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.

ପୃଷ୍ଠା - ୧

(ଗେଗେଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଗେ ପ୍ରକାଶିତ ଗେବାକୁ , ଅସାଧାେଣ, ଭାେ-II, ଧାୋ-୩, ଉପ-ଧାୋ (ii))
ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ, ----- ମାର୍ଚ୍ତ, ୨o୨o
ବିଜ୍ଞପ୍ତି
S.O. ______- ଗେଗେତୁ , ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଉପ-ବିଭାେ (୧) ଏବଂ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମେ ଧାୋ ୩ େ
ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ଧାୋ (v) େ ଉପଗୋେଗେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛନ୍ତି I (୨୯ େ ୧୯୮୬) ଗକଗତକ
ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟ ଉପଗେ କିଛ ି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲୋଇବା କିମବା ଏପେି ବିଦୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କିମବା
ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ପାଇଁ ଭାେତେ ଗେଗକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳଗେ, ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭିଡଓ
ି SO େ ଅଧୀନଗେ I
୧୪ ଗସଗପେମବେ ୨oo୬ ତାେିଖେ ୧୫୩୩ ଏବଂ ଏୋେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ଏଠାଗେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଇଛି, ଗେପେି
ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ନିୟମ, ୧୯୮୬ େ ଉପ-ନିୟମ (୩) ଅନୁ ୋୟୀ, େନସାଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏୋ ପ୍ରଭାବିତ ଗେବାେ ସୂଚନା
ପାଇଁ; ଏବଂ ଗନାଟିସ୍ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି ଗେ ଉକ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍େ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଷାଠିଏ ଦିନେ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ଗେବା ପଗେ କିମବା ଗସେି
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଧାେଣ କେିଥିବା ଗେଗେଟେ କପି େନସାଧାେଣଙ୍କ ନିକଟଗେ ଉପଲବ୍ଧ ଗେବା ଦିନ ଠାେୁ ବିଚାେକୁ ନିଆେିବ;
ଡ୍ରାଫ୍େ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପଗେ ଗକୌଣସି ଆପର୍ତ୍ି କିମବା ପୋମଶତ ଗଦବାକୁ ଆଗ୍ରେୀ ବୟକ୍ତି, ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ
େଲଵାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇନ୍ଦିୋ ପେତାବେଣ ଭବନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସମୟ ମଧ୍ୟଗେ ସେକାେଙ୍କ ବିଚାେ ପାଇଁ ଲିଖିତ
ଆକାେଗେ ପଠାଇ ପାେିଗବ I ଗୋେ ବାେ ଗୋଡ଼, ଆଲିେଞ୍ଜ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୧ooo୩, କିମବା ଏୋକୁ eia୨o୨omoefcc@gov.in ଗେ ଇଗମଲ ଠିକଣାକୁ ପଠାନ୍ତୁ I
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ପୂବତ ପେିଗବଶ ଏବଂ େଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଭିଡଓ
ି ନମବେ S.O ଗେ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁ ୋୟୀ I ୧୪
ଗସଗପେମବେ, ୨oo୬ ତାେିଖେ ୧୫୩୩ (ଇ) (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ 'EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨oo୬' କୁ ୋୋଏ), ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ କିଛ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣ କେିବା କିମବା କ୍ଷମତା ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ସେିତ ଏେିପେି ବିଦୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କିମବା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ଉପଗେ କିଛ ି
ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସୀମା ଧାେତୟ କେିଥିଗଲ I ଭାେତେ ଗେଗକୌଣସି ଅଂଶ EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୂଚୀଗେ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ଗୋଇଛି, ଗେପେତୟନ୍ତ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମବା ୋେୟ ସ୍ତେୀୟ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପ୍ରାଧିକେଣ କିମବା େିଲ୍ଲା ସ୍ତେୀୟ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ
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ପ୍ରାଧିକେଣ ୧୪ ୨oo୬ ୧୫୩୩ ଗେଗକୌଣସି ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇ ନାେିଁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅନୁ ୋୟୀ; EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨oo୬ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ େୁଡ଼କ
ି ଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛି;
ଏବଂ ଗେଗେତୁ , ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କେିବା, ବିଗକନ୍ଦ୍ରୀକେଣ ଏବଂ ଗକାଟତ ଏବଂ ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବୁୟନାଲେ ନିଗଦତଶନାମାକୁ
କାେତୟକାେୀ କେିବା ପାଇଁ EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨oo୬ କୁ ଅଗନକ ସଂଗଶାଧନ ୋେି କୋୋଇଛି I େଦିଓ EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨oo୬
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଗେତୁ ପେିଗବଶେ ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କେି ଆବଶୟକ ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷାକୁ େୃ ଦୟଙ୍ଗମ କେିବାଗେ
ସାୋେୟ କେିଛ,ି ୋୋକି ଗୋେନା ପେତୟାୟଗେ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଆବଶୟକ କଗେ, ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଅନଲାଇନ୍
କାେତୟାନବୟନ ମାଧ୍ୟମଗେ ଏେି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ମ କେିବାକୁ ଗଚଷ୍ଟା କେୁଛନ୍ତି I ସିଷ୍ଟମ୍, ପେବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀତା,
େୁକ୍ତିେୁକ୍ତକେଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ମାନକକେଣ ଇତୟାଦି;
ଏବଂ ଗେଉଁଥିପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମବେ S.O. ୧୪ ମାର୍ଚ୍ତ, ୨o୧୭ ତାେିଖେ ୮o୪ (ଇ), ଏକ ସମୟ ୱିଗଣ୍ଡା
ସେିତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥିେ କଲା ଛଅ ମାସ I ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ବୟାଖୟା କେିଛ ି
ୋୋ ନିମତାଣ କାେତୟ ଆେମ୍ଭ କେିଛ,ି କିମବା ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କିମବା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ କିମବା ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ
ବିନା ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିଛ ି I
ଅବଶୟ, ଏେିପେି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରକୃ ତେ
ି ପୁନୋବୃ ର୍ତ୍ି ଗୋଇପାଗେ ଭବିଷୟତଗେ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମୂଲୟାଙ୍କନ କିମବା
ମନିଟେିଂ କିମବା ୋଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟଗେ ଏୋ ନେେକୁ ଆସିପାଗେ I ଗତଣୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପେି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାେୀ
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନିୟମିତ ତଥା ୋଞ୍ଚ ନକେି ଶୀଘ୍ର ପେିଗବଶେ ସ୍ୱାଥତକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଗେ େଖି ନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ ଆଣିବା ଆବଶୟକ ଗବାଲି
ବିଗବଚନା କଗେ, ୋୋ ପେିଗବଶ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାେକ ଗେବ;
ଏବଂ ଗେଗେତୁ , ୨୮ ନଗଭମବେ, ୨o୧୪ଗେ ମାନୟବେ ୋଇଗକାଟତଙ୍କ ନିଗଦତଶ W.P. (େ) େିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ତମବା
ଲିମିଗଟଡ୍ ଭସତ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗଗେ ୨o୧୪ େ ନମବେ ୨୩୬୪, ଏୋ ମଧ୍ୟ କେିଛ ି ଗେ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ
ପ୍ରସ୍ତାବେ ବିଚାେକୁ ଏୋେ ଗୋେୟତା ଉପଗେ ୋଞ୍ଚ କୋେିବା ଆବଶୟକ, ଏୋେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗେତୁ ଗକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବିତ
କାେତୟାନୁ ଷ୍ଠାନେୁ ନିେଗପକ୍ଷ I ପେିଗବଶ ନିୟମ;
ଏବଂ ଗସଥିପାଇଁ, ମୂଳ ଆଗବଦନ ନମବେ ୮୩୭/୨o୧୮ ଗେ ମାନୟବେ ୋତୀୟ ସବୁ େ ଟ୍ରିବୁୟନାଲ୍, ପେିଗବଶ
ଆଗବଦନ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସନ୍ଦୀପ ମିର୍ତ୍ଲ ବନାମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେିଛନ୍ତି ଗେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ମନିଟେିଂକୁ ମେବୁ ତ କେିବ I ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ ପାଇଁ େନ୍ତ୍ରକ; ଶଳ;

ଏବଂ ଗେଗେତୁ , ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଏବଂ ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ଧାୋ (v) ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ କ୍ଷମତାକୁ
ବୟବୋେ କେି ଏେି ଡ୍ରାଫ୍େ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କେିଛନ୍ତି, ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମେ ଧାୋ ୨୩ , ୧୯୮୬, ଉପ-ନିୟମ (୩
)େ
ପୃଷ୍ଠା - ୩
ଧାୋ (d) କିମବା ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ନିୟମେ ୫ ନିୟମ ସେିତ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖୟା SO େ ଅଧିନଗେ I ୧୪
ଗସଗପେମବେ, ୨oo୬ ତାେିଖ ୧୫୩୩ (e) ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖୟା S.O. ୧୯o (e) ୨o ୋନୁ ୟାେୀ,
୨o୧୬ ତାେିଖ, S.O. ୨୯ ନଗଭମବେ, ୨o୧୯ ତାେିଖ ୪୩o୭ (e), S.O. ୭୫o (ଇ) ୧୭ ଗଫ୍ବୃ ଆେୀ, ୨o୨o
ତାେିଖ, ଏପେି ସୁପେଗସସନ ପୂବତେୁ କୋୋଇଥିବା କିମବା କୋୋଇଥିବା କାେତୟେୁଡ଼କ
ି ବୟତୀତ Iପୃଷ୍ଠା - ୧

୧. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଖୟା ଏବଂ ଆେମ୍ଭ: i. ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨o୨o (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨o୨o’ କୁ ୋୋଇପାଗେ)
କୁ ୋୋଇପାଗେ I
ii. ଅଫ୍ି ସିଆଲ୍ ଗେଗେଟଗେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି କାେତୟକାେୀ ଗେବ I
୨. ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ପ୍ରଗୟାେ: - ଆଞ୍ଚଳିକ େଳ ସଗମତ ସମଗ୍ର ଭାେତ ପାଇଁ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରେୁେୟ I
୩ . ସଂଜ୍ଞା: - ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ, େଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୟଥା ଆବଶୟକ ନକଗେ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିମନଲିଖିତ ଭାବଗେ ବୟାଖୟା କୋୋଇଛି:
(୧) ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପୋମଶତଦାତା ସଂେଠନ I
(ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ 'ACO' ଭାବଗେ କୁ ୋୋଏ) ”ଗେଉଛି ଏକ ସଂେଠନ ୋୋ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (QCI)
େ ନୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ରିଗଡସନ୍ ଗବାଡତ ଫ୍ର୍ ଏେୁ ଗକସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ରନିଂ (NABET) କିମବା ଅନୟ ଗକୌଣସି ଏଗେନିସ ସେିତ
ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ, ଗେପେି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟଗେ ସୂଚତ
ି କୋୋଇପାଗେ I ସମୟ ପେତୟନ୍ତ;
(୨) “ଅଧିନିୟମ” ଅଥତ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୮୬ (ଆକେ ନମବେ ୨୯ େ ୧୯୮୬);
(୧୫) “କିଷ୍ଟେ ସାଟିଫ୍ିଗକଟ୍” ଗେଉଛି କିଷ୍ଟେ ଖଣି କିମବା ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଦିଆୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର I
ଖଣି ଏବଂ ଭୂବିଜ୍ଞାନେ ନିଗଦତଶକ କିମବା ଅନୟ ଗକୌଣସି ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ;
(୧୬) “କଗପତାଗେଟ୍ ପେିଗବଶ ଦାୟିତ୍ୱଗବାଧ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘CER’ କୁ ୋୋଏ)” ଗେଉଛି I

EMP େ ଏକ ଅଂଶ ଗେଉଁଠାଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ନିଦଷ୍ଟ
ି କାେତୟ କେିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ I
ପ୍ରକଳ୍ପେ ତୁ େନ୍ତ ପେିଗବଶଗେ ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ କାେତୟକଳାପ I
ପୃଷ୍ଠା - ୪
େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଏବଂ/କିମବା ସାମାେିକ ଆବଶୟକତା ସମୟଗେ ଉଠାୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଗେ ଆଧାେିତ I
EIA ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ;
(୧୭) “ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଗୋନ୍ “(ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ”CRZ” କୁ ୋୋଏ)” ଗେଉଛି ଏେି ଗୋନ୍ I
ଉପକୂ ଳ ନିୟାମକ ଗୋନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨o୧୯ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ସୂଚତ
ି I ସମୟ ସମୟଗେ ସଂଗଶାଧନ I
(୧୮) “େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର” ଅଥତାତ୍ ଶିଳ୍ପ କିଷ୍ଟେ କିମବା ଗକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଚିହ୍ନତ
ି I ସମୟ ସମୟଗେ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଗବାଡତ;
(୧୯) “େିଲ୍ଲା କିମବା ବିଭାେୀୟ ସ୍ତେେ ବିଗଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ସୂଚତ
ି ) I 'DEAC' ଭାବଗେ)
ଗେଉଛି ଏୋେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ େଠିତ ବିଗଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କେ ଏକ କମିଟି I SEIAA କିମବା UTIAA district ଦ୍ୱାୋ େିଲ୍ଲା
ସ୍ତେଗେ କିମବା ବିଭାେୀୟ ସ୍ତେଗେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି I ଅଧିନିୟମେ ଧାୋ ୨୩ ଅନୁ ୋୟୀ ଦିଆୋଇଥିବା କ୍ଷମତାେ ଅଭୟାସ ପାଇଁ ୋେୟ
ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶାସନେ ସୁପାେିଶ I ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକ
ି େ ପେିଗବଶ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଏୋକୁ ଉପେୁକ୍ତ
କେିବା ପାଇଁ ସୁପାେିଶ;
(୨o) “େିଲ୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େିଗପାଟତ” ଅଥତ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବିଭାେ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଏକ େିଗପାଟତ କିମବା I େଳଗସଚନ ବିଭାେ କିମବା
େଙ୍ଗଲ ବିଭାେ କିମବା ସାଧାେଣ କାେତୟ ବିଭାେ କିମବା ଭୂତଳ େଳ ଗବାଡତ କିମବା େିଗମାଟ ଗସନିସଂ ବିଭାେ କିମବା ଖଣି ବିଭାେ
ଇତୟାଦି I ଗେଉଁଠାଗେ ଖଣି ଖନନ କିମବା ଅବନତି ଗକ୍ଷତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ େିଲ୍ଲାଗେ ଅନୁ ମତି ଦିଆୋଇପାଗେ; ଏବଂ କ୍ଷୟ ଏବଂ
ନିକଟତେ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି େ ଚିହ୍ନଟ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ସଂେଚନା ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ଗେଉଁଠାଗେ ଖଣି ନିଗଷଧ ଗେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାଷିକ ପୂର୍ଣ୍ତ
ୋେେ େିସାବ ଏବଂ ପୁେଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁ ମତି I ଗସେି ଅଞ୍ଚଳଗେ ଖଣି ଖନନ ପଗେ;
(୨୧) “ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ESA ’କୁ ୋୋଏ)” ଗେଉଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା)
ଅଧିନିୟମେ ଧାୋ ୩ େ ଉପ-ବିଭାେ (୨) ଅଧୀନଗେ, ୧୯୮୬ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ସମୟ ସମୟଗେ;
(୨୨) “ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ESZ ’କୁ ୋୋଏ)” ଗେଉଛି ଗସେି ଗୋନ୍ େୁଡକ
ି ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଭାବଗେ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମେ ଧାୋ ୩ େ ଉପ-ବିଭାେ (୨) ଅଧୀନଗେ, ୧୯୮୬ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ,
ସମୟ ସମୟଗେ;

(୨୩ ) “ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ’EIA’ କୁ ୋୋଏ) େିଗପାଟତ ଗେଉଛି I ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇଁ ACO
ମାଧ୍ୟମଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପଗେ ଆଧାେିତ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ପେିଶଷ୍ଠ
ି - X ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ ଅନୁ ୋୟୀ I
ପୃଷ୍ଠା - ୫
a. “ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ” ଗେଉଛି େନସାଧାେଣଙ୍କ ଉଗଦଶୟଗେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ EIA େିଗପାଟତ ପୋମଶତ କିମବା ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ
ନିଗଦତଶ ଅନୁ ୋୟୀ;
ଖ. େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ପଗେ “ଅନ୍ତିମ EIA େିଗପାଟତ” ଗେଉଛି EIA େିଗପାଟତ ଦ୍ୱାୋ ଉଠାୋଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାୋକୁ
ସଠିକ୍ ଭାବଗେ ସମାଧାନ କେିବା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାେକ ପଦଗକ୍ଷପ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ I େନସାଧାେଣ, ସମୟ ସୀମା କାେତୟ ଗୋେନା,
ପ୍ରତିଶୁତି ପାଇଁ ବଗେଟ୍ ବୟବସ୍ଥା ମୂଲୟାଙ୍କନ ଉଗଦଶୟଗେ ଏଥିଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ I
(୨୪) “EIA ସଂଗୋେକ” ଗେଉଛି ଗକ୍ଷତ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ରେ ବିଗଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସଂଗୋେକ Iବିଗଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ ACO ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ I
(୨୫) “ପେିଗବଶ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ’EMP’ କୁ ୋୋଏ) େିଗପାଟତ ଗେଉଛି I ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇଁ ACO
ମାଧ୍ୟମଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ପେିଶଷ୍ଠ
ି - XI ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ
ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ I
(୨୬) “ବିସ୍ତାେ” ଅଥତ ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର କିମବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର କିମବା ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଗେଗକୌଣସି ବୃ ର୍ଦ୍ଧି I କମାଣ୍ଡ୍ ଏେିଆ କିମାବ
ବିଲେ-ଅପ୍ ଏେିଆ କିମବା ଲମବ କିମବା ସଂଖୟା କିମବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କିମବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କିମବା ଗରାପପୁଟ କିମବା ପେିଚାଳନା
କ୍ଷମତା ଇତୟାଦି, ଗେପେି ପ୍ରେୁେୟ I ଗପ୍ରାଗେକେ, ପାଇଁ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସୀମା ବାୋଗେ କ୍ଷମତା ଗୋେକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ I ସଂପୃକ୍ତ
ପ୍ରକଳ୍ପ, କାେତୟସୂଚୀ କିମବା ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP ଗେ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପ୍ରାପ୍ତ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା କାେତୟକଳାପ
ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଗେଗକୌଣସି ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ଏବଂ କିମବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାେ ଭାବଗେ ବିଗବଚନା କୋେିବ;
(୨୭) “ବିଗଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘EAC’ କୁ ୋୋଏ)” ଏକ କମିଟି ଅଗଟ I
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି େ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତେଗେ େଠିତ ବିଗଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କେ I
ଏୋକୁ ସୂଚତ
ି ଏବଂ ଉପେୁକ୍ତ ସୁପାେିଶ କେିବା ପାଇଁ;
(୨୮) “ଫ୍ମତ” ଅଥତ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ ଗୋଡି ଗୋଇଥିବା ଫ୍ମତ (େୁଡକ
ି );
(୨୯) “କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବିଗଶଷଜ୍ଞ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ’FAE’ କୁ ୋୋଏ)” େଗଣ ବିଗଶଷଜ୍ଞ I

ପୃଷ୍ଠା - ୬
ACO ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ, ଏବଂ ACO ସେିତ କାେତୟ କେିବା କିମବା ସଶକ୍ତୀକେଣ;
(୩ o) “ସାଧାେଣ ଅବସ୍ଥା (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘େିସି’ କୁ ୋୋଏ) ଅଥତାତ୍ ଗେଗକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା I ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ ଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି
କାେତୟକଳାପ ବିନା ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତେଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ I ବେତଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ, େଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କିମବା ଆଂଶିକ, (a) କିମବା ଗେ
ଉଗଲ୍ଲଖିତ ଅଞ୍ଚଳଗେ ଅବସ୍ଥିତ I
(ଖ) ନିମନଗେ: a. କାେତୟସୂଚୀ ୩ , ୫, ୩ ୨, ୩ ୩ ଆଇଟମ୍ ସଂଖୟା ଉପଗେ ୧o କିଗଲାମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ ଏବଂ ସୀମାଠାେୁ ଅନୟ
େିନଷ
ି େୁଡକ
ି ଉପଗେ ୫ କିଗଲାମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ(i) ସଂେକ୍ଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି ; କିମବା
(ii) େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର; କିମବା
(iii) ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ର; କିମବା
(iv) ଇଣ୍ଟେ ଗଷ୍ଟଟ୍ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ I
ଖ. ସୀମା ମଧ୍ୟଗେ(i) େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର; କିମବା
(ii) ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍ I
(୩୧) “ଦ୍ୱୀପ ଉପକୂ ଳ ନିୟାମକ ଗୋନ୍ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘ICRZ’ କୁ ୋୋଏ)” ଗେଉଛି ଏେି ଗୋନ୍ I
ଗେପେି ଦ୍ୱୀପ ଉପକୂ ଳ ନିୟାମକ ଗୋନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨o୧୯ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ସମୟ ସମୟଗେ
(୩୨) “େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ ଗଡ୍ରେିଂ” ଅଥତ ଗେଉଛି ଗଶାଲ୍ କିମବା ପଙ୍କେୁ ପେତୟାୟକ୍ରଗମ ଅପସାେଣ I ବିଦୟମାନ ନାଭିଗେସନ୍
ଚୟାଗନଲ୍, ବଥତ, ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଗମାେିଙ୍ଗ୍ ଇତୟାଦି I
ନାଭିଗେସନ୍, ନିମତାଣ କିମବା ପାଇଁ େଳେ ଉପେୁକ୍ତ ସୁେକ୍ଷିତ େଭୀେତା ବୋୟ େଖନ୍ତୁ I କାେତୟକ୍ଷମ ଉଗଦଶୟ;
(୩୩) “ମାଇଗକ୍ରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଗଦୟାେ” ଅଥତ ଗେଉଛି ଗପ୍ରାଗେକେ ଅନୁ ୋୟୀ I ମାଇଗକ୍ରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଗଦୟାେ
ବିକାଶ ଆଇନ, ୨oo୬ (ଅଧିନିୟମ ସଂଖୟା ୨୭ େ ୨oo୬) ଏବଂ ଏୋେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ;

(୩ ୪) “ଖଣିେ ଉପକାେ” ଅଥତ ଗେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୋୋ ଦ୍ୱାୋ ଖଣିେ ମୂଲୟବାନ ଉପାଦାନ I ଶାେୀେିକ କିମବା ଫ୍ି େିଗକାୋସାୟନିକ ପୃଥକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମଗେ ଏକାଗ୍ର ଗୋଇଛି;
(୩ ୫) “ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ” େ ଅଥତ ଗେଉଛି ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ I ଭାେତ ସେକାେ;
(୩ ୬) “ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ” ଗେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମବା ପ୍ରେୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା କିମବା କଞ୍ଚା ପେିବର୍ତ୍ତନ I ସାମଗ୍ରୀ ମିଶ୍ରଣ କିମବା ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣ
କିମବା ଡି-ବଟଲିଗନକିଂ କିମବା ସଂଖୟାଗେ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି I କାେତୟ ଦିବସ କିମବା ଉଦ୍ଭି ଦ ଏବଂ େନ୍ତ୍ରେ କ୍ଷମତା ବୟବୋେଗେ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି I ବିଦୟମାନ
ଖଣି ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳଗେ ଖନନ ୋେ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ସେିତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଇତୟାଦି, ୋୋ ପାଇଁ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଦ୍ୱାୋ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP,
ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ପ୍ରାଧିକେଣ;
(୩ ୭) “ଅଣ-ଅନୁ ପାଳନ” ଅଥତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ I ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କିମବା ପ୍ରାଥମିକ
ପେିଗବଶଗେ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି I
(୩ ୮) “ବିଜ୍ ified ପ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍” ଅଥତ ପାକତ ସଗମତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍; କଗମ୍ପିକ୍ସେୁଡକ
ି ; ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି ;
େପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ ଗୋନ୍ (EPZ); ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଥତନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ I (SEZs); ବାଗୟାଗଟକ୍ ପାକତ; ଚମଡ଼ା କଗମ୍ପିକ୍ସସ୍; ଉପକୂ ଳ
ଅଥତନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ (CEZ); ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନଗି ୋେ ଅଞ୍ଚଳ (SIR); ୋତୀୟ ବିନଗି ୋେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଗକ୍ଷତ୍ର (NIMZs); ଶିଳ୍ପ
କିଷ୍ଟେ; ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ, ଗକମିକାଲସ ଏବଂ ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲସ ବିନଗି ୋେ ଅଞ୍ଚଳେୁଡକ
ି (PCPIR), ୋୋ ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ କିମବା
ୋେୟ ଦ୍ୱାୋ ସୂଚତ
ି ୧୪ ଗସଗପେମବେ, ୨oo୬ ପୂବତେୁ ସେକାେୀ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଶାସନ କିମବା ୋୋ EIA
ଅଧୀନଗେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବଗେ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ୋସଲ କେିଛ ି I ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ୨oo୬ କିମବା ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଅଧୀନଗେ;
(୩ ୯) “ସଂେକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ” ଅଥତ ୱାଇଲଡ ଲାଇଫ୍ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ ସୂଚତ
ି ଗୋଇଥିବା ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି , ୧୯୭୨
(୧୯୭୨ େ ୫୩ ) ଏବଂ ଏୋେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ସମୟ ସମୟଗେ;
(୪o) “ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ପୂବତ- EC ’କୁ ୋୋଏ)” ଅଥତ I ସୁପାେିଶ ଅନୁ ୋୟୀ ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକେଣେ କିିୟୋନସ କିମବା ସମ୍ମତି ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’ ପାଇଁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ;ି ବେତ ‘B୧’ ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗୋଇଥିବା
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖଗେ େଖିବାକୁ ଆବଶୟକ କେୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି କାେତୟସୂଚୀ;
(୪୧) “ପୂବତ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ପୂବତ- EP ’କୁ ୋୋଏ)” ଅଥତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାେତୟ କେିବା ପାଇଁ
ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଅନୁ ମତି କିମବା ସମ୍ମତି ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ସମବନ୍ଧଗେ ଅନୁ ସୂଚୀତଗେ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୋୋ ଆବଶୟକ
ନୁ ଗେଁ ଅନୁ ସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖଗେ େଖାେିବ;
(୪୨) “ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ସର୍ତ୍ତ” ଅଥତାତ୍ ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ୋୋ ପାଇଁ
ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କିମବା ପୂବତ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତି ମୋୋଇଛି;

a. “ନିଦଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ତ” ଅଥତ ଗପ୍ରାଗେକେ ନିଦଷ୍ଟ
ି କିମବା ଅବସ୍ଥାନ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ତ, ଗକସ୍ ଆଧାେଗେ, େଦି ଥାଏ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ
ଧାେତୟ କୋୋଇଛି; ଏବଂ ଖ. “ମାନକ ସର୍ତ୍ତ” ଅଥତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ସମୟ-ସମୟ, ପୂବତ-ଇସି କିମବା ପୂବତଇପି ପ୍ରଦାନ କେିବା ସମୟଗେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁ ୋୟୀ ସମ୍ଭବତଃ I ଅବଶୟ, ଏେି ପେି ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି , େତ୍ନଶୀଳ ସମୟଗେ, ପେିବର୍ତ୍ିତ
ଗୋଇପାଗେ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ଗକସ୍ ଭିର୍ତ୍ଗି େ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପୂବତ- EC); ଏବଂ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ (ପୂବ-ତ EP
ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ) I
(୪୩ ) “ଗପ୍ରାଗେକେ” ଅଥତ ଗପ୍ରାଗେକେ କିମବା ଏକ କାେତୟକଳାପ;
(୪୪) “ଗପ୍ରାଗେକେ ଲାଇଫ୍” େ ଅଥତ ଗେଉଛି, (i) ନିମତାଣ କିମବା ସ୍ଥାପନ କିମବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମବା କମିଶନ; (ii) କାେତୟ; ଏବଂ (iii)
ଅନାବଶୟକତା କିମବା ବନ୍ଦ କିମବା ଭାଙ୍ଗି ବା;
(୪୫) “ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରଗପାଗେଣ୍ଟ” ଅଥତ ଏକ ବୟକ୍ତି ବା ସାବତେନୀନ କିମବା ଗବସେକାେୀ ସଂସ୍ଥା କିମବା ଗବସେକାେୀ ସଂସ୍ଥା,
ୋୋେ ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟ ଉପଗେ ଚେମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ଏବଂ େଥାଥତ ଭାବଗେ ଅନୁ ମତିପ୍ରାପ୍ତ କିମବା କମ୍ପାନୀେ ଗବାଡତ ଅଫ୍
ଡାଇଗେକେସତ କିମବା ଏକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନିେୁକ୍ତ I ଏେିପେି ସଂସ୍ଥା କିମବା ଫ୍ାମତ କିମବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମବା ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ୱଭାେିଦାେୀ
କିମବା ମିଳତ
ି ଉଗଦୟାେ କିମବା ପେିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଗଦଶୟ ୋନ ବା ଗକନ୍ଦ୍ର କିମବା ୋେୟ କିମବା ସ୍ଥାନୀୟ ସେକାେ I
ଗପ୍ରାଗେକେେ ବୟାପାେ ଏବଂ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍ େୁଡ଼କ
ି େ ଅନୁ େୂପ ଏବଂ ଏକଗେକୁ ୟଟ୍ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକେଣ;
(୪୬) “େନ ପୋମଶତ” ଅଥତ ଗେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ୋୋ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ବୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୟମାଗନ, ୋୋେ ପେିଗବଶ
ପ୍ରଭାବଗେ େଥାଥତ ଅଂଶ ଅଛି ଗପ୍ରାଗେକେ, ଏେିପେି ସମସ୍ତକୁ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ ଧ୍ୟାନ ଗଦବା ଉଗଦଶୟଗେ ନିଶ୍ଚିତ କୋୋଇଛି I
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଡିୋଇନ୍ କେିବା ସମୟଗେ ବାସ୍ତୁ ଚିନ୍ତା;
(୪୭) “ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ” ଅଥତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମବା ୋେୟ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରାଧିକେଣ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍
ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ I ପ୍ରାଧିକେଣ;
(୪୮) “କାେତୟସୂଚୀ” ଅଥତ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ ଗୋଡି ଗୋଇଥିବା କାେତୟସୂଚୀ;
(୪୯) “ଗସ୍କାପିଂ” ଅଥତ ଗେଉଛି ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିର୍ଣ୍ତୟ କେିବାେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇଁ
ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ପୂବତ- EC;
(୫o) “ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାତବ ପ୍ରକ୍ରିୟା” ଅଥତାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ େୁ ଏ ଖଣି ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେିତ, ସ୍କରାପ୍,
ସାଲଗଭଜ୍ ଏବଂ ଇନେଟ୍ ଭାବଗେ ଇନପୁଟ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଏୋେ ଉତ୍ପାଦେୁଡ଼କ
ି ଅର୍ଦ୍ଧତ-ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଉତ୍ପାଦ ବା ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ;

(୫୧) “େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର” ଅଥତ ଗେଉଛି ଶିଳ୍ପ କିଷ୍ଟେ କିମବା ଗକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଚିହ୍ନତ
ି ସମୟ ସମୟଗେ େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ
ଗକ୍ଷତ୍ର ଭାବଗେ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ;
(୫୨) “ୋେୟ ସ୍ତେୀୟ ବିଗଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ SEAC ’କୁ ୋୋଏ)” ଏୋେ ଅଥତ ଗେଉଛି ଏେି
ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି େଠନ କୋୋଇଛି I ୋେୟ ସ୍ତେ, ଏୋକୁ ସୂଚତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିଗବଶ ମୂଲୟାଙ୍କନ
ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଏବଂ ଉପେୁକ୍ତ ସୁପାେିଶ କେିବା ପାଇଁ;
(୫୩ ) “ୋେୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ SPCB ’କୁ ୋୋଏ)” ଗେଉଛି ଏକ ଗବାଡତ େଳ
(ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୭୪ (୬ େ ୬) ଅନୁ ୋୟୀ େଠିତ ୧୯୭୪);
(୫୪) “ୋେୟ ସ୍ତେୀୟ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରାଧିକେଣ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ସୂଚତ
ି ) ଗେଗେତୁ ‘SEIAA’) ”ଅଥତ
ଗେଉଛି ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅଧୀନଗେ େଠିତ ଏକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୮୬ େ ଧାୋ ୩ େ
ଉପ-ବିଭାେ (୩ );
(୫୫) “ଅଧ୍ୟୟନ ଗକ୍ଷତ୍ର” ଅଥତାତ୍ ଏକ ଆକାଶ ଦୂ େତା ମଧ୍ୟଗେ ତୁ େନ୍ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରକଳ୍ପେ ସୀମା ପାଖାପାଖି ୧o
କିଗଲାମିଟେ ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’ କିମବା ୫ କିଗଲାମିଟେ ତଗଳ ପଡ଼ୁଛ ି ବେତ ‘ବି’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେ ସୀମା ଚାେିପାଖଗେ,
ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ;
(୫୬) “ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ“ ToR ”ଭାବଗେ କୁ ୋୋଏ)” ଅଥତ ଗେଉଛି ବିସ୍ତୃତ ପେିସେ ଉଗଦଶୟ
ପାଇଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନିଗର୍ଦ୍ଧତଶତ
ି EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ;ି
a. “ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ” ଅଥତ ଗପ୍ରାଗେକେ ନିଦଷ୍ଟ
ି କିମବା ଅବସ୍ଥାନ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି
ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ କୋୋଇଛି ଏକ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପାଇଁ ଆବଶୟକ; ଏବଂ ଖ. “ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗେଫ୍ଗେନସ” ଅଥତ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଗେଫ୍ଗେନସ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟଗେ, EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇଁ, କାେତୟସୂଚୀଗେ
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି େ ସମ୍ମାନ I
(୫୭) “ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେେ ବିଗଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ କୁ ୋୋଏ) ‘UTEAC’) ”ଏୋେ
ଅଥତ ପାଇଁ େଠିତ ଏକ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି ପେିଗବଶ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେଗେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକ
ି ଏବଂ ଏୋକୁ ଉପେୁକ୍ତ ସୁପାେିଶ କେିବା ପାଇଁ;
(୫୮) “ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପ୍ରାଧିକେଣ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘UTEIAA’ କୁ ୋୋଏ)
”ଅଥତ ଗେଉଛି ଏକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମେ ଧାୋ ୩ େ ଉପ-ଧାୋ (୩ ) ଅନୁ ୋୟୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୯୮୬;

(୫୯) “ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ କୁ ୋୋଏ)‘UTPCC’) ”ଗେଉଛି େଳ
(ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧୀନଗେ େଠିତ ଏକ କମିଟି ପ୍ରଦୂ ଷଣ) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୭୪ (୧୯୭୪ େ ଆକେ ନମବେ ୬);
ଏବଂ
(୬o) “ଉଲ୍ଲଂଘନ” ଅଥତ ଗେଉଛି ଗେଉଁଠାଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ନିମତାଣ କାେତୟ ଆେମ୍ଭ କେିଛନ୍ତି କିମବା ସଂସ୍ଥାପନ କିମବା ଖନନ,
ୋୋ ପୂବତେୁ, ସାଇଟଗେ କିମବା ସମ୍ପ୍ରସାେିତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ / କିମବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର ପୂବତ- EC ଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସୀମା ବାୋଗେ ପୂବତEC କିମବା ପୂବ-ତ EP ପାଇବା, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I
୪. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କିମବା ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତିେ ଆବଶୟକତା: (୧) ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କିମବା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ସେିତ ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା କାେତୟକଳାପ ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’
ଅଧୀନଗେ କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ; ବେତ ‘B୧’; ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ୋୋ ଗେଉଛି ଅନୁ ସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖଗେ େଖାେିବା ଆବଶୟକ ପୂବତେୁ ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେୁ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଆବଶୟକ
କଗେ ଗେଗକୌଣସି ନିମତାଣ କାେତୟ କିମବା ସ୍ଥାପନ କିମବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମବା ଖନନ ଆେମ୍ଭ କିମବା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ, ୋୋ ପୂବତେୁ,
ସାଇଟଗେ କିମବା ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିସ୍ତାେ କେିବା ପୂବତେୁ ଏବଂ / କିମବା ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବ-ତ EP ଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସୀମାଠାେୁ ଅଧିକ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ ପୂବତେୁ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି I
(୨) ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କିମବା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ସେିତ ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା କାେତୟକଳାପ ବେତ ‘B୨’ ଅନ୍ତେତତ
କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ୋୋ ପୂବତେୁ ସ୍ଥାନିତ ଗେବା ଆବଶୟକ ନୁ ଗେଁ I ଅନୁ ସୂଚୀତଗେ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଗୋଇଥିବା ମୂଲୟାଙ୍କନ
କମିଟ,ି ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଆବଶୟକ କେିବ I ଗକୌଣସି ନିମତାଣ ଆେମ୍ଭ ପୂବତେୁ ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେୁ ଅନୁ ମତି
କାେତୟ କିମବା ସ୍ଥାପନ କିମବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମବା ଖନନ କିମବା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ, ୋୋ ବି ଗେଉ ପୂବତେୁ, ସାଇଟଗେ କିମବା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ/
କିମବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର ସୀମା ବାୋଗେ ବିସ୍ତାେ କେିବା ପୂବେ
ତ ୁ ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP ଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗୋଇଛି, ଗେପେି ମାମଲା
ଗୋଇପାଗେ, ପୂବତେୁ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥାଏ I
(୩ ) କିନ୍ତୁ ଏୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଇଛି ଗେ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉଗଦଶୟଗେ ‘ନିମତାଣ କାେତୟ’ ବାଡ଼ କିମବା େ ound େିକ କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାୋ େମି
ସୁେକ୍ଷିତ କେିବା ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ କେିବ ନାେିଁ; ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗଶଡ୍ ସୁେକ୍ଷାକମତୀ (େୁଡକ
ି ); କ tree ଣସି େଛ କାଟିବା ବିନା େମିକୁ
ସମତଳ କେିବା; େିଓ-ଗଟକିନକାଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େଦି ଆବଶୟକ େୁ ଏ ଗତଗବ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ I
୫. ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କାେତୟକଳାପେ ବେତୀକେଣ: (୧) କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ତିଗନାଟି ଗଶ୍ରଣୀଗେ ବିଭକ୍ତ େଥା - ସମ୍ଭାବୟ ସାମାେିକ ଉପଗେ ଆଧାେ
କେି ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’, ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’, ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଏବଂ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏେି ପ୍ରଭାବେୁଡକ
ି େ ସ୍ଥାନିକ ପେିମାଣ I

(୨) ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଏବଂ ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ସେିତ କାେତୟସୂଚୀଗେ ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ପୂବ-ତ EC ଆବଶୟକ କେିବ I
(୩ ) କାେତୟସୂଚୀଗେ ବେତ ‘B୧’ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଏବଂ ବିଦୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ, କିନ୍ତୁ
ଗେଗନୋଲ୍ ପୂେଣ କେୁଥିବାକୁ ବାଦ ଗଦଇ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ ୩ େ ଉପ-ଧାୋ (୩ o) ଅନୁ ୋୟୀ ବୟାଖୟା କୋୋଇଥିବା
ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ଆବଶୟକ ଗେବ I SEIAA କିମବା UTEIAA େୁ ପୂବ-ତ EC, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I
(୪) ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଏବଂ କାେତୟସୂଚୀଗେ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ, ଏବଂ ୋୋ
ସାଧାେଣ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ପୂେଣ କଗେ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ ୩ େ ଉପ-ଧାୋ (୩ o) ଅନୁ ୋୟୀ ବୟାଖୟା କୋୋଇଛି, ପୂବ-ତ
EC ଆବଶୟକ କେିବ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବେତଗେ ଗକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ନକେି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେୁ I
(୫) ବେତ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୋୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପୂବତେୁ ସ୍ଥାନିତ ଗେବା ଆବଶୟକ କାେତୟସୂଚୀଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି
ଗୋଇଥିବା କମିଟ,ି SEIAA େୁ ପୂବତ- EC ଆବଶୟକ କେିବ କିମବା UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I
(୬) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ଅନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଉପ-ଧାୋ) ଅନୁ ୋୟୀ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ବୟତୀତ I
SEIAA କିମବା UTEIAA େୁ ପୂବ-ତ ଇପି ଆବଶୟକ କେିବ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି
ସମ୍ମୁଖଗେ େଖାେିବ ନାେିଁ I
(୭) ୋତୀୟ ପ୍ରତିେକ୍ଷା ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ କିମବା ଅନୟାନୟ ଗକୌଶଳ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥିେ
କୋୋଇଥିବା ବିଚାେେୁଡକ
ି , ପୂବତ- EC କିମବା ଆବଶୟକ କଗେ I ପୂବତ-ଇପି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ବେତଗେ ଗକୌଣସି
ପେିବର୍ତ୍ତନ ନକେି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏେିପେି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ସମବନ୍ଧୀୟ ଗକୌଣସି ସୂଚନା ସବତସାଧାେଣଗେ ସ୍ଥାନିତ
ଗେବ ନାେିଁ I
୬. ବିଗଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି (EAC): (୧) ନିମନଲିଖିତ ଗୋେୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂେଣ କେୁଥିବା EAC ଗକବଳ ବିଗଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଗନଇ େଠିତ ଗେବ: (କ) ଗୋେୟତା: ବୟକ୍ତିେ ଅତି କମଗେ ବିଜ୍ଞାନଗେ ଗପାଷ୍ଟ ଗ୍ରାେୁ ଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ େେିବା ଉଚିତ୍ I ବାଣିେୟ କିମବା କଳା କିମବା ଆଇନ
କିମବା ବୟବସାୟ ପ୍ରଶାସନ କିମବା କୃ ଷି କିମବା ଉଦୟାନ କୃ ଷି କିମବା ଅଥତନୀତି; କିମବା ଗଟଗକନାଗଲାେି କିମବା ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି େିଂଗେ ସ୍ନାତକ
ଡିଗ୍ରୀ କିମବା ଗେଗକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ କିମବା ବୃ ର୍ତ୍େ
ି ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରେୁ ସ୍ଥାପତୟ (C.A, C.S., ଏବଂ CMA) I
(ଖ) ବୟସ: ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ତାେିଖ ଅନୁ ୋୟୀ ୭o ବଷତ ତଗଳ I
(େ) ଅଭିଜ୍ଞତା: ନିମନଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ୧୫ ବଷତେ ଅଭିଜ୍ଞତା:

(i) ପେିଗବଶ େୁଣବର୍ତ୍ା: ମାପ, ମନିଟେିଂ, ବିଗେଷଣ ଏବଂ ବିଗଶଷଜ୍ଞ I ପେିଗବଶ େୁଣ ସେିତ ତଥୟେ ବୟାଖୟା;
(ii) ବିଭାେୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପେିଚାଳନା: ପ୍ରକଳ୍ପ ପେିଚାଳନାଗେ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କିମବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମବା ଅପଗେସନ୍ କିମବା ଗସକେେେୁଡକ
ି େ
ସୁବଧ
ି ା ପେିଚାଳନା I ଖଣି, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସମ୍ପଦ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ, େଳଗସଚନ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ,
ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ, ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ, ପେିଗବଶ ସେିତ ଉତ୍ପାଦନ, େଠନ, ଗଭୌତିକ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଗସବାେୁଡକ
ି I
(iii) ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପେିଚାଳନାଗେ ବିଗଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ EIA ଏବଂ EMP ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଏବଂ ଅନୟାନୟ
ପେିଚାଳନା ଗୋେନା ଏବଂ ୋୋେ ବୟାପକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭବିଷୟବାଣୀ କ techni ଶଳ ଏବଂ ଉପକେଣେୁଡ଼କ
ି ବିଷୟଗେ
ଜ୍ଞାନ ଅଛି EIA ପ୍ରକ୍ରିୟାଗେ ବୟବେୃ ତ I
(iv) ବିପଦେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କିମବା ବୃ ର୍ତ୍େ
ି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ;
(v) େୀବନ ବିଜ୍ଞାନ (ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଫ୍ un ନାଲ୍ ପେିଚାଳନା) କିମବା ବନବିଭାେ କିମବା ବନୟେନ୍ତୁ କିମବା ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ I
(vi) ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟାଙ୍କନଗେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେିତ ପେିଗବଶ ଅଥତନୀତି I
(vii) ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଗୋକିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ କିମବା ପେିଗବଶ ବିଜ୍ଞାନ I
(viii) ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେୁଥିବା ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନ କିମବା ପେିଚାଳନା ଗକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ପେିଗବଶ ସମସୟା I
(ix) ପେିଗବଶ ନିୟମ I ଏବଂ
(x) ସାମାେିକ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ କିମବା ପୁନବତାସ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନ I
(୨) EAC େ କାେତୟକାଳ ତିନି ବଷତେୁ ଅଧିକ ଗେବ ନାେିଁ I
(୩ ) ଗଚୟାେମୟାନଙ୍କ ସଗମତ EAC େ ଶକ୍ତି ପନ୍ଦେ େଣ ନିୟମିତ ସଦସୟଙ୍କଠାେୁ ଅଧିକ ଗେବ ନାେିଁ କିମବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ
ସଚିବ ତଥାପି, ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ସେ-ଚୟନ କେିପାେିଗବ I ଏକ ନିଦଷ୍ଟ
ି ବ meeting ଠକ ପାଇଁ ଏକ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ସଦସୟ ଭାବଗେ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି I
(୪) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ େଗଣ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବୟକ୍ତି ଗେଗବ ଗେଉଁଥିଗେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି I ପେିଗବଶ ନୀତି ସମବନ୍ଧୀୟ
ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପେିଚାଳନା କିମବା ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନ କାେବାେଗେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେିତ I
(୫) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ େଗଣ ସଦସୟଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବଗେ ମଗନାନୀତ କେିଗବ- ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା
ଗଚୟାେମୟାନ୍ େିଏ ଅନୁ ପସ୍ଥିତଗି େ EAC େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେିଗବ I

