
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

 
1.1 ಪರಿಚರ್ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿತ ಕ್ಯಾ ದಿಗೋಪ್ಪ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶವು (ಯೋಜನಾ ಸ್ಥ ಳ) ಉತಾ ಮ ಸಂಪ್ರ್ಕವನ್ನು  

ಹೊಂದಿರುವುದರಿೊಂದ, ಸ್ಣ್ಣ , ಮಧ್ಾ ಮ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ಲಾ ಟ ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ರ್ನಾಕಟರ್ ರಾಜಾ  ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಅೊಂದಾಜೋರ್ರಣಾ ಪ್ಲರ ಧಿಕ್ಯರ 

ದಿೊಂದ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ತರ ದ ಅಗತಾ ವಿರುತಾ ದೆ, ಏಕೆೊಂದರೆ ಇದು ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 

ರ ಪ್ರ ಕ್ಯರ (ಮತ್ತಾ  ಅದರ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳು) ಯೋಜನೆ / ಚಟುವಟಿಕೆ 7 (ಸಿ) ಮತ್ತಾ  ವಗಕ- 'ಬಿ' 

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಬರುತಾ ದೆ (ರ್ನಿಷ್ಠ  ಒೊಂದು ವಗಕ ಬಿ ಉದಾ ಮ ಒಳಗೊಂಡು ಮತ್ತಾ  ವಿಸಿಾ ೋಣ್ಕ <500 

ಹೆಕೆಟ ೋರ್ (ಹೆ). ಪ್ರಿಸ್ರ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ತರ  ಪ್ಡೆಯಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ತಮಮ  ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ಲಹೆಗಾರರಾಗಿ 

ರಾಮ ಕಿ ಎನಿಿ ರೋ ಸ್ವಿೋಕಸ್ಸ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ ಇಎಸ್ ಪಿಎಲ್) ಅನ್ನು  

ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಉಲ್ಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  (ಸೇವಾ 

ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನು ) ಪ್ಡೆಯಲು ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಆನ ಲೈನ ಫಾಮಕ-1 ಅಜಕಯನ್ನು  

ಸ್ಲ್ಲಾ ಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ವನ್ನು  ೦1 ಸೆಪ್ಟ ೊಂಬರ್ ರಂದು 265ನೇ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಾ   ತಜ್ಞರ 

ಅೊಂದಾಜೋರ್ರಣಾ ಸ್ಮಿತಿ (ಇಎಸಿ) ಮೊಂದೆ ಇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಸ್ಮಿತಿಯು ಈ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ವನ್ನು  

ವಗಕ - ಬಿ 1 ಎೊಂದು ಪ್ರಿಗಣ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತ ಮತ್ತಾ  ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ಮತ್ತಾ  

ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮದ ಅೊಂದಾಜೋರ್ರಣಾ (ಇಐಎ) 

ಅಧ್ಾ ಯನಗಳನ್ನು  ನಡೆಸ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತಟ ಾ ೊಂಡಡ್ಕ ಸೇವಾ 

ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸ್ಲು ನಿಧ್ಕರಿಸಿತ್ತ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿನಾೊಂರ್ ನವಂಬರ್  15, 2021 

ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಟಾರ್ ವೈಡ್ ಲ್ಟರ್ ನಂ. SEIAA 43 IND 2021 ರಲ್ಲಾ  ನಿೋಡಿತ್ತ. 

ಎಸ್ ಇಐಎಎಯಿೊಂದ ಇಸಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಇಐಎ 

ವರದಿಯನ್ನು  ತಯಾರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು   ಕ್ಯಾ ದಿಗೋಪ್ಪ , ಕುಷ್ಟ ಗಿ (ತಾ), ಕೊಪ್ಪ ಳ (ಜ), (ರ್ನಾಕಟರ್) ದಲ್ಲಾ  

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೈಟ ಅಕ್ಯಷ ೊಂಶ 15°54'52.56"ಉ ಮತ್ತಾ  ರೇಖೊಂಶ 76°09'13.87 "ಪೂ. 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶ  ಕ್ಯಾ ದಿಗೋಪ್ಪ  ಗಾರ ಮದಿೊಂದ 1100 ಮಿೋ (SE) ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ವಲಯದಿೊಂದ  



 

ಬಾದಾಮಿ ನಿಲಾು ಣ್ವು 51ಕಿಮಿೋ (ಪ್) ಮತ್ತಾ  ಎನ.ಎಚ್ - 50 (ಪೂ) ಸೈಟು  ಪ್ರ್ಕ ದಲ್ಲಾ ದೆ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ವಿಮಾನ ನಿಲಾು ಣ್ 110 ಕಿ.ಮಿೋ ( SE) ಇದೆ.. 

 

1.2 ಯೋಜನೆರ್ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳು 

 

 1.2.1 ಭೂಮಿರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ:   

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಒಟುಟ  ಭೂಮಿಯ ಅವಶಾ ರ್ತೆ 270.05 ಎರ್ರೆ (109.28 

ಹೆಕೆಟ ೋರ್). ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಉತೆಾ ೋಜಸ್ಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಆರ್ ಮತ್ತಾ  ಆರ್ ಯೋಜನೆ ಇಲಾ . 

 

1.2.2 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ:   

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಒಟುಟ  ನಿೋರಿನ ಅವಶಾ ರ್ತೆ ಸುಮಾರು 981 KLD ಗೃಹ / 

ಪೋಟಕಬಲ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 674 KLD ನಿೋರನ್ನು  ಕೊಳವೆಬಾವಿ/ಮಳೆನಿೋರು ಕಯುಾ   

ಮಾಡಿ ಪ್ಡೆಯಲಾಗುತಾ ದೆ.  

