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0.1 ಪ�ಚಯ 
 �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ
 (GoI) '�ಾರತ�ಾ�ಾ' ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ಗ� ಪ��ೇಶಗಳ�� 
ಸಂಪಕ�ವನು  ಸು!ಾ"ಸುವ ಗು"ಯನು  #ೊಂ%�ೆ. &ಾವ 'ಾ()ೕಯ #ೆ�ಾ*"ಗಳ +ಾ�,�ಾರ�ೆ- 
(ಇ�� "+ಾ�,�ಾರ" ಅಥ1ಾ "NHAI" ಎಂದು ಉ�ೆ�ೕ5ಸ�ಾ6�ೆ) �ಾರತ�ಾದ7ಂತ �ೆಲವ
 
'ಾಜ7ಗಳ��ನ 99ಧ ರ; <ೆಗಳ ಆಯ* ;ೆ)> ಗಳ?/�ಾ"@ಾA ಗBCೆ +ಾ�DೆEF �ಾ7�ೇG HಂI 

ಕನJ�ೆFKJಯ �ೆಲಸವನು  KೕLಸ�ಾ6�ೆ. ಈ ಪ�ಯತ ದ �ಾಗ1ಾ6, ಎN ಎ> ಎಐ “�ಾರತದ�� 
ಸರಕು ;ಾಗPೆಯ ದQRೆಯನು  ಸು!ಾ"ಸಲು ಆS�ಕ �ಾ"@ಾA ಗಳ?, ಇಂಟA �ಾ"@ಾA ಗಳ?, 
UೕಡA �ಾಗ�ಗಳ? ಮತು< ಕ'ಾವB ರ; <ೆಗಳ ಅXವೃ%ZCಾ6 �[ಆA ತ&ಾ"ಸಲು ಸಲ#ಾ 
;ೇ1ೆಗಳ?” ಎಂಬ ೕಜ�ೆಯನು  �ೈCೊಳ^ಲು Kಧ�"_�ೆ. 

 

 Hೕ�ನ �ಾಯ�ವನು  ಪ`'ೈಸುವ ಸಲು1ಾ6, NHAI M/s ಆ9ೕ� ಅ;ೋ_aೕIJ 
ಆb�cೆEFd ಇಂLKಯe� & ಕನJ�ೆFಂIJ +ೆf.�. �gcೆh (ಇ�� "ಸ�ಾ�ೋಚಕ" ಎಂದು 
ಉ�ೆ�ೕ5ಸ�ಾ6�ೆ) ಮ#ಾ'ಾಷ) �ಾರತ�ಾ�ಾ ೕಜ�ೆಯ ಅಕ-ಲ�ೋI - �ೆ.ಎN/k.ಎe 

lಾಡ�A 6�ೕN Uೕmn 9ಸ<ರPೆCೆ ;ೇ1ೆಗಳನು  ಒದ6ಸಲು. MoEF&CC, GoI 2006 ರ 
;ೆ+ೆFಂಬA 14 ರಂದು #ೊರ�_ದ #ೊಸ EIA ಅ,ಸೂಚ�ೆಯ ಪ��ಾರ ಮತು< #ೆ�ಾ*" 
ೕಜ�ೆಗಳ ಕು"ತು 22 �ೇ ಆಗeF 2013 ರಂದು pದು*ಪ� �ಾ�ದ ಅ,ಸೂಚ�ೆಯ ಪ��ಾರ, 
"ಅXವೃ%Z ಮತು< �ೈCಾ"�ಾ ಚಟುವk�ೆಗಳ ವಗ�ಗqrೆಳCೆ ಬರುವ &ಾವ
�ೇ ಚಟುವk�ೆಯ 

#ೊಸ, 9ಸ<ರPೆ ಅಥ1ಾ ಆಧುKೕಕರಣವನು  &ಾವ
�ೇ �ಾಗದ�� �ೈCೊಳ^�ಾಗುತ<�ೆ. 
ಅ,ಸೂಚ�ೆಯ�� K%�ಷFಪ�_ದ �ಾಯ�9!ಾನಗBCೆ ಅನು;ಾರ1ಾ6 MoEF ಮತು< CC tಂದ 
ಪ"ಸರ ಅನುಮpಯನು  ಪ@ೆದ ನಂತರ1ೇ �ಾರತ”. ಅ,ಸೂಚ�ೆ ಮತು< ಅದರ pದು*ಪ�ಗಳ 
1ೇqಾಪkFಯ�� ಪkF �ಾಡ�ಾದ ವಗ�ಗಳ +ೈb, ಪ�;ಾ<9ತ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯು 
1ೇqಾಪkFಯ ವಗ�-ಎ ಅ�ಯ�� ಬರುತ<�ೆ. ಆದ*"ಂದ, ಈ ೕಜ�ೆCೆ ಪ"ಸರ ಅನುಮp 
ಅಗತ79�ೆ. ಅದರಂRೆ, uಾv�-1 ಅನು  MoEFCC Cೆ ಸ��ಸ�ಾtತು ಮತು< ಟvJ� ಆw 

'ೆಫ'ೆNJ (ToR), MoEFCC 1ೈh uೈm ನಂ. 10-70/2020-IA.III, %�ಾಂಕ ಜನವ" 
15, 2021 (ಅನುಬಂಧ - 1). MoEFCC Kೕ�ದ ToR ಆಧ"_, EIA ಅಧ7ಯನವನು  
ನ@ೆಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< ವರ%ಯ�� 9ವ"ಸ�ಾ6�ೆ. 
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0.2 @ಾQ\ೆ]^ _ವರ'ೆ 

0.2.1 ಸ̀ಳ 

ಪ�;ಾ<9ತ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆ, ಅಕ-ಲ�ೋಟ - �ೆಎN/kಎe ಗ�ಯು ಮ#ಾ'ಾಷ) 'ಾಜ7ದ 
;ೊ�ಾ�ಪ
ರ L�ೆ� ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕ 'ಾಜ7ದ ಕಲಬುರ6 (ಗುಲyಗ�), &ಾದ6" ಮತು< 
'ಾಯಚೂರು L�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ #ಾದು#ೋಗುತ<�ೆ ಮತು< �ಾರತ�ಾ�ಾ ೕಜ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ 
ಆS�ಕ �ಾ"@ಾA �ಾಗ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾ6 ಆa-&ಾ6�ೆ. ಪ�;ಾ<9ತ +ಾ�DೆEF �ಾ"@ಾA 

NH-150 E ನ�� ;ೋ�ಾಪ
ರ L�ೆ�ಯ 'ಾಂಪ
ರ Cಾ�ಮದ ಬB bೕ.gೕ. 99+800 ನ�� 
+ಾ�ರಂಭ1ಾಗುತ<�ೆ ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕ 'ಾಜ7ದ 'ಾಯಚೂರು L�ೆ�ಯ _ಂCೊ ೕ� Cಾ�ಮದ�� 
ಅಥ1ಾ �ೆಎN/kಎe lಾಡ�A ನ�� �ೊ�ೆCೊಳ?^ತ<�ೆ. ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ಅಕ-ಲ�ೋಟ, 
ಆಳಂದ, ಅಫಜಲಪ
ರ, ಗುಲyಗ�, Dೇವ6�, ಶ#ಾಪ
ರ, ವಡCೇ'ಾ, �ೇವದುಗ� ಮತು< 
'ಾಯಚೂರು ಮುಂRಾದ ಪ�ಮುಖ ವ;ಾಹತುಗಳ ಮೂಲಕ #ಾದು#ೋಗುತ<�ೆ. ಪ�;ಾ<9ತ 
ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯ ಸ~ಳ ನ�ೆಯನು  �ತ� 0.1 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

aತQ 0.1: ಪQ�ಾ%_ತ  ಅಕGಲ�ೋ9 ನ ಸ̀ಳ ನbೆ – �ೆ.ಎL/M.ಎN. Oಾಡ��  @ಾQ\ೆ]^ _ಸ%ರ'ೆ  
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0.2.2 ಪQ�ಾ%_ತ 6ೕಜUೆಯ _ವರ'ೆ ಮತು% ಪQಮುಖ ಲ*ಣಗಳ� 

 9�ಾ7ಸ ಸರಪB, ಅ_<ತ�ದ��ರುವ �ೈ�ೇG ಮತು< ಅ_<ತ�ದ��ರುವ ಮತು< ಪ�;ಾ<9ತ 
ರ;ೆ< 9ಸ<ರPೆಯ ಉದ*ವನು  �ೋಷFಕ 0.1 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. +ಾ�DೆEF 9ಸ<ರPೆಯ ಪ�ಮುಖ 
ಲQಣಗಳ? ಮತು< ಎಂLKಯ"ಂ� 1ೈ�ಷF�ಗಳನು  ಕ�ಮ1ಾ6 �ೋಷFಕ 0.2 ಮತು< �ೋಷFಕ 
0.3 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 

�ೋಷ^ಕ 0.1: ಪQ�ಾ%_ತ @ಾQ\ೆ]^ �ೆfg ನ _ವರಗಳ� 
_UಾAಸ hೈUೇB (Ch. Km) ಕQ.ಸಂ 

@ಾQರಂಭ ಮು�ಾ%ಯ 

�QೕL oQೕHp 

ಮರು\ೋಡ'ೆ 

ಉದrದ 

 
Mೕ�ೆಗಳ� 

+ಾ+ಾG;ಕ 

6ೕಜUೆ 

1 0.000 203.100 203.100 
 �QೕL oQೕHp 

\ೋಡ'ೆ 

ಪ�;ಾ<9ತ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯ ಒಟುF ಉದ* = 203.100 Km ತ&ಾ"Cಾ6 

 

sೇಬH 0.02: �ೇ;uಂ9  ಪQ�ಾ%ovದ  @ಾQ\ೆ]^ �ೆfೖhೆwೖ xಷAಗಳ� 
ಕQಮ.ಸಂ _ವರಗಳ� _ವರಗಳ� 

 

 
1 

 

 
ಸ~ಳ 

ೕಜ�ೆಯ ರ; <ೆ ಆರಂಭ1ಾಗುತ<�ೆ ಒ ಎN ಎN #ೆ> ಮಹ'ಾಷ)ದ 'ಾ�ಾಪ`ರ 
Cಾ�ಮದ ಬB bೕ�ೋ gೕಟA 99,800.00 150ಇ ಮತು< 'ಾಜ7ದ�� _ಂಗ�ೋ@ೊ 
ಹB^ಯ ಬB �ೆN/kಎe lಾಡ�A  �ೊ�ೆಗBC  ೆಕ�ಾ�ಟಕದ. �ಾ"@ಾA ಮಹ'ಾಷ)ದ 
;ೊ�ಾ�ಪ`ರ, ಕಲಬುರ6, (ಗುಲyCಾ�) ಕ�ಾ�ಟಕದ &ಾದ6" ಮತು< 'ಾಯಚುರು 
L� �ೆಗಳ ಮೂಲಕ #ಾದು #ೋಗುತ<�ೆ. 

 

2 
 

ಅ�ಾಂಶ ಮತು< 'ೇ�ಾಂಶ 17°30'31.02"N, 76°13'38.21"ಇ ('ಾಮಪ`ರ ಬB ) tಂದ 
16°12'11.12"N, 77°30'1.12"E (_ಂಗ�ೋ� ಬB) 

 
3 

 
ಸಮುದ� ಮಟFb-ಂತ Hೕ�ನ ಉನ pೕಕರಣ 

 
360m-620 gೕ 

4 ಭೂ ಪ��ೇಶ ಬಯಲು ಪ��ೇಶ 98%, 'ೋ�ಂ� ಟ'ೈN 2% 
 

5 
+ಾ�;ಾ<9ಕ ೕಜ�ೆಯ ಉದ*ಕು- ಪ�ಮುಖ 

ವ;ಾಹತುಗಳ? 

ಅಕ-ಲ�ೋಟ, ಆಳಂದ, ಅಫಜಲಪ`ರ, ಕಲಬುರ6, Dೇವ6�, ಶಹಪ`ರ, 
ವಡCೇ'ಾ, �ೇವದುಗ� ಮತು< 'ಾಯಚೂರು ಇRಾ7% 

 
6 

 
ಹp<ರದ 'ಾ()ೕಯ #ೆ�ಾ*"ಗಳ? NH-548B, NH-150 E, NH-50, NH-52, NH-150, NH-150A & 

NH-167 
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ಕQಮ.ಸಂ _ವರಗಳ� _ವರಗಳ� 

 

 
 

7 

 

 
 

ಹp<ರದ 'ೈಲು K�ಾ*ಣಗಳ? 

ಪ�;ಾ<9ಕ ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA Cಾ6 ಹp<ರದ 'ೈಲು K�ಾ*ಣಗಳನು  ಇ�� 
ಒದ6ಸ�ಾ6�ೆ.  
ಗುಲyCಾ� - 43 bೕ.gೕ 
&ಾದ6" - 13 bೕ.gೕ 
'ಾಯಚೂರು – 20 bೕ.gೕ 
1ಾ� ಜಂQN – 40 bೕ.gೕ 
;ೊ�ಾ�ಪ`ರ – 42 bೕ.gೕ 

 

 

8 

 

 

ಹp<ರದ 9�ಾನ K�ಾ*ಣಗಳ? 

K�ಾ*ಣಗಳ? ಉ� *ೇ�ತ ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ಅ�ಯ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ 
ಗುಲyCಾ� - 55 bೕ.gೕ 
;ೊ�ಾ�ಪ`ರು – 45 bೕ.gೕ 
#ೈ�ಾ�lಾದ  - 210 bೕ.gೕ 
ಪ
Pೆ – 301 bೕ.gೕ 

 

 

9 

 

 

ಹp<ರದ ನಗರಗಳ? 

