
ପୃଷ୍ଠା - ୧ 

(ଗେଗେଟ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆଗେ ପ୍ରକାଶତି ଗେବାକୁ, ଅସାଧାେଣ, ଭାେ-II, ଧାୋ-୩, ଉପ-ଧାୋ (ii)) 

ପେଗିବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ----- ମାର୍ଚ୍ତ, ୨o୨o 

ବଜି୍ଞପି୍ତ 

S.O. ______- ଗେଗେତୁ, ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଉପ-ବଭିାେ (୧) ଏବଂ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମେ ଧାୋ ୩ େ 
ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ଧାୋ (v) େ ଉପଗୋେଗେ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛନ୍ତ ିI (୨୯ େ ୧୯୮୬) ଗକଗତକ 
ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟ ଉପଗେ କଛି ି ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଏବଂ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲୋଇବା କମିବା ଏପେି ବଦିୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କମିବା 
ଆଧୁନକିୀକେଣ ପାଇଁ ଭାେତେ ଗେଗକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳଗେ, ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଭିଡଓି SO େ ଅଧୀନଗେ I 
୧୪ ଗସଗପେମବେ ୨oo୬ ତାେିଖେ ୧୫୩୩ ଏବଂ ଏୋେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ଏଠାଗେ ପ୍ରକାଶତି ଗୋଇଛ,ି ଗେପେି 
ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ନୟିମ, ୧୯୮୬ େ ଉପ-ନୟିମ (୩) ଅନୁୋୟୀ, େନସାଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏୋ ପ୍ରଭାବତି ଗେବାେ ସୂଚନା 
ପାଇଁ; ଏବଂ ଗନାଟସି୍ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିଗେ ଉକ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍େ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଷାଠଏି ଦନିେ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ଗେବା ପଗେ କମିବା ଗସେ ି
ବଜି୍ଞପି୍ତ ଧାେଣ କେିଥିବା ଗେଗେଟେ କପି େନସାଧାେଣଙ୍କ ନକିଟଗେ ଉପଲବ୍ଧ ଗେବା ଦନି ଠାେୁ ବଚିାେକୁ ନଆିେିବ;  

ଡ୍ରାଫ୍େ ବଜି୍ଞପି୍ତଗେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପଗେ ଗକୌଣସି ଆପର୍ତ୍ ି କମିବା ପୋମଶତ ଗଦବାକୁ ଆଗ୍ରେୀ ବୟକି୍ତ, ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ 
େଲଵାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇନ୍ଦେିା ପେତାବେଣ ଭବନଙୁ୍କ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟଗେ ସେକାେଙ୍କ ବଚିାେ ପାଇଁ ଲିଖିତ 
ଆକାେଗେ ପଠାଇ ପାେିଗବ I ଗୋେ ବାେ ଗୋଡ଼, ଆଲିେଞ୍ଜ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ୧୧ooo୩, କମିବା ଏୋକୁ eia୨o୨o-
moefcc@gov.in ଗେ ଇଗମଲ ଠକିଣାକୁ ପଠାନୁ୍ତ I   

ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ପୂବତ ପେିଗବଶ ଏବଂ େଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଭିଡଓି ନମବେ S.O ଗେ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁୋୟୀ I ୧୪ 
ଗସଗପେମବେ, ୨oo୬ ତାେିଖେ ୧୫୩୩ (ଇ) (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ 'EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨oo୬' କୁୋୋଏ), ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ କଛି ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣ କେିବା କମିବା କ୍ଷମତା ବୃର୍ଦ୍ଧ ିସେତି ଏେପିେି ବଦିୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କମିବା ଆଧୁନକିୀକେଣ ଉପଗେ କଛି ି
ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସୀମା ଧାେତୟ କେିଥିଗଲ I ଭାେତେ ଗେଗକୌଣସି ଅଂଶ EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ ସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଗୋଇଛ,ି ଗେପେତୟନ୍ତ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କମିବା ୋେୟ ସ୍ତେୀୟ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପ୍ରାଧିକେଣ କମିବା େଲି୍ଲା ସ୍ତେୀୟ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ  

 

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 - ୨ 

ପ୍ରାଧିକେଣ ୧୪ ୨oo୬ ୧୫୩୩ ଗେଗକୌଣସି ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇ ନାେିଁ, ପ୍ରକି୍ରୟା 
ଅନୁୋୟୀ; EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨oo୬ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ େୁଡ଼କିଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛ;ି 

ଏବଂ ଗେଗେତୁ, ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି କେିବା, ବଗିକନ୍ଦ୍ରୀକେଣ ଏବଂ ଗକାଟତ ଏବଂ ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରବୁିୟନାଲେ ନଗିଦତଶନାମାକୁ 
କାେତୟକାେୀ କେିବା ପାଇଁ EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨oo୬ କୁ ଅଗନକ ସଂଗଶାଧନ ୋେି କୋୋଇଛ ି I େଦଓି EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨oo୬ 
ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ଗେତୁ ପେିଗବଶେ ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କେି ଆବଶୟକ ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷାକୁ େୃଦୟଙ୍ଗମ କେିବାଗେ 
ସାୋେୟ କେିଛ,ି ୋୋକ ିଗୋେନା ପେତୟାୟଗେ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଆବଶୟକ କଗେ, ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଅନଲାଇନ୍ 
କାେତୟାନବୟନ ମାଧ୍ୟମଗେ ଏେ ିପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ମ କେିବାକୁ ଗଚଷ୍ଟା କେୁଛନ୍ତ ି I ସିଷ୍ଟମ୍, ପେବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତନିଧିୀତା, 
େୁକି୍ତେୁକ୍ତକେଣ, ପ୍ରକି୍ରୟାେ ମାନକକେଣ ଇତୟାଦ;ି 

  ଏବଂ ଗେଉଁଥିପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଜି୍ଞପି୍ତ ନମବେ S.O. ୧୪ ମାର୍ଚ୍ତ, ୨o୧୭ ତାେିଖେ ୮o୪ (ଇ), ଏକ ସମୟ ୱିଗଣ୍ଡା 
ସେତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରକି୍ରୟା ସି୍ଥେ କଲା ଛଅ ମାସ I ଉକ୍ତ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ବୟାଖୟା କେିଛ ି
ୋୋ ନମିତାଣ କାେତୟ ଆେମ୍ଭ କେଛି,ି କମିବା ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କମିବା ଆଧୁନକିୀକେଣ କମିବା ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ 
ବନିା ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିଛ ିI 

ଅବଶୟ, ଏେପିେି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରକୃତେି ପୁନୋବୃର୍ତ୍ ିଗୋଇପାଗେ ଭବଷିୟତଗେ ନୟିାମକ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିବା 
ମନଟିେିଂ କମିବା ୋଞ୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟା ସମୟଗେ ଏୋ ନେେକୁ ଆସିପାଗେ I ଗତଣୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପେି ନୟିମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାେୀ 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କୁି ଅନୟିମିତ ତଥା ୋଞ୍ଚ ନକେି ଶୀଘ୍ର ପେିଗବଶେ ସ୍ୱାଥତକୁ ଦୃଷି୍ଟଗେ େଖି ନୟିମ ଅନୁୋୟୀ ଆଣିବା ଆବଶୟକ ଗବାଲି 
ବଗିବଚନା କଗେ, ୋୋ ପେିଗବଶ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତକିାେକ ଗେବ; 

  ଏବଂ ଗେଗେତୁ, ୨୮ ନଗଭମବେ, ୨o୧୪ଗେ ମାନୟବେ ୋଇଗକାଟତଙ୍କ ନଗିଦତଶ W.P. (େ) େନୁି୍ଦସ୍ତାନ ତମବା 
ଲିମିଗଟଡ୍ ଭସତ ୟୁନଅିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ରସଙ୍ଗଗେ ୨o୧୪ େ ନମବେ ୨୩୬୪, ଏୋ ମଧ୍ୟ କେଛି ିଗେ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ 
ପ୍ରସ୍ତାବେ ବଚିାେକୁ ଏୋେ ଗୋେୟତା ଉପଗେ ୋଞ୍ଚ କୋେିବା ଆବଶୟକ, ଏୋେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗେତୁ ଗକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବତି 
କାେତୟାନୁଷ୍ଠାନେୁ ନେିଗପକ୍ଷ I ପେିଗବଶ ନୟିମ; 

  ଏବଂ ଗସଥିପାଇଁ, ମୂଳ ଆଗବଦନ ନମବେ ୮୩୭/୨o୧୮ ଗେ ମାନୟବେ ୋତୀୟ ସବୁେ ଟ୍ରବୁିୟନାଲ୍, ପେିଗବଶ 
ଆଗବଦନ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସନ୍ଦୀପ ମିର୍ତ୍ଲ ବନାମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେଛିନ୍ତ ି ଗେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ମନଟିେିଂକୁ ମେବୁତ କେିବ I ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ େନ୍ତ୍ରକ; ଶଳ; 



  ଏବଂ ଗେଗେତୁ, ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଏବଂ ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ଧାୋ (v) ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ କ୍ଷମତାକୁ 
ବୟବୋେ କେି ଏେ ିଡ୍ରାଫ୍େ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକାଶ କେିଛନ୍ତ,ି ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମେ ଧାୋ ୨୩ , ୧୯୮୬, ଉପ-ନୟିମ (୩ 
) େ  

ପୃଷ୍ଠା - ୩ 

ଧାୋ (d) କମିବା ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ନୟିମେ ୫ ନୟିମ ସେତି ପଢନୁ୍ତ ଏବଂ ବଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖୟା SO େ ଅଧିନଗେ I ୧୪ 
ଗସଗପେମବେ, ୨oo୬ ତାେିଖ ୧୫୩୩ (e) ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ବଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖୟା S.O. ୧୯o (e) ୨o ୋନୁୟାେୀ, 
୨o୧୬ ତାେିଖ, S.O. ୨୯ ନଗଭମବେ, ୨o୧୯ ତାେିଖ ୪୩o୭ (e), S.O. ୭୫o (ଇ) ୧୭ ଗଫ୍ବୃଆେୀ, ୨o୨o 
ତାେିଖ, ଏପେି ସୁପେଗସସନ ପବୂତେୁ କୋୋଇଥିବା କମିବା କୋୋଇଥିବା କାେତୟେୁଡ଼କି ବୟତୀତ Iପଷୃ୍ଠା - ୧ 

 

୧. ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଆଖୟା ଏବଂ ଆେମ୍ଭ: - 

i. ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତକୁ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨o୨o (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨o୨o’ କୁୋୋଇପାଗେ) 
କୁୋୋଇପାଗେ I 

ii. ଅଫି୍ସିଆଲ୍ ଗେଗେଟଗେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦନି ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତ କାେତୟକାେୀ ଗେବ I 

୨. ବଜି୍ଞପି୍ତେ ପ୍ରଗୟାେ: - ଆଞ୍ଚଳକି େଳ ସଗମତ ସମଗ୍ର ଭାେତ ପାଇଁ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରେୁେୟ I 

୩ . ସଂଜ୍ଞା: - ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତଗେ, େଦ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୟଥା ଆବଶୟକ ନକଗେ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନମିନଲିଖିତ ଭାବଗେ ବୟାଖୟା କୋୋଇଛ:ି 

(୧) ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପୋମଶତଦାତା ସଂେଠନ I 

(ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ 'ACO' ଭାବଗେ କୁୋୋଏ) ”ଗେଉଛ ିଏକ ସଂେଠନ ୋୋ କ୍ୱାଲିଟ ିକାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (QCI) 
େ ନୟାସନାଲ୍ ଆକି୍ରଗଡସନ୍ ଗବାଡତ ଫ୍ର୍ ଏେୁଗକସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ରନଂି (NABET) କମିବା ଅନୟ ଗକୌଣସି ଏଗେନିସ ସେତି 
ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ, ଗେପେି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟଗେ ସୂଚତି କୋୋଇପାଗେ I ସମୟ ପେତୟନ୍ତ; 

(୨) “ଅଧିନୟିମ” ଅଥତ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୮୬ (ଆକେ ନମବେ ୨୯ େ ୧୯୮୬); 

(୧୫) “କିଷ୍ଟେ ସାଟଫିି୍ଗକଟ୍” ଗେଉଛ ିକିଷ୍ଟେ ଖଣି କମିବା ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଦଆିୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର I 

ଖଣି ଏବଂ ଭୂବଜି୍ଞାନେ ନଗିଦତଶକ କମିବା ଅନୟ ଗକୌଣସି ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ; 

(୧୬) “କଗପତାଗେଟ୍ ପେିଗବଶ ଦାୟିତ୍ୱଗବାଧ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘CER’ କୁୋୋଏ)” ଗେଉଛ ିI 



EMP େ ଏକ ଅଂଶ ଗେଉଁଠାଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ନଦିଷି୍ଟ କାେତୟ କେିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ I 

ପ୍ରକଳ୍ପେ ତୁେନ୍ତ ପେିଗବଶଗେ ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ କାେତୟକଳାପ I 

ପୃଷ୍ଠା - ୪ 

େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଏବଂ/କମିବା ସାମାେକି ଆବଶୟକତା ସମୟଗେ ଉଠାୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଗେ ଆଧାେିତ I 

EIA ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ; 

(୧୭) “ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଗୋନ୍ “(ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ”CRZ” କୁୋୋଏ)” ଗେଉଛ ିଏେ ିଗୋନ୍ I 

ଉପକୂଳ ନୟିାମକ ଗୋନ୍ ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨o୧୯ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ସୂଚତି I ସମୟ ସମୟଗେ ସଂଗଶାଧନ I 

(୧୮) “େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର” ଅଥତାତ୍ ଶଳି୍ପ କିଷ୍ଟେ କମିବା ଗକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଚହି୍ନତି I ସମୟ ସମୟଗେ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ଗବାଡତ; 

(୧୯) “େଲି୍ଲା କମିବା ବଭିାେୀୟ ସ୍ତେେ ବଗିଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ସୂଚତି) I 'DEAC' ଭାବଗେ) 
ଗେଉଛ ି ଏୋେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ େଠତି ବଗିଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କେ ଏକ କମିଟ ି I SEIAA କମିବା UTIAA district ଦ୍ୱାୋ େଲି୍ଲା 
ସ୍ତେଗେ କମିବା ବଭିାେୀୟ ସ୍ତେଗେ ବଜି୍ଞପି୍ତ I ଅଧିନୟିମେ ଧାୋ ୨୩  ଅନୁୋୟୀ ଦଆିୋଇଥିବା କ୍ଷମତାେ ଅଭୟାସ ପାଇଁ ୋେୟ 
ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶାସନେ ସୁପାେିଶ I ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକିେ ପେିଗବଶ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଏୋକୁ ଉପେୁକ୍ତ 
କେିବା ପାଇଁ ସୁପାେିଶ; 

(୨o) “େଲି୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େିଗପାଟତ” ଅଥତ ଭୂବଜି୍ଞାନ ବଭିାେ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏକ େିଗପାଟତ କମିବା I େଳଗସଚନ ବଭିାେ କମିବା 
େଙ୍ଗଲ ବଭିାେ କମିବା ସାଧାେଣ କାେତୟ ବଭିାେ କମିବା ଭୂତଳ େଳ ଗବାଡତ କମିବା େିଗମାଟ ଗସନିସଂ ବଭିାେ କମିବା ଖଣି ବଭିାେ 
ଇତୟାଦ ି I ଗେଉଁଠାଗେ ଖଣି ଖନନ କମିବା ଅବନତ ିଗକ୍ଷତ୍ର ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ େଲି୍ଲାଗେ ଅନୁମତ ିଦଆିୋଇପାଗେ; ଏବଂ କ୍ଷୟ ଏବଂ 
ନକିଟତେ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକିେ ଚହି୍ନଟ  ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ସଂେଚନା ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ଗେଉଁଠାଗେ ଖଣି ନଗିଷଧ ଗେବା ଉଚତି ଏବଂ ବାଷିକ ପରୂ୍ଣ୍ତ 
ୋେେ େସିାବ ଏବଂ ପୁେଣ ପାଇ ଁସମୟ ଅନୁମତ ିI ଗସେ ିଅଞ୍ଚଳଗେ ଖଣି ଖନନ ପଗେ; 

(୨୧) “ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ESA ’କୁୋୋଏ)” ଗେଉଛ ିବଜି୍ଞପି୍ତ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) 
ଅଧିନୟିମେ ଧାୋ ୩  େ ଉପ-ବଭିାେ (୨) ଅଧୀନଗେ, ୧୯୮୬ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ସମୟ ସମୟଗେ; 

(୨୨) “ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ESZ ’କୁୋୋଏ)” ଗେଉଛ ି ଗସେ ି ଗୋନ୍ େୁଡକି ବଜି୍ଞପି୍ତ 
ଭାବଗେ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମେ ଧାୋ ୩  େ ଉପ-ବଭିାେ (୨) ଅଧୀନଗେ, ୧୯୮୬ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, 
ସମୟ ସମୟଗେ; 



(୨୩ ) “ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ’EIA’ କୁୋୋଏ) େିଗପାଟତ ଗେଉଛ ି I ପ୍ରସ୍ତାବତି ପାଇଁ ACO 
ମାଧ୍ୟମଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡକୁୟଗମଣ୍ଟ  ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନଦିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପଗେ ଆଧାେିତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ପେିଶଷି୍ଠ- X ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ ଅନୁୋୟୀ I 

ପୃଷ୍ଠା - ୫ 

a. “ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ” ଗେଉଛ ିେନସାଧାେଣଙ୍କ ଉଗଦଶୟଗେ ପ୍ରସୁ୍ତତ EIA େିଗପାଟତ ପୋମଶତ କମିବା ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ 
ନଗିଦତଶ ଅନୁୋୟୀ; 

ଖ. େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ପଗେ “ଅନ୍ତମି EIA େିଗପାଟତ” ଗେଉଛ ି EIA େିଗପାଟତ ଦ୍ୱାୋ ଉଠାୋଇଥିବା ଚନି୍ତାଧାୋକୁ 
ସଠକି୍ ଭାବଗେ ସମାଧାନ କେବିା ପାଇଁ କ୍ଷତକିାେକ ପଦଗକ୍ଷପ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ I େନସାଧାେଣ, ସମୟ ସୀମା କାେତୟ ଗୋେନା, 
ପ୍ରତଶୁିତ ିପାଇଁ ବଗେଟ୍ ବୟବସ୍ଥା ମୂଲୟାଙ୍କନ ଉଗଦଶୟଗେ ଏଥିଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ I 

(୨୪) “EIA ସଂଗୋେକ” ଗେଉଛ ିଗକ୍ଷତ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ରେ ବଗିଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସଂଗୋେକ Iବଗିଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ ACO ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ I 

(୨୫) “ପେିଗବଶ ପେିଚାଳନା ଗୋେନା (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ’EMP’ କୁୋୋଏ) େିଗପାଟତ ଗେଉଛ ିI ପ୍ରସ୍ତାବତି ପାଇଁ ACO 
ମାଧ୍ୟମଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ପେିଶଷି୍ଠ- XI ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ 
ଅନୁୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ I 

(୨୬) “ବସି୍ତାେ” ଅଥତ ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର କମିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର କମିବା ସାଂସ୍କତୃକି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଗେଗକୌଣସି ବୃର୍ଦ୍ଧ ିI କମାଣ୍୍ଡ ଏେିଆ କମିବା 
ବଲିେ-ଅପ୍ ଏେିଆ କମିବା ଲମବ କମିବା ସଂଖୟା କମିବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କମିବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କମିବା ଗରାପପୁଟ କମିବା ପେିଚାଳନା 
କ୍ଷମତା ଇତୟାଦ,ି ଗେପେି ପ୍ରେୁେୟ I ଗପ୍ରାଗେକେ, ପାଇଁ ନଦିଷି୍ଟ ସୀମା ବାୋଗେ କ୍ଷମତା ଗୋେକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ I ସଂପକୃ୍ତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ, କାେତୟସୂଚୀ କମିବା ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଗେ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପ୍ରାପ୍ତ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା କାେତୟକଳାପ 
ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଗେଗକୌଣସି ବୃର୍ଦ୍ଧ ିଏବଂ କମିବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବସି୍ତାେ ଭାବଗେ ବଗିବଚନା କୋେିବ; 

(୨୭) “ବଗିଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି(ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘EAC’ କୁୋୋଏ)” ଏକ କମିଟ ିଅଗଟ I 

ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକିେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତେଗେ େଠତି ବଗିଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କେ I 

ଏୋକୁ ସୂଚତି ଏବଂ ଉପେୁକ୍ତ ସୁପାେିଶ କେିବା ପାଇଁ; 

(୨୮) “ଫ୍ମତ” ଅଥତ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତଗେ ଗୋଡ ିଗୋଇଥିବା ଫ୍ମତ (େୁଡକି); 

(୨୯) “କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବଗିଶଷଜ୍ଞ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ’FAE’ କୁୋୋଏ)” େଗଣ ବଗିଶଷଜ୍ଞ I 

 



ପୃଷ୍ଠା - ୬ 

ACO ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ ACO ସେତି କାେତୟ କେିବା କମିବା ସଶକ୍ତୀକେଣ; 

(୩ o) “ସାଧାେଣ ଅବସ୍ଥା (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘େସିି’ କୁୋୋଏ) ଅଥତାତ୍ ଗେଗକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମବା I ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ ଗେ ନଦିଷି୍ଟ 
କାେତୟକଳାପ ବନିା ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତେଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ I ବେତଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ, େଦ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ କମିବା ଆଂଶକି, (a) କମିବା ଗେ 
ଉଗଲ୍ଲଖିତ ଅଞ୍ଚଳଗେ ଅବସି୍ଥତ I 

(ଖ) ନମିନଗେ: - 

a. କାେତୟସୂଚୀ ୩ , ୫, ୩ ୨, ୩ ୩  ଆଇଟମ୍ ସଂଖୟା ଉପଗେ ୧o କଗିଲାମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ ଏବଂ ସୀମାଠାେୁ ଅନୟ 
େନିଷିେୁଡକି ଉପଗେ ୫ କଗିଲାମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ- 

(i) ସଂେକି୍ଷତ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି; କମିବା 

(ii) େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର; କମିବା 

(iii) ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ର; କମିବା 

(iv) ଇଣ୍ଟେ ଗଷ୍ଟଟ୍ କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ I 

ଖ. ସୀମା ମଧ୍ୟଗେ- 

(i) େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର; କମିବା 

(ii) ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍ I 

(୩୧) “ଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳ ନୟିାମକ ଗୋନ୍ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘ICRZ’ କୁୋୋଏ)” ଗେଉଛ ିଏେ ିଗୋନ୍ I 

ଗେପେି ଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳ ନୟିାମକ ଗୋନ୍ ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨o୧୯ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ସମୟ ସମୟଗେ  

(୩୨) “େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ ଗଡ୍ରେଂି” ଅଥତ ଗେଉଛ ି ଗଶାଲ୍ କମିବା ପଙ୍କେୁ ପେତୟାୟକ୍ରଗମ ଅପସାେଣ I ବଦିୟମାନ ନାଭିଗେସନ୍ 
ଚୟାଗନଲ୍, ବଥତ, ସି୍ୱଙ୍୍ଗ ଗମାେିଙ୍୍ଗ ଇତୟାଦ ିI 

ନାଭିଗେସନ୍, ନମିତାଣ କମିବା ପାଇଁ େଳେ ଉପେୁକ୍ତ ସୁେକି୍ଷତ େଭୀେତା ବୋୟ େଖନୁ୍ତ I କାେତୟକ୍ଷମ ଉଗଦଶୟ; 

(୩୩) “ମାଇଗକ୍ରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଗଦୟାେ” ଅଥତ ଗେଉଛ ିଗପ୍ରାଗେକେ ଅନୁୋୟୀ I ମାଇଗକ୍ରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଗଦୟାେ 
ବକିାଶ ଆଇନ, ୨oo୬ (ଅଧିନୟିମ ସଂଖୟା ୨୭ େ ୨oo୬) ଏବଂ ଏୋେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ; 



(୩ ୪) “ଖଣିେ ଉପକାେ” ଅଥତ ଗେଉଛ ିଏକ ପ୍ରକି୍ରୟା ୋୋ ଦ୍ୱାୋ ଖଣିେ ମୂଲୟବାନ ଉପାଦାନ I ଶାେୀେିକ କମିବା ଫି୍େଗିକା-
ୋସାୟନକି ପଥୃକ ପ୍ରକି୍ରୟା ମାଧ୍ୟମଗେ ଏକାଗ୍ର ଗୋଇଛ;ି 

(୩ ୫) “ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ” େ ଅଥତ ଗେଉଛ ିପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ I ଭାେତ ସେକାେ; 

(୩ ୬) “ଆଧୁନକିୀକେଣ” ଗେଉଛ ିପ୍ରକି୍ରୟା କମିବା ପ୍ରେୁକି୍ତବଦିୟା କମିବା କଞ୍ଚା ପେିବର୍ତ୍ତନ I ସାମଗ୍ରୀ ମିଶ୍ରଣ କମିବା ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣ 
କମିବା ଡ-ିବଟଲିଗନକଂି କମିବା ସଂଖୟାଗେ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିI କାେତୟ ଦବିସ କିମବା ଉଦି୍ଭଦ ଏବଂ େନ୍ତ୍ରେ କ୍ଷମତା ବୟବୋେଗେ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିI ବଦିୟମାନ 
ଖଣି ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳଗେ ଖନନ ୋେ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିସେତି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଇତୟାଦ,ି ୋୋ ପାଇଁ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଦ୍ୱାୋ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, 
ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ପ୍ରାଧିକେଣ; 

(୩ ୭) “ଅଣ-ଅନୁପାଳନ” ଅଥତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ I ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କମିବା ପ୍ରାଥମିକ 
ପେିଗବଶଗେ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତ ିI 

(୩ ୮) “ବଜି୍ ified ପି୍ତପ୍ରାପ୍ତ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍” ଅଥତ ପାକତ ସଗମତ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍; କଗମି୍ପକ୍ସେୁଡକି; ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି; 
େପ୍ତାନ ିପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ ଗୋନ୍ (EPZ); ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଥତନୀତକି ଅଞ୍ଚଳ I (SEZs); ବାଗୟାଗଟକ୍ ପାକତ; ଚମଡ଼ା କଗମ୍ପିକ୍ସସ୍; ଉପକୂଳ 
ଅଥତନୀତକି ଅଞ୍ଚଳ (CEZ); ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନିଗିୋେ ଅଞ୍ଚଳ (SIR); ୋତୀୟ ବନିଗିୋେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଗକ୍ଷତ୍ର (NIMZs); ଶଳି୍ପ 
କିଷ୍ଟେ; ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ, ଗକମିକାଲସ ଏବଂ ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲସ ବନିଗିୋେ ଅଞ୍ଚଳେୁଡକି (PCPIR), ୋୋ ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ କମିବା 
ୋେୟ ଦ୍ୱାୋ ସୂଚତି ୧୪ ଗସଗପେମବେ, ୨oo୬ ପୂବତେୁ ସେକାେୀ କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଶାସନ କମିବା ୋୋ EIA 
ଅଧୀନଗେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବଗେ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ୋସଲ କେିଛ ି I ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨oo୬ କମିବା ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତ 
ଅଧୀନଗେ; 

(୩ ୯) “ସଂେକି୍ଷତ ଅଞ୍ଚଳ” ଅଥତ ୱାଇଲଡ ଲାଇଫ୍ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ ଅନୁୋୟୀ ସୂଚତି ଗୋଇଥିବା ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି, ୧୯୭୨ 
(୧୯୭୨ େ ୫୩ ) ଏବଂ ଏୋେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗଶାଧନ, ସମୟ ସମୟଗେ; 

(୪o) “ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ପବୂତ- EC ’କୁୋୋଏ)” ଅଥତ I ସୁପାେିଶ ଅନୁୋୟୀ ନୟିାମକ 
ପ୍ରାଧିକେଣେ କିିୟୋନସ କମିବା ସମ୍ମତ ିଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’ ପାଇଁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ;ି ବେତ ‘B୧’ ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ନଦିଷି୍ଟ ଗୋଇଥିବା 
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିସମ୍ମଖୁଗେ େଖିବାକୁ ଆବଶୟକ କେୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି କାେତୟସୂଚୀ; 

(୪୧) “ପୂବତ ପେିଗବଶ ଅନୁମତ ି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ ପବୂତ- EP ’କୁୋୋଏ)” ଅଥତ ପ୍ରସ୍ତାବତି କାେତୟ କେିବା ପାଇ ଁ
ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଅନୁମତ ିକମିବା ସମ୍ମତ ି ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ସମବନ୍ଧଗେ ଅନୁସୂଚୀତଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୋୋ ଆବଶୟକ 
ନୁଗେଁ ଅନୁସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିସମ୍ମଖୁଗେ େଖାେିବ; 

(୪୨) “ପୂବତ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ସର୍ତ୍ତ” ଅଥତାତ୍ ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ୋୋ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କମିବା ପୂବତ ପେିଗବଶ ଅନୁମତ ିମୋୋଇଛ;ି 



a. “ନଦିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ତ” ଅଥତ ଗପ୍ରାଗେକେ ନଦିଷି୍ଟ କମିବା ଅବସ୍ଥାନ ନଦିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ତ, ଗକସ୍ ଆଧାେଗେ, େଦ ିଥାଏ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ 
ଧାେତୟ କୋୋଇଛ;ି ଏବଂ ଖ. “ମାନକ ସର୍ତ୍ତ” ଅଥତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ନଦିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ସମୟ-ସମୟ, ପବୂତ-ଇସି କମିବା ପବୂତ-
ଇପି ପ୍ରଦାନ କେିବା ସମୟଗେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ ସମ୍ଭବତଃ I ଅବଶୟ, ଏେ ିପେି ସର୍ତ୍ତେୁଡକି, େତ୍ନଶୀଳ ସମୟଗେ, ପେିବର୍ତ୍ତି 
ଗୋଇପାଗେ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ଗକସ୍ ଭିର୍ତ୍ଗିେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପୂବତ- EC); ଏବଂ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ (ପୂବତ- EP 
ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ) I 

(୪୩ ) “ଗପ୍ରାଗେକେ” ଅଥତ ଗପ୍ରାଗେକେ କମିବା ଏକ କାେତୟକଳାପ; 

(୪୪) “ଗପ୍ରାଗେକେ ଲାଇଫ୍” େ ଅଥତ ଗେଉଛ,ି (i) ନମିତାଣ କମିବା ସ୍ଥାପନ କମିବା ପ୍ରତଷି୍ଠା କମିବା କମିଶନ; (ii) କାେତୟ; ଏବଂ (iii) 
ଅନାବଶୟକତା କମିବା ବନ୍ଦ କମିବା ଭାଙି୍ଗବା; 

(୪୫) “ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରଗପାଗେଣ୍ଟ” ଅଥତ ଏକ ବୟକି୍ତ ବା ସାବତେନୀନ କମିବା ଗବସେକାେୀ ସଂସ୍ଥା କମିବା ଗବସେକାେୀ ସଂସ୍ଥା, 
ୋୋେ ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟ ଉପଗେ ଚେମ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅଛ ି ଏବଂ େଥାଥତ ଭାବଗେ ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ କମିବା କମ୍ପାନୀେ ଗବାଡତ ଅଫ୍ 
ଡାଇଗେକେସତ କମିବା ଏକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନେୁିକ୍ତ I ଏେପିେ ିସଂସ୍ଥା କମିବା ଫ୍ାମତ କମିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିବା ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ୱଭାେିଦାେୀ 
କମିବା ମିଳତି ଉଗଦୟାେ କମିବା ପେିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଗଦଶୟ ୋନ ବା ଗକନ୍ଦ୍ର କମିବା ୋେୟ କମିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସେକାେ I 
ଗପ୍ରାଗେକେେ ବୟାପାେ ଏବଂ ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ େୁଡ଼କିେ ଅନୁେୂପ ଏବଂ ଏକଗେକୁୟଟ୍ ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ ନୟିାମକ 
ପ୍ରାଧିକେଣ; 

(୪୬) “େନ ପୋମଶତ” ଅଥତ ଗେଉଛ ିପ୍ରକି୍ରୟା ୋୋ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବତି ବୟକି୍ତ ଏବଂ ଅନୟମାଗନ, ୋୋେ ପେିଗବଶ 
ପ୍ରଭାବଗେ େଥାଥତ ଅଂଶ ଅଛ ିଗପ୍ରାଗେକେ, ଏେପିେି ସମସ୍ତକୁ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ ଧ୍ୟାନ ଗଦବା ଉଗଦଶୟଗେ ନଶିି୍ଚତ କୋୋଇଛ ିI 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଡେିାଇନ୍ କେିବା ସମୟଗେ ବାସୁ୍ତ ଚନି୍ତା; 

(୪୭) “ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ” ଅଥତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କମିବା ୋେୟ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରାଧିକେଣ କମିବା ୟୁନଅିନ୍ 
ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ I ପ୍ରାଧିକେଣ; 

(୪୮) “କାେତୟସୂଚୀ” ଅଥତ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତଗେ ଗୋଡ ିଗୋଇଥିବା କାେତୟସୂଚୀ; 

(୪୯) “ଗସ୍କାପିଂ” ଅଥତ ଗେଉଛ ିଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନରି୍ଣ୍ତୟ କେିବାେ ପ୍ରକି୍ରୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ,ଁ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇ ଁ
ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ପୂବତ- EC; 

(୫o) “ଦ୍ୱତିୀୟ ଧାତବ ପ୍ରକି୍ରୟା” ଅଥତାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଆେମ୍ଭ େୁଏ ଖଣି ହ୍ରାସ ପ୍ରକି୍ରୟାେ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେତି, ସ୍କରାପ୍, 
ସାଲଗଭଜ୍ ଏବଂ ଇନେଟ୍ ଭାବଗେ ଇନପୁଟ୍ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଏୋେ ଉତ୍ପାଦେୁଡ଼କି ଅର୍ଦ୍ଧତ-ପ୍ରସୁ୍ତତ ଉତ୍ପାଦ ବା ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ; 



(୫୧) “େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗକ୍ଷତ୍ର” ଅଥତ ଗେଉଛ ିଶଳି୍ପ କିଷ୍ଟେ କିମବା ଗକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଚହି୍ନତି  ସମୟ ସମୟଗେ େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷିତ 
ଗକ୍ଷତ୍ର ଭାବଗେ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ; 

(୫୨) “ୋେୟ ସ୍ତେୀୟ ବଗିଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି(ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ SEAC ’କୁୋୋଏ)” ଏୋେ ଅଥତ ଗେଉଛ ିଏେ ି
ବଜି୍ଞପି୍ତେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ ଏକ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ିେଠନ କୋୋଇଛ ିI ୋେୟ ସ୍ତେ, ଏୋକୁ ସୂଚତି ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିଗବଶ ମୂଲୟାଙ୍କନ 
ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଏବଂ ଉପେୁକ୍ତ ସୁପାେିଶ କେବିା ପାଇଁ; 

(୫୩ ) “ୋେୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ‘ SPCB ’କୁୋୋଏ)” ଗେଉଛ ି ଏକ ଗବାଡତ େଳ 
(ପ୍ରଦୂଷଣେ ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୭୪ (୬ େ ୬) ଅନୁୋୟୀ େଠତି ୧୯୭୪); 

(୫୪) “ୋେୟ ସ୍ତେୀୟ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରାଧିକେଣ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ସୂଚତି) ଗେଗେତୁ ‘SEIAA’) ”ଅଥତ 
ଗେଉଛ ିଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅଧୀନଗେ େଠତି ଏକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୮୬ େ ଧାୋ ୩  େ 
ଉପ-ବଭିାେ (୩ ); 

(୫୫) “ଅଧ୍ୟୟନ ଗକ୍ଷତ୍ର” ଅଥତାତ୍ ଏକ ଆକାଶ ଦୂେତା ମଧ୍ୟଗେ ତୁେନ୍ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରକଳ୍ପେ ସୀମା ପାଖାପାଖି ୧o 
କଗିଲାମିଟେ ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’ କମିବା ୫ କଗିଲାମିଟେ ତଗଳ ପଡୁ଼ଛ ିବେତ ‘ବ’ି ଅଧୀନଗେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେ ସୀମା ଚାେିପାଖଗେ, 
ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ; 

(୫୬) “ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ“ ToR ”ଭାବଗେ କୁୋୋଏ)” ଅଥତ ଗେଉଛ ିବସୃି୍ତତ ପେସିେ ଉଗଦଶୟ 
ପାଇଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନଗିର୍ଦ୍ଧତଶତି EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ;ି 

a. “ନଦିଷି୍ଟ ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ” ଅଥତ ଗପ୍ରାଗେକେ ନଦିଷି୍ଟ କିମବା ଅବସ୍ଥାନ ନଦିଷି୍ଟ ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି
ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ କୋୋଇଛ ି ଏକ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ; ଏବଂ ଖ. “ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗେଫ୍ଗେନସ” ଅଥତ 
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଗେଫ୍ଗେନସ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ି I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟଗେ, EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ, କାେତୟସୂଚୀଗେ 
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକିେ ସମ୍ମାନ I 

(୫୭) “ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେେ ବଗିଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି(ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ କୁୋୋଏ) ‘UTEAC’) ”ଏୋେ 
ଅଥତ ପାଇଁ େଠତି ଏକ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ିପେିଗବଶ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେଗେ ବଜି୍ଞପି୍ତ 
ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକି ଏବଂ ଏୋକୁ ଉପେୁକ୍ତ ସୁପାେିଶ କେବିା ପାଇଁ; 

(୫୮) “ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପ୍ରାଧିକେଣ (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ ‘UTEIAA’ କୁୋୋଏ) 
”ଅଥତ ଗେଉଛ ିଏକ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମେ ଧାୋ ୩  େ ଉପ-ଧାୋ (୩ ) ଅନୁୋୟୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୯୮୬; 



(୫୯) “ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ି (ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ କୁୋୋଏ)‘UTPCC’) ”ଗେଉଛ ି େଳ 
(ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧୀନଗେ େଠତି ଏକ କମିଟ ିପ୍ରଦୂଷଣ) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୭୪ (୧୯୭୪ େ ଆକେ ନମବେ ୬); 
ଏବଂ 

(୬o) “ଉଲ୍ଲଂଘନ” ଅଥତ ଗେଉଛ ିଗେଉଁଠାଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କି ନମିତାଣ କାେତୟ ଆେମ୍ଭ କେିଛନ୍ତ ିକମିବା ସଂସ୍ଥାପନ କମିବା ଖନନ, 
ୋୋ ପୂବତେୁ, ସାଇଟଗେ କମିବା ସମ୍ପ୍ରସାେିତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ / କିମବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର ପୂବତ- EC ଗେ ନଦିଷି୍ଟ ସୀମା ବାୋଗେ ପୂବତ- 
EC କମିବା ପୂବତ- EP ପାଇବା, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I 

୪. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କମିବା ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁମତେି ଆବଶୟକତା: - 

(୧) ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କମିବା ଆଧୁନକିୀକେଣ ସେତି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା କାେତୟକଳାପ ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’ 
ଅଧୀନଗେ କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ; ବେତ ‘B୧’; ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ୋୋ ଗେଉଛ ିଅନୁସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା 
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିସମ୍ମଖୁଗେ େଖାେିବା ଆବଶୟକ ପୂବତେୁ ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେୁ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଆବଶୟକ 
କଗେ ଗେଗକୌଣସି ନମିତାଣ କାେତୟ କମିବା ସ୍ଥାପନ କମିବା ପ୍ରତଷି୍ଠା କମିବା ଖନନ ଆେମ୍ଭ କମିବା ଆଧୁନକିୀକେଣ, ୋୋ ପୂବତେୁ, 
ସାଇଟଗେ କମିବା ଉତ୍ପାଦନକୁ ବସି୍ତାେ କେବିା ପବୂତେୁ ଏବଂ / କମିବା ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଗେ ନଦିଷି୍ଟ ସୀମାଠାେୁ ଅଧିକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ ପୂବତେୁ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିI 

(୨) ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କମିବା ଆଧୁନକିୀକେଣ ସେତି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା କାେତୟକଳାପ ବେତ ‘B୨’ ଅନ୍ତେତତ 
କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ୋୋ ପୂବତେୁ ସ୍ଥାନତି ଗେବା ଆବଶୟକ ନୁଗେଁ I ଅନୁସୂଚୀତଗେ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ଗୋଇଥିବା ମୂଲୟାଙ୍କନ 
କମିଟ,ି ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଆବଶୟକ କେିବ I ଗକୌଣସି ନମିତାଣ ଆେମ୍ଭ ପୂବତେୁ ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେୁ ଅନୁମତ ି
କାେତୟ କମିବା ସ୍ଥାପନ କମିବା ପ୍ରତଷି୍ଠା କମିବା ଖନନ କମିବା ଆଧୁନକିୀକେଣ, ୋୋ ବ ିଗେଉ ପୂବତେୁ, ସାଇଟଗେ କମିବା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ/ 
କମିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର ସୀମା ବାୋଗେ ବସି୍ତାେ କେବିା ପୂବତେୁ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଗେ ନଦିଷି୍ଟ ଗୋଇଛ,ି ଗେପେି ମାମଲା 
ଗୋଇପାଗେ, ପୂବତେୁ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥାଏ I 

(୩ ) କନୁି୍ତ ଏୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଇଛ ିଗେ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତ ଉଗଦଶୟଗେ ‘ନମିତାଣ କାେତୟ’ ବାଡ଼ କମିବା େ ound େିକ କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାୋ େମି 
ସୁେକି୍ଷତ କେବିା ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କେବି ନାେିଁ; ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗଶଡ୍ ସୁେକ୍ଷାକମତୀ (େୁଡକି); କ tree ଣସି େଛ କାଟବିା ବନିା େମିକୁ 
ସମତଳ କେବିା; େଓି-ଗଟକିନକାଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େଦ ିଆବଶୟକ େୁଏ ଗତଗବ ଅନୁସନ୍ଧାନ I 

୫. ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କାେତୟକଳାପେ ବେତୀକେଣ: - 

(୧) କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ତଗିନାଟ ିଗଶ୍ରଣୀଗେ ବଭିକ୍ତ େଥା - ସମ୍ଭାବୟ ସାମାେକି ଉପଗେ ଆଧାେ 
କେି ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’, ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’, ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଏବଂ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏେ ିପ୍ରଭାବେୁଡକିେ ସ୍ଥାନକି ପେିମାଣ I 



(୨) ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଏବଂ ଆଧୁନକିୀକେଣ ସେତି କାେତୟସୂଚୀଗେ ଗଶ୍ରଣୀ ‘ଏ’ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦିୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ପୂବତ- EC ଆବଶୟକ କେିବ I 

(୩ ) କାେତୟସୂଚୀଗେ ବେତ ‘B୧’ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଏବଂ ବଦିୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକିୀକେଣ, କନୁି୍ତ 
ଗେଗନୋଲ୍ ପୂେଣ କେୁଥିବାକୁ ବାଦ ଗଦଇ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ ୩  େ ଉପ-ଧାୋ (୩ o) ଅନୁୋୟୀ ବୟାଖୟା କୋୋଇଥିବା 
ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ଆବଶୟକ ଗେବ I SEIAA କମିବା UTEIAA େୁ ପୂବତ- EC, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I 

(୪) ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଏବଂ କାେତୟସୂଚୀଗେ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦିୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକିୀକେଣ, ଏବଂ ୋୋ 
ସାଧାେଣ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ପେୂଣ କଗେ I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ ୩  େ ଉପ-ଧାୋ (୩ o) ଅନୁୋୟୀ ବୟାଖୟା କୋୋଇଛ,ି ପୂବତ- 
EC ଆବଶୟକ କେିବ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବେତଗେ ଗକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ନକେି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେୁ I 

(୫) ବେତ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୋୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପୂବତେୁ ସ୍ଥାନତି ଗେବା ଆବଶୟକ କାେତୟସୂଚୀଗେ ନଦିଷି୍ଟ 
ଗୋଇଥିବା କମିଟ,ି SEIAA େୁ ପୂବତ- EC ଆବଶୟକ କେିବ କମିବା UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I 

(୬) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ଅନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଉପ-ଧାୋ) ଅନୁୋୟୀ ନଦିଷି୍ଟ ଗୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ବୟତୀତ I 
SEIAA କମିବା UTEIAA େୁ ପୂବତ-ଇପି ଆବଶୟକ କେିବ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି
ସମ୍ମଖୁଗେ େଖାେିବ ନାେିଁ I 

(୭) ୋତୀୟ ପ୍ରତେିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ କମିବା ଅନୟାନୟ ଗକୌଶଳ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସି୍ଥେ 
କୋୋଇଥିବା ବଚିାେେୁଡକି, ପୂବତ- EC କମିବା ଆବଶୟକ କଗେ I ପୂବତ-ଇପି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ବେତଗେ ଗକୌଣସ ି
ପେିବର୍ତ୍ତନ ନକେି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକନୁ୍ତ, ଏେପିେି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ସମବନ୍ଧୀୟ ଗକୌଣସି ସୂଚନା ସବତସାଧାେଣଗେ ସ୍ଥାନତି 
ଗେବ ନାେିଁ I 

୬. ବଗିଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି(EAC): - 

(୧) ନମିନଲିଖିତ ଗୋେୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂେଣ କେୁଥିବା EAC ଗକବଳ ବଗିଶଷଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ଗନଇ େଠତି ଗେବ: - 

(କ) ଗୋେୟତା: ବୟକି୍ତେ ଅତ ିକମଗେ ବଜି୍ଞାନଗେ ଗପାଷ୍ଟ ଗ୍ରାେୁଏଟ୍ ଡଗି୍ରୀ େେବିା ଉଚତି୍ I ବାଣିେୟ କମିବା କଳା କମିବା ଆଇନ 
କମିବା ବୟବସାୟ ପ୍ରଶାସନ କମିବା କୃଷି କମିବା ଉଦୟାନ କୃଷି କମିବା ଅଥତନୀତ;ି କମିବା ଗଟଗକନାଗଲାେ ିକମିବା ଇଞି୍ଜନୟିେିଂଗେ ସ୍ନାତକ 
ଡଗି୍ରୀ କମିବା ଗେଗକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ କମିବା ବୃର୍ତ୍େିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରେୁ ସ୍ଥାପତୟ (C.A, C.S., ଏବଂ CMA) I 

(ଖ) ବୟସ: ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ତାେିଖ ଅନୁୋୟୀ ୭o ବଷତ ତଗଳ I 

(େ) ଅଭିଜ୍ଞତା: ନମିନଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ୧୫ ବଷତେ ଅଭିଜ୍ଞତା: 



(i) ପେିଗବଶ େୁଣବର୍ତ୍ା: ମାପ, ମନଟିେିଂ, ବଗିେଷଣ ଏବଂ ବଗିଶଷଜ୍ଞ I ପେିଗବଶ େୁଣ ସେତି ତଥୟେ ବୟାଖୟା; 

(ii) ବଭିାେୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପେିଚାଳନା: ପ୍ରକଳ୍ପ ପେିଚାଳନାଗେ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିବା ପ୍ରକି୍ରୟା କମିବା ଅପଗେସନ୍ କମିବା ଗସକେେେୁଡକିେ 
ସୁବଧିା ପେିଚାଳନା I ଖଣି, ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପଦ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ, େଳଗସଚନ, ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ, ଆଣବକି ଶକି୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ, 
ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ, ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ, ପେିଗବଶ ସେତି ଉତ୍ପାଦନ, େଠନ, ଗଭୌତକି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଗସବାେୁଡକି I 

(iii) ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରକି୍ରୟା: ପେିଚାଳନାଗେ ବଗିଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ EIA ଏବଂ EMP ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଏବଂ ଅନୟାନୟ 
ପେିଚାଳନା ଗୋେନା ଏବଂ ୋୋେ ବୟାପକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭବଷିୟବାଣୀ କ techni ଶଳ ଏବଂ ଉପକେଣେୁଡ଼କି ବଷିୟଗେ 
ଜ୍ଞାନ ଅଛ ିEIA ପ୍ରକି୍ରୟାଗେ ବୟବେୃତ I 

(iv) ବପିଦେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିବା ବୃର୍ତ୍େିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ; 

(v) େୀବନ ବଜି୍ଞାନ (ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଫ୍ un ନାଲ୍ ପେିଚାଳନା) କମିବା ବନବଭିାେ କମିବା ବନୟେନୁ୍ତ କମିବା ସାମୁଦି୍ରକ ବଜି୍ଞାନ I 

(vi) ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟାଙ୍କନଗେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେତି ପେିଗବଶ ଅଥତନୀତ ିI 

(vii) ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୋକବିା ଏବଂ ହ୍ରାସ କମିବା ପେିଗବଶ ବଜି୍ଞାନ I 

(viii) ବଭିିନ୍ନ ବକିାଶକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେୁଥିବା ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନ କମିବା ପେିଚାଳନା ଗକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ପେିଗବଶ ସମସୟା I 

(ix) ପେିଗବଶ ନୟିମ I ଏବଂ 

(x) ସାମାେକି ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିବା ପୁନବତାସ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନ I 

(୨) EAC େ କାେତୟକାଳ ତନି ିବଷତେୁ ଅଧିକ ଗେବ ନାେିଁ I 

(୩ ) ଗଚୟାେମୟାନଙ୍କ ସଗମତ EAC େ ଶକି୍ତ ପନ୍ଦେ େଣ ନୟିମିତ ସଦସୟଙ୍କଠାେୁ ଅଧିକ ଗେବ ନାେିଁ କମିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 
ସଚବି ତଥାପି, ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ସେ-ଚୟନ କେିପାେିଗବ I ଏକ ନଦିଷି୍ଟ ବ meeting ଠକ ପାଇଁ ଏକ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ସଦସୟ ଭାବଗେ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ିI 

(୪) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ େଗଣ ବଶିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତ ଗେଗବ ଗେଉଁଥିଗେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛ ି I ପେିଗବଶ ନୀତ ିସମବନ୍ଧୀୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପେିଚାଳନା କମିବା ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନ କାେବାେଗେ ବଭିିନ୍ନ ବକିାଶ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେତି I 

