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ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ 

1.0 ಪೋಠಿಕೆ 

ಮೆI ಖಯಾತಿ ಸ್ಟಸ ೋಲ್ಲ್ ಇೊಂಡಸ್ಟಸ ರೋಸ್ ಪ್ಾ ೈವೇಟ್ಸ ಲಿಮಿಟಡ್ ತನನ  ನೋೊಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯನುನ  ನಂ D 

33, 4ನೇ ಮುಖೆ  V V ಮೊಹಲೆ್ಲ  ಮೈಸೂರಿನಲೆಿ  ಇರುತು ದೆ 

ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವ ರೂಪ್ವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿಲೆ್ಲಟ್್ಸ  ರೋಲೆ್ಲ್ ್  ಪ್ರಾ ಡಕ್ಟ್ಸ ್  ಮತ್ತು  ಎಮ್ ಎಸ್  

ಪೈಪ್  ತಯಾರಿಕೆಯದಾು ಗಿರುತದೆ  ಮತ್ತು  ಸ್ದರಿ ಯೋಜನೆಯು EIA ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಮುೊಂದಿನ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಗಳ ಪ್ಾ ಕಾರ  ವಗ್ 3 (a) ಮೆಟಲಜಿ್ಕಲ್ಲ್ ಇೊಂಡಸ್ಟಸ ರ (ಫೆರಸ್ ಮತ್ತು  ರ್ನನ್-ಫೆರಸ್) 

ವಗ್ B1 ಅಡಿಯಲೆಿ  ಬರುತು ದೆ,. ಆದು ರಿೊಂದ ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನ್ಟಕದ SEIAA ನೊಂದ 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಅನುಮತಿಯನುನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತು ದೆ. 

ಮೆI ಖಯಾತಿ ಸ್ಟಸ ೋಲ್ಲ್ ಇೊಂಡಸ್ಟಸ ರೋಸ್ ಪ್ಾ ೈವೇಟ್ಸ ಲಿಮಿಟಡ್ ಇವರು ಪೆ್ರಟ್ಸ ಸಂಖೆ್ಯ  182-ಎ, 

ವಸಂತನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಾ ದೇಶ, 1 ನೇ ಹಂತ, ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲ  ಯಲೆಿ  M S ಬಿಲೆ್ಲಟ್ಸ್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ರೋಲ್್ಲ್  ಉತಾ ನನ ದ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಸಾಮರೆ್ಥ ್ವನುನ  15,000 ರಿೊಂದ 2,10,000 TPA ವರೆಗೆ ಮತ್ತು  

ಎೊಂ ಎಸ್ ಪೈಪ್ ಅನುನ  2,10,000 ಟನ್ ಗೆ  ಮತ್ತು   30 ಟನ್ ಹೊಸ್ ಇೊಂಡಕ್ಷನ್ ಫನೇ್ಸ್   ಸಾಥ ಪಿಸ್ಲು 

ಪ್ಾ ಸಾು ಪಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

2.0 ಯೋಜನಾ ವಿವರಣೆ 

ಮೆI ಖಯಾತಿ ಸ್ಟಸ ೋಲ್ಲ್ ಇೊಂಡಸ್ಟಸ ರೋಸ್ ಪ್ಾ ೈವೇಟ್ಸ ಲಿಮಿಟಡ್ ಇವರು M S ಬಿಲೆ್ಲಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು  ರೋಲ್್ಲ್  

ಉತಾ ನನ ದ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಸಾಮರೆ್ಥ ್ವನುನ  15,000 ರಿೊಂದ 2,10,000 TPA ವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ಎೊಂ ಎಸ್ ಪೈಪ್ 

ಅನುನ  2,10,000 ಟನ್ ಗೆ  ಮತ್ತು   30 ಟನ್ ಹೊಸ್ ಇೊಂಡಕ್ಷನ್ ಫನೇ್ಸ್   ಸಾಥ ಪಿಸ್ಲು ಪ್ಾ ಸಾು ಪಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಟೇಬಲ್ 1: ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಟ  ಸೈಟ್್ನ ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಸ. ವಿವರಗಳು ವಿವರಗಳು 

1. ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟ್ಸ  ಸ್ಥ ಳ ಪೆ್ರಟ್ಸ ಸಂಖೆ್ಯ  182-ಎ  
ವಸಂತನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಾ ದೇಶ,  
1 ನೇ ಹಂತ, ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲ   
ಕರ್ನ್ಟಕ 

2. ಉದೆು ೋಶಿತ ಯೋಜರ್ನ ಸ್ಥ ಳದಲೆಿ  ಭೂ 
ಬಳಕೆ 

ಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಗಳು ಸ್್ಕ ಿ ೋರ್ ಮಿೋಟರ್ 
ಗಳಲಿಿ   

1 ಕವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ 12006.67 

2 ಓಪ್ನ್ ಏರಿಯಾ  3138.38 

3 ಲೆ್ಲ ೊಂಡ್ ಸ್ಕ ೋಪ್ 4554.95 

ಒಟ್ಟಟ  20,000 
 

3. ಟೊಪೊ ಶಿೋಟ್ಸ ಸಂಖೆ್ಯ  57C/15,15  ಮತ್ತು  57G/2,3 

4. ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸ್ಟಥ ತಿಗಳು • ಸ್ರಾಸ್ರಿ ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣ ತೆ 160 C ನೊಂದ 340  

• ಸ್ರಾಸ್ರಿ. ವಾರ್ಷ್ಕ ಮಳೆ 780 ಮಿ.ಮಿೋ 
5. ಸ್ರಾಸ್ರಿ ಸ್ಮುದಾ  ಮಟಸ ಕ್ಕ ೊಂತ ಎತು ರ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಎತು ರ: 832 ಮಿೋ ಎೊಂಎಸ್ಎಲ್ಲ್  



ಕಡಿಮೆ ಎತು ರ: 827 ಮಿೋ ಎೊಂಎಸ್ಎಲ್ಲ್ 

6. ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜರ್ನ ತ್ಪಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಾ ದೇಶ  

7. ಹತಿು ರದ ರಸ್ು ಮಾಗ್ NH- 4 - ಬೊಂಗಳೂರು - ಮುೊಂಬೈ ಹೆದಾು ರಿ - 0.6 ಕ್ಮಿೋ (W) 

8. ಹತಿು ರದ ರೈಲ್ಲವ  ನಲ್ಲು ಣ ಹೆಗೆೆರೆ ರೈಲು ನಲ್ಲು ಣ - 16.4 ಕ್ಮಿೋ (S)  

9. ಹತಿು ರದ ಏರ್ ಪೊೋಟ್ಸ್ ಕೆೊಂಪೇಗೌಡ ಅೊಂತರಾರ್ಷಸ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲ್ಲು ಣ ಬೊಂಗಳೂರು 

- 80 ಕ್ಮಿೋ (SE)  
10. ಹತಿು ರದ ಗಾಾ ಮ / ಪ್ಾ ಮುಖ ಪ್ಟಸ ಣ ರ್ನಗೇನಹಳಿಿ  – 0.8 ಕ್ಮಿೋ (S) 

