
 പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വകുപ്പുകളുടെ� മന്ത്രാലയം
വിജ്ഞാപനം 

ന്യൂഡൽഹി, 2020 മാർച്ച് 23
എസ്.ഒ.  1199  (ഇ).  -  ഇന്ത്യയുടെ�  ഏത്  ഭാഗത്തും  ചില  പദ്ധതികള്

ഏടെ5ടുക്കുന്നതിലലാ അടെ;ങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ� ല?ഷി വർദ്ധിപ്പിക്കലിടെC
ഭാഗമായി അതിടെC  വിപുലീകരണത്തിലനാ നവീകരണത്തിലനാ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും
വിലക്കുകളും  ഏർടെപ്പടുത്തുന്നതിന്,  എന്വലയാണ്ടെമC്  (ടെKാട്ടക്ഷന്)  ആക്റ്റ്  1986  -
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം 1986- (1986 ടെല 29) ടെല  ഉപവിഭാഗം (1),  വകുപ്പ് 3 ടെC
ഉപവിഭാഗം  (2)  ടെC  ഉപവാക്യം  (v)  Kകാരം  നൽകിയിട്ടുള്ള  അധികാരങ്ങള്
വിനിലയാഗിച്ച്,  എന് വലയാണ് ടെമന്റ്  ഇംപാക്റ്റ്  അസടെWC്  വിജ്ഞാപനം,  എസ്.ഓ.
1533,  തീയതി  14  ടെസപ്5ംബർ,  2006  ഉം,  അതിടെC  തു�ർന്നുള്ള  ലഭദഗതികളും
അസാധുവാക്കി,  എന്വലയാണ്ടെമC്  (ടെKാട്ടക്ഷന്)  റൂള്സ്, 1986  ടെല ചട്ടം  5  ടെല ഉപ-
ചട്ടം (3) Kകാരം, ബാധിക്കടെപ്പ�ാന് സാധ്യതയുള്ള ടെപാതുജനങ്ങളുടെ� അറിവിലലക്കായി,
ലകന്ദ്രസർക്കാർ ഈ വിജ്ഞാപനം പുറടെപ്പടുവിക്കുന്നു, കൂ�ാടെത, ഈ അറിയിപ്പ് അ�ങ്ങിയ
ഗസ5ിടെC  പകർപ്പുകള്  ടെപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  ലഭ്യമാക്കിയ  തീയതി  മുതൽ  അറുപത്
ദിവസടെത്ത കാലാവധി  കഴിയുലhാലഴാ  അതിന്  ല?ഷലമാ  ഈ കര�്  വിജ്ഞാപനം,
കണക്കിടെലടുക്കുടെമന്ന് കൂ�ി ഇലതാടെ�ാപ്പം അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. 

ഈ കര�്  വിജ്ഞാപനത്തിൽ  അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്ന  നിർലi?ത്തിൽ  ഏടെതങ്കിലും
എതിർപ്പുകലjാ നിർലi?ങ്ങലjാ നൽകാന് താൽപ്പര്യമുള്ള ഏടെതാരു വ്യക്തിയ്കും,  അത്,
ലകന്ദ്ര  സർക്കാരിടെC  പരിഗണനയ്ക്കായി,  വ്യക്തമാക്കിയ  കാലയjവിനുള്ളിൽ,
ടെസക്രട്ടറി, പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം, ഇന്ദിര പര്യാവരണ്
ഭവന്,  ലജാർബാഗ്  ലറാഡ്,  അലിഗഞ്ച്,  ന്യൂഡൽഹി  -110  003,  എന്ന വിലാസത്തിലലാ
അടെ;ങ്കിൽ,  e  i  a2020-moefcc@gov.in   എന്ന  ഇ-ടെമയിൽ  വിലാസത്തിലലാ  ലരഖാമൂലം
കൈകമാറാം.

കര�് വിജ്ഞാപനം 
മുന്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന  പരിസ്ഥിതി  വനം  മന്ത്രാലയം,  നhർ  എസ്.ഓ.  1533  (ഇ),
തീയതി  2006  ടെസപ്5ംബർ  14,  എന്ന ഇന്ത്യാ ഗവണ്ടെമCിടെC വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ�,
(ഇനി മുതൽ ‘ഇഐഎ വിജ്ഞാപനം  2006’  എന്ന് വിjിക്കുന്നു),  ഇ ഐ എ വിജ്ഞാപനം
2006  ടെല ടെഷഡ്യൂjിൽ  പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന,  ഇന്ത്യയുടെ� ഏടെതാരു ഭാഗത്തും,  ചില
പദ്ധതികള്  ഏടെ5ടുക്കുന്നതിലനാ,  നിലവിലുള്ള  പദ്ധതികളുടെ�   ല?ഷി  കൂട്ടുന്നതിന്
അവയുടെ�  വിപുലീകരണത്തിലനാ,  നവീകരണത്തിലനാ,  മന്ത്രാലയത്തിടെCലയാ
അടെ;ങ്കിൽ  സംസ്ഥാനതല  എന്വലയാണ്ടെമC്  ഇംപാക്ട്  അസടെWC്  അലതാറി5ി
അടെ;ങ്കിൽ ജി;ാതല എന്വലയാണ്ടെമC് ഇംപാക്ട് അസടെWC് അലതാറി5ി, മുന് കാല
പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകിയിട്ടിടെ;ങ്കിൽ , ഇ ഐ എ വിജ്ഞാപനം 2006 ലും തു�ർന്നുള്ള
ലഭദഗതികjിലും വ്യക്തമാക്കിയ ന�പ�ിക്രമങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി,  ലകന്ദ്ര സർക്കാർ,
ചില നിബന്ധനകളും പരിധികളും ഏർടെപ്പടുത്തിയതിനാലും ;

Disclaimer:- In case of any discrepancy between the translated version of the draft notification and the Draft Notification (English version),
published vide S.O.1199(E) dated the 23rd March, 2020 in the official gazette on 11th April,2020, the provisions contained in the English version,

published vide S.O 1199(E) dated 23rd March, 2020 shall prevail.
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ഈ  Kക്രിയ  കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്,  വിലകന്ദ്രീകരണവും,  ലകാ�തികളുടെ�യും  ലദ?ീയ
ഹരിത കൈ�ബ്യൂണലിടെCയും നിർലi?ങ്ങള് ന�പ്പാക്കുന്നതിനും,  ഇഐഎ വിജ്ഞാപനം
2006 ൽ കാലാകാലങ്ങjിൽ  നിരവധി ലഭദഗതികള്  വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കൂർപരിസ്ഥിതി
അനുമതി  ആവ?്യമുള്ള  നിർiിഷ്ട  പദ്ധതികളുടെ�  പരിസ്ഥിതി  ആഘാതം  ആസൂത്രണ
ഘട്ടത്തിൽ  തടെന്ന  വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെ�,   ആവ?്യമായ  പാരിസ്ഥിതിക  മുന്
കരുതലുകള്  അറിയാന്,  ഇഐഎ  വിജ്ഞാപനം  2006  സഹായിച്ചുടെവങ്കിലും,
ഓണ്കൈലന്  സംവിധാനം,  കൂടുതൽ  ചുമതലകള്,  യുക്തിസഹീകരണം,  Kക്രിയയുടെ�
മാനദണ്ഡീകരണം  തു�ങ്ങിയവകjിലൂടെ�,  ഈ  Kക്രിയ  കൂടുതൽ  സുതാര്യവും
സൗകര്യKദവുമാക്കാന് ലകന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലും;

ലംഘന സംഭവങ്ങളുടെ�  വിലയിരുത്തലിനായുള്ള ന�പ�ിക്രമങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്,
ആറുമാസടെത്ത  സമയക്രമം  നിശ്ചയിച്ച്,  എസ്.ഒ.  804  (ഇ),  2017  മാർച്ച്  1  ആയി,
മന്ത്രാലയം  വിജ്ഞാപനം  പുറടെപ്പടുവിച്ചു.  മുന്കൂർ  പരിസ്ഥിതി  അനുമതിയി;ാടെത,
നിർമ്മാണ Kവർത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ച,  അടെ;ങ്കിൽ വിപുലീകരണലമാ നവീകരണലമാ
ഏടെ5ടുത്ത, അതുമടെ;ങ്കിൽ ഉൽപ്പന്ന മിശ്രിതത്തിടെല മാ5ം ന�പ്പാക്കിയ,  പദ്ധതികളുടെ�
ലംഘനടെത്ത, ഈ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ� നിർവചിച്ചിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും,  കാര്യനിർവഹണ  അധികാരികളുടെ�,  മൂല്യനിർണ്ണയം  അടെ;ങ്കിൽ
നിരീക്ഷണം  അടെ;ങ്കിൽ  പരില?ാധനാ  Kക്രിയയിൽ,  അത്തരം  ലംഘനങ്ങള്
ആവർത്തിക്കുന്നതായി  ഭാവിയിൽ  ശ്രദ്ധയിൽടെപ്പലട്ടക്കാം.  അതിനാൽ,  അത്
പരിസ്ഥിതിക്ക്  കൂടുതൽ  ലദാഷം  ടെചയ്യുന്ന  തരത്തിൽ  അവ  നിയന്ത്രിക്കാടെതയും
പരില?ാധിക്കാടെതയും വിടുന്നതിന് പകരം, ഏ5വും ടെപടെട്ടന്ന് തടെന്ന, അത്തരം ലംഘന
പദ്ധതികടെj,  ചട്ടങ്ങള്ക്ക്  കീഴിൽ  ടെകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ിക്രമം  ടെകാണ്ടു
വലരണ്ടത്,  പരിസ്ഥിതിയുടെ�  താൽപ്പര്യKകാരം  ആവ?്യമാടെണന്ന്  മന്ത്രാലയം
കരുതുന്നതിനാലും;

ഹിന്ദുസ്ഥാന് ലകാപ്പർ ലിമി5ഡും യൂണിയന് ഓഫ് ഇന്ത്യയും തമ്മിടെല,  ഡബ്ല്യു.പി  (സി)
നhർ  2364–2014,  2014  നവംബർ  28  ടെല  ബഹുമാനടെപ്പട്ട  ഝാർഖണ്ഡ്
കൈഹലക്കാ�തിയുടെ�  ഉത്തരവിൽ,  മ5്  പലതിടെCയും  കൂട്ടത്തിൽ,   പരിസ്ഥിതി
അനുമതിയ്കായുള്ള  നിർലi?ം  പരിഗണിയ്കുന്നത്,  പാരിസ്ഥിതിക  നിയമങ്ങളുടെ�
ലംഘനത്തിടെC ഏടെതങ്കിലും നിർiിഷ്ട  ന�പ�ികjിൽ  നിന്ന്  വിഭിന്നമായി,  അതിടെC
ലയാഗ്യതയുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ പരില?ാധിക്കണമന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലും;

സന്ദീപ് മിത്തലും, പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയവും മറ്റുള്ളവരും,
തമ്മിടെല  ഓ എ നhർ  837/2018  ടെC കാര്യത്തിൽ,  ബഹുമാനടെപ്പട്ട ലദ?ീയ ഹരിത
കൈ�ബ്യൂണൽ,  ഓ  എ  നhർ  837/2018 Kകാരം,  മുന്കൂർ  പരിസ്ഥിതി  അനുമതിയ്കുള്ള
വ്യവസ്ഥകള് പാലിക്കുന്നത്  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനം,  മന്ത്രാലയം
?ക്തിടെപ്പടുത്തണടെമന്ന് ?രിടെവച്ചതിനാലും;
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പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണം)  നിയമം  1986 ടെല,  വിഭാഗം  3 ടെC   ഉപവിഭാഗം  (1)  ഉം,
ഉപവിഭാഗം  (2)  ടെC ഉപവാക്യം  (v)  ഉം,  വകുപ്പ്  23  ഉം,  പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണം)  ചട്ടം
1986 ടെല,  ഉപചട്ടം  (3)ടെC  ഉപവാക്യം  (ഡി)  അടെ;ങ്കിൽ  ചട്ടം  5  ഉം  കൂ�ി  വായിച്ച്,
ലകന്ദ്രസർക്കാർ അതിടെC അധികാരങ്ങള് വിനിലയാഗിച്ച്, കൂ�ാടെത വിജ്ഞാപന നhർ
എസ്.ഓ. 1533(ഇ), തീയതി 2006 ടെസപ്5ംബർ 14, തു�ർന്നുള്ള ലഭദഗതികള്, വിജ്ഞാപന
നhറുകള് എസ്.ഓ. 190(ഇ) തീയതി 20 ജനുവരി 2016,  എസ്.ഒ. 4307 (ഇ) തീയതി 2019
നവംബർ  29,  എസ്.ഒ.  750(ഇ)  തീയതി  2020  ടെഫബ്രുവരി  17,  എന്നിവയും  വായിച്ച്,
ഇതിനകം  ടെചയ്ത  കാര്യങ്ങലjാ,  അടെ;ങ്കിൽ  അസാധുവാക്കുന്നതിന്  മുh്  ടെചയ്യാടെത
വിട്ട്കjഞ്ഞലതാ ആയ കാര്യങ്ങള് ഒഴിടെക, അസാധുവാക്കിയും, ഈ കര�് വിജ്ഞാപനം
Kസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
1. ഹ്രസ്വ ?ീർഷകവും Kാരംഭവും:-

i.  ഈ വിജ്ഞാപനടെത്ത,  പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം  
2020  -  എന്വലയാണ്ടെമC്  ഇhാക്ട്  അസസ്സ്ടെമC്  ലനാട്ടിഫിലക്കഷന്  2020   
(ഇനി  മുതൽ  ‘ഇഐഎ  വിജ്ഞാപനം  2020’  എന്ന്  പരാമർ?ിക്കുന്നു),  എന്ന്  
വിjിക്കാം.  
ii.  അന്തിമ  വിജ്ഞാപനം,  ഔലദ്യാഗിക  ഗസ5ിൽ  Kസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  തീയതി  
മുതൽ ഈ വിജ്ഞാപനം Kാബല്യത്തിൽ വരും. 

2.  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  പരിധി:- ഈ  വിജ്ഞാപനം,  Kാലദ?ിക  ജലKലദ?ം
ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള, മുഴുവന് ഇന്ത്യയ്ക്കും ബാധകമാണ്.
3.  നിർ വ്വചനങ്ങള് :-  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിൽ,  സന്ദർഭം  ആവ?്യടെപ്പടുന്നിടെ;ങ്കിൽ ,
വാക്കുകള് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു:

(1) “അംഗീകൃത പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ വിദലµാപലദ? സ്ഥാപനം
(ഇനിമുതൽ ‘എസിഓ’  എന്ന് വിjിക്കുന്നു) ”,  ക്വാjി5ി കൗണ്സിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ  
(ക്യുസി ഐ) യുടെ� നാഷണൽ അക്രഡില5ഷന് ലബാർഡ് ലഫാർ എഡ്യൂലക്കഷന് 
ആC്  ടെ�യിനിംഗ്  (എന്എബി ഇ5ി)  അടെ;ങ്കിൽ  സമയാസമയങ്ങjിൽ  
മന്ത്രാലയം  അറിയിക്കുന്നത്  ലപാടെലയുള്ള  മല5ടെതങ്കിലും  ഏജന്സിയുടെ�  
അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം;
(2) “നിയമം” എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമം, 1986 (1986 ടെല നhർ 
29);
(3)  “മൂല്യനിർണയം” എന്നാൽ,  നിർiിഷ്ട  മാതൃകയിൽ  (മാതൃകകjിൽ)  ലഭിച്ച  
അലപക്ഷയുടെ�യും,  അന്തിമ  ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ട്,  മുന്കൂർ  പരിസ്ഥിതി  
അനുമതിക്കായുള്ള  മൂല്യനിർണ്ണയസമിതിയുടെ�  ടെപാതുടെതjിടെവടുപ്പിടെC  ഫലമുള്
പ്പടെ�യുള്ള എ;ാ ലരഖകളുടെ�യും വി?ദമായ പരില?ാധന;
(4)  “മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി”  എന്നാൽ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  ലകന്ദ്രതല  വിദഗ്ധ  
വിലയിരുത്തൽ സമിതി,  അടെ;ങ്കിൽ സംസ്ഥാനതല വിദµ വിലയിരുത്തൽ  
സമിതി,  അടെ;ങ്കിൽ ലകന്ദ്രഭരണKലദ? തല വിദµ വിലയിരുത്തൽ സമിതി  
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അതുമടെ;ങ്കിൽ,  ജി;ാതല  വിദµ  വിലയിരുത്തൽ  സമിതി,  
സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്;
(5) “അ�ിസ്ഥാന വസ്തുത (ഇനിമുതൽ ‘ബിഎൽഡി’ എന്ന് വിjിക്കുന്നു)”  നിർiിഷ്ട  
പദ്ധതിയുടെ� സ്ഥലം  (സ്ഥലങ്ങള്),  പഠന ലമഖല എന്നിവി�ങ്ങjിൽ,  പദ്ധതിക്ക്  
മുh്  അടെ;ങ്കിൽ വിപുലീകരണത്തിനു മുh്  നിലനിൽക്കുന്ന,  വായു,  ജലം,  കര,  
സസ്യജന്തുജാലങ്ങള് സാമൂഹിക-സാhത്തികം മുതലായവയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട  
പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യം ചിത്രീകരിക്കുന്ന വസ്തുത; 
(6) “അതിർത്തി Kലദ?ം” എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  ഇന്ത്യയുടെ� അതിർത്തി  
രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള  യഥാർത്ഥ  നിയന്ത്രണ  ലരഖയിൽ  നിന്ന്,  വായുചരമായ  
ദൂരത്തിൽ 100 കിലലാമീ5ർ പരിധിയിൽ വരുന്ന Kലദ?ം; 
(7) “നിർമ്മിത Kലദ?ം” എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  ടെകട്ടി�ങ്ങjിലലാ നിർമ്മാണ
പദ്ധതികjിലലാ  നിർലi?ിച്ചിട്ടുള്ള,  എ;ാ  നിലകjിടെലയും  നിർമ്മിതമായ  
അടെ;ങ്കിൽ  മൂ�ിയ  Kലദ?ം,  അതിടെC  അ�ിത്തറയിടെലയും  മ5്  ലസവന  
ലമഖലകjിടെലയും ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ളവ;
(8)  “Kധാന ആഴംകൂട്ടൽ” എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  വലിയ കപ്പലുകള്ക്ക്  
ലവണ്ടി,  ഒരു  കപ്പലലാട്ട  മാർഗ്ഗം  ഉണ്ടാക്കുന്നതിലനാ  അടെ;ങ്കിൽ  
ആഴത്തിലാക്കുന്നതിലനാ,   ക�ൽത്തട്ടിൽ  നിന്ന്,  സ്വാഭാവിക  പദാർത്ഥങ്ങള്  
നീക്കംടെചയ്യുന്നത്  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  ഒ5ത്തവണ  Kക്രിയ.  അഴിമുഖം,  തുറമുഖം,   
ജലമാർഗങ്ങള്,  എന്നിവി�ങ്ങjിൽ  അകത്തും  പുറത്തും  ന�ത്തുന്ന  ആഴംകൂട്ടൽ  
Kവർത്തനങ്ങളും ഇതിൽ ഉള്ടെപ്പടുന്നു;
(9)  വിഭാഗം  ‘എ’ എന്നാൽ,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ടെഷഡ്യൂള്  (3)  ൽ  
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്  ലപാടെലയുള്ള,  പദ്ധതികള്  അടെ;ങ്കിൽ  
Kവർത്തനങ്ങള് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;
(10)  വിഭാഗം  ‘ബി  1’ എന്നാൽ,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ടെഷഡ്യൂള്  (4)  ൽ  
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്  ലപാടെലയുള്ള,  പദ്ധതികള്  അടെ;ങ്കിൽ  
Kവർത്തനങ്ങള് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;
(11)  വിഭാഗം  ‘ബി  2  ’ എന്നാൽ,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ടെഷഡ്യൂള്  (5)  ൽ  
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്  ലപാടെലയുള്ള,  പദ്ധതികള്  അടെ;ങ്കിൽ  
Kവർത്തനങ്ങള് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;
(12) “ലകന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ലബാർഡ് (ഇനിമുതൽ ‘സി പി സി ബി’ എന്ന് 
വിjിക്കുന്നു)” വാട്ടർ (Kിവന്ഷന് ആC് കല¿ാള് ഓഫ് ടെപാj്യൂഷന്) ആക്റ്റ് 1974 
(1974 ടെല 6)  Kകാരം രൂപീകരിച്ച ലബാർഡ്; 
(13) “ഹരിത ടെകട്ടി� സാക്ഷ്യപത്രം” എന്നാൽ, ഗ്രീന് ലറ5ിംഗ് ലഫാർ ഇCലഗ്ര5ഡ് 
ഹാബി5ാ5്  അസസ്സ്ടെമC്  (ഗ്രിഹ);  ഇന്ത്യന്  ഗ്രീന്  ബിൽഡിംഗ്  കൗണ്സിൽ  
(ഐ.ജി.ബി.സി);  ലീഡർഷിപ്പ്  ഇന്  എനർജി  ആC്  എന്വലയാണ്ടെമCൽ  
ഡികൈസന്  (ലീഡ്)  ഇന്ത്യ,  എക്സലന്സ്  ഇന്  ഡികൈസന്  ലഫാർ  ലഗ്ര5ർ  
എഫിഷ്യന്സി  (എഡ്ജ്),  അതുമടെ;ങ്കിൽ  കാലാകാലങ്ങjിൽ  മന്ത്രാലയം  
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പുറടെപ്പടുവിക്കുന്ന  Kകാരമുള്ള  മല5ടെതങ്കിലും  മൂന്നാം  കക്ഷി  ഹരിത  ടെകട്ടി�  
തരംതിരിക്കൽ സംവിധാന Kകാരം നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം;
(14) “ഗണം” എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ഖണ്ഡിക  
24 ടെല ഉപ ഖണ്ഡിക (3)  ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്,  ഒരു കൂട്ടം  
ഖനികള് അടെ;ങ്കിൽ പാട്ടങ്ങള് ലചർന്ന് രൂപീകരിച്ച Kലദ?ം;
(15)  “ഗണ  സാക്ഷ്യപത്രം”,  എന്നാൽ,  കൈമന്സ്  ആന്ഡ്  ജിലയാjജി  
ഡയറക്ടർ അടെ;ങ്കിൽ മല5ടെതങ്കിലും ലയാഗ്യതയുള്ള അധികാരി, ഖനികളുടെ�ലയാ
പാട്ടങ്ങളുടെ�ലയാ ഗണത്തിന് നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം;
(16) “ലകാർപ്പലറ5് പരിസ്ഥിതി ഉത്തരവാദിത്തം (ഇനി മുതൽ ‘സി ഇആർ’ എന്ന്  
വിjിക്കുന്നു) ”,  ഇഎംപി യുടെ� ഭാഗമായി,  ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചനയിൽ ഉന്നയിച്ച  
Kശ്നങ്ങടെj അ�ിസ്ഥാനമാക്കി, പദ്ധതിയുടെ� ടെതാട്ടടുത്ത ചുറ്റുപാ�ിലും, കൂ�ാടെതയും/
അടെ;ങ്കിലും,  ഇഐഎ പഠനകാലത്ത്  ന�ത്തിയ സാമൂഹിക ആവ?്യകതടെയ  
അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലയിരുത്തലിടെC അ�ിസ്ഥാനത്തിലും, പരിസ്ഥിതി  
സംരക്ഷണത്തിനായി, പദ്ധതി വക്താവ്,  ന�ത്താന്  നിർബന്ധിതമായ   
Kവർത്തനങ്ങള്;
(17)  “തീരലദ?  നിയന്ത്രണ  ലമഖല (ഇനിമുതൽ  ‘സിആർഇസഡ്  ’എന്ന്  
വിjിക്കുന്നു)”  എന്നത്,  ലകാസ്റ്റൽ  ലറഗുലല5റി  ലസാണ്  ലനാട്ടിഫിലക്കഷന്,  
2019 ടെCയും,  തു�ർന്നുള്ള  ലഭദഗതികളുടെ�യും,  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  
കാലാകാലങ്ങjിൽ വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള  ലമഖലയാണ്;
(18) “ഗുരുതരമായി മലിനമായ Kലദ?ം” എന്നാൽ,  സമയാസമയങ്ങjിൽ ലകന്ദ്ര 
മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  ലബാർഡ്  തിരിച്ചറിഞ്ഞ,  വ്യാവസായിക  ഗണം  
അടെ;ങ്കിൽ Kലദ?ം;
(19)  “ജി;  അടെ;ങ്കിൽ  ഡിവിഷന്  തല  വിദഗ്ധ  വിലയിരുത്തൽ  സമിതി 
(ഇനിമുതൽ‘ ഡിഇഎസി’എന്ന് വിjിക്കുന്നു)”,  എന്നാൽ, നിയമത്തിടെല ടെസക്ഷന് 
23  Kകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങള് വിനിലയാഗിച്ച്,  എസ്ഇഐഇഎഎ 
അടെ;ങ്കിൽ യു�ിഐഎഎ മുലഖന,  സംസ്ഥാന സർക്കാരിടെCലയാ ലകന്ദ്രഭരണ  
Kലദ?ത്തിടെCലയാ ശുപാർ?യിൽ,  പരാമർ?ിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ� പരിസ്ഥിതി  
വിലയിരുത്തലിനും ഉചിതമായ ശുപാർ?കള് നൽകുന്നതിനും, ജി;ാ തലത്തിലലാ 
ഡിവിഷന് തലത്തിലലാ, ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC ഉലi?്യത്തിനായി രൂപീകരിച്ച 
വിദµസമിതി;  
(20)  “ജി;ാ  സർലവ  റിലപ്പാർട്ട്”  എന്നാൽ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  ഖനനം  
അനുവദിക്കാവുന്ന ഇ�ങ്ങjിടെല, നദീത�ങ്ങjിടെല നിലക്ഷപ വർദ്ധനവ് അടെ;ങ്കിൽ
നിലക്ഷപത്തിടെC ലമഖലകള് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും; ഒപ്പം ഖനനം നിലരാധിലക്കണ്ട 
ഇ�ങ്ങjിടെല അ�ിസ്ഥാനസൗകര്യഘ�നകളുടെ�യും Kതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ�യും,
സമീപടെത്ത  മടെണ്ണാലിപ്പ്  Kലദ?ങ്ങള്  തിരിച്ചറിയലും,  അലതാടെ�ാപ്പം,  ആ  
Kലദ?ത്ത്  ഖനനം  ന�ത്തിയ  ല?ഷം  ന�ലത്തണ്ട  നികത്തലിടെC  വാർഷിക  
നിരക്കും  നികത്താന്  ആവ?്യമായ  സമയവും  കണക്കാക്കുന്നതിനുമായി,  
ജി;യിടെല ജിലയാjജി വകുപ്പ്, ജലലസചന വകുപ്പ്, വനംവകുപ്പ്, ടെപാതുമരാമത്ത് 
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വകുപ്പ്, ഭൂഗർഭജല ലബാർഡുകള്, റിലമാട്ട് ടെസന്സിങ്ങ് വകുപ്പ് അടെ;ങ്കിൽ ഖനന
വകുപ്പ് തു�ങ്ങിയവർ തയ്യാറാക്കിയ റിലപ്പാർട്ട്.
(21) “പരിസ്ഥിതി ലലാല Kലദ?ങ്ങള് (ഇനിമുതൽ ‘ഇഎസ് എ’ എന്ന് വിjിക്കുന്നു)”, 
എന്നത്,  പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണ)  നിയമം  1986,  വകുപ്പ്  3  ടെല ഉപവിഭാഗം  (2)  
Kകാരവും,  തു�ർന്നുള്ള  ലഭദഗതികളുടെ�യും  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  
കാലാകാലങ്ങjിൽ വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള ലമഖലകjാണ്;
(22)  “പരിസ്ഥിതി  ലലാല  ലമഖലകള് (ഇനിമുതൽ  ‘ഇഎസ്ഇസഡ് ’  എന്ന്  
വിjിക്കുന്നു)”  എന്നത്,  പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണ)  നിയമം,  1986  വകുപ്പ്  3  ടെല  
ഉപവിഭാഗം (2) Kകാരവും, തു�ർന്നുള്ള ലഭദഗതികളുടെ�യും അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  
കാലാകാലങ്ങjിൽ വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള ലമഖലകള്; 
(23)  “പരിസ്ഥിതി  ആഘാത  വിലയിരുത്തൽ  (ഇനിമുതൽ  ‘ഇഐഎ’  എന്ന്  
വിjിക്കുന്നു)  റിലപ്പാർട്ട്”,  എന്നത്,  കാര്യനിർവാഹക  അധികാരി  (ടെറഗുലല5റി  
അലതാറി5ി)  നിർലi?ിക്കുന്ന അലന്വഷണ വിഷയങ്ങടെj  അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയും  
അനുബന്ധം-X ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടെപാതുവായ ഘ�ന അനുസരിച്ചും, നിർiിഷ്ട 
പദ്ധതിക്കായി, ഒരു എസി ഒ വഴി, പദ്ധതി വക്താവ് തയ്യാറാക്കിയ ലരഖ;

എ.  “കര�്  ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ട്”,  എന്നത്,  ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചനയുടെ�  
ആവ?്യത്തിനാലയാ  അടെ;ങ്കിൽ ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയുടെ�  നിർലദ?ങ്ങള്  
അനുസരിലച്ചാ തയ്യാറാക്കിയ ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടാണ്;

ബി. “അന്തിമ ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്” എന്നത്, ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചനയ്ക്ക് 
ല?ഷം,  ടെപാതുജനങ്ങള്  ഉന്നയിച്ച  ആ?ങ്കകള്  പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള  
ലഘൂകരണ ന�പ�ികള്,  സമയ പരിധിടെവച്ചുള്ള Kവർത്തന പദ്ധതി,  പദ്ധതി  
വക്താവ്  മുലന്നാട്ട്  ടെവച്ച Kതിബദ്ധതകള്ക്കുള്ള ബജ5്  വ്യവസ്ഥ,  എന്നിവ ഉള് 
ടെപ്പടുത്തി, മൂല്യനിർണ്ണയ ആവ?്യത്തിനായി, തയ്യാറാക്കിയ ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്;
(24)  “ഇ ഐ എ ഏലകാപകന് ”,  എന്നത്,  ഒരു ലമഖലാ വിദഗ്ധനും Kവർത്തന  
ലമഖലാ  വിദµരുടെ�  ഏലകാപകനും,  എസിഓ  യുടെ�  അംഗീകാരവും  
ഉള്ളയാളുമാണ്; 
(25)  “പരിസ്ഥിതി  നിർവഹണ  പദ്ധതി -  എന്വലയാണ്ടെമC്  മാലനജ്ടെമC്  
ലKാഗ്രാം- (ഇനിമുതൽ ‘ഇഎംപി’എന്ന് വിjിക്കുന്നു) റിലപ്പാർട്ട് ”,  എന്നത്,  ഈ  
വിജ്ഞാപനത്തിടെC  അനുബന്ധം-  XI  ൽ  നൽകിയിരിക്കുന്ന  ടെപാതുഘ�ന  
അനുസരിച്ച്, നിർiിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി, പദ്ധതി  വക്താവ്,  ഒരു  എസി ഒ  വഴി  
തയ്യാറാക്കിയ റിലപ്പാർട്ട്;
(26)  “വിപുലീകരണം”  എന്നാൽ,  പദ്ധതിക്ക്  ബാധകമാകുന്ന തരത്തിൽ,  ഖനന  
പാട്ട  ലമഖലയിടെല  അടെ;ങ്കിൽ  പദ്ധതി  Kലദ?ത്തിടെC  അടെ;ങ്കിൽ  
സംസ്ക്കരിക്കാവുന്ന  അധീന  Kലദ?ത്തിടെC  അതുമടെ;ങ്കിൽ  നിർമ്മിത  
Kലദ?ത്തിടെC അടെ;ങ്കിൽ നീjം അടെ;ങ്കിൽ എണ്ണം അടെ;ങ്കിൽ ഉൽപാദന  
ല?ഷി അടെ;ങ്കിൽ ഒരു Kക്രിയയിലൂടെ� ക�ന്ന്  ലപാകുന്ന ഇനങ്ങളുടെ� അjവ്  
തു�ങ്ങിയവയിലുള്ള  വർദ്ധനവിടെനയാണ്  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  അതിലൂടെ�,  
ബന്ധടെപ്പട്ട പദ്ധതിയുടെ�  സമയപ്പട്ടികയിലലാ,  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇസി  
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അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി,  ഏതാലണാ  ബാധകം,   അതിൽ  വ്യക്തമാക്കിയ  
പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ല?ഷിവർദ്ധനവ്  ലഭ്യമാകും.  ഖനന  പദ്ധതികളുടെ�ലയാ  
Kവർത്തനത്തിടെCലയാ കാര്യത്തിൽ,  ഖനന  പാട്ടത്തിടെC  അടെ;ങ്കിൽ  
ഉൽപാദന ല?ഷിയിടെല വർദ്ധനവിടെന വിപുലീകരണമായി കണക്കാക്കും;
(27)  “വിദµ മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി  (ഇനിമുതൽ‘ ഇഎസി ’എന്ന്  വിjിക്കുന്നു)”,  
എന്നത്,  നിർലi?ിച്ച  പദ്ധതികളുടെ�  വിലയിരുത്തലിനായും,  ഉചിതമായ  
ശുപാർ?കള്  നൽകുന്നതിനും,   ലകന്ദ്ര  തലത്തിൽ,   മന്ത്രാലയം  രൂപീകരിച്ച  
വിദഗ്ധരുടെ� സമിതിയാണ്. 
(28)  “ഫാറം”  എന്നാൽ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെനാപ്പം  കൂട്ടിലച്ചർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം  
(ഫാറങ്ങള്);
(29) “Kവർത്തന ലമഖലാ വിദµന് (ഇനിമുതൽ ‘എഫ് എ ഇ’എന്ന് വിjിക്കുന്നു)”,  
എസിഓ യുടെ� അംഗീകാരമുള്ള ഒരു വിദµനാണ്,  കൂ�ാടെത,  എ സി ഒ യുമായി  
Kവർത്തിക്കുന്നയാലjാ, അവരുടെ� പട്ടികയിലുള്ള ആലjാ ആണ്;
(30)  “ടെപാതുവായ  നിബന്ധന (ഇനിമുതൽ  ‘ജിസി’എന്ന്  വിjിക്കുന്നു)  എന്നത്  
അർത്ഥമാക്കുന്നത് ‘  ബി  1  ’വിഭാഗത്തിൽ  വ്യക്തമാക്കിയ  ഏടെതങ്കിലും  പദ്ധതി  
അടെ;ങ്കിൽ Kവർത്തനം, ചുവടെ� (എ) അടെ;ങ്കിൽ (ബി) യിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
Kലദ?ങ്ങjിൽ,  പൂർണമാലയാ   ഭാഗികമാലയാ  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നുടെവങ്കിൽ,  
വിഭാഗത്തിൽ  ഒരു  മാ5മി;ാടെത  അത്  ലകന്ദ്ര  തലത്തിൽ  
വിലയിരുത്തടെപ്പടുടെമന്നാണ്: -

എ.  ടെഷഡ്യൂjിടെല  3,  5,  32, 33  എന്നീ ഇനങ്ങളുടെ� കാര്യത്തിൽ,  താടെഴ  
പറയുന്ന  Kലദ?ങ്ങളുടെ�  അതിർത്തിയിൽ  നിന്ന്,  10 കിലലാമീ5റിനുള്ളിലും,  
മ5ിനങ്ങളുടെ� കാര്യത്തിൽ  5 കിലലാമീ5റിനുള്ളിലും, 

(i) സംരക്ഷിത Kലദ?ങ്ങള്; അടെ;ങ്കിൽ 
(ii) ഗുരുതരമായി മലിനമായ Kലദ?ം; അടെ;ങ്കിൽ 
(iii) പരിസ്ഥിതി ലലാല Kലദ?ം ; അടെ;ങ്കിൽ 
(iv)  അന്തർ സംസ്ഥാന അടെ;ങ്കിൽ ലകന്ദ്ര ഭരണ Kലദ?ങ്ങളുടെ� അതിർ
ത്തിയിൽ നിന്നും. 
ബി. താടെഴ പറയുന്ന Kലദ?ങ്ങളുടെ� അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ -
(i) കടുത്ത മലിനീകരണ Kലദ?ം; അഥവാ
(ii) പരിസ്ഥിതി ലലാല ലമഖല. 

(31) “ദ്വീപ് തീരലദ? നിയന്ത്രണ ലമഖല (ഇനിമുതൽ ‘ഐ സിആർഇസഡ് ’ എന്ന് 
വിjിക്കുന്നു)  ”എന്നത്,  ദ്വീപ്  തീരലദ?  നിയന്ത്രണ  ലമഖലാ  വിജ്ഞാപനം  
2019 ടെCയും  തു�ർന്നുള്ള  ലഭദഗതികളുടെ�യും  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  
കാലാകാലങ്ങjിൽ വിജ്ഞാപനം ടെചയ്ത ലമഖല;
(32) “പരിപാലന ആഴംകൂട്ടൽ”, എന്നാൽ, കപ്പലലാട്ടം, നിർമ്മാണം അടെ;ങ്കിൽ മ5് 
Kവർത്തന  ആവ?്യങ്ങള്  എന്നിവയ്ക്  ഉചിതമായി  ജലത്തിടെC  ആഴം   
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സുരക്ഷിതമായി  നിലനിർത്തുന്നതിന്,  നിലവിലുള്ള  കപ്പലലാട്ട  മാർഗങ്ങള്,  
നങ്കൂരമിടുന്ന സ്ഥാനങ്ങള്,  നങ്കൂരങ്ങള്  മുതലായ  ഇ�ങ്ങjിടെല  ത�സ്സങ്ങള്  
അടെ;ങ്കിൽ അവ?ിഷ്ടങ്ങള്  കാലാനുസൃതമായി  നീക്കംടെചയ്യുക  എന്നാണ്  
അർത്ഥമാക്കുന്നത്; 
(33)  “സൂഷ്മ,  ടെചറുകി�,  ഇ�ത്തരം സംരംഭങ്ങള്” എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  
കൈമലക്രാ, ലWാള്, മീഡിയം എCർകൈKസസ് ടെഡവലപ് ടെമC് ആക്റ്റ്, 2006 (2006
ടെല  ആക്റ്റ്  നhർ  27),  അതിടെC  തു�ർന്നുള്ള  ലഭദഗതികളും  Kകാരം  
നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്;
(34) “ധാതു മൂല്യടെമച്ചടെപ്പടുത്തൽ” എന്നാൽ, ഭൗതിക അടെ;ങ്കിൽ ഭൗതിക-രാസ 
ലവർതിരിക്കൽ  Kക്രിയയിലൂടെ�,  അയിരിടെല  വിലലയറിയ  ഘ�കങ്ങjിലലക്ക്  
ലകന്ദ്രീകരിക്കടെപ്പടുന്ന  Kക്രിയ;
(35)  “മന്ത്രാലയം”  എന്നാൽ  ഇന്ത്യാ  ഗവണ്ടെമCിടെC  പരിസ്ഥിതി,  വനം,  
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം;
(36) “നവീകരണം”, എന്നത്, Kക്രിയയിലലാ സാലങ്കതികവിദ്യയിലലാ എടെന്തങ്കിലും 
മാ5ം,  അടെ;ങ്കിൽ  അസംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുടെ�  മിശ്രിതത്തിലലാ  ഉൽപ്പന്ന  
മിശ്രിതത്തിലലാ  മാ5ം  വരുത്തുകലയാ  സ്തംഭനം  ഒഴിവാക്കുകലയാ  അടെ;ങ്കിൽ  
Kവൃത്തി  ദിവസങ്ങളുടെ�  എണ്ണത്തിലലാ  അടെ;ങ്കിൽ  നിലവിലുള്ള  ഖനന  പാട്ട  
Kലദ?ടെത്ത ഉത്ഖനനത്തിടെC ലതാതിലലാ ഉള്ള വർദ്ധനവ�ക്കം, പദ്ധതിയിടെല 
യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളുടെ� ല?ഷി വിനിലയാഗ വർദ്ധനവ്  എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന  
മാ5മാണ്,  അതിന്,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  തരാതരം  ലപാടെല Kയർ-ഇസി  
അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി, അനുവദിച്ചിരിക്കണം;
(37)  “പാലിക്കാതിരിക്കൽ”  എന്നാൽ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  പദ്ധതിയുടെ�  Kയർ-
ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിൽ  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  നിർലi?ിക്കുന്ന  
നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്;
(38) “വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള വ്യാവസായിക  എലസ്റ്റ5്” എന്നാൽ, പാർക്കുകള്; 
സമുച്ചയങ്ങള്;  Kലദ?ങ്ങള്;  കയറ്റുമതി  Kക്രിയാ  ലമഖലകള്  ലസാണുകള്  
(ഇപിഇസഡ്);  Kലത്യക  സാhത്തിക  ലമഖലകള്  (ടെസസ്);  ബലയാടെ�ക്  
പാർക്കുകള്;  തുകൽ  സമുച്ചയങ്ങള്;  തീരലദ?  സാhത്തിക  ലമഖലകള്  
(സി ഇ ഇസഡ്);  Kലത്യക നിലക്ഷപ ലമഖല  (എസ് ഐ ആർ);  ലദ?ീയ നിലക്ഷപ,  
നിർമാണ  ലമഖലകള്  (നിംസ്);  വ്യാവസായിക  സമാനഗണം;  ടെപല�ാjിയം,  
ടെകമിക്കൽസ്,  ടെപല�ാടെകമിക്കൽസ്  നിലക്ഷപ  ലമഖലകള്  (പിസി പി ആർ ),  
എന്നിങ്ങടെന,  ലകന്ദ്രസർക്കാർ  അടെ;ങ്കിൽ  സംസ്ഥാന  സർക്കാരുകള്  
അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ങ്ങള്,   2006  ടെസപ്5ംബർ  14  ന്  മുh്  
Kഖ്യാപിച്ചലതാ,  അടെ;ങ്കിൽ  ഇ ഐഎ  വിജ്ഞാപനം,  2006  Kകാരലമാ  ഈ  
വിജ്ഞാപനത്തിന്  കിഴിലലാ  നിർബന്ധമാക്കിയ  Kയർ-ഇസി  ലന�ിയ  
വ്യാവസായിക എലസ്റ്ററ്റുകള്;
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(39)  “സംരക്ഷിത  Kലദ?ങ്ങള്”  എന്നാൽ  1972  ടെല  കൈവൽഡ്  കൈലഫ്  
(ടെKാട്ടക്ഷന്)  ആക്റ്റ്  (1972  ടെല  53),  തു�ർന്നുള്ള ലഭദഗതികള് എന്നിവKകാരം  
കാലാകാലങ്ങjിൽ വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള Kലദ?ങ്ങള്;
(40)  “മുന്കൂർ  പരിസ്ഥിതി  ത�സ്സംനീക്കൽ  (ഇനിമുതൽ  ‘Kയർ-ഇസി’  എന്ന്  
വിjിക്കുന്നു)”,  എന്നാൽ,  ടെഷഡ്യൂjിൽ  വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള  മൂല്യനിർണ്ണയ  
സമിതിയുടെ� മുhാടെക ടെവലയ്കണ്ടുന്ന, വിഭാഗം എ; വിഭാഗം ബി 1;  വിഭാഗം ബി 2 
എന്നീ  പദ്ധതികjിലÔൽ,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  ശുപാർ?യുടെ�  
അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  നൽകുന്ന  ത�സ്സംനീക്കൽപത്രം  
അടെ;ങ്കിൽ സമ്മതം; 
(41) “മുന്കൂർ പരിസ്ഥിതി അനുമതി (ഇനിമുതൽ ‘Kയർ-ഇപി’ എന്ന് വിjിക്കുന്നു)”, 
എന്നാൽ  ടെഷഡ്യൂjിൽ വ്യക്തമാക്കിയ, മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയ്ക് മുhാടെക  സമർ
പ്പിലക്കണ്ടാത്ത,  വിഭാഗം ബി 2 വിൽ പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിർiിഷ്ട പദ്ധതി  
ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനായി,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  നൽകുന്ന  അനുമതി  
അടെ;ങ്കിൽ സമ്മതം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്; 
(42)  “മുന്കൂർ  പരിസ്ഥിതി  അനുമതി  വ്യവസ്ഥകള്”  എന്നാൽ,  Kയർ-ഇസി   
അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  ലത�ിയ  പദ്ധതിക്ക്,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  
നിർലi?ിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള്;
എ. “നിർiിഷ്ട വ്യവസ്ഥകള്” എന്നതിനർത്ഥം മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി 
നിർലi?ിക്കുന്ന, ഓലരാലരാ സാഹചര്യ അ�ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള, പദ്ധതി 
നിർiിഷ്ടം അടെ;ങ്കിൽ സ്ഥാന നിർiിഷ്ടമായ  വ്യവസ്ഥകള്; ; 
ഒപ്പം 
ബി. “സാധാരണ വ്യവസ്ഥകള്” എന്നാൽ, Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-
ഇപി,  ഏതാലണാ  ബാധകം,  അത്  അനുവദിക്കുലhാള്,  മന്ത്രാലയം  
സമയാസമയങ്ങjിൽ നിർലi?ിച്ചിരിക്കുന്ന  വ്യവസ്ഥകള്.  എന്നിരുന്നാലും,  
മൂല്യനിർണ്ണയ  സമയത്ത്,  (Kയർ-ഇസിയുടെ�  കാര്യത്തിൽ)  മൂല്യനിർണ്ണയ  
സമിതിയ്കും, കൂ�ാടെത (Kയർ-ഇപിയുടെ� കാര്യത്തിൽ) ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയ്കും, 
അത്തരം വ്യവസ്ഥകള്  സാഹചര്യാനുസൃതം ഉചിതമായ  ജാഗ്രതലയാടെ�  
പരിഷ് ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്;

 (43) “പദ്ധതി” എന്നാൽ പദ്ധതി അടെ;ങ്കിൽ ഒരു Kവർത്തനം;
(44) “പദ്ധതി കാലാവധി” എന്നാൽ  (i)  നിർമ്മാണം,  അടെ;ങ്കിൽ Kതിഷ്ഠാപനം,  
അടെ;ങ്കിൽ  സ്ഥാപിക്കൽ  അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തന  അവസ്ഥയിലലക്ക്  
ടെകാണ്ട് വരൽ;  (ii)  Kവർത്തനം;  (iii)  അധികമാകൽ  അടെ;ങ്കിൽ  അ�യ്ക്കൽ  
അടെ;ങ്കിൽ ടെപാjിക്കൽ;  എന്നിങ്ങടെന ഒരു പദ്ധതിയുടെ� വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് ഉള്
ടെപ്പടുന്ന കാലാവധി. 
(45)  “പദ്ധതി  വക്താവ്”  എന്നാൽ  പദ്ധതിയുടെ�  കാര്യങ്ങjിൽ  ആത്യന്തിക  
നിയന്ത്രണമുള്ള, ഒരു വ്യക്തി അടെ;ങ്കിൽ ടെപാതു അടെ;ങ്കിൽ സ്വകാര്യ അസ്തിത്വം
അടെ;ങ്കിൽ  സ്വകാര്യ  അസ്തിത്വം,  കൂ�ാടെത  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  
ആവ?്യത്തിനായി ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിക്ക് മുhായി പദ്ധതിയുടെ� കാര്യങ്ങള് 
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കൈകകാര്യം  ടെചയ്യുന്നതിനും  Kമാണങ്ങള്  ടെപാരുത്തടെപ്പടുത്തുന്നതിനും  
ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനും,  കhനിയുടെ� ഡയറക്ടർ ലബാർഡ്,  അടെ;ങ്കിൽ അത്തരം  
അസ്തിത്വം  സ്ഥാപനം  �സ്റ്റ്,   ക്ലിപ്തമായ  ബാധ്യതയുള്ള പങ്കാjിത്തസ്ഥാപനം,  
കൂട്ടുവ്യവസ്ഥാസ്ഥാപനം,  Kലത്യക  ഉലi?്യ  സ്ഥാപനം,   അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്ര,  
സംസ്ഥാന, Kാലദ?ിക സർക്കാരുകളുടെ� ലനതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ഥാപനം, എന്നിവർ
നിയമാനുസൃതമായി  അധികാരടെപ്പടുത്തുകലയാ  നിയമിക്കുകലയാ  
ടെചയ്യുന്നവരുമാണ്; 
(46)  “ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചന”  എന്നാൽ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  പദ്ധതിയുടെ�  
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിൽ ന്യായസാധ്യമായ രീതിയിൽ ബാധിലച്ചക്കാവുന്ന 
Kാലദ?ിക  ബാധിതരുടെ�യും  മറ്റുള്ളവരുടെ�യും  ആ?ങ്കകടെj,  പദ്ധതി  
രൂപകൽപ്പന  ടെചയ്യുലhാള്  തടെന്ന,  അത്തരം  ഭൗതിക  ആ?ങ്കകടെj;ാം  
ഉചിതമായ  രീതിയിൽ  കണക്കിടെലടുക്കാനുള്ള  ഉലi?്യലത്താടെ�  
കടെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള Kക്രിയ;
(47) “ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി” എന്നാൽ മന്ത്രാലയം അടെ;ങ്കിൽ സംസ്ഥാനതല 
പരിസ്ഥിതി  ആഘാത വിലയിരുത്തൽ അലതാറി5ി  അടെ;ങ്കിൽ ലകന്ദ്ര ഭരണ  
Kലദ? തല പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ അലതാറി5ി; 
(48) “ടെഷഡ്യൂള്” എന്നാൽ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെനാപ്പം കൂട്ടിലച്ചർത്ത ടെഷഡ്യൂള്;
(49) “ല×ാപ്പിംഗ്”, എന്നാൽ, ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ലവണ്ടി,  
പദ്ധതിക്ക്  ലവണ്ടി,  Kയർ-ഇസി  ലതടുന്നതിന്  ലവണ്ടിടെയാടെക്കയുള്ള  
പരില?ാധനാ വിഷയങ്ങള്, ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി നിർണ്ണയിക്കുന്ന Kക്രിയ;

 (50)  “ദ്വിതീയ  ലലാഹസം×രണ  Kക്രിയകള്”  എന്നാൽ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  
അയിരിടെല  Kക്രിയയിടെല  ഫലങ്ങള്,  അവ?ിഷ്ടങ്ങള്,  വീടെണ്ടടുത്തവകള്,  
ലലാഹക്കട്ടികള് എന്നിവ വ്യവസായത്തിലലക്കുള്ള നിലക്ഷപങ്ങjായും, അതിലൂടെ� 
പകുതി-പൂർത്തിയായ  അടെ;ങ്കിൽ  പൂർണമായും  പൂർത്തിയായ  ഉൽപ്പന്നങ്ങള്  
ലഭിക്കുന്ന ഉൽ പാദന Kക്രിയകള്;
(51) “കഠിനമായി മലിനീകരിക്കടെപ്പട്ട Kലദ?ം” എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ലകന്ദ്ര 
മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  ലബാർഡ്,  കടുത്ത  മലിനീകരണ  Kലദ?മായി,  
കാലാകാലങ്ങjിൽ  തിരിച്ചറിഞ്ഞ  വ്യാവസായിക  ഗണം  അടെ;ങ്കിൽ  
Kലദ?ങ്ങള്;
52) “സംസ്ഥാനതല വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തൽ സമിതി (ഇനിമുതൽ ‘എസ് ഇഎസി’ 
എന്ന് വിjിക്കുന്നു)”, എന്നാൽ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC ഉലi?്യത്തിനായി, അതിൽ
പരാമർ?ിക്കുന്ന  പദ്ധതികളുടെ�  പരിസ്ഥിതി  വിലയിരുത്തലിനും  ഉചിതമായ  
ശുപാർ?കള് നൽകുന്നതിനും,  മന്ത്രാലയം,  സംസ്ഥാനതലത്തിൽ  രൂപീകരിച്ച  
വിദഗ്ധ സമിതി; 
(53) “സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ലബാർഡ് (ഇനിമുതൽ‘എസ് പി സി ബി' 
എന്ന്  വിjിക്കുന്നു)”,  എന്നാൽ,  വാട്ടർ  (Kിവന്ഷന്  ആC്  കല¿ാള്  ഓഫ്  
ടെപാj്യൂഷന്) ആക്റ്റ് 1974 (1974 ടെല), Kകാരം രൂപീകരിച്ച ലബാർഡ്;
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(54) “സംസ്ഥാനതല പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ അലതാറി5ി  (ഇനി  
മുതൽ ‘എസ് ഇഐഎ എ’ എന്ന് വിjിക്കുന്നു)”  പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണ) നിയമം,  
1986 ടെല,  ടെസക്ഷന്  3  ഉപവകുപ്പ്  (3)  Kകാരം ലകന്ദ്രസർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഒരു  
അലതാറി5ി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;
(55)  “പഠന  ലമഖല”  എന്നാൽ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്,  
വിഭാഗം എ യുടെ� പരിധിയിൽ വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ� അതിർത്തിയിൽ നിന്ന്  10  
കിലലാമീ5ർ ആകാ? ദൂരത്തിനുള്ളിൽ ചുറ്റുമുള്ള Kലദ?ം,  അടെ;ങ്കിൽ വിഭാഗം  
ബിയിൽ  വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ� അതിർത്തിയിൽ നിന്ന്  5  കിലലാമീ5ർ ചുറ്റുമുള്ള  
Kലദ?ം;
(56)  “പരില?ാധനാ  വിഷയങ്ങള്  (ഇനിമുതൽ  ‘  �ിഓആർ’എന്ന്  വിjിക്കുന്നു)”,  
എന്നാൽ,  പദ്ധതിയുടെ� ഇ ഐ എ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി,  ടെറഗുലല5റി  
അലതാറി5ി നിർലi?ിച്ച വി?ാലമായ പരിധി; 
എ. “നിർiിഷ്ട പരില?ാധനാ വിഷയങ്ങള്” എന്നതിനർത്ഥം, ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്  
തയ്യാറാക്കാന്  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി  ആവ?്യമാടെണന്ന്  കരുതുന്ന,   പദ്ധതി  
നിർiിഷ്ടമായ  അടെ;ങ്കിൽ സ്ഥാന നിർiിഷ്ടമായ പരില?ാധനാ  വിഷയങ്ങള്;  
ഒപ്പം
ബി.  “സാധാരണ  പരില?ാധനാ  വിഷയങ്ങള് ”  എന്നാൽ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  
ടെഷഡ്യൂjിൽ  പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  പദ്ധതികടെj  സംബന്ധിച്ച്,  ഇഐഎ   
റിലപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി,  കാലാകാലങ്ങjിൽ,   മന്ത്രാലയം  
പുറടെപ്പടുവിക്കുന്ന സാധാരണ പരില?ാധനാ വിഷയങ്ങള്; 
(57)  “ലകന്ദ്രഭരണKലദ?  തല  വിദµ  വിലയിരുത്തൽ  സമിതി (ഇനിമുതൽ  
‘യു�ി ഇഎസി’  എന്ന്  വിjിക്കുന്നു)”,  എന്നത്,  ഈ  വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്  
പരാമർ?ിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ�  പാരിസ്ഥിതിക  വിലയിരുത്തലിനും  ഉചിതമായ  
ശുപാർ?കള്  നൽകുന്നതിനുമായി,   ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ത്ത്,   മന്ത്രാലയം  
രൂപീകരിക്കുന്ന വിദµ സമിതി;
(58) “ലകന്ദ്രഭരണKലദ? തല പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ അലതാറി5ി 
(ഇനി മുതൽ  ‘യു �ി ഇ ഐഎ എ’  എന്ന്  വിjിക്കുന്നു)”  പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണ)  
നിയമം, 1986 ടെല, ടെസക്ഷന് 3 ഉപവകുപ്പ് (3) Kകാരം ലകന്ദ്രസർക്കാർ രൂപീകരിച്ച 
അലതാറി5ി; 
(59) “ലകന്ദ്രഭരണ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സമിതി  (ഇനി മുതൽ ‘യു�ിപിസിസി’  
എന്ന്  വിjിക്കുന്നു)”,  എന്നാൽ,  വാട്ടർ  (Kിവന്ഷന്  ആC്  കണ്ല�ാള്  ഓഫ്  
ടെപാj്യൂഷന്)   ആക്റ്റ് 1974 (1974 ടെല 6), Kകാരം രൂപീകരിച്ച സമിതി;
കൂ�ാടെത, 
(60) “ലംഘനം” എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  Kയർ-ഇസിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ 
പരിധിക്കപ്പുറം,  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  ലന�ാടെത,  സ്ഥലത്ത്,  
നിർമ്മാണ  Kവർത്തനങ്ങള്  അടെ;ങ്കിൽ  Kതിഷ്ഠാപനങ്ങള്  അടെ;ങ്കിൽ  
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ഉത്ഖനനം ആരംഭിച്ച സന്ദർഭങ്ങള്, ഏതാലണാ ആദ്യം, അടെ;ങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം 
വർദ്ധിപ്പിച്ചു/അടെ;ങ്കിൽ പദ്ധതി Kലദ?ം വിപുലീകരിച്ചു, 

4. Kയർ -ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ  -ഇപി യുടെ� ആവ?്യകത: -
(1)  ടെഷഡ്യൂjിൽ  വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്  ലപാടെല  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  മുhാടെക
വലയ്ക്കണ്ടതായ  വിഭാഗം  എ;  വിഭാഗം  ബി  1;  വിഭാഗം  ബി  2’  Kകാരമുള്ള
പദ്ധതികളുടെ�ലയാ  Kവർത്തനങ്ങളുടെ�ലയാ  വിപുലീകരണലമാ  നവീകരണലമാ
ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  പുതിയ  പദ്ധതികള്  അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തനങ്ങള്ക്ക്;  ഏടെതങ്കിലും
നിർമ്മാണ  Kവർത്തനങ്ങള്  അടെ;ങ്കിൽ  Kതിഷ്ഠാപനം  അടെ;ങ്കിൽ  സ്ഥാപനം,
അടെ;ങ്കിൽ  ഉത്ഖനനം  അടെ;ങ്കിൽ  ആധുനികവൽക്കരണം  ഏതാലണാ  ആദ്യം  ആ
സ്ഥലത്ത്,  അത്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  മുhായും  അടെ;ങ്കിൽ  ഉൽ പാദനവും
കൂ�ാടെത/അടെ;ങ്കിൽ  പദ്ധതി  Kലദ?വും,  ലനരടെത്ത   അനുവദിച്ച  Kയർ-ഇസി
അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിൽ  വ്യക്തമാക്കിയ  പരിധിക്കപ്പുറം  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും
മുhായി,  ബന്ധടെപ്പട്ട  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയിൽ  നിന്ന്  Kയർ-ഇസി  വാലങ്ങണ്ടത്
ആവ?്യമാണ്.  
(2)  ടെഷഡ്യൂjിൽ  വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്  ലപാടെല  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  മുhാടെക
വലയ്ക്കണ്ടതി;ാത്ത  വിഭാഗം  ബി  2  Kകാരമുള്ള  പദ്ധതികളുടെ�ലയാ  Kവർ
ത്തനങ്ങളുടെ�ലയാ വിപുലീകരണലമാ നവീകരണലമാ ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള പുതിയ പദ്ധതികള്
അടെ;ങ്കിൽ Kവർത്തനങ്ങള്ക്ക്; ഏടെതങ്കിലും നിർമ്മാണ Kവർത്തനങ്ങള് അടെ;ങ്കിൽ
Kതിഷ്ഠാപനം  അടെ;ങ്കിൽ  സ്ഥാപനം,  അടെ;ങ്കിൽ  ഉത്ഖനനം  അടെ;ങ്കിൽ
ആധുനികവൽക്കരണം  ഏതാലണാ  ആദ്യം  ആ  സ്ഥലത്ത്,  അത്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്
മുhായും അടെ;ങ്കിൽ ഉൽ പാദനവും കൂ�ാടെത/അടെ;ങ്കിൽ പദ്ധതി Kലദ?വും, ലനരടെത്ത
അനുവദിച്ച  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പരിധിക്കപ്പുറം
വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുhായി,  ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയിൽ നിന്ന് Kയർ-
ഇപി  വാലങ്ങണ്ടത് ആവ?്യമാണ്.  
(3)  എന്നിരുന്നാലും,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ഉലi?്യത്തിൽ  ‘നിർമ്മാണ
Kവർത്തനങ്ങള്’ എന്ന് പറയുന്നതിൽ, ലവലി അടെ;ങ്കിൽ അതിർത്തി മതിൽ നിർമ്മിച്ച്
ഭൂമി സുരക്ഷിതമാക്കുക; സുരക്ഷാ ഉലദ്യാഗസ്ഥർക്കായി താൽക്കാലിക ഇ�ം നിർമ്മിക്കുക;
മരം  ടെവട്ടാടെത  ഭൂമി  നിരപ്പാക്കുക;  പദ്ധതിക്ക്  ആവ?്യമുള്ള  ഭൗമ-സാലങ്കതിക
സൂഷ്മപരീക്ഷണം  ന�ത്തുക,  എന്നീ  Kവർത്തനങ്ങള്  ഉള്ടെപ്പടുകയി;  എന്നത്
വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
5. പദ്ധതികളുടെ�യും Kവർത്തനങ്ങളുടെ�യും വർഗ്ഗീകരണം: -
(1)  ടെഷഡ്യൂjിൽ  പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  എ;ാ  പദ്ധതികടെjയും   സാമൂഹികവും
പാരിസ്ഥിതികവുമായ  Kത്യാഘാതങ്ങടെjയും   ഈ  ആഘാതങ്ങളുടെ�  സ്ഥല
വ്യാപ്തിടെയയും  അ�ിസ്ഥാനമാക്കി,  മൂന്ന്  വിഭാഗങ്ങjായി  തിരിച്ചിരിക്കുന്നു,  അതായത്,
വിഭാഗം ‘എ’, വിഭാഗം ‘ബി 1’, വിഭാഗം ‘ബി 2’
(2)  ടെഷഡ്യൂjിടെല  വിഭാഗം  എ  യുടെ�  കീഴിലുള്ള  എ;ാ  പദ്ധതികള്ക്കും,  നിലവിലുള്ള
പദ്ധതികളുടെ�  വിപുലീകരണത്തിനും  നവീകരണത്തിനും  ഉള്പ്പടെ�,  മന്ത്രാലയത്തിൽ
നിന്ന് Kയർ-ഇസി ആവ?്യമാണ്.
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(3)  ടെഷഡ്യൂjിടെല  വിഭാഗം  ബി  1 ന്  കീഴിലുള്ള  കീഴിലുള്ള  എ;ാ  പദ്ധതികള്ക്കും,
നിലവിലുള്ള  പദ്ധതികളുടെ�  വിപുലീകരണത്തിനും  നവീകരണത്തിനും  ഉള്ടെപ്പടെ�,
എന്നാൽ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC വകുപ്പ് 3 ഉപവകുപ്പ് (30) Kകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന,
ടെപാതുവായ  വ്യവസ്ഥകള്  പാലിക്കുന്നവ  ഒഴിടെകയുള്ളവയ്ക്,  സാഹചര്യാനുസരണം,
എസ് ഇഐഎഎ അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഐഎ  എ യിൽ നിന്ന് Kയർ-ഇസി ആവ?്യമാണ്.
(4)  ടെഷഡ്യൂjിടെല  വിഭാഗം  ബി  1 ന്  കീഴിലുള്ള  കീഴിലുള്ള  എ;ാ  പദ്ധതികള്ക്കും,
നിലവിലുള്ള  പദ്ധതികളുടെ�  വിപുലീകരണത്തിനും  നവീകരണത്തിനും  ഉള്ടെപ്പടെ�,  ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിടെC വകുപ്പ്  3  ഉപവകുപ്പ്  (30)  Kകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന,  ടെപാതുവായ
വ്യവസ്ഥകള്  പാലിക്കുന്നവയ്കും,  പദ്ധതി  വിഭാഗത്തിൽ  ഒരു  മാ5വുമി;ാടെത
മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് Kയർ-ഇസി ആവ?്യമാണ്.
(5)  ടെഷഡ്യൂjിൽ  വ്യക്തമാക്കിയത്  ലപാടെല,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  മുhാടെക
വലയ്ക്കണ്ടതുള്ള,  വിഭാഗം  ബി  2  വിന്  കീഴിലുള്ള  എ;ാ  പദ്ധതികള്ക്കും,
സാഹചര്യാനുസരണം,  എസ് ഇഐഎഎ  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഐഎ  എ  യിൽ  നിന്ന്
Kയർ-ഇസി ആവ?്യമാണ്.
(6)  ‘ബി  2’  വിഭാഗത്തിന്  കീഴിലുള്ള മടെ5;ാ പദ്ധതികള്ക്കും  (മുകjിലുള്ള ഉപവകുപ്പ്  (5)
Kകാരം  വ്യക്തമാക്കിയ  പദ്ധതികള്  അ;ാത്തവ),  സാഹചര്യാനുസരണം,
എസ് ഇഐഎഎ അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഐഎ  എ യിൽ നിന്ന് Kയർ-ഇപി ആവ?്യമാണ്.
ഈ പദ്ധതികള് മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയുടെ� മുhിൽ ടെവലയ്കണ്ടതി;.
(7)  ലകന്ദ്രസർക്കാർ  നിർണ്ണയിക്കുന്ന  Kകാരം,  ലദ?ീയ  Kതിലരാധവും  സുരക്ഷയും
സംബന്ധിച്ച പദ്ധതികള് അടെ;ങ്കിൽ മ5് തന്ത്രപരമായ പരിഗണനകളുള്ള പദ്ധതികള്
എന്നിവയ്ക്,  പദ്ധതിയുടെ�  വിഭാഗത്തിൽ  മാ5മി;ാടെത,  മന്ത്രാലയത്തിൽ  നിന്ന്,
സാഹചര്യമനുസരിച്ച്,  Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി ആവ?്യമാണ്.  മാത്രമ;,
ഈ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  വിവരങ്ങടെjാന്നും  തടെന്ന  ടെപാതുമണ്ഡലത്തിൽ
ടെവലയ്കണ്ടതി;.
6. വിദµ മൂല്യനിർണയ സമിതി (ഇഎസി): -
(1)  ഇനിപ്പറയുന്ന  ലയാഗ്യതാ  മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കുന്ന  വിദഗ്ധടെര  മാത്രലമ
ഇഎസിയിൽ ഉള്ടെക്കാള്ളിക്കാവു: -
(എ)  ലയാഗ്യത: വ്യക്തിക്ക്  ഏടെതങ്കിലും  അംഗീകൃത  സർവകലാ?ാലയിൽ  നിന്ന്
കുറഞ്ഞത്,  സയന്സ്,  ടെകാലമഴ്സ്,  ആർ�്സ്,  ലാ,  ബിസിനസ്  അഡ്മിനിലÛഷന്,
അഗ്രികള്ച്ചർ,  ലഹാർട്ടികള്ച്ചർ,  ഇക്കലണാമിക്സ്,  എന്നിവയിലലടെതങ്കിലും  ഒന്നിടെല
ബിരുദാനന്തര  ബിരുദം  ഉണ്ടായിരിക്കണം;  അടെ;ങ്കിൽ,  ടെ�ലÜാjജി  അടെ;ങ്കിൽ
എഞ്ചിനീയറിംഗ്  അടെ;ങ്കിൽ  ആർക്കിടെ�ക്ച്ചർ  ബിരുദം  അതുമടെ;ങ്കിൽ,
ടെKാഫഷണൽ സർട്ടിഫിലക്കഷന് (സിഎ, സി എസ്, സിഎംഎ), ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(ബി)  Kായം:  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയിലലക്ക്  നാമനിർലi?ം  ടെചയ്ത  തീയതിയിൽ  70
വയസ്സിന് താടെഴ.
(സി)  പരിചയം:  ചുവടെ� നൽകിയിരിക്കുന്ന Kസക്തമായ ലമഖലകjിൽ  15  വർഷടെത്ത
പരിചയം:

13



(i)  പരിസ്ഥിതി  ഗുണനിലവാരം:  പരിസ്ഥിതി  ഗുണനിലവാരവുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  
വസ്തുതകളുടെ� അjക്കൽ,  നിരീക്ഷണം,  വി?കലനം,  വ്യാഖ്യാനം  എന്നിവയിടെല  
വിദഗ്ധർ;
(ii)  ലമഖലാപര  പദ്ധതി  നിർവഹണം:  ഖനനം,  Kകൃതിവിഭവങ്ങള്  
ലവർതിരിടെച്ചടുക്കൽ,  ജലലസചനം,  കൈവദ്യുതി  ഉൽപാദനം,  ആണവ കൈവദ്യുതി,  
Kാഥമിക  സം×രണം,  ഭൗതിക  ഉല്പാദനം,  ഭൗതിക  സം×രണം,  ഉല്പാദനം,  
പരിസ്ഥിതി ലസവനങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള ഭൗതിക അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് 
എന്നിങ്ങടെനയുള്ള  ലമഖലകjിടെല,  പദ്ധതി  നിർവ്വഹണം  അടെ;ങ്കിൽ  Kക്രിയ  
അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തനങ്ങള്  അടെ;ങ്കിൽ  സൗകര്യങ്ങളുടെ�  ന�ത്തിപ്പിടെല  
വിദµർ;
(iii)  പരിസ്ഥിതി  ആഘാത വിലയിരുത്തൽ Kക്രിയ:  ഇഐഎ ന�ത്തുന്നതിലും  
ന�പ്പിലാക്കുന്നതിലും  ഇ എംപി  യും  മ5്  നിർവഹണ  ആസൂത്രണങ്ങളും  
തയ്യാറാക്കുന്നതിടെല വിദഗ്ധർ, കൂ�ാടെത ഇഐഎ Kക്രിയയിൽ ഉപലയാഗിക്കുന്ന 
Kവചന  സാലങ്കതികതകടെjയും  ഉപകരണങ്ങടെjയും  കുറിച്ച്  വി?ാലമായ  
കൈവദഗ്ധ്യവും അറിവും ഉള്ളവർ;
(iv) അപക�സാധ്യത വിലയിരുത്തൽ അടെ;ങ്കിൽ ടെതാഴിൽപരമായ ആലരാഗ്യം;
(v)  ജീവ ?ാസ്ത്രം  (ജന്തുവർഗ്ഗവും സസ്യവർഗ്ഗവും)  അടെ;ങ്കിൽ വനം,  വന്യജീവി  
അടെ;ങ്കിൽ സമുദ്ര ?ാസ്ത്രം;
(vi) പദ്ധതി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ പരിചയമുള്ള പരിസ്ഥിതി സാhത്തിക ?ാസ്ത്രം;
(vii) മലിനീകരണം ത�യൽ, ലഘൂകരണം അടെ;ങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ?ാസ്ത്രം;
(viii)  ടെപാതുഭരണം  അടെ;ങ്കിൽ  മാലനജ്ടെമC്,  വിവിധ  വികസന  ലമഖലകളും  
പരിസ്ഥിതി Kശ്നങ്ങളും ഉള്ടെക്കാള്ളുന്നു;
(ix) പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങള്; ഒപ്പം
(x)  സാമൂഹിക  ആഘാത  വിലയിരുത്തൽ  അടെ;ങ്കിൽ  പുനരധിവാസവും  
പുനഃസ്ഥാപനവും. 

