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1. ಯೋಜನೆರ್ ಹೆರ್ರು ಮತ್ತು  ರ್ಥ ಳ  

ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  ಗ್ರಾ ಮ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಕು, ಸಂಡೂರು ಜಿಲ್ಲೂ , ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲೂ ರುವ 

ಮೆ|| ತಾನಶ್ ರಿಸೀಸಾಸ್ ಪ್ಲಾ ೈವೇರ್ಟ ಲ್ಲಮ್ಮಟೆಡ್ನ (TRPL) 1.25 MTPA ಕಬಿಿ ಣ ಮತೆ್ತ  

0.15 MTPA ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರುಗಳ ಖನಜ ಪಾ ಯೀಜನಕೂ ಗಿ ಎನವ ರಾನಿೆ ೆಂಟಲ 

ಇೆಂಪೆ್ರ ಕಿ್  ಅಸ್ತಸಿ್ತ ೆಂರ್ಟ / ಎನವ ರಾನಿೆ ೆಂರ್ಟ ಮೆಾ ನೇಜಿೆ ೆಂರ್ಟ ಪ್ರೂ ನ್ (EIA/EMP) ವರದಿ . 

 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೆ ದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಕ್ರನ 

ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲೂ ದೆ. ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ಯಟಿ  ಗ್ರಾ ಮ ಮತೆ್ತ  ಅದರ 

ಸ್ತತೆ್ತವರಿದ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರಿನ ನಕೆೆೀಪಗಳಿೆಂದ ಸಮೃದಧ ವಾಗಿರುವ 

ಗುಡಡ ಗ್ರಡು ಪಾ ದೇಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ಯೀಜನೆಯ ಭೂಮ್ಮ ಯೀಜರ್ನ ಪಾ ತ್ತಪ್ರದಕರ (ಪಿಪಿ) ಸ್ಟ್ವ ಧೀನದಲ್ಲೂ ದೆ. ಭೂಮ್ಮ 

ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಹೊೆಂದಿಕ್ೆಂಡಿರ್ವ. ಒಟಿ್ಟ  ಯೀಜರ್ನ 

ಭೂಮ್ಮ ಸ್ತಮಾರು 26.34 ಎಕರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಮದಲ ಭಾಗವು ಸ್ತಮಾರು 20 ಎಕರೆ 

ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಭೂಮ್ಮ (ಕೈಗ್ರರಿಕ ಪರಿವತ್ತಾತ್) ಹೊೆಂದಿರುವ ಸರ್ವಾ ನಂ. 28/4 ಇದ್ಯ 

ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಕ್ರನ ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲೂ ದ್ಯದ , ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಗ್ರಾ ಮ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತೆ್ತ  ಪಂಚ್ಚಯತ್ ರಾಜ ಆಸೆಿ  ಸಂಖೆ್ಯ : 244, ಆಸೆಿ  ಸಂಖೆ್ಯ . 

1505006001010.152 ಇದೆ. ಯೀಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಸ್ತಮಾರು 6.34 ಎಕರೆ 

ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಭೂಮ್ಮ (ಕೈಗ್ರರಿಕ ಪರಿವತ್ತಾತ್) ಹೊೆಂದಿರುವ ಸರ್ವಾ ನಂ. 29/C ಇದ್ಯ 

ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಕ್ರನ ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲೂ ದ್ಯದ , ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಗ್ರಾ ಮ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತೆ್ತ  ಪಂಚ್ಚಯತ್ ರಾಜ ಆಸೆಿ  ಸಂಖೆ್ಯ : 245, ಆಸೆಿ  ಸಂಖೆ್ಯ . 

1505006001010.154 ಇದೆ. 
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ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಯೀಜನೆಯ ಗಡಿಯು ಉತೆ್ರ15°10'16.70"N ಮತೆ್ತ  76°26'56.80"E, 

ಪೂವಾ 15°10'5.96"N ಮತೆ್ತ  76°27'3.04"E, ಪಶ್ಾ ಮ 15°10'5.49"N ಮತೆ್ತ  

76°26'46.28"E, ಮತೆ್ತ  15°10'1.10"N ಮತೆ್ತ  76°26'58.56" ನಡುರ್ವ ಮತೆ್ತ  ಸರ್ವಾ ಆಫ್ 

ಇೆಂಡಿಯಾ ಟೀಪೀ-ಶ್ೀರ್ಟ 57A/7, 8, 11 & 12 ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ಬರುತೆ್ದೆ. ಯೀಜನೆಯ 

ಭೂ ಗಡಿಯ ನದೇಾಶಾೆಂಕಗಳನುನ  ಕ್ೀಷಿ ಕ 1.1 ರಲ್ಲೂ  ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1-1: ಯೋಜನೆರ್ ಭೂ ಗಡಿರ್ ನಿರ್ದಸಶಾಂಕಗಳು  

ಕರ .ರ್. ಅಕಿಾಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ 

1 15°10'1.21"N 76°26'58.61"E 

2 15°10'3.70"N 76°27'1.70"E 

3 15°10'6.09"N 76°27'3.05"E 

4 15°10'8.89"N 76°27'1.61"E 

5 15°10'16.84"N 76°26'56.83"E 

6 15°10'9.20"N 76°26'51.69"E 

7 15°10'5.59"N 76°26'46.31"E 

8 15°10'4.50"N 76°26'48.81"E 

9 15°10'2.90"N 76°26'54.09"E 
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ಚಿತರ  1-1: ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ  ರ್ಥ ಳವನ್ನನ  ತೋರಿಸ್ತವ ನ್ಕಿೆ  

2. ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮರ್ಥಾ ಸಗಳು 

 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ವಾಷಿಾಕ 1.4 ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ (MTPA) ಸ್ಟ್ಮರೆ್ಥ ಾವನುನ  

ಹೊೆಂದಿರುವ ಕಬಿಿ ಣ ಮತೆ್ತ  ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರನುನ  ಶುದಿಧ ೀಕರಿಸ್ತತೆ್ದೆ. 

ಯೀಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ದಜೆಾಯ ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರಿನ 1.25 MTPA ಮತೆ್ತ  ಕಡಿಮೆ 

ದಜೆಾಯ ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರಿನ 0.15 MTPA ಲಾಭವನುನ  ನೀಡುತೆ್ದೆ. 

 

ಎರಡು ವಿಭಿನನ  ಅದಿರುಗಳನುನ  ವಿಭಿನನ  ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ಟ್ಮರೆ್ಥ ಾಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಸಂಸೂ ರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಅೆಂತೆಯೇ, ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಉಪಕರಣಗಳನುನ  ಪಾ ತ್ತ ಅದಿರಿನ ರೇರ್ಟ 

ಸ್ಟ್ಮರೆ್ಥ ಾದ ಪಾ ಕರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಕಯಾನವಾಹಿಸಲು 

ವಿರೆ್ನ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 2-1: ಬೆನಿಫಿಶಿಯೇಶನ ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು/ಟೈಲಿಾಂಗ್್ಗಳು (Fe & Mn Ores) 

ಅದಿರಿನ್ 

ವಿಧ 

ವಿವರಣೆ ವಷ್ಸಕೆೆ  

ಟನ್ಗಳು 

ತೇರ್ವಾಂಶ 

(%) 

ಕಬಿಿ ಣದ 

ಅದಿರು 

Feed : Fe 47%(Up to 200mm) 12,50,000 6 

ಉತ್ಾ ನನ  : (Lump) Fe 47% (-40 to 

+10mm)  

8,71,850 6 

ಉತ್ಾ ನನ : Concentrate Fe 58-60% (up 

to 200µ)  

2,26,135 8 

ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ : Fe 25–28% 

(up to 200µ) 

1,64,582 15 

ಮೆಾ ೆಂಗ

ನೀಸ್ 

ಅದಿರು 

Feed : Mn 10 – 22 % (up to 150mm)  150000 6 

ಉತ್ಾ ನನ : (Lump) Mn 10-12% (-40 to 

+10mm)  

104622 6 

ಉತ್ಾ ನನ : Concentrate Mn 25-28% (up 

to 200µ)  

14025 8 

ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ ್: Mn 

3% (up to 200µ) 

33711 15 
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3. ಪೂರೈಕೆರ್ ಮೂಲದಾಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು , ನಿೋರು, ವಿದ್ಯಾ ತ್, ಇಾಂಧನ್ದ ಅವಶಾ ಕತೆ 

3.1 ಭೂಮಿರ್ ಅವಶಾ ಕತೆ 

ಮ್ಮನರಲ ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ಗೆ 26.34 ಎಕರೆ ಭೂಮ್ಮ ಅಗತೆ್ ವಿದೆ. ಜಮ್ಮೀನು ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಭೂಮ್ಮಯಾಗಿದೆ 

(ಕೈಗ್ರರಿಕ ಪರಿವತ್ತಾತ್) ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಯ ಪಾ ತ್ತಪ್ರದಕರ ಸ್ಟ್ವ ಧೀನದಲ್ಲೂ ದೆ. ಯೀಜನೆಯ ಭೂಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೆ ದ 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಕ್ರನ ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲೂ ದೆ. ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಭೂಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ (ಪಟಿ್ಟ ) 

ಭೂಮ್ಮಯಾಗಿದ್ಯದ , ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಜಿಲಾೂ ಧಕರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯೆಂದ ಕೈಗ್ರರಿಕವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಾನೆಯಾಗಿದೆ. 

3.2 ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು ಗಳ ಅವಶಾ ಕತೆ, ನಿೋರು, ವಿದ್ಯಾ ತ್, ಇಾಂಧನ್ ಪೂರೈಕೆರ್ ಮೂಲ 

ಕಚ್ಚಾ  ವಸೆ್ತ , ನೀರು, ಶ್ಕೆ್ರ  ಮತೆ್ತ  ಇೆಂಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೂಲವನುನ  ಕ್ೀಷಿ ಕ 3-1 ರಲ್ಲೂ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 3-1: ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  / ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ / ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು - ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ  

ವಿವರಣೆ ಅವಶಾ ಕತೆ / ಪೋಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸಾರಿಗೆ 

ಕಚ್ಚಾ  

ವಸೆ್ತಗಳ 

ಅವಶೆ್ ಕತೆ 

• 12,50,000 TPA ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು 

• 1,50,000 TPA ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ 

ಅದಿರು 

ಅದಿರು (Fe & Mn) ಹತೆ್ತರದ 

ಗಣ್ಣಗಳಿೆಂದ ~30 ಕ್ರಮ್ಮೀ 

ವೆಾ ಪೆಿಯಳಗೆ. 

25ಟ್ಟ ಟ್ಟಪಾ ರ್ಗಳಿಗೆ (ಡಂಪರ) ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  ಅನುಮತ್ತ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟಿ್ಟ  ಡಂಪರ್ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ  (ಇದಕೂ ಗಿ 

ದಿನವೆಂದಕೊ  ಬೇಕಗುವ ಟ್ಟಾ ಪ್ಸ ್ಗಳು:  

• ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು – 137 ಟ್ಟಾ ಪ್್ಗಳು 

(1250000/25/365 - ಒೆಂದ್ಯ ಮಾಗಾ) 

• ಮೆಾ ೆಂ. ಅದಿರು – 17 ಟ್ಟಾ ಪ್್ಗಳು (150000/25/365 

- ಒೆಂದ್ಯ ಮಾಗಾ) 

ಒಟಿ್ಟ : ದಿನಕೊ  154 ಟ್ಟಾ ಪ್್ಗಳು (ಒೆಂದ್ಯ ಮಾಗಾ) 
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ವಿವರಣೆ ಅವಶಾ ಕತೆ / ಪೋಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸಾರಿಗೆ 

 

ನೀರಿನ 

ಅವಶೆ್ ಕತೆ 

• ಒಟಿ್ಟ  ನೀರಿನ ಅವಶೆ್ ಕತೆ; 

5920m3/d (370 m3/hr m3/day 

X 16h) + 102 m3/day = 6022 

m3/day. ಇದರಲ್ಲೂ : 

• ಮರುಬಳಕೆಯ ನೀರು ~ 5920 

m3/dr ಆಗಿರುತೆ್ದೆ. 

• ಮೇಕಪ್ -102 m3/ದಿನ 

• ನೀರಿನ ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳ 

ಮೂಲಕ (ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ  

ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಅಭೆಾ ಸ). 

• ಮೇಕಪ್ ನೀರಿನ 

ಅವಶೆ್ ಕತೆ 102 m3 ಪಾ ತ್ತ 

ದಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 

ಪೂರೈಸಲಾಗುತೆ್ದೆ: 

•  ನೀರಿನ ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳ 

ಮೂಲಕ (ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ  

ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಅಭೆಾ ಸ) 

ಕೈಗ್ರರಿಕ ಮೇಕಪ್ 

ನೀರಿಗೆ 72 m3 / ದಿನ. 

• ಮಳೆ ನೀರು ಕ್ಯುೂ  - 

20m3. 

• ಕುಡಿಯುವ ನೀರು - 

ಬೀರ ರ್ವಲ ನೆಂದ 

10m3 

• ಒಟಿ್ಟ  ನೀರಿನ ಅಗತೆ್  ಸ್ಟ್ಗಣೆ: 6022m3/12m3 = 

502 ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳು (ಒೆಂದ್ಯ ಬಾರಿ ಪೂರೈಕೆ) - 

ಇದನುನ  20 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ  ಅೆಂದರೆ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ದಿನಕೊ  25 ಟ್ಟಾ ಪ್್ಗಳಲ್ಲೂ  ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಯೀಜನೆಯ ಕರಣದಿೆಂರ್ದಗಿ 

ದಿನಕೊ  SH49 ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳ ಒಟಿ್ಟ  

ಸಂಖೆ್ಯಯು 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕೊ  50 

ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳ್ಳಗಿರುತೆ್ದೆ. 

• ಜೂನ್-ನರ್ವೆಂಬರ ನಂತ್ರ ಯೀಜನೆಯು 

ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯನುನ  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲು 

ಯೀಜಿಸಿದದ ರೆ, ಈ ಅವಧಯಲ್ಲೂ  ಒಟಿ್ಟ  ವಾಷಿಾಕ 

ಮಳೆಯ 80% ರಷಿ್ಟ  ಮಳೆ ಬಿೀಳುವುದರಿೆಂದ 

ಮೇಲಾಾ ವಣ್ಣ ಮತೆ್ತ  ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮಳೆನೀರಿನೆಂದ ಮೇಲ್ಲನ ಆರಂಭಿಕ 

ನೀರಿನ ಪಾ ಮಾಣವನುನ  ಪೂರೈಸಬಹುದ್ಯ 

(ಕ್ೀಷಿ ಕ 3.1.2 ನೀಡಿ, ಅಧೆಾಯ 3). 

ಲಭೆ ವಿರುವ ಒಟಿ್ಟ  ನೀರು ಸ್ತಮಾರು 12994m3 

(ಸ್ತಕ್ಷನ್ 2.11, ಅಧೆಾಯ 2) ಮತೆ್ತ  ಅದರಲ್ಲೂ  80% 

10395m3 ಆಗಿರುತೆ್ದೆ. ಸಂಪಾ ರ್ದಯವಾದಿ 

ವಿಧಾನವನುನ  ಪರಿಗಣ್ಣಸಿ ಕೇವಲ 60% 

ಲಭೆ ವಿದದ ರೆ ಮಾತ್ಾ  ಆರಂಭಿಕ ನೀರಿನ 

ಅಗತೆ್ ವನುನ  ಪೂರೈಸಬಹುದ್ಯ. ಆರ್ದಗೆ್ಯ , 

ಪೂವಾ-ಅವಶೆ್ ಕತೆಯು ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ಮತೆ್ತ  

ಮೇಲಾಾ ವಣ್ಣಯ ಮೇಲಾಾ ಗದ ನೀರು ಕ್ಯುೂ  

ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವೆ ವಸ್ತಥ ಯ ಲಭೆ ತೆ ಮತೆ್ತ  ಜೂನ್ 

ಮದಲು ಲಭೆ ವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ  ನೀರಿನ 

ಜಲಾಶ್ಯದ ಲಭೆ ತೆಯಾಗಿದೆ. 
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ವಿವರಣೆ ಅವಶಾ ಕತೆ / ಪೋಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸಾರಿಗೆ 

 •  •  ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  ಕಯಾನವಾಹಿಸ್ತವ ನೀರಿನ 

ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳು 12m3 ಸ್ಟ್ಮರೆ್ಥ ಾ (12000 

ಲ್ಲೀಟರ್ಗಳು): 6 ಟ್ಟಾ ಪ್್ಗಳು. ನೀರಿನ ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ 

ಪೂರೈಕೆರ್ದರರೆಂದಿಗೆ ಸ್ಕಕೆ  ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಒಪಾ ೆಂದ ಮಾಡಿಕ್ಳಾ ಲಾಗುವುದ್ಯ. 

•  ಸ್ತಕ್ಷನ್ 2.11, ಅಧೆಾಯ 2 ಅನುನ  ಉಲ್ಲೂ ೀಖಿಸಿ. 

•  ಕರ್ನಾಟಕ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಪ್ರಾ ಧಕರದಿೆಂದ 

10m3/ದಿನದ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ತೆಗೆಯಲು 

ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಸಮಯಕೊ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ಪಯಾಾಯ ಮೂಲ: 

• ಯೀಜರ್ನ ಸಥ ಳದ 

ಉತೆ್ರಕೊ  ಹರಿಯುವ 

ರ್ನಲಾದಲ್ಲೂ  ಚೆಕ್ ಡೆ್ ೆಂ 

/ ಅಣೆಕಟಿ್ಟ  ನಮಾಾಣ. 

• ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಜಲಾಶ್ಯದ 

ಪೂರೈಕೆಯೆಂದ 

ಹಂಚಿಕ್ಳಾ ಲು JVSL 

ನೆಂದಿಗೆ ವೆ ವಸ್ತಥ . 

• ಸ್ಟ್ಧೆ ತಾ ಅಧೆ ಯನವನುನ  ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಗುವುದ್ಯ 

ಮತೆ್ತ  ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ನೀರನುನ  ತೆಗೆಯಲು ರಾಜೆ  

ಸಕಾರದಿೆಂದ ಅಗತೆ್  ಅನುಮತ್ತಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಲಾಗುವುದ್ಯ. 

•  

• JVSL ನೆಂದಿಗೆ ಒಪಾ ೆಂದಕೊ  ಸಹಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕದ 

ನೀರಿನ ಪಾ ಮಾಣವನುನ  ಸ್ಕಚಿಸಿ ಸಹಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ. 

ವಿದೆ್ಯ ತ್್ 

ಅವಶೆ್ ಕತೆ 

3 MVA ವಿದೆ್ಯ ತ್ • ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

ಸೈರ್ಟ ಮೂಲಕ 

ಹಾದ್ಯಹೊೀಗುವ 110KV 

ಲೈನ್ ಆದರೂ 

ಸ್ಟ್ಥ ವರಕೊ  ಅಗತೆ್ ವಿರುವ 

ವಿದೆ್ಯ ತ್ ಅನುನ  

ಎಳೆಯಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

- 

ಉತ್ಾ ನನ  / 

ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ  

ಜನರೇಷನ್ 

• ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಉತ್ಾ ನನ ದ 

ಸ್ಟ್ೆಂದಿಾ ೀಕರಣ ಮತೆ್ತ  lump: 

1097985 TPA 

ಯೀಜನೆಯ ಸೈರ್ಟ • Fe & Mn ಅದಿರು ಉತ್ಾ ನನ ಗಳನುನ  30km 

ವೆಾ ಪೆಿಯಳಗಿನ ಮಾರಾಟಗ್ರರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 
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ವಿವರಣೆ ಅವಶಾ ಕತೆ / ಪೋಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸಾರಿಗೆ 

• ಮೆಾ ೆಂ. ಅದಿರು ಉತ್ಾ ನನ ದ 

ಸ್ಟ್ೆಂದಿಾ ೀಕರಣ ಮತೆ್ತ  lump: 

118647 TPA 

• ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ  (ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು 

ಮತೆ್ತ  ಮೆಾ ೆಂ. ಅದಿರು): 198293 

(164582 = 33711) TPA 

• ಒಟಿ್ಟ : 1414925 MTPA* 

•  

• *ತೇವಾೆಂಶ್ದ ವೆ ತೆಾ ಸದಿೆಂರ್ದಗಿ 

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಲಾದ ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ 

ಒಟಿ್ಟ  ವಸೆ್ತವು RoM ಅದಿರು 6% 

ಮತೆ್ತ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ  15% ನಂತೆ. 

• ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಉತ್ಾ ನನ ಗಳು: ದಿನಕೊ  25t 

ಡಂಪರ್ಗಳು ಬೇಕಗುತೆ್ರ್ವ = (1097985 / 25 / 

365) = 120 ಡಂಪರ್ಗಳು / ದಿನ. 

• Mn ಅದಿರು ಉತ್ಾ ನನ ಗಳು: ದಿನಕೊ  25t 

ಡಂಪರ್ಗಳು ಅಗತೆ್ ವಿದೆ (118647 / 25 / 365) = 

13 ಡಂಪರ್ಗಳು. 

• ಯೀಜನೆಯ 30km ತ್ತಾ ಜೆ ದೆಂದಿಗೆ ಸಿಮೆೆಂರ್ಟ 

ಮತೆ್ತ  ಟೈಲ / ಬಿಾ ಕ್ ಇೆಂಡಸಿಿ ರೀಸ್್ಗೆ ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ  

(Fe & Mn). ದಿನಕೊ  ಅಗತೆ್ ವಿರುವ 25t 

ಡಂಪರ್ಗಳು = 198293 / 25 / 365 = 

22ಡಂಪರ್ಗಳು / ದಿನ. 

• ದಿನಕೊ  ಅಗತೆ್ ವಿರುವ 25t ಡಂಪರ್ಗಳ ಒಟಿ್ಟ  

ಸಂಖೆ್ಯ  = 120 + 12 + 22 = 154 ಡಂಪರ್ಗಳು / 

ದಿನ. 

• 154 (25t) ಡಂಪರ್ಗಳು Fe ಮತೆ್ತ  Mn ಅದಿರನುನ  

ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್್ಗೆ ಹಿೆಂತ್ತರುಗಿಸ್ತವಾಗ ಸ್ಟ್ಗಿಸಲು 

ಯೀಜನೆಯೆಂದ ಉತ್ಾ ನನ  ಮತೆ್ತ  

ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಸ್ಟ್ಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಡಂಪರ್ಗಳ 

ಅಗತೆ್ ವಿರುವುದಿಲೂ . 

• ಹಿೀಗೆ SH49 ನಲ್ಲೂ  ಚ್ಲ್ಲಸ್ತವ ಒಟಿ್ಟ  ಡಂಪರ್ಗಳು 

+ ನೀರಿನ ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳು (ಎರಡೂ 

ಮಾಗಾಗಳನುನ  ಪರಿಗಣ್ಣಸಿ) (154 + 6) = 160 x 2) 

= ದಿನಕೊ  320 ಡಂಪರ/ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳು. 
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4. ಸಂಕಿ್ಷಪು ರ್ವಗಿ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆ ವಿವರಣೆ, ನಿದಿಸಷ್ಟ ರ್ವಗಿ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆ, ದರ ವ 

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಘನ್ ಮತ್ತು  ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ತ್ಯಾ ಜಾ ಗಳನ್ನನ  ಸೂಚಿಸ್ತತು ದೆ. 

ವಸ್ತು ಗಳ ರ್ಮತೋಲನ್ವನ್ನನ  ಪರ ಸ್ತು ತಪಡಿರ್ಬೇಕು.  

4.1 ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆ ವಿವರಣೆ 

 

4.1.1 ಬೆನಿಫಿಶಿಯೇಷ್ನ 

 

ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಗೆ್ರ ೆಂಗ್ಸ ಅನುನ  ಅದಿರಿನೆಂದ ಬೇಪಾಡಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ 

ಲೀಹದ ವಿಷಯವನುನ  ಮರುಪಡೆಯುವ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಾಗಿದೆ. ROM ಅದಿರಿನಲ್ಲೂ ನ 

ಕಲಿ ಶ್ಗಳು ಪರಸಾ ರ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತೆ್ರ್ವ ಮತೆ್ತ  ಅವುಗಳನುನ  ಬೇಪಾಡಿಸ್ತವ ಮದಲು 

ಅವುಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಮಾನೆ ವಾಗಿ, ಸಿಲ್ಲಕ, ಅಲೆ್ಲಮ್ಮರ್ನ ಮತೆ್ತ  

ಇತ್ರ ಮಾಲ್ಲನೆ ಕರಕಗಳನುನ  ರುಬಿ್ಬ ವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನೆಲ 

ಮತೆ್ತ  ವಿಮೀಚ್ನೆಗೊೆಂಡ ಅದಿರನುನ  ವಿವಿಧ ಕೆಂತ್ತೀಯ ಬೇಪಾಡಿಕೆ ತಂತ್ಾ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸಂಸೂ ರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಲಾಭರ್ದಯಕ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಹರಿವಿನ ಹಾಳೆ ಮತೆ್ತ  ಸಲಕರಣೆಗಳ ಆಯೊಯು ಮುಖೆವಾಗಿ 

ಅದಿರಿನ ಪಾ ಕರ, ಅದರ ದಜೆಾ, ಮೆಟಲಜಿಾಕಲ ರಚ್ನೆ ಮತೆ್ತ  ಪಾ ಸೆ್ತತ್ ಕಲಿ ಶ್ಗಳನುನ  

ಅವಲಂಬಿಸಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೂ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳಾ ಲು ಪಾ ಸೆ್ಟ್ಪಿಸಲಾದ ಆದಾ ಾ 

ಪಾ ಯೀಜನಕರಿ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯು ROM ಅದಿರನುನ  ಸಿೂ ರೀನೆಂಗ್ಸ ಮತೆ್ತ  ಉತೆ್ಮವಾದ 

ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ಅನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ನಂತ್ರ ವಿಮೀಚ್ನೆಗೊೆಂಡ ಗೆ್ರ ೆಂಗೆ್ಯ ನ 

ಮೆಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ ಬೇಪಾಡಿಕೆಯನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತೆ್ದೆ. 

 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯು ಪರಿಣಾಮಕರಿ ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ತಂತ್ಾ ಜಾಾ ನಗಳ ಆಯೊ , ಮೆಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ 

ಬೇಪಾಡಿಕೆ ತಂತ್ಾ ಗಳು, ಲೀಹವನುನ  ನವಿೀಕರಿಸಲು ಮತೆ್ತ  ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು 
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ಬಯಸಿದ ಸ್ಟ್ೆಂದಾ ತೆಯ ಸೂ ರಿಯನುನ  ಉತಾಾ ದಿಸ್ತವಿಕೆಯನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ. ಉನನ ತ್ 

ದಜೆಾಯ ಸ್ಟ್ೆಂದಾ ತೆಯನುನ  ಉತಾಾ ದಿಸಲು ಈ ಆದಾ ಾ ಪಾ ಯೀಜನಕರಿ ಘಟಕಕೊ  

ಸ್ತರುಳಿಯ ವಗಿೀಾಕರಣಗಳು, ಪರದೆಗಳು, ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ಮ್ಮಲ್ಗಳು, ಹೈಡ್ಾ ೀ-

ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳು, ಮೆಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ ವಿಭಜಕಗಳು, ಅಜಿಟೇಟಸಾ, ಫಿಲಿ ರ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  

ದಪಾ ವಾಗಿಸ್ತವ ಸ್ಟ್ಧನಗಳು ಬೇಕಗುತೆ್ರ್ವ. 