ದೇವನಹಳಿಿ  – 0.9 ಕ್ಮಿೋ (W) 
11. ಪ್ರಿಸ್ರ ಸೂಕ್ಷಮ  ವಲಯ 10 ಕ್.ಮಿೋ ತಿಾ ಜೆ ದ ವೆಾ ಪಿು ಯಲೆಿ  ಯಾವುದೂ ಇಲೆ  

12. ಹತಿು ರದ ಕಾಯಿು ರಿಸ್ಟದ / ಸಂರಕಿ್ತ 
ಕಾಡುಗಳು 

10 ಕ್.ಮಿೋ ತಿಾ ಜೆ ದ ವೆಾ ಪಿು ಯಲೆಿ  ಯಾವುದೂ ಇಲೆ  

13. ಐತಿಹಾಸ್ಟಕ / ಪ್ಾ ವಾಸ್ಟ ಸ್ಥ ಳಗಳು 10 ಕ್.ಮಿೋ ತಿಾ ಜೆ ದ ವೆಾ ಪಿು ಯಲೆಿ  ಯಾವುದೂ ಇಲೆ  

14. ಹತಿು ರದ ಜಲಮೂಲಗಳು ನೆಲಹಾಲು ಕೆರೆ  - 1.5 ಕ್ಮಿೋ (NW) 

ಪ್ರಲಸಂದಾ  ಕೆರೆ  - 4.6 ಕ್ಮಿೋ (SE) 
15. ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯವು ನೈಸ್ಗಿ್ಕ ಅಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ಈ 

ಪ್ಾ ದೇಶವು ತಿಳಿದಿಲೆ . ಭೂಕಂಪ್ನದಿೊಂದ, ಈ ಪ್ಾ ದೇಶವನುನ  

ಐಎಸ್ -1893 (ಭಾಗ -1) -2002 ರ ಪ್ಾ ಕಾರ ವಲಯ II ರ 

ಅಡಿಯಲೆಿ  ವಗಿೋ್ಕರಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಆದು ರಿೊಂದ, ಭೂಕಂಪ್ನದಿೊಂದ ಸೈಟ್ಸ ಸ್ಟಥ ರ ವಲಯವಾಗಿದೆ. 

 

ಟೇಬಲ್ 2: ಪರ ಸಾಾ ವಿತ ಯೋಜನೆರ್ ಗಾತರ  ಮತ್ತಾ  ಪರ ಮಾಣ 

ಸ. ವಿವರಗಳು ವಿವರಗಳು 

1 ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟಸ  ಭೂಮಿಯ 

ಅವಶೆ ಕತೆ 

ಅಸ್ಟು ತವ ದಲೆಿರುವ ಪ್ಾ ಸಾು ಪಿತ ಒಟ್ಟಸ  

20,0000 - 20,000 

2 ಒಟ್ಟಸ  ನೋರಿನ ಅವಶೆ ಕತೆ ಮತ್ತು  

ಮೂಲ 

ಒಟ್ಟಸ  ನೋರಿನ ಅವಶೆ ಕತೆ - 60.5 KLD 

ಮೂಲ: ಕೆಐಎಡಿಬಿ  

ಅಸ್ಟು ತವ ದಲೆಿರುವ ಪ್ಾ ಸಾು ಪಿತ ಒಟ್ಟಸ  

5.5 55 60.5 

3 ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಸಾಮರೆ್ಥ ್ 2,10,000 TPA 

ಅಸ್ಟು ತವ ದಲೆಿರುವ ಪ್ಾ ಸಾು ಪಿತ ಒಟ್ಟಸ  

15,000 TPA  1,95,000 TPA 2,10,000 TPA 

4 ಒಟ್ಟಸ  ವಿದೆ್ದ ತ್ ಅವಶೆ ಕತೆ ಮತ್ತು  

ಮೂಲ 

ವಿದೆ್ದ ತ್ ಅವಶೆ ಕತೆ: 30,000 KVA 

ಮೂಲ: ಬಸಾಕ ೊಂ 

DG: 1X250 KVA ಮತ್ತು  1X500 KVA 

5 ಮಾನವಶಕ್ು  ಅಸ್ಟು ತವ ದಲೆಿರುವ ಪ್ಾ ಸಾು ಪಿತ ಒಟ್ಟಸ  

40 160 200 

6 ಯೋಜನೆಯ ಅೊಂದಾಜು ವೆಚಿ   108.55 ಕೋಟಿ 

 

3.0 ಅಸ್ಾ ತಿ ದಲಿಿರುವ ಪರಿಸರ ಸನಿಿ ವೇಶ 

 

ಬೇಸೆ್ ೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಧೆ ಯನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  ಸುತ್ತು ವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಸ  ಯೋಜನೆಯ 



ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆಿ  ಉತಾ ತಿು ಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾರಾೊಂಶ (ಅಕಸ ೋಬರ್ ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ೊಂಬರ್ 

2021). 

3.1 ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ ದ ಸಿ್ ತಿ 

ಫಲಿತ್ಪೊಂಶಗಳಿೊಂದ, ಎಲೆ್ಲ  ಅಧೆ ಯನದ ಸ್ಥ ಳಗಳಲೆಿನ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ತು  NOx ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದಂತೆ ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಸ ವು ಸ್ಟಪಿಸ್ಟಬಿ ನದಿ್ಷ್ಸ ಪ್ಡಿಸ್ಟದ ಅನುಮತಿಸುವ 

ಮಿತಿಯಲೆಿದೆ ಎೊಂದ್ದ ಗಮನಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

3.2 ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ  ಮಟಟ ಗಳು 

ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬು  ಮಟಸ ಗಳ ಅಧೆ ಯನವನುನ  11 ಸ್ಥ ಳಗಳಲೆಿ  ನಡೆಸ್ಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಗೋಡೆ, ಕಟಸ ಡ 

ಅರ್ಥವಾ ಇತರ ಧವ ನ ಪ್ಾ ತಿಬಿೊಂಬಿಸುವ ಮೂಲಗಳಿೊಂದ ನೆಲದ ಮಟಸ ದಿೊಂದ 1.5 ಮಿೋ ಎತು ರದಲೆಿ  

ಒೊಂದ್ದ ಗಂಟಯ ಮಧೆ ೊಂತರದಲೆಿ  ಶಬು  ಮಟಸ ವನುನ  ಅಳೆಯಲು ಧವ ನ ಮಟಸ ದ ಮಿೋಟರ್ ಅನುನ  

ಬಳಸ್ಲ್ಲಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಫಲಿತ್ಪೊಂಶಗಳು ನದಿ್ಷ್ಸ ಪ್ಡಿಸ್ಟದ ಸ್ಟಪಿಸ್ಟಬಿ ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲೆಿದೆ 

ಎೊಂದ್ದ ಗಮನಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

3.3 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ 

10 ಕ್. ಮಿೋ ವೆಾ ಪಿು ಯಲೆಿ  ಯಾವುದೇ ರಾರ್ಷಸ ರೋಯ ಉದೆಾ ನ, ವನೆ ಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣೆ  ಮತ್ತು  

ವನೆ ಜಿೋವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಾ ದೇಶ ಇರುವುದಿಲೆ .  