ನಗರಗಳ? ಹp<ರದ ಉ�ೆ*ೕ�ತ ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ಅ�ಯ�� Kೕಡ�ಾ6�  ೆ
ಗುಲyCಾ� - 40 bೕ.gೕ 
&ಾದ6" - 11 bೕ.gೕ 
'ಾಯಚೂರು – 18 bೕ.gೕ 
;ೊ�ಾ�ಪ`ರ – 39 bೕ.gೕ 

10 ನ%ಗಳ?/#ೊqೆಗಳ?  lೋ", Xೕ�ಾ ಮತು< ಕೃ�ಾ� ನ%ಗಳ? 99ಧ ಸ~ಳಗಳ�� DೋಡPೆಯನು  �ಾಟುತ<1ೆ. 

11 lೆಟFಗಳ?/ಕಣಜಗಳ? -- 

12 gೕಸಲು ಅರಣ7ಗಳ?/ರ�ತ ಅರಣ7ಗಳ? -- 

13 
'ಾ()ೕ ಉ�ಾ7ನವನಗಳ?/ವನ7Lೕ9 
ಅಭ&ಾರಣ7ಗಳ?/�ೋA LೕವCೋಳ 

-- 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 
ಪ
'ಾತತ� �ಾಸ�ದ ಪ�ಮುಖ ಸ~ಳಗಳ? 

ಗುಲyCಾ� ಬBಯ �ೋರಂ6 ಹನು�ಾN �ೇ1ಾಲಯ - ;ೆ)> Kಂದ 43 bgೕ, 

ಗುಲyಗ� �ೋcೆ - 9;ಾ<ರ%ಂದ 48 bgೕ ಮತು< 12 �ೇ ಶತ�ಾನದ�� 
Kg�ಸ�ಾ6�ೆ ಶರಣ ಬಸ1ೇಶ�ರ �ೇವ;ಾ~ನ - 53 bgೕ 9;ಾ<ರ%ಂದ ಮತು< 
12 �ೇ ಶತ�ಾನದ�� Kg�ಸ�ಾ6�ೆ. ;ಾ� ಗುಂಬG (ಇದು ಗುಲyCಾ�ದ�� 
ಅಕ-ಪಕ-ದ�� Kg�ಸ�ಾದ ಬಹಮK g�ಟ" �ಾಯಕರ ಏಳ? ಸ�ಾ,ಗಳ 
ಸರ�) - 52 b.gೕ. "ಚೂA ನ��ರುವ �ೇವ�ಾಗ" �[ �ಾಸನ�ೊಂ%Cೆ 
1ೆಂಕcೇಶ�ರ �ೇ1ಾಲಯ - 28 b.gೕ. ;ೊ�ಾ�ಪ
ರದ ಸಂಗHೕಶ�ರ ಮತು< 
ಮುರBೕಧರ �ೇವ;ಾ~ನ-78 b.gೕ ಅಕ-ಲ�ೋI ಆರಂXಕ ಹಂತ 

 

 
15 

 

ಪ�ಮುಖ �ೈCಾ"�ೆಗಳ ಪkF 
 

�ೆ[_ಎm 'ಾಯಚೂರು �ಾ�ೋತ�ನ  9ದು7� �ೇಂದ� ಎ__ _HಂIJ +ೆf. 
1ಾ�ಯ�� �gcೆh, ಶ#ಾlಾ� ನ Dೆ[ _HಂIJ, ಆಳಂದದ�� ಎN ಎe ಎm 

ಶುಗe�, 
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�ೋಷ^ಕ 0.3: 6ೕಜUೆಯ _ಸ%ರ'ೆಯ ಎಂzSಯ�ಂ{ �ೈxಷ^|ಗಳ� 

 

ಕQ.ಸಂ Sಯ+ಾಂಕಗಳ� ಅv%ತwದ;<ರುವ ಪQ�ಾ%oತ 

1 'ೈI ಆw 1ೇ (gೕ) - 60 

2 9�ಾ7ಸ 1ೇಗ (bgೕ/ಗಂ) - 100 

ಪ�ಮುಖ ;ೇತು1ೆ - 9 
3 

;ೇತು1ೆಗಳ? 

 
�ಕ- ;ೇತು1ೆ - 65 

4 'ೈ� �ೆ Hೕ�ೆJೕತು1ೆ (ROB) - 3 

5 'ೈ� �ೆ �ೆಳ ;ೇತು1ೆ (RUB) - - 

lಾEJ/;ಾ��  - 
6 

¡ೕ"ಗಳ ಸಂ�ೆ7 

 
+ೈ¢ - 

290 

7 ;ೇತು1ೆಗಳ? - - 

8 LVUPಗಳ?/SVUPಗಳ? - 15/57 

9 
1ಾಹನ ಅಂಡA+ಾeಗಳ?/ 
ಓವA+ಾeಗಳ? 

- 5/0 

10 ವ6ೕ�ಕ"_ದ ¤ೇದಕಗಳ? - 8 

11 cೋm +ಾ�Dಾಗಳ? - 10 

12 9�ಾ�ಂp ಪ��ೇಶಗಳ? - 4 

13 gK �ೆeF ಪ��ೇಶ - 1 

14 lೈ+ಾe ಗಳ? - 1 (203.1 kms) 

15 
ಮರುDೋಡPೆಗಳ?/Dಾ7gpೕಯ ಸು!ಾರPೆಗಳ? 

- - 

16 #ಾKCೊಳCಾದ ಒಟುF ಮರಗಳ ಸಂ�ೆ7 - 4500 no's 

 
17 

ಅ1ೆನೂ7 ಮತು< gೕ�ಯN +ಾ�ಂcೇಶN 

ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾ6�ೆ (ಅ1ೆನೂ7=199600 & 

gೕ�ಯN = 133200) 

 
3,32,800 Nos. 

18 ;ಾ�,ೕನಪ�_�ೊಳ^lೇ�ಾದ ಭೂg (#ೆ�ೆFೕA) 1980 

 
19 

�ಾg�ಕರ �¥ರ%ಂದ ಉತ�p<&ಾಗುವ ಘನRಾ7ಜ7 
(�ೆL/%ನ) 

1000 �ೆL/%ನ 
(0.5 �ೆL/%ನ/ವ7b< x 2000 ಸಂ�ೆ7ಗಳ 
ಘನRಾ7ಜ7 ಉRಾ�ದ�ೆಯನು  ಪ"ಗ�_.) 

 

20 Lಎe k ;ೇ"ದಂRೆ ೕಜ�ಾ 1ೆಚ§ (�ೋkಯ��) 4621.43 (4 Packages) 
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0.2.3: @ಾQ\ೆ]^  �ೆfg \ೊ+ೆ�ೆ ಪQಮುಖ �ೈxಷ^|ಗಳ _ವರಗಳ� 

 ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯ ಉದ*ಕೂ- ಪ�;ಾ<9ತ ;ೌಕಯ�ಗಳ ಬCೆ© pBಯಲು 
ಅಧ7ಯನವನು  ನ@ೆಸ�ಾ6�ೆ. ಜಂQN ಗಳ?, ವ;ಾಹತುಗಳ?, �ಾ�e @ೆf�ೇG ರಚ�ೆಗಳ?, 
ROB ಗಳ?/RUB ಗಳ? ಇRಾ7%ಗಳ �ೈN 1ಾರು 9ವರಗಳನು  �ಾಖ�ಸ�ಾ6�ೆ. 

 

• S}�ಸ4ಾದ ಪQ~ೇಶಗಳ�: ಅ_<ತ�ದ��ರುವ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯು ಅಕ-ಲ�ೋಟ, Dೇವ6�, 

ವಡCೇ'ಾ, ಬಸವಂತಪ
ರ, lೇ9ನlೆಂ�, �ಕ-ಸೂಗೂರು ಮತು< ಚಂದ�ಬಂ@ಾ ಮುಂRಾದ ಅ�ೇಕ 

ಪಟFಣಗಳ? ಮತು< ಹB^ಗಳ #ೊರವಲಯಗಳ ಮೂಲಕ #ಾದು#ೋಗುತ<�ೆ. 
• �ೆQೕ� �ೇದಕಗಳ;<: ಹ_ರು �ೇತ� �ಾ"@ಾA ನ ಉದ*ಕೂ-, ಪಕ-ದ ಪಟFಣಗಳ?/Cಾ�ಮಗBಂದ 

ಹಲ1ಾರು ಪ�1ೇಶ ರ;ೆ<ಗಳ? ಪ�;ಾ<9ತ ರ;ೆ<Cೆ �ಾ" �ಾ��ೊಡುತ<1ೆ, ಇದು Cೆ�ೕh lೇಪ�ಟF 
¤ೇದಕಗಳನು  ಒದ6ಸುವ ಅಗತ79ರಬಹುದು. +ಾ�DೆEF �ಾ"@ಾA ಉದ*ಕೂ- 10 ಪ�ಮುಖ ಮತು< 
�ೆಲವ
 ಸಣ� ¤ೇದಕಗB1ೆ. 

• ಅಡp ಪM^ ರಚUೆಗಳ�: ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ನ ಉದ*ಕೂ- ಗಮKಸ�ಾದ &ಾವ
�ೇ ಅಡn 
ಪ�ದಶ�ನ ರಚ�ೆಗBಲ�. 9ಚQಣ ಸgೕ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಉ�ೆ*ೕ�ತ DೋಡPೆಯು lೋ", 

Xೕ�ಾ ಮತು< ಕೃ�ಾ� ನ%ಗಳ bgೕ 1.800, bgೕ 70.500 ಮತು< bgೕ 161.500 ನ�� 
�ಾಟುತ<�ೆ ಎಂದು ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. 

• Vೈ4ೆw �ಾQvಂ{ ಗಳ�: ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ನ DೋಡPೆಯು ಮೂರು ಸ~ಳಗಳ�� 
ಅ_<ತ�ದ��ರುವ 'ೈಲು �ಾಗ�ಗಳನು  �ಾಟುತ<�ೆ. 'ೈ�ೆ� �ೈN �ಾ�_ಂ� ಗಳ ಪkFಯನು  
�ೋಷFಕ 0.4 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 
 

�ೋಷ^ಕ 0.4: ಪQ�ಾ%_ತ Vೈ4ೆwೕ 4ೈL �ಾQvಂ{ ಗಳ ಪM^ 
ಕQ.ಸಂ hೈUೇB (�ೕ.}.) Vೈ4ೆwೕ 4ೈL �ೕL 4ೈL 

1 23.900 ;ೋ�ಾ�ಪ`ರು-ಕಲಬುರ6 ಮುಂlೈ-_bಂ�ಾ�lಾ� 

2 180.300 &ಾದ6"-'ಾಯಚೂರು ಮುಂlೈ-�ೆ�  ೈ 

3 197.000 'ಾಯಚೂರು-ಗ�ಾ�m ಮುಂlೈ-_bಂ�ಾ�lಾ� 
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0.2.4 ಸಂhಾರ ಚ _�ೆwೕಚ'ೆ 

 ಭ9ಷ7ದ�� ರ;ೆ<ಯ�� ಚ�ಸುವ 1ಾಹನಗಳ ಪ��ಾಣವನು  Kಣ�tಸಲು cಾ�UE 

ª�DೆQN ಗಳ? ಮುಖ71ಾ61ೆ. ಇದು ಹp<ರದ ಪ��ೇಶಗಳ�� 1ಾಯು ಮತು< ಶಬ* �ಾ�ನ7ವನು  
ಅಂ�ಾಜು �ಾಡಲು ಸ#ಾಯ �ಾಡುತ<�ೆ. +ಾ�DೆEF �ಾ"@ಾA cೋ�ಂ� ;ೌಲಭ7ವನು  
#ೊಂ%�ೆ ಮತು< ಮುಂಬರುವ ವಷ�ಗಳ�� cೋm ಆ�ಾಯವನು  Kಣ�tಸಲು cಾ�UE 
ª�DೆQN ಮುಖ71ಾ6�ೆ. cಾ�UE lೆಳವ�Cೆಯು 'ಾಜ7ದ ಆS�ಕRೆ, ಕೃ( ಉRಾ�ದ�ೆ, 
�ೈCಾ"�ಾ ಉRಾ�ದ�ೆ ಮುಂRಾದ ಹಲ1ಾರು ಅಂಶಗBಂದ ಪ��ಾ9ತ1ಾ6�ೆ. ಸಂ�ಾರ ಪ��ೇಪಣ 
;ಾ'ಾಂಶವನು  ಅ!ಾ7ಯ 2 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ 

 

0.2.5 6ೕಜUೆಯ �ೆಚ� 

 ಪ�;ಾ<9ತ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯ K�ಾ�ಣ�ೆ- ಅಂ�ಾಜು 1ೆಚ§ ಸು�ಾರು ರೂ. 
4621.43 �ೋkಗಳ? (4 +ಾ7�ೇG ಗಳ?). 