 

ಪಾ ದೇಶ್ದಿೆಂದ ವಿಶ್ಷಿ ವಾದ ಅದಿರನುನ  ಆಯೊ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಕೆಳಗಿನಂತೆ 

ತಾತಾೂ ಲ್ಲಕ ಹರಿವಿನ ಹಾಳೆಯನುನ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ 

ಅದಿರು ನಸಗಾದಲ್ಲೂ  ಕಬಿಿ ಣಯುಕೆವಾಗಿದೆ, ಆದದ ರಿೆಂದ ಕೆಂತ್ತೀಯ ಬೇಪಾಡಿಕೆಯು 

ಉನನ ತ್ತೀಕರಣಕೊ  ಅತೆ್ ೆಂತ್ ಪರಿಣಾಮಕರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷಿಿ ಕ್ೀನದಲ್ಲೂ  

ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಹರಿವು ಮತೆ್ತ  ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಸ್ಟ್ಧನಗಳನುನ  ಎರಡೂ ಅದಿರುಗಳ 

ಪಾ ಯೀಜನಕೂ ಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಆರ್ದಗೆ್ಯ , ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಸರೆ್ಕ್ ಾರ್ಟ ಅನುನ  

ಚ್ಚಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ ವಿಭಜಕದಿೆಂದ ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ಅನುನ  ಉತ್ಾ ನನ ರ್ವೆಂದ್ಯ 

ಪರಿಗಣ್ಣಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

4.1.2 ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಬೆನಿಫಿಶಿಯೇಷ್ನ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆ ವಿವರಣೆ 

 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಶ್ನ್ ಸ್ಟ್ಥ ವರಕೊ  ವಿಶ್ಷಿ ವಾದ ಹೆಮಟೈರ್ಟ 

ಅದಿರನುನ  ಪರಿಗಣ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. 0-200mm ಗ್ರತ್ಾ ದ ROM ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರನುನ  ಟಾ ಕ್್ಗಳು / 

ಡಂಪರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಣಗಳಿೆಂದ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ, ತೂಗು ಸೇತ್ತರ್ವಯಲ್ಲೂ  

ತೂಗಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ತೆರೆದ ಅೆಂಗಳದಲ್ಲೂ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನಂತ್ರ ROM ಅನುನ  

ಪೇ-ಲೀಡರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಗ್ಾ ೆಂಡ 

ಹಾಪರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಕನೆವ ೀಯರ ಸಿಸಿ ಮ್ನೆಂದ ರ್ವರ್ಟ ಡಬಲ 

ಡೆಕ್ ಸಿೂ ರೀನ್್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಅದಿರನುನ  ತಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರದೆಯಲ್ಲೂ  

ನೀರಿನ ಸ್ತಾ ರೀ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಪರದೆಯು (+)40mm ಭಾಗವನುನ  ದಡಡ  ಗ್ರತ್ಾ ದಂತೆ 
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ಮತೆ್ತ  (-)40 ರಿೆಂದ (+)10mm ಭಾಗವನುನ  ಉತ್ಾ ನನ ವಾಗಿ ಪಾ ತೆೆ ೀಕ್ರಸ್ತತೆ್ದೆ. ಮೈನಸ್ (-) 

10ಮ್ಮಮ್ಮೀ ಪರದೆಯ ಒಳಹರಿವು ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ಗೆ ಫಿೀಡ ಅನುನ  

ರೂಪಿಸ್ತತೆ್ದೆ. (+)40mm ಗ್ರತ್ಾ ದ ವಸೆ್ತವನುನ  ಕ್ೀನ್ ರ್ಕ್ಾ ಷರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಕ್ೀನ್ ರ್ಕ್ಾ ಷರ ಡಿಸ್ಟ್ಾ ಜಾ ಅನುನ  ತಾಜಾ ಫಿೀಡ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾ ಾ ಪರದೆಯತೆ್  

ಹಿೆಂತ್ತರುಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಪರದೆಯ ಮೈನಸ್ 10 ಎೆಂಎೆಂ ಒಳಹರಿವು ಸ್ತಾ ೈರಲ ಸ್ಕೂ ರ ಟೈಪ್ ಕೂ ಸಿಫೈಯರ್ಗೆ 

ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾ ಡುತೆ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರನುನ  ಚೆರ್ನನ ಗಿ ತಳೆಯಲಾಗುತೆ್ದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಒರಟ್ಟದ ವಸೆ್ತವು ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವುದನುನ  ಬಾಲ ಮ್ಮಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಸ್ತಾ ೈರಲ ಕೂ ಸಿಫೈಯರ್ನೆಂದ (-200µ) ಕಡಿಮೆ ಗ್ರತ್ಾ ವನುನ  ಡಿ-ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗೆ 

ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಬಾಲ ಗಿರಣ್ಣಯಲ್ಲೂ , ಅದಿರನುನ  200µ ಗ್ರತ್ಾ ದವರೆಗೆ ಕ್ೂ ೀಸ್ಡ  ಸರೆ್ಕ್ ಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  

ವಗಿೀಾಕರಣ ಹೈಡ್ಾ ೀ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಹೈಡ್ಾ ೀ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್ ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  ತಾಜಾ ಫಿೀಡ್ನೆಂದಿಗೆ ಬಾಲ ಮ್ಮಲ್ಗೆ 

ಹಿೆಂತ್ತರುಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ವಗಿೀಾಕರಣದ ಹೈಡ್ಾ ೀ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ನ ಓವರ್ಫ್ೂ ೀ (ಗ್ರತ್ಾ  200µ) 

ಅನುನ  ಡಿ-ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಡಿ-ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳು ಲೀಳೆಗಳನುನ  ಪಾ ತೆೆ ೀಕ್ರಸ್ತತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಲೀಳೆಗಳನುನ  

ಒಯೆು ವ ಓವರ್ಫ್ೂ ೀ (ಗೆ್ರ ೆಂಗು ವಸೆ್ತಗಳೆಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು) ಅನುನ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ 

ರ್ಥಕನರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಡಿ-ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳ ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  Fe 

ಅಪ್-ಗೆಾ ೀಡೇಶ್ನ್್ಗ್ರಗಿ ಹೈ ಗೆಾ ೀಡಿಯಂರ್ಟ ಮೆಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ ಸ್ತಪರೇಟರ್ಗಳ (HGMS) ಸ್ತರ್ಟ್ಗೆ 

ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಎಚ್ಜಿಎೆಂಎಸ್್ನೆಂದ ಕೆಂತ್ತೀಯ ಕಣಗಳನುನ  ಅಜಿಟೇಟೆಡ 

ಸೂ ರಿ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 
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ಆಜಿಟೇಟರ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್್ನೆಂದ ಸೂ ರಿಯನುನ  ಡಿವಾಟರಿೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನಜಾಲ್ಲೀಕರಣದ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳ ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವಿಕೆಯನುನ  

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ನೀರಿನ ವೆ ವಸ್ತಥ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನಜಾಲ್ಲೀಕರಣದ ಚಂಡಮಾರುತ್ದ 

ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  ಹಾರಿಜಾೆಂಟಲ ವೆಾ ರೆ್ಕ್ಮ ಬೆಲಿ  ಫಿಲಿ ರ್ಗೆ (HVBF) 

ಕೇೆಂದಿಾ ೀಕರಿಸಿದ ಉನನ ತ್ ದಜೆಾಯ Fe ಫಿಲಿ ರ ಕೇಕ್ ಅನುನ  ಉತಾಾ ದಿಸಲು 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಈ ಫಿಲಿ ರ ಕೇಕ್ ಅನುನ  ಫೆ ಕನೆಸ ೆಂಟೆಾ ೀರ್ಟ ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲ್ನಲ್ಲೂ  

ರವಾನಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

HGMS ನ ಅಯಸ್ಟ್ೂ ೆಂತ್ತೀಯವಲೂ ದ ಕಣಗಳನುನ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ದಪಾ ವಾಗಿಸ್ತವಿಕೆಗೆ ಪಂಪ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ದಟಿ ವಾಗಿಸ್ತವಿಕೆಯ ಒಳಹರಿವನುನ  ಡಿವಾಟರಿೆಂಗ್ಸ 

ಸೈಕ್ೂ ೀನ್ಸ ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ರ್ಥಕ್್ನರ್ನೆಂದ ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವ 

ನೀರನುನ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ನೀರಿನ ವೆ ವಸ್ತಥ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಡಿವಾಟರಿೆಂಗ್ಸ 

ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳ ಒಳಹರಿವು ಫಿಲಿ ರ ಕೇಕ್ ಅನುನ  ತ್ಯಾರಿಸಲು HVBF ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, 

ನಂತ್ರ ಅದನುನ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ಯಾಡ್ಾನಲ್ಲೂ  ಎಸ್ತಯಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರಿನ 

ಶುದಿಧ ೀಕರಣ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಹರಿವಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ಾ ವನುನ  ಚಿತ್ಾ  4.1 ರಲ್ಲೂ  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

4.1.3 ಮಾಾ ಾಂಗನಿೋಸ್ ಅದಿರು ಪರ ಯೋಜನ್: ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆ ವಿವರಣೆ 

 

ವಿಶ್ಷಿ  ಫೆರುಜಿನಸ್ ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರನುನ  ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು 

ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಥ ವರಕೊ  ಪಾ ಸೆ್ಟ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 0-150mm ಗ್ರತ್ಾ ದ ROM ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ 

ಅದಿರನುನ  ಟಾ ಕ್್ಗಳು / ಡಂಪರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಣಗಳಿೆಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತೆ್ದೆ, ತೂಕದ 

ಸೇತ್ತರ್ವಯಲ್ಲೂ  ತೂಕವನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ತೆರೆದ ಅೆಂಗಳದಲ್ಲೂ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನಂತ್ರ ROM ಅನುನ  ಪೇ-ಲೀಡರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿೆಂದ 

ಹಿೆಂಪಡೆಯಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಗ್ಾ ೆಂಡ ಹಾಪಸ್ಾ ಮತೆ್ತ  ವೈಬಾ -ಫಿೀಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 
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ಕನೆವ ೀಯರ ಸಿಸಿ ಮ್ನೆಂದ ರ್ವರ್ಟ ಡಬಲ ಡೆಕ್ ಸಿೂ ರೀನ್್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಅದಿರು 

ತಳೆಯಲು ಪರದೆಯಲ್ಲೂ  ನೀರಿನ ಸಿೆಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಪರದೆಯು +40 

ಮ್ಮಮ್ಮೀ ಭಾಗವನುನ  ದಡಡ  ಗ್ರತ್ಾ ದಂತೆ ಮತೆ್ತ  (-) 40 ರಿೆಂದ (+) 10 ಮ್ಮಮ್ಮೀ ಭಾಗವನುನ  

ಉತ್ಾ ನನ ವಾಗಿ ಪಾ ತೆೆ ೀಕ್ರಸ್ತತೆ್ದೆ. ಪರದೆಯ ಒಳಹರಿವಿನ (-) 10mm ರೂಪವು 

ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಶ್ನ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ಗೆ ಫಿೀಡ ಅನುನ  ರೂಪಿಸ್ತತೆ್ದೆ. (+)40mm ಗ್ರತ್ಾ ದ 

ವಸೆ್ತವನುನ  ಕ್ೀನ್ ರ್ಕ್ಾ ಷರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಕ್ೀನ್ ರ್ಕ್ಾ ಷರ ಡಿಸ್ಟ್ಾ ಜಾ ಅನುನ  

ತಾಜಾ ಫಿೀಡ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾ ಾ ಪರದೆಯ ಕಡೆಗೆ ನದೇಾಶ್ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಪರದೆಯೆಂದ ಮೈನಸ್ 10 ಮ್ಮಮ್ಮೀ ಒಳಹರಿವು ಸ್ತಾ ೈರಲ ಸ್ಕೂ ರ ಟೈಪ್ ಕೂ ಸಿಫೈಯರ್ಗೆ 

ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾ ಡುತೆ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಅದಿರನುನ  ಚೆರ್ನನ ಗಿ ತಳೆಯಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಒರಟ್ಟದ ವಸೆ್ತವಿನ ಓವರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  ಬಾಲ ಮ್ಮಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಸ್ತಾ ೈರಲ 

ಕೂ ಸಿಫೈಯರ್ನೆಂದ (- 200µ) ಕಡಿಮೆ ಗ್ರತ್ಾ ವನುನ  ಡಿ-ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗೆ ಪಂಪ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಬಾಲ ಗಿರಣ್ಣಯಲ್ಲೂ , ಒರಟ್ಟದ ವಸೆ್ತವನುನ  (ಅದಿರು) ವಗಿೀಾಕರಣ ಹೈಡ್ಾ ೀ 

ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ಮುಚಿಾ ದ ಸರೆ್ಕ್ ಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  200µ ಗ್ರತ್ಾ ದವರೆಗೆ ನೆಲಸಮ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಹೈಡ್ಾ ೀ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್ ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  ತಾಜಾ ಫಿೀಡ್ನೆಂದಿಗೆ 

ಬಾಲ ಮ್ಮಲ್ಗೆ ಹಿೆಂತ್ತರುಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಹೈಡ್ಾ ೀ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್ ವಗಿೀಾಕರಣದ 

ಓವರ್ಫ್ೂ ೀ (<200µ) ಅನುನ  ಡಿ-ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ-

ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳು ಲೀಳೆಗಳನುನ  ಬೇಪಾಡಿಸ್ತತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಲೀಳೆಯನುನ  

ಒಯೆು ವ ಓವರ್ಫ್ೂ ೀ (ಗೆ್ರ ೆಂಗು ವಸೆ್ತಗಳೆಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು) ಅನುನ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ 

ದಪಾ ವಾಗಿಸ್ತವ ಯಂತ್ಾ ಕೊ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 



ಮೆ|| ಟಾನಿಷ್ ರಿಸೋಸ್್ಸಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.      ಕಾರ್ಸನಿರ್ವಸಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

  

ಮೆ|| ಎಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿೋಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ. 14 

 

ಡಿ-ಸಿೂ ಮ್ಮೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳ ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರಿನೆಂದ Fe 

ವಿಷಯವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೈ ಗೆಾ ೀಡಿಯಂರ್ಟ ಮೆಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ ಸ್ತಪರೇಟರ್ಗಳ 

(HGMS) ಸ್ತರ್ಟ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. HGMS ನೆಂದ ಕೆಂತ್ತೀಯ-ಕಣಗಳನುನ  

ಕೆ್ೀಭೆಗೊಳಗ್ರದ ಸೂ ರಿ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಆಜಿಟೇಟರ 

ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್್ನೆಂದ ಸೂ ರಿಯನುನ  ಡಿವಾಟರಿೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಡಿವಾಟರಿೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗಳ ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವಿಕೆಯನುನ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ನೀರಿನ ವೆ ವಸ್ತಥ ಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನಜಾಲ್ಲೀಕರಣದ ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  ಫಿಲಿ ರ 

ಕೇಕ್ ಉತಾಾ ದಿಸಲು ಅಡಡ ವಾದ ನವಾಾತ್ ಬೆಲಿ  ಫಿಲಿ ರ್ಗೆ (HVBF) ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಈ ಫಿಲಿ ರ ಕೇಕ್ ಅನುನ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲ್ನಲ್ಲೂ  ರವಾನಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

HGMS ನೆಂದ ಮೆಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ ಅಲೂ ದ ವಸೆ್ತವನುನ  ದಪಾ ವಾಗಿಸ್ತವಿಕೆಗೆ ಪಂಪ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ರ್ಥಕನರ ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ ಅನುನ  ರ್ಥಕನೆಂಗ್ಸ ಡಿವಾಟರಿೆಂಗ್ಸ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ಗೆ 

ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ರ್ಥಕನರ್ನೆಂದ ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವ ನೀರನುನ  ಸಂಸೂ ರಿಸಲು 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನಜಾಲ್ಲೀಕರಣದ ಸೈಕ್ೂ ೀನ್್ನೆಂದ ಬರುವ ಅೆಂಡರ್ಫ್ೂ ೀ 

ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಫಿಲಿ ರ ಕೇಕ್ ಅನುನ  ಉತಾಾ ದಿಸಲು HVBF ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದನುನ  

ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಕನೆಸ ೆಂಟೆಾ ೀರ್ಟ ಯಾಡ್ಾನಲ್ಲೂ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ 

ಅದಿರು ಶುದಿಧ ೀಕರಣ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಹರಿವಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ಾ ವನುನ  ಚಿತ್ಾ  4.2 ರಲ್ಲೂ  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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4.2 ಮಾಲಿನ್ಾ ದ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅದರ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು 

 

8.1.7 4.2.1 ಸಾಟ ಾ ಕ್ಟ ಎಮಿಷ್ನ್  

 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಯಾವುದೇ ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡಿಲೂ . ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಸಿ್ಟ್ ಕ್ 

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆಯನುನ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿಲೂ . ಆರ್ದಗೆ್ಯ , ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆ 

ಕಟಿ ಡದಲ್ಲೂ  ಬೆಾ ಗ್ಸ ಫಿಲಿ ರ್ಗೆ ಲಗತೆ್ತಸಲಾದ ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಹಾಕುವ ಸಿ್ಟ್ ಕ್ 

ಇದೆ. 

 

8.1.8 4.2.2 ಪ್ಯಾ ಗಿಟ್ಟವ್ ಎಮಿಷ್ನ್  

 

ಸ್ಟ್ಥ ವರದಲ್ಲೂ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಲ್ಲನೆ  ನಯಂತ್ಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು ವಾಯು ಮತೆ್ತ  

ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲ್ಲನೆ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುನ  ಹೊೆಂದಿರ್ವ ಮತೆ್ತ  

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೆ  ಮಾಲ್ಲನೆ  ನಯಂತ್ಾ ಣ ಮಂಡಳಿ (KSPCB) ನದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಿದ 

ಮಾಲ್ಲನೆ ದ ಮಟಿ ವನುನ  ಸಿೀಮ್ಮತ್ಗೊಳಿಸ್ತತೆ್ರ್ವ. ROM ಸಿೂ ರೀನೆಂಗ್ಸ, ಪ್ಯಡಿಮಾಡುವಿಕೆ, 

ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ಮತೆ್ತ  ಲಾಭರ್ದಯಕತೆಯು ಆದಾ ಾ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಮೇಲ್ಲ 

ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. ಯೀಜನೆಯ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಗಳಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಕಣಗಳ 

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲೂ . ಆರ್ದಗೆ್ಯ , ಪೇ-ಲೀಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಹಾಪರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇಖರಣಾ ಯಾಡ್ಾನೆಂದ ಕಚ್ಚಾ  ವಸೆ್ತಗಳನುನ  

ಮರುಸ್ಟ್ಥ ಪಿಸ್ತವಾಗ ಮತೆ್ತ  ನೆಲದ ಹಾಪರ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ವೈಬಾ -ಫಿೀಡರ್ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಕನೆವ ೀಯರ ಸಿಸಿ ಮ್ನೆಂದ ಒದೆದಯಾದ ಡಬಲ ಡೆಕ್ ಪರದೆಗೆ 

ಆಹಾರವನುನ  ನೀಡುವಾಗ ಮತೆ್ತ  ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಲೀಡ ಮಾಡುವ / ಇಳಿಸ್ತವ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ , PM ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆಯನುನ  ಉತಾಾ ದಿಸ್ತವ ನರಿೀಕೆೆಯದೆ. ಇದನುನ  

ನಯಂತ್ತಾ ಸಲು, ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ಯಾಡ್ಾನಲ್ಲೂ  ನವಾಹಿಸ್ತವ ಮದಲು ಅದಿರುಗಳನುನ  PM 

ಮತೆ್ತ  ಧೂಳಿನ ಉತಾಾ ದನೆಯನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟ್ಕಷಿ್ಟ  ನೀರಿನೆಂದ 

ಚಿಮುಕ್ರಸಲಾಗುತೆ್ದೆ (ನೀರು ಚಿಮುಕ್ರಸ್ತವ ವೆ ವಸ್ತಥ ಯ ಮೂಲಕ). 
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ಗ್ರಳಿಯೆಂದ ಒಣ ಧೂಳು ಬಿೀಸ್ತವುದನುನ  ತ್ಪಿಾ ಸಲು ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಯಾಡ್ಾಗಳ ಸ್ತತೆ್ಲ್ಲ 

ನೀರಿನ ಸಿೆಂಪಡಣೆಯೆಂದಿಗೆ ಲಂಬ ಪರದೆಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

8.1.9 4.2.3 ತ್ಯಾ ಜಾ  ನಿೋರಿನ್ ಉತ್ಯಪ ದನೆ  

ಶೂನೆ  ದಾ ವ ವಿಸಜಾನೆ 

ಸ್ತಮಾರು 370m3/hr ನ ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಶ್ನ್ ಸರೆ್ಕ್ ಾರ್ಟ್ನೆಂದ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆ ನೀರನುನ  

ರ್ಥಕ್್ನರ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ನೀರಿನೆಂದ ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ 

ಕೆಸರನುನ  ಪಾ ತೆೆ ೀಕ್ರಸಲು ಫ್ೀಟೀ ಎಲ್ಲಕಿ್ ರೀಲೈರ್ಟ್ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಸ್ತಮಾರು 315m3/hr ನೀರನುನ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ 

ಕೆಸರು ಸ್ತಮಾರು 15% ನಷಿ್ಟ  ನೀರನುನ  ಹೊೆಂದಿರುತೆ್ದೆ, ಇದ್ಯ ಫಿಲಿ ರ ಪ್ಲಾ ಸ್್ನಲ್ಲೂ  

ನೀರಿಲೂ ದೆ ಹೊೀಗುತೆ್ದೆ. ಫಿಲಿ ರ ಪ್ಲಾ ಸ್್ನೆಂದ ನೀರಿರುವ ನೀರನುನ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ 

ನೀರಿನ ಸಂಗಾ ಹ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ದೇಶ್ೀಯ ನೀರಿನ ಅವಶೆ್ ಕತೆ ಸ್ತಮಾರು 10KLD ಆಗಿರುತೆ್ದೆ, ಇದನುನ  ಮಾನವ 

ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಮರುಬಳಕೆಯ ನೀರನುನ  ಧೂಳು ಬೇಪಾಡಿಸ್ತವಿಕೆ, ಗಿಾ ೀನ್ 

ಬೆಲಿ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲ್ಲೂ  ಬಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಯೀಜನೆಯೆಂದ ಕೈಗ್ರರಿಕ ತೆಾ ಜೆ  

ನೀರನುನ  ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲೂ . 

ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವೆ ವಸ್ತಥ  

ಯೀಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸತ್ತ ಸೌಲಭೆ ವನುನ  ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿಲೂ  ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಯ 

ಕೆಲಸದ ಸ4.2.4ಮಯದಲ್ಲೂ  ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ತೆಾ ಜೆ  ನೀರನುನ  ಸೀಕ್ರೆಂಗ್ಸ ಪಿರ್ಟ / 

ಸ್ತಪಿಿ ಕ್ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಮನೆಯ ತೆಾ ಜೆ  ನೀರನುನ  ಸೀಕ್ ಪಿರ್ಟ / 

ಸ್ತಪಿಿ ಕ್ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಯೀಜನೆಯೆಂದ ಚ್ರಂಡಿ ನೀರು 

ಬಿಡುವುದಿಲೂ . 
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8.1.10 4.2.4 ಘನ್ ತ್ಯಾ ಜಾ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ನಿವಸಹಣೆ: ಟೈಲಿಾಂಗ್್  

ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗ್ರರಿಕ ಘನತೆಾ ಜೆ ವು 

ಯೀಜನೆಯೆಂದ ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ನರಿೀಕೆೆಯಲೂ . 

ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ  ಜನರೇಷನ್ 

ಯೀಜನೆಯೆಂದ ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ಘನತೆಾ ಜೆ ದ ಪಾ ಮಾಣ ಮತೆ್ತ  ಅವುಗಳ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ  ಕ್ೀಷಿ ಕ 2.9 ರಲ್ಲೂ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಸ್ತಮಾರು 14% ಟೈಲ್ಲೂ ೆಂಗ್ಸ ತೆಾ ಜೆ ವನುನ  ಉತಾಾ ದಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ  ಸ್ತಮಾರು 

1,64,582 TPA ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  33,711 TPA Mn ಅದಿರು 

ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಅೆಂದರೆ ಒಟಿ್ಟ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳು 1,98,293 TPA ಆಗಿರುತೆ್ದೆ. 

ನವಾಹಣೆ: ಕಬಿಿ ಣ ಮತೆ್ತ  ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸಸ  

ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ನೆಂದ ಅದಿರು ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ರ್ಥಕನರ್ನಲ್ಲೂ  

ದಪಾ ವಾಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಬೇಪಾಡಿಸಬಹುರ್ದದ ನೀರನುನ  ಹೈಡ್ಾ ೀ-

ಎಲ್ಲಕಿ್ ರೀಲೈರ್ಟ್ಗಳನುನ  ಬಳಸಿ ಬೇಪಾಡಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ತೇವಾೆಂಶ್ದಿೆಂದ ಸಮೃದಧ ವಾಗಿರುವ ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ 

ಕೆಸರು ಕ್ಲ್ಲೂ ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಫಿಲಿ ರ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ಕೆಸರಿನೆಂದ ಹೆಚಿಾ ನ ಪಾ ಮಾಣದ ನೀರನುನ  

ಪಾ ತೆೆ ೀಕ್ರಸಲು. ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಗ್ರಗಿ ನೀರನುನ  ಮತೆೆ  ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಒಣಗಿದ 

ಕಬಿಿ ಣದ ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಸಿಮೆೆಂರ್ಟ ಉತಾಾ ದನೆಗೆ ಸಿಮೆೆಂರ್ಟ ಉದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ  

ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನುನ  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಯೀಜರ್ನ 

ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  ಯಾವುದೇ ಘನತೆಾ ಜೆ ವನುನ  ದಿೀಘಾಕಲದವರೆಗೆ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲೂ . ಆದರೆ, ಒಣಗಿದ ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  

ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಸಿಥ ರವಾದ ಗಣ್ಣಗ್ರರಿಕೆ ಅದಿರು ಬಾೂ ಕ್್ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ 

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಬಳಸ್ತತೆ್ರ್ವ. ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್್ ಸಮೃದಧ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಕೃಷಿ-ಅರಣೆ , 

ಕಟಿ ಡ ಮತೆ್ತ  ನಮಾಾಣ ಸ್ಟ್ಮಗಿಾ ಗಳು, ಲೇಪನಗಳು, ಎರಕಹೊಯದ  ರಾಳ 

ಉತ್ಾ ನನ ಗಳು, ಗ್ರಜು, ಸ್ತರಾಮ್ಮಕ್ಸ  ಮತೆ್ತ  ಮೆರುಗುಗಳಲ್ಲೂಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 
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ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಮತೆ್ತ  ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರಿನ ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

ಪಾ ದೇಶ್ಕೊ  (30 ಕ್ರಮ್ಮೀ ತ್ತಾ ಜೆ ) ಸಮ್ಮೀಪದ ಸಿಮೆೆಂರ್ಟ ಮತೆ್ತ  ಟೈಲ/ಇಟಿ್ಟ ಗೆ 

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ (ಒಪಾ ೆಂದದ ಪಾ ಕರ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ / 

ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

4.3 ವಸ್ತು  ಮತ್ತು  ನಿೋರಿನ್ ರ್ಮತೋಲನ್ 

ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರು ಮತೆ್ತ  ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಶ್ನ್ ಸರೆ್ಕ್ ಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 

ಮೆಟರಿೀಯಲ್-ಕಮ್-ವಾಟರ್ನ ಸಮತೀಲನ ರೇಖಾಚಿತ್ಾ ವನುನ  ಅನುಕಾ ಮವಾಗಿ 

ಚಿತ್ಾ  4.3 ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ಾ  4.4 ರಲ್ಲೂ  ಪಾ ಸೆ್ತತ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಿೋರಿನ್ ರ್ಮತೋಲನ್ 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಥ ವರಕೊ  ಆರಂಭದಲ್ಲೂ  372.23 m3/hr ನೀರು ಬೇಕಗುತೆ್ದೆ, 16.16 m3/hr 

ನೀರು ಫಿೀಡ ಮೆಟ್ಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ರುತೆ್ದೆ, ಯೀಜನೆಯೆಂದ ನೀರಿನ ಚೇತ್ರಿಕೆ 367.71 

m3/hr ಆಗಿರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ನೀರಿನ ನಷಿ ವು ಸ್ತಮಾರು 20.68 M3/hr. 

