
ಅಂತರ್ಜಲ  ಉತ್ಪಾಟನಕ್ಕೆ/ 
ಹ್ೊರತ್ಗ್ಯುವಿಕ್ಗ್ ಇರುವ ಕಟ್ಟಳ್



ಉಲ್ಲೇಖ:
ಸ್ಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪೊಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ ತ್ು ನಮತಿ, , 
ಸಮ್ದಾಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ನಾಯಾಯ ವ್ರತಿತುಗಾರರಿಗಾಗಿ 
ಕಾನೂನ್ ಮತ ತ್ು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ೈಪಿಡಿ
ಸಿ.ಪಿ.ಅರ್- ನಮತಿ ಪರಿಸರ ನಾಯಾಯ ಯೇಜನ್
ನವ ದ್ಹಲಿ.

ಸೂಚನ್: 
ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯ ಕ್ರಿತ್ ಹಕ್ಕುಸಾವಾಮಯಾ ಇರ್ವುದಿಲಲ.
ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲ್, ಅನ್ವಾದ ಮಾಡಲ್ ಹಾಗ್
ವಿತರಿಸಲ್ ಮ್ಕತುರಾಗಿರ್ತಿತುೇರಿ. ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯ ಮೂಲವನ್ನು 
ಉಲ್ಲಖಿಸಬ್ೇಕಾಗಿ ಹಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ ಮ್ದ್ರಣದ ಪ್ರತಿ / ಅಂತರಾಚ್ಲ ಕ್ೂಂಡಿಯನ್ನು
ಸಿ.ಪಿ.ಅರ್- ನಮತಿ ಪರಿಸರ ನಾಯಾಯ ಯೇಜನ್
ನವ ದ್ಹಲಿ ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕಾಗಿ ಕ್ೂೇರಿಕ್ೂಳುಳುತ್ತುೇವ್.

ಕನನುಡ ಅನ್ವಾದ: ಕಮಲಾ ಅನಿಲಕ್ಮಾರ್
ವಿನಾಯಾಸ: ರ್ೇ ಜ಼ಕಾರಿಯಾ
ಮ್ದ್ರಣ: ಪಿ್ರಂಟ್ ಫ಼್ೂೇರ್ಚ್

’ದ್ಲಿೇಪ್ ಮಥಾಯ್ ನ್ೇಚರ್ ಕನ್ಸವ್ೇಚ್ಶನ್ ಟ್ರರ್್ಟ’ (ಡಿ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಿ ಟಿ) ನಿಂದ                                       
ಈ ಸಂಶ್ೋೇಧನಾ ಕಾಯಚ್ವು ನ್ರವು ಪಡ್ದಿರ್ತತುದ್. 
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01ಅಂತರ್ಜಲ 
ಉತ್ಪಾಟನಕ್ಕೆ/ 
ಹ್ೊರತ್ಗ್ಯುವಿಕ್ಗ್ 
ಇರುವ ಕಟ್ಟಳ್

ಅಂತಜಚ್ಲ ಉತಾಪಾಟನ / ಆಹರಣವು, ಭೂಮಿಯಳಗಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿೇರನ್ನು ತಾತಾಕುಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ  ಶಾಶವಾತವಾಗಿ ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯ್ವ 
ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಆಗಿರ್ತತುದ್.  ಎಲಾಲ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ / ಉದಯಾಮಗಳು ಅಂತಜಚ್ಲವನ್ನು ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯಲ್ ’ನ್ೂ ಅಬ್ಜಕ್ಷನ್’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (N O C) 
ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿ  ಪಡ್ಯ ಬ್ೇಕ್.

CGWA 162 ಪ್ರದ್ೇಶಗಳನ್ನು  ’ಅಧಿ ಸೂಚಿಸಲಪಾಟ್ಟ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳು’ ಎಂದ್ ಗ್ರ್ತಿಸಿದ್..  

’ಅಧಿ ಸೂಚಿಸಲಪಾಟ್ಟ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳ’ ಹ್ೂರಗಿರ್ವ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳನ್ನು ’ಅಧಿ ಸೂಚಿಸಲಪಾಡದ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳು’ ಎಂದ್  ಕರ್ಯಲಾಗ್ತತುದ್.                                                                                                                                   
CGWA  ಈ ದ್ಸ್ಯಲಿಲ ನಾಲ್ಕು ಬಗ್ಯ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಿರ್ತತುದ್:- -

ಸುರಕ್ಷ ಪ್ರದ್ೇಶ - 4580 ಸ್ರಕ್ಷ ಯ್ನಿಟ್ ಗಳು (ಸ್ರಕ್ಷ ಏಕಾಂಶಗಳು)

ಅರ್ / ಭ್ಗಶಃ ವಿಷಮ್ವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರದ್ೇಶ - 697 ಅರ್ ವಿಷಮಾವಸ್ಥೆ ಯ್ನಿಟ್ ಗಳು ಘಳು

ವಿಷಮ್ವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರದ್ೇಶ -  217 ವಿಷಮಾವಸ್ಥೆ ಯ್ನಿಟ್ ಗಳು

ಮಿತಿಮಿೇರಿ / ಅತಿ ಬಳಕ್ಯ್ಗಿರುವ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳು - 1071 ಮಿತಿಮಿೇರಿ ಬಳಕ್ ಯ್ನಿಟ್ ಗಳು

ಕ್ೇಂದ್ರ ಅಂತಜಚ್ಲ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ದ್ಹಲಿ

ಕ್ೇಂದ್ರ ಅಂತಜಚ್ಲ ಮಂಡಲಿ (Central Groundwater 
Board - CGWB), ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿ, ಭ್ಭನ್ೇಶವಾರ್;                                                                                         
ಕನಾಚ್ಟಕ ಅಂತಜಚ್ಲ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ;                                                                                                        
ಸಿ ಜಿ ಡಬಲ್ಯಾ ಬಿ (CGWB) ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿ, ರಾಯ್ ಪುರ್;                                         
CGWB ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿ,  ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್

ಅಂತರ್ಜಲ ಉತ್ಪಾಟನ / ಹ್ೊರತ್ಗ್ಯುವುದು ಎಂದರ್ೇನು?