 

0.3 ಅನುಸಂ.ಾನ ಮತು% _.ಾನ 

 ;ೈI K%�ಷF EIA ಅಧ7ಯನವನು  �ೈCೊಳ?^ವ 9!ಾನವನು  �ಾಲು- �ಾಯ�ಗಳ�� 
ಆೕLಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< ೕಜ�ಾ ಪ��ೇಶದ�� �ೇತ� ತK�ೆಗಳ? ಮತು< 9ಚQಣ ಸgೕ�ೆಗಳ?, 
ಸಂಗ�ಹPೆ, ಸಂಗ�ಹPೆ ಮತು< %�pೕಯ @ೇcಾದ 9�ೆ�ೕಷPೆ ಮತು< ೕಜ�ೆಯ ಸಂ�ಾವ7 
ಪ"Pಾಮಗಳ ಕು"ತು ಪ�ಮುಖ +ಾಲು�ಾರ'ೊಂ%Cೆ ಚ�ೆ�ಗಳನು  ಆಧ"_�ೆ. ಸgೕ�ೆ-ಆ!ಾ"ತ 
_-®ೕKಂ�, ಪ��ಾ ವBಯನು  ಬಳ_�ೊಂಡು ದRಾ<ಂಶ ಸಂಗ�ಹPೆ, CಾB, ಶಬ*, Kೕರು ಮತು< 
ಮ��ನ ಗುಣಮಟFದ Hೕ���ಾರPೆ ಮತು< %�pೕಯ @ೇcಾ ಸಂಗ�ಹPೆಯ ಮೂಲಕ 99ಧ 
ಪ"ಸರ ಘಟಕಗಳ �ಾ¯pಯನು  ಸಂಗ�̄ ಸ�ಾಗುತ<�ೆ. 

 

 ಅ_<ತ�ದ��ರುವ ರ;ೆ<ಯ ಉದ*ಕೂ- _-®ೕKಂ� 1ಾ7&ಾಮವ
 ಪ"ಸರದ Kಬ�ಂಧಗಳನು  
ಗುರುp_�ೆ. _-®ೕKಂ� 1ಾ7&ಾಮದ ಸಮಯದ�� ಗುರುpಸ�ಾದ #ಾI ;ಾ�I ಗಳನು  ಪ"ಸರ 
ತ°ರು, ;ಾ�ಾLಕ ಪ"Pಾಮ ತ°ರು, 9�ಾ7ಸ ಎಂLKಯA ಗಳ? ಮತು< ಸ1ೇ�ಯA ಗಳ 
ತಂಡಗಳ? ಜಂk&ಾ6 ಅವ
ಗಳ 9ಮ�ಾ�ತ±ಕRೆ ಮತು< ಪ"PಾಮಗBCಾ6 ಮತ<ಷುF 
�ೌಲ7�ಾಪನ �ಾಡ�ಾಗುತ<�ೆ. EIA ವರ% ತ&ಾ"�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಪ"ಸರದ 
ಗುಣಲQಣಗಳ Hೕ�ೆ &ಾವ
�ೇ �ೇರ ಅಥ1ಾ ಪ'ೋQ ಪ��ಾವ�ಾ-6 ಪ�;ಾ<9ತ ೕಜ�ೆಯ 

9ಸ<ರPೆಯನು  9ವರ1ಾ6 ಪ"�ೕ�ಸ�ಾ6�ೆ. ಅಕ-ಲ�ೋI Kಂದ �ೆ.ಎN/k.ಎe 

lಾಡ�A ವ'ೆ6ನ ಉ�ೆ*ೕ�ತ 6�ೕN Uೕmn #ೆ�ಾ*" ೕಜ�ೆಯ ಪ�pಕೂಲ ಪ"Pಾಮಗಳನು  
ಕ�H �ಾಡಲು ರ;ೆ< 9�ಾ7ಸದ�� ತ6©ಸು9�ೆಯ ಕ�ಮಗಳನು  ;ೇ"ಸ�ಾ6�ೆ. 
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0.4 ಪ�ಸರ SಯಂತQಣ hೌಕM^ನ �ೆಲಸ 

 ಪ�;ಾ<9ತ 6�ೕN Uೕmn #ೆ�ಾ*" ಅXವೃ%Z ೕಜ�ೆಯು 99ಧ 'ಾ()ೕಯ, 'ಾಜ7 
ಮತು< 9ಶ�lಾ7ಂE ಪ"ಸರ �ಾನೂನುಗಳ?, Kಯಮಗಳ? ಮತು< Kಬಂಧ�ೆಗಳನು  
ಆಕ(�ಸುp<�ೆ. ಈ Kಯಮಗಳ? ಮತು< Kಯಮಗಳ? ಪ��ಾವ ತ6©ಸು9�ೆ ಮತು< ಪ"ಸರದ 
ಸು!ಾರPೆCೆ ಸ#ಾಯಕ1ಾ61ೆ. 'ಾ()ೕಯ/'ಾಜ7/9ಶ�lಾ7ಂE ಪ"ಸರ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ 
ಅಗತ7Rೆಗಳ ಪ��ಾರ ಪ"ಸರದ ಪ��ಾವದ �ೌಲ7�ಾಪನ ಅಧ7ಯನವನು  �ೈCೊಳ^�ಾ6�ೆ. 
99ಧ Kಯಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಅನ�ಯವನು  ಅ!ಾ7ಯ 4 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 

 

0.5 ಪ�ಾ�ಯಗಳ _�ೆwೕಷ'ೆ 

 ಈ ಅ!ಾ7ಯದ ಉ�ೆ*ೕಶವ
 NH Cಾ6 ಪ"ಸ"ೕಯ1ಾ6 �ಾಯ�;ಾಧ71ಾದ 
DೋಡPೆಯನು  ಗುರುpಸುವ
ದು. ಪಟFಣಗಳ?, Cಾ�ಮಗಳ?, ಜಲಮೂಲಗಳ?, #ೊಲಗ�ೆ*ಗಳ?, 
ಕೃ( ಭೂgಗಳ?, ಕೃ(aೕತರ ಪ��ೇಶಗಳ?, Kg�_ದ ಪ��ೇಶಗಳ?, kN �ೆh ಗಳ? 
ಇRಾ7%ಗಳ ಉಪ_~ptಂ�ಾ6 ಉ�ೆ*ೕ�ತ #ೆ�ಾ*"Cೆ ಪ&ಾ�ಯ DೋಡPೆಯ �ೌಲ7�ಾಪನವ
 
ತುಂlಾ ಸ1ಾ�ನ �ೆಲಸ1ಾ6�ೆ. , 99ಧ ಪ&ಾ�ಯಗಳನು  ಎK�'ಾ�ೆ±ಂಟm ಇಂ+ಾ7EF 
ಅ;ೆ;ೆ±ಂI �_ಷN ಸªೕI� _ಸFv (EIADSS) ಬಳ_�ೊಂಡು 9�ೆ�ೕ(ಸ�ಾಗುತ<�ೆ. 
EIADSS 9�ೆ�ೕಷPೆಯ ಫ�Rಾಂಶವನು  ಅ!ಾ7ಯ 5 ರ�� 9ವರ1ಾ6 9ವ"ಸ�ಾ6�ೆ. 

 

0.6 @ಾQ\ೆ]^ �ೈ9 ನ ಮೂಲ �ಾ;ನ v̀� 

 ಈ ಅ!ಾ7ಯವ
 ಅಧ7ಯನದ ಪ��ೇಶದ�� ಅ_<ತ�ದ��ರುವ ಪ"ಸರ _~pಯ ಒcಾF'ೆ 
9ವರPೆಯನು  ಒದ6ಸುತ<�ೆ. NABL ಅನು¡ೕ%ತ �ಾ7lೋ'ೇಟ"ೕe M/s ನ ಸ#ಾಯ%ಂದ 
ROW ಮತು< ROW ಎರಡೂ ಬ%ಯ�� 500 gೕ ಒಳCೆ ¥ೕಳ?ವ ಪ��ೇಶ�ೊಳ6ನ +ಾ�ಥgಕ 
lೇe �ೈN @ೇcಾ. 9ಸN �ಾ7 J, #ೈದ'ಾlಾ� (ಪ��ಾಣಪತ� ಸಂ�ೆ7. TC-5064, 
1ಾ7�ಡುಂkm 25.11.2021) �;ೆಂಬA 2020 "ಂದ uೆಬ�ವ" 2021 ರವ'ೆCೆ. %�pೕಯ 

@ೇcಾವನು  ೕಜ�ಾ ಪ��ೇಶದ 10 bgೕ 1ಾ7[<ಳCೆ ಸಂಗ�¯ಸ�ಾ6�ೆ. ಅಧ7ಯನದ 
ಪ��ೇಶದ ಪ`ವ� ಅ_<ತ�ದ��ರುವ _~pಯನು  pBಯಲು �ೇತ� ಅಧ7ಯನದ ಸಮಯದ�� ;ೈI 

ಮತು< ಅದರ ಸುತ<ಮುತ<�ನ ಪ��ೇಶಗಳನು  9�ೆ�ೕ(ಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< ಅದನು  �ೆಳCೆ 
9ವ"ಸ�ಾ6�ೆ. 
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0.6.1 �ೈ9  ಮತು% ಅದರ ಪ�ಸರ 

 ಮ#ಾ'ಾಷ) 'ಾಜ7ದ ;ೋ�ಾಪ
ರ L�ೆ� ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕ 'ಾಜ7ದ ಗುಲyಗ� 
(ಕಲಬುರ6), &ಾದ6" ಮತು< 'ಾಯಚೂರು L�ೆ�ಗಳ�� ಬರುವ ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ 9ಚQಣ 
ಸgೕ�ೆ ಮತು< ನಂತರದ �ೇತ�ಗಳ ಅಧ7ಯನಗಳನು  ನ@ೆಸ�ಾtತು. ಪ��ೇಶದ �ೌCೋBಕRೆ, 
ಭೂCೋಳ, ಮಣು�, ಹ1ಾ�ಾನ, ನಗರದ��, ಜನಸಂ�ಾ7�ಾಸ� ಇRಾ7%ಗBCೆ ಒತು< Kೕಡ�ಾದ 
ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು  ಸಂಗ�̄ ಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< ಗುರುpಸ�ಾ6�ೆ. ಅದರ 9ವರಗಳನು  ಅ!ಾ7ಯ-

6 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 

 

0.6.2 �ಾಯು ಪ�ಸರ 

 ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ +ಾ�ಥgಕ 9ಚQಣದ ನಂತರ ಮತು< ಹ1ಾ�ಾನ, ಸ~qಾಕೃpಯ 

ಪ"_~pಗಳ?, ಪ�ಮುಖ ವ;ಾಹತುಗಳ? ಮತು< ಅದರ ಸಂ�ಾರ ಪ��ಾಣ ಮತು< ಅಧ7ಯನ 
ಪ��ೇಶದ�� ಅ_<ತ�ದ��ರುವ �ೈCಾ"�ಾ ಚಟುವk�ೆಗಳ 9ವರಗಳನು  ಗಣ�ೆCೆ RೆCೆದು�ೊಂಡು, 
ಒಂದು (01) ಸೂQµ ಹ1ಾ�ಾನ �ೇಂದ� ಮತು< ಆರು (06) ಸುತು<ವ"ದ CಾB ಗುಣಮಟFದ 
Hೕ���ಾರPಾ �ೇಂದ�ಗಳನು  ಅಕ-ಲ�ೋI Kಂದ �ೆಎN/kಎe ಗ�ಯವ'ೆCೆ ಹರ�ರುವ 
ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ�� ಗುರುpಸ�ಾ6�ೆ. 'ಾ()ೕಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ �;ೆಂಬA 2020 

"ಂದ uೆಬ�ವ" 2021 ರವ'ೆCೆ 1ಾರದ�� ಎರಡು lಾ" 24 ಗಂcೆಗಳ �ಾಲ CಾBಯ 

@ೇcಾವನು  ಸಂಗ�̄ ಸುವ ಮೂಲಕ ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ನ ಸುತು<ವ"ದ CಾBಯ 

ಗುಣಮಟFವನು  �ೌಲ7�ಾಪನ �ಾಡ�ಾ6�ೆ. 

 

 

I ಹ�ಾ1ಾನ Sಯ+ಾಂಕಗಳ� 

+ಾಪ1ಾನ :  ಪ��ೇಶದ ಸ'ಾಸ" Rಾಪ�ಾನವ
 ಕKಷ¶ 15.5ºC ಮತು< ಗ"ಷ¶ 40.1ºC ಆ6�ೆ. 
ಚBCಾಲದ��, Rಾಪ�ಾನವ
 15.5ºC ಮತು< 34.0ºC ನಡು1ೆ ಬದ�ಾಗುತ<�ೆ, lೇ_Cೆಯ�� 21.6ºC ಮತು< 
40.1ºC, ಮತು< ಶರRಾ-ಲದ�� (ಮುಂCಾರು ನಂತರದ) 17.9ºC ಮತು< 32.5ºC. 

�ಾ@ೇ* ಆದQ�+ೆ : ಪ��ೇಶದ 1ಾ(�ಕ ಸ'ಾಸ" ಆದ��Rೆಯು 22 "ಂದ 82% ವ'ೆCೆ 
ಬದ�ಾಗುತ<�ೆ. RH ನ�� ಚBCಾಲದ�� 25 "ಂದ 58% ವ'ೆCೆ lೇ_Cೆಯ�� 22 "ಂದ 56% 
ವ'ೆCೆ ಮತು< ಶರRಾ-ಲದ�� 38% "ಂದ 68% ವ'ೆCೆ ವ7Rಾ7ಸ. 
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�ಾ>ಯ �ೇಗ:  CಾBಯ 1ೇಗವ
 ;ಾ�ಾನ71ಾ6 ೕಜ�ಾ ಪ��ೇಶದ�� ಗಂcೆCೆ 7.6 "ಂದ 
11.3 bgೕ/ಗಂcೆ 1ಾ7[<ಯ��ರುತ<�ೆ ಮತು< ಆCಾCೆ© ಧೂBನ ¥ರುCಾBtಂ�ಾ6 Hೕ, 
ಜೂN, ಜು�ೈ ಮತು< ಆಗeF ನ�� CಾBಯ 1ೇಗದ 1ಾ7[<ಯು #ೆ�ಾ§6ರುತ<�ೆ 
 
�ಾ>ಯ �ಕುG: IMD @ೇcಾ ಪ��ಾರ, ಪ�!ಾನ1ಾದ CಾBಯ %ಕು- NE, W, NW ಕ@ೆCೆ 
ಇರುತ<�ೆ. 9ಂ@ೊ�ೕe 'ೇ�ಾ�ತ�ಗಳ?, ;ೋ�ಾಪ
ರ (1981-2010) �ತ� 0.2 ರ�� 
ಪ�ಸು<ತಪ�ಸ�ಾ6�ೆ. 