(୫) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ େଗଣ ସଦସୟଙୁ୍କ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବଗେ ମଗନାନୀତ କେିଗବ- ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା 
ଗଚୟାେମୟାନ୍ େିଏ ଅନୁପସି୍ଥତଗିେ EAC େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେିଗବ I  



(୬) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନଙ୍କ ସଗମତ େଗଣ ସଦସୟଙ୍କ ସବତାଧିକ କାେତୟକାଳ ପାଇଁ ଗେବ ତନି ିବଷତେ ଦୁଇଟ ି
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କମିବା ଏୋେ ଅଂଶ ଗେଗକୌଣସି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟଗିେ କମିବା ପ୍ରାଧିକେଣ ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ 
ସଦସୟ ଏକାସାଙ୍ଗଗେ ଗସବା କେିଗବ ନାେିଁ I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁୋୟୀ ଏକେୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧିକେଣ କମିବା କମିଟ ିେଠତି I 

(୭) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ ସଦସୟଙ୍କ କାେତୟକାଳ ସମାପ୍ତ ଗେବା ପୂବତେୁ, ବନିା କାେଣ ଏବଂ ସଠକି୍ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ବନିା ଅବାଧଗେ କଟାୋଇପାେିବ ନାେିଁ I  

(୮) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଆବଶୟକ ଅନୁୋୟୀ ଏକେୁ ଅଧିକ ବଗିଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିେଠନ କୋୋଇପାେବି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଦ୍ୱାୋ I 

(୯) ସଂପକୃ୍ତ EAC େ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସୟମାଗନ ସଂେୁକ୍ତ ଗେକ site ଣସି ସାଇଟ୍ ୋଞ୍ଚ କେିପାେିଗବ I ଗେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 
ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଗଖାୋୋଏ ଗପ୍ରାଗେକେକୁ ଅତ ିକମଗେ ସାତ ଦନିେ ପବୂତ ବଜି୍ଞପି୍ତ ସେତି ସ୍କପିଂ କମିବା ମୂଲୟାଙ୍କନେ 
ଉଗଦଶୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ େିଏ ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ସେଗୋେ ପ୍ରଦାନ କେିଗବ I 

(୧o) ସାମୂେକି ଦାୟିତ୍ୱେ ନୀତଗିେ EAC କାେତୟ କେିବ I ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଗତୟକ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏକ ସେମତ ିୋସଲ କେିବାକୁ ଗଚଷ୍ଟା 
କେିଗବ ଏବଂ େଦ ିସେମତ ିଗୋଇପାେିବ ନାେିଁ I ସଂଖୟା କମିବା ପ୍ରତୀକ ସେତି ଅକ୍ଷେ ମଧଯ ବୟବୋେ କେି, େଦ ିଏକ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
େୁଏ ଗତଗବ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିIସଂଖୟା କମିବା ପ୍ରତୀକ ସେତି ଅକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ବୟବୋେ କେ ିପାେିବ I 

(୧୧) ନଗିଦତଶକ କମିବା ଗବୈଜ୍ଞାନକି ପଦେୁ କମ୍ ନୁଗେଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଏକ ପ୍ରତନିଧିୀ I ସମିତ ିକମିଟେି ସଦସୟ-ସଚବି ଭାବଗେ 
କାେତୟ କେିଗବ I 

(୧୨) EAC ପ୍ରତ ିମାସଗେ ଅତ ିକମଗେ ଥଗେ ସାକ୍ଷାତ ଗେବ I 

(୧୩ ) ସମୟ ସମୟ ଗେ EAC େ ସମି୍ବଧାନ ପାଇଁ ଅନୁସେଣ କୋେିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକି୍ରୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଦାନ କେିବ I 

୭. ୋେୟ ସ୍ତେେ ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପ୍ରାଧିକେଣ କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ସ୍ତେ I 

ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରାଧିକେଣ: - 

(୧) SEIAA କମିବା UTEIAA ତନିେିଣ ସଦସୟଙୁ୍କ ଗନଇ ଏକ ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସୟ-ସଚବି ସଦସୟ-
ସଚବି ଏକ ଗସବା କେିଗବ I ସଂପକୃ୍ତ ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନେ ଅଧିକାେୀ, ନୁଗେଁ ନଗିଦତଶକ ପଦବୀ ତଗଳ 
କମିବା ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଗେ ସମାନ ସଦସୟ-ସଚବି ପେିଗବଶ ଆଇନ ସେତି ପେିଚତି ଗେଗବ ଗବାଲି ଆଶା 
କୋୋଏ I 



(୨) SEIAA କମିବା UTEIAA େ କାେତୟକାଳ ତନି ିବଷତ ଗେବ I ତଥାପି ଏବଂ ଗେଉଁଠାଗେ ଆବଶୟକ ଏବଂ ଉପଗୋେୀ 
ବଗିବଚନା କୋୋଏ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦିୟମାନେ କାେତୟକାଳ ତନି ିମାସେୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକେଣ ବଢାୋଇପାଗେ I  

(୩ ) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ େଗଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବୟକି୍ତ ଗେଗବ ଗେଉଁଥିଗେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛ ିI ପେିଗବଶ ନୀତ ିସମବନ୍ଧୀୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ କମିବା ପେିଚାଳନା କମିବା ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସନଗେ ବଭିିନ୍ନ ବକିାଶ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେତି କାେବାେ I ଗୋେୟତା, ବୟସ ଏବଂ 
ଅଭିଜ୍ଞତା I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ ୬ େ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁୋୟୀ ଗେବ I 

(୪) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍କ ସଗମତ ଅଣ-ସେକାେୀ ସଦସୟଙ୍କ ସବତାଧିକ କାେତୟକାଳ, ତନି ିବଷତେ ଦୁଇ ଅବଧି 
ପାଇଁ କମିବା ଏୋେ କଛି ିଅଂଶ ଗେଗକୌଣସି କମିଟ ିକମିବା ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନଗେ ଗେବ I ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ 
ଏବଂ ସଦସୟ ଗସବା କେିଗବ ନାେିଁ I ଏୋ ଅଧୀନଗେ ଏକେୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧିକେଣ କମିବା କମିଟଗିେ େଠତି I 

 (୫) ସଂପକୃ୍ତ ୋେୟ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ ସଦସୟଙ୍କ କାେତୟକାଳସମାପ୍ତ ଗେବା ପୂବତେୁ, 
ବନିା କାେଣ ଏବଂ ସଠକି୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବନିା ମନଇଚ୍ଛା କଟାୋଇପାେିବ ନାେିଁ I 

(୬) ଅନ୍ତତଃ ପଗକ୍ଷ ପଚଶି ଦନି ପୂବତେୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ ଗଚୟାେମୟାନ୍ ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 
ପ୍ରଶାସନ ଏୋେ ନାମ ପଠାଇବ I ବଦିୟମାନ ପ୍ରାଧିକେଣେ କାେତୟକାଳ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEIAA େଠନ କେିବ କମିବା 
UTEIAA, ଏୋେ ସମାପି୍ତ ପୂବତେୁ, ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଭାବଗେ ବଦିୟମାନ ପ୍ରାଧିକେଣେ 
କାେତୟକାଳ I 

(୭) େଦ ିୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଶାସନ ସମାପ୍ତ ଗେବାେ ପଚଶି ଦନି ପୂବତେୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଅଗ୍ରୋମୀ କେିବାଗେ ବଫି୍ଳ େୁଏ ବଦିୟମାନ ପ୍ରାଧିକେଣେ କାେତୟକାଳ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEIAA େଠନ କେିବ 
କମିବା UTEIAA, ଏକ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ ଭାବଗେ, ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ, ବନିା ସନ୍ଦଭତଗେ ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର 
ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ I 

(୮) SEIAA କମିବା UTEIAA େ ସମସ୍ତ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଏକ ଗବୈଠକଗେ ନଆିେିବ ଏବଂ ଗେବ I ସାଧାେଣତଃ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ, େଦ ି
ସଂଖୟାେେିଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଆିୋଏ ସବତସମ୍ମତ େୁଅନୁ୍ତ I ଦୃଶୟେ ବବିେଣୀ, କାେଣ ଏବଂ ବପିକ୍ଷଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ମିନଟି୍ 
ଏବଂ ଏକ କପିଗେ ଗେକଡତ ଗେବ I ଏୋେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାୋଇଛ ିI 

(୯) SEIAA କମିବା UTEIAA ପ୍ରତ ିମାସଗେ ଅତ ିକମଗେ ଥଗେ ସାକ୍ଷାତ ଗେବ I 

୮. ୋେୟ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କିମବା େଲି୍ଲା ସ୍ତେେ ବଗିଶଷଜ୍ଞ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ:ି - 

(୧) ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ଗଚୟାେମୟାନ୍ କମିବା ସଦସୟମାନଙ୍କେ ଗୋେୟତା, ବୟସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା SEAC କମିବା UTEAC 
କମିବା DEAC ଧାୋ ୬ େ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁୋୟୀ ଗେବ I 



(୨) SEAC କମିବା UTEAC କମିବା DEAC େ ଅନୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କାେତୟେୁଡ଼କି ଅନୁୋୟୀ ଗେବ I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ 
୬ େ ଉପ-ଧାୋ (୧o) କୁ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ I 

(୩ ) ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ନଗିଦତଶକ ପଦବୀ ତଗଳ କମିବା ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଗେ ସମାନ ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 
ପ୍ରଶାସନେ ଏକ ପ୍ରତନିଧିୀ, ନୁଗେଁ I SEAC କମିବା UTEAC ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ କମିଟେି ସଚବି ଭାବଗେ କାେତୟ କେିଗବ I 

(୪) ୋେୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେ େଗଣ ଅଧିକାେୀ କମିଟ ିDEAC େ 
ସଚବି ଭାବଗେ କାେତୟ କେିବ I 

(୫) େଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମିବା ୋେୟ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପଠାୋଇଥିବା ନାମ ଉପଗେ ଆଧାେିତ ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ 
ଆଡମିନଗିଷ୍ଟ୍ରସନ୍  SEIAA କମିବା UTEIAA ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତ ିତନି ିବଷତ ପଗେ DEAC ପୁନଃନମିତାଣ ଗେବ I 

(୬) SEAC କମିବା UTEAC ପ୍ରତ ିତନି ିବଷତ ପଗେ ଏକ ଗେଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମଗେ ପୁନଃନମିତାଣ ଗେବ I ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ବଜି୍ଞପି୍ତ ଗେଉଁଠାଗେ ଆବଶୟକ ବଗିବଚନା କୋୋଏ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ମ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦିୟମାନ କମିଟେି କାେତୟକାଳକୁ ଏକ ୩  
ମାସେୁ ଅଧିକ ଅବଧି ପାଇଁ ବଢାନୋଇପାଗେ I 

(୭) ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗଟେିଗଟାେୀ ଆଡମିନଗିଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ନାମେୁଡକି ପଠାଇବ I ଅନ୍ତତଃ ପଗକ୍ଷ ୪୫ ଦନି ପୂବତେୁ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ ଗଚୟାେମୟାନ୍ ବଦିୟମାନ SEAC କମିବା UTEAC େ କାେତୟକାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEAC 
େଠନ କେିବ କମିବା ବଦିୟମାନ କାେତୟକାଳ ସମାପ୍ତ ଗେବା ପୂବତେୁ ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ UTEAC କମିଟ ି େଠନ   
କେିବ I 

(୮) େଦ ିୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ରୋମୀ କେିବାଗେ ବଫି୍ଳ େୁଏ I ୪୫ ଦନି ସମାପ୍ତ ଗେବା 
ପୂବତେୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଦସୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ବଦିୟମାନ SEAC କମିବା UTEAC େ କାେତୟକାଳ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ SEAC 
େଠନ କେିବ କମିବା ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଉଗଦଶୟ ପାଇଁ UTEAC ଏକ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଭାବଗେ ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର 
ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚାଉଛ ିI 

(୯) େଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମିବା ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସଦସୟ ଏବଂ DEAC େ ଗଚୟାେମୟାନଙ୍କ ନାମ 
ପଠାଇବାଗେ ପ୍ରଶାସନ ବଫି୍ଳ େୁଏ I SEIAA କମିବା UTEIAA କୁ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କାେତୟକାଳେ ୪୫ ଦନି ପୂବତେୁ 
ବଦିୟମାନ DEAC େ, SEIAA କମିବା UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ େଠନ କେିବ I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଉଗଦଶୟ 
ପାଇଁ DEAC ଏକ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଭାବଗେ େଲି୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମିବା ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦଶତାଉଛ ିI 

(୧o) ଅଧିକନୁ୍ତ, େଦ ିସମ୍ପକୃ୍ତ SEIAA କମିବା UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ବଫି୍ଳ େୁଏ I ସମୟ ସମୟଗେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଦ୍ୱାୋ ସୂଚତି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ DEAC େଠନ କେ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପକୃ୍ତ DEAC େଠନ କେିବ, ବଗିବଚତି 



ସଦସୟମାନଙୁ୍କ ଗନଇ େଠତି ଉପେୁକ୍ତ, ଏେପିେି ଅବଧି ପାଇଁ (୬ ମାସେୁ କମ୍ ନୁଗେଁ) ସମ୍ପକୃ୍ତ ସମୟ ପେତୟନ୍ତ SEIAA କମିବା 
UTEIAA, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ସମ୍ପକୃ୍ତ SEAC େଠନ କଗେ ନାେିଁ I 

(୧୧) ୋେୟ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକେୁ ଅଧିକ SEAC କମିବା UTEAC େଠନ କେିପାେନ୍ତ ିପ୍ରଶାସନକି ସୁବଧିା 
ଏବଂ ତ୍ୱେିତ ନଷି୍କାସନ କାେଣେୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କି େଠନ କେିପାେନ୍ତ ିI 

(୧୨) SEAC କମିବା UTEAC କମିବା DEAC ପ୍ରତ ିମାସଗେ ଅତ ିକମଗେ ଥଗେ ସାକ୍ଷାତ ଗେବ I 

୯. ଗବୈଷୟିକ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ:ି - 

(୧) ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅଧୀନଗେ ଏକ ଗବୈଷୟିକ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ି େଠନ କୋେିବ I ପେଗିବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ, 
୧୯୮୬ େ ଧାୋ ୩  େ ଉପ-ବଭିାେ (୩ ) େଠତି ଗଚୟାେମୟାନ୍ / ଗଚୟାେମୟାନ୍ ଏବଂ ସଦସୟ-ସଚବିଙ୍କ ସେତି ସବତାଧିକ 
୧o େଣ ସଦସୟ େେଗିବ I 

(୨) ଗବୈଷୟିକ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ି ବେତୀକେଣ କମିବା ପୁନଃବେତୀକେଣ କାେତୟ କେିଗବ I ଗବୈଜ୍ଞାନକି ନୀତେୁିଡକି ଉପଗେ 
ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକିେ ଗେଗକୌଣସି ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେିବା ସେତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତ ଉଗଦଶୟଗେ କମିଟକୁି 
ଦଆିୋଇଥିବା କାେତୟେୁଡକି ସମୟ ସମୟଗେ ତ୍ୱୋନିବତ କେିବ I 

(୩) କମିଟେି କାେତୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବଷତ ଗେବ I 

(୪) ଗବୈଷୟିକ ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟେି ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସୟମାଗନ ସଂେୁକ୍ତ ଗେଗକୌଣସି ସାଇଟ୍ ପେିଦଶତନ କେିପାେିଗବ I 
ପେିଗବଶେ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କେିବା ଉଗଦଶୟଗେ ଗେଗକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା କାେତୟକଳାପ ସେତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙୁ୍କ ଅତ ି
କମଗେ ସାତ ଦନିେ ପୂବତ ସୂଚନା ସେତି ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପଗେ େଡତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ଆକଳନ କେିବା I 

୧0. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କମିବା ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁମତେି ପେତୟାୟ ପ୍ରକି୍ରୟା: - 

(୧) ବେତ ‘ଏ’ କମିବା ବେତ ‘B୧’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରକି୍ରୟା I ସବତାଧିକ ଛଅଟ ିପେତୟାୟଗେ େଠତି I ତଥାପି, 
ଏେପିେି ପେତୟାୟେ ପ୍ରଗୟାେତା I ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତ ନଦିଷି୍ଟ ମାମଲା କମିବା ଗଶ୍ରଣୀେ ଗଶ୍ରଣୀେୁଡ଼କି ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛ ି I ଛଅଟ ି
ପେତୟାୟଗେ, କ୍ରମିକ କ୍ରମ, ଗେଉଛ:ି 

ପେତୟାୟ (୧): ଗସ୍କାପିଂ; 

ପେତୟାୟ (୨): ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତେ ପ୍ରସୁ୍ତତ;ି 

ପେତୟାୟ (୩): େନ ପୋମଶତ; 



ପେତୟାୟ (୪): ଅନ୍ତମି EIA େ ପ୍ରସୁ୍ତତ;ି 

ପେତୟାୟ (୫): ମୂଲୟାଙ୍କନ; ଏବଂ 

ପେତୟାୟ (୬): ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ଅନୁଦାନ କମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ I 

(୨) ବେତ ‘B୨’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରକି୍ରୟା ୋୋ ଗେବା ଆବଶୟକ I ଅନୁସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା 
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିସମ୍ମଖୁଗେ େଖାୋଇଥିବା, ସବତାଧିକ ତଗିନାଟ ିପେତୟାୟ I କ୍ରମିକ କ୍ରମଗେ ତଗିନାଟ ିପେତୟାୟ ଗେଉଛ:ି 

ପେତୟାୟ (୧): EMP େିଗପାଟତେ ପ୍ରସୁ୍ତତ;ି 

ପେତୟାୟ (୨): ମୂଲୟାଙ୍କନ; 

ପେତୟାୟ (୩): ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ଅନୁଦାନ କମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ I 

(୩) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁମତ ିପ୍ରକି୍ରୟା ୋୋ ଆବଶୟକ ନୁଗେଁ I ଅନୁସୂଚୀତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା 
ପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିସମ୍ମଖୁଗେ େଖାେିବ, ସବତାଧିକ ଦୁଇଟ ିପେତୟାୟ I କ୍ରମିକ କ୍ରମଗେ ଦୁଇଟ ିପେତୟାୟ ଗେଉଛ:ି 

ପେତୟାୟ (୧): EMP େିଗପାଟତେ ପ୍ରସୁ୍ତତ;ି 

ପେତୟାୟ (୨): ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତତା ୋଞ୍ଚ; ଏବଂ 

ପେତୟାୟ (୨): ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁମତେି ଅନୁଦାନ କମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ I 

ସର୍ତ୍ତ େେଛି ିଗେ ACO EMP ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବ, ଦାୟୀ େେବି I EMP େ ପେତୟାପ୍ତତା ପାଇଁ I ଆେକୁ 
ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିଗେ EMP େିଗପାଟତ ଗେକଡତ ଏବଂ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଅଥେିଟଗିେ େଖାୋଇଛ ି I ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତେିିକ୍ତ 
ପଦଗକ୍ଷପ ଗଲଖିବାକୁ ଅଧିକାେ ସଂେକ୍ଷଣ କଗେ I 

 

 

 

(େ) ପୂବତେୁ ପୂବତ ପେିଗବଶ ଥିବା ବଦିୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମସ୍ତ ବସି୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବ କିିୟୋନସ; 

(ଘ) ସମସ୍ତ ବଲିିଡଂ ନମିତାଣ ଏବଂ ଗକ୍ଷତ୍ର ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଏଣ୍ଟିରେୁଡକି ଅଧୀନଗେ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ I ସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୪୨ ଏବଂ ୪୩ 
ବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ସ୍ତମ୍ଭ (୪) I ସର୍ତ୍ତ େେଛି ି ଗେ ମାନଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ ସମବନ୍ଧଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟକୁି ସୂଚନା ଦଆିେିବ I ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ 



ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ବୟତୀତ ନଦିଷି୍ଟଙୁ୍କ ସୁପାେିଶ କେିପାେବି I  େଦ ିଗସେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶୟକ େୁଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତେ ୩0 
ଦନି ମଧ୍ୟଗେ I 

(୪) ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଅନୁଗଚ୍ଛଦ (୩) ଗେ ନଦିଷି୍ଟ ବୟତୀତ ଅନୟ ସମସ୍ତ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗେଫ୍ର୍ କୋେିବ I ତାେିଖ ଠାେୁ ୩0 
ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି I ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଙୁ୍କ ସେତି ନଦିଷି୍ଟକୁ ସୁପାେିଶ କେିବା ପାଇଁ ପ୍ରଗୟାେ, 
େଦ ିଆବଶୟକ ଗବାଲି ବଗିବଚନା କୋୋଏ I େଦ,ି ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏେ ିବଷିୟକୁ ଗେଫ୍ର୍ କେନ୍ତ ିନାେିଁ I 

ଫ୍ମତ -୧ ଗେ ଆଗବଦନ ତାେଖିେ ୩0 ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ,ି ଗସକେେ ନଦିଷି୍ଟ I ଗେେୁଗଲଗଟାେୀ ଅଥେିଟ ିଦ୍ୱାୋ 
୩0 ତମ ଦନିଗେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଗଟାଆର୍ ଅନିାଇଗେ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I 

(୫) ToR ପାଇଁ ଆଗବଦନେୁଡକି ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗୋଇପାଗେ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି 
ସୁପାେିଶ I ଏପେି ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି I ଏେପିେି ପ୍ରତୟାଖୟାନେ କାେଣ ସେତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ସେତି ଗୋୋଗୋେ 
କୋେିବ I େସିଦ ଗେବାେ ଷାଠଏି ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ବୟକି୍ତେତ ଶୁଣାଣି ପଗେ ଲିଖିତ ଆକାେଗେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ପ୍ରଗୟାେ କେିଗବ I 

(୬) ଗସକେେ ନଦିଷି୍ଟ ଆଧାେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଗବ I ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ToR ଏବଂ ନଦିଷି୍ଟ ToR, େଦ ି
ଥାଏ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ କୋୋଇଛ ିI 

(୭) ନଦୀ ଉପତୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଦ୍ୱାୋ ୋେି କୋୋଇଛ ିI ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ 
ପ୍ରାଧିକେଣ, ତାେିଖ ଠାେୁ ଚାେି ବଷତେ ଗବୈଧତା େେବି I ସମସୟା ମୋନଦୀ ଉପତୟକା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକିଗେ ଗବୈଧତା ପାଞ୍ଚ ବଷତ 
ଗେବ I 

(୮) ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିସେଗେ ଗକୌଣସି ପେବିର୍ତ୍ତନ ଗେଗଲ, ୋୋ ପାଇଁ ToR ଦ୍ୱାୋ ନଗିଦତଶ ଦଆିୋଇଥିଲା I ନୟିାମକ 
ପ୍ରାଧିକେଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏକ ଆଗବଦନ କୋେିବ, ଅନଲାଇନ୍, ଫ୍ମତ -୩ ଗେ, ToR େ ଗବୈଧତା ମଧ୍ୟଗେ ଏବଂ 
ପୂବତେୁ ସଂଗଶାଧନ ପାଇଁ  େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ I ଏେପିେି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟକୁି ପଠାୋଇପାଗେ, େଦ ି 
ଆବଶୟକ, ଆଗବଦନ ତାେିଖ ଠାେୁ ୩0 ଦନି ମଧ୍ୟଗେ I ତଥାପି, େ ଗବୈଧତା ସଂଗଶାଧିତ ToR ପୂବତ ToR ପ୍ରଦାନ ତାେିଖ 
ଠାେୁ େଣାେିବ I 

(୯) େଦ ିସମାନ େମି କମିବା େମି ପାଇଁ ଏକେୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରେଣ କୋୋଏ I ଅନୟ ଗପ୍ରାଗେକେ ସେତି ଓଭେଲିପ୍, ଆଂଶକି 
କମିବା ପୂର୍ଣ୍ତ ୋୋ ପାଇଁ, ToR କିମବା prior-EC କମିବା I ପୂବତ-ଇପି, ଅନୟ କଛି ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୂବତେୁ ଅନୁମତ ିଦଆିୋଇଛ,ି ଏେପିେି 
ସମସ୍ତ ମାମଲା େଖାେିବ I ସ୍ଥେିତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୁଖୟଙୁ୍କ ଲିଖିତ ଗୋୋଗୋେ କେିଗବ ଚନି୍ତତି ୋେୟ କମିବା 
ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳେ ସଚବି ଏବଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନଆିେିବ I ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଶାସନେ ପୋମଶତ ଉପଗେ 
ଆଧାେିତ I 

୧୩. ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲୟାଙ୍କନ େିଗପାଟତେ ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି - 



(୧) ଗସକେେ ନଦିଷି୍ଟଗେ ନଦିଷି୍ଟ ଗପ୍ରାଗଟାକଲ ଅନୁୋୟୀ ଗବସଲାଇନ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ କୋେିବ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ୋେ ି
କୋୋଇଥିବା କମିବା ସମୟ ସମୟଗେ CPCB ଦ୍ୱାୋ ନରି୍ଦ୍ଧତାେିତ EIA ୋଇଡାନସ ମାନୁଆଲ୍ I 

 (୨) EIA େିଗପାଟତ ପାଇଁ ଗମୌସୁମୀ ବୟତୀତ ଗୋଟଏି 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 କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ନଗିର୍ଦ୍ଧତଶତି I 

(୩) EIA େିଗପାଟତଗେ ଗମୌସୁମୀ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେି ଏକ ବଷତ ପାଇଁ ଗବସଲାଇନ୍ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ କୋେିବ I ନଦୀ ଉପତୟକା 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକିେ ସମ୍ମାନ I 

(୪) ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ ଏବଂ ବଗିେଷଣ ଏକ ପେିଗବଶ ମାଧ୍ୟମଗେ କୋେିବ I ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ, 
୧୯୮୬ ଅନୁୋୟୀ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀକୁ େଥାଥତ ଭାବଗେ ସୂଚତି କୋୋଇଛ ିI 

(୫) ଉପଲବ୍ଧ ଦଳୀୟ ତଥୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ଭାବଗେ ବଗିବଚନା କୋେିବ I ୧୨ ନାଟକିାଲ୍ ମାଇଲ୍ 
ବାୋଗେ ପ୍ରସ୍ତାବତି I 

(୬) ଉପ-ଧାୋ (୧) େୁ (୫) ଗେ ଦଶତାୋଇଥିବା ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ଗେଗକୌଣସି ପେତୟାୟଗେ ସଂଗ୍ରେ କୋୋଇପାେିବ, 
ଗସ୍କାପିଂ ପାଇଁ ଆଗବଦନ ନବିଗିଶଷଗେ  ତଥାପି, ଏେପିେି ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ଗେବ ନାେିଁ I SPCB କୁ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ 
ଦାଖଲ ସମୟଗେ ତନି ିବଷତେୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ େୁଅନୁ୍ତ କମିବା  େନ ପୋମଶତ ପାଇଁ UTPCC କୋୋଇ ପାେିବ I 

(୭) ଏକ ପେିଗବଶ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ମାଧ୍ୟମଗେ ଠକି୍ ଭାବଗେ ସଂେେୃତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପେବର୍ତ୍ତୀ ମନଟିେିଂ ତଥୟ ପେିଗବଶ 
(ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୮୬ ଅନୁୋୟୀ ବଜି୍ଞପି୍ତ ବସି୍ତାେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଚିାେ କୋେିବ କମିବା ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକିୀକେଣ କୋେିବ 
I 

(୮) ପେିଶଷି୍ଠ- X ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ ଅନୁୋୟୀ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗେବ I ଏକ ACO ମାଧ୍ୟମଗେ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ, ୋୋ ଏକ ନଦିିଷ୍ଟ ଗକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଗସେ ିଗକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବେତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗେବ I 

(୯) େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଏବଂ ଫ୍ାଇନାଲ୍ ଉଗଦଶୟଗେ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗେବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଉଗଦଶୟଗେ 
EIA େିଗପାଟତ କୋେିବ I 

(୧0) EIA ସେତି ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ EIA ପୋମଶତଦାତା ସଂେଠନେ ପ୍ରକାଶ I ପେିଗବଶ ପ୍ରଭାବଗେ େଡତି ସଂଗୋେକ ଏବଂ 
କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବଗିଶଷଜ୍ଞ I ପେିଶଷି୍ଠଗେ ନଦିଷି୍ଟ ଫ୍ମତାଟଗେ ମଲୂୟାଙ୍କନ EIA େିଗପାଟତଗେ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ଗେବ I XIII ଏବଂ ଏୋ 
ବୟତୀତ ଏଥିଗେ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବଷିୟବସୁ୍ତ କମିବା ତଥୟ ପାଇଁ ଗସମାଗନ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େେଗିବ I 



 (୧୧) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଅନ୍ତେତତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କି ପାଇଁ ଗକୌଣସି EIA େିଗପାଟତ ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I ତଥାପି, 
ପେିଶଷି୍ଠ- XI ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ଗେଗନେିକ୍ େଠନ ଅନୁୋୟୀ EMP େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗେବ I ACO ମାଧ୍ୟମଗେ ଏବଂ 
ଆଗବଦନ ସେତି ଦାଖଲ କେିଗବ I 

୧୪. େନ ପୋମଶତ: 

(୧) ସାଧାେଣ ପୋମଶତଗେ ସାଧାେଣତଃ ଦୁଇଟ ିଉପାଦାନ େେବି: 

କ. ସାଇଟଗେ କମିବା ଏୋେ ନକିଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗେ ଏକ େନ ଶୁଣାଣି, ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ େଲି୍ଲା ଜ୍ଞାନୀ I ଏକେୁ ଅଧିକ େଲି୍ଲାଗେ ଅବସି୍ଥତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର, ପର୍ଦ୍ଧତଗିେ କାେତୟକାେୀ ଗେବ I ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବତି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଚନି୍ତାଧାୋ ୋଣିବା ପାଇଁ ବଜି୍ଞପି୍ତଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ 
କୋୋଇଛ;ି 

ଖ. ଅନୟ ସଂପକୃ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଠାେୁ ଏକ ଲିଖିତ ଆକାେଗେ ପ୍ରତକିି୍ରୟାେୁଡ଼କୁି ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିଗବଶ ଦେିଗେ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେିବା I  

େ. ଏୋ ସେତି, େଦ ିଆବଶୟକ େୁଏ, ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକୃତ ିଉପଗେ ଆଧାେ କେି, େନସାଧାେଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଗେ ପୋମଶତ I ଅନୟ 
ଗକୌଣସି ଉପେୁକ୍ତ ଗମାଡ୍ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି ଦ୍ୱାୋ ସୁପାେିଶ କୋୋଇପାଗେ I ଗକସ୍ ଆଧାେଗେ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ; 
ତଥାପି, ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏୋେ ସମ୍ଭାବୟତା ଏବଂ ଆବଶୟକତା ଉପଗେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଗନଇପାଗେ I ପ୍ରତେିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି 
ଉପଗେ ବଚିାେ କୋୋଉଥିବା ମାମଲାଗେ େନ ଶୁଣାଣି କମିବା ପୋମଶତ I ଏେ ି ବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ ୫ େ ଉପ-ଧାୋ (୭) 
ଅନୁୋୟୀ I 

(୨) ସମସ୍ତ ବେତ ‘ଏ’ ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ “B୧” ନୂତନ କମିବା ବସି୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କିେ ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା I କ୍ଷମତା ବୃର୍ଦ୍ଧ ି ସେତି 
ଆଧୁନକିୀକେଣ ୫0 ପ୍ରତଶିତେୁ ଅଧିକ କୋୋଇଛ,ି 

ନମିନଲିଖିତ ପାଇଁ ସାଧାେଣ ପୋମଶତ ଛାଡ କୋୋଇଛ:ି - 

କ. ଅନୁସୂଚୀତେ ବସୁ୍ତ  ଅଧୀନଗେ ପଡୁ଼ଥିବା େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଆଧୁନକିୀକେଣ; 

ଖ. ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ୧0 (f), ୧୬, ୧୭, ୧୯, ୨0, ୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୫, ୨୭, ୩୬, ୪0 ବଜି୍ଞପି୍ତ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 
ମଧ୍ୟଗେ କାେତୟସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିI 

େ. କାେତୟସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୪୨ ଏବଂ ୪୩ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କୋେଲା I 

ଘ. ସମସ୍ତ ବେତ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କାେତୟକଳାପ କୋେଲାI 

ଙ. ୋତୀୟ ପ୍ରତେିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ କମିବା ଅନୟାନୟ େଣନ .ତକି ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ I ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ନରି୍ଣ୍ତୟ କୋେିବ I 



ଚ. ସିମାଞ୍ଚଳଗେ ଆଇଟମ୍ ୩୧ ଏବଂ ୩୮ ଅନ୍ତେତତ ସମସ୍ତ ଗେଖାେତ ପ୍ରକଳ୍ପ I 

ଛ. ୧୨ ଟ ିନାଟକିାଲ୍ ମାଇଲ୍ ବାୋଗେ ଅବସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଅଫ୍ ଗଶାେ ଗପ୍ରାଗେକେ I 

ଆେକୁ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ,ି କାେତୟସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୩୧ ଅନୁୋୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗେ, େନସାଧାେଣ I ପୋମଶତ େଲି୍ଲାଗେ 
ସୀମିତ େେବି, ଗେଉଁଠାଗେ ୋତୀୟ ଉଦୟାନ କମିବା ଅଭୟାେଣୟ କମିବା ପ୍ରବାେ I େିଫ୍ କମିବା ଇଗକାଗଲାେକିାଲ୍ ସଗମବଦନଶୀଳ 
ଗକ୍ଷତ୍ର ଅବସି୍ଥତ I 

(୩) ଗେଉଁଠାଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମଗେ ଏକ େନ ପୋମଶତ ଆବଶୟକ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ପେିଶଷି୍ଠ -୧ ଗେ 
ଦଆିୋଇଥିବା ପେି ନଦିଷି୍ଟ ଫ୍ମତାଟଗେ ଏକ ଅନୁଗୋଧ ପତ୍ର ଦାଖଲ କେିବ I ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଦସୟ ସଚବି SPCB କମିବା UTPCC, 
ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କାୋ ଭିତଗେଅତକିମଗେ ୧୦ଟ ିୋଡତ କପି ଏବଂ ଏକ ନେମ ସେତି ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପେ ଅଧିକାେ ଅଛ ି I 
(ଇଗଲଗକେରାନକି୍) ଇଂୋେୀଗେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତେ କପି; ଏବଂ ଅତକିମଗେ ୧0 କଠନି  ଇଂୋେୀଗେ ଏବଂ ୋେୟେ 
ସେକାେୀ ଭାଷାଗେ EIA େିଗପାଟତେ ସାୋଂଶେ ନକଲ  କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ କମିବା ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷା ପ୍ରଚଳତି I 

(୪) େଦ ିଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଏକେୁ ଅଧିକ େଲି୍ଲା କମିବା ୋେୟ କିମବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ 
ପ୍ରଗତୟକ ସଂପକୃ୍ତ SPCB କୁ ପଥୃକ ଅନୁଗୋଧ କେିଗବ କମିବା I ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁୋୟୀ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ UTPCC 
ଅନୁଗୋଧ କେିବା I 

(୫) ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନଦିଷି୍ଟ େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ନଆିେିବ ତାୋ ପେିଶଷି୍ଠ -୧ ଗେ ଦଆିୋଇଛ ିI 

(୬) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଦାଖଲ କେିବା ସେତି ସମ୍ପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, SPCB କମିବା UTPCC ଦ୍ୱାୋ 
ସମାପ୍ତ ଗେବ I ଅନୁଗୋଧ ଗ୍ରେଣ ତାେିଖ ଠାେୁ ଚାଳଶି କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କଠାେୁ ଚଠି ିI 

(୭) େଦ ିସମ୍ପକୃ୍ତ SPCB କମିବା UTPCC େନସାଧାେଣ ଗ୍ରେଣ କେନ୍ତ ିନାେିଁ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ତ କେନ୍ତ ିନାେିଁ I ନଦିଷି୍ଟ ସମୟ 
ମଧ୍ୟଗେ ଶୁଣାଣି, ଉପଗୋକ୍ତ ପେି, ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏଥିଗେ ନଗିୟାେତି ଗେଗବ I ଅନୟ ଏକ ସାବତେନୀନ ଏଗେନିସ ବା 
ପ୍ରାଧିକେଣ ୋୋ ନୟିାମକ ଅଧୀନଗେ ନାେିଁ I ପ୍ରାଧିକେଣ, ଚାଳଶି କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ସମାପ୍ତ କେିବାକୁ, ଗେପେି ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ପର୍ଦ୍ଧତ ିଅନୁୋୟୀ ପାଳନ କୋେିବ I 

(୮) େଦ ି ଉପ-ଧାୋ (୭) ଅନୁୋୟୀ ମଗନାନୀତ ପବିିକ୍ ଏଗେନିସ କମିବା କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ େିଗପାଟତ କେନ୍ତ ି I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ 
ଚନି୍ତତି ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ପେିସି୍ଥତ ିଗୋେଁୁ ଏୋ ସମ୍ଭବ ନୁଗେଁ I େନସାଧାେଣଙ୍କ ଶୁଣାଣିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗଗେ ପେିଚାଳନା କେିବା ୋୋକି 
ଦୃଶୟକୁ ସକ୍ଷମ କେବି I ସମ୍ପକୃ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବୟକି୍ତବଗିଶଷଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ ଭାବଗେ ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ଏୋ ତଥୟେୁଡକୁି ବସୃି୍ତତ ଭାବଗେ 
େଣାଇବ I ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ୋୋ େିଗପାଟତେ ଉପେୁକ୍ତ ବଚିାେ ପଗେ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ନଭିତେଗୋେୟ ସୂଚନା 
ୋୋ ଏଥିଗେ ଥାଇପାଗେ, ସି୍ଥେ କେନୁ୍ତ ଗେ ସବତସାଧାେଣ ପୋମଶତ ଦଆିେିବ I େନସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କେିବା 
ଆବଶୟକ ନାେିଁ I 



(୯) ଅନୟ ସଂପକୃ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଠାେୁ ଲିଖିତ ଆକାେଗେ ପ୍ରତକିି୍ରୟା ପାଇବା ପାଇଁ  ପ୍ରକଳ୍ପେ ପେିଗବଶ ଦେିଗେ ଅଂଶୀଦାେ, ସଂପକୃ୍ତ 
SPCB କମିବା UTPCC କେିଗବ I ସାୋଂଶ EIA େିଗପାଟତ ସ୍ଥାନତି କେି ଏେପିେି ସଂପକୃ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରତକିି୍ରୟା ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
କେନୁ୍ତ I ନଦିଷି୍ଟ ଫ୍ମତଗେ ଆଗବଦନେ ଏକ କପି ସେତି ଆଗବଦନକାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ, ଗସମାନଙ୍କେ ଗୱବସାଇଟ୍ ଗେ, 
ବୟବସ୍ଥା କେବିା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁଗୋଧ ଗ୍ରେଣ କେିବାେ ଦଶ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ  େନ ଶୁଣାଣି କୋେିବ I ଅଣ-ପ୍ରକାଶଗୋେୟ 
କମିବା ଆଇନେତ ଭାବଗେ େୁପ୍ତ ସୂଚନା I ଗବୌର୍ଦ୍ଧକି େୁଣଧମତ ଅଧିକାେ ସେତି େଡତି ବଗିଶଷ ସୂଚନା, ଉତ୍ସ ନଦିଷି୍ଟ  ଆଗବଦନ 
ଗୱବସାଇଟଗେ େଖାେିବ ନାେିଁ I ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଷିୟଗେ ବୟାପକ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ ପାଇଁ ଅନୟ ଉପେୁକ୍ତ 
ମିଡଆି ମଧ୍ୟ ବୟବୋେ କେିପାେନ୍ତ ି I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ତଥାପି, ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁଗୋଧ ଅନୁୋୟୀ ଉପଲବ୍ଧ କୋଇବ I 
ଗେଗକୌଣସି ସଂପକୃ୍ତ ବୟକି୍ତ ଏକ ବଜି୍ଞପି୍ତଗେ ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େିଗପାଟତ ସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ତାେିଖ ପେତୟନ୍ତ ସାଧାେଣ 
କାେତୟାଳୟ ସମୟ , ସମସ୍ତ ପ୍ରତକିି୍ରୟା ଗ୍ରେଣ କୋୋଇଛ ିଏେ ିେନ ପୋମଶତ ପ୍ରକି୍ରୟାେ ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନକିଟକୁ 
ପଠାେିବ I ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମଗେ କୋେିବ I 

(୧0) େନ ପୋମଶତ ସମାପ୍ତ ଗେବା ପଗେ, େନ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକି୍ରୟାେ ଏକ ନକଲ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଗମବାଧିତ କେିଗବ I ଏେ ିପ୍ରକି୍ରୟା ସମୟଗେ ପ୍ରକାଶତି ବସୁ୍ତ ପେିଗବଶ ଚନି୍ତା, ଏବଂ ତଆିେି I ଡ୍ରାଫ୍େ 
EIA େିଗପାଟତ ଏବଂ EMP ଗେ ହ୍ରାସ ଗୋେନା ସେତି ଉପେୁକ୍ତ ପେିବର୍ତ୍ତନ I ଅନ୍ତମି EIA େଗିପାଟତ, ଗତଣୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ, ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାଖଲ ଗେବ I ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I 

୧୫. ମୂଲୟାଙ୍କନ: - 

(୧) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାଖଲ ଗୋଇଥିବା ଆଗବଦନ, ପନ୍ଦେ ମଧ୍ୟଗେ ୋଞ୍ଚ କୋେିବ I ଏୋେ ପ୍ରାପ୍ତ ତାେିଖ ଠାେୁ 
କାେତୟ ଦନି, ନଦିଷି୍ଟ ଭାବଗେ ToR ନଦିଷି୍ଟ ସେତି ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଥିବା ଅପାେେତା 
ଆଗବଦନ ଅନଲାଇନଗେ ଗୋୋଗୋେ କୋେିବ, କମିବା ସଂପରୂ୍ଣ୍ତ ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ କୋେିବ I  

(୨) ବେତ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ବଷିୟେୁଡକି ବୟତୀତ ପ୍ରଗତୟକ ପ୍ରଗୟାେ I ନଦିଷି୍ଟ ଭାବଗେ କାେତୟସୂଚୀଗେ ଥିବା ଆଇଟମ୍ 
ବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛ,ି ନୟିାମକ ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରେଣ କୋୋଇଛ ି I ପ୍ରାଧିକେଣ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି ସମ୍ମଖୁଗେ େଖାେିବ 
ଏବଂ ଏୋେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଗେବ I ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ କେିବାେ ପଚଶି କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ ସମାପ୍ତ I ଗେଉଁମାଗନ ଗବୈଠକେ 
ମିନଟି୍ ମାଧ୍ୟମଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ସୁପାେିଶେୁଡକି ଗେବ I ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଗୱବସାଇଟଗେ ପ୍ରଦଶତି  

ଗେବ I 

(୩) ବେତ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ଥିବା ବଷିୟେୁଡ଼କି ପାଇଁ ପ୍ରଗତୟକ ଆଗବଦନ I ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ ଉପଗେ, କାେତୟସୂଚୀଗେ 
ଥିବା ଆଇଟମ୍ ବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଛ ିI 



ଗେେୁଗଲଟେୀ ଅଥେିଟ,ି ଅନିାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଡବିା ଦ୍ୱାୋ ପୂବତ-ଇପି ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I ଠାେୁ ପନ୍ଦେ କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ 
ଗସେ ି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ମାନକ ସର୍ତ୍ତ I ଆଗବଦନ ତାେିଖ ଆଗବଦନକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କେିବା ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏୋେ 
କାେଣେୁଡକି େଣାଇବ I ସମାନ  

(୪) ଏୋେ ଧାୋ ୧୫ େ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଅନୁୋୟୀ ମାମଲାେୁଡ଼କିେ ମୂଲୟାଙ୍କନ; ବଜି୍ଞପି୍ତ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
manner ଙ୍ଗଗେ କୋେିବ I ଅଗ୍ରେତ ିୋୋ ଆବଶୟକ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରତି ଗେବ I ବୟକି୍ତେତ ଭାବଗେ କମିବା 
ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତନିଧିୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଗେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ (ସ୍ତେେୁ କମ୍ ନୁଗେଁ) I ଗବାଡତ ଅଫ୍ ଡାଇଗେକେସତ) କମିବା ଭିଡଓି କନଫ୍ଗେନସ 
ମାଧ୍ୟମଗେ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଗୋଇପାଗେ I ଏଥିଗେ ସମ୍ପକୃ୍ତ EIA ସଂଗୋେକ ଏବଂ କାେତୟକାେିଣୀ ଗକ୍ଷତ୍ର ବଗିଶଷଜ୍ (ଙ୍କ 
ସୋୟତା ନଅିନୁ୍ତ I କମିଟ ିସମ୍ମଖୁଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିI ଗଶଷଗେ ଏେ ିପ୍ରକି୍ରୟା, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି
ନଦିଷି୍ଟ ସୁପାେିଶ କେିବ Iନଦିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଗେ ପୂବତ- EC ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ସମ୍ପକୃ୍ତ I ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ, କମିବା ପୂବତ- 
EC ପାଇଁ ଆଗବଦନକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କେିବା, କାେଣେୁଡ଼କି ସେତି I ସମାନ। 

(୫) େଦ ିପୂବତ-ଇସି ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାେିଶ କୋୋଏ, ଗତଗବ ମିନଟି୍ େୁଡକି ଗେବ I ନଦିଷି୍ଟ ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷା ଏବଂ 
ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କେ I ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ସୁପାେିଶେୁଡକି ପ୍ରତୟାଖୟାନ ପାଇଁ, ସମାନ କାେଣେୁଡକି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଭାବଗେ ଗେବ I ଦଶତାୋଇଛ ିI 

(୬) ନରି୍ଦ୍ଧତାେିତ ତାେିଖେ ଅତ ିକମଗେ ଦଶ ଦନି ପୂବତେୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙୁ୍କ ଅବେତ କୋେିବ I ବଚିାେ ସମବନ୍ଧୀୟ ଅନଲାଇନ୍ 
ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ବ meeting ଠକ I ବ meeting ଠକେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଏଗେଣ୍ଡା 

(୭) ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ କ Committee ଣସି ତାୋ ଅଧ୍ୟୟନ ଗଖାୋେିବ ନାେିଁ, ଗେପେତୟନ୍ତ ନୂତନ ତଥୟ ମୂଲୟାଙ୍କନ 
କମିଟେି ନେେକୁ ଆଗସ ଏବଂ ଏୋ ଗୋଇୋଏ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କଠାେୁ ଅତେିିକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଗଖାେବିା ଅପେିୋେତୟ ଏବଂ 
ସମାନ ଗେବ I ବ meeting ଠକେ ମିନଗିଟ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ପ୍ରତଫି୍ଳତି ଗୋଇଛ ିI 

(୮) ଅନୁସୂଚୀତେ ଆଇଟମ୍ ୪୨ େ ସ୍ତମ୍ଭ (୪) ଅନ୍ତେତତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଅସ୍ଥାୟୀ I ଗ୍ରୀନ୍ ବଲିଡଂିେ ସାଟଫିି୍ଗକଟ୍, 
ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କୁି ପ୍ରାଥମିକତା ଉପଗେ ବଚିାେ କୋେିବ I 

(୯) କଗପତାଗେଟ୍ ପେିଗବଶ ଦାୟିତ୍ ibility ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନଗିଦତଶାବଳୀ ୋେି କେିବ I ସମୟ ସମୟଗେ, ନୂତନ 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କି ପାଇଁ ସିାବକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେିବା; ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି; ଆଧୁନକିୀକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି, େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷିତ 
ଅଞ୍ଚଳଗେ, େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗେ, ପ୍ରସ୍ତାବତି, ଅନୟାନୟ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଇତୟାଦ ିI 

(୧0) ପନ୍ଦେଟ ିକାେତୟ ମଧ୍ୟଗେ ଏେ ିପ୍ରସ୍ତାବ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟଗେ େଖାେିବ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ବ meeting ଠକେ 
ମିନଟି୍ ପ୍ରଦଶତି ଗେବାେ ଦନି ଠାେୁ I ଅନ୍ତମି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି

(୧୧) ଅନୟ ପନ୍ଦେ କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ ଚୂଡାନ୍ତ ଗେବ I ନଷି୍ପର୍ତ୍ି 



୧୬. ଆଧୁନକିୀକେଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପ୍ରଦାନେ ପ୍ରକି୍ରୟା: - 

(୧) ବଦିୟମାନ ପେିସେ ମଧ୍ୟଗେ ଆଧୁନକିୀକେଣ ପାଇଁ ପୂବତ- EC ଗଖାେୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଗୟାେ କମିବା I କାେତୟସୂଚୀଗେ 
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ସମବନ୍ଧଗେ, ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଗେପେି ଗେବ I ଏଠାଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ମୟାଟ୍ରକି୍ସ ଅନୁୋୟୀ 
ଆବଶୟକତା ଅନୁୋୟୀ କାେତୟ କେ: - 

 

 

(୪) ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ବୟବସ୍ଥା, ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ ନାେିଁ - 

(କ) ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ଅଧୀନଗେ ପଡ଼ବିା ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ କମିବା ଗଶ୍ରଣୀ ‘A’ କୁ େୂପାନ୍ତେ କେିବା I ଆଧୁନକିୀକେଣେ େୁଣ; 
ଏବଂ 

(ଖ) ପ୍ରକଳ୍ପେ େୀବନ କାଳଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି କୋୋଇନଥିଲା ୋୋ ପାଇଁ େନସାଧାେଣ  I EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ (େୁଡକି) 
ଅନୁୋୟୀ ଶୁଣାଣି ପ୍ରେୁେୟ ଥିଲା; 