ಯ್ವ್ಯಾವ ಸಂಘಗಳಿಗ್ ರಲಮ್ಲಿನಯಾದ ಮೇಲಿವಿಚ್ರಣ್ಯ ರವ್ಬ ದ್ಾರಿ ಇರುತ್ತದ್?

ಅಂತರ್ಜಲವನುನು ಹ್ೊರ ತ್ಗ್ಯುವುದನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು ಪ್ರದ್ೇಶಗಳನುನು ಹ್ೇಗ್ 
ವಿಭಜಿಸಲ್ಗುತ್ತದ್?  

ಕ್ೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲಿಲಿ

ರ್ರಯಾ ಮಟ್ಟದಲಿಲಿ
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ಅಧಿಸೂಚನ್ಗ್ ಒಳಪಟಿ್ಟರ್ವ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲಿಲ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ವಯಾವಹರಿಸಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ನ್ೇಮಿಸಲಪಾಟಿ್ಟರ್ತಾತುರ್.  ಈ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:- 

ಉಪ (ಡ್ಪುಯಾಟಿ)ಕಮಿಶನರ್ / ಜಿಲಾಲ ಮಾಯಾಜಿಸ್್ೇಟ್ / ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭಾಗದ ಜಿಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೌರ (ಮ್ನಿ್ಸಪಲ್)  ಪ್ರದ್ೇಶದಲಿಲರ್ವ  ಮ್ನಿ್ಸಪಾಲಿಟಿಯ  ಮ್ಖಾಯಾಧಿಕಾರಿ

ಈ ಜಿಲಾಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮ್ಖಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ನ್ರವು ನಿೇಡಲ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳಿರ್ತತುವ್. ಅಂತಜಚ್ಲವನ್ನು ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯಲ್ ಸಲಹಾ 
ಸಮಿತಿಯಂದಿಗ್ ಸಮಾಲ್ೂೇಚಿಸಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು, ನಿೇಡ್ತಾತುರ್.   

ಪ್ರಸ ತ್ುತದಲಿಲರ್ವ ಪಧ್ಧತಿಯಲಿಲ, ಅಧಿಸೂಚನ್ ಇಲಲದಿರ್ವ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಿಗ್  ಜಿಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕೂಡಾ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಯನ್ನು ನಿೇಡ್ತಾತುರ್.

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ನಿೇರಿನ ಸರಬರಾಜ್ ಇಲಲದಿರ್ವ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳಲಿಲ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ್ ಮತ ತ್ು ’ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಲಲದ ಪ್ರತ್ಯಾೇಕ ಇತರ (ಉದ್ದೇಶ)’ ಗಳಿಗಾಗಿ 
ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದ್. 

’ಪ್ರತ್ಯಾೇಕ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಲಲದ ಇತರ’, ಅಂದರ್, - ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲಿಲ 25 ಬಗ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಯೇಜನ್ಗಳಿರ್ತತುವ್ - 
ವಾಸಗೃಹಗಳು(ರ್ಸಿಡ್ನಿಶಿಯಲ್ ಅಪಾಟ್ಚ್ ಮಂಟ್್ಸ), ಪಟ್ಟಣದ ನಿವ್ೇಶನಗಳು(ರ್ಸಿಡ್ನಿಶಿಯಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್), ವಾಯಾಪಾರ ಸಥೆಳಗಳು(ಬಿರ್ ನ್ರ್್ಸ 
ಪಾಲಜ಼ಾ), ವಾಯಾಪಾರ ಪಾ್ರಕಾರಗಳು(ಮಾಲ್್ಸ), ಮತ ತ್ು ಬಹ್ಘಟಕ್ೇಯ ಸಥೆಳಗಳು(ಮಲಿ್ಟಪ್ಲಕ್್ಸ), ಆಸಪಾತ್್ರಗಳು, ಕಛ್ೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಾಲ್ಗಳು, 
ಕಾಲ್ೇಜ್, ವಿಶವಾವಿದಾಯಾನಿಲಯ, ಧಾಮ(ರ್ಸಾಟ್ಚ್), ಉಪಹಾರ ಗೃಹ (ಹ್ೂೇಟ್ಲ್), ವಿರಾಮ ವಸತಿಗಳು(ಹಾಲಿಡ್ೇ ಹ್ೂೇಮ್)/ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, 
ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದ್ೇಶ(ಉದಯಾಮಕಾಕುಗಿ ಬಳಸದ), ಎರ್ ಇ ಜ಼್ಡ್ - SEZ(ಉದಯಾಮಕಾಕುಗಿ ಬಳಸದ), ಭ್ೂೇಜನಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ,ಮಟ್ೂ್ರೇ 
ನಿಲಾದಣ,ರ್ೈಲ್ ನಿಲಾದಣ, ಬರ್ ಡಿಪೊೇ, ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣ, ಸಮ್ದ್ರ ತಿೇರದ ಬಂದರ್, ಹ್ದಾದರಿ ಯೇಜನ್, ಅಗಿನುಶಾಮಕ ನಿಲಾದಣ, ಗ್ೂೇದಾಮ, 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಸಂಕ್ೇಣಚ್(ಐ ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲಕ್್ಸ), ಯೇಜನಾತಂತ್ರ ವಯಾವಸ್ಥೆ(ಲಾಜಿಸಿ್ಟಕ್್ಸ), ಮತ ತ್ು ಸರಕ್. 

ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರನ್ನು ಪಾಯಾಕ್ ಮಾಡ್ವ ಉದಯಾಮಗಳು, ನಿೇರಿನಲಿಲ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸ್ೇರಿಸಿ ಸಂಸಕುರಿಸ್ವ ಘಟಕಗಳು(ಮಿನ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಂಟ್), 
ಚಮಚ್ ಹದ ಮಾಡ್ವ ಕಾಖಾಚ್ನ್ಗಳು(ಟಾಯಾನ್ನುರಿ), ಬಟಿ್ಟಮನ್ಗಳು(ಡಿಸಿ್ಟಲ್ಲರಿ), ಬೂ್ರಯೂಎರಿ ಘಟಕಗಳು, ತಂಪು ಪಾನಿೇಯ ಘಟಕಗಳು, ಕಾಗದ 
ಮತ ತ್ು ಅದರ ಮತ್ ತಿರ್ಳು(ಪಲ್ಪಾ), ಗ್ೂಬ್ಬರ, ಬಟ್್ಟಗಳಿಗ್ ಬಣ್ಣ ಕಟ್್ಟವ, ಮ್ದ್್ರ ಒತ ತ್ುವ ಮತ್ತು ಬಟ್್ಟಗಳ ನೂಲ್ ಸ್ತ್ತುವ ಘಟಕಗಳು, ಸಕಕುರ್ 
ಕಾಖಾಚ್ನ್, ಹ್ೈನ್ಗಾರಿಕ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳು, ಮನರಂಜನ್ಗಾಗಿ ನಿೇರ್ ಉದಾಯಾನವನಗಳು, ಮೇಜಿನ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು(ಅಮೂಯಾರ್ ಮಂಟ್ ಸ್ಂಟರ್).

ಕೃತಕವಾಗಿ ಪುನಭಚ್ತಿಚ್ ಮಾಡಲ್ ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯ್ವ ಅಂತಜಚ್ಲದ ನಿದಿಚ್ಷ್ಟ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ವ ಷರತ್ತುಗಳು.

ಆವತಚ್ಕಕುನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲಿಲಸಬ್ೇಕ್ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಛ್ೇರಿಯಲಿಲ ಅದನ್ನು ಸಲಿಲಸಬ್ೇಕ್, ಇವುಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಪಾಲಿಸ ಬ್ೇಕಾದ 
ಷರತ್ತುಗಳು

ನಿೇರಿನ ಮರ್ ಬಳಕ್ಗ್ ಮತ ತ್ು ಬಳಸಿದ ನಿೇರನ್ನು ಪರಿವತಿಚ್ಸಲ್ ಇರ್ವ ಷರತ ತ್ುಗಳ ಪಾಲನ್.

ಎನ್ ಒ ಸಿ ಗಳನುನು  (NOCs ) ಪಡ್ಯಲು ಯ್ರು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡುವರು?

ಅಧಿಸೊಚಿತ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವನುನು ಹ್ೊರತ್ಗ್ಯಲು ಯ್ರಿಗ್ 
ಮತು್ತ ಯ್ವ್ಗ ಅನುಮತಿಯನುನು ನಿೇಡಬಹುದು?

ನಿೇರಿನ ತಿೇವ್ರ ಬಳಕ್ ಮ್ಡುವ ಉದಯಾಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಯ್ವ್ಯಾವುದು?

ಕ್ೈಗ್ರಿಕ್, ಉದಯಾಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗ್ ಅಂತರ್ಜಲವನುನು ಹ್ೊರತ್ಗ್ಯಲು 
ಇರುವ ಷರತು್ತಗಳ ಬಗ್ಗಳು ಏನ್ೇನು?
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ನಿೇರನ್ನು ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯಲ್ ಅನ್ಮತಿ: ಅಂತಜಚ್ಲದ ಯಾವುದ್ೇ ಬಳಕ್ದಾರ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದ್ೇಶದಲಿಲ ಯಾವುದ್ೇ ಉದ್ದೇಶಕಾಕುಗಿ – 
ಸವಾಂತ ಅಥವಾ ಸಮ್ದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್    - ರಂಧ್ರ ಕ್ೂರ್ದ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ದ್  ಭಾವಿಯನ್ನು ತ್ೂೇಡಲ್ ಬಯಸ್ವುದಾದರ್, ಈ 
ಉದ್ದೇಶಕಾಕುಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕ್ಕು ಅಪಪಾಣ್ ನಿೇಡ್ವಂತ್ ಕ್ೂೇರಿಕ್ ಸಲಿಲಸ್ವುದ್. ಮತ ತ್ು, ಭಾವಿಗಾಗಿ ರಂಧ್ರ ಕ್ೂರ್ಯ್ವ ಅಥವಾ 
ಅಗ್ಯ್ವ ಕಾಯಚ್ಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ   ಯಾವುದ್ೇ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಯನ್ನು, ಅಧಿಕೃತ ಅಪಪಾಣ್ ದ್ೂರ್ಯದ ಹ್ೂರತ್ ಮ್ಂದ್ವರ್ಸ್ವಂತಿಲಲ. 

 “Well” “ಭಾವಿ” ಎಂದರ್, ರಾಜಯಾ ಸರಕಾರ ಇಲಲವ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಂದ ವ್ೈಜ್ಾನಿಕ ತನಿಖ್, ಪರಿಶ್ೋೇಧನ್, ಅಭಿವೃಧಿ್ಧ, ವಧಚ್ನ್, 
ಸಂರಕ್ಷಣ್, ಇವ್ಲಲವನ್ನು ಹ್ೂರತ್ ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದ್ೇ ಒಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತುಯ್, ಕ್ಡಿಯಲ್, ಗೃಹ ಬಳಕ್, ಉದಯಾಮ.ಕ್ೈಗಾರಿಕ್, ವಾಣಿಜಯಾ, ಕೃಷಿ – ಈ 
ಎಲಲದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕು ಬಳಸಲ್ಂದ್ ನಿೇರನ್ನು ಹ್ಡ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ನಿೇರನ್ನು ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯಲ್ ನಿಮಿಚ್ಸ್ವ ಒಂದ್ ರಚನಾ ವಯಾವಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತತುದ್.  
ತ್ರ್ದ ಭಾವಿ, ಕ್ೂರ್ದ ಭಾವಿ, ಅಗ್ದ ಮತ ತ್ು ಕ್ೂರ್ದ ಭಾವಿ,  ಕ್ೂಳವ್ ಭಾವಿ, ಶ್ೋೇಧಕ ರಂಧ್ರ(ಫಿಳ್ಟರ್ ಪಾಇಂಟ್), ಸಂಗ್ರಹಣ ಭಾವಿ, 
ಅಂತರ್ ವಾಯಾಪನ ಪಡಸಾಲ್ (ಇನಿಫಿಲ್್ೇಶನ್ ಗಾಯಾಲರಿ),ಪುನಭಚ್ತಿಚ್ ಭಾವಿ, ವಿಲ್ೇವಾರಿ ಭಾವಿ, ಅಥವಾ ಈ ತ್ರನ ಭಾವಿಗಳ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ 
ಸಂಯೇಜಿತ ವಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭಿನನು ಭಿನನು ರೂಪದ ವಯಾವಸ್ಥೆಗಳು.