ಆಗಿದೆ. ವಸೆ್ತವಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ಗಿಸ್ತವ ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ನೀರು 4.52 m3/hr ಆಗಿದೆ, 

ದೇಶ್ೀಯ ನೀರಿನ ಅವಶೆ್ ಕತೆ 1.86 m3/h ಆಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಒಟಿ್ಟ  102.06 KLD ನೀರಿನ 

ಅಗತೆ್ ವಿದೆ ನೀರಿನ ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ್ಗಳು, ಮಳೆ ನೀರು ಮತೆ್ತ  ಬೀರ್ರ್ವಲ್ಗಳಿೆಂದ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರನುನ  ರಾ ವಾಟರ್ ಕ್ಳದಲ್ಲೂ  ಶೇಖರಿಸಿ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಘಟಕಕೊ  ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ.  
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5. ಪರಿರ್ರ ಮತ್ತು  ವಿರ್ಜಸನೆ ಅರ್ಥರ್ವ ವಿಲೇರ್ವರಿ ವಿಧಾನ್ದ ಮೇಲಿನ್ ಪರ ಭಾವವನ್ನನ  ತಗಿಿ ಸ್ತವ ಕರ ಮಗಳು. 

ನರಿೀಕೆ್ರತ್ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ತ್ಗಿಿ ಸ್ತವಿಕೆಯ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಕ್ೀಷಿ ಕ 5.1 ರಲ್ಲೂ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 5-1: ಪರಿರ್ರದ ಪರ ಭಾವ ಮತ್ತು  ತಗಿಿ ಸ್ತವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೋರಿರ್ಲ್ಯಗಿದೆ 

ಕರ .ರ್. ವಿವರಗಳು ಮೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು 

1 ವಾಯು ಪರಿಸರ ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ರ್ನಗರಿಕ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು 

• ವಾಹನ 

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆ 

• ನಮಾಾಣ 

ಸಂಗಾ ಹಣೆಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಬೆಾ ಟರ್ಗಳು. 

 ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ನಮಾಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ ದ 

ಮೇಲ್ಲ ಪಾ ಭಾವವನುನ  ತ್ಗಿಿ ಸಲು, ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿೆಂದ SO2, NOx ಮತೆ್ತ  CO ನಂತ್ಹ 

ಪರಾರಿಯಾದ ಧೂಳು / ಅನಲ ಮಾಲ್ಲನೆ ಕರಕಗಳನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ತ್ಗಿಿ ಸ್ತವಿಕೆಯ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ: 

•  ಸರಿಯಾದ ಮತೆ್ತ  ಪೂವಾಭಾವಿ ಯೀಜನೆ, ಎಲಾೂ  

ಪಾ ಮುಖ ನಮಾಾಣ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಸ್ಕಕೆ  ಅನುಕಾ ಮ 

ಮತೆ್ತ  ವೇಳ್ಳಪಟಿ್ಟಯನುನ  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ ಮತೆ್ತ  

ಮಾಲ್ಲನೆ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಮಾಾಣ 

ಅವಧಯನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಮಾಾಣಕೊ  

ಅಗತೆ್ ವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಬೆೆಂಬಲಗಳ ಸಕಲ್ಲಕ 

ಲಭೆ ತೆಯನುನ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಮಣಿ್ಣ , ಮರಳು, ಕಲ್ಲೂ ನ ಧೂಳು, ಮತೆ್ತ  ಕಲುೂ ಗಳನುನ  

ಸ್ಟ್ಗಿಸ್ತವ ಟಾ ಕ್್ಗಳು ಸೀರಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಪರಾರಿಯಾಗುವ 

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆಯನುನ  ತ್ಪಿಾ ಸಲು ಟ್ಟಪ್ರಾಲ್ಲನ್ 

/ಪ್ರೂ ಸಿಿ ಕ್ ಹಾಳೆಗಳಿೆಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಎಲಾೂ  ನಮಾಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತೆ್ತ  ವಾಹನಗಳು 

ಉತೆ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಿಥ ತ್ತಯಲ್ಲೂ ರ್ವ ಎೆಂದ್ಯ 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳುಾ ವುದ್ಯ, ಅನುಮತ್ತಸ್ತವ ಮ್ಮತ್ತಗಳಲ್ಲೂ  

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆಯನುನ  ಇರಿಸಿಕ್ಳಾ ಲು ಸರಿಯಾಗಿ 
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ಕರ .ರ್. ವಿವರಗಳು ಮೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು 

ಟೆ್ಯ ನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ನವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  

ಮಾಲ್ಲನೆ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಲೂ ದಿರ್ದದ ಗ ಎೆಂಜಿನ್ಗಳನುನ  ಆಫ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನೆವಾದ ಪಿಯುಸಿ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ಾ  

ಹೊೆಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ  

ಅನುಮತ್ತಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ನಮಾಾಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ  ನಯಮ್ಮತ್ ಮಧೆ ೆಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ  

ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ ವನುನ  ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಕಟಿ ಡ ಕಮ್ಮಾಕರಿಗೆ ಧೂಳನುನ  ಉಸಿರಾಡದಂತೆ 

ರಕೆ್ರ ಸಲು ಧೂಳಿನ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಮುಖವಾಡಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಅಗೆದ ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಯೀಜನೆಯ ಗಡಿಯಳಗೆ 

ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಕರ್ಟ ಮತೆ್ತ  ಫಿಲ 

ವಸೆ್ತಗಳ ಚ್ಲನೆಯನುನ  ಸಿೀಮ್ಮತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ನಮಾಾಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ  ಯೀಜನೆಯ ಗಡಿಯ ಸ್ತತೆ್  

ಮರಗಳ ನೆಡುವಿಕೆಯನುನ  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ನಮಾಾಣ ಸಥ ಳಗಳ ದ್ಯಬಾಲ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ನಯಮ್ಮತ್ 

ನೀರು ಚಿಮುಕ್ರಸ್ತವುದ್ಯ ಮತೆ್ತ  ನಮಾಾಣ (ವಸೆ್ತ  

ನವಾಹಣೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಟ್ಗಿಸ್ತವ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು) 

ಸೈರ್ಟ್ನೆಂದ ಪೆ್ಯ ಗಿಟ್ಟವ್ ಧೂಳಿನ ಉತಾಾ ದನೆಯನುನ  

ನಯಂತ್ತಾ ಸಲು ಗ್ರಳಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ  ನೀರಿನ 

ಸಿೆಂಪರಣೆಯ ಆವತ್ಾನವನುನ  ಹೆಚಿಾ ಸ್ತವುದ್ಯ. 

• ಗ್ರಳಿ ಬೇಲ್ಲಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 

• ರ್ದಸೆ್ಟ್ನುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ , ಅವುಗಳ ವಿಸೆಿೀಣಾ ಮತೆ್ತ  

ಸಂಗಾ ಹಣೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳುಾ ವ ಸಮಯವನುನ  

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ತವುದ್ಯ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ ). 
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ಕರ .ರ್. ವಿವರಗಳು ಮೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು 

• ಮಣಿ್ಣ  ಮತೆ್ತ  ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಯ ವಸೆ್ತಗಳಿಗೆ ಪಾ ತೆೆ ೀಕ 

ರ್ದಸೆ್ಟ್ನು. 

• ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ಪೈಲ್ಗಳು ಡೆಾ ೈನೇಜ ಲೈನ್್ಗಳಿೆಂದ ದೂರದಲ್ಲೂ , 

ಕನಷಠ  10 ಮ್ಮೀಟರ್ಗಳಷಿ್ಟ  ದೂರದಲ್ಲೂ ರುತೆ್ರ್ವ. 

• ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ಪೈಲ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಬೆಾ ಟರ್ಗಳ ವಿರೆ್ನ ಸವು 2:1 

(ಅಡಡ /ಲಂಬ) ಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಾ ರುವುದಿಲೂ . 

• ರ್ದಸೆ್ಟ್ನು ಮತೆ್ತ  ಬೆಾ ಟರ್ಗಳನುನ  ಟ್ಟಪ್ರಾಲ್ಲನ್್ನೆಂದ 

ಮುಚ್ಚಾ ವುದ್ಯ. 

  ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

• ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ಮತೆ್ತ  

ಸಿೂ ರೀನೆಂಗ್ಸ 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಧೂಳು 

ಉತಾಾ ದನೆ. 

• ವಸೆ್ತಗಳ 

ವಗ್ರಾವಣೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಮತೆ್ತ  

ಕಚ್ಚಾ  ವಸೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  

ಉತ್ಾ ನನ ದ ಸಂಗಾ ಹಣೆ / 

ನವಾಹಣೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಧೂಳು 

ಉತಾಾ ದನೆ. 

• ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ಡಂಪ್್ನೆಂದ 

ಧೂಳು ಉತಾಾ ದನೆ. 

• ವಾಹನ ಸ್ಟ್ರಿಗೆ. 

• ವಿದೆ್ಯ ತ್ ವೈಫಲೆ ದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಡಿಜಿ 

ಸ್ತರ್ಟ್ನ 

ಕಯಾಾಚ್ರಣೆ. 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

• ಯೀಜನೆಯೆಂದ 

ಕಣಗಳು ಮತೆ್ತ  ಅನಲ 

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆಯು 

ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ 

ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  AAQ ಅನುನ  

ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದ್ಯ ಮತೆ್ತ  

ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ 

ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯಲ್ಲೂ  

ಉಸಿರಾಟ ಮತೆ್ತ  

ಸಂಬಂಧತ್ ಕಯಲ್ಲಗಳಿಗೆ 

ಕರಣವಾಗಬಹುದ್ಯ. 

• ಸ್ತತೆ್ತವರಿದ 

ಗ್ರಳಿಯಲ್ಲೂ ರುವ ಧೂಳು / 

ಕಣಗಳು ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ 

ಪಾ ದೇಶ್ದ ಜಿೀವನದ 

ಸೌೆಂದಯಾದ 

ಗುಣಮಟಿ ವನುನ  

ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದ್ಯ. 

• ಕಣಗಳ ವಸೆ್ತವು 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

• ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆ ಕಟಿ ಡದಲ್ಲೂ  ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ವೆ ವಸ್ತಥ ಯನುನ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. ಎಲಾೂ  ವಗ್ರಾವಣೆ ಬಿೆಂದ್ಯಗಳು, 

(ಸಿೂ ರೀನ್ ಫಿೀಡ ಮತೆ್ತ  ಡಿಸ್ಟ್ಾ ಜಾ ಪ್ರಯೆಂರ್ಟ್ಗಳು) 

ಧೂಳನುನ  ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬೆಾ ಗ್ಸ ಫಿಲಿ ರ್ಗಳಿಗೆ 

ರ್ನಳಗಳ ಮೂಲಕ ಲಗತೆ್ತಸಲಾದ ಹಿೀರುವ 

ಹುಡ್ಗಳಿೆಂದ ಮುಚ್ಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಹಿೀರುವ ಹುಡ ಐಡಿ 

ಫೆ್ಯ ನ್ / ಬೆಾ ಗ್ಸ ಫಿಲಿ ರ ಸಂಯೀಜನೆಯ ಮೂಲಕ 

ಧೂಳನುನ  ಹೊರತೆಗೆಯುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಲಗತೆ್ತಸಲಾದ 

ಚಿಮಣ್ಣಯೆಂದ ಶುದಧ  ಗ್ರಳಿಯನುನ  ಬಿಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಕನೆವ ೀಯರ ಫಿೀಡ/ಡಿಸ್ಟ್ಾ ಜಾ/ಟ್ಟಾ ನ್ಸ ್ಫರ 

ಪ್ರಯೆಂರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ  ನೀರು ಮತೆ್ತ  ಧೂಳು ನರೀಧಕ 

ರಾಸ್ಟ್ಯನಕಗಳ ಉತೆ್ಮ ಸಿೆಂಪಡಣೆಯನುನ  

ಬಳಸಿಕ್ೆಂಡು ಧೂಳಿನ ನಗಾ ಹ. 

• ಕನೆವ ೀಯರ್ಗಳನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ. 

• ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ಮತೆ್ತ  ಸಿೂ ರೀನೆಂಗ್ಸ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಧೂಳು 

ಉತಾಾ ದನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತೆ್ದೆ ಏಕೆೆಂದರೆ ಸಂಪೂಣಾ 

ಪಾ ಯೀಜನ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯು ಆದಾ ಾ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಾಗಿದೆ. 

• ವಸೆ್ತಗಳ ವಗ್ರಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಮತೆ್ತ  ಕಚ್ಚಾ  

ವಸೆ್ತಗಳ ಸಂಗಾ ಹಣೆ / ನವಾಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  
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ಕರ .ರ್. ವಿವರಗಳು ಮೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು 

ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ ನೀರಿನ 

ದೇಹದಲ್ಲೂ  

ಠೇವಣ್ಣಯಾಗಬಹುದ್ಯ, 

ಇದ್ಯ ನೀರಿನ ದೇಹದಲ್ಲೂ  

ಸ್ಕಯಾನ ಬೆಳಕು 

ನುಗಿುವಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತೆ್ದೆ. 

ಧೂಳಿನ ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆಯನುನ  ನಯಮ್ಮತ್ ನೀರು 

ಚಿಮುಕ್ರಸ್ತವಿಕೆಯೆಂದ ನಯಂತ್ತಾ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ; 

• ಎಲಾೂ  ಕಚ್ಚಾ  ವಸೆ್ತಗಳು ಮತೆ್ತ  ಉತ್ಾ ನನ ಗಳ 

ಕಲಕಲಕೊ  ನೀರುಹಾಕುವುದ್ಯ ಮತೆ್ತ  ನದಿಾಷಿ ವಾಗಿ 

ನವಾಹಿಸ್ತವ ಮದಲು. 

• ಕಚ್ಚಾ  ವಸೆ್ತಗಳು ಮತೆ್ತ  ಉತ್ಾ ನನ ಗಳನುನ  ಸ್ಟ್ಗಿಸ್ತವ 

ಟಾ ಕ್್ಗಳನುನ  ಟ್ಟಪ್ರಾಲ್ಲನ್ ಹಾಳೆಗಳಿೆಂದ 

ಮುಚ್ಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ವಾಹನಗಳು ಮತೆ್ತ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಯಂತ್ಾ ಗಳ ನಯಮ್ಮತ್ 

ನವಾಹಣೆಯನುನ  ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಗುವುದ್ಯ; 

• ಎಲಾೂ  ರಸೆ್ತಗಳನುನ  ಸ್ತಸಜಿಿ ತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ; 

• ಧೂಳು ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ಸಥ ಳಗಳ ಸ್ತತೆ್ಲ್ಲ ದಟಿ ವಾದ 

ಹಸಿರು ಪಟಿ್ಟಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ; 

• ಧೂಳನುನ  ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಗೆಗ್ರಗಿ ಬಳಸ್ತವ 

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ರಸೆ್ತಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ  ಮರಗಳನುನ  

ನೆಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

2 ಶ್ಬದ  ಪರಿಸರ ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ನಮಾಾಣ ಸ್ಟ್ಮಗಿಾ ಗಳ 

ಸ್ಟ್ಗಣೆಗ್ರಗಿ 

ವಾಹನಗಳ ಚ್ಲನೆ 

• ನಮಾಾಣ 

ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳು, 

ಅೆಂದರೆ ಡಿಾ ಲ ಗಳು. 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ನಮಾಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯು 75 

ರಿೆಂದ 90 ಡಿಬಿ (ಎ) 

ವರೆಗಿನ ಶ್ಬದ ದ 

ಮಟಿ ವನುನ  

ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

ಆರ್ದಗೆ್ಯ , ಈ ಶ್ಬದ ದ 

ಮಟಿ ವು ಮೂಲದ ಬಳಿ 

ಮಾತ್ಾ  ಇರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಆವರಣದ 

ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ಬದ  

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ಇಯರ್ಪೂ ಗ್ಸ್ಗಳು, ಇಯರ್ಮಫ್್ಗಳು ಇತೆಾ ದಿಗಳಂತ್ಹ 

ರಕ್ಷಣಾತಿ್ ಕ ಗೇರ್ಗಳನುನ  ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರರಿೆಂದ ತ್ಡೆಗಟಿ್ಟ ವ 

ಕಾ ಮಗಳ್ಳಗಿ ಹೆಚಿಾ ನ ಶ್ಬದ ದ ಮಟಿ ಕೊ  ಒಡಿಡ ಕ್ಳುಾ ವ 

ನಮಾಾಣ ಸಿಬಿ ೆಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಯಾವುದೇ ಪಾ ತ್ತರ್ಕ್ಲ ಪರಿಣಾಮವನುನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು / ತಡೆದ್ಯಹಾಕಲು ಕಟಿ್ಟ ನಟಿ್ಟ ಗಿ 

ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಎಲಾೂ  ನಮಾಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತೆ್ತ  ವಾಹನಗಳು 

ಉತೆ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಿಥ ತ್ತಯಲ್ಲೂ ರ್ವ ಎೆಂದ್ಯ 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳುಾ ವುದ್ಯ, ಅನುಮತ್ತಸ್ತವ ಮ್ಮತ್ತಗಳಲ್ಲೂ  

ಶ್ಬದ ವನುನ  ಇರಿಸಿಕ್ಳಾ ಲು ಸರಿಯಾಗಿ 
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ಕರ .ರ್. ವಿವರಗಳು ಮೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು 

ಮಾಲ್ಲನೆ ದ 

ಸಮಸೆ್ತ ಯನುನ  

ಸೃಷಿಿ ಸ್ತವ ನರಿೀಕೆೆಯಲೂ . 

 

ನಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ನವಾಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಶ್ಬದ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಲೂ ದಿರ್ದದ ಗ ಎೆಂಜಿನಿಳನುನ  ಆಫ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

• ಹೆಚಿಾ ದ ಶ್ಬದ ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಟಾ ಕ್್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಯಂತ್ಾ ಗಳ ಚ್ಲನೆಯನುನ  ಹಗಲ್ಲನ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಮಾತ್ಾ  ನಯಂತ್ತಾ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ನಮಾಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ನಮಾಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳ ತ್ಡೆಗಟಿ್ಟ ವ 

ನವಾಹಣೆ ಪರಿಶ್ೀಲರ್ನಪಟಿ್ಟ ಯ ಅನುಷ್ಠಠ ನ.   

  ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ , ಅದಿರು 

ಶುದಿಧ ೀಕರಣ 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  

ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ 

ಸ್ಟ್ಧನಗಳಿೆಂರ್ದಗಿ 

ಶ್ಬದ ವು 

ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುತೆ್ದೆ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಗಡಿಯಳಗಿನ 

ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ವು 

ಔದೆ ೀಗಿಕ ಶ್ಬದ ವಾಗಿದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಅೆಂಗಡಿಗಳು / 

ಘಟಕಗಳಲ್ಲೂ  

ಸಿೀಮ್ಮತ್ವಾಗಿದೆ. 

• ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಗಡಿಯನುನ  

ಮತೆ್ತ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

ಗಡಿಯನುನ  ಮ್ಮೀರಿ 

ಹತೆ್ತರದ ವಸತ್ತ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಶ್ಬದ ವು 

ತ್ಲುಪಿರ್ದಗ ಮಟಿ ವನುನ  

ಮತೆ್ಷಿ್ಟ  

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಆವರಣದಲ್ಲೂ  ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ಗಳು OSHA 

ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಮ್ಮೀರದಂತೆ ಕಯಾಸ್ಟ್ಧೆ ವಾದ 

ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ಸ ನಯಂತ್ಾ ಣಗಳನುನ  ಸ್ಟ್ಥ ಪಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

ಮೂಲದಿೆಂದ ಶ್ಬದ  ಉತಾಾ ದನೆಯನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ: 

 

ತ್ಯಾಂತಿರ ಕ ಕರ ಮಗಳು 

• ಕಡಿಮೆ ಶ್ಬದ ದ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಯೊ . ಆದದ ರಿೆಂದ 

ಆಕೆು ಪೇಷನಲ ಸೇಫಿಿ  ಅೆಂಡ ಹೆಲೆ  ಅಡಿಿ ನಸಿ್ತ ರೀಷನ್ 

ಸಿ್ಟ್ ೆ ೆಂಡಡಾ (OSHA) ನ ಅಗತೆ್ ತೆಯ ಪಾ ಕರ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಧವ ನ ಒತೆ್ಡದ ಮಟಿ ವು 1m 

ದೂರದಲ್ಲೂ  85 dBA (A) ಅನುನ  ಮ್ಮೀರುವುದಿಲೂ . 

• ಕಂಪನದ ನಯಮ್ಮತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ ಮತೆ್ತ  ಅಗತೆ್  

ಕಾ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳುಾ ವ ಮೂಲಕ ಹೆಚಿಾ ನ ವೇಗದ 

ತ್ತರುಗುವ ಯಂತ್ಾ ಗಳ ಕಂಪನವನುನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ. 
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ಕರ .ರ್. ವಿವರಗಳು ಮೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು 

• ಪಂಪ್ ಹೌಸ್್ಗಳಲ್ಲೂ  ಶ್ಬದ  ಹಿೀರಿಕ್ಳುಾ ವ ವೆ ವಸ್ತಥ ಗಳು. 

• ಕನಷಠ  ಕಂಪನಕೂ ಗಿ ವಿರೆ್ನ ಸಗೊಳಿಸಲಾದ 

ಫೆ್ಯ ನ್್ಗಳನುನ  ಬಳಸ್ತವುದ್ಯ. 

• ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ಮ್ಮಲ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತವ 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಶ್ಬದ  ನಯಂತ್ಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತ್ತರ್ವ: 

• ಗೆಾ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ಯೂನರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  ಒಳಗಿನ ಮೇಲಿ್ಲ ೈಗೆ 

ಬಂಧಸಲಾದ ರಬಿ ರ ಲೈನರ ಅನುನ  ಬಳಸ್ತವುದ್ಯ. 

• ಸರ್ವತ್ಕೊ  ಅಸ್ಟ್ಧಾರಣ ಪಾ ತ್ತರೀಧವನುನ  ನೀಡುವಾಗ 

ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ಸಿೆಂಥೆಟ್ಟಕ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿ್ಲ ೈ, ರಬಿ ರ ಮತೆ್ತ  

ಪ್ರಲ್ಲಯುರೆಥೇನ್ ಬಳಕೆ. 

 

ನಿವಸಹಣಾ ಕರ ಮಗಳು 

• ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ಕೊ  ತೆರೆದ್ಯಕ್ಳುಾ ವ ಕೆಲಸಗ್ರರರಿಗೆ ಇಯರ 

ಮಫ್ಸ  / ಇಯರ ಪೂ ಗ್ಸ್ಗಳಂತ್ಹ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಟ್ಧನಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ರುವಾಗ 

ಅವುಗಳನುನ  ನಯಮ್ಮತ್ವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ 

ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಗದದ ಲದ ಕೆಲಸದ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 

ತ್ತರುಗುವಿಕೆಯ ಕತ್ಾವೆ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಸಿಬಿ ೆಂದಿಯ ಮಾನೆ ತೆಯ ಅವಧಯು ನಯಮಗಳ 

ಪಾ ಕರ ಸಿೀಮ್ಮತ್ವಾಗಿದೆ. 

• ಯಾವುದೇ ಶ್ಬದ  ಸಂಬಂಧತ್ ಆರೀಗೆ  ಸಮಸೆ್ತ ಗ್ರಗಿ 

ಎಲಾೂ  ಕೆಲಸಗ್ರರರನುನ  ನಯಮ್ಮತ್ವಾಗಿ 

ವೈದೆ ಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಪರಿೀಕೆ್ರ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಪತೆೆಯಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪಯಾಾಯ ಕತ್ಾವೆ ವನುನ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 
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• ಕೆಲಸದ ವಲಯದ ಶ್ಬದ  ಮತೆ್ತ  ಹೊರಗೆ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

ಆವರಣದ ನಯತ್ಕಲ್ಲಕ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ. 

3 ನೀರಿನ ಪರಿಸರ 

ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ನೀರು 

• ನೀರಿನ ಡ್ಾ ಲ ಕರಣ. 

 

• ಕಲುಷಿತ್ ನೀರು / 

ತೆಾ ಜೆ  ನೀರನುನ  

ಹೊರಹಾಕುವುದ್ಯ. 

• ಭೂಮ್ಮ ವಿಲೇವಾರಿ / 

ಘನತೆಾ ಜೆ ವನುನ  

ಸ್ತರಿಯುವುದರಿೆಂದ 

ಕಲುಷಿತ್ ಲ್ಲೀಚೆರ್ಟ. 

• ಪಾ ದೇಶ್ದ ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ  

ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

ಮೇಲ್ೂ ೈ ನಿೋರು 

• ನಮಾಾಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ  

ನೀರಿನ ಗುಣಮಟಿ ದ 

ಮೇಲ್ಲ ಉೆಂಟ್ಟಗುವ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಮುಖೆವಾಗಿ ಸೈರ್ಟ 

ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತವಿಕೆ, 

ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸ್ತವಿಕೆ, 

ಉತ್ಖ ನನ, ನಮಾಾಣ 

ವಸೆ್ತಗಳ ಸಂಗಾ ಹಣೆ 

ಇತೆಾ ದಿಗಳಿೆಂದ 

ಉೆಂಟ್ಟಗುತೆ್ರ್ವ. ಈ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿೆಂರ್ದಗಿ 

ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ನೀರಿನ 

ಹರಿವಿನಲ್ಲೂ  

ಅಮಾನತ್ತಗೊೆಂಡ 

ಘನವಸೆ್ತಗಳು 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತೆ್ದೆ. 

• ಭೂಮ್ಮ ಅಡಚ್ಣೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಸರ್ವತ್ದ 

ಮಣಿ್ಣ  / ನಮಾಾಣ 

ಸ್ಟ್ಮಗಿಾ ಯು 

ಕ್ಚಿಾ ಕ್ೆಂಡು 

ಹೊೀಗಬಹುದ್ಯ ಮತೆ್ತ  

ನಮಾಾಣ ಸಥ ಳದಿೆಂದ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

ಮೇಲ್ೂ ೈ ನಿೋರು 

• ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ಅಲೂ ದ ಅವಧಯಲ್ಲೂ  ಪಾ ಮುಖ 

ಉತ್ಖ ನನವನುನ  ಮಾಡುವ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲೂ  ನಮಾಾಣ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಎಲಾೂ  

ಸಡಿಲವಾದ ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಮ್ಮೀಸಲ್ಲಟಿ  ಸೈರ್ಟ್ಗೆ 

ಎತೆ್ಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದರಿೆಂರ್ದಗಿ ಮಣಿ್ಣ ನ ಹರಿವಿನೆಂದಿಗೆ 

ಹರಿಯುವ ಮತೆ್ತ  ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ವೆ ವಸ್ತಥ ಯನುನ  

ಮುಚ್ಚಾ ವ ಸ್ಟ್ಧೆ ತೆಗಳಿಲೂ . 

• ನಮಾಾಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ , ಸಮುಚ್ಾ ಯ, ಮರಳು, 

ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಂತ್ಹ ಎಲಾೂ  ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಮ್ಮೀಸಲ್ಲಟಿ  

ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಕಟಿ್ಟ ನಟಿ್ಟ ದ 

ಆಡಳಿತಾತಿ್ ಕ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

ಸಿಮೆೆಂರ್ಟ ನಂತ್ಹ ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಮುಚಿಾ ದ ಶೆಡ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಕಲುಷಿತ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ನೀರಿನ ಉತಾಾ ದನೆಯನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. 

• ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಪಾ ವೇಶ್ಸ್ತವ 

ಕಲುಷಿತ್ಗೊಳಾ ದ ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ನೀರಿನ 

ಪಾ ಮಾಣವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. 

• ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ನೀರನುನ  ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಇಳಿಜಾರುಗಳಿೆಂದ ಸಿಥ ರವಾದ (ಸಸೆ ವಗಾದ) 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕರಿ ಸಂಸೂ ರಣಾ 

ಸ್ಟ್ಥ ಪನೆಗಳಿಗೆ ಮರುನದೇಾಶ್ಸಲು ಕರ್ಟ-ಆಫ್ ಅರ್ಥವಾ 

ಇೆಂಟಸ್ತಾಪಿ್  ಡೆಾ ೈನ್್ಗಳನುನ  ಸ್ಟ್ಥ ಪಿಸಿ. 