(୫) ବନିା ଆଧୁନକିୀକେଣ ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କି ପାଇଁ ପୂବତ- EC ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନ I ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃର୍ଦ୍ଧ ିକମିବା 
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୧0 ପ୍ରତଶିତ ପେତୟନ୍ତ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିI ପବୂତେୁ ଦଆିୋଇଥିବା ପୂବତ- EC ସମବନ୍ଧଗେ, ଗ୍ରେଣ ଉପଗେ ଅନଲାଇନଗେ 
ଦଆିେିବ I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନ I 

(୬) ଉତ୍ପାଦନଗେ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କି ପାଇଁ ପୂବତ- EC ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନ I ପୂବତେୁ ଦଆିୋଇଥିବା ପବୂତ- EC 
ସମବନ୍ଧଗେ ୧0 ପ୍ରତଶିତେୁ ୫0 ପ୍ରତଶିତ କ୍ଷମତା ଗେବ I ତାେିଖ ଠାେୁ ପଚଶିଟ ିକାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ 
ବଗିବଚନା କୋୋଏ I ଆଗବଦନ ଏବଂ ପୂବତ- EC ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଗସେ ିଅନୁୋୟୀ ମୂଲୟାଙ୍କନ I 

(୭) SPCB କମିବା UTPCC ଦ୍ issued ାାୋ ୋେି କୋୋଇଥିବା 'ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାେଗେ କ increase ଣସି ବୃର୍ଦ୍ଧ ିନାେିଁ' 
I ବାୟୁ (ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ।) ଅଧୀନଗେ େଠତି ବ Technical ଷୟିକ କମିଟେି ସୁପାେିଶ I ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନୟିମ, 
୧୯୮୧ କମିବା େଳ (ପ୍ରଦୂଷଣେ ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୭୪, ସ୍ତମ୍ଭ (୫) ଅଧୀନଗେ ଆବଶୟକ EIA ଏବଂ 
EMP ସ୍ଥାନଗେ ମଧ୍ୟ ବଗିବଚନା କୋେିବ I ଏବଂ ଉପ-ଧାୋ (୧) ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ଗଟବୁଲେ ସ୍ତମ୍ଭ (୬) I 

୧୭. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ ଅନୁଦାନ କମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ: - 



(୧) ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେିଶକୁ ବଚିାେ କେିବ I କମିଟ ିଏବଂ ଏୋେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିତେିିଶ କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନକିଟଗେ ପେଞ୍ଚାଇବ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ବ meeting ଠକେ ମିନଟି୍ କମିବା ନଗବ କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ 
I ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ବୟତୀତ ଆବଶୟକ ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ ସେତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଆଗବଦନ େସିଦ I ନମିନଗେ  

(୨) ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ସାଧାେଣତ the ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେଶିକୁ ଗ୍ରେଣ କେିବ I କମିଟ ିଗେଉଁ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏୋ 
ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେିଶ ସେତି ସେମତ ନୁଗେଁ I କମିଟ,ି ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାୋ ପୁନବଚିାେ ପାଇଁ ଅନୁଗୋଧ 
କେିଗବ ମୂଲୟାଙ୍କନ ବ meeting ଠକେ ମିନଟି୍ର ପଚଶି କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ କମିଟ ିI ମତଗଭଦେ କାେଣ ଦଶତାଇ କମିଟ।ି 
ଏୋେ ଏକ ଅନ୍ତେଙ୍ଗତା I ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଏକକାଳୀନ ଆଗବଦନକାେୀଙୁ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଗମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମଗେ ପେଞ୍ଚାଇବ I ଗେଉଁମାଗନ 
ପ୍ରତବିଦଳଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିନୟିାମକ ଉପଗେ ପେତୟଗବକ୍ଷଣ କେିବ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏବଂ ଚାଳଶି େଣଙ୍କ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି 
ମଧ୍ୟଗେ ସମାନ ଭାବଗେ ଏୋେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I କାେତୟ ଦନି ମତାମତକୁ ବଚିାେ କେିବା ପଗେ ନୟିାମକ 
ପ୍ରାଧିକେଣେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିI ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଚୂଡାନ୍ତ ଗେବ। ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ େଣାେିବ I ଆୋମୀ ତେିିଶ କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ 
ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତାବକ I 

(୩) େଦ ିନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିେଣାୋଏ ନାେିଁ I ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଗେ ନଦିିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟଗେ 
ଆଗବଦନକାେୀ, ଆଗବଦନକାେୀ କେିପାେନ୍ତ ିI ଆେକୁ ୋଆନୁ୍ତ ଗେପେି ପୂବତ- EC ଗଖାେୁଥିବା ନୟିମାବଳୀ ଦ୍ୱାୋ ମଞ୍ଜେୁ 
ଗୋଇଛ ିକମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କୋୋଇଛ ିI ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ଅନ୍ତମି ସୁପାେିଶ ଅନୁୋୟୀ ପ୍ରାଧିକେଣ I 

(୪) ଉପ-ଧାୋ ଅନୁୋୟୀ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ decision ାାୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପାଇଁ ନଦିଷି୍ଟ ସମୟେ ଅବଧି ସମାପ୍ତ 
ଗେବାପଗେ I (୨) ଉପଗେ, ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ନଷି୍ପର୍ତ୍,ି ଏବଂ ଚୂଡାନ୍ତ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ସୁପାେିଶ ସବତସାଧାେଣ 
ଦଲିଲ ଗେବ I 

(୫) ଅନୟ ନୟିାମକ ସଂସ୍ଥା କମିବା କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାେୁ କିିୟୋନସ ପୂବତେୁ ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ପାଇଁ 
ଆଗବଦନେୁଡ଼କିେ େସିଦ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କମିବା ସ୍କପିଂ, କିମବା I ମୂଲୟାଙ୍କନ, କମିବା ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍,ି 
ଏୋ ବୟତୀତ: - 

(କ) ଖଣି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାେୁ ଖଣି ଗୋେନା ଅନୁଗମାଦନ I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି; 

(ଖ) େଙ୍ଗଲ (ସଂେକ୍ଷଣ) ଅନ୍ତେତତ େଙ୍ଗଲ େମିେ ଡାଇଭସତନ ପାଇଁ ନୀତେିତ ଅନୁଗମାଦନ I ଆକେ, ୧୯୮0 (ଆକେ ନମବେ 
୧୯୮0 େ) ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପଗେ େଡତି; 

(େ) ୋେୟ କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟ ଅଥେିଟେି ସୁପାେିଶ, CRZ କମିବା ICRZ ଅଞ୍ଚଳଗେ 
ଅବସି୍ଥତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ; ଏବଂ 



(ଘ) ଗେଗତଗବଗଳ େମିେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଅଧିଗ୍ରେଣ ବଚିାେ ପାଇଁ ପୂବତ-ଆବଶୟକ ଗୋଇନପାଗେ I ପୂବତ-ଇସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, 
ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ (େୁଡକି) ସମବନ୍ଧଗେ େମି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I ସେକାେୀ େସ୍ତଗକ୍ଷପ ମାଧ୍ୟମଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗେବ, ପ୍ରାଥମିକ ବଜି୍ଞପି୍ତେ ଏକ 
ନକଲ I ସଂପକୃ୍ତ ୋେୟ ସେକାେ କମିବା ଗକନ୍ଦ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ issued ାାୋ ୋେି କୋୋଇଛ ିI େମି ଅଧିଗ୍ରେଣେ 
ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ବଷିୟଗେ, ପୁନବତାସ ଏବଂ ପନୁ ett ବସି୍ଥାପନ, ଅଧିନୟିମ, ୨0୧୩ (ଆକେ ନମବେ ୩0 େ 
୨0୧୩) ସଂଗଶାଧିତ ଗୋଇଛ ିI ସମୟ ସମୟଗେ ଆବଶୟକ ଗେବ I େମି େେିଆଗେ ଅଧିଗ୍ରେଣ କୋୋଉଛ ିI େମି 
ମାଲିକମାନଙ୍କ ସେତି ବୟକି୍ତେତ ବୁ negotiations ାାମଣା, ଉଗଦଶୟ ଦଶତାଉଥିବା ବଶି୍ୱସନୀୟ ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ I ପ୍ରସ୍ତାବତି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େମି ବକି୍ରୟ କେିବାକୁ େମି ମାଲିକଙ୍କ ଆବଶୟକ ଗେବ I ଇନ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପେ ମାମଲା, ‘ଚଠିେି ଉଗଦଶୟ’ ଏକ 
ବଶି୍ୱସନୀୟ ଭାବଗେ ବଗିବଚନା କୋେିବ I ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ 

(୬) ମିଥୟା କମିବା ଭୁଲ କମିବା ବଭି୍ରାନ୍ତକିେ ସୂଚନା କମିବା ତଥୟେ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ / କମିବା ଦାଖଲ I ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କମିବା 
ACO କମିବା EIA ସଂଗୋେକ କମିବା କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବଗିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ .ାାୋ I EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତଗିେ େଡତି, ୋୋ 
ଗସ୍କାପିଂ କମିବା ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଗଟ I EIA କମିବା EMP େିଗପାଟତ ସେତି ଆଗବଦନ ଉପଗେ ନଷି୍ପର୍ତ୍,ି ଆଗବଦନ 
କେିବ I ପ୍ରତୟାଖୟାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େଦ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଗସେ ିଆଧାେଗେ ମଞ୍ଜେୁ I 
ଏକ ଆଗବଦନକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କେିବା କମିବା ଏକ ପୂବତ- EC େ ବାତଲି୍ କମିବା ପୂବତ-ଇପି, ଗେପେି ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ପୂବତେୁ 
ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ,ି ଏେପିେି ଭୂମିଗେ, ତାୋ ସି୍ଥେ ଗେବ I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙୁ୍କ ବୟକି୍ତେତ ଶୁଣାଣି ଗଦବା 
ପଗେ, ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକି ନୟାୟେ ନୀତ ିଅନୁସେଣ କେିବା I 

(୭) ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାୋ ମିଥୟା କମିବା ଭୁଲ କମିବା ବଭି୍ରାନ୍ତକିେ ସୂଚନା କମିବା ତଥୟେ ଜ୍ଞାନ I ପ୍ରସ୍ତାବକ କମିବା ACO କମିବା EIA 
ସଂଗୋେକ କମିବା କାେତୟକ୍ଷମ ଗକ୍ଷତ୍ର ବଗିଶଷଜ୍ଞ ଏଥିଗେ େଡତି I EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଳା ସେତି ଉପେୁକ୍ତ 
କାେତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେଣ କେିବ I ସଂେଠନ କମିବା ଦାୟୀ ବୟକି୍ତଙ୍କ ତାଲିକା I 

(୮) ଗେଉଁଠାଗେ ଗେକ any ଣସି ଲିଜ୍ କମିବା ଲାଇଗସନସ କମିବା ଅଧିକାେ କମିବା ଅନୁମତ ିକମିବା ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ 
କୋୋଇଛ ିI କ project ଣସ ିଆଇନେତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା କାେତୟକଳାପକୁ ଗନଇ ସେକାେ ବାତଲି ଗୋଇଛ ିI 
ଆଇନ କମିବା ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ law ାାୋ ପ୍ରକି୍ରୟା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଲିଜ୍ କମିବା ଲାଇଗସନସ କମିବା ଗସେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସମବନ୍ଧଗେ ଅଧିକାେ 
କମିବା ଅନୁମତ ିକମିବା ପ୍ରାଧିକେଣ ଅନୟ କ to ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିI ବୟକି୍ତ କମିବା ସଫ୍ଳ ବଡିେ, ଗତଗବ: - 

(କ) ବର୍ତ୍ତମାନ ପେତୟନ୍ତ ଗେକ law ଣସି ନୟିମ ଅନୁୋୟୀ ଉପଗୋକ୍ତ ବଷିୟ ଉପଗେ ନଦିଷି୍ଟ ନୟିମ I ବଳ: ଏେପିେି ଆଇନେ 
ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ; ଏବଂ 

(ଖ) ବର୍ତ୍ତମାନ ପେତୟନ୍ତ କ law ଣସି ନୟିମ ଅନୁୋୟୀ ଉପଗୋକ୍ତ ବଷିୟ ଉପଗେ କ specific ଣସି ନଦିଷି୍ଟ ନୟିମ ନାେିଁ I 
ବଳବର୍ତ୍େ: ଆଇନେତ ବୟକି୍ତ କମିବା ପ୍ରକଳ୍ପେ ସଫ୍ଳ ବଡିେ I ଆଇନ ଅନୁୋୟୀ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ମଗନାନୀତ ଏକ ଆଗବଦନ 
କେିଗବ I ପୂବତ- EC ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ପେିଶଷି୍ଠ- in ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ଫ୍ମତ - ୬ I ସମସ୍ତ ଏେପିେି 



ଆଗବଦନେୁଡକି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ବଚିାେ କୋେିବ I ବଦିୟମାନ EIA େିଗପାଟତ ଏବଂ ପୂବତ- EC ପୂବତେୁ ପ୍ରଦାନ 
କୋୋଇଛ ିI ମୂଲୟାଙ୍କନ I ସମାନ ବ ity ଧତା ଅନୁୋୟୀ ପୂବତ- EC ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କମିଟ ିସୁପାେିଶ କେିପାେନ୍ତ ିI ଅବଧି, 
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି, ଗେପେି ପ୍ରାେମ୍ଭଗେ ଦଆିୋଇଥିଲା I ତଥାପି, ମୂଲୟାଙ୍କନ I ଏେ ିପେି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ କମିଟ ି
ନଦିଷି୍ଟ ଅତେିିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଧାେତୟ କେପିାେିବ I ଆବଶୟକ ଗବାଲି ବଗିବଚନା କୋୋଏ I 

୧୮. ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଗେ ସଂଗଶାଧନ: - 

(୧) ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଗେେୁଗଲଗଟାେୀକୁ ଫ୍ମତ -୪ ଗେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଆଗବଦନ କେିଗବ I ସର୍ତ୍ତାବଳୀେ ଗେକ 
change ଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ବଷିୟଗେ ନଦିଷି୍ଟ ଗପାଟତାଲ ଉପଗେ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ ଏବଂ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତ, ଗେପେି 
ଗୋଇପାଗେ I 

(୨) ପୂବତ- EC ଗେ ସଂଗଶାଧନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନେୁଡକି ମୂଲୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାୋ ବଚିାେ କୋେିବ I ଆଗବଦନ ତାେିଖ ଠାେୁ 
ପଚଶିଟ ିକାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ କମିଟ ିI ପୂବତ- EC ଗେ ସଂଗଶାଧନ ସୁପାେିଶ ପାଇଁ I 

(୩) ପୂବତ-ଇପିଗେ ସଂଗଶାଧନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଗବଦନେୁଡକି ନୟିାମକ ଦ୍ୱାୋ ବଚିାେ କୋେିବ I ଆଗବଦନ ଏବଂ ଅନୁଗମାଦନ 
ତାେିଖ ଠାେୁ ଗକାଡଏି କାେତୟଦବିସ ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରାଧିକେଣ I ପୂବତ-ଇପିଗେ ସଂଗଶାଧନ ଗସେ ିଅନୁୋୟୀ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I 

(୪) େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ କମିବା ଅନୁଦାନ ପଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାନଗେ ଗେକ Any ଣସି ପେବିର୍ତ୍ତନ I ପୂବତ- 
EC ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବଗେ ବଗିବଚନା କୋେିବ ଏବଂ ଡ-ିଗନାଗଭା ଅନୁୋୟୀ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ I ନରି୍ଦ୍ଧତାେିତ ପ୍ରକି୍ରୟା, 
ଗେପେତୟନ୍ତ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁଗେଁ ଗେ ସିଫ୍େ ଗେଉଛ ିI ଏଗତ ଗଛାଟ ଗେପେି EIA େିଗପାଟତଗେ କ change ଣସି 
ପେିବର୍ତ୍ତନ ଗେବ ନାେିଁ I େ ସୁପାେିଶଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ,ି ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପୂବତ- EC ଗେ ଏକ ସଂଗଶାଧନ ପ୍ରଦାନ 
କେିଗବ I 

(୫) ଗେପେତୟନ୍ତ ଶଖିେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଖଣି ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା I ଅପେିବର୍ତ୍ତି େୁେନୁ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ, 
ପ୍ରକୃତ ିଏବଂ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାନତି ଗୋଇଛ ିI ପୂବତ-ଇସିଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ପେି କ୍ଷତକିାେକ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡ଼କିେ ପେିମାଣ ଅଛ ିI ଗସେ ି
ସମୟଗେ କୋୋଉଥିବା ଖନନ ପେିମାଣ ସେତି ଅନୁେୂପ I ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ସବତାଧିକ ଶଖିେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପାଦନ 
କେିପାେନ୍ତ ିI ପବୂତ- EC ଗେ ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଖଣି କାେତୟେ କ୍ରମଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ I ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ ତଥାପି, ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରସ୍ତାବକ ନରି୍ଦ୍ଧତାେିତ ସମୟଗେ ଏେପିେି ପେିବର୍ତ୍ତନ େିଗପାଟତ କେିଗବ I ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ / / ସଂପକୃ୍ତ କ୍ଷତକିାେକ ସେତି କାେତୟେ 
କ୍ରମ I ପେତୟାୟ ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତଗେ ପଦଗକ୍ଷପ I ଅଧିକନୁ୍ତ, କ୍ଷତକିାେକ ଅଂଶଗେ ବଫି୍ଳତା I ଉତ୍ପାଦନେ ପେିମାଣ ସେତି 
ଅନୁେୂପ ମାପ କମିବା ପେିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷି୍ଟଗେ େଖି ଆବଶୟକ I କାେତୟେ କ୍ରମଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପେ ଏକ ଅଂଶଗେ 'ଅନୁପାଳନ' ଭାବଗେ 
ବଗିବଚନା କୋେିବ I ପ୍ରସ୍ତାବକ, େିଏ ଆବଶୟକ କାେତୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ େେଗିବ I 



(୬) ଅନୟାନୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଗେ କ am ଣସି ସଂଗଶାଧନ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ୟୁନଟି୍, 
ଉପକେଣ କମିବା େନ୍ତ୍ରେ ସଂେଚନାଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବଶୟକ, ସାମଗି୍ରକ ଅନୁଗମାଦତି କ୍ଷମତାେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ବନିା ୋୋ 
ପାଇଁ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି I ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ଅନୁମତ ିଦଆିୋଇଛ ିI 

(୭) େଳଗସଚନ ପ୍ରେୁକି୍ତେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ୋୋ ପେିଗବଶ ଲାଭ କେିଥାଏ (େଥା ବନୟା I େଳଗସଚନ ଡ୍ରପ୍ ପାଇଁ େଳଗସଚନ 
ଇତୟାଦ)ି, ୋୋ ସାଂସ୍କତୃକି କମାଣ୍ଡ ଏେିଆଗେ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିଘଟାଏ, କନୁି୍ତ ଡୟାମେ ଉର୍ଚ୍ତା ଏବଂ େଳମଗ୍ନତା ବନିା, ଏଥିଗେ ସଂଗଶାଧନ 
ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I 

୧୯. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କମିବା ପୂବତ ପେିଗବଶ ଅନୁମତେି ବ id ଧତା: - 

(୧) ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ଅବଧିେ ବ ity ଧତା, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତଗିନାଟ ିଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ I ପ୍ରକଳ୍ପେ 
ପେତୟାୟ: 

(କ) ନମିତାଣ କମିବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟ; 

(ଖ) କାେତୟକ୍ଷମ ପେତୟାୟ; ଏବଂ 

(େ) ଅନାବଶୟକତା କମିବା ବନ୍ଦ କମିବା ବଗିଲାପ ପେତୟାୟ I  

I. ନମିତାଣ କମିବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟ: ନମିତାଣ କମିବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟେ ଅଥତ I ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଅନୁଦାନ ତାେିଖେୁ 
ଅବଧି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ: - 

(କ) ନମିତାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆଇଟମ୍) ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ସମସ୍ତ ନମିତାଣ କାେତୟକଳାପେ ସମାପି୍ତ I ଅନୁସୂଚୀତେ ୪୨ ଏବଂ ୪୩), ଗେଉଁଥିଗେ 
ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ପାଇଁ ଆଗବଦନ, ଗେପେି I ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ସୂଚତି କଗେ I 

(ଖ) ଆେମ୍ଭ ଗେବା ସେତି ଉଦି୍ଭଦ ଏବଂ େନ୍ତ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କାେତୟ ସମାପ୍ତ I ଅନୟ ସମସ୍ତ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଉତ୍ପାଦନ କାେତୟ (ଆଇଟମ୍ ୧, 
୪୨ ଏବଂ ୪୩ ବୟତୀତ I କାେତୟସୂଚୀ), ଗେଉଁଥିଗେ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ପାଇଁ ଆଗବଦନ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I 

(େ) ସବତାଧିକ ମୂଲୟ ଅନୁୋୟୀ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ଆକଳନ କୋୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ େୀବନ I ପଚାଶ ବଷତ କମିବା ଖଣି ଲିଜ୍ 
େ ଗବୈଧତା ଅବଧି ପେତୟନ୍ତ; ୋୋ ପୂବତେୁ ଅଛ ି 

ନମିତାଣ ଏବଂ / କମିବା ସ୍ଥାପନ ପେତୟାୟ ପାଇଁ ପୂବତ- EC େ ବ valid ଧତା ଅବଧି ଗେବ I be: 

(ଘ) ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ: ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିବଷିୟ ଅନୁୋୟୀ ଆକଳନ କୋୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ େୀବନ I ସବତାଧିକ ପଚାଶ ବଷତ ପେତୟନ୍ତ 
କମିବା ଖଣି ଲିଜ୍ େ ବ ity ଧତା ଅବଧି ପେତୟନ୍ତ; ୋୋ ପୂବତେୁ ଅଛ,ି ଦଶ ମଧ୍ୟଗେ ଖଣି କାେତୟକଳାପ ଆେମ୍ଭ ଗେବ I ପୂବତ- EC 
କମିବା ପୂବତ- EP ଅନୁଦାନ ତାେିଖେୁ ବଷତ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ; 



(ଙ) ନଦୀ ଉପତୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ (ସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୩) କମିବା େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆଇଟମ୍ ୪) I କାେତୟସୂଚୀ) କମିବା ଆଣବକି ଶକି୍ତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଣବକି ଇନ୍ଧନେ ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ I (ସୂଚୀେ ଆଇଟମ୍ ୬): ପନ୍ଦେ ବଷତ; 

(ଚ) ଅନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଦଶ ବଷତ I ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିଗେ ପବୂତେୁ କମ୍ପାନୀେୁଡକିେ ଅସମଥତ ସମାଧାନ ପ୍ରକି୍ରୟା I ନୟାସନାଲ୍ 
କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରବୁିୟନାଲ୍ କମିବା ଉପଗେ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ କମିବା ପ୍ରତବିନ୍ଧକ I ଅନୟ କ trib ଣସି ଟ୍ରବୁିୟନାଲ କମିବା ଗକାଟତ ଦ୍ or 
ାାୋ ପ୍ରକଳ୍ପେ ନମିତାଣ ଏବଂ / କମିବା ସ୍ଥାପନ I ଗେକ any ଣସି କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନଗେ ଲାେୁ ଗୋଇଥିବା ଗମାର୍ଚ୍ତା ଅବଧି 
େଣନା ପାଇଁ ବାଦ ଦଆିେିବ I ପବୂତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ବ ity ଧତା, ଗେପେି ମାମଲାଟ ିଉପଗୋକ୍ତ ଗୋଇପାଗେ, 
ଅଧୀନଗେ I ସବତାଧିକ ତନି ିବଷତ I 

II. ଅପଗେସନ୍ ପେତୟାୟ: - େଦ ିଅପଗେଟଭି୍ ପେତୟାୟେ ବ ity ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବ I ନମିତାଣ ଏବଂ / କମିବା ସ୍ଥାପନ, ଗେପେି 
ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ ମଧ୍ୟଗେ ସମାପ୍ତ ଗୋଇନାେିଁ I ଏୋେ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଏବଂ (୩) ଅନୁୋୟୀ ଅନୁେୂପ ବ valid ଧତା 
ଅବଧି I ବଜି୍ଞପି୍ତ ଏୋେ ଧାୋ (୧୯) େ ଉପ-ଧାୋ (୨) େ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ I ବଜି୍ଞପି୍ତ, ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ବ ity 
ଧତା, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଖଣି ବୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକିେ କାେତୟକ୍ଷମ ପେତୟାୟ: 

(କ) ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବଶଷି୍ଟ େୀବନ ପାଇଁ ଚେିନ୍ତନ; 

(ଖ) ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ଗପ୍ରାଗେକେଗେ ସୀମିତ, ଏୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଇଛ ିଏବଂ ଗକବଳ ଏୋେ ଏକ ଅଂଶ I 

ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବଶଷି୍ଟ େୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚେିସ୍ଥାୟୀ ଭାବଗେ ବଗିବଚନା କୋେିବ I 

ଗେଉଁଠାଗେ ଉପଗୋକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଂଶକି କାେତୟକାେୀ େୁଏ I 

(୨) ଗକ୍ଷତ୍ର ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ପୂବତ- EC, କମିବା ପୂବତ- EP େ ବ id ଧତା I ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି, ଗକବଳ ଗସେ ିକାେତୟକଳାପଗେ 
ସୀମିତ େେବି I ବକିାଶକାେୀ ଭାବଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦାୟିତ୍। I 

(୩) ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ୋୋ କ୍ଷମତାଠାେୁ କମ୍ କାେତୟ କେିଛ ିI ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, 
ଏବଂ ସଂେକ୍ଷଣେୁଡ଼କି ଭିତଗେ ଗଶଷ ଗୋଇନଥାଏ I ଗପ୍ରାଗେକେ କମିଟ ିଆକଳନ କମିଟ ିଦ୍ estimated ାାୋ ଆକଳନ 
କୋୋଇଛ,ି ପବୂତେ ବ ity ଧତା ଅବଧି- ସମାନ ପାଇଁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ସୁପାେିଶ କ୍ରଗମ ଇସି ବୃର୍ଦ୍ଧ ିକୋୋଇପାଗେ I 
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର ୋୋ ପାଇଁ ପୂବତ- EC କିମବା ପୂବତ- EP I ଗୋଇପାଗେ, ଦଆିୋଇପାଗେ I ତଥାପି, 
ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ବ ity ଧତା I ଗୋଇପାଗେ, ଖଣି ଲିଜ୍ ଅବଧିଠାେୁ ଅଧିକ ଗେବ ନାେିଁ I 

୨0. ଗପାଷ୍ଟ ଗପ୍ରାଗେକେେ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ମନଟିେିଂ: - 

(୧) ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଅତ ିକମଗେ ଦୁଇଟ ିସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲୟଗେ ନେି ମୂଲୟଗେ ବଜି୍ଞାପନ କେିଗବ I ଖବେକାେେ, ଏେ ି
ପ୍ରକଳ୍ପଟ ିପୂବତ-ଇସି କମିବା ପବୂତ-ଇପି ଭାବଗେ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିI ଗେେୁଗଲଟେୀ ଅଥେିଟେି ଗୱବସାଇଟ୍ େ ବବିେଣୀ ସେତି 



ଗକସ୍ ଗୋଇପାଗେ, ଗେଉଁଠାଗେ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ନକଲ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପ୍ରଦଶତି ଗେବ I େ କପି ପୂବତ 
EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଗେ ପ୍ରଦଶତି ଗେବ I କମ୍ପାନୀେ ଗୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ I 

(୨) ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ସ୍ଥାନତି କେିବ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଏୋେ ନଦିଷି୍ଟ ଗପାଟତାଲଗେ 
ସବତସାଧାେଣ ଗଡାଗମନ୍ I 

(୩) ପୂବତ- EC େ ନକଲେୁଡକି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାଖଲ ଗେବ I କିିୟୋନସ ଅନୁଦାନେ ତେିିଶ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ 
କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ, ୋୋକୁ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଗେ କେିବାକୁ ପଡବି I େସିଦ ତାେିଖ ଠାେୁ ତେିିଶ ଦନି ସମାନ ପ୍ରଦଶତନ 
କେନୁ୍ତ: 

(କ) େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ / େଲି୍ଲା କଗଲକେେ / ଗଡପୁଟ ିକମିଶନେ / େୁଡକି; 

(ଖ) େଲିା ପେିଷଦ କମିବା ମୁୟନସିିପାଲିଟ ିକଗପତାଗେସନ୍ କମିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘ; 

(େ) େଲି୍ଲା ଶିଳ୍ପ କାେତୟାଳୟ; 

(ଘ) ସେେୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULBs) / ସମ୍ପକୃ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ୋେ ଅନୁଷ୍ଠାନ / ବକିାଶ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ; 

(ଙ) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଚନି୍ତତି ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟ; ଏବଂ 

(ଚ) SPCB କମିବା UTPCC େ ଚନି୍ତତି ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟ I 

(୪) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତ ଦାଖଲ କେିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗେବ I ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଗେ 
ଧାେତୟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ସମବନ୍ଧୀୟ I ପୂବତ ଆଥକି ବଷତ ୩0 େୁନ୍ ସୁର୍ଦ୍ଧା, ନଦିଷି୍ଟ ଗପାଟତାଲ୍ ମାଧ୍ୟମଗେ 
ଅନଲାଇନ୍ I ବାଷିକ ପୂବତ-ଇସି ଅନୁଦାନ ତାେିଖ ଠାେୁ ପ୍ରତବିଷତ ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତ ଦାଖଲ ଗେବ, ପ୍ରକଳ୍ପ େୀବନ ପେତୟନ୍ତ, 
ସଂପକୃ୍ତ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣକୁ I ତଥାପି, ନୟିାମକ I େଦ ିବଗିବଚନା କୋୋଏ, ପ୍ରାଧିକେଣ ଅଧିକ ବାେମବାେ ବୟବଧାନଗେ 
ଏେପିେି ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତ ଗଖାେପିାଗେ I ଆବଶୟକ 

(୫) ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ସମବନ୍ଧଗେ ବାଷିକ ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତ ଦାଖଲ କେିବାଗେ ବଫି୍ଳ ଗେଗଲ I ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଗେ 
ଧାେତୟ ଗୋଇଛ,ି ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପୂବତ ଆଥକି ସମବନ୍ଧୀୟ I ବଷତ ୩0 େୁନ୍ ସୁର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆଥକି ବଷତେ, Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା 
ବଳିମବ ଶୁଳ୍କ I ୫00 / - ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପ୍ରତଦିନି I ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କିେ; Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତ ‘B୧’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କିଗେ 
ପ୍ରତଦିନି ୧000 / -; ଏବଂ Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତ ‘ଏ’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କିଗେ ପ୍ରତଦିନି ୨୫00 / - ଆଦାୟ କୋେିବ I େଦ ି
ଏପେି ନନ୍-ସବମିସନ୍ I ପୂବତ ନରି୍ଦ୍ଧତାେିତ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ସମବନ୍ଧଗେ ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତେୁଡକିେ- ଇସି କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି 



ଗୋଇପାଗେ, କ୍ରମାେତ ଅବଧି ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ୋେି େେବି I ତନି ିବଷତ, ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ 
ବଗିବଚନା କୋେିବ I ଏ ସମ୍ପକତଗେ କ notice ଣସି ବଜି୍ଞପି୍ତ ବନିା ପ୍ରତୟାୋେ କୋୋଇଛ ିI 

(୬) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ submitted ାାୋ ଦାଖଲ ଗୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତ ଉପଲବ୍ଧ ଗେବ I ସଂପକୃ୍ତ 
ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଗୱବସାଇଟ୍ I 

(୭) ସବତଗଶଷ ଅନୁପାଳନ େିଗପାଟତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗୱବସାଇଟଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶତି ଗେବ I ପ୍ରସ୍ତାବକ 

(୮) ପୂବତ- EC ସମବନ୍ଧଗେ ନଦିିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ ମନଟିେିଂ, ପାଇଁ I ବେତ ‘ଏ’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳକି 
କାେତୟାଳୟ ଦ୍ୱାୋ କୋେିବ କମିବା CPCB େ ଆଞ୍ଚଳକି ନଗିଦତଶାଳୟ I ମନଟିେିଂ େିଗପାଟତ ଉପଗେ ଅପଗଲାଡ୍ ଗେବ I ୋଞ୍ଚ 
ତାେିଖ ଠାେୁ ପନ୍ଦେ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ନଦିଷି୍ଟ ଗୱବ୍ ଗପାଟତାଲ୍ I 

(୯) ପୂବତ- EC ସମବନ୍ଧଗେ ନଦିିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ ମନଟିେିଂ I ବେତ ‘B୧’ ଏବଂ ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କି ପାଇଁ 
ପୂବତ-ଇପି, ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳତି ଗେବ I SPCB କମିବା UTPCC I ମନଟିେିଂ େିଗପାଟତ ନଦିଷି୍ଟ ଗୱବଗେ ଅପଗଲାଡ୍ ଗେବ I 
ୋଞ୍ଚ ତାେିଖ ଠାେୁ ପନ୍ଦେ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ଗପାଟତାଲ୍ I 

(୧0) ଉପଗୋକ୍ତ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଖାତେି ନକେି, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ପ୍ରୟାସକୁ ସପିିଗମଣ୍ଟ କେିବାକୁ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟ, 
CPCB େ ଆଞ୍ଚଳକି ନଗିଦତଶାଳୟ ମାଧ୍ୟମଗେ ମନଟିେିଂ, SPCB କମିବା UTPCC, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୋତୀୟ ସେକାେୀ 
ଅନୁଷ୍ଠାନେୁଡକୁି ନଗିୟାେତି କେିପାେିବ I ପବୂତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ ମନଟିେିଂ କେିବା ପାଇଁ 
ଖୟାତ,ି ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଏକ ଅନୟିମିତ ଗପ୍ରାଗେକେଗେ I 

(୧୧) ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ସୂଚନା ବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ଆନ୍ତେିକତା ମନଟିେିଂ କୋେିବ I EIA େିଗପାଟତଗେ ଉପଲବ୍ଧ ଗେପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ 
କମିଟ,ି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବୟବସ୍ଥା, ଗେପେି ନଦିଷି୍ଟ କୋୋଇପାଗେ I 
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟଗେ 

୨୧. Prior-EC କମିବା Prior-EP େ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ: - 

(୧) ଏକ ଗପ୍ରାଗେକେକୁ ଏକ ନଦିିଷ୍ଟ ଗପ୍ରାଗେକେ ପାଇଁ ଏକ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଏୋେ ବ ity 
ଧତା ସମୟଗେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଅନୟ ଏକ ଆଇନେତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ େସ୍ତାନ୍ତେ କୋୋଇପାଗେ I ଟ୍ରାନସଫ୍େ କମିବା ଫ୍ମତ -୫ ଗେ 
ଟ୍ରାନସଫ୍େଙ୍କ ଦ୍ application ାାୋ ଆଗବଦନ ଉପଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣ କେ I ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ତାେିଖେ ଏକ ବଷତ ମଧ୍ୟଗେ, 
ଟ୍ରାନସଫ୍େ ଦ୍ୱାୋ ଲିଖିତ “କ obj ଣସି ଆପର୍ତ୍ ିନାେିଁ” ସେତି, ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ସମ୍ମଖୁଗେ ଦାଖଲ କେିବାକୁ I ନୟିାମକ 
ପ୍ରାଧିକେଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କେିଗବ I ସମାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ, ପୂବତ- EC, କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I 
ୋୋ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ପ୍ରାେମ୍ଭଗେ ଏବଂ ପାଇଁ ଦଆିୋଇଥିଲା I ସମାନ ବ valid ଧତା 
ଅବଧି I ଗସପେି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି କ reference ଣସି ସନ୍ଦଭତ ଦଆିେିବ ନାେିଁ I ମାମଲା  



(୨) ଏକ ନଦିଷି୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦଆିୋଇଥିବା ଏକ ପୂବତ- EC ଦୁଇ କମିବା ଅଧିକ ଆଇନେତ ମଧ୍ୟଗେ ବଭିକ୍ତ ଗୋଇପାଗେ I 
ବୟକି୍ତମାଗନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣ କେିବାକୁ େକଦାେ ଏବଂ ଏୋେ ବ ity ଧତା ସମୟଗେ ଅନୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ I ଫ୍ମତ -୫ ଗେ 
ଟ୍ରାନସଫ୍େଙ୍କ ଦ୍ application ାାୋ ଆଗବଦନ ଉପଗେ ଆଇନେତ ବୟକି୍ତ (େୁଡକି) ପୂବତେୁ ଦାଖଲ କୋେିବ I ସ୍ଥାନାନ୍ତେ 
ତାେିଖେ ଏକ ବଷତ ମଧ୍ୟଗେ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ସୁପାେିଶ କ୍ରଗମ ପୂବତ- EC 
ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କେିଗବ, େିଏ କେିଗବ I ଦୁଇ କମିବା ଅଧିକ ଆଇନେତ ମଧ୍ୟଗେ ବଭିକ୍ତ ଗୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି 
ଗଲଖନୁ୍ତ I ବୟକି୍ତ (େୁଡକି) 

(୩) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ଗ୍ରେଣ କେିବାକୁ ଅଧିକାେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଇ କମିବା ଅଧିକ ଆଇନେତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଦଆିୋଇଥିବା ପୂବତ- EC, ଏବଂ ଏେ ି
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ସଂଲଗ୍ନ େମିଗେ ଅବସି୍ଥତ, ଏକତ୍ର ଗୋଇପାଗେ ଏବଂ I ଗସମାନଙ୍କେ ବ ity ଧତା ସମୟଗେ ଅନୟ ଏକ 
ଆଇନେତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନକିଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ଟ୍ରାନସଫ୍େଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଫ୍ମତ -୫ ଗେ ଏକ ଲିଖିତ “ନା ଆପର୍ତ୍ ି”ଟ୍ରାନସଫ୍େର୍ 
ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରେୁେୟ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଆେଗେ ଦାଖଲ କୋେିବ I ମିଶି୍ରତ ତାେିଖ, ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ତାେିଖେ ଏକ ବଷତ ମଧ୍ୟଗେ I 
ଚନି୍ତତି I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ମୂଲୟାଙ୍କନେ ସୁପାେିଶ ଅନୁୋୟୀ ପୂବତ-ଇସି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କେିବ I କମିଟ,ି େିଏ ମିଶି୍ରତ ପୂବତ- EC 
ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ଗଲଖିଗବ I 

୨୨. ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାେୁଡ଼କିେ କାେବାେ: 

(୧) ଉଲ୍ଲଂଘନ ବଷିୟଗେ ଜ୍ଞାନ: - 

 (କ) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ସୁ ଗମାଗଟା ପ୍ରଗୟାେ; କମିବା 

 (ଖ) ଗେଗକୌଣସି ସେକାେୀ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ େିଗପାଟତ କେିବା; କମିବା 

 (େ) ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ ମିଳଲିା; କମିବା 

 (ଘ) ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଆଗବଦନ ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ ସମୟଗେ ମିଳଲିା I 

(୨) ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାେୁଡକି ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ ଗପ୍ରାଗେକେଟ ିଏକ ସାଇଟଗେ ନମିତାଣ କୋୋଇଛ ି
କମିବା ବେନ କୋୋଇଛ,ି ୋୋ ପ୍ରଚଳତି ନୟିମ ଅନୁୋୟୀ I ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ କମିବା ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କୋୋଇଛ ିୋୋକ ିସ୍ଥାୟୀ 
ଭାବଗେ ଚାଲିପାେିବ I ପେତୟାପ୍ତ ପେିଗବଶ ସୁେକ୍ଷା ସେତି ପେିଗବଶ ମାନଦଣ୍ଡେ ଅନୁପାଳନ; ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି 
ସନ୍ଧାନ ନକାୋତ୍ମକ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଗେବ I ନଗିଦତଶନାମା ସେତି ଆଇନ ଅନୁୋୟୀ ଅନୟାନୟ କାେତୟ ସେତି ସୁପାେିଶ କୋୋଇଛ ି
I ପ୍ରତକିାେ ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ପେିଶଷି୍ଠ- XV କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ I 



(୩) େଦ,ି ଗେଉଁଠାଗେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟେି ଫ୍ଳାଫ୍ଳ ସକୋତ୍ମକ, ଗସେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଗେ I ଏେ ିବେତ ଉପେୁକ୍ତ ଗେଫ୍ଗେନସ 
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସେତି ନଦିଷି୍ଟ ଗେବ I ପେିଗବଶ କ୍ଷତ,ି ପ୍ରତକିାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ମୂଲୟାଙ୍କନ I ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ମାନକ ToR ସେତି ଉତ୍ସ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିଗୋେନା I 

(୪) ସମୟ ସମୟଗେ ପେିଗବଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତେି ଆକଳନ ପାଇଁ CPCB ନଗିଦତଶାବଳୀ ୋେି କେିବ I ସମୟ 

(୫) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଗେପେି ପେିଗବଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତେି ଆକଳନ େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଗବ I ଏେ ିପେିଗପ୍ରକ୍ଷୀଗେ CPCB ଦ୍ 
issued ାାୋ ୋେି କୋୋଇଥିବା ନଗିଦତଶାବଳୀ ଅନୁୋୟୀ I ପ୍ରତକିାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉତ୍ସ ବୃର୍ଦ୍ଧ ି
ଗୋେନା ଏକ ଭାବଗେ I ଏକ ACO ମାଧ୍ୟମଗେ EIA େିଗପାଟତଗେ ସ୍ independent ାାଧୀନ ଅଧ୍ୟାୟ I 

(୬) ପେିଗବଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତ,ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେ ଏବଂ ବଗିେଷଣ I ପ୍ରତକିାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 
ସମବଳ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିଗୋେନା ଗେବ I ଏକ ପେିଗବଶ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ଦ୍ୱାୋ ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ ଅନୁୋୟୀ େଥାଥତ 
ଭାବଗେ ସୂଚତି କୋୋଇଛ,ି ୧୯୮୬, କମିବା ଏକ ପେିଗବଶ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ପାଇଁ ୋତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତ ିଗବାଡତ ଦ୍ୱାୋ 
ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ I ପେୀକ୍ଷା ଏବଂ କାଲିଗେସନ୍ ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ, କିମବା ବ Scientific ଜ୍ଞାନକି ପେଷିଦେ ଏକ 
ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ଏବଂ I ପେିଗବଶ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ କାେତୟ କେୁଥିବା ଶଳି୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ I 

(୭) ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିେଠତି EMP େ କାେତୟକାେିତାକୁ ଧାେତୟ କେିବ I ପ୍ରତକିାେ ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 
ଉତ୍ସ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିଗୋେନା I ୧.୫ େୁଣ ପେିଗବଶ କ୍ଷତ ିଆକଳନ ଏବଂ ଅଥତନ benefit ତକି ଲାଭ ସେତି ଅନୁେୂପ I ସୁ ଗମାଗଟା 
ପ୍ରଗୟାେେୁଡ଼କିେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗେତୁ କମିବା ଦୁଇଥେ I ପେିଗବଶେ କ୍ଷତ ିଆକଳନ ଏବଂ ମାମଲାେୁଡ଼କିେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗେତୁ ଆଥକି 
ଲାଭ I କ Government ଣସି ସେକାେୀ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ reported ାାୋ େିଗପାଟତ କୋୋଇଛ ିକମିବା ମୂଲୟାଙ୍କନ 
ସମୟଗେ ମିଳଲିା I କମିଟ ିକମିବା ଆଗବଦନ ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ ସମୟଗେ େଦ ିନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ, ପେିଗବଶ କିିୟୋନସେ 
ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଭାବଗେ I େଦ ିସର୍ତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉପେୁକ୍ତ ନଗିଦତଶାବଳୀ କମିବା େନ୍ତ୍ରକ pres ଶଳ ନଗିଦତଶ ଗଦଇପାଗେ 
Iୋୋ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଉପଗୋକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାେତୟ ପୂେଣ କେିଗବ I 

(୮) ସୁ ଗମାଗଟା ଆଗବଦନ ମାଧ୍ୟମଗେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବଷିୟଗେ, Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଳିମବ ଶୁଳ୍କ I ୧,000 / - ପ୍ରତ ିବେତ ‘B୨’ 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କିଗେ ଦନି; Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତ ‘B୧’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପ୍ରତଦିନି ୨,000 / - ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି; ଏବଂ Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା 
ବେତ ‘ଏ’ ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କିଗେ ପ୍ରତଦିନି 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 ଣସ ିସେକାେୀ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ violation ାାୋ ଉଲ୍ଲଂଘନ େିଗପାଟତେ ଜ୍ଞାନ ଉପଗେ କମିବା 
ସମୟଗେ ମିଳଲିା I ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ app ାାୋ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିବା ଆଗବଦନ ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ, େଦ ିଥାଏ, ନୟିାମକ 
ପ୍ରାଧିକେଣ, Rs ୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଳିମବ ଶୁଳ୍କ I ବେତ ‘B୨’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପ୍ରତଦିନି ୨,000 / - ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି; Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା 
ବେତ ‘B୧’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କିଗେ ପ୍ରତଦିନି ୪,000 / -; ଏବଂ Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ୧0,000 / - ପ୍ରତ ିବେତ ‘ଏ’ ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କିେ 



ଦନି, ଗସେ ି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 ଏପି୍ରଲ, ୨0୧୮ ଗବାଲି ବଗିବଚନା କୋୋଏ (ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ସମୟ ୱିଗଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଗେବାେ ତାେିଖ I ଉଲ୍ଲଂଘନ 
ମାମଲା ଭିଡଓି ବଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖୟା S.O. ୧୪ ମାର୍ଚ୍ତ, ୨0୧୭ ଏବଂ ୮0୪ (ଇ) ତାେିଖ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ଭିଡଓି 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) କମିବା ବଷତେ ପ୍ରଥମ ଏପି୍ରଲ୍ ଗେଉଁଥିଗେ 
ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଥିିଲା I 

(୧0) ପାଞ୍ଚ ବଷତ ପାଇଁ ବ valid ଧ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟ ିଦାଖଲ କେିବାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଆବଶୟକ ଗେବ I ପ୍ରତକିାେ 
ଗୋେନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉତ୍ସ ପେିମାଣ ସେତି ସମାନ I ଅେଗମଗଣ୍ଟସନ୍ ଗୋେନା ଏବଂ SPCB କମିବା 
UTPCC ସେତି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଏବଂ ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ିଦ୍ୱାୋ ସୁପାେିଶ କୋେିବ ଏବଂ ଏୋ ଦ୍ୱାୋ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗେବ I 
ତନି ିଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ସମାନ ଲାେୁ କେିବାେ ସର୍ତ୍ତ ସେତି ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ I ବଷତ 

(୧୧) ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ EIA େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଗବ I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ ୧୩ ଏବଂ 
େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଅନୁୋୟୀ ଗେବ I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ ୧୪ ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ବୟବସ୍ଥା I 

(୧୨) ଧାୋ ୧୫ ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କିେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ I ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ I 

(୧୩) ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ଅନୁଦାନ ପୂବତେୁ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟ ିେମା କୋେିବ I ଏବଂ ପ୍ରତକିାେ ଗୋେନାେ ସଫ୍ଳ େୂପାୟନ 
ପଗେ ମୁକ୍ତ ଗେବ ଏବଂ I ପ୍ରାକୃତକି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉତ୍ସ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିଗୋେନା, ଏବଂ ସୁପାେିଶ ପଗେ I ବେତ “ଏ” ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା 
କାେତୟକଳାପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟ ଦ୍ୱାୋ କମିବା I SPCB କମିବା UTPCC, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, 
ଏବଂ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଅନୁଗମାଦନ I 

(୧୪) ଆେୁେ ିମଧ୍ୟ, ସମ୍ପକୃ୍ତ ୋେୟ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ବଗିୋଧଗେ କାେତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେଣ କୋେିବ I ସେକାେୀ କମିବା 
ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେିଗଟାେୀ ଆଡମିନଗିଷ୍ଟ୍ରସନ୍ କମିବା SPCB କମିବା UTPCC, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ପେିଗବଶ (ସୁେକ୍ଷା) 
ଅଧିନୟିମ, ୧୯୮୬ େ ଧାୋ ୧୯ ଅନୁୋୟୀ I 

(୧୫) ଅଧିକନୁ୍ତ, ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ କାେତୟ କେିବାକୁ କମିବା ଦଖଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ କ consent ଣସି ସମ୍ମତ ିନାେିଁ I 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପେିଗବଶ ମଞ୍ଜେୁ ନଗେବା ପେତୟନ୍ତ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ। େଦ ିଗପ୍ରାଗେକେକୁ ପୂବତ- EC ବନିା ଅପଗେଟ୍ କମିବା 
ବୃର୍ତ୍େିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିI କମିବା ପୂବତ-ଇପି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ସମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବଗେ ବଗିବଚନା 
କୋେିବ ଏବଂ ଗେବ I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ େିଗପାଟତ କେିବାେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟଗେ ସମାପ୍ତ ଗେବ I ଏୋେ ଧାୋ ୧୪ 
େ ଉପ-ଧାୋ (୨) ଅନୁୋୟୀ େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ନଅିନୁ୍ତ I ବଜି୍ଞପି୍ତ; େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ଗନବାକୁ ଆବଶୟକ 



କେୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ଗୋଟଏି ବଷତ, ଗେପେତୟନ୍ତ ପୂବତ- EC ପାଇଁ ଆଗବଦନ EIA େିଗପାଟତ କମିବା EMP ସେତି 
ଦାଖଲ ଗୋଇନାେିଁ I ଏେ ିଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ I 

୨୩. ଅଣ-ଅନୁପାଳନେ କାେବାେ: - 

(୧) ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନେ ଜ୍ଞାନ, ଗେପେି I ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଇପାଗେ, ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ 
ଦ୍ the ାାୋ ସୁ ଗମାଗଟା େିଗପାଟତ ଉପଗେ ଆଧାେ କେି ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋେିବ I କମିବା କ Government ଣସି ସେକାେୀ 
ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ reporting ାାୋ େିଗପାଟତ କେିବା କମିବା ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମୟଗେ ମିଳଲିା I କମିଟ ିକମିବା ଆଗବଦନ 
ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ ସମୟଗେ େଦ ିନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଥାଏ I 

