
ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್ 
ಕಾನೂನಿನ  ಬಳಕೆ



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
ಪ್್ರಫ಼್  ರಿಡಿಂಗ್ (ಕನನುಡ) : ಮಹಾಬಲ್ಶವಾರ ಹ್ಗಡ್
ವಿನಾಯಾಸ: ರ್ೇ ಜ಼ಕಾರಿಯಾ
ಮ್ದ್ರಣ: ಪಿ್ರಂಟ್ ಫ಼್ೂೇರ್ಚ್

’ದ್ಲಿೇಪ್ ಮಥಾಯ್ ನ್ೇಚರ್ ಕನ್ಸವ್ೇಚ್ಶನ್ ಟ್ರರ್್ಟ’ (ಡಿ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಿ ಟಿ) ನಿಂದ                                       
ಈ ಸಂಶ್ೋೇಧನಾ ಕಾಯಚ್ವು ನ್ರವು ಪಡ್ದಿರ್ತತುದ್. 



‘ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ’ 
ಎಂದರೆ ಏನ್?  
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ನಿೇರ್ ಕಲ್ಷಿತಗ್ೂಂಡಿದಾದಾಗ ಅಥವಾ, ಅದರ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣಗಳಲಿಲ ಮಾಪಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದದಾಲಿಲ, ಅಥವಾ ನಿೇರಿನ್ೂಳಗ್ (ಮಲ ಮೂತ್ರ ಮತಿತುತರ) 
ರ್ೂಚ್ಚಿನ ವಿಸಜಚ್ನ್ ಅಥವಾ ಉದಯಾಮಗಳಿಂದ ಹ್ೂರಸೂಸಿಕ್ ಆಗ್ತಿತುದಾದಾಗ, ಅಥವಾ, ಅದರ್ೂಳಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ದ್ರವ ರೂಪದ, ಅನಿಲರೂಪದ 
ಅಥವಾ ಘನ ರೂಪದ ಹರಿವು ಬಂದ್ ಸ್ೇರಿದರ್, ಇವ್ಲಲದರಿಂದ ನಿೇರಿಗ್ ಕ್ಡಕ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ್ಂಟಾಗ್ವ ಸಂಭವವಿದ್ದಾ. ಅದರಿಂದ,                                               

ಔದಯಾಮಿಕ , ಗೃಹಬಳಕ್ ಮತ ತ್ು ಕೃಷಿಕ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಜಲ ಮಾಲಿನಯಾವುಂಟಾಗಬಹ್ದ್.  ಈ ಕರಪತ್ರವು ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ ಔದಯಾಮಿಕ ಜಲ 
ಮಾಲಿನಯಾದ ಕ್ರಿತಾಗಿರ್ತತುದ್.  

ಮಾಲಿನಯಾ ಮೂಲದ ಖಚ್ತ ಸ್ಥಳ ಖಚ್ತವಲಲದ ಮಾಲಿನಯಾ ಮೂಲ

ಗ್ರ್ತಿಸಬಹ್ದಾದ 
ಏಕೆೈಕ ಮೂಲ 

ಔದೊ್ಯೋಮಿಕ ಕೃಷಿಕ

ಹಲವು ಮೂಲಗಳ ವಿಸರಣದಂದ 
ಪರಿಣಮಿಸ್ವ ಮಾಲಿನ್ಯ 

ಸಾವ್ವಜನಿಕರ ಆರೊೋಗ್ಯ ಮತ ತ್ು ಸ್ರಕ್ಷತೆಯ ಮೋಲೆ; 

ಗೃಹಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಔದ್ಯಮಿಕ ಮತ ತ್ು ಇನಿನುತರ 
ಕಾನೂನ್ಬಧ್ಧ ಬಳಕೆಗಳ ಮೋಲೆ ; 

ಬಹ್ತೆೋಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವೆಂದ್ ಉಲೆಲೋಖಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ

ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದ್ ?

