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QCI-NABET ACCREDITED ORGANIZATION  
ಕಚ್ೇರಿ: ಪುಣ್, ಬ್ಂಗಳೂರು 

EIA-ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

ಸರ್್ೆ ನಂ.  249/ (P2, P3, P4, P5, P6), 250/ (P1, P2, P3), ಗ್ರಾಮ - ಅರಳಲು, ತರಲವಕು- 
ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್್ೆ – ರರಮನಗರ, ಕನರೆಟಕ 40 ಟಿಪಿಡಿ ಪರಲಿಕ್ಯ ಘನತರಾಜ್ಾ ಸಂಸಕರಣ 

ಮತ್ುು ವಿಲ್್ೇರ್ರರಿಯ ಸೌಲಭ್ಾವನುು CMSWMF ನಿಮಿೆಸುವ ಪಾಸರುವನ್. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ಯೇಜ್ನ್ಯ ಪಾಸರುಪಿತ್ರು 

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

http://www.kanakapuracity.mrc.gov.in/kn


ಕರಯೆನಿರ್ರೆಹಕ 

ಸರರರಂಶ 

ಅರಳಲು ಗ್ರಾಮ, ತರಲವಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್್ೆ – ರರಮನಗರ ಪರಲಿಕ್ಯ ಘನತರಾಜ್ಾ ಸಂಸಕರಣ ಮತ್ುು 
ವಿಲ್್ೇರ್ರರಿಯ ಸೌಲಭ್ಾವನುು CMSWMF ನಿಮಿೆಸುವ ಪಾಸರುವನ್. 

 

 

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

ಕರಯೆನಿರ್ರೆಹಕ ಸರರರಂಶ 

ಪರಿಚಯ 

ಸರ್ವಯ ನಾಂ.  249/ (P2, P3, P4, P5, P6), 250/ (P1, P2, P3), ಗ್ಾಾಮ - ಅರಳಲು, ತಾಲೂಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ವ ೆ– 

ರಾಮನಗರ, ರಾಜ್ಯ-ಕರ್ಾಾಟಕ ಇಲ್ಲೆ ಸಂಸಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲತ ಮತಂದಾಗಿದೆ. 2006 

EIA ಅಧಿಸೂಚರ್ೆಯ ಪರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತನ್ಸಿಪಲ್ ಘನ್ತ್ಾಯಜ್ಯ ನ್ಸವಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ (CMSWMF) ಪರಸಾುವಿತ್ 

ಯೇಜ್ರ್ೆಯತ ಚಟತವಟಿಕೆ 7 (I) category B ಆಗಿರುತ್ುದವ. SEIAA 19 IND 2019 02.09.2020 ರ SEIAA ಇಾಂದ 

ಪಾಕಟರ್ಾದ TOR ಅನುು ಅನುಸರಿಸಿ EIA ಅಧ್ಯರ್ನಕವೆ ಅವಶಯರ್ಾದ EMP (Environmental Management Plan) 

ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಕವಗ್ವ ತ್ಳಹದಿ ಅಧ್ಯರ್ನವನುು ಯೋಜನಾ ಕ್ವೋತ್ಾದಲ್ಲೆ ನಡವಸಲ್ಾಯಿತ್ು. 

ಉತರಾದಕರುಕಗಳ ಆಧರರದ ಮೇಲ್್ ತರಾಜ್ಾ ಉತರಾದನ್ ಅಂದರಜ್ು 

ಕಾಮ 

ಸಂಖ್್ಾ 
ತರಾಜ್ಾ ಉತರಾದಕರು ಉತರಾದಕರ ಸಂಖ್್ಾ 

ಸರ ಸರಿ 

ತರಾಜ್ಾ 
ಉತರಾದನ್ 

ಒಟರಾರ್ ತರಾಜ್ಾ ಪಾಮರಣ 
ಒಟರಾರ್ ತರಾಜ್ಾ 

ಪಾಮರಣ 

ಟನುುಗಳಲಿೆ 

1 ವಸತಿಗಳು 12,425 0.953 11,840 11.84 

2 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಾಪರ್ೆ 1,200 0.635 780 0.78 

3 ರೆೇಷ್ೆೆ ವೆೈಫಲಯಗಳು    0.90 

4 ತ್ರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ವೆ 3 800 2400 2.40 

5 ನ್ಸಮಾಾಣ ಮತ್ತು ಉರತಳಿಸತವ ತ್ಾಯಜ್ಯ    1.00 

6 ಹವೂೋಟ್ವಲು 43 32.55 1400 1.40 

7 ಮಾಾಂಸ ಮತ್ುು ಕಸಾಯಿ ಖಾನವ 40 25 1000 1.00 

8 ಬೋದಿ ಕಸಗುಡಿಸುವಿಕವ  35.12 Km/day 74 2600 2.60 

9 ಡವೈನ್ ಕ್ೆೋನಿಾಂಗ್ ತ್ಾಯಜ್ಯ 5.0 Km/day 70 350 0.35 

10 ಇತ್ರವ ಜನಸಾಂಖವಯ 2700 0.148 400 0.40 

Total 22.70 
 

ಯೇಜ್ನ್ಯ ಮೇಲ್್ವುೇಟ 

Table 2: ಯೇಜ್ನ್ ಮತ್ುು ಪರಿಸರದ ವಿವರಗಳು 

ಕಾ ಸಂ ವಿಷಯ ವಿವರ 

1 
ಯೇಜ್ನ್ಯ 
ಪಾಸರುಪಿತ್ರು 

ನಗರ ಮುನಿಿಪಲ್ ಕೌನಿಿಲ್, ಕನಕಪುರ 

2 ಯೇಜ್ನ್ಯ ಗ್ರತ್ಾ  40 TPD 

3 ಯೇಜ್ನ ಸಥಳ 
ಸರ್್ೆ ನಂ. 249/ (P2, P3, P4, P5, P6), 250/ (P1, P2, P3), ಗ್ಾಾಮ - ಅರಳಲು, 
ತಾಲೂಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ವ ೆ– ರಾಮನಗರ, ಕನಾಯಟಕ. 

4 ಭೌಗ್್ವೇಳಿಕ ಕಕ್ಷ್ಗಳು Latitude: 12°31'32.17"N 
Longitude: 77°25'7.79"E 

5 ಎತ್ುರ Elevation: 648 MSL   

6 ಟ್ವೇಪೊಶೇಟ್ ಸಂಖ್್ಾ 57 H/ 6, 57 H/ 7 and 57 H/10, Survey of India 
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ಕಾ ಸಂ ವಿಷಯ ವಿವರ 

7 ಜರಗದ ವಿಸ್ುೇಣೆ 18.84 ಎಕರವ 

8 ಹಸ್ರು ಪಟಿಾ 2.47 ಎಕರವ 

9 ನಿೇರು ನಗರ ಮುನಿಿಪಲ್ ಕೌನಿಿಲ್, ಕನಕಪುರ 

10 ವಿದುಯತ್ 
ಬವಾಂಗಳೂರು ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಾಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿತ್, ಬ್ಸರಕಂ 

ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಸಾಮರ್ಥಯಾದ 100 KVA DG set  ಒದಗಿಸಲಾಗತವುದತ 

11 ಇಂಧನ ಹೆೈ ಸ್ಪೇಡ್ ಡಿೇಸೆಲ್: ಅಗತ್ಯಕೆಕ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ 

12 ಮರನವ ಸಂಪನವೂಲ 
ನ್ಸಮಾಾಣ ಹಂತ್: 30-50 ಅಂದಾಜ್ತ ಕಾರ್ಮಾಕರತ. 

ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ಹಂತ್: 15 ಕಾರ್ಮಾಕರತ 
 

13 ಒಟುಾ ರ್್ಚಚ 7.59 Crore 

14 ಇ ಎಮ್ ಪಿ 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ: 5.0 Lakhs 

ಮರತಕಳಿಸತವ: 1.05 Lakhs 

 
 

 
ಯೇಜ್ನ ಸಥಳ 

 

 

https://twitter.com/NammaBESCOM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/NammaBESCOM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Layout Plan 

ಯೇಜ್ನ್ಗ್ರಗಿ ಅಗತ್ಾತ್ಗಳು 

ಮನುಷಾನ ಸಂಪನವೂಲದ ಅವಶಾಕತ್ 

ನಿಮಾಯಣ ಮತ್ುು ಕಾಯಾಯಚರಣವರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ೆಉದವದೋಶಿತ್ ಯೋಜನವಗ್ವ ಅಗತ್ಯರ್ಾದ ನುರಿತ್ ಮತ್ುು ಕೌಶಲಯರಹಿತ್ 

ಮಾನವ ಸಾಂಪನೂೂಲದ ವಿವರಗಳನುು ಕವೂೋಷ್ೆಕ 3 ರಲ್ಲೆ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದ 

Table 3: ಮಾನವ ಸಂಪನವೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಕಾ ಸಂ ವಿವರ  ಅವಶಾಕತ್ ಟೀಕೆಗಳು 

 
1 ನ್ಸಮಾಾಣ ಹಂತ್ 30-50 ಸಾಳಿೇಯ ಮಾನ್ವಶಕ್ತು ಬಳಸಲಾಗತವುದತ 

 2 ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ಹಂತ್ 13 

 

Table 4: ಸಂಸಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೆೀವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕಾಕಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನವೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
 

ಕಾ ಸಂ ವಿವರ  ಅವಶಾಕತ್ 
1 ವಯವಸಾಾಪಕ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 1 
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2 ಟಿಪ್ಪಂಗ್ ಫ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು 
ಸಹಾಯಕರಲ್ವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡತವವರತ 

4+2 

3 ನ್ಸವಾಾಹಕರತ 2 

4 ಸವಕೂಯರಿಟಿ 2 

5 DWCC 2 

Total 13 
 

ನಿೇರಿನ ಅಗತ್ಾ 
ಪಾಸಾುವಿತ್ ಸೌಲಭ್ಯಕಾೆಗಿ ನಿೋರಿನ ಅಗತ್ಯವನುು ಗ್ಾಾಮದ ಗ್ಾಾಮ ಪಾಂಚಾರ್ತ್ / ರ್ಾಟರ್ ಟ್ಾಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ 

ಪೂರವೈಸಲ್ಾಗುವುದು.  

