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ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ 

1.0 ಪೋಠಿಕೆ 

ಮೆI ರೈಲ್ ವಿೋಲ್ ಫ್ಯಾ ಕಟ ರಿ ತ್ನ್ನ  ನೀೆಂದಾಯಿತ್ ಕ್ಚೇರಿಯನುನ  ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ರಸೆ್ತ , 

ಯಲಹಂಕ್ ಹೀಬಳಿ, ಉತೆ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ಪಲೂಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನಾಟಕ್ದಲಿಾ  

ಹೆಂದಿರುತೆ್ದೆ. 

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯ ಸ್ವ ರೂಪವು ಅಚ್ಚು ಗಂಬಿ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಹೆಚ್ು ಳ ಹಾಗು ರೈಲು ಗಾಲಿ 

ತ್ಯಾರಿಕೆಯಾಗಿರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ದರಿ ಯೀಜನೆಯು EIA ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ, 2006 ಮತೆ್ತ  ಅದರ 

ಮೆಂದಿನ್ ತಿದ್ದು ಪಡಿಗಳ ಪರ ಕಾರ ವಗಾ 3 (a) ಮೆಟಲಜಿಾಕ್ಲ್ ಇೆಂಡ್ಸಿಟ ಿ (ಫೆರಸ್ ಮತೆ್ತ  

ರ್ನನ್-ಫೆರಸ್) ವಗಾ A ಅಡಿಯಲಿಾ  ಬರುತೆ್ದೆ,. ಆದು ರಿೆಂದ ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯು 

ಕ್ರ್ನಾಟಕ್ದ MOEF & CC ನೆಂದ ಪರಿಸ್ರ ಅನುಮತಿಯನುನ  ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತೆ್ದೆ. 

ಮೆI ರೈಲ್ ವಿೋಲ್ ಫ್ಯಾ ಕಟ ರಿ ಇವರು ಪುಟ್ಟ ೀನ್ಹಳಿಾ ಯ ಸ್ರ್ವಾ ನಂಬಗಾಳ್ಳದ್ 5/3, 5/4, 7, 8, 

9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 13/1, 13/2, 15, 17, 50/2A, 

50/2B, 51, 52, 55/1, 55/2, 55/3, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54, 50/1A, 50/1B, 50/3A, 

50/3B, ಹಾಗು ಯೆಲಹಂಕ್ ಹಳಿಾ ಯ ಸ್ರ್ವಾ ನಂಬಗಾಳ್ಳದ್ 16, 17/1, 17/2, 192/1, 193/1, 

193/2, 193/3,193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 195/2, 196/1, 

196/2A, 196/2B, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 201, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2, 

203/3, 203/4A, 203/4B, 204, 205/1, 205/4, 206/1, 206/2, 206, 208, 209, 210, 205/3, 

205/2, 18 & 19  ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ರಸೆ್ತ , ಯಲಹಂಕ್ ಹೀಬಳಿ, ಉತೆ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು 

ತ್ಪಲೂಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನಾಟಕ್ದಲಿಾ  ಅಚ್ಚು ಗಂಬಿ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನುನ   36,750 

Tonnes ಇೆಂದ 80,850 Tonnes ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲು ಹಾಗು 97,000 Tonne ರೈಲು ಗಾಲಿಗಳನುನ  

ಉತ್ಪಾ ದಿಸ್ಲು ಪರ ಸೆ್ತಪಿಸಿದೆ. 

2.0 ಯೋಜನಾ ವಿವರಣೆ 

ಮೆI ರೈಲ್ ವಿೋಲ್ ಫ್ಯಾ ಕಟ ರಿ ಇವರು ಅಚ್ಚು ಗಂಬಿ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನುನ  36,750 Tonnes ಇೆಂದ 

80,850 Tonnes ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲು ಹಾಗು 97,000 Tonne ರೈಲು ಗಾಲಿಗಳನುನ  ಉತ್ಪಾ ದಿಸ್ಲು 

ಪರ ಸೆ್ತಪಿಸಿದೆ. 

  



ಟೇಬಲ್ 1: ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ  ಸೈಟ್ನ ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಸ. ವಿವರಗಳು ವಿವರಗಳು 
1. ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಟ  ಸ್ಥ ಳ ಪುಟ್ಟ ೀನ್ಹಳಿಾ ಯ ಸ್ರ್ವಾ ನಂಬಗಾಳ್ಳದ್ 5/3, 5/4, 7, 

8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 
12/3, 12/4, 12/5, 13/1, 13/2, 15, 17, 50/2A, 
50/2B, 51, 52, 55/1, 55/2, 55/3, 53/1, 53/2, 53/3, 
53/4, 54, 50/1A, 50/1B, 50/3A, 50/3B, ಹಾಗು 
ಯೆಲಹಂಕ್ ಹಳಿಾ ಯ ಸ್ರ್ವಾ ನಂಬಗಾಳ್ಳದ್ 16, 
17/1, 17/2, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3,193/4, 
193/5, 193/6, 193/7, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 
195/2, 196/1, 196/2A, 196/2B, 197, 198, 199, 
200/1, 200/2, 201, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 
203/2, 203/3, 203/4A, 203/4B, 204, 205/1, 205/4, 
206/1, 206/2, 206, 208, 209, 210, 205/3, 205/2, 18 
& 19  ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ರಸೆ್ತ , ಯಲಹಂಕ್ ಹೀಬಳಿ, 
ಉತೆ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ಪಲೂಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ , 
ಕ್ರ್ನಾಟಕ್. 

2. ಉದೆು ೀಶಿತ್ ಯೀಜರ್ನ 
ಸ್ಥ ಳದಲಿಾ  ಭೂ ಬಳಕೆ 

ಸಂಖ್ಯಾ  ವಿವರಗಳು ಸ್್ಕ ಿ ೋರ್ 
ಮೋಟರ್ 
ಗಳಲಿ್ಲ   

1 ಕ್ವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ 2,95,064 

2 ರಸೆ್ತ  ಏರಿಯಾ 91,716 

3 ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ  1,03,537 

4 ಲ್ಲಾ ೆಂಡ್ ಸ್ತಕ ೀಪ್ 2,82,299 

ಒಟ್ಟಟ  7,72,586 
 

3. ಟೊಪೊ ಶಿೀಟ್ ಸಂಖ್ಯಾ  57_G 8 ಮತೆ್ತ  12 
4. ಹವಾಮಾನ್ ಪರಿಸಿಥ ತಿಗಳು 

• ಸ್ರಾಸ್ರಿ ಸುತೆ್ತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣ ತೆ 14ºC 

ನೆಂದ 35ºC.  