(2) ഇഎസി യുടെ� കാലാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂ�ാന് പാ�ി;. 
(3)  ഇഎസിയിടെല  പതിവ്  അംഗങ്ങളുടെ�  എണ്ണം,  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ
ടെചയർലപഴ് സണ്,  ടെസക്രട്ടറി  എന്നിവരുള്ടെപ്പടെ�,  പതിനഞ്ചിൽ  കൂ�ാന്  പാ�ി;.
എന്നിരുന്നാലും,  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ  ടെചയർലപഴ് സണ്,  Kസക്തമായ  ഒരു
ലമഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിദµടെന(ടെര),  അംഗം  (അംഗങ്ങള്)  ആയി,  സമിതിയുടെ� ഒരു
Kലത്യക ലയാഗത്തിന് താല്കാലികമായി കൂട്ടിലച്ചർക്കാം.
4)  പരിസ്ഥിതി  നയവുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  Kശ്നങ്ങjിൽ,  വിവിധ  വികസന  ലമഖലകടെj
കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്ന തരത്തിൽ, നിർവഹണം അടെ;ങ്കിൽ ടെപാതുഭരണം എന്നിവയിൽ,
പരിചയസhന്നനായ  ഒരു  Kമുഖ  വ്യക്തിയായിരിക്കണം,  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ
ടെചയർലപഴ് സണ്. 
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(5)  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ  ടെചയർലപഴ് സണ്,  അംഗങ്ങjിൽ  ഒരാടെj   കൈവസ്
ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ  കൈവസ്  ടെചയർലപഴ്സണ്  ആയി  നാമനിർലi?ം  ടെചയ്യും,
അലiഹമാകും  ടെചയർമാടെCലയാ  ടെചയർലപഴ്സടെCലയാ  അഭാവത്തിൽ,  ഇഎസിയിൽ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്.
(6)   ടെചയർമാന് അടെ;ങ്കിൽ ടെചയർലപഴ് സണ് ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള ഒരു അംഗത്തിടെC
പരമാവധി കാലാവധി,  ഏടെതങ്കിലും വിലയിരുത്തൽ സമിതിയിലലാ അലതാറി5ിയിലലാ,
മൂന്ന്  വർഷം  വീതമുള്ള  രണ്ട്  കാലയjലവാ  അതിടെC  ഒരു  ഭാഗലമാ  ആയിരിക്കും.
ടെചയർമാലനാ ടെചയർലപഴ്സലണാ അംഗലമാ, ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന് കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച
ഒന്നിലധികം  അലതാറി5ി  അടെ;ങ്കിൽ സമിതിയിൽ ഒലരസമയം  ലസവനമനുഷ്ഠിക്കാന്
പാ�ി;.
(7)  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ  ടെചയർലപഴ്സണ്,  അംഗങ്ങള്  എന്നിവരുടെ�  കാലാവധി,
കാരണമി;ാടെതയും,  മന്ത്രാലയം  ?രിയായ അലന്വഷണം ന�ത്താടെതയും,  കാലാവധി
അവസാനിക്കുന്നതിനുമുh് ഏകപക്ഷീയമായി ടെവട്ടിക്കുറക്കണടെമന്നി;.
(8)  ആവ?്യടെമന്ന് കരുതിയാൽ മന്ത്രാലയത്തിന് ഒന്നിലധികം വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തൽ
സമിതികള് രൂപീകരിക്കാം.
(9)  ബന്ധടെപ്പട്ട ഇഎസിയിടെല അംഗീകൃത അംഗങ്ങള്ക്ക്,  കുറഞ്ഞത് ഏഴു ദിവസടെത്ത
മുന്കൂർ അറിയിലപ്പാടെ�, വിലയിരുത്തലലന്വഷണത്തിടെCലയാ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിടെCലയാ
ആവ?്യത്തിനായി,  Kയർ-ഇസി  ലത�ിയ പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട ഏത്  സ്ഥലവും
പരില?ാധിക്കാം,  പദ്ധതി വക്താവ് ആ പരില?ാധനയ്ക്കുള്ള എ;ാ സഹകരണവും നൽ
ലകണ്ടതാണ്.
(10)  കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിടെC തത്വത്തിൽ ലവണം ഇഎസി  Kവർത്തിലക്കണ്ടത്.
ഓലരാ  സാഹചര്യത്തിലും,  ടെചയർമാലനാ  ടെചയർലപഴ്സലനാ  സമവായത്തിടെലത്താന്
ശ്രമിക്കണം,  എന്നാൽ  സമവായത്തിടെലത്താന്  കഴിയുന്നിടെ;ങ്കിൽ,  ഭൂരിപക്ഷത്തിടെC
കാഴ്ചപ്പാ�്  നിലനിൽക്കും.  ഭൂരിപക്ഷ  അ�ിസ്ഥാനത്തിലാണ്
തീരുമാനടെമടുക്കുകന്നടെതങ്കിൽ,  അനുകൂലവും  Kതികൂലവുമായ  കാഴ്ചപാടുകളുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങള് ന�പ�ിക്കുറിപ്പുകjിൽ ലരഖടെപ്പടുത്തണം. 
(11)  ഡയറക്ടർ  അടെ;ങ്കിൽ  സയCിസ്റ്റ്  ‘ഇ’  അടെ;ങ്കിൽ  തത്തുല്യമായ  പദവിയിൽ
താടെഴയ;ാത്ത ഒരാള് മന്ത്രാലയത്തിടെC Kതിനിധിയായി,  ടെമhർ ടെസക്രട്ടറി  എന്ന
നിലയിൽ Kവർത്തിക്കും.
(12) എ;ാ മാസത്തിലും ഒരിക്കടെലങ്കിലും ഇഎസി ലയാഗം കൂ�ണം. 
(13)  ഇഎസി  രൂപികരിക്കാന്  പാലിലക്കണ്ടുന്ന  ന�പ�ിക്രമങ്ങള്  കാലാകാലങ്ങjിൽ
മന്ത്രാലയം പുറടെപ്പടുവിക്കും.
7. സംസ്ഥാനതല  പരിസ്ഥിതി  ആഘാത  വിലയിരുത്തൽ  അലതാറി5ി,  അടെ;ങ്കിൽ
ലകന്ദ്രഭരണKലദ? തല പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ അലതാറി5ി: -
(1)  എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഐഎ എയിൽ,  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ
ടെചയർലപഴ് സണ്, ടെമhർ ടെസക്രട്ടറി എന്നിവരുള്ടെപ്പടെ� മൂന്ന് അംഗങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടുന്നു.
ടെമhർ  ടെസക്രട്ടറി,  ബന്ധടെപ്പട്ട  സംസ്ഥാന  സർക്കാരിടെCലയാ  ലകന്ദ്രഭരണ
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Kലദ?ത്തിടെCലയാ ഡയറക്ടർ അടെ;ങ്കിൽ തത്തുല്യ പദവിയിൽ താടെഴയ;ാത്ത സർ
ക്കാർ  ലസവന  ഉലദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കണം,  പരിസ്ഥിതി  നിയമങ്ങjിൽ  ടെമhർ
ടെസക്രട്ടറി പരിചിതനായിരിക്കണടെമന്ന് Kതീക്ഷിക്കുന്നു
(2)എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഐഎ എ  യുടെ�  കാലാവധി  മൂന്ന്
വർഷമായിരിക്കും.  എന്നിരുന്നാലും,  ആവ?്യമുള്ളതും ഉചിതവുമായി കരുതുന്നി�ടെത്ത;ാം,
മന്ത്രാലയത്തിന്,  നിലവിലുള്ള അലതാറി5ിയുടെ� കാലാവധി മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂ�ാത്ത
കാലയjവിൽ നീട്ടി നൽകാം.
(3)  പരിസ്ഥിതി  നയവുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട Kശ്നങ്ങjിൽ,  വിവിധ  വികസന ലമഖലകടെj
കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്ന തരത്തിൽ, നിർവഹണം അടെ;ങ്കിൽ ടെപാതുഭരണം എന്നിവയിൽ,
പരിചയസhന്നനായ  ഒരു  Kമുഖ  വ്യക്തിയായിരിക്കണം,  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ
ടെചയർലപഴ് സണ്.  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  വകുപ്പ്  6 ടെC  ഉപവകുപ്പ്  (1)ൽ
നൽകിയിരിക്കുന്ന  മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാകും  ലയാഗ്യത,  Kായം,  അനുഭവ  പരിചയം
എന്നിവ.
(4)  ടെചയർമാന് അടെ;ങ്കിൽ ടെചയർലപഴ് സണ് ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള ഒരു അനൗലദ്യാഗിക
അംഗത്തിടെC  പരമാവധി  കാലാവധി,  ഏടെതങ്കിലും  വിലയിരുത്തൽ  സമിതിയിലലാ
അലതാറി5ിയിലലാ,  മൂന്ന് വർഷം വീതമുള്ള രണ്ട് കാലയjലവാ അതിടെC ഒരു ഭാഗലമാ
ആയിരിക്കും.  ടെചയർമാലനാ  ടെചയർലപഴ്സലണാ  അംഗലമാ,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിന്
കീഴിൽ  രൂപീകരിച്ച  ഒന്നിലധികം  അലതാറി5ി  അടെ;ങ്കിൽ  സമിതിയിൽ  ഒലരസമയം
ലസവനമനുഷ്ഠിക്കാന് പാ�ി;.
(5)  ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ  ടെചയർലപഴ്സണ്,  അംഗങ്ങള്  എന്നിവരുടെ�  കാലാവധി
കാലഹരണടെപ്പടുന്നതിന്  മുh്  കാരണമി;ാടെതയും  ബന്ധടെപ്പട്ട  സംസ്ഥാനലമാ
ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ലമാ  ?രിയായ  അലന്വഷണം  ന�ത്താടെതയും  ഏകപക്ഷീയമായി
കാലാവധി ടെവട്ടിക്കുറയ്ക്കാന് പാ�ി;
(6)  കുറഞ്ഞത്,  നിലവിലുള്ള  അലതാറി5ിയുടെ�  കാലാവധി  അവസാനിക്കുന്നതിന്
നാല്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം മുh്, അംഗങ്ങളുടെ�യും ടെചയർമാടെCയും ലപരുകള്, സംസ്ഥാന
സർക്കാർ  അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ം,  മന്ത്രാലയത്തിന്  കൈകമാറണം,  ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ആവ?്യകതകള്ക്കുള്ള  ഒരു  അലതാറി5ി  എന്ന  നിലയിൽ,
നിലവിലുള്ള  അലതാറി5ിയുടെ�  കാലാവധി  അവസാനിക്കുന്നതിന്  മുh്,  മന്ത്രാലയം
എസ് ഇഐഎ എ അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഐഎ എ രൂപീകരിക്കും.
(7)  നിലവിലുള്ള  അലതാറി5ിയുടെ�  കാലാവധി  അവസാനിക്കുന്നതിന്  നാല്പത്തിയഞ്ച്
ദിവസം  മുh്  അംഗങ്ങളുടെ�യും  ടെചയർമാടെCയും  ലപരുകള്  മന്ത്രാലയത്തിന്
കൈകമാറുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാലരാ ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ?ലമാ പരാജയടെപ്പട്ടാൽ,
വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ആവ?്യകതകള്ക്കുള്ള  ഒരു  അലതാറി5ി  എന്ന  നിലയിൽ,
മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിലനാല�ാ ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ?ലത്താല�ാ ലചാദിക്കാടെത
തടെന്ന എസ് ഇഐഎ എ അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഐഎ എ രൂപീകരിക്കും. 
(8)  എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഐഎ എ  യുടെ�  ഏത്  തീരുമാനങ്ങളും  ഒരു
ലയാഗത്തിൽ  എടുക്കുകയും  സാധാരണയായി  ഏകകണ്ഠമായിരിക്കുകയും  ടെചയ്യണം.
എന്നാൽ,  ഭൂരിപക്ഷ  അ�ിസ്ഥാനത്തിലാണ്  തീരുമാനടെമടുക്കുന്നടെതങ്കിൽ,
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അനുകൂലമായും  Kതികൂലമായും  ഉള്ള  കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള് ,
ന�പ�ിക്കുറിപ്പുകjിൽ  വ്യക്തമായി  ലരഖടെപ്പടുത്തുകയും  അതിടെC  ഒരു  പകർപ്പ്
മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ച് നൽകുകയും ലവണം. 
(9)  എസ് ഇഐഎ എ അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഐഎ എ എ;ാ മാസത്തിലും ഒരിക്കടെലങ്കിലും
ലയാഗം കൂ�ണം.
8.  സംസ്ഥാന  അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ം  അടെ;ങ്കിൽ  ജി;ാതല  വിദഗ്ധ
വിലയിരുത്തൽ സമിതി: -
(1)  എസ് ഇഎസി  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഎസി  അടെ;ങ്കിൽ  ഡി ഇഎസി  എന്നിവയുടെ�
ടെചയർമാന്  അടെ;ങ്കിൽ  ടെചയർലപഴ് സണ്  അടെ;ങ്കിൽ  അംഗങ്ങളുടെ�,  ലയാഗ്യത,
Kായം, പരിചയം എന്നിവ, ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC ആറാം വകുപ്പിടെC (1) ഉപവകുപ്പിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാകും. 
(2)  എസ് ഇഎസി അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഎസി അടെ;ങ്കിൽ ഡി ഇഎസി,  എന്നിവയുടെ� മ5്
മാനദണ്ഡങ്ങളും  Kവർത്തനങ്ങളും,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ആറാം  വകുപ്പിടെC
ഉപവകുപ്പ് (2) മുതൽ ഉപവകുപ്പ് (10) വടെര നൽകിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാകും.
(3)  സംസ്ഥാന  സർക്കാരിടെലലയാ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ങ്ങjിടെലലയാ,  ഡയറക്ടർ
പദവിയിലലാ  തത്തുല്യമായ  പദവിയ്ക്  താടെഴലയാ  അ;ാത്ത,  സംസ്ഥാന
സർക്കാരിടെCലയാ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ത്തിടെCലയാ  Kതിനിധി,  എസ് ഇഎസി
അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഎസിയുടെ� ടെസക്രട്ടറിയായി Kവർത്തിക്കും. 
(4)  സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ലബാർഡിടെലലയാ ലകന്ദ്രഭരണ മലിനീകരണ
നിയന്ത്രണ സമിതിയിടെലലയാ ഒരു ഉലദ്യാഗസ്ഥന് ഡി ഇഎസി യുടെ� ടെസക്രട്ടറിയായി
Kവർത്തിക്കും.
(5)   ജി;ാ  ഭരണകൂ�ം,  അടെ;ങ്കിൽ  സംസ്ഥാന  സർക്കാർ  അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്രഭരണ
Kലദ?ം,  കൈകമാറുന്ന ലപരുകളുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  എസ് ഇഐഎ എ അടെ;ങ്കിൽ
യു�ി ഇഐഎ എ, ഓലരാ മൂന്നു വർഷവും, ഡി ഇഎസി പുനഃസംഘ�ിപ്പിക്കും. 
(6)  ലകന്ദ്രസർക്കാർ  ഗസ5്  വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ�  മൂന്ന്  വർഷത്തിടെലാരിക്കൽ
എസ് ഇഎസി  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഎസി  പുനഃസംഘ�ിപ്പിക്കും,  ആവ?്യമുള്ളതും
ഉചിതവുമായതായി  കരുതുന്നി�ടെത്ത;ാം,  നിലവിലുള്ള  സമിതിയുടെ�  കാലാവധി  3
മാസത്തിൽ കൂ�ാത്ത കാലയjവിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് നീട്ടാം.
(7)  നിലവിലുള്ള  എസ് ഇഎസി  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഎസി  യുടെ�  കാലാവധി
അവസാനിക്കുന്നതിന്  45  ദിവസം  മുടെhങ്കിലും  സംസ്ഥാന  സർക്കാലരാ  ലകന്ദ്രഭരണ
Kലദ?ലമാ  അംഗങ്ങളുടെ�യും  ടെചയർമാടെCയും  ലപരുകള്  മന്ത്രാലയത്തിന്
കൈകമാറണം,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ആവ?്യകതകള് ക്കായി  നിലവിലുള്ള
സമിതിയുടെ�  കാലാവധി  അവസാനിക്കുന്നതിന്  മുh്,  മന്ത്രാലയം,  എസ് ഇഎസി
അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഎസി രൂപീകരിക്കും. 
(8)  നിലവിലുള്ള  എസ് ഇഎസി  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഎസി  യുടെ�  കാലാവധി
അവസാനിക്കുന്നതിന്  45 ദിവസത്തിന്  മുh്,  അംഗങ്ങളുടെ�യും  ടെചയർമാടെCയും
ലപരുകള്  മന്ത്രാലയത്തിന്  കൈകമാറുന്നതിൽ  സംസ്ഥാന  സർക്കാലരാ  ലകന്ദ്രഭരണ
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Kലദ?ലമാ  പരാജയടെപ്പട്ടാൽ,  സംസ്ഥാന  സർക്കാരിലനാല�ാ  ലകന്ദ്രഭരണ
Kലദ?ലത്താല�ാ  ലചാദിക്കാടെത  തടെന്ന,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC
ആവ?്യകതകള്ക്കുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ സമിതിയായി,  മന്ത്രാലയം,  എസ് ഇഎസി
അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഎസി രൂപീകരിക്കും.
(9)  നിലവിലുള്ള ഡി ഇഎസി യുടെ� കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന്  45  ദിവസത്തിന്
മുh്,  ജി;ാ ഭരണകൂ�ലമാ സംസ്ഥാന സർക്കാലരാ ലകന്ദ്രഭരണKലദ? അധികാരിലയാ,
ഡി ഇഎ സി  അംഗങ്ങളുടെ�യും  ടെചയർമാടെCയും  ലപരുകള്,  എസ് ഇഐഎ എ
അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഐഎ എ  യ്ക്ക്  കൈകമാറുന്നതിൽ  പരാജയടെപ്പട്ടാൽ,  ജി;ാ
ഭരണകൂ�ത്തിലനാല�ാ  സംസ്ഥാന  സർക്കാരിലനാല�ാ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?
അധികാരിലയാല�ാ  ലചാദിക്കാടെത  തടെന്ന,  സാഹചര്യമനുസരിച്ച്,  എസ് ഇഎസി
അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഎസി,   ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ആവ?്യകതകള്ക്കുള്ള  ഒരു
വിലയിരുത്തൽ സമിതിയായി, ഡി ഇഎസി രൂപീകരിക്കും.
(10)  കൂ�ാടെത,  സമയാസമയങ്ങjിൽ  മന്ത്രാലയം  അറിയിച്ച  സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ
ബന്ധടെപ്പട്ട  എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ി ഇഐഎ എ,  ഡി ഇഎസി
രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയടെപ്പട്ടാൽ,  മന്ത്രാലയം ഉചിതടെമന്ന് കരുതുന്ന അംഗങ്ങടെj
ഉള്ടെപ്പടുത്തി യുക്തമായ ഡി ഇഎസി ഒരു നിശ്ചിത കാലയjവിലലക്ക്  (6  മാസത്തിൽ
കുറയാത്തത്) രൂപീകരിക്കും, ബന്ധടെപ്പട്ട എസ് ഇഐഎ എ അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഐഎ എ
ബന്ധടെപ്പട്ട എസ് ഇഎസി രൂപീകരിക്കുന്നത് വലരയും.
(11)  ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിനും നിർലi?ങ്ങള് ലവഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള
കാരണങ്ങjാൽ  സംസ്ഥാനത്തിലനാ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ത്തിലനാ  ലവണ്ടി,
മന്ത്രാലയത്തിന്  ലവണടെമങ്കിൽ  ഒന്നിൽ  കൂടുതൽ  എസ് ഇഎസി  അടെ;ങ്കിൽ
യു�ി ഇഎസി  രൂപികരിക്കാവുന്നതാണ്. 
(12) എസ് ഇഎസി അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഎസി അടെ;ങ്കിൽ ഡി ഇഎസി എ;ാ മാസത്തിലും
ഒരിക്കടെലങ്കിലും ലയാഗം കൂ�ണം.
9. സാലങ്കതിക വിദഗ്ധ സമിതി: -
(1)  1986  ടെല പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണ)  നിയമത്തിടെല ടെസക്ഷന്  3  ടെല ഉപവകുപ്പ്  (3)
Kകാരം  ടെചയർമാന്/ടെചയർലപഴ് സണ്,  ടെമhർടെസക്രട്ടറി  എന്നിവർ  ഉള്ടെപ്പടെ�
പരമാവധി 10 അംഗങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടുന്ന ഒരു സാലങ്കതിക വിദµ സമിതി രൂപീകരിക്കും.
(2)  ന�പ�ിക്രമങ്ങളുടെ�  കാര്യക്ഷമമാക്കൽ  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  ?ാസ്ത്രീയ  തത്വങ്ങളുടെ�
അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  പദ്ധതികളുടെ�  വർഗ്ഗീകരണം  അടെ;ങ്കിൽ പുനർ  വർഗ്ഗീകരണവും,
ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC ആവ?്യത്തിനായി,  കാലാകാലങ്ങjിൽ മന്ത്രാലയം സമിതിയ്ക്
നൽകിയിട്ടുള്ള മ5് ചുമതലകളും, സാലങ്കതിക വിദഗ്ധ സമിതി ഏടെ5ടുക്കും
(3) സമിതിയുടെ� കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും.
(4)  സാലങ്കതിക  വിദഗ്ധ  സമിതിയിടെല  അംഗീകൃത  അംഗങ്ങള്ക്ക്,  പരിസ്ഥിതി
ആഘാതം  വിലയിരുത്തുന്നതിനായി,  പദ്ധതി  അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തനവുമായി
ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള  ഏടെതാരു  സ്ഥലവും,  പദ്ധതി  വക്താവിന്  കുറഞ്ഞത്  ഏഴു
ദിവസടെമങ്കിലും മുന് കൂട്ടി മന്ത്രാലയത്തിടെC അറിയിപ്പ് നൽകി സന്ദർ?ിക്കാം.
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10. Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി Kക്രിയയിടെല ഘട്ടങ്ങള് : -
(1)  വിഭാഗം എ അടെ;ങ്കിൽ വിഭാഗം ബി  1  എന്നിവയുടെ�  Kയർ-ഇസി Kക്രിയയിൽ
പരമാവധി  ആറ്  ഘട്ടങ്ങള്  ഉള്ടെക്കാള്ളുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും,  Kലത്യക  ഘട്ടങ്ങjിലലാ
വിഷയങ്ങjിലലാ  വർഗങ്ങjിലലാ  അത്തരം  ഘട്ടങ്ങളുടെ�  Kലയാഗക്ഷമത  ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആറ് ഘട്ടങ്ങള്, തു�ർച്ചയായ ക്രമത്തിൽ:

ഘട്ടം (1): വിലയിരുത്തലലന്വഷണം;
ഘട്ടം (2): കര�് ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ;
ഘട്ടം (3): ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചന;
ഘട്ടം (4): അന്തിമ ഇഐഎ തയ്യാറാക്കൽ;
ഘട്ടം (5): വിലയിരുത്തൽ; ഒപ്പം
ഘട്ടം (6): Kയർ-ഇസി അനുവദിക്കുക അടെ;ങ്കിൽ നിരസിക്കുക.

(2)  ടെഷഡ്യൂjിൽ  വ്യക്തമാക്കിയത്  ലപാടെല,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  മുhാടെക
വലയ്ക്കണ്ടതുള്ള,  വിഭാഗം  ബി  2 വിടെല  Kയർ-ഇസി  Kക്രിയയിൽ  പരമാവധി  മൂന്ന്
ഘട്ടങ്ങള് ഉള്ടെക്കാള്ളുന്നു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങള്, തു�ർച്ചയായ ക്രമത്തിൽ:

ഘട്ടം (1): ഇഎംപി റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ;
ഘട്ടം (2): വിലയിരുത്തൽ;
ഘട്ടം (3): Kയർ-ഇസി അനുവദിക്കുക അടെ;ങ്കിൽ നിരസിക്കുക.

(3)  ടെഷഡ്യൂjിൽ വ്യക്തമാക്കിയ മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിക്ക് മുhായി ടെവലയ്കണ്ടതി;ാത്ത,
വിഭാഗം  ബി  2 വിടെC  Kയർ-ഇപി  Kക്രിയയിൽ  പരമാവധി  രണ്ട്  ഘട്ടങ്ങള്
ഉള്ടെക്കാള്ളുന്നു. തു�ർച്ചയായ ക്രമത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള് ഇവയാണ്:

ഘട്ടം (1): ഇഎംപി റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ; 
ഘട്ടം (2): അലപക്ഷയുടെ� പൂർണത ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി പരില?ാധിച്ചുറപ്പിക്കൽ;
ഘട്ടം (3): Kയർ-ഇപി അനുവദിക്കുകലയാ നിരസിക്കുകലയാ ടെചയ്യുക.

എന്നാൽ,  ഇഎംപി  തയ്യാറാക്കിയ എസിഓ യ്കും,  പദ്ധതി വക്താവിനും,  ഇഎംപി യുടെ�
പര്യാപ് തതയിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരിക്കും
അലതാടെ�ാപ്പം,  ഇഎംപി  റിലപ്പാർട്ട്  നിയമാനുസൃതമായി  ലരഖടെപ്പടുത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിലും,
പദ്ധതിക്കായി  അധിക  ന�പ�ികള്  നിർലi?ിക്കുന്നതിന്,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്ക്
അവകാ?മുണ്ടായിരിക്കും.
11. Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി യ്കായുള്ള അലപക്ഷയുടെ� Kക്രിയ:-
(1)  ടെഷഡ്യൂjിൽ  പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  പദ്ധതിക്കായി,  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ
Kയർ-ഇപി  ലതടുന്ന  പദ്ധതി  വക്താവ്,  ഓലരാ  ഘട്ടത്തിലും  പരാമർ?ിച്ചിരിക്കുന്ന
ബന്ധടെപ്പട്ട  ഫാറത്തിൽ  (ഫാറങ്ങjിൽ),  ഇതിനായുള്ള  ഓണ്കൈലന്  ലപാർട്ടൽ  വഴി
അലപക്ഷ നൽകണം. ഓഫ്-കൈലന് ആയി അലപക്ഷകടെjാന്നും ലKാൽസാഹിപ്പിക്കി;.
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ഘട്ടം / ഉലi?്യം ഫാറങ്ങള് അനുബന്ധങ്ങള് Kാലയാഗികത ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി 
വിലയിരുത്തല
ലന്വഷണം 

ഫാറം - 1 Kാഥമിക സാധ്യതാ
പഠനം 

വിഭാഗം  എ,
വിഭാഗം  ബി  1
എന്നിവയിടെല
എ;ാ
പദ്ധതികളും 

മന്ത്രാലയം:  വിഭാഗം  എ,  വിഭാഗം
ബ്1  എന്നിവയിടെല പദ്ധതികള്ക്ക്
(ടെപാതുവായ  നിബന്ധനകള്
ആകർഷിക്കുന്നവ);  കൂ�ാടെത,
സാഹചര്യമനുസരിച്ച് 
എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ
യു�ി ഇഐഎ എ:
വിഭാഗം ബി  1  ടെല പദ്ധതികള്ക്കും
(ടെപാതുവായ  നിബന്ധനകള്
ആകർഷിക്കാത്തവ),  വിഭാഗം  ബി
2 വിടെല പദ്ധതികള്ക്കും.

ടെപാതു
കൂ�ിയാലലാചന 

അഭിസം
ലബാധന
ടെചയ്തുള്ള
ഒരു
ലjിതമായ
കത്ത്, 

(i)  കര�്  ഇഐഎ
റിലപ്പാർട്ടിടെC
ഇംഗ്ലീഷിൽ
തയ്യാറാക്കിയ,
കുറഞ്ഞത്  10  പകർ
പ്പുകളും  ഒരു
ലസാഫ്റ്റ്
(ഇലലéാണിക്)
പകർപ്പും; ഒപ്പം
(ii)  ഇഐഎ
റിലപ്പാർട്ട്
സംഗ്രഹത്തിടെC
ഇംഗ്ലീഷിടെലയും
കൂ�ാടെത
സംസ്ഥാനത്തിടെC
ലയാ  ലകന്ദ്രഭരണ
Kലദ?ത്തിടെCലയാ
ഔലദ്യാഗിക
ഭാഷയിലലാ
Kാലദ?ിക
ഭാഷയിലലാ
തയ്യാറാക്കിയ
കുറഞ്ഞത്  10  പകർ
പ്പും.

ഈ
വിജ്ഞാപനത്തി
ടെC  വകുപ്പ്  14
ഉപവകുപ്പ്  (1)  ൽ
നൽകിയിട്ടുള്ള
എ;ാ
പദ്ധതികളും 

ബന്ധടെപ്പട്ട  എസ് പി സി ബി/
യു �ി പി സിസി  ടെമhർ ടെസക്രട്ടറി.

വിലയിരുത്തൽ ഫാറം 1 (I) ഫാറം 1 എ യും 
(II)  പദ്ധതിയുടെ�
ആ?യവും  

ടെഷഡ്യൂjിടെല
ഇനം  42  ലും  43
ലും  ലകാjം  5  ൽ
പരാമർ
?ിച്ചിരിക്കുന്ന
എ;ാ
പദ്ധതികളും 

എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ
യു�ി ഇഐഎ ,
സാഹചര്യമനുസരിച്ച് 

ഫാറം 1 (I) ഫാറം 1 ബി 2 
(ii) ഇഎംപി 
(iii)  അവസാന
ലരഖാചിത്ര മാതൃക 
(iv)  ഖനന
പദ്ധതിയാടെണങ്കി
ൽ,  ഖനന
ആസൂത്രണത്തിടെC
സാധ്യതാ റിലപ്പാർട്ട്
(v)  ലഘു  ധാതു
ഖനനമാടെണങ്കിൽ,
ജി;ാ  സർലവ

വിഭാഗം  ബി  2
വിൽ  ടെപടുന്ന
എ;ാ
പദ്ധതികളും 

എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ
യു�ി ഇഐഎ ,
സാഹചര്യമനുസരിച്ച്
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റിലപ്പാർട്ട് 
(vi)  ഒരു
ഗണത്തിടെC
സാഹചര്യമാടെണങ്ക
ിിൽ
ഗണമാടെണന്നുള്ള
സാക്ഷ്യപത്രം  

ഫാറം - 2 (I)  അവസാന
ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് 
(ii)
ഖനനപദ്ധതിയാ
ടെണങ്കിൽ
സാധ്യതാ  റിലപ്പാർ
ട്ടിടെC  പകർപ്പ്
അടെ;ങ്കിൽ
അംഗീകരിച്ച  ഖനന
രൂപലരഖ 
(iii)  അവസാന
ലരഖാചിത്ര മാതൃക 
(iv)
ടെപാതുകൂ�ിയാലലാച
നയുടെ�
ന�പ�ിക്രമങ്ങള് 
(v)  ലഘു  ധാതു
ഖനനമാടെണങ്കിൽ,
ജി;ാ  സർലവ
റിലപ്പാർട്ട് 
(vi)  ഒരു
ഗണത്തിടെC
സാഹചര്യമാടെണങ്ക
ിിൽ
ഗണമാടെണന്നുള്ള
സാക്ഷ്യപത്രം
(vii)  വിപുലീകരണ
അടെ;ങ്കിൽ
നവീകരണ
നിർലi?ങ്ങjാടെണ
ങ്കിൽ, 
അലതാറി5ി
ലനരടെത്ത നൽകിയ
Kയർ-ഇസി
അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-
ഇപി,
നിബന്ധനകള്
പാലിച്ചതിടെC
സാക്ഷ്യപത്രം., ഒപ്പം,
(viii)  ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിടെC
ഖണ്ഡിക 17 ടെC ടെ�
ഉപ ഖണ്ഡിക (5) ൽ
വ്യക്തമാക്കിയ  മ5്
മുന്നാവ?്യകതകള്.

വിഭാഗം  എ,
വിഭാഗം  ബി  1
എന്നിവയിടെല
എ;ാ
പദ്ധതികളും

മന്ത്രാലയം:  വിഭാഗം എ യിടെലയും
വിഭാഗം ബ്  1  ടെലയും പദ്ധതികള്
ക്ക്  (ടെപാതുവായ  നിബന്ധനകള്
ആകർ?ിക്കുന്നവ);  കൂ�ാടെത,
സാഹചര്യമനുസരിച്ച് 
എസ് ഇഐഎ എ  അടെ;ങ്കിൽ
യു�ി ഇഐഎ എ:
വിഭാഗം ബി  1  ടെല പദ്ധതികള്ക്കും
(ടെപാതുവായ  നിബന്ധനകള്
ആകർഷിക്കാത്തവ),  വിഭാഗം  ബി
2 വിടെല പദ്ധതികള്ക്കും.

(2)  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  Kക്രിയയുടെ�
ചിട്ടടെപ്പടുത്തിയ വർണ്ണനം അനുബന്ധം- XIV ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു
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12. ല×ാപിംഗ് -
(1)  വിഭാഗം  ബി  2 Kകാരം  പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ഒരു  പദ്ധതിക്കും  ല×ാപിംഗ്
ആവ?്യമി;.
(2) �ിഓആർ അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള
അലപക്ഷ  സമർപ്പിക്കുന്നതിന്  മുമ്പുതടെന്ന,  Kാഥമിക  അടെ;ങ്കിൽ  ദ്വിതീയ  വസ്തുതാ
ല?ഖരണം  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  കാര്യങ്ങjിൽ,  പദ്ധതി  വക്താവ്  ഉചിതമായ  ജാഗ്രത
പുലർത്തുന്നതിന്,  മന്ത്രാലയം  വികസിപ്പിടെച്ചടുത്ത  ലമഖല  തിരിച്ചുള്ള  സാധാരണ
�ിഓആർ, സമയാസമയങ്ങjിൽ മന്ത്രാലയത്തിടെC ടെവബ് കൈസ5ിൽ Kദർ?ിപ്പിക്കും.
(3)  ഇനിപ്പറയുന്ന  പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ,  അലപക്ഷ  സ്വീകരിച്ച്   7  Kവൃത്തി
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  വിലയിരുത്തൽ  സമിതിടെയ  പരാമർ?ിക്കാടെത,  ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ി, ഓണ്കൈലനിലൂടെ�, സാധാരണ �ിഓആർ, പുറത്തിറക്കണം:

(എ)  ടെഷഡ്യൂjിടെല  ഇനം  38 ടെല   (3),  (4)  നിരകjിൽ  (i),  (ii)  ആയി  ഉള്
ടെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള, അതിർത്തി Kലദ?ങ്ങjിടെല എ;ാ കൈഹലവ പദ്ധതികളും; 
(ബി)  വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്തിട്ടുള്ള  വ്യാവസായിക  എലസ്റ്ററ്റുകjിൽ  സ്ഥാപിക്കാന്  
നിർലi?ിക്കുന്ന  എ;ാ  പദ്ധതികളും,  കൂ�ാടെത,  അത്തരം  വിജ്ഞാപനത്തിൽ  
അനുവദനീയമായവയും;
(സി)  ലനരടെത്ത  Kയർ-ഇസി  ഉള്ള,  നിലവിടെല  പദ്ധതികളുടെ�  എ;ാ  
വിപുലീകരണ നിർലi?ങ്ങളും;
(ഡി)  ടെഷഡ്യൂjിടെല  42,  43  ഇനങ്ങjിൽ ലകാjം  (4)  ന്  കീഴിടെല എ;ാ ടെകട്ടി�  
നിർമ്മാണ, Kലദ? വികസന പദ്ധതികളും; 

എന്നാൽ, ഒരു പദ്ധതിയുടെ� സാധാരണ  �ിഓആർ  നൽകുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്
മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിടെയ  അറിയിക്കണം.  സാധാരണ  �ിഓആർ  ഇറക്കി,  30
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ആ പദ്ധതിക്ക്  ആവ?്യടെമന്ന്  കണ്ടാൽ സാധാരണ �ിഓആറിന്
പുറലമ നിർiിഷ്ട �ിഓആറും  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയ്ക്  ആവ?്യടെമന്ന്  കണ്ടാൽ
ശുപാർ?ടെചയ്യാം.
(4)  മുകjിലുള്ള  ഉപഖണ്ഡിക  (3)  ൽ  വ്യക്തമാക്കിയിട്ടി;ാത്ത  എ;ാ  പുതിയ
പദ്ധതികളുടെ�യും  കാര്യത്തിൽ,  അലപക്ഷാ  തീയതി  മുതൽ  30  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
സാധാരണ �ിഓആറിന് പുറടെമ നിർ iിഷ് � �ിഓആർ ആവ?്യടെമങ്കിൽ അത് ശുപാർ?
ടെചയ്യുന്നതിന്, ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി, മൂല്യനിർണയ സമിതിലയാ�് ലചാദിക്കണം. ഫാറം
1 ടെല  അലപക്ഷാ തീയതി  മുതൽ  30  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  ഈ വിഷയം  മൂല്യനിർണ്ണയ
സമിതിക്ക്  മുന്നിൽ  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  പരാമർ?ിക്കുന്നി; എങ്കിൽ,  ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ി, 30-ിാം ദിവസം, ലമഖലാ നിർദിഷ്ട സാധാരണ �ിഓആർ   ഓണ്കൈലനിൽ
Kസിദ്ധീകരിക്കണം.  
(5) ബന്ധടെപ്പട്ട മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയുടെ� ശുപാർ?യിലÔൽ ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയ്ക്ക്,
�ിഓആറിനുള്ള   അലപക്ഷകള്  നിരസിക്കാം,  അങ്ങിടെന  നിരസിക്കുകയാടെണങ്കിൽ,
അലപക്ഷ  സ്വീകരിച്ച്  അറുപത്  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  പദ്ധതി  വക്താവുമായുള്ള
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വ്യക്തിപരമായ ലകള്വിക്ക്  ല?ഷം,  അലപക്ഷ നിരസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്ടെക്കാപ്പം
തീരുമാനം, ലരഖാമൂലം പദ്ധതി വക്താവിടെന അറിയിക്കണം.
(6)  ലമഖലാ  നിർiിഷ്ട  സാധാരണ  �ിഓആർ,  കൂ�ാടെത,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  ഏടെതങ്കിലും  നിർiിഷ്ട  �ിഓആർ  ഉടെണ്ടങ്കിൽ  അതിടെനയും
അ�ിസ്ഥാനമാക്കി, പദ്ധതി വക്താവ്, ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കണം. 
(7) നദീത� പദ്ധതികള് ഒഴിടെകയുള്ള പദ്ധതികള്ക്ക് ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി
നൽകിയ  �ിഓആറിന്,  അത്  നൽകിയ  തീയതി  മുതൽ  നാല്  വർഷടെത്ത  സാധുത
ഉണ്ടായിരിക്കും.  നദീത�  പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ,  സാധുത  അഞ്ച്  വർഷലത്തക്ക്
ആയിരിക്കും.
(8)  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി,  �ിഓആർ  നിർലi?ിച്ച   പദ്ധതിയുടെ�  വ്യാപ്തിയിൽ
എടെന്തങ്കിലും  മാ5ം  വന്നാൽ,  �ിഓആറിടെC  കാലാവധിക്കുള്ളിലും  ടെപാതു
കൂ�ിയാലലാചനയ്ക്  മുമ്പുമായി,  �ിഓആറിൽ ലഭദഗതി വരുത്തുന്നതിന്,  പദ്ധതി വക്താവ്
ഫാറം 3 ൽ ഓണ്കൈലനായി  അലപക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.  അലപക്ഷാ തീയതി മുതൽ 30
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  അത്തരം  നിർലദ?ങ്ങടെj;ാം  ആവ?്യടെമങ്കിൽ  മൂല്യനിർണ്ണയ
സമിതിയിലലക്ക്  അയക്കാം.  എന്നിരുന്നാലും,  ലഭദഗതി  വരുത്തിയ  �ിഓആർ  ടെC
സാധുത, മുh് നൽകിയ �ിഓആർ ടെC തീയതി മുതൽ കണക്കാക്കും. 
(9)  ഒരു സ്ഥലത്തിന്  ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നിർലi?ങ്ങള് ലഭിക്കുകലയാ അടെ;ങ്കിൽ മ5്
പദ്ധതിയുമായി(കളുമായി)  സ്ഥലം  ഭാഗികമാലയാ  പൂർണ്ണമാലയാ  കവിഞ്ഞ്
കി�ക്കുകയാടെണങ്കിലും, അവിടെ� മല5ടെതങ്കിലും പദ്ധതിയ്ക് �ിഓആർ അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-
ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി,  ഇതിനകം  നൽകിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിലും,  അത്തരം
സംഗതികടെj;ാം  നിർത്തിവയ്ക്കും.  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  ബന്ധടെപ്പട്ട
സംസ്ഥാനത്തിടെCലയാ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ത്തിടെCലയാ  ചീഫ്  ടെസക്രട്ടറിയുമായി
ലരഖാമൂലം ആ?യവിനിമയം ന�ത്തുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിടെCലയാ ലകന്ദ്രഭരണ
Kലദ?ത്തിടെCലയാ ഉപലദ?ത്തിടെC അ�ിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുക്കുക.
13. പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ: -
(1)  സമയാസമയങ്ങjിൽ,  മന്ത്രാലയം  പുറടെപ്പടുവിക്കുന്നലതാ  അടെ;ങ്കിൽ  സിപിസിബി
നിർലi?ിക്കുന്നലതാ ആയ ലമഖലാ നിർiിഷ്ട ഇ ഐ എ മാർഗ്ഗനിർലi? ലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കിയ കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച്, അ�ിസ്ഥാന വസ്തുതകള് (ബിഎൽഡി) ല?ഖരിക്കും.
(2)  നദീത� പദ്ധതികള് ഒഴിടെകയുള്ള എ;ാ പദ്ധതികളുടെ�യും കാര്യത്തിൽ,  ഇഐഎ
റിലപ്പാർട്ടിനായി,  വർഷകാലം ഒഴിടെകയുള്ള ഒരു സീസണിടെല അ�ിസ്ഥാന വസ്തുതകള്
ല?ഖരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, �ിഓആർ നൽകുലhാള്, മൂല്യ നിർണയ സമിതി,  അത്തരം
ആവ?്യകതകള്  നിർലi?ിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  മഴക്കാലടെത്തയും  അ�ിസ്ഥാന  വസ്തുതകള്
ല?ഖരിലക്കണ്ടതുണ്ട്.
(3)  നദീത�  പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ,  ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ടിനായി  മഴക്കാലമുള്
പ്പടെ�യുള്ള ഒരു വർഷക്കാലടെത്ത അ�ിസ്ഥാന വസ്തുതകള് ല?ഖരിക്കണം.
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(4)  അ�ിസ്ഥാന  വസ്തുതകളുടെ�  ല?ഖരണവും  വി?കലനവും,  എന് വലയാണ് ടെമC്
(ടെKാട്ടക്ഷന്)  ആക്റ്റ്,  1986  Kകാരം  വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്തിട്ടുള്ള,  ഒരു  പരിസ്ഥിതി
ലലബാറട്ടറി വഴിയാകണം.
(5) 12  ലനാട്ടിക്കൽ കൈമലുകള്ക്കപ്പുറം നിർലi?ിക്കുന്ന പദ്ധതികള്ക്ക്,  ലഭ്യമായ ദ്വിതീയ
വസ്തുതകടെjയും, അ�ിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കും.
(6)  മുകjിലുള്ള  ഉപവകുപ്പ്  (1)  മുതൽ  (5)  വടെര  പരാമർ?ിച്ചിരിക്കുന്ന  അ�ിസ്ഥാന
വസ്തുതകള്,  വിലയിരുത്തലലന്വഷണത്തിനായുള്ള അലപക്ഷ പരിഗണിക്കാടെത തടെന്ന,
ഏത്  ഘട്ടത്തിലും  ല?ഖരിക്കാന്  കഴിയും.  എന്നിരുന്നാലും,  കര�്  ഇ ഐ എ  റിലപ്പാർട്ട്
ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചനയ്കായി,  എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സിക്ക്
സമർപ്പിക്കുന്ന  സമയത്ത്,  അത്തരം  അ�ിസ്ഥാന  വസ്തുതകള്  മൂന്ന്  വർഷത്തിന്
മുമ്പുള്ളതാകരുത്. 
(7) പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമം, 1986 Kകാരം കൃത്യമായി വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള
ഒരു  പരിസ്ഥിതി  ലലബാറട്ടറി  വഴി  ല?ഖരിച്ച,  പദ്ധതിക്ക്  ല?ഷമുള്ള  നിരീക്ഷണ
വസ്തുതകള്, പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുന്നതിലനാ നവീകരിക്കുന്നതിലനാ പരിഗണിക്കും. 
(8)  ഒരു Kലത്യക ലമഖലയ്കും ആ ലമഖലയിടെല പദ്ധതി വിഭാഗത്തിലും  അംഗീകാരമുള്ള,
ഒരു എ സി ഒ വഴി,  പദ്ധതി വക്താവ്,  അനുബന്ധം-X ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടെപാതുവായ
ഘ�ന അനുസരിച്ച്,  ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കണം.
(9)  കര�് ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചനയുടെ� ആവ?്യത്തിനായും,  അന്തിമ
ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് മൂല്യനിർണ്ണയ ആവ?്യത്തിനും ആയി തയ്യാറാക്കണം.
(10)  പരിസ്ഥിതി  ആഘാത  വിലയിരുത്തലിൽ  ഉള്ടെപ്പട്ട,  അംഗീകൃത  പരിസ്ഥിതി
ആഘാത  വിലയിരുത്തൽ  വിദലµാപലദ?  സ്ഥാപനം,  ഇഐഎ  ഏലകാപകന്,
കൂ�ാടെത Kവർത്തന ലമഖലാ വിദµന്, എന്നിവരുടെ� വിവരങ്ങള്,  അനുബന്ധം- XIII ൽ
വ്യക്തമാക്കിയ രൂപത്തിൽ ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടിൽ ടെവjിടെപ്പടുത്തണം, കൂ�ാടെത, അതിടെല
ഉള്ള�ക്കത്തിനും  വസ്തുതകള്ക്കും,  പദ്ധതി  വക്താവിന്  പുറലമ  ഇവരും
ഉത്തരവാദികjായിരിക്കും.
(11)  വിഭാഗം ബി 2 Kകാരം പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്ക്ക് ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്
ആവ?്യമി;.  എന്നിരുന്നാലും,  അനുബന്ധം-XI  ൽ  നൽകിയിരിക്കുന്ന  ടെപാതുവായ
ഘ�നയനുസരിച്ചുള്ള  ഒരു ഇഎംപി,  എസിഓ  വഴി  തയ്യാറാക്കി,  അലപക്ഷലയാടെ�ാപ്പം
സമർപ്പിക്കണം.
14. ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചന :-
(1)  ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചനയ്ക്  സാധാരണയായി  ഇനിപ്പറയുന്നവ  ഉള്ടെപ്പടുന്ന  രണ്ട്
ഘ�കങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും:

എ.  വിജ്ഞാപനത്തിൽ  നിർലi?ിച്ചിരിക്കുന്ന  രീതിയിൽ,  Kാലദ?ിക  
ദുരിതബാധിതരുടെ� ആ?ങ്കകള് കടെണ്ടത്തുന്നതിന്,  ആ സ്ഥലലത്താ അതിടെC  
സമീപലത്താ, ഒന്നിലധികം ജി;കjിൽ സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന പദ്ധതി  Kലദ?ത്തിടെC  
കാര്യത്തിൽ ജി; തിരിച്ചും, ഒരു ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ, ന�ത്തണം. 
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ബി.  പദ്ധതിയുടെ�  പാരിസ്ഥിതിക  വ?ങ്ങjിൽ  വി?്വസനീയമായ  പങ്കുള്ള  മ5്  
ബന്ധടെപ്പട്ട വ്യക്തികjിൽ നിന്ന് ലരഖാമൂലം Kതികരണങ്ങള് ക്ഷണിക്കണം;
സി.  കൂ�ാടെത,  ആവ?്യടെമങ്കിൽ,  പദ്ധതിയുടെ� സ്വഭാവടെത്ത അ�ിസ്ഥാനമാക്കി,  
മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയ്ക്  അടെ;ങ്കിൽ  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയ്ക്,  
സാഹചര്യാനുസരണം,  ഉചിതമായ  മല5ടെതങ്കിലും  മാർഗത്തിലൂടെ�യും  ടെപാതു  
കൂ�ിയാലലാചന ശുപാർ? ടെചയ്യാം;
എന്നിരുന്നാലും,  ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC വകുപ്പ്  5  ടെല ഉപവകുപ്പ്  (7)  Kകാരം  
പരിഗണിക്കുന്ന  Kതിലരാധ പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ,  ടെപാതുവാദംലകള്ക്കൽ 
കൂ�ാടെത/അടെ;ങ്കിൽ  കൂ�ിയാലലാചനയുടെ�  സാധ്യതയും  ആവ?്യകതയും  
ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിക്ക് തീരുമാനിക്കാം.

(2) വിഭാഗം എ, വിഭാഗം ബി 1 എന്നിവയിടെല, പുതിയ പദ്ധതി അടെ;ങ്കിൽ വിപുലീകരണ
നിർലi?ങ്ങള്,  അതുമടെ;ങ്കിൽ   50  ?തമാനത്തിലധികം  ല?ഷി  വർദ്ധനവിന്
ലവണ്ടിയുള്ള നവീകരണം, എന്നിവയ്ക്, ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചന ന�ത്തണം.
എന്നാൽ,  ഇനിപ്പറയുന്ന  പദ്ധതികടെj  ടെപാതുകൂ�ിയാലലാചനയിൽ  നിന്ന്
ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു: -

എ.  ടെഷഡ്യൂjിടെല  ഇനം  4 ന്  കീഴിൽ  വരുന്ന  ജലലസചന  പദ്ധതികളുടെ�  
നവീകരണം; 
ബി.  വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത  വ്യവസായിക  എലസ്റ്ററ്റുകjിൽ  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന,  
ടെഷഡ്യൂjിടെല 10 (എഫ്), 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40 ൽ വരുന്ന എ;ാ 
പദ്ധതികളും;
സി. ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം 42, 43 Kകാരം വരുന്ന എ;ാ പദ്ധതികളും;
ഡി. വിഭാഗം ബി 2 വിടെല പദ്ധതികളും Kവർത്തനങ്ങളും;
ഇ.  ലകന്ദ്ര  സർക്കാർ  നിർണ്ണയിക്കുന്ന  ലദ?ീയ  Kതിലരാധവും  സുരക്ഷയും  
സംബന്ധിച്ചതും,  അടെ;ങ്കിൽ  മ5്  തന്ത്രപരമായ  പരിഗണനകള്  
ഉള്ടെക്കാള്ളുന്നതുമായ എ;ാ പദ്ധതികളും;
എഫ്.  അതിർത്തി Kലദ?ങ്ങjിടെല ഇനം  31,  38  Kകാരം  എ;ാ ലരഖീയമായ  
പദ്ധതികളും;
ജി.  12 ലനാട്ടിക്കൽ  കൈമലുകള്ക്കപ്പുറത്ത്  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന  എ;ാ  ഓഫ്-ലഷാർ  
പദ്ധതികളും.

എന്നാൽ,  ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം  31  ന്  കീഴിലുള്ള എ;ാ പദ്ധതികളുടെ�യും കാര്യത്തിടെല,.
ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചന, ലദ?ീയ ഉദ്യാനം അടെ;ങ്കിൽ സലങ്കതം അടെ;ങ്കിൽ പവിഴപ്പാറ
അടെ;ങ്കിൽ  പരിസ്ഥിതി  ലലാല  Kലദ?ം  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന  ജി;യിൽ  (ജി;കjിൽ)
പരിമിതടെപ്പടുത്തും.
(3)  ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിലൂടെ�,  ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചന ആവ?്യമുടെണ്ടങ്കിൽ,  പദ്ധതി
വക്താവ് അനുബന്ധം - I ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർiിഷ്ട മാതൃകയിൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥന
കത്ത്,  ആരുടെ�  അധികാരപരിധിയിലാടെണാ  പദ്ധതി  സ്ഥിതി  ടെചയ്യുന്നത്,  ആ
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സാഹചര്യമനുസരിച്ച്  ബന്ധടെപ്പട്ട  എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി  ടെമhർ
ടെസക്രട്ടറിയ്ക്  അംഗത്തിന്  സമർപ്പിക്കണം,  അലതാടെ�ാപ്പം,  ഇംഗ്ലീഷിൽ  തയ്യാറാക്കിയ
കര�് ഇ ഐ എ റിലപ്പാർട്ടിടെC കുറഞ്ഞത്  10  പകർപ്പുകളും ഒരു ലസാഫ്റ്റ്  (ഇലലéാണിക്)
പകർപ്പും;  കൂ�ാടെത  ഇംഗ്ലീഷിലും  സംസ്ഥാനത്തിടെC  അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്രഭരണ
Kലദ?ത്തിടെC  അടെ;ങ്കിൽ  Kാലദ?ിക  ഭാഷയിലലാ  ഔലദ്യാഗിക  ഭാഷയിലലാ
തയ്യാറാക്കിയ ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് സംഗ്രഹത്തിടെC 10 പകർപ്പുകളും കൂ�ി സമർപ്പിക്കണം.
(4)  പദ്ധതി  സ്ഥലം,  ഒന്നിൽ  കൂടുതൽ  ജി;  അടെ;ങ്കിൽ  സംസ്ഥാനം  അടെ;ങ്കിൽ
ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ?ങ്ങള് എന്നിവയിൽ ഉള്ടെപ്പടുടെന്നങ്കിൽ,  ന�പ�ിക്രമമനുസച്ച് ടെപാതു
വാദംലകള്ക്കൽ ന�ത്തുന്നതിന്, പദ്ധതി വക്താവ് ബന്ധടെപ്പട്ട ഓലരാ എസ് പി സി ബിക്കും
അടെ;ങ്കിൽ യു �ി പി സി സിക്കും Kലത്യകമായ  അഭ്യർത്ഥനകള് ന�ത്തണം.
(5)  അനുബന്ധം I ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ന�പ�ിക്രമമനുസരിച്ച് പദ്ധതിക്ക് നിർദിഷ്ടമായ
ടെപാതുകൂ�ിയാലലാചന ന�ത്തണം.
(6)  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിടെC  ന�പ�ികള്  ബന്ധടെപ്പട്ട  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്ക്
സമർപ്പിക്കുന്നത്  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കൽ  Kക്രിയ,  ബന്ധടെപ്പട്ട
എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സി,  പദ്ധതി  വക്താവിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന
കത്ത് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ നാൽപത് Kവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം.
(7)  ബന്ധടെപ്പട്ട  എസ് പി സി ബിലയാ  യു �ി പി സി സിലയാ  വ്യക്തമാക്കിയ
കാലയjവിനുള്ളിൽ  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കൽ  ഏടെ5ടുക്കുകയും  പൂർ ത്തിയാക്കുകയും
ടെചയ്യുന്നിടെ;ങ്കിൽ ,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ന�പ�ിക്രമമനുസരിച്ച്
വീണ്ടുടെമാരു  നാൽ പത്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  Kക്രിയ  പൂർ ത്തിയാക്കുന്നതിന്,
ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി,  തങ്ങളുടെ�  ആജ്ഞാനുവർത്തിയ;ാത്ത  മടെ5ാരു  ടെപാതു
ഏജന്സിടെയ അടെ;ങ്കിൽ അലതാറി5ിടെയ ഏർടെപ്പടുത്തും. 
(8)  മുകjിലുള്ള (7)  ഉപവകുപ്പ് Kകാരം നാമനിർലi?ം ടെചയ്തിട്ടുള്ള ടെപാതു ഏജന്സിലയാ
അലതാറി5ിലയാ,  ബന്ധടെപ്പട്ട  Kാലദ?ിക  വ്യക്തികളുടെ�  കാഴ്ചപ്പാടുകള്  സ്വതന്ത്രമായി
Kക�ിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ  Kാലദ?ിക സാഹചര്യം കാരണം,  ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ
ന�ത്താന് കഴിയി; എന്ന് ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിടെയ അറിയിച്ചാൽ,  ഈ വസ്തുതകള്
വjടെര  വി?ദമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്ക്  റിലപ്പാർട്ട്  ടെചയ്യണം,  ആ
റിലപ്പാർട്ടും  അതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ടുള്ള  മ5്  വി?്വസനീയമായ വിവരങ്ങളും ഉചിതമായി
പരിഗണിച്ച ല?ഷം, ഈ വിഷയത്തിടെല ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചനയിൽ ടെപാതു വാദംലകള്
ക്കൽ ഉള്ടെപ്പടുലത്തണ്ടതി; എന്ന് ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. 
(9)  പദ്ധതിയുടെ�  പരിസ്ഥിതി  വ?ങ്ങjിൽ വി?്വസനീയമായ  പങ്കുള്ള മ5്  ബന്ധടെപ്പട്ട
വ്യക്തികjിൽ നിന്ന് ലരഖാമൂലം Kതികരണങ്ങള് ലതടുന്നതിന്,  ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ
ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  ലരഖാമൂലമുള്ള  അഭ്യർത്ഥന  ലഭിച്ച്  പത്ത്  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,
നിർiിഷ്ട ഫാറത്തിടെല അലപക്ഷയുടെ� ഒരു പകർപ്പിടെനാപ്പം അലപക്ഷകന് തയ്യാറാക്കിയ
ഇ ഐ എ  സംഗ്രഹ  റിലപ്പാർട്ടും  ടെവബ് കൈസ5ിൽ  Kസിദ്ധീകരിച്ച്,  എസ് പിസിബി
അടെ;ങ്കിൽ യു�ിപിസിസി, അത്തരം ബന്ധടെപ്പട്ട വ്യക്തികjിൽ നിന്ന്  Kതികരണങ്ങള്
ക്ഷണിക്കണം.   ടെവjിടെപ്പടുത്താനാകാത്തലതാ,  ബൗദ്ധിക  സ്വത്തവകാ?ം  ഉള്ടെപ്പടുന്ന
നിയമപരമായി  Kലത്യകാവകാ?മുള്ള  വിവരങ്ങലjാ  അലപക്ഷയിൽ  വ്യക്തമാക്കിയ
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ഉറവി�ം  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  രഹസ്യ  വിവരങ്ങള്,  ടെവബ്  കൈസ5ിൽ  കാണിലക്കണ്ടതി;.
പദ്ധതിടെയ  കുറിച്ച്  വി?ാലമായ  Kചരണം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്  ഉചിതമായ  മ5്
മാധ്യമങ്ങടെjയും ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയ്ക് ഉപലയാഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും,
ബന്ധടെപ്പട്ട  ഏടെതങ്കിലും  വ്യക്തിയിൽ  നിന്നുള്ള  ലരഖാമൂലമുള്ള  അഭ്യർത്ഥന  Kകാരം
കര�്  ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്,  ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ തീയതി  വടെര മുന്കൂട്ടി  അറിയിച്ച
സ്ഥലത്ത് പരില?ാധനയ്ക്കായി സാധാരണ ഓഫീസ് സമയങ്ങjിൽ ലഭ്യമാക്കണം.  ഈ
ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചനാ  Kക്രിയയുടെ�  ഭാഗമായി  ലഭിച്ച  എ;ാ  Kതികരണങ്ങളും
ലഭ്യമായ ലവഗത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങjിലൂടെ� പദ്ധതി വക്താവിന് കൈകമാറണം.
(10)  ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചന  പൂർത്തിയാക്കിയ  ല?ഷം,  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കൽ
ന�പ�ിക്രമങ്ങളുടെ�  ഒരു  പകർപ്പ്,  പദ്ധതി  വക്താവിന്  നൽകും.  ഈ  Kക്രിയയ്ക്കിടെ�
Kക�ിപ്പിച്ച എ;ാ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതി ആ?ങ്കകളും പദ്ധതി വക്താവ് പരിഹരിക്കണം,
ഒപ്പം കര�് ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടിലും ഇഎംപിയിലും, ലഘൂകരണ പദ്ധതി കൂ�ി ഉള്ടെപ്പടുത്തി,
ഉചിതമായ മാ5ങ്ങള് വരുത്തണം. അങ്ങടെന തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്
മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയ്ക്, പദ്ധതി വക്താവ് സമർ
പ്പിക്കണം.
15. മൂല്യനിർണയം: -
(1) പദ്ധതിക്കായി നിർലi?ിച്ചിട്ടുള്ള �ിഓആർ അ�ിസ്ഥാനമാക്കി, ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ി,  പദ്ധതി വക്താവ്  സമർപ്പിച്ച അലപക്ഷ,  അത്  സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ,
പതിനഞ്ച്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  പരില?ാധിക്കണം,  അലപക്ഷയിൽ
അപര്യാപ്തതകള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ അത് ഓണ്കൈലനിലൂടെ� അറിയിക്കണം,  അടെ;ങ്കിൽ പൂർ
ണമായ അലപക്ഷ ഓണ്കൈലനിൽ തടെന്ന സ്വീകരിക്കണം. 
(2) ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനത്തിടെനതിടെര Kലത്യകം പരാമർ?ിച്ചിടെ;ങ്കിൽ വിഭാഗം ബി 2 വിൽ
ടെപടുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒഴിടെക, ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി അംഗീകരിച്ച എ;ാ അലപക്ഷകളും,
മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  മുhാടെക  വയ്കണം,  ഒപ്പം,  അലപക്ഷ  സ്വീകരിച്ച
നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  അതിടെC  വിലയിരുത്തൽ
പൂർത്തിയാക്കണം.  മൂല്യനിർണയ  സമിതിയുടെ�  ശുപാർ?കള്,  ലയാഗത്തിടെC
ന�പ�ിക്കുറിപ്പിലൂടെ�,  ബന്ധടെപ്പട്ട  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയുടെ�  ടെവബ് കൈസ5ിൽ
Kദർ?ിപ്പിക്കണം. 
(3) ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനത്തിടെനതിടെര Kലത്യകം പരാമർ?ിച്ചിടെ;ങ്കിൽ, വിഭാഗം ബി 2 വിൽ
വരുന്ന  കാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള  എ;ാ  അലപക്ഷകളും,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  അലപക്ഷ
സ്വീകരിച്ച്,  ആ പദ്ധതികള്ക്ക് ബാധകമായ സാധാരണ നിബന്ധനകള് കൂട്ടിലച്ചർത്ത്,
അലപക്ഷിച്ച തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ച് Kവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  ഓണ്കൈലനിലൂടെ�
Kയർ-ഇപി  നൽകണം.  ഏടെതങ്കിലും  കാരണവ?ാൽ  അലപക്ഷ  നിരസിച്ചാൽ,
അതിനുള്ള കാരണങ്ങള് അറിയിക്കണം. 
(4)  ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC വകുപ്പ്  15  ഉപവകുപ്പ്  (2)  അനുസരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ�
വിലയിരുത്തൽ, സുതാര്യമായ ഒരു ന�പ�ിക്രമത്തിലൂടെ�, മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി ന�ത്തും,
ആവ?്യമായ  വ്യക്തതകള്  വ്യക്തിപരമാലയാ  അടെ;ങ്കിൽ  അംഗീകൃത  Kതിനിധി
വഴിലയാ  (ഡയറക്ടർ  ലബാർഡിടെല  ഉലദ്യാഗസ്ഥടെC  നിലവാരത്തിന്  താടെഴയ;ാത്ത
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ഒരാള്),  അടെ;ങ്കിൽ  വീഡിലയാ  ലകാണ്ഫറന്സിലൂടെ�ലയാ,  നൽകുന്നതിന്  പദ്ധതി
വക്താവിടെന  ക്ഷണിക്കും.  ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ  ഉള്ടെപ്പട്ട  ഇഐഎ
ഏലകാപകടെCയും Kവർത്തന ലമഖലാ വിദµടെCയും,  സഹായം പദ്ധതി വക്താവിന്,
മൂല്യനിർണ്ണയ  ലവjയിൽ  സമിതി  മുhാടെക  സ്വീകരിക്കാം.  ഈ  ന�പ�ികള്
അവസാനിക്കുലhാള്,  വിലയിരുത്തൽ സമിതി,  ഒന്നുകിൽ നിശ്ചിത നിബന്ധനകjിലും
വ്യവസ്ഥകjിലും Kയർ-ഇസി അനുവദിച്ച്, അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇസിക്കായുള്ള അലപക്ഷ
നിരസിച്ച്,  അതിനുള്ള കാരണങ്ങള് സഹിതം,  വ്യക്തമായ ശുപാർ?കള്  ബന്ധടെപ്പട്ട
ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിക്ക് നൽകണം.
(5)  പദ്ധതിക്ക് Kയർ-ഇസി അനുവദിക്കുന്നതിന് ശുപാർ? ടെചയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ,
ന�പ�ിക്കുറിപ്പുകjിൽ,  നിർiിഷ്ട  പരിസ്ഥിതി  സുരക്ഷകളും  വ്യവസ്ഥകളും  വ്യക്തമായി
പട്ടികടെപ്പടുത്തണം.  ശുപാർ?കള്  നിരസിക്കാനുള്ളതാടെണങ്കിൽ,  അതിനുള്ള
കാരണങ്ങളും വ്യക്തമായി Kസ്താവിക്കണം. 
(6) മൂല്യനിർണയ സമിതിയുടെ� ലയാഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് പത്ത്
ദിവസടെമങ്കിലും  മുhായി,  നിർലi?ം  പരിഗണിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ചും  ലയാഗത്തിടെC
അജണ്ടയും ഓണ്കൈലനിലൂടെ� പദ്ധതി വക്താവിടെന അറിയിക്കണം. 
(7)  പദ്ധതി വക്താവിൽ നിന്ന് അധിക പഠനങ്ങള് ലതടുന്നത് അനിവാര്യമായിത്തീരുന്ന
പുതിയ  വസ്തുതകള്  മൂല്യനിർണയ  സമിതിയുടെ�  ശ്രദ്ധയിൽ  ടെപടുന്നിടെ;ങ്കിൽ,
മൂല്യനിർണ്ണയ  സമയത്ത്  പുതിയ  പഠനങ്ങടെjാന്നും  മൂല്യനിർണയ  സമിതി
അലന്വഷിലക്കണ്ടതി;,  ലയാഗത്തിടെC  ന�പ�ിക്കുറിപ്പിലും  ഇത്  വ്യക്തമായി
Kതിഫലിക്കണം. 
(8) താൽ ക്കാലിക സർ ട്ടിഫിക്ക5് ഉള്ള ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം 42 ടെല ലകാjം (4) Kകാരമുള്ള
പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ,  ഹരിത  ടെകട്ടി�ത്തിടെC  താൽക്കാലിക  സാക്ഷ്യപത്രമുള്ള
നിർലi?ങ്ങള് മുന് ഗണനലയാടെ� പരിഗണിക്കണം. 
(9)  ഗുരുതരമായ മലിനീകരണ Kലദ?ങ്ങള്,  കഠിനമായി മലിനമായ Kലദ?ങ്ങള്,  മ5്
Kലദ?ങ്ങള്  മുതലായ  ഇ�ങ്ങjിൽ  സ്ഥാപിക്കാന്  നിർലi?ിച്ചിരിക്കുന്ന  പുതിയ
പദ്ധതികള്;  വിപുലീകരണ  പദ്ധതികള്;  നവീകരണ  പദ്ധതികള്  എന്നിവയുടെ�
സ്ലാബുകള്  വിഭാവന  ടെചയ്ത്  ലകാർപ്പലറ5്  പരിസ്ഥിതി  ഉത്തരവാദിത്തത്തിനായി
മന്ത്രാലയം സമയാസമയങ്ങjിൽ മാർഗ്ഗനിർലi?ങ്ങള് പുറടെപ്പടുവിക്കും. 
(10)   മൂല്യനിർണയ  സമിതി  ലയാഗത്തിടെC  ന�പ�ിക്കുറിപ്പ്   Kദർ?ിപ്പിക്കുന്ന  തീയതി
മുതൽ  പതിനഞ്ചു  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  ഈ  നിർ ലi?ം  അന്തിമ
തീരുമാനത്തിനായി, പര്യാപ്തമായ അധികാരിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കും
(11)  മടെ5ാരു  പതിനഞ്ച്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  പര്യാപ്തമായ  അധികാരി
ലയാഗ്യതയുള്ള അലതാറി5ി അന്തിമ തീരുമാനടെമടുക്കണം.
16. നവീകരണത്തിനായി Kയർ-ഇസി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ന�പ�ിക്രമം: -
(1)   ടെഷഡ്യൂjിൽ  പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  പദ്ധതികടെj  സംബന്ധിച്ച്,  നിലവിലുള്ള
പരിസരത്ത്  അടെ;ങ്കിൽ  ഖനി  പാട്ട  Kലദ?ത്ത്,  സാഹചര്യമനുസരിച്ച്,
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നവീകരണത്തിനായി  Kയർ-ഇസി  ലതടുന്ന  എ;ാ  അലപക്ഷകളൂം,  ഇവിടെ�
നൽകിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ആവ?്യകതകള്ക്ക് വിലധയമായിരിക്കും: -
സ്ലാബു
കള് 

നവീകരണത്തിലൂ
ടെ� വർ
ദ്ധിപ്പിക്കാന് 
ഉലi?ിക്കുന്ന 
ഉൽ പാദന ല?ഷി

ഓണ്
കൈലനിലൂ
ടെ�യുള്ള 
അലപക്ഷ 

വിലയിരുത്ത
ലലന്വഷണ
ത്തിടെC 
ആവ?്യകത

പുതുക്കിയ 
ഇഐഎ 
റിലപ്പാർട്ടിടെC 
ആവ?്യകത 

പുതുക്കിയ 
ഇഎംപി 
റിലപ്പാർട്ടിടെC 
ആവ?്യകത 

മൂല്യനിർ
ണയ 
സമിതിയ്ക് 
വി�ണലമാ?

ടെപാതുകൂ�ിയാ
ലലാചനയുടെ�
ആവ?്യകത 

1 2 3 4 5 6 7 8
I ഉല്പാദനല?ഷിയി

ൽ വർദ്ധനവ് 
ഇ;ാടെതയുള്ള 
നവീകരണം 

ഫാറം - 2 ഇ; ഇ; ഇ; ഇ; ഇ; 

II 10 % വടെര ഫാറം - 2 ഇ; ഇ; അടെത ഇ; ഇ; 
III 10 ന് മുകjിൽ 25 

% വടെര 
ഫാറം - 2 ഇ; ഇ; അടെത അടെത ഇ; 

IV 25 ന് മുകjിൽ 50 
% വടെര 

ഫാറം - 2 ഇ; അടെത അടെത അടെത ഇ; 

V 50 % ത്തിന് 
മുകjിൽ 

ഫാറം - 1 അടെത അടെത അടെത അടെത അടെത 
(വകുപ്പ് 14 
Kകാരം) 

(2)  ഈ ഉപവാക്യം അനുസരിച്ച് ഇjവ് ഉള്ടെപ്പടുത്താടെത പദ്ധതിക്ക് നൽകിയ ഏ5വും
പുതിയ Kയർ-ഇസി കണക്കിടെലടുത്ത്,  ഉൽപാദന ല?ഷിയിടെല സഞ്ചിത വർദ്ധനവിന്
മുകjിൽ നൽകിയതനുസരിച്ചുള്ള ആവ?്യകത ബാധകമാകും. 
ഉദാ.  ‘X’  യൂണിറ്റുകളുടെ�  ഉൽ പാദന  ല?ഷിക്കായി  Kയർ-ഇസി  നൽകിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,
നവീകരണത്തിനായി  Kയർ-ഇസി  അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള  അലപക്ഷ  ഇനിപ്പറയുന്ന
Kകാരം വിവിധ സ്ലാബുകjിൽ പരിഗണിക്കാം: -
Kയർ-ഇസി ( 1/1/2016 ന് അനുവദിച്ചു എന്ന് കരുതുക), ഉൽപാദന ല?ഷി = X
സീരിയൽ
നhർ 

സഞ്ചിത
ഉല്പാദനം 

തീയതി ബാധകമായ
സ്ലാബ് 

ഘട്ടം കാരണം 

1 X - I --- ഉൽപാദന  ല?ഷി
വർദ്ധിക്കാടെതയുള്ള  നവീകരണം 

2 1.1 X  1/12/2020 II നവീകരണ ഘട്ടം 1 പുതിയ ഉത്പാദനം 1.1 X ആണ്
(X = Kയർ-ഇസിയിൽ അനുവദിച്ച
ഉല്പാദന നില)

3 1.2 X 1/06/2021 III നവീകരണ ഘട്ടം 2  Kയർ-ഇസി അനുവദിച്ച  X  ടെC
1.2  മ�ങ്ങാണ് പുതിയ ഉത്പാദനം. 
ഇത് വസ്തുതയാടെണങ്കിലും
നിർiിഷ്ട ഉൽ പാദനം 1.1 X ടെC 10%
ൽ  കുറവാണ്  (ഇത്  ഒന്നാം
നവീകരണ  ഘട്ടത്തിൽ  മുh്
അംഗീകരിച്ചിരുന്നു)

4 1.4 X 1/06/2022 IV നവീകരണ ഘട്ടം 3  Kയർ-ഇസി അനുവദിച്ച  X  ടെC
1.4  മ�ങ്ങാണ് പുതിയ ഉത്പാദനം. 
ഇത് വസ്തുതയാടെണങ്കിലും
നിർiിഷ്ട  ഉൽ പാദനം  1.2  X  ടെC
25%  ൽ  കുറവാണ്  (ഇത്  രണ്ടാം
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നവീകരണ  ഘട്ടത്തിൽ  മുh്
അംഗീകരിച്ചിരുന്നു)

(3) എന്നിരുന്നാലും, സ്ലാബ് (V) അനുസരിച്ച് പുറടെപ്പടുവിച്ച Kയർ -ഇസി, ‘വിപുലീകരണം’
വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ അനുവദിക്കുന്നതായി  കണക്കാക്കും.
(4) മുകjിലുള്ള ഉപവകുപ്പ് (2) ടെല വ്യവസ്ഥകള് ഈ പദ്ധതികള്ക്ക് ബാധകമ; -

(എ) വിഭാഗം ബി 2 വിൽ ടെപടുകയും ആധുനികവൽക്കരണത്തിലൂടെ� വിഭാഗം ബി 1
അടെ;ങ്കിൽ വിഭാഗം എ യിലലക്ക് പരിവർത്തനം ടെചയ്തതും; ഒപ്പം
(ബി)  ഇ ഐ എ  വിജ്ഞാപന  (ങ്ങള്)  Kകാരം  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കൽ  
ബാധകമാകുന്ന പദ്ധതി കാലാവധിയിൽ ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ ന�ത്തിയിട്ടി;.