 

3.4 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರ 

• ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆಿ  ಮತ್ತು  ಪ್ಕಕ ದಲೆಿ  ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ಸಾಥ ನವಿಲೆ . ಯೋಜನೆಯಲೆಿ  

ಯಾವುದೇ ಪುನವ್ಸ್ತಿ ಇಲೆ . 

• ಈ ಯೋಜನೆಯು 200 ಜನರಿಗೆ ಉದೆ್ ೋಗವನುನ  ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ನೇರವಾಗಿ 

ಉದೆ್ ೋಗದಲೆಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾನವಶಕ್ು  ನುರಿತ ವಗ್ಕೆಕ  ಸೇರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಆಯಾ ವಿತರಣೆ 

/ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸುತು ದೆ. ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹ್ತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದೆ ತೆ 

ನೋಡಲ್ಲಗುವುದ್ದ. 

 

4.0 ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ತಗಿ್ಗ ಸುವಿಕೆರ್ ಕರ ಮ 

ಈ ಅಧೆ್ಯಯವು ಮಾಲಿನೆ  ಮೂಲಗಳ ದಾಸಾು ನು ಮತ್ತು  ವಿವರಿಸ್ಟದ ಬೇಸ್್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯ 

ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್ಲ ಅಧೆ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆಿನ ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ MS ಬಿಲೆ್ಲಟ್ಸ್ಗಳು, TMT ಬಾರ್್ಗಳು, ರೋಲ್್ಲ್  

ಉತಾ ನನ ಗಳು ಮತ್ತು  MS ಪೈಪ್್ಗಳ ಘಟಕದಿೊಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಮೌಲೆಮಾಪ್ನವನುನ  ಒದಗಿಸುತು ದೆ.  

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸುವ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ, ಪ್ಾ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದು ರೆ ತಗೆಿ ಸ್ಲು ಸೂಕು  ನಧ್ಯ್ರ ತೆಗೆದ್ದಕಳಿಲು ಇದ್ದ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಪ್ಾ ಮಾಣ ಮತ್ತು  



ಪ್ಾ ಭಾವದ ಪ್ರಾ ಮುಖೆ ತೆಯ ನಡುವಿನ ವೆ ತೆ್ಪ ಸ್ವನುನ  ಪ್ಾ ಶಂಸ್ಟಸ್ಬೇಕು ಎೊಂದ್ದ ಸೂಚ್ಚಸ್ಬಹುದ್ದ. 

ಆದು ರಿೊಂದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಮೌಲೆ ದ ತಿೋಪು್ಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್ಲ ವೆಾ ಪ್ಕತೆ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ಾ ಮಾಣವನುನ  ಸಾಮಾನೆ ೋಕರಿಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ. ನೆಟ್ಸ್ವಕ್ಟ್್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗಳ 

ನಮಾ್ಣವು ಜಲವಿಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ವೆ ವಸ್ಥಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ 

ಮಧೆ ಸ್ಟಥ ಕೆಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಟಗಬಹುದಾದ ಸೂಕು  ಮಟಸ ದ ಅಪ್ರಯಗಳನುನ  ನದಿ್ಷ್ಸ  ಮಟಸ ಕೆಕ  

ತರುತು ದೆ. ಪ್ರಿಸ್ರದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಲದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು, ಗಾಳಿ, ಶಬು , ನೋರು, ಭೂಮಿ 

ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಅೊಂಶಗಳು. 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮ ನಧ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ MS ಬಿಲೆ್ಲಟ್ಸ್ಗಳು, TMT ಬಾರ್್ಗಳು, ರೋಲ್್ಲ್  

ಉತಾ ನನ ಗಳು ಮತ್ತು  MS ಪೈಪ್್ಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಯಿೊಂದ ಹೊರಹೊಮುಮ ವ ಪ್ಾ ಭಾವವನುನ  

ಅರ್ಥ್ಮಾಡಿಕಳಿಲು ಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಲಭೆ ವಿರುವ ಉಪ್ಕರಣಗಳಲೆಿ  ಒೊಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ನಧ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ಉದೆು ೋಶವು ಪ್ಾ ಸಾು ಪಿತ ಅಭಿವೃದಿಿಯಿೊಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಸಂಭಾವೆ  

ಪ್ರಿಸ್ರಿೋಯ ಸ್ಮಸೆ್ ಗಳನುನ  ಮುೊಂಗಾಣುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ವಿರೆ್ನ ಸ್ದ 

ಹಂತದಲೆಿ  ಅವುಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದ್ದ. ಸಾಮಾನೆವಾಗಿ, ಪ್ರಿಸ್ರಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  

ಪ್ರಾ ರ್ಥಮಿಕ ಅರ್ಥವಾ ದಿವ ತಿೋಯಕ ಎೊಂದ್ದ ವಗಿೋ್ಕರಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಪ್ರಾ ರ್ಥಮಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ನೇರವಾಗಿ 

ಯೋಜನೆಯಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಟಗುತು ವೆ, ದಿವ ತಿೋಯಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ಾ ೋರಿತವಾಗಿದ್ದು , 

ಉದೆು ೋಶಿತ ಕಾ ಮದಿೊಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥ್ಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  

ಬದಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗಳನುನ  ವಿಶಿಷ್ಸ ವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದೆ.  

5.0 ಪಯಾಯರ್ಗಳ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವ ರೂಪ್ವು MS ಬಿಲೆ್ಲಟ್ಸ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ 

ಯೋಜನೆಯು 3(ಎ) ವಗ್ದ ಮೆಟಲಜಿ್ಕಲ್ಲ್ ಇೊಂಡಸ್ಟಸ ರ (ಫೆರಸ್ ಮತ್ತು  ರ್ನನ್-ಫೆರಸ್) ಅಡಿಯಲೆಿ  

ಬರುತು ದೆ. ರಾಜೆ  ಮಟಸ ದ ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ಾ ಭಾವ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ, ಕರ್ನ್ಟಕದಿೊಂದ ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಅನುಮತಿ ಯನುನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತು ದೆ.  

ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯು MoEF & CC ಕಚೇರಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ಾ ಕಾರ ಸಾವ್ಜನಕ 

ಸ್ಮಾಲೋಚನೆಯನುನ  ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತು ದೆ, ಆದು ರಿೊಂದ ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ 

ಸಾವ್ಜನಕ ಸ್ಲಹೆಯ ಅಗತೆ ವಿದೆ. 

ಪುನವಯಸತಿ ಕ್ಷರ ಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆಿಯುವುದರಿೊಂದ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪುನವ್ಸ್ತಿ ಕ್ಾ ಯೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲೆ . 