• ಸ್ರಾಸ್ರಿ. ವಾರ್ಷಾಕ್ ಮಳೆ 831 ಮಿ.ಮಿೀ 
5. ಸ್ರಾಸ್ರಿ ಸ್ಮದರ  ಮಟಟ ಕ್ಷಕ ೆಂತ್ 
ಎತೆ್ರ 

ಹೆಚ್ಚು ನ್ ಎತೆ್ರ: 920 ಮಿೀ 

ಎೆಂಎಸ್ಎಲ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ ಎತೆ್ರ: 899 ಮಿೀ 

ಎೆಂಎಸ್ಎಲ್ 
6. ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜರ್ನ ತ್ಪಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ್ಕಾಕ ಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ 

ಜಮಿೀನು 
7. ಹತೆಿರದ ರಸೆ್ತಮಾಗಾ NH-44 - ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಗಿರಿ ಹೆದಾು ರಿ 
8. ಹತೆಿರದ ರೈಲ್ವವ  ನಲ್ಲು ಣ ಯಲಹಂಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲು ನಲ್ಲು ಣ - 76 ಮಿೀ (SE)  

9. ಹತೆಿರದ ಏರ್ ಪೊೀಟ್ಾ ಕೆೆಂಪೇಗೌಡ್ ಅೆಂತ್ರಾರ್ಷಟ ಿೀಯ ವಮಾನ್ ನಲ್ಲು ಣ 

ಬೆಂಗಳೂರು – 12.6 ಕ್ಷಮಿೀ (NE)  
10. ಹತೆಿರದ ಗಾರ ಮ / ಪರ ಮಖ 
ಪಟಟ ಣ ಕೆೆಂಚ್ನ್ಹಳಿಾ  – 0.66 ಕ್ಷಮಿೀ (N) 

ವಾಸುದೇವಪುರ – 0.92 ಕ್ಷಮಿೀ (N) 

ಚ್ಚಕ್ಕ  ಬೊಮಮ ಸಂದರ  - 0.92 ಕ್ಷಮಿೀ (SW) 

ಯಲಹಂಕ್ - 0.2 ಕ್ಷಮಿೀ (W) 
11. ಪರಿಸ್ರ ಸೂಕ್ಷಮ  ವಲಯ 10 ಕ್ಷ.ಮಿೀ ತಿರ ಜಾ ದ ವಾಾ ಪೆಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೂ ಇಲಾ  
12. ಹತೆಿರದ ಕಾಯಿು ರಿಸಿದ / 
ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಕಾಡುಗಳು 

ಪುಟ್ಟ ೀನ್ಹಳಿಾ  ಕೆರೆ ಹಕ್ಷಕ  ಸೌರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ – 0.13 

ಕ್ಷಮಿೀ (W) 



13. ಐತಿಹಾಸಿಕ್ / ಪರ ವಾಸಿ ಸ್ಥ ಳಗಳು 10 ಕ್ಷ.ಮಿೀ ತಿರ ಜಾ ದ ವಾಾ ಪೆಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೂ ಇಲಾ  
14. ಹತೆಿರದ ಜಲಮೂಲಗಳು 

ಯಲಹಂಕ್ ಕೆರೆ – 0.09 ಕ್ಷಮಿೀ (E) 

ಪುಟ್ಟ ೀನ್ಹಳಿಾ  ಕೆರೆ – 0.13 ಕ್ಷಮಿೀ (W) 

ಅಲ್ಲಾ ಳಸಂದರ  ಕೆರೆ – 1.29 ಕ್ಷಮಿೀ (S) 

ಅತೆ್ತರು ಕೆರೆ – 1.5 ಕ್ಷಮಿೀ (W) 

ಜಕ್ಕಕ ರು ಕೆರೆ – 1.9 ಕ್ಷಮಿೀ (W) 
15. ಭೂಕಂಪನ್ ವಲಯ ಭೂಕಂಪನ್ ವಲಯವು ನೈಸ್ಗಿಾಕ್ ಅಪ್ರಯಗಳಿಗೆ 

ಈ ಪರ ದೇಶವು ತಿಳಿದಿಲಾ . ಭೂಕಂಪನ್ದಿೆಂದ, ಈ 

ಪರ ದೇಶವನುನ  ಐಎಸ್ -1893 (ಭಾಗ -1) -2002 ರ 

ಪರ ಕಾರ ವಲಯ II ರ ಅಡಿಯಲಿಾ  

ವಗಿೀಾಕ್ರಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 
ಆದು ರಿೆಂದ, ಭೂಕಂಪನ್ದಿೆಂದ ಸೈಟ್ ಸಿಥ ರ 
ವಲಯವಾಗಿದೆ. 

 

ಟೇಬಲ್ 2: ಪಾ ಸಾಾ ವಿತ ಯೋಜನೆರ್ ಗಾತಾ  ಮತ್ತಾ  ಪಾ ಮಾಣ 

ಸ. ವಿವರಗಳು ವಿವರಗಳು 

1 
ಯೀಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯ 

ಅವಶಾ ಕ್ತೆ 

ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವ ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್ ಒಟ್ಟಟ  

7,72,586 - 7,72,586 

2 
ಒಟ್ಟಟ  ನೀರಿನ್ ಅವಶಾ ಕ್ತೆ ಮತೆ್ತ  

ಮೂಲ 

ಒಟ್ಟಟ  ನೀರಿನ್ ಅವಶಾ ಕ್ತೆ - 742 KLD 

ಮೂಲ: ಬಿ ಡ್ಬ್ಲ್ಾ ಾ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ 

ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವ ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್ ಒಟ್ಟಟ  

667 75 742 

3 ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಸ್ತಮರ್ಥಾ ಾ 

ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವ ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್ ಒಟ್ಟಟ  

ರೈಲು ಗಾಲಿ 
2,00,000 TPA 

-- 2,00,000 TPA 

ಅಚ್ಚು ಗಂಬಿ 
15,000 TPA 

75,000 TPA 1,65,000 TPA 

4 
ಒಟ್ಟಟ  ವದ್ದಾ ತ್ ಅವಶಾ ಕ್ತೆ ಮತೆ್ತ  

ಮೂಲ 

ವದ್ದಾ ತ್ ಅವಶಾ ಕ್ತೆ: 25 MW (ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವ -23 

MW ಮತೆ್ತ  ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್ – 2 MW) 

ಮೂಲ: ಆರ್ ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಎಲ್ ಹಾಗು ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಸಿ  

ಎಲ್ 

DG: 1 x 2.4 MW ಮತೆ್ತ  2 X 1.75 MW 

5 ಮಾನ್ವಶಕೆ್ಷ  
ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವ ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್ ಒಟ್ಟಟ  

2500 72 2572 

6 ಯೀಜನೆಯ ಅೆಂದಾಜು ವೆಚ್ು  
1264.55 ಕೀಟಿ (ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವ - 11.42 ಕೀಟಿ 

ಮತೆ್ತ  ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್-453.13 ಕೀಟಿ) 
 

3.0 ಅಸ್ತಾ ತಿ ದಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಸರ ಸನಿಿ ವೇಶ 

 

ಬೇಸ್ತಾ ೈನ್ ಪರಿಸ್ರ ಅಧಾ ಯನ್ ಹವಾಮಾನ್ ಮತೆ್ತ  ಸುತೆ್ತವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ  



ಯೀಜನೆಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಉತ್ಾ ತೆಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ತರಾೆಂಶ (ಮಾಚ್ಾ 

ಇೆಂದ ಮೇ 2022). 