Table 5: ನಿೇರಿನ ಆಯವಾಯ 

ಕಾ ಸಂ. ಅಗತ್ಾತ್ ಮವಲ 
ಶುದಧ ನಿೇರು 
In  CMD 

1 ಬಳಕವರ್ ನಿೋರಿನ ಅಗತ್ಯ ಕವೂಳರ್ವ ಬಾವಿರ್ ನಿೋರು 1.00 

2 ಮಹಡಿ ತವೂಳವರ್ುವುದು 

ಮರುಬಳಕವರ್ ನಿೋರು  
STP 

0.05 

3 ನಿವಯಹಣವ ಶವಡ್ 0.35 

4 ಗ್ವೂಬಬರ ಘಟಕ 0.45 

5 ಪ್ಾೆಸಿೆಕ್ ಮರುಬಳಕವ 0.15 

6 ಹಸಿರು ಬವಲ್ಟೆ 1.00 

ಮೊತ್ು 3.00 

 

ವಿದುಾತ್ ಅವಶಾಕತ್ 
ಅಾಂದಾಜು ವಿದುಯತ್ ಅವಶಯಕತವರ್ು ದಿನಕವೆ 62 KVA ಆಗಿರುತ್ುದವ. ವಿದುಯತ್ ಅವಶಯಕತವರ್ ವಿವರರ್ಾದ ವಿಘಟನವರ್ನುು 

ಕವೂೋಷ್ೆಕ 6 ರಲ್ಲೆ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದವ. 

Table 6:  ವಿದುಾತ್ ಮತ್ುು ಇಂಧನ ಬಳಕ್ ವಿಭ್ಜ್ನ್ 
ಕಾ ಸಂ. ವಿವರ Unit ಸರಮರ್ಥಾೆ 

1. ಪೂವಯ-ವಿಾಂಗಡಣವ ವಿಭಾಗ KVA 20 

2. ಗ್ವೂಬಬರ ಘಟಕ KVA 20 

3. ಅಾಂತಿಮ ಘಟಕ KVA 20 

4. 

ಸಾಮಾನಯ ಅವಶಯಕತವಗಳು (ಕಚವೋರಿ 

ಕಟೆಡ, ಒತ್ುಡದ ಪಾಂಪ ಗಳು, ಬೋದಿ 

ದಿೋಪಗಳು, ಭ್ವಿಷ್ಯದ ವಧ್ಯನವಗಳು) 

KVA 15 
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ಕಾ ಸಂ. ವಿವರ Unit ಸರಮರ್ಥಾೆ 

ಬ್ೇಡಿಕ್ಯ ಲ್್ವೇಡ್ KVA 75 

ಒಟುಾ ಸಂಪಕೆಗ್್ವಂಡಿದ್ KVA 100 

 
ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞರನ ಮತ್ುು ಕರಯೆ ನಿವೆಹಣ್ 

ಕನಕಪುರ ಘನತಾಯಜಯದ ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯರ್ನವನುು ಆಧ್ರಿಸಿ, ತಾಯಜಯದ pH ಕ್ಾರಿೋರ್ ಸವರೂಪದಲ್ಲೆದವ. 

ಕನಕಪುರ ನಗರದಲ್ಲೆ ಯಾವುದವೋ ಉಷ್ಣ ಸಾಂಸೆರಣಾ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕವೂಳಳಬಾರದು ಎಾಂದು ಶಿಫಾರಸು 

ಮಾಡಲ್ಾಗಿದವ. ಗ್ವೂಬಬರ, ಏರವ ಹುಳು ಗ್ವೂಬಬರ ಮತ್ುು ಬಯೋ-ಮೆಥನವೋಷ್ನ್ ಘಟಕಗಳು ಭಾರತ್ದ ಅನವೋಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೆ 

ರ್ಶಸಿವಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತಿುರ್ವ.  

ಕನಕಪುರ ನಗರದ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರದಿಾಂದ, ಸಾವರ್ವ ಚವೋತ್ರಿಕವ ಪರಿಹಾರಗಳಾದ ಮಿಶಾಗ್ವೂಬಬರ ಮತ್ುು ವಮಿಯ-ಕಾಾಂಪೋಸ್ಟೆ 

ಅನುು ಅಳವಡಿಸಿಕವೂಳುಳವುದು ಆದಯತವರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿರ್ವ. ಜವೈವಿಕ-ಮೆಥನವೋಷ್ನ್ ಘಟಕಗಳ ರ್ಶಸಿವ ಕಾಯಾಯಚರಣವಗ್ವ 

ತಾಯಜಯ ವಿಾಂಗಡಣವರ್ು ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಅವಶಯಕತವಯಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನಾವು ಪಾಸುುತ್ ಜವೈವಿಕ-ಮೆಥನವೋಷ್ನ್ ಅನುು ಶಿಫಾರಸು 

ಮಾಡುವುದಿಲೆ. ವಿಾಂಡವೂಾೋ ಕಾಾಂಪೋಸಿೆಾಂಗ್ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನವು ನಗರದಲ್ಲ ೆ ಉತ್ಪತಿುಯಾಗುವ ತಾಜಾ ತಾಯಜಯ ಮತ್ುು 

ಡಾಂಪ ಸವೈಟ ನಲ್ಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಾಯಜಯವನುು ಸಾಂಸೆರಿಸಬಹುದು. ಕವಲವು ಜವೈವಿಕವೋತ್ರ ವಸುುಗಳನುು ಮರುಪಡವರ್ಲು ಭೌತಿಕ 

ಸಾಂಸೆರಣಾ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳು ಉಪರ್ುಕುರ್ಾಗಿರ್ವ ಮತ್ುು ಮಿಶಾಗ್ವೂಬಬರದ ಮೂಲಕ ಸಾವರ್ವ ತಾಯಜಯ ಚವೋತ್ರಿಕವಗ್ವ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನುು ಸಾಂಯೋಜಿಸಬವೋಕು.  

ಮೆೋಲ್ಲನ ವಿಶವೋೆಷ್ಣವರ್ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ್ವ ಏರವೂೋಬಕ್ ವಿಾಂಡವೂಾೋ ಕಾಾಂಪೋಸಿೆಾಂಗ್ ಆಧಾರಿತ್ ತಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನುು 

ಹವೂಾಂದಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದವ. ಪ್ಾೆಸಿೆಕ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಅಜವೈವಿಕಗಳ ಮರುಬಳಕವ ಇದನುು ಬವಾಂಬಲ್ಲಸುತ್ುದವ. 

ಪಾಸಾುಪಿಸಲ್ಾದ ಈ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನವು ಸರಳ ಮತ್ುು ತಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣವರ್ ಒಟ್ಾೆರವ ಉದವದೋಶಗಳನುು ಪೂರವೈಸುವ 

ಸಾಮಥಯಯದವೂಾಂದಿಗ್ವ ಕಾರ್ಯಗತ್ಗ್ವೂಳಿಸಲು ಸುಲಭ್ರ್ಾಗಿದವ. ಇದು ರ್ವಚಚದಾರ್ಕರ್ಾಗಿದವ. 

ಮೆೋಲ್ಲನ ವಿಶವೋೆಷ್ಣವರ್ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ್ವ ಏರವೂೋಬಕ್ ವಿಾಂಡವೂಾೋ ಕಾಾಂಪೋಸಿೆಾಂಗ್ ಆಧಾರಿತ್ ತಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನುು 

ಹವೂಾಂದಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದವ. ಪ್ಾೆಸಿೆಕ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಅಜವೈವಿಕಗಳ ಮರುಬಳಕವ ಇದನುು ಬವಾಂಬಲ್ಲಸುತ್ುದವ. 

ಪಾಸಾುಪಿಸಲ್ಾದ ಈ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನವು ಸರಳ ಮತ್ುು ತಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣವರ್ ಒಟ್ಾೆರವ ಉದವದೋಶಗಳನುು ಪೂರವೈಸುವ 

ಸಾಮಥಯಯದವೂಾಂದಿಗ್ವ ಕಾರ್ಯಗತ್ಗ್ವೂಳಿಸಲು ಸುಲಭ್ರ್ಾಗಿದವ. ಇದು ರ್ವಚಚದಾರ್ಕರ್ಾಗಿದವ. 

Table 7: ವಿವಿಧ ವಗೆಗಳಲಿ ೆMSW ಪಾಕ್ರಾಯೆಗ್್ ತರಂತ್ರಾಕ ಆಯೆಕಗಳು 
ವಿವರ Unit ಪಾಮರಣ 

ತ್ಾಯಜ್ಯ ಉತ್ಾಪದರ್ೆ (2015) TPD 23 

ತ್ಾಯಜ್ಯ ಉತ್ಾಪದರ್ೆ (2018) TPD 25 

ತ್ಾಯಜ್ಯ ಉತ್ಾಪದರ್ೆ (2032) TPD 38 

ಪ್ಾೆಾಂಟ ಡಿಸವೈನ್ ಕವಪ್ಾಯಸಿಟಿ TPD  
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ಸರರರಂಶ 

ಅರಳಲು ಗ್ರಾಮ, ತರಲವಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್್ೆ – ರರಮನಗರ ಪರಲಿಕ್ಯ ಘನತರಾಜ್ಾ ಸಂಸಕರಣ ಮತ್ುು 
ವಿಲ್್ೇರ್ರರಿಯ ಸೌಲಭ್ಾವನುು CMSWMF ನಿಮಿೆಸುವ ಪಾಸರುವನ್. 