 

6.0 ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರ ೋಗಾರ ಾಂ 

ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಿಸ್ರ ನವ್ಹಣೆಗೆ ಗಾಳಿ, ನೋರು, ಶಬು  ಮತ್ತು  ಮಣ್ಣಣ ನಂತಹ ಪ್ರಿಸ್ರದ 

ನಯತ್ಪೊಂಕಗಳ ನಯಮಿತ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಮಾಲಿನೆ  ನಯಂತಾ ಣ ಸೌಲಭೆ ಗಳು ಮತ್ತು  



ಸಾಥ ವರದಲೆಿನ ಸುರಕ್ಷತ್ಪ ಕಾ ಮಗಳ ಕಾಯ್ಕ್ಷಮತೆ ಮುಖೆವಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿೊಂದ, ಪ್ರಿಸ್ರ ಮತ್ತು  

ಸುರಕ್ಷತ್ಪ ಕೋಶವು ರಾಜೆ  ಮಾಲಿನೆ  ನಯಂತಾ ಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ಕೊಂದಾ  ಮಾಲಿನೆ  ನಯಂತಾ ಣ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅವಶೆ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು  ನೋರಿನ ಮಾಲಿನೆ ಕಾರಕಗಳ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯನುನ  ಮತ್ತು  ಘನ/ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ತೆ್ಪ ಜೆ  ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನುನ  ನವ್ಹಿಸುತು ದೆ. 

ಕೋಷಟ ಕ 6.1 ಯೋಜನೆರ್ಲಿಿ  ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ನಿಮಾಯಣ ಹಂತ 

ಕರ .ಸಂ 
ಸಂಭಾವೆ ್

ಪರಿಣಾಮ 
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ್ಕರ ಮ 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್್ಗಾಗ್ಗ್

ನಿರ್ತಾಂಕಗಳು 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್್

ಆವತಯನ 

1 
ವಾಯು್

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 

ಎಲ್ಲಾ  ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾ ಸ 

ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಾ  

ನಿರ್ಿಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. 

ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಕೈಪಿಡಿಗಳು / 

ದಾಖಲೆಗಳ 

ಯಾದೃಚ್ ಚೆಕ್ಟ್ 

ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು 

ಆರ್ತ್ಿಕ 

ವಾಹನ ಪರ ಯಾಣರ್ನ್ನು  

ಸಾಧ್ಾ ವಾದಷ್ಟಟ  

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು 

ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೈಟ್ ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್್ಸ 

ಮತ್ತತ  ನಿರ್ಮಿಣ 

ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ 

ಸಮಯದಲ್ಲಾ  

ಆರ್ತ್ಿಕ 

ಮುಚಿ್ಚ ದ ಪಾತ್ರರ ಗಳಲ್ಲಾ  

ಸಂಗರ ಹವಾಗಿರುರ್ 

ಯಾವುದೇ ಒಣ, ಧೂಳಿನ 

ರ್ಸ್ತತ ಗಳು 

ಧೂಳಿನ ರ್ಸ್ತತ ಗಳ 

ತ್ರರೆದ ಪಾತ್ರರ ಗಳು. 

ನಿರ್ಮಿಣ 

ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ  

ಆರ್ತ್ಿಕ 

ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ರ್ಮಡಲು 

ಉದೆದ ೀಶತ್ ಘಟಕದ 

ಆರ್ರಣದಲ್ಲಾ  ಸ್ತತ್ತತ ರ್ರಿದ 

ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ . 

ಸ್ತತ್ತತ ರ್ರಿದ ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟಟ ವು PM10, 

SOx & NOx ನ 

ರ್ಮನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ 

ಸಿಪಿಸಿಬಿ / ಕೆಎಸಿಿ ಸಿಬಿ 

ಅರ್ಶ್ಾ ಕತ್ರಯ 

ಪರ ಕಾರ ಅಥವಾ 

ರ್ಮಸಿಕ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಯಾವುದು 

ಮೊದಲ್ಲನದು 

2 ಶಬು  

ಸಿದಧ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ 

ರ್ಯಸ್ಿ ನ ಜೊತ್ರಗೆ ಎಲ್ಲಾ  

ಶ್ಬ್ದ  ಉತಿ ರ್ದಸ್ತರ್ 

ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳ 

ಸಥ ಳದ ಪಟಿಟ . 

ಸ್ಲಕರಣೆಗಳ 

ದಾಖಲ್ಲಗಳು, ಶಬು  

ಓದ್ದವಿಕೆ 

ನಮಾ್ಣ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲೆಿ  

ನಯಮಿತವಾಗಿ 

ಉತ್ತ ಮ ಕಾಯಿ 

ಕರ ಮದಲ್ಲಾ  

ನಿರ್ಿಹಿಸಬೇಕಾದ 

ಉಪಕರಣಗಳು. 

ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಮಯದ 

ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

ದೈನಂದಿನ 

ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

ರಾತ್ರರ  ಕೆಲಸ 

ರ್ಮಡುವುದನ್ನು  

ತ್ಪಿಿ ಸಬೇಕು. 

ಸೈಟ್ಸ ಕೆಲಸ್ದ 

ಅಭೆಾ ಸ್ ದಾಖಲ್ಲಗಳು, 

ಶಬು  ಓದ್ದವಿಕೆ 

 

ನಮಾ್ಣ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲೆಿ  

ಆವತ್ಕ 

 
ಶ್ಬ್ದ ರ್ನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ರ್ಮಡಲು ಮತ್ತತ  ರ್ಮನರ್ 

ಆರೀಗಾ ದ ಮೇಲೆ ಅದರ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ರ್ಮಡಲು ಉತ್ತ ಮ ಕಾಯಿ 

ಪದಧ ತ್ರಗಳನ್ನು  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ 



ಅಗತ್ಾ ವಿಲಾ ರ್ದದಾದ ಗ 

ಯಾವುದೇ 

ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳು 

ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಾ ಲಾ . 

ಮಫೆರ್್ಗಳು / 

ಆವರಣಗಳು 

ಸ್ಥ ಳದಲೆಿರಬೇಕು 

ಉಪ್ಕರಣಗಳ 

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು. 

ದೊಡಡ  ಎಾಂಜಿನ್ಸ ಗಳಲ್ಲಾ  

ಅಕೌಸಿಟ ಕ್ ಮಫ್ಾ ರ ಗಳು / 

ಆರ್ರಣಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇಕು 

ಸಾಾ ಟ್ಸ ಶಬು  

ರೆಕಾಡಿ್ೊಂಗ್ 

ಸ್ಟಪಿಸ್ಟಬಿ / ಕೆಎಸ್ಟಾ ಸ್ಟಬಿ 

ಪ್ಾ ಕಾರ 

ಸಸಾ  ಆರ್ರಣದೊಳಗಿನ 

ಸ್ತತ್ತತ ರ್ರಿದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಾ  

ಶ್ಬ್ದ ರ್ನ್ನು  ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ 

ರ್ಮಡಬೇಕು. 

ಸ್ಲಕರಣೆಗಳ 

ದಾಖಲ್ಲಗಳು / 

ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಯಾದೃಚ್ 

ಚೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗಳು 

ನಮಾ್ಣ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲೆಿ  

ಆವತ್ಕ 

ಎಲ್ಲಾ  ಉಪಕರಣಗಳು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾ ಸ 

ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಾ  

ಕಾಯಿನಿರ್ಿಹಿಸ್ತತ್ತ ವೆ. 