ಪಾರಾಣಿ, ಸಸ್ಯ, ಮತ ತ್ು ಇತರ ಜಲಜಂತ್ಗಳ ಜೋವಮಾನ ಮತ್ತು 
ಸಾವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮೋಲೆ; ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಜಲ 
ಮಾಲಿನ್ಯವೆಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಆಸಚ್ನಿಕ್,ಸಿೇಸ, ಪಾದರಸ,ನ್ೈಟ್್ರೇಟ್  ಗಳು  
ಮತ ತ್ು ಗಂಧಕ

ತ್ೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಣ್ಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು (ಪ್ಟ್ೂ್ರಕ್ಮಿಕಲ್್ಸ)

ರ್ೂಚ್ಚಿ

ತಾಯಾಜಯಾಗಳು

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗ್ೂಬ್ಬರ 

ಕೇಟ  ಮತ ತ್ು ಕ್ರಮಿನಾಶಕಗಳು ಹಾಗೂ 
ಪಿೇಡ್ ನಾಶಕಗಳು
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ಮಾಲಿನ್ಯ 
ಎಂದರೆ ಏನ್? 



02ಕಾನೂನ್ ಮತ್ತು 
ಲಭ್ಯವಿರ್ವ 
ಸಂಸೆ್ಥಗಳು



02ಕಾನೂನ್ ಮತ್ತು 
ಲಭ್ಯವಿರ್ವ 
ಸಂಸೆ್ಥಗಳು

ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೋಲಿವಾಚಾರಣೆಗೆ ಉತತುರದಾಯಿ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು

ಅವಶ್ಯವಿರ್ವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅನ್ಮತಿಗಳು

ಕಾನೂನ್

ಕೆೋಂದರಾ ಸರಕಾರ

ರಾಜ್ಯ

ಪಾರಾದೆೋಶಿಕ

A. ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ ಸಮ್ಮತಿ – ಕನೆಸಂಟ್ ಟ್ ಎಸಾಟಾಬ್ಲಶ್, ಸಿ ಟಿ ಇ : 

B. ಕಾಯ್ವ ನಿವ್ವಹಿಸಲ್ ಸಮ್ಮತಿ – ಕನೆಸಂಟ್ ಟ್ ಆಪರೆೋಟ್, ಸಿ ಟಿ ಒ :

C.  ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿ / ಅನ್ಜ್ೆ (ಎನಿವಾರಾನೆ್ಮಂಟಲ್ ಕ್ಲಯರೆಂನ್ಸ ಇ ಸಿ) 

ಜಲ ಅಧಿನಿಯಮ(ಕಾಯಿದ್)  1974

ಕ್ೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ 
ಮಂಡಲಿ.

ಕಣಾಚ್ಟಕ ರಾಜಯಾ ಮಾಲಿನಯಾ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಲಿ, 
ಬ್ಂಗಳೂರ್ .

ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಮಾಲಿನಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಲಿಗಳು 
(ಪೊಲೂಲಶನ್ ಕಂಟ್ೂ್ರೇಲ್ ಬ್ೂೇರ್ಚ್) ಪಿ ಸಿ ಬಿಗಳು 

ಯಾವುದ್ೇ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ೂೇದಯಾಮ, ಪ್ರಕ್ರಯೆ, ಯೇಜನ್ಯ್ ತನಿನುಂದ ಉತ್ಪನನುವಾಗ್ವ ರ್ೂಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಹ್ೂರಸೂಸಿಕ್ಯನ್ನು ಜಲರಾಶಿಯಳಗ್ ಹರಿಯ ಬಿಡ್ವ ಸಾಧಯಾತ್ ಇದದಾಲಿಲ, 
ಅದಕಾಕುಗಿ ವಿಸಜಚ್ನಾ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಹ್ೂರಗ್ಂಡಿಯನ್ನು (ಬಹಿದಾವಾಚ್ರ)ವನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸ್ವ ಮೊದಲ್, ರಾಜಯಾ     ಮಾಲಿನಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಜಲ  ಅಧಿನಿಯಮ 1974 
ಪ್ರಕಾರ ಪ್ವಚ್ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಯ ತಕಕುದ ದ್ಾ., 

ಪ್ರತಯಾಕ್ಷವಾಗಿ ಉತಾ್ಪದನ್ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವ ಮೊದಲ್ ಪ್ವಚ್ ಅನ್ಮತಿ.  ಉದಯಾಮದ ಮಾದರಿಗ್ (ರ್ೂಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಹ್ೂರಸೂಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ಜಲ ರಾಶಿಯಳಗ್ 
ವಿಸರ್ಚ್ಸಬಹ್ದಾದಂತಹ ಯೇಜನ್, ಕ್ೈಗಾರಿಕ್, ಪ್ರಕ್ರಯೆ) ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತ್ -  ಸಿ ಟಿ ಒ ಗಳನ್ನು ನಿದಿಚ್ಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರ್ಗ್ ಕ್ೂಡಲಾಗ್ವುದ್ - 