 
ಮ�ೆಯ ಪQ1ಾಣ: ಈ ಪ��ೇಶದ�� ಮqೆಯು ;ಾ�ಾನ71ಾ6 �ೈಋತ7%ಂದ ಈ�ಾನ7ದ ಕ@ೆCೆ 
#ೆ�ಾ§ಗುತ<�ೆ. �ೈಋತ7 �ಾನೂJN ಋತು9ನ�� ಗ"ಷ¶ 1ಾ(�ಕ ಮqೆಯನು  ಪ@ೆಯ�ಾಗುತ<�ೆ. 
ಜು�ೈ ಮತು< ಆಗeF ಗಳ? ಗ"ಷ¶ ಮqೆಯ pಂಗಳ?ಗಳ?. 

 

• ಸುತು%ವ�ದ �ಾಯು ಗುಣಮಟ^ 1ಾSಟ�ಂ{ �ೇಂದQಗಳ� 

 ಐದು (06) ಸುತು<ವ"ದ 1ಾಯು ಗುಣಮಟF Hೕ���ಾರPಾ �ೇಂದ�ಗಳನು  
ಗುರುpಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< ಅಕ-ಲ�ೋI - �ೆಎN/kಎe lಾಡ�A +ಾ�DೆEF �ಾ"@ಾA ನ�� 
;ಾ~[ಸ�ಾ6�ೆ. 1ಾಯು ಗುಣಮಟF Hೕ���ಾರPಾ �ೇಂದ�ದ ಆa-Cೆ ಅನುಸ"_ದ 
�ಾನದಂಡಗಳನು  IS: 5182 ಮತು< CPCB �uಾರಸು �ಾ��ೆ. 

 

 

• ಸುತು%ವ�ದ �ಾ> ಗುಣಮಟ^ದ �ೇsಾದ _�ೆ<ೕಷ'ೆ 

 CಾBಯ�� ಅ_<ತ�ದ��ರುವ �ಾ�ನ7�ಾರಕಗಳ ಉಪ_~pCಾ6 ಸುತು<ವ"ದ CಾBಯ 

ಗುಣಮಟFವನು  Hೕ���ಾರPೆ �ಾಡ�ಾtತು ಅಂದ'ೆ, ಸಲ¸A @ೈಆ�ೆJೖh (SO2), 

�ೈcೊ�ೕಜN @ೈಆ�ೆJೖh (NO2), ಪk�ಕು7�ೇI �ಾ7ಟA (PM10& PM2.5) ಮತು< 
�ಾಬ�N �ಾ�ಾ�ೆJೖh (CO). 

 
Vೆv�ರಬH ಅ1ಾನತು�ೊಂಡ ಕಣ (PM10): ವಸp/�ೈCಾ"�ಾ/Cಾ�gೕಣ�ೆ- 100 µg/m3 

CPCB �ಾನದಂಡ�ೆ- 9ರುದZ1ಾ6 PM10 �ೌಲ7ಗಳನು  33.6-83.2 µg/m3 1ಾ7[<ಯ�� 
ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. ಗ"ಷ¶ �ೌಲ7ವನು  ಅಕ-ಲ�ೋI ನ�� �ಾಖ�ಸ�ಾ6�ೆ (AAQ6) ಮತು< 
ಬಂದA 1ಾh ನ�� ಕKಷ¶ �ೌಲ7 (AAQ 4). 
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�ೈL ಸ�ೆ�ಂ�ೆ� @ಾM�ಕH (PM2.5): PM2.5 �ೌಲ7ಗಳ? 16.9- 1ಾ7[<ಯ�� ಕಂಡುಬಂ%1ೆ 
ವಸp/�ೈCಾ"�ಾ/Cಾ�gೕಣ�ೆ- 60 µg/m3 CPCB �ಾನದಂಡ�ೆ- 9ರುದZ1ಾ6 33.8 µg/m3. ಗ"ಷ¶ 
�ೌಲ7ವನು  ಅಕ-ಲ�ೋIನ�� (AAQ 6) ಮತು< ಕKಷ¶ �ೌಲ7ವನು  ಬಂದA1ಾhನ�� (AAQ 4) 

�ಾಖ�ಸ�ಾ6�ೆ. 

 

ಸಲ�� �ೈಆ�ೆ�ೖ� (SO2): ವಸp/�ೈCಾ"�ಾ/Cಾ�gೕಣ�ೆ- 80 µg/m3 CPCB ಪಕ-�ೆ- 
9ರುದZ1ಾ6 4.1-10.6 µg/m3 ಅಂಶ SO2 �ೌಲ7ಗಳನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. ಗ"ಷ¶ 
�ೌಲ7ವನು  ಅಕ-ಲ�ೋI (AAQ 6) ಮತು< ಕKಷ¶ �ೌಲ7ಗಳನು  _1ಾ�m (AAQ 2) 

ಮತು< ದು!ಾK (AAQ 5) ನ�� �ಾಖ�ಸ�ಾ6�ೆ. 

 

UೈsೊQೕಜL �ೈಆ�ೆ�ೖ� (NO2):ವಸp/�ೈCಾ"�ಾ/Cಾ�gೕಣ�ೆ- 80 µg/m3 CPCB 

�ಾನದಂಡ�ೆ- 9ರುದZ1ಾ6 NO2 �ೌಲ7ಗಳನು  8.8-22.8 µg/m3 1ಾ7[<ಯ�� 
ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. ಗ"ಷ¶ �ೌಲ7ವನು  ಅಕ-ಲ�ೋI ನ�� (AAQ 6) ಮತು< ಕKಷ¶ �ೌಲ7ವನು  
_1ಾ�m ನ�� (AAQ 2) �ಾಖ�ಸ�ಾ6�ೆ. 

 

�ಾಬ�L 1ಾUಾ�ೆ�ೖ� (CO): ಪ"ಸರ ಸೂQµ ಪ��ೇಶಗಳ ವಸp/Cಾ�gೕಣ/ಪ��ೇಶಗBCೆ 4 
mg/m3 CPCB ಪ��ೇಶ�ೆ- 9ರುದZ1ಾ6 CO 1.0 mg/m3 6ಂತ ಕ�H ಎ�ಾ� Hೕ���ಾರPಾ 
�ೇಂದ�ಗಳನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. 

 

ಒcಾF'ೆ&ಾ6, ಎ�ಾ� Hೕ���ಾರPಾ ಸ~ಳಗಳ��ನ ಅKಲ �ಾ�ನ7�ಾರಕ ;ಾಂದ�Rೆಗಳ? ಅಧ7ಯನದ 

ಅವ,Cೆ 'ಾ()ೕಯ ಸುತು<ವ"ದ 1ಾಯು ಗುಣಮಟFದ �ಾನದಂಡಗB6ಂತ ಕ�H&ಾ6�ೆ. 
;ಾ�ಾನ71ಾ6, ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ ಸುತು<ವ"ದ CಾBಯ ಗುಣಮಟFವ
 ತೃ[<ಕರ1ಾ6�ೆ. 

 

0.6.3 ಶಬr ಪ�ಸರ 

ಪ�;ಾ<9ತ ಸು!ಾರPೆ ಮತು< ಅಗ�ೕಕರಣ ೕಜ�ೆಯ ದೃ(Ftಂದ, ಇಪ�Rೆ¹ದು (25) ಶಬ* 
KCಾ ಸ~ಳಗಳ�� �ೇತ�ದ Hೕ���ಾರPೆಯನು  �ೈCೊಳ^�ಾtತು. ಭೂ ಬಳ�ೆಯ �ಾದ", 
cಾ�UE ¤ೇದಕಗಳ? ಮತು< ಅ_<ತ�ದ��ರುವ DೋಡPೆಯ ಉದ*ಕೂ- ಇರುವ pರುವ
ಗಳನು  
ಆಧ"_ ಸ~ಳಗಳನು  ಆa- �ಾಡ�ಾ6�ೆ. 
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ಶಬr �ೇsಾದ _�ೆ<ೕಷ'ೆ 

 ಹಗ�ನ ಶಬ*ದ ಮಟFಗಳ? 49.5 -60.5 dB (A) 1ಾ7[<ಯ�� ಇರುವ
ದನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. 
�ೌ@ಾಪ
ರ (NQ 19) ಬB 60.5 dB(A) ನ ಗ"ಷ¶ ಶಬ* ಮಟFವನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< ಕKಷ¶ ಮಟF 
49.5 dB(A) ��ೕರಂಗಪಟFಣ�ೆ- ಸgೕಪದ���ೆ - Dೇವ6� ರ;ೆ<, NH/SH -19 (NQ 14). 'ಾp�ಯ ಶಬ*ದ 

ಮಟFಗಳ? 36.7 ರ 1ಾ7[<ಯ�� ಇರುವ
ದನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ - 45.1 �¥(ಎ). �ೋಗ B^-_ಂಧೂರು ರ;ೆ< 
(NQ 20) ಹp<ರ NH 34 ರ ಜಂQN ನ�� 45.1 dB(A) ಗ"ಷ¶ ಶಬ* ಮಟFವನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< 
��ೕರಂಗಪಟFಣ - Dೇವ6� ರ;ೆ<, NH/SH -19 ಬB ಕKಷ¶ 36.7 dB(A) ಅನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. (NQ 

14). 
 

0.6.4 Sೕ�ನ ಪ�ಸರ 

ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ�� Kೕ"ನ ಗುಣಮಟFದ �ೌಲ7�ಾಪನ ಒಳCೊಂ��ೆ. 
• Hೕ�ೆº Kೕ"ನ ಗುಣಮಟF (IS:2296) 
• ಅಂತಜ�ಲ ಗುಣಮಟF (IS:10500) 

 
�ೕ4ೆ� Sೕ�ನ ಗುಣಮಟ^ 

+ಾ�ಥgಕ �ೌಲ7�ಾಪನದ ಸಮಯದ��, ಒಂಬತು< (09) Hೕ�ೆº Kೕ"ನ �ಾದ"ಗಳನು  
ಗುರುpಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< �ೌತ-'ಾ;ಾಯKಕ ಮತು< Dೈ9ಕ KಯRಾಂಕಗBCಾ6 Kೕ"ನ 
ಗುಣಮಟFವನು  Kಣ�tಸಲು �ಾದ"ಗಳನು  ಸಂಗ�¯ಸ�ಾ6�ೆ. 

• pH �ೌಲ7ಗಳ? 7.42 "ಂದ 7.98 ರ ನಡು1ೆ ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ, ಇದು ಎ�ಾ� Hೕ�ೆº 
Kೕ"ನ �ಾದ"ಗಳ�� 6.5-8.5 ರ ವಗ� C gpಳCೆ ಇರುತ<�ೆ. 

• Kೕ"ನ ಬಣ�ವ
 10 - 100 #ಾ7DೆN ಘಟಕಗಳ ನಡು1ೆ ಬದ�ಾಗುತ<�ೆ, ಇದು 
300Hazen ನ ವಗ� C gp6ಂತ ಕ�H&ಾ6�ೆ. 

• ಒಟುF ಗಡಸುತನ (TH) �ೌಲ7ಗಳ? 120-390mg/L ನಡು1ೆ ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ. 
 

• ಒಟುF ಕರ6ದ ಘನವಸು<ಗಳ (TDS) ;ಾಂದ�Rೆಗಳ? 302 mg/L Kಂದ 1064 mg/L ವ'ೆCೆ 
ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ, ಇದು 1500mg/L ನ ವಗ� C gp ;ಾಂದ�Rೆ6ಂತ ಕ�H&ಾ6�ೆ.   