ವಾಹನ್ಪ್ಾ ಯಾಣಗಳನುನ ್

ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟಸ ್

ಕಡಿಮೆಗಳಿಸ್ಬೇಕು 

ವಾಹನ ದಾಖಲ್ಲಗಳು ನಮಾ್ಣ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲೆಿ  

ಆವತ್ಕ 

3 ಮಣ್ಣಣ ನ್ಸ್ವಕಳಿ 

ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸಲ್ಲದ 

ಗಡಿಗಳಲ್ಲಾ  ಉಳಿಯುರ್ 

ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಣ 

ಸಥ ಳದ ವಿಸಿತ ೀಣಿರ್ನ್ನು  

ಕಡಿಮೆ ರ್ಮಡಿ 

ಯೋಜಿತ್ದಾಖಲ್ಲಯ್

ಪ್ಾ ಕಾರ್ನಮಾ್ಣ್

ಸೈಟ್ಸ್ಗಡಿಗಳನುನ ್

ವಿಸ್ು ರಿಸ್ಲ್ಲಗಿಲೆ ್/್

ಉಲೆೊಂಘಿಸ್ಟಲೆ . 

 

ನಮಾ್ಣ್

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲೆಿ ್

ಆವತ್ಕ 

4 
ತೆ್ಪ ಜೆ ್

ನವ್ಹಣೆ 

ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ್ನಮಾ್ಣ್

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ್

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ್

ಪ್ಾ ತಿಯೊಂದ್ದ್

ತೆ್ಪ ಜೆ ವನುನ ್ಗುರುತಿಸುವ್

ಮತ್ತು ್ನರೂಪಿಸುವ್

ತೆ್ಪ ಜೆ ್ನವ್ಹಣಾ್

ಯೋಜನೆಯನುನ ್

ಕಾಯ್ಗತಗಳಿಸ್ಟ್ಮತ್ತು ್

ಉದಭ ವಿಸುವ್

ಪ್ಾ ತಿಯೊಂದ್ದ್

ತೆ್ಪ ಜೆ ವನುನ ್

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದ್ದ,್

ನವ್ಹಿಸುವುದ್ದ್ಮತ್ತು ್

ವಿಲೇವಾರಿ್ಮಾಡುವ್

ವಿಧ್ಯನಗಳನುನ ್ಇದ್ದ್

ಗುರುತಿಸುತು ದೆ.. 

  

5 

ವಾಡಿಕೆಯಲೆದ್

ಘಟನೆಗಳು್

ಮತ್ತು ್ಆಕಸ್ಟಮ ಕ್

ಬಿಡುಗಡೆಗಳು 

ಸಂಭವನೋಯ್ತ್ತತ್ತ್್

ಪ್ರಿಸ್ಟಥ ತಿಗಳು್ಮತ್ತು ್

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ್

ತಡೆಗಟಸ ಲು್/್

ಮಿತಿಗಳಿಸ್ಲು್

ಅಗತೆ ವಾದ್ಕಾ ಮಗಳನುನ ್

ಪ್ರಿಗಣ್ಣಸ್ಟ,್ರೂಪಿಸ್ಲು್

ಯೋಜನೆ. 

ಅಣಕು್ಡಿಾ ಲ್ಲ್್ಗಳು್

ಮತ್ತು ್ಅದೇ್

ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

ನಮಾ್ಣ್

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲೆಿ ್

ಆವತ್ಕ 



6 ಆರೋಗೆ  

ಉದೆ್ ೋಗಿ್ಮತ್ತು ್ವಲಸ್್

ಕಾಮಿ್ಕ್ಆರೋಗೆ ್

ತಪ್ರಸ್ಣೆ 

ಎಲೆ್ಲ ್ಸಂಬಂಧಿತ್

ನಯತ್ಪೊಂಕಗಳು 

ನಯಮಿತ್ಚೆಕ್ಟ್್

ಅಪ್್ಗಳು 

7 
ಸ್ಸೆ್ ್ಮತ್ತು ್

ಪ್ರಾ ಣ್ಣ 

ಅರಣೆ ್ಮಾಗ್ಸೂಚ್ಚಗಳ್

ಪ್ಾ ಕಾರ್ಸ್ಸೆ್ ವಗ್ದ್

ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಸ್ಸೆ್ ಗಳ್ಸಂಖೆ್ಯ ,್

ಜ್ಞತಿಗಳು 

ಸೈಟ್ಸ್ಕೆ್ಯರೆನ್್್

ಹಂತದಲೆಿ  

 

ಕೋಷಟ ಕ 6.2 : ಯೋಜನೆರ್ಲಿಿ  ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ ಹಂತ 

 

ಕರ .ಸಂ 
ಸಂಭಾವೆ ್

ಪರಿಣಾಮ 
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ್ಕರ ಮ 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್್ಗಾಗ್ಗ್

ನಿರ್ತಾಂಕಗಳು 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್್

ಆವತಯನ 

1 

ವಾಯು 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 

 

ಪ್ಾ ಕ್ಾ ಯೆಯ ರಾಶಿಗಳಿೊಂದ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನ  

ಹೊೊಂದ್ದವಂತೆ ಮತ್ತು  

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು. 

ಅನಲ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 

(NOX, SO2, SPM, 

RSPM) 

ದ್ೋಚ್ಚದ 

ಸೆಾ ೊಂಪೆಿೊಂಗ್ ಆಗಿ 

ತಿೊಂಗಳಿಗಮೆಮ  

ಡಿಜಿ ಸ್ಟಿನ ೊಂದ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸ್ಟ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲು  

ಅನಲ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 

ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಹಂತದಲೆಿ  

ಆವತ್ಕ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ 

ಘಟಕದ ಆವರಣದ್ಳಗಿನ 

ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಸ  ಮತ್ತು  

ಹತಿು ರದ ವಾಸ್ಸ್ಥ ಳಗಳು 

ಇೊಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ 

ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು  ಪಿಸ್ಟಯು 

ಪ್ಾ ಮಾಣಪ್ತಾ ವನುನ  

ಹೊೊಂದಿರುವ ಉತು ಮವಾಗಿ 

ನವ್ಹಿಸ್ಲಾ ಟಸ  ವಾಹನಗಳ 

ಬಳಕೆಯಿೊಂದ 

ಕಡಿಮೆಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ 

ವಾಹನಗಳಿೊಂದ ನಷ್ಕಕ ಸ್. 

NOX, SO2 ಮತ್ತು  

PM10 

ಸ್ಟಪಿಸ್ಟಬಿ / 

ಕೆಎಸ್ಟಾ ಸ್ಟಬಿ 

ಅವಶೆ ಕತೆ. 