(’ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಿಯಾೇಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನ್ 2006’, ಇದರಡಿಯಲಿಲ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಿರ್ವಂತ್) ಕ್ಲ ನಿದಿಚ್ಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಯೆ, ಯೇಜನ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ವಚ್ ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು (EC 
= ಇ ಸಿ) ಪಡ್ಯ್ವುದ್ ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿರ್ತತುದ್.   ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ, ಇ ಸಿ ಯಲಿಲ ಅನ್ಸರಿಸಲ್ೇಬ್ೇಕಾಗಿರ್ವ (ಹಲವಾರ್)ಷರತ್ತುಗಳಿರ್ತತುವ್.  ಅಲಲದ್, ಅದರಲಿಲ ಅವಶಯಾಕತ್ ಇರ್ವ 
ನಿೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಸಜಚ್ನಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಂತಜಚ್ಲ ಮೇಲಿವಾಚಾರಣ್ ಈ ಮ್ಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಷರತ್ತುಗಳಿರಬಹ್ದ್.   

ಪರಿಸರ, ಅರಣಯಾ, ಮತ ತ್ು ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣ್ ಮಂತಾ್ರಲಯ, ನವ ದ್ಹಲಿ 
(MOEFCC – ಎಮ್ ಒ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ)                                                       
(ಮಿನಿಸಿ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಾೈರನ್ ಮಂಟ್, ಫಾರ್ರ್್ಟ 
ಅಂರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚ್ೇಂಜ್, ನೂಯಾ ಡ್ಲಿಲ) 

ಪರಿಸರ, ಅರಣಯಾ, ಮತ ತ್ು ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣ್ ಮಂತಾ್ರಲಯ, ಬ್ಂಗಳೂರ್ 
(MOEFCC – ಎಮ್ ಒ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ) – 
ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿ – ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ(SPCB) 

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1986
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ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಕಾನೂನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಜಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಿಲ

ತ್ತ್್ವ ಕರಾಮಗಳು

ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 1860, ಇದರಡಿಯಲಿಲ

ಕಾರಾ್ವನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1948, ಇದರಡಿಯಲಿಲ 

ರಾಜಯಾ ಮಂಡಲಿಯ್ ಮಂಡಿಸಿರ್ವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ನಿಧಚ್ರಿಸಲಾಗಿರ್ವ ವಿಷಪ್ರಿತ, ಹಾನಿಕಾರಕ, ಅಥವಾ ಮಾಲಿನಯಾ ಗ್ೂಳಿಸ್ವ 
ಪದಾಥಚ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದಾೇಶ ಪ್ವಚ್ಕವಾಗಿ ಉತಾ್ಪದಿಸಲ್ ಅಥವಾ ಉತಾ್ಪದನ್ಗ್ ಅನ್ಮತಿಸಲ್ ಯಾವುದ್ೇ ವಯಾಕತುಗ್ ಅವಕಾಶವಿರ್ವುದಿಲಲ.  

(ಈ ಪದಾಥಚ್ಗಳು) ಯಾವುದ್ೇ ಹ್ೂಳ ,್ ಅಥವಾ ಬಾವಿ, ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಗಳೂ್ಳಗ್, ಅಥವಾ ಭೂ ಪ್ರದ್ೇಶದಲಿಲ (ಪ್ರತಯಾಕ್ಷವಾಗಲಿ ಅಥವಾ 
ಪರ್ೂೇಕ್ಷವಾಗಲಿ) ಪ್ರವ್ೇಶಿಸ್ವಂತ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವುದ್ೇ ವಯಾಕತುಗ್ ಅವಕಾಶವಿರ್ವುದಿಲಲ.  

(ಈ ಪದಾಥಚ್ಗಳು) ಹ್ೂಳ್ಯ ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಹರಿವಿಗ್ ಅಡಿಡಾಪಡಿಸಿ, ಬ್ೇರ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ವ ಮಾಲಿನಯಾವು 
ಗಣನಿೇಯ ಮಟ್ಟದಲಿಲ ಮತತುಷ್್ಟ ಉಲ್ಬಣಗ್ೂಳುಳುವಂತ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವುದ್ೇ ವಯಾಕತುಗ್ ಅವಕಾಶವಿರ್ವುದಿಲಲ

ಜಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ ವಿಭಾಗ 32 ರ ಮೇರ್ಗ್, ಯಾವುದ್ೇ ಅಪಘಾತವಾದಲಿಲ ಅಥವಾ, ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಘಟನ್ ಸಂಭವಿಸಿದಲಿಲ ಅಥವಾ 
ಪ್ರಸಂಗವಂದ್ ಒದಗಿದಲಿಲ, ಮತ್ತು ರಾಜಯಾ ಮಂಡಲಿಯ್ ತತ್ ಕ್ಷಣದಲಿಲ ಕ್ರಮ ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವುದ್ ಅವಶಯಾವ್ಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದಲಿಲ, ಆ ಮಂಡಲಿಗ್ 
ತ್ತ್ಚ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳಳುಲ್ ಅನ್ಮತಿ ಇರ್ತತುದ್.   

ಉಪ ವಿಭಾಗ 268, ಈ ಕಾಯಿದ್ಯಡಿಯಲಿಲ, ಜಲ ಮಾಲಿನಯಾದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಚ್ಜನಿಕರಿಗ್ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟಾಗಿದದಾಲಿಲ ಅದನ್ನು ಸಾವಚ್ಜನಿಕ 
ಉಪದ್ರವವ್ಂದ್ ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸಲಾಗ್ತತುದ್.  ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದ್ ಕಾಯಚ್, ಕ್ರಯೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ಲ್ೂೇಪದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿಲರ್ವ 
ಸಾವಚ್ಜನಿಕರಿಗ್, ಹತಿತುರದಲಿಲ ವಾಸಿಸ್ವವರಿಗ್, ಆ ಹತಿತುರದಲ್ಲ ಸವಾಂತ ಭೂಮಿಯಲಿಲ ನ್ಲ್ಸಿರ್ವ ಜನ ಸಾಮಾನಯಾರಿಗ್ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿಲ ತಮ್ಮ 
ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಹಕಕುನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹ್ದಾದ ಜನರಿಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಟ್್ಟ, ಗಾಯವಾದರ್, ಅಪಾಯ ಒದಗಿ ಬಂದರ್ ಅಥವಾ ಕರಿಕರಿ ಉಂಟಾದರ್, 
ಇವ್ಲಲವನೂನು ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಉಪದ್ರವ ಎಂದ್ ಹ್ೇಳಲಾಗ್ತಾತುದ್. ಈ ಉಪವಿಭಾಗವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗ 19 ರ್ೂಂದಿಗ್ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದ್ ರ್ಲಾಲ 
ಕಲ್ಕ್ಟರ್ ಅವರಲಿಲ ನಾಯಾಯಮೂತಿಚ್ಯ್(ಜರ್ಜ್) ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹ್ದ್ಂದ್ ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ತತುದ್.    

ಕಾಖಾಚ್ನ್ ಎಂದರ್, ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್ರಯೆ ಜರಗ್ವ, ಅಲಿಲ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರಬರಾರ್ದ್ದಾ 10 ಕಾಮಿಚ್ಕರನ್ೂನುಳಗ್ೂಂಡ ಇಲಲವ್ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರಬರಾರ್ಲಲದ್ 
20 ಕಾಮಿಚ್ಕರನ್ೂನುಳಗ್ೂಂಡ, ಅದರ ಸ್ತತುಲ ಆವರಣ ಮತ ತ್ು ಅಲಿಲರ್ವ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣ್ಗಳ್ಲಲವನೂನು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರ್ವ ಕಟ್ಟಡವ್ಂದ್ 
ಹ್ೇಳಲಾಗ್ತತುದ್.  

ಆ ಕಟ್ಟಡದಲಿಲ ಕಾಯಾಚ್ಚರಣ್ ಆರಂಭಿಸ್ವ ಮೊದಲ್. ಕಾಖಾಚ್ನ್ಯ ಒಡ್ಯರಾದವರ್, ಹ್ಸರ್, ವಿಳಾಸ, ಉತಾ್ಪದನ್ಗ್ ಬಳಸ್ವ ಪ್ರಕ್ರಯೆ, 
ಕಾಮಿಚ್ಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಈ ಮ್ಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರ್ವ ಒಂದ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಮ್ಖಯಾ ಪರಿಶಿೇಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ (ಚ್ೇಫ಼್ 
ಇನ್್ಸಪೆಕ್ಟರ್) ಸಲಿಲಸ ತಕಕುದ ದ್ಾ.   ಪರಿಶಿೇಲನಾಧಿಕಾರಿಯ್ ವಿಚಾರಣ್ ನಡ್ಸಿ, ಆ ನಂತರ, ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನಿೇಡ್ತಾತುರ್. 