 

1.2.3 ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿದುಾ ತ್ 2.29 MW ಅಗತಾ ವನ್ನು  ರ್ನಾಕಟರ್ ವಿದುಾ ತ್ 

ಪ್ರ ಸ್ರಣ್ ನಿಗಮದಿೊಂದ ಪೂರೈಸ್ಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನೆಯ ಅಗತಾ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ಲು. ಪ್ವರ್ 

ಬ್ಯಾ ಕ್-ಅಪ್ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನು  ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಒದಗಿಸುವುದಿಲಾ ; ಆದು ರಿೊಂದ ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ತಮಮ  ಬ್ಯಾ ರ್ಪ್ ಅವಶಾ ರ್ತೆಗಾಗಿ ವಾ ವಸೆಥ  ಮಾಡಬೇಕ್ಯಗುತಾ ದೆ. 

 

1.2.4 ಮಾನವಶಕಿ್ತರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಸುಮಾರು 300 ಜನ ನಿಮಾಕಣ್ ಹಂತದಲ್ಲಾ   ಮತ್ತಾ  

ಕ್ಯಯಾಕಚರಣೆಯ  ಹಂತದಲ್ಲಾ  3050 ಜನ ಮಾನವಶಕಿಾ ಯ ಅವಶಾ ರ್ತೆ ಇದೆ. ಇದು ಹತಿಾ ರದ 

ಯುವರ್ರಿಗೆ ಉದ್ಾ ೋಗಾವಕ್ಯಶವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಸುತಾ ಲೂ ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ಜನರ ಸಂಖ್ಯಾ  ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

 



1.2.5 ಇಾಂಧನ ಅವಶಯ ಕತೆ 

 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇೊಂಧ್ನ ಅವಶಾ ರ್ತೆಗೆ  ಡಿಜ ಸೆಟ ಅನ್ನು  ಬ್ಯಾ ಕ್-ಅಪ್ ಆಗಿ 

ಬಳಸುವುದು. 

ವಿದುಾ ತ್ ವೈಫಲಾ ವಾದಲ್ಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಡಿಜ ಸೆಟ ಅನ್ನು  ಬಳಸುತಾ ವೆ. 

 

 

1.2.6 ಪರ ಸಿಾ ವಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತಿ್ತ  ಸಾಮಾನಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು 

 

ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ರ್ಟಟ ಡ ಮಂಡಳಿ (ಎನ ಬಿಸಿ) ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ ಅಗತಾ ತೆಗಳನ್ನು  ಅೊಂದಾಜಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಅದನ್ನು  KIADB 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ನಿವಕಹಿಸುತಾ ದೆ.  ಈ ಕೆಳಗಿರುವ ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ 

ಒಳಗೊಂಡಿರುತಾ ದೆ. 

 

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: 

 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ಲಾ ಟ ಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಮಖಾ ರಸೆಾ ಗಳು, ಆೊಂತರಿರ್ ರಸೆಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ನಿೋರು 

ಸ್ರಬರಾಜು ಮತ್ತಾ  ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, ಘನತಾಾ ಜಾ  ನಿವಕಹಣೆ, ವಿದುಾ ತ್ ಸ್ರಬರಾಜು ವಾ ವಸೆಥ  

ಮತ್ತಾ  ರಸೆಾ  ದಿೋಪ್ಗಳು , ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಾ , ಸ್ತವಕಜನಿರ್ ಉಪ್ಯುರ್ಾ ತೆಗಳು, ಪ್ಲಕಿಕೊಂಗ್ 

ಪ್ರ ದೇಶ, ಹಸಿರು ಪ್ಟಿಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ , ,  ವಾಣಿಜಾ  ಮತ್ತಾ  ರ್ಚೇರಿ ಪ್ರ ದೇಶ & ಉದಾಾ ನವನಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಬಫರ್ ವಲಯಗಳು 

 

ಸಾಮಾನಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: 

 

ಒಟುಟ  ಪ್ರ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 5% ರಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಸ್ತಮಾನಾ  

ಉಪ್ಯುರ್ಾ ತೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಯೋಜತ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಯೋಜತ ಸ್ತಮಾನಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳ ಪ್ಟಿಟ  ಈ ಕೆಳಕಂಡತೆ ಇದೆ. 

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತಾ  ರ್ಚೇರಿ ರ್ಟಟ ಡ, ನೆಲಮಟಟ ದ ಶೇಖರಣಾ ಜಲಾಶಯ (ಜಎಲ್ ಎಸ್ ಆರ್). 

ತ್ತತ್ತಕ ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಕೊಂದರ , ವಿದುಾ ತ್ ಉಪ್ಕೊಂದರ , ಅಗಿು ಶಾಮರ್ ಕೊಂದರ , ಪುರಸ್ಭೆಯ 

ಘನತಾಾ ಜಾ  ಸಂಗರ ಹ ಪ್ರ ದೇಶ. ಕ್ಯಾ ೊಂಟಿೋನ / ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂದರ , ಸ್ತವಕಜನಿರ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು. 



1.3 ತಳಹದಿ ಪರಿಸರ ಸಿ್ಥ ತಿ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಿೊಂದ  10 ಕಿ.ಮಿೋ ತಿರ ಜಾ ವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶವೆೊಂದು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ತಳಹದಿ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ಮಿೋಕೆಷ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಸಂಭ್ವನಿಯ ಪ್ರ ಭಾವದ ಅೊಂದಾಜೋರ್ರಣಾ: 

ಅಸಿಾ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ತಳಹದಿ ದತಾ ೊಂಶಾವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  September 

2021 ರಿೊಂದ November 2021 ರವರೆಗೆ ಕೆಷ ೋತರ  ತನಿಖ್ಯಯನ್ನು  ಕೈಗಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ. ಕೆಷ ೋತರ  ತನಿಖ್ಯಯ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ  ಅಸಿಾ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ತಳಹದಿ ದತಾ ೊಂಶಾವನ್ನು  ಭೂ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಲಾಾ ೊಂಡ್ ರ್ವರ್ 

