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ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಂದ್ ರಧ್ಯವತ್ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ್ದದುಕ್ಕೂ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ 
ಸಾಥಾವರಗಳ ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ಕ್ರಿತ್ ಸಥಾಳೀಯ 
ಸರ್ದಾಯಗಳನ್ನು ಸಶಕತುಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಲತಾಣಕೆಕೂ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿ: www.thermalwatch.org.in
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1. ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯೆಚ್ಛಕ್್ತ

1.1. ಪರಿಚಯ

 ವಿದ್್ಯಚ್ಛಕ್ತುಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿದದುಲ್, ತೆೈಲ, ಜಲ, ಪರಮಾಣ್, 
ಸೌರ, ಜೆೈವಿಕ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವಾರ್ ರ್ಲಗಳಂದ 
ಉತಾ್ದಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್, ಅನಲ, ಡಿೀಸಲ್ ರತ್ತು 
ನಾ್ಯಫಾತುವನ್ನು ಉಷ್ಣ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳು ಎಂದ್ ಕರೆಯ್ತೆತುೀವೆ 
ರತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ್ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಿಸ್ವ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳು (ಟಿಪಪಗಳು) 
ಎಂದ್ ಕರೆಯ್ತಾತುರೆ (Thermal Power Plants -TPPs). 

 ರ್ಂಬರ್ವ ವಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನವಿೀಕರಿಸಬಲಲಿ ಶಕ್ತುಯ್ (ಆರ್ ಇ) 
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಹತ್ ಪಡೆಯ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತು ರ್ಲಗಳ, 
ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಮೀಲ್ನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್ ಎನ್ನುವುದ್ ನಜವಾದರ್, ಇವು ಸದ್ಯಕಕೂಂತ್ 
ಶಕ್ತುಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸ್ವಲ್ಲಿ ರಹತ್ದ ಪಾತರೂ 
ವಹಿಸ್ತಿತುವೆ. ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳನ್ನು (ಟಿಪಪ) 
ಸಾಥಾಪಸಿರ್ವ ರಿೀತಿ ರತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಣಾ 
ವಿಧಾನವು ತಿೀವರೂವಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರಗಳನ್ನು ಬಿೀರಿದೆ. 

 ೨೦೧೩ರ ಪರೂಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್್ಯತ್ ಉತಾ್ದನಾ ಸಾರಥ್ಯ್ಮವು ೨,೨೫,೭೯೩.೧೦ 
ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಳು. ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತುರ್ಲಗಳು ವಿದ್್ಯತ್ ಉತಾ್ದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪರೂರ್ಖ ಪಾಲನ್ನು ಹೆ್ ಂದದ್ದು, 
ಸಾಥಾಪತ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ ೧೫೩೮೪೭.೯೯ ಮ.ವಾ್ಯ. (೬೮%) ಆಗಿದೆ. ಜಲ ವಿದ್್ಯತ್ ಶಕ್ತುಯ ಸಾಥಾಪತ 
ಸಾರಥ್ಯ್ಮವು ೩೯,೬೨೩.೪೦ ಮ.ವಾ್ಯ. (೨%) ರತ್ತು ನವಿೀಕರಿಸಬಲಲಿ ಶಕ್ತುಯ ಸಾಥಾಪತ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ 
ಸ್ಮಾರ್ ೨೭,೫೪೧.೭೧ ಮ.ವಾ್ಯ ಆಗಿದೆ. 1

 ನರ್ಮ ದೆೀಶವು ಶಕ್ತುಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಮೀಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ 
ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಅದ್ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಆತಂಕವನ್ನು ಹ್ಟ್ಟುಹಾಕ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 
ರತ್ತು ಬಳಕೆಯ್ ತ್ಂಬ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಪರಿಣಾರಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತಿತುದೆ. ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಉರಿಸ್ವ 
ವಿದ್್ಯತ್ ಶಕ್ತು ಘಟಕಗಳು ಮಾನವನಮಿ್ಮತ-ಕಾಬ್ಮನ್ 
ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್, ಗಂಧಕ ಹಾಗ್ ಪಾದರಸ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆಯ 
ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ ರ್ಲವಾಗಿದೆ. ಈ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಸರಪ್ಮಕವಾದ 
ಸರಿಪಡಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳನ್ನು ಈಗಲೆೀ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳದದದುರೆ, 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಸಾಥಾವರಗಳು ನೀರ್, ಗಾಳ ರತ್ತು ರಣ್ಣನ್ನು 
ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಳಸ್ತತುವೆ. ಜೆ್ತೆಗೆ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ರತ್ತು 
ಜನರ ಬದ್ಕ್ನ ಮೀಲೆ ಹಾನಕರವಾದ ಪರಿಣಾರವನ್ನು 
ಬಿೀರ್ತತುವೆ. ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರೂಯಾ ಟರೂಸ್ಟು, ಗಿರೂೀನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ರತ್ತು ಅಬ್ಮನ್ ಎಮಿಶನ್ಸೂ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಸಾಥಾವರಗಳಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಸಾವು ರತ್ತು 
ರೆ್ ೀಗಗಳ ಕ್ರಿತ ಒಂದ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ೨೦೧೧-೧೨ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಥಾವರಗಳಂದ 
ಬೆೀರೆಬೆೀರೆಯಾಗಿರ್ವ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಕ ಸಂಯ್ಕತುಗಳ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಣರ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳ 
(ಪಟಿ್ಮಕ್್ಯಲೆೀಟ್ ಮಾ್ಯಟರ್ - ಪಎಂ) ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆಯ್ ೮೦,೦೦೦ದಂದ ೧೧೫,೦೦೦ ಅಕಾಲ್ಕ 

1 http://powermin.nic.in/indian_electricity_scenario/introduction.htm

ಉಷ್ಣ 

ಜಲ

ಅಣ್

ನವಿೀಕರಿಸಬಲಲಿ  

ಶಕ್ತು

ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ 

ಅನಲ

ತೆೈಲ

ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆತ್ 
ಉತ್ಪಾದನ್ಯ ಮೊಲಗಳು

ಉಷ್ಣ  ವಿದ್ಯೆತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ಯ 
ಶ್ೀಕ್ಡ್ವ್ರ್ ಪ್ರಮ್ಣ
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ಸಾವುಗಳಗೆ ರತ್ತು ೨೦ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಸತುಮಾ ಪರೂಕರಣಗಳಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಅಂದಾಜ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ರತ್ತು ಸಕಾ್ಮರಕೆಕೂ ೧೬,೦೦೦ರಿಂದ ೨೩,೦೦೦ ಕೆ್ಟಿ 
ರ್.ಗಳಷ್ಟು ಹೆ್ ರೆ ಬಿದದುದೆ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ(ಇಐಎ) ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ್ ಎಲಲಿ ಇಂಧನ ಆಧರಿತ ವಿದ್್ಯತ್ 
ಸಾಥಾವರಗಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕೆೈಪಡಿಯ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೆ್ಳಕ್ ಇಂಧನವೆಂದೆೀ ಪರಿಗಣಿತವಾದ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಆಧರಿತ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳ ಮೀಲೆ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕರ ಉತತುರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆಗಾಗಿ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳು ಹಾಗ್ ಒಳಸ್ರಿಗಳ ಮೀಲೆ ಗರನಕೆೀಂದರೂೀಕರಿಸ್ತತುದೆ. 

1.2 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮತ್್ತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಆಧರಿತ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು

1.2.1 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮತ್್ತ ಅದರ ಗ್ಣಗಳು
1.2.2 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಆಧರಿತ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆತ್ ಉತ್ಪಾದನ್
1.2.3 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಆಧರಿತ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸರಿಕ ಮತ್್ತ ಆರ್ೊೀಗಯೆ ಪರಿಣ್ಮಗಳು

1.2.1. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮತ್್ತ ಅದರ ಗ್ಣಗಳು

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಸಿಥಾತಿ ಅಥವಾ ಇರ್ವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಅದನ್ನು ರ್ಖ್ಯವಾಗಿ ರ್ರ್ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 
ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವೆಂದರೆ ಆಂತರೂಸೆೈಟ್, ಬಿಟ್್ಯಮಿನಸ್ ರತ್ತು ಲ್ಗೆನುೈಟ್. ಹೆಚ್ಚಿ ಹಳೆಯ 
ಅಥವಾ ವಯಸಾಸೂದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಎಂದರೆ ಆಂತರೂಸೆೈಟ್. ಬಿಟ್್ಯಮಿನಸ್ ತ್ಂಬ ರೃದ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲಾಗಿದ್ದು, 
ಲ್ಗೆನುೈಟ್ ಗಿಂತ ಉತತುರ ಗ್ಣರಟಟುದ್ದು, ಆದರೆ ಆಂತರೂಸೆೈಟ್ ಗಿಂತ ಸ್ಲ್ ಕಳಪೆ ಗ್ಣರಟಟುದ್ದು. ಲ್ಗೆನುೈಟ್ 
ತಿೀರಾ ಇತಿತುೀಚೆಗೆ ರ್ಪುಗೆ್ ಂಡ, ಹೆಚ್ಚಿ ವಯಸಾಸೂಗಿರದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್. ಆಂತರೂಸೆೈಟ್ ತ್ಂಬ ಗಡ್ಸಾದ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲಾಗಿದ್ದು, ಇದ್ ತ್ಂಬ ಕಡಿಮ ಆವಿಯಾಗಬಲಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದರ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಆದರೂ್ಮತೆಯ 
ಪರೂಮಾಣ ಇರ್ವುದಲಲಿ. ಲ್ಗೆನುೈಟ್ ರೃದ್ವಾದ ಕಲ್ಲಿದದುಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಕಡಿಮ 
ಇರ್ತತುದೆ, ಜೆ್ತೆಗೆ ಆವಿಯಾಗಬಲಲಿ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗ್ ಆದರೂ್ಮತೆಯ ಪರೂಮಾಣ ಅಧಿಕವಿರ್ತತುವೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ನ ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಂಶಗಳು ಮತ್್ತ ಅವುಗಳ (ಸೊಚಿತ) ಪರಿಣ್ಮಗಳು

ಎ.  ನಿಗದಿತ ಇಂಗ್ಲ

 ನಗದತ ಇಂಗಾಲ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಕಣವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿದಾಗ ಆವಿಯಾಗ್ವ ಅಂಶಗಳು 
ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಿ್ಮದ ನಂತರ ಉಳಯ್ವ ದಹನಶೀಲ ಗಸಿ/ಶೆೀಷ ಘನವಸ್ತು. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ನಗದತ 
ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್ ಒಂದ್ ಗೆ್ ತಾತುದ ತ್ಕದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಮಾದರಿಯಿಂದ 
ಆದರೂ್ಮತೆ, ಆವಿಶೀಲ ಅಂಶ ರತ್ತು ಬ್ದಯ ಪರೂಮಾಣವನ್ನು ಕಳೆಯಬೆೀಕ್. ನಗದತ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವು 
ಆವಿಶೀಲ ಅಂಶವು ಸ್ಟಟು ನಂತರ ಸಿಗ್ವ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಅಂದಾಜ್ ಶಾಖ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ(ಕಾ್ಯಲೆ್ ೀರಿಫಿಕ್ 
ವಾ್ಯಲ್್ಯ)ವನ್ನು ಸ್ಚ್ಸ್ತತುದೆ.

ಬಿ)  ಆವಿಯ್ಗಬಲಲಿ ಅಂಶ

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಆವಿಯಾಗಬಲಲಿ ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ ಮಿೀಥೆೀನ್, ಹೆೈಡೆ್ ರೂೀ ಕಾಬ್ಮನ್ ಗಳು, ಜಲಜನಕ, 
ಕಾಬ್ಮನ್ ಮಾನಾಕೆಸೂೈಡ್ ರತ್ತು ದಹನಶೀಲವಲಲಿದ ಅನಲಗಳಾದ ಕಾಬ್ಮನ್ ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್ ರತ್ತು 
ಸಾರಜನಕ. ಆವಿಯಾಗಬಲಲಿ ಅಂಶಗಳ ಪರೂಮಾಣ ಅಧಿಕ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಉರಿಯ್ತತುದೆ 
ಎಂದ್, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆವಿಯಾಗಬಲಲಿ ಅಂಶಗಳು ಜಾ್ಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತತುವೆ. 

ಸಿ)  ಬೊದಿ

 ಬ್ದಯನ್ನು ಸ್ಡಲ್ ಆಗ್ವುದಲಲಿ ರತ್ತು ಇದ್ ಉರಿಯ್ವ ಸಾರಥ್ಯ್ಮವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತತುದೆ 
ಹಾಗ್ ದಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹಾಗ್ ಬಾಯಲಿರ್ ನ ಪರಿಣಾರಕಾರಿತ್ನ್ನು ಪರೂಭಾವಿಸ್ತತುದೆ. ಇದ್ 
ಬಾಯಲಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಟಟುವನ್ನು (ಕ್ಲಿಂಕರ್) ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ನವ್ಮಹಣಾ ವೆಚಚಿವನ್ನು 
ಅಧಿಕಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ. ಆದದುರಿಂದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬ್ದಯ ಅಂಶವಿರ್ವುದ್ ಅಪೆೀಕ್ಷಣಿೀಯವಲಲಿ.
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ಡಿ)  ಆದ್ರಷಿತ್ಯ ಪ್ರಮ್ಣ

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಆದರೂ್ಮತೆಯ ಅಂಶವು ದಹನಶೀಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ 
ಪರೂತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಯ ಶಾಖ ಸಾರಥ್ಯ್ಮವನ್ನು (ಕ್ಲೆ್ ೀಕಾ್ಯಲರಿ/ಕೆ.ಜಿ.) ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ 
ಆದರೂ್ಮತೆಯ ಪರೂಮಾಣವು ಒಂದ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ.

ಇ)  ಗಂಧಕ

 ಕಲ್ಲಿದಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರ್ವ ಗಂಧಕವು ಚ್ರಣಿ, ಏರ್ ಹಿೀಟರ್ ಗಳು ರತ್ತು ತಾಪರಕ್ಷಕಗಳು ತ್ಕ್ಕೂಹಿಡಿಯ್ವಂತೆ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಜೆ್ತೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೆೀಗನೆ ಹಾಳಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಕ್ಡ 
ಅಪೆೀಕ್ಷಣಿೀಯವಲಲಿ.

ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ನ ಗ್ಣಮಟ್ಟ ಮತ್್ತ ಲಭಯೆತ್: 
 ಶಾಖ ಸಾರಥ್ಯ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಕೆ್ೀಕ್ಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ರತ್ತು ನಾನ್-ಕೆ್ೀಕ್ಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ 

ಎಂದ್ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆ್ೀಕ್ಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ರ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆ್ ೀಹವಿಜ್ಾನ, ಉಕ್ಕೂ, ಸಿಮಂಟ್ 
ರತ್ತು ಸಾ್ಂಜ್ ಕಬಿಬಿಣದ ಉದ್ಯರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಸಂಪನ್್ಮಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಭಾಗವು ನಾನ್-ಕೆ್ೀಕ್ಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ’ಎ’ಯಿಂದ ’ಜಿ’ಯವರೆಗೆ ಏಳು ದಜೆ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 
ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಅತ್್ಯತತುರ ಗ್ಣರಟಟುದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಎಂದರೆ ಎ, ಬಿ ರತ್ತು ಸಿ ದಜೆ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದು, 
ಅವನ್ನು ಸಿಮಂಟ್, ರಸಗೆ್ ಬಬಿರ ರತ್ತು ಸಾ್ಂಜ್ ಕಬಿಬಿಣದ ಉದ್ಯರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾತುರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ವ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಗಣಿಗಳು ಡಿ, ಇ, ಎಫ್ ರತ್ತು ಜಿ ದಜೆ್ಮಯ ಕೆಳದಜೆ್ಮಯ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವನ್ನು 
ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ (ಟಿಪಪ)ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾತುರೆ. 

 ಲ್ಗೆನುೈಟ್ ರತ್ತು ಬಿಟ್್ಯಮಿನಸ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ದೆ್ ರೆಯ್ವುದರಿಂದ, ಅವನೆನುೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತಿೀಯ 
ಟಿಪಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ.2 ಲ್ಗೆನುೈಟ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಉತಾ್ದನೆಗೆ ಸ್ಕತು ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, 
ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ದಯ ಅಂಶ ಕಡಿಮ ಇರ್ತತುದೆ. ಕೆ್ೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ಒಂದ್ 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಯಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಗಣಿಗಳಂದ ಗ್ತಿತುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ 
ಟಿಪಪಗಳಗೆ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದೆ. 

ಶ್ಖ ಸ್ಮರಯೆಷಿದ ಆಧ್ರದ ಮೀಲ್ ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ನ ದರ್ಷಿಗಳು:

ದರ್ಷಿ ಶ್ಖ ಸ್ಮರಯೆಷಿದ ವ್ಯೆಪ್್ತ (ಕ್ಲ್ೊೀಕ್ಯೆಲರಿ/ಕ್ಜಿ) ಬೊದಿಯ ಅಂಶ 

ಎ ೬೨೦೦ಗ್ ಅಧಿಕ 

ಬಿ ೫೬೦೦ - ೬೨೦೦ ೧೯.೫೦% ದಂದ ೨೪%
ಸಿ ೪೯೪೦ - ೫೬೦೦ ೨೪% ದಂದ ೨೮.೭೦%
ಡಿ ೪೨೦೦ - ೪೯೪೦ ೨೮.೭೦% ದಂದ ೩೪%
ಇ ೩೩೬೦ - ೪೨೦೦ ೩೪% ದಂದ ೪೦% ಮೀಲ್ಟ್ಟು

ಎಫ್ ೨೪೦೦ - ೩೩೬೦ ೪೦% ದಂದ ೪೭% ಮೀಲ್ಟ್ಟು
ಜಿ ೧೩೦೦ - ೨೪೦೦ 

 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿ, ಇ ರತ್ತು ಎಫ್ ದಜೆ್ಮಯ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಭಾರತಿೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳಗೆ 
ಕೆ್ೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ನಂದ ಪೂರೆೈಕೆಯಾಗ್ತತುದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಕಳಪೆ ದಜೆ್ಮಯದಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮ ಶಾಖ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ ರತ್ತು ಅಧಿಕ ಬ್ದಯ 
ಅಂಶವನ್ನು ಹೆ್ ಂದರ್ತತುದೆ. 

2 http://www.productivity.in/knowledgebase/Energy%20Management/c.%20Thermal%20Energy%20
systems/4.1%20Fuels%20and%20Combustion/4.1.3%20Properties%20of%20Coals.pdf
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• ಬ್ದಯ ಅಂಶವು ಶೆೀ. ೪೦-೫೦ರಷ್ಟುರ್ತತುದೆ

• ಆದರೂ್ಮತೆಯ ಅಂಶವು ಶೆೀ. ೪-೨೦ರಷ್ಟುರ್ತತುದೆ

• ಗಂಧಕದ ಅಂಶವು ಶೆೀ. ೦.೨-೦.೭ರಷ್ಟುರ್ತತುದೆ

• ಒಟ್ಟು ಶಾಖ ಸಾರಥ್ಯ್ಮದ ಪರೂಮಾಣವು ೨೫೦೦-೫೦೦೦ ಕ್.ಕಾ್ಯ./ಕೆ.ಜಿ. ಇರ್ತತುದೆ

• ಆವಿಯಾಗಬಲಲಿ ಅಂಶದ ಪರೂಮಾಣವು ಶೆೀ. ೧೮-೨೦ರಷ್ಟುರ್ತತುದೆ

 ಈ ಮೀಲ್ನ ಸಂಗತಿಗಳು ಭಾರತದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಕಳಪೆ ಗ್ಣರಟಟುದ್ದು ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸ್ಚ್ಸ್ತತುವೆ. 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಕಳಪೆ ಸಾರಥ್ಯ್ಮದಂದಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳು ಇಷೆಟುೀ ಫಲ್ತಾಂಶಕೆಕೂ 
ಆಸೆಟ್ೀಲ್ಯಾ ರತ್ತು ಅಮರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಬಳಸ್ತತುವೆ. 3 

1.2.2 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಆಧರಿತ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆತ್ ಉತ್ಪಾದನ್

ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಶಕ್ತುಗೆ ಪರಿವತ್ಮನೆಯಾಗ್ವುದ್ ರ್ರ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತತುದೆ: 

ಬಾಯಲಿರ್ ಕ್ಲ್ಮ -> ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಒಂದ್ ಕ್ಲ್ಮಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಟು, ಶಾಖ ಉತಾ್ದನೆಯಾಗ್ವಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಇಂಗಾಲ ರತ್ತು ಗಾಳಯಲ್ಲಿರ್ವ ಆರಲಿಜನಕ ಸೆೀರಿ, ಇಂಗಾಲದ 
ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್ ಉತಾ್ದನೆಯಾಗ್ತತುದೆ. 

ಬಾಯಲಿರ್ -> ಶಾಖೆ್ ೀತಾ್ದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಲಿರಿನಲ್ಲಿರ್ವ ನೀರ್ ಹಬೆಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ಮನೆಗೆ್ ಳು್ಳತತುದೆ. 
ಇದ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒತತುಡ ರತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಗ್ತತುದೆ. ರ್ಚ್ಚಿದ ಪಾತೆರೂಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಬೆಯಾಗಿ 
ಪರಿವತ್ಮನೆ ಮಾಡ್ವುದ್ ಒತತುಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತತುದೆ. 

ಟಬೆೈ್ಮನ್ ರತ್ತು ಜನರೆೀಟರ್ -> ಹಬೆಯನ್ನು ಟಬೆೈ್ಮನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಅದ್ 
ಟಬೆೈ್ಮನಲ್ಲಿರ್ವ ಬೆಲಿೀಡ್ ಗಳು ತಿರ್ಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಂತಿರೂಕ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಹ್ಟ್ಟುಹಾಕ್ತತುದೆ. ಹಬೆಯನ್ನು 
ರತೆತು ಶೀಥಲ್ೀಕರಿಸಿ, ಬಾಯಲಿರ್ ಗೆ ಪುನಃ ಇದೆೀ ಚಕರೂವನ್ನು ಪುನಾರವತ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಟಬೆೈ್ಮನ್ ತಿರ್ಗ್ವಿಕೆಯ್ ಜನರೆೀಟರ್ ನ ರೆ್ ೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಆ ರ್ಲಕ 
ವಿದ್್ಯತ್ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಉತಾ್ದಸ್ತತುದೆ. 

3 IL & FS document
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ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣ್

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಬಾಯಲಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಉತ್ನನುವಾಗ್ವ 
ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ್, ನೀರನ್ನು ಕ್ದಸಿ ಹಬೆಯನ್ನು ಉತಾ್ದಸಲಾಗ್ವುದ್. ಹಬೆಯ್ 
ಟಬೆೈ್ಮನ್ ಗಳ ಯಂತರೂವನ್ನು ತಿರ್ಗಿಸ್ತತುದೆ, ಹಿೀಗೆ ಉತ್ನನುವಾದ ಯಾಂತಿರೂಕ ಶಕ್ತುಯ್ ಜನರೆೀಟರ್ ಗಳ 
ರೆ್ ೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ತಿರ್ಗಿಸಿ, ವಿದ್್ಯತ್ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಉತಾ್ದಸ್ತತುದೆ. 

 ಈ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳವಿಕೆ, ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಉರಿಯ್ವಿಕೆಗೆ ಸರಪ್ಮಕವಾದ 
ಗಾಳಯ ಪೂರೆೈಕೆಯನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸ್ವುದ್, ಹಬೆಯ ಉತಾ್ದನೆ, ತಣ್ಣಗಾದ ಹಬೆಯನ್ನು ಪುನಃ  
ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ವುದ್ ರತ್ತು ಬಾಯಲಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳದ ಗಸಿಯನ್ನು ಹೆ್ ರತೆಗೆಯ್ವುದ್ (ಬ್ದ ರತ್ತು 
ಹೆ್ ರಹೆ್ ರ್್ಮವ ಅನಲಗಳು) ಈ ಎಲಲಿವನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದೆ. 

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳುವಿಕ್:

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಘಟಕ-> ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ದಾಸಾತುನ್ ಸಥಾಳ-> ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ವ ಘಟಕ

 ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ವ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾರಕಾರಿಯಾಗಿ ರತ್ತು ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಕೆಕೂ ಎಂದ್ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ತ್ಂಬ ನಯವಾದ ಪುಡಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಆದರೂ್ಮತೆಯನ್ನು 
ನವಾರಿಸಿ, ಶ್ಷಕೂಗೆ್ ಳಸಲ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ವ ಘಟಕದ ಫಾ್ಯನ್ ಗಳಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಯನ್ನು 
ಹಾಕಲಾಗ್ವುದ್. ಹಿೀಗೆ ಉತಾ್ದನೆಯಾದ ಗಾಳಯ್ ಶ್ಷಕೂವಾದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಾಯಲಿರ್ ನ 
ಕ್ಲ್ಮಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 

ಬ್ಯಲಿರ್ ನ ಒಳಭ್ಗದಲ್ಲಿ: 

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಲಿರ್ ಒಂದ್ ಬಹ್ರ್ಖ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣ. ಅದ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು 
ಉರಿಸಿ, ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ತಿತು ಮಾಡ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಆ ಶಾಖವನ್ನು ಅದರೆ್ ಳಗಿರ್ವ ನೀರನ್ನು ಕ್ದಸಿ, 
ಹಬೆ ಉತಾ್ದಸಲ್ ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

 ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ೧ - ದಹನ: 

 ಬಾಯಲಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಾಳವ್ಯವಸೆಥಾಯ ರ್ಲಕ ಬರ್ವ ಗಾಳಯ ಸಹಾಯದಂದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ದಹನ 
ಪರೂಕ್ರೂಯೆ ನಡೆಯ್ತತುದೆ. ಒಂದ್ ಬಲವಾದ ಫಾ್ಯನ್ ಹೆ್ ರಗಿನ ಗಾಳಯನ್ನು ಎಳೆದ್ಕೆ್ಂಡ್, ಕ್ಲ್ಮಯ 
ಒಳಗೆ ಹಾಯಿಸ್ತತುದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ವ ಹಿೀಟರ್ ಗಳು ಗಾಳಯ್ ಕ್ಲ್ಮಯನ್ನು ಒಳಪರೂವೆೀಶಸ್ವ ಮೊದಲ್ 
ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ವುದರಿಂದ ದಹನದ ಪರಿಣಾರಕಾರತ್ವು ಹೆಚ್ಚಿತತುದೆ. 

 ಶಾಖ, ಬ್ದ ರತ್ತು ಹೆ್ ಗೆ ಅನಲಗಳು ಈ ದಹನ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತಾ್ದನೆಯಾಗ್ತತುವೆ. ಶಾಖವು 
ನೀರನ್ನು ಕ್ದಸಿ, ಹಬೆಯನಾನುಗಿ ಪರಿವತಿ್ಮಸಿ, ಟಬೆೈ್ಮನ್ ಗಳು ತಿರ್ಗ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಹೆ್ ಗೆ 
ಅನಲಗಳು ಎಂದರೆ ಶೆೀಷ/ಉಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಇಂಡ್್ಯಸ್ ಡ್ ಡಾರೂಫ್ಟು ಫಾ್ಯನ್ ರ್ಲಕ 
ಕ್ಲ್ಮಯಿಂದ ಹೆ್ ರತೆಗೆದ್, ಒಂದ್ ಎಲೆಕೆ್ಟ್ೀಸಾಟುಟಿಕ್ ಪರೂಕೆೀಪಯಂತರೂಕೆಕೂ ಕಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ ರತ್ತು 
ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಬ್ದಯ್ ಹೆ್ ಗೆಯಿಂದ ಬೆೀಪ್ಮಟ್ಟು, ಪರೂಕೆೀಪಗೆ್ ಳು್ಳತತುದೆ. 

 ಹಾರ್ ಬ್ದರಹಿತ ಹೆ್ ಗೆ ಅನಲವನ್ನು ನಂತರ ತ್ಂಬ ಎತತುರದಲ್ಲಿರ್ವ ಚ್ರಣಿ ರ್ಲಕ ಹೆ್ ರಗಿನ 
ವಾತಾವರಣಕೆಕೂ ಬಿಡಲಾಗ್ವುದ್. ಚ್ರಣಿಗಳು ಬಹಳ ಎತತುರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನಲ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆಯ್ 
ನೆಲರಟಟುದ ಗಾಳಗೆ ಹಾನಕಾರಕ ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ವುದಲಲಿ. ದೆ್ ಡ್ಡ ಟಿಪಪಗಳಗೆ ಚ್ರಣಿಯ ಎತತುರ 
೨೫೦ರಿಂದ ೨೮೦ ಮಿೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತತುದೆ. ದಹನದಂದ ಬರ್ವ ಇನೆ್ ನುಂದ್ ಶೆೀಷ/ಉಳಕೆ ಎಂದರೆ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಜಡವಸ್ತುವಿನಂದ ಹ್ಟಿಟುದ ಬ್ದ. ಕ್ಲ್ಮಯಲ್ಲಿ ಶೆೀ. ೧೫ರಷ್ಟು ಬ್ದಯ್ 
ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗರೂಹಗೆ್ ಳು್ಳತತುದೆ ರತ್ತು ಇಲೆಕೆ್ಟ್ೀಸಾಟುಟಿಕ್ ಪರೂಕೆೀಪಯಂತರೂದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಟ್ಟುಕೆ್ಳು್ಳತತುದೆ. 
ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ತಳದ ಬ್ದ ಎಂದ್, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಹಾರ್ಬ್ದಯೆಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. 
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 ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ೨ - ಹಬ್ ಉತ್ಪಾದನ್ 

 ಹೆಚ್ಚಿ ಒತತುಡದಲ್ಲಿರ್ವ ನೀರನ್ನು ನರಂತರವಾಗಿ ಬಾಯಲಿರ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಫಿೀಡ್ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ 
ರ್ಖಾಂತರ ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ್ದು, ಮೊದಲೆೀ ಕಾಯಿಸಿ, ಪುನಃ ಹಾಯಿಸ್ವ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ತತುದೆ. ಇದ್ ನೀರ್ ಹಬೆಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ಮನೆಗೆ್ ಳು್ಳವ  ಪರಿಣಾರಕಾರತ್ವನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ದಹನದ ರ್ಲಕ ಶಾಖದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಫಿೀಡ್ ನೀರನ್ನು 
ಮೊದಲೆೀ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ವುದಕೆಕೂ ಬಳಸ್ವ ಒಂದ್ ಸಾಧನವೆೀ ತಾಪರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಎಕೆ್ನೆ್ ೀಮೈಸರ್. 
ಬಾಯಲಿರ್ ನಂದ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಿ್ಮದ ಬಿಸಿ ಅನಲಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಡ ತಾಪರಕ್ಷಕವು ಅದರಿಂದ 
ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡ್ತತುದೆ. ಈ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಕ್ಲ್ಮಯ ಒಳಗೆ ಸ್ತ್ತುವರೆದರ್ವ ನೀರಿನ ಗೆ್ ೀಡೆಗಳಗೆ 
ಕಳಸ್ತತುದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ತತು ಹರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಹಬೆಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ಮನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಹಬೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡರೂರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಗರೂಹಿಸಿ, ಹಬೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ರತ್ತು ಒತತುಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಹಿೀಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಹಬೆಯ್ ಅಂತಿರವಾಗಿ ಟಬೆೈ್ಮನ್ ಗಳಗೆ ಹೆ್ ೀಗ್ತತುದೆ. 

1.2.3 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ್ಗ್ವ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಮತ್್ತ ಆರ್ೊೀಗಯೆ ಪರಿಣ್ಮಗಳು

 ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ತೆ್ ಳೆಯಲ್ ಬಳಸ್ವ ನೀರನ್ನು ನೆೀರವಾಗಿ ನೀರಿನ ರ್ಲಗಳಗೆ ಬಿಟಟುರೆ, ಅವು 
ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಳು್ಳತತುವೆ. ಈ ಸಾಥಾವರಗಳಂದ ಹೆ್ ರಬಿೀಳುವ ಹಾರ್ಬ್ದಯ್ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಬಿದ್ದು, 
ರಣ್ಣನ್ನು ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ. ಈ ಸಾಥಾವರಗಳಂದ ಹೆ್ ರಬಿೀಳುವ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್, 
ನೆೈಟೆ್ರೂೀಜೆನ್ ಆಕೆಸೂೈಡ್, ಕಣರ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು (ಪಟಿ್ಮಕ್್ಯಲೆೀಟ್ ಮಾ್ಯಟರ್), ಕಾಬ್ಮನ್ ಮಾನಾಕೆಸೂೈಡ್, 
(ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿಯೆೀ) ಬಾಷ್ಶೀಲ ಸಾವಯ್ವ ಸಂಯ್ಕತುಗಳು ರತ್ತು ಇನನುತರ ಲೆ್ ೀಹಗಳಾದ 
ಪಾದರಸ ಇತಾ್ಯದ ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಇದ್ದು, ಅವೆಲಲಿವೂ ಆರೆ್ ೀಗ್ಯ ರತ್ತು ಯೀಗಕೆೀರದ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುವೆ. 4 

 ಟಿಪಪಗಳ ದ್ಷ್ರಿಣಾರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರತ್ತು ಗ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ನಾಲ್ಕೂ ಬಗೆಯ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಪರಿಣಾರಗಳವೆ: 

• ನೆೀರ ಪರಿಣಾರ - ಉದಾ: ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರದಂದ ತಾ್ಯಜ್ಯನೀರನ್ನು ಸಂಸಕೂರಣ ಮಾಡದೆಯೆೀ ನೆೀರವಾಗಿ 
ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಕೆಕೂ ಬಿಡ್ವುದರಿಂದ ಜಲಚರ ಜಿೀವಿಗಳ ಮೀಲಾಗ್ವ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ

• ಪರೆ್ ೀಕ್ಷ ಪರಿಣಾರ - ಉದಾ: ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರದಂದ ಹೆ್ ರಬಿೀಳುವ ಸಲ್ಫರ್ ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್ ನಂತರ 
ರಣಿ್ಣನ ಮೀಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಟೆಟಾರೂಕೆಸೂೈಡ್ ಆಗಿ ಸಂಗರೂಹಗೆ್ ಂಡ್, ಕೃಷ್ಯ ಮೀಲೆ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ. 

• ಸಂಚಯಿತ ಪರಿಣಾರ - ಉದಾ: ಆ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ವ ರತ್ತು ರ್ಂಬರ್ವ ಯೀಜನೆಗಳ ಎಲಲಿ 

4 Performance Review of Thermal Power Stations 2004-05 Section 14 Page no. 14.1 , section-14, Environmental aspects in 
power sector

• ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ 
ಮೀಲೆ ಆಗ್ವ ಹಾನಕಾರಕ 
ಪರಿಣಾರಗಳು

• ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೀಲೆ 
ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾ್ಮರಕ/
ನಮಿ್ಮತಿಗಳ ಮೀಲೆ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ

• ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪರಿೀತ್ಯ 
ಉಂಟ್ಮಾಡಬಹ್ದ್

• ನೀರಿನ ಗ್ಣರಟಟುವನ್ನು 
ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ  ರತ್ತು ಆ 
ರ್ಲಕ ಮಾನವರ ಬಳಕೆಗೆ 
ಲಭ್ಯವಾಗ್ವ ನೀರಿನ 
ಪರೂಮಾಣವು ಕಡಿಮಯಾಗ್ತತುದೆ. 

• ಕೃಷ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ನೀರಿನ 
ಪರೂಮಾಣವು 
ಕಡಿಮಯಾಗ್ವುದರಿಂದ 
ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೀಸಾಯವನ್ನು 
ಮಿತಿಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ.

• ಸರ್ದರೂಕೆಕೂ ಬಿಡ್ವ ಬಿಸಿ ನೀರ್ 
ಸರ್ದರೂ ಜಲಚರಗಳನ್ನು 
ಕೆ್ಲ್ಲಿತತುದೆ ಅಥವಾ ಬೆೀರೆಡೆ 
ಹೆ್ ೀಗ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ವುದರಿಂದ 
ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆಯ ಮೀಲೆ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ.

• ಪುನವ್ಮಸತಿ ರತ್ತು  
ಪುನಃಸಾಥಾಪನೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆ

• ಶಾಲೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು 
ಇನನುತರ ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೀಲೆ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ

• ರೆೈತರ್ ರತ್ತು ಮಿೀನ್ಗಾರರ 
ಜಿೀವನೆ್ ೀಪಾಯದ ಮೀಲೆ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ

• ಅಪಾಯಕರ ಕೆಲಸದ 
ಸಿಥಾತಿಗತಿಯಿಂದಾಗಿ 
ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವ 
ಸಂಭವ

• ರಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಾರಿೀಯಗಳ 
ಪರೂಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿವುದರಿಂದ 
ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೀಸಾಯವನ್ನು 
ಮಿತಿಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ.

ವಾಯ್ ನೀರ್ ಭ್ಮಿ ಜನರ್
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ಅನಲ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆಯ ಸಂಚಯಿತ ಪರಿಣಾರ

• ಪೆರೂೀರಿತ ಪರಿಣಾರ - ಉದಾ: ಆ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಭ್ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ತು ಜನಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗ್ವುದ್, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಥಾವರವು ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರ್, ಗಾಳಯಂತಹ ಸಾ್ಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ 
ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ. 

ಪ್ರಿಸರಿಕ ಪರಿಣ್ಮಗಳು: 

೧. ವ್ಯ್ ಮ್ಲ್ನಯೆ: ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರವು ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು 
ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ತತುವೆ. ಅವೆಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್ (SO

2
), ಕಾಬ್ಮನ್ ಮಾನಾಕೆಸೂೈಡ್ (CO), 

ನೆೈಟೆ್ರೂೀಜೆನನುನ ಆಕೆಸೂೈಡ್ ಗಳು (NOX), ಓಝೀನ್ (O3) ತೆೀಲ್ವ ಕಣವಸ್ತುಗಳು (SPO), ಸಿೀಸ ರತ್ತು 
ಮಿೀಥೆೀನ್ ರಹಿತ ಹೆೈಡೆ್ ರೂೀಕಾಬ್ಮನ್ ಗಳು ಇತಾ್ಯದಗಳು ಹೆ್ ರಹೆ್ ರ್್ಮತತುವೆ. ಯಾವುದೆೀ ದಹನ 
ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ್ O3 ಉತ್ನನುದ ರ್ಲ ಎಂದೆೀ ಹೆೀಳಬಹ್ದ್. ಅವು ಇಂದನದಲ್ಲಿರ್ವ ಸಾರಜನಕ 
ರತ್ತು ಗಾಳಯಲ್ಲಿರ್ವ ಆರಲಿಜನಕ ಪರಸ್ರ ಕ್ರೂಯೆ ನಡೆಸ್ವ ರ್ಲಕ ಉತ್ನನುವಾಗ್ತತುವೆ. ದಹನದ 
ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಚಿಳವಾದಂತೆ O3 ಉತ್ನನುಗೆ್ ಳು್ಳವುದ್ ಹೆಚ್ಚಿತತುದೆ. ಪರೂರ್ಖ ಹಸಿರ್ ರನೆ ಅನಲಗಳು 
ಕ್ಡ ರ್ಪುಗೆ್ ಳು್ಳತತುವೆ, ಅವೆಂದರೆ ಗಾಳಯಲ್ಲಿರ್ವ ಆರಲಿಜನಕದೆ್ ಂದಗೆ O2 ಸಂಯೀಗ ಹೆ್ ಂದ 
ಅಔ೨, ಗಾಳಯಲ್ಲಿರ್ವ ಆರಲಿಜನಕದೆ್ ಂದಗೆ O3 ಸಂಯೀಗ ಹೆ್ ಂದ ನೆೈಟರೂಸ್ ಆಕೆಸೂೈಡ್ ಆಗ್ತತುದೆ.

 ಅದೆೀ ರಿೀತಿಯಾಗಿ, ಇಂಧನದಲ್ಲಿರ್ವ ಗಂಧಕ/ಸಲ್ಫರ್ ಗಾಳಯಲ್ಲಿರ್ವ ಆರಲಿಜನಕದೆ್ ಂದಗೆ 
ಸಂಯೀಗಹೆ್ ಂದ, ಸಲ್ಫರ್ ನ ಆಕೆಸೂೈಡ್ ಗಳು (SO

2
) ರ್ಪುಗೆ್ ಳು್ಳತತುವೆ. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ವಿದ್್ಯತ್ 

ಸಾಥಾವರಗಳಂದ ಹೆ್ ರಹೆ್ ರ್್ಮವ ಒಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕ ಎಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್ 
(SO

2
). ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಲಿಜನಕದಂದಾಗಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಟರೂಯಾಕೆಸೂೈಡ್ (SO

3
) ಕ್ಡ ರ್ಪುಗೆ್ ಳು್ಳತತುದೆ 

ರತ್ತು ಇದ್ ಗಾಳಯಲ್ಲಿರ್ವ ನೀರಿನ ಅಂಶದೆ್ ಂದಗೆ ಸಂಮಿಶರೂಗೆ್ ಂಡ್, ಆರಲಿ ರಳ (ೆಆಸಿಡ್ ರೆೈನ್)
ಯನ್ನು ಉಂಟ್ ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳಂದ ಹೆ್ ರಹೆ್ ರ್್ಮವ ತೆೀಲ್ವ ಕಣರ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್ ಪಎಂ) 
ಹೆ್ ಗೆ, ಬ್ದಯ ಕಣಗಳು, ತ್ಂಬ ಚ್ಕಕೂ, ನಯವಾದ ದ್ಳನ ಕಣಗಳು ಇದ್ದು, ಅಸತುಮಾ ರತ್ತು ಹಾಗ್ 
ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

೨. ಜಲಮ್ಲ್ನಯೆ

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರದಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ತೆ್ ಳೆಯಲ್ಕೆಕೂ, ಬಾಯಲಿರ್ ಕ್ಲ್ಮಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು 
ಸ್ತತು ಹಾಯಿಸಿ, ಹಬೆಯನ್ನು ಉತಾ್ದನೆ ಮಾಡ್ವುದಕೆಕೂ ರತ್ತು ಘಟಕವನ್ನು ತಂಪುಗೆ್ ಳಸಲ್ 
ಬಳಸಲಾಗ್ವುದ್. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ತೆ್ ಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ವ ದ್ಳು ಅಂತಜ್ಮಲವನ್ನು ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ. 
ಬಿಸಿನೀರನ್ನು, ತಂಪುಗೆ್ ಳಸದೆಯೆೀ ಹಾಗೆಯೆೀ ನೀರಿನ ರ್ಲಗಳಗೆ ಬಿಟಟುರೆ, ಅದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯ್ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಜಲಚರಗಳು ರತ್ತು ಜಲಸಸ್ಯಗಳ ಮೀಲೆ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ. 

೩. ಭೊ ಸವ್ತ: 

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳಂದ ಸಂಸಕೂರಣೆ ಮಾಡದ ಗಾಳ ರತ್ತು ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳು 
ಸ್ತತುರ್ತತುಲ್ನ ಪರೂದೆೀಶದ ಭ್ಮಿ, ನೀರ್, ಸಸ್ಯ ರತ್ತು ಪಾರೂಣಿಗಳ ಮೀಲೆ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ತತುರ್ತತುಲ್ನ ಪರೂದೆೀಶವು ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಜಿೀವನ ಅಥವಾ ಜಿೀವನೆ್ ೀಪಾಯ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲ್ ಯೀಗ್ಯವಾಗ್ವುದಲಲಿ. 

5
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ರ್ಸ್ಯನಿಕ 
ಮ್ಲ್ನಯೆಕ್ರಕಗಳು ಆರ್ೊೀಗಯೆದ ಮೀಲ್ಗ್ವ ಪರಿಣ್ಮಗಳು 

ಸಲ್ಫರ್ ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್ • ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ರತ್ತು ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶದ  
ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ.

• ಅಸತುಮಾ ರತ್ತು ತಿೀವರೂವಾದ ಬಾರೂಂಕೆೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು 
ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

• ಕಣ್್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.
• ಹೃದಯ ರೆ್ ೀಗಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

ನೆೈಟರೂಸ್ ಆಕೆಸೂೈಡ್ ಗಳು • ಅಸತುಮಾ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ತಿೀವರೂವಾದ ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶಕೆಕೂ ತಡೆಯಾಗ್ವ (ಒಬ್ ಸಟ್ಕ್ಟುವ್ 

ಪಲ್ಮನರಿ)ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಟಕ್ಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ. 
• ಹೃದಯ ರೆ್ ೀಗಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಕಣರ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು (ಪಎಂ) 
ದಪ್ನಾದ ಕಣರ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು 
(ಕೆ್ೀಸ್್ಮ ಪಟಿ್ಮಕ್್ಯಲೆೀಟ್ಸೂ ಪಎಂ 

೧೦) ನಯವಾದ ಕಣರ್ಪದ 
ವಸ್ತುಗಳು (ಫೆೈನ್ ಪಟಿ್ಮಕ್್ಯಲೆೀಟ್ಸೂ 

ಪಎಂ ೨.೫) 

• ಅಸತುಮಾ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ತಿೀವರೂವಾದ ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶಕೆಕೂ ತಡೆಯಾಗ್ವ (ಒಬ್ ಸಟ್ಕ್ಟುವ್ 

ಪಲ್ಮನರಿ) ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.
• ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಟಕ್ಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ. 
• ಹೃದಯ ರೆ್ ೀಗಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶದ ಕಾ್ಯನಸೂರ್ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ಕಂಜೆಸಿಟುವ್ ಹಾಟ್್ಮ ಫೆೈಲ್್ಯರ್ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಅಮೊೀನಯಾ • ಉಸಿರಾಟದ ತೆ್ ಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ಚರ್ಮ ರತ್ತು ಕಣ್್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉರಿಯನ್ನು 

ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಹೆೈಡೆ್ ರೂೀಜೆನ್ ಕೆ್ಲಿೀರೆೈಡ್ ರತ್ತು 
ಫಲಿೀರೆೈಡ್ 

• ಚರ್ಮ, ಕಣ್್ಣಗಳು, ರ್ಗ್, ಗಂಟಲ್, ಉಸಿರಾಟದ 
ನಾಳಗಳಗೆ ಕ್ರಿಕ್ರಿ/ಕೆರಳಕೆ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

ಡೆೈಆಕ್ಸೂನ್ಸೂ ರತ್ತು ಫ್್ಯರಾನ್ • ಹೆ್ ಟೆಟುಯಲ್ಲಿ ಕಾ್ಯನಸೂರ್ ಆಗ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 
• ಸಂತಾನೆ್ ೀತ್ತಿತು, ನನಾ್ಮಳ ಗರೂಂಥಿಗಳು ರತ್ತು 

ರೆ್ ೀಗನರೆ್ ೀಧಕ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮೀಲೆ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ

ಪಾಲ್ಸೆೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರೆ್ ೀಮಾ್ಯಟಿಕ್ 
ಹೆೈಡೆ್ ರೂೀಕಾಬ್ಮನ್ ಗಳು

• ಕಾ್ಯನಸೂರ್ ಕಾರಕಗಳಂದ/ಕಾಸಿ್ಮನೆ್ ೀಜೆನ್ ಗಳಂದ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರವಾಗ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

• ಜಠರ, ರ್ತರೂಕೆ್ೀಶ ರತ್ತು ವೃಷಣದ ಮೀಲೆ ಹಾನಕಾರಕ 
ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ. 

• ವಿೀಯಾ್ಮಣ್ ಜಿೀವಕೆ್ೀಶಗಳನ್ನು ಹಾನಗೆ್ ಳಸಿ, 
ಸಂತಾನೆ್ ೀತ್ತಿತುಯನ್ನು ಕ್ಂದಸಬಹ್ದ್. 

• ಇವು ಸಣ್ಣ ಕಣರ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳಗೆ ಅಂಟಿಕೆ್ಂಡ್, 
ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗರೂಹಗೆ್ ಳ್ಳಬಹ್ದ್. 

ಆರ್ೊೀಗಯೆದ ಮೀಲ್ಗ್ವ ಪರಿಣ್ಮಗಳು5

5 http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_how_coal_power_plants_make_us_sick_final.pdf
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ರ್ಸ್ಯನಿಕ 
ಮ್ಲ್ನಯೆಕ್ರಕಗಳು ಆರ್ೊೀಗಯೆದ ಮೀಲ್ಗ್ವ ಪರಿಣ್ಮಗಳು 

ಪಾದರಸ (ರಕ್್ಯ್ಮರಿ) • ಮಿದ್ಳು, ನರವ್ಯವಸೆಥಾ, ರ್ತರೂಕೆ್ೀಶ, ಜಠರವನ್ನು 
ಹಾನಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ. 

• ನರಗಳಗೆ ಹಾನಯನ್ನು ಹಾಗ್ ಜನ್ಮ ನ್್ಯನತೆಯನ್ನು 
ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಸಿೀಸ (ಲೆಡ್) • ರಕಕೂಳ ನರ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ ಹಾನ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ರಕಕೂಳ ಕಲ್ಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ರತ್ತು ವತ್ಮನೆಯ ಮೀಲೆ 

ಹಾನಕಾರಕ ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ. 

• ರ್ತರೂಕೆ್ೀಶಕೆಕೂ ಹಾನ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
ಕಾಡಿ್ಮಯೀವಾ್ಯಸ್ಕೂಲಾರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು 
ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. ರಕತುಹಿೀನತೆಯನ್ನು 
ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಆಂಟಿರನ, ಅಸೆ್ಮನಕ್, ಬೆರಿಲ್ಯಂ, 
ಕಾ್ಯಡಿ್ಮಯಂ, ಕೆ್ರೂೀಮಿಯಂ, ನಕಲ್, 
ಸೆಲೆನಯಂ ರತ್ತು ಮಾ್ಯಂಗನೀಸ್

• ಕಾ್ಯನಸೂರ್ ಕಾರಕಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾರ (ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶ, 
ಬಾಲಿಡರ್, ರ್ತರೂಕೆ್ೀಶ, ಚರ್ಮದ ಕಾ್ಯನಸೂರ್ ಗಳು) 

• ನರವೂ್ಯಹ, ಕಾಡಿ್ಮಯೀವಾ್ಯಸ್ಕೂಲಾರ್ , ಚರ್ಮ, 
ಉಸಿರಾಟದ ರತ್ತು ರೆ್ ೀಗನರೆ್ ೀಧಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳ ಮೀಲೆ 
ಹಾನಕಾರಕ ಪರಿಣಾರ ಬಿೀರ್ತತುದೆ. 

ರೆೀಡಿಯಂ • ಕಾ್ಯನಸೂರ್ ಕಾರಕಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾರ (ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶ 
ರತ್ತು ರ್ಳ  ೆಕಾ್ಯನಸೂರ್) 

• ರಕತುಹಿೀನತೆಯನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
• ಮಿದ್ಳು ಊತವನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

ಯ್ರಾನಯಂ • ಕಾ್ಯನಸೂರ್ ಕಾರಕಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾರ (ಶಾ್ಸಕೆ್ೀಶ 
ರತ್ತು ದ್ಗ್ಧರಸ/ಲ್ಂಫಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಕಾ್ಯನಸೂರ್)

• ರ್ತರೂಕೆ್ೀಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಶಬ್ದ ಮ್ಲ್ನಯೆ
 ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವ ಸಲಕರಣೆಗಳಾದ ಬಾಯಲಿರ್ ಗಳು, ಟಬೆೈ್ಮನ್ ಗಳು, ಕರೂಶರ್ ಗಳು 

ಇನನುತರ ಯಂತರೂಗಳಂದ ಹೆ್ ರಹೆ್ ರ್್ಮವ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿ ಶಬದುದ ಪರೂಮಾಣ ಅಥವಾ ತಿೀವರೂ ಕಕ್ಮಶ ಸದದುಗೆ 
ಸದಾ ಒಳಗಾಗ್ವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವ ಜನರ ಮೀಲೆ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ  ಉಂಟಾಗ್ತತುದೆ. 
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1.3  ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ 
1.3.1 ಇಐಎ ಅಧಿಸೊಚನ್, ೨೦೦೬ರ ಪರಿಚಯ
1.3.2 ಟಿಪ್ಪ್ಗಳಿಗ್ ಇಐಎ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ – ಹರಿವುನಕ್್ (ಫಲಿೀಚ್ರ್ಷಿ)
1.3.3 ಹ್ೊಸ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ (ಇಸಿ) ಪಡ್ಯ್ವುದ್
1.3.4 ಪ್ರಸ್್ತತ ಇರ್ವ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ(ಇಸಿ) ಪಡ್ಯ್ವುದ್ (ವಿಸ್ತರಣ್/

ಆಧ್ನಿೀಕರಣ/ಉತಪಾನನು ಮಿಶ್ರಣ ಬದಲ್ವಣ್)
1.3.5 ಟಿಪ್ಪ್ಗಳ ಮೀಲ್ವಿಚ್ರಣ್ (ಇಸಿ ಪಡ್ದ ನಂತರ)
1.3.6 ಇಸಿಯ ವಗ್ಷಿವಣ್ ಸ್ಧಯೆತ್ 

1.3.1 ಇಐಎ ಅಧಿಸೊಚನ್, ೨೦೦೬ - ಪರಿಚಯ

 ಪರಿಸರ ಮತ್್ತ ಅರಣಯೆಗಳ ಸಚಿವ್ಲಯ (ಎಂಒಇಎಫ್) - ಇದ್ ಕೆೀಂದರೂ ಸಕಾ್ಮರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಪಾರಿಸರಿಕ ರತ್ತು ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಗಳ ಕಾಯ್ಮಕರೂರಗಳ ಯೀಜನೆ, ಉತೆತುೀಜನೆ, ಸಂಯೀಜನೆ ರತ್ತು 
ಅನ್ಷಾಠಾನದ ಮೀಲ್ಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ವ ನೆ್ ೀಡಲ್ ಏಜೆನಸೂಯಾಗಿದೆ. 

 ಪ್ರಿಸರಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕ್ಯಿದ್ ೧೯೮೬ (ಇಪ್ಎ) - ಕೆಲವೊಂದ್ ಪರೂದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಣೆ ಅಥವಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ ಆಸ್ದವಿಲಲಿದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ 
ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಡೆಸಲ್ ನಬ್ಮಂಧಿಸ್ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ 
ನೀಡ್ತತುದೆ. (ಇಪಎಯ ಕಲಂV, ಉಪ-ಪರಿಚೆ್ಛೀದ (೨), ಪರಿಚೆ್ಛೀದ ೩) 

 ಪ್ರಿಸರಿಕ ಪರಿಣ್ಮ ಮೌಲಯೆಮ್ಪನ ಅಧಿಸೊಚನ್ ೨೦೦೬ - ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆ - ಇದನ್ನು ಇಪಎ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಪ್ರಿಸರಿಕ ಪರಿಣ್ಮ ಮೌಲಯೆಮ್ಪನ (ಇಐಎ) - ಇದ್ ಈಗ ಇಪಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೫೦ ಕೆ್ೀಟಿ 
ರತ್ತು ಅದಕ್ಕೂಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹ್ಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ವ ೩೯ ವಿಧದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಗೆ 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದೆ. 

 ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೀಜನೆಗಳು/ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಗೆ 
ಕಡಾ್ಡಯಗೆ್ ಳಸಿದೆ: 

• ಎಲಲಿ ಹೆ್ ಸ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು ರತ್ತು ಯೀಜನೆಗಳು

• ಸದ್ಯ ಇರ್ವ ಯೀಜನೆಗಳ ವಿಸತುರಣೆ/ಆಧ್ನೀಕರಣ

• ಅಧಿಸ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಟು ಮಾಡಲಾದ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು

 ಟಿಪಪಗಳನ್ನು ಅಧಿಸ್ಚನೆಯ ಪಟಿಟುಯಲ್ಲಿ ೧(ಡಿ) ಎಂದ್ ಪಟಿಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

• ಟಿಪ್ಪ್ಗಳು ಯ್ವ್ಗ ಇಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳಳುಬ್ೀಕ್?

೧. ಹೆ್ ಸ ಸಾಥಾವರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ವ ಮೊದಲ್

೨. ಪರೂಸ್ತುತ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರದ ವಿಸತುರಣೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ನೀಕರಣ ಮಾಡ್ವ ಮೊದಲ್

೩. ಪರೂಸ್ತುತ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರದ ಉತ್ನನುದ ಮಿಶರೂಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ವ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ 

• ಇಸಿಯನ್ನು ಯ್ವ ಪ್್ರಧಿಕ್ರಗಳು ನಿೀಡಬಹ್ದ್? 

೧. ಪರಿಸರ ರತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಚ್ವಾಲಯ (ಎಂಒಇಎಫ್)

೨. ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾರೂಧಿಕಾರ (ಎಸ್ ಇಐಎಎ)
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 ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯ್ ಈ ಎರಡ್ ಪಾರೂಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಯಂತರೂಕ ಪಾರೂಧಿಕಾರಗಳು ಎಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ತತುದೆ.  ಪಟಿಟುಯಲ್ಲಿ ಎ ವಗ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ವ ದೆ್ ಡ್ಡ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಇಸಿಯನ್ನು 
ನೀಡ್ತತುದೆ. ಬಿ ವಗ್ಮದ ಸಣ್ಣ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ,  ಪರೂತಿೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಣೆ ಮಾಡ್ವ ಕೆೀಂದರೂ 
ಸಕಾ್ಮರದ ಪಾರೂಧಿಕಾರವಾದ ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತತುದೆ. 

ಎಸ್ ಇಐಎಎ

 ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಕೆೀಂದರೂ ಸಕಾ್ಮರದ ಪಾರೂಧಿಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಮರದಂದ ರಚ್ತವಾಗಿರ್ತತುದೆ, 
ಆದರೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ವರದ ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

ರಚನ್ ಮತ್್ತ ಕ್ಯಷಿ: 

ಎಸ್ ಇಐಎಎಯಲ್ಲಿ ೩ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾತುರೆ: 

೧. ಸದಸ್ಯ-ಕಾಯ್ಮದಶ್ಮ -ಪಾರಿಸರಿಕ ಕಾಯಿದೆಗಳೊೆಂದಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ, ತಿಳವಳಕೆ ಇರ್ವ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾ್ಮರದ/ ಕೆೀಂದಾರೂಡಳತ ಪರೂದೆೀಶದ ಒಬಬಿರ್ ಕಾಯ್ಮನರತ ಅಧಿಕಾರಿ

೨. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ - ಇಐಎ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ವವರ್, ೩ ವಷ್ಮಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ 

೩. ಕಚೆೀರಿ-ಅಧಿಕಾರಿಯಲಲಿದ ಸದಸ್ಯರ್ - ಇಐಎ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ವವರ್, ೩ ವಷ್ಮಗಳ 
ಕಾಲಾವಧಿ 

 ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಐಎಎಯನ್ನು ರಚ್ಸಿರದದದುರೆ, ಆಗ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಎಲಲಿ 
ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿಗಣಿಸ್ತತುದೆ.

 ಎಸ್ ಇಐಎಎಯ ಎಲಲಿ ನಧಾ್ಮರಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರ್ವ 
ರಟಿಟುಗೆ ನಧಾ್ಮರಗಳು ಒರ್ಮತದಂದ ಆಗಿರಬೆೀಕ್. ಬಹ್ರತದ ನಧಾ್ಮರ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡರೆ, ಆಗ 
ನಧಾ್ಮರದ ಪರ ರತ್ತು ವಿರೆ್ ೀಧ ಇರ್ವ ಅಭಿಪಾರೂಯಗಳನ್ನು ಸ್ಷಟುವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಸಿ, ಒಂದ್ ಪರೂತಿಯನ್ನು 
ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕ್.

ಇಸಿ ನಿೀಡ್ವ ಪ್್ರಧಿಕ್ರ

ಚಟ್ವಟಿಕೆ 

ರ್ಜಯೆ ಪರಿಸರ 
ಪರಿಣ್ಮ 

ಮೌಲಯೆಮ್ಪನ 
ಪ್್ರಧಿಕ್ರ 

(ಎಸ್ ಇಐಎಎ) ಬಿ ವಗಷಿ

ರ್ಜಯೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಣ್ಮ 
ಮೌಲಯೆಮ್ಪನ ಪ್್ರಧಿಕ್ರ 

(ಎಸ್ ಇಐಎಎ) ಬಿ ವಗಷಿ

ಕಲ್ಲಿದದುಲ್/ಲ್ಗೆನುೈಟ್/ನಾ್ಯಫಾತು  ರತ್ತು  ಅನಲ 
ಆಧರಿತ ಇಂಧನ

೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ. <೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ

ಪೆಟ್ ಕೆ್ೀಕ್, ಡಿೀಸೆಲ್

ರತ್ತು ಎಲಲಿ ಇತರೆ ಇಂಧನಗಳು, ರಿಫೆೈನರಿ 
ರೆಸಿಡ್್ಯಅಲ್ ತೆೈಲ ತಾ್ಯಜ್ಯವೂ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
(ಬಯೀಮಾಸ್ ಹೆ್ ರತ್ಪಡಿಸಿ)

>೫೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ೫ ಮ.ವಾ್ಯ.- ೪೯ ಮ.ವಾ್ಯ.

ಬಯೀಮಾಸ್ ಆಧರಿತ ಅಥವಾ 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲಲಿದ ರ್ನಸೂಪಲ್ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯವನ್ನು 
ಇಂಧನವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಸಾಥಾವರ

>೨೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ೧೬ ಮ.ವಾ್ಯ. - ೧೯ ಮ.ವಾ್ಯ.
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• ಪ್್ರಧಿಕ್ರಗಳಿಗ್ ಯೀಜನ್ಯಂದಕ್ಕೆ ಇಸಿ ನಿೀಡ್ವಂತ್ ಯ್ರ್ ಶಫ್ರಸ್ ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್? 

೧. ತಜ್ಞ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಸಮಿತಿ (ಇಎಸಿ)

೨. ರಾಜ್ಯ ತಜ್ಞ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಸಮಿತಿ (ಇಎಸಿ)

 ಇಎಸಿ ಮಾಡಿದ ಶಫಾರಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಿ, ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತತುದೆ. ಅದೆೀ ರಿೀತಿ, ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ ಶಫಾರಸ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಎಸ್ ಇಐಎಎ 
ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತತುದೆ.   

ಎಸ್ ಇಎಸಿ

 ಕೆೀಂದರೂ ಸಕಾ್ಮರವು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಮರದ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆ ಮೀರೆಗೆ ಎಸ್ ಇಎಸಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
ಎಸ್ ಇಎಸಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ರಚನೆ ಮಾಡಿರದದದುಲ್ಲಿ, ಆಗ ಇಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಎಲಲಿ ಬಿ ವಗ್ಮದ 
ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ.