(5)  ലനരടെത്ത  അനുവദിച്ച  Kയർ-ഇസിയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്,  ഉൽപാദന  ല?ഷി
വർദ്ധിപ്പിക്കാടെത,  അടെ;ങ്കിൽ  ഉൽപാദന  ല?ഷി  10  ?തമാനം  വടെര  മാത്രം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  നവീകരണം  ഉലi?ിച്ചുള്ള  Kയർ-ഇസിക്കായുള്ള
എ;ാ  അലപക്ഷകളും,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  അലപക്ഷ  ലഭിച്ചാൽ  ഓണ്കൈലനായി
നൽകണം.
(6)  ലനരടെത്ത  അനുവദിച്ച  Kീ-ഇസിയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്,  ഉൽപാദന  ല?ഷി  10
?തമാനത്തിൽ നിന്ന്  50  ?തമാനമായി ഉയർത്തുന്നത് ഉലi?ിച്ചുള്ള നിർലi?ങ്ങലjാ�്
കൂ�ിയ  Kയർ-ഇസിയ്ക്കായുള്ള  എ;ാ  അലപക്ഷകളും,  അലപക്ഷ  തീയതി  മുതൽ
നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി  പരിഗണിച്ച്,
Kയർ-ഇസി അനുവദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ ന�ത്തണം. 
(7)  എയർ  (Kിവന്ഷന് ആC് കല¿ാള് ഓഫ് ടെപാj്യൂഷന്)  ആക്റ്റ്  1981,  അടെ;ങ്കിൽ
വാട്ടർ (Kിവന്ഷന് ആC് കല¿ാള് ഓഫ് ടെപാj്യൂഷന്) ആക്റ്റ് 1974, Kകാരം രൂപീകരിച്ച
സാലങ്കതിക സമിതിയുടെ� ശുപാർ?യിലÔൽ,  എസ് പിസിബി അടെ;ങ്കിൽ യു�ിപിസിസി
നൽ കിയ  'മലിനീകരണ  അjവിൽ  വർദ്ധനവ്  ഇ;’  എന്ന  സാക്ഷ്യപത്രം,  മുകjിലുള്ള
ഉപവകുപ്പ്  (1)  ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ� നിര  (5),  നിര  (6)  എന്നിവയ് ക്ക് കീഴിൽ
ആവ?്യമായ ഇഐഎ, ഇഎംപി എന്നിവയ്ക് പകരമായി പരിഗണിക്കും.
17. Kയർ-ഇസി അനുവദിക്കുകലയാ നിരസിക്കുകലയാ ടെചയ്യുക: -
(1)  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  ശുപാർ?കള്  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  പരിഗണിച്ച്,
മൂല്യനിർണയ  സമിതി  ലയാഗ  ന�പ�ിക്കുറിപ്പിടെC  മുപ്പത്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
അടെ;ങ്കിൽ ആവ?്യമായ ലരഖകലjാടെ� പൂർണ്ണ അലപക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ടെതാണ്ണൂറ് Kവൃത്തി
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  അതിടെC തീരുമാനം  പദ്ധതി  വക്താവിടെന അറിയിക്കുക,  ചുവടെ�
നൽകിയിട്ടുള്ളടെതാഴിടെക.
(2) ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി സാധാരണയായി മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയുടെ� ശുപാർ?കള്
സ്വീകരിക്കണം.  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  ശുപാർ?കലjാ�്  വിലയാജിക്കുന്ന
സന്ദർഭങ്ങjിൽ,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  ലയാഗ  ന�പ�ിക്കുറിപ്പിടെC  തീയതിയിൽ
നിന്ന്  നാല്പത്തിയഞ്ച്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  വിലയാജിപ്പിടെC  കാരണങ്ങള്
Kസ്താവിച്ച്,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിലയാ�്  പുനർവിചിന്തനം
അഭ്യർത്ഥിക്കും.  ഈ തീരുമാനത്തിടെC ഒരു അറിയിപ്പ് ഇലതാടെ�ാപ്പം,  ഓണ്കൈലന് വഴി
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അലപക്ഷകടെന  അറിയിക്കുകയും  ലവണം.  മൂല്യനിർണയ  സമിതി,  ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ിയുടെ�  നിരീക്ഷണങ്ങള്  പരിഗണിച്ച്,  നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്  Kവൃത്തി
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  അതിടെC  കാഴ്ചപ്പാടുകള്  നൽകണം.  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�
കാഴ്ചപ്പാടുകള്  പരിഗണിച്ചതിന്  ല?ഷമുള്ള  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയുടെ�  തീരുമാനം
അന്തിമമായിരിക്കും.  അടുത്ത  മുപ്പത്  Kവൃത്തി  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ി, തീരുമാനം പദ്ധതി വക്താവിടെന അറിയിക്കണം.
(3)  മുകjിലുള്ള ഉപവകുപ്പ് (2) ൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയjവിൽ, ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി,
തീരുമാനം  അലപക്ഷകനുമായി  ആ?യവിനിമയം  ന�ത്തുന്നിടെ;ങ്കിൽ,  മൂല്യനിർണ്ണയ
സമിതിയുടെ� അന്തിമ ശുപാർ?കളുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  ആവ?്യടെപ്പട്ട Kയർ-ഇസി,
ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  അനുവദിക്കുകലയാ  നിരസിക്കുകലയാ  ടെചയ്തത്  ലപാടെല
അലപക്ഷകന് മുലന്നാട്ട് ലപാകാം.
(4)  മുകjിലുള്ള  ഉപവകുപ്പ്  (2)  Kകാരം  തീരുമാനത്തിനായി  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി,
വ്യക്തമാക്കിയ  കാലയjവ്  അവസാനിക്കുന്നലതാടെ�,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയുടെ�
തീരുമാനവും,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  അന്തിമ  ശുപാർ?കളും,  ടെപാതു
ലരഖകjായിരിക്കും.
(5)  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി,  അടെ;ങ്കിൽ  വിലയിരുത്തലലന്വഷണം,
അടെ;ങ്കിൽ  മൂല്യനിർണയം  അടെ;ങ്കിൽ  ബന്ധടെപ്പട്ട  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയുടെ�
തീരുമാനം  എന്നിവയ്കുള്ള  അലപക്ഷകള്  സ്വീകരിക്കുന്നതിന്  മുh്  മ5്  നിയന്ത്രണ
സംവിധാനങ്ങjിൽ നിലന്നാ അലതാറി5ികjിൽ നിലന്നാ ഉള്ള അനുമതി,  ആവ?്യമി;,
താടെഴപ്പറയുന്നവ ഒഴിടെക: -

(എ)  ഖനന പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ,  യുക്തമായ അധികാരികളുടെ� പക്കൽ  
നിന്ന്, ഖനന പദ്ധതിക്കുള്ള അംഗീകാരം; 
(ബി) പദ്ധതിയിൽ ഉള് ടെപ്പടുന്ന വനഭൂമി, ലഫാറസ്റ്റ് (കണ്സർലവഷന്) ആക്റ്റ്, 1980 
(1980  ടെല ആക്ട് നhർ  6)  Kകാരം വഴിതിരിച്ച്  എടുക്കുന്നതിനുള്ള തത്വത്തിടെല  
അംഗീകാരം; 
(സി)  സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർഇസഡ്  Kലദ?ത്ത്  
സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ� കാര്യത്തിൽ, സംസ്ഥാന അടെ;ങ്കിൽ ലകന്ദ്രഭരണ 
Kലദ? തീരലദ? മാലനജുടെമC് അലതാറി5ിയുടെ� ശുപാർ?കള്; ഒപ്പം
(ഡി)  Kീ-ഇസിയ്ക്കുള്ള  നിർലi?ം  പരിഗണിക്കുന്നതിന്  ഭൂമി  പൂർണമായി  
ഏടെ5ടുക്കുന്നത്  മുന്കൂട്ടി  ആവ?്യമി;ായിരിക്കാം,  സർക്കാർ  ഇ�ടെപ�ലിലൂടെ�  
ഏടെ5ടുക്കാന് ഉലi?ിക്കുന്ന പദ്ധതി സ്ഥലം (സ്ഥലങ്ങള്) സംബന്ധിച്ച ഭൂമിയുടെ� 
കാര്യത്തിൽ, ബന്ധടെപ്പട്ട സംസ്ഥാനം സർക്കാർ അടെ;ങ്കിൽ ലകന്ദ്രഭരണKലദ? 
അധികാരി,  ലാC്  അക്വിസിഷന്,  റീഹാബിലില5ഷന്  ആC്  റിടെസ5ിൽടെമC്  
ആക്റ്റ്  2013  (ആക്റ്റ്  നhർ  2013  ടെല  30)  ഉം  കാലാകാലങ്ങjിടെല  
ലഭദഗതിയനുസരിച്ചും, പദ്ധതിക്കാവ?്യമായ ഭൂമി ഏടെ5ടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് 
നൽകിയ  Kാഥമിക  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ഒരു  പകർപ്പ്  ആവ?്യമാണ്.  
ഭൂവു�മകളുമായുള്ള  സ്വകാര്യ  ചർച്ചകjിലൂടെ�യാണ്  ഭൂമി  ഏടെ5ടുക്കുന്നടെതങ്കിൽ,  
നിർiിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി  വിൽക്കാടെമന്ന ഭൂവു�മയുടെ� ഉലi?്യം കാണിക്കുന്ന  

31



വി?്വസനീയമായ  ലരഖ  ആവ?്യമുണ്ട്.  ഖനന  പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ,  
‘ഉലi?്യത്തിടെC കത്ത് ’ വി?്വസനീയമായ ലരഖയായി പരിഗണിക്കും.

(6)  പദ്ധതി  വക്താവ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഇ ഐ എ  റിലപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ  ഉള്ടെപ്പട്ട
എ സി ഒ  അടെ;ങ്കിൽ  ഇ ഐ എ  ഏലകാപകന്  അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തന  ലമഖലാ
വിദµന്,  കൃത്രിമമായലതാ  അസത്യമായലതാ  ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ  ആയ
വിവരങ്ങലjാ  വസ്തുതലയാ  മറച്ചുടെവക്കുക  കൂ�ാടെത/അടെ;ങ്കിൽ  സമർപ്പിക്കുക,  അത്
വിലയിരുത്തലലന്വഷണം,  അടെ;ങ്കിൽ  മൂല്യനിർണ്ണയം  അടെ;ങ്കിൽ  അലപക്ഷയിലÔലും
ഇഐഎ  അടെ;ങ്കിൽ  ഇഎംപി  റിലപ്പാർട്ടിലÔലും  ഉള്പ്പടെ�യുള്ള  തീരുമാനത്തിടെC
ഘ�കവുമായാൽ,  അലപക്ഷ  നിരസിക്കുന്നതിനും  അതിടെC  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  നൽ
കിയിട്ടുള്ള  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  റiാക്കുന്നതിനും  കാരണമാകും.
എന്നാൽ  സ്വാഭാവിക  നീതിയുടെ�  തത്ത്വങ്ങള്  പിന്തു�ർന്ന്,  പദ്ധതി  വക്താവിന്  ഒരു
വ്യക്തിഗത  വാദംലകള്ക്കൽ  അവസരം  നൽകിയ  ല?ഷം  മാത്രമാകണം,  അത്തരം
കാരണങ്ങjാൽ,  ഒരു അലപക്ഷ നിരസിക്കൽ അടെ;ങ്കിൽ ഇതിനകം അനുവദിച്ച ഒരു
Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  റiാക്കൽ,  എന്നീ  കാര്യങ്ങjിൽ  ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ി തീരുമാനിക്കണ്ടത്. 
(7)  പദ്ധതി  വക്താവ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഇ ഐ എ  റിലപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ  ഉള്ടെപ്പട്ട
എ സി ഒ  അടെ;ങ്കിൽ  ഇ ഐ എ  ഏലകാപകന്  അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തന  ലമഖലാ
വിദµന്,  കൃത്രിമമായലതാ  അസത്യമായലതാ  ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ  ആയ
വിവരങ്ങലjാ വസ്തുതലയാ മറച്ചുടെവച്ചതായി അറിഞ്ഞാൽ,  ആ വ്യക്തിടെയ അടെ;ങ്കിൽ
ആ സ്ഥാപനടെത്ത കരിhട്ടികയിൽ ടെപടുത്തുന്നത്  ഉള്പ്പടെ�യുള്ള ഉചിതമായ ന�പ�ി
മന്ത്രാലയം സ്വീകരിക്കും.
(8)  ഒരു  പദ്ധതിലക്കാ  Kവർത്തനത്തിലനാ  ലവണ്ടി  സർക്കാർ  നൽകിയ  പാട്ടലമാ,
അനുമതിപത്രലമാ,  അവകാ?ലമാ,  അനുമതിലയാ  ഏടെതങ്കിലും  നിയമന�പ�ിമൂലലമാ
അടെ;ങ്കിൽ സർക്കാർ നിയമKകാരലമാ  റiാക്കി,  ആ പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച പാട്ടലമാ,
അനുമതിപത്രലമാ,  അവകാ?ലമാ,  അനുമതിലയാ   മല5ടെതങ്കിലും  വ്യക്തിലക്കാ
വിജയകരമായ മടെ5ാരാjിലനാ നൽകുന്നുടെവങ്കിൽ, ഇനി പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ -

(എ)  ലമൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഏടെതങ്കിലും  നിയമKകാരം  നിർ
iിഷ്ടമായ  വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്:  അത്തരം  നിയമത്തിടെല  വ്യവസ്ഥകള് 
ബാധകമായിരിക്കും; ഒപ്പം
(ബി)  ലമൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഏടെതങ്കിലും നിയമKകാരം നിർ
iിഷ്ടമായ  വ്യവസ്ഥകടെjാന്നുമി;:  പദ്ധതി  ഏടെ5ടുക്കാന്  നിയമKകാരം  
അധികാരമുള്ള വ്യക്തി അടെ;ങ്കിൽ സർക്കാർ തിരടെഞ്ഞടുത്ത വിജയകരമായ  
മടെ5ാരാള് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC അനുബന്ധം-VIl ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫാറം - 
6 ൽ ഒരു അലപക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി, നിലവിലുള്ള ഇ ഐ എ 
റിലപ്പാർട്ടും ലനരടെത്ത അനുവദിച്ച Kയർ-ഇസിയും പരിഗണിച്ച് തടെന്ന  അത്തരം 
എ;ാ അലപക്ഷകളും കണക്കിടെലടുക്കണം.  തു�ക്കത്തിൽ അനുവദിച്ചത്  ലപാടെല  
അലത  സാധുതാകാലയjവ്,  നിബന്ധനകള്,  വ്യവസ്ഥകള്  എന്നിവയ് ക്ക്  
വിലധയമായി,  Kയർ-ഇസി  അനുവദിക്കുന്നതിന്,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിക്ക്  
ശുപാർ? ടെചയ്യാം.  എന്നിരുന്നാലും,  സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്   ആവ?്യടെമന്ന്  
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കരുതുന്ന  നിർiിഷ്ട  അധിക  നിബന്ധനകള്,  പദ്ധതിയിലലക്ക്  ലവണടെമങ്കിൽ,  
മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയ്ക് വ്യവസ്ഥ ടെചയ്യാം.

18. Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയിടെല ലഭദഗതി: -
(1)  Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയിടെല നിബന്ധനകjിലും വ്യവസ്ഥകjിലുമുള്ള
എടെന്തങ്കിലും  മാ5ം  സംബന്ധിച്ച്,  പദ്ധതി  വക്താവ്  ഫാറം-4  ൽ  ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ിക്ക് നിയുക്ത ലപാർട്ടലിലൂടെ� ഓണ്കൈലന് ആയി അലപക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. 
(2)  Kയർ-ഇസിയിൽ ലഭദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള എ;ാ അലപക്ഷകളും മൂല്യനിർണ്ണയ
സമിതി,  പരിഗണിച്ച്,  അലപക്ഷിച്ച  തീയതി  മുതൽ  നാൽപത്തിയഞ്ച്  Kവൃത്തി
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, Kയർ-ഇസിയിൽ ലഭദഗതി ശുപാർ? വിലയിരുത്തണം. 
(3)  Kയർ-ഇപിയിൽ  ലഭദഗതി  വരുത്തുന്നതിനുള്ള  എ;ാ  അലപക്ഷകളും  ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ി  പരിഗണിച്ച്,  അലപക്ഷിച്ച  തീയതി  മുതൽ  ഇരുപത്  Kവൃത്തി
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  Kയർ-ഇപിയിടെല  അംഗീകൃത  ലഭദഗതി  അതനുസരിച്ച്
പുറടെപ്പടുവിക്കും.
(4)  ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചന ന�ത്തിയ ല?ഷം,  അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇസി നൽകിയതിന്
ല?ഷം,  പദ്ധതിയുടെ�  സ്ഥലത്തിൽ  എടെന്തങ്കിലും  വ്യതിചലനം  ഉണ്ടായാൽ,  ആ
വ്യതിചലനം, ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടിൽ മാ5ടെമാന്നും വരാത്തവിധം വjടെര ടെചറുതാടെണന്ന്
മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിക്ക്  ലബാധ്യമായിടെ;ങ്കിൽ അതിടെന ഒരു പുതിയ നിർലi?മായി
കണക്കാക്കി,  നിർലi?ിച്ച  ന�പ�ിക്രമമനുസരിച്ച്  തു�ക്കം  മുതൽ  പദ്ധതിടെയ
വിലയിരുത്തും.  മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയുടെ� ശുപാർ? Kകാരം,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി
Kയർ-ഇസിയിൽ ലഭദഗതി പുറടെപ്പടുവിക്കണം. 
(5)  ഉൽപാദന  ല?ഷി,  ഖനന  പാട്ട  Kലദ?ം,  ഖനി  അ�യ്ക്കൽ  അവസ്ഥ  എന്നിവ
മാ5മി;ാടെത തു�രുകയും,  അത് പദ്ധതി വക്താവ് സ്ഥാപിക്കുകയും,  അനുവദിച്ച Kയർ-
ഇസിയിൽ Kതിജ്ഞാബദ്ധമായ, ലഘൂകരണ ന�പ�ികളുടെ� സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും,  ആ
സമയടെത്ത ഖനനത്തിടെC അjവിന്  ലയാജിച്ചതാവുകയും ടെചയ്യുന്നി�ലത്താjം,  പദ്ധതി
വക്താവിന് Kയർ-ഇസിയിടെല അനുവദനീയമായ പരമാവധി ഉൽ പാദന ല?ഷി വടെര
ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് കഴിയും,  ഒപ്പം ഖനനത്തിടെC Kവർത്തന ലശ്രണിയിടെല മാ5ത്തിനും
അനുമതിയുണ്ട്.  എന്നിരുന്നാലും,  പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉൽ പാദനത്തിടെലയും കൂ�ാടെത/
അടെ;ങ്കിൽ , Kവർ ത്തനങ്ങളുടെ� ക്രമത്തിലും വരുത്തുന്ന അത്തരം മാ5ങ്ങള്, ലഘൂകരണ
ന�പ�ികലjാടെ�ാപ്പം,  ആനുകാലിക  പാലിക്കൽ  റിലപ്പാർട്ടിൽ  ഉള്ടെപ്പടുത്തി  പദ്ധതി
വക്താവ്  അറിയിക്കണം.  കൂ�ാടെത,  ഉൽപാദനത്തിടെC  അjവിന്  അനുസരിലച്ചാ
അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തന  ലശ്രണിയിടെല  മാ5ം  കണക്കിടെലടുലത്താ
ആവ?്യാനുസരണമുള്ള  ലഘൂകരണ  ന�പ�ിയുടെ�  ഭാഗടെത്ത  പരാജയങ്ങള്,  പദ്ധതി
വക്താവിടെC ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള 'പാലിക്കാതിരിക്കൽ'  ആയി കണക്കാക്കും,  അതിലÔൽ
ആവ?്യമായ ന�പ�ികള്ക്ക് അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
(6)  മ5്  പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ,  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിൽ
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന,  ആടെക  ല?ഷിയിൽ  മാ5ം  വരുത്താടെത,  ഘ�കങ്ങള്,
ഉപകരണങ്ങള്  അടെ;ങ്കിൽ  യന്ത്രങ്ങള്,  എന്നിവയുടെ�  രൂപലരഖയിൽ  മാ5ം
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വരുത്തുന്നതിന്,  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി,  ഏതാലണാ  അതിൽ
ലഭദഗതികടെjാന്നും ആവ?്യമി;. 
(7)  ജലലസചന  സാലങ്കതികവിദ്യയിടെല  മാ5ങ്ങjിലൂടെ�  (ഉദാഹരണത്തിന്  ലവലിലയ5
കൃഷി  മുതൽ  തുള്ളിനന  കൃഷി  മുതലായവ),  സംസ്ക്കരിടെച്ചടുക്കാവുന്ന  അധീന
Kലദ?ത്തിടെC  വർദ്ധനവിന്  കാരണമാകുന്നതും,  എന്നാൽ  ജലസംഭരണിയുടെ�
ഉയരത്തിലും  മുങ്ങുന്ന  Kലദ?ത്തിലും  വർദ്ധനയി;ാടെതയുമുള്ള  പാരിസ്ഥിതിക
ലനട്ടങ്ങള്ക്ക്  കാരണമാകുന്ന  മാ5ങ്ങള്ക്ക്,  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി,
ഏതാലണാ അതിൽ ലഭദഗതി ആവ?്യമി;.
19. Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി എന്നിവയുടെ� സാധുത: -
(1)  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയുടെ�  കാലാവധിയുടെ�  സാധുതയിൽ
പദ്ധതിയുടെ� മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടുന്നു:

(എ) നിർമ്മാണ അടെ;ങ്കിൽ Kതിഷ്ഠാപന ഘട്ടം;
(ബി) Kവർത്തന ഘട്ടം; ഒപ്പം
(സി) അധികമാകൽ അടെ;ങ്കിൽ അ�യ്ക്കൽ അടെ;ങ്കിൽ ടെപാjിച്ചുനീക്കൽ ഘട്ടം.

I. നിർമ്മാണ അടെ;ങ്കിൽ Kതിഷ്ഠാപന ഘട്ടം: നിർമ്മാണ അടെ;ങ്കിൽ Kതിഷ്ഠാപന ഘട്ടം
എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്,  Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി,  ഏതാലണാ അത്
ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി, അനുവദിച്ച തീയതി മുതലുള്ള കാലയjവ്, ഇനിപ്പറയുന്നവ:  

(എ)  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിടെല  അലപക്ഷയിൽ  പറയുന്ന  
നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ� (ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം 42 ഉം 43 ഉം), കാര്യത്തിൽ എ;ാ 
നിർമ്മാണ Kവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക; ഒപ്പം / അടെ;ങ്കിൽ
(ബി) മടെ5;ാ വിഷയങ്ങjിലും (ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം 1, 42, 43 ഒഴിടെക), Kയർ-ഇസി 
അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി, ഏതാലണാ അതിനുള്ള അലപക്ഷയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
ലപാടെല,  ഘ�കങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കലും,  ഉൽ പാദന Kവർത്തനങ്ങള്  
ആരംഭിക്കുന്നതും ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള കാര്യങ്ങള് പൂർത്തിയാക്കുക 
(സി)  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി  കണക്കാക്കിയ  പദ്ധതി  കാലാവധിടെയന്നത്,  
പരമാവധി  അhത്  വർഷം  അടെ;ങ്കിൽ ഖനന പാട്ടത്തിടെC കാലാവധിയുടെ�  
സാധുത വടെര; ഏതാലണാ ആദ്യം. 

നിർമ്മാണത്തിനും കൂ�ാടെത/അടെ;ങ്കിൽ Kതിഷ്ഠാപന ഘട്ടത്തിനുമുള്ള Kയർ-ഇസിയുടെ�
കാലാവധിടെയന്നത്:

(ഡി)  ഖനന  പദ്ധതികള്:  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി  കണക്കാക്കിയ  പദ്ധതി  
കാലാവധി പരമാവധി അhത് വർഷത്തിന് വിലധയമാണ്;  അടെ;ങ്കിൽ ഖനന  
പാട്ടത്തിടെC സാധുതയുള്ള കാലാവധി വടെര;  ഏതാലണാ ആദ്യം,  Kയർ-ഇസി  
അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി, ഏതാലണാ അത് അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ പത്ത്  
വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഖനന Kവർത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വിലധയമാണിത്; 
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(ഇ)  നദീത�  പദ്ധതികള് (ടെഷഡ്യൂjിടെല  ഇനം  3),  അടെ;ങ്കിൽ  ജലലസചന  
പദ്ധതികള് (ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം 4) ,അടെ;ങ്കിൽ ആണവ കൈവദ്യുത പദ്ധതികളും 
ആണവ  ഇന്ധന സം×രണവും  (ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം 6): പതിനഞ്ച് വർഷം;
(എഫ്) മടെ5;ാ പദ്ധതികളും: പത്ത് വർഷം.

എന്നാൽ,  നാഷണൽ  കhനി  ലലാ  കൈ�ബ്യൂണലിന്  മുhാടെകയുള്ള  കhനികളുടെ�
പാപ്പരത്ത  പരിഹാര  Kക്രിയ,  അടെ;ങ്കിൽ  ഏടെതങ്കിലും  അലതാറി5ി,  കൈ�ബ്യൂണൽ,
ലകാ�തി  എന്നിവയുടെ�  കീഴിൽ  പദ്ധതിയുടെ�  നിർമ്മാണത്തിലും/അടെ;ങ്കിൽ
Kതിഷ്ഠാപനത്തിലുമുള്ള  നിലരാധനം  അടെ;ങ്കിൽ  നിയന്ത്രണം,  അതുമടെ;ങ്കിൽ
മല5ടെതങ്കിലും  അധികാരികള് ഏർടെപ്പടുത്തിയ ടെമാറലട്ടാറിയം,  എന്നീ കാലയjവുകള്,
Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയുടെ�  സാധുതയുടെ�  കാലാവധി
കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരമാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിന് വിലധയമായി ഒഴിവാക്കടെപ്പടും.
II.  Kവർത്തന  ഘട്ടം:  - ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  വകുപ്പ്  19 ടെC,  ഉപവാക്യം  (2),  (3)
അനുസരിച്ചുള്ള  സാധുതാ  കാലയjവിനുള്ളിൽ,   നിർമ്മാണം  കൂ�ാടെത/അടെ;ങ്കിൽ
Kതിഷ്ഠാപനം,  ഏതാലണാ  ബാധകം  അത്,  പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടി;  എങ്കിൽ,
Kവർത്തനഘട്ടത്തിടെC സാധുത നഷ്ടടെപ്പടും.  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC വകുപ്പ്  19 ടെC
ഉപവാക്യം  (2)  ടെല വ്യവസ്ഥകള്ക്ക്  വിലധയമായി,  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-
ഇപിയുടെ�,  ഏതാലണാ  ബാധകം,  അതിടെC  സാധുത,  ഖനനം  ഒഴിടെകയുള്ള
പദ്ധതികളുടെ� Kവർത്തന ഘട്ടത്തിന് താടെഴപറയുന്നതായിരിക്കും:

(എ) പദ്ധതിയുടെ� ല?ഷിക്കുന്ന കാലാവധി ?ാ?്വതമായിരിക്കും; 
(ബി)  പൂർ ത്തിയാക്കിയ  പദ്ധതിയിലായി  പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു,  മുകjിൽ  
വ്യക്തമാക്കിയ  കാലയjവിനുള്ളിൽ  ഭാഗികമായി  ന�പ്പാക്കിയ  പദ്ധതിയ്ക്ക്,  
പദ്ധതിയുടെ�  ല?ഷിക്കുന്ന  കാലാവധിയിൽ,  അതിടെC  പൂർത്തിയാക്കിയ  
പദ്ധതിഭാഗത്തിന് മാത്രലമ കാലാവധി ?ാ?്വതമായി കണക്കാക്കുകയുള്ളൂടെവന്ന്  
വ്യക്തമാക്കുന്നു.

(2) Kലദ? വികസന പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ, Kയർ-ഇസിയുടെ� അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-
ഇപിയുടെ�,  സാധുത,  അത്തരം Kവർത്തനങ്ങjിൽ മാത്രം പരിമിതടെപ്പടുത്തും,  കാരണം,
പദ്ധതി  വക്താവിടെC ഉത്തരവാദിത്തടെമന്നത്,  വികസിപ്പിക്കുന്നയാള് എന്ന നിലയിൽ
മാത്രമായിരിക്കാം. 
(3)  ഖനന  പദ്ധതികള്  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിൽ  നൽകിയിട്ടുള്ള
ല?ഷിക്ക് താടെഴയാണ് Kവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളടെതങ്കിൽ, മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി കണക്കാക്കിയ
Kകാരം,  പദ്ധതി  കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കരുതൽ നിലക്ഷപം  തീർന്ന്  ലപായിട്ടിടെ;ങ്കിൽ,
ഖനന പാട്ടത്തിന്  മുമ്പുള്ള Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി  അനുവദിച്ച  അലത
ഉൽപാദന  ല?ഷിക്കും  ഖനന  പാട്ടKലദ?ത്തിനും,  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�
ശുപാർ?യിലÔൽ  Kയർ-ഇസിയുടെ�  സാധുത  കാലയjവ്  നീട്ടാം.  എന്നിരുന്നാലും,
Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയുടെ� ഏതാലണാ ബാധകം അതിടെC സാധുത
ഖനന പാട്ടക്കാലലത്തക്കാള് കൂടുതലാകരുത്.
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20. പദ്ധതിഅനന്തര Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി നിരീക്ഷിക്കൽ: -
(1) പദ്ധതിക്ക് Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി, അത്  ലഭിച്ച വസ്തുത, Kയർ-ഇസി
അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയുടെ� പകർപ്പ് Kദർ?ിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള  ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയുടെ�
ടെവബ് കൈസ5ിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്ടെക്കാപ്പം,  കുറഞ്ഞത്  രണ്ട്  Kാലദ?ിക പത്രങ്ങjിൽ
സ്വന്തം ടെചലവിൽ,  Kാധാന്യലത്താടെ�,  പദ്ധതി വക്താവ്  പരസ്യം  ടെചയ്യണം.  Kയർ-
ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയുടെ�  പകർപ്പ്,   കhനിയുടെ�യും   ടെവബ് കൈസ5ിലും
Kസക്തമായ പദ്ധതിയുടെ�യും ടെവബ്കൈസ5ിൽ സ്ഥിരമായി Kദർ?ിപ്പിക്കണം.
(2)  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  അതിടെC  നിയുക്ത  ലപാർട്ടലിടെല  ടെപാതുമണ്ഡലത്തിൽ
Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി, ഏതാലണാ ബാധകം അത് Kദർ?ിപ്പിക്കണം.
(3)  Kയർ-ഇസിയുടെ�  പകർപ്പുകള്,  അനുമതി  ലഭിച്ച്   മുപ്പത്  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,
ഇനിപ്പറയുന്ന അധികാരികള്ക്ക്  പദ്ധതി   വക്താക്കള് സമർപ്പിക്കണം,  അവർ അത്
ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ  മുപ്പത് ദിവസലത്തക്ക് Kദർ?ിപ്പിക്കണം: 

(എ) ജി;ാ മജിസ് ല�5് / ജി;ാ കjക്ടർ / ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ / കള്;
(ബി)  ജി;ാ  പരിഷത്ത്  അടെ;ങ്കിൽ  മുനിസിപ്പൽ  ലകാർപ്പലറഷന്  അടെ;ങ്കിൽ  
പഞ്ചായത്ത് യൂണിയന്;
(സി) ജി;ാ വ്യവസായ ഓഫീസ്;
(ഡി)  നഗര  തലi?  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  (യു എൽ ബികള്)  /  
പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങള് / വികസന അലതാറി5ികള്;
(ഇ) മന്ത്രാലയത്തിടെC ബന്ധടെപ്പട്ട Kാലദ?ിക ഓഫീസ്; ഒപ്പം
(എഫ്)  എസ് പി സി ബിയുടെ�ലയാ  യു �ി പി സിയുടെ�ലയാ  ബന്ധടെപ്പട്ട  Kാലദ?ിക  
ഓഫീസ്.

(4)  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിൽ  വ്യവസ്ഥ  ടെചയ്തിട്ടുള്ള  വ്യവസ്ഥകടെj
സംബന്ധിച്ച്,  മുന്  സാhത്തിക  വർഷവുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  അനുവർത്തന  റിലപ്പാർട്ട്
ജൂണ്  30  നകം,  നിയുക്ത ലപാർട്ടൽ വഴി  ഓണ്കൈലനിലൂടെ� പദ്ധതി വക്താവ്  സമർ
പ്പിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധിതമാണ്.  Kയർ-ഇസി അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ,  പദ്ധതി
കാലാവധി വടെര,  ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്ക്,  ഓലരാ വർഷവും വാർഷിക
അനുവർത്തന  റിലപ്പാർട്ട്  സമർപ്പിക്കണം.  എന്നിരുന്നാലും,  ആവ?്യടെമന്ന്  കണ്ടാൽ
ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്ക്  അത്തരം  അനുവർത്തന  റിലപ്പാർട്ടുകള്  കൂടുതൽ
ഇ�ലവjകjിൽ ലത�ാവുന്നതാണ്.
(5)  Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിടെല നിബന്ധനകള് ക്ക്  വിലധയമായി മുന് 
സാhത്തിക വർഷവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട വാർ ഷിക അനുവർത്തന റിലപ്പാർ ട്ടുകള് ,  ന�പ്പ്
സാhത്തിക വർഷം ജൂണ് 30 നകം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ  പരാജയടെപ്പട്ടാൽ , വിഭാഗം ബി
2  പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ  Kതിദിനം  500/-രൂപാ  നിരക്കിലും,  വിഭാഗം  ബി  1
പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ Kതിദിനം 1000/-രൂപാ നിരക്കിലും, വിഭാഗം എ പദ്ധതികളുടെ�
കാര്യത്തിൽ Kതിദിനം  2500/-  രൂപാ നിരക്കിലും,  കൈവകൽ ഫീസ് ഈ�ാക്കും.  Kയർ-
ഇസിയിലലാ  Kയർ-ഇപിയിലലാ  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  വ്യവസ്ഥകളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട
അനുവർത്തന  റിലപ്പാർട്ടുകള്  സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന  വ്യവസ്ഥ  തു�ർച്ചയായി  മൂന്ന്
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വർഷലത്തക്ക്  തു�ർന്നാൽ,  ഇക്കാര്യത്തിൽ  മടെ5ാരു  അറിയിപ്പുമി;ാടെത,  Kയർ-ഇസി
അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി,  അസാധുവാക്കിയതായി കണക്കാക്കും,
(6)  പദ്ധതി  വക്താവ്  സമർപ്പിച്ച  എ;ാ  അനുവർത്തന  റിലപ്പാർട്ടുകളും  ബന്ധടെപ്പട്ട
ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി ടെവബ് കൈസ5ിൽ ലഭ്യമാക്കണം.
(7)  ഏ5വും പുതിയ അനുവർത്തന റിലപ്പാർട്ട്,  പദ്ധതി വക്താവിടെC ടെവബ് കൈസ5ിലും
കൂ�ി Kദർ?ിപ്പിക്കണം. 
(8)  വിഭാഗം എ യിടെല പദ്ധതികളുടെ� Kയർ-ഇസിയുടെ� കാര്യത്തിൽ നിർലi?ിച്ചിട്ടുള്ള
വ്യവസ്ഥകളുടെ�  പാലിക്കൽ  നിരീക്ഷണം,  മന്ത്രാലയത്തിടെC  റീജിയണൽ  ഓഫീസ്
അടെ;ങ്കിൽ  സിപിസിബിയുടെ�  റീജിയണൽ  ഡയറക്ടലറ5്  നിർവഹിക്കണം.
പരില?ാധനാ  തീയതി  മുതൽ  പതിനഞ്ച്  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  നിരീക്ഷണ  റിലപ്പാർട്ട്,
നിയുക്ത ടെവബ് ലപാർട്ടലിൽ ലഭമാക്കണം. 
(9)  വിഭാഗം ബി  1,  പദ്ധതിയുടെ� Kയർ-ഇസി,  വിഭാഗം ബി  2  പദ്ധതിയുടെ� Kയർ-ഇപി
എന്നിവയുമായി ബന്ധടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുടെ� അനുവർത്തന നിരീക്ഷണം
എസ് പിസിബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ിപിസിസി  ന�ത്തും.  പരില?ാധനാ  തീയതി  മുതൽ
പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിരീക്ഷണ റിലപ്പാർട്ട് നിയുക്ത ടെവബ് ലപാർട്ടലിൽ നൽ
കണം. 
(10)  ലമൽപ്പറഞ്ഞ  വ്യവസ്ഥകള്  ഒടെക്ക  ഉണ്ടായിരുന്നാലും,  നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള
മന്ത്രാലയത്തിടെC  Kാലദ?ിക  ഓഫീസ്,  സിപിസിബിയുടെ�  Kാലദ?ിക  ഡയറക്ടലറ5്,
എസ് പിസിബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ിപിസി,  എന്നിവയിലൂടെ�ടെയാടെക്കയുള്ള  മന്ത്രാലയ
നിരീക്ഷണത്തിടെC ശ്രമങ്ങള്ക്ക്  അനുബന്ധമായി,  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-
ഇപി  വ്യവസ്ഥകളുടെ�  അനുവർത്തന  നിരീക്ഷണം  ആകWികമായി  ന�ത്തുന്നതിന്
ലദ?ീയ മതിപ്പുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങടെj മന്ത്രാലയത്തിന് പട്ടികടെപ്പടുത്താം.
(11)  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി  വിലയിരുത്തിയതുലപാടെല  ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ടിൽ  ലഭ്യമായ
അ�ിസ്ഥാന വസ്തുതകള്,  Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയിടെല നിബന്ധനകളും
വ്യവസ്ഥകളും,  അതുലപാടെല  സമയാസമയങ്ങjിൽ  മന്ത്രാലയം  വ്യക്തമാക്കിയത്
ലപാടെലയുള്ള  മ5്  വ്യവസ്ഥകള്  എന്നിവയുടെ�  അ�ിസ്ഥാനത്തിലും  മ5്  പലതിലCയും
കൂട്ടത്തിലുമാകും അനുവർത്തന നിരീക്ഷണം ന�ത്തുന്നത്. 
21. Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയുടെ� കൈകമാ5ം: -
(1)  ഒരു  പദ്ധതി  വക്താവിന്  ഒരു  നിർiിഷ്ട   പദ്ധതിക്കായി  അനുവദിച്ച  Kയർ-ഇസി
അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി, അതിടെC സാധുതയ്ക്കിടെ� പദ്ധതി ഏടെ5ടുക്കാന് അവകാ?മുള്ള
മടെ5ാരു  നിയമപരമായ  വ്യക്തിക്ക്  കൈകമാറാം,  കൈകമാ5ം  ടെചയ്യുന്നയാjിടെCലയാ
കൈകമാ5ം  ടെചയ്യടെപ്പല�ണ്ട  ആjിടെCലയാ  ഫാറം-5 ടെല  അലപക്ഷ,  കൈകമാ5ം  ടെചയ്ത്
കഴിഞ്ഞ്  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ,  കൈകമാ5ം  ടെചയ്യുന്നയാള്  എഴുതിയ
'നിരാലക്ഷപ'ലത്താടെ�ാപ്പം,  ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിക്ക് മുhായി സമർപ്പിക്കണം.  Kയർ-
ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി,  ലനരലത്ത  അനുവദിച്ച  അലത  നിബന്ധനകjിലും
വ്യവസ്ഥകjിലും, അലത സാധുതാ കാലയjവിലും, ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി, Kയർ-ഇസി
അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി,  ഏതാലണാ  ബാധകം,  അത്,  കൈകമാ5ം  ടെചയ്യും.  അത്തരം
സാഹചര്യങ്ങjിൽ മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിലയാ�് പരാമർ?ിലക്കണ്ടതി;.
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(2)  ഒരു നിർiിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി  അനുവദിച്ച  Kയർ-ഇസി,  പദ്ധതി  ഏടെ5ടുക്കുന്നതിന്
അവകാ?മുള്ള,  രലണ്ടാ  അതിലധികലമാ  നിയമസാധുതയുള്ള  വ്യക്തികള്ക്കി�യിൽ
വിഭജിക്കടെപ്പ�ാം, കൂ�ാടെത അതിടെC സാധുതാ കാലയjവിൽ, കൈകമാ5ം ടെചയ്ത തീയതി
മുതൽ  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ,  കൈകമാ5ം  ടെചയ്യുന്നയാjിടെC  ഫാറം-5  ടെല
അലപക്ഷയിലൂടെ� മടെ5ാരു നിയമസാധുതയുള്ള  വ്യക്തിക്ക്  (വ്യക്തികള്ക്ക്)  കൈകമാ5ം
ടെചയ്യാം. മൂല്യനിർണയ സമിതിയുടെ� ശുപാർ? Kകാരം ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി, Kയർ-
ഇസി  കൈകമാറണം,  അവർ  എ;ാ  പദ്ധതികളുടെ�യും  വ്യവസ്ഥകള്  രലണ്ടാ
അതിലധികലമാ നിയമപരമായ വ്യക്തികള്ക്കി�യിൽ വിഭജിക്കണം. 
(3)  പദ്ധതികള് ഏടെ5ടുക്കാന് അർഹതയുള്ള രലണ്ടാ അതിലധികലമാ  നിയമപരമായ
വ്യക്തികള്ക്ക് അനുവദിച്ച Kയർ-ഇസി, ഈ പദ്ധതികള് അടുത്തടുത്തുള്ള തു�ർച്ചയായ
ഭൂമിയിൽ  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നതിനാൽ,  അവകള്  സംലയാജിപ്പിച്ച്  അതിടെC  സാധുതാ
കാലയjവിനുള്ളിൽ പദ്ധതികള്  ഏടെ5ടുക്കാന് അർഹതയുള്ള മടെ5ാരു നിയമപരമായ
വ്യക്തിക്ക്  കൈകമാ5ം  ടെചയ്യാം.  ഇതിനുള്ള  അലപക്ഷ,  ഫാറം-5  ൽ,  കൈകമാ5ം
ടെചയ്യടെപ്പല�ണ്ട  ആള്,  കൈകമാ5ം  ടെചയ്യുന്ന  ആjിടെC  'നിരാലക്ഷപ'ലത്താടെ�ാപ്പം,
കൈകമാ5ം  ടെചയ്ത  തീയതി  മുതൽ  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ,  സംലയാജിത
Kവർത്തനത്തിന്  ബാധകമായ  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്ക്  മുhായി  സമർപ്പിക്കണം.
ബന്ധടെപ്പട്ട  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി,  മൂല്യനിർണയ  സമിതിയുടെ�  ശുപാർ?  Kകാരം,
Kയർ-ഇസി  കൈകമാറും,  അവർ  സംലയാജിപ്പിച്ച  Kയർ-ഇസിയുടെ�  വ്യവസ്ഥകള്
നിർലi?ിക്കണം.
22. ലംഘന വിഷയങ്ങളുടെ� കൈകകാര്യം ടെചയ്യൽ :-
(1) ലംഘനം ന�ന്നതായി ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയിൽടെപ�ാം:

(എ) പദ്ധതി വക്താവിടെC സ്വലമധയാ ഉള്ള അലപക്ഷയിലൂടെ� ; അടെ;ങ്കിൽ 
(ബി) ഏടെതങ്കിലും സർക്കാർ അധികാരി അലതാറി5ിയുടെ� റിലപ്പാർട്ടിലൂടെ�; അഥവാ
(സി)  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  വിലയിരുത്തലിനിടെ�യുള്ള  കടെണ്ടത്തലിൽ;  
അഥവാ
(ഡി)  അലപക്ഷാപരിഗണന സമയത്ത്,  എടെന്തങ്കിലും  ഉടെണ്ടങ്കിൽ,  ടെറഗുലല5റി  
അലതാറി5ിയുടെ� കടെണ്ടത്തലിലൂടെ�. 

(2) നിലവിലുള്ള നിയമKകാരം അനുവദനീയമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ�
നിർമ്മാണം  അടെ;ങ്കിൽ  Kവർത്തനം  ന�ക്കുന്നത്,  അതുമടെ;ങ്കിൽ  പാരിസ്ഥിതിക
മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചും,  മതിയായ പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷലയാടെ�യും സുസ്ഥിരമായി
Kവർത്തിപ്പിക്കാന്  കഴിയുന്ന  തരത്തിലാണ്  വിപുലീകരണം  ന�ക്കുന്നത്,  എടെന്നാടെക്ക
തിട്ടടെപ്പടുത്തുന്നതിനായി,  ലംഘനമുണ്ടായ  സംഭവങ്ങള്  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതി
വിലയിരുത്തും.  ഒരുപലക്ഷ,  മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയുടെ� കടെണ്ടത്തൽ വിപരീതമാടെണന്ന്
കണ്ടാൽ,  പദ്ധതി  അവസാനിപ്പിക്കാന്  ശുപാർ?  ടെചയ്യും,  കൂ�ാടെത,  നിയമത്തിന്
കീഴിലുള്ള  പരിഹാര  ദി?യിലുള്ള  മ5്  Kവർത്തനങ്ങളും.  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC
അനുബന്ധം-XV കൂ�ി കാണുക.

38



(3)  മൂല്യനിർണയ  സമിതിയുടെ�  കടെണ്ടത്തലുകള്  അനുകൂലമാടെണങ്കിൽ,  ഈ
വിഭാഗത്തിന്  കീഴിലുള്ള  പദ്ധതിക്ക്  ബാധകമായ  സാധാരണ  �ിഓആർ  ന്  പുറലമ,
പാരിസ്ഥിതിക  നാ?ത്തിടെC  വിലയിരുത്തലിൽ,  ഉചിതമായ  നിർiിഷ്ട  �ിഓആർ,
അതിനുള്ള പരിഹാര പദ്ധതി,  കൂ�ാടെത Kകൃതിക്കും സമൂഹത്തിനുമുള്ള വിഭവ വർദ്ധന
പദ്ധതിയും നിർലi?ിക്കും.
(4)  പാരിസ്ഥിതിക  നാ?നഷ്ടങ്ങള്  വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള  മാർഗ്ഗനിർലi?ങ്ങള്
കാലാകാലങ്ങjിൽ സിപിസിബി പുറടെപ്പടുവിക്കും.
(5)  ഇക്കാര്യത്തിൽ  കാലാകാലങ്ങjിൽ,  സിപിസിബി  പുറടെപ്പടുവിക്കുന്ന
മാർഗ്ഗനിർലi?ങ്ങള്  അനുസരിച്ച്,  പാരിസ്ഥിതിക  നാ?നഷ്ടങ്ങളുടെ�  വിലയിരുത്തൽ
റിലപ്പാർട്ട്,  പദ്ധതി  വക്താവ്  തയ്യാറാക്കും,  അലതാടെ�ാപ്പം  ഒരു  എസിഓ  വഴി,
പാരിസ്ഥിതിക നാ? പരിഹാര പദ്ധതിയും Kകൃതിക്കും സമൂഹത്തിനുമുള്ള വിഭവ വർദ്ധന
പദ്ധതിയും കൂ�ി  ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര അധ്യായമായി ലചർക്കണം. 
(6)  എന് വലയാണ് ടെമC് (ടെKാട്ടക്ഷന്) ആക്റ്റ്, 1986 Kകാരം കൃത്യമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു
പരിസ്ഥിതി  ലലബാറട്ടറി  അടെ;ങ്കിൽ  നാഷണൽ  അക്രഡില5ഷന്  ലബാർഡ്  ലഫാർ
ടെ�സ്റ്റിംഗ്  ആന്ഡ്  കാലിലÿഷന്  ലലബാറട്ടറീസ്  അംഗീകാരമുള്ള  ഒരു  പരിസ്ഥിതി
ലാബറട്ടറി,  അതുമടെ;ങ്കിൽ  പരിസ്ഥിതി  ലമഖലയിൽ  Kവർത്തിക്കുന്ന   കൗണ്സിൽ
ഓഫ് സയCിഫിക്  ആന്ഡ് ഇന്ഡÛിയൽ റിസർച്ച്  സ്ഥാപനത്തിടെC ലലബാറട്ടറി
എന്നിവയിലലടെതങ്കിലും  ലവണം,  പാരിസ്ഥിതിക നാ?നഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നതിനും,
പരിഹാര  പദ്ധതിയും  Kകൃതിക്കും  സമൂഹത്തിനുമുള്ള  വിഭവ  വർദ്ധന  പദ്ധതിയും
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള വസ്തുതാ ല?ഖരണവും വി?കലനവും ന�ലത്തണ്ടത്. 
(7)  സ്വലമധയാ ഉള്ള അലപക്ഷയുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  ലംഘനം മൂലം കണക്കാക്കുന്ന
പാരിസ്ഥിതിക നാ?ത്തിടെCയും സാhത്തിക ലനട്ടത്തിടെCയും  1.5  മ�ങ്ങ്,  അടെ;ങ്കിൽ
ഏടെതങ്കിലും സർക്കാർ അലതാറി5ി  റിലപ്പാർട്ട്  ടെചയ്ത സംഭവങ്ങjിടെലലയാ അടെ;ങ്കിൽ
മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  വിലയിരുത്തലിനിടെ�ലയാ   അതുമടെ;ങ്കിൽ  അലപക്ഷ
പരിഗണിക്കുന്ന  സമയത്ത്  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  എടെന്തങ്കിലും
കടെണ്ടത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ  അതിടെC  പാരിസ്ഥിതിക  നാ?ത്തിടെCയും  സാhത്തിക
ലനട്ടത്തിടെCയും  2  മ�ങ്ങിന്  അനുസൃതമായ  പാരിസ്ഥിതിക  നാ?നഷ്ട  പരിഹാര
പദ്ധതിയും Kകൃതിക്കും സമൂഹത്തിനുമുള്ള വിഭവ വർദ്ധന പദ്ധതിലയാടും കൂ�ി,  ഇഎംപി
ന�പ്പിലാക്കുന്നതിന് മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി വ്യവസ്ഥ ടെചയ്യണം. 
അലതാടെ�ാപ്പം, മുകjിലുള്ള ബാധ്യത പദ്ധതി വക്താവ് നിറലവറ്റുന്നതിന്, മന്ത്രാലയത്തിന്
അനുലയാജ്യമായ മാർ ഗ്ഗനിർ ലi?ങ്ങള്  അടെ;ങ്കിൽ  സംവിധാനവും നിർലi?ിലച്ചക്കാം. 
(8)  സ്വലമധയാ  ഉള്ള  അലപക്ഷയിലൂടെ�  ലംഘനം  അറിയുലhാള്,  വിഭാഗം  ബി  2
പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ  Kതിദിനം  1,000/-രൂപ;  വിഭാഗം  ബി  1  പദ്ധതികളുടെ�
കാര്യത്തിൽ Kതിദിനം  2,000/-രൂപ;  കൂ�ാടെത വിഭാഗം എ പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ
Kതിദിനം 5,000/-രൂപ, എന്ന കണക്കിൽ കൈവകൽ ഫീസായി,  ലംഘന തീയതി മുതൽ
അലപക്ഷ തീയതി  വടെര കണക്കാക്കി,  പദ്ധതി  വക്താവ്   അലപക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത്
നൽകണം.
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(9)  ലംഘനം  കടെണ്ടത്തുന്നത്,  ഏടെതങ്കിലും  സർക്കാർ  അലതാറി5ിലയാ,  അടെ;ങ്കിൽ
മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�  വിലയിരുത്തലിനിടെ�ലയാ,  അതുമടെ;ങ്കിൽ  അലപക്ഷാ
പരിഗണനയ്കിടെ� ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി കടെണ്ടത്തുന്നലതാ ആടെണങ്കിൽ,  വിഭാഗം ബി
2 വിടെല  പദ്ധതികള്ക്ക്  Kതിദിനം  2,000/-രൂപ;  വിഭാഗം  ബി  1 ടെല  പദ്ധതികള്ക്ക്
Kതിദിനം 4,000/- രൂപ; കൂ�ാടെത വിഭാഗം എ യിടെല പദ്ധതികള്ക്ക് Kതിദിനം 10,000/-
രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ,  കൈവകൽ  ഫീസ്,  അലപക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത്,  ലംഘന തീയതി
മുതൽ അലപക്ഷാ തീയതി വടെര കണക്കാക്കി പദ്ധതി വക്താവ് നൽകണം. 
മുകjിലുള്ള (8), (9)  ഉപവകുപ്പിടെC ആവ?്യത്തിനായി,  ലംഘന തീയതി  2018  ഏKിൽ 14
ആയി  കണക്കാക്കും  (വിജ്ഞാപനം  നhർ എസ്.ഓ.804  (ഇ)  തീയതി  14  മാർച്ച്  2017,
കൂ�ാടെത തു�ർന്നുള്ള ഡബ്ല്യുഎംപി നhർ 3361,  3362 / 2018 , ഡബ്ല്യുപി നhർ 3721 /2017
ടെല ഡബ്ല്യുഎംപി നhർ 11189, എന്നിവയിൽ ബഹുമാനടെപ്പട്ട മദ്രാസ് കൈഹലക്കാ�തിയുടെ�
ഉത്തരവ്  തീയതി  2018  മാർച്ച്  14,  അനുസരിച്ച്   ലംഘന  സംഭവങ്ങള്ക്കായി
നൽകിയിട്ടുള്ള സമയ ജാലകം അ�ച്ച തീയതി)  അടെ;ങ്കിൽ ലംഘനം ന�ന്ന വർഷം
ഏKിൽ 1 ആയി കണക്കാക്കും.
(10)  പരിഹാര  പദ്ധതിയ്കും,  Kകൃതിക്കും  സമൂഹത്തിനുമുള്ള  വിഭവ  വർദ്ധന  പദ്ധതിയ്കും
ലവണ്ടിയുള്ള തുല്യമായ തുകയ്ക്, അഞ്ച് വർഷലത്തക്ക് സാധുതയുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി
എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സിയിൽ  പദ്ധതി  വക്താവ്  സമർപ്പിക്കണം,
അതിടെC തുക നിർണയം മൂന്ന്  വർഷടെത്ത കാലയjവിനുള്ളിൽ ന�പ്പിലാക്കണടെമന്ന
വ്യവസ്ഥലയാടെ�  മൂല്യനിർണയ  സമിതി  ശുപാർ?  ടെചയ്ത്,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി
അന്തിമരൂപം നൽകും.
(11)  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  13-ിാം  വകുപ്പ്  അനുസരിച്ച്  നൽകിയിട്ടള്ള
വ്യവസ്ഥകjനുസരിച്ച്  പദ്ധതി വക്താവ്  ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കണം,  കൂ�ാടെത,
ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  14-ിാം  വകുപ്പ്  അനുസരിച്ച്  നൽകിയിരിക്കുന്ന
വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ടെപാതുകൂ�ിയാലലാചന ന�ത്തണം. 
(12)  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  15-ിാം  വകുപ്പിൽ  നൽകിയിരിക്കുന്ന  വ്യവസ്ഥകള്
അനുസരിച്ച് നിർലദ?ങ്ങളുടെ� മൂല്യനിർണയം ന�ത്തണം. 
(13)  പരിസ്ഥിതി  അനുമതി  നൽകുന്നതിന്  മുh്  ബാങ്ക്  ഗ്യാരണ്ടി  സമർപ്പിലക്കണ്ടതും,
പരിഹാര  പദ്ധതിയും,  Kകൃതിക്കും  സമൂഹത്തിനുമുള്ള  വിഭവ  വർദ്ധന  പദ്ധതിയും
വിജയകരമായി  ന�പ്പിലാക്കിയ ല?ഷം,  വിഭാഗം  എ പദ്ധതിയുടെ�  അടെ;ങ്കിൽ Kവർ
ത്തനത്തിടെC  കാര്യത്തിൽ  മന്ത്രാലയത്തിടെC  റീജിയണൽ  ഓഫീസ്,  അടെ;ങ്കിൽ
സാഹചര്യാനുസരണം,  എസ് പിസിബി അടെ;ങ്കിൽ യു�ിപിസിസി എന്നിവയുടെ� ശുപാർ
ഷയിലÔൽ, ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയുടെ� അംഗീകാരലത്താടെ�, ബാങ്ക്ഗാരണ്ടി വിട്ട് നൽ
കും.
(14)  കൂ�ാടെത,  പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണ)  നിയമം  1986,  ടെസക്ഷന്  19 ടെല വ്യവസ്ഥകള് 
Kകാരം, ബന്ധടെപ്പട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടെ;ങ്കിൽ ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ? അധികാരി
അടെ;ങ്കിൽ എസ് പിസിബി അടെ;ങ്കിൽ യു�ിപിസി,  ആരാലണാ യുക്തമായ അധികാരി,
അവർ പദ്ധതി വക്താവിടെനതിടെര ന�പ�ിടെയടുക്കും. 
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(15)  കൂ�ാടെത,  പദ്ധതിയുടെ�  ലംഘന  ഘ�കത്തിന്  Kവർത്തനാനുമതിലയാ
ഉ�മസ്ഥതക്കുള്ള സാക്ഷ്യപത്രലമാ,  പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് വടെര പദ്ധതിക്ക്
നൽകി;.  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  ഇ;ാടെത  Kവർത്തിക്കാലനാ
ഉ�മസ്ഥതലക്കാ  ഉള്ള  സാക്ഷ്യപത്രം  നൽകിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  അത്  താല്കാലികടെമന്ന
തരത്തിൽ കണക്കാക്കും,  ഒപ്പം,  ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെല വകുപ്പ്  14 ടെC ഉപവകുപ്പ്  (2)
അനുസരിച്ച്   ടെപാതുകൂ�ിയാലലാചന  ന�ലത്തണ്ടതി;ാത്ത  പദ്ധതികjാടെണങ്കിൽ,
ലംഘനം  റിലപ്പാർട്ടു  ടെചയ്ത്  ആറുമാസത്തിനുള്ളിലും;  കൂ�ാടെത,  ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചന
ആവ?്യമായ  പദ്ധതികള്,  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിലും  Kയർ-ഇസിയ്ക്കുള്ള  അലപക്ഷ
ഇ ഐ എ  റിലപ്പാർട്ടിലനാല�ാ  ഇ എ ംപി  ലയാല�ാ  കൂടെ�  സമർപ്പിച്ചിട്ടിടെ;ങ്കിൽ,
അക്കാലയjവിനുള്ളിലും അത്  കാലഹരണടെപ്പടുകയും ടെചയ്യും.
23. പാലിക്കാതിരിക്കൽ കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്ന രീതി: -
(1) പദ്ധതി വക്താവ് സ്വലമധയാ നൽകുന്നതിലൂടെ�,  അടെ;ങ്കിൽ ഏടെതങ്കിലും സർക്കാർ
അലതാറി5ിയുടെ�  റിലപ്പാർട്ടിംഗിലൂടെ�,  അടെ;ങ്കിൽ  മൂല്യനിർണ്ണയ  സമിതിയുടെ�
വിലയിരുത്തലിനിടെ� കടെണ്ടത്തിയത്, അതുമടെ;ങ്കിൽ ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി അലപക്ഷ
പരിഗണിക്കുന്ന  സമയത്ത്  കടെണ്ടത്തുന്ന  ഏടെതങ്കിലും  കാര്യത്തിലൂടെ�യാണ്,  Kയർ-
ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപിയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട നിബന്ധനകള് പാലിക്കാത്തതിടെC
അറിവ് ലഭിക്കുക.
(2)  വിഭാഗം  എയിടെല  പദ്ധതികളുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  Kയർ-ഇസിയുടെ�  വ്യവസ്ഥകള്
പാലിക്കാത്തത്  ലകന്ദ്ര  തലത്തിൽ  മന്ത്രാലയം  രൂപീകരിച്ച  വിദµ  സമിതിയിലലക്ക്
അയയ്കണം.
(3)  വിഭാഗം ബി യിടെല പദ്ധതികളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട Kയർ-ഇസിയുടെ� വ്യവസ്ഥകള്
പാലിക്കാത്തത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച വിദµ സമിതിയിലലക്ക്
അയയ്കണം.
(4)  മുറKകാരം  രൂപീകരിച്ച  വിദµ  സമിതിയുടെ�  അഭാവത്തിൽ,  ബന്ധടെപ്പട്ട
മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി വിദµ സമിതിയായി Kവർത്തിക്കണം. 
(5) റിലപ്പാർട്ട് ടെചയ് ത പാലിക്കാതിരിക്കൽ Kവർത്തനങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച് സുതാര്യമായ
രീതിയിൽ  സൂഷ്മതലയാടെ�  വിദµ  സമിതി  ഒരു  ന�പ�ിക്രമത്തിൽ  പര്യാലലാചന
ന�ത്തണം,  അതിലലക്ക്  ആവ?്യമായ വ്യക്തതകള് നൽകുന്നതിന്  വ്യക്തിപരമാലയാ
അടെ;ങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത Kതിനിധി വഴിലയാ വീഡിലയാ ലകാണ്ഫറന്സ് വഴിലയാ
ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ിയുടെ� തീരുമാന Kകാരം  പദ്ധതി വക്താവിടെന ക്ഷണിക്കണം.
(6)  ഈ  ന�പ�ിയുടെ�  അവസാനത്തിൽ,  Kയർ-ഇസിയുടെ�  വ്യവസ്ഥകള്
പാലിക്കുന്നതിനുള്ള  സമയബന്ധിത  Kവർത്തന  പദ്ധതിയുള്ടെപ്പടുത്തിയ,  വ്യക്തമായ
ശുപാർ?കള് വിദµ സമിതി,  പദ്ധതി  വക്താവിന്  നൽകണം,  ഒപ്പം  എസ് പി സി ബി
അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സി  എന്നിവലയാ�്  പാലിലക്കണ്ടുന്ന  ഉറപ്പിടെC  ഭാഗമായി  നൽ
ലകണ്ടുന്ന ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയുടെ� തുകയും അറിയിക്കണം. 
(7)  കർമപദ്ധതി വിജയകരമായി ന�പ്പിലാക്കിയതിനുല?ഷവും, വിഭാഗം എ പദ്ധതിയുടെ�
കാര്യത്തിൽ  മന്ത്രാലയത്തിടെC റീജിയണൽ ഓഫീസ്  അടെ;ങ്കിൽ സിപിസിബിയുടെ�
റീജിയണൽ  ഡയറക്ടലറ5ിടെC  ശുപാർ?കളുടെ�  അ�ിസ്ഥാനത്തിലും,  വിഭാഗം  ബി
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പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ  എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സിയുടെ�  ശുപാർ
?യിലÔലും ബാങ്ക്ഗാരCി തിരിടെക നൽകും.
24. മണൽ ഖനനം അടെ;ങ്കിൽ നദീത� ഖനനം , കൂ�ാടെത മ5് ലഘുധാതുക്കളുടെ� ഖനനം,
ഗണ രൂപീകരണം  എന്നിവയ്കുള്ള ജി;ാ  സർലവ റിലപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കലും  നിരീക്ഷണ
ന�പ�ിക്രമവും: -
(1) ‘ലഘു ധാതുക്കളുടെ�’ ഖനനത്തിനുള്ള ജി;ാ സർലവ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
നിർiിഷ്ട  ന�പ�ിക്രമങ്ങള്,  പരിസ്ഥിതി,  വനം,  കാലാവസ്ഥാ  വ്യതിയാന  മന്ത്രാലയം
കാലാകാലങ്ങjിൽ  പുറടെപ്പടുവിക്കും
(2)  ‘ലഘു ധാതുക്കളുടെ�’  ഖനനം  ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനും  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും  പരിസ്ഥിതി
ഓഡി5് ന�ത്തുന്നതുള്ടെപ്പടെ�യുള്ള ന�പ�ിക്രമം,  കാലാകാലങ്ങjിൽ പരിസ്ഥിതി,  വനം,
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കും. 
(3) ഗണ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ന�പ�ിക്രമങ്ങള് ഇKകാരമായിരിക്കും: -

(എ) ഏകജാതീയമായ ധാതു Kലദ?ത്ത് ഒരു പാട്ടത്തിടെC ചു5jവുകള് തമ്മിലുള്ള 
ദൂരം,  മടെ5ാരു പാട്ടത്തിടെC ചു5jവിൽ നിന്ന്  500  മീ5റിൽ താടെഴയാടെണങ്കിൽ  
അവിടെ� ഒരു ഗണം രൂപടെപ്പടും, ഇത് 2013 ടെസപ്5ംബർ 9-നും അതിനുല?ഷവും 
അനുവദിച്ച  ഖനന  പാട്ടത്തിന്  അടെ;ങ്കിൽ  ക്വാറി  അനുമതിപത്രങ്ങള്ക്ക്  
ബാധകമാണ്.