(୬) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନଙ୍କ ସଗମତ େଗଣ ସଦସୟଙ୍କ ସବତାଧିକ କାେତୟକାଳ ପାଇଁ ଗେବ ତିନି ବଷତେ ଦୁ ଇଟି
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କିମବା ଏୋେ ଅଂଶ ଗେଗକୌଣସି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟଗି େ କିମବା ପ୍ରାଧିକେଣ ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ
ସଦସୟ ଏକାସାଙ୍ଗଗେ ଗସବା କେିଗବ ନାେିଁ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁ ୋୟୀ ଏକେୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧିକେଣ କିମବା କମିଟି େଠିତ I
(୭) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ ସଦସୟଙ୍କ କାେତୟକାଳ ସମାପ୍ତ ଗେବା ପୂବତେୁ, ବିନା କାେଣ ଏବଂ ସଠିକ୍
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ବିନା ଅବାଧଗେ କଟାୋଇପାେିବ ନାେିଁ I
(୮) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଆବଶୟକ ଅନୁ ୋୟୀ ଏକେୁ ଅଧିକ ବିଗଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି େଠନ କୋୋଇପାେିବ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଦ୍ୱାୋ I
(୯) ସଂପୃକ୍ତ EAC େ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ସଦସୟମାଗନ ସଂେୁକ୍ତ ଗେକ site ଣସି ସାଇଟ୍ ୋଞ୍ଚ କେିପାେିଗବ I ଗେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଗଖାୋୋଏ ଗପ୍ରାଗେକେକୁ ଅତି କମଗେ ସାତ ଦିନେ ପୂବତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସେିତ ସ୍କପିଂ କିମବା ମୂଲୟାଙ୍କନେ
ଉଗଦଶୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ େିଏ ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ସେଗୋେ ପ୍ରଦାନ କେିଗବ I
(୧o) ସାମୂେକ
ି ଦାୟିତ୍ୱେ ନୀତିଗେ EAC କାେତୟ କେିବ I ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଗତୟକ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏକ ସେମତି ୋସଲ କେିବାକୁ ଗଚଷ୍ଟା
କେିଗବ ଏବଂ େଦି ସେମତି ଗୋଇପାେିବ ନାେିଁ I ସଂଖୟା କିମବା ପ୍ରତୀକ ସେିତ ଅକ୍ଷେ ମଧଯ ବୟବୋେ କେି, େଦି ଏକ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
େୁ ଏ ଗତଗବ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି Iସଂଖୟା କିମବା ପ୍ରତୀକ ସେିତ ଅକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ବୟବୋେ କେି ପାେିବ I
(୧୧) ନିଗଦତଶକ କିମବା ଗବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦେୁ କମ୍ ନୁ ଗେଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଏକ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ I ସମିତି କମିଟେ
ି ସଦସୟ-ସଚିବ ଭାବଗେ
କାେତୟ କେିଗବ I
(୧୨) EAC ପ୍ରତି ମାସଗେ ଅତି କମଗେ ଥଗେ ସାକ୍ଷାତ ଗେବ I
(୧୩ ) ସମୟ ସମୟ ଗେ EAC େ ସମ୍ବି ଧାନ ପାଇଁ ଅନୁ ସେଣ କୋେି ବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଦାନ କେିବ I
୭. ୋେୟ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପ୍ରାଧିକେଣ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେ I
ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରାଧିକେଣ: (୧) SEIAA କିମବା UTEIAA ତିନେ
ି ଣ ସଦସୟଙ୍କୁ ଗନଇ ଏକ ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସୟ-ସଚିବ ସଦସୟସଚିବ ଏକ ଗସବା କେିଗବ I ସଂପୃକ୍ତ ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନେ ଅଧିକାେୀ, ନୁ ଗେଁ ନିଗଦତଶକ ପଦବୀ ତଗଳ
କିମବା ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଗେ ସମାନ ସଦସୟ-ସଚିବ ପେିଗବଶ ଆଇନ ସେିତ ପେିଚତ
ି ଗେଗବ ଗବାଲି ଆଶା
କୋୋଏ I

(୨) SEIAA କିମବା UTEIAA େ କାେତୟକାଳ ତିନି ବଷତ ଗେବ I ତଥାପି ଏବଂ ଗେଉଁଠାଗେ ଆବଶୟକ ଏବଂ ଉପଗୋେୀ
ବିଗବଚନା କୋୋଏ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଦୟମାନେ କାେତୟକାଳ ତିନି ମାସେୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକେଣ ବଢାୋଇପାଗେ I
(୩ ) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ େଗଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବୟକ୍ତି ଗେଗବ ଗେଉଁଥିଗେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି I ପେିଗବଶ ନୀତି ସମବନ୍ଧୀୟ
ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମବା ପେିଚାଳନା କିମବା ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନଗେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେିତ କାେବାେ I ଗୋେୟତା, ବୟସ ଏବଂ
ଅଭିଜ୍ଞତା I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ ୬ େ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁ ୋୟୀ ଗେବ I
(୪) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ କ ସଗମତ ଅଣ-ସେକାେୀ ସଦସୟଙ୍କ ସବତାଧିକ କାେତୟକାଳ, ତିନି ବଷତେ ଦୁ ଇ ଅବଧି
ପାଇଁ କିମବା ଏୋେ କିଛ ି ଅଂଶ ଗେଗକୌଣସି କମିଟି କିମବା ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନଗେ ଗେବ I ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍
ଏବଂ ସଦସୟ ଗସବା କେିଗବ ନାେିଁ I ଏୋ ଅଧୀନଗେ ଏକେୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧିକେଣ କିମବା କମିଟଗି େ େଠିତ I
(୫) ସଂପୃକ୍ତ ୋେୟ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ ସଦସୟଙ୍କ କାେତୟକାଳସମାପ୍ତ ଗେବା ପୂବତେୁ,
ବିନା କାେଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ବିନା ମନଇଚ୍ଛା କଟାୋଇପାେିବ ନାେିଁ I
(୬) ଅନ୍ତତଃ ପଗକ୍ଷ ପଚିଶ ଦିନ ପୂବତେୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ ଗଚୟାେମୟାନ୍ ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
ପ୍ରଶାସନ ଏୋେ ନାମ ପଠାଇବ I ବିଦୟମାନ ପ୍ରାଧିକେଣେ କାେତୟକାଳ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEIAA େଠନ କେିବ କିମବା
UTEIAA, ଏୋେ ସମାପ୍ତି ପୂବତେୁ, ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଭାବଗେ ବିଦୟମାନ ପ୍ରାଧିକେଣେ
କାେତୟକାଳ I
(୭) େଦି ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଶାସନ ସମାପ୍ତ ଗେବାେ ପଚିଶ ଦିନ ପୂବତେୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଅଗ୍ରୋମୀ କେିବାଗେ ବିଫ୍ଳ େୁ ଏ ବିଦୟମାନ ପ୍ରାଧିକେଣେ କାେତୟକାଳ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEIAA େଠନ କେିବ
କିମବା UTEIAA, ଏକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବଗେ, ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ, ବିନା ସନ୍ଦଭତଗେ ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର
ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ I
(୮) SEIAA କିମବା UTEIAA େ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଏକ ଗବୈଠକଗେ ନିଆେିବ ଏବଂ ଗେବ I ସାଧାେଣତଃ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁ ୋୟୀ, େଦି
ସଂଖୟାେେିଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଆୋଏ ସବତସମ୍ମତ େୁ ଅନ୍ତୁ I ଦୃ ଶୟେ ବିବେଣୀ, କାେଣ ଏବଂ ବିପକ୍ଷଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ମିନଟ୍
ି
ଏବଂ ଏକ କପିଗେ ଗେକଡତ ଗେବ I ଏୋେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାୋଇଛି I
(୯) SEIAA କିମବା UTEIAA ପ୍ରତି ମାସଗେ ଅତି କମଗେ ଥଗେ ସାକ୍ଷାତ ଗେବ I
୮. ୋେୟ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କିମବା େିଲ୍ଲା ସ୍ତେେ ବିଗଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ:ି (୧) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ କିମବା ସଦସୟମାନଙ୍କେ ଗୋେୟତା, ବୟସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା SEAC କିମବା UTEAC
କିମବା DEAC ଧାୋ ୬ େ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁ ୋୟୀ ଗେବ I

(୨) SEAC କିମବା UTEAC କିମବା DEAC େ ଅନୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କାେତୟେୁଡ଼କ
ି ଅନୁ ୋୟୀ ଗେବ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ
୬ େ ଉପ-ଧାୋ (୧o) କୁ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ I
(୩ ) ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ନିଗଦତଶକ ପଦବୀ ତଗଳ କିମବା ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଗେ ସମାନ ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
ପ୍ରଶାସନେ ଏକ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ, ନୁ ଗେଁ I SEAC କିମବା UTEAC ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ କମିଟେ
ି ସଚିବ ଭାବଗେ କାେତୟ କେିଗବ I
(୪) ୋେୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ େଗଣ ଅଧିକାେୀ କମିଟି DEAC େ
ସଚିବ ଭାବଗେ କାେତୟ କେିବ I
(୫) େିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମବା ୋେୟ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପଠାୋଇଥିବା ନାମ ଉପଗେ ଆଧାେିତ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ
ଆଡମିନଗି ଷ୍ଟ୍ରସନ୍ SEIAA କିମବା UTEIAA ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତି ତିନି ବଷତ ପଗେ DEAC ପୁନଃନିମତାଣ ଗେବ I
(୬) SEAC କିମବା UTEAC ପ୍ରତି ତିନି ବଷତ ପଗେ ଏକ ଗେଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମଗେ ପୁନଃନିମତାଣ ଗେବ I ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗେଉଁଠାଗେ ଆବଶୟକ ବିଗବଚନା କୋୋଏ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ମ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଦୟମାନ କମିଟେ
ି କାେତୟକାଳକୁ ଏକ ୩
ମାସେୁ ଅଧିକ ଅବଧି ପାଇଁ ବଢାନୋଇପାଗେ I
(୭) ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗଟେିଗଟାେୀ ଆଡମିନଗି ଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ନାମେୁଡକ
ି ପଠାଇବ I ଅନ୍ତତଃ ପଗକ୍ଷ ୪୫ ଦିନ ପୂବତେୁ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ ଗଚୟାେମୟାନ୍ ବିଦୟମାନ SEAC କିମବା UTEAC େ କାେତୟକାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEAC
େଠନ କେିବ କିମବା ବିଦୟମାନ କାେତୟକାଳ ସମାପ୍ତ ଗେବା ପୂବେ
ତ ୁ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ UTEAC କମିଟି େଠନ
କେିବ I
(୮) େଦି ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ରୋମୀ କେିବାଗେ ବିଫ୍ଳ େୁ ଏ I ୪୫ ଦିନ ସମାପ୍ତ ଗେବା
ପୂବତେୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ବିଦୟମାନ SEAC କିମବା UTEAC େ କାେତୟକାଳ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEAC
େଠନ କେିବ କିମବା ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ UTEAC ଏକ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଭାବଗେ ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର
ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚାଉଛି I
(୯) େିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମବା ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସଦସୟ ଏବଂ DEAC େ ଗଚୟାେମୟାନଙ୍କ ନାମ
ପଠାଇବାଗେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫ୍ଳ େୁ ଏ I SEIAA କିମବା UTEIAA କୁ , ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କାେତୟକାଳେ ୪୫ ଦିନ ପୂବତେୁ
ବିଦୟମାନ DEAC େ, SEIAA କିମବା UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ େଠନ କେିବ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଉଗଦଶୟ
ପାଇଁ DEAC ଏକ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଭାବଗେ େିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମବା ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦଶତାଉଛି I
(୧o) ଅଧିକନ୍ତୁ, େଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ SEIAA କିମବା UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ବିଫ୍ଳ େୁ ଏ I ସମୟ ସମୟଗେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଦ୍ୱାୋ ସୂଚତ
ି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ DEAC େଠନ କେ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ DEAC େଠନ କେିବ, ବିଗବଚିତ

ସଦସୟମାନଙ୍କୁ ଗନଇ େଠିତ ଉପେୁକ୍ତ, ଏେିପେି ଅବଧି ପାଇଁ (୬ ମାସେୁ କମ୍ ନୁ ଗେଁ) ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମୟ ପେତୟନ୍ତ SEIAA କିମବା
UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ SEAC େଠନ କଗେ ନାେିଁ I
(୧୧) ୋେୟ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକେୁ ଅଧିକ SEAC କିମବା UTEAC େଠନ କେିପାେନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବଧ
ି ା
ଏବଂ ତ୍ୱେିତ ନିଷ୍କାସନ କାେଣେୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କ
ି େଠନ କେିପାେନ୍ତି I
(୧୨) SEAC କିମବା UTEAC କିମବା DEAC ପ୍ରତି ମାସଗେ ଅତି କମଗେ ଥଗେ ସାକ୍ଷାତ ଗେବ I
୯. ଗବୈଷୟିକ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟ:ି (୧) ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅଧୀନଗେ ଏକ ଗବୈଷୟିକ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି େଠନ କୋେିବ I ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ,
୧୯୮୬ େ ଧାୋ ୩ େ ଉପ-ବିଭାେ (୩ ) େଠିତ ଗଚୟାେମୟାନ୍ / ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ ସଦସୟ-ସଚିବଙ୍କ ସେିତ ସବତାଧିକ
୧o େଣ ସଦସୟ େେିଗବ I
(୨) ଗବୈଷୟିକ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି ବେତୀକେଣ କିମବା ପୁନଃବେତୀକେଣ କାେତୟ କେିଗବ I ଗବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିେୁଡକ
ି ଉପଗେ
ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକ
ି େ ଗେଗକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେିବା ସେିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉଗଦଶୟଗେ କମିଟକ
ି ୁ
ଦିଆୋଇଥିବା କାେତୟେୁଡକ
ି ସମୟ ସମୟଗେ ତ୍ୱୋନିବତ କେିବ I
(୩) କମିଟେ
ି କାେତୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବଷତ ଗେବ I
(୪) ଗବୈଷୟିକ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟେ
ି ପ୍ରାଧିକୃ ତ ସଦସୟମାଗନ ସଂେୁକ୍ତ ଗେଗକୌଣସି ସାଇଟ୍ ପେିଦଶତନ କେିପାେିଗବ I
ପେିଗବଶେ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କେିବା ଉଗଦଶୟଗେ ଗେଗକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା କାେତୟକଳାପ ସେିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କୁ ଅତି
କମଗେ ସାତ ଦିନେ ପୂବତ ସୂଚନା ସେିତ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପଗେ େଡିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଆକଳନ କେିବା I
୧0. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କିମବା ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତିେ ପେତୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା: (୧) ବେତ ‘ଏ’ କିମବା ବେତ ‘B୧’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରକ୍ରିୟା I ସବତାଧିକ ଛଅଟି ପେତୟାୟଗେ େଠିତ I ତଥାପି,
ଏେିପେି ପେତୟାୟେ ପ୍ରଗୟାେତା I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିଦଷ୍ଟ
ି ମାମଲା କିମବା ଗଶ୍ରଣୀେ ଗଶ୍ରଣୀେୁଡ଼କ
ି ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛି I ଛଅଟି
ପେତୟାୟଗେ, କ୍ରମିକ କ୍ରମ, ଗେଉଛି:
ପେତୟାୟ (୧): ଗସ୍କାପିଂ;
ପେତୟାୟ (୨): ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ;ି
ପେତୟାୟ (୩): େନ ପୋମଶତ;

ପେତୟାୟ (୪): ଅନ୍ତିମ EIA େ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ;ି
ପେତୟାୟ (୫): ମୂଲୟାଙ୍କନ; ଏବଂ
ପେତୟାୟ (୬): ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ଅନୁ ଦାନ କିମବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ I
(୨) ବେତ ‘B୨’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୋୋ ଗେବା ଆବଶୟକ I ଅନୁ ସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖଗେ େଖାୋଇଥିବା, ସବତାଧିକ ତିଗନାଟି ପେତୟାୟ I କ୍ରମିକ କ୍ରମଗେ ତିଗନାଟି ପେତୟାୟ ଗେଉଛି:
ପେତୟାୟ (୧): EMP େିଗପାଟତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ;ି
ପେତୟାୟ (୨): ମୂଲୟାଙ୍କନ;
ପେତୟାୟ (୩): ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ଅନୁ ଦାନ କିମବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ I
(୩) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ୋୋ ଆବଶୟକ ନୁ ଗେଁ I ଅନୁ ସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖଗେ େଖାେିବ, ସବତାଧିକ ଦୁ ଇଟି ପେତୟାୟ I କ୍ରମିକ କ୍ରମଗେ ଦୁ ଇଟି ପେତୟାୟ ଗେଉଛି:
ପେତୟାୟ (୧): EMP େିଗପାଟତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ;ି
ପେତୟାୟ (୨): ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତତା ୋଞ୍ଚ; ଏବଂ
ପେତୟାୟ (୨): ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତିେ ଅନୁ ଦାନ କିମବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ I
ସର୍ତ୍ତ େେିଛ ି ଗେ ACO EMP ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେିବ, ଦାୟୀ େେିବ I EMP େ ପେତୟାପ୍ତତା ପାଇଁ I ଆେକୁ
ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି ଗେ EMP େିଗପାଟତ ଗେକଡତ ଏବଂ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଅଥେିଟଗି େ େଖାୋଇଛି I ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତିେିକ୍ତ
ପଦଗକ୍ଷପ ଗଲଖିବାକୁ ଅଧିକାେ ସଂେକ୍ଷଣ କଗେ I

(େ) ପୂବତେୁ ପୂବତ ପେିଗବଶ ଥିବା ବିଦୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବ କିିୟୋନସ;
(ଘ) ସମସ୍ତ ବିଲିଡଂ ନିମତାଣ ଏବଂ ଗକ୍ଷତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଏଣ୍ଟିେ
ି ଅଧୀନଗେ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ I ସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୪୨ ଏବଂ ୪୩
ର ୁଡକ
ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ସ୍ତମ୍ଭ (୪) I ସର୍ତ୍ତ େେିଛ ି ଗେ ମାନଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ ସମବନ୍ଧଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟକ
ି ୁ ସୂଚନା ଦିଆେିବ I ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ

ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ବୟତୀତ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଙ୍କୁ ସୁପାେିଶ କେିପାେିବ I େଦି ଗସେି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶୟକ େୁ ଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତେ ୩0
ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ I
(୪) ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଅନୁ ଗଚ୍ଛଦ (୩) ଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ବୟତୀତ ଅନୟ ସମସ୍ତ ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗେଫ୍ର୍ କୋେିବ I ତାେିଖ ଠାେୁ ୩0
ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି I ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଙ୍କୁ ସେିତ ନିଦଷ୍ଟ
ି କୁ ସୁପାେିଶ କେିବା ପାଇଁ ପ୍ରଗୟାେ,
େଦି ଆବଶୟକ ଗବାଲି ବିଗବଚନା କୋୋଏ I େଦି, ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏେି ବିଷୟକୁ ଗେଫ୍ର୍ କେନ୍ତି ନାେିଁ I
ଫ୍ମତ -୧ ଗେ ଆଗବଦନ ତାେିଖେ ୩0 ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ,ି ଗସକେେ ନିଦଷ୍ଟ
ି I ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଅଥେିଟି ଦ୍ୱାୋ
୩0 ତମ ଦିନଗେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଗଟାଆର୍ ଅନିାଇଗେ ପ୍ରଦାନ କୋେି ବ I
(୫) ToR ପାଇଁ ଆଗବଦନେୁଡକ
ି ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗୋଇପାଗେ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି
ସୁପାେିଶ I ଏପେି ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି I ଏେିପେି ପ୍ରତୟାଖୟାନେ କାେଣ ସେିତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସେିତ ଗୋୋଗୋେ
କୋେିବ I େସିଦ ଗେବାେ ଷାଠିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ବୟକ୍ତିେତ ଶୁଣାଣି ପଗେ ଲିଖିତ ଆକାେଗେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ପ୍ରଗୟାେ କେିଗବ I
(୬) ଗସକେେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଆଧାେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେିଗବ I ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ToR ଏବଂ ନିଦଷ୍ଟ
ି ToR, େଦି
ଥାଏ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ କୋୋଇଛି I
(୭) ନଦୀ ଉପତୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଦ୍ୱାୋ ୋେି କୋୋଇଛି I ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକେଣ, ତାେିଖ ଠାେୁ ଚାେି ବଷତେ ଗବୈଧତା େେିବ I ସମସୟା ମୋନଦୀ ଉପତୟକା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଗେ ଗବୈଧତା ପାଞ୍ଚ ବଷତ
ଗେବ I
(୮) ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିସେଗେ ଗକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ଗେଗଲ, ୋୋ ପାଇଁ ToR ଦ୍ୱାୋ ନିଗଦତଶ ଦିଆୋଇଥିଲା I ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକେଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏକ ଆଗବଦନ କୋେିବ, ଅନଲାଇନ୍, ଫ୍ମତ -୩ ଗେ, ToR େ ଗବୈଧତା ମଧ୍ୟଗେ ଏବଂ
ପୂବତେୁ ସଂଗଶାଧନ ପାଇଁ େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ I ଏେିପେି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟକ
ି ୁ ପଠାୋଇପାଗେ, େଦି
ଆବଶୟକ, ଆଗବଦନ ତାେିଖ ଠାେୁ ୩0 ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ I ତଥାପି, େ ଗବୈଧତା ସଂଗଶାଧିତ ToR ପୂବତ ToR ପ୍ରଦାନ ତାେିଖ
ଠାେୁ େଣାେିବ I
(୯) େଦି ସମାନ େମି କିମବା େମି ପାଇଁ ଏକେୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରେଣ କୋୋଏ I ଅନୟ ଗପ୍ରାଗେକେ ସେିତ ଓଭେଲିପ୍, ଆଂଶିକ
କିମବା ପୂର୍ଣ୍ତ ୋୋ ପାଇଁ, ToR କିମବା prior-EC କିମବା I ପୂବତ-ଇପି, ଅନୟ କିଛ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୂବତେୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆୋଇଛି, ଏେିପେି
ସମସ୍ତ ମାମଲା େଖାେିବ I ସ୍ଥେିତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୁଖୟଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଗୋୋଗୋେ କେିଗବ ଚିନ୍ତତ
ି ୋେୟ କିମବା
ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳେ ସଚିବ ଏବଂ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଆେିବ I ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଶାସନେ ପୋମଶତ ଉପଗେ
ଆଧାେିତ I
୧୩. ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ େିଗପାଟତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ:ି -

(୧) ଗସକେେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗପ୍ରାଗଟାକଲ ଅନୁ ୋୟୀ ଗବସଲାଇନ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ କୋେିବ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ୋେି
କୋୋଇଥିବା କିମବା ସମୟ ସମୟଗେ CPCB ଦ୍ୱାୋ ନିର୍ଦ୍ଧତାେିତ EIA ୋଇଡାନସ ମାନୁ ଆଲ୍ I
(୨) EIA େିଗପାଟତ ପାଇଁ ଗମୌସୁମୀ ବୟତୀତ ଗୋଟିଏ season ତୁ ପାଇଁ ଗବସଲାଇନ୍ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ କୋେିବ I ନଦୀ
ଉପତୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୟତୀତ ଅନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମ୍ମାନ I ତଥାପି, ଏୋେ ମୂଳ ତଥୟ I ଏପେି ଆବଶୟକତା ଗେଗଲ ଗମୌସୁମୀ
ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରେ କୋେିବା ଆବଶୟକ I ToR ପ୍ରଦାନ କେିବା ସମୟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ନିଗର୍ଦ୍ଧତଶତ
ି I
(୩) EIA େିଗପାଟତଗେ ଗମୌସୁମୀ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେି ଏକ ବଷତ ପାଇଁ ଗବସଲାଇନ୍ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ କୋେିବ I ନଦୀ ଉପତୟକା
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି େ ସମ୍ମାନ I
(୪) ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ ଏବଂ ବିଗେଷଣ ଏକ ପେିଗବଶ ମାଧ୍ୟମଗେ କୋେିବ I ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ,
୧୯୮୬ ଅନୁ ୋୟୀ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀକୁ େଥାଥତ ଭାବଗେ ସୂଚତ
ି କୋୋଇଛି I
(୫) ଉପଲବ୍ଧ ଦଳୀୟ ତଥୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ଭାବଗେ ବିଗବଚନା କୋେିବ I ୧୨ ନାଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍
ବାୋଗେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ I
(୬) ଉପ-ଧାୋ (୧) େୁ (୫) ଗେ ଦଶତାୋଇଥିବା ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ଗେଗକୌଣସି ପେତୟାୟଗେ ସଂଗ୍ରେ କୋୋଇପାେିବ,
ଗସ୍କାପିଂ ପାଇଁ ଆଗବଦନ ନିବଗି ଶଷଗେ ତଥାପି, ଏେିପେି ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ଗେବ ନାେିଁ I SPCB କୁ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ
ଦାଖଲ ସମୟଗେ ତିନି ବଷତେୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ େୁ ଅନ୍ତୁ କିମବା େନ ପୋମଶତ ପାଇଁ UTPCC କୋୋଇ ପାେିବ I
(୭) ଏକ ପେିଗବଶ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ମାଧ୍ୟମଗେ ଠିକ୍ ଭାବଗେ ସଂେୃେତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପେବର୍ତ୍ତୀ ମନିଟେିଂ ତଥୟ ପେିଗବଶ
(ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୮୬ ଅନୁ ୋୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିସ୍ତାେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାେ କୋେିବ କିମବା ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ କୋେିବ
I
(୮) ପେିଶଷ୍ଠ
ି - X ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ ଅନୁ ୋୟୀ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଗେବ I ଏକ ACO ମାଧ୍ୟମଗେ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ, ୋୋ ଏକ ନିଦିଷ୍ଟ ଗକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଏବଂ ଗସେି ଗକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବେତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଗେବ I
(୯) େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଏବଂ ଫ୍ାଇନାଲ୍ ଉଗଦଶୟଗେ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଗେବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଉଗଦଶୟଗେ
EIA େିଗପାଟତ କୋେିବ I
(୧0) EIA ସେିତ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ EIA ପୋମଶତଦାତା ସଂେଠନେ ପ୍ରକାଶ I ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବଗେ େଡିତ ସଂଗୋେକ ଏବଂ
କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବିଗଶଷଜ୍ଞ I ପେିଶଷ୍ଠ
ି ଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଫ୍ମତାଟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ EIA େିଗପାଟତଗେ ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ ଗେବ I XIII ଏବଂ ଏୋ
ବୟତୀତ ଏଥିଗେ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମବା ତଥୟ ପାଇଁ ଗସମାଗନ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େେିଗବ I

(୧୧) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଅନ୍ତେତତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ଗକୌଣସି EIA େିଗପାଟତ ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I ତଥାପି,
ପେିଶଷ୍ଠ
ି - XI ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ ଅନୁ ୋୟୀ EMP େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଗେବ I ACO ମାଧ୍ୟମଗେ ଏବଂ
ଆଗବଦନ ସେିତ ଦାଖଲ କେିଗବ I
୧୪. େନ ପୋମଶତ:
(୧) ସାଧାେଣ ପୋମଶତଗେ ସାଧାେଣତଃ ଦୁ ଇଟି ଉପାଦାନ େେିବ:
କ. ସାଇଟଗେ କିମବା ଏୋେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗେ ଏକ େନ ଶୁଣାଣି, ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ େିଲ୍ଲା ଜ୍ଞାନୀ I ଏକେୁ ଅଧିକ େିଲ୍ଲାଗେ ଅବସ୍ଥିତ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର, ପର୍ଦ୍ଧତିଗେ କାେତୟକାେୀ ଗେବ I ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାୋ ୋଣିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ
କୋୋଇଛି;
ଖ. ଅନୟ ସଂପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାେୁ ଏକ ଲିଖିତ ଆକାେଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାେୁଡ଼କ
ି ୁ ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିଗବଶ ଦିେଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିବା I
େ. ଏୋ ସେିତ, େଦି ଆବଶୟକ େୁ ଏ, ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକୃ ତି ଉପଗେ ଆଧାେ କେି, େନସାଧାେଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଗେ ପୋମଶତ I ଅନୟ
ଗକୌଣସି ଉପେୁକ୍ତ ଗମାଡ୍ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ସୁପାେିଶ କୋୋଇପାଗେ I ଗକସ୍ ଆଧାେଗେ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ;
ତଥାପି, ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏୋେ ସମ୍ଭାବୟତା ଏବଂ ଆବଶୟକତା ଉପଗେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗନଇପାଗେ I ପ୍ରତିେକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି
ଉପଗେ ବିଚାେ କୋୋଉଥିବା ମାମଲାଗେ େନ ଶୁଣାଣି କିମାବ ପୋମଶତ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ ୫ େ ଉପ-ଧାୋ (୭)
ଅନୁ ୋୟୀ I
(୨) ସମସ୍ତ ବେତ ‘ଏ’ ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ “B୧” ନୂ ତନ କିମବା ବିସ୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କ
ି େ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା I କ୍ଷମତା ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ସେିତ
ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ୫0 ପ୍ରତିଶତେୁ ଅଧିକ କୋୋଇଛି,
ନିମନଲିଖିତ ପାଇଁ ସାଧାେଣ ପୋମଶତ ଛାଡ କୋୋଇଛି: କ. ଅନୁ ସୂଚୀତେ ବସ୍ତୁ ଅଧୀନଗେ ପଡ଼ୁଥିବା େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ;
ଖ. ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ୧0 (f), ୧୬, ୧୭, ୧୯, ୨0, ୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୫, ୨୭, ୩୬, ୪0 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍
ମଧ୍ୟଗେ କାେତୟସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି I
େ. କାେତୟସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୪୨ ଏବଂ ୪୩ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କୋେଲା I
ଘ. ସମସ୍ତ ବେତ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କାେତୟକଳାପ କୋେଲାI
ଙ. ୋତୀୟ ପ୍ରତିେକ୍ଷା ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ କିମବା ଅନୟାନୟ େଣନ .ତିକ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ I ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ
ନିର୍ଣ୍ତୟ କୋେିବ I

ଚ. ସିମାଞ୍ଚଳଗେ ଆଇଟମ୍ ୩୧ ଏବଂ ୩୮ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ଗେଖାେତ ପ୍ରକଳ୍ପ I
ଛ. ୧୨ ଟି ନାଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ବାୋଗେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଫ୍ ଗଶାେ ଗପ୍ରାଗେକେ I
ଆେକୁ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି, କାେତୟସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୩୧ ଅନୁ ୋୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗେ, େନସାଧାେଣ I ପୋମଶତ େିଲ୍ଲାଗେ
ସୀମିତ େେିବ, ଗେଉଁଠାଗେ ୋତୀୟ ଉଦୟାନ କିମବା ଅଭୟାେଣୟ କିମବା ପ୍ରବାେ I େିଫ୍ କିମବା ଇଗକାଗଲାେିକାଲ୍ ସଗମବଦନଶୀଳ
ଗକ୍ଷତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ I
(୩) ଗେଉଁଠାଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମଗେ ଏକ େନ ପୋମଶତ ଆବଶୟକ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ପେିଶଷ୍ଠ
ି -୧ ଗେ
ଦିଆୋଇଥିବା ପେି ନିଦଷ୍ଟ
ି ଫ୍ମତାଟଗେ ଏକ ଅନୁ ଗୋଧ ପତ୍ର ଦାଖଲ କେିବ I ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଦସୟ ସଚିବ SPCB କିମବା UTPCC,
ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କାୋ ଭିତଗେଅତିକମଗେ ୧୦ଟି ୋଡତ କପି ଏବଂ ଏକ ନେମ ସେିତ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅଧିକାେ ଅଛି I
(ଇଗଲଗକେ ରାନିକ୍) ଇଂୋେୀଗେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତେ କପି; ଏବଂ ଅତିକମଗେ ୧0 କଠିନ ଇଂୋେୀଗେ ଏବଂ ୋେୟେ
ସେକାେୀ ଭାଷାଗେ EIA େିଗପାଟତେ ସାୋଂଶେ ନକଲ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ କିମବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ I
(୪) େଦି ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଏକେୁ ଅଧିକ େିଲ୍ଲା କିମବା ୋେୟ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ
ପ୍ରଗତୟକ ସଂପୃକ୍ତ SPCB କୁ ପୃଥକ ଅନୁ ଗୋଧ କେିଗବ କିମବା I ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ୋୟୀ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ UTPCC
ଅନୁ ଗୋଧ କେିବା I
(୫) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଦଷ୍ଟ
ି େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ନିଆେିବ ତାୋ ପେିଶଷ୍ଠ
ି -୧ ଗେ ଦିଆୋଇଛି I
(୬) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦାଖଲ କେିବା ସେିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, SPCB କିମବା UTPCC ଦ୍ୱାୋ
ସମାପ୍ତ ଗେବ I ଅନୁ ଗୋଧ ଗ୍ରେଣ ତାେିଖ ଠାେୁ ଚାଳିଶ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କଠାେୁ ଚିଠି I
(୭) େଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ SPCB କିମାବ UTPCC େନସାଧାେଣ ଗ୍ରେଣ କେନ୍ତି ନାେିଁ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ତ କେନ୍ତି ନାେିଁ I ନିଦଷ୍ଟ
ି ସମୟ
ମଧ୍ୟଗେ ଶୁଣାଣି, ଉପଗୋକ୍ତ ପେି, ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏଥିଗେ ନିଗୟାେିତ ଗେଗବ I ଅନୟ ଏକ ସାବତେନୀନ ଏଗେନିସ ବା
ପ୍ରାଧିକେଣ ୋୋ ନିୟାମକ ଅଧୀନଗେ ନାେିଁ I ପ୍ରାଧିକେଣ, ଚାଳିଶ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସମାପ୍ତ କେିବାକୁ , ଗେପେି ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ପର୍ଦ୍ଧତି ଅନୁ ୋୟୀ ପାଳନ କୋେିବ I
(୮) େଦି ଉପ-ଧାୋ (୭) ଅନୁ ୋୟୀ ମଗନାନୀତ ପବିିକ୍ ଏଗେନିସ କିମବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ େିଗପାଟତ କେନ୍ତି I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ
ଚିନ୍ତତ
ି ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ପେିସ୍ଥିତି ଗୋେଁୁ ଏୋ ସମ୍ଭବ ନୁ ଗେଁ I େନସାଧାେଣଙ୍କ ଶୁଣାଣିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗଗେ ପେିଚାଳନା କେିବା ୋୋକି
ଦୃ ଶୟକୁ ସକ୍ଷମ କେିବ I ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବୟକ୍ତିବଗି ଶଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବଗେ ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ଏୋ ତଥୟେୁଡକ
ି ୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବଗେ
େଣାଇବ I ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ୋୋ େିଗପାଟତେ ଉପେୁକ୍ତ ବିଚାେ ପଗେ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ନିଭତେଗୋେୟ ସୂଚନା
ୋୋ ଏଥିଗେ ଥାଇପାଗେ, ସ୍ଥିେ କେନ୍ତୁ ଗେ ସବତସାଧାେଣ ପୋମଶତ ଦିଆେିବ I େନସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ କେିବା
ଆବଶୟକ ନାେିଁ I

(୯) ଅନୟ ସଂପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାେୁ ଲିଖିତ ଆକାେଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିଗବଶ ଦିେଗେ ଅଂଶୀଦାେ, ସଂପୃକ୍ତ
SPCB କିମବା UTPCC କେିଗବ I ସାୋଂଶ EIA େିଗପାଟତ ସ୍ଥାନିତ କେି ଏେିପେି ସଂପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମନ୍ତ୍ରଣ
କେନ୍ତୁ I ନିଦଷ୍ଟ
ି ଫ୍ମତଗେ ଆଗବଦନେ ଏକ କପି ସେିତ ଆଗବଦନକାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ, ଗସମାନଙ୍କେ ଗୱବସାଇଟ୍ ଗେ,
ବୟବସ୍ଥା କେିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁ ଗୋଧ ଗ୍ରେଣ କେିବାେ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ େନ ଶୁଣାଣି କୋେିବ I ଅଣ-ପ୍ରକାଶଗୋେୟ
କିମବା ଆଇନେତ ଭାବଗେ େୁପ୍ତ ସୂଚନା I ଗବୌର୍ଦ୍ଧିକ େୁଣଧମତ ଅଧିକାେ ସେିତ େଡିତ ବିଗଶଷ ସୂଚନା, ଉତ୍ସ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଆଗବଦନ
ଗୱବସାଇଟଗେ େଖାେିବ ନାେିଁ I ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟଗେ ବୟାପକ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ ପାଇଁ ଅନୟ ଉପେୁକ୍ତ
ମିଡଆ
ି ମଧ୍ୟ ବୟବୋେ କେିପାେନ୍ତି I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ତଥାପି, ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁ ଗୋଧ ଅନୁ ୋୟୀ ଉପଲବ୍ଧ କୋଇବ I
ଗେଗକୌଣସି ସଂପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ ସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ତାେିଖ ପେତୟନ୍ତ ସାଧାେଣ
କାେତୟାଳୟ ସମୟ , ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରେଣ କୋୋଇଛି ଏେି େନ ପୋମଶତ ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନିକଟକୁ
ପଠାେିବ I ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମଗେ କୋେିବ I
(୧0) େନ ପୋମଶତ ସମାପ୍ତ ଗେବା ପଗେ, େନ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ଏକ ନକଲ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଗମବାଧିତ କେିଗବ I ଏେି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟଗେ ପ୍ରକାଶିତ ବସ୍ତୁ ପେିଗବଶ ଚିନ୍ତା, ଏବଂ ତିଆେି I ଡ୍ରାଫ୍େ
EIA େିଗପାଟତ ଏବଂ EMP ଗେ ହ୍ରାସ ଗୋେନା ସେିତ ଉପେୁକ୍ତ ପେିବର୍ତ୍ତନ I ଅନ୍ତିମ EIA େିଗପାଟତ, ଗତଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ, ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାଖଲ ଗେବ I ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I
୧୫. ମୂଲୟାଙ୍କନ: (୧) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାଖଲ ଗୋଇଥିବା ଆଗବଦନ, ପନ୍ଦେ ମଧ୍ୟଗେ ୋଞ୍ଚ କୋେିବ I ଏୋେ ପ୍ରାପ୍ତ ତାେିଖ ଠାେୁ
କାେତୟ ଦିନ, ନିଦଷ୍ଟ
ି ଭାବଗେ ToR ନିଦଷ୍ଟ
ି ସେିତ ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଥିବା ଅପାେେତା
ଆଗବଦନ ଅନଲାଇନଗେ ଗୋୋଗୋେ କୋେିବ, କିମବା ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ କୋେିବ I
(୨) ବେତ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ବିଷୟେୁଡକ
ି ବୟତୀତ ପ୍ରଗତୟକ ପ୍ରଗୟାେ I ନିଦଷ୍ଟ
ି ଭାବଗେ କାେତୟସୂଚୀଗେ ଥିବା ଆଇଟମ୍
ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛି, ନିୟାମକ ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରେଣ କୋୋଇଛି I ପ୍ରାଧିକେଣ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖଗେ େଖାେିବ
ଏବଂ ଏୋେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଗେବ I ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ କେିବାେ ପଚିଶ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ ସମାପ୍ତ I ଗେଉଁମାଗନ ଗବୈଠକେ
ମିନଟ୍
ି ମାଧ୍ୟମଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ସୁପାେିଶେୁଡକ
ି ଗେବ I ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଗୱବସାଇଟଗେ ପ୍ରଦଶିତ
ଗେବ I
(୩) ବେତ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ବିଷୟେୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ପ୍ରଗତୟକ ଆଗବଦନ I ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ ଉପଗେ, କାେତୟସୂଚୀଗେ
ଥିବା ଆଇଟମ୍ ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛି I

ଗେେୁଗଲଟେୀ ଅଥେିଟ,ି ଅନିାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଡିବା ଦ୍ୱାୋ ପୂବତ-ଇପି ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I ଠାେୁ ପନ୍ଦେ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ
ଗସେି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ମାନକ ସର୍ତ୍ତ I ଆଗବଦନ ତାେିଖ ଆଗବଦନକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କେିବା ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏୋେ
କାେଣେୁଡକ
ି େଣାଇବ I ସମାନ
(୪) ଏୋେ ଧାୋ ୧୫ େ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଅନୁ ୋୟୀ ମାମଲାେୁଡ଼କ
ି େ ମୂଲୟାଙ୍କନ; ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ
manner ଙ୍ଗଗେ କୋେିବ I ଅଗ୍ରେତି ୋୋ ଆବଶୟକ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଗେବ I ବୟକ୍ତିେତ ଭାବଗେ କିମବା
ଏକ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଗେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ (ସ୍ତେେୁ କମ୍ ନୁ ଗେଁ) I ଗବାଡତ ଅଫ୍ ଡାଇଗେକେସତ) କିମବା ଭିଡଓ
ି କନଫ୍ଗେନସ
ମାଧ୍ୟମଗେ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଗୋଇପାଗେ I ଏଥିଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ EIA ସଂଗୋେକ ଏବଂ କାେତୟକାେିଣୀ ଗକ୍ଷତ୍ର ବିଗଶଷଜ୍ (ଙ୍କ
ସୋୟତା ନିଅନ୍ତୁ I କମିଟି ସମ୍ମୁଖଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି I ଗଶଷଗେ ଏେି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି
ନିଦଷ୍ଟ
ି ସୁପାେିଶ କେିବ Iନିଦଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ତାବଳୀଗେ ପୂବ-ତ EC ଅନୁ ଦାନ ପାଇଁ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ I ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ, କିମବା ପୂବତEC ପାଇଁ ଆଗବଦନକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କେିବା, କାେଣେୁଡ଼କ
ି ସେିତ I ସମାନ।
(୫) େଦି ପୂବତ-ଇସି ଅନୁ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାେିଶ କୋୋଏ, ଗତଗବ ମିନଟ୍
ି େୁଡକ
ି ଗେବ I ନିଦଷ୍ଟ
ି ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷା ଏବଂ
ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କେ I ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ସୁପାେିଶେୁଡକ
ି ପ୍ରତୟାଖୟାନ ପାଇଁ, ସମାନ କାେଣେୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବଗେ ଗେବ I ଦଶତାୋଇଛି I
(୬) ନିର୍ଦ୍ଧତାେିତ ତାେିଖେ ଅତି କମଗେ ଦଶ ଦିନ ପୂବତେୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କୁ ଅବେତ କୋେିବ I ବିଚାେ ସମବନ୍ଧୀୟ ଅନଲାଇନ୍
ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ବ meeting ଠକ I ବ meeting ଠକେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଏଗେଣ୍ଡା
(୭) ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ କ Committee ଣସି ତାୋ ଅଧ୍ୟୟନ ଗଖାୋେିବ ନାେିଁ, ଗେପେତୟନ୍ତ ନୂ ତନ ତଥୟ ମୂଲୟାଙ୍କନ
କମିଟେ
ି ନେେକୁ ଆଗସ ଏବଂ ଏୋ ଗୋଇୋଏ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କଠାେୁ ଅତିେିକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଗଖାେିବା ଅପେିୋେତୟ ଏବଂ
ସମାନ ଗେବ I ବ meeting ଠକେ ମିନଗି ଟ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ପ୍ରତିଫ୍ଳିତ ଗୋଇଛି I
(୮) ଅନୁ ସୂଚୀତେ ଆଇଟମ୍ ୪୨ େ ସ୍ତମ୍ଭ (୪) ଅନ୍ତେତତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଅସ୍ଥାୟୀ I ଗ୍ରୀନ୍ ବିଲଡିଂେ ସାଟିଫ୍ିଗକଟ୍,
ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କ
ି ୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପଗେ ବିଚାେ କୋେିବ I
(୯) କଗପତାଗେଟ୍ ପେିଗବଶ ଦାୟିତ୍ ibility ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଗଦତଶାବଳୀ ୋେି କେିବ I ସମୟ ସମୟଗେ, ନୂ ତନ
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ସିାବକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କେିବା; ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ; ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି , େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ
ଅଞ୍ଚଳଗେ, େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ, ଅନୟାନୟ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଇତୟାଦି I
(୧0) ପନ୍ଦେଟି କାେତୟ ମଧ୍ୟଗେ ଏେି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟଗେ େଖାେିବ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ବ meeting ଠକେ
ମିନଟ୍
ି ପ୍ରଦଶିତ ଗେବାେ ଦିନ ଠାେୁ I ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
(୧୧) ଅନୟ ପନ୍ଦେ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ ଚୂଡାନ୍ତ ଗେବ I ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି

୧୬. ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରଦାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା: (୧) ବିଦୟମାନ ପେିସେ ମଧ୍ୟଗେ ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ପାଇଁ ପୂବ-ତ EC ଗଖାେୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଗୟାେ କିମବା I କାେତୟସୂଚୀଗେ
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ସମବନ୍ଧଗେ, ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଗେପେି ଗେବ I ଏଠାଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ମୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁ ୋୟୀ
ଆବଶୟକତା ଅନୁ ୋୟୀ କାେତୟ କେ: -

(୪) ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ବୟବସ୍ଥା, ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ ନାେିଁ (କ) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ କିମବା ଗଶ୍ରଣୀ ‘A’ କୁ େୂପାନ୍ତେ କେିବା I ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣେ େୁଣ;
ଏବଂ
(ଖ) ପ୍ରକଳ୍ପେ େୀବନ କାଳଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି କୋୋଇନଥିଲା ୋୋ ପାଇଁ େନସାଧାେଣ I EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି (େୁଡକ
ି )
ଅନୁ ୋୟୀ ଶୁଣାଣି ପ୍ରେୁେୟ ଥିଲା;
(୫) ବିନା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ପୂବ-ତ EC ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନ I ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃ ର୍ଦ୍ଧି କିମବା
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୧0 ପ୍ରତିଶତ ପେତୟନ୍ତ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି I ପୂବତେୁ ଦିଆୋଇଥିବା ପୂବତ- EC ସମବନ୍ଧଗେ, ଗ୍ରେଣ ଉପଗେ ଅନଲାଇନଗେ
ଦିଆେିବ I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନ I
(୬) ଉତ୍ପାଦନଗେ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ପୂବତ- EC ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନ I ପୂବେ
ତ ୁ ଦିଆୋଇଥିବା ପୂବତ- EC
ସମବନ୍ଧଗେ ୧0 ପ୍ରତିଶତେୁ ୫0 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷମତା ଗେବ I ତାେିଖ ଠାେୁ ପଚିଶଟି କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ
ବିଗବଚନା କୋୋଏ I ଆଗବଦନ ଏବଂ ପୂବତ- EC ଅନୁ ଦାନ ପାଇଁ ଗସେି ଅନୁ ୋୟୀ ମୂଲୟାଙ୍କନ I
(୭) SPCB କିମବା UTPCC ଦ୍ issued ାାୋ ୋେି କୋୋଇଥିବା 'ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଭାେଗେ କ increase ଣସି ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ନାେିଁ'
I ବାୟୁ (ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ।) ଅଧୀନଗେ େଠିତ ବ Technical ଷୟିକ କମିଟେ
ି ସୁପାେିଶ I ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ,
୧୯୮୧ କିମବା େଳ (ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୭୪, ସ୍ତମ୍ଭ (୫) ଅଧୀନଗେ ଆବଶୟକ EIA ଏବଂ
EMP ସ୍ଥାନଗେ ମଧ୍ୟ ବିଗବଚନା କୋେିବ I ଏବଂ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ଗଟବୁ ଲେ ସ୍ତମ୍ଭ (୬) I
୧୭. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ଅନୁ ଦାନ କିମବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ: -