3.1 ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ ದ ಸ್ತಥ ತಿ 

ಫಲಿತ್ಪೆಂಶಗಳಿೆಂದ, ಎಲ್ಲಾ  ಅಧಾ ಯನ್ದ ಸ್ಥ ಳಗಳಲಿಾ ನ್ PM10, PM2.5, SO2, ಮತೆ್ತ  NOx ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತೆ್ತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನದಿಾಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ 

ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ ಎೆಂದ್ದ ಗಮನಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

3.2 ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ  ಮಟಟ ಗಳು 

ಸುತೆ್ತವರಿದ ಶಬು  ಮಟಟ ಗಳ ಅಧಾ ಯನ್ವನುನ  8 ಸ್ಥ ಳಗಳಲಿಾ  ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಗೀಡೆ, 

ಕ್ಟಟ ಡ್ ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ಧವ ನ ಪರ ತಿಬಿೆಂಬಿಸುವ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ ನೆಲದ ಮಟಟ ದಿೆಂದ 1.5 ಮಿೀ 

ಎತೆ್ರದಲಿಾ  ಒೆಂದ್ದ ಗಂಟ್ಯ ಮಧಾ ೆಂತ್ರದಲಿಾ  ಶಬು  ಮಟಟ ವನುನ  ಅಳೆಯಲು ಧವ ನ ಮಟಟ ದ 

ಮಿೀಟರ್ ಅನುನ  ಬಳಸ್ಲ್ಲಯಿತ್ತ ಮತೆ್ತ  ಫಲಿತ್ಪೆಂಶಗಳು ನದಿಾಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಸಿಪಿಸಿಬಿ 

ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ ಎೆಂದ್ದ ಗಮನಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

3.3 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ 

ಯೀಜನೆಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸುಮಾರು 131 ಮಿೀಟರ್ ಪುಟ್ಟ ೀನ್ಹಳಿಾ  ಕೆರ ಹಕ್ಷಕ  ಸೌರಂಕ್ಷಣಾ 

ಕೆಂದರ ವದ್ದು , ಸೌರಂಕ್ಷಣಾ ಕ್ರ ಮವನುನ  ಒದಗಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ ಹಾಗು 10 ಕ್ಷ. ಮಿೀ ವಾಾ ಪೆಿಯಲಿಾ  ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ;ರಾರ್ಷಟ ಿೀಯ ಉದಾಾ ನ್, ವನ್ಾ ಜಿೀವ ಅಭಯಾರಣಾ  ಮತೆ್ತ  ವನ್ಾ ಜಿೀವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಪರ ದೇಶ ಇರುವುದಿಲಾ .  

 

3.4 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರ 

• ಯೀಜನೆಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಮತೆ್ತ  ಪಕ್ಕ ದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ಸ್ತಥ ನ್ವಲಾ . 

ಯೀಜನೆಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪುನ್ವಾಸ್ತಿ ಇಲಾ . 

• ಈ ಯೀಜನೆಯು 2572 (ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವ - 2500 ಮತೆ್ತ  ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್ - 72) ಜನ್ರಿಗೆ 

ಉದೊಾ ೀಗವನುನ  ಒದಗಿಸುತೆ್ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದೊಾ ೀಗದಲಿಾ ರುವ ಹೆಚ್ಚು ನ್ ಮಾನ್ವಶಕೆ್ಷ  

ನುರಿತ್ ವಗಾಕೆಕ  ಸೇರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಆಯಾ ವತ್ರಣೆ / ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸುತೆ್ದೆ. 

ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಾತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದಾ ತೆ ನೀಡ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ. 

 

4.0 ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ತಗಿ್ಗ ಸುವಿಕೆರ್ ಕಾ ಮ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸುವ ಉದೆು ೀಶವೆೆಂದರೆ, ಪರ ತಿಕ್ಕಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ತ್ಗಿಿ ಸ್ಲು ಸೂಕೆ್  ನಧಾಾರ ತೆಗೆದ್ದಕಳಾ ಲು ಇದ್ದ ಸ್ಹಾಯ 



ಮಾಡುತೆ್ದೆ. ಪರ ಮಾಣ ಮತೆ್ತ  ಪರ ಭಾವದ ಪ್ರರ ಮಖಾ ತೆಯ ನ್ಡುವನ್ ವಾ ತ್ಪಾ ಸ್ವನುನ  

ಪರ ಶಂಸಿಸ್ಬೇಕು ಎೆಂದ್ದ ಸೂಚ್ಚಸ್ಬಹುದ್ದ. ಆದು ರಿೆಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸುವಾಗ 

ಮೌಲಾ ದ ತಿೀಪುಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ವ ವಾಾ ಪಕ್ತೆ ಮತೆ್ತ  ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪರ ಮಾಣವನುನ  

ಸ್ತಮಾನಾ ೀಕ್ರಿಸ್ಲ್ಲಗುತೆ್ದೆ. ನೆಟ್್ವಕ್ಟಾ ಚಾಟ್್ಾಗಳ ನಮಾಾಣವು ಜಲವಜ್ಞಾ ನ್, ಜೈವಕ್ 

ಮತೆ್ತ  ಸ್ತಮಾಜಿಕ್ ವಾ ವಸ್ತಥಯೆಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸುವಾಗ ಮಧಾ ಸಿಥ ಕೆಗಳಿೆಂದ 

ಉೆಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸೂಕೆ್  ಮಟಟ ದ ಅಪ್ರಯಗಳನುನ  ನದಿಾಷ್ಟ  ಮಟಟ ಕೆಕ  ತ್ರುತೆ್ದೆ. 

ಪರಿಸ್ರದ ವವಧ ಘಟಕ್ಗಳ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಗಾಳಿ, ಶಬು , ನೀರು, ಭೂಮಿ 

ಮತೆ್ತ  ಸ್ತಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥಾಕ್ ಅೆಂಶಗಳು. 

ಪರಿಸ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನಧಾರಿಸುವಕೆಯ ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯ ಸ್ವ ರೂಪವು ಅಚ್ಚು ಗಂಬಿ 

ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಹೆಚ್ು ಳ ಹಾಗು ರೈಲು ಗಾಲಿ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಯಿೆಂದ ಹರಹಮಮ ವ ಪರ ಭಾವವನುನ  

ಅರ್ಥಾಮಾಡಿಕಳಾ ಲು ಯೀಜಕ್ರೆಂದಿಗೆ ಲಭಾ ವರುವ ಉಪಕ್ರಣಗಳಲಿಾ  ಒೆಂದಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಸ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನಧಾರಿಸುವಕೆಯ ಉದೆು ೀಶವು ಪರ ಸೆ್ತಪಿತ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಿೆಂದ 

ಉದಭ ವಸುವ ಸಂಭಾವಾ  ಪರಿಸ್ರಿೀಯ ಸ್ಮಸ್ತಾ ಗಳನುನ  ಮೆಂಗಾಣುವುದ್ದ ಮತೆ್ತ  

ಯೀಜನೆಯ ಯೀಜನೆ ಮತೆ್ತ  ವರ್ನಾ ಸ್ದ ಹಂತ್ದಲಿಾ  ಅವುಗಳನುನ  ಪರಿಹರಿಸುವುದ್ದ. 

ಸ್ತಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ರಿೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ್ ಅರ್ಥವಾ ದಿವ ತಿೀಯಕ್ ಎೆಂದ್ದ 

ವಗಿೀಾಕ್ರಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ 

ಉೆಂಟಾಗುತೆ್ವೆ, ದಿವ ತಿೀಯಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರ ೀರಿತ್ವಾಗಿದ್ದು , ಉದೆು ೀಶಿತ್ 

ಕ್ರ ಮದಿೆಂದ ಸ್ತಮಾಜಿಕ್ ಮತೆ್ತ  ಆರ್ಥಾಕ್ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಬಂಡ್ವಾಳ ಮತೆ್ತ  

ಬದಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗಳನುನ  ವಶಿಷ್ಟ ವಾಗಿ ಒಳಗೆಂಡಿರುತೆ್ದೆ.  

