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சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் பருவநிலை  

மாற்்றத்ிற்கான அலமச்்சகம், 

புதுடெல்ைி, 

மார்ச் 2020 அ்றிவிகலக 

.............. என்ற காரணத்தினால் நடுவண் அரசு 1986-ல் இருபத்தி ஒனப்ாவது ் திருத்ம், 

1986-ல் சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின 3ஆவது பிரிவின 2ஆவது துணணப்பிரிவில் 

வருகதி்ற 5ஆவது வணக இனத்திலும் துணணப்பிரிவு 1அளிககதி்ற அ்திகாரதண்ச் 

சசயற்படுத், பினவரும் அ்றதிவிப்ணபப் பரிந்துணரததுளளது. அது, இந்்தியாவின எந்்ப் 

பகு்தியிலும் மேற்சகாளளப்படும் ்திட்டப்பணிகள அல்்லது விரிவாககம் அல்்லது நவனீ 

ேயப்படுததும் ந்டப்பில் உளள ்திட்டஙகள, அ்னு்டன ச்ா்டர்புண்டய ்தி்றன கூடடு்ல் 

ஆகதியவற்்றதின ேீது கு்றதிப்பிட்ட வரம்புகணளயும் ்ண்டகணளயும் வி்திககதி்றது. சுற்றுச்சூழல் 

்ாகக ே்திப்பபீடடு அ்றதிகணகயில் காணப்படுகதி்ற S.O. 1533 ம்்தி 14 சசப்்டம்பர் 2006 இன 

படியும் அ்ன அடுதது வந்் ்திருத்ஙகணள விளஙகதிகசகாண்்ட வி்த்திலும் இவவாறு 

சவளியி்டப்படடுளளது. 1986-ன சுற்றுச்சூழல்( பாதுகாப்பு) வி்திகள 5-ன துணணவி்தி 3-ன கீழ் 

மவண்்டப்படுவதுமபா்ல, பா்திககப்ப்டககூடிய ேககளுககு ்கவல் ச்ரிவிககும் வி்த்தில் 

வணரவு அ்றதிவிகணக கவனத்தில்சகாளளப்படுவது, 60 நாடகளிம்லா அ்ற்கு மேற்படம்டா 

அ்ாவது இந்் ம்்தியில் அ்றதிவிகணகணய உளள்டககதி இருககதி்ற அரசதி்ழதின நகல்கள 

ேககளுககு கதிண்டககப் சபறும்.

முனணவககப்படடுளள வணரவு அ்றதிவிகணகயின ேீது ேறுப்மபா ஆம்லாசணனகமளா 

கூ்ற விரும்பும் எவர் ஒருவரும் அ்ணன கு்றதிப்பிடடுளள கா்ல எல்ண்லககுள, சசய்லாளர், 

சுற்றுச்சூழல், காடுகள ேற்றும் பருவநதிண்லகள அணேச்சகம், இந்்திர பரியவரன பவன, 

ஜார் மபக சாண்ல, அ்லதிகஞ்ச், புதுச்டல்்லதி -110 003 அல்்லது eia2020-moefcc@gov.in என்ற 

ேதினனஞ்சல் முகவரி வழதியாகமவா நடுவண் அரசுககு அனுப்ப்லாம். 

வலைவு அ்றிவிகலக 

ஆகமவ இந்்திய அரசாஙகத்தின முந்ண்ய சுற்றுச்சூழல் காடுகள ேற்றும் 

பருவநதிண்ல ோற்்ற அணேச்சகத்தின எண் S.O. 1533 (14 சசப்்டம்பர் 2006) என காணப்படும் 

அ்றதிகணகயில், இனி EIA அ்றதிகணக 2006 எனறு கு்றதிககப்படும்) நடுவண் அரசு சதி்ல ் திட்டஙகணள 

மேற்சகாளளுணகயிலும் விரிவாககத்தினமபாதும் ந்டப்பில் உளள ்திட்டஙகணள 

நவனீேயப்படுத்தி ச்ா்டர்புண்டய சதி்ல ்தி்றனகணளக ஊடடு்ல் ச்ா்டர்பாகவும் சதி்ல 

கடடுப்பாடுகணளயும் சதி்ல வாய்ப்புகணளயும்  வற்புறுததுகதி்றது. EIA அ்றதிகணக 2006இல் 

படடிய்லதி்டப்படடுளள இந்்தியாவின எந்் ஒரு பகு்தியிலும் ோநதி்லம்சார்ந்் சுற்றுச்சூழல் 

்ாகக ே்திப்பபீடடு ஆணணக குழுவி்டமோ அல்்லது ோவட்டம்சார்ந்் சுற்றுச்சூழல் ்ாகக 

ே்திப்பபீடடு ஆணணககுழுவி்டமோ அஙகுளள நதிண்லணேககு ஏற்ப EIA 2006 அ்றதிவிகணகயும் 

அ்ன அடுததுவந்் ்திருத்ஙகளும் கு்றதிப்பிடும் நண்டமுண்றகளுககு ஏற்ப அணே்ல் 

மவண்டும். 

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

published vide S.O 1199(E) dated 23rd March, 2020 shall prevail.
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ஆகமவ மேலும், கா்லததுககுக கா்லம் EIA அ்றதிகணக 2006-ககு பல்மவறு ் திருத்ஙகள 

வழஙகப்படடுளளன. அணவ சசய்முண்றகணள ஒழுஙகுபடுத்வும் பரவ்லாககம் 

சசய்யவும் நீ்திேன்றஙகள ேற்றும் பசுணேத ்ீர்ப்பாயஙகளின வழதிகாடடு்ல்கணள 

நண்டமுண்றப்படுததுவ்ற்கும் ஆனணவ. பரிந்துணரககப்பட்ட ்திட்டஙகளின சுற்றுச்சூழல் 

்ாககதண் ே்திப்பிடடு பாதுகாப்பு ந்டவடிகணககணள மேற்சகாளளும்படி EIA 2006 அ்றதிகணக 

எவவளவு்ான உணர்த்தினாலும், அது ்திட்டேதிடும் கா்லத்திம்லமய சுற்றுச்சூழலுககான 

முனஇணசணவப் சப்றமவண்டியுளளது. நடுவண் அரசு இந்் சசயல்முண்றணய 

சவளிப்பண்டயாகவும் விணரவாகவும் நண்டமுண்றககுக சகாண்டுவர இணணயவழதியில் 

கூடு்ல் நல்ச்லண்ணக குழுவு்டன காரணகாரியத ச்ளிவு்டன ்ரப்படுத்தது்டன 

சசயல்முண்றப்படுத் விணளகதி்றது. 

ஆகமவ மேலும், அணேச்சகம், 14 ோர்ச் 2017 ம்்தியிட்ட S.O. 804(E) எண் சகாண்்ட 

அ்றதிவிகணகணய சவளியிட்டது. அ்தில் 6 ோ்ஙகளுககுள வி்திேீ்றல் வழககுகணள 

ே்திப்பிடடு உணரகக நண்டமுண்றகணள வகுத்ளித்து. மேற்சசானன அ்றதிகணகயானது 

வி்திேீ்றதிய ்திட்டஙகணள இப்படி வணரயறுத்து. அது, கடடுோனப் பணி ச்ா்டஙகதியணவ, 

விரிவாககம் மேற்சகாளளப்பட்டணவ, நவனீ ேயப்படுத்ப்பட்டணவ, சுற்றுச்சூழல் 

இணசணவ முனனமே சப்றாேல் சபாருளமசர்ேனஙகளில் ோற்்றஙகணளக சகாண்டுவரு்ல் 

மபான்றணவ வி்தி ேீ்றதிய ்திட்டஙகள ஆகும்.

எப்படி இருப்பினும் சதி்ல வி்திேீ்றல்கள இயல்பாக ச்ா்டர்ந்் வண்ணமே உளளன. 

அணவ ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணககுழுவின ஆய்விம்லா கண்காணிப்பிம்லா ே்திப்பிடடு 

உணரப்ப்திம்லா கவனத்தில் எடுககப்படடு எ்திர்கா்லத்தில் சவளிப்படுத்ப்படும். எனமவ, 

அணேச்சகம் இ்ணன இன்றதியணேயா்்ாகக கரு்தி எவவளவு விணரவில் வி்திேீ்றலுககு 

உடபட்ட ்திட்டஙகணள ஒழுஙகு முண்றககுள சகாண்டுவந்து சுற்றுச்சூழலுககு 

இணசவான்ாக ோற்்ற, சசயல்முண்றகணள வகுத்ளிககும். ோ்றாக மேலும் அவற்ண்ற 

ஒழுஙகுபடுத்ாேல் ஆய்வுசசய்யாேல் விடுப்பது சுற்றுச்சூழலுககு மகடு பயப்ப்ாகமவ 

அணேயும். 

ஆகமவ ேற்றும் ஜார்கண்டண்டச் மசர்ந்் ோடசதிணேேதிகு உயர்நீ்திேன்றம் 

28 நவம்பர் 2014-ல் W.P. (C) no 2364 / 2014-ககான ஆணணயில், ஹதிந்துஸ்ான காப்பர் 

்லதிேதிச்டட எ்திர் இந்்திய அரசு ஒன்றதிய அரசு, ேற்்றவர்கமளாடு ஒருவராக, சுற்றுச்சூழல் 

இணசவுககான பரிந்துணரணயப் பரிசீ்லதிப்பது, அ்ன ்கு்தி சார்ந்து ஆராயப்ப்டமவண்டும் 

எனவும், சுற்றுச்சூழல் சட்டஙகணள வி்திேீ்றதிச் சசயல்படுகதி்ற நதிண்லயில் ் ற்சார்பாக நதினறு 

ந்டவடிகணககணளப் பரிந்துணரகக மவண்டும் எனறும் முனணவத்து. 

ஆகமவ அதது்டன, ோடசதிணேேதிகு ம்சதிய பசுணேத ்ீர்ப்பாயம் மூ்ல விண்ணப்பம் 

எண். 837 /2018 எனகதி்ற விவகாரத்தில், சந்்திப் ேதிட்டல் மூ்ல விண்ணப்பம் 837 /2018  எ்திர்  

சுற்றுச்சூழல், காடுகள ேற்றும் பருவநதிண்ல ோற்்ற அணேச்சகம் ேற்றும் ப்லர் எனப்தில், 

அணேச்சகம் சுற்றுச்சூழல் இணசககான முனநதிபந்்ணனகளுககு கீழ்ப்படிந்து சசல்லும்படி 

சசயல்முண்றணய வலுப்படுததும் எனறு கூ்றதியது. 

ஆகமவ அதது்டன, நடுவண் அரசு இந்் வணரவு அ்றதிவிகணகணய இவவி்த்தில் 
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சவளியிடடு 1986ஆம் ஆண்டில் சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் பிரிவு 23 பிரிவு மூனறு 

துணணப் பிரிவு 2-ல் வரும் வணகயினம் 5 ்ருகதி்ற அ்திகாரதண்ச் சசயற்படுத்வும் 1986 

சுற்றுச்சூழல்(பாதுகாப்பு) வி்திகள, வி்தி 5 அல்்லது துணணவி்தி 3-ன வணகயினம் டி உ்டன 

இணணததுப் படிதது 2006 சசப்்டம்பர் 14 ம்்தியிட்ட அ்றதிவிகணக எண் S.O. 1533-ஐப் பகுதது 

புரிந்துசகாண்்ட வி்த்தில், அ்ன அடுதது வந்் ்திருத்ஙகள, அ்றதிவிகணக எண்கள S.O. 

190, 2016 ஜனவரி 20ஆம் ம்்தியிட்டது, 2019 நவம்பர் 29 S.O. 4307 (E) 20 20 பிப்ரவரி 

17 ம்்தியிட்ட S.O. 750 (E)சசயல்படுததுவ்ற்கான ச்ா்டர்புளள சபாருண்ணேகளும் 

அல்்லது சசயல்படுத்மவண்்டாம் என எனபணவயும், இந்் பகுததுப் புரிந்துசகாளவ்தில் 

்விர்ககப்ப்டமவண்டும். 

1. சுருககமான ்லைப்பு மற்றும் ட்ாெகக அலழப்பு 

1).  இவவ்றதிவிகணக, சுற்றுச்சூழல் ்ாகக ே்திப்பபீடடு அ்றதிகணக 2020 எனறு 

அணழககப்ப்டககூடும். 

2).  இவவ்றதிவிகணக, இந்்திய அரசதி்ழதில் இறு்தி அ்றதிகணக சவளியி்டப்படும் 

ம்்தியில் நண்டமுண்றககு வரத ச்ா்டஙகும். 

2. அ்றிவிகலகயின் விண்ணப்பம் 

இவவ்றதிவிகணக, இந்்தியா முழுணேககும் நாடடுககு உடபட்ட க்டல் பகு்திகளிலும் 

சபாருந்துவது. 

3. வலையல்ற 

இந்் அ்றதிவிகணகயில் உளள்டககததுககுத ம்ணவப்பட்டாச்லாழதிய ேற்்றபடி 

கீழ்ககண்்டவாறு வணரயறுககப்படும்.

1) "அஙகீகரிககப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ்ாகக ே்திப்பபீடடு ஆம்லாசணன நதிறுவனம்" 

(இனி ACO எனறு கு்றதிககப்படும்) இந்் நதிறுவனமே ம்சதிய கல்வி ேற்றும் 

பயிற்சதிகளுககு ஏற்பளிககும் வாரியத்ால் அஙகீகரிககப்பட்டது. அம்மபா்ல, 

இந்்திய ் கு்தி அளிப்புக கழகம் (QCI) அல்்லது மவறு நதிறுவனத்ால் கா்லததுககு 

ஏற்ப அணேச்சகத்ால் அ்றதிவிககப்படும் .

2) "சட்டம்" எனபது சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்புச்) சட்டம் 1986 எனபம். (1986-ஆம் 

ஆண்டின 29ஆவது சட்டம்). 

3)  "ே்திப்பபீடு" எனபது விண்ணப்பதண் பரிந்துணரககப்பட்ட வடிவத்தில் நுணுககோக 

ஆய்வு சசய்வதும், இறு்தி EIA அ்றதிகணக உளபட்ட அணனதது ஆவணஙகளும், 

ேற்றும் சபாதுேககளின கருததுக கணிப்பு மகடபின அ்றதிகணகணய. சுற்றுச்சூழல் 

இணசவு அளிப்ப்ற்கு முன ே்திப்பபீடடுக குழுவின அனுே்தி ஆகும்.

4.  ம்ிப்பபீட்டுக குழு எனபது நடுவண் அரசு சார்ந்் ே்திப்பபீடடு வல்லுநர் குழு 

அல்்லது ோநதி்ல அரசு சார்ந்் ே்திப்பபீடடு வல்லுநர் குழு அல்்லது ஒன்றதிய 
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ஆடசதிப் பரப்பு சார்ந்் ே்திப்பபீடடு வல்லுநர் குழு அல்்லது ோவட்டம்சார்ந்் 

ே்திப்பபீடடு வல்லுநர் குழு என ம்ணவககு ஏற்ப அணேயும்.

5.  அடிநிலைத ்ைவுகள் (இனி BLDஎனறு கு்றதிககப்படும்) எனபது ்திட்டம் 

ச்ா்டஙகுவ்ற்கு முந்ண்ய சவளிப்பாடுகள அல்்லது விரிவாககததுககு முந்ண்ய 

சுற்றுச்சூழல் நதிண்லணேகள கு்றதிப்பாக காற்று, நீர், நதி்லம், ் ாவர வி்லஙகதினஙகள, 

சமூகப் சபாருளா்ாரம் சார்ந்் ்ரவுகள மபான்றணவ. இது, கு்றதிப்பாக, ்திட்டம் 

பரிந்துணரககப்பட்ட அணேவி்டம்(S) ேற்றும் ஆய்வுககுடபடுத்ப்பட்ட பகு்திகள. 

6.  எல்லைப்பு்றப் பகு்ி எனபது விண் பரப்பு 100 கதிம்லா ேீட்டருககுள வருவது. 

அது, இந்்தியாவின எல்ண்லமயார நாடுகள சார்ந்் உண்ணேயான கடடுப்பாடடுக 

மகாடடின ச்ா்டர்புண்டய ச்ாண்லவாகும்.

7.  கட்டுமானம் ட்சய் பகு்ி எனபது கடடுோனம் சசய்் அல்்லது எல்்லா ் ளஙகள 

அடித்ளம் மசர்ந்து இணணந்் மேல் ்ளப்பரப்பு அணனததும் அ்டஙகதியது்டன, 

பி்ற மசணவப் பணிகளுககான பகு்திகளும் ஆகும். இது கட்ட்டம் அல்்லது 

கடடுோனத ்திட்டஙகள சார்ந்து பரிந்துணரககப்பட்ட ம்ாடு ச்ா்டர்புண்டயது. 

8.  மு்ன்லமத தூர்வா்றல் எனபது க்டல் படுணகயில் இருந்து பா்திப்பண்டயககூடிய 

சபாருளகணள அகற்றுவ்ற்கு எடுததுகசகாளளும் கா்ல அளவு  அல்்லது சபருங 

கப்பல்கள வர ஏதுவாக வழதித்்டதண் ஆழப்படுததுவ்ாகவும் இருகக்லாம். இது 

துண்றமுகஙகள, கப்பல் புகுேதி்டஙகள, வழதித்்டஙகள என உளமள, சவளிமய 

அணேகதி்ற அகழ்வுப்பணிகணள உளள்டககதியது ஆகும். 

9.  வலகயினம் அ எனபது அ்றதிவிகணக அட்டவணணப் படடியல் 3-ல் இ்டம்சபறும் 

்திட்டஙகள, ந்டவடிகணககள ஆகும்.  

10.  வலகயினம் ஆ 1 எனபது அ்றதிவிகணக அட்டவணணயில் இ்டம்சபற்றுளள 

படடியல் 4-ல் வருகதி்ற ்திட்டஙகள, ந்டவடிகணககள ஆகும்.   

11.  வலகயினம் ஆ-2 எனபது அட்டவணண பகு்தியில் இ்டம் சபற்றுளள படடியல் 

5-ல் வருகதி்ற ்திட்டஙகள ந்டவடிகணககள ஆகும். 

12.  மத்ிய மாசுககட்டுப்பாட்டு வாரியம் (இனி CPCB எனம்ற கு்றதிககப்படும்) எனபது 

நீர் (ோசுக கடடுப்பாடு ேற்றும் ் டுப்பு) சட்டம் 1974 (1974 ஆம் ஆண்டின 6ஆவது 

சட்டத்தி)ன கீழ் அணேககப்பட்ட வாரியம் ஆகும். 

13.  பசுலமக கட்ெெத்ிற்கான ்சான்்றி்ழ் எனபது ஒருஙகதிணணந்் குடியிருப்பு 

ே்திப்பபீடடின (GRIHA) கீழ் பசுணேக கணககீடடு முண்றகளினபடி கணககதி்டப்படுவது 

ஆகும். இ்தில் இந்்திய பசுணேக கட்ட்ட கழகம் (IGBC);), இந்்திய ஆற்்றல் 

ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் வடிவணேப்புககான ்ண்லணேயகம் (LEED)), ேதிகு்தி்றன 

வடிவணேககும் நதிறுவனம் (EDGE)) என அணேச்சகம் கா்லததுகமகற்்ற 

அண்டயாளம் காடடுகதி்ற மவறு அணேப்புகளும் பசுணேக கட்ட்ட ே்திப்பபீடடு 

முண்றயில் ஈடுபடுத்ப்படும். 
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14.  ட்ாகுப்பு எனபது சுரஙகஙகள அல்்லது குத்ணககள என குழுவாகத 

ச்ாகுககப்பட்ட பகு்தியாகும். அது இந்் அ்றதிகணகயின 24 ஆவது பத்தியின 

துணணப் பற்்றதி 3-ல் வழஙகப்படடுளள அளவுமகாலுககு உடபட்டது. 

15. ட்ாகுப்புச் ்சான்்றி்ழ் எனபது ச்ாகுப்பான சுரஙகஙகள அல்்லது குத்ணககள 

எனப்ற்கான சான்றதி்ழ் ஆகும். இ்ணன சுரஙகஙகள ேற்றும் நதி்ல இயல் 

துண்றயின இயககுநர் அல்்லது அ்ற்கு சே ்கு்தி வாய்ந்் ஆணணககுழு 

வழஙகும். 

16.  கூட்டுமு்ல்குழுமத்ின் சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்பு்ணர்வு (இனி CER எனறு 

கு்றதிககப்படும்) எனபது EMP எனப்ன ஒரு பகு்தியாகும். இ்தில் ்திட்டததுககு 

உரிய சபாறுப்ப்திகாரி, ்திட்டம் நதிண்றமவற்்றப்படுவ்ற்கு அண்ணேயில் 

உளள சுற்றுப்பு்றஙகளில் ேககள ஆம்லாசணனகளின மபாது எழுப்பப்பட்ட 

பிரச்ணனகளுககு ஏற்ப ந்டவடிகணககணள மேற்சகாளள அ்திகாரம் உண்டயவர் 

ஆவார். EIA ஆய்வுகளினமபாது ே்திப்பபீடு மேற்சகாளளப்பட்ட அடிப்பண்டயி்லான 

சமூக மசணவகளும் இ்தில் அ்டஙகும். 

17.  கெற்கலையயாை ஒழுங்குமுல்ற மணெைம் (இனி CRZ எனறு கு்றதிககப்படும்) 

எனகதி்ற ேண்்ட்லம் க்டற்கணரமயார ஒழுஙகுமுண்ற ேண்்ட்ல அ்றதிகணக 2019-ல் 

கு்றதிப்பி்டப்பட்ட ்ாகும். கா்லத்திற்கு ஏற்ப மேற்சகாளளப்பட்ட ்திருத்ஙகளும் 

அ்டஙகும்.

18. கடுலமயாக மாசுபட்ெ பகு்ிகள் எனபது கா்லததுககு ஏற்ப ேத்திய 

ோசுககடடுப்பாடடு வாரியம் அண்டயாளம் காடடிய ச்ாழதி்லகத ச்ாகுப்புப் 

பகு்தியாகும். 

19. மாவட்ெ அல்ைது யகாட்ெம் அளவிைான ம்ிப்பபீட்டு வல்லுநர் குழு (இனி 

DEACஎனறு கு்றதிககப்படும்) எனபது இந்் அ்றதிகணகயின ம்ணவககு ஏற்ப 

நதிறுவப்பட்ட வல்லுநர்களின குழுவாகும். அது ோவட்ட அளவிலும் மகாட்ட 

அளவிலும் / அல்்லது SEIAA அல்்லது UTIAA வழதியாக சட்டத்தின 23ஆவது 

பிரிவின கீழ் சப்றப்பட்ட அ்திகாரஙகணள நண்டமுண்றப்படுத், ோநதி்ல 

அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப் பரப்பு நதிர்வாகத்தின பரிந்துணரயின மபரில் 

கு்றதிப்பிட்ட ்திட்டத்தின சுற்றுச்சூழல் ே்திப்பபீடடுககு ஏற்ப அணேயும். கு்றதிப்பான 

பரிந்துணரகணள உருவாகக உ்வும். 

20. மாவட்ெ நிை அளலவ அ்றிகலக எனபது நதி்லவியல் துண்றயினால் 

உருவாககப்பட்ட அ்றதிகணகயாகும் அல்்லது நீர்ப்பாசனத துண்ற அல்்லது 

வனததுண்ற அல்்லது சபாதுப் பணித துண்ற அல்்லது நதி்லத்டிநீர் வாரியம் 

அல்்லது ச்ாண்லயுணர்வுத துண்ற அல்்லது சுரஙகததுண்ற இனனும் ப்ல 

அ்டஙகும். ோவட்டத்தில் அண்டயாளம் காணப்படடுளள பகு்திகளின ்திரடசதி 

அல்்லது ச்ாகுப்பு அணவ சுரஙகப் பணிககு அனுே்திககப்படும் அரிோனம் 

நதிகழககூடிய்ாக அண்டயாளம் காணப்பட்ட பகு்திகள அல்்லது உளகட்டணேப்பு 

கடடுோனஙகளுககும் நதிறுவனஙகளுககும் சநருககோன பகு்திகள, சுரஙகப் 
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பணிகள ்ண்ட சசய்யப்ப்ட மவண்டிய பகு்திகள ேீளவும் நதிரப்புவ்ற்கான 

ஆண்டுக கணககு, சுரஙகப்பணி கு்றதிப்பிட்ட பகு்தியில் மேற்சகாண்டு ேீண்டும் 

நதிரப்புவ்ற்குத ம்ணவப்படும் கா்லதண் வழஙகு்ல் ஆகதியன ஆகும்.  

21. சூழைியல் ்சில்வுககு வாயப்புள்ள பகு்ிகள் (இனி ESA எனறு கு்றதிககப்படும்) 

எனபணவ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986 பிரிவு 3-ன துணணப் பிரிவு 

2-ன கீழ் கு்றதிப்பி்டப்பட்ட பகு்திகளாகும். கா்லததுகமகற்ப வரும் ்திருத்ஙகளும் 

அ்டஙகும். 

22. சூழைியல் ்சில்வுககு வாயப்புள்ள மணெைங்கள் (இனி ESZ எனறு 

கு்றதிககப்படும்) எனகதி்ற ேண்்ட்லஙகள, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் பிரிவு 3 

துணணப் பிரிவு 2-ன கீழ் கு்றதிப்பி்டப்பட்டணவ ஆகும். அ்தில் கா்லத்திற்கு ஏற்ப 

மேற்சகாளளப்பட்ட ்திருத்ஙகளும் அ்டஙகும். 

23.  சுற்றுச்சூழல் ்ாகக ம்ிப்பபீட்டு (இனி EIA எனறு கு்றதிப்பி்டப்படும்) அ்றதிகணக 

எனபது முனணவககப்பட்ட ் திட்டத்திற்காக ACO வழதியாக ் திட்டப் சபாறுப்பாளரால் 

உருவாககப்பட்ட ஆவணம் ஆகும். (ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணககுழுவால் 

வழஙகப்பட்ட கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகளினபடி) அதது்டன அ்றதிகணகயின 10ஆவது 

பினனிணணப்பில் சகாடுககப்படடுளள சபாதுப்பண்டயான வடிவணேப்புககு 

உடபட்டது. 

அ)  வணரவு EIA அ்றதிவிகணக எனகதி்ற அ்றதிவிகணக ேககள ஆம்லாசணனணய 

மநாககோகக சகாண்டும் அல்்லது ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணககுழு 

வழதிகாடடு்லுககு உடபடடு ்யார் சசய்வது. 

ஆ) இறு்தி EIA அ்றதிவிகணக எனகதி்ற அ்றதிவிகணக ேககளுககான ஆம்லாசணனகள 

கு்றதிப்பாக ேககள கவனப்படுததுபவற்ண்ற ஏற்று குண்ற்ீர்ககும் 

முயற்சதிகளில் ஈடுபடுவது, கா்லவரம்புககு உடபட்ட சசயல்்திட்டம், 

சபாறுப்மபற்றுகசகாண்்டவற்றுககு நதி்தி ஒதுககீடடு வழதிகணள ்திட்டப் 

சபாறுப்பாளர் உருவாககு்ல் ஆகதியன ே்திப்பபீடடு முண்றகளின மு்னணே 

மநாககு ஆகும். 

24.  EIA ஒருங்கில்ணப்பாளர் எனபவர் சசயல்பாடடுப் பகு்தி வல்லுநர்களின 

துண்றசார் வல்லுநராகவும் ஒருஙகதிணணப்பாளராகவும் இருத்ல் ACOவால் 

ஏற்பளிககப்பட்டவராகவும் இருத்ல். 

25. சுற்றுச்சூழல் யமைாணலமத ்ிட்ெம்(EMP எனறு கு்றதிககப்படும்) அ்றதிவிகணக 

எனபது ACO வழதியாக ் திட்டப் சபாறுப்பாளரால் உருவாககப்பட்ட ஆவணோகும். 

முனணவககப்பட்ட ்திட்டத்திற்கான இ்தில் அ்றதிவிகணகயின 11ஆவது 

பினனிணணப்பில் வழஙகப்படடுளள சபாதுப்பண்டயான வடிவதண்க 

சகாண்டிருப்பது. 

26. விரிவாககம் எனபது சுரஙக குத்ணகப் பகு்தியில் மநரும் சபருககம் அல்்லது 
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்திட்டப்பகு்தி அல்்லது  அல்்லது கட்ட்டம் அணேந்் பகு்தி அல்்லது நீளம், அல்்லது 

எண்ணிகணக அல்்லது உருவாககும் ்தி்றன அல்்லது உற்பத்தித ்தி்றன அல்்லது 

உளளிடு சபாருள அல்்லது ணகயாளும் ்தி்றன மபான்றணவ. ்திட்டததுககுப் 

சபாருத்ோக உளள வணகயில் உரிய ்திட்டததுககு வரம்புகளுககு அப்பால் 

ம்ணவப்படும் ்தி்றனகணளக கூடடு்ல். அட்டவணணககுள அல்்லது EC-

ககு முனபு அல்்லது EP-ககு முனபு எப்படி நதிண்லணே அணேகதி்றம்ா அப்படி 

சபற்்றதிருப்பது. சுரஙகப்பணித ்திட்டம் எனப்ாக இருககுோயின அல்்லது 

சுரஙகக குத்ணகப் பகு்தியில் ஏம்னும் ந்டவடிகணக அல்்லது உற்பத்தித ் தி்றன 

எனபணவ விரிவாககம் என சகாளளத்கும். 

27. ம்ிப்பபீட்டு வல்லுநர் குழு (EAC என கு்றதிககப்படும்) அணேச்சகத்ால் ேத்திய 

அளவில் நதிறுவப்பட்ட வல்லுநர் குழு ஆகும். கு்றதிப்பிட்ட ்திட்டஙகளுககான 

ே்திப்பபீடண்ட சசய்து சபாருத்ோன பரிந்துணரகணள முனணவப்பது. 

28. விண்ணப்பம்/படிவம் எனபது இந்் அ்றதிவிகணகயு்டன இணணககப்பட்டது. 

29. ட்சயல்பாட்டுப் பகு்ி வல்லுநர் (இனி FAE எனறு கு்றதிப்பி்டப்படும்) எனபது 

ACO-ஆல் ஏற்பளிககப்பட்ட வல்லுநர் ேற்றும் பணியி்லதிருப்பவர் அல்்லது ACO 

குழுவில் இருப்பவர் எனறு ஆகும். 

30. டபாது நிபந்லன(GC என கு்றிககப்படும்) எனபது எந்்சவாரு ் திட்டம் அல்்லது 

வணகயினம் ஆ 1-ல் கு்றதிககப்பட்ட எந்்சவாரு ந்டவடிகணக வணகயினம் 

ோற்்றப்ப்டாேம்ல ேத்திய அளவில் ே்திப்பி்டப்படும். அ-விம்லா ஆ-விம்லா 

கு்றதிககப்பட்ட பகு்திகள முழுணேயாகமவா பகு்தியாகமவா அணேந்்திருப்பின 

அணவ கீமழ:

அ) அட்டவணணயின எண்கள 3, 5, 32, 33 இணவ ச்ா்டர்புண்டய வணககள 

10 கதி.ேீ.ககுள இருப்பின; ேற்்ற வணககளுககு 5 கதி.ேீ.ககுள இருப்பின. 

எல்ண்லப்பு்றோக அணேயககூடிய (1)பாதுகாககப்பட்ட பகு்திகள அல்்லது 

(2) கடுணேயாக ோசுபட்ட பகு்திகள அல்்லது (3) சூழ்லதியல் சதிண்வுககு 

உளள பகு்திகள அல்்லது (4) பனோநதி்ல அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பரப்புப் 

பகு்தி. 

ஆ) எல்ண்லப்பு்றததுககு உடபட்ட்ாக (1) கடுணேயான ோசண்டந்் பகு்தி 

அல்்லது சூழ்லதியல் சதிண்வுககு உளள பகு்தி.

31. ்வீு கெயைாை ஒழுங்குமுல்ற மணெைம் (இனி ICRZ எனப்படும்) எனபது 

்ீவு க்டம்லார ேண்்ட்லம் ஒழுஙகுமுண்ற அ்றதிவிகணக 2019-ல் ேண்்ட்லோகக 

கு்றதிககப்பட்டது. கா்லததுககு ஏற்ப கூடு்ல் ்திருத்ஙகணளக கண்்டது. 

32 "பைாமரிப்புத தூர்வாைல்" எனபது வழதிசசலுத்ல், கடடுோனம் அல்்லது 

சசயல்பாடடு மநாககஙகளுககாகப் சபாருத்ோன பாதுகாப்பான நீரின 

ஆழதண்ப் பராேரிப்ப்ற்காக, ஏற்கனமவ உளள நீர்வழதிககால்வாய்கள, ப்டகு 
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நதிறுததுேதி்டஙகள, அண்ல நஙகூரேதிடும் இ்டஙகள மபான்றவற்்றதி்லதிருந்து க்டல் 

்திடடுகள அல்்லது வண்்டல்கணள அவவப்மபாது அகற்றுவது;

(33)  “குறு, ்சிறு மற்றும் நடுத்ை நிறுவனங்கள்” எனபது குறு, சதிறு ேற்றும் நடுத்ர 

நதிறுவன மேம்பாடடுச் சட்டம், 2006 (2006 ஆம் ஆண்டின சட்டம் 27) ேற்றும் 

அ்ன அடுத்டுத் ்திருத்ஙகளின கீழ் வணரயறுககப்படடுளள ்திட்டோகும்;

(34)  “கனிமததூயவாககம்” எனபது ் ாதுவின சபறுே்தியான கூறுகணள இயற்பியல் 

அல்்லது இயற்பியல்-மவ்தியியல் பிரிப்பு முண்றகள மூ்லம் சச்றதிவுபடுததும் 

சசயல்முண்றயாகும்.

(35)  “அலமச்்சகம்” எனபது இந்்திய அரசாஙகத்தின சுற்றுச்சூழல், வனம் ேற்றும் 

பருவநதிண்ல ோற்்ற அணேச்சகம்;

(36)  “நவனீமயமாககல்” எனபது சசயல்முண்ற அல்்லது ச்ாழதில்நுடபத்தில் 

ஏம்னும் ோற்்றம் அல்்லது மூ்லப்சபாருள க்லணவ அல்்லது ்யாரிப்பு 

க்லணவயில் ோற்்றம் அல்்லது இண்டயூறு கண்ல்ல் அல்்லது மவண்ல நாடகளின 

எண்ணிகணகயில் அ்திகரிப்பு அல்்லது ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால்  

வழஙகப்படும் முனகூடடிய சுற்றுச்சூழல் இணசவு (EC) அல்்லது  முனகூடடிய 

சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி (EP)  ம்ணவப்படும், ்ற்மபாதுளள சுரஙக குத்ணகப் 

பகு்தியில் ம்ாண்டும் விகதி்த்தில் அ்திகரிப்பு, மு்்லதிய ்திட்டத்தில் ஆண்ல 

ேற்றும் இயந்்திரஙகளின ்தி்றன பயனபாடடில் அ்திகரிப்பு ஆகதியணவ அ்டஙகும்.  

(37) “இ்ணங்காலம” எனபது ்திட்டத்திற்கு ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால், முன 

சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி அல்்லது முன சுற்றுச்சூழல் இணசவில் பரிந்துணரககப்பட்ட 

வி்திமுண்றகணளயும் நதிபந்்ணனகணளயும் பினபற்்றா்து. 

(38) “அ்றிவிககப்பட்ெ ட்ாழிற்யபட்லெ” எனபணவ பூஙகாககள; வளாகஙகள; 

பகு்திகள; ஏற்றுே்தி சசய்லாகக ேண்்ட்லஙகள (EPZ கள); சதி்றப்பு சபாருளா்ார 

ேண்்ட்லஙகள (SEZ கள); உயிரிதச்ாழதில்நுடபப் பூஙகாககள; ம்ால் வளாகஙகள; 

க்டம்லார சபாருளா்ார ேண்்ட்லஙகள (CEZ கள); சதி்றப்பு மு்லீடடு பகு்தி (SIR); 

ம்சதிய மு்லீடடு ேற்றும் உற்பத்தி ேண்்ட்லஙகள (NIMZ கள); ச்ாழதில்துண்ற 

ச்ாகுப்புகள, சபடமரா்லதியம், மவ்திப்சபாருள ேற்றும்  சபடமராசகேதிககல் 

மு்லீடடு ேண்்ட்லஙகள (PCPIRs) உளளிட்ட, சசப்ச்டம்பர் 14, 2006 ககு  முனனர் 

ேத்திய அரசு, ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதியப்பகு்தியால் அ்றதிவிககப்பட்ட, 

அல்்லது EIA அ்றதிவிப்பு,2006 அல்்லது இந்் அ்றதிவிப்பு வ்லதியுறுததும், முன-

சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி சபற்்ற ச்ாழதிற்மபடண்டகள ஆகும்.

(39)  “பாதுகாககப்பட்ெ பகு்ிகள்” எனபணவ 1972ஆம் ஆண்டு வனவி்லஙகு 

(பாதுகாப்பு) சட்டம்(1972 இல் 53) ேற்றும் அ்ன அடுத்டுத் ்திருத்ஙகள 

ஆகதியவற்்றதினகீழ்   அ்றதிவிககப்பட்ட பகு்திகள ஆகும்.

(40) “முன்கூட்டியான சுற்றுச்சூழல் இல்சவு (EC) எனபது அட்டவணணயில் 
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கு்றதிப்பி்டப்படடுளளபடி ே்திப்பபீடடுக குழுவின முன ணவககப்ப்ட மவண்டிய 

வணக 'அ'; வணக 'பி 1'  ேற்றும் வணக 'பி 2' ்திட்டஙகளுககு ே்திப்பபீடடுக 

குழுவின பரிந்துணரயின மபரில் ம்ணவப்படும் , ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின 

அனுே்தி அல்்லது ஒப்பு்ல் ; 

(41) “முன்கூட்டியான சுற்றுச்சூழல் அனும்ி’ (EP) எனபது அட்டவணணயில் 

கு்றதிப்பி்டப்படடுளளபடி ே்திப்பபீடடுக குழுவின முன ணவககப்ப்டத ம்ணவயற்்ற, 

முனசோழதியப்பட்ட ்திட்டதண் நதிண்றமவற்்ற வணக  'ஆ2' ச்ா்டர்பாக 

அட்டவணணயில் படடிய்லதி்டப்படடுளள  ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின 

அனுே்தி அல்்லது ஒப்பு்ல் எனப்ாகும். 

 (42) “முன்கூட்டிய சுற்றுச்சூழல் இல்சவு நிபந்லனகள்” எனபது  முனகூடடிய 

சுற்றுச்சூழல் இணசவு அல்்லது முனகூடடியான சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி 

மகாரப்படடுளள ்திட்டத்திற்காக, ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் 

பரிந்துணரககப்பட்ட நதிபந்்ணனகள,

அ. “கு்றிப்பிட்ெ நிபந்லனகள்” எனபது வழககதின அடிப்பண்டயில்

ே்திப்பபீடடுக குழுவால் பரிந்துணரககப்பட்ட, ்திட்டத்திற்கு அல்்லது 

இருப்பி்டத்திற்குக கு்றதிப்பான நதிபந்்ணனகள ; ேற்றும் 

ஆ.  "நிலையான நிபந்லனகள்" எனபது அவவப்மபாது  முன சுற்றுச்சூழல் 

அனுே்தி அல்்லது முன சுற்றுச்சூழல் இணசவு ஆகதியவற்ண்ற வழஙகும்மபாது 

அணேச்சகத்தினால் பரிந்துணரககப்படும் நதிபந்்ணனகள ஆகும். இருப்பினும், 

அத்ணகய நதிபந்்ணனகள ே்திப்பபீடடின மபாது, ஒவசவாரு வழககு 

அடிப்பண்டயில், ே்திப்பபீடடுக குழுவால் (முன சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி 

விஷயத்தில்),ேற்றும் ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் (முன சுற்றுச்சூழல் 

இணசவு), சரியான முயற்சதியினமபரில், ோற்்றதியணேககப்ப்ட்லாம்;  

(43) “்ிட்ெம்” என்றால் ்திட்டம் அல்்லது ஒரு சசயல்பாடு; 

(44) “்ிட்ெ ஆயுள்” எனபது ்திட்டத்தின ஆயுடகா்லத்தில், (i) கடடுோனம் அல்்லது 

நதிறுவல் அல்்லது நதிறுவு்ல் அல்்லது ஆணணயிடு்ல்; (ii) சசயல்பாடு; ேற்றும் 

(iii) ேதிணகணே அல்்லது மூ்டல் அல்்லது அகற்றுவது உளளிட்ட கட்டஙகள.

(45) “்ிட்ெ முன்டமாழிபவர்” எனபது ஒரு ்னிநபர் அல்்லது சபாது அல்்லது 

்னியார் நதிறுவனம்; இது ் திட்டத்தின விவகாரஙகளில் இறு்திக கடடுப்பாடண்டக 

சகாண்டுளளது ேற்றும் நதிறுவனத்தின இயககுநர்கள குழு அல்்லது நதிறுவனம் 

அல்்லது அ்றககட்டணள அல்்லது வணரயறுககப்பட்ட சபாறுப்பு கூடடு அல்்லது 

கூடடு முயற்சதி அல்்லது சதி்றப்பு மநாககணேவு அல்்லது ேத்திய /ோநதி்ல /உளளூர் 

அரசதின ஒரு ்கு்திவாய்ந்் அ்திகாரத்ால், நதிறுவனத்தின விவகாரஙகணள 

நதிர்வகதிப்ப்ற்கும் இந்் அ்றதிவிப்பின மநாககத்திற்காக ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயத்தின முன ஆவணஙகணள ஒத்திணசதது சசயல்படுததுவ்ற்கும், 
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முண்றயாக அஙகீகரிகக அல்்லது நதியேதிககப்படுகதி்றது. 

(46) “டபாதுக கைந்ாயைா்சலன” எனபது ்திட்டத்தின சுற்றுச்சூழல் ்ாககத்தில் 

நம்பத்குந்் பஙணகக சகாண்்ட உளளூர் பா்திககப்பட்ட நபர்கள ேற்றும் பி்றரின 

கருததுகணள, ்திட்டதண் வடிவணேககும் மபாது இதுமபான்ற அணனதண்யும் 

சரியான முண்றயில் கணககதில் எடுததுகசகாளளும் மநாககதில், கண்்ட்றதியும் 

சசயல்முண்றயாகும். 

 (47) “ஒழுங்குமுல்ற ஆல்ணயம்” எனபது அணேச்சக அல்்லது ோநதி்ல அளவி்லான 

சுற்றுச்சூழல் பா்திப்பு ே்திப்பபீடடு ஆணணயம் அல்்லது யூனியன பிரம்ச நதிண்ல 

சுற்றுச்சூழல் பா்திப்பு ே்திப்பபீடடு ஆணணயம்; 

(48) “அட்ெவல்ண” என்றால் இந்் அ்றதிவிகணகயு்டன மசர்ககப்பட்ட அட்டவணண; 

(49) “யநாககல்” எனபது ்திட்டத்திற்காக, முன சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி மகார, 

EIA அ்றதிகணகணயத ்யாரிப்ப்ற்கு  ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம், கு்றதிப்பு 

வி்திமுண்றகணள நதிர்ணயிககும் சசயல்முண்றயாகும், 

(50) “இைணொம் நிலை உயைாகவியல் ட்சயல்முல்றகள்” எனபது ் ாதுக குண்றப்பு 

சசயல்முண்றயின சவளியபீடு, கழதிவு, காப்பு ேற்றும் உம்லாகக கடடிகணள 

உளள்ீடாகக சகாண்்ட உற்பத்தித ச்ாழதில்கள ேற்றும் அ்ன ்யாரிப்புகளாவன 

பா்தியளவு முடிககப்பட்ட ்யாரிப்புகள அல்்லது முடிககப்பட்ட ்யாரிப்புகள 

ஆகும்; 

(51) “கடுலமயாக மாசுபட்ெ பகு்ி” எனபது ேத்திய ோசுக கடடுப்பாடடு வாரியத்ால் 

அவவப்மபாது கடுணேயாக ோசுபட்ட பகு்தி என அண்டயாளம் காணப்பட்ட 

ச்ாழதி்லகத ச்ாகுப்பு அல்்லது பகு்தி.

(52) "மாநிை வல்லுநர் ம்ிப்பபீட்டுக குழு (இனிமேல் 'SEAC' என கு்றதிப்பி்டப்படுகதி்றது)" 

இந்் அ்றதிவிகணகயின மநாகமகாடு, ோநதி்ல அளவில்  அணேச்சகத்ால், 

கு்றதிப்பி்டப்பட்ட ்திட்டஙகளுககு  சூழல் ே்திப்பபீடடிற்காக ேற்றும் சபாருத்ோன 

பரிந்துணரகணள வழஙகுவ்ற்காக அணேககப்பட்ட நதிபுணர்களின குழு ; 

(53) “மாநிை மாசுக கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (இனிமேல் 'SPCB' என கு்றதிப்பி்டப்படுகதி்றது)” 

எனபது நீர் (ோசு ்டுப்பு ேற்றும் கடடுப்பாடு) சட்டம், 1974 (1974 இல் 6) இன கீழ் 

அணேககப்பட்ட ஒரு குழு; 

(54) “மாநிை அளவிைான சுற்றுச்சூழல் பா்ிப்பு ம்ிப்பபீட்டு ஆல்ணயம் (இனிமேல் 

'SEIAA' என கு்றதிப்பி்டப்படுகதி்றது)” எனபது சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 

இன பிரிவு 3 இன துணணப்பிரிவு (3) இன கீழ் ேத்திய அரசால் அணேககப்பட்ட 

அ்திகாரம்; 

(55) “ஆயவுப் பகு்ி” எனபது வானவழதித ச்ாண்லவுககுள, 'வணக' அ '-இன கீழ்  

்திட்டத்தின எல்ண்லணயச் சுற்்றதி 10 கதி.ேீ பகு்தி அல்்லது வணக 'ஆ' இன கீழ் 
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்திட்டத்தின எல்ண்லணயச் சுற்்றதி 5 கதி.ேீ'  பகு்தி, ந்டப்புககு ஏற்்றவாறு.

(56) “கு்றிப்பு வி்ிமுல்றகள் (இனிமேல் 'ToR' என கு்றதிப்பி்டப்படுகதின்றன)” எனபது 

்திட்டத்திற்காக, EIA அ்றதிகணகணயத ்யாரிப்ப்ற்கான மநாககத்திற்காக 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் பரிந்துணரககப்பட்ட விரிவான மநாககம், ;

அ. “கு்றிப்பிட்ெ கு்றிப்பு வி்ிமுல்றகள்” எனபது ்திட்டக கு்றதிப்பிட்ட அல்்லது 

இருப்பி்ட கு்றதிப்பிட்ட கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகள; ே்திப்பபீடடுக குழுவால் 

பரிந்துணரககப்படுகதி்றது; இது EIA அ்றதிகணகணயத ்யாரிப்ப்ற்குத 

ம்ணவயான்ாகக கரு்ப்படுகதி்றது; ேற்றும் 

ஆ. “நிலையான கு்றிப்பு வி்ிமுல்றகள்” எனபது அட்டவணணயில் 

படடிய்லதி்டப்படடுளள ்திட்டஙகணளப் சபாறுதது, அவவப்மபாது, EIA 

அ்றதிகணகணயத ்யாரிப்ப்ற்காக அணேச்சகத்தினால் வழஙகப்படும் 

நதிண்லயான கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகள ஆகும். 

(57) “ஒன்்றிய ஆட்்சிப் பகு்ி அளவிைான வல்லுநர் ம்ிப்பபீட்டுக குழு (இனிமேல் 

'UTEAC' எனறு கு்றதிப்பி்டப்படுகதி்றது)” எனபது ஒன்றதிய ஆடசதிப் பகு்தி ேட்டத்தில் 

இந்் அ்றதிவிகணகயின மநாககத்திற்காக அணேச்சகம் கு்றதிப்பிடும் ்திட்டஙகளின 

சுற்றுச்சூழல் ே்திப்பபீடு ேற்றும் சபாருத்ோன பரிந்துணரணயத ் யாரிப்ப்ற்காக 

அணேககப்பட்ட வல்லுநர்களின குழு.

(58) “ஒன்்றிய ஆட்்சிப் பகு்ி சுற்றுச்சூழல் பா்ிப்பு ம்ிப்பபீட்டு ஆல்ணயம் 

(இனிமேல் ‘UTEAA’ என கு்றதிப்பி்டப்படுகதி்றது)” எனபது சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன பிரிவு 3 இன துணணப்பிரிவு (3) இன கீழ் அணேச்சகத்தினால் 

அணேககப்பட்ட அ்திகாரம்;

(59) “ஒன்்றிய ஆட்்சிப்பகு்ி மாசுக கட்டுப்பாட்டுக குழு (இனிமேல் ‘UTPCC’ எனறு 

கு்றதிப்பி்டப்படுகதி்றது)” எனபது நீர் (ோசுத ்டுப்பு ேற்றும் கடடுப்பாடடுச) சட்டம், 

1974 (1974 ஆம் ஆண்டின 6 ஆம் எண்) இன கீழ் அணேககப்பட்ட ஒரு குழு; 

ேற்றும் 

(60) “வி்ிமீ்றல்” எனபது ் ளத்தில் ் திட்டஙகள கடடுோனப் பணிகள அல்்லது நதிறுவல் 

அல்்லது ம்ாண்டும் பணிணயத ச்ா்டஙகதியிருத்ல், எது முந்்தியிருப்பினும் 

அல்்லது உற்பத்தி ேற்றும் / அல்்லது ்திட்டப் பகு்திணய முன சுற்றுச்சூழல் 

அனுே்தியில் கு்றதிப்பி்டப்பட்ட வரம்ணபத ்ாண்டி முன சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி 

அல்்லது முன சுற்றுச்சூழல் இணசவு இல்்லாேல் விரிவுபடுத்தியிருத்ல்.

4. முன் சுற்றுச்சூழல் அனும்ி அல்ைது முன் சுற்றுச்சூழல் அனும்ி ய்லவ:  

(1) எந்்வி் கடடுோனப் பணிகள அல்்லது நதிறுவல் அல்்லது நதிறுவு்ல் அல்்லது 

ம்ாண்டும்பணி அல்்லது நவனீேயோககல், எது முந்்தியிருப்பினும் முன-EC அல்்லது 

முன-EP-இல் கு்றதிப்பி்டப்பட்ட முனன்ாக வழஙகப்பட்ட வரம்ணபத ்ாண்டி உற்பத்தி 

அல்்லது ் திட்டப்பகு்திணய விரிவுபடுததுவ்ற்கு முனனர், அட்டவணண கு்றதிப்பிடடுளள 
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ே்திப்பபீடடுக குழு முன ணவககப்ப்ட மவண்டிய வணக 'அ', வணக 'ஆ 1' ேற்றும் 

வணக 'ஆ 2' யின  கீழ் அட்டவணணயில் படடிய்லதி்டப்படடுளள ்திட்ட விரிவாககம் 

அல்்லது நவனீேயோககல் உளளிட்ட பு்திய ்திட்டஙகள அல்்லது  ந்டவடிகணககள, 

ச்ா்டர்புண்டய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தி்டம் இருந்து முன சுற்றுச்சூழல் இணசவு 

(EC) ம்ணவப்படும்.  

(2) எந்்வி்க கடடுோனப் பணிகள அல்்லது நதிறுவல் அல்்லது நதிறுவு்ல் அல்்லது 

ம்ாண்டும்பணி அல்்லது நவனீேயோககல், எது முந்்தியிருப்பினும், முன-EC 

அல்்லது முன-EP இல் கு்றதிப்பி்டப்பட்ட முனன்ாக வழஙகப்பட்ட வரம்ணபத ்ாண்டி 

உற்பத்தி அல்்லது ்திட்டப்பகு்திணய விரிவுபடுததுவ்ற்கு முனனர், அட்டவணண 

கு்றதிப்பிடடுளள ே்திப்பபீடடுக குழு முன ணவககப்ப்ட மவண்்டா் வணக 'ஆ2' யின  கீழ் 

அட்டவணணயில் படடிய்லதி்டப்படடுளள ் திட்ட விரிவாககம் அல்்லது நவனீேயோககல் 

உளபட்ட பு்திய ்திட்டஙகள அல்்லது  ந்டவடிகணககள, சம்பந்்ப்பட்ட ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயத்தி்டம் இருந்து முன சுற்றுச்சூழல் அனுே்தி (EP) ம்ணவப்படும்.

(3)  எவவா்றாயினும், இந்் அ்றதிவிப்பின மநாககதில் 'கடடுோனப் பணிகளில்' மவ்லதி அல்்லது 

கூடடுச் சுவர் மூ்லம் நதி்லதண்ப் பாதுகாப்பது, பாதுகாப்பு காவ்லர் (கள) ்ற்கா்லதிக 

சகாட்டணக; எந்் ேரமும் சவட்டப்ப்டாேல் நதி்லதண் சேன சசய்்ல்; ்திட்டத்திற்கு 

ஏம்னும் ம்ணவப்பட்டால் புவி-ச்ாழதில்நுடப விசாரணணகள ஆகதியணவ அ்டஙகாது 

எனபது ச்ளிவுபடுத்ப்படடுளளது; 

5. ்ிட்ெங்கள் மற்றும் ட்சயல்பாடுகளின் வலகப்பாடு:-

(1)  அட்டவணணயில் படடிய்லதி்டப்படடுளள அணனதது ்திட்டஙகளும்,சாத்தியோன  

சமூக ேற்றும் சுற்றுச்சூழல்  ்ாககஙகள ேற்றும் ்ாககஙகளின இ்டஞ்சார்ந்் அளவு 

அடிப்பண்டயில் வணக 'அ', வணக 'ஆ 1' ேற்றும் வணக 'ஆ 2' என மூனறு பிரிவுகளாகப் 

பிரிககப்படடுளளன. 

(2) விரிவாககம் ேற்றும் நவனீேயோககல் உளபட்ட அட்டவணணயில் 'அ' பிரிவின கீழ் 

உளள அணனதது ்திட்டஙகளுககும் அணேச்சகத்தின முன-சுற்றுசூழல் அனுே்தி (EC)  

ம்ணவப்படும்.

(3)  அட்டவணணயில் உளள 'ஆ 1' இன கீழ் உளள அணனதது ் திட்டஙகளும், ் ற்மபாதுளள 

்திட்டஙகளின விரிவாககம் ேற்றும் நவனீேயோககல் உளப்ட, இந்் அ்றதிவிகணகயின 

3-வது பிரிவின துணணப்பிரிவு (30) இன கீழ் வணரயறுககப்பட்ட சபாது நதிபந்்ணனகணள 

நதிண்றவுசசய்வண்த ்விர்தது, வழககதின அடிப்பண்டயில் SEIAA அல்்லது UTEIAA 

இ்லதிருந்து முன-சுற்றுசூழல் அனுே்தி (EC) ம்ணவப்படும்.

(4)  ்ற்மபாதுளள ்திட்டஙகளின விரிவாககம் ேற்றும் நவனீேயோககல் உளளிட்ட 

அட்டவணணயில் 'ஆ 1' பிரிவின கீழ் உளள அணனதது ்திட்டஙகளுககும், இந்் 

அ்றதிவிப்பின 3-வது பிரிவின துணணப்பிரிவு (30) இன கீழ் வணரயறுககப்பட்ட சபாது 

நதிபந்்ணனகணள பூர்த்திசசய்யும் ்திட்டஙகளுககும், அணேச்சதின முன-சுற்றுசூழல் 

அனுே்தி (EC) ்திட்டத்தின பிரிவில் ோற்்றம் எதுவும் இல்்லாேல் ம்ணவப்படும் .
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(5)  அட்டவணணயில் கு்றதிப்பி்டப்படடுளளபடி ே்திப்பபீடடுக குழுவின முன ணவககப்ப்ட 

மவண்டிய 'ஆ 2' வணகயின கீழ் உளள அணனதது ்திட்டஙகளுககும், ந்டப்பின 

அடிப்பண்டயில், SEIAA அல்்லது UTEIAA இ்லதிருந்து முன EC ம்ணவப்படும். 

(6)  வணக 'ஆ 2' இன கீழ் உளள ேற்்ற அணனதது ்திட்டஙகளும் (மேம்ல உளள 

துணணப்பிரிவின (5) இன கீழ் கு்றதிப்பி்டப்படடுளள ்திட்டஙகணளத ்விர), ந்டப்பின 

அடிப்பண்டயில், SEIAA அல்்லது UTEIAA இ்லதிருந்து முன-EP ம்ணவப்படும். இந்் 

்திட்டஙகள ே்திப்பபீடடுக குழுவின முன ணவககப்ப்டாது. 

(7)  ம்சதியப் பாதுகாப்பு ச்ா்டர்பான  அல்்லது நடுவண் அரசால் நதிர்ணயிககப்பட்ட 

பி்ற மூம்லாபாயக கருத்ாய்வுகணள உளள்டககதிய அணனதது ்திட்டஙகளுககும், 

பிரிவில் எந்் ோற்்றமும் இல்்லாேல், அணேச்சகத்தின முன-EC அல்்லது முன-EP 

ம்ணவப்படும். மேலும், அத்ணகய ்திட்டஙகள ச்ா்டர்பான எந்் ்கவலும் சபாதுத 

்ளத்தில் ணவககப்ப்டாது. 

6. வல்லுநர் ம்ிப்பபீட்டுக குழு (EAC):-

(1) கீழ்காணும் ்கு்திகணள நதிண்றவுசசய்யும் வல்லுநர்கமள EAC-ல் இ்டம்சபறுவார்கள:- 

(அ)  ்கு்தி: அ்றதிவியல் அல்்லது வணிகவியல் அல்்லது கண்ல அல்்லது சட்டம் அல்்லது 

வணிக மே்லாண்ணே அல்்லது மவளாண்ணே அல்்லது ம்ாட்டககண்ல அல்்லது 

சபாருளா்ாரத்தில் முதுநதிண்லப் பட்டம்; ச்ாழதில்நுடபம் அல்்லது சபா்றதியியல் 

அல்்லது கட்ட்டக கண்லயில் ஏம்னும் அஙகீகரிககப்பட்ட பல்கண்லககழகத்தில் 

இளநதிண்லப் பட்டம் அல்்லது ச்ாழதில்முண்றச் சான்றதி்ழ் (C.A, C.S., and CMA) 

சபற்்றவராக இருகக மவண்டும்.

(ஆ) வயது: ே்திப்பபீடடுக குழுவிற்கு விண்ணப்பிககும் ம்்தியில் 70 வய்திற்குக 

குண்றவாக இருககமவண்டும்.

(இ) அனுபவம்: கீழ்காணும் ச்ா்டர்புண்டய துண்றகளில் 15 ஆண்டுகள அனுபவம் 

சபற்்றதிருகக மவண்டும்:

(i)  சுற்றுச்சூழல் ்ரம்: அளவடீு, கண்காணிப்பு, ஆய்வு ஆகதியவற்்றதில் 

நதிபுணததுவம், சுற்றுச்சூழல் ்ரத ்ரவுகளுககு விளககேளிப்பது;

(ii)  துண்ற ரீ்தியான ்திட்ட மே்லாண்ணே: சுரஙகம், இயற்ணக வளஙகணளப் 

பிரிதச்டுத்ல், நீர்ப்பாசனம், ேதினஉற்பத்தி, அணுசக்தி, மு்னணேச் 

சசயல்முண்றகள, சபாருள உற்பத்தி, சபாருள சசயல்முண்ற, உற்பத்தி, 

கடடுருவாககம், சுற்றுச்சூழல் மசணவ உளபட்ட உளகட்டணேப்பு மபான்ற 

துண்றகளில் சசயல்முண்ற மே்லாண்ணே அல்்லது உற்பத்தி மே்லாண்ணே 

அல்்லது ்திட்ட மே்லாண்ணேயில் நதிபுணததுவம்.

(iii)  சுற்றுச்சூழல் ்ாககதண் ே்திப்பபீடும் சசயல்முண்ற: சுற்றுச் சூழல் ்ாகக 

ே்திப்பபீடு ந்டததுவது ேற்றும் சசயல்படுததுவது, சுற்றுச்சூழல் மே்லாண்ணே 
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்திட்டஙகள ்யாரிப்பது ேற்றும் பி்ற மே்லாண்ணேத ்திட்ட நதிபுணர்கள 

ேற்றும் EIA சசயல்முண்ற முனகணிப்பு நுடபஙகள, கருவிகணளப் 

பயனபடுததுவ்தில் விரிவான நதிபுணததுவம்.

(iv)  அபாய ே்திப்பபீடு அல்்லது ச்ாழதில்சார் சுகா்ாரம்;

(v)  உயிர் அ்றதிவியல் (்ாவரஙகள ேற்றும் வி்லஙகுகள கு்றதித் மே்லாண்ணே) 

அல்்லது வனவியல் அல்்லது வனவி்லஙகு அல்்லது க்டல்வாழ் உயிரியல்;

(vi)  ்திட்ட ே்திப்பபீடடு அனுபவதது்டன சுற்றுச்சூழல் சபாருளியல்;

(vii)  ோசுக கடடுப்பாடு ேற்றும் குண்றத்ல் அல்்லது சுற்றுச்சூழ்லதியல்;

(viii)  பல்மவறு வளர்ச்சதித துண்றளு்டன, சுற்றுச்சூழல் விவகாரஙகணளயும் 

இணணத் சபாது நதிர்வாகம் அல்்லது மே்லாண்ணே;

(ix)  சுற்றுச்சூழல் சட்டஙகள;

(x)  சமூகத ்ாகக ே்திப்பபீடு அல்்லது ேறுவாழ்வு அல்்லது ேீளகுடிமயற்்றம்.

(2)  EAC-யின ப்விக கா்லம் மூன்றாண்டுகளுககு மேல் இருககக கூ்டாது.

(3)  EACயின உறுப்பினர் எண்ணிகணக, ்ண்லவர், சசய்லாளர் உளப்ட ப்திணனந்து 

முண்றயான உறுப்பினர்கள எனகதி்ற எண்ணிகணகணயத ்ாண்்டககூ்டாது. 

எனினும் குழுவின கு்றதிப்பிட்ட கூட்டத்திற்கு, சம்பந்்ப்பட்ட துண்ற ச்ா்டர்புண்டய 

வல்லுநர்கணள ்ண்லவர் ச்ரிவுசசய்ய்லாம்.

(4)  சுற்றுச்சூழல் சகாளணக ச்ா்டர்புண்டய விவகாரஙகளில், மே்லாண்ணேயில் அல்்லது 

பல்மவறு வளர்ச்சதித துண்றகணளக ணகயாளும் சபாது நதிர்வாகத்தில் அனுபவம் 

வாய்ந்் புகழ்சபற்்ற நபராக ்ண்லவர் இருகக மவண்டும்.

(5)  ்ண்லவர் வர இய்லா்சபாழுது, உறுப்பினர்களில் ஒருவணர EAC-ஐ ந்டததும் துணணத 

்ண்லவராக ்ண்லவர் நதியேதிகக்லாம்.

(6)  உறுப்பினர், ்ண்லவர் உளபட்டவர்களின அ்திகபடச ப்விக கா்லம் மூன்றாண்டுகள 

என இரண்டு முண்ற இருகக்லாம். அல்்லது ே்திப்பபீடடுக குழு அல்்லது ஆணணயரகத்தில் 

அஙகம் வகதிகக்லாம். இந்் அ்றதிவிகணகயினபடி ஒனறுககும் மேற்பட்ட ஆணணயரகம் 

அல்்லது குழுவில் ஒமர மநரத்தில் ் ண்லவராகவும், உறுப்பினராகவும் அஙகம் வகதிகக 

முடியாது.