  

ಅನ್ಮತಿಯ್ ಹಲವು ಷರತ ತ್ುಗಳಿಗ್ ಒಳಪಟಿ್ಟರ್ತತುದ್.

ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಇಸಿತುಹಾರ್ ಕ್ೂಡ್ವ(ನ್ೂೇಟಿಫ್ೈ) ಅಧಿಕಾರ:  ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು ’ಇಂತಿಂತಹ’ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳ’ನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳ್ಂದ್ 
ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸ್ವಂತ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕು ಉಪದ್ೇಶಿಸ ಬಹ್ದ್. 

ಅಪರಾಧಗಳು;

ಪ್ರವ್ೇಶಿಸ್ವ ಮತ್ತು  ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (ಸಾಯಾಂಪಲ್್ಸ) ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವ ಅಧಿಕಾರ:    ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅನ್ಜ್್ ಪಡದಿರ್ವ 
ಯಾವುದ್ೇ ವಯಾಕ್ತುಗ್, ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದ್ ಭೂಮಿಕಾಣಿ ಆಸಿತುಯ ಪ್ರದ್ೇಶದ್ೂಳಗ್ ಉಚಿತವಾದ ಸಮಯದಲಿಲ ಪ್ರವ್ೇಶಿಸಿ ತನಿಖ್ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು 
ಸಂಬಂಧಿತ ಭೂಮಿಯ ಅಳತ್ಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ನಿೇರಿನ ಇಲಲವ್ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಅಂತಜಚ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳ್ಯ್ವ 
ಅಧಿಕಾರವಿರ್ತತುದ್.  ಆ ವಯಾಕ್ತುಯ್ ಆ ಸಥೆಳದ ಮಣಿ್ಣನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಭೂಮಿಯಂದ ಹ್ೂರತ್ಗ್ದ ನಿೇರಿನ ಇತರ ಪದಾಥಚ್ಗಳನ್ನು 
(ತನಿಖ್ಗ್) ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ದಿರ್ತತುರ್.   

ಪರಿಹಾರಗಳು: ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ದಿರ್ವ ವಯಾಕ್ತುಯ್, ಈ ಕಾಯೆದಯ ನಿಬಂಧನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಯದ್ಯಲಿಲ 
ರೂಪಿಸಿರ್ವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ಸರಿಸದ್ ಅಂತಜಚ್ಲವನ್ನು ಬಳಕ್ ಮಾಡ್ವ ವಯಾಕ್ತುಗ್ ಅಂತಜಚ್ಲವನ್ನು ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯ್ವ ಕಾಯಚ್ವನ್ನು 
ಸಥೆಗಿಥ ಗ್ೂಳಿಸಲ್ ನಿದ್ೇಚ್ಶಿಸಬಹಿದ್.  ಮತ ತ್ು ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ದಿರ್ವ ವಯಾಕ್ತುಯ್, ಆ ಕಾಯಚ್ಕ್ಕು ಒದಗಿಸಿರ್ವ 
ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಡಿತಗ್ೂಳಿಸ್ವಂತ್ ಅಥವಾ, ಅಲಿಲ ಕಾನೂನ್ ಬಾಹಿರವಾದ ಜಲಚಾಲಿತ ವಯಾವಸ್ಥೆ (ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು) ಕಂಡ್ಬಂದಲಿಲ 
ಅವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವಂತ್ ಸರಕಾರಕ್ಕು  ನಿದ್ೇಚ್ಶಿಸಬಹ್ದ್. 

ಅನ್ಮತಿಯ ರಧ್ಧತಿ:  ಅನ್ಮತಿ ಹ್ೂಂದಿರ್ವ ವಯಾಕ್ತುಯ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ವುದರಲಿಲ ವಿಫಲನಾಗಿರ್ವುದಾಗಿ 
ಕಂಡ್ಬಂದಲಿಲ, ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು ಆ ಮ್ಂಚ್ ನಿೇಡಿದದ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ರದ ದ್ಗ್ೂಳಿಸಬಹ್ದ್,   

ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದಾಗ್ವ ಅಪರಾಧಗಳು:  ಈ ಕಾಯದ್ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವತಿಯಂದ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಸಗಿ ಬಂದಾಗ, 
ಅಪರಾಧವ್ಸಗಿದ ಸಮಯದಲಿಲ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಾಚ್ಚರಣ್ಗ್ ವಾರಸ್ದಾರರಾಗಿದದ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತು ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯೂ ಸಹ 
ಅಪರಾಧವ್ಸಗಿದದಕ್ಕು ದಂಡಾಹಚ್ರ್ಂದ್ ನಿಣಚ್ಯಸಲಾಗ್ತತುದ್.  ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಮತ ತ್ು ಕಂಪನಿಯ ವಿರ್ಧ್ಧ ಮಕದದಮ ಹೂಡಿಕ್ಗ್ ಆ 
ವಯಾಕ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ್ ಜವಾಬಾದರರಾಗ್ತಾತುರ್.  ತದನಂತರ, ಅದಕಕುನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಜವಾಬಾದರ ವಯಾಕ್ತುಯ್ (ತಮ್ಮ ಮತ ತ್ು 
ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ) ಶಿಕ್್ಗ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾತುರ್.

ದಂಡ:  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯದ್ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ರ್ವಾಸಕ್ಕು ಮತ ತ್ು ದಂಡಕ್ಕು ಅಥವಾ ಇವ್ರಡಕೂಕು ಸ್ೇರಿ  ನಿಬಂಧನ್ಗಳಿರ್ತತುವ್. 