 ಇಎಸಿ & ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ ರಚನ್ ಮತ್್ತ ಕ್ಯಷಿ

 ಇಎಸಿ & ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ಸ್ಮಾರ್ ೧೫ ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೆ್ ಂದದ್ದು, ಅವರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆೀತರೂಗಳಲ್ಲಿ 
ವೃತಿತುಪರರಾಗಿರಬೆೀಕ್ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರಾಗಿರಬೆೀಕ್. 

• ಪಾರಿಸರಿಕ ಗ್ಣರಟಟು

• ಯೀಜನೆ ನವ್ಮಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು

• ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೂಕ್ರೂಯೆ

• ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

• ಪಾರೂಣಿಸಂಪತ್ತು ರತ್ತು ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತು ನವ್ಮಹಣೆ (ಜಿೀವ ವಿಜ್ಾನ ತಜ್ಞ)

• ಅರಣ್ಯ ರತ್ತು ವನ್ಯಜಿೀವಿ

• ಪಾರಿಸರಿಕ ಆಥಿ್ಮಕತೆ (ಯೀಜನೆ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ್ ಅನ್ಭವ ಹೆ್ ಂದರಬೆೀಕ್)

 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ, ಅಪಾರ ಅನ್ಭವವಿರ್ವ ತಜ್ಞರಾಗಿರಬೆೀಕ್ ಅಥವಾ 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಆಡಳತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವ್ಮಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆ ಹೆ್ ಂದದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅನ್ಭವ ಹೆ್ ಂದರಬೆೀಕ್. 

ಅನ್ಭವವಿರ್ವ ವೃತಿ್ತಪರರ ಅಹಷಿತ್ಗಳು: 

ವೃತಿತುಪರರಿಗೆ ಕನಷಠಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಹ್ಮತೆಗಳರಬೆೀಕ್: 

೧. ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೫ ವಷ್ಮಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯದ ತರಬೆೀತಿಯಂದಗೆ ಎಂಎ/
ಎಂಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿ, ಅಥವಾ

೨. ವೃತಿತುಪರ ತರಬೆೀತಿ ಕೆ್ೀಸ್್ಮ ನಲ್ಲಿ ೪ ವಷ್ಮಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೆೀತಿ, ಜೆ್ತೆಗೆ ಆಯಾ 
ಕೆೀತರೂದಲ್ಲಿ ಸ್ಚ್ತ ಪಾರೂಯೀಗಿಕ ತರಬೆೀತಿಯಂದಗೆ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್/ತಂತರೂಜ್ಾನ/ವಾಸ್ತುಶಲ್ 
ಕೆ್ೀಸ್್ಮ ಗಳಾದರೆ, ಬಿ.ಟೆಕ್/ಬಿ.ಇ./ಬಿ.ಆಕ್್ಮಟೆಕಚಿರ್ ಪದವಿ, ಅಥವಾ 

೩. ಯಾವುದಾದರ್ ವೃತಿತುಪರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ (ಉದಾ: ಕಾನ್ನ್) ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯದ ೫ ವಷ್ಮಗಳ 
ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೆೀತಿ ರತ್ತು ಆಯಾ ಕೆೀತರೂದಲ್ಲಿ ಸ್ಚ್ತ ಪಾರೂಯೀಗಿಕ ತರಬೆೀತಿ, ಅಥವಾ



Citizen consumer & civic Action Group (CAG) 17

೪. ಸ್ಚ್ತ ಅಪೆರೂಂಟಿಸ್ ಶಪ್/ಆಟಿ್ಮಕಲ್ ಶಪ್ ರತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತಿತುಪರ ಸಂಸೆಥಾ (ಉದಾ: ಚಾಟ್್ಮ ಡ್್ಮ 
ಅಕೌಂಟನಸೂ) ನಡೆಸ್ವ ಪರಿೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತಿತುೀಣ್ಮ, ಅಥವಾ

೫. ಒಂದ್ ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಪದವಿ, ಇದರೆ್ ಂದಗೆ ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸವಿ್ಮಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 
೨  ವಷ್ಮಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೆೀತಿ (ಉದಾ. ಎಂಬಿಎ/ಐಎಎಸ್/ಐಎಫ್ ಎಸ್)

 ತಜ್ಞರನ್ನು/ತಜ್ಞ ವೃತಿತುಪರರನ್ನು ಆಯೆಕೂ ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವಾಗ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೀತರೂಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಸಿರ್ವ 
ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ತತುದೆ.  

ತಜ್ಞರಿಗಿರಬ್ೀಕ್ದ ಅಹಷಿತ್: 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಹ್ಮತೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಈಡೆೀರಿಸ್ವ ವೃತಿತುಪರರ್: 

೧. ಕನಷಠಾ ೧೫ ವಷ್ಮಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೀತರೂದಲ್ಲಿ ಅನ್ಭವವಿರ್ವವರ್, ಅಥವಾ

೨. ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೀತರೂದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿ (ಉದಾ: ಪಎಚ್ ಡಿ) ರತ್ತು ಕನಷಠಾ ೧೦ ವಷ್ಮಗಳ ಕಾಲ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಅನ್ಭವ

 ತಜ್ಞರ್ ೭೦ ವಷ್ಮಕ್ಕೂಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸೂನವರಾಗಿರಬೆೀಕ್. ಆದರೆ ನದ್ಮಷಟು ಕೆೀತರೂವೊಂಧರಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ್ 
ಲಭ್ಯವಿಲಲಿದೆೀ ಇದದು ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೆ್ ಬಬಿರ ವಯಸ್ಸೂ ಗರಿಷಠಾ 
೭೫ ವಷ್ಮಗಳಾಗಬಹ್ದ್. 

• ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಪರೂತಿೀ ಸದಸ್ಯರ್ ೩ ವಷ್ಮಗಳ ಗರಿಷಠಾ ೨ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದರ್ತಾತುರೆ. 

• ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೆೀಕ್.

• ಸಭೆಯ ಕಾಯ್ಮಸ್ಚ್ ರತ್ತು ನಡಾವಳಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಬೆೀಕ್. 

• ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಯನ್ನು ಸಭೆ ನಡೆದ ನಂತರ ೫ ಕೆಲಸದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿರಗೆ್ ಳಸಿ, ಎಂಒಇಎಫ್ 
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೆೀಕ್. 
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1.3.3 ಹ್ೊಸ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ(ಇಸಿ) ಪಡ್ಯ್ವುದ್

ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ(ಇಸಿ) ಪ್ರಕ್್ರಯೆ: 

೧. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರಿಂದ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕೆ

೨. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎದಂದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು(ಟಿಒಆರ್) ನೀಡ್ವಿಕೆ

೩. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಇಐಎ ನಡೆಸಲ್ ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕೆ ರತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ 
ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳ (ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ)ಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ವುದ್

೪. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎದಂದ ಇಸಿ ನೀಡ್ವಿಕೆ/ಅಜಿ್ಮಯ ತಿರಸಕೂರಿಸ್ವಿಕೆ

೧. ಯೀಜನ್ ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್/ಅಜಿಷಿದ್ರರಿಂದ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗ್ ಅಜಿಷಿ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕ್

೧. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಥಾಳವನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಿದ 
ನಂತರವಷೆಟು ಇಸಿಗೆ ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ನೀಡಬಹ್ದ್. ಈ ಅಜಿ್ಮಗಳನ್ನು ನರ್ನೆ ೧ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆೀಕ್  
(ನರ್ನೆ ೧ ಅನ್ನು ಅನ್ಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೆ್ ೀಡಿ) ರತ್ತು ಪರೂಸಾತುಪತ ಸಾಥಾವರದ ಸಾರಥ್ಯ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 
ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ-ಪೂವ್ಮ ವರದಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಈ ಎರಡನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ನರ್ನೆ ೧ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಪರೂಸಾತುಪಸ್ವ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ತತುದೆ. 

೨. ಇಸಿ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳವ ಮೊದಲ್, ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ವ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್, 
ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲ್ ಆಸ್ದವಿಲಲಿ. ಸಥಾಳವನ್ನು ಸ್ಚ್ಛಪಡಿಸಿ, 
ಬೆೀಲ್ ಹಾಕ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಿ್ಮಕರಿಗೆ ರ್ಲಸೌಕಯ್ಮದೆ್ ಂದಗೆ ತಾತಾಕೂಲ್ಕ ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ವುದ್ 
ಬಿಟಟುರೆ, ಇನ್ನುಳದ ಯಾವುದೆೀ ಚಟ್ವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ವಂತಿಲಲಿ. 

೩. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ವಗ್ಮ ಬಿ೧ ರತ್ತು ಬಿ೨ ಎಂದ್ ಪಾರೂಧಿಕಾರವು* 
ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸ್ತತುದೆ. ಈ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಣೆ(ಸಿಕೂ್ೀನಂಗ್) ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ವುದ್.

೪. ಬಿ೨ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಇಐಎ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದಲಲಿ.  

 * ಎಂಒಇಎಫ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿ೧ ರತ್ತು ಬಿ೨ ಎಂದ್ ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸ್ವುದರ ಕ್ರಿತ್ ಕಾಲದಂದ 
ಕಾಲಕೆಕೂ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯನ್ನು ಹೆ್ ರಡಿಸ್ತತುದೆ. ಪರೂಸ್ತುತ, ೫ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಥ್ಯ್ಮದ ಎಲಲಿ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್/ಲ್ಗೆನುೈಟ್/ನಾ್ಯಫಾತು & ಅನಲ ಆಧರಿತ ಇಂಧನ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳನ್ನು ಬಿ೧ ಎಂದ್ 
ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸಿದ್ದು, ಇವಕೆಕೂ ಇಐಎ ಪಡೆಯ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

೨. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎದಿಂದ ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ಗಳನ್ನು(ಟಿಒಆರ್)  
ನಿೀಡ್ವಿಕ್: 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ಲ ಮಿತಿ - ೬೦ ದಿನಗಳು

೧. ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಎಸ್ ಇಐಎಎ/
ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸ್ತಾತುರೆ. 

೨. ಏನಾದರ್ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಅವನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ.

೩. ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ಒಪ್ಕೆ್ಂಡ ನಂತರ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರನ್ನು ಇಎಸಿ/
ಎಸ್ ಇಎಸಿಯಂದಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಆಹಾ್ನಸ್ತಾತುರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ 
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ಯೀಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್.

೪. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಇಐಎ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ ಎಲಲಿ ಪಾರಿಸರಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸ್ವ ಒಪ್ಂದದ 
ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ನೀಡ್ತತುದೆ. ಈ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯನ್ನು ವಾ್ಯಪತುೀಕರಣ (ಸೆ್ ಕೂೀಪಂಗ್) 
ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ವುದ್. 

ಟಿಪ್ಣಿ: 

 ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಅಜಿ್ಮಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸರಯದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ರ್ಪಸಲ್ 
ಒಮ್ಮ ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ಮಾಡ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವೆಂದ್ ಭಾವಿಸಿದರೆ (ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳ ವಿಷಯವಸ್ತುವಿಗೆ 
ಅನ್ಬಂಧವನ್ನು ನೆ್ ೀಡಿ), ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್ ರತ್ತು ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗ್ವುದ್. ಇದಕಾಕೂಗಿ, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರಿಗೆ 
೭ ದನಗಳ ನೆ್ ೀಟಿಸ್ ನೀಡಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ, ಅವರ್ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲ್ ಬೆೀಕಾದ ಎಲಲಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್್ಸಿಕೆ್ಡ್ತಾತುರೆ. 

ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಣ್ಮಯಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ:  

• ನರ್ನೆ ೧

• ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಪರೂಸಾತುಪಸಿದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್

• ಇಎಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ ಉಪ-ಗ್ಂಪು ಮಾಡಿದ ಸಥಾಳಭೆೀಟಿ (ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಿದರೆ)

• ಇಎಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಬೆೀರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು

 ಇಎಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರಿಗೆ 
ನರ್ನೆ ೧ನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೬೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಳಸಬೆೀಕ್. ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/
ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಪರೂಸಾತುಪಸಿದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಇಐಎ ಉದೆದುೀಶಗಳಗಾಗಿ ಒಪ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಒಪ್ಂದದ 
ಕರಾರ್ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಒಪ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಎಸ್ ಇಐಎಎಯಲ್ಲಿ 
ಪರೂದಶ್ಮಸಲಾಗ್ವುದ್. ಕರಾವಳಯ ಉದದುಕೆಕೂ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರಗಳಗೆ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವರಿ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಾಗ್ತತುದೆ. 

 ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೆೀ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಯ್ ಇಎಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಮಾಡಿದ 
ಶಫಾರಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀರೆಗೆ ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ತಿರಸಕೂರಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದದುರೆ, ಈ ನಧಾ್ಮರವನ್ನು, 
ತಿರಸಕೂರಿಸ್ವುದಕೆಕೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರಿಗೆ ಅಜಿ್ಮ ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೬೦ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಖಿತ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. 

ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ನೀಡ್ವ ಮೊದಲ್ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ ರತ್ತು 
ನರ್ನೆ ೧ ಅನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೂದಶ್ಮಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. 

೧. ಯೀಜನ್ ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್/ಅಜಿಷಿದ್ರರ್ ಇಐಎ ನಡ್ಸಲ್ ಅಜಿಷಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕ್ 
ಮತ್್ತ ರ್ಜಯೆ ಮ್ಲ್ನಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿ (ಎಸ್ ಪ್ಸಿಬಿ)ಯ್ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ 
ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯನ್ನು ನಡ್ಸ್ವುದ್

ಕ್ಲ ಮಿತಿ - ೪೫ ದಿನಗಳು 

೧. ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಡ ನಂತರ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ 
ಇಐಎ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಒಬಬಿರ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಡ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರನ್ನು 



Citizen consumer & civic Action Group (CAG) 21

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳತಾತುರೆ ರತ್ತು ಕರಡ್ 
ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾತುರೆ 
(ಈ ಕರಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವುದ್ ಕನಷಠಾ 
೩ ತಿಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳತತುದೆ, 
ಏಕೆಂದರೆ ಇದ್ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಚ್ಸಿರ್ವಂತೆ ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಿದ 
ಕೆಲವು ಋತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು 
ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ).

೨. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/
ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಕರಡ್ ಇಐಎ 
ವರದಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/
ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾತುರೆ. 
ಇದೆೀ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಲ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/
ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಕೆ್ೀರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾತುರೆ. 

 ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯ್ 
ಎರಡ್ ಭ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗ್ೊಂಡಿದ್: 

ಎ)  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು 
ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕೂ 
ಹತಿತುರದ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾರಕೆ್ಕೂಳಗಾಗ್ವ ಸಥಾಳೀಯ ಜನರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು 
ದೃಢಪಡಿಸಲ್ ನಡೆಸ್ವುದ್

ಬಿ)  ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಂದ ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ 
ಅಂಶಗಳ ಮೀಲೆ ಆಗ್ವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾರಗಳ ಕ್ರಿತ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹ್ದ್. 
ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ರತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳಗಳು ಯೀಜನೆ ಕ್ರಿತ್ 
ಲ್ಖಿತ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಆಹಾ್ನಸಬೆೀಕ್. 

 ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳು, ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಎತಿತುದ 
ಸರಸೆ್ಯಗಳು ರತ್ತು ಅಜಿ್ಮದಾರರ ಉತತುರಗಳು/ಅಭಿಪಾರೂಯಗಳು, ಸಭೆಯ ವಿಡಿಯೀ ಚ್ತಿರೂೀಕರಣ ರತ್ತು 
ಸಿ್ೀಕರಿಸಲಾದ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ವರದಯನ್ನು 
ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಅಜಿ್ಮದಾರರಿಗೆ ಕೆ್ೀರಿಕೆ ಬಂದ ೪೫ ದನಗಳ ಒಳಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತತುದೆ. 

 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಗೆ, ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾರಕಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆ 
ಅಧಾ್ಯಯವನ್ನು ನೆ್ ೀಡಿ. 

೨. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎದಂದ ಇಸಿ ನೀಡ್ವಿಕೆ/ಅಜಿ್ಮಯ ತಿರಸಕೂರಿಸ್ವಿಕೆ 

 ನಗದತ ಕಾಲ ಮಿತಿ - ೧೩೫ ದನಗಳು

೧. ಯೀಜನೆಯ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ -ಪಾರಿಸರಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಕರಡ್ ಇಐಎ 
ವರದಯಲ್ಲಿ ಸರಪ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಪರಿಷಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಂತಿರ 
ಇಐಎ ವರದ ಎಂದ್ ಕರೆಯ್ತಾತುರೆ.

ಕರಡ್ ಇಐಎ ಈ ಕ್ಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ್ೊಂಡಿರ್ತ್ತದ್:
• ಯೀಜನೆಯ ವಿವರಣೆ 

• ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ - ರ್ಲಾಧಾರ ಮಾಹಿತಿ, ಜನಸಂಖೆ್ಯ, 
ಭೌಗೆ್ ೀಳಕ ವಿವರಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಪಾರಿಸರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣಗಳು

• ಯೀಜನೆಯಿಂದಾಗ್ವ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಸರ ರತ್ತು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾರಗಳು

• ಪಯಾ್ಮಯ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳು ರತ್ತು ತಂತರೂಜ್ಾನದ ವಿಶೆಲಿೀಷಣೆ

• ಪಾರಿಸರಿಕ ಮೀಲ್್ಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ಮಕರೂರ

• ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು: ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಹಾನಗಿೀಡಾಗ್ವ 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಅಧ್ಯಯನ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿರ್ವ 
ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳು, 
ಯೀಜನೆಯ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರೂಸಾತುಪತ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕರೂರಗಳು

• ಪರಿಸರ ನವ್ಮಹಣಾ ಯೀಜನೆ - ಪರೂಸಾತುಪತ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ 
ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳು, ಅವುಗಳ ಅನ್ಷಾಠಾನದ ವೆಚಚಿ, ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ 
ರತ್ತು ಸಥಾಳದಂದ ದ್ರ ವಿಕೆ್ೀಪ ನವ್ಮಹಣಾ ಯೀಜನೆ (ಇಐಎ 
ಕರಡ್ ಸಂರಚನೆಗಾಗಿ ಅನ್ಬಂಧ ಸಿ ಅನ್ನು ನೆ್ ೀಡಿ)
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೨. ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯಕೆಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
(ಪಯಾ್ಮಯವಾಗಿ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲಾದ ಎಲಲಿ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸಲ್ ಒಂದ್ ಪೂರಕ ವರದಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದ್. ಇದ್ 
ರತ್ತು ಕರಡ್ ಇಐಎ ಸೆೀರಿ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ಆಗ್ತತುದೆ.

೩. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾತುರೆ: 

• ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದ (೨೦ ರ್ದರೂತ ಪರೂತಿಗಳು, ೧ ಸಾಫ್ಟು ಪರೂತಿ)

• ಅಂತಿರ ಲೆೀಔಟ್ ಯೀಜನೆ (೨೦ ಪರೂತಿಗಳು) 

• ಯೀಜನಾ ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ ವರದ (೧ ಪರೂತಿ) 

 ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೀಟೆೀಪ್ 
ಅಥವಾ ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ (೧ ಪರೂತಿ)

೪. ಈ ಎಲಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೩೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ, ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿದ 
ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಇವೆಲಲಿವೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ.  
ಪರಿೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಎಂಒಇಎಫ್ ಏನಾದರ್ ಅಸರಪ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ಗರನಸಿದರೆ, ಆ ಕ್ರಿತ್ 
ಒಂದ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ವರದಯನ್ನು ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಗೆ ವಿದ್್ಯನಾ್ಮನ ಮಾಧ್ಯರದ ರ್ಖಾಂತರ 
ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೆೀ ಕಳುಹಿಸ್ತಾತುರೆ. ಪರೂಸಾತುವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ರ್ವ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಸಭೆಯ 
ನಗದಯಾದ ದನಾಂಕವನ್ನು ಕ್ಡ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 

೫. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ವಂತೆ ಯೀಜನಾ ಪರೂಸಾತುಪಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಪತರೂ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗಿ 
ಅಗತ್ಯವಿದದುರೆ ಸ್ಷ್ಟುೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವಂತೆ, ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರ್ ಅಧಿಕೃತತೆ 
ಇರ್ವ ಪರೂತಿನಧಿಯ ರ್ಲಕ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎದಂದ ಕಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ 
ಸಭೆ ಬಗೆಗಿ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಕನಷಠಾ ೧೫ ದನಗಳ ಮೊದಲ್ ತಿಳಸಬೆೀಕ್.

೬. ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ೬೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಜಿ್ಮಯ 
ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯವನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ ನೀಡಲ್ 
ಶಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಭಾ ನಡಾವಳಯಲ್ಲಿ ನದ್ಮಷಟು ಪಾರಿಸರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕರೂರಗಳನ್ನು ರತ್ತು 
ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಷಟುವಾಗಿ ಪಟಿಟು ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ತಿರಸಕೂರಿಸಲ್ ಶಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, 
ಅದಕೆಕೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟಿಟು ಮಾಡಬೆೀಕ್.

೭. ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳನ್ನು ೫ ಕೆಲಸದ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂತಿರಗೆ್ ಳಸಬೆೀಕ್ 
ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೂದಶ್ಮಸಬೆೀಕ್. 

೮. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ವ 
ಅಥವಾ ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ತಿರಸಕೂರಿಸ್ವ ಸಿಥಾತಿಗತಿ ಕ್ರಿತ್ ತಿಳಸಬೆೀಕ್ - ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯಿಂದ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೪೫ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಳಸಬೆೀಕ್. 

 ಈ  ಸರಯದ ನಂತರ, ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡ್ವ ಅಥವಾ ತಿರಸಕೂರಿಸ್ವ ಕ್ರಿತ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ 
ಶಫಾರಸ್ಗಳು ಸಾವ್ಮಜನಕ ದಾಖಲೆಗಳಾಗ್ತತುವೆ. ಹಿೀಗೆ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ೭ನೆೀ ಅಂಶದಲ್ಲಿ 
ಹೆೀಳದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಅಂದರೆ ೫ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ನಧಾ್ಮರವನ್ನು ತಿಳಸಲ್ಲಲಿ 
ಎಂದಾದರೆ, ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ ಅಂತಿರ ಶಫಾರಸ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಅಥವಾ ನರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ತಿಳದ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ರ್ಂದ್ವರೆಯಬಹ್ದ್. 
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ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ವರದಯನ್ನು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಕಚೆೀರಿಯಲಲಿದೆೀ ಗಾರೂರ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರತ್ತು ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ ಕಚೆೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ವಂತೆ ಪರೂದಶ್ಮಸಬೆೀಕ್. 
ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳಯ್ ತನನು (ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವರದಯನ್ನು 
ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಂದ ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ಎಲಲಿ 
ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರೆ್ ಂದಗೆ ಹಂಚ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್.

ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ ನಿಧ್ಷಿರದ ಮರ್ಪರಿಗಣನ್: ೧೩೫ ದಿನಗಳು

ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ ಶಫಾರಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿ್ೀಕರಿಸ್ತತುದೆ. 
ಶಫಾರಸ್ಗಳು ಒಪ್ಗೆಯಾಗದದದುಲ್ಲಿ, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ, ಒಪ್ದೆೀ ಇರ್ವುದಕೆಕೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು 
ಹೆೀಳ, ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ ಶಫಾರಸ್ಗಳನ್ನು ರರ್ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ವುದಕೆಕೂ ಕೆ್ೀರಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್. 
ಶಫಾರಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೪೫ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಕೆ್ೀರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕ್. 

ಹಾಗೆಯೆೀ, ಈ ನಧಾ್ಮರದ ಕ್ರಿತ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಚನೆ ತಿಳಸಬೆೀಕ್.

ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಗರನಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ತನನು 
ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು ೬೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಬೆೀಕ್. 

ನಂತರ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಇಸಿ ನೀಡ್ವ ಕ್ರಿತ್ ನಧಾ್ಮರ ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಯ 
ನಧಾ್ಮರವು ಅಂತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ರ್ಂದನ ೩೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ 
ತಿಳಸಬೆೀಕ್. 

ಇಸಿಯ ಊಜಿಷಿತತ್

ಟಿಪಪಗೆ ಇಸಿಯ ಊಜಿ್ಮತತೆಯ್ ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದನಾಂಕದಂದ ಹಿಡಿದ್ ಉತಾ್ದನಾ 
ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ವವರೆಗೆ ೫ ವಷ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ತತುದೆ,    

ಇಸಿಯನ್ನು ನವಿೀಕರಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಅಜಿ್ಮಯಂದನ್ನು, ಪರಿಷಕೂರಿಸಿದ ನರ್ನೆ 
೧ರ ಜೆ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಊಜಿ್ಮತತೆ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಅಗತ್ಯ ಬಿದದುರೆ 
ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೆ್ ೀಚ್ಸಬಹ್ದ್. 

ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ರದ್್ದ ಪಡಿಸ್ವುದ್   

ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಇಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದೆದುೀಶಪೂವ್ಮಕವಾಗಿ ರ್ಚ್ಚಿಟಿಟುದಾದುರೆ 
ಅಥವಾ ಸ್ಳು್ಳ ಅಥವಾ ತಪು್ದಾರಿಗೆಳೆಸ್ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ಕಂಡ್ಬಂದರೆ 
ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ್ ಪರೂತಿಕ್ಲ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ 
ಪರಿಣಾರಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಇಸಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹ್ದ್. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಯ್ 
ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಅಹವಾಲ್ಗೆ ಆಸ್ದ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರತ್ತು ಸಾ್ಭಾವಿಕ 
ನಾ್ಯಯದ ತತ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿ, ನಧಾ್ಮರವನ್ನು ಮಾಡ್ವುದ್. 

೧.೩.೪ ಪ್ರಸ್್ತತ ಇರ್ವ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ(ಇಸಿ) ಪಡ್ಯ್ವುದ್ (ವಿಸ್ತರಣ್/
ಆಧ್ನಿೀಕರಣ/ಉತಪಾನನು ಮಿಶ್ರಣ ಬದಲ್ವಣ್)

೧.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲಲಿದಕೆಕೂ ಇಸಿ ಪಡೆಯ್ವ ಮೊದಲ್ ಎಲಲಿ ಅಜಿ್ಮಗಳಗೆ ನರ್ನೆ ೧ನ್ನು ಹೆ್ ಸದಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್: 
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-  ಸಾಥಾವರದ ವಿಸತುರಣೆ

-  ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯ ಪಟಿಟುಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಲಾದ ಗರಿಷಠಾ ಸಾರಥ್ಯ್ಮವನ್ನು ಮಿೀರಿ, ಉತಾ್ದನಾ 
ಸಾರಥ್ಯ್ಮದ ಹೆಚಚಿಳದೆ್ ಂದಗೆ ಪರೂಸ್ತುತ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರದ ಆಧ್ನೀಕರಣ*

-  ಪರೂಸ್ತುತ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರದ ಉತ್ನನು ಮಿಶರೂಣ ಬದಲಾವಣೆ 

 ವಿಸತುರಣೆಯ ಪರೂಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗಳಗೆ ಅಜಿ್ಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್.

೨.  ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ೬೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಜಿ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ವುದ್ 

೩.  ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯ್ ಅಗತ್ಯವಿದದುರೆ ಇಐಎ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಸ್ಕತು ಪರಿಶೀಲನೆಯಂದಗೆ ನಧಾ್ಮರ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಅದಕೆಕೂ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ಇಸಿ 
ಅನ್ಮೊೀದನೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

 *ಎಸ್ ಇಐಎಎದಂದ ನೀಡಲಾಗ್ವ ಇಸಿಗೆ, ಟಿಪಪಗಳ ಗರಿಷಠಾ ಸಾರಥ್ಯ್ಮವು ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ. 
ಆಗಿದೆ. ಆದದುರಿಂದ ೩೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಸಾಥಾವರವು ಆಧ್ನೀಕರಣದ ನಂತರ, ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ 
ಹೆಚಾಚಿಗ್ವುದಾದರೆ, ಆಗ ಎಂಒಇಎಫ್ ದಂದ ಇಐಎ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ಎಲಲಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಂತೆ 
ಪೂವ್ಮಭಾವಿ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಾಗ್ತತುದೆ. 

೧.೩.೫ ಇಸಿ ಪಡ್ದ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳ ಮೀಲ್ವಿಚ್ರಣ್

 ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಯಮಾವಳಗಳು ರತ್ತು ಕರಾರ್ಗಳಗೆ 
ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಮ ವಾಷ್್ಮಕ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದಗಳನ್ನು, ಪರೂತಿ ವಷ್ಮ ಜ್ನ್ ೧ ರತ್ತು 
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧ರಂದ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ರ್ದರೂತ ರತ್ತು ಸಾಫ್ಟು ಪರೂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. 
ಈ ಪರೂತಿಯಂದ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಅಜಿ್ಮ ನೀಡಿ 
ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

 ಇತಿತುೀಚ್ನ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೂದಶ್ಮಸಬೆೀಕ್. 

೧.೩.೬  ಇಸಿಯ ವಗ್ಷಿವಣ್ ಸ್ಧಯೆತ್ 

 ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಯೀಜನೆಯಂದಕೆಕೂ ನೀಡಲಾದ ಇಸಿಯನ್ನು ಅದರ ಊಜಿ್ಮತತೆ ಇರ್ವ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನೆ್ ನುಬಬಿ ವ್ಯಕ್ತು ಅದೆೀ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ವಗಾ್ಮಯಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ 
ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಗಾ್ಮಯಿಸ್ತಿತುರ್ವ ವ್ಯಕ್ತುಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಗಾ್ಮವಣೆ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತುಯಿಂದ ವಗಾ್ಮಯಿಸಿದ 
ವ್ಯಕ್ತುಯಿಂದ ನರಾಕೆೀಪಣಾ ಪತರೂವನ್ನು ಅಜಿ್ಮಯಂದಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. ಊಜಿ್ಮತತೆಯ ಅವಧಿ, 
ನಯರಗಳು ರತ್ತು ಕರಾರ್ಗಳು ಎಲಲಿವೂ ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದಂತೆ ಹಾಗೆಯೆೀ ಜಾರಿ ಇರ್ತತುವೆ. ಇದಕೆಕೂ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿಯಿಂದ ಯಾವುದೆೀ ಪುನಾ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದಲಲಿ.
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2.1  ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ 
ಭ್ಗವಹಿಸ್ವಿಕ್

2.2.1 ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೊಪ
2.2.2  ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯ ಸಂರಚನ್ ಮತ್್ತ ಉದ್್ದೀಶ
2.2.3  ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯ ಕ್ಲ್ವಧಿ
2.2.4  ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ ಹರಿವುನಕ್್ (ಫಲಿೀಚ್ರ್ಷಿ)
2.2.5  ಆಗ್ಗ ಕ್ೀಳುವ ಪ್ರಶ್ನುಗಳು (ಎಫ್ ಎಕ್ಯೆ)
2.2.6  ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿ! 

2.2.1 ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೊಪ

 ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯ್ ಸದ್ಯದ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸಥಾಳೀಯ ಸರಯದಾಯಗಳಗೆ ರತ್ತು 
ಟಿಪಪಯನ್ನು ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾದ ಪರೂದೆೀಶದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಇರ್ವ ಎಲಲಿರಿಗ್ ತರ್ಮ ಪರೂಶೆನುಗಳಗೆ 
ಸ್ಷ್ಟುೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲ್, ತರ್ಮ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲ್ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ್ ಅವರ 
ಹಕ್ಕೂಗಳನ್ನು ಮೊಟಕ್ಗೆ್ ಳಸ್ತಿತುದದುರೆ,  ಯೀಜನೆಗೆ ತರ್ಮ ವಿರೆ್ ೀಧವನ್ನು ನಾ್ಯಯಸರ್ಮತವಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ಸಲ್ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಒಂದ್ ಅತ್್ಯತತುರ ರತ್ತು ಅತಿ ದೆ್ ಡ್ಡ ವೆೀದಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ಫಲ್ತಾಂಶವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕರ 
ಪರಿಣಾರಕಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆ, ಎರಡನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತತುದೆ. ಸಾವ್ಮಜನಕರ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, 
ಕಾಳಜಿಗಳು ರತ್ತು ಪರೂತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಂಡ್, ಅವು ಸರಿಯೆಂದ್ ಕಂಡ್ಬಂದರೆ 
ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ತಿರಸಕೂರಿಸಲ್ ನಯಂತರೂಕ ಪಾರೂಧಿಕಾರವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದಾಗಿದೆ. 

 ಯೀಜನಾ ಪರೂಸಾತುಪಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಇಐಎ ಕರಡ್ ವರದಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ 
ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದೆೀ ಸರಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ವಂತೆ ಪತರೂವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

 ಪತರೂವನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೪೫ ದನಗಳ ಒಳಗೆ, ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ 
ಸಭೆಯನ್ನು ಪೂಣ್ಮಗೆ್ ಳಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ವರದಯಂದನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯನ್ನು ನಗದತ ಸರಯದೆ್ ಳಗೆ 
ಪೂಣ್ಮಗೆ್ ಳಸದದದುರೆ, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಇನೆ್ ನುಂದ್ ಏಜೆನಸೂಯನ್ನು ನೆೀರಕಗೆ್ ಳಸಿ, 
ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹ್ದ್.

 ಯೀಜನಾ ಪರೂಸಾತುಪಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಈ ಎಲಲಿ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡ್, 
ಇಐಎ ಕರಡನ್ನು ಅದಕೆಕೂ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷಕೂರಿಸಬೆೀಕ್. ನಯಂತರೂಕ ಪಾರೂಧಿಕಾರದಂದ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಅನ್ರತಿ (ಇಸಿ) ನೀಡ್ವುದ್/ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ತಿರಸಕೂರಿಸ್ವುದ್ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತತುದೆ. 

 ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯ್ ಎರಡ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರ್ತತುದೆ: 

೧. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್: ಎಲಲಿ ಟಿಪಪಗಳಗ್, ಅವುಗಳ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ ರತ್ತು ಸಥಾಳ ಎಲ್ಲಿಯೆೀ ಇದದುರ್, 
ಇದೆ್ ಂದ್ ಕಡಾ್ಡಯ ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಕಾ್ಮರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾತುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಯ 
ಪರೂತಿಪಾದಕ/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ ಸಭೆ ಸೆೀರಿರ್ವ ಜನರಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರಿತ್ ವಿವರಿಸ್ತಾತುರೆ. ಇದ್ 
ಜನರಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ರತ್ತು ಸಾರ್ಹಿಕವಾಗಿ ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರಿತ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ವುದರ 
ಜೆ್ತೆಗೆ, ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗಿ ತರ್ಮ ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳು/ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಧ್ವನಯೆತಿತು ಕೆೀಳಲ್ ಒಂದ್ 
ವೆೀದಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಳು್ಳತಾತುರೆ. 

೨. ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗಿ ತರ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ/ಪರೂಶೆನುಗಳು, ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ರತ್ತು 
ನಯಂತರೂಕ ಪಾರೂಧಿಕಾರಕೆಕೂ ಬರೆದ್ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್.       
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2.1.2 ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯ ಸಂರಚನ್ ಮತ್್ತ ಉದ್್ದೀಶ 

ಪ್ರಚ್ರ 

• ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆ ಕ್ರಿತ್ (ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ರತ್ತು ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆ) ಪರೂಕಟಣಾ 
ಜಾಹಿೀರಾತ್ಗಳು ಸ್ಷಟುವಾಗಿರಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಸರಪ್ಮಕವಾಗಿರಬೆೀಕ್. 

• ಆ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರೂಸರಣವಿರ್ವ ಒಂದ್ ಪಾರೂದೆೀಶಕ ಭಾಷೆಯ ದೆೈನಕ ಹಾಗ್ ಒಂದ್ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ದೆೈನಕದಲ್ಲಿ 
ಜಾಹಿೀರಾತ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೆೀಕ್. 

ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ 

ಪ್ರಕಟಣ್ ಅವಧಿ

 ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ರ್ಂಬರ್ವ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಬಗೆಗಿ ಕನಷಠಾ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೆೀ 
ಪರೂಕಟನೆ/ಸ್ಚನೆ ನೀಡ್ತತುದೆ.

ಸಥಾಳ: 

೧. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಸಥಾಳವು ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳಕೆಕೂ ಹತಿತುರದಲ್ಲಿರಬೆೀಕ್. ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ 
ನಾ್ಯಯಪೀಠ (ನಾ್ಯಶನಲ್ ಗಿರೂೀನ್ ಟಿರೂಬ್್ಯನಲ್) ಆದೆೀಶವು ಹೆೀಳುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದದುಷ್ಟು ಅಹವಾಲ್ 
ಸಭೆಯ ಸಥಾಳವು ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ೧ ಕ್.ಮಿೀ. ವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಿರಬೆೀಕ್. (ಎಂಒಇಎಫ್ ರತ್ತು ಇತರರ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಕೃಷ್ ವಿಗಾ್ಯನ್ ಆರೆ್ ೀಗ್ಯ ಸಂಸಾಥಾ & ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್) 6

 ಆಯೆಕೂ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ ಸಥಾಳವು ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳಕೆಕೂ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಹತಿತುರದ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿರಬೆೀಕ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಥಾಳದಂದ ೨ ಕ್.ಮಿೀ. ದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕತುವಾದ ಸಥಾಳವಿದದುರೆ, ಇದಕ್ಕೂಂತ 
ದ್ರವಿರ್ವ ಇನೆ್ ನುಂದ್ ಸಥಾಳವನ್ನು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಆಯೆಕೂ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬಾರದ್. 

೨. ಸಥಾಳವು ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳಕೆಕೂ ಹತಿತುರವಿಲಲಿದದದುರೆ, ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ಸಥಾಳಕೆಕೂ ಹೆ್ ೀಗಲ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನ್ನು 
ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಥಾಳಕೆಕೂ ಹೆ್ ೀಗಲ್ ಸಾರಿಗೆ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನ್ನು ಮಾಡಿದರ್ ಕ್ಡ, ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ತ್ಂಬ ದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ವ 
ಹಾಗಿಲಲಿ.

 ಸಕ್ಷಿರಿ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಉಪಸಿಥಾತಿ   

೧. ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್/ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲಾಲಿ ಆಯ್ಕತುರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ ಹ್ದೆದುಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇಲಲಿದ ಅವರ ಪರೂತಿನಧಿಗಳು

೨. ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ ಪರೂತಿನಧಿಗಳು 

 ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಭ್ಗವಹಿಸ್ವಿಕ್

೧. ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಇಷಟುವಿರ್ವ ಸಥಾಳೀಯ ಸರ್ದಾಯಗಳು ರತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್

೨. ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಕೆ್ೀರಂ (ಅಂದರೆ ಇಷೆಟುೀ ಜನರ್ ಇರಬೆೀಕೆಂಬ) ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. 

೩. ಸಥಾಳದಲ್ಲಿರ್ವ ಎಲಲಿರ ಉಪಸಿಥಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್. 

೪. ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ವೆೀದಕೆ ಮೀಲ್ರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಕ್್ಮಸಲ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದಕೆಕೂ 
ಲಭ್ಯತೆ ಇರಬೆೀಕ್. (ವೆೀದಕೆ ಪರೂದೆೀಶಕೆಕೂ ಏನ್ ತಡೆಗಳು ಇರಬಾರದ್) 

6 Krishi Vigyan Arogya Sanstha & Ors.  v.MOEF & Ors.(7-2011 (T) ) + Ossie Fernandes & Ors. v. MOEF & Ors.  [12-2011 (Ap)]

ಸಥಾಳೀಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳ ಪರೂತಿನಧಿಗಳು 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೆೀಕ್. 

ಯಾವುದೆೀ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟಗಳು/
ಸೆ್ ಲಿೀಗನ್ನುಗಳ ಪರೂದಶ್ಮನಕೆಕೂ 

ಆಸ್ದವಿಲಲಿ. 

- ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ತಿೀಪ್ಮ (ಎಂಒಇಎಫ್ 
ರತ್ತು ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಒಸಿಸೂ 

ಫನಾ್ಮಂಡಿಸ್ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್)
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 ಸಭ್ ಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ದ್ಖಲ್ಸಿಕ್ೊಳುಳುವುದ್ 

 ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲನ್ನು ವಿಡಿಯೀ ಚ್ತಿರೂೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್.

 ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಖರವಾಗಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್.  

ದೊರ್ಗಳು 

 ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾರದ ಬಗೆಗಿ ಪರೂಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಂಡ್, ಓದಲಾದ ಸಭಾ ನಡವಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾ್ದ 
ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಸತಾ್ಯಂಶಗಳು ಕಂಡ್ಬಂದಲ್ಲಿ, ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಜರಿರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ವರದ ಮಾಡತಕಕೂದ್ದು. 

 ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯ್ಮಕಲಾಪದ ಲೆ್ ೀಪಗಳು 
ಕಂಡ್ಬಂದಲ್ಲಿ, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ವಂತೆ ಬೆೀಡಿಕೆ 
ಇಟ್ಟು ವರದ ಮಾಡಬಹ್ದಾಗಿದೆ. 

ಲ್ಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆ 

 ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಪರೂಕಟಣಾ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಂದ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸ್ತತುದೆ.

 ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಲ್ ಇ-ಮೀಲ್ ರತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಜಾಹಿೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪರೂಕಟ ಮಾಡಿರಬೆೀಕ್. ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಈ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು 
ಕೆ್ರೂೀಡಿೀಕರಿಸಿ, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ವರದಯಲ್ಲಿ 
ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕ್. 

 ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ 
ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ/ಅಜಿ್ಮದಾರರಿಗೆ ’ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಅತ್ಯಂತ ತ್ರಿತ 
ವಿಧಾನ’ದ ರ್ಲಕ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕ್. ಸಿ್ೀಕರಿಸಲಾದ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ವರದಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್ ರತ್ತು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯವರ ಕಚೆೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತತುದೆ ಹಾಗ್ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ 
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯ್ ಇರ್ತತುದೆ.     
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ಹ್ರ್ಜೆ 

1

ದಿನ 1: ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್ ಎಸ್ ಪ್ಸಿಬಿಯನ್ನು 
ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ನಡ್ಸ್ವಂತ್ ಕ್ೊೀರ್ತ್್ತರ್.

ಇದ್ೀ ವ್ೀಳ ,್ ಇಐಎ ಕರಡ್ ಮತ್್ತ ಇಐಎ 
ಕ್ಯಷಿನಿವಷಿಹಣ್ ಸ್ರ್ಂಶ ವರದಿಯನ್ನು ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಮತ್್ತ ಸಥಾಳಿೀಯ ಭ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಕಚ್ೀರಿಗಳಿಗ್ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್್ತರ್: 

• ಎಂಒಇಎಫ್ ಮತ್್ತ ಅದರ ಪ್್ರದ್ೀಶಕ 
ಕಚ್ೀರಿಗಳು 

• ರ್ಜಯೆ ಮ್ಲ್ನಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿ

• ಜಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೆಯ್ಧಿೀಶರ್/ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಿ/ಜಿಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಕ್ಟರ್ 

• ಜಿಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್/ಮ್ನಿಸಿಪಲ್ ಕ್ರೀಷಿರ್ೀಶನ್/
ಪಂಚ್ಯಿತಿ

• ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ೈಗ್ರಿಕ್ ಕಚ್ೀರಿ 

• ನಗರದ ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು(ವ್ರ್ಷಿ)/
ಪಂಚ್ಯಿತಿ/ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪ್್ರಧಿಕ್ರ  

2.1.3 ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯ ಕ್ಲ್ವಧಿ
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೭ನ್ೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ್: ಎಸ್ ಪ್ಸಿಬಿಯ್ 
ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತ್ತದ್.

೧. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ 

೨. ಲ್ಖಿತ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗಳು

೧. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ 

• ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಸಥಾಳೀಯ/ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ರತ್ತು ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ದನಪತಿರೂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ಗೆ್ ಳಸಬೆೀಕ್.

• ದನಪತಿರೂಕೆಗಳು ತಲ್ಪಲಾರದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೆೀಡಿಯೀ/ಟಿವಿ ರ್ಲಕ ಹಾಗ್ ಟಾಂಟಾಂ ಹೆ್ ಡೆಸ್ವ 
ರ್ಲಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರೂಚಾರಪಡಿಸಬೆೀಕ್.

• ಕರಡ್ ಇಐಎ ಸಾರಾಂಶವು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಜಾಲತಾಣ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗಬೆೀಕ್. 

• ಕರಡ್ ಇಐಎ ರತ್ತು ಕರಡ್ ಇಐಎಯ ಕಾಯ್ಮನವಾ್ಮಹಕ ಸಾರಾಂಶವು ರ್ದರೂತ/ಸಾಫ್ಟು ಪರೂತಿಗಳು 
ಹೆಜೆಜೆ೧ರಲ್ಲಿ ತಿಳಸಲಾದ ಕಚೆೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ತು ಜಾಹಿೀರಾತ್ ದನಪತಿರೂಕೆ/ಪರೂಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಚ್ಸಲಾದ 
ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ದೆ್ ರೆಯ್ವಂತಿರಬೆೀಕ್. 

೨. ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆ:

• ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕಾದ ವಿಳಾಸ ರತ್ತು ಇಮೀಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಅಹವಾಲ್ ಜಾಹಿೀರಾತ್/ಪರೂಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿರಬೆೀಕ್. 

• ಜಾಹಿೀರಾತ್/ಪರೂಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ನಡೆಯ್ವವರೆಗ್ ೧ 
ತಿಂಗಳನವರೆಗೆ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

• ಹೆಜೆಜೆ ೧ರಲ್ಲಿ ತಿಳಸಲಾದ ಎಲಲಿ ಕಚೆೀರಿಗಳೊ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಆಹಾ್ನಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

ಹ್ರ್ಜೆ 
2
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45ನ್ೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ್: ಎಸ್ ಪ್ಸಿಬಿಯ್ 
ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ಯನ್ನು ಪೂಣಷಿಗ್ೊಳಿಸಿ, 
ವರದಿಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ತದ್

ಹ್ರ್ಜೆ 
3

1. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಪರೂಕ್ರೂಯೆ: 
• ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್/ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲಾಲಿ 

ಕಲೆಕಟುರ್ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಾತುರೆ. 
• ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲಲಿರ 

ಹೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ಕೆ್ಂಡ್, ಕಲಾಪದ 
ಟಿಪ್ಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ್, ಎಲಲಿರಿಗ್ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವ ರತ್ತು ನಾ್ಯಯಸರ್ಮತ 
ಅವಕಾಶ ದೆ್ ರೆಯ್ವುದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸ್ತತುದೆ. 

• ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ 
ಪರೂಸಾತುಪತ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗಿ ಪರೂರ್ಖ 
ವಿವರಗಳನ್ನು (ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರತ್ತು ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರಗಳ ಬಗೆಗಿ) ರತ್ತು 
ಇಐಎ ಕರಡಿನ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಣಾ 
ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪರೂಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾತುರೆ 

• ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ್ ಪರೂಶೆನುಗಳನ್ನು ಕೆೀಳುತಾತುರೆ 
ರತ್ತು ನಾ್ಯಯಸರ್ಮತ ಕಾಳಜಿ/
ಆತಂಕಗಳ ೀೆನಾದದುರ್ ಇದದುಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆಗಿ 
ಧ್ವನಯೆತ್ತುತಾತುರೆ. 

• ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್/ಅಜಿ್ಮದಾರರ್ 
ಸ್ಷ್ಟುೀಕರಣಗಳು ರತ್ತು ಪರೂಸಾತುಪತ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ಕಡಿಮಗೆ್ ಳಸ್ವ/ತಗಿಗಿಸ್ವ 
ಕರೂರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯಿಸ್ತಾತುರೆ 

• ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಥಾಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಂಡ ಸಭಾ ನಡಾವಳಯನ್ನು ಓದ 
ಹೆೀಳ, ವಿವರಿಸ್ತಾತುರೆ, ಏನಾದರ್ 
ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳದದುಲ್ಲಿ, ಎಲಲಿರ್ ಒಪ್ಕೆ್ಂಡರೆ 
ಅದನ್ನು ಸೆೀರಿಸ್ತಾತುರೆ. 

• ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ 
ವರದಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತತುದೆ.

• ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್/ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಲೆಕಟುರ್ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿಯೆೀ ಸಭಾ ನಡಾವಳಗೆ ಸಹಿ 
ಹಾಕ್ತಾತುರೆ. 

2.  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ವರದಯ್ ಈ 
ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬೆೀಕ್:

• ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ನ ಸಾರಾಂಶ
• ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಎತಿತುದ ಪರೂತಿಯಂದ್ 

ಸರಸೆ್ಯಗಳು ರತ್ತು ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಂದ ಅದಕೆಕೂ ಸ್ಕತು ಉತತುರ/
ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಕೆ್ೀಷಟುಕದ 
ರ್ಪದಲ್ಲಿಟಿಟುರಬೆೀಕ್

• ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ವಿಡಿಯೀ 
ಚ್ತಿರೂೀಕರಣದ ಪರೂತಿ

• ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರಿತ್ ಸಿ್ೀಕರಿಸಲಾದ ಲ್ಖಿತ 
ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳು

• ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು 
ಪರೂಚಾರಪಡಿಸಲ್ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡ ಕರೂರಗಳ ವಿವರಗಳು, ಇವು 
ಅನ್ಸರಿಸಲಾದ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗಳು 
ಸರಪ್ಮಕವಾಗಿತೆತುೀ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಪರೂಮಾಣಿೀಕರಿಸ್ವಂತಿರಬೆೀಕ್.

3. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ವರದಯ ಲಭ್ಯತೆ: 
• ವರದಯನ್ನು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ರತ್ತು ಪಾರೂದೆೀಶಕ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪರೂದಶ್ಮನಕೆಕೂ ಇಟಿಟುರಬೆೀಕ್: 

• ಪಂಚಾಯಿತಿ
• ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ
• ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್
• ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳ
• ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳಯ 

ಜಾಲತಾಣ
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2.1.5 ಆಗ್ಗ ಕ್ೀಳುವ ಪ್ರಶ್ನುಗಳು (ಎಫ್ ಎಕ್ಯೆ)

೧. ನ್ನ್ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ಗ್ ಹ್ಜರಿದ್್ದ, ರ್ೊತ್ಗ್ ಲ್ಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯನೊನು ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್ೀ? 

 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಬಹ್ದ್.

೨. ನ್ನ್ ಪ್ರಸ್್ತಪ್ತ ಯೀಜನ್ ಸಥಾಳದ ಬಳಿ ವ್ಸಿಸ್ವುದಿಲಲಿ, ಹ್ಗಿದ್ದರೊ ನ್ನ್ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ 
ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿ, ನನನು ಆತಂಕಗಳ ಕ್ರಿತ ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕ್ೀಳಬಹ್ದಲಲಿವ್ೀ?

 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಬಹ್ದ್. ನೀವು ಮೌಲ್ಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರತ್ತು ಪರಿಸರದ 
ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಿರಾದರೆ, ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಯಾವ ಅಡಿ್ಡಯ್ ಇಲಲಿ!

೩. ನನಗ್ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೀಳಲ್ ಯ್ವುದ್ೀ ರಿೀತಿಯ ಮ್ಖಯೆವ್ದ ಪರಿಸರದ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ೀ್ನಿಲಲಿ. ಬದಲ್ಗ್ ನ್ನ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತ್್ತ ಉದ್ೊಯೆೀಗ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕ್ರಿತ ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕ್ೀಳಲ್ ಬಯಸಿದ್್ದೀನ್. ಹ್ಗ್ 
ಕ್ೀಳಬಹ್ದ್ೀ? 

 ಹೌದ್, ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ಪರೂಸಾತುಪತ 
ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಆಗ್ವ ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರಗಳ ಮೀಲೆ 
ಗರನಕೆೀಂದರೂೀಕರಿಸ್ವ ಉದೆದುೀಶ ಹೆ್ ಂದದೆ. ಆದರೆ, ’ಪರಿಸರ’ 
ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಸೆ್ಯಗಳು ರತ್ತು ಆಥಿ್ಮಕ 
(ಜಿೀವನೆ್ ೀಪಾಯ)ಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾರಗಳೊ ಕ್ಡ ಇಐಎ ಅಧ್ಯಯನದ 
ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದದುರಿಂದ ಆ ಪರೂಶೆನುಗಳನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಬಹ್ದಾಗಿದೆ. 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ ರತ್ತು ಪುನವ್ಮಸತಿ ರತ್ತು ಪುನಸಾಥಾಪನೆ ಯೀಜನೆಗಳು ಇಐಎ 
ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತತುವೆ ರತ್ತು ಈ ಕ್ರಿತ ಸರಸೆ್ಯಗಳನ್ನು ಅಹವಾಲ್ ಕೆೀಳುವ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಎತತುಬಹ್ದಾಗಿದೆ. 

೪. ಯೀಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಗಳನ್ನು ಯ್ರ್ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್?  

 ಯೀಜನೆಯ ಅಥವಾ ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಸಕಾರಣ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ವ ಯಾರೆೀ 
ಆದರ್, ಸಥಾಳೀಯ ಸರ್ದಾಯವಲಲಿದೆೀ, ಹೆ್ ೀರಾಟಗಾರರ್ ರತ್ತು ಮಾಧ್ಯರದವರ್ ಕ್ಡ ಲ್ಖಿತ 
ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ. 

೫. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ ನಡ್ಸದ್ಯೆೀ ಒಂದ್ ಯೀಜನ್ ಇಸಿ (ಪರಿಸರ ಪರವ್ನಗಿ/ಒಪ್ಪಾಗ್) 
ನಿೀಡಿದರ್ ಏನ್ ಮ್ಡಬ್ೀಕ್? 

 ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಸಿ ವಿರ್ದ್ಧ ಒಂದ್ ಮೊಕದದುಮ ಹ್ಡಬೆೀಕ್. ಇಸಿ ನೀಡಿದ ೩೦ 
ದನಗಳ ಒಳಗೆ ದ್ರ್ ನೀಡಬೆೀಕ್ ಅಥವಾ ಸರಥಿ್ಮಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬಲಲಿ ಕಾರಣವಿದದುರೆ ೯೦ ದನಗಳವರೆಗೆ 
ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸತುರಿಸಬಹ್ದ್.

೬. ಎರಡ್ ಯೀಜನ್ಗಳ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ 
ಒಂದ್ೀ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಬಹ್ದ್ೀ? 

 ಇಲಲಿ, ಎಂಇಎಫ್ ಏಪರೂಲ್ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಹೆ್ ರಡಿಸಿದ ಕಚೆೀರಿ ಮಮೊ ಪರೂಕಾರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ವಂತಿಲಲಿ. 7

೭. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯನ್ನು ಮ್ಂದೊಡಬಹ್ದ್ೀ? 

 ರ್ಂದ್ಡಬಹ್ದ್, ಆದರೆ ಏನಾದರ್ ತ್ಂಬಾ ತ್ತ್್ಮ ಕಾರಣ ಇದಾದುಗ ಮಾತರೂ ರ್ಂದ್ಡಬಹ್ದ್. 
ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ದನಾಂಕ, ಸಥಾಳ ರತ್ತು ಸರಯವನ್ನು ಬದಲ್ ಮಾಡ್ವಂತಿಲಲಿ.

7 http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf

’ಪರಿಸರ’ 
ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ 

ಅಥೆೈ್ಮಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ & ಆಥಿ್ಮಕ 
ಪರಿಣಾರಗಳು ರತ್ತು ಜಿೀವನೆ್ ೀಪಾಯಕೆಕೂ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಸೆ್ಯಗಳನ್ನು 
ಎತತುಬಹ್ದಾಗಿದೆ.
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• ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್/ಜಿಲಾಲಿ ಕಲೆಕಟುರ್/ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರ ಶಫಾರಸಿಸೂನ ಮೀರೆಗೆ ಮಾತರೂ ಅಹವಾಲ್ 
ಸಭೆಯನ್ನು ರ್ಂದ್ಡಬಹ್ದ್. 

• ಹಿೀಗೆ ರ್ಂದ್ಡಿದದುನ್ನು ಈ ಮೊದಲ್ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಪರೂಕಟಣೆಯ್ ಪರೂಕಟಗೆ್ ಂಡ ಅದೆೀ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ರತ್ತು ಪಾರೂದೆೀಶಕ ದನಪತಿರೂಕೆಗಳ ರ್ಲಕ ಪರೂಕಟಿಸಬೆೀಕ್. ಜೆ್ತೆಗೆ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಗ್ರ್ತಿಸಿದ ಎಲಲಿ 
ಕಚೆೀರಿಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ವಂತೆ ಪರೂದಶ್ಮಸಬೆೀಕ್.

• ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಹೆ್ ಸ ತಾರಿೀಖ್, ಸರಯ ರತ್ತು ಸಥಾಳವನ್ನು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ 
ಸದಸ್ಯ-ಕಾಯ್ಮದಶ್ಮಯವರ್ ಜಿಲಾಲಿನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್/ಜಿಲಾಲಿಕಲೆಕಟುರ್/ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರೆ್ ಂದಗೆ 
ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವಷೆಟು ನಧ್ಮರಿಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ಪರೂಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೆೀಕ್.

• ಸಥಾಳೀಯ ಸನನುವೆೀಶಗಳ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ, ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಗದತ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದದದುರೆ, ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಿತ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ವರದ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್, ಅವರ್ ಸ್ಕತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ, ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯ್ ಆ ನದ್ಮಷಟು 
ಪರೂಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದ್ ನಧ್ಮರಿಸ್ತತುದೆ.

• ಆದರೆ, ಇತಿತುೀಚ್ನ ಎನ್ ಜಿಟಿ ಆದೆೀಶವು, ಜನರ್ ಆಕರೂರಣಶೀಲರ್, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ವ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ, 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಸ್ಕತು ಪರೂತಿನಧಿತ್ವನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ 
ನಂತರ ನಡೆಸಬಹ್ದ್ ಎನ್ನುತತುದೆ.

೮. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯನ್ನು ಮ್ಂದೊಡ್ವಂತ್ ಜನರ್ ಕ್ೀಳಿಕ್ೊಳಳುಬಹ್ದ್ೀ? 

 ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ವಲ್ಲಿ ಏನಾದರ್ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನದ ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗಿದದುರೆ ಮಾತರೂ ಜನರ್ 
ಕೆೀಳಬಹ್ದ್. ಲೆ್ ೀಪಗಳೆಂದರೆ - ಸಥಾಳವು ತ್ಂಬಾ ದ್ರವಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ತ್ಪಡಿಸಿದ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಐಎ ಕರಡ್ ಲಭ್ಯವಿಲಲಿ ಇತಾ್ಯದ. ಜನರ್ ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್/ಕಲೆಕಟುರ್/ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ 
ಜಂಟಿ ಪರೂತಿನಧಿತ್ದಂದ ರನವಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್. 

೯. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಜನ ಮ್ತನ್ಡಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ನಿಯಮವಿದ್ಯೆೀ?  

 ಇಲಲಿ, ಆ ರಿೀತಿಯ ಮಿತಿಗಳಲಲಿ. ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ವ ಎಲಲಿರಿಗ್ ತರ್ಮ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗ್ವುದ್. 

೧೦. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಗ್ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ 
ಮ್ಡಲ್ಗಿದ್ಯೆೀ?

 ಹಾಗೆೀನಲಲಿ! ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳುವ ಪರೂಶೆನುಗಳಗೆ ಉತತುರ 
ಹೆೀಳುವರೆಗ್ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ರ್ಂದ್ವರೆಯ್ವುದ್.  

೧೧. ತ್ಂಬ್ ಮ್ಲ್ನಯೆಗ್ೊಂಡ ಪ್ರದ್ೀಶದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ್ಯಂದನ್ನು 
ಪ್ರಸ್್ತಪ್ಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ್ ಎಂದಿಟ್್ಟಕ್ೊಳ್್ ಳುೀಣ. ಆಗ ಆ ಒಂದ್ ಯೀಜನ್ಯ 
ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಮ್ಲ್ನಯೆಗ್ೊಳಿಸ್ವ 
ಯೀಜನ್ಗಳ ಒಟ್್ಟ ಪರಿಣ್ಮದ ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕ್ೀಳಬಹ್ದ್ೀ?

 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ಕೆೀಳಬಹ್ದ್. ಇಐಎ ಅಧ್ಯಯನವು ಯೀಜನಾ 
ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಪರೂಸಾತುಪಗೆ್ ಂಡ ಯೀಜನೆಗಳು ರತ್ತು ರ್ಂಬರಲ್ರ್ವ 
ಯೀಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಚಯಿತ ಪರಿಣಾರದ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ 
ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ತತುದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಂಚಯಿತ ಪರಿಣಾರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸರಸೆ್ಯಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೂಶೆನು ಕೆೀಳಲ್ ಆಸ್ದವಿರ್ತತುದೆ. 

೧೨. ಯೀಜನ್ ಸಥಾಳವು ಎರಡ್ ರ್ಜಯೆಗಳ ನಡ್ವಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರ್, ಆಗ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯನ್ನು 
ಎಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಲ್ಗ್ವುದ್? 

ಇಐಎ ಕರಡಿನ ೧೦ ರ್ದರೂತ ಪರೂತಿಗಳು 
ರತ್ತು ಸಾಫ್ಟು ಪರೂತಿಗಳನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು 
ಮೊದಲೆೀ ಜಿಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್, 
ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿಷತ್/ರ್ನಸೂಪಲ್ 
ಕಾರೀ್ಮರೆೀಶನ್/ಗಾರೂರ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಕಚೆೀರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜೆ್ತೆಗೆ ಜಿಲಾಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಕಚೆೀರಿ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪಾರೂದೆೀಶಕ 
ಕಚೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ದೆ್ ರಕ್ವಂತಿರಬೆೀಕ್.
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 ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗಳು ಸೆೀರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಬೆೀಕ್. 

೧೩. ಎಸ್ ಪ್ಸಿಬಿಯ್ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯನ್ನು ಹ್ೀಗ್ ಪ್ರಚ್ರ ಮ್ಡ್ತ್ತದ್ ಎಂದ್ ತಿಳಿಯ್ವ 
ವಿಧ್ನಗಳಿವ್ಯೆೀ? 

 ಹೌದ್, ಇದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ವರದಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. 
೨೦೧೦ರ ಏಪರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಒಇಎಫ್ ನೀಡಿದ ಕಚೆೀರಿ ಆದೆೀಶದ ಪರೂಕಾರ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಥಾಳೀಯ 
ಜನರಿಗೆ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಸರಯ, ಸಥಾಳ ರತ್ತು ದನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಸಲ್ ಹೆೀಗೆ ಸ್ಕತು ಕರೂರಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಯಿತ್ ಎಂದ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭಾಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಸಬೆೀಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ಸರಿಸಲಾದ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ್ ಕ್ಡ ಸರಪ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದ್ 
ಪರೂಮಾಣಿೀಕರಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 8

2.1.6 ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿ!

ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿ! 