(LULC), ಗಾಳಿ, ನಿೋರು, ಶಬು , ಮಣ್ಣಣ , ಜಲವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಾ  ಭೂವೈಜಾಾ ನಿರ್, ಪ್ರಿಸ್ರ ಮತ್ತಾ  

ಸ್ತಮಾಜರ್-ಆರ್ಥಕರ್ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

 

1.3.1 ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತಿ್ತ  ಭೂ ಕವರ್ (LULC) 
 

ಸ್ವೆಕ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ ಒಐ) ಟೊಪ ಶೋಟ ಗಳನ್ನು  ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಸುವ ಮೂಲರ್ ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಪ್ರ ದೇಶದ LULC ವೈಶಷ್ಟ ಾ ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಎನಆರ್ಕಎಸಿಿ  ಒದಗಿಸಿದ ಉಪ್ಗರ ಹ 

ಚಿತರ ಣ್ಗಳನ್ನು   ವಾಾ ಖಾ ನಿಸ್ಲು ಸ್ಥ ಳ ಭೇಟಿಗಳ ಮೂಲರ್ ಸಂಯೋಜತ (ಎಫಿ್ಸ ಸಿ) ಚಿತರ ಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಗಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಭೂ ಬಳಕೆಯ 

ಮಾದರಿಯು ಮಖಾ ವಾಗಿ ಬರುತಾ ದೆ. 

 

ಅೊಂತನಿಕಮಿಕತ: 6%; ಕೃಷ್ಟ: 86%; ಜಲಮೂಲಗಳು: 1%; ಬಂಜರು ಭೂಮಿ: 7 %. 

 

1.3.2 ಹರ್ವಮಾನಶಾಸಿ ರ  (ಹರ್ವಮಾನ) 

 

ರ್ನಾಕಟರ್ದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಹತಿಾ ರದ ಐಎೊಂಡಿ ನಿಲಾು ಣ್ದಿೊಂದ ಹವಾಮಾನ ದತಾಾ ೊಂಶವನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಸಿ್ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಹವಾಮಾನ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣಾ 

ಕೊಂದರ ದ ಸ್ಹಾಯದಿೊಂದ ಪ್ರ ಮಖ ಗಾಳಿಯ ದಿರ್ಕ ನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

September ಮತ್ತಾ  November ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  ಪೂವಕದಿೊಂದ ಪ್ಶು ಮಕೆಕ  ಮತ್ತಾ , ಸ್ರಾಸ್ರಿ 

ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 2.69 ಮಿೋ / ಸೆ ಮತ್ತಾ  15.90%. ಶಾೊಂತ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ತಿೊಂಗಳುಗಳು.  

 

 



1.3.3 ಸುತಿ್ತ ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 

ಎಎಕ್ಯಾ  ಅನ್ನು  ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್ ಸ್ಥ ಳಗಳನ್ನು  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಅಡಡ  ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ  ಪ್ಲರ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈಟು  ದಿಕುಕ .  

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ ಕ್ಯರರ್ಗಳನ್ನು  ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ಲಟಿಕಕುಲೇಟ ಮಾಾ ಟರ್ (PM2.5 & PM10), ಸ್ಲಫ ರ್ ಡೈಆಕಿೆ ೈಡ್ (SO2), ಆಕಿೆ ೈಡಿ್ ಆಫ್ 

ಸ್ತರಜನರ್ (NOx), {MoEF & CC ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಯರ NAAQ 

2009 ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ}. ಒಝೋನ (O3), ಮತ್ತಾ  ಕ್ಯಬಕನ 

ಮಾನಾಕಿೆ ೈಡ್ (CO).  

PM10 ಮತ್ತಾ  PM2.5 ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ರ್ರ ಮವಾಗಿ 43.4 ರಿೊಂದ 58.2 μg /m3 ಮತ್ತಾ  

25.8 ರಿೊಂದ 37.2 μg/m3 ಇದುು  ಇದು 100 μg/m3 ಮತ್ತಾ  60μg/m3 ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಆದು ರಿೊಂದ ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಕಂಡುಬರುವ PM10 ಮತ್ತಾ  

PM2.5 ಮಟಟ ಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ವೆ.  

 

ಗಮನಿಸಿದ SO2 ಮತ್ತಾ  NOx 24 ಗಂ ಸ್ತೊಂದರ ತೆಯ ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ರ್ರ ಮವಾಗಿ 

8.87μg/m3 ರಿೊಂದ 14.1/μg/m3 ಮತ್ತಾ  17.6μg/m3 ರಿೊಂದ 24.8 μg/m3 ಗೆ ಇರುವುದು 

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. (80 μg / m3 ಮಾನದಂಡ) 

 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ನ SO2 ಮತ್ತಾ  NOx ಮಟಟ  ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ದೆ.  

 

Recorded NH3 ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) (400 μg / m3 ಮಾನದಂಡ}.  10.5 μg/m3 

ರಿೊಂದ 20.4 μg/m3 ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ದೆ. ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಗಮನಿಸಿದ NH3 ಮಟಟ  

ಮಾನದಂಡದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ದೆ. 

Recorded O3 ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) <20.0 ರಿೊಂದ 20.0 μg / m3 ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ದೆ. (100 

μg/m3 ಮಾನದಂಡ). ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಗಮನಿಸಿದ O3 ಮಟಟ  ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಾ ವೆ. 

CO ಮಟಟ ಗಳು (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ವಿರುದಿ  (2000 μg / m3 ). 160 ರಿೊಂದ 310 

μg/m3 ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ವೆ. ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಗಮನಿಸಿದ CO ಮಟಟ  ಮಾನದಂಡದ 

ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ದೆ. 



1.3.4 ಶಬದ  ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ 

 

ಪ್ಲರ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈಟು  ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ಶಬು  ಮಟಟ ವನ್ನು  ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ, ವಸ್ತಿ: ವಾಣಿಜಾ , ಸ್ಥ ಳಗಳು ಇದು ವು. 