 

 

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

ವಿಾಂಡವೂಾೋ ಕಾಾಂಪೋಸಿೆಾಂಗ್ TPD 40 

ಸಾಯನಿಟರಿ ಭ್ೂಭ್ತಿಯ @ 25% (5 ವರ್ಾಗಳು) TPD 24 

 

ಪರಿಸರದ ವಿವರಗಳು 

TOR ಪಾಕಾರ ಅಧ್ಯರ್ನ ಪಾದವೋಶವನುು ಯೋಜನಾ ಸಥಳದಿಾಂದ 10 ಕ್.ಮಿೋ. ಪರಿಧಿರ್ಲ್ಲೆ ಪರಿಸರ ತ್ಳಹದಿ ಅಧ್ಯರ್ನವನುು 

ಪೂವಯ ಮುಾಂಗ್ಾರಿನ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲೆ ಅಾಂದರವ ಮಾರ್ಚಯ 2019 ರಿಾಂದ ಮೆೋ 2019 ರವರವಗ್ವ ನಡವಸಲ್ಾಯಿತ್ು. ಅಧ್ಯರ್ನಕಾೆಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾದ ಪರಿಸರ ಮಾದರಿಗಳ ಆವತ್ಯನದ ವಿವರಗಳನುು ಕವೂೋಷ್ೆಕ 8 ರ ಕವಳಗ್ವ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗಿದವ. 

Table 8: ಮರದರಿ ಸಥಳಗಳು ಮತ್ುು ಮರದರಿ ಆವತ್ೆನ 

ಪರಿಸರ ಅಂಶ 

 
ಸಥಳಗಳ 

ಸಂಖ್್ಾ 

 
ಮರನದಂಡ 

 
ಆವತ್ೆನ 

 
ವಿಧರನ 

 
ಹರ್ಾಮಾನಶಾಸರ(
Meteorology)  

_ 

ತಾಪಮಾನ, ಸಾಪ್ವೋಕ್ಷ 

ಆದಾಯತವ, ಮಳವ 
ಗ್ಾಳಿರ್ ದಿಕುೆ, ಗ್ಾಳಿರ್ 

ರ್ವೋಗ 

 
ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಡವೋಟ್ಾ: 

ಅಧ್ಯರ್ನ ಸಥಳದಲ್ಲ ೆ

ಗಾಂಟ್ವಗ್ವೂಮೊ ನಿರಾಂತ್ರ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಾಗಿದವ 
ಹರ್ಾಮಾನ 

ವಿಭಾಗದಿಾಂದ ದಿವತಿೋರ್ 

ದತಾುಾಂಶ 

Monitoring for 
primary data IS 
8829:1978 

Semi Automated 

sorting 

8.8 TPD 

Waste 

receipt 

 15.2 TPD for 35 Days 

Aerobic Composting 

(38% Moisture Loss = 

15.2 TPD) 

Total MSW 

40 TPD 

Dry waste collection 

centers 

Recyclables 4 TPD 

Sweeping waste to 

Designated area 
Compost 5.6 TPD  

Sieving Machine 

10.8 TPD 

RDF 

7.2 TPD 
SLF  

4 TPD 

6 TPD 
2.8 TPD 

1.6 TPD 

2.4 TPD 
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ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

ಪರಿಸರ ಅಂಶ 

 
ಸಥಳಗಳ 

ಸಂಖ್್ಾ 

 
ಮರನದಂಡ 

 
ಆವತ್ೆನ 

 
ವಿಧರನ 

ಸುತ್ುುವರಿದ 

ಗ್ಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟೆ 8 

PM10, PM2.5, SO2 & 
NOx 
Other: NH4, H2S, 
CH4 

 
8 ಸಥಳಗಳು 
24 ಗಾಂಟ್ವ, ರ್ಾರಕವೆ 
ಎರಡು ಬಾರಿ (ಸಿಪಿಸಿಬ 

ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ 

ಪಾಕಾರ) 

PM10, PM2.5: 
Gravimetric method 
SO2 : Modified West 
and Gaeke Method (IS : 
5182, Part II) 
NOx : Jacobs and 
Hochheiser Method (IS 
5182 Part VI) 

 
ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟೆ 8 

pH, EC, Total 
alkalinity, 
Chlorides, 18.59, 
Hardness, Ca, Mg, 
TDS, DO, COD, BOD, 
Sulphate, 
Phosphate, Na, K, 
Cu, Fe, Total 
coliform & E.coli 
etc. 

ಅಧ್ಯರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ೆ
ಒಮೊ. 

ನಿೋರು ಮತ್ುು ತಾಯಜಯನಿೋರನುು 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಮಾದರಿ ಮತ್ುು 
ಪಾಮಾಣಿತ್ ವಿಧಾನಗಳಿಗ್ಾಗಿ 

ಐಎಸ್ಟ 3025 ವಿಧಾನ, 21 

ನವೋ ಆವೃತಿು, ಎಪಿಎರ್ಚ ಎ 

2005 

 
ಶಬದ ಗುಣಮಟೆ 8 dB(A) ನಲ್ಲೆ ಶಬದ ಮಟೆ 

ಅಧ್ಯರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ೆ
ಒಮೊ. 

ಐಎಸ್ಟ:ಸಿಪಿಸಿಬ 

ಅಳವಡಿಸಿಕವೂಾಂಡಾಂತವ 4954. 

ಮಣಿಣನ ಗುಣಮಟೆ 8 

ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾರ್ನಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮಣಿಣನ 

ವಿನಾಯಸ 

ಅಧ್ಯರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ೆ
ಒಮೊ 

BIS ವಿಶವೋಷ್ಣಗಳು 

 
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ 

Ecology 

10 ಕ್.ಮಿೋ. 
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲೆರುವ ಸಸಯ 
ಮತ್ುು ಪ್ಾಾಣಿ 

ಅಧ್ಯರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ೆ
ಒಮೊ 

ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಡವೋಟ್ಾ ಸವೈಟ 

ಭವೋಟಿರ್ ಮೂಲಕ, 
literature-
ಅಾಂತ್ಜಾಯಲದಿಾಂದ 

Socioeconomic 
Data 

10 ಕ್.ಮಿೋ 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ 

ಪಿೋಡಿತ್ ಪಾದವೋಶದ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಅಧ್ಯರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ೆ
ಒಮೊ 

ಜನಗಣತಿ ದತಾುಾಂಶ 2011 ರ 

ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ್ವ ದಿವತಿೋರ್ 

ದತಾುಾಂಶ 

ಭ್ೂ ಬಳಕವರ್ 

ಮಾದರಿ 

10 ಕ್.ಮಿೋ 
ವಿವಿಧ್ ವಗಯಗಳಿಗ್ವ ಭ್ೂ 

ಬಳಕವ 

 
ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಜನಗಣತಿ 

ಅಮೂತ್ಯ ಮತ್ುು 
ಉಪಗಾಹ ಚಿತ್ಾಣ LISS –

III ನಲ್ಲೆ ಪಾಕಟರ್ಾದ 

ಮಾಹಿತಿರ್ ಆಧಾರದ 

ಮೆೋಲ್ವ 

ಟ್ವೂಪ-ಶಿೋಟ ಗಳು 
ಉಪಗಾಹ ಚಿತ್ಾಣಗಳು 

 
ಭ್ೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು 10 ಕ್.ಮಿೋ 

ಕ್ವೋತ್ಾ ಸಮಿೋಕ್ವರ್ 

ಸಮರ್ದಲ್ಲೆ ಮತ್ುು 
 
ಕ್ವೋತ್ಾದ ಸಮಿೋಕ್ವಯಿಾಂದ 

ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯರ್ನ 

ನಡವಸಲ್ಾಗಿದವ 
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ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

ಪರಿಸರ ಅಂಶ 

 
ಸಥಳಗಳ 

ಸಂಖ್್ಾ 

 
ಮರನದಂಡ 

 
ಆವತ್ೆನ 

 
ವಿಧರನ 

ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ದಿವತಿೋರ್ ಮೂಲಗಳಿಾಂದ 

ಸಾಂಗಾಹಿಸಿದ ಡವೋಟ್ಾ 

ಅಧ್ಯರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ೆ

ಮತ್ುು ದಿವತಿೋರ್ಕ 

ಮೂಲಗಳಿಾಂದ 

ಸಾಂಗಾಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ 

ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ್ವ. 
 

ಪರಿಸರ ವಾವಸ್ಥ 
Table 9:  ಪರಿಸರ ವಾವಸ್ಥ 

ಕಾ ಸಂ. ವಿಷಯ ವಿವರ 

1.  ಯೋಜನ ಸಥಳ 
ಸರ್್ೆ ನಂ.  249/ (P2, P3, P4, P5, P6), 250/ (P1, P2, P3), ಗ್ಾಾಮ - ಅರಳಲು, 
ತಾಲೂಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ವೆ – ರಾಮನಗರ, ಕನಾಯಟಕ 

2.  ಭೌಗ್ವೂೋಳಿಕ ಕಕ್ವಗಳು 
Latitude: 12°31'32.17"N 
Longitude: 77°25'7.79"E  
 

ಎತ್ುರ: 648 MSL 

3.  ಟ್ವೂೋಪಶಿೋಟ ಸಾಂಖವಯ 57 H/ 6, 57 H/ 7 and 57 H/10, Survey of India 

4.  ಹತಿುರದ ಪಟೆಣ ಕನಕಪುರ ನಗರ 1 ಕ್.ಮಿೋ. ಉತ್ುರ ಕಡವಗ್ವ 

5.  ಹತಿುರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾದಣ ಕವಾಂಪ್ವೋಗ್ೌಡ ಅಾಂತಾರಾಷಿರೋರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾದಣ 80 ಕ್ತ.ರ್ಮೇ. ಈಶಾನ್ಯ ಕಡವಗ್ವ 

6.  