(7)  ்ண்லவர் ேற்றும் உறுப்பினர்களின ப்விக கா்லம் முடிவ்ற்கு முனமப 

அணேச்சகத்ால் காரணேதின்றதி, முண்றயான விசாரணணயின்றதி நீககப்ப்ட ோட்டார்கள. 

(8)  அணேச்சகத்தின ம்ணவணயப் சபாறுதது, ஒனறுககும் மேற்பட்ட வல்லுநர் ே்திப்பபீடடுக 

குழுககணள அணேகக்லாம்.
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(9)  சுற்றுச்சூழல் இணசணவ ்திட்ட முனசோழதிவாளர் மகடகும் ்திட்டத்திற்குத 

ச்ா்டர்புண்டய எந்் இ்டத்திற்கும், EAC ச்ா்டர்புண்டய அ்திகாரப்பூர்வ உறுப்பினர்கள 

சசனறு ஆய்வு அல்்லது ே்திப்பபீடு சசய்ய்லாம். இ்ற்காக, ஏழு நாளகள முனனர் 

அ்றதிவிப்பு சவளியிடுவார்கள. இ்ற்கு ் திட்ட முனசோழதிவாளரும் உரிய ஒததுணழப்ணப 

நல்க மவண்டும்.

(10)  கூடடுப் சபாறுப்பில்்ான, EAC சகாளணககள சசயல்ப்ட மவண்டும். ஒவசவாரு 

விவகாரத்திலும் ஒத்திணசணவ ஏற்படுத் ்ண்லவர் முயற்சதிகக மவண்டும். 

ஒத்திணசவு ஏற்ப்டா்மபாது சபரும்பானணேயினரின கருதது ஏற்கப்ப்ட மவண்டும். 

அதுமபான்ற ்ருணஙகளில் சபரும்பானணேயினரின கருதது விவரஙகள, ஆ்ரவு, 

எ்திர்ப்பு மபான்றவற்ண்றப் ப்திவுசசய்ய மவண்டும்.

(11)  குழுவின உறுப்பினர்-சசய்லராக சசய்லாற்றுவ்ற்கு அணேச்சகத்தின பிர்திநதி்தியாக 

இருப்பவர் இயககுநர் அல்்லது விஞ்்ானி ‘உ’ பிரிவிற்கு குண்றந்் ப்வியில் அல்்லது 

சேோன ப்வியில் இருககக கூ்டாது.

(12)  ோ்ந்ம்ாறும் ஒருமுண்றயாவது EAC கூ்ட மவண்டும்.

(13)  EAC அரசதிய்லணேப்பு எனபது கா்லத்திற்கு ஏற்ப அணேச்சகம் அளிககும் வி்திமுண்றகணள 

பினபற்்றதிமய இருகக மவண்டும்.

7.  மாநிை அளவிைான சுற்றுச்சூழல் ் ாகக ம்ிப்பபீட்டு ஆல்ணயம் அல்ைது ஒன்்றிய 

ஆட்்சிப்பகு்ி அளவிைான சுற்றுச்சூழல் ்ாகக ம்ிப்பபீட்டு ஆல்ணயம்: -

(1)  The SEIAA அல்்லது UTEIAA எனபது ்ண்லவர், உறுப்பினர் சசய்லணர உளளி்டககதிய 

மூனறு உறுப்பினர்கணளக சகாண்்டது. இ்ன உறுப்பினர் சசய்லராக ோநதி்ல அரசு 

அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி நதிர்வாகத்ால் நதியேதிககப்படுபவர் இயககுநருககு 

கீழான அல்்லது சேோன ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி ப்வியில் 

இருககக கூ்டாது. சுற்றுச்சூழல் சட்டஙகணள நனகு அ்றதிந்்வராக உறுப்பினர் சசய்லர் 

இருகக மவண்டும்.

(2)  SEIAA அல்்லது UTEIAAவின கா்லம் மூன்றாண்டுகள. எனினும், அணேச்சகம் எப்மபாது 

விரும்பினாலும் ஆணணயத்தின கா்லதண் அ்திகபடசோக மூனறு ோ்ஙகள வணர 

நீடிகக்லாம்.

(3)  சுற்றுச்சூழல் சகாளணக ச்ா்டர்புண்டய விவகாரஙகள அல்்லது மே்லாண்ணே அல்்லது 

பல்மவறு வளர்ச்சதித துண்றகணள ணகயாளும் சபாது நதிர்வாகத்தில் அனுபவம் வாய்ந்் 

அ்திசதி்றப்புவாய்ந்் நபர் ்ண்லவராக இருகக மவண்டும். இந்் அ்றதிவிப்பின 6ஆவது 

பிரிவின துணண பிரிவு (1)ல் அளவுமகால்களில் அ்ற்கான ்கு்தி, வயது, அனுபவம் 

பற்்றதி சகாடுககப்படடுளளது.

(4)  ்ண்லவர் உளபட்ட அ்திகாரப்பூர்வேற்்ற உறுப்பினர்களின அ்திகபடச கா்லம் ்்லா 

மூன்றாண்டுகள என இரண்டு முண்ற ப்வி வகதிகக்லாம். அல்்லது ே்திப்பபீடடுக குழு 

அல்்லது ஆணணயத்தில் அஙகம் வகதிகக்லாம். இந்் அ்றதிவிப்பினபடி ஒனறுககும் 
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மேற்பட்ட குழு அல்்லது ஆணணயத்தில் ்ண்லவர் ேற்றும் உறுப்பினர்கள ஒமர 

மநரத்தில் அஙகம் வகதிகக முடியாது.

(5)  ச்ா்டர்புண்டய ோநதி்ல அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி அரசுகளின முண்றயான 

விசாரணண ேற்றும் காரணேதின்றதி ்ண்லவர் ேற்றும் உறுப்பினர்களின ப்வி கா்லம் 

முடியும் முனமப ப்றதிககப்ப்டாது.

(6)  ்ண்லவர் ேற்றும் உறுப்பினர்களின ப்விக கா்லம் முடிவ்ற்கு குண்றந்்படசம் 45 

நாடகளுககு முனமப பு்திய ்ண்லவர் ேற்றும் உறுப்பினர்களின சபயர்கணள ோநதி்ல 

அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி அரசு அணேச்சகத்திற்கு பரிந்துணர சசய்ய 

மவண்டும். ப்விககா்லம் முடிவ்ற்கு முனமப அணேச்சகம் SEIAA அல்்லது UTEIAAணவ 

அ்திகாரப்பூர்வோக அணேகக மவண்டும்.

(7)  ஆணணயத்தின கா்லம் முடிவ்ற்கு நாற்பத்தி ஐந்து நாடகள முனமப உறுப்பினர்கள 

ேற்றும் ்ண்லவரின சபயர்கணளப் பரிந்துணர சசய்ய ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய 

ஆடசதிப்பகு்தி அரசு ்வ்றதினால், ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி 

நதிர்வாகத்தின பரிந்துணரயின்றதி SEIAA அல்்லது UTEIAA-ஐ அணேச்சகம் அணேகக்லாம்.

(8)  SEIAA அல்்லது UTEIAA, அணனதது முடிவுகணளயும் கூட்டம் ந்டத்தி ஒருேன்ாக 

முடிவுகணள எடுகக மவண்டும். சபரும்பானணே அடிப்பண்டயில் முடிவுகள 

எடுககப்பட்டால், கருததுகளின விவரஙகள, ஆ்ரவு, எ்திர்ப்பு ஆகதியவற்ண்ற ச்ளிவாக 

ப்திவு சசய்து, அவற்்றதின நகண்ல அணேச்சகத்திற்கு அனுப்ப மவண்டும்.

(9)  SEIAA அல்்லது UTEIAA, ோ்ம் ஒருமுண்றயாவது கூ்ட மவண்டும்.

8.  மாநிை அல்ைது ஒன்்றிய ஆட்்சிப்பகு்ி அல்ைது மாவட்ெ அளவிைான வல்லுநர் 

ம்ிப்பபீட்டுக குழு:-

(1)  இந்் அ்றதிவிகணகயின பிரிவு 6இல் உளள துணண பிரிவு (1)ல் சகாடுககப்படடுளள 

அளவுமகால்களின கீழ் SEAC அல்்லது UTEAC அல்்லது DEAC உறுப்பினர்கள அல்்லது 

்ண்லவரின அனுபவம், வயது, அனுபவம் ்ீர்ோனிககப்படும்.

(2)  SEAC அல்்லது UTEAC அல்்லது DEACவின சசயல்பாடுகள ேற்றும் பி்ற அளவுமகால்கள 

இந்் அ்றதிவிப்பின 6ஆம் பிரிவில் உளள உடபிரிவு (2) மு்ல் உடபிரிவு (10) வணர 

இ்டம்சபற்றுளளது.

(3)  ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி நதிர்வாகப் பிர்திநதி்தி எனபவர் ோநதி்ல அரசு 

அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி நதிர்வாகத்தில் இயககுநர் ப்விககு குண்றவானவர்கள 

அல்்லது சேோனவர்களாக இருந்்ால், SEAC அல்்லது UTEAC குழுவின சசய்லாளராக 

சசயல்ப்ட முடியாது. 

(4)  ோநதி்ல ோசுக கடடுப்பாடடு வாரியம் அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி ோசு கடடுப்பாடடு 

குழுவின அலுவ்லர் DEAC சசய்லாளராக சசயல்ப்ட்லாம்.
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(5) ோவட்ட நதிர்வாகம் அல்்லது ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி நதிர்வாகம் 

முனசோழதியும் சபயர்களின அடிப்பண்டயில் SEIAA அல்்லது UTEIAA சார்பில் 

மூன்றாண்டுகளுககு ஒருமுண்ற DEAC ோற்்றதி அணேகக்லாம்.

(6)  நடுவண் அரசதின அரசதி்ழ் அ்றதிவிகணக வழதியாக ஒவசவாரு மூன்றாண்டுகளுககு 

ஒருமுண்ற SEAC அல்்லது UTEAC ேீண்டும் அணேககப்ப்ட மவண்டும். குழுணவ 

நீடடிப்பது கு்றதிதது அணேச்சகம் முடிசவடுத்ால் அ்திகபடசம் மூனறு ோ்ஙகள 

வணர நீடடிதது சகாளள்லாம்.

(7) SEAC அல்்லது UTEACயின ்ற்மபாண்ய கா்லம் முழுணேயண்டவ்ற்கு குண்றந்்து 45 

நாடகளுககு முனபு ் ண்லவர், உறுப்பினர்களின சபயர்கணள அணேச்சகத்திற்கு ோநதி்ல 

அரசு முனசோழதிய மவண்டும். ந்டப்பில் உளள குழுவின கா்லம் முடிவ்ற்குள 

அணேச்சகம் சார்பில் SEAC அல்்லது UTEAC ேீண்டும் அணேககப்படும்.

(8) SEAC அல்்லது UTEACயின ்ற்மபாண்ய கா்லம் முழுணேயண்டவ்ற்கு குண்றந்்து 

45 நாடகளுககு முனபு ்ண்லவர், உறுப்பினர்களின சபயர்கணள அணேச்சகத்திற்கு 

ோநதி்ல அரசு முனசோழதியத ் வ்றதினால், ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி 

நதிர்வாகத்தின பரிந்துணரயின்றதி அணேச்சகம் ்னனிச்ணசயாக SEAC அல்்லது UTEACஐ 

இந்் அ்றதிவிப்பிற்கு ம்ணவயான ே்திப்பபீடடு குழுவாக அணேகக்லாம்.

(9) ோவட்ட நதிர்வாகம் அல்்லது ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி நதிர்வாகம் 

DEAC  ் ண்லவர், உறுப்பினர்களின சபயர்கணள SEIAA அல்்லது UTEIAAவி்டம் DEACயின 

கா்லம் முடிவ்ற்கு 45 நாடகளுககு முனபு முனசோழதிய ்வ்றதினால், இந்் 

அ்றதிவிப்பின ம்ணவப்படி SEIAA அல்்லது UTEIAA சார்பில் ோவட்ட நதிர்வாகம் அல்்லது 

ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி நதிர்வாகத்தின சதிபாரிசுகளின்றதி DEACஐ 

ே்திப்பபீடடு குழுவாக அணேகக்லாம்.

(10) அணேச்சகம் அ்றதிவித் கா்லத்திற்குள DEACணவ SEIAA அல்்லது UTEIAA 

அணேககாவிட்டால், கு்றதிப்பிட்ட கா்லத்திற்கு (6 ோ்த்திற்கும் குண்றயாேல்) SEIAA 

அல்்லது UTEIAA கு்றதிப்பிட்ட கா்லத்திற்குள SEAC அணேககும் வணர ச்ா்டர்புண்டய 

DEACஐ அணேச்சகம் அணேககும். 

(11) நதிர்வாக வச்தி, மகாரிகணககணள மவகோகத ்ீர்தது ணவப்ப்ற்காகவும் ோநதி்ல 

அல்்லது யூனியன பிரம்சஙகளுககு என ஒனறுககும் மேற்பட்ட SEAC அல்்லது 

UTEAC-ஐ அணேச்சகம் அணேககும்.

(12) SEAC அல்்லது UTEAC அல்்லது DEAC ோ்ந்ம்ாறும் ஒரு முண்றயாவது கூட்டம் 

ந்டத் மவண்டும்.

9. ட்ாழில்நுட்ப வல்லுநர் குழு: -

(1)  சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986, பகு்தி3இல் உளள துணணப் பகு்தி (3)ன கீழ்  

்ண்லவர், உறுப்பினர்- சசய்லர், அ்திகபடசம் 10 உறுப்பினர்கள உளபட்ட  ச்ாழதில்நுடப 

வல்லுநர் குழுணவ நடுவண் அரசு அணேககும். 
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(2)  ச்ாழதில்நுடப வல்லுநர் குழுவானது நண்டமுண்றகணள ஒழுஙகுபடுதது்ல், 

குழுககளுககு பணிகணள அளிப்பது என ்திட்டஙகளுககு அ்றதிவியல் சகாளணக 

மூ்லம் வணகப்படுத்ல் அல்்லது ேறு வணகப்படுத்ல் மபான்ற இந்் அ்றதிவிப்பிற்கு 

ம்ணவயான பணிகணள அணேச்சகத்தின உத்ரவின மபரில் அவவப்மபாது சசய்யும்.

(3)  குழுவின கா்லம் ஐந்்ாண்டுகள இருகக மவண்டும்.

(4)  ச்ாழதில்நுடப வல்லுநர் குழுவின அ்திகாரப்பூர்வ உறுப்பினர்கள, ்திட்டதது்டன 

ச்ா்டர்புண்டய அல்்லது சசயல்பாடடு்டன ச்ா்டர்புண்டய இ்டதண்ப் பார்ணவயிடடு 

்திட்டத்தில் உளள சுற்றுச்சூழல் ்ாககதண் ே்திப்பபீடு சசய்ய்லாம். இதுபற்்றதி ்திட்ட 

ஆ்ரவாளருககு ஏழு நாடகளுககு முனமப அணேச்சகத்ால் முன அ்றதிவிப்பும் 

சகாடுககப்படும்.

10. சுற்றுச்சூழல் முன் - இல்சவு அல்ைது சுற்றுச்சூழல் முன்-அனும்ி ட்சயல்முல்றககான 

நிலைகள்:-

(1)  ‘அ‘ அல்்லது ‘ஆ1‘ பிரிவிற்கான சுற்றுச்சூல் முன- இணசவு எனபது அ்திகபடசம் ஆறு 

நதிண்லகணள உளள்டககதியது. இருப்பினும், அத்ணகய நதிண்லகளின சபாருந்்ககூடிய 

்னணே எனபது அ்றதிவிகணகயில் கு்றதிப்பிட்ட மநரத்தில் அல்்லது நதிண்லணயப் சபாறுதது 

அணேககப்படடுளளது. ஆறு நதிண்லகளும் வரிணசயாக சகாடுககப்படடுளளன, அணவ:

நதிண்ல (1): மநாககல்;

நதிண்ல (2): EIA வணரவு அ்றதிகணக ்யாரித்ல்;

நதிண்ல (3): சபாது ஆம்லாசணன;

நதிண்ல (4): இறு்திநதிண்ல EIA ்யாரித்ல்; 

நதிண்ல (5): ே்திப்பபீடு; ேற்றும்

நதிண்ல (6): சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு வழஙகு்ல் அல்்லது நதிராகரித்ல்.

(2) ‘ஆ2‘ பிரிவிற்கான சுற்றுச்சூழல் முனஅனுே்தி அட்டவணணயிலுளளபடி ே்திப்பபீடடுக 

குழுவின பரிசீ்லணனககுச் சசல்பணவ கீழ்ககண்்ட மூனறு நதிண்லகணள உளள்டககதியது. 

மூனறு நதிண்லகளின வரிணச ச்ா்டர், பினவருோறு:

நதிண்ல (1) : EMP அ்றதிகணக ்யாரித்ல்;

நதிண்ல (2) : ே்திப்பபீடு

நதிண்ல (3) : சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அளித்ல் அல்்லது நதிராகரித்ல்

(3)  ‘ஆ2‘ பிரிவு சுற்றுச்சூல் முன-அனுே்தி அட்டவணணயிலுளளபடி ே்திப்பபீடடுக குழுவின 

பரிசீ்லணனககுச் சசல்்லா்ணவ நண்டமுண்றககு அ்திகபடசம் இரண்டு நதிண்லகணளக 

சகாண்்டது. முண்றமய, வரிணசப்படியான அந்நதிண்லகள:

நதிண்ல (1): EMP அ்றதிகணக ்யாரித்ல்

நதிண்ல (2): விண்ணப்பத்தின முழுணேணய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் சரிபார்த்ல் 

ேற்றும் 
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நதிண்ல (2): சுற்றுச்சூழல் முனஅனுே்திணய அளித்ல் அல்்லது நதிராகரித்ல்.

EMP-ன ம்ணவகணள நதிண்றமவற்றுவ்ற்கு EMP ்யாரிககும் ACO ேற்றும் ்திட்டதண் 

முனசனடுப்பவர் சபாறுப்மபற்கமவண்டும்.

EMP அ்றதிகணக ப்திமவடண்ட ணவத்திருகக மவண்டும். ்திட்டத்திற்குத ம்ணவயான 

கூடு்ல் அளவடீுகணள நதிர்ணயிககும் உரிணே ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தி்டம் 

உளளது.

11.  முன்கூட்டியய ்ிட்ெததுககு ஏற்ப சூழல் இல்சவு அல்ைது சூழல் அனும்ி 

டபறுவ்ற்கான ட்சயல்முல்ற:-

(1)  அட்டவணணயில் படடிய்லதி்டப்படடுளள ்திட்டததுககாக, ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் 

முனகூடடிய EC அல்்லது சுற்றுச்சூழல் முனஅனுே்தி EP-ஆக இருப்பின, 

விண்ணப்பதண் இணணய்ளம் மூ்லோக, கு்றதிப்பிட்ட படிநதிண்லககுரிய படிவத்தில் 

விண்ணப்பிகக்லாம். மநரடி விண்ணப்பஙகள ்ருவ்ற்கான வாய்ப்பு வழஙகப்ப்டாது.

படிநதிண்ல/
மநாககம்

படிவஙகள இணணககப்பட்டணவ சபாருந்்ககூடியணவ  ஒழுஙகுமுண்ற 
ஆணணயம்

மநாககம் படிவம்-1 முன-சாத்தியககூறு 
அ்றதிகணக

‘அ’ ேற்றும் வணக 
‘ஆ1’-ககு கீழ் உளள 
அணனதது ்திட்டஙகள

அணேச்சகம்:  வணக 
‘அ’ ேற்றும் வணக 
‘ஆ1’-ககு அடியில் 
உளள அணனதது 
்திட்டஙகள (சபாது 
நதிபந்்ணனகணளச் 
சார்ந்து இருப்பணவ); 
ேற்றும் வழககதினபடி 
SEIAA அல்்லது 
UTEIAA: ‘ஆ1’ 
வணகககு கீழ் வரும் 
்திட்டஙகளுககு 
(சபாது 
நதிபந்்ணனகணளச் 
சார்ந்்திருககா்ணவ) 
ேற்றும் வணக ‘ஆ2’.

சபாது 
ேககணளக 
க்லந்து 
ஆம்லாசதித்ல்

மூ்லோக எளிய கடி்ம் (i) குண்றந்்து வணரவு 
EIA அ்றதிகணகயின 10 
காகதி்ப் படிகள ேற்றும் 
ஒரு ேதினனணுப் படி 
ேற்றும் 

(ii) குண்றந்்து வணரவு 
EIA அ்றதிகணகயின 
10 காகதி்ப் படிகள 
ஆஙகதி்லத்திலும், ோநதி்ல 
அல்்லது ஒன்றதிய 
ஆடசதிப்பகு்தி அல்்லது 
ேண்்ட்ல சோழதியின 
அலுவல் சோழதியிலும் 
்ரப்ப்ட மவண்டும்.

இந்் அ்றதிகணகயின 
உடகூறு (1)-இன  
துணணககுழுவில் 
அணனதது 
்திட்டஙகளும் 
்ரப்படடிருககதின்றன

SPCB /UTPCC-
இன உறுப்பினர் 
சசய்லாளர் 
சபாறுப்பு.
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ே்திப்பபீடு படிவம்-1 (i) படிவம்-1அ; ேற்றும் (ii) 
கருத்ாககத ்திட்டம்

அட்டவணணயின 42 
ேற்றும் 43 அடியினகீழ் 
சநடுவரிணச (5)-
இல் கு்றதிப்பி்டப் 
படடிருககும் 
அணனதது ்திட்டஙகள.

இ்டததுகமகற்ப SEIAA 
or UTEIAA,

படிவம்-1  (i) படிவம்-1B2; (ii) EMP; (iii) இறு்தி 
்ளவணேப்புத ்திட்டம்; 
(iv) சாத்தியககூறு 
அ்றதிகணக அல்்லது 
சுரஙகத ்திட்டஙகளில் 
சுரஙகத ்திட்டச் 
சசயல்பாடு; (v) 
ோவட்ட அளணவ சதிறு 
அளவி்லான கனிேஙகள 
எடுககப்பட்டால் 
்ரப்ப்டமவண்டிய 
அ்றதிகணக (vi) ச்ாகுப்பு 
சூழல் ஏற்பட்டால் 
்ரப்ப்டமவண்டிய 
ச்ாகுப்புச் சான்றதி்ழ்.

வணக ‘ஆ2’-இன கீழ் 
வரும் அணனததுத 
்திட்டஙகள.

இ்டததுமகற்ப SEIAA 
or UTEIAA.

படிவம்-2 (i) இறு்தி EIA அ்றதிகணக; 
x(ii) சாத்தியககூறு 
அ்றதிகணகயின நகல் 
அல்்லது சுரஙகத 
்திட்டஙகளில் 
அளிககப்பட்ட 
அஙகீகரிககப்பட்ட 
சுரஙகத ்திட்டம்; 
இறு்திநதிண்ல 
வடிவணேப்புத 
்திட்டத்தின 
நகல்; (iv) சபாது 
க்லந்்ாம்லாசணனயின 
ச்ா்டர்ச்சதி; (v) சதிறு 
்ாது எடுத்ல்  எனில் 
ோவட்ட அளணவ 
அ்றதிகணக ்ரு்ல் 
ேற்றும்,  (vi) ச்ாகுப்புச் 
சான்றதி்ழ் ச்ாகுப்புச் 
சான்றதி்ழதில் ஒரு 
நதிண்ல; ேற்றும் 
(vii)  முனகூடடிய EC 
அல்்லது முனகூடடிய 
EP இணககச் சான்றதி்ழ், 
விரிவாககம் அல்்லது 
நவனீேயோககல் 
்திட்டஙகளில் 
ஆணணயத்ால் 
வழஙகப்பட்டது; 
ேற்றும் (vii) இந்் 
அ்றதிவிகணகயின 
பத்தி 17-இன துணண 
பத்தி (5)-இல் 
கு்றதிப்பிட்டண்ப்மபா்ல 
பி்ற ம்ணவகள

வணக ‘அ’ அல்்லது 
வணக ‘ஆ1’ கீழ் வரும் 
அணனதது ்திட்டஙகள.

அணேச்சகம்: 
வணக ‘அ’ அல்்லது 
வணக ‘ஆ1’ கீழ் 
வரும் அணனதது 
்திட்டஙகளுககானது 
(சபாது 
நதிபந்்ணனகணள 
ஈர்ப்பணவ);

SEIAA or UTEIAA, 
இ்டததுகமகற்ப: 
வணக ‘ஆ1’-
கீழ் வரும் 
்திட்டஙகளுககானது 
(சபாது 
நதிபந்்ணனகணள 
ஈர்ககாேல் 
இருப்பணவ) ேற்றும் 
வணக ‘ஆ2’
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(2)  சுற்றுச்சூழல் முன அனுே்தி அல்்லது இணசவிற்கு, ் திட்டத்தின சசயல்முண்ற ப்டம்   சசயல்பாடடின 

்திட்டவட்டோன பிர்திநதி்திததுவம் அல்்லது முன-EP., என இருகக்லாம், பின இணணப்பு- XIV இல் 

சகாடுககப்படடுளளது

12. யநாககம் : -

(1)  அட்டவணணயின “ஆ 2” பிரிவின கீழ் படடிய்லதி்டப்படடுளள அணனதது ் திட்டஙகளுககும் 

ஆய்வு ம்ணவயிருககாது.

 (2)  ்திட்டததுககுத ்க, மு்னணே அல்்லது இரண்்டாம்நதிண்லத ்ரவுத ்திரட்டல், கு்றதிப்பு 

வணரயண்றToR அல். முன -ஈசதி அல். முன -ஈபி வழஙக விண்ணப்பிப்ப்ற்கு 

முனமபகூ்ட முன-EC அல்்லது முன-ஈ.பி., அவவப்மபாது உருவாககப்படும் துண்ற 

வாரியான கு்றதிப்பு வணரயண்ற அணேச்சகத்ால் அணேச்சகத்தின இணணய்ளத்தில் 

சவளியி்டப்படும்.

(3)  பினவரும் ்திட்டஙகளுககு நதிண்லயான (ToR) கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகணள இணணய்ளம் 

மூ்லம் ே்திப்பபீடடுககுழு பரிந்துணரககாேம்லமய 7 மவண்ல நாடகளுககுள 

விண்ணப்பதண் ஏற்றுகசகாண்டு ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் சவளியிடும்:

(அ) எல்ண்லப் பகு்திகளில் உளள அணனதது சநடுஞ்சாண்லத ் திட்டஙகளும் நுணழவு (i) 

ேற்றும் (ii) சநடுவரிணசகள (3) ேற்றும் (4) அட்டவணணயின 38 வது வரிணசககு 

எ்திராக;

(ஆ) அ்றதிவிககப்பட்ட ச்ாழதிற்மபடண்டயில் அணேகக உதம்சதிககப்பட்ட அணனதது 

்திட்டஙகளும் ேற்றும் அத்ணகய அ்றதிவிப்பில் அனுே்திககப்ப்டா்ணவயும்;

 (இ) முந்ண்ய சுற்றுச்சூழல் அனுே்தித ்திட்டஙகணளக சகாண்்ட ்ற்மபாண்ய 

்திட்டஙகளின அணனதது விரிவாகக ்திட்டஙகளும்;

(ஈ) அணனதது கடடி்ட கடடுோன ேற்றும் பகு்தி மேம்பாடடு ்திட்டஙகளும் அ்டஙகும் 

உளளடீுகளின கீழ் சநடுவரிணச (4) அட்டவணணயின 42 ேற்றும் 43-ககு எ்திராக.

 நதிண்லயான கு்றதிப்பு வி்திமுண்ற வழஙகல் ச்ா்டர்பாக ே்திப்பபீடடுக குழுவுககு 

அ்றதிவிககப்ப்ட மவண்டும். ே்திப்பபீடடுக குழு கு்றதிப்பிட்ட ToR-ஐப் பரிந்துணரகக்லாம். 

்ரநதிண்லககு கூடு்்லாக கு்றதிப்பிட்ட கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகணள ToR, அந்் ் திட்டத்திற்கு 

ம்ணவப்பட்டால், நதிண்லயான ToR சவளியிட்ட 30 நாடகளுககுள வழஙக்லாம்.

(4)  மேம்ல உளள துணணப் பத்தி (3) இல் கு்றதிப்பி்டப்படடுளளண்த ்விர அணனதது 

பு்திய ்திட்டஙகளும், ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தினால் ே்திப்பபீடடுக குழுவிற்கு 

விண்ணப்பம் சபற்்றப்பட்ட 30 நாடகளுககுள கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகளுககு, கூடு்்லாக 

கு்றதிப்பிட்ட (ToR) ஐ அவசதியம் என்றால் பரிந்துணரககப்படும். ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயம் ே்திப்பபீடடுககுழுவிற்கு பரிந்துணரககவில்ண்ல என்றால் படிவம் -1-இல் 

விண்ணப்பித் ம்்தியி்லதிருந்து 30 நாடகளுககுள ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் 

இணணய்ளம் மூ்லம் ச்ாழதில்துண்ற சார்ந்் கு்றதிப்பான கு்றதிப்புமுண்ற வழஙகப்படும்.
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(5)  ToR-ககான விண்ணப்பஙகள ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால், ச்ா்டர்புண்டய 

ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரயின மபரில்  நதிராகரிககப்ப்ட்லாம். அவவாறு 

நதிராகரிககும் மபாது, நதிராகரிப்புககான காரணஙகளும் ் திட்ட பிமரரணண சசய்பவருககு 

அறுபது நாடகளுககுள ் னிப்பட்ட விசாரணணயின பினனர் எழுத்தில் ச்ரிவிககப்படும். 

(6)  ே்திப்பபீடடு குழுவால்   நதிர்ணயிககப்பட்ட   ச்ாழதில்துண்ற சார்ந்் கு்றதிப்பான கு்றதிப்பு 

வி்திமுண்ற ToR ேற்றும்  பிரத்திமயக  ToR-ஐ அடிப்பண்டயாகக சகாண்டு ்திட்ட 

முனசனடுப்பாளர் EIA அ்றதிகணகணய  ்யாரிகக மவண்டும். 

(7) ந்தி பளளத்ாககு ்திட்டஙகணளத ்விர ச்ா்டர்புண்டய அ்திகாரிகளால் வழஙகப்பட்ட 

பி்ற ் திட்டஙகளின கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகள, வழஙகப்பட்ட ம்்தியில் இருந்து 4 ஆண்டு 

கா்லத்திற்கு சசல்லுபடியில் இருககும். இதுமவ, ந்தி பளளத்ாககு ் திட்டஙகளுககாண 

சசல்லுபடி கா்லம் 5 ஆண்டுகளாகும்.

(8)  ்திட்டத்தின மநாககத்தில் ஏம்னும் ோற்்றம் ஏற்பட்டால், . படிவம் -3 இல்,சபாது 

ஆம்லாசணனககு  முனபு  ToR இன சசல்லுபடி கா்லத்திற்குள  ToRஇன 

்திருத்த்திற்காக ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் பரிந்துணரககப்பட்ட TORஇன படி, 

்திட்ட முனசனடுப்பாளர் நதிகழ்நதிண்ல விண்ணப்பம்  சசய்ய மவண்டும். இம்ோ்திரியான 

எல்்லா விண்ணப்பஙகளும் ே்திப்பபீடடு குழுவிற்கு பார்ணவககு விண்ணப்பம்்தியில் 

இருந்து 30 நாடகளுககுள அனுப்பபப்டும். எனினும் ் திருத்ப்பட்ட ToR இன  சசல்லுபடி 

கா்லம் முன கூடடிமய வழஙகப்பட்ட ToR இன  ம்்தியில் இருந்து கணககதில் 

எடுககப்படும் . 

(9) ஒமர நதி்லத்திற்காகமவா  அல்்லது அம் நதி்லத்தில் ஒனறுககுமேற்பட்ட ்திட்டஙகள 

சப்றப்பட்ட படசத்தில், பகு்தியாகமவா அல்்லது முழுணேயாகமவா,  பி்ற 

்திட்டஙகளுககும் அனுே்திககப்பட்ட, ToR அல்்லது முனனிண்ல இணசவு அல்்லது  

முனனிண்ல  அனுே்தி மபான்ற அணனதது விவகாரஙகளும் நதிறுத்தி ணவககப்படும். 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம், எழுத்தில், சம்பந்்ப்பட்ட  ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய 

ஆடசதிப்பகு்தியின  ்ண்லணேச்சசய்லணர எழுததூபூர்வோகத ச்ா்டர்பு சகானடு, 

ோநதி்ல அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப் பகு்தியின  சசய்லாளர் ேற்றும் நதிர்வாகத்தின 

ஆம்லாசணனயின அடிப்பண்டயில் முடிசவடுககப்படும்.

13. சுற்றுச்சூழல் பா்ிப்பு ம்ிப்பபீட்டு அ்றிகலக ்யாரித்ல்: -

  கீமழ கு்றதிப்பி்டப்படடுளள சந்றதிமுண்றகளினபடி அடிப்பண்ட ் ரவுகள  மசகரிககப்படும்.

1.  அணேச்சகமோ அல்்லது CPCBஆல் பரிந்துணரகக ப்பட்ட அல்்லது வழஙகப்பட்ட துண்ற 

சார்ந்்  EIA வழதிகாடடு்ல் ணகமயடுகளில் கு்றதிப்பிப்படடுளள சந்றதிமுண்றகணளக 

சகாண்டு  அவவப்மபாது அடிப்பண்டத ்ரவுகள  மசகரிககப்படும்,

2.  ந்தி பளளத்ாககு  அல்்லா் பி்ற அணனதது  ் திட்டஙகணளப் சபாறுத்வணர,  ேணழக 

கா்லம் அல்்லா் ஒரு பருவத்தில் EIA  அ்றதிகணகககாக அடிப்பண்டத ்ரவுகள 

மசகரிககப்படும்.
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 ஆயினும்,  ே்திப்பபீடடுககுழு ToR-ஐ  வழஙகுகதின்ற மவண்லயில் ேணழககா்லத்தின 

அடிப்பண்டத ்ரவுகணளச் மசகரிகக மவண்டும் எனறு பரிந்துணரககப்படும்படசத்தில், 

ேணழக காண்லத்தின அடிப்பண்ட ்ரவுகள மசகரிககப்படும்.

3.  ந்தி பளளத்ாககு ்திட்டஙகணளப் சபாறுத்வணர  EIA அ்றதிகணகககாக ேணழககா்ல 

்ரவுகணளயும்  உளள்டககதிய ஓர் ஆண்டுககான அடிப்பண்டத ் ரவுகள மசர்ககப்படும்,

4.  அடிப்பண்டத ்ரவுகள மசகரிப்பும், அ்ன ஆய்வும் EPA (Environment Protection Act 1986)-

ல் கூ்றப்படடுளளபடி முண்றயாக அ்றதிவிககப்படடுளள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகத்ால் 

மேற்சகாளளப்படும்.

5.  12 க்டல் ணேல்களுககு அப்பாற்படடு உளள முனசோழதியப்பட்ட ்திட்டஙகளுககு, 

இருககதின்ற இரண்்டாம்நதிண்லத ்ரவுகளும் அடிப்பண்டத ்ரவுகளாகக கருத்தில் 

சகாளளப்படும்.

6.  துணணப்பிரிவுகள (1) மு்ல் (5) வணர கு்றதிப்பி்டப்படடுளளபடி, அடிப்பண்டத ்ரவுகள 

எதுவாகவும் எந்் நதிண்லயிலும் இருந்்ாலும், ஆய்வுககாக அடிநதிண்லத ்ரவுகள 

்திரட்டப்ப்டமுடியும். எனினும் இம்ோ்திரியான அடிப்பண்டத ்ரவுகள, ்திட்டஙகள, 

வணரவு  EIA  அ்றதிகணக  SPCB  அல்்லது UTPCC-யி்டம்  சபாது ஆம்லாசணனககாக  

சேர்ப்பிககும் மவண்லயில்   3 ஆண்டுளுககு முந்்திய்ாக இருககககூ்டாது.

7.  சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986இல்  முண்றயாக அ்றதிவிககப்படடு உளள 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகத்தின மூ்லோக ்திட்ட சசய்லாககத்திற்குப் பிந்ண்ய 

கண்காணிப்புத ்ரவுகணளச்  மசகரிகக்லாம். அவவாறு மசகரிககப்படும் 

்ரவுகணள விரிவாககம் அல்்லது ்திட்டஙகளின நவனீேயோககல் ஆகதியவற்றுககு 

பயனபடுத்திகசகாளள்லாம்.

8.  இணணப்பு- X இல் சகாடுககப்படடுளள சபாதுவான கட்டணேப்பின படி  கு்றதிப்பிட்ட 

துண்ற ேற்றும் அந்்த ்திட்டம் சார்ந்் துண்றககான  அஙகீகாரம் சபற்்ற ஒரு ACO 

மூ்லம் ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் EIA அ்றதிகணகணயத ்யார் சசய்லாம்.

9.  வணரவு EIA அ்றதிகணகணய சபாது ேககள ஆம்லாசணனககாகவும், இறு்தி EIA 

அ்றதிகணகணய ே்திப்பபீடடிற்காகவும் ்யார் சசய்ய்லாம்.

10)  EIAஇல்  ஈடுபட்ட அஙகீகாரம் சபற்்ற EIA ஆம்லாசகர், ஒருஙகதிணணப்பாளர் ேற்றும் 

சசயல்பாடடுப் பகு்தி வல்லுநர்(கள)  பின இணணப்பு-XIII-இல்   கு்றதிப்பி்டப்பட்ட 

வடிவத்தில் சகாடுககப்ப்டமவண்டும். இவர்கள  EIA அ்றதிகணகயில் மசர்ககப்படும் 

எல்்லா உளள்டககம் ேற்றும் ்ரவுகளுககும் சபாறுப்மபற்க மவண்டும்.

11.  ’ஆ2’-ல் படடிய்லதி்டப்பட்ட ்திட்டஙகளுககு EIA அ்றதிகணக ம்ணவ இல்ண்ல. எனினும், 

பின இணணப்பு- XI இல் சகாடுககப்படடுளள சபாதுவான கட்டணேப்பின படி ACO  

மூ்லோக  EMP அ்றதிகணக ் யாரிககப்படடு விண்ணப்பதம்ாடு சேர்ப்பிகக ப்டமவண்டும்.  
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14. டபாது ஆயைா்சலன:

(1) சபாது ஆம்லாசணனயில் சபாதுவாக இரண்டு கூறுகள உளளன:

அ) சபாது விசாரணணயானது  ்திட்டப் பகு்தியிம்லா அல்்லது அ்ன அருகதில் 

உளள பகு்தியிம்லா ந்டத்ப்ப்டமவண்டும். ்திட்டப்பகு்தி ஒனறுககு மேற்பட்ட 

ோவட்டஙகளில் பரவி இருந்்ால் அ்றதிவிப்பில் பரிந்துணரககப்பட்டபடி 

உளளூர்வாசதிகளுககு ஏற்படும்  சதிரேஙகணள அ்றதியும்வணகயில் சபாது 

விசாரணணயானது நண்டசப்றமவண்டும். 

ஆ. ்திட்டதண்ச் சார்ந்் சுற்றுசூழல் அம்சஙகளினால்  பா்திககப்படும்  நபர்களி்டம் 

இருந்தும் சம்பந்்ப்பட்ட ேற்்றவர்களி்டம் இருந்தும்  எழுததுப்பூர்வோக 

சப்றப்ப்டமவண்டும்.

இ. மேலும், ம்ணவப்பட்டால், ்திட்டத்தின ்னணேணய அடிப்பண்டயாகக சகாண்டு, 

சபாது ஆம்லாசணனயானது, ே்திப்பபீடடுக குழுவால் அல்்லது  ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயத்ால் பரிந்துணரககப்பட்ட வணகயில் ஒவசவாரு ்திட்டத்திற்கு 

ஏற்்றவாறு ந்டத்ப்ப்ட மவண்டும்.; இருப்பினும், ம்ணவ ஏற்பட்டா ல் ் திட்டத்தின 

்னணே கு்றதிதது  ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் அல்்லது ே்திப்பபீடடுக குழுவால்  

பரிந்துணரககப்படி சபாது ஆம்லாசணன ந்டத்ப்ப்ட்லாம்.

 ஆயினும், ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் ்திட்டத்தின சாத்தியககூறு ேற்றும் ம்ணவ 

கு்றதிதது முடிவு சசய்ய்லாம். இராணுவம் ச்ா்டர்பான  ்திட்டஙகளுககு  5ஆவது 

பிரிவின துணணப்பிரிவின (7) கீழ் சகாடுககப்ட்ட அ்றதிகணகயின மபரில் முடிசவடுகக 

ப்ட்லாம்.

(2)  பு்திய அல்்லது விரிவாககத ்திட்டஙகளின அணனதது வணக ‘அ ’ ேற்றும் வணக 

“ஆ 1” ்திட்டஙகள அல்்லது 50 ச்விகதி்த்திற்கும் அ்திகோன ்தி்றன அ்திகரிப்பு்டன 

நவனீேயோககல் இருந்்ால் சபாதுவிசாரணண ம்ணவ.

 ஆயினும், கீழ் காணும் ்திட்டஙகளுககு சபாது விசாரணணயில் வி்லககு 

அளிககப்படுகதி்றது: 

அ. அட்டவணண 4ஆவது சபாருளின கீழ் வரும் நீர்ப்பாசனத ்திட்டஙகளின 

நவனீேயோககல் 

ஆ. அ்றதிவிககப்பட்ட ச்ாழதிற்மபடண்ட அணேந்துளள அட்டவணண படி 10 (ஊ), 16, 17, 

19, 20, 21, 23, 24,25, 27, 36, 40 கீழ் வரும் எல்்லா ்திட்டஙகளும், 

இ . அட்டவணணயின 42 ேற்றும் 43 உருப்படிகளின கீழ் வரும் அணனதது ் திட்டஙகளும்;

ஈ. அணனதது வணக ‘ஆ 2’ ்திட்டஙகள ேற்றும் சசயல்பாடுகள;

உ. ம்சதியப் பாதுகாப்பு ேற்றும் பாதுகாப்பு ச்ா்டர்பான அணனதது ்திட்டஙகளும் 

அல்்லது சம்பந்்ப்பட்டணவ, பி்ற மூம்லாபாய, நடுவண் அரசால் நதிர்ணயிககப்பட்ட 

பரிசீ்லணனகள;
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ஊ. எல்ண்லப் பகு்திகளில் உருப்படி 31 ேற்றும் 38 இன கீழ் அணனதது மநரியல் 

்திட்டஙகளும்.

எ.  12 க்டல் ணேல்களுககு அப்பால் அணேந்துளள கணரககு அப்பால் உளள 

அணனதது ்திட்டஙகளும். 

 உருப்படி 31-இன கீழ் உளள அணனதது ்திட்டஙகளிலும் அட்டவணண, சபாது 

க்லந்்ாய்வு ம்சதிய (ோவட்டஙகளுககு) ேடடுப்படுத்ப்படும்.

 மேலும், அட்டவணண  31 கீழ் உளள எல்்லா ்திட்டஙகளும், அந்் ோவட்டப் 

பகு்திகளில் ம்சதிய பூஙகா, சரணா்லயம், பவளப்பாண்ற, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாககப்ப்ட 

பகு்திகள இருககும்படசத்தில் சபாது ஆம்லாசணனககு உடபடுத் மவண்டும்.

(3)  ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் ஒரு விண்ணப்பக கடி்தண் பின இணணப்பு 1இல்  கு்றதிப்பிட்ட 

வடிவத்தில் ்திட்டம் சசயல்படுத்ப்படும் இ்டம், யாருண்டய ஆளுணக எல்ண்லககு  

உடபட்டம்ா ச்ா்டர்புண்டய SPCB  அல்்லது UTPCC உறுப்பினர் சசய்லாளரரி்டம் EIA 

அ்றதிகணகணய ஆஙகதி்லத்திலும்,  ோநதி்லம் அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி அலுவல் 

சோழதியிலும்  அல்்லது பிராந்்திய சோழதியிலும் 10 காகதி்ப்படியாகவும் குண்றந்்படசம் 

சேன நக்லாக சேர்ப்பிககமவண்டும்.

(4)  ்திட்டம் சசயல்படும் பகு்தி ஒனறுககு மேற்பட்ட ோவட்டஙகள அல்்லது ோநதி்லஙகள 

அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்திகணள உளள்டககதியிருந்்ால், சம்பந்்ப்பட்ட ஒவசவாரு 

SPCB-ககும் UTPCC-ககும் உரிய நண்டமுண்றயினபடி ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் 

்னித்னியாகக மகாரிகணக விடுககமவண்டும்.

(5)  பின இணணப்பு -1 இல் சகாடுககப்படடுளள  ்திட்ட சசயல்முண்றப்படி சபாது 

ஆம்லாசணன மேற்சகாளளப்ப்ட மவண்டும்.

(6) ்திட்ட முனசனடுப்பாளரின மகாரிகணக கதிண்டககப்சபற்்ற ம்்தியி்லதிருந்து நாற்பது 

மவண்ல நாடகளுககுள, உரிய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயததுககு சபாது விசாரணண 

ந்டவடிகணககணள சேர்ப்பித்ல் உளபட்ட சபாதுவிசாரணண சசயல்முண்றணய SPCB 

அல்்லது UTPCC  முடிககமவண்டும். 

(7) சம்பந்்ப்பட்ட SPCB அல்்லது UTPCC  பணிகணள மேற்சகாளளவில்ண்ல என்றாம்லா 

அல்்லது கு்றதிப்பிட்ட நாடகளுககுள சபாது விசாரணண ந்டத்ப்ப்டவில்ண்ல என்றாம்லா 

இந்்  அ்றதிவிகணகயில் கு்றதிப்பி்டப்படடுளள சசயல்முண்றபடி, ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயோனது அ்ன ்கு்திககுக குண்றயா் மவச்றாரு சபாது முகணே அல்்லது 

சபாது அ்திகார அணேப்ணபயாவது அேர்த்தி அடுத் 40 நாடகளுககுள அப்பணிணயச் 

சசய்து முடிககமவண்டும்.

(8)  நதி்லவும் சூழ்லால் ேககள ்ஙகள எண்ணஙகணள சு்ந்்திரோகக கூ்றஇய்லாேல் 

சபாதுவிசாரணணணய ந்டத்முடியாேல் மபாகுோனால் துணணவி்தி (7)-னபடி  

பரிந்துணரககபட்ட சபாது முகணேமயா அல்்லது சபாது அ்திகார அணேப்மபா 

சம்பந்்ப்பட்ட ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தி்டம் எல்்லா உண்ணேகணளயும் சேர்ப்பிகக 
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மவண்டும். இ்னமபரில் ஆணணயம் இந்் அ்றதிகணகணய ஆய்வுசசய்து சபாது 

விசாரணண ம்ணவயா அல்்லது ம்ணவ இல்ண்லயா எனறு முடிவுசசய்யும்.

(9) ்திட்டத்தின சுற்றுச்சூழல் அம்சஙகளில் ச்ா்டர்புண்டய ேற்்றவர்களி்டம் இருந்து 

எழுததுப்பூர்வோக கருததுகணளப் சப்ற, உரிய SPCB அல்்லது UTPCC ஆனது, 

சம்பந்்ப்பட்ட நபர்களி்டேதிருந்து எ்திர்விணனணயப் சபறும்வணகயில், சபாது 

விசாரணணககான விண்ணப்பம் கதிண்டத் பதது நாடகளுககுள, விண்ணப்ப்ாரரர் 

அளித் EIA சுருககதண்யும், விண்ணப்பப் படிவதண்யும் ் ஙகளின இணணய்ளத்தில் 

சவளியிடடுணவககமவண்டும். சவளிப்படுத்ககூ்டா் அல்்லது அ்றதிவுசார் 

சசாததுரிணே, சானறு ச்ா்டர்பானணவ மபான்ற சட்டப்பூர்வ சலுணகசகாண்்ட 

கமுககத ்கவல்கள ஆகதியணவ இணணய்ளத்தில் இ்டம்சப்றா. ்திட்டதண் பற்்றதிய  

்கவல்கணளப் பரவ்லாக அ்றதியும்வணகயில் ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் உரிய பி்ற 

ஊ்டகஙகணளயும் பயனபடுத்்லாம். எவவா்றாயினும், சபாது விசாரணண ம்்தி 

வணர ஆய்வு மநாககததுககாக EIA அ்றதிவிகணகணயப் சப்ற யாரும் எழுததுப்பூர்வோக 

விண்ணப்பித்ால் கு்றதிப்பிட்ட இ்டத்தி்ல அலுவ்லக மநரத்தில் அது கதிண்டப்ப்ற்கான 

ஏற்பாடண்ட ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் சசய்யமவண்டும். சபாது ஆம்லாசணனயில் 

ச்ரிவிககப்படும் எல்்லா ேறுசோழதிகணளயும் ்திட்ட முனசோழதிவாளருககு உரிய 

வழதியில் விணரவாக அனுப்பிணவகக மவண்டும்.

(10) சபாது ஆம்லாசணன முடிந்் பின, சபாது விசாரணணயின ந்டவடிகணககளின நகல், 

்திட்ட முனசோழதிவாளருககு சகாடுககப்ப்ட மவண்டும். ்திட்ட முனசோழதிவாளர், 

இந்் ஆவணஙகளில் எழுப்பப்படடுளள சுற்றுச்சூழல் சார்ந்் எல்்லாவணகயான   

ஐயப்பாடுகணளயும் ்ீர்ப்ப்ற்கான முயற்சதியும் அ்ற்குத ம்ணவயான 

ோற்்றஙகணளயும் அ்ற்கான ் திட்டவணகணயயும் வணரவு EIA அ்றதிகணக ேற்றும்  EMP-

யிலும் ச்ரிவிககமவண்டும். இவவாறு ் யாரிககப்படும் இறு்தி EIA அ்றதிவிகணகணயத 

சம்பந்்ப்பட்ட ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணய்தி்டம் அ்ன ே்திப்பபீடடிற்காக 

்திட்டமுனசோழதிவாளர் சேர்ப்பிககமவண்டும்.

15. ம்ிப்பபீடு: -

(1) ்திட்ட முனசனடுப்பாளரால் விண்ணப்பம் சேர்ப்பிககப்பட்ட ப்திணனந்து நாளகளுககுள, 

உரிய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் அத்திட்டததுககாக பரிந்துணரககப்பட்ட கு்றதிப்பு 

வி்திமுண்றகளினபடி அது பரிசீ்லணனசசய்யப்படும். ் திட்டத்தில் உளள மபா்ாணேகள 

இணணய்ளத்தின மூ்லம் ச்ரிவிககப்படும் அல்்லது பூர்த்திசசய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் 

ஏற்றுகசகாளளப்படும்

(2)  அட்டவணணயில் உளள உருப்படிககு எ்திராக கு்றதிப்பாகக கு்றதிப்பி்டப்ப்டாவிட்டால் 

வணக ‘ஆ 2’ இன கீழ் வரும் சபாருண்ணேகணளத ்விர, ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயத்ால் ஏற்றுகசகாளளப்பட்ட ஒவசவாரு விண்ணப்பமும் ே்திப்பபீடடுக 

குழுவின முனபாக ணவககப்படடு, அது ஏற்றுகசகாளளப்பட்ட நாற்பதண்ந்து மவண்ல 

நாடகளுககுள ே்திப்பபீடு முடிககப்பபடும். ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரகள, 
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கூட்டக கு்றதிப்புகள சம்பந்்ப்பட்ட ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின இணணய்ளத்தில் 

சவளியிடடுணவககப்படும்.

(3)  அட்டவணணயில் உளள உருப்படிககு எ்திராக கு்றதிப்பாகக கு்றதிப்பி்டப்ப்டாவிட்டால் 

வணக ‘ஆ 2’ இன கீழ் வரும் சபாருண்ணேகணளத ் விர, ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் 

ஏற்றுகசகாளளப்பட்ட ஒவசவாரு விண்ணப்பததுககும், விண்ணப்பம் ம்்தியி்லதிருந்து 

ப்திணனந்து மவண்ல நாளகளுககுள ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் இணணயம் 

மூ்லம் முன-EP வழஙகப்படும். விண்ணப்பம் நதிராகரிககப்படுோனால் அ்ற்கான 

காரணஙகள ச்ரிவிககப்படும்.

(4)  அ்றதிவிகணகயின 15ஆவது பிரிவு (2)இன உடபிரிவினபடி கு்றதிப்பிட்ட ்திட்டஙகளில், 

்திட்ட முனசனடுப்பாளணர மநரில் அணழதம்ா (நதிறுவன இயககுநர்  நதிண்லககுக 

குண்றயா் ப்வியிலுளள) அவரின அ்திகாரப்பூர்வோன பிர்திநதி்தியின 

மூ்லமோ அல்்லது காசணா்லதிககாடசதி மூ்லமோ ம்ணவயான விளககஙகணள 

அளிககும்வணகயில், ே்திப்பபீடடுக குழுவானது சவளிப்பண்டயான முண்றயில் ்ன 

ே்திப்பபீடண்ட மேற்சகாளளும். அப்மபாது ்திட்ட முனசனடுப்பாளர், உ்விககாக EIA 

அ்றதிகணகணயத ்யாரிப்ப்தில் பஙகுசபற்்ற அ்ன ஒருஙகதிணணப்பாளர் ேற்றும் 

சசயல்பாடடுப் பகு்தி வல்லுநர்(கள) ஆகதிமயாரின உ்விணயப் சபற்றுகசகாளள்லாம். 

இ்ன நதிண்றவாக, ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தி்டம் ே்திப்பபீடடுக குழுவானது 

்னனுண்டய ்திட்டவட்டோன பரிந்துணரகணள வழஙகும். நதிர்ணயிககப்பட்ட 

வி்திமுண்றகள ேற்றும் நதிபந்்ணனகளுகமகற்ப சுற்றுச்சூழல் முன -இணசணவ 

வழஙகுவ்ாக இருகக்லாம் அல்்லது அவவிண்ணப்பதண் நதிராகரிப்ப்ாக இருகக்லாம்; 

அ்ற்கான உரிய காரணஙகள ச்ரிவிககப்படும்.  

(5)  ்திட்டததுககான முன- E.P. வழஙகுவ்ற்கு பரிந்துணர சசய்யப்படுோனால், கு்றதிப்பிட்ட 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முண்றகள ேற்றும் நதிபந்்ணனகள கூட்டககு்றதிப்புகளில் 

ச்ளிவாகக கு்றதிப்பி்டப்ப்டமவண்டும். நதிராகரிப்ப்ற்கான பரிந்துணரகள எனில் 

அ்ற்கான காரணஙகளும்கூ்ட சவளிப்பண்டயாக இருககமவண்டும். 

 (6)  ்திட்டத்தின முனணவப்பு பற்்றதிய பரிசீ்லணன ேற்றும் ே்திப்பபீடடுக குழுவின கூட்ட 

நதிகழ்ச்சதி நதிரல் கு்றதிதது, குண்றந்்து குழுக கூட்டததுககு பதது நாடகளுககு முனனர் 

்திட்ட முனசனடுப்பாளருககு இணணயம் மூ்லம் ச்ரிவிககப்படும். 

(7)  ்திட்டம் கு்றதித் பு்திய உண்ணேகள ே்திப்பபீடடுக குழுவின கவனததுககு வந்து, 

அண்சயாடடி ்திட்ட முனசனடுப்பாளரி்டேதிருந்து மேற்சகாண்டும் ்ரவுகள ம்ணவ 

எனபது ்விர்ககமுடியா்து என ஆகா் ஒரு நதிண்லயில், ே்திப்பபீடடுக குழுவால் 

பு்திய ஆய்வு எதுவும் மகாரப்ப்டாது.  கூட்டக கு்றதிப்புகளில் இது கு்றதிதது ச்ளிவாகக 

கு்றதிப்பி்டப்படும். 

(8)  படடிய்லதில் நதிரல் (4) உருப்படி 42இனகீழ் இ்டம்சபறும் ்திட்டஙகள பசுணேக கட்ட்ட 

்ற்கா்லதிகச் சானறு சகாண்்டணவ எனில் முனனுரிணேப்படி பரிசீ்லதிககப்படும்.

(9)  ேதிக மோசோக ோசுபடுத்ப்பட்ட பகு்திகள, கடுணேயாக ோசுபடுத்ப்பட்ட 
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பகு்திகள, ேற்்ற பகு்திகளில் ச்ா்டஙகப்ப்டவுளள ்திட்டஙகளின விரிவாககம், 

நவனீேயோககல் ் திட்டஙகள மபான்ற பு்திய ் திட்டஙகளுககான ேடடுப்படுத்ல்கணளச் 

சாத்தியப்படுததும்வணகயில் சுற்றுச்சூழலுககான கூடடுமு்ல் சபாறுப்புககான 

வழதிகாடடு்ல்கணள, அணேச்சகம் அவவப்மபாது சவளியிடும்.

(10)  இறு்தி முடிவு எடுகக ஏதுவாக, ே்திப்பபீடடுக குழுவின கூட்டக கு்றதிப்புகள 

சவளியி்டப்பட்ட ம்்தியி்லதிருந்து ப்திணனந்து மவண்ல நாளகளுககுள உதம்சத 

்திட்டோனது உரிய அ்திகார அணேப்பி்டம் முனணவககப்படும். 

(11)  அடுத் ப்திணனந்து மவண்ல நாளகளுககுள உரிய அ்திகார அணேப்பானது 

இறு்திமுடிணவ எடுககும்.

16. நவனீமயமாககலுககான முன்கூட்டிய சுற்றுச்சூழல் அனும்ி வழங்குவ்ற்கான 

நலெமுல்ற: 

(1)  படடிய்லதி்டப்படடுளள ்திட்டஙகள அளவில், ்ற்மபாண்ய வளாகம் அல்்லது சுரஙகக 

குத்ணகப் பகு்திககுள நவனீேயோககலுககான முன -இணசணவக மகாரும் அணனதது 

விண்ணப்பஙகளும் அந்்ந்்த ்திட்டதண்ப் சபாறுதது, கீமழ சகாடுககப்படடுளள 

வி்திமுண்றகளுககு அணேய ஆய்வுககு உடபடுத்ப்படும்:

பி 
ரி 
வு 
க 
ள

நவனீ 
ேயோககல் 
வழதியாக 
எ்திர்பார்ககப் 
படும் உற்பத்தித 
்தி்றன அ்திகரிப்பு  

இணணய 
வழதி 
விண்ணப்பப் 
படிவம்

மநாககலு 
ககான 
ம்ணவயா  

்திருத்ப்பட்ட 
சுற்றுச்சூழல் 
்ாகக 
ே்திப்பபீடு(EIA) 
அ்றதிகணகககான 
ம்ணவ

்திருத்ப்பட்ட 
சுற்றுச்சூழல் 
மே்லாண்ணே 
்திட்டம் 
(E.M.P) ககான 
ம்ணவ

ே்திப்பபீடடு 
குழுவுககு 
அனுப்ப 
மவண்டுோ

சபாது ேககள 
கருததுகமகடபு 
ம்ணவப்படுோ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I உற்பத்தித 
்தி்றணன 
அ்திகரிககா் 
நவனீேயோககல்

படிவம் -2 இல்ண்ல இல்ண்ல இல்ண்ல இல்ண்ல இல்ண்ல

II 10 ச்வ ீ் ம் வணர படிவம்-2 இல்ண்ல இல்ண்ல ஆம் இல்ண்ல இல்ண்ல

III 10 ச்வ ீ் ததுககு 
மேல் 25 
ச்வ ீ் ததுககுள

படிவம்-2 இல்ண்ல இல்ண்ல ஆம் ஆம் இல்ண்ல

IV 25 ச்வ ீ் ததுககு 
மேல் 50 
ச்வ ீ் ததுககுள

படிவம்-2 இல்ண்ல ஆம் ஆம் ஆம் இல்ண்ல

V 50 ச்வ ீ் ததுககு 
மேல் 

படிவம்-1 ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் 
(உடபிரிவு 
14இன படி)

(2) முனனர் கு்றதிப்பி்டப்படடுளள வி்திகளினபடி, ம்ணவயானது ்திட்டததுககு, இந்் 

உடபிரிவின கீழான ்ளர்ணவச் மசர்ககாேல் கண்டசதியாகப் சப்றப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

முன இணசவு (‘விரிவாககம்’ என்ற வணகயினத்தின கீழ் சப்றப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

முன ஒப்பு்ண்லயும் மசர்தது) கு்றதிப்பி்டப்படடுளள ஒடடுசோத் உற்பத்தித ்தி்றன 

அ்திகரிப்புககுப் சபாருந்துவ்ாக இருகக மவண்டும்.
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 எ.கா. ’X’ எண்ணிகணகயி்லான உற்பத்திககு சு.மு.இ. சப்றப்படடிருககதி்றச்ன்றால் 

நவனீேயோககலுககு சு.மு.இ. சபறுவ்ற்கான விண்ணப்பம் பினவரும் வணகயில் 

சவவமவறு பிரிவுகளில் பரிசீ்லதிககப்ப்ட்லாம். 

 சு.மு.ஒ (1/1/2016 அனறு சப்றப்பட்ட்ாக ணவததுகசகாளமவாம்)

(3) ஆனால் பிரிவு (V)இனபடி அளிககப்பட்ட சு.மு.இ. ‘விரிவாககம்’ எனனும்  

வணகயினத்தினகீழ் அளிககப்பட்ட்ாக எடுததுக சகாளளப்ப்டமவண்டும்.  

(4) மேம்ல கூ்றப்படடுளள துணண-உடகூறு (2)ன சட்ட நதிபந்்ணனகள, பினவரும் 

்திட்டஙகளுககுப் சபாருந்்ாது- 

(அ) ’ஆ2’ வணகயினதண்ச் மசர்ந்், நவனீேயோககத்ால் ‘ஆ1’ அல்்லது ’அ’ 

வணகயினோக ோற்்றப்ப்டககூடிய ்திட்டஙகள. 

(ஆ) EIA அ்றதிவிகணகயினபடி சபாது கருததுகமகடபு ந்டத்ப்ப்ட மவண்டிய ் திட்டஙகளில் 

அந்்த ் திட்டம் நதிண்றவண்டயும்வணர சபாது ேககள கருததுகமகடபு ந்டத்ப்ப்டா் 

்திட்டஙகள.  

(5) உற்பத்தித ்தி்றணன அ்திகரிககா் அல்்லது ஏற்சகனமவ சப்றப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

முன இணசவுககுரிய உற்பத்தித்தி்றணன 10 ச்வ ீ் ம் வணர அ்திகரிககககூடிய 

நவனீேயோககல் ்திட்டஙகளுககான சுற்றுச்சூழல் முன இணசணவக மகாரும் 

அணனதது விண்ணப்பஙகளும் ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் ஏற்றுகசகாளளப்பட்ட 

பி்றகு இணணயம் வழதியாக வழஙகப்ப்ட மவண்டும். 

(6)  ஏற்சகனமவ சப்றப்பட்ட சு.மு.இணசவுககுரிய உற்பத்தித்தி்றணன 10 மு்ல் 50 

ச்வ ீ் ம்வணர அ்திகரிககககூடிய நவனீேயோககல் ்திட்டஙகளுககான சு,மு.இ. 

மகாரும் விண்ணப்பஙகள விண்ணப்பம் சப்றப்படடு 45 மவண்லநாடகளுககுள 

ே்திப்பபீடடுக குழுவால் பரிசீ்லதிககப்படடு சு.மு.இ. அளிப்ப்ற்காக ே்திப்பி்டப்ப்ட 

மவண்டும். . 