• ನೀರಿನ ವೇಗವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. 
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ಹೊರಹೊಮಿುವ 

ಚಂಡಮಾರುತ್-ನೀರನುನ  

ಕಲುಷಿತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ಯ. 

• ಕಲುಷಿತ್ವಾದ 

ಚಂಡಮಾರುತ್-ನೀರು 

ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಾಗಾ 

ಅರ್ಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತ್-

ನೀರಿನ ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ವೆ ವಸ್ತಥ ಯನುನ  

ಪಾ ವೇಶ್ಸ್ತತೆ್ದೆ, ಅದ್ಯ 

ಅೆಂತ್ತಮವಾಗಿ 

ಹೊರಹಾಕುತೆ್ದೆ / ಪಕೂ ದ 

ಜಲಮಾಗಾಕೊ  / 

ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಜಲಚ್ರಗಳಿಗೆ 

ಸೀರಿಕೆಯಾಗುತೆ್ದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಅದನುನ  

ಮಾಲ್ಲನೆಗೊಳಿಸ್ತತೆ್ದೆ. 

• ಸ್ತಡಿಮೆೆಂರ್ಟ ಕಂಟಾ ೀಲ: ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ತವ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಲ 

ಕಲುಷಿತ್ವಾದ ಚಂಡಮಾರುತ್-ನೀರಿನ ಪಾ ಭಾವವನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ: 

• ಅಸೆಿತ್ವ ದಲ್ಲೂ ರುವ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಾಗಾಗಳ 

ಗುರುತ್ತಸ್ತವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ನಮಾಾಣ ಸಥ ಳದ ಮ್ಮನ 

ಕೆ ಚ್ಮೆೆಂರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ನರಿೀಕೆ್ರತ್ 

ಚಂಡಮಾರುತ್-ನೀರು ಮತೆ್ತ  ಸ್ತಡಿಮೆೆಂರ್ಟ 

ಲೀಡ್ಗಳನುನ  ನವಾಹಿಸಲು ಸರ್ವತ್ ಮತೆ್ತ  ಕೆಸರು 

ನಯಂತ್ಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳನುನ  (ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸ್ತವ ಮದಲು) 

ಸ್ಟ್ಥ ಪಿಸ್ತವುದ್ಯ. 

• ಸ್ತಡಿಮೆೆಂರ್ಟ ರನ್-ಆಫ್ ನಯಂತ್ಾ ಣ ರಚ್ನೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ತ್ಪ್ರಸಣೆ, ನವಾಹಣೆ ಮತೆ್ತ  ಸವ ಚ್ಾ ಗೊಳಿಸ್ತವ 

ಕಯಾಕಾ ಮದ ಸ್ಟ್ಥ ಪನೆ. 

• ಅಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಕಸಿಿ ಕ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳುಾ ವುದ್ಯ. 

• ಸ್ತಡಿಮೆೆಂರ್ಟ ನಯಂತ್ಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಕರಿತ್ವ ವನುನ  ನರಂತ್ರವಾಗಿ 

ನಣಾಯಸ್ತವುದ್ಯ (ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ) ಮತೆ್ತ  ಅಗತೆ್  

ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳುಾ ವುದ್ಯ. 

• ಎಲಾೂ  ತಳೆಯಬಹುರ್ದದ ನಮಾಾಣ ಸ್ಟ್ಮಗಿಾ ಗಳನುನ  

ಶೆಡ್ಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಸ್ತತೆ್ತವರಿದ ಜಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  

ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಜಾಲಕೊ  

ಸೀರಿಕೆಯನುನ  ತ್ಡೆಗಟಿ್ಟ ವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಅರ್ಥವಾ 

ಭೂಮ್ಮಯೆಂದ ಬೇಲ್ಲ ಹಾಕಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

  •  ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 
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ಮೇಲ್ೂ ೈ ನಿೋರು 

• ಯೀಜನೆಯ ಹೊರಗೆ 

ವಿಸಜಾನೆಯ ವೇಳೆ 

ಅದಿರು ಶುದಿಧ ೀಕರಣ 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯೆಂದ 

ತಳೆಯುವುದ್ಯ, 

ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ ಮೇಲಿ್ಲ ೈ 

ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ 

ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಮೇಲಿ್ಲ ೈ 

ನೀರಿನ 

ಒಳಚ್ರಂಡಿಗಳನುನ  

ಕಲುಷಿತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ಯ. 

• ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ ನ ನೈಸಗಿಾಕ 

ಚ್ರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಹರಿಯಲು 

ಅನುಮತ್ತಸಿದರೆ 

ಸಂಗಾ ಹಣೆಗಳನುನ  

ತಳೆಯುವ ಮಳೆನೀರು 

ಜಲಮೂಲವನುನ  

ಕಲುಷಿತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ಯ 

ಮತೆ್ತ  ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ನವಾಸಿಗಳು 

ನೀರನುನ  

ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲೂ . 

• ನೀರಿನ ದೇಹದಲ್ಲೂ ನ 

ಜಿೀವಂತ್ ಜಿೀವಿಗಳು 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದ್ಯ 

ಮತೆ್ತ  ನೀರಿನ ದೇಹದ 

ಮೇಲ್ೂ ೈ ನಿೋರು 

• ಬೆನಫಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಕಲುಷಿತ್ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ 

ನೀರನುನ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು 

ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣಕರರಿಗೆ ನದೇಾಶ್ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೂ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೆಂಡ ನೀರಿನ 

ಮರುಬಳಕೆ ಪರಿಕಲಾ ನೆಯು ಯೀಜನೆಯ 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಗಳಿೆಂದ ಶೂನೆ  ನೀರಿನ ವಿಸಜಾನೆಯನುನ  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ತತೆ್ದೆ. 

• ಯೀಜನೆಯೆಂದ ಯಾವುದೇ ಕೈಗ್ರರಿಕ ಅರ್ಥವಾ 

ಮನೆಯ ತೆಾ ಜೆ  ನೀರನುನ  ಹೊರಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲೂ . 

• ಎಲಾೂ  ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲ್ಗಳು ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ ಹೂಮಾಲ್ಲ 

ಚ್ರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತೆ್ರ್ವ ಆದದ ರಿೆಂದ ಮಳೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ಹರಿವು ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲ್ನಲ್ಲೂ ರುವ 

ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ಚ್ರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಯ ಗಡಿಯೆಂದ 

ಹೊರಗೆ ಹರಿಯಲು ಅನುಮತ್ತಸ್ತವುದಿಲೂ . 

• ನೀರಿನಲ್ಲೂ  ಅಮಾನತ್ತಗೊೆಂಡಿರುವ ಕಣಗಳನುನ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಹೊೆಂಡಗಳನುನ  ಹಿಡಿಯಲು ಮೇಲಿ್ಲ ೈ 

ಚ್ರಂಡಿಗಳನುನ  ನದೇಾಶ್ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಡೆಾ ೈನ್್ಗಳಿೆಂದ ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವ ನೀರನುನ  

ಕೂ ೆ ರಿಫೈಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಬಳಸ್ತವ 

ಸಾ ಷಿ ವಾದ ನೀರನುನ  ನದೇಾಶ್ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾದ ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ಗಳನುನ  ಫಿಲಿ ರ ಪ್ಲಾ ಸ್ 

ತಂತ್ಾ ಜಾಾ ನದ ಮೂಲಕ ಸಂಸೂ ರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ, 

ಇದರಿೆಂರ್ದಗಿ ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ಯಾಡ್ಾಗಳಲ್ಲೂ  ಲ್ಲೀಚೆರ್ಟ 

ಉತಾಾ ದನೆಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಅೆಂಶ್ವನುನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 
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ಜೈವಿಕ ಉತಾಾ ದಕತೆಯ 

ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರಬಹುದ್ಯ. 

• ಫಿೀಡ ಅದಿರು ಮತೆ್ತ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಾ ನನ ಗಳ ಧೂಳಿನ 

ನವಾಹಣೆಯನುನ  ನಯಂತ್ತಾ ಸಲು, ಕಚ್ಚಾ  ವಸೆ್ತಗಳ 

ಯಾಡಾ ಮತೆ್ತ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಾ ನನ ದ ಅೆಂಗಳದಲ್ಲೂ  

ನೀರಿನ ಸಿೆಂಪರಣಾ ಯಂತ್ಾ ಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ಯೀಜರ್ನ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಮಾಕರ 

ಕವ ಟಾಸ್ಾ ಅನುನ  ಪಾ ಸೆ್ಟ್ಪಿಸಲಾಗಿಲೂ . ಬೂದ್ಯ ನೀರು 

(ತೆಾ ಜೆ  ನೀರು) ಅಧಕರಿ/ಕಮ್ಮಾಕರ 

ಶೌಚ್ಚಲಯಗಳಿೆಂದ ಬರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಕಡಿಮೆ 

ಪಾ ಮಾಣದಲ್ಲೂ ರುತೆ್ದೆ. ಮನೆಯ ತೆಾ ಜೆ  ನೀರು 

ಸಂಸೂ ರಣೆಗೆ ಸ್ತಪಿಿ ಕ್ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್ / ಸೀಕ್ ಪಿರ್ಟ 

ವೆ ವಸ್ತಥ ಯನುನ  ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಾಂತಜಸಲ •  ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

ಅಾಂತಜಸಲ 

• ನಮಾಾಣ ಕಯಾಗಳಿಗೆ 

ಅೆಂತ್ಜಾಲವನುನ  

ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲೂ . 

ಸಂಡೂರು ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಅಧಕೃತ್ ಟೆ್ಟ ೆಂಕರ ನೀರು 

ಸರಬರಾಜುರ್ದರರಿೆಂದ 

ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ 

ನೀರನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಲಾಗುವುದ್ಯ. 

ಆದದ ರಿೆಂದ, ನಮಾಾಣ 

ಹಂತ್ವು ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲೂ  

ಯಾವುದೇ ಗಮರ್ನಹಾ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

ಅಾಂತಜಸಲ 

• ಪಾ ದೇಶ್ದ ಅಸೆಿತ್ವ ದಲ್ಲೂ ರುವ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಆಡಳಿತ್ದ 

ಮೇಲ್ಲ ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಘಟಕಗಳ ನಮಾಾಣದ ಕರಣದಿೆಂದ 

ಯಾವುದೇ ಋಣಾತಿ್ ಕ ಪರಿಣಾಮವನುನ  ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿಲೂ . 

ಹಿೀಗ್ರಗಿ, ಯಾವುದೇ ತ್ಗಿಿ ಸ್ತವಿಕೆಯ ಅಗತೆ್ ವಿಲೂ . 

ಆರ್ದಗೆ್ಯ , ಪಾ ಸೆ್ತತ್ ಮತೆ್ತ  ಪಾ ಸೆ್ಟ್ಪಿಸಲಾದ ಮಳೆನೀರು 

ಕ್ಯುೂ  ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಅೆಂತ್ಜಾಲವನುನ  

ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸ್ತತೆ್ದೆ. 
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ಮಾಪ್ರಾಡುಗಳನುನ  

ತ್ರುವುದ್ಯ 

ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.  

  • ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ರಾಶ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಬಿೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರು. 

• ಕಚ್ಚಾ  ವಸೆ್ತಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ  

ಇರುವ ನೀರು. 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

ಅಾಂತಜಸಲ 

• ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಬಿೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರು 

ಮತೆ್ತ  / ಅರ್ಥವಾ ಕಚ್ಚಾ  

ವಸೆ್ತಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ರುವ ನೀರು 

ಆ ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ ನ 

ಅೆಂತ್ಜಾಲವನುನ  

ಸೀರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ 

ಮತೆ್ತ  

ಕಲುಷಿತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ಯ. 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

ಅಾಂತಜಸಲ 

• ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ಪೈಲ್ಗಳಿೆಂದ ನೀರು ಸೀರಿಕೆಯಾಗುವುದನುನ  

ತ್ಡೆಯಲು, ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲಸ  ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಪಾ ಫೈಲ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, 95% ಮಟಿ ಕೊ  

ಸಂಕೆೆೀಪಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ  

ಒೆಂದನುನ  ಜೊೀಡಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ: 

• 300mm ದಪಾ ದ ಕೆಂಪೆ್ರ ಕಿ್  ಮುರಾಮ. 

• 250mm ದಪಾ ದ ಕಲ್ಲೂ ನ ಬಂಡೆಗಳು ಚೆರ್ನನ ಗಿ ಮ್ಮಶ್ಾ ತ್ 

ಸಮುಚ್ಾ ಯಗಳೆಂದಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ್ವಾಗಿರ್ವ. 

• 100mm ದಪಾ ದ ಮುಮಾ ನೆಂದಿಗೆ 200mm ದಪಾ ದ 

ಕೆಂಪೆ್ರ ಕಿ್  ಬಲಡ ರ ಸೀಲ್ಲೆಂಗ್ಸ. 

• ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ಪೈಲ್ಗಳ ಸ್ತತೆ್ಲ್ಲ 1ಮ್ಮೀ ಅಗಲ ಮತೆ್ತ  1ಮ್ಮೀ 

ಆಳದ ಗ್ರಲಾಾೆಂಡ ಚ್ರಂಡಿಗಳನುನ  ಸ್ಕಕೆ  ಗ್ರತ್ಾ ದ 

ಕೆ ಚ ಪಿರ್ಟ (2mx2mx1m) ಜೊತೆಗೆ ಚ್ರಂಡಿಯ 

ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲೂ  10ಮ್ಮೀ ಅೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲ್ಗಳ ಇಳಿಜಾರನುನ  ಗ್ರಲಾಾೆಂಡ ಡೆಾ ೈನ್ 

ಕಡೆಗೆ ಪಾ ಫೈಲ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ 

ಮಳೆಗ್ರಲದಲ್ಲೂ  ನೀರಿನ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚ್ರಂಡಿಗ್ರಗಿ 

ಮತೆ್ತ  ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ರಾಶ್ಯ ಪಾ ದೇಶ್ದಿೆಂದ ವಸೆ್ತಗಳ ದಂಡದ 

ಹರಿವನುನ  ತ್ಡೆಯುತೆ್ದೆ. 

• ಮಳೆಗ್ರಲದಲ್ಲೂ  ನೀರು ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವುದನುನ  

ತ್ಪಿಾ ಸಲು ಗ್ರಲಾಾೆಂಡ ಚ್ರಂಡಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕೆ ಚ 

ಪಿರ್ಟ ಅನುನ  ಯಾೆಂತ್ತಾ ಕ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ಾ ದಿೆಂದ 

ನಯತ್ಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಸವ ಚ್ಾ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 
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• ಅಗೆದ ಸ್ತಡಿಮೆೆಂರ್ಟ ವಸೆ್ತವನುನ  ಆಯಾ ಸಿ್ಟ್ ಕ್ ಪೈಲ್ಗಳ 

ಮೇಲ್ಲ ಮತೆೆ  ಹಾಕಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಉಕ್ರೂ  ಹರಿಯುವ ನೀರನುನ  

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ನೀರಿನ ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣಕೊ  

ನದೇಾಶ್ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಗ್ರಲಾಾೆಂಡ ಚ್ರಂಡಿಗಳನುನ  ಪಾ ತ್ತ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮಿೆ  

ಯೀಜರ್ನ ಸಿಬಿ ೆಂದಿಯೆಂದ ಮಳೆಗ್ರಲದಲ್ಲೂ  

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಕೆ ಚ ಪಿರ್ಟ್ಗಳನುನ  ಪಾ ತ್ತ 

15 ದಿನಗಳಿಗೊಮಿೆ  (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗ್ರಲದಲ್ಲೂ  

ಅರ್ಥವಾ ಅವಶೆ್ ಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) 

ಸವ ಚ್ಾ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

4 ಮಣಿ್ಣ ನ ಪರಿಸರ • ನಮಾಾಣ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ನಮಾಾಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ , 

ಘನ ತೆಾ ಜೆ  ಅೆಂದರೆ 

ಅಗೆದ ಮಣಿ್ಣ , ನಮಾಾಣ 

ಅವಶೇಷಗಳು, ಲೀಹದ 

ತೆಾ ಜೆ , ನಮಾಾಣ 

ಯಂತ್ಾ ಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಸಲಕರಣೆಗಳಿೆಂದ ತೈಲ 

ಮತೆ್ತ  ಗಿಾ ೀಸ್ ಅನುನ  

ಉತಾಾ ದಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಯೀಜನೆಯ 

ನಮಾಾಣದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ , ಉತ್ಖ ನನದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ತೆಗೆದ 

ಮಣಿ್ಣ  ಮತೆ್ತ  ಬಂಡೆಯ 

ಪಾ ಮಾಣವು ಮಣಿ್ಣ , 

ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಯ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ಉತಾಾ ದಿತ್ ಮೇಲಿ ಣಿ ನುನ  ಭಾಗಶಃ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು 

ಬಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಉಳಿದ ಭೂಮ್ಮಯನುನ  

ತೀಟಗಳಲ್ಲೂ  ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಸಿವಿಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ, ಸೈರ್ಟ್ನ 

ಸೌೆಂದಯಾರಹಿತ್ ನೀಟವನುನ  ತ್ಪಿಾ ಸಲು ಮತೆ್ತ  

ಅಪಘಾತ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸೀರಿಕೆ / ಹರಿವು 

ಉತಾಾ ದನೆಯನುನ  ತ್ಪಿಾ ಸಲು ಎಲಾೂ  ಅವಶೇಷಗಳು 

ಇತೆಾ ದಿಗಳನುನ  ಸೈರ್ಟ್ನೆಂದ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ 

ತೆಗೆದ್ಯಹಾಕಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಉಳಿದಿರುವ ಬಣಿ ಗಳು, ಡಿೀಸ್ತಲ ಇತೆಾ ದಿಗಳಂತ್ಹ ಇತ್ರ 

ತೆಾ ಜೆ  ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ 

(ಭವಿಷೆ ದ ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ) ಮತೆ್ತ  ಮಾಲ್ಲನೆ ಕೂ ಗಿ ಭೂಮ್ಮ 

ಮತೆ್ತ  ಅೆಂತ್ಜಾಲದ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಕೆಯನುನ  

ತ್ಡೆಗಟಿ ಲು ನವಾಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 
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ವಸೆ್ತಗಳನುನ  ಎಸ್ತಯುವ 

ಅಗತೆ್ ವಿರುತೆ್ದೆ. 

  •  ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

• ಯೀಜನೆಯೆಂದ 

ಯಾವುದೇ ಕೈಗ್ರರಿಕ 

ವಿಸಜಾನೆಗಳು 

ಇರುವುದಿಲೂ  ಮತೆ್ತ  

ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ಎಲಾೂ  

ಘನತೆಾ ಜೆ ವನುನ  

ಮಾರಾಟಗ್ರರರಿಗೆ 

ಮರುಬಳಕೆಗ್ರಗಿ 

ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಯೀಜನೆಯ ಆವರಣದ 

ಹೊರಗೆ ಘನತೆಾ ಜೆ ವನುನ  

ಎಸ್ತಯಲಾಗುವುದಿಲೂ . 

ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ 

ಯೀಜನೆಯ ಕೆಲಸದ 

ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  ಮ್ಮೀರಿ 

ಇರುವ ಅಧೆ ಯನ 

ಪಾ ದೇಶ್ದ ಮಣಿ್ಣ ನ ಮೇಲ್ಲ 

ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುವುದಿಲೂ . 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

• ಸಮ್ಮೀಪದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿೆಂದ ನಯಮ್ಮತ್ ಮಧೆ ೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ  

ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಾದರಿಗಳನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಪರಿೀಕೆ್ರ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

5 ಪರಿಸರ ವಿಜಾಾ ನ 

ಪರಿಸರ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ನಮಾಾಣ ಮತೆ್ತ  

ಕಯಾಾರಂಭ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ಯೀಜನೆಯ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  

ಯಾವುದೇ ಅರಣೆ  

ಭೂಮ್ಮ ಇಲೂ  ಮತೆ್ತ  

ಸೈರ್ಟ ರಾಷಿಿ ರೀಯ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ 

• ಯೀಜರ್ನ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳನುನ  

ಕಡಿಯುವುದನುನ  ತ್ಪಿಾ ಸಲು ಎಲಾೂ  ಕಳಜಿಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ಮತೆ್ಷಿ್ಟ  ನಮಾಾಣ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯು 
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ಉರೆ್ದ ನವನ, ವನೆ ಜಿೀವಿ 

ಅಭಯಾರಣೆ ದ 

ಭಾಗವಾಗಿಲೂ . 

ಯೀಜನೆಯ ಸೈರ್ಟ 

ಅನುನ  ಯಾವುದೇ ಸಿಿ ರೀಮ 

ರ್ದಟ್ಟತೆ್ತಲೂ . ನಮಾಾಣ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯು 

ಯೀಜರ್ನ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  

ಸಿೀಮ್ಮತ್ವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ

, ಪರಿಸರ ವೈಶ್ಷಿ ೆ ಗಳ 

ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವು 

ಕಡಿಮೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

• ಯೀಜನೆಯ ನಮಾಾಣ 

ಮತೆ್ತ  ಕಯಾಾರಂಭವು 

ಪಾ ದೇಶ್ದ ಭೂ-ಬಳಕೆಯ 

ಮಾದರಿಯನುನ  

ಬದಲಾಯಸಬಹುದ್ಯ 

ಮತೆ್ತ  ಆವಾಸಸ್ಟ್ಥ ನದ 

ನಷಿ ವನುನ  

ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುದ್ಯ, 

ಇದ್ಯ 

ಅನವಾಯಾವಾಗಿದೆ. 

• ನಮಾಾಣದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಯೀಜರ್ನ 

ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  

ಅಸೆಿತ್ವ ದಲ್ಲೂ ರುವ ಕೆಲವು 

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಗಳು / ಪದೆಗಳು 

ಕತೆ್ರಿಸಿ / 

ಚಿಕೂ ರ್ದಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಮತೆ್ತ  ಕಡಿಮೆ ಅವಧಯವರೆಗೆ 

ಹಿೀಗೆ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ  ಮತೆ್ತ  ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ 

ಶ್ಬದ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆಯರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹತೆ್ತರದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

ಮತೆ್ತ  ಪ್ರಾ ಣ್ಣಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲೂ . 

• ರಾತ್ತಾ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಬಲವಾದ ಬೆಳಕು: ಯೀಜರ್ನ 

ಸೈರ್ಟ್ನ ಗಡಿಯುದದ ರ್ಕ್ೂ  ಎಲಾೂ  ಬೆಳಕ್ರನ ಪೀಸಿ್್ಗಳು 

ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ಕೆಳಗಿನ ವಾಡ್ಾಗಳನುನ  

ಎದ್ಯರಿಸ್ತತೆ್ರ್ವ (ಯೀಜರ್ನ ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  

ಎದ್ಯರಿಸ್ತತೆ್ತರುವ ಪಾ ತ್ತಫಲಕಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕೆಳಕೊ ), 

ಇದರಿೆಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ 

ಹರಡುವುದಿಲೂ . 

• ಯೀಜರ್ನ ಸಥ ಳವು ಇಳಿಜಾರಿನ ಭೂಪಾ ದೇಶ್ವಾಗಿದ್ಯದ , 

ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  ಕಳೆ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆಯನುನ  ಹೊೆಂದಿದೆ (ಅಲ್ಲೂ  

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ರಚ್ನೆಗಳು / ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನುನ  

ನಮ್ಮಾಸಲಾಗುವುದ್ಯ). ಆರ್ದಗೆ್ಯ , ಯೀಜರ್ನ ಸೈರ್ಟ್ನ 

ಪಶ್ಾ ಮ ಮೂಲ್ಲಯಲ್ಲೂ  ಇಳಿಜಾರಾದ ಭೂಮ್ಮಯಲ್ಲೂ  

ಮರಗಳ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆ ಇದೆ, ಅವು ನೈಸಗಿಾಕವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯುತೆ್ರ್ವ. ಅದನೆನ ೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ಗಿಾ ೀನ್್ಬೆಲಿ /ಹಸಿರು ಕವರ ಆಗಿ ಉಳಿಸಿಕ್ಳಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಒೆಂದ್ಯ ಸಣಿ  ಕಲೀಚಿತ್ ರ್ನಲಾ ಪಶ್ಾ ಮ 

ಗಡಿಯುದದ ರ್ಕ್ೂ  ಹಾದ್ಯಹೊೀಗುತೆ್ದೆ. 
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ಹಾನಗೊಳಗ್ರಗಬಹುದ್ಯ. 

• ಯೀಜನೆಯ 

ನಮಾಾಣವು ಗ್ರಳಿಯ 

ಗುಣಮಟಿ  

ಹದಗೆಡುವುದರಿೆಂದ ಆ 

ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  ಇರುವ 

ಹತೆ್ತರದ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಮತೆ್ತ  

ಪ್ರಾ ಣ್ಣಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದ್ಯ, 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣಗಳ 

ವಿಷಯಕೊ  

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ. 

• ನಮಾಾಣದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ಶ್ಬದ ವು 

ಪ್ರಾ ಣ್ಣ ಪಾ ಭೇದಗಳಿಗೆ 

ಅಡಚ್ಣೆಯನುನ  

ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 

• ರಾತ್ತಾ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಬಲವಾದ ಬೆಳಕು ಹತೆ್ತರದ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಪ್ರಾ ಣ್ಣಗಳಿಗೆ 

ತೆಂದರೆ 

ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 

  ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಘಟಕದ 

ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯ ಕರಣ 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

• ಯೀಜನೆಯ 

ಕರಣದಿೆಂದ 

ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ ಶ್ಬದ ವು 

ಪ್ರಾ ಣ್ಣಗಳ ಜಾತ್ತಗಳಿಗೆ 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತ 

• ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೂ  ತೆಾ ಜೆ  ನೀರು 

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಶ್ಬದ  ಉತಾಾ ದನೆಯನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಲಾೂ  ತಾೆಂತ್ತಾ ಕ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಆದದ ರಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಾ ನ 
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ಅಡಚ್ಣೆಯನುನ  

ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 

• ರಾತ್ತಾ  ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಯೀಜನೆಯ 

ಆವರಣದಲ್ಲೂ  ಬಲವಾದ 

ಬೆಳಕು ಪ್ರಾ ಣ್ಣಗಳಿಗೆ 

ತೆಂದರೆ 

ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 

• ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಮತೆ್ತ  ಮನೆಯ 

ಬಳಕೆಯೆಂದ ತೆಾ ಜೆ  

ನೀರು ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ಜಲ 

ಮಾಲ್ಲನೆ ಕೊ  

ಕರಣವಾಗಬಹುದ್ಯ. 

ತ್ಗಿಿ ಸ್ತವಿಕೆಯ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿಲೂ . 

• ಯೀಜನೆಯ ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯೆಂದ ಪಲಾಯನಕರಿ 

ಹೊರಸ್ಕಸ್ತವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಶ್ಬದ ವನುನ  ಸ್ತಧಾರಿಸಲು 

ಸೈರ್ಟ್ನ ಒಳಗೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ತತೆ್ಲ್ಲ ವಿಸೆ್ಟ್ರವಾದ ಹಸಿರು 

ಬೆಲಿ  / ಕವರ ಅನುನ  ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಮನೆಯ ತೆಾ ಜೆ  ನೀರನುನ  ಸ್ತಪಿಿ ಕ್ ಟೆ್ಟ ೆಂಕ್ / ಸೀಕ್ 

ಪಿರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  ಸಂಸೂ ರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಕೈಗ್ರರಿಕ 

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯ ನೀರನುನ  ಸ್ಟ್ಥ ವರದಲ್ಲೂ ಯೇ 100% 

ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಸ್ಟ್ಥ ವರವು ಶೂನೆ  ದಾ ವ 

ವಿಸಜಾನೆ ಪರಿಕಲಾ ನೆಯಲ್ಲೂ  ಕಯಾನವಾಹಿಸ್ತತೆ್ದೆ. 

ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಆ ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ ನ ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ಜಲಮೂಲಗಳ 

ಪರಿಸರ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುವುದಿಲೂ . 