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಯೆಗಳಿಗ್ ಪರವಾನಗಿ ನಿೇಡಲ್ ಒಂದ್ “ನಿವ್ೇಶನ ಮೌಲಯಾ ನಿಣಚ್ಯಿೇಕರಿಸ್ವ ಸಮಿತಿ” ಯನ್ನು ರಚ್ಸಲಾಗ್ತತುದ್.(ಸ್ೈಟ್ 
ಅಪ್್ೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ = Site Appraisal Committee, SAC = ಎರ್ ಎ ಸಿ) ಈ ಎರ್ ಎ ಸಿ(SAC)ಯ್ ಇತರ ಸದಸಯಾರ್ಗಳೂ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಎರ್ ಪಿ 
ಸಿ ಬಿ(SPCB) ಹಾಗೂ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ(CPCB), ಈ ಮಂಡಲಿಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ಲವು ಸದಸಯಾರನ್ನು ಹ್ೂಂದಿರ್ತತುದ್.  ಸಿ ಐ(CI) ಅವರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ 
ನ್ೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಾಕತುಗಳು ಯಾವುದ್ೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲಿಲ ಕಾಖಾಚ್ನ್ಯಳಗ್ ಪ್ರವ್ೇಶಿಸಿ ಅಲಿಲಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 
(ಸಾಯಾಂಪಲ್್ಸ) ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕು ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹ್ೂಂದಿರ್ತಾತುರ್.
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ಈ ಮೇಲಿನ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ ಜಲ ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಿ ತಡ್ಗಟ್ಟಲ್ ಬಳಸಬಹ್ದಾದ ಹಲವಾರ್ ಕಾನೂನ್ (ಕಾಯಿದ್)ಗಳನ್ನು 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್.  ಆದರ್, ಬರ್ೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರ್ವುದ್ ಸಾಲದ್.  ಕಾನೂನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲಿಲ ಬಳಸದ್ ಇದದಾಲಿಲ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರ್ೈಸ್ವುದ್ ಕಷ್ಟಕರ.  ಅಂತ್ಯೆ, ಈ ಉಪವಿಭಾಗದಲಿಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸ್ವ ಮಾಗಚ್ಗಳನ್ನು ಪಟಿ್ಟ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

ಕಾಯಚ್ ನಿವಚ್ಹಿಸಲ್ ಸಮ್ಮತಿ 

ಉದಯಾಮದ ಭೌತಿಕ 
ಗಾತಾ್ರನ್ಸಾರ ಮತ್ತು 
ವಾಸತುವ ಸಿ್ಥತಿಗನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 
ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿ

ಇ ಸಿ (EC)  ವರದಿಗಳ 
ಮೇಲಿವಾಚಾರಣ್ ಮತ ತ್ು 
ಅನ್ಸರಣ್ 

ರಾಜಯಾ ಮಲಿನಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಮಂಡಲಿ

ವಗಚ್(ಕಾಯಾಟಗರಿ) (A) ಎ:                                  
ಎಮ್ ಒ ಎಫ಼್ ಸಿಸಿ, ನವ ದ್ಹಲಿ

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಗಳಲಿಲ(SPCBs) ಸಹ ಲಭಯಾವಿರ್ತತುದ್.

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

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

ಎಮ್ ಒ ಇ ಎಫ಼್ ಸಿ ಸಿ(MoEFCC) ಯ ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ 
ಕಛ್ೇರಿಗಳು (ಇದನ್ನು ರಾಜಯಾ ಮಟ್ಟದ ಕರಪತ್ರದಲಿಲ 
ನಿದಿಚ್ಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರ ತಕಕುದ ದ್ಾ)

ರಾಜಯಾ ಮಾಲಿನಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಲಿ

ನಿೇರಿನ ವಿಸಜಚ್ನ್ಗ್ ಆ ಮೊದಲ್ ನಮೂದಿಸಿರ್ವ 
ಷರತ ತ್ುಗಳ ಅನ್ಸರಣ್ ಆಗಿದ್ಯೆ ಇಲಲವ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಕಂಡ್ಕ್ೂಳುಳುವುದ್ ಉಚ್ತ

ವಿಸಜಚ್ನಾ ಸ್ಥಳದ / ಬಹಿದಾವಾಚ್ರ ದ ಗ್ರ್ತಿಸ್ವಿಕ್ 

ಪರವಾನಗಿಯ ಅವಧಿ.