 

• BOD ;ಾಂದ�Rೆಗಳ? <1.0 mg/L Kಂದ 6 mg/L ವ'ೆCೆ ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ. #ೆ�§ನ BOD 

�ೌಲ7ಗಳ? ಗೃಹಬಳ�ೆಯ Rಾ7ಜ7 Kೕರನು  Hೕ�ೆº ಜಲಮೂಲ�ೆ- ಒಳನುಗು©ವ 

�ಾರಣ%ಂ�ಾ6ರಬಹುದು. Fe, Zn, As, Cr, Cd ಇRಾ7%ಗಳಂತಹ Dಾ�ನ �ೋಹಗಳ 

;ಾಂದ�Rೆಗಳ? C ವಗ�ದ gp6ಂತ �ೆಳ61ೆ. ಒcಾF'ೆ&ಾ6, Hೕ�ೆº Kೕ"ನ ಗುಣಮಟFವ
 
ತೃ[<ಕರ1ಾ6�ೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂ%�ೆ. 
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Uೆಲದ Sೕ�ನ ಗುಣಮಟ^ 

 ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ�� ಅಂತಜ�ಲ ಗುಣಮಟFವನು  Kಣ�tಸಲು, ಎಂಟು (08) 

�ಾದ" ಸ~ಳಗಳನು  ಗುರುpಸ�ಾ6�ೆ (lೋA 1ೆm ಗಳ?/Rೋ�ನ lಾ9ಗಳ?). 99ಧ 
ಮೂಲಗBಂದ ಸಂಗ�¯ಸ�ಾದ ಅಂತಜ�ಲ �ಾದ"ಗಳನು  �ೌತ-'ಾ;ಾಯKಕ ಮತು< Dೈ9ಕ 
KಯRಾಂಕಗBCಾ6 9�ೆ�ೕ(ಸ�ಾ6�ೆ. ಫ�Rಾಂಶಗಳನು  BIS �ೊಂ%Cೆ #ೋ�ಸ�ಾ6�ೆ: 
10500 ಕು�ಯುವ Kೕ"ನ �ಾನದಂಡಗಳ?. 9�ೆ�ೕಷPೆಯ ಸಂ�ಪ< 9ವರPೆಯನು  �ೆಳCೆ 
Kೕಡ�ಾ6�ೆ: 

•  pH �ೌಲ7ಗಳ? 7.1 "ಂದ 8.0 ರ ನಡು1ೆ ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ, ಇದು 6.5-8.5 ರ 
ಅ+ೇQ�ೕಯ gpಳCೆ ಇರುತ<�ೆ. 

•  ಎ�ಾ� �ಾದ"ಗಳ 1ಾಸ�ೆಯು ಆ�ೇ+ಾಹ�1ೆಂದು ಕಂಡುಬಂ%�ೆ. 
•  ಎ�ಾ� �ಾದ"ಗಳ ಬಣ�ವ
 1 #ಾ7DೆN 6ಂತ ಕ�Htರುತ<�ೆ (ಬಣ�ದ ಅ+ೇQ�ೕಯ ಮತು< 

ಅನುಮpಸುವ gp 5 ಮತು< 15 #ಾ7DೆN). 

•  ಒಟುF ಗಡಸುತನ (TH) �ೌಲ7ಗಳ? 110 mg/L - 390 mg/L ನಡು1ೆ 
ಬದ�ಾಗುp<ರುವ
ದನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. ಒಟುF ಗಡಸುತನದ ಅ+ೇQ�ೕಯ ಮತು< 
ಅನುಮpಸುವ gp ಕ�ಮ1ಾ6 200 mg/L ಮತು< 600 mg/L. 

•  ಒಟುF ಕರ6ದ ಘನವಸು<ಗಳ (TDS) �ೌಲ7ಗಳ? 280 mg/L Kಂದ 1043mg/L 

ನಡು1ೆ ವ7Rಾ7ಸ1ಾಗುವ
ದನು  ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. 
•  ಕರ6ದ ಕ¥yಣದ �ೌಲ7ಗಳ? 0.06 - 0.24 mg/L ನಡು1ೆ ಬದ�ಾಗುp<ರುವ
ದನು  

ಗಮKಸ�ಾ6�ೆ. ಕರ6ದ ಕ¥yಣದ ಅ+ೇQ�ೕಯ gp 0.3mg/L ಆ6�ೆ. 
•  cೆ�ೕe Hಟm ;ಾಂದ�Rೆಗಳ Hೕ�ನ @ೇcಾವ
 ಅ+ೇQ�ೕಯ gp6ಂತ �ೆಳ6ರುತ<�ೆ. 

BIS: 10500 �ಾನದಂಡಗBCೆ #ೋ�_ದ'ೆ ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ�� ಅಂತಜ�ಲದ 
ಗುಣಮಟFವ
 ತೃ[<ಕರ1ಾ6�ೆ. Kೕರನು  ಮ�ೆ, 1ಾ�ಜ7 ಮತು< ಕೃ( ಉ�ೆ*ೕಶಗBCೆ 
ಬಳಸಬಹುದು. ಸೂಕ< �bRೆJCೆ ಒಳಪ�_ದ ನಂತರ ಕು�ಯುವ ಉ�ೆ*ೕಶಕೂ- ಇದನು  
ಬಳಸಬಹುದು. 

 

0.6.5 ಭೂ ಪ�ಸರ 
ಭೂ ಬಳ�ೆ: ಉ�ೆ*ೕ�ತ DೋಡPೆಯ ಎರಡೂ ಬ%ಗಳ�� 10 bgೕ ಬಫA ಅನು  ರ�ಸ�ಾ6�ೆ. 
ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ನ ಒcಾF'ೆ ಭೂ ಬಳ�ೆ/ಭೂgಯ ಕವA ಅಂbಅಂಶಗಳನು  �ೋಷFಕ 
0.5 ರ�� �ೆಳCೆ Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 
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�ೋಷ^ಕ 0.5: ಭೂ ಬಳ�ೆ/2ೋ} ಕವ� ಅಂ� ಅಂಶಗಳ� 

4ಾAಂಡೂAN/4ಾAಂ� ಕವ� ಉದr (�ೕ.}ೕ) �ೇಖಡ�ಾರು (LU/LC) 

ಕೃ( ಭೂg 186.86 92.00 

ಬಂಜರು ಭೂg 10.16 5.00 

Kೕ"ನ �ೇಹ 1.22 0.60 

ರ;ೆ<ಗಳ? 1.01 0.50 

�ಾ�"ಗಳ? 3.85 1.90 

 

ಮ��ನ ಗುಣಮಟ^ : ಮ��ನ �ೌತ-'ಾ;ಾಯKಕ ಗುಣಲQಣಗಳನು  Kಣ�tಸಲು ಕೃ( ಪ��ೇಶಗಳ 
ಸgೕಪ9ರುವ ಆರು (06) ಸ~ಳಗBಂದ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯ ಉದ*ಕೂ- 99ಧ ಪ��ೇಶದ 
ಮ��ನ �ಾದ"ಗಳನು  ಸಂಗ�¯ಸ�ಾ6�ೆ. ಮ��ನ ಗುಣಮಟFದ 9�ೆ�ೕಷPೆಯ ಫ�Rಾಂಶಗಳನು  
�ೆಳCೆ Kೕಡ�ಾ6�ೆ: 

•  ಅಧ7ಯನದ ಪ��ೇಶದ ಉದ*ಕೂ- ಇರುವ ಮಣು� ;ಾ7ಂ� �ೆ�ೕ ಸ��ಾವ1ಾ6�ೆ. 
•  pH �ೌಲ7ಗಳ? 7.58 "ಂದ 8.35 ರವ'ೆCೆ ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ. 
•  9�ೆ�ೕ(_ದ �ಾದ"ಗಳ EC 110 µS/cm Kಂದ 324µS/cm ವ'ೆCೆ ಬದ�ಾಗುತ<�ೆ. 
•  ಮ��ನ �ಾದ"ಗಳ�� ಲಭ79ರುವ ಒಟುF ;ಾರಜನಕವ
 340 mg/kg Kಂದ 450 

mg/kg ವ'ೆCೆ ಬದ�ಾಗುತ<�ೆ. 
•  �ಾದ"ಗಳ��ನ ಒಟುF uಾ;ೆ¸ೕI ಗಳ? 54 mg/Kg Kಂದ 74mg/Kg ನಡು1ೆ 

ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ. 
•  �ಾದ"ಗಳ��ನ ಒಟುF ªcಾ7_ಯv 174 mg/Kg Kಂದ 230 mg/Kg ವ'ೆCೆ 

ಬದ�ಾಗುp<�ೆ ಮತು< Rೋಟ ಮತು< ಕೃ( ಉ�ೆ*ೕಶಗBCಾ6 ;ಾಕಷುF ಅವಶ7ಕRೆt�ೆ ಎಂದು 
ಕಂಡುಬಂ%�ೆ. 

0.6.6. \ೈ_ಕ ಪ�ಸರ  

 Dೈ9ಕ ಪ��ಾವದ �ೌಲ7�ಾಪನವ
 ;ಾ�ಾನ71ಾ6 ೕಜ�ಾ ;ೈI ನ �ೋA 

ಮತು< ಬಫA ಪ��ೇಶಗಳ�� ಇರುವ ಸಸ7ಗಳ? ಮತು< +ಾ��ಗಳ ಪkFಯನು  ಒಳCೊಂ�ರುತ<�ೆ. 
ಗುರುpಸ�ಾದ Dಾpಗಳನು  ನಂತರ IUCN lೆದ"�ೆ ವಗ�ಗಳ ಪkFಯ ಪ��ಾರ ಅವ
ಗಳ 
_~pಯನು  ಪ"�ೕ�ಸ�ಾಗುತ<�ೆ, ಅವ
ಗqೆಂದ'ೆ, ಸ~Bೕಯ, ಅB9ನಂ�ನ��ರುವ, ದುಬ�ಲ, 
ಅಪರೂಪದ, ಅK%�ಷF ಮತು< ;ಾಕಷುF pB%ಲ�. �ೆಲವ
 ಸಂದಭ�ಗಳ��, ಪ��ಾ�ತ uೈcೊ-
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;ಾ�ಾLಕ 9!ಾನಗಳನು  ಬಳ_�ೊಂಡು ಸಸ7ವಗ�ದ 9�ೆ�ೕಷPೆಯನು  ನ@ೆಸುವ
ದು 
ಅ+ೇQ�ೕಯ1ೆಂದು ಪ"ಗ�ಸ�ಾ6�ೆ. 
 
 ಈ Kೕಜ�ೆಯ �ಾಗ1ಾ6, ೕಜ�ೆಯ ರ;ೆ<Cಾ6 ಸಸ7 ಮತು< +ಾ��ಗಳ 
ಅಧ7ಯನವನು  ನ@ೆಸ�ಾ6�ೆ. ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA NH-150E Kಂದ ಮ#ಾ'ಾಷ)ದ 
'ಾಂಪ
ರ Cಾ�ಮದ ಬB Km 99.800 ನ�� +ಾ�ರಂಭ1ಾಗುತ<�ೆ ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕದ _ಂCೊ ೕ� 
Cಾ�ಮದ ಬB �ೊ�ೆCೊಳ?^ತ<�ೆ. �ಾ"@ಾA ಮ#ಾ'ಾಷ)ದ ;ೊ�ಾ�ಪ
ರ L�ೆ�, ಕಲಬುರ6 
(ಗುಲyಗ�), ಕ�ಾ�ಟಕದ &ಾದ6" ಮತು< 'ಾಯಚೂರು L�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ #ಾದು 
#ೋಗುತ<�ೆ. ಇದು #ೆ�ಾ§6 ಬಯಲು ಭೂಪ��ೇಶ ಮತು< ಕೃ( �ೇತ�ಗಳ ಮೂಲಕ 
#ಾದು#ೋಗುತ<�ೆ. 

@ಾQ\ೆ]^ ಪQ~ೇಶದ;< ಪ�ಸರ _�ಾನ ಮತು% zೕವ�ೈ_ಧAದ ಅಧAಯನ 

 ಅ_<ತ�ದ��ರುವ ಸಸ7 ಮತು< +ಾ��ಗಳ ಪ"ಸರ _~pಯನು  ಅಥ��ಾ��ೊಳ^ಲು 
lೇe �ೈN �ಾ¯pಯನು  ರ�ಸಲು ಮತು< �ೌಲ7�ಾಪನ �ಾಡಲು ಪ��ೇಶದ Dೈ9ಕ 
ಅಧ7ಯನವನು  ನ@ೆಸ�ಾ6�ೆ. 

 

 Dೈ9ಕ ಪ"ಸರದ Hೕ�ೆ ಸಂಭವKೕಯ ಪ"Pಾಮಗಳ?. ೕಜ�ೆಯ ರ; <ೆಯು NH 150 
E ನ�� ಮ#ಾ'ಾಷ) 'ಾಜ7ದ 'ಾಂಪ
ರ Cಾ�ಮದ ಬB Km 99.800 ನ�� +ಾ�ರಂಭ1ಾಗುತ<�ೆ 
ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕ 'ಾಜ7ದ _ಂCೊ ೕ� Cಾ�ಮದ ಬB �ೆ.ಎN/k.ಎe lಾಡ�A ನ�� 
�ೊ�ೆCೊಳ?^ತ<�ೆ. �ಾ"@ಾA ಮ#ಾ'ಾಷ)ದ ;ೊ�ಾ�ಪ
ರ, ಕಲಬುರ6 (ಗುಲyಗ�), ಕ�ಾ�ಟಕದ 
&ಾದ6" ಮತು< 'ಾಯಚೂರು L� �ೆಗಳ ಮೂಲಕ #ಾದು #ೋಗುತ<�ೆ. ಇದು #ೆ�ಾ§6 ಸಮತcಾFದ 
ಭೂಪ��ೇಶದ ಮೂಲಕ #ಾದು#ೋಗುತ<�ೆ, DೋಡPೆಯ ಉದ*ಕೂ- ಕೃ( �ೇತ�ಗಳ? ಮತು< 
ವನ7Lೕ9ಗಳ?, ಪ�ಮುಖ lೆಟFಗಳಂತಹ Kಬ�ಂಧಗಳನು  K"ೕ�ಸ�ಾಗುವ
%ಲ�. lೋ", Xೕ�ಾ 
ಮತು< ಕೃ�ಾ� ಈ DೋಡPೆಯನು  �ಾಟುವ ಪ�ಮುಖ ನ%ಗಳ?. 