(୧) ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେିଶକୁ ବିଚାେ କେିବ I କମିଟି ଏବଂ ଏୋେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ତିେିଶ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନିକଟଗେ ପେଞ୍ଚାଇବ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ବ meeting ଠକେ ମିନଟ୍
ି କିମବା ନଗବ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ
I ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ବୟତୀତ ଆବଶୟକ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍ ସେିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଆଗବଦନ େସିଦ I ନିମନଗେ
(୨) ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ସାଧାେଣତ the ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେିଶକୁ ଗ୍ରେଣ କେିବ I କମିଟି ଗେଉଁ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏୋ
ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେିଶ ସେିତ ସେମତ ନୁ ଗେଁ I କମିଟ,ି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାୋ ପୁନବିଚାେ ପାଇଁ ଅନୁ ଗୋଧ
କେିଗବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ବ meeting ଠକେ ମିନଟ୍ର
ି ପଚିଶ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ କମିଟି I ମତଗଭଦେ କାେଣ ଦଶତାଇ କମିଟ।ି
ଏୋେ ଏକ ଅନ୍ତେଙ୍ଗତା I ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଏକକାଳୀନ ଆଗବଦନକାେୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମଗେ ପେଞ୍ଚାଇବ I ଗେଉଁମାଗନ
ପ୍ରତିବଦଳଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ନିୟାମକ ଉପଗେ ପେତୟଗବକ୍ଷଣ କେିବ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏବଂ ଚାଳିଶ େଣଙ୍କ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି
ମଧ୍ୟଗେ ସମାନ ଭାବଗେ ଏୋେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I କାେତୟ ଦିନ ମତାମତକୁ ବିଚାେ କେିବା ପଗେ ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକେଣେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଚୂଡାନ୍ତ ଗେବ। ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ େଣାେିବ I ଆୋମୀ ତିେିଶ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ
ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତାବକ I
(୩) େଦି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି େଣାୋଏ ନାେିଁ I ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଗେ ନିଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟଗେ
ଆଗବଦନକାେୀ, ଆଗବଦନକାେୀ କେିପାେନ୍ତି I ଆେକୁ ୋଆନ୍ତୁ ଗେପେି ପୂବ-ତ EC ଗଖାେୁ ଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱାୋ ମଞ୍ଜୁେ
ଗୋଇଛି କିମବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କୋୋଇଛି I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ଅନ୍ତିମ ସୁପାେିଶ ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରାଧିକେଣ I
(୪) ଉପ-ଧାୋ ଅନୁ ୋୟୀ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ decision ାାୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପାଇଁ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସମୟେ ଅବଧି ସମାପ୍ତ
ଗେବାପଗେ I (୨) ଉପଗେ, ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି, ଏବଂ ଚୂଡାନ୍ତ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ସୁପାେିଶ ସବତସାଧାେଣ
ଦଲିଲ ଗେବ I
(୫) ଅନୟ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା କିମବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାେୁ କିିୟୋନସ ପୂବତେୁ ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP ପାଇଁ
ଆଗବଦନେୁଡ଼କ
ି େ େସିଦ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କିମବା ସ୍କପିଂ, କିମବା I ମୂଲୟାଙ୍କନ, କିମବା ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି,
ଏୋ ବୟତୀତ: (କ) ଖଣି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାେୁ ଖଣି ଗୋେନା ଅନୁ ଗମାଦନ I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ;
(ଖ) େଙ୍ଗଲ (ସଂେକ୍ଷଣ) ଅନ୍ତେତତ େଙ୍ଗଲ େମିେ ଡାଇଭସତନ ପାଇଁ ନୀତିେତ ଅନୁ ଗମାଦନ I ଆକେ, ୧୯୮0 (ଆକେ ନମବେ
୧୯୮0 େ) ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପଗେ େଡିତ;
(େ) ୋେୟ କିମବା ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟ ଅଥେିଟେ
ି ସୁପାେିଶ, CRZ କିମବା ICRZ ଅଞ୍ଚଳଗେ
ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ; ଏବଂ

(ଘ) ଗେଗତଗବଗଳ େମିେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଅଧିଗ୍ରେଣ ବିଚାେ ପାଇଁ ପୂବ-ତ ଆବଶୟକ ଗୋଇନପାଗେ I ପୂବ-ତ ଇସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ,
ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ (େୁଡକ
ି ) ସମବନ୍ଧଗେ େମି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I ସେକାେୀ େସ୍ତଗକ୍ଷପ ମାଧ୍ୟମଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗେବ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଏକ
ନକଲ I ସଂପୃକ୍ତ ୋେୟ ସେକାେ କିମବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ issued ାାୋ ୋେି କୋୋଇଛି I େମି ଅଧିଗ୍ରେଣେ
ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ବିଷୟଗେ, ପୁନବତାସ ଏବଂ ପୁନ ett ବିସ୍ଥାପନ, ଅଧିନିୟମ, ୨0୧୩ (ଆକେ ନମବେ ୩0 େ
୨0୧୩) ସଂଗଶାଧିତ ଗୋଇଛି I ସମୟ ସମୟଗେ ଆବଶୟକ ଗେବ I େମି େେିଆଗେ ଅଧିଗ୍ରେଣ କୋୋଉଛି I େମି
ମାଲିକମାନଙ୍କ ସେିତ ବୟକ୍ତିେତ ବୁ negotiations ାାମଣା, ଉଗଦଶୟ ଦଶତାଉଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍ I ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େମି ବିକ୍ରୟ କେିବାକୁ େମି ମାଲିକଙ୍କ ଆବଶୟକ ଗେବ I ଇନ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପେ ମାମଲା, ‘ଚିଠେ
ି ଉଗଦଶୟ’ ଏକ
ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବଗେ ବିଗବଚନା କୋେିବ I ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍
(୬) ମିଥୟା କିମବା ଭୁଲ କିମବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକେ ସୂଚନା କିମବା ତଥୟେ ଲୁ ଚାଇବା ଏବଂ / କିମବା ଦାଖଲ I ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କିମବା
ACO କିମବା EIA ସଂଗୋେକ କିମବା କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବିଗଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ .ାାୋ I EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତଗି େ େଡିତ, ୋୋ
ଗସ୍କାପିଂ କିମବା ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଗଟ I EIA କିମବା EMP େିଗପାଟତ ସେିତ ଆଗବଦନ ଉପଗେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି, ଆଗବଦନ
କେିବ I ପ୍ରତୟାଖୟାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବ-ତ EP େଦ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଗସେି ଆଧାେଗେ ମଞ୍ଜୁେ I
ଏକ ଆଗବଦନକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କେିବା କିମବା ଏକ ପୂବତ- EC େ ବାତିଲ୍ କିମବା ପୂବତ-ଇପି, ଗେପେି ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ପୂବତେୁ
ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି, ଏେିପେି ଭୂମିଗେ, ତାୋ ସ୍ଥିେ ଗେବ I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କୁ ବୟକ୍ତିେତ ଶୁଣାଣି ଗଦବା
ପଗେ, ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ନୟାୟେ ନୀତି ଅନୁ ସେଣ କେିବା I
(୭) ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାୋ ମିଥୟା କିମବା ଭୁଲ କିମବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକେ ସୂଚନା କିମବା ତଥୟେ ଜ୍ଞାନ I ପ୍ରସ୍ତାବକ କିମବା ACO କିମବା EIA
ସଂଗୋେକ କିମବା କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବିଗଶଷଜ୍ଞ ଏଥିଗେ େଡିତ I EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ,ି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଳା ସେିତ ଉପେୁକ୍ତ
କାେତୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେଣ କେିବ I ସଂେଠନ କିମବା ଦାୟୀ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲି କା I
(୮) ଗେଉଁଠାଗେ ଗେକ any ଣସି ଲିଜ୍ କିମବା ଲାଇଗସନସ କିମବା ଅଧିକାେ କିମବା ଅନୁ ମତି କିମବା ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ
କୋୋଇଛି I କ project ଣସି ଆଇନେତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା କାେତୟକଳାପକୁ ଗନଇ ସେକାେ ବାତିଲ ଗୋଇଛି I
ଆଇନ କିମବା ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ law ାାୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଲି ଜ୍ କିମବା ଲାଇଗସନସ କିମବା ଗସେି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମବନ୍ଧଗେ ଅଧିକାେ
କିମବା ଅନୁ ମତି କିମବା ପ୍ରାଧିକେଣ ଅନୟ କ to ଣସି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି I ବୟକ୍ତି କିମବା ସଫ୍ଳ ବିଡେ, ଗତଗବ: (କ) ବର୍ତ୍ତମାନ ପେତୟନ୍ତ ଗେକ law ଣସି ନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ ଉପଗୋକ୍ତ ବିଷୟ ଉପଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ନିୟମ I ବଳ: ଏେିପେି ଆଇନେ
ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ; ଏବଂ
(ଖ) ବର୍ତ୍ତମାନ ପେତୟନ୍ତ କ law ଣସି ନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ ଉପଗୋକ୍ତ ବିଷୟ ଉପଗେ କ specific ଣସି ନିଦଷ୍ଟ
ି ନିୟମ ନାେିଁ I
ବଳବର୍ତ୍େ: ଆଇନେତ ବୟକ୍ତି କିମବା ପ୍ରକଳ୍ପେ ସଫ୍ଳ ବିଡେ I ଆଇନ ଅନୁ ୋୟୀ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ମଗନାନୀତ ଏକ ଆଗବଦନ
କେିଗବ I ପୂବ-ତ EC ଅନୁ ଦାନ ପାଇଁ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ପେିଶଷ୍ଠ
ି - in ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ଫ୍ମତ - ୬ I ସମସ୍ତ ଏେିପେି

ଆଗବଦନେୁଡକ
ି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ବିଚାେ କୋେିବ I ବିଦୟମାନ EIA େିଗପାଟତ ଏବଂ ପୂବତ- EC ପୂବତେୁ ପ୍ରଦାନ
କୋୋଇଛି I ମୂଲୟାଙ୍କନ I ସମାନ ବ ity ଧତା ଅନୁ ୋୟୀ ପୂବତ- EC ଅନୁ ଦାନ ପାଇଁ କମିଟି ସୁପାେିଶ କେିପାେନ୍ତି I ଅବଧି,
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି , ଗେପେି ପ୍ରାେମ୍ଭଗେ ଦିଆୋଇଥିଲା I ତଥାପି, ମୂଲୟାଙ୍କନ I ଏେି ପେି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ କମିଟି
ନିଦଷ୍ଟ
ି ଅତିେିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଧାେତୟ କେିପାେିବ I ଆବଶୟକ ଗବାଲି ବିଗବଚନା କୋୋଏ I
୧୮. ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP ଗେ ସଂଗଶାଧନ: (୧) ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀକୁ ଫ୍ମତ -୪ ଗେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଆଗବଦନ କେିଗବ I ସର୍ତ୍ତାବଳୀେ ଗେକ
change ଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗପାଟତାଲ ଉପଗେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତ, ଗେପେି
ଗୋଇପାଗେ I
(୨) ପୂବ-ତ EC ଗେ ସଂଗଶାଧନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନେୁଡକ
ି ମୂଲୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାୋ ବିଚାେ କୋେିବ I ଆଗବଦନ ତାେିଖ ଠାେୁ
ପଚିଶଟି କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ କମିଟି I ପୂବତ- EC ଗେ ସଂଗଶାଧନ ସୁପାେିଶ ପାଇଁ I
(୩) ପୂବ-ତ ଇପିଗେ ସଂଗଶାଧନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନେୁଡକ
ି ନିୟାମକ ଦ୍ୱାୋ ବିଚାେ କୋେିବ I ଆଗବଦନ ଏବଂ ଅନୁ ଗମାଦନ
ତାେିଖ ଠାେୁ ଗକାଡିଏ କାେତୟଦିବସ ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରାଧିକେଣ I ପୂବ-ତ ଇପିଗେ ସଂଗଶାଧନ ଗସେି ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I
(୪) େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ କିମବା ଅନୁ ଦାନ ପଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାନଗେ ଗେକ Any ଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ I ପୂବତEC ଏକ ନୂ ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବଗେ ବିଗବଚନା କୋେିବ ଏବଂ ଡି-ଗନାଗଭା ଅନୁ ୋୟୀ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ I ନିର୍ଦ୍ଧତାେିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା,
ଗେପେତୟନ୍ତ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ଗେଁ ଗେ ସିଫ୍େ ଗେଉଛି I ଏଗତ ଗଛାଟ ଗେପେି EIA େିଗପାଟତଗେ କ change ଣସି
ପେିବର୍ତ୍ତନ ଗେବ ନାେିଁ I େ ସୁପାେିଶଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ,ି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପୂବ-ତ EC ଗେ ଏକ ସଂଗଶାଧନ ପ୍ରଦାନ
କେିଗବ I
(୫) ଗେପେତୟନ୍ତ ଶିଖେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଖଣି ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା I ଅପେିବର୍ତ୍ିତ େୁେନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ,
ପ୍ରକୃ ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାନିତ ଗୋଇଛି I ପୂବତ-ଇସିଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ପେି କ୍ଷତିକାେକ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡ଼କ
ି େ ପେିମାଣ ଅଛି I ଗସେି
ସମୟଗେ କୋୋଉଥିବା ଖନନ ପେିମାଣ ସେିତ ଅନୁ େୂପ I ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ସବତାଧିକ ଶିଖେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପାଦନ
କେିପାେନ୍ତି I ପୂବତ- EC ଗେ ଅନୁ ମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଖଣି କାେତୟେ କ୍ରମଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ I ଅନୁ ମତିପ୍ରାପ୍ତ ତଥାପି, ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରସ୍ତାବକ ନିର୍ଦ୍ଧତାେିତ ସମୟଗେ ଏେିପେି ପେିବର୍ତ୍ତନ େିଗପାଟତ କେିଗବ I ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ / / ସଂପୃକ୍ତ କ୍ଷତିକାେକ ସେିତ କାେତୟେ
କ୍ରମ I ପେତୟାୟ ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତଗେ ପଦଗକ୍ଷପ I ଅଧିକନ୍ତୁ, କ୍ଷତିକାେକ ଅଂଶଗେ ବିଫ୍ଳତା I ଉତ୍ପାଦନେ ପେିମାଣ ସେିତ
ଅନୁ େୂପ ମାପ କିମବା ପେିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଗେ େଖି ଆବଶୟକ I କାେତୟେ କ୍ରମଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପେ ଏକ ଅଂଶଗେ 'ଅନୁ ପାଳନ' ଭାବଗେ
ବିଗବଚନା କୋେିବ I ପ୍ରସ୍ତାବକ, େିଏ ଆବଶୟକ କାେତୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ େେିଗବ I

(୬) ଅନୟାନୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP ଗେ କ am ଣସି ସଂଗଶାଧନ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ୟୁ ନଟ୍
ି ,
ଉପକେଣ କିମବା େନ୍ତ୍ରେ ସଂେଚନାଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବଶୟକ, ସାମଗ୍ରି କ ଅନୁ ଗମାଦିତ କ୍ଷମତାେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ୋୋ
ପାଇଁ ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି I ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ଅନୁ ମତି ଦିଆୋଇଛି I
(୭) େଳଗସଚନ ପ୍ରେୁକ୍ତିେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ୋୋ ପେିଗବଶ ଲାଭ କେିଥାଏ (େଥା ବନୟା I େଳଗସଚନ ଡ୍ରପ୍ ପାଇଁ େଳଗସଚନ
ଇତୟାଦି), ୋୋ ସାଂସ୍କୃତକ
ି କମାଣ୍ଡ ଏେିଆଗେ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ଘଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଡୟାମେ ଉର୍ଚ୍ତା ଏବଂ େଳମଗ୍ନତା ବିନା, ଏଥିଗେ ସଂଗଶାଧନ
ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I
୧୯. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କିମବା ପୂବତ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତିେ ବ id ଧତା: (୧) ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP େ ଅବଧିେ ବ ity ଧତା, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତିଗନାଟି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ I ପ୍ରକଳ୍ପେ
ପେତୟାୟ:
(କ) ନିମତାଣ କିମବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟ;
(ଖ) କାେତୟକ୍ଷମ ପେତୟାୟ; ଏବଂ
(େ) ଅନାବଶୟକତା କିମବା ବନ୍ଦ କିମବା ବିଗଲାପ ପେତୟାୟ I
I. ନିମତାଣ କିମବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟ: ନିମତାଣ କିମବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟେ ଅଥତ I ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP ଅନୁ ଦାନ ତାେିଖେୁ
ଅବଧି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ: (କ) ନିମତାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆଇଟମ୍) ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ସମସ୍ତ ନିମତାଣ କାେତୟକଳାପେ ସମାପ୍ତି I ଅନୁ ସୂଚୀତେ ୪୨ ଏବଂ ୪୩), ଗେଉଁଥିଗେ
ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP ପାଇଁ ଆଗବଦନ, ଗେପେି I ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ସୂଚତ
ି କଗେ I
(ଖ) ଆେମ୍ଭ ଗେବା ସେିତ ଉଦ୍ଭି ଦ ଏବଂ େନ୍ତ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କାେତୟ ସମାପ୍ତ I ଅନୟ ସମସ୍ତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଉତ୍ପାଦନ କାେତୟ (ଆଇଟମ୍ ୧,
୪୨ ଏବଂ ୪୩ ବୟତୀତ I କାେତୟସୂଚୀ), ଗେଉଁଥିଗେ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP ପାଇଁ ଆଗବଦନ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I
(େ) ସବତାଧିକ ମୂଲୟ ଅନୁ ୋୟୀ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ଆକଳନ କୋୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ େୀବନ I ପଚାଶ ବଷତ କିମବା ଖଣି ଲିଜ୍
େ ଗବୈଧତା ଅବଧି ପେତୟନ୍ତ; ୋୋ ପୂବତେୁ ଅଛି
ନିମତାଣ ଏବଂ / କିମବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟ ପାଇଁ ପୂବ-ତ EC େ ବ valid ଧତା ଅବଧି ଗେବ I be:
(ଘ) ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ: ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ବିଷୟ ଅନୁ ୋୟୀ ଆକଳନ କୋୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ େୀବନ I ସବତାଧିକ ପଚାଶ ବଷତ ପେତୟନ୍ତ
କିମବା ଖଣି ଲିଜ୍ େ ବ ity ଧତା ଅବଧି ପେତୟନ୍ତ; ୋୋ ପୂବତେୁ ଅଛି, ଦଶ ମଧ୍ୟଗେ ଖଣି କାେତୟକଳାପ ଆେମ୍ଭ ଗେବ I ପୂବତ- EC
କିମବା ପୂବ-ତ EP ଅନୁ ଦାନ ତାେିଖେୁ ବଷତ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ;

(ଙ) ନଦୀ ଉପତୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ (ସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୩) କିମବା େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆଇଟମ୍ ୪) I କାେତୟସୂଚୀ) କିମବା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଣବିକ ଇନ୍ଧନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ I (ସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୬): ପନ୍ଦେ ବଷତ;
(ଚ) ଅନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଦଶ ବଷତ I ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି ଗେ ପୂବତେୁ କମ୍ପାନୀେୁଡକ
ି େ ଅସମଥତ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା I ନୟାସନାଲ୍
କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବୁୟନାଲ୍ କିମବା ଉପଗେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ I ଅନୟ କ trib ଣସି ଟ୍ରିବୁୟନାଲ କିମବା ଗକାଟତ ଦ୍ or
ାାୋ ପ୍ରକଳ୍ପେ ନିମତାଣ ଏବଂ / କିମବା ସ୍ଥାପନ I ଗେକ any ଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନଗେ ଲାେୁ ଗୋଇଥିବା ଗମାର୍ଚ୍ତା ଅବଧି
େଣନା ପାଇଁ ବାଦ ଦିଆେିବ I ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP େ ବ ity ଧତା, ଗେପେି ମାମଲାଟି ଉପଗୋକ୍ତ ଗୋଇପାଗେ,
ଅଧୀନଗେ I ସବତାଧିକ ତିନି ବଷତ I
II. ଅପଗେସନ୍ ପେତୟାୟ: - େଦି ଅପଗେଟିଭ୍ ପେତୟାୟେ ବ ity ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବ I ନିମତାଣ ଏବଂ / କିମବା ସ୍ଥାପନ, ଗେପେି
ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ ମଧ୍ୟଗେ ସମାପ୍ତ ଗୋଇନାେିଁ I ଏୋେ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଏବଂ (୩) ଅନୁ ୋୟୀ ଅନୁ େୂପ ବ valid ଧତା
ଅବଧି I ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏୋେ ଧାୋ (୧୯) େ ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ I ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବ-ତ EP େ ବ ity
ଧତା, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଖଣି ବୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି େ କାେତୟକ୍ଷମ ପେତୟାୟ:
(କ) ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବଶିଷ୍ଟ େୀବନ ପାଇଁ ଚିେନ୍ତନ;
(ଖ) ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ଗପ୍ରାଗେକେଗେ ସୀମିତ, ଏୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଇଛି ଏବଂ ଗକବଳ ଏୋେ ଏକ ଅଂଶ I
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବଶିଷ୍ଟ େୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିେସ୍ଥାୟୀ ଭାବଗେ ବିଗବଚନା କୋେିବ I
ଗେଉଁଠାଗେ ଉପଗୋକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଂଶିକ କାେତୟକାେୀ େୁ ଏ I
(୨) ଗକ୍ଷତ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ପୂବତ- EC, କିମବା ପୂବତ- EP େ ବ id ଧତା I ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି , ଗକବଳ ଗସେି କାେତୟକଳାପଗେ
ସୀମିତ େେିବ I ବିକାଶକାେୀ ଭାବଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦାୟିତ୍। I
(୩) ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ୋୋ କ୍ଷମତାଠାେୁ କମ୍ କାେତୟ କେିଛ ି I ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ,
ଏବଂ ସଂେକ୍ଷଣେୁଡ଼କ
ି ଭିତଗେ ଗଶଷ ଗୋଇନଥାଏ I ଗପ୍ରାଗେକେ କମିଟି ଆକଳନ କମିଟି ଦ୍ estimated ାାୋ ଆକଳନ
କୋୋଇଛି, ପୂବତେ ବ ity ଧତା ଅବଧି- ସମାନ ପାଇଁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ସୁପାେିଶ କ୍ରଗମ ଇସି ବୃ ର୍ଦ୍ଧି କୋୋଇପାଗେ I
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର ୋୋ ପାଇଁ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP I ଗୋଇପାଗେ, ଦିଆୋଇପାଗେ I ତଥାପି,
ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP େ ବ ity ଧତା I ଗୋଇପାଗେ, ଖଣି ଲିଜ୍ ଅବଧିଠାେୁ ଅଧିକ ଗେବ ନାେିଁ I
୨0. ଗପାଷ୍ଟ ଗପ୍ରାଗେକେେ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବ-ତ EP େ ମନିଟେିଂ: (୧) ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଅତି କମଗେ ଦୁ ଇଟି ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲୟଗେ ନିେ ମୂଲୟଗେ ବିଜ୍ଞାପନ କେିଗବ I ଖବେକାେେ, ଏେି
ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପୂବତ-ଇସି କିମବା ପୂବତ-ଇପି ଭାବଗେ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି I ଗେେୁଗଲଟେୀ ଅଥେିଟେ
ି ଗୱବସାଇଟ୍ େ ବିବେଣୀ ସେିତ

ଗକସ୍ ଗୋଇପାଗେ, ଗେଉଁଠାଗେ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବ-ତ EP େ ନକଲ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପ୍ରଦଶିତ ଗେବ I େ କପି ପୂବତ
EC କିମବା ପୂବ-ତ EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଗେ ପ୍ରଦଶିତ ଗେବ I କମ୍ପାନୀେ ଗୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ
ପ୍ରକଳ୍ପ I
(୨) ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP ସ୍ଥାନିତ କେିବ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଏୋେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗପାଟତାଲଗେ
ସବତସାଧାେଣ ଗଡାଗମନ୍ I
(୩) ପୂବ-ତ EC େ ନକଲେୁଡକ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାଖଲ ଗେବ I କିିୟୋନସ ଅନୁ ଦାନେ ତିେିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁ ସେଣ କେନ୍ତୁ, ୋୋକୁ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ କେିବାକୁ ପଡିବ I େସିଦ ତାେିଖ ଠାେୁ ତିେିଶ ଦିନ ସମାନ ପ୍ରଦଶତନ
କେନ୍ତୁ:
(କ) େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ / େିଲ୍ଲା କଗଲକେେ / ଗଡପୁଟି କମିଶନେ / େୁଡକ
ି ;
(ଖ) େିଲା ପେିଷଦ କିମବା ମୁୟନିସିପାଲିଟ ି କଗପତାଗେସନ୍ କିମବା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘ;
(େ) େିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କାେତୟାଳୟ;
(ଘ) ସେେୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULBs) / ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ୋେ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ / ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ;
(ଙ) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଚିନ୍ତତ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟ; ଏବଂ
(ଚ) SPCB କିମବା UTPCC େ ଚିନ୍ତତ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟ I
(୪) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତ ଦାଖଲ କେିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗେବ I ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବ-ତ EP ଗେ
ଧାେତୟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି , ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ସମବନ୍ଧୀୟ I ପୂବତ ଆଥିକ ବଷତ ୩0 େୁ ନ୍ ସୁର୍ଦ୍ଧା, ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗପାଟତାଲ୍ ମାଧ୍ୟମଗେ
ଅନଲାଇନ୍ I ବାଷିକ ପୂବ-ତ ଇସି ଅନୁ ଦାନ ତାେିଖ ଠାେୁ ପ୍ରତିବଷତ ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତ ଦାଖଲ ଗେବ, ପ୍ରକଳ୍ପ େୀବନ ପେତୟନ୍ତ,
ସଂପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣକୁ I ତଥାପି, ନିୟାମକ I େଦି ବିଗବଚନା କୋୋଏ, ପ୍ରାଧିକେଣ ଅଧିକ ବାେମବାେ ବୟବଧାନଗେ
ଏେିପେି ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତ ଗଖାେିପାଗେ I ଆବଶୟକ
(୫) ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ସମବନ୍ଧଗେ ବାଷିକ ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତ ଦାଖଲ କେିବାଗେ ବିଫ୍ଳ ଗେଗଲ I ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP ଗେ
ଧାେତୟ ଗୋଇଛି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପୂବତ ଆଥିକ ସମବନ୍ଧୀୟ I ବଷତ ୩0 େୁ ନ୍ ସୁର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଥିକ ବଷତେ, Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବିଳମବ ଶୁଳ୍କ I ୫00 / - ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପ୍ରତିଦନ
ି I ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି େ; Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତ ‘B୧’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ଗେ
ପ୍ରତିଦନ
ି ୧000 / -; ଏବଂ Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତ ‘ଏ’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ଗେ ପ୍ରତିଦନ
ି ୨୫00 / - ଆଦାୟ କୋେିବ I େଦି
ଏପେି ନନ୍-ସବମିସନ୍ I ପୂବତ ନିର୍ଦ୍ଧତାେିତ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ସମବନ୍ଧଗେ ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତେୁଡକ
ି େ- ଇସି କିମବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି

ଗୋଇପାଗେ, କ୍ରମାେତ ଅବଧି ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ୋେି େେିବ I ତିନି ବଷତ, ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ
ବିଗବଚନା କୋେିବ I ଏ ସମ୍ପକତଗେ କ notice ଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିନା ପ୍ରତୟାୋେ କୋୋଇଛି I
(୬) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ submitted ାାୋ ଦାଖଲ ଗୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତ ଉପଲବ୍ଧ ଗେବ I ସଂପୃକ୍ତ
ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଗୱବସାଇଟ୍ I
(୭) ସବତଗଶଷ ଅନୁ ପାଳନ େିଗପାଟତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗୱବସାଇଟଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶିତ ଗେବ I ପ୍ରସ୍ତାବକ
(୮) ପୂବ-ତ EC ସମବନ୍ଧଗେ ନିଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ ମନିଟେିଂ, ପାଇଁ I ବେତ ‘ଏ’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳିକ
କାେତୟାଳୟ ଦ୍ୱାୋ କୋେିବ କିମବା CPCB େ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିଗଦତଶାଳୟ I ମନିଟେିଂ େିଗପାଟତ ଉପଗେ ଅପଗଲାଡ୍ ଗେବ I ୋଞ୍ଚ
ତାେିଖ ଠାେୁ ପନ୍ଦେ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗୱବ୍ ଗପାଟତାଲ୍ I
(୯) ପୂବ-ତ EC ସମବନ୍ଧଗେ ନିଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ ମନିଟେିଂ I ବେତ ‘B୧’ ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ
ପୂବତ-ଇପି, ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳିତ ଗେବ I SPCB କିମବା UTPCC I ମନିଟେିଂ େିଗପାଟତ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗୱବଗେ ଅପଗଲାଡ୍ ଗେବ I
ୋଞ୍ଚ ତାେିଖ ଠାେୁ ପନ୍ଦେ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ଗପାଟତାଲ୍ I
(୧0) ଉପଗୋକ୍ତ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଖାତିେ ନକେି, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ପ୍ରୟାସକୁ ସପିିଗମଣ୍ଟ କେିବାକୁ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟ,
CPCB େ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିଗଦତଶାଳୟ ମାଧ୍ୟମଗେ ମନିଟେିଂ, SPCB କିମବା UTPCC, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୋତୀୟ ସେକାେୀ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନେୁଡକ
ି ୁ ନିଗୟାେିତ କେିପାେିବ I ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ ମନିଟେିଂ କେିବା ପାଇଁ
ଖୟାତି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଏକ ଅନିୟମିତ ଗପ୍ରାଗେକେଗେ I
(୧୧) ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ସୂଚନା ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ଆନ୍ତେିକତା ମନିଟେିଂ କୋେିବ I EIA େିଗପାଟତଗେ ଉପଲବ୍ଧ ଗେପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ
କମିଟ,ି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବୟବସ୍ଥା, ଗେପେି ନିଦଷ୍ଟ
ି କୋୋଇପାଗେ I
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟଗେ
୨୧. Prior-EC କିମବା Prior-EP େ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ: (୧) ଏକ ଗପ୍ରାଗେକେକୁ ଏକ ନିଦିଷ୍ଟ ଗପ୍ରାଗେକେ ପାଇଁ ଏକ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବ-ତ EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଏୋେ ବ ity
ଧତା ସମୟଗେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଅନୟ ଏକ ଆଇନେତ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ େସ୍ତାନ୍ତେ କୋୋଇପାଗେ I ଟ୍ରାନସଫ୍େ କିମବା ଫ୍ମତ -୫ ଗେ
ଟ୍ରାନସଫ୍େଙ୍କ ଦ୍ application ାାୋ ଆଗବଦନ ଉପଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣ କେ I ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ତାେିଖେ ଏକ ବଷତ ମଧ୍ୟଗେ,
ଟ୍ରାନସଫ୍େ ଦ୍ୱାୋ ଲିଖିତ “କ obj ଣସି ଆପର୍ତ୍ି ନାେିଁ” ସେିତ, ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ସମ୍ମୁଖଗେ ଦାଖଲ କେିବାକୁ I ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକେଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କେିଗବ I ସମାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁ ୋୟୀ, ପୂବତ- EC, କିମବା ପୂବ-ତ EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I
ୋୋ ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବ-ତ EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପ୍ରାେମ୍ଭଗେ ଏବଂ ପାଇଁ ଦିଆୋଇଥିଲା I ସମାନ ବ valid ଧତା
ଅବଧି I ଗସପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି କ reference ଣସି ସନ୍ଦଭତ ଦିଆେିବ ନାେିଁ I ମାମଲା

(୨) ଏକ ନିଦଷ୍ଟ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦିଆୋଇଥିବା ଏକ ପୂବ-ତ EC ଦୁ ଇ କିମବା ଅଧିକ ଆଇନେତ ମଧ୍ୟଗେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଇପାଗେ I
ବୟକ୍ତିମାଗନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣ କେିବାକୁ େକଦାେ ଏବଂ ଏୋେ ବ ity ଧତା ସମୟଗେ ଅନୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ I ଫ୍ମତ -୫ ଗେ
ଟ୍ରାନସଫ୍େଙ୍କ ଦ୍ application ାାୋ ଆଗବଦନ ଉପଗେ ଆଇନେତ ବୟକ୍ତି (େୁଡକ
ି ) ପୂବତେୁ ଦାଖଲ କୋେିବ I ସ୍ଥାନାନ୍ତେ
ତାେିଖେ ଏକ ବଷତ ମଧ୍ୟଗେ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ସୁପାେିଶ କ୍ରଗମ ପୂବତ- EC
ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କେିଗବ, େିଏ କେିଗବ I ଦୁ ଇ କିମବା ଅଧିକ ଆଇନେତ ମଧ୍ୟଗେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି
ଗଲଖନ୍ତୁ I ବୟକ୍ତି (େୁଡକ
ି )
(୩) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଗ୍ରେଣ କେିବାକୁ ଅଧିକାେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁ ଇ କିମବା ଅଧିକ ଆଇନେତ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆୋଇଥିବା ପୂବ-ତ EC, ଏବଂ ଏେି
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ସଂଲଗ୍ନ େମିଗେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକତ୍ର ଗୋଇପାଗେ ଏବଂ I ଗସମାନଙ୍କେ ବ ity ଧତା ସମୟଗେ ଅନୟ ଏକ
ଆଇନେତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଟ୍ରାନସଫ୍େଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଫ୍ମତ -୫ ଗେ ଏକ ଲିଖିତ “ନା ଆପର୍ତ୍ି ”ଟ୍ରାନସଫ୍େର୍
ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରେୁେୟ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଆେଗେ ଦାଖଲ କୋେିବ I ମିଶ୍ରିତ ତାେିଖ, ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ତାେିଖେ ଏକ ବଷତ ମଧ୍ୟଗେ I
ଚିନ୍ତତ
ି I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେିଶ ଅନୁ ୋୟୀ ପୂବତ-ଇସି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କେିବ I କମିଟ,ି େିଏ ମିଶ୍ରିତ ପୂବ-ତ EC
ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ଗଲଖିଗବ I
୨୨. ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାେୁଡ଼କ
ି େ କାେବାେ:
(୧) ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟଗେ ଜ୍ଞାନ: (କ) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ସୁ ଗମାଗଟା ପ୍ରଗୟାେ; କିମବା
(ଖ) ଗେଗକୌଣସି ସେକାେୀ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ େିଗପାଟତ କେିବା; କିମବା
(େ) ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ ମିଳଲ
ି ା; କିମବା
(ଘ) ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ ସମୟଗେ ମିଳଲ
ି ାI
(୨) ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାେୁଡକ
ି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ ଗପ୍ରାଗେକେଟି ଏକ ସାଇଟଗେ ନିମତାଣ କୋୋଇଛି
କିମବା ବେନ କୋୋଇଛି, ୋୋ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ I ଅନୁ ମତିପ୍ରାପ୍ତ କିମବା ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କୋୋଇଛି ୋୋକି ସ୍ଥାୟୀ
ଭାବଗେ ଚାଲିପାେିବ I ପେତୟାପ୍ତ ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷା ସେିତ ପେିଗବଶ ମାନଦଣ୍ଡେ ଅନୁ ପାଳନ; ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି
ସନ୍ଧାନ ନକାୋତ୍ମକ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଗେବ I ନିଗଦତଶନାମା ସେିତ ଆଇନ ଅନୁ ୋୟୀ ଅନୟାନୟ କାେତୟ ସେିତ ସୁପାେିଶ କୋୋଇଛି
I ପ୍ରତିକାେ ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ପେିଶଷ୍ଠ
ି - XV କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ସେଣ କେନ୍ତୁ I

(୩) େଦି, ଗେଉଁଠାଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେ
ି ଫ୍ଳାଫ୍ଳ ସକୋତ୍ମକ, ଗସେି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଗେ I ଏେି ବେତ ଉପେୁକ୍ତ ଗେଫ୍ଗେନସ
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସେିତ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗେବ I ପେିଗବଶ କ୍ଷତି, ପ୍ରତିକାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ମୂଲୟାଙ୍କନ I ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ
ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ମାନକ ToR ସେିତ ଉତ୍ସ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ଗୋେନା I
(୪) ସମୟ ସମୟଗେ ପେିଗବଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତିେ ଆକଳନ ପାଇଁ CPCB ନିଗଦତଶାବଳୀ ୋେି କେିବ I ସମୟ
(୫) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଗେପେି ପେିଗବଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତିେ ଆକଳନ େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେିଗବ I ଏେି ପେିଗପ୍ରକ୍ଷୀଗେ CPCB ଦ୍
issued ାାୋ ୋେି କୋୋଇଥିବା ନିଗଦତଶାବଳୀ ଅନୁ ୋୟୀ I ପ୍ରତିକାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉତ୍ସ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି
ଗୋେନା ଏକ ଭାବଗେ I ଏକ ACO ମାଧ୍ୟମଗେ EIA େିଗପାଟତଗେ ସ୍ independent ାାଧୀନ ଅଧ୍ୟାୟ I
(୬) ପେିଗବଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପାଇଁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ ଏବଂ ବିଗେଷଣ I ପ୍ରତିକାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ସମବଳ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ଗୋେନା ଗେବ I ଏକ ପେିଗବଶ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ଦ୍ୱାୋ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ େଥାଥତ
ଭାବଗେ ସୂଚତ
ି କୋୋଇଛି, ୧୯୮୬, କିମବା ଏକ ପେିଗବଶ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ପାଇଁ ୋତୀୟ ସ୍ୱୀକୃ ତି ଗବାଡତ ଦ୍ୱାୋ
ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ I ପେୀକ୍ଷା ଏବଂ କାଲିଗେସନ୍ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ, କିମବା ବ Scientific ଜ୍ଞାନିକ ପେିଷଦେ ଏକ
ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ଏବଂ I ପେିଗବଶ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ କାେତୟ କେୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ I
(୭) ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି େଠିତ EMP େ କାେତୟକାେିତାକୁ ଧାେତୟ କେିବ I ପ୍ରତିକାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ଉତ୍ସ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ଗୋେନା I ୧.୫ େୁଣ ପେିଗବଶ କ୍ଷତି ଆକଳନ ଏବଂ ଅଥତନ benefit ତିକ ଲାଭ ସେିତ ଅନୁ େୂପ I ସୁ ଗମାଗଟା
ପ୍ରଗୟାେେୁଡ଼କ
ି େ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗେତୁ କିମବା ଦୁ ଇଥେ I ପେିଗବଶେ କ୍ଷତି ଆକଳନ ଏବଂ ମାମଲାେୁଡ଼କ
ି େ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗେତୁ ଆଥିକ
ଲାଭ I କ Government ଣସି ସେକାେୀ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ reported ାାୋ େିଗପାଟତ କୋୋଇଛି କିମବା ମୂଲୟାଙ୍କନ
ସମୟଗେ ମିଳଲ
ି ା I କମିଟି କିମବା ଆଗବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ ସମୟଗେ େଦି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ, ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ
ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଭାବଗେ I େଦି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁ ୋୟୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉପେୁକ୍ତ ନିଗଦତଶାବଳୀ କିମବା େନ୍ତ୍ରକ pres ଶଳ ନିଗଦତଶ ଗଦଇପାଗେ
Iୋୋ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଉପଗୋକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାେତୟ ପୂେଣ କେିଗବ I
(୮) ସୁ ଗମାଗଟା ଆଗବଦନ ମାଧ୍ୟମଗେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟଗେ, Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବିଳମବ ଶୁଳ୍କ I ୧,000 / - ପ୍ରତି ବେତ ‘B୨’
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ଗେ ଦିନ; Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତ ‘B୧’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପ୍ରତିଦନ
ି ୨,000 / - ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ; ଏବଂ Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବେତ ‘ଏ’ ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କ
ି ଗେ ପ୍ରତିଦନ
ି ୫,000 / - ଦ୍ୱାୋ ଗଦୟ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ, ଆଗବଦନ
ସମୟଗେ, ଏକ ତାେିଖ ପାଇଁ େଣନା କୋୋଏ I ଆଗବଦନ ତାେିଖ ପେତୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ I
(୯) କ Government ଣସି ସେକାେୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ violation ାାୋ ଉଲ୍ଲଂଘନ େିଗପାଟତେ ଜ୍ଞାନ ଉପଗେ କିମବା
ସମୟଗେ ମିଳଲ
ି ା I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ app ାାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ କିମବା ଆଗବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ, େଦି ଥାଏ, ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକେଣ, Rs ୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବିଳମବ ଶୁଳ୍କ I ବେତ ‘B୨’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପ୍ରତିଦନ
ି ୨,000 / - ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ; Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବେତ ‘B୧’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ଗେ ପ୍ରତିଦନ
ି ୪,000 / -; ଏବଂ Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ୧0,000 / - ପ୍ରତି ବେତ ‘ଏ’ ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କ
ି େ

ଦିନ, ଗସେି ସମୟଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ paid ାାୋ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I ଆଗବଦନ ତାେିଖ, ଆଗବଦନ ତାେିଖ
ପେତୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ତାେିଖ ପାଇଁ େଣନା କୋୋଏ I ଉପ-ଧାୋ (୮) ଏବଂ (୯) େ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ, ଉଲ୍ଲଂଘନ ତାେିଖ ଗେବ I
୧୪ ଏପ୍ରି ଲ, ୨0୧୮ ଗବାଲି ବିଗବଚନା କୋୋଏ (ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ସମୟ ୱିଗଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଗେବାେ ତାେିଖ I ଉଲ୍ଲଂଘନ
ମାମଲା ଭିଡଓ
ି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖୟା S.O. ୧୪ ମାର୍ଚ୍ତ, ୨0୧୭ ଏବଂ ୮0୪ (ଇ) ତାେିଖ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ଭିଡଓ
ି ଆଗଦଶଗେ
ମାନୟବେ ଉର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଆଗଦଶ ୧୪ ତାେିଖ I ମାର୍ଚ୍ତ, ୨0୧୮ ଗେ WMP ନମବେ ୩୩୬୧ ଏବଂ ୩୩୬୨
ଏବଂ WMP ନମବେ ୩୭୨୧ ଗେ WMP ନମବେ I ୧୧୧୮୯ େ ୨0୧୭) କିମବା ବଷତେ ପ୍ରଥମ ଏପ୍ରି ଲ୍ ଗେଉଁଥିଗେ
ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟିଥିଲା I
(୧0) ପାଞ୍ଚ ବଷତ ପାଇଁ ବ valid ଧ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟି ଦାଖଲ କେିବାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଆବଶୟକ ଗେବ I ପ୍ରତିକାେ
ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉତ୍ସ ପେିମାଣ ସେିତ ସମାନ I ଅେଗମଗଣ୍ଟସନ୍ ଗୋେନା ଏବଂ SPCB କିମବା
UTPCC ସେିତ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଏବଂ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ୱାୋ ସୁପାେିଶ କୋେିବ ଏବଂ ଏୋ ଦ୍ୱାୋ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗେବ I
ତିନି ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ସମାନ ଲାେୁ କେିବାେ ସର୍ତ୍ତ ସେିତ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ବଷତ
(୧୧) ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେିଗବ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ ୧୩ ଏବଂ
େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଅନୁ ୋୟୀ ଗେବ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ ୧୪ ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ବୟବସ୍ଥା I
(୧୨) ଧାୋ ୧୫ ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କ
ି େ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ I ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ I
(୧୩) ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଅନୁ ଦାନ ପୂବତେୁ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟି େମା କୋେିବ I ଏବଂ ପ୍ରତିକାେ ଗୋେନାେ ସଫ୍ଳ େୂପାୟନ
ପଗେ ମୁକ୍ତ ଗେବ ଏବଂ I ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉତ୍ସ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ଗୋେନା, ଏବଂ ସୁପାେିଶ ପଗେ I ବେତ “ଏ” ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା
କାେତୟକଳାପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟ ଦ୍ୱାୋ କିମବା I SPCB କିମବା UTPCC, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ,
ଏବଂ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଅନୁ ଗମାଦନ I
(୧୪) ଆେୁ େି ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ୋେୟ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ବିଗୋଧଗେ କାେତୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେଣ କୋେିବ I ସେକାେୀ କିମବା
ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ଆଡମିନଗି ଷ୍ଟ୍ରସନ୍ କିମବା SPCB କିମବା UTPCC, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା)
ଅଧିନିୟମ, ୧୯୮୬ େ ଧାୋ ୧୯ ଅନୁ ୋୟୀ I
(୧୫) ଅଧିକନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ କାେତୟ କେିବାକୁ କିମବା ଦଖଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ କ consent ଣସି ସମ୍ମତି ନାେିଁ I
ପ୍ରକଳ୍ପ ପେିଗବଶ ମଞ୍ଜୁେ ନଗେବା ପେତୟନ୍ତ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ। େଦି ଗପ୍ରାଗେକେକୁ ପୂବତ- EC ବିନା ଅପଗେଟ୍ କିମବା
ବୃ ର୍ତ୍େ
ି ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି I କିମବା ପୂବ-ତ ଇପି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ସମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବଗେ ବିଗବଚନା
କୋେିବ ଏବଂ ଗେବ I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ େିଗପାଟତ କେିବାେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟଗେ ସମାପ୍ତ ଗେବ I ଏୋେ ଧାୋ ୧୪
େ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଅନୁ ୋୟୀ େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ନିଅନ୍ତୁ I ବିଜ୍ଞପ୍ତି ; େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଗନବାକୁ ଆବଶୟକ

କେୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଷତ, ଗେପେତୟନ୍ତ ପୂବ-ତ EC ପାଇଁ ଆଗବଦନ EIA େିଗପାଟତ କିମବା EMP ସେିତ
ଦାଖଲ ଗୋଇନାେିଁ I ଏେି ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ I
୨୩. ଅଣ-ଅନୁ ପାଳନେ କାେବାେ: (୧) ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନେ ଜ୍ଞାନ, ଗେପେି I ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଇପାଗେ, ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ
ଦ୍ the ାାୋ ସୁ ଗମାଗଟା େିଗପାଟତ ଉପଗେ ଆଧାେ କେି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କୋେିବ I କିମବା କ Government ଣସି ସେକାେୀ
ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ reporting ାାୋ େିଗପାଟତ କେିବା କିମବା ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ ମିଳଲ
ି ା I କମିଟି କିମବା ଆଗବଦନ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ ସମୟଗେ େଦି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଥାଏ I
(୨) ବେତ “ଏ” ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କ
ି ଉପଗେ ପୂବତ- EC େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ purpose ାାୋ େଠିତ
ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟକ
ି ୁ ପଠାେିବ, ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତେଗେ I
(୩) ବେତ “ବି” ସମବନ୍ଧଗେ ପୂବ-ତ EC େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ େିଗପାଟତ ଗୋଇନଥିବା I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଉଗଦଶୟଗେ େଠିତ ବିଗଶଷଜ୍ଞ
କମିଟକ
ି ୁ ପଠାେିବ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ୋେୟ ସ୍ତେଗେ I
(୪) ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ େଠିତ ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟେ
ି ଅନୁ ପସ୍ଥିତଗି େ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୂଲୟାଙ୍କନ I କମିଟି ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି ଭାବଗେ କାେତୟ
କେିବ I
(୫) ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି a ଗେ େିଗପାଟତ ଗୋଇଥିବା ଅଣ-ଅନୁ ପାଳନ ଉପଗେ ବିଚାେବିମଶତ କେିବ I ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ପ୍ରଣାଳୀ ୋୋ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଗେଗବ I ବୟକ୍ତିେତ ଭାବଗେ କିମବା ଏକ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଗେ
ଆବଶୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ ପ୍ରଦାନ କେିବା I ଭିଡଓ
ି କନଫ୍ଗେନସ ମାଧ୍ୟମଗେ, ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଆେିବ I
(୬) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଶଷ ଗେବା ପଗେ, ବିଗଶଷଜ୍ଞ କମିଟି ନିଦଷ୍ଟ
ି କେିଗବ I ଅନୁ ପାଳନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା କାେତୟ ଗୋେନା ପାଇଁ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କୁ ସୁପାେିଶ I ପୂବତ- EC ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟି ପେିମାଣ I SPCB କିମବା UTPCC
ସେିତ ଅନୁ ପାଳନ ଉଗଦଶୟଗେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତତା ଭାବଗେ େମା କୋୋଇଛି I ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ I
(୭) କାେତୟ ଗୋେନାେ ସଫ୍ଳ େୂପାୟନ ପଗେ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଗେବ I ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟେ
ସୁପାେିଶ ଉପଗେ I ବେତ “ଏ” ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି ଗେ CPCB ନିଗଦତଶାଳୟ; ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ SPCB କିମବା UTPCC I ବେତ “ବି”
ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କ
ି I
୨୪. େିଲ୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଏବଂ ବାଲି ଖଣି ପାଇଁ ମନିଟେିଂ ପର୍ଦ୍ଧତି I କିମବା ଅନୟାନୟ ଖଣିେ ପଦାଥତେ ନଦୀ ଶେୟା
ଖଣି ଏବଂ ଖଣି, କିଷ୍ଟେ େଠନ: -

(୧) ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଦଷ୍ଟ
ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ୋେି କେିବ I ସମୟ ସମୟଗେ ‘ଗଛାଟ ଖଣିେ
ପଦାଥତ’ ଖନନ ପାଇଁ େିଲ୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େିଗପାଟତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇଁ I ସମୟ
(୨) ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏୋେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୋେି କେିବ I ପେିଗବଶ ଅଡିଟ୍ ସେିତ ‘ଗଛାଟ
ଖଣିେ ପଦାଥତ’େ ଖଣି ଉପଗେ ମନିଟେିଂ, ସମୟ ସମୟଗେ।
(୩) କିଷ୍ଟେ ପେିସ୍ଥିତି ସମବନ୍ଧଗେ ପର୍ଦ୍ଧତି ନିମନଲିଖିତ ଗେବ: (କ) ଗୋଟିଏ ପାେିପାଶ୍ୱିକ ଦୂ େତା ଗେଗତଗବଗଳ ଏକ କିଷ୍ଟେ ସୃଷ୍ଟି ଗେବ I ଲିଜ୍ ଅନୟ ଲି ଜ୍ ପେିସେେୁ ୫00 ମିଟେେୁ କମ୍
ଅଗଟ I ଏକମାତ୍ର ଖଣିେ ଗକ୍ଷତ୍ର ୋୋ ଖଣି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ କିମବା I ୯ ଗସଗପେମବେ, ୨0୧୩ ଗେ ଏବଂ ପଗେ କ୍ୱାେୀ
ଲାଇଗସନସ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିଲା I ସଂଲଗ୍ନ ଗକ୍ଷତ୍ର, ୋେୟ ସେକାେଙ୍କ ଖଣି ଏବଂ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବିଭାେ I କେିବ, (i) ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପେିସ୍ଥିତି ଅନୁ ୋୟୀ କିଷ୍ଟେେ ଆକାେ ବୟାଖୟା କେନ୍ତୁ I ଏବଂ ଖଣି ଗୋେନା ଏବଂ EIA
କିମବା EMP େ କାେତୟାନବୟନ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ;
(ii) ଖଣି ଗୋେନା ଏବଂ ଏକ EIA କିମବା EMP ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I କିଷ୍ଟେ;
(iii) ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖଣି ଗୋେନା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ EIA କିମବା EMP ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଗସେି
ସଂଗୋେଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ କିଷ୍ଟେକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେି େୁ ଅ; ଏବଂ
(iv) ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରଗପାେସତଙ୍କ ଠାେୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରେ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I କିଷ୍ଟେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟକାେିତା ପାଇଁ ପୂବତ
ନିର୍ଦ୍ଧତାେିତ ଅନୁ ପାତ I ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ EIA କିମବା EMP I
ଆେୁ େି ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛି ଗେ ତିନି ବଷତ କିମବା ତା’ଠାେୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲିଜ୍ କାେତୟକ୍ଷମ ନୁ ଗେଁ I ଲି ଜ୍ ୋୋ ୧୫
ୋନୁ ୟାେୀ, ୨0୧୬ ସୁର୍ଦ୍ଧା ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପାଇଛି, କିଷ୍ଟେେ ଗକ୍ଷତ୍ର େଣନା ପାଇଁ େଣନା କୋେିବ ନାେିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ
କୋେିବ I ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, EIA କିମବା EMP ଗେ I
(ଖ) େିଲ୍ଲା ଖଣିେ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଏେି ପାଣ୍ଠି ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୟବେୃ ତ ଗୋଇପାେିବ I ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ EIA କିମବା EMP େ
କାେତୟାନବୟନ;
(େ) ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କିମବା ‘କିଷ୍ଟେ EMP’, ଗେଗେତୁ ମାମଲାଟି ଆବଶୟକ ଗୋଇପାଗେ I ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବୟ ବାେୟତାକୁ ଧେିବା
ପାଇଁ ସମଗ୍ର କିଷ୍ଟେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ I ଏେି େିଗପାଟତେୁଡକ
ି କିଷ୍ଟେେ ପେିବେନ କ୍ଷମତା, ପେିବେନ ଏବଂ ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୁେଣ
ଏବଂ େିଚାେତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, େିଓ-ୋଇଗଡ୍ରାଗଲାେିକାଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ I କିଷ୍ଟେ ଗକ୍ଷତ୍ର ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କିମବା ‘କିଷ୍ଟେ
EMP’ ଗେବ I ୋେୟ କିମବା ୋେୟ ମଗନାନୀତ ଏଗେନିସ କିମବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ I କିଷ୍ଟେଗେ କିମବା
କିଷ୍ଟେଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ;

(ଘ) ସମଗ୍ର କିଷ୍ଟେ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସବତସାଧାେଣ ପୋମଶତ ଗେବ ୋୋ ପଗେ ଫ୍ାଇନାଲ୍ I ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କିମବା ‘କିଷ୍ଟେ
EMP’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କିଷ୍ଟେ ଗେବ I ପ୍ରସ୍ତୁ ତ;
(ଙ) ପ୍ରି -ଇସି କିମବା ପ୍ରି -ଇପି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ ପାଇଁ ଆଗବଦନ କୋେିବ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I ବୟକ୍ତିେତ ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରସ୍ତାବକ I କିଷ୍ଟେଗେ ଥିବା ବୟକ୍ତିେତ ଲିଜ୍ ଧାେକମାଗନ ଏୋକୁ ବୟବୋେ କେିପାେିଗବ I ସମାନ ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କିମବା ‘କିଷ୍ଟେ
EMP’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଉଗଦଶୟଗେ I ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପାଇଁ ଆଗବଦନ I ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କିମବା ‘କିଷ୍ଟେ’
I EMP ’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଗେକ any ଣସି ମେତ୍ .କୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଗେ େଖି ଅପଗଡଟ୍ ଗେବ I ଦାଖଲ ସ୍ତେଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ;
(ଚ) ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କିମବା ‘କିଷ୍ଟେ EMP’ େ ବିବେଣୀ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଗସେି କିଷ୍ଟେଗେ ପ୍ରଗତୟକ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ
କିିୟୋନସଗେ ପ୍ରତିଫ୍ଳିତ I ମୂଲୟାଙ୍କନ I କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ କେିବ ଗେ ‘କିଷ୍ଟେ’େୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତିକାେକ ପଦଗକ୍ଷପ I EIA ’କିମବା‘
କିଷ୍ଟେ EMP ’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ େୂଗପ ପ୍ରତିଫ୍ଳିତ ଗୋଇଛି I ବୟକ୍ତିେତ-ଗପ୍ରାଗେକେ ପାଇଁ ପୂବତ- EC
କିମବା ପୂବ-ତ EP େ ସର୍ତ୍ତ I ଗସେି କିଷ୍ଟେଗେ ପ୍ରସ୍ତାବକମାଗନ I
୨୫. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କିମବା ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତି ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ଅପିଲ୍ I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ
ଅନୁ ଗମାଦିତ I
(୧) ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ଗେକ Any ଣସି ଅପିଲ୍, ଗେପେି ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ
କୋୋଇପାଗେ I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବୁୟନାଲ୍ ସେିତ େଦି ମିଗଳ, ଗତଗବ ୋତୀୟ ସବୁ େ ଟ୍ରିବୁୟନାଲେ
ଧାୋ ୧୬ ଅନୁ ୋୟୀ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ତିେିଶ ଦିନେ ଅବଧି I ଅଧିନିୟମ, ୨0୧0 ସର୍ତ୍ତ େେିଛ ି ଗେ ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍
ଟ୍ରିବୁୟନାଲ୍ େଦି ଆଗବଦନକାେୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ େୁ ଅନ୍ତି ଉକ୍ତ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ଅପିଲ୍ ଦାଖଲ କେିବାେ େଗଥଷ୍ଟ କାେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତିଗୋଧ
କୋୋଇଛି, ଏୋକୁ ଗେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ I ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବୁୟନାଲ୍ ଆକେ, ୨0୧0 େ ଧାୋ ୧୬ ଅନୁ ୋୟୀ ଦାଖଲ
କୋୋଇଛି I ଅବଧି ଷାଠିଏ ଦିନେୁ ଅଧିକ ନୁ ଗେଁ I
୨୬. ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ବୟତିକ୍ରମ I
ନିମନଲିଖିତ ମାମଲାେୁଡ଼କ
ି ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP ଆବଶୟକ କେିବ ନାେିଁ, େଥା: (୧) ମାନୁ ଆଲ ଖଣି ଦ୍ Kum ାାୋ ସାଧାେଣ ମାଟି କିମବା ବାଲି ଉଗର୍ତ୍ାଳନ, କୁ ମାେସ୍ (କୁ ମ୍ଭାେ) ଙ୍କ ଦ୍ .ାାୋ I ଗସମାନଙ୍କ
େୀତିନୀତି ଅନୁ ୋୟୀ ମାଟି ୋଣ୍ଡି, ଦୀପ, ଗଖଳନା ଇତୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେ;
(୨) ମାନୁ ଆଲ ଖଣି ଦ୍ୱାୋ ସାଧାେଣ ମାଟି କିମବା ବାଲି ଉଗର୍ତ୍ାଳନ, ମାଟି ଟାଇଲ୍ ନିମତାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କିଏ I ମାଟି ଟାଇଲ୍
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେ;
(୩) କୃ ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବନୟା ପଗେ କୃ ଷି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ବାଲି େମା େଟାଇବା;

(୪) ଗ୍ରାମଗେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ସେୁ ବାଲି ଏବଂ ସାଧାେଣ ପୃଥିବୀେ ପାେମ୍ପାେିକ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ I ବୟକ୍ତିେତ ବୟବୋେ କିମବା ଗ୍ରାମଗେ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାେତୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ;
(୫) ଗ୍ରାମ ଗପାଖେୀ କିମବା ଟୟାଙ୍କେ ଡି-ସିଲିଂ, େଁା ନିମତାଣ ପେି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାେତୟ କଗେ I ୋସ୍ତା, ଗପାଖେୀ, ମୋତ୍ମା ୋନ୍ଧୀ
ୋତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିେୁକ୍ତି ଏବଂ େୟାଗେଣ୍ଟି ସ୍କି ମ୍, ଅନୟାନୟ ସେକାେୀ ପ୍ରାଗୟାେିତ ଗୋେନା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ଉଦୟମ;
(୬) େ ar ଖୟ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ସାଧାେଣ ପୃଥିବୀେ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ କିମବା ଗସାସିଂ କିମବା owing ଣ I ୋସ୍ତା, ପାଇପଲାଇନ
ଇତୟାଦି I
(୭) ଡୟାମ୍, େଳଭଣ୍ଡାେ, ୱାୟାର୍, ବୟାଗେଜ୍, ନଦୀ, ଏବଂ ଗକନାଲେୁଡକ
ି େ ଗଡ୍ରେିଂ ଏବଂ ଡି-ସିଲିଂ I ଗସମାନଙ୍କେ
େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ, େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିପେତୟୟ ପେିଚାଳନା;
(୮) େୁେୁୋଟ ଭିଡଓ
ି ଗେ ଭଞ୍ଜାୋ ଏବଂ ଓଡସ ଦ୍ୱାୋ ବାଲିେ ପାେମ୍ପାେିକ ବୃ ର୍ତ୍େ
ି ତ କାେତୟ I ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖୟା GU / ୯0 (୧୬) /
MCR-୨୧୮୯ (୬୮) / ୫-CHH, ୧୪ ଗଫ୍ବୃ ଆେୀ, ୧୯୯0 େୁେୁୋଟ ସେକାେ;
(୯) ଇଣ୍ଟେ ଟାଇଡ୍ ଗୋନ୍ ମଧ୍ୟଗେ ଚୂନ ଗଶଲ୍ (ମୃତ ଗଶଲ୍), ଶ୍ରର୍ଦ୍ଧାଳୁ ଇତୟାଦି ମାନୁ ଆଲ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ I ପାେମ୍ପାେିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ;
(୧0) େଳଗସଚନ କିମବା ପାନୀୟ େଳ ଉଗଦଶୟଗେ କୂ ଅ ଗଖାଳିବା;
(୧୧) ବିଲିଡଂେୁଡକ
ି ପାଇଁ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଗଖାଳିବା, ପୂବତ-ଇସି କିମବା ପୂବତ-ଇପି ଆବଶୟକ କଗେ ନାେିଁ I ସମ୍ଭବତଃ;
(୧୨) ଗକନାଲଗେ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଇଥିବା କ bre ଣସି ଭଙ୍ଗେ ପିେିଂ ପାଇଁ ସାଧାେଣ ପୃଥିବୀ କିମବା ମାଟିେ ଖନନ, ପେିସ୍ଥିତି ପେି
ଗେକ disaster ଣସି ବିପେତୟୟ କିମବା ବନୟା ପେିସ୍ଥିତେ
ି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନାଲା, ଗଡ୍ରନ୍, େଳ ଶେୀେ ଇତୟାଦି I େିଲ୍ଲା
କଗଲକେେ କିମବା େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କିମବା ଅନୟ କ compet ଣସି ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣେ ନିଗଦତଶ;
(୧୩) ଆଇନ କିମବା ନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ ୋେୟ ସେକାେ ଗଘାଷିତ କାେତୟକଳାପେୁଡକ
ି ଖଣି ଖନନ ନୁ ଗେଁ I କାେତୟକଳାପ;
(୧୪) ସ olar େ ଫ୍ଗଟା ଗଭାଲିେକ୍ (PV) ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସ olar େ ତାପେ ବିଦୁୟତ୍ ଗକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ I ଗସାଲାେ ପାକତେ ବିକାଶ
ଇତୟାଦି;
(୧୫) କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ପାଇଁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ କାେତୟକଳାପ I ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ଗସ୍କଲ
ଅପଗେସନ୍ ଗେଉଁଠାଗେ ଏବଂ କ commercial ଣସି ବୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ େଡିତ ନୁ ଗେଁ;
(୧୬) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ୋୋ କାେତୟସୂଚୀଗେ ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ ନୁ ଗେଁ, କାେତୟ କେିବାକୁ କିମବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛି I ଗପ୍ରାଗେକେ
ପେିସେଗେ ୋୋ ପାଇଁ ପୂବ-ତ EC କିମବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ପୂବତେୁ ମଞ୍ଜୁେ ଗୋଇଛି;

(୧୭) ଏେିପେି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିଳ୍ପ େୃେ ସେିତ ବୟକ୍ତିେତ ଶିଳ୍ପେୁଡକ
ି I ସମାନ ପ୍ରକାେେ ଶିଳ୍ପ ସେିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍
ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ଗେପେିକି ଆଇଟମ୍ ୧୬, ୧୮, ୨୪, ୨୫ କିମବା I କାେତୟକଳାପେ ପୂବ-ତ ପେିଭାଷିତ ଗସଟ୍ ସେିତ ଗସେି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍
ଇଗଷ୍ଟଟ୍ (ଅବଶୟ ନୁ ଗେଁ) I ଏକମାତ୍ର), ଗେପେତୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା I ପାଳନ କୋୋଇଛି (ଏେିପେି ଇଗଷ୍ଟଟ୍ /
କଗମ୍ପିକ୍ସେୁଡକ
ି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ଚିହ୍ନତ
ି ପେିଚାଳନା େେିବା ଆବଶୟକ I ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ପାଳନ କେିବା ନିଶ୍ଚିତ
କେିବାେ ଆଇନେତ ଦାୟିତ୍। ସେିତ I ପୂବତ- EC େ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏେି ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଗୋଇପାଗେ I
ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ େୀବନ ସାୋ ଅବସ୍ଥା);
(୧୮) ୫00 ଗେକେେେୁ କମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ଏବଂ କ industry ଣସି ଶିଳ୍ପକୁ େୃେ ନିମତାଣ କେୁନାେିଁ
I
ଗଶ୍ରଣୀ ‘A’ କିମବା ‘B୧’ କିମବା ‘B୨’ କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ;
(୧୯) ଗକାଇଲା ଏବଂ ଅଣ ଗକାଇଲା ଖଣିେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ;
(୨0) ଭୂକମ୍ପ ସଗବତକ୍ଷଣ ୋୋ ସମୁଦ୍ର ତଥା ଉପକୂ ଳ ଗତଲ ପାଇଁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସଗବତକ୍ଷଣେ ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ I ଗକାଇଲା ଗବଡ୍
ମିଗଥନ ଏବଂ ଗସଲ୍ େୟାସ୍ ସେିତ େୟାସ୍, େଦି େିୋତି ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି ମିଳଥ
ି ାଏ I ଶାେୀେିକ ସଗବତକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂବତ- EC କିମବା
ପୂବତ- EP େ ପୂବତ ଅବସ୍ଥା;
(୨୧) ୨000 ଗେକେେ ପେତୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତକ
ି କମାଣ୍ଡ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେିତ େଡିତ କ୍ଷୁଦ୍ର େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ;
(୨୨) ବେତୟ ଉର୍ତ୍ାପ ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ ବଏଲେ (WHRB) ବୟବୋେ କେି ଥମତାଲ୍ ପାୱାର୍ ପିାଣ୍ଟ I ସୋୟକ ଇନ୍ଧନ;
(୨୩) ଖଣିେ ଗଗ୍ରଗଡସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ଚୂର୍ଣ୍ତ ଏବଂ ସ୍କି ନ
ର ଂି (ଧାତୁ େ ଆକାେ) I
(୨୪) ଦ୍ Secondary ାିତୀୟ ଧାତବ ବିଦୟା ୟୁ ନଟ୍
ି ,(କ) ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ, ଚୁଲା ଗେପେିକି ଇନଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କିମବା ଇଗଲକିେ ରକ୍ ଆର୍ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ ସେିତ େଡିତ I
କିମବା େଳମଗ୍ନ ଆକ୍ତ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କିମବା ଅନୟାନୟ େୟାସ୍ ଆଧାେିତ ଚୁଲା, କ୍ଷମତା ପେତୟନ୍ତ I
ବାଷିକ ୧,00,000 ଟନ୍;
(ଖ) ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ, ଚୁଲି ଗେପେିକି କଗପାଲା ଏବଂ ଗକାଇଲା ବୟବୋେ କେୁଥିବା ଅନୟ ଚୁଲା ସେିତ େଡିତ I
ବାଷିକ ୬0,000 ଟନ୍ ପେତୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି େିଗକଟ୍;
(େ) ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବେତୟବସ୍ତୁ ନିୟମ, ୨0୧୬ ଅନୁ ୋୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ପୁନ - ସାଇକିିଂ ୟୁ ନଟ୍
ି I

(୨୫) ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଏକୁ ଟଆ
ି େି-ଗୋଲ୍ ମିଲ୍, (କ) ବାଷିକ ୧, 00, 000 ଟନ୍ ପେତୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ସେିତ ପିକଲିଂ ଅପଗେସନ୍ ସେିତ େଡିତ I
(ଖ) ବାଷିକ ୨, 00, 000 ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ପିକିଂ ଅପଗେସନ୍ ସେିତ େଡିତ ନୁ ଗେଁ;
(େ) ପିକଲିଂ ସେିତ େଡିତ ନୁ ଗେଁ ଏବଂ ପୁନ heating େେମ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନେ ଆବଶୟକତା ନାେିଁ;
(୨୬) ଓଡିଆ ଗପାଟତଲୟାଣ୍ଡ ସିଗମଣ୍ଟ (ଓପିସି), ଗପାଟତଲୟାଣ୍ଡ ଗପାଗୋଲାନା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ I ସିଗମଣ୍ଟ
(ପିପିସି), ଗପାଟତଲୟାଣ୍ଡ୍ ସିାଗ୍ ସିଗମଣ୍ଟ (PSC), ଗମସନାେୀ ସିଗମଣ୍ଟ କିମବା ଅନୟ କ .ଣସି ପ୍ରକାେେ I ପୂବ-ତ EC େ
ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ଗମାଦିତ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟଗେ ସିଗମଣ୍ଟ I
(୨୭) ‘ଗକାଇଲା ଟାର୍ ପିଚ୍’ ତେଳିବା ପାଇଁ ଏକାକୀ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ;
(୨୮) ଏକକ ସୁପେ ଫ୍ସଗଫ୍ଟ୍ ପାଉଡେେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଏକୁ ଟଆ
ି ଗ୍ରାନୁ ଗଲସନ୍;
(୨୯) ସାେେ ନିମ୍ ଆବେଣ କିମବା ସାେେ ଦୁ େତ, େଦି ସମୁଦାୟ I ଉତ୍ପାଦନ ପୂବ-ତ EC େ ମଞ୍ଜୁେୀପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତାଠାେୁ ଅଧିକ
ନୁ ଗେଁ I ବୟବେୃ ତ ଆବେଣ କିମବା ଦୁ େତୀକେଣ ସାମଗ୍ରୀ;
(୩0) ପାୋଫ୍ି ନ୍ ମେମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ;
(୩୧) ଓପିଅମେୁ ଆଲକାଲଏଡ୍ର ଉଗର୍ତ୍ାଳନ;
(୩୨) ପଲିମେ ଗ୍ରାନୁ ଲସ କିମବା ଗ୍ରାନୁ ଲସେୁ ମନୁ ଷୟକୃ ତ ତନ୍ତୁେୁ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ I କିମବା ଗଫ୍ିକ୍ କିମବା ଚିପ୍ସ;
(୩୩) LAB େୁ େ Line ଖୟ ଆଲ୍କାଇଲ୍ ଗବନଗେନ୍ ସଲଗଫ୍ାନିକ୍ ଏସିଡ୍ (LABSA) େ ଉତ୍ପାଦନ;
(୩୪) ଗଦଶ ଲିକର୍ (େଥା ମଗୋୱା ଫ୍ୁ ଲ, କାେୁ ଇତୟାଦି ଉପଗେ ଆଧାେିତ) କ୍ଷମତା ପେତୟନ୍ତ ୟୁ ନଟ୍
ି I ଦ ୧0 ନିକ ୧0
କିଗଲା ଲିଟେ;

(ଅନୁ ଗଚ୍ଛଦ ୨ ଏବଂ ୭ ଗଦଖନ୍ତୁ)
ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ପେିଷ୍କାେତା କିମବା ପ୍ରାଥମିକତା ଆବଶୟକ କେୁଥିବା ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକ
ି େ ତାଲିକା I ପେିଗବଶ ଅନୁ ମତି,
ଗେପେି ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ I

ଆଇଟମ୍

ପ୍ରକଳ୍ପ

୧
୧

ସୀମା ସୀମା ସେିତ ବେତ

୨

େଦି ଅଛି

A୧

B୧

B୨

୩

୪

୫

୬

(କ) ନାବାଳିକାେ

> ୧00 ଗେକେେ

୫ ଗେକେେ ଏବଂ ≤

<୫ ଗେକେେ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଖଣି

ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର

୧00 ଗେକେେ

ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର

(୧) ନାବାଳିକାେ

ଖଣିେ ପଦାଥତ

ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I

ଖଣି I ସେିତ ଖଣିେ
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଗମାେ
ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକ
୨ ଗେକେେେୁ ଅଧିକ
ପେତୟନ୍ତ ୫ ୋ
ଗେବ ବିଭ୍ରାଟ ସ୍ତେକୁ
ସୂଚତ
ି
ବିଗଶଷଜ୍ଞ
ମୂଲୟାଙ୍କନ I
କମିଟି (୨) ଖଣି
ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର
କିଷ୍ଟେ ପେିସ୍ଥିତି
ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ I

୨

ଅଫ୍ଗଶାେ ଏବଂ
ଅନଗଶାେ I
ଗତଲ ଏବଂ େୟାସ୍
ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ I
ସିବଏ
ି ମ୍ ଏବଂ
ଗଶଲ୍ େୟାସ୍ I
କ) ଅନୁ ସନ୍ଧାନ I

--

ଖ) ବିକାଶ ଏବଂ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଉତ୍ପାଦନ

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

(ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି)
ର୍ିତ୍ତିର୍ୂମି
ସୁବଧ
ି ା ଯଥା
ଗ୍ୟାସ୍
ସଂଗ୍ରହ କିମବା
ସଂଗ୍ରହ ଷ୍ଟେସନ,
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ପାଦନ
I
ସିେମ୍,
ପାଇପଲାଇନ,
ଇତ୍ୟାଦି) I
୩

ନଦୀ ଉପତୟକା I

> ୭୫ ଗମୋୱାଟ I

≤ ୭୫

୨୫ ପେତୟନ୍ତ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

େଳ ବିଦୁୟତ୍ ଶକ୍ତି

ଗମୋୱାଟସ୍> ୨୫

ଗମୋୱାଟସ୍

ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ ନଦୀ

ଗମୋୱାଟସ୍

େଳ ବିଦୁୟତ୍

ଉପତୟକା

େଳ ବିଦୁୟତ୍

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ

ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ;

ଗୋଟିଏେୁ ଅଧିକ
ୋେୟ କିମବା
ୟୁ ନଅ
ି ନ୍
ଗଟେିଗଟାେୀ ଗେବ
ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟଗେ
ମୂଲୟାଙ୍କି ତ
ସେକାେୀ ସ୍ତେ

୪

େଳଗସଚନ

୫0,000 ଗେକେେ

> ୧0,000

> ୨000

ସାଂସ୍କୃତକ
ି ନିଗଦତଶ

ଗେକେେ

ଗେକେେ ଏବଂ

ଗକ୍ଷତ୍ର

ଏବଂ

<୧0,000

<୫0,000 ଗେକେେ ଗେକେେ I
ସଂସ୍କୃତ

ସଂସ୍କୃତ

ନିଗଦତଶ ଗକ୍ଷତ୍ର

ନିଗଦତଶ ଗକ୍ଷତ୍ର

୫

ତାପେ ଶକ୍ତି

୫00 ଗମୋୱାଟ

> ୫ ଗମୋୱାଟ

(ଗକାଇଲା / ଲିଗ୍ନାଇଟ୍

ଏବଂ <୫00

/ ନାଫ୍ଥା

ଗମୋୱାଟ

& େୟାସ୍ ଆଧାେିତ);

(ଗକାଇଲା /
ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ / ନାଫ୍ଥା
& େୟାସ୍
ଆଧାେିତ);

ଆଇଟମ୍

(୧)

ପ୍ରକଳ୍ପ

ସୀମା ସୀମା ସେିତ ବେତ

(୨)

େଦି ଅଛି

A

B୧

B୨

(୩)

(୪)

(୫)

୫ ଗମୋୱାଟ I

> ୫ ଗମୋୱାଟ

୧00 ଗମୋୱାଟ
(ସମସ୍ତ)

ଏବଂ <୧00

ଏବଂ

ଅନୟ ଇନ୍ଧନ)

ଗମୋୱାଟସ୍

<୧୫

(ସମସ୍ତ)

ଗମୋୱାଟ,

ଏୋ ବୟତୀତ ଅନୟ

ବାଗୟାମାସ୍

ଇନ୍ଧନ

ଉପଗେ

ବାଗୟାମାସ୍ ଏବଂ

ଆଧାେିତ

ମୁୟନିସିପାଲି ଟ ି

କିମବା ବିପଜ୍ଜନକ

କଠିନ

ନୁ ଗେଁ I

ବିପଜ୍ଜନକ ନୁ ଗେଁ I

ମୁୟନିସିପାଲି ଟ ି

ବେତୟବସ୍ତୁ );

କଠିନ

> ୧୫ ଗମୋୱାଟ

ବୟବୋେ

ଏବଂ <୧00

ବେତୟବସ୍ତୁ I

ଗମୋୱାଟସ୍

ସୋୟକ ଇନ୍ଧନ

(ବୟବୋେ କେୁଛି I

ଗକାଇଲା,

ମୁୟନିସିପାଲି ଟ ି

ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ /

କଠିନ

ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ

ବିପଜ୍ଜନକ ନୁ ଗେଁ

ଉତ୍ପାଦ

ଆବେତନା /

୧୫% ପେତୟନ୍ତ

(୬)

ବାଗୟାମାସ୍
ଇନ୍ଧନ ଭାବଗେ)

୬

ଆଣବିକ ଶକ୍ତି

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

ଗକାଇଲା

ପ୍ରତି ୧ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍

ପ୍ରତି ୧ ମିଲିୟନ୍

--

ଗଧାଇବା

ବାଷିକ ଗରାପପୁଟ୍

ଟନ୍

େଦି ଗକାଇଲା

ଗକାଇଲା

ବାଷିକ

ଗଧାଇବା ଗେଉଛି

େ ଗରାପୁଟ୍

ଖଣି ଭିତଗେ

କଇଲା

ଅବସ୍ଥିତ

କିମବା
ପେମାଣୁ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ I
ଇନ୍ଧନ
୭

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତାବ
ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ
ଖଣି ସେିତ ମିଶି
ପ୍ରସ୍ତାବ।
୮

(କ) ଖଣିେ

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଗଛାଟ ଏବଂ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଉପକାେ

ମଧ୍ୟମ

େଦି ମିଗନୋଲ୍

ଶାେୀେିକ ସେିତ

ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

ଲାଭ

େଡିତ

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ

ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ

ଉଦ୍ଭି ଦ

ଫ୍ି େିଗକାଗକମିକାଲ୍

ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର

ପ୍ରକ୍ରିୟା

ପ୍ରସ୍ତାବ ଗେବ
ସେିତ ମିଳତ
ି
ଖଣି ପ୍ରସ୍ତାବ

୯

ଗପଗଲଟ ଉଦ୍ଭି ଦ

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଗଛାଟ ଏବଂ

କିମବା

ମଧ୍ୟମ

ଏକତ୍ରିକେଣ

ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

ଉଦ୍ଭି ଦ

୧0

ଧାତବ
ଶିଳ୍ପେୁଡକ
ି
& non
ferrous)
(କ) ଇଣ୍ଟିଗଗ୍ରଗଟଡ୍

> ପ୍ରତି ୧ ମିଲିୟନ୍

<୧ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍

ଷ୍ଟିଲ୍

ଟନ୍

ବାଷିକ

ଉଦ୍ଭି ଦ

ଅଗଶାଧିତ ବାଷିକ

ଅଗଶାଧିତ ଇସ୍ପାତ

--

ଇସ୍ପାତ
(ଖ) ସ୍ପଞ୍ଜ ଲ

> ପ୍ରତି 0.୫ ମିଲିୟନ୍

<0.୫ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ --

Iron େ

ଟନ୍

ବାଷିକ

ଉଦ୍ଭି ଦ

ବାଷିକ

(େ) ଅଣ-ଲ ro

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

(ଘ) ଗଫ୍ଗୋ

> ପ୍ରତି ୧.୫ ଲକ୍ଷ

.୫୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍

--

ଆଗଲାଇ

ଟନ୍

ପ୍ରତି

ଉଦ୍ଭି ଦ

ବାଷିକ

ବାଷିକ

େ
ତେଳିବା ଏବଂ
ବିଗଶାଧନ

ଆଇଟମ୍

ପ୍ରକଳ୍ପ

ସୀମା ସୀମା ସେିତ ବେତ
A

B୧

େଦି ଅଛି
B୨

(୧)

(୨)
(e) ଦ୍ୱିତୀୟ

(୩)
--

(୪)

(୫)

(i) ଫ୍ାଉଣ୍ଡ୍ରିେୁଡକ
ି

(i) ଫ୍ାଉଣ୍ଡ୍ରିେୁଡକ
ି

ଧାତବ

ଚୁଲା ସେିତ େଡିତ

ଚୁଲା ସେିତ େଡିତ

ଶିଳ୍ପ (ବିଷାକ୍ତ)

ଗେପେିକି ଇଗଣ୍ଡକ୍ସନ୍

ଗେପେିକି ଇଗଣ୍ଡକ୍ସନ୍

ଧାତୁ )

ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କିମବା

ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କିମବା

ଇଗଲକିେ ରକ୍ ଆକତ

ଇଗଲକିେ ରକ୍

ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କିମବା

ଆକତ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କିମବା

େଳମଗ୍ନ ଆର୍

େଳମଗ୍ନ ଆର୍

ଚୁଲା କିମବା ଅନୟାନୟ

ଚୁଲା କିମବା ଅନୟାନୟ

େୟାସ ଆଧାେିତ

େୟାସ ଆଧାେିତ

ଚୁଲା

ଚୁଲା,

କ୍ଷମତା ସେିତ

ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସେିତ

ଠାେୁ ଅଧିକ

୧,00,000 ଟନ୍ େୁ

ପ୍ରତି ୧,୫0,000

ଅଧିକ

ଟନ୍

ବାଷିକ

ବାଷିକ

ପ୍ରତି ୧,୫0,000

(ii) ଫ୍ାଉଣ୍ଡ୍ରିେୁଡକ
ି

ଟନ୍

ଚୁଲା ସେିତ େଡିତ

ବାଷିକ

ଗେପେିକି କଗପାଲା

(ii) ଫ୍ାଉଣ୍ଡ୍ରିେୁଡକ
ି

ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଚୁଲା

ଚୁଲା ସେିତ େଡିତ

କ୍ଷମତା ସେିତ

ଗେପେିକି କଗପାଲା

ଠାେୁ ଅଧିକ

କିମବା

ପ୍ରତି ୧,00,000

ବୟବୋେ କେୁଥିବା

ଟନ୍

ଅନୟ ଚୁଲାେୁଡ଼କ
ି I

ବାଷିକ

କ୍ଷମତା ସେିତ
ଗକାଇଲା
୬0, 000 େୁ ଅଧିକ
ବାଷିକ ଟନ୍
ପ୍ରତି ୧,00,000
ଟନ୍
ବାଷିକ
(iii) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଗଲାନ୍
ଗୋଲଲିଂ

(୬)

ମିଲ୍
ପିକଲିଂ ସେିତ େଡିତ
ଏକ କ୍ଷମତା ସେିତ
୧, 00 େୁ ଅଧିକ,
ବାଷିକ 000 ଟନ୍
(iv) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଗଲାନ୍
ଗୋଲଲିଂ
ମିଲ୍ ନୁ ଗେଁ
ପିକଲିଂ ସେିତ େଡିତ
ଏକ କ୍ଷମତା ସେିତ
୨, 00 େୁ ଅଧିକ,
ବାଷିକ 000 ଟନ୍
(v) ମଧ୍ୟମ
ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି
୧୧

(କ)

ପ୍ରତି ୧.0

(i) <୧.0 ମିଲିୟନ୍

ଗଛାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ସିଗମଣ୍ଟ

ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍

ବାଷିକ ଟନ୍

ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

ସିଗମଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ

ଉଦ୍ଭି ଦ

ବାଷିକ ଉତ୍ପାଦନ

ଉତ୍ପାଦନ

ଇନ୍ଧନ

କ୍ଷମତା ବୟତୀତ

କ୍ଷମତା

ଗକାଇଲା,

ଭୂଲମବ ସେିତ

(ii) ସମସ୍ତ ସିଗମଣ୍ଟ

ଗପଟଗକାକ୍

ଉଦ୍ଭି ଦ

ସେିତ ଉଦ୍ଭି ଦ

ଗୋଇପାଗେ,

ଶାଫ୍େ କିଲ୍

ଭୂଲମବ ଶାଫ୍େ କିଲ୍

ଗକାଇଲା ମିଶ୍ରଣ
ଏବଂ
ଗପଟଗକାକ୍ ଏବଂ
କଗପ୍ରାଗସସିଂ
ବେତୟବସ୍ତୁ
େଦି ଏୋ ପୂେଣ
େୁ ଏ
ନିେତମନ ମାନକ

(ଖ) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଗଲାନ

--

୧.0 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍

(i) ଏକାକୀ ଛିଡା

କିିଙ୍କର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ

ବାଷିକ

େୁ ଅନ୍ତୁ

ୟୁ ନଟ୍
ି I

ଉତ୍ପାଦନ

ପେତୟନ୍ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ
ୟୁ ନଟ୍
ି େୁଡକ
ି
ପ୍ରତି ୧ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍

ଆଇଟମ୍

ପ୍ରକଳ୍ପ

ସୀମା ସୀମା

େଦି ଅଛି

ସେିତ ବେତ
(୧)

(୨)

A

B୧

B୨

(୩)

(୪)

(୫)

କ୍ଷମତା

ବାଷିକ
(ii) ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁ ନଟ୍
ି
େୁଡକ
ି
ଗକସ୍
ପେିବେନ
କିିଙ୍କର୍ ଏବଂ
ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ
ମାଧ୍ୟମଗେ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ଗେଳ / ସମୁଦ୍ର
ଧାୋ
(iii) ଗଛାଟ ଏବଂ
ମଧ୍ୟମ
ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

୧୨

ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

ବୟାଗଟେୀ
ଉତ୍ପାଦନ
(ବାଦ ଗଦଇ)
ଏକତ୍ର କେିବା
ଏବଂ
ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ଚାେତ
କେିବା
ବୟାଗଟେୀ)
୧୩

ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ
ବିଗଶାଧନ
ଶିଳ୍ପ

(୬)

୧୪

(କ) ଗକାକ୍ ଚୁଲି
ଉଦ୍ଭି ଦ I

୧୫

0.୮ ମିଲିୟନ୍

<0.୮ ମିଲିୟନ୍

--

ଟନ୍ ପ୍ରତି

ଟନ୍ I

ବାଷିକ

ବାଷିକ

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

--

ଆେଗବଷ୍ଟସ ମିଲିଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏବଂ
ଆେଗବଷ୍ଟସ୍
ଆଧାେିତ
ଉତ୍ପାଦେୁଡକ
ି

୧୬

ଗକିାେ-କ୍ଷାେ ଶିଳ୍ପ

ପ୍ରତିଦନ
ି 00୩00 (i) ପ୍ରତି 00୩00 ପ୍ରତିଦନ
ି ୩00

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

କିମବା ଉତ୍ପାଦନ

ଟନ୍

ଟନ୍

ଟନ୍

କ Merc ଣସି ନୂ ତନ ବୁ ଧ

ୋଗଲାଗେନସ୍

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା

ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା I କକ୍ଷ ନାେିଁ I

େଦି ଏକ ୟୁ ନଟ୍
ି

କ୍ଷମତା େଦି ଏକ

େଦି ଏକ ୟୁ ନଟ୍
ି

ଆଧାେିତ ଉଦ୍ଭି ଦେୁଡ଼କ
ି ଗେବ

ଅବସ୍ଥିତ

ୟୁ ନଟ୍
ି

ଅବସ୍ଥିତ

ଅନୁ ମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବିଦୟମାନ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାୋଗେ

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟଗେ I

ୟୁ ନଟ୍
ି େୁଡକ
ି େୂପାନ୍ତେିତ

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ଗମଗମବର ନ୍ ଗସଲ୍

ଇଗଷ୍ଟଟ୍

ଗଟଗକନାଗଲାେି ଛାଡ

(ii) ପ୍ରତି ୩00

କୋୋଇଛି

ଟନ୍

ବିଜ୍ ପ୍ତି େୁ େଦି

ଦିନ ଏବଂ

େଦି ଗସଠାଗେ ନାେିଁ

ଅବସ୍ଥିତ

ଗେ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି

ବାୋଗେ

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ
ଇଗଷ୍ଟଟ୍
୧୭

ଗସାଡା ପାଉଁଶ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

ଚମତ / ଲୁ ଚାଇବା

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେ

ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ

ଅବସ୍ଥିତ

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ

ଚମଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ

ଟୟାନିଂ ସେିତ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାୋଗେ

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ

ଟୟାନିଂ ବିନା

ଶିଳ୍ପ

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ଇଗଷ୍ଟଟ୍

ଏବଂ ଭିତଗେ

ଶିଳ୍ପ I
୧୮

ଅବସ୍ଥିତ
ବିଜ୍ not ପ୍ତି
ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

--

୧୯

ୋସାୟନିକ ସାେ

(i) ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଏକକ ସୁପେ

ଏବଂ ସ୍ al ତନ୍ତ୍ର

ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପେ

ଫ୍ସଗଫ୍ଟ୍

ଆଗମାନିୟା

ବୟତୀତ

ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେି

ଉଦ୍ଭି ଦ

ଫ୍ସଗଫ୍ଟ୍

ସଲଫ୍ୁ େିକ୍ ଏସିଡ୍

ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ

ଉତ୍ପାଦନ

--

ସଲଫ୍ୁ େିକ୍ ଏସିଡ୍

ଆଇଟମ୍

ପ୍ରକଳ୍ପ

(୧)

ସୀମା ସୀମା ସେିତ ବେତ

(୨)

େଦି ଅଛି

A

B୧

B୨

(୩)

(୪)

(୫)

ଏକାକୀ ଛିଡା େୁ ଅନ୍ତୁ
I
ସଲଫ୍ୁ େିକ୍ ଏସିଡ୍ I

ଅନୟ ସମସ୍ତ ଏସିଡ୍
I

--

(ii) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଆଗମାନିୟା ଉଦ୍ଭି ଦ
୨0

ଉତ୍ପାଦନ
ଏସିଡ୍ I

ଏକାକୀ ଛିଡା େୁ ଅନ୍ତୁ
I
ଫ୍ସଗଫ୍ାେିକ୍ ଏସିଡ୍
କିମାବ
ଆଗମାନିଆ

୨୧

ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

କୀଟନାଶକ I

ଅବସ୍ଥିତ I

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I

କୀଟନାଶକ;

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାୋଗେ I

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ

b ଷଧୀୟ; ଷଧ;

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ଇଗଷ୍ଟଟ୍

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

ତୃ ଣକ;
କୀଟନାଶକ;
ଇତୟାଦି, ଏବଂ
ଗସମାନଙ୍କେ ନିଦଷ୍ଟ
ି
I
ମଧ୍ୟସ୍ଥି I
(ବାଦ ଗଦଇ)
ସୂତ୍ର)
୨୨

ଗପଗଟ୍ରା-ଗକମିକାଲ୍

--

(୬)

I
କଗମ୍ପିକ୍ସେୁଡକ
ି
(ଶିଳ୍ପେୁଡକ
ି ଉପଗେ
ଆଧାେିତ I
ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ
ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ
ଭଗ୍ନାଂଶ,
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି େୟାସ,
ଅଙ୍ଗାେକାମଳ
ଉତ୍ପାଦନ I
କଳା)
୨୩

ମନୁ ଷୟକୃ ତ ତନ୍ତୁ I

ଭିଗସ୍କାଜ୍ ଷ୍ଟାପଲ୍ I

ନାଇଲନ୍ ଏବଂ

ଉତ୍ପାଦନ

ଫ୍ାଇବେ (VSF);

ଅନୟମାଗନ I

--

ଭିଗସ୍କାଜ୍ ଫ୍ି ଲାମାଣ୍ଟ
I
ସୂତା (VFY); ଏବଂ
ଗେୟନ୍ I
୨୪

ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ମଧ୍ୟମ

ଉତ୍ପାଦ

ଅବସ୍ଥିତ I

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I

ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

ଏବଂ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାୋଗେ

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ

ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲ୍

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ଇଗଷ୍ଟଟ୍

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

(i) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି

ସ୍ତମ୍ଭ ବୟତୀତ (୫)