 
10 ಕ್.ಮಿೋ ಅಧ್ಯರ್ನ 

ಪಾದವೋಶದ ಗ್ಾಾಮಗಳ 

ಸಾಂಖವಯ 

10.0 ಕ್. ಮಿೋ ಪಾದವೋಶದಲ್ಲೆ 70-75 ಗ್ಾಾಮಗಳು 

7.  ಮಳವ ರ್ಾಷಿಯಕ 931.58 ಮಿ. ಮಿೋ ಸರಾಸರಿ ಮಳವ  

8.  
 
ತಾಪಮಾನ 

ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ 31.2 ° C. 

ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ 20.3 ಸವ 

9.  
ಆದಾಯತವ ರ್ಾಷಿಯಕ ಸರಾಸರಿ: ಸಾಪ್ವೋಕ್ಷ ಆದಾಯತವರ್ು 60% ರಿಾಂದ 82% ವರವಗ್ವ ಇರುತ್ುದವ 

ಬವಳಿಗ್ವೆ ಮತ್ುು ಸಾಂಜವ ಇದು 20% ರಿಾಂದ 68% ವರವಗ್ವ ಇರುತ್ುದವ. 

10.  ಗ್ಾಳಿರ್ ದಿಕುೆ  Prominent wind direction: South West 

11.  ಮಣಿಣನ ಪಾಕಾರ ಕವಾಂಪು ಮಿಶಿಾತ್ ಕಾಂದು ಮಣುಣ 

12.  

ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯ 

ಗತಣಮಟಟ 
 

8 ಸಥಳಗಳು 24 ಗಾಂಟ್ವರ್ 

ಮಾದರಿಗಳು ರ್ಾರಕವೆ ಎರಡು 
ಬಾರಿ 3 ತಿಾಂಗಳು (µg / m3 

) 

Avg. PM10 28.7 µg/m3 to 66.9 µg/m3 
Avg.PM2.5 21.2 µg/m3 to 39.3 µg/m3 

Avg. SO2 4.2 µg/m3 to 11.5 µg/m3 
Avg. NOx 10.1 µg/m3 to 20.1 µg/m3 

13.  ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟೆ 
(ನವಲ ಮತ್ುು ಮೆೋಲ್ವೈ) 

Season ಗ್ವೂಮೊ 8 ಸಥಳಗಳು 
(ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾರ್ನಿಕ 

Colour  
ಪಾಯೋಗ್ಾಲರ್ದಲ್ಲೆ ವಿಶವೆೋಷಿಸಲ್ಾದ 8 pH 

TDS 
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ಕಾ ಸಂ. ವಿಷಯ ವಿವರ 

ಮತ್ುು ಜವೈವಿಕ 

ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳು) 

COD ವಿವಿಧ್ ಸಥಳಗಳಿಾಂದ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳನುು 
ಸಾಂಗಾಹಿಸಲ್ಾಗಿದವ. ಪಿಹವರ್ಚ ಮಟೆವು 7.33 

ರಿಾಂದ 7.93 ರ ರ್ಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲೆದವ ಮತ್ುು ಒಟುೆ 
ಕರಗಿದ ಘನವಸುುಗಳು TDS 286.0 ರಿಾಂದ 

780 ಮಿಗ್ಾಾಾಂ / ಲ್ಲೋ ರ್ಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲೆರುವುದು 
ಕಾಂಡುಬಾಂದಿದವ. ಕವೂೆೋರವೈಡ್್ ಮೌಲಯಗಳು 
62.0 ರಿಾಂದ 145.0 ಮಿಗ್ಾಾಾಂ / ಲ್ಲೋ 

ರ್ಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲೆ ಕಾಂಡುಬರುತ್ುರ್ವ. ಒಟುೆ ಕರಗಿದ 

ಘನವಸುುಗಳು, ಗಡಸುತ್ನ, ಹವೂರತ್ುಪಡಿಸಿ 

ಎಲ್ಾೆ ಇತ್ರ ಘಟಕಗಳು ಭಾರತಿೋರ್ 

ಮಾನದಾಂಡಗಳ (10500: 2012) ನಿಗದಿತ್ 

ಮಾನದಾಂಡಗಳಲ್ಲೆರ್ವ. 
ಕನಕಪುರ, ಅರಳಲು, ರಿಸವಮಿಲ್ಟೆ ಬಸ್ಟ 
ಸಾೆಪ, ಕುರುಪ್ವೋಟ್ವ, ಗಡಸಳಿಳ, ಚೌಕಾಂದಾ, 
ತವೂರವಬವೋಕುಪ್ವಪ, ಚಿರನಕುಪ್ವಪ ಮತ್ುು ಪ್ಾಾಜವಕ್ೆ 
ಸವೈಟ 

E-Coli 

14.  ಶಬದ ಗುಣಮಟೆ 
Season ಗ್ವೂಮೊ 8 ಸಥಳಗಳು 
dB(A) ನಲ್ಲೆ ಶಬದ ಮಟೆ  

ಸರಾಸರಿ ದಿನ 40.0 dB (A) to 53.0 dB (A)  

ಸರಾಸರಿ 

ರಾತಿಾ 30.4 (A) to 43.8 dB (A) 

15.  ಹತಿುರದ ಜಲ ಪಾದವೋಶ ಪಶಿಚಮ ದಿಕ್ೆನಲ್ಲೆ 1.60 ಕ್. ಮಿೋ ದೂರದಲ್ಲೆ ಅಕಾಯವತಿ ನದಿ ಹತಿುರದ ನದಿ. 

16.  ಹತಿುರದ ಗ್ಾಾಮ ಅರಳಲು ಗ್ಾಾಮ 1.11 ಕ್. ಮಿೋ ಆಗೆುೇಯ ಕಡವಗ್ವ. 

17.  
ಹತಿುರದ ರವೈಲ್ವವ ನಿಲ್ಾದಣ ರಾಮನಗರ ರವೈಲ್ವವ ನಿಲ್ಾದಣ ಸುಮಾರು. ಉತ್ುರಕವೆ 30.1 ಕ್. ಮಿೋ 

 

18.  ಹತಿುರದ ಹವದಾದರಿ 
ರಾಜಯ ಹವದಾದರಿ ಎಸ್ಟ ಎರ್ಚ -92 ಪೂವಯ ಕಡವಗ್ವ ಅಾಂದಾಜು 700 ಮಿೋ. 

ರಾಷಿರೋರ್ ಹವದಾದರಿ NH.209 ವಾಯತವಯ ಕಡವಗ್ವ ಅಾಂದಾಜು 1 ಕ್. ಮಿೋ  

19.  

ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ ಪಾದವೋಶ ಬನವುೋರುಘಟೆ ನಾಯಷ್ನಲ್ಟ ಪ್ಾಕ್ಯ 4.5 ಕ್. ಮಿೋ 

ಬನವುೋರುಘಟೆ ನಾಯಷ್ನಲ್ಟ ಪ್ಾಕ್ಯ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ 
 

20.  ಹತಿುರದ ಐಎಾಂಡಿ ನಿಲ್ಾದಣ  
ಹಿಾಂದೂಸಾುನ್ ಏರವೂೋನಾಟಿಕಲ್ಟ ಲ್ಲಮಿಟ್ವಡ್, (ಎರ್ಚ ಎ ಎಲ್ಟ) ಏಪೋಯಟಯ (ಸವೆೋಷ್ನ್ ಕವೂೋಡ್ 

43269) 
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ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಣರಮಗಳು 

Table 10: ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಣರಮಗಳು 
ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಣರಮಗಳು 

ರ್ಾರ್ು ಪರಿಸರ 
Utiliity ಹವೂರಸೂಸೂವಿಕವಯಿಾಂದ  ರ್ಾರ್ು ಮಾಲ್ಲನಯಕಾರಕಗಳ 

ಸಾಾಂದಾತವರ್ ಹವಚಚಳ 

ನಿೋರಿನ ಪರಿಸರ ತ್ಾಯಜ್ಯನ್ಸೇರತ ಮತ್ತು ಲ್ವೇಚೆೇಟ್ ಉತ್ಾಪದರ್ೆ. 

ಭ್ೂ ಪರಿಸರ ವಯವಸಿಥತ್ ನಿವಯಹಣವ ತ್ಪಿಪದದಲ್ಲೆ ಮಣಿಣನ ಮೆೋಲ್ವ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರಬಹುದು 

Ecological ಪರಿಸರ 

ಹಸಿರು ಪಟಿೆರ್ ಅಭಿವೃದಿದಯಿಾಂದ ಪರಿಸರಕವೆ ಧ್ನಾತ್ೂಕ ಲ್ಾಭ್ಗಳು ಉಾಂಟ್ಾಗುವುದು. 
ಘಟಕದ ಹವೂರಕವೆ ತಾಯಜಯ ರಸ ಲ್ಲಚವಟ ನ ಹರಿವು ಇಲೆದಿರುವುದರಿಾಂದ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ 

ಪ್ಾಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಿೋವ ಸಾಂಕುಲಗಳಿಗ್ವ ಯಾವುದವೋ ರಿೋತಿಯಾ ಅಡಡಪರಿಣಾಮಗಳಿರುವುದಿಲ.ೆ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ 

ಎಲ್ಾೆ ಸಕಾರಾತ್ೂಕ ಪಾಭಾವವನುು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದವ 
ಉದವೂಯೋಗದ ರೂಪದಲ್ಲೆ ನವೋರ ಮತ್ುು ಪರವೂೋಕ್ಷ ಆರ್ಥಯಕ ಲ್ಾಭ್ಗಳು, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು 
ಸವೋರ್ಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಾಥಪನವ. 

ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರ 
ಕಾಾಂಪೋಸ್ಟೆ ಅನುು ಪಾಸಾುವಿತ್ ಯೋಜನವಯಿಾಂದ ಉತಾಪದಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಅದು 
ಆದಾರ್ವನುು ನಿೋಡುತ್ುದವ. 

ಶಬದ ಪರಿಸರ ಅಲಪ ಪಾಮಾಣದ ಶಬದ ಮಟೆ ಹವಚಾಚಗುವುದು 

Occupational Health & 
Safety 

ಕವಲಸಗ್ಾರರ ಆರವೂೋಗಯದ ಮೆೋಲ್ವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಅತಿೋ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂಭ್ವವನುು 
ಗುರುತಿಸಿದವ. 