 
ಹೂ_ನ ಅಧAಯನ  

99ಧ ಆ1ಾಸ;ಾ~ನಗಳ�� ಕKಷ¶ ಎ��ೆ �ಾ�@ಾ�I 9!ಾನವನು  ಬಳ_�ೊಂಡು ಸಸ7ವಗ�ದ 
�ಾದ"ಯನು  �ೈCೊಳ^�ಾtತು. ಅಧ7ಯನದ ಪ��ೇಶದ��ನ ಸಸ7ವಗ�ದ ;ಾಂದ�Rೆ ಮತು< 
ಸಮೃ%Zಯ ಪ��ಾ�ೕಕರಣ�ೆ- ಚತುಭು�ಜಗಳ? ಉಪಯುಕ<1ಾ61ೆ. Dೈ9ಕ 1ೈ9ಧ7Rೆಯ �ಾ¯pCಾ6 
ಸಂಗ�¯ಸ�ಾದ @ೇcಾವನು  ;ಾಂದ�Rೆ, ಆವತ�ನ, ಸಮೃ%Z ಮತು< �ಾನN-9ೕನA @ೈವ_�k 
ಇಂ@ೆEJ Cೆ ಪ"�ಾPಾತ±ಕ1ಾ6 9�ೆ�ೕ(ಸ�ಾ6�ೆ. cೆ�e, ª�ೆಗಳ? ಮತು< 6ಡಮೂ��ೆಗBCೆ 
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ಸಂಬಂ,_ದಂRೆ ಹೂ9ನ ಅಧ7ಯನಗಳ 9ವರ1ಾದ �ೌಲ7�ಾಪನವನು  ಅ!ಾ7ಯ 6 ರ�� 
Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 

 

@ಾQ�ಗಳ ಅಧAಯನ  
 ೕಜ�ಾ ಸಂಬಂ,ತ ಚಟುವk�ೆಗBಂದ #ೆ�§ನ ಮಟFದ ಅಡಚPೆCೆ ಒಳಪಡುವ ಅಧ7ಯನ 
ಸ~ಳದ�� pೕವ� ಸgೕ�ೆಗಳನು  ನ@ೆಸ�ಾ6ದು*, ಸ~ಳದ�� ತ�"ತ ಸgೕ�ೆಗಳನು  ನ@ೆಸ�ಾtತು. 
ೕಜ�ಾ ಪ��ೇಶದ��ನ 99ಧ +ಾ�� ಪ��ೇದಗಳ ಉಪ_~p/ಅನುಪ_~pಯ ಕು"Rಾದ ದRಾ<ಂಶವ
 
#ೆ�ಾ§6 �ೇರ ಮತು< ಪ'ೋQ ;ಾQ�ಗqಾದ cಾ��E ಗಳ?, ಸೂ�A ಗಳ?, ಸಗ� ಮತು< ಕ'ೆಗಳ 
ಆ!ಾರದ Hೕ�ೆ �ಾಖ�ಸ�ಾ6�ೆ. ಪ�ಕkತ �ಾ¯p, ಅಪ�ಕkತ ವರ%ಗಳ?, 1ೈಯb<ಕ ಸಂವಹನ 
ಮತು< ಹB^ಗ'ೊಂ%Cೆ ಅ�ೌಪ�ಾ"ಕ ಸಂದಶ�ನಗಳಂತಹ %�pೕಯ �ಾ¯p ಮೂಲಗಳನು  �ೇತ� 
ಅಧ7ಯನದ ಸಮಯದ�� ಸಂಗ�̄ _ದ +ಾ�ಥgಕ ದRಾ<ಂಶವನು  ಪ`ರಕ1ಾ6 ಗಣ�ೆCೆ 
RೆCೆದು�ೊಳ^�ಾ6�ೆ. 
 ಅ9-+ಾ��ಗಳ ಅಧ7ಯನವನು  (ಪ� ಸgೕ�ೆಗಳ?) pೕವ� ಅಧ7ಯನ�ಾ-6 
ಗುರುpಸ�ಾದ �ಾದ" ¥ಂದುಗಳ�� ನ@ೆಸ�ಾtತು. ಈ ಪ��ೇಶದ�� ಸಂಚ"ಸು1ಾಗ, 
ಪ�ಗಳನು  �ೇರ1ಾ6 �ೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥ1ಾ ಕ'ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುpಸ�ಾಗುತ<�ೆ. 
ಅಧ7ಯನದ ಪ��ೇಶದ ಮೂಲಕ ತಂಡವ
 ಚ�_�ಾಗ ಮತು< �ಾ7ಶುಯm ಅವ�ೋಕನಗಳನು  
ಸಹ �ಾಖ�ಸ�ಾ6�ೆ. 9ವರಗಳನು  ಅ!ಾ7ಯ 6 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 

 
ಅ>_ನಂaನ;<ರುವ/Oೆದ��ೆ�ರುವ ಮತು% ಸ̀>ೕಯ ಪQ2ೇದಗಳ� 

 uೆಬ�ವ" 2019 ರ�� +ಾ��ಗಳ ಅಧ7ಯನವನು  ಸಹ ನ@ೆಸ�ಾtತು. ಅಧ7ಯನದ 
ಸ~ಳದ ಸgೕ�ೆಯ ಸಮಯದ��, ಅಧ7ಯನದ ಪ��ೇಶದ�� ಮತು< ಸುತ<ಮುತ<�ನ &ಾವ
�ೇ 
lೆದ"�ೆ/ಸ~Bೕಯ Dಾpಗಳನು  ಗಮKಸ�ಾ6ಲ�. ಈ ಪ��ೇಶದ�� ಕಂಡುಬರುವ ಪ�ಮುಖ +ಾ�� 
ಪ��ೇದಗಳ�� ಒಂದು ಮಗ©A ¡ಸqೆಗಳ?. ಮ#ಾ'ಾಷ)ದ ;ೊ�ಾ�ಪ
ರ L�ೆ�, 'ಾಯಚೂರು, 
ಗುಲುyCಾ� ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕದ ಕೃ�ಾ� ನ%ಯ &ಾದ6" L�ೆ�ಗಳ? ಅ'ೆ ಜಲ1ಾ_ ಸ"ೕಸೃಪ, 
¡ಸqೆಗBCೆ #ೆಸರು1ಾ_&ಾ6�ೆ. ಈ ಪ��ೇಶವನು  ¡ಸqೆಗಳ ಸಂRಾ�ೋತ�p< 
ಪ��ೇಶ1ೆಂದು ಪ"ಗ�ಸ�ಾ6�ೆ. ¡ಸqೆಗಳ? IUCN ಅಥ1ಾ IW(P)A 1ೇqಾಪkFಯ VU 

ವಗ�ದ ಅ�ಯ�� ಬರುತ<�ೆ. ಆದ*"ಂದ ಈ ಪ��ೇಶದ�� ¡ಸqೆಗBCಾ6 ಸಮಗ� ಸಂರQPಾ 
ೕಜ�ೆಯನು  ಅXವೃ%Zಪ�ಸಲು ಆಳ1ಾದ ಅಧ7ಯನವನು  ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾ6�ೆ. 
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0.6.7 �ಾ1ಾzಕ ಆ��ಕ ಪ�ಸರ 

 ೕಜ�ೆಯ ರ;ೆ<ಯು ಮ#ಾ'ಾಷ)ದ ;ೊ�ಾ�ಪ
ರ L�ೆ� ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕ 'ಾಜ7ದ 
ಗುಲyಗ�, &ಾದ6" ಮತು< 'ಾಯಚೂರು L�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಸು�ಾರು 203.1 b.gೕ. 
ಪ�;ಾ<9ತ ರ;ೆ<ಯು ಮ#ಾ'ಾಷ) ಮತು< ಕ�ಾ�ಟಕ 'ಾಜ7ಗಳ ಆCೆ ೕಯ �ಾಗದ��ರುವ 
ಅಕ-ಲ�ೋಟ, ಆಳಂದ, ಶಹಪ
ರ, ಗುಲyಗ�, Dೇವ6� ಮತು< 'ಾಯಚೂರು ಮುಂRಾದ ಪ�ಮುಖ 
ಪಟFಣಗಳನು  ಸಂಪb�ಸುತ<�ೆ. ೕಜ�ೆಯ L�ೆ�ಗಳ ಸಂ�ಪ< ;ಾ�ಾLಕ-ಜನಸಂ�ಾ7 
9ವರವನು  �ೆಳ6ನ �ೋಷFಕ 0.6 ರ�� Kೕಡ�ಾ6�ೆ. 

 

�ೋಷ^ಕ 0.6: @ಾQ\ೆ]^ z4 <ೆಗಳ ಸ1ಾzಕ – ಜನಸಂ�ಾA _ವರ 

ವಸು%ಗಳ� �ೋ4ಾ<ಪ�ರು ಗುಲ��ಾ� �ಾದ�� Vಾಯಚೂರು 

ಜನಸಂ�ೆ7 951558 543147 1174271 234073 

�ಂಗ ಅನು+ಾತ 978 964 989 989 

ಮಕ-ಳ �ಂಗ ಅನು+ಾತ 919 930 951 936 

;ಾQರRೆ ಪ��ಾಣ(%) 82.80 82.30 51.83 77.65 

 

 

0.7: S1ಾ�ಣ ಮತು% �ಾ�ಾ�ಚರ'ೆಯ ಹಂತದ;<ನ ಪ�'ಾಮಗಳ� 
 

0.7.1 : ಮ��ನ ಗುಣಮಟ^ದ �ೕ4ೆ ಪ�'ಾಮ 

 ೕಜ�ಾ �ಾ"@ಾA ನ�� ಉತ»ನನದ ಸಮಯದ�� ಫಲವRಾ<ದ Hೕಲ±ಣು�/ಹೂ7ಮe 

ನಷFವ
 ಸಂಭ9ಸಬಹುದು, ಆದ*"ಂದ ಹೂ7ಮe ಅನು  ಒಳCೊಂ�ರುವ �ಾರಣ ಪದರವನು  
ಸಂರ�ಸಲು ಮತು< ಮಣ�ನು  ಮರುಬಳ�ೆ �ಾಡಲು �ಾಳL ಮತು< ಮು�ೆ ಚ§"�ೆಗಳನು  
RೆCೆದು�ೊಳ^lೇ�ಾಗುತ<�ೆ. ಉರುಳ?ವ ಸ~qಾಕೃp ಮತು< ಮqೆಯ pೕವ�Rೆtಂ�ಾ6 ಮ��ನ 
ಸ1ೆತ ಸಂಭ9ಸಬಹುದು. 'ೋಡಬೂ�� 1ಾ7[<ಯ�� ರ;ೆ<ಬ%ಯ��ರುವ ಹqೆಯ ಮರಗಳನು  
RೆCೆಯುವ
ದ"ಂದ ಸ1ೆತದ ಪ�ಮುಖ ಸಮ;ೆ7 ಸಂಭ9ಸಬಹುದು. RೆCೆದು#ಾಕು9�ೆಯು ಮ��ನ 
ಬಂಧನ ಮತು< ಮ��ನ ರಚ�ೆಯ ಅ_~ರRೆCೆ �ಾರಣ1ಾಗುತ<�ೆ, ಏ�ೆಂದ'ೆ bತು<#ಾಕು9�ೆಯು 
ಮಣ�ನು  ಸ�ಲCೊBಸುತ<�ೆ. ಮq Cೆಾಲದ�� ಚರಂ�ಗಳ 1ೇಗದ 1ೇಗ%ಂ�ಾ6 ಸ1ೆತ 
ಸಂಭ9ಸಬಹುದು. 
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0.7.2 : ಜಲ ಸಂಪನೂ3ಲಗಳ� ಮತು% Sೕ�ನ ಗುಣಮಟ^ದ �ೕ4ೆ ಪ�'ಾಮ 

ರ;ೆ<ಬ%ಯ�� Kೕರು ಸಂಗ�ಹ1ಾಗುವ
ದನು  ತ@ೆಯಲು, ಒಂಬತು< (09) ಪ�ಮುಖ ;ೇತು1ೆಗಳ? 
ಮತು< ಅರವRೆ¹ದು (65) �ಕ- ;ೇತು1ೆಗಳನು  ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾ6�ೆ, &ಾವ
�ೇ �ೊಡn ಮತು< 
�ಕ- ;ೇತು1ೆಗಳನು  bತು<#ಾಕ�ಾಗುವ
%ಲ� ಮತು< ಪ
ನK�g�ಸ�ಾಗುವ
%ಲ�. ¡ೕ"ಗಳ  

 

9ಷಯದ��, 290 lಾEJ ಕಲ�I� ಗಳನು  (#ೊಸ) ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾ6�ೆ. Hೕ�ೆ #ೇಳ�ಾದ ಅಡn 
ಒಳಚರಂ� ರಚ�ೆಗBCೆ (;ೇತು1ೆಗಳ? ಮತು< ಕಲ�I� ಗಳ?), �ೆಳ6ರುವ Kೕ"ನ ಸುರ�ತ 
ಹ"9ನ ಬCೆ© �ಾಳL ವ¯ಸ�ಾ6�ೆ. ;ೇತು1ೆಗಳ? ಮತು< ಕಲ�I� ಗಳಂತಹ �ಾ�e @ೆf�ೇG 

ರಚ�ೆಗಳನು  100 ವಷ�ಗಳ "ಟN� ಫ¼h Cಾ6 9�ಾ7ಸCೊBಸ�ಾ6�ೆ. ಹqೆಯ �ಾ�e 

@ೆf�ೇG ರಚ�ೆಗಳ ಪ
ನK��ಾ�ಣ ಮತು< #ೊಸದನು  Kg�ಸು1ಾಗ, ಸಂ�ಾರದ 
ಅಡಚPೆtಲ�ದ ಚಲ�ೆCೆ ಸ#ಾಯ �ಾಡಲು pರುವ
 ಅಗತ79�ೆ. ತ@ೆಗಟುF9�ೆಯನು  ತ[�ಸಲು 
ಮತು< ಸ1ೆತವನು  ತ@ೆಗಟFಲು ವಸು<ಗಳನು  ಒಳಚರಂ�Cೆ #ಾಕ�ಾಗುವ
%ಲ�. ಇದು ಜಲಚರ 
ಪ"ಸರವನು  ರ�ಸಲು ಸ#ಾಯ �ಾಡುತ<�ೆ. _� ರಚ�ೆಗBCೆ, Kೕ"ನ �ೆಳ�ಾಗದ ಕ@ೆCೆ 
ಸುರ�ತ ಹ"9Cೆ �ಾಳL ವ¯ಸ�ಾ6�ೆ. #ೆ�§ದ ಪ�QುಬZRೆ ಮತು< Rೈಲ ಮತು< 6�ೕe 

;ಾಂದ�Rೆಯ 9ಷಯದ�� K�ಾ�ಣ ಚಟುವk�ೆಗಳ? Hೕ�ೆº Kೕ"ನ ಗುಣಮಟFವನು  
RಾRಾ-�ಕ1ಾ6 ಹದCೆ�ಸಬಹುದು. 