ಕನ್್ಜಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಕ್ಯಿದ್  2011 (ವಿಧಿಯಮನ ಮತು್ತ ಅಭಿವೃಧಿಧಿ 
ಹ್ಗೊ ನಿವ್ಜಹಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣ), ಇದರ ಪ್ರಕ್ರ, 
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02ಅಂತರ್ಜಲ ಮ್ಲಿನಯಾವನುನು  
ತಡ್ಯಲು / ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು 
ಕ್ನೊನನುನು ಹ್ೇಗ್ 
ಬಳಸುವುದು 



02ಅಂತರ್ಜಲ ಮ್ಲಿನಯಾವನುನು 
ತಡ್ಯಲು / ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು 
ಕ್ನೊನನುನು ಹ್ೇಗ್ 
ಬಳಸುವುದು

ಈ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಂಚಿನ ವಿಭಾಗವು ನಿೇರಿನ ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್ ಬಳಸಬಹ್ದಾದ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತತುದ್.    
ಆದರ್, ಬರ್ೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರ್ವುದ್ ಸಾಲದ್.  ಕಾನೂನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲಿಲ ಬಳಸದ್ ಇದದಲಿಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ೈಸ್ವುದ್ ಕಷ್ಟಕರ.  ಅಂತ್ಯೆ, ಈ ಉಪವಿಭಾಗದಲಿಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸ್ವ ಮಾಗಚ್ಗಳನ್ನು ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

ನಿದಶ್ಜನಗಳನುನು ಸಂಕಲಿಸುವುದು 
(ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು) 
A. ದ್ಖಲ್ಗಳು

ದ್ಖಲ್ಗಳ ನಮೊನ್ ಲಭಯಾವಿರುವ ಸಥೆಳ ಯ್ವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ(ವ್ದದುದಾ)

ಎನ್ ಒ ಸಿ(NOC)

ಅಂತಜಚ್ಲದ ಮೇಲಿವಾಚಾರಣ್ 
ಮತ ತ್ು ಅನ್ಸರಣ್ ವರದಿಗಳು 

ಇ ಸಿ (EC)

ಸಿ ಟಿ ಒ (CTO)

ಸಿ ಟಿ ಇ (CTE)

ಸಿ ಜಿ ಡಬಲ್ಯಾ ಎ(CGWA), 
ಜಿಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ ಕಛ್ೇರಿ

ಸಿ ಜಿ ಡಬಲ್ಯಾ ಎ(CGWA),             
ಸಿ ಜಿ ಡಬಲ್ಯಾ ಬಿ(CGWB)

ವಗಚ್ (ಕಾಯಾಟಗರಿ) A:                                              
ಎಮ್ ಒ ಇ ಎಫ಼್ ಸಿ ಸಿ (MoEFCC)

ವಗಚ್ (B) ಬಿ: ರಾಜಯಾ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ 
ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಿಯಾೇಕರಣ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ,                                                      
(ಎರ್ ಇ ಐ ಎ ಎ = SEIAA)

ವಗಚ್(ಕಾಯಾಟಗರಿ) (B) ಬಿ2 (ಲಘು ಖನಿಜಗಳು): 
ಜಿಲಾಲ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಿಯಾೇಕರಣ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, (ಡಿ ಇ ಐ ಎ ಎ = DEIAA)

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಗಳಲಿಲ(SPCBs) ಸಹ ಲಭಯಾವಿರ್ತತುದ್.

ಎರ್ ಪಿ ಬಿ ಸಿ(SPCB)

ಸಿ ಜಿ ಡಬಲ್ಯಾ ಎ(CGWA), ಜಿಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ ಕಛ್ೇರಿ

ಅಂತಜಚ್ಲದ ಗ್ಣಮಟ್ಟ ಮತ ತ್ು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು 
ಕಂಡ್ಕ್ೂಳಳುಲ್ 

ಅಂತಜಚ್ಲ ಬಳಕ್ಯ ಕ್ರಿತ್ ಷರತ ತ್ುಗಳಿರ್ತತುವ್.

ಈ ಷರತ ತ್ುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರಿತಿತುದದರ್, ಅವುಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ್ಯೆ ಎಂದ್ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲ್ 
ಅವು  ಉಪಯ್ಕತುವಾಗಿರ್ತತುವ್.

ವಿಸಜಚ್ನ್ಯ ಸಥೆಳ / ಹ್ೂರದಾರಿಯನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ವುದ್ 

ಬಿಡ್ಗಡ್ ಮಾಡಿರ್ವ ಹ್ೂರಸೂಸ್ವಿನ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣದ 
ಸವಾರೂಪ ಮತ್ತು (ಅದರ) ಸಂಯೇಜನ್ 

ಅಂತಜಚ್ಲದ ಬಳಕ್ ಮತ ತ್ು ವಿಸಜಚ್ನ್ಯ ವಿವರಗಳು

ಅಂತಜಚ್ಲ ಮಾಲಿನಯಾದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಈ ಷರತ ತ್ುಗಳನ್ನು 
ನ್ೂೇಡ್ವುದ್ ಉಪಯ್ಕತು
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ದ್ಖಲ್ಗಳ ನಮೊನ್ ಲಭಯಾವಿರುವ ಸಥೆಳ ಯ್ವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ(ವ್ದದುದಾ)

ಇ ಸಿ (EC)  ವರದಿಗಳ 
ಮೇಲಿವಾಚಾರಣ್ ಮತ ತ್ು 
ಅನ್ಸರಣ್

ಈ ಮ್ಂಚ್ ನಿೇಡಿದದ ಸಮಪಚ್ಕ 
ಕಾರಣಗಳ ನ್ೂೇಟಿೇರ್ 
(ಶ್ೋೇಕಾಜ಼್ ನ್ೂೇಟಿೇರ್), 
ಉಪ ಸಂಹಾರ / ಮ್ಕಾತುಯ, 
ಇವುಗಳಿಗ್ ನಿೇಡಿರ್ವ ಆದ್ೇಶದ   
ಅಧಿಸೂಚನ್  