 

ಪರಿಸರ ಮೇಲಿೊಚರರಣರ ಯೇಜ್ನ್  

ನಗರಸಭವರ್ು ಯೋಜನವರ್ ಕಾಯಾಯಚರಣವರ್ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ತಿಳಿರ್ಲು ಸುತ್ುುವರಿದ 

ಗ್ಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟೆ, ಕವಲಸದ ಸಥಳದ ಗ್ಾಳಿ, ಶಬದ ಮಟೆಗಳು, ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಗುಣಮಟೆ ಮತ್ುು ಮಣಿಣನ ಗುಣಮಟೆವನುು 

ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣವ ಮಾಡಲು ಮತ್ುು ವಿಶವೆೋಷಿಸಲು ಈ ಅಧ್ಯರ್ನವನುು ನಡವಸಿರುತ್ುದವ. ಮತ್ುು ಮುಾಂದುವರವದು, ಯೋಜನವರ್ 

ಅನುಷ್ಾಠನದ ನಾಂತ್ರ ಪರಿಸರದ ಸಿಥತಿರ್ನುು ಅಥಯಮಾಡಿಕವೂಳಳಲು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಜಿೋವರ್ವೈವಿಧ್ಯ, ಹರ್ಾಮಾನ ಸಿಥತಿ, 

ಗಿಾೋನ್ ಬವಲ್ಟೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು health ದವೂಯೋಗಿಕ ಆರವೂೋಗಯ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತವರ್ನುು ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕರ್ಾಗಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣವ 

ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದವ.  
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Table 11:  ಪರಿಸರ ಮೇಲಿೊಚರರಣ್ ಪಟಿಾ 
ಕಾ ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಂಶ ಮರನದಂಡ ಸಥಳದ ಸಂಖ್್ಾ ಆವತ್ೆನ 

1.  ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿ SOx, NOx , PM10, PM 2.5, NH4, 

H2S &CH4  

ಕನಿಷ್ಠ 3-5 ಸಥಳಗಳಲ್ಲ ೆ

ಸುತ್ುುವರಿದ ಗ್ಾಳಿರ್ 

ಗುಣಮಟೆ. ಘಟಕದಲ್ಲೆ 1 

ಸಥಳ, ಮೆೋಲುೂಖ್ರ್ಾಗಿ 1 

ಸಥಳ, ಕವಳಮುಖ್ ದಿಕ್ೆನಲ್ಲ ೆ

1 ಸಥಳ ಮತ್ುು ಅಡಡ 

ಗ್ಾಳಿರ್ ದಿಕ್ೆನಲ್ಲೆ 1 ಸಥಳ. 

ಪಾತಿ ತಿಾಂಗಳು 

2.  Work place 
SOx, NOx, PM 2.5, NH4, H2S 

&CH4 

ಕವಲಸದ ಪಾದವೋಶ/ ಘಟಕ 

(ಪಾತಿ ಪಾದವೋಶ / 

ಘಟಕದಲ್ಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 

ಸಥಳಗಳು ಮತ್ುು ಘಟಕದ 

ಹವೂರಗ್ವ 1 ಸಥಳ 

ಪಾತಿ ತಿಾಂಗಳು 

3.  
ಸಾಂಸೆರಿತ್ 

ಲ್ಲೋಚವೋಟ 

TSS, TDS, pH, BOD, COD, As, 

CN, Cl 

ಲ್ಲೋಚವೋಟ ಟ್ಾಯಾಂಕ್ 

ನಿಾಂದ ಒಾಂದು ಮಾದರಿ 
ಪಾತಿ ತಿಾಂಗಳು 

4.  

 

ಕುಡಿರ್ುವ 

ನಿೋರು 

ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ನಿೋರಿನ ಬಳಕವರ್ 

ಪಾಮಾಣವನುು ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣವ 

ಮಾಡುವುದು. 

pH, Suspended Solid, Total 

Dissolve Solid, COD, BOD, 

Chloride, Sulphate and Oil 

& Grease, E.Coli 

(ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪಟೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು 

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರವ ಇತ್ರ 

ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳನುು ಸಹ 

ಸವೋರಿಸಲ್ಾಗುವುದು) 

 

 

ಕವೂಳರ್ವ ಬಾವಿ ಇದದರವ 

 

ದವೈನಾಂದಿನ 

ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣವ 

5.  
ಮೆೋಲ್ವೈ ನಿೋರು 

ಮತ್ುು 

ಭೌತ್-ರಾಸಾರ್ನಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬಾರಿ 

 

3-5 ಸಥಳ 
ಆರು ತಿಾಂಗಳಿಗ್ವ 
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ಕಾ ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಂಶ ಮರನದಂಡ ಸಥಳದ ಸಂಖ್್ಾ ಆವತ್ೆನ 

ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಲ್ವೂೋಹಗಳು. ವಿಷ್ಕಾರಿಗಳು. 

ನವಲಭ್ತಿಯರ್ ಸುತ್ುಲೂ 

Piezometers ಅಳವಡಿಕವ. 

ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ ಹಳಿಳಗಳ ಮೆೋಲ್ವೈ 

ಮತ್ುು ಅಾಂಜಾಯಲವನುು 

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

3-4 ಸಥಳಗಳು 

ಎರಡು ಸಥಳಗಳಲ್ಲ ೆ

ಅಾಂತ್ಜಯಲ(up-

gradient and down-

gradient) 

6.  ಗ್ವೂಬಬರ As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, 

Zn, C/N ratio, pH 

ಅಾಂತಿಮ ಉತಾಪದನವ 

 
ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಿಗ್ವ 

7.  ಶಬದ ಸಮಾನಾಾಂತ್ರ ಶಬದದ ಮಟೆ - dB 

(A) at min.  

 

3-5 ಸಥಳ 

ವಿಭಿನು ಗ್ಾಾಹಕಗಳನುು 

ಪಾತಿನಿಧಿಸುತ್ುದವ. 

ಪಾತಿ ತಿಾಂಗಳು 

8.  

 

ಹಸಿರುವಲರ್ 

(ಗಿಾೋನ್ ಬವಲ್ಟೆ) 

ತವೂೋಟದ ಸಾಂಖವಯ (ಘಟಕಗಳು), 

ಉಳಿದಿರುವ ಸಸಯಗಳು / ಮರಗಳ 

ಸಾಂಖವಯ, ಕಳಪ್ವ ಸಸಯ / ಮರಗಳ 

ಸಾಂಖವಯ. 

ಯೋಜನಾ ಸಥಳದ 

ಸುತ್ುಮುತ್ು 
ಪಾತಿ ತಿಾಂಗಳು 

9.  ಮಣುಣ 

ಸಾವಯವ ವಸತು, ಸ್, ಎಚ್, ಎನ್, 

ಕ್ಷಾರತ್ೆ, ಆರ್ಮಲೇಯತ್ೆ, ಹೆವಿ 

ಲೊೇಹಗಳು 

 

ಘನ / ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ 

ತಾಯಜಯ ಸಾಂಗಾಹದ ಬಳಿ 2-

3. 

ಗಿಾೋನ್ ಬವಲ್ಟೆ ನಿಾಂದ ಕನಿಷ್ಠ 

ಐದು ಸಥಳಗಳು ಮತ್ುು 

ಜವೈವಿಕ ತಾಯಜಯದ 

ಗ್ವೂಬಬರವನುು 

ಅನವಯಿಸುವ ಪಾದವೋಶ. 

 

ಒಮೊ 

ಮಳವಗ್ಾಲದ 

ಪೂವಯ ಮತ್ುು 

ಮಳವಗ್ಾಲದ 

ನಾಂತ್ರ 

10.  
Occupational 

health 

ವಿವಿಧ್ ಅಪ್ಾರ್ಗಳಿಗ್ವ ಮತ್ುು ಇತ್ರ 

ಎಲೆ ಸಿಬಬಾಂದಿಗ್ವ ಒಡಿಡಕವೂಳುಳವ 

ನೌಕರರ ಆರವೂೋಗಯ ಮತ್ುು 

ಫಿಟ ನವಸ್ಟ ತ್ಪ್ಾಸಣವ 

 

ಎಲ್ಾೆ ಕವಲಸಗ್ಾರ 

ವಷ್ಯಕವೆ / 

ವಷ್ಯಕವೆ ಎರಡು 

ಬಾರಿ 



ಕರಯೆನಿರ್ರೆಹಕ 

ಸರರರಂಶ 

ಅರಳಲು ಗ್ರಾಮ, ತರಲವಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್್ೆ – ರರಮನಗರ ಪರಲಿಕ್ಯ ಘನತರಾಜ್ಾ ಸಂಸಕರಣ ಮತ್ುು 
ವಿಲ್್ೇರ್ರರಿಯ ಸೌಲಭ್ಾವನುು CMSWMF ನಿಮಿೆಸುವ ಪಾಸರುವನ್. 

 

 

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

ಕಾ ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಂಶ ಮರನದಂಡ ಸಥಳದ ಸಂಖ್್ಾ ಆವತ್ೆನ 

11.  
ಗ್ಾಳಿರ್ ರ್ವೋಗ 

ಮತ್ುು ದಿಕುೆ 
ಗ್ಾಳಿರ್ ರ್ವೋಗ ಮತ್ುು ದಿಕುೆ  

ಪ್ಾಾಜವಕ್ೆ ಸವೈಟ 

 

ಪಾತಿದಿನವು 

12.  
ತಾಪಮಾನ, 

ಆದಾಯತವ, ಮಳವ 
(ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ುು ಕನಿಷ್ಠ) ಪ್ಾಾಜವಕ್ೆ ಸವೈಟ ಪಾತಿದಿನವು 

13.  