ಬಿಡ್ಗಡ್ ಮಾಡಿರ್ವ ಹ್ೂರಸೂಸ್ವಿನ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣದ 
ಸವಾರೂಪ ಮತ್ತು (ಅದರ) ಸಂಯೇಜನ್ 

ಯೇಜನ್ / ಚಟ್ವಟಿಕ್ ಯ್ ಜಲ ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನು 
ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವ ಸಾಧಯಾತ್ ಇದದಾಲಿಲ, ಅದಕಕುನ್ಸಾರವಾಗಿ ಅಲಿಲ 
ನಿೇರಿನ ವಿಸಜಚ್ನ್ಗ್ (ಹಲವು) ಷರತ ತ್ುಗಳಿರ್ತತುವ್.  

ಈ ಷರತ ತ್ುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರಿತಿತುದದಾರ್, ಅವುಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ್ಯೆ ಎಂದ್ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲ್ ಇ ಸಿ(EC)  
ಷರತ ತ್ುಗಳು ಉಪಯ್ಕತು.

ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ ಸಮ್ಮತಿ

ನಿದಶ್ವನಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸ್ವುದ್ 
(ಸಂಗರಾಹಿಸ್ವುದ್) 
A. ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳ ನಮೂನೆ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಕೆಕೆ ಉಪಯ್ಕತು(ವಾದದ್ದು)

ದೂರ್ಗಳ 
ದಾಖಲಾತಿ



A. ಛಾಯಾ ಚಿತರಾಗಳ ಮತ ತ್ು ವಿಡಿಯೊ 
ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು :                                                                          

B. ದನ ಪತಿರಾಕೆಗಳ ವರದಗಳು:     

ಯಾವಾಗ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸ ಬಹ್ದ್?

ದೂರನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕ್?

ದೂರ್ ಏನೆೋನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೋಕ್?

ಛಾಯಾಚ್ತ್ರದ ನಿದಶಚ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಸತುವ ಸನಿನುವ್ೇಶ ಏನ್ ಮತ್ತು ಹ್ೇಗಿದ್ 
ಎಂದ್ ಬಿಂಬಿಸಲ್ ಛಾಯಾಚ್ತ್ರಗಳು ಉಪಯ್ಕತುವಾಗಿರ್ತತುವ್ . ಛಾಯಾಚ್ತ್ರಗಳನ್ನು 
ತ್ಗ್ದ ಮತ ತ್ು ವಿಡಿಯವನ್ನು ತ್ಗ್ದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾರಿೇಖನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ವುದ್ 
ಇಲಿಲ ಬಹ್ ಮ್ಖಯಾ.

ಇಂತಹ ವಿಷಯ/ಗಳು ದಿನ ಪತಿ್ರಕ್ಗಳಲಿಲ ವರದಿಯಾಗಿದದಾಲಿಲ, ದೂರನ್ನು ಬ್ಂಬಲಿಸಲ್ 
ಅವು ಹ್ಚ್ಚಿವರಿ ನಿದಶಚ್ನಗಳಂತಾಗ್ತತುವ್.  ಆದಾಗೂಯಾ, ದಿನ ಪತಿ್ರಕ್ಯಲಿಲ 
ವರದಿಯಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ನಿದಶಚ್ನವಾಗಿ ಬಳಸ್ವ ಮ್ನನು,  ಪ್ರಸ ತ್ುತ ವರದಿಯ್ 
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಸಿ್ಥರಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್ಯೆ ಏಂದ್ 
ಖಚ್ತ ಪಡಿಸಿ ಕ್ೂಳಳುಬ್ೇಕ್.  

ದೂರನ್ನು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಸಂದಭಚ್ಗಳಲಿಲ ಮಾಡಬಹ್ದ್:

ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಕ್ೇಳಿ ಪಡ್ಯದ್ ಇದಾದಾಗ;

ನಿದಿಚ್ಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಷರತ ತ್ುಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಆಗಿದದಾಲಿಲ;

ಮೇಲಿನ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲಿಲ ನಮೂದಿಸಿರ್ವ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಳ್ಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ 
ಆಗಿದದಾಲಿಲ.