எண் ஒடடுசோத் 
உற்பத்தி

ம்்தி சபாருத்ோன 
பிரிவு

நதிண்ல காரணம்

1 X I -- உற்பத்தித ்தி்றணன அ்திகரிககா் 
நவனீேயோககல்

2 1.1X வணர 1/12/2020 II மு்ல் 
நவனீேயோககல்

பு்திய உற்பத்தி 1.1X (X எனபது சு.மு.இ. 
சப்றப்படடுளள உற்பத்தி அளவு)

3 1.2X வணர 1/06/2021 III இரண்்டாம் 
நவனீேயோககல்

பு்திய உற்பத்தி, சு.மு.ஒ சப்றப்பட்ட 
உற்பத்தியின (X) 1.2 ே்டஙகு. இ்தில் 
உற்பத்தி (மு்ல் நவனீேயோககல் 
நதிண்லயில் அனுே்திககப்பட்ட) 1.1Xஇன 
10%ததுககுக குண்றவானது என்றாலும்.  

4 1.4X வணர 1/06/2022 IV மூன்றாம் நவனீ 
ேயோககல்

பு்திய உற்பத்தி, சு.மு.இ. சப்றப்பட்ட 
உற்பத்தியின (X) 1.4 ே்டஙகு. இ்தில் 
உற்பத்தி (இரண்்டாம் நவனீேயோககல் 
நதிண்லயில் அனுே்திககப்பட்ட) 1.2Xஇன 
25%ததுககுக குண்றவானது என்றாலும். .  
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(7) மேம்ல உளள துணண-உடகூறு (1)இல் சகாடுககப்படடுளள அட்டவணணயின 

சநடுவரிணசகள (5) ேற்றும் (6)இன கீழ்  சப்றப்ப்டமவண்டிய EIA ேற்றும் EMP 

அ்றதிகணககளுககுb ப்தி்லாக காற்று (ோசு ்டுப்பு ேற்றும் கடடுப்பாடு) சட்டம், 1981 

அல்்லது நீர் (ோசு ்டுப்பு ேற்றும் காடடுப்பாடு) சட்டம், 1974இன கீழ் அணேககப்பட்ட 

ச்ாழதில்நுடபக குழுவின பரிந்துணரயினபடி ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி ோசுக கடடுப்பாடடுக 

குழுவாம்லா ோநதி்ல ோசுக கடடுப்பாடடு வாரியத்ாம்லா வழஙகப்பட்ட ‘ோசு அளவு 

அ்திகரிககவில்ண்ல’ சான்றதி்ணழ ஏற்றுகசகாளள்லாம். 

17. சுற்றுச்சூழல் முன்-இல்சவு அளித்ல் அல்ைது நிைாகரித்ல்:-

(1)  ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயோனது ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரகணளப் 

பரீசீ்லதிதது ே்திப்பபீடடுக குழுவின விவா்க கூட்டத்தின கு்றதிப்புகள கதிண்டககப்சபற்்ற 

முப்பது மவண்ல நாடகளுககுளளாகமவா கீமழ கு்றதிப்பிட்டவற்ண்றத ்விர, 

ம்ணவயான அணனதது ஆவணஙகளு்டன இணணககப்பட்ட முழுணேயான 

விண்ணப்பம் கதிண்டககப்சபற்்ற ச்ாண்ணூறு நாடகளுககு உளளாகமவா ்திட்டதண் 

முனணவத்வருககு ்னனுண்டய முடிணவத ச்ரிவிகக மவண்டும்.  

(2) சபாதுவாக, ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயோனது ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரகணள 

ஏற்றுகசகாளள மவண்டும். ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரகளு்டன கருததுோறுபாடு 

இருப்பின, குழுவின விவா்க கூட்டத்தின கு்றதிப்புகள கதிண்டககப்சபற்்ற 

நாற்பதண்ந்து மவண்ல நாடகளுககுளளாக ஆடமசபணணகளுககான காரணஙகணளக 

கூ்றதி ே்திப்பபீடடுக குழுவின ேறுபரிசீ்லணனககு ்திருப்பி அனுப்ப மவண்டும். 

அம் மநரத்தில் இந்் முடிவு கு்றதித் ்கவண்ல விண்ணப்ப்ாரருககு இணணயம் 

வழதியாக ச்ரிவிககமவண்டும்.  ேறுபு்றம், ே்திப்பபீடடுக குழுவானது ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயத்தின கருததுகணளப் பரிசீ்லதிதது நாற்பதண்ந்து மவண்லநாடகளுககுளளாக 

்ன கருததுகணளத ச்ரிவிககமவண்டும். குழுவின இந்்க கருததுகணளப் பரிசீ்லதிதது 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் எடுககும் முடிமவ இறு்தியான்ாகும். அடுத் முப்பது 

மவண்ல நாடகளுககுள ்திட்டதண் முனணவத்வருககு இந்் இறு்தி முடிணவ 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் ச்ரிவிததுவி்ட மவண்டும். 

(3) மேம்ல உளள துணண-உடகூறு (2)ல் கு்றதிப்பி்டப்படடுளள கா்லகசகடுவுககுள 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின முடிவு விண்ணப்ப்ாரருககு ச்ரிவிககப்ப்டாவிட்டால், 

விண்ணப்ப்ாரர், அவர் மகாரிய சுற்றுச்சூழல் முன ஒப்பு்ல், ே்திப்பபீடடுக 

குழுவின இறு்திப் பரிந்துணரகளின அடிப்பண்டயில் ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் 

அளிககப்படடுவிட்ட்ாகமவா நதிராகரிககப்படடுவிட்ட்ாகமவா கரு்தி அடுத்கட்ட 

பணிகணளத ச்ா்டர்லாம்.  

(4) துணண-உடகூறு (2)இல் கு்றதிப்பி்டப்படடுளள, ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் 

முடிசவடுககமவண்டிய கா்லகசகடு  முடிவண்டந்துவிட்டச்ன்றால் ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயத்தின முடிவும் ே்திப்பபீடடுக குழுவின இறு்திப் பரிந்துணரகளும் சபாது 

ஆவணஙகளாகதிவிடும். 

(5) உரிய விண்ணப்பம் கதிண்டககப்சபறுவ்ற்கு முனபு சுற்றுச்சூழல் முன- இணசவு 
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அல்்லது சுற்றுச்சூழல் முன-அனுே்தி, அல்்லது ஆய்வு, அல்்லது ே்திப்பபீடு, அல்்லது 

ச்ா்டர்புண்டய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின முடிவு ஆகதியவற்றுககு மவச்றந்் 

ஒழுஙகுமுண்ற அணேப்புகள அல்்லது ஆணணயஙகளின அனுே்தியும் சப்றத 

ம்ணவயில்ண்ல; பினவரும் வி்திவி்லககுகணளத ்விர:-

(அ)  சுரஙகத ்திட்டஙகளுககு உரிய ஆணணயத்தி்டம் சுரஙகம் ம்ாண்டும் 

்திட்டததுகான ஒப்பு்ண்லப் சப்ற மவண்டும்.

(ஆ) ்திட்டத்தில் உளள்டஙகதியுளள காடடு நதி்லதண் ோற்றுவ்ற்கான காடுகள 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1980இன (1980இன சட்ட எண் 6) கீழ் கருதது ஒப்பு்ண்லப் 

சப்ற மவண்டும்.

(இ) ் திட்டோனது க்டற்கணர ஒழுஙகுமுண்ற ேண்்ட்லம் (CRZ) அல்்லது ் ீவுக க்டற்கணர 

ஒழுஙகுமுண்ற ேண்்ட்லததுககு (ICRZ) உடபட்ட பகு்தியில் அணேயும் என்றால் 

ோநதி்ல அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி க்டற்கணர மே்லாண்ணே ஆணணயத்தின 

பரிந்துணரகணளப் சப்ற மவண்டும். 

(ஈ) சு.மு.இ.-ககான விண்ணப்பதண் பரிசீ்லதிப்ப்ற்கு முழு நதி்லதண்யும் 

ணகயகப்படுத்ப்படடிருப்பது ஒரு முனநதிபந்்ணன இல்ண்ல என்றாலும் அரசு 

்ண்லயபீடடின மூ்லம் சப்றப்ப்ட மவண்டிய ் திட்ட நதி்லம் என்றால் கா்லததுகமகற்ப 

்திருத்ஙகள மேற்சகாளளப்பட்ட நதி்லக ணகயகப்படுத்ல் ேறுவாழ்வு ேற்றும் 

ேறுகுடியேர்த்ல் சட்டம் 2013இன (2013இன சட்டம் எண் 30)கீழ் நதி்லக 

ணகயகப்படுத்ல் ச்ா்டர்பாக, உரிய ோநதி்ல அரசாம்லா ஒன்றதிய நதிர்வாகத்ாம்லா 

அளிககப்பட்ட மு்ல்கட்ட அ்றதிவிகணகயின ஒரு படி இணணககப்ப்ட மவண்டும்.  

நதி்ல உரிணேயாளர்களு்டனும் ்னிப்பட்ட முண்றயி்லான மபரஙகளால் நதி்லம் 

ணகயகப்படுகதி்றது என்றால் முனசோழதியப்பட்ட அந்்த ்திட்டததுககாக ்னது 

நதி்லதண்த ்ருவ்ற்கான நதி்ல உரிணேயாளரின விருப்பதண் சவளிப்படுததும் 

நம்பகோன ஆவணம் இணணககப்ப்ட மவண்டும். சுரஙகத ்திட்டஙகள என்றால் 

‘விருப்பக கடி்ம்’ நம்பகோன ஆவணோக கரு்ப்படும். 

(6) ்திட்டதண் முனசோழதிந்்வமரா, அஙகீகரிககப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ்ாகக ே்திப்பபீடடு 

ஆம்லாசக நதிறுவனமோ (அ.ஆ.நதி), EIA ஒருஙகதிணணப்பாளமரா, EIA அ்றதிகணக 

்யாரிப்பில் ஈடுபட்ட சசயல்பாடடு பகு்தி வல்லுநமரா ஆய்வு அல்்லது ே்திப்பபீடு 

அல்்லது சு.்ா.அ அல்்லது சு.மே.்தி அ்றதிகணக உடப்ட விண்ணப்பம் கு்றதித் முடிவு 

எடுப்பது ஆகதியவற்றுககுத ம்ணவப்படும் ்கவல் அல்்லது ்ரவு ்வ்றான்ாகமவா 

மபா்லதியான்ாகமவா ஏோற்றுவ்ாகமவா அளிககப்படடிருந்்ால் அல்்லது/ேற்றும் 

இவற்்றதில் ஏம்னும் ேண்றககப்படடிருந்்ால் விண்ணப்பம் நதிராகரிப்புககுரியது. 

மேலும் அவற்்றதின அடிப்பண்டயில் அளிககப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது 

சுற்றுச்சூழல் முன- அனுே்தி ரதது சசய்யப்படும். இந்்க காரணததுககாக விண்ணப்பம் 

நதிராகரிககப்பது அல்்லது ஏற்சகனமவ வழஙகப்பட்ட சு.மு.இணசவு அல்்லது சு.மு.

அனுே்திணய ரதது சசய்வது கு்றதிதது இயற்ணக நீ்தியின சகாளணககளினபடி 

்திட்டதண் முனசோழதிந்்வணர மநரில் அணழதது விசாரித் பி்றகு ஒழுஙகுமுண்ற 
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ஆணணயம் முடிசவடுககும். 

(7)   ்திட்டதண் முனசோழதிந்்வமரா, அஙகீகாரம் சபற்்ற சுற்றுச்சூழல் பா்திப்பு ே்திப்பபீடடு 

ஆம்லாசக அணேப்மபா  EIA ஒருஙகதிணணப்பாளமரா, EIA அ்றதிகணக ்யாரிப்பில் 

ஈடுபட்ட சசயல்பாடடுப் பகு்தி வல்லுநமரா மபா்லதியான அல்்லது ்வ்றான 

அல்்லது ஏோற்றும்மநாககம் சகாண்்ட ்கவண்லமயா ்ரணவமயா அளித்திருப்பது 

ச்ரியவந்்ால் அ்ற்குக காரணோன நதிறுவனம் அல்்லது ்னிநபணர கறுப்புப் 

படடிய்லதில் மசர்த்ல் உளபட்ட ்குந்் கண்்டன ந்டவடிகணககணள அணேச்சகம் 

எடுககும். 

(8)  ஒரு ்திட்டம் அல்்லது ந்டவடிகணகககாக அரசாஙகத்ால் அளிககப்பட்ட ஏம்னும் 

குத்ணக அல்்லது உரிேம் அல்்லது உரிணே அல்்லது அனுே்தி அல்்லது அ்திகாரம் 

சட்ட ந்டவடிகணககளாம்லா சட்டஙகளினபடி அரசாஙகத்ாம்லா ரதது சசய்யப்பட்டால் 

அந்்த ்திட்டததுககு வழஙகப்பட்ட அந்் ்திட்டததுககான குத்ணக அல்்லது உரிணே 

அல்்லது அனுே்தி அல்்லது அ்திகாரம் அ்டன பி்றகு மவம்றாரு நபருகமகா ஏ்லத்தில் 

சவற்்றதிசபறுபவருகமகா அளிககப்படுோனால்:-

(அ) அந்் மநரத்தில் சசயல்பாடடில் இருககும் ஏம்னும் ஒரு சட்டத்தின கீழ் 

மேம்ல கு்றதிப்பி்டப்பட்ட சபாருளுககாகசவனம்ற கு்றதிப்பாக ஒரு சட்டம் 

நதிண்றமவற்்றப்படடிருந்்ால்: அந்் சட்டத்தின நதிபந்்ணனகள சபாருந்தும்: 

ேற்றும் 

(ஆ) அந்் மநரத்தில் சசயல்பாடடில் இருககும் ஏம்னும் ஒரு சட்டத்தின 

கீழ் மேம்ல கு்றதிப்பி்டப்பட்ட சபாருளுககாகசவனம்ற கு்றதிப்பாக ஒரு 

சட்டம் நதிண்றமவற்்றப்படடிருககவில்ண்ல என்றால் :்திட்டதண் ந்டத்திச் 

சசல்வ்ற்கு உரிணேயுளள சட்ட நபர் அல்்லது அரசால் முண்றப்படி ஏ்லத்தில் 

ம்ர்ந்ச்டுககப்பட்ட  சவற்்றதியாளர் இந்் அ்றதிவிகணகயின பின இணணப்பு-

VIஇல் சகாடுககப்படடுளள படிவம்-6இல் சுற்றுச்சூழல் முன இணசவுககாக 

விண்ணப்பிகக மவண்டும். ே்திப்பபீடடுக குழுவானது ஏற்சகனமவ இருககும் EIA 

அ்றதிகணககள ேற்றும் வழஙகப்படடுவிட்ட சுற்றுச்சூழல் முன அனுே்திகணளக 

கணககதில்சகாண்டு இதுமபான்ற அணனதது விண்ணப்பஙகணளயும் பரீசதி்லணன 

சசய்யும். ச்ா்டககத்தில் வழஙகப்பட்ட அம் சசல்லுபடிக கா்லக சகடு, 

நதிபந்்ணனகள ஆகதியவற்றுககுடபடடு சுற்றுச்சூழல் முன அனுே்தி வழஙக 

ே்திப்பபீடடுக குழு பரிந்துணரககும்.. ம்ணவப்படுோயின சூழலுகமகற்்ற கு்றதிப்பிட்ட 

கூடு்ல் நதிபந்்ணனகணளயும் ே்திப்பபீடடுக குழு நதிர்ணயிககும். 

18. சுற்றுச்சூழல் முன்- இல்சவு அல்ைது சுற்றுச்சூழல் முன் அனும்ியில் ் ிருத்ங்கள்:-

(1)  ்திட்டதண் முனசோழதிபவர், சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது சுற்றுச்சூழல் முன-

அனுே்தி ச்ா்டர்பான வி்திமுண்றகளிலும் நதிபந்்ணனகளிலும் ஏம்னும் ோற்்றம் 

சசய்ய மவண்டுசேன்றால் அ்ற்குரிய இணணய்ளத்தில் முண்றப்படி படிவம் 4-ஐ 

நதிரப்பி இணணயவழதியாக உரிய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தி்டம் விண்ணப்பிகக 

மவண்டும். 
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(2) சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவில் ்திருத்ஙகள மேற்சகாளவது ச்ா்டர்பான அணனதது 

விண்ணப்பஙகணளயும் அணவ கதிண்டககப்சபற்்ற நாற்பதண்ந்து மவண்ல நாடகளுககுள 

ே்திப்பபீடடுக குழு பரிசீ்லதிதது சு.ே.இ. ்திருத்ததுககான பரிந்துணரகணளத ச்ரிவிகக 

மவண்டும்.  

(3) சுற்றுச்சூழல் முன-அனுே்தியில் ் திருத்ஙகள மேற்சகாளவது ச்ா்டர்பான அணனதது 

விண்ணப்பஙகளும் அணவ கதிண்டககப்சபற்்ற இருபது மவண்ல நாடகளுககுள உரிய 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் பரிசீ்லதிதது ்திருத்ம் மேற்சகாளவ்ற்கான ஒப்பு்ண்ல 

உரிய வணகயில் ச்ரிவிககமவண்டும். 

(4) சபாதுேககள கருதது மகடபு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் முன ஒப்பு்ல் அளித் பி்றகு ் திட்டம் 

நதிகழும் இ்டம் எந்் வணகயில் ோ்றதினாலும் அது  பு்திய ்திட்ட முனசோழதிவாகக 

கரு்ப்படடு பரிந்துணரககப்பட்ட வழதிமுண்றகளினபடி ேீண்டும் பு்தி்ாக ே்திப்பபீடு 

சசய்யப்படும். ே்திப்பபீடடுக குழுவானது இந்் இ்டோற்்றம் EIA அ்றதிகணகயில் எந்் 

ோற்்றமும் மேற்சகாளள மவண்டியிரா் அளவு ேதிகச் சதி்றதியது எனறு கரு்தினால் ேறு 

ே்திப்பபீடு ம்ணவயில்ண்ல. ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரகளின அடிப்பண்டயில் 

சு,மு,ஒவில் ்திருத்ம் சசய்ய்லாம். 

(5) அ்திகபடச உற்பத்தித ்தி்றன, சுரஙகக குத்ணக பகு்தி. சுரஙகதண் மூடுவ்்றான 

நதிபந்்ணனகள ோ்றாேல் இருககும்வணர, ்திட்டதண் முனசோழதிபவரால் இணவ 

உரிய முண்றயில் சசயல்படுத்ப்படும்வணர, அளிககப்படடுவிட்ட சுற்றுச்சூழல் முன- 

இணசவில் ஏற்றுகசகாளளப்பட்ட ேீடபு ந்டவடிகணகளின ்னணே ேற்றும் அளவு, 

அந்் மநரத்தில் நதிகழ்வும் அகழாய்வின அளவுககு உரிய வணகயில் இருககும்வணர, 

்திட்டதண் முனசோழதிந்்வர் சு.மு.இ-வில் அனுே்திககப்பட்ட உச்சபடச உற்பத்தித 

்தி்றனின அ்திகபடச அளவுககு உற்பத்தி சசய்ய்லாம். அம்மபால் சுரஙக 

ந்டவடிகணககளின வரிணசணய ோற்றுவதும் அனுே்திககப்படும். அம் மநரம் ் திட்டதண் 

முனசோழதிபவர் ் திட்டேதி்டப்பட்ட உற்பத்தி அளவு ேற்றும்/அல்்லது ந்டவடிகணககளின 

வரிணசயில் நதிகழ்ந்துளள ோற்்றதண், உரிய ேீடபு ந்டவடிகணககமளாடு, கு்றதிப்பிட்ட 

கா்ல இண்டமவணளயில் அளிககமவண்டிய வி்திகணளப் பினபற்று்ல் அ்றதிகணகயில் 

(Periodic Compilance Report) ச்ரிவிகக மவண்டும். 

(6) ேற்்ற ் திட்டஙகளில் ஏற்சகனமவ அளிககப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் முன- இணசவு அல்்லது 

சுற்றுச்சூழல் முன அனுே்தியில் அனுே்திககப்பட்ட உற்பத்தித்தி்றனில் ோற்்றம் 

ஏற்படுத்ா் வணகயில் சபாருடகள, கருவிகள அல்்லது இயந்்திரஙகளின அணேப்பு 

ச்ா்டர்பான ோற்்றஙகளுகசகனறு சு.மு.இ. அல்்லது சு.மு.அ.வில் எந்்த ் திருத்மும் 

மேற்சகாளள மவண்டிய்தில்ண்ல. 

(7) சுற்றுச்சூழல் ந்லனகளில் ோற்்றதண் விணளவிககும் பாசன ச்ாழதில்நுடப ோற்்றம் 

(எ.கா-சவளளநீர்ப் பாசனத்தி்லதிருந்து சசாடடுநீர்ப் பாசனம்) பாசனம் சசய்யககூடிய 

பகு்தி (Culturable Command Area) அ்திகரிகக வழதிவகுககதி்றது அம் மநரம் அணணயின 

உயரம் ேற்றும் நீரில் மூழ்கும் அளணவ அ்திகரிககவில்ண்ல என்றால் சுற்றுச்சூழல் 

முன ஒப்பு்ல் அல்்லது சுற்றுச்சூழல் முன அனுே்தியில் ்திருத்ம் எதுவும் 
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ம்ணவயில்ண்ல. 

19. சுற்றுச்சூழல் முன்-இல்சவு அல்ைது சுற்றுச்சூழல் முன் அனும்ியின் ட்சல்லுபடிக 

காைம்:-

(1) சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது சுற்றுச்சூழல் முன அனுே்தியின சசல்லுபடிக 

கா்லோனது ்திட்டத்தின மூனறு கட்டஙகணள உளள்டககதியது:

(அ) கடடுோனம் அல்்லது நதிறுவு்ல் கட்டம்;

(ஆ) சசயல்பாடடுக கட்டம்; ேற்றும்

(இ) கா்லம்க்டந்் அல்்லது முடிவு அல்்லது அகற்்றல் கட்டம். 

II கட்டுமானம் அல்ைது நிறுவு்ல் கட்ெம்: கடடுோனம் அல்்லது நதிறுவு்ல் கட்டம்  

எனபது உரிய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் சுற்றுச்சூழல் முன- இணசமவா 

சுற்றுச்சூழல் முன-அனுே்திமயா அளிககப்பட்ட ம்்தியி்லதிருந்து பினவரும் 

கா்லகட்டம்வணர:

(அ) கடடுோனத ்திட்டஙகள என்றால் சு.மு.இ. அல்்லது சு.மு.அ.வில் 

கு்றதிப்பி்டப்படடுளள அணனதது கடடுோனப் பணிகளும் நதிண்றவண்டயும்வணர  

(ஆ) ேற்்ற ்திட்டஙகளில் சு.மு.இ. அல்்லது சு.மு.அ.வில் கு்றதிப்பி்டப்படடுளள ஆண்ல 

அல்்லது இயந்்திரதண் நதிறுவும் பணி முடிதது உற்பத்தி சசய்ல்பாடுகள 

ச்ா்டஙகு்ல் உடப்ட அணனதது பணிகளும் முடியும்வணர.

(இ) ஐம்பது ஆண்டுகள அல்்லது சுரஙக குத்ணக அனுே்தி சசல்லுபடி ஆகும் 

காச்லகசகடு இவற்்றதில் எது முனன்ாக நதிண்றவண்டகதி்றம்ா அ்ன 

அடிப்பண்டயில் ே்திப்பபீடடுக குழுவால் கணககதி்டப்பட்ட ்திட்டக கா்லம்வணர. 

 கடடுோனம் ேற்றும்/அல்்லது நதிறுவு்ல் கட்டததுககு வழஙகப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

முன ஒப்பு்்லதின சசல்லுபடிக கா்லம்:

(ஈ) சுரஙகத ்திட்டஙகள: ஐம்பது ஆண்டுகள அல்்லது சுரஙக குத்ணக அனுே்தி 

சசல்லுபடி ஆகும் காச்லகசகடு இவற்்றதில் எது முனன்ாக நதிண்றவண்டகதி்றம்ா 

அ்ன அடிப்பண்டயில் ே்திப்பபீடடுக குழுவால் கணககதி்டப்பட்ட ்திட்டக கா்லம்.; 

சு.மு.இ. அல்்லது சு.மு.அ வழஙகப்பட்ட ம்்தியி்லதிருந்து பதது ஆண்டுகளுககுள 

சுரஙக ந்டவடிகணககள ச்ா்டஙகதியிருகக மவண்டும். 

(உ) ஆற்றுப் பளளத்ாககுத ்திட்டஙகள (அட்டவணண 3இல் உளளணவ) அல்்லது 

பாசனத ்திட்டஙகள (அட்டவணண 4இல் உளளணவ) அல்்லது அணு ேதின 

்திட்டஙகள ேற்றும் அணு எரிசபாருள ப்ப்படுத்ல் (அட்டவணண 6இல் 

உளளணவ) : ப்திணனந்து ஆண்டுகள;

(ஊ) ேற்்ற அணனதது ்திட்டஙகளும்: பதது ஆண்டுகள
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	 சு.மு.இ.	 அல்லது	 சு.மு.ஒ.-வின்	 செலலுபடிக்	 கா்லத்தைக்	 கணக்ககிடும்பாது	

்தைெகிய	நகிறுவனச்	ெட்டத	தீைற்பபாயததைகின்	முன்	நகிறுவனஙகளின்	தைகிவால	தீைர்ானச்	

செயலமு்ைக்	கா்லம,	அல்லது	ஏ்தைனும	ஒரு	தீைர்பபாயம	அல்லது	நீதைகி்ன்ைததைால	

பிை்பபிக்க்பபட்ட	தைகிட்டததைகின்	கடடு்ானம	்றறும’அல்லது	நகிறுவுதைலுக்கான	தை்்ட	

அல்லது	கடடு்பபாடு	விதைகிக்க்பபட்ட	கா்லம	அல்லது	ஏ்தைா	ஒரு	அதைகிகார	அ்்்பபால	

விதைகிக்க்பபட்ட	 தை்்டக்	 கா்லம	 ஆககிய்வ	 அதைகிகபடெம,	 மூன்று	 ஆண்டுக்ளத	

தைாண்்டாதைவ்ர	வி்லக்க்பப்ட	்வண்டும.		

IIi.	 செயலபாடடுக்	கட்டம:-	இநதை	அைகிவி்பபின்	பிரிவு	(19)	உடபிரிவு	(2)	்றறும	(3)ன்படி	

குைகி்பபிட்ட	கா்லததைகிறகுள்	கடடு்ானம	/	அல்லது	நகிறுவுதைல	முழு்்ய்்டயாவிட்டால	

செயலபாடடுக்	 கட்டம	 செல்லததைக்க	 தைன்்்	 கா்லாவதைகியாககிவிடும.	 இநதை	

அைகிவிக்்கயின்	பிரிவு	 (19)	உடபிரிவு	 (2)ன்படி	முன்	 -EC	அல்லது	முன்	 -	 EPஇன்	

செலலுபடிக்	கா்ல்ானது	சுரஙகம	தைவிரததை	பின்வரும	தைகிட்டஙகளின்	செயலபாடடுக்	

கட்டததுக்கு்ப	சபாருநதும.

(அ)	தைகிட்டததைகின்	எஞெகிய	கா்ல	நகிரநதைரததைன்்்;

(ஆ)	தைகிட்டம	முழு்்ய்்டநது	விட்டது	என்பது	உறுதைகி	செயய்பபட்டால	்டடு்்	

அதைன்	எஞெகிய	கா்லம	நகிரநதைர்ானதைாக	கருதை்பபடும.	 தைகிட்டததைகின்	ஒரு	பகுதைகி	

்டடும	முழு்்ய்்டநது	விட்டது	என்று	உறுதைகி	செயய்பபட்டால,	அ்பபகுதைகி	

்டடும	்்றகூைகியவாறு	எஞெகிய	கா்லம	நகிரநதைர்ானதைாக	கருதை்பபடும.

(2)		 ஒரு	இ்ட்பபகுதைகியின்	் ்மபாடடுத	தைகிட்டம	எனில	தைகிட்டததுக்்கறப	முன்	-EC	அல்லது	

முன்	 -EP	 செலலுபடிக்கா்ல்ானது	 குைகி்பபிட்ட	 செயலபாடுகளுக்கு	 ்டடு்ானதைாக	

்டடு்பபடுததை்பபடும.	 இது்பான்ை	 சூழ்லகில	 தைகிட்டத்தை	 முன்ச்ாழகிபவருக்கு	

்்மபாடடு்ப	சபாறு்பபும	உண்டு.

(3)		 தைகிட்டததுக்்கறப	முன்	 -EC	அல்லது	முன்	 -	 EP-யில	 தைர்பபடடுள்ள	 தைகிை்னவி்டக்	

கு்ைவாக	 சுரஙகத	 தைகிட்டஙகள்	 செயலபடு்ானால,	 ்தைகி்பபபீடடுக்	 குழுவால	

வ்ரயறுததுக்	கூை்பபட்ட	 கா்லததைகிறகுள்	இரு்பபு	 தீைராவிட்டால,	 ்தைகி்பபபீடடுக்	குழு	

பரிநது்ரயின்	்பரில	முன்	 -	 EC	 கா்லம	 நீடடிக்க்பப்ட்லாம.	இது,	அ்தை	உறபததைகி	

தைகிைன்	் றறும	சுரஙகக்	குததை்க்ப	பகுதைகிக்கானதைாகும.	எனினும	தைகிட்டததுக்்கறப	முன்	

-EC	அல்லது	முன்	-EP	செலலுபடிக்	கா்லம	என்பது	சுரஙக	ஒ்பபநதை	கா்லத்தைவி்ட	

அதைகிக்ாக	இருக்கக்கூ்டாது.

20. முன் -EC அல்லது முன் - EP பிந்தைய தைிட்டபபணி்யக் கணககாணிததைல

(1)		 தைகிட்டத்தை	 முன்ச்ாழகிபவர	 அததைகிட்ட்ானது	 முன்	 -EC	 அல்லது	 முன்	 -	 EPக்கு	

உடபட்டது	 என	கு்ைநதைது	இரண்டு	உள்ளூர	 செயதைகிததைாள்களில	முதைன்்்யாக	

தைனது	சொநதை	செ்லவில	விளமபரம	செயய	்வண்டும.	முன்	 -EC	அல்லது	முன்	

-	 EP	 நகல	 சவளியி்ட்பபடடுள்ள	 ஒழுஙகுமு்ை	 ஆ்ணய	 இ்ணயதைளததைகின்	

விவரஙகளும	 அதைகில	 இ்டமசபை்வண்டும.	 தைகிட்டததுக்்கறப	 முன்	 -EC	 அல்லது	

முன்	-	EP	ஆனது,	சதைா்டரபு்்டய	தைகிட்டம	்றறும	நகிறுவனததைகின்	இ்ணயதைளததைகில	

நகிரநதைர்ாகக்	காண்பிக்க்வண்டும.
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(2) ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயோனது ்திட்டததுககு ஏற்ப சுற்றுச்சூழல் முன -இணசவு 

அல்்லது முன -அனுே்திணய நதிர்ணயிககப்பட்ட இணணய்ளத்தில் சவளியிடடுணவகக 

மவண்டும்.

(3) முன -EC சகாடுககப்பட்டதும்  முப்பது நாடகளுககுள அ்ன நகல்கணள ்திட்டத்தின 

முனசனடுப்பாளர் பினவரும் அ்திகார அணேப்புகளி்டம் சேர்ப்பிகக மவண்டும். 

ஆவணஙகளின நகல்கள கதிண்டககப்சபற்்ற அ்திகாரிகள முப்பது நாடகளுககுள 

அவற்ண்ற பார்ணவககு ணவகக மவண்டும்.

(அ) ோவட்ட நடுவர் / ோவட்ட ஆடசதித ்ண்லவர்/ ோவட்ட ஆணணயர்/கள;

(ஆ) ோவட்ட ஆடசதிககுழுககள அல்்லது நகராடசதி நதிர்வாகம் அல்்லது ஊராடசதி 

ஒன்றதியம்;

(இ) நகர்ப்பு்ற உளளாடசதி அணேப்புகள (ULBs) / ச்ா்டர்புண்டய ஊராடசதி அணேப்புகள  

/ மேம்பாடடு அ்திகார அணேப்புகள;

(ஈ) அணேச்சகத்தின ச்ா்டர்புண்டய ேண்்ட்ல அலுவ்லகம்; ேற்றும்

(உ) SPCB அல்்லது UTPCC ச்ா்டர்புண்டய ேண்்ட்ல அலுவ்லகம்.

(4)  ்திட்டததுககுத ்க, சுற்றுச்சூழல் முன இணசவு அல்்லது முன அனுே்தியில் 

சசால்்லப்படடுளள நதிபந்்ணனகளுககு ஏற்ப, ்திட்டதண் முனசோழதிபவர் இணகக 

அ்றதிகணககணள ஒவசவாரு முந்ண்ய நதி்தியாண்டிற்கும் ஜூன 30ம் ம்்திககுள 

அஙகீகரிககப்பட்ட இணணய ்ளத்தில் ச்ரிவிகக மவண்டும். இணகக அ்றதிகணக 

ஆண்டும்ாறும் சுற்றுச்சூழல் முனஅனுே்தி ம்்தியி்லதிருந்து ்திட்ட கா்லம் வணர, 

ச்ா்டர்புண்டய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தி்டம் அளிகக மவண்டும். ம்ணவப்பட்டால் 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயோனது கு்றதிப்பிட்ட இண்டமவணளயில் இதுமபான்ற இணகக 

அ்றதிகணககணளக மகடக்லாம்.

(5) சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது முன-அனுே்தியில் சசால்்லப்படடுளள 

நதிபந்்ணனகளுககு ஏற்ப ஆண்டு இணகக அ்றதிகணகணய ச்ா்டர்புண்டய முந்ண்ய 

நதி்தியாண்டுககு ஜூன 30ககுள ்ாககல்சசய்ய மவண்டும். ‘ஆ2‘ வணக ்திட்டோக 

இருந்்ால் ஒரு நாளுககு ரூ. 500/-, ‘ஆ1‘வணக ்திட்டோக இருந்்ால் ஒரு நாளுககு 

ரூ.1000/- ‘அ‘ வணக ்திட்டோக இருந்்ால் ஒரு நாளுககு ரூ. 2,500/- ்ாே்க 

கட்டணோக வசூ்லதிககப்படும். சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது முன-அனுே்தியில் 

சசால்்லப்படும் நதிபந்்ணனகளுககு ஏற்ப இணகக அ்றதிகணக ் ாககல்சசய்யத ் வறுவது, 

அடுதது வரும் மூன்றாண்டு கா்லத்திற்கும் நீடித்ால், சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு 

அல்்லது முன அனுே்தி, எவவி் அ்றதிவிப்புேதின்றதி ்திரும்பப் சப்றப்படும்.

(6) ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் ்ாககல்சசய்் அணனதது இணகக அ்றதிகணககளும் 

ச்ா்டர்புண்டய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின இணணய்ளத்தில் கதிண்டககச் சசய்ய 

மவண்டும்.
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(7) ்திட்ட முனசனடுப்பாளரின இணணய்ளத்தில் அண்ணேயில் ்ாககல்சசய்் இணகக 

அ்றதிகணக சவளியி்டப்ப்ட மவண்டும்.

(8) ‘அ‘ வணக சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவில் சசால்்லப்படடுளள நதிபந்்ணனகள 

பினபற்்றப்படடுளளனவா எனபண் கண்காணிப்ணப அணேச்சகத்தின ேண்்ட்ல 

அலுவ்லகம் அல்்லது ேத்திய ோசுகடடுப்பாடடு வாரிய ேண்்ட்ல இயககுநரகம் 

மேற்சகாளளும். ஆய்வு ந்டத்திய ம்்தியி்லதிருந்து ப்திணனந்து நாடகளுககுள கு்றதிப்பிட்ட 

இணணய்ளத்தில் கண்காணிப்பு அ்றதிகணகணய ப்திமவற்்றம் சசய்யமவண்டும்.

(9) ‘ஆ1‘ பிரிவுககு சுற்றுச்சூல் முன-இணசவிலும், ‘ஆ2‘ பிரிவு ் திட்டஙகளுககு சுற்றுச்சூழல் 

முன-அனுே்தியிலும் மகாரப்படடுளள நதிபந்்ணனகள பினபற்்றப்படுகதின்றனவா 

எனப்ற்கான இணககக கண்காணிப்ணப SPCB அல்்லது UTPCC மேற்சகாளளும். ஆய்வு 

ந்டத்திய ம்்தியி்லதிருந்து ப்திணனந்து நாடகளுககுள கு்றதிப்பிட்ட இணணய்ளத்தில் 

கண்காணிப்பு அ்றதிகணகணய ப்திமவற்்றம் சசய்ய மவண்டும். 

(10) மேற்கண்்ட வி்திகள இருந்்மபா்திலும், அணேச்சகத்தின ேண்்ட்ல அலுவ்லகம், CPCB 

ேண்்ட்ல இயககுநரகம், SPCB அல்்லது UTPCC அணேச்சகத்தின முயற்சதிகளு்டன 

கூடு்்லாக ம்சதிய ே்திப்புவாய்ந்் அரசு நதிறுவனஙகணள  அணேச்சகம் நதியேதிகக்லாம். 

இந்் நதிறுவனஙகள மூ்லம் சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு  அல்்லது முன-அனுே்தி 

நதிபந்்ணனகள பினபற்்றப்படடுளளனவா எனப்ற்கான இணககக கண்காணிப்ணப 

ம்ணவப்பட்டால் மேற்சகாளவ்ற்காக ோ்திரியளவில் அணேச்சகம் ்திட்டஙகணள 

வகுகக்லாம்.

(11) ே்திப்பபீடடுக குழுவின ே்திப்பி்ட்லதினபடியான EIA அ்றதிகணகயில் இருககும் அடிநதிண்லத 

்ரவுகள, சுற்றுச்சூழல் முன -இணசவு அல்்லது சுற்றுச்சூழல் முன -அனுே்தி 

வி்திமுண்றகள ேற்றும் நதிபந்்ணனகள ஆகதியவற்ண்ற ணவதது, இணககக கண்காணிப்பு 

மேற்சகாளளப்படும். ேற்்ற அம்சஙகணளப் மபா்லமவ இணவயும் கா்லததுககு கா்லம் 

அணேச்சகத்ால் கு்றதிப்பி்டப்படும். 

21. சுற்றுச்சூழல் முன்-இல்சவு அல்ைது முன்-அனும்ியின் மாற்்றத்ிற்குரிய 

்ன்லம:-

(1) கு்றதிப்பிட்ட ்திட்டத்தின ்திட்ட முனசனடுப்பாளருககு ்திட்டததுகமகற்ப 

அளிககப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது முன-அனுே்திணய அ்ன 

கா்லகட்டததுககுளளாகமவ சட்டப்பூர்வோக ேற்ச்றாருவருககு ்திட்டதண்ச் 

சசயல்படுத்திக சகாளளுோறு ோற்்ற்லாம். ோற்்றம் சசய்யும் ம்்தியி்லதிருந்து 

ஓராண்டிற்குள படிவம்-5ன படி ோற்்றதிக சகாடுப்பவர், ோற்்றதி சபறுபவர் 

அளிககும் விண்ணப்பத்தினபடியும் “எ்திர்ப்பு இல்ண்ல“ எனறு ோற்்றதிக சகாடுப்பவர் 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின முன இண்த ்ாககல்சசய்ய்லாம். ்திட்டததுகமகற்ப 

சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது முன-அனுே்திககு எனசனனன நதிபந்்ணனகள 

வி்திககப்பட்டனமவா அம் நதிபந்்ணனகளு்டன ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் இந்் 

ோற்்றதண்ச் சசய்யும். ச்ா்டககத்தில் வழஙகப்பட்ட அம் கா்ல அளவுககு இது 

சசல்லுபடியாகும். இதுமபான்ற ்ருணஙகளில் ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரககு 
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எடுததுச் சசல்்லப்ப்டாது. 

(2)  சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு கு்றதிப்பிட்ட ்திட்டத்திற்கு, இரண்டு அல்்லது அ்ற்கு 

மேற்பட்ட சட்டப்பூர்வ நபர்களுககு ்திட்டதண் ந்டததுவ்ற்கும், இ்ன கா்லம் 

முடிவ்ற்குள ோற்்றம் சசய்பவரின விண்ணப்போன படிவம் 5ஐ நதிரப்பி ோற்்றப்பட்ட 

ம்்தியி்லதிருந்து ஓராண்டிற்குள ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தி்டம் ்ாககல் சசய்ய 

மவண்டும். சுற்றுச்சூழல் முன-இணசணவ ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரயில் 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் ோற்்றம் சசய்யும். ்திட்டஙகள இரண்டு அல்்லது 

அ்ற்கு மேற்பட்ட சட்டப்பூர்வ நபர்களுககு பிரிககப்படும்மபாது அவற்்றதிற்கான 

நதிபந்்ணனகளும் நதிர்ணயிககப்படும்.

(3)  சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு இரண்டு அல்்லது அ்ற்கும் மேற்பட்ட சட்டப்பூர்வ 

நபர்களுககு அனுே்திககப்படும்மபாது, இத்திட்டஙகள அடுத்டுத் நதி்லத்தில் 

அணேந்்திருந்்ால், ஒன்றதிணணககப்படடு அ்ற்கான கா்லம் முடிவ்ற்குள ேற்ச்றாரு 

சட்டப்பூர்வ நபர் ் திட்டஙகணள ணகயாளும்படி ோற்்றதிக சகாளள்லாம். “எ்திர்ப்பு இல்ண்ல” 

எனறு ோற்்றம் சபறுபவருககு ோற்்றம் சசய்பவர் படிவம்5-ன விண்ணப்பதண் 

ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின முனபு ஒன்றதிணணப்புச் சசயல்பாடடிற்கு ோற்்றம் 

சசய்யப்படும் ம்்தியி்லதிருந்து ஓராண்டிற்குள ்ாககல் சசய்ய மவண்டும். 

ச்ா்டர்புண்டய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் ே்திப்பபீடடுக குழுவின பரிந்துணரயின 

மபரில் சுற்றுச்சூழல் முன-இணசணவ ோற்்ற்லாம். ஒன்றதிணணககப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

முனஅனுே்திககான நதிபந்்ணனகணளயும் வகுகக்லாம்.

(22) வி்ிமீ்றல்கலளக லகயாளு்ல்:

(1)  வி்திேீ்றண்ல அ்றதிவ்ற்கு:-

(அ) ்திட்டதண் முனசோழதிபவரின ்னனிச்ணசயான விண்ணப்பம் அல்்லது

(ஆ) ஏ்ாவச்ாரு அரசாஙக அணேப்பு புகாரளித்ல் அல்்லது

(இ) ே்திப்பபீடடுக குழுவானது ே்திப்பபீடடினமபாது கண்்ட்றதி்ல்; அல்்லது

(ஈ) விண்ணப்பதண்ச் சரிபார்ககும்மபாது ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் கண்்ட்றதி்ல்.

(2) ்திட்டம் நண்டசபறும் இ்டத்தில் ்ற்மபாண்ய சட்டஙகளினபடி அந்்க கடடுோனம் 

அணேககப்படுகதி்ற்ா அல்்லது அத்திட்டம் சசயல்படுத்ப்படுகதி்ற்ா, மபா்திய 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு்டன சுற்றுச்சூழல் வி்திகள நதிண்றவு சசய்யப்படடு விரிவாககம் 

மேற்சகாளளப்படுகதி்ற்ா அ்தில் வி்திேீ்றல் இருககதி்ற்ா எனபண் ே்திப்பபீடடுக 

குழுவினர் ே்திப்பிடுவார்கள. ஒருமவணள ே்திப்பபீடடுக குழுவின ஆய்வில் 

வி்திேீ்றச்லனக கண்்ட்றதியப்பட்டால் பரிகாரத்திற்கு வழதிகாடடு்ல் உளபட்ட பி்ற 

சட்டஙகளு்டன ்திட்டதண் நதிறுத்வும் பரிந்துணரககப்படும். இந்் அ்றதிவிப்பின பின 

இணணப்பு-XV பார்ககவும்.

(3)  ஒருமவணள வி்திகளுககு அணேய இருப்ப்ாக ே்திப்பபீடடுக குழுவினர் கண்்ட்றதிந்்ால், 
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சுற்றுச்சூழல் மச்ம், பரிகாரத ் திட்டஙகள, இயற்ணக ேற்றும் சமூக வளதண் ே்திப்பிடடு 

நதிண்லயான வி்திமுண்றகளு்டன கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகளும் பரிந்துணரககப்படும்.

(4)  சுற்றுச்சூழல் மச்ம் பற்்றதி ே்திப்பபீடு சசய்வ்ற்கு CPCB அவவப்மபாது வழதிகாடடு 

சந்றதிமுண்றகணள சவளியிடும்.

(5)  CPCB சவளியிட்ட வழதிகாடடு்ல்களினபடி சுற்றுச்சூழல் மச்தண் ே்திப்பபீடு சசய்து 

்திட்டதண் முனசோழதிபவர் அவவப்மபாது, ோற்றுத்திட்டம், இயற்ணக ேற்றும் 

சமூக வளதண் அ்திகரிககும் ்திட்டதண்யும் ்னி அத்தியாயோக ACO வழதியாக EIA 

அ்றதிகணகயு்டன ்யாரிததுத ்ரமவண்டும்.

(6)  சுற்றுச்சூழல் மச்ம் பற்்றதி ே்திப்பபீடு சசய்வ்ற்கு ்ரவுகணளச் மசகரிதது ஆராய்்ல், 

ோற்றுத ்திட்டஙகள ்யாரிப்பு, இயற்ணக ேற்றும் சமூக வளணேணய அ்திகரிககும் 

்திட்டம் ஆகதியவற்ண்ற சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின (1986) கீழ் ம்சதிய 

அஙகீகார வாரியத்தின ஒப்பு்ல்சபற்்ற சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுககூ்டம் அல்்லது 

அளவியல் ஆய்வகம் அல்்லது ச்ாழதில் ேற்றும் அ்றதிவியல்  ஆராய்ச்சதி நதிறுவனத்தின 

ஆய்வுககூ்டம் மபான்றவற்்றால் சசய்யப்படும்.

(7)  ்னனிச்ணசயான விண்ணப்பஙகணளப் சபாறுத்வணர, வி்திேீ்ற்லால் 1.5 

ே்டஙகு சுற்றுச்சூழல் மச்சேனறும் அ்னால் சபாருளா்ார ப்லன எனறும் 

கண்்ட்றதியப்படும்மபாது அல்்லது அரசு அ்திகாரியாம்லா ே்திப்பி்ட்லதினமபாது ே்திப்பபீடடுக 

குழுவாம்லா சுற்றுச்சூழல் இணசவுககாக ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் விண்ணப்பம் 

பரிசீ்லதிககப்படும்மபாம்ா வி்திேீ்ற்லால் இரு ே்டஙகு சுற்றுச்சூழல் மச்சேனறும் 

சபாருளா்ார ப்லன இருப்ப்ாகவும் கண்்ட்றதியப்படுணகயில், சுற்றுச்சூழல் இணசவு 

அளிப்ப்ற்கு EMP சசயல்முண்றணய நண்டமுண்றப்படுத் ே்திப்பபீடடுக குழு 

வறுபுறுததும். இண்க சகாண்டு, ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் மேற்சசானனவற்ண்ற 

நதிண்றமவற்்றதித்ரும்படியாக ்குந்் வழதிகாடடு்ல்கள அல்்லது சபா்றதிமுண்றணய 

அணேச்சகம் பரிந்துணரககும். .

(8)  வி்திேீ்றண்ல அ்றதிந்து ்ானாக முனவந்து விண்ணப்பம் அளிககும் மபாது, ‘ஆ2’ 

பிரிவு ்திட்டத்திற்கு ஒரு நாளுககு ரூ. 1000/-, ‘ஆ1’ ஒரு நாளுககு ரூ.2000/-, ‘அ‘ பிரிவு 

்திட்டஙகளுககு ஒரு நாளுககு ரூ. 5000/- எனகதி்றபடி ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் ்ாே்க 

கட்டணம் சசலுத் மவண்டும். இந்்க கட்டணோனது, வி்திேீ்றல் ம்்தியி்லதிருந்து 

விண்ணப்பித் ம்்திவணர கணககதி்டப்ப்டமவண்டும்.  

(9)  வி்திேீ்றல் கு்றதிதது அரசு அ்திகார அணேப்பு ஏம்னும் ்கவ்ல்றதிந்்ாம்லா அல்்லது 

ே்திப்பபீடடுக குழுவின ே்திப்பபீடடில் கண்்ட்றதியப்பட்டாம்லா அல்்லது விண்ணப்பச் 

சசயல்முண்றயின மபாது கண்்ட்றதியப்பட்டாம்லா, ‘ஆ2‘ பிரிவு ்திட்டஙகளுககு 

்ாே்க கட்டணோக ஒரு நாளுககு ரூ.2000/-, ‘ஆ1‘ பிரிவு ்திட்டஙகளுககு ஒரு 

நாளுககு ரூ.4000/-, ‘அ‘ பிரிவு ்திட்டஙகளுககு ஒரு நாளுககு ரூ.10,000/- என  

்திட்டதண் முனசோழதிபவரி்டேதிருந்து விண்ணப்பிககும் மநரத்தில் ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயத்ால், ்ாே்ககட்டணம் வசூ்லதிககப்படும்.  இந்்க கட்டணோனது, 

வி்திேீ்றல் ம்்தியி்லதிருந்து விண்ணப்பித் ம்்திவணர கணககதி்டப்ப்டமவண்டும்.  
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 மேற்காணும் உடபிரிவு (8) ேற்றும் (9) ஆகதியற்்றதின சபாருடடு, (வி்திேீ்றல் வழககுகளில் 

சகடு ம்்தி பற்்றதிய விவகாரத்தில், அ்றதிவிகணக எண் 2017,ோர்ச் 14ஆம் ம்்தியிட்ட 

S.O. 804(E), ோண்புேதிகு சசனணன உயர்நீ்திேன்றத்தின அடுத்டுத் உத்ரவுகள - 

2018, ோர்ச் 14ஆம் ம்்தி WMP எண் 3361 ேற்றும் 3362 of 2018 and 2017-ன WP எண் 

11189, WMP எண் 3721 ஆகதியவற்்றதினபடியான மநர்வுகளில்) வி்திேீ்றல் ம்்தியானது 

2018, ஏப்ரல் 14ஆம் ம்்தி எனம்றா அல்்லது கு்றதிப்பிட்ட ஆண்டின ஏப்ரல் 1ஆம் ம்்தி 

எனக கரு்ப்படும்.  

(10)  ே்திப்பபீடடு குழுவினால் பரிந்துணரககப்படடு ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் இறு்தி 

சசய்யப்படும் மபாது - ஐந்்ாண்டு கா்லத்திற்கான வஙகதி உத்ரவா்தண், ் திட்டததுகமகற்ப 

SPCB அல்்லது UTPCC-இ்டம் ்திட்ட முனசோழதிபவர் சேர்ப்பிககமவண்டும். அந்்த 

ச்ாணகயானது, பரிகாரத ் திட்டத்திற்கான ச்ாணக, இயற்ணக ேற்றும் சமூக வளதண் 

அ்திகரிககும் ்திட்டத்திற்கான ச்ாணகககு இணணயான்ாக இருககமவண்டும். 

மூன்றாண்டுகளுககுள இது நண்டமுண்றப்படுத்ப்படுவது நதிபந்்ணனயாகும்.

(11)  இந்் அ்றதிவிகணகயின உடபிரிவு 13-ல் சகாடுககப்படடுளள பிரிவுகளினபடி  EIA 

அ்றதிகணகணய ்திட்ட முனசனடுப்பாளர் ்யாரிககமவண்டும். உடபிரிவு 14னபடிசபாது 

ஆம்லாசணன ந்டத்ப்ப்டமவண்டும்.

(12)  இந்் அ்றதிவிப்பின உடபிரிவு 15ல் சகாடுககப்படடுளள ம்ணவகளுககு ஏற்ப 

்திட்டஙகளின ே்திப்பபீடு சசய்யப்படும்.

(13)  சுற்றுச்சூழல் அனுே்திககு முனமப வஙகதி உத்ரவா்ம் சசலுத்ப்ப்ட மவண்டும். 

பரிகாரத ்திட்டம், இயற்ணக ேற்றும் சமூக வளணேககான அ்திகரிப்பு ்திட்டம் 

ஆகதியவற்ண்ற சவற்்றதிகரோக நண்டமுண்றப்படுத்திய பி்றகு வஙகதி உத்ரவா்ம் 

்திருப்பித ்ரப்படும். “அ“ பிரிவு ்திட்டம் அல்்லது சசயல்பாடுகளுககு அணேச்சகத்தின 

ேண்்ட்ல அலுவ்லக பரிந்துணரககுப் பி்றகு அல்்லது ்திட்டததுகமகற்ப SPCB அல்்லது 

UTPCC-ன பரிந்துணரககுப் பினனர் ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின ஏற்பிணசவுககுப் 

பி்றகு அது ்திருப்பித்ரப்படும். 

(14)  மேலும், சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986-ன பிரிவு 19-னகீழ் ்திட்ட 

முனசனடுப்பாளர் ேீது சம்பந்்ப்பட்ட ோநதி்ல அரசு அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி 

நதிர்வாகம் அல்்லது SPCB அல்்லது UTPCC மூ்லம் ந்டவடிகணக எடுககப்படும்.

(15)  மேலும், ்திட்டததுககு சுற்றுச்சூழல் இணசவு கதிண்டககும்வணர வி்திேீ்றல் ஏற்பட்டால் 

சசயல்பாடடுககான இணசமவா அல்்லது குடிபுகு்ல், ஆககதிரேதிப்பு சானம்றா 

அளிககப்ப்டாது. ்திட்டததுககுத்க சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது முன- 

அனுே்தி இல்்லாேல், சசயல்பாடடு ஒப்பு்ல் அல்்லது குடிபுகு்ல் ஆககதிரேதிப்பு 

சான்றதி்ழ் அளிககப்பட்டால், அணவ ்ற்கா்லதிகோன்ாகமவ கரு்ப்படும். கு்றதிப்பிட்ட 

கா்லததுககுள சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது அனுே்திககான விண்ணப்பதண் 

EIA அ்றதிகணக அல்்லது EMP- உ்டன கு்றதிப்பிட்ட கா்லத்திற்குள சேர்ப்பிககாவிட்டால், 

இந்் அ்றதிவிகணகயின பிரிவு 14, உடபிரிவு (2)-னபடி சபாது க்லந்்ாம்லாசணன 

ம்ணவயில்்லா் ்திட்டஙகளுககு வி்திேீ்றல் அ்றதிகணக அளிககப்பட்ட ஆறு 
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ோ்ஙகளில் அது கா்லாவ்தி ஆகதிவிடும். இதுமவ, சபாது கருததுகமகடபு ம்ணவப்படும் 

்திட்டஙகளுககு ஓராண்டு கா்லம் ஆகும். 

23. இ்ணங்கா்வற்ல்றக லகயாளு்ல்:-

(1) ்திட்டததுகமகற்ப சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு அல்்லது முன- அனுே்திககான 

நதிபந்்ணனகளில் இணஙகா்வற்ண்ற, ்திட்ட முனசனடுப்பாளரின ்னனிச்ணசயான 

்கவ்லதினபடிமயா அல்்லது ஏம்ா ஓர் அரசு அ்திகார அணேப்பின புகாராம்லா 

அல்்லது ே்திப்பபீடடுக குழுவின ே்திப்பபீடடின மபாம்ா  அல்்லது ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயோனது விண்ணப்பதண்ப் பரிசீ்லதிககும்மபாம்ா கண்்ட்றதியப்ப்ட்லாம்.  

(2) “அ” பிரிவு ்திட்டஙகளுககான சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு நதிபந்்ணனகளில் 

இணஙகா்வற்ண்ற ேத்திய அளவில் அணேச்சகத்தின மநாககததுககாக அணேககப்படும் 

வல்லுநர் குழுவுககு அனுப்பி ணவககப்படும்.

(3) “ஆ” வணக ்திட்டஙகளுககான சுற்றுச்சூழல் முன-இணசவு நதிபந்்ணனகளுககு 

உகந்்ணவயாக இல்்லாேல் அணேந்்திருப்ப்ாக புகார் எழுந்்ால், இ்ற்காக 

அணேச்சகத்ால் அணேககப்படும் ோநதி்ல அளவி்லான வல்லுநர் குழுவுககு 

அனுப்பிணவககப்படும்.

(4) முண்றப்படி அணேககப்படும் வல்லுநர் குழு இல்்லாவிட்டால் வல்லுநர் குழுவாக 

ே்திப்பபீடடுக குழுமவ சசயல்படும்.

(5) வி்திகளுககு உகந்்ணவயாக அல்்ல என முண்றயி்டப்படுபணவ கு்றதிதது 

்திட்ட முனசனடுப்பாளர் ்ானாக முனவந்ம்ா அல்்லது நம்பகோன பிர்திநதி்தி 

மூ்லமோ அல்்லது காசணா்லதிககாடசதிவழதியாகமவா ம்ணவயான விளககஙகணள 

அளிககும்படியாக, ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் ்ீர்ோனிப்ப்ன அடிப்பண்டயில் 

வல்லுநர் குழுவானது சவளிப்பண்டயான முண்றயில் சசயல்படும்.  

(6) இந்் நண்டமுண்றகளின நதிண்றவாக, வல்லுநர் குழுவானது, சுற்றுச்சூழல் முன- இணசவு 

நதிபந்்ணனகணள நதிண்றமவற்றும்படியாக ்திட்டஙகணள முன சோழதிபவர்களுககு 

கா்லமுண்ற அவகாசதது்டன ்திட்டவட்டோன பரிந்துணரகணள வல்லுநர் குழு 

வி்திககும்.மேலும், ்திட்டததுககுத ்க, SPCB அல்்லது UTPCC வி்திமுண்றகளுககு 

உகந்்படி அணேயமவண்டிய மநாககததுகமகற்ப வஙகதி உத்ரவா்த ச்ாணகணயச் 

சசலுத்மவண்டும் எனறும் அது பரிந்துணரககும்.

(7) சசயல்்திட்டதண் சவற்்றதிகரோக நதிண்றமவற்்றதியபி்றகு “அ“ வணக ்திட்டஙகளுககு 

அணேச்சகத்தின ேண்்ட்ல அலுவ்லகம் அல்்லது CPCB ேண்்ட்ல இயககுநரகத்தின 

பரிந்துணரயினபடி வஙகதி உத்ரவா்ம் விடுவிககப்படும். “ஆ“ வணக ்திட்டோக 

இருந்்ால் SPCB அல்்லது UTPCC இ்ற்கான பரிந்துணரணயச் சசய்யும். 

24.  ம்ணல் அகழ்வு அல்ைது ஆற்றுப்படுலக அகழ்வு மற்றும் பி்ற ்ாதுககள் அகழ்வு, 

ட்ாகுப்பு உருவாககம் ஆகியவற்றுககு மாவட்ெ நிை அளலவ அ்றிகலக மற்றும் 

கணகா்ணிப்பு முல்றகலள ்யாரித்ல்: -
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(1) ‘சதிறு ்ாதுககளுககான’ சுரஙகம் அணேப்ப்ற்கான ோவட்ட நதி்ல அளணவ அ்றதிகணக 

்யாரிப்ப்ற்கான வழதிமுண்றகணள சுற்றுச்சூழல், வனம் ேற்றும் பருவநதிண்ல 

ோற்்றத்திற்கான அணேச்சகம் கு்றதிப்பிட்ட கா்ல இண்டசவளியில் வழஙகும். 

(2) சுற்றுச்சூழல் ்ணிகணக உளபட்ட சதிறு ்ாதுககள அகழ்ணவக கண்காணிப்பது, 

சசய்லாககம் மபான்றவற்்றதிற்கான நண்டமுண்றகணள சுற்றுச்சூழல், வனம் ேற்றும் 

பருவநதிண்ல ோற்்றத்திற்கான அணேச்சகம்கு்றதிப்பிட்ட கா்ல இண்டசவளியில் 

சவளியிடும்.

(3) ச்ாகுப்பு சூழலுககான நண்டமுண்றகள பினவருோறு:-

(அ) ஒமரவி்ோன ்ாதுப் பகு்தியில் ஒரு குத்ணகத ்திட்டப் பரப்சபல்ண்லககும் 

ேற்ச்றாரு குத்ணகத ்திட்டப் பரப்சபல்ண்லககும் இண்டயி்லான ச்ாண்லவு 500 

ேீட்டருககு குண்றவாக இருககும்மபாது ச்ாகுப்பு உருவாகும். 2013 சசப்்டம்பர் 

9 அனறு அல்்லது அ்ற்குப் பி்றகு சுரஙக குத்ணக அல்்லது குவாரி உரிேம் 

வழஙகப்பட்ட்ாக இது இருககமவண்டும். அருகாணேப் பகு்தியில் ோநதி்ல அரசதின 

சுரஙகம் ேற்றும் புவியியல் துண்ற பினவரும் நதிபந்்ணனகணள வி்திகக்லாம் -

(i) ் திட்டததுககுத ் க, EIA அல்்லது EMP, சுரஙகத ் திட்டம் ஆகதியவற்ண்ற ் தி்றம்ப்ட 

உருவாககதி, நண்டமுண்றப்படுததுவ்தில் அந்்ந்்ப் பகு்தியின சூழலுககு 

ஏற்ப ச்ாகுப்பின அளவு வணரயறுககவும்;

(ii) ச்ாகுப்புத ்திட்டஙகளுககு, ்திட்டததுகமகற்ப EIA அல்்லது EMP ேற்றும் 

சுரஙகத ்திட்டதண் ்யார்சசய்யவும்.

(iii) ச்ாகுப்புத ் திட்டஙகளுககு, அந்் வட்டாரத்தின அணனதது ச்ாகுப்புகளுககுோன 

ஒரு ேண்்ட்ல சுரஙகத ்திட்டம், ்திட்டததுககுத ்க ேண்்ட்ல EIA அல்்லது 

EMP ்யாரிககமவண்டும்;

(iv) ்திட்டததுகமகற்ப ச்ாகுப்பு அல்்லது ேண்்ட்ல EIA or EMP-ஐச் 

சசயல்படுததுணகயில், முனனமர ்ீர்ோனிககப்பட்ட விகதி்ப்படி 

்திட்ட முனசனடுப்பாளரி்டேதிருந்து நதி்தித்திரட்டல் சசய்யமவண்டும். 

2016, ஜனவரி 15ஆம் ம்்தியன்றதி சுற்றுச்சூழல் இணசவு சபற்றுளள 

குத்ணகத்திட்டஙகள அல்்லது அனுே்தி சபற்று மூன்றாண்டுகமளா அ்ற்கு 

மேற்படம்டா சசயல்ப்டாேல் இருககும் ்திட்டஙகள, ச்ாகுப்பித ்திட்டப் 

பகு்திககானணவயாக கணககதில்சகாளளப்ப்டாது; ஆனால், ்திட்டததுகமகற்ப 

EIA அல்்லது EMP-ல் மசர்ககப்படும்.

(ஆ) ்திட்டததுகமகற்ப EIA அல்்லது EMP-ஐ நண்டமுண்றப்படுததுவ்ற்கான ோவட்ட 

கனிேவள நதி்தியானது கூடு்ல் நதி்தியாகப் பயனபடுத்்லாம். 