• ಸೈರ್ಟ್ನ ಒಟಿ್ಟ  ಯೀಜರ್ನ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಒಟಿ್ಟ  33% ಕ್ರೂ ೆಂತ್ 

ಹೆಚ್ಚಾ  ಹಸಿರು ಬೆಲಿ  ಅರ್ಥವಾ ಯೀಜರ್ನ ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  

ಹಸಿರು ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ್ಳಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

6 ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ 

ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸರ 

 • ಈಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಗೆ 

ಹಾನಯನುನ ೆಂಟ್ಟ 

ಮಾಡುತೆ್ತಲೂ . ಬದಲಾಗಿ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ಪೂರಕ 

ಆರ್ದಯವನುನ  

ಒದಗಿಸ್ತವ ಸ್ಟ್ಧೆ ತೆಯದೆ. 

• ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯ 

ಮೇಲ್ಲ ಧರ್ನತಿ್ ಕ 

ಪಾ ಭಾವವನುನ  ಹೊೆಂದಿದೆ 

• ಧರ್ನತಿ್ ಕ ಉದೆ ೀಗ 

ಮತೆ್ತ  ಆರ್ದಯದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  

• ಯೀಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಣದಿೆಂದ ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥ ತ್ತಯ ಮೇಲ್ಲ ಧರ್ನತಿ್ ಕ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತೆ್ದೆ: 

• ತಾತಾೂ ಲ್ಲಕ ನೇರ ಮತೆ್ತ  ಪರೀಕ್ಷ ಉದೆ ೀಗಕೂ ಗಿ 

ಸಥ ಳಿೀಯರಿಗೆ ಆದೆ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದ್ಯ; 

• ಯಂತಾ ೀಪಕರಣಗಳು ಮತೆ್ತ  ನಮಾಾಣ ಸ್ಟ್ಮಗಿಾ ಗಳಿಗೆ 

ಸಥ ಳಿೀಯ ಪೂರೈಕೆರ್ದರರಿಗೆ ಆದೆ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದ್ಯ; 

ಮತೆ್ತ  

• ಯಂತಾ ೀಪಕರಣಗಳು/ಸ್ಟ್ಮಾಗಿಾ ಗಳ ಸ್ಟ್ಗಣೆಗೆ ಸಥ ಳಿೀಯ 

ಸ್ಟ್ಗಣೆರ್ದರರಿಗೆ ಆದೆ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ಅದರ ಮಧೆ ಸಥ ಗ್ರರರಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಸಮುರ್ದಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಾ ಯತ್ನ ಗಳು ಅವರ ಆಕೆಂಕೆೆ ಗಳನುನ  
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ಹೊೆಂದಿರಿ. 

• ಗುಣಕ ಪರಿಣಾಮದ 

ಮೂಲಕ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ 

ಮತೆ್ತ  ಆರ್ದಯವನುನ  

ಹೆಚಿಾ ಸ್ತವುದರ ಮೇಲ್ಲ 

ಧರ್ನತಿ್ ಕ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುತೆ್ದೆ. 

• ಸಿಎಸ್ಆರ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು 

ಅಧೆ ಯನ ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಜನರ ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ ಮತೆ್ತ  

ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥ ತ್ತಯ ಮೇಲ್ಲ 

ಬಲವಾದ ಧರ್ನತಿ್ ಕ 

ಪಾ ಭಾವವನುನ  ಬಿೀರುತೆ್ರ್ವ 

• ಯೀಜನೆಯ 

ಸಮುರ್ದಯ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಗಮರ್ನಹಾ ಧರ್ನತಿ್ ಕ 

ಪಾ ಭಾವವನುನ  ಹೊೆಂದಿದೆ, 

ಇದ್ಯ ಅಧೆ ಯನ 

ಪಾ ದೇಶ್ದ ಜನರಿಗೆ 

ಬೆರಳೆಣ್ಣಕೆಯಷಿ್ಟ  

ಪಾ ಯೀಜನಗಳನುನ  

ತ್ರುವ ಸ್ಟ್ಧೆ ತೆಯದೆ. 

ಪೂರೈಸ್ತತೆ್ರ್ವ. 

• ಯೀಜನೆಯು ಸ್ಟ್ಥ ವರದಿೆಂದ ಕೈಗೊೆಂಡ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ಪಾ ಸ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಸಮುರ್ದಯದೆಂದಿಗೆ ರಚ್ರ್ನತಿ್ ಕ 

ಸಂವಾದಗಳನುನ  ಹೊೆಂದಿರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ರಗಿ ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಸ್ತಧಾರಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ಪಡೆಯುತೆ್ದೆ. 

• ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೀಜನೆಗಳು. 
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6. ಯೋಜನೆರ್ ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚ್ಾ , ಮುಕಾು ರ್ದ ಅಾಂದಾಜು ರ್ಮರ್ 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಯೀಜನೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ರ್ವಚ್ಾ ವನುನ  ರೂ. 51.7 ಕ್ೀಟ್ಟಗಳ 

ಅೆಂರ್ದಜುಗಳನುನ  ಕ್ೀಷಿ ಕ 6.1 ರಲ್ಲೂ  ಸಂಕೆೆೀಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ರ್ವಚ್ಾ ದ 

ಅೆಂರ್ದಜುಗಳು ಮಾರುಕಟಿೆ ಯಲ್ಲೂ  ಚ್ಚಲೆ್ಲಯಲ್ಲೂ ರುವ ಪಾ ಸೆ್ತತ್ ಬೆಲ್ಲಗಳನುನ  (FY 

2022-23) ಆಧರಿಸಿರ್ವ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 6-1: ಪರ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆರ್ ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚ್ಾ   

ಕರ . 

ರ್. 

ವಸ್ತು  ಒಟ್ಟಟ  ರೂ. 

(ಕೋಟ್ಟಗಳಲಿಿ ) 

1 ಭೂಮ್ಮ ಮತೆ್ತ  ನವೇಶ್ನ ಅಭಿವೃದಿಧ  10.00 

2 ಕಟಿ ಡಗಳು 3.0 

3 ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ & ಮೆಷಿನರಿ 25.00 

4 ತಾೆಂತ್ತಾ ಕ ಜಾಾ ನ ಶುಲೂ , ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ಸ ಮತೆ್ತ  

ರೇಖಾಚಿತ್ಾ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ರ್ದಖಲಾತ್ತಗಳ ರ್ವಚ್ಾ ಗಳು 

 

1.0 

5 ಮೂಲಸೌಕಯಾ, ವಿವಿಧ ಸಿಥ ರ ಆಸೆಿಗಳು, ಪೂವಾಭಾವಿ 

ಮತೆ್ತ  ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಿಕೆ ರ್ವಚ್ಾ ಗಳು, ಪೂವಾ-

ಆಪರೇಟ್ಟವ್ ರ್ವಚ್ಾ ಗಳು 

8.0 

6 ಆಕಸಿಿ ಕ ರ್ವಚ್ಾ ಗಳು 4.7 

 ಒಟ್ಟಟ   51.7 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಸೌಲಭೆ ಕೂ ಗಿ ಯೀಜಿತ್ ವೇಳ್ಳಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ಕ್ೀಷಿ ಕ 6.2 ರಲ್ಲೂ  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಸೌಲಭೆ ವನುನ  "ಶೂನೆ -ದಿರ್ನೆಂಕ" ದಿೆಂದ 10 

ತ್ತೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ  ಕಯಾಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ, ಇದನುನ  ಸೈರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ನ 

ಸೌಲಭೆ ಕೂ ಗಿ ನಮಾಾಣ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಪ್ರಾ ರಂಭ (ಕೆಂಕ್ರಾ ೀರ್ಟ್ನ ಮದಲ 

ಸ್ತರಿಯುವಿಕೆ) ಎೆಂದ್ಯ ಪರಿಗಣ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 6-2: ಪರ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ರ್ಮರ್ದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  

ಕರ .ರ್. ವಿವರಣೆ ತಿಾಂಗಳುಗಳು 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ಸ           

2. ವಿಚ್ಚರಣೆ, ಕ್ಡುಗೆ, ಚ್ಚೆಾ 

ಮತೆ್ತ  ಆದೇಶ್ 
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3. ಸಿವಿಲ ಎಕ್ರಸ ರೆ್ಕ್ ಶ್ನ್           

4. ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್ಸ ಸಿ ರಕಾ ರಲ 

ಎಕ್ರಸ ರೆ್ಕ್ ಶ್ನ್ 

          

5. ಟೆಕನ ಲಾಜಿಕಲ ಸಿ ರಕಾ ರ 

ಎಕ್ರಸ ರೆ್ಕ್ ಶ್ನ್ 

          

6. ಯಾೆಂತ್ತಾ ಕ ಸಲಕರಣೆ 

ನಮಾಾಣ 

          

7. ಪೈಪಿೆಂಗ್ಸ           

8. ಎಲ್ಲಕಿ್ರ ರಕಲ ಎಕ್ರಸ ರೆ್ಕ್ ಶ್ನ್ಸ            

9. ಇನ್ಸಿ್ತ ರಮೆೆಂಟೇಶ್ನ್            

10. ಆಟೀಮೇಶ್ನ್           

11. ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್ಸ ಶ್ೀಟ್ಟೆಂಗ್ಸ           

12. ರಸೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಚ್ರಂಡಿಗಳು           

13. ಕ್ೀಲಡ  ಕಮ್ಮಷನೆಂಗ್ಸ           

14. ಹಾರ್ಟ ಕಮ್ಮಷನೆಂಗ್ಸ           
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7. ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸೈಟ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ 

 

ಮ್ಮನರಲ ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ಗೆ 26.34 ಎಕರೆ ಭೂಮ್ಮ ಅಗತೆ್ ವಿದೆ. ಜಮ್ಮೀನು 

ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಭೂಮ್ಮಯಾಗಿದೆ (ಕೈಗ್ರರಿಕ ಪರಿವತ್ತಾತ್) ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಯ 

ಪಾ ತ್ತಪ್ರದಕರ ಸ್ಟ್ವ ಧೀನದಲ್ಲೂ ದೆ. ಯೀಜನೆಯ ಭೂಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೆ ದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಕ್ರನ ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲೂ ದೆ. ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಭೂಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ 

(ಪಟಿ್ಟ ) ಭೂಮ್ಮಯಾಗಿದ್ಯದ , ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಜಿಲಾೂ ಧಕರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯೆಂದ 

ಕೈಗ್ರರಿಕವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಪತ್ಾ ಗಳು, ಭೂ ಪರಿವತ್ಾನೆ ಆದೇಶ್ಗಳು 

ಇತೆಾ ದಿಗಳ ಪಾ ತ್ತಗಳು. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 7 1: ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ್ನ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು  ಪರ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆರ್ ರ್ಮಿೋಪವಿರುವ 

ವೈಶಿಷ್ಟ ಾ ಗಳನ್ನನ  ತೋರಿರ್ಲ್ಯಗಿದೆ 
 

ಕರ .ರ್. ವಿಷ್ರ್ ವಿವರಗಳು 

1. ಯೀಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮ್ಮನರಲ ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ (ಕಬಿಿ ಣ ಮತೆ್ತ  

ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು) 

2. ಯೀಜನೆಯ ಸಥ ಳ ಗ್ರಾ ಮ - ಎಮಿ್ಮ ಹಟಿ್ಟ  

ತಾಲ್ಲಕು - ಸಂಡೂರು 

ಜಿಲ್ಲೂ  - ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ರಾಜೆ  - ಕರ್ನಾಟಕ 

3. ಯೀಜನೆಯ ಸವ ರೂಪ ಮ್ಮನರಲ ಬೆನಫಿಶ್ಯೇಷನ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

4. ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಪಾ ದೇಶ್ದ ವಿಸೆಿೀಣಾ  26.34 ಎಕರೆಗಳು 

5. ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಉತಾಾ ದರ್ನ 

ಸ್ಟ್ಮರೆ್ಥ ಾ 

ಕಡಿಮೆ ದಜೆಾಯ ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರಿನ ವಾಷಿಾಕ 1.25 

ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ (MTPA) ಮತೆ್ತ  ಕಡಿಮೆ ದಜೆಾಯ 

ಮೆಾ ೆಂಗನೀಸ್ ಅದಿರಿನ 1,50,000 TPA (0.15 MTPA) ಲಾಭ 

ಪಡೆಯಲು. 

 

6. ಯೀಜನೆಯ ವಗಾ ವಗಾ "A", ಸ್ಟ್ಮರೆ್ಥ ಾವು ≥ 0.5 ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ TPA ಒಟಿ್ಟ  ಮತೆ್  

ಆಗಿದೆ 

7. ಭೂಮ್ಮಯ ಪಾ ಕರ ಪಟಿ್ಟ  ಭೂಮ್ಮ 

8. ಟೀಪೀಶ್ೀರ್ಟ 57A/7, 8, 11 & 12. 

9. ನದೇಾಶಾೆಂಕಗಳು ಉತೆ್ರ 15°10'16.70"N ಮತೆ್ತ  76°26'56.80"E 
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ಕರ .ರ್. ವಿಷ್ರ್ ವಿವರಗಳು 

ಅಕೆೆಂಶ್ & ರೇಖಾೆಂಶ್ ಪೂವಾ 15°10'5.96"N ಮತೆ್ತ  76°27'3.04"E 

ಪಶ್ಾ ಮ 15°10'5.49"N ಮತೆ್ತ  76°26'46.28"E 

ದಕೆ್ರಣ 15°10'1.10"N ಮತೆ್ತ  76°26'58.56"E 

10. ಹೊಸ / ವಿಸೆರಣೆ / 

ಆಧುನೀಕರಣ 

ಹೊಸ 

11. ಹತೆ್ತರದ ಗ್ರಾ ಮ •ಸಿದಪ್ಯಾ ರ 2.5 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) SE 

•ಜೈಸಿೆಂಗುಾ ರ 1.9 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) NE 

12. ಹತೆ್ತರದ ಗ್ರಾ ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ 11.65 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) NW 

13. ಹತೆ್ತರದ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಹೆರ್ದದ ರಿ NH 50, ಸೀಲಾಪ್ಯರ - ಬೆೆಂಗಳೂರು 7.66 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲೂ ದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಪಶ್ಾ ಮಕೊ  ಇದೆ. 

14. ಹತೆ್ತರದ ರೈಲು ನಲಾದ ಣ, 

ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ, 

ಸಮುದಾ  ಬಂದರು 

ಹತೆ್ತರದ ರೈಲು ನಲಾದ ಣ - ಹೊಸಪೇಟೆ (16.5 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ.). 

ಹತೆ್ತರದ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ - ವಿರೆ್ದ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ (30.2 

ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ.). 

ಹತೆ್ತರದ ಬಂದರು - ಗೊೀವಾ ಲ್ಲೀಸ್ ಪಾ ದೇಶ್ದಿೆಂದ ಪಶ್ಾ ಮಕೊ  

365 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲೂ ದೆ. 

15. ಅೆಂತ್ರರಾಜೆ  ಗಡಿ 60.0 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ. ಪೂವಾ (ಕರ್ನಾಟಕ - ಆೆಂಧಾ  ಪಾ ದೇಶ್) 

16. ಪ್ಯರಾತ್ತ್ವ  ಸಥ ಳಗಳು ವೈಮಾನಕ ಅೆಂತ್ರವು ಹಂಪಿ ಉತೆ್ರದ ಕಡೆಗೆ 17-18 ಕ್ರಮ್ಮೀ 

ದೂರದಲ್ಲೂ ದೆ. 

17. ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಉರೆ್ದ ನವನ, 

ವನೆ ಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರಣೆ , 

ವನೆ ಜಿೀವಿ ಕರಿಡ್ರ್ಗಳು, 

ಜಿೀವಗೊೀಳ ಮ್ಮೀಸಲುಗಳು, 

ಪಕೆ್ರ ಗಳಿಗೆ ವಲಸ್ತ ಹೊೀಗುವ 

ಮಾಗಾಗಳು. 10 ಕ್ರಮ್ಮೀ ತ್ತಾ ಜೆ ದ 

ಅಧೆ ಯನ ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  

ಕಯದ ರಿಸಿದ / ಸಂರಕೆ್ರತ್ 

ಅರಣೆ  

ದರೀಜಿ ಕರಡಿ ಅಭಯಾರಣೆ ದ ESZ ಗಡಿಯು 7 ಕ್ರಮ್ಮೀ 

ದೂರದಲ್ಲೂ ದೆ ಮತೆ್ತ  ಸಂರಕೆ್ರತ್ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ನೆಂದ 

ವೈಮಾನಕವಾಗಿ 8.9 ಕ್ರಮ್ಮೀ ದೂರದಲ್ಲೂ ದೆ. ಪಾ ದೇಶ್ ಮತೆ್ತ  NE 

ದಿಕುೂ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ 

ರಾಮಗಡ ಮ್ಮೀಸಲು ಅರಣೆ  – ಪಕೂ ದ ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ 

ಸಂಡೂರು ಮ್ಮೀಸಲು ಅರಣೆ  – 1.1 ಕ್ರಮ್ಮೀ E 

ಗುೆಂಡ್ ಮ್ಮೀಸಲು ಅರಣೆ  - 2.9 ಕ್ರಮ್ಮೀ W 

18. 10 ಕ್ರಮ್ಮೀ ವೆಾ ಪೆಿಯಲ್ಲೂ ರುವ 

ಜಲಮೂಲಗಳು 

• ತ್ತೆಂಗಭರ್ದಾ  ಜಲಾಶ್ಯ 6.62Kms (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) NW 

• ದರೀಜಿ ಕೆರೆ, 23.40ಕ್ರಮ್ಮೀ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) NE. 

• ಕಮಲಾಪ್ಯರ ಕೆರೆ 13.83ಕ್ರಮ್ಮೀ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) NE 

• ಡರ್ನಯಕನಕೆರೆ 7.4ಕ್ರಮ್ಮೀ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) SW 

•್ರ್ನರಿಹಳಾ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ  15 ಕ್ರಮ್ಮೀ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ) 

19. ಭೂಕಂಪನ ವಲಯ ಪಾ ದೇಶ್ವು ವಲಯ - II ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ಬರುತೆ್ದೆ [IS 1893 (ಭಾಗ-I) 

ಪಾ ಕರ: 2002] 

ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸ್ತವ ಸ್ಟ್ಧೆ ತೆ ಇಲೂ . 

ವೆಚ್ಾ ದ ವಿವರಗಳು 

20. ಒಟಿ್ಟ  ಯೀಜನೆಯ ರ್ವಚ್ಾ  51.70 ಕ್ೀಟ್ಟ 

21. ಪರಿಸರದ ರ್ವಚ್ಾ  ಬಂಡವಾಳ ರ್ವಚ್ಾ : 86.20 ಲಕ್ಷಗಳು 
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ಕರ .ರ್. ವಿಷ್ರ್ ವಿವರಗಳು 

ರಕ್ಷಣೆ ಕಾ ಮಗಳು 

(ಮರುಕಳಿಸ್ತವ ರ್ವಚ್ಾ ) 

ಮರುಕಳಿಸ್ತವ ರ್ವಚ್ಾ : 49.54 ಲಕ್ಷಗಳು 

8. ಮೂಲ ಪರಿರ್ರ ಡೇಟಾ 

8.1.11 8.1.1  ಹರ್ವಮಾನ್ಶರ್ು ರ  

ಹರ್ವಮಾನ್ ಪರಿಸಿಥ ತಿಗಳು 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ , ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಕ್ರನ ಹವಾಮಾನವು ಉಪೀಷಿ ವಲಯದ 

ಪಾ ಕರವಾಗಿದ್ಯದ , ಅರೆ ಶುಷೂ  ಬೇಸಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಚ್ಳಿಗ್ರಲದಲ್ಲೂ  ಸೌಮೆ ವಾದ ಚ್ಳಿಯು 

ಬೇಸಿಗೆ, ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ಮತೆ್ತ  ಚ್ಳಿಗ್ರಲದ ಮೂರು ವಿಭಿನನ  ಋತ್ತಗಳೆಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

ತಾಪಮಾನವು 14.4 ° C ನೆಂದ 40.4 ° C ವರೆಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

ತ್ಯಪಮಾನ್ 

ಜಿಲ್ಲೂ ಯು ಮಾಚ್ಾನೆಂದ ಮೇ ತ್ತೆಂಗಳವರೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ  ವೆಾ ಪಕವಾದ 

ಋತ್ತಮಾನದ ತಾಪಮಾನ ವೆ ತೆಾ ಸವನುನ  ಅನುಭವಿಸ್ತತೆ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ  ತಾಪಮಾನವು 

23.2 ° C ನೆಂದ 40.4 ° C ವರೆಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. ಜೂನ್ ನೆಂದ ಸ್ತಪಿ್ಲ ೆಂಬರ ವರೆಗೆ ನೈಋತೆ್  

ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ಅವಧಯಾಗಿದ್ಯದ , ಇಲ್ಲೂ  ತಾಪಮಾನವು 19.7 ° C ನೆಂದ 35.1 ° C, 

ಅಕಿ್ ೀಬರ ಮತೆ್ತ  ನರ್ವೆಂಬರ ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ನಂತ್ರದ ಅವಧಯಾಗಿದ್ಯದ , ಸಾ ಷಿ ವಾದ 

ಪಾ ಕಶ್ಮಾನವಾದ ಹವಾಮಾನದೆಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನವು 14.4 ° 

C ನೆಂದ 31.1 ° C ವರೆಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

ಅಧೆ ಯನದ ಅವಧಯಲ್ಲೂ  (ಡಿಸ್ತೆಂಬರ, 21 ರಿೆಂದ ಫೆಬಾ ವರಿ, 22) ತಾಪಮಾನವು 14 °C 

ನೆಂದ 30 °C ವರೆಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಹವಾಮಾನವು ಶುಷೂ  ಮತೆ್ತ  ತ್ತಲರ್ನತಿ್ ಕವಾಗಿ 

ತಂಪ್ರಗಿರುತೆ್ದೆ. ಇಡಿೀ ದಿನ ರಾತ್ತಾ  ಅವಧಯಲ್ಲೂ  ಸರಾಸರಿ ವಾಷಿಾಕ ಸ್ಟ್ಪೇಕ್ಷ 

ಆದಾ ಾತೆಯು 21% ರಿೆಂದ 74% ವರೆಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

ಮಳೆ 
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ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಕ್ರನಲ್ಲೂ  ವಾಷಿಾಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 630 ಮ್ಮ.ಮ್ಮೀ. 

ನೈಋತೆ್  ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ಜೂನ್ ನೆಂದ ಸ್ತಪಿ್ಲ ೆಂಬರ ವರೆಗೆ ಮತೆ್ತ  ಈಶಾನೆ  ಮಾನ್ಮಸ ನ್ 

ಅಕಿ್ ೀಬರ ನೆಂದ ಡಿಸ್ತೆಂಬರ ವರೆಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

ಗಾಳಿ 

ವಾಷಿಾಕ ಪಾ ಧಾನವಾದ ಗ್ರಳಿಯ ದಿಕುೂ ಗಳು ಪಶ್ಾ ಮ ಅರ್ಥವಾ ನೈಋತೆ್  ದಿಕುೂ ಗಳ್ಳಗಿರ್ವ. 

ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ಮತೆ್ತ  ಪೂವಾ ಮುೆಂಗ್ರರು ಮತೆ್ತ  ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಋತ್ತಗಳಲ್ಲೂ , 

ಗ್ರಳಿಯ ವೇಗವು ಕಡಿಮೆಯೆಂದ 0.13-12.0 kmph ವರೆಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

8.1.2 ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ  

ಯೀಜರ್ನ ಸಥ ಳದ 10 ಕ್ರಮ್ಮೀ ವೆಾ ಪೆಿಯಲ್ಲೂ ರುವ 9 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ  ಸ್ತತೆ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ 

ಗುಣಮಟಿ ವನುನ  ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. 

• 09 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ (67.34 µg/m3) ಒಳಗೆ ಗರಿಷಿ  

ಪಟ್ಟಾಕೆು ಲೇರ್ಟ ಮೆಾ ಟರ (PM10) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಕನಷಠ  ಮೌಲೆ  

(21.87 µg/m3) ಕಲೂ ಹಳಿಾ ಯಲ್ಲೂ  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

• 09 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ  ಗರಿಷಠ  ಸ್ಕಕಿ್ಷ  ಕಣಗಳು (PM2.5) ಪಶ್ಾ ಮ ವಾಯುವೆ  ಸಿ್ತ ೀಷನ್ 

ಹನುಮನಹಳಿಾ ಯಲ್ಲೂ  (32.68 µg/m3) ಮತೆ್ತ  ಕನಷಠ  ಸ್ಟ್ೆಂದಾ ತೆಯು (12.16 

µg/m3) ಜೈಸಿೆಂಗ್ಸ್ಪ್ಯರ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲೂ  ವಾಯುವೆ  ದಿಕ್ರೂ ನಲ್ಲೂ  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

• ಹನುಮನಹಳಿಾ ಯಲ್ಲೂ  ಅತೆ್ ಧಕ SO2 ಸ್ಟ್ೆಂದಾ ತೆಯು (17.14 µg/m3) 

ರ್ದಖಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಯ ಸೈರ್ಟ್ನೆಂದ 2.2Km ಅಡಡ  ಗ್ರಳಿಯ ದಿಕ್ರೂ ನ 

ಮಾದರಿ ಕೇೆಂದಾ ದಲ್ಲೂ  ಕಡಿಮೆ SO2 ಮೌಲೆ ವನುನ  (8.24 µg/m3) 

ರ್ದಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಕಲೂ ಹಳಿಾ ಯಲ್ಲೂ  ಅತೆ್ ಧಕ NO2 (19.40 µg/m3) ಮೌಲೆ ವನುನ  ಮತೆ್ತ  ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  

ಸೈರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  ಕಡಿಮೆ NO2 ಮೌಲೆ ವನುನ  (10.18 µg/m3) ರ್ದಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
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8.1.3 ನಿೋರಿನ್ ಗುಣಮಟಟ  

 

10 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ ವೆಾ ಪೆಿಯಲ್ಲೂ  11 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ  ನೀರಿನ ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಯೀಜನೆಯ ತ್ತಾ ಜೆ ದ ಪಾ ದೇಶ್. ವಿವಿಧ ಸಥ ಳಗಳಿೆಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾದ 

11 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ  3 ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ನೀರಿನೆಂದ ಮತೆ್ತ  8 ಮಾದರಿಗಳು 

ಅೆಂತ್ಜಾಲ/ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನೆಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

8.1.3.1 ಅಾಂತಜಸಲ 

 

ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಬೈಲಕುೆಂಡಿ (GW-1), ರ್ನಗಲಾಪ್ಯರ (GW-2), ಸಿರ್ದದ ಪ್ಯರ (GW-3), 

ಸ್ತಶ್ೀಲಾನಗರ (GW-4), ಕಲೂ ಹಳಿಾ  (GW-5), ವಡಡ ರಹಳಿಾ  (GW6), ಜೈಸಿೆಂಗ್ಸ್ಪ್ಯರ (GW7), 

ಗಗ್ರಾ (GW8). 

 

ಮೇಲ್ಲ ತ್ತಳಿಸಿದ ಎಲಾೂ  ಸಥ ಳಗಳಿೆಂದ ಅೆಂತ್ಜಾಲದ ನಯತಾೆಂಕಗಳನುನ  ಕುಡಿಯುವ 

ನೀರಿನ ಮಾನದಂಡ IS:10500 ನೆಂದಿಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ರ್ನಗಲಾಪ್ಯರ (GW-2) 

ಮತೆ್ತ  ಗಗ್ರಾ (GW-8) ಸಥ ಳದ ಒಟಿ್ಟ  ಗಡಸ್ತತ್ನದ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ವು ಪಾ ಮಾಣ್ಣತ್ದ 

ಸಿವ ೀಕರಾಹಾ ಮ್ಮತ್ತಯೆಂದ ಹೆಚಿಾ ನ ಮೌಲೆ ಗಳನುನ  (256 & 248 mg/l) ತೀರಿಸ್ತತೆ್ದೆ 

ಅೆಂದರೆ 200 mg/l. ಉಳಿದ ಸಥ ಳದ ಗಡಸ್ತತ್ನದ ಮೌಲೆ ವು ಸಿವ ೀಕರಾಹಾ ಮ್ಮತ್ತಗಿೆಂತ್ 

ಸವ ಲಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ. ಎಲಾೂ  ಸಥ ಳಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ನಯತಾೆಂಕಗಳು ಸಿವ ೀಕರಾಹಾ 

ಮ್ಮತ್ತಯಳಗೆ ಕಂಡುಬರುತೆ್ರ್ವ. 