 

0.7.3 : �ಾಯು ಗುಣಮಟ^ದ �ೕ4ೆ ಪ�'ಾಮ 
ರ;ೆ< K�ಾ�ಣವ
 ಮ��ನ ಅCೆಯು9�ೆ, lಾ7b¸�ಂ� ಮತು< �ಾಂb�ೕkಂ� ಅನು  ಒಳCೊಂ�ರುತ<�ೆ. 
K�ಾ�ಣ ಹಂತದ�� CಾBಯ Hೕ�ನ ಪ"Pಾಮಗಳ? ಭೂgಯ ಉತ»ನನ, lಾ7b¸��ಂ� ಮತು< 
K�ಾ�ಣ ;ಾಮ6�ಗಳ ;ಾಗPೆ ಇRಾ7%ಗBಂದ ಉಂcಾಗಬಹುದು, ಇದು 1ಾಯು �ಾ�ನ7ದ #ೆಚ§ಳ�ೆ- 
�ಾರಣ1ಾಗಬಹುದು. USEPA ಅXವೃ%Zಪ�_ದ CAL3QHCR �ಾದ"ಯನು  ಬಳ_�ೊಂಡು 
½76k¾ ಡeF ಎgಷN (FDE) �ಾದ" ಮತು< �ಾ&ಾ�ಚರPೆಯ ಹಂತವನು  ಬಳ_�ೊಂಡು 
K�ಾ�ಣ ಹಂತದ�� ಊ¯ಸ�ಾದ ಪ"Pಾಮಗಳನು  Kಣ�tಸ�ಾಗುತ<�ೆ. 
½7Lk¾ ಧೂBನ #ೊರಸೂಸು9�ೆಗಳ? (FDE):  1001849 ಟN ಗಳ?/ವಷ�ದ ಟN ಗಳ?/ವಷ�ದ 
PM10 ಮತು< 2226332 ಟN ಗಳ?/ವಷ�ದ PM100 95% EMP ದQRೆಂ%Cೆ ;ಾCಾ��ೆ ಮತು< 
ರ;ೆ<ಗಳ K�ಾ�ಣ ಮತು< ಅN �ೋh ಚಟುವk�ೆಗಳ ಸಮಯದ�� ಪ
76k¾ ಧೂBನ 

#ೊರಸೂಸು9�ೆCಾ6 K"ೕ�ಸ�ಾ6�ೆ. ೕಜ�ೆಯ. 
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CAL3QHCR �ಾದ": USEPA ಅXವೃ%Zಪ�_ದ �ಾದ"ಯನು  ೕಜ�ೆಯ �ಾ&ಾ�ಚರPೆಯ 

ಹಂತದ�� CಾBಯ ಗುಣಮಟFವನು  ಊ¯ಸಲು ಬಳಸ�ಾ6�ೆ. 2050 (ಅಂpಮ ವಷ�) K"ೕ�ತ 1ಾಹನಗಳ 

ಸಂ�ೆ7Cೆ �ೆಟF ಸK 1ೇಶವನು  ಪ"ಗ�_ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆCಾ6 CಾBಯ ಗುಣಮಟFದ 

�ೌಲ7�ಾಪನವನು  ನ@ೆಸ�ಾtತು. 2050 ರ�� CO ಯ ಗ"ಷ¶ ;ಾಂದ�Rೆಯು KN/TS lಾಡ�A Cಾ�ಮದ 

ಬB 3.16 ppm (3.60 mg/m3) ಆ6�ೆ. ಪ�;ಾ<9ತ ರ;ೆ< 9ಸ<ರPೆಯ ಸುತ<ಮುತ<�ನ ಬಹುRೇಕ ಪ��ೇಶಗಳ�� 
CO �ೌಲ7ಗಳ? 0.40 ppm Kಂದ 0.80 ppm (0.46 mg/m3 "ಂದ 0.92 mg/m3) ನಡು1ೆ ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ. 
1 ಗಂcೆCೆ 4 mg/m3 (3.49 ppm) 'ಾ()ೕಯ ಆಂ¥aಂI ಏA �ಾ��k ;ಾF�ಂಡh� (NAAQS) �ೊಂ%Cೆ 
#ೋ�_�ಾಗ, 2050 ರ ವಷ��ೆ- ಊ¯ಸ�ಾದ �ೌಲ7ಗಳ? ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ಬB Kಗ%ತ ಪ��ಾ�ತ 

gp6ಂತ �ೆಳ61ೆ. 2050 ರ�� PM2.5 ರ ಅಂ�ಾಜು �ೌಲ7ಗಳ? ಸ~ಳ%ಂದ ಸ~ಳ�ೆ- ಬದ�ಾಗುp<1ೆ. 2050 ರ�� 
PM2.5 ನ ಗ"ಷ¶ ;ಾಂದ�Rೆಯು KN/TS ಗ� Cಾ�ಮದ ಬB 54.59 µg/m3 ಆ6�ೆ. PM2.5 �ೌಲ7ಗಳ? 
20.21 "ಂದ 28.15 µg/m3 ವ'ೆCೆ ಪ�;ಾ<9ತ ೕಜ�ೆಯ 9ಸ<ರPೆಯ ಸುತ<ಮುತ<�ನ ಪ��ೇಶಗಳ�� 
ಬದ�ಾಗುತ<1ೆ. 24 ಗಂcೆಗಳ �ಾಲ 60 µg/m3 'ಾ()ೕಯ ಆಂ¥aಂI ಏA �ಾ��k ;ಾF�ಂಡh� 

(NAAQS) �ೊಂ%Cೆ #ೋ�_�ಾಗ, 2050 ವಷ��ೆ- ಊ¯ಸ�ಾದ �ೌಲ7ಗಳ? ಅಧ7ಯನ �ಾ"@ಾA ನ�� 
Kಗ%ತ ಪ��ಾ�ತ gp6ಂತ ಕ�H&ಾ6�ೆ. 

 

ಆ�ಾಗೂ7, ಸುತು<ವ"ದ CಾBಯ ಗುಣಮಟFದ Hೕ�ೆ ಪ"Pಾಮವ
 ಗಮ�ಾಹ�1ಾ6ರುವ
%ಲ�, 

ಏ�ೆಂದ'ೆ ಉತ�p<&ಾಗುವ ಧೂಳ? ಮತು< ಅKಲಗಳ? ಉ�ೆ*ೕ�ತ ಪ��ೇಶ�ೆ- _ೕgತ1ಾ6ರುತ<�ೆ ಮತು< 

EMP ನ�� 9ವ"_ದಂRೆ ಸೂಕ<1ಾದ Kಯಂತ�ಣ ಕ�ಮಗಳನು  ಅಳವ�_�ೊಳ?^ವ ಮೂಲಕ ಅದನು  

�ೋ��ೊಳ^�ಾಗುತ<�ೆ. ಆ�ಾಗೂ7, ಈ ಪ"Pಾಮವ
 ಸ~Bೕಯ1ಾ6�ೆ. 

 

0.7.4 : ಶಬ� ಗುಣಮಟ^ದ �ೕ4ೆ ಪ�'ಾಮ 
�ೆ'ೆಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ Hೕ�ೆ ೕಜ�ೆtಂದ ಶಬ* ಮಟFಗಳ ಪ"Pಾಮವ
 1ಾಹನಗಳ 
#ೆಚ§ಳ�ೊಂ%Cೆ K"ೕ�ತ1ಾ6�ೆ ಮತು< 1ಾಹನಗಳ 1ೇಗದ�� ಬದ�ಾಗುತ<�ೆ. K�ಾ�ಣದ 
ಸಮಯದ�� ಶಬZ �ಾ�ನ7ದ ಪ�ಮುಖ ಮೂಲಗq ಂೆದ'ೆ K�ಾ�ಣ ;ಾಮ6�ಗಳನು  K�ಾ�ಣ 
&ಾh� Cೆ ;ಾ6ಸುವ 1ಾಹನಗಳ ಚಲ�ೆ ಮತು< ಅಂಗಳದ��aೕ ಶಬ* ಉRಾ�%ಸುವ ಚಟುವk�ೆಗಳ?. 
#ೆ�§ನ ಶಬ* ಮಟFವನು  #ೊಂ%ರುವ K�ಾ�ಣ ಉಪಕರಣಗಳ?, ಎರವಲು ಪ@ೆದ ಪ��ೇಶಗಳ ಬB 
ವಸು<ಗಳನು  �ೋh �ಾಡುವ
ದು ಮತು< ;ಾ6ಸುವ
ದು K�ಾ�ಣ _ಬyಂ% ಮತು< ಪ��ೇಶದ��ನ 
ಇತರ �ಾನವರ Hೕ�ೆ ಪ"Pಾಮ ¥ೕರುತ<�ೆ. �ಾ&ಾ�ಚರPೆಯ ಹಂತದ�� ಶಬ*ದ ಪ��ಾವವನು  
FHWAModel ಬಳ_�ೊಂಡು ಊ¯ಸ�ಾ6�ೆ. 
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FHWA �ಾÀJ �ಾ@ೆ�ಂ�: uೆಡರm #ೈ1ೇ ಅ�±K;ೆ)ೕಷN (FHWA) ಶಬ* �ಾ@ೆ�ಂ� ತಂತ�ವನು  

ಬಳ_�ೊಂಡು ಭ9ಷ7ದ ಶಬ* ಮಟFವನು  ಊ¯ಸ�ಾ6�ೆ. ಶಬZದ ಮಟFವನು  ಎರಡು 9ಸ<ರPೆಗBCೆ 

ಊ¯ಸ�ಾ6�ೆ, ಅಕ-ಲ�ೋI-�ೆಎN/kಎe lಾಡ�A +ಾ�DೆEF 203.10 bgೕ ಉದ*ದ 99ಧ ವಷ�ಗBCೆ 

(2020, 2030, 2040 ಮತು< 2050) �ಾ7'ೇG 1ೇಯ ಎರಡೂ ಬ%tಂದ 500 gೕ ದೂರದ�� ೕಜ�ೆಯ 

ಸK 1ೇಶ�ೊಂ%Cೆ . ಅಂpಮ ವಷ��ೆ- (2050) ೕಜ�ೆಯ 09 cಾ�UE 9�ಾಗಗಳ�� ಶಬ* ಮಟFವನು  

ಊ¯ಸ�ಾ6�ೆ, K"ೕ�ತ �ೌಲ7ಗಳ? ಈ 1ಾ7[<ಯ��1ೆ: Leq %ನ:58.6 "ಂದ 64.1 ಮತು< Leq 'ಾp�: 58.5 

– 61.4 dB(A). K"ೕ�ತ ಶಬ*ದ ಮಟFಗಳ? Kಗ%ತ CPCB �ಾನದಂಡಗಳ ಒಳCೆ (1ಾ�ಜ7 ಪ��ೇಶ�ೆ- 65 

dB(A)) ಮತು< ಗುಣಮಟFವನು  ಸ�ಲ�ಮkFCೆ (55 dB(A) 'ಾp�ಯ ಸಮಯದ�� gೕ"�ೆ. ಮೂರು 

;ಾಲುಗಳ�� ೕಜ�ೆಯ�� ಅ1ೆನೂ7 +ಾ�ಂcೇಶN ಅನು  ಸೂ�ಸ�ಾ6�ೆ 5dB (A) ವ'ೆCೆ ಶಬ*ವನು  ಕ�H 

�ಾ�. 