(இ)  சாத்தியோன அணனதது பககவிணளவுகணளயும் அ்றதிந்துசகாளள, ஒடடுசோத் 

ச்ாகுப்பிற்கும் ்திட்டததுகமகற்ப ச்ாகுப்பு EIA அல்்லது EMP ்யாரிப்பது 

அவசதியோகும். ச்ாகுப்பின சகாளளளவு, மபாககுவரதது, ச்ா்டர்புண்டய 
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விவகாரஙகள, நதிரப்பு்ல் ேற்றும் புதுப்பிப்புச் சதிககல்கள, ச்ாகுப்புப் பகு்தியின 

புவி-நீர்நதிண்ல ஆய்வு ஆகதியவற்்றதின ் தி்றணன இந்் அ்றதிகணககள முனணவககும். 

ச்ாகுப்பு சுற்றுச்சூழல் ்ாகக ே்திப்பபீடு அல்்லது கூடடு அவசரகா்ல 

மே்லாண்ணேத ்திட்டதண்ப் சபாறுத்வணர, ோநதி்ல அல்்லது ோநதி்ல அரசால் 

நதியேதிககப்பட்ட ஒரு முகணே அல்்லது ்திட்ட முனசனடுப்பாளர்களின குழு 

அல்்லது ச்ாகுப்பில் உளள ்திட்ட முனசனடுப்பாளரால் ச்ாகுப்பு EIA அல்்லது 

EMP ்யாரிககப்படும்.

(ஈ) ச்ாகுப்புத ்திட்டததுககான இறு்தி ‘ச்ாகுப்பு EIA’ அல்்லது ‘ச்ாகுப்பு EMP’ 

்யார்சசய்யப்பட்ட பினனர் சோத் ச்ாகுப்புககுோன ஒரு சபாது ஆம்லாசணன 

ந்டத்ப்சபறும்;

(உ)  நதிண்லணேகமகற்ப முனகூடடிய EC அல்்லது முனகூடடிய EP சசயல்படுத்ப்படும். 

அதது்டன ்னிப்பட்ட ்திட்ட முனசனடுப்பாளருககு வழஙகப்படும். ச்ாகுப்பில் 

்னிப்பட்ட குத்ணக்ாரர்கள, நதிண்லணேகமகற்ப முனகூடடிய சுற்றுச்சூழல் 

இணசவுககானகு பயனபடுததும் மநாககத்திற்காக இம் ‘ச்ாகுப்பு EIA’ அல்்லது 

‘ச்ாகுப்பு EMP’-ஐச் சசயல்படுத்்லாம். ்திட்டததுகமகற்ப ‘ச்ாகுப்பு EIA’ 

அல்்லது ‘ச்ாகுப்பு EMP’ ஆனது  ப்திவுசசய்யப்பட்ட அளவி்லான எத்ணகணய 

ோற்்றதண்யும் கவனத்தில்சகாண்டு புதுப்பிககப்படும். 

(ஊ) ச்ாகுப்பில், ஒவசவாரு முனகூடடிய சுற்றுச்சூழல் இணசவிலும் நதிண்லணேகமகற்ப 

‘ச்ாகுப்பு EIA’ அல்்லது ‘ச்ாகுப்பு EMP’-ன விவரஙகள மசர்ககப்ப்ட மவண்டும். 

ே்திப்பபீடடுக குழுவின ‘ச்ாகுப்பு ்ணிப்பு ந்டவடிகணககணள EIA’ அல்்லது 

‘ச்ாகுப்பு EMP’-இல் இருந்து நதிபந்்ணனகளாக அந்்க ச்ாகுப்பில் உளள 

்னிப்பட்ட ்திட்டப்பணி முனசனடுப்பாளர்களின இணசவில் சுற்றுச்சூழல் முன 

அனுே்தி சகாடுககப்ப்ட மவண்டும்.

25. ஒழுங்குமுல்ற ஆல்ணயத்ால் வழங்கப்பட்ெ முன்கூட்டிய சுற்றுச்சூழல் இல்சவு 

அல்ைது முன்கூட்டிய சுற்றுச்சூழல் அனும்ிககு எ்ிைான முல்றயபீடு. 

(1) ஆணணயம் ்திட்டததுகமகற்ப, ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்ால் வழஙகப்பட்ட 

முனகூடடிய-EC அல்்லது முனகூடடிய-EP-ககு எ்திரான எந்் முண்றயபீடும், 

மவண்டுசேன்றால், ம்சதிய பசுணேத ்ீர்ப்பாயச் சட்டம், 2010 பிரிவு 16-இன கீழ் 

பரிந்துணரககப்படடுளளபடி முப்பது நாடகளுககுள ம்சதிய பசுணேத ்ீர்ப்பாயத்தி்டம் 

முண்றயி்ட அனுே்தி வழஙக மவண்டும்.  

 ம்சதிய பசுணேத ் ீர்ப்பாயதண்ப் சபாறுத்வணரயில், கு்றதிப்பிட்ட கா்லகட்டத்திற்குளளாக 

மேல்முண்றயபீடு சசய்வ்தி்லதிருந்து அந்் முண்றயபீட்டாளர் மபாதுோன காரணத்தினால் 

்டுககப்பட்ட்ாகக கருதுமேயானால், ம்சதிய பசுணேத ் ீர்ப்பாயம் சட்டம், 2010 பிரிவு 

16-இனகீழ், அறுபது நாடகளுககு ேதிகா்படியான இனனுசோரு கா்ல அவகாசததுககுள 

ேீண்டும் முண்றயபீடண்டத ் ாககல்சசய்ய பசுணேத ்ீர்ப்பாயம் அனுே்தி அளிகக்லாம். 

26. ்ிட்ெப்ப்ணி வி்ிவிைககு
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பினவருவனவற்றுககு முனகூடடிய EC அல்்லது முனகூடடிய EP ம்ணவப்பா்டாது, அணவ:-

(1) பாணனகள, விளககு, சபாம்ணேகள மபான்றணவ சசய்யத ம்ணவப்படும் சா்ாரண 

களிேண் அல்்லது ேண்ணண ் ஙகளின ேரபுமுண்றயில் குயவர்கள ேனி்த ் தி்றணனக 

சகாண்டு எடுத்ல்.

(2) ்ணர ஓடுகள ்யாரிககும் சசஙகல் சூணளககாரர்களால் ேனி்த்தி்றணனக சா்ாரண 

களிேண் அல்்லது ேணல் சவடடி எடுககப்படு்ல். 

(3) சவளளப்சபருகணக அடுதது விவசாயநதி்லத்தில் படிந்துளள ேணல் விவசாயிகளால் 

அகற்்றப்படு்ல்;

(4) ஊராடசதிப் பகு்தியின மூ்லவளஙகளில் இருந்து ் னிப்பட்ட பயனபாடு அல்்லது  சமூகப் 

பணிககாக வழககோக ேணல் அல்்லது சா்ாரண ேண் சவடடிசயடுககப்படு்ல். 

(5) கதிராேததுக குடண்டகள அல்்லது குளஙகள தூர்வாரல் மபான்ற சமூகப் பணிகள, 

ேகாதோ காந்்தி ம்சதிய ஊரக மவண்லவாய்ப்பு ேற்றும் உறு்தியளிப்புத ்திட்டம் 

மூ்லம் மேற்சகாளளப்படுகதின்ற ஊரகச் சாண்லகள, குடண்டகள, நீர்நதிண்லககணர 

ஆகதியவற்ண்ற அணேத்ல், பி்ற அரசுத ்திட்டஙகள ேற்றும் சமூகப் பணிகள; 

(6) சாண்லகள, குழாய்கள அணேத்ல் மபான்ற சநடுணகயான ் திட்டஙகளுககாக சா்ாரண 

ேண் எடுககப்படு்ல் அல்்லது அளிககப்படு்ல் அல்்லது சப்றப்படு்ல்;

(7) அணணகள, நீர்தம்ககஙகள, ்டுப்பணணகள, அணணககடடுகள, ஆறு, ேற்றும் 

கால்வாய்களில் அவற்்றதின பராேரிப்பிற்காகவும், மபரி்டர் மே்லாண்ணேககாகவும் 

உரிய முண்றயில் மபணுவ்ற்காகவும் மசறு அகற்று்ல் ேற்றும் தூர் வாரல்;

(8) குஜராத்தில் அம்ோநதி்ல அரசாஙகத்தின 1990 பிப்ரவரி 14 ம்்தியிட்ட கு்றதிப்பாணண எண் 

GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH- இனபடி.வஞ்சரா ேற்றும் ஓடஸ ஆகதிய சமூகத்தினரின 

ேரபான ேண்ச்ாழதில் மவண்லகணள மேற்சகாளளு்ல். 

(9)  க்டற்கணரயில் அண்லயிண்டப் பரப்பில் பாரம்பரிய சமூகத்ால் சுண்ணாம்புக 

கதிளிஞ்சல்கள (இ்றந்் கதிளிஞ்சல்) மபான்றணவ ேனி்த்தி்றனால் பிரிதச்டுககப்படு்ல்; 

(10) நீர்ப்பாசனம் அல்்லது குடிநீர் பயனபாடடிற்காக கதிணறு ம்ாண்டு்ல்;

(11) நதிண்லணேகமகற்்றபடி முனகூடடிய-EC அல்்லது முனகூடடிய-EP ம்ணவப்ப்டா், 

கட்ட்டஙகளுககான அடித்ளம் ம்ாண்டு்ல்;

(12) எந்் ஒரு மபரி்டர் அல்்லது சவளளம் மபான்ற சூழ்நதிண்லணயச் சோளிகக ோவட்ட 

ஆடசதியர் அல்்லது ோவட்ட நீ்திப்தி அல்்லது மவறு எந்் அ்திகாரம்பண்டத் 

அ்திகாரியும் அளிககும் ஆணணயினபடி கால்வாய், வாய்ககால், வடிகால், நீர்நதிண்ல 

ேற்றும் பி்றவற்்றதில் ஏற்படும் எத்ணகய உண்டப்ணபயும் அண்டப்ப்ற்காக சா்ாரண 

ேண் அல்்லது களிேண் சவடடிசயடுககப்படு்ல்; 
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(13) சுரஙகம் அல்்லா் சசயல்பாடுகள எனறு ோநதி்ல அரசாஙகத்ால் சட்டப்படி அல்்லது 

வி்திமுண்றகளபடி அ்றதிவிககப்பட்ட ந்டவடிகணககள;

(14) சூரிய ஒளி மூ்லோன (PV) ேதினசார உற்பத்தித ் திட்டஙகள, சூரியசவப்ப ேதினனுற்பத்தி 

ஆண்லகள ேற்றும் சூரியசக்தி பூஙகாககள ஆகதியவற்்றதின மேம்பாடு மபான்றணவ; 

(15) வர்த்கத ்யாரிப்பு எதுவும் சம்பந்்ப்ப்டா் இ்டத்தில் மேற்சகாளளப்படுகதின்ற 

ஆய்வக அளவி்லான சசயல்பாடுகளுககு உடபட்டணவ எனப் படடிய்லதி்டப்படடுளள 

்திட்டப்பணிகளுககான ஆராய்ச்சதி ேற்றும் மேம்பாடடு சசயல்பாடுகள;

(16) நதிண்லணேககு ஏற்்றவணகயில், முனகூடடிய-EC அல்்லது முனகூடடிய-EP 

ஏற்கனமவ வழஙகப்படடுளள ்திட்டப்பணிகளின வளாகஙகளில் மேற்சகாளவ்ற்கு 

அல்்லது நதிறுவுவ்ற்கு முனசோழதியப்படடுளள, அட்டவணணயில் உளளி்டப்ப்டா் 

்திட்டப்பணிகள; 

(17) ச்ாழதிற்மபடண்டககான வி்திமுண்றகள ேற்றும் நதிபந்்ணனகளுககு உகந்்படியான, 

இத்ணகய கு்றதிப்பி்டப்பட்ட ச்ாழதிற்மபடண்டகளுககுளளான ச்ாழதி்லகக 

குடியிருப்புகள, இனஙகள 16, 18, 24, 25 மபான்ற ் னித்னணேவாய்ந்் ச்ாழதி்லகஙகள 

அல்்லது முனன்ாகமவ வணரயறுககப்பட்ட சசயல்பாடடுத ச்ாகுப்பு்டனகூடிய அந்் 

ச்ாழதிற்மபடண்டகள ( முனகூடடிய EC-ன வி்திமுண்றகள ேற்றும் நதிபந்்ணனகளு்டன 

மேற்சகாண்டும் ச்ளிவாகத ச்ரியப்படுத்ப்ப்டககூடிய சட்டரீ்தியான சபாறுப்பு 

சகாண்்ட நதிர்வாகதண் அணவ சபற்்றதிருககமவண்டும்; மேலும் அந்்த ச்ாழதிற்மபடண்ட 

இயஙகும் முழுக கா்லததுககும் வி்திகள ேற்றும் நதிபந்்ணன ேீ்றல் மநர்ந்்ால் அ்ற்கு 

அந்் நதிர்வாக அணேப்மப சபாறுப்பாகும்.) 

(18) 500 சஹகம்டருககும் குண்றவான ்திட்டப் பரப்பு சகாண்்ட ேற்றும் அட்டவணணயில் 

படடிய்லதி்டப்படடுளள ‘அ’ அல்்லது ‘ஆ1’ அல்்லது ‘ஆ2’ வணக ச்ாழதிற்சாண்ல எதுவும் 

அணேந்்திரா் ச்ாழதிற்மபடண்ட.

(19) நதி்லககரி ேற்றும் நதி்லககரி-அல்்லா் கனிேதண் எ்திர்மநாககதிய அகழ்வுகள; 

(20) நதி்லககரிப் படுணக ேீதம்ன ேற்றும் மஷல் மகஸ உளபட்ட நதி்லம் ேற்றும் 

நீர்ப்பகு்திககான மேற்பரப்பு ஆய்வின ஒரு பகு்தியாக உளள நதி்ல அ்திர்வு ஆய்ணவப் 

சபாறுத்வணரயில், சபௌ்ீகோன ஆய்வுககாக முனகூடடிய-EC அல்்லது முனகூடடிய-

EP- சபறுவ்ற்கு முந்ண்ய நதிண்லணேயிலுளள சலுணகசபற்்ற பகு்திகள;  

(21) 2000 சஹகம்டர் வணரயி்லான பாசனப் பகு்திமயாடு சம்பந்்ப்படடுளள சதி்றதிய 

நீர்ப்பாசன ்திட்டப்பணிகள; 

(22) எவவி்த துணண எரிசபாருளுேதின்றதி வணீாகும் சவப்ப ேீடபுக சகா்திக்லனகணளப் 

(WHRB) பயனபடுததும் அனல் ேதின நதிண்லயஙகள;

(23) உம்லாகத ் ாதுககணளத ் ரமுயர்த்ம் சசய்யாேல் உண்டததுசநாறுககதி (அளவுகமகற்ப) 

்ரம் பிரித்ல் ;

(24) இரண்்டாம்நதிண்ல உம்லாக வார்ப்ப்ட ஆண்லகள,- 

(a) ஆண்டுககு 1,00,000 ்டனவணர சகாளளளவு சகாண்்ட ேதினதூண்்டல் உண்ல அல்்லது 
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ேதின வில் உண்ல அல்்லது மூழ்கதிய வில் உண்ல அல்்லது அேதிழ்த்ப்பட்ட வில் 

உண்ல அல்்லது பி்ற எரிவாயு உண்லகணளப் பயனபடுததும் நச்சுத்னணேயற்்ற 

ஆண்லகள;   

(b) ஆண்டுககு 60,000 ்டனவணர  ்தி்றனசகாண்்ட, நதி்லககரி அல்்லது நதி்லககரிக 

கடடிகணளப் பயனபடுததுகதின்ற மூடிய நதிண்ல அல்்லது பி்ற உண்லகள 

மபான்றவற்ண்றப் பயனபடுததும் சம்பந்்ப்பட்ட நச்சுத்னணேயற்்ற ஆண்லகள;  

(c) ஆபத்ான ேற்றும் பி்றவணகக கழதிவுகளுககான வி்திமுண்றகள, 2016-இன கீழ் 

ப்திவுசசய்யப்பட்ட ேறுசுழற்சதி ஆண்லகள. 

(25) ்னியான ேீளச்சுருடடும் ஆண்லகள,-

(a) வரு்டத்திற்கு 1,00,000 ்டன வணரயி்லான ்தி்றனசகாண்்ட ஊ்றல் சசயல்பாடு 

உண்டய ஆண்லகள; 

(b) ஆண்டுககு 2,00,000 ்டனவணர ்தி்றனசகாண்்ட ஊ்றல் சசயல்பாடு இல்்லா் 

ஆண்லகள;

(c) ஊ்றல் சசயல்பாடு ச்ா்டர்பில்்லா் ேற்றும் ேறுமுண்ற சூம்டற்்ற எரிசபாருள 

ம்ணவயில்்லா்ணவ;

(26) சா்ாரண மபார்டம்லண்ட சதிசேண்ட (OPC), மபார்டம்லண்ட சபாஸா்லனா சதிசேண்ட 

(PPC), மபார்டம்லண்ட ஸ்லாக சதிசேண்ட (PSC), மேசனரி சதிசேண்ட அல்்லது 

முனகூடடிய-EC-இன நதிபந்்ணனகள சகாண்்ட அனுே்திககப்பட்ட ்தி்றனுககுளளான 

மவறு எந்்வணக சதிசேண்ட ஆகதியவற்றுககான உற்பத்திப்சபாருள க்லணவயில் 

ஏற்படடுளள ோற்்றம்.

(27) ‘நதி்லககரி ்ார் பூச்ணச’ உருககுவ்ற்கான ்னியான ்திட்டப்பணிகள;

(28) ஒற்ண்ற சூப்பர் பாஸமபட பவு்டணர சதிறுதுணுககாக ஆககும் ்னி ஆண்ல. 

(29) மவப்பிண்ல பூச்சு அல்்லது வலுவூட்டப்பட்ட உரஙகள சுற்றுச்சூழல் இணசயில்  

அனுே்திககப்பட்ட அளணவ விஞ்சதிவி்டா்படி 

(30) பாரபின சேழுகு ்யாரித்ல்;

(31) ஓபியத்தில் இருந்து ஆல்க்லாய்டு சாறு எடுத்ல்;

(32) சநகதிழதி துணுககுகளி்லதிருந்து சபாருளகள ் யாரித்ல் அல்்லது துணுககுகள அல்்லது 

இணழகள அல்்லது சீவல்களில் இருந்து ணகமுண்றயாக இணழேஙகள ்யாரித்ல்;

(33) ஆராய்ச்சதிககூ்டத்தில் இருந்து லீனியர் அல்ணகல் சபனசீன சல்மபானிக அேதி்லம் 

(LABSA) ்யாரிப்பு;

(34) ஒரு நாணளககு 10 கதி.்லதி.வணர ்தி்றனுளள நாடடு ேது (எ.கா. இலுப்ணபப்பூ, முந்்திரி 

மபான்றவற்ண்ற அடிப்பண்டயாகக சகாண்்ட) ஆண்லகள; 

(35) வணீான காகதி்ம் அல்்லது ணேநீககம் சசய்யப்ப்டா் அல்்லது சவளுப்பூட்டப்ப்டா் 

அல்்லது நதி்றம்நீககப்ப்டா் ் யார்நதிண்ல காகதி்ககூழ் காகதி்ம் அல்்லது காகதி் அடண்ட 

்யாரிப்பு;
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(36) பாதுகாப்பு அணேச்சகத்தின கீழ் வருகதின்ற நதிர்வாகம் ேற்றும் ணகயாளு்ல் 

ச்ாழதி்லகஙகள அல்்லது பாதுகாப்பு அணேச்சகத்தின கீழ் வரும் பணிேணனகள 

உளபட்ட சவடிப்சபாருளகள, ச்ட்டமனட்டர்கள, ஃப்யூஸகள ஆகதியவற்றுககான 

பாதுகாப்புததுண்ற கீழ் வருகதின்ற ்யாரிப்பு ஆண்ல;

(37) பதுஙகுகுழதி அணேத்ல் அல்்லது ேறுநதிரப்பல் ணேயதம்ாடு ச்ா்டர்புசகாண்டிரா் 

விோன்ளஙகள ேற்றும் / அல்்லது வர்த்கப் பயனபாடு அல்்லா் விோன ் ளஙகள 

உளபட்ட வான மபாககுவரததுக கடடுப்பாடு;

(38) Common Effluent Treatment Plant (CETP) ் ாஙகளாகமவ ் திட்டப்பணிகணள முனசோழதியும்மபாது 

முனகூடடிய-EC ம்ணவயில்ண்ல. கு்றதிப்பி்டப்படடுளள CETP-இன ந்டப்பில் 

இருககதின்ற அல்்லது முனசோழதியப்பட்ட உறுப்பு ஆண்லகள ஏம்னும் சபாருணள 

உற்பத்திசசய்வது அல்்லது உற்பத்தி சசய்ய முனசோழதிவ்ற்கு முனகூடடிய-EC 

ம்ணவப்படும் நதிண்லகளில் CETP-ககு முனகூடடிய-EC ம்ணவ;

(39) பராேரிப்புத தூர்வாரல்;

(40) இனம் எண்கள 8(a), 8(b), 9, 10(f), 11(a), 11(b), 20, 24, 25(d) ேற்றும் 27 ஆகதியவற்றுககு 

எ்திரான வணகப்பட்ட நுண் நதிறுவனஙகள ேற்றும் இனஙகள 10(f), 24 ேற்றும் 27 

வணகப்பட்ட சதிறு நதிறுவனஙகள.

27. EIA கு்றிப்பால்ணயின் ட்சயல்பாடு, 2006, நிலுலவயில் உள்ள வழககுகள் 

்ரீ்ககப்படும்வலை:-

(1) இந்்க கு்றதிப்பாணண இறு்தியாக சவளியி்டப்பட்ட ம்்தியில் இருந்து EIA கு்றதிப்பாணண, 

2006 ேற்றும் அடுத்டுத் ்திருத்ஙகள இ்னமூ்லம் ்ளளுபடி சசய்யப்படுகதின்றன. 

எல்்லா விண்ணப்பஙகளும் முனகூடடிய-EC ேற்றும் இந்்க கு்றதிப்பாணணயின இறு்திப் 

ப்திப்பு ம்்தியில் நதிலுணவயில் உளளவற்்றதிற்காக சசய்யப்பட்ட்ாக இருககும்மபாது 

இத்ணகய ஒத்திணவப்பிற்கு முனபாக சசய்யப்பட்ட அல்்லது சசய்யப்ப்டாேல் 

நீககப்பட்ட சபாருளகள ் விர்தது, நடுவண் அரசாஙகோனது இந்்க கு்றதிப்பாணணயின 

ஏ்ாவது ஒனறு அல்்லது எல்்லா பிரிவுகணளயும் ்ளர்த்்லாம். அல்்லது இந்்க 

கு்றதிப்பாணண சவளியி்டப்பட்ட ம்்தியில் இருந்து இருபதது நானகு ோ்ஙகளுககு 

ேதிகா் கா்லகட்டத்திற்கு 2006 கு்றதிப்பாணணயின சதி்ல அல்்லது எல்்லா பிரிவுகளின 

சசயல்பாடண்டயும் ச்ா்டர்லாம்.

(2) இந்்க கு்றதிப்பாணண சவளியி்டப்பட்ட்ற்குப் பினனர் சவளியி்டப்பட்ட முனகூடடிய-EC 

எல்்லாமும் இந்்க கு்றதிப்பாணணயினபடி சவளியி்டப்பட்ட்ாகக கரு்ப்படும். இனனும் 

சசால்்லப்மபானால் ஆரம்பநதிண்ல EIA கு்றதிப்பாணணகள எ்னபடியும் சப்றப்பட்ட 

ேற்றும் நதிகழ்முண்றயாககப்பட்ட அல்்லது பகு்தியளவுககு நதிகழ்முண்றயாககப்பட்ட 

விண்ணப்பத்திற்கும் இது சபாருந்தும்.

(3) ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயோனது, இருககதின்ற ்கவல் அல்்லது சுற்றுச்சூழல் முன 

இணசவுககு பினபாக ஏற்படுகதின்ற சுற்றுச்சூழல் பிரச்சதிணனகணள அடிப்பண்டயாக 

சகாண்டு, சபாருத்ோனது எனக கருதும் கூடு்்லான நதிபந்்ணனகணள வி்திகக்லாம்.
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(பத்ி 2 மற்றும் 7-ஐப் பார்ககவும்)

அட்ெவல்ண

> 100 டெகெருககு ்ிட்ெததுகயகற்ப, சுற்றுச்சூழல் முன்-இல்சவு அல்ைது  
அனும்ிககுத ய்லவப்படும் ்ிட்ெங்களின் பட்டியல்

சபாருள
்திட்டப்பணி

வரம்பு்டன கூடிய வணகயினஙகள நதிபந்்ணன ஏம்னும் 
இருப்பினஅ ஆ1 ஆ2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 (அ) சதிறு 
கனிேஙகளின 
சுரஙகம்

(>100 சஹகம்டர்) 
சுரஙக ஒப்பந்் பகு்தி

> 5 சஹகம்டர் ≤ 100 
சஹகம்டர் சுரஙக 
ஒப்பந்் பகு்தி

< 5 சஹகம்டர் 
சுரஙக ஒப்பந்் 
பகு்தி

கு்றதிப்பு: (2)    
சஹகம்டருககும் 
குண்றவான சதிறு 
்ாது சுரஙகப் பகு்தி 
ேற்றும் 5 சஹகம்டர் 
வணர இருந்்ால் 
ோவட்ட அளவி்லான 
ே்திப்பபீடடுக 
குழுவுககு 
அனுப்பப்படும். 

(2) ச்ாகுப்புச் 
சூழலு்டன சுரஙக 
ஒப்பந்் பகு்தி \

(ஆ) நதி்லககரி 
உளபட்ட 
மு்னணேயான 
்ாதுககளின 
சுரஙகம்

>100 சஹகம்டர் 
சுரஙக ஒப்பந்் பகு்தி

≤ 100 சஹகம்டர் 
சுரஙக ஒப்பந்் பகு்தி

சுரஙகக கழதிவுகள 
(கழதிவுப் 
சபாருடகள 
அல்்லது அ்திக 
பளு அல்்லது 
கழதிவுகணளக 
ணகயாளு்ல் 
அல்்லது 
ம்ாண்டு்ல்)

2 நதி்லககரி ேீதம்ன 
ேற்றும் மஷல் 
வாயு உளபட்ட 
க்டலுககு உளமள 
ேற்றும் க்டலுககு 
சவளிமய 
இருககும் 
சபடமரா்லதிய 
எண்சணய் ேற்றும் 
எரிவாயு

அ) அகழ்வாய்வு -- --
அணனதது 
்திட்டஙகளும்

ஆ) உற்பத்தி 
ேற்றும் மேம்பாடு 
(எரிவாயு மசகரிப்பு 
அல்்லது மசகரிப்பு 
நதிண்லயம், 
முந்ண்ய 
உற்பத்தி 
அணேப்புகள, 
குழாய் ்்டஙகள 
உளபட்ட 
உளகட்டணேப்பு 
வச்திகள 
மபான்றணவ.)

அணனதது 
்திட்டஙகளும்

-- --

3

ஆற்றுப் 
பளள்ாககு

> 75 சேகாவாட 
நீர்ேதின உற்பத்தி;

≤ 75 சேகாவாட>25 
சேகாவாட  
நீர்ேதின ஆற்்றல் 
உற்பத்தி;

25 சேகாவாடடு 
வணரயி்லான 
நீர்ேதினஉற்பத்தி

கு்றதிப்பு: 

ஒனறுககும் 
மேற்பட்ட 
ோநதி்லஙகள 
அல்்லது ஒன்றதிய 
ஆடசதிப்பகு்திகளில் 
‘ஆ1’ வணக ்திட்டம் 
நண்டமுண்றககு 
வந்்ால் நடுவண் 
அரசு அளவில் 
ே்திப்பபீடு 
சசய்யப்படும்.
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சபாருள
்திட்டப்பணி

வரம்பு்டன கூடிய வணகயினஙகள நதிபந்்ணன ஏம்னும் 
இருப்பினஅ ஆ1 ஆ2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4)

நீர்ப்பாசனம்
50,000 சஹகம்டர் 
பண்படுத்ப்பட்ட 
அ்திகாரப் பகு்தி

>10,000 சஹகம்டர் 
ேற்றும் <50,000 
சஹகம்டர் 
பண்படுத்ப்பட்ட 
அ்திகாரப் பகு்தி

> 2000 சஹகம்டர் 
ேற்றும் < 10,000 
சஹகம்டர் 
பண்படுத்ப்பட்ட 
அ்திகாரப் பகு்தி

5. அனல் ேதினசாரம் >  500 சேகாவாட 
(நதி்லககரி/பழுப்பு 
நதி்லககரி / நாப்்ா & 
எரிவாயு அடிப்பண்ட 
யி்லானது);

> 100 சேகாவாட 
(அணனதது பி்ற 
எரிசபாருடகள)

> 5 சேகாவாட 
ேற்றும் < 500 
சேகாவாட (நதி்லககரி/
பழுப்பு நதி்லககரி/
நாப்்ா & எரிவாயு 
அடிப்பண்டயி்லானது);

>5 சேகாவாட 
ேற்றும் <100 
சேகாவாட (உயிர்ே 
எரிசபாருள ்விர்த் 
பி்ற எரிசபாருடகள 
ேற்றும் 
நகராடசதிககுரிய 
ஆபத்ற்்ற 
்தி்டககழதிவு);

>15 சேகாவாட 
ேற்றும் <100 
சேகாவாட 
(நகராடசதிககுரிய 
ஆபத்ற்்ற ்தி்டக 
கழதிவுகணள 
பயனபடுதது்ல்/
உயிர்ே 
எரிசபாருளாகப் 
பயனபடுதது்ல்)

> 5 சேகாவாட 
ேற்றும் < 15 
சேகாவாட, 
உயிர்ே எரிசபாருள 
அல்்லது ஆபத்ற்்ற 
நகராடசதி 
்தி்டககழதிவுகணளக 
சகாண்டு நதி்லககரி, 
பழுப்பு நதி்லககரிணய 
பயனபடுதது்ல்/15% 
வணரயி்லான 
சபடமரா்லதியம் 
்யாரிப்புகள.

6. அணுேதினசாரம் 
அல்்லது அணு 
எரிசபாருள விணனக 
குடபடுத்ல்

அணனதது 
்திட்டஙகளும்

-- --

7.

நதி்லககரி சுத்திகரிப்பு
ஆண்டிற்கு > 
10 ்லடசம் ்டன 
நதி்லககரி மூ்லம்

ஆண்டிற்கு < 
10்லடசம் ்டன 
நதி்லககரி மூ்லம்

--

கு்றதிப்பு: சுரஙக 
குத்ணக பகு்திககுள 
நதி்லககரி சுத்திகரிப்பு 
நதிண்லயஙகள 
இருந்்ால், சுரஙக 
முனசோழதிவு்டன 
ஒன்றாக ே்திப்பபீடு 
சசய்யப்படும்.

8 (அ) ேனி்ச் 
சசயல்பாடுகள 
ேற்றும் இயல்மவ்திச் 
சசயல்பாடுகள 
அ்டஙகதிய கனிேச் 
சுரஙக ஆண்லகள

--
அணனதது 
்திட்டஙகளும்

சதிறு ேற்றும் 
நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள

கு்றதிப்பு: சுரஙக 
குத்ணக பகு்திககுள 
கனிே ஆண்ல 
இருந்்ால், சுரஙக 
முனசோழதிவு்டன 
ஒன்றாக ே்திப்பபீடு 
சசய்யப்படும்.

(ஆ) உம்லாகத்ாதுணவ 
மவ்திவிணனககு 
உடபடுத்ல்/ 
ஒருமுணனப்படுதது்ல்

> ஆண்டிற்கு 10 
்லடசம் ்டன

<ஆண்டிற்கு 10 
்லடசம் ்டன
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சபாருள
்திட்டப்பணி

வரம்பு்டன கூடிய வணகயினஙகள நதிபந்்ணன 
ஏம்னும் இருப்பினஅ ஆ1 ஆ2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9 சதிறுகுண்டு 
ஆண்லகள அல்்லது 
குவியல் ஆண்லகள

--
அணனதது 
்திட்டஙகளும்

சதிறு ேற்றும் நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள

10 உம்லாகத 
ச்ாழதில்கள (இரும்பு 
ேற்றும் இரும்பு 
அல்்லா்)

(அ) ஒருஙகதிணணந்் 
இரும்பு ஆண்லகள

ஆண்டிற்கு>10 
்லடசம் ்டன கச்சா 
இரும்பு

ஆண்டிற்கு < 
10்லடசம் ்டன கச்சா 
இரும்பு

(ஆ) பஞ்சதிரும்பு 
ஆண்லகள

ஆண்டிற்கு >5 
்லடசம் ்டன

ஆண்டிற்கு < 5 
்லடசம்்டன

--

(இ) இரும்பு 
அல்்லா் கணரத்ல் 
ேற்றும் சுத்திகரிப்பு

அணனதது 
்திட்டஙகளும்

-- --

(ஈ) இரும்பு உம்லாக 
ஆண்லகள

ஆண்டிற்கு >1.5 
்லடசம் ்டன

ஆண்டிற்கு ≤1.5 
்லடசம் ்டன

இரண்்டாம் 
நதிண்ல உம்லாகத 
ச்ாழதிற்சாண்ல (நச்சு 
உம்லாகஙகள)

ஆண்டிற்கு ≥20,000 
்டன

ஆண்டிற்கு <20,000 
்டன

--

இரண்்டாம் 
நதிண்ல உம்லாகத 
ச்ாழதிற்சாண்ல 
(நச்சற்்ற 
உம்லாகஙகள)

-- (i) ஆண்டிற்கும் 
1,50,000 ்டனனுககும் 
அ்திகோன ்தி்றன 
சகாண்்ட பி்ற வாயு 
சார்ந்் உண்லகள, 
தூண்்டல் ேதின 
உண்ல அல்்லது 
ேதினவில் உண்ல 
அல்்லது மூழ்கு 
ேதினவில் உண்ல 
மபான்றவற்ண்றக 
சகாண்்ட வார்ப்ப்ட 
ஆண்லகள.

(ii) ஆண்டிற்கு 
1,00,000 ்டனனுககும் 
அ்திகோன ்தி்றன 
சகாண்்ட கமபா்லா 
மபான்ற பி்ற 
உண்லகணளக 
சகாண்்ட வார்ப்ப்ட 
ஆண்லகள.

(ii) ஆண்டிற்கு 1,50,000 
்டனனுககும் அ்திகோன 
்தி்றன சகாண்்ட பி்ற 
வாயு சார்ந்் உண்லகள, 
தூண்டு ேதின உண்ல 
அல்்லது ேதினவில் உண்ல 
அல்்லது மூழ்கு ேதினவில் 
உண்ல மபான்றவற்ண்றக 
சகாண்்ட வார்ப்ப்ட 
ஆண்லகள. 
(iii) ஆண்டிற்கு 1,00,000 
்டனனுககும் அ்திகோன 
்தி்றன சகாண்்ட அேதி்லத 
தூய்ணேயாககம் 
உளபட்டவற்ண்றச் 
சசய்யும் ்னி ேறு 
உருட்டல் ஆண்லகள.
(iv) ஆண்டிற்கு 1,00,000 
்டனனுககும் அ்திகோன 
்தி்றன சகாண்்ட 
கமபா்லா மபான்ற பி்ற 
உண்லகணளக சகாண்்ட 
வார்ப்ப்ட ஆண்லகள. 
(v)அேதி்லத 
தூய்ணேயாககம் 
சசய்யாேல் ஆண்டிற்கு 
2,00,000 ்டனனுககும் 
அ்திகோன ்தி்றன 
சகாண்்ட ்னி ேறு 
உருட்டல் ஆண்லகள.
(vii) நடுத்ர நதிறுவனஙகள
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சபாருள
்திட்டப்பணி

வரம்பு்டன கூடிய வணகயினஙகள நதிபந்்ணன ஏம்னும் 
இருப்பினஅ ஆ1 ஆ2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11 (அ) சதிசேனட 
ஆண்லகள.

ஆண்டிற்கு 
> 10 ்லடசம் 
்டன உற்பத்தி 
்தி்றனசகாண்்ட  
சசஙகுததுத 
்ண்டுச் சூணள 
சகாண்்ட சதிசேனட 
ஆண்லகள.

(i) ஆண்டிற்கு <10 
்லடசம் ்டன ஆண்டு 
உற்பத்தி 

(ii) சசஙகுதது 
்ண்டுச் சூணளயு்டன 
உளள அணனதது 
சதிசேனட ஆண்லகள.

சதிறு ேற்றும் நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள.

கு்றதிப்பு: சதிசேனட 
ஆண்லககான 
எரிசபாருள எனபது 
நதி்லககரி, சபடமகாக, 
நதி்லககரி ேற்றும் 
சபடமகாக க்லணவ, 
கழதிவுப்சபாருடகளின 
ேறு சசய்லாககம் 
அ்ன உேதிழ்வு 
்ரதண் பூர்த்தி 
சசய்கதி்றது.

(ஆ) ்னி க்லணவ 
அணரப்பு அ்லகுகள

-- ஆண்டிற்கு ≥10 
்லடசம் ்டன உற்பத்தி 
்தி்றன

(i) ஆண்டிற்கு 
10 ்லடசம் ்டன 
்தி்றன சகாண்்ட 
முழுணேயான 
க்லணவ அணரப்பு 
அ்லகுகள

(ii) ரயில்/ க்டல் வழதி 
க்லணவ ேற்றும் 
இறு்தி ்யாரிப்புகணள 
அனுப்புவ்ற்கான 
முழுணேயான 
அணனதது க்லணவ 
அணரப்பு அ்லகுகள. 

(iii) சதிறு ேற்றும் 
நடுத்ர நதிறுவனஙகள

12. ஈய அேதி்லம் 
ேதினக்லம் உற்பத்தி 
(ஈய அேதி்ல மபட்டரி 
அடுககு்ல் ேற்றும் 
ஊட்டேளித்ல்)

--
அணனதது 
்திட்டஙகளும்

--

13 சபடமரா்லதியம் 
சுத்திகரிப்பு 
ச்ாழதிற்சாண்ல

அணனதது 
்திட்டஙகளும்

-- --

14 (அ) மகாக ஓவன 
ஆண்லகள

ஆண்டிற்கு <80 
்லடசம் ்டன

ஆண்டிற்கு <80 
்லடசம் ்டன

--

(ஆ)நதி்லககரி 
்ார் சசய்லாகக 
அ்லகுகள அல்்லது 
கல்சதிமனஷன 
ஆண்லகள

--
அணனதது 
்திட்டஙகள

--

15 ஆஸசபஸ்டாஸ 
ஆண்ல ேற்றும் 
அதுசார்ந்் 
்யாரிப்புகள

அணனதது 
்திட்டஙகள

-- --

16

குமளார்-ஆல்கா்லதி 
ச்ாழதிற்சாண்ல 
அல்்லது 
ஹாம்லாஜனகள 
உற்பத்தி

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற்மபடண்ட 
வளாகத்திற்கு 
சவளிமய ஆண்ல 
அணேந்்திருந்்ால் 
ஒரு நாள உற்பத்தி 
்தி்றன ≥ 300 ்டன.

(i)அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற்மபடண்ட 
வளாகத்திற்குள 
ஆண்ல 
அணேந்்திருந்்ால் 
ஒருநாள உற்பத்தி 
்தி்றன ≥ 300 ்டன 
(ii) அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற்மபடண்ட 
வளாகத்திற்கு 
சவளிமய ஒரு 
நாளுககு <300 ்டன

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற்மபடண்ட 
வளாகத்திற்குள 
ஆண்ல 
அணேந்்திருந்்ால் 
ஒருநாள உற்பத்தி 
்தி்றன < 300 ்டன

கு்றதிப்பு:  பா்ரசம் சசல் 
சார்ந்் பு்திய ஆண்லகள 
அனுே்திககப்ப்டாது. 
்ற்மபாது இயஙகும் 
ஆண்லகள சவவு சசல் 
ச்ாழதில்நுடபத்திற்கு 
ோறுவ்ால் இந்் 
அ்றதிவிப்பி்லதிருந்து 
வி்லககு அளிககப் 
படுகதி்றது. அப்படி 
அளிககப்பட்டாலும் 
உற்பத்தித ்தி்றன 
அ்திகரிககாது.
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வரம்பு்டன கூடிய வணகயினஙகள நதிபந்்ணன ஏம்னும் 
இருப்பினஅ ஆ1 ஆ2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17 மசா்டா சாம்பல் 
ச்ாழதிற்சாண்ல

அணனதது ்திட்டஙகளும் -- -- --

18 ம்ால் ப்னிடும் 
ச்ாழதிற்சாண்ல 
உளளிட்ட ம்ால்/
ேண்றத்ல் 
சசயல்முண்ற.

அ்றதிவிககப்பட்ட ச்ாழதிற் 
மபடண்டககு சவளிமய 
அணேந்துளள அணனதது 
்திட்டஙகள

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் மபடண்டககுள 
அணேந்்திருககும் 
அணனதது ்திட்டஙகள

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் மபடண்டககுள 
அணேந்்திருககும் 
ம்ால் ப்னிடு்ல் 
சசய்யப்பட்டா் ம்ால் 
உற்பத்தியின அணனதது 
்திட்டஙகள

19

மவ்திே உரஙகளும், 
முழுணேயான 
அமோனியா 
ஆண்லகளும்

(i) கந்்க அேதி்லம் 
உளபட்ட சதிஙகதில் சூப்பர் 
பாஸமபட ்விர்த் 
அணனதது ்திட்டஙகள. 

(ii) முழுணேயான 
அமோனியா ஆண்லகள.

கந்்க அேதி்லம் 
உற்பத்தி உளபட்ட 
ஒற்ண்ற சூப்பர் 
பாஸமபட.

--

20
அேதி்லஙகளின 
உற்பத்தி.

முழுணேயான 
பாஸமபாரிக அேதி்லம் 
அல்்லது அமோனியா.

முழுணேயான கந்்க 
அேதி்லம்.

பி்ற வணக அேதி்லஙகள 
அணனததும்.

21 கணளகசகால்்லதிகள, 
பூச்சதிகள 
்டுப்பான மபான்ற 
பூச்சதிகசகால்்லதிகள, 
பி்ற வணகயான 
மவ்தியியல் 
இண்டநதிண்லகள 
(கட்டணேத்ல் 
்விர்தது).

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற்மபடண்டககு 
சவளிமய அணேந்துளள 
அணனதது ்திட்டஙகளும்.

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் மபடண்டககுள 
அணேந்துளள 
அணனதது 
்திட்டஙகளும்.

--

22 சபடமரா-சகேதிககல் 
வளாகஙகள 
(சபடமரா்லதிய 
மூ்லககூறுகள, 
இயற்ணக வாயு, 
கரிேம் உற்பத்தி 
ப்னிடு்ல் சார்ந்் 
ச்ாழதிற்சாண்லகள).

அணனதது ்திட்டஙகளும் -- --

23 ேனி்ர்களால் 
சசய்யப்படும் 
சசயற்ணக இணழகள 
உற்பத்தி

விஸமகாஸ ஸ்டாபில் 
இணழ (VSF); விஸமகாஸ 
ஃபிளசேனட இணழ (VFY) 
ேற்றும் மரயான.

ணந்லான ேற்றும் பி்ற --

24 சபடமரா்லதியம் 
்யாரிப்புகள, 
சபடமராசகேதிககல் 
அடிப்பண்டயி்லான 
விணனப்பாடடில் 
கரிேம் உற்பத்தி, 
ேதினமுணனயில் 
சபாருததும் 
கரிததுண்டு 
ஆகதியணவயும் 
இணணககப்படும் 
(உண்டத்ல் & 
ேறுசீரணேத்ல் ்விர 
பி்ற ப்னிடு்ல் இந்் 
வளாகஙகளுககுள 
வராது).

அ்றதிவிககப்பட்ட ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு 
சவளிமய அணேந்துளள 
அணனதது ்திட்டஙகளும்

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு 
உளமள அணேந்துளள 
அணனதது ்திட்டஙகளும்

நடுத்ர நதிறுவனஙகள
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25 சசயற்ணகக கரிே 
மவ்திேஙகள

அ) சாயஙகள 
& சாய 
இண்டநதிண்லகள.

-- வரிணச (5) 
்விர அணனதது 
்திட்டஙகளும்

(i) பூஜய ்திரவ 
கழதிவுசகாண்்ட 
்திட்டஙகள முனணவப்பு 
ேற்றும் அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் மபடண்ட 
வளாகத்திற்குள 
அணேந்துளளது. 

(ii)அணனதது சதிறு, 
குறு ேற்றும் நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள.

ஆ)  ேருந்து 
சூத்திரஙகள 
மசர்ககப்ப்டா் 
சோத் ேருந்துகளும், 
இண்டநதிண்லகளும்

--
வரிணச (5) ்விர பி்ற 
்திட்டஙகள

(i)பூஜய ்திரவக 
கழதிவு்டனான ்திட்டஙகள 
முனணவப்பு ேற்றும் 
அ்றதிவிககப்பட்ட ச்ாழதிற் 
மபடண்ட வளாகத்திற்குள 
அணேந்துளளது. (ii) 
அணனதது சதிறு, குறு 
ேற்றும் நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள.

இ) சசயற்ணக 
ரப்பர்கள

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு 
சவளிமய அணேந்துளள 
அணனதது ்திட்டஙகளும்

அ்றதிவிககப்பட்ட ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு உளமள 
அணேந்துளள அணனதது 
்திட்டஙகளும்

அணனதது சதிறு, குறு 
ேற்றும் நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள.

ஈ) அடிப்பண்ட 
கரிே மவ்திேஙகள, 
பி்ற சசயற்ணக 
கரிே மவ்திேஙகள, 
மவ்திே 
இண்டநதிண்லகள, 
சசயற்ணக 
சரசதினகள, 
சசயற்ணக 
மகாந்துகள.

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு 
சவளிமய 
அணேந்துளள 
அணனதது 
்திட்டஙகளும்

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு 
உளமள 
அணேந்துளள 
அணனதது 
்திட்டஙகளும்

(i) அணனதது சதிறு 
ேற்றும் நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள.

(ii) சசயற்ணக 
ரசாயனஙகள உற்பத்தி/
மகாந்துகள ஆண்டிற்கு 
1000 ்டன வணர.

26

சாராய ஆண்லகள 
ேற்றும் 
சோ்லாசஸ சார்ந்் 
உற்பத்தி அ்லகுகள 
(உ்ாரணம் 
நுணரேம்)

(i)  சோ்லாசஸ 
சார்ந்் 
டிஸடி்லரிகள ஒரு 
நாளுககு ≥ 100 கதிம்லா 
்லதிட்டர்;

(ii) சோ்லாசஸ 
சார்ந்் உற்பத்தி 
அ்லகுகள 
(உ்ாரணம் 
நுணரேம்) ஒரு 
நாளுககு ≥ 100 ்டன; 
(iii) சோ்லாசஸ 
அற்்ற டிஸடி்லரிகள 
≥ ஒரு நாளுககு 200 
கதிம்லா ்லதிட்டர்

(i) சோ்லாசஸ 
சார்ந்் டிஸடி்லரிகள 
ஒரு நாளுககு < 
100 கதிம்லா ்லதிட்டர். 
(ii) சோ்லாசஸ 
அடிப்பண்டயி்லான 
நுணரேம் உற்பத்தி 
ஆண்லகள ஒரு 
நாளுககு < 100 ்டன. 
(iii) சோ்லாசஸ 
சாரா் டிஸடி்லரிகள 
ஒரு நாளுககு < 200 
கதிம்லா ்லதிட்டர்.

(i)     நாடடு ேது 
(இலுப்ணப பூ, 
முந்்திரி மபான்றணவ 
அடிப்பண்டயானது) 
ஒரு நாளுககு 10 
கதிம்லா ்லதிட்டருககும் 
அ்திகோன ்தி்றன 
சகாண்்ட அ்லகுகள. 
(ii) சுற்றுச்சூழல் 
முனஅனுே்தியு்டன 
வளாகத்திற்குள 
டிஸடி்லரிகணள 
விரிவுப்படுத்ல் ேற்றும் 
எத்னால் உற்பத்திககு 
க்லணவககாக 
ேடடும் எரிவாயுணவ 
பயனபடுதது்ல்
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27

வர்ணம், மேற்பூச்சுகள, 
நதி்றேதிகள, 
இண்டநதிண்லகள 
(க்லணவ/க்லத்ல்).

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு 
சவளிமய 
அணேந்துளள 
அணனதது 
்திட்டஙகளும்.

அ்றதிவிககப்பட்ட 
ச்ாழதிற் 
மபடண்டகளுககு 
உளமள 
அணேந்துளள 
அணனதது 
்திட்டஙகளும்.

நடுத்ர 
நதிறுவனஙகள

28

கூழ் ேற்றும் காகதி் 
ச்ாழதிற்சாண்ல

கழதிவுக 
காகதி்ஙகணளத ்விர 
கூழ்ே உற்பத்தி 
ேற்றும் கூழ் & 
காகதி் உற்பத்தி 
ச்ாழதிற்சாண்ல.

--

கழதிவுக காகதி்த்தில் 
இருந்து காகதி்த 
்யாரிப்பு அல்்லது 
காகதி் ேறுசுழற்சதி 
அல்்லது சவளி்றச் 
சசய்்ல் அல்்லது 
வண்ணம் நீககு்ல்.

29
சர்ககணர ஆண்ல --

ஒருநாளுககு ≥ 5000 
்டன கரும்பு பிழதி 
்தி்றன

--

30 நதிர்வாகம் ேற்றும் 
ணகயாளு்ல் 
சசயல்பாடுகணளக 
சகாண்்ட 
சவடிப்சபாருடகள, 
சவடிேருந்துகள, 
உருககதி ஆண்லகள.

--
அணனதது 
்திட்டஙகளும்.

31 குழாய் ப்திப்புகள

(அ) எண்சணய் 
& எரிவாயு 
எடுததுச்சசல்லும் 
குழாய்வழதி (கச்சா 
ேற்றும் சுத்திகரிப்பு 
அல்்லது சபடமரா 
சகேதிககல் 
்யாரிப்புகள), ம்சதிய 
பூஙகாககள அல்்லது 
சரணா்லயஙகள 
அல்்லது பவழப் 
பாண்றகள அல்்லது 
சுற்றுச்சூழல் பா்திப்புககு 
உளளாகும் பகு்திகள 
வழதியாக குழாய்வழதிகள 
க்டந்து சசல்லு்ல்.

அணனதது 
்திட்டஙகளும்

-- --

(ஆ) குழாய் வழதி ்ாதுக 
கழதிவுகள (நதி்லககரி, 
பழுப்பு நதி்லககரி ேற்றும் 
பி்ற ்ாதுககள) ம்சதிய 
பூஙகாககள அல்்லது 
சரணா்லயஙகள 
அல்்லது பவழப் 
பாண்றகள, 
சுற்றுச்சூழ்லால் 
ப்ற்்றோன பகு்திகள 
வழதியாக எடுததுச் 
சசல்லு்ல்.

அணனதது 
்திட்டஙகளும்

-- -- --
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32

நதி்லப்பரப்பு ேற்றும் 
நீர்த ்ளஙகள உளபட்ட 
விோன நதிண்லயஙகள, 
சஹ்லதிகாப்்டர் ்ளஙகள

வணிக 
பயனபாடடிற்கான 
நதி்லப்பரப்பு 
வானவழதிகள 
உளபட்ட அணனதது 
்திட்டஙகளும்.

--

(i)வணிகப் 
பயனபாடடிற்கான 
நீர்- விோன 
நதிண்லயம் 
(iii) வணிகப் 
பயனபாடடிற்கான 
சஹ்லதிகாப்்டர் 
்ளஙகள

33 கப்பல் உண்டககும் 
அ்லகுகள உளளிட்ட 
அணனதது கப்பல் 
உண்டப்பு முற்்றஙகள.

அணனதது 
்திட்டஙகளும்

-- --

34 பூஙகாககள, 
வளாகஙகள, 
பகு்திகள, ஏற்றுே்தி 
ேண்்ட்லஙகள (EPZs); 
சதி்றப்புப் சபாருளா்ார 
ேண்்ட்லஙகள 
(SEZs); உயிரியல் 
ச்ாழதில்நுடபப் 
பூஙகாககள, ம்ால் 
வணிக வளாகஙகள; 
க்டம்லாரப் 
சபாருளா்ார 
ேண்்ட்லஙகள (CEZs); 
சதி்றப்பு மு்லீடடு 
பிராந்்தியம் (SIR); 
ம்சதிய மு்லீடு 
ேற்றும் உற்பத்தி 
ேண்்ட்லஙகள (NIMZs); 
கூடடுத ச்ாழதிற்சாண்ல; 
சபடமரா்லதியம், 
ரசாயனஙகள ேற்றும் 
சபடமராசகேதிககல் 
மு்லீடு பிராந்்தியஙகள 
(PCPIRs) ஆகதியவற்ண்ற 
உளள்டககதிய 
ச்ாழதிற்மபடண்ட

(i) 500 
சஹகம்டருககும் 
அ்திகோன 
்திட்டப்பகு்தியில் 
குண்றந்்து 
படடிய்லதி்டப்படடுளள 
‘அ’அல்்லது ‘ஆ1’ 
பிரிவு ்திட்டஙகள 
ஒனறு இ்டம் 
சபற்்றதிருந்்ால் (ii) 
்திட்டப்பகு்தி 500 
சஹகம்டருககும் 
குண்றவாக 
இருகணகயில், 
குண்றந்்து 
படடிய்லதி்டப்படடுளள 
‘அ’அல்்லது ‘ஆ1’ 
பிரிவு ்திட்டஙகள 
ஒனறு இருந்்ால்

்திட்டத்தின பகு்தி 
500 சஹகம்டருககு 
குண்றவாகவும், படடிய 
்லதி்டப்படடுளள ‘அ’அல்்லது 
‘ஆ1’ பிரிவு ்திட்டஙகளில் 
ஒனறு இருந்்ால்

(i) ்திட்டத்தின பகு்தி 
500 சஹகம்டருககு 
அ்திகோகவும் 
படடிய 
்லதி்டப்படடுளள 
‘அ’அல்்லது ‘ஆ1’ 
பிரிவு ்திட்டஙகளில் 
இல்்லாவிட்டால் 

(ii) படடிய 
்லதி்டப்படடுளள ‘ஆ2’ 
வணக ்திட்டஙகளில் 
ஒன்றதில் 
இருந்்ால் ்திட்டப் 
பகு்தியின அளவு 
சபாருடபடுத்ப் 
ப்டாது.

படடிய்லதி்டப்படடுளள 
‘அ’அல்்லது ‘ஆ1’ 
பிரிவு ்திட்டஙகளில் 
இல்்லாவிட்டால்

படடிய\்லதி்ட 
படடுளள 
‘ஆ2’ வணக 
்திட்டஙகளில் 
ஒன்றதில் 
இருந்்ால் 
்திட்டப்பகு்தியின 
அளவு 
சபாருடபடுத்ப் 
ப்டாது. 

35
ஆபத்ான 
சபாதுவான கழதிவுகள, 
சுத்திகரிப்பு, மசகரிப்பு, 
சவளிமயற்றும் 
வச்திகள (TSDFs).

சாம்ப்லாககம் & 
நதி்லநதிரப்பு அல்்லது 
சாம்ப்லாககு்ண்ல 
ேடடும் சகாண்்ட 
ஒருஙகதிணணககப் 
பட்ட வச்திகணளக 
சகாண்்டது.

நதி்லநதிரப்பு ேடடும் 
சகாண்்ட அணனதது 
வச்திகளும்.

--

36 சபாதுவான 
ேருததுவக கழதிவுகணள 
சுத்திகரிககும் வச்திகள.

-- அணனதது ்திட்டஙகளும்

37
கப்பல் புகுேதி்டஙகள, 
துண்றமுகஙகள, நீர் 
்டுப்பானகள, க்டண்ல 
ஆழப்படுதது்ல் 
(துண்றமுகத்திற்கு 
உளமள, சவளிமய 
ேற்றும் வழதி்்டஙகளில்)

ஆண்டிற்கு ≥ 
50 ்லடசம் ்டன 
சரககு ணகயாளும் 
்தி்றன (ேீனபிடி 
துண்றமுகஙகணள 
மசர்ககாேல்)

(i)ஆண்டிற்கு < 50 ்லடசம் 
்டன சரககு ணகயாளும் 
்தி்றன (ேீனபிடி 
துண்றமுகஙகணள 
மசர்ககாேல்) (ii) 
ஆண்டிற்கு ≥ 30000்டன 
ேீனபிடி ணகயாளும் 
்தி்றன.

உளநாடடு நீர்வழதித 
்்டஙகளில் 
அணனதது 
்திட்டஙகளும்.
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சபாருள
்திட்டப்பணி

வரம்பு்டன கூடிய வணகயினஙகள நதிபந்்ணன 
ஏம்னும் 
இருப்பின

அ ஆ1 ஆ2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

38

சநடுஞ்சாண்லகள 
அல்்லது அ்திமவக 
சநடுஞ்சாண்லகள 
அல்்லது ப்ல 
வழதிச்சாண்லகள 
அல்்லது சுற்றுச் 
சாண்லகள.

i)   பு்திய ம்சதிய 
சநடுஞ்சாண்லகள 
அல்்லது அ்திமவக 
சாண்லகள அல்்லது 
ப்ல வழதிச்சாண்லகள 
அல்்லது சுற்றுச் 
சாண்லகள. ii) 
்ற்மபாண்ய 
ம்சதிய 
சநடுஞ்சாண்லகள 
அல்்லது அ்திமவக 
சாண்லகள அல்்லது 
ப்ல வழதிச்சாண்லகள 
அல்்லது சுற்றுச் 
சாண்லகணள 100 
கதிம்லாேீட்டருககும் 
அ்திகோன 
நீளத்திற்கு 
விரிவாககு்ல் 
அல்்லது 
அக்லப்படுதது்ல் 
அல்்லது 70 ேீ 
்ற்மபாண்ய 
வழதி்்டதண் 
ோற்று்ல் அல்்லது 
ோற்று பாண் 
அல்்லது பு்ற 
வழதிச்சாண்லகள 
அணேத்ல்.

(i) அணனதது பு்திய 
ம்சதிய சநடுஞ்சாண்ல 
்திட்டஙகள (ii) ேண்லத 
்்டஙகளில் ோநதி்ல 
ம்சதிய சநடுஞ்சாண்ல 
விரிவாகக ்திட்டஙகள 
(க்டல் ேட்டத்தி்லதிருந்து 
1,000 ேீட்டருககு மேல்)

(i)                 
்ற்மபாண்ய 
ம்சதிய 
சநடுஞ்சாண்லகள 
அல்்லது அ்திமவக 
சாண்லகள அல்்லது 
ப்ல வழதிச்சாண்லகள 
அல்்லது சுற்று 
சாண்லகணள 
25 கதி.ேீ மு்ல் 
100 கதி.ேீ வணர 
நீளத்திற்கு 
விரிவாககு்ல் 
அல்்லது 
அக்லப்படுதது்ல் 
அல்்லது 70ேீ 
்ற்மபாண்ய 
வழதி்்டதண் 
ோற்று்ல் அல்்லது 
ோற்று பாண் 
அல்்லது பு்ற 
வழதிச்சாண்லகள 
அணேத்ல் (ii) 
்ற்மபாண்ய 
ம்சதிய 
சநடுஞ்சாண்லகணள 
விரிவாககு்ல் 
அல்்லது 
அக்லப்படுதது்ல் 
(க்டல் ேட்டத்திற்கு 
மேல் 500 ேீ மு்ல் 
1000 ேீ வணர)

கு்றதிப்பு: சுஙகச் 
சாவடிகணள 
அக்லப் 
படுதது்ல், பி்ற 
சாண்லகளு்டன 
இணணயும் 
சந்்திப்ணப 
மேம்படுதது்ல் 
மபான்றணவ 
சரியான 
வழதியில் 
இருந்து 
வி்லகக 
படடுளளது.

39

வான கயிறு 
அணேத்ல்

 --

-- சுற்றுச்சூழல் ரீ்தியில் 
பா்திப்புககுளளாகககூடிய 
பகு்தியாக 
அ்றதிவிககப்பட்ட 
இ்டஙகளில் 
அணேககப்படும் 
அணனதது ்திட்டஙகளும்.

--

40 சபாதுக கழதிவு 
சுத்திகரிப்பு ஆண்லகள 
(CETP)

-- அணனதது ்திட்டஙகளும் --

41 நகராடசதி சபாது ்தி்டக 
கழதிவு மே்லாண்ணே 
வச்தியில் 
(CMSWMF) நதி்லபரப்பு 
ேற்றும் / அல்்லது 
சாம்ப்லாககு்ல்.

-- அணனதது ்திட்டஙகளும் --
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சபாருள
்திட்டப்பணி

வரம்பு்டன கூடிய வணகயினஙகள நதிபந்்ணன ஏம்னும் 
இருப்பினஅ ஆ1 ஆ2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

42 கட்ட்டக 
கடடுோனம் 
ேற்றும் பகு்தி 
மேம்பாடடுத 
்திட்டஙகள

-- கட்ட்டப்பரப்பு பகு்தி 
>1,50,000 சது.ேீ. 
ேற்றும் அல்்லது 
முழு நதி்லப்பகு்தி > 
50 சஹகம்டர்

(i) > 20,000 சதுர. ேீ 
ம்ற்றும் <50,000 சதுர. ேீ. 
கட்ட்டப்பரப்பு 

(ii) > 50,000 சது. ேீ 
ேற்றும் < 1, 50,000 
சது. ேீ. கட்ட்டப்பரப்பு 
்திட்டத்திற்கான ்ற்கா்லதிக 
‘பசுணே கடடி்ட சான்றதி்ழ்’ 
அல்்லது ச்ாழதிற்சாண்ல 
சகாட்டணககள, 
ேருததுவேணனகள, 
கல்வி நதிறுவனஙகள 
ேற்றும் கல்வி 
நதிறுவனஙகளுககான 
விடு்தி

கு்றதிப்பு

1. வரிணச (5)
ன (i) ேற்றும் 
(ii) கீழுளள 
்திட்டஙகள 
ே்திப்பபீடடு 
குழுவால் 
கு்றதிப்பி்டப்ப்டாது.

2. மநாககத்தில் 
ஏதும் ோற்்றம் 
இருந்்ால், 
முன - EPயில் 
்திருத்த்திற்கான 
ஒழுஙகுமுண்ற 
ஆணணயத்தின 
முனஅனுே்தி 
கதிண்டகக 
மவண்டும். இணவ 
அணனததும் 
ே்திப்பபீடடு 
குழுவுககு 
அனுப்பப்படும்.

கடடுோனப் பரப்பளவு > 
50,000 சது.ேீ ேற்றும் < 1, 
50,000 சது. ேீ

கு்றதிப்பு: வரிணச 
(5) கீழுளள 
்திட்டஙகள 
ே்திப்பபீடடு 
குழுவி்டம் 
கு்றதிப்பி்டப்படும்.