 

ಕೆ ೇಡ್ ನಾಂ. pH 
ಕೆ ಲೇರೆೈಡ್ 
(mg/l) 

ಫ್ಲಲರೆೈಡ್ 
(mg/l) 

ನೆೈಟೆರೇಟ್್ 
(mg/l) 

ಐರನ್್ 
(mg/l) 

ಹಾಡ್ಯನೆಸ್್ 
(mg/l) 

ಒಟ್ುು ಕೆ ೇಲಿಫಾರ್್ಯ 
(MPN / 100ml) 

GW-1 7.67 32.00 0.34 8.35 0.16 208.00 Absent 

GW-2 7.35 52.00 0.68 11.23 0.21 256.00 Absent 

GW-3 7.61 34.00 0.64 8.65 0.64 220.00 Absent 

GW-4 7.72 48.00 0.69 10.5 0.13 244.00 Absent 

GW-5 7.77 26.00 0.56 11.30 0.21 216.00 Absent 

GW-6 7.69 32.00 0.67 6.86 0.18 232.00 Absent 

GW-7 7.80 46.00 0.34 6.11 0.10 228.00 Absent 
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GW-8 7.47 42.00 0.50 12.23 0.23 248.00 Absent 

ಸ್ವೇಕಾರಾಹಯ ಮಿತಿಗಳು  

IS:10500 6.5-8.5 250.00 1.00 45.00 1.00 200.00 

ಯಾವುದೆೇ 100 ಮಿಲಿ 

ಸಾಯಾಂಪಲ್್ನಲಿಲ 
ಪತ್ೆುಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ  
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8.1.3.2 ಮೇಲ್ೂ ೈ ನಿೋರು 

ಡಣಾಯಕನಕೆರೆ (SW-1), ತ್ತೆಂಗಭರ್ದಾ  ಜಲಾಶ್ಯ (SW-2) ಮತೆ್ತ  ಪ್ರಪಿರ್ನಯಕನಹಳಿಾ  

ಕೆರೆ (SW-3) ಯೆಂದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೋಡ್್ ನಂ. pH 
ಟ್ಟಡಿಎಸ್್ 

(mg/l) 

ಕಿೋರೈಡ್್ 

(mg/l) 

ಫಿ್ಲರೈಡ್್ 

(mg/l) 

ನೈಟೆರ ೋಟ್ 

(mg/l) 

ಐರನ್ 

(mg/l) 

ಒಟ್ಟಟ  

ಕೋಲಿಫಾರ್್ಸ 

(MPN/100ml) 

SW-1 7.81 438.00 30.00 0.43 12.20 0.22 210.00 
SW-2 7.62 368.00 26.00 0.35 9.60 0.18 140.00 

SW-3 7.73 465.0 28.00 0.56 8.40 0.33 180.00 

ಅಪೇಕ್ಷಣೋರ್ ಮಿತಿಗಳು 

IS: 2296 

(Class C) 
6.5-8.5 1500.0 600.0 1.50 50.00 50.00 5000.0 

ಎಲಾೂ  ನಯತಾೆಂಕಗಳು ಮ್ಮತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನನ ಗಿ ಕಂಡುಬರುತೆ್ರ್ವ. 

8.1.12 8.1.4 ಶಬ್ದ ದ ಮಟಟ ಗಳು 

ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ದ ಸಮ್ಮೀಕೆೆಯನುನ  08 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ  ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ ಮತೆ್ತ  ಸಮ್ಮೀಕೆೆಯ 

ವಿವರಗಳನುನ  ಇಲ್ಲೂ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 

 ಸ್ಥಟ ೋಷ್ನ್ ಕೋಡ್್ 
dB(A) ರಲಿಿ  ಶಬ್ದ ದ ಮಟಟ ಗಳು 

ಗರಿಷ್ಠ  ಕನಿಷ್ಢ  ಹಗಲು (leq) ರತಿರ  (leq) 

ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಶಬ್ದ ದ ಮಟಟ  (dBA) 

N-1 ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ ಒಳಗೆ 76.20 53.00 71.00 52.0 

N-2 
ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ್ನೆಂದ ದೂರ 

(500ಮ್ಮೀ) 
62.80 48.00 60.0 46.0 

N-3 
ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ್ನೆಂದ ದೂರ 

(600ಮ್ಮೀ) 
57.40 45.40 58.2 44.0 

N-4 
ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ್ನೆಂದ ದೂರ 

(1ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ) 
54.60 41.20 56.4 40.0 

N-5 ಜೈಸಿೆಂಗಪ್ಯರದ ಹತೆ್ತರ 59.40 37.20 55.00 35.8 

N-6 ರ್ವೆಂಕಟಗಿರಿ 53.70 38.00 52.80 41.6 

N-7 ಸಿರ್ದಧ ಪ್ಯರ ಗ್ರಾ ಮ 56.4 42.00 51.52 39.00 

N-8 ರಾಮಘಡ 56.2 37.50 53.00 36.80 
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ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  (N-1) ಸ್ತತೆ್ತವರಿದ ಶ್ಬದ  ಮಟಿ  (Leq) ಹಗಲ್ಲನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

71.00dB ಮತೆ್ತ  ರಾತ್ತಾ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  52.00dB ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಹಗಲ್ಲನ 

ಮ್ಮತ್ತಯು ಮಾನದಂಡದ ನಗದಿತ್ ಮ್ಮತ್ತಯನುನ  ರ್ದಟ್ಟತೆ್ದೆ. ರ್ವೆಂಕಟಗಿರಿ (N-6) 

ಮತೆ್ತ  ಸಿರ್ದದ ಪ್ಯರ ಗ್ರಾ ಮ (N-7) ಸಥ ಳಗಳು ಕಾ ಮವಾಗಿ 52.80 dB & 51.52 dB 

ಮೌಲೆದೆಂದಿಗೆ ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ದಲ್ಲೂ  ತ್ತಲರ್ನತಿ್ ಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡುಬಂದಿರ್ವ. 

ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ ಸಥ ಳವನುನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲಾೂ  ಮೌಲೆ ಗಳು ಹಗಲು ಮತೆ್ತ  ರಾತ್ತಾ  

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಕೈಗ್ರರಿಕ ಪಾ ದೇಶ್ಕೊ  ಅನುಕಾ ಮವಾಗಿ 75 ಮತೆ್ತ  70 ಡಿಬಿ (ಎ) ನಗದಿತ್ 

ಮ್ಮತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನನ ಗಿರ್ವ. ಎಲಾೂ  ಇತ್ರ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ  (ವಸತ್ತ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  

ಬರುವ), ಶ್ಬದ  ಮಟಿ ಗಳು (Leq) ಹಗಲು ಮತೆ್ತ  ರಾತ್ತಾ  ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಕಾ ಮವಾಗಿ 55 

dB (A) ಮತೆ್ತ  45 dB (A) ಯ ನಗದಿತ್ ಮ್ಮತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

 

8.1.5  ಮಣಿ ನ್ ಗುಣಮಟಟ  

ಮಣಿ ನುನ  ಸ್ಟ್ವಯವ ಪರ್ದರ್ಥಾದೆಂದಿಗೆ ಮರಳು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ  ಮತೆ್ತ  ಮರಳಿನ 

ಮ್ಮಶ್ಾ ಣ ಎೆಂದ್ಯ ವೆಾ ಖೆಾ ನಸಬಹುದ್ಯ. ಮಣಿ್ಣ  ಹವಾಮಾನ ಮತೆ್ತ  ಜಿೀವಿಗಳ 

ಕ್ರಾ ಯೆಯ ನವವ ಳ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮ್ಮಯ ಹೊರಪದರದ 

ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ. 

 

ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ಗಳಿೆಂದ ಮಣಿ್ಣ ನ pH 6.97 ರಿೆಂದ 7.63 ರವರೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎೆಂದ್ಯ 

ತ್ತೀಮಾಾನಸಬಹುದ್ಯ, ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟ ಮಣಿ್ಣ ನ pH (S-1) pH 7.63 ನೆಂದಿಗೆ 

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಸಿರ್ದದ ಪ್ಯರ ಗ್ರಾ ಮದ ಮಣಿ್ಣ  ಕೆ ರಿೀಯವಾಗಿದೆ (S-5) ಮಣಿ್ಣ ನ 

pH 6.97 ತ್ಟಸಥ  ಪಾ ಕೃತ್ತ. ಉಳಿದ ಸಥ ಳಗಳು ಸ್ಟ್ಮಾನೆ ದಿೆಂದ ಸವ ಲಾ  

ಕೆ ರಿೀಯವಾಗಿರುತೆ್ರ್ವ. ಲಭೆ ವಿರುವ ಸ್ಟ್ರಜನಕ ಮೌಲೆ ಗಳು 145 ರಿೆಂದ 178 kg/ha 

ವೆಾ ಪೆಿಯಲ್ಲೂ  ಸ್ಟ್ಮಾನೆ ರ್ವೆಂದ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಲಭೆ ವಿರುವ ಪಟೆ್ಟ ಸಿಯಮ 

ಮೌಲೆ ವು 212 ರಿೆಂದ 180 ಕೆಜಿ/ಹೆ. ಲಭೆ ವಿರುವ ರಂಜಕ ಮೌಲೆ ಗಳು 8.9 ರಿೆಂದ 

13.20 ಕೆಜಿ/ಹೆ. 
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8.1.6   ಭೂಮಿರ್ ಬ್ಳಕೆ 

LISS-IV ನ ಡಿಜಿಟಲ ವಗಿೀಾಕರಣವನುನ  ಬಳಸಿಕ್ೆಂಡು ಭೂ ಬಳಕೆ/ಭೂಮ್ಮಯ 

ಕವರ ನಕೆೆಯನುನ  1:50,000 ಪಾ ಮಾಣದಲ್ಲೂ  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾ ಸೆ್ತತ್ ಭೂ ಬಳಕೆ / 

ಭೂ ವೆಾ ಪೆಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾ ಮುಖ 

ಭೂ ಬಳಕೆ/ಭೂ ಕವರ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ವಗಾಗಳನುನ  ವಗಿೀಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ . 

ಸಂ. 
ವಗಸ 

ವಿಸಿು ೋಣಸ 

ಹೆಕೆಟ ೋರ್್ಗಳಲಿಿ  

ಶೇಕಡರ್ವರು 

ಅಧಾ ರ್ನ್ ಪರ ರ್ದಶ 

1 ಕೃಷಿ ಭೂಮ್ಮ 1123.36 3.41 

2 ಪ್ರಳು ಭೂಮ್ಮ 5055.17 15.38 

3 ದಟಿ  ಅರಣೆ  14542.8 44.27 

4 ಕೃಷಿ ತೀಟ 3155.24 9.60 

5 ಬಂಜರು ಭೂಮ್ಮ 2745.34 8.35 

6 
ಬಿಲಿ್ ಅಪ್್ 

ಲೆಾ ೆಂಡ್  1972.5 6.00 

7 
ಗಣ್ಣಗ್ರರಿಕೆ 

ಪಾ ದೇಶ್ 3899.88 11.87 

8 ಜಲಮೂಲಗಳು 354.66 1.07 

 ಒಟಿ್ಟ  32848.95 100 

 

8.1.7  ಪರಿರ್ರ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

8.1.7.1 ಕೋರ್್ ವಲರ್ 

ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್  ಕ್ೀರ ಝೀನ್ ಬಂಜರು ಭೂಮ್ಮ ಮತೆ್ತ  ಕೆಲವು ಮುಳಿಾ ನ ಪದೆಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಮೂಲ್ಲಕೆಯ ನೆಲದ ಪದರವನುನ  ಹೊೆಂದಿದೆ, ಇದನುನ  ವಿವರವಾಗಿ 

ಅಧೆ ಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್ ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್್ನ ಕ್ೀರ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಸ್ತತೆ್ಲ್ಲ 

ಮುಳಿಾ ನ ಪದೆಯ ಸಸೆ ವಗಾದ ಸಣಿ  ತೇಪ್ಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತೆ್ರ್ವ. ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್್ನಲ್ಲೂ ನ 

ಹೆಚಿಾ ನ ಭೂದೃಶೆ್ ವು ಕಳೆಗಳಿೆಂದ ಆಕಾ ಮ್ಮಸಿಕ್ೆಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಷಿ  ಸಹವತ್ತಾ 

ಭೂಮ್ಮಯಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಯ ಪಶ್ಾ ಮ ದಿಕ್ರೂ ನಲ್ಲೂ  ಸಣಿ  ಪೆ್ರಚ ಇರುತೆ್ದೆ. ಆ 

ಪಾ ದೇಶ್ದ ಸಸೆ ವಗಾವನುನ  ಲ್ಲೆಂಟ್ಟರ್ನ ಕೆ ಮರ ಆಕಾ ಮ್ಮಸಿದೆ. ತೆರೆದ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ  
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ಪಾ ಚ್ಲ್ಲತ್ದಲ್ಲೂ ರುವ ಹೆಚಿಾ ನ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು ಮತೆ್ತ  ಪದೆಸಸೆ  ಪಾ ಭೇದಗಳು 

ಕಳೆಗಳ್ಳಗಿರ್ವ. 

8.1.7.2 ಬ್ಫರ್್ ವಲರ್ 

ಸಂಡೂರ, ರಾಮಗಡ, ಗುೆಂಡ್, ಬಂಡಿಾ , ಜೊೀಗಹೊಸಪೇಟೆ, ದರೀಜಿ ಕರಡಿ 

ಸಂರಕೆ್ರತ್ ಪಾ ದೇಶ್ದೆಂದಿಗೆ ಪಾ ಮುಖ ಮ್ಮೀಸಲು ಅರಣೆ ವನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ 

ತಾನಷ್ ರಿಸೀಸಾಸ್ ಪ್ಲಾ ೈವೇರ್ಟ ಲ್ಲಮ್ಮಟೆಡ್ನ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ನ 10 ಕ್ರಮ್ಮೀ 

ವೆಾ ಪೆಿಯ ಬಫರ ವಲಯದ ಅಧೆ ಯನ ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಲಾಗಿದೆ. ಬಫರ 

ಝೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅಲ್ಲಗಳಿಲೂ ದ ಗುಡಡ ಗ್ರಡು ಪಾ ದೇಶ್ದಿೆಂದ ಆವೃತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಸಂಡೂರ RF, ಬಂಡಿಾ  RF & ವಿಸೆರಣೆ ಮತೆ್ತ  ದರೀಜಿ ಕರಡಿ ಅಭಯಾರಣೆ  

ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  ಪರಿಸರ ಅಧೆ ಯನ ಉದೆದ ೀಶ್ಕೂ ಗಿ ಆಯೊ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ರೇೆಂಜ ಫ್ಯರೆಸಿ್  ಆಫಿೀಸ್, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ವಿಭಾಗಿೀಯ ಅರಣೆಾ ಧಕರಿ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ  

ಇವರಲ್ಲೂ  ಲಭೆ ವಿರುವ ಅಧೆ ಯನ ಮತೆ್ತ  ಮಾಹಿತ್ತಯ ಪಾ ಕರ, ರಾಷಿಿ ರೀಯ 

ಉರೆ್ದ ನವನಗಳು, ಜಿೀವಗೊೀಳ ಮ್ಮೀಸಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲೂ . ಆರ್ದಗೆ್ಯ , ಪರಿಸರ-

ಸ್ಕಕಿ್ಷ  ವಲಯದಲ್ಲೂ  ದರೀಜಿ ಕರಡಿ ಧಾಮವು ಯೀಜರ್ನ ಪಾ ದೇಶ್ದಿೆಂದ 7 ಕ್ರ.ಮ್ಮೀ. 

ದೂರದಲ್ಲೂ  ಕಂಡುಬರುತೆ್ದೆ. 

8.1.8 ಫಿ್ೋರಿಸಿಟ ಕ್ಟ ವೈವಿಧಾ ತೆ  

ಒಟಿ್ಟ  2 ಮರ ಜಾತ್ತಗಳು, 5 ಪದೆಗಳು ಮತೆ್ತ  10 ಮೂಲ್ಲಕೆ ಜಾತ್ತಗಳು ಕ್ೀರ 

ಜೊೀನ್ ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  ಕಂಡುಬರುತೆ್ರ್ವ ಮತೆ್ತ  ಕ್ೀಷಿ ಕದಲ್ಲೂ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಕೋಷ್ಟ ಕ 8-1: ಫಿ್ೋರ ಆಫ್ ರ್ಟ ಡಿ ಏರಿಯಾ 

ಕರ .ಸಂ. ಮರದ ಜ್ಞತಿಗಳು ರ್ಥ ಳಿೋರ್ ಹೆರ್ರು ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ 

1 ಕೆ ಸಿಯಾ ಸಿಯಾಮ್ಮಯಾ ಹೈರ್ ತಂಗೇಡಿ  ಫೆ್ಯಬೇಸಿ 

2 ಪಾ ಸಪಿಸ್ ಜೂಲ್ಲಫ್ೂ ೀರಾ ಜಾಲ್ಲ ಫೆ್ಯಬೇಸಿ 

  ಪದೆ ಜ್ಞತಿಗಳು     

3 

ಕೆಲೀಟಾ ೀಪಿಸ್ 

ಗಿಗ್ರೆಂಟ್ಟಯಾ 

ಏಕೂ  ಅಸ್ತೂ ೂ ಪಿಯಾಡೇಸಿ 

4 ಕೆಲೀಟಾ ೀಪಿಸ್ ಪಾ ಸ್ತರಾ ಬಿಳಿ ಏಕೂ  ಅಸ್ತೂ ೂ ಪಿಯಾಡೇಸಿ 
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5 ಕೆ ಸಿಯಾ ಆರಿಕೆು ಲಾಟ್ಟ ತಂಗೇಡಿ ಸಿೀಸಲ್ಲಾ ನಯೇಸಿ 

6 ಡ್ಡ್ನಯಾ ವಿಸೂ ೀಸ್ಟ್ ಬಂದರಿಕೆ ಸಪಿೆಂಡೇಸಿ 

7 ಲಂಟ್ಟರ್ನ ಕೆ ಮೆರಾ ಕಕೊ  ವಬೆಾನೇಸಿ 

 Hrub ಜ್ಞತಿಗಳು   

8 

ಪ್ರಥೇಾನಯಮ 

ಹಿಸಿರೀಫರಸ್ 

ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಗ್ರಾ ಸ್್ ಆಸಿ ರೇಸಿ 

9 ಭೂತಾಳೆ ಅಮೇರಿಕರ್ನ ಕಂಟಲ ಅಗ್ರವೇಸಿ 

10 ಅಗೆಾಮೀನ್ ಮೆಕ್ರಸ ಕರ್ನ ದತೊರಿಗಿದದ  ಪ್ರಪರ್ವರೇಸಿ 

11 ಕೆ ಪಾ ರಿಸ್ ಹೊೀರಿಡ್ ಬಲ್ಲೂ  ಕೆ ಪರೇಸಿ 

12 ದತ್ತರಾ ಸಿ್ಟ್ ರಮೀನಯಮ ದತ್ತರಾ ಸೀಲಾನೇಸಿ 

13 

ಡಿಚ್ಚೆಂರ್ಥಯಮ 

ಆನೆು ಲೇಟಮ 

ಶೆಡ್ ಗ್ರಾ ಸ್ ಪಯೇಸಿೀ 

14 

ಹೆಟೆರಪಗ್ರನ್ 

ಕಂಟಟಾಸ್ 

ಬಾೂ ೆ ಕ್ ಸಿಾ ಯರ್ಗ್ರಾ ಸ್ ಪಯೇಸಿೀ 

15 ಲೆ್ಲ ಕಸ್ ಆಸ್ತಾ ರಾ ತ್ತೆಂಬೆ ಗುಡ ಲೆಾ ಮ್ಮಯಾಸಿ 

16 ಟೆಾ ೈಡ್ಕ್ಸ  ಪಾ ಕುೆಂಬೆನ್ಸ  ಶಾವಂತ್ತ ಆಸಿ ರೇಸಿ 

17 ಕೆ ಸಿಯಾ ಟೀರಾ ಚ್ಕ್ೀಡ ಫೆ್ಯಬೇಸಿ 

 

8.1.9 ಪಾರ ಣಗಳ ವೈವಿಧಾ ತೆ 

ಕ್ೀರ ವಲಯವು ಬಂಜರು ಭೂಮ್ಮ ಮುಕೆ  ಭೂದೃಶೆ್ವಾಗಿದೆ, ಆದದ ರಿೆಂದ ಪ್ರಾ ಣ್ಣಗಳ 

ಹೆಚಿಾ ನ ದೃಶೆ್ ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲೂ . ಬಂಜರು ಭೂಮ್ಮಯೆಂರ್ದಗಿ ಈ ಪಾ ದೇಶ್ವು 

ಅತೆ್ ೆಂತ್ ಕಳಪ್ಲ ಅವಿಫೌನಲ ವೈವಿಧೆ ತೆಯನುನ  ಹೊೆಂದಿದೆ. ಪ್ರಾ ರ್ಥಮ್ಮಕ ಮೂಲದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ, ಕ್ೀರ ವಲಯದಲ್ಲೂ  ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಾ ಣ್ಣಗಳ ವೈವಿಧೆ ತೆಯ 

ವಿವರಗಳನುನ  ಕ್ೀಷಿ ಕದಲ್ಲೂ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ .ಸಂ. ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಹೆರ್ರು ಸಾಮಾನ್ಾ  ಹೆರ್ರು WPA ಪರ ಕಾರ ಶೆಡ್ಯಾ ಲ್ 

  ರ್ರ್ು ನಿ     

1 ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಕಡಿನ ಬೆಕುೂ  ಫೆಲ್ಲಸ್ ಚ್ಚನ್ಸ  II 

2 ಮುಳುಾ ಹಂದಿ ಹಿಸಿಿ ರಕ್ಸ  ಇೆಂಡಿಕ IV 

3 ಮಲ ಲೆಾ ಪಸ್ ನಗಿಾ ಕಲ್ಲಸ್ IV 

4 ಪಟಿೆ  ಪ್ರಮ ಅಳಿಲು ಫರ್ನೆಂಬ್ಬಲಸ್ 

ಪ್ರಲಿಾಟಮ 

IV 

  ರ್ರಿೋಸೃಪಗಳು    

5 ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಕೆಾ ೈರ್ಟ ಬಂಗರಸ್ ಕೆರುಲ್ಲಯಸ್ IV 

6 ರಸ್ತಸ ಲಸ  ವೈಪರ ವೈಪ್ಲರಾ ರಸ್ತಸ ಲ್ಲ II 

  ಹಕೆ್ಷ     

7 ಭತೆ್ದ ಹಕ್ರೂ  ಆಡಿಾಯೀಲಾ ಗೆಾ ೀಯ IV 

8 ದಡಡ  ಭಾರತ್ತೀಯ 

ಪೆ್ರ ರಕ್ರೀರ್ಟ 

P. ಯುಪ್ರಟ್ಟಾ ಯಾ IV 

9 ರೀಸ್ ರಿೆಂಗ್ಸಡ  ಪೆ್ರ ರಕ್ರೀರ್ಟ ಪಿ.ಕಾ ಮೇರಿ IV 

10 ರೆಡ ವಾಟಲಡ  ಲೆಾ ಪಿವ ೆಂಗ್ಸ ವನೆನ ಲಸ್ ಇೆಂಡಿಕಸ್ IV 

11 ಕಗೆ ಫೆಸ್ತೆಂರ್ಟ ಸ್ತೆಂಟಾ ಪಸ್ ಸಿನೆನಸ ಸ್ IV 
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ಕರ .ಸಂ. ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಹೆರ್ರು ಸಾಮಾನ್ಾ  ಹೆರ್ರು WPA ಪರ ಕಾರ ಶೆಡ್ಯಾ ಲ್ 

12 ಕ್ೀಯಲ ಯುಡಿರ್ನಮ್ಮಸ್ 

ಸೂ ೀಲೀಪೇಸಿಯಾ 

IV 

13 ಬಿಳಿ ಎದೆಯ ಮ್ಮೆಂಚ್ಚಳಿಾ  ಹಾಲ್ಲಸ ಯಾನ್ ಸಿಿ ರ್ನಾನಸ ಸ್ IV 

14 ಸಣಿ  ಹಸಿರು ಜೇನುನಣ-

ಭಕ್ಷಕ 

ಮೆರಪ್ಸ  ಓರಿಯೆೆಂಟಲ್ಲಸ್ IV 

15 ರ್ಕ್ರ್ಟ ಫುಲ್ಲಕ ಅಟ್ಟಾ  IV 

16 ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಕಗೆ C. ಸ್ತಾ ೂ ೆಂಡೆನ್ಸ  V 

17 ಹಿಲ ಮೈರ್ನ ಗ್ರಾ ಕುಲಾ ರಿಲ್ಲಜಿಯೀಸ್ಟ್ IV 

18 ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಮೈರ್ನ ಅಕ್ರಾ ಡ್ೀಥೆರೆಸ್ ಟ್ಟಾ ಸಿಿ ಸ್ IV 

19 ಮನೆ ಗುಬಿ ಚಿಾ  ಪ್ರಸರ ಡ್ಮೆಸಿ ಸ್ - 

20 ಗೊೀಲಡ ನ್ ಬೆಾ ಕ್ಡ  ಮರಕುಟ್ಟಗ ಡೈನೀಪಿಯಂ 

ಬೆೆಂಗ್ರಲ್ಲನ್ಸ  

IV 

21 ರೆಡ ರ್ವೆಂರ್ಟ ಬ್ಬಲಿುಲ ಪಿಕ್ನ ೀನೀಟಸ್ ಕೆಫೆರ IV 

22 ಮಚೆಾ ಯುಳಾ  ಪ್ರರಿವಾಳ ಸಿ್ತ ರಪಿ ೀಪ್ಲಲ್ಲಯಾ 

ಚೈನೆನಸ ಸ್ 

IV 

23 ಸಾ ರ ಫೌಲ ಗೆ್ರಲೀಪಡಿಾಕ್ಸ  ಎಸಿಾ ಪಿ IV 

 

8.1.10 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿರ್ರ 

ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯ ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥ ತ್ತಯು ಪಾ ದೇಶ್ದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ 

ಸ್ಕಚ್ಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾ ಮಾಣದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೀಜನೆಯು 

ಜಿೀವನ ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಮತೆ್ತ  ನದಿಾಷಿ ವಾಗಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯ ಆರ್ಥಾಕ 

ತ್ಳಹದಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಮತೆ್ತ  ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗಿ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಪಾ ಭಾವ ಬಿೀರುತೆ್ದೆ. ಮೆ|| 

ತಾನಷ್ ರಿಸೀಸಾಸ್ ಪ್ಲಾ ೈವೇರ್ಟ ಲ್ಲಮ್ಮಟೆಡ್ನ 10 ಕ್ರಮ್ಮೀ ವೆಾ ಪೆಿಯಲ್ಲೂ ರುವ 

ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸನನ ವೇಶ್ವು ಅೆಂಕ್ರಅೆಂಶ್ಗಳ ರ್ದಖಲ್ಲಗಳಿೆಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾದ 

ದಿವ ತ್ತೀಯ ಡೇಟ್ಟವನುನ  ಆಧರಿಸಿದೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತ್ತಯ ಡೇಟ್ಟವನುನ  ಜನಸಂಖೆಾ  

ವೈಶ್ಷಿ ೆ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಫರ ಝೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಗ್ರಾ ಮ್ಮೀಣ ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ಬರುತೆ್ದೆ. ಅಧೆ ಯನ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಒಟಿ್ಟ  66194 ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯನುನ  

ಹೊೆಂದಿರುವ 20 ಜನಗಣತ್ತ ಗ್ರಾ ಮಗಳನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಬಳ್ಳಾ ರಿಯ 2 

ಪಾ ಮುಖ ಗ್ರಾ ಮ್ಮೀಣ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು (ಮರಿಯಮಿ ನಹಳಿಾ  ಮತೆ್ತ  ರ್ದನಪ್ಯರಂ) ಒಟಿ್ಟ  

23197 ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯನುನ  ಹೊೆಂದಿದೆ. ಅಧೆ ಯನ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಖನಜಗಳ 
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ನದಿಾಷಿ ವಾಗಿ ಕಬಿಿ ಣದ ಅದಿರನುನ  ಠೇವಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಆರ್ಥಾಕತೆಯು ಗಣ್ಣಗ್ರರಿಕೆ ಮತೆ್ತ  

ಸಂಬಂಧತ್ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿೆಂದ ಪ್ರಾ ಬಲೆ  ಹೊೆಂದಿದೆ. ವೆ ವಸ್ಟ್ಯವನುನ  ಸಹ 

ಅಭೆಾ ಸ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ಮೇಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಗಣ್ಣಗ್ರರಿಕೆ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯು ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯ ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಕರಣವಾಗಿದೆ. 

20 ಗ್ರಾ ಮಗಳ ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು 66194. ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಅನುಸ್ಕಚಿತ್ 

ಜಾತ್ತ (SC) ಮತೆ್ತ  ಪರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗಡ (ST) ಗಳ ಶೇಕಡವಾರು ಅನುಕಾ ಮವಾಗಿ 33.21 

ಮತೆ್ತ  22.49 ಆಗಿದೆ. ಅಧೆ ಯನ ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  SC/ST ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಒಟಿ್ಟ  

ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯ ಸ್ತಮಾರು 55.7% ರಷಿಿ ದೆ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 8-2: ಅಧಾ ರ್ನ್ ಪರ ರ್ದಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಸಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಕರ . 

ಸಂ. 
ವಿವರಗಳು ನಂ./% 

1 ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ  66194 

2 ಹೌಸ್ ಹೊೀಲಡ  ಸಂಖೆ್ಯ  12684 

3 ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರತ್ಾ  5.22 

4 ಸರಾಸರಿ ಸಂಖೆ್ಯ  ಪಾ ತ್ತ ಗ್ರಾ ಮಕೊ  ಮನೆಯ ಹಿಡುವಳಿ 634 

5 ಪಾ ತ್ತ ಗ್ರಾ ಮಕೊ  ಸರಾಸರಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯ  3309 

6 ಲ್ಲೆಂಗ ಅನುಪ್ರತ್–ಪಾ ತ್ತ ಸ್ಟ್ವಿರ ಪ್ಯರುಷರಿಗೆ ಹೆಣಿ್ಣ  980 

7 ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ಯರುಷರ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ  50.49 

8 ಶೇಕಡವಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 49.51 

9 ಶೇಕಡವಾರು ಎಸ್್ಸಿ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 33.21 

10 ಶೇಕಡವಾರು ಎಸ್್ಟ್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 22.49 

11 ಶೇಕಡವಾರು ಸ್ಟ್ಕ್ಷರ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 52.61 

12 ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ಯರುಷ ಸ್ಟ್ಕ್ಷರ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 30.80 

13 ಶೇಕಡವಾರು ಮಹಿಳ್ಳ ಸ್ಟ್ಕ್ಷರ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 21.81 

14 ಶೇಕಡವಾರು ಮುಖೆ  ಕೆಲಸಗ್ರರರ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 35.30 

15 ಶೇಕಡವಾರು ಕನಷಠ  ಕೆಲಸಗ್ರರರ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 8.37 

16 ಶೇಕಡವಾರು ಕೆಲಸಗ್ರರರಲೂ ದ ಸಂಖೆ್ಯ  ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ 56.33 
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9. ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಗಳ ನಿವಸಹಣೆ, ಸಂರೆ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ಶೇಖರಣೆರ್ಲಿಿನ್ 

ಅಪಾರ್ಗಳ ಗುರುತಿಸ್ತವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅಪಾರ್ವನ್ನನ  ತಗಿಿ ರ್ಲು ಒದಗಿರ್ಲ್ಯದ 

ಸ್ತರಕ್ಷತ್ಯ ವಾ ವಸ್ಥಥ . 

 

ಉದೆ ಮವು ಇತ್ರ ಕೆಲವು ಉತಾಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಹೆಚಿಾ ನ 

ಅಪಘಾತ್ ದರಗಳನುನ  ಅನುಭವಿಸ್ತತೆ್ದೆ. ಸಿಮೆೆಂರ್ಟ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ  

ಅೆಂತ್ಗಾತ್ವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಅಪ್ರಯಗಳ ಅಪ್ರಯವನುನ  ಲಾಭರ್ದಯಕ 

ಉದೆ ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತತೆ್ರ್ವ. ಕೆಳಗಿನ ಅಪ್ರಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದ್ಯ: 

• ದೈಹಿಕ ಅಪ್ರಯಗಳು; 

• ಉತಾಾ ದರ್ನ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಘಟನೆಗಳು; 

• ಬೆೆಂಕ್ರ; 

• ಸಫ ೀಟ; 

• ವಿದೆ್ಯ ರ್ದಘಾತ್; 

• ನೈಸಗಿಾಕ ಮತೆ್ತ  ಮಾನವ ನಮ್ಮಾತ್ ಅಪ್ರಯಗಳು. 

 

ಇವುಗಳು ಮುಖೆವಾಗಿ ಉದೆ ಮದಲ್ಲೂ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುತೆ್ರ್ವ, ಆದರೂ ಆರೀಗೆ ದ ಅಪ್ರಯಗಳು ಸಥ ಳಿೀಯ ಸಮುರ್ದಯಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದ್ಯ. ಸಂಭಾವೆ  ಅಪ್ರಯಕರಿ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಂಬಂಧತ್ 

ಪಾ ದೇಶ್ದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಘಾತ್ಗಳನುನ  ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 10-1: ಸೈಟ್ನ್ಲಿಿ  ಸಂಭವನಿೋರ್ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ರ್ಥ ಳಗಳನ್ನನ  

ತೋರಿರ್ಲ್ಯಗಿದೆ 

ಸೈಟ್್ನ್ಲಿಿ ್ಸಂಭವನಿೋರ್್ಅಪಾರ್ಕಾರಿ್ರ್ಥ ಳಗಳು 

ಕರ .್ಸಂ. ಅಪಾರ್ಕಾರಿ್ಪರ ರ್ದಶ ಸಂಭವನಿೋರ್್ಅಪಘಾತ 

1  ಕನೆವ ೀಯರ ಬೆಲಿ  ಮಾರಣಾೆಂತ್ತಕ ಅಪಘಾತ್ 

2  ಹತೆ್ತಕುೂ ವುದ್ಯ ಮಾರಣಾೆಂತ್ತಕ ಅಪಘಾತ್ 

3  ಶೇಖರಣಾ ಅೆಂಗಳ ಸ್ತೂ ೈಡಿೆಂಗ್ಸ 

4  ವಿದೆ್ಯ ತ್ ಕ್ಠಡಿಗಳು ಬೆೆಂಕ್ರ ಮತೆ್ತ  ವಿದೆ್ಯ ರ್ದಘಾತ್ 

5  ಟ್ಟಾ ರ್ನಸ ಫ ಮಾರ ಪಾ ದೇಶ್ ಬೆೆಂಕ್ರ ಮತೆ್ತ  ವಿದೆ್ಯ ರ್ದಘಾತ್ 

6  ಕೇಬಲ ಸ್ತರಂಗ ಬೆೆಂಕ್ರ ಮತೆ್ತ  ವಿದೆ್ಯ ರ್ದಘಾತ್ 

7  ಇೆಂಧನ ಶೇಖರಣಾ ಪಾ ದೇಶ್ ಬೆೆಂಕ್ರ್ಮತೆ್ತ ್ಸೀರಿಕೆ 

 

ದೈಹಿಕ ಅಪಾರ್ಗಳು 

ಯೀಜನೆಯ ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಗ್ರಯಗಳು ಸ್ಟ್ಮಾನೆವಾಗಿ 

ಸಿೂ ಪ್್ಗಳು, ಸ್ತಳಿವುಗಳು ಮತೆ್ತ  ಬಿೀಳುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿರ್ವ; ಬಿೀಳುವ / ಚ್ಲ್ಲಸ್ತವ 
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ವಸೆ್ತಗಳೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಾ; ಮತೆ್ತ  ಎತೆ್ತವುದ್ಯ / ಅತ್ತಯಾದ ಪರಿಶ್ಾ ಮ. ಚ್ಲ್ಲಸ್ತವ 

ಯಂತಾ ೀಪಕರಣಗಳ ಸಂಪಕಾ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ತರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯೆಂರ್ದಗಿ ಇತ್ರ 

ಗ್ರಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದ್ಯ (ಉರ್ದ:- ಡಂಪ್ ಟಾ ಕ್್ಗಳು, ಮುೆಂಭಾಗದ 

ಲೀಡರ್ಗಳು, ಫ್ೀಕ್್ಾಲ್ಲಫಿ್್ಗಳು). ಕಾ ಷರ್ಗಳು, ಗಿರಣ್ಣಗಳು, ಗಿರಣ್ಣ ವಿಭಜಕಗಳು, 

ಫೆ್ಯ ನ್್ಗಳು, ರ್ಕ್ಲರ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಬೆಲಿ  ಕನೆವ ೀಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ನವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಭೌತ್ತಕ ಅಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ಒಡಿಡ ಕ್ಳುಾ ವ 

ಗಮರ್ನಹಾ ಮೂಲವನುನ  ಪಾ ತ್ತನಧಸ್ತತೆ್ರ್ವ. ಅೆಂತ್ಹ ಅಪ್ರಯಗಳು ಈ 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿರಬಹುದ್ಯ: 

• ಬಿೀಳುವಿಕೆ / ವಸೆ್ತಗಳೆಂದಿಗೆ ಪಾ ಭಾವ; 

• ಬಿಸಿ ಮೇಲಿ್ಲ ೈ ಬನ್ಸ ಾ; 

• ಸ್ಟ್ರಿಗೆ; 

• ಅಲಜಿಾ ಪರ್ದರ್ಥಾಗಳೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ರಾಸಿ. 

 

ಪಿಾಾಂಟ್ನ್ಲಿಿನ್ ಭೌತಿಕ ಅಪಾರ್ಗಳನ್ನನ  ತಡೆಗಟಟ ಲು ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಕರ ಮಗಳು 

• ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತೆ್ತರುವ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಹೊರಗಿಡುವ 

ವಲಯವನುನ  ರಚಿಸ್ತವುದ್ಯ. 

• ಯಾವುದೇ ವೆ ಕೆ್ರಯು ಜಾವ ಲ್ಲಯ ಬೆಸ್ತಗೆ ಹಾಕುವ, ಕತೆ್ರಿಸ್ತವ ಅರ್ಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ದಹಿಸ್ತವ ವಸೆ್ತಗಳ ಸ್ಟ್ಮ್ಮೀಪೆ ದಲ್ಲೂ  ಬೆಾ ೀಜಿೆಂಗ್ಸ ಮಾಡುವವರು 

PPE ಅನುನ  ಪಡೆಯುತೆಾರೆ. 

• ಕೆಲಸವು ಪಾ ಗತ್ತಯಲ್ಲೂ ರುವಾಗ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಟೀಪಿಗಳನುನ  ಧರಿಸಿರುವ 

ಅಗತೆ್  ಸಿಬಿ ೆಂದಿಗೆ ಪಾ ವೇಶ್ವನುನ  ನಬಾೆಂಧಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ಯ ಸ್ಕಚಿಸ್ತವ 

ಸ್ಕಕೆವಾದ ಸ್ತರಕ್ಷತಾ ಚಿಹೆನ ಗಳೆಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಯಕರಿ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  

ಸಾ ಷಿ ವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ್ದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೂ  ತ್ಕ್ಷಣ 

ಮತೆ್ತ  ಸರಿಯಾದ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ಆರೈಕೆಯನುನ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಸೈರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಎತೆ್ರದಿೆಂದ ಬಿೀಳುವ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪ್ರಯವಿರುವ ಸ್ಟ್ಥ ನದಿೆಂದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವೆ ಕೆ್ರಯು ಪತ್ನದ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ಬಳಸ್ತತೆಾರೆ. 

• ಚ್ಲ್ಲಸ್ತವ ಭಾಗಗಳೆಂದಿಗೆ ಉಪಕರಣದ ಮೇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 

ಯಾವುದೇ ವೆ ಕೆ್ರ  ವೈಯಕೆ್ರಕವಾಗಿ ಉಪಕರಣವನುನ  ಡಿ-ಎನಜೈಾಸ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪಾ ತೆೆ ೀಕ್ರಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಲಾಕ್/ಟೆ್ಟ ಗ್ಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

ಎೆಂದ್ಯ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳುಾ ತೆಾರೆ. 
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ಉತ್ಯಪ ದನಾ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆರ್ಲಿಿ  ಸಂಭವನಿೋರ್ ಅಪಾರ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಘಟನೆಗಳು 

ವಿಪತೆ್ತ  ನವಾಹಣಾ ಯೀಜನೆಯ ಅಗತೆ್ ವಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ಟ್ಥ ವರದಲ್ಲೂ  

ಕೆಳಗಿನ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಅಪ್ರಯ ಪಿೀಡಿತ್ ಎೆಂದ್ಯ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸೂಕ್ಷೂ  ಧೂಳಿನ್ ನಿವಸಹಣೆ 

ನವಾಹಣೆ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯಲ್ಲೂ , ನವಾಾಹಕರು ಸ್ಟ್ಮಾನೆವಾಗಿ ಕಾ ಷರ, ಕಂಪಿಸ್ತವ 

ಪರದೆ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆಾರೆ. ಜೆಾ ಮಡ  ವಸೆ್ತವು 

ಕಮ್ಮಾಕರ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೀಳುವ ಅಪ್ರಯ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಇರುತೆ್ದೆ, ಕೆಲಸಗ್ರರನಗೆ 

ಗ್ರಯದ ಸ್ಟ್ಧೆ ತೆಯದೆ, ನವಾಹಣೆ ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳಲ್ಲೂ  ಸ್ಟ್ಕಷಿ್ಟ  ಕಳಜಿಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಬೇಕು. 

ವಿದ್ಯಾ ದಾಘಾತ 

ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೆಂದ ಮಾರಣಾೆಂತ್ತಕ ಅಪಘಾತ್ವು 

ವಿದೆ್ಯ ರ್ದಘಾತ್ಕೊ  ಕರಣವಾಗಬಹುದ್ಯ. ಅವಕಶ್ಗಳು ಚ್ಚಲೆ್ಲಯಲ್ಲೂ ರುವ 

ಸಂಭವನೀಯ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ನೈಸಗಿಾಕ ಮತೆ್ತ  ಮಾನವ ನಮ್ಮಾತ್ ವಿಪತೆ್ತಗಳು ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಗೆ 

ಕರಣವಾಗಬಹುದ್ಯ 

(ಎ) ಭೂಕಂಪ 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಭೂಕಂಪನ ವಲಯ-III ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ಬರುತೆ್ದೆ, ಇದ್ಯ 

ಮಧೆ ಮ ಅಪ್ರಯದ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ತಾೆಂತ್ತಾ ಕ ವಿಪತೆ್ತಗೆ 

ಕರಣವಾಗಬಹುದ್ಯ, ಹಳೆಯ ರಚ್ನೆಗಳ ಕುಸಿತ್, ಬೆೆಂಕ್ರ ಮತೆ್ತ  ಸಫ ೀಟಕೊ  

ಕರಣವಾಗುವ ಕಟಿ ಡಗಳು ಸೇರಿರ್ವ. ಭೂಕಂಪವನುನ  ಸ್ಟ್ಮಾನೆವಾಗಿ 

ಮುನ್ಮಸ ಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲೂ  ಮತೆ್ತ  ಆದದ ರಿೆಂದ ಅೆಂತ್ಹ ಘಟನೆಯ ಮದಲು 

ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಮುನೆನ ಚ್ಾ ರಿಕೆಗಳು ಸ್ಟ್ಮಾನೆ ವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಧೆ ವಿಲೂ . ನರಿೀಕೆ್ರತ್ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ  

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಬೇಕದ ಕೆಲವು ಪಾ ತ್ತತಂತ್ಾ ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ತ್ತತ್ತಾಸಿಥ ತ್ತಯ 
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ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ತ್ತತ್ತಾಸಿಥ ತ್ತ ನವಾಹಣಾ ತಂಡವು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಸಿಥ ತ್ತ ಮತೆ್ತ  ಸೈರ್ಟ ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣ್ಣಸಿದೆ: 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 9-2: ತ್ತತ್ತಸ ನಿವಸಹಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷರ ಯಾ ಯೋಜನೆರ್ನ್ನನ  ತೋರಿರ್ಲ್ಯಗಿದೆ 

ಹಂತ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಕರ ಮ 

ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾದ್

ನಂತ್ರ್ಕಾ ಮ 

ಅವಧ್ (ತ್ತತ್ತಾ್

ನಯಂತ್ಾ ಣ್

ಕೇೆಂದಾ ವನುನ ್ಸ್ಟ್ಥ ಪಿಸಿ.್

ಎಲಾೂ ್

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ ್

ನದೇಾಶ್ಸಲು್ ಸೈರ್ಟ್

ಮುಖೆ ್ನಯಂತ್ಾ ಕ) 

• ತ್ಲ್ಲ್ ಎಣ್ಣಕೆ್ ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಿಾ .್

ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಯ್ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ್

ತ್ತತ್ತಾ್ ಯೀಜನೆಯನುನ ್

ಸಕ್ರಾ ಯಗೊಳಿಸಿ 

• ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಯನುನ ್ ನಣಾಯಸಿ್

ಮತೆ್ತ ್ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ಗಳ್ ಸಥ ಗಿತ್ವನುನ ್

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ್(ಅಗತೆ್ ವಿದದ ರೆ) 

• ಹುಡುಕಟ್ ಮತೆ್ತ ್

ಪ್ರರುಗ್ರಣ್ಣಕವನುನ ್ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ್

(ಅಗತೆ್ ವಿದದ ರೆ) 

• ಸಂತ್ಾ ಸೆರಿಗೆ್ ಪಾ ರ್ಥಮ್ ಚಿಕ್ರತೆಸ ್
ನೀಡಿ.್ ಸ್ಟ್ವುನೀವುಗಳನುನ ್

ತೆಗೆದ್ಯಹಾಕ್ರ 

• ಸೈಟಿೆ ್ವರದಿ್ಮಾಡಲು್ಪಾ ಮುಖ್

ವೆ ಕೆ್ರಗಳು 

• ಹಾನಯನುನ ್ ಮೌಲೆಮಾಪನ್

ಮಾಡಿ 

ಸೈರ್ಟ್ಘಟನೆ 

ನಯಂತ್ಾ ಕ್ಸೈರ್ಟ 

ಮುಖೆ ್ನಯಂತ್ಾ ಕ 

ಸಂಯೀಜಕರು್- 

ಅಗಿನ ಶಾಮಕ್ಮತೆ್ತ ್ಭದಾ ತೆ, 

ಸ್ತರಕ್ಷತೆ,್ ವಸೆ್ತ ,್ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ್

ಮತೆ್ತ ್ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ 

ಪಾ ಮುಖ್ವೆ ಕೆ್ರ  

ಸನನ ದಧ ತೆ • ತ್ತತ್ತಾ ಪಾ ತ್ತಕ್ರಾ ಯೆ ತಂಡವನುನ  

ಗುರುತ್ತಸಿ ಮತೆ್ತ  ರಚಿಸಿ 

• ಗುರುತ್ತಸಲಾದವುಗಳು 

ಹಾನಗೊಳಗ್ರಗಿದದ ರೆ, ECC 

ಯನುನ  ಗುರುತ್ತಸಿ 

• ನಯಂತ್ಾ ಣ ಕೇೆಂದಾ ಗಳು 

ಸಂವಹನ ಸೌಲಭೆ ಗಳನುನ  

ಹೊೆಂದಿರಬೇಕು 

• ತ್ತತ್ತಾ 

ವಾಹನಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳು 

• ತ್ತತ್ತಾ ಸಂಪಕಾಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಪೂರೈಕೆರ್ದರರ ಪಟಿ್ಟ  

• •್ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ಸೌಲಭೆ ಗಳು 

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್ಪಾ ಮುಖ್ವೆ ಕೆ್ರ  

ಪರಿಣಾಮಕರಿ್

ಅವಧಯಲ್ಲೂ ್ಕ್ರಾ ಯೆ 

• ಗ್ರಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ.್

ಎಚ್ಾ ರಿಕೆಯನುನ ್ಹೆಚಿಾ ಸಿ 

• ಕ್ರಟಕ್ರಗಳು,್ ಬಾಹೆ ್ ಗೊೀಡೆಗಳ್
ಬಳಿ್ನಲುೂ ವುದನುನ ್ತ್ಪಿಾ ಸಿ 

• ಗಟಿ್ಟಮುಟಿ್ಟ ದ್

ಪಿೀಠೀಪಕರಣಗಳ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ್

ಕಲಮ್ಗಳು್ ಅರ್ಥವಾ್

ಬಾತ್ತಕ್ೀಳಿಗಳ್ ಬಳಿ್

ನೆಂತ್ತಕ್ಳಿಾ . 

ವೆ ಕೆ್ರ (ಗಳು) 



ಮೆ|| ಟಾನಿಷ್ ರಿಸೋಸ್್ಸಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.      ಕಾರ್ಸನಿರ್ವಸಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

  

ಮೆ|| ಎಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿೋಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ. 59 

 

• ನಂತ್ರದ್ ಆಘಾತ್ಗಳು್

ಉೆಂಟ್ಟಗಬಹುರ್ದದ್ ಕರಣ್

ತ್ತತ್ತಾ್ ಜೊೀಡಣೆ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ ್

ಜೊೀಡಿಸಿ 

 

(ಬ್ಬ) ರ್ವಯುದಾಳಿ 

ಜಿಲಾೂ  ತ್ತತ್ತಾ ಪ್ರಾ ಧಕರ ಅರ್ಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಕರಿಗಳಿೆಂದ ವಾಯು ರ್ದಳಿಯ 

ಎಚ್ಾ ರಿಕೆಯನುನ  ಪಡೆಯಲಾಗುವುದ್ಯ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಸಂಪೂಣಾ ಸಂಕ್ರೀಣಾದ 

ಸಂಪೂಣಾ ಬಾೂ ಕೌರ್ಟ ಅನುನ  ಪರಿಗಣ್ಣಸಬೇಕು. ವೈಮಾನಕ ರ್ದಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಪರಿಗಣ್ಣಸಬೇಕದ ಕೆಲವು ಆಕಸಿಿ ಕ ಕ್ರಾ ಯೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತರ್ವ: 

• ಫೆ್ಯ ಕಿ ರಿಯಳಗೆ ಅತ್ತ ಎತೆ್ರದ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಏವಿಯೇಷನ್ ಲೈರ್ಟ್ಗಳನುನ  ಸಿವ ಚ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

• ಬಿೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ನ ಎಲಾೂ  ದಿೀಪಗಳನುನ  ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

• ಎಲಾೂ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ನ ಬೆಳಕನುನ  ಹಾಕಬೇಕು. 

• ಕಟಿ ಡದ ಒಳಗಿನ ಎಲಾೂ  ಕ್ರಟಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂದ್ಯ ಬಣಿ ದ ಪರದೆಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

• ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ಕಯಾವಿಧಾನದ ಪಾ ಕರ ಇತ್ರ ತ್ತತ್ತಾ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

 

(ಸಿ) ಚಂಡಮಾರುತ 

ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಆಕಸಿಿ ಕ ಕ್ರಾ ಯೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಕೇೆಂದಾ ಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಸಥ ಳಿೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯಯೆಂದ ಪಡೆದ ಹವಾಮಾನ 

ಮುನ್ಮಸ ಚ್ನೆಗಳನುನ  ಆಧರಿಸಿರುತೆ್ರ್ವ. ಕೈಗೊಳಾ ಬೇಕದ ಕೆಲವು ಪಾ ಮುಖ ಕಾ ಮಗಳು 

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತರ್ವ: 

• ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಪೂವಾಸಿದಧ ತಾ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಕಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸಲು 

ಚಂಡಮಾರುತ್ದಿೆಂದ ಅೆಂತ್ರವನುನ  ಸ್ಟ್ಥ ಪಿಸಿ. 



ಮೆ|| ಟಾನಿಷ್ ರಿಸೋಸ್್ಸಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.      ಕಾರ್ಸನಿರ್ವಸಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

  

ಮೆ|| ಎಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿೋಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ. 60 

 

• ಕಖಾಾನೆಯ ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳು / ಸ್ಟ್ಥ ಪನೆಗಳನುನ  ಮೌಲೆಮಾಪನ 

ಮಾಡಿ ಮತೆ್ತ  ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಿಬಿ ೆಂದಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ತ್ತತ್ತಾಸಿಥ ತ್ತಯು ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುರ್ದದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಪರಿಗಣ್ಣಸಿ. 

• ಅಪ್ರಯದಲ್ಲೂ ರುವ ವೆ ವಸ್ತಥ ಗಳನುನ  ಕಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಥವಾ 

ಸಥ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ಯ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳಾ ಲು ಎಲಾೂ  

ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳನುನ  ಎಚ್ಾ ರಿಕೆಯೆಂದ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ. 

• ಪಾ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ರತ್ಸ ಕರು, ತ್ತತ್ತಾ ವಾಹನಗಳು, ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ಕೇೆಂದಾ , ಔಷಧಗಳು 

ಇತೆಾ ದಿಗಳ ಸನನ ದಧ ತೆಯನುನ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳಿಾ . 

 

ಚಂಡಮಾರುತದ ರ್ಮರ್ದಲಿಿ  

• ಶಾೆಂತ್ವಾಗಿರಿ. 

• ಹೊರಾೆಂಗಣಕೊ  ಹೊೀಗಬೇಡಿ. 

• ಕಛೇರಿಯನುನ  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಮುಚ್ಾ ಬೇಡಿ ಏಕೆೆಂದರೆ ಒಳಗೆ ಮತೆ್ತ  

ಹೊರಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತೆ್ಡದಲ್ಲೂ ನ ವೆ ತೆಾ ಸದಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗುವ 

ಹಿೀರಿಕ್ಳುಾ ವಿಕೆಯು ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ನಂತ್ರ ಕ್ರಟಕ್ರಯ ಗ್ರಜುಗಳನುನ  

ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಟಕ್ರ ಅರ್ಥವಾ ಬಾಗಿಲನುನ  ಸಿೀಳಬಹುದ್ಯ. 

• ವಿದೆ್ಯ ತ್ ತಂತ್ತಗಳನುನ  ಮುಟಿಬೇಡಿ. 

• ವಿಪತೆ್ತ  ಪಾ ದೇಶ್ದಿೆಂದ ದೂರವಿರಿ. 

• ವಾಹನಗಳನುನ  ಚ್ಚಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ  ವಿಶೇಷ ಮುನೆನ ಚ್ಾ ರಿಕೆಗಳನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಿಾ  ಏಕೆೆಂದರೆ ಆಟೀಮಬೈಲ್ನ ತೂಕದ ಕರಣದಿೆಂರ್ದಗಿ ಕೆಳ 

ಪ್ರದಚ್ಚರಿ ಮಾಗಾವು ಕುಸಿಯಬಹುದ್ಯ. 

 

(ಡಿ) ಪರ ರ್ವಹ 

• ನದಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ಗಳಿೆಂದ ಅದರ ಸಥ ಳದ ಕರಣದಿೆಂರ್ದಗಿ ಈ 

ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  ಪಾ ವಾಹವು ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. 