ಎಮ್ ಒ ಇ ಎಫ಼್ ಸಿ ಸಿ (MOEFCC) ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ 
ಕಛ್ೇರಿಗಳು  

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ SPCB

ನಿೇರಿನ ವಿಸಜಚ್ನ್ಗ್ ಆ ಮದಲ್ ನಮೂದಿಸಿರ್ವ 
ಷರತ್ತುಗಳ ಅನ್ಸರಣ್ ಆಗಿದ್ಯೆ ಇಲಲವ್ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಕಂಡ್ಕ್ೂಳುಳುವುದ್ ಉಚಿತ 

ಈ ಷರತ ತ್ುಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ(ಕಂಪ್ನಿಯ) 
ವಿರ್ಧ್ಧ ಆ ಹಿಂದ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು 
ಹ್ೂರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದ್ ಕಂಡ್ಕ್ೂಳುಳುವುದ್ 
ಉಚಿತ.

A. ಛ್ಯ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ವಿಡಿಯೊ 
ತುಣುಕುಗಳು :                                                                          

B. ದಿನ ಪತಿ್ರಕ್ಗಳ ವರದಿಗಳು:     

ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ನಿದಶಚ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಸತುವ ಸನಿನುವ್ೇಶ ಏನ್ ಮತ್ತು ಹ್ೇಗಿದ್ 
ಎಂದ್ ಬಿಂಬಿಸಲ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಉಪಯ್ಕತುವಾಗಿರ್ತತುವ್ . ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 
ತ್ಗ್ದ ಮತ ತ್ು ವಿಡಿಯವನ್ನು ತ್ಗ್ದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾರಿೇಖನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ವುದ್ 
ಇಲಿಲ ಬಹ್ ಮ್ಖಯಾ.

ಇಂತಹ ವಿಷಯ/ಗಳು ದಿನ ಪತಿ್ರಕ್ಗಳಲಿಲ ವರದಿಯಾಗಿದದಲಿಲ, ದೂರನ್ನು ಬ್ಂಬಲಿಸಲ್ 
ಅವು ಹ್ಚ್ಚುವರಿ ನಿದಶಚ್ನಗಳಂತಾಗ್ತತುವ್.  ಆದಾಗೂಯಾ, ದಿನ ಪತಿ್ರಕ್ಯಲಿಲ 
ವರದಿಯಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ನಿದಶಚ್ನವಾಗಿ ಬಳಸ್ವ ಮ್ನನು,  ಪ್ರಸ ತ್ುತ ವರದಿಯ್ 
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಸಿಥೆರಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್ಯೆ ಏಂದ್ 
ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿ ಕ್ೂಳಳುಬ್ೇಕ್.  

ಯ್ವ್ಗ ದೊರನುನು ದ್ಖಲಿಸ ಬಹುದು?

ದೊರು ಏನ್ೇನನುನು ಒಳಗ್ೊಂಡಿರಬ್ೇಕು?

ದೂರನ್ನು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಸಂದಭಚ್ಗಳಲಿಲ ಮಾಡಬಹ್ದ್:

ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಕ್ೇಳಿ ಪಡ್ಯದ್ ಇದಾದಗ;

ನಿದಿಚ್ಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಷರತ ತ್ುಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಆಗಿದದಲಿಲ;

ಜಲ ಕಾಯೆದಯ ಅಡಿಯಲಿಲರ್ವ ಕಟ್ಟಳ್ಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಆಗಿದದಲಿಲ.

ಉಲಲಂಘನ್ಯ ಸವಾರೂಪ;

ಸ್ತತುಮ್ತತುಲಿನ ಜನಗಳ ಮೇಲ್ ಉಲಲಂಘನ್ಯಂದಾಗಿರ್ವ ಪರಿಣಾಮ;

(ದೂರನ್ನು) ಬ್ಂಬಲಿಸ್ವ ನಿದಶಚ್ನಗಳು;

ಕ್ೂೇರಿರ್ವ ಪರಿಹಾರದ ಮಂಡನ್

II. ದೊರುಗಳ ಅಳವಡಿಕ್ / ರೊಪಣ 
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ದೊರನುನು ಯ್ರಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕು?

ಲಭಯಾವಿರುವ ಪರಿಹ್ರಗಳ ೇ್ನು?

ಸಿ ಟಿ ಒ (CTO), ಸಿ ಟಿ ಇ(CTE) ಮತು್ತ ರಲ 
ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಟ್ಟಳ್ಗಳ ಉಲಲಿಂಘನ್

ಇ ಸಿ(EC) ಷರತು್ತಗಳ ಉಲಲಿಂಘನ್

ಸ್ವ್ಜರನಿಕ ಉಪದ್ರವ

ಕ್ನೊನಿಗ್ ವಿರುಧಧಿವ್ಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕ್

ಅಂತರ್ಜಲ ಹ್ೊರತ್ಗ್ಯುವಿಕ್ಗ್   ಎನ್ ಒ ಸಿ  
(NOCs) ಗಳ ಅನನುಸರಣ್

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಯ ( SPCB) ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದ್ ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿ

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಯ ( SPCB) ಪ್ರಧಾನ ಕಛ್ೇರಿ

ಎಮ್ ಒ ಎಫ಼್ ಸಿ ಸಿ ಯ(MoEFCC) ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿ

ಎರ್ ಇ ಐ ಎ ಎ (SEIAA)

ಡಿ ಇ ಐ ಎ ಎ (DEIAA)

ಜಿಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ / ಮಾಯಾಜಿಸ್್ೇಟ್

ಸಿ ಜಿ ಡಬಲ್ಯಾ ಎ (CGWA) ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿಗಳು

ಜಿಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್

ಅಂತಜಚ್ಲ ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯ್ವಿಕ್ಗ್   ಎನ್ ಒ ಸಿ  
(NOC) ಯ ಅನನ್ಸರಣ್

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಉಪ ದ್ರವ

ಯಾವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಲಲದ್ 
ಕಾಯಾಚ್ಚರಣ್ / ಕಾಯಚ್ ನಿವಚ್ಹಣ್

ಅನ್ಮತಿಯಲಿಲ ನಮೂದಿಸಿರ್ವ ಷರತ ತ್ುಗಳ 
ಅನನ್ಸರಣ್ 

ಜಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಲ ನಿೇಡಿರ್ವ ನಿದ್ೇಚ್ಶನಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದರಲಿಲ ವ್ೈಫಲಯಾ.