ಅಸಿಾ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಶಬು  ಮಟಟ ದ ಸಿಥ ತಿಯ ಅೊಂದಾಜಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ (ಭೂ ಬಳಕೆಯ 

ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಗಮನದಲ್ಲಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು). 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಬೆಳಿಗೆೆ  ಸ್ಮಾನವಾದ ಶಬು  ಮಟಟ   75 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

ಹೊಲಿಸಿದಾಗ, 49.9 ರಿೊಂದ 44.4 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ದೆ. 

65 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ಹೊಲಿಸಿದಾಗ,ವಾಣಿಜಾ  ಪ್ರ ದೇಶಲಿಿ  54.8 ಡಿಬಿ (ಎ); 

55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ಹೊಲಿಸಿದಾಗ, ವಸ್ತಿ ಪ್ರ ದೇಶಲಿಿ  53.5 ರಿೊಂದ 53.9 ಡಿಬಿ (ಎ) 

ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ದೆ. ನಿಶಬು  ದ ವಲಯವು 50 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ಹೊಲಿಸಿದಾಗ 44.9 ಡಿಬಿ 

(ಎ) ಇದೆ. 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ  ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ರಾತಿರ  ಸ್ಮಾನ ಶಬು  ಮಟಟ ಈ ರಿೋತಿ ಇರುತಾ ವೆ. 

 

70 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ಹೊಲಿಸಿದಾಗ 40.8 ರಿೊಂದ 49.8 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಾ ಪಿಾ ; ವಾಣಿಜಾ  

ಪ್ರ ದೇಶ 44.1 ಡಿಬಿ (ಎ), 55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ಹೊಲಿಸಿದಾಗ; 45 ರ ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತಿ ಪ್ರ ದೇಶವು 40.0 ರಿೊಂದ 44.4 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದೆ. 40 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡದ 

ವಿರುದಿ  ಮೌನ ವಲಯವು 38.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲನ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆ ಶಬು ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ನ ಮಟಟ ಗಳು ಶಬು  ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಮಗಳು 2000 ರ ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ವೆ. 

1.3.5 ಸಂಚಾರ ಸಮಿೋಕೆೆ  

 

ಸಂಚಾರ ಸ್ಮಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು  1 ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಾ  ನಡೆಸ್ಲಾಯಿತ್ತ: ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಬಳಿಯ ಇರುವ ರಸೆ್ತ  ಎನಎಚ್- 50 (ಇದು 2 ಲೇನ 2 ಮಾಗಕಗಳು)).  ಗರಿಷ್ಠ  ಗಂಟೆಯ 835 

ಪಿಸಿಯು / ಗಂ ಬೆಳಿಗೆೆ  10 ರಿೊಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಲ್ರ್ಕ ಹಾರ್ಲಾಗಿದೆ. 

ರಸೆಾ , ಸ್ತಗಿಸುವ ಸ್ತಮರ್ಥಾ ಕ ಮತ್ತಾ  ಗರಿಷ್ಠ  ಗಂಟೆಯ ಪಿಸಿಯು / ಗಂ ಲ್ಕ್ಯಕ ಚಾರದ ಪ್ರ ಕ್ಯರ  

"ಬಿ" ವಗಕಕೆಕ  (ಉತಾ ಮ) ಬರುತಾ ದೆ.  

 

1.3.6 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ 

 

5 ಭೂ ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರು (ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಾ ಾ ) ಮತ್ತಾ  1೦ ಅೊಂತಜಕಲ (ಜಡಬ್ಲ್ಾ ಾ ) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  



ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿವಿಧ್ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಮಖ 

ಭೌತ-ರಾಸ್ತಯನಿರ್ ಮತ್ತಾ  ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  

ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ ರುವ ನಿೋರಿನ ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ನೋಡಲು ಜೈವಿರ್ ನಿಯತಾೊಂರ್ಗಳು. ಮೇಲ್ಮ ೈ 

ನಿೋರು ಮಾದರಿಗಳು, ಕೈ ಪಂಪ್ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಬೋರ್ ಬ್ಯವಿಗಳಿೊಂದ, ಸ್ರೋವರಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಅೊಂತಜಕಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸ್ರೋವರಗಳಿೊಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾದ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳು 7.2 ರಿೊಂದ 7.8; ಪಿಹೆಚ್ ವಾಾ ಪಿಾ ,  

ವಿದುಾ ತ್ ವಾಹರ್ತೆ (ಇಸಿ) 356 ರಿೊಂದ 1397 (μS / cm), ಬೋರಾನ <0.1 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ಲ್ಲೋ,  

ರ್ರಗಿದ ಆಮಾ ಜನರ್ 4.7 ರಿೊಂದ 5.4 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ಲ್ಲೋ, ಬಿಒಡಿ 8 2ದ 10 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ಲ್ಲೋ ಮತ್ತಾ  ಒಟುಟ  

ಕೋಲ್ಲಫಾಮ ಕಗಳು (ಎೊಂಪಿಎನ / 100 ಮಿಲ್ಲ) 230 ರಿೊಂದ 540.  

ಹೆಚಿು ನ ಬಿಒಡಿ ಮೌಲಾ ಗಳ ಕ್ಯರಣ್ ಈ ನಿೋರು, ವನಾ ಜೋವಿ ಮತ್ತಾ  ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ (ನಿೋರಿನ ವಗಕ 

ಡಿ) ಮತ್ತಾ  ನಿೋರಾವರಿ, ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಕ್ಯಲ್ಲೊಂಗ್, ನಿಯಂತಿರ ತ ತಾಾ ಜಾ  ವಿಲೇವಾರಿ (ನಿೋರಿನ ವಗಕ ಇ) 

ಸೂರ್ಾ ವಾಗಿದೆ. 

 

ಅಾಂತಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳು: ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲಾ  6.9 ರಿೊಂದ 8.2 ರ ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ರುತಾ ವೆ. 