43 உயர்த்ப்பட்ட 
சாண்லகள 
அல்்லது 
முழுணேயான 
மேம்பா்லஙகள 
அல்்லது 
பா்லஙகள

-- --
கடடுோனப் பரப்பளவு 
>1,50,000 சது.ேீ

கு்றதிப்பு:

1.  சபாருந்்ா் சபாது நதிபந்்ணனகள:-

 i. உருப்படிகள 9, 10(ஊ), 11(ஆ), 25, 38, 40, 41, 42, ேற்றும் 43

 ii. ோநதி்ல எல்ண்லகளுககு உடபட்ட ஆற்றுப்படுணக சுரஙக ்திட்டஙகள

 iii. அணனதது  ‘ஆ2’ வணக  ்திட்டஙகளும்.

2. படடிய்லதில் கு்றதிப்பி்டப்படடுளள ்திட்டஙகள ்விர, பி்ற ‘ஆ2’ வணகத ்திட்டஙகள ே்திப்பபீடடுக குழுவின  
ஆய்வுககு அனுப்பிணவககப்ப்டாது.
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பின் இல்ணப்பு-1

(பிரிவு 14 ஐப் பார்ககவும்)

டபாது ஆயைா்சலனககான நலெமுல்ற

(1) டபாது கருததுகயகட்பு:

1.1  ோநதி்ல ோசுக கடடுப்பாடடு வாரியம் (SPCB) அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி 

ோசுக கடடுப்பாடடு குழு (UTPCC) ந்டததும் சபாது கருததுகமகடபு கூட்டம் எனபது 

முண்றயாக, கா்ல வணரயண்றககு உடபடடு, சவளிப்பண்டயாக ோவட்ட வாரியாக 

்திட்டப் பகு்தியில் (பகு்திகளில்) அல்்லது அருகதில் உளள இ்டத்தில் ந்டத்ப்ப்ட 

மவண்டும்.

(2) ட்சயல்முல்ற

2.1  சபாது கருததுகமகடபுக கூட்டம் ந்டததுவ்ற்கான விண்ணப்பதது்டன, EIA வணரவு 

அ்றதிகணகணய நகல்களாக ஒனண்ற காகதி் வடிவிலும், ேற்ச்றானண்ற சேன நக்லாகவும் 

எடுதது ் திட்டப் பகு்தியின அ்திகாரவரம்பிற்கு உடபட்ட அ்திகார அணேப்புகள அல்்லது 

அலுவ்லர்களுககு ்திட்டதண் முனசனடுப்பவர் அனுப்ப மவண்டும்: 

(அ) ோவட்ட நடுவர்/ ோவட்ட ஆடசதித ்ண்லவர்/ துணண ஆணணயர்/களுககு;

(ஆ) ோவட்ட ஆடசதிநதிர்வாகம் அல்்லது நகராடசதி நதிர்வாகம் அல்்லது ஊராடசதி 

ஒன்றதியம்;

(இ) ோவட்டத ச்ாழதிற்துண்ற அலுவ்லகம்;

(ஈ) நகர்ப்பு்ற உளளாடசதி அணேப்புகள (ULBs)/ சம்பந்்ப்பட்ட பஞ்சாயதது அணேப்புகள 

/ வளர்ச்சதித துண்ற அ்திகாரிகள;

(உ) அணேச்சகத்தின கு்றதிப்பிட்ட ேண்்ட்ல அலுவ்லகம்;

(ஊ) SPCB அல்்லது UTPCC ச்ா்டர்புண்டய ேண்்ட்ல அலுவ்லகம்.

 மேற்சசானன அ்திகாரிகளுககு ்திட்டதண் முனசனடுப்பவர் அ்ற்கு ம்ணவயான 

அணனதது ஆவணஙகணளயும் நகல்களாக சேர்ப்பித் ம்்தியி்லதிருந்து இந்் 

அ்றதிவிகணகயின பிரிவு 14-ன துணணப்பிரிவு (5) ஆகதியவற்்றதினபடி கு்றதிப்பிட்ட 

கா்லத்திற்குள சபாது கருததுகமகடபுக கூட்டதண் ந்டத் மவண்டும்.

2.2 EIA வணரவு அ்றதிகணகணய மேற்சசானன அ்திகாரிகள சபற்்றவு்டன, சபாது 

கருததுகமகடபுக கூட்டம் முடியும் வணர அலுவல் மநரத்தில் ேதினனணு வடிவத்திம்லா 

அல்்லது மவறு வடிவத்திம்லா ஆவணஙகணள சபாதுேககள பார்ணவயி்டவும், ஆய்வு 

சசய்யவும் ஏற்பாடு சசய்ய மவண்டும்.
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2.3  EIA  வணரவு அ்றதிகணக ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயம் பரிந்துணரககும் வி்திமுண்ற 

கு்றதிப்புகளுககு உடபடடு ்யார் சசய்யப்படடுளள்ா எனபண் SPCB  அல்்லது UTPCC 

உறு்திபடுத் மவண்டும். ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்தின பரிந்துணரகணளத ்ாண்டி 

மவறு எண்யும் SPCB  அல்்லது UTPCC மகடகககூ்டாது.

2.4  ோநதி்லம் அல்்லது ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்திகளின ்திட்டப் பகு்திகளில், ்திட்டம் கு்றதித் 

EIA வணரவு அ்றதிகணகயின சுருககதண் ம்ர்வு சசய்யப்பட்ட அலுவ்லகஙகள 

அல்்லது சபாது நூ்லகம் அல்்லது பி்ற உகந்் இ்டஙகளில் சபாதுேககள பார்ணவககு 

ணவப்ப்ற்கான ஏற்பாடண்ட SPCB  அல்்லது UTPCC சசய்ய மவண்டும். மேற்சசானன 

துணண பிரிவு 2.2ல் சகாடுககப்படடுளளபடி EIA வணரவு அ்றதிகணகயின நகண்ல 

மேற்சசானன ஆணணயஙகள அல்்லது அலுவ்லகஙகளில் கூடு்்லாக கதிண்டககச் 

சசய்ய மவண்டும்.

2.5  ஆவணஙகளின அடிப்பண்டயிம்லா அல்்லது மவறு காரணத்திற்காகமவா ோற்று 

இ்டஙகளில் அல்்லது கூடு்்லான இ்டஙகளில் சபாது கருததுகமகடபுக கூட்டதண் 

ந்டததுவது கு்றதித் முடிவிணன சம்பந்்ப்பட்ட SPCB அல்்லது UTPCC  எடுகக்லாம். 

இந்் முடிவு கு்றதிதது ்திட்டதண் முனசனடுப்பவர் மகாரிகணக விடுத் ப்திணனந்து 

நாடகளுககுள அவருககுத ச்ரிவிககப்ப்ட மவண்டும்.

2.6  மேற்சசானன துணண பிரிவு 2.5-ன படி, கூடு்ல் இ்டஙகளில் அல்்லது ோற்று 

இ்டஙகளில் கருததுகமகடபு ந்டததுவது ச்ா்டர்பான ஆவணஙகணள ்திட்ட 

முனசனடுப்பாளர் சேர்ப்பித் ம்்தியி்லதிருந்து கணககதி்டப்பட்ட நாற்பது நாடகளில் 

துணணப் பிரிவு 2.2-னபடி ச்ா்டர்புண்டய அ்திகார அணேப்பு முடிவு சசய்ய மவண்டும்.

(3) டபாது கருததுகயகட்பிற்கான அ்றிவிப்பு:

3.1  சபாது கருததுகமகடபிற்கான கருததுகமகடபு அ்திகாரியின அனுே்தியு்டன 

விண்ணப்பித் ம்்தியி்லதிருந்து பதது நாடகளுககுள, சரியாக எந்் இ்டத்தில், மநரத்தில், 

ம்்தியில் சபாது கருததுகமகடணப ந்டததுவது எனபது பற்்றதி SPCB அல்்லது  UTPCCன 

உறுப்பினர்-சசய்லர் முடிவு சசய்ய மவண்டும். கருதது மகடபு அ்திகாரியின அனுே்தி 

கதிண்டத்வு்டன அடுத் ஐந்து நாடகளுககுள ஒரு மு்னணே ம்சதிய நாமளடடிலும் 

ேற்றும் ஒரு பிராந்்திய நாமளடடிலும் ோநதி்ல அலுவல் சோழதியில் அண் 

விளம்பரப்படுத் மவண்டும். சபாதுேககள ்ஙகளின கருததுகணளத ச்ரிவிப்ப்ற்கு, 

அ்றதிவிப்பு சவளியிடும் நாளி்லதிருந்து குண்றந்்படசம் இருபது நாடகள அவகாசம் 

அளிகக மவண்டும்.

3.2  சபாது கருததுகமகடபிற்கு முனனர், சபாதுேககளுககு EIA வணரவு அ்றதிகணக ேற்றும் 

EIA அ்றதிகணகச் சுருககோனது  அலுவ்லகஙகள அல்்லது சபாது இ்டஙகளில் எஙகு 

கதிண்டககும் எனபண்யும் அந்் விளம்பரத்தில், ச்ரிவிகக மவண்டும். சசய்்தித்ாளகள 

கதிண்டககப் சப்றா் பகு்திகளில் ்ண்ம்டாரா மபாடு்ல் அல்்லது வாசனா்லதி அல்்லது 

ச்ாண்லககாடசதி விளம்பர அ்றதிவிப்பு மபான்ற வழதிகளில் சபாதுேககளுககுத 

ச்ரியப்படுததும் ஏற்பாடுகணள, கருததுமகடபு  ச்ா்டர்புண்டய அ்திகாரி சசய்ய 

மவண்டும்.
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3.3  ோவட்ட நடுவர் அல்்லது ோவட்ட ஆடசதித ்ண்லவர் அல்்லது துணண ஆணணயரின 

பரிந்துணரயினபடி, ்விர்கக இய்லா் அவசரச் சூழல் ்விர, எககாரணத்திற்காகவும் 

சபாது கருததுக மகடபிற்கான ம்்தி, மநரம், இ்டதண் ஒத்திணவககக கூ்டாது. 

ஒத்திணவப்பு ச்ா்டர்பாக ம்சதிய ேற்றும் பிராந்்திய நாமளடுகள மூ்லோகவும் 

ச்ா்டர்புண்டய SPCB அல்்லது UTPCC-ன ம்ர்ந்ச்டுககப்பட்ட அலுவ்லகஙகளில் 

சபாதுேககளுககு மு்னணேயாக ச்ரியும்படியும் அ்றதிவிகக மவண்டும்.

3.5  ்விர்ககமுடியா் சதி்ல சூழல்களில் (மேற்சசானன துணணப்பிரிவு 3.3னபடி) பு்திய 

ம்்தி, மநரம் ேற்றும் இ்டதண் ச்ா்டர்புண்டய SPCB அல்்லது UTPCC-ன உறுப்பினர்-

சசய்லர் துணணப்பிரிவு 3.1-ல் உளள வி்திமுண்றப்படி, ோவட்ட நடுவர் அல்்லது 

ோவட்ட ஆடசதித ்ண்லவர் அல்்லது துணண ஆணணயரு்டன ஆம்லாசதிதது முடிவு 

சசய்ய மவண்டும். 

(4) கருததுகயகட்பு நெததுவது மற்றும் கணகா்ணிப்பது:

4.1  “அ” பிரிவு ்திட்டஙகளாக இருந்்ால், ோவட்ட நடுவர் / ோவட்ட ஆடசதித ்ண்லவர் 

/ துணண ஆணணயர் அல்்லது ோவட்ட கூடு்ல் நடுவர் அந்்ஸதுககுக குண்றயா் 

பிர்திநதி்திகளின மேற்பார்ணவயிலும், “ஆ” பிரிவு ் திட்டஙகளாக இருந்்ால், உடமகாட்ட 

நடுவரின மேற்பார்ணவயிலும், SPCB அல்்லது UTPCC-ன ஒரு பிர்திநதி்தியின உ்விமயாடு, 

முழு கருததுகமகடபுக கூட்டமும் ந்டத்ப்ப்ட மவண்டும்.

(5) ஒளிப்ப்ிவு

5.1  SPCB அல்்லது UTPCC முழு கருததுகமகடபுக கூட்டதண்யும் ஒளிப்ப்திவு சசய்ய ஏற்பாடு 

சசய்ய மவண்டும். சம்பந்்பட்ட ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்திற்கு இப்ப்திவுகணள 

சபாது கருததுக மகடபுக கூட்ட ஆவணஙகளு்டன, காசணா்லதிப்மபணழ அல்்லது 

குறுந்்கடு அல்்லது DVD அல்்லது USB அல்்லது பி்ற மசேதிப்பு வடிவத்தில் மசர்தது 

அனுப்ப மவண்டும்.

(6) நலெமுல்றகள்

6.1  இறு்திககூட்டம் ந்டந்் இ்டத்தில் பஙமகற்்ற அணனவரின வருணகப்ப்திணவயும் 

கு்றதிப்சபடுதது பினனிணணப்பாக அனுப்ப மவண்டும்.

6.2  கூட்டம் ச்ா்டஙகுவ்ற்கு குண்றந்்படசோன வருணக எண்ணிகணக ம்ணவயில்ண்ல.

6.3  விண்ணப்ப்ாரரின பிர்திநதி்தி ஒருவர், EIA அ்றதிகணகச் சுருககதது்டன ்திட்டம் கு்றதித் 

விளககதண்ககூ்றதி கூட்டதண்த ச்ா்டஙக மவண்டும்.

6.4  கூட்டத்தில் பஙமகற்கும் நபர்களுககு ்திட்டம் கு்றதித் ்கவல்கணள, சந்ம்கஙகணளக 

விண்ணப்ப்ாரரி்டம் மகடகும் வாய்ப்பிணன அளிககமவண்டும். அணனதது 

்ரப்பினரின கருததுகணளயும், வினாககணளயும் பிர்திப்லதிககும் கருததுகமகடபுக 

கூட்ட ந்டவடிகணககளின ச்ாகுப்ணப SPCB அல்்லது UTPCC-ன பிர்திநதி்திகள 

ப்திவுசசய்ய மவண்டும். கூட்டத்தின முடிவில் அவற்ண்ற உளளூர் சோழதியில் 
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பார்ணவயாளர்களிண்டமய படிததுககாட்ட மவண்டும். கூட்டத்தின முடிவில் 

ஏற்கப்பட்ட கருததுதச்ாகுப்பில் “அ” பிரிவு ்திட்டஙகளாக இருந்்ால், ோவட்ட 

நடுவர் / ோவட்ட ஆடசதித ்ண்லவர் / துணண ஆணணயர் அல்்லது கூடு்ல் நடுவர் 

அந்்ஸதுககு குண்றயா் பிர்திநதி்தி, “ஆ” பிரிவு ்திட்டஙகளாக இருந்்ால், உடமகாட்ட 

நடுவர் நதிகழ்வுககுத ் ண்லணேமயற்று அ்தில் ணகசயழுத்தி்ட மவண்டும். அம் நாளில் 

ச்ா்டர்புண்டய SPCB அல்்லது UTPCC-ககு அவற்ண்ற அனுப்ப மவண்டும்.

6.5  சபாதுேககள எழுப்பிய மகளவிகளும், ்திட்டதண் முனசனடுப்பவர் அளித் 

ப்திலுணரயும்  இ்டததுகமகற்ப ோநதி்ல அலுவல் சோழதி அல்்லது உளளூர் சோழதியிலும் 

ம்ணவப்பட்டால் ஆஙகதி்லத்திலும் ்யார் சசய்து நண்டமுண்றகளு்டன இணணகக 

மவண்டும்.

6.6  ்திட்டம் நண்டசபறும் பகு்தி அ்டஙகதியுளள ஊராடசதி ஒன்றதிய அலுவ்லகஙகள, ோவட்ட 

நடுவர் அல்்லது ோவட்ட ஆடசதியர் அல்்லது துணண ஆணணயரின அலுவ்லகஙகள, 

SPCB அல்்லது UTPCC ஆகதியவற்்றதின அலுவ்லகஙகளில் சபாது கருததுகமகடபுக 

கூட்ட ந்டப்புகணள எளி்தில் ச்ரியும்படி ஒடடிணவகக மவண்டும். SPCB அல்்லது 

UTPCC ்ன இணணய ்ளத்தில் கருததுகமகடபுக கூட்டத்தின சபாதுத ்கவல்கணள 

சவளியி்ட மவண்டும். இதுச்ா்டர்பான கருததுகணள ச்ா்டர்புண்டய ஒழுஙகுமுண்ற 

ஆணணயம், ்திட்ட முனசனடுப்பாளர்களுககு மநரடியாக அனுப்பிணவகக மவண்டும்.

(7) டபாது கருததுகயகட்புககான நிர்்ணய காைம்  

7.1  சபாது கருததுகமகடபுக கூட்டம் ந்டததுவது கு்றதித் பல்மவறு சசயல்பாடுகளுககான 

கா்லம் பினவருோறு:

(i)  விண்ணப்பம் கதிண்டககப் சபற்்ற பதது நாடகளுககுள சபாது கருததுகமகடபு 

ந்டததுவ்ற்கான ம்்தி, மநரம், சரியான இ்டதண் இறு்திசசய்ய மவண்டும்;

(ii)  கூட்டதண் ந்டததும் அ்திகாரியின ஒப்பு்ல் சபற்்ற ம்்தியி்லதிருந்து ஐந்து 

நாடகளில் சபாது கருததுகமகடபு கு்றதித் விளம்பரதண் ஒரு மு்னணேயான 

ம்சதிய நாமளடு ேற்றும் ஒரு உளளூர் நாமளடடில் ோநதி்ல அலுவல் சோழதியில் 

சவளியி்ட மவண்டும். 

(iii)  அ்றதிவிகணக சவளியான நாளி்லதிருந்து சபாதுேககள ்ஙகளது ப்தில்கணள 

அளிகக இருபது நாடகள அவகாசம் அளிகக மவண்டும்;

iv)  சபாது கருததுகமகடபு ந்டவடிகணககள முடிந்் ஐந்து நாடகளுககுள அது 

கு்றதிதது ச்ா்டர்புண்டய ஒழுஙகுமுண்ற ஆணணயத்திற்கு SPCB அல்்லது UTPCC 

ந்டப்புகள கு்றதித் விவரஙகணள அனுப்ப மவண்டும்.
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(8) டபாது கருததுகயகட்பிற்கான விண்ணப்ப வடிவம்

சபறுநர்

உறுப்பினர் சசய்லர்,

ோநதி்ல ோசுக கடடுப்பாடடு வாரியம் / ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி ோசுக கடடுப்பாடடுக குழு,

---------- ோநதி்லம் / ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி

சபாருள: EIA அ்றதிவிகணக வி்திகளின கீழ் முனசோழதியப்பட்ட M/s . _____________ 

நதிறுவனத்தின _____________ ்திட்டத்திற்கு _____________ என்ற இ்டத்தில் சபாது 

ஆம்லாசணனக கூட்டம் ந்டத் மவண்டுமகாள – ச்ா்டர்பாக.

EIA 2020 அ்றதிவிகணக வி்திகளுககு இணஙக, இஙகு முனசோழதியப்பட்ட ் திட்டத்திற்கான 

விவரஙகள, ம்ணவயான ஆவணஙகள சபாது ஆம்லாசணனக கூட்டம் ந்டததுவ்ற்காக 

சேர்ப்பிககப்படுகதி்றது;

1. ் திட்டத்தின விவரஙகள: ் திட்டத்தின சபயர்; நதிறுவனத்தின சபயர் / அணேப்பு; ப்திவு 

சசய்யப்பட்ட முகவரி; நதிறுவனத்தின சட்டப்பூர்வ அந்்ஸது; கூடடு நதிறுவனம்; 

(ஏம்னும் இருப்பின) மபான்றணவ.

2. ்கவல்ச்ா்டர்புககான முகவரி: ்திட்டதண் முனசோழதிபவரின சபயர்: ச்ாழதில் 

(உரிணேயாளர்/பஙகு்ாரர்/்ண்லணே சசயல் அ்திகாரி); முகவரி; அஞ்சல் 

கு்றதியபீடு; ேதினனஞ்சல் முகவரி; ச்ா்டர்பு எண்; ச்ாண்லநகல் எண் மபான்றணவ.

3. ்திட்டத்தின வணக: அட்டவணணயில் உருப்படி எண்; வணக (அ அல்்லது ஆ1).

4. ்திட்டத்தின இ்டம்: ேணன/ சர்மவ/ வணரவு எண்; கதிராேம்; ்ாலுககா; ோவட்டம்; 

ோநதி்லம்; அஞ்சல் கு்றதியபீடடு எண்; நதி்லத்தின அடசமரணக; ்ீர்ககமரணக; இந்்திய 

சர்மவ ம்டாமபா ஷீட எண் ; அருகணே ரயில் நதிண்லயம்; அருகணே விோன 

நதிண்லயம்; அருகணே நகரம்/சபருநகரம்/ ோவட்ட ் ண்லணேயகம் (கு்றதிப்பி்டவும்); 

கதிராே பஞ்சாயததுகள, ோவட்ட நதிர்வாக குழு, நகராடசதி நதிர்வாகம், உளளூர் 

அணேப்பு (ச்ாண்லமபசதி எண், அஞ்சல் கு்றதியபீடடு எண்ணு்டன முழுணேயான 

அஞ்சல் முகவரி).

5. ப்ல ோநதி்லஙகளில் ்திட்டம் சசயல்படுத்ப்பட்டால், அவற்்றதின விவரம்: ்திட்டம் 

சசயல்படுத்ப்ப்டவுளள ோநதி்லஙகளின எண்ணிகணக; ்திட்டத்தின மு்னணே 

ோநதி்லம்; ் திட்டஙகள சசயல்படுத்ப்படும் அணனதது ோநதி்லஙகளின விவரஙகள.

6. கு்றதிப்பு வி்திமுண்றகளின விவரம் (ToR): (ToR) விநதிமயாக ம்்தி / ToR ்ரநதிண்ல; 

MoEF&CC / SEIAA மகாப்பு எண்; ToR கடி் நகல்.

7. ்திட்டம் ேற்றும் ்யாரிப்புகளின உளளணேவு கு்றதித் விவரம்.

8. ்திட்டச் சச்லவு (்லடசஙகளில்): ்ற்மபாண்ய விண்ல நதி்லவரத்தில் ்திட்டத்திற்கான 
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முழு சச்லவு; EMPககு ஒதுககப்படடுளள நதி்தி (மு்லீடு); CERககு ஒதுககப்படடுளள 

நதி்தி; EMPககு ஒதுககப்படடுளள நதி்தி (ஒவசவாரு ஆண்டிற்குோன ச்ா்டர் நதி்தி).

9.  பல்மவறு சசயல்பாடுகளுககு ம்ணவப்படும் நதி்லம்(சஹகம்டரில்).

10.  நதி்லக ணகயகப்படுத்ல் நதிண்ல: ணகயகப்படுத்ப்பட்ட நதி்லம்; ணகயகப்படுத்ப்ப்ட 

உளள நதி்லம்; ணகயகப்படுத்ா் நதி்லஙகளின நதிண்ல.

11.  ேறுவாழ்வு ேற்றும் ேீளகுடிமயற்்றம் (R&R), ஏம்னும் இருந்்ால்: கதிராேஙகளின 

எண்ணிகணக; வடீுகளின எண்ணிகணக; PDFsகளின எண்ணிகணக (்திட்டத்ால் 

இ்டம்சபயரும் குடும்பஙகள) ); PAFsகளின  எண்ணிகணக (்திட்டத்ால் 

பா்திககப்படும் குடும்பஙகள); R&Rககு ஒதுககப்படடுளள நதி்தி; R&Rன நதிண்ல 

(முழுணே சபற்்றணவ / சசய்லதில் உளளணவ /  ச்ா்டஙக உளளணவ).

12.  ம்ணவப்படும் ேனி் ஆற்்றல்: நதிரந்்ரம் / கடடுோனத்தின மபாது அளிககப்படும் 

்ற்கா்லதிக மவண்லவாய்ப்பு / சசயல்முண்ற; சோத் ேனி் ஆற்்றல்.

13.  சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் / காற்று (ோசு கடடுப்பாடு & ்டுப்பு) சட்டம் / 

நீர் (ோசு கடடுப்பாடு & ்டுப்பு) சட்டத்தினபடி நீ்திேன்றம் பி்றப்பித் உத்ரவின 

விவரஙகள, (ஏம்னும் இருந்்ால்).

14. EIA ஆம்லாசகரின விவரம்: அஙகீகார எண்; EIA ஆம்லாசகரின சபயர்; முகவரி; 

ச்ா்டர்பு எண்; ேதினனஞ்சல் முகவரி; அஙகீகாரத்தின பிரிவு (அ பிரிவிற்கு ் கு்தி 

/ ஆ பிரிவிற்கு ்கு்தி); அஙகீகாரத்திற்கான துண்ற; அஙகீகாரத்தின சசல்லுபடி 

நதிண்ல.

15. இணணககப்ப்ட மவண்டிய ஆவணஙகள: ஆஙகதி்லத்தில் ்யார் சசய்யப்பட்ட EIA 

வணரவு அ்றதிகணகயின சேன நகல் (ேதினனணு) ேற்றும் குண்றந்்து 10 அச்சு 

நகல்கள ; EIA ஆஙகதி்ல அ்றதிகணக சுருககம் ோநதி்ல / ஒன்றதிய ஆடசதிப்பகு்தி 

அல்்லது பிராந்்திய சோழதியில் குண்றந்்து10 அச்சு நகல்கள.

ணகசயாப்பம் ேற்றும் ம்்தி

சபயர்; ச்ாழதில்; நதிறுவனம்; முகவரி

(9) டபாது கருததுகயகட்பு அ்றிவிப்பிற்கான வடிவம்

கருததுக மகடபு அ்றதிவிப்பில் ேற்்றணவயு்டன கீழ்ககண்்டவற்ண்றயும் மசர்கக மவண்டும்:-

1. ்திட்டத்தின விவரம்: ்திட்டத்தின சபயர்: நதிறுவனத்தின சபயர் / அணேப்பு: ப்திவு 

சசய்யப்பட்ட முகவரி.

2. ்திட்டத்தின இ்டம்: ேணன/ சர்மவ/ வணரவு எண்; கதிராேம்; வட்டம்; ோவட்டம்; 

ோநதி்லம்; அஞ்சல் கு்றதியபீடு; நதி்லத்தின அடசமரணக; நதி்லத்தின ்ீர்ககமரணக; 

இந்்திய சர்மவ ம்டாமபா ஷீட எண் ; அருகணே ரயில் நதிண்லயம்; அருகணே 
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விோன நதிண்லயம்; அருகணே நகரம்/சபருநகரம்/ ோவட்ட ்ண்லணேயகம் 

(கு்றதிப்பி்டவும்);

3. ப்ல ோநதி்லஙகளில் ்திட்டம் சசயல்படுத்ப்பட்டால், அவற்்றதின விவரம்.

4. ்திட்டம் ேற்றும் ்யாரிப்புகளின உளளணேவு கு்றதித் விவரம்.

5. ்திட்டச் சச்லவு (்லடசஙகளில்): ்ற்மபாண்ய விண்ல நதி்லவரத்தில் ்திட்டத்திற்கான 

முழுச் சச்லவு; EMP-ககு ஒதுககப்பட்ட நதி்தி (மு்லீடு); CERககு ஒதுககப்பட்ட 

நதி்தி; EMP-ககு ஒதுககப்பட்ட நதி்தி (ஒவசவாரு ஆண்டிற்குோன ச்ா்டர் நதி்தி).

6. நதி்லத்தின ம்ணவ: சஹகம்டரில் ம்ணவப்படும் சோத் நதி்லம்; நதி்லக 

ணகயகப்படுத்ல் நதிண்ல [ணகயகப்படுத்ப்பட்ட நதி்லம்; ணகயகப்படுத்ப்ப்ட 

உளள நதி்லம்] 

7. ேறுவாழ்வு ேற்றும் ேீளகுடிமயற்்றம்(R&R),ஏம்னும் இருந்்ால்: கதிராேஙகளின 

எண்ணிகணக; வடீுகளின எண்ணிகணக; PDFsகளின எண்ணிகணக (்திட்டத்ால் 

இ்டம்சபயரும் குடும்பஙகள) ); PAFsகளின  எண்ணிகணக (்திட்டத்ால் 

பா்திககப்படும் குடும்பஙகள); 

R&R ஒதுககப்பட்ட நதி்தி; R&R நதிண்ல (முழுணே சபற்்றணவ/ சசய்லதில் உளளணவ/  

இனனும் ச்ா்டஙகாேல் உளளணவ).

8. ம்ணவப்படும் ேனி் ஆற்்றல்: கடடுோனத்தினமபாது அளிககப்படும் நதிரந்்ர /  

்ற்கா்லதிக மவண்லவாய்ப்பு / சசயல்முண்ற; சோத் ேனி் ஆற்்றல்.

9. EIA வணரவு அ்றதிகணக நகல்கள கதிண்டககப்சபறும் முழுணேயான அஞ்சல் முகவரி.
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பின் இணைப்பு – II

(உட்கூறு 11ஐக் காணக)

படிவம் – 1

1. திட்்ட விவரஙகள் : திட்்டததின் பபயர்; நிறுவனததின் பபயர்; பதிவுபெயயப்பட்்ட முகவரி; 
நிறுவனததின் ெட்்ட நிணை; கூட்டு வைிகத திட்்டம் ஏததனும் இருப்பின்: உள்்ளிட்்டணவ

2. பதா்டர்புபகாள்வதறகான முகவரி: திட்்டதணத முன்பமாழிபவரின் பபயர்; பதவி; முகவரி; அஞெல் 
குறியடீ்டு எண; மின்னஞெல் முகவரி: அணைதபெி எண; பதாணைநகல் எண: உள்்ளிட்்டணவ 

3. அட்்டவணையின்படி திட்்டததின் வணகணம: அட்்டவணையில் வரிணெ எண; வணகணம (A/
B1.B2),;திட்்ட முன்பமாழிவின் வணகப்பாடு (புதியது/விரிவாக்கம்/நவனீமயமாக்கல்); உள்்ளிட்்டணவ

4. திட்்டததின் அணமவி்டம்: பி்ாட்/ெர்தவ/கஸரா எண; கிராமம்; வட்்டம்; மாவட்்டம்; மாநிைம்;அஞெல் 
குறியடீு; திட்்டம்/பெயல்பாடு நிகழும் த்ததின் அட்ெதரணக, தீர்க்கதரணக எணகள்; இநதிய நிை 
அ்ணவத துணற இ்டவியல் தாள் எண: இ்டவியல் தா்ளின் ஒரு பிரதி; MSLக்கு தமல் அதிகபட்ெ 
உயரம்; KML தகாப்பு; ஆயவு பகுதிக்குள் திட்்ட எல்ணையிைிருநது மிக அருகில் இருக்கும் மிக 
உயரமான பவள்் அ்வின் (மி.உ.பவ.அ) பதாணைவு; நிை அதிர்வு பகுதி; மிக அருகில் உள்் 
ரயில் நிணையம்; மிக அருகில் உள்் ரயில் நிணையததின் பதாணைவு (கிதைாமீட்்டரில்); கிராம 
பஞொயததுகள், ஜில்ைா பரிஷத, நகராட்ெி, உள்்ாட்ெி அணமப்பு (அஞெல் குறியடீ்டு எண மறறும் 
பதாணைதபெி எணணு்டன் கூடிய முழுணமயான அஞெல் முகவரி); உள்்ளிட்்டணவ

5. முன்பமாழியப்பட்்ட திட்்டமானது அறிவிக்கப்பட்்ட பதாழிைகப் தபட்ண்ட பகுதியில் 
அணமயவிருக்கிறதா? (ஆம்/இல்ணை)

6. முன்பமாழியப்பட்்ட திட்்டமானது எல்ணைதயார மாநிைஙக்ளில் அணமயவிருக்கிறதா? (ஆம்/
இல்ணை)

7. ஒன்றுக்கு தமறபட்்ட மாநிைஙகள்/ஒன்றியப் பிரததெஙக்ளில் திட்்டம் பெயல்படுததப்ப்ட 
இருக்கிறபதன்றால் அது குறிதத விவரஙகள்: திட்்டம் பெயல்படுததப்ப்டவிருக்கும் மாநிைஙகள்/
ஒன்றியப் பிரததெஙக்ளின் எணைிக்ணக; திட்்டததின் பிரதான மாநிைம்/ஒன்றியப் பிரததெம்; 
திட்்டம் அணமநதுள்் மாநிைஙகள்/ஒன்றியப் பிரததெஙகள் குறிதத விவரஙகள்.

8. மாறறுத த்ஙக்ளின் விவரஙகள்
அ. ஆயவு பெயயப்பட்்ட மாறறுத த்ஙக்ளின் விவரஙகள்

மாறறுத 

த்ம்
கிராமம் மாவட்்டம் மாநிைம்

கைக்கி்டப்பட்்ட 

அட்ெதரணககள் 

(வ்டக்கு)

கைக்கி்டப்பட்்ட 

தீர்க்கதரணககள் 

(கிழக்கு)

பதா்டஙகும் 

புள்்ளி

முடியும் 

புள்்ளி

பதா்டஙகும் 

புள்்ளி

முடியும் 

புள்்ளி

ஆ. மாறறுத த்ஙகண்க் காணபிக்கும் இ்டவியல் தா்ளின் பிரதி

 9. பபாருட்கள், துணைப் பபாருட்க்ளின் விவரஙகள்; திட்்ட உருவணமப்பு

அ.  புதிய திட்்டஙகள் என்றால்

க. பபாருட்கள், துணைப் பபாருட்க்ளின் விவரஙகள்
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பபாருள்/பெயல்பாடு 

(திறன்/பகுதி)
அ்வு அைகு

பபாருள்/துணைப்பபாரு்ளின் 

தபாக்குவரதது/இ்டமாறற 

முணறணம

- அைகு: (்டன்கள் ஆணடுக்கு (்ட.ஆ), எணகள்,: பமகாவாட் (பம.வா), பெக்த்டர்(பெக்), 
கிதைா ைிட்்டர் ஒரு நாண்க்கு (கி.ைி./நா), நசுக்கப்பட்்ட ்டன்கள் ஒரு நாளுக்கு (ந.்ட./
நா.), ஒரு நாண்க்கான கன மீட்்டர். கிதைாமீட்்டர்கள் (கி.மீ), மில்ைியன் ைிட்்டர்கள் ஒரு 
நாளுக்கு (மி.ைி./நா), ணெட்ஸ ஒரு மாதததுக்கு, ெதுரமீட்்டர், மறறணவ)

- தபாக்குவரதது/பபாருட்கள் இ்டமாறற முணறணம (ொணை, இரயில், பகாைரிப் பட்ண்ட 
(Conveyor belt), குழாயக் பகாைரி (Pipe Conveyor), வான்வழி கயிறறுப் பாணத (Aerial Ropeway), 
உள்நாட்டு நீர்வழி (Inland Waterways), க்டல்வழி இரணடு அல்ைது மூன்று தபாக்குவரதது 
முணறணமக்ளின் கூட்டு, மறறணவ)

கா. திட்்ட உருவணமப்பு விவரஙகள்

ஆணை/உபகரைம்/

இ்டவெதி பறறிய 

தகவல்கள்

உருவணமப்பு;
கருததுகள் எணவதயனும் 

இருப்பின்

ஆ. திட்்ட விரிவாக்கம்/நவனீமயமாக்கல் என்றால்

க. பபாருட்கள், துணைப் பபாருட்க்ளின் விவரஙகள்

பபாருள்/பெயல்பாடு 
(திறன்/பகுதி)

பதா்டக்க 
அ்வு

முடிவு 
அ்வு

அைகு

பபாருள்/
துணைப்பபாரு்ளின் 

தபாக்குவரதது/இ்டமாறற 
முணறணம

- அைகு: (்டன்கள் ஆணடுக்கு (்ட./ஆ), எணகள்,: பமகாவாட் (பம.வா), பெக்த்டர்கள் 
(பெக்), கிதைா ைிட்்டர் ஒரு நாண்க்கு (கி.ைி.நா), நசுக்கப்பட்்ட ்டன்கள் ஒரு நாளுக்கு 
(ந.்ட நா.), ஒரு நாண்க்கான கன மீட்்டர். கிதைாமீட்்டர்கள் (கி.மீ), மில்ைியன் ைிட்்டர்கள் 
ஒரு நாளுக்கு (மி.ைி.நா), ணெட்ஸ ஒரு மாதததுக்கு, ெதுரமீட்்டர், மறறணவ)

- தபாக்குவரதது/பபாருட்கள் இ்டமறற முணறணம (ொணை, ரயில், பகாைரிப் பட்ண்ட 
(Conveyor belt), குழாயக் பகாைரி (Pipe Conveyor), வான்வழி கயிறறுப் பாணத (Aerial Ropeway), 
உள்நாட்டு நீர்வழி (Inland Waterways), க்டல்வழி இரணடு அல்ைது மூன்று தபாக்குவரதது 
முணறணமக்ளின் கூட்டு, மறறணவ)
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கா. திட்்ட உருவணமப்பு விவரஙகள்

;

ஆணை/உபகரைம்/

இ்டவெதி பறறிய 

தகவல்கள்

உள்் 

படியான 

உருவணமப்பு

முன் 
பமாழியப்படும் 
உருவணமப்பு

விரிவாக்கததுக்குப் 
பிநணதய இறுதி 
உருவணமப்பு;

கருததுகள் 

எணவதயனும் 

இருப்பின்

கி. ஏறபகனதவ பபறப்பட்்ட சுறறுச்சூழல் முன்- இணெவு பதா்டர்பான விவரஙகள்: சுறறுச்சூழல் 
முன்- இணெவு அ்ளிக்கப்பட்்ட தததி; அணமச்ெகம்/மாநிை அ்விைான சுறறுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீ்டு ஆணையம் (மா..சு.தா.மஆ)/மாவட்்ட அ்விைான சுறறுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 
ஆணையம் (மாவ..சு.தா.ம.ஆ) தகாப்பு எண; ஏறபகனதவ பபறப்பட்்ட சுறறுச்சூழல் முன் 
இணெவுகள், திருததஙகள் ஏததனும் இருநதால் அவறறின் பிரதி; உள்்ளிட்்டணவ. (ஒன்றுக்கு 
தமறபட்்ட சுறறுச்சூழல் முன் இணெவுகள் பபறப்பட்டிருநதால் அணவ அணனததுக்குமான 
விவரஙகள்; சு.மு.ஒவில் திருததஙகள் தமறபகாள்்ப்பட்டிருநதால் அவறறின் விவரஙகள்)

10. மூைப் பபாருள்/எரிபபாருள் ததணவ

மூைப் 

பபாருள்/

எரிபபாருள்

ஒரு 

ஆணடுக்கான 

அ்வு

அைகு

ஆதாரம் (இறக்குமதி 

பெயயப்பட்்டபதன்றால் 

நாடு மறறும் 

மூைப் பபாருள்/

எரிபபாருள் பபறப்பட்்ட 

துணறமுகததின் 

பபயணரக் குறிப்பிடுக)

தபாக்குவரதது 

முணறணம

திட்்டத த்ம் 

துணறமுகததிைிருநது 

எவவ்வு பதாணைவு\ 

(கிதைா மீட்்டர்க்ளில்) 

(இறக்குமதிபயனளில் 

பபாருள்/எரிபபாருள் 

பபறப்பட்்ட 

துணறமுகததிைிருநது 

எவவ்வு பதாணைவு)

இணைப்பு வணக 

(இணைப்பு/

எரிபபாருள் 

வழஙகல் ஒப்பநதம்/

இணையவழி 

ஏைம்/புரிநதுைர்வு 

ஒப்பநதம்/

ஒப்பநதக் கடிதம்/

துணை நிறுவன/

திறநதபவ்ளிச் ெநணத/

மறறணவ)

விரிவாக்க முன்பமாழிவுகள் என்றால், ஒட்டுபமாததல் மூைப் பபாருள்/எரிபபாருள் ததணவ 
பகாடுக்கப்ப்ட தவணடும். 

- அைகு: (்டன்கள் ஆணடுக்கு (்ட./ஆ), எணகள்,: பமகாவாட் (பம.வா), பெக்த்டர்கள் 
(பெக்), கிதைா ைிட்்டர் ஒரு நாண்க்கு (கி.ைி.நா), நசுக்கப்பட்்ட ்டன்கள் ஒரு நாளுக்கு 
(ந.்ட./நா.), ஒரு நாண்க்கான கன மீட்்டர். கிதைாமீட்்டர்கள் (கி.மீ), மில்ைியன் ைிட்்டர்கள் 
ஒரு நாளுக்கு (மி.ைி./நா), மறறணவ)

- தபாக்குவரதது/பபாருட்கள் இ்டமறற முணறணம (ொணை, ரயில், பகாைரிப் பட்ண்ட 
(Conveyor belt), குழாயக் பகாைரி (Pipe Conveyor), வான்வழி கயிறறுப் பாணத (Aerial Ropeway), 
உள்நாட்டு நீர்வழி (Inland Waterways), க்டல்வழி இரணடு அல்ைது மூன்று தபாக்குவரதது 
முணறணமக்ளின் கூட்டு, மறறணவ.

11. மின்ெக்தி ததணவ: அ்வு (கிதைா தவால்ட் ஆம்ப்ஸ (கி.தவா.ஆ); ஆதாரம்; தறகாைிக ஏறபாடு 
(டீெல் பஜனதரட்்டர் கருவிக்ளின் விவரஙகள்); புணகதபாக்கியின் உயரம் (மீட்்டர்க்ளில்); 
உள்்ளிட்்டணவ

12. திட்்டததுக்கான நிைத ததணவ
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அ. நிை உரிணம வணக (திட்்ட முன்பமாழிவுக்கு முன்பு) பெக்த்டர்க்ளில் (காட்டு நிைம்; 
தனளியார் நிைம்; அரசு நிைம்; வருவாய நிைம்; மறற நிைம்; பமாதத நிைம்) 

ஆ. தறதபாணதய நிைப்பயன்பாடு பிரிவு விவரஙகள் பெக்த்டர்க்ளில் (விவொயப் பகுதி; 
பயன்ப்டாத/தரிசு பகுதி; தமயச்ெல்/ெமூகப் பகுதி; தமறபரப்பு நீர்நிணைகள்; குடியிருப்புப் 
பகுதிகள்; பதாழிைகப் பகுதிகள்: வன; ெதுப்புநிைஙகள்; க்டல் பகுதி; மறறணவ (குறிப்பிடுக); 
மறறும் பமாததம்)

13 தறதபாணதய விணை நிைவரததில் திட்்டததின் பமாதத பெைவு (ைட்ெஙக்ளில்)

14. சுறறுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு அறிவிக்ணக அட்்டவணையில் குறிப்பி்டப்பட்டுள்் பபாது 
நிபநதணனக்கு இநதத திட்்டம் உட்படுகிறதா (ஆம்/இல்ணை)?ஆம் என்றால் விவரஙகண்த 
தருக (பபரும், திட்்டததிைிருநது எவவ்வு பதாணைவு) 

அ. பாதுகாக்கப்பட்்ட பகுதி :

ஆ. மிக தமாெமாக மாெண்டநதுள்் பகுதி :

இ. சூழல் முக்கியததுவம் வாயநத பகுதி :

ஈ. மாநிைஙகளுக்கிண்டயிைான/ஒன்றியப் பிரததெ எல்ணைகள் 
மறறும் ெர்வததெ எல்ணைகள்

:

உ. கடுணமயாக மாெண்டநத பகுதிகள் :

ஊ. சூழல் முக்கியததுவம் வாயநத மண்டைம் :

15 திட்்ட முன்பமாழிவுக்கு பின்வருவனவறறுள் எதிதைனும் ஒப்புதல்/அனுமதி பபற தவணடிய 
ததணவ உள்்தா: ஆம் என்றால் விவரஙகள் மறறும் அவறறின் நிணைணயக் குறிப்பிடுக

அ வன (பாதுகாப்பு) ெட்்டம், 1980? (ஆம்/இல்ணை)

ஆ. வன உயிர்கள் (பாதுகாப்பு) ெட்்டம், 1972 (ஆம்/இல்ணை)

இ. க்டதைார ஒழுஙகாறறு மண்டை (க.ஒ.ம), அறிவிக்ணக 
2019 (ஆம்/இல்ணை) ஆம் என்றால் க.ஒ.ம வணகப்பாடு்டன்: 
(க.ஒ.ம I (A), க.ஒ.ம I (B), க,ஒ.ம II, க.ஒ.ம III, க.ஒ.ம IV 
(A), க.ஒ.ம IV (B))

ஈ. தீவுக் க்டதைார ஒழுஙகாறறு மண்டை அறிவக்ணக, 
2019(ஆம்/இல்ணை) ஆம் என்றால் தீ.க.ஒ.ம வணகப்பாடு்டன்

16 மறுவாழ்வு, மறு குடிதயறறதணத (ம&ம) உள்்்டக்கியதா? (ஆம்/இல்ணை)

17 சூழைியல், சுறறுச்சூழல் முக்கியததுவம் (10 கி.மீக்குள்)\

அ. சூழைியல் முக்கியததுவததின் விவரஙகள்

சூழைியல் 
முக்கியததுவததின் 
விவரஙகள்

பபயர் திட்்டததிைிருநது 
பதாணைவு (கி.மீ)

கருததுகள்

- சூழைியல் முக்கியததுவ விவரஙகள்:- (தமாெமாக மாெண்டநதுள்் பகுதி, 
கடுணமயாக மாெண்டநதுள்் பகுதி, பாதுகாக்கப்பட்்ட பகுதி. சூழைியல் 
முக்கியததுவம் வாயநத பகுதி, வன உயிர் நண்டபாணதகள், உள்்ளிட்்டணவ.)

ஆ. வன உயிர் ததெிய வாரியததின் பரிநதுணர ததணவயா (ஆம்/இல்ணை)?
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இ. சுறறுச்சூழல் முக்கியததுவததின் விவரஙகள் 

i சுறறுச்சூழல் முக்கியததுவததின் விவரஙகள் பபயர்/ 
அண்டயா்ம்

திட்்டத 
திைிருநது 
வான்வழி 
பதாணைவு 
(கி.மீ)

கருததுகள்

ii சூழைியல், நிைக்காட்ெி, பணபாடு அல்ைது 
அணவ ொர்நத தவறு ஏததனும் மதிப்புக்காக 
ெர்வததெ ஒப்பநதஙகள், ததெிய அல்ைது 
உள்ளூர் ெட்்டஙகள் ஆகியவறறால் 
பாதுகாக்கப்பட்்ட பகுதிகள்,

iii ஈரநிைஙகள், நீதராண்டகள் அல்ைது 
மறற நீர்நிணைகள், க்டதைார மண்டைம், 
உயிரிக்தகா்ம், மணைகள், வனஙகள் என - 
சூழைியல் காரைஙகளுக்காக முக்கியததுவம் 
வாயநத பகுதிகள். 

iv. பாதுகாக்கப்பட்்ட அல்ைது முக்கியமான 
தாவர, விைஙகு இனஙக்ால் இனப்பபருக்கம் 
பெயதல்,. கூடு அணமததல், இணரதத்டல், 
ஓயபவடுததல், கு்ளிர்காைதணதக் கழிததல், 
புைம்பபயர்தல் ஆகியவறறுக்காகப் 
பயன்படுததப்படும் பகுதிகள்.

v. உள்நாட்டு, க்டதைார, க்டறபுற அல்ைது 
நிைததடி நீர்ப் பகுதிகள், மாநிை, ததெிய 
எல்ணைகள்

vi தக்ளிக்ணக, சுறறுைா, ஆன்மிக யாததிணர 
ஆகியவறறுக்காக பபாதுமக்க்ால் 
பயன்படுததப்படும் பாணதகள் அல்ைது 
இ்டஙகள்.

vii ராணுவம் பயன்படுததும் நிைப் பகுதிகள்

viii மக்கள்பதாணக அ்டர்ததி அல்ைது கட்டி்டஙகள் 
அதிகமாக அணமநதுள்் பகுதி.

ix. மனளிதர்க்ால் உருவாக்கப்பட்்ட முக்கியமான 
நிைப் பயன்பாடுகள் (மருததுவமணனகள், 
பள்்ளிகள், வழிபாட்டுத தைஙகள், ெமூகக் 
கூ்டஙகள்)

x. முக்கிய, உயர்தர அல்ைது அரிதான 
வ்ஙகண் (நிைததடி நீர்வ்ம், தமறபரப்பு 
நீர்வ்ம், வனவியல், விவொயம், மீன்பிடி, 
சுறறுைா, கனளிமஙகள்) உள்்்டக்கிய பகுதிகள். 
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d

xi தன்ன்விதைதய மாசுபாடு அல்ைது 
சுறறுச்சூழல் ெீரழிவுக்கு ஆட்படும்நிணையில் 
இருக்கும் பகுதிகள் (ந்டப்பில் உள்் 
ெட்்டப்பூர்வமான சுறறுச்சூழல் 
தரக்கட்டுப்பாடுகள் மீறப்பட்டுவிட்்ட பகுதிகள்)

xii இயறணகச் ெீறறஙகளுக்கு (நிைநடுக்கம், 
நிைம் உள்வாஙகுதல், நிைச்ெரிவுகள், மண 
அரிப்பு, பவள்்ம், அல்ைது மிகக் கடுணமயான 
அல்ைது தமாெமான காைநிணைகள்) எ்ளிதில் 
ஆட்படும் நிணையில் இருக்கும் பகுதிகள் 
அதனால் அஙகு பெயல்படுததப்படும் திட்்டம் 
சுறறுச்சூழல் பிரச்ெிணனகண் விண்விக்க 
ணவக்கும் பகுதிகள்

ஈ.  தமதை குறிப்பி்டப்பட்டுள்்ணவ பதா்டர்பாக 
உரிய அதிகாரிக்ளி்டமிருநது ஆட்தெபணை 
இல்ணை என்ற ொன்றிதழ்/அனுமதி பபற 
தவணடியிருக்குமா (ஆம்/இல்ணை)

18. திட்்டதணத உள்்்டக்கிய பெயல்க்ளின் கட்டுமானம், பெயல்பாடு மறறும் நீக்கம் ஆகியணவ 
அதன் அணமவி்டததில் விண்விக்கும் பப்தீக மாறறஙகள் (நிை அணமவு, நிைப் பயன்பாடு, 
நீர்நிணைக்ளில் மாறறஙகள், உள்்ளிட்்டணவ)

தகவல்/ெரிபார்ப்பு பட்டியல் உறுதிப்பாடு ஆம் / 
இல்ணை

பதா்டர்புண்டய விவரஙகள் 
(ொததியப்படும் 
இ்டஙக்ளிபைல்ைாம் 
ததாராயமான அ்வுகள்/
விகிதஙகளு்டன்) தகவல் 
தரவின் ஆதாரதது்டன்,

i. நிைப் பயன்பாடு, நிைம் தமல் பகுதி, அல்ைது 
நிை அணமவு ஆகியவறறில் நிகழும் நிரநதர 
அல்ைது தறகாைிக மாறறஙகள், (உள்ளூர் 
நிைப் பயன்பாட்டு திட்்ட ஆவைததின்படியான) 
நிைப் பயன்பாட்டின் தீவிரததன்ணம அதிகரிப்பு 
உட்ப்ட

ii. இருக்கும் நிைம், அஙகு வாழும் தாவரஙகள்,, 
கட்டி்டஙகள் நீக்கப்படுகின்றனவா?

iii. புதிய நிை பயன்பாடுகள் 
உருவாக்கப்படுகின்றனவா? 

iv. கட்டுமானததுக்கு முநணதய ஆயவுகள் எ.கா- 
தபார் துண்கள், மண பரிதொதணன?

v. கட்டுமானப் பைிகள்?

vi. இடிப்புப் பைிகள்?

vii. கட்டுமானப் பைிகள் அல்ைது கட்டுமானப் 
பைியா்ர்க்ளின் தஙகுமி்டஙகளுக்காகப் 
பயன்படுததப்படும் தறகாைிகத த்ஙகள்?
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viii. தணரக்குதமல் அணமநத கட்டி்டஙகள், 
கட்்டணமப்புகள், அல்ைது தநர்தகாட்டுக் 
கட்்டணமப்புகள், மணணை பவட்டி 
நிரப்பிய பகுதிகள், அகழாயவு உள்்ளிட்்ட 
மணதவணைகள், 

ix. சுரஙக தவணை, சுரஙகப்பாணத அணமததல்

x. மீட்புப் பைிகள்?

xi. தூர்வாருதல்?

xii. க்டல்க்டநத கட்்டணமப்புகள்?

xiii. தயாரிப்பு, உறபததி பெயல்முணறகள்?

xiv. பபாருட்கள், ெரக்குகண் தெமிதது 
ணவப்பதறகான இ்டவெதிகள்?

xv. தி்டக்கழிவு மறறும் திரவ பவ்ளிதயறறஙகண்க் 
ணகயாள்வதறகான இ்டவெதிகள்?

xvi. பெயல்பாட்டு பைியா்ர்கள் நீண்ட காைம் 
வாழ்வதறகான வடீ்டு வெதிகள்?

xvii. கட்டுமானம் அல்ைது பெயல்பாட்டின்தபாது 
புதிய ொணை, ரயில் அல்ைது க்டல்வழி 
வாகனப் தபாக்குவரதது ?

xviii. புதிய ொணை, ரயில் அல்ைது நீர்வழி 
தபாக்குவரதது உள்கட்்டணமப்பு, புதிய 
அல்ைது மாறறப்பட்்ட ொணைப் பாணதகள், 
ரயில் நிணையஙகள், துணறமுகஙகள், விமான 
நிணையஙகள் ஊள்்ளிட்்டணவ உட்ப்ட?

xix. வாகனப் தபாக்குவரததில் மாறறம் 
விண்விக்கக்கூடிய வணகயில் பயன்பாட்டில் 
இருக்கும் தபாக்குவரததுப் பாணதகள் 
அல்ைது உட்கட்்டணமப்ணப மூ்டல் அல்ைது 
திணெதிருப்பல்?

xx. புதிய அல்ைது திணெதிருப்பப்பட்்ட ,மின்பகிர் 
த்டஙகள் அல்ைது குழாயத த்டஙகள்?

xxi. தடுப்பணமததல், அணை கட்டுதல், ெிறுபாைம் 
கட்டுதல், நீர்நிணைகள் மறறும் நீர்வாழ் 
உயிர்க்ளின் நீரியணை ெீரணமததல் அல்ைது 
மாறறஙகள்?. 

xxii. ஓண்டக்ளின் குறுக்தக அணமநதணவ?

xxiii. நிைததடி அல்ைது தமறபரப்பு நீர்வ்ததிைிருநது 
நீணர  பிரிதபதடுததல் அல்ைது இ்டமாறறம்? 

xxiv. வடிகால் அல்ைது வழிநததா்டணை 
பாதிக்கும் வணகயில் நீர் நிணைக்ளிதைா நிை 
தமறபரப்பிதைா மாறறஙள்? 



72

xxv. கட்டுமானம், பெயல்பாடு அல்ைது 
நீக்கததுக்கான தவணையாட்கள், பபாருட்க்ளின் 
தபாக்குவரதது?

xxvi. நீண்டகாை அகறறல், நீக்கம், மறுெீரணமப்புப் 
பைிகள்?

xxvii. நீக்கததின்தபாது சுறறுச்சூழைில் தாக்கம் 
பெலுததும் வணகயில் நிகழும் பெயல்பாடு?

xxviii. தறகாைிகமாக நிரநதரமாக ஒரு பகுதியில் 
ஆட்குவிப்பு?

xxix. அநநிய உயிரினஙகண்ப் புதிதாகக் 
பகாணடுவருதல்?

xxx. அநதப் பகுதிணய பிறப்பி்டமாகக் பகாண்ட 
உயிரினஙகள் மறறும் மரபணுப் பன்ணம 
இழப்பு?

xxxi. தவறு பெயல்கள் எணவதயனும்?

19. மனளித உ்டல்நைம் அல்ைது சுறறுச்சூழலுக்கு தகடு விண்விக்கக்கூடிய அல்ைது மனளித 
உ்டல்நைம் குறிதது உைணமயான அல்ைது உைரப்பட்்ட ஆபததுகள் குறிதத அச்ெஙகண் 
விண்விக்கக்கூடிய பபாருட்கள் அல்ைது பண்டஙகண்ப் பயன்படுதததல், தெமிதது ணவததல், 
தபாக்குவரதது, ணகயாள்தல் அல்ைது தயாரிததல்.

தகவல்/ெரிபார்ப்பு பட்டியல் உறுதிப்பாடு ஆம்/இல்ணை பதா்டர்புண்டய விவரஙகள் 
(ொததியப்படும் 
இ்டஙக்ளிபைல்ைாம் 
ததாராயமான அ்வுகள்/
விகிதஙகளு்டன்) தகவல் 
தரவின் ஆதாரதது்டன்

i. (அபாயகரமான ரொயனஙக்ளின் உறபததி 
தெமிததல் மறறும் இறக்குமதி பெயதல் 
விதிக்ளின்படி-(அ.ர.உ.தெ.இ.விதிகள்) மனளித 
உ்டல்நைததுக்தகா சுறறுச்சூழலுக்தகா 
(தாவரஙகள். விைஙகுகள், நீர் வழஙகல்) 
ஆகியவறறுக்கு தகடு விண்விக்கக்கூடிய 
பபாருட்கள் அல்ைது பண்டஙக்ளின் 
பயன்பாடு?

ii. தநாய ஏறபடுதைில் மாறறஙகள் அல்ைது 
பதாறறு தநாய பரப்பும் உயிர்களுக்கு (எ.கா 
பூச்ெிகள், நீர் மூைம் பரவு தநாயகள்) பாதிப்பு

iii. மக்கள் நைணன பாதிததல் எ.கா-மக்க்ளின் 
வாழ்நிணைணய மாறறுதல்?

iv. இநதத திட்்டததால் பாதிக்கப்படும் எ்ளிதில் 
பாதிப்பண்டயக் கூடிய பிரிவினர் (எ.கா- 
மருததுவமணனயில் இருக்கும் தநாயா்ளிகள், 
குழநணதகள், முதிதயார் உள்்ளிட்த்டார்).

v. மறற காரைஙகள் எணவதயனும்?
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20. மாசுபடுததிகள், அபாயகரமான, நச்சுததன்ணம அல்ைது உ்டல்நைதணத பகடுக்கக்கூடிய 
பபாருட்கண் காறறில் கைக்க விடுதல் (கிதைாகிராம் ஒரு மைிதநரததுக்கு)

தகவல்/ெரிபார்ப்பு பட்டியல் உறுதிப்பாடு ஆம் / 
இல்ணை

பதா்டர்புண்டய விவரஙகள் 
(ொததியப்படும் 
இ்டஙக்ளிபைல்ைாம் 
ததாராயமான அ்வுகள்/
விகிதஙகளு்டன்) தகவல் 
தரவின் ஆதாரதது்டன்.

i. நிணையான அல்ைது அணெயும் 
மூைஙக்ளிைிருநது புணதபடிவ எரிபபாருண் 
எரிப்பதால் பவ்ளியாகும்  உமிழ்வுகள்?

ii. உறபததிச் பெயல்முணறக்ால் 
பவ்ளியி்டப்படும் உமிழ்வுகள்?

iii. ஆணைகள், உபகரைஙகள் உட்ப்ட கட்டுமானப் 
பைிக்ால் பவ்ளியாகும் உமிழ்வுகள்?

iv. கட்டுமானப் பபாருட்கள், ொக்கண்ட 
மறறும் கழிவுகள் உட்ப்ட பபாருட்கண்க் 
ணகயாள்வதால் பவ்ளியாகும் தூெி அல்ைது 
துர்நாறறம்?

v. கழிவுகண் எரிப்பதால் பவ்ளியாகும் 
உமிழ்வுகள்?

vi. திறநத காறறு பவ்ளியில் கழிவுகண் 
எரிப்பதால் பவ்ளியாகும் உமிழ்வுகள்? 

vii. மறற மூைஙக்ளிைிருநது பவ்ளியாகும் 
உமிழ்வுகள்?

21. இணரச்ெல், அதிர்வுகள் ஏறபடுதல், ஒைி, பவப்ப உமிழ்வு

தகவல்/ெரிபார்ப்பு பட்டியல் உறுதிப்பாடு ஆம்/இல்ணை பதா்டர்புண்டய விவரஙகள் 
(ொததியப்படும் 
இ்டஙக்ளிபைல்ைாம் 
ததாராயமான அ்வுகள்/
விகிதஙகளு்டன்) தகவல் 
தரவின் ஆதாரதது்டன்

i. விணெப்பபாறிகள், காறதறாட்்டக் கருவிகள், 
பநாறுக்கிகள் தபான்ற  உபகரைஙகண் 
இயக்குதைிைிருநது?

ii. பதாழிைகச் பெயல்முணறகள் அல்ைது அணதப் 
தபான்ற பெயல்முணறக்ளிைிருநது?

iii. கட்டுமானம் அல்ைது தகர்ப்புப் 
பைிக்ளிைிருநது?

iv. பவடிக்கணவததல் அல்ைது பபாருட்கண் 
குவிதது ணவததைிைிருநது?

v. கட்டுமான அல்ைது பெயல்பாட்டு 
தபாக்குவரததிைிருநது?
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vi. ஒைியூட்்டல் அல்ைது கு்ளிரூட்்டல் 
அணமப்புக்ளிைிருநது?

vii. தவறு வழிகள் மூைமாக?

22. நிைததிதைா ொக்கண்ட, தமறபரப்பு, நிைததடி க்டதைார நீர்க்ளிதைா க்டைிதைா மாெபடுததிகண் 
கைப்பதால் நிைம் அல்ைது நீர் மாெண்டயும் ஆபதது

தகவல்/ெரிபார்ப்பு பட்டியல் உறுதிப்பாடு ஆம்/இல்ணை பதா்டர்புண்டய விவரஙகள் 
(ொததியப்படும் 
இ்டஙக்ளிபைல்ைாம் 
ததாராயமான அ்வுகள்/
விகிதஙகளு்டன்) தகவல் 
தரவின் ஆதாரதது்டன்

i. அபாயகரமான பபாருட்கண்க் ணகயாள்தல், 
தெமிததல், பயன்படுததுதல் அல்ைது 
கெியவிடுதல் ஆகியவறறிைிருநது?

ii. நீர் அல்ைது நிைததில் கைக்கும் 
ொக்கண்ட அல்ைது இதர திரவக் கழிவுகள் 
பவ்ளிதயறறததிைிருநது (எதிர்பார்க்கப்படும் 
பவ்ளிதயறற முணறணம)?

iii. காறறில் உமிழப்பட்்ட மாசுபடுததிகள் நிைம் 
அல்ைது நீரில் கைப்பதிைிருநது?

iv. தவறு வழிகள் மூைமாக?

v. இநத மூைஙக்ளிைிருநது பவ்ளியாகும் 
மாசுபடுததிகள் நீண்ட காைம் சுறறுச்சூழைில் 
குவியும் ஆபதது இருக்கிறதா?