 

0.7.5 : �ಾ1ಾzಕ-ಆ��ಕ ಪ�ಸರ 
ೕಜ�ೆಯ K�ಾ�ಣ ಮತು< �ಾ&ಾ�ಚರPೆಯ ಹಂತಗಳ�� ;ಾ�ಾLಕ-ಆS�ಕ ಪ"ಸರದ Hೕ�ೆ 

ಧ�ಾತ±ಕ ಪ"Pಾಮಗಳನು  K"ೕ�ಸ�ಾ6�ೆ. ೕಜ�ಾ ಪ��ೇಶದ ಸgೕಪದ ಸ~Bೕಯ"Cೆ ಹಲ1ಾರು ಕKಷ¶ 

ಚಟುವk�ೆಗಳ? ಮತು< ಉ�ೊ7ೕಗಗಳ? ಲಭ79ರುತ<1ೆ. ೕಜ�ೆಯು K�ಾ�ಣ ಹಂತದ�� ಅವ"Cೆ 

Lೕವ�ೋ+ಾಯದ ಅವ�ಾಶಗಳನು  ಒದ6ಸುತ<�ೆ. ೕಜ�ೆಯು ರ; <ೆ Dಾಲದ�� ಸು!ಾರPೆಗಳನು  ಒದ6ಸುವ 

ಮೂಲಕ ಅಧ7ಯನ ಪ��ೇಶದ ಸು!ಾ"ತ ;ಾ�ಾLಕ-ಆS�ಕ _~pCೆ �ಾರಣ1ಾಗುತ<�ೆ. ಭೂgಯ lೆ�ೆ 

ಏ"�ೆ&ಾಗುವ K"ೕ�ೆ ಇ�ೆ. ೕಜ�ೆಯು 99ಧ ಸ~ಳಗಳ?, ಹೂ��ೆಗಳ?, ಉ�ೊ7ೕಗಗಳ?, �Qಣ ಮತು< 

ಆ'ೋಗ7 ;ೇ1ೆಗBCೆ ಪ�1ೇಶವನು  #ೆ�§ಸುತ<�ೆ. 

 

0.8 : ಪ�ಸರ Sವ�ಹ'ಾ 6ೕಜUೆ  (EMP) 
99ಧ ಪ"ಸರದ KಯRಾಂಕಗಳ Hೕ�ೆ ಸಂಭವKೕಯ ಪ"Pಾಮಗಳ 9ವರ1ಾದ �ೌಲ7�ಾಪನವನು  

ಆಧ"_, ಪ"ಸರ Kವ�ಹPಾ ೕಜ�ೆಯನು  ತ&ಾ"ಸ�ಾಗುತ<�ೆ. ಪ"ಸರ Kವ�ಹPಾ ೕಜ�ೆಯ 

ಅ!ಾ7ಯದ�� ಪ�pಕೂಲ ಪ"Pಾಮಗಳನು  ಕ�H �ಾಡಲು ತ6©ಸುವ ಕ�ಮಗಳ?, ಹ_ರು lೆmF ಅXವೃ%Z / 

�ೆಡುRೋಪ
 �ಾಯ�ಕ�ಮವನು  ಅಳವ�ಸ�ಾ6�ೆ. ಈ ವರ%ಯ�� 9ವ"_ದಂRೆ ೕಜ�ೆಯ ನಂತರದ 

Hೕ���ಾರPೆ ಮತು< 9�ೆ�ೕಷPೆಯನು  �ೈCೊಳ^lೇಕು. _[_¥ K%�ಷFಪ�_ದ 99ಧ �ಾ�ನ7�ಾರಕಗಳ 

�ಾದ" ಮತು< ಪ"ೕ�ೆಯ ಆವತ�ನ, 9!ಾನವನು  ಅನುಸ"ಸ�ಾಗುತ<�ೆ. ಈ ೕಜ�ೆಯು ೕಜ�ೆಯ 
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ಉತ<ಮ ಪ"ಸರ Kವ�ಹPೆCೆ ಅಗತ71ಾದ ;ಾಂ_~ಕ ಅಗತ7Rೆಗಳ? ಮತು< ;ಾಂ_~ಕ ಬಲಪ�ಸು9�ೆಯನು  ಸಹ 

K%�ಷFಪ�ಸುತ<�ೆ. EMPare ನ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ?: 

 

• EMP ಅನು�ಾ¶ನ ಸಂ;ೆ~ 

• ಎಂ[[�HಂcೇಶN ನ Hೕ���ಾರPೆ 

• ಪ"ಸರ Kವ�ಹPೆಯ Hೕ�ೆ ತರlೇp 

• EMP ಅನು�ಾ¶ನ�ಾ-6 ಬDೆI 

NHAI ಯ ಪ"ಸರ Kವ�ಹPಾ �ೋಶ (EMC) EMP ಯ�� �ಾಖ�_ದಂRೆ ಉಪಶಮನ ಕ�ಮಗಳನು  

Hೕ���ಾರPೆ �ಾಡುತ<�ೆ ಮತು< �ಾಯ�ಗತCೊBಸುತ<�ೆ. EMP ಯ�� 9ವ"_ದಂRೆ ಜ1ಾlಾ*"ಗಳನು  

Kವ�¯ಸಲು ಈ EMC ಸಹ ಸಮಪ�ಕ1ಾ6 ಅ,�ಾರ #ೊಂ%ರlೇಕು. EMP ಯ ಸುಗಮ ಅನು�ಾ¶ನವನು  

ಖ�ತಪ�_�ೊಳ^ಲು, ೕಜ�ೆಯ ಪ�p+ಾದಕರು �ೋ�ೋಪೕ6 ಇ�ಾ�ೆ, ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆ, 'ಾಜ7 

�ಾ�ನ7ದಂತಹ 99ಧ ಸ�ಾ�" ಏDೆKJಗq rೆಂ%Cೆ ಸಹಕ"ಸlೇ�ಾಗುತ<�ೆ. Kಯಂತ�ಣ ಮಂಡB, 'ಾಜ7 

ಅರಣ7 ಇ�ಾ�ೆ, ª�ೕe ಇ�ಾ�ೆ ಮತು< ಇತರ ಸಂಬಂ,ತ ಇ�ಾ�ೆಗಳ?. 

 

0.9 : ಪ�ಸರ Sವ�ಹ'ಾ 6ೕಜUೆಯ ಅನು�ಾ ನ�ೆG �ೆಚ�ಗಳ�: 
EMP ಯ ಅನು�ಾ¶ನ�ೆ- �ಾಡ�ಾದ ಪ�ಮುಖ Kಬಂಧ�ೆಗಳ?: 
• ೕಜ�ೆಯ K�ಾ�ಣ ಹಂತದ��, 99ಧ K�ಾ�ಣ ಚಟುವk�ೆಗಳ? ಅಂದ'ೆ ಉತ»ನನ, �ೋ�ಂ�, 

ಇBಸು9�ೆ, 1ಾಹನಗಳ ಚಲ�ೆ ಇRಾ7%ಗBಂದ 1ಾಯು�ಾ�ನ7ವನು  #ೆ�§ಸ�ಾಗುವ
ದು ಮತು< %ನ�ೆ- 
ಮೂರು lಾ" Kೕರನು  �ಮುbಸುವ ಮೂಲಕ ತ6©ಸ�ಾಗುತ<�ೆ. ಬDೆI Kಬಂಧ�ೆ ರೂ. 21.90 ಲQಗಳನು  
ಇಎಂ[ಯ�� �ಾಡ�ಾ6�ೆ. 

• ಅ1ೆನೂ7 +ಾ�ಂcೇಶN: IRC ಪ��ಾರ ೕಜ�ೆಯ �ಾ"@ಾA ನ ಉದ*ಕೂ- ಮೂರು ;ಾಲುಗಳ ಅ1ೆನೂ7 

Rೋಟಗಳನು  ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾ6�ೆ: SP-21: 2009. ಸು�ಾರು 1,99,600 ಸಂ�ೆ7ಗಳ?. ಅ1ೆನೂ7 

+ಾ�ಂcೇಶN ನಂRೆ ಮರಗಳನು  �ೆಡlೇಕು. ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾದ ಅ1ೆನೂ7 ಸಸ7ಗqೆಂದ'ೆ ªಂಗg&ಾ [�ಾ cಾ, 

ಅ�yL&ಾ �ೆlೆyE, ಅ�yL&ಾ ಅಮ'ಾ, ಅDಾ�'ಾ�ಾF ಇಂ��ಾ, �ಾ7ಂ6uೆ'ಾ ಸೂ�ಸುವ
ದು, 

+ೆ�ೊFೕÁರv, _LLಯv ಕು7gK, @ೆ�ೊ�ೆEJ 'ೆL&ಾ, cೆ�ೊFೕ�ಾ Cಾ��ಂ�e, ಮುಂkಂ6&ಾ 

�ಾ7ಲಬು'ಾ, Uಕe lೆಂಘ�ೆKJe, Uಕe 'ೆ�L&ಾIÂ. . 
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• gೕ�ಯN +ಾ�ಂcೇಶN: +ಾ�DೆEF gೕ�ಯN ಅನು  +ಾ�ಂcೇಶN Cೆ ಸಹ ಬಳಸ�ಾಗುತ<�ೆ 

(ಎ�ಾ� TCS ನ�� 4 gೕ gೕ�ಯN ಅನು  ಒದ6ಸ�ಾ6�ೆ). ಮಧ7ದ Rೋಟವನು  ಎರಡು 

;ಾಲುಗಳ�� ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾ6�ೆ ಮತು< ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾದ Dಾpಗಳ ಸಂ�ೆ7 ಸು�ಾರು 1,33,200 

ಸಂ�ೆ7ಗಳ?. ೕಜ�ೆಯ�� ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾದ ಮಧ7ಮ ಸಸ7ಗqೆಂದ'ೆ lೌCೆK��ೆ� ಎ_�., lೌ¯K&ಾ 

ಪಪ`7�"&ಾ, �ಾ7_&ಾ UಸುF�ಾ, Cೆ±��ಾ ಅlೋ�"&ಾ, +ಾ�&ಾ�~&ಾ �ಾಂ6Áೕ�&ಾ, 

ಅ�ೊJÃೕK&ಾ ;ಾ-ಲ"e, �ೇಸ��K&ಾ ಇRಾ7%. ಮಧ7ಮ Rೋಟ�ೆ- EMP ಯ�� ಬDೆI 

ಹಂ��ೆ 466.2ಲQಗಳ?. 

• ಮqೆ Kೕರು �ೊಯು� (RWH): ಸು�ಾರು 812 ಸಂ. RHW #ೊಂಡಗಳನು  ರ;ೆ<ಯ ಎರಡೂ 

ಬ%ಯ�� 500 gೕ ಅಂತರದ�� ಪ�;ಾ<[ಸ�ಾ6�ೆ. ಪ�;ಾ<9ತ RWH ಗಳ? ಡ&ಾವನು  #ೊಂ%1ೆ. 

3.8 gೕ ಆಳ�ೊಂ%Cೆ 1.5 gೕ. ಅ�ೇ inEMP Cಾ6 162.4 ಲQಗಳ ಬDೆI 

Kಬಂಧ�ೆಯನು  �ಾಡ�ಾ6�ೆ. 

• ಮE/@ೆ¥�e/_ & � Rಾ7ಜ7 9�ೇ1ಾ": ೕಜ�ೆtಂದ ಉತ�p<&ಾಗುವ ಮE/#ೆಚು§ವ" 

ಭೂg ಮತು< _ & � Rಾ7ಜ7ದ ಪ��ಾಣವ
 8,75,446 ಕv ಆ6�ೆ. ೕಜ�ೆಯ 1ಾ7[<ಯ 

10 bgೕ 1ಾ7[<ಯ�� ಗುರುpಸ�ಾದ ಬಂಜರು ಭೂgಯ�� ಸಂಪ`ಣ� ಮE ಮತು< _ & � 

Rಾ7ಜ7ವನು  9�ೇ1ಾ" �ಾಡ�ಾಗುತ<�ೆ. ಅಂ�ಾಜು ¡ತ< ರೂ. 1022.08 ಲQಗಳನು  

ಇಎಂ[ಯ�� ಮE ಮತು< _ ಮತು< @ೆ�ೕeF ಅನು  ಸುರ�ತ1ಾ6 9�ೇ1ಾ" �ಾಡಲು 

ಒದ6ಸ�ಾ6�ೆ. 

• #ಾರು ಬೂ% ಬಳ�ೆ: ೕಜ�ೆCೆ #ಾರುಬೂ%ಯ ಅವಶ7ಕRೆ ಸು�ಾರು 60,53,724cum 

ಎಂದು ಅಂ�ಾLಸ�ಾ6�ೆ, ಇದು 2016 ರ u �ೈ ಆÄ ಅ,ಸೂಚ�ೆಯನು  ಸ"&ಾ6 

ಅಳವ�_�ೊಂಡು Kಣ�tಸ�ಾ6�ೆ. #ಾರುಬೂ%ಯು 187 bgೕ ದೂರದ��ರುವ ಟು7k�ೋ"N 

ಥಮ�m ಪವA +ಾ�ಂI Kಂದ ಲಭ79ರುತ<�ೆ. Hೕಲೂ"Kಂದ. ಅ�ೇ inEMP Cಾ6 

12,685.58 ಲQಗಳ ಬDೆI Kಬಂಧ�ೆಯನು  �ಾಡ�ಾ6�ೆ. 

• CSR ಚಟುವk�ೆಗBCೆ EMP ಬDೆI Kಬಂಧ�ೆಗಳನು  ರೂ.100.0 ಲQಗBCೆ ಮತು< CER 

ಚಟುವk�ೆಗBCೆ ರೂ.50.0 ಲQಗBCೆ Kಗ%ಪ�ಸ�ಾ6�ೆ 

• ೕಜ�ೆ K�ಾ�ಣ ಮತು< �ಾ&ಾ�ಚರPೆಯ ಹಂತಗಳ�� EMP ಅನು�ಾ¶ನ�ೆ- ಒಟುF ಬDೆI 

ರೂ. 195.76 �ೋkಗಳ? (GST@18% ;ೇ"ದಂRೆ). 