ರ್ರಗಿದ ಲವಣ್ಗಳು  ಮಿತಿಗಳು; 550 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ ಲ್ಲೋ ರಿೊಂದ 3450 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ಲ್ಲೋ  ನಡುವಿನ 

ಮಟಟ ಗಳ ಇದುು , ಕಾ ೋರೈಡ್ ಸ್ತೊಂದರ ತೆಗಳು 23.9 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ಲ್ಲೋ ನಿೊಂದ 984 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ ಲ್ಲೋ 

ನಡುವಿನ  ಮೌಲಾ ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ.  

280 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ / ಲ್ಲೋ ನಿೊಂದ 809 ಮಿ.ಗಾರ ೊಂ/ಲ್ಲೋ ನಡುವೆ ಗಡಸುತನವನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  

ಎಲಾಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತಜಕಲ ಮಾದರಿಗಳು ಸಿಿ ೋಕ್ಯರಾಹಕ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಾ  ಅರ್ಥವಾ ಐಎಸ್ 

10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ವೆ: 

 

1.3.7 ಮಣಿ್ಣ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಸ್ಥ ಳಗಳಿೊಂದ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ್ ಭೂ 

ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಭೂವೈಜಾಾ ನಿರ್ತೆಯನ್ನು , ಅಸಿಾ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಮಣಿಣ ನ 

ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳನ್ನು  ನಿಣ್ಕಯಿಸಿ ವೈಶಷ್ಟ ಾ ಗಳು ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥ ಳಗಳನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮಖ ಭೌತಿರ್ ಮತ್ತಾ  ರಾಸ್ತಯನಿರ್ ನಿಯತಾೊಂರ್ ಸ್ತೊಂದರ ತೆಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ಕರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 

ಮತ್ತಾ  ನವದೆಹಲ್ಲಯ ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ 



ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ. 

ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲಾ ಗಳು 6.8 ರಿೊಂದ 7.6 ರ ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ರುತಾ ವೆ, ಎಲಾಾ  ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳು 

ಸ್ತಮಾನಾ  ಸಿಥ ತಿಗೆ ಬರುತಾ ವೆ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. ವಗಕ (ತಟಸ್ಥ  ಪಿಹೆಚ್ ಶ್ರ ೋಣಿ).  

ವಿದುಾ ತ್ ವಾಹರ್ತೆ ಮೌಲಾ ವು 82.4 μS / cm ನಿೊಂದ 259 μS / cmರವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ  

ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ತಮಾನಾ  ವಗಕಕೆಕ  ಸೇರುತಾ ವೆ ಎೊಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ.  

ಸ್ತವಯವ ಇೊಂಗಾಲದ ಮೌಲಾ ವು 0.06% ರಿೊಂದ 1.77% ವಾಾ ಪಿಾ  ಇದೆ.. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ 

ಪ್ರ ದೇಶ, ರ್ಡಿಮೆ ಸ್ತವಯವ ಇೊಂಗಾಲದ ಅೊಂಶವಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಉಳಿದ ಮಾದರಿಯು ಮಧ್ಾ ಮ 

ಸ್ತವಯವ ಇೊಂಗಾಲದ ಅೊಂಶ ಹೊಂದಿರುತಾ ದೆ. 

ಮಣಿಣ ನ ಗುಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರ ಮಖ ಅೊಂಶಗಳು ಎೊಂದು ರ್ರೆಯಲಪ ಡುವ ಇತರ 

ಪ್ರ ಮಖ ಪೋಷ್ಕ್ಯೊಂಶಗಳು: ಪ್ಲರ ರ್ಥಮಿರ್ ಪೋಷ್ಕ್ಯೊಂಶಗಳ್ಳಗಿವೆ: ಸ್ತರಜನರ್, ರಂಜರ್ ಮತ್ತಾ  

ಪಟಾಾ ಸಿಯಮ ಅನ್ನು  ಜನಪಿರ ಯವಾಗಿ ರ್ರೆಯಲಾಗುತಾ ದೆ (ಎನ ಪಿಕೆ) ಮತ್ತಾ  ದಿಿ ತಿೋಯರ್ 

ಪೋಷ್ಕ್ಯೊಂಶಗಳು ಕ್ಯಾ ಲಿ್ಲ ಯಂ, ಮೆಗಿು ೋಸಿಯಮ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಲಫ ರ್. 

ಲಭ್ಾ ವಿರುವ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ತರಜನರ್ ಮೌಲಾ  : ಹೆಕೆಟ ೋರಿಗೆ 161 ರಿೊಂದ 437 ಕೆ.ಜ. 

ಸ್ತರಜನರ್ ಅೊಂಶವನ್ನು  ಹೊಂದಿವೆ. 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ರಂಜರ್ದ ಮೌಲಾ  ಹೆಕೆಟ ೋರಿಗೆ 15 ರಿೊಂದ 48 ಕೆಜ ವರೆಗೆ 

ಇರುತಾ ದೆ. 

ಲಭ್ಾ ವಿರುವ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಪಟಾಾ ಸಿಯಮ ಮೌಲಾ ವು 116 ರಿೊಂದ 394 ಕೆಜ / ಹೆಕೆಟ ೋರ್ 

ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಎನ ಪಿಕೆ ಮೌಲಾ ಗಳು ಹೆಚಾು ಗಿ ಮಧ್ಾ ಮ ವಗಕಕೆಕ ವನ್ನು  

ಸೂಚಿಸುತಾ ವೆ. ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತಾ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಸ್ತರಜನರ್ ಮತ್ತಾ  ರಂಜರ್ 

ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ರಸ್ಗಬಬ ರಗಳು ಅಗತಾ ತೆ ಇದೆ. 