23. திட்்டததின் கட்டுமானம் அல்ைது பெயல்பாட்டின்தபாது மனளித உ்டல்நைம் அல்ைது சுறறுச்சூழணை 
பாதிக்கக்கூடிய விபததுகள் நிகழும் ஆபதது

தகவல்/ெரிபார்ப்பு பட்டியல் உறுதிப்பாடு ஆம்/இல்ணை பதா்டர்புண்டய விவரஙகள் 
(ொததியப்படும் 
இ்டஙக்ளிபைல்ைாம் 
ததாராயமான அ்வுகள்/
விகிதஙகளு்டன்) தகவல் 
தரவின் ஆதாரதது்டன்

i. அபாயகரமான பபாருட்கண்ச் தெகரிததல், 
ணகயாள்தல், பயன்படுததுதல் அல்ைது 
தயாரிததல் ஆகியவறறின் மூைக் நிகழ்வும் 
பவடிப்புகள். கெிவுகள், தீவிபததுகள் 
உள்்ளிட்்டவறறிைிருநது?

ii. தவறு ஏதாவது காரைஙகள் மூைமாக? 

iii. சுறறுச்சூழைில் பாதிப்ணப விண்விக்கும் 
அ்வுக்கு இநதத திட்்டம் இயறணகச் 
ெீறறஙக்ால் (எ.கா பவள்்ம், நிைநடுக்கம், 
நிைச்ெரிவு, திடீர் கனமணழ உள்்ளிட்்டணவ) 
இநதத திட்்டம் பாதிக்கப்ப்டக்கூடுமா?
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24. சுறறுச்சூழல் பாதிப்புகண்தயா, அநதப் பகுதியில் பெயைில் இருக்கும அல்ைது 
திட்்டமி்டப்பட்டிருக்கும் மறற பெயல்பாடுகளு்டன், ஒட்டுபமாதத தாக்கததுக்கான 
ொததியப்பாண்டதயா விண்விக்கக்கூடிய கருததில்பகாள்் தவணடிய காரைிகள் 
(பின்விண்வான வ்ர்ச்ெி தபான்றணவ), 

தகவல்/ெரிபார்ப்பு பட்டியல் உறுதிப்பாடு ஆம்/இல்ணை பதா்டர்புண்டய விவரஙகள் 
(ொததியப்படும் 
இ்டஙக்ளிபைல்ைாம் 
ததாராயமான அ்வுகள்/
விகிதஙகளு்டன்) தகவல் 
தரவின் ஆதாரதது்டன்

i. உதவிகரமான வெதிகள் வ்ர்ச்ெி, துணை 
வ்ர்ச்ெி, அல்ைது திட்்டததால் தூண்டப்பட்்ட 
சுறறுச்சூழல் மீது தாக்கம் பெலுததக்கூடிய 
வ்ர்ச்ெி ஆகியவறறுக்கு வழிவகுததல் எ.கா- 
உதவிகரமான உள்கட்்டணமப்பு (ொணைகள், 
மின் தெணவ, கழிவு அல்ைது கழிவுநீர் 
தமைாணணம, உள்்ளிட்்டணவ); வடீ்டு வெதி; 
விநிதயாகச் ெஙகைி மறறும் கண்டநிணைத 
பதாழிைகஙகள்: தவறு ஏததனும்?

ii. த்ததின் பிநணதய-பயன்பாட்டுக்கு வழி 
வகுததல், இது சுறறுச்சூழைில் தாக்கம் 
பெலுததக்கூடியதா?

iii. பிறகாை வ்ர்ச்ெிகளுக்கு 
முன்னுதாரைஙகண் உருவாக்குதல்?

iv. பெயைில் இருக்கும் அல்ைது 
திட்்டமி்டப்பட்டுள்் இதத தபான்ற 
விண்வுகண்க் பகாண்ட திட்்டஙகள் 
அருகில் இருப்பதால் விண்யும் பமாதத 
ஒட்டுவிண்வுகண்க் பகாணடிருததல்?

25. இநதத திட்்டததின் மீது ஏததனும் நீதிமன்ற வழக்கு நிலுணவயில் உள்்தா? (ஆம்/இல்ணை): ஆம் 
என்றால் விவரஙகண்த தருக

26. சுறறுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) ெட்்டம்/ காறறு (மாசு தடுப்பு & கட்டுப்பாடு) ெட்்டம்/நீர் (மாசு தடுப்பு & 
கட்டுப்பாடு) ெட்்டததின் கீழ் ஏததனும் உததரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? (ஆம்/இல்ணை): ஆம் 
என்றால் விவரஙகண்த தருக.

27. இணைக்கப்ப்ட தவணடிய ஆவைஙகள்

அ. ொததியக்கூறு முன் அறிக்ணகயின் நகணைப் பதிதவறறிடுக (பி.டி.எஃப் வடிவில்தான் 
பதிதவறற தவணடும்)

ஆ. த்வணமப்பு (Layout) திட்்டததின் நகணைப் பதிதவறறிடுக (பி.டி.எஃப் வடிவில்தான் பதிதவறற 
தவணடும்)

இ. திட்்டதணத முன்பமாழிபவர் அல்ைது அவரால் அஙகீகரிக்கப்பட்்ட நபரின் ணகபயாப்பதது்டன் 
கூடிய கடிததணதப் பதிதவறறிடுக (பி.டி.எஃப் வடிவில்தான் பதிதவறற தவணடும்)

ஈ. பயனா்ளி முகணமயின் ொர்பாக இநத விணைப்பதணத தமறபகாள்ளும் நபருக்கு ஆதரவாக 
திட்்டதணத முன்பமாழிபவரின் ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட அஙகீகரிப்புக் கடிதததின் நகணைப் 
பதிதவறறிடுக (பி.டி.எஃப் வடிவில்தான் பதிதவறற தவணடும்)
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28. உறுதிபமாழி

இதன் மூைம் நான், இநத விணைப்பததிலும் அதனு்டன் இணைக்கப்பட்டுள்் 
ஆவைஙக்ளிலும் பகாடுக்இஙகு பகாடுக்கப்பட்டுள்் தரவுகள், தகவல்கள் அணனததும் என் 
அறிவிக்கும் நம்பிக்ணகக்கும் எட்டியவணர உணணமயானணவ என்று உறுதிய்ளிக்கிதறன்.  
எநதக் கட்்டததிலும் தரவுகள், தகவல்க்ளின் ஏததனும் ஒரு பகுதி தவறு என்தறா தவறாக 
வழிந்டததுவதாகதவா இருப்பது கண்டறியப்பட்்டால் திட்்டம் நிராகரிக்கப்படும். திட்்டததுக்கு 
ஏததனும் ஒப்புதல் அ்ளிக்கப்பட்டிருநதால் அது திரும்பப்பபறறுக்பகாள்்ப்படும், அதறகான 
விண்வுகண்யும் பெைவுகளுக்கும் நாஙகத் பபாறுப்பு என்பணத அறிநதிருக்கிதறன். 
தமறகூறியவறறுக்கு தமைாக தவபறநத பெயல்பாடு/கட்டுமானம்/விரிவாக்கப் பைியும் 
எஙக்ால் எடுததுக்பகாள்்ப்ப்ட வில்ணை என்றும் இதன் மூைம் உறுதிய்ளிக்கிதறன். 

பபயர்: பதவி: நிறுவனம்: முகவரி

குறிப்பு

க்டதைார ஒழுஙகாறறு மண்டை (க.ஒ.ம.) அறிவிக்ணக 2019இன் கீழ் ஒப்புதல் பபறப்ப்ட 
தவணடிய திட்்டம் என்றால் (குறிப்பு விதிமுணறகள் (Terms of Reference-ToR) கட்்டததில்) க.ஓ.ம 
பதா்டர்பாக அஙகீகரிக்கப்பட்்ட முகணமக்ால் உரியவணகயில் எல்ணைகள் நிர்ையிக்கப்பட்்ட 
திட்்ட பெயல்பாடுகண்க் காணபிக்கும் க.ஒ.ம வணரப்டமும், (சுறறுச்சூழல் ஒப்புதல் 
கட்்டததில்) மாநிை க்டதைார தமைாணணம ஆணையததின் பரிநதுணரகளும் விணைப்பதது்டன் 
இணைததுக் பகாடுக்கப்ப்ட தவணடும். அதத தநரம் க.ஒ.ம அறிவிக்ணக 2019இன் விதிக்ளின்கீழ் 
க.ஒ.மண்டைஙக்ளில் நிகழும் பெயல்பாடுகளுக்கான ஒப்புதணைப் பபறுவதறகான பைிகளும் 
நண்டபபற தவணடும். 

ததெிய பூஙகாஙகள். ெரைாையஙகள், உயிர்க்தகா்க் காப்பகஙகள், வன விைஙகுகளுக்கான 
வைணெப் பாணதகள் ஆகியவறறிைிருநது 10 கி.மீ பதாணைவுக்குள் அணமநதுள்் திட்்டம் 
என்றால் திட்்டதணத முன்பமாழிபவர், இநதப் பகுதிகள் மறறும் திட்்டததின் அணமவி்டதணதக் 
குறிக்கும், வன உயிர் தணைணமப் பாதுகாவைரால் அஙகீகரிக்கப்பட்்ட , வணரப்டதணத வன உயிர் 
தணைணமப் பாதுகாவைரின் பரிநதுணரகள் அல்ைது கருததுகளு்டன் (சுறறுச்சூழல் முன் ஒப்புதல் 
கட்்டததில்) தாக்கல் பெயய தவணடும். 

ஆயவு/சுறறுச்சூழல் முன் அனுமதிக்கான விணைப்பம், அதறகு அடுதது அவவப்தபாது 
ததணவப்படும் பத்ளிவுபடுததல், வல்லுநர் குழுவின் மதிப்படீ்டுக் கூட்்டததில் திட்்டதணத 
முன்பமாழிநதவர் ொர்பாக பஙதகறபது என  அணமச்ெகதது்டனான அணனதது பதா்டர்பா்டல்கண்யும் 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட ணகபயாப்பமிட்்டவர் மட்டுதம பெயய முடியும். குறிப்பிட்்ட திட்்டததின் 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட ணகபயாப்பமிட்்டவராகச் பெயல்படுவதறகான அஙகீகாரதணத நிரூபிப்பதறகான 
ஆவைதணத அஙகீகரிக்கப்பட்்ட ணகபயாப்பமிட்்டவர் அ்ளிக்க தவணடும். 
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வரிணெ 
எண

பபாருள் விவரஙகள்

1 நிலச் சூழல்

1.1 சுறறுப்புறஙகளு்டன் ஒததுப்தபாகாத திட்்டததில்  தறதபாதுள்் 
நிைப்பயன்பாட்டில் கைிெமான மாறறதமறபடுமா? (முன்பமாழியப்பட்்ட 
நிைப்பயன்பாடு, அப்பகுதியின் அஙகீகரிக்கப்பட்்ட முதன்ணமத திட்்டம் 
/ தமம்பாட்டுத திட்்டததிறகு இைஙக தவணடும். நிைப்பயன்பாட்டில் 
மாறறம்  (ஏததனும் இருநதால்) மறறும் தகுதிவாயநத அதிகாரியி்டமிருநது 
ெட்்டரீதியான ஒப்புதல் ஆகியணவ  ெமர்ப்பிக்கப்ப்ட தவணடும்) 

1.2 அணனதது முக்கிய திட்்டத ததணவகண்யும்  பரப்ப்வு, கட்்டப்பட்்ட 
நிைப்பரப்பு, நீர் நுகர்வு, மின் ததணவ, இணைப்புணம, ெமூக வெதி வ்ாகஙகள், 
வாகன நிறுததத ததணவகள் தபான்றவறறின் அடிப்பண்டயில் பட்டியைிடுக. 

1.3 முன்பமாழியப்பட்்ட த்ததிறகு அருகில் இருக்கும் வெதிக்ளில், 
முன்பமாழியப்பட்்ட பெயல்பாட்டின் தாக்கஙகள் என்ன? (திறநதபவ்ளி, ெமூக 
வெதி வ்ாகஙகள், தறதபாதுள்் நிைப்பயன்பாட்டின் விவரஙகள், உள்ளூர் 
சூழைியலுக்கு இண்டயூறு தபான்றணவ). 

1.4 அரிப்பு, நிைச்ெரிவு மறறும் உறுதியறற தன்ணம ஆகியவறறின் விண்வாக 
ஏததனும் குறிப்பி்டததக்க நிை இண்டயூறு ஏறபடுமா? (மண வணக, 
ொயவு பகுப்பாயவு, நிைச்ெரிவு பாதிப்பு, நிை அதிர்வு தபான்ற விவரஙகள் 
பகாடுக்கப்ப்டைாம்).

1.5 ஏததனும் இயறணக வடிகால் அணமப்புகண் மாறறுவது இததிட்்டததில் 
உட்படுமா? (முன்பமாழியப்பட்்ட திட்்டத த்ததிறகு அருகிலுள்் இயறணக 
வடிகால் விவரஙகண்க்காட்டும் ஒரு  ெமவணரவு வணரப்டதணதக் 
பகாடுக்கவும்) 

1.6 கட்டுமான ந்டவடிக்ணககள்-பவட்டுதல், நிரப்புதல், பணபடுததல்  
தபான்றவறறில் அ்டஙகியுள்் மணதவணைக்ளின்  அ்வுகள் என்ன 
(ெம்பநதப்பட்்ட மணதவணைக்ளின் அ்வுகள்,  த்ததிறகு பவ்ளியில் 
இருநது வரும் நிரவுப் பபாருள்க்ளின் தபாக்குவரதது  தபான்றணவ குறிதத 
தகவல்கண்க் பகாடுக்கவும்) 

பிற்சேர்க்கை - III 

(உட்கூறு 11-ஐப் பார்ககைவும்) 

படிவம் -1 ஏ 

(அட்்டவணையின் உருப்படி 42 மறறும் 43இல் 'ஆ 2' பிரிவின் கீழ் பட்டியைி்டப்பட்்ட  
கட்்ட்டம் அல்ைது கட்டுமானத திட்்டஙகளுக்கு மட்டும்)

 சுறறுச்சூழல் தா்ககை சேரிபாரப்புப் பட்டியல் 

(திட்்ட முன்பனடுப்பா்ர்கள் முழுத தகவணை வழஙகுவதும், ததணவயான இ்டஙக்ளில்  
படிவதது்டன் வி்க்கக் குறிப்புகண் இணைதது, முன்பமாழியப்பட்்ட சுறறுச்சூழல் தமைாணணமத 

திட்்டம் மறறும் கணகாைிப்புத திட்்டதது்டன் ெமர்ப்பிப்பதும் அவெியம்)
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1.7 கட்டுமான காைததில் நீர் வழஙகல், கழிவுகண்க் ணகயாளுதல் தபான்ற 
விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும்.

1.8 தாழ்வான பகுதிகள் மறறும் நன்பெய நிைஙகள் மாறறியணமக்கப்படுமா? 
(முன்பமாழியப்பட்்ட பெயல்பாட்்டால் தாழ்வான மறறும் நன்பெய நிைஙகள் 
எவவாறு   மாறறியணமக்கப்படுகின்றன என்ற விவரஙகண் வழஙகவும்) 

1.9 கட்டுமானததின் தபாது ஏறபடும் கட்டுமான ெிதிைஙகள் மறறும் கழிவுகள், 
சுகாதார அபாயதணத ஏறபடுததுமா? (கட்டுமானத பதாழிைா்ர்கள் உட்ப்ட 
கட்டுமானததின் தபாது உண்டாகும் பல்தவறு  வணகயான கழிவுக்ளின் 
அ்வு மறறும் அவறணற அகறறும் வழிமுணறகண்க் பகாடுக்கவும்) 

2 நீரச் சூழல் 

2.1 முன்பமாழியப்பட்்ட திட்்டததிறகான பமாதத நீர்த ததணவணய பல்தவறு 
பயன்பாடுகளுக்கான ததணவக்ாகத தனளிததனளியாகக் பகாடுக்கவும். நீர் 
ததணவ எவவாறு பூர்ததி பெயயப்படும்? ஆதாரஙகள் மறறும் அ்வுகண்க் 
குறிப்பி்டவும் மறறும் நீர் இருப்பு அறிக்ணகணய வழஙகவும்.

2.2 முன்பமாழியப்பட்்ட நீர் மூைததின் திறன் (நம்பததகுநத பாயவு அல்ைது 
மகசூல்) என்ன? 

2.3 ஒரு நகராட்ெி மூைவ்ததிைிருநது வழஙகப்ப்டாவிட்்டால், ததணவப்படும் 
நீரின் தரம் என்ன, ? (நீரின் புறநிணை, தவதியியல், உயிரியல் பணபுகண், 
அதன் தரவணகணமயு்டன் வழஙகுக) 

2.4 சுததிகரிக்கப்பட்்ட கழிவுநீணர மறுசுழறெி பெயவதன் மூைம் எவவ்வு நீர் 
ததணவணய பூர்ததி பெயய முடியும்? (அ்வு, மூைஙகள் மறறும் பயன்பாடு 
பறறிய விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும் ) 

2.5 மறற பயனா்ளிக்ளி்டமிருநது தணைணீரத திருப்ப தவணடியிருக்குமா? 
(தயவுபெயது தறதபாதுள்் பயன்பாடுகள் மறறும் நுகர்வு அ்வுக்ளில் 
திட்்டததின் தாக்கஙகண் மதிப்பி்டவும்) 

2.6 முன்பமாழியப்பட்்ட பெயல்பாட்டிைிருநது உண்டாகும் கழிவுநீரில் நுணமாறற   
மாசு சுணம என்ன? (முன்பமாழியப்பட்்ட பெயல்பாட்டிைிருநது உருவாக்கப்படும் 
கழிவுநீரின் அ்வு மறறும் கைணவ பறறிய விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும்) 

2.7 நீர் தெகரிப்பிைிருநது பூர்ததி பெயயப்பட்்ட நீர்த ததணவகள் குறிதத விவரஙகண்க் 
பகாடுக்கவும்? உருவாக்கப்பட்்ட வெதிக்ளின் விவரஙகண்யும் தருக.

2.8 நீண்ட காை அடிப்பண்டயில் பிநணதய கட்டுமானக் கட்்டததில் பரப்ப்வின் 
ஓடுத் பணபுகள் (அ்வு மறறும் தரம்) குறிதத, முன்பமாழியப்பட்்ட 
திட்்டததின் காரைமாக ஏறபடும் நிைப்பயன்பாட்டு மாறறஙக்ளின் தாக்கம் 
என்ன? இது எநத வணகயிலும் பவள்்ம் அல்ைது நீர் பவ்ளிதயறற 
ெிக்கல்கண் தமாெமாக்குமா? 

2.9 நிைததடி நீரின் மீது இததிட்்டததின் தாக்கஙகள் என்ன? (நிைததடி நீணர 
எடுப்பது இருக்குமா; நிைததடி நீர் அட்்டவணை, மறு ஊட்்டம் பெயயும் திறன் 
மறறும் உரிய அதிகார அணமப்பி்டமிருநது பபறப்பட்்ட ஒப்புதல், ஏததனும் 
இருநதால்) 

2.10 நிைம் மறறும் நீரகஙகண் மாசுபடுததும் கட்டுமான ந்டவடிக்ணகக்ளில் 
இருநது வரும்  வழிவுநீதராட்்டதணதத  தடுக்க என்ன முன்பனச்ெரிக்ணககள் 
/ ந்டவடிக்ணககள் எடுக்கப்படுகின்றன? (அ்வுகள் மறறும் பாதகமான 
விண்வுகண்த தவிர்ப்பதறகு எடுக்கப்பட்்ட ந்டவடிக்ணககள் பறறிய 
விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும்) 
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2.11 த்ததிறகுள் இருநது வரும் பவள்் நீர் எவவாறு ணகயா்ப்பபடுகிறது? 
(இப்பகுதியில் பவள்்ம் வராமல் இருக்க ஏறபாடு பெயயப்பட்டுள்் 
விதிகள் மறறும் ெமவணரவு நிணைகள் அ்டஙகிய த்வணமப்பு்டன் வடிகால் 
வெதிக்ளின் விவரஙகண் வழஙகுக ) 

2.12 குறிப்பாக உச்ெ காைததில் கட்டுமானத பதாழிைா்ர்கண் பைியிைிறுததுவது 
திட்்டத த்தணதச் சுறறி காதாரமறற நிணைணமகளுக்கு வழிவகுக்குமா? 
(ெரியான வி்க்கதது்டன் நியாயப்படுததவும்) 

2.13 கழிவுநீர் தெகரிப்பு, சுததிகரிப்பு  மறறும் பாதுகாப்பான அகறறல் 
ஆகியவறறிறகு  த்ததில் என்ன வெதிகள் வழஙகப்படுகின்றன ? (கழிவு நீர் 
உறபததியின் அ்வு,  மறுசுழறெி மறறும் கழிவகறறலுக்கான பதாழில்நுட்பம் 
& வெதிக்ளின்  சுததிகரிப்பு திறன் பறறிய விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும்) 

2.14 சுததிகரிக்கப்பட்்ட கழிவுகள், கழிப்பி்டஙகண்த தூயணமப்படுதத அல்ைது 
தவறு எநத பயன்பாட்டிறகும் பயன்படுததப்பட்்டால், இரட்ண்டக் குழாயணமப்பு 
முணற குறிதத விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும். 

3. தாவரச் சசேறிவு

3.1 பல்லுயிர்ப் பபருக்கததிறகு திட்்டததினால் அச்சுறுததல் ஏததனும் உள்்தா? 
(உள்ளூர் சூழல்மண்டைதணதப்பறறி, அதன் தனளிததுவமான அம்ெஙகளு்டன் 
(ஏதாவது இருப்பின்), ஒரு வி்க்கதணதக் பகாடுக்கவும்) 

3.2 கட்டுமானததில் தாவரவ்ஙகண் பரநத அ்வில் அகறறுதல் அல்ைது  
மாறறியணமததல் உட்படுமா ? (திட்்டததால்  பாதிக்கப்பட்்ட மரஙகள் மறறும் 
தாவரஙகள்  பறறிய விரிவான கைக்ணக வழஙகுக ) 

3.3 முக்கியமான த் அம்ெஙக்ளில் ஏறப்டக்கூடிய பாதிப்புகண்க் குணறக்க, 
எடுக்க உதததெிக்கப்பட்்ட ந்டவடிக்ணககள் யாணவ? (பபாருததமான ஒரு 
த்வணமப்புத திட்்டதது்டன் மரதததாட்்டம் அணமததல், நிைப்பணபடுததல், 
நீர்நிணைகண் உருவாக்குதல் தபான்றவறறுக்கான முன்பமாழிவு 
விவரஙகண் பகாடுக்கவும் ) 

4 விலஙகைினதசதாகுப்பு 

4.1 பூமி மறறும் நீர்வாழ் விைஙகினஙக்ளின் இ்டப்பபயர்ச்ெி இருக்குமா அல்ைது 
அவறறின் இயக்கததிறகு தண்டகண் உருவாக்க ொததியக்கூறுகள் உண்டா? 
விவரஙகண் வழஙகுக.

4.2 அப்பகுதியின் பறணவயினஙக்ளில் ஏததனும் தநரடி அல்ைது மணறமுக 
தாக்கஙகள் உள்்தா? விவரஙகண் வழஙகுக.

4.3 விைஙகினஙக்ளில் ஏறபடும் தமாெமான தாக்கஙகண்த தைிக்க 
தாழ்வாரஙகள், மின் ஏைிகள் தபான்ற ந்டவடிக்ணககண் பரிநதுணரக்கவும். 

5 கைாறறுச் சூழல் 

5.1 இநத திட்்டம் வ்ளிமண்டை வாயுக்க்ளின் பெறிணவ அதிகரிதது, மறறும் 
பவப்ப தீவுகண் விண்விக்குமா? (முன்பமாழியப்பட்்ட கட்டுமானஙக்ளின் 
விண்வாக அதிகரிதத தபாக்குவரதது உறபததிணயக் கைக்கில் 
எடுததுக்பகாள்வதன் மூைம், நுணதுகள் விரவல் மாதிரிக்ளின் அடிப்பண்டயில் 
கைிக்கப்பட்்ட மதிப்புகளு்டன் காறறின் பின்னைி  தர நிணைக்ளின் 
விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும்) 

5.2 தூெி, புணக, துர்நாறறம் வசீும் அல்ைது பிற அபாயகரமான வாயுக்க்ளின் 
உறபததியால் ஏறபடும் பாதிப்புகள் என்ன? (அணனதது வானளிணை அ்வுருக்கள் 
பதா்டர்பான விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும்) 
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5.3 இநதத திட்்டம் வாகனஙகளுக்கான நிறுததுமி்டததின் பறறாக்குணறணய 
உருவாக்குமா? (தறதபாணதய தபாக்குவரதது உள்கட்்டணமப்பின் விவரஙகள் 
மறறும் திட்்டத த்ததிறகு நுணழவு மறறும் பவ்ளிதயறுமி்டஙக்ளில் 
தபாக்குவரதது தமைாணணம உள்்ளிட்்ட முன்தனறறததிறகாக 
முன்பமாழியப்பட்்ட ந்டவடிக்ணககள் குறிதத விவரஙகண்த தரவும் )

5.4 உட் ொணைகள், மிதிவணடித த்டஙகள், பாதொரி பாணதகள், நண்டபாணதகள் 
தபான்றவறறின் இயக்க முணறணமக்ளின் விவரஙகண், ஒவபவாரு பிரிவின் 
கீழும் உள்் பரப்ப்வு்டன் வழஙகுக)

5.5 தபாக்குவரதது ெததம் மறறும் அதிர்வுக்ளில் குறிப்பி்டததக்க அதிகரிப்பு 
இருக்குமா? (ஆதாரஙக்ளின் விவரஙகண்யும்,தமறகூறியவறணறத தைிக்க 
முன்பமாழியப்பட்்ட ந்டவடிக்ணககண்யும் பகாடுக்கவும்.) 

5.6 டி.ஜி. பெட் (டீெல் மின்னாக்கி)  மறறும் பிற ொதனஙக்ால், ஒைி அ்வுகள் 
மறறும் அதிர்வு மறறும்  சுறறுப்புறக் காறறின் தரம் ஆகியவறறில் திட்்ட 
த்தணதச் சுறறி என்ன பாதிப்பு இருக்கும்? விவரஙகண் வழஙகவும். 

6 அழகைியல்

6.1 முன்பமாழியப்பட்்ட கட்டுமானஙகள் எநத வணகயிலும் ஒரு காட்ெி, 
கணணுக்கினளிய வெதி அல்ைது நிைப்பரப்புகளுக்கு இண்டயூறு விண்விக்குமா? 
இநத பரிெீைணனகள் திட்்ட முன்பமாழிபவர்க்ால்  கைக்கில் எடுததுக் 
பகாள்்ப்படுகிறதா? 

6.2 தறதபாதுள்் கட்்டணமப்புக்ளில் புதிய கட்டுமானஙக்ளினால்  ஏததனும் 
தமாெமான தாக்கஙகள் ஏறபடுமா? கைக்கில் எடுததுக் பகாள்்ப்பட்்டணவ 
என்பனன்ன? 

6.3 வடிவணமப்பு அ்வுதகால்கண் பாதிக்கும் நகர்ப்புற வடிவம் மறறும் நகர்ப்புற 
வடிவணமப்பு குறிதத உள்ளூர்க் கருததாயவுகள் ஏததனும் உள்்தா? அணவ 
பவ்ளிப்பண்டயாக பதரிவிக்கப்ப்டைாம். 

6.4 அருகில் ஏததனும் மானு்டவியல் அல்ைது பதால்பபாருள் இ்டஙகள் அல்ைது 
கணைப்பபாருட்கள் உள்்தா? முன்பமாழியப்பட்்ட த்ததின் அருகிலுள்் 
தவறு ஏததனும் குறிப்பி்டததக்க அம்ெஙகள் கருதப்பட்்டால் எடுததுணரக்கவும். 

7 சேமூகை-சபாருளாதார ்நா்ககைஙகைள் 

7.1 இநத முன்பமாழிவு உள்ளூர் மக்க்ளின் மக்கள்பதாணகக் கட்்டணமப்பில் 
ஏததனும் மாறறஙகண் ஏறபடுததுமா? விவரஙகண் வழஙகவும். 

7.2 முன்பமாழியப்பட்்ட திட்்டதணதச் சுறறி தறதபாதுள்் ெமூக உள்கட்்டணமப்பு 
விவரஙகண்க் பகாடுக்கவும். 

7.3 இததிட்்டம் உள்ளூர் ெமூகஙகளுக்கு தமாெமான விண்வுகண் ஏறபடுததுமா, 
புனளித த்ஙகளுக்கு இண்டயூறு அல்ைது பிற கைாச்ொர  விழுமியஙகளுக்கு 
பாதிப்பு ஏறபடுததுமா? முன்பமாழியப்பட்்ட பாதுகாப்புகள் என்ன? 

8 கைட்டுமானப் சபாருள்கைள் 

8.1 அதிக ஆறறல் பகாண்ட கட்டுமானப் பபாருட்க்ளின் பயன்பாட்ண்ட 
உள்்்டக்கியிருக்கைாம். கட்டுமானப் பபாருட்கள் ஆறறல் திறணமமிகு 
பெயல்முணறக்ளில் தயாரிக்கப்படுகின்றனவா? (கட்டுமானப் பபாருட்கண்த 
ததர்நபதடுப்பதில் ஆறறல் பாதுகாப்பு ந்டவடிக்ணககள் மறறும் அவறறின் 
ஆறறல் திறன் பறறிய விவரஙகண்க் பகாடுஙகள்) 
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8.2 கட்டுமானததின் தபாது பபாருட்கண்க் பகாணடு பெல்வதும் 
ணகயாளுவதும் மாசு, ெததம் மறறும் பபாது பதால்ணைக்கு வழிவகுக்கும். 
பாதிப்புகண்க் குணறக்க என்ன ந்டவடிக்ணககள் எடுக்கப்படுகின்றன? 

8.3 மறுசுழறெி பெயயப்பட்்ட பபாருட்கள், ொணைகள் மறறும் கட்்டணமப்புக்ளில் 
பயன்படுததப்படுகின்றனவா? அண்டயப்பபறற தெமிப்பின் அ்ணவக் 
குறிப்பிடுக? 

8.4 திட்்டததின் பெயல்பாட்டு கட்்டஙக்ளில் உருவாக்கப்படும் குப்ணபகண் 
தெகரிததல், பிரிததல் மறறும் அகறறும் முணறகள் பறறிய விவரஙகண் 
பகாடுக்கவும். 

9 ஆறறல் கைாப்பு

9.1 மின் ததணவகள், விநிதயாக ஆதாரம், காப்பு மூைதணதப் பறறிய விவரஙகண்க் 
பகாடுக்கவும். கட்்டப்பட்்ட பகுதியின் ெதுர அடிக்கு கருதப்படும் ஆறறல் 
நுகர்வு என்ன? எவவாபறல்ைாம் ஆறறல் நுகர்வு குணறக்க முயறெிகள் 
எடுக்கப்பட்டுள்்ன?

9.2 எநத வணகயான, மறறும் திறன்பகாண்ட, ஆறறல் காப்பு அணமப்பு வழஙக 
திட்்டமி்டப்பட்டுள்்து? 

9.3 பயன்படுதத திட்்டமிட்்ட கணைாடியின் பணபுகள் என்ன?அதன் குறுகிய 
அணை மறறும் நீண்ட அணை கதிர்வசீ்சு ஆகியவறறு்டன் பதா்டர்புண்டய 
பணபுக்ளின் விவரக்குறிப்புகண் வழஙகவும்?

9.4 கட்்ட்டததில் என்ன பெயைறற சூரிய கட்்ட்டக்கணை அம்ெஙகள் 
பயன்படுததப்படுகின்றன? முன்பமாழியப்பட்்ட திட்்டததில்  
பயன்படுததப்பட்்டவறணற வி்க்கவும்.

9.5 வதீிகள் மறறும் கட்்ட்டஙக்ளின் த்வணமப்பு சூரிய ஆறறல் ொதனஙகளுக்கான 
திறணன அதிகரிக்கிறதா? கட்்ட்ட வ்ாகததில் பயன்படுதத பதரு வி்க்குகள், 
அவெர வி்க்குகள் மறறும் சூரிய ஆறறல் நீர் சூத்டறறும் அணமப்புகண்ப் 
பயன்படுததுவது கருததில் பகாள்்ப்பட்டுள்்தா? விவரஙகளு்டன் 
வி்க்கவும். 

9.6 கு்ளிரூட்டும் / பவப்பச் சுணமகண்க் குணறக்க நிழல் திறம்ப்ட 
பயன்படுததப்படுகிறதா? கிழக்கு மறறும் தமறகு மறறும் கூணரயின் 
சுவர்க்ளின் நிழணை அதிகரிக்க என்ன பகாள்ணககள் பயன்படுததப்பட்டுள்்ன 
? எவவ்வு ஆறறல் தெமிப்பு பாதிக்கப்பட்டுள்்து? 

9.7 கட்்டணமப்புகள், ஆறறல் திறன் பகாண்ட பவ்ளிச் ெீரணமப்பு, வி்க்குகள் 
மறறும் இயநதிர அணமப்புகண்ப் பயன்படுததுகின்றனவா? பதாழில்நுட்ப 
விவரஙகண் வழஙகவும். மின்மாறறிகள் மறறும் தமாட்்டார் பெயல்திறன், 
வி்க்குக்ளின் ஒ்ளிய்டர்ததி மறறும் கு்ளிர்ொதன பளு அனுமானஙக்ளின் 
விவரஙகண் வழஙகவும். நீஙகள் ெி.எஃப்.ெி மறறும் எச்.ெி.எஃப்.ெி அறற 
கு்ளிரூட்டிகண்ப் பயன்படுததுகிறரீ்க்ா? விவரக்குறிப்புகண் வழஙகவும். 

9.8 நுண தட்பபவப்பநிணைணய மாறறுவதில் கட்்ட்ட பெயல்பாட்டின் ொததியமான 
விண்வுகள் என்ன? பவப்பத தீவு மறறும் தணைகீழ் விண்வுகண் 
உருவாக்குவதில் முன்பமாழியப்பட்்ட கட்டுமானததின் தாக்கஙகள் குறிதது 
சுய மதிப்படீ்ண்ட வழஙகவும். 
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9.9 கட்்ட்ட உணறக்ளின் பவப்பப் பணபுகள் யாணவ? (அ) கூணர; (ஆ) பவ்ளிப்புறச் 
சுவர்கள்; மறறும் (இ) ொ்ர அணமப்பு . பயன்படுததப்பட்்ட பபாருள் 
மறறும் U- மதிப்புகள் அல்ைது தனளிப்பட்்ட கூறுக்ளின் R மதிப்புகள் பறறிய 
விவரஙகண்க் பகாடுஙகள். 

9.10 தீ ஆபததுகளுக்கு எதிராக என்ன முன்பனச்ெரிக்ணககள் மறறும் பாதுகாப்பு 
ந்டவடிக்ணககள் முன்பமாழியப்பட்டுள்்ன? அவெரகாைத திட்்டஙக்ளின் 
விவரஙகண் வழஙகவும்.

9.11 கணைாடிணயப் சுவர் பபாரு்ாகப்  பயன்படுததுகிறரீ்கள் என்றால்  
பவப்பஉமிழ்வு மறறும் பவப்பப்பணபுகள் உள்்ளிட்்ட விவரஙகண்யும் 
விவரக்குறிப்புகண்யும் வழஙகுக.

9.12 கட்்ட்டததிறகுள் காறறு ஊடுருவைின் வதீம் என்ன? ஊடுருவைின் 
விண்வுகண் நீஙகள் எவவாறு குணறக்கிறரீ்கள் என்ற விவரஙகண் 
வழஙகவும்.

9.13 ஒட்டுபமாதத எரிெக்தி நுகர்வுக்ளில் மரபுொரா எரிெக்தி பதாழில்நுட்பஙகள் 
எநத அ்விறகு பயன்படுததப்படுகின்றன? பயன்படுததப்படும் புதுப்பிக்கததக்க 
எரிெக்தி பதாழில்நுட்பஙக்ளின் விவரஙகண் வழஙகவும்.

10 சுறறுச்சூழல் ்மலாண்மத திட்்டம் 

சுறறுச்சூழல் தமைாணணமத திட்்டம் என்பது ஒட்டுபமாதத திட்்டததின் 
பெயல்பாடுக்ளின் விண்வாக தநரும் பாதகமான சுறறுச்சூழல் விண்வுகண்க் 
குணறப்பதறகாக கட்டுமானம், பெயல்பாடு மறறும் முழு வாழ்க்ணகச் 
சுழறெியின் தபாது ஒவபவாரு உருப்படி வாரியாக தமறபகாள்்ப்ப்ட 
தவணடிய  அணனதது தைிப்பு ந்டவடிக்ணககண்யும் பகாணடிருக்கும். இது 
பல்தவறு சுறறுச்சூழல் விதிமுணறகண் பின்பறறுவதறகான சுறறுச்சூழல் 
கணகாைிப்பு திட்்டதணதயும் வணரயறுக்கும். தீ விபதது உள்்ளிட்்ட த்ததில் 
ஏறபடும் விபததுக்கள் தபான்ற அவெர காைஙக்ளில் எடுக்க தவணடிய 
ந்டவடிக்ணககண்யும் இது குறிப்பிடும். 

11 இ்ைப்புகைள்: 

அ) திட்்டத த்ததின் மறறும் அருகணம பறறிய பரநத பார்ணவ 

ஆ) த் இருப்பி்டம்

இ) முன்பமாழியப்பட்்ட த்தணதச் சுறறியுள்்அம்ெஙகள் (500 மீட்்டருக்குள்) 

ஈ) த்ம் (நிணைகள் மறறும் ெமனுயர வணரயணறகண் குறிப்பிட்டு) 
பபாருததமான அ்வடீுகளுக்கு. (கிண்டக்கவில்ணைபயனளில், கருததியல் 
திட்்டஙகண் மட்டும் இணைக்கவும்) 
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பிற்சேர்க்கை IV 

(பிரிவு 11 ஐப் பார்ககைவும்)

 படிவம் -1 

(ஆ 2 வ்கை) திட்டஙகைள்/சசேயலபாடுகைளு்ககைான   
முன்-சுறறுச்சூழல அனுமதி்ககைான விண்ணப்பம்

1 திட்டச் செலவு: தற்போததய விதல மட்டததில் திட்டததின் சமோதத செலவு  (லடெததில்); 
சுறறுச்சூழல் ்மலோணதமக்கு ஒதுக்்கபபட்ட நிதி (மூலமுதல்); CER-க்கு ஒதுக்்கபபட்ட நிதி; EMP-
க்கு ஒதுக்்கபபட்ட நிதி (வரு்டோநதிர சதோ்டர் செலவினம்) 

2 நீர் ்ததவ பற்ிய விவரங்கள் (்கடடுமோனம், செயல்போடு மறறும் மூ்டல் ்கட்டங்களின் ்போது)

a) மூலம் அளவு(்கி்லோ 
லிட்டர்/நோள் 
வதீம்)

நீர் சபறும் 
முத்

மூலததிலிருநது 
சதோதலவு

்போக்குவரதது 
முத்தம

மூலம்: ்மறபரபபு / நிலததடி நீர் / ்க்டல் / மற்தவ; ்போக்குவரதது முத்தம: குழோய் / 
்கோல்வோய் / மற்தவ; நீர் சபறும் முத்: குறுக்்கதை/ ்கலிஙகு / உடச்கோள்ளும் ்கிைறு / 
ெம உயர-உடச்கோள் ்கிைறு / குழோய் ்கிைறு / தி்நத ்கிைறு / மற்தவ

b). ்கடிதம் எண; சவளியடீடு ்ததி; அனுமதிக்்கபபட்ட அளவு; தகுதிவோய்நத  
அதி்கோரெதபயின் அனுமதியின் ந்கல் 

c) உபபுநீக்்கம் முன்சமோழியபபட்டதோ (ஆம் / இல்தல): 

ஆம் என்்ோல், (i) உபபுநீக்கும் தி்ன் (KLD); (ii) உபபுநீரின் தரம் (KLD); உபபுநீதர அ்கறறும் 
முத்.

3 கைழிவுநீர ்மலாண்ம (கைடடுமானம், இய்ககைம் மறறும் மூ்டலின் ்பாது)

வத்க/ 
மூலம்

்கழிவு நீர் 
உருவோக்்க 
அளவு 
(்கி்லோ 
லிட்டர்/ 
நோள் வதீம்)

சுததி்கரிபபுக் 
ச்கோள்ளளவு 
(்கி்லோ லிட்டர்/ 
நோள் வதீம்)

சுததி்கரிபபு 
முத் 

்கழிவ்கறறும் 
முத்

மறுசுழறெி / 
மறுபயன்போடடில் 
சுததி்கரிக்்கபபட்ட நீர் 
பயன்படுததபபடும் 
அளவு (்கி்லோ 
லிட்டர்/ நோள் வதீம்)

சவளி 
்யற்பபட்ட 
நீரின் அளவு 
(்கி்லோ 
லிட்டர்/ நோள் 
வதீம்) 

4. தி்ட்ககைழிவு உறபததி ்மலாண்ம (பல உள்்டீுகைள் அனுமதி்ககைப்படும்)

உருபபடி அளவு ஓரோணடுக்கு அலகு தளததில் 
இருநது 
சதோதலவு

்போக்குவரதது முத்தம ்கழிவ்கறறும் 
முத்தம

உருபபடி: - (சதோழில்கக் ்கழிவு்கள் , ந்கரோடெி தி்டக்்கழிவு, உதல ப்க்கும் ெோம்பல், 
்ீகழபடியும் ெோம்பல், தீஙகுவிதளவிக்கும் ்கழிவு்கள் (தீஙகுவிதளவிக்கும் மறறும் பி் ்கழிவு 
்மலோணதம விதி்கள் 2016 இன் படி), மின் ்கழிவு, மருததுவக்்கழிவு்கள், ்கடடுமோன மறறும் 
இடிபபு ்கழிவு்கள், சந்கிழிக் ்கழிவு்கள், மற்தவ) -

அலகு: - (்டன், ்கி்லோலிட்டர்) - 

்கழிவ்கறறும் முத்தம: - (சுததி்கரிபபு, ்ெமிபபு மறறும் அ்கற்ல் வெதி (டி.எஸ்.டி.எஃப), 
அங்ீக்கரிக்்கபபட்ட மறு சுழறெியோளர்்கள், நிலநிரபபல்்கள், சு்கோதோர நிலநிரபபல்்கள், 
மற்தவ)
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5 பல்்வறு ந்டவடி்க்கைகைளு்ககைான நிலத ்த்வ (பல உள்ளடீுகைள் அனுமதி்ககைப்படும்): 
(செ்க்்டரில்)

பெயல்பாடு / வெதி/ஆணை / மறறணவ பறறிய வி்க்கம் நிைத ததணவகள் குறிப்புகள்

பசுணம வண்யம்

பமாததம்

- பெயல்பாடு / வெதி / ஆணை / மறறணவ: முதன்ணம ஆணை, நகரிய அணமப்பு, பசுணம 
வண்யம், ொம்பல் கு்ம், கறசுரஙகப் பகுதி, தமறபடிவு பகாட்டும் பகுதி, பாதுகாப்பு 
மண்டைம், கழிவுநீர் படிமக்கு்ம், நிைநிரப்பு, நீர் ததக்கநிணை, உப்புநீக்க ஆணை, தி்டக்கழிவு 
தமைாணணமக்கான பகுதி, கட்்டப்பட்்ட பகுதி, மறறணவ.

6 வன நிலம் சேம்பநதப்பட்டிருநதால்: 

தகாட்பாடு (நிணை -1) ஒப்புதல் பபறப்பட்்டால்: அணமச்ெின் தகாப்பு எண; தகாட்பாடு (நிணை 
-1) ஒப்புதல் தததி;  மாறறப்பட்்ட பகுதி; 

இறுதி (நிணை -2) ஒப்புதல் பபறப்பட்்டால்: அணமச்ெின் தகாப்பு எண; இறுதி ஒப்புதல் தததி; 
மாறறப்பட்்ட பகுதி.

7 மரம் சவட்டுதல், ஏ்தனும் இருநதால்: திட்்டததிறகாக பவட்்டப்பட்்ட மரஙக்ளின் 
எணைிக்ணக (வனப்பகுதி ெம்பநதப்ப்டவில்ணை என்றால்); மறறும் மரஙகண் பவட்டுதல் 
மறறும் மரஙகண் ந்டவு பெயதல் பறறிய விவரஙகள்.

8 நிலம் ்கையகைப்படுததும் நி்ல: ணகயகப்படுததப்பட்்ட நிைம்; நிைம் இன்னும் 
ணகயகப்படுததப்ப்டவில்ணை; ணகயகப்படுததப்ப்டாத நிைம் ணகயகப்படுததும் நிணை. 

9 ஆய்வுப் பகுதியில் அட்்டவ்ை -1 இனஙகைள் இருநதால் 

அ) அட்்டவணை -1 இனஙக்ளின் விவரஙகள்; பாதுகாப்பு திட்்டததின் நகல் உட்ப்ட அட்்டவணை 
-1 இனஙகளுக்கான பாதுகாப்புத திட்்டததின் விவரஙகள்; பெயயப்பட்்ட நிதி ஒதுக்கீடு; 
பெயல்படுததும் காைம்; முதைியன 

ஆ) ஒப்புதைின் நகல் உட்ப்ட தகுதிவாயநத அதிகாரததால் வழஙகப்பட்்ட அட்்டவணை -1 
இனஙகளுக்கான பாதுகாப்புத திட்்டததின் ஒப்புதல் விவரஙகள்; கடிதம் எண; பவ்ளியடீ்டு 
தததி;  பரிநதுணரகள் ஏததனும் இருநதால்; முதைியன.

10 ்மயப்பகுதியில் நீரநி்லகைள் இருநதால்:

அ). ணமயப்பகுதியில் உள்் நீர் நிணைக்ளின் விவரஙகள்: 

ஆ) திணெதிருப்பல் ததணவப்பட்்டால்: திணெதிருப்பல் விவரஙகள்; ந்டததப்பட்்ட ஆயவின் 
விவரஙகள் ததணவ. 

இ) உரிய அதிகார அணமப்பி்டமிருநது பபறப்பட்்ட அனுமதியின் விவரஙகள்: கடிதம் எண .; 
பவ்ளியடீ்டு தததி;  பரிநதுணரகள் ஏததனும் இருநதால்; மறறும் அனுமதி நகல். 

11 மனிதவளத ்த்வ: கட்டுமானம் / பெயல்பாட்டின் தபாது நிரநதர / தறகாைிக 
தவணைவாயப்பு; பமாதத மனளிதவ்ம்.

12 பசு்ம வ்ளயம், செ்க்்டரில்

அ). புதிய திட்்டஙக்ாக இருப்பின்: பசுணம வண்யததின் பமாததப் பரப்ப்வு; பமாதத திட்்டப் 
பரப்பில் ெதவதீம்; ந்டப்ப்டதவணடிய தாவரஙக்ளின் எணைிக்ணக; ததாட்்டப்பயிர்களுக்கு 
ஒதுக்கப்பட்்ட நிதி; பசுணம வண்யத திட்்டம்: 

ஆ) விரிவாக்கம் / நவனீமயமாக்கல் / தயாரிப்புக் கைணவயில் மாறறம் தபான்றணவ இருநதால்.
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i வி்க்கம் தறதபாதுள்்ணவ முன்பமாழியப்பட்்டணவ பமாததம்

பசுணம வண்யததின்  
பமாதத பரப்ப்வு

பமாதத திட்்டப் பரப்பில் 
ெதவதீம் 

தாவரஙக்ளின் எணைிக்ணக

ஒதுக்கப்பட்்ட நிதி

ii. பசுணம வண்யத திட்்டததின் நகல்

13. திட்்ட நன்்மகைள்

திட்்ட நன்ணமக்ளின் வணக திட்்ட நன்ணமக்ளின் விவரம்

(திட்்ட நன்ணமகள் சுறறுச்சூழல், ெமூக மறறும் பிறவறணற உள்்்டக்கும்)

14 CRZ அல்ைது ICRZல் அணமநதுள்் திட்்டததின் வி்டயததில், மாநிை க்டதைார மண்டை 
தமைாணணம அதிகாரெணபயின் பரிநதுணர: விதிக்கப்பட்்ட நிபநதணனகண்க் குறிப்பிடுக 
; ெமூக மறறும் சுறறுச்சூழல் பிரச்ெிணனகள் மறறும் தைிப்பு ந்டவடிக்ணககள், 
மீள்குடிதயறறம் & புனர்வாழ்வு, நீர், காறறு, தீஙகுவிண்விக்கும் கழிவுகள், சூழைியல் 
அம்ெஙகள் தபான்றவறணற உள்்்டக்கி ஆனால் அவறதறாடு வணரயறுக்கப்ப்டாமல் 
பரிநதுணரகண்யும் குறிப்பிடுக (சுருக்கமான விவரஙகள் வழஙகப்ப்ட தவணடும்); CZMA 
அல்ைது ICZMA இன் நகல் 

15 ெிறு தாதுக்கண் பவட்டிபயடுததால்

a) பவட்டிபயடுக்கப்ப்ட தவணடிய கனளிமஙக்ளின் எணைிக்ணக மறறும் விவரஙகள் 

b) சுரஙக ஓட்்டத திறன் (ROM)

c) சுரஙகத திட்்டம்: ஒப்புதல் கடிதம் எண .; ஒப்புதல் தததி; அஙகீகரிக்கப்பட்்ட கடிதம்; 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட சுரஙக குததணகப் பகுதி; அஙகீகரிக்கப்பட்்ட திறன்.

d) பதாழில்நுட்ப விவரஙகள்: பமாதத புவியியல் அ்வு (மில்ைியன் ்டன்); சுரஙக இருப்பு 
(மில்ைியன் ்டன்); பிரிதபதடுக்கக்கூடிய இருப்புகள் (மில்ைியன் ்டன்); பிரிதபதடுக்கும் 
ெதவதீம் (%); தாது / கனளிமஙக்ளின் தரம்; நீக்கும் விகிதம்; ெராெரி ொயவு (பாணக); சுரஙக 
பதாழில் முணற (திறநதபவ்ளி / நிைததடி/ கைப்பு (திறநதபவ்ளி + நிைததடி) /அகம் அணுகு 
சுரஙகம்; சுரஙக ஆயுள்(வரு்டம்) 

e) கனளிமச் பெறிவாக்கம் பறறிய விவரஙகள்(பநாறுக்குதல் / ெைிததல்/ மறறணவ) உட்ப்ட: சுரஙகக் 
குததணக பகுதியினுள்த் பநாறுக்கி நிறுவ முன்பமாழியப்பட்்டது என்றால்: பநாறுக்கிக்ளின் 
எணைிக்ணக. மறறும் பநாறுக்கி விவரஙகள் (பை உள்்டீுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன) 

பநாறுக்கி எண திறன் (மைி தநரததிறகு 
்டன்கள் வதீம்)

குறிப்புகள்
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f) சுரஙகக் குததணக விவரஙகள்: விருப்பக் கடிதம் பதிதவறறவும் ( PDF மட்டும் 
பதிதவறறவும்);சுரஙகக் குததணகணய நிணறதவறறிய தததி குறிப்பு எணணு்டன்; 
சுரஙகக் குததணகயின் பெல்லுபடிக்காைம்; அன்ணறய தததியின்படி பெல்லுபடியாகும் 
பெயல்படுததப்பட்்ட குததணக பததிரம் ; முதைியன 

g) OB (தமறசுணம) தமைாணணம (திறநதபவ்ளி சுரஙக முணற என்றால் மட்டுதம ) 

i) பவ்ளிப்புறக் பகாட்டுமி்டஙக்ளின் விவரஙகள்: OB பகாட்டுமி்டஙக்ளின் எணைிக்ணக; 
பமாதத பரப்ப்வு (பெக்த்டரில்); உயரம் (மீட்்டரில்) ; அ்வு ( மில்ைியன் கன 
மீட்்டரில்); மீணடும் நிரம்பும் ஆணடுக்கைக்கு.

ii) உட்புற பகாட்டுமி்டஙக்ளின் விவரஙகள்: OB பகாட்டுமி்டஙக்ளின் எணைிக்ணக; 
பமாதத பரப்ப்வு (பெக்த்டரில்); உயரம் (மீட்்டரில்) ; அ்வு ( மில்ைியன் கன 
மீட்்டரில்);

h) தமல் மண தமைாணணம விவரஙகள் : சுரஙகததின் முழுக்காைததிலும்  ததாண்டப்பட்்ட 
தமல் மணைின் அ்வு (மில்ைியன் கன மீட்்டரில்); சுரஙகததின் முழு வாழ்க்ணகயிலும்  
மீட்புக்கு பயன்படுதத முன்பமாழியப்பட்்ட தமல் மணைின் அ்வு (மில்ைியன் கன 
மீட்்டரில்); சுரஙகததின் முழு வாழ்க்ணகயிலும்  மறற ந்டவடிக்ணககளுக்கு பயன்படுதத 
முன்பமாழியப்பட்்ட தமல் மணைின் அ்வு (மில்ைியன் கன மீட்்டரில்).

i) இறுதி சுரஙக பவறறி்டததின் விவரம் (திறநதபவ்ளி சுரஙக முணற என்றால் மட்டும்): 
பரப்ப்வு (பெக்த்டரில்); ஆழம் (மீட்்டரில்); பகாள்்்வு(மில்ைியன் கன மீட்்டரில்) 

j) கறசுரஙகததின் விவரஙகள் (திறநதபவ்ளி சுரஙக முணற என்றால் மட்டும்): இறுதி 
பவறறி்டம் (பெக்த்டர்); ஆழம் (மீட்்டர், நீர் அணமப்பாக மாறற உதததெிக்கப்பட்டுள்்தன் 
ஆழம்.); பமாதத கறசுரஙகப்பகுதி (பெக்த்டர் .

k) தபாக்குவரதது விவரஙகள்: குழி / நிைததடி முதல் தமறபரப்பு வணர; தமறபரப்பில் இருநது 
பக்கவாட்டு / ஏறறுவதறகான நிணை வணர ; தபாக்குவரதது / பகாைரியின் விவரஙகள்.

l) நிைப் பயன்பாடு பறறிய விவரஙகள் (ததாண்டப்படுவதறகு முன்னர்) \

நிைப்பயன்பாடு சுரஙகக் குததணகப் 
பகுதிக்குள் 
(பெக்த்டர்)

சுரஙகக் குததணகப் 
பகுதிக்கு பவ்ளிதய 
(பெக்த்டர்)

பமாததம்

விவொய நிைம்

வன நிைம்

கழிவு நிைம்

தமயச்ெல் நிைம் 

தமறபரப்பு நீர்நிணைகள் 

குடிதயறறஙகள் 

மறறணவ (குறிப்பி்டவும்) 
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m) நிைப் பயன்பாடு ததாட்்டப்பயிர் நீர் நிணைகள் பபாது பயன்பாடு மறறவர்கள் 

ததாணடுமி்டம்/ கறசுரஙகப் பகுதி

தமல் மண தெமிப்பு 

பவ்ளி தமறசுணம பகாட்டுமி்டஙகள்

உள் தமறசுணம பகாட்டுமி்டஙகள்

ொணைகள் 

கட்்டப்பட்்ட பகுதி (குடிதயறறம் / 
அலுவைகம்) 

பசுணம வண்யம் 

புதிய பகுதி 

மறறணவ 

பமாததம் 

n) மீட்பு விவரஙகள் (திறநதபவ்ளி சுரஙக முணற என்றால் மட்டும்): பமாதத காடு 
வ்ர்ப்பு திட்்டம், சுரஙகதணத மூடுவதறகான திட்்டமாக பெயல்படுததப்படும். இதில் 
பின்வருவன அ்டஙகும்: பவ்ளிப்புற தமறசுணம பகாட்டுமி்டம்(பெக்த்டரில்); உள் 
தமறசுணம பகாட்டுமி்டம்(பெக்த்டரில்); கறசுரஙகம் (பெக்த்டரில்); பாதுகாப்பு மண்டைம் 
(பெக்த்டரில்); இறுதி பவறறி்டம் (பெக்த்டர்); ஒரு ஆழததில் (மீட்்டர், நீர் அணமப்பாக மாறற 
உதததெிக்கப்பட்டுள்்து.); பெக்த்டருக்கு  மரதததாட்்டததின் அ்டர்ததி (எணைிக்ணகயில்.); 
மறறணவயும்  பெக்த்டரில் (சுரஙகக் குததணக எல்ணையில் ததாண்டப்பட்்ட பகுதி, ொணைகள் 
மறறும் உள்கட்்டணமப்பு, கணரப்பகுதி மறறும் குததணகக்கு பவ்ளிதய அணமநதுள்் நகரியப் 
பகுதி தபான்றணவ); மறறும் பமாதத காடு வ்ர்ப்புத திட்்டம் (பெக்த்டரில்). 

o) படிமுணற சுரஙக மூ்டல் திட்்டததின் நிணை (விரிவாக்கத திட்்டஙகளுக்கு மட்டும்): 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட படிவு முணற சுரஙக மூ்டல் திட்்டததின் படி ( பட்ண்ட வி்க்கப்ப்டததில் 
பார்க்கவும்) பல்தவறு பெயல்பாடுகண் பெயல்படுததுதல்; அஙகீகரிக்கப்பட்்ட முறதபாக்கான 
சுரஙக மூ்டல் திட்்டததிைிருநது ஏததனும் விைகல்; ததாண்டப்பட்்ட பமாதத பரப்ப்வு 
(பெக்த்டரில்); ததாண்டப்பட்்டதிறகு பிறகு நிரப்பப்பட்்ட பமாதத பரப்ப்வு(பெக்த்டரில்) ; 
மீட்ப்டடுக்கப்பட்்ட பமாதத பரப்ப்வு(பெக்த்டரில்).

16 து்றசோரநத குறிப்பான விவரஙகைள், ஏ்தனும் இருநதால் 

17 EIA ஆ்லாசேகைரின் விவரஙகைள்: அஙகீகார எண; EIA ஆதைாெகரின் பபயர்; முகவரி; பதா்டர்பு 
எண.; மின்னஞெல் முகவரி; அஙகீகார வணக (வணக A க்கு தகுதியான / வணக B க்கு 
தகுதியான); அஙகீகாரத துணற; அஙகீகாரததின் பெல்லுபடியாகும் காைம்; QCI / NABET ஆல் 
வழஙகப்பட்்ட அஙகீகாரச் ொன்றிதழின் நகல்.

18 இ்ை்ககைப்ப்ட ்வணடிய ஆவைஙகைள்

a. EMP அறிக்ணகயின் நகல் 

b. இ்டர் மதிப்படீ்டு அறிக்ணகயின் நகல் 

c. அஙகீகரிக்கப்பட்்ட சுரஙகத திட்்டததின் நகல் 

d. மாவட்்ட நிை அ்ணவ அறிக்ணகயின் நகல் (ெிறு தாதுக்கண்த ததாணடுவதறகு மட்டும்) 

e. நிரப்புதல் ஆயவு அறிக்ணக மறறும் அடிப்பண்ட கைக்பகடுப்பு தரவுக்ளின் நகல் (ஆறறு 
மைல் சுரஙகத திட்்டஙகளுக்கு மட்டும்) 
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பிற்சேர்க்கை V 

(குறிப்பபீட்டுப் பிரிவு 11)

படிவம்-2

1 குறிப்பு விதிமுணறகள் விவரம் (ToR): ToR வழஙகப்பட்்ட தததி/ நிணையான ToR; அணமச்ெகம் 
/ SEIAA தகாப்பு எண.; ToR கடித நகல்

2 பபாது ஆதைாெகர் விவரஙகள்: பபாதுமக்கள் கருததுக்தகட்பில் இருநது திட்்டப்பைிக்கு விைக்கு 
அ்ளிக்கப்பட்டிருநதால், காரைஙகண்த தரவும்; பபாதுமக்கள் கருததுக்தகட்பு வி்ம்பரத தததி; 
ஆஙகிைததில் வி்ம்பரததின் நகல்; ; பிறதெர்க்ணக 1-இல் வைியுறுததப்பட்டுள்்படி ஒரு 
தகுதிவாயநத அதிகாரியால் அநத பபாதுமக்கள் கருததுக்தகட்பிறகு தணைணமதயறகப்பட்்டதா 
(ஆம்/இல்ணை); தணைணமதயறற அதிகாரியின் பதவி; உரிய முணறயில் ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட 
பபாதுமக்கள் கருததுக்தகட்பு கூட்்டதபதா்டர்க்ளின் நகல்; பபாதுமக்கள் கருததுக்தகட்பு 
தததி; பபாதுமக்கள் கருததுக்தகட்பு வ்ாகம் (கிராமம், வட்்டம், மாவட்்டம், மாநிைம்); 
முன்பமாழியப்பட்டுள்் திட்்டப்பைியில் இருநது பபாதுமக்கள் கருததுக்தகட்பு வ்ாகம் உள்் 
பதாணைவு (km); கைநதுபகாண்டவர்க்ளின் எணைிக்ணக; பைதரப்பட்்ட பபாதுமக்கள் கருததுக் 
தகட்புக் கூட்்டஙகள் ந்டததப்பட்டிருநதால், ஒவபவாரு கூட்்டததின் விவரஙகண்யும் வழஙகவும்.