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ು ರದ 

ಆನ್್ಸೈಟ್ಸ ಡೇಟ್ಟವನುನ  

ಅಳೆಯುವುದ್ದ 

 ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಹಂತದಲೆಿ  

ಆವತ್ಕ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

2 

ಶಬು  ಡಿಜಿ ಸ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಇೊಂಡಕ್ಷನ್ 

ಫನೇ್ಸ್ 

ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯಿೊಂದ 

ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುವ ಶಬು ವನುನ  

ಅತೆ್ತ ತು ಮವಾಗಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 

ವಾಹನಗಳ 

ದಾಖಲ್ಲಗಳನುನ  

ನವ್ಹಿಸ್ಬೇಕು 

ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಹಂತದಲೆಿ  

ಆವತ್ಕ 



3 

ತೆ್ಪ ಜೆ  

ನವ್ಹಣೆ 

ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ 

ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ಪ್ಾ ತಿಯೊಂದ್ದ 

ತೆ್ಪ ಜೆ ವನುನ  ಗುರುತಿಸುವ 

ಮತ್ತು  ನರೂಪಿಸುವ ತೆ್ಪ ಜೆ  

ನವ್ಹಣಾ 

ಯೋಜನೆಯನುನ  

ಕಾಯ್ಗತಗಳಿಸ್ಟ ಮತ್ತು  

ಉದಭ ವಿಸುವ ಪ್ಾ ತಿಯೊಂದ್ದ 

ತೆ್ಪ ಜೆ ವನುನ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದ್ದ, 

ನವ್ಹಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ 

ಕಾಯ್ವಿಧ್ಯನಗಳನುನ  ಇದ್ದ 

ಗುರುತಿಸುತು ದೆ. 

ಘನತೆ್ಪ ಜೆ  

ಉತ್ಪಾ ದನೆ, ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ 

ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿಯ 

ದಾಖಲ್ಲ 

ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಹಂತದಲೆಿ  

ಆವತ್ಕ ತೆ್ಪ ಜೆ  

ನವ್ಹಣೆ 

4 
ಮಣ್ಣಣ ನ 

ಗುಣಮಟಸ  

ಉತು ಮ ಮಣ್ಣಣ ನ 

ಗುಣಮಟಸ ದ ನವ್ಹಣೆ 

-- ಆವತ್ಕ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

5 

ಆರೋಗೆ  ಉದೆ್ ೋಗಿ ಮತ್ತು  ವಲಸ್ 

ಕಾಮಿ್ಕ ಆರೋಗೆ  

ತಪ್ರಸ್ಣೆ 

-- ನಯಮಿತ ಚೆಕ್ಟ್ 

ಅಪ್್ಗಳು 

 

7.0 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅರೆ್ರ್ನಗಳು 

7.1 ಅಪ್ರರ್ದ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ಅಪ್ರಯದ ವಿಶೆ್ೋಷ್ಣೆಯು ಇರುವ ವಿವಿಧ ಅಪ್ರಯಗಳ (ಅಸುರಕಿ್ತ ಪ್ರಿಸ್ಟಥ ತಿಗಳು) ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ 

ಮತ್ತು  ಪ್ಾ ಮಾಣವನುನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದೆ. ಮತ್ು ೊಂದೆಡೆ, ಅಪ್ರಯದ ವಿಶೆ್ೋಷ್ಣೆಯು ಅಪ್ರಯಗಳ 

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್ಾ ಮಾಣ್ಣೋಕರಣದ ಬಗೆೆ  ವೆ ವಹರಿಸುತು ದೆ. 

ಅಪ್ರಯದ ವಿಶೆ್ೋಷ್ಣೆಯು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಅಪ್ರಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಮೌಲೆಮಾಪ್ನವನುನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದೆ. ಇದಕೆಕ  ವೈಫಲೆ  ಸಂಭವನೋಯತೆ, ವಿಶಾವ ಸಾಹ್ 

ಅಪ್ಘಾತದ ಸ್ನನ ವೇಶ, ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯ ದ್ದಬ್ಲತೆ ಇತೆ್ಪ ದಿಗಳ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಅಗತೆ ವಿದೆ. ಈ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ ಅರ್ಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದಿಸುವುದ್ದ ಕಷ್ಸ . ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಪ್ರಯದ 

ವಿಶೆ್ೋಷ್ಣೆಯು ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಗರಿಷ್ಠ  ವಿಶಾವ ಸಾಹ್ ಅಪ್ಘಾತ ಅಧೆ ಯನಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೋಮಿತವಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

 

 

 



7.2 ವಿಪತ್ತಾ  ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

ಯೋಜನೆಯಲೆಿ  ಪ್ಾ ಮುಖ ತ್ತತ್ತ್ಸ್ಟಥ ತಿ ಎೊಂದರೆ ಅದ್ದ ಗಂಭಿೋರವಾದ ಗಾಯ ಅರ್ಥವಾ 

ಪ್ರಾ ಣಹಾನಯನುನ  ಉೊಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಸಾಮರೆ್ಥ ್ವನುನ  ಹೊೊಂದಿದೆ. ಇದನುನ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ನವ್ಹಿಸ್ಲು ತ್ತತ್ತ್ ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಹಾಯದ ಅಗತೆ ವಿರುತು ದೆ. 

ತಗೆಿ ಸುವಿಕೆಯ ಒೊಂದ್ದ ಪ್ಾ ಮುಖ ಅೊಂಶವೆೊಂದರೆ ತ್ತತ್ತ್ ಯೋಜನೆ, ಅೊಂದರೆ ಅಪ್ಘಾತದ 

ಸಾಧೆ ತೆಯನುನ  ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ, ಅೊಂತಹ ಅಪ್ಘಾತಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  ನಣ್ಯಿಸುವುದ್ದ 

ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತ್ ಸಂದಭ್ಗಳಲೆಿ  ಕಾಯ್ಗತಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ಆನ್ ಸೈಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಆಫ್ ಸೈಟನ ಲೆಿ  

ತ್ತತ್ತ್ ಕಾಯ್ವಿಧ್ಯನಗಳನುನ  ನಧ್ರಿಸುವುದ್ದ. 

 

ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ ಹಂತದಲೆಿ  ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆಿ  ಸಂಭವನೋಯ 

ಅಪ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಗುರುತಿಸ್ಲಾ ಟಸ  ಪ್ಾ ಮುಖ ಅಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತ್ ಪ್ಾ ತಿಕ್ಾ ಯೆ ಯೋಜನೆಯ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಮುನೆನ ಚಿ ರಿಕೆ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ವಿವರವಾಗಿ ಚಚ್ಚ್ಸ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ.  

 

8.0 ಯೋಜನೆರ್ ಲಾಭಗಳು. 

 

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರಸ್ು ಗಳು, ನೋರು ಸ್ರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಲಭೆ , ವಿದೆ್ದ ತ್ 

ಸ್ರಬರಾಜು, ನುರಿತ, ಅರೆ ನುರಿತ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲೆ ರಹಿತ ಕಾಮಿ್ಕರಿಗೆ ಉದೆ್ ೋಗವನುನ  ತರುವ 

ಮೂಲಕ ಸ್ಥ ಳಿೋಯ, ನೆರೆಹೊರೆ ಮತ್ತು  ರಾಜೆ ಕೆಕ  ಒಟ್ಟಸ ರೆ ಸುಧ್ಯರಣೆಗಳನುನ  ತರುತು ದೆ, ಇದರಿೊಂದಾಗಿ 

ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸ್ಮುದಾಯಗಳ ಜಿೋವನ ಮಟಸ  ಮತ್ತು  ಆರ್ಥ್ಕ ಬಳವಣ್ಣಗೆ, ಸ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧೆ ಮ 

ಪ್ಾ ಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾದ ವಸ್ತಿ ಬಳವಣ್ಣಗೆಗಳು, ಹೊೋಟಲ್ಲ್್ಗಳು, ಶಾಪಿೊಂಗ್ ಸಂಕ್ೋಣ್ಗಳು, ಚ್ಚಲೆರೆ 

ಅೊಂಗಡಿಗಳು, ಆರೋಗೆ  ಕೊಂದಾ ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು, ಮನರಂಜರ್ನ ಕೊಂದಾ ಗಳು ಇತೆ್ಪ ದಿಗಳ 

ಬಳವಣ್ಣಗೆಯನುನ  ಇದ್ದ ಉತೆು ೋಜಿಸುತು ದೆ. 