1.3.8 ಜೋವಶಾಸಿ ರ  ಪರಿಸರ: 

 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಅರಣ್ಾ  ವಿಭಾಗದ ಪ್ರ ರ್ಟಿತ ವಿಷ್ಯಗಳ ದಿಿ ತಿೋಯ ದತಾಾ ೊಂಶದ 

ಸಂರ್ಲನವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆ ನಡೆಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ವಾ ವಸಿಥ ತವಾದ 

ಪ್ಲರ ರ್ಥಮಿರ್ ದತಾಾ ೊಂಶ ಸಂಗರ ಹಣೆ,, ಅಧ್ಾ ಯನಗಳನ್ನು  ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿಯ ಪ್ಲರ ಣಿ ಮತ್ತಾ ಸ್ಸ್ಾ ಗಳ 

ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲರ್ ಪ್ಲರ ರ್ಥಮಿರ್ ದತಾಾ ೊಂಶವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 



ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಉದಾಾ ನಗಳು ಅರ್ಥವಾ ವನಾ ಜೋವಿ ಅಭ್ಯಾರಣ್ಾ ಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಸೂಕ್ಷಮ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಲಾ . ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಅರ್ಥವಾ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಾ ರುವ (REET) ಸ್ಸ್ಾ ಗಳಿಲಾ .  

1.3.9 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರ 

 

2011 ರ ಜನಗಣ್ತಿಯ ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪ್ರ ಕ್ಯರ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಒಟುಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಾ  378500 

ಜನರು. ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  24.7% ಜನರು ನಿಗದಿತ ವಗಕಕೆಕ  ಸೇರಿದವರಾಗಿದುು , ಅದರಲ್ಲಾ  

5.1 % ಜನರು ಪ್ರಿಶಷ್ಟ  ಪಂಗಡ (ಎಸ್ ಟಿ) ಸೇರಿದಾು ರೆ ಮತ್ತಾ  19.6% ರಿೊಂದ ಪ್ರಿಶಷ್ಟ  ಜಾತಿ 

(ಎಸ್ ಸಿ). ಮಖಾ  ಕ್ಯಮಿಕರ್ರು ಮತ್ತಾ  ರ್ನಿಷ್ಠ  ಕ್ಯಮಿಕರ್ರು ರ್ರ ಮವಾಗಿ 36.1 % ಮತ್ತಾ  7.3 %. 

ಸ್ಮಿೋಕೆಷ  ನಡೆಸಿದ ಹೆಚಿು ನ ಗಾರ ಮಸ್ಥ ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಕರದಿೊಂದ ಲಾಭ್ವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಸ್ಕ್ಯಕರದ ರ್ಲಾಾ ಣ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಕ್ಯಯಕರ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದಿರುತಾ ವೆ. ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಯುವರ್ರು ಉದ್ಾ ೋಗಾವಕ್ಯಶಗಳಿಲಾ ದೆ ವಂಚಿತವಾಗಿದಾು ರೆ ಮತ್ತಾ  ಈ ಯೋಜನೆ 

ಉದ್ಾ ೋಗಿಗಳ ಸಂಭಾವಾ  ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 

1.4 ನಿರಿೋಕೆ್ತ ತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ವನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ತಗಿ್ಗ ಸುವ ಕರ ಮಗಳು: 

 

1.4.1 ನಿಮಾಯಣ ಹಂತದಲಿ್ವ  ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

 

ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರ್ವಗುವ ಸಂಭ್ವನಿೋರ್ ನಿಮಾಯಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: 

 

• ಭೂಮಿಯ ನೆಲಸ್ಮಗಳಿಸುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ  ಧೂಳು ಉತಾಪ ದನೆ, ಸುಸ್ಜಿ ತ 

ರಸೆಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆ, ರ್ಚಾು  ವಸುಾ ಗಳನ್ನು  ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತಾ  ಅನಗತಾ  

ತಾಾ ಜಾ  ವಸುಾ ಗಳನ್ನು  ಸೈಟ ನಿೊಂದ ತೆಗೆಯುವುದು 

• ವಾಹನ ನಿಷ್ಕಕ ಸ್ದಿೊಂದ ಮಾಲ್ಲನಾ ಕ್ಯರರ್ಗಳ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ 

• ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ವಸುಾ ಗಳ ಕರ ೋಡಿರ್ರಣ್ 

 

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ತಾತಾಕ ಲ್ಲರ್ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

 

1.4.2 ಕಾರ್ಯಯಚರಣೆರ್ ಹಂತದಲಿ್ವ  ಪರಿಣಾಮಗಳು 

1.4.2.1 ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

 



ಮಾಲ್ಲನಾ ದ ಪ್ರ ಮಖ ಮೂಲವೆೊಂದರೆ ಬ್ಯಯಾ ರ್ ಮತ್ತಾ  ಡಿಜ ಸೆಟ ಸ್ತಟ ಾ ಕ್ ನಿೊಂದ (ಪಿಎೊಂ 10, 

ಪಿಎೊಂ 2.5, SO2 & NOX), ಫ್ಲಾ  ಅನಿಲ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ವಸುಾ  ವಗಾಕವಣೆ ಬಿೊಂದುಗಳಿೊಂದ 

ಪುಾ ಗಿಟಿವ್ ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ಸ್ರಕು ಮತ್ತಾ  ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆ. ಬ್ಯಯಾ ರ್ ಮತ್ತಾ  ಡಿಜ 

ಸೆಟ ಸ್ತಟ ಾ ಕ್ ನಿೊಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ ಕ್ಯರರ್ಗಳ ನೆಲಮಟಟ ದ ಏಕ್ಯಗರ ತೆ 

(ಜಎಲ್ ಸಿ) ಮೌಲಾ ಗಳು ಗೌಸಿಯನ ಪುಾ ಮ (AERMOD ಆವೃತಿಾ  7.0.3 ಸ್ತಫ್ಟ  ವೇರ್) ಆಧಾರಿತ 

ಅಧ್ಾ ಯನ ರಾಜಾ  ಪ್ರ ಸ್ರಣ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅೊಂದಾಜಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

1.4.2.2 ಶಬದ  ಮಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮಖಾ  ಶಬು  ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಬ್ಯಯಾ ರ್ 