ಉಲಲಂಘನ್ಯ ಸವಾರೂಪ;

ಸ್ತತುಮ್ತತುಲಿನ ಜನಗಳ ಮೇಲ್ ಉಲಲಂಘನ್ಯಿಂದಾಗಿರ್ವ ಪರಿಣಾಮ;

(ದೂರನ್ನು) ಬ್ಂಬಲಿಸ್ವ ನಿದಶಚ್ನಗಳು;

ಕ್ೂೇರಿರ್ವ ಪರಿಹಾರದ ಮಂಡನ್

II. ದೂರ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ / ರೂಪಣ 

ಸಿ ಟಿ ಒ (CTO), ಸಿ ಟಿ ಇ(CTE) ಮತ್ತು ಜಲ 
ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಟಟಾಳೆಗಳ ಉಲಲಂಘನೆ

ಇ ಸಿ(EC) ಷರತ ತ್ುಗಳ ಉಲಲಂಘನೆ

ಸಾವ್ವಜನಿಕ ಉಪದರಾವ

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

ಎಮ್ ಒ ಎಫ಼್ ಸಿ ಸಿ ಯ(MoEFCC) ಪಾ್ರದ್ೇಶಿಕ ಕಛ್ೇರಿ

ಎರ್ ಇ ಐ ಎ ಎ (SEIAA)

ಡಿ ಇ ಐ ಎ ಎ (DEIAA)

ರ್ಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ / ಮಾಯಾರ್ಸ್್ರಿೇಟ್

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಯ ( SPCB) ಪ್ರಧಾನ ಕಛ್ೇರಿ
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ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲಿಲರ್ವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವಾ್ಯವು?

ಯಾವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲಲದ್ ಕಾಯಾಚ್ಚರಣ್ / 
ಕಾಯಚ್ ನಿವಚ್ಹಣ್ 

ಅನ್ಮತಿಯಲಿಲ ನಮೂದಿಸಿರ್ವ ಷರತ ತ್ುಗಳ ಅನನ್ಸರಣ್

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

ಜಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಲ ನಿೇಡಿರ್ವ 
ನಿದ್ೇಚ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದರಲಿಲ ವ್ೈಫಲಯಾ.

ಇ ಸಿ ಯಲಿಲ ನಿದಿಚ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರ್ವ ಷರತ ತ್ುಗಳ ಅನನ್ಸರಣ್ 

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಉಪ ದ್ರವ

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

ಈ ತರಹದ ಪದಾಥಚ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ವ ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ ಬಹ್ದ್ 
ಅಥವಾ ತಗಿಗೆಸ ಬಹ್ದ್ 

ಸಂಬಂಧಿತ ವಯಾಕತುಗ್ ವಿಸಜಚ್ನ್ ಮಾಡದಂತ್ ತಡ್ಯಾಜ್್ಯ ಅಥವಾ 
ನಿಭಚ್ಂದನ್ಗ್ೂಳ ಪಡಿಸ್ವ ಆದ್ೇಶವನ್ನು ಹ್ೂರಡಿಸಬಹ್ದ್.

ಸ್ರವಾಸ, ದಂಡ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸ್ೇರಿ ಶಿಕ್ಾಹಚ್ 
ವಾದದ್ದಾ.  

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

ಅನನ್ಸರಣ್ಯ ಫಲವಾಗಿ ಇ ಸಿ ಯ  ವಾಪಸಾತಿ

ರ್ಲಾಲ ಕಲ್ಕ್ಟರ್ ಅವರ ಆದ್ೇಶವನ್ನು ರಾರಿಗ್ೂಳಿಸ್ವುದ್ 

ಕಾಯಚ್ಚರಣ್ಯ ಕ್ರಿತ್ ಇರ್ವ ನಿದಿಚ್ಷ್ಟ 
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರ್ವ ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಯಿಂದ 
ಅಧಿಸೂಚನ್ಯನ್ನು ರಾರಿಗ್ೂಳಿಸ ಬ್ೇಕ್

ಎರ್ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಯಿಂದ ಶ್ೋೇ ಕಾಜ಼್ ನ್ೂೇಟಿೇರ್ ರಾರಿ.

ಎರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಯಿಂದ ಕಾಯಚ್ವನ್ನು ನಿಲಿಲಸ್ವಂತ್ ಆದ್ೇಶವನ್ನು 
ಹ್ೂರಡಿಸ್ವುದ್

ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನುಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತುರ್ವ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಯ  ಮ್ಚ್ಚಿವಿಕ್,, 
ನಿಬಚ್ಂಧನ್, ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬಧ್ಧ ಗ್ೂಳಿಸ್ವಿಕ್  

ನಿೇರ್, ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರಬರಾಜ್ ಅಥವಾ ಈ ರಿೇತಿಯ ಇನಿನುತರ ಸ್ೇವ್ಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಗಿತಗ್ೂಳಿಸ್ವುದ್

ಸನಿನುವೆೋಶ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಪರಿಹಾರ
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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 ಬದದಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹ್ಡ್ಕಕ್ೂಡ್ವಲಿಲ ನ್ರವಾಗ್ತಾತುರ್. ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯ್ ಆಂತಹ ವ್ರತಿತುಪರರಿಗ್ ಕಾನೂನಿನ 
ವಿಧಿಗಳು ಮತೂತು ಸಾಂಸಿ್ಥಕ ಮಾಗಚ್ವನ್ನು ಬಳಕ್ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯವಾಗ್ವ ಮಾಗಚ್ಸೂಚ್ಯಾಗಿರ್ತತುದ್. ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯ್ 
ಕ್ಲವು ಸಮಸ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರ್ವ ಸನಿನುವ್ೇಶಗಳು, ಪರಿಸರ ನಾಯಾಯ ವ್ರತಿತುಪರರ ಬಳಿಗ್ ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ  
ಬರ್ವಂತಹ ದೂರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ ಬದದಾ ವಿಧಿಗಳು ಮತೂತು ಆಯಾ ದೂರಿಗ್ ಕಾನೂನ್ ಬದದಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  

ಪಡ್ದ್ಕ್ೂಳಳುಬಹ್ದಾದ ಸಂಸ್್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ 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 ಆಯ್ದಾ ಕ್ೂಳಳುಲಾಗಿರ್ತತುದ್. 

ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪೊಲಿಸಿ ರಿಸರ್್ವ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಬಗೆಗೆ:

ಸ್ಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪೊಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ 1973 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮ್ಖ ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ನಿೇತಿ ಚ್ಂತನಾ ಸಂಸ್್ಥಯಾಗಿದ್. 
ಈ ಕ್ೇಂದ್ರವು ಲಾಭರಹಿತ ಸವಾತಂತ್ರ ಸಂಸ್್ಥಯಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ  ಭಾರತದಲಿಲ ನಿೇತಿ ರಚನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯ ಕ್ರಿತ್ 

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ  ವಲಯದಲಿಲ ಹ್ಚ್ಚಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲಿಲ ರ್ೇವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲ ಸಂಶ್ೋಧನ್ 
ಅಧಯಾಯನಗಳನ್ನು ನಡ್ಸ್ವುದ್ಕ್ಕು ಮ್ಡಿಪಾಗಿದ್, 

www.cprindia.org

ನಮತಿ ಬಗೆಗೆ:

ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣ್ಯಿಂದ ಹ್ೂರಗ್ 100 ಕ್ೂೇಟಿಗೂ ಹ್ಚ್ಚಿ ಜನರ್ ವಾಸಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಈ ಜಗತಿತುನಲಿಲ ನಮತಿ ಸಂಸ್್ಥಯ್  
ಕಾನೂನನ್ನು ಜನರ ಕ್ೈಗ್ ತಲ್ಪಿಸ್ವಲಿಲ ಮ್ಡಿಪಾಗಿದ್. ನಾಯಾಯವನ್ನು ಮ್ನ್ನುಡಸಲ್ ಅದ್ ಸಮ್ದಾಯಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡ್ವ ನ್ಲಮಟ್ಟದ  ನಾಯಾಯವಾದಿ ವ್ರತಿತುಪರರ್ೂಂದಿಗ್ ರಾಗತಿಕ ಆಂದ್ೂಲನವನ್ನು ನಿಮಿಚ್ಸ್ತಿತುದ್. ಈ ನಾಯಾಯವಾದಿಗಳು, 

ಜನರ್ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವುದ್, ಅಗತಯಾ ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು ಪಡ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವುದ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ರ್ೇವನದ ಮಲ್ 
ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರ್ವ ನಿಣಚ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವಲಿಲ ಭಾಗಿ ಆಗ್ವುದನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲ ಮಲ್ಪಂಕತುಯಲಿಲ 

ಹ್ೂರಾಡ್ತಿತುದಾದಾರ್. 

www.namati.org