 

• ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಉದೆ್ ೋಗ 

ಮತ್ತು  ಇತರ ಪ್ಾ ಯೋಜನಗಳ ವಿಷ್ಯದಲೆಿ  ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ಪ್ಾ ದೇಶ ಅರ್ಥವಾ 

ಸ್ಮುದಾಯಕೆಕ  ಪ್ಾ ಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತು ದೆ. 

• ಮೂಲಸೌಕಯ್, ಮಾನವ ಶಕ್ು , ಕಚಿಾ  ಸಾಮಗಿಾ ಗಳ ಸುಲಭ ಲಭೆ ತೆಯು ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ವೆಚಿ  

ಮತ್ತು  ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಅೊಂತರವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಅದೇ ಸುೊಂಕ ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ರಾಜೆ ದ ಬೊಕಕ ಸ್ಕೆಕ  ಆದಾಯವನುನ  ತರುತು ದೆ. 

• ಹಸ್ಟರು ಪ್ಟಿಸ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿಯು ಯೋಜರ್ನ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಸೌೊಂದಯ್ ವನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುತು ದೆ. 

ಇದಲೆದೆ, ಇದ್ದ ಯೋಜರ್ನ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಶಬು  ಮಟಸ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

• ಉದೆು ೋಶಿತ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ ಉದೆ್ ೋಗವನುನ  ಒದಗಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ 



ಮಾಡುತು ದೆ. 

• ಟಿೋ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಸಾಗಣೆದಾರರು ಮುೊಂತ್ಪದ ಸ್ಣಣ  ಅೊಂಗಡಿ ಮಾಲಿೋಕರ ಪ್ರೋಕ್ಷ 

ಉದೆ್ ೋಗ ಮತ್ತು  ಗಳಿಕೆಯಲೆಿ  ಹೆಚಿ ಳವಾಗುತು ದೆ. 

• ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಾ ತಿಪ್ರದಕರು ಯೋಜರ್ನ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 

ಕಡುಗೆ ನೋಡಲು ಯೋಜಿಸ್ಟದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ಕಾ ಮಗಳು, ಆರೋಗೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ 

ಕಾಯ್ಕಾ ಮಗಳು ಇತೆ್ಪ ದಿಗಳನುನ  ಆಯೋಜಿಸುತ್ಪು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ಮುೊಂದ್ದವರಿಸುತ್ಪು ರೆ. 

 

9.0 ಪರಿಸರ ವೆಚು ದ ಲಾಭದ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥ ಳವು ರೈಲ್ಲವ ೋ ಮತ್ತು  ರಸ್ು ಮಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಉತು ಮ ಸಂಪ್ಕ್ವನುನ  ಹೊೊಂದಿದೆ ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ 

ಯೋಜನೆಯು ವಸಂತನರಸಾಪುರ ಅಧಿಸೂಚ್ಚತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆಿ  ಇರುತು ದೆ, ಆದು ರಿೊಂದ ಇದ್ದ 

ಸ್ಸೆ್ ವಗ್ ಮತ್ತು  ಜಿೋವವೈವಿಧೆ ದ ನಷ್ಸ ವನುನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲೆ . ನವವ ಳ ಉತ್ಪಾ ದಕ ಮೌಲೆ ದ 

ವಿಷ್ಯದಲೆಿ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ರ ನಷ್ಸ ವಾಗುವುದಿಲೆ . ಆದಾಗೊ  ಕಂಪ್ನಯ ಆವರಣದಲೆಿ  ಮತ್ತು  

ಸುತು ಮುತು  ಸ್ಸೆ್  ನೆಡುವಿಕೆಯು ನಬ್ೊಂಧಿತ ಮತ್ತು  ಮಾ ಲಿನೆ ದ ಮಟಸ ವನುನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಟ 

ಸೌೊಂದಯ್ದ ನೋಟವನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುತು ದೆ. 

ಕೋಷಟ ಕ 10. 1 ಪರಿಸರ ಕರ ಮಗಳಿಗಾಗ್ಗ ವೆಚು ದ ನಿಬಂರ್ನೆ 

ಕರ .್

ಸಂ 
ವಿವರಣೆ 

ಮೊತಾ ್ಲಕ್ಷ್

ರೂ.ಗಳಲಿಿ  

ಮೊತಾ ್ಲಕ್ಷ್

ರೂ.ಗಳಲಿಿ  
  ಹೂಡಿಕೆ್ವೆಚು  ನಿವಯಹಣೆ್ವೆಚು  

1 
ರ್ಮಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸಾಧ್ನಗಳಾದ 

ಸ್ ರಬ್ಬ ರ, ಸೈಕ್ಾ ೀನ್ಸ ವಿಭಜಕಗಳು 
225 10 

2 
ಮಳೆನಿೀರು ಕ್ಯುಾ  ರ್ಾ ರ್ಸ್ಥಥ , 

ಸ್ಪಿಸ ಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಂಡ್ 
60 5 

3 ಹಸ್ಟರು ಪ್ಟಿಸ   ಅಭಿವೃರ್ದಧ  10 2 

4 
ಔದೊಾ ೀಗಿಕ ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತತ  

ಸ್ತರಕ್ಷತ್ರ 
5 2 

5 ತೆ್ಪ ಜೆ  ನವ್ಹಣೆ 5 0.5 

6 ಅಗಿು ಶಾಮಕ ನಿರ್ಿಹಣೆ 5 1 

7 ಪರಿಸರ ಅಧೆ ಯನ - 3 

8 ಸಾಾಂಸಿಥ ಕ ಸಾರ್ಮಜಿಕ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ 10 - 

ಒಟ್ಟು  320 23.5 

 

 

 

 



10.0 ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ. 

ಪ್ರಿಸ್ರ ನವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಕಠ ನ ಮತ್ತು  ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಸ್ಮಯದಲೆಿ  ತೆಗೆದ್ದಕಳಿಬೇಕಾದ ತಗೆಿ ಸುವಿಕೆ, ನವ್ಹಣೆ, ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಸಾೊಂಸ್ಟಥ ಕ 

ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದೆ, ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಪ್ಾ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  

ನವಾರಿಸುತು ದೆ ಅರ್ಥವಾ ಅವುಗಳನುನ  ಸ್ಟವ ೋಕಾರಾಹ್ ಮಟಸ ಕೆಕ  ತಗೆಿ ಸುತು ದೆ. 