5.0 ಪರ್ಯಯರ್ಗಳ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯ ಸ್ವ ರೂಪವು ಅಚ್ಚು ಗಂಬಿ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಹೆಚ್ು ಳ ಹಾಗು ರೈಲು 

ಗಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು  ಮತೆ್ತ  ಈ ಯೀಜನೆಯು 3(ಎ) ವಗಾದ ಮೆಟಲಜಿಾಕ್ಲ್ ಇೆಂಡ್ಸಿಟ ಿ (ಫೆರಸ್ 

ಮತೆ್ತ  ರ್ನನ್-ಫೆರಸ್) ಅಡಿಯಲಿಾ  ಬರುತೆ್ದೆ. ಕೆಂದರ  ಮಟಟ ದ ಪರಿಸ್ರ ಪರ ಭಾವ 

ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಿೆಂದ ಪರಿಸ್ರ ಅನುಮತಿ ಯನುನ  ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತೆ್ದೆ.  

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ವಸೆ್ರಣಾ ಯೀಜನೆಯು MoEF & CC ಕ್ಚೇರಿಯ ಆದೇಶದ ಪರ ಕಾರ ಸ್ತವಾಜನಕ್ 

ಸ್ಮಾಲೀಚ್ನೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತೆ್ದೆ, ಆದು ರಿೆಂದ ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ವಸೆ್ರಣೆ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಸ್ತವಾಜನಕ್ ಸ್ಲಹೆಯ ಅಗತ್ಾ ವದೆ. 

 



ಪುನವಯಸತಿ ಕ್ಷಾ ರ್ಯ ಯೋಜನೆ: 

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯು ಅಸೆಿತ್ವ ದಲಿಾ ರುವದರಿೆಂದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆಗಾಗಿ 

ಪುನ್ವಾಸ್ತಿ ಕ್ಷರ ಯೆಯು ಒಳಗೆಂಡಿರುವುದಿಲಾ . 

 

6.0 ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ಾ ೋಗಾಾ ಾಂ 

ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಯ ಪರಿಸ್ರ ನವಾಹಣೆಗೆ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಶಬು  ಮತೆ್ತ  ಮಣ್ಣಣ ನಂತ್ಹ 

ಪರಿಸ್ರದ ನಯತ್ಪೆಂಕ್ಗಳ ನಯಮಿತ್ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತೆ್ತ  ಮಾಲಿನ್ಾ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಸೌಲಭಾ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸ್ತಥ ವರದಲಿಾ ನ್ ಸುರಕ್ಷತ್ಪ ಕ್ರ ಮಗಳ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆ ಮಖಾ ವಾಗಿದೆ. 

ಆದು ರಿೆಂದ, ಪರಿಸ್ರ ಮತೆ್ತ  ಸುರಕ್ಷತ್ಪ ಕೀಶವು ರಾಜಾ  ಮಾಲಿನ್ಾ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡ್ಳಿ 

ಮತೆ್ತ  ಕೆಂದರ  ಮಾಲಿನ್ಾ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡ್ಳಿಯ ಅವಶಾ ಕ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾಳಿ 

ಮತೆ್ತ  ನೀರಿನ್ ಮಾಲಿನ್ಾ ಕಾರಕ್ಗಳ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯನುನ  ಮತೆ್ತ  ಘನ್/ಅಪ್ರಯಕಾರಿ 

ತ್ಪಾ ಜಾ  ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನುನ  ನವಾಹಿಸುತೆ್ದೆ. 

ಟೇಬಲ್ 3: ಯೋಜನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ನಿಮಾಯಣ ಹಂತ 

ಕಾ .

ಸಂ 

ಸಂಭಾವಾ  

ಪರಿಣಾಮ 

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 

ಕಾ ಮ 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್್ಗಾ

ಗ್ಗ 

ನಿರ್ತಾಂಕಗಳು 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಆವತಯನ 

1 
ವಾಯು 

ಹರಸೂಸು

ವಕೆ 

ಎಲ್ಲಾ  

ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ 

ವಿನ್ಯಾ ಸ 

ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಾ  

ನಿರ್ಿಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. 

ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಕೈಪಿಡಿಗಳು / 

ದಾಖಲೆಗಳ 

ಯಾದೃಚ್ ಚೆಕ್ಟ 

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 

ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ

ಲ್ಲಾ  ಆರ್ತ್ಿಕ 

ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ 

ರ್ಮಡಲು ಉದೆದ ೀಶತ್ 

ಘಟಕದ 

ಸ್ತತ್ತತ ರ್ರಿದ 

ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟಟ ವು 

ಸಿಪಿಸಿಬಿ / 

ಕೆಎಸಿಿ ಸಿಬಿ 

ಅರ್ಶ್ಾ ಕತ್ರಯ 



ಆರ್ರಣದಲ್ಲಾ  

ಸ್ತತ್ತತ ರ್ರಿದ ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟಟ . 

PM10, SOx & 

NOx ನ 

ರ್ಮನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರು

ತ್ತ ದೆ 

ಪರ ಕಾರ ಅಥವಾ 

ರ್ಮಸಿಕ 

ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ 

ಯಾವುದು 

ಮೊದಲ್ಲನದು 

2 ಶಬು  

ಸಿದಧ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ 

ರ್ಯಸ್ಿ ನ ಜೊತ್ರಗೆ 

ಎಲ್ಲಾ  ಶ್ಬ್ದ  

ಉತಿ ರ್ದಸ್ತರ್ 

ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗ

ಳ ಸಥ ಳದ ಪಟಿಟ . 

ಸ್ಲಕ್ರಣೆಗಳ 

ದಾಖಲ್ವಗಳು, ಶಬು  

ಓದ್ದವಕೆ 

ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ

ಲಿಾ  

ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ 

ಉತ್ತ ಮ ಕಾಯಿ 

ಕರ ಮದಲ್ಲಾ  

ನಿರ್ಿಹಿಸಬೇಕಾದ 

ಉಪಕರಣಗಳು. 

ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಮಯದ 

ದಾಖಲ್ವಗಳು 

ದೈನಂದಿನ್ 

ದಾಖಲ್ವಗಳು 

ರಾತ್ರರ  ಕೆಲಸ 

ರ್ಮಡುವುದನ್ನು  

ತ್ಪಿಿ ಸಬೇಕು. 

ಸೈಟ್ ಕೆಲಸ್ದ 

ಅಭಾಾ ಸ್ 

ದಾಖಲ್ವಗಳು, ಶಬು  

ಓದ್ದವಕೆ 

 

ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ

ಲಿಾ  ಆವತ್ಾಕ್ 

 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 ೀಪಕರಣಗ

ಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಾ ಲಾ . 

ಮಫಾ ರ್್ಗಳು / 

ಆವರಣಗಳು 

ಸ್ಥ ಳದಲಿಾ ರಬೇಕು 

ಉಪಕ್ರಣಗಳ 

ಬಳಕೆಗೆ 

ಮೊದಲು. 

ದೊಡಡ  

ಎಾಂಜಿನ್ಸ ಗಳಲ್ಲಾ  

ಅಕೌಸಿಟ ಕ್ 

ಮಫ್ಾ ರ ಗಳು / 

ಆರ್ರಣಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇಕು 

ಸ್ತಾ ಟ್ ಶಬು  

ರೆಕಾಡಿಾೆಂಗ್ 

ಸಿಪಿಸಿಬಿ / 

ಕೆಎಸಿಾ ಸಿಬಿ 

ಪರ ಕಾರ 

ಸಸಾ  

ಆರ್ರಣದೊಳಗಿನ 

ಸ್ತತ್ತತ ರ್ರಿದ 

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಾ  

ಶ್ಬ್ದ ರ್ನ್ನು  

ಸ್ಲಕ್ರಣೆಗಳ 

ದಾಖಲ್ವಗಳು / 

ಕೈಪಿಡಿಗಳ 

ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ

ಲಿಾ  ಆವತ್ಾಕ್ 



ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ 

ರ್ಮಡಬೇಕು. 