3 விரிவாக்கத திட்்டப்பைிகள் என்றால், முநணதய முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் ஒப்புதல் 
நிபநதணனகளுக்கு உ்டன்பட்டுள்்து குறிதத ொன்ற்ளிக்கப்பட்்ட அறிக்ணகயின் விவரஙகள்: 
முநணதய முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் ஒப்புதல் நிபநதணனகள் பபறப்பட்்ட ொன்ற்ளிதத அறிக்ணக 
பபறறுக்பகாண்ட MoEFCC / CPCB மண்டை அலுவைகம் / SPCB / UTPCC-இன் மண்டை அலுவைக 
விவரஙகள் & கடித எண; த்ததிறகு பென்றுபார்தத தததி & உ்டன்பாட்டு நிணை; முநணதய 
முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் ஒப்புதல் நிபநதணனக்ளின் உ்டன்பாடு குறிதத ொன்ற்ளிக்கப்பட்்ட 
அறிக்ணகயின் நகல்;  

4 திட்்டப்பைி பெைவினம்: தறதபாதுள்் விணை அ்வில் திட்்டப்பைியின் பமாதத பெைவினம் 
(ைட்ெஙக்ளில்); சுறறுச்சூழல் தமைாணணமக்கு ஒதுக்கீடு பெயயப்பட்்ட நிதிகள் (மூைதனம்) 
(ைட்ெஙக்ளில்); CER-க்கு ஒதுக்கப்பட்்ட நிதிகள் (பபருநிறுவன சுறறுச்சூழல் பபாறுப்பு) (ைட்ெஙக்ளில்); 
சுறறுச்சூழல் தமைாணணம திட்்டததிறகு ஒதுக்கீடு பெயயப்பட்்ட நிதிகள் (EMP) (வரு்டாநதிர 
மறுநிகழ்வு) (ைட்ெஙக்ளில்) 

5 அடிப்பண்டத தரவு (காறறு / தணைரீ்/ இணரச்ெல்/ மண/ நிைததடி நீர் அட்்டவணை/ மறறணவ)

a. அடிப்பண்டததரவு தெகரிப்புக் காைம் [(நாள்/மாதம்/ஆணடு) முதல்: [(நாள்/மாதம்/ஆணடு) வணர]

b. பருவஙகள் (தகாண்ட / பருவமணழக்கு முன்பு/ பருவமணழக்குப் பின்பு/ கு்ளிர்காைம்)

c. சுறறுப்புற காறறின் தரம் (AAQ) கணகாைிப்பு இ்டஙக்ளின் எணைிக்ணக

d. AAQ கணகாைிப்பு விவரஙகள் (பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன)

மாசுபடுததிகள் 
வணக

அைகு அதிகபட்ெ 
மதிப்பு

குணறநதபட்ெ 
மதிப்பு

98 ெதவிகித 
மதிப்பு

பரிநதுணரக் 
கப்பட்்ட 
தரநிணை

• மாசுபடுததிகள் வணக: - (PM10, PM2.5, SO2, NOx, துணறக்தகறப திட்்டமிட்்ட பிற அ்வடீுகள்)

• அைகு – (கனமீட்்டருக்கு ஒரு ணமக்தராகிராம், கனமீட்்டருக்கு ஒரு நாதனாகிராம், 
கனமீட்்டருக்கு ஒரு மில்ைிகிராம், பபாருநதாது)

e. நிைததடி நீர் கணகாைிப்பு இ்டஙக்ளின் எணைிக்ணக

f. நிைததடி நீர் கணகாைிப்பு விவரஙகள் (பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகிறது)

முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் இ்சேவு்ககைான விணைப்பம்
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மாசுபடுததிகள் 
வணக

அைகு அதிகபட்ெ 
மதிப்பு

குணறநதபட்ெ 
மதிப்பு

98 ெதவிகித 
மதிப்பு

பரிநதுணரக் 
கப்பட்்ட 
தரநிணை

மாசுபடுததி காரைிகள்: - (pH, TSS, TDS, பமாதத கடினததன்ணம, குத்ாணரடுகள், ஃப்த்ாணரடு, 
கன உதைாகஙகள், துணறக்தகறப திட்்டமிட்்ட பிற அ்வடீுகள்); அைகு:- (mg/l, பபாருநதாது)

g. தணைரீ் தமறபரப்பு கணகாைிப்பு இ்டஙகள் எணைிக்ணக

h. நிைததடி நீர் கணகாைிப்பு விவரஙகள் (பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன)

மாசுபடுததிகள் 
வணக

அைகு அதிகபட்ெ 
மதிப்பு

குணறநதபட்ெ 
மதிப்பு

98 ெதவிகித 
மதிப்பு

பரிநதுணரக் 
கப்பட்்ட 
தரநிணை

அ்வடீு: -  (pH, DO, BOD, COD துணறக்தகறப திட்்டமிட்்ட பிற அ்வடீுகள்); யூனளிட்:- (mg/l, 
பபாருநதாது)

i. இணரச்ெல் கணகாைிப்பு இ்டஙக்ளின் எணைிக்ணக

j. இணரச்ெல் கணகாைிப்பு விவரஙகள் (பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகிறது); 

மாசுபடுததிகள் 
வணக

அைகு அதிகபட்ெ 
மதிப்பு

குணறநதபட்ெ 
மதிப்பு

98 ெதவிகித 
மதிப்பு

பரிநதுணரக் 
கப்பட்்ட 
தரநிணை

அ்வடீு: -  (Leq(பகல்), Leq(இரவு));யூனளிட்:- (A-weighted decibels(dB(A))

k. மண கணகாைிப்பு விவரஙகள் (பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன)

மாசுபடுததிகள் 
வணக

அைகு அதிகபட்ெ 
மதிப்பு

குணறநதபட்ெ 
மதிப்பு

98 ெதவிகித 
மதிப்பு

பரிநதுணரக் 
கப்பட்்ட 
தரநிணை

அ்வடீு: - (pH, N(ணநட்ரஜன்), P(பாஸபரஸ), K(பபாட்்டாஷியம்), மின் பதா்டர்பு) யூனளிட்:- 
(ஒரு பெணடிமீட்்டருக்கு மில்ைிெீமன்ஸ, ஒரு ைிட்்டருக்கு மில்ைிகிராம், விகிதாச்ொரம், 
ஒரு பநாடிக்கு பெணடிமீட்்டர், ஒவபவாரு 100 கிராமுக்கும் மில்ைி ெமநிணைகள், ஒரு 
கிதைாகிராமுக்கு மில்ைிகிராம், ஒரு மில்ைியனளில் பாகஙகள், ஒரு பெக்த்டருக்கு 
கிதைாகிராம், பிற)

I. நிைததடி நீர் அட்்டவணை

ii. நிைததடி நீர் அட்்டவணை பருவமணழக்கு முநணதய பருவததின் அ்வு (நிைததடி 
மட்்டததிறகுக் கீழ் மீட்்டர்கள் (m bgl): - - - இருநது: - - - வணர:)

iii. நிைததடி நீர் அட்்டவணை பருவமணழக்கு பிநணதய பருவததின் அ்வு (நிைததடி மட்்டததிறகுக் 
கீழ் மீட்்டர்கள் (m bgl): - - - இருநது: - - - வணர:)

6 தணைரீ்த ததணவயின் விவரஙகள் (கட்டுமானம், பெயல்பாடு மறறும் மூடுதைின்தபாது)
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A மூைாதாரம் அ்வு (கி.ைிட்்டர் 
நாப்ான்றுக்கு)

தணைரீ் 
எடுக்கப்படும் 
முணற

மூைவ்ததில் 
இருநது 
பதாணைவு

தபாக்குவரதது 
முணற

மூைாதாரம்: தமறபரப்பு/நிைததடி நீர்/க்டல்/பிற; தபாக்குவரதது முணற: குழாய/கால்வாய/பிற; 
தணைரீ் எடுப்பு முணறகள்: ெிறறணை/ தடுப்பணை/ கிைறு/ தஜக்பவல்/ குழாய கிைறு/ 
திறநதபவ்ளி கிைறு/பிற

b. கடித எண.; வழஙகப்பட்்ட தததி; அனுமதிக்கப்பட்்ட அ்வு; தகுதிவாயநத அதிகாரியி்டம் 
பபறப்பட்்ட அனுமதிக் கடிதம்

c. உப்புநீக்கம் முன்பமாழியப்பட்டிருநதால், (i) உப்புநீக்க திறன் (KLD); உவர்நீர் அகறறல் முணற

7 கழிவுநீர் தமைாணணம (கட்டுமானம், பெயல்பாடு மறறும் மூ்டைின்தபாது)

வ்கை/ 

மூலாதாரம்

உருவா்க 

கைப்பட்்ட 

கைழிவு நீரின் 

அளவு (ஒரு 

நா்ள்ககு 

கைி்லா 

லிட்்டர)

்கையாளும் 

திறன் (ஒரு 

நா்ள்ககு 

கைி்லா 

லிட்்டர)

்கையாளும் 

மு்ற

அகைறறும் 

மு்ற

மறு சுழறசேி 

/ மறு பயன்

பாட்டில் 

்கையா 

ளப்பட்்ட 

நீரின் அளவு

சவளி்யறற 

ப்பட்்ட நீரின் 

அளவு (ஒரு 

நா்ள்ககு 

கைி்லா 

லிட்்டர)

8 தி்டக்கழிவு உருவாக்கம், தமைாணணம (கட்டுமானம், பெயல்பாடு மறறும் மூ்டைின்தபாது)

இனம் வரு்டாநதிர 
அளவு

அலகு தளததில் 
இருநது 
சதா்லவு

்பா்ககுவரதது 
மு்ற

அகைறறல் 
மு்ற

• இனம் – (பதாழிறொணை கழிவு, நகராட்ெி தி்டக்கழிவு, ொம்பல் துகள், ொம்பல் கட்டி, 
தீஙகுவிண்விக்கும் கழிவு(தீஙகுவிண்விக்கும் மறறும் பிற கழிவு தமைாணணம 
விதிமுணறகள் 2016)), மின்னணுக்கழிவு, மருததுவக் கழிவு, கட்டுமான & இடிபாட்டுக் 
கழிவு, பநகிழிக்கழிவு, பிற)

• அைகு:- (்டன்கள், கிதைாைிட்்டர்)

• அகறறல் முணற:- (ணகயாளுதல், தெமிததல் மறறும் அகறறுதல் பதாழிைகம் (TSDF), 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட மறுசுழறெியா்ர்கள், புணதகுழிகள், சுகாதார முணற புணதகுழிகள், பிற) 

9 காறறுத தரம் பாதிப்பு முன்னூகிததல் (கட்டுமானம், பெயல்பாடு மறறும் மூ்டைின்தபாது)

மாசுபடுததி 
காரைிகள்

அைகு அடிப்பண்ட 
அ்டர்ததி

குணறநத்வு 
மதிப்பு

பபருக்க 
அ்டர்ததி

பமாதத 

தணரமட்்டச் 

பெறிவு

பரிநதுணரக் 
கப்பட்்ட 
தரநிணை

அ்வடீு:- (PM10, PM, SO2, NOx, துணறக்தகறப திட்்டமிட்்ட பிற அ்வடீுகள்; அைகு:- (கனமீட்்டருக்கு 
ஒரு ணமக்தராகிராம், பபாருநதாது)
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10 பல்தவறு பெயல்பாடுகளுக்கு ததணவப்படும் நிைம் (பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகிறது) 
(பெக்த்டரில்)

சசேயல்பாடு / சதாழிலகைம்/ எளிதா்ககும் 
மு்ற, பிறவறறின் விவரிப்பு

்த்வப்படும் நிலம் குறிப்புகைள்

பசு்ம வ்ளயம்

சமாததம்

• பெயல்பாடு/பதாழிைகம்/ எ்ளிதாக்கும் முணறகள், பிற ஆகியவறறில் அ்டஙகுபணவ: முக்கிய 
பதாழிறொணை, நகரியம், பசுணமவண்யம், ொம்பல் குழி, குவாரிப் பகுதி, தமறசுணம 
பகாட்டுமி்டம், பாதுகாப்பு மண்டைம், நீர்தெர்நத குட்ண்ட, புணதகுழி, தணைரீ் த்டாகம், 
உப்புநீக்க பதாழிறொணை, தி்டக்கழிவு தமைாணணமப் பகுதி, கட்்டப்படும் பகுதி, பிற

11 வனப்பகுதி ெம்பநதப்பட்டிருக்கிறது என்றால்: 

முதன்ணம அஙகீகாரம் (நிணை -I)பபறப்பட்டிருநதால்: MoEFCC தகாப்பு எண, முதன்ணம அஙகீகார 
(நிணை - II) தததி; திணெதிருப்பப்பட்்ட பரப்ப்வு: இறுதி (நிணை-II) அஙகீகாரம் பபறப்பட்டிருநதால்: 
MoEFCC தகாப்பு எண; இறுதி அஙகீகார தததி; திணெதிருப்பப்பட்்ட பரப்ப்வு  

12 மரம் பவட்டுதல், எதுவாயினும் [இநத திட்்டப்பைிக்காக பவட்்டப்பட்்ட மரஙகள் (வனப்பகுதி 
ெம்பநதப்ப்டவில்ணை என்றால்); பவட்்டப்பட்்ட மரஙகள் மறறும் ந்டப்பட்்ட மரஙகள் (pdf பதிதவறறம் 
மட்டும்)

13 நிைம் ணகயகப்படுததல் நிணை [ணகயகப்படுததப்பட்்ட நிைம்; ணகயகப்படுததப்ப்ட தவணடிய 
நிைம்; பபறப்ப்டவில்ணை என்றால் நிை ணகயகப்படுததல் நிணை]

14 மறுவாழ்வு மறறும் மீள்குடிதயறறம் (R&R), எதுவாயினும் [கிராமஙக்ளின் எணைிக்ணக; வடீுக்ளின் 
எணைிக்ணக; PDF-(திட்்டம் இ்டம்பபயர்தத குடும்பஙக்ளின்) எணைிக்ணக; PAF-(திட்்டததால் 
பாதிக்கப்பட்்ட குடும்பஙக்ளின் எணைிக்ணக; R&R-க்கு ஒதுக்கப்பட்்ட நிதிகள்; R&R நிணை (நிணறவு 
பெயயப்பட்்டது / முன்தனறறததில் உள்்து/ இன்னமும் பதா்டஙகாதது)]

15 அட்்டவணை-1 உயிரினஙகள் உள்்தபாது

a. அட்்டவணை-1 உயிரினஙகள் விவரம்; அட்்டவணை-1 உயிரினஙகளுக்கான பாதுகாப்பு 
விவரஙகள், பாதுகாப்புத திட்்டததின் நகல் உட்ப்ட; வழஙகப்பட்டுள்் நிதி; அமல்படுததும் 
காைம்; இன்னும் பிற.

b. தகுதியுள்் அதிகாரியால் வழஙகப்பட்்ட அட்்டவணை-1 உயிரினஙகளுக்கான பாதுகாப்பு 
திட்்டததின் அஙகீகார விவரஙகள், அஙகீகார நகல் உட்ப்ட; கடித எண; வழஙகப்பட்்ட தததி; 
பரிநதுணரகள் ஏததனும் இருநதால்: இன்னும் பிற.

ணமயப் பகுதியில் நீர்நிணைகள் இருக்கின்றன எனும்தபாது

16 ணமயப் பகுதியில் நீர்நிணைகள் இருக்கின்றன எனும்தபாது

a. ணமயப் பகுதியில் உள்் நீர்நிணைகள் விவரஙகள்:

b. திணெதிருப்பல் ததணவப்பட்்டால்: ததவாயான திணெதிருப்பைின் விவரஙகள்; ந்டததப்பட்்ட 
ஆயவின் விவரஙகள்

c. தகுதியுள்் அதிகாரியி்டமிருநது பபறப்பட்்ட அனுமதியின் விவரஙகள்: கடித எண.; 
வழஙகப்பட்்ட தததி; பரிநதுணரகள் எதுவாயினும்; மறறும் அனுமதியின் நகல்

17 இண்டநிணைப் பகுதியில் நீர்நிணைகள் இருக்கின்ற எனும்தபாது: இண்டநிணைப் பகுதியில் உள்் 
நீர்நிணைக்ளின் விவரஙகள்; இண்டநிணைப் பகுதியில் உள்் நீர்நிணைக்ளின் திணெ (வ்டக்கு / 
பதறகு/ கிழக்கு/ தமறகு/ வ்டகிழக்கு/ வ்டதமறகு/ பதன்கிழக்கு/ பதன்தமறகு); இண்டநிணைப் 
பகுதியில் உள்் நீர்நிணைக்ளின் பதாணைவு (கிதைா மீட்்டர்கள்):

18 ததணவப்படும் மனளிதவ்ம்: கட்டுமானததின்தபாது நிரநதரமான/தறகாைிகமான தவணைவாயப்பு / 
பெயல்பாடு; பமாதத மனளிதவ்ம் 

19 பசுணமவண்யப் பகுதி (பெக்த்டரில்)
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a. புதிய திட்்டப்பைிகள் எனும்தபாது: பசுணமப் பட்ண்டயின் பமாததப் பகுதி; பமாதத 
திட்்டப்பைி பகுதியின் விகிதாச்ொரம்; நிறுவப்ப்டவிருக்கும் பதாழிறொணைகள் எணைிக்ணக; 
பதாழிறொணைக்கு ஒதுக்கப்பட்்ட நிதிகள்; பசுணமப்பட்ண்ட திட்்டததின் நகல்

b. விரிவாக்கம் / நவனீமாக்கம்/ தயாரிப்புக் கைணவ தபான்றவறறில் மாறறம். 

i விவரிப்பு தறதபாதுள்்து முன்பமாழியப்பட்்டது பமாததம்

பசுணமவவண்யததின் 
பமாததப் பகுதி

பமாதத திட்்டப்பைி பகுதியின் 
விகிதாச்ொரம்

பதாழிறொணைக்ளின் 
எணைிக்ணக

ஒதுக்கப்பட்்ட நிதிகள்

ii. பசுணமவண்யத திட்்டததின் நகல்

20 திட்்டப்பைியின் பைன்

திட்்டப்பைி பைன்க்ளின் வணக திட்்டப்பைி பைனளின் விவரஙகள்

(திட்்டப்பைியின் பைன் சுறறுச்சூழல், ெமூகம் மறறும் பிறவறணற உள்்ளிட்டிருக்கும்)

21 CRZ /ICRZ குறிப்பாணையின் ஷரததுக்களுக்கு உள்்ாகும் திட்்டப்பைி / பெயல்பாடு எனும்தபாது

a CRZ வணகப்படுததல் (CRZ I (A), CRZ I(B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV(B)); இ்ட வணக 
(அரிக்கப்பபறாத க்டறகணர, குணறவான மறறும் மிதமான அரிக்கப்பபறும் க்டறகணர, 
அதிகமாக அரிக்கப்பபறும் க்டறகணர); ெம்பநதப்பட்டுள்் மாஙகுதராவ நிை விவரஙகள், 
எதுவாயினும்; மாஙகுதராவ நிைப்பகுதி (பெக்த்டர்)

b EIA (நிைப்பகுதி) ஆயவுகள் ந்டததப்பட்டிருநதால்: EIA (நிைப்பகுதி) ஆயவுக்ளின் விவரஙகள்; EIA-
க்க்ளில் பெயயப்பட்டுள்் பரிநதுணரக ்ளின் நகல்; ஆயவுக் காைம் (EIA நிைப்பகுதி); EIA-க்கான 
ஆயவுக்கான காைம், தமறபகாள்்ப்ப்டவில்ணை என்றால் அதறகான காரைஙகண்யும் 
தெர்தது

c EIA (க்டல்ொர்) ஆயவுகள் தமறபகாள்்ப்பட்டிருநதால்: EIA (க்டல்ொர்) ஆயவுகளுண்டய 
விவரஙகள் சுருக்கம்; EIA-இல் பெயயப்பட்்ட பரிநதுணரக்ளின் நகல்; (EIA க்டல்பகுதி)-ணய 
தெர்நத ஆயவுக் காைம்; EIA-க்கான ஆயவுக்கான காைம், தமறபகாள்்ப்ப்டவில்ணை என்றால் 
அதறகான காரைஙகண்யும் தெர்தது

d தபரி்டர் தமைாணணமத திட்்டம்/ததெிய எணபையக் கெிவு தபரி்டர் பநருக்கடித திட்்டம் 
(பபாருநதும் என்றால்)

e திட்்டததின் வணக: (உல்ைாெப்தபாக்கி்டம்/கட்டி்டஙகள்/குடிமக்களுக்கான வெதிகள், க்டதைாரச் 
ொணைகள்/தூணகள் அணமதது அதன் மீது அணமக்கப்படும் ொணைகள், பவப்ப ஆறறணை 
ஊதுகின்ற குழாய வெதிகள், தூயணம பெயயப்பட்்ட கழிவுகண்க் க்டைில் திறநதுவிடுதல், 
ெரக்கு/தவதிமஙகண்ச் தெமிதது ணவப்பதறகான வெதி, கணரக்க்டல் கட்டுமானஙகள், 
உப்புநீணரக் குடிநீராக்கும் நிணையம், அரிய வணக கனளிமம்/அணுொர் கனளிமஙகளுக்கான 
சுரஙகம், கழிவு சுததிகரிப்பு ஆணைகள், கைஙகணர வி்க்கம், காறறாணைகள், இதரணவ

f உல்ைாெப்தபாக்கி்டம்/கட்டி்டஙகள்/குடிமக்களுக்கான வெதிகள்: க்டதைார பாதுகாப்பு மண்டை 
வணரப்டஙகண் உருவாக்குகின்ற நிறுவனததின் பபயர்; பமாதத கட்டுமானப் பரப்ப்வு 
(பெக்த்டரில்); கட்டுமானததின் உயரம்; FSI வதீம்; நிர்வகிக்கும் நகர திட்்டமிடுதல் 
விதிமுணறகள்/கட்டுப்பாடுகள்; வாகனம் நிறுததிணவப்பதறகான ஏறபாடுகள் பறறிய 
விவரஙகள்
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g க்டதைாரச் ொணைகள்/தூணகள் அணமதது அதன் மீது அணமக்கப்படும் ொணைக்ாக 
இருநதால்: க்டதைார பாதுகாப்பு மண்டை வணரப்டஙகண் உருவாக்குகின்ற நிறுவனததின் 
பபயர்; பணபடுததப்ப்டப் தபாகும் நிைததின் பரப்ப்வு; பணபடுததத ததணவப்ப்டக்கூடிய தெறு 
அ்வு; தாஙகக்கூடிய தபாக்குவரததுத திறன்

h பவப்ப ஆறறணை ஊதுகின்ற குழாய வெதிக்ாக இருநதால்: க்டதைார பாதுகாப்பு மண்டை 
வணரப்டஙகண் உருவாக்குகின்ற நிறுவனததின் பபயர்; குழாய நீ்ம்; க்டதைாரப் பாதுகாப்பு 
மண்டைதணதக் க்டக்கின்ற தூரம்; அகழ்வின் ஆழம்; அகழ்வின் அகைம்; க்டறகணரயிைிருநது 
க்டல் ஆழம் வணர பெல்லுகின்ற குழாயுண்டய நீ்ம்; க்டல்நீர் பரப்பிைிருநது வடிகாலுக்கு 
இருக்கும் ஆழம்; பவ்ளிதயறும் பகுதியில் ெராெரி பவப்பநிணைக்கு தமதை இருக்கும் 
பவப்பநிணை

i தூயணம பெயயப்பட்்ட கழிவுகண்க் க்டைில் திறநதுவிடுதல்: க்டதைார பாதுகாப்பு மண்டை 
வணரப்டஙகண் உருவாக்குகின்ற நிறுவனததின் பபயர்; உட்பகாள்ளும் மறறும் பவ்ளிதயறறும் 
இ்ட அணமவு; பவ்ளிதயறும் பகுதியின் ஆழம்; குழாயுண்டய நீ்ம்; க்டதைாரப் பாதுகாப்பு 
மண்டைதணதக் க்டக்கின்ற தூரம்; அகழ்வின் ஆழம்; அகழ்வின் அகைம்; க்டறகணரயிைிருநது 
க்டல் ஆழம் வணர பெல்லுகின்ற குழாயுண்டய நீ்ம்; வடிகால் பவ்ளிதயறறப் பகுதியின் 
ஆழம்

j ெரக்கு/தவதிமஙகள் ஆகியறறணவச் தெர்தது ணவப்பதாக இருநதால்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு 
மண்டை வணரப்டம் தயாரிக்கும் நிறுவனததின் பபயர்; தவதிமததின் பபயர் மறறும் அதன் 
வணக; தவதிமததின் இறுதிப் பயன்பாடு;தெமிப்புத பதாட்டிக்ளின் எணைிக்ணக; பதாட்டிக்ளின் 
பகாள்திறன்

k கணரக்க்டல் பரப்புக் கட்டுமானஙகள் இருநதால்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் 
தயாரிக்கும் நிறுவனததின் பபயர்; முறறாயவு அல்ைது வ்ர்ச்ெி; க்டல் படுணகயின் ஆழம்; 
பபீ்பாயகள்/தமண்டக்ளின் எணைிக்ணக; குழுக்கள் கூடுகின்ற நிணையஙக்ளின் விவரஙகள்

l க்டல்நீரிைிருநது உப்பு நீக்கும் ஆணை இருநதால்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் 
தயாரிக்கும் நிறுவனததின் பபயர்; உப்பு நீக்குகின்ற ஆணையின் பகாள்திறன்; பமாததமாக 
உருவாகும் உப்பின் அ்வு; பவ்ளிதயறறும்தபாது, சூழல் பவப்பநிணைணயவி்ட அதிகமாகவுள்் 
ஆணையின் நீர்மக்கழிவுண்டய பவப்பநிணை; சுறறுப்புறததிலுள்் ெராெரி உப்புததன்ணம; 
பவ்ளிதயறறும் இ்டம்

m அரிய உதைாகஙகண்தயா அணு ொர்நத கனளிமஙகண்தயா எடுப்பதறகான சுரஙக தவணையாக 
இருநதால்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் தயாரிக்கும் நிறுவனததின் பபயர்; 
சுரஙக உறபததியின் பமாததக் பகாள்திறன்; சுரஙகதவணை ந்டக்கும் பகுதியின் பரப்ப்வு; 
பவட்டிபயடுக்கப்தபாகும் கனளிம வணக; கனளிமததின் இறுதிப் பயன்பாடு

n கழிவு சுததிகரிப்பு ஆணையாக இருநதால்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் 
தயாரிக்கும் நிறுவனததின் பபயர்; பகாள்திறன்; கட்டுமானததின் பமாததப் பரப்ப்வு; மததிய 
மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம்/மாநிை மாசுக்கட்டுபாடு வாரியம் அல்ைது தவறு ஏததனும் 
உரிய அஙகீகரிக்கப்பட்்ட நிறுவனததிறகு உ்டன்பட்டு, அ்வுருக்களுக்கு உட்பட்்ட கழிவுச் 
பெயல்முணற; பவ்ளிதயறறம் க்டல்நீர் அல்ைது ஓண்டக்ளில் என்றால் (க்டறகணரயிைிருநது 
க்டதைாடு கழிவு நீர் தெரும் பகுதிக்கு இருக்கும் தூரம்; க்டல்நீருண்டய தமறபரப்பிைிருநது 
கழிவு பவ்ளியாகும் இ்டததினுண்டய ஆழம்; கழிவு பவ்ளிதயறும் பகுதியில் க்டைின் ஆழம்)

o கைஙகணர வி்க்கமாக இருப்பின்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் தயாரிக்கும் 
நிறுவனததின் பபயர்; கட்டுமானததின் பமாததப் பரப்ப்வு; கட்்டணமப்பினுண்டய உயரம்

p காறறாணையாக இருநதால்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் தயாரிக்கும் 
நிறுவனததின் பபயர்; பகாள்திறன் (பமகாவாட்); மின்ொரதணதக் க்டததும் பதா்டர்புகள்: 

(தமல்நிணையில், நிைததடியில்); காறறாணையின் விட்்டம்; காறறாணையினுண்டய அைகின் 
நீ்ம்; சுழறெி தவகம்; கட்்டணமப்பின் உயரம்
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q தவறு ஏதாவதாக இருநதால்: க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் தயாரிக்கும் 
நிறுவனததின் பபயர்; ெிறப்பியல்புகள்த தயவு பெயது குறிப்பி்டவும்; ெம்பநதப்பட்்ட 
ஆவைஙக்ளின் நகல்.

r உயர் அணைக் தகாடு/தாழ்வணைக் தகாட்டிைிருநது திட்்டததின் தூரம் (மீட்்டர்க்ளில்) 
குறிப்பி்டப்ப்டதவணடும்.

i க்டதைாரக் கட்டுப்பாடு மண்டை அறிவிப்பில், எநத உட்பிரிவின் கீழ் திட்்டம் அனுமதிக்கததக்கது/
கட்டுப்படுததததக்கது.

ii உயர் அணைக் தகாடு, தாழ்வணைக் தகாடுக்ளின் எல்ணைகண்1:4000 அ்வுக்ளில் குறிக்கக்கூடிய 
க்டதைார கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் தயாரிப்பதாக இருநதால்: உயர் அணைக் 
தகாட்டிைிருநது திட்்டததின் தூரம் (மீட்்டர்க்ளில்) குறிப்பி்டதவணடும் & வரபண்டஙகண்ப் 
பதிதவறற தவணடும் (kml File); தாழ்வணைக் தகாட்டிைிருநது திட்்டததின் தூரம் (மீட்்டர்க்ளில்) 
குறிப்பி்டதவணடும் & வணரபண்டஙகண்ப் பதிதவறற தவணடும் (kml File)

iii க்டதைார கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டததில் 1:4000 அ்வுக்ளின் தமல் மிணகப்படுததப்பட்்ட 
திட்்ட நிை அணமவு இருநதால்: (kml file ஆகப் பதிதவறறவும்)

iv திட்்டப் பகுதிணயச் சுறறிய 7 கிதைாமீட்்டர் அணரவிட்்டதணத உள்்்டக்கிய க்டதைார 
கட்டுப்பாடு மண்டை வணரப்டம் 1:25000 உருவாக்கப்பட்்டால்: (kml file ஆகப் பதிதவறறவும்

v திட்்டப் பகுதிப் பகுப்பாயணவ உள்்்டக்கிய க்டதைார கட்டுப்பாடு மண்டைஙகள்- I,II,III மறறும் 
IV-ஐக் குறிக்கக்கூடிய வணரப்டம் உருவாக்கப்பட்்டால்: kml file ஆகப் பதிதவறறவும்

vi மாநிை மாசுக்கட்டுபாடு வாரியததி்டமிருநது ஆட்தெபணன இல்ணைபயன்று ொன்றிதழ் 
வாஙகியிருநதால்: அதன் நகணை இணைக்கவும்

s மணழநீர் தெகரிப்பு அணமப்பு குறிதத விவரஙகள்

t மாநிை க்டதைார மண்டை தமைாணணம ஆணையததின் பரிநதுணரகள்: விதிக்கப்பட்்ட 
கட்டுப்பாடுகண்க் குறிப்பி்டவும்; மறுகுடிதயறறம் & மறுவாழ்வு, நீர், காறறு, ஆபததான 
கழிவுகள், சூழைியல் அம்ெஙகள் தபான்றணவ உட்ப்ட அதததநரம் அவறதறாடு நின்றுவி்டாமல் 
அணனதது ெமூக மறறும் சுறறுச்சூழல் பிரச்ணனகள் மறறும் அவறணறத தைிப்பதறகான 
ந்டவடிக்ணககள் (பத்ளிவான விவரஙகண் வழஙகதவணடும்); க்டதைார மண்டை தமைாணணம 
ஆணையததின் பரிநதுணரகளுண்டய நகல்

22 துணறொர் குறிப்பிட்்ட விவரஙகள்:
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I சுரஙகத திட்்டததிறகான முன்பமாழிதைாக இருப்பின்:

a ததாணடிபயடுக்கப் தபாகின்ற கனளிமஙக்ளின் எணைிக்ணக (பை உள்்டீுகள் 
அனுமதிக்கப்படுகின்றன)

ததாணடிபயடுக்கப் தபாகும் கனளிமஙகள் பபரிய மறறும் ெிறிய கனளிமம்

b சுரஙக தவணைகண் தமறபகாள்்ப்தபாகும் பகுதியின் பகாள்திறன்

c ெிறிய கனளிமஙக்ாக இருப்பின், அதறகான கூட்டுச் ொன்றிதழின் நகல்

d சுரஙகத திட்்டம்: ஒப்புதல் கடிதததின் எண; ஒப்புதைின் தததி;  ஒப்புதல் கடிதததின் நகல்; 
சுரஙகக் குததணகக்கு ஒப்புதல் அ்ளிக்கப்பட்்ட பரப்ப்வு; அனுமதிக்கப்பட்்ட பகாள்திறன்

e பதாழில்நுட்ப விவரஙகள்: பமாதத நிைவியல் ணகயிருப்பு (மில்ைியன் ்டன்க்ளில்); 
ததாணடிபயடுக்கக்கூடிய ணகயிருப்பு (மில்ைியன் ்டன்க்ளில்); அதிைிருநது பிரிதபதடுக்ககூடிய 
ணகயிருப்பு (மில்ைியன் ்டன்க்ளில்); பிரிதபதடுக்கப்படும் ெதவிகிதம் (%); நிைக்கரி/கைணவ/
கனளிமததின் தரம்; பிரிக்கும் விகிதம்; வாயு நிணையின் வணகப்பாடு (நிைக்கரிச் சுரஙகததிறகு 
மட்டும், மறறவறறுக்கு பபாருநதாது என்று எழுதைாம்); ெராெரி வாட்்டம் (படிநிணை); 
கணுக்க்ளின் அதிகபட்ெ தடிமன் (மீட்்டர்க்ளில்) (நிைக்கரிச் சுரஙகததிறகு மட்டும், மறறவறறுக்கு 
பபாருநதாது என்று எழுதைாம்); சுரஙக முணற (திறநதபவ்ளி / நிைததடி / இரணடுதம/ நுணழ 
சுரஙகம்; சுரஙகததின் ஆயுட்காைம் (ஆணடுக்ளில்)

F கனளிமம் தூயமிததல் விவரஙகள் (பநாறுக்குதல்/ெைிததல்/இதர தவணைகள்): சுரஙகப் 
பகுதிக்குள் பநாறுக்கும் இயநதிரதணத நிறுவுவதறகான முன்பமாழிதல் எனளில்: பநாறுக்கும் 
இயநதிரஙக்ளின் எணைிக்ணக மறறும் அவறறின் விவரஙகள் (பல்தவறு உள்்டீுகள் 
அனுமதிக்கப்படுகின்றன)

பநாறுக்கும் 
இயநதிரததின் 
அண்டயா்ம்

பகாள்திறன் (ஒரு மைிதநரததிறகு 
எததணன ்டன்கள் என்ற கைக்கில்- TPH)

                  
கருததுகள்

G சுரஙகப் பகுதிக்குள்கனளிமம் தூயமிததல் ஆணை அணமப்பதறகான முன்பமாழிதைாக இருப்பின்: 
தூயமிததல் பதாழில்நுட்பம்; பகாள்திறன்

h ஒருதவண் பபாருநதினால், கணுக்க்ளின் விவரஙகள்: கணுக்க்ளின் எணைிக்ணக; 
ததணவப்படுகின்ற கணுக்க்ளின் தடிமன்; கணுக்க்ளின் அதிகபட்ெ தடிமன் (மீட்்டர்க்ளில்)

i சுரஙகக் குததணகயின் விவரஙகள்: தநாக்கம் குறிதத கடிதததின் நகல்; தமறதகாள் எணதைாடு 
எணதைாடு, குததணக முடியும் தததி;

j அதிகச் சுணம தமைாணணம (சுரஙக வணக: திறநத பவ்ளியாக இருநதால் மட்டும்)

i  பவ்ளிப்புறக் குவியல்க்ளின் விவரஙகள்: அதிகச் சுணம குவியல்க்ளின் எணைிக்ணக; 
பமாததப் பரப்ப்வு (பெக்த்டர்க்ளில்); உயரம் (மீட்்டர்க்ளில்); அ்வு (மில்ைியன் கன 
மீட்்டர்க்ளில்); நிரம்புவதறகு இன்னும் எததணன ஆணடுகள் ஆகும்

ii  உட்புறக் குவியல் விவரஙகள்: அதிகச் சுணம குவியல்க்ளின் எணைிக்ணக; பமாததப் 
பரப்ப்வு (பெக்த்டர்க்ளில்); உயரம் (மீட்்டர்க்ளில்); அ்வு (மில்ைியன் கன மீட்்டர்க்ளில்)

k தமல்மண தமைாணணம விவரஙகள்: சுரஙகததினுண்டய ஆயுட்காைம் முழுக்க அகழும்தபாது 
தமல்மணனுண்டய தரம் (மில்ைியன் கன மீட்்டர்க்ளில்); சுரஙகததின் ஆயுட்காைம் வணர 
பயன்பாடு மறறும் பணபடுததலுக்கான முன்பமாழிதைில் தமல்மணணுண்டய அ்வு 
(மில்ைியன் கன மீட்்டர்க்ளில்); சுரஙகததின் ஆயுட்காைம் வணர, இதர ந்டவடிக்ணககளுக்குப் 
பயன்படும் தமல்மணணுண்டய அ்வு (மில்ைியன் கன மீட்்டர்க்ளில்)



96

l சுரஙகததின் இறுதி பவறறி்டம் குறிதத விவரஙகள் (திறநதபவ்ளிச் சுரஙக வணகயாக இருநதால் 
மட்டும்): பரப்ப்வு (பெக்த்டரில்); ஆழம் (மீட்்டர்க்ளில்); கன பரிமாைம் (மில்ைியன் கன 
மீட்்டர்க்ளில்)

m அகழ்வி்டம் குறிதத விவரஙகள் (திறநதபவ்ளிச் சுரஙக வணகயாக இருநதால் மட்டும்): 
இறுதியிலுள்் பவறறி்டம் (பெக்த்டரில்); ஆழம் (நீர்நிணையாக மாறறப்படுபமன்று 
முன்பமாழியப்படுகின்ற பகுதி, மீட்்டர்க்ளில்); பமாதத அகழ்வி்டப் பரப்ப்வு (பெக்த்டரில்)

n தபாக்குவரதது விவரஙகள்: நிைததடியிைிருநது தமறபரப்பிறகுக் பகாணடுவர; 
தமறபரப்பிைிருநது ெரக்கு ஏறறும் இ்டததிறகு; தபாக்குவரதது/பகாைரி விவரஙகள்

o நிைப் பயன்பாடு விவரஙகள் (சுரஙக தவணைக்கு முன்னதாக)

 நிைப் பயன்பாடு சுரஙக நிைப்பகுதிக்கு 
உள்த் (பெக்த்டரில்)

சுரஙக நிைப்பகுதிக்கு 
பவ்ளிதய (பெக்த்டரில்)

  பமாததம்

விவொய நிைம்

காட்டு நிைம்

தரிசு நிைம்

தமயச்ெல் நிைம்

தமறபரப்பு நீர்நிணை

குடியிருப்புகள்

இதர பயன்பாடுகள் 
(குறிப்பி்டதவணடும்)

P நிைப் பயன்பாடு விவரஙகள் (சுரஙக தவணைக்குப் பின்னர்)

      நிைப் பயன்பாடு ததாட்்டம் நீர்நிணை பபாதுப் 
பயன்பாடு

இதரணவ

அகழ்தல்/அகழ்வி்டம்

தமல்மண ததக்கம்

பவ்ளிப்புற அதிகச் சுணம 
குவியல்

உட்புற அதிகச் சுணம 
குவியல்

ொணைகள்

கட்டுமானப் பரப்பு 
(குடியிருப்பு / அலுவைகம்)

பசுணம வண்யம்

புதிய பகுதி

இதரணவ

பமாததம்

q மறுெீரணமப்பு விவரஙகள் (திறநதபவ்ளிச் சுரஙக முணறயாக இருநதால் மட்டும்); பமாதத 
காடு மீட்டுருவாக்கத திட்்டம் (பவ்ளிப்புற அதிகச் சுணம குவியல் (பெக்த்டரில்); உட்புற 
குவியல்(பெக்த்டரில்); அகழ்வி்டம் (பெக்த்டரில்); பாதுகாப்பு மண்டைம் (பெக்த்டரில்); 
இறுதியிைிருக்கும் பவறறி்டம் (பெக்த்டரில்); ஆழததில் (நீர்நிணையாக மாறறப்படுபமன்று 
கூறப்பட்்ட பகுதி, மீட்்டரில்); ஒரு பெக்த்டருக்கு ந்டப்படும் மரஙக்ளின் எணைிக்ணக மறறும் 
அ்டர்ததி (எணைிக்ணகயில்); இதரணவ பெக்த்டரில் (சுரஙக எல்ணைக்ளில் ந்டக்கும் அகழ்வு, 
ொணைகள் மறறும் கட்டுமானஙகள், கணரதயாரப் பகுதி, நகர்ப்பகுதிக்கு பவ்ளிதயயுள்் 
குததணக நிைம் தபான்றணவ; மறறும் பமாதத காடு மீட்டுருவாக்கத திட்்டம் (பெக்த்டரில்)
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r சுரங்கத் திட்டத்்த மூடும் முன்னேற்பாடடுத் திட்டத்தின நி்ை (விரிவபாக்கத் திட்டங்களுககு 
மடடும்): ஒப்புதல் அளிக்கப்்ட்ட முன்னேற்பாடடுச் சுரங்க மூ்டல் திட்டத்தின்டி, 
அமல்்டுத்தப்்டு்கின்ற ்ல்்வறு ந்டவடிக்்க்கள் (்ட்்ட விளக்கப் ்்டத்தில்); ஒப்புதல் 
அளிக்கப்்ட்ட முன்னேற்பாடடுச் சுரங்க மூ்டல் திட்டத்திைிருந்து ஏதபாவது விை்கல் இருந்தபால்; 
அ்கழ்வு செய்யப்்டும் சமபாத்தப் ்ரப்்ளவு (செக்்டரில்); அ்கழ்வுககுப் ்ி்றகு மறுநிரப்புச் 
செய்யப்்டும் ்ரப்்ளவு (செக்்டரில்); ்ண்டுத்தப்்டும் ்குதி்யின சமபாத்தப் ப்ரப்்ளவு 
(செக்்டரில்)

II சவப்்ம் ெபார் திட்ட முனசமபாழிதைபா்க இருந்தபால் (CAPTIVE மின நி்ை்யம் மறறும் ்கழிசவப்்ம் 
மீடபு நி்ை்யம் உட்்ட)

A ஆ்ை்யின தரவ்ரவு்கள்: முனசமபாழி்யப்்டடுள்ள சதபாழில்நுட்ம் (து்ை உய்யநி்ை (Sub-
Critical), உய்யமிகுநி்ை(Supercritical), சுழலும் ் பாயம அடுககு எரிமு்்ற CFBC, வளிமண்டை ் பாயம 
அடுககு எரிமு்்ற AFBC, அழுத்தமு்்ட்ய ்பாயம அடுககு எரிமு்்றPFBC, ஒருங்கி்ைந்த 
வளிமமபாக்கம் இ்ைந்த சுழறெி IGCC, எரித்தல், ்கபாற்றில்ைபா சவப்்மூட்டல், வளிமமபாக்கம், 
உ்யிரி்ய-மீத்்த்னேற்றம், இதர்வ; ஆ்ை சு்மக ்கபாரைி (%); நீரபாவி வதீம்/்பாயவு வதீம்; 
ச்கபாதி்கைன சவப்்நி்ை; ச்கபாதி்கைன அழுத்தம்; அடுககு வ்்க (ஒற்்ற உ்ை வளிப்்்பாக்கி 
/ இரட்்ட உ்ை வளிப்்்பாக்கி / மூனறு உ்ை வளிப்்்பாக்கி); அடுககு்களின எணைிக்்க

பு்்க்்பாக்கி 
அ்்ட்யபாளம்

பு்்க்்பாக்கி

உ்யரம்(மீ)

சவளி்்யற்றப் 

்குதி்யிலுள்ள 

பு.்்பா.-ன 

விட்டம்(மீ)

பு.்்பா.வபாயு சவளி்்யற்றப் 
்குதி்யிலுள்ள சவளி்்யற்ற 

்வ்கம் (மீ/சநபாடி)

பு.்்பா.வபாயு  
சவளி்்யற்ற 
சவப்்நி்ை

B எரிச்பாருள் ெி்றப்்ி்யல்பு்கள் கு்றித்த விவரங்கள்: சமபாத்த சவப்் மதிப்பு (Kcal/Kg); ெபாம்்ல் 
உள்ள்டக்கம் (%); ்கந்த்க உள்ள்டக்கம் (%); ஈரப்்தம் (%); ்பாதரெம் (mg/kg); திணமக ்கரிச்பாருள் 
(%); எளிதில் ஆவி்யபா்கி்ற ்ருப்ச்பாருள்்கள் (%)

C குளு்ம அ்மப்்ின விவரங்கள்: குளு்மயூடடி்யின வ்்க: ்கபாறறுவ்்க / 
நீர்வ்்க, ஓட்டத்தின தன்ம: இ்யற்்க்யபானேது/ செ்யற்்க்யபானேது, ்கபாறறு 
சுழறெி்யின வ்்க: இ்ை ஓட்டம்/ எதிர்ஓட்டம், குளு்மச்சுறறு்கள், குளு்மககு 
்வணடி்ய நீரின அளவு (்கனே மீ./நபாள்); ச்கபாதி்கைனேின நீர்நீக்கல் சவப்்நி்ை

III முன்மொழிவொனது ஆற்றுச் சம்வளி & நீரமினசொர திட்டப்பணி எனும்்பொது

a து்ைத் து்்ற: (்ல்்்யன திட்டப்்ைி / நீர்மினெபார திட்டப்்ைி / நீர்ப்்பாெனே 
திட்டப்்ைி)

b ஆற்றின ச்்யர்:

c ஆறறுப் ்டு்்க்யின ஒடடுசமபாத்த தபாக்க மதிப்்பீடு மறறும் சுமப்புத் தி்றன 
ஆயவு ந்டத்தப்்டடிருந்தபால்: ஆறறுப் ் டு்்க்யின ஒடடுசமபாத்த தபாக்க மதிப்்பீடு 
மறறும் சுமப்புத் தி்றன ஆயவினு்்ட்ய நி்ை; ்ரிந்து்ரக்கப்்ட்டபால், ஆறறுப் 
்டு்்க்யின ஒடடுசமபாத்த தபாக்க மதிப்்பீடு மறறும் சுமப்புத் தி்றன ஆயவின 
விவரங்கள் மறறும் சதபா்டர்பு்்ட்ய ஆவைத்்த ் தி்வறறுதல் (pdf ் தி்வற்றம் 
மடடும்) 

d திட்டப்்ைி வ்்க: (தடுப்்்ை்யின ்கடடுமபானேம் / ஆற்றின ஓட்டம் / மினதூக்கி 
நீர்ப்்பாெனே திட்டம்)

e அ்ை உ்யரம் (மீட்டர்) மறறும் ச்பாருந்துமபானேபால் அ்ை நீளம்
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f பமாதத நீரில் மூழ்கும் பரப்ப்வு (பெக்த்டர்); நிகர பயன்பாட்டுப் பரப்ப்வு 
விவரம் (GCA) (பெக்த்டர்); நீர்ப்பாெனம் பெயயக்கூடிய பயன்பாட்டுப் பரப்ப்வு 
விவரம் (ICA) (பெக்த்டர்); பயிர்பெயயக்கூடிய பயன்பாட்டுப் பரப்ப்வு விவரம் 
(CCA) (பெக்த்டர்); பமாதத பயன்பாட்டுப் பரப்ப்வு (பெக்த்டர்)

g மின்நிணையம் அணமக்கப்பட்டுள்் திறன்: மின்நிணைய வணக: (நிைததின்கீழ் / 
தமறபரப்பு); திறன் (பமகாவாட்ஸ); கால்வாயக்ளின் எணைிக்ணக; யூனளிட்டுக்ளின் 
எணைிக்ணக; ஆறறஙகணர: (இ்டது / வைது / இரணடும்)

h வரு்டாநதிர மின்ொர உறபததி: வரு்டாநதிர அ்வில் உறபததியாகும் அ்வு (கிகா 
வாட் ெவர்்ில் (GWh)); கிண்டக்கக்கூடிய இயநதிர (%); மின்ொர உறபததி பெைவு 
(இநதிய ரூபாயில்); உள்்ார்நத வருவாய விகிதம் (%); உள்்ார்நத வருவாய 
விகிதம் அண்டயப்பட்்ட வரு்டம்; பல்தவறு ெதவிகிதஙக்ளில் கிண்டக்கக்கூடிய 
நீரின் அ்வு

ெதவிகிதம் கிண்டக்கும் 
தணைரீ் 

(கியூபெக்ஸ)

ொர்நதிருக்கக்கூடிய 
வரு்டம்

குறிப்புகள்

50 %-ததில்

75 %-ததில்

90 %-ததில்

 

i நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி ணகயாளும் திட்்டம் (PDF பதிதவறறல்)

j எரு தமைாணணமத திட்்டம்: (PDF-இல்) எரு தமைாணணமத திட்்டதணத 
பதிதவறறவும்; பமாதத பவட்டிபயடுக்கப்பட்்ட எரு (கனமீட்்டர்); எரு அகறறுதல் 
த்ஙகள் எணைிக்ணக; பமாதத எரு அகறறுதல் பரப்ப்வு (Ha)

k மீனவர் தமம்பாடு மறறும் தமைாணணமத திட்்டம்: (PDF-இல்) மீனவர் தமம்பாடு 
மறறும் தமைாணணமத திட்்டதணத பதிதவறறவும்; ெிறுமீன் வணகக்ளின் 
எணைிக்ணக; பாதுகாக்கப்ப்ட தவணடிய மீன் இனஙக்ளின் பபயர் (அறிவியல் 
பபயர்)

l சுறறுச்சூழல் பபருக்கததின் நிணை

பருவம் ெராெரி உட்பபருக்கம் 
(மில்ைியன் கன 

மீட்்டரில்)

பபருக்கததின் 
ெதவிகிதம்

வறண்ட காைம்

வறண்ட காைம்-அல்ைாதது

பருவமணழ

பருவமணழ-அல்ைாதது

m கட்்டறற பபருக்பகடுப்பு நீ்ம் (Km)

n மததிய நீர்வ் ஆணையததின் அஙகீகாரம்: அஙகீகார குறிப்படீ்டு எண.,: 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட தததி; அஙகீகாரததின் நகல்

o மததிய மின்துணற அதிகாரி ஒப்புதல்; அஙகீகார குறிப்படீ்டு எண.,: 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட தததி; அஙகீகாரததின் நகல்
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p காப்பணையின் விவரஙகள் (எதிர்நீதராட்்டம்) பபாருநதும் என்றால் மட்டும்(கன.
மீ.): அணையின் நீ்ம் (மீ.); பயன்படுததப்ப்டவிருக்கும் எருவின் அ்வு (கன.மீ.); 
பயன்படுததப்ப்டவிருக்கும் பபறப்பட்்ட மூைப்பபாரு்ளின் அ்வு (கன.மீ.); ரதது 
பெயயும் திட்்டததின் நகல்  

q காப்பணையின் விவரஙகள் (தநர்நீதராட்்டம்) பபாருநதும் என்றால் மட்டும்(கன.
மீ): அணையின் நீ்ம் (மீ.); பயன்படுததப்ப்டவிருக்கும் எருவின் அ்வு (கன.
மீ); பயன்படுததப்ப்டவிருக்கும் பபறப்பட்்ட மூைப்பபாரு்ளின் அ்வு(கன.மீ); ரதது 
பெயயும் திட்்டததின் நகல் 

IV முன்சமாழிவானது உள்கைட்டுமான திட்்டப்பைிகைள் அல்லது சசேயல்பாடு 
எனும்்பாது

a கட்டி்டக் கட்டுமான விவரஙகள்: கட்டி்டததின் அதிகபட்ெ உயரம் (மீட்்டர்கள்); 
கட்்டப்ப்டவிருக்கும் குடியிருப்புக்ளின் பமாதத எணைிக்ணக; கட்டி்டஙக்ளின் 
எணைிக்ணக; பமாதத மணனப் பகுதி (ெ.மீ.); பமாதத கட்டுமானப் பரப்ப்வு 
(ெ.மீ.)

b கணரப்பகுதி பதாழிைகஙகள் மறறும்/அல்ைது க்டல் பெயல்திறன், பபாருநதும் 
என்றால்: அதனுண்டய விவரஙகள்.

c கணரப்பகுதி பெயல்பாடுகள் மறறும்/அல்ைது க்டல் பெயல்திறன் திட்்டப்பைிதயாடு 
ெம்பநதப்பட்டிருநதால்: க்டல்ெரக்கு வணக; க்டல்ெரக்கு அ்வு; க்டல்ெரக்கு 
கட்டுப்பாட்டு ந்டவடிக்ணககள்; தூசுக் கட்டுப்பாட்டு ந்டவடிக்ணககள்; தபாதுமான 
அ்வு; தூர்வாரும் அ்வு (ஒரு நாண்க்கு கனமீட்்டரில்); தூர்வாரும் வணக 
(மூைதனம், பராமரிப்பு); தூர்வாரும் பபாருள் அகறறல்; வடிகால் பரப்பிக்ளின் 
விவரம்; எதிர்பார்க்கப்பட்்ட நீர்ததுப்தபாதல் எணைிக்ணக; அனுக்க அ்வடீுகண் 
வடிகால் எட்டுகின்ற பதாணைவு; வடிகாைில் கணகாைிப்பு விவரஙகள்; 
கணரதயார ஆயவின் நகல்; க்டல்பகுதி அகறறல் எனும்தபாது SPCB-யி்டம் 
இருநது பபறப்பட்டுள்் தண்டயின்ணமச் ொன்றின் நகல் 

d மணழநீர் ொகுபடி: தெமிப்புக் கி்டஙகு எணைிக்ணக; பகாள்்்வு; மறுதயறற 
குழிக்ளின் எணைிக்ணக; பகாள்்்வு

e நிறுததுமி்டம்: 4-ெக்கர / 2-ெக்கர நிறுததுமி்ட விவரஙகள்

f ஆறறல் தெமிப்பு ந்டவடிக்ணககள்: மூைாதாரம்/முணறணம; விகிதாச்ொரம்; அ்வு

g பிற விவரஙகள்: நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியின் நீர்நிணைகள் மறறும் வடிகால் 
அணமப்புக்ளின் மீதான தாக்கததின் விவரஙகள், எதுவாகினும்; தபாக்குவரதது 
அ்டர்ததியின் விவரஙகள்; தாக்க மதிப்படீு மறறும் மாதிரியாக்கல் ஆயவு; 
காட்டுப்பகுதி நிைததிறகு கீதழயான நிைததடி கால்வாய திட்்டப்பைிகள் 
என்றால்: வடிநதுதபாகும் தாக்கததின் ஆயவறிக்ணக நகல் 

h பதாழிறதபட்ண்டயு்டன் நிறுவப்ப்ட இருக்கும் பதாழிறொணைக்ளின் வணக - அ/ஆ 
வணகப்பாட்டின்படி

வரிணெ 
எண

பதாழிைக வணக அைகுக்ளின் 
எணைிக்ணக

அ/ஆ வணகப்பாடு

i பநடுஞொணைத திட்்டப்பைிகள் எனும்தபாது ஒததிணெவின் நீ்ம் 
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j பாைஙகள்/ROB/குறுக்குபநடுக்கு பாைஙகள், தமம்பாைஙகள், வாகன சுரஙகவழி 
மறறும் பாதொரிகள் சுரஙகவழி விவரஙகள் (பநடுஞொணை திட்்டப்பைிகள் 
எனும்தபாது): பாைஙக்ளின் எணைிக்ணக; ROB பமாதத எணைிக்ணக; 
குறுக்குபநடுக்கு பாைஙகள் எணைிக்ணக; தமம்பாைஙகள் எணைிக்ணக; வாகன 
சுரஙகவழி எணைிக்ணக; பாதொரிகள் சுரஙகவழி எணைிக்ணக; ரயில் மறறும் 
ொணை வழிகள் பயன்பாட்டின் பிற எணைிக்ணக

23 நீதிமன்ற வழ்ககுகைள் எதுவாகை இருப்பினும் (திட்்டப்பைிக்கு எதிராக நிலுணவயில் உள்் 
நீதிமன்ற வழக்குகள் மறறும்/அல்ைது திட்்டப்பைி அணமய முன்பமாழியப்பட்டுள்் 
நிைம்): நீதிமன்றததின் பபயர்; வழக்கு எண.; நீதிமன்ற உததரவுகள்/வழிகாட்்டல்கள், 
எதுவாக இருப்பினும் மறறும் முன்பமாழியப்பட்டுள்் திட்்டப்பைியு்டன் அதறகுள்் 
பதா்டர்பு; வழக்கு விவரஙகள்; நீதிமன்ற உததரவு நகல் எதுவாயினும்

24 சுறறுச்சூழல் (பாதுகைாப்பு) சேட்்டப்படி வழஙகைப்பட்டுள்ள வழிகைாட்டுதல் விவரஙகைள் / 
கைாறறு (மாசுத தடுப்பு & கைட்டுப்பாட்டு) சேட்்டம் / தணைரீ (மாசுத தடுப்பு & கைட்டுப்பாட்டு) 
சேட்்டம் எதுவாயினும்: பவ்ளியி்டப்பட்டுள்் வழிகாட்டுதல்கள் எதுவாயினும்: 
வழிகாட்டுதல்கண் பதிதவறறம் பெயக; வழிகாட்டுதல்கள் உ்டன்பாட்டு நிணை

25 EIA ஆ்லாசேகைர விவரஙகைள்: அஙகீகார எண.: EIA ஆதைாெகர் பபயர்; முகவரி; பதா்டர்பு 
எண; மின்னஞெல் முகவரி; அஙகீகார வணக; (வணக A-க்கு தகுதிநிணை / வணக B-க்கு 
தகுதிநிணை); அஙகீகார துணற; அஙகீகாரததின் காைம்; QCI/NABT-ஆல் அ்ளிக்கப்பட்்ட 
அஙகீகார ொன்றிதழ்.

26 இ்ை்ககைப்ப்ட ்வணடிய ஆவைஙகைள்

a EIA/EMP அறிக்ணகயின் நகல்

b அபாய மதிப்படீ்டு அறிக்ணகயின் நகல்

c பபாருததப்பாட்டு அறிக்ணகயின் நகல் / விவரமான திட்்டப்பைி அறிக்ணக(DPR) 
/விவரமான பபாறியியல் அறிக்ணக / விவரமான கருததாக்க திட்்டம் / 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட சுரஙகத திட்்டம் (சுரஙக முன்பமாழிவுகள் எனும்தபாது)

d இறுதி திட்்டவணமப்பு நகல் பதிதவறறம் பெயக

e திட்்டப்பைி முன்பமாழிவர் அல்ைது அஙகீகரிக்கப்பட்்ட நபரால் முணறப்படி 
ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட கடிதததின் நகணை பதிதவறறம் பெயக

f பயனர் நிறுவனததின் ொர்பாக இநத விணைப்பதணத அ்ளிக்கின்ற நபருக்கு 
ஆதரவாக திட்்டப்பைி முன்பமாழிவரால் முணறப்படி ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட 
அஙகீகாரததின் நகணை பதிதவறறம் பெயக

g மாவட்்ட நிைஅ்ணவ அறிக்ணகயின் நகணைப் பதிதவறறம் பெயக (சுரஙகம் 
அல்ைது ெிறு தாதுப்பபாருள்களுக்கு மட்டும்)

h ஈடுபெயதல் ஆயவு அறிக்ணக & அடிப்பண்ட தர அ்வுகள் (ஆறறு மைல் சுரஙக 
முன்பமாழிவுகளுக்கு மட்டும்)

i முன்கூட்டிய EC இன் உ்டன்பாட்டு ொன்றிதழின் நகல் (விரிவாக்க முன்பமாழிவுகள் 
எனும்தபாது)

j முதன்ணம காட்டுயிர் காப்பா்ரின் பரிநதுணரகள் நகல் (அட்்டவணை-I 
உயிரினஙகள் இருக்கும் நிணையில்)

k காட்டுயிர் ததெிய மன்றததின் பரிநதுணரகளுண்டய நகல் (சூழியல்-ஆபததுள்் 
மண்டைததில் திட்்டப்பைி அணமநதிருக்கிறது எனும் நிணையில்)
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l மாநிைம் / ஒன்றிய ஆட்ெிப்பகுதி க்டறகணர மண்டை தமைாணணம 
அதிகாரி பரிநதுணரக்ளின் நகல் (திட்்டப்பைியானது CRZ அல்ைது ICRZ-இல் 
அணமநதிருக்கும்தபாது)

m கூடுதல் ஆவைஙகள், எதுவாக இருப்பினும்

27 சபாறுப்்பறபு

இநத விணைப்பததிலும், உ்டன் இணைக்கப்பட்டுள்்வறறிலும் பகாடுக்கப்பட்டுள்் 
தகவல்கள் என் அறிவுக்கும் நிணனவுக்கும் எட்டியவணரயில் உணணமயானணவ 
என்பதறகு நான் பபாறுப்தபறறுக் பகாள்கிதறன், அதது்டன் ஏததனும் தரவு அல்ைது 
தகவல் தவறானது என்தறா அல்ைது தவறாக வழிந்டததக்கூடியது என்தறா 
எநநிணையில் கணடுபிடிக்கப்பட்்டாலும், இநத திட்்டப்பைியும் வழஙகப்பட்டுள்் 
ஒப்புதலும் விைக்கிக்பகாள்்ப்படும், அப்படி ஏததனும் இருப்பினும் இநத 
திட்்டப்பைியானது எஙகளுண்டய பபாறுப்பிலும் பெைவிலும் நீக்கம் பெயயப்படும். 
தமறகூறியதறகும் தமைாக, அப்தபாதில் இருநது எததணகய பெயல்பாடு / கட்டுமானம் 
/ விரிவாக்கமும் தமறபகாள்்ப்ப்டவில்ணை என்பதறகு நான் பபாறுப்தபறகிதறன். 

பபயர்; பதவி; நிறுவனம்; முகவரி

*****
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1 குறிப்பு விதிமு்ற நிபநத்னகைள் விவரம்: ToR வழஙகைப்பட்்ட ்ததி; MoEF&CC / 
SEIAA ்கைாப்பு எண.; ToR கைடிதததின் நகைல்

2 தயாரிப்பின் விவரஙகைள்

தயாரிப்பு / 
பெயல்பாடு 
(பகாள்்்வு/ 
பரப்ப்வு)

அஙகீகரிக்கப்பட்்ட 
ToR-இன்படி அ்வு

ஒப்புக்பகாண்ட 
அ்வு

அைகு தபாக்குவரதது 
முணற / 
தயாரிப்பு 
இ்டமாறறம்

-  அைகு:- (ஒரு வரு்டததிறகு ்டன்கள் (TPA), பமகாவாட்(MW), பெக்த்டர்(ha), ஒரு 
நாண்க்கு கிதைா ைிட்்டர்கள்(KLD), ஒரு நாண்க்கு அணரக்கப்படும் ்டன்கள்(TCD), 
ஒரு நாண்க்கு கனமீட்்டர், கிதைாமீட்்டர்கள்(Km), ஒரு நாண்க்கு மில்ைியன் 
ைிட்்டர்கள்(MLD), மறறணவ)

-  தபாக்குவரதது முணற/தயாரிப்பு இ்டமாறறம் (ொணை, ரயில், பகாைரிப்பட்ண்ட, 
பகாைரிக்குழாய, பதாஙகுபாணத வழி, இரணடு அல்ைது மூன்று முணறக்ளின் 
கைணவ, மறறணவ) 

2 வடிவ்மப்பு விவரஙகைள்

பதாழிறொணை 
/ ொதனம் / 
பதாழிைகம்

தறதபாதுள்் 
வடிவணமப்பு

முன்பமாழியப்பட்்ட 
வடிவணமப்பு

திருததததிறகு 
பிநணதய இறுதி 
வடிவணமப்பு

ஏததனும் 
குறிப்புகள் 
இருப்பின்

3 ToR-இல் இநத திருததததிறகைான கைாரைஙகைள்

4 ்த்வப்பட்்ட ்வறு ஏ்தனும் திருததம்

அஙகீகரிக்கப்பட்்ட 
ToR

அஙகீகரிக்கப்பட்்ட 
ToR-இன்படி 
விவரிக்கப்பட்்டது

முன்பமாழிவின்படி 
விவரிக்கப்பட்்டது

குறிப்புகள்

பிற்சேர்க்கை-VI

(குறிப்பபீட்டுப் பிரிவு 12)

படிவம்-3

குறிப்பு விதிமு்றயில்(ToR) திருததததிறகைான விணைப்பம்
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5 இ்ை்ககைப்ப்டவிரு்ககும் ஆவைஙகைள்

a. திருததியணமக்கப்பட்்ட படிவம் எண-1 பதிதவறறம்

b. திருததியணமக்கப்பட்்ட பபாருததப்பாட்டிறகு முநணதய அறிக்ணக

c. திட்்டப்பைி முன்பமாழிவர் அல்ைது அஙகீகரிக்கப்பட்்ட நபரால் முணறப்படி 
ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட கடிதததின் நகல் பதிதவறறம்

d. பயனர் நிறுவனததின் ொர்பாக இநத விணைப்பதணத அ்ளிக்கின்ற நபருக்கு 
ஆதரவாக திட்்டப்பைி முன்பமாழிவரால் முணறப்படி ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட 
அஙகீகாரததின் நகல் பதிதவறறம்

e. கூடுதல் தகாப்பு பதிதவறறம், எதுவாயினும்

6 சபாறுப்்பறபு

இநத விணைப்பததிலும், உ்டன் இணைக்கப்பட்டுள்்வறறிலும் பகாடுக்கப்பட்டுள்் 
தகவல்கள் என் அறிவுக்கும் நிணனவுக்கும் எட்டியவணரயில் உணணமயானணவ 
என்பதறகு நான் பபாறுப்தபறறுக் பகாள்கிதறன், அதது்டன் ஏததனும் தரவு அல்ைது 
தகவல் தவறானது என்தறா அல்ைது தவறாக வழிந்டததக்கூடியது என்தறா 
எநநிணையில் கணடுபிடிக்கப்பட்்டாலும், இநத திட்்டப்பைியும் வழஙகப்பட்டுள்் 
ஒப்புதலும் விைக்கிக்பகாள்்ப்படும், அப்படி ஏததனும் இருப்பினும் இநத 
திட்்டப்பைியானது எஙகளுண்டய பபாறுப்பு மறறும் பெைவிவில் நீக்கம் 
பெயயப்படும். தமறகூறியதறகும் தமைாக, அப்தபாதில் இருநது எததணகய 
பெயல்பாடு / கட்டுமானம் / விரிவாக்கமும் தமறபகாள்்ப்ப்டவில்ணை என்பதறகு 
நான் பபாறுப்தபறகிதறன். 