ಇ ಸಿ ಯಲಿಲ ನಿದಿಚ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರ್ವ ಷರತ ತ್ುಗಳ ಅನನ್ಸರಣ್ 

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣ್ ಹ್ೇಳಿಕ್:  ಅಧಿಸೂಚನ್ಯ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ಕ ಕರಡ್ಪ್ರತಿಯನ್ನು  11.10.2017 ರಂದ್  ಹ್ೂರಡಿಸಿರ್ವ  ಕಾರಣ ಈ 

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವು ಬದಲಾವಣ್ಗ್ ಒಳಪಟಿ್ಟರ್ತತುದ್. 

ಸ್ರವಾಸ, ಅಥವಾ / ಮತ್ತು  ದಂಡಕ್ಕು, ಶಿಕ್ಾಹಚ್ ವಾದದ ದ್.  

ಇ ಪಿ ಎ 1986 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ರ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ 
ಶಿಕ್ಾಹಚ್.  ಇದರ ಅಥಚ್ – ೫ ವಷಚ್ಗಳ ಸ್ರ್ವಾಸ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಗಳ ದಂಡ ಅಥವಾ ಅವ್ರಡೂ ಕೂಡಿದಂತ್ ಶಿಕ್್

ಅನನ್ಸರಣ್ಯ ಫಲವಾಗಿ ಇ ಸಿ ಯ  ವಾಪಸಾತಿ

ಶ್ೋೇ ಕಾಜ಼್ ನ್ೂೇಟಿೇರ್ ಗ್ / ಅದರಲಿಲ ಹ್ೇಳಿರ್ವ ಪ್ರಮಾಣ 
ವಚನದ ಉಲಲಂಘನ್ಯಾಗಿರ್ವ ನ್ೂೇಟಿರ್ ಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಸದ್ 
ಇರ್ವುದ್ 

ಜಿಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ ಅವರ ಆದ್ೇಶವನ್ನು ರಾರಿಗ್ೂಳಿಸ್ವುದ್

ಕಾಯಚ್ಚರಣ್ಯ ಕ್ರಿತ್ ಇರ್ವ ನಿದಿಚ್ಷ್ಟ ಷರತ ತ್ುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರ್ವ ಎರ್ ಪಿ 
ಸಿ ಬಿ ಯಂದ ಅಧಿಸೂಚನ್ಯನ್ನು ರಾರಿಗ್ೂಳಿಸ ಬ್ೇಕ್

ಎರ್ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಯಂದ ಶ್ೋೇ ಕಾಜ಼್ ನ್ೂೇಟಿೇರ್ ರಾರಿ.

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಯಂದ ಕಾಯಚ್ವನ್ನು ನಿಲಿಲಸ್ವಂತ್ ಆದ್ೇಶವನ್ನು ಹ್ೂರಡಿಸ್ವುದ್

ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನುಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತುರ್ವ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಯ  ಮ್ಚ್ಚುವಿಕ್,, ನಿಬಚ್ಂಧನ್, 
ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬಧ್ಧ ಗ್ೂಳಿಸ್ವಿಕ್  

ನಿೇರ್, ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರಬರಾಜ್ ಅಥವಾ ಈ ರಿೇತಿಯ ಇನಿನುತರ ಸ್ೇವ್ಗಳನ್ನು 
ಸಥೆಗಿತಗ್ೂಳಿಸ್ವುದ್

ತ್ತ್ಚ್ ಪರಿಸಿಥೆತಿ (ವಿಷಪೂರಿತ, ಹಾನಿಕಾರಕ, ಮಾಲಿನಯಾ ಗ್ೂಳಿಸ್ವ 
ಪದಾಥಚ್ಗಳು ಯಾವುದ್ ಹ್ೂಳ ,್ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಭೂ ಪ್ರದ್ೇಶದಲಿಲ 
ಇವ್, ಅಥವಾ ಇವುಗಳೊ್ಳಗ್ ಅವನ್ನು ವಿಸಜಿಚ್ಸಲಾಗ್ತಿತುದ್, 
ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ ಅಪಘಾತವುಂಟಾಗಿ ಹ್ೂಳ ,್ಬಾವಿಯಳಗ್ (ಅವು) 
ಪ್ರವ್ೇಶಿಸಿದದರ್, ಅಥವಾ ಇನಿನುತರ  ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕ್್ರಯೆ ಅಥವಾ ಘಟನ್ 
ಉಂಟಾದರ್, ಮಂಡಲಿಯ್ ಅವಶಯಾಕ ಅಥವಾ ಯಥ್ೂೇಚಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು 
ಒಡನ್ ತ್ಗ್ದ್ ಕ್ೂಳುಳುವುದ್ ಅವಶಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಕೂಲಕರವ್ಂದ್ 
ರಾಜಯಾ ಮಟ್ಟದ ಮಂಡಲಿಯ ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರ್) 

ಮಾಗಚ್ ಸೂಚಿಗಳಲಿಲ ವಿವರಿಸಿರ್ವ ಅಧಿಸೂಚನ್ಯ್ಳಳು ಹಾಗೂ 
ಅಧಿಸೂಚನ್ ಇಲಲದ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲಿಲ ಹ್ೂರಡಿಸಿದದ   ಎನ್ ಒ ಸಿಯನ್ನು 
ರದ ದ್ಪಡಿಸ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಮ್ಂದ್ವರಿಸದ ಕ್ರಮಕ್ಕು ಈಡಾಗಬಹ್ದ್. 