ಯಾದೃಚ್ ಚೆಕ್ಟ 

ಪರಿಶಿೀಲನೆಗಳು 

ಎಲ್ಲಾ  

ಉಪಕರಣಗಳು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ 

ವಿನ್ಯಾ ಸ 

ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಾ  

ಕಾಯಿನಿರ್ಿಹಿಸ್ತತ್ತ

ವೆ. ವಾಹನ್ 

ಪರ ಯಾಣಗಳನುನ  

ಸ್ತಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ  

ಕ್ಡಿಮೆಗಳಿಸ್ಬೇಕು 

ವಾಹನ್ 

ದಾಖಲ್ವಗಳು 

ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ

ಲಿಾ  ಆವತ್ಾಕ್ 

3 ಮಣ್ಣಣ ನ್ ಸ್ವಕ್ಳಿ 

ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸಲ್ಲದ 

ಗಡಿಗಳಲ್ಲಾ  

ಉಳಿಯುರ್ 

ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಣ 

ಸಥ ಳದ 

ವಿಸಿತ ೀಣಿರ್ನ್ನು  

ಕಡಿಮೆ ರ್ಮಡಿ 

ಯೀಜಿತ್ 

ದಾಖಲ್ವಯ ಪರ ಕಾರ 

ನಮಾಾಣ ಸೈಟ್ 

ಗಡಿಗಳನುನ  

ವಸೆ್ರಿಸ್ಲ್ಲಗಿಲಾ  / 

ಉಲಾ ೆಂಘಿಸಿಲಾ . 

 

ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ

ಲಿಾ  ಆವತ್ಾಕ್ 

4 
ತ್ಪಾ ಜಾ  

ನವಾಹಣೆ 

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಪರ ತಿಯೆಂದ್ದ 

ತ್ಪಾ ಜಾ ವನುನ  

ಗುರುತಿಸುವ ಮತೆ್ತ  

ನರೂಪಿಸುವ ತ್ಪಾ ಜಾ  

ನವಾಹಣಾ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸಿ 

ಮತೆ್ತ  ಉದಭ ವಸುವ 

ಪರ ತಿಯೆಂದ್ದ 

ತ್ಪಾ ಜಾ ವನುನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದ್ದ, 

ನವಾಹಿಸುವುದ್ದ 

ಮತೆ್ತ  ವಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡುವ 

ವಧಾನ್ಗಳನುನ  ಇದ್ದ 

ಗುರುತಿಸುತೆ್ದೆ.. 

  



5 

ವಾಡಿಕೆಯಲಾ

ದ ಘಟನೆಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಆಕ್ಸಿಮ ಕ್ 

ಬಿಡುಗಡೆಗಳು 

ಸಂಭವನೀಯ 

ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಥ ತಿಗಳು 

ಮತೆ್ತ  

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  

ತ್ಡೆಗಟಟ ಲು / 

ಮಿತಿಗಳಿಸ್ಲು 

ಅಗತ್ಾ ವಾದ 

ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  

ಪರಿಗಣ್ಣಸಿ, 

ರೂಪಿಸ್ಲು 

ಯೀಜನೆ. 

ಅಣಕು ಡಿರ ಲ್್ಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಅದೇ 

ದಾಖಲ್ವಗಳು 

ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ

ಲಿಾ  ಆವತ್ಾಕ್ 

6 ಆರೀಗಾ  

ಉದೊಾ ೀಗಿ ಮತೆ್ತ  

ವಲಸ್ತ ಕಾಮಿಾಕ್ 

ಆರೀಗಾ  ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ 

ಎಲ್ಲಾ  ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ನಯತ್ಪೆಂಕ್ಗಳು 

ನಯಮಿತ್ ಚೆಕ್ಟ 

ಅಪ್್ಗಳು 

7 
ಸ್ಸ್ಾ  ಮತೆ್ತ  

ಪ್ರರ ಣ್ಣ 

ಅರಣಾ  

ಮಾಗಾಸೂಚ್ಚಗಳ 

ಪರ ಕಾರ ಸ್ಸ್ಾ ವಗಾದ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಸ್ಸ್ಾ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ , 

ಜ್ಞತಿಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ಕ್ಷಾ ಯರೆನ್್  

ಹಂತ್ದಲಿಾ  

 

ಟೇಬಲ್ 4: ಯೋಜನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾರ್ಯಯಚರಣೆರ್ ಹಂತ 
 

ಕಾ .ಸಂ 
ಸಂಭಾವಾ  

ಪರಿಣಾಮ 

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 

ಕಾ ಮ 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್್ಗಾಗ್ಗ 

ನಿರ್ತಾಂಕಗಳು 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಆವತಯನ 

1 

ವಾಯು 

ಹರಸೂಸುವಕೆ 

 

ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಯ ರಾಶಿಗಳಿೆಂದ 

ಹರಸೂಸುವಕೆಯನುನ  

ಹೆಂದ್ದವಂತೆ ಮತೆ್ತ  

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡ್ಲು. 

ಅನಲ 

ಹರಸೂಸುವಕೆ 

(NOX, SO2, SPM, 

RSPM) 

ದೊೀಚ್ಚದ 

ಸ್ತಾ ೆಂಪಿಾ ೆಂಗ್ ಆಗಿ 

ತಿೆಂಗಳಿಗಮೆಮ  

ಡಿಜಿ ಸ್ತಟಿನ ೆಂದ 

ಹರಸೂಸುವಕೆಯನುನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡ್ಲು  

ಅನಲ 

ಹರಸೂಸುವಕೆ 

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಹಂತ್ದಲಿಾ  

ಆವತ್ಾಕ್ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ 

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಘಟಕ್ದ 

ಆವರಣದೊಳಗಿನ್ 

ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ  

ಮತೆ್ತ  ಹತೆಿರದ 

ವಾಸ್ಸ್ಥ ಳಗಳು ಇೆಂಧನ್ 

ದಕ್ಷತೆಯ ವಾಹನ್ಗಳು 

NOX, SO2 ಮತೆ್ತ  

PM10 

ಸಿಪಿಸಿಬಿ / 

ಕೆಎಸಿಾ ಸಿಬಿ 

ಅವಶಾ ಕ್ತೆ. 



ಮತೆ್ತ  ಪಿಸಿಯು 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನುನ  

ಹೆಂದಿರುವ 

ಉತೆ್ಮವಾಗಿ 

ನವಾಹಿಸ್ಲಾ ಟಟ  

ವಾಹನ್ಗಳ 

ಬಳಕೆಯಿೆಂದ 

ಕ್ಡಿಮೆಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ 

ವಾಹನ್ಗಳಿೆಂದ ನಷ್ಕಕ ಸ್. 