(୨) ବେତ “ଏ” ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କି ଉପଗେ ପୂବତ- EC େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ purpose ାାୋ େଠତି 
ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟକୁି ପଠାେିବ, ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତେଗେ I 

(୩) ବେତ “ବ”ି ସମବନ୍ଧଗେ ପୂବତ- EC େ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ େିଗପାଟତ ଗୋଇନଥିବା I ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ଉଗଦଶୟଗେ େଠତି ବଗିଶଷଜ୍ଞ 
କମିଟକୁି ପଠାେିବ I ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ୋେୟ ସ୍ତେଗେ I 

(୪) ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ େଠତି ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟେି ଅନୁପସି୍ଥତଗିେ, ସମ୍ପକୃ୍ତ ମୂଲୟାଙ୍କନ I କମିଟ ିବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ିଭାବଗେ କାେତୟ 
କେିବ I 

(୫) ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ିa ଗେ େିଗପାଟତ ଗୋଇଥିବା ଅଣ-ଅନୁପାଳନ ଉପଗେ ବଚିାେବମିଶତ କେିବ I ଏକ ପ୍ରକି୍ରୟାଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ପ୍ରଣାଳୀ ୋୋ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ନମିନ୍ତ୍ରତି ଗେଗବ I ବୟକି୍ତେତ ଭାବଗେ କମିବା ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତନିଧିୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଗେ 
ଆବଶୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ ପ୍ରଦାନ କେିବା I ଭିଡଓି କନଫ୍ଗେନସ ମାଧ୍ୟମଗେ, ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଆିେିବ I 

(୬) ପ୍ରକି୍ରୟା ଗଶଷ ଗେବା ପଗେ, ବଗିଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ିନଦିଷି୍ଟ କେିଗବ I ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା କାେତୟ ଗୋେନା ପାଇଁ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙୁ୍କ ସୁପାେିଶ I ପବୂତ- EC ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟ ିପେିମାଣ I SPCB କମିବା UTPCC 
ସେତି ଅନୁପାଳନ ଉଗଦଶୟଗେ ଏକ ନଶିି୍ଚତତା ଭାବଗେ େମା କୋୋଇଛ ିI ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ I 

(୭) କାେତୟ ଗୋେନାେ ସଫ୍ଳ େୂପାୟନ ପଗେ ବୟାଙ୍କ େୟାଗେଣ୍ଟ ିମୁକ୍ତ ଗେବ I ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟେ 
ସୁପାେିଶ ଉପଗେ I ବେତ “ଏ” ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କିଗେ CPCB ନଗିଦତଶାଳୟ; ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ SPCB କମିବା UTPCC I ବେତ “ବ”ି 
ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କି I 

୨୪. େଲି୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ ବାଲି ଖଣି ପାଇଁ ମନଟିେିଂ ପର୍ଦ୍ଧତ ିI କମିବା ଅନୟାନୟ ଖଣିେ ପଦାଥତେ ନଦୀ ଶେୟା 
ଖଣି ଏବଂ ଖଣି, କିଷ୍ଟେ େଠନ: - 



(୧) ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନଦିଷି୍ଟ ପ୍ରକି୍ରୟା ୋେି କେିବ I ସମୟ ସମୟଗେ ‘ଗଛାଟ ଖଣିେ 
ପଦାଥତ’ ଖନନ ପାଇଁ େଲି୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େିଗପାଟତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ I ସମୟ 

(୨) ପେିଗବଶ, େଙ୍ଗଲ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏୋେ ପ୍ରକି୍ରୟା ୋେି କେିବ I ପେଗିବଶ ଅଡଟି୍ ସେତି ‘ଗଛାଟ 
ଖଣିେ ପଦାଥତ’େ ଖଣି ଉପଗେ ମନଟିେିଂ, ସମୟ ସମୟଗେ। 

(୩) କିଷ୍ଟେ ପେିସି୍ଥତ ିସମବନ୍ଧଗେ ପର୍ଦ୍ଧତ ିନମିନଲିଖିତ ଗେବ: - 

(କ) ଗୋଟଏି ପାେିପାଶ୍ୱକି ଦୂେତା ଗେଗତଗବଗଳ ଏକ କିଷ୍ଟେ ସଷିୃ୍ଟ ଗେବ I ଲିଜ୍ ଅନୟ ଲିଜ୍ ପେିସେେୁ ୫00 ମିଟେେୁ କମ୍ 
ଅଗଟ I ଏକମାତ୍ର ଖଣିେ ଗକ୍ଷତ୍ର ୋୋ ଖଣି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ କମିବା I ୯ ଗସଗପେମବେ, ୨0୧୩ ଗେ ଏବଂ ପଗେ କ୍ୱାେୀ 
ଲାଇଗସନସ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିଲା I ସଂଲଗ୍ନ ଗକ୍ଷତ୍ର, ୋେୟ ସେକାେଙ୍କ ଖଣି ଏବଂ ଭୂବଜି୍ଞାନ ବଭିାେ I କେିବ, - 

(i) ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପେିସି୍ଥତ ିଅନୁୋୟୀ କିଷ୍ଟେେ ଆକାେ ବୟାଖୟା କେନୁ୍ତ I ଏବଂ ଖଣି ଗୋେନା ଏବଂ EIA 
କମିବା EMP େ କାେତୟାନବୟନ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ; 

(ii) ଖଣି ଗୋେନା ଏବଂ ଏକ EIA କମିବା EMP ପ୍ରସୁ୍ତତ କେନୁ୍ତ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I କିଷ୍ଟେ; 

(iii) ଏକ ଆଞ୍ଚଳକି ଖଣି ଗୋେନା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳକି EIA କମିବା EMP ପ୍ରସୁ୍ତତ କେନୁ୍ତ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ଗସେ ି
ସଂଗୋେଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ କିଷ୍ଟେକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେି େୁଅ; ଏବଂ 

(iv) ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରଗପାେସତଙ୍କ ଠାେୁ ପାଣ୍ଠ ିସଂଗ୍ରେ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I କିଷ୍ଟେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟକାେିତା ପାଇଁ ପୂବତ 
ନରି୍ଦ୍ଧତାେିତ ଅନୁପାତ I ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ EIA କମିବା EMP I 

ଆେୁେି ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଛ ିଗେ ତନି ିବଷତ କମିବା ତା’ଠାେୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲିଜ୍ କାେତୟକ୍ଷମ ନୁଗେଁ I ଲିଜ୍ ୋୋ ୧୫ 
ୋନୁୟାେୀ, ୨0୧୬ ସୁର୍ଦ୍ଧା ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପାଇଛ,ି କିଷ୍ଟେେ ଗକ୍ଷତ୍ର େଣନା ପାଇଁ େଣନା କୋେିବ ନାେିଁ, କନୁି୍ତ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ 
କୋେିବ I ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, EIA କମିବା EMP ଗେ I 

(ଖ) େଲି୍ଲା ଖଣିେ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଏେ ିପାଣ୍ଠ ିବୃର୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ବୟବେୃତ ଗୋଇପାେିବ I ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ EIA କମିବା EMP େ 
କାେତୟାନବୟନ; 

(େ) ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କମିବା ‘କିଷ୍ଟେ EMP’, ଗେଗେତୁ ମାମଲାଟ ିଆବଶୟକ ଗୋଇପାଗେ I ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବୟ ବାେୟତାକୁ ଧେିବା 
ପାଇଁ ସମଗ୍ର କିଷ୍ଟେ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ I ଏେ ିେିଗପାଟତେୁଡକି କିଷ୍ଟେେ ପେିବେନ କ୍ଷମତା, ପେିବେନ ଏବଂ ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୁେଣ 
ଏବଂ େିଚାେତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, େଓି-ୋଇଗଡ୍ରାଗଲାେକିାଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ I କିଷ୍ଟେ ଗକ୍ଷତ୍ର ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କମିବା ‘କଷି୍ଟେ 
EMP’ ଗେବ I ୋେୟ କମିବା ୋେୟ ମଗନାନୀତ ଏଗେନିସ କମିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ I କିଷ୍ଟେଗେ କମିବା 
କିଷ୍ଟେଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ; 



(ଘ) ସମଗ୍ର କିଷ୍ଟେ ପାଇଁ ଗୋଟଏି ସବତସାଧାେଣ ପୋମଶତ ଗେବ ୋୋ ପଗେ ଫ୍ାଇନାଲ୍ I ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କମିବା ‘କଷି୍ଟେ 
EMP’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, କିଷ୍ଟେ ଗେବ I ପ୍ରସୁ୍ତତ; 

(ଙ) ପି୍ର-ଇସି କମିବା ପି୍ର-ଇପି, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ ପାଇଁ ଆଗବଦନ କୋେିବ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I ବୟକି୍ତେତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରସ୍ତାବକ I କିଷ୍ଟେଗେ ଥିବା ବୟକି୍ତେତ ଲିଜ୍ ଧାେକମାଗନ ଏୋକୁ ବୟବୋେ କେିପାେିଗବ I ସମାନ ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କମିବା ‘କଷି୍ଟେ 
EMP’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଉଗଦଶୟଗେ I ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ ପାଇଁ ଆଗବଦନ I ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କମିବା ‘କଷି୍ଟେ’ 
I EMP ’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଗେକ any ଣସି ମେତ୍ .କୁ ଦୃଷି୍ଟଗେ େଖି ଅପଗଡଟ୍ ଗେବ I ଦାଖଲ ସ୍ତେଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ; 

(ଚ) ‘କିଷ୍ଟେ EIA’ କମିବା ‘କିଷ୍ଟେ EMP’ େ ବବିେଣୀ, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I  ଗସେ ିକିଷ୍ଟେଗେ ପ୍ରଗତୟକ ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ 
କିିୟୋନସଗେ ପ୍ରତଫି୍ଳତି I ମୂଲୟାଙ୍କନ I କମିଟ ିନଶିି୍ଚତ କେିବ ଗେ ‘କିଷ୍ଟେ’େୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତକିାେକ ପଦଗକ୍ଷପ I EIA ’କମିବା‘ 
କିଷ୍ଟେ EMP ’, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ, ଅଧ୍ୟୟନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ େୂଗପ ପ୍ରତଫି୍ଳତି ଗୋଇଛ ିI ବୟକି୍ତେତ-ଗପ୍ରାଗେକେ ପାଇଁ ପୂବତ- EC 
କମିବା ପୂବତ- EP େ ସର୍ତ୍ତ I ଗସେ ିକିଷ୍ଟେଗେ ପ୍ରସ୍ତାବକମାଗନ I 

୨୫. ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ କିିୟୋନସ କମିବା ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ଅନୁମତ ିବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ଅପିଲ୍ I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ 
ଅନୁଗମାଦତି I 

(୧) ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ଗେକ Any ଣସି ଅପିଲ୍, ଗେପେି ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ, ତାୋ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ 
କୋୋଇପାଗେ I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ, ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରବୁିୟନାଲ୍ ସେତି େଦ ିମିଗଳ, ଗତଗବ ୋତୀୟ ସବୁେ ଟ୍ରବୁିୟନାଲେ 
ଧାୋ ୧୬ ଅନୁୋୟୀ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ତେିିଶ ଦନିେ ଅବଧି I ଅଧିନୟିମ, ୨0୧0 ସର୍ତ୍ତ େେଛି ିଗେ ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ 
ଟ୍ରବୁିୟନାଲ୍ େଦ ିଆଗବଦନକାେୀ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େୁଅନ୍ତ ିଉକ୍ତ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ଅପିଲ୍ ଦାଖଲ କେିବାେ େଗଥଷ୍ଟ କାେଣ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତଗିୋଧ 
କୋୋଇଛ,ି ଏୋକୁ ଗେବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ I ନୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରବୁିୟନାଲ୍ ଆକେ, ୨0୧0 େ ଧାୋ ୧୬ ଅନୁୋୟୀ ଦାଖଲ 
କୋୋଇଛ ିI ଅବଧି ଷାଠଏି ଦନିେୁ ଅଧିକ ନୁଗେଁ I 

୨୬. ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ବୟତକି୍ରମ I 

ନମିନଲିଖିତ ମାମଲାେୁଡ଼କି ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP ଆବଶୟକ କେିବ ନାେିଁ, େଥା: - 

(୧) ମାନୁଆଲ ଖଣି ଦ୍ Kum ାାୋ ସାଧାେଣ ମାଟ ିକମିବା ବାଲି ଉଗର୍ତ୍ାଳନ, କୁମାେସ୍ (କୁମ୍ଭାେ) ଙ୍କ ଦ୍ .ାାୋ I ଗସମାନଙ୍କ 
େୀତନିୀତ ିଅନୁୋୟୀ ମାଟ ିୋଣି୍ଡ, ଦୀପ, ଗଖଳନା ଇତୟାଦ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କେ; 

(୨) ମାନୁଆଲ ଖଣି ଦ୍ୱାୋ ସାଧାେଣ ମାଟ ିକମିବା ବାଲି ଉଗର୍ତ୍ାଳନ, ମାଟ ିଟାଇଲ୍ ନମିତାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କଏି I ମାଟ ିଟାଇଲ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେ; 

(୩) କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବନୟା ପଗେ କୃଷି ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ବାଲି େମା େଟାଇବା; 



(୪) ଗ୍ରାମଗେ ଅବସି୍ଥତ ଉତ୍ସେୁ ବାଲି ଏବଂ ସାଧାେଣ ପଥୃିବୀେ ପାେମ୍ପାେିକ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ I ବୟକି୍ତେତ ବୟବୋେ କମିବା ଗ୍ରାମଗେ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାେତୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ; 

(୫) ଗ୍ରାମ ଗପାଖେୀ କମିବା ଟୟାଙ୍କେ ଡ-ିସିଲିଂ, େଁା ନମିତାଣ ପେି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାେତୟ କଗେ I ୋସ୍ତା, ଗପାଖେୀ, ମୋତ୍ମା ୋନ୍ଧୀ 
ୋତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନେୁିକି୍ତ ଏବଂ େୟାଗେଣ୍ଟ ିସି୍କମ୍, ଅନୟାନୟ ସେକାେୀ ପ୍ରାଗୟାେତି ଗୋେନା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ଉଦୟମ; 

(୬) େ ar ଖୟ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ସାଧାେଣ ପଥୃିବୀେ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ କମିବା ଗସାସିଂ କମିବା owing ଣ I ୋସ୍ତା, ପାଇପଲାଇନ 
ଇତୟାଦ ିI 

(୭) ଡୟାମ୍, େଳଭଣ୍ଡାେ, ୱାୟାର୍, ବୟାଗେଜ୍, ନଦୀ, ଏବଂ ଗକନାଲେୁଡକିେ ଗଡ୍ରେଂି ଏବଂ ଡ-ିସିଲିଂ I ଗସମାନଙ୍କେ 
େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ, େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ ଏବଂ ବପିେତୟୟ ପେିଚାଳନା; 

(୮) େୁେୁୋଟ ଭିଡଓିଗେ ଭଞ୍ଜାୋ ଏବଂ ଓଡସ ଦ୍ୱାୋ ବାଲିେ ପାେମ୍ପାେିକ ବୃର୍ତ୍େିତ କାେତୟ I ବଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖୟା GU / ୯0 (୧୬) / 
MCR-୨୧୮୯ (୬୮) / ୫-CHH, ୧୪ ଗଫ୍ବୃଆେୀ, ୧୯୯0 େୁେୁୋଟ ସେକାେ; 

(୯) ଇଣ୍ଟେ ଟାଇଡ୍ ଗୋନ୍ ମଧ୍ୟଗେ ଚୂନ ଗଶଲ୍ (ମତୃ ଗଶଲ୍), ଶ୍ରର୍ଦ୍ଧାଳୁ ଇତୟାଦ ିମାନୁଆଲ ଉଗର୍ତ୍ାଳନ I ପାେମ୍ପାେିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ; 

(୧0) େଳଗସଚନ କମିବା ପାନୀୟ େଳ ଉଗଦଶୟଗେ କୂଅ ଗଖାଳବିା; 

(୧୧) ବଲିିଡଂେୁଡକି ପାଇଁ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଗଖାଳବିା, ପୂବତ-ଇସି କମିବା ପବୂତ-ଇପି ଆବଶୟକ କଗେ ନାେିଁ I ସମ୍ଭବତଃ; 

(୧୨) ଗକନାଲଗେ ସଷିୃ୍ଟ ଗୋଇଥିବା କ bre ଣସି ଭଙ୍ଗେ ପିେିଂ ପାଇଁ ସାଧାେଣ ପଥୃିବୀ କମିବା ମାଟେି ଖନନ, ପେିସି୍ଥତ ିପେି 
ଗେକ disaster ଣସି ବପିେତୟୟ କମିବା ବନୟା ପେିସି୍ଥତେି ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ନାଲା, ଗଡ୍ରନ୍, େଳ ଶେୀେ ଇତୟାଦ ିI େଲି୍ଲା 
କଗଲକେେ କମିବା େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କମିବା ଅନୟ କ compet ଣସି ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣେ ନଗିଦତଶ; 

(୧୩) ଆଇନ କମିବା ନୟିମ ଅନୁୋୟୀ ୋେୟ ସେକାେ ଗଘାଷିତ କାେତୟକଳାପେୁଡକି ଖଣି ଖନନ ନୁଗେଁ I କାେତୟକଳାପ; 

(୧୪) ସ olar େ ଫ୍ଗଟା ଗଭାଲିେକ୍ (PV) ଶକି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସ olar େ ତାପେ ବଦୁିୟତ୍ ଗକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ I ଗସାଲାେ ପାକତେ ବକିାଶ 
ଇତୟାଦ;ି 

(୧୫) କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବକିାଶ କାେତୟକଳାପ I ଲାଗବାଗେଗଟାେୀ ଗସ୍କଲ 
ଅପଗେସନ୍ ଗେଉଁଠାଗେ ଏବଂ କ commercial ଣସି ବୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ େଡତି ନୁଗେଁ; 

(୧୬) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ୋୋ କାେତୟସୂଚୀଗେ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ନୁଗେଁ, କାେତୟ କେିବାକୁ କମିବା ପ୍ରତଷି୍ଠା କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛ ିI ଗପ୍ରାଗେକେ 
ପେିସେଗେ ୋୋ ପାଇଁ ପୂବତ- EC କମିବା ପୂବତ- EP, ଗେପେି ଗୋଇପାଗେ I ପୂବତେୁ ମଞ୍ଜେୁ ଗୋଇଛ;ି 



(୧୭) ଏେପିେି ବଜି୍ଞପି୍ତ ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରସ୍ତାବତି ଶଳି୍ପ େେୃ ସେତି ବୟକି୍ତେତ ଶଳି୍ପେୁଡକି I ସମାନ ପ୍ରକାେେ ଶଳି୍ପ ସେତି ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ 
ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ଗେପେିକ ିଆଇଟମ୍ ୧୬, ୧୮, ୨୪, ୨୫ କମିବା I କାେତୟକଳାପେ ପୂବତ-ପେିଭାଷିତ ଗସଟ୍ ସେତି ଗସେ ିଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ 
ଇଗଷ୍ଟଟ୍ (ଅବଶୟ ନୁଗେଁ) I ଏକମାତ୍ର), ଗେପେତୟନ୍ତ ଶଳି୍ପ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ପାଇଁ ଚୁକି୍ତନାମା I ପାଳନ କୋୋଇଛ ି(ଏେପିେି ଇଗଷ୍ଟଟ୍ / 
କଗମି୍ପକ୍ସେୁଡକି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ଚହି୍ନତି ପେିଚାଳନା େେବିା ଆବଶୟକ I ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ପାଳନ କେିବା ନଶିି୍ଚତ 
କେିବାେ ଆଇନେତ ଦାୟିତ୍। ସେତି I ପୂବତ- EC େ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏେ ିସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଏି ଦାୟୀ ଗୋଇପାଗେ I 
ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ େୀବନ ସାୋ ଅବସ୍ଥା); 

(୧୮) ୫00 ଗେକେେେୁ କମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେତି ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ଏବଂ କ industry ଣସି ଶଳି୍ପକୁ େେୃ ନମିତାଣ କେୁନାେିଁ 
I 

ଗଶ୍ରଣୀ ‘A’ କମିବା ‘B୧’ କମିବା ‘B୨’ କାେତୟସୂଚୀଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ; 

(୧୯) ଗକାଇଲା ଏବଂ ଅଣ ଗକାଇଲା ଖଣିେ ଅନୁସନ୍ଧାନ; 

(୨0) ଭୂକମ୍ପ ସଗବତକ୍ଷଣ ୋୋ ସମୁଦ୍ର ତଥା ଉପକୂଳ ଗତଲ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଗବତକ୍ଷଣେ ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ I ଗକାଇଲା ଗବଡ୍ 
ମିଗଥନ ଏବଂ ଗସଲ୍ େୟାସ୍ ସେତି େୟାସ୍, େଦ ିେିୋତ ିଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି ମିଳଥିାଏ I ଶାେୀେିକ ସଗବତକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂବତ- EC କମିବା 
ପୂବତ- EP େ ପୂବତ ଅବସ୍ଥା; 

(୨୧) ୨000 ଗେକେେ ପେତୟନ୍ତ ସାଂସ୍କତୃକି କମାଣ୍ଡ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେତି େଡତି କ୍ଷୁଦ୍ର େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି; 

(୨୨) ବେତୟ ଉର୍ତ୍ାପ ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ ବଏଲେ (WHRB) ବୟବୋେ କେି ଥମତାଲ୍ ପାୱାର୍ ପିାଣ୍ଟ I ସୋୟକ ଇନ୍ଧନ; 

(୨୩) ଖଣିେ ଗଗ୍ରଗଡସନ୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ବନିା ଚୂର୍ଣ୍ତ ଏବଂ ସି୍କରନଂି (ଧାତୁେ ଆକାେ) I 

(୨୪) ଦ୍ Secondary ାିତୀୟ ଧାତବ ବଦିୟା ୟୁନଟି୍, - 

(କ) ଅଣ-ବଷିାକ୍ତ, ଚୁଲା ଗେପେକି ିଇନଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କମିବା ଇଗଲକିେରକ୍ ଆର୍ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ ସେତି େଡତି I 

କମିବା େଳମଗ୍ନ ଆକ୍ତ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କମିବା ଅନୟାନୟ େୟାସ୍ ଆଧାେିତ ଚୁଲା, କ୍ଷମତା ପେତୟନ୍ତ I 

ବାଷିକ ୧,00,000 ଟନ୍; 

(ଖ) ଅଣ-ବଷିାକ୍ତ, ଚୁଲି ଗେପେକି ିକଗପାଲା ଏବଂ ଗକାଇଲା ବୟବୋେ କେୁଥିବା ଅନୟ ଚୁଲା ସେତି େଡତି I 

ବାଷିକ ୬0,000 ଟନ୍ ପେତୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ େଗିକଟ୍; 

(େ) ବପିଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବେତୟବସୁ୍ତ ନୟିମ, ୨0୧୬ ଅନୁୋୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପୁନ - ସାଇକିିଂ ୟୁନଟି୍ I 



(୨୫) ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଏକୁଟଆି େି-ଗୋଲ୍ ମିଲ୍, - 

(କ) ବାଷିକ ୧, 00, 000 ଟନ୍ ପେତୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ସେତି ପିକଲିଂ ଅପଗେସନ୍ ସେତି େଡତି I 

(ଖ) ବାଷିକ ୨, 00, 000 ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ ପିକିିଂ ଅପଗେସନ୍ ସେତି େଡତି ନୁଗେଁ; 

(େ) ପିକଲିଂ ସେତି େଡତି ନୁଗେଁ ଏବଂ ପୁନ heating େେମ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନେ ଆବଶୟକତା ନାେିଁ; 

(୨୬) ଓଡଆି ଗପାଟତଲୟାଣ୍ଡ ସିଗମଣ୍ଟ (ଓପିସି), ଗପାଟତଲୟାଣ୍ଡ ଗପାଗୋଲାନା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପେିବର୍ତ୍ତନ I ସିଗମଣ୍ଟ 
(ପିପିସି), ଗପାଟତଲୟାଣ୍୍ଡ ସିାଗ୍ ସିଗମଣ୍ଟ (PSC), ଗମସନାେୀ ସିଗମଣ୍ଟ କମିବା ଅନୟ କ .ଣସି ପ୍ରକାେେ I ପୂବତ- EC େ 
ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁଗମାଦତି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟଗେ ସିଗମଣ୍ଟ I 

(୨୭) ‘ଗକାଇଲା ଟାର୍ ପିଚ୍’ ତେଳବିା ପାଇଁ ଏକାକୀ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି; 

(୨୮) ଏକକ ସୁପେ ଫ୍ସଗଫ୍ଟ୍ ପାଉଡେେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଏକୁଟଆି ଗ୍ରାନୁଗଲସନ୍; 

(୨୯) ସାେେ ନମି୍ ଆବେଣ କମିବା ସାେେ ଦୁେତ, େଦ ିସମୁଦାୟ I ଉତ୍ପାଦନ ପୂବତ- EC େ ମଞ୍ଜେୁୀପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତାଠାେୁ ଅଧିକ 
ନୁଗେଁ I ବୟବେୃତ ଆବେଣ କମିବା ଦୁେତୀକେଣ ସାମଗ୍ରୀ; 

(୩0) ପାୋଫି୍ନ୍ ମେମ ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ; 

(୩୧) ଓପିଅମେୁ ଆଲକାଲଏଡ୍ର ଉଗର୍ତ୍ାଳନ; 

(୩୨) ପଲିମେ ଗ୍ରାନୁଲସ କମିବା ଗ୍ରାନୁଲସେୁ ମନୁଷୟକୃତ ତନୁ୍ତେୁ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ I କମିବା ଗଫ୍ିକ୍ କମିବା ଚପି୍ସ; 

(୩୩) LAB େୁ େ Line ଖୟ ଆଲ୍କାଇଲ୍ ଗବନଗେନ୍ ସଲଗଫ୍ାନକି୍ ଏସିଡ୍ (LABSA) େ ଉତ୍ପାଦନ; 

(୩୪) ଗଦଶ ଲିକର୍ (େଥା ମଗୋୱା ଫୁ୍ଲ, କାେୁ ଇତୟାଦ ିଉପଗେ ଆଧାେିତ) କ୍ଷମତା ପେତୟନ୍ତ ୟୁନଟି୍ I ଦ ୧0 ନକି ୧0 
କଗିଲା ଲିଟେ; 

 

 

(ଅନୁଗଚ୍ଛଦ ୨ ଏବଂ ୭ ଗଦଖନୁ୍ତ) 

ପ୍ରାଥମିକ ପେିଗବଶ ପେିଷ୍କାେତା କମିବା ପ୍ରାଥମିକତା ଆବଶୟକ କେୁଥିବା ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକିେ ତାଲିକା I ପେିଗବଶ ଅନୁମତ,ି 
ଗେପେି ମାମଲା ଗୋଇପାଗେ I 



 

 

 

ଆଇଟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୀମା ସୀମା ସେତି ବେତ େଦ ିଅଛ ି
 A୧ B୧ B୨ 

୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ 

୧ (କ) ନାବାଳକିାେ 
ଖଣି 
ଖଣିେ ପଦାଥତ  

> ୧00 ଗେକେେ 
ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର  

୫ ଗେକେେ ଏବଂ ≤  
୧00 ଗେକେେ 
ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I 

<୫ ଗେକେେ  
ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର  

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
(୧) ନାବାଳକିାେ 
ଖଣି I ସେତି ଖଣିେ 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ଗମାେ 
ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକ  
୨ ଗେକେେେୁ ଅଧିକ 
ପେତୟନ୍ତ  ୫ ୋ 
ଗେବ ବଭି୍ରାଟ ସ୍ତେକୁ 
ସୂଚତି  
ବଗିଶଷଜ୍ଞ 
ମୂଲୟାଙ୍କନ I 
କମିଟ ି(୨) ଖଣି 
ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର  
କିଷ୍ଟେ ପେିସି୍ଥତ ି
ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ I 

    

୨ ଅଫ୍ଗଶାେ ଏବଂ 
ଅନଗଶାେ I 
ଗତଲ ଏବଂ େୟାସ୍ 
ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ I 
ସିବଏିମ୍ ଏବଂ 
ଗଶଲ୍ େୟାସ୍ I 

    

କ) ଅନୁସନ୍ଧାନ I -- -- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଖ) ବକିାଶ ଏବଂ 
ଉତ୍ପାଦନ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ   



(ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କରି) 
ରି୍ତି୍ତରୂ୍ମି 
ସୁବଧିା ଯଥା 
ଗ୍ୟାସ୍ 
ସଂଗ୍ରହ କମିବା 
ସଂଗ୍ରହ ଷ୍ଟେସନ, 
ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଉତ୍ପାଦନ 
I 
ସିେମ୍, 
ପାଇପଲାଇନ, 
ଇତ୍ୟାଦ)ି I 

୩ ନଦୀ ଉପତୟକା I > ୭୫ ଗମୋୱାଟ I 
େଳ ବଦୁିୟତ୍ ଶକି୍ତ 
 

≤ ୭୫ 
ଗମୋୱାଟସ୍> ୨୫ 
ଗମୋୱାଟସ୍  
େଳ ବଦୁିୟତ୍ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ; 

୨୫ ପେତୟନ୍ତ 
ଗମୋୱାଟସ୍  
େଳ ବଦୁିୟତ୍ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ 

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
ଗଶ୍ରଣୀ ‘B୧’ ନଦୀ  
ଉପତୟକା 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି 
ଗୋଟଏିେୁ ଅଧିକ 
ୋେୟ କମିବା 
ୟୁନଅିନ୍ 
ଗଟେିଗଟାେୀ ଗେବ  
ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟଗେ 
ମୂଲୟାଙି୍କତ  
ସେକାେୀ ସ୍ତେ 

୪ େଳଗସଚନ  ୫0,000 ଗେକେେ  
ସାଂସ୍କତୃକି ନଗିଦତଶ  
ଗକ୍ଷତ୍ର 

> ୧0,000 

ଗେକେେ  

ଏବଂ 
<୫0,000 ଗେକେେ  

ସଂସ୍କତୃ 

ନଗିଦତଶ ଗକ୍ଷତ୍ର 

> ୨000 
ଗେକେେ ଏବଂ 
<୧0,000 
ଗେକେେ I 
ସଂସ୍କତୃ 
ନଗିଦତଶ ଗକ୍ଷତ୍ର 

 



୫ ତାପେ ଶକି୍ତ  ୫00 ଗମୋୱାଟ  
(ଗକାଇଲା / ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ 
/ ନାଫ୍ଥା  
& େୟାସ୍ ଆଧାେିତ); 
 

> ୫ ଗମୋୱାଟ  
ଏବଂ <୫00 
ଗମୋୱାଟ 
(ଗକାଇଲା / 
ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ / ନାଫ୍ଥା  
& େୟାସ୍ 
ଆଧାେିତ); 
 

  

ଆଇଟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୀମା ସୀମା ସେତି ବେତ େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

  ୧00 ଗମୋୱାଟ 
(ସମସ୍ତ)  
ଅନୟ ଇନ୍ଧନ) 

 ୫ ଗମୋୱାଟ I 
ଏବଂ <୧00 
ଗମୋୱାଟସ୍ 
(ସମସ୍ତ)  
ଏୋ ବୟତୀତ ଅନୟ 
ଇନ୍ଧନ  
ବାଗୟାମାସ୍ ଏବଂ 
ମୁୟନସିିପାଲିଟ ି
କଠନି  
ବପିଜ୍ଜନକ ନୁଗେଁ I 
ବେତୟବସୁ୍ତ); 
> ୧୫ ଗମୋୱାଟ  
ଏବଂ <୧00 
ଗମୋୱାଟସ୍ 
(ବୟବୋେ କେୁଛ ିI 
ମୁୟନସିିପାଲିଟ ି
କଠନି  
ବପିଜ୍ଜନକ ନୁଗେଁ  
ଆବେତନା / 

> ୫ ଗମୋୱାଟ 
ଏବଂ 
<୧୫ 
ଗମୋୱାଟ, 
ବାଗୟାମାସ୍ 
ଉପଗେ 
ଆଧାେିତ  
କମିବା ବପିଜ୍ଜନକ 
ନୁଗେଁ I 
ମୁୟନସିିପାଲିଟ ି
କଠନି  
ବୟବୋେ 
ବେତୟବସୁ୍ତ I 
ସୋୟକ ଇନ୍ଧନ 
ଗକାଇଲା, 
ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ / 
ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ 
ଉତ୍ପାଦ 
୧୫% ପେତୟନ୍ତ 

 



ବାଗୟାମାସ୍  
ଇନ୍ଧନ ଭାବଗେ)  

୬ ଆଣବକି ଶକି୍ତ 
କମିବା 
ପେମାଣୁ 
ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ I 
ଇନ୍ଧନ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- --  

୭ ଗକାଇଲା 
ଗଧାଇବା  

ପ୍ରତ ି୧ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍  
ବାଷିକ ଗରାପପୁଟ୍  
ଗକାଇଲା 

ପ୍ରତ ି୧ ମିଲିୟନ୍ 
ଟନ୍  
ବାଷିକ 
େ ଗରାପୁଟ୍ 
କଇଲା 

-- ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
େଦ ିଗକାଇଲା 
ଗଧାଇବା ଗେଉଛ ି 
ଖଣି ଭିତଗେ 
ଅବସି୍ଥତ  
ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତାବ  
ମୂଲୟାଙ୍କନ କୋେିବ 
ଖଣି ସେତି ମିଶ ି 
ପ୍ରସ୍ତାବ। 

୮ (କ) ଖଣିେ 
ଉପକାେ 
ଶାେୀେିକ ସେତି 
େଡତି  
ପ୍ରକି୍ରୟା ଏବଂ 
ଫି୍େଗିକାଗକମିକାଲ୍  
ପ୍ରକି୍ରୟା 

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଛାଟ ଏବଂ 
ମଧ୍ୟମ 
ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
େଦ ିମିଗନୋଲ୍ 
ଲାଭ 
ଭିତଗେ ଅବସି୍ଥତ 
ଉଦି୍ଭଦ  
ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ଗେବ  
ସେତି ମିଳତି  
ଖଣି ପ୍ରସ୍ତାବ 



୯ ଗପଗଲଟ ଉଦି୍ଭଦ 
କମିବା 
ଏକତ୍ରକିେଣ 
ଉଦି୍ଭଦ  

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଛାଟ ଏବଂ 
ମଧ୍ୟମ 
ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

 

୧0 ଧାତବ 
ଶଳି୍ପେୁଡକି 
& non 
ferrous) 

    

(କ) ଇଣ୍ଟଗିଗ୍ରଗଟଡ୍ 
ଷି୍ଟଲ୍  
ଉଦି୍ଭଦ  

> ପ୍ରତ ି୧ ମିଲିୟନ୍ 
ଟନ୍  
ଅଗଶାଧିତ ବାଷିକ 
ଇସ୍ପାତ  

<୧ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍  
ବାଷିକ 
ଅଗଶାଧିତ ଇସ୍ପାତ  

--  

(ଖ) ସ୍ପଞ୍ଜ ଲ 
Iron େ  
ଉଦି୍ଭଦ  

> ପ୍ରତ ି0.୫ ମିଲିୟନ୍ 
ଟନ୍  
ବାଷିକ 

<0.୫ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍  
ବାଷିକ 

--  

(େ) ଅଣ-ଲ ro 
େ  
ତେଳବିା ଏବଂ 
ବଗିଶାଧନ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- --  

(ଘ) ଗଫ୍ଗୋ 
ଆଗଲାଇ  
ଉଦି୍ଭଦ  

> ପ୍ରତ ି୧.୫ ଲକ୍ଷ 
ଟନ୍  
ବାଷିକ 

.୫୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ 
ପ୍ରତ ି
ବାଷିକ 

--  

 

 

 

ଆଇଟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୀମା ସୀମା ସେତି ବେତ େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 



(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

 (e) ଦ୍ୱତିୀୟ 
ଧାତବ 
ଶଳି୍ପ (ବଷିାକ୍ତ) 
ଧାତୁ) 

-- (i) ଫ୍ାଉଣି୍ଡ୍ରେୁଡକି  
ଚୁଲା ସେତି େଡତି  
ଗେପେିକ ିଇଗଣ୍ଡକ୍ସନ୍  
ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କମିବା 
ଇଗଲକିେରକ୍ ଆକତ 
ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କମିବା 
େଳମଗ୍ନ ଆର୍ 
ଚୁଲା କମିବା ଅନୟାନୟ  
େୟାସ ଆଧାେିତ 
ଚୁଲା  
କ୍ଷମତା ସେତି  
ଠାେୁ ଅଧିକ 
ପ୍ରତ ି୧,୫0,000 
ଟନ୍  
ବାଷିକ 
(ii) ଫ୍ାଉଣି୍ଡ୍ରେୁଡକି    
ଚୁଲା ସେତି େଡତି  
ଗେପେିକ ିକଗପାଲା  
ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଚୁଲା  
କ୍ଷମତା ସେତି  
ଠାେୁ ଅଧିକ 
ପ୍ରତ ି୧,00,000 
ଟନ୍  
ବାଷିକ 

(i) ଫ୍ାଉଣି୍ଡ୍ରେୁଡକି  
ଚୁଲା ସେତି େଡତି  
ଗେପେିକ ିଇଗଣ୍ଡକ୍ସନ୍  
ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କମିବା 
ଇଗଲକିେରକ୍  
ଆକତ ଫ୍ଗର୍ଣ୍ତସ୍ କମିବା 
େଳମଗ୍ନ ଆର୍ 
ଚୁଲା କମିବା ଅନୟାନୟ  
େୟାସ ଆଧାେିତ 
ଚୁଲା, 
ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସେତି  
୧,00,000 ଟନ୍ େୁ 
ଅଧିକ  
ବାଷିକ 
ପ୍ରତ ି୧,୫0,000 
ଟନ୍  
ବାଷିକ 
(ii) ଫ୍ାଉଣି୍ଡ୍ରେୁଡକି  
ଚୁଲା ସେତି େଡତି  
ଗେପେିକ ିକଗପାଲା 
କମିବା 
ବୟବୋେ କେୁଥିବା 
ଅନୟ ଚୁଲାେୁଡ଼କି I 
କ୍ଷମତା ସେତି 
ଗକାଇଲା  
୬0, 000 େୁ ଅଧିକ 
ବାଷିକ ଟନ୍ 
ପ୍ରତ ି୧,00,000 
ଟନ୍  
ବାଷିକ 
(iii) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଗଲାନ୍ 
ଗୋଲଲିଂ  

 



ମିଲ୍ 
ପିକଲିଂ ସେତି େଡତି  
ଏକ କ୍ଷମତା ସେତି  
୧, 00 େୁ ଅଧିକ, 
ବାଷିକ 000 ଟନ୍  
(iv) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଗଲାନ୍ 
ଗୋଲଲିଂ  
ମିଲ୍ ନୁଗେଁ  
ପିକଲିଂ ସେତି େଡତି  
ଏକ କ୍ଷମତା ସେତି  
୨, 00 େୁ ଅଧିକ, 
ବାଷିକ 000 ଟନ୍  
(v) ମଧ୍ୟମ 
ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

୧୧ (କ) 
ସିଗମଣ୍ଟ 
ଉଦି୍ଭଦ  

ପ୍ରତ ି୧.0 
ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ 
ବାଷିକ ଉତ୍ପାଦନ  
କ୍ଷମତା ବୟତୀତ 
ଭୂଲମବ ସେତି 
ଉଦି୍ଭଦ  
ଶାଫ୍େ କଲି୍  

(i) <୧.0 ମିଲିୟନ୍  
ବାଷିକ ଟନ୍  
ଉତ୍ପାଦନ 
କ୍ଷମତା 
(ii) ସମସ୍ତ ସିଗମଣ୍ଟ  
ସେତି ଉଦି୍ଭଦ  
ଭୂଲମବ ଶାଫ୍େ କଲି୍  

ଗଛାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 
ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
ସିଗମଣ୍ଟ ଶଳି୍ପ ପାଇଁ 
ଇନ୍ଧନ  
ଗକାଇଲା, 
ଗପଟଗକାକ୍ 
ଗୋଇପାଗେ, 
ଗକାଇଲା ମିଶ୍ରଣ 
ଏବଂ 
ଗପଟଗକାକ୍ ଏବଂ 
କଗପ୍ରାଗସସିଂ  
ବେତୟବସୁ୍ତ 
େଦ ିଏୋ ପୂେଣ 
େୁଏ 
ନେିତମନ ମାନକ  

 (ଖ) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଗଲାନ  
କିିଙ୍କର୍ ଗ୍ରାଇଣି୍ଡଂ 
ୟୁନଟି୍ I 

--  ୧.0 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍  
ବାଷିକ 
ଉତ୍ପାଦନ 

(i) ଏକାକୀ ଛଡିା 
େୁଅନୁ୍ତ  
ପେତୟନ୍ତ ଗ୍ରାଇଣି୍ଡଂ 
ୟୁନଟି୍ େୁଡକି 
ପ୍ରତ ି୧ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍  

 



 

ଆଇଟମ୍ 
 

ପ୍ରକଳ୍ପ 
 

ସୀମା ସୀମା 
ସେତି ବେତ 

  େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 
(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

   କ୍ଷମତା ବାଷିକ 
(ii) ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  
ଗ୍ରାଇଣି୍ଡଂ ୟୁନଟି୍ 
େୁଡକି 
ଗକସ୍ 
ପେିବେନ 
କିିଙ୍କର୍ ଏବଂ 
ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ  
ମାଧ୍ୟମଗେ 
ପ୍ରସ୍ତାବତି  
ଗେଳ / ସମୁଦ୍ର 
ଧାୋ 
(iii) ଗଛାଟ ଏବଂ 
ମଧ୍ୟମ 
ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

 

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

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ --  

୧୩ ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ 
ବଗିଶାଧନ 
ଶଳି୍ପ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- --  



୧୪ (କ) ଗକାକ୍ ଚୁଲି 
ଉଦି୍ଭଦ I 

 0.୮ ମିଲିୟନ୍ 
ଟନ୍ ପ୍ରତ ି
ବାଷିକ 

<0.୮ ମିଲିୟନ୍ 
ଟନ୍ I 
ବାଷିକ 

--  

 -- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ --  
୧୫ ଆେଗବଷ୍ଟସ ମିଲିଂ 

ଏବଂ 
ଆେଗବଷ୍ଟସ୍ 
ଆଧାେିତ  
ଉତ୍ପାଦେୁଡକି 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- --  

୧୬ ଗକିାେ-କ୍ଷାେ ଶଳି୍ପ  
କମିବା ଉତ୍ପାଦନ 
ୋଗଲାଗେନସ୍  

ପ୍ରତଦିନି 00୩00 
ଟନ୍  
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା  
େଦ ିଏକ ୟୁନଟି୍ 
ଅବସି୍ଥତ  
ବଜି୍ଞପି୍ତ ବାୋଗେ  
ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି 

(i) ପ୍ରତ ି00୩00 
ଟନ୍  
ଦନି ଉତ୍ପାଦନ  
କ୍ଷମତା େଦ ିଏକ 
ୟୁନଟି୍  
ଭିତଗେ ଅବସି୍ଥତ  
ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 
ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 
(ii) ପ୍ରତ ି୩00 
ଟନ୍  
ଦନି ଏବଂ 
ଅବସି୍ଥତ  
ବାୋଗେ 
ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 
ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

ପ୍ରତଦିନି ୩00 
ଟନ୍  
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା I 
େଦ ିଏକ ୟୁନଟି୍ 
ଅବସି୍ଥତ  
ବଜି୍ଞପି୍ତ ମଧ୍ୟଗେ I 
ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି 

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
କ Merc ଣସି ନୂତନ ବୁଧ 
କକ୍ଷ ନାେିଁ I 
ଆଧାେିତ ଉଦି୍ଭଦେୁଡ଼କି ଗେବ  
ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବଦିୟମାନ  
ୟୁନଟି୍ େୁଡକି େୂପାନ୍ତେିତ  
ଗମଗମବରନ୍ ଗସଲ୍  
ଗଟଗକନାଗଲାେ ିଛାଡ 
କୋୋଇଛ ି 
ବଜି୍ ପି୍ତେୁ େଦ ି
େଦ ିଗସଠାଗେ ନାେିଁ 
ଗେ ବୃର୍ଦ୍ଧ ି
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା  

୧୭ ଗସାଡା ପାଉଁଶ 
ଶଳି୍ପ I 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- -- -- 

୧୮ ଚମତ / ଲୁଚାଇବା 
ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ  
ଟୟାନଂି ସେତି  
ଶଳି୍ପ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅବସି୍ଥତ  
ବଜି୍ଞପି୍ତ ବାୋଗେ  
ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଭିତଗେ ଅବସି୍ଥତ 
ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 
ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପେ 
ଚମଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ 
ଟୟାନଂି ବନିା  
ଏବଂ ଭିତଗେ 
ଅବସି୍ଥତ  
ବଜି୍ not ପି୍ତ 
ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ି 

 



୧୯ ୋସାୟନକି ସାେ  
ଏବଂ ସ୍ al ତନ୍ତ୍ର 
ଆଗମାନୟିା 
ଉଦି୍ଭଦ  

(i) ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପେ 
ବୟତୀତ  
ଫ୍ସଗଫ୍ଟ୍ 
ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ  
ସଲଫୁ୍େିକ୍ ଏସିଡ୍  

ଏକକ ସୁପେ  
ଫ୍ସଗଫ୍ଟ୍  
ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେି  
ସଲଫୁ୍େିକ୍ ଏସିଡ୍  
ଉତ୍ପାଦନ 

--  

 

 

 

 

ଆଇଟମ୍ 
 

ପ୍ରକଳ୍ପ 
 

ସୀମା ସୀମା ସେତି ବେତ େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 
  (ii) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ଆଗମାନୟିା ଉଦି୍ଭଦ 

   

୨0 ଉତ୍ପାଦନ 

ଏସଡି୍ I 

ଏକାକୀ ଛଡିା େୁଅନୁ୍ତ 

I 

ଫ୍ସଗଫ୍ାେକି୍ ଏସଡି୍ 

କମିବା 
ଆଗମାନଆି 

ଏକାକୀ ଛଡିା େୁଅନୁ୍ତ 

I 

ସଲଫୁ୍େକି୍ ଏସଡି୍ I 

ଅନୟ ସମସ୍ତ ଏସଡି୍ 

I 

 

୨୧ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ 

କୀଟନାଶକ I 

କୀଟନାଶକ; 

b ଷଧୀୟ; ଷଧ; 

ତୃଣକ; 

କୀଟନାଶକ; 

ଇତୟାଦ,ି ଏବଂ 
ଗସମାନଙ୍କେ ନଦିଷି୍ଟ 

I 

ମଧ୍ୟସ୍ଥ ିI 

(ବାଦ ଗଦଇ) 

ସୂତ୍ର) 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ଞପି୍ତ ବାୋଗେ I 

ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ ି

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I 

ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 

ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

--  

୨୨ ଗପଗଟ୍ରା-ଗକମିକାଲ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- --  



I 

କଗମି୍ପକ୍ସେୁଡକି 

(ଶଳି୍ପେୁଡକି ଉପଗେ 

ଆଧାେତି I 

ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ 

ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ 

ଭଗ୍ନାଂଶ, 

ପ୍ରାକୃତକି େୟାସ, 

ଅଙ୍ଗାେକାମଳ 
ଉତ୍ପାଦନ I 

କଳା) 
୨୩ ମନୁଷୟକୃତ ତନୁ୍ତ I 

ଉତ୍ପାଦନ 

ଭିଗସ୍କାଜ୍ ଷ୍ଟାପଲ୍ I 

ଫ୍ାଇବେ (VSF); 

ଭିଗସ୍କାଜ୍ ଫି୍ଲାମାଣ୍ଟ 

I 

ସୂତା (VFY); ଏବଂ 
ଗେୟନ୍ I 

ନାଇଲନ୍ ଏବଂ 
ଅନୟମାଗନ I 

--  

୨୪ ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ 

ଉତ୍ପାଦ 

ଏବଂ 
ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲ୍  

ଆଧାେତି 

ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ  

ଉତ୍ପାଦନ ସେତି   

କାବତନ କଳା ଏବଂ 
ଇଗଲଗକେରାଡ୍ ଗଗ୍ରଡ୍   

ଗ୍ରାଫ୍ାଇଟ୍ (ପ୍ରକ୍ରୟିା) 
ଫ୍ାଟବିା ବୟତୀତ   

ଏବଂ ସଂସ୍କାେ ଏବଂ 
ତଗଳ ଆଚ୍ଛାଦତି 

ନୁଗେଁ I 
କଗମି୍ପକ୍ସେୁଡକି) 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ଞପି୍ତ ବାୋଗେ  

ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ ି

 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I 

ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 

ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

ମଧ୍ୟମ 

ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

 

୨୫ ସଗିନ୍ଥଟକି୍ େ 

Organ ବକି I 

ୋସାୟନକି ପଦାଥତ 

    

କ) େଙ୍ଗ ଏବଂ େଙ୍ଗ 
I 

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ସ୍ତମ୍ଭ ବୟତୀତ (୫) 

(i) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି 

ଶୂନ ସେତି ପ୍ରସ୍ତାବତି 

 



ମଧ୍ୟସ୍ଥ ିI I 

ତେଳ ନଷି୍କାସନ 

ଏବଂ ଭିତଗେ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ଞପି୍ତ ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ ି

(ii) ସମସ୍ତ 

ମାଇଗକ୍ରା, 
ଗଛାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 

ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

ଖ) ବେୁଳ drugs 
ଷଧ ଏବଂ 
ମଧ୍ୟସ୍ଥ ି 
ଔଷଧ କୁ ବାଦ 
ଗଦଇ 
ସୂତ୍ର 

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ସ୍ତମ୍ଭ ବୟତୀତ (୫) 

(i) ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି 

ଶୂନ ସେତି ପ୍ରସ୍ତାବତି  

ତେଳ ନଷି୍କାସନ 

ଏବଂ ଭିତଗେ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ଞପି୍ତ ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ ି

 

 

 

 

ଆଇଟମ୍ 
 

ପ୍ରକଳ୍ପ 
 

ସୀମା ସୀମା ସେତି ବେତ େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

    (ii) ସମସ୍ତ 

ମାଇଗକ୍ରା, 
ଗଛାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 

ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

 

େ) ସଗିନ୍ଥଟକି୍ 

େବେ I 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ଞପି୍ତ ବାୋଗେ I 

ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ ି

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I 

ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 

ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

 