ನವಿೋಕರಣ 

ಒಪಿಪಗ್ವಗಳು 

ಮತ್ುು ದೃ . 

ದೃಡಿೋಕರಣ 

ರ್ಾರ್ು ಮತ್ುು ನಿೋರಿನ ಕಾಯಿದವಗಳ 

ಅಡಿರ್ಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸಲು 

(ಮತ್ುು ನವಿೋಕರಣ) ಒಪಿಪಗ್ವ 

ಪಡವರ್ುವುದು ಮತ್ುು HW 

ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ 

ಪಡವರ್ುವುದು 

- 

ಮಾನಯತವರ್ 

ಅವಧಿ 

ಮುಗಿರ್ುವ 90 

ದಿನಗಳ ಮೊದಲು 

14.  
EC  ಷ್ರತ್ುುಗಳ 

ಅನುಸರಣವ 
ಅನುಸರಣವ ವರದಿಗಳ ಸಲ್ಲೆಕವ  

 

ಜೂನ್ 1 ಮತ್ುು 

ಡಿಸವಾಂಬರ್ 1 

ರಾಂದು ಅಧ್ಯ 

ರ್ಾಷಿಯಕ 

 

ಹ್ಚುಚವರಿ ಅಧಾಯನ 

EIA ಅಧಿಸೂಚರ್ೆ - 2006 ರ ಪರಕಾರ ಮತ್ತು ಜೆರ್ೆರಿಕ್ ರಚರ್ೆ ಮತ್ತು ಮಾಗಾದರ್ಶಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ವಲ 

ಒದಗಿಸ್ವೆ, EIAಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಚತಚವರಿ ಅಧ್ಯಯನ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಂತ್ಹ ಅಧ್ಯಯನ್ವನ್ತು 

EIA ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಸಮಗರ ಭಾಗವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಬಹತದತ ಅರ್ಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಪರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಶಯಕತ್ೆಯನ್ತು 

ಅವಲಂಬಿಸ್ ಪರತ್ೆಯೇಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಬಹತದತ. EIA ಅಧಿಸೂಚರ್ೆ 2006 (ಮತ್ತು ತಿದತುಪಡಿ ಮಾಡಿದ) ನ್ 

ಅನ್ತಬಂಧ್ III ನ್ಲ್ವಲ ನ್ಸೇಡಲಾದ EIA ವರದ್ಧಯ ನ್ಸಬಂಧ್ರ್ೆ ಮತ್ತು ಸಾವಾತಿರಕ ರಚರ್ೆಯ ಪರಕಾರ ಹೆಚತಚವರಿ 

ಅಧ್ಯಯನ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: 

1. ಸಾವಾಜ್ನ್ಸಕ ಸಮಾಲೊೇಚರ್ೆ 

2. ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ. 
 

ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಲಾಭ್ಗಳು 

• ಮತನ್ಸಿಪಲ್ ಘನ್ತ್ಾಯಜ್ಯ (ನ್ಸವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಸವಾಹಣೆ) ನ್ಸಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ತಸರಣೆ 



ಕರಯೆನಿರ್ರೆಹಕ 

ಸರರರಂಶ 

ಅರಳಲು ಗ್ರಾಮ, ತರಲವಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್್ೆ – ರರಮನಗರ ಪರಲಿಕ್ಯ ಘನತರಾಜ್ಾ ಸಂಸಕರಣ ಮತ್ುು 
ವಿಲ್್ೇರ್ರರಿಯ ಸೌಲಭ್ಾವನುು CMSWMF ನಿಮಿೆಸುವ ಪಾಸರುವನ್. 

 

 

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

• ಹಸ್ರತಮರ್ೆ ಅನ್ಸಲ ಹೊರಸೂಸತವಿಕೆಯಲ್ವಲ ಕಡಿತ್ 

• ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನ್ಸೇಯ ಸಾವಯವ ತ್ಾಯಜ್ಯವನ್ತು ರ್ಮಶರಗೊಬಬರಕೆಕ ತಿರತಗಿಸತವುದರಿಂದ ರ್ಮೇಥೆೇನ್ ಅನ್ಸಲದ 

ಗಮರ್ಾಹಾ ಪರಮಾಣವು ಉತ್ಪತಿುರ್ಾಗತವುದ್ಧಲಲ. ಆದುರಿಂದ, ಘನ್ ತ್ಾಯಜ್ಯ ನ್ಸವಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ತು 

ಸಾಾಪ್ಸತವುದತ GHG ಹೊರಸೂಸತವಿಕೆಯನ್ತು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲತ ಕೊಡತಗೆ ನ್ಸೇಡತತ್ುದೆ. 
• ತಾಯಜಯ ಇಾಂಧ್ನ ಉತ್ಪನು(RDF) 

• ಗ್್ವಬಬರ ಉತರಾದನ್      ಅಾಂದಾಜು 20-25 ಟಿಪಿಡಿ ಗ್ವೂಬಬರ ಉತಾಪದನವಯಾಗುತ್ುದವ ಎಾಂದು ಅಾಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗಿದವ, 

ಇದು ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ವೆ ಉತ್ಪನುರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ುದವ. 
 
ಪರಿಸರ ನಿವೆಹಣ್ ಯೇಜ್ನ್ 
ಯೋಜನವರ್ ಚಟುವಟಿಕವಗಳಿಾಂದ ಗಮನಾಹಯ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ುು ಅದರ ತ್ಗಿಸೆುವ ಕಾಮಗಳನುು ಸಾಂಕ್ಷಿಪುಗ್ವೂಳಿಸಲ್ಾಗಿದವ 

 
 

Table 12: ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗ್ರಗಿ ಇಎಂಪಿ 
ಕಾ ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣರಮದ ಸಂಭರವಾ ಮವಲ ಪಾಸರುಪಿತ್ ತ್ಗಿಿಸುವ ಕಾಮಗಳು 

1.  ಸವೈಟ ಸಿದಿತವ / 

ಉತ್ಖನನ / 

ಅಡಿಪ್ಾರ್ 

• ಫಲವತಾುದ ಮಣಿಣನ ನಷ್ೆ 
• ಸಸಯವಗಯದ ನಷ್ೆ 
• ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣಗಳಿಾಂದ ಧ್ೂಳು 

ಮತ್ುು ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವಯಿಾಂದಾಗಿ 
ಗ್ಾಳಿರ್ ಮಾಲ್ಲನಯದಿಾಂದಾಗಿ 
ತಾತಾೆಲ್ಲಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 
ಧ್ೂಳಿನ 
ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವಯಿಾಂದಾಗಿ 
ಅಲಜಿಯಕ್ ಕಾಯಿಲ್ವ, ಉಸಿರಾಟದ 
ತವೂಾಂದರವ ಇತಾಯದಿ ಆರವೂೋಗಯದ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

• ಉತ್ಖನನ 
ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣಗಳಿಾಂದಾಗಿ 
ಶಾವಣ ಸಮಸವಯಗಳನುು ಸೃಷಿೆಸಿತ್ು 

• ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ ಮಣಣನುು 
ಗಿಾೋನ್ ಬವಲ್ಟೆ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ವ 
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

• ಸಣಣ ಸಸಯವಗಯದ ತವರವು ಮತ್ುು 
ಭ್ೂಮಿರ್ ಉತ್ಖನನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ುದವ. 
ಆದಾಗೂಯ, ಯಾವುದವೋ ದವೂಡಡ 
ಪರಿಣಾಮವನುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗುವುದಿಲ.ೆ 

•  ರಕ್ಷಣಾತ್ೂಕ (ಪಿಪಿಗಳು) ಸಾಧ್ನಗಳು 
ಮುಖ್ರ್ಾಡಗಳು, ಇರ್ರ್ ಮಫ ಗಳು 
ಕವಲಸಗ್ಾರರಿಗ್ವ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 

• ನಿಮಾಯಣ ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣಗಳು / 

ಸಲಕರಣವಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಾಹನಗಳು 
ಬಳಕವರ್ಲ್ಲೆಲದೆಿದಾದಗ turn off 

ಆಗುತ್ುರ್ವ. 
2.  ನಿಮಾಯಣ 

ಸಾಮಗಿಾಗಳು, 
ಉಪಕರಣಗಳು 

• ರ್ಾರ್ು ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವರ್ು 
ಅಲಜಿಯಕ್ ಕಾಯಿಲ್ವ, ಉಸಿರಾಟದ 
ತವೂಾಂದರವಗಳು ಮುಾಂತಾದ 

• ಧ್ೂಳಿನ ವಸುುಗಳ ಸಾಗಣವರ್ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲೆ, ಗ್ಾಳಿರ್ಲ್ಲೆ PM ಪಾಸರಣ 
ಮಟೆವನುು ತ್ಪಿಪಸಲು ಲ್ವೂೋಡ್ 



ಕರಯೆನಿರ್ರೆಹಕ 

ಸರರರಂಶ 

ಅರಳಲು ಗ್ರಾಮ, ತರಲವಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್್ೆ – ರರಮನಗರ ಪರಲಿಕ್ಯ ಘನತರಾಜ್ಾ ಸಂಸಕರಣ ಮತ್ುು 
ವಿಲ್್ೇರ್ರರಿಯ ಸೌಲಭ್ಾವನುು CMSWMF ನಿಮಿೆಸುವ ಪಾಸರುವನ್. 

 

 

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

ಕಾ ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣರಮದ ಸಂಭರವಾ ಮವಲ ಪಾಸರುಪಿತ್ ತ್ಗಿಿಸುವ ಕಾಮಗಳು 
ಮತ್ುು 
ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣ
ಗಳ ಸಾಗಣವ 

Occupational health hazardous 
ಅಪ್ಾರ್ಗಳನುು ಸೃಷಿೆಸಿತ್ು. 

• ಶಬದ ಉತಾಪದನವ 

ಮಾಡಿದ ಟಾಕ್ ಗಳನುು 
ಮುಚಚಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

•  ಧ್ೂಳು ನಿಗಾಹಕಾೆಗಿ ನಿೋರನುು 
ಸಿಾಂಪಡಿಸುವುದು.  