എന്നാൽ,  ടെപാതു  അതിർത്തി  പങ്കിട്ട്  അടുത്തടുത്ത്  കി�ക്കുന്ന  ഒരു  Kലദ?ത്ത്,
സംസ്ഥാന സർക്കാരിടെC ഖനന, ജിലയാjജി വകുപ്പ്-  

(i)  ഖനന പദ്ധതിയും ഇഎംപി  അടെ;ങ്കിൽ ഇഐഎ  ,  ഏതാലണാ ആവ?്യം,  
അത്  ഫലKദമായി  രൂപീകരിക്കുന്നതിനും  ന�പ്പാക്കുന്നതിനും  Kാലദ?ിക  
സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ഗണത്തിടെC വലുപ്പം നിർ വ്വചിക്കും;
(ii)  ആ ഗണടെത്ത സംബന്ധിച്ചി�ലത്താjമുള്ള ഖനന ആസൂത്രണവും,  ഇഐഎ  
അടെ;ങ്കിൽ ഇഎംപി യും സാഹചര്യമനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കും;
(iii)   ആ തു�ർച്ചയിലുള്ള എ;ാ ഗണങ്ങടെjയും ഉള്ടെപ്പടുത്തി,  ഒരു Kാലദ?ിക  
ഖനന പദ്ധതിയും Kാലദ?ിക ഇഐഎ അടെ;ങ്കിൽ ഇഎംപി യും തയ്യാറാക്കും;  
കൂ�ാടെത, 
(iv)  ഗണത്തിടെC  അ�ിസ്ഥാനത്തിലും  Kാലദ?ിക  അ�ിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള  
ഇഐഎ അടെ;ങ്കിൽ ഇഎംപി എന്നിവ ന�പ്പാക്കുന്നതിന് മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
അനുപാതത്തിൽ  പദ്ധതി  വക്താക്കjിൽ  നിന്ന്  ഫണ്ട്  സമാഹരിക്കുന്നതിന്  
വ്യവസ്ഥ ടെചയ്യും: 

എന്നാൽ, മൂന്ന് വർഷലമാ അതിൽ കൂടുതലലാ Kവർത്തിക്കാത്ത പാട്ടങ്ങളും 2016 ജനുവരി
15  വടെര  പാരിസ്ഥിതിക  അനുമതി  ലഭിച്ച  പാട്ടങ്ങളും,  ഗണത്തിടെC  വിസ്തീർണ്ണം
കണക്കാക്കുന്നതിനായി  ഉള്ടെപ്പടുത്തി;,  മറിച്ച്  ഇ ഐ എ  അടെ;ങ്കിൽ  ഇ എ ംപിയിൽ
ഉള്ടെപ്പടുത്തും.
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(ബി)  ഇഐഎ അടെ;ങ്കിൽ ഇഎംപി ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്,
ജി;ാ മിനറൽ ഫണ്ടും ഉപലയാഗിക്കാം; 
(സി)  സാധ്യമായ എ;ാ ബാഹ്യാവസ്ഥകടെjയും പി�ിടെച്ചടുക്കുന്നതിന്,  ‘ഗണ ഇഐഎ’
അടെ;ങ്കിൽ ‘ഗണ ഇഎംപി’,  മുഴുവന് ഗണത്തിനും  തയ്യാറാലക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഗണത്തിടെC
വഹിക്കാനുള്ള  ല?ഷി,  ഗതാഗത  അനുബന്ധ  Kശ്നങ്ങള്,  നികത്തൽ,  നിറയ്കൽ
Kശ്നങ്ങള്, ഗണ Kലദ?ത്തിടെC ഭൗമ-ജല പഠനം, എന്നിവടെയ;ാം ഈ റിലപ്പാർട്ടുകjിൽ
ഉള്ടെക്കാള്ളണം.  ‘ഗണ ഇഐഎ’ അടെ;ങ്കിൽ ‘ഗണ ഇഎംപി', സംസ്ഥാനം അടെ;ങ്കിൽ
സംസ്ഥാനം നിർലi?ിക്കുന്ന ഏജന്സി അടെ;ങ്കിൽ ഗണത്തിടെല പദ്ധതി വക്താക്കളുടെ�
സംഘം, അടെ;ങ്കിൽ ഗണത്തിടെല പദ്ധതി വക്താവ്, സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ആരാലണാ
അവർ തയ്യാറാക്കണം;
(ഡി)  മുഴുവന്  ഗണത്തിനുമായി,  ഒരു  ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചന  ഉണ്ടായിരിക്കണം,
അതിനുല?ഷം അന്തിമ ‘ഗണ ഇഐഎ’ അടെ;ങ്കിൽ ‘ഗണ ഇഎംപി’, തയ്യാറാക്കണം;
(ഇ) വ്യക്തിഗത പദ്ധതി വക്താക്കള് , Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി എന്നിവയ്ക്,
അലപക്ഷിലക്കണ്ടതും അവർക്ക്  വ്യക്തിഗതമായി   നൽകുന്നതുമായിരിക്കും.  ഗണത്തിടെല
വ്യക്തിഗത  പാട്ട  ഉ�മകള്ക്ക്,  മുന്കൂർ  പരിസ്ഥിതി  അനുമതിക്കായുള്ള  അലപക്ഷയ്ക്
സമാനമായ ‘ഗണ ഇഐഎ’ അടെ;ങ്കിൽ ‘ഗണ ഇഎംപി’  ഉപലയാഗിക്കാം.  നൽകിയ
തലത്തിൽ  എടെന്തങ്കിലും  സുKധാന  മാ5മുടെണ്ടങ്കിൽ  അത്  കണക്കിടെലടുത്ത്  ‘ഗണ
ഇഐഎ’ അടെ;ങ്കിൽ ‘ഗണ ഇഎംപി’, കാലികമാക്കണം. 
(എഫ്) ‘ഗണ ഇഐഎ’ അടെ;ങ്കിൽ ‘ഗണ ഇഎംപി’ എന്നിവയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്, ആ
ഗണത്തിടെല ഓലരാ Kയർ-ഇസിയിലും Kതിഫലിക്കണം. ‘ഗണ ഇഐഎ’ അടെ;ങ്കിൽ
‘ഗണ  ഇഎംപി’  എന്നിവയിൽ  നിന്ന്  ഉത്ഭവിക്കുന്ന  ലഘൂകരണ  ന�പ�ികള്,  ആ
ഗണത്തിടെല വ്യക്തിഗത പദ്ധതി  വക്താക്കള്ക്ക്  നൽകുന്ന Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ
Kയർ-ഇപിയുടെ�  വ്യവസ്ഥകjായി  പൂർണ്ണമായും  Kതിഫലിക്കുന്നുടെവന്ന്,  മൂല്യനിർണ്ണയ
സമിതി ഉറപ്പാക്കണം.
25.  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  അനുവദിച്ച  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  യ്ക്
എതിരായ അപ്പീൽ :- 
(1)  ലദ?ീയ ഗ്രീന് �ിബ്യൂണൽ ആക്റ്റ്, 2010  ടെല ടെസക്ഷന്  16  Kകാരം നിർലi?ിച്ചിട്ടുള്ള
മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന,  ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി അനുവദിച്ച,  Kയർ-
ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിടെക്കതിരായ  ഏത്  അപ്പീലും  ലദ?ീയ  ഹരിത
കൈ�ബ്യണലിൽ സ്ഥാപിതമാണ്:
എന്നാൽ,  ഈ  കാലയjവിനുള്ളിൽ  മതിയായ  കാരണത്താലാണ്,  അപ്പീൽ
സമർപ്പിക്കുന്നതിന്   അപ്പീൽവാദിക്ക്  കഴിയാടെത  വന്നടെതന്ന്  നാഷണൽ  ഗ്രീന്
�ിബ്യൂണലിന് തൃപ്തികരമായി ലബാധ്യടെപ്പട്ടാൽ, നാഷണൽ ഗ്രീന് �ിബ്യൂണൽ ആക്റ്റ്, 2010,
ടെസക്ഷന് 16 Kകാരം, അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂ�ാത്ത ഒരു കാലയjവിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ
സമർപ്പിക്കാന് അനുവദിക്കാം.
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26. പദ്ധതികളുടെ� ഒഴിവാക്കൽ: -
താടെഴ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്ക് Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി ആവ?്യമി;: -
(1)   മണ്പാത്രങ്ങള്,ചട്ടികള്,  വിjക്ക്,  കjിപ്പാട്ടങ്ങള്  മുതലായവ  തയ്യാറാക്കുന്നതിന്,
കുംഹാർസ്  (കു?വÔാർ)  അവരുടെ�  ആചാരKകാരം,  കൈകലവലയിലൂടെ�യുള്ള
ഖനനത്തിലൂടെ� കjിമണ്ണ് അടെ;ങ്കിൽ മണൽ ലവർതിരിടെച്ചടുക്കുക;
(2)  മണ്ണ്  ടെകാണ്ടുള്ള  ഓടുകള്  ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്  മണ്ണ്  ടെകാണ്ടുള്ള  ഓടുകളുടെ�
നിർമ്മാതാക്കള് കൈകലവലയിലൂടെ�യുള്ള  ഖനനത്തിലൂടെ� കjിമണ്ണ് അടെ;ങ്കിൽ മണൽ
ലവർതിരിടെച്ചടുക്കുക;
(3)  ടെവള്ളടെപ്പാക്കത്തിന്  ല?ഷം കൃഷിക്കാർ കാർഷിക ലമഖലയിടെല മണൽനിലക്ഷപം
നീക്കം ടെചയ്യൽ;
(4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന ഉറവി�ങ്ങjിൽ നിന്ന്, ഗ്രാമത്തിടെല വ്യക്തിഗത
ഉപലയാഗത്തിന്  അടെ;ങ്കിൽ  സമൂഹKവർത്തനങ്ങള്ക്ക്,  സാധാരണ  മണലും
സാധാരണ മണ്ണും ലവർതിരിടെച്ചടുക്കൽ;
(5)  മഹാത്മാഗാന്ധി  ലദ?ീയ ഗ്രാമീണ ടെതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി,  സർക്കാർ  ല�ാണ്സർ
ടെചയ്ത  മ5്  പദ്ധതികള്,  കൂ�ാടെത  സമൂഹ  Kവർത്തനങ്ങള്  എന്നിവയുടെ�  ഭാഗമായി
ഏടെ5ടുക്കുന്ന  ഗ്രാമീണ  കുjങ്ങലjാ  ത�ാകങ്ങലjാ  ചjി  നീക്കം  ടെചയ്യൽ,  ഗ്രാമീണ
ലറാഡുകള്, കുjങ്ങള്, തിണ്ടുകള് എന്നിവയുടെ� നിർമ്മാണം;
(6)  ലറാഡുകള്,  കൈപപ്പ് കൈലനുകള് മുതലായ ലരഖീയ പദ്ധതികള്ക്കായി,  സാധാരണ
മണ്ണ്,  ലവർതിരിടെച്ചടുക്കുകലയാ  ഉറവി�ത്തിൽ  നിടെന്നടുക്കുകലയാ  ക�ടെമടുക്കുകലയാ
ടെചയ്യുക;
(7) പരിപാലനം, ലപാഷണം, ദുരന്തനിവാരണം എന്നിവയുടെ� ഭാഗമായി, അണടെക്കട്ടുകള്,
ജലസംഭരണികള്,  ചിറകള്,  കൃത്രിമ  മണൽതിട്ടകള്,  ബാലരജുകള്,  നദി,  ലതാടുകള്
എന്നിവയുടെ�, ആഴംകൂട്ടലും ചjി നീക്കം ടെചയ്യലും;
(8)  ഗുജറാത്ത്  സർക്കാരിടെC  വിജ്ഞാപനം  ജിയു/90(16)/എംസിആർ-2189(68)/5-
സിഎച്ച്എച്ച് തീയതി  1990 ടെഫബ്രുവരി 14 Kകാരം, ഗുജറാത്തിടെല വഞ്ചാരയും ഓഡ് സും
മണലിൽ ടെചയ്യുന്ന പരhരാഗത ടെതാഴിൽ Kവൃത്തി; 
(9)  ലവലിലയ5ത്തിടെCയും  ലവലിയിറക്കത്തിടെCയും  ജലനിരപ്പുകള്ക്കി�യിലുള്ള
ലമഖലയ്കുള്ളിൽ പരhരാഗത സമൂഹം ന�ത്തുന്ന കുമ്മായ കക്കകള്  (ചത്ത കക്കകള്),
ഭാജനങ്ങള്  മുതലായവയുടെ� കൈകലവലയായി ലവർതിരിടെച്ചടുക്കൽ,
(10) ജലലസചനത്തിലനാ കു�ിടെവള്ള ആവ?്യത്തിലനാ ലവണ്ടി കിണർ കുഴിക്കുക;
(11)  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  ആവ?്യമി;ാത്ത  ടെകട്ടി�ങ്ങള്ക്ക്
അ�ിസ്ഥാനം കുഴിക്കുന്നത്, 
(12) ലതാ�്, ഓ�, ജലാ?യം, നീർച്ചാൽ തു�ങ്ങിയവയിൽ എടെന്തങ്കിലും വിള്ളലുണ്ടായാൽ,
ഏടെതങ്കിലും  ദുരന്തലമാ  ടെവള്ളടെപ്പാക്കലമാ  ലനരി�ാന്,  സാഹചര്യാനുസരണം,  ജി;ാ
കjക്ടർ,  ജി;ാ  മജിസ് ല�5്  അടെ;ങ്കിൽ  മല5ടെതങ്കിലും  ലയാഗ്യതയുള്ള  അധികാരി,
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എന്നവരുടെ�  നിർലi?Kകാരം,  അത്  അ�യ്ക്കുന്നതിനായി,  ന�ത്തുന്ന  സാധാരണ
മണ്ണിടെCലയാ കjിമണ്ണിടെCലയാ ഉത്ഖനനം; 
(13)  നിയമനിർമ്മാണലമാ നിയമങ്ങലjാ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഖനലനതര
Kവർത്തനമായി Kഖ്യാപിച്ച Kവർത്തനങ്ങള്;
(14)  ലസാjാർ  ലഫാലട്ടാ  ലവാള്ട്ടായിക്  (പിവി)  കൈവദ്യുത  പദ്ധതികള്,  ലസാjാർ
താപകൈവദ്യുത നിലയങ്ങള്, ലസാjാർ പാർക്കുകളുടെ� വികസനം തു�ങ്ങിയവ;
(15)  വാണിജ്യ  ഉൽ പാദനം  ന�ക്കാത്തതും  ലലബാറട്ടറി  ടെ×യിൽ  Kവർത്തനങ്ങള്ക്ക്
വിലധയമായി  ടെഷഡ്യൂjിൽ പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്ക്കായുള്ള ഗലവഷണ
വികസന Kവർത്തനങ്ങള്;
(16)  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപി  ഇതിനകം  അനുവദിച്ച  പദ്ധതികളുടെ�
പരിസരത്ത്  ന�പ്പാക്കാലനാ  സ്ഥാപിക്കാലനാ  നിർലi?ിച്ച  പദ്ധതികളുടെ�  പരിസരത്ത്
ന�പ്പാക്കാലനാ സ്ഥാപിക്കാലനാ നിർലi?ിച്ച പദ്ധതികള്;
(17) ഇനങ്ങള് 16, 18, 24, 25 ലപാലുള്ള ഏകതാനമായ വ്യവസായങ്ങളുമായി വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്യടെപ്പട്ട  വ്യാവസായിക  എലസ്റ്റ5ിനുള്ളിൽ,  ഉലi?ിക്കുന്ന  വ്യാവസായിക  ഭവനമുള്
പ്പടെ�യുള്ള വ്യക്തിഗത വ്യവസായങ്ങള്,  അടെ;ങ്കിൽ,  വ്യാവസായിക എലസ്റ്റ5ിനായുള്ള
നിബന്ധനകളും  വ്യവസ്ഥകളും  അനുസരിക്കുന്നി�ലത്താjം,  മുന്കൂട്ടി  നിർവചിച്ച
Kവർത്തനങ്ങളുള്ള വ്യവസായ എലസ്റ്ററ്റുകള് (ഏകതാനമായിരിക്കണടെമന്നി;), (Kയർ-
ഇസിയുടെ�  വ്യവസ്ഥകjിലുള്ള   നിബന്ധനകളും  വ്യവസ്ഥകളും  പാലിക്കുന്നുടെവന്ന്
ഉറപ്പാക്കുന്നതിടെC  നിയമപരമായ  ഉത്തരവാദിത്തം   വ്യക്തമായി  തിരിച്ചറിയുന്ന  നിർ
വഹണ  സംവിധാനം,  അത്തരം  എലസ്റ്ററ്റുകള്ക്ക്/സമുച്ചയങ്ങള്ക്ക്   ഉണ്ടായിരിക്കണം,
കൂ�ാടെത, വ്യവസായ എലസ്റ്റ5ിടെC കാലാവധിയിലു�നീjം നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
ലംഘിക്കുന്നതിന് അവർ ഉത്തരവാദികjാകുകയും ടെചയ്യും); 
(18)  500  ടെഹക്ടറിൽ  താടെഴ  പദ്ധതി  വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതും,  കൂ�ാടെത,  ടെഷഡ്യൂjിൽ
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഭാഗം എ,  ബി  1  അടെ;ങ്കിൽ ‘ബി  2  എന്നിവയിൽ ടെപടുന്ന
വ്യവസായങ്ങള് ഉള് ടെപ്പ�ാത്തതുമായ വ്യവസായ എലസ്റ്റ5്;
(19) കൽക്കരി, കൽക്കരി ഇതര ധാതു ഖനന സാധ്യത;
(20)  ഭൗതിക  സർലവയ്ക്കായുള്ള  Kയർ-ഇസി  അടെ;ങ്കിൽ  Kയർ-ഇപിയിടെല  പൂർവ്വ
വ്യവസ്ഥകള് ആനുകൂല്യ ലമഖലകള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  പര്യലവക്ഷണ സർലവയുടെ�
ഭാഗമായ  കൽക്കരി  മിലഥന്  പാjി,  ടെഷയ്ൽ  ഗ്യാസ്  അ�ക്കമുള്ള  എണ്ണ,  വാതകം
എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഓഫ്ലഷാറും ഓണ്ലഷാറുമായുള്ള ഭൂകh സർലവകള്; 
(21)  2000  ടെഹക്ടർ  വടെര  സംസ്ക്കരിക്കാവുന്ന  അധീന  Kലദ?ം  ഉള്ടെപ്പടുന്ന  ടെചറിയ
ജലലസചന പദ്ധതികള്;
(22) സഹായ ഇന്ധനമി;ാടെത, ലവസ്റ്റ് ഹീ5് റിക്കവറി ലബായിലറുകള് (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ആർ
ബി) ഉപലയാഗിക്കുന്ന താപകൈവദ്യുത നിലയങ്ങള്;
(23)  അയിരിടെC  നിലവാരമുയർത്തൽ  Kക്രിയയി;ാടെത  ഉ�ടെച്ചടുക്കലും  അരിക്കലും
(അയിരിടെC വലുപ്പം);
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(24) ദ്വിതീയ ലലാഹസം×രണ വാർപ്പ് യൂണിറ്റുകള്:-
(എ)  Kതിവർഷം  1,00,000 �ണ്  വടെര  ല?ഷിയുള്ള  ഇന്ഡക്ഷന്  ഫർണസ്,  
അടെ;ങ്കിൽ ഇലéിക്  ആർക്ക് ഫർണസ് അടെ;ങ്കിൽ സബ്ലമർജ്ഡ്  ആർക്ക്  
ഫർണസ്  അതുമടെ;ങ്കിൽ  മ5്  വാതക  അധിഷ്ഠിത  ഫർണസ്  ലപാലുള്ള  
വിഷരഹിത ചൂjകള്;
(ബി)  Kതിവർഷം  60,000 �ണ്  വടെര  ല?ഷിയുള്ള  കൽക്കരി  അടെ;ങ്കിൽ  മ5്  
ഇന്ധനക്കട്ടകള് ഉപലയാഗിക്കുന്ന കുംഭലഗാപുരം അടെ;ങ്കിൽ മ5്  തരത്തിലുള്ള  
വിഷരഹിത ചൂjകള് 
(സി)  ഹസാർഡസ്  ആC്  അദർ  ലവസ്റ്റ്  റൂള്സ്,  2016 Kകാരം  രജിസ്റ്റർ  
ടെചയ്തിട്ടുള്ള പുനർചംക്രമണ യൂണിറ്റുകള്; 

(25) ഒ5ടെപ്പട്ട് സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന റീ-ലറാjിംഗ് മില്ലുകള്, -
(എ)  പിക്ലിങ്ങ്  Kവർത്തനമുള്ടെപ്പടുന്ന,  Kതിവർഷം  1,00,000 �ണ്  വടെര  
ല?ഷിയുള്ളവ;
(ബി)  പിക്ലിങ്ങ്  Kവർത്തനമുള്ടെപ്പ�ാത്ത,  Kതിവർഷം  2,00,000 �ണ്  വടെര  
ല?ഷിയുള്ളവ;
(സി)  പിക്ലിങ്ങ്  Kവർത്തനം ഉള്ടെപ്പടുന്നി;,  വീണ്ടും ചൂ�ാക്കാന് ഇന്ധനത്തിടെC  
ആവ?്യമി;;

(26) Kയർ- ഇസിയുടെ� വ്യവസ്ഥകള് Kകാരം അനുവദനീയമായ ല?ഷിയ്കുള്ളിൽ നിന്ന്,
ഓർഡിനറി  ലപാർട്ട് ലാC്  സിമന്റ്  (ഒപിസി),  ലപാർട്ട് ലാC്  ലപാലസാലാന  സിമന്റ്
(പിപിസി),  ലപാർട്ട് ലാന്ഡ്  സ്ലാഗ്  സിമന്റ്  (പി എസ് സി),  ലമസണ്റി  സിമന്റ്
അടെ;ങ്കിൽ  മല5ടെതങ്കിലും  തരത്തിലുള്ള  സിമന്റ്  എന്നിവയ്ക്കുള്ള  ഉൽ പന്ന
മിശ്രിതത്തിടെല മാ5ം;
(27) ‘ലകാള്�ാർ പിച്ച് ’ ഉരുക്കുന്നതിനുള്ള ഒ5ടെപ്പട്ട പദ്ധതികള്;
(28) സൂപ്പർ ലഫാല�5് ടെപാ�ി, തരിതരിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒ5ടെപ്പട്ട പദ്ധതി;
(29)  രാസവjങ്ങളുടെ� ലവപ്പ്  പൂ?ൽ,  അടെ;ങ്കിൽ രാസവjങ്ങളുടെ�  ?ക്തിടെപ്പടുത്തൽ:
എന്നാൽ,  ടെമാത്തം  ഉൽ പാദനം,  Kയർ-ഇസിയിൽ  അനുവദിച്ച  ല?ഷിയും
പൂ?ലിനാലയാ ?ക്തിടെപ്പടുത്തലിനാലയാ ഉപലയാഗിച്ച ആവരണത്തിടെC ഭാരവും ലചർ
ത്തതിലനക്കാള് കൂ�രുത്;
(30) പാരഫിന് വാക്സ് സം×രണം;
(31) കറപ്പിൽ നിന്ന് ക്ഷാരകൽപം ലവർതിരിടെച്ചടുക്കൽ;
(32)  ലപാjിമർ തരികjിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങള്,  അടെ;ങ്കിൽ,  തരികള്,  അ�രുകള്,
പൂളുകള് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിത നാരുകളുടെ� നിർമ്മാണം;
(33)  ലീനിയർ  അൽ കൈകൽ  ടെബന്സീന്  (എൽ എബി)  യിൽ  നിന്ന്,  ലീനിയർ
അൽകൈകൽ ടെബന്സീന് സള്ലഫാണിക് ആസിഡിടെC (ലാബ്സ) യുടെ� നിർമ്മാണം;
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(34)  നാ�ന്  മദ്യം  (ഉദാ.  മഹുവ  പുഷ്പം,  കശുവണ്ടി  മുതലായവടെയ  അ�ിസ്ഥാനമാക്കി)
Kതിദിനം 10 കിലലാ ലി5ർ വടെര ല?ഷിയുള്ള യൂണിറ്റുകള്;
(35)  മാലിന്യ  ലപപ്പർ  അടെ;ങ്കിൽ  ടെറഡി  പള്പ്പ്  എന്നിവയിൽ  നിന്ന്  ഡീഇങ്കിങ്ങ്,
അടെ;ങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിംഗ് അടെ;ങ്കിൽ ഡീകjകൈറസിംഗ് ഇ;ാടെതയുള്ള ലപപ്പർ അടെ;ങ്കിൽ
ലപപ്പർ ലബാർഡ് നിർമ്മാണം; 
(36)   ടെവ�ിമരുന്നുകള്,  ല�ാ�കവസ്തുക്കള്,  ഫ്യൂസുകള്  തു�ങ്ങിയവയുടെ�  നിർ
മ്മാണത്തിനും  അതിടെC  കൈകകാര്യം  ടെചയ്യലിനുമുള്ള  Kതിലരാധ  മന്ത്രാലയത്തിന്
കീഴിടെല  നിർമ്മാണ  യൂണി5്,  അടെ;ങ്കിൽ  തന്ത്രപരമായ  യൂണിറ്റുകള്,  അടെ;ങ്കിൽ
Kതിലരാധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡിലപ്പാകള്;
(37)  ബങ്കറിംഗ്  അടെ;ങ്കിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഇ;ാത്ത എയർ
Ûിപ്പുകള് കൂ�ാടെത/അടെ;ങ്കിൽ വാണിലജ്യതര എയർÛിപ്പുകള് ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള എയർ
�ാഫിക് കല¿ാള്;
(38)  Kയർ-ഇസി ആവ?്യമി;ാത്ത പദ്ധതികള്ക്ക് നിർലദ?ിക്കുന്ന ലകാമണ് എഫ്ലുവC്
�ീ5്ടെമC്  പ്ലാC്  (സിഇ�ിപി).  സി ഇ �ി പിയുടെ� നിലവിലുള്ള അടെ;ങ്കിൽ നിർiിഷ്ട അംഗ
യൂണിറ്റുകjിൽ ഏടെതങ്കിലും Kയർ-ഇസിയുടെ� വ്യവസ്ഥകള് ആവ?്യമുള്ള ഏടെതങ്കിലും
ഉൽപ്പന്നം  നിർമ്മിക്കുകലയാ  നിർമ്മിക്കാനുലi?ിക്കുകലയാ  ടെചയ്യുകയാടെണങ്കിൽ,
സി ഇ�ി പിക്ക്, Kയർ-ഇസി ആവ?്യമാണ്;
(39) ആഴംകൂട്ടൽ പരിപാലനം;
(40) 8 (എ), 8 (ബി),  9,  10 (എഫ്),  11  (എ), 11  (ബി), 20, 24, 25 (ഡി), 27  എന്നീ പദ്ധതി
ഇനത്തിൽ ഉള്ടെപ്പടുന്ന സൂഷ്മ സംരംഭങ്ങളും, 10 (എഫ്), 24, 27 എന്നീ പദ്ധതി ഇനത്തിൽ
വരുന്ന ടെചറുകി� സംരംഭങ്ങളും.
27.  തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ലകസുകള് തീർപ്പാക്കുന്നതുവടെര ഇ ഐ എ വിജ്ഞാപനം  2006
ടെC Kവർത്തനം: -
(1)  ഈ  വിജ്ഞാപനം  അന്തിമമായി  Kസിദ്ധീകരിച്ച  തീയതി  മുതൽ  ഇ ഐ എ
വിജ്ഞാപനം 2006 ഉം തു�ർന്നുള്ള ലഭദഗതികളും അലതാടെ� അസാധുവാക്കടെപ്പടും, ടെചയ്ത
കാര്യങ്ങളും,  അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇസിക്കായി  സമർപ്പിച്ച എ;ാ അലപക്ഷകjിലും,  ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിടെC  അന്തിമ  Kസിദ്ധീകരണ  തീയതിയിൽ  തീർപ്പ്
കൽപ്പിച്ചിട്ടി;ാത്തതുമായ കാര്യങ്ങjിൽ ആ പരിധി വടെര, അത്തരം അസാധുവാക്കലിന്
മുh്  ടെചയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്  ഒഴിവാക്കിയ കാര്യങ്ങളും  ഒഴിടെക,  ലകന്ദ്ര സർക്കാരിന്  ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിടെല ഏടെതങ്കിലും ഒന്ന് അടെ;ങ്കിൽ എ;ാ വ്യവസ്ഥകളും ഇjവ് നൽകാം,
അടെ;ങ്കിൽ  2006 ടെല  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  ചിലലതാ  അടെ;ങ്കിൽ  എ;ാ
വ്യവസ്ഥകളുടെ�യും  Kവർത്തനം,  ഈ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  തീയതി  മുതൽ
ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിൽ കൂ�ാത്ത കാലയjവിൽ തു�രുകയും ടെചയ്യാം. 
(2)  ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC അന്തിമ Kസിദ്ധീകരണത്തിന്  ല?ഷം നൽകുന്ന എ;ാ
Kയർ-ഇസികളും,  അതിനുള്ള  അലപക്ഷ  പൂർണമാലയാ  ഭാഗികമാലയാ,  സ്വീകരിച്ചതും
ന�പ�ിടെയടുത്തതും,  ഇതിന്  മുമ്പുള്ള  ഏടെതങ്കിലും  ഇഐഎ  വിജ്ഞാപനത്തിന്
കീഴിലാടെണങ്കിൽ ലപാലും, ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന് കീഴിൽ നൽകിയതായി പരിഗണിക്കും,
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(3)  Kയർ-ഇസി  നൽകിയതിന്  ല?ഷം  ലഭ്യമായ  വിവരങ്ങളുടെ�ലയാ  പാരിസ്ഥിതിക
Kശ്നങ്ങളുടെ�ലയാ  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിയ്ക്,  ആവ?്യടെമന്ന്
കണ്ടാൽ,  അനുലയാജ്യടെമന്ന്  കരുതുന്ന  അധിക  നിബന്ധനകള്
ഏർടെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.

[എഫ്. നhർ 22-50 / 2018-IA-III]
ഗീതാ ലമലനാന്, ലജായിC് ടെസക്രട്ടറി
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പട്ടിക
(ഖണ്ഡിക 2, 7 കാണുക)

Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി ആവ?്യമുള്ള പദ്ധതികളുടെ� പട്ടിക
ഇനം പദ്ധതി വിഭാഗവും അതിടെC പരിധിയും 

 എ ബി 1 ബി 2 
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6)
1 (എ)  ലഘുധാതുക്കളുടെ�

ഖനനം 
ഖനന  പാട്ട
Kലദ?ം
100 ടെഹക്ടറിൽ
കൂടുതൽ 

ഖനന പാട്ട Kലദ?ം
5 ടെഹക്ടറിൽ  കൂടുതലും
100 ടെഹക്ടലറാ  അതിൽ
കുറലവാ   

ഖനന പാട്ട Kലദ?ം
5 ടെഹക്ടലറാ അതിൽ
കുറലവാ 

കുറിപ്പ്:
(1)  ലഘുധാതു
ഖനനപദ്ധതിയു
ടെ�  ഖനനപാട്ട
Kലദ?ം
2 ടെഹക്ടറിൽ
കൂടുതലും,
5 ടെഹക്ടർ
വടെരയും
ആടെണങ്കിൽ  ,
അത്  ജി;ാ തല
മൂല്യ  നിർണ്ണയ
സമിതിയിലലക്ക്
അയയ്കണം. 
(2)  ഖനന  പാട്ട
Kലദ?ത്തിൽ
ഗണ സാഹചര്യം
ഉള്ടെപ്പടുന്നു

(ബി)  കൽക്കരി
അ�ക്കമുള്ള  വലിയ
ധാതുക്കളുടെ� ഖനനം 

ഖനന  പാട്ട
Kലദ?ം
100 ടെഹക്ടറിൽ
കൂടുതൽ 

ഖനന  പാട്ട  Kലദ?ം
100 ടെഹക്ടലറാ  അതിൽ
താടെഴലയാ   

ഉലപക്ഷിക്കൽ
ഖനനം  (ഉൽഖനനം,
അവ?ിഷ്ട
സാധനങ്ങള്
അമിതമായി ടെകാണ്ട്
തള്ളുകയും
കൈകകാര്യം
ടെചയ്യലും)  

2 സി ബി എം,  ടെഷയ്ൽ
ഗ്യാസ്
എന്നിവയുള് ടെപ്പടെ�
ഓഫ് ലഷാർ ,
ഓണ് ലഷാർ,  എണ്ണയും
വാതകവും 

- -

എ)  എ;ാ
പര്യലവക്ഷണങ്ങളും 

- - എ;ാ പദ്ധതികളും 

ബി)  വികസനവും
ഉൽപാദനവും
(അ�ിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങള്  ഉള്
പ്പടെ�,
ഉദാഹരണത്തിന്,
വാതക ല?ഖരണം
അടെ;ങ്കിൽ ഗാതറിംഗ്
ലസ്റ്റഷന്,  ആദ്യകാല
ഉൽ പാദന
സംവിധാനങ്ങള്,
കൈപപ്പ്  കൈലനുകള്
മുതലായവ).

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- -

3 നദീത�ം 75 ടെമഗാവാട്ടിൽ
കൂടുതലുള്ള
ജലകൈവദ്യുത
പദ്ധതികള് 

75 ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ  താടെഴലയാ
25 ടെമഗാവാട്ടിൽ
കൂടുതലലാ  ഉള്ള
ജലകൈവദ്യുത
പദ്ധതികള് 

25 ടെമഗാവാട്ട്
വടെരയുള്ള  ജല
കൈവദ്യുത
പദ്ധതികള് 

കുറിപ്പ്:
വിഭാഗം ബി  1 ടെല
നദീത�
പദ്ധതികള്
ഒന്നിൽ  കൂടുതൽ
സംസ്ഥാനങ്ങjി
ൽ അടെ;ങ്കിൽ
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ലകന്ദ്രഭരണ
Kലദ?ങ്ങjിൽ
ആടെണങ്കിൽ,
അത്  ലകന്ദ്ര സർ
ക്കാർ  തലത്തിൽ
വിലയിരുത്തണം

4 ജലലസചനം സം×രിക്കാവു
ന്ന  അധീന
Kലദ?ം 50000
ടെഹക്ടലറാ
അതിൽ
കൂടുതലലാ
ആടെണങ്കിൽ 

സം×രിക്കാവുന്ന
അധീന  Kലദ?ം
10000 ടെഹക്ടലറാ
അതിൽ  കൂടുതലലാ,
50000 ടെഹക്ടറിൽ
കുറവും   ആടെണങ്കിൽ 

സം×രിക്കാവുന്ന
അധീന  Kലദ?ം
2000 ടെഹക്ടറിൽ
കൂടുതലും
10000 ടെഹക്ടറിൽ
കുറവും  ആടെണങ്കിൽ

5 താപകൈവദ്യുതി 500
ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ
കൂടുതലലാ
(കല്ക്കരി,ലികൈ�5്
,  നാഫ്ത്ത,
വാതകം
അ�ിസ്ഥാനമാ
ക്കി), 
100
ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ
കൂടുതലലാ
(മടെ5;ാ
ഇന്ധനങ്ങ
ടെjയും
അ�ിസ്ഥാനമാ
ക്കി)

5 ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ  കൂടുതലലാ,
500 ടെമഗാവാട്ടിൽ
താടെഴ  (കൽക്കരി,
ലികൈ�5്,  നാഫ്ത്ത,
വാതകം  എന്നിവ
അ�ിസ്ഥാനമാക്കി);
5 ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ  കൂടുതലലാ,
100 ടെമഗാവാട്ടിൽ
താടെഴ ( ബലയാ മാസ്സും
അപക�  കരമ;ാത്ത
മുനിസിപ്പൽ
ഖരമാലിന്യങ്ങളും 
ഒഴിടെകയുള്ള  മടെ5;ാ
ഇന്ധനങ്ങളും
അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയവ)
15 ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ  കൂടുതലലാ,
100 ടെമഗാവാട്ടിൽ
താടെഴ  (അപക�
കരമ;ാത്ത
മുനിസിപ്പൽ
ഖരമാലിന്യങ്ങള്/
ബലയാമാസ്സ്   ഇന്ധന
അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ)

5 ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ  കൂടുതലലാ,
15 ടെമഗാവാലട്ടാ
അതിൽ  താടെഴലയാ
(ബലയാ  മാസ്സ്
അടെ;ങ്കിൽ അപക�
കരമ;ാത്ത
മുനിസിപ്പൽ
ഖരമാലിന്യങ്ങള്,
സഹായ
ഇന്ധനമായി  15%
വടെര  കൽക്കരി,
ലികൈ�5്  /
ടെപല�ാjിയം
ഉൽ പന്നങ്ങള്) 

6 ആണവ  കൈവദ്യുതി
അടെ;ങ്കിൽ  ആണവ
ഇന്ധന സം×രണം 

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- -

7 കൽക്കരി
വൃത്തിയാക്കൽ 

Kതിവർഷ  കൽ
ക്കരി   ഉല്പാദന
നിരക്ക്  ഒരു
മി;്യണ്  �ലണ്ണാ
അതിൽ
കൂടുതലലാ 

Kതിവർഷ  കൽക്കരി
ഉല്പാദനനിരക്ക്  ഒരു
മി;്യണ് �ണ്ണിൽ താടെഴ

- കുറിപ്പ്:
ഖനന  പാട്ട
Kലദ?ത്തിനക
ത്താണ് കൽക്കരി
വൃത്തിയാക്കൽ
പദ്ധതി  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്നടെതങ്കിൽ,
ആ നിർലi?ം
ഖനന
നിർലi?ത്തിടെനാ
പ്പം
വിലയിരുത്തടെപ്പടു
ിം
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8 (എ)  ധാതു
മൂല്യടെമച്ചടെപ്പടുത്തൽ,
ഭൗതിക  Kക്രിയയും
ഭൗതിക-രാസ
Kക്രിയയും
ഉള്ടെപ്പടുന്നത് 

- എ;ാ പദ്ധതികളും ടെചറുകി�  ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങള് 

കുറിപ്പ്:
ഖനന  പാട്ട
Kലദ?ത്തിനക
ത്താണ്  ധാതു
മൂല്യ
ടെമച്ചടെപ്പടുത്തൽ   
പദ്ധതി  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്നടെതങ്കിൽ,
ആ നിർലi?ം
ഖനന
നിർലi?ത്തിടെനാ
പ്പം
വിലയിരുത്തടെപ്പടു
ിം

(ബി)  അയിരുകളുടെ�/
സംലയാജനത്തിടെC
രാസKക്രിയ 

Kതി  വർഷ
ഉല്പാദനനിരക്ക്
ഒരു  മി;്യണ്
�ലണ്ണാ  അതിൽ
കൂടുതലലാ 

Kതി  വർഷ
ഉല്പാദനനിരക്ക്  ഒരു
മി;്യണ് �ണ്ണിൽ താടെഴ 

9 ടെപ;5്  അടെ;ങ്കിൽ
സമാഹരണ
യന്ത്രങ്ങള് 

- എ;ാ പദ്ധതികളും ടെചറുകി�  ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങള് 

10 ലലാഹസം×രണ
പരമായ
വ്യവസായങ്ങള്
(ഇരുh്  അ�ങ്ങിയതും
ഇരുh്
അ�ങ്ങാത്തതും)
(എ)  സംലയാജിത
ഉരുക്ക് വ്യവസായം 

Kതിവർഷം  ഒരു
മി;്യണ്  �ണ്ണിന്
മുകjിൽ
സം×രിക്കാത്ത
ഉരുക്ക് 

Kതിവർഷം  ഒരു
മി;്യണ് �ണ്ണിന്  താടെഴ
സം×രിക്കാത്ത
ഉരുക്ക് 

-

(ബി) ല�ാഞ്ച് അയണ് Kതിവർഷം അര
മി;്യണ്  �ണ്ണിന്
മുകjിൽ 

Kതിവർഷം  അര
മി;്യണ് �ണ്ണിന് താടെഴ 

(സി)  ലനാണ് ടെഫറസ്
ടെWൽ5ിംഗും
റികൈഫനിംഗും  

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

(ഡി)  ടെഫലറാ
അല;ായ്  പ്ലാന്റുകള് 

Kതി  വർഷം  1.5
ലക്ഷം  �ണ്ണിന്
മുകjിൽ 

Kതി വർഷം  1.5  ലക്ഷം
�ലണ്ണാ  അതിന്
താടെഴലയാ   

(ഇ)  ദ്വിതീയ
ലലാഹസം×രണ
വ്യവസായം
(വിഷമയമായ ലലാഹം)

Kതി  വർഷം
20000 �ലണ്ണാ
അതിന്
മുകjിലലാ   

Kതി  വർഷം  20000
�ണ്ണിന് താടെഴ 

(എഫ്)  ദ്വിതീയ
ലലാഹസം×രണ
വ്യവസായം
(വിഷമയ;ാത്ത
ലലാഹം)

(i)ഇന്ഡക്ഷന്
ഫർണസ് 
അടെ;ങ്കിൽ  ഇലéിക്
ആർക്  ഫർണസ്
അടെ;ങ്കിൽ  സബ്ലമർ
ജ്ഡ്   ആർക്  ഫർ
ണസ് അടെ;ങ്കിൽ മ5്
ഗ്യാസ് അധിഷ്ഠിത ഫർ
ണസുകള്
മുതലായവയുടെ�  വാർ
ഷിക  ല?ഷി  150000
�ണ്ണിൽ  കൂടുതലുള്ള

(ii)ഇന്ഡക്ഷന്
ഫർണസ് 
അടെ;ങ്കിൽ
ഇലéിക്  ആർക്
ഫർണസ്
അടെ;ങ്കിൽ
സബ്ലമർജ്ഡ്
ആർക്  ഫർണസ്
അടെ;ങ്കിൽ മ5്
ഗ്യാസ്  അധിഷ്ഠിത
ഫർണസുകള്
മുതലായവയുടെ�
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ചൂjകള്  ഉള്ടെപ്പടുന്ന
ഫൗണ്ടറികള്

വാർഷിക  ല?ഷി
100000  �ണ്ണിൽ
കൂടുതലും
150000 �ണ്ണിൽ
താടെഴയുമുള്ള
ചൂjകള്  ഉള്ടെപ്പടുന്ന
ഫൗണ്ടറികള്

(ii)കുംഭലഗാപുരവും  മ5്
ചൂjകളും  ഉള്ടെപ്പടുന്ന
ഫൗണ്ടറികള്
Kതിവർഷം  100000
�ണ്ണിൽ  കൂടുതൽ  വാർ
ഷിക ല?ഷി

(ii)  Kതിവർഷം
60000 �ണ്ണിൽ
കൂടുതൽ  100000  �ണ്
വടെര  വാർഷിക
ല?ഷിയുള്ള
കുംഭലഗാപുരവും  മ5്
ചൂjകളും  ഉള്ടെപ്പടുന്ന
ഫൗണ്ടറികള്
(iii)   Kതിവർഷം
100000 �ണ്ണിൽ
കൂടുതൽ   പിക്ലിംഗ്
ല?ഷിയുള്ള  ഒ5ടെപ്പട്ട
റീലറാjീംഗ് മില്ലുകള്. 
(iv)  Kതിവർഷം
200000 �ണ്ണിൽ
കൂടുതൽ  പിക്ലിംഗ്
ല?ഷിയുള്ള  ഒ5ടെപ്പട്ട
റീലറാjിംഗ് മില്ലുകള്. 
(v)ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങള്.

11 (എ)  സിമC്
പദ്ധതികള്   

Kതിവർഷം  ഒരു
മി;്യണ്  �ണ്
ഉൽപാദനല?ഷി
യുള്ള,  സിമC്
പദ്ധതികള്,
ടെവർട്ടിക്കൽ
ഷാഫ്റ്റ്  ചൂjയുള്ള
പ്ലാC്
ഒഴിടെകയുള്ളത്.  

(i)ഒരു  മില്യണ്  �ണ്ണിന്
താടെഴ  Kതിവർഷ
ഉല്പാദന ല?ഷി.
(ii)ടെവർട്ടിക്കൽ  ഷാഫ്റ്റ്
ചൂjയുള്ളഎ;ാ  സിമC്
പദ്ധതികളും. 

ടെചറുകി�  ഇ�ത്തരം
പദ്ധതികള്.

കുറിപ്പ്:
സിമന്റ്
വ്യവസായത്തിനു
ള്ള  ഇന്ധനം
കൽക്കരി,
ടെപ5്ലകാക്ക്,
കൽക്കരിയുടെ�യും
ടെപ5്ലകാക്കിടെC
യും  മിശ്രിതം,
കൂ�ാടെത,
മലിനീകരണ
മാനദണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചാൽ
അവ?ിഷ്ടങ്ങളും
കൂട്ടത്തിൽ
സംലയാജിപ്പിക്കാം

(ബി)  ഒ5ടെപ്പട്ട  ക്ലിങ്കർ
കൈഗ്രന്ഡിംഗ്
പദ്ധതികള് 

- Kതിവർഷം  ഒരു
മി;്യണ്  �ലണ്ണാ
അതിന്  മുകjിലലാ
ഉല്പാദന ല?ഷി 

(i)  ഒ5ടെപ്പട്ട  കൈഗ്രന്
ഡിംഗ്  യൂണി5്,
Kതിവർഷം  ഒരു
മി;്യണ് �ണ് വടെര.
(ii)  ക്ലിങ്കറും  പൂർ
ത്തീകരിച്ച  ഉൽ
പ്പന്നവും,  ടെറയിൽ/
ക�ൽ മാർഗം ആണ്
ക�ത്തുന്നടെതങ്കിൽ,
എ;ാ  ഒ5ടെപ്പട്ട
കൈഗ്രന്ഡിംഗ്
യൂണിറ്റുകളും.
(iii)ടെചറുകി�
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ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങള് 

12 ടെലഡ്  ആസിഡ്
ബാ5റി  നിർമ്മാണം
(ടെലഡ്  ആസിഡ്
ബാ5റിയുടെ�
അസംബ്jിഗും  ചാർ
ജിംഗും ഒഴിടെക)

- എ;ാ പദ്ധതികളും -

13 ടെപല�ാjിയം
റികൈഫനിംഗ് 

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- -

14 (എ) ലകാക്ക് ഓവന് 
പ്ലാC് 

Kതിവർഷം 
0.8 മി;്യണ് 
�ലണ്ണാ അതിൽ 
കൂടുതലലാ 

Kതിവർഷം 
0.8 മി;്യണ് �ണ്ണിന് 
താടെഴ 

-

(ബി)  ലകാള്  �ാർ
Kക്രിയാ  യൂണിറ്റുകള്
അടെ;ങ്കിൽ  ക്യാൽ
സിലനഷന് പ്ലാന്റുകള് 

- എ;ാ പദ്ധതികളും -

15 ആസ്ബലസ്റ്റാസ് മി;ിംഗും
ആസ്ബലസ്റ്റാസ്
അധിഷ്ഠിത
ഉല്പന്നങ്ങളും 

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- -

16 ലക്ലാർ-ആൽക്കലി
വ്യവസായം
അടെ;ങ്കിൽ
ഹാലജടെC ഉല്പാദനം 

വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്താണ്
സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്നടെതങ്കി
ൽ,  Kതിദിന
ഉല്പാദന  ല?ഷി
300 �ലണ്ണാ
അതിൽ
കൂടുതലലാ

(i)വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്താണ്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്നടെതങ്കിൽ,
Kതിദിന
ഉല്പാദനല?ഷി
300 �ലണ്ണാ  അതിൽ
കൂടുതലലാ.
(ii)വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്താണ്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്നടെതങ്കിൽ,
Kതിദിന
ഉല്പാദനല?ഷി
300 �ണ്ണിൽ കുറവ്. 

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്താണ് സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്നടെതങ്കിൽ,
Kതിദിന
ഉല്പാദനല?ഷി
300 �ണ്ണിൽ കുറവ്. 

കുറിപ്പ്:
പുതിയ  ടെമർക്കുറി
ടെസൽ
അധിഷ്ഠിത
പ്ലാന്റുകടെjാന്നും
അനുവദിക്കി;,
കൂ�ാടെത, 
ടെമല�ന്  ടെസൽ
സാലങ്കതികവിദ്യ
യിലലക്ക്
പരിവർത്തനം
ടെചയ്യുന്ന
നിലവിടെല
യൂണിറ്റുകടെj 
ഉൽപാദന
ല?ഷിയിൽ 
വർദ്ധനവ്
ഇടെ;ങ്കിൽ 
ഈ
വിജ്ഞാപനത്തി
ൽ  നിന്ന്
ഒഴിവാക്കിയിരിക്കു
ന്നു.

17 ലസാഡാ  ആഷ്
വ്യവസായം 

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- - -

18 �ാനിംഗ്  വ്യവസായം
ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  ×ിന്
/  കൈഹഡ്
ലKാസസ്സിംഗ്

വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന പദ്ധതികള് 

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്  അകത്ത്
സ്ഥിതി  ടെചയ്യുന്ന,
�ാനിംഗ്  Kക്രിയ
ഇ;ാത്ത,   തുകൽ
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പദ്ധതികള് ഉല്പാദനത്തിടെC
എ;ാ പദ്ധതികളും.

19 രാസ വjവും,  ഒ5ടെപ്പട്ട
അലമാണിയ പ്ലാന്റുകളും

(i)സള് ഫ്യൂരിക്
ആസിഡ്  ഉള് 
പ്പടെ�യുള്ള
സിംഗിള്  സൂപ്പർ
ലഫാല�5്
പദ്ധതികള്.
(ii)ഒ5ടെപ്പട്ട
അലമാണിയ
പ്ലാന്റുകള്  

സള് ഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
ഉള് പ്പടെ�യുള്ള
സിംഗിള്  സൂപ്പർ
ലഫാല�5് ഉല്പാദനം. 

-

20 ആസിഡുകളുടെ�  നിർ
മ്മാണം 

ഒ5ടെപ്പട്ട
ലഫാല�ാറിക്
ആസിഡ്
അടെ;ങ്കിൽ
അലമാണിയ 

ഒ5ടെപ്പട്ട  സള്ഫ്യൂരിക്
ആസിഡ് 

മടെ5;ാ
ആസിഡുകളും 

21 കീ�നാ?ിനികള്,
കjനാ?ിനികള്,  കീ�
നിയന്ത്രണം
മുതലായവ  ഉള്
പ്പടെ�യുള്ള
കീ�നാ?ിനികള്
കൂ�ാടെത,  അവയുടെ�
നിർiിഷ്ട  മധ്യവർ
ത്തിയായ  ഇനങ്ങളും
(രൂപവൽ
ക്കരണടെമാഴിടെക) 

വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന
പദ്ധതികള് 

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന പദ്ധതികള് 

-

22 ടെപല�ാടെകമിക്കൽ
ലകാപ്ലക്സുകള്  (Kകൃതി
വാതകടെത്തയും
ടെപല�ാjിയം  ഭിന്ന
സം×രണടെത്തയും
അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയ
വ്യവസായങ്ങള്,
കാർബണ്  ബ്ലാക്കിടെC
ഉത്പാദനം)

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- -

23 മനുഷ്യനിർമ്മിത
കൈഫബർ നിർമ്മാണം

വില×ാസ്
സ്റ്റാപ്പിള്
കൈഫബർ
(വിഎസ്എഫ്);
വില×ാസ്
ഫിലടെമC്
യാണ്
(വിഎഫ് കൈവ);
ഒപ്പം റലയാണ്.

കൈനലലാണും
മറ്റുള്ളവയും 

-

24 ടെപല�ാjിയം
ഉൽപ്പന്നങ്ങളും
ടെപല�ാടെകമിക്കൽ
അധിഷ്ഠിത
ലKാസസ്സിംഗും
കാർബണ്  ബ്ലാക്ക്,
ഇലലéാഡ്  ലഗ്രഡ്
ഗ്രാകൈഫ5്
എന്നിവയുടെ�

വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന  എ;ാ
പദ്ധതികളും  

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന പദ്ധതികള് 

ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങള് 
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ഉൽപാദനം ഉള്ടെപ്പടെ�
(ക്രാക്കിംഗും 
റിഫർലമഷനും
അ;ാത്തതും
ലകാംപ്ലക്സിടെC
പരിധിയിൽ
വരാത്തതുമായ   മ5്
Kക്രിയകള്) 

25 സിന്ത5ിക് ഓർഗാനിക്
ടെകമിക്കൽസ് 
(എ)  കൈഡയും
കൈഡയുടെ�  മധ്യവർ
ത്തിയും 

- ലകാjം  5  ൽ  ഉള്
ടെപ്പ�ാത്ത  എ;ാ
പദ്ധതികളും 

(i)ഒട്ടുംതടെന്ന ദ്രാവകം
പുറലത്തടെക്കാഴുക്കാ
ത്ത,  വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത  വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്  അകത്ത്
സ്ഥിതി  ടെചയ്യുന്ന
പദ്ധതികള്. 
(ii)എ;ാ  സൂഷ്മ,
ടെചറുകി�  ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങള്.

(ബി)  ബള്ക്ക്
ഡ്രഗ്ഗുകളും  മദ്ധ്യവർ
ത്തികളും
(രൂപീകരണങ്ങള്
ഒഴിടെക)

- ലകാjം  5  ൽ  ഉള്
ടെപ്പ�ാത്ത  എ;ാ
പദ്ധതികളും

(i)ഒട്ടും  തടെന്ന
ദ്രാവകം
പുറലത്തടെക്കാഴുക്കാ
ത്ത,  വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത  വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്  അകത്ത്
സ്ഥിതി  ടെചയ്യുന്ന
പദ്ധതികള്. 
(ii)എ;ാ  സൂഷ്മ,
ടെചറുകി�  ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങളും.

(സി)  സിന്ത5ിക്
റബ്ബറുകള് 

വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന  എ;ാ
പദ്ധതികളും  

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന  എ;ാ
പദ്ധതികളും  

എ;ാ  സൂഷ്മ,
ടെചറുകി�  ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങളും. 

(ഡി)
അ�ിസ്ഥാനപരമായ
ഓർഗാനിക്
ടെകമിക്കലുകള്,  മ5്
സിന്ത5ിക് ഓർഗാനിക്
ടെകമിക്കലുകള്,
ടെകമിക്കൽ
ഇCർമീഡിയറ്റുകള്,
സിന്ത5ിക്
ടെറസിനുകള്,
സിന്ത5ിക് പ?കള്

വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന  എ;ാ
പദ്ധതികളും  

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന  എ;ാ
പദ്ധതികളും  

(i)എ;ാ  ടെചറുകി�
ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങളും.
(ii)സിന്ത5ിക്
ടെറസിന്/പ?യുടെ�
ഉല്പാദനം,  Kതിവർ
ഷം 1000 �ണ് വടെര.

26 ഡിസ്റ്റിലറികളും
ടെമാjാസസ്
അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയു
ള്ള യീസ്റ്റ് ഉല്പാദനം. 

(i)ടെമാjാസസ്
അ�ിസ്ഥാനത്തി
ടെല
ഡിസ്റ്റിലറികള്,
Kതിദിനം

(i)ടെമാjാസസ്
അ�ിസ്ഥാനത്തിടെല
ഡിസ്റ്റിലറികള്,
Kതിദിനം
100 കിലലാലി5റിൽ

(i)നാ�ന്  മദ്യം
(ഉദാഹരണത്തിന്
മഹുവപുഷ്പം,
കശൂവണ്ടി
മുതലായവ)  ത്തിടെC
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100 കിലലാലി5റ
ലിാ  അതിൽ
കൂടുതലലാ;
(ii)ലമാjാസസ്
അ�ിസ്ഥാനമാ
ക്കിയുള്ള
ഉല്പാദനം
(ഉദാഹരണം
യീസ്റ്റ്)  Kതിദിനം
100 �ലണ്ണാ
അതിൽ
കൂടുതലലാ;
(iii)  ടെമാjാസസ്
അ�ിസ്ഥാനമ;ാ
ടെതയുള്ള
ഡിസ്റ്റിലറികള്, 
Kതിദിനം
200 കിലലാലി5
ലറാ  അതിൽ
കൂടുതലലാ.   

കുറവ്; 
(ii)  ലമാjാസസ്
അ�ിസ്ഥാനമാക്കിയു
ള്ള  യീസ്റ്റ്  ഉല്പാദനം
Kതിദിനം  100  �ണ്ണിൽ
താടെഴ; 
(iii)  ടെമാjാസസ്
അ�ിസ്ഥാനമ;ാടെതയു
ള്ള ഡിസ്റ്റിലറികള്, 
Kതിദിനം
200 കിലലാലി5റിൽ
താടെഴ.   കൂടുതലലാ. 

യൂണി5്,  Kതിദിന
ഉല്പാദനല?ഷി
10 കിലലാലി5റിൽ
കൂടുതൽ.
(ii)
Kയർ-ഇസി
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
ഡിസ്റ്റിലറികളുടെ�
ചുറ്റുപാ�ിലുള്ള
വിപുലീകരണവും
ടെബ്ലന്ഡിംഗ്
ഇന്ധനമായി
ഉപലയാഗിക്കാനായി
എത്തലനാള്
ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്നതി
നും.  

27 ടെപയിന്റുകള്,
വാർണിഷുകള്,
പിടെ�ന്റുകള്,
ഇCർമീഡിയറ്റുകള്
എന്നിവയുടെ�
നിർമ്മാണം
(ടെബ്ലന് ഡിംഗ്/മിക്സിംഗ്
ഒഴിടെക)

വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്ത
വ്യവസായ
എലസ്റ്റ5ിന്
പുറത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന  എ;ാ
പദ്ധതികളും  

വിജ്ഞാപനം  ടെചയ്ത
വ്യവസായ  എലസ്റ്റ5ിന്
അകത്ത്  സ്ഥിതി
ടെചയ്യുന്ന  എ;ാ
പദ്ധതികളും  

ഇ�ത്തരം
സംരംഭങ്ങള് 

28 പള്പ്പ്,  ലപപ്പർ
വ്യവസായം 

പള്പ്പ്
ഉണ്ടാക്കലും,
ലപപ്പർ
അവ?ിഷ്ടങ്ങjി
ൽ നിടെന്നാഴിടെക
പള്പ്പും  ലപപ്പറും
ഉണ്ടാക്കുന്ന
വ്യവസായം, 

- ഡി ഇങ്കിംഗ്,
അടെ;ങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിംഗ്
അടെ;ങ്കിൽ
ഡികjറിംഗ്  ഉള്
ടെപ്പടുത്തി  ലപപ്പർ
അവ?ിഷ്ടങ്ങൽ
അടെ;ങ്കിൽ  ടെറഡി
പള്പ്പ്  എന്നിവയിൽ
നിന്നുള്ള  ലപപ്പർ
ഉല്പാദനം.   

29 പഞ്ചസാര ഉല്പാദനം - Kതിദിനം  5000  �ലണ്ണാ
അതിൽ  കൂടുതലലാ
കരിh്  ചതയ്കാനുള്ള
ല?ഷി 

-

30 ല�ാ�കവസ്തുക്കള്,
ഡി5ലണ5റുകള്,
ഫ്യൂസുകള്
എന്നിവയുടെ� 
നിർമ്മാണം,
കൈകകാര്യം  ടെചയ്യൽ
Kവർത്തനങ്ങള്
ഉള്ടെപ്പടെ�. 

- എ;ാ പദ്ധതികളും -

31 കൈപപ്പ് കൈലനുകള് 
(എ)എണ്ണ,  വാതക
ഗതാഗത  കൈപപ്പ്
കൈലന്

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- -
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(ക്രൂഡ്  ആന്ഡ്
റികൈഫനറി
അടെ;ങ്കിൽ
ടെപല�ാടെകമിക്കൽ
ഉൽപ്പന്നങ്ങള്),
ലദ?ീയ
പാർക്കുകjിലൂടെ�ലയാ
വന്യജീവി
സലങ്കതങ്ങjിലൂടെ�ലയാ
അടെ;ങ്കിൽ
പവിഴപ്പുറ്റുകള്
അടെ;ങ്കിൽ
പാരിസ്ഥിതിക
സംലവദനക്ഷമതയുള്ള
Kലദ?ങ്ങjിലൂടെ�ലയാ
ക�ന്ന് ലപാകുന്നത് 
(ബി)  സ്ലറി   കൈപപ്പ് 
കൈലനുകള് (കൽക്കരി,
ലികൈ�5്,  മ5്
അയിരുകള്)
ലദ?ീയ
പാർക്കുകjിലൂടെ�ലയാ
വന്യജീവി
സലങ്കതങ്ങjിലൂടെ�ലയാ
അടെ;ങ്കിൽ
പവിഴപ്പുറ്റുകള്
അടെ;ങ്കിൽ
പാരിസ്ഥിതിക
സംലവദനക്ഷമതയുള്ള
Kലദ?ങ്ങjിലൂടെ�ലയാ
ക�ന്ന് ലപാകുന്നത് 

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

-

32 എയർ  ലപാർട്ടുകളും,
ടെഹലിലപാർട്ടുകളും
ഭൗമ,  ജല തുറമുഖങ്ങള്
ഉള്പ്പടെ� 

വാണിജ്യപരമാ
യ
ഉപലയാഗത്തിനു
ള്ള
കരKലദ?ത്തൂടെ�
യുള്ള
എയർÛിപ്പുകള്
ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള
എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- (i)വാണിജ്യ
ഉപലയാഗത്തിനുള്ള,
ജല
എയലറാലഡ്രാമുകള്.
(ii)  വാണിജ്യ
ഉപലയാഗത്തിനുള്ള
ടെഹലിലപാർട്ടുകള്.

33 ഷിപ്  ലÿക്കിംഗ്
യൂണിറ്റുകള്  ഉള്ടെപ്പടെ�
എ;ാ ഷിപ് ലÿക്കിംഗ്
യാർഡുകളും

എ;ാ
പദ്ധതികളും 

- -

34 വ്യാവസായിക
എലസ്റ്റ5്
പാർക്കുകള്;
സമുച്ചയങ്ങള്;
Kലദ?ങ്ങള്;
കയറ്റുമതി 
ലKാസസ്സിംഗ്
ലസാണുകള്
(ഇപിഎസഡ്- കള്);
Kലത്യക

(i)വിസ്തീർണ്ണം
500  ടെഹക്ടറിൽ
കൂടുതലും,
കൂ�ാടെത
ടെഷഡ്യൂjിൽ
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയ
വിഭാഗം  ‘എ’
അടെ;ങ്കിൽ ബി 1
ടെല  കുറഞ്ഞത്
ഒരു  പദ്ധതി

(i)വിസ്തീർണ്ണം  500
ടെഹക്ടറിൽ  കുറവും,
കൂ�ാടെത  ടെഷഡ്യൂjിൽ
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയ
വിഭാഗം  ബി  1 ടെല
കുറഞ്ഞത് ഒരു പദ്ധതി
എങ്കിലും  ഉള്ളതും. 

(i)വിസ്തീർണ്ണം  500
ടെഹക്ടറിൽ  കൂടുതലും
എന്നാൽ
ടെഷഡ്യൂjിൽ
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയ
വിഭാഗം  എ
യിടെലലയാ  ബി
യിടെലലയാ  ഒരു
പദ്ധതിയിലും
ഇ;ാത്തതും. 
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സാhത്തിക
ലസാണുകള്
(ടെസസ്);
ബലയാടെ�ക്
പാർക്കുകള്;
തുകൽ സമുച്ചയങ്ങള്;
തീരലദ?
സാhത്തിക
ലസാണുകള്
(സിഇഎസഡ്- കള്);
Kലത്യക നിലക്ഷപ
Kലദ?ം
(എസ് ഐആർ);
ലദ?ീയ നിലക്ഷപ
ഉൽപ്പാദനം
ലസാണുകള്
(എന്ഐഎംഇസഡ്);
വ്യാവസായിക
ഗണം;
ടെപല�ാjിയം,
രാസവസ്തുക്കള്,
ടെപല�ാടെകമിക്കൽസ്
നിലക്ഷപ ലമഖലകള്
(പി സി പി ഐആർ -
കള്)  ഉള്പ്പടെ�. 

എങ്കിലും ഉള്ളതും.
(ii)  നിർiിഷ്ട
പദ്ധതിയുടെ�
വിസ്തീർണ്ണം  500
ടെഹക്ടറിൽ
കുറവും,  കൂ�ാടെത
ടെഷഡ്യൂjിൽ
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയ
വിഭാഗം  എ
യിടെല
കുറഞ്ഞത്  ഒരു
പദ്ധതി  എങ്കിലും
ഉള്ളതും. 

(ii)  നിർiിഷ്ട
പദ്ധതിയുടെ�
വിസ്തീർണ്ണം
പരിഗണിക്കാടെത
ടെഷഡ്യൂjിൽ
പട്ടികടെപ്പടുത്തിയ
വിഭാഗം ബി  2  വിടെല
ഒരു പദ്ധതിടെയങ്കിലും
ഉള്ളതും. 

35  അപക�കരമായ
മാലിന്യങ്ങളുടെ�
സം×രണം, 
സംഭരണം
നീക്കംടെചയ്യൽ
എന്നിവയ്കുള്ള  ടെപാതു
സൗകര്യങ്ങള്
(�ിഎസ്ഡിഎഫ്)

ജ്വലനവും  മണ്
പാjികള്
ക്കി�യിൽ
മൂ�ിക്കjയലും 
അടെ;ങ്കിൽ
ജ്വലനം
മാത്രവുമുള്ള
എ;ാ
സംലയാജിത
സൗകര്യങ്ങളും

മണ്പാjികള്
ക്കി�യിൽ മൂ�ിക്കjയൽ
മാത്രമുള്ള  എ;ാ
സൗകര്യങ്ങളും 

-

36 ബലയാടെമഡിക്കൽ
മാലിന്യ
സം×രണത്തിനുള്ള
ടെപാതു സൗകര്യങ്ങള് 

- എ;ാ പദ്ധതികളും -

37 അഴിമുഖങ്ങള്,
തുറമുഖങ്ങള്,  ക�ൽ
ഭിത്തി,  കപ്പൽചാൽ
ആഴംകൂട്ടൽ 
(അഴിമുഖങ്ങള്,
തുറമുഖങ്ങള്,
ലതാടുകള്
എന്നിവയ്ക്കകത്തും
പുറത്തും)

വർഷത്തിൽ
5 മി;്യണ് �ലണ്ണാ
അതിൽ
കൂടുതലലാ  കാർ
ലഗാ കൈകകാര്യം
ടെചയ്യാനുള്ള
ല?ഷി  (മൽസ്യ
ബന്ധന
തുറമുഖടെമാഴിടെക
)

(i)വർഷത്തിൽ
5 മി;്യണ്  �ണ്ണിൽ
താടെഴ  കാർലഗാ
കൈകകാര്യം
ടെചയ്യാനുള്ള  ല?ഷി
(മൽസ്യ  ബന്ധന
തുറമുഖടെമാഴിടെക)
(ii)  വർഷത്തിൽ  3000
�ലണ്ണാ  കൂടുതലലാ  മൽ
സ്യം  കൈകകാര്യം
ടെചയ്യാന്
ല?ഷിയുള്ളവ.

ഉള്നാ�ന്
ജലമാർഗ്ഗവുമായി
ബന്ധടെപ്പട്ട  എ;ാ
പദ്ധതികളും

38 കൈഹലവകള്
അടെ;ങ്കിൽ  എക്സ്Kസ്
ലവകള്  അടെ;ങ്കിൽ
മള്ട്ടി-ലമാഡൽ

(i)പുതിയ
നാഷണൽ
കൈഹലവകള്
അടെ;ങ്കിൽ

(i)എ;ാ  പുതിയ
സംസ്ഥാന  കൈഹലവ
പദ്ധതികളും.
(ii)മലലയാര

നിലവിലുള്ള
ലദ?ീയപാതകള് 
അടെ;ങ്കിൽ
എക്സ്Kസ്

കുറിപ്പ്:
ല�ാള്
പ്ലാസയിടെലയും
മ5്
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ഇ�നാഴികള്
അടെ;ങ്കിൽ
റിംഗ് ലറാഡുകള്

എക്സ്Kസ്
ലവകള്
അടെ;ങ്കിൽ
മള്ട്ടി-ലമാഡൽ
ഇ�നാഴികള്
അടെ;ങ്കിൽ
റിംഗ് ലറാഡുകള്.
ii)  നിലവിലുള്ള
ലദ?ീയപാതകളു
ടെ� 
അടെ;ങ്കിൽ
എക്സ്Kസ്
ലവകള്
അടെ;ങ്കിൽ
മള്ട്ടി  ലമാഡൽ
ഇ�നാഴികള്
അടെ;ങ്കിൽ
റിംഗ്  ലറാഡുകള്
എന്നിവ
100 കിലലാമീ5റി
ൽ കൂടുതൽ നീjം
ഉള്ടെപ്പടുന്നലതാ
അടെ;ങ്കിൽ 
70 മീ5റിൽ
കൂടുതൽ
വീതിയിൽ
വഴിയവകാ?മു
ള്ളലതാ ആയ 
നിലവിലുള്ള
അകൈലന്
ടെമCിലലാ
അടെ;ങ്കിൽ
റീഅകൈലന്
ടെമCിലലാ
അടെ;ങ്കിൽ
കൈബപാസിലലാ
ഉള്ള
വിപുലീകരണം
അടെ;ങ്കിൽ
വീതികൂട്ടൽ

ലമഖലകjിടെല
സംസ്ഥാന  കൈഹലവ
പദ്ധതികളുടെ�
വികസനം.(സമുദ്ര
നിരപ്പിൽ  നിന്ന്
1000 മീ5ർ
ഉയരത്തിലുള്ള
Kലദ?ം)

ലവകള്  അടെ;ങ്കിൽ
മള്ട്ടി  ലമാഡൽ
ഇ�നാഴികള്
അടെ;ങ്കിൽ  റിംഗ്
ലറാഡുകള് എന്നിവ
25 കിലലാമീ5റിനും
100 കിലലാമീ5റിനും
ഇ�യിലുള്ള   നീjം
ഉള്ടെപ്പടുന്നലതാ
അടെ;ങ്കിൽ 
70 മീ5റിൽ  കൂടുതൽ
വീതിയിൽ
വഴിയവകാ?മുള്ള
ലതാ ആയ 
നിലവിലുള്ള
അകൈലന്ടെമCിലലാ
അടെ;ങ്കിൽ
റീഅകൈലന്
ടെമCിലലാ
അടെ;ങ്കിൽ
കൈബപാസിലലാ
ഉള്ള  വിപുലീകരണം
അടെ;ങ്കിൽ
വീതികൂട്ടൽ.
(ii)നിലവിലുള്ള
സംസ്ഥാനപാതകളു
ടെ�  വിപുലീകരണം
അടെ;ങ്കിൽ
വീതികൂട്ടൽ  (സമുദ്ര
നിരപ്പിൽ  നിന്ന്
500 മീ5ർ  മുതൽ
1000 മീ5ർ വടെര)

 

ലറാഡുകളുമായി
കൂട്ടിമുട്ടുന്ന
കവലകളുടെ�യും
ടെമച്ചടെപ്പടുത്തലുക
ള്ക്ക്
ആവ?്യമായ
വീതിടെയ,
വീതിയവകാ?
ത്തിൽ  നിന്ന്
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

39 ഏരിയൽ 
ലറാപ് ലവകള് 

- - വിജ്ഞാപനം
ടെചയ്യടെപ്പട്ട
പരിസ്ഥിതി  ലലാല
Kലദ?ങ്ങjിടെല
എ;ാ പദ്ധതികളും 

40 ടെപാതു  മാലിന്യ
സം×രണ  പ്ലാന്റുകള്
(സിഇ�ിപി)

- എ;ാ പദ്ധതികളും -

41 ടെപാതു  മുനിസിപ്പൽ
ഖരമാലിന്യ പരിപാലന
സൗകര്യം
(സിഎംഎസ്ഡബ്ല്യുഎം
എഫ്),  മണ്പാjികള്
ക്കി�യിൽ മൂ�ിക്കjയലും
കൂ�ാടെത  /  അടെ;ങ്കിൽ
ജ്വലനവും ഉള്ടെപ്പടുന്ന

- എ;ാ പദ്ധതികളും -
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42 ടെകട്ടി� നിർമ്മാണം
ഒപ്പം
Kലദ?  വികസന
പദ്ധതികള്

ബിൽ5പ്പ്  ഏരിയ
150000 ചതുരശ്ര
മീ5റിൽ കൂടുതൽ,  ഒപ്പം,
അടെ;ങ്കിൽ  ആടെക
ഭൂവിസ്തൃതി  50
ടെഹക്ടലറാ  അതിൽ
കൂടുതലലാ  ഉള്ള
ടെകട്ടി�ം. 

(i)ബിൽ5പ്പ്  ഏരിയ
20000 ചതുരശ്ര
മീ5ലറാ  അതിൽ
കൂടുതലലാ,50000
ചതുരശ്രമീ5ലറാ
അതിൽ  കുറലവാ
ഉള്ള ടെകട്ടി�ം.
(ii)ബിൽ5പ്പ്  ഏരിയ
50000  ചതുരശ്ര
മീ5റിൽ  കൂടുതലും
150000  ചതുരശ്ര
മീ5ലറാ  അതിൽ
കുറലവാ  ഉള്ള,
താല്കാലിക  ഹരിത
ടെകട്ടി�  സാക്ഷ്യപത്ര
മുള്ള  ടെകട്ടി�ം
അടെ;ങ്കിൽ,
വ്യവസായം,
വിദ്യാഭാസ
സ്ഥാപനം,
ആശുപത്രി,  കൂ�ാടെത
വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനത്തിനുള്ള
ലഹാസ്റ്റൽ
എന്നിവലക്കടെതങ്കിലു
മുള്ള ടെകട്ടി�ം.  

കുറിപ്പ്
1.  ലകാjം  (5)  ടെല
(i), (ii)  Kകാരമുള്ള
പദ്ധതികള്
മൂല്യനിർണ്ണയ
സമിതിയിലലക്ക്
അയലക്കണ്ടതി;.
2.  ഉലi?ിച്ച
ഉപലയാഗത്തിൽ
എടെന്തങ്കിലും
മാ5മുണ്ടായാൽ, 
ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ിയിൽ
നിന്ന്,  Kയർ-
ഇപിയിൽ
ആവ?്യമായ
ലഭദഗതി
വാങ്ങണം. 
അത്തരം  എ;ാ
വിഷയങ്ങളും
മൂല്യനിർണ്ണയ
സമിതിയിലലക്ക്
റഫർ ടെചയ്യണം. 

ബിൽ5പ്പ്  ഏരിയ
50000 ചതുരശ്ര
മീ5റിൽ  കൂടുതൽ,
150000 ചതുരശ്ര
മീ5ലറാ  അതിൽ
കുറലവാ  ഉള്ള
ടെകട്ടി�ങ്ങള് 

കുറിപ്പ്:  ലകാjം
5 ന്  കീഴിടെല
പദ്ധതികള്
മൂല്യനിർണയ
സമിതിയിലലക്ക്
റഫർ ടെചയ്യണം. 