ସମସ୍ତ ମାଇଗକ୍ରା, 
ଗଛାଟ I 

ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 

ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

 

ଘ) ମ Basic ଳକି 

େ organic ବକି I 

ୋସାୟନକି ପଦାଥତ, 
ଅନୟାନୟ I 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ଞପି୍ତ ବାୋଗେ I 

ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ ି

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I 

ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 

ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

(i) ସମସ୍ତ ଗଛାଟ 

ଏବଂ 
ମଧ୍ୟମ 

ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

 



ସଗିନ୍ଥଟକି୍ େ 

organic ବକି I 

ୋସାୟନକି, 

ୋସାୟନକି I 

ମଧ୍ୟସ୍ଥ,ି 

ସଗିନ୍ଥଟକି୍ ଗେେନ୍ 

ଏବଂ 
ସଗିନ୍ଥଟକି୍ 

ଆଗଡସଭି୍ I 

(ii) ଉତ୍ପାଦନ 

ସଗିନ୍ଥଟକି୍ ଗେସନି୍ / 

ପେତୟନ୍ତ ଆଗଡସଭି୍ I 

ପ୍ରତ ି୧000 ଟନ୍ I 

ବାଷକି 

୨୬ ଡଷି୍ଟିଗଲେୀ ଏବଂ 
େୁଣ୍ଡ-ଆଧାେତି I 

ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନଟି୍ 

(େଥା ଖମୀେ) 

(i) େଣୁ୍ଡ ଆଧାେତି I 

ଡଷି୍ଟିଲିେ ି  ୧00 

ପ୍ରତଦିନି କଗିଲା 
ଲିଟେ; 

(ii) େଣୁ୍ଡ ଆଧାେତି  

ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନଟି୍ 

 ପ୍ରତଦିନି ୧00 

ଟନ୍; 

(iii) ଅଣ-େଣୁ୍ଡ I 

ଆଧାେତି 

ଡଷି୍ଟିଗଲେୀ  ୨00 

କଗିଲା ଲିଟେ ପ୍ରତ ି 

 

(i) େଣୁ୍ଡ 

ଆଧାେତି 

ଡଷି୍ଟିଗଲେୀ I 
ପ୍ରତ ି୧00 କଗିଲା 
ଲିଟେ I 

ଦନି 

(ii) େଣୁ୍ଡ 

ଖମୀେ ଆଧାେତି I 

ଉତ୍ପାଦନ 

ୟୁନଟି୍ <ପ୍ରତ ି୧00 

ଟନ୍ I 

ଦନି 

(iii) ଅଣଗମାଲାସ୍ I 

ଆଧାେତି I 

ଡଷି୍ଟିଗଲେୀ 
<୨00 କଗିଲା 
ଲିଟେ I 

ପ୍ରତଦିନି 

(i) ଗଦଶ ଲିକର୍ I 

(େଥା ଉପଗେ 

ଆଧାେତି I 

ମଗୋଭା ଫୁ୍ଲ, 

କାେୁ, ଇତୟାଦ)ି 

ୟୁନଟି୍ I 

କ୍ଷମତାଠାେୁ ଅଧିକ I 

ପ୍ରତ ି୧0 କଗିଲା 
ଲିଟେ 

ଦନି 

(ii) ବସି୍ତାେ 

ଭିତଗେ ଥିବା 
ଡଷିି୍ଟଲିେେିୁଡକି I 

ପେସିେ, 

ପୂବତେୁ 

ପେଗିବଶ 

କିିୟୋନସ ଏବଂ 
ପାଇଁ 

ଉତ୍ପାଦନ 

ବୟବୋେ କେବିାକୁ 

ଇଥାନଲ୍ I 

ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ 

ଭାବଗେ I 

ଗକବଳ 

 

୨୭ ଉତ୍ପାଦନ 

େଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ସି୍, 

pigment, 

ମଧ୍ୟସ୍ଥ ିI 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ଞପି୍ତ ବାୋଗେ I 

ଶଳି୍ପ ସଂପର୍ତ୍ ି

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଭିତଗେ ଅବସ୍ଥିତ I 

ସୂଚତି ଶଳି୍ପ 

ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

ମଧ୍ୟମ 

ଉଗଦୟାେେୁଡକି 

 



(ମିଶ୍ରଣକୁ ବାଦ 

ଗଦଇ / 

ମିଶ୍ରଣ) 

୨୮ ପଲପ ଏବଂ କାେେ I 

ଶଳି୍ପ 

ପଲପ ଉତ୍ପାଦନ  

ଏବଂ ପଲପ ଏବଂ 
ଗପପେ  

ଉତ୍ପାଦନ 

ଶଳି୍ପ ବୟତୀତ 

ଆବେତନା କାେେେୁ  

-- କାେେ I 

ଉତ୍ପାଦନ 

ଆବେତନା କାେେେୁ 

I 

କମିବା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡାଲି I 

ଡଙିି୍କଙ୍୍ଗ ସେତି େଡତି 

I 

କମିବା ବିଚିଂି କମିବା 
ସୋଇବା I 

 

୨୯ ଚନି ିଶଳି୍ପ I --  ୫000 ଟନ୍ 

ପ୍ରତଦିନି ଗବତ 

ଚୂର୍ଣ୍ତ କ୍ଷମତା I 

--  

୩0 ଉତ୍ପାଦନ 

ବଗିଫାେକ, 

ଡଗିଟାଗନଟେ, 

ଫୁ୍ୟଜ୍ I 

ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେ ିI 

ପେଚିାଳନା ଏବଂ 

 ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ   

 

 

 

ଆଇଟମ୍ 
 

ପ୍ରକଳ୍ପ 
 

ସୀମା ସୀମା ସେତି ବେତ େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

 ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

କାେତୟକଳାପ 

    

୩୧ ପାଇପଲାଇନ     



(କ) ଗତଲ ଏବଂ 
େୟାସ୍ I 
ପେବିେନ ପାଇପ୍ 
ଗେଖା (ଅଗଶାଧିତ 
ଏବଂ 
ବଗିଶାଧନାୋେ 
କମିବା 
ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲ୍ 
ଉତ୍ପାଦେୁଡକି), 
ପାସ୍ କେୁଛ ିI 
ୋତୀୟ ମାଧ୍ୟମଗେ 
ପାକତ କମିବା 
ଅଭୟାେଣୟ I 
କମିବା କୋଲ୍ େଫି୍ସ୍ 
କମିବା 
ପେଗିବଶେତ 
ଭାବଗେ I 
ସଗମବଦନଶୀଳ 
ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି I 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- --  

(ଖ) ସିରିି 
ପାଇପଲାଇନ I 
(ଷ୍ଟକାଇଲା, 
ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଏବଂ 
ଅନୟାନୟ ମୃତି୍ତକା) 
ପାସ୍ କରୁଛ ିI 
ଜାତ୍ୀୟ ମାଧ୍ୟମଷ୍ଟର 
ପାକଭ କମିବା 
ଅର୍ୟାରଣ୍ୟ I 
କମିବା କରାଲ୍ 
ରିଫ୍ସ୍, 
ପରଷି୍ଟବଶଗ୍ତ୍ 
ର୍ାବଷ୍ଟର I 
ସଷ୍ଟମବଦନଶୀଳ 
ଷ୍ଟେତ୍ରଗ୍ୁଡକି I 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ -- -- -- 

୩୨ ବମିାନ ବନ୍ଦେ ଏବଂ 
ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ସୋୟତା 
ପଥୃିବୀ ଏବଂ େଳ I 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ପଥୃିବୀ ସେତି I 

ଏୟାେଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ, ୋୋ 

-- (i) େଳ - 

ଏଗୋଗଡ୍ରାମ୍ ୋୋ 
ବୟବସାୟିକ ପାଇଁ I 

 



ବନ୍ଦେେୁଡ଼କି ଗେଉଛ ିI 

ବାଣିେୟିକ 

ବୟବୋେ ପାଇଁ I 

ବୟବୋେ କେନୁ୍ତ I 

(ii) ସୋୟତା 
ବୟବସାୟିକ ପାଇଁ I 

ବୟବୋେ କେନୁ୍ତ I 

୩୩ ସମସ୍ତ ୋୋେ 
ଭାଙି୍ଗବା I 
ୋୋେ ସେତି 
ଅେଣା I 
ୟୁନଟି୍ ଭାଙି୍ଗବା I 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

 

-- --  

୩୪ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ 

I 

ପାକତେୁଡକି ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ 

କେ;ି 

କଗମି୍ପକ୍ସେୁଡକି; 

ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି; 

େପ୍ତାନ ି

ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ I 

ଗୋନ୍ (EPZ); 

ସ୍ Economic 

ତନ୍ତ୍ର ଅଥତନ .ତକି I 

ଗୋନ୍ (SEZs); 

ବାଗୟାଗଟକ୍ ପାକତ; 
ଚମଡ଼ା କଗମି୍ପକ୍ସସ୍; 

ଉପକୂଳ ଅଥତନ 

Economic ତକି 

ଗୋନ୍ (CEZs); 

ବଗିଶଷ ବନିଗିୋେ 

I 

ଅଞ୍ଚଳ (SIR); 

ୋତୀୟ ବନିଗିୋେ 

I 

ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ 

ଗୋନ୍ (NIMZs); 

ଶଳି୍ପ କିଷ୍ଟେ; 

ଗପଗଟ୍ରାଲିୟମ, 

ୋସାୟନକି ପଦାଥତ 
ଏବଂ 

(i) େଦ ିଗକ୍ଷତ୍ର 

ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଗେଉଛ ିI 

୫00 େୁ ଅଧିକ 

ଗେକେେ ଏବଂ ଘେ 

ଅତକିମଗେ 

ଗୋଟଏି I 

ବେତ ‘ଏ’ କମିବା 
ବେତ ‘B୧’ 

ଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 

ପ୍ରକଳ୍ପ 

କାେତୟସଚୂୀ 
(ii) େଦ ିଗକ୍ଷତ୍ର 

ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଗେଉଛ ିI 

୫00 େୁ କମ୍ 

ଗେକେେ ଏବଂ ଘେ 

ଅତକିମଗେ 

ଗୋଟଏି ବେତ I 
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ‘ଏ’ 

ଗପ୍ରାଗେକେ I 
କାେତୟସଚୂୀ 

େଦ ିଗକ୍ଷତ୍ର 

ପ୍ରକଳ୍ପ କମ୍ ଅଗଟ I 

୫00 ଗେକେେେୁ 

ଅଧିକ I 

ଏବଂ ଘେେୁଡ଼କି 

ଅତକିମଗେ 

ଗୋଟଏି ବେତ I 
‘B୧’ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ତାଲିକାଭୁକ୍ତ I 

କାେତୟସଚୂୀଗେ 

(i) େଦ ିଗକ୍ଷତ୍ର 

ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଗେଉଛ ିI 

୫00 େୁ ଅଧିକ 

ଗେକେେ ଏବଂ କଗେ 

I 

ଘେ ବେତ ନୁଗେ ଁI 

‘ଏ’ କମିବା ‘ବ ି

୧’ ଗପ୍ରାଗେକେ I 
ଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ I 

କାେତୟସଚୂୀ 
(ii) ନବିଗିଶଷଗେ I 

େ ଗକ୍ଷତ୍ର 

ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଏବଂ ଅତ ିକମଗେ 

ଘେେୁଡକି I 

ଗୋଟଏି ଗଶ୍ରଣୀ 
‘B୨’ 

ଗେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 

ପ୍ରକଳ୍ପ 

କାେତୟସଚୂୀ 

 



ଗପଗଟ୍ରାଗକମିକାଲସ I 
ବନିଗିୋେ 

ଅଞ୍ଚଳେୁଡକି I 

(PCPIRs) 

୩୫ ସାଧାେଣ 

ବପିଜ୍ଜନକ I 

ବେତୟବସୁ୍ତ, ଚକିତି୍ସା, 

ସମସ୍ତ ଏକୀକୃତ I 

ସୁବଧିା ଥିବା 
ସମସ୍ତ ସବୁଧିା 
େମି ଭେବିା I 

--  

 

 

 

ଆଇଟମ୍ 
 

ପ୍ରକଳ୍ପ 
 

ସୀମା ସୀମା 
ସେତି ବେତ 

 େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 

  A B୧ B୨  
(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

 ସଂରେଣ୍ ଏବଂ 
ନଷି୍କାସନ 

ସୁବଧିା (TSDFs) 

ୋଳବିା ଏବଂ 
ଲୟାଣ୍ଡଫି୍ଲ୍ କମିବା 
ଏକାକୀ ୋଳବିା I 

ଗକବଳ   

୩୬ ସାଧାେଣ ବାଗୟା- 
ଚକିତି୍ସା ବେତୟବସୁ୍ତ I 

ଚକିତି୍ସା ସବୁଧିା 

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ   

୩୭ ବନ୍ଦେ, ବନ୍ଦେ, 

ଗେକୱାଟର୍ ଏବଂ 
ପୁଞି୍ଜ ଗଖାଳବିା I 
(ଭିତେ ଓ ବାୋଗେ) 

ବନ୍ଦେ କମିବା ବନ୍ଦେ 

ଏବଂ 
ଚୟାଗନଲେୁଡକି) 

ପ୍ରତ ିmillion 

ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ I 

ମାଲୁ୍ଗଡ଼କିେ ବାଷକି 

ପେଚିାଳନା କ୍ଷମତା 
(ମାଛ ଧେବିାକୁ 

ବାଦ ଗଦଇ) 

ବନ୍ଦେେୁଡକି) 

(i) <୫ ନୟୁିତ ଟନ୍ 

I 

ବାଷକି 

ମାଲ ପେବିେନ 

କ୍ଷମତା 
(ମାଛ ଧେବିାକୁ 

ବାଦ ଗଦଇ) 

ବନ୍ଦେେୁଡକି) 

(ii)  ୩0000 ଟନ୍ 

I 

ବାଷକି ମାଛ I 

ପେଚିାଳନା କ୍ଷମତା 

ସମସ୍ତ 

ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକି 

ଆଭୟନ୍ତେୀଣ 

ସମ୍ମାନ 

େଳ ଉପାୟ 

 

୩୮ ୋେପଥ କମିବା 
ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ କମିବା 

i) ନୂତନ ୋତୀୟ I 

ୋେପଥ କମିବା 
(i) ସମସ୍ତ ନୂତନ 

ୋେୟ I 

(i) ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କମିବା 
ବଦିୟମାନେ ବସି୍ତାେ 

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 

ଗଟାଲ ପାିୋଗେ 



ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I 

କେଡିେ କମିବା େଙି୍ଗ 

I 

ୋସ୍ତା 

ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ କମିବା 
ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I 

କେଡିେ କମିବା େଙି୍ଗ 

I 

ୋସ୍ତା 
ii) ବସି୍ତାେ କମିବା 
ବଦିୟମାନେ ବସି୍ତାେ 

ୋତୀୟ ୋେପଥ 

କମିବା ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ 

କମିବା 
ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I 

କେଡିେ କମିବା େଙି୍ଗ 

I 

ଲମବ ଅନୁୋୟୀ 
ୋସ୍ତା 
୧00 

କଗିଲାମିଟେେୁ 

ଅଧିକ I 

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ସେତି 

େଡତି I 

କମିବା ବାଟ ଅଧିକାେ 

୭0 ମିଟେେୁ ଅଧିକ 

ବଦିୟମାନ 

ଆଲାଇନଗମଣ୍୍ଟ 

କମିବା ପନୁ - 

ଆଲାଇଗନେଣ୍ଟ କମିବା 
ବାଇ-ପାସ୍ I 

ୋେପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ 

(ii) ୋେୟ 
ୋେପଥ 

ବସି୍ତାେ 

ପାୋଡଗେ 

ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି I 

ଭୂମ ି(ଉପଗେ) 

୧000 ମିଟେ I 

ଉପେେ ଅଥତ ସମଦୁ୍ର 

I 

ସ୍ତେ) 

ୋତୀୟ ୋେପଥ 

କମିବା ଏକ୍ସଗପ୍ରସଗୱ 

କମିବା 
ମଲିେ-ଗମାଡାଲ୍ I 

କେଡିେ କମିବା େଙି୍ଗ 

I 

ଲମବ ଅନୁୋୟୀ 
ୋସ୍ତା 
୨୫ କଗିଲାମିଟେ 

ଏବଂ 
୧00 କଗିଲାମଟିେ 

େଡତି I 

ପ୍ରଶସ୍ତ କମିବା 
ଅଧିକାେ 

୭0 ମିଟେେୁ ଅଧିକ 

ୋସ୍ତା 
ବଦିୟମାନ ଉପଗେ 

ଗଶ୍ରଣୀବର୍ଦ୍ଧତା କମିବା 
ପୁନ ign ନମିତାଣ I 

କମିବା ବାଇପାସ୍ I 

(ii) ବସି୍ତାେ କମିବା 
ବଦିୟମାନେ ବସି୍ତାେ 

ୋେୟ ୋେପଥ 

(୫00 ମିଟେ େୁ 

୧000 ମିଟେ) 

ଉପେେ ଅଥତ ସମଦୁ୍ର 

I 

ସ୍ତେ) 

ଓସାେ ଏବଂ 
େଙ୍କସନ ଉନ୍ନତ ି

ଅନୟେ ଛକ 

ଏଥିେୁ ବାଦ 

ଦଆିୋଇଛ ି

ବାଟ 

୩୯ ଏେଲି୍ ଗୋପଗୱ -- -- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅବସ୍ଥିତ I 

ବଜି୍ not ପି୍ତଗେ 

ପେଗିବଶେତ 

ଭାବଗେ I 

ସଗମବଦନଶୀଳ 

ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି I 

-- 

୪0 ସାଧାେଣ ପ୍ରଭାବ 

ଚକିତି୍ସା ଉଦି୍ଭଦ I 

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ --  



(CETP) 

୪୧ ସାଧାେଣ 

ମୁୟନସିପିାଲିଟ ିI 

କଠନି ବେତୟବସୁ୍ତ I 

ପେଚିାଳନା ସବୁଧିା 
(CMSWMF) 

େମି ଭେବିା ସେତି 

େଡତି I 

ଏବଂ / କମିବା 
ୋଳବିା I 

-- ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ --  

୪୨ ବଲିଡଂି 
ନମିତାଣ ଏବଂ 
ଗକ୍ଷତ୍ର ବକିାଶ 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି 

-- > ୧,୫0,000 
ବେତ 
mtrs ବଲିେ-ଅପ୍ େ 
ଗକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 
ସମଦୁାୟ I 
େମି ଗକ୍ଷତ୍ର> ୫0 
ଗେକେେ 

(i)> ୨0,000 ବେତ 
mtrs ଏବଂ 
<୫0,000 

ବେତ ମିଟେ ବଲିେ-
ଅପ୍ େ 

ଗକ୍ଷତ୍ର 

(ii)> ୫0,000 ବେତ 

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ 

୧. (i) ଅଧୀନଗେ 

ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡ଼କି 

ଏବଂ 
(ii) ସ୍ତମ୍ଭେ (୫) 

ଗେବ I 

ଗେଫ୍ର୍ ଗେବ ନାେିଁ 
I 

ମୂଲୟାଙ୍କନ କମିଟ ି

 

 

 

ଆଇଟମ୍ 
 

ପ୍ରକଳ୍ପ 
 

ସୀମା ସୀମା ସେତି ବେତ େଦ ିଅଛ ି

 A B୧ B୨ 

(୧) (୨) (୩) (୪) (୫) (୬) 

    mtrs ଏବଂ <୧, 

୫0,000 ବେତ 
ମିଟେ େ 

ବଲିେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I 

ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡକି 

ଅଛ ିI 

ଅସ୍ଥାୟୀ 
‘ସବୁେ 

ସାଟଫିି୍ଗକଟ୍ 

୨. ଗେକ Any ଣସ ି

ପେବିର୍ତ୍ତନ 

ଉଦଷି୍ଟ ବୟବୋେ, 

ପ୍ରାଥମିକତା I 
ଗସଠାେୁ 

ପାଇଁ ନୟିାମକ 

ପ୍ରାଧିକେଣ I 

ପୂବତଗେ 

ସଂଗଶାଧନ- 



ନମିତାଣ ’କମିବା 
ସମବନ୍ଧୀୟ 

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗସଡ୍, 

ଶକି୍ଷଣୀୟ I 

ଅନୁଷ୍ଠାନ, 

ଡାକ୍ତେଖାନା ଏବଂ 
ପାଇଁ େଗଷ୍ଟଲେୁଡକି 

ଶକି୍ଷଣୀୟ I 

ଅନୁଷ୍ଠାନେୁଡକି I 

ଇପି ପ୍ରାପ୍ତ ଗେବ I 

ସମସ୍ତ 

ଏପେ ିମାମଲା 
ଗେବ I 

ମୂଲୟାଙ୍କନକୁ ସଚୂତି 

I 

କମିଟ ି

୪୧ ଉର୍ଚ୍ ୋସ୍ତା କମିବା 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ିାଏଓଭେ I 

କମିବା ଗସତୁ 

-- -- > ୧,୫0,000 ବେତ 
ମିଟେ 

ବଲିେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରେ I 

 

ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 

୧. ସାଧାେଣ ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ପାଇଁ ପ୍ରେୁେୟ ଗେବ ନାେିଁ: - 
i। ଆଇଟମ୍ ୯, ୧0 (f), ୧୧ (b), ୨୫, ୩୮, ୪0, ୪୧, ୪୨, ଏବଂ ୪୩ 

ii। ଆନ୍ତ state ୋେୟ ସୀମା େସିାବଗେ ନଦୀ ଶେୟା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ; ଏବଂ 
iii। ସମସ୍ତ ବେତ ‘B୨’ ଗପ୍ରାଗେକେ I 
୨. ବେତ ‘B୨’ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ଆପର୍ତ୍େିନକ କମିଟ ିସମ୍ମଖୁଗେ େଖାେିବ ନାେିଁ ୋୋ ବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ଉଗଲ୍ଲଖ କୋୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି ବୟତୀତ I 

ଆଇଟମ୍ I 

 

 

ପେଶିଷି୍ଠ- ।। 

(ଧାୋ ୧୪ କୁ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ) 

େନ ପୋମଶତେ ପ୍ରକ୍ରୟିା I 

(୧) ଜନ ଶୁଣ୍ାଣ୍ି: 

୧.୧ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ିଏକ ବୟବସ୍ଥିତ, ସମୟ ସୀମା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବଗେ ବୟବେୃତ ଗେବ I ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ କମିବା ଏୋେ ନକିଟବର୍ତ୍ତୀ 
ସ୍ଥାନଗେ ବୟାପକ ସମ୍ଭାବୟ େନସାଧାେଣ ଅଂଶଗ୍ରେଣକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କେବିା I ନକିଟବର୍ତ୍ତୀ େଲି୍ଲା - ସଂପକୃ୍ତ ୋେୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ 
(ଏସପିସବି)ି କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଦ୍ୱାୋ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ ି(UTPCC) େଠନ କେବିାI 

(୨) ପ୍ରକ୍ରିୟା  



୨.୧ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ, ଗୋଟଏି କଠନି ଏବଂ ଗୋଟଏି ନେମ, କପି ପଠାଇବାକୁ ବୟବସ୍ଥା କେବି I ଆଚେଣ ପାଇଁ ଆଗବଦନ ସେତି 

ଏକକାଳୀନ ସାୋଂଶ EIA ସେତି EIA େଗିପାଟତ ଡ୍ରାଫ୍େ କେନୁ୍ତ I ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି, ନମିନ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ କମିବା କାେତୟାଳୟକୁ, ୋୋେ ଅଧିକାେ 

ଅଧୀନଗେ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ େେଛି ିI 

(କ) େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ / େଲି୍ଲା କଗଲକେେ / ଗଡପୁଟ ିକମିଶନେ / େୁଡକି; 

(ଖ) େଲିା ପେଷିଦ କମିବା ମୁୟନସିପିାଲିଟ ିକଗପତାଗେସନ୍ କମିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘ; 

(େ) େଲି୍ଲା ଶଳି୍ପ କାେତୟାଳୟ; 

(ଘ) ସେେୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULBs) / PRI େୁଡକି ସଂପକୃ୍ତ / ବକିାଶ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ; 

(ଙ) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଚନି୍ତତି ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟ; 

(ଚ) SPCB କମିବା UTPCC େ ଚନି୍ତତି ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟ  ସର୍ତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ ଗେଉଁ ଅବଧି ମଧ୍ୟଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ିକୋେିବା ଉଚତି୍ I 

ଏେ ିବଜି୍ଞପି୍ତେ ଧାୋ ୧୪ େ ଉପ-ଧାୋ ନୂତନ ତାେଖିେୁ ଆେମ୍ଭ ଗେବ I ଗେଗତଗବଗଳ ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଉପଗୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକ 

ଡକୁୟଗମଣ୍ଟେୁଡକିେ କପି ଦାଖଲ କେନ୍ତ ିI 

୨.୨ EIA େଗିପାଟତେ ଡ୍ରାଫ୍େ ଗ୍ରେଣ କେବିା ପଗେ, ଉପଗୋକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ ତାୋ କେଗିବ I ସାଧାେଣ କାେତୟାଳୟ ସମୟଗେ େନସାଧାେଣଙ୍କ 

ପାଇଁ ଇଗଲଗକେରାନକି୍ କମିବା ଅନୟଥା ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ I 

୨.୩ SPCB କମିବା UTPCC ନଶିି୍ଚତ କେବି ଗେ EIA େଗିପାଟତେ ଡ୍ରାଫ୍େ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗୋଇଛ ିI ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ToR 

ଅନୁୋୟୀ I କ additional ଣସ ିଅତେିକି୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଗେବ ନାେିଁ I ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ToR ବାୋଗେ SPCB 

କମିବା UTPCC ଦ୍ୱାୋ ଗଖାୋେିବ I 

୨.୪ ସମ୍ପକୃ୍ତ SPCB କମିବା UTPCC ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମାନ ବୟବସ୍ଥା କେଗିବ I ୋେୟ କମିବା ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେଗିଟାେୀ ମଧ୍ୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ବଷିୟଗେ ପ୍ରଚାେ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କେ I ଚୟନ କାେତୟାଳୟ କମିବା ସାବତେନୀନ ଲାଇଗେେୀ କମିବା ଗେଗକୌଣସ ିୋଞ୍ଚ ପାଇଁ EIA େଗିପାଟତେ 

ଡ୍ରାଫ୍େେ ସାୋଂଶ I ଅନୟାନୟ ଉପେୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଇତୟାଦ ିଗସମାଗନ ଅତେିକି୍ତ ଭାବଗେ ଡ୍ରାଫ୍େେ ଏକ କପି ଉପଲବ୍ଧ କୋଇଗବ I ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-

ଧାୋ ୨.୨ ଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ଉପଗୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚଟ ିକର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ କମିବା କାେତୟାଳୟକୁ EIA େଗିପାଟତ କେନୁ୍ତ I 

୨.୫ ସଂପକୃ୍ତ SPCB କମିବା UTPCC ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ କମିବା ଅନୟଥା ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଗନବ I ଗକୌଣସ ିଅତେିକି୍ତ କମିବା ବକିଳ୍ପ ସ୍ଥାନଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ି

କୋେିବା ଆବଶୟକ କ ିନୁଗେଁ I ପ୍ରାପି୍ତେ ପନ୍ଦେ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିବଷିୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙୁ୍କ ଅବେତ କୋେିବ I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ 

ଠାେୁ ଅନୁଗୋଧ I 

୨.୬ ଉପଗୋକ୍ତ ଉପ-ଧାୋ ୨.୫ ଅନୁୋୟୀ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଅନୁୋୟୀ, ଚାଳଶି ଦନିେ ଅବଧି ଗେବ I ତାେଖିେୁ େସିାବ କୋୋଏ, ଗେଗତଗବଗଳ 

ଉପ-ଧାୋ ଅନୁୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଡକୁୟଗମଣ୍ଟ ଦାଖଲ କେନ୍ତ ିI ୨.୨ ଉପଗେ, ଅତେିକି୍ତ କମିବା ବକିଳ୍ପ ସାଇଟେୁଡକିେ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ଅଧିକାେୀମାନଙୁ୍କ େଣାଇଦଆିୋଏ I 



(୩) େନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବଜି୍ଞପି୍ତ: 

୩.୧ ସଂପକୃ୍ତ SPCB କମିବା UTPCC େ ସଦସୟ-ସଚବି ତାେଖି, ସମୟ ଚୂଡାନ୍ତ କେଗିବ I ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଗେବାେ ଦଶ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ 

ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ  େନ ଶୁଣାଣଗିେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେୁଥିବା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ସେମତଗିେ ଆଗବଦନ I ଗସ ବଜି୍ଞାପନ କେଗିବ 

ଗୋଟଏି ପ୍ରମଖୁ ୋତୀୟ ଗଦୈନକି ଏବଂ ଗୋଟଏି ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷା ଗଦୈନକି କମିବା ଅଫି୍ସଆିଲ୍ ୋେୟଗେ ସମାନ  ପି୍ରୋଇଡଂି ଅଫି୍ସେଙ୍କ ସମ୍ମତ ି

ତାେଖି ଠାେୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ଭାଷା  ସବତନମିନ େନସାଧାେଣଙୁ୍କ ଗସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗକାଡ଼ଏି ଦନିେ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦାନ 

କୋେିବ I 

୩.୨ ବଜି୍ଞାପନ ସବତସାଧାେଣ କମିବା ସ୍ଥାନ ବଷିୟଗେ ସୂଚନା ଗଦବ ଗେଉଠଁାଗେ ସବତସାଧାେଣ େନ ଶୁଣାଣ ିପବୂତେୁ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େଗିପାଟତ ଏବଂ 
ସାୋଂଶ EIA େଗିପାଟତକୁ ପ୍ରଗବଶ କେପିାେବି I ଇନ୍ ଗେଉଁଠାଗେ ଖବେକାେେେୁଡ଼କି ଉପଲବ୍ଧ ନୁଗେଁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣ ଏୋେ ବୟବସ୍ଥା 
କେବିା ଉଚତି୍ I ଅନୟାନୟ ଉପାୟଗେ ଗେପେକି ିେନତାଙୁ୍କ ଶୁଣାଣି ବଷିୟଗେ ସ୍ଥାନୀୟ େନସାଧାେଣଙୁ୍କ ଅବେତ କେ I ଡ୍ରମ୍ ସେତି ଗେଡଓି 

କମିବା ଗଟଲିଭିେନଗେ ବଜି୍ଞାପନ କମିବା ଗଘାଷଣା କୋଇବା I 

୩.୩ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣେି ତାେଖି, ସମୟ, ସ୍ଥାନ ସ୍ଥେିତ େଖାେିବ ନାେିଁ, ଗେପେତୟନ୍ତ କଛି ିଅପ୍ରତୟାଶତି େେୁେୀକାଳୀନ ପେସି୍ଥିତ ିଘଗଟ I 

ସମ୍ପକୃ୍ତ େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କମିବା େଲି୍ଲା କଗଲକେେ କମିବା ଗଡପୁଟ ିକମିଶନେ ଗେଉମଁାଗନ ସମାନ ୋତୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳକି ମାଧ୍ୟମଗେ ସ୍ଥେିତାଗଦଶ 

େନସାଧାେଣଙୁ୍କ ସୂଚତି କୋେିବ I ଭାଷା ଗଦୈନକି ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ ଦ୍ୱାୋ ଚହି୍ନତି କାେତୟାଳୟଗେ ମଧ୍ୟ ମୁଖୟତଃ ପ୍ରଦଶତି େୁଏ I  

୩.୫ ଏେପିେ ିବୟତକି୍ରମ ପେସି୍ଥିତଗିେ (ଉପ-ଧାୋ ୩.୩ ପେ)ି, ତାୋ ତାେଖି, ସମୟ ଏବଂ I େନ ପୋମଶତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂପକୃ୍ତ ସଦସୟ-

ସଚବିଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥେି ଗେବ ଗକବଳ େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କମିବା େଲି୍ଲା କଗଲକେେଙ୍କ ପୋମଶତଗେ ଗେବ I ଉପ-ଧାୋ ୩.୧ ଅନୁୋୟୀ ପର୍ଦ୍ଧତ ି

ଅନୁୋୟୀ ଗଡପୁଟ ିକମିଶନେ ଏବଂ ପୁନବତାେ ସଚୂତି କୋୋଇଛ ିI 

(୪) ଶୁଣାଣ ିଉପଗେ ତଦାେଖ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା: 

୪.୧ େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ / େଲି୍ଲା କଗଲକେେ / ଗଡପୁଟ ିକମିଶନେ କମିବା ତାଙ୍କ  ବେତ “ଏ’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଅତେିକି୍ତ େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ପଦବୀେୁ କମ୍ 

ନୁଗେ ଁI ଗପ୍ରାଗେକେ ଏବଂ ସବ-ଡଭିିେନାଲ ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ବେତ “ବ’ି ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କିଗେ a ଦ୍ୱାୋ ସାୋେୟ ପ୍ରାପ୍ତ  SPCB କମିବା UTPCC େ 

ପ୍ରତନିଧିୀ, ସମଗ୍ର େନ ଶୁଣାଣିଗେ ତଦାେଖ କେଗିବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେଗିବ I 

(୫) ଭିଡଓିଗ୍ରାଫି୍  

୫.୧ SPCB କମିବା UTPCC ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ଭିଡଓିଗ୍ରାଫି୍ ବୟବସ୍ଥା କେବି I  ଏକ ନକଲ ଭିଡଓି ଗଟପ୍ କମିବା ଏକ CD କମିବା DVD କମିବା USB 

କମିବା ଅନୟାନୟ ସଂେକ୍ଷଣ ଉପକେଣ ସେତି ଆବର୍ଦ୍ଧ ଗେବ I ଗେକଡତେୁଡକି ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକେଣକୁ ପଠାଇବା ସମୟଗେ େନ ଶୁଣାଣ ିପ୍ରକ୍ରୟିା 
I  

(୬) ପ୍ରକ୍ରୟିା 

୬.୧ ଗେଉମଁାଗନ ଅନ୍ତମି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଳଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତ ିଗସମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ିଗେବ I ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନୁ୍ତ I 

୬.୨.୧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗକୌଣସ ିଗକାେମ୍ ଆବଶୟକ ଗେବ ନାେିଁ I 



୬.୩ ଆଗବଦନକାେୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତନିଧିୀ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ସେତି ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆେମ୍ଭ କେଗିବ I  

୬.୪ ସ୍ଥାନଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ସୂଚନା ଗଖାେବିାେ ସୁଗୋେ ଦଆିେିବ କମିବା  ଆଗବଦନକାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଗେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ େନ 

ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ସାୋଂଶ, ପ୍ରକାଶତି ସମସ୍ତ ମତ ଏବଂ ଚନି୍ତାଧାୋକୁ ପ୍ରତଫି୍ଳତି କେ ିପ୍ରତନିଧିୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଗେକଡତ କୋେିବ I SPCB କମିବା 
UTPCC ଏବଂ ବୟାଖୟା କେୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଶଷଗେ ଦଶତକଙୁ୍କ ପଠାନୁ୍ତ I ସ୍ଥାନୀୟ କମିବା ଭାଷା ଭାଷାଗେ ବଷିୟବସୁ୍ତ  ସେମତ ଗୋଇଥିବା ମନିଟି୍ 

େୁଡକି ଦସ୍ତଖତ କେଗିବ I େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କମିବା େଲି୍ଲା କଗଲକେେ କମିବା ଗଡପୁଟ ିକମିଶନେ କମିବା ସବ୍-ଡଭିିେନାଲ  ବେତ “ଏ’ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ 

ଅତେିକି୍ତ େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ପଦବୀେୁ କମ୍ ନୁଗେଁ ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍  ବେତ “ବ”ି ଗପ୍ରାଗେକେେୁଡ଼କିଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଏବଂ ସବ୍-ଡଭିିେନାଲ ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ୍, 

ଗେପେ ିଗୋଇପାଗେ, େିଏ ଗସେ ିଦନି ପ୍ରକ୍ରିୟାେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେଥିିଗଲ ଏବଂ SPCB କମିବା UTPCC କୁ ପଠାଇଥିଗଲ I 

୬.୫ େନସାଧାେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଉଠାୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗେୁଡକିେ ଏକ ବବୃିର୍ତ୍ ିଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ମନ୍ତବୟେୁଡକି ଗେବ I ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଗେ 

କମିବା ସେକାେୀ ୋେୟ ଭାଷାଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ େୁେନୁ୍ତ, ଗେପେ ିଗୋଇପାଗେ I ଇଂୋେୀଗେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତି ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଇଛ ିI 

୬.୬ ସବତସାଧାେଣଙ୍କ ଶୁଣାଣ ିପ୍ରକ୍ରୟିା କାେତୟାଳୟଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ପ୍ରଦଶତି ଗେବ I ପଞ୍ଚାୟତ ୋୋେ ଅଧିକାେ ଅଧୀନଗେ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ 

ଅବସ୍ଥିତ, ସମ୍ପକୃ୍ତ େଲିାେ କାେତୟାଳୟ  ପେଷିଦ, େଲି୍ଲା ମାେଗିଷ୍ଟ୍ରଟ କମିବା େଲି୍ଲା କଗଲକେେ କମିବା ଗଡପୁଟ ିକମିଶନେ, ଏବଂ ଏସପିସବି ିକମିବା 
UTPCC SPCB କମିବା UTPCC ମଧ୍ୟ ସାଧାେଣ ପାଇଁ ଏୋେ ଗୱବସାଇଟଗେ ପ୍ରକ୍ରୟିା ପ୍ରଦଶତନ କେବି I ସଚୂନା ପ୍ରକ୍ରୟିା ଉପଗେ ମନ୍ତବୟ, 

େଦ ିଥାଏ, ସଧିାସଳଖ ସମ୍ପକୃ୍ତଙୁ୍କ ପଠାୋଇପାଗେ I  

(୭) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ିସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି  

୭.୧ ସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ିସେତି େଡତି ବଭିିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ଗେପେ ିଗେବ I 

ନମିନଲିଖିତ: 

(i) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ିପାଇଁ ତାେଖି, ସମୟ ଏବଂ ସଠକି୍ ସ୍ଥାନେ ଚୂଡାନ୍ତକେଣ I ଆଗବଦନ ଗ୍ରେଣ ତାେଖିେ ଦଶ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ; 

(ii) ଏକ ପ୍ରମଖୁ ୋତୀୟ ଦ Daily ନକି ଏବଂ ଗୋଟଏିଗେ ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣିେ ବବିେଣୀ ବଜି୍ଞାପନ କେନୁ୍ତ I ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ 

ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷା ପ୍ରଚଳତି I 

(iii) ଗକାଡ଼ଏି ଦନିେ ଗନାଟସି୍ ଅବଧି େନସାଧାେଣଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କେବିା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କୋେିବ I  

(iv) ସମ୍ପକୃ୍ତ SPCB କମିବା UTPCC ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ପଠାଇବ I େନସାଧାେଣ ସମାପ୍ତ ଗେବାେ ପାଞ୍ଚ ଦନି ମଧ୍ୟଗେ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

କୋୋଇଛ ିI 

 

(୮) ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ିପାଇଁ ଆଗବଦନ ପାଇଁ ଫ୍ମତାଟ୍ I 

ସଦସୟ ସଚବି, 



ୋେୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗବାଡତ / ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେଗିଟାେୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କମିଟ,ି 

---------- ୋେୟ / ଗକନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ I 

ବଷିୟ: ପାଇଁ EIA ବଜି୍ଞପି୍ତେ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ େନ ପୋମଶତ ପାଇଁ ଅନୁଗୋଧ I ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ --------------- M / s ------------- -----

--------- ଗେ ଅବସ୍ଥିତ I --.- ବଷିୟଗେ EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨0୨0 େ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ, ଏଠାଗେ ସବଗିଶଷ ତଥୟ ଦାଖଲ କେନୁ୍ତ I 

େନସାଧାେଣଙ୍କ ପୋମଶତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆବଶୟକ ଦଲିଲେୁଡ଼କି: 

୧. ପ୍ରକଳ୍ପେ ବବିେଣୀ: ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ; କମ୍ପାନୀ / ସଂେଠନେ ନାମ; ପଞି୍ଜକୃତ ଠକିଣା; କମ୍ପାନୀେ ଆଇନେତ ସ୍ଥିତ;ି ମିଳତି ଉଗଦୟାେ େଦ ି

ଅଛ;ି ଇତୟାଦ ି

୨. ଚଠି ିପାଇଁ ଠକିଣା: ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନାମ; ପଦବୀ (ମାଲିକ / ସେଭାେୀ / ସଇିଓ); ଠକିଣା; ଡାକ ସୂଚକାଙ୍କ ଗକାଡ୍; ଇ-ଗମଲ୍ ID; 

ଗୋୋଗୋେ ନଂ ।; ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମବେ, ଇତୟାଦ ିI 

୩. ପ୍ରକଳ୍ପେ ବେତ: କାେତୟସଚୂୀଗେ ଆଇଟମ୍ ସଂଖୟା I 

୪. ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବସ୍ଥାନ: ପିଟ୍ / ସଗଭତ / ଖସ୍ରା ନଂ।; େଁା; ତେସଲି; େଲି୍ଲା; ୋେୟ; ପିନ୍ ଗକାଡ୍; ସୀମିତ ଅକ୍ଷାଂଶ; ସୀମିତ ଦ୍ରାଘମିା; ସଗଭତ ଅଫ୍ 

ଇଣି୍ଡଆ ଟଗପା ସଟି୍ ନଂ।; ନକିଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନ; ନକିଟ ବମିାନବନ୍ଦେ; ନକିଟ ଟାଉନ୍ / ସେେ / େଲି୍ଲା ମଖୁୟ କ୍ୱାଟତର୍ I (ନଦିଷି୍ଟ କେନୁ୍ତ); ଗ୍ରାମ 

ପଞ୍ଚାୟତ, େଲିା ପେଷିଦ, ମୁୟନସିପିାଲିଟ ିକଗପତାଗେସନ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇତୟାଦ ିI 

୫. େଦ ିଏକାଧିକ ୋେୟଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାେତୟକାେୀ େୁଏ, ଏୋେ ବବିେଣୀ: ଗେଉଁଥିଗେ ୋେୟ ସଂଖୟା I ପ୍ରକଳ୍ପ କାେତୟକାେୀ ଗେବ; ପ୍ରକଳ୍ପେ 

ମୁଖୟ ୋେୟ; ସମସ୍ତ ୋେୟେୁଡକିେ ବବିେଣୀ ଗେଉଁଠାଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଅବସ୍ଥିତ I 

୬. ଗେଫ୍ଗେନସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) େ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ: ToR / Standard ToR େ ତାେଖି; MoEF & CC / SEIAA ଫ୍ାଇଲ୍ ନଂ।; 

ToR ଅକ୍ଷେେ କପି I 

୭. ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦେୁଡ଼କିେ ବନିୟାସନେ ବବିେଣୀ I 

୮. ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ (ଲକ୍ଷଗେ): ବର୍ତ୍ତମାନେ ମଲୂୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ; ପାଣ୍ଠ ିଆବଣ୍ଟତି I EMP (କୟାପିଟାଲ୍) ପାଇଁ; CER ପାଇଁ 

ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି EMP ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ ି I 

୯. ୋଗେ ବଭିିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା I 

୧0. େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ:ି ଅଧିଗ୍ରେଣ େମ;ି େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ଗେବ; େମେି ସ୍ଥିତ ିଅଧିଗ୍ରେଣ ନଗେଗଲ ଅଧିଗ୍ରେଣ I 

୧୧. ପନୁବତାସ ଏବଂ ପନୁଃସ୍ଥାପନ (R&R), େଦ ିଥାଏ: ଗ୍ରାମେୁଡକିେ ସଂଖୟା; ଘେେ ସଂଖୟା; ପିଡଏିଫ୍ େ ସଂଖୟା (ଗପ୍ରାଗେକେ ବସି୍ଥାପିତ 

ପେବିାେ); PAF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବତି ପେବିାେ); R&R ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି R&R େ ସ୍ଥିତ ି(ସମାପ୍ତ / ଅଗ୍ରେତ ି/ ତଥାପି ଆେମ୍ଭ 

କେବିାକୁ) I 



୧୨. ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନମିତାଣ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନେୁିକି୍ତ / ଅପଗେସନ୍; ଗମାଟ ମାନବ ଶକି୍ତ ଇତୟାଦ ି I 

୧୩. ପେଗିବଶ (ସେୁକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ / ବାୟୁ ଅନୁୋୟୀ ୋେ ିକୋୋଇଥିବା ଗକାଟତ ଗକସ୍ ନଗିଦତଶେ ବବିେଣୀ I (ପ୍ରଦୂଷଣେ ପ୍ରତଗିୋଧ 

ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ / େଳ (ପ୍ରଦୂଷଣେ ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) େଦ ିଅଛ,ି କାେତୟ କେ I 

୧୪. EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କେ ବବିେଣୀ: ସ୍ୱୀକୃତ ିନଂ EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କ ନାମ; ଠକିଣା; ଗୋୋଗୋେ ନଂ  ଇ-ଗମଲ୍ ଆଇଡ;ି ମାନୟତା 
ବେତ (ବେତ A / ଗୋେୟ ବେତ ପାଇଁ ଗୋେୟ) ବେତ B ପାଇଁ  ସ୍ୱୀକୃତ ିଗକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତେି ଗବୈଧତାI 

୧୫. ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁୟଗମଣ୍ଟେୁଡକି ଅତ ିକମଗେ ୧0 ଟ ିୋଡତ କପି ଏବଂ ଏୋେ ଏକ ନେମ (ଇଗଲଗକେରାନକି୍) କପି ଇଂୋେୀଗେ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େଗିପାଟତ; ଏବଂ EIA େ ସାୋଂଶେ ଅତକିମଗେ ୧0 ୋଡତ କପି ଇଂୋେୀଗେ ଏବଂ ୋେୟ / UT କମିବା ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷାେ 

ସେକାେୀ ଭାଷାଗେ େଗିପାଟତ କେନୁ୍ତ I 

ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ତାେଖି 

ନାମ  ପଦବୀ  କମ୍ପାନୀ  ଠକିଣା 

(୯) େନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପାଇଁ ଫ୍ମତାଟ୍ I 

ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣି ବଜି୍ଞପି୍ତଗେ ଏୋ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ଗେବ: - 

୧. ପ୍ରକଳ୍ପେ ବବିେଣୀ: ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ; କମ୍ପାନୀ / ସଂେଠନେ ନାମ; ପଞି୍ଜକୃତ ଠକିଣା I 

୨. ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବସ୍ଥାନ: ପିଟ୍ / ସଗଭତ / ଖସ୍ରା ନଂ ୋଁ  ତେସଲି, େଲି୍ଲା, ୋେୟ, ପିନ୍ ଗକାଡ୍, ସୀମିତ ଅକ୍ଷାଂଶ, ସୀମିତ ଦ୍ରାଘିମା, ସଗଭତ ଅଫ୍ 

ଇଣି୍ଡଆ ଟଗପା ସଟି୍ ନଂ ନକିଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନ, ନକିଟ ବମିାନବନ୍ଦେ, ନକିଟ ଟାଉନ୍ / ସେେ / େଲି୍ଲା ମଖୁୟ କ୍ୱାଟତର୍ I 

୩. େଦ ିଗପ୍ରାଗେକେ ଏକାଧିକ ୋେୟଗେ ଏକଗେକୁୟଟ୍ େୁଏ I 

୪. ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦେୁଡ଼କିେ ବନିୟାସନେ ବବିେଣୀ I 

୫. ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ (ଲକ୍ଷଗେ): ବର୍ତ୍ତମାନେ ମଲୂୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ; ପାଣ୍ଠ ିଆବଣ୍ଟତି I EMP (କୟାପିଟାଲ୍) ପାଇଁ; CER ପାଇଁ 

ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି EMP ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ ିଦଆିେିବ I 

୬. େମ ିଆବଶୟକତା: ୋଗେ ସମଦୁାୟ େମି ଆବଶୟକ; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ ିଅଧିଗ୍ରେଣ I େମ;ି େମ ିଅଧିଗ୍ରେଣ ଗେବ ନାେିଁ 

୭. ପନୁବତାସ ଏବଂ ପୁନଃନମିତାଣ (R&R), େଦ ିଥାଏ: ଗ୍ରାମେୁଡକିେ ସଂଖୟା; ଘେେ ସଂଖୟା ପିଡଏିଫ୍ େ ସଂଖୟା (ଗପ୍ରାଗେକେ ବସି୍ଥାପିତ 

ପେବିାେ); PAF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବତି ପେବିାେ) R&R ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି R&R େ ସ୍ଥିତ ି(ସମାପ୍ତ / ଅଗ୍ରେତ ି/ ତଥାପି ଆେମ୍ଭ 

କେବିାକୁ ଦଆିେିବ I 

୮. ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନମିତାଣ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନେୁିକି୍ତ / ଅପଗେସନ୍; ଗମାଟ ମାନବ ଶକି୍ତ I 



୯. ସଂପରୂ୍ଣ୍ତ ଡାକ ଠକିଣା, ଗେଉଁଠାଗେ ଡ୍ରାଫ୍େ EIA େଗିପାଟତେୁଡକିେ କପି ଉପଲବ୍ଧ I  

ପେଶିଷି୍ଠ-୨ 

(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ) 

FORM-୧ 

୧ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବବିେଣୀ: ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ; କମ୍ପାନୀ / ସଂେଠନେ ନାମ; ପଞି୍ଜକୃତ ଠକିଣା; ଆଇନେତ ସ୍ଥିତ ି

କମ୍ପାନୀ; ମିଳତି ଉଗଦୟାେ େଦ ିଅଛ;ି ଇତୟାଦ ି

୨ ଚଠି ିପାଇଁ ଠକିଣା: ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ନାମ; ପଦବୀ; ଠକିଣା; ଡାକ ସଚୂକାଙ୍କ ଗକାଡ୍; ଇ-ଗମଲ୍ I 

ID; ଗମାବାଇଲ୍ ନଂ ;; ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମବେ, ଇତୟାଦ ିI 

୩ କାେତୟସଚୂୀ ଅନୁୋୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗଶ୍ରଣୀ: କାେତୟସଚୂୀଗେ ଆଇଟମ୍ ସଂଖୟା; ବେତ (A / B୧ / B୨); ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରକାେ I 