• ವಿದುಯತ್ ಚಾಲ್ಲತ್ 
ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣಗಳಿಗ್ವ ಆದಯತವ 
ನಿೋಡಲ್ಾಗುವುದು 

3.  ವಸುುಗಳ 

ನಿವಯಹಣವ / 

ಲ್ವೂೋಡಿಾಂಗ್ ಮತ್ುು 
ವಸುುಗಳನುು 
ಇಳಿಸುವುದು 

• ನಿಮಾಯಣ ಸಾಮಗಿಾಗಳನುು 
ನಿವಯಹಿಸುರ್ಾಗ ಧ್ೂಳು 
ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವಯಿಾಂದಾಗಿ 
ಕಾಮಿಯಕರ ಮೆೋಲ್ವ ಆರವೂೋಗಯದ 
ಪರಿಣಾಮ.  

• ಧ್ೂಳು, ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳು 
ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಆಗ್ಾಗ್ವ ೆ
ಒಡಿಡಕವೂಳುಳವುದರಿಾಂದ 
Occupational health hazardous 
ಅಪ್ಾರ್ಗಳನುು ಸೃಷಿೆಸಿತ್ು 

• ರ್ವೈರ್ಕ್ುಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ೂಕ (ಪಿಪಿಇಗಳು) 
ಉಪಕರಣಗಳು ಮುಖ್ರ್ಾಡಗಳು, 
ಇರ್ರ್ ಮಫ ಗಳನುು ಕವಲಸಗ್ಾರರಿಗ್ವ 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 

4.  ಸಿವಿಲ್ಟ ವಕ್ಯ • ನಿಮಾಯಣ ತಾಯಜಯವನುು 
ಭ್ೂಮಿರ್ಲ್ಲೆ ವಿಲ್ವೋರ್ಾರಿ 
ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಮಣಿಣನ ಭೌತಿಕ 
ಮತ್ುು ರಾಸಾರ್ನಿಕ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲ್ಾಗುತ್ುರ್ವ.  

• ಮಾಯಣದ ಸಮರ್ದಲ್ಲೆ, 
ಧ್ೂಳನುು ಆಗ್ಾಗ್ವ ೆ
ಒಡಿಡಕವೂಳುಳವುದರಿಾಂದ 
Occupational health hazardous 
ಅಪ್ಾರ್ಗಳು. ಕಾಮಿಯಕರು 
ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ುು ಅಲಜಿಯರ್ 
ಕಾಯಿಲ್ವಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿುದಾದರವ. 

• ಧ್ೂಳಿನ ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವಯಿಾಂದ 
ರ್ಾರ್ುಮಾಲ್ಲನಯ. 

• ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ುು 

• ತಾಯಜಯ ವಿಲ್ವೋರ್ಾರಿರ್ನುು ಶಾಸನಬದ ಿ
ಮಾನದಾಂಡಗಳಿಗ್ವ ಅನುಸಾರರ್ಾಗಿ 
ಸುರಕ್ಷಿತ್ರ್ಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

• Personal protective equipment 
(PPEs) ಪರಿಣಾಮವನುು ತ್ಪಿಪಸಲು 
ಕವಲಸಗ್ಾರರಿಗ್ವ ಮುಖ್ರ್ಾಡಗಳು, 
ಇರ್ರ್ ಮಫ ಗಳಾಂತ್ಹ ರ್ವೈರ್ಕ್ುಕ 
ರಕ್ಷಣಾತ್ೂಕ (ಪಿಪಿಇಗಳು) 
ಸಾಧ್ನಗಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 
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ಕಾ ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣರಮದ ಸಂಭರವಾ ಮವಲ ಪಾಸರುಪಿತ್ ತ್ಗಿಿಸುವ ಕಾಮಗಳು 
ಸಲಕರಣವಗಳಿಾಂದ ಶಬದ ಮಾಲ್ಲನಯ. 
ಹವಚಿಚನ ಡವಸಿಬವಲ್ಟ ಶಬದವನುು 
ಆಗ್ಾಗ್ವೆ ಒಡಿಡಕವೂಳುಳವುದರಿಾಂದ 
ನಿಮಾಯಣ ಕಾಮಿಯಕರಲ್ಲೆ ಶಾವಣ 
ಸಮಸವಯಗಳು ಉಾಂಟ್ಾಗುತ್ುರ್ವ. 

5.  Operational phase  

6.  ರ್ಾರ್ು ಪರಿಸರ ಧ್ೂಳು ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವ, ರ್ಾಹನ 

ಚಲನವ, ತಾಯಜಯ ಸಾಗಣವ ಮತ್ುು 
ನಿವಯಹಣವ 

• ಧ್ೂಳು ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವರ್ನುು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ಆಾಂತ್ರಿಕ ರಸವುಗಳನುು 
ಕಾಾಂಕ್ಾೋಟ / ಡಾಾಂಬರು 
ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದು. 

• ಪಿಸಿಬ ಮಾನದಾಂಡಗಳ ಪಾಕಾರ ಡಿಜಿ 
ಸವಟ ಗಳಿಗ್ವ ಸಾೆಾಕ್ ಎತ್ುರವನುು 
ನಿವಯಹಿಸಲ್ಾಗುವುದು 

• ಸವೈಟ್ವೆ ತಾಯಜಯವನುು ತ್ರುವ ಎಲ್ಾೆ 
ಟಾಕ್ ಗಳು ತ್ಮೂ ಸಾರಿಗ್ವ 
ಮಾಗಯದುದದಕೂೆ ಮೆೋಲ್ಲನಿಾಂದ 
ಆವರಿಸಲಪಡುತ್ುರ್ವ. 

• ರ್ಾಸನವರ್ನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 
ಮತ್ುು ಕಾಾಂಪೋಸ್ಟೆ ಸಸಯದಲ್ಲ ೆಸಾಕಷ್ುೆ 
ತಾಪಮಾನವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕವೂಳಳಲು 
ಪಾಮಾಣಿತ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ 
ಪಾಕಾರ ಸಾಕಷ್ುೆ ತವೋರ್ಾಾಂಶ, 
ಆಮೆಜನಕ ಮತ್ುು ಸಿ: ಎನ್ 
ಅನುಪ್ಾತ್ವನುು ಕಾಯಾಯಚರಣವರ್ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲೆ ನಿವಯಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

• ರ್ಾಹನಗಳ ಪಿರ್ುಸಿರ್ನುು 
ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕರ್ಾಗಿ 
ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ 

• ರ್ಾಹನಗಳ ಆವತ್ಯಕ ನಿವಯಹಣವ 
• ಧ್ೂಳಿನ ಹವೂರಸೂಸುವಿಕವರ್ನುು 

ನಿಗಾಹಿಸಲು ರಸವುರ್ಲ್ಲೆ ನಿೋರನುು 
ಸಿಾಂಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದವ 
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ಕಾ ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣರಮದ ಸಂಭರವಾ ಮವಲ ಪಾಸರುಪಿತ್ ತ್ಗಿಿಸುವ ಕಾಮಗಳು 
7.  ರ್ಾಸನವ ಅಮೊೋನಿಯಾ, ಮಿೋಥವೋನ್, ಸಿಒ 2 

ಮತ್ುು ಹವೈಡವೂಾೋಜನ್ ಸಲ್ವಫೈಡ್ ಅನಿಲ 

ಉತ್ಪತಿುಯಾಗಬಹುದು. ಅಮೊೋನಿಯಾ 

ಆವಿಗಳಿಗ್ವ ಒಡಿಡಕವೂಳುಳವುದು 
ಸಾಂಭ್ವಿಸಬಹುದು, ವಿಶವೋಷ್ರ್ಾಗಿ 

ವಿಾಂಡವೂಾೋ ಟನಿಯಾಂಗ್ 

ಕಾಯಾಯಚರಣವಗಳ ಸಮರ್ದಲ್ಲೆ 

• ಪಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ 
ಪಾದವೋಶಗಳಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ದಟೆರ್ಾದ 
ಹಸಿರು ಹವೂದಿಕವರ್ನುು 
ಅಭಿವೃದಿಪಿಡಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ 

• ಏರವೂೋಬಕ್ ಪರಿಸಿಥತಿಗಳನುು 
ಕಾಪ್ಾಡಿಕವೂಳಳಲು ಸಾಕಷ್ುೆ ಬಾರಿ 
ವಸುುಗಳನುು ತಿರುಗಿಸಲ್ಾಗಿದವ ಅಥರ್ಾ 
ಗ್ಾಳಿ ಬೋಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ ಎಾಂದು 
ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕವೂಳಳಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

• ಸರಿಯಾದ ventilation ducts and 
exhaust fans ಗಳನುು ಸಹ MSW ನಲ್ಲ ೆ
ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು management 
facility 

8.  ನಿೋರಿನ ಪರಿಸರ ತಾಯಜಯ ನಿೋರಿನ ವಿಸಜಯನವ • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲೆರುವ ಶೌಚಾಲರ್ಗಳಿಗ್ವ 
ಪಿಟ-ಸವಪಿೆಕ್ ಟ್ಾಯಾಂಕ್ ವಯವಸವಥರ್ನುು 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುು ಸೌಲಭ್ಯದ 
ಹವೂರಗ್ವ ಯಾವುದವೋ ಒಳಚರಾಂಡಿರ್ನುು 
ವಿಲ್ವೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದಿಲೆ. 