ಮತ್ತಾ  ಕ್ಯಲ್ಲೊಂಗ್ ಸಿಸ್ಟ ಮ, ಐಡಿ ಮತ್ತಾ  ಎಫ್ಸಡ  ಫಾಾ ನಿ , ಸಿಇಟಿಪಿ ಮತ್ತಾ  ಸಿಎಸಿಟ ಪಿ, ಡಿಜ ಸೆಟ 

ಇತಾಾ ದಿ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ  ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವ ಶಬು  ಮಟಟ ವು 65 ರಿೊಂದ 100 ಡಿಬಿ (ಎ). ರವರೆಗೆ 

ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ 

ಉದೆು ೋಶತ ರಕ್ಷಣಾತಮ ರ್ ಮತ್ತಾ  ತಗೆಿ ಸುವ ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನಗಳಿಸುವ ಮೂಲರ್ ರ್ನಿಷ್ಠ  

ಪ್ರಿಣಾಮವು ಉೊಂಟಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಶಬು  ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಲಲನೆಯಾಗುತಾ ದೆ. 

1.4.2.3 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ , ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಕ್ಯಯಾಕಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗೃಹ ಬಳಕೆಯಿೊಂದ 

ತಾಾ ಜಾ  ನಿೋರನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ. 

ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿೊಂದ ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವ ತಾಾ ಜಾ  ನಿೋರನ್ನು  ಆಯಾ ಭಾಗಶಃ 

ಸಂಸ್ಕ ರಿಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ. 

ಇಟಿಪಿಯಿೊಂದ ಸಂಸ್ಕ ರಿಸಿದ ನಿೋರನ್ನು  ನೆಲದ / ಗಿರ ೋನ ಬೆಲ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಮರುಬಳಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ.. ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯಿೊಂದ ತಾಾ ಜಾ  

ನಿೋರನ್ನು  ಎಸ್ ಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಸಂಪೂಣ್ಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕ ರಿಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಬಳಕೆ / 

ಹಸಿರು ಪ್ಟಿಟ  / ಫ್ಾ ೋರ್ ವಾಶ್ / ಫಾ ಶೊಂಗ್ / ಧೂಳುಗಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

1.4.2.4 ಘನ ಮತಿ್ತ  ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ತ್ಯಯ ಜಯ ಗಳು: 

 

ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವ ಘನತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಗೃಹ, ಬಯೋಮೆಡಿರ್ಲ್ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ ತಾಾ ಜಾ ಗಳ್ಳಗಿ 

ವಿೊಂಗಡಿಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ. 



ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು, ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತಾ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರ ತಿ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜವಾಬ್ಯು ರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅನಿ ಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಯರ ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕಿಸ್ಲು 

ಸೂಚಿಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ.  ಅಪ್ಲಯಕ್ಯರಿ ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಹತಿಾ ರದ ಟಿಎಸ್ ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತಾ  ಬಳಸಿದ 

ತೈಲ/ಬ್ಯಾ ಟರಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಇತರ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ / 

ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿತರರ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಸಿಇಟಿಪಿಯಿೊಂದ ಕೆಸ್ರು 

TSDF ಗೆ ರ್ಳುಹಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಜೈವಿರ್ ವೈದಾ ಕಿೋಯ ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಹತಿಾ ರದ ಬಯೋಮೆಡಿರ್ಲ್ 

ಸಂಸ್ಕ ರಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ಕೆಕ  ರ್ಳುಹಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ಪ್ರಿಸ್ರ ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು  

ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿವಕಹಣೆ ಮತ್ತಾ  ತ್ತತ್ತಕ ಸಿದಿ ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನಪೇಕಿಷ ತ 

ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಭ್ವನಿೋಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚು  ಎೊಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಾ ಲು 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ತ್ತತ್ತಕ ಸಂದಭ್ಕದಲ್ಲಾ  ರ್ಡಿಮೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ತಗೆಿ ಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಒಟಾಟ ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಕ್ಯಯಾಕಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಾ  

ಮಾನವ ಆರೋಗಾ ದ ಮೇಲ್ ಅತಾ ಲಪ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

1.5 ಪರಿಸರ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ ಮ 

 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಎೊಂದರೆ ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿಯತಾೊಂರ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ವಾ ವಸಿಥ ತ ಸಂಗರ ಹ. 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಲು ಮತ್ತಾ  ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿ, ನಿೋರು, ಮಣ್ಣಣ , 

ಶಬು  ಇತಾಾ ದಿ. 

ಎನಿಿ ರಾನೆಮ ೊಂಟಲ್ ಕಿಾ ಯರೆನಿ (ಇಸಿ), ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತಾ  ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಾ  ನಿದಿಕಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸ್ಲಾದ 

ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್ ಪರ ೋಗಾರ ೊಂ ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ಕ್ಯಯುು ಕಳಾ ಲು  

ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ಲಾಗುವುದು.  

ಆೊಂತರಿರ್ ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯ ಅರ್ಥವಾ ಮೂರನೇ ವಾ ಕಿಾ ಯ MoEF & CC ಅನ್ನಮೋದಿತ 

ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯ. ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್ ಕ್ಯಯಕರ್ರ ಮ. ಪ್ರ ತಿ ಪ್ಲಾ ರಾಮಿೋಟರ್ ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಹೇಗೆ ನಿವಕಹಿಸುವುದು ಎೊಂಬ್ಲ್ದರ ಕುರಿತ್ತ ಕಿರ ಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಸ್ಹ ನಿೋಡುತಾ ದೆ. 

ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ, ಸಂಖಾ ಶಾಸಿಾ ರೋಯವಾಗಿ 

ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕ್ಯರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ಲಾ ಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ. 