43 എലിലവ5ഡ്
ലറാഡുകള്
അടെ;ങ്കിൽ
സ്റ്റാന് ഡലലാണ് കൈ�
ഓവറുകള്
അടെ;ങ്കിൽ പാലങ്ങള്

- - ബിൽ5പ്പ്  ഏരിയ
150000 ചതുരശ്ര
മീ5റിൽ കൂടുതലുള്ളവ

കുറിപ്പ്:
1. ടെപാതുവായ വ്യവസ്ഥകള് താടെഴ പറയുന്നവയ്ക് ബാധകമ;: -

          i.  ഇനങ്ങള് 9, 10 (എഫ്), 11 (ബി), 25, 38, 40, 41, 42, 43.
          ii. അന്തർ സംസ്ഥാന അതിർത്തി കണക്കിടെലടുത്തുള്ള നദീത� ഖനന പദ്ധതികള്; കൂ�ാടെത, 
          iii. വിഭാഗം ബി 2 വിലുള്ള എ;ാ പദ്ധതികളും.
2.  വിഭാഗം ബി  2 വിടെല പദ്ധതികjിൽ ആ ഇനത്തിടെനതിടെര പരാമർ?ിച്ച പദ്ധതികള് ഒഴിടെക ഒരു പദ്ധതിയും
മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിക്ക് മുhായി സമർ പ്പിലക്കണ്ടതി;.
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അനുബന്ധം -1
(വകുപ്പ് 14 കാണുക)

ടെപാതുകൂ�ിയാലലാചനയുടെ� ന�പ�ിക്രമം
(1) ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ: 
1.1  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കൽ,  ചിട്ടയായും  സമയബന്ധിതമായും  സുതാര്യമായും,  പദ്ധതി
ഇ�ങ്ങjിൽ  (സ്ഥലങ്ങjിൽ)  അടെ;ങ്കിൽ  അതിടെC  അടുത്തുള്ള  സ്ഥലത്ത്.
ജി;ാ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  ബന്ധടെപ്പട്ട  സംസ്ഥാന  മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  ലബാർഡ്
(എസ് പി സി ബി)  അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്രഭരണ  മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  സമിതി
(യു �ി പി സി സി), ക്രമീകരിക്കണം. 
(2) Kക്രിയ
2.1  കര�് ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ടിടെCയും ഇഐഎയുടെ� സംഗ്രഹത്തിടെCയും ഒരു പകർപ്പും
അതിടെC  ലസാഫ്റ്റ്  പകർപ്പും  (ഇലലéാണിക്  പകർപ്പ്)  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കൽ
ന�ത്തുന്നതിനുള്ള  അലപക്ഷലയാടെ�ാപ്പം,  പദ്ധതി  വക്താവ്  ഇനിപ്പറയുന്ന
അധികാരികjിലലലക്കാ  ഓഫീസുകjിലലലക്കാ,  ആരുടെ�  അധികാരപരിധിയിലാലണാ
പദ്ധതി സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നത്, അവർക്ക് സമർപ്പിക്കണം: 
(എ) ജി;ാ മജിസ് ല�5്/ജി;ാ കjക്ടർ/ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ/കള്;
(ബി)  ജി;ാ  പരിഷത്ത്  അടെ;ങ്കിൽ  മുനിസിപ്പൽ  ലകാർപ്പലറഷന്  അടെ;ങ്കിൽ
പഞ്ചായത്ത് യൂണിയന്;
(സി) ജി;ാ വ്യവസായ ഓഫീസ്;
(ഡി)  നഗര  ലലാക്കൽ  ലബാഡികള്  (യു എൽ ബികള്)/ബന്ധടെപ്പട്ട  പി ആർ ഐകള്/
വികസന അലതാറി5ികള്;
(ഇ) മന്ത്രാലയത്തിടെC ബന്ധടെപ്പട്ട Kാലദ?ിക ഓഫീസ്;
(എഫ്) എസ് പി സി ബിയുടെ�ലയാ യു �ി പി സിസിയുടെ�ലയാ ബന്ധടെപ്പട്ട ലമഖലാ ഓഫീസ്.
എന്നാൽ,  ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC  14-ിാം  വകുപ്പിടെC  (5)  ഉപവകുപ്പ്  Kകാരം ടെപാതു
വാദംലകള്ക്കൽ  ന�ലത്തണ്ട  കാലയjവ്,  പദ്ധതി  വക്താവ്  മുകjിലുള്ള
അധികാരികള്ക്ക്,  ആവ?്യമായ  ലരഖകളുടെ�  പകർപ്പുകള്  സമർപ്പിച്ച  അവസാന
തീയതിയിൽ ആരംഭിക്കും. 
2.2  കര�്  ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്  ലഭിച്ച്  കഴിയുന്നലതാടെ�,  ലമൽപ്പറഞ്ഞ അധികാരികള്,
ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ അവസാനിക്കുന്നതുവടെര സാധാരണ ഓഫീസ് സമയങ്ങjിൽ
ഇലലéാണിക്  അടെ;ങ്കിൽ  മടെ5ടെന്തങ്കിലും  മാർഗത്തിലൂടെ�  ടെപാതുജനങ്ങള്ക്ക്
പരില?ാധനക്കായി ഇത് ലഭ്യമാക്കും.
2.3  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ി  നിർലi?ിക്കുന്ന  �ിഓആർ  ന്  അനുസൃതമായാണ്  കര�്
ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നടെതന്ന്  എസ് പിസിബി  അടെ;ങ്കിൽ
യു�ിപിസിസി ഉറപ്പാക്കണം.  ടെറഗുലല5റി അലതാറി5ി  നിർലi?ിച്ച �ിഓആർ ന് അപ്പുറം
അധിക പഠനങ്ങടെjാന്നും എസ് പി സി ബിലയാ യു �ി പി സിസിലയാ അലന്വഷിലക്കണ്ടതി;.
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2.4 എസ് പി സി ബിലയാ യു �ി പി സി സിലയാ ബന്ധടെപ്പട്ട സംസ്ഥാനത്ത് അടെ;ങ്കിൽ ലകന്ദ്ര
Kലദ?ത്തിനകത്ത്  പദ്ധതിടെയക്കുറിച്ച്  Kചാരണം  നൽകുന്നതിന്  സമാനമായ
ക്രമീകരണങ്ങള് ന�ത്തുകയും കര�് ഇ ഐ എ റിലപ്പാർട്ടിടെC സംഗ്രഹം ലഭ്യമാക്കുകയും
ടെചയ്യണം  കൂ�ാടെത,  തിരടെഞ്ഞടുത്ത  ഓഫീസുകjിലലാ  പബ്ലിക്  കൈലÿറികjിലലാ
അനുലയാജ്യമായ  മല5ടെതങ്കിലും  സ്ഥലങ്ങjിലലാ  കര�്  ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ട്
പരില?ാധനക്കായി ലഭ്യമാക്കുകയും ലവണം.  കര�് ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടിടെC ഒരു പകർപ്പ്
മുകjിടെല  2.2  ഉപവകുപ്പിൽ  പറഞ്ഞിട്ടുള്ള  അഞ്ച്  അധികാരികള്ലക്കാ  അവരുടെ�
ഓഫീസുകjിലലാ നൽകണം. 
2.5  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിന്  ഏടെതങ്കിലും   അധികസ്ഥലം  അടെ;ങ്കിൽ  ഇതര
സ്ഥലങ്ങjിൽ  ന�ലത്തണ്ടതുലണ്ടാ  എന്ന്   Kമാണങ്ങjിൽ  നിലന്നാ  അ;ാടെതലയാ,
ബന്ധടെപ്പട്ട  എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സി  തീരുമാനിക്കും.  ആ
തീരുമാനടെത്തക്കുറിച്ച്  പദ്ധതി  വക്താവിടെന,  അലപക്ഷ  ലഭിച്ച്  പതിനഞ്ച്
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണം. 
2.6  മുകjിലുള്ള  ഉപവകുപ്പ്  2.5  അനുസരിച്ചുള്ള  തീരുമാനത്തിടെC  ഫലമായി,  അധിക
അടെ;ങ്കിൽ  ഇതര  സ്ഥലങ്ങളുടെ�  അധികാരികള്ക്ക്,  മുകjിലുള്ള  ഉപവകുപ്പ്  2.2
അനുസരിച്ച്  Kസക്തമായ  ലരഖകള്  പദ്ധതി  വക്താവ്  സമർപ്പിക്കുലhാള്  മുതൽ
നാല്പതു ദിവസടെത്ത കാലാവധി കണക്കാക്കും.
(3) ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിടെC അറിയിപ്പ്:
3.1 ടെപാതു വാദംലകൽക്കലിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഉലദ്യാഗസ്ഥടെC സമ്മതലത്താടെ�
അലപക്ഷ സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ
ന�ത്തുന്നതിനുള്ള തീയതി, സമയം, കൃത്യമായ ലവദി എന്നിവ ബന്ധടെപ്പട്ട എസ് പി സി ബി
അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സിസി  ടെമhർ-ടെസക്രട്ടറി  അന്തിമമാക്കും.  അദ്ധ്യക്ഷത  വഹിക്കുന്ന
ഉലദ്യാഗസ്ഥടെC സമ്മതം ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു Kധാന
ലദ?ീയ  ദിനപത്രത്തിലും  കൂ�ാടെത  ഒരു  Kാലദ?ിക  Kാലദ?ിക  ദിനപത്രത്തിലലാ
അടെ;ങ്കിൽ ഔലദ്യാഗിക സംസ്ഥാന ഭാഷയിലലാ അലiഹം അത് പരസ്യം ടെചയ്യണം.
ടെപാതുജനങ്ങള് ക്ക്  അവരുടെ�  Kതികരണങ്ങള്  നൽ കുന്നതിന്  കുറഞ്ഞത്  ഇരുപത്
ദിവസടെത്ത അറിയിപ്പ് കാലയjവ് നൽകണം.
3.2  കര�്  ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ടും  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിന്  മുhായി  ഇഐഎ
റിലപ്പാർട്ടിടെC  സംഗ്രഹം  ടെപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  Kാപ്യമാകാന്  കഴിയുന്ന
സ്ഥലങ്ങടെjക്കുറിലച്ചാ  ഓഫീസുകടെjക്കുറിലച്ചാ  ഈ  പരസ്യത്തിലൂടെ�  ടെപാതുജനങ്ങടെj
അറിയിക്കണം.  പത്രങ്ങള്  ലഭിക്കാത്ത  സ്ഥലങ്ങjിൽ  അധികാരികള്  മ5്
മാർഗങ്ങjിലൂടെ�  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിടെന  കുറിച്ച്  Kാലദ?ിക  ജനങ്ങടെj
അറിയിക്കണം,  ടെപരുhറ  മുഴക്കി  അറിയിക്കുന്ന  രീതി;  ലറഡിലയായിലലാ
ടെ�ലിവിഷനിലലാ  അറിയിലപ്പാ  പര്സ്യലമാ  നൽകുക  തു�ങ്ങിയ  മാർഗങ്ങjിലൂടെ�
ടെപാതുവാദം ലകള്ക്കലിടെന കുറിച്ച് Kാലദ?ിക ജനങ്ങടെj അറിയിക്കണം. 
3.3  എടെന്തങ്കിലും അKതീക്ഷിത അ�ിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങള് ഉണ്ടായാൽ,  ബന്ധടെപ്പട്ട
ജി;ാ  മജിസ് ല�5്,  അടെ;ങ്കിൽ  ജി;ാ  കjക്ടർ  അടെ;ങ്കിൽ  ടെഡപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണർ
എന്നിവരുടെ�  ശുപാർ?യിൽ  മാത്രമ;ാടെത,  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിടെC  തീയതി,
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സമയം,  സ്ഥലം  എന്നിവ  മാ5ിവയ്കാന്  പാ�ി;.  ഈ  മാ5ിവയ്ക്കൽ,  അലത  ലദ?ീയ,
Kാലദ?ിക Kാലദ?ിക ദിനപത്രങ്ങjിലൂടെ�യും,  ബന്ധടെപ്പട്ട എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ 
യു �ി പി സി സിയുടെ�  നിർiിഷ്ട  ഓഫീസുകjിൽ  Kാധാന്യലത്താടെ�  Kദർ?ിപ്പിച്ചും
ടെപാതുജനങ്ങടെj അറിയിക്കണം. 
3.5  അത്തരം  അസാധാരണമായ  സാഹചര്യങ്ങjിൽ  (മുകjിലുള്ള  ഉപവകുപ്പ്  3.3
ലപാടെല), ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിനുള്ള പുതിയ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം, എന്നിവ ജി;ാ
മജിസ് ല�5്  അടെ;ങ്കിൽ  ജി;ാ  കjക്ടർ  അടെ;ങ്കിൽ  ടെഡപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണറുമായി
കൂ�ിയാലലാചിച്ച്  ബന്ധടെപ്പട്ട എസ് പി സി ബി അടെ;ങ്കിൽ യു �ി പി സി ടെമhർ ടെസക്രട്ടറി
തീരുമാനിക്കണം,  കൂ�ാടെത,  മുകjിലുള്ള ഉപവകുപ്പ്  3.1  Kകാരമുള്ള ന�പ�ിക്രമമനുസരിച്ച്
പുതുതായി അറിയിപ്പ് നൽകുകയും ലവണം.
(4) വാദംലകള്ക്കലിടെC ലമൽലനാട്ടവും അദ്ധ്യക്ഷതയും:
4.1  വിഭാഗം എ യിടെല  പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ ജി;ാ മജിസ് ല�5്  / ജി;ാ കjക്ടർ /
ടെഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അടെ;ങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ജി;ാ മജിസ് ല�5ിടെC റാങ്കിൽ
കുറയാത്ത  അയാളുടെ�  അടെ;ങ്കിൽ  അവരുടെ�  Kതിനിധി,  വിഭാഗം  ബി  യിടെല
പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ  സബ്ബ്ഡിവിഷണൽ  മജിലÛ5്,  എസ് പി സി ബിയുടെ�ലയാ
യു �ി പി സിസിയുടെ�ലയാ  Kതിനിധിയുടെ�  സഹായലത്താടെ�  മുഴുവന്  ടെപാതു വാദംലകള്
ക്കൽ  Kക്രിയയുടെ� ലമൽലനാട്ടവും അദ്ധ്യക്ഷതയും വഹിക്കും.
(5) വീഡിലയാ പകർത്തൽ:
5.1  എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സി  മുഴുവന്  ന�പ�ികളുടെ�യും,  വീഡിലയാ
ചിത്രീകരിക്കും. ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ  ന�പ�ികളുടെ� ലരഖകള് ബന്ധടെപ്പട്ട ടെറഗുലല5റി
അലതാറി5ിക്ക്  കൈകമാറുലhാള്,  വീഡിലയാല�പ്പ്,  സിഡി,  ഡിവിഡി,  യുഎസ് ബി
അടെ;ങ്കിൽ മ5്  സംഭരണ ഉപകരണങ്ങjിൽ വീഡിലയായുടെ� ഒരു പകർപ്പും അതിൽ
ഉള്ടെപ്പടുത്തണം.
(6) ന�പ�ിക്രമങ്ങള്:
6.1  അന്തിമ  ന�പ�ികളുടെ�  ലവദിയിൽ  സന്നിഹിതരായ  എ;ാവരുടെ�യും  ഹാജർ
ലരഖടെപ്പടുത്തുകയും കൂട്ടിലച്ചർക്കുകയും ടെചയ്യും.
6.2.  ന�പ�ികള്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്,  ഹാജരാകുന്നവരുടെ�  ലകാറം  തികലക്കണ്ട
ആവ?്യമി;.
6.3  അലപക്ഷകടെC  Kതിനിധി,  പദ്ധതിടെയ  കുറിച്ചും  ഇഐഎ  സംഗ്രഹ
റിലപ്പാർട്ടിടെനക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു അവതരണലത്താടെ� ന�പ�ികള് ആരംഭിക്കും
6.4  ലവദിയിൽ ഹാജരാകുന്ന ആളുകള്ക്ക് അലപക്ഷകനിൽ നിന്ന് പദ്ധതിടെയക്കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങലjാ വി?ദീകരണങ്ങലjാ ലത�ാനുള്ള അവസരം നൽകണം. Kക�ിപ്പിച്ച എ;ാ
കാഴ്ചപ്പാടുകളും  ആ?ങ്കകളും  Kതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ ന�പ�ികളുടെ�
സംഗ്രഹം,  ന�പ�ികളുടെ�  അവസാനം,  Kാലദ?ിക  അടെ;ങ്കിൽ  നാട്ട്  ഭാഷയിൽ
എസ്  പിസിബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു�ിപിസിസി  യുടെ�  Kതിനിധി  എഴുതിയ  ഉള്ള�ക്കങ്ങള്
വി?ദീകരിച്ച്  ലKക്ഷകർക്ക്  വായിച്ച്  ലകള് പ്പിക്കണം.  സമ്മതിച്ച  ന�പ�ിക്കുറിപ്പുകള്,
വിഭാഗം  എ യിടെല പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ,  ജി;ാ  മജിസ് ല�5്  അടെ;ങ്കിൽ ജി;ാ
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കjക്ടർ  അടെ;ങ്കിൽ  ടെഡപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണർ  അടെ;ങ്കിൽ  അഡീഷണൽ  ജി;ാ
മജിസ് ല�5ിടെC  റാങ്കിൽ  താടെഴയ;ാത്ത  സബ്  ഡിവിഷണൽ  മജിസ് ല�5്,  അത്
ലപാടെല, വിഭാഗം ബിയിടെല പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ് ല�5്,
സാഹചര്യാനുസരണം,  അലത ദിവസം ന�പ�ികളുടെ� അധ്യക്ഷത വഹിച്ചയാള് ഒപ്പിട്ട്,
ബന്ധടെപ്പട്ട എസ് പി സി ബി അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സിക്ക് കൈകമാറണം.
6.5  ടെപാതുജനങ്ങള്  ഉന്നയിച്ച  Kശ്നങ്ങടെj  കുറിച്ചുള്ള  ഒരു  Kസ്താവനയും  പദ്ധതി
വക്താവിടെC  അഭിKായങ്ങളും,  Kാലദ?ിക  ഭാഷയിലലാ  സംസ്ഥാന  ഔലദ്യാഗിക
ഭാഷയിലലാ  കൂ�ാടെത,  ഇംഗ്ലീഷിലും  തയ്യാറാക്കി  ന�പ�ിക്രമവുമായി  കൂട്ടിലച്ചർക്കുകയും
ടെചയ്യണം. 
6.6  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിടെC  ന�പ�ികള്  പദ്ധതിയുടെ�  അധികാരപരിധിയിലുള്ള
പഞ്ചായത്തുകളുടെ� ഓഫീസ്, ബന്ധടെപ്പട്ട ജി;ാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ജി;ാ മജിസ് ല�5്
അടെ;ങ്കിൽ  ജി;ാ  കjക്ടർ  അടെ;ങ്കിൽ  ടെഡപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണർ,  എസ് പിസിബി
അടെ;ങ്കിൽ  യു�ിപിസിസി  എന്നിവി�ങ്ങjിൽ  വ്യക്തമായി  Kദർ?ിപ്പിക്കണം.
എസ് പി സി ബിയും  യു �ി പി സിസിയും,  ടെപാതുജനങ്ങളുടെ�  അറിവിലലക്കായി,  അതിടെC
ടെവബ് കൈസ5ിൽ  ഈ  ന�പ�ികള്  Kദർ?ിപ്പിക്കണം.  ന�പ�ികടെjക്കുറിച്ചുള്ള
അഭിKായങ്ങള്  ഉടെണ്ടങ്കിൽ,  ബന്ധടെപ്പട്ട  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്കും,  ബന്ധടെപ്പട്ട
പദ്ധതി വക്താക്കള്ക്കും ലനരിട്ട് അയച്ച് നൽകണം.
(7) ടെപാതു വാദംലകള്ക്കൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി:
7.1  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  വ്യത്യസ്ത  Kവർത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
സമയപരിധി ഇKകാരമായിരിക്കും:

(i)  അലപക്ഷ  സ്വീകരിച്ച  തീയതി  മുതൽ  പത്ത്  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  ടെപാതു  
വാദംലകള്ക്കുന്നതിനുള്ള  തീയതി,  സമയം,  കൃത്യമായ  ലവദി  എന്നിവയുടെ�  
അന്തിമരൂപം നൽകണം;
(ii)  അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഉലദ്യാഗസ്ഥടെC  സമ്മതം  ലഭിച്ച്  മടെ5ാരു അഞ്ച്  
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് ഒരു Kധാന  
ലദ?ീയ ദിനപത്രത്തിലും ഒരു Kാലദ?ിക ഭാഷയിലലാ സംസ്ഥാന ഔലദ്യാഗിക  
ഭാഷയിലലാ പരസ്യം ടെചയ്യണം. 
(iii)  ടെപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  അവരുടെ�  Kതികരണങ്ങള്  നൽകുന്നതിന്  ഇരുപത്  
ദിവസടെത്ത അറിയിപ്പ് കാലയjവ് നൽകണം;

(iv)  ബന്ധടെപ്പട്ട  എസ് പി സി ബി  അടെ;ങ്കിൽ  യു �ി പി സി സി  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കൽ
പൂർത്തിയായി  അഞ്ച്  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  ന�പ�ികള്  ടെറഗുലല5റി  അലതാറി5ിക്ക്
അയയ്കണം.
(8). ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിനുള്ള അലപക്ഷയുടെ� മാതൃക: 
ടു,ടെമhർ ടെസക്രട്ടറി,  സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ  ലബാർഡ്  /  ലകന്ദ്രഭരണ
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സമിതി, ---------- സംസ്ഥാന / ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ?ം.
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വിഷയം:  ----------ടെC  ------  (സ്ഥലം)  സ്ഥിതി  ടെചയ്യുന്ന,  നിർiിഷ്ട  പദ്ധതി
--------------  യ്ക്ക്,  ഇ ഐ എ വിജ്ഞാപന വ്യവസ്ഥകള്  Kകാരം ടെപാതുജനങ്ങളുടെ�
കൂ�ിയാലലാചന ന�ത്തുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന - സംബന്ധിച്ച്
2020  ടെല  ഇ ഐ എ  വിജ്ഞാപനത്തിടെC  വ്യവസ്ഥകള് ക്ക്  അനുസൃതമായി,  നിർiിഷ്ട
പദ്ധതിയുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങളും  ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചന  ന�ത്തുന്നതിന്  ആവ?്യമായ
ലരഖകളും ഇലതാടെ�ാപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു:
1.  പദ്ധതിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്:  പദ്ധതിയുടെ� ലപര്;  കhനിയുടെ�  /  സ്ഥാപനത്തിടെC
ലപര്;  ടെരജിസ്റ്റർ ടെചയ്ത വിലാസം;  കhനിയുടെ�  നിയമപരമായ അവസ്ഥ;  സംയുക്ത
സംരംഭമാടെണങ്കിൽ അത്; തു�ങ്ങിയവ.
2. കത്തി�പാടുകള്ക്കുള്ള വിലാസം: പദ്ധതി വക്താവിടെC ലപര്; പദവി (ഉ�മ / പങ്കാjി /
സിഇഒ);  വിലാസം;  തപാൽ സൂചിക ലകാഡ്;  ഇ  -  ടെമയിൽ ഐഡി;  ബന്ധടെപ്പല�ണ്ട
നhർ; ഫാക്സ് നhർ മുതലായവ.
3. പദ്ധതിയുടെ� വിഭാഗം: ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇന നhർ; വിഭാഗം (എ അടെ;ങ്കിൽ ബി 1).
4.  പദ്ധതിയുടെ� സ്ഥാനം:  ലപ്ലാട്ട്  /  സർലവ  /  ഖസ്ര  നhർ;  ഗ്രാമം;  തഹസിൽ;  ജി;;
സംസ്ഥാനം;  പിന്  ലകാഡ്;  അതിർത്തിയിലുള്ള  അക്ഷാം?ങ്ങള്;  അതിർത്തി
ലരഖാം?ങ്ങള്;  സർലവ  ഓഫ്  ഇന്ത്യ  ല�ാലപ്പാ  ഷീ5്  നhർ;  അടുത്തുള്ള  ടെറയിൽ ലവ
ലസ്റ്റഷന്;  അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവjം;  അടുത്തുള്ള പട്ടണം  /  നഗരം  /  ജി;ാ  ടെഹഡ്
ക്വാർട്ടർ  (വ്യക്തമാക്കുക);  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്,  ജി;ാ  പരിഷത്ത്,  മുനിസിപ്പൽ
ലകാർപ്പലറഷന്, തലi? സ്ഥാപനം (പിന് ലകാഡുള്ള പൂർണ്ണ തപാൽ വിലാസം കൂ�ാടെത
ടെ�ലിലഫാണ് നhർ).
5.  ഒന്നിലധികം  സംസ്ഥാനങ്ങjിൽ  പദ്ധതി  ന�പ്പിലാക്കുകയാടെണങ്കിൽ,  അതിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള്: പദ്ധതി ന�പ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ� എണ്ണം; പദ്ധതി നിൽക്കുന്ന
Kധാന  സംസ്ഥാനം;  പദ്ധതി  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന  എ;ാ  സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ�യും
വി?ദാം?ങ്ങള്.
6. �ിഓആർ ടെC വി?ദാം?ങ്ങള്  : �ിഓആർ/ സാധാരണ �ിഓആർ നൽ കിയ തീയതി;
എംഓഇഎഫ്&സിസി/എസ് ഇഐഎ എ ഫയൽ നhർ; �ിഓആർ കത്തിടെC പകർപ്പ്
7. പദ്ധതിയുടെ�യും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ�യും രൂപലരഖയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്.
8. പദ്ധതി ടെചലവ് (ലക്ഷത്തിൽ): നിലവിടെല വില നിലവാരത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ� ആടെക
ടെചലവ്; ഇഎംപിക്കായി അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകള് (മൂലധനം); സിഇആറിനായി അനുവദിച്ച
ഫണ്ട്; ഇഎംപിക്കായി അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകള് (Kതി വർഷ ആവർത്തനം).
9.  വിവിധ Kവർത്തനങ്ങള്ക്കായുള്ള ഭൂമിയുടെ� ആവ?്യകത ടെഹക്ടറിൽ. 
10. ഭൂമി ഏടെ5ടുക്കൽ നില:  ഏടെ5ടുത്ത ഭൂമി; ഏടെ5ടുക്കാനുള്ള ഭൂമി; ഏടെ5ടുത്തിട്ടിടെ;ങ്കിൽ
ഭൂമി ഏടെ5ടുക്കുന്നതിടെC അവസ്ഥ.
11. പുനരധിവാസവും പുനഃസ്ഥാപനവും (ആർ & ആർ), ഉടെണ്ടങ്കിൽ: ഗ്രാമങ്ങളുടെ� എണ്ണം;
കുടുംബങ്ങളുടെ� എണ്ണം;  പിഡിഎഫ്  (പദ്ധതി മൂലം ഒഴിപ്പിലക്കണ്ടുന്ന കുടുംബങ്ങള്) കളുടെ�
എണ്ണം; പി എഎഫ് (പദ്ധതി മൂലം ബാധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്) കളുടെ� എണ്ണം; ആർ &ആർ
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ന്  ലവണ്ടി  അനുവദിച്ച  ഫണ്ടുകള്;  ആർ  &  ആർ  ടെC  നില  (പൂർത്തിയായി/
പുലരാഗതിയിലാണ്/ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടി;).
12.  മനുഷ്യവിഭവ ല?ഷി ആവ?്യകത:  നിർമ്മാണ Kവർത്തന സമയത്ത് സ്ഥിരമായ /
താൽക്കാലിക ടെതാഴിൽ; ആടെക മനുഷ്യ?ക്തി.
13.  പരിസ്ഥിതി  (പരിരക്ഷണം)  നിയമം/എയർ  (Kിവന്ഷന്  &  കല¿ാള്  ഓഫ്
ടെപാj്യൂഷന്)  ആക്റ്റ്/വാട്ടർ  (Kിവന്ഷന്  &  കല¿ാള്  ഓഫ്  ടെപാj്യൂഷന്)  ആക്റ്റ്
അനുസരിച്ചുള്ള  ലകാ�തി  വ്യവഹാരങ്ങലjാ  നിർലi?ങ്ങടെjാ  ഉടെണ്ടങ്കിൽ,  അതിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള്. 
14.  ഇ ഐ എ  കണ്സള്ട്ടന്റിന്ടെറ  വി?ദാം?ങ്ങള്:  അക്രഡില5ഷന്  നhർ;
കണ്സള്ട്ടCിടെC  ലപര്;  വിലാസം;  ബന്ധടെപ്പല�ണ്ട  നhർ;  ഇ  -  ടെമയിൽ  ഐഡി;
അക്രഡില5ഷടെC  വിഭാഗം  (വിഭാഗം   എ/വിഭാഗം  ബി  യ്ക്ക്  ലയാഗ്യമാലണാ);
അക്രഡില5ഷന് ലമഖല; അക്രഡില5ഷടെC സാധുത.
15. കൂടെ� ടെവലക്കണ്ട ലരഖകള്:  ഇംഗ്ലീഷിൽ തയ്യാറാക്കിയ കര�് ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടിടെC
പകർപ്പ്,  കുറഞ്ഞത്  10  ഹാർഡ് ലകാപ്പികളും ഒരു ലസാഫ്റ്റ്  (ഇലലéാണിക്)  ലകാപ്പിയും;
ഇംഗ്ലീഷിലും,  കൂ�ാടെത  സംസ്ഥാനത്തിടെC  അടെ;ങ്കിൽ  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?ത്തിടെC
Kാലദ?ിക ഭാഷയിലലാ ഔലദ്യാഗിക ഭാഷയിലലാ തയ്യാറാക്കിയ  ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട്
സംഗ്രഹത്തിടെC 10 പകർപ്പുകളും.
ഒപ്പും തീയതിയും
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം.
(9) ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിടെC അറിയിപ്പിനുള്ള മാതൃക:
ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിനുള്ള അറിയിപ്പിടെന കൂട്ടത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉള്ടെപ്പടും: -
1.  പദ്ധതിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്:  പദ്ധതിയുടെ� ലപര്;  കhനിയുടെ�  /  സ്ഥാപനത്തിടെC
ലപര്; ടെരജിസ്റ്റർ ടെചയ്ത വിലാസം.
2.  പദ്ധതിയുടെ� സ്ഥാനം:  ലപ്ലാട്ട്  /  സർലവ  /  ഖസ്ര  നhർ;  ഗ്രാമം;  തഹസിൽ;  ജി;;
സംസ്ഥാനം;  പിന്  ലകാഡ്;  അതിർത്തിയിലുള്ള  അക്ഷാം?ങ്ങള്;  അതിർത്തി
ലരഖാം?ങ്ങള്;  സർലവ  ഓഫ്  ഇന്ത്യ  ല�ാലപ്പാ  ഷീ5്  നhർ;  അടുത്തുള്ള  ടെറയിൽ ലവ
ലസ്റ്റഷന്;  അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവjം;  അടുത്തുള്ള പട്ടണം  /  നഗരം  /  ജി;ാ  ടെഹഡ്
ക്വാർട്ടർ (വ്യക്തമാക്കുക).
3.  ഒന്നിലധികം  സംസ്ഥാനങ്ങjിലാണ്  പദ്ധതി  ന�പ്പിലാക്കുന്നടെതങ്കിൽ,  അതിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള്.
4. പദ്ധതിയുടെ�യും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ�യും രൂപലരഖയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്
5. പദ്ധതി ടെചലവ് (ലക്ഷത്തിൽ): നിലവിടെല വില നിലവാരത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ� ആടെക
ടെചലവ്; ഇഎംപി യ്ക് അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകള് (മൂലധനം); സിഇആര് -ന് അനുവദിച്ച ഫണ്ട്;
ഇഎംപി യ്ക് അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകള് (Kതിവർഷ ആവർത്തനം).
6.  ഭൂമി  ആവ?്യകത:  ആടെക ഭൂമിയുടെ� ആവ?്യകത ടെഹക്ടറിൽ;  ഏടെ5ടുക്കുന്നതിടെC
അവസ്ഥ (ഏടെട്ടടുത്ത ഭൂമി; ഇനി ഏടെ5ടുക്കാനുള്ള ഭൂമി) 
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7.  പുനരധിവാസവും പുനഃസ്ഥാപനവും (ആർ &  ആർ) ഉടെണ്ടങ്കിൽ: ഗ്രാമങ്ങളുടെ� എണ്ണം;
കുടുംബങ്ങളുടെ� എണ്ണം;  പിഡിഎഫ്  (പദ്ധതി മൂലം ഒഴിപ്പിലക്കണ്ടുന്ന കുടുംബങ്ങള്) കളുടെ�
എണ്ണം; പി എഎഫ് (പദ്ധതി മൂലം ബാധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്) കളുടെ� എണ്ണം; ആർ &ആർ
ന്  ലവണ്ടി  അനുവദിച്ച  ഫണ്ടുകള്;  ആർ  &  ആർ  ടെC  നില  (പൂർത്തിയായി  /
പുലരാഗതിയിലാണ് / ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടി;).
8. മനുഷ്യവിഭവ ല?ഷി ആവ?്യകത: നിർമ്മാണ / Kവർത്തന സമയത്ത് സ്ഥിരമായ /
താൽക്കാലിക ടെതാഴിൽ; ആടെക മനുഷ്യ?ക്തി.
9. കര�് ഇ ഐ എ റിലപ്പാർട്ടുകളുടെ� പകർപ്പുകള് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ തപാൽ വിലാസം
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അനുബന്ധം- II
(വകുപ്പ് 11 കാണുക)

ഫാറം -1
1 പദ്ധതിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്: പദ്ധതിയുടെ� ലപര്; കhനിയുടെ� / സ്ഥാപനത്തിടെC ലപര്; ടെരജിസ്റ്റർ  

ടെചയ്ത വിലാസം; കhനിയുടെ� നിയമപരമായ അവസ്ഥ; സംയുക്ത സംരംഭമാടെണങ്കിൽ അത് ; 
തു�ങ്ങിയവ.

2 കത്തി�പാടുകള്ക്കുള്ള വിലാസം: പദ്ധതി വക്താവിടെC ലപര്; പദവി; വിലാസം; തപാൽ സൂചിക
ലകാഡ്; ഇ - ടെമയിൽ ഐഡി; ടെമാകൈബൽ നhർ.; ഫാക്സ് നhർ മുതലായവ.

3 ടെഷഡ്യൂള് അനുസരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ� വിഭാഗം: ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇന നhർ; വിഭാഗം (എ / ബി 1 / ബി 2);   
രൂപലരഖയുടെ� തരം (പുതിയ / വിപുലീകരണം / നവീകരണം); തു�ങ്ങിയവ.

4 പദ്ധതിയുടെ� സ്ഥാനം: ലപ്ലാട്ട് / സർലവ / ഖസ്ര നhർ; ഗ്രാമം; തഹസിൽ; ജി;; സംസ്ഥാനം; പിന് 
ലകാഡ്; പദ്ധതി/ Kവർത്തന സ്ഥലത്തിടെC അക്ഷാം?ങ്ങളും ലരഖാം?ങ്ങളും; സർലവ ഓഫ് ഇന്ത്യ 
ല�ാലപ്പാ ഷീ5് നhർ; ല�ാലപ്പാ ഷീ5ിടെC പകർപ്പ്; സമുദ്രനിരപ്പിന് മുകjിലുള്ള പരമാവധി ഉയരം; 
ടെക എംഎൽ ഫയൽ; ഏ5വും അടുത്തുള്ള ഏ5വും ഉയർന്ന Kjയ നിലയുടെ� (എച്ച്എഫ്എൽ) ദൂരം
പഠന ലമഖലയിടെല പദ്ധതി അതിർത്തിയുമായി;   ഭൂകh ലമഖല; അടുത്തുള്ള ടെറയിൽ ലവ ലസ്റ്റഷന്;
അടുത്തുള്ള ടെറയിൽ ലവ ലസ്റ്റഷനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം (കിലലാമീ5റിൽ); അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവjം; 
അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവjത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം (കിലലാമീ5റിൽ); അടുത്തുള്ള പട്ടണം / നഗരം / ജി;ാ 
ടെഹഡ് ക്വാർട്ടർ (വ്യക്തമാക്കുക); അടുത്തുള്ള �ൗണ്  / നഗരം  / ജി;ാ ലകന്ദ്രം എന്നിവി�ങ്ങjിൽ 
നിന്നുള്ള ദൂരം (കിലലാമീ5റിൽ); ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്, ജി;ാ പരിഷത്ത്, മുനിസിപ്പൽ ലകാർപ്പലറഷന്,
തലi?സ്ഥാപനം (പിന് ലകാഡും ടെ�ലിലഫാണ് നhറും ഉള്ള പൂർണമായ തപാൽ വിലാസം); 
തു�ങ്ങിയവ.

5 വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള വ്യാവസായിക ലമഖലയിലാടെണാ നിർലi?ിക്കുന്ന പദ്ധതി സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്നത്
(അടെത / അ;)

6 നിർലi?ിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങjിലാലണാ സ്ഥാപിക്കാന് ഉലi?ിച്ചിക്കുന്നത് 
(അടെത / ഇ;)

7 ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങjിൽ / ലകന്ദ്രഭരണKലദ?ങ്ങjിലാണ് പദ്ധതി ന�പ്പിലാക്കുന്നടെതങ്കിൽ, 
അതിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: പദ്ധതി ന�പ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ� / ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ?ങ്ങളുടെ� 
എണ്ണം; പദ്ധതി സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്ന Kധാന സംസ്ഥാനം / ലകന്ദ്ര ഭരണ Kലദ?ം; പദ്ധതി 
സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന എ;ാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ�യും / ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ?ങ്ങളുടെ�യും വി?ദാം?ങ്ങള്

8 ഇതര സ്ഥലങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്
എ പരില?ാധിച്ച ഇതര സ്ഥലങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് 
ഇതര 
സ്ഥലം 

വില;ജ് ജി; സംസ്ഥാ
നം   

അതിർത്തി 
അക്ഷാം?ങ്ങള് 
(വ�ക്ക്)

അതിർത്തി
ലരഖാം?ങ്ങള് (കിഴക്ക്)

മുതൽ വടെര മുതൽ വടെര 

ബി ഇതര സ്ഥാനങ്ങള് കാണിക്കുന്ന ല�ാലപ്പാ ഷീ5ിടെC പകർപ്പ്
9 ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് & ഉലപാൽപ്പന്നങ്ങള്; പദ്ധതി രൂപലരഖ 

എ പുതിയ പദ്ധതിയാടെണങ്കിൽ 
എ ഉൽ പ്പന്നങ്ങളുടെ�യും ഉപ ഉൽ പ്പന്നങ്ങളുടെ�യും വി?ദാം?ങ്ങള് 
ഉൽപ്പന്നം / Kവർത്തനം 
(ല?ഷി / വിസ്തീർണ്ണം)

അjവ് യൂണി5് ഉൽ പ്പന്നത്തിടെC / 
ഉലപാൽപ്പന്നത്തിടെC  ഗതാഗത
രീതി / നീക്കം    
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- യൂണി5്: - (Kതിവർഷം �ണ് (�ിപി എ), നhറുകള്; ടെമഗാ വാട്ട് (എം ഡബ്ല്യു), ടെഹക്ടർ (എച്ച് എ), 
Kതിദിനം കിലലാ ലി5ർ (ടെക എൽ ഡി), Kതിദിന ക്രഷ് ടെചയ്ത �ണ് (�ിസിഡി), Kതിദിനം ക്യൂബിക് മീ5ർ,
കിലലാമീ5ർ (ടെക എം),  Kതിദിനം മി;്യണ് ലി5ർ (എ ംഎൽ ഡി), Kതിമാസം കൈഹഡ്സ്, ചതുരശ്ര 
മീ5ർ, മറ്റുള്ളവ).
- ഉൽപ്പന്നത്തിടെC ഗതാഗത രീതി / നീക്കം (ലറാഡ്, ടെറയിൽ, കണ്ടെവയർ ടെബൽ5്, കൈപപ്പ് 
കണ്ടെവയർ, ഏരിയൽ ലറാപ് ലവ,   ഉള്നാ�ന് ജലമാർഗ്ഗങ്ങള്, ക�ൽ, രലണ്ടാ മൂലന്നാ മാർ
ഗങ്ങjിലൂടെ�യുള്ള  സംലയാജനം, മറ്റുള്ളവ)
ബി. പദ്ധതി രൂപലരഖയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് 
പ്ലാC് / ഉപകരണം / 
സംവിധാനങ്ങള്  
എന്നിവയുടെ� വിവരണം

നിലവിടെല 
രൂപലരഖ 

നിർലi?ിക്കുന്ന
രൂപലരഖ 

വിപുലീകരണത്തിന് 
ല?ഷമുള്ള അവസാന 
രൂപലരഖ 

 അഭിKായങ്ങള്
ഏടെതങ്കിലും 
ഉടെണ്ടങ്കിൽ

ബി. നവീകരണലമാ വിപുലീകരണലമാ ആടെണങ്കിൽ 

എ ഉൽ പ്പന്നങ്ങളുടെ�യും ഉപ ഉൽ പ്പന്നങ്ങളുടെ�യും വി?ദാം?ങ്ങള് 
ഉൽപ്പന്നം / Kവർത്തനം 
(ല?ഷി / വിസ്തീർണ്ണം)

അjവ് - 
ഇത്രയിൽ 
നിന്ന്

അjവ് - 
ഇത്ര 
വടെര 

യൂണി5് ഉൽ പ്പന്നത്തിടെC / ഉലപാൽപ്പന്നത്തിടെC  
ഗതാഗത രീതി / നീക്കം    

- യൂണി5്: - (Kതിവർഷം �ണ് (�ിപി എ), നhറുകള്; ടെമഗാ വാട്ട് (എം ഡബ്ല്യു), ടെഹക്ടർ (എച്ച് എ), Kതിദിനം 
കിലലാ ലി5ർ (ടെക എൽ ഡി), Kതിദിന ക്രഷ് ടെചയ്ത �ണ് (�ിസിഡി), Kതിദിനം ക്യൂബിക് മീ5ർ, കിലലാമീ5ർ 
എം),  Kതിദിനം മി;്യണ് ലി5ർ (എ ംഎൽ ഡി), Kതിമാസം കൈഹഡ്സ്, ചതുരശ്ര മീ5ർ, മറ്റുള്ളവ).
- ഉൽപ്പന്നത്തിടെC ഗതാഗത രീതി / നീക്കം (ലറാഡ്, ടെറയിൽ, കണ്ടെവയർ ടെബൽ5്, കൈപപ്പ് കണ്ടെവയർ
ഏരിയൽ ലറാപ് ലവ,   ഉള്നാ�ന് ജലമാർഗ്ഗങ്ങള്, ക�ൽ, രലണ്ടാ മൂലന്നാ മാർഗങ്ങjിലൂടെ�യുള്ള  സംലയാജനം
മറ്റുള്ളവ)
ബി. പദ്ധതി രൂപലരഖയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് 
പ്ലാC് / ഉപകരണം / 
സംവിധാനങ്ങള്  
എന്നിവയുടെ� വിവരണം

നിലവിടെല 
രൂപലരഖ 

നിർലi?ിക്കുന്ന 
രൂപലരഖ 

വിപുലീകരണത്തിന് 
ല?ഷമുള്ള അവസാന 
രൂപലരഖ 

 അഭിKായങ്ങള്
ഏടെതങ്കിലും 
ഉടെണ്ടങ്കിൽ

സി. മുh് ലഭിച്ച Kയർ-ഇസിയുടെ�്യ വി?ദാം?ങ്ങള്: ലഭിച്ച തീയതി; മന്ത്രാലയം / 
എസ് ഇഐഎ എ/ഡി ഇഐഎ എ ഫയൽ നhർ; മുhടെത്ത Kയർ-ഇസി (കളുടെ�) പകർപ്പുകള്, 
ലഭദഗതികള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ; തു�ങ്ങിയവ.
[ഒന്നിലധികം Kയർ-ഇസിയുടെ� കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ച എ;ാ Kയർ-ഇസികളുടെ�യും വി?ദാം?ങ്ങള്; ; 
Kയർ-ഇസിയിൽ ലഭദഗതികളുടെണ്ടങ്കിൽ അവയുടെ�യും വി?ദാം?ങ്ങള്]

10 അസംസ്കൃത വസ്തു / ഇന്ധന ആവ?്യകത:
അസംസ്കൃത 
വസ്തു / 
ഇന്ധനം 

വാർഷിക 
അjവ്

യൂണി5് ഉറവി�ം
(ഇറക്കുമതി 
ആടെണങ്കിൽ, 
ദയവായി 
അസംസ്കൃത വസ്തു /
ഇന്ധനം ലഭിക്കുന്ന
രാജ്യത്തിടെCയും  
തുറമുഖത്തിടെCയും 
ലപര് 

ഗതാഗത 
മാർഗം 

പദ്ധതി 
സ്ഥലത്ത് 
നിന്ന് 
ഉറവി�ത്തിലല
ക്കുള്ള ദൂരം 
(കിലലാ 
മീ5റിൽ)
(ഇറക്കുമതി 
ടെചയ്യുന്ന 

ലിലങ്കജ്  തരം
(ലിലങ്കജ് / 
ഇന്ധന 
വിതരണ 
കരാർ / ഇ-
ലലലം / 
ധാരണാപത്രം
/ എൽ ഒ എ / 
ക്യാപ്5ീവ് /
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വ്യക്തമാക്കുക) സാഹചര്യത്തി
ൽ,അസംസ്കൃത 
വസ്തു /ഇന്ധനം
ലഭിക്കുന്ന 
തുറമുഖത്ത്  
നിന്നുള്ള ദൂരം

ഓപ്പണ് 
മാർക്ക5് / 
മറ്റുള്ളവ)

വിപുലീകരണ നിർലi?ങ്ങളുടെ� കാര്യത്തിൽ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ� / ഇന്ധനത്തിടെC ടെമാത്തം 
ആവ?്യകത നൽകണം. 
- യൂണി5്: - (Kതിവർഷം �ണ് (�ിപി എ), നhറുകള്; ടെമഗാ വാട്ട് (എം ഡബ്ല്യു),  Kതിദിനം കിലലാ ലി5ർ 
(ടെക എൽ ഡി), Kതിദിന ക്രഷ് ടെചയ്ത �ണ് (�ിസിഡി), Kതിദിനം ക്യൂബിക് മീ5ർ, കിലലാമീ5ർ (ടെക എം),  
Kതിദിനം മി;്യണ് ലി5ർ (എ ംഎൽ ഡി), മറ്റുള്ളവ).
- ഗതാഗത രീതി /  നീക്കം (ലറാഡ്, ടെറയിൽ, കണ്ടെവയർ ടെബൽ5്, കൈപപ്പ് കണ്ടെവയർ, ഏരിയൽ 
ലറാപ് ലവ,   ഉള്നാ�ന് ജലമാർഗ്ഗങ്ങള്, ക�ൽ, രലണ്ടാ മൂലന്നാ മാർഗങ്ങjിലൂടെ�യുള്ള  സംലയാജനം, 
മറ്റുള്ളവ)

11 കൈവദ്യുതി ആവ?്യകത: അjവ് (കിലലാ ലവാള്ട്ട് ആhിയർ (ടെകവി എ)); ഉറവി�ം; സ്റ്റാന്ഡ് കൈബ 
ക്രമീകരണം (ഡിജി ടെസറ്റുകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്);  ചിമ്മിനിയുടെ� ഉയരം (മീ.); തു�ങ്ങിയവ.

12 പദ്ധതിയുടെ� ഭൂമി ആവ?്യകത 
എ ഭൂവു�മസ്ഥാവകാ?ം (പദ്ധതി നിർലi?ത്തിന് മുh്) ടെഹക്ടറിൽ [വനഭൂമി; സ്വകാര്യ ഭൂമി;

സർക്കാർ ഭൂമി; റവന്യൂ ഭൂമി; മ5് ഭൂമി; ആടെക ഭൂമി]
ബി ഇലപ്പാഴടെത്ത ഭൂവിനിലയാഗ വിഭജനം ടെഹക്ടറിൽ [കാർഷിക ലമഖല; മാലിന്യ / തരി?ായ 

Kലദ?ം; ലമച്ചിൽ  / സമൂഹ Kലദ?ം; ഉപരിതല ജലാ?യങ്ങള്; കു�ിലയ5ങ്ങള് ; വ്യാവസായിക; 
വനം; കണ്ടൽക്കാടുകള്; സമുദ്ര Kലദ?ം; മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക); ആടെക]
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പദ്ധതിയുടെ� ആടെക ടെചലവ്, നിലവിടെല വിലനിരവാരത്തിൽ (ലക്ഷത്തിൽ) 

14 ഇ ഐ എ വിജ്ഞാപന ടെഷഡ്യൂjിൽ  വ്യക്തമാക്കിയ ടെപാതു വ്യവസ്ഥ പദ്ധതിക്ക് ബാധകമാലണാ?  
(അടെത / ഇ;),  ആടെണങ്കിൽ, വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക (ലപരും പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവും)
എ സംരക്ഷിത Kലദ?ം 
ബി ഗുരുതരമായി മലിനീകരിക്കടെപ്പട്ട Kലദ?ം 
സി പരിസ്ഥിതി ലലാല Kലദ?ം 
ഡി അന്തർ സംസ്ഥാന / ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ? അതിർത്തികള്

അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികള്
ഇ കഠിനമായി മലിനീകരിക്കടെപ്പട്ട Kലദ?ം 
എഫ് പരിസ്ഥിതി ലലാല ലമഖല 

15 നിർലi?ത്തിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏടെതങ്കിലും ഒന്നിടെC അംഗീകാരം / അനുമതി 
ആവ?്യടെപ്പടുന്നുലണ്ടാ? ഉടെണ്ടങ്കിൽ, വി?ദാം?ങ്ങളും അവയുടെ� നിലയും നൽകുക
എ ലഫാറസ്റ്റ് കണ്സർലവഷന് ആക്റ്റ് 1980? (ഉണ്ട് / ഇ;) 
ബി കൈവൽഡ് കൈലഫ് ടെKാട്ടക്ഷന് ആക്റ്റ് 1972? ( ഉണ്ട് /ഇ;) 
സി സി ആർ ഇസഡ് വിജ്ഞാപനം 2019?  (ഉണ്ട്/ ഇ;) , ഉടെണ്ടങ്കിൽ, സി 

ആർ ഇസഡ്  ക്ലാസിഫിലക്കഷലനാടെ�ാപ്പം: [സി ആർ ഇസഡ്  I (A), 
സി ആർ ഇസഡ് I (B), സി ആർ ഇസഡ്  II, സി ആർ ഇസഡ്  III, സി 
ആർ ഇസഡ്  IV (A), സി ആർ ഇസഡ്  IV (B)]

ഡി ഐ സി ആർ ഇസഡ് വിജ്ഞാപനം 2019? (ഉണ്ട് / ഇ;) ഉടെണ്ടങ്കിൽ, 
ഐ സി ആർ ഇസഡ് ക്ലാസിഫിലക്കഷലനാടെ�ാപ്പം

16 പുനരധിവാസവും പുനഃസ്ഥാപനവും (ആർ&ആർ) ഉള്ടെപ്പടുന്നുലണ്ടാ ? (ഉണ്ട് / ഇ;)?
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17 പാരിസ്ഥിതികവും പരിസ്ഥിതിപരവുമായ സംലവദനക്ഷമത  (10 കിലലാമീ5റിനുള്ളിൽ):
എ. പാരിസ്ഥിതിക സംലവദനക്ഷമതയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്
പാരിസ്ഥിതിക 
സംലവദനക്ഷമ
തയുടെ� 
വി?ദാം?ങ്ങള്

ലപര് പദ്ധതിയിൽ
നിന്നുള്ള 
ദൂരം (കിലലാ 
മീ5ർ)

അഭിKായങ്ങള്  

- പാരിസ്ഥിതിക സംലവദനക്ഷമതയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്: - (ഗുരുതരമായി മലിനമായ Kലദ?ം,      
കഠിനമായി മലിനമായ Kലദ?ം, പരിരക്ഷിത Kലദ?ം, പരിസ്ഥിതി ലലാല ലമഖല, വന്യജീവി 
ഇ�നാഴികള് മുതലായവ)
ബി. ലദ?ീയ വന്യജീവി ലബാർഡിടെC ശുപാർ?  ആവ?്യമാലണാ (അടെത / ഇ;)?
സി. പരിസ്ഥിതി സംലവദനക്ഷമതയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്
i സി. പരിസ്ഥിതി 

സംലവദനക്ഷമതയുടെ� 
വി?ദാം?ങ്ങള്

ലപര് /സ്വത്വം പദ്ധതിയിൽ 
നിന്നുള്ള ആകാ? 
ദൂരം
(കി.മീ)

അഭിKായങ്ങള് 

ii പരിസ്ഥിതിപരം, ഭൂKകൃതി, 
സാം×ാരിക അടെ;ങ്കിൽ മ5് 
അനുബന്ധ മൂല്യത്തിന് 
ലവണ്ടിയുള്ള 
അന്താരാഷ്ട്ര കണ്ടെവന്ഷനുകള്,
ലദ?ീയ Kാലദ?ിക 
നിയമനിർമ്മാണം എന്നിവയുടെ� 
കീഴിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 
Kലദ?ം. 

iii പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങjാൽ 
Kധാനടെപ്പട്ടലതാ ലലാലമായലതാ 
ആയ Kലദ?ങ്ങള് - 
തണ്ണീർത്ത�ങ്ങള്, ജലപാതകള് 
അടെ;ങ്കിൽ മ5് ജലാ?യങ്ങള്,  
തീരലദ? ലമഖല, 
കൈജവമണ്ഡലങ്ങള്, 
പർവതങ്ങള്, വനങ്ങള്

iv Kജനനം, കൂടുണ്ടാക്കൽ, വിശ്രമം, 
തീന്ല?ഖരണം, കൈ?ത്യകാല 
ചിലവഴിക്കൽ, ലദ?ാന്തര ഗമനം  
എന്നിവയ്ക്കായി 
സസ്യജന്തുജാലങ്ങള് 
ഉപലയാഗിക്കുന്ന സംരക്ഷിതവും 
Kധാനടെപ്പട്ടതും ലലാലവുമായ 
Kലദ?ങ്ങള്

v ഉള്നാ�ന്, തീരലദ?, സമുദ്ര 
അടെ;ങ്കിൽ ഭൂഗർഭജലം
സംസ്ഥാന, ലദ?ീയ 
അതിർത്തികള്

vi വിലനാദത്തിലനാ മ5് 
വിലനാദസഞ്ചാര തീർത്ഥാ�ന 
ലമഖലകjിലലലക്കാ 
Kലവ?നത്തിനായി 
ടെപാതുജനങ്ങള് ഉപലയാഗിക്കുന്ന 
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വഴികലjാ മ5് സൗകര്യങ്ങലjാ
vii Kതിലരാധ Kതിഷ്ഠാപനങ്ങള് 
viii ജനസാന്ദ്രതയുള്ള അടെ;ങ്കിൽ 

ബിൽ5്-അപ്പ് Kലദ?ം 
ix സംലവദനക്ഷമതയുള്ള  

മനുഷ്യനിർമിത ഭൂവിനിലയാഗം 
കൈകവ?മുള്ള Kലദ?ങ്ങള്
(ആശുപത്രികള്, സ്കൂളുകള്, 
ആരാധനാലയങ്ങള്, സമൂഹ 
സൗകര്യങ്ങള്)

x Kധാനടെപ്പട്ട, ഉയർന്ന 
നിലവാരമുള്ള അടെ;ങ്കിൽ 
വിരjമായ വിഭവങ്ങള് അ�ങ്ങിയ 
Kലദ?ങ്ങള്
(ഭൂഗർഭ ജലലസ്രാതസ്സുകള്, 
ഉപരിതല വിഭവങ്ങള്,
വനം, കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, 
വിലനാദ സഞ്ചാരം, ധാതുക്കള്)

xi ഇതിനകം മലിനീകരണത്തിന് 
അടെ;ങ്കിൽ
പാരിസ്ഥിതിക നാ?ത്തിന് 
വിലധയമായ Kലദ?ങ്ങള്
(നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ 
പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങള് 
കവിയുന്നവ)

xii പാരിസ്ഥിതിക K?് നങ്ങള് 
ഉണ്ടാക്കാന് പദ്ധതിക്ക് 
കാരണമാലയക്കാവുന്ന 
Kകൃതിദുരന്തത്തിന് സാധ്യതയുള്ള 
Kലദ?ങ്ങള്
(ഭൂകhങ്ങള്, ഭൂചലനം, 
മണ്ണി�ിച്ചിൽ, മടെണ്ണാലിപ്പ്, 
ടെവള്ളടെപ്പാക്കം
അടെ;ങ്കിൽ അലങ്ങയ5ടെത്ത 
Kതികൂല കാലാവസ്ഥാ 
സാഹചര്യങ്ങള്)

ഡി. മുകjിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്ക്, ലയാഗ്യതയുള്ള അലതാറി5ിയിൽ നിന്നുള്ള എന് ഓ സി  /
അനുമതി ആവ?്യമാലണാ? (അടെത / ഇ;)

18 Kലദ?ത്ത് ഭൗതികമായ മാ5ങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്ന, പദ്ധതിയുടെ� നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം 
ന�ത്തൽ  അടെ;ങ്കിൽ Kവർത്തനം നിർത്തലാക്കൽ  (ല�ാലപ്പാഗ്രഫി, ഭൂവിനിലയാഗം, 
ജലാ?യങ്ങjിടെല മാ5ങ്ങള് മുതലായവ)

വിവരങ്ങള് / ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം അടെത / 
ഇ; 

വി?ദാം?ങ്ങള്, 
(സാധ്യമാകുന്നി�ടെത്ത;ാം
ഏകലദ? അjവുകള് / 
നിരക്കുകള്)
വസ്തുതകളുടെ� ഉറവി�വും 

i.    ഭൂവിനിലയാഗത്തിൽ സ്ഥിരലമാ താൽക്കാലികലമാ 
ആയ മാ5ം, ഭൂമിയുടെ� ലമലാപ്പ്  അടെ;ങ്കിൽ സ്ഥലവർണ്ണന,
ഭൂവിനിലയാഗത്തിടെC തീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്നത് ഉള്ടെപ്പടെ�
(Kാലദ?ിക ഭൂവിനിലയാഗ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട്) ?
ii.   നിലവിലുള്ള ഭൂമി, സസ്യങ്ങള്, ടെകട്ടി�ങ്ങള് 
എന്നിവയുമായുള്ള അകലം ?
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iii.   പുതിയ ഭൂവിനിലയാഗങ്ങളുടെ� സൃഷ്ടി ?
iv.   നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പുള്ള അലന്വഷണം, 
ഉദാഹരണത്തിന്,  ലബാർ ലഹാളുകള്, മണ്ണ് പരില?ാധന ?
v.    നിർമ്മാണ Kവർത്തനങ്ങള് ?
vi.   ടെപാjിക്കൽ Kവർത്തനങ്ങള് ?
vii.   നിർമ്മാണ Kവർത്തനങ്ങള്ക്ക്,  അടെ;ങ്കിൽ 
നിർമ്മാണ ടെതാഴിലാjികളുടെ� പാർപ്പി�ത്തിന് 
ഉപലയാഗിക്കുന്ന താൽക്കാലിക സ്ഥലങ്ങള് ? 
viii.  ഭൂ ഉപരിതലത്തിന് മുകjിടെല ടെകട്ടി�ങ്ങള്, ഘ�നകള് 
അടെ;ങ്കിൽ മണ്ലവലകള്, മണ്ണി�ിച്ചിൽ
ലരഖീയ ഘ�നകള്, ടെവട്ടലും മൂ�ലും  അടെ;ങ്കിൽ ഉത്ഖനനം
എന്നിവ ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള Kവർത്തികള്?
ix.   ഖനനം അടെ;ങ്കിൽ തുരങ്കനിർമ്മാണം  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള
ഭൂഗർഭ ലജാലികള് ?
x.    വീടെണ്ടടുക്കൽ Kവർത്തനങ്ങള് ? 
xi.   ആഴംകൂട്ടൽ ?
xii.   ഓഫ്-ലഷാർ ഘ�കങ്ങള് ?
xiii.  ഉല്പാദന നിർമ്മാണ Kവർത്തനങ്ങള് ?
xiv.  സാധനങ്ങള് സംഭരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ?
xv.   ഖരമാലിന്യങ്ങള് അടെ;ങ്കിൽ ദ്രാവക മാലിന്യങ്ങള് 
സം×രിക്കാലനാ നിർമാർജനം ടെചയ്യാലനാ ഉള്ള 
സൗകര്യങ്ങള് ?
xvi.  Kവർത്തന ടെതാഴിലാjികളുടെ�, ദീർഘകാല 
ഭവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ?
xvii.  നിർമ്മാണ സമയലത്താ അടെ;ങ്കിൽ Kവർത്തന 
സമയലത്താ പുതിയ ലറാഡ്, ടെറയിൽ അടെ;ങ്കിൽ ക�ൽ 
ഗതാഗതം ? 
xviii. പുതിയ അടെ;ങ്കിൽ മാ5ം വരുത്തിയ റൂട്ടുകളും 
ലസ്റ്റഷനുകളും തുറമുഖങ്ങളും വിമാനത്താവjങ്ങളും 
ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള പുതിയ ലറാഡ്, ടെറയിൽ, വായു, ജല മാർഗ
അടെ;ങ്കിൽ മ5് ഗതാഗത അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ?
xix.   ഗതാഗത ചലനങ്ങjിടെല മാ5ങ്ങjിലലക്ക് നയിക്കുന്ന, 
നിലവിലുള്ള ഗതാഗത റൂട്ടുകളുടെ� അടെ;ങ്കിൽ അ�ിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങളുടെ� അ�യ്ക്കൽ അടെ;ങ്കിൽ വഴിതിരിച്ചുവി�ൽ ? 
xx.   പുതിയലതാ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടലതാ ആയ Kസരണ  
കൈലനുകലjാ കൈപപ്പ് കൈലനുകലjാ ?
xxi.  നീർച്ചാലുകളുടെ�ലയാ അക്വിഫയറുകളുടെ�ലയാ 
ജലസവില?ഷതടെയ  ത�ഞ്ഞ് നിർത്തൽ, ചാല് ടെവട്ടൽ, 
ദി?മാ5ൽ അടെ;ങ്കിൽ മടെ5ടെന്തങ്കിലും മാ5ങ്ങള് ?
xxii.   അരുവികളുടെ� മുറിച്ച് ക�ക്കൽ ?
xxiii. ജലമൂ5ലിടെC സംഗ്രഹം അടെ;ങ്കിൽ സ്ഥാനമാ5ം
  ഭൂഗർഭ അടെ;ങ്കിൽ ഉപരിതല ജലം?
xxiv.  നീടെരാഴുക്കിടെന ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ 
ജലാ?യങ്ങjിലലാ ഭൂKതലത്തിലലാ മാ5ങ്ങള് ?  
xxv.  നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം അടെ;ങ്കിൽ 
നിർത്തലാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി, ഉലദ്യാഗസ്ഥരുടെ�ലയാ 
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വസ്തുക്കളുടെ�ലയാ ഗതാഗതം ?
xxvi.  ദീർഘകാല  ടെപാjിക്കൽ, ഇ;ാതാക്കൽ, 
പുനഃരുദ്ധാരണ ലജാലികള് ? 
xxvii. നിർത്തലാക്കൽ Kവർത്തനം ന�ക്കുന്ന സമയത്ത്
  അത് പരിസ്ഥിതിടെയ ബാധിക്കുലമാ ? 
xxviii.  ഒരു Kലദ?ലത്തക്ക്  ഒന്നുകിൽ താൽക്കാലികമായി 
അടെ;ങ്കിൽ ?ാ?്വതമാലയാ ഉള്ള ആളുകളുടെ� ക�ന്ന് 
കയ5ം ? 
xxix. അന്യവം? ജീവികളുടെ� വരവ് ?
xxx. സഹജമായ വം?ങ്ങളുടെ� അടെ;ങ്കിൽ ജനിതക 
കൈവവിധ്യത്തിടെC നഷ്ടം ?
xxxi.  മടെ5ടെന്തങ്കിലും ന�പ�ികള് ?

19 മനുഷ്യടെC ആലരാഗ്യത്തിലനാ പരിസ്ഥിതിലക്കാ ഹാനികരമാലയക്കാവുന്ന, അടെ;ങ്കിൽ മനുഷ്യടെC 
ആലരാഗ്യത്തിന് അപക�സാധ്യത യഥാർത്ഥമാലയാ സാധ്യതലയാ ഉള്ള ആ?ങ്കകള് ഉയർത്തുന്ന  
വസ്തുക്കളുടെ�ലയാ സാധനങ്ങളുടെ�ലയാ ഉപലയാഗം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, കൈകകാര്യം ടെചയ്യൽ 
അടെ;ങ്കിൽ ഉത്പാദനം. 
വിവരങ്ങള് / ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം അടെത / 

ഇ; 
  

വി?ദാം?ങ്ങള്, (സാധ്യമാകുന്ന
ഇ�ടെത്ത;ാംഏകലദ? 
അjവുകള് / നിരക്കുകള്)
വസ്തുതകളുടെ� ഉറവി�വും

 i.   മനുഷ്യടെC ആലരാഗ്യത്തിലനാ പരിസ്ഥിതിലക്കാ
(സസ്യജന്തുജാലങ്ങള്, ജലവിതരണം), 
അപക�കരമായ വസ്തുക്കളുടെ�ലയാ സാധനങ്ങളുടെ�ലയാ
ഉപലയാഗം,               (എ ംഎസ് ഐ എച്ച് സി 
നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ച്) ?
ii.   ലരാഗം സംഭവിക്കുന്നതിലലാ അടെ;ങ്കിൽ ലരാഗ 
Kലവഗത്തിടെന ബാധിക്കുന്നതിലലാ ഉള്ള മാ5ങ്ങള് 
(ഉദാ. Kാണികലjാ ജലജന്യലരാഗങ്ങലjാ) ?
iii. ജനങ്ങളുടെ� ലക്ഷമടെത്ത ബാധിക്കുന്നു,  ഉദാ. ജീവിത 
വ്യവസ്ഥകടെj മാറ്റുന്നതിലൂടെ� ? 
iv.  പദ്ധതി ബാധിക്കുന്ന ദുർബലരായ കൂട്ടർ ഉദാ. 
ആശുപത്രി ലരാഗികള്, കുട്ടികള്, Kായമായവർ 
തു�ങ്ങിയവർ ?
v. മടെ5ടെന്തങ്കിലും കാരണങ്ങള് ?

20 മലിനീകരണ വസ്തുക്കലjാ അടെ;ങ്കിൽ ഏടെതങ്കിലും അപക�കരമായ, വിഷകരമായലതാ 
ഉപദ്രവകരമായലതാ ആയ വസ്തുക്കള്  വായുവിലലക്കുള്ള ഉദ്വമനം (കിലലാഗ്രാം/മണിക്കൂർ) 
വിവരങ്ങള് / ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം

  

അടെത /
ഇ; 

വി?ദാം?ങ്ങള്, 
(സാധ്യമാകുന്ന ഇ�ടെത്ത;ാം 
ഏകലദ? അjവുകള് / 
നിരക്കുകള്)
വസ്തുതകളുടെ� ഉറവി�വും

i . കൈജവ ലഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ� കത്തിക്കലിലൂടെ�, 
സ്ഥിരതയുള്ളലതാ ചലിക്കുന്നലതാ ആയ ഉറവി�ങ്ങjിൽ 
നിന്ന് ഉദ്വമനം   ?
ii . Kവർത്തന Kക്രിയയിലൂടെ�യുള്ള ഉദ്വമനം   ?
iii. വസ്തുക്കള് കൈകകാര്യം ടെചയ്യുലhാള്, നീക്കം 
ടെചയ്യുലhാഴും സംഭരിക്കുലhാഴുമുള്ള ഉദ്വമനം ?
iv.  യലന്ത്രാപകരണങ്ങjിൽ നിന്നും നിർമ്മാണ Kവർ
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ത്തനങ്ങjിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്വമനം   ? 
v. സാധങ്ങള് കൈകകാര്യം ടെചയ്യുലhാഴും നിർമ്മാണ 
വസ്തുക്കള്, മലിനജലം, മാലിന്യം  അ�ക്കമുള്ള വസ്തുക്കള്  
കൈകകാര്യം ടെചയ്യുലhാഴുമുള്ള ടെപാ�ിയും ഗന്ധവും   ?
vi. മാലിന്യങ്ങളുടെ� ജ്വലനത്തിലൂടെ�യുള്ള ഉദ്വമനം ?
vii. തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങjിൽ മാലിന്യം (ഉദാ. ചീന്തുകള്, 
നിർമ്മാണ അവ?ിഷ്ടങ്ങള്) കത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള 
ഉദ്വമനം ? 
viii.  മ5് ഉറവി�ങ്ങjിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്വമനം ?

21 ?ബ്ദത്തിടെCയും കhനത്തിടെCയും ഉണ്ടാകലും, ടെവjിച്ചത്തിടെCയും താപത്തിടെCയും ഉദ്വമനവും 
വിവരങ്ങള് / ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം അടെത / 

ഇ; 
വി?ദാം?ങ്ങള്, 
(സാധ്യമാകുന്ന ഇ�ടെത്ത;ാം 
ഏകലദ? അjവുകള് / 
നിരക്കുകള്)
വസ്തുതകളുടെ� ഉറവി�വും

i ഉപകരണങ്ങളുടെ� Kവർത്തനത്തിൽ നിന്ന്
ഉദാ. എഞ്ചിനുകള്, ടെവCിലലഷന് പ്ലാC്, ക്രഷറുകള് ?
ii. വ്യാവസായിക അടെ;ങ്കിൽ സമാന Kക്രിയകjിൽ 
നിന്ന് ?
iii.  നിർമ്മാണത്തിൽ നിലന്നാ ടെപാjിച്ചുമാ5ലിൽ നിലന്നാ
? 
iv. കൈപലിംഗ്, ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് Kക്രിയയിൽ നിന്ന് ? 
v.  നിർമ്മാണത്തിൽ നിലന്നാ Kവർത്തന സഞ്ചാരത്തിൽ
നിലന്നാ ? 
vi.  ടെവjിച്ച സംവിധാനത്തിൽ നിലന്നാ ?ീതീകരണ 
സംവിധാനത്തിൽ നിലന്നാ ? 
vii.  മല5ടെതങ്കിലും സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ?

22 മലിനീകരണ വസ്തുക്കള് ഭൂമിയിലലലക്കാ, അഴുക്കുചാൽ, ഉപരിതല ജലം, ഭൂഗർഭജലം, തീരലദ? ജലം 
അടെ;ങ്കിൽ ക�ൽ എന്നിവയിലലലക്കാ പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെ�, ഭൂമിലയാ ടെവള്ളലമാ മലിനമാകാനുള്ള 
സാധ്യത

വിവരങ്ങള് / ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം അടെത / ഇ; വി?ദാം?ങ്ങള്, 
(സാധ്യമാകുന്ന 
ഇ�ടെത്ത;ാം ഏകലദ? 
അjവുകള് / 
നിരക്കുകള്)
വസ്തുതകളുടെ� ഉറവി�വും

i .  അപക�കരമായ വസ്തുക്കളുടെ� കൈകകാര്യം 
ടെചയ്യൽ, സംഭരണം, ഉപലയാഗം ലചാർച്ച 
എന്നിവയിൽ നിന്ന് ?
ii. ജലത്തിലലലക്കാ ഭൂമിയിലലലക്കാ മലിനജലം 
അടെ;ങ്കിൽ മ5് മാലിന്യങ്ങള് പുറന്തള്ളുന്നതിലൂടെ� 
(Kതീക്ഷിച്ച രീതിയും പുറന്തള്ളുന്ന സ്ഥലവും)?
iii വായുവിലലലക്കാ ടെവള്ളത്തിലലലക്കാ പുറന്തള്ളുന്ന
മലിനീകരണ വസ്തുക്കളുടെ� നിലക്ഷപത്തിലൂടെ� ?
iv മല5ടെതങ്കിലും ഉറവി�ങ്ങjിൽ നിന്ന്?
v ഈ ഉറവി�ങ്ങjിൽ നിന്ന്, മലിനവസ്തുക്കള്  
ദീർഘകാലമായി പരിസ്ഥിതിയിൽ 
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ടെകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അപക�മുലണ്ടാ? 
23 പദ്ധതിയുടെ� നിർമ്മാണ സമയലത്താ Kവർത്തന സമയലത്താ മനുഷ്യടെC ആലരാഗ്യടെത്തലയാ 

പരിസ്ഥിതിടെയലയാ ബാധിലച്ചക്കാവുന്ന അപക�ങ്ങളുടെ� സാധ്യത
വിവരങ്ങള് / ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം അടെത / 

ഇ; 
വി?ദാം?ങ്ങള്, 
(സാധ്യമാകുന്ന ഇ�ടെത്ത;ാം 
ഏകലദ? അjവുകള് / 
നിരക്കുകള്)
വസ്തുതകളുടെ� ഉറവി�വും

i. അപക�കരമായ വസ്തുക്കളുടെ� സംഭരണം, കൈകകാര്യം
ടെചയ്യൽ, ഉപലയാഗം അടെ;ങ്കിൽ ഉത്പാദനം 
എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ല�ാ�നങ്ങള്, ലചാർച്ചകള്, തീ 
തു�ങ്ങിയവ ?
ii. മല5ടെതങ്കിലും കാരണങ്ങjാൽ ?
iii.  പാരിസ്ഥിതിക നാ?മുണ്ടാക്കുന്ന Kകൃതി ദുരന്തങ്ങള് 
പദ്ധതിടെയ ബാധിക്കുലമാ? (ഉദാ. ടെവള്ളടെപ്പാക്കം, 
ഭൂകhം, മണ്ണി�ിച്ചിൽ, ലമഘവില�ാ�നം തു�ങ്ങിയവ) ?

24 Kലദ?ത്ത് നിലവിലുള്ള അടെ;ങ്കിൽ ആസൂത്രണം ടെചയ്തിട്ടുള്ള മ5് Kവർത്തനങ്ങള്ടെക്കാപ്പം 
പാരിസ്ഥിതിക Kത്യാഘാതങ്ങള്ക്ക് ഇ�യാക്കുന്ന അടെ;ങ്കിൽ സഞ്ചിത Kത്യാഘാതങ്ങള്ക്ക് 
സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ (പലരാക്ഷമായ വികസനം ലപാലുള്ളവ) പരിഗണിലക്കണ്ട ഘ�കങ്ങള്
വിവരങ്ങള് / ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം അടെത /

ഇ; 
വി?ദാം?ങ്ങള്, (സാധ്യമാകുന്ന 
ഇ�ടെത്ത;ാം ഏകലദ? 
അjവുകള് / നിരക്കുകള്)
വസ്തുതകളുടെ� ഉറവി�വും

i.  പരിസ്ഥിതിടെയ ബാധിലച്ചക്കാവുന്ന സഹായ 
സൗകര്യങ്ങളുടെ� വികസനത്തിലലക്കും അനുബന്ധ 
വികസനത്തിലലക്കും  അടെ;ങ്കിൽ പദ്ധതി 
ഉലത്തജിപ്പിക്കുന്ന വികസനത്തിലലക്കും നയിക്കുന്നത് :  
ഉദാ.: പിന്തുണയ് ക്കുന്ന അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് 
(ലറാഡുകള്, കൈവദ്യുതി വിതരണം, മാലിന്യ-മലിനജല 
ശുദ്ധീകരണം മുതലായവ); പാർപ്പി� വികസനം;
വിതരണ ശൃംഖലയിടെലയും താഴ് വാരങ്ങjിടെലയും 
വ്യവസായങ്ങള്; മടെ5ടെന്തങ്കിലും ?
ii സ്ഥലത്തിടെC പിന്നീടുള്ള ഉപലയാഗം, പരിസ്ഥിതിടെയ 
ബാധിക്കുന്നതിലലക്ക് നയിക്കുലമാ ?
iii. പിന്നീടുള്ള സംഭവവികാസങ്ങള്ക്ക് ഒരു മാതൃക 
സജ്ജീകരിക്കലണാ ?
iv. സമാന ഫലങ്ങള് ഉള്ള നിലവിലുള്ള അടെ;ങ്കിൽ 
ആസൂത്രിതമായ മ5് പദ്ധതികളുടെ� സാമീപ്യം കാരണം 
സഞ്ചിത ഫലങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു ? 

25 തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ഏടെതങ്കിലും ലകാ�തി ലകസുകള് പദ്ധതിയിലÔൽ ഉലണ്ടാ (അടെത / ഇ;); 
ഉടെണ്ടങ്കിൽ, വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.

26 എന്വലയാണ്ടെമC് ടെKാട്ടക്ഷന് ആക്ട് / എയർ (Kിവന്ഷന്  ആC് കണ്ല�ാള് ഓഫ് ടെപാj്യൂഷന് 
ആക്റ്റ് / വാട്ടർ (Kിവന്ഷന് ആC് കണ്ല�ാള് ഓഫ് ടെപാj്യൂഷന്) ആക്റ്റ് Kകാരം നിർലi?ം 
നൽകിയിട്ടുലണ്ടാ ? ,(അടെത അ;;   ഉടെണ്ടങ്കിൽ, വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക

27 കൂടെ� ടെവലക്കണ്ടുന്ന ലരഖകള്
എ Kീ ഫീസിബിലി5ി റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക. (പിഡിഎഫ് മാത്രം)  
ബി ലലഔട്ട് പ്ലാനിടെC പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക (പിഡിഎഫ് മാത്രം)
സി പദ്ധതി വക്താവ് അടെ;ങ്കിൽ അംഗീകൃത വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട കവർ ടെല5ർ അപ് ലലാഡ് 

ടെചയ്യുക (പി ഡി എഫ് മാത്രം) 
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ഡി ഉപലയാക്തൃ ഏജന്സിടെയ Kതിനിധീകരിച്ച്, ഈ അലപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന 
വ്യക്തിടെയ പിന്തുണച്ച് പദ്ധതി  വക്താവ് ഒപ്പിട്ട ആതകൈറലസഷടെC  ഒരു പകർപ്പ് 
അപ് ലലാഡുടെചയ്യുക (പി ഡി എഫ് മാത്രം )

28 ഉറപ്പ് ടെകാടുക്കൽ 
ഈ അലപക്ഷയിലും ഉള്ള�ക്കത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും എടെC അറിവിലും 
വി?്വാസത്തിലും ഏ5വും മികച്ചത് സത്യമാടെണന്ന് ഞാന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, കൂ�ാടെത, ഏടെതങ്കിലും 
ഘട്ടത്തിൽ വസ്തുതകളുടെ�യും വിവരങ്ങളുടെ�യും ഏടെതങ്കിലും ഭാഗം ടെത5ായലതാ ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ
ആടെണന്ന് കടെണ്ടത്തിയാൽ, പദ്ധതി നിരസിക്കടെപ്പടുടെമന്നും, പദ്ധതിക്ക് എടെന്തങ്കിലും അനുമതി നൽ
കിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, അത് ഞങ്ങളുടെ� നഷ്ടം ടെചലവിലും അസാധുവാക്കടെപ്പടുടെമന്നും എനിക്കറിവുള്ളതാണ്.
മുകjിൽ പറഞ്ഞതിന് പുറലമ, ഒരു Kവർത്തനവും നിർമ്മാണവും വിപുലീകരണവും ഇത് വടെരയും 
ഏടെ5ടുത്തിട്ടിടെ;ന്ന് ഞാന് ഇതിനാൽ Kതിജ്ഞ ടെചയ്യുന്നു.
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം

കുറിപ്പ്:
1. ലകാസ്റ്റൽ ടെറഗുലലഷന് ലസാണ് ലനാട്ടിഫിലക്കഷന് (സിആർഇസഡ്) 2019 അനുസരിച്ചുള്ള അനുമതി 
ആവ?്യമുള്ള പദ്ധതികള്, ഒരു അംഗീകൃത ഏജന്സി പദ്ധതി Kവർത്തനങ്ങള് കൃത്യമായി 
അ�യാjടെപ്പടുത്തിയ ഒരു സിആർഇസഡ് മാപ്പ് (�ിഓആറിടെC ഘട്ടത്തിൽ ) അലപക്ഷലയാടെ�ാപ്പം 
സമർപ്പിക്കുണം, കൂ�ാടെത, ലസ്റ്റ5് ലകാസ്റ്റൽ ലസാണ് മാലനജ്ടെമC് അലതാറി5ിയുടെ� ശുപാർ?കളും (ഇസിയുടെ� 
ഘട്ടത്തിൽ). ഇലതാടെ�ാപ്പം സിആർഇസഡിൽ സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന Kവർത്തനങ്ങള്ക്കായി, സിആർഇസഡ് 
ലനാട്ടിഫിലക്കഷന് 2019 ടെC വ്യവസ്ഥകള് ക്ക് കീഴിൽ ആവ?്യമായ അനുമതി ലനടുന്നതിനുള്ള ന�പ�ിയും 
സ്വീകരിക്കണം. 

2. ലദ?ീയ ഉദ്യാനങ്ങള്, വന്യജീവി സലങ്കതങ്ങള്, കൈജവ മണ്ഡല സംവരണ ലമഖല, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ� 
ലദ?ാ�ന ഇ�നാഴികള് എന്നിവയുടെ� 10 കിലലാമീ5റിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ� കാര്യത്തിൽ,  ഈ 
സവില?ഷതകളും പദ്ധതി സ്ഥലവും കാണിച്ച്, ചീഫ് കൈവൽഡ് കൈലഫ് വാർഡടെC ശുപാർ?യും 
അഭിKായങ്ങളും ഉള്ടെപ്പടുത്തി ചീഫ് കൈവൽഡ് കൈലഫ് വാർഡന്, ?രിയായി Kാമാണീകരിച്ച് ടെകാണ്ടുള്ള ഒരു
മാപ്പ് പദ്ധതി വക്താവ് സമർപ്പിക്കണം (Kയർ-ഇസിയുടെ� ഘട്ടത്തിൽ).
 