೧. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗಳ ಪರೂಕಟಣೆಯಾದೆ್ ಡನೆಯೆೀ, ಕರಡ್ ಇಐಎ ರತ್ತು ಕರಡ್ 
ಇಐಎ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳ. 

೨. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ವ ಯೀಜನೆಯ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳ 
ಒಂದ್ ಪರೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳ. 

೩. ಇಐಎ ಕರಡನ್ನು ಟಿಒಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಚ್ಸಿದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿಯೆೀ ರಚ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳ.

೪. ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪರೂತಿಪಾದಕರ/ಅಜಿ್ಮದಾರರ ರಂಡನೆಯನ್ನು ಸಥಾಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಎಲಲಿರಿಗ್  ಅಥ್ಮವಾಗ್ವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ವಂತೆ ಒತಾತುಯಿಸಿ.

೫. ಯೀಜನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಥಿ್ಮಕ ರತ್ತು ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರಗಳ ಬಗೆಗಿ ಹೆೀಗೆ ಗರನ 
ಕೆಂದರೂೀಕರಿಸ್ತಾತುರೆ ಎಂಬ ನದ್ಮಷಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆೀಳಕೆ್ಳ್ಳ.

೬. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ರ್ಕಾತುಯದ ಹಂತಕೆಕೂ ಬರ್ತಿತುರ್ವಂತೆ, ನಮ್ಮಲಲಿ 
ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸಭಾ ನಡಾವಳಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳ - 
ನಡಾವಳಯನ್ನು ಸಥಾಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ್ೀರಾಗಿ ಓದಹೆೀಳ, ವಿವರಿಸಬೆೀಕ್. 

೭. ನಮ್ಮಲಲಿ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಂಡಿದಾದುರೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ 
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಯ ಪರೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳ. 

೮. ಅಂತಿರ ಇಐಎ ಪರೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಡ್, ಸಥಾಳೀಯ ಜನರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ರತ್ತು ಅದಕೆಕೂ 
ಯೀಜನೆಯ ಅಜಿ್ಮದಾರರ್/ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ನೀಡಿದ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ  
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳ. 

೯. ಯೀಜನೆಯ ಅಜಿ್ಮದಾರರ್/ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ 
ಭರವಸೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ರತ್ತು ಪರಿಷಕೃತ ಕಾಯ್ಮಸಾದ್ಯ ವರದಯಲ್ಲಿ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳ. ಉದಾ: ಯೀಜನೆಯ 
ಅಜಿ್ಮದಾರರ್/ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಿತರಾಗ್ವ ಸರ್ದಾಯಗಳಗೆ 
ಕೆ್ಳವೆ ನೀರಿನ ಸಂಪಕ್ಮ ಕಲ್್ಸ್ವುದಾಗಿ ಒಪ್ಕೆ್ಂಡಿದದುರೆ, ಅದಕೆಕೂ ಅಂತಿರ ಇಐಎ 
ವರದಯಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚ್ಕೆ ಮಾಡಿರಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ.

8 http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf
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2.2 ಸಕ್ಲ್ಕ ಮಧಯೆವತಷಿನ್ಗಳು
೧. ಅಜಿಷಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಮೊದಲ್
೨. ನಮೊನ್ ೧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ
೩. ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿದ ನಂತರ
೪. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರಕಟಣ್ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ
೫. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ ಪೂಣಷಿಗ್ೊಳಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಇಐಎ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ
೬. ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ

I. ಅಜಿಷಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಮೊದಲ್   

ಹ್ೊಸ ಯೀಜನ್ಗಳು/ವಿಸ್ತರಣ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ೀಗ್ ತಿಳಿಯ್ವುದ್  

-  ಪತಿರೂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಸ್ವುದ್ - ಹೆ್ ಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಕ್ರಿತ ಪರೂಕಟಣೆಗಾಗಿ 
ಪಾರೂದೆೀಶಕ ರತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪತಿರೂಕೆಗಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಲಿ ಪತಿರೂಕೆಗಳನ್ನು ನೆ್ ೀಡ್ತಿತುರಿ.   

-  ಬೃಹತ್ ಪರೂಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ ಸಾ್ಧಿೀನದ ಬಗೆಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್ - ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಕರಾವಳ 
ಪರೂದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿತ್ ಗರನವಹಿಸಬೆೀಕ್. ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ಉದೆದುೀಶಕಾಕೂಗಿ 
ಮಾರಲಾಯಿತ್ ಎಂದ್ ಜಮಿೀನ್ದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಿತುರಿ.  

-  ಇಂಧನ ಪೂರೆೈಕೆ ಕಂಪನಗಳ ರತ್ತು ವಿದ್್ಯತ್ ಶಕ್ತು ಉತಾ್ದಕರ ಪೂರೆೈಕೆ ಪರೂಕಟಣೆಗಳನ್ನು 
ಗರನಸ್ತಿತುರ್ವುದ್ ರತ್ತು ಅಂತಜಾ್ಮಲ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ತಿತುರಬೆೀಕ್. 
ಏನಾದರ್ ಹೆ್ ಸ ಯೀಜನೆ ಅಥವಾ ವಿಸತುರಣೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗಿ ಪರೂಕಟಣೆಗಳವೆಯೆೀ, ನದ್ಮಷಟು 
ವಿದ್್ಯತ್ ಶಕ್ತು ಕಂಪನಯಂದಕೆಕೂ ಇಂಧನ ಪೂರೆೈಕೆಯ ಕ್ರಿತ್ ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿತುರಿ.   

-  ಸಾವ್ಮಜನಕ ವಲಯದ ವಿದ್್ಯತ್ ಉತಾ್ದಕರನ್ನು ಅನ್ಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತುರಿ - ಎನ್ ಟಿಪಸಿ 
(http://www.ntpc.co.in/)ರತ್ತು ಎನ್ ಎಲ್ ಸಿ (http://www.nlcindia.com/) ಹಲವಾರ್ 
ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದದ್ದು, ಇವುಗಳ ವಾಷ್್ಮಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಹಾಸಭೆಗಳ 
ವರದಗಳನ್ನು ರತ್ತು ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಗರನಸ್ತಿತುರಿ, ಹೆ್ ಸ ಯೀಜನೆಗಳು/ವಿಸತುರಣೆಗಳ 
ಕ್ರಿತ ಪರೂಕಟಣೆಗಳು ಇರ್ತತುವೆ. 

 -  ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತು ಇಲಾಖೆ ರತ್ತು ವಿದ್್ಯತ್ ರಂಡಳಗಳ ವಾಷ್್ಮಕ ನೀತಿ ಟಿಪ್ಣಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿತುರಿ, 
ಇವುಗಳ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ಯೀಜನೆಗಳು/ವಿಸತುರಣೆಗಳ 
ಕ್ರಿತ ಏನಾದರ್ ಯೀಜನೆಗಳವೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಗರನಸ್ತಿತುರಿ. 

-   ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವಿದ್್ಯತ್ ಉತಾ್ದಕರ್ ಏನಾದರ್ ಯೀಜನೆ ಕ್ರಿತ್ ಪರೂಕಟಿಸಿರ್ವುದನ್ನು 
ತಿಳಯಲ್ ಅವರ ವಾಷ್್ಮಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಹಾಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳು ರತ್ತು ಪರೂಕಟಣೆಗಳನ್ನು 
ಓದ್ತಿತುರಿ. ರಿಲಾಯನ್ಸೂ (http://www.reliancepower.co.in/), ಆದಾನ (http://www.
adanipower.com/), ಟಾಟಾ ಪವರ್ (http://www.tatapower.com/), ಲಾ್ಯನೆ್ ಸೂೀ (http://
www.lancogroup.com/) 

-   ಟಿಪಪಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೀಲೆ್ ಂದ್ ಕಣ್್ಣ ಇಟಿಟುರಿ - ವಾಷ್್ಮಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಹಾಸಭೆಗಳ 
ವರದಗಳು, ಷೆೀರ್ದಾರರ ವರದಗಳು, ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇತಾ್ಯದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ಯೀಜನೆ/
ವಿಸತುರಣೆ ಕ್ರಿತ ಪರೂಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಓದ್ವ ರ್ಲಕ ಟಿಪಪಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 
ಗರನಸ್ತಿತುರಿ.  
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ಹ್ೊಸ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳು - ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ 
1.  ಹೆ್ ಸ ಸಾಥಾವರ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಕೆೀಪಣಾಹ್ಮ ಅಂಶಗಳ ಕ್ರಿತ್ ವಿರೆ್ ೀಧಿಸಲ್ ಸಂಘಟಿತ 

ಸಂಘ/ಸಂಸೆಥಾ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರಿ. ಈಗಾಗಲೆೀ ಇರ್ವ ಗ್ಂಪುಗಳಾದ ರೆೈತರ್/
ಮಿೀನ್ಗಾರರ ಸಂಘ, ಟೆರೂೀಡ್ ಯ್ನಯನ್, ಸಕ್ರೂಯ ಎನ್ ಜಿಒದ  ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಪರಿಣಾಮಿತರ ಜನರ ಒಂದ್ ಗ್ಂಪನ್ನು ರಚ್ಸಿಕೆ್ಳ್ಳಳಿ. ಸಥಾಳೀಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒಗ್ಗಿಡಿಸಿ, 
ಒಂದ್ ಗ್ಂಪಾಗಿ ನರ್ಮ ಕಾಳಜಿಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಧ್ವನಯೆತಿತುರಿ.  

2. ಪರೂಸಾತುಪತ ಯೀಜನೆ/ವಿಸತುರಣೆಯನ್ನು ವಿರೆ್ ೀಧಿಸಲ್ ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಾಥಾಪತವಾಗಿರ್ವ ಸಾಥಾವರದ 
ಕ್ರಿತಾಗಿ ಹೆ್ ೀರಾಡ್ತಿತುರ್ವ ಒಂದ್ ಗ್ಂಪನೆ್ ಂದಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೆ್ಳ್ಳ.  

3. ಈಗಾಗಲೆೀ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರದಂದಾಗಿ ಸಥಾಳೀಯ ಜನರ್ ಎದ್ರಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಸರಸೆ್ಯಗಳ ಒಂದ್ 
ಪಟಿಟುಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳ. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳ ರತ್ತು ಪಾರಿಸರಿಕ ಕರಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರ್ 
ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗಿವೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ.  

4. ಈಗಾಗಲೆೀ ನರ್ಮ ಅಕಕೂಪಕಕೂದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಳಸ್ವ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳದದುರೆ, ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ರತ್ತು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ, ನರ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮೀಲಾಗ್ವ ಸಂಚಯಿತ ಪರಿಣಾರವನ್ನು ಲೆಕಕೂಹಾಕ್, ವರದ 
ಮಾಡಿ.  

5. ಸಾಥಾವರದ ಕ್ರಿತ್ ರತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿ ನರ್ಮ ಆಕೆೀಪಣೆಗಳನ್ನು ನರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ್ಖಂಡರಿಗೆ/
ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಸಾರ್ಹಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

6. ನರ್ಮ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿರ್ವ ಯೀಜನೆಗೆ ನರಾಕೆೀಪಣಾ ಪರೂಮಾಣಪತರೂ (ಎನ್ ಒಸಿ) ನೀಡದೆೀ ಇರ್ವಂತೆ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒತಾತುಯಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆೀಳದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್, ಎನ್ ಒಸಿ 
ನೀಡ್ವಂತೆ ಕೆೀಳಕೆ್ಳ್ಳ. 

7. ನೀಡಲಾದ ಎಲಲಿ ಪತರೂಗಳು ರತ್ತು ಮೀಲ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸಿ್ೀಕೃತಿ ಪತರೂ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳ.   

II. ನಮೊನ್ ೧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ    

ಈ ಕ್ಳಗಿನ ದ್ಖಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳಿಳು  
1. ನರ್ನೆ 1 ಸ್ಥಾಲವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಉಲೆಲಿೀಖಿಸ್ತತುದೆ:   

• ಭ್ಮಿಯ ಸದ್ಯದ ಬಳಕೆ  

• ಸವೆೀ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯ  

• ನೆೈಸಗಿ್ಮಕ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ ಬಳಕೆ 

• ಸಾಥಾವರದ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಣೆ 

ಈ ಮಾಹಿತಿಯ್ ಸಾ್ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ರ್ವ ಭ್ಮಿ ರತ್ತು ಅದರ ಗಾತರೂ ಎಷ್ಟು, ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಯಾವುವು ರತ್ತು ಸಾಥಾವರದ ಪರಿಣಾರಗಳ ೀೆನ್ ಎಂಬ್ದರ ಒಂದ್ 
ಚ್ತರೂಣವನ್ನು ನೀಡ್ತತುದೆ. 

2. ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ-ಪೂವ್ಮ ವರದಯ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಉಲೆಲಿೀಖಿಸ್ತತುದೆ:   
• ರ್ಖ್ಯ  ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳು  

• ಯೀಜನೆಯ ಗಾತರೂ   

• ವೆಚಚಿ  

• ಪಾರಿಸರಿಕ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ/ಕಡಿಮಮಾಡ್ವ ವೆಚಚಿ  

• ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ಪರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ/ಕಡಿಮಮಾಡ್ವ ವೆಚಚಿ    
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ಹ್ೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳು – 

ನೀವೆೀನ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್... 

1. ಸಾಥಾವರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾರಿಸರಿಕ ರತ್ತು ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ಪರಿಣಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಯಲ್ 
ನರ್ನೆ ೧ ರತ್ತು ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ-ಪೂವ್ಮ ವರದಗಳನ್ನು ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿ.  

2.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪು್ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನರ್ನೆ ೧ನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ  

• ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳ  

• ಭ್ಮಿಯ ವಗಿೀ್ಮಕರಣ  

• ಸಸ್ಯ ರತ್ತು ಪಾರೂಣಿ ಸಂಪತ್ತು  

• ನೀರಿನ ರ್ಲಗಳು  

• ಬೆೀರೆ ಪರೂರ್ಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

3.  ಪಾರಿಸರಿಕ ರತ್ತು ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ಪರಿಣಾರಗಳು/ಸರ್ದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು, 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರಗಳನ್ನು ತಗಿಗಿಸ್ವ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗಳ ವೆಚಚಿದ ಸರಪ್ಮಕತೆ ಈ ಎಲಲಿ ಅಂಶಗಳಗಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ-ಪೂವ್ಮ ವರದಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ. 

4. ಮಾಹಿತಿಯ್ ತಪಾ್ಗಿದದುರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗರನಕೆಕೂ ತನನು ರತ್ತು ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ 
ಸಿಥಾತಿಗತಿಗಳ ತಳರಟಟುದ ಪರಿೀಕ್ಷಣೆ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ.  

5.  ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳ ವಲಯ ನವ್ಮಹಣಾ ಪಾರೂಧಿಕಾರದ ಮಾಸಿಕ 
ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಗಳಲ್ಲಿ   ಅಗತ್ಯವೆನನುಸಿದರೆ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸಾಥಾವರದ 
ಕ್ರಿತ ಇತಿತುೀಚ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳು,  ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಶಫಾರಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ,   
ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ. 
ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. 

6.  ಮಾನದಂಡಗಳಗೆ ವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದದುರೆ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ 
ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳದದದುರೆ, ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠದಲ್ಲಿ 
ಪರೂಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿ. 

ಟಿಪ್ಪ್ ವಿಸ್ತರಣ್ – 

ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ 

1. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಂದ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳ.  

2.  ಏನಾದರ್ ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗಿವೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಸದ್ಯ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಸಾಥಾವರದ ಇಸಿ 
ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ.  

3.  ಇಸಿ ಕರಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರ್ ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗಿದದುರೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಲ್ಖಿತ 
ರ್ಪದಲ್ಲಿ ವರದ ಮಾಡಿ.
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III. ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿದ ನಂತರ  

ದ್ಖಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳಿಳು 
೧.  ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ನೀಡಿದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳು(ಟಿಒಆರ್): ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳು 

ಸಾಥಾವರದ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾರಗಳು ರತ್ತು ಪರಿಣಾರಗಳ ವಾ್ಯಪತುಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ 
ನಡೆಸಲ್ ಉದೆದುೀಶಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಒಂದ್ ಪಾರೂಥಮಿಕ ಚ್ತರೂಣವನ್ನು ನೀಡ್ತತುವೆ.   

 ಟಿಪ್ಣಿ: ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ ನೀಡಲ್ಕೆಕೂ ಇರ್ವ ಕಾಲ ಮಿತಿ ೬೦ ದನಗಳು. 
ಸಕಾಲ್ಕ ಕರೂರ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳದದದುರೆ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಇಐಎ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲ್ಕೆಕೂ 
ನರ್ನೆ ೧ರೆ್ ಂದಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ’ಪರೂಸಾತುಪತ’ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ್ಳು್ಳತಾತುರೆ. ಟಿಒಆರ್ 
ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಇಐಎ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಸ್ಮಾರ್ ೩ ತಿಂಗಳು ಸರಯ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳತತುದೆ.  

೨.  ಎಸ್ ಇಎಸಿ/ಇಎಸಿ ಸಭೆಗಳ ಕಾಯ್ಮಸ್ಚ್ ರತ್ತು ನಡಾವಳಗಳು ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರಿತ ತಜ್ಞರ 
ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳು, ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾದ ನಧಾ್ಮರಗಳು ರತ್ತು ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು 
ಸ್ಚ್ಸ್ತತುವೆ. 

೩.  ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ವರದಯ್ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ತಂಡವು ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿದ ಸರಯದಲ್ಲಿ ಗರನಸಿದ 
ಹಾಗೆ ಸಾಥಾವರದಂದ ಆಗ್ವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತತುದೆ.   

ಹ್ೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳು 

ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ 

೧.  ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳ ಗಡ್ವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಅನ್ಸರಿಸ್ತಿತುವೆಯೆೀ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ತಿಳಯಲ್ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಗರನಸ್ತಿತುರಿ. 

೨.  ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿರಿ ರತ್ತು, ಲಭ್ಯವಿಲಲಿದದದುರೆ, ಎಂಒಇಎಫ್/ 
ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಲೆೀ ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡ್ವಂತೆ ಕೆ್ೀರಿಕೆ್ಳ್ಳ. 

೩.  ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಇಐಎ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಇರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಅಥ್ಮ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ರತ್ತು ಸಾಥಾವರದ ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಳಸ್ವ ಅಂಶದ ಕ್ರಿತ್ ಆಕೆೀಪಣೆಯೆತತುಲ್ ಸಥಾಳೀಯ 
ಹಾಗ್ ಅಕಕೂಪಕಕೂದವರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳ. 

೪.  ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದದುರೆ, ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರೂಸಾತುಪತವಾದ 
ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ವಿಸಿತುೀಣ್ಮವನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳ. 

೫.  ಯೀಜನೆಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಅಥ್ಮ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ವರದಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡಿ. 

೬.  ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ವರದಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನೆ್ ೀಡಲ್ 
ನೀಡಲಾದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿಕೆ್ಳ್ಳ. 

೭.  ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ವರದಯಲ್ಲಿ ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದಾದರೆ, ಎಂಒಇಎಫ್/
ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಅವರಿಂದ ಪರಿಷಕೃತ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ಪುನಃ ನೀಡ್ವಂತೆ ಕೆೀಳ.      
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ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿಸ್ತರಣ್ - ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ 
 ಸದ್ಯ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರವು ಇಸಿ ರತ್ತು ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅನ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಕರಾರ್ಗಳಗೆ 

ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ 
ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದಾದರೆ,  ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಅಹವಾಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ.* 

 ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಈಗ ಅಸಿತುತ್ದಲ್ಲಿರ್ವ ಸಾಥಾವರವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದ್ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.** 

* ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ದ ಹೆ್ ಂಡದ ವಿವರಗಳು ರತ್ತು ಸದ್ಯ ಇರ್ವ ಬ್ದ ಹೆ್ ಂಡದ ಸ್ತತುರ್ತತು 
ಭಾರಲೆ್ ೀಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕೂ ಕ್ರೂಯಾ ಯೀಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಸೆೀರ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

** ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ತೆರೈಮಾಸಿಕ ವರದ, ಎಂಒಇಎಫ್ ನ ಪಾರೂದೆೀಶಕ 
ಕಚೆೀರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಧ್ಮವಾಷ್್ಮಕ ವರದ ರತ್ತು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಷ್್ಮಕ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಹೆೀಳಕೆ ಹಾಗ್ ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಗೆಗೆ ಕರಾರ್ಗಳು, ಈ ಎಲಲಿವನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳವುದ್ 
ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

IV ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರಕಟಣ್ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ

ದ್ಖಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳಿಳು  

೧.  ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್  ಇಂಗಿಲಿಷ್  ರತ್ತು ಪಾರೂದೆೀಶಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರಡ್ ಇಐಎ, 
ಇಐಎ ವರದಯ ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಸಾರಾಂಶ:  

ಟಿಪ್ಣಿ:   

• ಎರಡ್ ದಾಖಲೆಗಳ ರ್ದರೂತ ರತ್ತು ಸಾಫ್ಟು ಪರೂತಿಗಳನ್ನು  ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಎರಡ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರಬೆೀಕ್.   

• ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯ್ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳ್ಳಲಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನ, 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ವ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳು ರತ್ತು ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾದ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬೆೀಕ್.  

• ಕರಡ್ ಇಐಎಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿಸರಿಕ ನವ್ಮಹಣಾ ಯೀಜನೆಯ್ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳನ್ನು 
ವಿವಿಧ ಕರೂರಗಳ ವೆಚಚಿದೆ್ ಂದಗೆ ಪರೂಸಾತುಪಸ್ತತುದೆ.   ಪಾರಿಸರಿಕ ನವ್ಮಹಣಾ ಯೀಜನೆಯ 
ಭಾಗವಾದ ವಿಕೆ್ೀಪ ನವ್ಮಹಣಾ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಪರೂಕ್ರೂಯೆ ಚಟ್ವಟಿಕೆ, ಯಾವ ವಿಧವಾದ 
ರಾಸಾಯನಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ, ತ್ತ್್ಮ ಸಿಥಾತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ರತ್ತು ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆ, ಈ ಎಲಲಿವನ್ನು 
ಆಧರಿಸಿ, ವಿವರವಾಗಿ ರ್ಪಸಿರಬೆೀಕ್.  

೧.  ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ (೨ನ್ೀ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಭಯೆವ್ಗಿದ್್ದ): ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳ್ಳಲಾದ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಸ್ಚ್ಸ್ತತುದೆ. 
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ಹ್ೊಸ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳು- ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ 

 ಜಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕ್ಟರ್, ಜಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೆಯ್ಧಿೀಶರ್/ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಿಯವರಿಗ್ ಆದ್ೀಶದ ಪ್ರಕ್ರ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ 
ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯನ್ನು ನಡ್ಸಲ್ ಸೊಕ್ತ ಮತ್್ತ ಸಕ್ಲ್ಕ ತಿದ್್ದಪಡಿಗಳಿಗ್ಗಿ ಪ್ಟಿಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ವುದ್ 
- ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಪರೂಕಟಣೆ ನೀಡ್ವಲ್ಲಿ ಪರೂಕ್ರೂಯಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಪತಿರೂಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾದ ಪರೂಚಾರದಲ್ಲಿ, ಇಐಎ ಕರಡ್ ವರದಯ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ವಲ್ಲಿ ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗಿದದುರೆ 
ಅಥವಾ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದಂದ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಸಥಾಳವು ತ್ಂಬ ದ್ರದಲ್ಲಿದದುರೆ ಪಟಿಶನ್ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದ್. 

೧.  ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯಂದಗೆ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರನ್ನು ತ್ಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಚ್ಸಲಾದ ಎಲಲಿ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸಿರಿ. 

೨. ೨೦೦೬ರ ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಿದ ನರ್ನೆಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಕರಡ್ ಇಐಎ 
ವರದಯ ಅಧಾ್ಯಯಗಳ ಅನ್ಕರೂರತೆ ಇದೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸಿರಿ.  

೩.  ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾದ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳು ಸರಪ್ಮಕವಾಗಿವೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ 
ಒಬಬಿರ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ತಜ್ಞರೆ್ ಂದಗೆ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚ್ಸಿ. 

೪.  ಯಾವುದೆೀ ರ್ಲ ಪಾರೂಥಮಿಕ ದತಾತುಂಶಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂದಾದರೆ ಕ್ಡಲೆೀ ಎಂಒಇಎಫ್/
ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ವರದ ಮಾಡಿರಿ. *  

೫.  ಸಾಥಾವರದ ಕ್ರಿತ್ ನರ್ಮ ಆಕೆೀಪಣೆಗಳು ರತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಆ ಪರೂದೆೀಶದ ಜಿಲಾಲಿ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಇಂಜಿನಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. **  

೬.  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತತುಬೆೀಕ್ರ್ವ ಆಕೆೀಪಣೆಗಳ ಒಂದ್ ಪಟಿಟುಯನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳ.  

೭.  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಥಾಳೀಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ವುದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳ.  

೮.  ಸಾಥಾವರವನ್ನು ವಿರೆ್ ೀಧಿಸಲ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಚ್ಂತೆಗಿೀಡ್ ಮಾಡ್ವ ಅಂಶಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಆಕೆೀಪಣೆ 
ಎತತುಲ್ ನರ್ಮ ಜೆ್ತೆಯಾಗ್ವಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ್ಖಂಡರಿಗೆ ಒತಾತುಯಿಸಿ. 

೯.  ವಿಧಿಸಲಾದ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನಗಳಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸದದದುರೆ, ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ತಕ್ಷಣವೆೀ ವರದ ಮಾಡಿರಿ ರತ್ತು ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ಅಹವಾಲ್ 
ಸಭೆ ನಡೆಸ್ವಂತೆ ಕೆ್ೀರಿಕೆ್ಳ್ಳ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯ ಪೀಠವನ್ನು(ಎನ್ ಜಿಟಿ) 
ಸಂಪಕ್್ಮಸಿ.  

* ಎನ್ ಜಿಟಿಯ ಒಂದ್ ತಿೀಪ್ಮನ ಪರೂಕಾರ (ಗ್ಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾರೂಧಿಕಾರದ ವಿರ್ದ್ಧ ವಿನೆ್ ೀದ್ ಆರ್ ಪಟೆೀಲ್), ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ 
ರತ್ತು ಇಐಎ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ್ ಪಾರೂಥಮಿಕ ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ದತಾತುಂಶ ಸಮಿೀಕೆಯನ್ನು 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  

** ಇದನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ದನಾಂಕದವರೆಗ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ನೀವು ಒಂದ್ 
ಗ್ಂಪಾಗಿ ಪರೂತಿನಧಿತ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನೆನಪಡಿ. 
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ಟಿಪ್ಪ್ ವಿಸ್ತರಣ್ - ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್... 

೧.  ಕರಡ್ ಇಐಎ ಪರೂಸ್ತುತ ಇರ್ವ ಸಾಥಾವರದ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಣೆ ಕ್ರಿತ್ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರದ 
ಮಾಡಿರದದದುರೆ, ಕ್ಡಲೆೀ ಎಂಒಇಎಫ್ ಗ್ ವರದಿ ಮ್ಡಿ.  

೨. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಂತೆ ಸಥಾಳೀಯ ಸಮ್ದ್ಯದ ಜನರಿಗ್ 
ಒತ್್ತಯಿಸಿ. 

೩. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಥಾಳೀಯರ್ ಎದ್ರಿಸ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ.  

೪.  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪಾರೂಯಗಳು, ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸಭಾ 
ನಡಾವಳಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸ್ವುದನ್ನು/ವಿಡಿಯೀ ಚ್ತಿರೂೀಕರಿಸ್ವುದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳ. 

V ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ ಪೂಣಷಿಗ್ೊಳಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಇಐಎ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ  

ದ್ಖಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳುಳುವುದ್  

೧.  ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಕೆ್ರೂೀಡಿೀಕರಿಸಿದ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳು.  

೨.  ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಂದ ಸಿ್ೀಕರಿಸಲಾದ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳಗೆ ಅಂತಿರ ಇಐಎಯಲ್ಲಿ ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಂದ ಉತತುರಗಳು 

೩.  ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತಿರ ಇಐಎ & ಪರಿಷಕೃತ ಯೀಜನಾ ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ 
ವರದ.*  

೪.  ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿಗೆ ಇಐಎ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ವುದರ ಕ್ರಿತ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ವರದ: 
ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ವರದಯ್ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರ್ ಅಸರಪ್ಮಕತೆಗಳು 
ಇದದುರೆ ತೆ್ ೀರಿಸ್ತತುದೆ. ಇಸಿಯನ್ನು ಕೆ್ಡ್ವ ಸರಯದಲ್ಲಿ ದ್ರ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ವುದೆೀನಾದರ್ ಇದದುಲ್ಲಿ, 
ಇದನ್ನು ಸರ್ದಾಯಗಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಒಳಸ್ರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್. 

೫.  ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳು:  

*  ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ವಿವರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ವ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿರಬೆೀಕ್. ಪರಿಷಕೃತ ಯೀಜನಾ ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ 
ವರದಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತಿತುತೆ್ ೀರಿಸಿದದುನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಂತೆ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಪರಿಣಾರಗಳನ್ನು ತಗಿಗಿಸ್ವ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ವ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು ರತ್ತು 
ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬೆೀಕ್.  

ಹ್ೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳು - ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್  

೧.  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸೊಕ್ತರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಖಲ್ಸಿಕ್ೊಳುಳುವುದನ್ನು 
ಖ್ತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಳು.  

೨.  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ವರದಯಲ್ಲಿ ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಗಳನ್ನು ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ ಮ್ಡಿ ನ್ೊೀಡಿ.  

೩.  ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಂದಗೆ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯ ನಡ್ವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್್ತ ಲ್ಖಿತ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಗಳನ್ನು ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ ಮ್ಡಿ ಮತ್್ತ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್, ಜನರ್ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದ 
ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸಿದಾದುರೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಮ್ಡಿ. *  
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೪.  ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ ವರದಯಲ್ಲಿ ಹ್ಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ೀರಿಸಲ್ಗಿದ್ಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲನ್ 
ಮ್ಡಿ ರತ್ತು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳ ರತ್ತು 
ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸಿದ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ ಈ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಕರೂರಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದಾದುರೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಲ್ ಇದಕೆಕೂ 
ಹಣಕಾಸ್ ಹಂಚ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾದುರೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ.  

೫.  ಅಂತಿಮ ಹ್ಗೊ ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ ಮ್ಡಿರಿ ರತ್ತು ಏನಾದರ್ ವ್ಯತಾ್ಯಸ/
ಗಳು ಕಂಡ್ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ತಿಳಸಿರಿ. **   

೬.  ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ ರತ್ತು ಜನರ ಯಾವುದಾದರ್  
ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಕೆೈಬಿಟಿಟುದದುಲ್ಲಿ, ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ತಿಳಸಿರಿ.  

೭.  ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಸಮಿತಿಯ್ ಎತಿತುದ ಕಾಳಜಿಗಳಗೆ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ ಉತತುರಗಳು 
ಸರಪ್ಮಕವಾಗಿವೆಯೆೀ ಎಂದ್ ತಿಳಯಲ್ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಸಭೆಯ ನಡ್ವಳಿಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶ್ೋೀಧನ್ ಮ್ಡಿರಿ. *** 

೮. ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳು ರತ್ತು ಅದಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಚಚುಗಳ ವಿಭ್ಗವ್ರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಇಎಂಪ ಅಧಾ್ಯಯ, ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದ ರತ್ತು ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ.**** 

೯.  ಒಪ್ಕೆ್ಂಡ ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಕರೂರಗಳು, ಅದಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚಚಿ ರತ್ತು ಅನ್ಷಾಠಾನದ ಯೀಜನೆಗಳ 
ತವಿರಿತ ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ್ಕೆಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲ್ಸಿರಿ. 

೧೦. ಸಂಭಾವ್ಯ ತ್ತ್್ಮ ಸನನುವೆೀಶಗಳು ರತ್ತು ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕ್ರಿತ್ ’ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ವಿಕೆ’ಗಾಗಿ ಆಗರೂಹಿಸಿ. 

* ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯ್ ಪರಿಹಾರ ಕರೂರಗಳು ರತ್ತು ವೆಚಚಿಗಳ ಹಂಚ್ಕೆಯ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಜನರ 
ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸಬೆೀಕ್.  

**ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಹೆ್ ಸ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೆೀರಿಸ್ವಂತಿಲಲಿ 
ರತ್ತು ಯಾವುದೆೀ ರ್ಲಾಧಾರ ದತಾತುಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ವಂತಿಲಲಿ.  

*** ಇಎಸಿ ರತ್ತು ಎಸ್ ಇಎಸಿ ವರದಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತ 
ಹೆ್ ಂದದದುರೆ ಅದ್ ಸಥಾಳೀಯ ಸರ್ದಾಯಗಳಗೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ವಿರೆ್ ೀಧಿಸಿ ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಬರೆಯಲ್ 
ಅಥವಾ ಎನ್ ಜಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಒಂದ್ ಒಳಸ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. 

**** ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯಿಂದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ 
ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳು ರತ್ತು ಅವುಗಳ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿೀತಿಯ ಹೆಚಚಿಳಗಳರ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ 
ಇರ್ತತುದೆ.  
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VI ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ   

ಈ ಕ್ಳಗಿನ ದ್ಖಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳಿಳು  

೧. ಎಂಒಇಎಫ್ /ಎಸ್ ಇಐಎಎ ನೀಡಿದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳ. * 

೨.  ಎಂಒಇಎಫ್ /ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದ. 

೩. ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದ. 

೪.  ಕೆೀಂದರೂ ವಿದ್್ಯತ್ ಪಾರೂಧಿಕಾರ, ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗಳಗೆ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಷ್್ಮಕ ಹಾರ್ ಬ್ದ ಬಳಕೆ ವರದ. 

೫. ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ’ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಗೆ’ ರತ್ತು ’ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಗೆ’. 

* ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಕರಾರ್ಗಳು ಎಂಒಇಎಫ್ ನ ಕಾಳಜಿಗಳ ರತ್ತು ದ್ಷ್ರಿಣಾರಗಳನ್ನು 
ತಗಿಗಿಸಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳ ಒಂದ್ ಸ್ಚಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಾಥಾವರವನ್ನು ಮೀಲ್್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ 
ರ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಗರನಕೆೀಂದರೂೀಕರಿಸಬೆೀಕಾದ ಕೆೀತರೂಗಳಾಗಬಹ್ದ್.  

ಹ್ೊಸ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳು - ನಿೀವ್ೀನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ 

 *ಸಥಾಳೀಯ ಸರ್ದಾಯವು ಸಕಾರಣಗಳೊೆಂದಗೆ ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದ್ ಎಂದ್ ಬಲವಾಗಿ 
ನಂಬಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠಕೆಕೂ ದ್ರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ. 

೧.  ತಪಾಸಣೆ ರತ್ತು/ಅಥವಾ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದಗಳು ಇಸಿ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಉಲಲಿಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದ್ ತೆ್ ೀರಿಸಿದರೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಗ್ ವರದಿ ಮ್ಡಿ ರತ್ತು ಅಗತ್ಯವೆನನುಸಿದರೆ ಎನ್ ಜಿಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ಟಿಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ. 

೨.  ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ’ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಗೆ’ಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಕರಾರ್ಗಳು ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಅನ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಹೆ್ ಂದಕೆ್ಳು್ಳವಂತೆ ಇಲಲಿದದದುರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಂದ 
ದ್ರಸರಿದದದುರೆ, ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ದ್ರ್ ನೀಡಿ, ಜೆ್ತೆಗೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ರತ್ತು ಅದರ ಪಾರೂದೆೀಶಕ 
ಕಚೆೀರಿಗ್ ಅದನ್ನು ತಿಳಸಿರಿ.  ಈ ಮೊದಲ್ ಯಾವುದೆೀ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೂಕ್ರೂಯಾವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 
ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗಿದದುರೆ, ಅದ್ ಪೆಟಿಶನ್  ಹಾಕಲ್ ಒಳಸ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಯಾಗ್ತತುದೆ.     
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2.3 ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಯಶಸಿವಿೀ ಮಧಯೆವತಷಿನ್ಗಳ 
ನಿದಶಷಿನಗಳು 

2.3.1  ಸಂಪ್ೀಟ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕ

ನಿದಿಷಿಷ್ಟತ್ಗಳು ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರದ ವಿವರಗಳು 

ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರದ ಹೆಸರ್ ಸಂಪೀಟ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರ ಘಟಕ

ಸಥಾಳ ಸಂಪೀಟ, ಶರೂೀಕಾಕ್ಲಂ, ಆಂಧರೂಪರೂದೆೀಶ 

ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್

ಸಾಥಾವರದ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ 2640 ಮ.ವಾ್ಯ.

 ವಿರೆ್ ೀಧಕೆಕೂ ಕಾರಣಗಳು ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಜೌಗ್ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಲಸೆ ಹಕ್ಕೂಗಳ 
ಆವಾಸವಾಗಿತ್ತು.  ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ತಪು್ಗರೂಹಿಕೆಯ 
ಮಾಹಿತಿಗಳು  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ್ ಇಐಎ 
ವರದಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ

ಫಲ್ತಾಂಶ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠವು ಮೀ ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 
ತಡೆಹಿಡಿಯಿತ್ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಬೆೀರೆಡೆ 
ಸಥಾಳಾಂತರಿಸ್ವಂತೆ ಹೆೀಳತ್. 

ಆಂಧರೂ ಪರೂದೆೀಶ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಮರವು ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಜ್್ಮನ ನಮಾ್ಮಣ ಕಂಪನ(ಎನ್ ಸಿಸಿ)ಗೆ ಆಂದರೂದ 
ಸಂಪೀಟ ಎಂಬ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ೨೬೪೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಸಾರಥ್ಯ್ಮದ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರವನ್ನು ಸಾಥಾಪಸಲ್ ಒಪ್ಗೆ 
ನೀಡಿತ್. 

ತಜ್ಞ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಸಮಿತಿಯ್ ಮೊದಲ್ಗೆ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಜೌಗ್ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇದದುದದುನ್ನು ಗರನಸಿ, 
ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲ್ಲಲಿ ರತ್ತು ಯೀಜನೆ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ನಯಮಾವಳಗೆ 
ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ  ಜೌಗ್ ಪರೂದೆೀಶದಂದ ದ್ರ ಬೆೀರೆ ಪಯಾ್ಮಯ ಸಥಾಳವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೆ್ಳು್ಳವಂತೆ ಹೆೀಳತ್. 
ಯೀಜನೆಯ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಜೌಗ್ ಪರೂದೆೀಶವೂ ಅಲಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಪರೂದೆೀಶವೂ 
ಅಲಲಿ ಎಂದ್ ಇಎಸಿ ವರದಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದದುರ್ ರತ್ತು ಮೊದಲ್ ಅವರ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು  ತಪು್ಗಳಂದ 
ಕ್ಡಿತ್ತು. ಇಎಸಿ ಉಪಸಮಿತಿಯ್ ಮಾಡಿದ ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ವರದಯ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಒಣ, ಕೃಷ್ 
ಭ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳತ್ತು. ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿಯ ವರದಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದ್ ಒಪ್ಂದಗಳ ಕರಾರನ್ನು ಮೀ 
೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ನದ್ಮಷಟುವಾದ ೪೦೦ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು 
ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಹೆ್ ರತ್ಪಡಿಸ್ವಂತೆ ಕೆೀಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ ರತ್ತು ಎಂಪಎಫ್ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್. ಇದಾದ 
ನಂತರ ೨೦೧೦ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಪಾರಿಸರಿಕ ಮೀಲ್ಮನವಿ/ಅಪೀಲ್ ಪಾರೂಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ (ಎನ್ ಇಎಎ) 
ಅನ್ರತಿ ವಿರ್ದ್ಧ ದ್ರ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತ್.

ಯೀಜನೆಯ್ ಬೃಹತ್ ಪರೂಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ ಸಾ್ದೀನವನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದದುರಿಂದ, ಸಥಾಳೀಯ ನವಾಸಿಗಳಗೆ 
ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರಿತ್ ಅರಿವಿತ್ತು. ಸಥಾಳೀಯರ ಕಾಳಜಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ್ ಪಾರೂದೆೀಶಕ ಸಕಾ್ಮರೆೀತರ 
ಸಂಸೆಥಾಯಾದ ಪಯಾ್ಮವರಣ ಪರಿಕಾಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ (ಪಪಎಸ್) ಧ್ವನಯೆತಿತುತ್ ರತ್ತು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ, ಪಾರೂದೆೀಶಕ 
ಎಂಪಎಫ್ ಕಚೆೀರಿ ರತ್ತು ರ್ಖ್ಯರಂತಿರೂಗಳಗೆ ಪತಿರೂಸಿತ್. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ 
ಸಂಖೆ್ಯಯ ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಸಾಥಾವರವನ್ನು ವಿರೆ್ ೀಧಿಸಿದರ್ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಲಾಯಿತ್. ಜನರ ರ್ಖ್ಯ ಆಕೆೀಪಣೆ 
ಎಂದರೆ ಭ್ಮಿಯ್ ಯಾವ ರಿೀತಿಯದ್ ಎಂಬ ಬಗೆಗಿ ನೀಡಿದ ತಪು್ಮಾಹಿತಿ. 
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ಕಂಪನಗೆ ಹಸಾತುಂತರಿಸ್ವ ಸಕಾ್ಮರಿ ಭ್ಮಿಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಶರೂೀಕಾಕ್ಲಂನ ಕಲೆಕಟುರ್ ನೀಡಿದ ವರದಯನ್ನು 
ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಮರವು ಎನ್ ಸಿಸಿಗೆ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದ್ ಕೃಷ್ಯಡಿ ಬರ್ವ ೪೪.೬ 
ಹೆಕೆಟುೀರ್ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ರತ್ತು ಕರಾವಳ ನಯಂತರೂಣ ವಲಯ(ಸಿಆರ್ ಜಡ್)ದೆ್ ಳಗೆ ಬರ್ವ ಪರೂದೆೀಶವನ್ನು 
ಹೆ್ ರತ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಇನೆ್ ನುಂದ್ ಆದೆೀಶದ ರ್ಲಕ, ಈ ಎರಡ್ ಪರೂದೆೀಶವನ್ನು ಕಂಪನಗೆ 
ಹಂಚ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ರ್ವ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಲಾಯಿತ್. ಕಲೆಕಟುರ್ ಅವರ ವರದಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆ 
ಮಾಡ್ತಿತುದದು ರ್ರ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಕ್ರಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲ್ ವಿಫಲವಾಯಿತ್. 
೨೦೦೩ರಲ್ಲಿಯೆೀ ಸಕಾ್ಮರವು ಎಲಾಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕಲೆಕಟುರ್ ಗಳಗೆ, ನೀರಿನ ರ್ಲಗಳರ್ವ ಎಲಲಿ ಭ್ಮಿಗಳ ಕ್ರಿತ್ 
ಪರೂಕಟಣೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾರೂರದ ’ನಷೆೀಧಿತ ಆದೆೀಶಗಳ ಪುಸತುಕಗಳ’ಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸ್ವಂತೆ ಸ್ಚನೆ ನೀಡಿ, 
ಅಂತಹ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಬೆೀರೆಡೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ವುದ್ ರತ್ತು ಹಾನಯಿಂದ ಹೆ್ ರತ್ಪಡಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ ಒಂದ್ 
ಸ್ಚನೆ ನೀಡಿದಾದುಗ್್ಯ, ಈ ರಿೀತಿ ಅದಕೆಕೂ ವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲೆಕಟುರ್ ಅವರ ವರದಯ್ 
ಈ ಅಂಶವನ್ನು ರರೆಮಾಚ್, ಪರೂಶೆನುಯಲ್ಲಿರ್ವ ಭ್ಮಿಯ್ ’ವ್ಯಥ್ಮ ಪರೂದೆೀಶ’ ರತ್ತು ’ಕೃಷ್-ರಹಿತ’ ಎಂದ್ 
ವಿವರಿಸಿ, ಎನ್ ಸಿಸಿಗೆ ಭ್ಹಂಚ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೆ್ಟಿಟುತ್ತು. ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಆಸೆಟ್ೀಲ್ಯಾ 
ರತ್ತು ಸೆೈಬಿೀರಿಯಾಗಳಂದ ಬರ್ವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕೂಗಳಗೆ ಗ್ಡ್ಕಟ್ಟುವ ರತ್ತು ಆಹಾರದ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಆ ಹಕ್ಕೂಗಳು ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ಕೆ್ಡ್ತಿತುದದುವು ಹಾಗ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ೧೯೮೬ರ 
ಪರೂಕಾರ ಜೌಗ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ ಒಪ್ಗೆ ಇಲಲಿ. 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಅನ್ಷಾಠಾನಗೆ್ ಳಸಿದೆದುೀ ಆದಲ್ಲಿ ರೆೈತರ್ ರತ್ತು ಮಿೀನ್ಗಾರರ ನೆಲೆಗಳಾದ ರ್ಶಕ್ಡ್ಡ, 
ಗೆ್ ಲಲಿಗ್ಂಡ, ಬರ್ವಪೆೀಟ ರತ್ತು ಬೆಂಕ್ಲ್ ಗಾರೂರಗಳ ಮೀಲೆ ದ್ಷ್ರಿಣಾರವಾಗ್ತಿತುತ್ತು. 

ತಪು್ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಒಪ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಆಕೆೀಪಸಿ, ಯೀಜನೆಗೆ 
ನೀಡಿದ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಸಥಾಳೀಯ ಸರ್ದಾಯಗಳವರ್ ವಿರೆ್ ೀಧಿಸಿದರ್. ಪಪಎಸ್ ಪಾರಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಮೊಕದದುಮ ದಾಖಲ್ಸಿತ್ ರತ್ತು ಇಐಎಯಲ್ಲಿ ತಪು್ದಾರಿಗೆಳೆಸ್ವ ವಾಸತುವಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 
ಒಪ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಆರೆ್ ೀಪಸಿತ್. ಇದೆೀ ವೆೀಳೆಗೆ ಜ್ಲೆೈ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ 
ಭ್ ಸಾ್ಧಿೀನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರ್, ಇದ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ರತ್ತು ರೀಲ್ೀಸರ್ ಒಂದ್ 
ಕಡೆಯಾದರೆ, ಸಹಸಾರೂರ್ ಗಾರೂರಸಥಾರ್ ಇನೆ್ ನುಂದೆಡೆ, ಎರಡ್ ಬಣಗಳ ನಡ್ವೆ ಘಷ್ಮಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತ್. 
ಸಥಾಳೀಯ ರಲ್ೀಸರ್ ರೆೈತರ್ ರತ್ತು ಮಿೀನ್ಗಾರರ ಮೀಲೆ ಗ್ಂಡಿನ ರಳೆಗರೆದ್, ಇಬಬಿರ್ ಮಿೀನ್ಗಾರರ್ 
ರೃತಪಟಟುರ್. ಜೆ್ತೆಗೆ ೪೫ ರಲ್ೀಸರ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ ೧೫೦ ಜನರ್ ಗಾಯಗೆ್ ಂಡರ್. 

ರಲ್ೀಸ್ ಗ್ಂಡಿನ ದಾಳಯ ಎರಡ್ ದನಗಳ ನಂತರ, ಎನ್ ಇಎಎ ಯೀಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ ರತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆೀಳಕೆ ನೀಡಿತ್. 

ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ಭ್ಮಿಯ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪರಿಸರ ರಹತ್ವಿರ್ವ ವಿಶಷಟುವಾದ ಜೌಗ್ ಪರೂದೆೀಶವಾಗಿದೆ 
ರತ್ತು ಹತಿತುರದ ಹಳ್ಳಗಳಗೆ ನೀರಿನ ರ್ಲವಾಗಿದೆ ರತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಕಾ್ಮರದ ರ್ರ್ ಪರೂರ್ಖ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಪಾರೂಧಿಕಾರವು ಕಂಡ್ಕೆ್ಂಡಿದೆ. ಇಎಸಿಯ ಉಪಸಮಿತಿಯ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಏಜೆನಸೂಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಗಳು ತಪು್ದಾರಿಗೆಳೆಸ್ವಂಥದ್ದು. (ಪಾ್ಯರಾ ೬) ರತ್ತು ಈಗ 
ಪರೂಶೆನುಯಲ್ಲಿರ್ವ ಪರೂದೆೀಶವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪರಿಸರ ರಹತ್ವಿರ್ವ ವಿಶಷಟುವಾದ ಜೌಗ್ ಪರೂದೆೀಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದರ 
ಬಗೆಗಿ ಪಾರೂಧಿಕಾರಕೆಕೂ ಯಾವುದೆೀ ಅನ್ಮಾನಗಳಲಲಿ ರತ್ತು ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಕೆಕೂ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೆೀ 
ಕಾಯಿದೆಯ್ ನಷೆೀಧಿಸದದದುರ್, ಈ ಉದೆದುೀಶಕೆಕೂ ಸಥಾಳದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ರತಿ ನೀಡಲಾಗ್ವುದಲಲಿ (ಪಾ್ಯರಾ ೯) 

ಎನ್ ಇಎಎ ಆದೆೀಶವು ಬಂದ ನಂತರ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಆರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೆ್ೀರಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್ ರತ್ತು ಅವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠ(ಎನ್ ಜಿಟಿ)ಕೆಕೂ ವಗಾ್ಮಯಿಸಲಾಯಿತ್. ಮೀ 
೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಜಿಟಿಯ್ ಯೀಜನೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್.9 ರ್ಲಾಧಾರ 
(ಬೆೀಸ್ ಲೆೈನ್)ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಂದಗಳ ಕರಾರನ್ನು ನೀಡ್ವ ಮೊದಲೆೀ ಸಂಗರೂಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಪೀಠವು ಗರನಸಿತ್ ರತ್ತು ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಿೀಕೆಗಳ ಸರಯವನ್ನು ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಜೆ್ತೆಗೆ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ವಂಚ್ಸಲಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ 
9 http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=ETNEW&BaseHref=ETD

/2012/05/24&PageLabel=17&EntityId=Ar01702&ViewMode=HTML
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ಅಲ್ಲಿ ಇಐಎ ವರದಯ ಲಭ್ಯತೆಯೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಕ್ಡ ನಾ್ಯಯಪೀಠವು ಗರನಸಿತ್. ಈ ಎಲಲಿ 
ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠವು ಯೀಜನೆಯ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ ಕೆೀಳತ್. 10 ಇದೆೀವೆೀಳ  ೆಯೀಜನೆಯ ಪರೂತಿಪಾದಕರಾದ ಕಂಪನಯ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು 
ಕೃಷ್ಣಂಪಟಟುಣಂಗೆ ಸಥಾಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳತ್. 11 

2.3.2 ಚ್ಟಿ್ಟನ್ರ್ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರ

ನಿದಿಷಿಷ್ಟತ್ಗಳು ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರದ ವಿವರಗಳು

ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರದ 
ಹೆಸರ್ 

ಚೆಟಿಟುನಾಡ್ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರ 

ಸಥಾಳ ತರಂಗಂಬದ ತಾಲ್ಲಿಕ್, ನಾಗಪಟಿಟುಣಂ ಜಿಲೆಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡ್

ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರ್

ಚೆನೆನುೈ ವಿದ್್ಯತ್ ನಗರ ಖಾಸಗಿ ನಯಮಿತ

ಸಾಥಾವರದ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ ೧೩೨೦ ಮ.ವಾ್ಯ. (ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾದ ರ್ಲ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ ೧೨೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ.)

ವಿರೆ್ ೀಧಕೆಕೂ ಕಾರಣಗಳು ಇಐಎ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಸದೆೀ ಇರ್ವುದ್  
ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ವ ಮೊದಲೆೀ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಅಹವಾಲ್ನ ನಂತರ ರ್ಲಾಧಾರ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗರೂಹಣೆ  ಇಐಎ ಕರಡ್ 
ರತ್ತು ಅಂತಿರ ವರದಯ ರಧೆ್ಯ ಹೆ್ ಂದಾಣಿಕೆ ಇಲಲಿದರ್ವುದ್ 

ಫಲ್ತಾಂಶ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ಪೀಠವು(ಎನ್ ಜಿಟಿ) ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್, 
ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಷರತ್ತುಗಳೊೆಡನೆ ಪುನಾನೀಡಲಾಯಿತ್; ಎನ್ ಜಿಟಿ 
ತಿೀಪು್ಮ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ನಡೆಸಲ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕ್ಡ 
ಒತಿತುಹೆೀಳತ್.  

ಚ್ಟಿ್ಟನ್ರ್ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರ

ಯೀಜನೆಯ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್ ರತ್ತು ಇದಕೆಕೂ ೨೦೧೦ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಐಎ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕೂ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತ್. ಇದಾದ ನಂತರ, ಏಪರೂಲ್ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ 
ಇಐಎ ಕರಡನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತ್ ರತ್ತು ಮೀ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್.

ಯೀಜನೆಯನ್ನು ನಾಗಪಟಿಟುಣಂನಲ್ಲಿ ಸಾಥಾಪಸಲ್ ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೆೀ ಹಲವಾರ್ 
ಯೀಜನೆಗಳು ಅನ್ರತಿ ಪಡೆಯಲ್ ಸರದಯಲ್ಲಿ ನಂತಿದ್ದು. ಕೆ್ೀಸಟುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ವಕ್್ಮ (ಸಿಎಎನ್) ಎಂಬ 
ಒಂದ್ ಸಕಾ್ಮರೆೀತರ ಸಂಸೆಥಾಯ್ ರದಾರೂಸ್ ಹೆೈಕೆ್ೀಟಿ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಸಥಾಳವನ್ನು 
ಬದಲ್ಸ್ವಂತೆ ಕೆ್ೀರಿ, ದ್ರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್, ಏಕೆಂದರೆ ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾದ ಸಥಾಳವು ಯೀಜನಾ ಆವರಣದೆ್ ಳಗೆೀ 
ಇದ್ದು, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಬಹ್ದ್ ಎನ್ನುವುದ್ ಅವರ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೆೈಕೆ್ೀಟಿ್ಮನ 
ವಿಭಾಗಿೀಯ ಪೀಠವು ನಗದಯಾದ ಸಥಾಳ ರತ್ತು ಸರಯದಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲ್ ನಡೆಯಲ್ ಒಪ್ಗೆ ನೀಡಿ, ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವ ಎಲಲಿರಿಗ್ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ವಂತೆ ಆದೆೀಶಸಿತ್. 
ಜೆ್ತೆಗೆ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮೀಲ್್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ವರದಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಸಮಿತಿಯಂದನ್ನು ಕ್ಡ 
ಪರೂಕಟಿಸಿತ್. ಪರೂಕಟಣೆ ನೀಡಿದ ದನಾಂಕದಂದ್ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ 
ಇಎಸಿ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯದ ನಂತರ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಜನವರಿ ೨೦೧೧ರಂದ್ ನೀಡಲಾಯಿತ್.

10 https://www.elaw.org/system/files/SompetaJudgment.pdf

11 http://www.infrawindow.com/news/national-green-tribunal-cancels-clearances-to-sompeta-power-project_3502/
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ಕೆ್ೀಸಟುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ವಕ್್ಮ (ಸಿಎಎನ್) ಸಂಸೆಥಾಯ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಂದ ಇಐಎ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರ್ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನದ ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿ, ನವದೆಹಲ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ 
ನಾ್ಯಯಪೀಠಕೆಕೂ ದ್ರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್. ಇಐಎ ಕರಡ್ ವರದಗೆ ಹೆ್ ೀಲ್ಸಿದರೆ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರ್ ಮಾಪಾ್ಮಡ್ಗಳನ್ನು/ಸೆೀಪ್ಮಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ ಪರೂದೆೀಶವು 
ಅರೆಬಂಜರ್ ಭ್ಮಿ ಎಂದ್ ತಪಾ್ಗಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಸಿಎಎನ್ ಸಂಸೆಥಾಯ್ ಆರೆ್ ೀಪಸಿತ್. 
ಸಕಾ್ಮರದ ದಾಖಲೆಗಳ  ಪರೂಕಾರ  ಅದ್ ಜೌಗ್ಭ್ಮಿ ಎಂಬ್ದ್ ಸ್ಸ್ಷಟುವಿತ್ತು. ಯೀಜನೆಯ್ ಆ ಪರೂದೆೀಶದ 
ಕೃಷ್ಯನ್ನು ತಿೀವರೂವಾಗಿ ಹಾನಗಿೀಡ್ ಮಾಡ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ಸಿಎಎನ್ ಸಂಸೆಥಾಯ್ ಆರೆ್ ೀಪಸಿತ್. 

ಕರಡ್ ರತ್ತು ಅಂತಿರ ಇಐಎ ನಡ್ವೆ ಹೆ್ ಂದಾಣಿಕೆ ಇಲಲಿವೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಲ್ ಎನ್ ಜಿಟಿಯ 
ಪರೂಧಾನ ಪೀಠವು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯ ಒಂದ್ ವರದಯನ್ನು ನೀಡ್ವಂತೆ ಕೆ್ೀರಿತ್. 
ಸಚ್ವಾಲಯವು ತನನುಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೀ ದಾಖಲೆ ಇಲಲಿವೆಂದ್ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯಿಸಿತ್. ಅಪೀಲ್ದಾರರ್ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯ ಪರೂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ ಪೀಠವು, ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಗೆ ಹೆ್ ೀಲ್ಸಿದರೆ 
ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಸೆ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಪಾ್ಮಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ 
ಉದೆದುೀಶಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ್ದನ್ನು ಗರನಸಿತ್: 

೧. ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ ಹೆಸರ್ಗಳು ರತ್ತು ಪರೂತಿ ಎಕರೆ ಭ್ಮಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ವುದೆಂದ್ ಪರೂಸಾತುಪಸಿದ/ನೀಡಲಾದ 
ಪರಿಹಾರದ ವಿವರಗಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಭ್ ಸಾ್ಧಿೀನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂಣ್ಮವಾಗಿ ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

೨. ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಘಟಕ - ಆಯವ್ಯಯದೆ್ ಂದಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರಿಕಲ್ನೆ ಪರೂಸಾತುವನೆಯ್ ಇಐಎ ಕರಡ್ 
ವರದಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

೩. ಸರ್ದರೂದ ಪರಿಸರದ ಮೀಲೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ - ಎರಡ್ ಇಐಎ ವರದಗಳು ನವ್ಮಹಣೆ ಯೀಜನೆ 
ರತ್ತು ಆಯವ್ಯಯದ ವಿವರಗಳಲಲಿದೆೀ ಕೆೀವಲ ಸಾವ್ಮತಿರೂಕ/ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು 
ನೀಡಿದದುವು. 

೪. ಸ್ತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಯ ಗ್ಣರಟಟು - ಪ.ಎಂ. ೨.೫ ರತ್ತು ಪಾದರಸದ ಕ್ರಿತ ದತಾತುಂಶಗಳನ್ನು ಇಐಎ 
ಕರಡ್ ವರದಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

೫. ಇಂಧನ ವಿಶೆಲಿೀಷಣೆ - ಇಐಎ ಕರಡ್ ವರದಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಲೆ್ ೀಹಗಳ ಕ್ರಿತ ದತಾತುಶಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. 

ಆದರೆ ಪೀಠವು, ಈ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೀಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾರವನೆನುೀನ್ ಬಿೀರ್ವುದಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಗರನಸಿತ್ ರತ್ತು ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲ್ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನದ ಲೆ್ ೀಪಗಳು ಒಂದೆೀ 
ಕಾರಣವಾಗಲಾರದ್ ಎಂದ್ ಗರನಸಿತ್. ಪೀಠವು ಮಾಡಿದ ಹಲವು ಗರನಾಹ್ಮ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

• ಭ್ಸಥಾಳದ ಪರಿಸರವಿಜ್ಾನದ ರ್ಲಾಧಾರ ದತಾತುಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ವ 
ಮೊದಲೆೀ ಸಂಗರೂಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ರತ್ತು ಇದರೆ್ ಂದಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಮವಾಗಿ ತಾಳೆಯಾಗ್ತಿತುರಲ್ಲಲಿ, 
ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ದತಾತುಂಶ ಪರಿಷಕೂರಣೆ/ಮಾಪಾ್ಮಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಎಸಿ 
ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯಕೆಕೂ ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 

• ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿಗೆ ಸರ್ದರೂ ಪರಿಸರವಿಜ್ಾನದ ವರದ ಅಗತ್ಯವಿದದುರ್, ತ್ಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ/
ಸಾವ್ಮತಿರೂಕವಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ರತ್ತು ಯಾವುದೆೀ ಪರೂಸ್ತುತತೆ ಹೆ್ ಂದಲಲಿದ, ಎಲಲಿ 
ವಾಸತುವಾಂಶದಂದ ದ್ರವಿದದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಇಎಸಿ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. 

• ಕರಡ್ ರತ್ತು ಅಂತಿರ, ಎರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯ್ ಆಲ್ವ್ ರಿಡೆಲಿ ಆಮಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ವುದರ ಬಗೆಗಿ ಪಾರೂಥಮಿಕ 
ಅಥವಾ ದ್ತಿೀಯ ದತಾತುಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ತಮಿಳುನಾಡ್ ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ 
ವರದಯಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಆಮಗಳು ತಂಗ್ವ ಜಾಗವೆಂದ್ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿದದುರ್, ಈ 
ಮಾಹಿತಿ ಇಐಎಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
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• ಯೀಜನೆಯ ಪರೂಸಾತುಪಕರ್ ದೆೀಸಿೀ ರತ್ತು ಆರದಾದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಮಿಶರೂಣವನ್ನು ಬಳಸ್ವುದಾಗಿ 
ಇಐಎಗಳಲ್ಲಿ ಪರೂಸಾತುಪಸಿದದುರ್, ಇಎಸಿಗೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಪರೂಸ್ತುತಪಡಿಸ್ವ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೀಜನಾ 
ಪರೂಸಾತುಪಕರ್ ಆರದಾದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಬಗೆಗಿ ಮಾತರೂ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿದದುರ್. ಇಸಿ (ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ)ಯ್ 
ಶೆೀ. ೩೪ರಷ್ಟು ಬ್ದ ಮೌಲ್ಯವಿರ್ವ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿತ್ತು - ಇದ್ ಪೂಣ್ಮ ದೆೀಸಿೀ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಆಗಿರಬಹ್ದ್ (ದೆೀಸಿೀ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಬ್ದ ಮೌಲ್ಯ ಶೆೀ. ೩೦) ರತ್ತು ದೆೀಸಿೀ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಗಾಳಯ 
ಮೀಲೆ ಬಿೀರ್ವ ಪರಿಣಾರ (ಗಾಳ ಗ್ಣರಟಟು) ಆರದಾದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ಗಿಂತ ಭಿನನುವಿದೆ ಎಂದ್. 

• ಕಾರಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ವ ನೀರಿನ ರ್ಲವನ್ನು ಇಐಎ ವರದ ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಈ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳ ನಂತರ, ಪೀಠವು ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಭ್ಸಥಾಳದ ರತ್ತು ಸರ್ದರೂದ ಪರಿಸರ 
ವಿಜ್ಾನದ ಕ್ರಿತ ದತಾತುಂಶಗಳೊೆಂದಗೆ ಪರಿಷಕೂರಣೆ ಮಾಡ್ವವರೆಗ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 
ತಡೆಹಿಡಿಯ್ವಂತೆ ಆದೆೀಶ ನೀಡಿತ್. ಪರಿಷಕೂರಿಸಲಾದ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕೆಕೂ ಆಕೆೀಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹಾ್ನಸಲಾಯಿತ್. ಜೆ್ತೆಗೆ ಇಎಸಿಗೆ 
ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕರ ಹಿಮಾ್ಮಹಿತಿಯಂದಗೆ ಪರಿಷಕೂರಿಸಿ, ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ  ಕೆ್ಡ್ವ 
ಕ್ರಿತ್ ಅದರ ಶಫಾರಸಸೂನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡ್ವಂತೆ ಹೆೀಳಲಾಯಿತ್. 
ಯೀಜನೆ ಪರೂಸಾತುಪಕರ್ ಪರಿಷಕೃತ ಇಐಎಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಎನ್ ಜಿಟಿ ವಿಧಿಸಿದದು ಎಲಲಿ ನಯರಗಳಗ್ 
ಅದ್ ಹೆ್ ಂದಾಣಿಕೆಯಾಗ್ತಿತುಲಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಎಸಿಯ್ ಗರನಸಿತ್. ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಆಲ್ವ್ ರಿಡೆಲಿ 
ಆಮಗಳ ಮೀಲಾಗ್ವ ಪರಿಣಾರವನ್ನು ಕ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಆಮಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೀಘ್ಮಕಾಲ್ೀನ 
ಯೀಜನೆಯನ್ನು ರ್ಪಸಬೆೀಕೆಂದ್ ಬೆೀಡಿಕೆ ಇಟಿಟುತ್. ಪರಿಷಕೃತ ಇಐಎ 
ವರದಯನ್ನು ಒಂದ್ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಆಗಿ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕ 
ಸಂಸೆಥಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ನೆ್ ೀಟರಿಯವರ ಸಹಿ ಪಡೆದ್, 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ ಇಎಸಿ ಹೆೀಳತ್. 

ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರ್ಲ ಅನ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದದು 
ಷರತ್ತುಗಳೊೆಡನೆ ೧೩ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 
ನೀಡಲಾಯಿತ್. 

ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ ಬಗ್ಗೆ 
ರ್ರ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನ್ಯೆಯಪ್ೀಠದ 

ಅಭಿಪ್್ರಯ

 ನರ್ಮ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಂದದದು  
ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ 
ಹಲವಾರ್ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಸಭೆ ಕೆೀವಲ ಅಣಕ ಎಂದ್ 
ನರಗೆ ಅನನುಸಿದೆ. ಕೆೀವಲ ಯೀಜನೆಗೆ 
ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ವಿರೆ್ ೀಧ ಎಂದ್ 
ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಂಡಿದ್ದು ಬಿಟಟುರೆ ಅಹವಾಲ್ 
ಸಭೆಯ್ ಅಪರೂಯೀಜಕ.   
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2.4 ಆಗ್ಗ ಕ್ೀಳುವ ಪ್ರಶ್ನುಗಳು (ಎಫ್ ಎಕ್ಯೆ)
2.4.1  ಸ್ಮ್ನಯೆ

2.4.2  ಹ್ೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗ್ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ ಮತ್್ತ ಇಐಎ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

2.4.3  ಸದಯೆ ಇರ್ವ ಸ್ಥಾವರಗಳು

2.4.4  ಬ್ೀರ್ ಅನ್ಮತಿಗಳು

2.4.5  ಸರಿಪಡಿಸ್ವಿಕ್/ಪರಿಹರಿಸ್ವಿಕ್

2.4.1  ಸ್ಮ್ನಯೆ

2.4.1 (ಎ) ಕ್ೈಗ್ರಿಕ್ ವಗಿೀಷಿಕರಣ

ಪರೂ:  ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳನ್ನು (ಟಿಪಪ) ಹೆೀಗೆ ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಉ:  ಪರಿಸರ ರತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಚ್ವಾಲಯ (ಎಂಒಇಎಫ್)ವು ಟಿಪಪಗಳನ್ನು ೧೭ ಕೆಂಪು ವಗ್ಮದ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದ್ ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸಿದೆ. ಕೆಂಪು ವಗ್ಮ ಎನ್ನುವುದ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಿ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸ್ಚ್ಸ್ತತುದೆ. 

ಪರಿಸರ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ - 

• ಎ ವಗಷಿದ ಯೀಜನ್ಗಳು 

 ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್/ಲ್ಗೆನುೈಟ್/ನಾ್ಯಫಾತು & ಅನಲ ಆಧರಿತ ಇಂಧನ 

 ೫೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಪೆಟ್ ಕೆ್ೀಕ್, ಡಿೀಸೆಲ್ ರತ್ತು ಎಲಲಿ ಇತರೆೀ ಇಂಧನಗಳು, ರಿಫೆೈನರಿ ರೆಸಿಡ್್ಯಯಲ್ ತೆೈಲ 
ತಾ್ಯಜ್ಯವೂ ಸೆೀರಿದಂತೆ (ಬಯೀಮಾಸ್ ಹೆ್ ರತ್ಪಡಿಸಿ)

 ೨೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಬಯೀಮಾಸ್ ಆಧರಿತ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲಲಿದ ರ್ನಸೂಪಲ್ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯವನ್ನು 
ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ವ ಸಾಥಾವರ 

• ಈ ಕ್ಳಗಿನವು ಬಿ ವಗಷಿದ ಯೀಜನ್ಗಳು 

 < ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್/ಲ್ಗೆನುೈಟ್/ನಾ್ಯಫಾತು & ಅನಲ ಆಧರಿತ ಇಂಧನ

 < ೫೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಅಥವಾ > ೩ ಮ.ವಾ್ಯ. ಪೆಟ್ ಕೆ್ೀಕ್, ಡಿೀಸೆಲ್ ರತ್ತು ಎಲಲಿ ಇತರೆೀ ಇಂಧನಗಳು, 
ರಿಫೆೈನರಿ ರೆಸಿಡ್್ಯಯಲ್ ತೆೈಲ ತಾ್ಯಜ್ಯವೂ ಸೆೀರಿದಂತೆ (ಬಯೀಮಾಸ್ ಹೆ್ ರತ್ಪಡಿಸಿ)

 < ೨೦ ಮ.ವಾ್ಯ. ಅಥವಾ > ೧೫ ಮ.ವಾ್ಯ. ಬಯೀಮಾಸ್ ಆಧರಿತ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲಲಿದ 
ರ್ನಸೂಪಲ್ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ವ ಸಾಥಾವರ

2.4.1 (ಬಿ) ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಥಾಳ

ಪ್ರ:  ಕರ್ವಳಿ ತಿೀರದಲ್ಲಿಯೆೀ ಟಿಪ್ಪ್ಗಳ ತವಿರಿತವೃದಿ್ಧಗ್ ಕ್ರಣಗಳ ೀ್ನ್? 

ಉ:  ಕರಾವಳ ತಿೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಥಾವರವನ್ನು ಸಾಥಾಪಸ್ವುದರಿಂದ ಯೀಜನೆ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಎರಡ್ ರ್ಖ್ಯ 
ಲಾಭಗಳವೆ: 

೧. ಬಂದರ್ಗಳ ರ್ಲಕ ರತ್ತು ಕಾ್ಯಪಟುವ್ ಜೆಟಿಟುಗಳ ರ್ಲಕ ಆರದಾಗ್ವ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಸ್ಲಭ ಸಾಗಾಣಿಕೆ
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೨. ಸರ್ದರೂ ನೀರಿನ ಸ್ಲಭಲಭ್ಯತೆ - ಬಾಯಲಿರ್ ಗೆ ಉಣಿಸಲ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ರತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲ್ ಬಳಸ್ವ 
ನೀರ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿಯೆೀ ಸರ್ದರೂ ನೀರನ್ನು ಉಪು್ರಹಿತವಾಗಿಸ್ವ ತಂತರೂಜ್ಾನ ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ್ 
ಸರ್ದರೂ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಇದ್ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರವನ್ನು ನಡೆಸಲ್ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ತಾಜಾ/ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತತುದೆ. 

ಪ್ರ:  ಟಿಪ್ಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬ್ೀಕ್ಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ದರೊ ನಿಯಮ್ವಳಿಗಳಿವ್ಯೆೀ? 

ಉ:  ಹೌದ್, ಇವೆ. ಟಿಪಪಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪಸಲ್ ರ್ರ್ ಬಗೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಗರನಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಅವೆಂದರೆ: 

೧. ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆ, ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಪಟಿಟು ಮಾಡಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು

೨. ಕೆೀಂದರೂ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳ (ಸಿಪಸಿಬಿ)ಯ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಯೀಜನಾಸಥಾಳ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನಗಳು

೩. ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳ (ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ)ಯ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ನಬಂಧನೆಗಳು

ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆ, ೨೦೦೬ರ ಪರೂಕಾರ, ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಸಾರಥ್ಯ್ಮದ ಟಿಪಪಗಳು - ಇವಕೆಕೂ 
ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾರೂಧಿಕಾರ (ಎಸ್ ಇಐಎಎ)ವು ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 
ನೀಡ್ತತುದೆ - ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರೂದೆೀಶಗಳಂದ ೧೦ ಕ್.ಮಿೀ. ವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಿದದುರೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ನಂದ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 
ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ: 

• ವನ್ಯಜಿೀವಿ (ರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯಿದೆ ೧೯೭೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೂಕಟಿಸಲಾದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪರೂದೆೀಶಗಳು

• ಕೆೀಂದರೂ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣಾ ರಂಡಳಯ್ ಆಗಾಗ ಪರೂಕಟಿಸ್ವ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಂಡ 
ಪರೂದೆೀಶಗಳು

• ನದ್ಮಷಟು ಅಧಿಸ್ಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ವ ಪರಿಸರ-ಸಂವೆೀದ ಪರೂದೆೀಶಗಳು

• ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳು ರತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಗಡಿಗಳು

ಅಕೆ್ಟುೀಬರ್ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ, ಸಿಪಸಿಬಿಯ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರೂದೆೀಶಗಳನ್ನು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ನ್ಯಯ್ತ ಎಂದ್ 
ಗ್ರ್ತಿಸಿದೆ: 

• ಅಂಕೆಲಿೀಶ್ರ್ (ಗ್ಜರಾತ್)

• ಚಂದಾರೂಪುರ್ (ರಹಾರಾಷಟ್)

• ಪಾಲ್ (ರಾಜಾಸಾತುನ)

• ವಾಟಾ್ (ಗ್ಜರಾತ್)

• ವೆಲೆ್ ಲಿೀರ್ (ತಮಿಳುನಾಡ್)

• ನಜಾಪ್ ಗರ್ ಡೆರೈನ್ ಬೆೀಸಿನ್ (ದೆಹಲ್)

• ಜೆ್ೀಧ್ ಪುರ್ (ರಾಜಾಸಾತುನ)

ಈ ಪರೂದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪಪಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪಸಲಾಗದ್. 

ಇದರ ಹೆ್ ರತಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಮರಗಳು ಕ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಬ್ಮಂಧಿಸಲಾದ ಸಥಾಳಗಳ 
ಪಟಿಟುಯನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. 
ಕನ್ಷಿಟಕದಲ್ಲಿ ಯ್ವುದ್ೀ ಹ್ೊಸ ಕ್ೈಗ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ನದಿಗಳ ದಂಡ್ಯಿಂದ ೧.೫ ಕ್.ಮಿೀ. 
ವ್ಯೆಪ್್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪ್ಸ್ವಂತಿಲಲಿ: 
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• ಕಾವೆೀರಿ, ಕಬಿನ, ಅಕಾ್ಮವತಿ, ಶಂಷಾ, ಪೆನಾನುರ್, ಹೆೀಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷಷ್ಮಣತಿೀಥ್ಮ, ಗ್ಂಡಾಲ್ ನದ, 
ಲೆ್ ೀಕಪಾವನ, ಪಾಲಾರ್, ತ್ಂಗಭದಾರೂ, ಕೃಷ್ಣ, ಭಿೀಮಾ, ವರದಾ, ಘಟಪರೂಭಾ, ರಲಪರೂಭಾ, ವೆೀದಾವತಿ, 
ಕಾರಂಜಾ, ಹಗರಿ.

• ಪಶಚಿರಕೆಕೂ ಹರಿಯ್ವ ಎಲಲಿ ತೆ್ ರೆಗಳು/ನದಗಳು

• ಋತ್ಮಾನಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಷ್ಮದ್ದದುಕ್ಕೂ ನೀರ್ ಇರ್ವ ಎಲಲಿ ತೆ್ ರೆಗಳು/ನದಗಳು

• ಎಲಲಿ ಪರೂರ್ಖ ಜಲಾಶಯಗಳು

• ಕ್ಡಿಯ್ವ ಮೀಲೆಮೈ ನೀರ್ ರ್ಲಗಳು

• ಎಲಲಿ ಪರೂರ್ಖ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳು

• ಯಾವುದೆೀ ನೀರಿನ ರ್ಲವು ಕ್ಡಿಯ್ವ ನೀರಿನ ರ್ಲವಾಗಿದದುರೆ, ಆಗ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯ್ ಎಷ್ಟು 
ದ್ರದಲ್ಲಿದದುರೆ ಮಾಲ್ನ್ಯಯ್ತ ತಾ್ಯಜ್ಯದ ನೀರ್ ಬಿಡ್ವುದರಿಂದ ಈ ನೀರಿನ ಮೀಲೆ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ 
ಬಿೀರ್ವುದಲಲಿವೊೀ, ಅಷ್ಟು ದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಥಾಪಸಬಹ್ದ್

• ಟಿಪಪಗಳನ್ನು ರ್ನಸೂಪಲ್/ಸಿಟಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ತು ವಾಸಸಾಥಾನ ಪರೂದೆೀಶಗಳ ಬಳ ಸಾಥಾಪಸಲ್ 
ಅನ್ರತಿಯಿಲಲಿ. 12  

ತಮಿಳುನಾಡ್ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಕೆಲವು ನದಗಳ ದಡದಂದ ೧ ಕ್.ಮಿೀ. ವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಿ (ಈ ಕೆಳಗೆ ಅಂತಜಾ್ಮಲ 
ಕೆ್ಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ರತ್ತು ಕಾವೆೀರಿ ರತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಗಳು, ಪೆನನುಯಾರ್, ಪಾಲಾರ್, 
ವಾಯ್ ಗೆೈ ರತ್ತು  ತಾರರೂಪಣಿ್ಮ  ನದಗಳ ದಡದಂದ ೫ ಕ್.ಮಿೀ. ವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಳಸ್ವ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಥಾಪನೆಯನ್ನು (ಟಿಪಪಗಳನ್ನು ಸೆೀರಿಸಿ) ನಷೆೀಧಿಸಿ, ಒಂದ್ ಆದೆೀಶವನ್ನು ಹೆ್ ರಡಿಸಿದೆ. 

{http://www.tnpcb.gov.in/GO1.html

http://www.pcboac.tn.nic.in/Docu/GOs.pdf}.

 ಆಂಧರೂ ಪರೂದೆೀಶ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಯಾವುದೆೀ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಥಾಳದ ಗಡಿಯ್ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹೆದಾದುರಿಯಿಂದ 
೧೦೦ ಮಿೀ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾದುರಿಯಿಂದ ೫೦ ಮಿೀ, ಗಾರೂರದ ರಸೆತುಗಳಂದ ೨೫ ಮಿೀ. ದ್ರ ಇರಬೆೀಕೆಂದ್ 
ಆದೆೀಶಸಿದೆ. ಈ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನಗಳು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದೆ್ ಳಗೆ ಇರ್ವ ಪಾಲಿಟ್ಸೂ ಗಳಗೆ 
ಅನ್ಯಿಸ್ವುದಲಲಿ. 13 

 ಯೀಜನಾಸಥಾಳದ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ 
ನಯಂತರೂಣ ರಂಡಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲ್ಸಿರಿ. 

ಪ್ರ:  ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಮ್ಲ್ನಯೆ ಸೊಚಿ (Comprehensive Environment Pollution Index) ಎಂದರ್ೀನ್? ಇದ್ 
ಟಿಪ್ಪ್ಗಳ ಸಥಾಳವನ್ನು ಹ್ೀಗ್ ಪರಿಣ್ಮಿಸ್ತ್ತದ್? 

ಉ:  ಸಿಇಪಐ ಎಂದರೆ ಒಂದ್ ನದ್ಮಷಟು ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಸರಿಕ ಗ್ಣರಟಟುದ ಸ್ರ್ಪವನ್ನು ಸ್ಚ್ಸ್ವ ಒಂದ್ 
ಸಂಖೆ್ಯ. ಸಿಇಪಐ ಸಂಖೆ್ಯಯನ್ನು ಕಾಲದಂದ ಕಾಲಕೆಕೂ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಲೆಕಕೂಹಾಕ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿ 
ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಂಡ ಪರೂದೆೀಶಗಳು ರತ್ತು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸರ್ಚಚಿಯಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಗಾಳ, ನೆಲ ರತ್ತು 
ನೀರನ್ನು ಮೀಲ್್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ವ ರ್ಲಕ ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ಕಾಕೂಗಿ ಇದನ್ನು ಲೆಕಕೂಹಾಕಲಾಗ್ತತುದೆ. ಸಿಇಪಐ 
ಸಂಖೆ್ಯಯ್, ಈಗಾಗಲೆೀ ಮಾಲ್ನ್ಯಗೆ್ ಂಡ ಸಿಥಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 
ನಬ್ಮಂಧಿಸಲಾದ ಪರೂದೆೀಶಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ ಒಂದ್ ಬಹಳ ರಹತ್ವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. 

12 http://kspcb.gov.in/sitingguidelines.html

13 http://www.appcb.ap.nic.in/cm/siting.htm
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೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ, ಎಂಒಇಎಫ್ ಹೆ್ ಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಥಾಳಗಳು ೪೩ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ನ್ಯಯ್ತ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿದದುರೆ, 
ಆ ಯೀಜನೆಗಳ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಾತಾಕೂಲ್ಕ ತಡೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ 
ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯನ್ನು ೭ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸರ್ಚಚಿಯಗಳಗೆ ಇಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾತಾಕೂಲ್ಕ ತಡೆ ವಿಧಿಸಿರ್ವ 
ಪರೂದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪಪಯನ್ನು ಸಾಥಾಪಸಲಾಗದ್. 

2.4.1 (ಸಿ) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ನ ಸ್ಗ್ಣಿಕ್

ಪ್ರ:  ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಂದರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಸಥಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ಮ್ನಯೆವ್ಗಿ ಹ್ೀಗ್ ಸ್ಗ್ಣಿಕ್ 
ಮ್ಡಲ್ಗ್ವುದ್?

ಉ:  ರಸೆತು, ರೆೈಲ್ ಅಥವಾ ರ್ಚ್ಚಿದ ಕನೆ್ೀಯರ್ ಬೆಲ್ಟು ರ್ಲಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ್ ಬಹಳ ದ್ರವನ್ನು ಕರೂಮಿಸಬೆೀಕ್ ಎಂದಾದರೆ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಥಾಳಕೆಕೂ ರೆೈಲ್ 
ಸಾರಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳವ ಕ್ರಿತ್ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್. ರ್ಲಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಗನ್ ಗಳಗೆ 
ಹೆೀರಿಸ್ವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆೀಳ  ೆಸಿಲೆ್ ೀ/ಕನೆ್ೀಯರ್ ಬೆಲ್ಟು ರ್ಲಕ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. 

2.4.2 ಹ್ೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗ್ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ ಮತ್್ತ ಇಐಎ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ 

2.4.2 (ಎ) ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚನ್ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾರಕಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆ ಅಧಾ್ಯಯವನ್ನು ನೆ್ ೀಡಿ

2.4.2 (ಬಿ) ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿಗ್ ಮೊದಲ್

ಪ್ರ:  ಯೀಜನ್ ಸಥಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿಗ್ ಮೊದಲ್ ಯ್ವ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಯೀಜನ್ ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳಳುಬಹ್ದ್? 

ಉ: ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಎಂಒಇಎಫ್13 ಸ್ತೆ್ ತುೀಲೆಯ ಪರೂಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆ್ ಡಗಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಒಪ್ಗೆ ಇದೆ: 

• ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಅತಿಕರೂರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲ್ ಸಥಾಳದ ಸ್ತತುಲ್ ಬೆೀಲ್ ನಮಾ್ಮಣ

• ಕಾವಲ್ಗಾರರಿಗೆ ತಾತಾಕೂಲ್ಕ ಶೆಡ್ ಗಳ ನಮಾ್ಮಣ   

ಪ್ರ:  ಒಂದ್ ಸ್ಥಾವರವು ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ ಪಡ್ಯಲ್ ಸ್ಮ್ನಯೆವ್ಗಿ ಎಷ್್ಟ ಸಮಯ ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೊಳುಳುತ್ತದ್? 

ಉ:  ಅದ್ ಸಾಥಾವರದ ಗಾತರೂವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಗೆ ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, 
ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದ್ವರೆ ವಷ್ಮ ಸರಯ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳತತುದೆ. ಈ 
ಕೆಳಗಿನವು ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯ ಪರೂಕಾರ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ್ ಳಪಟಟು ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ: 

• ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ ನಿೀಡಿಕ್: ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ೬೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ 
ನೀಡಲಾಗ್ವುದ್

• ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ನಡ್ಸ್ವುದ್: ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಂದ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ 
ನಡೆಸಲ್ ಕೆ್ೀರಿಕೆ ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೪೫ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, 
ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಸಭೆಯ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೂದ್ದು. 

• ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿ (ಇಸಿ) ನಿೀಡಿಕ್: ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ೧೦೫ 
ದನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ವುದ್. 

13 http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Act-prior-EC.pdf
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2.4.2 (ಸಿ) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್್ತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಪೂರ್ೈಕ್ ವಯೆವಸ್ಥಾ (ಕ್ೊೀಲ್ ಲ್ಂಕ್ೀಜ್)

ಪ್ರ: ಒಂದ್ ನಿದಿಷಿಷ್ಟ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಂಡ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 
ಬದಲ್ಸಬ್ೀಕ್ಂದ್ದರ್, ಯೀಜನ್ ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್ ಏನ್ ಮ್ಡಬ್ೀಕ್? 

ಉ:  ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಹೆ್ ಸ ಇಂಧನ ಮಿಶರೂಣಕಾಕೂಗಿ ರತೆತು ತಾಜಾ ಇಸಿಗೆ ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ 
(ಇದನ್ನು ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ [ 2 (iii)] ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಪ್ರ: ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳುಳುವ ಮೊದಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಪೂರ್ೈಕ್ಗ್ ವಯೆವಸ್ಥಾ 
ಮ್ಡಿಕ್ೊಳಳುಬಹ್ದ್ೀ? 

ಉ:  ಹೌದ್, ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್. ಹಾಗೆ ನೆ್ ೀಡಿದರೆ ಅದ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲ್ 
ಒಂದ್ ಪೂವ್ಮಭಾವಿ ಅಗತ್ಯ. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ರ್ಲದ ಕ್ರಿತ ಅರಣ್ಯ & ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯ 
ಸಿಥಾತಿಗತಿಯನ್ನು - ಅದ್ ಪೂರೆೈಕೆಗೆ ಕೆ್ಂಡಿಯಾಗಿರ್ವ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಗಣಿಯಾಗಿರಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿರಬಹ್ದ್ - ಇಐಎಯಲ್ಲಿ ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಬೆೀಕ್. ಆರದ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಬಳಸ್ವುದಾದರೆ, ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ್ ರತ್ತು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ ನಡ್ವಣ 
ಒಪ್ಂದವನ್ನು (ಎಂಒಯ್) ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 14   

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಪೂರೆೈಕೆ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನ್ನು ನದ್ಮಷಟು ಗಣಿಯ ರ್ಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಗಣಿಗಳ ಗ್ಂಪನಂದ 
ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಪೂರೆೈಕೆ ಒಪ್ಂದದ ಸಾಥಾಯಿ ಕೆ್ಂಡಿ ಸಮಿತಿಯ್ 
ಒಪ್ಗೆ ನೀಡಿರ್ವ ಒಂದ್ ಮಿೀಸಲ್ಟಟು ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಬಾಲಿಕ್ ನ ರ್ಲಕ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್. 

ಪ್ರ:  ಯ್ವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಗ್ಣಮಟ್ಟ/ವಿಧ (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮ್ನದಂಡಗಳು)ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಸಿಯನ್ನು 
ನಿೀಡಲ್ಗಿತ್ೊ್ತೀ, ಅದಕ್ಕೆಂತ ಭಿನನು ಗ್ಣಮಟ್ಟ/ವಿಧದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಅಗತಯೆವಿದ್ದರ್, ಯೀಜನ್ ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್ 
ಏನ್ ಮ್ಡಬ್ೀಕ್? 

ಉ:  ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬದಲಾದರೆ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಅದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ನ ಗರನಕೆಕೂ 
ತರಬೆೀಕ್. ಎಂಒಇಎಫ್ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದದುರೆ ಹೆ್ ಸ ರತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿವರಿ 
ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೆೀರಿಸ್ತಾತುರೆ.

2.4.2 (ಡಿ) ಇಐಎ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಪ್್ರಧಿಕ್ರಗಳು

ಪ್ರ:  ಯ್ವ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಪ್್ರಧಿಕ್ರಗಳು/ಸಕ್ಷಿರಿ ಕಚ್ೀರಿಗಳು ಇಸಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ೊಂಡಿವ್? 

ಉ: ಎಂಒಇಎಫ್ ರತ್ತು ಎಸ್ ಇಐಎಎಗಳು ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ವ ನಯಂತರೂಕ 
ಪಾರೂಧಿಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಎ ವಗ್ಮದ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಅನ್ರತಿ ನೀಡ್ತತುದೆ, ಎಸ್ ಇಐಎಎ 
ಬಿ ವಗ್ಮದ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತತುದೆ. 

 ಎಂಒಇಎಫ್ ನಂದ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ವ ಕಾಯ್ಮವನ್ನು 
ವಹಿಸಿಕೆ್ಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯ ವರದಯನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತತುದೆ.

ಪ್ರ:  ಎಸ್ ಇಐಎಎ ರ್ಜಯೆದ ಸಕ್ಷಿರದ ಒಂದ್ ಮಂಡಳಿಯೆೀ ಅರವ್ ಕ್ೀಂದ್ರ ಸಕ್ಷಿರದ ಮಂಡಳಿಯೆೀ? 

ಉ: ಇದ್ ಕೆೀಂದರೂ ಸಕಾ್ಮರದ ರಂಡಳಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಕಾಯ್ಮದಶ್ಮ ರತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು 
ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಮರಗಳು ನೆೀಮಿಸ್ತತುವೆ. ಸದಸ್ಯ ಕಾಯ್ಮದಶ್ಮಯ್ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಮರಗಳಗೆ 
ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾತುರೆ. 

14 http://moef.nic.in/downloads/public-information/Coal-blocks.pdf
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2.4.2 (ಇ) ಪ್್ರದ್ೀಶಕ ಭ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಲಭಯೆವಿರ್ವ ದ್ಖಲ್ಗಳು

ಪ್ರ: ಇಐಎ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ರ್ೊತ್ಗ್, ಪ್್ರದ್ೀಶಕ (ಸಥಾಳಿೀಯ) ಭ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಲಭಯೆವಿರ್ವ ದ್ಖಲ್ಗಳು 
ಯ್ವುವು? 

ಉ: ಪಾರೂದೆೀಶಕ (ಸಥಾಳೀಯ) ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

೧. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲೆೀ, ಕರಡ್ ಇಐಎ ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಸಾರಾಂಶ.

೨. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಎತಿತುದ ಸರಸೆ್ಯಗಳ ರತ್ತು ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ನೀಡಿದ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳ ಒಂದ್ ಹೆೀಳಕೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣ 
ರಂಡಳಯ್ ಕೆ್ರೂೀಡಿೀಕರಿಸ್ತತುದೆ. 

2.4.2 (ಎಫ್) ಸಥಾಳ ಭ್ೀಟಿ

ಪ್ರ: ಯ್ವುದ್ೀ ಸಮಿೀಕ್್ ಅರವ್ ಅಧಯೆಯನ ಮ್ಡಲ್ ಯ್ರ್ ಯೀಜನ್ ಸಥಾಳಕ್ಕೆ ಭ್ೀಟಿ ನಿೀಡ್ತ್್ತರ್?

ಉ: ಮಾನ್ಯತೆ ಹೆ್ ಂದರ್ವ ಇಐಎ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ್ ಪರೂಸಾತುಪತ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಹಾಗ್ ಅಕಕೂಪಕಕೂದ 
ಪರೂದೆೀಶಗಳ ಸಮಿೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾತುರೆ. ಎನ್ ಜಿಟಿ ಆದೆೀಶವೊಂದರ ಪರೂಕಾರ, 15 ಇಐಎ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ್ 
ಆ ಪರೂದೆೀಶದ ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ದತಾತುಂಶಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರೂಥಮಿಕ ದತಾತುಂಶ/ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಗರೂಹಿಸ್ತಾತುರೆ ರತ್ತು ಪರಿಸರ ನವ್ಮಹಣಾ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ರ್ಪಸಲ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿರ್ವ ಜನರ 
ರ್ಲಭ್ತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥ್ಮ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಪಾರೂಥಮಿಕ ಸಮಿೀಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾತುರೆ. ಒಪ್ಂದದ 
ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಸ್ತತುರ್ತತು ಇಐಎಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಿೀಕೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂಬ್ದನ್ನು 
ಕಟ್ಟುನಟಾಟುಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರ್ತತುದೆ. 

ಪ್ರ: ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ಸದಸಯೆರ್ ಯ್ವ್ಗ ಸಥಾಳ ಭ್ೀಟಿಗ್ ಹ್ೊೀಗಬಹ್ದ್? 

ಉ: ಇಎಸಿಯ ಉಪ-ಸಮಿತಿಯ್ ಇಸಿ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ಯಾವುದೆೀ ಹಂತದಲ್ಲಿಯಾದರ್ ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿಗೆ 
ಹೆ್ ೀಗಬಹ್ದ್. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಒಆರ್ ನೀಡ್ವ ಮೊದಲ್ ರತ್ತು/ಅಥವಾ ಕರಡ್ ಇಐಎ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆಸಬಹ್ದ್. 

2.4.2 (ಜಿ) ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ಗಳು (ಟಿಒಆರ್)

ಪ್ರ: ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್್ತ ಇಐಎ ವ್ಯೆಪ್್ತಯನ್ನು ಯ್ರ್ ರೊಪ್ಸ್ತ್್ತರ್? 

ಉ: ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ರ್ಪಸ್ತಾತುರೆ.  

ಇಎಸಿ/ಎಸ್ ಇಎಸಿ ನೀಡಿದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ ಇಐಎಯ ಪರೂಮಿತಿಗಳನ್ನು [ಉದಾ: ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾಲಾವಧಿ 
(ಋತ್ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗಳು)], ಅಧ್ಯಯನದ ವಾ್ಯಪತು (ಪರೂಸಾತುಪತ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಸ್ತತುಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್.ಮಿೀ.) 
ಇತಾ್ಯದಗಳನ್ನು ನಧ್ಮರಿಸ್ತತುದೆ. 

2.4.2 (ಎಚ್) ಅಂತಿಮ ಇಐಎ

ಪ್ರ: ಕರಡ್ ಇಐಎ ಮತ್್ತ ಅಂತಿಮ ಇಐಎ ನಡ್ವ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟನ ವಯೆತ್ಯೆಸಕ್ಕೆ ಆಸಪಾದವಿದ್? 

ಉ: ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯ್ ಕರಡ್ ವರದಗಿಂತ ತ್ಂಬ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗ್ವಂತಿಲಲಿ. ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರ್ತಿಸಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಮಾತರೂ ಆಸ್ದವಿದೆ. 

ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ್ ಸಿದ್ಧಗೆ್ ಳಸಿ, ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಇಐಎ 
ವರದಯನ್ನು ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದ ಎನ್ನುತಾತುರೆ. ಅದ್ ಎಲಲಿ ರ್ಲಾಧಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, 

15 Link to Judgment:http://www.indiankanoon.org/doc/161693875/
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ಪರಿಸರದ ಮೀಲಾಗ್ವ ದ್ಷ್ರಿಣಾರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮಗೆ್ ಳಸ್ವ/ತಗಿಗಿಸ್ವ ಕರೂರಗಳನ್ನು ರತ್ತು ಒಪ್ಂದದ 
ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೀ ವಿಶೆೀಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಎಲಲಿವನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬೆೀಕ್. 

ಸಾವ್ಮಜನಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆ ನಂತರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಪರಿಷಕೂರಿಸಿ, ಸಾವ್ಮಜನಕರ 
ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ರತ್ತು ಈ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸಲ್ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳವ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಕರೂರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡ್, 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ವ ವರದಯೆೀ ಅಂತಿರ ಇಐಎ. ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನದೆೀ್ಮಶಸಿದ ಹಾಗೆ ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನಾ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ನಂತರ ರ್ಲಾಧಾರ ದತಾತುಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಬಾರದ್, ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರ್ ವಿಶೆೀಷ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆೀರಿಸಬಹ್ದ್. 

ಪ್ರ: ಯೀಜನ್ ಸಥಾಳದ ಪ್ರಸ್್ತತ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಸಿಥಾತಿಯನ್ನು ಅಧಯೆಯನ ಮ್ಡಲ್ಗ್ವುದ್ೀ? 

ಉ: ಹೌದ್! ಪರೂಸಾತುಪತ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಪರಿಸರ ರತ್ತು ಅದರ ಅಕಕೂಪಕಕೂದ ಪರೂದೆೀಶವನ್ನು ರ್ಲಾಧಾರ 
ಮಾಹಿತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಇಐಎ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ್ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳು್ಳತಾತುರೆ. 
ಇಐಎ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪರೂದೆೀಶವನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎನಂದ 
ನೀಡಲಾದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಾಗ್ತತುದೆ. ಇಐಎ ವರದಯ್ ಪರಿಸರದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದ್ದು, ಸ್ತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಯ ಶಬದು, ಅಂತಜ್ಮಲ ನೀರ್, ಜಿೀವವಿಜ್ಾನ, 
ಭ್ಮಿ, ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೧೨ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದ್ದು, ಇವನ್ನು 
೧೨ ಕಾಯ್ಮಕಾರಿ ಕೆೀತರೂಗಳು ಎನನುಲಾಗ್ತತುದೆ. 

ಪ್ರ: ಇಐಎ ಅಧಯೆಯನವನ್ನು ನಡ್ಸಲ್ ಸ್ಮ್ನಯೆವ್ಗಿ ಎಷ್್ಟ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯ್ತ್ತದ್?

ಉ: ಅದ್ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಾ್ಯಪತುಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತತುದೆ. ಇಐಎ 
ಅಧ್ಯಯನವು ಕನಷಠಾ ೩ ತಿಂಗಳು (ಒಂದ್ ಋತ್) ಅಥವಾ ೧ ವಷ್ಮದವರೆಗೆ ಸರಯ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳತತುದೆ. 

ಪ್ರ: ಅಂತಿಮ ಇಐಎ ವರದಿಯ್ ಸ್ವಷಿಜನಿಕರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣ್ಗ್ ಲಭಯೆವಿರ್ತ್ತದ್ಯೆೀ? 

ಉ: ಎಂಒಇಎಫ್ ಆಗಸ್ಟು ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಹೆ್ ರಡಿಸಲಾದ ಒಂದ್ ಸ್ತೆ್ ತುೀಲೆಯ ಪರೂಕಾರ ಎಂಒಇಎಫ್/
ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ ನೀಡ್ವ ಮೊದಲ್ ತರ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. ಅಂತಿರ ಇಐಎದಲ್ಲಿ ಏನಾದರ್ ಆಕೆೀಪಣಾಹ್ಮ ಭಾಗಗಳದದುರೆ, 
ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಅದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗರನಕೆಕೂ ತರಬಹ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎನಜೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದದುಮ 
ಹ್ಡಬಹ್ದ್. 

2.4.2 (ಐ) ಇಐಎ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚಕರ್

ಪ್ರ: ಇಐಎ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚಕರ ಅಗತಯೆವ್ೀನ್ ಮತ್್ತ ಅವರ ಜವ್ಬ್್ದರಿಗಳ ೀ್ನ್?

ಉ: ಒಂದ್ ಪರೂಸಾತುಪತ ಸಾಥಾವರದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲ್, ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಶಕ್ಷಣ ರತ್ತು ತರಬೆೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಪರೂಮಾಣಿೀಕರಣ ರಂಡಳ(ಎನ್ ಎಬಿಇಟಿ)/
ಭಾರತಿೀಯ ಗ್ಣರಟಟು ರಂಡಳ (ಕ್್ಯಸಿಐ)ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದರ್ವ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ ಸೆೀವೆಯನ್ನು 
ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ.

ಯೀಜನೆಯಂದರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ್ ಮಾಡದದದುರೆ, ಅದನ್ನು 
ಅನ್ರತಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ವುದಲಲಿ. ಟಿಪಪ ಒಂದಕೆಕೂ ಇಐಎ ನಡೆಸ್ವ ಕಾಯ್ಮವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೆ್ಂಡ 
ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ್ ಆ ನದ್ಮಷಟು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದರಬೆೀಕ್. 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆ್ಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದರ್ವ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ ಪಟಿಟುಯನ್ನು ನೆ್ ೀಡಬಹ್ದಾಗಿದೆ: 

http://nabet.qci.org.in/environment/pop.asp?file=documents/Annexure7.pdf

ಪ್ರ: ಯೀಜನ್ಯ ಇಐಎ ಸಮ್ಲ್ೊೀಚಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯ್ರ್ಲಲಿ ಇರ್ತ್್ತರ್ ಮತ್್ತ ತಂಡದ ಪ್ತ್ರವ್ೀನ್? 
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ಉ: ಯೀಜನೆಯ ಇಐಎ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕ ತಂಡದ ನೆೀತೃತ್ವನ್ನು ಇಐಎ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗಳು, ನಯರಗಳು 
ರತ್ತು ಕಾಯಿದೆಗಳು, ವಲಯದ ಕ್ರಿತ ಜ್ಾನ, ವಲಯಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಪರಿಣಾರಗಳು ರತ್ತು ಇಐಎ ತಂಡವನ್ನು ಆಯೆಕೂ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ್, ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನ ನೀಡ್ವ, ಯೀಜನೆ 
ರ್ಪಸ್ವ ನಾಯಕತ್ದ ಗ್ಣಗಳರ್ವ ಇಐಎ ಸಂಯೀಜಕರೆ್ ಬಬಿರ್ ವಹಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳತಾತುರೆ. 

ಇಐಎ ಸಂಯೀಜಕರಲಲಿದೆೀ, ತಂಡವು ೧೨ ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಿದ ಕೆೀತರೂಗಳಗೆ ಕಾಯ್ಮಕಾರಿ ಕೆೀತರೂ ತಜ್ಞರನ್ನು 
(ಎಫ್ ಎಇ) ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ತತುದೆ. 

ಈ ಕೆೀತರೂಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

೧. ಭ್ಮಿ ಬಳಕೆ

೨. ವಾಯ್ ಮಾಲ್ನ್ಯ ಮೀಲ್್ಚಾರಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರತ್ತು ನಯಂತರೂಣ

೩. ಪವನಶಾಸತ್ರ, ವಾಯ್ ಗ್ಣರಟಟು ಮಾದರಿ ರತ್ತು ಊಹೆ/ಅಂದಾಜ್

೪. ಜಲ ಮಾಲ್ನ್ಯ ಮೀಲ್್ಚಾರಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರತ್ತು ನಯಂತರೂಣ

೫. ಪರಿಸರವಿಜ್ಾನ ರತ್ತು ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯತೆ

೬. ಶಬದು ರತ್ತು ಕಂಪನ

೭. ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು

೮. ಜಲವಿಜ್ಾನ, ಅಂತಜ್ಮಲ ರತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

೯. ಭ್ವಿಜ್ಾನ

೧೦. ರಣ್್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

೧೧. ಅಪಾಯಗಳು ರತ್ತು ಹಾನಯ ನವ್ಮಹಣೆ

೧೨. ಘನ ರತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವ್ಮಹಣೆ (ರ್ನಸೂಪಲ್ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡ್) 

ತಜ್ಞರ ಕನಷಠಾ ಅಹ್ಮತೆಗಳ ಬಗೆಗಿ ಈ ಕೆ್ಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 

http://nabet.qci.org.in/environment/pop.asp?file=documents/EIA_Scheme.pdf&heading=About%20EIA%20
Consultant%20Organizations%20Scheme

ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ್, ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಹ್ಮತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೆ್ತೆಗೆ, ಇಐಎ ಸಂಯೀಜಕರ್ ಹಾಗ್ 
ಕಾಯ್ಮಕಾರಿ ಕೆೀತರೂದ ತಜ್ಞರ್ ಆಗಿರಬಹ್ದ್. ಒಬಬಿರ್ ತಜ್ಞರ್ ಕಾಯ್ಮಕಾರಿ ಕೆೀತರೂದ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಗರಿಷಠಾ 
೪ ಕೆೀತರೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಬಬಿರ್ ಇಐಎ ಸಂಯೀಜಕರ್ ಹೆಚೆಚಿಂದರೆ ೫ 

ಕೆೀತರೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ. 

2.4.2 (ರ್) ಪರಿಸರ ಅನ್ಮತಿ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ

ಪ್ರ: ಒಮ್ಮ ಇಸಿ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ, ಯೀಜನ್ ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್ ಸ್ಥಾವರದ ನಿಮ್ಷಿಣವನ್ನು  ಪ್್ರರಂಭಿಸಬಹ್ದ್ೀ?  
ಉ: ಇಲಲಿ! ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಆಯಾ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ’ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಗೆ’ ಕೆ್ೀರಿ, ಅಜಿ್ಮಯನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ಅದನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಡ ನಂತರ, ಸಾಥಾವರದ ನಮಾ್ಮಣವನ್ನು ಪಾರೂರಂಭ ಮಾಡಬಹ್ದ್. 

ಸಾಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ವ ಮೊದಲ್, ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯಿಂದ ’ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಗೆ 
ಒಪ್ಗೆ’ಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. 
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2.4.2 (ಕ್) ಚಿಮಣಿ ಎತ್ತರ
ಪ್ರ: ಚಿಮಣಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ದರೊ ಮ್ನದಂಡಗಳಿವ್ಯೆೀ?

ಉ: ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚ್ರಣಿಯ ಎತತುರವನ್ನು ೧೯೮೬ರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸ್ಚನೆ ಹೆ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾಥಾವರದ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ : ಚ್ರಣಿ ಎತತುರ
> ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ. :  ೨೭೫ ಮಿೀಟರಗಳು
೨೧೦ ಮ.ವಾ್ಯ. - ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ. : ೨೨೦ ಮಿೀಟರ್ ಗಳು
೨೧೦ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇದದುರೆ : ಎತತುರ =೧೪    ಕ್್ಯ ೦.೩ (ಕ್್ಯ ಎಂದರೆ ಗಂಧಕದ 

ಡಯಾಕೆಸೂೈಡ್ (SO2) ಕೆ.ಜಿ./ಗಂಟೆಗೆ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆ ರತ್ತು ಎತತುರವು ಮಿೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)

2.4.2 (ಎಲ್) ಅನ್ಮತಿ ಇರ್ವ ಮ್ಲ್ನಯೆದ ಮಟ್ಟ

ಪ್ರ: ಟಿಪ್ಪ್ಗಳಿಗ್ ಅನ್ಮತಿ ಇರ್ವ ಮ್ಲ್ನಯೆದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್್ಟ? 

ಉ: ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ೧೯೮೬ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೂ ಹೆ್ ರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸ್ಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರಿಸರಿಕ ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ 
ಪರೂಮಿತಿಗಳ ಒಂದ್ ಕೆ್ರೂೀಡಿೀಕರಣವನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳ ತಾಂತಿರೂಕ ಇಐಎ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮ 
ಕೆೈಪಡಿಯ ಅನ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೆ್ ೀಡಬಹ್ದಾಗಿದೆ. ಕೆೈಪಡಿಯನ್ನು ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್:  
http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/Form-1A/HomeLinks/TGM_Thermal%20Power%20

Plants_010910_NK.pdf

2.4.2 (ಎಂ) ಭೊ ಸ್ವಿಧಿೀನ
ಪ್ರ: ಯೀಜನ್ ಪ್ರತಿಪ್ದಕರ್ ಯ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ್ಗ್ ಭೊಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಧಿೀನ ಮ್ಡಿಕ್ೊಳಳುಬಲಲಿರ್? 

ಉ: ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಗೆ ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಮೊದಲೆೀ ಭ್ 
ಸಾ್ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಆರಂಭಿಸಬಹ್ದ್. ಆದರೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲಲಿ ಭ್ಮಿಯನ್ನು 
ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆ್ಳು್ಳವುದ್ ಕಡಾ್ಡಯವೆೀನಲಲಿ. ಇದ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ 
ಇಐಎ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚನ ಸಂಸೆಥಾಯ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ಸರಸೆ್ಯಗಳು ರತ್ತು ಪುನಸಾಥಾಪನೆ & 
ಪುನವ್ಮಸತಿಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೆೀಕಾದ ಒಂದ್ ಪರೂದೆೀಶವಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ: ಯೀಜನ್ಗ್ ಅಗತಯೆವ್ದ ಭೊಮಿಯ ದರವನ್ನು ಹ್ೀಗ್ ನಿಧಷಿರಿಸಲ್ಗ್ತ್ತದ್? 

ಉ: ಇತಿತುೀಚ್ಗೆ ಬಂದ ಒಂದ್ ಕಾಯಿದೆ, ಭ್ ಸಾ್ಧಿೀನ, ಪುನಸಾಥಾಪನೆ ರತ್ತು ಪುನವ್ಮಸತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯಬದ್ಧ 
ಪರಿಹಾರ ರತ್ತು ಪಾರದಶ್ಮಕತೆ ಹಕ್ಕೂ, ೨೦೧೩ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಲೆಕಕೂಹಾಕಲ್ಕೆಕೂ ಒಂದ್ ಸ್ತರೂವಿದೆ 
ರತ್ತು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರ್ ಇದಕೆಕೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನ ಅನ್ಸರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು 

ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. 

2.4.3 ಸದಯೆ ಇರ್ವ ಸ್ಥಾವರಗಳು
ಪ್ರ: ಹಸಿರ್ಕ್್ೀತ್ರ (ಗಿ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡಾ) ಯೀಜನ್ ಮತ್್ತ ಕಂದ್ಕ್್ೀತ್ರ (ಬೌ್ರನ್ ಫೀಲ್ಡಾ) ಯೀಜನ್ ನಡ್ವ್ 
ವಯೆತ್ಯೆಸಗಳ ೀ್ನ್? 

ಉ: ಪರೂಸಾತುಪತ ಯೀಜನೆಯ್ ಆ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸದಾಗಿದದುರೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಹಸಿರ್ಕೆೀತರೂ ಯೀಜನೆ 
ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. ಅಂತಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಆ ಯೀಜನಾ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ರ್ಲಾಧಾರ ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಯ ನಂತರ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊೆಂದಗೆ 
ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗ್ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಕರೂರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೂ 
ಅಗತ್ಯವಿರ್ತತುದೆ. 
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ಕಂದ್ಕೆೀತರೂ ಯೀಜನೆ ಎಂದರೆ ಈಗಾಗಲೆೀ ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಯಲ್ಲಿರ್ವ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ವಿಸತುರಣೆ. 
ಅಂತಹ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ, ರ್ಲಾಧಾರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ ಇರ್ವ ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ/
ಕಡಿಮಮಾಡ್ವ ಕರೂರಗಳ ಪರಿಣಾರಕಾರಿತ್ವನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಳ್ಳಬೆೀಕ್, ಜೆ್ತೆಗೆ ಇದ್ ಎಲಲಿ ಇಸಿ ಸಿಥಾತಿಗಳ 
ಅನ್ವತ್ಮನೆ ಸಿಥಾತಿಗತಿ, ಸರಗರೂ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೆ್ ಂದಗೆ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗ್ 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸಲ್/ಕಡಿಮಮಾಡಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಕರೂರಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬೆೀಕ್.  

ಪ್ರ: ಸ್ಥಾಪ್ಸಲ್ದ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೀಲ್ವಿಚ್ರಣ್ಯನ್ನು ಹ್ೀಗ್ ಮ್ಡಲ್ಗ್ತ್ತದ್?

ಉ: ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಟಿಪಪಗಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಯತಕಾಲ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು 
ನಡೆಸಬೆೀಕ್, ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಪ್ತ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆ ರಟಟುಗಳಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಿಸ್ತಿತುವೆಯೆೀ 
ರತ್ತು ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಬೆೀರೆ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಸ್ತಿತುವೆಯೆೀ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ. 

ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನ್ವತ್ಮನೆ ವರದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್:

೦ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಮೀಲ್್ಚಾರಣಾ ವರದ

೦ ಎಂಒಇಎಫ್ ನ ಪಾರೂದೆೀಶಕ ಕಚೆೀರಿಗೆ ಅಧ್ಮ ವಾಷ್್ಮಕ ಅನ್ವತ್ಮನೆ ಸಿಥಾತಿಗತಿ ವರದ

೦ ಕೆೀಂದರೂ ವಿದ್್ಯತ್ ಪಾರೂಧಿಕಾರಕೆಕೂ ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸಿದ (ಹಾರ್ ಬ್ದ ಬಳಕೆ ನಯರದಡಿಯಲ್ಲಿ) 
ನರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾಷ್್ಮಕ ವರದಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಒಂದ್ ಪರೂತಿಯನ್ನು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕ್. 

೦ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ವಾಷ್್ಮಕ ಪಾರಿಸರಿಕ ಹೆೀಳಕೆ ವರದ

೦ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ ಕೆೀಳುವ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ವರದಗಳು (ಸಾವ್ಮಜನಕರ ದ್ರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ)

ಪ್ರ: ಅನ್ವತಷಿನ್ ವರದಿಯ್  ಏನ್ೀನನ್ನು ಒಳಗ್ೊಂಡಿರಬ್ೀಕ್? ಅವುಗಳನ್ನು ಲಭಯೆಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳುವುದ್ ಹ್ೀಗ್? 

ಉ: ಪರೂತಿಯಂದ್ ಟಿಪಪಗೆ ನೀಡ್ವ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯ್ ಪಾಲ್ಸಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಕೆಲವು ನದ್ಮಷಟು 
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ/ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅನ್ವತ್ಮನಾ 
ವರದಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿರ್ತತುದೆ. ಈ ವರದಗಳು ಸಾವ್ಮಜನಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೆೀಕ್ 
ರತ್ತು ಇತಿೀಚ್ನ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದಯ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೆೀಕ್. 

ಸಾವ್ಮಜನಕರ್ ಕೆ್ೀರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಯಾವುದೆೀ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದಯ 
ಪರೂತಿಯ್ ದೆ್ ರೆಯ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಪ್ರ: ಸ್ವಷಿಜನಿಕರ್ ಪಡ್ದ್ಕ್ೊಳಳುಬಹ್ದ್ದ ಬ್ೀರ್ ದ್ಖಲ್ಗಳು ಯ್ವುವು? 

ಉ: ಎ) ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ವರದ 

ಬಿ) ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಾಷ್್ಮಕ ಪಾರಿಸರಿಕ ಹೆೀಳಕೆ ವರದ

ಸಿ) ಕೆೀಂದರೂೀಯ ವಿದ್್ಯತ್ ಪಾರೂಧಿಕಾರಕೆಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ರತ್ತು ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಗೆ & ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಪರೂತಿ 

ನೀಡಲಾದ ವಾಷ್್ಮಕ ಹಾರ್ ಬ್ದ ಬಳಕೆ ವರದ

2.4.4 ಬ್ೀರ್ ಅನ್ಮತಿಗಳು

2.4.4 (ಎ) ಕರ್ವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಲಯ (ಸಿಆರ್ ಜರ್) ಅನ್ಮತಿ

ಪ್ರ: ಸಿಆರ್ ಜರ್ ಅನ್ಮತಿ ಎಂದರ್ೀನ್ ಮತ್್ತ ಇಐಎ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗ್ ಅದರ ಪ್ರಸ್್ತತತ್ ಏನ್? 

ಉ: ಕರಾವಳಗೆ ತ್ಂಬ ಹತಿತುರವಿರ್ವ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅನ್ರತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತತುದೆ. 
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೨೦೧೧ರ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅಧಿಸ್ಚನೆ, ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳವುದ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ನದ್ಮಷಟುಪಡಿಸ್ತತುದೆ. ಪರೂಸಾತುಪತ ಟಿಪಪ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ವುದಾದರೆ, ಆಗ 
ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳ ವಲಯ ನವ್ಮಹಣಾ ಪಾರೂಧಿಕಾರದ ಶಫಾರಸ್ಗಳಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ 
ಅನ್ರತಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳ ವಲಯ 
ನವ್ಮಹಣಾ ಪಾರೂಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳು - ಅದರ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡಾವಳಯನ್ನು ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್ - ಒಂದ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅನ್ರತಿಗೆ ಶಫಾರಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ 

ಎಂಬ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತತುದೆ. 

2.4.4 (ಬಿ) ಅರಣಯೆ ಅನ್ಮತಿ

ಪ್ರ: ಅರಣಯೆ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಯ್ರ್ ನಿೀಡ್ತ್್ತರ್? 

ಉ: ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳವು ಅರಣ್ಯ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳತಿತುದದುರೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 
೧೯೮೦ರ ಅನ್ಚೆ್ಛೀದ ೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಕೆೀಂದರೂ ಸಕಾ್ಮರವು ಅರಣ್ಯ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 

ನೀಡ್ತತುದೆ. 

2.4.4 (ಸಿ) ಹ್ಚಿಚುನ ಅನ್ಮತಿಗಳು

ಪ್ರ:  ಎಂಒಇಎಫ್ ನ ಇಸಿಯ ಹ್ೊರತ್ಗಿ, ಬ್ೀರ್ ಏನ್ ಅನ್ಮತಿಗಳು ಬ್ೀಕ್ಗ್ತ್ತವ್? 

ಉ:  ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಬೆೀರೆ ಅನ್ರತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿವೆ:

 ೧. ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಿ ಟಿಪಪಯನ್ನು ಸಾಥಾಪಸಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನರಾಕೆೀಪಣಾ ಪತರೂ 

 ೨. ಸಂಬಂಧಿತ ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯಿಂದ ಯೀಜನೆ ಸಾಥಾಪನೆ ರತ್ತು ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆ ಮಾಡಲ್ ಒಪ್ಗೆ 

 ೩. ವಷ್ಮವಿಡಿೀ ಹರಿಯ್ವ ನದಯ್ ಸಾಥಾವರಕೆಕೂ ನೀರಿನ ರ್ಲವಾದರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀರ್ 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ರಾಜ್ಯ ಜಲ ಪಾರೂಧಿಕಾರದಂದ ರಂಜ್ರಾತಿ

 ೪. ಚ್ರಣಿಯ ಎತತುರಕೆಕೂ ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನನಲಾದುಣ ಪಾರೂಧಿಕಾರದಂದ ಅನ್ರತಿ 
ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳವುದ್

 ೫. ರೆೈಲೆ್ ಹಳಗಳಗಾಗಿ/ ರೆೈಲೆ್ ಸೆೈಡಿಂಗಾಗಿಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ರೆೈಲೆ್ಯಿಂದ ಒಪ್ಗೆ

2.4.5 ಸರಿಪಡಿಸ್ವಿಕ್/ಪರಿಹರಿಸ್ವಿಕ್

ಪ್ರ:  ಸ್ಥಾವರವಂದರ ಇಸಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯ್ವುದ್ೀ ಅಂಶದ ಕ್ರಿತ ದೊರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ 
ನಿೀಡಬಹ್ದ್? 

ಉ:  ಇಐಎ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯ ಯಾವುದೆೀ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಉಲಲಿಂಘನೆ ನಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ 
ವರದ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಯೀಜನೆಯಂದಕೆಕೂ ಉಲಲಿಂಘನೆಗಳೊೆಂದಗೆ ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು 
ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪರೂಶನುಸಬೆೀಕ್.

ಪ್ರ:  ಸದಯೆ ಇರ್ವ ಟಿಪ್ಪ್ಯ ಕ್ರಿತ್, ಉದ್ೊಯೆೀಗ, ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಮತ್್ತ ಇತರ್ ಷರತ್್ತಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಸದಿದ್ದರ್ 
ದೊರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿೀಡಬ್ೀಕ್?

ಉ: ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಸದದದುರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಡಲೆೀ ಎಂಒಇಎಫ್ ರತ್ತು 
ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ ಗರನಕೆಕೂ ತರಬೆೀಕ್. 

ಪ್ರ:  ರ್ರ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನ್ಯೆಯಪ್ೀಠ (ಎನ್ ಜಿಟಿ) ಎಂದರ್ೀನ್? 
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ಉ:  ಎನ್ ಜಿಟಿ ಎಂದರೆ ಅರೆ-ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಪಾರಿಸರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ರತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳ ಹಾಗ್ 
ಇನನುತರ ನೆೈಸಗಿ್ಮಕ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೂಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯನಣ್ಮಯ 
ಮಾಡಲ್ ಸಾಥಾಪತವಾಗಿದೆ. ನಾ್ಯಯಪೀಠವು ಸಭೆ ಸೆೀರ್ವ ಪರೂಧಾನ ಸಥಾಳವು ನವದೆಹಲ್ಯಾಗಿದ್ದು, 
ಭೆ್ ೀಪಾಲ್ (ಕೆೀಂದರೂ ವಲಯ), ಪುಣೆ (ಪಶಚಿರ ವಲಯ), ಕೆ್ಲೆ್ ಕೂತ (ಪೂವ್ಮ ವಲಯ) ರತ್ತು ಚೆನೆನುೈ 

(ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ), ಹಸಿರ್ ನಾ್ಯಯಪೀಠವು  ಸಭೆ ಸೆೀರ್ವ ಇನ್ನುಳದ ನಾಲ್ಕೂ ಸಥಾಳಗಳಾಗಿವೆ. 

ಪರೂ:  ಎನ್ ಜಿಟಿಗೆ ದ್ರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್/ಮೊಕದದುಮ ಹ್ಡಲ್ ಏನಾದರ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಇದೆಯೆೀ? 

ಉ:  ಹೌದ್, ಇದೆ. ಎನ್ ಜಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಡ್ವ ಮೊಕದದುಮಗಳು ಸರಯಮಿತಿ ಹೆ್ ಂದವೆ ರತ್ತು ಏನಾದರ್ 
ಪರೂಕರಣಗಳು/ಉಲಲಿಂಘನೆಗಳು ಜರ್ಗಿದ ೩೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಮೊಕದದುಮ ಹ್ಡಬೆೀಕ್, ವಿಳಂಬಕೆಕೂ 
ಸ್ಕತು ಸರಥ್ಮನೆಗಳು ಇದದುಲ್ಲಿ ೯೦ ದನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆೀ 
ಯೀಜನೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಇಸಿ ವಿರ್ದ್ಧ ಯಾರಾದರ್ ಅಪೀಲ್ ನೀಡ್ವುದಾದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರ್ 

ಅಸಾಧಾರಣ ಅಪವಾದಗಳ ಹೆ್ ರತಾಗಿ, ಇಸಿ ನೀಡಿದ ೩೦ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಪೀಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್.   
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2.5 ರ್ರ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರ್ ನ್ಯೆಯಪ್ೀಠದ ಆದ್ೀಶಗಳನ್ನು ಸಬಲಗ್ೊಳಿಸ್ವುದ್
I. ಏಳು ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು 

ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡ್ವುದ್

II. ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡಿದ ದನಾಂಕವನ್ನು 
ಎನ್ ಜಿಟಿಗೆ ದ್ರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಸಿೀಮಿತ ಅವಧಿ ಎಂದ್ ಲೆಕಕೂ ಹಾಕಲ್ ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ತತುದೆ. 

III. ಎಂಒಇಎಫ್ ಯೀಜನೆಯಂದರ ಕ್ರಿತಾದ ಎಲಲಿ ಪರೂಸ್ತುತತೆ ಇರ್ವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ 
ದೆ್ ರೆಯ್ವಂತೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್. 

IV. ಪಾರಿಸರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳಗೆ ಸಮಿೀಪವಿರ್ವ ಸಾಥಾವರಗಳಗೆ ಸಂಚ್ತ ಪರಿಣಾರ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

V. ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಇಐಎ ಬದ್ಧವಾಗ್ವುದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಬೆೀಕ್ದೆ. 

V I. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ವುದರ ಕ್ರಿತ ಎನ್ ಜಿಟಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕ್ದೆ.

V II. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ಕೆೀವಲ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಹತಿತುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿತುರ್ವ 
ನವಾಸಿಗಳಗೆ ಮಾತರೂವಲಲಿ.

V III. ಎಸ್ ಪಸಿಬಿಯ್ ಯೀಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೂಕಟಿಸಬೆೀಕ್. 

IX. ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ವಿಕ್ರಣ ಪಟ್ತ್ವನ್ನು ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕ್. 

X. ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಒಂದ್ ಕ್.ಮಿೀ. ವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೆೀಕ್. 

XI. ಅಂತಿರ ಇಐಎಯ್ ಸಥಾಳೀಯ ಜನರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ಇಎಸಿಯ್ 
ಸರಗರೂ ಶೆೋೀಧನೆ ನಡೆಸಬೆೀಕ್. 

XII. ಇಐಎ ಕರಡ್ ರತ್ತು ಅಂತಿರ ವರದಯ ನಡ್ವೆ ತ್ಂಬ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳಗೆ ಆಸ್ದವಿಲಲಿ. 

XIII. ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೆ್ೀ-ಆಥಿ್ಮಕ ದತಾತುಂಶಗಳಗೆ ಪಾರೂಥಮಿಕ ದತಾತುಂಶಗಳರಲೆೀಬೆೀಕ್. 

XIV. ಎಂಒಇಎಫ್ ಇಎಸಿಯ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸ್ವುದ್  

I. ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗ್ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ರ್ಲತ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರಿಕ 
ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಅಪ್ ಲ್ೊೀರ್ ಮ್ಡ್ವುದ್ 

1. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಯಂದಕೆಕೂ ನೀಡಲಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದದುಷ್ಟು ಬೆೀಗನೆ, ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾದ ೭ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್.

2. ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಸ್ಕತು ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷಕೂರಿಸ್ತತು, ನವ್ಮಹಣೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್. 

3. ಎಂಒಇಎಫ್ ವಿಧಿಸಿದ ಇಸಿ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂದರೆ ನೀಡಲಾದ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ಇಐಎ 
ಅಧಿಸ್ಚನೆ ೨೦೦೬ರ ಪರೂಕಾರ ಎಲಲಿ ಭಾಗಿೀದಾರರಿಗೆ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಪರೂಚಾರ ಮಾಡಬೆೀಕ್ 
ಎನ್ನುವುದ್.  

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ೨೦೧೩ರ ಮೀಲ್ಮನವಿ ೧

ಪರಿಸರ ಸಚ್ವಾಲಯ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಮೀಧಾ ಪಾಟಕೂರ್ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/pench%20thermal%20project_11July2013_final_
order-1.pdf

ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ : ಜ್ಲೆೈ ೧೧, ೨೦೧೩
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II. ಎಂಒಇಎಫ್ ರ್ಲತ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರಿಕ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಅಪ್ ಲ್ೊೀರ್ ಮ್ಡಿದ 
ದಿನ್ಂಕವನ್ನು ಎನ್ ಜಿಟಿಗ್ ದೊರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಸಿೀಮಿತ ಅವಧಿ ಎಂದ್ ಲ್ಕಕೆ ಹ್ಕಲ್ 
ಬಳಸಿಕ್ೊಳಳುಲ್ಗ್ತ್ತದ್.

೧. ಎನ್ ಜಿಟಿಗೆ ದ್ರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಇರ್ವ ಸಿೀಮಿತ ಅವಧಿಯ್ (ಎನ್ ಜಿಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ೧೬ನೆೀ 
ಪರಿಚೆ್ಛೀದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ಆದೆೀಶವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾದ ದನಾಂಕದಂದ ಶ್ರ್ವಾಗ್ತತುದೆ. 

ಇದ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದನಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತತುದೆ:  

ಎಂಒಇಎಫ್ ಇಸಿಯನ್ನು ತನನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ 
ಅಡೆತಡೆ ಇಲಲಿದೆೀ ಡೌನ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತತುದೆ ರತ್ತು ಆದೆೀಶವನ್ನು ನೆ್ ೀಟಿಸ್ 
ಬೆ್ ೀಡ್್ಮ ಮೀಲೆ ಹಾಕ್ದ ದನ

ಅಥವಾ 

ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಅನ್ರತಿಯನ್ನು ತರ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೆ್ ೀಡ್ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾತುರೆ ರತ್ತು ಪತಿರೂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರೂಕಟಿಸ್ತಾತುರೆ. 

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ ಉಲ್ಲಿೀಖಿಸಿದ ೨೦೧೩ರ ಮೀಲ್ಮನವಿ ೯ ಪರಿಶೀಲನ್ ಅಜಿಷಿ

ಪರಿಸರ ಸಚ್ವಾಲಯ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಮೀಧಾ ಪಾಟಕೂರ್ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ:

http://www.greentribunal.gov.in/judgment/9_2013(RA)_28Nov2013_final_order.pdf

ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ : ನವೆಂಬರ್ ೨೮, ೨೦೧೩

III. ಎಂಒಇಎಫ್ ಯೀಜನ್ಯಂದರ ಕ್ರಿತ್ದ ಎಲಲಿ ಪ್ರಸ್್ತತತ್ ಇರ್ವ ಮ್ಹಿತಿಗಳು 
ಸ್ವಷಿಜನಿಕರಿಗ್ ದ್ೊರ್ಯ್ವಂತ್ ಮ್ಡಬ್ೀಕ್. 

IV. ಪ್ರಿಸರಿಕವ್ಗಿ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವಯೆವಸ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಸಮಿೀಪವಿರ್ವ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗ್ ಸಂಚಿತ 
ಪರಿಣ್ಮ ಮೌಲಯೆಮ್ಪನವು ಅಗತಯೆವಿದ್. 

೧. ಎಂಒಇಎಫ್ ತನನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇಐಎ ವರದ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯದ ಸರಯದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ವರದಯಲಲಿದೆೀ ಬೆೀರೆ ಪರೂಸ್ತುತತೆ ಇರ್ವ ಎಲಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು 
ತನನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ - ನದ್ಮಷಟು/ವಿಶೆೀಷ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪತು 
ಸಾರಾಂಶಗಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್.

೨. ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣ ರಂಡಳ (ಎಸ್ ಪಸಿಬಿ) ತನನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ 
ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳು, ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಗೆ ರತ್ತು ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಗೆ, ಅನ್ವತ್ಮನಾ ಸಿಥಾತಿಗತಿ 
ಇತಾ್ಯದಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರೂಕಟಿಸಿ, ಅದ್ ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್. 

೩. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ನದ್ಮಷಟು/ವಿಶೆೀಷ ಅಧ್ಯಯನಗಳ 
ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಸಾರಾಂಶಗಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿಯ ಅನ್ವತ್ಮನಾ ಸಿಥಾತಿಯನ್ನು ಅಪ್ ಲೆ್ ೀಡ್ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್, ಜೆ್ತೆಗೆ ಇದೆಲಲಿವನ್ನು ನಯತಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಪರಿಷಕೂರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತುರಬೆೀಕ್.

೪. ರ್ನೆನುಚಚಿರಿಕೆ ತತ್ ರತ್ತು ಸ್ಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮಾಗೆ್ ೀ್ಮಪಾಯಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟುಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೆ್ಂಡ್, 
ದ್ಷ್ರಿಣಾರ ತಗಿಗಿಸ್ವ/ಕಡಿಮಗೆ್ ಳಸ್ವ ಸ್ಕತುವಾದ ಕರೂರಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಮಾಡಲ್ ಸಂಚ್ತ 
ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕ್, ಜೆ್ತೆಗೆ ಪಚಾವರಂ ಕಾಂಡಲ್/
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ಮಾ್ಯಂಗ್ರೂವ್ಸೂ ನ ಪಾರಿಸರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿರ್ವ ಪಾರಿಸರಿಕ-ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಮೀಲೆ ರತ್ತು ಹತಿತುರದ 
ಜೆೈವಿಕ ಸರ್ದರೂ ಪರಿಸರಕೆಕೂ ಪರೂತಿಕ್ಲ ಪರಿಣಾರಗಳಾಗ್ವುದನ್ನು ತಡೆಯಲ್ ಪಾರಿಸರಿಕ ಸ್ರಕ್ಷತಾ 
ಕರೂರಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಬೆೀಕ್. 

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಂಖೆ್ಯ ೧೭ ಎಫ್ ೨೦೧೧ (ಟಿ), ಎನ್ ಇಎಎ ನಂ ೨೦೧೦ರ ೨೦  ಟಿ 
ಪರಿಸರ ಸಚ್ವಾಲಯ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ರ್ರ್ಗಂದರ್ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್ 

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ:
http://www.ercindia.org/files/EIA-Review-TPP/judgments/NGT_Muruganandam.pdf

ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ : ಮೀ ೨೩, ೨೦೧೨

V. ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರ್ಗಳಿಗ್ ಇಐಎ ಬದ್ಧವ್ಗ್ವುದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಖ್ತಿ್ರಪಡಿಸಬ್ೀಕ್ದ್. 

VI. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಗ್ ಸಲಹ್ಗಳು 

೧. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ಕಾಕೂಗಿ, ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ತನನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಪರೂಕಟಿಸ್ವ ಮೊದಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕತುವಾಗಿ ಪಾಲ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಎಂಒಇಎಫ್ ಒಂದ್ ಕಟ್ಟುನಟಾಟುದ ಪರೂಕ್ರೂಯೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ರ್ಪಸಬೆೀಕ್. 

೨. ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಇಎಸಿಯ ರ್ಂದೆ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯಕೆಕೂ ಇಡ್ವ ಮೊದಲ್, ಯೀಜನೆಗೆ 
ನೀಡಲಾದ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್, ಕರಡ್ ಇಐಎ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಸಲಹೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೆ್ಂಡ್ ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್.

೩. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲಲಿ ಅನ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆೀ ಬಾರಿಗೆ 
ನೀಡ್ವುದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕ್, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೆ್ ಂದ್ ಅನ್ರತಿ ಒಮೊ್ಮಮ್ಮ 
ಎಂಬಂತೆ ತ್ಂಡ್ತ್ಂಡಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಯೀಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ  ಪಾರಿಸರಿಕವಾಗಿ ರತ್ತು 
ಪರಿಸರವಿಜ್ಾನಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಗರೂವಾಗದೆೀ, ಅಪೂಣ್ಮವಾಗ್ವ/ಲೆ್ ೀಪಗಳಾಗ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ 
ಇರ್ತತುದೆ.

೪. ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿಗೆ ರತ್ತು ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದ ನಡ್ವೆ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಗೆ್ ಂದಲವನ್ನು 
ತಪ್ಸಲ್, ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯ ರಂಜ್ರಾತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

೫. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಸಬಲಗೆ್ ಳಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ರತ್ತು ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಅಥ್ಮಪೂಣ್ಮಗೆ್ ಳಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಎ)  ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದದು 
ಎಲಲಿ ಜನರ ಎದ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೆ್ ಂದೆೀ ಅಂಶದ ಹಾಗೆ ಪರೂಸ್ತುತಪಡಿಸಬೆೀಕ್. 

ಬಿ)  ಗಾರೂರ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗಾರೂರ ಸಮಿತಿಗಳು, ಶಾಸಕರ್ ರತ್ತು ಸಂಸದರ್, ಇನನುತರ ಸಥಾಳೀಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ನಾಯಕರ್ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ವಂತೆ ಕೆ್ೀರಬೆೀಕ್. ಅವರ್ ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರಿತ್ 
ಅಥವಾ ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ರಿತ್ ಮಾತನಾಡಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ತರ್ಮ ಲ್ಖಿತ ಪರೂತಿನಧಿತ್ವನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದ್.

ಸಿ)  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ರತ್ತು ಅದಕೆಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎತತುಲಾದ 
ಸರಸೆ್ಯಗಳಗೆ ಕಟ್ಟುನಟಾಟುಗಿ ಸಿೀಮಿತವಿರಬೆೀಕ್

ಡಿ)  ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ ಬಯಸ್ವ ವ್ಯಕ್ತುಗಳಗೆ ತರ್ಮ ಹೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಚ್ಸಲಾದ 
ನರ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಸರ್, ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರ್, ಗಾರೂರದ ಹೆಸರ್, ತಾಲ್ಲಿಕ್/ತಹಸಿೀಲ್, 
ಅವರಿಗಿರ್ವ ಜಮಿೀನನ ಪರೂಮಾಣ ರತ್ತು ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಲ್ ಬಯಸ್ವ ವಿಷಯ ಇತಾ್ಯದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆಯ್ವಂತೆ ಕೆ್ೀರಬಹ್ದ್. 
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ಇ)  ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ನಡೆಯ್ತಿತುರ್ವಾಗ ಯಾವುದೆೀ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಕೆ್ಂಡ್ 
ಹಾಲ್ ನೆ್ ಳಗೆ ಬರಲ್ ಯಾವುದೆೀ ವ್ಯಕ್ತುಗೆ ಆಸ್ದವಿಲಲಿ ರತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಘ್ೀಷಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ಗಲ್ 
ಆಸ್ದವಿಲಲಿ. 

ಎಫ್)  ಮಾತನಾಡಲ್ ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತುಗಳನ್ನು, ಪರೂತೆ್ಯೀಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ ಬಯಸ್ವ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ  ಹಿಂದೆ 
ಕ್ರ್ವಂತೆ/ನಲ್ಲಿವಂತೆ ಹೆೀಳಬಹ್ದ್. 

ಜಿ)  ಮಾತನಾಡಲ್ ಹೆಸರ್ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಒಬೆ್ ಬಿಬಬಿರಾಗಿ ಸಭೆಯ ವೆೀದಕೆಗೆ ಕರೆದ್, ಅವರಿಗೆ 
ಮಾತನಾಡಲ್ ಬಯಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೀಲೆ ಸ್ಮಾರ್ ೫ ನಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ ಆಸ್ದ 
ಕೆ್ಡಬೆೀಕ್. 

ಎಚ್)  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ವ ಪಾರೂಧಿಕಾರವು, ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಪರೂತಿಯಂದ್ ಚ್ಕಕೂಪುಟಟು ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಸಕ್ರೂಯ ಭಾಗ 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕೆಂದ್ ಕೆೀಳಬಹ್ದ್. 

ಐ)  ಕೆ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರ್ದ್ಧ ಎಲಲಿ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು ವಿಷಯವಾರ್/
ಸರಸೆ್ಯವಾರ್ ವಗಿೀ್ಮಕರಿಸಿ, ಅದಕೆಕೂ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಂಕ್ಷಿಪತುವಾಗಿ ಉತತುರಿಸಬಹ್ದ್.

ಜೆ)  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ವ ಪಾರೂಧಿಕಾರವು, ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆ, ೨೦೦೬ರ 
ಪರೂಕಾರ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ತಿಳಯ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಕೆ)  ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತತುಲಾದ ಪರೂತಿಯಂದ್ ಸರಸೆ್ಯಯನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸಿ, ಅದಕೆಕೂ 
ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ನೀಡಿದ ಉತತುರವನ್ನು ಜೆ್ತೆಗಿಟ್ಟು ಕೆ್ೀಷಟುಕದ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಭೆ 
ನಡಾವಳಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆೀಕ್. 

ಎಲ್)  ಯೀಜನೆಯ್ ಒಂದ್ ವಿಜ್ಾನ ರತ್ತು ತಾಂತಿರೂಕ ಸರಸೆ್ಯಗಳ ಜ್ಾನವು ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಒಂದ್ 
ಪರೂಸ್ತುತಿ/ರಂಡನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಷ್ಟುೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡರೆ, ಒಬಬಿರ್ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ್ ಅಥವಾ 
ವಿಜ್ಾನಯನ್ನು ಆಹಾ್ನಸಿ, ಸಾವ್ಮಜನಕರ ಎದ್ರ್ ಈ ಕ್ರಿತ್ ಮಾತನಾಡ್ವಂತೆ ಕೆೀಳಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್ 
ರತ್ತು ಆ ವಿಷಯದ ಕ್ರಿತ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು ಬರಹ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. 

೬. ಇಎಸಿ ನಡಾವಳಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತತುಲಾದ ರತ್ತು ಸಭೆಯ ರ್ಂದೆ ಇಡಲಾದ ಪರೂತಿೀ 
ಸರಸೆ್ಯಯ ಸಿ್ೀಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರ್ದ್ಧಕೆಕೂ ವಿವರವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬೆೀಕ್

೭. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ವಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕಾದ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನಗಳ ಇನನುಷ್ಟು 
ಪರಿಷಕೂರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಎಸಿ ರ್ಂದಡ್ವುದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕ್ದೆ.    

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೧ರ ೧೨ 

ಪರಿಸರ ಸಚ್ವಾಲಯ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಓಸಿಸೂ ಫನಾಂಡಿಸ್ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 
http://www.greentribunal.gov.in/judgment/12-2011(AP)_30May2012_final_order.pdf
 ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ: ಮೀ ೩೦, ೨೦೧೨

VII. ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ಯ್ ಕ್ೀವಲ ಯೀಜನ್ ಸಥಾಳದ ಹತಿ್ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ 
ನಿವ್ಸಿಗಳಿಗ್ ಮ್ತ್ರವಲಲಿ. 

VIII. ಎಸ್ ಪ್ಸಿಬಿಯ್ ಯೀಜನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ನು ತನನು ರ್ಲತ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬ್ೀಕ್. 

 ೨೦೦೬ರ ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳದ ಹತಿತುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರದ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವುದನ್ನು ತಡೆಯ್ವುದಲಲಿ ಅಥವಾ ನಷೆೀಧಿಸ್ವುದಲಲಿ - ಅವರಿಗ್ 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಆಸ್ದವಿದೆ ರತ್ತು ಯೀಜನೆಯ ವಿರ್ದ್ಧ ಅಥವಾ ಪರವಾಗಿ ತರ್ಮ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸ್ವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

೧. ಸಥಾಳೀಯವಾಗಿ ದ್ಷ್ರಿಣಾರಕೆ್ಕೂಳಪಡ್ವ ಜನರ್ ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದದದುರೆ, ತರ್ಮ ಪರೂತಿಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಲ್ಖಿತ ರ್ಪದಲ್ಲಿಯ್ ನೀಡಬಹ್ದ್. 
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೨. ಇಐಎ ಅಧಿಸ್ಚನೆಯ್ ಸಾಥಾವರದಂದ ದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವುದನ್ನು ನಷೆೀಧಿಸ್ವುದಲಲಿ.

೩. ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತರೂಣ ರಂಡಳಯ ಜಾಲತಾಣವು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ 
ಆಲೆ್ ೀಚ್ಸಲಾಗಿರ್ವ ಯೀಜನೆ ಅಥವಾ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗೆ ಪರೂಸ್ತುತತೆ ಇರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರೂಕಟಿಸದದದುರೆ, 
ಅದ್ ಸಥಾಳೀಯ ಜನಸರ್ದಾಯಕೆಕೂ ಅಸರಪ್ಮಕ ನೆ್ ೀಟಿಸ್ ನೀಡಿದದುಕೆಕೂ ಸರನಾಗಿದ್ದು, ಆ ರ್ಲಕ ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಅನ್ಜಿ್ಮತಗೆ್ ಳಸಿದಂತೆ ಆಗ್ತತುದೆ. 

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ರಿರ್ ಪ್ಟಿಶನ್ (ಸಿವಿಲ್) ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೦೯ರ ೯೩೧೭

ಪರಿಸರ ಸಚ್ವಾಲಯ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಸರರ್್ಮ ಟರೂಸ್ಟು ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್ 
ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 

http://indiankanoon.org/doc/1050363/
ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ: ಮೀ ೨೮, ೨೦೧೦

IX. ಒಪಪಾಂದದ ಕರ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ನ ಸಂಭ್ವಯೆ ವಿಕ್ರಣಪಟ್ತವಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ೀರಿಸಬ್ೀಕ್. 

X. ೧೦. ಯೀಜನ್ ಸಥಾಳದ ಒಂದ್ ಕ್.ಮಿೀ. ವ್ಯೆಪ್್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಷಿಜನಿಕ ಅಹವ್ಲ್ ಸಭ್ 
ನಡ್ಸಬ್ೀಕ್.

೧. ಪರಿಸರ ರತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಚ್ವಾಲಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲಲಿ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ, ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ 
ಸಾಥಾವರಕೆಕೂ ಬಳಸಲ್ ಪರೂಸಾತುಪಸಲಾಗಿರ್ವ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಕ್ರಣಪಟ್ತ್ದ ರಟಟುದ ಕ್ರಿತಾದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ವಂತೆ ಕೆೀಳುವುದನ್ನು ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕ್.

೨. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಯೀಜನಾ ಸಥಾಳಕೆಕೂ ತ್ಂಬ ಹತಿತುರದಲ್ಲಿಯೆೀ, ಹೆಚೆಚಿಂದರೆ ೧ ಕ್.ಮಿೀ. 
ವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಿಯೆೀ ನಡೆಸ್ವುದ್ ಅಪೆೀಕ್ಷಣಿೀಯ. 

೩. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಜನರನ್ನು ಆಹಾ್ನಸ್ವ ಸ್ತೆ್ ತುೀಲೆಯನ್ನು ಸ್ಷಟುವಾದ 
ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದರಬೆೀಕ್. ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಗೆ್ ಂದಲವಾಗ್ವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಸರಪ್ಮಕ ಪದಗಳ 
ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಸ್ವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚಚಿರಿಕೆ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್.  

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೧ರ (ಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ೭ 
ಪರಿಸರ ಸಚ್ವಾಲಯ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಕೃಷ್ ವಿಗಾ್ಯನ್ ಆರೆ್ ೀಗ್ಯ ಸಂಸಾಥಾ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 

http://www.ercindia.org/files/Koradi%201.pdf
ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ: ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ೨೦, ೨೦೧೧

XI. ಇಎಸಿಯ್ ಅಂತಿಮ ಇಐಎಯ್ ಸಥಾಳಿೀಯ ಜನರ ಕ್ಳಜಿಗಳನ್ನು ಹ್ೀಗ್ ಬಗ್ಹರಿಸ್ತ್ತದ್ 
ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ನಡ್ಸಬ್ೀಕ್. 

ಇಎಸಿಯ್ ಅಂತಿರ ಇಐಎಯ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ ವಲಯದ ಸದಸ್ಯರ್ 
ಎತಿತುದ ಆಕೆೀಪಣೆಗಳನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಹೆೀಗೆ ಉದೆದುೀಶಸಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಬೆೀಕ್.  

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦/೨೦೧೧ (ಟಿ) 

ಪರಿಸರ ಸಚ್ವಾಲಯ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಜಿೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕನ್ರ್ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್
ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 
http://www.indiankanoon.org/doc/16871829/
ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ: ಏಪರೂಲ್ ೧೬, ೨೦೧೩,
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XII. ಇಐಎ ಕರಡ್ ಮತ್್ತ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯ ನಡ್ವ್ ತ್ಂಬ ವಯೆತ್ಯೆಸಗಳಿಗ್ ಆಸಪಾದವಿಲಲಿ. 

ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು:

೧. ಎಂಒಇಎಫ್ ಕರಡ್ ಇಐಎಯನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಒಂದ್ ಪರೂಕ್ರೂಯೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ರ್ಪಸ್ವುದ್. 

೨. ಎಂಒಇಎಫ್ ಕರಡ್ ಇಐಎಯ್ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಿಕೆ್ಂಡ್, 
ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ವ ಮೊದಲ್ ತನನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೂಕಟಿಸಬೆೀಕ್. 

೩. ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕರಡ್ ಇಐಎ ವರದಯ್ ಮೊದಲ್ ನೀಡಲಾದ ಒಪ್ಂದದ 
ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಸರನ್ಯ ಹೆ್ ಂದಲಲಿದದದುರೆ, ಅದನ್ನು ತಿರಸಕೂರಿಸಬಹ್ದ್ ರತ್ತು ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ಕರಡ್ ಇಐಎ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವಂತೆ ಕೆೀಳಬಹ್ದ್. 

೪. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಂಒಇಎಫ್ 
ಅದ್ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿದೆಯೆೀ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳಗೆ 
ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ವುದ್.

೫. ಕರಡ್ ರತ್ತು ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯ ನಡ್ವೆ ತ್ಂಬ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳು ಇರದಂತೆ ಮಾಡಲ್ ಎಂಒಇಎಫ್ 
ಗರನ ಕೆ್ಡಬಹ್ದ್, ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ತಾಂತಿರೂಕ ರತ್ತು ವೆೈಜ್ಾನಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ರತ್ತು ಪಾರಿಸರಿಕ ರತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಾನ ಆಸಕ್ತುಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೆ್ ರತ್ಪಡಿಸಿದರೆ, 
ಬೆೀರೆ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳು ಇರದಂತೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್. 

೬. ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ ನೀಡ್ವ ಮೊದಲ್, ಅಂತಿರ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಸಾವ್ಮಜನಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ 
ಪರೂದಶ್ಮಸ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕ್ - ಇಎಸಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಆ ಕ್ರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು/
ಪರೂತಿನಧಿತ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಅನ್ಕ್ಲವಾಗ್ತತುದೆ. 

೭. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಇಐಎ ಕರಡ್ ವರದಯನ್ನು ಸಿ್ೀಕರಿಸಿದ ೪೫ ದನಗಳ 
ಒಳಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿಲಲಿ ಎಂದರೆ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ್ ಅನ್ಜಿ್ಮತಗೆ್ ಂಡಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಲಾಗದ್.

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦/೨೦೧೧ (ಟಿ) 
ಎಸ್ ಇಐಎಎ & ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ರಮೀಶ್ ಅಗರವಾಲ್ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 

http://www.indiankanoon.org/doc/59958653/
ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ: ಮೀ ೩೧, ೨೦೧೨

XIII. ಇಐಎ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ರ್ೊೀ-ಆರ್ಷಿಕ ದತ್್ತಂಶಗಳಿಗ್ ಪ್್ರರಮಿಕ 
ದತ್್ತಂಶಗಳಿರಲ್ೀಬ್ೀಕ್

ಇಐಎ ಕರಡ್ ವರದಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವಾಗ, ಪಾರಿಸರಿಕ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೆ್ೀ--
ಆಥಿ್ಮಕ ದತಾತುಂಶಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾರೂಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗರೂಹಿಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಯೀಜನಾ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಜನರ ರ್ಲಭ್ತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥ್ಮ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ್, ಅದಕೆಕೂ ಅನ್ಗ್ಣವಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ ನವ್ಮಹಣಾ 
ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಿೀಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೆೀಕ್. 

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೫, ೨೦೧೧ 
ಗ್ಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ರಟಟುದ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾರೂಧಿಕಾರದ ವಿರ್ದ್ಧ ವಿನೆ್ ೀದ್ ಆರ್ ಪಟೆೀಲ್ 
ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 

http://www.indiankanoon.org/doc/161693875/
ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮, ೨೦೧೨
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XIV. ಎಂಒಇಎಫ್ ಇಎಸಿಯ ಮೌಲಯೆನಿಣಷಿಯ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸ್ವುದ್  

೧. ತಜ್ಞ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಸಮಿತಿ(ಇಐಸಿ)ಯ್ ತನನು ಸದಸ್ಯರೆ್ ಂದಗೆ ನಡೆಸಿದ ತಾಂತಿರೂಕ ಚಚೆ್ಮಯ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ದಾಖಲ್ಸಿ, ನವ್ಮಹಣೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಸಮಿತಿಯ ಪರೂತಿಯಬಬಿರ್ ಸದಸ್ಯರ್ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳು, 
ಅಭಿಪಾರೂಯಗಳು, ಟಿಪ್ಣಿಗಳು ರತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸಿಥಾತವಾದ ನರ್ನೆ/ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸ್ವುದ್ 
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ.

೨. ಇಎಸಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹ್ರತದಂದ ನಧ್ಮರಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದದದುರೆ, ಅದಕೆಕೂ ವಿಶೆೀಷ 
ಟಿಪ್ಣಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಬಹ್ಸಂಖಾ್ಯತರ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಲ್ ಇರ್ವ ವೆೈಜ್ಾನಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು 
ದಾಖಲ್ಸಿ, ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲೆಲಿೀಖಕಾಕೂಗಿ ಕಾಯಿದುಡಬೆೀಕ್. 

೩. ಇಎಸಿ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಗಳು ಅಪರ್ಪಕೆ್ಕೂಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆಗೆಂದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದದು ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ 
ವಿಡಿಯೀ ಚ್ತಿರೂೀಕರಣವನ್ನು ನೆ್ ೀಡಿದದುರ ಕ್ರಿತ್ ನದ್ಮಷಟು ಉಲೆಲಿೀಖವನ್ನು ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಇಎಸಿ ಇದನ್ನು 
ಟಿಪ್ಣಿ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ್, ಈ ಕ್ರಿತ ಸಭೆಯ ದೃಷ್ಟುಕೆ್ೀನವನ್ನು ನಡಾವಳಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕ್. 

೪. ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತತುಲಾದ ಸರಸೆ್ಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಎಸಿಗೆ ತನನು ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ 
ಪರೂಕ್ರೂಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ ರತ್ತು ಮೊದಲ್ನ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರ್ ಅಂಶಗಳು 
ಬಿಟ್ಟುಹೆ್ ೀಗಿದದುರೆ ಅದಕೆಕೂ ಗರನ ಕೆ್ಡ್ವಂತೆ ಹಾಗ್ ಅಗತ್ಯಬಿದದುರೆ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ವಂತೆ 
ನದೆೀ್ಮಶಸಲಾಗಿದೆ.  

೫. ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನ್ರತಿ ವರದಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕನಷಠಾವಾಗಿ ವಿಧಿಸ್ವಂತೆ ರತ್ತು ಪರೂತಿಯಂದ್ 
ಪರೂಕರಣಕೆಕೂ ಆಯಾ ಪರೂಕರಣಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನದ್ಮಷಟು ಸರಸೆ್ಯಗಳನ್ನು ಉದೆದುೀಶಸ್ವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹಾಗ್ 
ಅದರ ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೂತಿಫಲ್ಸ್ವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ವಂತೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಗೆ ನದೆೀ್ಮಶಸಲಾಗಿದೆ. 

೬. ಇಎಸಿಯ ಸರಗರೂಶೆೋೀಧನ ಪರೂಕ್ರೂಯೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ 
ವಿಶದವಾದ ದಾಖಲ್ೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನವ್ಮಹಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಎಲಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಮಯ ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಅಂಶಕೆಕೂ ಸಂಪೂಣ್ಮ ಅನ್ವತ್ಮನೆಯನ್ನು ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಲ್ ಇಎಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನದೆೀ್ಮಶಸಲಾಗಿದೆ.    

ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳು: ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯, ೨೦೧೧ 
ದ ಯ್ನಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರತ್ತು ಇತರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಸರತಾ ರತ್ತು ಇನೆ್ ನುಬಬಿರ್

ತಿೀಪ್ಮನ ಕೆ್ಂಡಿ: 

http://www.greentribunal.gov.in/judgment/92011(SZ)(Ap)_13Dec2013_final_order.pdf
ತಿೀಪ್ಮನ ದನಾಂಕ: ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್, ೨೦೧೨
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2.6  ಪರಿಸರ ಮತ್್ತ ಅರಣಯೆಗಳ ಸಚಿವ್ಲಯದ ಮಹತವಿದ ಸ್ತ್ೊ್ತೀಲ್ಗಳು

2.6.1  ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕೆ ರತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ

2.6.2   ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಸಂಪಕ್ಮಗಳು

2.6.3    ಅಲಾಟ್ ಮಗಾ ವಿದ್್ಯತ್ ಯೀಜನೆಗಳು (ಯ್ಎಂಪಪ)

2.6.4   ಇ.ಸಿ./ಎಫ್.ಸಿ./ಸಿ.ಆರ್. ಜಡ್. ಗಳ ಉಲಲಿಂಘನೆಗಳು

2.6.5   ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್

2.6.6   ಪರೂಸ್ತುತ ಇರ್ವ ಯೀಜನೆಗಳ ಮೀಲ್್ಚಾರಣೆ

2.6.7   ಒಂದೆೀ ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಯೀಜನೆಗಳು

2.6.8   ಕಾರ್ಮರೆೀಟ್ ಪರಿಸರ ನೀತಿ

2.6.9   ಇಸಿ ನೀಡ್ವ ಮೊದಲ್ ಒಪ್ಗೆ ಇರ್ವ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು

2.6.10  ಯೀಜನೆಯ ವಿಸತುರಣೆ

2.6.11   ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರಿನ ಊಜಿ್ಮತತೆ

2.6.12   ಅಂತರ ಸಂಬಂಧವಿರ್ವ ಯೀಜನೆಗಳು

2.6.1  ಮ್ಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕ್ ಮತ್್ತ ಲಭಯೆತ್
ರ್ಲತ್ಣದಲ್ಲಿ ಅರಲಿೀರ್ ಮ್ಡ್ವುದ್: 

 ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್, ನರ್ನೆ ೧ ರತ್ತು ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ-ಪೂವ್ಮ ವರದಗಳನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ತಿಳಸ್ವ ಮೊದಲೆೀ ಅರಲಿೀಡ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಇದ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನದೆೀ್ಮಶಕರ್ 
ರತ್ತು ವಿಭಾಗಿೀಯ ಇಎಸಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಯ್ಮದಶ್ಮಯವರ ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿರ್ತತುದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ್ 
ಇಸಿಯನ್ನು ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ತಿಳಸ್ವ ಮೊದಲೆೀ ಇಐಎ, ಇಎಂಪ, ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ 
ನಡಾವಳ, ಇಎಸಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳ ರತ್ತು ಇಸಿಯನ್ನು ಎಂಒಇಎಫ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಲಿೀಡ್ ಮಾಡ್ವುದನ್ನು 
ಖಾತಿರೂಪಡಿಸಬೆೀಕ್. 

ಆದೆೀಶದ ದನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟು ೨೯, ೨೦೧೩
ಕೆ್ಂಡಿ: http://www.MoEF.nic.in/sites/default/files/OM-reg-sTorage-of-files-29.8.13.pdf

ಹ್ಚ್ಚುವರಿ ಮ್ಹಿತಿಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕ್: 

 ಇಎಸಿಯ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಏನಾದರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ವಂತೆ ಕೆೀಳದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಎಸಿ 
ಸಭೆಯ್ ನಡೆದ ದನಾಂಕದಂದ ೬ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸದದದುರೆ, ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಬಾಕ್ ಇರ್ವ ಯೀಜನೆಗಳ ಪಟಿಟುಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕಲಾಗ್ವುದ್.

 ಇಎಸಿಯ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆ್ೀರಿ, ರ್ರರಿಂದ ಆರ್ ತಿಂಗಳನವರೆಗೆ ಅದ್ ಬಾಕ್ ಉಳದರೆ, ಯೀಜನಾ 
ಪರೂತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳನ ಒಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸ್ವಂತೆ ಒಂದ್ ನೆನಪನಪತರೂವನ್ನು ಕಳಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಒದಗಿಸಲ್ ವಿಫಲರಾದರೆ, ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಬಾಕ್ ಉಳದ ಯೀಜನೆಗಳ ಪಟಿಟುಯಿಂದ 
ತೆಗೆದ್ ಹಾಕಲಾಗ್ವುದ್.

ದನಾಂಕ: ೩೦ ಅಕೆ್ಟುೀಬರ್, ೨೦೧೨

ಕೆ್ಂಡಿ: http://MoEF.nic.in/assets/ia-30102012.pdf
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ಯೀಜನ್ಯ ದ್ಖಲ್ಗಳ ಸ್ಫ್್ಟ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕ್
 ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ರ್ದರೂತ ಪರೂತಿಗಳ ಜೆ್ತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಡಿಎಫ್ ರ್ಪದ ಸಾಫ್ಟು 

ಪರೂತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಡ ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ಇಐಎಎಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. 

 o ನರ್ನೆ ೧

 o ಕಾಯ್ಮಸಾಧ್ಯತೆ-ಪೂವ್ಮ ವರದ

 o ಒಪ್ಂದದ ಕರಡ್

 o ಇಐಎ

 o ಇಐಎ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ತ್ಂಬಲಾದ ಪರೂಶಾನುವಳ

 o ಸಾವ್ಮಜನಕ ಅಹವಾಲ್ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳು

 o ಇಎಸಿಯ ಸ್ಚನೆಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಂಡ ಎಲಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಗಳು

 o ಇಎಸಿಗೆ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಮಾಹಿತಿ

 ಎಂಒಇಎಫ್/ಎಸ್ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರಲಿೀಡ್ ಮಾಡ್ವುದಕೆಕೂ ಇದ್ ಅನ್ಕ್ಲ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಡ್ತತುದೆ. ಸಾಫ್ಟು ರತ್ತು ರ್ದರೂತ ಪರೂತಿಗಳಲಲಿದೆೀ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪೂಣ್ಮ 
ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ರತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರೂಕ್ರೂಯೆಗೆ್ ಳಸಲಾಗ್ವುದಲಲಿ. ಇಎಸಿಯ ಸದಸ್ಯ 
ಕಾಯ್ಮದಶ್ಮಯವರ್ ರತ್ತು ಎಸ್ಇಐಎಎ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಎಸಿ/ಎಸ್ಇಎಸಿ ಸಥಾಳ ಭೆೀಟಿ ವರದಗಳೊೆಂದಗೆ 
ಅರಲಿೀಡ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್.

ದನಾಂಕ: ಮಾಚ್್ಮ ೨೦, ೨೦೧೨

ಕೆ್ಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/order-20032012-a.pdf

ಸರಿಯ್ದ ಮತ್್ತ ಮೊಲ ಮ್ಹಿತಿ ಒದಗಿಸ್ವುದ್: 

 ಇಐಎಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದತಾತುಂಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಹೆ್ ಣೆಯ್ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ ಮೀಲೆ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 
ಒಂದ್ ಇಐಎದ ವಿಷಯವಸ್ತುವನ್ನು ಇನೆ್ ನುಂದರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೆ್ ೀಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ದತಾತುಂಶವನ್ನು ನಕಲ್ಪರೂತಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದ್ ಪರಿಶೀಲ್ಸ್ವುದ್ ಎಂಒಇಎಫ್ ಅಥವಾ ಇಎಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸರಯ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳತತುದೆ. 
ಆದದುರಿಂದ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ, ಇಐಎ ವಿಷಯವಸ್ತುವಿನ ಒಡೆತನ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳವುದಾಗಿ 
ವಾಗಾದುನ ಮಾಡ್ವ ಪತರೂವೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ಯಾವುದೆೀ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಐಎದಲ್ಲಿರ್ವ ದತಾತುಂಶಗಳನ್ನು 
ಬೆೀರೆ ವರದಗಳಂದ ಹೆ್ ರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದ್ ಎಂಒಇಎಫನು ಗರನಕೆಕೂ ತಂದರೆ, ಯೀಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆೀ 
ತಿರಸಕೂರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ನಂತರ ಯೀಜನಾ ಪರೂತಿಪಾದಕರ್ ಹೆ್ ಸ ಇಸಿಗೆ ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ಒಂದ್ 
ನಕಲ್ಪರೂತಿ ಮಾಡಲಾದ ಇಐಎ ವರದಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದದುರೆ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಈ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿಯ್ ಇಸಿಗೆ ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. 

 ಹಾಗೆಯೆೀ, ಇಐಎ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದರ್ವ ಸಮಾಲೆ್ ೀಚಕರ ಪಟಿಟುಯಿಂದ ಕೆೈಬಿಡಲಾಗ್ವುದ್. 

ದನಾಂಕ: ಅಕೆ್ಟುೀಬರ್ ೫, ೨೦೧೧

ಕೆ್ಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/OM_IA_ownershipEIA.pdf

2.6.2 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಪೂರ್ೈಕ್ ವಯೆವಸ್ಥಾ ಅರವ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಸಂಪಕಷಿ 
 ದೆೀಶೀ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಮೀಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಉಷ್ಣ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳು ಇಸಿ/ಎಫಿಸೂ ಹೆ್ ಂದರ್ವ ಕೆ್ೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಅಥವಾ ಸಿಂಗಾರೆೀನ ಕೆ್ೀಲೆರಿೀಸ್ ಕಂಪನಯ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಸರ್ಹಗಳಂದ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಳು್ಳತತುವೆ, 
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ಇಐಎ/ಎಂಪಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಕಾ್ಯಲೆ್ ೀರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ, ಬ್ದ ರತ್ತು ಗಂಧಕದ ಪರೂಮಾಣವನ್ನು ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿದಾಗ 
ಮಾತರೂವೆೀ ಇಸಿಗೆ ಪರೂಸಾತುವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಪರೂಸಾತುಪತ ಯೀಜನೆಯಂದಕೆಕೂ ಅನ್ರತಿ ನೀಡಲ್ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಪೂರೆೈಕೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಅಥವಾ ಸಂಪಕ್ಮವು ಒಂದ್ ಪೂವ್ಮಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಸಾಥಾಯಿ 
ಸಂಪಕ್ಮ ಸಮಿತಿಯ್ ನಗದಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇಂಧನ ಪೂರೆೈಕೆ ಒಪ್ಂದ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ನದ್ಮಷಟು ಗಣಿ/ಗಣಿಗಳ 
ಸರ್ಹ/ಮಿೀಸಲ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಘಟಕದ ಸಂಪಕ್ಮ ಪಡೆದರ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಪಕ್ಮದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಕಾ್ಯಲೆ್ ೀರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯವಲಲಿದೆೀ, ಬ್ದ ರತ್ತು ಗಂಧಕದ ಪರೂಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆೀಕ್. ಯೀಜನೆಗೆ 
ಇಐಎ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವಾಗ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಈ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ವುದ್. 

 ನಂತರ, ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಒಇಎಫೆಗಿ ತಿಳಸಿ, ಇಸಿ 
ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ಪುನಾಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ ರತ್ತು ಅದರ ಸರಪ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಬೆೀಕ್. ಇವುಗಳು 
ಗಂಧಕದ ಆಕೆಸೂೈಡ್ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವುದನ್ನು ನಯಂತಿರೂಸಲ್ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವ ಅನಲವನ್ನು ಗಂಧಕರಹಿತವಾಗಿಸ್ವುದ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ವುದನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬಹ್ದ್. 

ದನಾಂಕ: ೧೯ ಏಪರೂಲ್ ೨೦೧೨

ಕೆ್ಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/notif-20042012.pdf

 ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಪೂರೆೈಕೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಅಥವಾ ಸಂಪಕ್ಮದ ಕ್ರಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಐಎ ವರದಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ವುದ್ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ,  ಆದರೆ ಒಪ್ಂದದ ಕರಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. 

ದನಾಂಕ: ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೧

ಕೆ್ಂಡಿ:  http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Cir-19-01-2011.pdf

2.6.3 ಅಲ್ಟ್ ಮಗ್ ವಿದ್ಯೆತ್ ಯೀಜನ್ಗಳು (ಯ್ಎಂಪ್ಪ್)
 ಅತಿಕರೂಮಿಸಬಾರದ ಪರೂದೆೀಶಗಳು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಪರೂದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 

ನಡೆಸ್ವುದಕೆಕೂ ಆಸ್ದವಿಲಲಿ ಎಂದಥ್ಮ. ಯ್ಎಂಪಪಗೆ ಸಂಪಕ್ಮ ಹೆ್ ಂದರ್ವ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಘಟಕವು 
ಅತಿಕರೂಮಿಸಬಾರದ ಪರೂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ ಎಂದರೆ, ಯ್ಎಂಪಪಗೆ ಇಸಿಯನ್ನು ಪರೂತೆ್ಯೀಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ವುದ್, 
ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ಹಂಚ್ಕೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರ್ವ ಇಸಿ ರತ್ತು ಹಂತ ೧ ಎಫಿಸೂಗೆ ಕೆ್ಂಡಿಯಾಗಿಸ್ವುದಲಲಿ. 

 ಆರದಾದ ಕಲ್ಲಿದದುಲನ್ನು ಬಳಸ್ವ ಯ್ಎಂಪಪಗಳಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿವೆ: 

  ಒಟ್ಟು ಕಾ್ಯಲೆ್ ೀರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ (ಕ್.ಕಾ್ಯಲರಿ/ಕೆಜಿ) - ೫೦೦೦ ಕನಷಠಾ;

  ಬ್ದ ಪರೂಮಾಣ -    ೧೨% ಗರಿಷಠಾ

  ಗಂಧಕದ ಪರೂಮಾಣ-    ೦.೮ %

ಇಸಿ ಊಜಿ್ಮತತೆಯ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ವುದಕೆಕೂ ಒಳಪಟಿಟುರ್ತತುದೆ.

ಈ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಇಐಎ/ಇಎಂಪಯ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಡ ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರಬೆೀಕ್: 

 o ಆರದಾದ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ  ಬಂದರ್, ಜೆಟಿಟು, ರೆೈಲೆ್ ಲೆೈನ್ 

 o ಬಂದರಿನ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ ನಭಾಯಿಸ್ವ ಸಾರಥ್ಯ್ಮ

 o ಬಂದರಿನಂದ ಸಾಥಾವರಕೆಕೂ ಕಲ್ಲಿದದುಲ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಆದೆೀಶ ೧ರ ದನಾಂಕ: ೩೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩

ಕೆ್ಂಡಿ: http://MoEF.nic.in/sites/default/files/OM%2030.12.2013.pdf
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ಆದ�ೇಶ ೨ರ ದಿನಾಂಕ: ಫ�ಬ್ರವರಿ ೫, ೨೦೧೩

ಕ�ೊಂಡಿ:   http://MoEF.nic.in/assets/om-050513.pdf

2.6.4  ಇ.ಸಿ./ಎಫ್.ಸಿ./ಸಿ.ಆರ್. ಜಡ್. ಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು

 l  ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅರಣ್ಯವಲ್ಲದ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ� ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವ 
ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯತ�ಯನುನು ಪರಿಶೇಲಿಸಬ�ೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರ�, ನಮೊನ� ೧ನುನು ಸಲಿ್ಲಸುವ 
ಮೊದಲ�ೇ ಅರಣ್ಯ ಭೊಮಿಯನುನು ಯೇಜನ�ಗ� ತಿರುಗಿಸುವುದಕ�ಕೆ ಮಂಜೊರಾತಿಗ� ಒಂದು ಅರ್್ಯಯನುನು 
ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಭೊಮಿಯನುನು ಬ�ೇರ� ಉದ�ದೇಶಕ�ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕ�ಕೆ (ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದ�, 
೧೯೮೦ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ) ಹಂತ ೧ ಮಂಜೊರಾತಿ ದ�ೊರ�ತ ನಂತರವಷ�ಟೆ ಇಸಿಯನುನು ನೇಡಲಾಗುವುದು.

 l  ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಮೌಲಿಕ ಸಿ.ಆರ್.ಜಡ್. ಅಥವಾ ಎಫ್.ಸಿ. ಅಥವಾ ಇಸಿ ಇಲ್ಲದ�ಯೇ ಅಥವಾ 
ಅಲಿ್ಲರುವ ಕರಾರುಗಳನುನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ನಮಾ್ಯಣವನುನು ನಡ�ಸಿದರ�, ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿ 
ದ�ೊರ�ಯುವವರ�ಗೊ ಅಥವಾ ತಿದುದಪಡಿ ದ�ೊರ�ಯುವರ�ಗೊ ನಮಾ್ಯಣ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳನುನು ಅದಿರುವ 
ಹಂತದಲಿ್ಲಯೇ ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳಿಸುವಂತ� ಎಂಒಇಎಫ್ ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಬ�ೇಕು.

 l  ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ತಮಗ� ನೇಡಲಾದ ಸಿ.ಆರ್.ಜಡ್. /ಇಸಿಯಲಿ್ಲ ಸೊಚಿಸಲಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನೊನು 
ಮಿೇರಿ ಉತಾಪಾದನ�ಯಲಿ್ಲ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡರ�, ಆಗ ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ . ನ  ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗ� ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ�ಕೆ 
ಅನುಮತಿಯನುನು ನೇಡುವವರ�ಗೊ ಉತಾಪಾದನ�ಯನುನು ಮಂಜೊರಾತಿ ನೇಡಿದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಕಕೆಷ�ಟೆ 
ಸಿೇಮಿತಗ�ೊಳಿಸುವಂತ� ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಬ�ೇಕು. 

 l  ಸಾಥಾವರವು ಸಿ.ಆರ್.ಜಡ್. /ಇಸಿಯಿಲ್ಲದ�ೇ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� ಮಾಡುತಿ್ತದದರ�, ಆಗ ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್  
ಅನುಮತಿಯನುನು ಪಡ�ಯುವವರ�ಗೊ ಉತಾಪಾದನ�ಯನುನು ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳಿಸುವಂತ� ಆದ�ೇಶ 
ಹ�ೊರಡಿಸಬ�ೇಕು. 

 l  ಯೇಜನ�ಯ ಆಧುನೇಕರಣ ಅಥವಾ ಉತಾಪಾದನಾ ಮಿಶ್ರಣವನುನು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡುವುದನುನು ಅನುಮತಿ 
ದ�ೊರ�ಯುವವರ�ಗೊ ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ . ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಆಧುನೇಕರಣ/ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಮೊದಲಿನ 
ಯಥಾಸಿಥಾತಿಯನುನು ಕಾಯುದಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. 

 ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ .ಗ� ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಂದ ಈ ಕುರಿತ ಅನುವತ್ಯನ�ಗಳನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ�  
ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಆದ�ೇಶಗಳನುನು ಹ�ೊರಡಿಸುವ ಕಾಯ್ಯವನುನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಗಿದ�. ಮೇಲ� ನೇಡಲಾದ 
ನದ�ೇ್ಯಶನಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನ�ರಾದರ�, ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇಪಿಎ ೧೯೮೬ರ ಪಾ್ರವಧಾನಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕಾನೊನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಕೊಡಲ�ೇ ಅನುಮತಿಗಳನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸಬಹುದು.

ಆದ�ೇಶದ ದಿನಾಂಕ: ಜೊನ್ ೨೭, ೨೦೧೩

ಕ�ೊಂಡಿ: http://www.MoEF.nic.in/sites/default/files/om-270613.pdf

ಅನುಮತಿಯಿಲ್ದೆೇ ಕಾರಾಯಾಚರಣೆ: 
 ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿ.ಆರ್.ಜಡ್. /ಇಸಿ ಇಲ್ಲದ�ಯೇ ಸಾಥಾವರವಂದು ಕಾಯ್ಯನವ್ಯಹಣ� ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದರ ಕುರಿತು 

ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ . ದೊರುಗಳನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದರ�, ದೊರಿನ ಸತಾ್ಯಸತ್ಯತ�ಯನುನು ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನವ್ಯಹಣಾ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರ ಅಥವಾ ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ .ನ ಪಾ್ರದ�ೇಶಕ ಕಚ�ೇರಿಗಳ್ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವ�. ೬೦ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, 
ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ವಿಷಯವನುನು (ಕಂಪನಗಳ) ನದ�ೇ್ಯಶಕರ ಮಂಡಳಿಗ� ಅಥವಾ (ಟ್ರಸಟೆಗಳ) ಸಿಇಒ 
ಅವರಲಿ್ಲ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೊೇಗಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಉಲ್ಲಂಘನ�ಯನುನು ಪುನರಾವತಿ್ಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಔಪಚಾರಿಕ 
ಒಪಪಾಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳ�, ಯೇಜನ�ಯನುನು ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ . ಪಟಿಟೆಯಿಂದ ಕ�ೈಬಿಡುತ್ತದ�. 
ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ವಿವರಗಳನುನು ಮತು್ತ ಒಪಪಾಂದದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನುನು ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್  ಜಾಲತಾಣದಲಿ್ಲ 
ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಬ�ೇಕು.

 ೬೦ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ರಾವುದ�ೇ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಬಾರದಿದದರ�, ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗ� ಯೇಜನ�ಯನುನು 
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ಕ�ೈಗ�ತಿ್ತಕ�ೊಳ್್ಳವಲಿ್ಲ ರಾವುದ�ೇ ಆಸಕ್್ತಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಕಡತವನುನು ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. 
ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗ� ಇನೊನು ಯೇಜನ�ಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್್ತಯಿದದರ�, ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳನುನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ 
ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. 

 ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಮೇಲ� ಉಲ್ಲಂಘನ�ಯ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಕಾನೊನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿಶಾ್ಸಾಹ್ಯ  
ಕ್ರಮಗಳನುನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರವು ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. ನಂತರ ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ .ಗ� ತಾನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡ 
ವಿಶಾ್ಸಾಹ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪುರಾವ�ಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. 

 ಉಲ್ಲಂಘನ�/ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡ ನಂತರ, ಅನುಮತಿಯನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗ� ಒಪಪಾಂದದ 
ಕರಾರುಗಳನುನು ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯನುನು ನೇಡುವುದು ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಹಕ್ಕೆನ ವಿಷಯವಾಗಿ 
ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲಂಘನ�ಯ ಸ್ರೊಪವು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿದದರ�, ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸಾ್ತವನ�ಯನುನು 
ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸಕೆರಿಸಬಹುದು. 

ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸ�ಂಬರ್ ೧೨, ೨೦೧೨

ಕ�ೊಂಡಿ: http://MoEF.nic.in/assets/om-12122012-b.pdf

2.6.5  ಸಾರಯಾಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ
ಪ್ರಚಾರ: 

 ವಿವಿಧ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳನುನು ಒಂದ�ೇ ದಿನ ಒಂದ�ೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಡ�ಸುವಂತಿಲ್ಲ. 
ಎರಡು ಅಹವಾಲುಗಳನುನು ಒಂದ�ೇ ದಿನ ನಡ�ಸಲು ನಗದಿ ಮಾಡಿದದರ�, ಆಗ ಎರಡರ ನಡುವ� ಸಾಕಷುಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ನೇಡಿರಬ�ೇಕು. 

 ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯ ಕಲಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಎಸಿಪಾಸಿಬಿಯು ನೇಡಿದ ಪ್ರಚಾರದ ವಿವರಗಳನುನು ನೇಡಿರಬ�ೇಕು. 

 ಎಸಿಪಾಸಿಬಿಯು ಅನುಸರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳ್ ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿದದವು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೇಕರಣಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. 

ದಿನಾಂಕ: ಏಪಿ್ರಲ್ ೧೯, ೨೦೧೦

ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf

ವಿಶೆೇಷ ಆರ್ಯಾಕ ರಲಯಗಳಲ್್ (ಎಸ್.ಇ.ಜಡ್.) ಸಾರಯಾಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ: 
 ಇಡಿೇ ವಿಶ�ೇಷ ಆರ್್ಯಕ ವಲಯವು (ಎಸ್.ಇ.ಜಡ್.) ಒಂದು ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯನುನು ನಡ�ಸಿದರ�, 

ಅದರ ಪ್ರತ�್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳ್ ಇನ�ೊನುಂದು ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯನುನು ನಡ�ಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೇಡಬಹುದು. 
ಆದರ� ಮೊದಲಿನ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಸ್.ಇ.ಜಡ್.ನ ಭಾಗವಾಗಿರದಿದದರ�, 
ರಾವುದ�ೇ ಪ್ರತ�್ಯೇಕ ಘಟಕ/ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳಿಗ� ಹ�ೊಸ ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯನುನು ನಡ�ಸಲ�ೇಬ�ೇಕು.  

ದಿನಾಂಕ: ನವ�ಂಬರ್ ೧, ೨೦೧೨

ಕ�ೊಂಡಿ: http://MoEF.nic.in/assets/ia-01112012.pdf

ಸಾರಯಾಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳನುನು ಅಪ್ೇಡ್ ಮಾಡುರುದು:

 ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಯಂತ್ರಣಾ ಮಂಡಳಿಗಳ್/ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಯಂತ್ರಣಾ 
ಸಮಿತಿಗಳ್ ನಯಮಿತವಾಗಿ ಮತು್ತ ಸೊಕ್ತ ಆದ್ಯತ� ನೇಡಿ ತಮ್ಮ ಕಚ�ೇರಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯ ಕಲಾಪಗಳನುನು ಪ್ರದಶ್ಯಸಬ�ೇಕು. 

ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್್ಯ ೨೦, ೨೦೧೨

ಕ�ೊಂಡಿ:   http://envfor.nic.in/downloads/public-information/order-20032012-b.pdf
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2.6.6 ಪ್ರಸುತುತ ಇರುರ ಸಾಥಾರರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ 
 ಪ್ರಸು್ತತ ಇರುವ ಯೇಜನ�ಗಳ್ ಇಸಿ ಕರಾರುಗಳನುನು ಪಾಲಿಸುತಿ್ತವ�ಯೇ ಎಂಬುದನುನು ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ� ಮಾಡಲು 

ಎಂಒಇಎಫನು ಪಾ್ರದ�ೇಶಕ ಕಚ�ೇರಿಯು ಸಥಾಳ ಭ�ೇಟಿಯನುನು ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಜ�ೊತ�ಗ� ಇಸಿ ಕರಾರುಗಳ ಪಾರದಶ್ಯಕತ�ಯ 
ಅನುವತ್ಯನ�ಯನೊನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕು. ಇದನುನು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲಿ್ಲ ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಕು. 

 ಇಸಿ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪಾರದಶ್ಯಕತ�ಯ ಕರಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುವತ್ಯನಾ ಸಿಥಾತಿಗತಿಯನುನು ಅಪ್ಲೇಡ್ 
ಮಾಡುವುದನುನು ಮತು್ತ ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಜಾಲತಾಣದಲಿ್ಲ ದತಾ್ತಂಶಗಳನುನು ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ� 
ಮಾಡುವುದನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದ�. ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ ./ಎಸ್ಇಐಎಎ ಜಾಲತಾಣದಲಿ್ಲ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಅನುವತ್ಯನಾ 
ವರದಿಯನುನು ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅನುವತ್ಯನಾ ವರದಿಗಳ್ ಸಾವ್ಯಜನಕ ದಾಖಲ�ಗಳಾಗಿರುತ್ತವ�. 

ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟೆ ೫, ೨೦೧೧

ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/O.M-dated-05.08.2011.pdf

 ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚಿನ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಸು್ತತ ಇರುವ ಉಷ್ಣ ವಿದು್ಯತ್ ಸಾಥಾವರಗಳ್ ಚಿಮಣ 
ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ� ಮತು್ತ ಸುತು್ತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟೆದ ಬಗ�ಗೆ ಒಂದು ನರಂತರವಾದ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ� 
ನಡ�ಸಬ�ೇಕು. ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ�ಗಳ್ ಒಪಿಪಾತ ಮಿತಿಯಳಗ�ೇ ಇವ� ಎಂಬುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ 
ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.

 ಎಸಿಪಾಸಿಬಿಯು, ಎಂ.ಒ.ಇ.ಎಫ್ . ನ ಪಾ್ರದ�ೇಶಕ ಕಚ�ೇರಿಗ� ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣಾ ವರದಿಯನುನು 
ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದನುನು ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಕಂಪನಯ ಜಾಲತಾಣದಲಿ್ಲ ಪ್ರದಶ್ಯಸಬ�ೇಕು. ಸುತು್ತವರಿದ 
ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟೆದ ದತಾ್ತಂಶ ಮತು್ತ ಚಿಮಣ ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ� ದತಾ್ತಂಶಗಳನುನು ಕಂಪನಯ ಮುಖ್ಯ ದಾ್ರದ 
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಸಾವ್ಯಜನಕ ವಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರದಶ್ಯಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ನರಂತರವಾಗಿ ಅದನುನು 
ಪರಿಷಕೆರಣ� ಮಾಡುತಿ್ತರಬ�ೇಕು.  

ದಿನಾಂಕ: ಏಪಿ್ರಲ್ ೬, ೨೦೧೧

ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Addtnl-Con-mega-prjt.pdf

2.6.7 ಒಲಂದೆೇ ಭೂಮಿಯಲ್್ರುರ ಯೇಜನೆಗಳು
 ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್್ಯ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಎರಡು ಯೇಜನ�ಗಳ್ ಒಂದ�ೇ ಸಥಾಳ/ಭೊಮಿಯಲಿ್ಲದದರ�, ಎರಡೊ 

ಯೇಜನ�ಗಳನುನು ತಡ�ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಆರಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಗಳಿಗ� ಈ ಕುರಿತು ಸಲಹ� ನೇಡುವಂತ� 
ಕ�ೇಳಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರವು ರಾವ ಯೇಜನ�ಯ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದ�ಯೇ ಅದನುನು ಮೌಲ್ಯನಣ್ಯಯಕ�ಕೆ 
ಪರಿಗಣಸಲಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಇಐಎ ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನವನುನು ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಸರಣ� ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ದಿನಾಂಕ: ಜೊನ್ ೮, ೨೦೧೧

ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/App-rcvd-prcdr.pdf

2.6.8 ಕಾಪಯಾರೆೇಟ್ ಪರಿಸರ ನಿೇತಿ
ಎಲ್ಲ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಾವ್ಯಜನಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳ್ ಮತು್ತ ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವಿರುವ ಟಿಪಿಪಿಗಳ್ 

ಅರಣ್ಯ/ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನುಮತಿ ಕರಾರುಗಳಿಗ� ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲು ಕಾಪೇ್ಯರ�ೇಟ್ ಪರಿಸರ 
ನೇತಿಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಇಸಿ ಕರಾರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಎಫ್.ಸಿ. ಕರಾರುಗಳಲಿ್ಲ ರಾವುದಾದರೊ 
ರಿೇತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನ�ಗಳಾಗಿವ� ಎಂಬುದನುನು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಬ�ೇರಾವುದ�ೇ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು 
ಕಂಡುಕ�ೊಂಡರ�, ಅದನುನು ಆ ಕಂಪನಗಳ ನದ�ೇ್ಯಶಕರ ಮಂಡಳಿಗ� ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಜ�ೊತ�ಗ� ಇದನುನು ಯೇಜನಾ 
ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಜಾಲತಾಣದಲಿ್ಲ ಹಾಗೊ ವಾರ್್ಯಕ ವರದಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಬ�ೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯೇಜನಾ ಪ್ರಸಾ್ತವನ�ಗಳಿಗ�, 
ಇಎಸಿಯು ಕಾಪ್ಯರ�ೇಟ್ ಪರಿಸರ ನೇತಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಅದಕ�ಕೆ 
ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನುನು ಮತು್ತ ಸಮಗ್ರತ� ಕುರಿತು ಎಚಚಿರಿಕ�ಯಿಂದ ಸಮಾಲ�ೊೇಚಿಸಬ�ೇಕು.    



Information Handbook On Thermal Power Plants

Citizen consumer & civic Action Group (CAG)74

ದಿನಾಂಕ: ಏಪಿ್ರಲ್ ೨೬, ೨೦೧೧

ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/corporate-env-res.pdf

2.6.9 ಇಸಿ ನಿೇಡುರ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರುರ ಚಟುರಟಿಕೆಗಳು 
 o ಅತಿಕ್ರಮಣವನುನು ತಡ�ಗಟಟೆಲು ಸಥಾಳಕ�ಕೆ ಬ�ೇಲಿ ಹಾಕುವುದು.

 o ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಂದಿಗಳಿಗ� ತಾತಾಕೆಲಿಕ ಶ�ಡ್ ನಮಾ್ಯಣ ಮಾಡುವುದು. 

 ಇದನುನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬ�ೇರ� ರಾವುದ�ೇ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳನುನು ನಡ�ಸಿದರ�, ಒಪಪಾಂದದ ಕರಾರನುನು 
ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡ�ಯಲಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದ�, ೧೯೮೬ರ ಪಾ್ರವಧಾನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಶಸು್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟೆ ೧೯, ೨೦೧೦

ಕ�ೊಂಡಿ:  http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Act-prior-EC.pdf

2.6.10  ಯೇಜನೆಯ ವಿಸತುರಣೆ
 ಯೇಜನ�ಯಂದರ ಆರಂಭದ ಹಂತದ ಅನುಷಾಠಾನವು ಶುರುವಾಗಿದದರ� ಮಾತ್ರ, ಯೇಜನ�ಯ ವಿಸ್ತರಣ�ಗ� ಇಸಿ 

ಪ್ರಸಾ್ತವನ�ಯನುನು ಪರಿಗಣಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲಿನ ಹಂತಕ�ಕೆ ಇಸಿಯನುನು ಇನೊನು ನೇಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರ�, 
ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನೊನು ಸ�ೇರಿಸಿ, ಹ�ೊಸ ಇಸಿಗ� ಅರ್್ಯ ಹಾಕಬ�ೇಕು, ಆಗ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಸಮಸ�್ಯಗಳನುನು ಸಮಗ್ರ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ�. 

ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್್ಯ ೨೨, ೨೦೧೦

ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/EXP_EC.pdf

 ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಪ್ರಸು್ತತ ಇರುವ ಯೇಜನ�ಯ ವಿಸ್ತರಣ�ಗ� ಇಸಿಗಾಗಿ ಅರ್್ಯ ಹಾಕುತಿ್ತದದರ�,  ಎಂಒಇಎಫನು 
ಪಾ್ರದ�ೇಶಕ ಕಚ�ೇರಿಯಿಂದ ಇಸಿ ಕರಾರುಗಳ ಅನುವತ್ಯನ�ಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೇಕೃತ ವರದಿಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 
ಈ ದಾಖಲ�ಯಿಲ್ಲದ�ೇ, ವಿಸ್ತರಣ�ಯ ಅರ್್ಯಯನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಜನ�ಯ ವಿಸ್ತರಣ�ಯ ಮೌಲ್ಯನಣ್ಯಯದ 
ಕುರಿತ ಇಎಸಿ ಸಭ�ಯಲಿ್ಲ ಅನುವತ್ಯನಾ ವರದಿಯನುನು ಚಚಿ್ಯಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದನುನು ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ತನನು 
ನಡಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ದಾಖಲಿಸಬ�ೇಕು. 

ದಿನಾಂಕ: ಮೇ ೩೦, ೨೦೧೨

ಕ�ೊಂಡಿ: http://MoEF.nic.in/downloads/public-information/eia-300512.pdf

2.6.11  ಒಪಪಿಲಂದದ ಕರಾರಿನ ಊರ್ಯಾತತೆ
ಒಪಪಾಂದದ ಕರಾರನುನು ಇಐಎ/ಎಂಪಿ ವರದಿಗಳ ಸಲಿ್ಲಸುವಿಕ�ಗ� ೨ ವಷ್ಯಗಳ ಊರ್್ಯತತ� ಅವಧಿಯಂದಿಗ� 

ನೇಡಲಾಗಿರುತ್ತದ�. ಸೊಕ್ತ ಸಮಥ್ಯನ�ಗಳ ಮತು್ತ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ಇಎಸಿಯ ಒಪಿಪಾಗ� ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಗರಿಷಠಾ ಮಿತಿ 
೩ ವಷ್ಯಗಳವರ�ಗ� ವಿನಾಯಿತಿ ನೇಡಬಹುದು 

ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್್ಯ ೨೨, ೨೦೧೦
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ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/TOR_EC.pdf

2.6.12 ಅಲಂತರ ಸಲಂಬಲಂಧವಿರುರ ಯೇಜನೆಗಳು
 ಬಹು-ವಿಭಾಗಗಳ ಘಟಕಗಳ್ ಇರುವ ಸಮಗ್ರ ಮತು್ತ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಯೇಜನ�ಗಳ್ ಒಂದ�ೇ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಐಎ ವರದಿಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬ�ೇಕು, ಪ್ರತಿೇ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ಇಎಸಿಗಳಿಂದ ಒಪಪಾಂದದ 
ಕರಾರುಗಳನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ಇದರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯಂದೊ ಘಟಕಗಳನುನು ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. 
ಪ್ರತಿಯಂದೊ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಇಎಸಿ/ಎಸ್ಇಎಸಿಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಐಎ ವರದಿಯನುನು ಸಂಚಯಿತವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಸಬ�ೇಕು. ಅವರ ಶಫಾರಸುಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿ, ನಯಂತ್ರಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯನುನು 
ಪಡ�ಯಲು ಪ್ರಸಾ್ತವನ�ಗಳನುನು ಪ್ರತ�್ಯೇಕ ಕಡತಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕ್್ರಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.  

ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸ�ಂಬರ್ ೨೪, ೨೦೧೦

ಕ�ೊಂಡಿ: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/integrated-interlinked-prjt.pdf
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2.7  ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕು ಕಾಯಿದೆ (ಆರ್ ಟಿಐ) ಬಳಸಿಕೊಲಂಡು ಇಸಿ ಮತುತು 
ಇಐಎ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುರುದು

2.7.1  ಇಸಿ/ಇಐಎ ದಾಖಲ�ಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್್ಯ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು

2.7.2  ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಗಳಿಗ� ವಿಳಾಸಗಳ್ ಮತು್ತ ಹಣ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ್

2.7.3  ಆರ್ ಟಿಐ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ ಕ�ೇಳ್ವ ಪ್ರಶ�ನುಗಳ್

2.7.4  ಆರ್ ಟಿಐ ಹರಿವುನಕ್�(ಫ್ಲೇಚಾಟ್್ಯ)

2.7.5 ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನಮೊನ�

2.7.6  ಎಂಒಇಎಫ್ ನ ಅರ್್ಯ ನಮೊನ�

2.7.1  ಇಸಿ/ಇಐಎ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ ಟಿಇ ಮೂಲಕ ಅರ್ಯಾ ಸಲ್್ಸುರುದು

ಹಲಂತ 
ಸಾರಯಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುರ 
ದಾಖಲೆ (ಕೊೇರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ)

ಆರ್ ಟಿಇ  ಅರ್ಯಾಯನುನು ಇಲ್್ಗೆ ಕಳಿಸಿ (ಯೇಜನಾ ಸಾಮರ್ಯಯಾ 
< ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ.) 

ಆರ್ ಟಿಇ  ಅರ್ಯಾಯನುನು ಇಲ್್ಗೆ ಕಳಿಸಿ (ಯೇಜನಾ 
ಸಾಮರ್ಯಯಾ > ೫೦೦ ಮ.ವಾ್ಯ.) 

ಪಿಐಒ ಎಎ ೨ನ�ೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಿಐಒ ಎಎ
೨ನ�ೇ 

ಮೇಲ್ಮನವಿ

ಒಪಪಾಂದದ ಕರಾರು 
(ಟಿಒಆರ್) ನೇಡುವ 
ಮೊದಲು 

೧. ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ   
ಟಿಒಆರ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� ನಮೊನ� ೧ 
೨. ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯತ�-ಪೂವ್ಯ ವರದಿ 
೩. ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಂದ 
ಹ�ಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ೪. ಎಸ್ ಇಎಸಿ/
ಇಎಸಿಯ ಸಭ�ಯ ದಿನಾಂಕ 
ನಮೊದಿಸಿದ ಎಸ್ ಇಐಎಎ/
ಎಂಒಇಎಫ್ ನ  ಪತ್ರ ೫. 
ಎಸ್ ಇಎಸಿ/ಇಎಸಿಯ ಸಥಾಳ ಭ�ೇಟಿ 
ಮಾಡಿದದರ�, ಅದರ ವರದಿ

ಎಸ್ಇಐಎಎ ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಸಿಐಸಿ ಎಂಒಇಎಫ್ ಎಂಒಇಎಫ್ ಸಿಐಸಿ

ಟಿಒಆರ್ ನೇಡಿದ 
ನಂತರ

೭  ಎಸ್ ಇಐಎಎ/ಎಂಒಇಎಫ್ ನಂದ 
ನೇಡಲಾದ ಟಿಒಆರ್  

ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ�ಯ 
ಪ್ರಕಟಣ�ಯ ನಂತರ

೮. ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಂದ 
ಕರಡು ಇಐಎ  ೯. ಯೇಜನಾ 
ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಂದ ಕರಡು ಇಐಎಯ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ  

ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ� 
ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಂಡ 
ನಂತರ

೧೦. ಕ�ೊ್ರೇಡಿೇಕೃತ ಲಿಖಿತ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಗಳ್ ೧೧. ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯ ವರದಿ ೧೨. 
ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಹವಾಲು ಸಭ�ಯ 
ವಿಡಿಯೇ ಚಿತಿ್ರೇಕರಣ 

ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ ಐಸಿ ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ ಐಸಿ

ಇಸಿ ನೇಡುವ 
ಮೊದಲು/ಅರ್್ಯಯ 
ತಿರಸಕೆರಿಸುವಿಕ� 

೧೩. ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಂದ 
ಅಂತಿಮ ಇಎಸಿ ೧೪. ಟಿಒಆರ್ ಗ� 
ಅಂತಿಮ ಇಐಎ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರ 
ಕುರಿತು ಎಸ್ ಇಐಎಎ/ಎಂಒಇಎಫ್ ನ 
ವಿೇಕ್ಷಣ�ಗಳ್ ೧೫.  ಯೇಜನಾ 
ಪ್ರತಿಪಾದಕರ�ೊಂದಿಗ� ಎಸ್ ಇಎಸಿ/
ಇಎಸಿ ಸಭ�ಯ ನಡಾವಳಿಗಳ್ 
೧೬. ಎಸ್ ಇಎಸಿ/ಇಎಸಿಯಿಂದ 
ಇಸಿಯನುನು ನೇಡಲು/ತಿರಸಕೆರಿಸಲು 
ಶಫಾರಸುಗಳ್ 

ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಎಸ್ ಇಐಎಎ ಸಿಐಸಿ ಎಂಒಇಎಫ್ ಎಂಒಇಎಫ್ ಸಿಐಸಿ
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ಇಸಿ ನೇಡಿದ ನಂತರ ೧೭. ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನುಮತಿ  
೧೮.  ಯೇಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ 
ಮೇಲಿ್ಚಾರಣಾ ವರದಿಗಳ್  

ಎಸ್ಇಐಎಎ ಎಸ್ಇಐಎಎ ಸಿಐಸಿ ಎಂಒಇಎಫ್ ಎಂಒಇಎಫ್ ಸಿಐಸಿ

೧೯. ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿಯ ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿಗಳ್   

ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ಐಸಿ ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ ಎಸ್ಐಸಿ

2.7.2  ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್ಯಾಗಳಿಗೆ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತುತು ಹಣಪಾರತಿ ವಿಧಾನಗಳ್

    ಕಚೆೇರಿ       ವಿಳಾಸ 
ಸಿವಿೇಕೃತ ಪಾರತಿ 

ವಿಧಾನ 
ಅರ್ಯಾ ಶುಲಕು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಶುಲಕು 

ಎಂಒಇಎಫ್ ಪರಾ್ಯವರಣ ಭವನ, 
ಸಿರ್ಒ ಸಂಕ್ೇಣ್ಯ, 
ಲ�ೊೇಧಿ ರಸ�್ತ,  ನವದ�ಹಲಿ 
- ೧೧೦೦೦೩  
ದೊ.ಸಂ.: ೧೧-
೨೪೩೬೨೦೬೪ 

ನಗದು, ಪೇಸಟೆಲ್ 
ಆಡ್ಯರ್, ಪಿಎಒ 
ಎಂಒಇಎಫ್ 
ನವದ�ಹಲಿ, ಇವರ 
ಹ�ಸರಿಗ� ಡಿಡಿ ಮತು್ತ 
ಚ�ಕ್ 

ರೊ. ೧೦ ಏನೊ ಇಲ್ಲ

ಎಸ್ ಇಐಎಎ, 
ಕನಾ್ಯಟಕ 

 ೭ನ�ೇ ಮಹಡಿ, 
ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಲಿ್ಡಂಗ್, ೪ನ�ೇ 
ಹಂತ, ಬ�ಂಗಳೂರು - 
ಕನಾ್ಯಟಕ ೫೬೦೦೦೧. 
ದೊ.ಸಂ.: ೦೮೦-
೨೨೦೩೨೪೯೭ 

ಪೇಸಟೆಲ್ ಆಡ್ಯರ್  ರೊ. ೧೦   ಏನೊ ಇಲ್ಲ

ಎಸ್ ಇಐಎಎ, 
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ  

ಪರಾ್ಯವರಣ ಭವನ, 
ಎ- III ಇಂಡಸಿ್ರಿಯಲ್ 
ಎಸ�ಟೆೇಟ್, ಸನಾಥ್ 
ನಗರ, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ - 
೫೦೦೦೧೮  ದೊ.ಸಂ.: 
೦೪೦-೨೩೮೮೭೫೯೪ 

ನಗದು ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಕಚ�ೇರಿ ಹಳಿ್ಳ: 
ಶುಲಕೆವಿಲ್ಲ 
ಮಂಡಲ್: 
೫ ರೊ.  
ಬ�ೇರ�ಯವರು: 
೧೦ ರೊ.  

ಏನೊ ಇಲ್ಲ

ಎಸ್ ಇಐಎಎ, 
ಕ�ೇರಳ

ಪಲಿ್ಲಮುಕುಕೆ,   ಪ�ಟಾಟೆ 
(ಅಂಚ�),  ತಿ್ರವ�ಂಡ್ರಂ 
೬೯೫೦೨೪ - ಕ�ೇರಳ 
ದೊ.ಸಂ.  ೦೪೭೧-
೨೭೪೨೨೬೪

ರಾಜ್ಯ ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಪರಿಸರ & 
ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣ� ಇಲಾಖ� 
ಹ�ಸರಿನಲಿ್ಲ ಕ�ೊೇಟ್್ಯ 
ಶುಲಕೆ ಸಾಟೆಂಪ್, 
ಬಾ್ಯಂಕರ ್ಸ್ ಚ�ಕ್   

ರೊ. ೧೦ ಏನೊ ಇಲ್ಲ

ಎಸ್ ಇಐಎಎ, 
ತಮಿಳ್ ನಾಡು 

೩ನ�ೇ ಮಹಡಿ,  
ಪ�ನಗಲ್ ಮಲಿಗ�ೈ, 
ನಂ. ೧, ನೇರ್ಸ್ ರಸ�್ತ, 
ಸ�ೈದಾಪ�ೇಟ್,    ಚ�ನ�ೈ - 
೬೦೦೦೧೫, ತಮಿಳ್ 
ನಾಡು  ದೊ.ಸಂ.: 
೦೪೪-೨೪೩೫೯೯೭೪

ಕ�ೊೇಟ್್ಯ 
ಶುಲಕೆ ಸಾಟೆಂಪ್, 
ಡಿಮಾ್ಯಂಡ್ ಡಾ್ರಫ್ಟೆ 

ರೊ. ೧೦ ಏನೊ ಇಲ್ಲ
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2.7.3  ಆರ್ ಟಿಐ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ ಕೆೇಳುರ ಪ್ರಶೆನುಗಳು

೧. ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕೆ (ಆರ್ ಟಿಐ) ಕಾಯಿದ� ಎಂದರ�ೇನು?

೨. ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಎಂದರ� ರಾರು?

೩. ನಾವು ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೇಡಲು ರಾರು ಜವಾಬಾದರರು? 

೪. ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಬರ�ದ ಪತ್ರ/ಪ�ಟಿಶನ್ ಬರ�ದಿದದಕ್ಕೆಂತ ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಯು ಹ�ೇಗ� ಭಿನನುವಿದ�?  

೫. ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಗ� ಪದಗಳ ಮಿತಿ ಇದ�ಯೇ?

೬. ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡ�ಯಲು ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕು? 

೭. ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ರಾವ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡ�ಯಬಹುದು?

೮. ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ರಾವ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡ�ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?  

೯. ನಾನು ರಾವ ಭಾಷ�ಯಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕ�ೇಳಬಹುದು? 

೧೦. ನನಗ� ಬ�ೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಾನು ಹ�ೇಗ� ನ�ೊೇಡಬಹುದು/ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು? 

೧೧. ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಹ�ೇಗ� ನೇಡುತಾ್ತರ�?

೧೨. ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕ�ೊೇರಲು ಏನಾದರೊ ನಮೊನ�ಗಳ್ ಇವ�ಯೇ? 

೧೩. ನಾನು ಆರ್ ಟಿಐ ಅನುನು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲಿ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದ�ೇ?  

೧೪. ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಪಡ�ಯಲು ಇರುವ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಏನು? 

೧೫. ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಯು ಸರಿರಾದ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಧಿಕಾರಿ/ಕಚ�ೇರಿಯನುನು ಉದ�ದೇಶಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ�ಕೆ 
ಅರ್್ಯಯನುನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದ�ೇ? 

೧೬. ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡ�ಯಲು ನಾನು ಶುಲಕೆವನುನು ನೇಡಬ�ೇಕ�?

೧೭. ನನನು ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಗ� ಏನೊ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರ� ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು? 

೧೮. ನನಗ� ಕ�ೊಟಟೆ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪುಪಾ/ಅಪೂಣ್ಯ ಆಗಿದದರ�, ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?

೧೯. ನನಗ� ಮಾಹಿತಿ ನೇಡುವುದಕ�ಕೆ ನರಾಕರಿಸಬಹುದ�ೇ?

೨೦. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಯಿಂದ ನನಗ� ತೃಪಿ್ತರಾಗದಿದದರ� ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಬಹುದು? 

೨೧. ಎಸ್ ಐಸಿ/ಸಿಐಸಿಯು ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆದ�ೇಶವನುನು ನೇಡುವುದಕ�ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ�ಯೇ? 

೨೨. ನಾವು ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕ�ೊಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗ� ಏನಾಗುತ್ತದ�?  

1. ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕು (ಆರ್ ಟಿಐ) ಕಾಯಿದೆ ಎಲಂದರೆೇನು?

 ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರಗಳ ಕಾಯ್ಯನವ್ಯಹಣ�ಯಲಿ್ಲ ಹ�ಚುಚಿ ಪಾರದಶ್ಯಕತ� ಮತು್ತ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಿಕ�ಯನುನು 
ತರಲಿಕಾಕೆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕೆ (ಆರ್ ಟಿಐ) ಕಾಯಿದ�ಯನುನು ೨೦೦೫ರಲಿ್ಲ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯಿದ�ಯು 
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗ� ಎರಡೊ ಸಕಾ್ಯರಗಳ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಧಿಕಾರಿ/ಕಚ�ೇರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯ 
ಲಭ್ಯತ�ಯ ಹಕಕೆನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುತ್ತದ�. 

2. ಸಾರಯಾಜನಿಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಎಲಂದರೆ ರಾರು?

 ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಎಂದರ� ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊಲಕ, ಸಂಸತಿ್ತನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭ�ಯ 
ಕಾಯಿದ�ಯಂದರ ಮೊಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ್, ಸಂಸ�ಥಾಗಳ್ ಮತು್ತ ಸ್ಯಂ-ಸಕಾ್ಯರದ 
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ಸಂಸ�ಥಾಗಳ್ ಎಂದು. ಇದು ಹ�ಚಿಚಿನ ಭಾಗ ಸಕಾ್ಯರದ ಒಡ�ತನ, ನಯಂತ್ರಣ ಮತು್ತ ಹಣಕಾಸು ನೇಡುವ ಎಲ್ಲ 
ಸಂಸ�ಥಾಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಕಾ್ಯರದಿಂದ ಸಾಕಷುಟೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಸಕಾ್ಯರ�ೇತರ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ(ಎನ್ ರ್ಒಗಳ್)
ನೊನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�.   

3.  ನಾರು ಕೆೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಿೇಡಲು ರಾರು ಜವಾಬಾದಾರರು? 

 ಪ್ರತಿಯಂದೊ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ ಇದ�ೇ ಉದ�ದೇಶಕಾಕೆಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾದ ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರು ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೇಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. ಆದದರಿಂದ ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಗಳನುನು 
ಅವರನುನು ಉದ�ದೇಶಸಿ ಬರ�ಯಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. ಉಪ-ರ್ಲ�್ಲ ಅಥವಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಹಂತದ ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಕಚ�ೇರಿಗಳಲಿ್ಲ, ಸಹಾಯಕ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರು ಅರ್್ಯಗಳನುನು/ಅಪಿೇಲ್ ಗಳನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಲು 
ಇರುತಾ್ತರ� ಮತು್ತ ಅವರು ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರಿಗ� ಕಳ್ಹಿಸುತಾ್ತರ�.

4. ಸಾರಯಾಜನಿಕ ಸಲಂಪಕಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ/ಪ್ಟಿಶನ್ ಬರೆದಿದದಾಕಕುಲಂತ ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್ಯಾಯು ಹೆೇಗೆ ಭಿನನುವಿದೆ?  

 ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ�ಯುವ ಪತ್ರ/ಪಿಟಿಶನ್ ಗಳ ಹಾಗಲ್ಲದ�ೇ, ಆರ್ ಟಿಐ ಕಾಯಿದ�ಯು 
ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಒಂದು ನಗದಿತ ಕಾಲ-ಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದ ಕ�ೊೇರಿಕ�ಗ� ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸುವಂತ� 
ಹ�ೊಣ�ಗಾರವಾಗಿಸುತ್ತದ�. 

 ನಗದಿತ ಗಡುವಿನ ಒಳಗ� ಸರಿರಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೇಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗ� ಶಕ್� ವಿಧಿಸಲು ಆಸಪಾದವಿದ� ಮತು್ತ 
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯವ�ನನುಸಿದರ� ಶಸು್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು. 

 ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ನೇವು ಪಡ�ಯಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸ್ರೊಪ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ�. ಕಾಯಿದ�ಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಸಭ�ಗಳಲಿ್ಲ ನೇಡಲಾಗುವ ರಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯನೊನು ಜನರಿಗ� 
ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತ� ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ�. 

 ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕ�ೊೇರುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕ್್ತ, ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕ�ೇಳಲು ಕಾರಣಗಳನುನು ನೇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ತಮ್ಮ ಸಂಪಕ್ಯ ವಿಳಾಸಗಳನುನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿದರ� ಬ�ೇರಾವುದ�ೇ ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ವಿವರಗಳನೊನು ಅವರು 
ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್್ಳವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

5. ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್ಯಾಗೆ ಪದಗಳ ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ?

 ಹೌದು, ಇದ�! ಅನುಬಂಧವನುನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರ ವಿಳಾಸ 
ಮತು್ತ ಅರ್್ಯದಾರರ ವಿಳಾಸವೂ ಸ�ೇರಿದಂತ�, ಅರ್್ಯಯು ೫೦೦ ಪದಗಳನುನು ಮಿೇರಬಾರದು. ಆದರ� ಅರ್್ಯಯು 
೫೦೦ ಪದಗಳನುನು ಮಿೇರಿದ� ಎಂಬ ಕಾರಣಕ�ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್್ಯಯನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸಲಾಗದು. 

6. ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್್ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯಲು ನಾನೆೇನು ಮಾಡಬೆೇಕು?

 ನಮಗ� ಬ�ೇಕ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಉಲ�್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರ�ದು, 
ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲಕೆದ�ೊಂದಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಅರ್್ಯಯನುನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯನುನು ಉದ�ದೇಶಸಿ ಬರ�ದಿರಬ�ೇಕು. ಈ ಉದ�ದೇಶಕ�ಕೆ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯ ಹ�ಸರು 
ಬರ�ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್್ಯಯನುನು ಸರಳವಾಗಿ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯನುನು ಉದ�ದೇಶಸಿ ಬರ�ದರ� 
ಸಾಕು. ನಮಗ� ಪತ್ರ ಬರ�ಯಲು ಆಗದಿದದರ�, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರು ನಮಗ� 
ಅರ್್ಯಯನುನು ಬರ�ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತರ�. 
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7. ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕೊಲಂಡು ರಾರ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು?

 ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡ�ಯಬಹುದು: 

• ದಾಖಲ�ಗಳ್, ರ�ಕಾಡ್್ಯ ಗಳ್, ಮಮೊೇಗಳ್, ಮಿಂಚಂಚ�ಗಳ್(ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳ್), ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ್, 
ಸಲಹ�ಗಳ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಡುಗಡ� ಸುದಿದಗಳ್, ಆದ�ೇಶಗಳ್, ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಗಳ್, ಗುತಿ್ತಗ�ಗಳ್, ವರದಿಗಳ್, 
ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ್, ಸುತ�ೊ್ತೇಲ�ಗಳ್, ಮಾದರಿಗಳ್, ಮಾಡ�ಲ್ ಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿ. 

• ವಿದು್ಯನಾ್ಮನ ರೊಪದಲಿ್ಲರುವ ದತಾ್ತಂಶಗಳ್, ದಾಖಲ�ಯ ಯಥಾಪ್ರತಿ.

• ಮೈಕ�ೊ್ರೇಫಿಲ್್ಮ, ಮೈಕ�ೊ್ರೇಫಿಶ� ಅಥವಾ ಮೈಕ�ೊ್ರೇಫಿಲ್್ಮ ನಲಿ್ಲರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿ.

8.  ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕೊಲಂಡು ರಾರ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್?  

 ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡ�ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: 

೧. ದ�ೇಶದ ಏಕತ� ಮತು್ತ ಸಮಗ್ರತ�ಗ� ಧಕ�ಕೆ ತರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ

೨. ದ�ೇಶದ ರಕ್ಷಣ�, ರಾಜನೇತಿ, ವ�ೈಜ್ಾನಕ ಮತು್ತ ಆರ್್ಯಕ ಹಿತಾಸಕ್್ತಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ ಅಥವಾ ವಿದ�ೇಶವಂದಕ�ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ ಅಥವಾ ಹಿಂಸ�ಯನುನು ಪ್ರಚ�ೊೇದಿಸುವಂಥದುದ, 

೩. ರಾವುದಾದರೊ ನಾ್ಯರಾಲಯ, ಕಾಯಿದ� ಅಥವಾ ನಾ್ಯಯಪಿೇಠದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಷ�ೇಧಿಸಿದುದ, 

೪. ಮಾಹಿತಿಯಂದನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಾ್ಯರಾಲಯ ನಂದನ� ಆಗುವುದಾದರ�, 

೫. ಮಾಹಿತಿಯಂದನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸಂಸತು್ತ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭ�ಯ ಪಾ್ರವಧಾನಗಳ 
ಉಲ್ಲಂಘನ�ಯನುನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾದರ�, 

೬. ವಾಣಜ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಬೌದಿ್ಧಕ ಆಸಿ್ತಯನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳ್ (ಇವುಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ�ಯು 
ಸಾವ್ಯಜನಕ ಹಿತಾಸಕ್್ತಯ ದೃರ್ಟೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಳಿತಾಗುವ ಸಂದಭ್ಯಗಳನುನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ), ಮೊರನ�ೇ 
ಪಕ್ಷದ ಸಪಾಧಾ್ಯತ್ಮಕ ಸಾಥಾನಕ�ಕೆ ಧಕ�ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ್,

೭. ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ�ಯು ಸಾವ್ಯಜನಕ ಹಿತಾಸಕ್್ತಯ ದೃರ್ಟೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಳಿತಾಗುವುದಾದರ� 
ಎಂಬುದನುನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಬ್ರ ನಡುವಣ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾ್ಸಾಹ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ 
ಮಾಹಿತಿ, 

೮. ವಿದ�ೇಶೇ ಸಕಾ್ಯರದಿಂದ ವಿಶಾ್ಸಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳ್, 

೯. ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ�ಯು ರಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್್ತಯ ಬದುಕು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತ�ಗ� 
ಅಪಾಯವಡ್ಡಬಹುದಾದರ�, 

೧೦. ತನಖಾ ಪ್ರಕ್್ರಯಗ� ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯ ದಸ್ತಗಿರಿಗ� ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣ�ಗ� ತಡ� ಒಡ್ಡಬಹುದಾದರ�

೧೧. ನಧಾ್ಯರಗಳ ಕುರಿತ ಕಾ್ಯಬಿನ�ಟ್ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ್, ಅವನುನು ಸಾವ್ಯಜನಕಗ�ೊಳಿಸುವವರ�ಗ�, 

೧೨. ಸಾವ್ಯಜನಕ ಚಟುವಟಿಕ� ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್್ತಗ� ರಾವುದ�ೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ, ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ಮಾಹಿತಿಗ� 
ಸಂಬಂಧಪಟಿಟೆದಾದದರ�, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿೇತನದ ಮೇಲ� ಆಕ್ರಮಣವುಂಟು ಮಾಡುವುದಾದರ�; ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ 
ಮಾಹಿತಿಗಳನುನು ಪಡ�ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
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9.  ನಾನು ರಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ ್ಮಾಹಿತಿ ಕೆೇಳಬಹುದು? 

 ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಇಂಗಿ್ಲಷ್, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಅರ್್ಯ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷ�ಯಲಿ್ಲ ಕ�ೇಳಬಹುದು. 

1೦.  ನನಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಾನು ಹೆೇಗೆ ನೊೇಡಬಹುದು/ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 

 • ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಈ ಕ�ಳಗಿನಂತ� ಪಡ�ಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ ಟಿಐ ಕಾಯಿದ�ಯು ನಗದಿಮಾಡಿದ�:
• ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲ�ಗಳನುನು, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನುನು ಮತು್ತ ರ�ಕಾಡ್್ಯ ಗಳನುನು ಪರಿಶೇಲಿಸುವುದು

 ಟಿಪಪಾಣಗಳನುನು, ಪ್ರಮಾಣೇಕೃತ ದಾಖಲ�ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನುನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವುದು

•  ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಪ್ರಮಾಣೇಕೃತ ಮಾದರಿಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವುದು

•  ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಿಡಿಗಳಲಿ್ಲ, ಟ�ೇಪ್ ಗಳಲಿ್ಲ, ವಿಡಿಯೇ ಕ�ಸ�ಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ, ಮುದಿ್ರತ ಪ್ರತಿಗಳಾಗಿ (ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ನಲಿ್ಲ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆದರ�) ಅಥವಾ ರಾವುದ�ೇ ವಿದು್ಯನಾ್ಮನ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ

11. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹೆೇಗೆ ನಿೇಡುತಾತುರೆ?

  ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಸೊಕ್ತವಲ್ಲದ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಕ� ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಂತ�’ ಆಗದಿದದರ�, 
ಅಥವಾ ನೇವು ಕ�ೇಳಿದ ರೊಪದಲಿ್ಲ ಅದನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಆ ರ�ಕಾಡ್್ಯ ನ ಸುರಕ್ಷತ�ಗ� ಹಾನಕರವಲ್ಲದಿದದರ�, 
ನೇವು ಬಯಸಿದ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು,

12. ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊೇರಲು ಏನಾದರೂ ನಮೂನೆಗಳು ಇವೆಯೇ? 

 ಇಲ್ಲ! ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯ ಸಲಿ್ಲಸಲು ರಾವುದ�ೇ ನದಿ್ಯಷಟೆ ನಮೊನ�ಯಿಲ್ಲ, ಆದರ� ಅರ್್ಯದಾರರು ಈ ಕ�ಳಗಿನ 
ವಿವರಗಳನುನು ಸ�ೇರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದ�: 
• ಅರ್್ಯಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸುವ ದಿನಾಂಕ

• ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯ ವಿಳಾಸ

• ಕ�ೇಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿ (ಇದನುನು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ�್ಯ ನೇಡಿ ಕ�ೇಳ್ವುದು ಅಥವಾ ಕ�ೊೇಷಟೆಕದ ರೊಪದಲಿ್ಲ 
ಉತ್ತರಗಳನುನು ಅದ�ೇ ರಿೇತಿರಾಗಿ ಕ�ೊಡುವಂತ� ಕ�ೇಳ್ವುದು ಒಳ�್ಳಯದು)

• ರಾವ ರೊಪದಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕ�ೇಳಲಾಗುತಿ್ತದ� - ಮುದಿ್ರತ ಪ್ರತಿ, ಸಿಡಿ, ಇ-ಮೇಲ್

• ಹಣಪಾವತಿ ಅಫಿಕ್ಸ್/ಲಗತು್ತ

• ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನವನುನು ಉಲ�್ಲೇಖಿಸಿ

• ಸಹಿ

ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ಇಲಾಖ�ಗಳ್ ಆರ್ ಟಿಐ ಕ�ೊೇರಿಕ�ಗಳಿಗ� ಸೊಕ್ತವಾದ 
ನಮೊನ�ಗಳನುನು ಸೊಚಿಸಿದಾದರ�. ಪರಿಸರ ಮತು್ತ ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೊಚಿಸಿದ ನಮೊನ�ಯನುನು 
ಈ ಕ�ೊಂಡಿಯಿಂದ ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು: 

http://envfor.nic.in/sites/default/files/app_pro.pdf

ಕ�ೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೇಗವು ಕೊಡ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನಮೊನ�ಯನುನು (appeal format) 
ಹ�ೊಂದಿದ�. ಆದರ� ಇದನ�ನುೇ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದ�ೇನೊ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಒಂದು ಅರ್್ಯ/ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು 
ಇದ�ೇ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ�ೊಡದ�ೇ ನರಾಕರಿಸುವಂತ� ಇಲ್ಲ.
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13. ನಾನು ಆರ್ ಟಿಐ ಅನುನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್್ ಸಲ್್ಸಬಹುದೆೇ?   

 ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ�. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 
ಆರ್ ಟಿಐ ಪೇಟ್ಯಲ್ http://rtionline.gov.in/ಆರಂಭಿಸಿದ�. ಈ ಪೇಟ್ಯಲ್ ನಲಿ್ಲ ನೇವು ಆಯದ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಯರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಗಳನುನು ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆಸಪಾದ ಕಲಿಪಾಸುತ್ತದ�. 

 ಕ�ಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ್ ಈ ಕುರಿತು ಜಾಲತಾಣವಂದನುನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯಯಲಿ್ಲವ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗಿದ�. 

14. ಆರ್ ಟಿಐನಿಲಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಇರುರ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಏನು? 

 ಆರ್ ಟಿಐ ಕ�ೊೇರಿಕ� ಸಲಿ್ಲಸಿದ ೩೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವ್ಯಜನಕ 
ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು.

 ಅರ್್ಯಯನುನು ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸಿದದರ�, ಆಗ ಹ�ಚುಚಿವರಿ ೫ 
ದಿನಗಳನುನು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಒದಗಿಸಲು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.  

 ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ವ್ಯಕ್್ತಯಬ್ರ ಬದುಕು ಮತು್ತ ಸಾ್ತಂತ್ರ್ಯಕ�ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದದರ�, ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ೪೮ ಗಂಟ�ಗಳ ಒಳಗ� ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು.  

15. ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್ಯಾಯು ಸರಿರಾದ ಸಾರಯಾಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ/ಕಚೆೇರಿಯನುನು ಉದೆದಾೇಶಿಸಿಲ್ ಎಲಂಬ ಕಾರಣಕೆಕು 
ಅರ್ಯಾಯನುನು ಹಿಲಂತಿರುಗಿಸಬಹುದೆೇ? 

 ಇಲ್ಲ! ನೇವು ರಾವ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರನುನು ಉದ�ದೇಶಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ�ೊೇರಿದಿದೇರ�ೊೇ ಅವರು, 
ಅದನುನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರಿಗ� ನಮ್ಮ ಕ�ೊೇರಿಕ� 
ಪಡ�ದ ೫ ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ಅರ್್ಯಯನುನು ತಲುಪಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. 

16. ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಶುಲಕುರನುನು ನಿೇಡಬೆೇಕೆ?

 ಹೌದು! ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರವು ಆರಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಯರದ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿಕ�ಕೆ ಎಷುಟೆ ಶುಲಕೆ ಪಡ�ಯಬ�ೇಕ�ಂಬುದನುನು ನಧ್ಯರಿಸುತ್ತದ�. 
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು ಪ್ರತಿ ಅರ್್ಯಗ� ೧೦ ರೊ.ಗಳ ಶುಲಕೆವನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ�. 
ಮೇಲ� ನೇಡಲಾದ ಕ�ೊೇಷಟೆಕ ೨ ಅನುನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಗಳ್ ಎಷುಟೆ 
ಶುಲಕೆ ವಿಧಿಸುತ್ತವ� ಮತು್ತ ಅದನುನು ಹ�ೇಗ� ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬುದನುನು ನ�ೊೇಡಿ. 

 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಡತನ ರ�ೇಖ�ಯ ಕ�ಳಗಿನ ಕಾಡ್್ಯ (ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್್ಯ) ಇದದರ�, ಆಗ ಆರ್ ಟಿಐ ಶುಲಕೆವನುನು 
ನೇಡಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡಿ್ಯನ ನಕಲುಪ್ರತಿಯಂದನುನು ಅರ್್ಯಯಂದಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸಿ.

 ಅರ್್ಯ ಶುಲಕೆದ ಹ�ೊರತಾಗಿ, ನಮಗ� ಕ�ೊಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಮುದಿ್ರತ ಅಥವಾ ವಿದು್ಯನಾ್ಮನ ರೊಪದಲಿ್ಲ 
ನೇಡಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಚ�ೇರಿ/ಇಲಾಖ�ಯು ನಮಗ� ಶುಲಕೆವನುನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು 
ಪುಟಗಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗ� ಪ್ರತಿೇ ಪುಟಕ�ಕೆ ೨ ರೊ.ನಂತ� ಶುಲಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ 
ರಾವುದ�ೇ ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಶುಲಕೆದ ಕುರಿತು ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಯಲಿ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ 

ಬರ�ದಿರುತಾ್ತರ�. 

 ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ೩೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ನೇಡದಿದದರ�, ಆಗ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಶುಲಕೆರಹಿತವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. 

ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯು 
ವ್ಯಕ್್ತಯಬ್ರ ಬದುಕು 
ಮತು್ತ ಸಾ್ತಂತ್ರ್ಯಕ�ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದದರ�, 
ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
೪೮ ಗಂಟ�ಗಳ ಒಳಗ� 
ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು.  

ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಯನುನು 
ಕಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು 
ಪ್ರತಿಯನುನು ಮಾಡಿ, 
ನಮೊ್ಮಂದಿಗ� ಇಟುಟೆಕ�ೊಳಿ್ಳ! 
ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಗಳನುನು 
ರಿರ್ಸಟೆಡ್್ಯ ಅಂಚ� ಮೊಲಕ 
ಕಳ್ಹಿಸಿ, ನಮಗ� ಅವರಿಂದ 
ಸಿ್ೇಕೃತಿ ಪತ್ರ ದ�ೊರ�ಯುತ್ತದ�.   
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17. ನನನು ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್ಯಾಗೆ ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ ಬರಲ್ಲ್ವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕು? 

 ಆಗ ನೇವು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಒಳ�್ಳಯದು. ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ�ಕೆ 
ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು, ಅವರಿಗ� ಪ್ರತಿಯಂದೊ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ ಆರ್ ಟಿಐ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನುನು 
ಪರಿಶೇಲಿಸಿ, ಕಾಯೇ್ಯನು್ಮಖವಾಗುವ ಕ�ಲಸ ವಹಿಸಲಾಗಿದ�. ನಮ್ಮ ಅರ್್ಯಗ� ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಬರಬಹುದಾಗಿದದ 
ಸಮಯ ಕಳ�ದ ನಂತರದ ೩೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ಅಂದರ� ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು 
ನಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚ�ೇರಿ/ಇಲಾಖ�ಯನುನು ತಲುಪಿದ ನಂತರದ ೩೦ರಿಂದ ೬೦ನ�ೇ 
ದಿನದ ಒಳಗ� ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು.

18. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪುಪಿ/ಅಪೂಣಯಾ ಆಗಿದದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕು? 

 ನೇವು ಆಗ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಅರ್್ಯ ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ನೇವು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದ ೩೦ ದಿನಗಳ 
ಒಳಗ� ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ವಿಳಂಬಕ�ಕೆ ಏನಾದರೊ ಸಮಥ್ಯನೇಯ ಕಾರಣಗಳಿದದರ�, ಆಗ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ನಗದಿಮಾಡಿದದ ಸಮರಾವಕಾಶದ ನಂತರವೂ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದಾಗಿದ�. 

19. ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುರುದಕೆಕು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದೆೇ?

 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ! ಕ�ಲವಂದು ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಆರ್ ಟಿಐ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್್ಳವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 
ಅಂತಹ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡುವುದಕ�ಕೆ ನರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗೊ್ಯ ಆರ್ ಟಿಐ ಕಾಯಿದ� ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ನೇವು ಆಲ�ೊೇಚಿಸುವುದಾದರ�, ನೇವು ನರಾಕರಣ�ಯ ವಿರುದ್ಧ 
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹ�ೊೇಗಬಹುದು.

 ನೇವು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ದ�ೊರ�ತ ೩೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

 ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ನಮ್ಮ ಕ�ೊೇರಿಕ�ಯಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಲು ನರಾಕರಿಸಿದರ�, ಅವರ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಯಲಿ್ಲ ನರಾಕರಣ�ಗ� ಕಾರಣಗಳ್, ನರಾಕರಣ�ಯ ವಿರುದ್ಧ ನೇವು ಹ�ೇಗ� ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು 
ಮತು್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ರಾರಿಗ� ಕಳ್ಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ವಿವರಗಳ್ ಇರಬ�ೇಕು. 

20. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಯಿಲಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತುರಾಗದಿದದಾರೆ ನಾನೆೇನು ಮಾಡಬಹುದು?

 ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲ, ನೇವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ�ೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೇಗಕ�ಕೆ ಎರಡನ�ೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಆರ್ ಟಿಐ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಅವಧಿಯ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ೯೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ನೇವು 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಗ� ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದ ೯೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗ� 
ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ಈ ಸಮಯದ ನಂತರವೂ, ವಿಳಂಬಕ�ಕೆ ಸಮಥ್ಯನೇಯ ಕಾರಣಗಳ್ ಇದದರ�, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು 
ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

21. ಎಸ್ ಐಸಿ/ಸಿಐಸಿಯು ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್್ ಒಲಂದು ಆದೆೇಶರನುನು ನಿೇಡುರುದಕೆಕು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ? 

 ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಐಸಿ/ಸಿಐಸಿ ಆದ�ೇಶಕ�ಕೆ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 

22. ಕೆೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕೊಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನಾಗುತತುದೆ?

 ಸಿಐಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐಸಿಯು ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಕ�ಳಗಿನಂತ� ನಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿದಾದರ� 
ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರ�, 
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- ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಯನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ�ಯೇ ನರಾಕರಿಸಿದರ�, 

- ನಗದಿರಾದ ಸಮಯದ�ೊಳಗ� ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕ�ೊಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ�ಯೇ ನರಾಕರಿಸಿದರ�,

- ವಿಳಂಬವಾದ ಮಾಹಿತಿ

- ಗ�ೊತಿ್ತದೊದ ತಪುಪಾ, ಅಪೂಣ್ಯ ಮತು್ತ ತಪುಪಾದಾರಿಗ�ಳಸುವ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದರ�,

- ಕ�ೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರ�, 

- ರಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದಕ�ಕೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸಿದರ�, 

ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ಅರ್್ಯ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವವರ�ಗ� ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವವರ�ಗ� ಪ್ರತಿೇ ದಿನ ೨೫೦ 
ರೊ. ದಂಡವನುನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗ� ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷಠಾ ದಂಡ ಎಂದರ� ೨೫,೦೦೦ ರೊ.
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ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಯನುನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವ್ಯಜನಕ  
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಶುಲಕೆದ�ೊಂದಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸುವುದು

ದಿನ ೧: ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್್ಯಯು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗ� 

ತಲುಪುವುದು

ದಿನ ೩೦: ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು 
ವ್ಯಕ್್ತಯ ಬದುಕು & ಸಾ್ತಂತ್ರ್ಯಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದದಕ�ಕೆ  

ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಗಡುವು: ೪೮ ಗಂಟ�ಗಳ್

ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಬಂದಿತು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಇಲ್ಲ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಗ� ಗಡುವು:  

ದಿನ 31-60

ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ತಪುಪಾ/ಅಪೂಣ್ಯ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಗ� ಗಡುವು: ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಸಿ್ೇಕಾರ 

ದಿನಾಂಕ + ೩೦ ದಿನಗಳ್

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಗ� ಗಡುವು: ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ೩೦-೪೫ ದಿನಗಳ್

ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಬಂದಿತು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಇಲ್ಲ 
II ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕ�ೊನ�ೇ ದಿನಾಂಕ: I ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಗಡವು ದಿನಾಂಕ + ೯೦ ದಿನಗಳ್  

ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ತಪುಪಾ/ಅಪೂಣ್ಯ 
II ಮೇಲ್ಮನವಿಗ� ಕ�ೊನ�ೇ ದಿನಾಂಕ: I ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಗಡವು ದಿನಾಂಕ + ೯೦ ದಿನಗಳ್  

ರಾಜ್ಯ/ಕ�ೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೇಗಕ�ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ

2.7.4 ಆರ್ ಟಿಐ ಹರಿರುನಕ್ೆ (ಫ್ೇಚಾಟ್ಯಾ)
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2.7.5 ಕೆೇಲಂದ್ರ ಸಕಾಯಾರದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನಮೂನೆ೧. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತುತು ವಿಳಾಸ: 

೨.  ಅರ್್ಯಯನುನು ಉದ�ದೇಶಸಲಾಗಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರ ಹ�ಸರು ಮತು್ತ 
ವಿಳಾಸ: 

೩.  ಅರ್್ಯಗ� ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ನೇಡಿದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಂಪಕಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರ ಹ�ಸರು ಮತು್ತ ವಿಳಾಸ:

೪.  ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಹ�ಸರು ಮತು್ತ ವಿಳಾಸ:

೫.  ರಾರು ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ತಿೇಪು್ಯ ನೇಡಿದರು? 

೬.  ಅರ್್ಯಯ ವಿವರಗಳ್: 

೭.  ರಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದ�ಯೇ, ಅದರ ಸಂಖ�್ಯಗಳೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಆದ�ೇಶದ 
ವಿವರಗಳ್, ಏನಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ,

೮.  ಮೇಲ್ಮನವಿಗ� ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ್, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

೯.  ಕ�ೇಳಲಾಗುತಿ್ತರುವ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಕ�ೊೇರಿಕ� 

೧೦.  ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಕ�ೊೇರಿಕ�ಗ� ಆಧಾರಗಳ್

೧೧.  ಮೇಲ್ಮನವಿಗ� ಪ್ರಸು್ತತತ� ಇರುವ ಏನಾದರೊ ಬ�ೇರ� ಮಾಹಿತಿಗಳ್

೧೨.  ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಂದ ಪರಿಶೇಲನ�/ದೃಢೇಕರಣ

ಟಿಪಪಾಣ: 

ಇದ�ೇ ನಮೊನ�ಯನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡಾ್ಡಯವ�ೇನಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ ನಮೊನ�ಯನುನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು 
ಒಂದು ಅರ್್ಯ/ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನು ಮಾಹಿತಿ ಕ�ೊಡದ�ೇ ನರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಕ�ೊಂಡಿ: ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನಮೊನ�ಯು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕೆ ನಯಮಗಳ್, ೨೦೧೨ರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಇದನುನು 
ಈ ಕ�ೊಂಡಿಯಲಿ್ಲ ನ�ೊೇಡಬಹುದು: 

http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02rti/1_35_2009-IR-1.pdf
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2.7.6 ಎಲಂಒಇಎಫ್ ನ ಅರ್ಯಾ ನಮೂನೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕೆ ಕಾಯಿದ�, ೨೦೦೫ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಅರ್್ಯ ನಮೊನ�

(ಅರ್್ಯದಾರರು ಎರಡು ಅರ್್ಯಗಳನುನು ತುಂಬಿ, ಒಂದನುನು ಪರಾ್ಯವರಣ ಭವನದಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಸರ ಮತು್ತ ಅರಣ್ಯಗಳ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಾ್ಗತಕಾರ/ತಿ್ಯಗ� ನೇಡಬ�ೇಕು. 

೧. ಎ) ಅರ್್ಯದಾರರ ಹ�ಸರು ಮತು್ತ ವಿಳಾಸ:

 ಬಿ) ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 

 ಸಿ) ದೊರವಾಣ/ಫಾ್ಯಕ್ಸ್ ಸಂಖ�್ಯ: 

೨. ಅರ್್ಯಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ದಿನಾಂಕ:

೩. ವಿಷಯ: 

೪. ಬ�ೇಕ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಗಳ್: 

೫. ಮಾಹಿತಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿ:

೬. ಲಗತಿ್ತಸಲಾದ ಶುಲಕೆ (ನಗದು/ಬಾ್ಯಂಕರ್ ಚ�ಕ್)

೭. ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: (ಅರ್್ಯಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ನಂತರ ೩೦ ದಿನಗಳ್)

೮. ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹ�ೇಗ� ಕಳ್ಹಿಸಬ�ೇಕ�ಂದು ಅರ್್ಯದಾರರು ಬಯಸುತಾ್ತರ�: 

 ಎ) ಅಂಚ�ಯ ಮೊಲಕ

 ಬಿ) ಅವರ�ೇ ಸ್ತಃ ಬಂದು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳತಾ್ತರ�

 ಸಿ) ಇ-ಮೇಲ್ ಮೊಲಕ

 ಡಿ) ಫಾ್ಯಕ್ಸ್ ಮೊಲಕ

ಅರ್್ಯದಾರರ ಸಹಿ 

ಅರ್್ಯ ನಮೊನ�ಯನುನು ಈ ಕ�ೊಂಡಿಯಲಿ್ಲ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು: http://envfor.nic.in/sites/default/
files/app_pro.pdf
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3. ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತುಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುರುದು

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತುಯು ಶಾಶವಿತ ಮತುತು ನೆೈಸಗಿಯಾಕ ಸಲಂಪನೂ್ಮಲಗಳಾದ ಸೌರ, ಗಾಳಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತುತು 
ನಿೇರನುನು ಬಳಸಿಕೊಲಂಡು, ಸುಸಿಥಾರ ಮತುತು ಸವಿಚ್ಛ ಶಕತುಯನುನು ಉತಾಪಿದಿಸುತತುವೆ. ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತುಯ 

ಪಾರಿಸರಿಕ ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ ಲಾಭಗಳು ಹಿೇಗಿವೆ:

• ಹಸಿರು ಮನ� ಅನಲಗಳ ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ� ಮತು್ತ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದ�ಯೇ ಶಕ್್ತಯ ಉತಾಪಾದನ�

• ಶಕ್್ತ ವ�ೈವಿಧ್ಯತ�ಯು ಆಮದು ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನ�ಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತ್ತದ�

•   ಉತಾಪಾದನ�, ಸಾಥಾಪನ� ಹಾಗೊ ಇನನುತರ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಆರ್್ಯಕ ಬ�ಳವಣಗ� ಮತು್ತ ಉದ�ೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃರ್ಟೆ 

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತುಯ ಮೂಲಗಳು 

ಸೌರ ಶಕ್್ತ ಎಂದರ� ಸೊಯ್ಯನ ಬ�ಳಕ್ನ ಶಕ್್ತಯನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನುನು ಉತಾಪಾದಿಸುವುದು;  ಇದನುನು 
ಕಟಟೆಡಗಳನುನು ಬಿಸಿಗ�ೊಳಿಸಲು, ತಂಪುಗ�ೊಳಿಸಲು ಹಾಗೊ ಬ�ಳಕ್ಗ�, ನೇರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಇನನುತರ ವಿವಿಧ 
ವಾಣಜ್ಯಕ ಮತು್ತ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಉದ�ದೇಶಗಳಿಗ� ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ�. 

ಪವನ ಶಕ್್ತ ಎಂದರ� ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಶಕ್್ತಯನುನು ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ ಉತಾಪಾದನ�ಗ� ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್್ಳವುದು; ಬಾ್ಯಟರಿ 
ಚಾರ್್ಯ ಮಾಡುವುದು, ನೇರು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಹಿಟುಟೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಅನ�ೇಕ 
ಟಬ�ೈ್ಯನ್ ಗಳನುನು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಮಿ್ಯಸಿ, ಒಂದು ಗಾಳಿತ�ೊೇಟವನುನು ರೊಪಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬಳಕ�-ವಾ್ಯಪಿ್ತಯ ಗಿ್ರಡ್ 
ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನ�ಗ� ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರ�ೈಸಲಾಗುತ್ತದ�. 

ಜ�ೈವಿಕ ಶಕ್್ತ ಎಂದರ� ಸಸ್ಯಗಳ್, ಕೃರ್ ಮತು್ತ ಅರಣ್ಯದ ಉಳಿಕ�ಗಳ್, ಮುನಸ್ಪಲ್ ಮತು್ತ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ತಾ್ಯಜ್ಯದ 
ಸಾವಯವ ಭಾಗಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣ�ಗ� ಸಾವಿರಾರು 
ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಕಟಿಟೆಗ�ಯನುನು ಶಾಖ ಒದಗಿಸಲಿಕಾಕೆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. 

ಜಲ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ ಎಂದರ� ಹರಿಯುವ ನೇರನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು, ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನ� ಮಾಡುವುದು ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ 
ಬೃಹತ್ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನ� ತಂತ್ರಗಳ್ ಲಭ್ಯವಿವ�.

ಭೊ-ಉಷ್ಣ ಶಕ್್ತಯು ನ�ಲದಿಂದ ದ�ೊರ�ಯುವ ಶಾಖವನುನು ಶಕ್್ತಯ ಮೊಲವನಾನುಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್್ಳತ್ತದ�. ಭೊ-ಉಷ್ಣ 
ಶಕ್್ತಯ ಮೊಲಗಳ್ ನ�ಲದ ಮೇಲಾಭಾಗದಿಂದ ಭೊಮಿಯ ಕ�ಲವು ಮೈಲುಗಳ ಆಳದಲಿ್ಲ ದ�ೊರ�ಯುವ ಬಿಸಿನೇರು ಮತು್ತ 
ಬಿಸಿಬಂಡ�ಗಳ ಶಾಖಶಕ್್ತಯವರ�ಗ� ವಾ್ಯಪಿಸಿದ�.

ಸಮುದ್ರ ಶಕ್್ತಯು ಎರಡು ರಿೇತಿಯ ಶಕ್್ತಯನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�: ಸೊಯ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಂದ ದ�ೊರ�ಯುವ ಉಷ್ಣ ಶಕ್್ತ 
ಮತು್ತ ಅಲ�ಗಳ್ ಹಾಗೊ ಉಬ್ರವಿಳಿತದಿಂದ ದ�ೊರ�ಯುವ ರಾಂತಿ್ರಕ ಶಕ್್ತ. ಸಮುದ್ರಗಳ್ ಭೊಮಿಯ ಸುಮಾರು 
ಶ�ೇ. ೭೦ಕೊಕೆ ಹ�ಚಿಚಿನ ಭಾಗವನುನು ಆವರಿಸಿದ�, ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವು ವಿಶ್ದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸೌರ ಸಂಗ್ರಹಗಳ್. ಸೊಯ್ಯನ 
ಬಿಸಿಲು ಸಮುದ್ರದ ಆಳವಾದ ನೇರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಭಾಗದ ನೇರನುನು ಹ�ಚುಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಉಷ್ಣತ�ಯಲಿ್ಲರುವ 
ಈ ವ್ಯತಾ್ಯಸವು ಥಮ್ಯಲ್ ಶಕ್್ತಯನುನು ಉತಾಪಾದಿಸುತ್ತದ�. 



Citizen consumer & civic Action Group (CAG) 89

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕತು ಯೇಜನೆಗಳು 

ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ: 

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ್ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಗಳನುನು ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನುನು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಥಾಳಗಳಲಿ್ಲ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಉದಾ: ಕಟಟೆಡಗಳ ಮೇಲಾಚಿವಣಗಳ್. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳ್ 
ಸಥಾಳಿೇಕರಣಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತವ� ಮತು್ತ ವಿಕ�ೇಂದಿ್ರೇಕರಣಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತವ� (ಅಂದರ� ಅಪಾಟ್್ಯ ಮಂಟ್ ಗಳ್, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ 
ಘಟಕಗಳ್, ಮನ�ೊೇರಂಜನಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ್ ಅಥವಾ ಸಥಾಳಿೇಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ್, ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಥಾಳಿೇಯ 
ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವುದು/ಬಿಸಿಮಾಡುವುದು). 

ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಉತಾಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ್ ಈ ರಿೇತಿರಾಗಿರುತ್ತವ�: (೧) ವಿದು್ಯತ್ ಗಿ್ರಡ್ 
ಒಳಗ�ಯೇ ಸ�ೇರಿಸುವುದು (ಅಂದರ� ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಯ ಕ�ೊಡುವುದು), (೨) 
ಬಿಸಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಮತು್ತ/ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಂಪಕ್ಯಜಾಲಕ�ಕೆ 
ಸ�ೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ (೩) ಸಾಟೆ್ಯಂಡ್ ಅಲ�ೊೇನ್ ಆಗಿ ಆಫ್-ಗಿ್ರಡ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಲಿ್ಲ 
ಬಳಸುವುದು.

ಕೆಲರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತಲಂತ್ರಜ್ಾನಗಳು:

ಮೇಲಾಚಾರಣಿ ಸೌರಶಕತು:

ಮೇಲಾಚಿವಣ ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಲಿ್ಲ ಕಟಟೆಡಗಳ ಮೇಲಾಚಿವಣಯಲಿ್ಲ 
ಫೇಟ�ೊೇವಲಾಟೆಯಿಕ್ ಪಾ್ಯನ�ಲ್ ಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿ, ಸೌರಶಕ್್ತಯನುನು 
ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನಾನುಗಿ ಪರಿವತಿ್ಯಸಲಾಗುತ್ತದ�.  

ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿ ಟಬೆೈಯಾನ್ ಗಳು: 

“ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಟಬ�ೈ್ಯನ್” ಎಂದರ� ಗೃಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ� ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ 
ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ� ಹ�ೊಂದುವಂತಹ ಟಬ�ೈ್ಯನ್ ಗಳ್ ಎಂದು. ಅವು ೧೦೦ ಕ್.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ 
ಕಡಿಮ ಇರುತ್ತವ� ಮತು್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧-೧೦ ಕ್.ವಾ್ಯ. ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಿ್ಲರುತ್ತವ�. 

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ನಿೇರು ಬಿಸಿಮಾಡುರ ಸೌರಶಕತು ಫಲಕಗಳು 

ಗೃಹಬಳಕ�ಯ ನೇರು ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಸೌರಶಕ್್ತ ಫಲಕಗಳನುನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಮನ�ಗಳಲಿ್ಲ ಬಿಸಿ ನೇರು ಪೂರ�ೈಕ�ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ�. ನೇರು ಬಿಸಿಮಾಡುವ 
ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಾಚಿವಣಯಲಿ್ಲರುವ ಸೌರಶಕ್್ತ ಫಲಕಗಳ್ ಸೌರಶಕ್್ತಯ 
ಸಂಗಾ್ರಹಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವ�, ಅವು ಸೊಯ್ಯನ ಬ�ಳಕನುನು ಹಿೇರಿಕ�ೊಂಡು, 
ಟಾ್ಯಂಕ್ನಲಿ್ಲರುವ ನೇರನುನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತವ�. ಈ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಲಿ್ಲ ಮೊೇಡ ಕವಿದ 
ವಾತಾವರಣವಿದಾದಗ ಅಗತ್ಯಬಿದದರ� ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅನಲದ ಅಥವಾ 
ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಬೊಸಟೆರ್ ಅನುನು ಕೊಡ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.  

ಹಿೇಟ್ ಪಲಂಪ್ ಗಳು

ಹಿೇಟ್ ಪಂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ನಮ್ಮ ಮನ�ಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇನಾನುವುದ�ೊೇ ಸಥಾಳದಿಂದ ಶಾಖವನುನು ಹ�ೊರಸಾಗಿಸಿ, 
ಅದನುನು ನೇರಿಗ� ವಗಾ್ಯಯಿಸುತ್ತದ�. ಸೊಯ್ಯನಂದಾಗಿ ಮನ�ಯಲಿ್ಲ ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಶಾಖ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ 
ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಶಾಖ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದು ಇನ�ೊನುಂದು ರೊಪದ ಸೌರ ಶಕ್್ತ ನೇರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಂದ�ೇ 
ಹ�ೇಳಬಹುದು. 
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ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸೌರ ಶಕತು ನಿೇರು ಬಿಸಿಮಾಡುರ ರ್ಯರಸೆಥಾಗಳು: ಸೌರ ಉಷ್ಣ 
ಶಕ್್ತಯ ಇನ�ೊನುಂದು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಬಳಕ� ಎಂದರ� ವಾಣಜ್ಯಕ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ 
ಬಳಕ�ಗಳಿಗ� ಇದನುನು ಬಳಸುವುದು. ಉದಾಹರಣ�ಗ� ಆಸಪಾತ�್ರಗಳ್, ಲಾಂಡಿ್ರಗಳ್, 
ಶಾಲ�ಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿ. 

ತಲಂಪಾಗಿಸುರ ಸೌರ ರ್ಯರಸೆಥಾಗಳು

ಸೌರ ಶಕ್್ತಯನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಏರ್ ಕಂಡಿೇಶನಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯನುನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸೌರ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ್ 
ಎಂದು ಕರ�ಯಲಾಗುವುದು. ನರ್ಕೆರಿಯ ಸೌರ ಶಕ್್ತ, ಸೌರ ಉಷ್ಣ ಶಕ್್ತ ಪರಿವತ್ಯಕ ಮತು್ತ ಫೇಟ�ೊೇ ವೇಲಾಟೆಯಿಕ್ 
ಪರಿವತ್ಯಕಗಳ (ಸೊಯ್ಯನ ಬ�ಳಕ್ನಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ) ಮೊಲಕ ಈ ರಿೇತಿಯ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯನುನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. 

ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತು ರ್ಯರಸೆಥಾಗಳು 

ವಿದು್ಯತ್ ಗಿ್ರಡ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗ� ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನುನು ಪೂರ�ೈಸಬಲ್ಲ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಬಹುದು. 
ಗಿ್ರಡ್-ಇಂಟರಾಕ್ಟೆವ್ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಯೇಜನ�ಗಳ್ ಪವನ ಶಕ್್ತ, ಜ�ೈವಿಕ ಮತು್ತ ಸೌರಶಕ್್ತಯನುನು (೧ ಮ.ವಾ್ಯ.
ಗಿಂತ ಅಧಿಕ) ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲ ವಿದು್ಯತ್ ಅನುನು (೨೫ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ) ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವ� ಹಾಗೊ 
ಇವು ಹ�ಚಾಚಿಗಿ ಖಾಸಗಿ ಹೊಡಿಕ�ಯಿಂದ ನಡ�ಯುತಿ್ತದುದ, ಆರಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದು್ಯತ್ ನಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೇಗಗಳ 
(ಎಸ್ ಇಆರ್ ಸಿ) ದರ ನೇತಿಯಡಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದ�.  