ಹವಾಮಾನ್ಶಾಸೆ್ ಿದ 

ಆನ್್ಸೈಟ್ ಡೇಟಾವನುನ  

ಅಳೆಯುವುದ್ದ 

 ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಹಂತ್ದಲಿಾ  

ಆವತ್ಾಕ್ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

2 

ಶಬು  ಡಿಜಿ ಸ್ತಟ್ ಮತೆ್ತ  

ಇೆಂಡ್ಕ್ಷನ್ ಫನೇಾಸ್ 

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯಿೆಂದ 

ಉತ್ಾ ತೆಿಯಾಗುವ 

ಶಬು ವನುನ  

ಅತ್ತಾ ತೆ್ಮವಾಗಿಸ್ಲು 

ಮತೆ್ತ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡ್ಲು 

ವಾಹನ್ಗಳ 

ದಾಖಲ್ವಗಳನುನ  

ನವಾಹಿಸ್ಬೇಕು 

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಹಂತ್ದಲಿಾ  

ಆವತ್ಾಕ್ 

3 

ತ್ಪಾ ಜಾ  

ನವಾಹಣೆ 

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ 

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಪರ ತಿಯೆಂದ್ದ 

ತ್ಪಾ ಜಾ ವನುನ  

ಗುರುತಿಸುವ ಮತೆ್ತ  

ನರೂಪಿಸುವ ತ್ಪಾ ಜಾ  

ನವಾಹಣಾ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸಿ 

ಮತೆ್ತ  ಉದಭ ವಸುವ 

ಪರ ತಿಯೆಂದ್ದ 

ತ್ಪಾ ಜಾ ವನುನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದ್ದ, 

ನವಾಹಿಸುವುದ್ದ ಮತೆ್ತ  

ವಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ 

ಘನ್ತ್ಪಾ ಜಾ  

ಉತ್ಪಾ ದನೆ, 

ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ ಮತೆ್ತ  

ವಲೇವಾರಿಯ 

ದಾಖಲ್ವ 

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಹಂತ್ದಲಿಾ  

ಆವತ್ಾಕ್ ತ್ಪಾ ಜಾ  

ನವಾಹಣೆ 



ಕಾಯಾವಧಾನ್ಗಳನುನ  

ಇದ್ದ ಗುರುತಿಸುತೆ್ದೆ. 

4 
ಮಣ್ಣಣ ನ್ 

ಗುಣಮಟಟ  

ಉತೆ್ಮ ಮಣ್ಣಣ ನ್ 

ಗುಣಮಟಟ ದ ನವಾಹಣೆ 

-- ಆವತ್ಾಕ್ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

5 

ಆರೀಗಾ  ಉದೊಾ ೀಗಿ ಮತೆ್ತ  ವಲಸ್ತ 

ಕಾಮಿಾಕ್ ಆರೀಗಾ  

ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ 

-- ನಯಮಿತ್ ಚೆಕ್ಟ 

ಅಪ್್ಗಳು 

 

7.0 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅರ್ಾ ರ್ನಗಳು 

7.1 ಅಪ್ರರ್ದ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ಅಪ್ರಯದ ವಶ್ಾ ೀಷ್ಣೆಯು ಇರುವ ವವಧ ಅಪ್ರಯಗಳ (ಅಸುರಕಿ್ಷತ್ ಪರಿಸಿಥ ತಿಗಳು) 

ಗುರುತಿಸುವಕೆ ಮತೆ್ತ  ಪರ ಮಾಣವನುನ  ಒಳಗೆಂಡಿರುತೆ್ದೆ. ಮತೆ್ೆಂದೆಡೆ, ಅಪ್ರಯದ 

ವಶ್ಾ ೀಷ್ಣೆಯು ಅಪ್ರಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ ಮತೆ್ತ  ಪರ ಮಾಣ್ಣೀಕ್ರಣದ ಬಗಿೆ  

ವಾ ವಹರಿಸುತೆ್ದೆ. 

ಅಪ್ರಯದ ವಶ್ಾ ೀಷ್ಣೆಯು ನೆರೆಹರೆಯ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಅಪ್ರಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ ಮತೆ್ತ  

ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ವನುನ  ಒಳಗೆಂಡಿರುತೆ್ದೆ. ಇದಕೆಕ  ವೈಫಲಾ  ಸಂಭವನೀಯತೆ, ವಶಾವ ಸ್ತಹಾ 

ಅಪಘಾತ್ದ ಸ್ನನ ರ್ವಶ, ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ದ್ದಬಾಲತೆ ಇತ್ಪಾ ದಿಗಳ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ ಅಗತ್ಾ ವದೆ. 

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಪಡೆಯುವುದ್ದ ಅರ್ಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದಿಸುವುದ್ದ ಕ್ಷ್ಟ . ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 

ಅಪ್ರಯದ ವಶ್ಾ ೀಷ್ಣೆಯು ಹೆಚಾು ಗಿ ಗರಿಷ್ಠ  ವಶಾವ ಸ್ತಹಾ ಅಪಘಾತ್ ಅಧಾ ಯನ್ಗಳಿಗೆ 

ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. 

7.2 ವಿಪತ್ತಾ  ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಿಾ  ಪರ ಮಖ ತ್ತತ್ತಾಸಿಥ ತಿ ಎೆಂದರೆ ಅದ್ದ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಗಾಯ ಅರ್ಥವಾ 

ಪ್ರರ ಣಹಾನಯನುನ  ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಸ್ತಮರ್ಥಾ ಾವನುನ  ಹೆಂದಿದೆ. ಇದನುನ  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನವಾಹಿಸ್ಲು ತ್ತತ್ತಾ ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಹಾಯದ ಅಗತ್ಾ ವರುತೆ್ದೆ. 

ತ್ಗಿಿ ಸುವಕೆಯ ಒೆಂದ್ದ ಪರ ಮಖ ಅೆಂಶವೆೆಂದರೆ ತ್ತತ್ತಾ ಯೀಜನೆ, ಅೆಂದರೆ ಅಪಘಾತ್ದ 

ಸ್ತಧಾ ತೆಯನುನ  ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ, ಅೆಂತ್ಹ ಅಪಘಾತ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  

ನಣಾಯಿಸುವುದ್ದ ಮತೆ್ತ  ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದಭಾಗಳಲಿಾ  ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ಆನ್ ಸೈಟ್ 

ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಸೈಟನ ಲಿಾ  ತ್ತತ್ತಾ ಕಾಯಾವಧಾನ್ಗಳನುನ  ನಧಾರಿಸುವುದ್ದ. 

 



ಯೀಜನೆಯ ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಾ  ಯೀಜನೆಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಭವನೀಯ 

ಅಪ್ರಯಗಳಿೆಂದ ಗುರುತಿಸ್ಲಾ ಟಟ  ಪರ ಮಖ ಅಪ್ರಯಗಳು ಮತೆ್ತ  ತ್ತತ್ತಾ ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯೆ 

ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮನೆನ ಚ್ು ರಿಕೆ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ವವರವಾಗಿ ಚ್ಚ್ಚಾಸ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ.  

8.0 ಯೋಜನೆರ್ ಲಾಭಗಳು. 

 

ಈ ಯೀಜನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರಸೆ್ತಗಳು, ನೀರು ಸ್ರಬರಾಜು, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಸೌಲಭಾ , ವದ್ದಾ ತ್ 

ಸ್ರಬರಾಜು, ನುರಿತ್, ಅರೆ ನುರಿತ್ ಮತೆ್ತ  ಕೌಶಲಾ ರಹಿತ್ ಕಾಮಿಾಕ್ರಿಗೆ ಉದೊಾ ೀಗವನುನ  

ತ್ರುವ ಮೂಲಕ್ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ, ನೆರೆಹರೆ ಮತೆ್ತ  ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಒಟಾಟ ರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತ್ರುತೆ್ದೆ, 

ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸ್ಮದಾಯಗಳ ಜಿೀವನ್ ಮಟಟ  ಮತೆ್ತ  ಆರ್ಥಾಕ್ ಬಳವಣ್ಣಗೆ, ಸ್ಣಣ  

ಮತೆ್ತ  ಮಧಾ ಮ ಪರ ಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳದ ವಸ್ತಿ ಬಳವಣ್ಣಗೆಗಳು, ಹೀಟ್ಲ್್ಗಳು, 

ಶಾಪಿೆಂಗ್ ಸಂಕ್ಷೀಣಾಗಳು, ಚ್ಚಲಾ ರೆ ಅೆಂಗಡಿಗಳು, ಆರೀಗಾ  ಕೆಂದರ ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು, 

ಮನ್ರಂಜರ್ನ ಕೆಂದರ ಗಳು ಇತ್ಪಾ ದಿಗಳ ಬಳವಣ್ಣಗೆಯನುನ  ಇದ್ದ ಉತೆೆೀಜಿಸುತೆ್ದೆ. 