ಅಧಿಸೂಚನ್ಯ್ಳಳು ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲಿಲ ಅನನ್ಸರಣ್ ಆಗಿದದಲಿಲ, ಪರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯದ್ಯಡಿಯಲಿಲ ಇನೂನು ಹ್ಚಿಚುನ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ ಬಹ್ದ್. 

ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನುಂಟ್ಮಾಡಿರ್ವ ಪ್ರದಾಥಚ್ವನ್ನು ಹ್ೂಳ ,್ ಬಾವಿ ಮತ ತ್ು ಭೂ 
ಪ್ರದ್ೇಶದಿಂದ  ತ್ಗ್ದ್  ತಕಕು ರಿೇತಿಯಲಿಲ ವಿಲ್ವಾರಿ ಮಾಡ್ವುದ್.

ಈ ತರಹದ ಪದಾಥಚ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ವ ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ 
ಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ತಗಿಗಿಸ ಬಹ್ದ್ 

ಸಂಬಂಧಿತ ವಯಾಕ್ತುಗ್ ವಿಸಜಚ್ನ್ ಮಾಡದಂತ್ ತಡ್ಯಾಜ್್ಯ ಅಥವಾ 
ನಿಭಚ್ಂದನ್ಗ್ೂಳ ಪಡಿಸ್ವ ಆದ್ೇಶವನ್ನು ಹ್ೂರಡಿಸಬಹ್ದ್.

ಸನಿನುವ್ೇಶ ಲಭಯಾವಿರುವ ಪರಿಹರ
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ಸಮ್ದಾಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ನಾಯಾಯ ವ್ರತಿತುಪರರ್ ಅಥವಾ ನ್ಲಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನ್ ಸಂಯೇಜಕರ್ ಕಾನೂನ್ 
ರಾಗ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಸಬಲಿೇಕರಣ ಬಳಸಿ ತ್ೂಂದರ್ಗ್ ಒಳಗಾದ ಸಮ್ದಾಯಗಳಿಗ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಾಗಚ್ದ ಮೂಲಕ 

ಕಾನೂನ್ ಬದದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ್ಕ್ೂಡ್ವಲಿಲ ನ್ರವಾಗ್ತಾತುರ್. ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯ್ ಆಂತಹ ವ್ರತಿತುಪರರಿಗ್ ಕಾನೂನಿನ 
ವಿಧಿಗಳು ಮತೂತು ಸಾಂಸಿಥೆಕ ಮಾಗಚ್ವನ್ನು ಬಳಕ್ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯವಾಗ್ವ ಮಾಗಚ್ಸೂಚಿಯಾಗಿರ್ತತುದ್. ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯ್ 
ಕ್ಲವು ಸಮಸ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರ್ವ ಸನಿನುವ್ೇಶಗಳು, ಪರಿಸರ ನಾಯಾಯ ವ್ರತಿತುಪರರ ಬಳಿಗ್ ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ  
ಬರ್ವಂತಹ ದೂರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ ಬದದ ವಿಧಿಗಳು ಮತೂತು ಆಯಾ ದೂರಿಗ್ ಕಾನೂನ್ ಬದದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  

ಪಡ್ದ್ಕ್ೂಳಳುಬಹ್ದಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ್. ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯಲಿಲ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರ್ವ ಸನಿನುವ್ೇಶಗಳು 
ವಿವರಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತತುದ್ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪೊಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ – ನಮತಿ ಪರಿಸರ ನಾಯಾಯ 

ಯೇಜನ್ಯಂದಿಗ್ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನ್ ಸಂಯೇಜಕರ್ ಹಲವು ಸಂದಭಚ್ಗಳಲಿಲ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕ್ೂಳಳುಲ್ ನಡ್ಸ್ತಿತುರ್ವ 
ದ್ರಷಾ್ಟಂತಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಕ್ೂಳಳುಲಾಗಿರ್ತತುದ್. 

ಸ್ಂಟರ್ ಪ್ರ್ ಪೊಲಿಸಿ ರಿಸರ್್ಜ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ:

ಸ್ಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪೊಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ 1973 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮ್ಖ ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ನಿೇತಿ ಚಿಂತನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್. 
ಈ ಕ್ೇಂದ್ರವು ಲಾಭರಹಿತ ಸವಾತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ  ಭಾರತದಲಿಲ ನಿೇತಿ ರಚನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ ಕ್ರಿತ್ 

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ  ವಲಯದಲಿಲ ಹ್ಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲಿಲ ಜಿೇವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲ ಸಂಶ್ೋಧನ್ 
ಅಧಯಾಯನಗಳನ್ನು ನಡ್ಸ್ವುದ್ಕ್ಕು ಮ್ಡಿಪಾಗಿದ್, 

www.cprindia.org

ನಮತಿ ಬಗ್ಗೆ:

ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣ್ಯಂದ ಹ್ೂರಗ್ 100 ಕ್ೂೇಟಿಗೂ ಹ್ಚ್ಚು ಜನರ್ ವಾಸಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಈ ಜಗತಿತುನಲಿಲ ನಮತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ್  
ಕಾನೂನನ್ನು ಜನರ ಕ್ೈಗ್ ತಲ್ಪಿಸ್ವಲಿಲ ಮ್ಡಿಪಾಗಿದ್. ನಾಯಾಯವನ್ನು ಮ್ನ್ನುಡಸಲ್ ಅದ್ ಸಮ್ದಾಯಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡ್ವ ನ್ಲಮಟ್ಟದ  ನಾಯಾಯವಾದಿ ವ್ರತಿತುಪರರ್ೂಂದಿಗ್ ರಾಗತಿಕ ಆಂದ್ೂಲನವನ್ನು ನಿಮಿಚ್ಸ್ತಿತುದ್. ಈ ನಾಯಾಯವಾದಿಗಳು, 

ಜನರ್ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವುದ್, ಅಗತಯಾ ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವುದ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜಿೇವನದ ಮಲ್ 
ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರ್ವ ನಿಣಚ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವಲಿಲ ಭಾಗಿ ಆಗ್ವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲ ಮಲಪಾಂಕ್ತುಯಲಿಲ 

ಹ್ೂರಾಡ್ತಿತುದಾದರ್. 

www.namati.org