೧. ಸಮುದಾಯ ಆಧರಿತ - ವಿಕ�ೇಂದಿ್ರೇಕೃತ ಹಂಚಿಕ�ಯ ಉತಾಪಾದನ� (ಡಿಸ�ಂಟ್ರಲ�ೈರ್್ಡ ಡಿಸಿ್ರಿಬೊ್ಯಟ�ಡ್ ಜನ�ರ�ೇಶನ್ 
- ಡಿಡಿರ್)

ವಿಕ�ೇಂದಿ್ರೇಕೃತ ಹಂಚಿಕ�ಯ ಉತಾಪಾದನ�ಯು ಸಣ್ಣ, ವಿಕ�ೇಂದಿ್ರೇಕೃತ, ಆಫ್ ಗಿ್ರಡ್ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯನುನು 
ಹ�ೊಂದಿದುದ, ಎಲಿ್ಲ ಶಕ್್ತ ಬಳಕ�ರಾಗುತ್ತದ�ಯೇ ಆ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದ�. 
ಆಫ್-ಗಿ್ರಡ್ (ವಿದು್ಯತ್ ಜಾಲದ ಸಂಪಕ್ಯವಿಲ್ಲದ) ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗ� ಅಥವಾ ತುಂಬ ದೊರದಲಿ್ಲದುದ, 
ವಿದು್ಯತ್ ಜಾಲದ ಸಂಪಕ್ಯ ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲದ ಸಥಾಳಗಳಿಗ� ಈ ವ್ಯವಸ�ಥಾ ಸೊಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದ�. ಈ ಸಾಟೆ್ಯಂಡ್ ಅಲ�ೊೇನ್ 
ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ್ ಸಥಾಳಿೇಯ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ, ಸಥಾಳಿೇಯ ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ಬಳಕ� ಮತು್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೊ ಶಕ್್ತಯ ಬಳಕ�ಯಲಿ್ಲ 
ಸಥಾಳಿೇಯ ನಯಂತ್ರಣಕ�ಕೆ ಆಸಪಾದ ಕ�ೊಡುವುದರಿಂದ ಹ�ಚುಚಿ ಉಪಯುಕ್ತವ�ನನುಸುತ್ತವ�. 

ಡಿಡಿರ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ್ ಒಂದ�ೇ ಮೊಲವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣ�ಗ� ಕ�ೇಂದಿ್ರೇಯ ಪವನ ಅಥವಾ 
ಸೌರಶಕ್್ತ) ಅಥವಾ ಬಹುಮೊಲಗಳನುನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣ�ಗ� ಪವನ ಮತು್ತ ಸೌರಶಕ್್ತ, ಎರಡನೊನು 
ಸ�ೇರಿಸುವುದು). ಡಿಡಿರ್ಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ವೃದಿ್ಧಸಲು ಅಥವಾ ಅದಕ�ಕೆ 
ಪರಾ್ಯಯವಾಗಿ ಬಳಕ�ರಾಗುತ್ತದ�. ಇದು ಗಾ್ರಹಕರ ಕಡ�ಯಿಂದ ಜಾಲಕ�ಕೆ ಸಂಪಕ್ಯ ಹ�ೊಂದಿದ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ 
ಉತಾಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಾಗಿದುದ, ಇದರಲಿ್ಲ ಸಾಗಾಣಕ� ಮತು್ತ ಹಂಚಿಕ� ನಷಟೆಗಳ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮ ಇರುತ್ತವ�.

ಸೌರಶಕತು ಘಟಕ ಪರನ ಶಕತು ಘಟಕ ಜೆೈವಿಕ ಶಕತು ಘಟಕ ಕರುಜಲವಿದು್ಯತ್ ಘಟಕ
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ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತುಯನುನು ಉತೆತುೇರ್ಸಲು ನಿೇತಿಗಳು ಮತುತು ಪ್ರೇತಾಸಾಹಕಗಳು

l ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಪೇಟ್ಯಾ ಫೇಲ್ಯೇ ಮಾನದಲಂಡಗಳು (ಆರ್.ಪ್.ಎಸ್) 

ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ್ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತಯನುನು ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸಲ�ಂದು ಆರ್ ಪಿಎಸ್ ಅನುನು ನೇಡುತಿ್ತವ�. 
ಆರ್ ಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತವ�: 

ಎ) ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರ�ೈಕ� ಕಂಪನಗಳಿಗ� ಅವು ಉತಾಪಾದಿಸುವ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯಲಿ್ಲ ನಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಶಕ್್ತ ಮೊಲದಿಂದ ಉತಾಪಾದಿಸುವಂತ� ಕರಾರು ಮಾಡುವುದು. 

(ಬಿ) ಹಂಚಿಕ� ಕಂಪನಗಳ್ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳಿಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಖರಿೇದಿಸುವುದು. ಈ ಉದ�ದೇಶಕಾಕೆಗಿ, ರಾಜ್ಯ 
ವಿದು್ಯತ್ ನಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೇಗಗಳ್ ಗಿ್ರಡ್ ಗ� ಪೂರ�ೈಸಿದ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತಗ� ಈ ಮೊದಲ�ೇ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ�ಟೆ 
ದರಕ್ಕೆಂತ ಹ�ಚಿಚಿನ ದರವನುನು ನೇಡುವಂತ� ವಿದು್ಯತ್ ಬಳಕ� ಕಂಪನಗಳಿಗ� ಕರಾರು ಮಾಡಿ, ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸುತಿ್ತದ�. ರಾವ ರಿೇತಿಯ ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ� ಎನುನುವುದನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 
ಈ ದರಗಳ್ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗುತಿ್ತದುದ, ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಉತಾಪಾದಕರಿಗ� ಅವರ ಯೇಜನ�ಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಗದಿತ 
ಆದಾಯ ಬರುವಂತ� ಮಾಡುತ್ತದ�. 

l  ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು (ಆರ್ ಇಸಿಗಳು)

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತಮೊಲಗಳನುನು ಹ�ಚುಚಿ ಬಳಕ� ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್್ಳವತ್ತ ಬದಲಾಗುವುದಕ�ಕೆ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
(ಆರ್ ಇ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಮೊಲಕವೂ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನುನು ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ಮೊಲಗಳಿಂದ ಉತಾಪಾದಿಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಪಾರಿಸರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗ� ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಇದು 
ಉತಾಪಾದಿಸಲಾದ ವಿದು್ಯತ್ ಗಿಂತ ಭಿನನುವಾಗಿರುತ್ತದ�. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನುನು ನೇಡಲು ಪರಿಗಣಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ 
ಭೌತಿಕ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಗಿಂತ ಭಿನನುವಿರುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಆರ್ ಇಸಿಯನುನು ಮೊದಲನ�ಯದರಲಿ್ಲ ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ�. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮವ�ಂದರ�, ಮಾರಲಿಕ�ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಕ�ಕೆ ಎರಡು ಉತಪಾನನುಗಳ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವ�, ಒಂದು ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಶಕ್್ತ (ಆರ್ ಇ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ್ ಮತು್ತ ಇನ�ೊನುಂದು ಉತಾಪಾದನ�ರಾದ ವಿದು್ಯತ್. ೧ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಎಂದರ� ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಮೊಲದಿಂದ ತರಾರಾದ ೧ ಮ.ವಾ್ಯ. ಶಕ್್ತಯನುನು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತ್ತದ�. 
ವಾ್ಯಪಾರ ಅಥವಾ ಹೊಡಿಕ� ಮಾಡುವುದಕ�ಕೆ ಆಸಕ್್ತ ಇರುವವರು ಆರ್ ಇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಆರ್ ಇ ವಿದು್ಯತ್ ನುನು ಬಳಕ� ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

 ಹಲಂಚಿಕೆಗೊಲಂಡ ಸೌರಶಕತು ಘಟಕ ಹಲಂಚಿಕೆಗೊಲಂಡ ಜೆೈವಿಕ 
ಅನಿಲ ಘಟಕ

ಹಲಂಚಿಕೆಗೊಲಂಡ ಪರನಶಕತು 
ಘಟಕ
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l  ಒಟು್ಟ ಮಿೇಟರ್ ರ್ಯರಸೆಥಾ (ನೆಟ್ ಮಿೇಟರಿಲಂಗ್)

ಒಟುಟೆ ಮಿೇಟರ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯು ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತಯಿಂದ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲಯೇ ಮೇಲಾಚಿವಣ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ ಮೊಲಕ 
(ಸೌರಶಕ್್ತ ಫಲಕಗಳ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಮಿಲು್ಲಗಳ್) ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನ� ಮಾಡುವುದನುನು ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸುತಿ್ತದುದ, ಈ 
ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನೊನು ಗಿ್ರಡ್ ಗ� ಪೂರ�ೈಸಬಹುದಾಗಿದ�. ಜನರ�ೇಟರ್ ಗಳ್ ಗಿ್ರಡ್ ಗ� ಪೂರ�ೈಸಿದ ವಿದು್ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಕ�ಕೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ ಪಡ�ಯುತ್ತವ�.  ಒಟುಟೆ ಮಿೇಟರ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯು ಜನರ�ೇಟರ್ ಗಳ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ ಮಿೇಟರ್ ಗಳ್ 
ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಬಳಕ�ರಾದ ವಿದು್ಯತ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತು್ತ ಗಿ್ರಡ್ ಗ� ಪೂರ�ೈಕ�ರಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಲ�ಕಕೆ ಇಡುತ್ತವ�. 
ಉತಾಪಾದನ�ರಾದ ವಿದು್ಯತ್ ಸಥಾಳದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಸರಿದೊಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗದಿದದರ�, ಆಗ ಗಿ್ರಡ್ ನಂದ ವಿದು್ಯತ್ ನುನು 
ಪಡ�ದು, ಬಳಕ� ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ�.

ಮುಕತು ಲಭ್ಯತೆ 

ಮುಕ್ತ ಲಭ್ಯತ�ಯು ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಬೃಹತ್ ಬಳಕ�ದಾರರಿಗ� (೧ ಮ.ವಾ್ಯ. ಮತು್ತ ಅದಕ್ಕೆಂತಲೊ ಹ�ಚಿಚಿಗ� ಲ�ೊೇಡ್ ಗ� 
ಸಂಪಕ್ಯ ಹ�ೊಂದಿರುವವರು) ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಮೊಲದಿಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನುನು 
ಅಗಗೆದ ದರದಲಿ್ಲ ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆಸಪಾದ ಕಲಿಪಾಸುತ್ತದ�. ೨೦೦೩ರ ವಿದು್ಯತ್ ಕಾಯಿದ�ಯು ಪರವಾನಗಿದಾರರಿಗ� 
ಸರ್ ಚಾರ್್ಯ ಪಾವತಿಯಂದಿಗ� ಸಾಗಾಣಕ� ಮತು್ತ ಹಂಚಿಕ� ಸಂಪಕ್ಯಜಾಲಗಳಿಗ� ಮುಕ್ತ ಲಭ್ಯತ�ಗ� ಆಸಪಾದ ಕಲಿಪಾಸುತ್ತದ�; 
ಜ�ೊತ�ಗ� ಲ�ೈನ್ ಗಳನುನು ಬಳಸುವ ಮುಕ್ತ ಲಭ್ಯತ� ಗಾ್ರಹಕರಿಂದ ತಮಗಾಗುವ ಆದಾಯದ ನಷಟೆಕ�ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 
ಪಾವತಿಗ� ಆಸಪಾದವನುನು ಕಲಿಪಾಸಿದ�. 

ಇಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಿಚಾರವ�ಂದರ� ಗಾ್ರಹಕರು ಈಗಿರುವ ವಿದು್ಯತ್ ಬಳಕ� ಏಕಸಾ್ಮ್ಯದಿಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯನುನು ಕ�ೊಳ್್ಳವುದಕ�ಕೆ 
ಬದಲಿಗ� ಹಲವಾರು ಸಪಾಧಾ್ಯತ್ಮಕ ವಿದು್ಯತ್ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಖರಿೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬ�ೇಕು ಎನುನುವುದು. 
ಇದರಿಂದ ರ�ೊೇಗಗ್ರಸಥಾ ಉದ್ಯಮಗಳಾದ ಜವಳಿ, ಸಿಮಂಟ್ ಮತು್ತ ಉಕುಕೆ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಂತಹ ಬೃಹತ್ 
ಬಳಕ�ದಾರರಿಗ� ಸಪಾಧಾ್ಯತ್ಮಕವಾದ ದರಗಳಲಿ್ಲ ನಯಮಿತವಾದ ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರ�ೈಕ�ರಾಗುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಅದು ವಿದು್ಯತ್ 
ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯ ವಹಿವಾಟನೊನು ವೃದಿ್ಧಸುತ್ತದ�. 

l  ಸಬಿಸಾಡಿಗಳು

ಹ�ೊಸ ಮತು್ತ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತಿೇಯ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಏಜ�ನಸ್ ನಯಮಿತ 
(ಐಆರ್ ಇಡಿಎ) ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಗಳ ಮೊಲಕ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸಲು 
ಅನುದಾನಗಳ್, ಸಾಲಗಳ್, ರಿರಾಯಿತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ತ�ರಿಗ� ವಿನಾಯಿತಿಗಳ್ ಇನನುತರ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಕ 
ಅಥವಾ ಉತ�್ತೇಜಕಗಳನುನು ನೇಡುತ್ತದ�.

l  ಉತಾಪಿದನೆ ಆಧರಿತ ಪ್ರೇತಾಸಾಹಕ (ರ್ಬಿಐ)

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರವು ಉತಾಪಾದನ� ಆಧರಿತ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಕದ ಮೊಲಕ ಗಿ್ರಡ್-ಸಂಪಕ್ಯವಿರುವ ಪವನ ಮತು್ತ ಸೌರ 
ವಿದು್ಯತ್ ಯೇಜನ�ಗಳಿಂದ ಉತಾಪಾದನ�ರಾಗುವ ಹ�ಚುಚಿವರಿ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಅದಕ�ಕೆ 
ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಕಗಳನುನು ನೇಡುತ್ತದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿಯಲಿ್ಲ, ಗಿ್ರಡ್ ಗ� ಪೂರ�ೈಸಿದ ವಿದು್ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಕ�ಕೆ ಫಿೇಡ್ 
ಇನ್ ದರ ಪಾವತಿಯ ಜ�ೊತ�ಗ� ಪವನ ಮತು್ತ ಸೌರಶಕ್್ತಯ ಉತಾಪಾದಕರಿಗ� ಗಿ್ರಡ್-ಆರ್್ಯಕ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಧನಗಳನುನು 
ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿಯಲಿ್ಲ, ೪ ವಷ್ಯಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮಯಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಗ� ಹಾಗೊ ಗರಿಷಠಾ ೧೦ ವಷ್ಯಗಳಿಗ� 
ಪ್ರತಿ ಮ.ವಾ್ಯ.ಗ� ೧೦೦ ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಯಲಿ್ಲ, ಪವನ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದಕರಿಗ� ಗಿ್ರಡ್ ಗ� ಪೂರ�ೈಸುವ ವಿದು್ಯತ್ ಗ� ಪ್ರತಿ 
ಯುನಟ್ ಗ� ೦.೫೦ ಒಂದು ರ್ಬಿಐ ಅನುನು ನೇಡಲಾಗುವುದು. 
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l  ಹೆಚಿಚಾಸಿದ ಮೌಲ್ಯಕುಸಿತ (Accelerated Depreciation)

ಹ�ಚಿಚಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಕುಸಿತ (Accelerated Depreciation)ಎಂದರ� ಒಂದು ಕಂಪನಯು ಹಣಕಾಸು ಲ�ಕಕೆಪತ್ರ ಅಥವಾ 
ತ�ರಿಗ� ಉದ�ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಗದಿತ ಆಸಿ್ತಯ ಮೌಲ್ಯವನುನು ಈ ಮೊದಲಿನ ವಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ನಂತರದ 
ಪ್ರತಿೇವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಗಣನ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡ ಮೌಲ್ಯಕುಸಿತದ ಮೊತ್ತವು ಇನನುಷುಟೆ ಕುಸಿತವಾಗುವಂತ� ಮಾಡುವ 
ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ�. ಹಣಕಾಸು ಲ�ಕಕೆಪತ್ರದ ಉದ�ದೇಶಗಳಿಗ� ಹ�ಚಿಚಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಕುಸಿತವು ಆರಂಭಿಕ 
ವಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚುಚಿ ಉತಾಪಾದಕವಾಗುತ್ತದ� ಎಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದುದ, ಮೌಲ್ಯಕುಸಿತದ ವ�ಚಚಿವು ಪ್ರತಿೇ ವಷ್ಯ 
ಆಸಿ್ತಯ ಉಪಯುಕ್ತತ�ಯನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ� ಎಂಬುದನುನು ಹ�ಚುಚಿ ನಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಧಿಸುತ್ತದ�. ತ�ರಿಗ� 
ಉದ�ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಹ�ಚಿಚಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಕುಸಿತವು, ಮುಂಬರುವ ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಹ�ಚಿಚಿಸಿದ ತ�ರಿಗ� ಅಹ್ಯ ಆದಾಯಕ�ಕೆ 
ಪ್ರತಿರಾಗಿ, ಪ್ರಸು್ತತ ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ತ�ರಿಗ� ಅಹ್ಯ ಆದಾಯವನುನು ಕಡಿಮಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ ಕಾಪ್ಯರ�ೇಟ್ ಆದಾಯ 
ತ�ರಿಗ�ಗಳನುನು ಮುಂದೊಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�. ಇದು ಒಂದು ಮೌಲಿಕ ತ�ರಿಗ� ಉತ�್ತೇಜಕವಾಗಿದುದ, 
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗ� ಹ�ೊಸ ಆಸಿ್ತಯನುನು ಖರಿೇದಿಸುವಂತ� ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸುತ್ತದ�.

ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನ�ಯಲಿ್ಲ, ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನಾ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯನುನು ಪ್ರವ�ೇಶಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನುನು 
ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸಲು, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರವು ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನಾ ಘಟಕವಂದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದ ವಷ್ಯದಲಿ್ಲ ೮೦% 
ಮೌಲ್ಯಕುಸಿತವನುನು ಘೊೇರ್ಸಲು ಆಸಪಾದ ನೇಡಿದ�. 

ವಿದು್ಯತ್ ಕಾಯಿದೆ ೨೦೦೩, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿದು್ಯತ್ ನಿೇತಿ ೨೦೦೫ ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ದರ ನಿೇತಿ, ಇರುಗಳಲ್್ 
ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತುಯ ಪ್ರಸಾತುಪ:

ವಿದು್ಯತ್ ಕಾಯಿದ� 
೨೦೦೩

ಪಿೇಠಿಕ� (ಪುಟ ಸಂಖ�್ಯ ೧) ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಉತಾಪಾದನ�, ಸಾಗಾಣಕ�, ಹಂಚಿಕ�, ವಾ್ಯಪಾರ, 
ಬಳಕ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಮತು್ತ ವಿದು್ಯತ್ ಉದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಅನುಕೊಲಕರವಾದ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು, ..., ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತು್ತ ಪಾರಿಸರಿಕವಾಗಿ ಹಾನಕರವಲ್ಲದ 
ನೇತಿಗಳ ಉತ�್ತೇಜನ�, ಈ ಎಲ್ಲದಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ�  ಕಾನೊನುಗಳನುನು ಕ�ೊ್ರೇಡಿೇಕರಿಸುವ 
ಒಂದು ಕಾಯಿದ�...  

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಶಕ್್ತ ಉತ�್ತೇರ್ಸಲು 
ನಯಂತ್ರಕಗಳ 
ಆದ�ೇಶ 

ಪರಿಚ�ಛೇದ ೨ (೪೭): ಸಾಗಾಣಕ� ಮಾಗ್ಯಗಳ್ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕ� ವ್ಯವಸ�ಥಾ ಅಥವಾ ಅಂತಹ 
ಮಾಗ್ಯಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ ಅಥವಾ ರಾವುದ�ೇ ಅಪಾ್ರಪಿ್ರಯೇಟ್ 
ಕಮಿಶನ್ ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿದ ನಯಮಾವಳಿಗಳಿಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನ�ಯಲಿ್ಲ 
ತ�ೊಡಗಿದ ರಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್್ತ ಅಥವಾ ಗಾ್ರಹಕ ಅಥವಾ ರಾವುದ�ೇ ಪರವಾನಗಿದಾರರಿಗ� 
ತಾರತಮ್ಯ-ರಹಿತ ಒದಗಿಸುವಿಕ�... ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ ಕಾಯಿದ� ೨೦೦೩ರ ಪರಿಚ�ಛೇದ ೮೬ ಹಿೇಗ� 
ಹ�ೇಳ್ತ್ತದ� - ರಾಜ್ಯ ಆಯೇಗವು ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳಿಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ 
ಸಹಉತಾಪಾದನ� ಮತು್ತ ಉತಾಪಾದನ�ಯನುನು ಗಿ್ರಡ್ ನ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಮತು್ತ ರಾವುದ�ೇ 
ವ್ಯಕ್್ತಗ� ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಮಾರಾಟಕಾಕೆಗಿ ಸೊಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಉತ�್ತೇರ್ಸುತ್ತದ�, ಜ�ೊತ�ಗ� ಅಂತಹ ಮೊಲಗಳಿಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ, ಹಂಚಿಕ� 
ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಒಟುಟೆ ಬಳಕ�ಯ ಶ�ೇಕಡಾವಾರನುನು 
ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು ರೊಪಿಸುತ್ತದ�.   ಪರಿಚ�ಛೇದ ೬೧ (ಎರ್) ದರ ನಣ್ಯಯಕ�ಕೆ 
ನಯಮಗಳ್ ಮತು್ತ ಕರಾರುಗಳನುನು ಅಪಾ್ರಪಿ್ರಯೇಟ್ ಕಮಿಶನ್ ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ 
ಈ ಕ�ಳಗಿನವುಗಳ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನದಡಿಯಲಿ್ಲ ಹಿೇಗ� ಮಾಡುತ್ತದ�:    (h) ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ಮೊಲಗಳಿಂದ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ಸಹಉತಾಪಾದನ� ಮತು್ತ ಉತಾಪಾದನ�  (i) ರಾರ್್ರಿೇಯ ವಿದು್ಯತ್ 
ನೇತಿ  ಮತು್ತ ರಾರ್್ರಿೇಯ ದರ ನೇತಿ  



Information Handbook On Thermal Power Plants

Citizen consumer & civic Action Group (CAG)94

ರಾರ್್ರಿೇಯ ವಿದು್ಯತ್ 
ನೇತಿ   

೫.೨.೨೦ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳ ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಕ್ರು ಜಲ, ಪವನ ಮತು್ತ ಜ�ೈವಿಕ ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಹ�ಚುಚಿವರಿ ವಿದು್ಯತ್ 
ಉತಾಪಾದನಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಹುಟುಟೆಹಾಕಲು ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕ್ದ�. 
ಒಟುಟೆ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯಲಿ್ಲ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳ ಒಟಾಟೆರ� ಪಾಲನುನು 
ಹ�ಚಿಚಿಸುವ ದೃರ್ಟೆಯಿಂದ, ಸೊಕ್ತ ಉತ�್ತೇಜನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೊಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ಭಾಗಿೇದಾರಿಕ�ಯನುನು ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸಲು ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.     

ರಾರ್್ರಿೇಯ ದರ 
ನೇತಿ   

೬.೪ ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತಯ ವ�ಚಚಿದ ಅಥ್ಯದಲಿ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊಲಗಳ�ೂಂದಿಗ� 
ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳ್ ಸಪಾಧ�್ಯ ನಡ�ಸಲು ಸ್ಲಪಾ ಸಮಯ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳತ್ತದ�. 
ಆದದರಿಂದ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಗಳ್ ಅಪಾ್ರಪಿ್ರಯೇಟ್ ಕಮಿಶನ್ ನಧ್ಯರಿಸಿದ ರಿರಾಯಿತಿಯ 
ದರದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬ�ೇಕ್ದ�.  ೨. ... ಅದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊಲಗಳಿಂದ 
ಶಕ್್ತಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರ ನಡುವ�, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕ� 
ಪರಿವಾನಗಿದಾರರಿಂದ ನಡ�ಯುವ ಅಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಣ�ಯು, ಸಾಧ್ಯವಿದದಷೊಟೆ ಸಪಾಧಾ್ಯತ್ಮಕ 
ಹರಾಜು/ಬಿಡಿ್ಡಂಗ್ ಪ್ರಕ್್ರಯಯ ಮೊಲಕ ನಡ�ಯಬ�ೇಕು... 

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ ಶಕತುಯನುನು ಉತೆತುೇರ್ಸುರ ಸಲಂಸೆಥಾಗಳು

ಸಂಸ�ಥಾ ಉದ�ದೇಶ ವಿವರಗಳ್ ವಿಳಾಸ

ಹ�ೊಸ ಮತು್ತ 
ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಶಕ್್ತ ಸಚಿವಾಲಯ 
(ಎಂಎನ್ ಆರ್ ಇ) 

ಹ�ೊಸ ಮತು್ತ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಶಕ್್ತಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ 
ವಿಚಾರಗಳಿಗ� ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದ 
ನ�ೊೇಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ  

ಗಾ್ರಮಿೇಣ, ನಗರ, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ 
ಮತು್ತ ವಾಣಜ್ಯ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ 
ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಮತು್ತ ಸಿಥಾರ 
ಸಾಧನಗಳ್, ಹ�ೊಸ 
ಮತು್ತ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ್ /ಸಾಗಾಣಕ�ಗ� 
ಸಾಧನಗಳ್, ಸಂಶ�ೋೇಧನ�, 
ವಿನಾ್ಯಸ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, 
ತರಾರಿಕ� ಮತು್ತ ಸಾಥಾಪನ�ಗ� 
ಆಸಪಾದ ಕಲಿಪಾಸುವುದು 

ಬಾ್ಲಕ್ - ೧೪, ಸಿರ್ಒ ಸಂಕ್ೇಣ್ಯ, ಲ�ೊೇಧಿ 
ರಸ�್ತ, ನವದ�ಹಲಿ - ೧೧೦೦೦೩, ಭಾರತ 
ದೊ.ಸಂ.:+೯೧-೧೧-೨೪೩೬೨೭೭೨ 
ಇ.ಮೇಲ್:   secy-mnre@nic.in/

ಭಾರತಿೇಯ 
ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ  
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಏಜ�ನಸ್ 
ನಯಮಿತ (ಐಆರ್ ಇಡಿಎ)

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಮತು್ತ 
ಶಕ್್ತ ದಕ್ಷತ�/ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಹಣಕಾಸು 
ಸಹಾಯವನುನು ಉತ�್ತೇರ್ಸುವುದು, 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ 
ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು 

ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದನ� ಮತು್ತ 
/ಅಥವಾ ಶಕ್್ತಯನುನು ಹ�ೊಸ 
ಮತು್ತ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಮೊಲಗಳ ಮೊಲಕ 
ಉತಾಪಾದಿಸುವ ಮತು್ತ 
ಶಕ್್ತ ಕ್ಷಮತ� ಮೊಲಕ ಶಕ್್ತ 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನದಿ್ಯಷಟೆ 
ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಮತು್ತ 
ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗ� ಹಣಕಾಸು 
ಸಹಾಯವನುನು ನೇಡುವುದು

೩ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಆಗಸ್ಟೆ ಕಾ್ರಂತಿ ಭವನ, 
ಭಿಕ�ೈರ್ಕಾಮಾ ಸಥಾಳ,  ನವದ�ಹಲಿ - 
೧೧೦೦೦೬  ದೊ.ಸಂ.: +೯೧ ೧೧ 
೨೬೭೧೭೪೦೦ - ೪೧೩ ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: 
+೯೧ ೧೧ ೨೬೭೧೭೪೧೬ ಇ.ಮೇಲ್: 
cmd@ireda.gov.in

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಏಜ�ನಸ್ಗಳ್  

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತಯನುನು 
ಉತ�್ತೇರ್ಸಲು ರಾಜ್ಯ 
ನ�ೊೇಡಲ್ ಏಜ�ನಸ್ರಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಯನವ್ಯಹಿಸುತ್ತದ�. 
ಎಂಎನ್ ಆರ್ ಇ ಕ�ಳಗ� ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಅದರ 
ನೇತಿಗಳ್ ಹಾಗೊ ಆರಾ 
ರಾಜ್ಯಗಳ ನೇತಿಯಿಂದ 
ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ ಪಡ�ಯುತ್ತದ�.    

ಹ�ೊಸ ಮತು್ತ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳ ಬಳಕ�ಯನುನು 
(ಎನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇ) 
ಉತ�್ತೇರ್ಸುವುದು ಮತು್ತ ಆ 
ನಟಿಟೆನಲಿ್ಲ ಯೇಜನ�ಗಳನುನು 
ಅನುಷಾಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಶಕ್್ತ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳನುನು 
ಉತ�್ತೇರ್ಸುವುದು 
ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ ಮೊಲಗಳ 
ಕುರಿತ ಸಂಶ�ೋೇಧನ� 
ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು 
ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಿಸುವುದು.

ಕನಾ್ಯಟಕ ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಏಜ�ನಸ್,  ನಂ. ೩೯, 
ಶಾಂತಿಗೃಹ, ಭಾರತ್ ಸೌಕೆಟ್ಸ್ & ಗ�ೈಡ್ಸ್ 
ಕಟಟೆಡ, ಅರಮನ� ರಸ�್ತ  ದೊ.ಸಂ.: (೦
೮೦)೨೨೨೦೭೮೫೧/೨೨೨೦೮೧
೦೯/೯೪೮೦೬೯೧೦೪೧. ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: 
೦೮೦-೨೨೨೫೭೩೯೯ ಇಮೇಲ್: 
kredlnce@yahoo.co.in/
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ತಮಿಳ್ ನಾಡು ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಏಜ�ನಸ್, ಇ.ವಿ.ಕ�. ಸಂಪತ್ 
ಮಾಲಿಗ�ೈ, ೫ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ನಂ.೬೮, 
ಕಾಲ�ೇಜು ರಸ�್ತ, ಚ�ನ�ನುೈ - ೬೦೦೦೦೬ 
ತಮಿಳ್ ನಾಡು
ದೊ.ಸಂ.: ೦೪೪ ೨೮೨೨೪೮೩೦  & 
೨೮೨೩೬೫೯೨
ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: ೨೮೨೨ ೨೯೭೧
ಇಮೇಲ್: info@teda.in/
ಕ�ೇರಳ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್್ತ ಮತು್ತ 
ಗಾ್ರಮಿೇಣ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಏಜ�ನಸ್ 
ಪೇಲಿೇಸ್ ಪರ�ೇಡ್ ಗೌ್ರಂಡ್, ತ�ೈಕಾಡ್, 
ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ೬೯೫೦೧೪
ದೊ.ಸಂ.:
(೦೪೭೧)೨೩೨೯೮೫೪, 
೨೩೩೮೦೭೭, ೨೩೩೪೧೨೨, 
೨೩೩೩೧೨೪ &೨೩೩೧೮೦೩
ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: (೦೪೭೧)೨೩೨೯೮೫೩
ಮಿಂಚಂಚ�: 
director@anert.in/
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಶಕ್್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ 
(ಎನ್ ಇಡಿಸಿಎಪಿ)
೫-೮-೨೦೭/೨, ಪಿಸಾಗೆಹ್ ಸಂಕ್ೇಣ್ಯ, 
ನಾಂಪಲಿ್ಲ, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ - 
೫೦೦೦೦೧ 
ದೊ.ಸಂ.: (೦೪೦)೨೩೨೦ ೨೩೯೧ 
ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: (೦೪೦)೨೩೨೦೧೬೬೬
ಮಿಂಚಂಚ�: info@nedcap.gov.in, 
nedcap@ap.nic.in

ರಾಜ್ಯ ವಿದು್ಯತ್ 
ನಯಂತ್ರಣಾ 
ಆಯೇಗ

ವಿದು್ಯತ್ ದರಗಳ 
ಸುಧಾರಣ�, ಸಬಿಸ್ಡಿಗಳ 
ಕುರಿತು ಪಾರದಶ್ಯಕ 
ನೇತಿಗಳ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಮತು್ತ ಪಾರಿಸರಿಕವಾಗಿ 
ಹಾನಕರವಲ್ಲದ 
ನೇತಿಗಳ ಮತು್ತ 
ಅದಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅಥವಾ ಅದರ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಪಾ್ರಸಂಗಿಕವಾದ 
ವಿಚಾರಗಳಿಗ� ಉತ�್ತೇಜನ�.

ನವಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ 
ಶಕ್್ತ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹಕ�ಕೆ 
ವಿದು್ಯತ್ ನಯಂತ್ರಣಾ 
ಆಯೇಗಕ�ಕೆ ಪರಿಚ�ಛೇದ 
೮೪(೧) ಆದ�ೇಶಸುತ್ತದ�.

ಕನಾ್ಯಟಕ: ೬ & ೭ನ�ೇ ಮಹಡಿ, 
ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಛ�ೇಂಬರ ್ಸ್, 
ಎಂ ರ್ ರಸ�್ತ, ಬ�ಂಗಳೂರು 
-  ೫೬೦ ೦೦೧ ಫೇನ್: 
(೦೮೦) ೨೫೩೨೦೨೧೩ / 
೨೧೪, ೨೫೩೨೦೩೩೯, 
೨೫೩೨೩೭೬೫  ೦೮೦-
೨೫೩೨೦೩೩೮, ಮಿಂಚಂಚ�: 
kerc35@bsnl.in/
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ತಮಿಳ್ ನಾಡು: ನಂ. 
೧೯ಎ, ರುಕ್್ಮಣ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿೇಪತಿ 
ಸಲ�ೈ, ಎಗ�ೊೋರ್, ಚ�ನ�ನುೈ 
-   ೬೦೦ ೦೦೮. ಫೇನ್: 
(೦೪೪) ೨೮೪೧೧೩೭೬, 
೨೮೪೧೧೩೭೮, 
೨೮೪೧೧೩೭೯  ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: 
(೦೪೪) ೨೮೪೧೧೩೭೭.  
ಮಿಂಚಂಚ�: tnerc@nic.
in ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ�ೇಶ:  ೪ & 
೫ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ೧೧-೪-
೬೬೦,  ಸಿಂಗಾರ�ೇನ ಭವನ್, 
ರ�ಡ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ 
೫೦೦ ೦೦೪ ಫೇನ್: (೦೪೦) 
೨೩೩೯೭೩೮೧ ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: 
(೦೪೦) ೨೩೩೯೭೩೭೮ & 
೨೩೩೯೭೪೮೯ ಮಿಂಚಂಚ�: 
chmn@aperc.gov.in/

ಕ�ೇರಳ:  ಕ�.ಪಿ.ಎಫ್.ಸಿ. 
ಭವನಂ,  ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ 
ಪಿಳ�ೈ ರಸ�್ತ, ವ�ಲ್ಲರಾಂಬಳಂ, 
ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕ�ೇರಳ 
೬೯೫೦೧೦  ಫೇನ್: 
(೦೪೭೧) ೨೭೩೫೫೪೪  
ಫಾ್ಯಕ್ಸ್: ೦೪೭೧) 
೨೭೩೫೫೯೯ ಮಿಂಚಂಚ�: 
ಞseಡಿಛಿ₨eಡಿಛಿಞeಡಿಚಿಟಚಿ.
oಡಿg kserc@erckerala.org>
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ಅನುಬಲಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ A : ನಮೊನ� 1 ಮಾದರಿ

1. ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿ

 l ಯೇಜನ�ಯ ಹ�ಸರು: 

 l ಸ್ರೊಪ: 

 l ಉದ�ದೇಶತ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ

 l ಹತಿ್ತರದ ಪಟಟೆಣ/ನಗರ/ರ�ೈಲ�್ ನಲಾದಣ/ವಿಮಾನ ನಲಾದಣ, ಜ�ೊತ�ಗ� ಕ್.ಮಿೇ.ಗಳಲಿ್ಲ ಎಷುಟೆ  
  ದೊರ

 l ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ/ರ್ಲಾ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ/ಮುನಸ್ಪಾಲಿಟೆ/ಸಥಾಳಿೇಯ ಸಂಸ�ಥಾ, ಅಂಚ� ವಿಳಾಸ ಮತು್ತ  
 l ದೊರವಾಣ ಸಂಖ�್ಯಯಂದಿಗ�: 

 l  ಈ ಕ�ಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಯೇಜನ�ಗ� ಮಂಜೊರಾತಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಬ�ೇಕ್ದದರ�, ಆ ವಿವರಗಳ್

ಎ.  ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯಿದ� ೧೯೮೦

ಬಿ.  ವನ್ಯರ್ೇವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯಿದ� ೧೯೭೨ ಮತು್ತ

ಸಿ.  ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅಧಿಸೊಚನ� ೧೯೯೧

 l ಬ�ೇರ� ರಾವುದಾದರೊ ಪರಾ್ಯಯ ಸಥಾಳವನುನು ಪರಿಶೇಲಿಸಿದದರ�, ಟ�ೊೇಪೇ ಶೇಟ್ ಜ�ೊತ�ಗ� ಆ 
  ವಿವರಗಳ್: 

 l ಅಂತರಸಂಬಂಧವಿರುವ ಯೇಜನ�ಗಳ್ ಮತು್ತ ಅಂತರಸಂಬಂಧವಿರುವ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸಿದ 
  ಅರ್್ಯಯ ವಿವರಗಳ್:

 l ಅರ್್ಯದಾರರ ಹ�ಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತು್ತ ಹುದ�ದ:

 l ಸಥಾಳಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಸಕಾ್ಯರಿ ಆದ�ೇಶ/ನೇತಿಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ

ಎ. ಅರಣ್ಯ ಭೊಮಿ

ಬಿ. ಯೇಜನ�/ಭೊಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕ್ ಇರುವ ರಾವುದ�ೇ ಮೊಕದದಮಯ ವಿವರಗಳ್

 ಚಟುವಟಿಕ� ವಿವರಗಳ್

l    ನಮಾ್ಯಣ - ಯೇಜನ�ಯ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� ಅಥವಾ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� ನಲಿ್ಲಸುವುದು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲ 
ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನುನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ಯಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದ� - ಭೌಗ�ೊೇಳಿಕತ�, 
ಭೊಬಳಕ�, ನೇರಿನ ಮೊಲಗಳ್ ಮತು್ತ ಇತರ�.

l   ಭೊ ಬಳಕ�ಯಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ತ ಅಥವಾ ತಾತಾಕೆಲಿಕ ಬದಲಾವಣ�

l   ಭೊ ಬಳಕ�ಯ ತಿೇವ್ರತ� ಹ�ಚಚಿಳದ�ೊಂದಿಗ� ಕವರ್ ಅಥವಾ ಟ�ೊೇಪೇಗ್ರಫಿ (ಸಥಾಳಿೇಯ ಭೊಬಳಕ� 

ಯೇಜನ�ಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ) 
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l  ಪ್ರಸು್ತತ ಇರುವ ಭೊಮಿಯನುನು ತ�ರವುಗ�ೊಳಿಸುವುದು

l  ಸಸ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಟಟೆಡಗಳ್

l  ಹ�ೊಸ ರಿೇತಿಯ ಭೊ ಬಳಕ�ಯನುನು ಹುಟುಟೆಹಾಕುವುದು

l  ನಮಾ್ಯಣ-ಪೂವ್ಯ ವಿಚಾರಣ�ಗಳ್ - ಕ�ೊಳವ�ಬಾವಿಗಳ್, ಮಣು್ಣ ಪರಿೇಕ್� ಮತು್ತ ಇತರ�

l  ನಮಾ್ಯಣ ಕಾಮಗಾರಿ

l  ಕ�ಡವಿಹಾಕುವ ಕ�ಲಸಗಳ್

l  ನಮಾ್ಯಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ�ಲಸಗಳಿಗ� ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ�ಲಸಗಾರರ ಮನ�ಗಳಿಗ� ತಾತಾಕೆಲಿಕ ಸಥಾಳ 
ಬಳಕ� 

l  ತಳಮಟಟೆದ ಕಟಟೆಡಗಳ ನಮಾ್ಯಣಗಳ ಮೇಲ� ಅಥವಾ ಲಿೇನಯರ್ ನಮಾ್ಯಣಗಳ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ನಡ�ಯುವ ನ�ಲಮಟಟೆದ ಕಾಯ್ಯಗಳ್

l  ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತು್ತ ತುಂಬುವುದು ಅಥವಾ ಅಗ�ಯುವುದು

l  ಗಣಗಾರಿಕ�, ಸುರಂಗ ತ�ೊೇಡುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತ� ನ�ಲದಾಳದ ಕ�ಲಸಗಳ್

l  ಪುನರ್ ನವಿೇಕರಣ  ಕ�ಲಸಗಳ್

l  ಹೊಳ�ತು್ತವುದು

l  ಸಮುದ್ರದಡದ ಕಟಟೆಡಗಳ್

l  ಉತಾಪಾದನ� ಮತು್ತ ತರಾರಿಕ� ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳ್

l  ಸರಕುಗಳ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ 

l  ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ರವ ತಾ್ಯಜ್ಯದ ಸಂಸಕೆರಣ� ಅಥವಾ ವಿಲ�ೇವಾರಿಗ� ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್

l  ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಯಲಿ್ಲರುವ ಕ�ಲಸಗಾರರಿಗ� ದಿೇಘ್ಯಕಾಲಿೇನ ಮನ�ಗಳಿಗ� ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್

l  ಹ�ೊಸ ರಸ�್ತ

l  ನಮಾ್ಯಣ ಅಥವಾ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರ�ೈಲು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಸಾರಿಗ�

l  ಹ�ೊಸ ಅಥವಾ ಮಾಪಾ್ಯಡು ಮಾಡಿದ ಮಾಗ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ ನಲಾದಣಗಳ್, ಬಂದರುಗಳ್, 
ವಿಮಾನನಲಾದಣಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಹ�ೊಸ ರಸ�್ತ, ರ�ೈಲು, ವಾಯುಮಾಗ್ಯ, ಜಲಮಾಗ್ಯ ಅಥವಾ 
ಬ�ೇರ� ಸಾರಿಗ� ಸೌಕಯ್ಯ

l  ಟಾ್ರಫಿಕ್ ಓಡಾಟದಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣ� ತರುವಂತಹ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಸಾರಿಗ� ಮಾಗ್ಯಗಳ ಅಥವಾ 
ಸೌಕಯ್ಯಗಳನುನು ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬ�ೇರ�ಡ� ತಿರುಗಿಸುವುದು

l  ಹ�ೊಸ ಅಥವಾ ಬ�ೇರ�ಡ� ತಿರುಗಿಸಿದ ಸಾಗಾಣಕ� ಲ�ೈನ್ ಗಳ್ ಅಥವಾ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗಳ್

l  ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವುದು/ತಡ�ಯುವುದು/ಅಡ್ಡಗಾಲುವ�

l  ನೇರಿನ ಹರಿವಿಗ� ಅಥವಾ ಜಲಕುಹರಗಳ ಜಲವಿಜ್ಾನಕ�ಕೆ ಮಾಪಾ್ಯಡು ಅಥವಾ ಬ�ೇರ� ಬದಲಾವಣ�ಗಳ್

l  ಹಳ್ಳ/ತ�ೊರ�ಗಳ್ ಅಡ್ಡಹಾಯುವಿಕ�

l  ನ�ಲ ಅಥವಾ ಮೇಲ�ಮೈ ನೇರಿಗ� ಅಡಿ್ಡ ಅಥವಾ ವಗಾ್ಯವಣ�

l  ನೇರಿನ ಮೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲಾಭಾಗದಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣ�ಗಳ್ ಆಗಿ, ಅವು ಒಳಚರಂಡಿ 
ಅಥವಾ ನೇರು ಹರಿಯುವಿಕ�ಗ� ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವುದು

l  ನಮಾ್ಯಣ ಕಾಮಗಾರಿಗ� ಸಿಬ್ಂದಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಸಾಗಾಣಕ�; ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� ಅಥವಾ 
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ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� ನಲಿ್ಲಸುವುದು, ದಿೇಘ್ಯಕಾಲಿೇನವಾಗಿ ಕ�ಡವಿಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� 
ನಲಿ್ಲಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನಸಾಥಾಪನ� ಕ�ಲಸಗಳ್

l  ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� ನಲಿ್ಲಸುವಾಗ ಸದಾಕಾಲ ಚಟುವಟಿಕ� ನಡ�ಯುವುದು, ಅದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲ� ಪ್ರಭಾವ 
ಬಿೇರಬಹುದು

l  ತಾತಾಕೆಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ತವಾಗಿ ಜನರು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಳಬರುವುದು

l  ಪರಕ್ೇಯ ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳ/ಪಾ್ರಣಗಳ ಪರಿಚಯ

l  ದ�ೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿ ವ�ೈವಿಧ್ಯತ� ನಾಶ

l  ಬ�ೇರಾವುದ�ೇ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳ್

2. ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು ದತಾತುಲಂಶ ಸೆೇರಿದಲಂತೆ ಸಾವಿಭಾವಿಕ ಸಲಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಬಳಕೆ

l  ಭೊಮಿ - ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧರಾಗದ ಅಥವಾ ಕೃರ್ ಭೊಮಿ - ಹ�ಕ�ಟೆೇರ್ ಗಳಲಿ್ಲ

l  ನೇರು - ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಮೊಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಸದ್ಯದ ಬಳಕ�ದಾರರು - ಪ್ರತಿೇದಿನಕ�ಕೆ ಕ್ಲ�ೊೇಲಿೇಟರ್ 
ಯುನಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ

l  ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನುನುಗಳಲಿ್ಲ ಖನಜಗಳ್

l  ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ್ - ಕಲು್ಲ, ಶಲ�ಗಳ್, ಮರಳ್, ಮಣು್ಣ - ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಮೊಲ - ಮಟಿ್ರಕ್ 
ಟನುನುಗಳಲಿ್ಲ 

l  ಅರಣ್ಯ ಮತು್ತ ಮರಮಟುಟೆ ಮೊಲ ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನುನುಗಳಲಿ್ಲ

l  ಶಕ್್ತ - ವಿದು್ಯತ್ ಮತು್ತ ಇಂಧನಗಳ್, ಮೊಲ ಮತು್ತ ಸದ್ಯದ ಬಳಕ�ದಾರರನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತ� - 
ಇಂಧನ ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನುನುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ವಿದು್ಯತ್ ಮಗಾವಾ್ಯಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ.

l  ಇನಾನುವುದಾದರೊ ನ�ೈಸಗಿ್ಯಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್ (ಸಮಪ್ಯಕ ಸಾಟೆ್ಯಂಡಡ್್ಯ ಯುನಟ್ ಬಳಸಿರಿ) 

3. ಮನುಷ್ಯರ ಆರೊೇಗ್ಯ ಅರವಾ ಪರಿಸರಕೆಕು ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ರಸುತುಗಳ ಸಲಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, ನಿಭಾರಣೆ ಅರವಾ 
ಉತಾಪಿದನೆ

l  ಕಾಯಿಲ�ಗಳ್ ಆಗುವಿಕ�ಯಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣ�ಗಳ್

l  ಕಾಯಿಲ�ಗಳ ವಾಹಕಗಳನುನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದ� (ಉದಾ: ಕ್ೇಟ ಅಥವಾ ನೇರಿನಂದ ಹುಟುಟೆವ ಕಾಯಿಲ�ಗಳ್)

l  ಜನರ ಯೇಗಕ್�ೇಮವನುನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದ� (ಉದಾ: ರ್ೇವನದ ಗುಣಮಟಟೆಗಳನುನು ಬದಲಿಸುವದರಿಂದ)

l  ಯೇಜನ�ಯಿಂದ ಹಾನಗಿೇಡಾಬಹುದಾದ ದುಬ್ಯಲ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರು (ಉದಾ: ಆಸಪಾತ�್ರಯಲಿ್ಲರುವ 
ರ�ೊೇಗಿಗಳ್, ಮಕಕೆಳ್ ಮತು್ತ ವಯಸಾಸ್ದವರು ಇತಾ್ಯದಿ)

l  ಬ�ೇರ� ರಾವುದಾದರೊ ಕಾರಣಗಳ್

4.  ನಿಮಾಯಾಣ/ಕಾರಾಯಾಚರಣೆ/ಕಾರಾಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್್ಸುರ ಸಮಯದಲ್್ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯದ ಉತಾಪಿದನೆ

l  ಹಾಳ್ ಮಾಡುವುದು

l  ಅತಿರಾದ ಹ�ೊರ� ಅಥವಾ ಗಣ ತಾ್ಯಜ್ಯ

l  ಮುನಸ್ಪಲ್ ತಾ್ಯಜ್ಯ (ಮನ�ಗಳ ಅಥವಾ ವಾಣಜ್ಯವಹಿವಾಟಿನಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ತಾ್ಯಜ್ಯ)

l  ಹಾನಕಾರಕ/ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳ್ (ಹಾನಕಾರಕ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವ್ಯಹಣಾ ನಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ)
l  ಬ�ೇರ� ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳ ತಾ್ಯಜ್ಯ
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l  ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಉತಪಾನನು

l  ಒಳಚರಂಡಿ ರಾಡಿ ನೇರು ಅಥವಾ ದ್ರವ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸಂಸಕೆರಣ�ಯಿಂದ ಹ�ೊರಬರುವ ಬ�ೇರ� ರಾಡಿನೇರು 

l  ನಮಾ್ಯಣ ಅಥವಾ ಕ�ಡವಿ ಹಾಕುವಾಗ ಬರುವ ತಾ್ಯಜ್ಯ

l  ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಯಂತ್ರಗಳ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳ್

l  ಮಾಲಿನ್ಯಗ�ೊಂಡ ಮಣು್ಣ ಅಥವಾ ಬ�ೇರ� ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ್

l  ಕೃರ್ ತಾ್ಯಜ್ಯ

l  ಬ�ೇರ� ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ

5. ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಅರವಾ ಬೆೇರೆ ರಾರುದೆೇ ಹಾನಿಕಾರಕ, ವಿಷಕಾರಿ ಅರವಾ ಅನಾರೊೇಗ್ಯಕರ ರಸುತುಗಳನುನು 
ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡುರುದು

l  ಸಿಥಾರ ಅಥವಾ ಜಂಗಮ/ಚಲನ�ಯಲಿ್ಲರುವ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಪಳ�ಯುಳಿಕ� ಇಂಧನಗಳ ದಹನದಿಂದ 
ಹ�ೊರಸೊಸುವ ಅನಲಗಳ್

l  ಉತಾಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳಿಂದ ಹ�ೊರಸೊಸುವ ಅನಲಗಳ್

l  ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಣಕ�ಯೊ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ನಭಾಯಿಸುವಾಗ ಹ�ೊರಸೊಸುವ 
ಅನಲಗಳ್

l  ಘಟಕ ಮತು್ತ ಸಲಕರಣ�ಯೊ ಸ�ೇರಿದಂತ� ನಮಾ್ಯಣ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಿಂದ ಹ�ೊರಸೊಸುವ ಅನಲಗಳ್

l  ನಮಾ್ಯಣ ಸಾಮಗಿ್ರ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತು್ತ ತಾ್ಯಜ್ಯವೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ನಭಾಯಿಸುವಾಗ 
ಬರುವ ದೊಳ್ ಅಥವಾ ವಾಸನ�

l  ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಹ�ೊರಸೊಸುವ ಅನಲಗಳ್

l  ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ತ�ರ�ದ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲ ಸುಡುವಾಗ ಹ�ೊರಸೊಸುವ ಅನಲಗಳ್ (ಉದಾ ಎಲ�/ಕಡಿ್ಡಗಳ 
ಗುಪ�ಪಾ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕ� ವಸು್ತಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿ)

l  ಬ�ೇರ� ರಾವುದ�ೇ ಮೊಲದಿಂದ ಹ�ೊರಸೊಸುವ ಅನಲಗಳ್

6. ಶಬದಾ ಮತುತು ಕಲಂಪನ ಹುಟು್ಟಹಾಕುರುದು; ಬೆಳಕು ಮತುತು ಶಾಖ ಹೊರಸೂಸುರುದು

l  ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಯಿಂದ (ಉದಾ: ಯಂತ್ರಗಳ್, ವ�ಂಟಿಲ�ೇಶನ್ ಘಟಕ, ಕ್ರಶರ್ ಗಳ್)

l  ಕ�ೈಗಾರಿಕ� ಅಥವಾ ಅಂಥಹುದ�ೇ ಬ�ೇರ� ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳಿಂದ

l  ನಮಾ್ಯಣ ಅಥವಾ ಕ�ಡವಿಹಾಕುವುದು

l  ಸಿಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗುಡ�್ಡಹಾಕುವುದು

l  ನಮಾ್ಯಣ ಅಥವಾ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಯಲಿ್ಲರುವ ಟಾ್ರಫಿಕ್

l  ಬ�ಳಕು ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗಳ್

l  ಬ�ೇರ� ರಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಮೊಲಗಳಿಂದ 

7. ಭೂಮಿ ಅರವಾ ನಿೇರಿನ ಮಾಲ್ನ್ಯದ ಅಪಾಯ

l  ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನುನು ನ�ಲ/ಚರಂಡಿನೇರು/ಮೇಲ�ಮೈ ನೇರು/ಅಂತಜ್ಯಲ/ಸಮುದ್ರತಿೇರದ ನೇರು/
ಸಮುದ್ರಕ�ಕೆ ಬಿಡುವುದು

l  ಹಾನಕಾರಕ/ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸು್ತಗಳನುನು ನಭಾಯಿಸುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ 
ಕ�ಳಗ� ಚ�ಲು್ಲವುದರಿಂದ
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l  ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಬ�ೇರ� ರಿೇತಿಯ ದ್ರವ ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳನುನು ನೇರು ಅಥವಾ ಭೊಮಿಗ� ಹ�ೊರಬಿಡುವುದರಿಂದ 
(ಹ�ೊರಬಿಡಲಿಕ�ಕೆ ನರಿೇಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಮತು್ತ ಸಥಾಳ)

l  ಗಾಳಿಗ� ಹ�ೊರಬಿಟಟೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ್ ನೇರು ಅಥವಾ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ� ಸಂಗ್ರಹಗ�ೊಳ್್ಳವುದರಿಂದ

l  ಈ ಮೊಲಗಳಿಂದ ದಿೇಘ್ಯಕಾಲದವರ�ಗ� ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ್ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ ಸ�ೇರಿಕ�ರಾಗುವುದು

l  ಬ�ೇರ� ಮೊಲಗಳಿಂದ

8. ನಿಮಾಯಾಣದ ಸಲಂದಭಯಾದಲ್್ ಅರವಾ ಕಾರಾಯಾಚರಣೆಯ ಸಲಂದಭಯಾದಲ್್ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೊೇಗ್ಯ ಅರವಾ ಪರಿಸರದ 
ಮೇಲೆ ದುಷಪಿರಿಣಾಮ ಬಿೇರುರ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯ

l  ಸಿಡಿಸುವಿಕ�, ಕ�ಳಚ�ಲು್ಲವುದು, ಬ�ಂಕ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಿಂದ

l  ದಾಸಾ್ತನು ನಭಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಾನಕಾರಕ ವಸು್ತಗಳ ಉತಾಪಾದನ�ಯಿಂದ

l  ಪಾರಿಸರಿಕ ಹಾನಗಳಾದ ಭೊಕಂಪ, ನ�ರ�/ಪ್ರವಾಹ ಇತಾ್ಯದಿ ನ�ೈಸಗಿ್ಯಕ ವಿಕ�ೊೇಪಗಳೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� 

ಬ�ೇರ� ರಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಗಳ್ 

9. ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ ್ಅರವಾ ಆ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್್ ಸಲಂಚಯಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಬಿೇರುರ 
ಸಲಂಭಾರ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಅಲಂಶಗಳು

l  ಪೂರಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಥವಾ ಯೇಜನ�ಯಿಂದ ಪ�್ರೇರಿತಗ�ೊಂಡ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು 
ಪರಿಸರದ ಮೇಲ� ಬಿೇರುವ ಪರಿಣಾಮ (ಉದಾ: ಬ�ಂಬಲಿಸುವ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯ, ರಸ�್ತಗಳ್, ವಿದು್ಯತ್ 
ಪೂರ�ೈಕ�, ತಾ್ಯಜ್ಯ ಅಥವಾ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನೇರು ಸಂಸಕೆರಣ� ಇತಾ್ಯದಿ

l  ಗೃಹನಮಾ್ಯಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ

l  ಸಾರ ತ�ಗ�ಯುವ ಉದ್ಯಮಗಳ್

l  ಪೂರ�ೈಕ� ಉದ್ಯಮಗಳ್

l  ಇತರ�

l  ಆ ಸಥಾಳದ ಬಳಕ�ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಬಳಕ�ಯು ಪರಿಸರದ ಮೇಲ� ದುಷಪಾರಿಣಾಮ ಬಿೇರಬಹುದು

l  ನಂತರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಳಿಗ� ಒಂದು ನದಶ್ಯನವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುತ್ತದ�

l  ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಇದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಬಿೇರುವ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ಯೇರ್ಸಲಾದ 

ಬ�ೇರ� ಯೇಜನ�ಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಯಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ� ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ� 

10. ಪಾರಿಸರಿಕ ಸಲಂವೆೇದನಾಶಿೇಲತೆ

l   ಅಂತಾರಾರ್್ರಿೇಯ ಒಪಪಾಂದಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್; ಪಾರಿಸರಿಕ ಭೊದೃಶ್ಯ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಅಥವಾ ಬ�ೇರ� ಸಂಬಂಧಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾರ್್ರಿೇಯ ಅಥವಾ ಸಥಾಳಿೇಯ ಶಾಸನಗಳ್

l   ಪಾರಿಸರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂವ�ೇದನಾಶೇಲವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್ 
- ಜೌಗುನ�ಲಗಳ್, ನೇರಿನ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಬ�ೇರ� ನೇರಿನ ಮೊಲಗಳ್, ಕರಾವಳಿ ವಲಯ, ಜ�ೈವಿಕ 
ಗ�ೊೇಳಗಳ್, ಪವ್ಯತಗಳ್ ಮತು್ತ ಅರಣ್ಯಗಳ್

l   ಸಂತಾನ�ೊೇತಪಾತಿ್ತ, ಗೊಡುಕಟುಟೆವಿಕ�, ಬ�ೇಟ�, ವಿಶಾ್ರಂತಿ, ಅತಿರಾದ ಚಳಿ, ವಲಸ� ಇನನುತರ 
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾ್ರಣಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಸಂವ�ೇದನಾಶೇಲ 
ಜಾತಿಗಳ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್

l  ಒಳಾಂತರ, ಕರಾವಳಿ, ಸಮುದ್ರದ ಮತು್ತ ಅಂತಜ್ಯಲ ನೇರು

l  ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ದ�ೇಶದ ಗಡಿಗಳ್
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l  ಮನ�ೊೇರಂಜನ� ಅಥವಾ ಇನನುತರ ಪ್ರವಾಸಿೇ ರಾತಾ್ರ ಸಥಾಳಗಳಿಗ� ಲಭ್ಯತ� ನೇಡುವ ಸಾವ್ಯಜನಕರು 
ಬಳಸುವ ಮಾಗ್ಯಗಳ್ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್

l  ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ�ಯ ನಮಿ್ಯತಿಗಳ್

l  ಅತಿಹ�ಚುಚಿ ಜನಸಾಂದ್ರತ� ಇರುವ ಅಥವಾ ಕಟಟೆಡಗಳಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶ 

l  ಸಂವ�ೇದನಾಶೇಲ ಮಾನವನಮಿ್ಯತ ಭೊ ಬಳಕ�ಗಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್ (ಉದಾ: ಶಾಲ�ಗಳ್, 
ಆಸಪಾತ�್ರಗಳ್, ಪೂಜಾ ಸಥಾಳಗಳ್, ಸಮುದಾಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್)

l  ಪ್ರಮುಖ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟಟೆದ ಅಥವಾ ಅಪರೊಪದ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್ 
(ಉದಾ: ಅಂತಜ್ಯಲ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್, ಮೇಲ�ಮೈ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್, ಅರಣ್ಯ, ಕೃರ್, ಮಿೇನುಗಾರಿಕ�, 
ಪ್ರವಾಸ, ಖನಜಗಳ್)

l  ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವ ಪರಿಸರದ ಹಾನಗ� ಈಗಾಗಲ�ೇ ಒಳಗಾದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್ ಮತು್ತ ಸದ್ಯದ ಕಾನೊನುಬದ್ಧ 
ಪಾರಸರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಮಿೇರಿರುವುದು 

l  ನ�ೈಸಗಿ್ಯಕ ವಿಕ�ೊೇಪಕ�ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್ ಯೇಜನ�ಯು ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಸಮಸ�್ಯಗಳನುನು ಒಡು್ಡವಂತ� ಮಾಡಬಹುದು (ಉದಾ: ಭೊಕಂಪಗಳ್, ಭೊಕುಸಿತಗಳ್, ಭೊಸವ�ತಗಳ್, 

ನ�ರ�/ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಅತಿರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಹವಾಮಾನದ ಸಿಥಾತಿಗತಿಗಳ್) 

11. ಪ್ರಸಾತುಪ್ತ ಒಪಪಿಲಂದದ ಕರಾರುಗಳು

ನಂತರ, ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಒಂದು ಅಫಿಡ�ವಿಟ್ ನೇಡಬ�ೇಕು;

ನಾನು ಈ ಮೊಲಕ ಮುಚಚಿಳಿಕ� ಬರ�ದುಕ�ೊಡುವುದ�ೇನ�ಂದರ� ಅರ್್ಯ ಮತು್ತ ಲಗತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನೇಡಿದ ದತಾ್ತಂಶಗಳ್ 
ಹಾಗೊ ಮಾಹಿತಿಗಳ್ ನನನು ತಿಳಿವಿನ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕ�ಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಿದ� ಮತು್ತ ರಾವುದ�ೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ 
ಸಲಿ್ಲಸಲಾದ ದತಾ್ತಂಶ ಮತು್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ರಾವುದ�ೇ ಭಾಗ ತಪಿಪಾದ� ಅಥವಾ ತಪುಪಾದಾರಿಗ�ಳ�ಯುತ್ತದ� ಎಂದು 
ಕಂಡುಬಂದರ�, ಯೇಜನ�ಯನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿ, ಏನಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಂತ ಅಪಾಯ ಮತು್ತ ವ�ಚಚಿದಲಿ್ಲ, 
ಯೇಜನ�ಗ� ನೇಡಲಾದ ಪರವಾನಗಿಯನುನು ರದುದಪಡಿಸಬಹುದು.