 

• ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯು ಮೂಲಸೌಕ್ಯಾ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಸ್ತಮಾಜಿಕ್ ಅಭಿವೃದಿಿ , 

ಉದೊಾ ೀಗ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪರ ಯೀಜನ್ಗಳ ವಷ್ಯದಲಿಾ  ಸುತೆ್ಮತೆ್ಲಿನ್ ಪರ ದೇಶ 

ಅರ್ಥವಾ ಸ್ಮದಾಯಕೆಕ  ಪರ ಯೀಜನ್ಕಾರಿಯಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಮೂಲಸೌಕ್ಯಾ, ಮಾನ್ವ ಶಕೆ್ಷ , ಕ್ಚಾು  ಸ್ತಮಗಿರ ಗಳ ಸುಲಭ ಲಭಾ ತೆಯು 

ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ವೆಚ್ು  ಮತೆ್ತ  ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಅೆಂತ್ರವನುನ  ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. ಅದೇ 

ಸುೆಂಕ್ ಮತೆ್ತ  ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ್ ರಾಜಾ ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೆಕ  ಆದಾಯವನುನ  ತ್ರುತೆ್ದೆ. 

• ಹಸಿರು ಪಟಿಟ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿಯು ಯೀಜರ್ನ ಪರ ದೇಶದ ಸೌೆಂದಯಾ ವನುನ  

ಹೆಚ್ಚು ಸುತೆ್ದೆ. ಇದಲಾ ದೆ, ಇದ್ದ ಯೀಜರ್ನ ಪರ ದೇಶದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಶಬು  ಮಟಟ ವನುನ  

ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

• ಉದೆು ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಉದೊಾ ೀಗವನುನ  ಒದಗಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

• ಟಿೀ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಸ್ತಗಣೆದಾರರು ಮೆಂತ್ಪದ ಸ್ಣಣ  ಅೆಂಗಡಿ ಮಾಲಿೀಕ್ರ 

ಪರೀಕ್ಷ ಉದೊಾ ೀಗ ಮತೆ್ತ  ಗಳಿಕೆಯಲಿಾ  ಹೆಚ್ು ಳವಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಯೀಜನೆಯ ಪರ ತಿಪ್ರದಕ್ರು ಯೀಜರ್ನ ಪರ ದೇಶದ ಸ್ತಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥಾಕ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಕಡುಗೆ ನೀಡ್ಲು ಯೀಜಿಸಿದಾು ರೆ ಮತೆ್ತ  ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಾಕ್ರ ಮಗಳು, 

ಆರೀಗಾ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಕಾಯಾಕ್ರ ಮಗಳು ಇತ್ಪಾ ದಿಗಳನುನ  ಆಯೀಜಿಸುತೆ್ಪರೆ ಮತೆ್ತ  

ಅದನುನ  ಮೆಂದ್ದವರಿಸುತೆ್ಪರೆ. 



 

9.0 ಪರಿಸರ ವೆಚು ದ ಲಾಭದ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ಯೀಜನೆಯ ಸ್ಥ ಳವು ರೈಲ್ವವ ೀ ಮತೆ್ತ  ರಸೆ್ತಮಾಗಾಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ಮ ಸಂಪಕ್ಾವನುನ  ಹೆಂದಿದೆ 

ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯು ವಸಂತ್ನ್ರಸ್ತಪುರ ಅಧಿಸೂಚ್ಚತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  

ಇರುತೆ್ದೆ, ಆದು ರಿೆಂದ ಇದ್ದ ಸ್ಸ್ಾ ವಗಾ ಮತೆ್ತ  ಜಿೀವವೈವಧಾ ದ ನ್ಷ್ಟ ವನುನ  

ಒಳಗೆಂಡಿರುವುದಿಲಾ . ನವವ ಳ ಉತ್ಪಾ ದಕ್ ಮೌಲಾ ದ ವಷ್ಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ರ 

ನ್ಷ್ಟ ವಾಗುವುದಿಲಾ . ಆದಾಗೂಾ  ಕಂಪನಯ ಆವರಣದಲಿಾ  ಮತೆ್ತ  ಸುತೆ್ಮತೆ್  ಸ್ಸ್ಾ  

ನೆಡುವಕೆಯು ನಬಾೆಂಧಿತ್ ಮತೆ್ತ  ಮಾ ಲಿನ್ಾ ದ ಮಟಟ ವನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸೌೆಂದಯಾದ 

ನೀಟವನುನ  ಹೆಚ್ಚು ಸುತೆ್ದೆ. 

ಟೇಬಲ್ 5:ಪರಿಸರ ಕಾ ಮಗಳಿಗಾಗ್ಗ ವೆಚು ದ ನಿಬಂರ್ನೆ 

ಕಾ . 

ಸಂ 
ವಿವರಣೆ 

ಮೊತಾ  ಲಕ್ಷ 

ರೂ.ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೊತಾ  ಲಕ್ಷ 

ರೂ.ಗಳಲಿ್ಲ  
  ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚು  ನಿವಯಹಣೆ ವೆಚು  

1 
ರ್ಮಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸಾಧ್ನಗಳಾದ 

ಡ್ಸ್ಟ  ಸ್ತಪರೇಟರ್ ಹಾಗು ಬ್ಯಾ ಗ್ 

ಫಿಲಟ ರ್ ಇತ್ಪಾ ದಿ 

2,537 789 

2 ಮಳೆನಿೀರು ಕೊಯುಾ  ರ್ಾ ರ್ಸ್ಥಥ ,  27 0.60 

3 ಹಸಿರುವಲಯ ಅಭಿವೃರ್ದಧ  29 2.5 

4 
ಉದೊಾ ೀಗದ ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತತ  

ಸ್ತರಕ್ಷತ್ರ 
118 14.97 

5 
ಮಳೆ ನೀರು ಹಾಗು ಅಗಿು ಶಾಮಕ 

ನಿರ್ಿಹಣೆ 
15 2.25 

ಒಟ್ಟು  2,726 809 

 

10.0 ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ. 

ಪರಿಸ್ರ ನವಾಹಣಾ ಯೀಜನೆಯು ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಕಠ ನ್ ಮತೆ್ತ  ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಸ್ಮಯದಲಿಾ  ತೆಗೆದ್ದಕಳಾ ಬೇಕಾದ ತ್ಗಿಿ ಸುವಕೆ, ನವಾಹಣೆ, ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ತೆಂಸಿಥ ಕ್ 

ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ಒಳಗೆಂಡಿರುತೆ್ದೆ, ಪರಿಸ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಪರ ತಿಕ್ಕಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  

ನವಾರಿಸುತೆ್ದೆ ಅರ್ಥವಾ ಅವುಗಳನುನ  ಸಿವ ೀಕಾರಾಹಾ ಮಟಟ ಕೆಕ  ತ್ಗಿಿ ಸುತೆ್ದೆ. 