ଶୂନ ସେିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ

ଆଧାେିତ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ
ଉତ୍ପାଦନ ସେିତ
କାବତନ କଳା ଏବଂ
ଇଗଲଗକେ ରାଡ୍ ଗଗ୍ରଡ୍
ଗ୍ରାଫ୍ାଇଟ୍ (ପ୍ରକ୍ରିୟା)
ଫ୍ାଟିବା ବୟତୀତ
ଏବଂ ସଂସ୍କାେ ଏବଂ
ତଗଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ
ନୁ ଗେଁ I
କଗମ୍ପିକ୍ସେୁଡକ
ି )
୨୫

ସିଗନ୍ଥଟିକ୍ େ
Organ ବିକ I
ୋସାୟନିକ ପଦାଥତ
କ) େଙ୍ଗ ଏବଂ େଙ୍ଗ
I

ମଧ୍ୟସ୍ଥି I

I
ତେଳ ନିଷ୍କାସନ
ଏବଂ ଭିତଗେ
ଅବସ୍ଥିତ I
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି
(ii) ସମସ୍ତ
ମାଇଗକ୍ରା,
ଗଛାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ
ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

ଖ) ବେୁ ଳ drugs

--

ଷଧ ଏବଂ

ଆଇଟମ୍

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

(i) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି

ସ୍ତମ୍ଭ ବୟତୀତ (୫)

ଶୂନ ସେିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ

ମଧ୍ୟସ୍ଥି

ତେଳ ନିଷ୍କାସନ

ଔଷଧ କୁ ବାଦ

ଏବଂ ଭିତଗେ

ଗଦଇ

ଅବସ୍ଥିତ I

ସୂତ୍ର

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ପ୍ରକଳ୍ପ

(୧)

(୨)

ସୀମା ସୀମା ସେିତ ବେତ

େଦି ଅଛି

A

B୧

B୨

(୩)

(୪)

(୫)
(ii) ସମସ୍ତ
ମାଇଗକ୍ରା,
ଗଛାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ
ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

େ) ସିଗନ୍ଥଟିକ୍

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ମାଇଗକ୍ରା,

େବେ I

ଅବସ୍ଥିତ I

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I

ଗଛାଟ I

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାୋଗେ I

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ

ଏବଂ ମଧ୍ୟମ

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ଇଗଷ୍ଟଟ୍

ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

ଘ) ମ Basic ଳିକ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

(i) ସମସ୍ତ ଗଛାଟ

େ organic ବିକ I

ଅବସ୍ଥିତ I

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I

ଏବଂ

ୋସାୟନିକ ପଦାଥତ,

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାୋଗେ I

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ

ମଧ୍ୟମ

ଅନୟାନୟ I

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ଇଗଷ୍ଟଟ୍

ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

(୬)

ସିଗନ୍ଥଟିକ୍ େ

(ii) ଉତ୍ପାଦନ

organic ବିକ I

ସିଗନ୍ଥଟିକ୍ ଗେସିନ୍ /

ୋସାୟନିକ,

ପେତୟନ୍ତ ଆଗଡସିଭ୍ I

ୋସାୟନିକ I

ପ୍ରତି ୧000 ଟନ୍ I

ମଧ୍ୟସ୍ଥି,

ବାଷିକ

ସିଗନ୍ଥଟିକ୍ ଗେେନ୍
ଏବଂ
ସିଗନ୍ଥଟିକ୍
ଆଗଡସିଭ୍ I
୨୬

ଡିଷ୍ଟିଗଲେୀ ଏବଂ

(i) େୁଣ୍ଡ ଆଧାେିତ I

(i) େୁଣ୍ଡ

(i) ଗଦଶ ଲିକର୍ I

େୁଣ୍ଡ-ଆଧାେିତ I

ଡିଷ୍ଟିଲିେି ୧00

ଆଧାେିତ

(େଥା ଉପଗେ

ଉତ୍ପାଦନ ୟୁ ନଟ୍
ି

ପ୍ରତିଦନ
ି କିଗଲା

ଡିଷ୍ଟିଗଲେୀ I

ଆଧାେିତ I

(େଥା ଖମୀେ)

ଲିଟେ;

ପ୍ରତି ୧00 କିଗଲା

ମଗୋଭା ଫ୍ୁ ଲ,

(ii) େୁଣ୍ଡ ଆଧାେିତ

ଲିଟେ I

କାେୁ , ଇତୟାଦି)

ଉତ୍ପାଦନ ୟୁ ନଟ୍
ି

ଦିନ

ୟୁ ନଟ୍
ି I

ପ୍ରତିଦନ
ି ୧00

(ii) େୁଣ୍ଡ

କ୍ଷମତାଠାେୁ ଅଧିକ I

ଟନ୍;

ଖମୀେ ଆଧାେିତ I

ପ୍ରତି ୧0 କିଗଲା

(iii) ଅଣ-େୁଣ୍ଡ I

ଉତ୍ପାଦନ

ଲିଟେ

ଆଧାେିତ

ୟୁ ନଟ୍
ି <ପ୍ରତି ୧00

ଦିନ

ଡିଷ୍ଟିଗଲେୀ ୨00

ଟନ୍ I

(ii) ବିସ୍ତାେ

କିଗଲା ଲିଟେ ପ୍ରତି

ଦିନ

ଭିତଗେ ଥିବା

(iii) ଅଣଗମାଲାସ୍ I

ଡିଷ୍ଟିଲିେେ
ି ୁଡକ
ି I

ଆଧାେିତ I

ପେିସେ,

ଡିଷ୍ଟିଗଲେୀ

ପୂବେ
ତୁ

<୨00 କିଗଲା

ପେିଗବଶ

ଲିଟେ I

କିିୟୋନସ ଏବଂ

ପ୍ରତିଦନ
ି

ପାଇଁ
ଉତ୍ପାଦନ
ବୟବୋେ କେିବାକୁ
ଇଥାନଲ୍ I
ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ
ଭାବଗେ I
ଗକବଳ

୨୭

ଉତ୍ପାଦନ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ମଧ୍ୟମ

େଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ିସ୍,
pigment,
ମଧ୍ୟସ୍ଥି I

ଅବସ୍ଥିତ I

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I

ଉଗଦୟାେେୁଡକ
ି

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାୋଗେ I

ସୂଚତ
ି ଶିଳ୍ପ

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି

ଇଗଷ୍ଟଟ୍

(ମିଶ୍ରଣକୁ ବାଦ
ଗଦଇ /
ମିଶ୍ରଣ)
୨୮

ପଲପ ଏବଂ କାେେ I

ପଲପ ଉତ୍ପାଦନ

କାେେ I

ଶିଳ୍ପ

ଏବଂ ପଲପ ଏବଂ

ଉତ୍ପାଦନ

ଗପପେ

ଆବେତନା କାେେେୁ
I
କିମାବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଡାଲି I

--

ଉତ୍ପାଦନ
ଶିଳ୍ପ ବୟତୀତ

ଡିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେିତ େଡିତ
I
କିମାବ ବିଚ
ି ଂି କିମାବ

ଆବେତନା କାେେେୁ

୨୯

ଚିନ ି ଶିଳ୍ପ I

ସୋଇବା I
--

୫000 ଟନ୍

--

ପ୍ରତିଦନ
ି ଗବତ
ଚୂର୍ଣ୍ତ କ୍ଷମତା I
୩0

ଉତ୍ପାଦନ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ବିଗଫାେକ,
ଡିଗଟାଗନଟେ,
ଫ୍ୁ ୟଜ୍ I
ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେି I
ପେିଚାଳନା ଏବଂ

ଆଇଟମ୍

(୧)

ପ୍ରକଳ୍ପ

(୨)
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କାେତୟକଳାପ

୩୧

ପାଇପଲାଇନ

ସୀମା ସୀମା ସେିତ ବେତ

େଦି ଅଛି

A

B୧

B୨

(୩)

(୪)

(୫)

(୬)

(କ) ଗତଲ ଏବଂ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

ବିମାନ ବନ୍ଦେ ଏବଂ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

(i) େଳ -

ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ସୋୟତା

ପୃଥିବୀ ସେିତ I

ଏଗୋଗଡ୍ରାମ୍ ୋୋ

ପୃଥିବୀ ଏବଂ େଳ I

ଏୟାେଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ, ୋୋ

ବୟବସାୟିକ ପାଇଁ I

େୟାସ୍ I
ପେିବେନ ପାଇପ୍
ଗେଖା (ଅଗଶାଧିତ
ଏବଂ
ବିଗଶାଧନାୋେ
କିମାବ
ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲ୍
ଉତ୍ପାଦେୁଡକ
ି ),
ପାସ୍ କେୁଛି I
ୋତୀୟ ମାଧ୍ୟମଗେ
ପାକତ କିମବା
ଅଭୟାେଣୟ I
କିମାବ କୋଲ୍ େିଫ୍ସ୍
କିମାବ
ପେିଗବଶେତ
ଭାବଗେ I
ସଗମବଦନଶୀଳ
ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି I
(ଖ) ସିର
ି ି
ପାଇପଲାଇନ I
(ଷ୍ଟକାଇଲା,
ଲି ଗ୍ନାଇଟ୍ ଏବଂ
ଅନୟାନୟ ମୃ ତ୍ତିକା)
ପାସ୍ କରୁଛି I
ଜାତ୍ୀୟ ମାଧ୍ୟମଷ୍ଟର
ପାକଭ କିମାବ
ଅର୍ୟାରଣ୍ୟ I
କିମାବ କରାଲ୍
ରିଫ୍ସ୍,
ପରିଷ୍ଟବଶଗ୍ତ୍
ର୍ାବଷ୍ଟର I
ସଷ୍ଟମବଦନଶୀଳ
ଷ୍ଟେତ୍ରଗ୍ୁଡକ
ି I
୩୨

--

ବନ୍ଦେେୁଡ଼କ
ି

୩୩

ଗେଉଛି I

ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ I

ବାଣିେୟି କ

(ii) ସୋୟତା

ବୟବୋେ ପାଇଁ I

ବୟବସାୟିକ ପାଇଁ I

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ I
--

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍
I
ପାକତେୁଡକ
ି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ

(i) େଦି ଗକ୍ଷତ୍ର

େଦି ଗକ୍ଷତ୍ର

(i) େଦି ଗକ୍ଷତ୍ର

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ପ୍ରକଳ୍ପ କମ୍ ଅଗଟ I

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ

କେି;

ଗେଉଛି I

୫00 ଗେକେେେୁ

ଗେଉଛି I

୫00 େୁ ଅଧିକ

ଅଧିକ I

୫00 େୁ ଅଧିକ

ଗେକେେ ଏବଂ ଘେ

ଏବଂ ଘେେୁଡ଼କ
ି

ଅତିକମଗେ

ଅତିକମଗେ

ଗୋଟିଏ I

ଗୋଟିଏ ବେତ I

ଗେକେେ ଏବଂ କଗେ
I
ଘେ ବେତ ନୁ ଗେଁ I

ବେତ ‘ଏ’ କିମାବ

‘B୧’ ପ୍ରକଳ୍ପ

ବେତ ‘B୧’

ତାଲିକାଭୁକ୍ତ I

ଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ

କାେତୟସୂଚୀଗେ

ସମସ୍ତ ୋୋେ
ଭାଙ୍ଗି ବା I
ୋୋେ ସେିତ
ଅେଣା I
ୟୁ ନଟ୍
ି ଭାଙ୍ଗି ବା I

୩୪

କଗମ୍ପିକ୍ସେୁଡକ
ି ;
ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି ;
େପ୍ତାନି
ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ I
ଗୋନ୍ (EPZ);
ସ୍ Economic
ତନ୍ତ୍ର ଅଥତନ .ତିକ I
ଗୋନ୍ (SEZs);
ବାଗୟାଗଟକ୍ ପାକତ;
ଚମଡ଼ା କଗମ୍ପିକ୍ସସ୍;
ଉପକୂ ଳ ଅଥତନ
Economic ତିକ
ଗୋନ୍ (CEZs);
ବିଗଶଷ ବିନଗି ୋେ
I
ଅଞ୍ଚଳ (SIR);
ୋତୀୟ ବିନଗି ୋେ
I
ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ
ଗୋନ୍ (NIMZs);
ଶିଳ୍ପ କିଷ୍ଟେ;
ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ,
ୋସାୟନିକ ପଦାଥତ
ଏବଂ

ପ୍ରକଳ୍ପ
କାେତୟସୂଚୀ
(ii) େଦି ଗକ୍ଷତ୍ର
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଗେଉଛି I
୫00 େୁ କମ୍
ଗେକେେ ଏବଂ ଘେ
ଅତିକମଗେ
ଗୋଟିଏ ବେତ I
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ‘ଏ’
ଗପ୍ରାଗେକେ I
କାେତୟସୂଚୀ

‘ଏ’ କିମବା ‘ବି
୧’ ଗପ୍ରାଗେକେ I
ଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ I
କାେତୟସୂଚୀ
(ii) ନିବଗି ଶଷଗେ I
େ ଗକ୍ଷତ୍ର
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏବଂ ଅତି କମଗେ
ଘେେୁଡକ
ି I
ଗୋଟିଏ ଗଶ୍ରଣୀ
‘B୨’
ଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ
ପ୍ରକଳ୍ପ
କାେତୟସୂଚୀ

ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲସ I
ବିନଗି ୋେ

୩୫

ଅଞ୍ଚଳେୁଡକ
ି I
(PCPIRs)
ସାଧାେଣ

ସମସ୍ତ ଏକୀକୃ ତ I

ସମସ୍ତ ସୁବଧ
ି ା

ବିପଜ୍ଜନକ I

ସୁବଧ
ି ା ଥିବା

େମି ଭେିବା I

--

ବେତୟବସ୍ତୁ , ଚିକତ୍ସ
ି ା,

ଆଇଟମ୍

ପ୍ରକଳ୍ପ

ସୀମା ସୀମା

େଦି ଅଛି

ସେିତ ବେତ

(୧)

(୨)
ସଂରେଣ୍ ଏବଂ

୩୬

A

B୧

A

B୧

B୨

(୩)

(୪)

(୫)

ୋଳିବା ଏବଂ

ନିଷ୍କାସନ

ଲୟାଣ୍ଡଫ୍ି ଲ୍ କିମବା

ସୁବଧ
ି ା (TSDFs)

ଏକାକୀ ୋଳିବା I
--

ସାଧାେଣ ବାଗୟା-

B୨

(୬)

ଗକବଳ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଚିକତ୍ସ
ି ା ବେତୟବସ୍ତୁ I
ଚିକତ୍ସ
ି ା ସୁବଧ
ି ା
୩୭

ବନ୍ଦେ, ବନ୍ଦେ,

ପ୍ରତି million

ଗେକୱାଟର୍ ଏବଂ

ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ I

ପୁଞ୍ଜି ଗଖାଳିବା I

ମାଲ୍ଗୁ ଡ଼କ
ି େ ବାଷିକ

(ଭିତେ ଓ ବାୋଗେ)

ପେିଚାଳନା କ୍ଷମତା

ବନ୍ଦେ କିମାବ ବନ୍ଦେ

(ମାଛ ଧେିବାକୁ

ଏବଂ

ବାଦ ଗଦଇ)

ଚୟାଗନଲେୁଡକ
ି )

ବନ୍ଦେେୁଡକ
ି )

(i) <୫ ନିୟୁତ ଟନ୍
I
ବାଷିକ

ସମସ୍ତ

ମାଲ ପେିବେନ

ସମ୍ମାନ

କ୍ଷମତା
(ମାଛ ଧେିବାକୁ

ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକ
ି
ଆଭୟନ୍ତେୀଣ
େଳ ଉପାୟ

ବାଦ ଗଦଇ)
ବନ୍ଦେେୁଡକ
ି )
(ii) ୩0000 ଟନ୍
I
ବାଷିକ ମାଛ I
ପେିଚାଳନା କ୍ଷମତା

୩୮

ୋେପଥ କିମାବ

i) ନୂ ତନ ୋତୀୟ I

(i) ସମସ୍ତ ନୂ ତନ

(i) ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କିମବା

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ କିମବା

ୋେପଥ କିମାବ

ୋେୟ I

ବିଦୟମାନେ ବିସ୍ତାେ

ଗଟାଲ ପିାୋଗେ

ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I

ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ କିମବା

ୋେପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ

ୋତୀୟ ୋେପଥ

ଓସାେ ଏବଂ

କେିଡେ କିମବା େିଙ୍ଗ
I
ୋସ୍ତା

ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I

(ii) ୋେୟ

କିମାବ ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ

େଙ୍କସନ ଉନ୍ନତି

କେିଡେ କିମବା େିଙ୍ଗ
I
ୋସ୍ତା

ୋେପଥ

କିମାବ

ଅନୟେ ଛକ

ବିସ୍ତାେ

ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I

ଏଥିେୁ ବାଦ

ii) ବିସ୍ତାେ କିମାବ

ପାୋଡଗେ

ଦିଆୋଇଛି

ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି I

କେିଡେ କିମବା େିଙ୍ଗ
I
ଲମବ ଅନୁ ୋୟୀ

ବିଦୟମାନେ ବିସ୍ତାେ
ୋତୀୟ ୋେପଥ
କିମାବ ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ
କିମାବ
ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I

ଭୂମି (ଉପଗେ)
୧000 ମିଟେ I

ୋସ୍ତା

ଉପେେ ଅଥତ ସମୁଦ୍ର
I
ସ୍ତେ)

ଏବଂ
୧00 କିଗଲାମିଟେ
େଡିତ I

ୋସ୍ତା

୭0 ମିଟେେୁ ଅଧିକ

ପ୍ରଶସ୍ତ କିମବା
ଅଧିକାେ
ୋସ୍ତା

କିଗଲାମିଟେେୁ

ବିଦୟମାନ ଉପଗେ

ଅଧିକ I

ଗଶ୍ରଣୀବର୍ଦ୍ଧତା କିମବା

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ସେିତ

ପୁନ ign ନିମତାଣ I

େଡିତ I

କିମାବ ବାଇପାସ୍ I

କିମାବ ବାଟ ଅଧିକାେ

(ii) ବିସ୍ତାେ କିମବା

୭0 ମିଟେେୁ ଅଧିକ

ବିଦୟମାନେ ବିସ୍ତାେ

ବିଦୟମାନ

ୋେୟ ୋେପଥ

ଆଲାଇନଗମଣ୍ଟ୍

(୫00 ମିଟେ େୁ

କିମାବ ପୁନ -

୧000 ମିଟେ)

ଆଲାଇଗନେଣ୍ଟ କିମବା

ଉପେେ ଅଥତ ସମୁଦ୍ର
I
ସ୍ତେ)

ବାଇ-ପାସ୍ I
ଏେିଲ୍ ଗୋପଗୱ

୨୫ କିଗଲାମିଟେ

କେିଡେ କିମବା େିଙ୍ଗ
I
ଲମବ ଅନୁ ୋୟୀ
୧00

୩୯

--

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଅବସ୍ଥିତ I
ବିଜ୍ not ପ୍ତିଗେ
ପେିଗବଶେତ
ଭାବଗେ I
ସଗମବଦନଶୀଳ

୪0

ସାଧାେଣ ପ୍ରଭାବ
ଚିକତ୍ସ
ି ା ଉଦ୍ଭି ଦ I

--

ବାଟ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି I
--

--

୪୧

(CETP)
ସାଧାେଣ

--

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

--

--

> ୧,୫0,000

(i)> ୨0,000 ବେତ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ନିମାତ ଣ ଏବଂ

ବେତ

mtrs ଏବଂ

୧. (i) ଅଧୀନଗେ

ଗକ୍ଷତ୍ର ବିକାଶ

mtrs ବିଲେ-ଅପ୍ େ

<୫0,000

ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କ
ି

ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି

ଗକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ

ବେତ ମିଟେ ବିଲେ-

ଏବଂ

ସମୁଦାୟ I

ଅପ୍ େ

(ii) ସ୍ତମ୍ଭେ (୫)

େମି ଗକ୍ଷତ୍ର> ୫0

ଗକ୍ଷତ୍ର

ଗେବ I

ଗେକେେ

(ii)> ୫0,000 ବେତ ଗେଫ୍ର୍ ଗେବ ନାେିଁ
I
ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି

ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି I
କଠିନ ବେତୟବସ୍ତୁ I
ପେିଚାଳନା ସୁବଧ
ି ା
(CMSWMF)
େମି ଭେିବା ସେିତ
େଡିତ I
ଏବଂ / କିମବା
ୋଳିବା I
୪୨

ଆଇଟମ୍

(୧)

ବିଲଡିଂ

ପ୍ରକଳ୍ପ

(୨)

ସୀମା ସୀମା ସେିତ ବେତ

େଦି ଅଛି

A

B୧

(୩)

(୪)

B୨
(୫)

(୬)

mtrs ଏବଂ <୧,

୨. ଗେକ Any ଣସି

୫0,000 ବେତ
ମିଟେ େ

ପେିବର୍ତ୍ତନ
ଉଦିଷ୍ଟ ବୟବୋେ,

ବିଲେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I

ପ୍ରାଥମିକତା I

ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକ
ି

ଗସଠାେୁ

ଅଛି I

ପାଇଁ ନିୟାମକ

ଅସ୍ଥାୟୀ

ପ୍ରାଧିକେଣ I

‘ସବୁ େ

ପୂବଗତ େ

ସାଟିଫ୍ିଗକଟ୍

ସଂଗଶାଧନ-

ନିମାତ ଣ ’କିମବା
ସମବନ୍ଧୀୟ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗସଡ୍,

ଇପି ପ୍ରାପ୍ତ ଗେବ I
ସମସ୍ତ
ଏପେି ମାମଲା

ଶିକ୍ଷଣୀୟ I

ଗେବ I

ଅନୁ ଷ୍ଠାନ,

ମୂଲୟାଙ୍କନକୁ ସୂଚତ
ି
I
କମିଟ ି

ଡାକ୍ତେଖାନା ଏବଂ
ପାଇଁ େଗଷ୍ଟଲେୁଡକ
ି
ଶିକ୍ଷଣୀୟ I
ଅନୁ ଷ୍ଠାନେୁଡକ
ି I
୪୧

ଉର୍ଚ୍ ୋସ୍ତା କିମବା

--

--

> ୧,୫0,000 ବେତ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ିାଏଓଭେ I

ମିଟେ

କିମାବ ଗସତୁ

ବିଲେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରେ I

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
୧. ସାଧାେଣ ସର୍ତ୍ତେଡ
ି ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ ନାେିଁ: ୁ କ
i। ଆଇଟମ୍ ୯, ୧0 (f), ୧୧ (b), ୨୫, ୩୮, ୪0, ୪୧, ୪୨, ଏବଂ ୪୩
ii। ଆନ୍ତ state ୋେୟ ସୀମା େିସାବଗେ ନଦୀ ଶେୟା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ; ଏବଂ
iii। ସମସ୍ତ ବେତ ‘B୨’ ଗପ୍ରାଗେକେ I
୨. ବେତ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଆପର୍ତ୍ିେନକ କମିଟ ି ସମ୍ମୁଖଗେ େଖାେିବ ନାେିଁ ୋୋ ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ବୟତୀତ I
ଆଇଟମ୍ I

ପେିଶଷ୍ଠ
ି - ।।
(ଧାୋ ୧୪ କୁ ଅନୁ ସେଣ କେନ୍ତୁ)
େନ ପୋମଶତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା I
(୧) ଜନ ଶୁଣ୍ାଣ୍ି:
୧.୧ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ଏକ ବୟବସ୍ଥିତ, ସମୟ ସୀମା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବଗେ ବୟବେୃ ତ ଗେବ I ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ କିମାବ ଏୋେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ସ୍ଥାନଗେ ବୟାପକ ସମ୍ଭାବୟ େନସାଧାେଣ ଅଂଶଗ୍ରେଣକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବା I ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ େିଲ୍ଲା - ସଂପୃକ୍ତ ୋେୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ
(ଏସପିସବ
ି )ି କିମାବ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଦ୍ୱାୋ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ି (UTPCC) େଠନ କେିବାI
(୨) ପ୍ରକ୍ରିୟା

୨.୧ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ, ଗୋଟିଏ କଠିନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନେମ, କପି ପଠାଇବାକୁ ବୟବସ୍ଥା କେିବ I ଆଚେଣ ପାଇଁ ଆଗବଦନ ସେିତ
ଏକକାଳୀନ ସାୋଂଶ EIA ସେିତ EIA େିଗପାଟତ ଡ୍ରାଫ୍େ କେନ୍ତୁ I ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି, ନିମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମାବ କାେତୟାଳୟକୁ , ୋୋେ ଅଧିକାେ
ଅଧୀନଗେ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ େେିଛ ି I
(କ) େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ / େିଲ୍ଲା କଗଲକେେ / ଗଡପୁଟ ି କମିଶନେ / େୁଡକ
ି ;
(ଖ) େିଲା ପେିଷଦ କିମବା ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି କଗପତାଗେସନ୍ କିମବା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘ;
(େ) େିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କାେତୟାଳୟ;
(ଘ) ସେେୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULBs) / PRI େୁଡକ
ି ସଂପୃକ୍ତ / ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ;
(ଙ) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଚିନ୍ତତ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟ;
(ଚ) SPCB କିମାବ UTPCC େ ଚିନ୍ତତ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁ ୋୟୀ ଗେଉଁ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି କୋେିବା ଉଚିତ୍ I
ଏେି ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ଧାୋ ୧୪ େ ଉପ-ଧାୋ ନୂ ତନ ତାେିଖେୁ ଆେମ୍ଭ ଗେବ I ଗେଗତଗବଗଳ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଉପଗୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକ
ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟେୁଡକ
ି େ କପି ଦାଖଲ କେନ୍ତି I
୨.୨ EIA େିଗପାଟତେ ଡ୍ରାଫ୍େ ଗ୍ରେଣ କେିବା ପଗେ, ଉପଗୋକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାୋ କେିଗବ I ସାଧାେଣ କାେତୟାଳୟ ସମୟଗେ େନସାଧାେଣଙ୍କ
ପାଇଁ ଇଗଲଗକେ ରାନିକ୍ କିମାବ ଅନୟଥା ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ I
୨.୩ SPCB କିମାବ UTPCC ନିଶ୍ଚିତ କେିବ ଗେ EIA େିଗପାଟତେ ଡ୍ରାଫ୍େ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଗୋଇଛି I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ToR
ଅନୁ ୋୟୀ I କ additional ଣସି ଅତିେକ୍ତ
ି ଅଧ୍ୟୟନ ଗେବ ନାେିଁ I ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ToR ବାୋଗେ SPCB
କିମାବ UTPCC ଦ୍ୱାୋ ଗଖାୋେିବ I
୨.୪ ସମ୍ପୃକ୍ତ SPCB କିମବା UTPCC ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମାନ ବୟବସ୍ଥା କେିଗବ I ୋେୟ କିମାବ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ
ବିଷୟଗେ ପ୍ରଚାେ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କେ I ଚୟନ କାେତୟାଳୟ କିମାବ ସାବତେନୀନ ଲାଇଗେେୀ କିମବା ଗେଗକୌଣସି ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ EIA େିଗପାଟତେ
ଡ୍ରାଫ୍େେ ସାୋଂଶ I ଅନୟାନୟ ଉପେୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଇତୟାଦି ଗସମାଗନ ଅତିେକ୍ତ
ି ଭାବଗେ ଡ୍ରାଫ୍େେ ଏକ କପି ଉପଲବ୍ଧ କୋଇଗବ I ଉପଗୋକ୍ତ ଉପଧାୋ ୨.୨ ଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ଉପଗୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମବା କାେତୟାଳୟକୁ EIA େିଗପାଟତ କେନ୍ତୁ I
୨.୫ ସଂପୃକ୍ତ SPCB କିମବା UTPCC ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍ କିମାବ ଅନୟଥା ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗନବ I ଗକୌଣସି ଅତିେକ୍ତ
ି କିମବା ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି
କୋେିବା ଆବଶୟକ କି ନୁ ଗେଁ I ପ୍ରାପ୍ତିେ ପନ୍ଦେ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ବିଷୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କୁ ଅବେତ କୋେିବ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ
ଠାେୁ ଅନୁ ଗୋଧ I
୨.୬ ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଧାୋ ୨.୫ ଅନୁ ୋୟୀ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଅନୁ ୋୟୀ, ଚାଳିଶ ଦିନେ ଅବଧି ଗେବ I ତାେିଖେୁ େିସାବ କୋୋଏ, ଗେଗତଗବଗଳ
ଉପ-ଧାୋ ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ ଦାଖଲ କେନ୍ତି I ୨.୨ ଉପଗେ, ଅତିେକ୍ତ
ି କିମାବ ବିକଳ୍ପ ସାଇଟେୁଡକ
ି େ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଅଧିକାେୀମାନଙ୍କୁ େଣାଇଦିଆୋଏ I

(୩) େନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି:
୩.୧ ସଂପୃକ୍ତ SPCB କିମବା UTPCC େ ସଦସୟ-ସଚିବ ତାେିଖ, ସମୟ ଚୂଡାନ୍ତ କେିଗବ I ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଗେବାେ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ
ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତ ସ୍ଥାନ େନ ଶୁଣାଣିଗେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେୁଥିବା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ସେମତିଗେ ଆଗବଦନ I ଗସ ବିଜ୍ଞାପନ କେିଗବ
ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ୋତୀୟ ଗଦୈନକ
ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗଦୈନକ
ି କିମାବ ଅଫ୍ି ସଆ
ି ଲ୍ ୋେୟଗେ ସମାନ ପ୍ରି ୋଇଡିଂ ଅଫ୍ି ସେଙ୍କ ସମ୍ମତି
ତାେିଖ ଠାେୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ଭାଷା ସବତନମ
ି ନ େନସାଧାେଣଙ୍କୁ ଗସମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗକାଡ଼ିଏ ଦିନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କୋେିବ I
୩.୨ ବିଜ୍ଞାପନ ସବତସାଧାେଣ କିମବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟଗେ ସୂଚନା ଗଦବ ଗେଉଁଠାଗେ ସବତସାଧାେଣ େନ ଶୁଣାଣି ପୂବତେୁ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ ଏବଂ
ସାୋଂଶ EIA େିଗପାଟତକୁ ପ୍ରଗବଶ କେିପାେିବ I ଇନ୍ ଗେଉଁଠାଗେ ଖବେକାେେେୁଡ଼କ
ି ଉପଲବ୍ଧ ନୁ ଗେଁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏୋେ ବୟବସ୍ଥା
କେିବା ଉଚିତ୍ I ଅନୟାନୟ ଉପାୟଗେ ଗେପେିକି େନତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ବିଷୟଗେ ସ୍ଥାନୀୟ େନସାଧାେଣଙ୍କୁ ଅବେତ କେ I ଡ୍ରମ୍ ସେିତ ଗେଡିଓ
କିମାବ ଗଟଲିଭିେନଗେ ବିଜ୍ଞାପନ କିମବା ଗଘାଷଣା କୋଇବା I
୩.୩ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣିେ ତାେିଖ, ସମୟ, ସ୍ଥାନ ସ୍ଥେିତ େଖାେିବ ନାେିଁ, ଗେପେତୟନ୍ତ କିଛ ି ଅପ୍ରତୟାଶିତ େେୁେୀକାଳୀନ ପେିସ୍ଥିତ ି ଘଗଟ I
ସମ୍ପୃକ୍ତ େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କିମାବ େିଲ୍ଲା କଗଲକେେ କିମବା ଗଡପୁଟ ି କମିଶନେ ଗେଉଁମାଗନ ସମାନ ୋତୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ମାଧ୍ୟମଗେ ସ୍ଥେିତାଗଦଶ
େନସାଧାେଣଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କୋେିବ I ଭାଷା ଗଦୈନକ
ି ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ୱାୋ ଚିହ୍ନତ
ି କାେତୟାଳୟଗେ ମଧ୍ୟ ମୁଖୟତଃ ପ୍ରଦଶିତ େୁ ଏ I
୩.୫ ଏେିପେି ବୟତିକ୍ରମ ପେିସ୍ଥିତଗି େ (ଉପ-ଧାୋ ୩.୩ ପେି), ତାୋ ତାେିଖ, ସମୟ ଏବଂ I େନ ପୋମଶତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂପୃକ୍ତ ସଦସୟସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥିେ ଗେବ ଗକବଳ େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କିମାବ େିଲ୍ଲା କଗଲକେେଙ୍କ ପୋମଶତଗେ ଗେବ I ଉପ-ଧାୋ ୩.୧ ଅନୁ ୋୟୀ ପର୍ଦ୍ଧତି
ଅନୁ ୋୟୀ ଗଡପୁଟ ି କମିଶନେ ଏବଂ ପୁନବତାେ ସୂଚତ
ି କୋୋଇଛି I
(୪) ଶୁଣାଣି ଉପଗେ ତଦାେଖ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା:
୪.୧ େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ / େିଲ୍ଲା କଗଲକେେ / ଗଡପୁଟ ି କମିଶନେ କିମାବ ତାଙ୍କ ବେତ “ଏ’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଅତିେକ୍ତ
ି େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ପଦବୀେୁ କମ୍
ନୁ ଗେଁ I ଗପ୍ରାଗେକେ ଏବଂ ସବ-ଡିଭିେନାଲ ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ବେତ “ବି’ ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କ
ି ଗେ a ଦ୍ୱାୋ ସାୋେୟ ପ୍ରାପ୍ତ SPCB କିମାବ UTPCC େ
ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ, ସମଗ୍ର େନ ଶୁଣାଣିଗେ ତଦାେଖ କେିଗବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେିଗବ I
(୫) ଭିଡଓ
ି ଗ୍ରାଫ୍ି
୫.୧ SPCB କିମବା UTPCC ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ଭିଡଓ
ି ଗ୍ରାଫ୍ି ବୟବସ୍ଥା କେିବ I ଏକ ନକଲ ଭିଡଓ
ି ଗଟପ୍ କିମବା ଏକ CD କିମବା DVD କିମବା USB
କିମାବ ଅନୟାନୟ ସଂେକ୍ଷଣ ଉପକେଣ ସେିତ ଆବର୍ଦ୍ଧ ଗେବ I ଗେକଡତେୁଡକ
ି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକେଣକୁ ପଠାଇବା ସମୟଗେ େନ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା
I
(୬) ପ୍ରକ୍ରିୟା
୬.୧ ଗେଉଁମାଗନ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଳଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗସମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ି ଗେବ I ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ତୁ I
୬.୨.୧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗକୌଣସି ଗକାେମ୍ ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I

୬.୩ ଆଗବଦନକାେୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ସେିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ କେିଗବ I
୬.୪ ସ୍ଥାନଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଗଖାେିବାେ ସୁଗୋେ ଦିଆେିବ କିମବା ଆଗବଦନକାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଗେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ େନ
ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ସାୋଂଶ, ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ମତ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାୋକୁ ପ୍ରତିଫ୍ଳିତ କେି ପ୍ରତିନଧ
ି ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଗେକଡତ କୋେିବ I SPCB କିମବା
UTPCC ଏବଂ ବୟାଖୟା କେୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଶଷଗେ ଦଶତକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ I ସ୍ଥାନୀୟ କିମବା ଭାଷା ଭାଷାଗେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମତ ଗୋଇଥିବା ମିନଟ୍
ି
େୁଡକ
ି ଦସ୍ତଖତ କେିଗବ I େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କିମବା େିଲ୍ଲା କଗଲକେେ କିମାବ ଗଡପୁଟ ି କମିଶନେ କିମବା ସବ୍-ଡିଭିେନାଲ ବେତ “ଏ’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ
ଅତିେକ୍ତ
ି େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ପଦବୀେୁ କମ୍ ନୁ ଗେଁ ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ବେତ “ବି” ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କ
ି ଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଏବଂ ସବ୍-ଡିଭିେନାଲ ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ୍,
ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, େିଏ ଗସେି ଦିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେିଥିଗଲ ଏବଂ SPCB କିମାବ UTPCC କୁ ପଠାଇଥିଗଲ I
୬.୫ େନସାଧାେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଉଠାୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗେୁଡକ
ି େ ଏକ ବିବୃର୍ତ୍ି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ମନ୍ତବୟେୁଡକ
ି ଗେବ I ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଗେ
କିମାବ ସେକାେୀ ୋେୟ ଭାଷାଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େୁେନ୍ତୁ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଇଂୋେୀଗେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେିତ ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଇଛି I
୬.୬ ସବତସାଧାେଣଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାେତୟାଳୟଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ପ୍ରଦଶିତ ଗେବ I ପଞ୍ଚାୟତ ୋୋେ ଅଧିକାେ ଅଧୀନଗେ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ
ଅବସ୍ଥିତ, ସମ୍ପୃକ୍ତ େିଲାେ କାେତୟାଳୟ ପେିଷଦ, େିଲ୍ଲା ମାେିଗଷ୍ଟ୍ରଟ କିମାବ େିଲ୍ଲା କଗଲକେେ କିମାବ ଗଡପୁଟ ି କମିଶନେ, ଏବଂ ଏସପିସବ
ି ି କିମବା
UTPCC SPCB କିମବା UTPCC ମଧ୍ୟ ସାଧାେଣ ପାଇଁ ଏୋେ ଗୱବସାଇଟଗେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦଶତନ କେିବ I ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଗେ ମନ୍ତବୟ,
େଦି ଥାଏ, ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ପଠାୋଇପାଗେ I
(୭) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି
୭.୧ ସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ସେିତ େଡିତ ବିଭିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ଗେପେି ଗେବ I
ନିମଲ
ନ ିଖିତ:
(i) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାେିଖ, ସମୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନେ ଚୂଡାନ୍ତକେଣ I ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ ତାେିଖେ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ;
(ii) ଏକ ପ୍ରମୁଖ ୋତୀୟ ଦ Daily ନିକ ଏବଂ ଗୋଟିଏଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣିେ ବିବେଣୀ ବିଜ୍ଞାପନ କେନ୍ତୁ I ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ I
(iii) ଗକାଡ଼ିଏ ଦିନେ ଗନାଟିସ୍ ଅବଧି େନସାଧାେଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କେିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I
(iv) ସମ୍ପୃକ୍ତ SPCB କିମାବ UTPCC ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଠାଇବ I େନସାଧାେଣ ସମାପ୍ତ ଗେବାେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ
କୋୋଇଛି I

(୮) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଗବଦନ ପାଇଁ ଫ୍ମତାଟ୍ I
ସଦସୟ ସଚିବ,

ୋେୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ / ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ,ି
---------- ୋେୟ / ଗକନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ I
ବିଷୟ: ପାଇଁ EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ େନ ପୋମଶତ ପାଇଁ ଅନୁ ଗୋଧ I ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ --------------- M / s ------------- ------------- ଗେ ଅବସ୍ଥିତ I --.- ବିଷୟଗେ EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ୨0୨0 େ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ, ଏଠାଗେ ସବିଗଶଷ ତଥୟ ଦାଖଲ କେନ୍ତୁ I
େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆବଶୟକ ଦଲିଲେୁଡ଼କ
ି :
୧. ପ୍ରକଳ୍ପେ ବିବେଣୀ: ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ; କମ୍ପାନୀ / ସଂେଠନେ ନାମ; ପଞ୍ଜି କୃତ ଠିକଣା; କମ୍ପାନୀେ ଆଇନେତ ସ୍ଥିତ;ି ମିଳତ
ି ଉଗଦୟାେ େଦି
ଅଛି; ଇତୟାଦି
୨. ଚିଠି ପାଇଁ ଠିକଣା: ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନାମ; ପଦବୀ (ମାଲିକ / ସେଭାେୀ / ସିଇଓ); ଠିକଣା; ଡାକ ସୂଚକାଙ୍କ ଗକାଡ୍; ଇ-ଗମଲ୍ ID;
ଗୋୋଗୋେ ନଂ ।; ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମବେ, ଇତୟାଦି I
୩. ପ୍ରକଳ୍ପେ ବେତ: କାେତୟସୂଚୀଗେ ଆଇଟମ୍ ସଂଖୟା I
୪. ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବସ୍ଥାନ: ପିଟ୍ / ସଗଭତ / ଖସ୍ରା ନଂ।; େଁା; ତେସିଲ; େିଲ୍ଲା; ୋେୟ; ପିନ୍ ଗକାଡ୍; ସୀମିତ ଅକ୍ଷାଂଶ; ସୀମିତ ଦ୍ରାଘିମା; ସଗଭତ ଅଫ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଟଗପା ସିଟ୍ ନଂ।; ନିକଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନ; ନିକଟ ବିମାନବନ୍ଦେ; ନିକଟ ଟାଉନ୍ / ସେେ / େିଲ୍ଲା ମୁଖୟ କ୍ୱାଟତର୍ I (ନିଦଷ୍ଟ
ି କେନ୍ତୁ); ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ, େିଲା ପେିଷଦ, ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି କଗପତାଗେସନ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇତୟାଦି I
୫. େଦି ଏକାଧିକ ୋେୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାେତୟକାେୀ େୁ ଏ, ଏୋେ ବିବେଣୀ: ଗେଉଁଥିଗେ ୋେୟ ସଂଖୟା I ପ୍ରକଳ୍ପ କାେତୟକାେୀ ଗେବ; ପ୍ରକଳ୍ପେ
ମୁଖୟ ୋେୟ; ସମସ୍ତ ୋେୟେୁଡକ
ି େ ବିବେଣୀ ଗେଉଁଠାଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଅବସ୍ଥିତ I
୬. ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) େ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ: ToR / Standard ToR େ ତାେିଖ; MoEF & CC / SEIAA ଫ୍ାଇଲ୍ ନଂ।;
ToR ଅକ୍ଷେେ କପି I
୭. ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦେୁଡ଼କ
ି େ ବିନୟାସନେ ବିବେଣୀ I
୮. ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ (ଲକ୍ଷଗେ): ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୂଲୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ; ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟିତ I EMP (କୟାପିଟାଲ୍) ପାଇଁ; CER ପାଇଁ
ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; EMP ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି I
୯. ୋଗେ ବିଭିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା I
୧0. େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ:ି ଅଧିଗ୍ରେଣ େମି; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ଗେବ; େମିେ ସ୍ଥିତ ି ଅଧିଗ୍ରେଣ ନଗେଗଲ ଅଧିଗ୍ରେଣ I
୧୧. ପୁନବତାସ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନ (R&R), େଦି ଥାଏ: ଗ୍ରାମେୁଡକ
ି େ ସଂଖୟା; ଘେେ ସଂଖୟା; ପିଡଏ
ି ଫ୍ େ ସଂଖୟା (ଗପ୍ରାଗେକେ ବିସ୍ଥାପିତ
ପେିବାେ); PAF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ପେିବାେ); R&R ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; R&R େ ସ୍ଥିତ ି (ସମାପ୍ତ / ଅଗ୍ରେତି / ତଥାପି ଆେମ୍ଭ
କେିବାକୁ ) I

୧୨. ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନିମତାଣ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନିେକ୍ତ
ୁ ି / ଅପଗେସନ୍; ଗମାଟ ମାନବ ଶକ୍ତି ଇତୟାଦି I
୧୩. ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ / ବାୟୁ ଅନୁ ୋୟୀ ୋେି କୋୋଇଥିବା ଗକାଟତ ଗକସ୍ ନିଗଦତଶେ ବିବେଣୀ I (ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ପ୍ରତିଗୋଧ
ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ / େଳ (ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) େଦି ଅଛି, କାେତୟ କେ I
୧୪. EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କେ ବିବେଣୀ: ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ନଂ EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କ ନାମ; ଠିକଣା; ଗୋୋଗୋେ ନଂ ଇ-ଗମଲ୍ ଆଇଡି; ମାନୟତା
ବେତ (ବେତ A / ଗୋେୟ ବେତ ପାଇଁ ଗୋେୟ) ବେତ B ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଗକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱୀକୃ ତେ
ି ଗବୈଧତାI
୧୫. ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟେୁଡକ
ି ଅତି କମଗେ ୧0 ଟି ୋଡତ କପି ଏବଂ ଏୋେ ଏକ ନେମ (ଇଗଲଗକେ ରାନିକ୍) କପି ଇଂୋେୀଗେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ; ଏବଂ EIA େ ସାୋଂଶେ ଅତିକମଗେ ୧0 ୋଡତ କପି ଇଂୋେୀଗେ ଏବଂ ୋେୟ / UT କିମବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାେ
ସେକାେୀ ଭାଷାଗେ େିଗପାଟତ କେନ୍ତୁ I
ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ତାେିଖ
ନାମ ପଦବୀ କମ୍ପାନୀ ଠିକଣା
(୯) େନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ମତାଟ୍ I
ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗେ ଏୋ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ଗେବ: ୧. ପ୍ରକଳ୍ପେ ବିବେଣୀ: ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ; କମ୍ପାନୀ / ସଂେଠନେ ନାମ; ପଞ୍ଜି କୃତ ଠିକଣା I
୨. ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବସ୍ଥାନ: ପିଟ୍ / ସଗଭତ / ଖସ୍ରା ନଂ େଁା ତେସିଲ, େିଲ୍ଲା, ୋେୟ, ପିନ୍ ଗକାଡ୍, ସୀମିତ ଅକ୍ଷାଂଶ, ସୀମିତ ଦ୍ରାଘିମା, ସଗଭତ ଅଫ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଟଗପା ସିଟ୍ ନଂ ନିକଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନ, ନିକଟ ବିମାନବନ୍ଦେ, ନିକଟ ଟାଉନ୍ / ସେେ / େିଲ୍ଲା ମୁଖୟ କ୍ୱାଟତର୍ I
୩. େଦି ଗପ୍ରାଗେକେ ଏକାଧିକ ୋେୟଗେ ଏକଗେକୁ ୟଟ୍ େୁ ଏ I
୪. ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦେୁଡ଼କ
ି େ ବିନୟାସନେ ବିବେଣୀ I
୫. ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ (ଲକ୍ଷଗେ): ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୂଲୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ; ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟିତ I EMP (କୟାପିଟାଲ୍) ପାଇଁ; CER ପାଇଁ
ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; EMP ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ଦିଆେିବ I
୬. େମି ଆବଶୟକତା: ୋଗେ ସମୁଦାୟ େମି ଆବଶୟକ; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ ି ଅଧିଗ୍ରେଣ I େମି; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ଗେବ ନାେିଁ
୭. ପୁନବତାସ ଏବଂ ପୁନଃନିମତାଣ (R&R), େଦି ଥାଏ: ଗ୍ରାମେୁଡକ
ି େ ସଂଖୟା; ଘେେ ସଂଖୟା ପିଡଏ
ି ଫ୍ େ ସଂଖୟା (ଗପ୍ରାଗେକେ ବିସ୍ଥାପିତ
ପେିବାେ); PAF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ପେିବାେ) R&R ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; R&R େ ସ୍ଥିତ ି (ସମାପ୍ତ / ଅଗ୍ରେତି / ତଥାପି ଆେମ୍ଭ
କେିବାକୁ ଦିଆେିବ I
୮. ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନିମତାଣ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନିେୁକ୍ତି / ଅପଗେସନ୍; ଗମାଟ ମାନବ ଶକ୍ତି I