ದಿನಾಂಕ ಅರ್್ಯದಾರರ ಸಹಿ

ಸಥಾಳ: ಹ�ಸರು ಮತು್ತ ಪೂಣ್ಯ  ವಿಳಾಸದ�ೊಂದಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸುವುದು

ಟಿಪಪಾಣ: 

ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಅಧಿಸೊಚನ� ೧೯೯೧ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಪರವಾನಗಿ/ಒಪಿಪಾಗ�ಯನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ�, ಈ ಕ�ಳಗಿನವುಗಳನುನು ಅರ್್ಯಯ ಜ�ೊತ� ಸಲಿ್ಲಸತಕಕೆದುದ: 

೧. ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ನಕ್�, ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಗ� ತತಸ್ಂಬಂಧಿ ಯೇಜನಾ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳನುನು ತ�ೊೇರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ 
ಸಂಸ�ಥಾಯಂದರಿಂದ ಸರಿರಾಗಿ ವಾ್ಯಪಿ್ತ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಕ್�

೨. ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನವ್ಯಹಣಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಶಫಾರಸುಗಳ್ (ಇಸಿ ಕ�ೊಡುವ ಮೊದಲ�ೇ) 

 ರಾರ್್ರಿೇಯ ಉದಾ್ಯನಗಳ್, ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯಗಳ್, ಜ�ೈವಿಕಗ�ೊೇಳ ಮಿೇಸಲು, ವನ್ಯರ್ೇವಿಗಳ ವಲಸ� 
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ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ ೧೦ ಕ್.ಮಿೇ. ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಿ್ಲರುವ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ�, ಈ ಕ�ಳಗಿನವುಗಳನುನು 
ಅರ್್ಯಯ ಜ�ೊತ� ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು: 

೧. ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯರ್ೇವಿ ವಾಡ್ಯನ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೇಕರಣಗ�ೊಂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನು ಮತು್ತ ಯೇಜನಾ 
ಸಥಾಳವನುನು ತ�ೊೇರಿಸುವ ಒಂದು ನಕ್�

೨. ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯರ್ೇವಿ ವಾಡ್ಯನ್ ಅವರ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ್ 
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ಅನುಬಂಧ ಬಿ: ಒಪಪಾಂದದ ಕರಾರುಗಳ್

೧. ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿೇಘ್ಯಕಾಲಿೇನ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸೊಚಿಸುವ ದೊರದೃರ್ಟೆ ವರದಿ/ವಿಷನ್ 

ಡಾಕು್ಯಮಂಟ್, ಏನಾದರೊ ಇದದರ� ವರದಿ ರೊಪಿಸಿ, ಸಲಿ್ಲಸುವುದು

೨. ಹಿಂದಿನ ಹಂತ(ಗಳ)ದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಮತು್ತ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಒಪಿಪಾಗ�/ಪರವಾನಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕ್ರುವ ಕರಾರುಗಳಿಗ� 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸಿಥಾತಿಗತಿಯ ವಿವರಗಳನುನು, ಇದಕ�ಕೆ ಅನ್ಯವಾಗುವಂತ�, ಸಲಿ್ಲಸತಕಕೆದುದ. 

೩. ಮಂಜೊರಾದ ಸಥಾಳದ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ�ೂಡನ� ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನುನು ಸೊಚಿಸುವ ಯೇಜನ�ಯ 
ಕಾಯ್ಯನವ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದ. 

೪. ಸಾವ್ಯಜನಕ ಅಹವಾಲು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎತ್ತಲಾದ ಸಮಸ�್ಯ/ವಿಚಾರಗಳಿಗ� ಮತು್ತ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿನಧಿತ್ಗಳಿಗ� 
(ಏನಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ) ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ, ಜ�ೊತ�ಗ� ಈ ಸಮಸ�್ಯ/ವಿಚಾರಗಳನುನು ಉದ�ದೇಶಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯುಳ್ಳ 
ಕ್್ರರಾ ಯೇಜನ� ಹಾಗೊ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕ�ಗಳ್, ಇದ�ಲ್ಲವನುನು ಕ�ೊೇಷಟೆಕದ ರೊಪದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಲಾದ 
ಪ್ರತಿೇ ಕಾಯ್ಯಕ�ಕೆ ಪ್ರತಿರಾಗಿ ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. 

೫. ಘಟಕದ�ೊಳಗ�ೇ ಸೌರಶಕ್್ತ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾಪಾದಿಸುವುದನುನು, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೇಲಾಚಿವಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ 
ಇನನುತರ ಲಭ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿ್ಲ, ಸೊಕ್ತರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅನುಷಾಠಾನದ ಸಿಥಾತಿಗತಿಯನುನು ಸಚಿವಾಲಯಕ�ಕೆ 
ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೬. ಬೊದಿ ಹ�ೊಂಡವಿರುವ ಸಥಾಳವೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಒಪಿಪಾಗ� ಪಡ�ದ ಸಥಾಳದ ನದ�ೇ್ಯಶಾಂಕ ಅಕ್ಾಂಶಗಳನುನು ಟ�ೊೇಪೇ 
ಶೇಟ್ ಜ�ೊತ� (೧:೫೦,೦೦೦ ಸ�ಕೆೇಲ್) ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಸಾಥಾವರ/ಘಟಕದ ಗಡಿಗಳ 
ರ್ಪಿಎಸ್ ರಿೇಡಿಂಗ್ ಗಳನುನು ಮತು್ತ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್�ಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 
ಸಾಥಾವರದ ಸಥಾಳವು ರಾವುದ�ೇ ನೇರಿನ ಮೊಲ/ನಾಲ�/ನದಿಗ� ಸಮಿೇಪವಿದದರ�, ನೇರಿನ ಮೊಲ/ನಾಲ�/
ನದಿಯ ಎರ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಸಾಥಾವರದ/ಘಟಕದ ಸಥಾಳ ಮತು್ತ ಬೊದಿ ಹ�ೊಂಡದ ಸಥಾಳವನುನು 
ಎತ್ತರಿಸುವುದನುನು ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಬ�ೇಕು. 

೭. ಸಾಥಾವರದ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಬೊದಿ ಹ�ೊಂಡ, ಹಸಿರು ಬ�ಲ್ಟೆ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯ, ರಸ�್ತಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು 
ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿ, ಸೊಚಿಸಿರುವ ಲ�ೇಔಟ್ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. 

೮. ಯೇಜನ�ಗ� ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೊಮಿಯ ಗರಿಷಠಾ ಉಪಯೇಗ ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಇದು ರಾವುದ�ೇ 
ಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲಯೊ ಸಿಇಎದಿಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಕ�ಕೆ ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿದದಕ್ಕೆಂತ ಹ�ಚುಚಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾವುದಕ�ಕೆ 
ಎಷುಟೆ ಅಗತ್ಯವಿದ� ಎಂದು ಭೊಮಿ ಅಗತ್ಯವನುನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಪರಿಷಕೃತ ಲ�ೇಔಟ್ ಅನುನು (ಇಎಸಿಯಿಂದ 
ಮಾಪಾ್ಯಡು ಮಾಡಿದಂತ�) ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. 

೯. ಕಂದಾಯ ದಾಖಲ�ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸು್ತತದ ಭೊ ಬಳಕ� (ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಸಥಾಳದ ಎಲ್ಲ ರಿೇತಿಯ ಅಡಚಣ�ಗಳಿಂದ 
ಮುಕ್ತವಾದ ದಾಖಲ�ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಭುಮಿಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ) ಏನಾದರೊ 
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ಇದದಲಿ್ಲ, ಕಲಿ್ಲದದಲು ಸಾಗಾಣಕ� ವ್ಯವಸ�ಥಾ, ಜ�ೊತ�ಗ� ಆರ್ ಒಡಬು್ಲ್ಯ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಹಾಕುವುದೊ 
ಒಳಗ�ೊಂಡಂತ�, ನದಿ್ಯಷಟೆವಾಗಿ ಉಲ�್ಲೇಖಿಸಬ�ೇಕು.

೧೦. ಭೊಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್್ಳವುದಕ�ಕೆ ಮತು್ತ ಆರ್ & ಆರ್ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ�್ಯಗಳ�ೂಂದಿಗ� 
ಕಾಲಮಿತಿಯಿರುವ ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನುನು ರೊಪಿಸಿ, ಇಐಎ ವರದಿಯಲಿ್ಲ ಸಪಾಷಟೆವಾಗಿ ನಮೊದಿಸಬ�ೇಕು.

೧೧. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಚರಂಡಿ/ಕಾಲುವ�ಗಳ್, ಬ�ಳ�ಗಳ ರಿೇತಿ, ನೇರಿನ ಮೊಲಗಳ್ (ಜೌಗುನ�ಲ, 
ನದಿ ವ್ಯವಸ�ಥಾ, ತ�ೊರ�ಗಳ್, ನಾಲ�ಗಳ್, ಕ�ರ�ಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿ), ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಕ�ೊಲಿ್ಲಗಳ್, 
ಕಾಂಡಲು ಗಿಡಗಳ್/ಮಾ್ಯಂಗೊ್ರವ್ಸ್, ನದಿಗಳ್, ಜಲಾಶಯಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿಯನುನು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ 
ಅಧಿಕೃತತ� ಇರುವ ಟ�ೊೇಪೇ ಶೇಟ್ ಮೊಲಕ ಸೊಚಿಸಿ, ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು.

೧೨. ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದ ೧೦ ಕ್.ಮಿೇ. ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ರಾವುದ�ೇ ರಾರ್್ರಿೇಯ ಉದಾ್ಯನ, ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯ, ಆನ�/
ಹುಲಿ ಮಿೇಸಲು (ಈಗ ಇರುವ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಲಾದ), ವಲಸ� ಮಾಗ್ಯಗಳ್/ವನ್ಯರ್ೇವಿ ಕಾರಿಡಾರ್, 
ಏನಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ, ಅದನುನು ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿ, ನಕ್�ಯ ಮೇಲ� ಸೊಚಿಸಿ, ಸಂಬಂಧ ಪಟಟೆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮುಖ್ಯ 
ವನ್ಯರ್ೇವಿ ವಾಡ್ಯನ್ ಕಚ�ೇರಿಯಿಂದ ಸೊಕ್ತ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣೇಕರಿಸಿ, ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೧೩. ಭಾರತಿೇಯ ಸವ�ೇ್ಯಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ�ಯ ೧:೫೦,೦೦೦ ಸ�ಕೆೇಲ್ ನಲಿ್ಲ ಟ�ೊೇಪೇ ಶೇಟ್ ಮೇಲ� ಅಧ್ಯಯನ 
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಟ�ೊೇಪೇಗ್ರಫಿಯನುನು ಸೊಚಿಸಿ, ಜ�ೊತ�ಗ� ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಸ�ಕೆೇಲ್ ನಕ್�, ೧:೨೫,೦೦೦ ಸ�ಕೆೇಲ್ 
ಇರುವಂತ� ಮತು್ತ ಆ ಸಥಾಳಕ�ಕೆ ಏನಾದರೊ ತುಂಬಿಸುವುದು (ಗುಂಡಿಮುಚಿಚಿಸುವುದು/ಸಮತಟಾಟೆಗಿಸುವುದು) 
ಅಗತ್ಯವಿದ�ಯೇ ಎಂಬ ನದಿ್ಯಷಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲ, ಗುಂಡಿ 
ಮುಚಿಚಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳ್, ತುಂಬಬ�ೇಕಾದ ಸಾಮಗಿ್ರಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರ ಮೊಲ, ಸಾಗಾಣಕ� ಇತಾ್ಯದಿ 
ವಿವರಗಳನೊನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೧೪. ಅಧ್ಯಯನ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಭೊ ಬಳಕ� ವಿನಾ್ಯಸದ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಇದು 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿ್ತ ಮೊಲಗಳನುನು (ಅಂದರ� ಗ�ೊೇಮಾಳ ಮತು್ತ ಸಮುದಾಯ ಭೊಮಿ, ನೇರಿನ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್ ಇತಾ್ಯದಿ) ಗುರುತಿಸುವುದನೊನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಹಾಗೊ 
ನವ್ಯಹಣ�ಗ� ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನುನು ರೊಪಿಸಬ�ೇಕು. ಗ�ೊೇಮಾಳವನುನು ಸಾ್ಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್್ಳವುದನುನು 
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದದರ�, ಗ�ೊೇಮಾಳದ ಜಾಗದಷ�ಟೆೇ ಪ್ರದ�ೇಶವನುನು ಬ�ೇರ�ಡ� ಪರಾ್ಯಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂಬುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದರ ವಿವರವಾದ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸತಕಕೆದುದ.

೧೫. ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಸಥಾಳದ ಖನಜಶಾಸಿತ್ೇಯ ನಕ್�ಯನುನು (ಮಣ್ಣನ ವಿಧವನೊನು ಒಳಗ�ೊಂಡು) ಮತು್ತ ಸಥಾಳವು 
ಆರ್್ಯಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಾಯ್ಯ/ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯ ಖನಜ ನಕ್�ೇಪದ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
(ಲಭ್ಯವಿದದರ�) ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು.

೧೬. ತಿೇರಾ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದ ಹಾರು ಬೊದಿ ಸದ್ಳಕ� ಅಧಿಸೊಚನ�ಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ�ೇ. ೧೦೦ರಷುಟೆ 
ಹಾರು ಬೊದಿ ಸದ್ಳಕ� ಯೇಜನ�ಯ ವಿವರಗಳನುನು, ಜ�ೊತ�ಗ� ಬ�ೇರ� ಬಳಕ�ಗಳೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಗುತಿ್ತಗ� 
ಪಕ್ಷಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಈ ಕುರಿತ ದೃಢವಾದ ಒಪಪಾಂದಗಳ್/ಎಂಒಯುವನುನು ಸಲಿ್ಲಸತಕಕೆದುದ. 
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ಯೇಜನ�ಯಲಿ್ಲ ತಳದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವ ಬೊದಿಯ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ವಿಧಾನ/ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನವನೊನು ಸ�ೇರಿಸಿರಬ�ೇಕು. 
೧೭. ನೇರಿನ ಅಗತ್ಯವನುನು, ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ಸಿಇಎ ವಿಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲ�ಕಕೆಹಾಕ್, ನೇರು ಸಮತ�ೊೇಲನ 

ರ�ೇಖಾಚಿತ್ರದ�ೊಂದಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ದ್ರವ ತಾ್ಯಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕ� ಮತು್ತ ಪುನರ್-ಪರಿಚಲನ�ಯನುನು ವಿಶದವಾಗಿ 
ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿ, ಅದನುನು ಪರಿಗಣನ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡು ನೇರಿನ ಸಮತ�ೊೇಲನದ ವಿವರಗಳನುನು ಲ�ಕಕೆ ಹಾಕಬ�ೇಕು.

೧೮. ಸಥಾಳದ ಮೊಲಕ ಹಾದುಹ�ೊೇಗುವ ನೇರಿನ ಮೊಲ/ನಾಲಾ (ರಾವುದಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ), ಸಾಧ್ಯವಿದದಷೊಟೆ 
ಅದಕ�ಕೆ ತ�ೊಂದರ�/ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸಬಾರದು. ನಾಲಾ/ಚರಂಡಿಯನುನು ಬ�ೇರ�ಡ� ತಿರುಗಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದಾದಲಿ್ಲ, 
ಹಾಗ� ತಿರುಗಿಸುವಿಕ�ಯು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಾ್ಭಾವಿಕ ಚರಂಡಿನೇರು ಹರಿವಿನ ವಿನಾ್ಯಸಕ�ಕೆ ಅಡಿ್ಡರಾಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಎನುನುವುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಹಾಗ� ತಿರುಗಿಸುವಿಕ�ಯ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನುನು ನೇಡಿ, ಅದನುನು 
ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖ�ಯಿಂದ ಸೊಕ್ತರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. 

೧೯. ನದಿ ವ್ಯವಸ�ಥಾ/ತ�ೊರ� ಇತಾ್ಯದಿಗಳ ಎರ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ನಂದ ಕನಷಠಾ ೫೦೦ ಮಿೇ. ದೊರ ಸಾಥಾವರ/ಘಟಕ ಗಡಿಯನುನು 
ಇಟುಟೆಕ�ೊಳ್್ಳವುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ�ೇಕು. 

೨೦. ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜಲ-ಭೌಗ�ೊೇಳಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಅಂತಜ್ಯಲ ಮತು್ತ ಮೇಲ�ಮೈ ನೇರಿನ ಕ್�ೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಾಮ/
ಪ್ರಭಾವವನುನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ ಹ�ಸರಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ�ಥಾ/ಸಂಘದ ಮೊಲಕ ಮಾಡಿಸಬ�ೇಕು. 
ನದಿ್ಯಷಟೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹ�ೇಳಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದರ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ 
ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು.

೨೧. ನದಿ/ಕ�ೊಲಿ್ಲ/ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ನೇರನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವುದು/ ಅವಕ�ಕೆ ಸಂಸಕೆರಿತ ತಾ್ಯಜ್ಯನೇರನುನು 
ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನದಿ/ಕ�ೊಲಿ್ಲ/ಸಮುದ್ರದ ಮಿೇನುಗಾರಿಕ� ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಪರಿಸರದ 
ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ನಡ�ಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದನುನು ಇಐಎ ವರದಿಯ 
ಜ�ೊತ� ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ಕಡಲಿನ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯವಿದದರ�, ನೇರನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವ ಮತು್ತ ನೇರನುನು ಬಿಡುವ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಎಷುಟೆ ಆಳದಿಂದ ನೇರನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದ� 
ಮತು್ತ ನೇರನುನು ಸಮುದ್ರಕ�ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದ� ಎಂಬ ವಿವರವೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಸಪಾಷಟೆವಾಗಿ ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿರಬ�ೇಕು.

೨೨. ನೇರು ಕಡಿಮ ಇರುವ ಋತುವಿನಲಿ್ಲ ಕೊಡ ನೇರಿನ ಮೊಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುಸಿಥಾರತ�ಯನುನು, ನೇರು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿವರಗಳ�ೂಂದಿಗ�, ಅಂತರರಾಜ್ಯ 
ಪಾಲನೊನು (ಏನಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ) ಪರಿಗಣನ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡು, ಸಪಾಷಟೆವಾದ ವಿವರಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 
ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಯೇಜನ�ಯ ಸಥಾಳದ ಬ�ೇರ� ಪ್ರವಾಹ/ನದಿೇಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕೆನ ಮೊಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೇಡಬ�ೇಕು. 
ಕಾಂಪಿಟಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇರಿನ ಲಭ್ಯತ�ಯ ಕುರಿತ ಬದ್ಧತ�ಯನುನು, ನಶಚಿತ ನೇರಿನ 
ಹಂಚಿಕ�ಯನುನು ಉಲ�್ಲೇಖಿಸಿದ ಪತ್ರ/ವರದಿಯನೊನು ಇದರ�ೊಂದಿಗ� ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೨೩. ಮಳ�ನೇರು ಕ�ೊಯು್ಲ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಸಾಥಾವರದಲಿ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಬಳಕ�ಯ ಕುರಿತ ವಿವರವಾದ 
ಯೇಜನ�ಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು.

೨೪. ಶೋನ್ಯ ತಾ್ಯಜ್ಯಹರಿವು ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯತ�ಯನುನು ವಿವ�ೇಚನಾಪೂವ್ಯಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ಅದರ ವಿವರಗಳನುನು 
ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು.

೨೫. ಸಿಒಸಿಯ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಬಳಕ�ಯಂದಿಗ� ಯೇಜನ�ಯಲಿ್ಲ ನೇರಿನ ಇನನುತರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 
ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಬ�ೇಕು.

೨೬. ಬೊದಿ ಹ�ೊಂಡದ ನೇರಿನ ಪುನರ್-ಪರಿಚಲನ�ಗ� ಯೇಜನ� ಮತು್ತ ಅದರ ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿ, 
ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೨೭. ದಾಖಲ�ಗಳ ಸೊಕ್ತ ನವ್ಯಹಣ�ಯಂದಿಗ� ನೇರಿನ ಗುಣಮಟಟೆವನುನು ನಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ� ಮಾಡುವ 
ವಿವರವಾದ ಯೇಜನ�ಯನುನು ರೊಪಿಸತಕಕೆದುದ. ಮೇಲಿ್ಚಾರಣಾ ಸಥಾಳಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕ� (ಸಾಥಾವರ ಮತು್ತ 
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ಮೇಲ�ಮೈ ನೇರು/ಅಂತಜ್ಯಲ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕೆನಲಿ್ಲರುವ ಚರಂಡಿ/ನಾಲ�ಯ ಮಧ�್ಯ) ಮತು್ತ ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನದ 
ವಿವರಗಳನುನು ಸಲಿ್ಲಸತಕಕೆದುದ, ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ� ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮಿತಿ/ಅಂಶಗಳಲಿ್ಲ ಭಾರ ಲ�ೊೇಹಗಳೂ 
ಸ�ೇರಿರುತ್ತವ� ಎಂಬುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ�ೇಕು. 

೨೮. ಸಾಥಾವರದ ಸಥಾಳದ ೧೦ ಕ್.ಮಿೇ. ವಾ್ಯಪಿ್ತಯನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಸಾಮಾರ್ಕ-ಆರ್್ಯಕ 
ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಪ್ರತಿರ್ಠಾತ ಸಂಸ�ಥಾ/ಏಜ�ನಸ್ಗಳಿಂದ ನಡ�ಸಬ�ೇಕು, ಅದು ಸಥಾಳಿೇಯ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ರ್ೇವನ�ೊೇಪಾಯದ ಮೇಲ� ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ವಿವರವಾದ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನವನೊನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕು. 

೨೯. ಯೇಜನ�ಗ� ಪ್ರಸು್ತತತ� ಇರುವ ಕೌಶಲಗಳಲಿ್ಲ ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡಿ, ಯೇಜನ�ಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗ� ಉದ�ೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶ 
ನೇಡಲು ಸಥಾಳಿೇಯ ಉದ�ೊ್ಯೇಗಾಹ್ಯ ಯುವಜನತ�ಯನುನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನುನು ರೊಪಿಸಬ�ೇಕು 
ಮತು್ತ ಯೇಜನ�ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೊ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಯ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ ಎಷುಟೆ ಜನರನುನು ಹಾಗ� 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಖ�್ಯಯನುನು ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಬ�ೇಕು.

೩೦. ಆ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಬುಡಕಟುಟೆ ಜನರನುನು ಹ�ೊಂದಿದದರ�, ಬುಡಕಟುಟೆ ಜನರ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದ� ಎಂದು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಯೇಜನಾ ಪ್ರಸಾ್ತಪಕರು ಕಾಯಿದ�ಯ ವಿವಿಧ ಪಾ್ರವಧಾನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಬುಡಕಟುಟೆ 
ಸಮಸ�್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು.

೩೧. ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಯೇಜನ�ಯನುನು, ಹಣಕಾಸು ಹ�ೊಣ�ಗಾರಿಕ�ಯ ಚಟುವಟಿಕ�ವಾರು 
ಹಂಚಿಕ�ಯಂದಿಗ� ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಅಗತಾ್ಯಧಾರಿತ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಪರಿಗಣಸಿ ಸಿಎಸ್ ಆರ್ 
ಘಟಕವನುನು ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು. ಸಮಾಜದ ಬಡವಗ್ಯವನುನು ಮೇಲ�ತು್ತವಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲ ಹಾಗೊ 
ಸಥಾಳಿೇಯ ಜನರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲಗಳಿಗ� ಸರಿಹ�ೊಂದಬಲ್ಲ ಸುಸಿಥಾರ ಆದಾಯ ಉತಾಪಾದನಾ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು. ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಪ್ರತ�್ಯೇಕ ಆಯವ್ಯಯ ಮತು್ತ ಆದಾಯ ಉತಾಪಾದನಾ 
ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳನುನು ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಬ�ೇಕು. 

೩೨. ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳನುನು ರೊಪಿಸುವಾಗ, ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗ� ಒಂದು ಅಂತಗ್ಯತ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣಾ 
ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನ ಇರುವುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರತಿರ್ಠಾತ ಸಕಾ್ಯರಿ 
ಸಂಸ�ಥಾಯಂದರಿಂದ ವಾರ್್ಯಕ ಸಾಮಾರ್ಕ ತಃಖ�್ತ/ಪರಿಶ�ೋೇಧನ�ಯನುನು ನಡ�ಸಲು ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನವನುನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಯೇಜನ� ಪ್ರಸಾ್ತಪಕರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ�ಕೆ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷಾಠಾನದ ಸಿಥಾತಿಗತಿಯ 
ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದನುನು ರಾವುದಾದರೊ ಸಕಾ್ಯರಿ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ(ಗಳ)ದ ಜ�ೊತ� 
ಕೊಡಿಸಬ�ೇಕು. ಯೇಜನ�ಯ ವಿಸ್ತರಣ�ಯ ಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಿಂದ� ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳ 
ವಿವರಗಳನುನು ಸಪಾಷಟೆವಾಗಿ ಹ�ೇಳಬ�ೇಕು. 

೩೩. ಆರ್ ಮತು್ತ ಆರ್ ಯೇಜನ�ಯನುನು, ಅದಕ�ಕೆ ಅನ್ಯಿಸುವಂತ�, ರೊಪಿಸಬ�ೇಕು, ಇದರಲಿ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕ�ಕೆ 
ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನರ ಹಕುಕೆಗಳ್ ಮತು್ತ ರ್ೇವನ�ೊೇಪಾಯವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 
ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನವನುನು ಪರಿಗಣನ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಆರ್ ಮತು್ತ ಆರ್ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಯೇಜನ�ಯಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಬರುವ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ� ಅವಲಂಭಿತರಾದ ಹಾಗೊ ತಮ್ಮ ಸ್ಂತದದಲ್ಲದ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ� ಅವಲಂಬಿತರಾದ 
ಜನರ ಸಾಮಾರ್ಕ-ಆರ್್ಯಕ ಸಮಿೇಕ್�ಯನುನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ರೊಪಿಸಬ�ೇಕು.

೩೪. ಪಾರಿಸರಿಕ ಮೊಲದ ಸಥಾಳಿೇಕ ಕಾಯಿಲ�ಗಳ ಅಥ್ಯದಲಿ್ಲ ಔದ�ೊ್ಯೇಗಿಕ ಆರ�ೊೇಗ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನುನು 
ನಡ�ಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಅದನುನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಕ್್ರರಾ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬ�ೇಕು. 

೩೫. ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವುದೊ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಕ�ಲಸಗಾರರ ಔದ�ೊ್ಯೇಗಿಕ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನುನು ರೊಪಿಸಬ�ೇಕು. ಔದ�ೊ್ಯೇಗಿಕ ಆರ�ೊೇಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತರಬ�ೇತಿ 
ಪಡ�ದಿರುವ ಕಂಪನಯು ಅಹ್ಯತ�ಯಿರುವ ವ�ೈದ್ಯರನುನು ಪೂಣಾ್ಯವಧಿ ಇಟುಟೆಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಕ�ಲಸಗಾರರ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 
ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ�ಯನುನು ನಯತಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಗ�ೊಮ್ಮ ನಡ�ಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಆರ�ೊೇಗ್ಯದ ದಾಖಲ�ಗಳನುನು ನವ್ಯಹಣ� 
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಕ�ಲಸಗಾರರಿಗ� ಅನನುಕೊಲಕರ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರ�ೊೇಗ್ಯದ 
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ಮೇಲಾಗಬಹುದಾದ ಅಡ್ಡ/ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳನುನು ನಡ�ಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ 
ಸಿಬ್ಂದಿ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕ� ಇತಾ್ಯದಿಯಂತಹ ಮುನ�ನುಚಚಿರಿಕ� ಕ್ರಮಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾದ 
ವಿವಿಧ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಶೇಲನ�ಯನುನು ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮ ನಡ�ಸಬ�ೇಕು, ಜ�ೊತ�ಗ� ಅಗತ್ಯವಿದದಲಿ್ಲ 
ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಅನುಸರಣಾ ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನೊನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. 

೩೬. ೧೬.೧೧.೨೦೦೯ ದಿನಾಂಕದ ಎಂಒಇಎಫ್ ಅಧಿಸೊಚನ�ಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪೂಣ್ಯ ಋತು ಸಥಾಳ ನದಿ್ಯಷಟೆ 
ಪವನಶಾಸಿತ್ೇಯ ಮತು್ತ ಎಎಕು್ಯ ದತಾ್ತಂಶಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ�ಯ ದಿನಾಂಕಗಳನುನು 
ದಾಖಲಿಸಬ�ೇಕು. ಎಎಕು್ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರಮಿತಿ/ಅಂಶಗಳ್ ಎಸ್ ಪಿಎಂ, ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿಎಂ (ಪಿಎಂ 
೧೦, ಪಿಎಂ ೨.೫), SO2, NOx, Hg ಮತು್ತ O3 (ನ�ಲದ ಮಟಟೆದಲಿ್ಲ) ಇವುಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕು. 
ಗರಿಷಠಾ ನ�ಲಮಟಟೆದ ಅನಲ ಸಾಂದ್ರತ� ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತ� ಇರುವ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಗಾಳಿಗ� ಎದುರಾದ 
ದಿಕ್ಕೆನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹ�ಚುಚಿಮುಖ್ಯವಾದ ಗಾಳಿ ಬಿೇಸುವ ದಿಕ್ಕೆನಲಿ್ಲ ಕನಷಠಾ ಒಂದಾದರೊ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣಾ ನಲಾದಣ/
ಸ�ಟೆೇಷನ್ ಇರಬ�ೇಕು. 

೩೭. ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ ಒಂದು ಪಟಿಟೆಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. 

೩೮. ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎಎಕು್ಯ ಮೇಲ� ಎಲ್ಲ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ�ಗಳ (ಸಾರಿಗ�ಯೊ ಸ�ೇರಿದಂತ�) ಸಂಚಯಿತ 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಚ�ನಾನುಗಿ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಬಳಸಿದ ಮಾದರಿ(ಮಾಡ�ಲ್)ಯ ವಿವರಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಮಾಡ�ಲಿಂಗ್ ಗ� ಬಳಸಿದ ಒಳಸುರಿ ದತಾ್ತಂಶಗಳನೊನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟೆ ಸಮೊೇನನುತ 
ರ�ೇಖ�ಯನುನು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ನಕ್�ಯ ಮೇಲ�, ಯೇಜನ� ಸಥಾಳದ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಹತಿ್ತರದ ಜನವಸತಿ, ಸಂವ�ೇದನಾಶೇಲ 
ಗಾ್ರಹಕಗಳ್ (ಏನಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ) ತ�ೊೇರಿಸುವಂತ� ಚಿತಿ್ರಸಬ�ೇಕು. ಪ್ರದ�ೇಶದ ನಕ್�ಯ ಮೇಲ� ಗಾಳಿ 
ಮೇಲ�ೇಳ್ವುದನೊನು ತ�ೊೇರಿಸಬ�ೇಕು. 

೩೯. ಸಾಥಾವರಕ�ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಕಲಿ್ಲದದಲಿನ ವಿಕ್ರಣಪಟುತ್(ರ�ೇಡಿಯೇ ಆಕ್ಟೆವಿಟಿ) ಮತು್ತ ಭಾರ ಲ�ೊೇಹಗಳ 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳ ವರದಿಗಳ�ೂಡನ� ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೪೦. ಇಂಧನ ವಿಶ�್ಲೇಷಣ�ಯನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. ಪೂರಕ/ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಇಂಧನ, ಏನಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ, 
ಗುಣಮಟಟೆ, ದಾಸಾ್ತನು ಇತಾ್ಯದಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. 

೪೧. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರ ಮೊಲ ಮತು್ತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್, ದೃಢಗ�ೊಂಡ ಇಂಧನ ಕ�ೊಂಡಿಯನುನು 
ಸಮರ್್ಯಸುವ ದಾಖಲುಗ�ೊಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು.

೪೨.  ಇಂದನದ ಮೊಲದಿಂದ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಸಾಥಾವರಕ�ಕೆ ಇಂಧನ ಸಾಗಾಣಕ�ಯ (ಬಂದರಿನಲಿ್ಲ ನಭಾವಣ�ಯನೊನು ಸ�ೇರಿಸಿ) 
ವಿವರಗಳನುನು ಮತು್ತ ಸುತು್ತವರಿದ ಎಎಕು್ಯ ಮೇಲ� ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಸೊಕ್ತರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಿ, ಸಲಿ್ಲಸತಕಕೆದುದ. ಸಾಗಾಣಕ�ಯು ಹ�ಚುಚಿ ದೊರವನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದದರ�, ಸಥಾಳಕ�ಕೆ ರ�ೈಲು ಸಾಗಾಣಕ�ಯನುನು 
ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಇಂಧನದ ಮೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬ�ೊೇಗಿ/ವಾ್ಯಗನ್ ಗ� ಸರಕು ತುಂಬಿಸುವುದು 
ಸಿಲ�ೊ/ಕನ�್ೇಯರ್ ಬ�ಲಿಟೆನ ಮೊಲಕ ಮಾಡಿದರ� ಒಳ�್ಳಯದು. 

೪೩. ಆಮದಾದ ಕಲಿ್ಲದದಲನುನು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾ್ತವನ�ಗಳಿಗ�, ಒಳಾಂತರ ಸಾರಿಗ� ಮತು್ತ ಬಂದರಿನಲಿ್ಲ ನಭಾವಣ� ಮತು್ತ 
ರ�ೊೇಲಿಂಗ್ ಸಾಟೆಕ್ಸ್/ರ�ೈಲು ಚಲನ�ಯಲಿ್ಲ ಇಕಕೆಟಾಟೆದ ಸಥಾಳಗಳನುನು ತುಂಬ ಸೊಕ್ಷ್ಮಿವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ 
ವಿವರಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು.

೪೪. ನಮಾ್ಯಣದ ಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಿ್ಯಕರಿಗ� ಹಾಗೊ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಯ ಹಂತದಲಿ್ಲ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರೊ 
ಸ�ೇರಿದಂತ� ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ�ಲಸಗಾರರಿಗ� ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ನ�ೈಮ್ಯಲ್ಯ, ಇಂಧನ, ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಕ�ೊಠಡಿಗಳ್, 
ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್, ನಮಾ್ಯಣ ಹಂತದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತ� ಇತಾ್ಯದಿ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯಗಳನುನು ಸಮಪ್ಯಕ 
ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಆ ವಿವರಗಳನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೪೫. ಯೇಜನ�ಯಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ನವಾರಿಸಲು ಇಎಂಪಿಯನುನು ಪ್ರತಿೇ ಘಟಕವಾರು 
ವ�ಚಚಿದ�ೊಂದಿಗ� ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಬ�ೇಕು. 
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೪೬. ಒಂದು ವಿಕ�ೊೇಪ ನವ್ಯಹಣಾ ಯೇಜನ� (ಡಿಸಾಸಟೆರ್ ಮಾ್ಯನ�ೇರ್ ಮಂಟ್ ಪಾ್ಲನ್ - ಡಿಎಂಪಿ)ಯನುನು 
ಇಂಧನದ ದಾಸಾ್ತನು ಮತು್ತ ಬಳಕ�ಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬ�ಂಕ್ ಮತು್ತ ಸ�ೊಫೇಟದ ಸಮಸ�್ಯಯೊ 
ಸ�ೇರಿದಂತ� ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ನಡ�ಸಬ�ೇಕು. ರಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೊ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ 
ಇರಬಹುದಾದ ಗರಿಷಠಾ ಸಾಮಗಿ್ರ ದಾಸಾ್ತನನುನು ಪರಿಗಣನ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಸಾಥಾವರದ ಲ�ೇಔಟ್ ನಕ್�ಯ 
ಮೇಲ� ಅಪಾಯದ ಬಾಹ್ಯರ�ೇಖ�ಗಳನುನು ಮತು್ತ ಅಪಘಾತವ�ೇನಾದರೊ ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ್ಲ, ಹಾನಗಿೇಡಬಹುದಾದ  
ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳನುನು ಸಪಾಷಟೆವಾಗಿ ತ�ೊೇರಿಸಿ, ಚಿತಿ್ರಸಬ�ೇಕು. ಇದನುನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು, ಬ�ಂಕ್ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವ ಕ್ರಮಗಳನೊನು ವಿಶದವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು. 

೪೭. ಹಿೇಗ� ರೊಪಿಸಿದ ಡಿಎಂಪಿಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸುನಾಮಿ/ಚಂಡಮಾರುತ/ತತ್ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ 
ಏರಿಕ�/ಭೊಕಂಪನ ಇತಾ್ಯದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೊಡ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕು. ಡಿಎಂಪಿಯು 
ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದ/ಸಾಥಾವರದ (ಆನ್-ಸ�ೈಟ್) ಮತು್ತ ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದಿಂದ ಹ�ೊರಗ�/ಸಾಥಾವರದ ಹ�ೊರಗ� 
(ಆಫ್ ಸ�ೈಟ್) ಯೇಜನ�ಯನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವುದನುನು ಮತು್ತ ಆ ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಿಬ್ಂದಿಯನುನು 
ನದಿ್ಯಷಟೆವಾಗಿ ಉಲ�್ಲೇಖಿಸಿರುವುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೊಪವನುನು ಇಂಗಿ್ಲಷ್ ಮತು್ತ 
ಸಥಾಳಿೇಯ ಭಾಷ�ಗಳಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬ�ೇಕು. 

೪೮. ಸಾಥಾವರದ ಗಡಿಯ ಸುತ್ತ ಕನಷಠಾ ೩ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವಂತ� (ಗಿಡ ನ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದ�ೇಶವನುನು ಬಿಟುಟೆ) 
ಪ್ರತಿೇ ಹ�ಕ�ಟೆೇರ್ ಗ� ೨೦೦೦ರಿಂದ ೨,೫೦೦ ಮರಗಳ್ ಇರುವಂತ�, ಶ�ೇ. ೮೦ರಷುಟೆ ಗಿಡಗಳ್ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ� 
ಮತು್ತ ಸಥಾಳಿೇಯ/ದ�ೇಸಿೇ ಮರಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಸೊಕ್ತ ಅಗಲದ (೫೦ರಿಂದ ೧೦೦ ಮಿೇ) ಹಸಿರು ಪಟಿಟೆ 
ನಮಾ್ಯಣ ಮಾಡುವ ವಿವರವಾದ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. ಇದಕ�ಕೆ ಛಾರಾಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು 
ಇಟುಟೆಕ�ೊಂಡು, ಎನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎ ವರದಿಗಳ�ೂಂದಿಗ� ನಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೪೯. ಹಸಿರುಪಟಿಟೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲ�, ಇಂಗಾಲದ ತ�ೊಟಿಟೆಯ ಹಾಗ� ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅವನತಿಗಿೇಡಾದ 
ಅರಣ್ಯಗಳ ಬಾ್ಲಕ್ ಗಳಲಿ್ಲ ರ್ಲಾ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ�ಯಂದಿಗ� ಸೊಕ್ತ ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ� ನಡ�ಸಿ, ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಗಿಡಗಳನುನು 
ನ�ಡಬ�ೇಕು. ಇದಕ�ಕೆ ಅನುಸರಣ�ರಾಗಿ ಯೇಜನಾ ಪ್ರಸಾ್ತಪಕರು ಹಣಕಾಸು ಹಂಚಿಕ�ಯಡನ� ಕಾಲಮಿತಿಯ 
ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನುನು ರೊಪಿಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿೇ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯಕ�ಕೆ ಅನುಷಾಠಾನದ 
ಸಿಥಾತಿಗತಿಯ ವರದಿಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸತಕಕೆದುದ. 

೫೦. ಕಾಪೇ್ಯರ�ೇಟ್ ಪರಿಸರ ನೇತಿ

ಎ.  ಕಂಪನಯು ತನನು ನದ�ೇ್ಯಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಡ�ದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೊಪಿಸಲಾದ ಪರಿಸರ 
ನೇತಿಯನುನು ಹ�ೊಂದಿದ�ಯೇ? ಹಾಗಿದದಲಿ್ಲ, ಅದನುನು ಇಐಎ ವರದಿಯಲಿ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನೇಡಿರಿ.

ಬಿ. ಪ್ರಮಾಣಕ ಕಾಯ್ಯನವ್ಯಹಣಾ ಪ್ರಕ್್ರಯ/ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗ� ಸೊಚಿಸಲಾದ ಪರಿಸರ ನೇತಿಯು ರಾವುದ�ೇ 
ಪಾರಿಸರಿಕ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ್/ಸಿಥಾತಿಗತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನ�/ಅತಿಕ್ರಮ/ಮಿೇರುವುದರ ಮೇಲ� 
ಗಮನಕ�ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸುತ್ತದ�ಯೇ? ಹಾಗಿದದರ� ಅದನುನು ಇಐಎ ವರದಿಯಲಿ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನೇಡಿರಿ. 

ಸಿ)  ಪರಿಸರದ ಸಮಸ�್ಯಗಳ�ೂಂದಿಗ� ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಮತು್ತ ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿ/ಒಪಿಪಾಗ� ಕರಾರುಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವುದನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಕಂಪನಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶ�್ರೇಣ/ವ್ಯವಸ�ಥಾಯು ರಾವುದು? ಈ 
ವ್ಯವಸ�ಥಾಯ ವಿವರಗಳನುನು ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗಬಹುದು. 

ಡಿ)  ಕಂಪನಯು ಪಾರಿಸರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಪಾಲಿಸದ�ೇ ಇರುವುದನುನು/ಉಲ್ಲಂಘನ�ಗಳನುನು ಕಂಪನಯ 
ನದ�ೇ್ಯಶಕ ಮಂಡಳಿಗ� ಮತು್ತ/ಅಥವಾ ಷ�ೇರುದಾರರಿಗ�/ ವಿಸತೃತ ಭಾಗಿೇದಾರರಿಗ�  ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಯು 
ಏನಾದರೊ ವ್ಯವಸ�ಥಾ ಹ�ೊಂದಿದ�ಯೇ? ಈ ವರದಿಗಾರಿಕ� ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನವನುನು ಇಐಎ ವರದಿಯಲಿ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ 
ಬರ�ದಿರಬ�ೇಕು. 
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೫೦. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನುನು ಇಐಎ ವರದಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಡನ�ಯಲಿ್ಲ ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ಬರ�ದಿರಬ�ೇಕು.

೫೧. ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊಕದದಮಗಳ ಅಥವಾ ಯೇಜನ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ರಾವುದ�ೇ ನಾ್ಯರಾಲಯ, 
ನಾ್ಯರಾಧಿಕರಣ/ನಾ್ಯಯಪಿೇಠ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವ ದೊರುಗಳ ವಿವರಗಳನುನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ನೇಡಬ�ೇಕು. 

 ಕರಾವಳಿ ತಿೇರದಲಿ್ಲರುವ ಟಿಪಿಪಿಗಳಿಗ� ಹ�ಚಿಚಿವವರಿ ಒಪಪಾಂದದ ಕರಾರುಗಳ್: 

 ಮೇಲ� ನದಿ್ಯಷಟೆಪಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತು್ತಗಳ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಕರಾರುಗಳನೊನು (ಅನ್ಯವಾಗುವಂತ�) 
ಕಟುಟೆನಟಾಟೆಗಿ ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕು: 

೧. ರಾಮಸ್ರ್ ಒಡಂಬಡಿಕ�ಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೌಗುನ�ಲದ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಕ�ಕೆ ಸರಿಹ�ೊಂದುವ ಕ�ಳಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ ಸಥಾಳದಿಂದ ಸಪಾಷಟೆವಾಗಿ ಪ್ರತ�್ಯೇಕ್ಸಿ, ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು.

೨.  ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳವು ಜೌಗು ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತು್ತ ಹಿನನುೇರಿನ ಪ್ರದ�ೇಶವನುನು ಹ�ೊಂದಿದದರ� ಅಥವಾ ಅವಕ�ಕೆ ಹತಿ್ತರವಿದದರ�, 
ಆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನುನು ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದಿಂದ ಕ�ೈಬಿಡಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಯೇಜನ�ಯ ಗಡಿಯನುನು ಸಿಆರ್ ಜಡ್ ಗ�ರ�ಯಿಂದ 
ದೊರವಿರುವಂತ� ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ರಾವುದಾದರೊ ಅಧಿಕೃತ ಏಜ�ನಸ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಿಆರ್ ಜಡ್ 
ನಕ್�ಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. 

೩. ಮಣು್ಣ ಸಮತಟುಟೆಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಕನಷಠಾವಿರಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಾ್ಭಾವಿಕ ನೇರಿನ ಹರಿವಿಗ� ಏನೊ 
ಅಡಿ್ಡರಾಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಕನಷಠಾ ಅಡಿ್ಡರಾಗುವಂತಿರಬ�ೇಕು. ಚಿಕಕೆ ಕಾಲುವ�/ತ�ೊರ�ಗಳನ�ನುೇನಾದರೊ (ಇದದಲಿ್ಲ) 
ಬ�ೇರ� ದಿಕ್ಕೆಗ� ತಿರುಗಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದಾದರ�, ತಿರುಗಿಸುವಿಕ�ಯ ವಿನಾ್ಯಸವು ಹ�ೇಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂದರ� ಕಾಲುವ�/
ತ�ೊರ�ಯನುನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಯೇಜನಾ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲ ನೇರು ಬಸಿದುಹ�ೊೇಗುವಂತ� ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 
ಬ�ೇರ� ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ನೇರನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆ ಕ�ೊಲಿ್ಲಯನುನು ಪ್ರವ�ೇಶಸುವ ಜೌಗುಪ್ರದ�ೇಶಕ�ಕೆ/
ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವ�/ತ�ೊರ�ಗಳಿಗ� ಬಿಡುವಂತಿರಬ�ೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವ�/ತ�ೊರ�ಗಳ ದಿಕುಕೆ ಬದಲಿಸಬಾರದು, ಆದರ� 
ಅವುಗಳ ದಂಡ�ಯನುನು ಗಟಿಟೆಗ�ೊಳಿಸಿ, ಹೊಳ�ತಿ್ತಸಬ�ೇಕು.

೪. ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳವನುನು ಸಮತಟುಟೆ ಮಾಡಲು ಬ�ೇಕಾದ ಮಣ್ಣನುನು ಸಥಾಳದ ಒಳಗ�ೇ ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದದಷುಟೆ 
ಪ್ರಯತಿನುಸಬ�ೇಕು, ಅದು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಾ್ಭಾವಿಕ ನೇರಿನ ಹರಿವಿನ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು 
ನ�ರವಾಗುತ್ತದ�. 

೫. ಹ�ಚುಚಿ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ನ�ರ�/ಪ್ರವಾಹದ ನೇರನುನು ಹಿಡಿದಿಟುಟೆಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜೌಗು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವಕ�ಕೆ 
ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸದ�ೇ, ಹಾಗ�ಯೇ ಬಿಡಬ�ೇಕು.

೬. ಕ�ೊಲಿ್ಲ, ಕಾಲುವ� ವ್ಯವಸ�ಥಾ, ಹಿನನುೇರು, ಜೌಗುಪ್ರದ�ೇಶ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಕ�ಕೆ ರಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ಸೊಕ್ತ 
ಸಂಸಕೆರಣ� ಮಾಡದ�ಯೇ ಹಾಗ�ಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. ಘಟಕದಿಂದ ಹ�ೊರಬರುವ ನೇರನುನು ಮೊದಲು ರಕ್ಷಣ� ಇರುವ 
ಕ�ರ�ಯಲಿ್ಲ ಸಂಸಕೆರಿಸಬ�ೇಕು (ಸಾಧ್ಯವಿರುವ�ಡ�ಯಲ�್ಲಲ್ಲ) ಮತು್ತ ನಂತರ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ�ಕೆ (೧೦ರಿಂದ ೧೫ ಮಿೇ. 
ಆಳದಲಿ್ಲ) ಬಿಡಬ�ೇಕು. ಹಾಗ�ಯೇ ನೇರನುನು ಒಳತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವಾಗ ಮಿೇನುಗಳ್ ಒಂದ�ಡ� ಗುಂಪುಗೊಡುವುದನುನು 
ತಪಿಪಾಸಲು ಆಳಸಮುದ್ರದಿಂದ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ರಾವುದ�ೇ ಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲಯೊ ಅಳಿವ� ಅಥವಾ 
ನದಿಮುಖಜ ವಲಯದಿಂದ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೇರನುನು ಉಪುಪಾರಹಿತಗ�ೊಳಿಸುವ ಘಟಕಗಳಿಂದ 
(ರಾವುದಾದರೊ ಇದದಲಿ್ಲ) ಹ�ೊರಬರುವ ಬ�ರೈನ್ ಅನುನು ಸೊಕ್ತರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ದುಬ್ಯಲಗ�ೊಳಿಸದ�ಯೇ ಹಾಗ�ಯೇ 
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ�ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು.

೭. ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿ್ಲ ಮಾ್ಯಂಗೊ್ರವ್/ಕಾಂಡಲು ಇದದರ�, ಮಾ್ಯಂಗೊ್ರವ್/ಕಾಂಡಲು ಸಂರಕ್ಷಣ� 
ಮತು್ತ ಪುನರುರ್್ೇವನ ಯೇಜನ�ಯನುನು ರೊಪಿಸಿ, ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಷಾಠಾನ ವಿವರಗಳೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ಕ್್ರರಾಯೇಜನ�ಯನುನು ನದಿ್ಯಷಟೆವಾಗಿ ಸೊಚಿಸಬ�ೇಕು.
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೮. ಯೇಜನಾ ಅರ್್ಯದಾರರು/ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಇಎಂಪಿ ಆಯವ್ಯಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಸಿರು ದತಿ್ತ 
ನಧಿಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಬ�ೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಬಡಿ್ಡಯನುನು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಹಸಿರು ಕವಚ/ಪಟಿಟೆಯನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ ನವ್ಯಹಣ� ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.

೯. ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜ�ೊೇ-ಆರ್್ಯಕ ಹಂತದಲಿ್ಲ ಮಿೇನುಗಾರಿಕ� ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ 
ಮಾಡಬ�ೇಕು. 

೧೦. ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ನಧಿ/ಅನುದಾನದಿಂದ ಒಂದು ಮಿೇನುಗಾರರ ಕಲಾ್ಯಣ ದತು್ತ ನಧಿಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಬ�ೇಕು, 
ಇದು ಮಿೇನುಗಾರಿಕ� ಲಾ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಪಾ್ಲಟ್ ಫಾರ್್ಯ ಗಳ್/ಮಿೇನುಗಾರಿಕ� ಬಂದರು/ಶೇತಲ ಘಟಕ ಇಂತಹ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಹುಟುಟೆಹಾಕುವ ಮೊಲಕ ಅವರ ಬದುಕ್ನ ಗುಣಮಟಟೆವನುನು ವೃದಿ್ಧಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ�ೇ, 
ಪ್ರಕ್ಷುಬದ ಸಮುದ್ರ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಇನನುತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಿೇನುಗಾರಿಕ�ಯಲಿ್ಲ ತ�ೊಡಗಿದದ 
ಮಿೇನುಗಾರರು ಕಳ�ದುಹ�ೊೇಗುವುದು/ತಪಿಪಾಸಿಕ�ೊಳ್್ಳವುದು ರಿೇತಿಯ  ತುತು್ಯ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಹಾರ 
ಕ�ೊಡಲೊ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬ�ೇಕು.

೧೧. ಸುನಾಮಿ ತುತು್ಯ ನವ್ಯಹಣಾ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಕ�ಲಸ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲ�ೇ 
ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಲಿ್ಲಸಬ�ೇಕು. 

೧೨. ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಣು್ಣ, ಅಂತಜ್ಯಲ ಮತು್ತ ಮೇಲ�ಮೈ ನೇರಿಗ� (ನಾಲ�ಗಳ್ & ಗಾ್ರಮದ 
ಕ�ರ�ಗಳ್) ಸಮುದ್ರದ ನೇರಿನಂದ ರಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಬ�ೇರ� ಮಾತಿನಲಿ್ಲ 
ಹ�ೇಳಬ�ೇಕ�ಂದರ�, ನೇರಿನ ಕ�ೊಳವ�ಗಳಿಂದ ಸ�ೊೇರಿಕ�, ಸಮುದ್ರಕ�ಕೆ ನೇರನುನು ಹ�ೊರಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಸಕೆರಿಸಲು 
ಬಳಸುವ ರಕ್ಷಿತ ಕ�ರ�ಯ ತಡ�ದಂಡ�ಯಿಂದ ಸ�ೊೇರಿಕ�, ಹ�ೊರಗ�ಬಿಡುವ ಮತು್ತ ಒಳತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್್ಳವ ನೇರಿನ 
ಕ�ೊಳವ�ಗಳ್ದದಕೊಕೆ ಇರುವ ಮೇಲ�ಮೈನಲಿ್ಲರುವ ಆರ್ ಸಿಸಿ ಕಾಲುವ�ಗಳ ಸ�ೊೇರಿಕ�, ಇಂಥವನುನು ತಡ�ಗಟುಟೆವ 
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಏಕ�ಂದರ� ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದ ಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಫಲವತಾ್ತದ 
ಭೊಮಿಇದುದ, ಅವನುನು ಭತ್ತದ ಕೃರ್ಗ� ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿ್ತರುತ್ತದ�.

ಇಐಎ ಸಲಂರಚನೆ ವಿಷಯರಸುತು/ಪರಿವಿಡಿ

ಪರಿಚಯ ೧. ವರದಿಯ ಉದ�ದೇಶ ೨. ಯೇಜನ� ಮತು್ತ ಯೇಜನ�ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು/
ಅರ್್ಯದಾರರನುನು ಗುರುತಿಸುವುದು ೩. ಯೇಜನ�ಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣ� - ಲಕ್ಷಣ, ಗಾತ್ರ, 
ಸಥಾಳ, ದ�ೇಶಕ�ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶಕ�ಕೆ ಅದರ ಮಹತ್ ೪. ಅಧ್ಯಯನದ ವಾ್ಯಪಿ್ತ (ಒಪಪಾಂದದ 
ಕರಾರಿನ ಅನ್ಯ)

ಯೇಜನ�ಯ ವಿವರಣ� ೧. ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭವನೇಯತ� ಇರುವ ಯೇಜನ�ಯ 
ಅಂಶಗಳ ವಿವರಣ� ೨. ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಪಾಷಟೆಚಿತ್ರಣವನುನು ನೇಡಬ�ೇಕು:   ವಿಧ  
ಅಗತ್ಯ  ಸಥಾಳ (ಸಥಾಳ, ಯೇಜನ�ಯ ಎಲ�್ಲಗಳ್, ಯೇಜನಾ ಸಥಾಳದ ಲ�ೇಔಟ್ ತ�ೊೇರಿಸುವ 
ನಕ್�)  ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಯ ಗಾತ್ರ  ಮಂಜೊರಾತಿ ಮತು್ತ ಅನುಷಾಠಾನದ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ 
ವ�ೇಳಾಪಟಿಟೆ  ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳ್   ೩. ಯೇಜನ�ಯ ವಿವರಣ� (ಯೇಜನಾ 
ಸಥಾಳದ ಲ�ೇಔಟ್ ತ�ೊೇರಿಸುವ ರ�ೇಖಾಚಿತ್ರವೂ ಸ�ೇರಿದಂತ�) ೪. ಸೊಥಾಲ ಚಿತ್ರರೊಪದ ಪ್ರಸು್ತತಿ 
(ಇಐಎಯ ಉದ�ದೇಶಕ�ಕೆ ಮಹತ್ವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೇಡುವ ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯತ�ಯ 
ರ�ೇಖಾಚಿತ್ರವೂ ಸ�ೇರಿದಂತ�) ೫. ದುಷಪಾರಿಣಾಮ ಕಡಿಮಗ�ೊಳಿಸುವ/ತಗಿಗೆಸುವ ಕ್ರಮಗಳ್ 
(ಪಾರಿಸರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ್ ಮತು್ತ ಇತರ�ೇ ಇಐಎ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು) ೬. 
ಹ�ೊಸ ಮತು್ತ ಪರಿೇಕ್� ಮಾಡದ�ೇ ಇರುವ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ತಾಂತಿ್ರಕ 
ವ�ೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯಸಾಧ್ಯತ�ಗಾಗಿ)

ಪರಿಸರದ ವಿವರಣ� ೧. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರದ�ೇಶ  ೨. ಕಾಲಾವಧಿ ೩. ಘಟಕಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನ ೪. 
ಮೊಲಾಧಾರ (ಬ�ೇಸ್ ಲ�ೈನ್) ಹುಟುಟೆಹಾಕುವುದು (ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮೌಲಿಕ 
ಪಾರಿಸರಿಕ ಘಟಕಗಳ್) ೫. ಎಲ್ಲ ಪಾರಿಸರಿಕ ಘಟಕಗಳ ಮೊಲ ನಕ್�ಗಳ್
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ಇಐಎ ಸಲಂರಚನೆ ವಿಷಯರಸುತು/ಪರಿವಿಡಿ

ಊಹಿಸಲಾದ 
ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಪರಿಣಾಮಗಳ್ & 
ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ್  

೧. ಈ ಕ�ಳಗಿನ ರಿೇತಿಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತನಖ� ಮಾಡಲಾದ 
ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿವರಗಳ್  ಸಥಾಳ  ವಿನಾ್ಯಸ  ನಮಾ್ಯಣ  ನಯಮಿತ 
ಕಾರಾ್ಯಚರಣ�ಗಳ್  ಅಂತಿಮ ಪುನವ್ಯಸತಿ ಅಥವಾ ಕಾರಾ್ಯಚರಣ� ನಲಿ್ಲಸುವುದು 
(ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಂಡ ಯೇಜನ�ಯಂದರ)   ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು 
ಕನಷಠಾಗ�ೊಳಿಸುವ/ಸರಿದೊಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ್  ೨. ಪಾರಿಸರಿಕ ಘಟಕಗಳ ಪುನಾಸಿಥಾತಿಗ� 
ತರಲಾಗದ ಬದ್ಧತ�ಗಳ್ ೩. ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮಹತ್ದ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ  ೪. ದುಷಪಾರಿಣಾಮ 
ಕಡಿಮಗ�ೊಳಿಸುವ/ತಗಿಗೆಸುವ ಕ್ರಮಗಳ್  

ಪರಾ್ಯಯಗಳ 
ವಿಶ�್ಲೇಷಣ� 
(ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ 
ಯೇಜನಾಸಥಾಳ)   

ಪ್ರತಿಯಂದೊ ಪರಾ್ಯಯದ ವಿವರಗಳ್ (ವಾ್ಯಪಿ್ತೇಕರಣವು ಪರಾ್ಯಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ� 
ಎಂದು ಸೊಚಿಸಿದರ�) ೧. ವಿವರಣ� ೨. ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಾರಾಂಶ ೩. ಪ್ರಸಾ್ತಪಿತ 
ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ್ ೪. ಪರಾ್ಯಯವಂದರ ಆಯಕೆ 

ಪಾರಿಸರಿಕ ನವ್ಯಹಣಾ 
ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ 

ಕಡಿಮಗ�ೊಳಿಸುವ/ತಗಿಗೆಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ�ಯ ತಾಂತಿ್ರಕ 
ಅಂಶಗಳ್ ಈ ಕ�ಳಗಿನವುಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿವ�:   ಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳ್  ಎಷುಟೆ 
ದಿನಕ�ೊಕೆಮ್ಮ  ರಾವ ಸಥಾಳ  ದತಾ್ತಂಶ ವಿಶ�್ಲೇಷಣ�  ವರದಿಗಾರಿಕ� ವ�ೇಳಾಪಟಿಟೆ  ತುತು್ಯ 
ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನಗಳ್  ವಿವರವಾದ ಆಯವ್ಯಯ  ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ�ೇಳಾಪಟಿಟೆ

ಹ�ಚುಚಿವರಿ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ 

 ಸಾವ್ಯಜನಕ ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ�  ಅಪಾಯಸಾಧ್ಯತ� ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಸಾಮಾರ್ಕ 
ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಯೇಜನ�ಯ 
ಲಾಭಗಳ್ /
ಅನುಕೊಲಗಳ್ 

ಭೌತಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಮಾರ್ಕ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯದಲಿ್ಲ ಸುಧಾರಣ�ಗಳ್ ಉದ�ೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶ 
ಸಂಭಾವ್ಯತ� (ಕುಶಲಿಗ/ಅರ�ಕುಶಲಿಗ/ಕುಶಲಿಗರಲ್ಲದ) ಬ�ೇರ� ಗ�ೊೇಚರ (ಕಣ್ಣಗ� 
ಕಾಣಸುವಂತಹ) ಲಾಭಗಳ್  

ಪಾರಿಸರಿಕ ವ�ಚಚಿ 
ಲಾಭ/ಅನುಕೊಲ 
ವಿಶ�್ಲೇಷಣ�   

ವಾ್ಯಪಿ್ತೇಕರಣದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದರ� 

ಇಎಂಪಿ ಇಐಎಗ� ಒಪಿಪಾಗ� ದ�ೊರ�ತ�ೊಡನ� ದುಷಪಾರಿಣಾಮ ಕಡಿಮಗ�ೊಳಿಸುವ/ತಗಿಗೆಸುವ ಕ್ರಮಗಳ 
ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವನುನು ಮೇಲಿ್ಚಾರಣ� ಮಾಡುವುದನುನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಣ� 

ಸಾರಾಂಶ ಮತು್ತ 
ನಣ್ಯಯ  (ಇದು 
ಇಐಎ ವರದಿಯ 
ಸಾರಾಂಶವನುನು 
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದ�) 

ಯೇಜನ�ಯ ಅನುಷಾಠಾನಕ�ಕೆ ಒಟಾಟೆರ� ಸಮಥ್ಯನ�ಗಳ್/ದೃಢೇಕರಣಗಳ್  ಪ್ರತಿಕೊಲ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಕಡಿಮಗ�ೊಳಿಸುವ/ತಗಿಗೆಸುವುದರ ಕುರಿತ ವಿವರಣ�  

ಇದರಲಿ್ಲ 
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ 
ಸಮಾಲ�ೊೇಚಕರ 
ಪ್ರಕಟಣ�

ಇದರಲಿ್ಲ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಲ�ೊೇಚಕರ ವಿವರಗಳ್ ಈ ಕ�ಳಗಿನವುಗಳನುನು 
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದ� 

ಹ�ಸರು 

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರ�ಸೊ್ಯಮ 

ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ�ಯ ಲಕ್ಷಣ 
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ಐಎ ರರದಿಯ ಸಲಂಕ್ಷಿಪತು ಸಾರಾಲಂಶದ ವಿಷಯರಸುತು

ಇಐಎ ವರದಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವು ಪೂಣ್ಯ ಇಐಎ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದುದ, ಎ೪ನ ಗರಿಷಠಾ ೧೦ 
ಪುಟಗಳಿಗ� ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದ�. ಇದು ಪೂಣ್ಯ ಇಐಎ ವರದಿಯ ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಅಧಾ್ಯಯಗಳನುನು 
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�:

೧. ಯೇಜನ�ಯ ವಿವರಣ� 

೨. ಪರಿಸರದ ವಿವರಣ�

೩. ಊಹಿಸಲಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ ಮತು್ತ ಅವನುನು ಕಡಿಮಗ�ೊಳಿಸುವ/ತಗಿಗೆಸುವ ಕ್ರಮಗಳ್

೪. ಪಾರಿಸರಿಕ ಮೇಲಿ್ಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

೫. ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್

೬. ಯೇಜನ�ಯ ಅನುಕೊಲಗಳ್/ಲಾಭಗಳ್

೭. ಪರಿಸರ ನವ್ಯಹಣಾ ಯೇಜನ� 
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