(ନୂତନ / ବସି୍ତାେ / ଆଧୁନକିୀକେଣ); ଇତୟାଦ ି

୪ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବସ୍ଥାନ: ପିଟ୍ / ସଗଭତ / ଖସ୍ରା ସଂଖୟା; େଁା; ତେସଲି; େଲି୍ଲା; ୋେୟ; ପିନ୍ ଗକାଡ୍; ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 
ପ୍ରକଳ୍ପ / କାେତୟକଳାପ ସାଇଟେ ଦ୍ରାଘିମା; ଇଣି୍ଡଆ ଟଗପା ସଟି୍ ନମବେେ ସଗଭତ; ଟଗପା ସଟି୍ େ କପି; ସବତାଧିକ 

MSL ଉପଗେ ଉର୍ଚ୍ତା; kml ଫ୍ାଇଲ୍; ଗପ୍ରାଗେକେ ସୀମାଠାେୁ ନକିଟତମ ସଗବତାର୍ଚ୍ ବନୟା ସ୍ତେ (HFL) େ ଦୂେତା I 
ଅଧ୍ୟୟନ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଭୂକମ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ର; ନକିଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନ; ନକିଟ ଗେଳ ଗଷ୍ଟସନଠାେୁ ଦୂେତା (କମିିଗେ); ନକିଟ ବମିାନବନ୍ଦେ; 

ନକିଟ ବମିାନବନ୍ଦେେୁ ଦୂେତା (କମିଗିେ); ନକିଟ ଟାଉନ୍ / ସେେ / େଲି୍ଲା ମୁଖୟ ତ୍ର quarter ମାସକି (ନଦିଷି୍ଟ କେନୁ୍ତ); ନକିଟେୁ 

ଦୂେତା I 
ଟାଉନ୍ / ସଟି ି/ େଲି୍ଲା ମୁଖୟ ତ୍ର quarter ମାସକି (କମିିଗେ); ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, େଲିା ପେଷିଦ, ମୁୟନସିପିାଲିଟ ିକଗପତାଗେସନ୍, 

ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା I 
(ପିନ୍ ଗକାଡ୍ ଏବଂ ଗଟଲିଗଫ୍ାନ୍ ନମବେ ସେତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଡାକ ଠକିଣା); ଇତୟାଦ ି

୫ ପ୍ରକଳ୍ପଟ ିବଜି୍ ified ପି୍ତପ୍ରାପ୍ତ industrial ଗଦୟାେିକ ଅ located ା୍ଚଳଗେ ଅବସ୍ଥିତ ଗେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛ ିକ ିନାେିଁ (େଁ / 

ନା) 
୬ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସୀମାନ୍ତ ୋେୟେୁଡକିଗେ େେବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦଇଛ ିକ ିନାେିଁ (େଁ / ନା) 
୭ େଦ ିଏକାଧିକ ୋେୟ / UT ଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଏକଗେକୁୟଟ୍ େୁଏ, ଏୋେ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ: ଗକଉଁ ୋେୟଗେ ୋେୟ / UT 

ସଂଖୟା ଗେବ I 

ନଷି୍ପାଦତି; ପ୍ରକଳ୍ପେ ମୁଖୟ ୋେୟ / UT; ଗେଉଁଠାଗେ ଗପ୍ରାଗେକେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ୋେୟ / UT େ ବବିେଣୀ I 
୮ ବକିଳ୍ପ ସାଇଟେୁଡକିେ ବବିେଣୀ I 

A ବକିଳ୍ପ ସାଇଟେୁଡକିେ ଏକ ବବିେଣୀ ୋଞ୍ଚ କୋୋଇଛ ିI 

ବକିଳ୍ପ 

ସାଇଟ୍ I 

େଁା େଲି୍ଲା ୋେୟ ସୀମିତ ଅକ୍ଷାଂଶ I 

(ଉର୍ତ୍େ) 

ସୀମାବର୍ଦ୍ଧ I 

ଦ୍ରାଘିମା (ପବୂତ) 
ଠାେୁ କୁ ଠାେୁ କୁ 

        

        

       

B ବକିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗଦଖାଉଥିବା ଟଗପା ସଟି୍ େ କପି 



୯ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପ-ଦ୍ରବୟେ ବବିେଣୀ; ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂେଚନା 
A n ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ମାମଲା I 
a ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପ-ଦ୍ରବୟେ ବବିେଣୀ I 
ଉତ୍ପାଦ / କାେତୟକଳାପ 

(ସାମଥତୟ / 

ଗକ୍ଷତ୍ର) 

ପେମିାଣ ୟୁନଟି୍ ପେବିେନ ଧାୋ / 

ପ୍ରସାେଣ I 

ଉତ୍ପାଦ / ଉପ-ଉତ୍ପାଦ I 

    

    

- ୟୁନଟି୍: - (ବାଷକି ଟନ୍ (ଟପିିଏ), ସଂଖୟା; ଗମୋ ଭଟ୍ଟ (ଗମୋୱାଟ), ଗେକେେ (ଗେ), ପ୍ରତଦିନି କଗିଲା ଲିଟେ (KLD), ଟନ୍ 

ଦ day ନକି ଚୂର୍ଣ୍ତ (TCD), କୁୟବକି୍ ମିଟେ ପ୍ରତ ିଦନି, କଗିଲାମିଟେ (କମି)ି, ପ୍ରତଦିନି ମିଲିୟନ୍ ଲିଟେ (MLD), ଲୁଚାୋଏ I 

ମାସ, ବେତ ମିଟେ, ଅନୟମାଗନ) 

- ଉତ୍ପାଦେ ପେବିେନ / ପ୍ରସାେଣ ଧାୋ (ସଡକ, ଗେଳ, କନଗଭୟେ ଗବଲେ, ପାଇପ୍ କନଗଭୟେ, ଏେଆିଲ୍ ଗୋପଗୱ, 

ଆଭୟନ୍ତେୀଣ େଳ ଉପାୟ, ସମୁଦ୍ର, ଦୁଇ କମିବା ତଗିନାଟ ିଗମାଡେ ମିଶ୍ରଣ, ଅନୟମାଗନ) 

b ପ୍ରକଳ୍ପ ବନିୟାସନେ ବବିେଣୀ I 
ଉଦି୍ଭଦ / େନ୍ତ୍ରପାତ ି/ ସୁବଧିା 
ବଷିୟଗେ ବର୍ଣ୍ତନା I 

ବନିୟାସ େଦ ିଅଛ ି

   
   

 

B ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କମିବା ଆଧୁନକିୀକେଣ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I 
a ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପ-ଦ୍ରବୟେ ବବିେଣୀ I 
ଉତ୍ପାଦ / 
କାେତୟକଳାପ 
(ସାମଥତୟ / ଗକ୍ଷତ୍ର) 

ପେମିାଣ 
ଠାେୁ 

ପେମିାଣକୁ ୟୁନଟି୍ ପେବିେନ / 
ପ୍ରସାେଣେ ଧାୋ I 
ଉତ୍ପାଦ / ଉପ-
ଦ୍ରବୟେ I 

     
     

- ୟୁନଟି୍: - (ବାଷକି ଟନ୍ (ଟପିିଏ), ସଂଖୟା; ଗମୋ ଭଟ୍ଟ (ଗମୋୱାଟ), ଗେକେେ (ଗେ), ପ୍ରତଦିନି କଗିଲା ଲିଟେ (KLD), ଟନ୍ 
ଦ day ନକି ଚୂର୍ଣ୍ତ (TCD), କୁୟବକି୍ ମିଟେ ପ୍ରତ ିଦନି, କଗିଲାମିଟେ (କମିି), ପ୍ରତଦିନି ମିଲିୟନ୍ ଲିଟେ (MLD), ଲୁଚାୋଏ 
I 
ମାସ, ବେତ ମିଟେ, ଅନୟମାଗନ) 
- ଉତ୍ପାଦେ ପେବିେନ / ପ୍ରସାେଣ ଧାୋ (ସଡକ, ଗେଳ, କନଗଭୟେ ଗବଲେ, ପାଇପ୍ କନଗଭୟେ, ଏେଆିଲ୍ ଗୋପଗୱ, 
ଆଭୟନ୍ତେୀଣ େଳ ଉପାୟ, ସମଦୁ୍ର, ଦୁଇ କମିବା ତଗିନାଟ ିଗମାଡେ ମିଶ୍ରଣ, ଅନୟମାଗନ) 
b ପ୍ରକଳ୍ପ ବନିୟାସନେ ବବିେଣୀ I 
ଉଦି୍ଭଦେ ବର୍ଣ୍ତନା ବଦିୟମାନ ପ୍ରସ୍ତାବତି ଅନ୍ତମି ବନିୟାସ ଟପି୍ପଣୀ େଦ ି

 

 

 



 େନ୍ତ୍ରପାତ ି/ ସବୁଧିା ବନିୟାସ ବନିୟାସ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପଗେ ଗେଗକୌଣସ ି

     

     

c. ପୂବତ ପେଗିବଶ କିୟିୋନସେ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ: ପବୂତ ପେଗିବଶ କିୟିୋନସେ ତାେଖି; ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ / 

SEIAA / DEIAA ଫ୍ାଇଲ ସଂଖୟା; ପୂବତ ଇସ ି(େୁଡକି) େ କପି, ସଂଗଶାଧନ, େଦ ିଥାଏ; ଇତୟାଦ ି[ସମସ୍ତ ପବୂତ- EC େ ବବିେଣୀ 
I 

ଏକାଧିକ ପୂବତ EC ପ୍ରାପ୍ତ ଗେଗଲ; ପବୂତ EC ଗେ ସଂଗଶାଧନେୁଡ଼କିେ ବବିେଣୀ, େଦ ିଅଛ]ି 

 

୧0 କଞ୍ଚାମାଲ / ଇନ୍ଧନ ଆବଶୟକତା: 
କଞ୍ଚାମାଲ୍ / 

ଇନ୍ଧନ 

ପେମିାଣ 

ବାଷକି 

ୟୁନଟି୍ ୟୁନଟି୍ ଉତ୍ସ 

(ଇନଗକଜ୍) I 

ଆମଦାନୀ, 
ଦୟାକେ ି

ନଦିଷି୍ଟ କେନୁ୍ତ I 

ଗଦଶ ଏବଂ 
େ ନାମ 

େୁ ଗପାଟତ 
ୋୋ କଞ୍ଚା I 
ସାମଗ୍ରୀ / 

ଇନ୍ଧନ I 

ଗ୍ରେଣ 

କୋୋଇଛ)ି 

ଧାୋ 
ପେବିେନ 

ଉତ୍ସେ ଦୂେତା 
I 

ଗପ୍ରାଗେକେ 
ସାଇଟ୍ େୁ 

(ଇନ୍) 

କଗିଲା ମିଟେ) 

(ଆମଦାନୀ 
ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, 

ଠାେୁ ଦୂେତା 
ଗେଉଁଠାେୁ 

ଗପାଟତ 
କଞ୍ଚାମାଲ / 

ଇନ୍ଧନ I 

ଗ୍ରେଣ 

କୋୋଇଛ ି

ଉତ୍ସେ ଦୂେତା 
I 

ଗପ୍ରାଗେକେ 
ସାଇଟ୍ େୁ 

(ଇନ୍) 

କଗିଲା ମିଟେ) 

(ଆମଦାନୀ 
ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, 

ଠାେୁ ଦୂେତା 
ଗେଉଁଠାେୁ 

ଗପାଟତ 
କଞ୍ଚାମାଲ / 

ଇନ୍ଧନ I 

ଗ୍ରେଣ 

କୋୋଇଛ ି

       

       

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡ଼କିଗେ, କଞ୍ଚାମାଲ / ଇନ୍ଧନେ ଗମାଟ ଆବଶୟକତା ଦଆିେିବ I 

- ୟୁନଟି୍: - (ବାଷକି ଟନ୍ (ଟପିିଏ), ଗମୋ ଭଟ୍ଟ (ଗମୋୱାଟ), ଗେକେେ (ଗେ), ପ୍ରତଦିନି କଗିଲା ଲିଟେ (KLD), ପ୍ରତ ିଟନ୍ କ୍ରସ୍ I 

ଦନି (TCD), ପ୍ରତଦିନି କୁୟବକି୍ ମିଟେ, କଗିଲାମିଟେ (କମିି), ପ୍ରତଦିନି ମଲିିୟନ୍ ଲିଟେ (MLD), ଅନୟମାଗନ) 

- ଉତ୍ପାଦେ ପେବିେନ / ପ୍ରସାେଣ ଧାୋ (ସଡକ, ଗେଳ, କନଗଭୟେ ଗବଲେ, ପାଇପ୍ କନଗଭୟେ, ଆେଆିଲ୍ ଗୋପଗୱ, 

ଦୁଇ କମିବା ତଗିନାଟ ିଗମାଡ୍ େ ମିଶ୍ରଣ, ଅନୟମାଗନ) 

 

୧୧ ଶକି୍ତ ଆବଶୟକତା: ପେମିାଣ (କଗିଲା ଗଭାଲେ ଏମ୍ପସ୍ (KVA)); ଉତ୍ସ; ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ବୟବସ୍ଥା (ଡେି ିଗସଟ୍ େୁଡକିେ ବବିେଣୀ); ଷ୍ଟାକ I 

ଉର୍ଚ୍ତା (ମଗିେ); ETC. 

୧୨ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା I 
 a. ୋ [େଙ୍ଗଲ େମିଗେ େମି ମାଲିକାନା ପାଟନତ (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପବୂତେୁ); ବୟକି୍ତେତ େମି; ସେକାେୀ େମି; 

ୋେସ୍ୱ େମି; ଅନୟ େମି; ସମୁଦାୟ େମି] 
 b. ୋ [କୃଷ ିଗକ୍ଷତ୍ର; ବେତୟବସୁ୍ତ / ବନ୍ଧୟା ଗକ୍ଷତ୍ର; ଚେବିା / ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର; ପଷୃ୍ଠ 



େଳ ଶେୀେ; ବସି୍ତବାସନି୍ଦା; ଶଳି୍ପ; େଙ୍ଗଲ; ଆମବେଛ; ସାମୁଦି୍ରକ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଅନୟମାଗନ (ନଦିଷି୍ଟ କେନୁ୍ତ); ଏବଂ ସମୁଦାୟ] 
୧୩ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମଲୂୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମୂଲୟ (ଲକ୍ଷଗେ) 

୧୪ ଗପ୍ରାଗେକେ EIA ବଜି୍ଞପି୍ତ ସୂଚୀଗେ ନଦିଷି୍ଟ ସାଧାେଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆକଷତି କଗେ କ ିନାେିଁ I 
(େଁ ନା)? େଦ ିେଁ, ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ (ପ୍ରକଳ୍ପେ ନାମ ଏବଂ ଦୂେତା) 
a.  ସଂେକି୍ଷତ ଗକ୍ଷତ୍ର I 
b. େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷତି ଗକ୍ଷତ୍ର I 

c. ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ର I 

d. ଆନ୍ତ State ୋେୟ / UT ସୀମା ଏବଂ ଆନ୍ତେତାତୀୟ ସୀମା I 
e. େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷତି ଗକ୍ଷତ୍ର I 

f. ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍ I 

୧୫ ଏେ ିପ୍ରସ୍ତାବଟ ିନମିନଲିଖିତ ମଧ୍ୟେୁ ଗେକ under ଣସ ିଅଧୀନଗେ ଅନୁଗମାଦନ / କିୟିୋନସ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କ ିନାେିଁ: 
େଦ ିେଁ, ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ ଏବଂ ଗସମାନଙ୍କେ ସ୍ଥିତ ିପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

a. େଙ୍ଗଲ (ସଂେକ୍ଷଣ) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୮0? (େଁ ନା) 
b. ବନୟେନୁ୍ତ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ, ୧୯୭୨? (େଁ ନା) 
c. CRZ ବଜି୍ଞପି୍ତ ୨0୧୯? (େଁ / ନା) େଦ ିେଁ, CRZ ବେତୀକେଣ ସେତି: (CRZ I (A), 

CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV (B)) 

 d. ICRZ ବଜି୍ଞପି୍ତ ୨0୧୯? (େଁ / ନା) େଦ ିେଁ, ICRZ ବେତୀକେଣ ସେତି I 

୧୬ ପୁନବତାସ ଏବଂ ପନୁ ett ସ୍ଥାପନ (R&R) େଡତି ଅଛ ିକ ି(େଁ / ନା)? 

୧୭ ପେଗିବଶ ଏବଂ ପେଗିବଶ ସଗମବଦନଶୀଳତା (୧୦ କମିି ମଧ୍ୟଗେ): 

 a. ଇଗକାଗଲାେକିାଲ୍ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବବିେଣୀ I 
ଇଗକାଗଲାେକିାଲ୍ େ 

ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ I 
ସଗମବଦନଶୀଳତା 

ନାମ ଠାେୁ ଦୂେତା 
ପ୍ରକଳ୍ପ (କମିି) 

ଟପି୍ପଣୀ 

    

    

- ଇଗକାଗଲାେକିାଲ୍ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବବିେଣୀ: - (େୁେୁତେ ପ୍ରଦୂଷତି ଗକ୍ଷତ୍ର, େେୁୁତେ ପ୍ରଦୂଷତି ଗକ୍ଷତ୍ର, ସଂେକି୍ଷତ) 

ଗକ୍ଷତ୍ର, ଇଗକା ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍, ବନୟେନୁ୍ତ କେଡିେ ଇତୟାଦ)ି 

ଖ। ବନୟେନୁ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୋତୀୟ ଗବାଡତ ଆବଶୟକ କ ିନୁଗେ ଁI 
 

b. ବନୟେନୁ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୋତୀୟ ଗବାଡତ ଆବଶୟକ କ ି(େଁ / ନା)? 
c. ପେଗିବଶ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବବିେଣୀ I 
i. ପେଗିବଶ ସଗମବଦନଶୀଳତାେ ବବିେଣୀ I ନାମ ଏେଏିଲ୍  ଟପି୍ପଣୀ 

 

   ପେଚିୟ ଦୂେତା I 
ଗସଠାେୁ 

ପ୍ରକଳ୍ପ 

 



(କମି ି

 ll ଆନ୍ତେତାତୀୟ ସମି୍ମଳନୀ ଅଧୀନଗେ ସଂେକି୍ଷତ 

ଅଞ୍ଚଳ, ୋତୀୟ କମିବା 
ଗସମାନଙ୍କେ ପେଗିବଶ, ଭାସ୍କେତୟ, ସାଂସ୍କତୃକି 

କମିବା ଅନୟାନୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୟିମ I 

ସମବନ୍ଧୀୟ ମଲୂୟ 

   

 lll ପେଗିବଶ କାେଣ ପାଇଁ େେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ କମିବା 
ସଗମବଦନଶୀଳ ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି - 

ଆଦ୍ରତଭୂମି, େଳଗସ୍ରାତ କମିବା ଅନୟାନୟ େଳେଳ, 

ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, 

େ os ବ ଗକ୍ଷତ୍ର, ପବତତ, େଙ୍ଗଲ I 

   

 iv ସଂେକି୍ଷତ, େେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ କମିବା ଉଦି୍ଭଦ ପ୍ରୋତେି 

ସଗମବଦନଶୀଳ ପ୍ରୋତ ିଦ୍ୱାୋ ବୟବେୃତ 

ଗକ୍ଷତ୍ରେୁଡକି I 

କମିବା ପ୍ରେନନ, ବସା ବାନ୍ଧବିା, ଖାଇବା, ବଶି୍ରାମ, 

ଶୀତଦନି ପାଇଁ, 

ସ୍ଥାନାନ୍ତେଣ 

   

 v ଆଭୟନ୍ତେୀଣ, ଉପକୂଳ, ସାମଦିୁ୍ରକ କମିବା ଭୂତଳ 

େଳ I 

ୋେୟ, ୋତୀୟ ସୀମା I 

   

 vl ମଗନାେଞ୍ଜନ ପାଇଁ େନସାଧାେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ବୟବେୃତ ମାେତ କମିବା ସବୁଧିା I 
ଅନୟ ପେତୟଟକ, ତୀଥତସ୍ଥାନ I 

   

 vii ପ୍ରତେିକ୍ଷା ସ୍ଥାପନେୁଡ଼କି I    

 viii ଘଞ୍ଚ େନବେୁଳ କମିବା ବଲିେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I    

 ix ସଗମବଦନଶୀଳ ମନୁଷୟ ନମିିତ େମି ବୟବୋେ 

ଦ୍ୱାୋ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳେୁଡକି (ଡାକ୍ତେଖାନା, 
ବଦିୟାଳୟ, ପୂୋ ସ୍ଥାନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସୁବଧିା I 

   

 x ଖଣିେ ପଦାଥତ I    

 xi ଅଞ୍ଚଳେୁଡକି ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ପେଗିବଶେ 

ସମ୍ମଖୁୀନ ଗୋଇସାେଛି ିI 

କ୍ଷତ ି(ଗେଉଁଠାଗେ ବଦିୟମାନ ଆଇନେତ 

ପେଗିବଶ ମାନକ କୋୋଇଛ ିI 

 

   

 xii ପ୍ରାକୃତକି ବପିଦ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳ ୋୋ ଏୋେ 

କାେଣ ଗୋଇପାଗେ I 

ପେଗିବଶ ସମସୟା ଉପସ୍ଥାପନ କେବିାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ 

   



I 

(ଭୂକମ୍ପ, ଉପଦ୍ରବ, ଭୂସ୍ଖଳନ, କ୍ଷୟ, ବନୟା 
ପେସି୍ଥିତ ିକମିବା 
ଅତୟଧିକ କମିବା ପ୍ରତକୂିଳ େଳବାୟୁ ପେସି୍ଥିତ ିI 

 d ଉପଗୋକ୍ତ ସମବନ୍ଧଗେ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାେୁ 

NoC / ଅନୁମତ ିଆବଶୟକ କ ି(େ ଁ/ ନା)? 

   

୧୮ କାେତୟ ସେତି େଡତି ପ୍ରକଳ୍ପେ ନମିତାଣ, କାେତୟ କମିବା ବାତଲି, ୋୋ ଶାେୀେକି କାେଣ ଗେବ I 

ସ୍ଥାନୀୟ ଅ in ା୍ଚଳଗେ ପେବିର୍ତ୍ତନ (ଟଗପାଗ୍ରାଫି୍, େମ ିବୟବୋେ, େଳ ଶେୀେଗେ ପେବିର୍ତ୍ତନ, ଇତୟାଦ)ି 

 ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା 
ନଶିି୍ଚତକେଣ I 

େଁ / 

ନା 
ଏୋେ ବବିେଣୀ 
(ସେତି) I 

ଆନୁମାନକି 

ପେମିାଣ / ୋେ, 

ଗେଉଁଠାଗେ 

ସମ୍ଭବ) ସେତି I 

ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ 

I 

  

i େମି ବୟବୋେ, େମି 
ଆବେଣ କମିବା ସ୍ଥାୟୀ 
କମିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପେବିର୍ତ୍ତନ I 

େମି ବୟବୋେେ ତୀେତା 
ସେତି ଟଗପାଗ୍ରାଫି୍ 

(ସେତି) I 

ସ୍ଥାନୀୟ େମି ବୟବୋେ 

ଗୋେନାକୁ ସମ୍ମାନ)? 

    

ii ବଦିୟମାନ େମ,ି ଉଦି୍ଭଦ 

ଏବଂ ଗକାଠାେ କିୟିୋନସ? 

    

iii ନୂତନ େମ ିବୟବୋେ 

ସୃଷ୍ଟ?ି 

    

iv ନମିତାଣ ପବୂତ ଅନୁସନ୍ଧାନ 

େଥା। େର୍ତ୍ତ, ମାଟ ି

ପେୀକ୍ଷା? 

    

v ନମିତାଣ କାେତୟ?     

vi ଭାଙି୍ଗବା କାମ?     

vii ନମିତାଣ କାେତୟ କମିବା େୃେ 

ନମିତାଣ ପାଇଁ ବୟବେୃତ 

ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନେୁଡକି I 

ନମିତାଣ ଶ୍ରମକି? 

    



viii ଭୂତଳ ଗକାଠାେୁଡ଼କି 

ଉପଗେ, ସଂେଚନା ସେତି 

େ ar ଖୟ କାେତୟେୁଡ଼କି I 

ସଂେଚନା, କଟା ଏବଂ 
ପୂର୍ଣ୍ତ କମିବା ଖନନ I 

    

ix ଖଣି କମିବା ଟଗନଲିଂ ସେତି 

ଭୂତଳ କାେତୟ? 

    

x ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ କାେତୟ?     

xi ଗଡ୍ରେଂି?     

xii ଅଫ୍ଗଶାେ େଠନ?     

xiii ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ 

ପ୍ରକ୍ରିୟା? 

    

xiv ଦ୍ରବୟ କମିବା ସାମଗ୍ରୀ 
ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବଧିା? 

    

xv କଠନି ବେତୟବସୁ୍ତ କମିବା 
ତେଳ ପଦାଥତେ ଚକିତି୍ସା 
କମିବା ନଷି୍କାସନ ପାଇଁ 
ସୁବଧିା I 
ପ୍ରବାେ? 

    

xvi କାେତୟକ୍ଷମ 
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ 
ଦୀଘତକାଳୀନ େୃେ ପାଇଁ 
ସୁବଧିା? 

    

 

 

 xvii ନମିତାଣ କମିବା କାେତୟ 

ସମୟଗେ ନୂତନ ସଡକ, 

ଗେଳ କମିବା ସମଦୁ୍ର 

ୋତାୟାତ 

  

 xviii ନୂତନ ସଡକ, ଗେଳ, 

ବାୟୁ େଳବାେୀ କମିବା 
ଅନୟାନୟ ପେବିେନ 

ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ିI 

  



ନୂତନ କମିବା ପେବିର୍ତ୍ତି 

େୁଟ ଏବଂ ଗଷ୍ଟସନ, 

ବନ୍ଦେ, ବମିାନ ବନ୍ଦେ 

ଇତୟାଦ ିଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କ?ି 

 xix ବଦିୟମାନ ପେବିେନ 

ମାେତ କମିବା ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ବନ୍ଦ 

କମିବା ବବିଧିତା I 
ଟ୍ରାଫି୍କ୍ େତବିଧିିଗେ 

ପେବିର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛ ିକ?ି 

  

 xx ନୂତନ କମିବା ବଚି୍ଛନି୍ନ 

ଟ୍ରାନସମସିନ ଲାଇନ କମିବା 
ପାଇପଲାଇନ? 

  

 xxi ଇମ୍ପାଉଣ୍ଡଗମଣ୍ଟ, ଡୟାମିଂ, 
କଲଭେଂି, େଅିଲିଗମଣ୍ଟ 

କମିବା ଅନୟାନୟ 

ପେବିର୍ତ୍ତନ I 

େଳଗସ୍ରାତ କମିବା 
େଳେଳେ 

ୋଇଗଡ୍ରାଗଲାେ ିପାଇଁ? 

  

 xxii ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ରସଂିେୁଡକି?   

 xxiii େଳେ ଅବକ୍ଷୟ ବା 
ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ଭୂମ ିକମିବା 
ଭୂପଷୃ୍ଠ େଳ ସୃଷ୍ଟ ିକଗେ? 

  

 xxiv େଳଗସ୍ରାତଗେ ପେବିର୍ତ୍ତନ 

କମିବା ଗଡ୍ରଗନେକୁ 

ପ୍ରଭାବତି କେୁଥିବା ଭୂମ ି

ପଷୃ୍ଠଗେ ପେବିର୍ତ୍ତନ I 

େନ୍-ଅଫ୍? 

  

 xxv ନମିତାଣ, କାେତୟ ପାଇଁ 

କମତଚାେୀ କମିବା 
ସାମଗ୍ରୀେ ପେବିେନ I 

ବାତଲି? 

  

 xxvi ଦୀଘତକାଳୀନ ବସିେତନ 

କମିବା ବସିେତନ କମିବା 
ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ କାେତୟ? 

  

 xxvii ଡସିମିଶନ ସମୟଗେ   



ଚାଲୁଥିବା କାେତୟକଳାପ 

ୋୋ ଏକ ଗୋଇପାଗେ 

I 

ପେଗିବଶ ଉପଗେ 

ପ୍ରଭାବ? 

 xxviii ଅସ୍ଥାୟୀ କମିବା ସ୍ଥାୟୀ 
ଭାବଗେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ 

ଗଲାକଙ୍କ ପ୍ରବାେ? 

  

 xxix ବଗିଦଶୀ ପ୍ରୋତେି 

ପେଚିୟ? 

  

 xxx ଗଦଶୀ ପ୍ରୋତେି କ୍ଷତ ି

କମିବା ଗେଗନଟକି 

ବବିଧିତା? 

  

 xxxi ଅନୟ କ actions ଣସ ି

କାେତୟ? 

  

୧୯ ପଦାଥତ, ସାମଗ୍ରୀେ ବୟବୋେ, ସଂେକ୍ଷଣ, ପେବିେନ, ପେଚିାଳନା କମିବା 
ଉତ୍ପାଦନ, ୋୋ କ୍ଷତକିାେକ ଗୋଇପାଗେ I 

ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କମିବା ପେଗିବଶ କମିବା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବା 
ଅନୁଭବ ଗୋଇଥିବା ବପିଦ ବଷିୟଗେ ଚନି୍ତା ବ raise ାାଏ I 

  

  ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା 
ନଶିି୍ଚତକେଣ I 

େଁ / 

ନା 
ଏୋେ ବବିେଣୀ 
(ସେତି) I 

ଆନୁମାନକି ପେମିାଣ / 

ୋେ, 

ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ) 

ସେତି I 

ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I 

  i ପଦାଥତ କମିବା ସାମଗ୍ରୀେ 

ବୟବୋେ, ୋୋ 
ବପିଜ୍ଜନକ (MSIHC 

ଅନୁୋୟୀ) I 
ନୟିମ) ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 

କମିବା ପେଗିବଶକୁ 

(ଉଦି୍ଭଦ, େୀବେନୁ୍ତ ଏବଂ 
େଳ) I 

ଗୋୋଣ)? 

 

  ii ଗୋେେ ଘଟଣାଗେ 

ପେବିର୍ତ୍ତନ କମିବା ଗୋେ 

 



ଗଭକେେକୁ ପ୍ରଭାବତି 

କଗେ (େଥା। 

କୀଟ କମିବା େଳ ଦ୍ 

diseases ାାୋ 
ଗେଉଥିବା ଗୋେ)? 

  iii ଗଲାକଙ୍କ କଲୟାଣକୁ 

ପ୍ରଭାବତି କେନୁ୍ତ େଥା। 

େୀବନ ଅବସ୍ଥା 
ପେବିର୍ତ୍ତନ କେ?ି 

 

  iv ଅସୁେକି୍ଷତ ଗୋଷ୍ଠୀ 
ଗେଉମଁାଗନ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ 

ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଭାବତି 

ଗୋଇପାେନ୍ତ ିI 

େଥା ଡାକ୍ତେଖାନା 
ଗୋେୀ, ଶଶୁି, ବୃର୍ଦ୍ଧ 

ଇତୟାଦ?ି 

 

  v ଅନୟ କ reasons ଣସ ି

କାେଣ ଅଛ ିକ?ି 

 

୨0 ପ୍ରଦୂଷକ କମିବା କ any ଣସ ିବପିଜ୍ଜନକ, ବଷିାକ୍ତ କମିବା ବଷିାକ୍ତ ପଦାଥତକୁ ବାୟୁକୁ ମକୁ୍ତ କେବିା (ଗକେ ି/ ଘଣ୍ଟା) 
  ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା 

ନଶିି୍ଚତକେଣ I 

େଁ / 

ନା 
ଏୋେ ବବିେଣୀ 
(ସେତି) I 

ଆନୁମାନକି ପେମିାଣ / 

ୋେ, 

ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ) 

ସେତି I 

ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I 

 i ସି୍ଥେେୁ େୀବାଶେ ଇନ୍ଧନେ 

ୋଗଳଣେୁି ନେିତମନ କମିବା 
I 

ଗମାବାଇଲ୍ ଉତ୍ସ? 

  

 ii ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ 

ନେିତମନ? 

  

 iii ଗଷ୍ଟାଗେଜ୍ କମିବା 
ପେବିେନ ସେତି 

ସାମଗ୍ରୀ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେୁ 

ନେିତମନ? 

  



 iv ଉଦି୍ଭଦ ଏବଂ ନମିତାଣ 

କାେତୟେୁ ନେିତମନ ଏବଂ I 
ଉପକେଣ? 

  

 v ନମିତାଣ ସେତି ସାମଗ୍ରୀ 
ପେଚିାଳନାେୁ ଧୂଳ ିବା 
ଦୁେତନ୍ଧ I 

ସାମଗ୍ରୀ, େଳ ନଷି୍କାସନ 

ଏବଂ ବେତୟବସୁ୍ତ? 

  

 vi ବେତୟବସୁ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନେୁ 

ନେିତମନ? 

  

 vii ଗଖାଲା ଆକାଶଗେ ବେତୟ 

େଳବିା ଠାେୁ ନେିତମନ 

(େଥା ସିାସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, 
ନମିତାଣ ଆବେତନା)? 

  

 viii ଅନୟ କ sources ଣସ ି

ଉତ୍ସେୁ ନେିତମନ? 

  

୨୧ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟ,ି ଏବଂ ଆଗଲାକ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ାପେ ନେିତମନ I 

 ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା ନଶିି୍ଚତକେଣ I େଁ / 

ନା 
ଏୋେ ବବିେଣୀ 
(ସେତି) I 

ଆନୁମାନକି ପେମିାଣ / 

ୋେ, 

ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ) 

ସେତି I 

େ ଉତ୍ସ 

 

    ସୂଚନା ଉତ୍ସ ସେତି I 

ତଥୟ 

 i େନ୍ତ୍ରେ କାେତୟେୁ େଥା। 

ଇଞି୍ଜନ୍, ଗଭଣ୍ଟଗିଲସନ୍ 

ପିାଣ୍ଟ, 

କ୍ରସର୍? 

  

 ii ଶଳି୍ପ କମିବା ସମାନ 

ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ? 

  

 iii ନମିତାଣ କମିବା ଭାଙି୍ଗବା 
ଠାେୁ? 

  

 iv ବିାଷ୍ଟିଂ କମିବା ପିଲିଂେୁ?   

 v ନମିତାଣ କମିବା କାେତୟକ୍ଷମ   



ଟ୍ରାଫି୍କେୁ? 

 vi ଆଗଲାକ କମିବା କୁଲିଂ 
ସଷି୍ଟମେୁ? 

  

 vii ଅନୟ କ sources ଣସ ି

ଉତ୍ସେୁ? 

  

୨୨ ଭୂମଗିେ କମିବା େଳ ନଷି୍କାସନେୁ ଭୂମ ିକମିବା େଳ ଦୂଷତି ଗେବାେ ଆଶଙ୍କା I 
େଳ, ଭୂତଳ େଳ, ଉପକୂଳ େଳ କମିବା ସମଦୁ୍ର I 

  ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା 
ନଶିି୍ଚତକେଣ I 

େଁ / 

ନା 
ଏୋେ ବବିେଣୀ 
(ସେତି) I 

ଆନୁମାନକି ପେମିାଣ / 

ୋେ, 

ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ) 

ସେତି I 

ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I 

 i ବପିଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ 
ପେଚିାଳନା, ସଂେକ୍ଷଣ, 

ବୟବୋେ କମିବା ଛଞି୍ଚବିା 
ଠାେୁ? 

  

 ii େଳ ନଷି୍କାସନ କମିବା 
ଅନୟାନୟ େଳ 

ନଷି୍କାସନଠାେୁ ଆେମ୍ଭ 

କେ ିେଳ କମିବା େମି 
ପେତୟନ୍ତ I 

(ଆଶାକୋୋଇଥିବା 
ଗମାଡ୍ ଏବଂ ଡସିଚାେତେ 

ସ୍ଥାନ)? 

  

 iii ପ୍ରଦୂଷଣକାେୀଙ୍କ ଦ୍ By 

ାାୋ ସ୍ଥଳଭାେଗେ କମିବା 
ଭିତେକୁ ବାୟୁ ନେିତତ 

େୁଏ I 

ପାଣି? 

  

 iv ଅନୟ କ sources ଣସ ି

ଉତ୍ସେୁ? 

  

 v ପେଗିବଶଗେ ପ୍ରଦୂଷକ 

ପଦାଥତେ ଦୀଘତକାଳୀନ 

ନମିତାଣ ଗେବାେ ଆଶଙ୍କା 

  



ଅଛ ିକ?ି 

ଏେ ିଉତ୍ସେୁ? 

୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପେ ନମିତାଣ କମିବା କାେତୟ ସମୟଗେ ଦୁଘତଟଣାେ ଆଶଙ୍କା, ୋୋ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପଗେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାଗେ I 

ପେଗିବଶ 

  ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା 
ନଶିି୍ଚତକେଣ I 

େଁ / 

ନା 
ଏୋେ ବବିେଣୀ 
(ସେତି) I 

ଆନୁମାନକି ପେମିାଣ / 

ୋେ, 

ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ) 

ସେତି I 

ସୂଚନା ତଥୟେ ଉତ୍ସ I 

 i ଗଷ୍ଟାଗେଜ୍, େୟାଣ୍ଡଲିଂ, 
ବୟବୋେ କମିବା ଠାେୁ 

ବଗିଫାେଣ, ସି୍ପଗଲଜ୍, 

ଅଗି୍ନ ଇତୟାଦେୁି I 

ବପିଜ୍ଜନକ ପଦାଥତେ 

ଉତ୍ପାଦନ? 

  

 ii ଅନୟ କ reasons ଣସ ି

କାେଣେୁ? 

  

 iii ପ୍ରାକୃତକି ବପିେତୟୟ 

ଦ୍ୱାୋ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ 

ପ୍ରଭାବତି ଗୋଇପାଗେ 

କ?ି 

ପେଗିବଶେ କ୍ଷତ ି(େଥା 
ବନୟା, ଭୂକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, 

କିାଉଡ୍ ବଷ୍ଟତ ଇତୟାଦ)ି? 

  

୨୪ କାେକେୁଡକି ୋୋକ ିବଗିବଚନା କୋେିବା ଉଚତି (ଗେପେକି ିପେଣିାମମୂଳକ ବକିାଶ) ୋୋ 
ପେଗିବଶକୁ ଗନଇପାଗେ I 

ପ୍ରଭାବେୁଡକି କମିବା ଅନୟାନୟ ବଦିୟମାନ କମିବା ଗୋେନାବର୍ଦ୍ଧ କାେତୟକଳାପ ସେତି ସମନିବତ 

ପ୍ରଭାବେୁଡକିେ ସମ୍ଭାବନା I 

 

  ସୂଚନା / ୋଞ୍ଚ ତାଲିକା 
ନଶିି୍ଚତକେଣ I 

େଁ / 

ନା 
ଏୋେ ବବିେଣୀ 
(ସେତି) I 

ଆନୁମାନକି ପେମିାଣ / 

ୋେ, 

ଗେଉଁଠାଗେ ସମ୍ଭବ) 

ସେତି I 



ସୂଚନା ଉତ୍ସ d 

 i ସୋୟକ ସବୁଧିା, 
ଆନୁସଙି୍ଗକ ବକିାଶେ 

ବକିାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ 

ନଅି I 

କମିବା ବକିାଶ ଦ୍ୱାୋ 
ଗପ୍ରାଗେକେ ଦ୍ୱାୋ 
ଉଗର୍ତ୍େତି ୋୋ ପ୍ରଭାବ 

ପକାଇପାଗେ I 

ପେଗିବଶ ଉପଗେ େଥା: 
ସୋୟକ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି 
(ସଡକ, ଶକି୍ତ) I 

ଗୋୋଣ, ବେତୟବସୁ୍ତ 

କମିବା ବେତୟ େଳେ ଚକିତି୍ସା 
ଇତୟାଦ)ି; େୃେ ବକିାଶ; 

ଗୋୋଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ଏବଂ 
ଡାଉନି୍ରରଗେ ଶଳି୍ପେୁଡକି; 

ଅନୟ କ? ଣସ?ି 

  

 ii ସାଇଟେ ବୟବୋେ 

ପଗେ ଆଗେଇ ନଅି, 

ୋୋ ଉପଗେ ଏୋେ 

ପ୍ରଭାବ ପଡପିାଗେ I 

ପେଗିବଶ? 

  

 iii ପେବର୍ତ୍ତୀ ବକିାଶ ପାଇଁ 

ଏକ ଉଦାେେଣ ସ୍ଥେି 

କେନୁ୍ତ? 

  

 iv ଅନୟାନୟ ବଦିୟମାନେ 

ନକିଟତେତା ଗେତୁ 

ଏକତ୍ରତି ପ୍ରଭାବେୁଡକି 

େଖନୁ୍ତ I 

ସମାନ ପ୍ରଭାବ ସେତି 

ଗୋେନାବର୍ଦ୍ଧ 

ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି? 

  

୨୫ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଗେ ବଚିାୋଧୀନ ଥିବା କ Court ଣସ ିଗକାଟତ ମାମଲା (େଁ / ନା); େଦ ିେଁ, ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

୨୬ ପେଗିବଶ (ସୁେକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ / ବାୟୁ (ପ୍ରଦୂଷଣେ ନେିାକେଣ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନୟିମ / େଳ 

ଅଧୀନଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ନଗିଦତଶ I 

(ପ୍ରଦୂଷଣେ ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନୟିମ (େଁ / ନା; େଦ ିେଁ, ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

 



୨୭ ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁୟଗମଣ୍ଟେଡୁକି I 

 a ପି୍ର-ଫି୍େବିଲିିଟ ିେଗିପାଟତେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ)   

 b ପି୍ର-ଫି୍େବିଲିିଟ ିେଗିପାଟତେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ)   

 c ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କମିବା ପ୍ରାଧିକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ ly ାାୋ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ କଭର୍ 

ଗଲଟର୍ ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ (pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ I 

  

  ଗକବଳ)   

 d ବୟକି୍ତଙ୍କ ସମଥତନଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ uly ାାୋ ସ୍ signed ାାକ୍ଷେତି 

ପ୍ରାଧିକେଣେ ଏକ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ I 

ଉପଗଭାକ୍ତା ଏଗେନିସ ତେଫ୍େୁ ଏେ ିଅନୁପ୍ରଗୟାେ କେବିା (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ 

କେନୁ୍ତ) 

  

୨୮ ଅଣ୍ଡେଗଟକଂି I 
 ଏେପିେ ିଭାବଗେ ପ୍ରଗୟାେ ଏବଂ ଏନଗକିାେେଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସଗବତାର୍ତ୍ମ ଗବାଲି 

ସତୟତା ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

ଗମାେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଶି୍ belief ାାସ ଏବଂ ମଁ ୁୋଗଣ ଗେ େଦ ିତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନାେ କ part ଣସ ିଅଂଶ ମଥିୟା 
କମିବା ବଭି୍ରାନ୍ତକାେୀ ଗବାଲି େଣାପଡଛି ିI 

ଗେକ any ଣସ ିପେତୟାୟଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କୋେିବ ଏବଂ କିୟିୋନସ ଦଆିେିବ, େଦ ିଆମେ ବପିଦ 

ଏବଂ ମୂଲୟଗେ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତୟାୋେ କୋେିବ I 

ଉପଗୋକ୍ତ ସେତି, ମଁୁ ଏଠାଗେ ଏକ କାେତୟ ଗଦଉଛ ିଗେ ଏୋ ପଗେ କ activity ଣସ ିକାେତୟକଳାପ / ନମିତାଣ / 

ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ନଆିୋଇ ନାେିଁ I 
 ନାମ; ପଦବୀ; କମ୍ପାନୀ; ଠକିଣା 
ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 

୧. ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗେେଗୁଲସନ୍ ଗୋନ୍ ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨0୧୯ ଅଧୀନଗେ କିିୟୋନସ ସେତି େଡତି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଗବଦନ ସେତି ଦାଖଲ କେବି I 

CRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟକଳାପକୁ ଦଶତାଇ, ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଗେନିସେୁଡକି ମଧ୍ୟେୁ ଗୋଟଏି ଦ୍ୱାୋ ନଦିଷି୍ଟ ଭାବଗେ ପଥୃକ ଗୋଇଛ ିI C.R.Z 

(ଗେ 

ToR େ ପେତୟାୟ) ଏବଂ ୋେୟ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋନ୍ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟ ଅଥେଟିେି ସୁପାେଶି (EC େ ପେତୟାୟଗେ) I 

C.R.Z. େ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁୋୟୀ ଆବଶୟକ କିିୟୋନସ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ କାେତୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନଆିେିବ I 

CRZ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ବଜି୍ଞପି୍ତ, ୨0୧୯ I 

୨. ୋତୀୟ ଉଦୟାନ, ଅଭୟାେଣୟ, ବାଗୟାସାଇଫ୍ର୍ େେିଭତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତେେ ୧0 କଗିଲାମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ ଅବସ୍ଥତି ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ I 

ୱାଇଲଡ ଆନମିଲସେ କେଡିେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ମୁଖୟ ବନୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାୋ େଥାଥତ ଭାବଗେ ପ୍ରାମାଣକୃିତ ମାନଚତି୍ର ଦାଖଲ କେଗିବ I 

ୱାଗଡତନ ଏେ ିବ features ଶଷି୍ଟୟେଡୁକି ଗପ୍ରାଗେକେ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୁଖୟଙ୍କ ସୁପାେଶି କମିବା ମନ୍ତବୟେୁଡକି ଦଶତାଉଛ ିI 

ଏଥିଗେ ୱାଇଲଡ ଲାଇଫ୍ ୱାଗଡତନ (ପବୂତ EC େ ପେତୟାୟଗେ) I 

୩. ସ୍କପିଂ / ପବୂତ ପେଗିବଶ ପାଇଁ ଆଗବଦନ ଦାଖଲ ସେତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେତି ସମସ୍ତ ଚଠି ିI 

କିିୟୋନସ, ପେବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ, ଗେପେ ିସମୟ ସମୟଗେ ଆବଶୟକ ଗୋଇପାଗେ, EAC ବ Meeting ଠକଗେ ଅଂଶଗ୍ରେଣ I 

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ତେଫ୍େୁ ଗକବଳ ପ୍ରାଧିକୃତ ଦସ୍ତଖତକାେୀଙ୍କ ଦ୍ made ାାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋେିବ। ସ୍ authorized ାୀକୃତ ସ୍ sign 

ାାକ୍ଷେକାେୀ କେବିା ଉଚତି୍ I 

ନଦିଷି୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ authorized ାୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଦସ୍ତଖତକାେୀ ଗବାଲି ତାଙ୍କେ ଦାବକୁି ସମଥତନ କେ ିଏକ ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ ଦାଖଲ କେନୁ୍ତ I 

 



 

ପେଶିଷି୍ଟ - III 

(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ) 

FORM-୧A 

ପେଗିବଶ ପ୍ରଭାବେୁଡକିେ ତାଲିକା ୋଞ୍ଚ କେନୁ୍ତ I 

(ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକମାଗନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କେବିା ଆବଶୟକ କେନ୍ତ ିଏବଂ ଗେଉଁଠାଗେ ଆବଶୟକ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ତ ିI 

ଫ୍ମତ ସେତି ବୟାଖୟାକାେୀ ଟପି୍ପଣୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବତି ପେଗିବଶ ପେଚିାଳନା ସେତି ଦାଖଲ କେନୁ୍ତ I 

 

SI ଆଇଟମ୍ I ବବିେଣୀ 
େୁଡକି 

୧ େମି ପେଗିବଶ  
୧.୧ ବଦିୟମାନ େମିେମା ପ୍ରକଳ୍ପେୁ େଗଥଷ୍ଟ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଗେବ କ ିୋୋ ସେତି ସମାନ ନୁଗେ ଁI 

ପେଗିବଶ? 
(ପ୍ରସ୍ତାବତି େମିେମା ନଶିି୍ଚତ ଭାବଗେ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଅନୁଗମାଦତି ମାଷ୍ଟେ ପାିନ୍ / ବକିାଶ ଗୋେନା ସେତି ଅନୁେୂପ 
ଗେବା ଆବଶୟକ I ପେବିର୍ତ୍ତନ I 
େଦ ିେମି ମାଲିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ଆଇନେତ ଅନୁଗମାଦନ ଦାଖଲ େୁଏ) 

 

୧.୨ େମି ଗକ୍ଷତ୍ର, ନମିିତ ଗକ୍ଷତ୍ର, େଳ ବୟବୋେ, ଦୃଷି୍ଟେୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଶୟକତା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କେ I 
ଶକି୍ତ ଆବଶୟକତା, ସଂଗୋେୀକେଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସବୁଧିା, ପାକଂି ଆବଶୟକତା ଇତୟାଦ ିI 

 

୧.୩ ପ୍ରସ୍ତାବତି ସାଇଟ ନକିଟଗେ ଥିବା ବଦିୟମାନ ସୁବଧିାେୁଡ଼କି ଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବତି କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ଭାବୟ 
ପ୍ରଭାବେୁଡକି କ’ଣ? 
(ଗେପେକି ିଗଖାଲା ସ୍ଥାନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସବୁଧିା, ବଦିୟମାନ େମିେ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇଁ 
ବଶିଙୃ୍ଖଳା I 
ପେଗିବଶ 

 

୧.୪ କ୍ଷୟକ୍ଷତ,ି ଅବନତ ିଏବଂ ଅସ୍ଥେିତା ଗେତୁ କ significant ଣସ ିେେୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ େମି ବୟାଘାତ ଘଟବି କ?ି 
(ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ 
ମୃର୍ତ୍କିା ପ୍ରକାେ, ope ାୁଲା ବଗିେଷଣ, ଅବସାଦେ ଦୁବତଳତା, ଭୂକମ୍ପ ଇତୟାଦ ିଦଆିୋଇପାଗେ I 

 

୧.୫ ଏେ ିପ୍ରସ୍ତାବଗେ ପ୍ରାକୃତକି ଗଡ୍ରଗନେ ସଷି୍ଟମେ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ଗେବ କ?ି (ଏକ କଣୁ୍ଟର୍ ମାନଚତି୍ର 
ଗଦଖାଉଥିବା ବଷିୟଗେ ବବିେଣୀ ଦଅିନୁ୍ତ I 
ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବସବିା ନକିଟଗେ ପ୍ରାକୃତକି େଳ ନଷି୍କାସନ I 