୯. ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ଡାକ ଠିକଣା, ଗେଉଁଠାଗେ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତେୁଡକ
ି େ କପି ଉପଲବ୍ଧ I
ପେିଶଷ୍ଠ
ି -୨
(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁ ସେଣ କେନ୍ତୁ)
FORM-୧
୧

ପ୍ରକଳ୍ପେ ବିବେଣୀ: ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ; କମ୍ପାନୀ / ସଂେଠନେ ନାମ; ପଞ୍ଜି କୃତ ଠିକଣା; ଆଇନେତ ସ୍ଥିତ ି
କମ୍ପାନୀ; ମିଳତ
ି ଉଗଦୟାେ େଦି ଅଛି; ଇତୟାଦି

୨

ଚିଠି ପାଇଁ ଠିକଣା: ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନାମ; ପଦବୀ; ଠିକଣା; ଡାକ ସୂଚକାଙ୍କ ଗକାଡ୍; ଇ-ଗମଲ୍ I
ID; ଗମାବାଇଲ୍ ନଂ ;; ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମବେ, ଇତୟାଦି I

୩

କାେତୟସୂଚୀ ଅନୁ ୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗଶ୍ରଣୀ: କାେତୟସୂଚୀଗେ ଆଇଟମ୍ ସଂଖୟା; ବେତ (A / B୧ / B୨); ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରକାେ I
(ନୂ ତନ / ବିସ୍ତାେ / ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ); ଇତୟାଦି

୪

ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବସ୍ଥାନ: ପିଟ୍ / ସଗଭତ / ଖସ୍ରା ସଂଖୟା; େଁା; ତେସିଲ; େିଲ୍ଲା; ୋେୟ; ପିନ୍ ଗକାଡ୍; ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ
ପ୍ରକଳ୍ପ / କାେତୟକଳାପ ସାଇଟେ ଦ୍ରାଘିମା; ଇଣ୍ଡିଆ ଟଗପା ସିଟ୍ ନମବେେ ସଗଭତ; ଟଗପା ସିଟ୍ େ କପି; ସବତାଧିକ
MSL ଉପଗେ ଉର୍ଚ୍ତା; kml ଫ୍ାଇଲ୍; ଗପ୍ରାଗେକେ ସୀମାଠାେୁ ନିକଟତମ ସଗବତାର୍ଚ୍ ବନୟା ସ୍ତେ (HFL) େ ଦୂ େତା I
ଅଧ୍ୟୟନ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଭୂକମ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର; ନିକଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନ; ନିକଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନଠାେୁ ଦୂ େତା (କିମିଗେ); ନିକଟ ବିମାନବନ୍ଦେ;
ନିକଟ ବିମାନବନ୍ଦେେୁ ଦୂ େତା (କିମଗି େ); ନିକଟ ଟାଉନ୍ / ସେେ / େିଲ୍ଲା ମୁଖୟ ତ୍ର quarter ମାସିକ (ନିଦଷ୍ଟ
ି କେନ୍ତୁ); ନିକଟେୁ
ଦୂ େତା I
ଟାଉନ୍ / ସିଟ ି / େିଲ୍ଲା ମୁଖୟ ତ୍ର quarter ମାସିକ (କିମିଗେ); ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, େିଲା ପେିଷଦ, ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି କଗପତାଗେସନ୍,
ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା I
(ପିନ୍ ଗକାଡ୍ ଏବଂ ଗଟଲିଗଫ୍ାନ୍ ନମବେ ସେିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଡାକ ଠିକଣା); ଇତୟାଦି

୫

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ବିଜ୍ ified ପ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ industrial ଗଦୟାେିକ ଅ located ା୍ଚଳଗେ ଅବସ୍ଥିତ ଗେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛି କି ନାେିଁ (େଁ /
ନା)

୬

ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ ସୀମାନ୍ତ ୋେୟେୁଡକ
ି ଗେ େେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛି କି ନାେିଁ (େଁ / ନା)

୭

େଦି ଏକାଧିକ ୋେୟ / UT ଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଏକଗେକୁ ୟଟ୍ େୁ ଏ, ଏୋେ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ: ଗକଉଁ ୋେୟଗେ ୋେୟ / UT
ସଂଖୟା ଗେବ I
ନିଷ୍ପାଦିତ; ପ୍ରକଳ୍ପେ ମୁଖୟ ୋେୟ / UT; ଗେଉଁଠାଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ୋେୟ / UT େ ବିବେଣୀ I

୮

ବିକଳ୍ପ ସାଇଟେୁଡକ
ି େ ବିବେଣୀ I
A ବିକଳ୍ପ ସାଇଟେୁଡକ
ି େ ଏକ ବିବେଣୀ ୋଞ୍ଚ କୋୋଇଛି I
ବିକଳ୍ପ

େଁା

େିଲ୍ଲା

ସାଇଟ୍ I

ୋେୟ

ସୀମିତ ଅକ୍ଷାଂଶ I

ସୀମାବର୍ଦ୍ଧ I

(ଉର୍ତ୍େ)

ଦ୍ରାଘିମା (ପୂବତ)

ଠାେୁ

B

ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗଦଖାଉଥିବା ଟଗପା ସିଟ୍ େ କପି

କୁ

ଠାେୁ

କୁ

୯

ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପ-ଦ୍ରବୟେ ବିବେଣୀ; ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂେଚନା
A n ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ମାମଲା I
ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପ-ଦ୍ରବୟେ ବିବେଣୀ I

a

ଉତ୍ପାଦ / କାେତୟକଳାପ

ପେିମାଣ

ୟୁ ନଟ୍
ି

ପେିବେନ ଧାୋ /

(ସାମଥତୟ /

ପ୍ରସାେଣ I

ଗକ୍ଷତ୍ର)

ଉତ୍ପାଦ / ଉପ-ଉତ୍ପାଦ I

- ୟୁ ନଟ୍
ି : - (ବାଷିକ ଟନ୍ (ଟିପିଏ), ସଂଖୟା; ଗମୋ ଭଟ୍ଟ (ଗମୋୱାଟ), ଗେକେେ (ଗେ), ପ୍ରତିଦନ
ି କିଗଲା ଲିଟେ (KLD), ଟନ୍
ଦ day ନିକ ଚୂର୍ଣ୍ତ (TCD), କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ ପ୍ରତି ଦିନ, କିଗଲାମିଟେ (କିମ)ି , ପ୍ରତିଦନ
ି ମିଲିୟନ୍ ଲିଟେ (MLD), ଲୁ ଚାୋଏ I
ମାସ, ବେତ ମିଟେ, ଅନୟମାଗନ)
- ଉତ୍ପାଦେ ପେିବେନ / ପ୍ରସାେଣ ଧାୋ (ସଡକ, ଗେଳ, କନଗଭୟେ ଗବଲେ, ପାଇପ୍ କନଗଭୟେ, ଏେିଆଲ୍ ଗୋପଗୱ,
ଆଭୟନ୍ତେୀଣ େଳ ଉପାୟ, ସମୁଦ୍ର, ଦୁ ଇ କିମାବ ତିଗନାଟି ଗମାଡେ ମିଶ୍ରଣ, ଅନୟମାଗନ)
b

ପ୍ରକଳ୍ପ ବିନୟାସନେ ବିବେଣୀ I

ଉଦ୍ଭି ଦ / େନ୍ତ୍ରପାତି / ସୁବଧ
ି ା

ବିନୟାସ

େଦି ଅଛି

ବିଷୟଗେ ବର୍ଣ୍ତନା I

B ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କିମବା ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I
a

ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପ-ଦ୍ରବୟେ ବିବେଣୀ I

ଉତ୍ପାଦ /

ପେିମାଣ

କାେତୟକଳାପ

ଠାେୁ

ପେିମାଣକୁ

ୟୁ ନଟ୍
ି

ପେିବେନ /
ପ୍ରସାେଣେ ଧାୋ I

(ସାମଥତୟ / ଗକ୍ଷତ୍ର)

ଉତ୍ପାଦ / ଉପଦ୍ରବୟେ I

- ୟୁ ନଟ୍
ି : - (ବାଷିକ ଟନ୍ (ଟିପିଏ), ସଂଖୟା; ଗମୋ ଭଟ୍ଟ (ଗମୋୱାଟ), ଗେକେେ (ଗେ), ପ୍ରତିଦନ
ି କିଗଲା ଲିଟେ (KLD), ଟନ୍
ଦ day ନିକ ଚୂର୍ଣ୍ତ (TCD), କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ ପ୍ରତି ଦିନ, କିଗଲାମିଟେ (କିମି), ପ୍ରତିଦନ
ି ମିଲିୟନ୍ ଲିଟେ (MLD), ଲୁ ଚାୋଏ
I
ମାସ, ବେତ ମିଟେ, ଅନୟମାଗନ)
- ଉତ୍ପାଦେ ପେିବେନ / ପ୍ରସାେଣ ଧାୋ (ସଡକ, ଗେଳ, କନଗଭୟେ ଗବଲେ, ପାଇପ୍ କନଗଭୟେ, ଏେିଆଲ୍ ଗୋପଗୱ,
ଆଭୟନ୍ତେୀଣ େଳ ଉପାୟ, ସମୁଦ୍ର, ଦୁ ଇ କିମାବ ତିଗନାଟି ଗମାଡେ ମିଶ୍ରଣ, ଅନୟମାଗନ)
b

ପ୍ରକଳ୍ପ ବିନୟାସନେ ବିବେଣୀ I

ଉଦ୍ଭି ଦେ ବର୍ଣ୍ତନା

ବିଦୟମାନ

ପ୍ରସ୍ତାବିତ

ଅନ୍ତିମ ବିନୟାସ

ଟିପ୍ପଣୀ େଦି

େନ୍ତ୍ରପାତି / ସୁବଧ
ି ା

ବିନୟାସ

ବିନୟାସ

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପଗେ

ଗେଗକୌଣସି

c. ପୂବତ ପେିଗବଶ କିୟ
ି ୋନସେ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ: ପୂବତ ପେିଗବଶ କିୟ
ି ୋନସେ ତାେିଖ; ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ /
SEIAA / DEIAA ଫ୍ାଇଲ ସଂଖୟା; ପୂବତ ଇସି (େୁଡକ
ି ) େ କପି, ସଂଗଶାଧନ, େଦି ଥାଏ; ଇତୟାଦି [ସମସ୍ତ ପୂବ-ତ EC େ ବିବେଣୀ
I
ଏକାଧିକ ପୂବତ EC ପ୍ରାପ୍ତ ଗେଗଲ; ପୂବତ EC ଗେ ସଂଗଶାଧନେୁଡ଼କ
ି େ ବିବେଣୀ, େଦି ଅଛି]
୧0

କଞ୍ଚାମାଲ / ଇନ୍ଧନ ଆବଶୟକତା:
କଞ୍ଚାମାଲ୍ /

ପେିମାଣ

ଇନ୍ଧନ

ବାଷିକ

ୟୁ ନଟ୍
ି

ୟୁ ନଟ୍
ି ଉତ୍ସ

ଧାୋ

(ଇନଗକଜ୍) I

ପେିବେନ

ଆମଦାନୀ,
ଦୟାକେି
ନିଦଷ୍ଟ
ି କେନ୍ତୁ I
ଗଦଶ ଏବଂ
େ ନାମ
େୁ ଗପାଟତ
ୋୋ କଞ୍ଚା I
ସାମଗ୍ରୀ /
ଇନ୍ଧନ I
ଗ୍ରେଣ
କୋୋଇଛି)

ଉତ୍ସେ ଦୂ େତା
I
ଗପ୍ରାଗେକେ

ଉତ୍ସେ ଦୂ େତା
I
ଗପ୍ରାଗେକେ

ସାଇଟ୍ େୁ

ସାଇଟ୍ େୁ

(ଇନ୍)

(ଇନ୍)

କିଗଲା ମିଟେ)

କିଗଲା ମିଟେ)

(ଆମଦାନୀ

(ଆମଦାନୀ

ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ,

ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ,

ଠାେୁ ଦୂ େତା

ଠାେୁ ଦୂ େତା

ଗେଉଁଠାେୁ

ଗେଉଁଠାେୁ

ଗପାଟତ

ଗପାଟତ

କଞ୍ଚାମାଲ /

କଞ୍ଚାମାଲ /

ଇନ୍ଧନ I

ଇନ୍ଧନ I

ଗ୍ରେଣ

ଗ୍ରେଣ

କୋୋଇଛି

କୋୋଇଛି

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କ
ି ଗେ, କଞ୍ଚାମାଲ / ଇନ୍ଧନେ ଗମାଟ ଆବଶୟକତା ଦିଆେିବ I
- ୟୁ ନଟ୍
ି : - (ବାଷିକ ଟନ୍ (ଟିପିଏ), ଗମୋ ଭଟ୍ଟ (ଗମୋୱାଟ), ଗେକେେ (ଗେ), ପ୍ରତିଦନ
ି କିଗଲା ଲିଟେ (KLD), ପ୍ରତି ଟନ୍ କ୍ରସ୍ I
ଦିନ (TCD), ପ୍ରତିଦନ
ି କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ, କିଗଲାମିଟେ (କିମି), ପ୍ରତିଦନ
ି ମିଲିୟନ୍ ଲିଟେ (MLD), ଅନୟମାଗନ)
- ଉତ୍ପାଦେ ପେିବେନ / ପ୍ରସାେଣ ଧାୋ (ସଡକ, ଗେଳ, କନଗଭୟେ ଗବଲେ, ପାଇପ୍ କନଗଭୟେ, ଆେିଆଲ୍ ଗୋପଗୱ,
ଦୁ ଇ କିମାବ ତିଗନାଟି ଗମାଡ୍ େ ମିଶ୍ରଣ, ଅନୟମାଗନ)
୧୧

ଶକ୍ତି ଆବଶୟକତା: ପେିମାଣ (କିଗଲା ଗଭାଲେ ଏମ୍ପସ୍ (KVA)); ଉତ୍ସ; ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ବୟବସ୍ଥା (ଡିେ ି ଗସଟ୍ େୁଡକ
ି େ ବିବେଣୀ); ଷ୍ଟାକ I
ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଗେ); ETC.

୧୨

ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା I
a.

ୋ [େଙ୍ଗଲ େମିଗେ େମି ମାଲିକାନା ପାଟନତ (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂବତେୁ); ବୟକ୍ତିେତ େମି; ସେକାେୀ େମି;
ୋେସ୍ୱ େମି; ଅନୟ େମି; ସମୁଦାୟ େମି]

b.

ୋ [କୃ ଷି ଗକ୍ଷତ୍ର; ବେତୟବସ୍ତୁ / ବନ୍ଧୟା ଗକ୍ଷତ୍ର; ଚେିବା / ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର; ପୃଷ୍ଠ

େଳ ଶେୀେ; ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା; ଶିଳ୍ପ; େଙ୍ଗଲ; ଆମବେଛ; ସାମୁଦ୍ରିକ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଅନୟମାଗନ (ନିଦଷ୍ଟ
ି କେନ୍ତୁ); ଏବଂ ସମୁଦାୟ]
୧୩

ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୂଲୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ (ଲକ୍ଷଗେ)

୧୪

ଗପ୍ରାଗେକେ EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୂଚୀଗେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସାଧାେଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆକଷିତ କଗେ କି ନାେିଁ I
(େଁ ନା)? େଦି େଁ, ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ (ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ ଏବଂ ଦୂ େତା)

୧୫

a.
b.

ସଂେକ୍ଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର I
େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷତ
ି ଗକ୍ଷତ୍ର I

c.

ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ର I

d.

ଆନ୍ତ State ୋେୟ / UT ସୀମା ଏବଂ ଆନ୍ତେତାତୀୟ ସୀମା I

e.

େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷତ
ି ଗକ୍ଷତ୍ର I

f.

ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍ I

ଏେି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନିମନଲିଖିତ ମଧ୍ୟେୁ ଗେକ under ଣସି ଅଧୀନଗେ ଅନୁ ଗମାଦନ / କିୟ
ି ୋନସ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କି ନାେିଁ:
େଦି େଁ, ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ ଏବଂ ଗସମାନଙ୍କେ ସ୍ଥିତ ି ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
a.
େଙ୍ଗଲ (ସଂେକ୍ଷଣ) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୮0? (େଁ ନା)
b.

ବନୟେନ୍ତୁ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୭୨? (େଁ ନା)

c.

CRZ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨0୧୯? (େଁ / ନା) େଦି େଁ, CRZ ବେତୀକେଣ ସେିତ: (CRZ I (A),
CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV (B))
ICRZ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨0୧୯? (େଁ / ନା) େଦି େଁ, ICRZ ବେତୀକେଣ ସେିତ I

d.
୧୬

ପୁନବତାସ ଏବଂ ପୁନ ett ସ୍ଥାପନ (R&R) େଡିତ ଅଛି କି (େଁ / ନା)?

୧୭

ପେିଗବଶ ଏବଂ ପେିଗବଶ ସଗମବଦନଶୀଳତା (୧୦ କିମି ମଧ୍ୟଗେ):
a. ଇଗକାଗଲାେିକାଲ୍ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବିବେଣୀ I
ଇଗକାଗଲାେିକାଲ୍ େ

ନାମ

ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ I

ଠାେୁ ଦୂ େତା

ଟିପ୍ପଣୀ

ପ୍ରକଳ୍ପ (କିମି)

ସଗମବଦନଶୀଳତା

- ଇଗକାଗଲାେିକାଲ୍ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବିବେଣୀ: - (େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷତ
ି ଗକ୍ଷତ୍ର, େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂ ଷତ
ି ଗକ୍ଷତ୍ର, ସଂେକ୍ଷିତ)
ଗକ୍ଷତ୍ର, ଇଗକା ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍, ବନୟେନ୍ତୁ କେିଡେ ଇତୟାଦି)
ଖ। ବନୟେନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ୋତୀୟ ଗବାଡତ ଆବଶୟକ କି ନୁ ଗେଁ I
b.

ବନୟେନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ୋତୀୟ ଗବାଡତ ଆବଶୟକ କି (େଁ / ନା)?

c.

ପେିଗବଶ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବିବେଣୀ I

i.

ପେିଗବଶ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବିବେଣୀ I

ନାମ

ପେିଚୟ

ଏେିଏଲ୍

ଦୂ େତା I
ଗସଠାେୁ
ପ୍ରକଳ୍ପ

ଟିପ୍ପଣୀ

(କିମି
ll

ଆନ୍ତେତାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧୀନଗେ ସଂେକ୍ଷିତ
ଅଞ୍ଚଳ, ୋତୀୟ କିମାବ
ଗସମାନଙ୍କେ ପେିଗବଶ, ଭାସ୍କେତୟ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି
କିମାବ ଅନୟାନୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ I
ସମବନ୍ଧୀୟ ମୂଲୟ

lll

ପେିଗବଶ କାେଣ ପାଇଁ େୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କିମାବ
ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି ଆଦ୍ରତଭୂମି, େଳଗସ୍ରାତ କିମବା ଅନୟାନୟ େଳେଳ,
ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ,
େ os ବ ଗକ୍ଷତ୍ର, ପବତତ, େଙ୍ଗଲ I

iv

ସଂେକ୍ଷିତ, େୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କିମାବ ଉଦ୍ଭି ଦ ପ୍ରୋତିେ
ସଗମବଦନଶୀଳ ପ୍ରୋତି ଦ୍ୱାୋ ବୟବେୃ ତ
ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକ
ି I
କିମାବ ପ୍ରେନନ, ବସା ବାନ୍ଧିବା, ଖାଇବା, ବିଶ୍ରାମ,
ଶୀତଦିନ ପାଇଁ,
ସ୍ଥାନାନ୍ତେଣ

v

ଆଭୟନ୍ତେୀଣ, ଉପକୂ ଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ କିମବା ଭୂତଳ
େଳ I
ୋେୟ, ୋତୀୟ ସୀମା I

vl

ମଗନାେଞ୍ଜନ ପାଇଁ େନସାଧାେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ
ବୟବେୃ ତ ମାେତ କିମବା ସୁବଧ
ି ାI
ଅନୟ ପେତୟଟକ, ତୀଥତସ୍ଥାନ I

vii

ପ୍ରତିେକ୍ଷା ସ୍ଥାପନେୁଡ଼କ
ି I

viii

ଘଞ୍ଚ େନବେୁ ଳ କିମବା ବିଲେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I

ix

ସଗମବଦନଶୀଳ ମନୁ ଷୟ ନିମିତ େମି ବୟବୋେ
ଦ୍ୱାୋ ଅଧିକୃ ତ ଅଞ୍ଚଳେୁଡକ
ି (ଡାକ୍ତେଖାନା,
ବିଦୟାଳୟ, ପୂୋ ସ୍ଥାନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସୁବଧ
ି ାI

x

ଖଣିେ ପଦାଥତ I

xi

ଅଞ୍ଚଳେୁଡକ
ି ପ୍ରଦୂ ଷଣ କିମାବ ପେିଗବଶେ
ସମ୍ମୁଖୀନ ଗୋଇସାେିଛ ି I
କ୍ଷତି (ଗେଉଁଠାଗେ ବିଦୟମାନ ଆଇନେତ
ପେିଗବଶ ମାନକ କୋୋଇଛି I

xii

ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପଦ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳ ୋୋ ଏୋେ
କାେଣ ଗୋଇପାଗେ I
ପେିଗବଶ ସମସୟା ଉପସ୍ଥାପନ କେିବାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ

I
(ଭୂକମ୍ପ, ଉପଦ୍ରବ, ଭୂସ୍ଖଳନ, କ୍ଷୟ, ବନୟା
ପେିସ୍ଥିତ ି କିମବା
ଅତୟଧିକ କିମବା ପ୍ରତିକୂଳ େଳବାୟୁ ପେିସ୍ଥିତ ି I
d

ଉପଗୋକ୍ତ ସମବନ୍ଧଗେ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାେୁ
NoC / ଅନୁ ମତି ଆବଶୟକ କି (େଁ / ନା)?

୧୮

କାେତୟ ସେିତ େଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ନିମତାଣ, କାେତୟ କିମାବ ବାତିଲ, ୋୋ ଶାେୀେିକ କାେଣ ଗେବ I
ସ୍ଥାନୀୟ ଅ in ା୍ଚଳଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ (ଟଗପାଗ୍ରାଫ୍ି , େମି ବୟବୋେ, େଳ ଶେୀେଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ, ଇତୟାଦି)
ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା

େଁ /

ଏୋେ ବିବେଣୀ

ନିଶ୍ଚିତକେଣ I

ନା

(ସେିତ) I
ଆନୁ ମାନିକ
ପେିମାଣ / ୋେ,
ଗେଉଁଠାଗେ
ସମ୍ଭବ) ସେିତ I
ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ
I

i

େମି ବୟବୋେ, େମି
ଆବେଣ କିମାବ ସ୍ଥାୟୀ
କିମାବ ଅସ୍ଥାୟୀ ପେିବର୍ତ୍ତନ I
େମି ବୟବୋେେ ତୀେତା
ସେିତ ଟଗପାଗ୍ରାଫ୍ି
(ସେିତ) I
ସ୍ଥାନୀୟ େମି ବୟବୋେ
ଗୋେନାକୁ ସମ୍ମାନ)?

ii

ବିଦୟମାନ େମି, ଉଦ୍ଭି ଦ
ଏବଂ ଗକାଠାେ କିୟ
ି ୋନସ?

iii

ନୂ ତନ େମି ବୟବୋେ
ସୃଷ୍ଟ?ି

iv

ନିମାତ ଣ ପୂବତ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
େଥା। େର୍ତ୍ତ, ମାଟି
ପେୀକ୍ଷା?

v

ନିମାତ ଣ କାେତୟ?

vi

ଭାଙ୍ଗି ବା କାମ?

vii

ନିମାତ ଣ କାେତୟ କିମବା େୃେ
ନିମାତ ଣ ପାଇଁ ବୟବେୃ ତ
ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନେୁଡକ
ି I
ନିମାତ ଣ ଶ୍ରମିକ?

viii

ଭୂତଳ ଗକାଠାେୁଡ଼କ
ି
ଉପଗେ, ସଂେଚନା ସେିତ
େ ar ଖୟ କାେତୟେୁଡ଼କ
ି I
ସଂେଚନା, କଟା ଏବଂ
ପୂର୍ଣ୍ତ କିମାବ ଖନନ I

ix

ଖଣି କିମାବ ଟଗନଲିଂ ସେିତ
ଭୂତଳ କାେତୟ?

x

ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ କାେତୟ?

xi

ଗଡ୍ରେିଂ?

xii

ଅଫ୍ଗଶାେ େଠନ?

xiii

ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ
ପ୍ରକ୍ରିୟା?

xiv

ଦ୍ରବୟ କିମାବ ସାମଗ୍ରୀ
ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା?

xv

କଠିନ ବେତୟବସ୍ତୁ କିମବା
ତେଳ ପଦାଥତେ ଚିକତ୍ସ
ି ା
କିମାବ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ
ସୁବଧ
ି ାI
ପ୍ରବାେ?

xvi

କାେତୟକ୍ଷମ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ
ଦୀଘତକାଳୀନ େୃେ ପାଇଁ
ସୁବଧ
ି ା?

xvii

ନିମାତ ଣ କିମବା କାେତୟ
ସମୟଗେ ନୂ ତନ ସଡକ,
ଗେଳ କିମବା ସମୁଦ୍ର
ୋତାୟାତ

xviii

ନୂ ତନ ସଡକ, ଗେଳ,
ବାୟୁ େଳବାେୀ କିମବା
ଅନୟାନୟ ପେିବେନ
ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି I

ନୂ ତନ କିମବା ପେିବର୍ତ୍ିତ
େୁଟ ଏବଂ ଗଷ୍ଟସନ,
ବନ୍ଦେ, ବିମାନ ବନ୍ଦେ
ଇତୟାଦି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କି?
xix

ବିଦୟମାନ ପେିବେନ
ମାେତ କିମାବ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ବନ୍ଦ
କିମାବ ବିବଧ
ି ତା I
ଟ୍ରାଫ୍ି କ୍ େତିବଧି
ି ଗେ
ପେିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛ ି କି?

xx

ନୂ ତନ କିମବା ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି
ଟ୍ରାନସମସ
ି ନ ଲାଇନ କିମାବ
ପାଇପଲାଇନ?

xxi

ଇମ୍ପାଉଣ୍ଡଗମଣ୍ଟ, ଡୟାମିଂ,
କଲଭେିଂ, େିଅଲିଗମଣ୍ଟ
କିମାବ ଅନୟାନୟ
ପେିବର୍ତ୍ତନ I
େଳଗସ୍ରାତ କିମାବ
େଳେଳେ
ୋଇଗଡ୍ରାଗଲାେି ପାଇଁ?

xxii

ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ରସିଂେୁଡକ
ି ?

xxiii

େଳେ ଅବକ୍ଷୟ ବା
ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ଭୂମି କିମବା
ଭୂପୃଷ୍ଠ େଳ ସୃଷ୍ଟି କଗେ?

xxiv

େଳଗସ୍ରାତଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ
କିମାବ ଗଡ୍ରଗନେକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କେୁଥିବା ଭୂମି
ପୃଷ୍ଠଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ I
େନ୍-ଅଫ୍?

xxv

ନିମାତ ଣ, କାେତୟ ପାଇଁ
କମତଚାେୀ କିମବା
ସାମଗ୍ରୀେ ପେିବେନ I
ବାତିଲ?

xxvi

ଦୀଘତକାଳୀନ ବିସେତନ
କିମାବ ବିସେତନ କିମବା
ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ କାେତୟ?

xxvii

ଡିସମିଶନ ସମୟଗେ

ଚାଲୁ ଥିବା କାେତୟକଳାପ
ୋୋ ଏକ ଗୋଇପାଗେ
I
ପେିଗବଶ ଉପଗେ
ପ୍ରଭାବ?
xxviii

ଅସ୍ଥାୟୀ କିମାବ ସ୍ଥାୟୀ
ଭାବଗେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଗଲାକଙ୍କ ପ୍ରବାେ?

xxix

ବିଗଦଶୀ ପ୍ରୋତିେ
ପେିଚୟ?

xxx

ଗଦଶୀ ପ୍ରୋତିେ କ୍ଷତି
କିମାବ ଗେଗନଟିକ
ବିବଧ
ି ତା?

xxxi

ଅନୟ କ actions ଣସି
କାେତୟ?

୧୯

ପଦାଥତ, ସାମଗ୍ରୀେ ବୟବୋେ, ସଂେକ୍ଷଣ, ପେିବେନ, ପେିଚାଳନା କିମାବ
ଉତ୍ପାଦନ, ୋୋ କ୍ଷତିକାେକ ଗୋଇପାଗେ I
ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କିମବା ପେିଗବଶ କିମାବ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତ ବା
ଅନୁ ଭବ ଗୋଇଥିବା ବିପଦ ବିଷୟଗେ ଚିନ୍ତା ବ raise ାାଏ I
ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା

େଁ /

ଏୋେ ବିବେଣୀ

ନିଶ୍ଚିତକେଣ I

ନା

(ସେିତ) I
ଆନୁ ମାନିକ ପେିମାଣ /
ୋେ,
ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ)
ସେିତ I
ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I

i

ପଦାଥତ କିମବା ସାମଗ୍ରୀେ
ବୟବୋେ, ୋୋ
ବିପଜ୍ଜନକ (MSIHC
ଅନୁ ୋୟୀ) I
ନିୟମ) ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
କିମାବ ପେିଗବଶକୁ
(ଉଦ୍ଭି ଦ, େୀବେନ୍ତୁ ଏବଂ
େଳ) I
ଗୋୋଣ)?

ii

ଗୋେେ ଘଟଣାଗେ
ପେିବର୍ତ୍ତନ କିମାବ ଗୋେ

ଗଭକେେକୁ ପ୍ରଭାବିତ
କଗେ (େଥା।
କୀଟ କିମାବ େଳ ଦ୍
diseases ାାୋ
ଗେଉଥିବା ଗୋେ)?
iii

ଗଲାକଙ୍କ କଲୟାଣକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କେନ୍ତୁ େଥା।
େୀବନ ଅବସ୍ଥା
ପେିବର୍ତ୍ତନ କେି?

iv

ଅସୁେକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ
ଗେଉଁମାଗନ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ
ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଭାବିତ
ଗୋଇପାେନ୍ତି I
େଥା ଡାକ୍ତେଖାନା
ଗୋେୀ, ଶିଶୁ, ବୃ ର୍ଦ୍ଧ
ଇତୟାଦି?

v

ଅନୟ କ reasons ଣସି
କାେଣ ଅଛି କି?

୨0

ପ୍ରଦୂ ଷକ କିମାବ କ any ଣସି ବିପଜ୍ଜନକ, ବିଷାକ୍ତ କିମାବ ବିଷାକ୍ତ ପଦାଥତକୁ ବାୟୁ କୁ ମୁକ୍ତ କେିବା (ଗକେି / ଘଣ୍ଟା)
ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା

େଁ /

ଏୋେ ବିବେଣୀ

ନିଶ୍ଚିତକେଣ I

ନା

(ସେିତ) I
ଆନୁ ମାନିକ ପେିମାଣ /
ୋେ,
ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ)
ସେିତ I
ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I

i

ସ୍ଥିେେୁ େୀବାଶେ ଇନ୍ଧନେ
ୋଗଳଣିେୁ ନିେମ
ତ ନ କିମବା
I
ଗମାବାଇଲ୍ ଉତ୍ସ?

ii

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ
ନିେମ
ତ ନ?

iii

ଗଷ୍ଟାଗେଜ୍ କିମାବ
ପେିବେନ ସେିତ
ସାମଗ୍ରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେୁ
ନିେମ
ତ ନ?

iv

ଉଦ୍ଭି ଦ ଏବଂ ନିମାତ ଣ
କାେତୟେୁ ନିେତମନ ଏବଂ I
ଉପକେଣ?

v

ନିମାତ ଣ ସେିତ ସାମଗ୍ରୀ
ପେିଚାଳନାେୁ ଧୂଳ ି ବା
ଦୁ େତନ୍ଧ I
ସାମଗ୍ରୀ, େଳ ନିଷ୍କାସନ
ଏବଂ ବେତୟବସ୍ତୁ ?

vi

ବେତୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନେୁ
ନିେମ
ତ ନ?

vii

ଗଖାଲା ଆକାଶଗେ ବେତୟ
େଳିବା ଠାେୁ ନିେମ
ତ ନ
(େଥା ସିାସ୍ ସାମଗ୍ରୀ,
ନିମାତ ଣ ଆବେତନା)?

viii

ଅନୟ କ sources ଣସି
ଉତ୍ସେୁ ନିେତମନ?

୨୧

ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟ,ି ଏବଂ ଆଗଲାକ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ାପେ ନିେତମନ I
ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତକେଣ I

େଁ /

ଏୋେ ବିବେଣୀ

ନା

(ସେିତ) I
ଆନୁ ମାନିକ ପେିମାଣ /
ୋେ,
ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ)
ସେିତ I
େ ଉତ୍ସ
ସୂଚନା ଉତ୍ସ ସେିତ I
ତଥୟ

i

େନ୍ତ୍ରେ କାେତୟେୁ େଥା।
ଇଞ୍ଜି ନ୍, ଗଭଣ୍ଟିଗଲସନ୍
ପିାଣ୍ଟ,
କ୍ରସର୍?

ii

ଶିଳ୍ପ କିମବା ସମାନ
ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ?

iii

ନିମାତ ଣ କିମବା ଭାଙ୍ଗି ବା
ଠାେୁ?

iv

ବିାଷ୍ଟିଂ କିମାବ ପିଲିଂେୁ?

v

ନିମାତ ଣ କିମବା କାେତୟକ୍ଷମ

ଟ୍ରାଫ୍ି କେୁ?
vi

ଆଗଲାକ କିମବା କୁ ଲିଂ
ସିଷ୍ଟମେୁ?

vii

ଅନୟ କ sources ଣସି
ଉତ୍ସେୁ?

୨୨

ଭୂମିଗେ କିମବା େଳ ନିଷ୍କାସନେୁ ଭୂମି କିମାବ େଳ ଦୂ ଷତ
ି ଗେବାେ ଆଶଙ୍କା I
େଳ, ଭୂତଳ େଳ, ଉପକୂ ଳ େଳ କିମାବ ସମୁଦ୍ର I
ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା

େଁ /

ଏୋେ ବିବେଣୀ

ନିଶ୍ଚିତକେଣ I

ନା

(ସେିତ) I
ଆନୁ ମାନିକ ପେିମାଣ /
ୋେ,
ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ)
ସେିତ I
ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I

i

ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ
ପେିଚାଳନା, ସଂେକ୍ଷଣ,
ବୟବୋେ କିମାବ ଛିଞ୍ଚବ
ି ା
ଠାେୁ?

ii

େଳ ନିଷ୍କାସନ କିମବା
ଅନୟାନୟ େଳ
ନିଷ୍କାସନଠାେୁ ଆେମ୍ଭ
କେି େଳ କିମବା େମି
ପେତୟନ୍ତ I
(ଆଶାକୋୋଇଥିବା
ଗମାଡ୍ ଏବଂ ଡିସଚାେତେ
ସ୍ଥାନ)?

iii

ପ୍ରଦୂ ଷଣକାେୀଙ୍କ ଦ୍ By
ାାୋ ସ୍ଥଳଭାେଗେ କିମାବ
ଭିତେକୁ ବାୟୁ ନିେତତ
େୁ ଏ I
ପାଣି?

iv

ଅନୟ କ sources ଣସି
ଉତ୍ସେୁ?

v

ପେିଗବଶଗେ ପ୍ରଦୂ ଷକ
ପଦାଥତେ ଦୀଘତକାଳୀନ
ନିମାତ ଣ ଗେବାେ ଆଶଙ୍କା

ଅଛି କି?
ଏେି ଉତ୍ସେୁ?
୨୩

ପ୍ରକଳ୍ପେ ନିମାତ ଣ କିମବା କାେତୟ ସମୟଗେ ଦୁ ଘତଟଣାେ ଆଶଙ୍କା, ୋୋ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପଗେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାଗେ I
ପେିଗବଶ
ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା

େଁ /

ଏୋେ ବିବେଣୀ

ନିଶ୍ଚିତକେଣ I

ନା

(ସେିତ) I
ଆନୁ ମାନିକ ପେିମାଣ /
ୋେ,
ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ)
ସେିତ I
ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I

i

ଗଷ୍ଟାଗେଜ୍, େୟାଣ୍ଡଲିଂ,
ବୟବୋେ କିମାବ ଠାେୁ
ବିଗଫାେଣ, ସ୍ପିଗଲଜ୍,
ଅଗ୍ନି ଇତୟାଦିେୁ I
ବିପଜ୍ଜନକ ପଦାଥତେ
ଉତ୍ପାଦନ?

ii

ଅନୟ କ reasons ଣସି
କାେଣେୁ?

iii

ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପେତୟୟ
ଦ୍ୱାୋ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରଭାବିତ ଗୋଇପାଗେ
କି?
ପେିଗବଶେ କ୍ଷତି (େଥା
ବନୟା, ଭୂକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ,
କିାଉଡ୍ ବଷ୍ଟତ ଇତୟାଦି)?

୨୪

କାେକେୁଡକ
ି ୋୋକି ବିଗବଚନା କୋେିବା ଉଚିତ (ଗେପେିକି ପେିଣାମମୂଳକ ବିକାଶ) ୋୋ
ପେିଗବଶକୁ ଗନଇପାଗେ I
ପ୍ରଭାବେୁଡକ
ି କିମାବ ଅନୟାନୟ ବିଦୟମାନ କିମାବ ଗୋେନାବର୍ଦ୍ଧ କାେତୟକଳାପ ସେିତ ସମନିବତ
ପ୍ରଭାବେୁଡକ
ି େ ସମ୍ଭାବନା I
ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା

େଁ /

ଏୋେ ବିବେଣୀ

ନିଶ୍ଚିତକେଣ I

ନା

(ସେିତ) I
ଆନୁ ମାନିକ ପେିମାଣ /
ୋେ,
ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ)
ସେିତ I

ସୂଚନା ଉତ୍ସ d
i

ସୋୟକ ସୁବଧ
ି ା,
ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ ବିକାଶେ
ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ
ନିଅ I
କିମାବ ବିକାଶ ଦ୍ୱାୋ
ଗପ୍ରାଗେକେ ଦ୍ୱାୋ
ଉଗର୍ତ୍େିତ ୋୋ ପ୍ରଭାବ
ପକାଇପାଗେ I
ପେିଗବଶ ଉପଗେ େଥା:
ସୋୟକ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି
(ସଡକ, ଶକ୍ତି) I
ଗୋୋଣ, ବେତୟବସ୍ତୁ
କିମାବ ବେତୟ େଳେ ଚିକତ୍ସ
ି ା
ଇତୟାଦି); େୃେ ବିକାଶ;
ଗୋୋଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ
ଡାଉନି୍ରରଗେ ଶିଳ୍ପେୁଡକ
ି ;
ଅନୟ କ? ଣସି?

ii

ସାଇଟେ ବୟବୋେ
ପଗେ ଆଗେଇ ନିଅ,
ୋୋ ଉପଗେ ଏୋେ
ପ୍ରଭାବ ପଡିପାଗେ I
ପେିଗବଶ?

iii

ପେବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ପାଇଁ
ଏକ ଉଦାେେଣ ସ୍ଥିେ
କେନ୍ତୁ?

iv

ଅନୟାନୟ ବିଦୟମାନେ
ନିକଟତେତା ଗେତୁ
ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରଭାବେୁଡକ
ି
େଖନ୍ତୁ I
ସମାନ ପ୍ରଭାବ ସେିତ
ଗୋେନାବର୍ଦ୍ଧ
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ?

୨୫

ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଗେ ବିଚାୋଧୀନ ଥିବା କ Court ଣସି ଗକାଟତ ମାମଲା (େଁ / ନା); େଦି େଁ, ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I

୨୬

ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ / ବାୟୁ (ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ନିୋକେଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ / େଳ
ଅଧୀନଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ନିଗଦତଶ I
(ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ (େଁ / ନା; େଦି େଁ, ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I

୨୭

ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟେୁଡକ
ି I
a
ପ୍ରି -ଫ୍ି େବ
ି ଲ
ି ିଟ ି େିଗପାଟତେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ)
b

ପ୍ରି -ଫ୍ି େବ
ି ଲ
ି ିଟ ି େିଗପାଟତେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ)

c

ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କିମବା ପ୍ରାଧିକୃ ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ ly ାାୋ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ କଭର୍
ଗଲଟର୍ ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ (pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ I
ଗକବଳ)
d

ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସମଥତନଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ uly ାାୋ ସ୍ signed ାାକ୍ଷେିତ
ପ୍ରାଧିକେଣେ ଏକ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ I
ଉପଗଭାକ୍ତା ଏଗେନିସ ତେଫ୍େୁ ଏେି ଅନୁ ପ୍ରଗୟାେ କେିବା (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍
କେନ୍ତୁ)

୨୮

ଅଣ୍ଡେଗଟକିଂ I
ଏେିପେି ଭାବଗେ ପ୍ରଗୟାେ ଏବଂ ଏନଗକିାେେଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସଗବତାର୍ତ୍ମ ଗବାଲି
ସତୟତା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
ଗମାେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ belief ାାସ ଏବଂ ମଁୁ ୋଗଣ ଗେ େଦି ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନାେ କ part ଣସି ଅଂଶ ମିଥୟା
କିମାବ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାେୀ ଗବାଲି େଣାପଡିଛ ି I
ଗେକ any ଣସି ପେତୟାୟଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କୋେିବ ଏବଂ କିୟ
ି ୋନସ ଦିଆେିବ, େଦି ଆମେ ବିପଦ
ଏବଂ ମୂଲୟଗେ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତୟାୋେ କୋେିବ I
ଉପଗୋକ୍ତ ସେିତ, ମଁୁ ଏଠାଗେ ଏକ କାେତୟ ଗଦଉଛି ଗେ ଏୋ ପଗେ କ activity ଣସି କାେତୟକଳାପ / ନିମତାଣ /
ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ନିଆୋଇ ନାେିଁ I
ନାମ; ପଦବୀ; କମ୍ପାନୀ; ଠିକଣା

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
୧. ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗେେୁଗଲସନ୍ ଗୋନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ୨0୧୯ ଅଧୀନଗେ କିିୟୋନସ ସେିତ େଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଗବଦନ ସେିତ ଦାଖଲ କେିବ I
CRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟକଳାପକୁ ଦଶତାଇ, ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଏଗେନିେ
ସ ଡ
ି ମଧ୍ୟେୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାୋ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଭାବଗେ ପୃଥକ ଗୋଇଛି I C.R.Z
ୁ କ
(ଗେ
ToR େ ପେତୟାୟ) ଏବଂ ୋେୟ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋନ୍ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟ ଅଥେିଟେ
ି ସୁପାେିଶ (EC େ ପେତୟାୟଗେ) I
C.R.Z. େ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ୋୟୀ ଆବଶୟକ କିିୟୋନସ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ କାେତୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆେିବ I
CRZ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ୨0୧୯ I
୨. ୋତୀୟ ଉଦୟାନ, ଅଭୟାେଣୟ, ବାଗୟାସାଇଫ୍ର୍ େିେଭତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତେେ ୧0 କିଗଲାମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ ଅବସ୍ଥିତ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ I
ୱାଇଲଡ ଆନିମଲସେ କେିଡେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ମୁଖୟ ବନୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାୋ େଥାଥତ ଭାବଗେ ପ୍ରାମାଣିକୃତ ମାନଚିତ୍ର ଦାଖଲ କେିଗବ I
ୱାଗଡତନ ଏେି ବ features ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି ଗପ୍ରାଗେକେ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୁଖୟଙ୍କ ସୁପାେିଶ କିମବା ମନ୍ତବୟେୁଡକ
ି ଦଶତାଉଛି I
ଏଥିଗେ ୱାଇଲଡ ଲାଇଫ୍ ୱାଗଡତନ (ପୂବତ EC େ ପେତୟାୟଗେ) I
୩. ସ୍କପିଂ / ପୂବତ ପେିଗବଶ ପାଇଁ ଆଗବଦନ ଦାଖଲ ସେିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେିତ ସମସ୍ତ ଚିଠି I
କିିୟୋନସ, ପେବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ, ଗେପେି ସମୟ ସମୟଗେ ଆବଶୟକ ଗୋଇପାଗେ, EAC ବ Meeting ଠକଗେ ଅଂଶଗ୍ରେଣ I

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ତେଫ୍େୁ ଗକବଳ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଦସ୍ତଖତକାେୀଙ୍କ ଦ୍ made ାାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କୋେିବ। ସ୍ authorized ାୀକୃ ତ ସ୍ sign
ାାକ୍ଷେକାେୀ କେିବା ଉଚିତ୍ I
ନିଦଷ୍ଟ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ authorized ାୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଦସ୍ତଖତକାେୀ ଗବାଲି ତାଙ୍କେ ଦାବିକୁ ସମଥତନ କେି ଏକ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ କେନ୍ତୁ I

ପେିଶଷ୍ଟ
ି - III
(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁ ସେଣ କେନ୍ତୁ)
FORM-୧A
ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବେୁଡକ
ି େ ତାଲିକା ୋଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ I
(ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକମାଗନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କେିବା ଆବଶୟକ କେନ୍ତି ଏବଂ ଗେଉଁଠାଗେ ଆବଶୟକ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ତି I
ଫ୍ମତ ସେିତ ବୟାଖୟାକାେୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପେିଗବଶ ପେିଚାଳନା ସେିତ ଦାଖଲ କେନ୍ତୁ I

SI

ଆଇଟମ୍ I

ବିବେଣୀ
େୁଡକ
ି

୧

େମି ପେିଗବଶ

୧.୧

ବିଦୟମାନ େମିେମା ପ୍ରକଳ୍ପେୁ େଗଥଷ୍ଟ ପେିବର୍ତ୍ତନ ଗେବ କି ୋୋ ସେିତ ସମାନ ନୁ ଗେଁ I
ପେିଗବଶ?
(ପ୍ରସ୍ତାବିତ େମିେମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବଗେ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଅନୁ ଗମାଦିତ ମାଷ୍ଟେ ପିାନ୍ / ବିକାଶ ଗୋେନା ସେିତ ଅନୁ େୂପ
ଗେବା ଆବଶୟକ I ପେିବର୍ତ୍ତନ I
େଦି େମି ମାଲିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ଆଇନେତ ଅନୁ ଗମାଦନ ଦାଖଲ େୁ ଏ)

୧.୨

େମି ଗକ୍ଷତ୍ର, ନିମିତ ଗକ୍ଷତ୍ର, େଳ ବୟବୋେ, ଦୃ ଷ୍ଟେ
ି ୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଶୟକତା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କେ I
ଶକ୍ତି ଆବଶୟକତା, ସଂଗୋେୀକେଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସୁବଧ
ି ା, ପାକିଂ ଆବଶୟକତା ଇତୟାଦି I

୧.୩

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇଟ ନିକଟଗେ ଥିବା ବିଦୟମାନ ସୁବଧ
ି ାେୁଡ଼କ
ି ଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ଭାବୟ
ପ୍ରଭାବେୁଡକ
ି କ’ଣ?
(ଗେପେିକି ଗଖାଲା ସ୍ଥାନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସୁବଧ
ି ା, ବିଦୟମାନ େମିେ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇଁ
ବିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳା I
ପେିଗବଶ

୧.୪

କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅବନତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିେତା ଗେତୁ କ significant ଣସି େୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ େମି ବୟାଘାତ ଘଟିବ କି?
(ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ
ମୃର୍ତ୍କ
ି ା ପ୍ରକାେ, ope ାୁଲା ବିଗେଷଣ, ଅବସାଦେ ଦୁ ବତଳତା, ଭୂକମ୍ପ ଇତୟାଦି ଦିଆୋଇପାଗେ I

୧.୫

ଏେି ପ୍ରସ୍ତାବଗେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଗଡ୍ରଗନେ ସିଷ୍ଟମେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ଗେବ କି? (ଏକ କଣ୍ଟୁ ର୍ ମାନଚିତ୍ର
ଗଦଖାଉଥିବା ବିଷୟଗେ ବିବେଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସିବା ନିକଟଗେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି େଳ ନିଷ୍କାସନ I

୧.୬

ନିମାତ ଣ କାେତୟକଳାପ କାଟିବା, ଭେିବା, ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ ଇତୟାଦିଗେ ଗକଗତ ପେିମାଣେ ପୃଥିବୀ କାେତୟ େଡିତ I
(େଡିତ ପୃଥିବୀ କାେତୟେ ପେିମାଣ, ସାଇଟ୍ ବାୋଗେ ଭେପୂେ ସାମଗ୍ରୀ ପେିବେନ ଇତୟାଦି ବିଷୟଗେ

ବିବେଣୀ ଦିଅ I)
୧.୭

ନିମାତ ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟଗେ େଳ ଗୋୋଣ, ବେତୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତୟାଦି ବିଷୟଗେ ବିବେଣୀ ଦିଅ I

୧.୮

ନିମନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦ୍ରତଭୂମି ପେିବର୍ତ୍ତନ ଗେବ କି? (କମ୍ ମିଛ ଏବଂ ଆଦ୍ରତଭୂମିେୁଡକ
ି କିପେି ମିଳୁଛ ି ତାୋେ
ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାେତୟକଳାପେୁ ପେିବର୍ତ୍ିତ)

୧.୯

ନିମାତ ଣ ସମୟଗେ ନିମାତ ଣ ବେତୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବେତୟବସ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଗେ କି? (ବିଭିନ୍ନ ପେିମାଣ
ଦିଅନ୍ତୁ I
ନିମାତ ଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ କେିବାେ ମାଧ୍ୟମ ସେିତ ନିମତାଣ ସମୟଗେ ସୃଷ୍ଟି ଗେଉଥିବା ବେତୟବସ୍ତୁ )

୨

େଳ ପେିଗବଶ

୨.୧

ଆବଶୟକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବା ସେିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ େଳ ଆବଶୟକତା ଦିଅ I
ବିଭିନ୍ନ ବୟବୋେ େଳେ ଆବଶୟକତା କିପେି ପୂେଣ ଗେବ? ଉତ୍ସ ଏବଂ ପେିମାଣ ଦଶତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ େଳ
ଗୋୋନ୍ତୁ I
ବାଲାନସ ଗଷ୍ଟଟଗମଣ୍ଟ

୨.୨

ପ୍ରସ୍ତାବିତ େଳ ଉତ୍ସେ କ୍ଷମତା (ନିଭେ
ତ ଶୀଳ ପ୍ରବାେ କିମାବ ଅମଳ) କ’ଣ?