ಪ್ರಿಸ್ರ ನವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಿಸ್ರದ ಅೊಂಶಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುತು ದೆ, ಇದ್ದ 

ಯೋಜನೆಯಲೆಿನ ವಿಭಿನನ  ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗಳಿೊಂದ ಪ್ಾ ಭಾವಿತವಾಗಿರುತು ದೆ. ಯೋಜನೆಯ 

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಿ  ಅೊಂದಾಜು. 108.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಿವಾಗಿ 320 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  ರೂ. 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಕ್ಾ ಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಕಠ ನಕೆಕ  ಮರುಕಳಿಸುವ ವೆಚಿವಾಗಿ ವಾರ್ಷ್ಕ 23.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 

ಬಳಸ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ. 

11.0 ಸಾರಾಂಶ 

27.12.2021 ರಂದ್ದ ಎಸ್್ಇಎಎ ನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಟದ ಟಿ.ಒ.ಆರ್ ಪ್ಾ ಕಾರ ಮತ್ತು  ಸ್ಟಪಿಸ್ಟಬಿ ಪ್ಾ ಮಾಣ್ಣತ 

ಉಲೆ್ಲೋಖಗಳ ಪ್ಾ ಕಾರ, ಉದೆು ೋಶಿತ ಯೋಜನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇಐಎ (ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮದ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ) 

ಅಧೆ ಯನವನುನ  ನಡೆಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಅಧೆ ಯನವನುನ  ಅಧೆ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶಕೆಕ  ಸಂಗಾ ಹಿಸ್ಟದ ಟಿ.ಒ.ಆರ್ 

ಮತ್ತು  ಬೇಸ್್ಲೈನ್ ಗುಣಮಟಸ ದ ದತ್ಪು ೊಂಶಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್ಲ ಉದೆು ೋಶಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ. ನಮಾ್ಣ ಮತ್ತು  ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ ಹಂತಗಳೆರಡರಲೆ್ಲ  ಪ್ರಿಸ್ರ 

ನವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಲೆಿ  ಸೂಕು ವಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ ತಗೆಿ ಸುವ ಕಾ ಮಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 

ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಯಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಟಗುವ ಸಂಭವನೋಯ ಪ್ರಿಸ್ರಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ 

ಮತ್ತು  ನರಿೋಕಿೆಯನುನ  ಸ್ಟದಿಪ್ಡಿಸ್ಟದ ಇಐಎ ವರದಿಯಲೆಿ  ನೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಅಧೆ ಯನದ ಪ್ಾ ದೇಶಕಾಕ ಗಿ ನಡೆಸ್ಟದ ಬೇಸ್್ಲೈನ್ ಅಧೆ ಯನವು ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆಿನ 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಎಲೆ್ಲ  ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಕ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ 

ಮಿತಿಯಲೆಿವೆ ಎೊಂದ್ದ ಸೂಚ್ಚಸುತು ದೆ. ಈ ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನದ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್ಲ, ಪೂವ್ 

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಯ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲೆಿ  ಸಂಭವನೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  

ನರಿೋಕಿ್ ಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಶಾಸ್ನಬದಿ  ಅನುಸ್ರಣೆಗಳನುನ  ಪೂರೈಸ್ಲು ಅಗತೆ ವಾದ ಸಾಕಷ್ಟಸ  

ನಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ರೂಪಿಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ. 

ಬಹಳ ಚ್ಚಕಕ ದಾದ ಋಣಾತಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯೋಜನೆಯು ವಾಣ್ಣಜೆ  ವೆಾ ಪ್ರರ 

ಅವಕಾಶಗಳು, ಉದೆ್ ೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಹೆಚಿ್ಚ ದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 

ಧರ್ನತಮ ಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ. ಆದಾಗೊ , ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಹಂತದಲೆಿ  ಕೆಲವು ಪ್ಾ ಯೋಜನಕಾರಿ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  / ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಬಿೋರುತು ದೆ. 



 

• ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಸ ದ ಮೇಲ್ಲ ಅತೆ ಲಾ  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಉೊಂಟ್ಟಗುತು ವೆ. ಆದಾಗೊ , 

ಅಗತೆ ವಿರುವ ಎಲೆ್ಲ  ವಾಯು ಮಾಲಿನೆ  ನಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಒದಗಿಸ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ. 

• ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ರ ಹಾನ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲೆ . 

• ಸ್ಪಿಸ ಕ್ಟ್ ಟೆ್ಟ ೊಂಕ್ಟ್ ಮತ್ತು  ಸೋಕ್ಟ್ ಪಿಟ್ಸ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋರಿನ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಮೇಲ್ಲ 

ಯಾವುದೇ ವೆ ತಿರಿಕು  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಉೊಂಟ್ಟಗುವುದಿಲೆ . 

• ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಉದೆ್ ೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗುತು ವೆ. 

• ಅರಣೆ / ರಾರ್ಷಸ ರೋಯ ಉದೆಾ ನ/ ಅಭಯಾರಣೆ  ಮತ್ತು  ಧ್ಯಮಿ್ಕ/ಐತಿಹಾಸ್ಟಕ ಸ್ಥ ಳಗಳಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲೆ . 

• ಎಲೆ್ಲ  ಮಾಲಿನೆ ಕಾರಕ ನಯತ್ಪೊಂಕಗಳನುನ  ನಯಂತಿಾ ಸ್ಲು ಪ್ರಿಸ್ರ ನವ್ಹಣಾ 

ಯೋಜನೆಯನುನ  ಆಯೋಜಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ನಯತ್ಪೊಂಕಗಳು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಸ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಮಿೋರದಂತೆ ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸ್ಟಕಳಿಲು 

ಪ್ರಿಸ್ರ ನವ್ಹಣಾ ಕೋಶವನುನ  ಸಾಥ ಪಿಸ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ. 

• ಪ್ಾ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಾ್ರಂಭದ ನಂತರ, ಪ್ರಿಸ್ರ ನವ್ಹಣಾ ಕೋಶವು ಎಲೆ್ಲ  

ಮಾಲಿನೆ  ನಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ನೋಡಿಕಳಿು ತು ದೆ. 

 

12. 0 ಪರಿಸರ ಸಲಹೆಗಾರರು 

ಮೆI ಎ ಎಮ್ ಎನವ ರೋ ಇೊಂಜಿನಯಸ್್, ಬೊಂಗಳೂರು EIA ಸ್ಲಹೆಗಾರರು NABET ಪ್ಾ ಮಾಣಪ್ತಾ  

ಸಂಖೆ್ಯ  NABET/EIA/1922/IA0056 ಮತ್ತು  ಈ ಸಂಸ್ಥಯು  QCI-NABET ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲೆಿ  

"ವಗ್ - A" ಸಂಸ್ಥಯಾಗಿ ಮಾನೆ ತೆ ಪ್ಡೆದಿದಾು ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರು ವಲಯಗಳಿಗೆ EIA/EMP ವರದಿಗಳನುನ  

ತಯಾರಿಸ್ಲು ಅಹ್ತೆ  ಹೊೊಂದಿರುತ್ಪು ರೆ,  ಹಾಗು  ಪ್ಾ ಮಾಣ ಪ್ತಾ ದ ಮಾನೆ ತೆಯು 30 ಡಿಸ್ೊಂಬರ್ 2022 

ರವೆರೆಗೆ ಹೊೊಂದಿರುತು ದೆ. 