3. വിലയിരുത്തലലന്വഷണം, Kയർ-ഇസി, കാലാകാലങ്ങjിൽ ആവ?്യമായി വരുന്ന തു�ർന്നുള്ള വ്യക്തത, 
പദ്ധതി വക്താവിടെന Kതിനിധീകരിച്ച് ഇഎസി ലയാഗത്തിൽ പടെങ്കടുക്കുന്നതിന് ഒടെക്കയുള്ള അലപക്ഷ 
സമർപ്പിക്കൽ എന്നിങ്ങടെന മന്ത്രാലയവുമായുള്ള എ;ാ കത്തി�പാടുകളും, ഒപ്പി�ാന് അംഗീകരിക്കടെപ്പട്ടയാള് 
മാത്രലമ ന�ത്താവൂ. ഇങ്ങിടെന നിർദിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി ഒപ്പി�ാന് അംഗീകരിക്കടെപ്പട്ട ആള്, അലiഹത്തിടെC 
അവകാ?വാദടെത്ത പിന്തുണക്കുന്ന  Kമാണവും സമർപ്പിക്കണം. 
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അനുബന്ധം - III
(വകുപ്പ് 11 കാണുക)

ലഫാം -1 എ
(ടെഷഡ്യൂjിടെല 42, 43 ഇനങ്ങjിടെല ‘ബി 2’ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന

ടെകട്ടി� അടെ;ങ്കിൽ നിർമ്മാണ പദ്ധതികള്ക്ക് മാത്രം)
പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങളുടെ� ടെചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

(ഫാറത്തിടെനാപ്പം,  ആവ?്യമുള്ള വി?ദീകരണ കുറിപ്പുകj�ക്കമുള്ള മുഴുവന് വിവരങ്ങളും
നിർiിഷ്ട പരിസ്ഥിതി മാലനജുടെമC് പ്ലാനും ലമാണി5റിംഗ് ലKാഗ്രാമും സഹിതം പദ്ധതി
വക്താക്കള് സമർപ്പിക്കുക)
നhർ ഇനം വി?ദ വിവരങ്ങള് 
1 ഭൂമി പരിസ്ഥിതി 
1.1 ചുറ്റുപാടുകളുമായി ടെപാരുത്തടെപ്പ�ാത്ത പദ്ധതി നിലവിലുള്ള വിനിലയാഗത്തിൽ

കാര്യമായ മാ5ം വരുത്തുലമാ ? 
(നിർiിഷ്ട ഭൂവിനിലയാഗം Kലദ?ത്തിടെC അംഗീകൃത മാസ്റ്റർ പ്ലാന് / വികസന
പദ്ധതിക്ക്  അനുസൃതമായിരിക്കണം.  ഭൂവിനിലയാഗത്തിൽ  എടെന്തങ്കിൽ
മാ5മുടെണ്ടങ്കിൽ,  ലയാഗ്യതയുള്ള  അലതാറി5ിയിൽ  നിന്ന്  നിയമപരമായ
അംഗീകാരവും സമർപ്പിക്കണം)

1.2 ഭൂവിസ്തൃതി,  ബിൽ ഡ്  അപ്പ്  ഏരിയ,  ജല ഉപലഭാഗം,  കൈവദ്യുതി  ആവ?്യകത,
കണക്റ്റിവി5ി,  സമൂഹ  സൗ  കര്യങ്ങള്,  പാർക്കിംഗ്  ആവ?്യങ്ങള്  മുതലായ
എ;ാ Kധാന പദ്ധതി ആവ?്യകതകളും പട്ടികടെപ്പടുത്തുക.

1.3 നിർiിഷ്ട  സ്ഥലത്തിന്  നിലവിലുള്ള  സൗകര്യങ്ങjിൽ,  നിർiിഷ്ട
Kവർത്തനത്തിടെC  ആഘാതങ്ങള്  എടെന്താടെക്കയാണ്  ?  (തുറസ്സായ
സ്ഥലങ്ങള്,  സമൂഹ  സൗകര്യങ്ങള്,  നിലവിലുള്ള  ഭൂവിനിലയാഗത്തിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള് ,  Kാലദ?ിക  പരിസ്ഥിതി?ാസ് ത്രടെത്ത  ബാധിക്കുന്നത്
എങ്ങിടെന) 

1.4 മടെണ്ണാലിപ്പ്,  താണ്ലപാകൽ,  അസ്ഥിരത  തു�ങ്ങിയവക്ക്  കാരണമാകുന്ന
തരത്തിൽ എടെന്തങ്കിലും  കാര്യമായ ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുലമാ  ?  (മണ്ണിടെC തരം,
ചരിവ്  വി?കലനം,  താണ്ലപാകലിനുള്ള സാധ്യത,  ഭൂകhം തു�ങ്ങിയവയുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകണം).

1.5 Kകൃതിദത്ത  ജലനിർഗ്ഗമനസംവിധാനങ്ങjിൽ  മാ5ം  വരുത്തുന്നത്  ഈ
നിർലi?ത്തിൽ  ഉള്ടെപ്പടുലമാ?  (നിർiിഷ്ട  പദ്ധതി  സ്ഥലത്തിന്  സമീപമുള്ള
സ്വാഭാവിക  ജലനിർഗ്ഗമന  സംവിധാനം,  അ�യാjടെപ്പടുത്തി,  ഒരു  ലകാണ്ടൂർ
മാപ്പിൽ വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക)

1.6 നിർമ്മാണ Kവർത്തനങ്ങjിൽ ഉള്ടെപ്പടുന്ന മണ്ലവലകളുടെ� അjവ് - ടെവട്ടൽ
മൂ�ൽ, വീടെണ്ടടുക്കൽ തു�ങ്ങിയവ. സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ലവണ്ടിവരുന്ന മണ്
ലവലയുടെ�യും മൂ�ൽ വസ്തുക്കള് ടെകാണ്ട് വരുന്നതിടെCയും വി?ദാം?ങ്ങളും)

1.7 നിർമ്മാണ  കാലയjവിൽ  ജലവിതരണം,  മാലിന്യ  സം×രണം  തു�ങ്ങിയവ
സംബന്ധിച്ച വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക,

1.8 താഴ്ന്ന  Kലദ?ങ്ങളും  തണ്ണീർത്ത�ങ്ങളും  മാറുലമാ?  (താഴ്ന്ന  Kലദ?ങ്ങളും
തണ്ണീർത്ത�ങ്ങളും  നിർiിഷ്ട  Kവർത്തനത്തിൽ  നിന്ന്  പരിഷ്കരിക്കുന്നതിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക)

1.9 നിർമ്മാണ സമയത്തുള്ള നിർമ്മാണ അവ?ിഷ്ടങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും
ആലരാഗ്യത്തിന്  അപക�മുണ്ടാക്കുലമാ?  (നിർമ്മാണ  അധ്വാനം  ഉള്ടെപ്പടെ�
നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ തരം മാലിന്യങ്ങളുടെ� അjവ്
നൽകുക, അവ നീക്കംടെചയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളും)

2 ജല പരിസ്ഥിതി 
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2.1 വിവിധ  ഉപലയാഗങ്ങള്ക്കായുള്ള  ആവ?്യകതകള്  നൽകുന്നതിടെനാപ്പം
നിർiിഷ്ട  പദ്ധതിയുടെ�  ടെമാത്തം  ജലത്തിടെC  അjവും  നൽകുക.  ജല
ആവ?്യകത എങ്ങടെന നിറലവറ്റും ? ഉറവി�ങ്ങളും അjവുകളും Kസ്താവിച്ച് വാട്ടർ
ബാലന്സ് ലസ്റ്റ5്ടെമC് നൽകുക

2.2 നിർiിഷ്ട  ജലലസ്രാതസ്സുകളുടെ�  ല?ഷി  എത്ര  ?  (ഒഴുക്കിടെന  അടെ;ങ്കിൽ
വരവിടെന ആശ്രയിക്കാവുന്നത്) 

2.3 ഒരുപലക്ഷ,  ജലവിതരണം  ഒരു  മുനിസിപ്പൽ  ഉറവി�ത്തിൽ  നിന്നടെ;ങ്കിൽ
ആവ?്യമായ ജലത്തിടെC ഗുണനിലവാരം എന്താണ് ?
(  ജല  ഗുണനിലവാര  വർഗ്ഗത്തിടെനാപ്പം,  ഭൗതിക,  രാസ,  കൈജവ
സവില?ഷതകള് നൽകുക) 

2.4 സം×രിച്ച മലിനജലം പുനരുപലയാഗം ടെചയ്യുന്നതിലൂടെ� ജലത്തിടെC ആവ?്യം
എത്രയാണ്  ലനരി�ാന്  കഴിയുക  ?  (അjവുകള്,  ഉറവി�ങ്ങള്,  ഉപലയാഗം
എന്നിവയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക)

2.5 മ5്  ഉപലയാക്താക്കjിൽ നിന്ന് ടെവള്ളം വഴിതിരിച്ചുവി�ടെപ്പടുലമാ? (നിലവിലുള്ള
മ5്  ഉപലയാഗങ്ങjിലും  ഉപലഭാഗത്തിടെC  അjവിലും  പദ്ധതിയുടെ�
Kത്യാഘാതങ്ങള് ദയവായി വിലയിരുത്തുക)

2.6 നിർiിഷ്ട Kവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽ നിന്നുള്ള
വർദ്ധിച്ച  മലിനീകരണം  എന്താണ്  ?  (നിർiിഷ്ട  Kവർത്തനത്തിൽ  നിന്ന്
ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്ന  മലിനജലത്തിടെC  അjവും  ഘ�നയും  സംബന്ധിച്ച
വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക)

2.7 ജല വിjടെവടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ജല ആവ?്യകതകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക
? സൃഷ്ടിച്ച സൗകര്യങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക

2.8 ദീർഘകാലാ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  നിർമ്മാണാനന്തര ഘട്ടത്തിടെല Kലദ?ത്തിടെC
ഉപരിതലത്തിലൂടെ�യുള്ള ടെവള്ളടെമാഴുക്കിടെC സവില?ഷതകള് മൂലം 
നിർiിഷ്ട  പദ്ധതി  കാരണം  സംഭവിക്കുന്ന  ഭൂവിനിലയാഗത്തിടെC
Kത്യാഘാതങ്ങള് എന്തായിരിക്കും ? (അjവ്പരവും ഗുണപരവും)
ഇത്  ടെവള്ളടെപ്പാക്ക  അടെ;ങ്കിൽ  ടെവള്ളം  കയറൽ  Kശ്നങ്ങള്  ഏടെതങ്കിലും
വിധത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുലമാ ? 

2.9 ഭൂഗർഭജലത്തിൽ ഈ നിർലi?ത്തിടെC Kത്യാഘാതങ്ങള് എടെന്താടെക്ക?
(ഭൂഗർഭജലം എടുക്കുലമാ; ഭൂഗർഭജല പട്ടിക, തിരിടെക നിറയ്ക്കാനുള്ള ല?ഷി, 
ലയാഗ്യതയുള്ള  അധികാരികjിൽ  ലഭിച്ച  അംഗീകാരങ്ങള്
എടെന്തങ്കിലുമുടെണ്ടങ്കിൽ അതിടെCയും വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.

2.10 നിർമ്മാണ  Kവർത്തനങ്ങjിൽ  നിന്ന്  ഒഴിഞ്ഞുലപാകുന്ന  ടെവള്ളം  ഭൂമിടെയയും
ജലാ?യങ്ങടെjയും  മലിനമാക്കുന്നത്  ത�യാന്  എന്ത്  മുന്കരുതലുകള്  /
ന�പ�ികള്  സ്വീകരിച്ചു  ?  (അjവുകളുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങളും  Kതികൂല
Kത്യാഘാതങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികളും നൽകുക) 

2.11 സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള മഴടെവള്ളപ്പാച്ചിൽ എങ്ങടെന കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നു?
(Kലദ?ടെത്ത  ടെവള്ളടെപ്പാക്കം  ഒഴിവാക്കാന്  ഏർടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
വ്യവസ്ഥകള്  വ്യക്തമാക്കുക,  ടെവള്ളടെമാഴുക്കിവി�ൽ  സൗകര്യങ്ങളുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങളുടെ� രൂപലരഖ ലകാണ്ടൂർ ടെലവലിടെനാപ്പം നൽകുക) 

2.12 നിർമാണടെത്താഴിലാjികളുടെ�  വിന്യാസം,  Kലത്യകിച്ച്  ഏ5വും  തിരലക്കറിയ
കാലഘട്ടത്തിലലത്,  പദ്ധതി  സ്ഥലത്തിഒടെC  ചുറ്റുപാ�ിടെന  വൃത്തിയി;ാത്ത
അവസ്ഥയിലലക്ക്  നയിക്കുലമാ?  (?രിയായ  വി?ദീകരണലത്താടെ�
ന്യായീകരിക്കുക)

2.13 മലിനജലം  ല?ഖരിക്കുന്നതിനും  സം×രിക്കുന്നതിനും  സുരക്ഷിതമായി  നീക്കം
ടെചയ്യുന്നതിനും  ആ  സ്ഥലത്ത്  ഏർടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  സൗകര്യങ്ങള്
എടെന്താടെക്ക  ?  (മലിനജല ഉൽപാദനത്തിടെC അjവ്,  സാലങ്കതികവിദ്യയുള്ള
സം×രണ  ല?ഷി,  പുനരുപലയാഗത്തിനും  നീക്കംടെചയ്യലിനുമുള്ള
സൗകര്യങ്ങള് എന്നിവയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക)

2.14 സം×രിച്ച  മലിനജലം  ല�ായ് ലറ്റുകjിലലലക്കാ  മല5ടെതങ്കിലും  ആവ?്യത്തിലനാ
ഉപലയാഗിക്കുന്നുടെവങ്കിൽ,  ഇരട്ട  പ്ലംബിംഗ്  സിസ്റ്റത്തിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള്
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നൽകുക
3 സസ്യജാലങ്ങള് 
3.1 കൈജവകൈവവിധ്യത്തിന് പദ്ധതി എടെന്തങ്കിലും ഭീഷണിയാലണാ  ? (Kാലദ?ിക

ഇലക്കാസിസ്റ്റത്തിടെC സവില?ഷതകളുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകുക, അങ്ങിടെന
ഉടെണ്ടങ്കിൽ)

3.2 നിർമ്മാണത്തിൽ  സസ്യങ്ങളുടെ�  വിപുലമായ  നീക്കംടെചയ്യൽ  അടെ;ങ്കിൽ
പരിഷ്ക്കരണം  ഉള്ടെപ്പടുലമാ  ?  (പദ്ധതി  ബാധിക്കുന്ന  വൃക്ഷങ്ങളുടെ�യും
സസ്യങ്ങളുടെ�യും വി?ദമായ വിവരണം)

3.3 സ്ഥലടെത്ത  Kധാനടെപ്പട്ട  സവില?ഷതകjിടെല  Kത്യാഘാതങ്ങള്
കുറയ്ക്കുന്നതിന് എടെന്താടെക്ക ന�പ�ികjാണ് നിർലi?ിക്കുന്നത്  ?  (വൃക്ഷകൈത്ത
ന�ൽ,  ഭൂKകൃതി,  ജലാ?യങ്ങളുടെ� സൃഷ്ടി തു�ങ്ങിയവയ്കുള്ള നിർലi?ത്തിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള് ഉചിതമായ ടെ×യിലിടെല ലല ഔട്ട് പ്ലാനിടെനാപ്പം നൽകുക)

4 ജന്തുജാലം 
4.1 ഭൂമിയിലും  ജലത്തിലുമുള്ള  ജന്തുജാലങ്ങളുടെ�  സ്ഥാനചലനം  ഉണ്ടാകാന്

സാധ്യതയുലണ്ടാ?  അടെ;ങ്കിൽ  അവരുടെ�  ചലനത്തിന്  ത�സ്സങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുലമാ ? വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക

4.2 ഒരു Kലദ?ടെത്ത Kലത്യക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിടെല പക്ഷികള്ക്ക്  ലനരിട്ടുള്ള
അടെ;ങ്കിൽ പലരാക്ഷമായ ഏടെതങ്കിലും Kത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാകുലമാ ?
വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക

4.3 ജന്തുജാലങ്ങjിൽ ഉണ്ടാകുന്ന Kതികൂല Kത്യാഘാതങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്
ഇ�നാഴികള്, മത്സ്യവഴികള് തു�ങ്ങിയ ന�പ�ികള് നിർലi?ിക്കുക.

5 വായു പരിസ്ഥിതി 
5.1 പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള വാതകങ്ങള് അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുലമാ?

അത് താപദ്വീപുകjിൽ കലാ?ിക്കുലമാ ? (നിർiിഷ്ട നിർമാണങ്ങളുടെ� ഫലമായി,
വർദ്ധിച്ച  ഗതഗതം  കണക്കിടെലടുത്ത്  വിതരണ  ലമാഡലുകടെj
അ�ിസ്ഥാനമാക്കി  Kവചിച്ച  മൂല്യങ്ങള്ടെക്കാപ്പം  പശ്ചാത്തല  വായുവിടെC
നിലവാരത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക)

5.2 ടെപാ�ി,  പുക,  ദുർഗന്ധം,  മ5്  അപക�കരമായ  വാതകങ്ങള്  എന്നിവയുടെ�
ഉത്പാദനത്തിടെC  ആഘാതടെമന്താണ്  ?  (എ;ാ  കാലാവസ്ഥാ
പാരാമീ5റുകളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക)

5.3 ഈ നിർലi?ം വാഹനങ്ങള്ക്ക് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തിടെC കുറവ് സൃഷ്ടിക്കുലമാ?
നിലവിടെല  ഗതാഗത  അ�ിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങളുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങളും
ടെമച്ചടെപ്പടുത്തലിനായി  നിർലi?ിച്ച  ന�പ�ികളും  നൽകുക,  പദ്ധതി
സ്ഥലലത്തക്കുള്ള  Kലവ?നത്തിലും  പുറത്തുക�ക്കുന്നതിലും  ഗതാഗത   നിർ
വഹണം ഉള്ടെപ്പടെ�.

5.4 ആന്തരിക  ലറാഡുകള് ,  കൈസക്കിള്  �ാക്കുകള് ,  കാൽ ന�വഴികള്,
ന�പ്പാതകള്,  മുതലായവ  യിലൂടെ�യുള്ള  ചലന  രീതികളുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്
നൽകുക, ഓലരാ വിഭാഗത്തിനും കീഴിലുള്ള Kലദ?ങ്ങളും. 

5.5 ഗതാഗത് ?ബ്ദത്തിലും കhനത്തിലും ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുലമാ?
(ഉറവി�ങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക, ലമൽപ്പറഞ്ഞവ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്
നിർലi?ിച്ച ന�പ�ികളും.)

5.6 പദ്ധതി  സ്ഥലങ്ങjിലും  ചുറ്റുമുള്ള  അന്തരീക്ഷത്തിടെല  ?ബ് ദ  നിലകjിലും
കhനത്തിലും  ഡിജി  ടെസറ്റുകളുടെ�യും  മ5്  ഉപകരണങ്ങളുടെ�യും  സ്വാധീനം
എന്തായിരിക്കും ? വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.

6 സൗന്ദര്യാത്മകത 
6.1 കാഴ്ച,  മലനാഹാരിത,  അടെ;ങ്കിൽ  ഭൂKകൃതി  എന്നിവടെയ  ഏടെതങ്കിലും

വിധത്തിൽ   നിർiിഷ്ട  നിർമ്മാണങ്ങള്   ത�സ്സമുണ്ടാക്കുന്നുലണ്ടാ  ?    ഈ
പരിഗണനകള് വക്താക്കള് കണക്കിടെലടുക്കുന്നുലണ്ടാ?
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6.2 നിലവിലുള്ള  ഘ�നകjിൽ  പുതിയ  നിർമ്മാണങ്ങള്  എടെന്തങ്കിലും  Kതികൂല
ഫലങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുലമാ ? കണക്കിടെലടുക്കുന്ന പരിഗണനകള് എടെന്താടെക്ക ?

6.3 രൂപകല്പനാ  മാനദണ്ഡടെത്ത  സ്വാധീനിക്കുന്ന  നഗര  രൂപത്തിടെCയും  നഗര
രൂപകൽപ്പനയുടെ�യും Kാലദ?ിക പരിഗണനകള് ഉലണ്ടാ ? അവ വ്യക്തമായി
എഴുതിയിരിക്കണം. 

6.4 ഏടെതങ്കിലും നരവം??ാസ്ത്ര അടെ;ങ്കിൽ പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങള്   അടെ;ങ്കിൽ
സമീപത്ത്  പുരാവസ്തുക്കള്  ഉലണ്ടാ?  നിർiിഷ്ട  സ്ഥലത്തിന്  സമീപമുള്ള
മല5ടെതങ്കിലും Kധാന സവില?ഷതകള് പരിഗണിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ അത് എടുത്ത്
പറയുക. 

7 സാമൂഹിക-സാhത്തിക ഭാവങ്ങള് 
7.1 ഈ  നിർലi?ം  Kാലദ?ിക  ജനസംഖ്യയുടെ�  ജനസംഖ്യാ  ഘ�നയിൽ

എടെന്തങ്കിലും മാ5ങ്ങള് വരുത്തുലമാ ? വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.
7.2 നിർiിഷ്ട പദ്ധതി സ്ഥലത്തിന്  ചുറ്റുമുള്ള നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക അ�ിസ്ഥാന

സൗകര്യങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.
7.3 ഈ പദ്ധതി  Kാലദ?ിക സമൂഹങ്ങടെj Kതികൂലമായി  ബാധിക്കുലമാ,  വിശുദ്ധ

സ്ഥലങ്ങjിലലാ മ5് സാം×ാരിക മൂല്യങ്ങjിലലാ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുലമാ ?
നിർലi?ിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങള് എടെന്താടെക്കയാണ്?

8 നിർമ്മാണ സാധനങ്ങള് 
8.1 ഉയർന്ന  ഊർജ്ജമുള്ടെക്കാള്ളുന്ന  നിർമാണ  സാമഗ്രികളുടെ�  ഉപലയാഗം

ഉള്ടെപ്പലട്ടക്കാം.  നിർമ്മാണ  സാമഗ്രികള്  ഊർജ്ജ  കാര്യക്ഷമമായ
Kക്രിയകലjാടെ�  ഉൽ പാദിപ്പിക്കടെപ്പടുന്നുലണ്ടാ?  (ഊർജ്ജ  സംരക്ഷണത്തിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള്  നൽകുക,  നിർമാണ  സാമഗ്രികള്  തിരടെഞ്ഞടുക്കുന്നതിലും
അവയുടെ� ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിലുമുള്ള ന�പ�ികള് അ�ക്കം)

8.2 നിർമ്മാണ  സമയത്ത്  വസ്തുക്കളുടെ�  ഗതാഗതവും  കൈകകാര്യം  ടെചയ്യലും
മലിനീകരണം, ?ബ്ദം, ടെപാതു ?ല്യം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാലയക്കാം. ആഘാതം
കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്ത് ന�പ�ികjാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ?

8.3 ലറാഡുകjിലും  ഘ�നകjിലും  പുനചംക്രമണം  ടെചയ്യുന്ന  വസ്തുക്കള്
ഉപലയാഗിക്കുന്നുലണ്ടാ ? ലഭിച്ച ലനട്ടത്തിടെC വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുക ?

8.4 പദ്ധതിയുടെ� Kവർത്തന ഘട്ടങ്ങjിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ� ല?ഖരണം,
ലവർതിരിക്കൽ,  നീക്കം  ടെചയ്യൽ  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച  വി?ദാം?ങ്ങള്
നൽകുക.

9 ഊർജ്ജസംരംക്ഷണം 
9.1 കൈവദ്യുതി  ആവ?്യകതകളുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക,  വിതരണ ഉറവി�ം,

ബാക്കപ്പ്  ഉറവി�ം  മുതലായവ.  ബിൽ5്-അപ്പ്  ഏരിയയുടെ�  ഒരുചതുരശ്ര
അ�ിയ്കുള്ള ഊർജ്ജ ഉപലഭാഗം എത്രയാണ്  ?  ഊർജ്ജ ഉപലഭാഗം പരമാവധി
കുറയ്കാന് എങ്ങടെന ശ്രമിച്ചു ?

9.2 സ്ഥാപിക്കാന് ഉലi?ിക്കുന്ന പവർ ബാക്കപ്പിടെC  തരം ഏത്, ല?ഷി എത്ര ? 
9.3 നിങ്ങള്  ഉപലയാഗിക്കാന്  ഉലi?ിക്കുന്ന  ഗ്ലാസിടെC  സവില?ഷതകള്

എടെന്താടെക്ക  ?  ഹ്രസ്വ തരംഗവും നീണ്ട തരംഗ വികിരണവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട
അതിടെC സവില?ഷതകള് നൽകുക

9.4 ടെകട്ടി�ത്തിൽ ഉപലയാഗിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ സൗര വാസ്തുവിദ്യാ സവില?ഷതകള്
എടെന്താടെക്ക? നിർiിഷ്ട പദ്ധതിയിൽ ന�ത്തിയ Kലയാഗങ്ങള് വി?ദീകരിക്കുക.

9.5 ടെതരുവുകളുടെ�യും ടെകട്ടി�ങ്ങളുടെ�യും ലലഔട്ട്, സൗലരാർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ�
സാധ്യത പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുലണ്ടാ ?
ടെകട്ടി�  സമുച്ചയത്തിൽ  ഉപലയാഗിക്കുന്ന  ടെതരുവ്  വിjക്കുകള്,  അ�ിയന്തര
വിjക്കുകള്,  സൗലരാർജ്ജ  ചൂടുടെവള്ള  സംവിധാനങ്ങള്  എന്നിവയുടെ�
ഉപലയാഗം നിങ്ങള് പരിഗണിച്ചിട്ടുലണ്ടാ ? വി?ദാം?ങ്ങടെj Kമാണീകരിക്കുക. 

9.6 തണുപ്പിക്കൽ  /  ചൂ�ാക്കൽ  കുറയ്ക്കുന്നതിന്  ലഷഡിംഗ്  ഫലKദമായി
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ഉപലയാഗിക്കുന്നുലണ്ടാ?  കിഴക്കും  പ�ിഞ്ഞാറുമുള്ള  മതിലുകളുടെ�യും  ലമൽ
ക്കൂരകളുടെ�യും  ലഷഡിംഗ്  പരമാവധി  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  എന്ത്  തത്ത്വങ്ങള്
ഉപലയാഗിച്ചു ? എന്ത് മാത്രം ഊർജ്ജ ലാഭം ഉണ്ടായി ?

9.7 ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ  ല�സ്  കണ്ടീഷനിംഗ്,  കൈല5ിംഗ്,  ടെമക്കാനിക്കൽ
സംവിധാനങ്ങjാടെണാ  ഘ�നകjിൽ  ഉപലയാഗിക്കുന്നത്  ?  സാലങ്കതിക
വി?ദാം?ങ്ങള്  നൽകുക.  �ാന്ല�ാർമറുകളുടെ�യും  ലമാലട്ടാർ
കാര്യക്ഷമതയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങളും കൈല5ിംഗ് തീവ്രതയും എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്
ലലാഡ്  അനുമാനങ്ങളും  നൽകുക.  സിഎഫ്സി,  എച്ച്സിഎഫ്സി  മുക്ത
ചി;റുകjാടെണാ ഉപലയാഗിക്കുന്നത് ? സവില?ഷതകള് നൽകുക.

9.8 ഒരു  നിയന്ത്രിത  Kലദ?ത്തിടെC  കാലാവസ്ഥ  മാറ്റുന്നതിൽ,  ടെകട്ടി�
Kവർത്തനത്തിടെC  സാധ്യതകള്  എടെന്താടെക്കയാണ്  ?  ചൂ�്  ദ്വീപ്,  വിപരീത
ഫലങ്ങള് എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിർiിഷ്ട നിർമ്മാണത്തിടെC Kത്യാഘാത
സാധ്യതടെയ കുറിച്ച് ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നൽകുക. 

9.9 ടെകട്ടി� ആവരണത്തിടെC (എ) ലമൽക്കൂര; (ബി) ബാഹ്യ മതിലുകള്; (സി) ജാലക
ക്രമീകരണം , എന്നിവയുടെ� താപ സവില?ഷതകള് എടെന്താടെക്ക ? 
ഉപലയാഗിച്ച സാധനങ്ങളുടെ�യും വ്യക്തിഗത ഘ�കങ്ങളുടെ� യു-വാല്യുവിടെCയും
ആർ- വാല്യുവിടെCയും വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.

9.10 അ�ി  അപക�ങ്ങള്ടെക്കതിടെര  നിർലi?ിക്കുന്ന  മുന്കരുതലുകളും  സുരക്ഷാ
ന�പ�ികളും ? അ�ിയന്തിര പദ്ധതികളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക

9.11 ഭിത്തി/ചുമരിന്  ഗ്ലാസ്  ഉപലയാഗിക്കുകയാടെണങ്കിൽ,  വികിരണവും  താപ
സവില?ഷതകളും  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  മ5്  വി?ദാം?ങ്ങളും  സവില?ഷതകളും
നൽകുക. 

9.12 ടെകട്ടി�ത്തിലലക്ക്  വായു  ക�ന്നുകയറുന്നതിടെC  നിരക്ക്  എന്താണ്  ?  ക�ന്ന്
കയ5ത്തിടെC  ഫലങ്ങള്  ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ികളുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.

9.13 ടെമാത്തത്തിലുള്ള  ഊർജ്ജ  ഉപലഭാഗത്തിൽ,  പാരhലര്യതര  ഊർജ്ജ
സാലങ്കതികവിദ്യകള് എത്രലത്താjം ഉപലയാഗടെപ്പടുത്തുന്നു ? 
ഉപലയാഗിച്ച പുനരുപലയാഗ ഊർജ്ജ സാലങ്കതിക വിദ്യകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്
നൽകുക.

10 പരിസ്ഥിതി പരിപാലന പദ്ധതി
പരിസ്ഥിതി  പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ,  പദ്ധതി Kവർത്തനങ്ങളുടെ� ഫലമായി,
പദ്ധതിയുടെ�   നിർമ്മാണം,  Kവർത്തനം,  മുഴുവന്  ജീവിത  ചക്രം  എന്നീ
കാലാവധിയിൽ, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഏടെ5ടുക്കുന്ന ഓലരാ
ഇനം  തിരിച്ചുള്ള  Kവർത്തനങ്ങjിടെലയും  എ;ാ  ലഘൂകരണ  ന�പ�ികള്
ഉള്ടെക്കാള്ളുന്നു.  വിവിധ  പാരിസ്ഥിതിക  ചട്ടങ്ങള്  പാലിക്കുന്നതിനുള്ള
പരിസ്ഥിതി  നിരീക്ഷണ  പദ്ധതിയും  ഇത്  വി?ദീകരിക്കും.  തീപിടുത്തം
ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള  ആ  സ്ഥലടെത്ത  അപക�ങ്ങള്  ലപാലുള്ള  അ�ിയന്തിര
സാഹചര്യങ്ങjിൽ സ്വീകരിലക്കണ്ട ന�പ�ികളും അതിൽ വ്യക്തമാക്കണം. 

11 കൂട്ടിലച്ചർത്തിട്ടുള്ളവ 
എ പദ്ധതി സ്ഥലത്തിടെCയും പരിസരത്തിടെCയും വി?ാലദൃ?്യമായ കാഴ്ച
ബി സ്ഥലത്തിടെC സ്ഥാനം 
സി നിർiിഷ്ട സ്ഥലത്തിടെC ചുറ്റുമുള്ള സവില?ഷതകള് (500 മീ5റിനുള്ളിൽ)
ഡി ഉചിതമായ ടെ×യിലിൽ സ്ഥലം (ടെലവലും ലകാടെണ്ടാറുകളും സൂചിപ്പിച്ച്)

(ലഭ്യമടെ;ങ്കിൽ ആ?യപരമായ രൂപലരഖ മാത്രം വയ്കുക)  
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അനുബന്ധം- IV
(വകുപ്പ് 11 കാണുക)

ഫാറം -1 ബി 2
വിഭാഗം ബി   2   വിടെല പദ്ധതികള്   /   Kവർത്തനങ്ങള് എന്നിവയുടെ�  

Kയർ  -  ഇസിക്കായുള്ള അലപക്ഷ  
1 പദ്ധതി ടെചലവ്: നിലവിടെല വില നിലവാരത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ� ആടെക ടെചലവ് (ലക്ഷത്തിൽ); 

പരിസ്ഥിതി മാലനജുടെമCിനായി  അനുവദിച്ച ഫണ്ട്  (മൂലധനം);  സി ഇ ആർ ന് അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകള്;
ഇഎംപിക്കായി അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകള് (ഓലരാ വർഷവും ആവർത്തിക്കുന്നു)

2 ജല ആവ?്യത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്  (നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം, അ�യ്ക്കൽ ഘട്ടങ്ങjിൽ)
എ 
 

ഉറവി�ം അjവ് 
ടെക എൽ ഡി 

ടെവള്ളം എടുക്കുന്ന 
മാർഗം 

ഉറവി�ത്തിൽ 
നിന്നുള്ള ദൂരം 

ഗതാഗത മാർഗം 

ഉറവി�ം: ഉപരിതലം / ഭൂഗർഭജലം / ക�ൽ / മറ്റുള്ളവ; ഗതാഗത രീതി: കൈപപ്പ് കൈലന്, 
ചാൽ/ മറ്റുള്ളവ;  ടെവള്ളം എടുക്കുന്ന മാർഗം :  ത�യണ, ലതാ�്,  ഇന്ല�ക്ക് കിണറുകള്, കുഴൽ
ക്കിണർ, തുറന്ന കിണർ / ജാക്ക് ടെവൽ/ മറ്റുള്ളവ

ബി കത്ത് നhർ;  പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി;  അനുവദനീയമായ അjവ്;  തക്കതായ അലതാറി5ിയിൽ
നിന്നുള്ള അനുമതിയുടെ� പകർപ്പ്

സി ഡീസകൈലലനഷന് നിർലi?ിച്ചിട്ടുലണ്ടാ (അടെത / ഇ;)

ഉടെണ്ടങ്കിൽ, (i) ഡീസകൈലലനഷന് കപ്പാസി5ി (ടെക എൽഡി) ; (ii) 
ഗുണനിലവാരം  ഉപ്പുടെവള്ളം (ടെക എൽ ഡി); ഉപ്പുടെവള്ളം നീക്കം ടെചയ്യുന്ന 
രീതി

3 മലിനജലം കൈകകാര്യം ടെചയ്യൽ (നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം, അ�യ്ക്കൽ സമയത്ത്)
ഇനം/
ഉറവി�ം 

മലിനജലത്തി
ടെC  ഉല്പാദനം
(ടെക  എൽഡി)

സം×രണ
ല?ഷി
(ടെക എൽഡി) 

സം×രണ
രീതി 

നീക്കം
ടെചയ്യൽ
വിധം 

പുനചംക്രമണ
ത്തിനും
പുനരുപലയാഗ
ത്തിനും
ഉപലയാഗിക്കു
ന്ന  സം×രിച്ച
ടെവള്ളത്തിടെC
അjവ്
(ടെക എൽഡി) 

പുറലത്തക്ക്
വിടുന്ന
ടെവള്ളത്തിടെC
അjവ്
(ടെക എൽഡി)

4 ഖരമാലിന്യം കൈകകാര്യം ടെചയ്യൽ (ഒന്നിലധികം എന് �ികള് അനുവദനീയമാണ്)
ഇനം Kതിവർഷ അjവ് യൂണി5് സ്ഥലത്ത് 

നിന്നുള്ള ദൂരം 
ഗതാഗത രീതി നീക്കം ടെചയ്യൽ 

വിധം 

ഇനം:  -  (വ്യാവസായിക  മാലിന്യങ്ങള്,  മുനിസിപ്പൽ  ഖരമാലിന്യങ്ങള്,  കൈ�ആഷ്,  ലബാട്ടം  ആഷ്,
അപക�കരമായ മാലിന്യങ്ങള് (ഹസാർഡസ് & അദർ ലവസ്റ്റ് മാലനജ്ടെമC് റൂള്സ് 2016 Kകാരം), 
ഇ-  മാലിന്യങ്ങള്,  ബലയാ  ടെമഡിക്കൽ  മാലിന്യങ്ങള്,  നിർമ്മാണത്തിടെCയും  ടെപാjിക്കലിടെCയും
മാലിന്യങ്ങള്, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്, മറ്റുള്ളവ)
- യൂണി5്: - (�ണ്, കിലലാലി5ർ)
-  നീക്കംടെചയ്യൽ  വിധം  :-  (സം×രണ  സംഭരണ   നീക്കംടെചയ്യൽ  സൗകര്യം  (�ിഎസ്ഡിഎഫ്),
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അംഗീകൃത റീ-കൈസക്ലറുകള്, ലാന്ഡ് ഫിൽസ്, സാനി5റി ലാന്ഡ് ഫിൽസ്, മറ്റുള്ളവ)
5 വിവിധ Kവർത്തനങ്ങള്ക്കായി ഭൂമിയുടെ� ആവ?്യകത  (ഒന്നിലധികം എന് �ികള്  

അനുവദനീയമാണ്) ടെഹക്ടർ 
Kവർത്തനം  /  സൗകര്യം  /
യലന്ത്രാപകരണങ്ങള്  /  മറ്റുള്ളവ
എന്നിവയുടെ� വിവരണം

ഭൂമി ആവ?്യകത അഭിKായങ്ങള് 

ഗ്രീന് ടെബൽ5് 
ആടെക 
Kവർത്തനം  /  സൗകര്യം  /  യലന്ത്രാപകരണങ്ങള്  /  മറ്റുള്ളവ എന്നിവയിൽ ഉള്ടെപ്പടുന്നത്  :  Kധാന
പ്ലാC്, �ൗണ് ഷിപ്പ്, ഗ്രീന് ടെബൽ5്, ആഷ് ലപാണ്ട്, ക്വാറി ഏരിയ, ഒ ബി ഡംപ് ഏരിയ, സുരക്ഷാ ലമഖല,
കൈ�ലിംഗ് ലപാണ്ട്, ലാന്ഡ് ഫിൽ, വാട്ടർ റിസർലവായർ, ഡി-സാലിലനഷന് പ്ലാC്, ഏരിയ ലഫാർ
ഖരമാലിന്യ പരിപാലന Kലദ?ം, ബിൽ5്-അപ്പ് ഏരിയ, മറ്റുള്ളവ

6 വനഭൂമി  ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:  തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരം  (ലസ്റ്റജ്  -1)  അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:
മന്ത്രാലയ ഫയൽ നhർ;  തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാര  (ലസ്റ്റജ്  -1)  തീയതി;  വഴിതിരിച്ച്  വിട്ട  Kലദ?ം;
അന്തിമ (ലസ്റ്റജ് -2) അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ: മന്ത്രാലയ ഫയൽ നhർ;
അന്തിമ അംഗീകാര തീയതി; വഴിതിരിച്ചുവിട്ട Kലദ?ം. 

7 മരം മുറിക്കൽ, ഉടെണ്ടങ്കിൽ: പദ്ധതിക്കായി മുറിച്ച മരങ്ങളുടെ� എണ്ണം (വനഭൂമി ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടിടെ;ങ്കിൽ);  മരം
മുറിക്കൽ, മരങ്ങള് നട്ടുപി�ിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങളും

8 ഭൂമി  ഏടെ5ടുക്കൽ  നില:   ഭൂമി  ഏടെ5ടുത്തു;  ഭൂമി  ഏടെ5ടുക്കാനായിട്ടി;;  ഏടെ5ടുത്തിടെ;ങ്കിൽ  ഭൂമി
ഏടെ5ടുക്കുന്നതിടെC അവസ്ഥ

9 പഠന ലമഖലയിൽ ടെഷഡ്യൂള് -1 ടെല വം?ങ്ങളുടെ� സാന്നിധ്യമുടെണ്ടങ്കിൽ
എ ടെഷഡ്യൂള്  -1  വം?ങ്ങളുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്;ടെഷഡ്യൂള്  -1  വം?ങ്ങള്ക്കുള്ള

സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്,   സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ� പകർപ്പ്
ഉള്ടെപ്പടെ�; പണ ലഭ്യത; ന�പ്പാക്കുന്ന കാലയjവ്; തു�ങ്ങിയവ.

ബി ടെഷഡ്യൂള്  -1  വം?ങ്ങളുടെ�  സംരക്ഷണ  പദ്ധതിയുടെ�  അംഗീകാരത്തിടെC
വി?ദാം?ങ്ങള്   ലയാഗ്യതയുള്ള  അധികാരിയിൽ  നിന്നുള്ള
അംഗീകാരത്തിടെC പകർപ്പ് ഉള്ടെപ്പടെ�;  കത്ത് നhർ;  പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി;
ശുപാർ?കള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ; തു�ങ്ങിയവ.

10 ലകന്ദ്ര Kലദ?ത്ത് ജലാ?യങ്ങളുടെ� സാന്നിധ്യം ഉടെണ്ടങ്കിൽ:
എ ലകന്ദ്ര Kലദ?ത്തിടെല ജലാ?യങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്:
ബി വഴിതിരിച്ചുവി�ൽ  ആവ?്യടെമങ്കിൽ:  വഴിതിരിച്ചുവി�ലിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള്,

ന�ത്തിയ പഠനത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് 
സി തക്കതായ അധികാരിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുമതിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്:

കത്ത്  നhർ  ;  പുറടെപ്പടുവിച്ച  തീയതി;  ശുപാർ?കള്  ഉടെണ്ടങ്കിൽ;
അനുമതിയുടെ� പകർപ്പ്.

11 മനുഷ്യവിഭവല?ഷി ആവ?്യകത: നിർമ്മാണ / Kവർത്തന സമയത്ത് സ്ഥിരമായ / താൽക്കാലിക 
ടെതാഴിൽ; ആടെക മനുഷ്യവിഭവല?ഷി 

12 ഗ്രീന് ടെബൽ5് (ടെഹക്ടറിൽ)
എ പുതിയ പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ:  ഗ്രീന് ടെബൽ5ിടെC ടെമാത്തം വിസ്തീർണ്ണം;

ടെമാത്തം പദ്ധതി വിസ്തീർണത്തിടെC ?തമാനം; നല�ണ്ട സസ്യങ്ങളുടെ� എണ്ണം;
ന�ീലിന് അനുവദിച്ച തുക; ഗ്രീന് ടെബൽ5് പ്ലാന്:

ബി വിപുലീകരണം  /  ആധുനികവൽക്കരണം/  ഉൽപ്പന്ന  മിശ്രിതത്തിടെല  മാ5ം
മുതലായവ ഉടെണ്ടങ്കിൽ 

i വിവരണം നിലവിലുള്ളത് നിർലi?ിക്കുന്നത് ആടെക 
ഗ്രൂന്ടെബൽ5് ടെമാത്തം
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വിസ്തീർണം 
ടെമാത്തം പദ്ധതി 
വിസ്തീർണത്തിടെC 
?തമാനം
നല�ണ്ട 
സസ്യങ്ങളുടെ� എണ്ണം
ന�ീലിന് അനുവദിച്ച 
തുക

ii ഗ്രീന്ടെബൽ5് പദ്ധതിയുടെ� പകർപ്പ് 
13 പദ്ധതിയുടെ� Kലയാജനം 

പദ്ധതി Kലയാജനത്തിടെC  തരം പദ്ധതി Kലയാജനം സംബന്ധിച്ച വി?ദാം?ങ്ങള് 

(പദ്ധതി Kലയാജനങ്ങjിൽ പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹികവും മറ്റുള്ളവയും ഉള്ടെപ്പടും)
14 സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർഇസഡ്   ൽ  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന  പദ്ധതിയുടെ�  കാര്യത്തിൽ,

ലസ്റ്റ5്  ലകാസ്റ്റൽ  ലസാണ്  മാലനജ് ടെമC്  അലതാറി5ിയുടെ�  ശുപാർ?:  ചുമത്തിയ  വ്യവസ്ഥകള്
Kസ്താവിക്കുക;  നിർലi?ിച്ച സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ Kശ്നങ്ങളുടെ� ലഘൂകരണ ന�പ�ികളും
ഉള്ടെപ്പടെ�,  എന്നാൽ,  ആർ  &  ആർ,  ജലം,  വായു,  അപക�കരമായ  മാലിന്യങ്ങള്,  പാരിസ്ഥിതിക
വ?ങ്ങള് തു�ങ്ങിയവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതടെപ്പടുലത്തണ്ടതി; (ലഘു വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകണം);
സി ഇസഡ് എംഎ അടെ;ങ്കിൽ ഐസിഇസഡ്എംഎ യുടെ� പകർപ്പ്

15 ലഘുധാതുക്കളുടെ� ഖനനത്തിടെC കാര്യത്തിൽ 
എ ഖനനം ടെചലയ്യണ്ടുന്ന ധാതുക്കളുടെ� എണ്ണവും വി?ദവിവരങ്ങളും 
ബി ഖനന ല?ഷി (റണ് ഓഫ് കൈമനിൽ - ആർഓഎം)
സി ഖനന  പദ്ധതി:  അംഗീകാര  കത്ത്  നhർ;  അംഗീകാര  തീയതി;  അംഗീകാരക്കത്ത്;

അംഗീകരിച്ച ഖനനപാട്ട വിസ്തീർണം ; അംഗീകരിച്ച ല?ഷി
ഡി സാലങ്കതിക  വി?ദാം?ങ്ങള്:  ഭൂമി?ാസ്ത്രപരമായ  ടെമാത്തം  കരുതൽല?ഖരം   (ദ?ലക്ഷം

�ണ്);  ഖനന കരുതൽല?ഖരം  (ദ?ലക്ഷം �ണ്);  ലവർതിരിടെച്ചടുക്കാവുന്ന കരുതൽല?ഖരം
(ദ?ലക്ഷം �ണ്); ലവർതിരിടെച്ചടുക്കുന്നതിടെC ?തമാനം (%); അയിര് / ധാതു ഇനം; Ûിപ്പിംഗ്
അനുപാതം;  ?രാ?രി ലഗ്രഡിയC് (ഡിഗ്രി);  ഖനന രീതി (ഓപ്പണ് കാസ്റ്റ് / അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് /
മിക്സഡ് (ഓപ്പണ് കാസ്റ്റ് + അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്) /ആഡി5്; ഖനന കാലാവധി 
(വർഷങ്ങള്)

ഇ ഗുണകരമായ വി?ദാം?ങ്ങള്  (ക്രഷിങ്ങ്  /  സ്ക്രീനിംഗ്  /  മറ്റുള്ളവ ഉള്ടെപ്പടെ�):  ഖനന പാട്ട
Kലദ?ത്ത്  ക്രഷർ  സ്ഥാപിക്കാന്  നിർലi?ിക്കുകയാടെണങ്കിൽ:  ക്രഷറുകളുടെ�  എണ്ണവും
ക്രഷറിടെC വി?ദാം?ങ്ങളും (ഒന്നിലധികം എന് �ികള്  അനുവദനീയമാണ്)
ക്രഷർ ഐ ഡി ല?ഷി (�ിപിഎച്ച്) കുറിപ്പ് 

എഫ് ഖനന പാട്ടത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: കത്ത് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക (പി ഡി എഫ് മാത്രം);
ഖനന പാട്ടം ന�പ്പിലാക്കുന്ന തീയതി പരാമർ? നhലറാടെ�;  ഖനന പാട്ടത്തിടെC സാധുത;
ഇലന്നദിവസം സാധുവായിട്ടുള്ള പാട്ടക്കരാറിടെC പകർപ്പ്; തു�ങ്ങിയവ.

ജി ഓബി (ഓവർ ബർഡന്) മാലനജുടെമC്  - കൈമനിംഗ് രീതി ഓപ്പണ്കാസ്റ്റ് ആടെണങ്കിൽ 
മാത്രം: 

ബാഹ്യ ഡമ്പുകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്: ഒ ബി ഡമ്പുകളുടെ� എണ്ണം;
ആടെക വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ); ഉയരം (മീ5റിൽ);
അjവ് (ദ?ലക്ഷം ക്യൂബിക് മീ5റിൽ); തിരിടെക ഇട്ട് മൂ�ാനുള്ള വർഷം 
ആന്തരിക ഡhിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: ഐ ബി ഡമ്പുകളുടെ� എണ്ണം; ആടെക 
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വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ); ഉയരം (മീ5റിൽ); അjവ് (ദ?ലക്ഷം ക്യൂബിക് മീ5റിൽ)
എച്ച് ലമൽ മണ്ണ്  കൈകകാര്യം ടെചയ്യലിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് :  ഖനനകലാവധിയിൽ മുഴുവന് ഖനനം

ടെചയ്യുന്ന  ലമൽ മണ്ണിടെC  അjവ്  (ദ?ലക്ഷം  ക്യൂബിക്  മീ5റിൽ);  ഖനനകാലാവധിയിൽ
വീടെണ്ടടുക്കൽ ഉപലയാഗത്തിനായി  നിർലi?ിച്ച ലമൽ മണ്ണിടെC അjവ്  (ദ?ലക്ഷം ക്യൂബിക്
മീ5റിൽ);  ഖനന  കാലാവധിയിൽ  മ5്  Kവർത്തന  ഉപലയാഗങ്ങള്ക്കായി  നിർലi?ിച്ച
ലമൽ മണ്ണിടെC അjവ് (ദ?ലക്ഷം ക്യൂബിക് മീ5റിൽ

ഐ കൈഫനൽ  കൈമന്  ലവായിഡ്  വി?ദാം?ങ്ങള്  (ഖനന  രീതി  ഓപ്പണ്കാസ്റ്റ്  ആടെണങ്കിൽ
മാത്രം): വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ); ആഴം (മീ5റിൽ); വ്യാപ്തി (ദ?ലക്ഷം ക്യൂബിക് മീ5റിൽ)

ടെജ ക്വാറിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് (ഖനന രീതി ഓപ്പണ്കാസ്റ്റ് ആടെണങ്കിൽ മാത്രം): അന്തിമ ഖനി
ശൂന്യത (ടെഹക്ടർ); ആഴം (ജലാ?യമായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാന് ഉലi?ിക്കുന്ന ആഴം) മീ5ർ;
ടെമാത്തം ക്വാറി വിസ്തീർണം (ടെഹക്ടർ)

ടെക ഗതാഗതത്തിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള്:  കുഴിയിൽ  /  ഭൂഗർഭത്തിൽ  നിന്ന്  ഉപരിതലത്തിലലക്ക്;
ഉപരിതലത്തിൽനിന്നും  വ?ങ്ങjിലലക്കും  /  കയറ്റുന്നതിനും;  ഗതാഗതം  /  കണ്ടെവയർ
വി?ദാം?ങ്ങള്

എൽ ഭൂവിനിലയാഗത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (ഖനനത്തിന് മുh്)
ഭൂ ഉപലയാഗം ഖനനപാട്ട Kലദ?ത്തിന് 

ഉള്ളിൽ (ടെഹക്ടർ) 
ഖനനപാട്ട Kലദ?ത്തിന് 
പുറത്ത്  (ടെഹക്ടർ) 

ആടെക 

കൃഷി ഭൂമി 
വന ഭൂമി 
തരി?് ഭൂമി 
ലമച്ചിൽ ഭൂമി 
ഉപരിതല ജലാ?യം 
കു�ിലയ5ം 
മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക) 

എം ഭൂഉപലയാഗം ലതാട്ടം ജലാ?യം ടെപാതു ഉപലയാഗം മറ്റുള്ളവ 
ഉദ്ഖനനം / ക്വാറി 
ഉപരിതല മണ്ണ് സൂക്ഷിക്കൽ 
ബാഹ്യ ഓബി ഡh് 
ആന്തരിക ഓബി ഡh് 
ലറാഡുകള് 
ബിൽ5്-അപ്പ് ഏരിയ (ലകാjണി/
ഓഫീസ്)
ഗ്രീന് ടെബൽ5് 
കന്യാ Kലദ?ം 
മറ്റുള്ളവ 
ആടെക 

എന് വീടെണ്ടടുക്കൽ  വി?ദാം?ങ്ങള്  (ഖനന  രീതി  ഓപ്പണ് കാസ്റ്റ്  ആടെണങ്കിൽ  മാത്രം):
ഖനനത്തിടെC ആടെക Kലദ?ം ഉള്ടെക്കാള്ളുന്ന തരത്തിൽ ആടെക വനവൽക്കരണ പദ്ധതി
ന�പ്പിലാക്കണം . ഇതിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉള്ടെപ്പടും: ബാഹ്യ ഓബി ഡh് (ടെഹക്ടറിൽ);
ആന്തരിക ഡh് (ടെഹക്ടറിൽ); ക്വാറി (ടെഹക്ടറിൽ); സുരക്ഷാ ലമഖല (ടെഹക്ടറിൽ); കൈഫനൽ
ലവായിഡ്  (ടെഹക്ടർ) ;  ആഴം  (ജലാ?യമായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാന് ഉലi?ിക്കുന്ന ആഴം)
മീ5റിൽ; ടെഹക്ടറിടെല വൃക്ഷകൈത്തയുടെ� സാന്ദ്രത (എണ്ണത്തിൽ ); ടെഹക്ടറിടെല മറ്റുള്ളവ
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(ഖനന  പാട്ട  അതിർത്തിയിലുള്ളവ,  ലറാഡുകjിലും  അ�ിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങjിലും,
അതിരി�ൽ Kലദ?ങ്ങളും �ൗണ് ഷിപ്പിലും പാട്ടത്തിന്  പുറത്തും സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നവ);  ടെമാത്തം
വനവൽക്കരണ പദ്ധതി (ടെഹക്ടറിൽ)

ഓ ഖനന അ�യ്ക്കൽ പുലരാഗമന പദ്ധതിയുടെ� അവസ്ഥ  (വിപുലീകരണ പദ്ധതികള്ക്ക് മാത്രം):
അംഗീകരിച്ച ഖനന അ�യ്കൽ പുലരാഗമന പദ്ധതി അനുസരിച്ച്  വിവിധ Kവർത്തനങ്ങള്
ന�പ്പിലാക്കുക  (ബാർചാർട്ട്  സമർപ്പിക്കുക);  അംഗീകരിച്ച  പുലരാഗമന  ഖനി  അ�യ്ക്കുന്നതിൽ
നിന്നുള്ള ഏടെതങ്കിലും വ്യതിയാന പദ്ധതി; ഖനനം ടെചയ്ത ആടെക വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ);
കുഴിക്കലിന്  ല?ഷം  തിരിടെക  മൂ�ിടെയടുത്ത  ആടെക  വിസ്തീർണ്ണം  (ടെഹക്ടറിൽ);  വീടെണ്ടടുത്ത
ടെമാത്തം വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ)

16 ലമഖലാ നിർiിഷ്ട വി?ദാം?ങ്ങള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ
17 ഇഐഎ കണ്സള്ട്ടന്റിന്ടെറ വി?ദാം?ങ്ങള്: അക്രഡില5ഷന് നhർ; ഇഐഎ  കണ്സള്ട്ടCിടെC

ലപര്; വിലാസം; ബന്ധടെപ്പല�ണ്ട നhർ; ഇ - ടെമയിൽ ഐഡി; അക്രഡില5ഷടെC വിഭാഗം (വിഭാഗം എ
/ വിഭാഗം ബി യ്കുള്ള ലയാഗ്യത); അക്രഡില5ഷന് ലമഖല;
അക്രഡില5ഷടെC സാധുത; ക്യുസിഐ/എന്എബിസി ഇ5ി നൽകിയ സർട്ടിഫിക്ക5ിടെC പകർപ്പ്

18 കൂട്ടിലച്ചർലക്കണ്ട ലരഖകള് 
എ ഇഎംപി റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ് 
ബി റി×് അസടെWC് റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ്
സി അംഗീകരിച്ച ഖനന പദ്ധതിയുടെ� പകർപ്പ് 
ഡി ജി;ാ സർലവ റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ്

(ലഘു ധാതുക്കളുടെ� ഖനനത്തിന് മാത്രം)
ഇ കൈമനിംഗ് & ജിലയാjജി വകുപ്പ് അടെ;ങ്കിൽ 

റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകിയ  ക്ലസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്ക5്
എഫ് കൈമനിംഗ് & ജിലയാjജി വകുപ്പ് അടെ;ങ്കിൽ 

റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകിയ  ക്ലസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്ക5്
ജി അധിക ഫയൽ ഉടെണ്ടങ്കിൽ

19 ഉറപ്പ് നൽകൽ 
ഈ അലപക്ഷയിലും ഉള്ള�ക്കത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും എടെC അറിവിലും 
വി?്വാസത്തിലും ഏ5വും മികച്ചത് സത്യമാടെണന്ന് ഞാന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, കൂ�ാടെത, ഏടെതങ്കിലും 
ഘട്ടത്തിൽ വസ്തുതകളുടെ�യും വിവരങ്ങളുടെ�യും ഏടെതങ്കിലും ഭാഗം ടെത5ായലതാ ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ
ആടെണന്ന് കടെണ്ടത്തിയാൽ, പദ്ധതി നിരസിക്കടെപ്പടുടെമന്നും, പദ്ധതിക്ക് എടെന്തങ്കിലും അനുമതി നൽ
കിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, അത് ഞങ്ങളുടെ� അപക�സാധ്യതയിലും ടെചലവിലും അസാധുവാക്കടെപ്പടുടെമന്നും 
എനിക്കറിവുള്ളതാണ്. മുകjിൽ പറഞ്ഞതിന് പുറലമ, ഒരു Kവർത്തനവും നിർമ്മാണവും വിപുലീകരണവും
ഇത് വടെരയും ഏടെ5ടുത്തിട്ടിടെ;ന്ന് ഞാന് ഇതിനാൽ Kതിജ്ഞ ടെചയ്യുന്നു.
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം
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അനുബന്ധം-V
(വകുപ്പ് 11 കാണുക)

ഫാറം -2
Kയർ-ഇസിക്കായുള്ള അലപക്ഷ

1 �ിഓആർ ടെC വി?ദാം?ങ്ങള് : �ിഓആർ / സ്റ്റാന്ലഡർ ഡ് �ിഓആർ നൽകിയ തീയതി; മന്ത്രാലയം
/എസ് ഇഐഎ എ ഫയൽ നhർ; �ിഓആർ കത്തിടെC പകർപ്പ്

2 ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചനയുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്: ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിൽ  നിന്ന്  ഒഴിവാക്കിയാൽ
അതിടെC  കാരണങ്ങള്  നൽകുക;  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിടെC  പരസ്യ  തീയതി;  പരസ്യത്തിടെC
പകർപ്പ്  ഇംഗ്ലീഷിൽ;  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിൽ  അധ്യക്ഷത  വഹിച്ചത്  അനുബന്ധം  -1 ൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  റാങ്കിലുള്ള  ഒരു  ഉലദ്യാഗസ്ഥന്  ആലണാ  (അടെത/അ;)  ;  Kികൈസഡിംഗ്
ഓഫീസറുടെ�  പദവി;  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിടെC  ഒപ്പിട്ട  ന�പ�ിക്രമങ്ങളുടെ�  പകർപ്പ്;  ടെപാതു
വാദംലകള്ക്കൽ  തീയതി;  ടെപാതു  വാദം  ലകള്ക്കൽ  ന�ത്തുന്ന  സ്ഥലം  (ഗ്രാമം,  തഹസിൽ,  ജി;,
സംസ്ഥാനം); ടെപാതു വാദംലകള്ക്കുന്ന സ്ഥലവും പദ്ധതി ന�പ്പാക്കാന് ഉലi?ിക്കുന്ന സ്ഥലവുമായുള്ള
ദൂരം  (കി.മീ);  പടെങ്കടുത്ത  ആളുകളുടെ�  എണ്ണം;  ഒന്നിലധികം  ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലുകള്
ന�ത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, ഓലരാ ടെപാതു വാദംലകള്ക്കലിടെCയും വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക.

3 വിപുലീകരണ  പദ്ധതികളുടെ�  കാര്യത്തിൽ, Kയർ-ഇസി  വ്യവസ്ഥകള്  പാലിച്ചതിടെനക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യടെപ്പടുത്തിയ  റിലപ്പാർട്ടിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള്:  Kയർ-ഇസി  നിബന്ധനകള് 
പാലിച്ചതിടെനക്കുറിച്ച്  സാക്ഷ്യടെപ്പടുത്തിയ റിലപ്പാർട്ട്  നൽകിയ,  എംഓഇഎഫ് സിസി/  സിപിസിബി  /
എസ് പിസിബി  യുടെ�  ലസാണൽ  ഓഫീസ്  /യു�ിപിസിസി  എന്നിവയുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്,  സ്ഥലം
സന്ദർ?ിച്ച തീയതി  &  പാലിക്കൽ നില;  മുന്പ്  ലഭിച്ച Kയർ-ഇസി നിബന്ധനകള് പാലിച്ചതായി
ലഭിച്ച റിലപ്പാർട്ടിടെC കത്ത് നhർ. 

4 പദ്ധതി  ടെചലവ്:  നിലവിടെല  വില  നിലവാരത്തിൽ  പദ്ധതിയുടെ�  ആടെക  ചിലവ്  (ലക്ഷത്തിൽ);
പരിസ്ഥിതി  മാലനജ്ടെമCിനായി  വകയിരുത്തിയ  ഫണ്ടുകള്  )മൂലധനം)  ലക്ഷത്തിൽ;  സി ഇആർ
(ലകാർപ്പലറ5് പരിസ്ഥിതി ഉത്തരവാദിത്തം) ന് വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടുകള് (ലക്ഷത്തിൽ); പരിസ്ഥിതി
മാലനജുടെമC്  പ്ലാനിനായി   (ഇഎംപി)  വകയിരുത്തിയുള്ള  ഫണ്ടുകള്   (ഓലരാ  വർഷവും
ആവർത്തിക്കുന്നത്) (ലക്ഷത്തിൽ)

5 അ�ിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് (വായു / ജലം / ?ബ്ദം / മണ്ണ് / ഭൂഗർഭജല നില / മറ്റുള്ളവ)
എ അ�ിസ്ഥാന വസ്തുത ല?ഖരിച്ച കാലം (തീയതി/മാസം/വർഷം) മുതൽ 

(തീയതി/മാസം/വർഷം) വടെര 
ബി സീസണ് (ലവനൽ/ കാലവർഷത്തിന് മുh്/ കാലവർഷത്തിന് ല?ഷം/ 

തണുപ്പ്)
സി വായു ഗുണനിലവാര (എ എ ക്യു) നിരീക്ഷണസ്ഥലങ്ങളുടെ� എണ്ണം 
ഡി എ എക്യു വിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (ഒന്നിലധികം എന്�ീസ് അനുവദനീയമാണ്)
മാലിന്യ ഘ�കങ്ങള് യൂണി5് പരമാവധി 

അjവ് 
ഏ5വും 
കുറഞ്ഞ 
അjവ്  

98 ടെപർ
ടെസകൈCൽ  
വാല്യു 

നിർ
ലദ?ിക്കുന്ന 
ഗുണ 
നിലവാരം 

മാലിന്യ ഘ�കങ്ങള് : - (പിഎം10,  പിഎം2.5,  സള്ഫർഡലയാകൈക്സഡ്,  കൈന�ജന് ഓകൈക്സഡുകള്,
ടെസക്ടറിന്  Kലത്യകമായുള്ള മ5്  ഘ�കങ്ങള്); -  യൂണി5്:  -  (കൈമലക്രാ ഗ്രാം ടെപർ ക്യുബിക്  മീ5ർ,
നാലനാ ഗ്രാം ടെപർ ക്യുബിക് മീ5ർ, മി;ി ഗ്രാം ടെപർ മീ5ർ ക്യൂബ്, എന് എ)
ഇ ഭൂഗർഭജല നിരീക്ഷണ സ്ഥലത്തിടെC എണ്ണം 
എഫ് ഭൂഗർഭജല നിരീക്ഷണത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (ഒന്നിലധികം എന്�ികള് അനുവദനീയം) 

മാലിന്യഘ�കങ്ങള് യൂണി5് പരമാവധി ഏ5വും 98 ടെപർ നിർ
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അjവ് കുറഞ്ഞ 
അjവ് 

സകൈCൽ   
വാല്യു 

ലദ?ിക്കുന്ന 
ഗുണ  
നിലവാരം 

മാനദണ്ഡ മലിനീകരണം: - (പി എച്ച്, �ി എസ് എസ്, �ി ഡി എസ്, ടെമാത്തം കാഠിന്യം, ലക്ലാകൈറഡുകള്,
ഫ്ലൂകൈറഡ്, ടെഹവി ടെമ5ലുകള്, ഈ ലമഖലയ്ക്ക് Kലത്യകമായ മ5് പാരാമീ5റുകള്);
യൂണി5്: - (മി;ിഗ്രാം ടെപർ ലി5ർ, എന്എ)
ജി ഉപരിതല ജല നിരീക്ഷണ സ്ഥലങ്ങളുടെ� എണ്ണം
എച്ച് ഭൂഗർഭജല നിരീക്ഷണത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (ഒന്നിലധികം എന് �ികള് 

അനുവദനീയമാണ്)

മാലിന്യ ഘ�കങ്ങള് യൂണി5് പരമാവധി 
അjവ്  

ഏ5വും 
കുറഞ്ഞ 
അjവ് 

98 ടെപർ
ടെസകൈCൽ  
വാല്യു 

നിർ
ലദ?ിക്കുന്ന 
ഗുണ  
നിലവാരം 

പാരാമീ5ർ: - (പിഎച്ച്, ഡിഓ, ബിഓഡി,സിഓഡി, , ഈ ലമഖലയ്ക്ക് Kലത്യകമായുള്ള മ5് 
പാരാമീ5റുകള്);
യൂണി5്:  (ലി5ർ ടെപർ എംജി, എന്എ)
ഐ ?ബ്ദ നിരീക്ഷണ സ്ഥലങ്ങളുടെ� എണ്ണം 
ടെജ ?ബ്ദ നിരീക്ഷണത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (ഒന്നിലധികം എന് �ികള് അനുവദനീയമാണ്)

മാലിന്യഘ�കങ്ങള്  യൂണി5് പരമാവധി  
അjവ് 

ഏ5വും 
കുറഞ്ഞ 
അjവ് 

98 ടെപർ
ടെസകൈCൽ  
വാല്യു 

നിർ
ലദ?ിക്കുന്ന 
ഗുണ  
നിലവാരം 

പാരാമീ5ർ: - [എൽഇക്യു (പകൽ), എൽഇക്യു (രാത്രി)];
യൂണി5്: - [എ-ടെവയ്5ഡ് ടെഡസിടെബൽസ് (ഡിബി (എ)]
ടെക മണ്ണ് നിരീക്ഷണ സ്ഥലങ്ങളുടെ� എണ്ണം (ഒന്നിലധികം എന് �ികള് അനുവദനീയമാണ്)

മാലിന്യ ഘ�കങ്ങള് യൂണി5് പരമാവധി 
അjവ് 

ഏ5വും 
കുറഞ്ഞ 
അjവ് 

98 ടെപർ
ടെസകൈCൽ  
വാല്യു 

നിർ
ലദ?ിക്കുന്ന 
ഗുണ  
നിലവാരം 

പാരാമീ5ർ:- (പിഎച്ച്, എന് (കൈന�ജന്), പി (ലഫാ�റസ്), ടെക (ടെപാട്ടാസ്യം),  കൈവദ്യുതചാലകത)
യൂണി5്: - (മി;ി സീടെമന്സ് ടെപർ ടെസCിമീ5ർ,  മി;ിഗ്രാം ടെപർ ലി5ർ, ?തമാനം, ടെസCിമീ5ർ ടെപർ 
ടെസക്കന്ഡ്, മി;ി ഇക്വടെലC് ടെപർ 100 ഗ്രാം, മി;ീഗ്രാം ടെപർ കിലലാഗ്രാം, പാർട്ട്സ് ടെപർ മി;്യണ്, 
കിലലാഗ്രാം ടെപർ ടെഹക്ടർ, മറ്റുള്ളവ)
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എൽ ഭൂഗർഭ ജലനില  
i ഭൂഗർഭ ജലനിലയുടെ� പരിധി കാലവർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള സീസണിൽ (ഭൂതലത്തിൽ നിന്നും 

താലഴക്കുള്ള ദൂരം ( മീ5റിൽ) എം ബിജിഎൽ ------- മുതൽ ------- വടെര
ii ഭൂഗർഭ ജലനിലയുടെ� പരിധി കാലവർഷത്തിന് ല?ഷമുള്ള സീസണിൽ (ഭൂതലത്തിൽ നിന്നും 

താലഴക്കുള്ള ദൂരം ( മീ5റിൽ) എം ബിജിഎൽ ------- മുതൽ ------- വടെര
iii ഭൂഗർഭജല വിഭജനം ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, കത്ത് നhർ; പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി;

ലകന്ദ്ര ഭൂഗർഭജല അലതാറി5ിയുടെ� കത്തിടെC പകർപ്പ്
6 ജല ആവ?്യകതയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്   (നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം, അ�യ്ക്കൽ സമയത്ത്)

എ ഉറവി�ം അjവ് - 
ടെക എൽഡി 

ടെവള്ളം 
എടുക്കുന്ന രീതി 

ഉറവി�ത്തിൽ 
നിന്നുള്ള ദൂരം 

ഗതാഗത മാർഗ്ഗം

ഉറവി�ം: ഉപരിതലം / ഭൂഗർഭജലം / ക�ൽ / മറ്റുള്ളവ; ഗതാഗത രീതി: കൈപപ്പ് കൈലന് / 
കനാൽ / മറ്റുള്ളവ; ടെവള്ളം എടുക്കുന്ന രീതി: ബാലരജ് / ടെവയർ / ഇന്ല�ക്ക് ടെവൽ/ ജാക്ക് 
ടെവൽ/ �്യൂബ് ടെവൽ / തുറന്ന കിണർ / മറ്റുള്ളവ

ബി കത്ത് നhർ; പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി; അനുവദനീയമായ അjവ്; ആധികാരിക അലതാറി5ി 
നൽകിയ അനുമതിയുടെ� പകർപ്പ്

സി ഡീസകൈലലനഷന് നിർലi?ിക്കുകയാടെണങ്കിൽ,
(i) ഡീസകൈലലനഷന് ല?ഷി (ടെക എൽ ഡി);
(ii) ഉപ്പുടെവള്ളത്തിടെC ഗുണനിലവാരം (ടെക എൽ ഡി; ഉപ്പുടെവള്ളം നീക്കം ടെചയ്യുന്ന രീതി)

7 മലിനജല സം×രണം (നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം, അ�യ്ക്കൽ സമയങ്ങjിൽ)

തരം/
ഉറവി�ം 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
മലിനജലത്തി
ടെC അjവ് 
(ടെക  എൽഡി) 

സം×രണ 
ല?ഷി 
(ടെക എൽഡി)

സം×രണ 
രീതി 

നീർമ്മാർ
ജന രീതി  

പുനചംക്രമ
ണത്തിനും 
പുനരുപലയാ
ഗത്തിലും 
ഉപലയാഗി
ക്കുന്ന 
സം×രിച്ച 
ടെവള്ളത്തി
ടെC അjവ്
(ടെക എൽ
ഡി) 

പുറലത്തക്ക് 
വിടുന്ന 
ടെവള്ളത്തി
ടെC അjവ് 
ടെക എൽഡി 

8 ഖരമാലിന്യ സം×രണം  (നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം, അ�യ്ക്കൽ സമയത്ത്)

ഇനം Kതിവർഷ അjവ് യൂണി5് സ്ഥലത്ത് 
നിന്നുള്ള ദൂരം 

ഗതാഗത മാർഗ്ഗം നിർമാർജന
രീതി 

ഇനം: - (വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങള്, മുനിസിപ്പൽ ഖരമാലിന്യങ്ങള്, കൈ�ആഷ്,  ലബാട്ടം ആഷ്,
അപക�കരമായ  മാലിന്യങ്ങള്  (ഹസാർഡസ്  ആC്  അദർ  ലവസ്റ്റ്  മാലനജടെമC്  റൂള്സ്  2016
Kകാരമുള്ളത്)  ,  ഇ  മാലിന്യങ്ങള്,  ബലയാ  ടെമഡിക്കൽ  മാലിന്യങ്ങള്,  നിർമ്മാണത്തിലും
ടെപാjിച്ചുമാ5ലിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങള്, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്, മറ്റുള്ളവ)
- യൂണി5്: - (�ണ്, കിലലാലി5ർ)
-  നിർമാർജന രീതി  :  -  (സം×രണം,  സംഭരണം,  നീക്കംടെചയ്യൽ സൗകര്യം  (�ിഎസ്ഡിഎഫ്),
അംഗീകൃത റീ-കൈസക്ലറുകള്, ലാന്ഡ് ഫിൽസ്, സാനി5റി ലാന്ഡ് ഫിൽസ്, മറ്റുള്ളവ)
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9 വായുവിടെC ഗുണനിലവാര ആഘാത Kവചനം (നിർമ്മാണം, Kവർത്തനം, അ�യ്ക്കൽ സമയത്ത്)

മാലിന്യ 
ഘ�കങ്ങള് 

യൂണി5് അ�ിസ്ഥാന
സാന്ദ്രത

കുറഞ്ഞ 
അjവ് 

വർദ്ധിക്കുന്ന 
സാന്ദ്രത 

ആടെക 
ജിഎൽസി 

നിർiിഷ്ട 
ഗുണ 
നിലവാരം 

ഘ�കങ്ങള് : - (പി എം 10, പി എം, സള്ഫർ ഡലയാകൈക്സഡ്, കൈന�ജന് ഓകൈക്സഒഡുകള്, ലമഖലയ്ക് 
Kലത്യകമായ ഘ�കങ്ങള്;   യൂണി5്: - ( കൈമലക്രാഗ്രാം ടെപർ ക്യുബിക് മീ5ർ, എന് എ) 

10 വിവിധ Kവർത്തനങ്ങള്ക്കായി ഭൂമിയുടെ� ആവ?്യകത  (ഒന്നിലധികം എന് �ികള്  
അനുവദനീയമാണ്) ടെഹക്ടർ

Kവർത്തനം / സൗകര്യം / പ്ലാC് / മറ്റുള്ളവയുടെ� വിവരണം ഭൂമി ആവ?്യകത അഭിKായം 

ഗ്രീന് ടെബൽ5് 
ആടെക 

Kവർത്തനം  /  സൗകര്യം  /  പ്ലാC്  /  മറ്റുള്ളവയിൽ  ഉള്ടെപ്പടുന്നത്  :  Kധാന  പ്ലാC്,  �ൗണ് ഷിപ്പ്,
ഗ്രീന് ടെബൽ5്,  ആഷ്  ലപാണ്ട്,  ക്വാറി  ഏരിയ,  ഒ ബി ഡh്  ഏരിയ,  സുരക്ഷാ ലമഖല,  ടെ�യ് ലിങ്ങ്
കുjം,  ലാന്ഡ് ഫിൽ,  ജലസംഭരണി,  ഡി-സകൈലലനഷന് പ്ലാC്,  ഖരമാലിന്യ  സം×രണത്തിനുള്ള
സ്ഥലം, ബിൽ5്-അപ്പ് ഏരിയ, മറ്റുള്ളവ

11 വനഭൂമി  ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:  തത്വത്തിലുള്ള  അംഗീകാരം  (ലസ്റ്റജ്  -1)  ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:
എംഓഇഎഫ് സിസിസി  ഫയൽ  നhർ;  തത്വത്തിടെല  അംഗീകാര  തീയതി  (ഘട്ടം  -1);  തിരിച്ചുവിട്ട
Kലദ?ം;  അന്തിമ  അംഗീകാരം  (ലസ്റ്റജ്  -2)   ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:  എംഓഇഎഫ് സിസിസി  ഫയൽ
നhർ; തത്വത്തിടെല അംഗീകാര തീയതി (ഘട്ടം -2); തിരിച്ചുവിട്ട Kലദ?ം;

12 മരം  മുറിക്കൽ,  എടെന്തങ്കിലും  ഉടെണ്ടങ്കിൽ  [പദ്ധതിക്കായി  മുറിലക്കണ്ട  മരങ്ങളുടെ�  എണ്ണം  (വനഭൂമി
ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടിടെ;ങ്കിൽ);  മരങ്ങള്  മുറിക്കുന്നതിടെCയും  നടുന്നതിടെCയും  വി?ദാം?ങ്ങള്  (പി ഡി എഫ്
മാത്രം അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക)

13 ഭൂമി  ഏടെ5ടുക്കൽ നില [ഏടെ5ടുത്ത ഭൂമി;  ഇനിയും  ഏടെ5ടുക്കാനുള്ള ഭൂമി;  ഏടെ5ടുത്തിടെ;ങ്കിൽ ഭൂമി
ഏടെ5ടുക്കുന്നതിടെC അവസ്ഥ]

14 പുനരധിവാസവും പുനഃസ്ഥാപനവും (ആർ & ആർ) ഉടെണ്ടങ്കിൽ [ഗ്രാമങ്ങളുടെ� എണ്ണം; കുടുംബങ്ങളുടെ�
എണ്ണം; പിഡിഎഫ് - കളുടെ� എണ്ണം (പദ്ധതി മൂലം ഒഴിപ്പിക്കടെപ്പടുന്ന കുടുംബങ്ങള്);
പി എഎഫ്  -കളുടെ�  എണ്ണം  (പദ്ധതി  മൂലം  ബാധിക്കടെപ്പടുന്ന  കുടുംബങ്ങള്);  ആർ&ആർ  -നായി
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകള്; ആർ &  ആർ നില (പൂർത്തിയായി / പുലരാഗതിയിലാണ് / ഇനിയും
ആരംഭിക്കണം)]

15 പഠന ലമഖലയിൽ ടെഷഡ്യൂള് -1 ടെല വം?ങ്ങളുടെ� സാന്നിധ്യമുടെണ്ടങ്കിൽ
എ ടെഷഡ്യൂള് -1 വം?ങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്;ടെഷഡ്യൂള് -1 

വം?ങ്ങള്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്,   
സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ� പകർപ്പ് ഉള്ടെപ്പടെ�; പണ ലഭ്യത; ന�പ്പാക്കുന്ന
കാലയjവ്; തു�ങ്ങിയവ.