 

୧.୬ ନମିତାଣ କାେତୟକଳାପ କାଟବିା, ଭେବିା, ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ ଇତୟାଦଗିେ ଗକଗତ ପେମିାଣେ ପଥୃିବୀ କାେତୟ େଡତି I 
(େଡତି ପଥୃିବୀ କାେତୟେ ପେମିାଣ, ସାଇଟ୍ ବାୋଗେ ଭେପୂେ ସାମଗ୍ରୀ ପେବିେନ ଇତୟାଦ ିବଷିୟଗେ 

 



ବବିେଣୀ ଦଅି I) 
୧.୭ ନମିତାଣ ସମୟ ମଧ୍ୟଗେ େଳ ଗୋୋଣ, ବେତୟବସୁ୍ତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଇତୟାଦ ିବଷିୟଗେ ବବିେଣୀ ଦଅି I  
୧.୮ ନମିନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦ୍ରତଭୂମି ପେବିର୍ତ୍ତନ ଗେବ କ?ି (କମ୍ ମିଛ ଏବଂ ଆଦ୍ରତଭୂମେିୁଡକି କପିେ ିମିଳୁଛ ିତାୋେ 

ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 
ପ୍ରସ୍ତାବତି କାେତୟକଳାପେୁ ପେବିର୍ତ୍ତି) 

 

୧.୯ ନମିତାଣ ସମୟଗେ ନମିତାଣ ବେତୟବସୁ୍ତ ଏବଂ ବେତୟବସୁ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରତ ିବପିଦ ସୃଷ୍ଟ ିକଗେ କ?ି (ବଭିିନ୍ନ ପେମିାଣ 
ଦଅିନୁ୍ତ I 
ନମିତାଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ନଷି୍କାସନ କେବିାେ ମାଧ୍ୟମ ସେତି ନମିତାଣ ସମୟଗେ ସୃଷ୍ଟ ିଗେଉଥିବା ବେତୟବସୁ୍ତ) 

 

୨ େଳ ପେଗିବଶ  
୨.୧ ଆବଶୟକତାକୁ ଭାଙି୍ଗବା ସେତି ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମଦୁାୟ େଳ ଆବଶୟକତା ଦଅି I 

ବଭିିନ୍ନ ବୟବୋେ େଳେ ଆବଶୟକତା କପିେ ିପେୂଣ ଗେବ? ଉତ୍ସ ଏବଂ ପେମିାଣ ଦଶତାନୁ୍ତ ଏବଂ ଏକ େଳ 
ଗୋୋନୁ୍ତ I 
ବାଲାନସ ଗଷ୍ଟଟଗମଣ୍ଟ 

 

୨.୨ ପ୍ରସ୍ତାବତି େଳ ଉତ୍ସେ କ୍ଷମତା (ନଭିତେଶୀଳ ପ୍ରବାେ କମିବା ଅମଳ) କ’ଣ?  
୨.୩ ଆବଶୟକ େଳେ େଣୁବର୍ତ୍ା କ’ଣ, େଦ ିଗୋୋଣ ଏକ ପ municipal େପାଳକିା ଉତ୍ସେୁ ନୁଗେ?ଁ 

(ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 
େଳେ ଗଶ୍ରଣୀ ସେତି ଶାେୀେକି, ୋସାୟନକି, େ ological ବକି େୁଣ) 

 

୨.୪ ବଗିଶାଧିତ ବେତୟେଳେ ପନୁ yc ବୟବୋେେୁ ଗକଗତ େଳ ଆବଶୟକତା ପୂେଣ ଗୋଇପାେବି? (ବବିେଣୀ 
ଦଅିନୁ୍ତ I 
ପେମିାଣ, ଉତ୍ସ ଏବଂ ବୟବୋେ 

 

୨.୫ ଅନୟ ଉପଗଭାକ୍ତାମାନଙ୍କଠାେୁ େଳେ ବଭି୍ରାଟ ଗେବ କ?ି (ଦୟାକେ ିଅନୟ ଉପଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ 
କେନୁ୍ତ I 
ବଦିୟମାନ ବୟବୋେ ଏବଂ ବୟବୋେ ପେମିାଣ) 

 

୨.୬ ପ୍ରସ୍ତାବତି କାେତୟକଳାପେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବେତୟେଳେୁ ବର୍ଦ୍ଧତି ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାେ କ’ଣ? (ଦଅି 
ପ୍ରସ୍ତାବତି କାେତୟକଳାପେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବେତୟେଳେ ପେମିାଣ ଏବଂ େଚନା ବଷିୟଗେ ବବିେଣୀ) 

 

୨.୭ େଳ ଅମଳେୁ ପୂେଣ ଗୋଇଥିବା େଳ ଆବଶୟକତାେ ବବିେଣୀ ଦଅିନୁ୍ତ? ସୃଷ୍ଟ ିଗୋଇଥିବା ସୁବଧିାେୁଡ଼କିେ 
ସବଗିଶଷ ତଥୟ ସୋନୁ୍ତ I 

 

୨.୮ େନ୍ଅଫ୍ ଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗେତୁ ଘଟୁଥିବା େମି ବୟବୋେ ପେବିର୍ତ୍ତନେୁଡ଼କିେ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ 
ଗେବ? 
ଦୀଘତ ଅବଧିଗେ ଗପାଷ୍ଟ ନମିତାଣ ପେତୟାୟଗେ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ବ characteristics ଶଷି୍ଟୟେୁଡକି (ପେମିାଣକି 
ଏବଂ େଣୁାତ୍ମକ) I 
ଆଧାେ? ଏୋ କ flood ଣସ ିପ୍ରକାଗେ ବନୟା ପେସି୍ଥିତ ିକମିବା େଳ ଲୋଇବା ସମସୟାକୁ ବ ate ାାଇବ 
କ?ି 

 

୨.୯ ଭୂତଳ େଳ ଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ? (ଭୂତଳ େଳେ ଟୟାପ୍ ଗେବ କ?ି 
ଭୂତଳ େଳ ଗଟବୁଲେ ବବିେଣୀ, େଚିାେତ କ୍ଷମତା, ଏବଂ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଗମାଦନ, େଦ ିI 
ଗେକ any ଣସ ି

 



୨.୧0 େମି ପ୍ରଦୂଷଣ କେୁଥିବା ନମିତାଣ କାେତୟେୁ ଗୋକବିା ପାଇଁ ଗକଉଁ ସତକତତା / ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ କୋୋଏ & 
େଳେଳ? (ପେମିାଣ ଏବଂ ପ୍ରତକୂିଳ im କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନଆିୋଇଥିବା ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକିେ ବବିେଣୀ 
ଦଅିନୁ୍ତ I 

 

୨.୧୧ ସାଇଟ ଭିତେୁ storm ଡ଼ େଳ କପିେ ିପେଚିାଳତି େୁଏ? 
ଗକ୍ଷତ୍ର, ଏକ ସାଇଟ୍ ଗଲଆଉଟ୍ ସଚୂକ ବଷିୟବସୁ୍ତ ସ୍ତେ ସେତି ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ଗଡ୍ରଗନଜ୍ 
ସୁବଧିାେୁଡ଼କିେ ବବିେଣୀ) 

 

୨.୧୨ ନମିତାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନଗିୟାେନ ବଗିଶଷତ the ଶଖିେ ଅବସ୍ଥାଗେ ଅପେଷି୍କାେ ପେସି୍ଥିତ ିସୃଷ୍ଟ ିକେବି କ?ି 
ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଚାେପିାଖଗେ (ସଠକି୍ ବୟାଖୟା ସେତି େଥାଥତତା I 

 

୨.୧୩ େଳ ନଷି୍କାସନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରେ, ଚକିତି୍ସା ଏବଂ ନେିାପଦ ନଷି୍କାସନ ପାଇଁ ଗକଉଁ ଅନ୍-ସାଇଟ୍ ସବୁଧିା ଗୋୋଇ 

ଦଆିୋଇଛ?ି (ବବିେଣୀ ଦଅିନୁ୍ତ I 

ବେତୟେଳ ଉତ୍ପାଦନ ପେମିାଣେ, ପନୁ technology ବୟବୋେ ପାଇଁ ପ୍ରେୁକି୍ତବଦିୟା ଏବଂ ସବୁଧିା ସେତି 

ଚକିତି୍ସା କ୍ଷମତା I 
ଏବଂ ନଷି୍କାସନ) 

 

୨.୧୪ ଡୁଆଲ୍ ପିମି୍ବଂ ସଷି୍ଟମେ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ ଦଅି େଦ ିବୟବେୃତ ବେତୟବସୁ୍ତ ଶ ets ଚାଳୟ କମିବା ଅନୟ କ use 

ଣସ ିବୟବୋେ ପାଇଁ ବୟବେୃତ େୁଏ I 

 

୩ ଗଭଗେଗଟସନ୍ I  

୩.୧ େ odi ବ ବବିଧିତା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପେ କ threat ଣସ ିବପିଦ ଅଛ ିକ?ି (ଏୋ ସେତି ସ୍ଥାନୀୟ ଇଗକାସଷି୍ଟମେ 

ଏକ ବର୍ଣ୍ତନା ଦଅି I 

ଅନନୟ ବ features ଶଷି୍ଟୟ, େଦ ିଥାଏ) 

 

୩.୨ ନମିତାଣଗେ ବୃକ୍ଷଗୋପଣେ ବୟାପକ ପେଷି୍କାେ କମିବା ପେବିର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ଗେବ କ?ି (ଏକ ବସୃି୍ତତ ବବିେଣୀ 
ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଭାବତି େଛ ଏବଂ ଉଦି୍ଭଦେୁଡକିେ େସିାବ) 

 

୩.୩ େୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସାଇଟ୍ ବ features ଶଷି୍ଟୟ ଉପଗେ ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କେବିାକୁ ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ କେବିାକୁ 

ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିୋଇଛ ିI 

(ଗଲଆଉଟ୍ ସେତି ବୃକ୍ଷଗୋପଣ, ଲୟାଣ୍ଡଗସ୍କପ୍, େଳେଳ ସୃଷ୍ଟ ିଇତୟାଦ ିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ବବିେଣୀ ଦଅି I 

ଏକ ଉପେୁକ୍ତ ଗସ୍କଲଗେ ଗୋେନା କେନୁ୍ତ) 

 

୪ FAUNA I  

୪.୧ େୀବେନୁ୍ତଙ୍କେ କ displ ଣସ ିବସି୍ଥାପନ ଗେବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛ ି- ଉଭୟ ପଥୃିବୀ ଏବଂ େଳୀୟ କମିବା 
ଗସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟ ିI 

େତ?ି ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

 

୪.୨ ଏେ ିଅଞ୍ଚଳେ ଆଭିଫ୍ାଉନା ଉପଗେ କ direct ଣସ ିପ୍ରତୟକ୍ଷ କମିବା ପଗୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ? ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ 

I 

 

୪.୩ େୀବେନୁ୍ତ ଉପଗେ ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କେବିା ପାଇଁ କେଡିେ, ମାଛ ସଡି଼ ିଇତୟାଦ ିପଦଗକ୍ଷପେୁଡକି 

ଗଲଖନୁ୍ତ I 

 

୫ ବାୟୁ ପେଗିବଶ  

୫.୧ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ େୟାସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଏକାଗ୍ରତା ବୃର୍ଦ୍ଧ ିକେବି ଏବଂ ଉର୍ତ୍ାପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗେ ପେଣିତ ଗେବ କ?ି 

(ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ ଦଅି I 

 



ଧ୍ୟାନଗେ େଖି ବଗିଚ୍ଛଦ ମଗଡଲ ଉପଗେ ଆଧାେ କେ ିପବୂତାନୁମାନତି ମଲୂୟ ସେତି ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିବାୟୁ େୁଣବର୍ତ୍ା 
ସ୍ତେ I 

ପ୍ରସ୍ତାବତି ନମିତାଣେୁଡକିେ ଫ୍ଳାଫ୍ଳ ଭାବଗେ ଟ୍ରାଫି୍କ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିI 

୫.୨ 

 

ଧୂଳ,ି ଧୂଆଁ, ଦୁେତନ୍ଧେୁକ୍ତ ଧୂଆଁ କମିବା ଅନୟାନୟ ବପିଜ୍ଜନକ େୟାସେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପଗେ ଏୋେ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ? 

(ବବିେଣୀ ଦଅିନୁ୍ତ I 

ସମସ୍ତ ପାଣପିାେ ବଭିାେ ସେତି I 

 

୫.୩ ଏେ ିପ୍ରସ୍ତାବ ୋନବାେନ ପାଇଁ ପାକଂି ସ୍ଥାନେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟ ିକେବି କ?ି ବର୍ତ୍ତମାନେ ସ୍ତେେ ସବଗିଶଷ ତଥୟ 

ସୋନୁ୍ତ I 

ପେବିେନ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଏବଂ ଟ୍ରାଫି୍କ୍ ପେଚିାଳନା ସେତି ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି ପଦଗକ୍ଷପେୁଡ଼କି I 

ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟକୁ ପ୍ରଗବଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ 

 

୫.୪ ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ସଡକ, ସାଇଗକଲ ଟ୍ରାକ୍, ପଥଚାେୀ ପଥ ସେତି େତ ିs ାାଞ୍ଚାେ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ, 

ପ୍ରଗତୟକ ବେତ ଅନ୍ତେତତ ଗକ୍ଷତ୍ର ସେତି ଫୁ୍ଟପାଥ ଇତୟାଦ ିI 

 

୫.୫ ଟ୍ରାଫି୍କ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନଗେ ଉଗଲ୍ଲଖନୀୟ ବୃର୍ଦ୍ଧ ିଗେବ କ?ି (ଉତ୍ସ ଏବଂ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ ଦଅିନୁ୍ତ I 

ଉପଗୋକ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକି I) 

 

୫.୬ ଡେି ିଗସଟ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଉପକେଣେ ଶବ୍ଦ ସ୍ତେ ଏବଂ କମ୍ପନ ଏବଂ ପେଗିବଶ ବାୟୁ େୁଣଗେ କମ୍ପନ ଉପଗେ 

କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବି? 

ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଚାେପିାଖଗେ? ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

 

୬ ଆଗଷ୍ଟଟକି୍ I  

୬.୧ ପ୍ରସ୍ତାବତି ନମିତାଣେୁଡକି କ way ଣସ ିପ୍ରକାଗେ ଏକ ଦୃଶୟ, ଦୃଶୟମାନ ସୁବଧିା ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟ ିକେବି କ?ି 

ଭାସ୍କେତୟ? ପ୍ରସ୍ତାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ these ାାୋ ଏେ ିବଚିାେେୁଡକି ବଚିାେକୁ ନଆିୋଏ କ?ି 

 

୬.୨ ବଦିୟମାନ ସଂେଚନା ଉପଗେ ନୂତନ ନମିତାଣେୁ କ ad ଣସ ିପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବି କ?ି କଣ 

ବଚିାେକୁ ନଆିେଲା? 

 

୬.୩ ସେେୀ ଫ୍ମତ ଏବଂ ସେେୀ ଡେିାଇନେ ଡେିାଇନ୍ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବତି କେୁଥିବା କ local ଣସ ିସ୍ଥାନୀୟ 

ବଚିାେ ଅଛ ିକ?ି 

ଗସେୁଡକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗେ ବନାନ କୋୋଇପାଗେ I 

 

୬.୪ ନକିଟଷ୍ଟର କ an ଣ୍ସ ିନୃତ୍ତି୍ତ୍ୱକ କମିବା ପ୍ରତ୍ନତ୍ାତି୍ତ୍ୱକ ସ୍ଥାନ କମିବା କଳାକୃତ୍ ିଅଛ ିକ?ି ଯଦ ିଅନୟ କ significant 

ଣ୍ସ ିଗ୍ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ I 
ପ୍ରସ୍ତାବତି୍ ସାଇଟ ପରସିରଷ୍ଟର ବ features ଶେିୟଗ୍ୁଡକି ବଷି୍ଟବଚନା କରାଯାଇଛ ିI 

 

୭ ଗସାସଓି-ଇଗକାଗନାମିକ୍ ଆସଗପକେସ୍ I  

୭.୧ ଏେ ିପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥାନୀୟ େନସଂଖୟାେ େନସଂଖୟା େଠନଗେ କ changes ଣସ ିପେବିର୍ତ୍ତନ ଆଣବି କ?ି ପ୍ରଦାନ 

କେନୁ୍ତ 

ଅଟକ 

 

୭.୨ ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପେ ଚାେପିାଖଗେ ବଦିୟମାନ ସାମାେକି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ିବଷିୟଗେ ବବିେଣୀ ଦଅିନୁ୍ତ I  

୭.୩ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପଗେ ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ କମିବା ଅନୟାନୟ ସାଂସ୍କତୃକି ପ୍ରତ ି

ବୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟ ିକେବି କ?ି 

ମୂଲୟେୁଡ଼କି? କ’ଣ ସୁେକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବତି? 

 



୮ ନମିତାଣ ସାମଗ୍ରୀ I  

୮.୧ ଉର୍ଚ୍ ସଜ୍ଜତି ଶକି୍ତ ସେତି ନମିତାଣ ସାମଗ୍ରୀେ ବୟବୋେ େଡତି ଗୋଇପାଗେ I ନମିତାଣ ସାମଗ୍ରୀେୁଡ଼କି କ?ି 

ଶକି୍ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତି ଉତ୍ପାଦତି? (ଚୟନଗେ ଶକି୍ତ ସଂେକ୍ଷଣ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡ଼କିେ ବବିେଣୀ ଦଅିନୁ୍ତ I 

ନମିତାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗସମାନଙ୍କେ ଶକି୍ତ ଦକ୍ଷତା) 

 

୮.୨ ନମିତାଣ ସମୟଗେ ସାମଗ୍ରୀ ପେବିେନ ଏବଂ ପେଚିାଳନା ଦ୍ pollution ାାୋ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ 
େନସାଧାେଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଗେ ଅସଗନ୍ତାଷ ଗଦଖାଗଦଇପାଗେ I 

ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କେବିାକୁ କ’ଣ ପଦଗକ୍ଷପ ନଆିୋଏ? 

 

୮.୩ ସଡ଼କ ଏବଂ ସଂେଚନାଗେ ପୁନ yc ବୟବେୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବୟବେୃତ େୁଏ କ?ି ୋସଲ ଗୋଇଥିବା ସଞ୍ଚୟେ 

ପେମିାଣ ଦଶତାନୁ୍ତ? 

 

୮.୪ ସଂଗ୍ରେ ସମୟଗେ ସୃଷ୍ଟ ିଗୋଇଥିବା ଅଳଆି ଆବେତନା ସଂଗ୍ରେ, ପଥୃକକେଣ ଏବଂ ବସିେତନ କେବିାେ 

ପର୍ଦ୍ଧତେିୁଡକିେ ବବିେଣୀ ଦଅି I 

ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟ ପେତୟାୟ 

 

୯ ଶକି୍ତ ସଂେକ୍ଷଣ I  

୯.୧ ଶକି୍ତ ଆବଶୟକତା, ଗୋୋଣ ଉତ୍ସ, ବୟାକଅପ୍ ଉତ୍ସ ଇତୟାଦ ିବଷିୟଗେ ସବଗିଶଷ ତଥୟ ଦଅିନୁ୍ତ ଶକି୍ତ କ’ଣ? 

ବଲିେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ବେତଫୁ୍ଟ ପ୍ରତ ିବୟବୋେ ଅନୁମାନ କୋୋଏ? ଆପଣ କପିେ ିଶକି୍ତ କମ୍ କେବିାକୁ ଗଚଷ୍ଟା 
କେଛିନ୍ତ ିI 

 

 ବୟବୋେ?  

୯.୨ ଗକଉ ଁପ୍ରକାେେ, ଏବଂ କ୍ଷମତା, ଆପଣଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ବୟାକ୍ ଅପ୍ ଗୋୋଇବାକୁ ଗୋେନା କେୁଛନ୍ତ?ି  

୯.୩ ଆପଣ ବୟବୋେ କେବିାକୁ ଗୋେନା କେୁଥିବା େିାସେ ବ characteristics ଶଷି୍ଟୟେୁଡକି କ’ଣ? ଏୋେ 

ବ characteristics ଶଷି୍ଟୟେୁଡକିେ ନଦିଷି୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

ଉଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ତେଙ୍ଗ ଏବଂ ଲମବା ତେଙ୍ଗ ବକିେିଣ ସେତି େଡତି? 

 

୯.୪ ବଲିଡଂିଗେ ଗକଉଁ ନଷି୍କ୍ରିୟ ସ solar େ ସ୍ଥାପତୟ ବ features ଶଷି୍ଟୟେୁଡକି ବୟବୋେ କୋୋଉଛ?ି ତଆିେ ି

ଗୋଇଥିବା ପ୍ରଗୟାେେୁଡ଼କୁି ବର୍ଣ୍ତନା କେନୁ୍ତ I 

ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ. 

 

୯.୫ ୋସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଗକାଠାେ ଗଲଆଉଟ୍ ସ ar େ ଶକି୍ତ ଉପକେଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ imize ାାଇଥାଏ କ?ି 

ତୁମେ ଅଛ ିକ?ି 

ବଲିିଡଂଗେ ବୟବୋେ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଗଲାକ, େେୁେୀକାଳୀନ ଆଗଲାକ ଏବଂ ସ ar େ େେମ େଳ ପ୍ରଣାଳୀେ 

ବୟବୋେକୁ ବଗିବଚନା କୋୋଇଥିଲା I 
େଟଳି? ସବଗିଶଷ ତଥୟ ସେତି ସୋୟକ ଗେବ I 

 

୯.୬ ଥଣ୍ଡା / େେମ ଭାେ କମାଇବା ପାଇଁ ଛାୟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଗେ ବୟବେୃତ େୁଏ କ?ି ସବତାଧିକ କେବିା ପାଇଁ 

ଗକଉ ଁନୀତେିୁଡକି ବୟବେୃତ ଗୋଇଛ ିI 

ପୂବତ ଏବଂ ପଶି୍ଚମ ଏବଂ ଛାତ ଉପଗେ କାନ୍ଥେ ଛାୟା? ଗକଗତ ଶକି୍ତ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବତି ଗୋଇଛ?ି 

 

୯.୭ ସଂେଚନାେୁଡ଼କି ଶକି୍ତ-ଦକ୍ଷ ଗସ୍ପସ୍ କଣି୍ଡସନେ, ଆଗଲାକ ଏବଂ ୋନ୍ତ୍ରକି ପ୍ରଣାଳୀ ବୟବୋେ କେନ୍ତ ିକ?ି ପ୍ରଦାନ 

କେନୁ୍ତ I 

ୋନ୍ତ୍ରକି ବବିେଣୀ ଟ୍ରାନସଫ୍ମତେ ଏବଂ ଗମାଟେ ଦକ୍ଷତା, ଆଗଲାକେ ତୀେତା ଏବଂ ଏୟାେକଣି୍ଡଶନେ ବବିେଣୀ 
ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

 



ଧାେଣା ଧାେଣ କେନୁ୍ତ? ଆପଣ CFC ଏବଂ HCFC ମାେଣା ଚଲିର୍ ବୟବୋେ କେୁଛନ୍ତ ିକ?ି ନଦିଷି୍ଟତା ପ୍ରଦାନ 

କେନୁ୍ତ I 

୯.୮ ମାଇଗକ୍ରା-େଳବାୟୁ ପେବିର୍ତ୍ତନ କେବିାଗେ ବଲିଡଂି କାେତୟକଳାପେ ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରଭାବେୁଡକି କ’ଣ? ଏକ 

ଆତ୍ମନଭିତେଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

ଉର୍ତ୍ାପ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ବପିେୀତ ସୃଷ୍ଟ ିଉପଗେ ପ୍ରସ୍ତାବତି ନମିତାଣେ ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରଭାବ ଉପଗେ I 

ପ୍ରଭାବ? 

 

୯.୯ ବଲିଡଂି ଏନଭଲପ୍ େ ତାପେ ବ characteristics ଶଷି୍ଟୟେୁଡକି କ’ଣ? (କ) ଛାତ; (ଖ) ବାେୟ କାନ୍ଥ; ଏବଂ 
(େ) 

en ଗାଙ୍କାନାଳ? ବୟବେୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ U- ମଲୂୟ କମିବା ବୟକି୍ତେ R ମଲୂୟେୁଡ଼କିେ ବବିେଣୀ ଦଅି I 

ଉପାଦାନେୁଡ଼କି I 

 

୯.୧0 ଅଗି୍ନ ବପିଦ ବଗିୋଧଗେ ଗକଉଁ ସତକତତା ଏବଂ ସେୁକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବତି? େେୁେୀକାଳୀନ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ 

କେନୁ୍ତ I 

ଗୋେନାେୁଡକି 

 

୯.୧୧ େଦ ିଆପଣ ୋିସ୍ ବୟବୋେ କେୁଛନ୍ତ ିଗତଗବ କାନ୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ ଏମସଭିିଟ ିଏବଂ ଥମତାଲ୍ ସେତି ସବଗିଶଷ 

ବବିେଣୀ ଏବଂ ନଦିଷି୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କଗେ I 

ବ characteristics ଶଷି୍ଟୟେୁଡକି 

 

୯.୧୨ ବଲିଡଂିଗେ ବାୟୁ ଅନୁପ୍ରଗବଶେ ୋେ ଗକଗତ? ଆପଣ କପିେ ିଏୋେ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କେୁଛନ୍ତ ିତାୋେ 

ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

ଅନୁପ୍ରଗବଶ 

 

୯.୧୩ ସାମଗି୍ରକ ଶକି୍ତ ବୟବୋେଗେ ଅଣ-ପାେମ୍ପାେକି ଶକି୍ତ ପ୍ରେୁକି୍ତବଦିୟା ଗକଗତ ପେମିାଣଗେ ବୟବେୃତ େୁଏ? 

ବୟବେୃତ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ପ୍ରେୁକି୍ତେ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

 

୧0 ପେଗିବଶ ପେଚିାଳନା ଗୋେନା  

 ପେଗିବଶ ପେଚିାଳନା ଗୋେନାଗେ ପ୍ରଗତୟକ ଆଇଟମ୍ ଜ୍ଞାନୀ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତକିାେକ 

ପଦଗକ୍ଷପ େଠତି ଗେବ I 

ପ୍ରତକୂିଳତାକୁ କମ୍ କେବିା ପାଇଁ ନମିତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର େୀବନଚକ୍ର ସମୟଗେ କାେତୟ କେ I 

ପ୍ରକଳ୍ପେ କାେତୟକଳାପେ ପେଗିବଶ ପ୍ରଭାବ I ଏୋ ପେଗିବଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃ would କେବି I 

ବଭିିନ୍ନ ପେଗିବଶ ନୟିମାବଳୀ ପାଳନ ପାଇଁ ମନଟିେଂି ଗୋେନା I ଏଥିଗେ ନଆିେିବାକୁ ଥିବା ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକି 

ଦଶତାଇବ I 

େେୁେୀକାଳୀନ ପେସି୍ଥିତ ିଗେପେକି ିଅଗି୍ନକାଣ୍ଡ ସେତି ସାଇଟଗେ ଦୁଘତଟଣା I 

 

୧୧ ସଂଲଗ୍ନକ:  

A ଗପ୍ରାଗେକେ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏୋେ ଆଖପାଖେ ପାଗନାୋମିକ୍ ଦୃଶୟ I  

B ସାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାନ I  

C ପ୍ରସ୍ତାବତି ସାଇଟେ ଆଖପାଖ ବ features ଶଷି୍ଟୟେୁଡକି (୫00 ମିଟେ ମଧ୍ୟଗେ)  

D ଉପେୁକ୍ତ ମାପକାଠ ିପାଇଁ ସାଇଟ୍ (ସ୍ତେ ଏବଂ ବଷିୟବସୁ୍ତ ସଚୂାଇଥାଏ) I (େଦ ିଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ଗକବଳ 

ଧାେଣା ଗୋେନା ସଂଲଗ୍ନ କେନୁ୍ତ) 

 

 



ପେଶିଷି୍ଠ- IV 

(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ) 

FORM-୧B୨ I 

ପ୍ରାଥମିକ ପେଗିବଶ ପେଷି୍କାେତା ପାଇଁ ଆଗବଦନ I 

କୟାଗଟଗୋେୀ B୨ ଗପ୍ରାଗେକେ / କାେତୟକଳାପ I 

୧. ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ: ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୂଲୟ ସ୍ତେଗେ (ଲକ୍ଷଗେ) ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମଲୂୟ; ପେଗିବଶ ପେଚିାଳନା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ ିI 

(ପୁଞି୍ଜ); CER ଆଡକୁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି EMP ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ ି(ବାଷକି ପନୁୋବୃର୍ତ୍)ି I 

୨. େଳ ଆବଶୟକତାେ ବବିେଣୀ (ନମିତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପେତୟାୟଗେ) 

 ଉତ୍ସ ପେମିାଣ 

KLD 

େଳେ ପର୍ଦ୍ଧତ ିI 

ପ୍ରତୟାୋେ 

ଉତ୍ସେୁ ଦୂେତା I ଧାୋ 
ପେବିେନ 

     

     

ଉତ୍ସ: ପଷୃ୍ଠଭୂମ ି/ ଭୂତଳ େଳ / ସମଦୁ୍ର / ଅନୟମାଗନ; ପେବିେନ ଧାୋ: ପାଇପଲାଇନ / ଗକନାଲ / ଅନୟମାଗନ; ପର୍ଦ୍ଧତ ି

େଳ ପ୍ରତୟାୋେ: ବୟାଗେଜ୍ / ଗୱୟାେ / ଭଲ ଭାବଗେ ଗ୍ରେଣ / େୟାକଗୱଲ / ଟୁୟବ୍ କୂଅ / ଭଲ ଗଖାଲ / ଅନୟମାଗନ I 

 b. ଅକ୍ଷେ ସଂଖୟା; ୋେ ିଗୋଇଥିବା ତାେଖି; ଅନୁଗମାଦତି ପେମିାଣ; ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକେଣେୁ ଅନୁମତେି କପି I 

 c. ଡେିାଲାଇଗେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବତି କ ିନୁଗେ ଁ(େଁ / ନା) 
  େଦ ିେଁ, (i) ନଷି୍କାସନ କ୍ଷମତା (KLD); (ii) ୋଇନ୍ େ େଣୁବର୍ତ୍ା (KLD); ୋଇନ୍ ନଷି୍କାସନ କେବିାେ ଧାୋ I 
୩. ବେତୟ େଳ ପେଚିାଳନା (ନମିତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ) 

 ଟାଇପ୍ / 

ଉତ୍ସ 

ପେମିାଣ 

ବେତୟ େଳ I 

ଉତ୍ପାଦତି 

(କଗିଲା) I 
ପ୍ରତଦିନି 

ଲିଟେ) 

ଚକିତି୍ସା 
ସାମଥତୟ I 

(କଗିଲା ଲିଟେ 

I 

ପ୍ରତଦିନି) 

ଚକିତି୍ସା 
ପର୍ଦ୍ଧତ ି

ଧାୋ 
ନଷି୍କାସନ 

ଚକିତି୍ସାେ 

ପେମିାଣ I 

ବୟବେୃତ େଳ 

ପୁନ yc 

ବୟବୋେ / 

ପୁନ use 

ବୟବୋେ 

(ପ୍ରତଦିନି 

କଗିଲା ଲିଟେ) 

ପେମିାଣ 

ନଷି୍କାସତି େଳ I 

(ପ୍ରତଦିନି 

କଗିଲା ଲିଟେ) 

       

       
 

୪. କଠନି ବେତୟବସୁ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପେଚିାଳନା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁଗମାଦତି) 

 ଆଇଟମ୍ I ବାଷକି ପେମିାଣ  ୟୁନଟି୍ ସାଇଟ୍ ଠାେୁ 

ଦୂେତା I 
ପେବିେନ ଧାୋ ନଷି୍କାସନ ଧାୋ I 

      

      



- ଆଇଟମ୍: - (ଶଳି୍ପ ବେତୟବସୁ୍ତ, ମୁୟନସିପିାଲିଟ ିକଠନି ବେତୟବସୁ୍ତ, ଫ୍ିାଏ ପାଉଁଶ, ତଳ ପାଉଁଶ, ବପିଜ୍ଜନକ ବେତୟବସୁ୍ତ (ବପିଜ୍ଜନକ ଏବଂ 
ଅନୟାନୟ ବେତୟବସୁ୍ତ ପେଚିାଳନା ନୟିମ ୨0୧୬), ଇ ବେତୟବସୁ୍ତ, ବାଗୟା-ଗମଡକିାଲ୍ ବେତୟବସୁ୍ତ, ନମିତାଣ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ବେତୟବସୁ୍ତ, 

ପିାଷ୍ଟିକ୍ I 

ଆବେତନା, ଅନୟମାଗନ) 

- ୟୁନଟି୍: - (ଟନ୍, କଗିଲାଲିଟେ) 

- ନଷି୍କାସନ ଧାୋ: - (ଚକିତି୍ସା, ସଂେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନଷି୍କାସନ ସବୁଧିା (TSDF), ପ୍ରାଧିକୃତ ପନୁ - ସାଇଗକଲ ଚାଳକ, ଲୟାଣ୍ଡଫି୍ଲ୍, 

ସାନଟିାେୀ I 
ଲୟାଣ୍ଡଫି୍ଲ୍, ଅନୟମାଗନ) 

୫. ୋଗେ ବଭିିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁଗମାଦତି) I 

 କାେତୟକଳାପ / ସବୁଧିା / ଉଦି୍ଭଦ / 

ଅନୟମାନଙ୍କେ ବର୍ଣ୍ତନା I 
େମି ଆବଶୟକତା I ଟପି୍ପଣୀ 

   

ସବୁେ ଗବଲେ I   

ସମଦୁାୟ   

କାେତୟକଳାପ / ସବୁଧିା / ଉଦି୍ଭଦ / ଅନୟମାଗନ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ: ମୁଖୟ ଉଦି୍ଭଦ, ଟାଉନସପି୍, ଗ୍ରୀନଗବଲେ, ପାଉଁଶ ଗପାଖେୀ, କ୍ୱାେୀ ଗକ୍ଷତ୍ର, 

ଓବ ିଡମ୍ପ 

ଗକ୍ଷତ୍ର, ସେୁକ୍ଷା ଗୋନ୍, ଗଟଲିଙ୍୍ଗ ଗପାଖେୀ, ଲୟାଣ୍ଡଫି୍ଲ୍, େଳ ଭଣ୍ଡାେ, ଡ-ିସାଲାଇନ୍ ପିାଣ୍ଟ, କଠନି ବେତୟବସୁ୍ତ ପେଚିାଳନା ପାଇଁ 

ଗକ୍ଷତ୍ର, 

ବଲିେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର, ଅନୟମାଗନ I 

୬. େଦ ିେଙ୍ଗଲ େମ ିଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ: 

େଦ ିଇନ୍-ପି୍ରନିସପାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧) ଅନୁଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗେଲା: ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଇନ୍-ପି୍ରନିସପାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧) 

ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଗକ୍ଷତ୍ର 

ବଭି୍ରାନ୍ତ; 

େଦ ିଫ୍ାଇନାଲ୍ (ଦ୍ୱତିୀୟ ପେତୟାୟ) ଅନୁଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ େୁଏ: ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଅନ୍ତମି ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଗକ୍ଷତ୍ର 

ବଭିାେତି I 

୭. ବୃକ୍ଷ କାଟବିା, େଦ ିଥାଏ: ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କଟାୋଇଥିବା େଛେ ସଂଖୟା (େଦ ିଫ୍ଗେଷ୍ଟଲୟାଣ୍ଡ େଡତି ନୁଗେଁ); ଏବଂ ବୃକ୍ଷ କାଟବିାେ 

ବବିେଣୀ ଏବଂ 
ବୃକ୍ଷ ଗୋପଣ 

୮. େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ:ି େମ ିଅଧିଗ୍ରେଣ; େମି ଅଧିଗ୍ରେଣ ଗେବ; େଦ ିଅଧିଗ୍ରେଣ ନେୁଏ ଗତଗବ େମି ଅଧିଗ୍ରେଣେ ସ୍ଥିତ ିI 

୯. ଅଧ୍ୟୟନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ େଦ ିଅନୁସଚୂୀ- I ପ୍ରୋତେି ଉପସ୍ଥିତ ିI 

 a. କାେତୟସଚୂୀ- I ପ୍ରୋତେି ବବିେଣୀ; କପି ସେତି କାେତୟସୂଚୀ- I ପ୍ରୋତେିଡୁକି ପାଇଁ ସଂେକ୍ଷଣ ଗୋେନାେ ବବିେଣୀ I 
ସଂେକ୍ଷଣ ଗୋେନା; ପାଣ୍ଠ ିଗୋୋଣ; କାେତୟାନବୟନେ ଅବଧି; ଇତୟାଦ ି

 b. ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ Schedu ାାୋ ଅନୁସଚୂୀତ- Species ପ୍ରୋତ ିପାଇଁ ସଂେକ୍ଷଣ ଗୋେନା ଅନୁଗମାଦନ କେବିାେ 

ବବିେଣୀ I 
ଅନୁଗମାଦନ କପି; ଅକ୍ଷେ ସଂଖୟା; ୋେ ିଗୋଇଥିବା ତାେଖି; େଦ ିଅଛ ିଗତଗବ ସୁପାେଶି; ଇତୟାଦ ି

୧0. େଦ ିଗକାେ ଏେଆିଗେ େଳ ଶେୀେେ ଉପସ୍ଥିତ:ି 



 a. ଗକାେ ଏେଆିଗେ େଳ ଶେୀେେ ସବଗିଶଷ ତଥୟ: 

 

 b. େଦ ିଡାଇଭସତନ ଆବଶୟକ େୁଏ: ଡାଇଭସତନେ ବବିେଣୀ ଆବଶୟକ; ଅଧ୍ୟୟନେ ବବିେଣୀ 
 c. ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତେି ବବିେଣୀ: ଚଠି ିନଂ।; ୋେ ିଗୋଇଥିବା ତାେଖି; 

େଦ ିଅଛ ିଗତଗବ ସପୁାେଶି; ଏବଂ ଅନୁମତେି ନକଲ I 

୧୧. ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନମିତାଣ / କାେତୟ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନେୁିକି୍ତ; ଗମାଟ ମାନବ ଶକି୍ତ I 

୧୨. ୋ ଗେ ସବୁେ ଗବଲେ I 
 a. ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ: ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେେ ଗମାଟ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଗମାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଶତକଡ଼ା; ଉଦି୍ଭଦେୁଡକିେ ନା 

ଗୋପଣ କେ; ବୃକ୍ଷଗୋପଣ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି ସବୁେ ଗବଲେ ଗୋେନା: 
 b. ସମ୍ପ୍ରସାେଣ / ଆଧୁନକିୀକେଣ / ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଇତୟାଦ ିଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I 

 i. ବର୍ଣ୍ତନା ବଦିୟମାନ ପ୍ରସ୍ତାବତି ସମଦୁାୟ 

ସବୁେ ଗବଲେେ ସମଦୁାୟ 

ଗକ୍ଷତ୍ର I 

   

ଗମାଟ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶତକଡା 
ଗକ୍ଷତ୍ର 

   

ଉଦି୍ଭଦେୁଡ଼କିେ ସଂଖୟା    

ପାଣ୍ଠ ିଆବଣ୍ଟତି     
 

 ii. ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେ ଗୋେନାେ କପି I 

୧୩. ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଭ 

 ଗପ୍ରାଗେକେ ଲାଭେ ପ୍ରକାେ  ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଭେ ବବିେଣୀ I 
  

  

(ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁଧିା ପେଗିବଶ, ସାମାେକି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କେବି) 

୧୪. CRZ କମିବା ICRZ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ, ୋେୟ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋନ୍ ପେଚିାଳନା ପ୍ରାଧିକେଣେ ସପୁାେଶି: ୋେୟ 
ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ଲୋୋଇଛ;ି ସାମାେକି ଏବଂ ପେଗିବଶ ସମସୟା ଏବଂ କ୍ଷତକିାେକ ପଦଗକ୍ଷପ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କନୁି୍ତ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ନୁଗେ ଁI 

R&R, େଳ, ବାୟୁ, ବପିଜ୍ଜନକ ବେତୟବସୁ୍ତ, ଇଗକାଗଲାେକିାଲ୍ ଦେି ଇତୟାଦଗିେ ସୀମିତ (ପ୍ରଦାନ କୋେିବାକୁ ଥିବା ସଂକି୍ଷପ୍ତ 

ବବିେଣୀ); େ କପି 

CZMA କମିବା ICZMA I 

୧୫. ଗଛାଟ ଖଣିେ ପଦାଥତ ଖନନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I 

 a. ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ସବଗିଶଷ ତଥୟ 
 b. ROM ଗେ ଖଣି କ୍ଷମତା (େନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍) 

 c. ଖଣି ଗୋେନା: ଅନୁଗମାଦନ ପତ୍ର ନଂ ।; ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଅନୁଗମାଦତି ଚଠି;ି ଅନୁଗମାଦତି ଖଣ ିଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର; 

ଅନୁଗମାଦତି କ୍ଷମତା I 
 d. ବ Technical ଷୟିକ ବବିେଣୀ: ସମୁଦାୟ ଭ ological ଗୋଳକି ସଂେକ୍ଷଣ (ମଲିିୟନ୍ ଟନ୍); ଖଣିେ ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ 

ଟନ୍); ବାୋେଗୋେୟ 

ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍); ଶତକଡା ନଷି୍କାସନ (%); ଖଣି / ଖଣିେ ଗଗ୍ରଡ୍; ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଅନୁପାତ; ୋୋୋେ ି



ଗଗ୍ରଡଏିଣ୍୍ଟ (ଡଗି୍ରୀ); ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ (ଓପନକାଷ୍ଟ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ / ମିଶି୍ରତ (ଓପନକାଷ୍ଟ + ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ) / ଆଡଟି୍; େୀବନ 

ଗମାେ (ବଷତ) 
 e. େତିାଧିକାେୀଙ୍କ ବବିେଣୀ (କ୍ରସ୍ / ସି୍କରନଂି / ଅନୟକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେ)ି: େଦ ିଖଣି ଭିତଗେ କ୍ରସେ ସ୍ଥାପନ କେବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ 

ଦଆିୋଇଛ ିI 

ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର: କ୍ରସେେ ସଂଖୟା ଏବଂ କ୍ରସେେ ବବିେଣୀ (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁଗମାଦତି) 

କ୍ରସର୍ ID I କ୍ଷମତା (TPH ଗେ) ଟପି୍ପଣୀ 
   

   
 

 f. ଖଣି ଲିଜ୍ େ ସବଗିଶଷ ତଥୟ: ଅପଗଲାଡ୍ ଗଲଟର୍ ଅଫ୍ ଇଗଣ୍ଟଣ୍୍ଟ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ); ସେତି ଖଣି ଲିଜ୍ 

କାେତୟକାେୀ କେବିାେ ତାେଖି I 

ଚହି୍ନଟ ସଂଖୟା; ଖଣ ିଲିଜ୍ େ ବ id ଧତା; ତାେଖି ଅନୁୋୟୀ ବ valid ଧ ଗୋଇଥିବା ଏକଗେକୁୟଟ୍ ଲିଜ୍ କାେବାେେ କପି; 

ଇତୟାଦ ି

 g. OB (ଓଭେ ଭାେ) ପେଚିାଳନା (ଗକବଳ ଖଣ ିପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ) 

             i ବାେୟ ଡମ୍ପେ ବବିେଣୀ: OB ଡମ୍ପେ ସଂଖୟା; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେଗେ); ପେମିାଣ 

(ଭିତଗେ) 

ମିଲିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେ); ବଷତେ ପରୂ୍ଣ୍ତତା ନାେିଁ  
             ii ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଡମ୍ପେ ବବିେଣୀ: OB ଡମ୍ପେ ସଂଖୟା; ସମଦୁାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେଗେ); ପେମିାଣ 

(ଭିତଗେ) 

ମିଲିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେ) 

 h. ଟପଗସଲ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟେ ସବଗିଶଷ ତଥୟ: ଖଣେି ସମଗ୍ର େୀବନ ସମୟଗେ ଖନନ ଗୋଇଥିବା ଟପଗସଲେ ପେମିାଣ 

(ମିଲିୟନ୍ ଗେ) 

କୁୟବକି୍ ମିଟେ); ଖଣିେ ସମଗ୍ର େୀବନ ସମୟଗେ ପନୁ lam ନମିତାଣ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି ଟପ୍ସଏଲେ 

ପେମିାଣ I 

ମିଲିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେ); ସମଗ୍ର େୀବନଗେ ଅନୟାନୟ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି ଟପଗସଲେ 

ପେମିାଣ I 

ଖଣି (ମଲିିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେଗେ) 

 i. ଅନ୍ତମି ଖଣି ଶୂନୟେ ବବିେଣୀ (ଗକବଳ ଖଣ ିପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); େଭୀେତା (ମିଟେଗେ); ଭଲୁୟମ୍ 

(ଇନ୍ 

ମିଲିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେ) 

 j. କ୍ୱାେୀେ ବବିେଣୀ (ଗକବଳ େଦ ିଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): (ଗେକେେ) େ ଅନ୍ତମି ଶୂନୟତା; ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ 

ୋୋ ଅଗଟ I 

େଳ ଶେୀେଗେ ପେଣିତ ଗେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିୋଇଛ।ି); ସମୁଦାୟ କ୍ୱାେୀ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେ) 

 k. ପେବିେନେ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ: େର୍ତ୍ତ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡଗେ ସଗଫ୍ତସ୍; ସାଇଡଂି / ଗଲାଡଂି ପାଇଁ ପଷୃ୍ଠଭୂମି; ପେବିେନ / 

କନଗଭୟେ ବବିେଣୀ I 
 l. େମି ବୟବୋେେ ବବିେଣୀ (ପି୍ର-ମାଇନଂି) 
 m. ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେେ ବବିେଣୀ (ଗକବଳ େଦ ିଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ ଗଖାଲା ଅଛ)ି: ସମଦୁାୟ ବୃକ୍ଷଗୋପଣ ଗୋେନା କାେତୟକାେୀ ଗେବ I 

ଖଣି ଆବେଣ I ଏୋ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କେବି: ବାେୟ OB ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); କ୍ୱାେୀ (ଭିତଗେ) 



ଗେକେେ); ସୁେକ୍ଷା ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); ଅନ୍ତମି ଶୂନୟତା (ଗେକେେ); ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ ୋୋ ପ୍ରସ୍ତାବତି I 

ଏକ େଳ ଶେୀେଗେ େୂପାନ୍ତେତି I); ଗେକେେ ପ୍ରତ ିବୃକ୍ଷଗୋପଣେ ଘନତା (ନଂ।); ୋଗେ ଥିବା ଅନୟମାଗନ (ଗେପେକି ି

ଖନନ I 

ML ସୀମା ସେତି ଗକ୍ଷତ୍ର, ସଡକ ଏବଂ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ,ି ଏମବୟାଙ୍କଗମଣ୍ଟ ଏେଆି ଏବଂ ଟାଉନସପି୍ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ I 

ଲିଜ୍ ବାୋଗେ); ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷଗୋପଣ ଉଦି୍ଭଦ (ଗେକେେଗେ) 

 n. ପ୍ରେତଶିୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନାେ ସ୍ଥତି ି(ଗକବଳ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ): ବଭିିନ୍ନ କାେତୟାନବୟନ I 

ଅନୁଗମାଦତି ପ୍ରେତଶିୀଳ ଖଣ ିବନ୍ଦ ଗୋେନା ଅନୁୋୟୀ କାେତୟକଳାପ (ବାର୍ ଚାଟତଗେ); ଅନୁଗମାଦତିେୁ ଗେକ Any ଣସ ି

ବଚୁିୟତ ିI 

ପ୍ରେତଶିୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନା; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ଖନନ (ଗେକେେଗେ); ଖନନ ପଗେ ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ବୟାକଫି୍ଲ୍ (ଇନ୍ 

ଗେକେେ); ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ପନୁେୁର୍ଦ୍ଧାେ (ଗେକେେଗେ) 

୧୬. ଗସକେେ ନଦିଷି୍ଟ ବବିେଣୀ, େଦ ିଥାଏ I 
୧୭. EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କେ ବବିେଣୀ: ସ୍ୱୀକୃତ ିନଂ।; EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କ ନାମ; ଠକିଣା; ଗୋୋଗୋେ ନଂ ।; ଇ-ଗମଲ୍ ଆଇଡ;ି 

ମାନୟତା ବେତ (ଗଶ୍ରଣୀ A ପାଇଁ ଗୋେୟ / B ଗଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଗୋେୟ); ସ୍ୱୀକୃତ ିଗକ୍ଷତ୍ର; ବ id ଧତା 
ସ୍ୱୀକୃତ;ି QCI / NABET ଦ୍ issued ାାୋ ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ରମାଣପତ୍ରେ କପି I 

୧୮. ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁୟଗମଣ୍ଟେଡୁକି I 
୧୯. ଅଣ୍ଡେଗଟକଂି I 
 ମଁୁ ଏୋ ଦ୍ undert ାାୋ ପ୍ରତଶୁିତ ିଗଦଉଛ ିଗେ ପ୍ରଗୟାେ ଏବଂ ଏନଗକିାେେଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସଗବତାର୍ତ୍ମ 

ଅଗଟ I 
ଗମାେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଶି୍ belief ାାସ ଏବଂ ମଁ ୁୋଗଣ ଗେ େଦ ିତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନାେ କ part ଣସ ିଅଂଶ ମିଥୟା କମିବା 
ବଭି୍ରାନ୍ତକାେୀ ଗବାଲି େଣାପଡଛି ିI 
ଗେକ any ଣସ ିପେତୟାୟଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗେବ ଏବଂ କିିୟୋନସ ଦଆିେିବ, େଦ ିଆମେ ବପିଦଗେ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ପ୍ରତୟାୋେ କୋେିବ ଏବଂ I 
ମୂଲୟ ଉପଗୋକ୍ତ ସେତି, ମଁ ୁଏଠାଗେ ଏକ କାେତୟ ଗଦଉଛ ିଗେ ଏୋ ପଗେ କ activity ଣସ ିକାେତୟକଳାପ / ନମିତାଣ / 
ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ନଆିୋଇ ନାେିଁ I 
ଅପ୍ 