୨.୩

ଆବଶୟକ େଳେ େୁଣବର୍ତ୍ା କ’ଣ, େଦି ଗୋୋଣ ଏକ ପ municipal େପାଳିକା ଉତ୍ସେୁ ନୁ ଗେଁ?
(ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
େଳେ ଗଶ୍ରଣୀ ସେିତ ଶାେୀେିକ, ୋସାୟନିକ, େ ological ବିକ େୁଣ)

୨.୪

ବିଗଶାଧିତ ବେତୟେଳେ ପୁନ yc ବୟବୋେେୁ ଗକଗତ େଳ ଆବଶୟକତା ପୂେଣ ଗୋଇପାେିବ? (ବିବେଣୀ
ଦିଅନ୍ତୁ I
ପେିମାଣ, ଉତ୍ସ ଏବଂ ବୟବୋେ

୨.୫

ଅନୟ ଉପଗଭାକ୍ତାମାନଙ୍କଠାେୁ େଳେ ବିଭ୍ରାଟ ଗେବ କି? (ଦୟାକେି ଅନୟ ଉପଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ
କେନ୍ତୁ I
ବିଦୟମାନ ବୟବୋେ ଏବଂ ବୟବୋେ ପେିମାଣ)

୨.୬

ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାେତୟକଳାପେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବେତୟେଳେୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଭାେ କ’ଣ? (ଦିଅ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାେତୟକଳାପେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବେତୟେଳେ ପେିମାଣ ଏବଂ େଚନା ବିଷୟଗେ ବିବେଣୀ)

୨.୭

େଳ ଅମଳେୁ ପୂେଣ ଗୋଇଥିବା େଳ ଆବଶୟକତାେ ବିବେଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ? ସୃଷ୍ଟି ଗୋଇଥିବା ସୁବଧ
ି ାେୁଡ଼କ
ି େ
ସବିଗଶଷ ତଥୟ ସୋନ୍ତୁ I

୨.୮

େନ୍ଅଫ୍ ଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗେତୁ ଘଟୁଥିବା େମି ବୟବୋେ ପେିବର୍ତ୍ତନେୁଡ଼କ
ି େ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ
ଗେବ?
ଦୀଘତ ଅବଧିଗେ ଗପାଷ୍ଟ ନିମାତ ଣ ପେତୟାୟଗେ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି (ପେିମାଣିକ
ଏବଂ େୁଣାତ୍ମକ) I
ଆଧାେ? ଏୋ କ flood ଣସି ପ୍ରକାଗେ ବନୟା ପେିସ୍ଥିତ ି କିମାବ େଳ ଲୋଇବା ସମସୟାକୁ ବ ate ାାଇବ
କି?

୨.୯

ଭୂତଳ େଳ ଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ? (ଭୂତଳ େଳେ ଟୟାପ୍ ଗେବ କି?
ଭୂତଳ େଳ ଗଟବୁ ଲେ ବିବେଣୀ, େିଚାେତ କ୍ଷମତା, ଏବଂ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁ ଗମାଦନ, େଦି I
ଗେକ any ଣସି

୨.୧0

େମି ପ୍ରଦୂ ଷଣ କେୁଥିବା ନିମତାଣ କାେତୟେୁ ଗୋକିବା ପାଇଁ ଗକଉଁ ସତକତତା / ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ କୋୋଏ &
େଳେଳ? (ପେିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ im କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନିଆୋଇଥିବା ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକ
ି େ ବିବେଣୀ
ଦିଅନ୍ତୁ I

୨.୧୧

ସାଇଟ ଭିତେୁ storm ଡ଼ େଳ କିପେି ପେିଚାଳିତ େୁ ଏ?
ଗକ୍ଷତ୍ର, ଏକ ସାଇଟ୍ ଗଲଆଉଟ୍ ସୂଚକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ତେ ସେିତ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ଗଡ୍ରଗନଜ୍
ସୁବଧ
ି ାେୁଡ଼କ
ି େ ବିବେଣୀ)

୨.୧୨

ନିମାତ ଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିଗୟାେନ ବିଗଶଷତ the ଶିଖେ ଅବସ୍ଥାଗେ ଅପେିଷ୍କାେ ପେିସ୍ଥିତ ି ସୃଷ୍ଟି କେିବ କି?
ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଚାେିପାଖଗେ (ସଠିକ୍ ବୟାଖୟା ସେିତ େଥାଥତତା I

୨.୧୩

େଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରେ, ଚିକତ୍ସ
ି ା ଏବଂ ନିୋପଦ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଗକଉଁ ଅନ୍-ସାଇଟ୍ ସୁବଧ
ି ା ଗୋୋଇ
ଦିଆୋଇଛି? (ବିବେଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ I
ବେତୟେଳ ଉତ୍ପାଦନ ପେିମାଣେ, ପୁନ technology ବୟବୋେ ପାଇଁ ପ୍ରେୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଏବଂ ସୁବଧ
ି ା ସେିତ
ଚିକତ୍ସ
ି ା କ୍ଷମତା I
ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ)

୨.୧୪

ଡୁ ଆଲ୍ ପିମ୍ବିଂ ସିଷ୍ଟମେ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ ଦିଅ େଦି ବୟବେୃ ତ ବେତୟବସ୍ତୁ ଶ ets ଚାଳୟ କିମବା ଅନୟ କ use
ଣସି ବୟବୋେ ପାଇଁ ବୟବେୃ ତ େୁ ଏ I

୩

ଗଭଗେଗଟସନ୍ I

୩.୧

େ odi ବ ବିବଧ
ି ତା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପେ କ threat ଣସି ବିପଦ ଅଛି କି? (ଏୋ ସେିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଗକାସିଷ୍ଟମେ
ଏକ ବର୍ଣ୍ତନା ଦିଅ I
ଅନନୟ ବ features ଶିଷ୍ଟୟ, େଦି ଥାଏ)

୩.୨

ନିମାତ ଣଗେ ବୃ କ୍ଷଗୋପଣେ ବୟାପକ ପେିଷ୍କାେ କିମବା ପେିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ଗେବ କି? (ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବେଣୀ
ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଭାବିତ େଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭି ଦେୁଡକ
ି େ େିସାବ)

୩.୩

େୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସାଇଟ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟୟ ଉପଗେ ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କେିବାକୁ ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ କେିବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆୋଇଛି I
(ଗଲଆଉଟ୍ ସେିତ ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ, ଲୟାଣ୍ଡଗସ୍କପ୍, େଳେଳ ସୃଷ୍ଟି ଇତୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ବିବେଣୀ ଦିଅ I

୪

ଏକ ଉପେୁକ୍ତ ଗସ୍କଲଗେ ଗୋେନା କେନ୍ତୁ)
FAUNA I

୪.୧

େୀବେନ୍ତୁଙ୍କେ କ displ ଣସି ବିସ୍ଥାପନ ଗେବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି - ଉଭୟ ପୃଥିବୀ ଏବଂ େଳୀୟ କିମାବ
ଗସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି I
େତି? ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I

୪.୨
୪.୩

ଏେି ଅଞ୍ଚଳେ ଆଭିଫ୍ାଉନା ଉପଗେ କ direct ଣସି ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମାବ ପଗୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ? ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ
I
େୀବେନ୍ତୁ ଉପଗେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କେିବା ପାଇଁ କେିଡେ, ମାଛ ସିଡ଼ି ଇତୟାଦି ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକ
ି
ଗଲଖନ୍ତୁ I

୫

ବାୟୁ ପେିଗବଶ

୫.୧

ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ େୟାସେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଏକାଗ୍ରତା ବୃ ର୍ଦ୍ଧି କେିବ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ାପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗେ ପେିଣତ ଗେବ କି?
(ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ ଦିଅ I

ଧ୍ୟାନଗେ େଖି ବିଗଚ୍ଛଦ ମଗଡଲ ଉପଗେ ଆଧାେ କେି ପୂବାତ ନୁ ମାନିତ ମୂଲୟ ସେିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବାୟୁ େୁଣବର୍ତ୍ା
ସ୍ତେ I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିମାତ ଣେୁଡକ
ି େ ଫ୍ଳାଫ୍ଳ ଭାବଗେ ଟ୍ରାଫ୍ି କ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି I
୫.୨

ଧୂଳ,ି ଧୂଆଁ, ଦୁ େନ୍ଧ
ତ େୁକ୍ତ ଧୂଆଁ କିମାବ ଅନୟାନୟ ବିପଜ୍ଜନକ େୟାସେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପଗେ ଏୋେ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ?
(ବିବେଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ I
ସମସ୍ତ ପାଣିପାେ ବିଭାେ ସେିତ I

୫.୩

ଏେି ପ୍ରସ୍ତାବ ୋନବାେନ ପାଇଁ ପାକିଂ ସ୍ଥାନେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କେିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନେ ସ୍ତେେ ସବିଗଶଷ ତଥୟ
ସୋନ୍ତୁ I
ପେିବେନ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଏବଂ ଟ୍ରାଫ୍ି କ୍ ପେିଚାଳନା ସେିତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡ଼କ
ି I
ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟକୁ ପ୍ରଗବଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ

୫.୪

ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ସଡକ, ସାଇଗକଲ ଟ୍ରାକ୍, ପଥଚାେୀ ପଥ ସେିତ େତି s ାାଞ୍ଚାେ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ,
ପ୍ରଗତୟକ ବେତ ଅନ୍ତେତତ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେିତ ଫ୍ୁ ଟପାଥ ଇତୟାଦି I

୫.୫

ଟ୍ରାଫ୍ି କ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନଗେ ଉଗଲ୍ଲଖନୀୟ ବୃ ର୍ଦ୍ଧି ଗେବ କି? (ଉତ୍ସ ଏବଂ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ I
ଉପଗୋକ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକ
ି I)

୫.୬

ଡିେ ି ଗସଟ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଉପକେଣେ ଶବ୍ଦ ସ୍ତେ ଏବଂ କମ୍ପନ ଏବଂ ପେିଗବଶ ବାୟୁ େୁଣଗେ କମ୍ପନ ଉପଗେ
କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଚାେିପାଖଗେ? ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I

୬

ଆଗଷ୍ଟଟିକ୍ I

୬.୧

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିମାତ ଣେୁଡକ
ି କ way ଣସି ପ୍ରକାଗେ ଏକ ଦୃ ଶୟ, ଦୃ ଶୟମାନ ସୁବଧ
ି ା ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କେିବ କି?
ଭାସ୍କେତୟ? ପ୍ରସ୍ତାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ these ାାୋ ଏେି ବିଚାେେୁଡକ
ି ବିଚାେକୁ ନିଆୋଏ କି?

୬.୨

ବିଦୟମାନ ସଂେଚନା ଉପଗେ ନୂ ତନ ନିମତାଣେୁ କ ad ଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? କଣ
ବିଚାେକୁ ନିଆେଲା?

୬.୩

ସେେୀ ଫ୍ମତ ଏବଂ ସେେୀ ଡିୋଇନେ ଡିୋଇନ୍ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କେୁଥିବା କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ
ବିଚାେ ଅଛି କି?
ଗସେୁଡକ
ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ବନାନ କୋୋଇପାଗେ I

୬.୪

ନିକଟଷ୍ଟର କ an ଣ୍ସି ନୃ ତ୍ତ୍ତ୍ୱିକ କିମବା ପ୍ରତ୍ନତ୍ାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ କିମବା କଳାକୃ ତ୍ ି ଅଛି କି? ଯଦି ଅନୟ କ significant
ଣ୍ସି ଗ୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ୍ ସାଇଟ ପରିସରଷ୍ଟର ବ features ଶିେୟଗ୍ୁଡକ
ି ବିଷ୍ଟବଚନା କରାଯାଇଛି I

୭

ଗସାସିଓ-ଇଗକାଗନାମିକ୍ ଆସଗପକେସ୍ I

୭.୧

ଏେି ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥାନୀୟ େନସଂଖୟାେ େନସଂଖୟା େଠନଗେ କ changes ଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ କି? ପ୍ରଦାନ
କେନ୍ତୁ
ଅଟକ

୭.୨

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଚାେିପାଖଗେ ବିଦୟମାନ ସାମାେିକ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ବିଷୟଗେ ବିବେଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ I

୭.୩

ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପଗେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କିମବା ଅନୟାନୟ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ପ୍ରତି
ବୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କେିବ କି?
ମୂଲୟେୁଡ଼କ
ି ? କ’ଣ ସୁେକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ?

୮

ନିମାତ ଣ ସାମଗ୍ରୀ I

୮.୧

ଉର୍ଚ୍ ସଜ୍ଜିତ ଶକ୍ତି ସେିତ ନିମତାଣ ସାମଗ୍ରୀେ ବୟବୋେ େଡିତ ଗୋଇପାଗେ I ନିମତାଣ ସାମଗ୍ରୀେୁଡ଼କ
ି କି?
ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେିତ ଉତ୍ପାଦିତ? (ଚୟନଗେ ଶକ୍ତି ସଂେକ୍ଷଣ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡ଼କ
ି େ ବିବେଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ I
ନିମାତ ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗସମାନଙ୍କେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା)

୮.୨

ନିମାତ ଣ ସମୟଗେ ସାମଗ୍ରୀ ପେିବେନ ଏବଂ ପେିଚାଳନା ଦ୍ pollution ାାୋ ପ୍ରଦୂ ଷଣ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ
େନସାଧାେଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଗେ ଅସଗନ୍ତାଷ ଗଦଖାଗଦଇପାଗେ I
ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କେିବାକୁ କ’ଣ ପଦଗକ୍ଷପ ନିଆୋଏ?

୮.୩

ସଡ଼କ ଏବଂ ସଂେଚନାଗେ ପୁନ yc ବୟବେୃ ତ ସାମଗ୍ରୀ ବୟବେୃ ତ େୁ ଏ କି? ୋସଲ ଗୋଇଥିବା ସଞ୍ଚୟେ
ପେିମାଣ ଦଶତାନ୍ତୁ?

୮.୪

ସଂଗ୍ରେ ସମୟଗେ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବେତନା ସଂଗ୍ରେ, ପୃଥକକେଣ ଏବଂ ବିସେତନ କେିବାେ
ପର୍ଦ୍ଧତିେୁଡକ
ି େ ବିବେଣୀ ଦିଅ I
ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟ ପେତୟାୟ

୯

ଶକ୍ତି ସଂେକ୍ଷଣ I

୯.୧

ଶକ୍ତି ଆବଶୟକତା, ଗୋୋଣ ଉତ୍ସ, ବୟାକଅପ୍ ଉତ୍ସ ଇତୟାଦି ବିଷୟଗେ ସବିଗଶଷ ତଥୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କ’ଣ?
ବିଲେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ବେତଫ୍ୁଟ ପ୍ରତି ବୟବୋେ ଅନୁ ମାନ କୋୋଏ? ଆପଣ କିପେି ଶକ୍ତି କମ୍ କେିବାକୁ ଗଚଷ୍ଟା
କେିଛନ୍ତି I
ବୟବୋେ?

୯.୨

ଗକଉଁ ପ୍ରକାେେ, ଏବଂ କ୍ଷମତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବୟାକ୍ ଅପ୍ ଗୋୋଇବାକୁ ଗୋେନା କେୁଛନ୍ତି?

୯.୩

ଆପଣ ବୟବୋେ କେିବାକୁ ଗୋେନା କେୁଥିବା େିାସେ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି କ’ଣ? ଏୋେ
ବ characteristics ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି େ ନିଦଷ୍ଟ
ି ତା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
ଉଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ତେଙ୍ଗ ଏବଂ ଲମବା ତେଙ୍ଗ ବିକେ
ି ଣ ସେିତ େଡିତ?

୯.୪

ବିଲଡିଂଗେ ଗକଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ solar େ ସ୍ଥାପତୟ ବ features ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି ବୟବୋେ କୋୋଉଛି? ତିଆେି
ଗୋଇଥିବା ପ୍ରଗୟାେେୁଡ଼କ
ି ୁ ବର୍ଣ୍ତନା କେନ୍ତୁ I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ.

୯.୫

ୋସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଗକାଠାେ ଗଲଆଉଟ୍ ସ ar େ ଶକ୍ତି ଉପକେଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ imize ାାଇଥାଏ କି?
ତୁ ମେ ଅଛି କି?
ବିଲିଡଂଗେ ବୟବୋେ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଗଲାକ, େେୁେୀକାଳୀନ ଆଗଲାକ ଏବଂ ସ ar େ େେମ େଳ ପ୍ରଣାଳୀେ
ବୟବୋେକୁ ବିଗବଚନା କୋୋଇଥିଲା I
େଟିଳ? ସବିଗଶଷ ତଥୟ ସେିତ ସୋୟକ ଗେବ I

୯.୬

ଥଣ୍ଡା / େେମ ଭାେ କମାଇବା ପାଇଁ ଛାୟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଗେ ବୟବେୃ ତ େୁ ଏ କି? ସବତାଧିକ କେିବା ପାଇଁ
ଗକଉଁ ନୀତିେୁଡକ
ି ବୟବେୃ ତ ଗୋଇଛି I
ପୂବତ ଏବଂ ପଶ୍ଚି ମ ଏବଂ ଛାତ ଉପଗେ କାନ୍ଥେ ଛାୟା? ଗକଗତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ଗୋଇଛି?

୯.୭

ସଂେଚନାେୁଡ଼କ
ି ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଗସ୍ପସ୍ କଣ୍ଡିସନେ, ଆଗଲାକ ଏବଂ ୋନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବୟବୋେ କେନ୍ତି କି? ପ୍ରଦାନ
କେନ୍ତୁ I
ୋନ୍ତ୍ରିକ ବିବେଣୀ ଟ୍ରାନସଫ୍ମତେ ଏବଂ ଗମାଟେ ଦକ୍ଷତା, ଆଗଲାକେ ତୀେତା ଏବଂ ଏୟାେକଣ୍ଡିଶନେ ବିବେଣୀ
ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I

ଧାେଣା ଧାେଣ କେନ୍ତୁ? ଆପଣ CFC ଏବଂ HCFC ମାେଣା ଚିଲର୍ ବୟବୋେ କେୁଛନ୍ତି କି? ନିଦଷ୍ଟ
ି ତା ପ୍ରଦାନ
କେନ୍ତୁ I
୯.୮

ମାଇଗକ୍ରା-େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାଗେ ବିଲଡିଂ କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରଭାବେୁଡକ
ି କ’ଣ? ଏକ
ଆତ୍ମନିଭତେଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
ଉର୍ତ୍ାପ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ବିପେୀତ ସୃଷ୍ଟି ଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିମାତ ଣେ ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରଭାବ ଉପଗେ I
ପ୍ରଭାବ?

୯.୯

ବିଲଡିଂ ଏନଭଲପ୍ େ ତାପେ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି କ’ଣ? (କ) ଛାତ; (ଖ) ବାେୟ କାନ୍ଥ; ଏବଂ
(େ)
en ଗାଙ୍କାନାଳ? ବୟବେୃ ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ U- ମୂଲୟ କିମବା ବୟକ୍ତିେ R ମୂଲୟେୁଡ଼କ
ି େ ବିବେଣୀ ଦିଅ I
ଉପାଦାନେୁଡ଼କ
ି I

୯.୧0

ଅଗ୍ନି ବିପଦ ବିଗୋଧଗେ ଗକଉଁ ସତକତତା ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ? େେୁେୀକାଳୀନ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ
କେନ୍ତୁ I
ଗୋେନାେୁଡକ
ି

୯.୧୧

େଦି ଆପଣ େିାସ୍ ବୟବୋେ କେୁଛନ୍ତି ଗତଗବ କାନ୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ ଏମସିଭିଟ ି ଏବଂ ଥମତାଲ୍ ସେିତ ସବିଗଶଷ
ବିବେଣୀ ଏବଂ ନିଦଷ୍ଟ
ି ତା ପ୍ରଦାନ କଗେ I
ବ characteristics ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି

୯.୧୨

ବିଲଡିଂଗେ ବାୟୁ ଅନୁ ପ୍ରଗବଶେ ୋେ ଗକଗତ? ଆପଣ କିପେି ଏୋେ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କେୁଛନ୍ତି ତାୋେ
ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
ଅନୁ ପ୍ରଗବଶ

୯.୧୩

ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବୟବୋେଗେ ଅଣ-ପାେମ୍ପାେିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଗକଗତ ପେିମାଣଗେ ବୟବେୃ ତ େୁ ଏ?
ବୟବେୃ ତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରେୁକ୍ତିେ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I

୧0

ପେିଗବଶ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା
ପେିଗବଶ ପେିଚାଳନା ଗୋେନାଗେ ପ୍ରଗତୟକ ଆଇଟମ୍ ଜ୍ଞାନୀ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିକାେକ
ପଦଗକ୍ଷପ େଠିତ ଗେବ I
ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ କମ୍ କେିବା ପାଇଁ ନିମାତ ଣ, କାେତୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର େୀବନଚକ୍ର ସମୟଗେ କାେତୟ କେ I
ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟକଳାପେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ I ଏୋ ପେିଗବଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃ would କେିବ I
ବିଭିନ୍ନ ପେିଗବଶ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ପାଇଁ ମନିଟେିଂ ଗୋେନା I ଏଥିଗେ ନିଆେିବାକୁ ଥିବା ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକ
ି
ଦଶତାଇବ I
େେୁେୀକାଳୀନ ପେିସ୍ଥିତ ି ଗେପେିକି ଅଗ୍ନି କାଣ୍ଡ ସେିତ ସାଇଟଗେ ଦୁ ଘତଟଣା I

୧୧
A

ସଂଲଗ୍ନକ:

B

ସାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାନ I

C

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇଟେ ଆଖପାଖ ବ features ଶିଷ୍ଟୟେୁଡକ
ି (୫00 ମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ)

D

ଉପେୁକ୍ତ ମାପକାଠି ପାଇଁ ସାଇଟ୍ (ସ୍ତେ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୂଚାଇଥାଏ) I (େଦି ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ଗକବଳ

ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏୋେ ଆଖପାଖେ ପାଗନାୋମିକ୍ ଦୃ ଶୟ I

ଧାେଣା ଗୋେନା ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ତୁ)

ପେିଶଷ୍ଠ
ି - IV
(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁ ସେଣ କେନ୍ତୁ)
FORM-୧B୨ I
ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ପେିଷ୍କାେତା ପାଇଁ ଆଗବଦନ I
କୟାଗଟଗୋେୀ B୨ ଗପ୍ରାଗେକେ / କାେତୟକଳାପ I
୧.

ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ: ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୂଲୟ ସ୍ତେଗେ (ଲକ୍ଷଗେ) ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ; ପେିଗବଶ ପେିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି I
(ପୁଞ୍ଜି); CER ଆଡକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; EMP ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି (ବାଷିକ ପୁନୋବୃ ର୍ତ୍)ି I

୨.

େଳ ଆବଶୟକତାେ ବିବେଣୀ (ନିମତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପେତୟାୟଗେ)
ଉତ୍ସ

ପେିମାଣ
KLD

େଳେ ପର୍ଦ୍ଧତି I

ଉତ୍ସେୁ ଦୂ େତା I

ପ୍ରତୟାୋେ

ଧାୋ
ପେିବେନ

ଉତ୍ସ: ପୃଷ୍ଠଭୂମି / ଭୂତଳ େଳ / ସମୁଦ୍ର / ଅନୟମାଗନ; ପେିବେନ ଧାୋ: ପାଇପଲାଇନ / ଗକନାଲ / ଅନୟମାଗନ; ପର୍ଦ୍ଧତି
େଳ ପ୍ରତୟାୋେ: ବୟାଗେଜ୍ / ଗୱୟାେ / ଭଲ ଭାବଗେ ଗ୍ରେଣ / େୟାକଗୱଲ / ଟୁୟବ୍ କୂ ଅ / ଭଲ ଗଖାଲ / ଅନୟମାଗନ I
b. ଅକ୍ଷେ ସଂଖୟା; ୋେି ଗୋଇଥିବା ତାେିଖ; ଅନୁ ଗମାଦିତ ପେିମାଣ; ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣେୁ ଅନୁ ମତିେ କପି I
c.

ଡିୋଲାଇଗେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କି ନୁ ଗେଁ (େଁ / ନା)
େଦି େଁ, (i) ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା (KLD); (ii) ୋଇନ୍ େ େୁଣବର୍ତ୍ା (KLD); ୋଇନ୍ ନିଷ୍କାସନ କେିବାେ ଧାୋ I

୩.

ବେତୟ େଳ ପେିଚାଳନା (ନିମତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ)
ଟାଇପ୍ /

ପେିମାଣ

ଚିକତ୍ସ
ି ା

ଚିକତ୍ସ
ି ା

ଧାୋ

ଚିକତ୍ସ
ି ାେ

ପେିମାଣ

ଉତ୍ସ

ବେତୟ େଳ I

ସାମଥତୟ I

ପର୍ଦ୍ଧତି

ନିଷ୍କାସନ

ପେିମାଣ I

ନିଷ୍କାସିତ େଳ I

ଉତ୍ପାଦିତ

(କିଗଲା ଲିଟେ
I
ପ୍ରତିଦନ
ି )

ବୟବେୃ ତ େଳ

(ପ୍ରତିଦନ
ି

ପୁନ yc

କିଗଲା ଲିଟେ)

(କିଗଲା) I
ପ୍ରତିଦନ
ି

ବୟବୋେ /

ଲିଟେ)

ପୁନ use
ବୟବୋେ
(ପ୍ରତିଦନ
ି
କିଗଲା ଲିଟେ)

୪.

କଠିନ ବେତୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ପେିଚାଳନା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁ ଗମାଦିତ)
ଆଇଟମ୍ I

ବାଷିକ ପେିମାଣ

ୟୁ ନଟ୍
ି

ସାଇଟ୍ ଠାେୁ
ଦୂ େତା I

ପେିବେନ ଧାୋ

ନିଷ୍କାସନ ଧାୋ I

- ଆଇଟମ୍: - (ଶିଳ୍ପ ବେତୟବସ୍ତୁ , ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି କଠିନ ବେତୟବସ୍ତୁ , ଫ୍ିାଏ ପାଉଁଶ, ତଳ ପାଉଁଶ, ବିପଜ୍ଜନକ ବେତୟବସ୍ତୁ (ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ
ଅନୟାନୟ ବେତୟବସ୍ତୁ ପେିଚାଳନା ନିୟମ ୨0୧୬), ଇ ବେତୟବସ୍ତୁ , ବାଗୟା-ଗମଡିକାଲ୍ ବେତୟବସ୍ତୁ , ନିମାତ ଣ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ବେତୟବସ୍ତୁ ,
ପିାଷ୍ଟିକ୍ I
ଆବେତନା, ଅନୟମାଗନ)
- ୟୁ ନଟ୍
ି : - (ଟନ୍, କିଗଲାଲିଟେ)
- ନିଷ୍କାସନ ଧାୋ: - (ଚିକତ୍ସ
ି ା, ସଂେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ସୁବଧ
ି ା (TSDF), ପ୍ରାଧିକୃ ତ ପୁନ - ସାଇଗକଲ ଚାଳକ, ଲୟାଣ୍ଡଫ୍ି ଲ୍,
ସାନିଟାେୀ I
ଲୟାଣ୍ଡଫ୍ି ଲ୍, ଅନୟମାଗନ)
୫.

ୋଗେ ବିଭିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁ ଗମାଦିତ) I
କାେତୟକଳାପ / ସୁବଧ
ି ା / ଉଦ୍ଭି ଦ /

େମି ଆବଶୟକତା I

ଟିପ୍ପଣୀ

ଅନୟମାନଙ୍କେ ବର୍ଣ୍ତନା I
ସବୁ େ ଗବଲେ I
ସମୁଦାୟ
କାେତୟକଳାପ / ସୁବଧ
ି ା / ଉଦ୍ଭି ଦ / ଅନୟମାଗନ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ: ମୁଖୟ ଉଦ୍ଭି ଦ, ଟାଉନସିପ୍, ଗ୍ରୀନଗବଲେ, ପାଉଁଶ ଗପାଖେୀ, କ୍ୱାେୀ ଗକ୍ଷତ୍ର,
ଓବି ଡମ୍ପ
ଗକ୍ଷତ୍ର, ସୁେକ୍ଷା ଗୋନ୍, ଗଟଲିଙ୍ଗ୍ ଗପାଖେୀ, ଲୟାଣ୍ଡଫ୍ି ଲ୍, େଳ ଭଣ୍ଡାେ, ଡି-ସାଲାଇନ୍ ପିାଣ୍ଟ, କଠିନ ବେତୟବସ୍ତୁ ପେିଚାଳନା ପାଇଁ
ଗକ୍ଷତ୍ର,
ବିଲେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଅନୟମାଗନ I
୬.

େଦି େଙ୍ଗଲ େମି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ:
େଦି ଇନ୍-ପ୍ରିନପ
ସ ି ାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧) ଅନୁ ଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗେଲା: ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଇନ୍-ପ୍ରିନସପ
ି ାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧)
ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଗକ୍ଷତ୍ର
ବିଭ୍ରାନ୍ତ;
େଦି ଫ୍ାଇନାଲ୍ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପେତୟାୟ) ଅନୁ ଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ େୁ ଏ: ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଅନ୍ତିମ ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଗକ୍ଷତ୍ର
ବିଭାେିତ I

୭.

ବୃ କ୍ଷ କାଟିବା, େଦି ଥାଏ: ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କଟାୋଇଥିବା େଛେ ସଂଖୟା (େଦି ଫ୍ଗେଷ୍ଟଲୟାଣ୍ଡ େଡିତ ନୁ ଗେଁ); ଏବଂ ବୃ କ୍ଷ କାଟିବାେ
ବିବେଣୀ ଏବଂ
ବୃ କ୍ଷ ଗୋପଣ

୮.

େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ:ି େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ଗେବ; େଦି ଅଧିଗ୍ରେଣ ନେୁ ଏ ଗତଗବ େମି ଅଧିଗ୍ରେଣେ ସ୍ଥିତ ି I

୯.

ଅଧ୍ୟୟନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ େଦି ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ- I ପ୍ରୋତିେ ଉପସ୍ଥିତ ି I
a.
କାେତୟସୂଚୀ- I ପ୍ରୋତିେ ବିବେଣୀ; କପି ସେିତ କାେତୟସୂଚୀ- I ପ୍ରୋତିେଡ
ି ପାଇଁ ସଂେକ୍ଷଣ ଗୋେନାେ ବିବେଣୀ I
ୁ କ
ସଂେକ୍ଷଣ ଗୋେନା; ପାଣ୍ଠି ଗୋୋଣ; କାେତୟାନବୟନେ ଅବଧି; ଇତୟାଦି
b.

ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ Schedu ାାୋ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀତ- Species ପ୍ରୋତି ପାଇଁ ସଂେକ୍ଷଣ ଗୋେନା ଅନୁ ଗମାଦନ କେିବାେ
ବିବେଣୀ I
ଅନୁ ଗମାଦନ କପି; ଅକ୍ଷେ ସଂଖୟା; ୋେି ଗୋଇଥିବା ତାେିଖ; େଦି ଅଛି ଗତଗବ ସୁପାେିଶ; ଇତୟାଦି

୧0.

େଦି ଗକାେ ଏେିଆଗେ େଳ ଶେୀେେ ଉପସ୍ଥିତ:ି

a.

ଗକାେ ଏେିଆଗେ େଳ ଶେୀେେ ସବିଗଶଷ ତଥୟ:

b.

େଦି ଡାଇଭସତନ ଆବଶୟକ େୁ ଏ: ଡାଇଭସତନେ ବିବେଣୀ ଆବଶୟକ; ଅଧ୍ୟୟନେ ବିବେଣୀ

c.

ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁ ମତିେ ବିବେଣୀ: ଚିଠି ନଂ।; ୋେି ଗୋଇଥିବା ତାେିଖ;
େଦି ଅଛି ଗତଗବ ସୁପାେିଶ; ଏବଂ ଅନୁ ମତିେ ନକଲ I

୧୧.

ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନିମାତ ଣ / କାେତୟ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନିେକ୍ତ
ୁ ି; ଗମାଟ ମାନବ ଶକ୍ତି I

୧୨.

ୋ ଗେ ସବୁ େ ଗବଲେ I
a.
ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ: ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେେ ଗମାଟ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଗମାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଶତକଡ଼ା; ଉଦ୍ଭି ଦେୁଡକ
ି େ ନା
ଗୋପଣ କେ; ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; ସବୁ େ ଗବଲେ ଗୋେନା:
b.

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ / ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ / ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ଇତୟାଦି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I
ବର୍ଣ୍ତନା

i.

ବିଦୟମାନ

ପ୍ରସ୍ତାବିତ

ସମୁଦାୟ

ସବୁ େ ଗବଲେେ ସମୁଦାୟ
ଗକ୍ଷତ୍ର I
ଗମାଟ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶତକଡା
ଗକ୍ଷତ୍ର
ଉଦ୍ଭି ଦେୁଡ଼କ
ି େ ସଂଖୟା
ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟିତ
ii.
୧୩.

ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେ ଗୋେନାେ କପି I

ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଭ
ଗପ୍ରାଗେକେ ଲାଭେ ପ୍ରକାେ

ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଭେ ବିବେଣୀ I

(ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁବଧ
ି ା ପେିଗବଶ, ସାମାେିକ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ କେିବ)
୧୪.

CRZ କିମବା ICRZ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ୋେୟ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋନ୍ ପେିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକେଣେ ସୁପାେିଶ: ୋେୟ
ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ଲୋୋଇଛି; ସାମାେିକ ଏବଂ ପେିଗବଶ ସମସୟା ଏବଂ କ୍ଷତିକାେକ ପଦଗକ୍ଷପ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ନୁ ଗେଁ I
R&R, େଳ, ବାୟୁ , ବିପଜ୍ଜନକ ବେତୟବସ୍ତୁ , ଇଗକାଗଲାେିକାଲ୍ ଦିେ ଇତୟାଦିଗେ ସୀମିତ (ପ୍ରଦାନ କୋେିବାକୁ ଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
ବିବେଣୀ); େ କପି
CZMA କିମାବ ICZMA I

୧୫.

ଗଛାଟ ଖଣିେ ପଦାଥତ ଖନନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I
a.
ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ସବିଗଶଷ ତଥୟ
b.

ROM ଗେ ଖଣି କ୍ଷମତା (େନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍)

c.

ଖଣି ଗୋେନା: ଅନୁ ଗମାଦନ ପତ୍ର ନଂ ।; ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଅନୁ ଗମାଦିତ ଚିଠ;ି ଅନୁ ଗମାଦିତ ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର;
ଅନୁ ଗମାଦିତ କ୍ଷମତା I

d.

ବ Technical ଷୟିକ ବିବେଣୀ: ସମୁଦାୟ ଭ ological ଗୋଳିକ ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍); ଖଣିେ ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍
ଟନ୍); ବାୋେଗୋେୟ
ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍); ଶତକଡା ନିଷ୍କାସନ (%); ଖଣି / ଖଣିେ ଗଗ୍ରଡ୍; ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଅନୁ ପାତ; ୋୋୋେି

ଗଗ୍ରଡିଏଣ୍ଟ୍ (ଡିଗ୍ରୀ); ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ (ଓପନକାଷ୍ଟ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ / ମିଶ୍ରିତ (ଓପନକାଷ୍ଟ + ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ) / ଆଡିଟ୍; େୀବନ
ଗମାେ (ବଷତ)
e.

େିତାଧିକାେୀଙ୍କ ବିବେଣୀ (କ୍ରସ୍ / ସ୍କି ନ
ର ଂି / ଅନୟକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେି): େଦି ଖଣି ଭିତଗେ କ୍ରସେ ସ୍ଥାପନ କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦିଆୋଇଛି I
ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର: କ୍ରସେେ ସଂଖୟା ଏବଂ କ୍ରସେେ ବିବେଣୀ (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁ ଗମାଦିତ)
କ୍ରସର୍ ID I

f.

କ୍ଷମତା (TPH ଗେ)

ଟିପ୍ପଣୀ

ଖଣି ଲିଜ୍ େ ସବିଗଶଷ ତଥୟ: ଅପଗଲାଡ୍ ଗଲଟର୍ ଅଫ୍ ଇଗଣ୍ଟଣ୍ଟ୍ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ); ସେିତ ଖଣି ଲିଜ୍
କାେତୟକାେୀ କେିବାେ ତାେିଖ I
ଚିହ୍ନଟ ସଂଖୟା; ଖଣି ଲିଜ୍ େ ବ id ଧତା; ତାେିଖ ଅନୁ ୋୟୀ ବ valid ଧ ଗୋଇଥିବା ଏକଗେକୁ ୟଟ୍ ଲିଜ୍ କାେବାେେ କପି;
ଇତୟାଦି

g.

OB (ଓଭେ ଭାେ) ପେିଚାଳନା (ଗକବଳ ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ)
i ବାେୟ ଡମ୍ପେ ବିବେଣୀ: OB ଡମ୍ପେ ସଂଖୟା; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେଗେ); ପେିମାଣ
(ଭିତଗେ)
ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ); ବଷତେ ପୂର୍ଣ୍ତତା ନାେିଁ
ii

ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଡମ୍ପେ ବିବେଣୀ: OB ଡମ୍ପେ ସଂଖୟା; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେଗେ); ପେିମାଣ
(ଭିତଗେ)
ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ)

h.

ଟପଗସଲ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟେ ସବିଗଶଷ ତଥୟ: ଖଣିେ ସମଗ୍ର େୀବନ ସମୟଗେ ଖନନ ଗୋଇଥିବା ଟପଗସଲେ ପେିମାଣ
(ମିଲିୟନ୍ ଗେ)
କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ); ଖଣିେ ସମଗ୍ର େୀବନ ସମୟଗେ ପୁନ lam ନିମାତ ଣ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟପ୍ସଏଲେ
ପେିମାଣ I
ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ); ସମଗ୍ର େୀବନଗେ ଅନୟାନୟ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟପଗସଲେ
ପେିମାଣ I
ଖଣି (ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେଗେ)

i.

ଅନ୍ତିମ ଖଣି ଶୂନୟେ ବିବେଣୀ (ଗକବଳ ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); େଭୀେତା (ମିଟେଗେ); ଭଲୁ ୟମ୍
(ଇନ୍
ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ)

j.

କ୍ୱାେୀେ ବିବେଣୀ (ଗକବଳ େଦି ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): (ଗେକେେ) େ ଅନ୍ତିମ ଶୂନୟତା; ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ
ୋୋ ଅଗଟ I

େଳ ଶେୀେଗେ ପେିଣତ ଗେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆୋଇଛି।); ସମୁଦାୟ କ୍ୱାେୀ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେ)
k.

ପେିବେନେ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ: େର୍ତ୍ତ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡଗେ ସଗଫ୍ତସ୍; ସାଇଡିଂ / ଗଲାଡିଂ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି; ପେିବେନ /
କନଗଭୟେ ବିବେଣୀ I

l.

େମି ବୟବୋେେ ବିବେଣୀ (ପ୍ରି -ମାଇନିଂ)

m.

ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେେ ବିବେଣୀ (ଗକବଳ େଦି ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ ଗଖାଲା ଅଛି): ସମୁଦାୟ ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ ଗୋେନା କାେତୟକାେୀ ଗେବ I
ଖଣି ଆବେଣ I ଏୋ ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ କେିବ: ବାେୟ OB ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); କ୍ୱାେୀ (ଭିତଗେ)

ଗେକେେ); ସୁେକ୍ଷା ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); ଅନ୍ତିମ ଶୂନୟତା (ଗେକେେ); ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ ୋୋ ପ୍ରସ୍ତାବିତ I
ଏକ େଳ ଶେୀେଗେ େୂପାନ୍ତେିତ I); ଗେକେେ ପ୍ରତି ବୃ କ୍ଷଗୋପଣେ ଘନତା (ନଂ।); ୋଗେ ଥିବା ଅନୟମାଗନ (ଗେପେିକି
ଖନନ I
ML ସୀମା ସେିତ ଗକ୍ଷତ୍ର, ସଡକ ଏବଂ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି, ଏମବୟାଙ୍କଗମଣ୍ଟ ଏେିଆ ଏବଂ ଟାଉନସିପ୍ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ I
ଲିଜ୍ ବାୋଗେ); ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ ଉଦ୍ଭି ଦ (ଗେକେେଗେ)
n.

ପ୍ରେତିଶୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନାେ ସ୍ଥିତ ି (ଗକବଳ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ): ବିଭିନ୍ନ କାେତୟାନବୟନ I
ଅନୁ ଗମାଦିତ ପ୍ରେତିଶୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନା ଅନୁ ୋୟୀ କାେତୟକଳାପ (ବାର୍ ଚାଟତଗେ); ଅନୁ ଗମାଦିତେୁ ଗେକ Any ଣସି
ବିଚୁୟତି I
ପ୍ରେତିଶୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନା; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ଖନନ (ଗେକେେଗେ); ଖନନ ପଗେ ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ବୟାକଫ୍ି ଲ୍ (ଇନ୍
ଗେକେେ); ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ (ଗେକେେଗେ)

୧୬.

ଗସକେେ ନିଦଷ୍ଟ
ି ବିବେଣୀ, େଦି ଥାଏ I

୧୭.

EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କେ ବିବେଣୀ: ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ନଂ।; EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କ ନାମ; ଠିକଣା; ଗୋୋଗୋେ ନଂ ।; ଇ-ଗମଲ୍ ଆଇଡି;
ମାନୟତା ବେତ (ଗଶ୍ରଣୀ A ପାଇଁ ଗୋେୟ / B ଗଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଗୋେୟ); ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଗକ୍ଷତ୍ର; ବ id ଧତା
ସ୍ୱୀକୃ ତ;ି QCI / NABET ଦ୍ issued ାାୋ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ରମାଣପତ୍ରେ କପି I

୧୮.

ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟେୁଡକ
ି I

୧୯.