ബി ടെഷഡ്യൂള് -1 വം?ങ്ങളുടെ� സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ� 
അംഗീകാരത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്  ലയാഗ്യതയുള്ള അധികാരിയിൽ 
നിന്നുള്ള അംഗീകാരത്തിടെC പകർപ്പ് ഉള്ടെപ്പടെ�; കത്ത് നhർ; 
പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി; ശുപാർ?കള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ; തു�ങ്ങിയവ.

16 ലകാർ ഏരിയയിൽ ജലാ?യങ്ങളുടെ� സാന്നിധ്യം ഉടെണ്ടങ്കിൽ:
എ ലകാർ ഏരിയയിൽ ജലാ?യങ്ങളുടെ� വിവരങ്ങള്:
ബി വഴിതിരിച്ചുവി�ൽ ആവ?്യടെമങ്കിൽ: വഴിതിരിച്ചുവി�ലിടെC 

വി?ദാം?ങ്ങള്, ന�ത്തിയ പഠനത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് 
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സി ലയാഗ്യതയുള്ള അധികാരിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുമതിയുടെ� 
വി?ദാം?ങ്ങള്:
കത്ത് നhർ ; പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി; ശുപാർ?കള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ; 
അനുമതിയുടെ� പകർപ്പ്.

17 ബഫർ  ഏരിയയിൽ  ജലാ?യങ്ങളുടെ�  സാന്നിധ്യം  ഉടെണ്ടങ്കിൽ:  ബഫർ  ഏരിയയിടെല
ജലാ?യങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്;  ബഫർ ഏരിയയിടെല ജലാ?യങ്ങളുടെ� ദി?  (വ�ക്ക്  /  ടെതക്ക്  /
കിഴക്ക് / പ�ിഞ്ഞാറ് / വ�ക്ക് കിഴക്ക് / വ�ക്ക് പ�ിഞ്ഞാറ് / ടെതക്ക് കിഴക്ക് /കിഴക്ക് പ�ിഞ്ഞാറ്);
ബഫർ ഏരിയയിടെല ജലാ?യങ്ങളുടെ� ദൂരം (കിലലാ മീ5ർ):

18 മനുഷ്യവിഭവ ല?ഷി ആവ?്യകത: നിർമ്മാണ / Kവർത്തന സമയത്ത് സ്ഥിരമായ / താൽക്കാലിക 
ടെതാഴിൽ; ആടെക മനുഷ്യ വിഭവ ല?ഷി 

19 ഗ്രീന് ടെബൽ5് (ടെഹക്ടറിൽ)
എ പുതിയ പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ: ഗ്രീന് ടെബൽ5ിടെC ടെമാത്തം 

വിസ്തീർണ്ണം; ടെമാത്തം പദ്ധതി വിസ്തീർണത്തിടെC ?തമാനം; നല�ണ്ട 
സസ്യങ്ങളുടെ� എണ്ണം; ന�ീലിന് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക; ഗ്രീന് 
ടെബൽ5് പ്ലാന്:

ബി വിപുലീകരണം / ആധുനികവൽക്കരണം/ ഉൽപ്പന്ന മിശ്രിതത്തിടെല 
മാ5ം മുതലായവ ഉടെണ്ടങ്കിൽ 

i വിവരണം നിലവിലുള്ളത് നിർലi?ിക്കുന്നത് ആടെക 
ഗ്രൂന്ടെബൽ5് 
ടെമാത്തം വിസ്തീർ
ണം 
ടെമാത്തം പദ്ധതി 
വിസ്തീർണത്തിടെC 
?തമാനം
നല�ണ്ട 
സസ്യങ്ങളുടെ� 
എണ്ണം
ന�ീലിന് അനുവദിച്ച
തുക

ii ഗ്രീന്ടെബൽ5് പദ്ധതിയുടെ� പകർപ്പ് 

20 പദ്ധതിയുടെ� Kലയാജനം 
പദ്ധതി Kലയാജനങ്ങളുടെ� തരം പദ്ധതി Kലയാജനങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് 

(പദ്ധതി Kലയാജനങ്ങjിൽ പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവും ആയവയും മറ്റുള്ളവയും ഉള്ടെപ്പടും)

പദ്ധതി  / Kവർത്തനം, സിആർഇസഡ്/ ഐ സിആർഇസഡ്  വിജ്ഞാപനത്തിടെC വ്യവസ്ഥകടെj 
ആകർഷിക്കുന്നുടെവങ്കിൽ:
എ സിആർഇസഡ്  വർഗ്ഗീകരണം (സിആർഇസഡ് I (എ) , സിആർഇസഡ്  I (ബി) , സിആർ

ഇസഡ്  II,   സിആർഇസഡ്  III,  സിആർഇസഡ്  IV  (എ),  സിആർഇസഡ്  IV  (ബി));
സ്ഥാനത്തിടെC തരം  (ലനാണ്-ഇലറാഡിംഗ്  ലകാസ്റ്റ്,  ലലാ ആന്ഡ് മീഡിയം ഇലറാഡിംഗ്
ലകാസ്റ്റ്, കൈഹ ഇലറാഡിംഗ് ലകാസ്റ്റ്); ഉള്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്
ഉടെണ്ടങ്കിൽ; കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ� വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടർ)

ബി ഇഐഎ  (ടെ�റÛിയൽ)  പഠനങ്ങള്  ന�ത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:  ഇഐഎ  (ടെ�റÛിയൽ)
പഠനങ്ങളുടെ�  സംഗ്രഹ  വി?ദാം?ങ്ങള്;  ഇഐഎ  -  കjിൽ  നൽകിയ  ശുപാർ?യുടെ�
പകർപ്പ്;   ഇഐഎ  (ടെ�റÛിയൽ)  നിന്നുള്ള പഠന  കാലയjവ്;  ഇഐഎ  (ടെ�റÛിയൽ)
ലലക്കുള്ള പഠന കാലയjവ്, ന�ത്തിയിട്ടി;ങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെ�
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സി ഇഐഎ  (മകൈറന്  )  പഠനങ്ങള് ന�ത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:  ഇഐഎ  (മകൈറന്)  പഠനങ്ങളുടെ�
സംഗ്രഹ വി?ദാം?ങ്ങള്; ഇഐഎ - കjിൽ നൽകിയ ശുപാർ?യുടെ� പകർപ്പ്;   ഇഐഎ
(മകൈറന്)  നിന്നുള്ള പഠന  കാലയjവ്;  ഇഐഎ  (മകൈറന്)  ലലക്കുള്ള പഠന കാലയjവ്,
ന�ത്തിയിട്ടി;ങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെ�

ഡി ദുരന്തനിവാരണ  പദ്ധതി  /  ലദ?ീയ  എണ്ണ  ലചാർച്ച  ദുരന്ത  ആകWിക  പദ്ധതി
(ബാധകടെമങ്കിൽ)

ഇ പദ്ധതിയുടെ�  തരം:  (റിലസാർട്ട്  /  ടെകട്ടി�ങ്ങള്  /  നാഗരിക  സൗകര്യങ്ങള്,  തീരലദ?
ലറാഡുകള്  / തൂണുകjിലÔലുള്ള ലറാഡുകള് , താപകൈവദ്യുതി നിലയത്തിടെല ലബ്ലാഡൗണിൽ  
നിന്ന്   താലഴക്കുള്ള  കൈപപ്പ്`കൈലനുകള്,  സം×രിച്ച  മലിനജലം  സമുദ്രത്തിലലക്ക്
ഒഴുക്കുന്നതിനുള്ള  സംവിധാനം  സംബന്ധിച്ച്,  ചരക്കുകള്  /  രാസവസ്തുക്കള്
സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള  സൗകര്യം,  ഓഫ് ലഷാർ  ഘ�നകള്,  ഡീസകൈലലനഷന്  പ്ലാC്,
അപൂർവ  ധാതുക്കളുടെ� ഖനനം / ആല5ാമിക് ധാതുക്കള്, മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകള്,
കൈല5് ഹൗസ്, വിന്ഡ് മില്ലുകള്, മറ്റുള്ളവ)

എഫ് റിലസാർട്ട്  /  ടെകട്ടി�ങ്ങള്  /  നാഗരിക  സൗകര്യങ്ങള്  ഉടെണ്ടങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്
അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ്  മാപ്പുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ� ലപര്;
ആടെക വിസ്തീർണ്ണം  /  ബിൽ5്-അപ്പ് ഏരിയ (ടെഹക്ടർ);  ഘ�നയുടെ� ഉയരം;  എഫ്എസ്ഐ
അനുപാതം;  �ൗണ്  പ്ലാനിംഗ്  നിയമങ്ങള്  /  ചട്ടങ്ങള്;  കാർ  പാർക്കിംഗ്  ഏരിയയുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങള്

ജി തീരലദ?  ലറാഡുകള്  /  തൂണുകjിലÔലുള്ള  ലറാഡുകള്  ആടെണങ്കിൽ :  സിആർഇസഡ്
മാപ്പുകള് അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ� ലപര്;
ഭൂമി വീടെണ്ടടുക്കൽ വിസ്തീർണ്ണം; വീടെണ്ടടുക്കലിനായി മക്ക് / എർത്ത് കണക്കാക്കിയ അjവ്;
വാഹനഗതാഗതത്തിടെC വഹിക്കൽ ല?ഷി 

എച്ച് താപകൈവദ്യുതി പദ്ധതിയിടെല ലബ്ലാഡൗണിൽ നിന്നുള്ള കൈപപ്പ് കൈലനുകള്: സിആർഇസഡ്
മാപ്പുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ�  ലപര്;  കൈപപ്പ് കൈലനിടെC നീjം;  സിആർ
ഇസഡ് അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ് താണ്ടുന്ന ഏരിയയുടെ� നീjം;  ഉത്ഖനനത്തിടെC
ആഴം;  ഉത്ഖനനത്തിടെC  വീതി;  ക�ൽത്തീരം  മുതൽ  ആഴക്ക�ൽ  വടെരയുള്ള
കൈപപ്പ് കൈലനിടെC നീjം;  സമുദ്രജലത്തിടെC ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള നീർവീഴ്ചയുടെ� ആഴം;
നിർമാർജന സ്ഥലടെത്ത ചുറ്റൂമുള്ള മലിനജലത്തിടെC താപനില

ഐ സം×രിച്ച  മാലിന്യം  സമുദ്രത്തിലലക്ക്  ഒഴുക്കി  വിടുകയാടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്
അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ്  മാപ്പുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ� ലപര്;
എടുക്കുകയും  /  പുറത്ത്  വിടുന്നതിടെCയും  സ്ഥാനം;  നീർവീഴ്ചയുടെ�  സ്ഥാനത്തിടെC  ആഴം;
കൈപപ്പ് കൈലനിടെC  നീjം;  സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർഇസഡ്  താണ്ടുന്ന
ഏരിയയുടെ� നീjം;  ഉത്ഖനനത്തിടെC ആഴം;  ഉത്ഖനനത്തിടെC വീതി;  ക�ൽത്തീരം മുതൽ
ആഴക്ക�ൽ  /  ലപാഷകനദി  വടെരയുള്ള  കൈപപ്പ് കൈലനിടെC  നീjം;  സമുദ്രജലത്തിടെC
ഉപരിതലത്തിൽ  നിന്നുള്ള  വീഴ്ചയുടെ�  ആഴം;  നിർമാർജന  സ്ഥലടെത്ത സമുദ്ര  ജലത്തിടെC
ആഴം; നിർമാർജന രീതി.

ടെജ സാധനങ്ങള്  /  രാസവസ്തുക്കള്  സംഭരിക്കാനുള്ള  സൗകര്യം  എങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്
അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ് മാപ്പുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ� ലപര്;
രാസവസ്തുവിടെC ലപരും തരവും;  രാസവസ്തുവിടെC അന്തിമ ഉപലയാഗം;  സംഭരണത്തിനുള്ള
�ാങ്കുകളുടെ� എണ്ണം; �ാങ്കുകളുടെ� ല?ഷി

ടെക ഓഫ് ലഷാർ  ഘ�നകjാടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർഇസഡ്
മാപ്പുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  ഏജന്സിയുടെ�  ലപര്;  പര്യലവക്ഷണം  അടെ;ങ്കിൽ
വികസനം;  ക�ൽത്തീരത്തിടെC  ആഴം;  റിഗുകളുടെ�  എണ്ണം  /  പ്ലാ5്ലഫാം;  ഗ്രൂപ്പ്  ഗാതറിംഗ്
ലസ്റ്റഷനുകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്

എൽ ഡി-സാലികൈനലസഷന്  പ്ലാC്  ആടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർ
ഇസഡ്   മാപ്പുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  ഏജന്സിയുടെ�  ലപര്;  ഡീസകൈലലനഷടെC
ല?ഷി;  ടെമാത്തം  ഉപ്പുടെവള്ളം;  നിർമാർജന  സ്ഥലത്തിന്  ചുറ്റുമുള്ള  മലിനജലത്തിടെC
താപനില; ചുറ്റുമുള്ള ലവണാം?ം; നിർമാർജനസ്ഥലം. 

എം അപൂർവ  ധാതു   /  ആല5ാമിക  ധാതുക്കളുടെ�  ഖനനം  ആടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്
അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ് മാപ്പുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ� ലപര്;
ഖനന ല?ഷി; ഖനനം ടെചലയ്യണ്ട അjവ് / വിസ്തീർണ്ണം;   ലവർതിരിടെച്ചടുലക്കണ്ട ധാതുക്കളുടെ�
തരം; ധാതുക്കളുടെ� അവസാന ഉപലയാഗം.
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എന് മലിനജല  ശുദ്ധീകരണ  പ്ലാന്റുകjാടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർ
ഇസഡ് മാപ്പുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ� ലപര്; ല?ഷി;   നിർമ്മാണത്തിടെC
ആടെക  വിസ്തീർണ്ണം;  സിപിസിബി/  എസ് പിസിബി/  മ5്  അംഗീകൃത  ഏജന്സി
നിർലi?ിച്ചിരിക്കുന്ന  മാലിന്യ  ഘ�കങ്ങളുടെ�  ലതാത്  പാലിക്കൽ,  പുറലത്തടെക്കാഴുക്കൽ
സമുദ്രജലത്തിലലാ ലപാഷകനദിയിലലാ ആടെണങ്കിൽ (കരയിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിടെല നീർവീഴ്ച
സ്ഥലലത്തക്കുള്ള ദൂരം / ലവലിലയ5 നദീതീരത്ത് നിന്ന്; സമുദ്രജല ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള
വീഴ്ചയുടെ� ആഴം; നീർവീഴ്ചയുള്ള സ്ഥലടെത്ത ക�ലിടെC ആഴം)

ഓ കൈല5്ഹൗസ്  ആടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്  മാപ്പുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
ഏജന്സിയുടെ� ലപര്; നിർമ്മാണത്തിടെC ആടെക വിസ്തീർണ്ണം; ഘ�നയുടെ� ഉയരം

പി വിന്ഡ്  മിൽ  ആടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർഇസഡ്  മാപ്പുകള്
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയുടെ�  ലപര്;  ല?ഷി  (ടെമഗാവാട്ട്);  Kസരണ കൈലനുകള്:
(ഓവർടെഹഡ്,  അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട്);  കാ5ാ�ിയന്ത്രത്തിടെC വ്യാസം;  ലബ്ലഡിടെC നീjം;  ഭ്രമണ
ലവഗത; ഘ�നയുടെ� ഉയരം

ക്യു മറ്റുള്ളവയാടെണങ്കിൽ:  സിആർഇസഡ്  മാപ്പുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  ഏജന്സിയുടെ�
ലപര്;  Kധാന സവില?ഷതകള് ദയവായി  വ്യക്തമാക്കുക;  Kസക്തമായ Kമാണത്തിടെC
പകർപ്പ്.

ആർ   എൽ�ിഎൽ/എച്ച് �ി എൽ -ൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയുടെ� ദൂരം (മീ5റിൽ) 
i പദ്ധതി   അനുവദനീയമായ  /  നിയന്ത്രിതമായ ഒരു  Kവർത്തനമായി  പറഞ്ഞിട്ടുള്ള

സിആർഇസഡ് വിജ്ഞാപനത്തിടെC ഉപവാക്യം
ii 1:  4000  ടെ×യിലുകjിൽ എച്ച്�ിഎൽ,  എൽ�ിഎൽ അതിരുകള് സൂചിപ്പിച്ച്  സിആർ

ഇസഡ്  മാപ്പ്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ:  എച്ച്�ിഎൽ  -ൽ നിന്ന്  പദ്ധതിയിലലക്കുള്ള
ദൂരം  വ്യക്തമാക്കണം  (മീ5റിൽ),  കൂ�ാടെത  മാപ്പുകള്  അപ് ലലാഡ്  ടെചയ്യണം
(ടെക എംഎൽ  ഫയൽ);  എൽ�ിഎൽ  -  ൽ  നിന്ന്  പദ്ധതിയിലലക്കുള്ള  ദൂരം
വ്യക്തമാക്കണം  (മീ5റിൽ),  കൂ�ാടെത മാപ്പുകള് അപ് ലലാഡ്  ടെചയ്യണം  (ടെക എംഎൽ
ഫയൽ);

iii 1:4000 ടെ×യിലുകjിൽ,  പദ്ധതി  ലലഔട്ട്,  സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർ
ഇസഡ്  മാപ്പിൽ,  സൂപ്പർ ഇംലപാസ്  ടെചയ് തതാടെണങ്കിൽ,  ടെക എംഎൽ  ഫയൽ
അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക

iv പദ്ധതി തലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള  7 കിലലാമീ5ർ ദൂരം ഉള്ടെക്കാള്ളിച്ച്, 1: 25000 ടെ×യിലിൽ
സിആർഇസഡ്  മാപ്പ്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  ടെക എംഎൽ ഫയൽ അപ് ലലാഡ്
ടെചയ്യുക

v സിആർഇസഡ്  -I,  II,  III,  IV,   മ5്  അറിയിച്ച ഇഎസ് എ-  കള് ഉള്ടെപ്പടെ� സൂചിപ്പിച്ച്
സിആർഇസഡ് അടെ;ങ്കിൽ ഐസി സിആർഇസഡ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,
ടെക എംഎൽ  ഫയൽ അപ് ലലാഡുടെചയ്യുക

vi സംസ്ഥാന  മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  ലബാർഡുകjിൽ  നിന്ന്  എന് ഒസി
ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ: എന് ഒസിയുടെ� പകർപ്പ്

എസ് മഴടെവള്ള സംഭരണ സംവിധാനത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്
5ി  സംസ്ഥാന തീരലദ? പരിപാലന അലതാറി5ിയുടെ� ശുപാർ?:  ചുമത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകള്

Kസ്താവിക്കുക;  സാമൂഹികവും  പാരിസ്ഥിതികവുമായ  Kശ്നങ്ങളും  അതിനുള്ള  ലഘൂകരണ
ന�പ�ികളും  നിർലi?ിക്കുക,  അത്  ആർ  &  ആർ,  ജലം,  വായു,  അപക�കരമായ
മാലിന്യങ്ങള്,  പാരിസ്ഥിതിക  വ?ങ്ങള്  മുതലായവയിൽ  മാത്രമായി
പരിമിതടെപ്പടുലത്തണ്ടതി;  (ലഘു വി?ദാം?ങ്ങള് നൽകുക);  സിഎസഡ് എംഎ അടെ;ങ്കിൽ
ഐ സി ഇസഡ് എംഎ യുടെ� ശുപാർ?കളുടെ� പകർപ്പ്

22 ലമഖലാ നിർദിഷ്ട വി?ദാം?ങ്ങള് 
I ഖനന നിർലദ?മാടെണങ്കിൽ 

എ ഖനനം ടെചലയ്യണ്ടുന്ന ധാതുക്കളുടെ� എണ്ണം (ഒന്നിലധികം എന്�ികള് അനുവദനീയമാണ്)

ഖനനം ടെചലയ്യണ്ടുന്ന ധാതുക്കള് Kധാന അടെ;ങ്കിൽ ലഘുവായ ധാതു
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ബി ഖനന ല?ഷി  ആർഓഎം ൽ (റണ് ഓഫ് കൈമന്) 
സി ലഘു ധാതുക്കളുടെ� കാര്യത്തിൽ, ഗണ സാക്ഷ്യപത്രത്തിടെC പകർപ്പ് 
ഡി ഖനന പദ്ധതി: അംഗീകാര കത്ത് നhർ; അംഗീകാര തീയതി; അംഗീകാര  കത്തിടെC 

പകർപ്പ്; അംഗീകൃത ഖനനപാട്ട വിസ്തീർണം. അംഗീകരിച്ച ല?ഷി 
ഇ സാലങ്കതിക  വി?ദാം?ങ്ങള്:  ഭൂമി?ാസ്ത്രപരമായ  ടെമാത്തം  കരുതൽല?ഖരം   (ദ?ലക്ഷം

�ണ്);  ഖനന കരുതൽല?ഖരം  (ദ?ലക്ഷം �ണ്);  ലവർതിരിടെച്ചടുക്കാവുന്ന കരുതൽല?ഖരം
(ദ?ലക്ഷം �ണ്); ലവർതിരിടെച്ചടുക്കുന്നതിടെC ?തമാനം (%); അയിര് / ധാതു ഇനം; Ûിപ്പിംഗ്
അനുപാതം;  ?രാ?രി ലഗ്രഡിയC് (ഡിഗ്രി);  ഖനന രീതി (ഓപ്പണ് കാസ്റ്റ് / അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് /
മിക്സഡ് (ഓപ്പണ് കാസ്റ്റ് + അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്) /ആഡി5്; ഖനന കാലാവധി 
(വർഷങ്ങള്)

എഫ് സം×രണ വി?ദാം?ങ്ങള് (ഉ�യ്കൽ / തരംതിരിക്കൽ / മറ്റുള്ളവ ഉള്ടെപ്പടെ�):  ഖനന പാട്ട
Kലദ?ത്ത്  ക്രഷർ  സ്ഥാപിക്കാന്  ഉലi?ിക്കുകയാടെണങ്കിൽ:  ക്രഷറുകളുടെ�  എണ്ണവും
ക്രഷറിടെC വി?ദാം?ങ്ങളും (ഒന്നിലധികം എന് �ികള്  അനുവദനീയമാണ്)
ക്രഷർ വിവരം ല?ഷി (�ിപിഎച്ച്) കുറിപ്പ് 

ജി ഖനന  പാട്ട  Kലദ?ത്ത്  സം×രണ  പ്ലാC്  /  കൽക്കരി  വാഷറി  സ്ഥാപിക്കാന്
ഉലi?ിച്ചിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ: സം×രണ  / വാഷിംഗ് സാലങ്കതികവിദ്യ; ല?ഷി

എച്ച് ബാധകടെമങ്കിൽ അയിരുപാjികളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്: അയിരുപാjികളുടെ� എണ്ണം;
Kവർത്തിലക്കണ്ട അയിരുപാjികളുടെ� കനം; പരമാവധി കനം (മീ5ർ)

ഐ  ഖനന പാട്ടത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: കത്ത് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക (പി ഡി എഫ് മാത്രം);
ഖനന പാട്ടം ന�പ്പിലാക്കുന്ന തീയതി പരാമർ? നhലറാടെ�;  ഖനന പാട്ടത്തിടെC സാധുത;
ഇലന്നദിവസം സാധുവായിട്ടുള്ള പാട്ടക്കരാറിടെC പകർപ്പ്; തു�ങ്ങിയവ.

ടെജ ഓബി  (ഓവർ ബർഡന്)  മാലനജുടെമC്  -  കൈമനിംഗ് രീതി ഓപ്പണ്കാസ്റ്റ് ആടെണങ്കിൽ
മാത്രം: 

ബാഹ്യ ഡമ്പുകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്: ഒ ബി ഡമ്പുകളുടെ� എണ്ണം;
ആടെക വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ); ഉയരം (മീ5റിൽ);
അjവ് (ദ?ലക്ഷം ക്യൂബിക് മീ5റിൽ); തിരിടെക ഇട്ട് മൂ�ാനുള്ള വർഷം 
ആന്തരിക ഡhിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്:  ഐ ബി ഡമ്പുകളുടെ� എണ്ണം;  ആടെക
വിസ്തീർണ്ണം  (ടെഹക്ടറിൽ);  ഉയരം  (മീ5റിൽ);  അjവ്  (ദ?ലക്ഷം  ക്യൂബിക്
മീ5റിൽ)

ടെക ലമൽ മണ്ണ്  കൈകകാര്യം  ടെചയ്യലിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള് :  ഖനനകാലാവധിയിൽ  മുഴുവന്
ഖനനം  ടെചയ്യുന്ന  ലമൽ മണ്ണിടെC  അjവ്  (ദ?ലക്ഷം  ക്യൂബിക്  മീ5റിൽ);
ഖനനകാലാവധിയിൽ  വീടെണ്ടടുക്കൽ  ഉപലയാഗത്തിനായി  നിർലi?ിച്ച  ലമൽ മണ്ണിടെC
അjവ്  (ദ?ലക്ഷം  ക്യൂബിക്  മീ5റിൽ);  ഖനന  കാലാവധിയിൽ  മ5്  Kവർത്തന
ഉപലയാഗങ്ങള്ക്കായി നിർലi?ിച്ച ലമൽ മണ്ണിടെC അjവ് (ദ?ലക്ഷം ക്യൂബിക് മീ5റിൽ

എൽ ഖനനം കഴിഞ്ഞ (ഉപലയാഗശൂന്യമായ ഖനിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്) (ഖനന രീതി ഓപ്പണ്
കാസ്റ്റ് ആടെണങ്കിൽ മാത്രം): വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ); ആഴം (മീ5റിൽ); വ്യാപ്തി (ദ?ലക്ഷം
ക്യൂബിക് മീ5റിൽ)

എം ക്വാറിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്  (ഖനന രീതി  ഓപ്പണ്കാസ്റ്റ് ആടെണങ്കിൽ മാത്രം):  അന്തിമ
ഖനി  ശൂന്യത  (ടെഹക്ടർ);  ആഴം  (ജലാ?യമായി  പരിവർത്തനം  ടെചയ്യാന് ഉലi?ിക്കുന്ന
ആഴം) മീ5ർ; ടെമാത്തം ക്വാറി വിസ്തീർണം (ടെഹക്ടർ)

എന് ഗതാഗതത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്:  കുഴിയിൽ /  ഭൂഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലലക്ക്;
ഉപരിതലത്തിൽനിന്ന്  വ?ങ്ങjിലലക്കും  കയ5ലിലലക്കും;  ഗതാഗതം  /  കണ്ടെവയർ
വി?ദാം?ങ്ങള്
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ഓ ഭൂവിനിലയാഗത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (ഖനനത്തിന് മുh്) 

ഭൂ ഉപലയാഗം ഖനനപാട്ട Kലദ?ത്തിന് 
ഉള്ളിൽ (ടെഹക്ടർ) 

ഖനനപാട്ട Kലദ?ത്തിന് 
പുറത്ത്  (ടെഹക്ടർ) 

ആടെക 

കൃഷി ഭൂമി 
വന ഭൂമി 
തരി?് ഭൂമി 
ലമച്ചിൽ ഭൂമി 
ഉപരിതല ജലാ?യം 
കു�ിലയ5ം 
മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക) 

പി ഭൂവിനിലയാഗത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (ഖനന ല?ഷം ) 

ഭൂഉപലയാഗം ലതാട്ടം ജലാ?യം ടെപാതു ഉപലയാഗം മറ്റുള്ളവ 
ഉദ്ഖനനം / ക്വാറി 
ഉപരിതല മണ്ണ് സൂക്ഷിക്കൽ 
ബാഹ്യ ഓബി ഡh് 
ആന്തരിക ഓബി ഡh് 
ലറാഡുകള് 
ബിൽ5്-അപ്പ് ഏരിയ 
(ലകാjണി/ഓഫീസ്)
ഗ്രീന് ടെബൽ5് 
കന്യാ Kലദ?ം 
മറ്റുള്ളവ 
ആടെക 

ക്യു   വീടെണ്ടടുക്കൽ വി?ദാം?ങ്ങള് (ഖനന രീതി ഓപ്പണ് കാസ്റ്റ് ആടെണങ്കിൽ മാത്രം):
ഖനനത്തിടെC  ആടെക  Kലദ?ം  ഉള്ടെക്കാള്ളുന്ന  തരത്തിൽ  ആടെക  വനവൽക്കരണ
പദ്ധതി  ന�പ്പിലാക്കണം  .  ഇതിൽ  ഇനിപ്പറയുന്നവ  ഉള്ടെപ്പടും:  ബാഹ്യ  ഓബി  ഡh്
(ടെഹക്ടറിൽ);
ആന്തരിക ഡh് (ടെഹക്ടറിൽ); ക്വാറി (ടെഹക്ടറിൽ); സുരക്ഷാ ലമഖല (ടെഹക്ടറിൽ); അന്തിമ
ശൂന്യത (ടെഹക്ടർ) ;  ആഴം  (ജലാ?യമായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാന് ഉലi?ിക്കുന്ന ആഴം)
മീ5റിൽ;  ടെഹക്ടറിടെല വൃക്ഷകൈത്തയുടെ� സാന്ദ്രത  (എണ്ണത്തിൽ  );  ടെഹക്ടറിടെല മറ്റുള്ളവ
(ഖനന  പാട്ട  അതിർത്തിയിലുള്ളവ,  ലറാഡുകjിലും  അ�ിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങjിലും,
അതിരി�ൽ Kലദ?ങ്ങളും �ൗണ് ഷിപ്പിലും പാട്ടത്തിന് പുറത്തും സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നവ); ടെമാത്തം
വനവൽക്കരണ പദ്ധതി (ടെഹക്ടറിൽ)

ആർ ഖനന അ�യ്ക്കൽ പുലരാഗമന പദ്ധതി; (വിപുലീകരണ പദ്ധതികള്ക്ക് മാത്രം): അംഗീകരിച്ച
ഖനന അ�യ്കൽ പുലരാഗമന പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിവിധ Kവർത്തനങ്ങള് ന�പ്പിലാക്കുക
(ബാർചാർട്ട് സമർപ്പിക്കുക); അംഗീകരിച്ച ഖനി അ�യ്കൽ പുലരാഗമന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും
ഏടെതങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വ്യതിയാനം;  ഖനനം ടെചയ്ത ആടെക വിസ്തീർണ്ണം  (ടെഹക്ടറിൽ);
കുഴിക്കലിന് ല?ഷം തിരിടെക മൂ�ിടെയടുത്ത ആടെക വിസ്തീർണ്ണം  (ടെഹക്ടറിൽ);  വീടെണ്ടടുത്ത
ടെമാത്തം വിസ്തീർണ്ണം (ടെഹക്ടറിൽ)

II താപ  പദ്ധതിയ്കുള്ള  നിർലദ?മാടെണങ്കിൽ  (ക്യാപ്5ീവ്  പവർ  പ്ലാന്റും  ലവസ്റ്റ്  ഹീ5്  റിക്കവറി  പ്ലാന്റും
ഉള്ടെപ്പടെ�)
എ പ്ലാCിടെC  സവില?ഷതകള്:  നിർലi?ിച്ച  സാലങ്കതികവിദ്യ  (സൂപ്പർക്രിട്ടിക്കൽ,  സബ്-

ക്രിട്ടിക്കൽ,  സി എഫ് ബി സി,  എ എഫ് ബി സി,  പി എഫ് ബി സി,  ഐ ജി സി സി,  ഇന് സിനലറഷന്,
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കൈപലറാjിസിസ്,  ഗ്യാസിഫിലക്കഷന്,  ബലയാ  ടെമത്തലനഷന്,  മറ്റുള്ളവ);  പ്ലാC്  ലലാഡ്
ഫാക്ടർ  (%);  സ്റ്റിം ലറ5്  /  ല�ാ ലറ5്;  ലബായിലർ താപനില;  ലബായിലർ മർiം;  സ്റ്റാക്കിടെC
തരം (സിംഗിള് ഫ്ലൂ / കൈബ-ഫ്ലൂ / കൈ�-ഫ്ലൂ); സ്റ്റാക്കുകളുടെ� എണ്ണം

സ്റ്റാക്ക് ഐഡി സ്റ്റാക്ക്  ഉയരം
(മീ5ർ) 

സ്റ്റാക്ക്  വ്യാസം  -
പുറത്തു  ലപാകുന്ന
ഇ�ത്ത് ( മീ5ർ) 

സ്റ്റാക്ക്
വാതകത്തിടെC
ടെവലലാസി5ി 
(എം/എസ്) 

സ്റ്റാകിടെC  പുറത്ത്
ലപാകുന്ന ഭാഗടെത്ത
ചൂ�്  (ഡിഗ്രി
ടെസCിലഗ്രഡ്)

ബി ഇന്ധന സ്വഭാവ സവില?ഷതകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്: ലഗ്രാസ്സ് കലലാറിഫിക് വാല്യു (കിലലാ
കലലാറി / കിലലാഗ്രാം ); ആഷ് കണ്ടC് (%); സള്ഫർ കണ്ടC്  (%); ഈർപ്പം (%); ടെമർക്കുറി
(മി;ിഗ്രാം / കിലലാ); നിശ്ചിത കാർബണ് (%); അസ്ഥിരമായ കാര്യം (%)

സി കൂjിംഗ് സിസ്റ്റത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: കൂjിംഗ് സിസ്റ്റത്തിടെC തരം: എയർ കൂള്ഡ് / വാട്ടർ
കൂള്ഡ്;   ഡ്രാഫ്റ്റിടെC തരം:  നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്  /  ലഫാഴ്സ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്;  വായുസഞ്ചാരത്തിടെC
തരം:  പാരലൽ  ല�ാ  /  കൗണ്ടർ  ല�ാ;  കൈസക്കിള്സ്  ഓഫ്  കൂjിംഗ്  (സി  ഓ  സി):
തണുപ്പിക്കാനുള്ള ജലത്തിടെC ആവ?്യകത (ക്യുബിക് മീ5ർ ഒരു ദിവസത്തിൽ) ; ലബായിലർ
ലബ്ലാ ഡൗണ് താപനില 

III നദീത� പദ്ധതിലക്കാ ജലകൈവദ്യുത പദ്ധതിലക്കാ ആണ് നിർലദ?ടെമങ്കിൽ 
എ ഉപലമഖല: (വിവിലധാലi? പദ്ധതി  / ജലകൈവദ്യുത പദ്ധതി / ജലലസചന പദ്ധതി)
ബി നദിയുടെ� ലപര് 
സി നദീത�ത്തിടെC  സഞ്ചിത  ആഘാതം  വിലയിരുത്തലും  വഹിക്കൽ  ല?ഷി  പഠനവും

ന�ത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ: സഞ്ചിത ആഘാത വിലയിരുത്തലിടെCയും നദീത�ത്തിടെC വഹിക്കൽ
ല?ഷി  പഠനത്തിടെCയും  നില;  ശുപാർ?ടെചയ്യുന്നുടെവങ്കിൽ,  സഞ്ചിത  ആഘാത
വിലയിരുത്തലിടെCയും  നദീത�ത്തിടെC  വഹിക്കൽ  ല?ഷി  പഠനം  ന�ത്തുന്നതിടെCയും
വി?ദാം?ങ്ങള്: Kസക്തമായ Kമാണം അപ് ലലാഡുടെചയ്യുക (പി ഡി എഫ് മാത്രം) 

ഡി പദ്ധതിയുടെ� തരം: (ഡാം ബാലരജ് നിർമ്മാണം  /  റണ് ഓഫ് ദി റിവർ/  ലിഫ്റ്റ് ഇറിലഗഷന്
×ീം)

ഇ ബാധകമാടെണങ്കിൽ, അണടെക്കട്ടിടെC ഉയരം, അണടെക്കട്ടിടെC നീjം (മീ5റിൽ)
എഫ് ആടെക  ടെവള്ളത്തിൽ  മുങ്ങുന്ന  സ്ഥലം  (ടെഹക്ടർ);  ലഗ്രാസ്  കമാന്ഡ്  ഏരിയ  (ജിസി എ)

(ടെഹക്ടർ)  വി?ദാം?ങ്ങള്;  ജലലസചന  കമാന്ഡ്  ഏരിയ  (ഐസി എ)  (ടെഹക്ടർ)
വി?ദാം?ങ്ങള്; കള്ച്ചറബിള് കമാന്ഡ് ഏരിയ (സിസി എ) (ടെഹക്ടർ) വി?ദാം?ങ്ങള്;
ആടെക കമാന്ഡ് ഏരിയ (ടെഹക്ടർ)

ജി പവർഹൗസ് സ്ഥാപിത ല?ഷി: പവർഹൗസിടെC തരം: (ഭൂഗർഭ / ഉപരിതല); ല?ഷി
(ടെമഗാവാട്ട്); തുരങ്കങ്ങളുടെ� എണ്ണം; യൂണിറ്റുകളുടെ� എണ്ണം; നദിയുടെ� തീരം: (ഇ�ത് / വലത് /
രണ്ടും)

എച്ച് വാർഷിക കൈവദ്യുതി ഉത്പാദനം: Kതിവർഷ കൈവദ്യുതിയുടെ� ഉത്പാദനത്തിടെC അjവ്
(ഗിഗാ വാട്ട് അലവഴ്സിൽ  (ജിഡബ്ല്യുഎച്ച്);  ടെമഷീന് ലഭ്യത  (%);  കൈവദ്യുതി ഉൽ പാദനടെച്ചലവ്
(ഇന്ത്യന് രൂപയിൽ) ;  ഇലCണൽ ലറ5്  ഓഫ് റിലട്ടണ് നിരക്ക്  (%);  ഇലCണൽ ലറ5്  ഓഫ്
റിലട്ടണ് ലന�ിയ വർഷം; വിവിധ ?തമാനങ്ങjിൽ ജലലഭ്യത
?തമാനം ജല  ലഭ്യത

(ക്യുടെസക്സ്)
ആശ്രയിക്കാവുന്ന
വർഷം

അഭിKായങ്ങള് 

50 % ത്തിൽ 
75 % ത്തിൽ 
90 % ത്തിൽ 

ഐ ക്യാച്ച്ടെമC് ഏരിയ പരിപാലന പദ്ധതി (പിഡിഎഫ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക)
ടെജ മക്ക് മാലനജുടെമC് പ്ലാന്:  പിഡിഎഫ്  -  ൽ മക്ക് മാലനജുടെമC് പ്ലാന് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക;

ആടെക ഖനനം (ക്യൂബിക് മീ5ർ); നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപലയാഗിക്കുന്നത് (ക്യൂബിക് മീ5ർ);
മക്ക് നീക്കംടെചയ്യൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ� എണ്ണം; മക്ക് നീക്കംടെചയ്യൽ ആടെക Kലദ?ം (ടെഹക്ടർ)
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ടെക മത്സ്യ  വികസന  വികസന  മാലനജ്ടെമC്  പദ്ധതി:  മൽസ്യ  വികസനവും  മാലനജ്ടെമന്റും
പദ്ധതി അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക (പിഡിഎഫ്); മൽസ്യകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ� എണ്ണം; സംരക്ഷിത മത്സ്യ
ഇനങ്ങളുടെ� ലപര് (?ാസ്ത്രീയ നാമം)

എൽ പരിസ്ഥിതിപരമായ ഒഴുക്കിടെC അവസ്ഥ
സീസണ് ?രാ?രി അകലത്താട്ടുള്ള 

ഒഴുക്ക് 
ഒഴുക്കിടെC ?തമാനം 

ശുഷ്കം  
ശുഷ്കമ;ാത്ത 
കാലവർഷം 
കാലവർഷമ;ാത്ത

എം ത�സ്സമി;ാത്ത ഒഴുക്ക് (കിലലാമീ5ർ) 
എന് ലകന്ദ്ര ജല കമ്മീഷടെC അംഗീകാരം:  അംഗീകാര റഫറന്സ് നhർ .;  അംഗീകാര തീയതി;

അംഗീകാരത്തിടെC പകർപ്പ്
ഓ ലകന്ദ്ര കൈവദ്യുതി അലതാറി5ിയുടെ� അംഗീകാരം:  അംഗീകാര റഫറന്സ് നhർ; അംഗീകാര

തീയതി; ഇതിടെC പകർപ്പ്
പി ബാധകടെമങ്കിൽ ലകാഫർ ഡാമിടെC  (അപ് Ûീം)  വി?ദാം?ങ്ങള്:  സാധനങ്ങളുടെ� അjവ്

(ക്യുബിക് മീ5ർ);  അണടെക്കട്ടിടെC നീjം (മീ5ർ);  ഉപലയാഗിലക്കണ്ട മക്കിടെC അjവ്  (ക്യുബിക്
മീ5ർ);  ടെകാണ്ട്  വന്ന്  ഉപലയാഗിലക്കണ്ടുന്ന  സാധനത്തിടെC  അjവ്  (ക്യുബിക്  മീ5ർ);
നിർത്തലാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ� പകർപ്പ്

ക്യു ബാധകടെമങ്കിൽ ലകാഫർ ഡാമിടെC (ഡൗണ്Ûീം) വി?ദാം?ങ്ങള്: സാധനങ്ങളുടെ� അjവ്
(ക്യുബിക് മീ5ർ);  അണടെക്കട്ടിടെC നീjം (മീ5ർ);  ഉപലയാഗിലക്കണ്ട മക്കിടെC അjവ്  (ക്യുബിക്
മീ5ർ);  ടെകാണ്ട്  വന്ന്  ഉപലയാഗിലക്കണ്ടുന്ന  സാധനത്തിടെC  അjവ്  (ക്യുബിക്  മീ5ർ);
നിർത്തലാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ� പകർപ്പ്

IV അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ� അടെ;ങ്കിൽ Kവർത്തനത്തിടെC നിർലi?മാടെണങ്കിൽ
എ ടെകട്ടി�  നിർമ്മാണത്തിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള്:  ടെകട്ടി�ത്തിടെC  പരമാവധി  ഉയരം  (മീ5ർ);

നിർമ്മിലക്കണ്ട  ടെമാത്തം  �ാറ്റുകളുടെ�  എണ്ണം;  ടെകട്ടി�ങ്ങളുടെ�  എണ്ണം;  ആടെക  ലപ്ലാട്ട്
വിസ്തീർണ്ണം (ചതുരശ്ര മീ5ർ); ആടെക നിർമ്മിച്ച Kലദ?ം (ചതുരശ്ര മീ5ർ)

ബി ക�ൽതീര  സൗകര്യങ്ങളും  കൂ�ാടെത  /  അടെ;ങ്കിൽ  സമുദ്രത്തിലലക്കുള്ള  ഒഴുക്കിവി�ലും
ബാധകടെമങ്കിൽ: അതിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്.

സി പദ്ധതിയിൽ  ക�ൽതീര  Kവർ ത്തനങ്ങളും  കൂ�ാടെത  /  അടെ;ങ്കിൽ  സമുദ്രത്തിലലക്കുള്ള
ഒഴുക്കിവി�ലും ഉള്ടെപ്പടുന്നുടെവങ്കിൽ : ചരക്ക് തരം; ചരക്കിടെC അjവ്; ചരക്കുകളുടെ� നിയന്ത്രണ
ന�പ�ികള്;  ടെപാ�ി നിയന്ത്രണ ന�പ�ികള്;  അjവ്  ;  ടെഡ്രഡ്ജിംഗിടെC അjവ്  (Kതിദിനം
ക്യുബിക്  മീ5ർ);  ടെഡ്രഡ്ജിംഗ്  തരം  (മൂലധനം,  പരിപാലനം);  ടെഡ്രഡ്ജ്  ടെമ5ീരിയൽ
നീക്കംടെചയ്യൽ;  നീർവീഴ്ച  ഡിഫ്യൂസറുകളുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്;  Kതീക്ഷിക്കുന്ന
ലനർപ്പിക്കലുകളുടെ�  എണ്ണം;  പുറലത്തക്ക്  വിടുന്നത്  ചുറ്റുപാ�ിടെല  പാരാമീ5റുകjിൽ എത്തുന്ന
ദൂരം; വീഴുലhാള് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്; ക�ൽത്തീര പഠനത്തിടെC പകർപ്പ്;
സമുദ്ര നിർമാർജനത്തിനായി എസ് പി സി ബിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എന്ഓസിയുടെ� പകർപ്പ്

ഡി മഴടെവള്ള സംഭരണം: സംഭരണികളുടെ� എണ്ണം; ല?ഷി; റീചാർജ് കുഴികളുടെ� എണ്ണം; ല?ഷി
ഇ പാർക്കിംഗ്: നാല് ചക്ര / ഇരു ചക്ര പാർക്കിംഗിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്
എഫ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ന�പ�ികള്: ഉറവി�ം / മാർഗ്ഗം ; ?തമാനം; അjവ്
ജി മ5്  വി?ദാം?ങ്ങള്:  ജലലസ്രാതസ്സുകjിടെല  മീന്പി�ിത്ത  Kലദ?ത്തിടെCയും  ജലനിർഗമന

മാർഗങ്ങjിടെലയും ആഘാതത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ;  ഗതാഗത സാന്ദ്രതയുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങള്; ആഘാത വിലയിരുത്തൽ , മാതൃകാ പഠനം; വനഭൂമിക്ക് താടെഴയുള്ള ഭൂഗർഭ
തുരങ്ക പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ: ഇരുന്ന്ലപാകൽ ആഘാത പഠന റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ്

എച്ച് വ്യാവസായിക എലസ്റ്റ5ിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന എ / ബി വിഭാഗ ത്തിടെല വ്യവസായ തരം
സീരിയൽ നhർ വ്യവസായ തരം വിഭാഗം എ / ബി 
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ഐ ലദ?ീയപാത പദ്ധതികളുടെ� കാര്യത്തിൽ ലനടെരയാക്കൽ ഇ�ങ്ങളുടെ� കൈദർഘ്യം
ടെജ പാലങ്ങള്  /  ആർ ഒ ബി  /  ഇCർ ലചഞ്ചുകള്,  കൈ�  ഓവറുകള്,  വാഹന  അ�ിപ്പാത,

കാൽ ന�അ�ിപ്പാത എന്നിവയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് (കൈഹലവ ലKാജക്റ്റുകളുടെ� കാര്യത്തിൽ) :
പാലങ്ങളുടെ� ആടെക എണ്ണം; ആടെക ആർഒബി കളുടെ� എണ്ണം; ടെമാത്തം ഇCർലചഞ്ചുകളുടെ�
എണ്ണം; കൈ� ഓവറുകളുടെ� ആടെക എണ്ണം; വാഹന അ�ിപ്പാതയുടെ� ആടെക എണ്ണം;
കാൽ ന� അ�ിപ്പാതയുടെ� ആടെക എണ്ണം;  മ5്  ഉപലയാഗ ടെറയിൽ,  ലറാഡ് ഇ�നാഴികളുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങള്

23 ലകാ�തി  ലകസുകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ  (ഏടെതങ്കിലും  ലകാ�തി  ലകസുകള് പദ്ധതിക്കും
കൂ�ാടെത  /  അടെ;ങ്കിൽ  പദ്ധതി  സജ്ജീകരിക്കാന്  നിർലi?ിച്ചിരിക്കുന്ന  ഭൂമിക്കും  എതിടെര
തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ഏടെതങ്കിലും) : ലകാ�തിയുടെ� ലപര്; ലകസ് നhർ ; ലകാ�തിയുടെ� ഉത്തരവുകള്
/ നിർലi?ങ്ങള്, എടെന്തങ്കിലും ഉടെണ്ടങ്കിൽ, നിർiിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ� Kസക്തി; ലകസ് വി?ദാം?ങ്ങള്;
ലകാ�തി ഉത്തരവിടെC പകർപ്പ് ഉടെണ്ടങ്കിൽ

24 എന്വലയാടെ@C് ടെKാട്ടക്ഷന് ആക്റ്റ് / എയർ (Kിവന്ഷന് & കണ്ല�ാള് ഓഫ് ടെപാj്യൂഷന്) ആക്റ്റ്
/  വാട്ടർ  (Kിവന്ഷന് ആC്  കണ്ല�ാള് ഓഫ്  ടെപാj്യൂഷന്)  ആക്റ്റ്  ,  Kകാരം  പുറടെപ്പടുവിച്ച നിർ
ലi?ങ്ങള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ:  നൽകിയ നിർലi?ങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്:  പകർപ്പ്  അപ് ലലാഡുടെചയ്യുക;
നിർലi?ങ്ങളുടെ� പാലിക്കൽ നില

25 ഇഐഎ  കണ്സള്ട്ടന്റിന്ടെറ  വി?ദാം?ങ്ങള്:  അക്രഡില5ഷന്  നhർ;  ഇഐഎ
കണ്സള്ട്ടCിടെC ലപര്;  വിലാസം;  ബന്ധടെപ്പല�ണ്ട നhർ;  ഇ-ടെമയിൽ ഐഡി;  അക്രഡില5ഷന്
വിഭാഗം  (വിഭാഗം  എയ്ക്ക്  ലയാഗ്യത  /  വിഭാഗം   ബിക്ക്  ലയാഗ്യത);  ലമഖല  അക്രഡില5ഷന്;
അക്രഡില5ഷടെC  സാധുത;  ക്യുസിഐ/  എന്എബി ഇ5ി  നൽകിയ  അക്രഡില5ഷന്
സർട്ടിഫിക്ക5ിടെC പകർപ്പ്.

26 സമർപ്പിലക്കണ്ടുന്ന ലരഖകള് 
എ ഇഐഎ / ഇഎംപി റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ് 
ബി റി×് അസടെWC് റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ്
സി സാധ്യതാ  റിലപ്പാർട്ട്  /  വി?ദമായ  ലKാജക്ട്  റിലപ്പാർട്ട്  (ഡിപിആർ)  /  വി?ദമായ

എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റിലപ്പാർട്ട്  /  വി?ദമായ  ആ?യപരമായ  പദ്ധതി  /  അംഗീകൃത  ഖനന
പദ്ധതി (ഖനന നിർലദ?ത്തിടെC കാര്യത്തിൽ), എന്നിവയുടെ� പകർപ്പുകള്. 

ഡി അന്തിമ ലല ഔട്ട് പ്ലാനിടെC പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക
ഇ പദ്ധതി വക്താവ് അടെ;ങ്കിൽ അംഗീകൃത വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട കവർ കത്ത് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക
എഫ് ഉപലയാക്തൃ ഏജന്സിക്കുലവണ്ടി ഈ അലപക്ഷ നൽകുന്ന വ്യക്തിടെയ അംഗീകരിച്ച് ടെകാണ്ട്

പദ്ധതി വക്താവ് ഒപ്പിട്ട അംഗീകാരത്തിടെC ഒരു പകർപ്പ് അപ് ലലാഡുടെചയ്യുക
ജി ജി;ാ സർലവ റിലപ്പാർട്ടിടെC പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക (ലഘു ധാതുക്കളുടെ� ഖനനത്തിന്

മാത്രം)
എച്ച് നികത്തൽ  പഠന  റിലപ്പാർട്ടിടെCയും  ലബസ് കൈലന്  സർലവ  ഡാ5യുടെ�യും  പകർപ്പ്

അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക (നദി മണൽ ഖനന നിർലദ?ങ്ങള്ക്ക് മാത്രം)
ഐ Kയർ-ഇസി  പാലിച്ചതിടെC  സർട്ടിഫിക്ക5ിടെC  പകർപ്പ്  (വിപുലീകരണ  നിർലi?ങ്ങളുടെ�

കാര്യത്തിൽ)
ടെജ ചീഫ് കൈവൽഡ് കൈലഫ് വാർഡടെC ശുപാർ?കളുടെ� പകർപ്പ്  (ടെഷഡ്യൂള്  -1  ഇനങ്ങളുടെ�

സാന്നിധ്യമുടെണ്ടങ്കിൽ)
ടെക ലദ?ീയ  വന്യജീവി  ലബാർഡിടെC  ശുപാർ?യുടെ�  പകർപ്പ്  (പദ്ധതി  പരിസ്ഥിതി  ലലാല

ലമഖലയിലാടെണങ്കിൽ)
എൽ സംസ്ഥാന / ലകന്ദ്രഭരണ Kലദ? തീരലമഖല മാലനജ്ടെമC് അലതാറി5ിയുടെ� ശുപാർ?യുടെ�

പകർപ്പ് (പദ്ധതി. സിആർഇസഡ് / ഐസിആർഇസഡ് ൽ സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നതാടെണങ്കിൽ)
എം അധികമായ എടെന്തങ്കിലും ലരഖകള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ
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27 ഉറപ്പ് നൽകൽ 
ഈ അലപക്ഷയിലും ഉള്ള�ക്കത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും എടെC അറിവിലും
വി?്വാസത്തിലും  സത്യമാടെണന്ന്  ഞാന്  ഉറപ്പ്  നൽകുന്നു,  കൂ�ാടെത,   ഏടെതങ്കിലും  ഘട്ടത്തിൽ
വസ്തുതകളുടെ�യും  വിവരങ്ങളുടെ�യും  ഏടെതങ്കിലും  ഭാഗം  ടെത5ായലതാ  ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ
ആടെണന്ന് കടെണ്ടത്തിയാൽ, പദ്ധതി നിരസിക്കടെപ്പടുടെമന്നും, പദ്ധതിക്ക് എടെന്തങ്കിലും അനുമതി നൽ
കിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  അത്  ഞങ്ങളുടെ�  ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും  ടെചലവിലും  അസാധുവാക്കടെപ്പടുടെമന്നും
എനിക്കറിവുള്ളതാണ്.  മുകjിൽ  പറഞ്ഞതിന്  പുറലമ,  ഒരു  Kവർത്തനവും  നിർമ്മാണവും
വിപുലീകരണവും ഇത് വടെരയും ഏടെ5ടുത്തിട്ടിടെ;ന്ന് ഞാന് ഇതിനാൽ Kതിജ്ഞ ടെചയ്യുന്നു.
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം
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അനുബന്ധം- VI
(വകുപ്പ് 12 കാണുക)

ഫാറം -3
�ി ഓ ആർ ലഭദഗതിക്കുള്ള അലപക്ഷ

1 �ി  ഓ  ആർ  -ടെC  വി?ദാം?ങ്ങള് : �ിഓആർ  നൽ കിയ  തീയതി;  എംഓഇഎഫ്&സിസി  /
എസ് ഇഐഎ എ ഫയൽ നhർ; �ിഓആർ കത്തിടെC പകർപ്പ്

2 ഉൽപന്നത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് 
ഉല്പന്നം / Kവർത്തി 
(ല?ഷി/ ലമഖല) 

�ിഓആർ 
അനുസരിച്ചുള്ള 
അjവ് 

നിർലi?ിക്കുന്ന അjവ് യൂണി5് ഉല്പന്നത്തിടെC 
ഗതാഗത / 
നീക്കംടെചയ്യൽ 
മാർഗ്ഗം 

യൂണി5്: - (Kതിവർഷം �ണ് (�ിപി എ), ടെമഗാ വാട്ട് (ടെമഗാവാട്ട്), ടെഹക്ടർ (ടെഹക്ടർ), Kതിദിനം കിലലാ
ലി5ർ  (ടെക എൽ ഡി),  Kതിദിനം  ക്രഷ്ഡ്  �ണ്  (�ിസിഡി),  Kതിദിനം  ക്യൂബിക്  മീ5ർ,  കിലലാമീ5ർ
(കിലലാമീ5ർ), Kതിദിനം ദ?ലക്ഷം ലി5ർ (എ ംഎൽ ഡി), മറ്റുള്ളവ; 
 ഉൽപ്പന്നത്തിടെC ഗതാഗത  /  നീക്കം ടെചയ്യൽ മാർഗ്ഗം:  ലറാഡ്,  ടെറയിൽ,  കണ്ടെവയർ ടെബൽ5്,
കൈപപ്പ് കണ്ടെവയർ, ഏരിയൽ ലറാപ് ലവ, രലണ്ടാ മൂലന്നാ മാർഗങ്ങളുടെ� സംലയാജനം, മറ്റുള്ളവ.

3 രൂപലരഖയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് 
യന്ത്രം/  പ്ലാC്/
സൗകര്യങ്ങള് 

നിലവിടെല
രൂപലരഖ 

നിർലi?ിക്കുന്ന
രൂപലരഖ 

ലഭദഗതിക്ക്
ല?ഷമുള്ള
അന്തിമ രൂപലരഖ 

അഭിKായങ്ങള്
ഉടെണ്ടങ്കിൽ 

4 �ിഓആർ -ൽ ലഭദഗതിക്കുള്ള കാരണങ്ങള് 
മല5ടെന്തങ്കിലും ലഭദഗതി ആവ?്യമുടെണ്ടങ്കിൽ 
അംഗീകരിച്ച 
�ിഓആർ-ടെC പരാമർ
?ം 

അംഗീകരിച്ച �ിഓആർ 
അനുസരിച്ചുള്ള 
വി?ദീകരണം 

നിർലദ?ം 
അനുസരിച്ചുള്ള 
വി?ദീകരണം 

അഭിKായം 

5 സമർ പ്പിലക്കണ്ടുന്ന ലരഖകള് 
എ പുതുക്കിയ ഫാറം -1 ടെC പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക
ബി പുതുക്കിയ Kീ-ഫീസിബിലി5ി റിലപ്പാർട്ട് അപ് ലലാഡുടെചയ്യുക
സി പദ്ധതി വക്താവ് അടെ;ങ്കിൽ അംഗീകൃത വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട കവർ കത്ത് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക
ഡി ഉപലയാക്തൃ ഏജന്സിക്കുലവണ്ടി ഈ അലപക്ഷ സമർ പ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിടെയ പിന്തുണച്ച് പദ്ധതി 

വക്താവ് ഒപ്പിട്ട അംഗീകാരത്തിടെC ഒരു പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക 
ഇ അധിക ഫയൽ എടെന്തങ്കിലും ഉടെണ്ടങ്കിൽ അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക

6 ഉറപ്പ് നൽകൽ 
ഈ അലപക്ഷയിലും ഉള്ള�ക്കത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും എടെC പരമാവധി 
അറിവിലും വി?്വാസത്തിലും സത്യമാടെണന്ന് ഞാന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, കൂ�ാടെത, ഏടെതങ്കിലും 
ഘട്ടത്തിൽ വസ്തുതകളുടെ�യും വിവരങ്ങളുടെ�യും ഏടെതങ്കിലും ഭാഗം ടെത5ായലതാ 
ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ ആടെണന്ന് കടെണ്ടത്തിയാൽ, പദ്ധതി നിരസിക്കടെപ്പടുടെമന്നും, പദ്ധതിക്ക് 

101



എടെന്തങ്കിലും അനുമതി നൽകിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, അത് ഞങ്ങളുടെ� ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ടെചലവിലും 
അസാധുവാക്കടെപ്പടുടെമന്നും എനിക്കറിവുള്ളതാണ്. മുകjിൽ പറഞ്ഞതിന് പുറലമ, ഒരു Kവർത്തനവും 
നിർമ്മാണവും വിപുലീകരണവും ഇത് വടെരയും ഏടെ5ടുത്തിട്ടിടെ;ന്ന് ഞാന് ഇതിനാൽ Kതിജ്ഞ 
ടെചയ്യുന്നു.
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം 
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അനുബന്ധം- VII
(വകുപ്പ് 18 കാണുക)

ഫാറം - 4
Kയർ-ഇസി അടെ;ങ്കിൽ Kയർ-ഇപി യുടെ�  ലഭദഗതിക്കായുള്ള അലപക്ഷ 

1 മുന് കാല  പാരിസ്ഥിതിക  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച  വി?ദാം?ങ്ങള് : പാരിസ്ഥിതിക  അനുമതി
നൽകിയ  തീയതി;  എംഓഇഎഫ് &സിസി  /  എസ് ഇഐഎ എ  ഫയൽ  നhർ;  ഇസി  കത്തിടെC
പകർപ്പ്

2 Kവർത്തനാനുമതിയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്: Kവർത്തനാനുമതി ഉലണ്ടാ  (അടെത  /  ഇ;);  ഉടെണ്ടങ്കിൽ,
എ;ാ  Kവർത്തനാനുമതിയുടെ�യും  പകർപ്പുകള്,  ആരംഭം  മുതൽ  ഇലന്ന  തീയതി  വടെര
സാധുതയുള്ളത് ഉള്ടെപ്പടെ�; പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി; സാധുത; ഫയൽ നhർ .; അലപക്ഷാ നhർ.

3 ലഭദഗതി ലതടുന്നത് ഏതിന്:   രൂപലരഖയിടെല ലഭദഗതി  /  അനുമതി വ്യവസ്ഥയിടെല ലഭദഗതികള് /
മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക)

4 ഉൽപന്നത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്  (അംഗീകൃത ഇസി അനുസരിച്ച്)

ഉല്പന്നം / Kവർത്തി (ല?ഷി/ 
ലമഖല) 

അjവ് യൂണി5് ഉല്പന്നത്തിടെC ഗതാഗത / 
നീക്കംടെചയ്യൽ മാർഗ്ഗം 

യൂണി5്:  -  (Kതിവർഷം �ണ്  (�ിപി എ),  ടെമഗാ  വാട്ട്  (ടെമഗാവാട്ട്),  ടെഹക്ടർ  (ടെഹക്ടർ),  Kതിദിനം
കിലലാ  ലി5ർ  (ടെക എൽ ഡി),  Kതിദിനം  ക്രഷ്ഡ്  �ണ്  (�ിസിഡി),  Kതിദിനം  ക്യൂബിക്  മീ5ർ,
കിലലാമീ5ർ (കിലലാമീ5ർ), Kതിദിനം ദ?ലക്ഷം ലി5ർ (എ ംഎൽ ഡി), മറ്റുള്ളവ; 
 ഉൽപ്പന്നത്തിടെC ഗതാഗത /  നീക്കം ടെചയ്യൽ മാർഗ്ഗം:  ലറാഡ്,  ടെറയിൽ,  കണ്ടെവയർ ടെബൽ5്,
കൈപപ്പ് കണ്ടെവയർ, ഏരിയൽ ലറാപ് ലവ, രലണ്ടാ മൂലന്നാ മാർഗങ്ങളുടെ� സംലയാജനം, മറ്റുള്ളവ.

5 രൂപലരഖയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള് (ഒന്നിലധികം എന്�ീസ് അനുവദനീയമാണ്)
പ്ലാC്/ യന്ത്രം/ 
സൗകര്യങ്ങള് 

നിലവിടെല 
രൂപലരഖ 

നിർലi?ിക്കുന്ന 
രൂപലരഖ 

ലഭദഗതിക്ക് 
ല?ഷമുള്ള 
അന്തിമ രൂപലരഖ 

അഭിKായങ്ങള് 
ഉടെണ്ടങ്കിൽ 

6 ലഭദഗതിക്കുള്ള കാരണങ്ങള് 
7 മടെ5ടെതങ്കിലും ലഭദഗതി ആവ?്യമുലണ്ടാ 

അംഗീകരിച്ച ഇസി 
യുടെ�  പരാമർ?ം 

അംഗീകരിച്ച ഇസി   
അനുസരിച്ചുള്ള 
വി?ദീകരണം 

നിർലദ?ം 
അനുസരിച്ചുള്ള 
വി?ദീകരണം 

അഭിKായം 

8 സമർ പ്പിലക്കണ്ടുന്ന ലരഖകള് 
എ ഇഐഎ / ഇഎംപി റിലപ്പാർട്ടിടെല അനുബന്ധത്തിടെC പകർപ്പ്
ബി സാധ്യതാ റിലപ്പാർട്ട് / വി?ദമായ ലKാജക്ട് റിലപ്പാർട്ട് (ഡിപിആർ) / വി?ദമായ 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലപ്പാർട്ട് / വി?ദമായ ആ?യപരമായ പദ്ധതി / അംഗീകൃത ഖനന പദ്ധതി
(ഖനന നിർലദ?ങ്ങളുടെ� കാര്യത്തിൽ), എന്നിവയുടെ� പുതുക്കിയ റിലപ്പാർട്ടുകള് 

സി അന്തിമ ലലഔട്ടിടെC പകർപ്പ് 
ഡി പദ്ധതി വക്താവ് അടെ;ങ്കിൽ അംഗീകൃത വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട കവർ കത്ത് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക
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ഇ ഉപലയാക്തൃ ഏജന്സിക്കുലവണ്ടി ഈ അലപക്ഷ സമർ പ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിടെയ പിന്തുണച്ച് പദ്ധതി 
വക്താവ് ഒപ്പിട്ട അംഗീകാരത്തിടെC ഒരു പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക 

എഫ് അധികമായ ഫയലുകള് എടെന്തങ്കിലും ഉടെണ്ടങ്കിൽ 
9 ഇഐഎ  കണ്സള്ട്ടന്റിന്ടെറ  വി?ദാം?ങ്ങള്:  അക്രഡില5ഷന്  നhർ;  ഇഐഎ

കണ്സള്ട്ടCിടെC ലപര്;  വിലാസം;  ബന്ധടെപ്പല�ണ്ട നhർ;  ഇ-ടെമയിൽ ഐഡി;  അക്രഡില5ഷന്
വിഭാഗം  (വിഭാഗം  എയ്ക്ക്  ലയാഗ്യത  /  വിഭാഗം   ബിക്ക്  ലയാഗ്യത);  ലമഖല  അക്രഡില5ഷന്;
അക്രഡില5ഷടെC  സാധുത;  ക്യുസിഐ/  എന്എബി ഇ5ി  നൽകിയ  അക്രഡില5ഷന്
സർട്ടിഫിക്ക5ിടെC പകർപ്പ്.

10 ഉറപ്പ് നൽകൽ 
ഈ അലപക്ഷയിലും ഉള്ള�ക്കത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും എടെC പരമാവധി
അറിവിലും  വി?്വാസത്തിലും  സത്യമാടെണന്ന്  ഞാന്  ഉറപ്പ്  നൽകുന്നു,  കൂ�ാടെത,  ഏടെതങ്കിലും
ഘട്ടത്തിൽ  വസ്തുതകളുടെ�യും  വിവരങ്ങളുടെ�യും  ഏടെതങ്കിലും  ഭാഗം  ടെത5ായലതാ
ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ  ആടെണന്ന്  കടെണ്ടത്തിയാൽ,  പദ്ധതി  നിരസിക്കടെപ്പടുടെമന്നും,  പദ്ധതിക്ക്
എടെന്തങ്കിലും  അനുമതി  നൽകിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  അത്  ഞങ്ങളുടെ� ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ടെചലവിലും
അസാധുവാക്കടെപ്പടുടെമന്നും എനിക്കറിവുള്ളതാണ്. 
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം 
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അനുബന്ധം- VIII
(വകുപ്പ് 21 കാണുക)

ഫാറം  -5
Kയർ-ഇസി യുടെ� കൈകമാ5ത്തിനുള്ള അലപക്ഷ

1 പദ്ധതിയുടെ� (കളുടെ�) ലപര് 
2 മുന് പദ്ധതി വക്താവിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് (Kവർത്തനങ്ങjിൽ സംലയാജനം ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ ൽ 

ഒന്നിലധികം  എന് �ികള്  അനുവദനീയമാണ്):  കhനിയുടെ�  /  സ്ഥാപനത്തിടെC  ലപര്;  ടെരജിസ്റ്റർ
ടെചയ്ത  ലമൽ വിലാസം;  കhനിയുടെ�  നിയമപരമായ  അവസ്ഥ;  ലജായിC്  ടെവഞ്ച്വർ  ഉടെണ്ടങ്കിൽ
വി?ദാം?ങ്ങള്; തു�ങ്ങിയവ.

3 പുതിയ  പദ്ധതി  വക്താവിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള്  (ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള  Kവർത്തനങ്ങള്  വിഭജിക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിൽ  ഒന്നിലധികം  എന് �ികള്  അനുവദനീയമാണ്):  കhനിയുടെ�  /  സ്ഥാപനത്തിടെC
ലപര്;  ടെരജിസ്റ്റർ ടെചയ്ത ലമൽ വിലാസം;  കhനിയുടെ� നിയമപരമായ അവസ്ഥ;  ലജായിC്  ടെവഞ്ച്വർ
ഉടെണ്ടങ്കിൽ വി?ദാം?ങ്ങള്; തു�ങ്ങിയവ.

4 കത്തി�പാടുകള്ക്കുള്ള  വിലാസം   (Kവർത്തനങ്ങള്  വിഭജിക്കുന്ന  സാഹചര്യത്തിൽ  ഒന്നിലധികം
എന് �ികള് അനുവദനീയമാണ്):  അലപക്ഷകടെC ലപര്;  പദവി  (ഉ�മ  /  പങ്കാjി  /  സിഇഒ);  വിലാസം;
പിന് ലകാഡ്; ഇ-ടെമയിൽ; ടെ�ലിലഫാണ് നhർ.; ഫാക്സ് നhർ .; തു�ങ്ങിയവ.