 ନାମ; ପଦବୀ; କମ୍ପାନୀ; ଠକିଣା 
 

 

ପେଶିଷି୍ଠ-ଭି 

(ଧାୋ ୧୧ କୁ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ) 

FORM-୨ 

ପ୍ରାଥମିକ ପେଗିବଶ ପେଷି୍କାେତା ପାଇଁ ଆଗବଦନ I 

 



 

୧. ସନ୍ଦଭତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) େ ବବିେଣୀ: ToR / ମାନକ ToR େ ତାେଖି; ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ / SEIAA ଫ୍ାଇଲ୍ ନଂ।; େ କପି 

ToR ଅକ୍ଷେ I 

୨. େନ ପୋମଶତେ ବବିେଣୀ: େଦ ିପ୍ରକଳ୍ପ େନ ଶୁଣାଣେୁି ମୁକ୍ତ, ଗତଗବ କାେଣ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ; ତାେଖି 

ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣେି ବଜି୍ଞାପନ; ଇଂୋେୀଗେ ବଜି୍ଞାପନେ କପି; େନ ଶୁଣାଣ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେଥିିଗଲ କ ିନାେିଁ 
ପେଶିଷି୍ଠ -୧ (େଁ / ନା) ଗେ ଧାେତୟ ଗୋଇଥିବା ପଦବୀେ େଗଣ ଅଧିକାେୀ; ପି୍ରୋଇଡଂି ଅଫି୍ସେଙ୍କ ନାମ; େଥାଥତେ କପି I 

ସାବତେନୀନ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବତସାଧାେଣ ଶୁଣାଣ ିତାେଖି; େନ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନ (ଗ୍ରାମ, ତେସଲି, େଲି୍ଲା, 
ୋେୟ); ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ (କମିି) େୁ େନ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନେ ଦୂେତା; ସଂଖୟା କମିବା ପ୍ରତୀକ ସେତି ଅକ୍ଷେ ମଧଯ ବୟବୋେ କେ।ି େଦ ି

ଏକାଧିକ 

ସାବତେନୀନ ଶୁଣାଣି, ଦୟାକେ ିପ୍ରଗତୟକ େନ ଶୁଣାଣେି ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ I 

୩. ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ପୂବତ ପେଗିବଶ କିିୟୋନସ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ ଉପଗେ ପ୍ରମାଣିତ େଗିପାଟତେ ବବିେଣୀ I 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି: MoEFCC / CPCB / SPCB / UTPCC େ ଗୋନାଲ୍ ଅଫି୍ସ୍ େ ଆଞ୍ଚଳକି କାେତୟାଳୟେ ବବିେଣୀ ୋୋ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର I 

ପ୍ରାପ୍ତ ପବୂତ ପେଗିବଶ କିୟିୋନସ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ ବଷିୟଗେ େଗିପାଟତ & ଚଠି ିନଂ; ସାଇଟ୍ ପେଦିଶତନ ତାେଖି & 

ଅନୁପାଳନେ ସ୍ଥିତ;ି ପବୂତ ପେଗିବଶ କିିୟୋନସ ସର୍ତ୍ତେୁଡକିେ ଅନୁପାଳନ ଉପଗେ ସାଟଫି୍ାଏଡ୍ େଗିପାଟତେ କପି; 

୪. ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ: ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୂଲୟ ସ୍ତେଗେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଗମାଟ ମଲୂୟ (ଲକ୍ଷଗେ); ପେଗିବଶ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ ିI 

ପେଚିାଳନା (ପୁଞି୍ଜ) (ଲକ୍ଷଗେ); CER (କଗପତାଗେଟ୍ ପେଗିବଶ ଦାୟିତ୍ ibility ଗବାଧ) ପାଇଁ ପାଣ୍ଠ ିଆବଣ୍ଟତି I 

ଲକ୍ଷ); ପେଗିବଶ ପେଚିାଳନା ଗୋେନା (EMP) ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ ି(ବାଷକି ପୁନୋବୃର୍ତ୍)ି (ଲକ୍ଷଗେ) 

୫. ଗବସଲାଇନ୍ ଡାଟା (ବାୟୁ / େଳ / ଶବ୍ଦ / ମରୃ୍ତ୍କିା / ଭୂତଳ େଳ ଗଟବୁଲ୍ / ଅନୟମାଗନ) 

 a. ଗବସ୍ ଲାଇନ୍ ତଥୟ ସଂଗ୍ରେେ ଅବଧି [ଠାେୁ (DD / MM / YYYY): କୁ (DD / MM / YYYY)] 

 b. Ason ତୁ (ଗ୍ରୀଷେ / ପବୂତ-ମ so ସୁମୀ / ମ so ସମୁୀ / ଶୀତ) 

 c. ଆମି୍ବଏଣ୍୍ଟ ଏୟାେ କ୍ୱାଲିଟ ି(AAQ) ମନଟିେଂି ଅବସ୍ଥାନେ ସଂଖୟା I 
 d. AAQ ମନଟିେଂିେ ବବିେଣୀ (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁଗମାଦତି) 

୬. େଳ ଆବଶୟକତାେ ବବିେଣୀ (ନମିତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ) 

୭. ବେତୟ େଳ ପେଚିାଳନା (ନମିତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ) 

୮. କଠନି ବେତୟବସୁ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପେଚିାଳନା (ନମିତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ) 

୯. ବାୟୁ େଣୁବର୍ତ୍ା ପ୍ରଭାବ ପୂବତାନୁମାନ (ନମିତାଣ, କାେତୟ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟଗେ) 

୧0. ୋଗେ ବଭିିନ୍ନ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ େମି ଆବଶୟକତା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁଗମାଦତି) I 

୧୧. େଦ ିେଙ୍ଗଲ େମ ିଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ: 

େଦ ିଇନ୍-ପି୍ରନିସପାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧) ଅନୁଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଇଛ:ି MoEFCC ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଇନ୍-ପି୍ରନିସପାଲ୍ (ପେତୟାୟ -୧) 

ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଗକ୍ଷତ୍ର 

ବଭି୍ରାନ୍ତ; 

େଦ ିଫ୍ାଇନାଲ୍ (ଦ୍ୱତିୀୟ ପେତୟାୟ) ଅନୁଗମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ େୁଏ: MoEFCC ଫ୍ାଇଲ୍ ନମବେ; ଅନ୍ତମି ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଗକ୍ଷତ୍ର ବଭିକ୍ତ 

I 

୧୨. େଛ କାଟବିା, େଦ ିଥାଏ [ନା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େଛ କଟା (େଦ ିଫ୍ଗେଷ୍ଟଲୟାଣ୍ଡ େଡତି ନୁଗେ)ଁ; ଏବଂ ବୃକ୍ଷ କାଟବିାେ ବବିେଣୀ ଏବଂ 



ବୃକ୍ଷ ଗୋପଣ (ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ) 

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

୧୪. ପୁନବତାସ ଏବଂ ପନୁ ett ସ୍ଥାପନ (R&R), େଦ ିଅଛ ି[ନା। ଗ୍ରାମେୁଡକି ଘେେ ସଂଖୟା; PDF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ) ବସି୍ଥାପିତ 

ପେବିାେ); PAF େ ସଂଖୟା (ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବତି ପେବିାେ); R&R ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି R&R େ ସ୍ଥିତ ି

(ସମାପ୍ତ / ଅଗ୍ରେତ ି/ ତଥାପି ଆେମ୍ଭ କେବିାକୁ)] 

୧୫ େଦ ିଅନୁସଚୂୀ- I ପ୍ରୋତେି ଉପସ୍ଥିତ ିI 

୧୬. େଦ ିଗକାେ ଏେଆିଗେ େଳ ଶେୀେେ ଉପସ୍ଥିତ:ି 

 a. ଗକାେ ଏେଆିଗେ େଳ ଶେୀେେ ସବଗିଶଷ ତଥୟ: 

 b. େଦ ିଡାଇଭସତନ ଆବଶୟକ େୁଏ: ଡାଇଭସତନେ ବବିେଣୀ ଆବଶୟକ; ଅଧ୍ୟୟନେ ବବିେଣୀ 
 c. ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତେି ବବିେଣୀ: ଚଠି ିନଂ।; ୋେ ିଗୋଇଥିବା ତାେଖି; େଦ ିଅଛ ିଗତଗବ ସପୁାେଶି; 

ଏବଂ ଅନୁମତେି ନକଲ I 

୧୭ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତେି ବବିେଣୀ: ଚଠି ିନଂ।; ୋେ ିଗୋଇଥିବା ତାେଖି; େଦ ିଅଛ ିଗତଗବ ସପୁାେଶି; 

ଏବଂ ଅନୁମତେି ନକଲ I 

୧୮. ମାନବ ଆବଶୟକତା: ନମିତାଣ / କାେତୟ ସମୟଗେ ସ୍ଥାୟୀ / ଅସ୍ଥାୟୀ ନେୁିକି୍ତ; ଗମାଟ ମାନବ ଶକି୍ତ I 

୧୯. ୋ ଗେ ସବୁେ ଗବଲେ I 
 a. ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ: ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେେ ଗମାଟ ଗକ୍ଷତ୍ର; ଗମାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଶତକଡ଼ା; ଉଦି୍ଭଦେୁଡକିେ ନା 

ଗୋପଣ କେ; ବୃକ୍ଷଗୋପଣ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟତି ପାଣ୍ଠ;ି ଗ୍ରୀନ୍ ଗବଲେ ଗୋେନାେ କପି I 

 b. ସମ୍ପ୍ରସାେଣ / ଆଧୁନକିୀକେଣ / ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣଗେ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଇତୟାଦ ିଗକ୍ଷତ୍ରଗେ I 

୨0. ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଭ 

୨୧. େଦ ିଗପ୍ରାଗେକେ / କାେତୟକଳାପ CRZ / ICRZ ବଜି୍ଞପି୍ତେ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଆକଷତି କଗେ: 

 a. CRZ ବେତୀକେଣ (CRZ I (A), CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV (B)); ଅବସ୍ଥାନ 
ପ୍ରକାେ (ଅଣ- 
ଏଗୋଡଂି ଗକାଷ୍ଟ, ନମିନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଏଗୋଡଂି ଗକାଷ୍ଟ, ଉର୍ଚ୍ ଏଗୋଡଂି ଗକାଷ୍ଟ); ମାଗଙ୍ଗର ାଭସ୍ େମିେ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ, 
େଦ ି
ଗେଗକୌଣସ;ି ମାଗଙ୍ଗର ାଭସ୍ େମି (ଗେକେେ) 

 b. େଦ ିEIA (ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍) ଅଧ୍ୟୟନ କୋୋଇଥିଲା: EIA (ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରଆିଲ୍) ଅଧ୍ୟୟନେ ସାୋଂଶ ବବିେଣୀ; େ କପି 
EIA ଗେ ସପୁାେଶି; (EIA ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍) େୁ ଅଧ୍ୟୟନେ ସମୟ; ଅଧ୍ୟୟନେ ଅବଧି EIA (ଗଟଗେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍) 
େଦ ିବେନ କୋୋଏ ନାେିଁ କାେଣେୁଡକି ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ I 

 c. େଦ ିEIA (ସାମୁଦି୍ରକ) ଅଧ୍ୟୟନ କୋୋଇଥିଲା: EIA (ସାମଦିୁ୍ରକ) ଅଧ୍ୟୟନେ ସାୋଂଶ ବବିେଣୀ; ସୁପାେଶିେ ନକଲ I 
EIA ଗେ ତଆିେ;ି (EIA ସାମଦିୁ୍ରକ) େୁ ଅଧ୍ୟୟନେ ଅବଧି; EIA (ସାମଦିୁ୍ରକ) କୁ ଅଧ୍ୟୟନେ ଅବଧି େଦ ିନୁଗେଁ ଗତଗବ 
ଏୋେ କାେଣ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଗେ I 

 d. ବପିେତୟୟ ପେଚିାଳନା ଗୋେନା / ୋତୀୟ ତ Oil ଳ ସି୍ପଲ୍ ବପିେତୟୟ ମୁକାବଲିା ଗୋେନା (େଦ ିପ୍ରେୁେୟ) 
 e. ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକାେ: (େସିଟତ / ବଲିଡଂି / ନାେେକି ସବୁଧିା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପଗେ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋଡ୍ / ଗୋଡ୍, ଥମତାଲ୍ ପାୱାେେୁ 

ପାଇପଲାଇନ I 
ଧକ୍କା ମାେବିା, ଚକିତି୍ସତି ପ୍ରଭାବେ ସାମୁଦି୍ରକ ନଷି୍କାସନ, ଦ୍ରବୟ / ୋସାୟନକି ପଦାଥତ ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବଧିା, ଅଫ୍ଗଶାେ 
ସଂେଚନା, 



ଡେିାଲାଇଗେସନ୍ ପିାଣ୍ଟ, ବେିଳ ପଥୃିବୀେ ଖଣି / ପେମାଣୁ ଖଣିେ ପଦାଥତ, ଗସ୍ୱଗେଜ୍ ଟ୍ରଟିଗମଣ୍ଟ ପିାଣ୍ଟ, ଲାଇଟୋଉସ୍, ୱଣି୍ଡ 
ମିଲସ, 
ଅନୟମାଗନ) 

 f. େଦ ିେସିଟତ / ବଲିଡଂି / ନାେେକି ସୁବଧିା: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର / 
ବଲିେ-ଅପ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର I 
(ଗେକେେ); େଠନେ ଉର୍ଚ୍ତା; FSI ଅନୁପାତ; ଶାସକ ଟାଉନ୍ ଗୋେନା ନୟିମ / ନୟିମାବଳୀ; ଗୋୋଣେ ବବିେଣୀ 
କାର୍ ପାକଂି ଗକ୍ଷତ୍ରେ I 

 g. େଦ ିଷ୍ଟିଲ୍ ଉପଗେ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋଡ୍ / ସଡକ: CRZ ମାନଚତି୍ର କମିବା ICRZ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; େମି ପନୁେୁର୍ଦ୍ଧାେ 
ଗକ୍ଷତ୍ର; 
ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ ପାଇଁ ମାକ / ପଥୃିବୀେ ଆନୁମାନକି ପେମିାଣ; ଟ୍ରାଫି୍କେ କ୍ଷମତା ବେନ କେବିା I 

 h. େଦ ିଥମତାଲ୍ ପାୱାେେୁ ପାଇପଲାଇନ ଉଡ଼େିାଏ: CRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ପାଇପଲାଇନେ ଲମବ; 
CRZ କମିବା ICRZ ଗକ୍ଷତ୍ର ଦଘତୟ ଟ୍ରାଭସଂି; ଖନନ େଭୀେତା; ଖନନେ ଗମାଗଟଇ; ଠାେୁ ପାଇପଲାଇନେ ଦଘତୟ ସମଦୁ୍ର 
କୂଳେୁ େଭୀେ ସମୁଦ୍ର; ସମୁଦ୍ର େଳେ ଉପେଭିାେେୁ ଆଉଟଫ୍ି ପଏଣ୍ଟର େଭୀେତା; ଉପେ ପ୍ରବାେେ ତାପମାତ୍ରା I 
ନଷି୍କାସନ ପଏଣ୍ଟଗେ ପେଗିବଶ I 

 i. େଦ ିଚକିତି୍ସତି ପ୍ରଭାବେ ସାମଦିୁ୍ରକ ନଷି୍କାସନ: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ଅବସ୍ଥାନ 
ଗଭାେନ / ଫ୍ଳାଫ୍ଳ; ଆଉଟଫ୍ଲ ପଏଣ୍ଟର େଭୀେତା; ପାଇପଲାଇନେ ଲମବ; CRZ କମିବା ICRZ ଗକ୍ଷତ୍ର ଦଘତୟ ଟ୍ରାଭସଂି; 
େଭୀେତା 
ଖନନ; ଖନନେ ଗମାଗଟଇ; ସମଦୁ୍ର କୂଳେୁ େଭୀେ ସମୁଦ୍ର / କ୍ରିକ୍ ପେତୟନ୍ତ ପାଇପଲାଇନେ ଦଘତୟ; ଆଉଟଫ୍ଲ୍ ପଏଣ୍ଟର 
େଭୀେତା I 

 j. େଦ ିଦ୍ରବୟ / ୋସାୟନକି ପଦାଥତ ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁଧିା: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; 
ନାମ ଏବଂ ପ୍ରକାେ ୋସାୟନକି; ୋସାୟନକିେ ଗଶଷ ବୟବୋେ; ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟୟାଙ୍କେ ସଂଖୟା; ଟାଙି୍କେ କ୍ଷମତା I 

 k. େଦ ିଅଫ୍ଗଶାେ ସଂେଚନା: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିବା ବକିାଶ; 
େଭୀେତ ସମଦୁ୍ର ଶେୟା; େଗି୍ / ପିାଟଫ୍ମତେ ସଂଖୟା; ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗ୍ରେ ଗଷ୍ଟସନେୁଡକିେ ବବିେଣୀ I 

 l. େଦ ିଡେିାଲାଇଗେସନ୍ ପିାଣ୍ଟ: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ନଷି୍କାସନ କ୍ଷମତା; ସମଦୁାୟ 
ୋଇନ୍ I ଡସିଗପାୋଲ୍ ପଏଣ୍ଟଗେ ଆମି୍ବଏଣ୍୍ଟ ଉପଗେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାପମାତ୍ରା; ପେଗିବଶ ଲୁଣିଆତା; ନଷି୍କାସନ ବନୁି୍ଦ I 

 m. େଦ ିବେିଳ ପଥୃିବୀ / ପେମାଣୁ ଖଣିେ ପଦାଥତେ ଖଣି: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; କ୍ଷମତା 
ଖଣି; ଖଣି ଖନନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଭଲୁୟମ୍ / ଗକ୍ଷତ୍ର; ଖଣିେ ପଦାଥତେ ପ୍ରକାେ; ମଗିନୋଲ୍ େ ଗଶଷ ବୟବୋେ I 

 n. େଦ ିଗସ୍ୱଗେଜ୍ ଟ୍ରଟିଗମଣ୍ଟ ପିାଣ୍ଟ: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ସାମଥତୟ; ସମଦୁାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର 
ନମିତାଣ; CPCB / SPCB / ଅନୟାନୟ ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଗେନିସ ଦ୍ୱାୋ  ପ୍ରବାେତି ପାୋମିଟେେୁଡକିେ ଅନୁକେଣ; େଦ ି
େଳ ନଷି୍କାସନ ସମୁଦ୍ର େଳ / ଖାଲଗେ ଅଛ ି(ସମୁଦ୍ର କୂଳେୁ / େୁଆେ ନଦୀ କୂଳେୁ ସାମଦିୁ୍ରକ ଆଉଟପୁଟେ ଦୂେତା; 
େଭୀେତା) 
ସମଦୁ୍ର େଳ ପଷୃ୍ଠେୁ ଆଉଟଫ୍ି ପଏଣ୍ଟ; ଆଉଟଫ୍ଲ ପଏଣ୍ଟଗେ ସମଦୁ୍ରେ େଭୀେତା) 

 o. େଦ ିଲାଇଟୋଉସ୍: CRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ନମିତାଣେ ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର; େଠନେ ଉର୍ଚ୍ତା I 
 p. େଦ ିୱିଣ୍ଡ ମିଲ: CRZ କମିବା ICRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; କ୍ଷମତା (MW); ଟ୍ରାନସମିସନ୍ ଲାଇନ୍: 

(ଓଭେଗେଡ୍, ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍୍ଡ); ୱଣି୍ଡମିଲେ ବୟାସ; ଗବିଡେ ଲମବ; ଘରୂ୍ଣ୍ତନ େତ;ି େଠନେ ଉର୍ଚ୍ତା I 
 q. େଦ ିଅନୟମାଗନ: CRZ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଏଗେନିସ ନାମ; ଦୟାକେ ିଗବୈଶଷି୍ଟ େୁଡକି ସେତି ନଦିଷି୍ଟ କେନୁ୍ତ; ପ୍ରେୁେୟେ 



ନକଲ I 
ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ 

 r. LTL / HTL େୁ ଗପ୍ରାଗେକେେ ଦୂେତା (ଇନ୍ ମିଟେ) ଦଶତାଇବାକୁ I 
 s. ବଷତା େଳ ଅମଳ ବୟବସ୍ଥାେ ବବିେଣୀ I 
 t. ୋେୟ ଉପକୂଳ ମଣ୍ଡଳ ପେଚିାଳନା ପ୍ରାଧିକେଣେ ସୁପାେଶି: ଲାେୁ ଗୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତେୁଡକି ଦଶତାନୁ୍ତ; ସାମାେକି ଏବଂ 

ପେଗିବଶ ସମସୟା ଏବଂ କ୍ଷତକିାେକ ପଦଗକ୍ଷପେୁଡକି ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କନୁି୍ତ R&R, େଳ, ବାୟୁ, ସୀମିତ ନୁଗେଁ I 
ବପିଜ୍ଜନକ ବେତୟବସୁ୍ତ, ପେଗିବଶ ଦେି, ଇତୟାଦ ି(ପ୍ରଦାନ କୋେିବାକୁ ଥିବା ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବବିେଣୀ); CZMA କମିବା ICZMA 
େ କପି I 
ସୁପାେଶି 

୨୨ ଗକ୍ଷତ୍ର ନଦିଷି୍ଟ ବବିେଣୀ: 
I ଖଣି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ: 
 a. ଖଣି ଖନନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଖଣିେ ପଦାଥତେ ସଂଖୟା (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁଗମାଦତି) 
 b. ROM ଗେ ଖଣି କ୍ଷମତା (େନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍) 
 c. ଗଛାଟ ଖଣିେ ପଦାଥତେୁଡ଼କିଗେ କିଷ୍ଟେ ସାଟଫିି୍ଗକଟ୍ େ କପି I 
 d. ଖଣି ଗୋେନା: ଅନୁଗମାଦନ ପତ୍ର ନଂ ।; ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଅନୁଗମାଦତି ଚଠିେି ନକଲ; ଅନୁଗମାଦତି ଖଣି ଲିଜ୍ I 

ଗକ୍ଷତ୍ର; ଅନୁଗମାଦତି କ୍ଷମତା I 
 e. ଗବୈଷୟିକ ବବିେଣୀ: ସମୁଦାୟ ଗଭୌଗୋଳକି ସଂେକ୍ଷଣ (ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍); ଖଣିେ ସଂେକ୍ଷଣ (ମଲିିୟନ୍ ଟନ୍); 

ବାୋେଗୋେୟ 
ସଂେକ୍ଷଣ (ମଲିିୟନ୍ ଟନ୍); ଶତକଡା ଉଗର୍ତ୍ାଳନ (%); ଗକାଇଲା / ଖଣ ି/ ଖଣିେ ପଦାଥତେ ଗଗ୍ରଡ୍; ଷ୍ଟ୍ରପିିଂ ଅନୁପାତ; ବେତ 
େୟାସୀୟତା (ଗକବଳ ଗକାଇଲା ଖଣି ପାଇଁ, ଅନୟମାଗନ ପ୍ରେୁେୟ ନୁଗେ ଁଗଲଖିପାେନ୍ତ)ି; ୋୋୋେ ିଗଗ୍ରଡଏିଣ୍୍ଟ (ଡଗି୍ରୀ); 
ଗସମସେ ସବତାଧିକ ଗମାଟା (ମିଟେ) (ଗକବଳ ଗକାଇଲା ଖଣି ପାଇଁ, ଅନୟମାଗନ ପ୍ରେୁେୟ ନୁଗେଁ ଗଲଖିପାେନ୍ତ)ି; ଖଣ ି
ପର୍ଦ୍ଧତ ି(ଓପନକାଷ୍ଟ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ / ମିଶି୍ରତ (ଓପନକାଷ୍ଟ + ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ) / ଆଡଟି୍; ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ (ବଷତ) 

 f. େତିାଧିକାେୀଙ୍କ ବବିେଣୀ (କ୍ରସ୍ / ସି୍କରନଂି / ଅନୟକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେ)ି: େଦ ିଭିତଗେ କ୍ରସେ ସ୍ଥାପନ କେବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଦଆିୋଇଛ ିI 
ଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର: କ୍ରସେେ ସଂଖୟା ଏବଂ କ୍ରସେେ ବବିେଣୀ (ଏକାଧିକ ଏଣ୍ଟିର ଅନୁଗମାଦତି) 

 g. େଦ ିଖଣି ଲିଜ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଗେ େତିାଧିକାେୀ କାେଖାନା / ଗକାଇଲା ଗଧାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିୋଇଛ:ି ଲାଭ / 
ଗଧାଇବା I 
ଗଟଗକନାଗଲାେ;ି ସାମଥତୟ I 

 h. ପ୍ରେୁେୟ ଗେଗଲ ଗସମ୍ େ ସବଗିଶଷ ତଥୟ: ଗସମ୍ େ ସଂଖୟା; କାମ କେବିାକୁ ଥିବା ସମିେ ଘନତା; ସବତାଧିକ ଗମାଟା I 
ଗସମ୍ (ମିଟେ) 

 i. ଖଣି ଲିଜ୍ େ ବବିେଣୀ: ଚଠିେି ଉଗଦଶୟେ କପି; ଗେଫ୍ଗେନସ ନମବେ ସେତି ଖଣି ଲିଜ୍ କାେତୟକାେୀ କେବିାେ ତାେଖି; 
 j OB (ଓଭେ ଭାେ) ପେଚିାଳନା (ଗକବଳ ଖଣ ିପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ) 
 k. ଟପଗସଲ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟେ ସବଗିଶଷ ତଥୟ: ଖଣେି ସମଗ୍ର େୀବନ ସମୟଗେ ଖନନ ଗୋଇଥିବା ଟପଗସଲେ ପେମିାଣ 

(ମିଲିୟନ୍ ଗେ) 
କୁୟବକି୍ ମିଟେ); ଖଣେି ସମଗ୍ର େୀବନ ପନୁେୁର୍ଦ୍ଧାେ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି ଟପ୍ସଏଲ୍ େ ପେମିାଣ I 
(ମିଲିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେଗେ); ସମଗ୍ର େୀବନ ମଧ୍ୟଗେ ଅନୟାନୟ କାେତୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଗୋେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି 



ଟପ୍ସଏଲେ ପେମିାଣ I 
ଖଣେି (ମଲିିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେଗେ) 

 l. ଅନ୍ତମି ଖଣି ଶୂନୟେ ବବିେଣୀ (ଗକବଳ ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); େଭୀେତା (ମିଟେଗେ); ଭଲୁୟମ୍ 
(ମିଲିୟନ୍ କୁୟବକି୍ ମିଟେଗେ) 

 m. କ୍ୱାେୀେ ବବିେଣୀ (ଗକବଳ େଦ ିଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ): (ଗେକେେ) େ ଅନ୍ତମି ଶୂନୟତା; ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ 
ୋୋ ଅଗଟ I 
େଳ ଶେୀେଗେ ପେଣିତ ଗେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିୋଇଛ)ି; ସମୁଦାୟ କ୍ୱାେୀ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେ) 

 n. ପେବିେନେ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ: େର୍ତ୍ତ / ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡଗେ ସଗଫ୍ତସ୍; ସାଇଡଂି / ଗଲାଡଂି ପାଇଁ ପଷୃ୍ଠଭୂମି; ପେବିେନ / 
କନଗଭୟେ ବବିେଣୀ  

 o. େମି ବୟବୋେେ ବବିେଣୀ (ପି୍ର-ମାଇନଂି) 
 p. େମି ବୟବୋେେ ବବିେଣୀ (ଖଣି ଖନନ) 
 q. ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେେ ବବିେଣୀ (ଗକବଳ ଖଣି ପ୍ରଣାଳୀ: ଓପନକାଷ୍ଟ); ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷଗୋପଣ ଗୋେନା (ଏଥିଗେ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ଗେବ: 

ବାେୟ OB ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଡମ୍ପ (ଗେକେେଗେ); କ୍ୱାେୀ (ଗେକେେଗେ); ସେୁକ୍ଷା ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେଗେ); 
ଫ୍ାଇନାଲ୍ I 
ଶୂନୟ (ଗେକେେ); ଏକ େଭୀେତାଗେ (ମିଟେ ୋୋ ଏକ େଳ ଶେୀେଗେ ପେଣିତ ଗେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବତି I); ଘନତା 
ଗେକେେ ପ୍ରତ ିବୃକ୍ଷଗୋପଣ (ନଂ।); ଅନୟମାଗନ ୋ (ଗେପେକି ିML ସୀମା ସେତି ଖନନ ଗକ୍ଷତ୍ର, ସଡ଼କ ଏବଂ 
ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି, ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଗକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଲିଜ୍ ବାୋଗେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଉନସପି୍ ଇତୟାଦ)ି; ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷଗୋପଣ I 
ଗେକେେଗେ ଗୋେନା) 

 r. ପ୍ରେତଶିୀଳ ଖଣ ିବନ୍ଦ ଗୋେନାେ ସ୍ଥତି ି(ଗକବଳ ବସି୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ): ବଭିିନ୍ନ କାେତୟାନବୟନ I 
ଅନୁଗମାଦତି ପ୍ରେତଶିୀଳ ଖଣି ବନ୍ଦ ଗୋେନା ଅନୁୋୟୀ କାେତୟକଳାପ (ବାର୍ ଚାଟତଗେ); ଅନୁଗମାଦତିେୁ ଗେଗକୌଣସ ି
ବଚୁିୟତ ିI 
ପ୍ରେତଶିୀଳ ଖଣ ିବନ୍ଦ ଗୋେନା; ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ଖନନ (ଗେକେେଗେ); ଖନନ ପଗେ ସମଦୁାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ବୟାକିିଲ୍ ଗୋଇଛ ିI 
ଗେକେେ); ସମୁଦାୟ ଗକ୍ଷତ୍ର ପନୁେୁର୍ଦ୍ଧାେ (ଗେକେେଗେ) 

II ଥମତାଲ୍ ଗପ୍ରାଗେକେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ି(କୟାପିେଭ୍ ପାୱାର୍ ପାିଣ୍ଟ ଏବଂ ବେତୟ ଉର୍ତ୍ାପ ପୁନେୁର୍ଦ୍ଧାେ କାେଖାନା ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେ)ି 
 a. ଉଦି୍ଭଦେ ନଦିଷି୍ଟକେଣ: ପ୍ରେୁକି୍ତବଦିୟା ପ୍ରସ୍ତାବତି (ସପୁେକ୍ରିଟକିାଲ୍, ସବ୍-କ୍ରାେଫିି୍ଗକସନ CFBC, AFBC, PFBC, 

IGCC, 
େଳାଇବା, ପିଗୋଲାଇସସି୍, େୟାସଫିି୍ଗକସନ୍, ବାଗୟା-ମିଥାଗନସନ୍, ଅନୟମାଗନ); ଉଦି୍ଭଦ ଗଲାଡ୍ ଫ୍ୟାକେର୍ (%); ବାଷ୍ପ 
ୋେ / ପ୍ରବାେ ୋେ; 
ବଏଲେ ତାପମାତ୍ରା; ବଏଲେ ଚାପ; ଷ୍ଟାକେ ପ୍ରକାେ (ଏକକ ଫ୍ି ୁ/ ବ-ିଫ୍ି ୁ/ ଟ୍ରାଇ-ଫ୍ି)ୁ; ଷ୍ଟାକେ ନା 

 b. ଇନ୍ଧନ ଗବୈଶଷି୍ଟେୁଡକିେ ବବିେଣୀ: ଗମାଟ କୟାଗଲାେଫିି୍କ୍ ମୂଲୟ (Kcal / Kg); ପାଉଁଶ ବଷିୟବସୁ୍ତ (%); େନ୍ଧକ 
ବଷିୟବସୁ୍ତ (%); 
ଆଦ୍ରତତା (%); ବୁଧ (ମିଗ୍ରା / ଗକେ)ି; ଫି୍କ୍ସଡ୍ କାବତନ୍ (%); ଅସ୍ଥିେ ବଷିୟ (%) 

 c. କୁଲିଂ ସଷି୍ଟମେ ବବିେଣୀ: କୁଲିଂ ସଷି୍ଟମେ ପ୍ରକାେ: ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା / େଳ ଥଣ୍ଡା; ଡ୍ରାଫ୍େେ ପ୍ରକାେ: ପ୍ରାକୃତକି 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 ବଦୁିୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ I 
 a. ସବ୍ ଗସକେେ: (ବେୁମଖୁୀ ପ୍ରକଳ୍ପ / େଳ ବଦୁିୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ / େଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ) 
 b. ନଦୀେ ନାମ 
 c. େଦ ିସମି୍ମଳତି ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏବଂ ନଦୀ ଅବବାେକିାେ କ୍ଷମତା ଅଧ୍ୟୟନ ବେନ କୋୋଏ: ସ୍ଥିତ ି

ନଦୀ ଅବବାେକିାେ ସମି୍ମଳତି ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏବଂ ବେନ କ୍ଷମତା ଅଧ୍ୟୟନ; େଦ ିସପୁାେଶି କୋୋଏ, ସବଗିଶଷ 
ବବିେଣୀ I 
ସଂପକୃ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏବଂ ନଦୀ ଅବବାେକିାେ କ୍ଷମତା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରେୁେୟ ଡକୁୟଗମଣ୍ଟ ଅପଗଲାଡ୍ I 
(ଗକବଳ pdf ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ) 

 d. ପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରକାେ: (ଡୟାମ୍ ବୟାଗେଜ୍ ନମିତାଣ / ନଦୀେ ଚାଲିବା / ଲିଫ୍େ େଳଗସଚନ ଗୋେନା I 
 e. ପ୍ରେୁେୟ ଗେଗଲ ଡୟାମ୍ ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେ) ଏବଂ ଡୟାମ୍ ଲମବ I 
 f. ସମଦୁାୟ େଳମଗ୍ନ ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେ); ଗ୍ରସ କମାଣ୍ଡ ଏେଆି (GCA) େ ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ (ଗେକେେ); େଳଗସଚନେ 

ବବିେଣୀ I 
କମାଣ୍ଡ ଏେଆି (ଆଇସଏି) (ଗେକେେ); ସାଂସ୍କତୃକି କମାଣ୍ଡ ଏେଆି (ସସିଏି) (ଗେକେେ) େ ବବିେଣୀ; ଗଟାଟାଲ୍ କମାଣ୍୍ଡ I 
ଗକ୍ଷତ୍ର (ଗେକେେ) 

 g. ପାୱାେୋଉସ୍ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା: ପାୱାେୋଉସେ ପ୍ରକାେ: (ଅଣ୍ଡେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ / ସଗଫ୍ତସ୍); କ୍ଷମତା (ଗମୋୱାଟ); ନା 
ଟଗନଲେୁଡକି; ୟୁନଟି୍ େ ନା; ନଦୀ କୂଳ: (ବାମ / ଡାୋଣ / ଉଭୟ) 

 h. ବାଷକି ବଦୁିୟତ୍ ଉତ୍ପାଦନ: ବାଷକି ବଦୁିୟତ୍ ଉତ୍ପାଦନେ ପେମିାଣ (େିୋ ୱାଟଗେ I 
ଘଣ୍ଟା (GWh)); ଗମସନି୍ ଉପଲବ୍ଧତା (%); ବଦୁିୟତ୍ ଉତ୍ପାଦନେ ମଲୂୟ (INR ଗେ); ଗଫ୍େସ୍ତେ ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ୋେ 
(%); ଆଭୟନ୍ତେୀଣ େଟିନତ ୋସଲ କେବିାେ ବଷତ; ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରତଶିତଗେ େଳ ଉପଲବ୍ଧତା I 

 i. କୟାଚଗମଣ୍ଟ ଏେଆି ଚକିତି୍ସା ଗୋେନା (PDF ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ) 
 j. ମକ୍ ପେଚିାଳନା ଗୋେନା: PDF ଗେ ମକ୍ ପେଚିାଳନା ଗୋେନା ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ; ସମଦୁାୟ ଖନନ ମକ୍ (କୁୟବକି୍ 

ମିଟେ); 
ନମିତାଣ ପାଇଁ ବୟବେୃତ (କୁୟବକି୍ ମଟିେ); ମକ୍ ନଷି୍କାସନ ସ୍ଥାନେୁଡକିେ ନା; ସମୁଦାୟ ମକ୍ ନଷି୍କାସନ ଗକ୍ଷତ୍ର 

 k. ମତ୍ସୟ ବକିାଶ ଏବଂ ପେଚିାଳନା ଗୋେନା: ମତ୍ସୟ ବକିାଶ ଏବଂ ପେଚିାଳନା ଗୋେନାକୁ PDF ଗେ ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ; 
ଫି୍ଙ୍ଗେଲିଙ୍ଗେ ନା; ମତ୍ସୟ ପ୍ରୋତେି ସଂଖୟା; ଛତା ମାଛ ପ୍ରୋତେି ନାମ ଗବୈଜ୍ଞାନକି 

 l. ପେଗିବଶ ପ୍ରବାେେ ସ୍ଥିତ ିI 
 m. ମାେଣା ଗଫ୍ାି ଗଷ୍ଟ୍ରଚ୍ (କମିି) 
 n. ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ େଳ ଆଗୟାେେ ଅନୁଗମାଦନ: ଅନୁଗମାଦନ ସନ୍ଦଭତ ନଂ।; ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଅନୁଗମାଦନ େ କପି 
 o. ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦୁିୟତ୍ ପ୍ରାଧିକେଣେ ଅନୁଗମାଦନ: ଅନୁଗମାଦନ ସନ୍ଦଭତ ନଂ।; ଅନୁଗମାଦନ ତାେଖି; ଅନୁଗମାଦନ େ କପି 
 p. େଦ ିପ୍ରେୁେୟ ଗତଗବ କଫ୍ର୍ ଡୟାମ୍ (ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍) େ ବବିେଣୀ: ପଦାଥତେ ପେମିାଣ (m୩); ବନ୍ଧେ ଦଘତୟ (ମ)ି; 

ବୟବେୃତ ଗେବାକୁ ଥିବା ମାକେ ପେମିାଣ (m୩); ବୟବେୃତ ଗେବାକୁ ଥିବା orrow ଣ ସାମଗ୍ରୀେ ପେମିାଣ (m୩); 
ବାତଲିେ କପି I 
ଗୋେନା 

 q. େଦ ିପ୍ରେୁେୟ ଗତଗବ କଫ୍ର୍ ଡୟାେ ବବିେଣୀ: ପଦାଥତେ ପେମିାଣ (m୩); ବନ୍ଧେ ଦାଘତୟ (ମି); 
ବୟବେୃତ ଗେବାକୁ ଥିବା ମାକେ ପେମିାଣ ବୟବେୃତ ଗେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀେ ପେମିାଣ ଗକଗତ I 
 



IV ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ିପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା କାେତୟକଳାପ I 
 a. ବଲିଡଂି ନମିତାଣେ ବବିେଣୀ: ବଲିଡଂିେ ସବତାଧିକ ଉର୍ଚ୍ତା (ମିଟେ) ନମିତାଣ ଗେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ାିଟେୁଡକିେ ଗମାଟ ସଂଖୟା; 

ବଲିିଡଂେ ନଁା; ସମୁଦାୟ ପିଟ୍ ଗକ୍ଷତ୍ର (ବେତ); ସମୁଦାୟ ନମିତାଣ ଗକ୍ଷତ୍ର (ବେତ) 
 b. ଅଗ୍ରୋମୀ ସୁବଧିା ଏବଂ / କମିବା ସାମୁଦି୍ରକ ନଷି୍କାସନ, େଦ ିପ୍ରେୁେୟ: ଏୋେ ବବିେଣୀ I 
 c. େଦ ିଗପ୍ରାଗେକେଗେ ଅଗ୍ରୋମୀ କାେତୟକଳାପ ଏବଂ / କମିବା ସାମୁଦି୍ରକ ନଷି୍କାସନ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ: କାଗେତା ପ୍ରକାେ; ମାଲ ପେବିେନ 

ପେମିାଣ; ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ମାଲ ପେବିେନ; ଧୂଳ ିନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପଦଗକ୍ଷପ; କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍; ଗଡ୍ରେଂିେ ପେମିାଣ (ପ୍ରତଦିନି ଘନ ମିଟେ); ପ୍ରକାେ 
ଗଡ୍ରେଂି (ପୁଞି୍ଜ, େକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ); ଗଡ୍ରଜ୍ ସାମଗ୍ରୀେ ନଷି୍କାସନ; ଆଉଟଫୁ୍ଲ୍ ଡଫୁି୍ୟେେେ ବବିେଣୀ; ନା ମିଶ୍ରଣ 
ଆଶା କୋୋଏ  ଦୂେତା ଗେଉଁଠାଗେ ଆଉଟଗଲଟ୍ ପେଗିବଶ ପାୋମଟିେଗେ ପେଞ୍ଚବି; ଆଉଟଫ୍ାଲଗେ ମନଟିେଂିେ 
ବବିେଣୀେ କପି ଉପକୂଳ ଅଧ୍ୟୟନ; ସାମଦିୁ୍ରକ ନଷି୍କାସନ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ SPCB େୁ NoC େ କପି I 

 d. ବଷତା େଳ ଅମଳ: ସଂେକ୍ଷଣ ସଂଖୟା; କ୍ଷମତା; େଚିାେତ େର୍ତ୍ତେୁଡ଼କିେ ନା; କ୍ଷମତା 
 e. ପାକଂି: ୪-ଚକଆି / ୨-ଚକଆି ପାକଂିେ ବବିେଣୀ I 
 f. ଶକି୍ତ ସଞ୍ଚୟ ପଦଗକ୍ଷପ: ଉତ୍ସ / ଗମାଡ୍; ପ୍ରତଶିତ; ପେମିାଣ 
 g. ଅନୟାନୟ ବବିେଣୀ: େଳୋଶ ିଉପଗେ ପ୍ରଭାବେ ବବିେଣୀ ଏବଂ ଧେବିା ଗକ୍ଷତ୍ରେ ଗଡ୍ରଗନଜ୍ ପୟାଟର୍, େଦ ିଥାଏ; େ 

ବବିେଣୀ 
 h. ଗସମାନଙ୍କ ବେତ A / B ଅନୁୋୟୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଗଷ୍ଟଟ୍ ସେତି ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଗେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରକାେ I 
 i. ୋେପଥ ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକିଗେ ଆଲାଇଗନେଣ୍ଟେ ଦାଘତୟ 
 j. ସବଗିଶଷ ବବିେଣୀ େଜି୍ / ROB / ଅଦଳବଦଳ, ଫ୍ିାଏଓଭେ, ୋନ ଅଣ୍ଡେପାସ୍ ଏବଂ ପଥଚାେୀ ଅଣ୍ଡେପାସ୍ (ୋେପଥ 

ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ) 
ପ୍ରକଳ୍ପେୁଡକି): ଗମାଟ ନଂ ଗସତୁେୁଡ଼କିେ ସମଦୁାୟ ନଂ ROB େ; ସମଦୁାୟ ନଂ ଅଦଳବଦଳେ; ସମୁଦାୟ ନଂ 
ଫ୍ିାଏଓଭେେ; ସମୁଦାୟ ନଂ େ 
ୋନ ଅଣ୍ଡେପାସ୍; ପଥଚାେୀ ଅଣ୍ଡେପାସ୍ େ ସମୁଦାୟ ନାେିଁ; ଅନୟାନୟ ୟୁଟଲିିଟ ିଗେଳ ଏବଂ ସଡକ କେଡିେେ ବବିେଣୀ I 

୨୩ େଦ ିଗକୌଣସ ିଅଦାଲତ ମାମଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କମିବା / କମିବା େମି ବେୁିର୍ଦ୍ଧଗେ ବଚିାୋଧୀନ ଥିବା ଗକାଟତ ମାମଲାେୁଡ଼କିେ ବବିେଣୀ I 
ସ୍ଥାପନ କେବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିୋଇଛ)ି: ଗକାଟତେ ନାମ; ଗକସ୍ ନଂ।; ଅଦାଲତେ ନଗିଦତଶ / ନଗିଦତଶ, େଦ ିଥାଏ ଏବଂ ଏୋେ 
ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା I 
ପ୍ରସ୍ତାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ; ଗକସ୍ ବବିେଣୀ; େଦ ିଅଛ ିଗତଗବ ଗକାଟତ ଅଡତେେ କପି I 

୨୪. ପେଗିବଶ (ସେୁକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ / ବାୟୁ (ପ୍ରଦୂଷଣେ ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନୟିମ ଅନୁୋୟୀ ଦଆିୋଇଥିବା ନଗିଦତଶେ 
ବବିେଣୀ I େଳ (ପ୍ରଦୂଷଣେ ପ୍ରତଗିୋଧ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନୟିମ, େଦ ିଥାଏ: ଦଆିୋଇଥିବା ନଗିଦତଶେୁଡ଼କିେ ବବିେଣୀ: 
ନଗିଦତଶେୁଡ଼କିେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ; 
ଦେିେୁଡକିେ ଅନୁକେଣ ସ୍ଥିତ ିI 

୨୫. EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କେ ବବିେଣୀ: ସ୍ୱୀକୃତ ିନଂ EIA ପୋମଶତଦାତାଙ୍କ ନାମ; ଠକିଣା; ଗୋୋଗୋେ ନଂ  ଇ-ଗମଲ୍ ଆଇଡ ି
ମାନୟତା ବେତ (ଗଶ୍ରଣୀ A ପାଇଁ ଗୋେୟ / B ଗଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଗୋେୟ) ସ୍ୱୀକୃତ ିଗକ୍ଷତ୍ର ଗବୈଧତା 
ସ୍ୱୀକୃତ ିQCI / NABET ଦ୍ୱାୋପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ରମାଣପତ୍ରେ କପି I 

୨୬. ସଂଲଗ୍ନ ଗେବାକୁ ଥିବା ଡକୁୟଗମଣ୍ଟେଡୁକି I 
 a. EIA / EMP େଗିପାଟତେ କପି I 
 b. ବପିଦ ମଲୂୟାଙ୍କନ େଗିପାଟତେ କପି I 



 c. ସମ୍ଭାବୟତା େଗିପାଟତ / ବସୃି୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ େଗିପାଟତ (DPR) / ବସୃି୍ତତ ଇଞି୍ଜନୟିେଂି େଗିପାଟତେ କପି I 
/ ବସୃି୍ତତ ଧାେଣା ଗୋେନା / ଅନୁଗମାଦତି ଖଣି ଗୋେନା (ଖଣି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ) 

 d. ଅନ୍ତମି ଗଲଆଉଟ୍ ଗୋେନାେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ I 
 e. ଗପ୍ରାଗେକେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କମିବା ପ୍ରାଧିକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଗେ ଦସ୍ତଖତ ଗୋଇଥିବା କଭର୍ ଗଲଟର୍ ଅପଗଲାଡ୍ 

କେନୁ୍ତ I 
 f. ବୟକି୍ତଙ୍କ ସମଥତନଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷେତି ପ୍ରାଧିକେଣେ ଏକ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ I 

ୟୁେର୍ ଏଗେନିସ ତେଫ୍େୁ ଏେ ିଆଗବଦନ କେବିା I 
 g. େଲି୍ଲା ସଗବତକ୍ଷଣ େଗିପାଟତେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ I 
 h. ପୁର୍ଣ୍ତକେଣ ଅଧ୍ୟୟନ େଗିପାଟତ ଏବଂ ଗବସଲାଇନ୍ ସଗଭତ ତଥୟେ କପି ଅପଗଲାଡ୍ କେନୁ୍ତ (ନଦୀ ବାଲି ଖନନ ପାଇଁ) I 

ଗକବଳ ପ୍ରସ୍ତାବେୁଡକି) 
 i. ପୂବତ EC େ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରେ କପି (ବସି୍ତାେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ) I 
 j. ମୁଖୟ ବନୟପ୍ରାଣୀ ୱାଗଡତନଙ୍କ ସପୁାେଶିେ ନକଲ (କାେତୟସଚୂୀ- ପ୍ରୋତେି ଉପସ୍ଥିତଗିେ I 
 k. ବନୟେନୁ୍ତ ପାଇଁ ୋତୀୟ ଗବାଡତେ ସପୁାେଶିେ ନକଲ (ପ୍ରକଳ୍ପଟ ିେଦ ିଅବସ୍ଥିତ ଗତଗବ) I 

ଇଗକା-ସଗମବଦନଶୀଳ ଗୋନ୍) 
 l. ୋେୟ / ୟୁନଅିନ୍ ଗଟେଗିଟାେୀ ଗକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୋନ୍ ମୟାଗନେଗମଣ୍ଟ ଅଥେଟିେି ସୁପାେଶିେ ନକଲ (ଇନ୍ 

CRZ କମିବା ICRZ ଗେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପେ ମାମଲା) 
 m. ଅତେିକି୍ତ ଡକୁୟଗମଣ୍୍ଟ, େଦ ିଥାଏ I 
୨୭. ଅଣ୍ଡେଗଟକଂି I 
 ମଁୁ ଏୋ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତଶୁିତ ିଗଦଉଛ ିଗେ ପ୍ରଗୟାେ ଏବଂ ଏନଗକାିେେଗେ ଦଆିୋଇଥିବା ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସଗବତାର୍ତ୍ମ ଅଗଟ I 

ଗମାେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ମଁୁ ୋଗଣ ଗେ େଦ ିତଥୟ ଏବଂ ସଚୂନାେ ଗକୌଣସ ି ଅଂଶ ମଥିୟା କମିବା ବଭି୍ରାନ୍ତକାେୀ ଗବାଲି 
େଣାପଡଛି ିI 
ଗେଗକୌଣସ ିପେତୟାୟଗେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଗେବ ଏବଂ କିୟିୋନସ ଦଆିେିବ, େଦ ିଆମେ ବପିଦଗେ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତୟାୋେ 
କୋେି II 
ମୂଲୟ ଉପଗୋକ୍ତ ସେତି, ମଁ ୁଏଠାଗେ ଏକ କାେତୟ ଗଦଉଛ ିଗେ ଏୋ ପଗେ ଗକୌଣସ ିକାେତୟକଳାପ / ନମିତାଣ / ସମ୍ପ୍ରସାେଣ 
ନଆିୋଇ ନାେିଁ I 
 

 ନାମ, ପଦବୀ,  କମ୍ପାନୀ,  ଠକିଣା 
 

 