ಪರಿಸ್ರ ನವಾಹಣಾ ಯೀಜನೆಯ ಬಳಕೆಯು ಪರಿಸ್ರದ ಅೆಂಶಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುತೆ್ದೆ, ಇದ್ದ 

ಯೀಜನೆಯಲಿಾ ನ್ ವಭಿನ್ನ  ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳಿೆಂದ ಪರ ಭಾವತ್ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ.  

 

 



11.0 ಸಾರಾಂಶ 

07.06.2022 ರಂದ್ದ MoEF & CC ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಟಿ.ಒ.ಆರ್ ಪರ ಕಾರ ಮತೆ್ತ  ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಪರ ಮಾಣ್ಣತ್ 

ಉಲ್ವಾ ೀಖಗಳ ಪರ ಕಾರ, ಉದೆು ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆಯ ಕ್ಡೆಗೆ ಇಐಎ (ಪರಿಸ್ರ ಪರಿಣಾಮದ 

ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್) ಅಧಾ ಯನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಪರಿಸ್ರ ಪರ ಭಾವದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ ಅಧಾ ಯನ್ವನುನ  ಅಧಾ ಯನ್ ಪರ ದೇಶಕೆಕ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ 

ಟಿ.ಒ.ಆರ್ ಮತೆ್ತ  ಬೇಸ್್ಲೈನ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ದತೆ್ಪೆಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ವ ಉದೆು ೀಶಿತ್ 

ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ ಮಾಡ್ಲ್ಲಗಿದೆ. ನಮಾಾಣ ಮತೆ್ತ  ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಹಂತ್ಗಳೆರಡ್ರಲೂಾ  ಪರಿಸ್ರ ನವಾಹಣಾ ಯೀಜನೆಯಲಿಾ  ಸೂಕೆ್ವಾದ ಪರಿಣಾಮ 

ತ್ಗಿಿ ಸುವ ಕ್ರ ಮಗಳ ವವರಣೆಯೆಂದಿಗೆ ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ 

ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಸ್ರಿೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ ಮತೆ್ತ  ನರಿೀಕಿೆಯನುನ  

ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದ ಇಐಎ ವರದಿಯಲಿಾ  ನೀಡ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಅಧಾ ಯನ್ದ ಪರ ದೇಶಕಾಕ ಗಿ ನ್ಡೆಸಿದ ಬೇಸ್್ಲೈನ್ ಅಧಾ ಯನ್ವು ಸುತೆ್ಮತೆ್ಲಿನ್ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಾ ನ್ ಪರಿಸ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ  ಭೌತಿಕ್, ರಾಸ್ತಯನಕ್ ಮತೆ್ತ  ಜೈವಕ್ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ವೆ ಎೆಂದ್ದ ಸೂಚ್ಚಸುತೆ್ದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ರ 

ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ವ, ಪೂವಾ ಯೀಜನೆ ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಯ ನಂತ್ರದ 

ಹಂತ್ಗಳಲಿಾ  ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ನರಿೀಕಿ್ಷ ಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಶಾಸ್ನ್ಬದಿ  

ಅನುಸ್ರಣೆಗಳನುನ  ಪೂರೈಸ್ಲು ಅಗತ್ಾ ವಾದ ಸ್ತಕ್ಷ್ಟಟ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  

ರೂಪಿಸ್ಲ್ಲಗುತೆ್ದೆ. 

ಬಹಳ ಚ್ಚಕ್ಕ ದಾದ ಋಣಾತ್ಮ ಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದಿಗೆ, ಯೀಜನೆಯು ವಾಣ್ಣಜಾ  ವಾಾ ಪ್ರರ 

ಅವಕಾಶಗಳು, ಉದೊಾ ೀಗಾವಕಾಶಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ದ ಆದಾಯ ಮತೆ್ತ  ಮೂಲಸೌಕ್ಯಾ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಧರ್ನತ್ಮ ಕ್ವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತೆ್ದೆ. ಆದಾಗೂಾ , ಈ ಯೀಜನೆಯು ಯೀಜನೆಯ 

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಾ  ಕೆಲವು ಪರ ಯೀಜನ್ಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  / 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಬಿೀರುತೆ್ದೆ. 

• ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ವ ಅತ್ಾ ಲಾ  ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉೆಂಟಾಗುತೆ್ವೆ. ಆದಾಗೂಾ , 

ಅಗತ್ಾ ವರುವ ಎಲ್ಲಾ  ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಾ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ. 

• ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ರ ಹಾನ ಸಂಭವಸುವುದಿಲಾ . 

• ಸ್ಪಿಟ ಕ್ಟ ಟಾಾ ೆಂಕ್ಟ ಮತೆ್ತ  ಸೀಕ್ಟ ಪಿಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ನೀರಿನ್ ಪರಿಸ್ರದ ಮೇಲ್ವ 



ಯಾವುದೇ ವಾ ತಿರಿಕೆ್  ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉೆಂಟಾಗುವುದಿಲಾ . 

• ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಉದೊಾ ೀಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚಾು ಗುತೆ್ವೆ. 

• ಅರಣಾ / ರಾರ್ಷಟ ಿೀಯ ಉದಾಾ ನ್/ ಅಭಯಾರಣಾ  ಮತೆ್ತ  ಧಾಮಿಾಕ್/ಐತಿಹಾಸಿಕ್ 

ಸ್ಥ ಳಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಾ . 

• ಎಲ್ಲಾ  ಮಾಲಿನ್ಾ ಕಾರಕ್ ನಯತ್ಪೆಂಕ್ಗಳನುನ  ನಯಂತಿರ ಸ್ಲು ಪರಿಸ್ರ ನವಾಹಣಾ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಆಯೀಜಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಈ ನಯತ್ಪೆಂಕ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನ್ದಂಡ್ಗಳನುನ  ಮಿೀರದಂತೆ 

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕಳಾ ಲು ಪರಿಸ್ರ ನವಾಹಣಾ ಕೀಶವನುನ  ಸ್ತಥ ಪಿಸ್ಲ್ಲಗುವುದ್ದ. 

• ಪರ ಸೆ್ತವತ್ ಯೀಜನೆಯ ಕಾಯಾಾರಂಭದ ನಂತ್ರ, ಪರಿಸ್ರ ನವಾಹಣಾ ಕೀಶವು 

ಎಲ್ಲಾ  ಮಾಲಿನ್ಾ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ನೀಡಿಕಳುಾ ತೆ್ದೆ. 

12. 0 ಪರಿಸರ ಸಲಹೆಗಾರರು 

ಮೆ: ಎನಿಿ ರೋ ರಿಸೋಸಯಸ್, ಮೆಂಬಯಿ EIA ಸ್ಲಹೆಗಾರರು NABET ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  

ಸಂಖ್ಯಾ  NABET/EIA/1922/SA0133 ಮತೆ್ತ  ಈ ಸಂಸ್ತಥಯು QCI-NABET 

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಾ  "ವಗಾ - A" ಸಂಸ್ತಥಯಾಗಿ ಮಾನ್ಾ ತೆ ಪಡೆದಿದಾು ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರು 

ವಲಯಗಳಿಗೆ EIA/EMP ವರದಿಗಳನುನ  ತ್ಯಾರಿಸ್ಲು ಅಹಾತೆ  ಹೆಂದಿರುತೆ್ಪರೆ,  ಹಾಗು  

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ದ ಮಾನ್ಾ ತೆಯು 29 ಜೂನ್ 2022 ರವೆರೆಗೆ ಹೆಂದಿರುತೆ್ದೆ. 