5 ഇ ഐ എ വിജ്ഞാപന ടെഷഡ്യൂള് , 2006 Kകാരം പദ്ധതിയുടെ� / Kവർത്തനത്തിടെC വിഭാഗം:
ടെഷഡ്യൂള് Kകാരമുള്ള ഇനം; വിഭാഗം (എ / ബി 1 / ബി 2)

6 Kയർ-ഇസി  യുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്:    Kയർ-ഇസി  നൽകിയ  തീയതി;  എംഓഇഎഫ്&സിസി  /
എസ് ഇഐഎഎ ഫയൽ നhർ; ഇസി കത്തിടെC പകർപ്പ്

7 സ്ഥാപനത്തിനുള്ള  അനുമതി  വി?ദാം?ങ്ങള്: സ്ഥാപനാനുമതി  ലഭിലച്ചാ  (അടെത  /  ഇ;);
ലഭിടെച്ചങ്കിൽ,  ഇന്ന്  വടെര   സാധുതയുള്ളതുള്ടെപ്പടെ�  ലഭിച്ച  സ്ഥാപനാനുമതിയുടെ�  പകർപ്പ്;
പുറടെപ്പടുവിച്ച തീയതി; സാധുത; ഫയൽ നhർ .; അലപക്ഷാ നhർ; തു�ങ്ങിയവ.

8 പദ്ധതി ന�പ്പാക്കുന്നതിടെC അവസ്ഥ (ഇസിയുടെ� കാര്യത്തിൽ:  Kയർ-ഇസി നൽകിയ പദ്ധതി  /
സൗകര്യങ്ങള് / Kവർത്തനങ്ങള് എന്നിവയിടെല ഭൗതിക പുലരാഗതി)

9 Kയർ-ഇസി വിഭജിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
എ പദ്ധതി സൗകര്യങ്ങളുടെ�യും Kവർത്തനങ്ങളുടെ�യും വിഭജനത്തിനുള്ള നിർലദ?ം 

Kയർ-ഇസി
അനുവദിച്ച
സൗകര്യങ്ങളും  Kവർ
ത്തനങ്ങളും
രൂപലരഖയ്കും
ല?ഷിക്കുടെമാപ്പം 

X  ന്  കൈകമാ5ം
ടെചയ്യാന്  നിർ
ലദ?ിക്കുന്ന,  Kയർ-
ഇസി  അനുവദിച്ച
സൗകര്യങ്ങളും  Kവർ
ത്തനങ്ങളും,
രൂപലരഖയ്കും
ല?ഷിക്കുടെമാപ്പം 

Y  യ്ക്  കൈകമാ5ം
ടെചയ്യാന്  നിർ
ലദ?ിക്കുന്ന,  Kയർ-
ഇസി  അനുവദിച്ച
സൗകര്യങ്ങളും  Kവർ
ത്തനങ്ങളും,
രൂപലരഖയ്കും
ല?ഷിക്കുടെമാപ്പം 

Z ന് കൈകമാ5ം 
ടെചയ്യാന് നിർ
ലദ?ിക്കുന്ന, Kയർ-
ഇസി അനുവദിച്ച 
സൗകര്യങ്ങളും Kവർ
ത്തനങ്ങളും,  
രൂപലരഖയ്കും 
ല?ഷിക്കുടെമാപ്പം 

ബി Kയർ-ഇസി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിഭജിക്കാനുള്ള നിർലi?ം
പാരിസ്ഥിതിക 
നിബന്ധനകളും 
വ്യവസ്ഥകളും

കൈകമാ5ം 
ടെചയ്യടെപ്പടുന്നയാള് X

കൈകമാ5ം 
ടെചയ്യടെപ്പടുന്നയാള് Y

കൈകമാ5ം 
ടെചയ്യടെപ്പടുന്നയാള് Z

9 Kയർ-ഇസിയുടെ� സംലയാജനമുടെണ്ടങ്കിൽ 
എ സൗകര്യങ്ങളുടെ�യും Kവർത്തനങ്ങളുടെ�യും സംലയാജനത്തിനുള്ള നിർലദ?ം 
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ബി 

പദ്ധതി 1 ന് 
Kയർ-ഇസി 
അനുവദിച്ച 
സൗകര്യങ്ങളും 
Kവർത്തനങ്ങളും
രൂപലരഖയ്കും 
ല?ഷിക്കുടെമാപ്പം 

പദ്ധതി 2 ന് 
Kയർ-ഇസി 
അനുവദിച്ച 
സൗകര്യങ്ങളും 
Kവർത്തനങ്ങളും 
രൂപലരഖയ്കും 
ല?ഷിക്കുടെമാപ്പം 

പദ്ധതി 3 ന് Kയർ-
ഇസി അനുവദിച്ച 
സൗകര്യങ്ങളും 
Kവർത്തനങ്ങളും 
രൂപലരഖയ്കും 
ല?ഷിക്കുടെമാപ്പം 

സംലയാജനത്തിന് 
ല?ഷമുള്ള 
സൗകര്യങ്ങളും 
Kവർത്തനങ്ങളും 

Kയർ-ഇസി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സംലയാജിപ്പിക്കാനുള്ള നിർലi?ം
പദ്ധതി 1 ന്         
നിർലദ?ിച്ച 
പാരിസ്ഥിതിക 
നിബന്ധനകളും 
വ്യവസ്ഥകളും

പദ്ധതി 2 ന്         
നിർലദ?ിച്ച 
പാരിസ്ഥിതിക 
നിബന്ധനകളും 
വ്യവസ്ഥകളും

പദ്ധതി 3 ന്         
നിർലദ?ിച്ച 
പാരിസ്ഥിതിക 
നിബന്ധനകളും 
വ്യവസ്ഥകളും

സംലയാജനത്തിന് 
ല?ഷമുള്ള  
പാരിസ്ഥിതിക 
നിബന്ധനകളും 
വ്യവസ്ഥകളും

10 സമർപ്പിലക്കണ്ട ലരഖകള് 
എ കൈകമാ5ക്കാരനിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പി;ാ പത്രം.
ബി കൈകമാ5ം ടെചയ്ത് കിട്ടുന്നയാള്, അനുവദിക്കുന്ന Kയർ-ഇസി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും 

അംഗീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് ന�ത്തുന്ന Kസ്താവന
സി ലയാഗ്യതയുള്ള അധികാരിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിടെC കൈകമാ5ത്തിടെC പകർപ്പ്
ഡി പദ്ധതി വക്താവ് അടെ;ങ്കിൽ അംഗീകൃത വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട കവർ കത്ത് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക
ഇ ഉപലയാക്തൃ ഏജന്സിക്കുലവണ്ടി ഈ അലപക്ഷ സമർ പ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിടെയ പിന്തുണച്ച് പദ്ധതി 

വക്താവ് ഒപ്പിട്ട അംഗീകാരത്തിടെC ഒരു പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക 
എഫ് അധികമായ ലരഖകള്  എടെന്തങ്കിലും ഉടെണ്ടങ്കിൽ 

11 ഉറപ്പ് നൽകൽ 
ഈ അലപക്ഷയിലും ഉള്ള�ക്കത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും എടെC പരമാവധി
അറിവിലും വി?്വാസത്തിലും സത്യമാടെണന്ന് ഞാന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, കൂ�ാടെത, ഏടെതങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ
വസ്തുതകളുടെ�യും  വിവരങ്ങളുടെ�യും  ഏടെതങ്കിലും  ഭാഗം  ടെത5ായലതാ  ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ
ആടെണന്ന് കടെണ്ടത്തിയാൽ, പദ്ധതി നിരസിക്കടെപ്പടുടെമന്നും, പദ്ധതിക്ക് എടെന്തങ്കിലും അനുമതി നൽ
കിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  അത്  ഞങ്ങളുടെ�  ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും  ടെചലവിലും  അസാധുവാക്കടെപ്പടുടെമന്നും
എനിക്കറിവുള്ളതാണ്. 
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം 
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അനുബന്ധം- IX
(വകുപ്പ് 17 കാണുക)

ഫാറം -6
Kയർ-ഇസി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അലപക്ഷ

(ഒരു പദ്ധതിലയാ Kവർത്തനലമാ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഏടെതങ്കിലും പാട്ടലമാ കൈലസന്ലസാ
അവകാ?ലമാ  അനുമതിലയാ  അംഗീകാരലമാ,  ഏടെതങ്കിലും  നിയമന�പ�ികjിലൂടെ�ലയാ   നിയമKകാരം
സർക്കാലരാ  റiാക്കുകയും,  ഒപ്പം   ആ  പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച  പാട്ടലമാ  കൈലസന്ലസാ  അവകാ?ലമാ
അനുമതിലയാ  അംഗീകാരലമാ  മല5ടെതങ്കിലും  വ്യക്തിലക്കാ  വിജയകരമായ  ആjിലനാ  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു,
കൂ�ാടെത ഏടെതങ്കിലും നിയമKകാരം  ലമൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ Kലത്യക നിയമങ്ങടെjാന്നുമി; എങ്കിലും) 
1 പദ്ധതിയുടെ� (കളുടെ�) ലപര് 
2 മുhടെത്ത പദ്ധതി വക്താവിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: കhനിയുടെ� /  സ്ഥാപനത്തിടെC ലപര്;  ടെരജിസ്റ്റർ

ടെചയ്ത  വിലാസം;  കhനിയുടെ�  നിയമപരമായ  അവസ്ഥ;  ലജായിC്  ടെവഞ്ച്വർ  ഉടെണ്ടങ്കിൽ
വി?ദാം?ങ്ങള്; തു�ങ്ങിയവ.

3 പുതിയ പദ്ധതി വക്താവിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: കhനിയുടെ�  /  സ്ഥാപനത്തിടെC  ലപര്;  ടെരജിസ്റ്റർ
ടെചയ്ത  ലമല്വിലാസം;  നിയമപരമായ  കhനിയുടെ�  നില;  ലജായിC്  ടെവഞ്ച്വർ  ഉടെണ്ടങ്കിൽ
വി?ദാം?ങ്ങള്; തു�ങ്ങിയവ. 

4 കത്തി�പാടുകള്ക്കുള്ള വിലാസം: അലപക്ഷകടെC ലപര്;  പദവി (ഉ�മ / പങ്കാjി / സിഇഒ); വിലാസം;
പിന് ലകാഡ്; ഇ-ടെമയിൽ; ടെ�ലിലഫാണ് നhർ.; ഫാക്സ് നhർ .; തു�ങ്ങിയവ

5 ടെഷഡ്യൂള് അനുസരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ�  /  Kവർത്തനത്തിടെC വിഭാഗം:  ടെഷഡ്യൂjിന് കീഴിലുള്ള ഇനം;
വിഭാഗം (എ / ബി 1 / ബി 2 )

6 Kയർ-ഇസിയുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്:  Kയർ-  ഇസി  നൽകിയ  തീയതി, എംഒഇഎഫ്&സിസി  /
ഇഐഎ ഫയൽ നhർ; Kയർ-ഇസി കത്തിടെC പകർപ്പ്. 

7 സ്ഥാപനത്തിനുള്ള  അനുമതി  വി?ദാം?ങ്ങള്:  സ്ഥാപനാനുമതി  ലഭിലച്ചാ  (അടെത  /  ഇ;);
ലഭിടെച്ചങ്കിൽ,  സ്ഥാപനാനുമതിയുടെ�  പകർപ്പ്;  പുറടെപ്പടുവിച്ച  തീയതി;  സാധുത;  ഫയൽ  നhർ  .;
അലപക്ഷാ നhർ; തു�ങ്ങിയവ.

8 പദ്ധതി ന�പ്പാക്കുന്നതിടെC അവസ്ഥ അംഗീകൃത ഖനന പദ്ധതി (ഖനന പദ്ധതികള്ക്ക്) അടെ;ങ്കിൽ
സാധ്യതാ റിലപ്പാർട്ട് (മ5് പദ്ധതികള്ക്ക്) 

9 പുതുക്കിയ പരിസ്ഥിതി പരിപാലന പദ്ധതി
10 സമർപ്പിലക്കണ്ടുന്ന ലരഖകള് 

എ അലലാലക്കഷന് കത്തിടെC പകർപ്പ്
ബി പദ്ധതി വക്താവ് അടെ;ങ്കിൽ അംഗീകൃത വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട കവർ കത്ത് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക
സി ഉപലയാക്തൃ  ഏജന്സിക്കുലവണ്ടി  ഈ  അലപക്ഷ  സമർ പ്പിക്കുന്ന  വ്യക്തിടെയ  പിന്തുണച്ച്

പദ്ധതി വക്താവ് ഒപ്പിട്ട അംഗീകാരത്തിടെC ഒരു പകർപ്പ് അപ് ലലാഡ് ടെചയ്യുക 
ഡി മുhടെത്ത  ലKാജക്റ്റ്  വക്താവിന്  Kയർ-ഇസി  അനുവദിച്ച  മുന്  ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ടിടെC

പകർപ്പ്
ഇ അധികമായ ലരഖകള് എടെന്തങ്കിലും ഉടെണ്ടങ്കിൽ 

11 ഉറപ്പ് നൽകൽ 
ഈ അലപക്ഷയിലും ഉള്ള�ക്കത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും എടെC പരമാവധി
അറിവിലും  വി?്വാസത്തിലും  സത്യമാടെണന്ന്  ഞാന്  ഉറപ്പ്  നൽകുന്നു,  കൂ�ാടെത,  ഏടെതങ്കിലും
ഘട്ടത്തിൽ  വസ്തുതകളുടെ�യും  വിവരങ്ങളുടെ�യും  ഏടെതങ്കിലും  ഭാഗം  ടെത5ായലതാ
ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നലതാ  ആടെണന്ന്  കടെണ്ടത്തിയാൽ,  പദ്ധതി  നിരസിക്കടെപ്പടുടെമന്നും,  പദ്ധതിക്ക്
എടെന്തങ്കിലും അനുമതി നൽകിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  അത് ഞങ്ങളുടെ� ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും  ടെചലവിലും
അസാധുവാക്കടെപ്പടുടെമന്നും എനിക്കറിവുള്ളതാണ്.  
ലപര്; പദവി; കhനി; വിലാസം
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അനുബന്ധം-X
(വകുപ്പ് 13 കാണുക)

പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ റിലപ്പാർട്ടിടെC ടെപാതുവായ ഘ�ന
നhർ ഇ ഐ എ 

ഘ�ന
ഉള്ള�ക്കം 

ആമുഖം • റിലപ്പാർട്ടിടെC ഉലi?്യം
• പദ്ധതി വക്താവിടെC വി?ദാം?ങ്ങള്: പദ്ധതിയുടെ� ലപര്; കhനിയുടെ� ലപര് /

അടെ;ങ്കിൽ എCി5ി അടെ;ങ്കിൽ സ്ഥാപനം അടെ;ങ്കിൽ ഓർഗകൈനലസഷന്
അടെ;ങ്കിൽ �സ്റ്റ് അടെ;ങ്കിൽ ലജായിC് ടെവഞ്ച്വർ അടെ;ങ്കിൽ ടെ�ഷ്യൽ പർ
പസ് ടെവഹിക്കിള്;  ടെരജിസ്റ്റർ  ടെചയ്ത വിലാസം;  കhനിയുടെ� നിയമപരമായ
അവസ്ഥ; ലജായിC് ടെവഞ്ച്വർ ഉടെണ്ടങ്കിൽ; തു�ങ്ങിയവ.

• പദ്ധതിയുടെ� സ്ഥാനം: ലപ്ലാട്ട് / സർലവ / ഖസ്ര നhർ; ഗ്രാമം; തഹസിൽ; ജി;;
സംസ്ഥാനം;  പിന്  ലകാഡ്;  ലKാജക്റ്റ്  /  Kവർത്തന  സ്ഥലത്തിടെC
അക്ഷാം?ങ്ങളും ലരഖാം?ങ്ങളും;  സർലവ ഇന്ത്യ ല�ാലപ്പാ ഷീ5് നhർ; ല�ാലപ്പാ
ഷീ5ിടെC പകർപ്പ്;  എം എസ് എൽ ന് മുകjിലുള്ള പരമാവധി ഉയരം;  ടെക എം
എൽ  ഫയൽ;  പദ്ധതിയിൽ  നിന്ന്  ഏ5വും  അടുത്തുള്ള  ഏ5വും  ഉയർന്ന
ടെവള്ളടെപ്പാക്ക  നിലയുടെ�  (എച്ച്എഫ്എൽ)  പഠന  ലമഖലയ്ക്കുള്ള
അതിർത്തിയിലലക്കുള്ള ദൂരം ; ഭൂകh ലമഖല; അടുത്തുള്ള ടെറയിൽ ലവ ലസ്റ്റഷന്;
അടുത്തുള്ള ടെറയിൽ ലവ ലസ്റ്റഷനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം (കിലലാമീ5റിൽ); അടുത്തുള്ള
വിമാനത്താവjം;  ഏ5വും  അടുത്തുള്ള  വിമാനത്താവjത്തിൽ  നിന്നുള്ള  ദൂരം
(കിലലാമീ5റിൽ);  അടുത്തുള്ള  പട്ടണം  /  നഗരം  /  ജി;ാ  ടെഹഡ്  ക്വാർട്ടർ
(വ്യക്തമാക്കുക);  അടുത്തുള്ള  �ൗണ്  /  സി5ി  /  ഡിÛിക്റ്റ്  ടെഹഡ്  ക്വാർട്ടറിൽ
നിന്നുള്ള  ദൂരം  (കിലലാമീ5റിൽ);  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്,  ജി;ാ  പരിഷത്ത്,
മുനിസിപ്പൽ  ലകാർപ്പലറഷന്,  ലലാക്കൽ  ലബാഡി,  പിന്  ലകാഡുള്ള  പൂർണ
തപാൽ വിലാസം, ടെ�ലിലഫാണ് നhർ;  തു�ങ്ങിയവ.

• അതിർത്തി  പദ്ധതിയുടെ�  ലകാർഡിലനറ്റുകള്  (ഓലരാ  ലനാഡിലും  ഉടെണ്ടങ്കിൽ
ന;ത്).

• ടെപാതുവായ സ്ഥാനം, നിർiിഷ്ട സ്ഥാനം, പദ്ധതി അതിർത്തി, പദ്ധതി സ്ഥലം
ലലഔട്ട് എന്നിവ കാണിക്കുന്ന മാപ്പുകള്.

• പദ്ധതിയുടെ�  സ്ഥാനത്തിടെC  പാരിസ്ഥിതിക  സംലവദനക്ഷമത:  വന്യജീവി
സലങ്കതത്തിൽ നിലന്നാ ലദ?ീയ ഉദ്യാനത്തിൽ നിലന്നാ സംരക്ഷിത Kലദ?ത്തു
നിലന്നാ  അടെ;ങ്കിൽ ബലയാ�ിയർ റിസർവ് അടെ;ങ്കിൽ കൈ�ഗർ റിസർവ്
അടെ;ങ്കിൽ  ആന  റിസർവ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഗുരുതരമായി  മലിനമായ  Kലദ?ം
അടെ;ങ്കിൽ കഠിനമായി മലിനമായ Kലദ?ം,  അടെ;ങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ലലാല
Kലദ?ം,  അടെ;ങ്കിൽ  അടെ;ങ്കിൽ  പരിസ്ഥിതി  ലലാല  ലമഖല  അടെ;ങ്കിൽ
സംസ്ഥാന  /  ലകന്ദ്രഭരണ  Kലദ?  അതിർത്തി  അടെ;ങ്കിൽ  അന്താരാഷ്ട്ര
അതിർത്തി  അടെ;ങ്കിൽ  മലലയാര  Kലദ?ം  അടെ;ങ്കിൽ  അന്താരാഷ്ട്ര
കണ്ടെവന്ഷന്  /  ലദ?ീയ നിയമനിർമ്മാണം  /  Kാലദ?ിക നിയമനിർമ്മാണ
Kകാരമുള്ള പരിരക്ഷിത Kലദ?ങ്ങള്  അടെ;ങ്കിൽ സാം×ാരിക അടെ;ങ്കിൽ
മ5്  അനുബന്ധ  മൂല്യമുള്ള  അടെ;ങ്കിൽ  തണ്ണീർത്ത�ങ്ങള്,  ജലാ?യങ്ങള്
അടെ;ങ്കിൽ തീരലദ? ലമഖല  അടെ;ങ്കിൽ തീർത്ഥാ�ന ലമഖലകള് അടെ;ങ്കിൽ
വിലനാദസഞ്ചാര  ലമഖലകള്  അടെ;ങ്കിൽ  Kതിലരാധ  സ്ഥാപനങ്ങള്
തു�ങ്ങിയവയുടെ�ടെയ;ാം   10  കിലലാമീ5റിനുള്ളിൽ  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നുടെവങ്കിൽ
വി?ദാം?ങ്ങളും ദൂരവും.

• പദ്ധതിയുടെ�  സ്വഭാവം,  വലുപ്പം,  വിഭാഗം  എന്നിവയുടെ�  സംക്ഷിപ്ത വിവരണം:
ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇന നhർ; വിഭാഗം (എ / ബി 1 / ബി 2); നിർലi?ത്തിടെC തരം
(പുതിയ / വിപുലീകരണം / നവീകരണം); തു�ങ്ങിയവ.

• പാരിസ്ഥിതിക,  സാമൂഹിക,  സാhത്തിക  കാര്യങ്ങjിൽ,  രാജ്യത്തിനും
Kലദ?ത്തിനും പദ്ധതികുള്ള  Kാധാന്യം.

• മുന് കാല പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി (കള് ) അടെ;ങ്കിൽ  സ്ഥാപനാനുമതി, Kവർ
ത്തനാനുമതി  ഉള്ടെപ്പടെ�  പദ്ധതിയുടെ�  സംക്ഷിപ്ത  ചരിത്രം,  ഭൂഗർഭജലം,
ഉപരിതല ജല വിഹിതം, വനഭൂമി വഴിതിരിച്ചുവി�ൽ, വന്യജീവി അനുമതി, ഖനന
പദ്ധതി  അനുമതി,  വിപുലീകരണത്തിടെCലയാ  നവീകരണത്തിടെCലയാ
കാര്യത്തിൽ ടെകട്ടി� പദ്ധതി അംഗീകാരം മുതലായവ.

• പഠനത്തിടെC വ്യാപ്തി:  ന�ത്തിയ ടെറഗുലല5റി  വിലയിരുത്തലലന്വഷണത്തിടെC
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വി?ദാം?ങ്ങള് (�ി ഓ ആർ Kകാരം); പദ്ധതിക്കായി നിർലi?ിച്ചിരിക്കുന്ന �ി ഓ
ആർ  പാലിക്കൽ �ാബുലാർ ലഫാമിൽ. 

2 പദ്ധതി
വിവരണം 

• ഉൽപ്പന്നങ്ങള്, ഉലപാൽപ്പന്നങ്ങള്, പദ്ധതി രൂപലരഖ   (വിപുലീകരണത്തിലനാ
ആധുനികവൽക്കരണത്തിലനാ  ആടെണങ്കിൽ,  വിപുലീകരണത്തിലനാ
നവീകരണത്തിലനാ  ല?ഷം  നിലവിലുള്ളതും  നിർiിഷ്ടവും  സഞ്ചിതവുമായ
വി?ദാം?ങ്ങള്); തു�ങ്ങിയവ.

• സാലങ്കതികവിദ്യയും  Kക്രിയ  വിവരണവും,  പദ്ധതി  ലലഔട്ട്,  പദ്ധതിയുടെ�
ഘ�കങ്ങള് തു�ങ്ങിയവ കാണിക്കുന്ന ഒരു ×ീമാ5ിക് ഡയഗ്രം  /  ല�ാ ചാർട്ട്
ഉള്ടെപ്പടെ�. 

• അസംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുടെ�യും  ഇന്ധനത്തിടെCയും  കണക്കാക്കിയ  അjവ്,
സാധ്യതയുള്ള ഉറവി�ം,  ഉറവി�ത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം,  ഗതാഗത രീതി,  ലിലങ്കജ്
തരം, എന്നിവയ് ടെക്കാപ്പം ആവ?്യമാണ്.

• അന്തിമ ഉൽ പ്പന്നങ്ങളുടെ� അടെ;ങ്കിൽ  ഉലപാൽപ്പന്നങ്ങളുടെ� വിപണന Kലദ?ം,
ഗതാഗത രീതി, ദൂരം, ലിലങ്കജ് ഉടെണ്ടങ്കിൽ അത് മുതലായവ.

• ജലത്തിടെC  ആവ?്യകതയുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്  (നിർമ്മാണ  /  Kതിഷ്ഠാപന
/Kവൃത്തിയിലലടെക്കത്തിക്കൽ/  സ്ഥാപന  ഘട്ടം;  Kവർത്തന  ഘട്ടം;
ആവർത്തനം  /  അ�യ്ക്കൽ  /  ടെപാjിക്കൽ  ഘട്ടം):  ടെമാത്തം  ജല  ആവ?്യം;
ഉറവി�ം;  ഉറവി�ത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം;  പിന്വലിക്കൽ രീതി;  ഗതാഗത മാർഗ്ഗം;
അനുമതി / ധാരണാപത്രം മുതലായവ.

• കൈവദ്യുതി  ആവ?്യകതയുടെ�  വി?ദാം?ങ്ങള്  (നിർമ്മാണ/Kതിഷ്ഠാപന
/Kവൃത്തിയിലലടെക്കത്തിക്കൽ/  സ്ഥാപന  ഘട്ടം;  Kവർത്തന  ഘട്ടം;
ആവർത്തനം  /  അ�യ്ക്കൽ  /  ടെപാjിക്കൽ ഘട്ടം):  ആടെക കൈവദ്യുതി ആവ?്യം;
ഉറവി�ം;  ഉറവി�ത്തിൽ  നിന്നുള്ള  ദൂരം;  ടെകാണ്ടു  വരുന്ന  രീതി;  അനുമതി
വിവരങ്ങള്  / ധാരണാപത്രം/ പകരം സംവിധാനം മുതലായവ. 

• വിഭവങ്ങളുടെ� ഉത്തമമായ ഉപലയാഗം / പുനചംക്രമണം,  നിരസിക്കൽ എന്നിവ
പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ടെചയ്തിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, അവ ചുരുക്കമായി വിവരിക്കണം.

• വിവിധ Kവർത്തനങ്ങള്ക്കായി ഭൂമിയുടെ� ആവ?്യകത, ഭൂമി ഉ�മസ്ഥാവകാ?ം,
ഭൂമി ഏടെ5ടുക്കുന്നതിടെC അവസ്ഥ മുതലായവ.

• വനഭൂമി ഉള്ടെപ്പടുന്നുടെവങ്കിൽ, അനുമതിയുടെ� നില  (തത്വത്തിലുള്ള  (ലസ്റ്റജ് -1)
അംഗീകാരത്തിടെC വി?ദാം?ങ്ങള് / അന്തിമ (ഘട്ടം -2) അംഗീകാരം ലഭിച്ചു /
അംഗീകാരം  (ലസ്റ്റജ്  -1)  പരിഗണനയിലാണ്   /  അംഗീകാരം  ലസ്റ്റജ്  -2)
പരിഗണനയിലാണ്   /  അംഗീകാരത്തിനായുള്ള  അലപക്ഷ  ഇതുവടെര
സമർപ്പിച്ചിട്ടി;).

• മരം  മുറിക്കൽ,  ഉടെണ്ടങ്കിൽ  [പദ്ധതിക്കായി  മുറിലക്കണ്ടുന്ന  മരങ്ങളുടെ�  എണ്ണം
(വന ഭൂമി ഉൽടെപ്പടുന്നിടെ;ങ്കിൽ);  മരങ്ങള് മുറിക്കുന്നതും നടുന്നതും സംബന്ധിച്ച
വി?ദാം?ങ്ങള്. 

•  നിലവിലുള്ള ഭൂവിനിലയാഗ രീതി  (കൃഷി,  കാർഷിലകതര, വനം,  ജലാ?യങ്ങള്
(സിആർഇസഡ് അടെ;ങ്കിൽ ഐ സിആർഇസഡ്  -  ന്  കീഴിലുള്ള Kലദ?ം
ഉള്ടെപ്പടെ�),  പദ്ധതിയുടെ�  ചു5jവിൽ  നിന്ന്  വനങ്ങള്,  പരിസ്ഥിതി
ലലാലKലദ?ങ്ങള്,  ജലാ?യങ്ങള് (നദിയുടെ� എച്ച് എഫ് എൽ  ൽ നിന്നുള്ള
ദൂരം), സിആർഇസഡ് അടെ;ങ്കിൽ ഐ സിആർഇസഡ് ,  എന്നിവയിലലക്കുള്ള
ഏ5വും കുറഞ്ഞ ദൂരം. വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ള വ്യാവസായിക Kലദ?ത്തിടെC
കാര്യത്തിൽ ഗസ5് വിജ്ഞാപനത്തിടെC പകർപ്പ് നൽകണം.

• മനുഷ്യ  വിഭവല?ഷി  ആവ?്യകത  (നിർമ്മാണ  /  Kതിഷ്ഠാപന
/Kവൃത്തിയിലലടെക്കത്തിക്കൽ   /  സ്ഥാപന  ഘട്ടം;  Kവർത്തന  ഘട്ടം;
ആവർത്തനം  /  അ�യ്ക്കൽ  /  ടെപാjിക്കൽ ഘട്ടം);  ആടെക മനുഷ്യ വിഭവല?ഷി
ആവ?്യകത.

• പദ്ധതി ടെചലവ്:  നിലവിടെല വില നിലവാരത്തിൽ  (ലക്ഷത്തിൽ)  പദ്ധതിയുടെ�
ആടെക ടെചലവ്.

• അംഗീകാരത്തിനും ന�പ്പാക്കലിനുമുള്ള നിർiിഷ്ട ടെഷഡ്യൂള്.
• ഇഐഎ  ഉലi?്യടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങള്  നൽകുന്ന,  സാധ്യതാ

ലഡ്രായിംഗിടെC ×ീമാ5ിക് Kാതിനിധ്യം
• ഫാറം 2 അനുസരിച്ചുള്ള ടെസക്ടർ നിർiിഷ്ട വി?ദാം?ങ്ങള്.

3 പരിസ്ഥിതി
വിവരണം

• പഠന  ലമഖല,  കാലയjവ്,  ഘ�കങ്ങളും  രീതി?ാസ്ത്രവും  ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള
അ�ിസ്ഥാന പഠനങ്ങളുടെ� വ്യാപ്തി.

• പദ്ധതിക്ക്  മുമ്പുള്ള  അടെ;ങ്കിൽ  വിപുലീകരണത്തിനു  മുമ്പുള്ള  പാരിസ്ഥിതിക
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സാഹചര്യം അതായത്, ല?ഖരിച്ച അ�ിസ്ഥാന വസ്തുതയുടെ� വിവരണം.
• അ�ിസ്ഥാന വസ്തുതയുടെ� സംഗ്രഹം.
• എ;ാ പാരിസ്ഥിതിക ഘ�കങ്ങളുടെ�യും അ�ിസ്ഥാന മാപ്പുകള്

4 Kതീക്ഷിച്ച
പാരിസ്ഥി
തിക
ആഘാത
ങ്ങളും
ലഘൂകരണ
ന�പ�ികളും

• പദ്ധതിയുടെ� സ്ഥാനം, സാധ്യമായ അപക�ങ്ങള്, പദ്ധതിയുടെ� രൂപം, പദ്ധതി
നിർമ്മാണം,  പതിവ്  Kവർത്തനങ്ങള്,  അന്തിമ  നിർമാർജനം  അടെ;ങ്കിൽ
പുനരധിവാസം തു�ങ്ങിയ കാരണങ്ങjാലുള്ള  പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളുടെ�
വി?ദാം?ങ്ങള്.

• മലിനജല സം×രണം (നിർമ്മാണ/Kതിഷ്ഠാപന /Kവൃത്തിയിലലടെക്കത്തിക്കൽ/
സ്ഥാപന ഘട്ടം;  Kവർത്തന ഘട്ടം;  ആവർത്തനം  /  അ�യ്ക്കൽ  /  ടെപാjിക്കൽ
ഘട്ടം):  തരം അടെ;ങ്കിൽ ഉറവി�ം;  ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്ന മലിനജലത്തിടെC അjവ്;
സം×രണ  ല?ഷി;  സം×രണ  രീതി;  പുനരുപലയാഗത്തിനും
പുനചംക്രമണത്തിനും  ഉപലയാഗിക്കുന്ന  സം×രിച്ച  ടെവള്ളത്തിടെC  അjവ്;
പുറന്തള്ളുന്ന  ടെവള്ളത്തിടെC  അjവ്;  നീക്കംടെചയ്യൽ  രീതി;  ലനട്ടത്തിനായുള്ള
വി?ദാം?ങ്ങള് സീലറാ ലിക്വിഡ് ഡിസ്ചാർജ്, നിർലi?ിക്കടെപ്പട്ടാൽ.

• ഖരമാലിന്യ  സം×രണം   (നിർമ്മാണ/Kതിഷ്ഠാപന  Kവൃത്തിയിലലടെക്ക
ത്തിക്കൽ/  സ്ഥാപന ഘട്ടം;  Kവർത്തന ഘട്ടം;  ആവർത്തനം  /  അ�യ്ക്കൽ  /
ടെപാjിക്കൽ  ഘട്ടം);  തരം  അടെ;ങ്കിൽ  ഉറവി�ം;  ഖരമാലിന്യത്തിടെC  അjവ്;
സം×രണ  ല?ഷി;  സം×രണ  രീതി;  പുനരുപലയാഗത്തിനും
പുനചംക്രമണത്തിനും ഉപലയാഗിക്കുന്ന സം×രിച്ച ഖരമാലിന്യത്തിടെC അjവ്;
സം×രിച്ച ഖരമാലിന്യത്തിടെC അjവ്; നീക്കംടെചയ്യൽ രീതി;

• തിരിച്ചറിഞ്ഞ  Kതികൂല  Kത്യാഘാതങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതിനും  കൂ�ാടെത  /
അടെ;ങ്കിൽ ഇ;ാതാക്കുന്നതിനുമുള്ള ന�പ�ികള്. 

• ഗ്രീന്ടെബൽ5് വികസന പദ്ധതി.
5 ബദലുകളു

ടെ�
വി?കലനം
(സാലങ്കതി
കവിദ്യയും
സ്ഥലവും)

• സാലങ്കതികവിദ്യയുടെ�യും സ്ഥലത്തിടെCയും കാര്യത്തിൽ ബദലുകള്.
• സാലങ്കതിക  പരാജയത്തിടെC  അപക�സാധ്യതയ്ക്കായി,  പുതിയതും

പരീക്ഷിക്കാത്തതുമായ സാലങ്കതികവിദ്യയുടെ� വിലയിരുത്തൽ.
• ഓലരാ ബദലിടെCയും വിവരണം.
• ഓലരാ ബദലിടെCയും Kതികൂല ഫലങ്ങളുടെ� സംഗ്രഹം.
• ഓലരാ ബദലിനും നിർലi?ിക്കുന്ന ലഘൂകരണ ന�പ�ികള്.
• ന്യായീകരണലത്താടെ�യുള്ള ബദലുകളുടെ� തിരടെഞ്ഞടുക്കൽ.

6 പരിസ്ഥിതി
നിരീക്ഷണ
പരിപാ�ി

• ലഘൂകരണ  ന�പ�ികളുടെ�  ഫലKാപ്തി  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  സാലങ്കതിക
വ?ങ്ങള് (അjക്കൽ രീതികള്, നിരീക്ഷണ ആവൃത്തി,  നിരീക്ഷണ സ്ഥലങ്ങള്,
നിരീക്ഷണ  വസ്തുതാ  വി?കലനം,  വസ്തുതാ  നിരീക്ഷണത്തിC  ടെഷഡ്യൂളുകള്
റിലപ്പാർട്ട്  ടെചയ്യുന്നു,  അ�ിയന്തിര  ന�പ�ിക്രമങ്ങള്,  വി?ദമായ  ബജ5്,
സംഭരണ ടെഷഡ്യൂളുകള് മുതലായവ)

7 അധിക
പഠനങ്ങള്

• ടെപാതു  കൂ�ിയാലലാചനയുടെ�   ടെപാതു  വാദംലകള്ക്കലിടെC  അറിയിപ്പ്,
ലമൽലനാട്ടം,  അദ്ധ്യക്ഷത,  പദ്ധതിയുടെ� പാരിസ്ഥിതിക വ?ങ്ങjീൽ  നിക്ഷിപ്ത
താല്പര്യമുള്ള  വ്യക്തികjിൽ  നിന്ന്  ലരഖാമൂലം  ലഭിച്ച  Kതികരണങ്ങള്,
ന�പ�ിക്രമങ്ങള്,  ടെപാതുകൂ�ിയാലലാചനാ സമയത്ത് ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങjിൽ
പദ്ധതി  വക്താക്കള്  Kക�ിപ്പിച്ച  Kതിബദ്ധത,  സമയബന്ധിതമായ
കർമപദ്ധതി,  പട്ടികാ  രൂപത്തിലുള്ള  ബജ5്  വ്യവസ്ഥ   തു�ങ്ങിയ  ടെപാതു
കൂ�ിയാലലാചനയുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്.

• അപക�സാധ്യതകളും  അപക�ങ്ങളും  തിരിച്ചറിയൽ,  അതിടെC
വിലയിരുത്തടെലടെനയും  കൈകകാര്യം  ടെചയ്യലിടെനയും  പിന്തുണയ് ക്കുന്ന,
അ�ിയന്തര തയ്യാടെറടുപ്പ് പദ്ധതിയും ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതിയും.

• സാമൂഹിക  ആഘാത  വിലയിരുത്തൽ,  സാമൂഹിക  ആവ?്യകതാ
വിലയിരുത്തലും, കൈകകാര്യം ടെചയ്യലും.

• പുനരധിവാസവും  പുനസ്ഥാപനവും  ഉടെണ്ടങ്കിൽ:  ഗ്രാമങ്ങളുടെ�  എണ്ണം;
കുടുംബങ്ങളുടെ�  എണ്ണം;  പദ്ധതി  മൂലം  കു�ിടെയാഴിപ്പിക്കടെപ്പടുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ�
എണ്ണം;  പദ്ധതി  ബാധിക്കുന്ന  കുടുംബങ്ങളുടെ�  എണ്ണം;  പുനരധിവാസത്തിനും
പുനസ്ഥാപനത്തിനുമായി  അനുവദിച്ച  ഫണ്ടുകള്;  പുനരധിവാസത്തിടെCയും
പുനസ്ഥാപനത്തിടെCയും  അവസ്ഥ  (പൂർത്തിയായി  /  പുലരാഗതിയിലാണ്  /
ഇനിയും  ആരംഭിച്ചിട്ടി;);  Kവർത്തന  പദ്ധതികള്,  ന�പ്പാക്കൽ
ടെഷഡ്യൂളുകള്,ബജ5് വ്യവസ്ഥകള് മുതലായവ.

• സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ  ഐസിആർഇസഡ്  -  ൽ  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന
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പദ്ധതിയുടെ� കാര്യത്തിൽ, ഫാറം - 2 Kകാരം ആവ?്യമായ വി?ദാം?ങ്ങള്.
8 പദ്ധതി

ആനുകൂല്യ
ങ്ങള്

• ഭൗതിക അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങjിടെല ടെമച്ചടെപ്പടുത്തലുകള്.
• സാമൂഹിക അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങjിടെല ടെമച്ചടെപ്പടുത്തലുകള്.
• ലകാർപ്പലറ5്  പരിസ്ഥിതി  ഉത്തരവാദിത്തം  (സി ഇആർ)  -  ടെപാതു വാദംലകള്

ക്കൽ സമയലത്താ സാമൂഹിക ആവ?്യത്തിടെCലയാ സമയത്ത് ഉയർന്നുവന്ന
Kശ്നങ്ങടെj  അ�ിസ്ഥാനമാക്കി  സി ഇ ആർ  Kകാരം  നിർലi?ിച്ചിട്ടുള്ള
Kവർത്തനങ്ങള്, സമയബന്ധിത Kവർത്തന പദ്ധതി, ബജ5് വ്യവസ്ഥ.

• ടെതാഴിൽ  സാധ്യത  –  കൈനപുണ്യം;  അർദ്ധകൈനപുണ്യവും
കൈനപുണ്യമി;ാത്തതും.

• മ5് വ്യക്തമായ ലനട്ടങ്ങള്
9 പരിസ്ഥിതി

ടെചലവ്
ആനുകൂല്യ
വി?കലനം

•   ല×ാപ്പിങ്ങ് ഘട്ടത്തിൽ ശുപാർ? ടെചയ്താൽ

10 ഇഎംപി • ഇഐഎ  റിലപ്പാർട്ട്  /  ഇഎംപി  അംഗീകരിച്ചതിന്  ല?ഷം,  ലഘൂകരണ
ന�പ�ികള്  ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനും  അവയുടെ�  ഫലKാപ്തി  നിരീക്ഷിക്കുന്നതും,
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിടെC ഭരണപരമായ വ?ങ്ങളുടെ� വിവരണം.

• ഉന്നത മാലനജുടെമC് ?രിയായി അംഗീകരിച്ച, കhനി ‘പരിസ്ഥിതി നയം’.
• പരിസ്ഥിതി മാലനജുടെമC് വകുപ്പിടെC / ടെസ;ിടെC ഘ�ന.
• അനുസരിക്കാത്ത  /  ലംഘനങ്ങള് എടെന്തങ്കിലും ഉടെണ്ടങ്കിൽ,  അത് ഡയറക്ടർ

ലബാർഡിലനാ�്  റിലപ്പാർട്ട്  ടെചയ്യുന്ന  സംവിധാനം,  റിലപ്പാർട്ടിംഗിടെC
ആനുകാലികത,    അനുസരിക്കാതിരിക്കലലാ  അടെ;ങ്കിൽ  ഭാഗിക
അനുസരിക്കാതിരിക്കലലാ  എടെന്തങ്കിലും  ഉടെണ്ടങ്കിൽ,  അത്  തീർപ്പ്  കൽ
പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധാരണ Kവർത്തന ന�പ�ിക്രമം.

11 സംഗ്രഹവും
ഉപസംഹാ
രവും
(ഇഐഎ
റിലപ്പാർട്ടി
ടെC
സംഗ്രഹം
ഇതിൽ
ഉള്ടെക്കാ
ള്ളുന്നു, 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
സംഗ്രഹ
ത്തിനും
ഇത്
ഉപലയാഗി
ക്കാം

• പദ്ധതി വിവരണം.
• പദ്ധതിക്ക്  മുh്  അടെ;ങ്കിൽ  വികസനത്തിന്  മുമ്പുള്ള  രംഗം  (അ�ിസ്ഥാന

രംഗം).
• Kതീക്ഷിച്ച പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം.
• ലഘൂകരണ ന�പ�ികള്.
• പാരിസ്ഥിതിക നിരീക്ഷണ പരിപാ�ികള്.
• അധിക പഠനങ്ങള്.
• പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങള്. 
• പരിസ്ഥിതി മാലനജ്ടെമC് പദ്ധതി.
• പദ്ധതി ന�പ്പിലാക്കുന്നതിന് ടെമാത്തത്തിലുള്ള ന്യായീകരണം.
• Kതികൂല ഫലങ്ങള് ലഘൂകരിച്ചു എങ്ങടെന, എന്നതിടെC വി?ദീകരണം.

12 ഏർടെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്ന
കണ്സള്ട്ട
ന്റുകളുടെ�
ടെവjിടെപ്പടു
ത്തൽ

• അംഗീകൃത  ഇഐഎ  കണ്സള്ട്ടC്  സ്ഥാപനത്തിടെC  ലപര്,  അവരുടെ�
ഹ്രസ്വവിവരണവും നിർവഹിച്ച കണ്സള്ട്ടന്സിയുടെ� സ്വഭാവവും.

• അക്രഡില5ഷടെC വിവരങ്ങള്.
• ഇഐഎ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉള്ടെപ്പട്ടിരുന്ന,  ഇഐഎ ഏലകാപകന്,  Kവർ

ത്തന ലമഖലാ വിദµന് (ർ) എന്നിവരുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്. 
• ഇഐഎ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉള്ടെപ്പട്ടിരുന്ന,  ഇഐഎ ഏലകാപകന്,  Kവർ

ത്തന  ലമഖലാ  വിദµന്  (ർ)  എന്നിവരുടെ�  അനുബന്ധം  XIII  Kകാരമുള്ള
സത്യവാങ് മൂലം.

കുറിപ്പ്:
1) എ;ാ Kമാണങ്ങളും ?രിയായി സൂചിക നല്കി, ലപജ് നhർ ടെചയ്തിരിക്കണം.
2) വസ്തുതാ ല?ഖരണത്തിടെC കാലാവധി / തീയതി വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കണം.
3) Kാലദ?ിക ഭാഷകjിടെല എ;ാ കാര്യങ്ങളുടെ�യും Kാമാണീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം നൽകണം.
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അനുബന്ധം- XI
(13, 16 വകുപ്പ് കാണുക)

പരിസ്ഥിതി മാലനജ്ടെമC് റിലപ്പാർട്ടിടെC ടെപാതുവായ ഘ�ന
നhർ ഇഐഎ 

ഘ�ന 
ഉള്ള�ക്കം 

1 ആമുഖം •  റിലപ്പാർട്ടിടെC ഉലi?്യം.
•  പദ്ധതി  വക്താവിടെC  വി?ദാം?ങ്ങള്:  പദ്ധതിയുടെ�  ലപര്;  കhനിയുടെ�

അടെ;ങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിടെC ലപര് ; ടെരജിസ്റ്റർ  ടെചയ്ത വിലാസം; കhനിയുടെ�
നിയമപരമായ  അവസ്ഥ; ലജായിC് ടെവഞ്ച്വർ ഉടെണ്ടങ്കിൽ; തു�ങ്ങിയവ.

•  പദ്ധതിയുടെ� സ്ഥാനം:  ലപ്ലാട്ട്  /  സർലവ  /  ഖസ്ര  നhർ;  ഗ്രാമം;  തഹസിൽ;
ജി;;  സംസ്ഥാനം;  പിന്  ലകാഡ്;  ലKാജക്റ്റ്  /  Kവർത്തന  സ്ഥലത്തിടെC
അക്ഷാം?ങ്ങളും ലരഖാം?ങ്ങളും;  സർലവ ഇന്ത്യ ല�ാലപ്പാ ഷീ5് നhർ; ല�ാലപ്പാ
ഷീ5ിടെC പകർപ്പ്;  എം എസ് എൽ ന് മുകjിലുള്ള പരമാവധി ഉയരം;  ടെക എം
എൽ  ഫയൽ;  പദ്ധതിയിൽ  നിന്ന്  ഏ5വും  അടുത്തുള്ള  ഏ5വും  ഉയർന്ന
ടെവള്ളടെപ്പാക്ക  നിലയുടെ�  (എച്ച്എഫ്എൽ)  പഠന  ലമഖലയുടെ�
അതിർത്തിയിലലക്കുള്ള ദൂരം ; ഭൂകh ലമഖല; അടുത്തുള്ള ടെറയിൽ ലവ ലസ്റ്റഷന്;
അടുത്തുള്ള ടെറയിൽ ലവ ലസ്റ്റഷനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം (കിലലാമീ5റിൽ); അടുത്തുള്ള
വിമാനത്താവjം;  ഏ5വും  അടുത്തുള്ള  വിമാനത്താവjത്തിൽ  നിന്നുള്ള  ദൂരം
(കിലലാമീ5റിൽ);  അടുത്തുള്ള  പട്ടണം  /  നഗരം  /  ജി;ാ  ടെഹഡ്  ക്വാർട്ടർ
(വ്യക്തമാക്കുക);  അടുത്തുള്ള  �ൗണ്  /  സി5ി  /  ഡിÛിക്റ്റ്  ടെഹഡ്  ക്വാർട്ടറിൽ
നിന്നുള്ള  ദൂരം  (കിലലാമീ5റിൽ);  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്,  ജി;ാ  പരിഷത്ത്,
മുനിസിപ്പൽ  ലകാർപ്പലറഷന്,  ലലാക്കൽ  ലബാഡി,  പിന്  ലകാഡുള്ള  പൂർണ
തപാൽ വിലാസം, ടെ�ലിലഫാണ് നhർ;  തു�ങ്ങിയവ.

• അതിർത്തി  പദ്ധതിയുടെ�  ലകാർഡിലനറ്റുകള്  (ഓലരാ  ലനാഡിലും  ഉടെണ്ടങ്കിൽ
ന;ത്).

• പദ്ധതിയുടെ�  സ്വഭാവം,  വലുപ്പം,  വിഭാഗം  എന്നിവയുടെ�  സംക്ഷിപ്ത വിവരണം:
ടെഷഡ്യൂjിടെല ഇനം നhർ.

• പാരിസ്ഥിതിക,  സാമൂഹിക,  സാhത്തിക  കാര്യങ്ങjിൽ,  രാജ്യത്തിനും
Kലദ?ത്തിനും പദ്ധതിയ്കുള്ള Kാധാന്യം.

• Kി-ഇസി /  സമ്മതം ഉള്ടെപ്പടെ� പദ്ധതിയുടെ� സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം.  
2 പദ്ധതി 

വിവരണം 
• പദ്ധതിയുടെ� തരം.
• പദ്ധതിയുടെ� ആവ?്യം.
• പദ്ധതിയ്ക്  ആവ?്യമായലതാ  ബന്ധടെപ്പട്ടലതാ  ആയ  അനുബന്ധ

Kവർത്തനങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെ� Kവർത്തനത്തിടെC വലുപ്പം അടെ;ങ്കിൽ അjവ്.
• സാലങ്കതികവിദ്യയും  Kക്രിയ  വിവരണവും,  പദ്ധതി  ലലഔട്ട്,  പദ്ധതിയുടെ�

ഘ�കങ്ങള് മുതലായവ കാണിക്കുന്ന ഒരു ×ീമാ5ിക് ഡയഗ്രം  /  ല�ാ ചാർട്ട്
ഉള്ടെപ്പടെ� നൽകണം.

• കണക്കാക്കിയ  അjവിടെനാപ്പം  ആവ?്യമുള്ള  അസംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുടെ�
സാധ്യതയുള്ള  ഉറവി�ം,  പൂർത്തിയായ  ഉൽപ്പന്നത്തിടെC  വിപണന  ലമഖല,
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ�യും അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിടെCയും ഗതാഗത രീതിയും
നൽകണം. 

• വിഭവങ്ങളുടെ� ഉത്തമമായ ഉപലയാഗം / പുനചംക്രമണം,  നിരസിക്കൽ എന്നിവ
പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ടെചയ്തിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, അവ ചുരുക്കമായി വിവരിക്കണം.

• ജലലസ്രാതസ്സ്,  ഊർജ്ജം  /  കൈവദ്യുതി  എന്നിവയുടെ�  ആവ?്യകത,  ഉറവി�ം
ലഭ്യത എന്നിവ നൽകണം.

•  വിവിധ Kവർത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ഭൂമി ആവ?്യകത, ഭൂമി ഉ�മസ്ഥാവകാ?ം, ഭൂമി
ഏടെ5ടുക്കുന്നതിടെC അവസ്ഥ മുതലായവ. 

• ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്ന  മാലിന്യങ്ങളുടെ�  അjവും  (ദ്രാവകവും  ഖരവും)  അവയുടെ�
കൈകകാര്യം ടെചയ്യൽ  / നീക്കംടെചയ്യൽ പദ്ധതികള്.

• ഇഐഎ  ഉലi?്യടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങള്  നൽകുന്ന,  സാധ്യതാ
ലഡ്രായിംഗിടെC ×ീമാ5ിക് Kാതിനിധ്യം.

• അംഗീകാരത്തിനും ന�പ്പാക്കലിനുമുള്ള നിർiിഷ്ട ടെഷഡ്യൂള്.
3 നിർiിഷ്ട 

ലഘൂകരണ
• പദ്ധതി മൂലം Kതീക്ഷിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങള്.
• ഗ്രീന് ടെബൽ5് വികസന പദ്ധതി ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള മ5് ലഘൂകരണ ന�പ�ികള്

112



ന�പ�ികള്
4 പരിസ്ഥിതി

നിരീക്ഷണ 
പരിപാ�ി

ലഘൂകരണ  ന�പ�ികളുടെ�  ഫലKാപ്തി  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  സാലങ്കതിക  വ?ങ്ങള്
(അjക്കൽ  രീതികള്,  നിരീക്ഷണ  ആവൃത്തി,   നിരീക്ഷണ  സ്ഥലങ്ങള്,  നിരീക്ഷണ
വസ്തുതാ  വി?കലനം,  വസ്തുതാ  നിരീക്ഷണത്തിC  വിവരം  ലരഖടെപ്പടുത്തിയ
ടെഷഡ്യൂളുകള്,  അ�ിയന്തിര  ന�പ�ിക്രമങ്ങള്,  വി?ദമായ  ബജ5്,  സംഭരണ
ടെഷഡ്യൂളുകള് മുതലായവ)

5 പദ്ധതി 
ആനുകൂല്യ
ങ്ങള് 

•  ലകാർപ്പലറ5് പരിസ്ഥിതി ഉത്തരവാദിത്തം (സി ഇആർ) - സി ഇ ആർ Kകാരം
നിർലi?ിക്കുന്ന Kവർത്തനങ്ങള്. 

• ടെതാഴിൽ  സാധ്യത  –  കൈനപുണ്യം;  അർദ്ധകൈനപുണ്യവും
കൈനപുണ്യമി;ാത്തതും.

• മ5് വ്യക്തമായ ലനട്ടങ്ങള്
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അനുബന്ധം- XII
(വകുപ്പ് 11 കാണുക)

Kീ-ഫീസിബിലി5ി റിലപ്പാർട്ടിടെC ടെപാതു ഘ�ന
നhർ പി എഫ് ആർ 

ഘ�ന
ഉള്ള�ക്കം 

1 എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സമ്മറി 

• പദ്ധതി വക്താവിടെC വി?ദാം?ങ്ങടെjക്കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തം,  പദ്ധതിയുടെ�
സ്ഥാനം, വിപുലീകരണം / നവീകരണം / ഉൽപ്പന്ന മിശ്രിതത്തിടെല മാ5ം /
Kക്രിയയിടെല  മാ5ം,  എന്നീ  കാര്യങ്ങjിൽ,  Kയർ-ഇസി  /  സമ്മതം
ഉള്ടെപ്പടെ� പദ്ധതിയുടെ� സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം;  Kവർത്തനത്തിടെC വലുപ്പവും
വ്യാപ്തിയും;  സാലങ്കതികവിദ്യയും  Kക്രിയ  വിവരണവും;   അസംസ്കൃത
വസ്തുക്കളുടെ�  ആവ?്യകത;  ടെവള്ളം,  കൈവദ്യുതി  ആവ?്യകത;  പദ്ധതി
സ്ഥലത്തിടെC  പാരിസ്ഥിതിക  സംലവദനക്ഷമത;  പാരിസ്ഥിതികാഘാതം
വിലയിരുത്തൽ; ലഘൂകരണ ന�പ�ികള്; നിരീക്ഷണം; തു�ങ്ങിയവ.

2 പദ്ധതിയുടെ� 
ആമുഖം / 
പശ്ചാത്തല 
വിവരങ്ങള്

• പദ്ധതിയുടെ�യും പദ്ധതി വക്താവിടെCയും തിരിച്ചറിയൽ. ഖനന 
പദ്ധതിയുടെ� കാര്യത്തിൽ, ഖനന പാട്ടത്തിടെC ഒരു പകർപ്പ് / കത്തിടെC 
ഉലi?്യം നൽകണം.

• പദ്ധതിയുടെ� സ്വഭാവടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ വിവരണം.
• പദ്ധതിയുടെ� ആവ?്യകതയും രാജ്യത്തിനും Kലദ?ത്തിനും അതിടെC 

Kാധാന്യവും.
• ഡിമാന്ഡ്-സകൈപ്ല ഗ്യാപ്പ്.
• ഇറക്കുമതിയും തലi?ീയ ഉൽപാദനവും.
• കയറ്റുമതി സാധ്യത.
• ആഭ്യന്തര / കയറ്റുമതി വിപണികള്.
•  പദ്ധതി കാരണം ടെതാഴിൽ ഉല്പാദനം (ലനരിട്ടുള്ളത് , പലരാക്ഷമായത് )

3 പദ്ധതി 
വിവരണം 

• പദ്ധതിയുടെ� തരം, പര�രം ബന്ധിപ്പിച്ചതും പര�രാശ്രിതവുമായ 
പദ്ധതികള് ഉടെണ്ടങ്കിൽ അത് ഉള്ടെപ്പടെ�.

• സ്ഥാനം (ടെപാതുവായ സ്ഥാനം, നിർiിഷ്ട സ്ഥാനം, പദ്ധതി അതിർത്തി, 
പദ്ധതി സ്ഥാന ലലഔട്ട് കാണിക്കുന്ന മാപ്പ്) ലകാർഡിലനറ്റുകള്ടെക്കാപ്പം.

• ഇതര സ്ഥലങ്ങളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങളും നിർലi?ിച്ചവ തിരടെഞ്ഞടുത്തതിടെC 
അ�ിസ്ഥാനവും, Kലത്യകിച്ചും ഈ സ്ഥലലത്തക്ക് ലപാകാനുള്ള 
പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണനകള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 

• Kവർത്തനത്തിടെC വലുപ്പം അടെ;ങ്കിൽ വ്യാപ്തി. 
• Kക്രിയകളുടെ� വി?ദാം?ങ്ങളുള്ള പദ്ധതി വിവരണം ( പദ്ധതി ലലഔട്ട്, 

പദ്ധതിയുടെ� ഘ�കങ്ങള് മുതലായവ കാണിക്കുന്ന ഒരു ×ീമാ5ിക് ഡയഗ്രം
/ ല�ാ ചാർട്ട് നൽകണം).

• കണക്കാക്കിയ അjവിടെനാപ്പം ആവ?്യമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ� 
സാധ്യതയുള്ള ഉറവി�ം, പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നത്തിടെC വിപണന ലമഖല, 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ�യും അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിടെCയും ഗതാഗത 
രീതിയും നൽകണം. 

• വിഭവങ്ങളുടെ� ഉത്തമമായ ഉപലയാഗം / പുനചംക്രമണം,  നിരസിക്കൽ 
എന്നിവ പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ടെചയ്തിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ, അവ ചുരുക്കമായി 
വിവരിക്കണം.

• ജലലസ്രാതസ്സ്, ഊർജ്ജം / കൈവദ്യുതി എന്നിവയുടെ� ആവ?്യകത, ഉറവി�ം 
ലഭ്യത എന്നിവ നൽകണം.

• ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ� അjവും (ദ്രാവകവും ഖരവും) അവയുടെ� 
കൈകകാര്യം ടെചയ്യൽ  / നീക്കംടെചയ്യൽ പദ്ധതികള്.

• ഇഐഎ ഉലi?്യടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് നൽകുന്ന, സാധ്യതാ 
ലഡ്രായിംഗിടെC ×ീമാ5ിക് Kാതിനിധ്യം.

4 സ്ഥല 
വി?കലനം 

• കണക്റ്റിവി5ി.
• ഭൂമി രൂപം, ഭൂവിനിലയാഗം, ഭൂവു�മസ്ഥത.
• ഭൂKകൃതി (മാപ്പിലനാടെ�ാപ്പം)
• നിലവിലുള്ള ഭൂവിനിലയാഗ രീതി (കൃഷി, കാർഷിലകതര, വനം, 

ജലാ?യങ്ങള് (സിആർഇസഡ്  അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ് - ന് 
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കീഴിലുള്ള Kലദ?ം ഉള്ടെപ്പടെ�), പദ്ധതിയുടെ� പുറംഭാഗത്ത് നിന്ന്, വനം, 
പരിസ്ഥിതി ലലാല Kലദ?ങ്ങള്, ജലാ?യങ്ങള് (നദിയുടെ� എച്ച്എഫ്എൽ
- ൽ നിന്നുള്ള ദൂരം), സിആർഇസഡ് അടെ;ങ്കിൽ ഐസിആർഇസഡ് -
ടെC പുറംഭാഗലത്തക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം. വിജ്ഞാപനം ടെചയ്ത വ്യാവസായിക
ലമഖലയുടെ� കാര്യത്തിൽ, ഗസ5് വിജ്ഞാപനത്തിടെC ഒരു പകർപ്പ് 
നൽകണം

• നിലവിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്.
• ദ്വിതീയ ഉറവി�ങ്ങjിൽ നിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ വസ്തുതകള്.
• ലഭ്യമായ സാമൂഹിക അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്.

5 ആസൂത്രണ 
ചുരുക്കം 

• ആസൂത്രണ ആ?യം (വ്യവസായങ്ങളുടെ� തരം, സൗകര്യങ്ങള്, ഗതാഗതം
മുതലായവ) പട്ടണവും രാജ്യവും.

• ജനസംഖ്യാ കണക്ക്കൂട്ടൽ 
• ഭൂവിനിലയാഗ ആസൂത്രണം (ഗ്രീന്ടെബൽ5് അ�ക്കമുള്ള 

വിവരങ്ങലjാടെ�ാപ്പം)
• അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ ആവ?്യകതയുടെ� വിലയിരുത്തൽ (ഭൗതികവും 

സാമൂഹികവും).
• സുഖസൗകര്യങ്ങള് / സൗകര്യങ്ങള് 

6 നിർiിഷ്ട 
അ�ിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങള്

• വ്യാവസായിക Kലദ?ം (Kക്രിയകള്ക്കുള്ള Kലദ?ം).
• താമസസൗകര്യത്തിനുള്ള Kലദ?ം (Kക്രിയകള്ക്ക് പുറത്തുള്ള Kലദ?ം).
• ഗ്രീന് ടെബൽ5് 
• സാമൂഹിക അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യം.
• കണക്റ്റിവി5ി (ഗതാഗതവും ക�ത്തും , ലറാഡ് / ടെറയിൽ, ടെമല�ാ, 

ജലമാർഗങ്ങള് മുതലായവ).
• കു�ിടെവള്ള പരിപാലനം.
• വ്യാവസായിക മാലിന്യ സം×രണം.
• ഖരമാലിന്യ സം×രണം. 
• കൈവദ്യുതി ആവ?്യകതയും വിതരണവും / ഉറവി�വും

7 പുനരധിവാസ, 
പുനഃസ്ഥാപന 
(ആർ&ആർ) 
പദ്ധതി 

• ഈ പദ്ധതി മുലഖന ബാധിക്കടെപ്പടുന്ന,  വീ�് നഷ്ടടെപടുന്നവർ, ഭൂമി 
നഷ്ടടെപ്പടുന്നവർ,  ഭൂമിയി;ാത്ത ടെതാഴിലാjികള് 
എന്നിവരുള്ടെപ്പടെ�യുള്ളവരുടെ� കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിലക്കണ്ട നയം (ലകന്ദ്ര
/ സംസ്ഥാനം) (ഒരു ഹ്രസ്വ രൂപലരഖ നൽകണം).

8 പദ്ധതി 
ന�പ്പാക്കൽ 
സമയപ്പട്ടികയും
ചിലവ് 
കണക്കാക്കലും 

• നിർമ്മാണം തു�ങ്ങാന് സാധ്യതയുള്ള തീയതിയും പൂർ ത്തിയാകാന് 
സാധ്യതയുള്ള തീയതിയും (പദ്ധതിയുടെ� സമയക്രമീകരണം നൽകണം).

• പദ്ധതിയുടെ� സാhത്തിക ഭദ്രത കണക്കിടെലടുത്ത്, കണക്കാക്കിയ പദ്ധതി 
ടെചലവ്, വി?കലനത്തിടെനാപ്പം. 

10 നിർലi?ത്തി
ടെC 
വി?കലനം
(അന്തിമ 
ശുപാർ?കള്)

•  ആ Kലദ?ടെത്ത, ആദിവാസി ജനസമൂഹം ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള 
Kലദ?വാസികള്ക്ക്, ലഭിക്കാവുന്ന ആനുകൂല്യത്തിന് Kലത്യക Kാധാന്യം 
നൽകിടെക്കാണ്ട്, പദ്ധതി മൂലമുള്ള സാhത്തികവും സാമൂഹികവുമായ 
ലനട്ടങ്ങള്. 

അനുബന്ധം- XIII
അംഗീകൃത ഇഐഎ കണ്സള്ട്ടC് സ്ഥാപനത്തിടെC ടെവjിടെപ്പടുത്തലിനുള്ള മാതൃക
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 1. അംഗീകൃത ഇഐഎ കണ്സള്ട്ടC് സ്ഥാപനത്തിടെC ലപര്:
2. അംഗീകൃത ഇഐഎ കണ്സള്ട്ടC് സ്ഥാപനത്തിടെC വിലാസം:
3. അക്രഡില5ഷന് നhർ:
4. അക്രഡില5ഷന് ലമഖല:
5. അക്രഡില5ഷന് വിഭാഗം (കാ5ഗറി എയ്ക്ക് ലയാഗ്യത / കാ5ഗറി ബിക്ക് ലയാഗ്യത):
6. അക്രഡില5ഷടെC സാധുത (അക്രഡില5ഷന് സാധുവായ തീയതി വടെര):
7. ഇഐഎ ലകാർഡിലന5റുടെ� ലപര്:
8. ഇ ഐ എ റിലപ്പാർട്ടിനായുള്ള ഇ�ടെപ�ൽ കാലയjവ്:
9. ഇ ഐ എ ഏലകാപകടെC ഒപ്പും തീയതിയും:
10. ഇ ഐ എ റിലപ്പാർട്ടിൽ ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള Kവർത്തന ലമഖലാ വിദഗ്ധരുടെ� (എഫ് എഇ) വി?ദാം?ങ്ങള്:
നhർ Kവർത്തന ലമഖല എഫ്എഇ  

യുടെ� ലപര് 
എഫ് എഇ യുടെ� പങ്കാjിത്തം 
(ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ടിടെല 
വകുപ്പ് പരാമർ?ം) 

ഒപ്പ്, തീയതി 

1 വായു മലിനീകരണ നിരീക്ഷണം, 
Kതിലരാധം, നിയന്ത്രണം

2 കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, 
വായുവിടെC ഗുണനിലവാര 
ലമാഡലിംഗ്, Kവചനം

3 ജല മലിനീകരണ നിരീക്ഷണം, 
Kതിലരാധം, നിയന്ത്രണം

4 പരിസ്ഥിതിയും 
കൈജവകൈവവിധ്യവും

5 ?ബ്ദവും കhനവും 
6 സാമൂഹിക സാhത്തിക ?ാസ്ത്രം 
7 ജല?ാസ്ത്രം, ഭൂഗർഭജലം, ജല 

സംരക്ഷണം
8 ഭൂമി?ാസ്ത്രം 
9 മണ്ണ് സംരക്ഷണം
10 ഭൂ ഉപലയാഗം
11 അപക�സാധ്യതാ 

വിലയിരുത്തലും 
അപക�സാധ്യതകളും

12 മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക
അംഗീകൃത ഇഐഎ കണ്സള്ട്ടC് സ്ഥാപനത്തിടെC തലവടെC Kഖ്യാപനം: ലമൽപ്പറഞ്ഞ വിദഗ്ധർ, 
--------- ടെC ലപരിൽ ------------- എന്ന തലടെക്കട്ടിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ� ഇഐഎ റിലപാട്ട് 
തയ്യാറാക്കിയതായി ഞാന്, --------------, ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഈ Kസ്താവനയിൽ 
പരാമർ?ിച്ചിരിക്കുന്ന ടെത5ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഏടെതങ്കിലും വിവരങ്ങള്ക്ക് ഞാന് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം 
ഉള്ളവനായിരിക്കുടെമന്നും ഞാന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ഒപ്പും തീയതിയും: 
ലപര്: പദവി: അംഗീകൃത ഇഐഎ കണ്സള്ട്ടC് സ്ഥപനത്തിടെC ലപര്

അനുബന്ധം- XIV
Kയർ-ഇസി, Kയർ-ഇപി അലപക്ഷാ Kക്രിയയുടെ� ×ീമാ5ിക് Kാതിനിധ്യം
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പരിലവഷ് - ടെല അലപക്ഷ 

മന്ത്രാലയം: ‘എ’ , ടെപാതു / സാധാരണ വ്യവസ്ഥക്ള് ബാധകമാകുന്ന    
ബി 1 വിഭാഗങ്ങjിൽ ടെപടുന്ന പദ്ധതികള് .

എസ്ഇഐഎ എ അടെ;ങ്കിൽ യു�ി`ഇഐഎ എ: ടെപാതു / 
സാധാരണ വ്യവസ്ഥകള് ബാധകമാകാത്ത ബ്!1 
വിഭാഗത്തിൽ ടെപടുന്ന പദ്ധതികള് 

വിദµ മൂല്യനിർണയ സമിതി
എസ് ഇഎസി അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഎസി: നിർദിഷ്ട ടെഷഡ്യൂjിൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന Kകാരം, മൂല്യനിർണയസമിതിയുടെ� മുന്പാടെക 
ടെവലയ്ക്കണ്ടാത്ത ടെപാതു / സാധാരണ വ്യവസ്ഥകള് ബാധകമാകാത്ത
ബി 1 വിഭാഗം;’ ബി 2 വിഭാഗം എന്നിവയിൽ ഉള്ടെപ്പട്ട പദ്ധതികള് 

ഡി ഇഎസി: ഖനനപാട്ട വിസ്തീർണം 
2 ടെഹക്ടറിന് മുകjിലും 5 ടെഹക്ടറിന് 
താടെഴയുള്ളതുമായ Kലദ?ത്ത് നിന്ന് 
ലഘുധാതുക്കള് ഖനനം 
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള് 

മൂല്യനിർണ്ണയവും ശുപാർ?യും
മൂല്യനിർണ്ണയവും ശുപാർ?യും മൂല്യനിർണ്ണയവും ശുപാർ?യും

എസ് ഇഐഎ എ/യു�ി ഇഐഎ എ ഓണ് കൈലനിലൂടെ� 
അലപക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു: വിഭാഗം ‘ബി 2’ പദ്ധതികള്ക്ക് 
Kയർ-ഇപി നൽകുന്ന തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് 

Kയർ-ഇസി നൽകുന്നതിന് ലമൽ  
മന്ത്രാലയ തീരുമാനം 

Kയർ -ഇസി നൽകുന്നതിൽ എസ് ഇഐഎ എ യുടെ�
അടെ;ങ്കിൽ യു�ി ഇഐഎ എ യുടെ� തീരുമാനം 

Kയർ -ഇസി / Kയർ-ഇപി, പരിലവഷ് -ൽ നൽകുന്നു 
അടെ;ങ്കിൽ നിരസിക്കുന്നു.   

അനുബന്ധം-XV
ലംഘന ലകസുകള് കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള ×ീമാ5ിക് Kാതിനിധ്യം
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ലംഘനത്തിടെC അറിവ് (പദ്ധതി വക്താവ് സ്വലമധയാ 
അറിയിക്കുന്നലതാ  അധികൃതർ റിലപ്പാർട്ട് ടെചയ്യുന്നലതാ

നിലവിലുള്ള നിയമKകാരം, അനുവദനീയമായ തരത്തിലാണ് 
ആ സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി നിർമ്മിച്ചത്,  അടെ;ങ്കിൽ മതിയായ 
പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷലയാടെ�, പരിസ്ഥിതി മാനദണ്ഡങ്ങള് 
പാലിച്ച് സുസ്ഥിരമായി Kവർത്തിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് 
വിപുലീകരണം ന�ത്തിയത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാല�ാടെ� 
ഇ എസി/എസ് ഇഎസി/യു�ി ഇഎസി നൽകുന്ന വിലയിരുത്തൽ 

വിലയിരുത്തൽ വാസ്തവികമാടെണങ്കിൽ വിലയിരുത്തൽ വാസ്തവികമടെ;ങ്കിൽ 

ഇപിഎ യുടെ� വകുപ്പ് 19 അനുസരിച്ച് 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിലനാ�്/
എസ് പിസിബി ലയാ�് ന�പ�ിടെയടുക്കാന് 
അഭ്യർത്ഥിക്കുക. നാ?നഷ്ടങ്ങളുടെ� വിലയിരുത്തലിനും മ5് 

Kശ്നങ്ങള്ക്കും സാധാരണ �ിഓആറിന് പുറലമ 
(ആവ?്യടെമങ്കിൽ) നിർiിഷ്ട �ിഓആർ 
ആവ?്യടെപ്പടുക.

ഇപിഎ യുടെ� വകുപ്പ് 19 
അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ/
എസ് പിസിബി ന�പ�ി ആരംഭിക്കുക  

സി പി സി ബി നൽ കിയ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് 
നാ?നഷ്ടങ്ങള്, പരിഹാര പദ്ധതി ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള 
ഇഐഎ റിലപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

1. പദ്ധതിയുടെ� അ�യ്ക്കൽ ശുപാർ? ടെചയ്യും
2. പരിഹാര നിർലദ?ങ്ങള് ഉൽപ്പടെ� 
നിയമപരമായ മ5് ന�പ�ികള്

ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC 
14-ിാം ഖണ്ഡികയിടെല വ്യവസ്ഥകള് 
അനുസരിച്ചുള്ള ടെപാതു കൂ�ിയാലലാചന

ഈ വിജ്ഞാപനത്തിടെC 
15-ിാം ഖണ്ഡികയിടെല വ്യവസ്ഥകള് 
അനുസരിച്ച്  ഇഎസി/എസ് ഇഎസി/യു�ി ഇഎസി
വിലയിരുത്തൽ

പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) നിയമം, 1986 
Kകാരം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടെ;ങ്കിൽ 
ലകന്ദ്രഭരണKലദ? അധികാരി അടെ;ങ്കിൽ 
എസ് പിസിബി അടെ;ങ്കിൽ യു�ിപിസിസി 
ന�പ�ി ആരംഭിക്കുന്നു 

ഇതിടെC പരിഹാര പദ്ധതിക്കുള്ള 
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ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി

ലംഘന പദ്ധതിയുടെ�, പരിസ്ഥിതി 
അനുമതി അനുവദിക്കൽ 
അടെ;ങ്കിൽ നിരസിക്കൽ 

` നിരസിക്കുകയാടെണങ്കിൽ 
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