवस्थापन 
प्राविकरणाकडे प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शुल्क आकारुन ते स्वतांत्र बॅक खात्र्यात जमा करण्र्याबाबत 
राजपत्रात नमूद केल ेआहे. त्र्याच कार्यदर्यातील तरतूदीअांतगणत  SEIAA व SEAC -1,2,3 चे गठन 
केले असल्र्याने आवण र्या सवण सवमत्र्या व प्राविकरण हे शासनाच्र्या अखत्र्यारीतील असल्र्याने सदरची 
तरतुद र्या प्राविकरण व  सवमत्र्याांनाही लागू हनते. 



शासन वनणणर्य क्रमाांकः सांकीणण  २०१३/प्र.क्र.१५१/ ता.क.१, 

 

पषृ्ठ 3 पककी 2  

शासन वनणणर्य :- 
                    वरील सवण पार्श्णभमूी लक्षात घेता  शासनाने  शासन वनणणर्य क्रमाांक : सांकीणण-
2013/प्र.क्र.151/ताां.क.1, वद.2 मे, 2014 अन्वर्ये शुल्क  आकारणीचा वनणणर्य घेतला आहे. पर्यावरण 
अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर  खालीलप्रमाणे छाननी शुल्क आकारण्र्यात र्येते, त्र्यामध्र्ये खालील  
वववरणपत्रातील रकाना क्र.4 नुसार सुिारणा करण्र्यात र्येत आहे. 
 

अ.क्र. प्रकल्पाची एकूण ककमत  
(रुपर्ये) 

सध्र्या आकारण्र्यात 
र्येणारे छाननी शुल्क 
(रुपर्ये) 

सुिारीत छाननी शुल्क 
 (रूपर्ये) 

1 2 3 4 
1 1 कनटी ते 50 कनटी 1 लाख 1.50 लाख 
2 50 कनटी ते 100 कनटी 3 लाख 4 लाख 
3 100 कनटी ते 500 कनटी 5 लाख 7 लाख 
4 500 कनटी ते 1000 कनटी 10 लाख 15 लाख 
5 1000 कनटीपेक्षा जास्त 15 लाख 20 लाख 

 

2. SEAC सवमत्र्या आवण SEIAA प्राविकरणावरील अध्र्यक्ष तसेच सदस्र्य र्याांना वद.17.5.2018 
पासून खालीलप्रमाणे सुिावरत प्रवतवदन बकठक भत्ता देण्र्यात र्येणार आहे. सिुारीत बकठक भत्ता 
वाढीचा खचण पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावाांवर छाननी शुल्क आकारून जमा हनणा-र्या 
वनिीतून भागववण्र्यात र्येणार आहे. 
अ.क्र. पदनाम सध्र्याचा बकठक भत्ता 

(रूपर्ये/प्रवतवदन) 
सुिारीत बकठक भत्ता 
(रूपर्ये/प्रवतवदन) 

1 अध्र्यक्ष 15,000/- 20,000/- 
2 सदस्र्य 10,000/- 15,000/- 
 

सदर शासन वनणणर्य  महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि असून त्र्याचा सांकेताांक 201805141706168104 असा आहे. सदर आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्र्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
        (सतीश म. गवई) 
                 अपर मुख्र्य सवचव 
प्रत, 

1. महाराष्ट्राचे मा.राज्र्यपाल र्याांचे सवचव, 

Satish 
Madhukar Gavai
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2. मुख्र्यमांत्री र्याांचे सवचव, मांत्रालर्य,मुांबई. 
3. सवण मांत्री व सवण राज्र्यमांत्री, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालर्य,मुांबई. 
4. मुख्र्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालर्य,मुांबई. 
5. सवण अपर मुख्र्य सवचव/प्रिान सवचव/सवचव,महाराषर शासन, मांत्रालर्य,मुांबई. 
6. सवण ववभागीर्य आर्युक्त 
7. सवण वजल्हाविकारी 
8. सवण महानगरपावलका आर्युक्त 
9. सदस्र्य सवचव, महाराष्ट्र प्रदूषण वनर्यांत्रण मांडळ, सार्यन,मुांबई. 
10. सदस्र्य सवचव, SEAC सवमत्र्या, पर्यावरण ववभाग,मांत्रालर्य,मुांबई. 