பபயர்; பதவி; நிறுவனம்; முகவரி

******
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1 முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் இ்சேவு விவரஙகைள்: முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் 
இணெவு வழஙகப்பட்்ட தததி; MoEF&CC / SEIAA தகாப்பு எண.; EC கடிதம் நகல்

2 இய்ககுவதறகைான இ்சேவின் விவரஙகைள்: இயக்குவதறகான இணெவு 
பபறப்பட்்டதா (ஆம்/இல்ணை); ஆம் எனளில், பெல்லுபடியாகும் தததி உட்ப்ட 
நிறுவியது முதல் பபறப்பட்்ட இயக்குவதறகாக பபறப்பட்்ட இணெவுகள் 
அணனததினுண்டய நகல்; வழஙகப்பட்்ட தததி; பெல்லுபடி; தகாப்பு எண.; 
விணைப்ப எண. 

3 திருததம் ்வணடுவது: வடிவணமப்பில் திருததம் / இணெவு நிபநதணனயில் 
திருததஙகள்/ பிற (குறிப்பி்டவும்)

4 தயாரிப்பின் விவரஙகள் (அஙகீகரிக்கப்பட்்ட EC-இன்படி) 

தயாரிப்பு/பெயல்பாடு 
(பகாள்்வு/
பரப்ப்வு)

அ்வு அைகு தபாக்குவரதது 
முணற / 
தயாரிப்பு 
இ்டமாறறுதல்

• அைகு:- (ஒரு வரு்டததிறகு ்டன்கள் (TPA), பமகாவாட்(MW), பெக்த்டர்(ha), 
ஒரு நாண்க்கு கிதைாைிட்்டர்கள்(KLD), ஒரு நாண்க்கு அணரக்கப்படும் 
்டன்கள்(TCD), ஒரு நாண்க்கு கனமீட்்டர், கிதைாமீட்்டர்(Km), ஒரு 
நாண்க்கு மில்ைியன் ைிட்்டர்கள்(MLD), மறறணவ)

• தபாக்குவரதது முணற/தயாரிப்பு இ்டமாறறம் (ொணை, ரயில், 
பகாைரிப்பட்ண்ட, பகாைரிக்குழாய, பதாஙகுபாணத, இரணடு அல்ைது 
மூன்று முணறக்ளின் கைணவ, மறறணவ) 

5 வடிவணமப்பு விவரஙகள் (பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன)

பதாழிறொணை 
/ ொதனம் / 
பதாழிைகம்

தறதபாதுள்் 
வடிவணமப்பு

முன் 
பமாழியப்பட்்ட 
வடிவணமப்பு

திருததததிறகு 
பிநணதய 
இறுதி 
வடிவணமப்பு

ஏததனும் 
குறிப்புகள் 
இருப்பின்

6 ToR-இல் இநத திருததததிறகான காரைஙகள்

பிற்சேர்க்கை-VII

(குறிப்பபீட்டுப் பிரிவு 18)

  படிவம்-4

முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் இ்சேவு அல்லது அனுமதியில்  
திருததததிறகைான விணைப்பம்
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7 ததணவப்பட்்ட தவறு ஏததனும் திருததம்

அஙகீகரிக்கப்பட்்ட 
EC குறிப்படீு

அஙகீகரிக்கப்பட்்ட 
EC-இன்படி 
விவரிக்கப்பட்்டது

முன்பமாழிவின்படி 
விவரிக்கப்பட்்டது

குறிப்புகள்

8 இணைக்கப்ப்டவிருக்கும் ஆவைஙகள்

a. EIA/EMP அறிக்ணகக்கான பிறதெர்க்ணகயின் நகல்

b. திருததியணமக்கப்பட்்ட நகல் - பபாருததப்பாட்டு அறிக்ணக/விவரமான 
திட்்டப்பைி அறிக்ணக(DPR) / விவரமான பபாறியியல் அறிக்ணக/
விவரமான கருததாக்கத திட்்டம் / அஙகீகரிக்கப்பட்்ட சுரஙகத திட்்டம் 
(சுரஙகத திட்்டஙகள் எனும்தபாது)

c. இறுதி த்வணமப்புத திட்்டததின் நகல்

d. திட்்டப்பைி முன்பமாழிவர் அல்ைது அஙகீகரிக்கப்பட்்ட நபரால் 
முணறப்படி ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட கடிதததின் நகல் பதிதவறறம்

e. பயனர் நிறுவனததின் ொர்பாக இநத விணைப்பதணத அ்ளிக்கின்ற 
நபருக்கு ஆதரவாக திட்்டப்பைி முன்பமாழிவரால் முணறப்படி 
ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட அஙகீகாரததின் நகல் பதிதவறறம்

f. கூடுதல் தகாப்பு, எதுவாயினும்

9 EIA ஆதைாெகர் விவரஙகள்: அஙகீகார எண.: EIA ஆதைாெகர் பபயர்; முகவரி; 
பதா்டர்பு எண; மின்னஞெல் முகவரி; அஙகீகார வணக; (வணக அ-க்கு 
தகுதிநிணை / வணக ஆ-க்கு தகுதிநிணை); அஙகீகார துணற; அஙகீகாரததின் 
காைம்; QCI/NABT-ஆல் அ்ளிக்கப்பட்்ட அஙகீகார ொன்றிதழ்.

10 பபாறுப்தபறபு

இநத விணைப்பததிலும், உ்டன் இணைக்கப்பட்டுள்்வறறிலும் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்் தகவல்கள் என் அறிவுக்கும் நிணனவுக்கும் 
எட்டியவணரயில் உணணமயானணவ என்பதறகு நான் பபாறுப்தபறறுக் 
பகாள்கிதறன், அதது்டன் ஏததனும் தரவு அல்ைது தகவல் தவறானது 
என்தறா அல்ைது தவறாக வழிந்டததக்கூடியது என்தறா எநநிணையில் 
கணடுபிடிக்கப்பட்்டாலும், இநத திட்்டப்பைியும் வழஙகப்பட்டுள்் 
ஒப்புதலும் விைக்கிக்பகாள்்ப்படும், அப்படி ஏததனும் இருப்பினும் இநத 
திட்்டப்பைியானது எஙகளுண்டய பபாறுப்பிலும் பெைவிலும் நீக்கம் 
பெயயப்படும். தமறகூறியதறகும் தமைாக, அப்தபாதில் இருநது எததணகய 
பெயல்பாடு / கட்டுமானம் / விரிவாக்கமும் தமறபகாள்்ப்ப்டவில்ணை 
என்பதறகு நான் பபாறுப்தபறகிதறன்.

பபயர்; பதவி; நிறுவனம்; முகவரி

*****
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பிற்சேர்க்கை-VIII

(குறிப்பபீட்டுப் பிரிவு 21)

படிவம்-5

முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் இ்சேவு மாறறததிறகைான விணைப்பம்

1 திட்்டப்பைியின் பபயர்(கள்)

2 திட்்டததின் முநணதய முன்பனடுப்பா்ர் (ெம்பநதப்பட்்ட ந்டவடிக்ணககள் இணைப்பு 
ஏறபட்டிருக்கும் பட்ெததில் பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன): 
நிறுவனததின் பபயர் / நிறுவனம்; பதிவு முகவரி; நிறுவனததின் ெட்்டப்பூர்வ 
தகுதி; கூட்டுத பதாழில் விவரஙகள் எதுவாயினும்; இன்னபிற.

3 திட்்டததின் புதிய முன்பனடுப்பா்ர் (பிரிததுக்பகாண்ட ந்டவடிக்ணககள் 
ெம்பநதப்பட்டிருக்கும் பட்ெததில் பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன): 
நிறுவனததின் பபயர் / நிறுவனம்; பதிவு முகவரி; நிறுவனததின் ெட்்டப்பூர்வ 
தகுதி; கூட்டுத பதாழில் விவரஙகள் எதுவாயினும்; இன்னபிற.

4 பதா்டர்பா்ர் முகவரி (பிரிததுக்பகாண்ட ந்டவடிக்ணககள் ெம்பநதப்பட்டிருக்கும் 
பட்ெததில் பைதரப்பட்்ட பதிவுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன): விணைப்பதாரர் 
பபயர்; பதவி (உரிணமதாரர்/கூட்்டா்ளி/ெிஇஓ); முகவரி; பின்தகாடு; மின்னஞெல்; 
பதாணைதபெி எண; ஃதபக்ஸ எண.; இன்னபிற. 

5 EIA குறிப்பாணை, எண 2006-இன்படி திட்்டப்பைி/பெயல்பாட்டின் வணக: 
அட்்டவணையின் கீழ்வரும் இனம், வணக (அ/ஆ1/ஆ2)

6 முநணதய சுறறுச்சூழல் இணெவின் விவரஙகள்: முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் 
இணெவு வழஙகப்பட்்ட தததி; MoEF&CC / SEIAA தகாப்பு எண.; EC கடித நகல்

7 நிறுவுதலுக்கான இணெவு குறிதத விவரஙகள்: நிறுவுதலுக்கான இணெவு 
பபறப்பட்்டதா (ஆம்/இல்ணை); ஆம் எனளில், பெல்லுபடியாகும் தததி உட்ப்ட 
நிறுவுதலுக்கான இணெவின் நகல்; வழஙகப்பட்்ட தததி; பெல்லுபடி; தகாப்பு எண.; 
விணைப்ப எண.; இன்னபிற.

8 திட்்டப்பைி நிறுவுதைின் நிணை (EC எனும்தபாது: முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் 
இணெவு வழஙகப்பட்்ட திட்்டப்பைி/பதாழிைகஙகள்/பெயல்பாடுக்ளில் 
தமறபகாள்்ப்பட்டுள்் பபௌதீக முன்தனறறம்)

9 முன்கூட்டிய சுறறுச்சூழல் இணெவு்டன் ெம்பநதப்பட்டுள்் பிரிவுபடுததல் 
எனும்தபாது

a திட்்டப்பைி பதாகுதிகள்/ந்டவடிக்ணகக்ளின் முன்பமாழியப்பட்்ட பிரிப்பு

b. திட்்டப்பைி முன்பமாழிவர் அல்ைது அஙகீகரிக்கப்பட்்ட நபரால் முணறப்படி 
ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட கடிதம்

c. பயனர் நிறுவனததின் ொர்பாக இநத விணைப்பதணத அ்ளிக்கின்ற நபருக்கு 
ஆதரவாக திட்்டப்பைி முன்பமாழிவரால் முணறப்படி ணகபயாப்பமி்டப்பட்்ட 
அஙகீகாரததின் நகல் பதிதவறறம் 

d. திட்்டததின் முநணதய முன்பனடுப்பா்ருக்கு வழஙகப்பட்்ட முன்கூட்டிய-
EC-ஐ அடிப்பண்டயாகக் பகாண்ட முநணதய EIA அறிக்ணகயின் நகல்

e. கூடுதல் ஆவைஙகள், எதுவாயினும்
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11 பபாறுப்தபறபு

இநத விணைப்பததிலும், உ்டன் இணைக்கப்பட்டுள்்வறறிலும் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்் தகவல்கள் என் அறிவுக்கும் நிணனவுக்கும் எட்டியவணரயில் 
உணணமயானணவ என்பதறகு நான் பபாறுப்தபறறுக் பகாள்கிதறன், அதது்டன் 
ஏததனும் தரவு அல்ைது தகவல் தவறானது என்தறா அல்ைது தவறாக 
வழிந்டததக்கூடியது என்தறா எநநிணையில் கணடுபிடிக்கப்பட்்டாலும், இநத 
திட்்டப்பைியும் வழஙகப்பட்டுள்் ஒப்புதலும் விைக்கிக்பகாள்்ப்படும், 
அப்படி ஏததனும் இருப்பினும் இநத திட்்டப்பைியானது எஙகளுண்டய 
பபாறுப்பிலும் பெைவிலும் நீக்கம் பெயயப்படும். தமறகூறியதறகும் தமைாக, 
அப்தபாதில் இருநது எததணகய பெயல்பாடு / கட்டுமானம் / விரிவாக்கமும் 
தமறபகாள்்ப்ப்டவில்ணை என்பதறகு நான் பபாறுப்தபறகிதறன்.

பபயர்; பதவி; நிறுவனம்; முகவரி

*****
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பின் இ்ைப்பு-X

(கைாணகை கூறு/வ்கையினம்- 13) 

சுறறுச்சூழல் தா்ககை மதிப்பபீட்டு அறி்க்கையின் சபாதுப்ப்்டயான வடிவம்

எண EIA வடிவம்  உள்்்டக்கம் 

1 அறிமுகம்: * அறிக்ணகயின் தநாக்கம்

* திட்்ட ஊக்குநர் பறறிய விவரஙகள், திட்்டததின் பபயர், நிறுவனததின் பபயர் அல். 

குழுமம் அல்.ணமயம் அல்ைது அணமப்பு அல். அறக்கட்்டண் அல். கூட்டுநிறுவனம் 

அல். ெிறப்புத ததணவக்கான ஏறபாடு/ பதிவுபபறற முகவரி; நிறுவனததின் 

ெட்்டப்படியான நிணை; கூட்டுவணகயாக ஏததனும் இருநதால்; பிற. 

* திட்்டததின் அணமவி்டம்: மணன/ நிை அ்ணவ /கஸரா எண; கிராமம்; ததெில்; 

மாவட்்டம்; மாநிைம்; அ.கு. எண; திட்்டம் /ந்டவடிக்ணக தமறபகாள்ளும் இ்டததின் 

அட்ெக்தகாடு, தீர்க்கக் தகாடு, இநதிய நிை அ்ணவயில் இ்ட அணமப்பு வணரப்ட 

எண; இ்ட அணமப்பு வணரப்டததின் நகல் MSL-க்கு தமதை அதிகபட்ெ உயர்வாக்கம்; 

kml  தகாப்பு; திட்்ட எல்ணையில் ஆயவுக்கு உட்பட்்ட பகுதியில் அதிகபட்ெ 

பவள்்ம் பதாடும் உயரம்; பவள்்ம் சூழும் மண்டைம்; மிக அருகில் உள்் 

பதா்டர்வணடி நிணையம்; மிக அருகில் உள்் பதா்டர்வணடி நிணையததிைிருநது 

பதாணைவு(கிதைாமீட்்டரில்); மிக அருகில் உள்் விமான நிணையம்/ மிக அருகில் 

உள்் விமான நிணையததிைிருநது பதாணைவு (கிதைாமீட்்டரில்); மிக அருகில் 

உள்் நகரம்/ மாநகரம்/ மாவட்்டத தணைணமயி்டம் குறிப்பிடுக. மிக அருகில் 

உள்் நகரம்/ மாநகரம்/ மாவட்்ட தணைணமயகததின் பதாணைவு (கிதைாமீட்்டரில்) 

ஊராட்ெி , மாவட்்ட ஆட்ெி நிர்வாகம், நகராட்ெி மன்றம், உள்்ாட்ெி, முழுணமயான 

அஞெல் முகவரி, அ.கு.எண, பதாணைதபெி எண தபான்றணவ. 

* எல்ணைப்புறத திட்்டப் பைிக்ளில் ஒருஙகிணைப்பு (ஒவபவாரு ணமயததிறகும் 

எனளில் விரும்பததக்கது) 

* பபாதுப்பண்டயான அணமவி்டதணதக் காட்டும் வணரப்டம், குறிப்பான அணமவி்டம், 

திட்்டப்பைியின் எல்ணைப்புறம் & திட்்டப்பைி இ்டததின் மணனப்பிரிவு வணரப்டம்

* திட்்டப்பைி அணமவி்டததின் சூழைியல் அணமவுச் ெிக்கல், 

* வனவிைஙகு ெரைாையததுக்தகா ததெியப் பூஙகா அல்ைது தடுக்கப்பட்்ட பகுதி 

அல்ைது உயிர்க்தகா்க் காப்புப் பகுதி, புைிகள் காப்புப் பகுதி அல். யாணனகள் 

காப்புப் பகுதி, ொ்டலுக்கு உரிய மாெண்டநத பகுதி அல்ைது கடுணமயாக 

மாெண்டநத பகுதி, சூழைியல் அணமவுச்ெிக்கல் வாயநத பகுதி அல்ைது சூழைியல் 

அணமவுச்ெிக்கல்வாயநத மண்டைம் அல்ைது மாநிைம்/ ஒன்றிய ஆட்ெிநிைததின் 

எல்ணைப் பகுதி, பன்னாட்டு எல்ணைப்பகுதி/,மணைப்பாஙகான பகுதி அல்ைது 

ததெிய ெட்்டமியறறல்- உள்ளூர் ெட்்டமியறறல், பணபாடு பிற வழிவநத 

விழுமியஙகள் அணனதது நாட்டு ஒப்பநதஙக்ளின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்்ட பகுதி, 

அல்ைது ெதுப்பு நிைஙகள் அல்ைது நீர்நிணைகள், க்டதைாரப் பகுதிகள், புனளிதத 

தைப் பகுதிகள், சுறறுைாப் பகுதிகள், பாதுகாப்பு நிர்மாைஙகள் தபான்றவறறுக்கு 

அருதக 10 கி.மீ.-க்குள் இருக்குமாயின் பதாணைவும் விவரஙகளும்
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* இயறணக அணமப்பு பறறிய சுருக்கமான விவரைம், திட்்டததின் அ்வு, 
வணகயினம், அட்்டவணையில் வணகணமயின் எண, வணக இனம் (அ, 
ஆ1, ஆ2) முன்ணவப்பின் வணககள் (புதிது, விரிவாக்கம், நவனீமயமாக்கம்) 
தபான்றணவ. 

* திட்்டப்பைியின் ததெிய முக்கியததுவம், அதுதபால் வட்்டாரம் ொர்நதது எனளில் 
சூழைியல், ெமூகவியல், நிதியியல் முக்கியததுவம்.

* சுறறுச்சூழல் இணெவ்ளிப்பதறகு முநணதய பதா்டக்கநிணை திட்்டப்பைியின் 
சுருக்கமான வரைாறு மறறும் அல்ைது ஒப்புதல்(கள்), பிற 
இணெவ்ளிப்புக்ாகிய சுரஙகத திட்்ட அனுமதி, கட்்ட்டத திட்்ட அனுமதி, 
நிைததடிநீர், ெமபவ்ளி நீர் ஒதுக்கீடு, காட்டு நிைம் என ஒதுக்கப்பட்்டணவ, 
வன உயிரினஙகளுக்கு என இணெவ்ளிப்பட்்டணவ தபான்றணவ, ஒருதவண் 
நவனீமயமாக்கததிறகாகவும் விரிவாக்கததிறகாகவும் எனளில்.

* ஆயவு வழியான வாயப்பு அணமவுகள், ஒழுஙகுமுணற வாயப்பு அணமப்புகள் 
தமறபகாள்்ப்பட்்டது எனளின் அதன் விவரஙகள்,

2 திட்்டப் 
பைி 
விவரைம்

* உறபததிப்பபாருள், துணை-விண்பபாருள் பபறறுக்பகாடுததல் ஒருதவண் 
விரிவாக்கம் நவனீமயமாக்கம் எனளில் இப்தபாணதய நிணை பதா்டர்பானதும் 
விரிவாக்கம் அல்ைது நவனீமயமாக்கம் முன்ணவக்கப்பட்்ட நிணையும் 
திரட்ெியுறற நிணையும் பறறிய விவரஙகள் தபான்றணவ. 

* பதாழில்நுட்பம், பெயமுணற பறறிய விவரைம், அதது்டன் திட்்டம்ொர்நத 
வி்க்கப்ப்டம்/ திட்்டப்பைி இ்டப்பகுப்ணபக் காட்டும் பெயல்திட்்டக் 
குறிப்புப்ப்டம்; திட்்டப்பைியின் உட்கூறுகள்  தபான்றணவ.

* கச்ொப்பபாருள் அல்ைது எரிபபாருள் அல்ைது திட்்டமிட்்ட அ்தவாடு 
ததணவப்படும் அ்வு, எஙகிருநது கிண்டக்கக்கூடும், கிண்டக்கக்கூடிய 
இ்டததில் இருநது உள்் பதாணைவு, தபாக்குவரதது துணற, இணைப்பு 
முணறயின் தன்ணம. 

* இறுதிபெயயப்பட்்ட உறபததிப் பபாருளுக்கான ெநணதப்படுததல் பகுதி 
அல்ைது துணை விண்பபாருளுக்கானது, தபாக்குவரதது முணற, பதாணைவு, 
இணைப்பு ஏததனும் இருப்பின் தபான்றணவ.

* தணைரீ்த ததணவ பறறிய விவரஙகள் (கட்டுமானம்/நிர்மாைம்/ 
நண்டமுணறயாக்கம்/ நிணை பபறச் பெயதல் கட்்டம் ஆகியவறறின்தபாது; 
மிகுதிப்பாடு நிணறவு/ அகறறுதல் கட்்ட்டஙக்ளின்தபாது). பமாதத மின் ததணவ, 
வ்ணம இ்டம், அதன் பதாணைவு, பபறறுக்பகாள்ளும் வழிவணக. அனுமதி/ 
புரிநதுைர்வு ஒப்பநதததின் விவரஙகள்-ொர்பு நிணை- ஏறபாடுகள் தபான்றணவ. 

*நன்னளிணையாக்கததுக்கு வழிவணகபெயதல்/ திட்்டப்பைியில் முனுணரக்கப்பட்்ட 
மறுசுழறெியும் மறுதைிப்பும் ஏததனும் இருப்பின் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக. 

* பல்வணக ந்டவடிக்ணககளுக்கான நிை உரிணம நிைதததணவ, நிை உரிணம, 
நிைம் ணகயகப்படுததைின் நிணை தபான்றணவ. 

* காட்டு நிைம் ஏதும் பதா்டர்புள்்து எனளில் இணெவ்ளிப்பு நிணை( பகாள்ணக 
அ்வில் (1) கட்்டம்) பபறப்பட்்ட அனுமதி (இறுதி (கட்்டம் 2) பபறப்பட்்ட 
அனுமதி/ காடு இணெவ்ளிப்பு பெயல்முணறயில் இருப்பது (கட்்டம் 2) காடுகள் 
இணெ வ்ளிப்புக்கான விணைப்பம் ஒப்பண்டக்கும் நிணையில்) 
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* மரஙகண் பவட்டுதல் ஏததனும் இருப்பின் (திட்்டப்பைிக்காக மரஙகள் 
பவட்்டப்பட்டு இருப்பின் அதன் எணைிக்ணக- (காட்டு நிைம் பயன்படுததாத 
நிணையில்) மறறும் மரம் பவட்டுதல், மரம் நடுதல் பதா்டர்பான விவரஙகள்.

* இருப்பில் உள்் நிைப்பயன்பாட்டின் முணறணம, (தவ்ாணணம, தவ்ாணணம 
அல்ைாதது, காடுகள் நீர்நிணைகள் (CRZ அல்ைது ICRZ கீழ்வரும் பரப்பு 
உட்ப்ட) காடுக்ளின் ஓரததில் அணமநதுள்் திட்்டப் பைியின் ஓரப்பகுதியின் 
மிக அருகிைான பதாணைவு, சூழைியல் அணமவுச் ெிக்கல் வாயநத பகுதி, 
நீர்நிணைகள், (ஆறறின் HFL-ல் இருநது உள்் பதாணைவு) CRZ அல். ICRZ,  
குறிக்கப்பட்்ட பதாழிைகb பகுதியாக இருப்பின், அரெிthaz அறிviக்ணகயின் நகல் 
வழஙகப்ப்ட தவணடும். 

* மனளித ஆறறல் ததணவப்பாடு; கட்டுமானததின் தபாதான தறகாைிக/ நிரநதர 
தவணைவாயப்புகள்/ நிர்மாைஙகள்/ நிணறவாக்கம்/ நிணறவுபெயயும் கட்்டம்; 
நண்டமுணறயாக்கக் கட்்டம்; மிகுதிப்பாடு/ நிணறவு/ கணைதபதடுததல் கட்்டம்; 
பமாதத மனளித ஆறறல். 

* திட்்டப்பைிக்கான பெைவு, இன்ணறய ந்டப்புச் பெைவு மதிப்பில் 
திட்்டப்பைியின் பமாததச் பெைவினம் (இைட்ெஙக்ளில்) 

* அனுமதிக்கும் நிணறதவறறததுக்குமாக முன்ணவக்கப்பட்்ட அட்்டவணை 

* EIA தநாக்கததிறகாக தகவணை அ்ளிதது ொததியப்பாடுகள், வணரவு பறறிய 
திட்்டம்ொர் பிரதிநிதிததுவஙகள்.

3 சுறறுச் 
சூழல் 
பறறிய 
விவரைம்

* ஆயவுக்கான பரப்பு, காை அ்வு, அடிநிணை ஆயவுகளுக்கான வாயப்பணமவும் 
உட்கூறுகளும் முணறயியலும் 

* திட்்டப்பைிக்கு முநணதய நிணையின் விவரைம் அல்ைது விரிவாக்கததுக்கு 
முநணதய சூழணமவு. அதாவது அடிநிணைத தரவுகள் திரட்்டப்பட்்டதன் 
விவரைம். 

* அடிநிணை தரவுக்ளின் பதாகுப்புணர 

* அணனதது சுறறுச்சூழல் உட்கூறுக்ளின் அடிநிணை வணரப்டஙகள்

4 எதிர் 
பார்க்கக் 
கூடிய 
சுறறுச் 
சூழல் 
தாக்கஙகள்  
& இ்டர் 
காக்கும் 

உததிகள்

* திட்்டப்பைி அணமவி்டததினால் விண்நத சுறறுச்சூழல் தாக்கஙகள் பறறிய 
விொரணை விவரஙகள் 

* நிகழக்கூடிய விபததுகள், திட்்டப்பைி வடிவணமப்பு, திட்்டப்பைி கட்டுமானம், 
வழக்கமான பெயல்முணறகள், இறுதியான நிணறவு நீக்கம் அல்ைது 
திட்்டப்பைி நிணறவில் மறுவாழ்வாக்கம். 

* வைீான நீர் தமைாணணம (கட்டுமானம்/ நிர்மாைம்/ நிணறவாக்கம்/ 
நிணைநிறுததம் கட்்டஙக்ளின்தபாது பெயல்முணறக் கட்்டததில், மிகுதிப்பாடு/ 
நிணறவு/ கண்தபதடுததல் கட்்டஙக்ளில்) வணகப்பாடு அல்ைது வணகணம; 
வைீான நீர் உருவாக்கததின் அ்வு, விணனப் பாட்டுததிறன், விணனப்பாட்டு 
முணற, விணனக்கு உட்படுததியபின் மறுசுழறெியிலும் மறுபயன்பாட்டிலும் 
வநத நீரின் அ்வு;  பவ்ளிதயறறப்பட்்ட நீரின் அ்வு, பவ்ளிதயறறப்பட்்ட 
முணற, நீர் பவ்ளியதீ்ட இல்ைாத நிணைணய தநாக்கி எட்்டப்பட்்ட அ்வு 
பறறிய விவரம், முன்ணவக்கப்பட்டிருக்கும் எனளில். 
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* தி்டக்கழிவு தமைாணணம (கட்டுமானம்/ நிர்மாைம்/ நிணறவாக்கம்/நிணைபபறச் 
பெயயும் கட்்டஙக்ளின்தபாது பெயல்முணறக் கட்்டம், மிகுதிப்பாடு/ நிணறவு /
கணைதபதடுததல் கட்்டம், வணகப்பாடு அல்ைது வ்ணம, தி்டக்கழிவு 
உண்டாக்கப்பட்்ட அ்வு, விணனப்படுததும் திறன் அ்வு, விணனப்படுததல் 
முணற, விணனப்படுததிய தி்டக்கழிவுகள் மறுசுழறெியிலும் மறுபயன்பாட்டிறகும் 
வநத அ்வு, பவ்ளிதயறறப்பட்்ட தி்டக்கழிவின் அ்வு, பவ்ளிதயறறப்பட்்ட 
முணற.

* பின்விண்யும் தாக்கஙகள் அண்டயா்ங காைப்பட்்டது எனளின் குணறப்பதறகான 
வழிமுணறகள்/ ஈடுபெயயும் முணறகள் 

* பசுணமவண்ய தமம்பாட்டுக்கான திட்்டம்

5. பகுப் 
பாயவு 
மாறறடீு 
கள் 
(பதாழில் 
நுட்பம் & 
பதாழிற 
புைம்) 

* பதாழில்நுட்பம், பதாழிறபுைம் ொர்நத மாறறடீுகள் 

* பதாழில்நுட்பததில் ததால்விக்கு வாயப்பு உணடு எனளில் புதியதும் 
பரிதொதிக்கப்பட்்டதுமான பதாழில்நுட்பததின் மீதான மதிப்படீு 

* ஒவபவாரு மாறறடீு பறறிய விவரைம் 

* ஒவபவாரு மாறறடீ்டின் பின்விண்வு தாக்கம் பறறிய பதாகுப்புணர 

* ஒவபவாரு மாறறடீ்டுக்கும் முன்ணவக்கப்பட்்ட இ்டர்க்குணறப்பு வழிமுணறகள் 

* ெமன்படுததுதல் உட்பட்்டவறறுக்கான மாறறடீுகண்த ததர்நபதடுததல்

6. சுறறுச் 
சூழல் கண 
காைிப்புத 
திட்்டம்

* இ்டர்க்குணறப்பு வழிமுணறக்ளின் திறதணதக் கணகாைிக்கும் முணறயின் 
பதாழில்நுட்பக் கூறுபாடுகள், அ்வடீுகள், முணறணமகள், கணகாைிக்கும் காை 
இண்டபவ்ளிகள், கணகாைிக்கும் இ்ட அணமவுகள், கணகாைிப்புத தரவுக்ளின் 
பகுப்பாயவு, கணகாைிப்புத தரவுக்ளின் பெயதி பகிரும் அட்்டவணை, பநருக்கடி 
சூழல் நண்டமுணறகள், வி்க்கமான நிதிநிணை அறிக்ணக, பகாள்முதல் 
அட்்டவணை உட்பட்்டணவ தபான்றணவ. 

7. கூடுதல் 
ஆயவுகள்

* பபாது கருததுக்தகட்பு உள்பட்்ட பபாது கைநதாதைாெணன விவரஙகள், 
தமறபார்ணவயி்டல், கருததுக்தகட்புக் கட்்டததில் தணைணம வகிததல், 
திட்்டப்பைியின் சுறறுச்சூழல் கூறுகள் மீது பபாறுப்பார்நத உரிணம உள்் 
நபர்க்ளின் எழுததுப்பூர்வ கருததுகண்ப் பபறுவது, நிகழ்தபாக்குகள், 
திட்்டப்பைி ொர்புநிணையில் பபாதுமக்கள் ஆதைாெணனயின்தபாது எழுப்பப்பட்்ட 
ெிக்கல்களுக்கு பபாறுப்தபறறலும் காைவரம்புக்கு உட்பட்டு ந்டவடிக்ணக 
எடுததலும், பகுப்புப் பட்டியல் முணறயிைான நிதிநிணை வழிவணககள். 

* இ்டர்களும் அழிமானஙகளுமாகக் கண்டறியப்பட்்டணவ, மதிப்படீு, தமைாணணம 
என்பன. பநருக்கடிக்கான தயார்நிணைத திட்்டததின் துணைதயாடும் தபரி்டர் 
தமைாணணமத திட்்டதததாடும் இருததல், ெமூகத தாக்க மதிப்படீ்டு்டன், 
ெமூகதததணவயும் தமைாணணமயும் 

* மறுவாழ்வு அ்ளிததலும் மறுகுடியமர்ததலும் ஏததனும் இருப்பின் கிராமஙக்ளின் 
எணைிக்ணக, வடீு உள்்வர்க்ளின் எணைிக்ணக, திட்்டப் பைியால் 
இ்டம்பபயர்க்கப்பட்்ட குடும்பஙக்ளின் எணைிக்ணக, திட்்டப்பைியால் 
பாதிக்கப்பட்்ட குடும்பஙக்ளின் எணைிக்ணக, மறுவாழ்வ்ளிததலுக்கும் 
மறுகுடியமர்ததலுக்கும் ஒதுக்கப்பட்்ட நிதி, மறுவாழ்வு அ்ளிததல் மறு 
குடியமர்ததைின் நிணை (நிணறவண்டநதது/ ந்டப்பில் உள்்து/ பதா்டஙகும் நிணை), 
நண்டமுணறத திட்்டஙகள் நிணறதவறறததுக்கான அட்்டவணைகள், நிதிநிணை 
அறிக்ணகக்கான வழிவணககள் தபான்றணவ. 

* ஒருதவண் திட்்டப்பைி CRZ அல்ைது ICRZ-இல் அணமநதிருக்கும் எனளில் படிவம் 
2-ன் கீழ் தவண்டப்படும் விவரஙகள். 
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8. திட்்டப் 
பைியின் 
பைன்கள்

* கட்டுமானம் ொர்நத உள்கட்்டணமப்பு தமம்பாடு

*  ெமூக உள்கட்்டணமப்பு தமம்பாடு 

* கூட்டுமுதல் குழும ெமூகப் பபாறுப்புைர்வு (CSR) 

* பபாது கருததுக்தகட்பின்தபாததா ெமூகதததணவகள் மதிப்படீ்டின்தபாததா 
எழுநத ெிக்கல்கள் ொர்நது CER தரப்பிைிருநது முன்ணவக்கப்பட்்ட 
ந்டவடிக்ணககள், காைவரம்புக்கு உட்பட்்ட தீர்வுததிட்்டம், நிதிநிணை 
வாயப்புவணககள். 

* தவணைவாயப்பு ொததியஙகள்/ திறன்மிக்தகார் /பகுதி- திறன்மிக்தகார், 
திறனறதறார்.

* பிற விண்பயன்ொர்நத நைன்கள்

9. சுறறுச் 
சூழல் 
பெைவின 
நைனுக் 
கான 
பகுப்பாயவு

* வாயப்பறியும் கட்்டததில் முன்ணவக்கப்பட்்டது எனளில்

 10 EMP * நண்டமுணறப்படுததப்பட்்ட இ்டர் குணறக்கும் வழிமுணறக்ளின் 
உறுதிபெயவதன் நிர்வாகக் கூறுகண்ப் பறறிய விவரைம், அவறறின் 
பெயல்திறம் கணகாைிக்கப்படுதல், EIA அறிக்ணக, EMP அனுமதிக்குப் பிறகு. 

* நிறுவனததின் சுறறுச்சூழல் பகாள்ணக, உச்ெநிணை நிர்வாகததால் முணறதய 
அஙகீகரிக்கப்பட்டிருததல் 

* சுறறுச்சூழல் தமைாணணமத துணறயின் பிரிவு நிறுவன வடிவணமப்பு 

* இைஙகாணம / மீறல் ஏததனும் இருப்பின் அதணன இயக்குனர் குழுமததுக்கு 
அறிவிப்பதறகான வழிமுணறகள், அநத அறிவிப்புக்ளின் காை அ்வுகள்/ 
இைஙகாணம/ பகுதி அ்வு இைஙகாணம/ ஏததனும் இருப்பின் அதணன 
நிணறவுபெயய உள்் பெயல்முணற ந்டவடிக்ணகயின் தரக்கட்டுப்பாடு.

11 பதாகுப்புணர 
அல்ைது 
முடிவுணர 
இது EIA 
அறிக்ணகயின் 
பதாகுப் 
புணரணய 
நிறுவும். 
இதுதவ நிணற 
தவறறததுக் 
கான 
பதாகுப்புணர 
யாகவும் 
இருக்கும்

* திட்்டப்பைி விவரைம் 

* திட்்டப்பைிக்கு முநணதய அல்ைது விரிவாக்கததுக்கு முநணதய சூழணமவு 
(அடிநிணை சூழணமவு) 

* எதிர்தநாக்கப்பட்்ட சுறறுச்சூழல் தாக்கஙகள், 

* இ்டர்க்கண்வு வழிமுணறகள் 

* சுறறுச்சூழல் கணகாைிப்புத திட்்டம் 

* கூடுதல் ஆயவுகள் 

* திட்்டப் பைியின் பைன்கள் 

* சுறறுச்சூழல் தமைாணணமத திட்்டம் 

* திட்்டப் பைிணய நண்டமுணறப்படுததுவதறகு அணனததுவணக நியாயதணத 
வழஙகல் 

* பின்விண்வுகள் எப்படி (இ்டர் கண்யப்பட்்டது என்பதறகான வி்க்கவுணரகள்) 
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12 ஈடுபட்்ட 
ஆதைா 
ெகணர 
அறிவிததல்

* இதில் ஈடுபட்்ட, EIA ஆதைாெணன நிறுவனம் (ஏறப்ளிக்கப்பட்்டது), அதன் 
சுயவிவரம் மறறும் பபறப்பட்்ட ஆதைாெணனயின் இயல்பு

* ஏறப்ளிக்கப்பட்்டணமயின் விபரஙகள், 

* EIA ஒருஙகிணைப்பா்ர் மறறும் நிணறதவறறப் பகுதி வல்லுநர்கள் என EIA 
உருவாக்கததில் பஙதகறறவர்க்ளின் விவரஙகள் 

* EIA ஒருஙகிணைப்பா்ர் மறறும் நிணறதவறறப் பகுதி வல்லுநர்கள் என EIA 
உருவாக்கததில் பஙதகறறவர்க்ளின் இறுதி அறிக்ணக பின்னளிணைப்பு 13-க்கு 
ஏறப.

குறிப்பு

1. எல்ைா ஆவைஙகளும் பபாரு்்டக்கம், பக்க எணகள் குறிப்பி்டப்பட்டிருக்கதவணடும். 

2. காைம்/ தரவு தெகரிதத தததி பத்ளிவாகக் குறிக்கப்பட்டு இருக்கதவணடும். 

3. அதிகாரப்பூர்வமாக ஆஙகிைததிைிருநது மாநிை பமாழிகளுக்கு பமாழிபபயர்க்கப்பட்்ட 
பதாகுப்புகள் வழஙகப்ப்ட தவணடும்.

*****
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பின்னி்ைப்பு XI 

(பிரிவு 13, 16அ-ஐ்க கைாணகை) 

சுறறுச்சூழல் ்மலாண்மத திட்்ட அறி்க்கையின் சபாதுப்ப்்டயான - வடிவம்

எண EIA வடிவம் உள்்்டக்கம் 

1 அறிமுகம்: * அறிக்ணகயின் தநாக்கம் 

* திட்்ட முன்பனடுப்பா்ர் பறறிய விவரஙகள்: திட்்டப்பைியின் / நிறுவனததின் 
பபயர்; பதிவுபபறற முகவரி; நிறுவனததின் ெட்்டப்படியான நிணை; 
கூட்டுவணகயாக ஏததனும் இருநதால்; பிற. 

* திட்்டததின் அணமவி்டம்: மணன/ நிை அ்ணவ /கஸரா எண; கிராமம்; வட்்டம்; 
மாவட்்டம்; மாநிைம்; அ.கு. எண; திட்்டம் /ந்டவடிக்ணக தமறபகாள்ளும் இ்டததின் 
அட்ெக்தகாடு, தீர்க்கக் தகாடு, இநதிய நிை அ்ணவயில் இ்ட அணமப்பு வணரப்ட 
எண; இ்ட அணமப்பு வணரப்டததின் நகல், MSL-க்கு தமதை அதிகபட்ெ உயர்வாக்கம்; 
kml  தகாப்பு நகல்; திட்்ட எல்ணையில் ஆயவுக்கு உட்பட்்ட பகுதியில் அதிகபட்ெ 
பவள்்ம் பதாடும் உயரம்; நிை அதிர்வு மண்டைம்; மிக அருகில் உள்் 
பதா்டர்வணடி நிணையம்; மிக அருகில் உள்் பதா்டர்வணடி நிணையததிைிருநது 
பதாணைவு(கிதைாமீட்்டரில்); மிக அருகில் உள்் விமான நிணையம்/ மிக அருகில் 
உள்் விமான நிணையததிைிருநது பதாணைவு (கிதைாமீட்்டரில்); மிக அருகில் 
உள்் நகரம்/ மாநகரம்/ மாவட்்டத தணைணமயி்டம் குறிப்பிடுக. மிக அருகில் 
உள்் நகரம்/ மாநகரம்/ மாவட்்ட தணைணமயகததின் பதாணைவு (கிதைாமீட்்டரில்) 
ஊராட்ெி , மாவட்்ட ஆட்ெி நிர்வாகம், நகராட்ெி மன்றம், உள்்ாட்ெி, முழுணமயான 
அஞெல் முகவரி, அ.கு.எண, பதாணைதபெி எண தபான்றணவ. 

*பபாதுப்பண்டயான அணமவி்டதணதக் காட்டும் வணரப்டம், குறிப்பான அணமவி்டம், 
திட்்டப்பைியின் எல்ணைப்புறம் & திட்்டப்பைி இ்டததின் மணனப்பிரிவு வணரப்டம்

* இயறணக அணமப்பு பறறிய சுருக்கமான விவரைம், திட்்டததின் அ்வு, 
வணகயினம், அட்்டவணையில் வணகணமயின் எண

* திட்்டப்பைியின் ததெிய முக்கியததுவம், அதுதபால் வட்்டாரம் ொர்நதது எனளில் 
சூழைியல், ெமூகவியல், நிதியியல் முக்கியததுவம்.

* சுறறுச்சூழல் இணெவ்ளிப்பதறகு முநணதய பதா்டக்கநிணை திட்்டப்பைியின் 

சுருக்கமான வரைாறு 

2 திட்்டப் 
பைி 
விவரைம்

* திட்்டப்பைியின் வணக

* திட்்டப்பைியின் ததணவ

* திட்்டப்பைிக்குத ததணவயான பதா்டர்புண்டய பெயல்கள் உட்பட்்ட 
பெயல்பாட்டின் அ்வு அல்ைது பரிமாைம். 

* திட்்டததின் த்வணமப்பு, திட்்டததின் கூறுகள் தபான்றவறணறக் காட்டும் திட்்ட 
வணரப்டம் / வி்க்கப்ப்டம் உட்பட்்ட பதாழில்நுட்பம் மறறும் பெயல்முணற 
வி்க்கம்

* மதிப்பி்டப்பட்்ட அ்வுக்கான மூைப்பபாருள் ததணவ, ொததியமான வ்ணம, 
நிதியியல் தயாரிப்பு ெநணதப்படுததல் பகுதி, மூைப்பபாருள்கள் மறறும் 
பெயதுமுடிக்கப்பட்்ட தயாரிப்புகளுக்கான தபாக்குவரதது முணறணம.
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* திட்்டததில் எதிர்பார்க்கப்பட்்ட உகப்பாக்கம் / மறுசுழறெி மறறும் மறுபயன்பாடு, 
ஏததனும் இருநதால் சுருக்கமாகக் தகாடிட்டுக் காட்்டதவணடும். 

* நீர்வ் ஆதாரம், ஆறறல் / மின் ததணவ கிண்டக்கும் தன்ணம மறறும் 
மூைவ்ம் வழஙகப்ப்ட தவணடும்.

* பல்தவறு ந்டவடிக்ணககளுக்கான நிைத ததணவ, நிை உரிணம, நிைம் 
ணகயகப்படுததும் நிணை தபான்றணவ.

* உண்டாக்கப்படும் (திரவ மறறும் தி்டக்) கழிவுக்ளின் அ்வு மறறும் அவறறின் 
தமைாணணம// அகறறலுக்கான திட்்டம்

* EIA-ன் தநாக்கததுக்கான தகவணை வழஙகும் ொததியக்கூறு வணரப்டததின் 
திட்்டவட்்டமான பிரதிநிதிததுவஙகள்

* இணெவு மறறும் பெயல்பாட்டுக்கான உதததெ அட்்டவணை

3 குணறப்பு 
ந்டவடிக்ணக 
கள்

* திட்்டததின் காரைமாக எதிர்பார்க்கப்படும் சுறறுச்சூழல் பாதிப்புகள் பறறிய 
விவரஙகள்

* பசுணம வண்ய தமம்பாட்டுத திட்்டம் உட்பட்்ட இ்டர் தைிப்பு ந்டவடிக்ணககள்

4. சுறறுச் 
சூழல் கண 
காைிப்புத 
திட்்டம்

* (அ்வடீ்டு முணறணமகள், அதிர்பவண, இருப்பி்டம், தரவுப் பகுப்பாயவு, 
பட்டியைி்டல், அவெரகாை நண்டமுணறகள், விரிவான பகாள்முதல் மறறும் 
நிதிநிணை காைததிட்்டம் ஆகியவறணற உள்்்டக்கிய) தைிப்பு ந்டவடிக்ணகக்ளின் 
திறதணதக் கணகாைிக்கும் பதாழில்நுட்பக் கூறுகள்.

5. திட்்டப் 
பைியின் 
பைன்கள்

* கார்ப்பதரட் சுறறுச்சூழல் பபாறுப்புைர்வு - CER-ன்கீழ் 
முன்பமாழியப்பட்்டபெயல்பாடுகள்

* தவணைவாயப்புத திறன் - திறன்மிக்தகார், பகுதி திறன்மிக்தகார், திறனறதறார்

* உறுதியான பிற நன்ணமகள்

*****
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பின் இ்ைப்பு-XII

(பிரிவு 11-ஐப் பார்ககைவும்)

முன்-சோததிய ஆவை அறி்க்கை(PFR)-ன் சபாது்ககைட்்ட்மப்பு

வரிணெ 
எண

PFR அணமப்பு உள்்்டக்கஙகள்

1. நிர்வாகச் சுருக்கம் • திட்்டதணத முன்பனடுப்பவரின் விவரஙகள், திட்்ட இ்டததின் 
சுருக்கம், சூழைியல் முன்இணெவு / அனுமதி உள்்ளிட்்ட 
திட்்டததின் சுருக்கமான வரைாறு, விரிவாக்கம் / நவனீததுவம் 
/ பபாருள் கைணவயில் மாறறம் / பெயல்முணறயில் மாறறம்; 
அ்வு, பெயல்பாட்டின் அ்வடீு, பதாழில்நுட்பம் மறறும் 
பெயல்பாட்டு வி்க்கம்; மூைப் பபாருட்க்ளின் ததணவ; 
நீர் மறறும் மின் ததணவ; திட்்டம் அணமநதுள்் இ்டததில் 
சுறறுச்சூழல் பதறறம்; சுறறுச்சூழல் தாக்க கைக்கீடு; குணறததல் 
அ்வடீுகள்; கணகாைிப்பு; தபான்றணவ.

2 திட்்ட அறிமுகம் / 
பின்னைி தகவல்

• திட்்டதணதயும், திட்்ட முன்பனடுப்ணபயும் கண்டறிதல். சுரஙக 
திட்்டமாக இருநதால் சுரஙக ஒப்பநதம் அல்ைது தநாக்க 
கடிதததின் நகல் பகாடுக்கப்ப்ட தவணடும்.

• திட்்டததின் இயல்பு பறறிய சுருக்கமான வி்க்கம்.

• திட்்டததின் ததணவ, நாட்டிறகு அல்ைது பிராநதியததிறகு 
அவறறின் முக்கியததுவம்.

• ததணவ-விநிதயாக இண்டபவ்ளி

• இறக்குமதி vs. உள்நாட்டு உறபததி

• ஏறறமதிக்கான ொததியஙகள்.

•  உள்நாட்டு/ஏறறுமதி ெநணதகள்.

• திட்்டததால் தவணைவாயப்பு அ்ளிததல் (தநரடியாக மறறும் 
மணறமுகமாக)

3 திட்்ட வி்க்கம் • ஒன்றிணைக்கப்பட்்ட மறறும் ஒன்று்டன் ஒன்று ொர்நத 
திட்்டஙகள் உள்்ளிட்்ட திட்்டததின் வணக, ஏததனும் இருநதால்.

• ஆள்கூறுகளு்டன் இ்டம் (பபாதுவான இ்டதணத காட்டும் 
வணரப்டம், குறிப்பிட்்ட இ்டம், திட்்ட எல்ணை & திட்்ட இ்டததின் 
த்வணமப்பு)

• மாறறு இ்டஙக்ளின் விவரஙகள், ததர்வு பெயயப்பட்டுள்் 
இ்டம், குறிப்பாக சுறறுச்சூழல் ரீதியான பரிெீைணனகள் 
முன்னளிணைப்படுததப்ப்ட தவணடும்.

• அ்வடீு அல்ைது பெயல்பாட்டின் அ்வடீு.

• பெயல்முணற விவரஙகளு்டன் திட்்ட வி்க்கம் (திட்்ட வணரப்டம் 
/திட்்ட அணமப்ணபக் காட்டும் நிரவல் வி்க்கப்ப்டம், திட்்டததின் 
கூறுகள் தபான்றவறணற பகாடுக்க தவணடும்.)
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• வ்ஙகள், நிதிணய ஈர்க்கும் தயாரிப்புக்ளின் ெநணதப் 
பகுதி, மூைப் பபாருட்கண்யும், முழுணமப் பபறற 
தயாரிப்புகண்யும் எடுததுச் பெல்வதறகான தபாக்குவரதது 
முணற தபான்ற மதிப்படீு பெயயப்பட்்ட அ்வு்டன் ததணவப்படும் 
மூைப்பபாருட்கள்.

• ஆதார தமம்படுததல்/ மறுசுழறெி மறறும் திட்்டததில் மறுக்க 
தவணடியணவ ஏததனும் இருநதால் அவறணற சுருக்கமாக 
தகாடிட்டு காட்்டப்ப்ட தவணடும்.

• நீர் வ்ம், ெக்தியின் ஆதாரம்/ மின்ததணவ மறறும் வ்ணம 
குறிதது ஆதாரதணத அ்ளிக்க தவணடும்.

• கழிவுக்ளின் (திரவ மறறும் தி்ட) அ்ணவ பதரிவிக்க தவணடும். 
அவறணற நிர்வாகிப்பது/ பவ்ளிதயறறுவதறகான திட்்டம்.

• சூழைியல் தாக்க மதிப்படீ்டு ததணவக்கான தகவல்கண்த தரும் 
ொததியக் கூறுக்ளின் திட்்டவட்்டமான முன்பனடுப்புகள்

4 த்ததின் 
பகுப்பாயவு

• தபாக்குவரதது

• நிைததின் வடிவம், பயன்பாடு மறறும் உரிணம.

• ஸதை விவரம் (வணரப்டதது்டன்).

• தறதபாணதய நிை பயன்பாடு (தவ்ாணணம, தவ்ாணணம 
ொராதணவ, வனம், நீர்நிணைகள் (CRZ or ICRZ கீழ் வரும் 
பகுதி)), திட்்டததின் சுறற்விைிருநது குறுகிய தூரததிைிருநது 
வனஙக்ளின் சுறறுப்பகுதி, சூழைியல் அபாய பகுதிகள், 
நீர்நிணைகள் (ஆறறின் HFL பதாணைவிைிருநது), CRZ அல்ைது 
ICRZ. அறிவிக்கப்பட்்ட பதாழிறொணை பகுதியாக இருநதால் 
அரெிதழ் அறிவிப்பின் நகல் பகாடுக்கப்ப்ட தவணடும்.

• தறதபாணதய உள்கட்்டணமப்பு

• மண வணகப்பாடு.

• இரண்டாம் நிணை ஆதாரஙக்ளில் இருநது பபறப்பட்்ட 
பருவநிணை தரவு

• ெமூக உள்கட்்டணமப்பு கிண்டக்கும்

5 திட்்டமி்டல் 
சுருக்கம்

• திட்்டமி்டல் கருதது (பதாழிறொணைக்ளின் வணக, வெதிகள், 
தபாக்குவரதது தபான்றணவ) நகர்ப்புறம் மறறும் நாடு.

• மக்கள்பதாணக குறிதது திட்்டமிடுதல்

• நிைததின் பயன்பாட்ண்ட திட்்டமிடுதல் (பசுணம வண்யதணத 
ஊ்டறுததல் தபான்றணவ)

• உள்கட்்டணமப்பு ததணவணய மதிப்படீு பெயதல் (உ்டைியல் & 
ெமூகவியல்)

• வெதிகள்

6. முன்ணவக்கப்படும் 
உள்கட்்டணமப்பு

• பதாழிறொணை பகுதி (பெயைாக்க பகுதி)

• குடியிருப்புப் பகுதி (பெயல்படுதத முடியாத பகுதி)

• பசுணம வண்யம்

• ெமூக உள்கட்்டணமப்பு
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• தபாக்குவரதது வெதி (தபாக்குவரதது/ொணை/ரயில், பமட்தரா, நீர் 
வழி தபான்றணவ).

• குடிநீர் தமைாணணம.

• பதாழிறொணையின் கழிவு தமைாணணம.

• தி்டக் கழிவு தமைாணணம.

• மின் ததணவ மறறும் விநிதயாகம்/ஆதாரம்

7 மறுவாழ்வு மறறும் 
மீள்குடிதயறற 
திட்்டம் (R&R)

• வடீ்டிைிருநது பவ்ளிதயறறப்படுபவர்கள், நிைததிைிருநுது 
பவ்ளிதயறறப்படுபவர்கள், நிைமறற பதாழிைா்ர்கள் 
உள்்ளிட்த்டார் இததிட்்டததால் பாதிக்கப்படுவது பதா்டர்பாக 
பின்பறற தவணடிய பகாள்ணக  வி்க்கம் (சுருக்கமான விவரம் 
பகாடுக்கப்ப்ட தவணடும்)

8. திட்்ட அட்்டவணை 
& பெைவு 
மதிப்படீுகள்

• கட்்டணமப்பின் துவக்கம் மறறும் தததி, முழுணம அண்டயும் 
தததி தபான்றணவ (திட்்டததின் காை அட்்டவணைணய பகாடுக்க 
தவணடும்).

• திட்்டததின் பபாரு்ாதார ொததியஙகளு்டன் திட்்டததின் பெைவு 
மதிப்படீு பெயயப்படும்.

9 முன்ணவப்பின் 
பகுப்பாயவு 
(இறுதியான 
பரிநதுணரகள்)

• அப்பகுதியில் பழஙகுடியின மக்கள் உள்்ளிட்்ட உள்ளூர் மக்கள் 
எவதரனும் இருநதால் அவர்கள் பைனண்டயும் வணகயில் 
நிதி மறறும் ெமூக பைன்கண் அ்ளிக்கும் வணகயில் ெிறப்பு 
அழுததம் பகாடுக்கப்ப்ட தவணடும்.

*****
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பின்இ்ைப்பு- XIII

அஙகைகீகைாரம் சபறற EIA ஆ்லாசே்ன நிறுவனம் சவளியிடுவதறகைான வடிவம்

1. அஙகைகீகைாரம் சபறற EIA ஆ்லாசே்ன நிறுவனததின் சபயர:

2. அஙகீகாரம் பபறற EIA ஆதைாெணன நிறுவனததின் முகவரி:

3. அஙகீகார எண

4. அஙகீகாரததின் பிரிவு

5. அஙகீகாரததின் வணகப்பாடு (அ பிரிவுக்கு தகுதி / ஆ பிரிவுக்கு தகுதி)

6. அஙகீகாரததின் காைம் (அஙகீகாரம் எதுவணர பெல்லுபடியாகும் என்பதறகான தததி):

7. EIA ஒருஙகிணைப்பா்ரின் பபயர்:

8. EIA அறிக்ணகக்கான ஈடுபாட்டு காைம்:

9. EIA ஒருஙகிணைப்பா்ரின் ணகபயாப்பம் மறறும் தததி:

10. EIA அறிக்ணகயில் ஈடுபட்டுள்் பெயல்முணற பகுதி வல்லுநர்க்ளின் விவரஙகள்:

வரிணெ 
எண

FAE பெயல்பாட்டு பகுதியின் பபயர் உள்்டீு/ FAEஇன் 
ஈடுபாடு

 (EIA 
அறிக்ணகயு்டன் 
குறுக்கு குறிப்பு)

ணகபயாப்பம் 
மறறும் தததி

1 காறறின் மாசு கணகாைிப்பு, தடுப்பு 
மறறும் கட்டுப்பாடு

2 வானளிணை, காறறு தரததின் மாதிரி 
மறறும் கைிப்பு

3 நீர் மாசு கணகாைிததல், தடுப்பு 
மறறும் கட்டுப்பாடு

4 சூழைியல் மறறும் பல்லுயிர்

5 ஒைி மறறும் அதிர்வு

6 ெமூக-பபாரு்ளியல்

7 நீர்நிணை, நிைததடி நீர் மறறும் நீர் 
பாதுகாப்பு

8 புவியியல்

9 மண பாதுகாப்பு

10 நிைததின் பயன்பாடு

11 இ்டர் மதிப்படீு மறறும் 
ஆபததுக்ளின் நிர்வாகம்

12 பிறவறணற (குறிப்பி்டவும்)

அஙகீகரிக்கப்பட்்ட EIA ஆதைாெணன நிறுவன தணைவரின் பிரமானம்:

நான், --------------------------- இஙகு தமறபொன்ன நிபுைர்கள் தயாரிதத EIA  அறிக்ணக உறுதிபெயத 
திட்்டததின் பபயர் .................... M/s --------------------------. இநத அறிக்ணகயில் இ்டம்பபறறுள்் எவவித 
தவறான தகவல்களுக்கும் நான் முழுணமயாக பபாறுப்தபறகிதறன்.

ணகபயாப்பம் மறறும் தததி:

பபயர்:

பதவி:

அஙகீகாரம் பபறற நிறுவன EIA ஆதைாெகரின் பபயர்:
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பின் இ்ைப்பு-XIV

சுறறுச்சூழல் முன்இ்சேவு அல்லது சூழலியல் முன்அனுமதி்ககைான விணைப்பததிறகைான 
சசேயலா்ககைததின் திட்்டவட்்டமான பிரதிநிதிததுவம்

(PARIVESH)-ல் உள்் விணைப்பம்

அணமச்ெகம்: ‘அ’ வணக மறறும் 
‘ஆ1’ வணகக்கான பரிநதுணர (பபாது 

நிபநதணனகண் ஈர்ப்பது)

மதிப்படீ்டு வல்லுனர் குழு அறிக்ணக

SEIAA அல்ைது UTEIAA: ‘ஆ1’ வணக 
(பபாது நிபநதணனகண் ஏறகாது) 

மறறும் ‘ஆ2’ வணகக்கான பரிநதுணரகள்

SEIAA அல்ைது UTEIAA நிபுைர் 
மதிப்படீ்டுக் குழு: ‘ஆ1’ வணகக்கான 

பரிநதுணரகள் (பபாது நிபநதணனகண் 
ஈர்ப்பதில்ணை); ‘ஆ2’ வணக 

திட்்டஙகளுக்கு அட்்டவணையில் 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்் மதிப்படீ்டுக் 
குழுவின் முன் ணவக்கதவணடும்.

DEAC: 2 பெக்த்டரிைிருநது 
5 பெக்த்டர் வணரயிைான 
சுரஙக குததணக பகுதிக்கான 

‘சுரஙக தாதுக்கள்‘ 
பரிநதுணரகள்

மதிப்படீு மறறும் பரிநதுணர மதிப்படீு மறறும் பரிநதுணரமதிப்படீு மறறும் பரிநதுணர

இணைய வழியில் SEIAA/UTEIAA 
விணைப்பதணத ஏறபது: ‘ஆ2’ 

வணக திட்்டஙகளுக்கு சூழைியல் 
முன்அனுமதி வழஙகல் குறிதது 

முடிவு பெயயும்

சூழல் முன்-இணெவு வழஙகணை 
அணமச்ெகம் முடிவுபெயயும்

சூழல் முன்-அனுமதி வழஙகணை SEIAA 
அல்ைது UTEIAA முடிவு பெயயும்

(PARIVESH)-ல் சூழல் முன்-இணெவு / சூழல் முன்-
அனுமதிக்கு ஒப்புதல் அல்ைது நிராகரிப்பு
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விதிமீறிய திட்டத்துக்கான சூழல் 

இசைவுககு அனுமதி அல்்லது 

மறுப்பு
நிரகா்ரிக்ப்்பட்டகால்

தீர்வு திட்டத்திற்கான வங்ி 
உத்தரவகாதம்

 அறிவிப்்பின் 15-ம் ்பத்தியில் உள்ள

 நி்பநதசனப்்படி EAC/ SEAC/ UTEAC

மதிப்்பபீடு சையதல்

அறிவிகச்யின் 14-ம்்பத்தியில் 
உள்ள நி்பநதசன்்ளின்்படி ச்பகாது 

்ருத்துக்்டபு

CPCB-ன் அ்ளவு்்கால்்்ளின்்படி 

்ைத மதிப்்பபீடு மறறும் தீர்வுக்கான 

திட்டத்சத உள்ள்டக்ி EIA அறிகச் 

தயகாரித்தல்

EPAவின் 19-ம் ்பிரிவின்்படி 

மகாநி்ல அரசு / SPCB-ன் சதகா்டக் 

ந்டவடிகச்

 நிச்லயகான குறிப்புவிதிமுசற்ளு்டன், 
்ைத மதிப்்பபீடு(ம) ்பிறவறசற 

அ்ளவிடடு, கூடுத்லகா் குறிப்்பகான 
குறிப்பு விதிமுசற்ச்ள வழங்்லகாம் 

(்தசவப்்பட்டகால்)

EPA-வின் 19ஆவது 
்பிரிவின்்படி ந்டவடிகச்ககு 

மகாநி்ல அரசு / SPCB-ஐ 
்வண்டுவது

பின்இணைப்பு- XV

விதிமீறல் நேர்வுகணைக் ணகயாளவதறகான  
திட்டவட்டமான பிரதிேிதித்துவம்

விதிமீறச்ல அறிதல்

திட்டத்சத முன்சமகாழி்பவர் தகானகா் முன்வநது 
விண்்ணப்்பிப்்பது / அதி்காரி்்ளகால் அறியப்்பட்டது

அத்திட்டத்சத ்்ணக்ிடும் ்நகாக்ில் EAC/SEAC/UTEAC மதிப்்பபீடு சையவது அல்்லது த்ளத்தில் 
அனுமதி அல்்லது விரிவகாக்ம் தற்்பகாசதய ைட்டங்ள ்பின்்பறறி சையயப்்படடுள்ளது. இது 
்்பகாதுமகான சுறறுச்சூழல் ்பகாது்காப்்பகான முசற்ளு்டன் சுறறுச்சூழல் விதிமுசற்ளுககு 

இ்ணங் நிச்லயகான முசறயில் இயக்ப்்ப்ட்லகாம்.

மதிப்்பபீடு ‘உ்நதசதன‘ 
இருநதகால்

மதிப்்பபீடு ‘்பகாத்சமன‘ 
இருநதகால்

1. திட்டத்சத முடித்துசவக் 
்பரிநதுசரக்ப்்படும் 

2. இது தவிர விதி்்ளின் 
்படி திட்ட தீர்வு ்கா்ண 

ந்டவடிகச் எடுக்ப்்படும்

1986 சுறறுச்சூழல் (்பகாது்காப்பு) 
ைட்டத்தின்்படி SPCB  அல்்லது 
UTPCC அல்்லது மகாநி்ல அரசு 
அல்்லது ஒன்றிய ஆடைிப் 

்பகுதி அரைகால் ந்டவடிகச் 
்மறச்காள்ளப்்படும்.