1.6 ಯೋಜನೆರ್ ಪರ ಯೋಜನಗಳು 

 

ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸ್ತಮಾಜರ್ ಮೂಲಸೌರ್ಯಕಕೆಕ  ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಿೊಂದ ಕಡುಗೆ 

ಗಮನಾಹಕವಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸ್ಲಾಗಿದೆ.  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಮತ್ತಾ  ವಾಣಿಜಾ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಉತೆಾ ೋಜಸುತಾ ದೆ. 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಿೊಂದ ಗಮನಾಹಕ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ನೇರ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರೋಕ್ಷ 

ಉದ್ಾ ೋಗವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ವಿಭಿನು  ಕೌಶಲಾ  ಮತ್ತಾ  ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ 

ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ ಅವಕ್ಯಶಗಳು ಸಿಗುತಾ ವೆ. 

ಸುತಾ ಮತಾ ಲ್ಲನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಭೌತಿರ್ ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತಮಾಜರ್-ಆರ್ಥಕರ್ ಸಿಥ ತಿ 

ಸುಧಾರಿಸುತಾ ದೆ. 

 

ಈ ಯೋಜನೆಯಾಂದ ಕೆಳಗ್ಗನಂತೆ ಪರ ಯೋಜನ ಪಡೆರ್ಲಾಗುವುದ್ಯ: 

 

ಅಸಿಾ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ರಸೆಾ  ಮತ್ತಾ  ರೈಲು ಸಂಪ್ರ್ಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿರ್, ವಸ್ತಿ, ಬ್ಯಾ ೊಂಕಿೊಂಗ್, ಅೊಂಚೆ, 

ವೈದಾ ಕಿೋಯ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತಾ  ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ವಿದುಾ ತ್ ಸ್ರಬರಾಜು, ನಿೋರು 

ಸ್ರಬರಾಜು ಮತ್ತಾ  ನೈಮಕಲಾ ದಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ, ಸ್ತಮಾಜರ್ ಆರ್ಥಕರ್ ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ 

ಆರ್ಥಕರ್ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ, ಉದ್ಾ ೋಗ 

ಸ್ತಮರ್ಥಾ ಕವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸ್ಲು ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥ ಳಿೋಯ 

ವಾ ವಹಾರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಿೊಂದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ್ತಕವಾ ಗಳಿೊಂದ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಆದಾಯ ಹೆಚು ಳ 

 

1.7 ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

 

ಸುಸಿಥ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಾ ಲು ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿವಕಹಣಾ ಯೋಜನೆ (ಇಎೊಂಪಿ) 

ಅಗತಾ ವಿದೆ. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಯಿೊಂದ ಸುತಾ ಮತಾ ಲ್ಲನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತಾ  ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ಮಖ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ  ಇಎೊಂಪಿಯನ್ನು  ಸಂಯೋಜಸ್ಲಾಗುವುದು.  

ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ಮತೋಲನವನ್ನು  ಕ್ಯಪ್ಲಡಿಕಳಾ ಲು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ತಿಕ್ಯಲ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಾ ಲು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ವಾಾ ಖಾ ನಿಸ್ಲಾದ ನಿೋತಿಗಳು 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಇಎೊಂಪಿಯಲ್ಲಾ  ತಗೆಿ ಸುವಿಕೆ, ನಿವಕಹಣೆ, ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನ 

ಮತ್ತಾ  ಕ್ಯಯಾಕಚರಣೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳಾ ಲಾದ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತೊಂಸಿಥ ರ್ 

ರ್ರ ಮಗಳು ಪ್ರ ತಿಕ್ಯಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಿಸಿ ಅರ್ಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಿಿ ೋಕ್ಯರಾಹಕ 



ಮಟಟ ಕೆಕ  ಇಳಿಸಿ. ತಗೆಿ ಸುವಿಕೆಯ ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ನಿಮಾಕಣ್ ಮತ್ತಾ  ಕ್ಯಯಾಕಚರಣೆಯ ಹಂತಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಒಟಾಟ ರೆ ಯೋಜಸ್ಲಾಗಿದೆ. ನಿವಕಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಸಿಿ ೋರ್ರಿಸುವ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಬೆೊಂಬಲ 

ಸ್ತಮರ್ಥಾ ಕವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಇಎೊಂಪಿ ಲಭ್ಾ ವಿರುವ ಮತ್ತಾ  

ಸ್ತಧ್ಾ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮೂಲ ಮಟಟ ದಲ್ಲಾ  ಮಾಲ್ಲನಾ ವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ 

 

ಯೋಜನೆರ್ ವೆಚಚ ದ ಅಾಂದಾಜುಗಳು: 

 

ಯೋಜನೆ ವೆಚಚ  (ಅಾಂದಾಜು): ರೂ. 161.75 ಕೊೋಟಿ ರೂ 

➢ ಇಎಾಂಪಿ (ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚಚ ): ರೂ. 16.17 ಕೊೋಟಿ ರೂ 

➢ ಇಎಾಂಪಿ (ಮರುಕಳಿಸುವ ಖರ್ಚಯ): ರೂ. 1.61 ಕೊೋಟಿ 

ಸ್ಥಇಆರ್ ವೆಚಚ : ರೂ. 2.4 ಕೊೋಟಿ ರೂ 
 

1.8 ತಿೋಮಾಯನಗಳು 

 

ಇಐಎ ಅಧ್ಾ ಯನವು ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಬಿವೃದಿಿ  ಕ್ಯರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ 

ಸಂಭ್ವನಿೋಯ ಪ್ರಿಸ್ರಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಒಟಾಟ ರೆ ಅೊಂದಾಜರ್ರಣಾವನ್ನು  ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತಾ  

ಪ್ರಿಸ್ರಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಅರ್ಥವಾ ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಗೆಿ ಸುವ ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು   

EMP ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಿ ೋಕ್ಯರಾಹಕ ಮಟಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ .  

ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಥ ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಾ ದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ  ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಿೊಂದ ಉತಾ ಮ ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿರ್, ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಶಕಿಾ ಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲರ್ ಸ್ಮಾಜಕೆಕ  ಲಾಭ್ ಲಭ್ಾ ತೆ, ಉದ್ಾ ೋಗದಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಆರ್ಥಕರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. 