ଅଣ୍ଡେଗଟକିଂ I
ୁ ି ଗଦଉଛି ଗେ ପ୍ରଗୟାେ ଏବଂ ଏନଗକିାେେଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସଗବତାର୍ତ୍ମ
ମଁୁ ଏୋ ଦ୍ undert ାାୋ ପ୍ରତିଶତ
ଅଗଟ I
ଗମାେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ belief ାାସ ଏବଂ ମଁୁ ୋଗଣ ଗେ େଦି ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନାେ କ part ଣସି ଅଂଶ ମିଥୟା କିମବା
ବିଭ୍ରାନ୍ତକାେୀ ଗବାଲି େଣାପଡିଛ ି I
ଗେକ any ଣସି ପେତୟାୟଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗେବ ଏବଂ କିିୟୋନସ ଦିଆେିବ, େଦି ଆମେ ବିପଦଗେ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ
ପ୍ରତୟାୋେ କୋେିବ ଏବଂ I
ମୂଲୟ ଉପଗୋକ୍ତ ସେିତ, ମଁୁ ଏଠାଗେ ଏକ କାେତୟ ଗଦଉଛି ଗେ ଏୋ ପଗେ କ activity ଣସି କାେତୟକଳାପ / ନିମତାଣ /
ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ନିଆୋଇ ନାେିଁ I
ଅପ୍
ନାମ; ପଦବୀ; କମ୍ପାନୀ; ଠିକଣା

ପେିଶଷ୍ଠ
ି -ଭି
(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁ ସେଣ କେନ୍ତୁ)
FORM-୨
ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ପେିଷ୍କାେତା ପାଇଁ ଆଗବଦନ I

୧.

ସନ୍ଦଭତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) େ ବିବେଣୀ: ToR / ମାନକ ToR େ ତାେିଖ; ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ / SEIAA ଫ୍ାଇଲ୍ ନଂ।; େ କପି
ToR ଅକ୍ଷେ I

୨.

େନ ପୋମଶତେ ବିବେଣୀ: େଦି ପ୍ରକଳ୍ପ େନ ଶୁଣାଣିେୁ ମୁକ୍ତ, ଗତଗବ କାେଣ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ; ତାେିଖ
ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣିେ ବିଜ୍ଞାପନ; ଇଂୋେୀଗେ ବିଜ୍ଞାପନେ କପି; େନ ଶୁଣାଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେିଥିଗଲ କି ନାେିଁ
ପେିଶଷ୍ଠ
ି -୧ (େଁ / ନା) ଗେ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ପଦବୀେ େଗଣ ଅଧିକାେୀ; ପ୍ରି ୋଇଡିଂ ଅଫ୍ି ସେଙ୍କ ନାମ; େଥାଥତେ କପି I
ସାବତେନୀନ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ତାେିଖ; େନ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନ (ଗ୍ରାମ, ତେସିଲ, େିଲ୍ଲା,

ୋେୟ); ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ (କିମି) େୁ େନ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନେ ଦୂ େତା; ସଂଖୟା କିମାବ ପ୍ରତୀକ ସେିତ ଅକ୍ଷେ ମଧଯ ବୟବୋେ କେି। େଦି
ଏକାଧିକ
ସାବତେନୀନ ଶୁଣାଣି, ଦୟାକେି ପ୍ରଗତୟକ େନ ଶୁଣାଣିେ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ I
୩.

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ ଉପଗେ ପ୍ରମାଣିତ େିଗପାଟତେ ବିବେଣୀ I
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି : MoEFCC / CPCB / SPCB / UTPCC େ ଗୋନାଲ୍ ଅଫ୍ି ସ୍ େ ଆଞ୍ଚଳିକ କାେତୟାଳୟେ ବିବେଣୀ ୋୋ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର I
ପ୍ରାପ୍ତ ପୂବତ ପେିଗବଶ କିୟ
ି ୋନସ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ ବିଷୟଗେ େିଗପାଟତ & ଚିଠି ନଂ; ସାଇଟ୍ ପେିଦଶତନ ତାେିଖ &
ଅନୁ ପାଳନେ ସ୍ଥିତ;ି ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି େ ଅନୁ ପାଳନ ଉପଗେ ସାଟିଫ୍ାଏଡ୍ େିଗପାଟତେ କପି;

୪.

ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ: ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୂଲୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ (ଲକ୍ଷଗେ); ପେିଗବଶ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି I
ପେିଚାଳନା (ପୁଞ୍ଜି) (ଲକ୍ଷଗେ); CER (କଗପତାଗେଟ୍ ପେିଗବଶ ଦାୟିତ୍ ibility ଗବାଧ) ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟିତ I
ଲକ୍ଷ); ପେିଗବଶ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା (EMP) ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି (ବାଷିକ ପୁନୋବୃ ର୍ତ୍)ି (ଲକ୍ଷଗେ)

୫.

ଗବସଲାଇନ୍ ଡାଟା (ବାୟୁ / େଳ / ଶବ୍ଦ / ମୃର୍ତ୍କ
ି ା / ଭୂତଳ େଳ ଗଟବୁ ଲ୍ / ଅନୟମାଗନ)
a.
ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେେ ଅବଧି [ଠାେୁ (DD / MM / YYYY): କୁ (DD / MM / YYYY)]
b.

Ason ତୁ (ଗ୍ରୀଷେ / ପୂବତ-ମ so ସୁମୀ / ମ so ସୁମୀ / ଶୀତ)

c.

ଆମ୍ବି ଏଣ୍ଟ୍ ଏୟାେ କ୍ୱାଲିଟ ି (AAQ) ମନିଟେିଂ ଅବସ୍ଥାନେ ସଂଖୟା I

d.

AAQ ମନିଟେିଂେ ବିବେଣୀ (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁ ଗମାଦିତ)

୬.

େଳ ଆବଶୟକତାେ ବିବେଣୀ (ନିମତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ)

୭.

ବେତୟ େଳ ପେିଚାଳନା (ନିମତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ)

୮.

କଠିନ ବେତୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ପେିଚାଳନା (ନିମାତ ଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ)

୯.

ବାୟୁ େୁଣବର୍ତ୍ା ପ୍ରଭାବ ପୂବାତ ନୁ ମାନ (ନିମାତ ଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ)

୧0.

ୋଗେ ବିଭିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁ ଗମାଦିତ) I

୧୧.

େଦି େଙ୍ଗଲ େମି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ:
େଦି ଇନ୍-ପ୍ରିନପ
ସ ି ାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧) ଅନୁ ଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଇଛି: MoEFCC ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଇନ୍-ପ୍ରିନସପ
ି ାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧)
ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଗକ୍ଷତ୍ର
ବିଭ୍ରାନ୍ତ;
େଦି ଫ୍ାଇନାଲ୍ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପେତୟାୟ) ଅନୁ ଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ େୁ ଏ: MoEFCC ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଅନ୍ତିମ ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଗକ୍ଷତ୍ର ବିଭକ୍ତ
I

୧୨.

େଛ କାଟିବା, େଦି ଥାଏ [ନା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େଛ କଟା (େଦି ଫ୍ଗେଷ୍ଟଲୟାଣ୍ଡ େଡିତ ନୁ ଗେଁ); ଏବଂ ବୃ କ୍ଷ କାଟିବାେ ବିବେଣୀ ଏବଂ

ବୃ କ୍ଷ ଗୋପଣ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ)
୧୩.

େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ ି [ଅଧିଗ୍ରେଣ େମି; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ଗେବ; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣେ ସ୍ଥିତ]ି

୧୪.

ପୁନବତାସ ଏବଂ ପୁନ ett ସ୍ଥାପନ (R&R), େଦି ଅଛି [ନା। ଗ୍ରାମେୁଡକ
ି ଘେେ ସଂଖୟା; PDF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ) ବିସ୍ଥାପିତ
ପେିବାେ); PAF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ପେିବାେ); R&R ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; R&R େ ସ୍ଥିତ ି
(ସମାପ୍ତ / ଅଗ୍ରେତି / ତଥାପି ଆେମ୍ଭ କେିବାକୁ )]

୧୫

େଦି ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ- I ପ୍ରୋତିେ ଉପସ୍ଥିତ ି I

୧୬.

େଦି ଗକାେ ଏେିଆଗେ େଳ ଶେୀେେ ଉପସ୍ଥିତ:ି
a. ଗକାେ ଏେିଆଗେ େଳ ଶେୀେେ ସବିଗଶଷ ତଥୟ:
b.

େଦି ଡାଇଭସତନ ଆବଶୟକ େୁ ଏ: ଡାଇଭସତନେ ବିବେଣୀ ଆବଶୟକ; ଅଧ୍ୟୟନେ ବିବେଣୀ

c.

ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁ ମତିେ ବିବେଣୀ: ଚିଠି ନଂ।; ୋେି ଗୋଇଥିବା ତାେିଖ; େଦି ଅଛି ଗତଗବ ସୁପାେିଶ;
ଏବଂ ଅନୁ ମତିେ ନକଲ I

୧୭

ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁ ମତିେ ବିବେଣୀ: ଚିଠି ନଂ।; ୋେି ଗୋଇଥିବା ତାେିଖ; େଦି ଅଛି ଗତଗବ ସୁପାେିଶ;
ଏବଂ ଅନୁ ମତିେ ନକଲ I

୧୮.

ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନିମାତ ଣ / କାେତୟ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନିେକ୍ତ
ୁ ି; ଗମାଟ ମାନବ ଶକ୍ତି I

୧୯.

ୋ ଗେ ସବୁ େ ଗବଲେ I
a. ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ: ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେେ ଗମାଟ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଗମାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଶତକଡ଼ା; ଉଦ୍ଭି ଦେୁଡକ
ି େ ନା
ଗୋପଣ କେ; ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି; ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେ ଗୋେନାେ କପି I
b. ସମ୍ପ୍ରସାେଣ / ଆଧୁନକ
ି ୀକେଣ / ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ଇତୟାଦି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I

୨0.

ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଭ

୨୧.

େଦି ଗପ୍ରାଗେକେ / କାେତୟକଳାପ CRZ / ICRZ ବିଜ୍ଞପ୍ତିେ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଆକଷିତ କଗେ:
a.

CRZ ବେତୀକେଣ (CRZ I (A), CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV (B)); ଅବସ୍ଥାନ
ପ୍ରକାେ (ଅଣଏଗୋଡିଂ ଗକାଷ୍ଟ, ନିମନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଏଗୋଡିଂ ଗକାଷ୍ଟ, ଉର୍ଚ୍ ଏଗୋଡିଂ ଗକାଷ୍ଟ); ମାଗଙ୍ଗର ାଭସ୍ େମିେ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ,
େଦି
ଗେଗକୌଣସି; ମାଗଙ୍ଗର ାଭସ୍ େମି (ଗେକେେ)

b.

େଦି EIA (ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍) ଅଧ୍ୟୟନ କୋୋଇଥିଲା: EIA (ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍) ଅଧ୍ୟୟନେ ସାୋଂଶ ବିବେଣୀ; େ କପି
EIA ଗେ ସୁପାେିଶ; (EIA ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍) େୁ ଅଧ୍ୟୟନେ ସମୟ; ଅଧ୍ୟୟନେ ଅବଧି EIA (ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍)
େଦି ବେନ କୋୋଏ ନାେିଁ କାେଣେୁଡକ
ି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ I

c.

େଦି EIA (ସାମୁଦ୍ରିକ) ଅଧ୍ୟୟନ କୋୋଇଥିଲା: EIA (ସାମୁଦ୍ରିକ) ଅଧ୍ୟୟନେ ସାୋଂଶ ବିବେଣୀ; ସୁପାେିଶେ ନକଲ I
EIA ଗେ ତିଆେି; (EIA ସାମୁଦ୍ରିକ) େୁ ଅଧ୍ୟୟନେ ଅବଧି; EIA (ସାମୁଦ୍ରିକ) କୁ ଅଧ୍ୟୟନେ ଅବଧି େଦି ନୁ ଗେଁ ଗତଗବ
ଏୋେ କାେଣ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କଗେ I

d.

ବିପେତୟୟ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା / ୋତୀୟ ତ Oil ଳ ସ୍ପିଲ୍ ବିପେତୟୟ ମୁକାବିଲା ଗୋେନା (େଦି ପ୍ରେୁେୟ)

e.

ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକାେ: (େିସଟତ / ବିଲଡିଂ / ନାେେିକ ସୁବଧ
ି ା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପଗେ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋଡ୍ / ଗୋଡ୍, ଥମତାଲ୍ ପାୱାେେୁ
ପାଇପଲାଇନ I
ଧକ୍କା ମାେିବା, ଚିକତ୍ସ
ି ତ
ି ପ୍ରଭାବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଷ୍କାସନ, ଦ୍ରବୟ / ୋସାୟନିକ ପଦାଥତ ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା, ଅଫ୍ଗଶାେ
ସଂେଚନା,

ଡିୋଲାଇଗେସନ୍ ପିାଣ୍ଟ, ବିେଳ ପୃଥିବୀେ ଖଣି / ପେମାଣୁ ଖଣିେ ପଦାଥତ, ଗସ୍ୱଗେଜ୍ ଟ୍ରିଟଗମଣ୍ଟ ପିାଣ୍ଟ, ଲାଇଟୋଉସ୍, ୱିଣ୍ଡ
ମିଲସ,
ଅନୟମାଗନ)
f.

େଦି େିସଟତ / ବିଲଡିଂ / ନାେେିକ ସୁବଧ
ି ା: CRZ କିମବା ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର /
ବିଲେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I
(ଗେକେେ); େଠନେ ଉର୍ଚ୍ତା; FSI ଅନୁ ପାତ; ଶାସକ ଟାଉନ୍ ଗୋେନା ନିୟମ / ନିୟମାବଳୀ; ଗୋୋଣେ ବିବେଣୀ
କାର୍ ପାକିଂ ଗକ୍ଷତ୍ରେ I

g.

େଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପଗେ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋଡ୍ / ସଡକ: CRZ ମାନଚିତ୍ର କିମାବ ICRZ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; େମି ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ
ଗକ୍ଷତ୍ର;
ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ ପାଇଁ ମାକ / ପୃଥିବୀେ ଆନୁ ମାନିକ ପେିମାଣ; ଟ୍ରାଫ୍ି କେ କ୍ଷମତା ବେନ କେିବା I

h.

େଦି ଥମତାଲ୍ ପାୱାେେୁ ପାଇପଲାଇନ ଉଡ଼ିୋଏ: CRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ପାଇପଲାଇନେ ଲମବ;
CRZ କିମାବ ICRZ ଗକ୍ଷତ୍ର ଦଘତୟ ଟ୍ରାଭସିଂ; ଖନନ େଭୀେତା; ଖନନେ ଗମାଗଟଇ; ଠାେୁ ପାଇପଲାଇନେ ଦଘତୟ ସମୁଦ୍ର
କୂ ଳେୁ େଭୀେ ସମୁଦ୍ର; ସମୁଦ୍ର େଳେ ଉପେିଭାେେୁ ଆଉଟଫ୍ି ପଏଣ୍ଟର େଭୀେତା; ଉପେ ପ୍ରବାେେ ତାପମାତ୍ରା I
ନିଷ୍କାସନ ପଏଣ୍ଟଗେ ପେିଗବଶ I

i.

େଦି ଚିକତ୍ସ
ି ତ
ି ପ୍ରଭାବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଷ୍କାସନ: CRZ କିମାବ ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ଅବସ୍ଥାନ
ଗଭାେନ / ଫ୍ଳାଫ୍ଳ; ଆଉଟଫ୍ଲ ପଏଣ୍ଟର େଭୀେତା; ପାଇପଲାଇନେ ଲମବ; CRZ କିମବା ICRZ ଗକ୍ଷତ୍ର ଦଘତୟ ଟ୍ରାଭସିଂ;
େଭୀେତା
ଖନନ; ଖନନେ ଗମାଗଟଇ; ସମୁଦ୍ର କୂ ଳେୁ େଭୀେ ସମୁଦ୍ର / କ୍ରିକ୍ ପେତୟନ୍ତ ପାଇପଲାଇନେ ଦଘତୟ; ଆଉଟଫ୍ଲ୍ ପଏଣ୍ଟର
େଭୀେତା I

j.

େଦି ଦ୍ରବୟ / ୋସାୟନିକ ପଦାଥତ ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା: CRZ କିମାବ ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ;
ନାମ ଏବଂ ପ୍ରକାେ ୋସାୟନିକ; ୋସାୟନିକେ ଗଶଷ ବୟବୋେ; ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟୟାଙ୍କେ ସଂଖୟା; ଟାଙ୍କି େ କ୍ଷମତା I

k.

େଦି ଅଫ୍ଗଶାେ ସଂେଚନା: CRZ କିମାବ ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କିମାବ ବିକାଶ;
େଭୀେତ ସମୁଦ୍ର ଶେୟା; େିଗ୍ / ପିାଟଫ୍ମତେ ସଂଖୟା; ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗ୍ରେ ଗଷ୍ଟସନେୁଡକ
ି େ ବିବେଣୀ I

l.

େଦି ଡିୋଲାଇଗେସନ୍ ପିାଣ୍ଟ: CRZ କିମାବ ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା; ସମୁଦାୟ
ୋଇନ୍ I ଡିସଗପାୋଲ୍ ପଏଣ୍ଟଗେ ଆମ୍ବି ଏଣ୍ଟ୍ ଉପଗେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାପମାତ୍ରା; ପେିଗବଶ ଲୁ ଣିଆତା; ନିଷ୍କାସନ ବିନ୍ଦୁ I

m.

େଦି ବିେଳ ପୃଥିବୀ / ପେମାଣୁ ଖଣିେ ପଦାଥତେ ଖଣି: CRZ କିମାବ ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; କ୍ଷମତା
ଖଣି; ଖଣି ଖନନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଭଲୁ ୟମ୍ / ଗକ୍ଷତ୍ର; ଖଣିେ ପଦାଥତେ ପ୍ରକାେ; ମିଗନୋଲ୍ େ ଗଶଷ ବୟବୋେ I

n.

େଦି ଗସ୍ୱଗେଜ୍ ଟ୍ରିଟଗମଣ୍ଟ ପିାଣ୍ଟ: CRZ କିମବା ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ସାମଥତୟ; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର
ନିମାତ ଣ; CPCB / SPCB / ଅନୟାନୟ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଏଗେନିସ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରବାେିତ ପାୋମିଟେେୁଡକ
ି େ ଅନୁ କେଣ; େଦି
େଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୁଦ୍ର େଳ / ଖାଲଗେ ଅଛି (ସମୁଦ୍ର କୂ ଳେୁ / େୁ ଆେ ନଦୀ କୂ ଳେୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଉଟପୁଟେ ଦୂ େତା;
େଭୀେତା)
ସମୁଦ୍ର େଳ ପୃଷ୍ଠେୁ ଆଉଟଫ୍ି ପଏଣ୍ଟ; ଆଉଟଫ୍ଲ ପଏଣ୍ଟଗେ ସମୁଦ୍ରେ େଭୀେତା)

o.

େଦି ଲାଇଟୋଉସ୍: CRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ନିମାତ ଣେ ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର; େଠନେ ଉର୍ଚ୍ତା I

p.

େଦି ୱିଣ୍ଡ ମିଲ: CRZ କିମାବ ICRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; କ୍ଷମତା (MW); ଟ୍ରାନସମିସନ୍ ଲାଇନ୍:
(ଓଭେଗେଡ୍, ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍); ୱିଣ୍ଡମିଲେ ବୟାସ; ଗବିଡେ ଲମବ; ଘୂର୍ଣ୍ତନ େତି; େଠନେ ଉର୍ଚ୍ତା I

q.

େଦି ଅନୟମାଗନ: CRZ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ଦୟାକେି ଗବୈଶଷ୍ଟ
ି େୁଡକ
ି ସେିତ ନିଦଷ୍ଟ
ି କେନ୍ତୁ; ପ୍ରେୁେୟେ

ନକଲ I
ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍
r.

LTL / HTL େୁ ଗପ୍ରାଗେକେେ ଦୂ େତା (ଇନ୍ ମିଟେ) ଦଶତାଇବାକୁ I

s.

ବଷତା େଳ ଅମଳ ବୟବସ୍ଥାେ ବିବେଣୀ I

t.

ୋେୟ ଉପକୂ ଳ ମଣ୍ଡଳ ପେିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକେଣେ ସୁପାେିଶ: ଲାେୁ ଗୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତେୁଡକ
ି ଦଶତାନ୍ତୁ; ସାମାେିକ ଏବଂ
ପେିଗବଶ ସମସୟା ଏବଂ କ୍ଷତିକାେକ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକ
ି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ R&R, େଳ, ବାୟୁ , ସୀମିତ ନୁ ଗେଁ I
ବିପଜ୍ଜନକ ବେତୟବସ୍ତୁ , ପେିଗବଶ ଦିେ, ଇତୟାଦି (ପ୍ରଦାନ କୋେିବାକୁ ଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବେଣୀ); CZMA କିମବା ICZMA
େ କପି I
ସୁପାେିଶ

୨୨
I

ଗକ୍ଷତ୍ର ନିଦଷ୍ଟ
ି ବିବେଣୀ:
ଖଣି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ:
a.

ଖଣି ଖନନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଖଣିେ ପଦାଥତେ ସଂଖୟା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁ ଗମାଦିତ)

b.

ROM ଗେ ଖଣି କ୍ଷମତା (େନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍)

c.

ଗଛାଟ ଖଣିେ ପଦାଥତେୁଡ଼କ
ି ଗେ କିଷ୍ଟେ ସାଟିଫ୍ିଗକଟ୍ େ କପି I

d.

ଖଣି ଗୋେନା: ଅନୁ ଗମାଦନ ପତ୍ର ନଂ ।; ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଅନୁ ଗମାଦିତ ଚିଠେ
ି ନକଲ; ଅନୁ ଗମାଦିତ ଖଣି ଲିଜ୍ I
ଗକ୍ଷତ୍ର; ଅନୁ ଗମାଦିତ କ୍ଷମତା I

e.

ଗବୈଷୟିକ ବିବେଣୀ: ସମୁଦାୟ ଗଭୌଗୋଳିକ ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍); ଖଣିେ ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍);
ବାୋେଗୋେୟ
ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍); ଶତକଡା ଉଗର୍ତ୍ାଳନ (%); ଗକାଇଲା / ଖଣି / ଖଣିେ ପଦାଥତେ ଗଗ୍ରଡ୍; ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଅନୁ ପାତ; ବେତ
େୟାସୀୟତା (ଗକବଳ ଗକାଇଲା ଖଣି ପାଇଁ, ଅନୟମାଗନ ପ୍ରେୁେୟ ନୁ ଗେଁ ଗଲଖିପାେନ୍ତି); ୋୋୋେି ଗଗ୍ରଡିଏଣ୍ଟ୍ (ଡିଗ୍ରୀ);
ଗସମସେ ସବତାଧିକ ଗମାଟା (ମିଟେ) (ଗକବଳ ଗକାଇଲା ଖଣି ପାଇଁ, ଅନୟମାଗନ ପ୍ରେୁେୟ ନୁ ଗେଁ ଗଲଖିପାେନ୍ତି); ଖଣି
ପର୍ଦ୍ଧତି (ଓପନକାଷ୍ଟ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ / ମିଶ୍ରିତ (ଓପନକାଷ୍ଟ + ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ) / ଆଡିଟ୍; ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ (ବଷତ)

f.

େିତାଧିକାେୀଙ୍କ ବିବେଣୀ (କ୍ରସ୍ / ସ୍କି ନ
ର ଂି / ଅନୟକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେି): େଦି ଭିତଗେ କ୍ରସେ ସ୍ଥାପନ କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦିଆୋଇଛି I
ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର: କ୍ରସେେ ସଂଖୟା ଏବଂ କ୍ରସେେ ବିବେଣୀ (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁ ଗମାଦିତ)

g.

େଦି ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଗେ େିତାଧିକାେୀ କାେଖାନା / ଗକାଇଲା ଗଧାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆୋଇଛି: ଲାଭ /
ଗଧାଇବା I
ଗଟଗକନାଗଲାେି; ସାମଥତୟ I

h.

ପ୍ରେୁେୟ ଗେଗଲ ଗସମ୍ େ ସବିଗଶଷ ତଥୟ: ଗସମ୍ େ ସଂଖୟା; କାମ କେିବାକୁ ଥିବା ସିମେ ଘନତା; ସବତାଧିକ ଗମାଟା I
ଗସମ୍ (ମିଟେ)

i.

ଖଣି ଲିଜ୍ େ ବିବେଣୀ: ଚିଠେ
ି ଉଗଦଶୟେ କପି; ଗେଫ୍ଗେନସ ନମବେ ସେିତ ଖଣି ଲିଜ୍ କାେତୟକାେୀ କେିବାେ ତାେିଖ;

j

OB (ଓଭେ ଭାେ) ପେିଚାଳନା (ଗକବଳ ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ)

k.

ଟପଗସଲ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟେ ସବିଗଶଷ ତଥୟ: ଖଣିେ ସମଗ୍ର େୀବନ ସମୟଗେ ଖନନ ଗୋଇଥିବା ଟପଗସଲେ ପେିମାଣ
(ମିଲିୟନ୍ ଗେ)
କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ); ଖଣିେ ସମଗ୍ର େୀବନ ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟପ୍ସଏଲ୍ େ ପେିମାଣ I
(ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେଗେ); ସମଗ୍ର େୀବନ ମଧ୍ୟଗେ ଅନୟାନୟ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ

ଟପ୍ସଏଲେ ପେିମାଣ I
ଖଣିେ (ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେଗେ)
l.

ଅନ୍ତିମ ଖଣି ଶୂନୟେ ବିବେଣୀ (ଗକବଳ ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); େଭୀେତା (ମିଟେଗେ); ଭଲୁ ୟମ୍
(ମିଲିୟନ୍ କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେଗେ)

m.

କ୍ୱାେୀେ ବିବେଣୀ (ଗକବଳ େଦି ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): (ଗେକେେ) େ ଅନ୍ତିମ ଶୂନୟତା; ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ
ୋୋ ଅଗଟ I
େଳ ଶେୀେଗେ ପେିଣତ ଗେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆୋଇଛି); ସମୁଦାୟ କ୍ୱାେୀ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେ)

n.

ପେିବେନେ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ: େର୍ତ୍ତ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡଗେ ସଗଫ୍ତସ୍; ସାଇଡିଂ / ଗଲାଡିଂ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି; ପେିବେନ /
କନଗଭୟେ ବିବେଣୀ

o.

େମି ବୟବୋେେ ବିବେଣୀ (ପ୍ରି -ମାଇନିଂ)

p.

େମି ବୟବୋେେ ବିବେଣୀ (ଖଣି ଖନନ)

q.

ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେେ ବିବେଣୀ (ଗକବଳ ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ); ସମୁଦାୟ ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ ଗୋେନା (ଏଥିଗେ ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ ଗେବ:
ବାେୟ OB ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); କ୍ୱାେୀ (ଗେକେେଗେ); ସୁେକ୍ଷା ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ);
ଫ୍ାଇନାଲ୍ I
ଶୂନୟ (ଗେକେେ); ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ ୋୋ ଏକ େଳ ଶେୀେଗେ ପେିଣତ ଗେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ I); ଘନତା
ଗେକେେ ପ୍ରତି ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ (ନଂ।); ଅନୟମାଗନ ୋ (ଗେପେିକି ML ସୀମା ସେିତ ଖନନ ଗକ୍ଷତ୍ର, ସଡ଼କ ଏବଂ
ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି, ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଗକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଲିଜ୍ ବାୋଗେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଉନସିପ୍ ଇତୟାଦି); ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବୃ କ୍ଷଗୋପଣ I
ଗେକେେଗେ ଗୋେନା)

r.

ପ୍ରେତିଶୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନାେ ସ୍ଥିତ ି (ଗକବଳ ବିସ୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ): ବିଭିନ୍ନ କାେତୟାନବୟନ I
ଅନୁ ଗମାଦିତ ପ୍ରେତିଶୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନା ଅନୁ ୋୟୀ କାେତୟକଳାପ (ବାର୍ ଚାଟତଗେ); ଅନୁ ଗମାଦିତେୁ ଗେଗକୌଣସି
ବିଚୁୟତି I
ପ୍ରେତିଶୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନା; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ଖନନ (ଗେକେେଗେ); ଖନନ ପଗେ ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ବୟାକିିଲ୍ ଗୋଇଛି I
ଗେକେେ); ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ (ଗେକେେଗେ)

II

ଥମତାଲ୍ ଗପ୍ରାଗେକେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି (କୟାପିଭ୍
େ ପାୱାର୍ ପିାଣ୍ଟ ଏବଂ ବେତୟ ଉର୍ତ୍ାପ ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ କାେଖାନା ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କେି)
a.

ଉଦ୍ଭି ଦେ ନିଦଷ୍ଟ
ି କେଣ: ପ୍ରେୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ପ୍ରସ୍ତାବିତ (ସୁପେକ୍ରିଟକ
ି ାଲ୍, ସବ୍-କ୍ରାେିଫ୍ିଗକସନ CFBC, AFBC, PFBC,
IGCC,
େଳାଇବା, ପିଗୋଲାଇସିସ୍, େୟାସିଫ୍ିଗକସନ୍, ବାଗୟା-ମିଥାଗନସନ୍, ଅନୟମାଗନ); ଉଦ୍ଭି ଦ ଗଲାଡ୍ ଫ୍ୟାକେର୍ (%); ବାଷ୍ପ
ୋେ / ପ୍ରବାେ ୋେ;

b.

ବଏଲେ ତାପମାତ୍ରା; ବଏଲେ ଚାପ; ଷ୍ଟାକେ ପ୍ରକାେ (ଏକକ ଫ୍ି ୁ / ବି-ଫ୍ି ୁ / ଟ୍ରାଇ-ଫ୍ି);ୁ ଷ୍ଟାକେ ନା

ଇନ୍ଧନ ଗବୈଶଷ୍ଟ
ି େୁଡକ
ି େ ବିବେଣୀ: ଗମାଟ କୟାଗଲାେିଫ୍ିକ୍ ମୂଲୟ (Kcal / Kg); ପାଉଁଶ ବିଷୟବସ୍ତୁ (%); େନ୍ଧକ
ବିଷୟବସ୍ତୁ (%);
ଆଦ୍ରତତା (%); ବୁ ଧ (ମିଗ୍ରା / ଗକେି); ଫ୍ି କ୍ସଡ୍ କାବତନ୍ (%); ଅସ୍ଥିେ ବିଷୟ (%)

c.

କୁ ଲିଂ ସିଷ୍ଟମେ ବିବେଣୀ: କୁ ଲିଂ ସିଷ୍ଟମେ ପ୍ରକାେ: ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା / େଳ ଥଣ୍ଡା; ଡ୍ରାଫ୍େେ ପ୍ରକାେ: ପ୍ରାକୃ ତକ
ି I
ଡ୍ରାଫ୍େ / ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡ୍ରାଫ୍େ; ବାୟୁ ପ୍ରବାେେ ପ୍ରକାେ: ସମାନ୍ତୋଳ ପ୍ରବାେ / କାଉଣ୍ଟେ ପ୍ରବାେ; ଶୀତଳ ଚକ୍ର (COC):
େଳ I
ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆବଶୟକତା ବଏଲେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କଗେ I

III

ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ନଦୀ ଉପତୟକା ଏବଂ େଳ ବିଦୁୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ I
a.

ସବ୍ ଗସକେେ: (ବେୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରକଳ୍ପ / େଳ ବିଦୁୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ / େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ)

b.

ନଦୀେ ନାମ

c.

େଦି ସମ୍ମିଳତ
ି ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏବଂ ନଦୀ ଅବବାେିକାେ କ୍ଷମତା ଅଧ୍ୟୟନ ବେନ କୋୋଏ: ସ୍ଥିତ ି
ନଦୀ ଅବବାେିକାେ ସମ୍ମିଳତ
ି ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏବଂ ବେନ କ୍ଷମତା ଅଧ୍ୟୟନ; େଦି ସୁପାେିଶ କୋୋଏ, ସବିଗଶଷ
ବିବେଣୀ I
ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏବଂ ନଦୀ ଅବବାେିକାେ କ୍ଷମତା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରେୁେୟ ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ ଅପଗଲାଡ୍ I
(ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ)

d.

ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକାେ: (ଡୟାମ୍ ବୟାଗେଜ୍ ନିମାତ ଣ / ନଦୀେ ଚାଲିବା / ଲିଫ୍େ େଳଗସଚନ ଗୋେନା I

e.

ପ୍ରେୁେୟ ଗେଗଲ ଡୟାମ୍ ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେ) ଏବଂ ଡୟାମ୍ ଲମବ I

f.

ସମୁଦାୟ େଳମଗ୍ନ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେ); ଗ୍ରସ କମାଣ୍ଡ ଏେିଆ (GCA) େ ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ (ଗେକେେ); େଳଗସଚନେ
ବିବେଣୀ I
କମାଣ୍ଡ ଏେିଆ (ଆଇସିଏ) (ଗେକେେ); ସାଂସ୍କୃତକ
ି କମାଣ୍ଡ ଏେିଆ (ସିସଏ
ି ) (ଗେକେେ) େ ବିବେଣୀ; ଗଟାଟାଲ୍ କମାଣ୍ଡ୍ I
ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେ)

g.

ପାୱାେୋଉସ୍ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା: ପାୱାେୋଉସେ ପ୍ରକାେ: (ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ / ସଗଫ୍ତସ୍); କ୍ଷମତା (ଗମୋୱାଟ); ନା
ଟଗନଲେୁଡକ
ି ; ୟୁ ନଟ୍
ି େ ନା; ନଦୀ କୂ ଳ: (ବାମ / ଡାୋଣ / ଉଭୟ)

h.

ବାଷିକ ବିଦୁୟତ୍ ଉତ୍ପାଦନ: ବାଷିକ ବିଦୁୟତ୍ ଉତ୍ପାଦନେ ପେିମାଣ (େିୋ ୱାଟଗେ I
ଘଣ୍ଟା (GWh)); ଗମସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧତା (%); ବିଦୁୟତ୍ ଉତ୍ପାଦନେ ମୂଲୟ (INR ଗେ); ଗଫ୍େସ୍ତେ ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ୋେ
(%); ଆଭୟନ୍ତେୀଣ େିଟନତ ୋସଲ କେିବାେ ବଷତ; ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶତଗେ େଳ ଉପଲବ୍ଧତା I

i.

କୟାଚଗମଣ୍ଟ ଏେିଆ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଗୋେନା (PDF ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ)

j.

ମକ୍ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା: PDF ଗେ ମକ୍ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ; ସମୁଦାୟ ଖନନ ମକ୍ (କୁ ୟବିକ୍
ମିଟେ);
ନିମାତ ଣ ପାଇଁ ବୟବେୃ ତ (କୁ ୟବିକ୍ ମିଟେ); ମକ୍ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥାନେୁଡକ
ି େ ନା; ସମୁଦାୟ ମକ୍ ନିଷ୍କାସନ ଗକ୍ଷତ୍ର

k.

ମତ୍ସୟ ବିକାଶ ଏବଂ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା: ମତ୍ସୟ ବିକାଶ ଏବଂ ପେିଚାଳନା ଗୋେନାକୁ PDF ଗେ ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ;
ଫ୍ି ଙ୍ଗେଲିଙ୍ଗେ ନା; ମତ୍ସୟ ପ୍ରୋତିେ ସଂଖୟା; ଛତା ମାଛ ପ୍ରୋତିେ ନାମ ଗବୈଜ୍ଞାନିକ

l.

ପେିଗବଶ ପ୍ରବାେେ ସ୍ଥିତ ି I

m.

ମାେଣା ଗଫ୍ିା ଗଷ୍ଟ୍ରଚ୍ (କିମି)

n.

ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ େଳ ଆଗୟାେେ ଅନୁ ଗମାଦନ: ଅନୁ ଗମାଦନ ସନ୍ଦଭତ ନଂ।; ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଅନୁ ଗମାଦନ େ କପି

o.

ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦୁୟତ୍ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଅନୁ ଗମାଦନ: ଅନୁ ଗମାଦନ ସନ୍ଦଭତ ନଂ।; ଅନୁ ଗମାଦନ ତାେିଖ; ଅନୁ ଗମାଦନ େ କପି

p.

େଦି ପ୍ରେୁେୟ ଗତଗବ କଫ୍ର୍ ଡୟାମ୍ (ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍) େ ବିବେଣୀ: ପଦାଥତେ ପେିମାଣ (m୩); ବନ୍ଧେ ଦଘତୟ (ମି);
ବୟବେୃ ତ ଗେବାକୁ ଥିବା ମାକେ ପେିମାଣ (m୩); ବୟବେୃ ତ ଗେବାକୁ ଥିବା orrow ଣ ସାମଗ୍ରୀେ ପେିମାଣ (m୩);
ବାତିଲେ କପି I
ଗୋେନା

q.

େଦି ପ୍ରେୁେୟ ଗତଗବ କଫ୍ର୍ ଡୟାେ ବିବେଣୀ: ପଦାଥତେ ପେିମାଣ (m୩); ବନ୍ଧେ ଦାଘତୟ (ମି);
ବୟବେୃ ତ ଗେବାକୁ ଥିବା ମାକେ ପେିମାଣ ବୟବେୃ ତ ଗେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀେ ପେିମାଣ ଗକଗତ I

IV

ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମାବ କାେତୟକଳାପ I
a.

ବିଲଡିଂ ନିମତାଣେ ବିବେଣୀ: ବିଲଡିଂେ ସବତାଧିକ ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେ) ନିମାତ ଣ ଗେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ିାଟେୁଡକ
ି େ ଗମାଟ ସଂଖୟା;
ବିଲିଡଂେ ନଁା; ସମୁଦାୟ ପିଟ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର (ବେତ); ସମୁଦାୟ ନିମତାଣ ଗକ୍ଷତ୍ର (ବେତ)

b.

ଅଗ୍ରୋମୀ ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ / କିମବା ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଷ୍କାସନ, େଦି ପ୍ରେୁେୟ: ଏୋେ ବିବେଣୀ I

c.

େଦି ଗପ୍ରାଗେକେଗେ ଅଗ୍ରୋମୀ କାେତୟକଳାପ ଏବଂ / କିମାବ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଷ୍କାସନ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ: କାଗେତା ପ୍ରକାେ; ମାଲ ପେିବେନ
ପେିମାଣ; ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ମାଲ ପେିବେନ; ଧୂଳ ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦଗକ୍ଷପ; କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍; ଗଡ୍ରେିଂେ ପେିମାଣ (ପ୍ରତିଦନ
ି ଘନ ମିଟେ); ପ୍ରକାେ
ଗଡ୍ରେିଂ (ପୁଞ୍ଜି, େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ); ଗଡ୍ରଜ୍ ସାମଗ୍ରୀେ ନିଷ୍କାସନ; ଆଉଟଫ୍ୁ ଲ୍ ଡିଫ୍ୁୟେେେ ବିବେଣୀ; ନା ମିଶ୍ରଣ
ଆଶା କୋୋଏ ଦୂ େତା ଗେଉଁଠାଗେ ଆଉଟଗଲଟ୍ ପେିଗବଶ ପାୋମିଟେଗେ ପେଞ୍ଚିବ; ଆଉଟଫ୍ାଲଗେ ମନିଟେିଂେ
ବିବେଣୀେ କପି ଉପକୂ ଳ ଅଧ୍ୟୟନ; ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଷ୍କାସନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ SPCB େୁ NoC େ କପି I

d.

ବଷତା େଳ ଅମଳ: ସଂେକ୍ଷଣ ସଂଖୟା; କ୍ଷମତା; େିଚାେତ େର୍ତ୍ତେୁଡ଼କ
ି େ ନା; କ୍ଷମତା

e.

ପାକିଂ: ୪-ଚକିଆ / ୨-ଚକିଆ ପାକିଂେ ବିବେଣୀ I

f.

ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପଦଗକ୍ଷପ: ଉତ୍ସ / ଗମାଡ୍; ପ୍ରତିଶତ; ପେିମାଣ

g.

ଅନୟାନୟ ବିବେଣୀ: େଳୋଶି ଉପଗେ ପ୍ରଭାବେ ବିବେଣୀ ଏବଂ ଧେିବା ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଗଡ୍ରଗନଜ୍ ପୟାଟର୍, େଦି ଥାଏ; େ
ବିବେଣୀ

h.

ଗସମାନଙ୍କ ବେତ A / B ଅନୁ ୋୟୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ସେିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରକାେ I

i.

ୋେପଥ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ଗେ ଆଲାଇଗନେଣ୍ଟେ ଦାଘତୟ

j.

ସବିଗଶଷ ବିବେଣୀ େିଜ୍ / ROB / ଅଦଳବଦଳ, ଫ୍ିାଏଓଭେ, ୋନ ଅଣ୍ଡେପାସ୍ ଏବଂ ପଥଚାେୀ ଅଣ୍ଡେପାସ୍ (ୋେପଥ
ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ)
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକ
ି ): ଗମାଟ ନଂ ଗସତୁ େୁଡ଼କ
ି େ ସମୁଦାୟ ନଂ ROB େ; ସମୁଦାୟ ନଂ ଅଦଳବଦଳେ; ସମୁଦାୟ ନଂ
ଫ୍ିାଏଓଭେେ; ସମୁଦାୟ ନଂ େ
ୋନ ଅଣ୍ଡେପାସ୍; ପଥଚାେୀ ଅଣ୍ଡେପାସ୍ େ ସମୁଦାୟ ନାେିଁ; ଅନୟାନୟ ୟୁ ଟଲ
ି ିଟ ି ଗେଳ ଏବଂ ସଡକ କେିଡେେ ବିବେଣୀ I

୨୩

େଦି ଗକୌଣସି ଅଦାଲତ ମାମଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମାବ / କିମାବ େମି ବିେୁର୍ଦ୍ଧଗେ ବିଚାୋଧୀନ ଥିବା ଗକାଟତ ମାମଲାେୁଡ଼କ
ି େ ବିବେଣୀ I
ସ୍ଥାପନ କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆୋଇଛି): ଗକାଟତେ ନାମ; ଗକସ୍ ନଂ।; ଅଦାଲତେ ନିଗଦତଶ / ନିଗଦତଶ, େଦି ଥାଏ ଏବଂ ଏୋେ
ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତା I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଗକସ୍ ବିବେଣୀ; େଦି ଅଛି ଗତଗବ ଗକାଟତ ଅଡତେେ କପି I

୨୪.

ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ / ବାୟୁ (ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ ଅନୁ ୋୟୀ ଦିଆୋଇଥିବା ନିଗଦତଶେ
ବିବେଣୀ I େଳ (ପ୍ରଦୂ ଷଣେ ପ୍ରତିଗୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ, େଦି ଥାଏ: ଦିଆୋଇଥିବା ନିଗଦତଶେୁଡ଼କ
ି େ ବିବେଣୀ:
ନିଗଦତଶେୁଡ଼କ
ି େ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ;
ଦିେେୁଡକ
ି େ ଅନୁ କେଣ ସ୍ଥିତ ି I

୨୫.

EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କେ ବିବେଣୀ: ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ନଂ EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କ ନାମ; ଠିକଣା; ଗୋୋଗୋେ ନଂ ଇ-ଗମଲ୍ ଆଇଡି
ମାନୟତା ବେତ (ଗଶ୍ରଣୀ A ପାଇଁ ଗୋେୟ / B ଗଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଗୋେୟ) ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଗକ୍ଷତ୍ର ଗବୈଧତା
ସ୍ୱୀକୃ ତ ି QCI / NABET ଦ୍ୱାୋପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ରମାଣପତ୍ରେ କପି I

୨୬.

ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟେୁଡକ
ି I
a.

EIA / EMP େିଗପାଟତେ କପି I

b.

ବିପଦ ମୂଲୟାଙ୍କନ େିଗପାଟତେ କପି I

c.

ସମ୍ଭାବୟତା େିଗପାଟତ / ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ େିଗପାଟତ (DPR) / ବିସ୍ତୃତ ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି େିଂ େିଗପାଟତେ କପି I
/ ବିସ୍ତୃତ ଧାେଣା ଗୋେନା / ଅନୁ ଗମାଦିତ ଖଣି ଗୋେନା (ଖଣି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ)

d.

ଅନ୍ତିମ ଗଲଆଉଟ୍ ଗୋେନାେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ I

e.

ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କିମାବ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ ଦସ୍ତଖତ ଗୋଇଥିବା କଭର୍ ଗଲଟର୍ ଅପଗଲାଡ୍
କେନ୍ତୁ I

f.

ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସମଥତନଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷେିତ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଏକ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ I
ୟୁ େର୍ ଏଗେନିସ ତେଫ୍େୁ ଏେି ଆଗବଦନ କେିବା I

g.

େିଲ୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େିଗପାଟତେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ I

h.

ପୁର୍ଣ୍ତକେଣ ଅଧ୍ୟୟନ େିଗପାଟତ ଏବଂ ଗବସଲାଇନ୍ ସଗଭତ ତଥୟେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନ୍ତୁ (ନଦୀ ବାଲି ଖନନ ପାଇଁ) I
ଗକବଳ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡକ
ି )

i.

ପୂବତ EC େ ଅନୁ ପାଳନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରେ କପି (ବିସ୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ) I

j.

ମୁଖୟ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୱାଗଡତନଙ୍କ ସୁପାେିଶେ ନକଲ (କାେତୟସୂଚୀ- ପ୍ରୋତିେ ଉପସ୍ଥିତଗି େ I

k.

ବନୟେନ୍ତୁ ପାଇଁ ୋତୀୟ ଗବାଡତେ ସୁପାେିଶେ ନକଲ (ପ୍ରକଳ୍ପଟି େଦି ଅବସ୍ଥିତ ଗତଗବ) I
ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍)

l.

ୋେୟ / ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋନ୍ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟ ଅଥେିଟେ
ି ସୁପାେିଶେ ନକଲ (ଇନ୍
CRZ କିମାବ ICRZ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ମାମଲା)

m.
୨୭.

ଅତିେକ୍ତ
ି ଡକୁ ୟଗମଣ୍ଟ୍ , େଦି ଥାଏ I

ଅଣ୍ଡେଗଟକିଂ I
ମଁୁ ଏୋ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତିଶୁତ ି ଗଦଉଛି ଗେ ପ୍ରଗୟାେ ଏବଂ ଏନଗକିାେେଗେ ଦିଆୋଇଥିବା ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସଗବତାର୍ତ୍ମ ଅଗଟ I
ଗମାେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମଁୁ ୋଗଣ ଗେ େଦି ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନାେ ଗକୌଣସି ଅଂଶ ମିଥୟା କିମାବ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାେୀ ଗବାଲି
େଣାପଡିଛ ି I
ଗେଗକୌଣସି ପେତୟାୟଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗେବ ଏବଂ କିୟ
ି ୋନସ ଦିଆେିବ, େଦି ଆମେ ବିପଦଗେ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତୟାୋେ
କୋେି II
ମୂଲୟ ଉପଗୋକ୍ତ ସେିତ, ମଁୁ ଏଠାଗେ ଏକ କାେତୟ ଗଦଉଛି ଗେ ଏୋ ପଗେ ଗକୌଣସି କାେତୟକଳାପ / ନିମାତ ଣ / ସମ୍ପ୍ରସାେଣ
ନିଆୋଇ ନାେିଁ I
ନାମ, ପଦବୀ, କମ୍ପାନୀ, ଠିକଣା