• ಲ್ಲೋಚವೋಟ ಅನುು ಲ್ಲೋಚವೋಟ ಸಾಂಗಾಹಕವೆ 
ತ್ಲುಪಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

•  
• ಶುದಿ ನಿೋರಿನ ಅಗತ್ಯವನುು ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ಲ್ಲೋಚವೋಟ ಮರುಬಳಕವ 
ಕವೈಗ್ವೂಳಳಲ್ಾಗುತ್ುದವ 
 

• ಪಾಸಾುವಿತ್ ಯೋಜನವಯಿಾಂದ 
ಯಾವುದವೋ ತಾಯಜಯ ನಿೋರನುು 
ಹವೂರಹಾಕಲ್ಾಗುವುದಿಲೆ ಅಧ್ಯರ್ನ 
ಪಾದವೋಶದ ಮೆೋಲ್ವೈ ಜಲಮೂಲಗಳ 
ಮೆೋಲ್ವ ಯಾವುದವೋ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೋರುವುದಿಲೆ. 

9.  ಭ್ೂಮಿ  ಭ್ೂಮಿರ್ ಬಳಕವ • ಪರಸತುತ್, ಭ್ೂರ್ಮಗೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಕೃಷಿ 
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ಉಪಯೇಗಗಳಿಲಲ ಇದತ ತ್ೆರೆದ 
ಭ್ೂರ್ಮ ಮತ್ತು ರ್ಾವುದೆೇ ಮಾನ್ವ 
ವಸಾಹತ್ತ ಇಲಲ 

10.  ಮಣುಣ ಭ್ೂಮಿರ್ಲ್ಲೆ ತಾಯಜಯ ವಿಲ್ವೋರ್ಾರಿ • ಸವೈಟುಲ್ಲೆ ಗ್ವೂತ್ುುಪಡಿಸಿದ ನಿಬಯಾಂಧಿತ್ 
ಪಾದವೋಶದಲ್ಲೆ ಕಸ ಮತ್ುು ತಾಯಜಯವನುು 
ಹರಡಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

• ಕಾಾಂಪೋಸ್ಟೆ ಪ್ಾಯಡ್ ನ ಪಾಮಾಣಿತ್ 
ವಿನಾಯಸದವೂಾಂದಿಗ್ವ ಸರಿಯಾದ 
ಕಾಾಂಕ್ಾೋಟಿಾಂಗ್ ಪಾಂಪ ಗಳು ಮತ್ುು 
ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣಗಳಿಾಂದ ತಾಯಜಯ 
ತವೈಲವನುು ಸಾಂಗಾಹಿಸಿ 

ಸಾಂಗಾಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ, ತಾಯಜಯ / 

ಬಳಸಿದ ತವೈಲವನುು 
ಮರುಬಳಕವದಾರರು / ಮರು-
ಸಾಂಸಾೆರಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಲ್ವೋರ್ಾರಿ 

ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 
11.  ಶಬದ ಕಾಯಾಯಚರಣವರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲೆ Acoustic enclosure 

ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 
ರ್ಾಂತವೂಾೋಪಕರಣಗಳಿಾಂದ ಅಥರ್ಾ ಇತ್ರ 

ಕಾಯಾಯಚರಣವಯಿಾಂದ ಶಬದವನುು ಸಸಯದ 

ಗಡಿಯಳಗ್ವ ನಿಬಯಾಂಧಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ 
12.  ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ 

(Ecology)  

ಪರಿಸರದಲ್ಲೆ ಮಾಲ್ಲನಯಕಾರಕ ಬಡುಗಡವ 
ಮತ್ುು ನಿಮಾಯಣದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ೆ

ಸಸಯವಗಯದ ನಷ್ೆ 

ಯಾವುದವೋ ಸಸಯವಗಯದ ತವರವು ಅಗತ್ಯವಿಲ ೆ

ಯೋಜನಾ ಸಥಳದ 10 ಕ್.ಮಿೋ ರ್ಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲೆ 
ಯಾವುದವೋ ರಾಷಿರೋರ್ ಉದಾಯನಗಳು / 

ವನಯಜಿೋವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯಗಳಿಲ ೆ

ಯೋಜನವರ್ ಚಟುವಟಿಕವಗಳಿಾಂದ 

ಯಾವುದವೋ ವಿಸಜಯನವ ಇಲ.ೆ ಆದದರಿಾಂದ, 

ಜವೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೆೋಲ್ವ ಯಾವುದವೋ 

ಪರಿಣಾಮವು ಜವೈವಿಕ ಪರಿಸರಕವೆ ಯಾವುದವೋ 

ಬದಲ್ಾವಣವ ಅಥರ್ಾ ವಿನಾಶ 

ಕಾಂಡುಬಾಂದಿಲೆ. ಹಸಿರು ಹವೂದಿಕವರ್ನುು 
ಅಭಿವೃದಿಪಿಡಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದವ ಮತ್ುು 
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ನಿವಯಹಿಸಲ್ಾಗುವುದು, ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳು 
ಮತ್ುು ಸಣಣ ಸಸುನಿಗಳಿಗ್ವ ಹವಚಿಚನ 

ಆರ್ಾಸಸಾಥನಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದವ. 
ಸಥಳಿೋರ್ ಸಸಯ ಮತ್ುು ಮರ ಪಾಭವೋದಗಳನುು 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದವ. 

13.  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಆರ್ಥಯಕ 

ಜನರ ಒಳಹರಿವು, ವಸಾಹತ್ು • ಎಲ್ಾೆ ಸಕಾರಾತ್ೂಕ ಪಾಭಾವವನುು 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದವ ಉದವೂಯೋಗದ 
ರೂಪದಲ್ಲೆ ನವೋರ ಮತ್ುು ಪರವೂೋಕ್ಷ 
ಆರ್ಥಯಕ ಲ್ಾಭ್ಗಳು, ಪೂರಕಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು ಸವೋರ್ಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಸಾಥಪನವ. 

14.  Occupational 
Health and 
safety  

ದವೈಹಿಕ ಅಪ್ಾರ್ಗಳಿಗ್ವ 
ಒಡಿಡಕವೂಳುಳವುದು, ಜವೈವಿಕ ಅಪ್ಾರ್ 

• ಎಲ್ಾೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಳು ಮತ್ುು 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧ್ನಗಳು 
ಜಾರಿರ್ಲ್ಲೆರುತ್ುರ್ವ 

• PPEs ಕಾಮಿಯಕರು ಮತ್ುು ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ 
ಸಿಬಬಾಂದಿಗ್ವ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು 

 

ಸಮರರ್ವೇಪ 

• ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯತ ಮತಕು ಮತ್ತು ಖಾಲ್ವ ಇರತವ ಕಾರಣ ಜ್ನ್ರ ಪುನ್ವಾಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನ್ವಾಸತಿಯನ್ತು 

ಆಕಷಿಾಸತವುದ್ಧಲಲ. 

• ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ರ್ಾವುದೆೇ ದತರ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತು ನ್ಸರಿೇಕ್ಷಿಸತವುದ್ಧಲಲ. 

• ಉತ್ಾಪದರ್ಾ ಪರಕ್ತರಯೆಯತ ಪರಿಸರ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಲಲ, ಏಕೆಂದರೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಹೊರಸೂಸತವಿಕೆಯನ್ತು ಹಿಸಲಾಗಿಲಲ. 

• ಸಸಯವಗಾ ಮತ್ತು ಆವಾಸಸಾಾನ್ದ ನ್ರ್ಟವು ಕಾರಣವಾಗತವುದ್ಧಲಲ 

• ಏರೊೇಬಿಕ್ ಪರಿಸ್ಾತಿಗಳನ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳಲತ ಸಾಕರ್ತಟ ಬಾರಿ ವಸತುಗಳನ್ತು ತಿರತಗಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಅರ್ಥವಾ 

ಗಾಳಿರ್ಾಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ವಾಸರ್ೆಯ ಸಮಸೆಯಗಳು ಖಚಿತ್ವಾಗತತ್ುವೆ. 

• ಕೆಲಸದ ಸಾಳ / ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳು, ಇದನ್ತು ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು, ಸತರಕ್ಷ್ತ್ಾ 

ಮತರ್ೆುಚಚರಿಕೆಗಳು, ತ್ತತ್ತಾ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನ್ಸವಾಹಣಾ ಯೇಜ್ರ್ೆಯನ್ತು ಒದಗಿಸತವ ಮೂಲಕ 

ಕಡಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 



ಕರಯೆನಿರ್ರೆಹಕ 

ಸರರರಂಶ 

ಅರಳಲು ಗ್ರಾಮ, ತರಲವಕು- ಕನಕಪುರ ಮತ್ುು ಜಿಲ್್ೆ – ರರಮನಗರ ಪರಲಿಕ್ಯ ಘನತರಾಜ್ಾ ಸಂಸಕರಣ ಮತ್ುು 
ವಿಲ್್ೇರ್ರರಿಯ ಸೌಲಭ್ಾವನುು CMSWMF ನಿಮಿೆಸುವ ಪಾಸರುವನ್. 

 

 

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭ್ 

 

• ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಾಳಿ, ನ್ಸೇರತ, ಭ್ೂರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ವನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅತ್ಯಲಪ ಮತ್ತು 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪರಯೇಜ್ನ್ಗಳು ಪರಧಾನ್ವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ೆಕವಾಗಿವೆ. ಆದುರಿಂದ, ಒಟ್ಾಟರೆ ಯೇಜ್ರ್ೆಯ 

ವೆೈರ್ಶರ್ಟಯಗಳು, ಪರಕ್ತರಯೆ, ಮಾಲ್ವನ್ಯದ ಸಂಭಾವಯತ್ೆ, ಮಾಲ್ವನ್ಯ ತ್ಡೆಗಟತಟವ ಕರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರತಿಪಾದಕನ್ತ 

ಪರಸಾುಪ್ಸ್ದ ಪರಿಸರ ನ್ಸವಾಹಣಾ ಯೇಜ್ರ್ೆ, ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯೇಜ್ರ್ೆಯ 

ಪರದೆೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕರ್ತಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರತವುದ್ಧಲಲ ಎಂದತ 

ವಿವರಿಸತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ, ಉದೆುೇರ್ಶತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯತ ಪರಿಸರ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿದೆ. 