• ಮಳೆಗ್ರಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಎಲಾೂ  ಪ್ರಳಿಗಳಲ್ಲೂ  ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಕರು ನಗ್ರ 

ವಹಿಸಬೇಕು. 
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(ಇ) ಹೆಚಿಾ ನ್ ಅಪಾರ್ದ ವಗಸಗಳು ಮತ್ತು  ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಕರ ಮಗಳು 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 10-3: ಅಪಾರ್ದ ವಗಸಗಳು ಮತ್ತು  ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೋರಿರ್ಲ್ಯಗಿದೆ 

ಕರ .್ಸಂ. ಹೆಚಿಾ ನ್್ಅಪಾರ್ದ್ವಗಸಗಳು ಮುನೆನ ಚ್ರಿಕಾ್ಕರ ಮಗಳು 

1  ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರರು ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರರ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ನವಾಹಣೆ 

2  ತಾತಾೂ ಲ್ಲಕ ಉದೆ ೀಗಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಇೆಂಡಕ್ಷನ್ ತ್ರಬೇತ್ತ 

3  ಟ್ಟಾ ಫಿಕ್ ಮತೆ್ತ  ಮಬೈಲ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ ಚ್ಚಲಕ ತ್ರಬೇತ್ತ 

4  ಎತೆ್ರದಿೆಂದ ಬಿೀಳುವಿಕೆ, ಎತೆ್ರದಿೆಂದ 

ಬಿೀಳುವ ವಸೆ್ತಗಳು 

ಎತೆ್ರದಲ್ಲೂ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ತರಕ್ಷತಾ 

ವಿಧಾನಗಳು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪಾ ಟೆಕ್ಷನ್ 

5  ಪ್ರಾ ರಂಭದಲ್ಲೂ ೀ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ/ಚ್ಲ್ಲಸ್ತವ 

ಸಲಕರಣೆಗಳು 

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ ಐಸೀಲೇಷನ್್ 

ಕಯಾವಿಧಾನಗಳು 

10. ಪರ ಸಾು ವಿತ ವೆಚ್ಾ ದಾಂದಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆ. 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 11-1: ಪರ ಸಾು ವಿತ ವೆಚ್ಾ ದಾಂದಿಗೆ CSR ಯೋಜನೆ 

ಕರ .ಸಂ. ಸ್ಥಕಟ ರ್್ 

EC ಪಡೆದ ನಂತರ & ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ್ 

ಪಾರ ರಂಭದ ನಂತರ ಐದ್ಯ 

ವಷ್ಸಗಳವರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ವಿತ 

ಬ್ಜೆಟ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳು) 

1 ಆರೀಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಮತೆ್ತ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 10 

2 ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತೆ್ತ  ಸಂವಹನ 25 

3 ಪಯಾಾಯ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಮತೆ್ತ  ಪರಿಸರ 

ರಕ್ಷಣೆ 

8 

4 ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  5 

5 ಕ್ರಾ ೀಡೆ ಮತೆ್ತ  ಸಂಸೂ ೃತ್ತ 5 

ಒಟ್ಟಟ  53 

 

11. ಔದಾ ೋಗಿಕ ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಸ್ತರಕ್ಷತ್ಯ ಕರ ಮಗಳು 

 

ಔದೆ ೀಗಿಕ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಮತೆ್ತ  ಆರೀಗೆ ವು ಉತಾಾ ದಕತೆ ಮತೆ್ತ  ಉತೆ್ಮ 

ಉದೆ ೀಗರ್ದತ್-ಉದೆ ೀಗಿ ಸಂಬಂಧಕೊ  ಬಹಳ ನಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊೆಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ 

ಮಾಲ್ಲನೆ ಕರಕಗಳಿೆಂದ ಕಮ್ಮಾಕರ ಆರೀಗೆ ದ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಾ ತ್ತರ್ಕ್ಲ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ತ್ಪಿಾ ಸಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸ್ಟ್ಕಷಿ್ಟ  ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಅಭೆಾ ಸವನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕ್ಳಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ: 
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• ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕಮ್ಮಾಕರ ಕೆ ೆಂಟ್ಟೀನ್, ಶೌಚ್ಚಲಯಗಳು, ವಿಶಾಾ ೆಂತ್ತ 

ಕ್ಠಡಿಗಳಂತ್ಹ ಸೌಕಯಾಗಳನುನ  ಒದಗಿಸ್ತವುದ್ಯ. 

• ಯಾವಾಗ ಮತೆ್ತ  ಎಲ್ಲೂ  ಅಗತೆ್ ವಿದೆ ಆ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ  ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಮತೆ್ತ  

ಔದೆ ೀಗಿಕ ಆರೀಗೆ ವನುನ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳಾ ಲು ಧೂಳಿನ 

ಮುಖವಾಡಗಳು, ಹೆಲಿ್ಲರ್ಟ್ಗಳು, ಕೈಗವಸ್ತಗಳು, ಕನನ ಡಕಗಳು, ಸ್ತರಕ್ಷತಾ 

ಬೂಟ್ಟಗಳು, ಇಯರ್ಮಫ್್ಗಳು, ಗಂಬೂರ್ಟ್ಗಳು ಮುೆಂತಾದ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ 

ಮತೆ್ತ  ವೈಯಕೆ್ರಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಟ್ಧನಗಳನುನ  ಕೆಲಸಗ್ರರರಿಗೆ ಪಾ ತ್ತದಿನ 

ನೀಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಮತೆ್ತ  ಆರೀಗೆ  ಜಾಗೃತ್ತ ಮತೆ್ತ  ತ್ರಬೇತ್ತ ಕಯಾಕಾ ಮಗಳನುನ  

ಎಲಾೂ  ಉದೆ ೀಗಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕೆಲಸಗ್ರರರಿಗೆ ನಯಮ್ಮತ್ ಮಧೆ ೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಅಲೂ ದೆ, ಸ್ತರಕ್ಷತಾ ಸಂಸೂ ೃತ್ತಯನುನ  ಸ್ತಧಾರಿಸಲು, 

ಸೈನ್ ಬೀಡ್ಾಗಳು, ಪೀಸಿ ರ್ಗಳು, ಘೀಷಣೆಗಳನುನ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ 

ಪಾ ದೇಶಾದೆ ೆಂತ್ ಪಾ ದಶ್ಾಸಲಾಗುತೆ್ದೆ.  

• ಎಲಾೂ  ಉದೆ ೀಗಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕೆಲಸಗ್ರರರಿಗೆ ನಯಮ್ಮತ್ ಮಧೆ ೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ  

ಪಾ ಮಾಣ್ಣೀಕೃತ್ ಪಾ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ರತಾಸ  ತ್ರಬೇತ್ತ ಅವಧಗಳನುನ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ತ್ಯಾರಕರ/OEM ಮಾಗಾಸ್ಕಚಿಗಳ ಪಾ ಕರ ಎಲಾೂ  

ಯಂತಾ ೀಪಕರಣಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಯಮ್ಮತ್ ತ್ಡೆಗಟಿ್ಟ ವ 

ನವಾಹಣೆ ಮತೆ್ತ  ಪರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಎಲಾೂ  ಉದೆ ೀಗಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕೆಲಸಗ್ರರರ ಆವತ್ಾಕ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ 

ಪರಿೀಕೆೆಯನುನ  (PME) ನಯಮ್ಮತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದ್ಯ, ಆರೀಗೆ  

ಸಿಥ ತ್ತಯನುನ  ನಣಾಯಸಲು, ಹೆಚಿಾ ನ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ಪರಿೀಕೆ  ವರದಿಗಳನುನ  

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ OHC ವೈದೆ ರು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ತತೆಾರೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಕಕೆವಾದ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ 

ಮಾಗಾದಶ್ಾನವನುನ  ಒದಗಿಸ್ತತೆಾರೆ. 

• ವಾಷಿಾಕ ಆರೀಗೆ  ಅಭಿಯಾನಗಳನುನ  ಪಾ ತ್ತ ವಷಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ 

ಮತೆ್ತ  ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ OHC ವೈದೆ ರ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಾ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಔದೆ ೀಗಿಕ 
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ಆರೀಗೆ  ವೈದೆ ರ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆಯನುನ  

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಕಾಮಿಸಕರ ಆರೋಗಾ ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ ಯೋಜನೆ 

• ಪೂವಾ-ನಯೀಜನೆ ಮತೆ್ತ  ನಯತ್ಕಲ್ಲಕ ಪರಿೀಕೆೆ ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಪೂವಾ ವಿರೆ್ನ ಸಗೊಳಿಸಿದ ಸವ ರೂಪವನುನ  ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ಔದೆ ೀಗಿಕ ಆರೀಗೆ  ತ್ಜ್ಞರು ಮತೆ್ತ  ವೈದೆ ರ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ಸರಿಯಾದ 

ವೇಳ್ಳಪಟಿ್ಟಯನುನ  ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ ಮತೆ್ತ  ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ಬಳಸಿದ ಲೀಹಗಳ ಆರೀಗೆ  ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಈ ಲೀಹ 

ಸಂಬಂಧತ್ ರೀಗಗಳು ಮತೆ್ತ  ಬಾಧತ್ ಜನರ ಮಾಸಿಕ ಪರಸಾ ರ ಸಂಬಂಧದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಆರೀಗೆ  ಅಪ್ರಯದ ಯೀಜನೆಗಳು. 

 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆರ್ ಹಂತದಲಿಿ  ವೈದಾ ಕ್ಷೋರ್ ತಪಾರ್ಣೆರ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  

• ಎಲಾೂ  ಉದೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗಾ  ಉದೆ ೀಗ ಪೂವಾ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ತ್ಪ್ರಸಣೆ 

• ಪಾ ತ್ತ ವಷಾ ಒಮಿೆ  ಎಲಾೂ  ಉದೆ ೀಗಿಗಳ ಸ್ಟ್ಮಾನೆ  ತ್ಪ್ರಸಣೆ. 

• ನವೃತೆ್ತಯ ನಂತ್ರ ಎಲಾೂ  ಉದೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ  5 ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಾ ನ 

ಸೇರ್ವಯನುನ  ಸಲ್ಲೂ ಸಿ ಕಂಪನಯನುನ  ತರೆದ ಎಲಾೂ  ಉದೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ 

ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ಪರಿೀಕೆೆಯನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ನವೃತೆ್ತಯ ನಂತ್ರ 5 

ವಷಾಗಳ ಅವಧಗೆ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ಪರಿೀಕೆೆ  ಸೌಲಭೆ  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

• ಸಥ ಳಿೀಯ ಆಸಾ ತೆಾ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಕಾರಿ ಆರೀಗೆ  ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣಾ 

ವೆ ವಸ್ತಥ ಯನುನ  ತಡಗಿಸಿಕ್ಳಾ ಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಡಿಸ್ತಾ ನಸ ರಿ ಮತೆ್ತ  ESI ಸೌಲಭೆ ವನುನ  ಎಲಾೂ  ಕಮ್ಮಾಕರಿಗೆ ಅನವ ಯಸ್ತವಂತೆ 

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 
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ವೈದಾ ಕ್ಷೋರ್ ಪರಿೋಕಿೆ ಗಳು 

• ಉದೆ ೀಗ ಪೂವಾ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ತ್ಪ್ರಸಣೆ 

• ಪಲಿ ನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸಿ್  (ಸಿಾ ರೀಮೆಟ್ಟಾ -FVC & FEV1) 

• ಸಂಪೂಣಾ ದೈಹಿಕ ಪರಿೀಕೆೆ  

• ರಕೆ  ಪರಿೀಕೆೆ  

• ಮೂತ್ಾ  ಪರಿೀಕೆೆ  

• ಎದೆಯ ಕ್ಷ - ಕ್ರರಣ 

• ನಯತ್ಕಲ್ಲಕ ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ ತ್ಪ್ರಸಣೆ (ವಷಾಕ್ೂ ಮಿೆ ) 

• ಪಲಿ ನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸಿ್  (-FVC & FEV1) 

• ಸಂಪೂಣಾ ದೈಹಿಕ ಪರಿೀಕೆೆ  

• ರಕೆ  ಪರಿೀಕೆೆ  

• ಮೂತ್ಾ  ಪರಿೀಕೆೆ  

• ಎದೆಯ ಕ್ಷ – ಕ್ರರಣ 

 

ಆಡಿಯಮೆಟ್ಟಾ , ದೃಷಿಿ  ಪರಿೀಕೆೆ  (ದೂರ ಮತೆ್ತ  ಸಮ್ಮೀಪ ದೃಷಿಿ , ಬಣಿ  ದೃಷಿಿ  ಮತೆ್ತ  

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಕಣಿ್ಣ ನ ದೀಷ), ಇಸಿಜಿ ಅಗತೆ್ ಕೊ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ. 

ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ವೆ ವವಹಾರವನುನ  ನಡೆಸಲು ಕೆಲಸದ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  ಸ್ತರಕ್ಷತೆಯು 

ನಣಾಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ವೆ ವಹಾರದ ಗ್ರತ್ಾ  ಮುಖೆವಾಗುವುದಿಲೂ . ಸಣಿ  

ವೆಾ ಪ್ರರದ ಮಾಲ್ಲೀಕರಾಗಿ ಒಬಿ ರು ಕೆಲಸದ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  ಆರೀಗೆ  ಮತೆ್ತ  ಸ್ತರಕ್ಷತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹಕುೂ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳನುನ  ಹೊೆಂದಿರುತೆಾರೆ. 

ಯಾವುದೇ ಉದೆ ೀಗಿಗಳಿಲೂ ದಿದದ ರೂ ಸಹ, ವೆಾ ಪ್ರರವು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಮತೆ್ತ  

ಸ್ಟ್ವಾಜನಕರಿಗೆ ಆರೀಗೆ  ಮತೆ್ತ  ಸ್ತರಕ್ಷತೆಯ ಸಮಸೆ್ತ ಗಳನುನ  ಸೃಷಿಿ ಸ್ತವುದಿಲೂ  

ಎೆಂಬ್ಬದನುನ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳಾ ಬೇಕು. ಕಮ್ಮಾಕರಿಗೆ ಎಲಾೂ  ಸ್ತರಕ್ಷತಾ ಗೇರ್ಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ ಮತೆ್ತ  ಇಎಮ್ಸಿಯು ಇವುಗಳನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕ್ಳುಾ ವಂತೆ ನೀಡಿಕ್ಳುಾ ತೆ್ದೆ. ಎಲಾೂ  ಸ್ತರಕ್ಷತಾ ನಯಮಗಳನುನ  

ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. 

 



 

 

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ  ನಂತರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಯೋಜನೆ 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 13-1: ಪರ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪರಿರ್ರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಯೋಜನೆ 

ಪರಿರ್ರ ರ್ಮಸ್ಥಾ  ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆ / ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಕರ ಮಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದದ 

ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಉಲಿ್ೋಖ 

ಅಾಂದಾಜು್ರ್ಥ ಳ ಕಾಲಮಿತಿ ತಗಿಿಸ್ತವಿ

ಕೆ ವೆಚ್ಾ  

ಸಾಾಂಸಿಥ ಕ್ಜರ್ವಬ್ದದ ರಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ಮೇಲಿಿಚ್ಚರಣೆ 

ನಿಮಾಸಣ ಹಂತ        

1. ಧೂಳು್ಉತಾಾ ದನೆ ಅಧೆಾಯ್ 4್ ರಲ್ಲೂ ್ ಕಲ್ಲಾ ಸಿದಂತೆ್

ನಮಾಾಣದ್ಸಮಯದಲ್ಲೂ ್ಧೂಳು್

ಉತಾಾ ದನೆಯನುನ ್ ಕಡಿಮೆ್

ಮಾಡಲು್ ಸ್ಟ್ಧೆ ವಿರುವ್ ಎಲಾೂ ್

ಕಾ ಮಗಳು. 

-"- ಸ್ಟ್ಥ ವರದಳಗೆ್

ನಮಾಾಣ್ಸಥ ಳ 

ನಮಾಾಣ್

ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ  

-"- ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರ ಪರಿಸರ್

ಇೆಂಜಿನಯರ 

2. ಘನತೆಾ ಜೆ ್
ವಿಲೇವಾರಿ 

ರಾಜೆ ್ಅಧಕರಿಗಳು್/್ಶಾಸನಬದಧ ್

ಅವಶೆ್ ಕತೆಗಳೆಂದಿಗೆ್

ಒಪಿಾ ಗೆಯೆಂದಿಗೆ್ ತೆಾ ಜೆ ್

ವಿಲೇವಾರಿ್ ಪಾ ದೇಶ್ದ್ ಪೂವಾ್

ಗುರುತ್ತಸ್ತವಿಕೆ.್ ಅಧೆಾ ಯ್ 4್ ರಲ್ಲೂ ್

ಕಲ್ಲಾ ಸಿದಂತೆ್ ನಮಾಾಣದ್

ಸಮಯದಲ್ಲೂ ್ ಉತ್ಾ ತೆ್ತಯಾಗುವ್

ಘನ್ ತೆಾ ಜೆ ದ್ ಮರುಬಳಕೆ್ /್

ಸರಿಯಾದ್ವಿಲೇವಾರಿ. 

-"- ಸ್ಟ್ಥ ವರ್ ಮತೆ್ತ ್

ಡಂಪಿೆಂಗ್ಸ್

ಪಾ ದೇಶ್ದಳಗೆ್

ನಮಾಾಣ್ಸಥ ಳ. 

-"- -"- ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರ ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್್

ಇೆಂಜಿನಯರ್

ಸಿವಿಲ್

ಕಮಗ್ರರಿಗಳನುನ ್

ನೀಡಿಕ್ಳುಾ ತೆ್ತ

ರ್ದದ ರೆ 

3. ನಮಾಾಣ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ ್

ಮತೆ್ತ ್ ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ್

ಗ್ರಳಿಯ್ಗುಣಮಟಿ  

ವಿವಿಧ್ ಮಾಲ್ಲನೆ ಕರಕಗಳಿಗೆ್

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ್ ಗ್ರಳಿಯ್

ಗುಣಮಟಿ ವನುನ ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ್

ಮಾಡುವುದ್ಯ 

-"- ನಮಾಾಣ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ ್

ಮತೆ್ತ ್ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್  

-"- -"- -"- ಪರಿಸರ್

ಇೆಂಜಿನಯರ 

4. ಮೇಲಿ್ಲ ೈ್ ನೀರಿನ್

ಗುಣಮಟಿ  

ಮೇಲಿ್ಲ ೈ್ ನೀರಿನ್ಗುಣಮಟಿ ವನುನ ್

ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ್ಮಾಡುವುದ್ಯ 

 

-"- ಮೇಲಿ್ಲ ೈ್ನೀರು -"- -"- -"- -"- 



 

 

ಪರಿರ್ರ ರ್ಮಸ್ಥಾ  ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆ / ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಕರ ಮಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದದ 

ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಉಲಿ್ೋಖ 

ಅಾಂದಾಜು್ರ್ಥ ಳ ಕಾಲಮಿತಿ ತಗಿಿಸ್ತವಿ

ಕೆ ವೆಚ್ಾ  

ಸಾಾಂಸಿಥ ಕ್ಜರ್ವಬ್ದದ ರಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ಮೇಲಿಿಚ್ಚರಣೆ 

5. ಅೆಂತ್ಜಾಲದ್
ಗುಣಮಟಿ  

ಅೆಂತ್ಜಾಲ್ ಗುಣಮಟಿ ವನುನ ್

ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ್ಮಾಡುವುದ್ಯ 

-"- ಕೇೆಂದಾ ವಾಗಿ್

ಯೀಜನೆಯ್

ಸೈರ್ಟ್ನ್ ಅಪ್-

ಗೆಾ ೀಡಿಯಂರ್ಟ್ ಮತೆ್ತ ್

ಡೌನ್-ಗೆಾ ೀಡಿಯಂರ್ಟ 

-"- -"- -"- -"- 

6. ನಮಾಾಣ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ ್

ಮತೆ್ತ ್ ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ್

ಶ್ಬದ ್ಮಟಿ ಗಳು 

ಶ್ಬದ ದ್ಮಟಿ ವನುನ ್ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ್

ಮಾಡುವುದ್ಯ 

-"- ನಮಾಾಣ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ ್

ಮತೆ್ತ ್ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್  

-"- -"- ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರ -"- 

7. ಮಣಿ್ಣ ನ್ಗುಣಮಟಿ  ಮಣಿ್ಣ ನ್ ಗುಣಮಟಿ ದ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ್ 

-"- ನಮಾಾಣ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ ್

ಮತೆ್ತ ್ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್  

-"- -"- ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರ -"- 

8. ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ್
ಕಾ ಮಗಳು 

ಮಾಲ್ಲನೆ ವನುನ ್ ನಯಂತ್ತಾ ಸಲು್ /್

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು್ ಅಧೆಾಯ್ 4್

ರಲ್ಲೂ ್ ಕಲ್ಲಾ ಸಿದಂತೆ್ ಎಲಾೂ ್ ಪರಿಸರ್

ಸಂರಕ್ಷಣಾ್ಕಾ ಮಗಳ್ಅನುಷ್ಠಠ ನ್ /್

ಸ್ಟ್ಥ ಪನೆ. 

 

-"- ಎಲಾೂ ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್

ಘಟಕಗಳು 

-"- -"- ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರ -"- 

ಕಾಯಾಸಚ್ರಣೆ ಹಂತ        

1. ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ್

ಅಗತೆ್ ತೆಗಳು:್

ಔದೆ ೀಗಿಕ್ ಆರೀಗೆ ್

ಮತೆ್ತ ್ಸ್ತರಕ್ಷತೆ 

ಎಲಾೂ ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್ ಸಿಬಿ ೆಂದಿಗಳ್

ಆವತ್ಾಕ್ವೈದೆ ಕ್ರೀಯ್ಪರಿೀಕೆೆ  

-"- ಎಲಾೂ ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್

ಸಿಬಿ ೆಂದಿ 

ನಯತ್ಕ

ಲ್ಲಕ 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್್

ಯೀಜನೆ

ಗೆ್

ಪರಿಗಣ್ಣಸ

ಲಾಗಿಲೂ . 

ಹೆಡ್

ಎನವ ರಾನಿೆ ೆಂ

ರ್ಟ್ ಹೆಲೆ್ &್

ಸೇಫಿಿ ್ (EHS)್

ನೆಂದ್

ಗೊತೆ್ತಪಡಿಸಿದ್

ಹೊರಗಿನ್

ಏಜೆನಸ  

 

ಹೆಡ EHS 



 

 

ಪರಿರ್ರ ರ್ಮಸ್ಥಾ  ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆ / ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಕರ ಮಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದದ 

ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಉಲಿ್ೋಖ 

ಅಾಂದಾಜು್ರ್ಥ ಳ ಕಾಲಮಿತಿ ತಗಿಿಸ್ತವಿ

ಕೆ ವೆಚ್ಾ  

ಸಾಾಂಸಿಥ ಕ್ಜರ್ವಬ್ದದ ರಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ಮೇಲಿಿಚ್ಚರಣೆ 

2. ಕೆಲಸದ್

ವಲಯ್ ಶ್ಬದ ದ್

ಮಟಿ ಗಳು 

ಕ್ೀಷಿ ಕ 6.5 ರಲ್ಲೂ  ನೀಡಲಾದ 

ನದಿಾಷಿ  ಸಥ ಳದಲ್ಲೂ  

-"- -"- -"- ಪರಿಸರ್

ರ್ವಚ್ಾ  

ಮಾಲ್ಲನೆ ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ್

ಏಜೆನಸ . 

ಪರಿಸರ್

ಎೆಂಜಿನಯರ 

3. ಡಿೀಸ್ತಲ್

ಜನರೇಟರ್ ಸ್ತರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ್

ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ. 

ಎಲಾೂ ್ DG್ ಸ್ತರ್ಟ್ಗಳ್

ಔರ್ಟ್ಲ್ಲರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ್ SO2,್ NOx್ ಮತೆ್ತ ್

PM್ನ್ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ. 

-"- ಡಿಜಿ್ಸ್ತರ್ಟಸ ್ ಕಯಾಾ

ಚ್ರಣೆಯ್

ಹಂತ್ದ್

ಉದದ ರ್ಕ್ೂ  

ಪರಿಸರ್

ರ್ವಚ್ಾ  

-"- -"- 

4. ಬೆಾ ಗ್ಸ್ಫಿಲಿ ರ್

ಹೌಸ್್ಗ್ರಗಿ್ ಸಿ್ಟ್ ಕ್್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ 

ಬೆಾ ಗ್ಸ್ಫಿಲಿ ರ್ ಹೌಸ್್ ಸಿ್ಟ್ ಕ್್ನ್

ಔರ್ಟ್ಲ್ಲರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ್ PM್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ. 

-"- ಬೆಾ ಗ್ಸ್ಫಿಲಿ ರ್್ಹೌಸ್್ ಕಯಾಾ

ಚ್ರಣೆಯ್

ಹಂತ್ದ್

ಉದದ ರ್ಕ್ೂ  

-"- -"- -"- 

5. ಹವಾಮಾನಶಾ

ಸೆ ರ 

ಹವಾಮಾನ್ ನಯತಾೆಂಕಗಳ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ. 

-"- ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್

ಆವರಣದಲ್ಲೂ ್

ಸ್ಕಕೆವಾದ್ಸಥ ಳ 

ನರಂತ್ರ

ವಾಗಿ 

ಪರಿಸರ್

ರ್ವಚ್ಾ  

-"- -"- 

6. ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್

ಬೆಂಡರಿಯಲ್ಲೂ ್AAQ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ. 

ಮೂರು್ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲೂ ್ ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್

ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ್ ಆನ್್ಲೈನ್್ /್

ಮೆಾ ನುಯಲ್ AAQ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ. 

-"- ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ್

E,್SE್&್NE್ನಲ್ಲೂ .್ 

KSPCB್

ಅವಶೆ್ ಕತೆಗ

ಳ್ಪಾ ಕರ 

ಪರಿಸರ್

ರ್ವಚ್ಾ  

-"- -"- 

7. ನೀರಿನ್

ಒಳಚ್ರಂಡಿ್

ವೆ ವಸ್ತಥ ಯ್ನವಾಹಣೆ 

ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್್ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೂ ್ಮತೆ್ತ ್

ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ದ್

ನೀರಿನ್ ಹರಿವನುನ ್ ನವಾಹಿಸಲು್

ಚ್ರಂಡಿಗಳನುನ ್ ಕಲಕಲಕೊ ್

ಸವ ಚ್ಾ ಗೊಳಿಸ್ತವುದ್ಯ 

-"- ಸಂಪೂಣಾ್ ಸಸೆ ್

ಒಳಚ್ರಂಡಿ್ಜಾಲ. 

ಪಾ ತ್ತ್

ಮಾನ್ಮಸ

ನ್್ನ್

ಆರಂಭ್

ಮತೆ್ತ ್

ಅೆಂತೆ್ . 

ಯೀಜನೆ

ಯ್ ರ್ವಚ್ಾ ್

(ಪರಿಸರ್

ಘಟಕ) 

ಗುತೆ್ತಗೆರ್ದರ  / 

ಸೇವಾ್

ನವಾಹಣೆ 

-"- 

8. ಸ್ತತೆ್ತವರಿದ್

ಶ್ಬದ  

ಸಸೆ ದ್ ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ್ ಶ್ಬದ ್

ಮಟಿ ಗಳ್ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ 

-"- ಶ್ಬದ ್ ಮಟಿ ದ್

ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣಾ್

ಕಯಾಕಾ ಮದ್

-"- -"- ಮಾಲ್ಲನೆ ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ್

ಏಜೆನಸ  

-"- 



 

 

ಪರಿರ್ರ ರ್ಮಸ್ಥಾ  ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆ / ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಕರ ಮಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದದ 

ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಉಲಿ್ೋಖ 

ಅಾಂದಾಜು್ರ್ಥ ಳ ಕಾಲಮಿತಿ ತಗಿಿಸ್ತವಿ

ಕೆ ವೆಚ್ಾ  

ಸಾಾಂಸಿಥ ಕ್ಜರ್ವಬ್ದದ ರಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ಮೇಲಿಿಚ್ಚರಣೆ 

ಪಾ ಕರ 

9. ಅೆಂತ್ಜಾಲದ್

ಗುಣಮಟಿ ್

ಸ್ಟ್ೆಂಪಾ ರ್ದಯಕ್

ಮಾಲ್ಲನೆ ಕರಕಗಳು 

ಅೆಂತ್ಜಾಲ್ ಗುಣಮಟಿ ದಲ್ಲೂ ನ್

ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ ್ ಯೀಜನೆಯ್

ಅಪ್-ಗೆಾ ೀಡಿಯಂರ್ಟ್ ಮತೆ್ತ ್ ಡೌನ್್

ಗೆಾ ೀಡಿಯಂರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ್

ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

-"- ಅೆಂತ್ಜಾಲ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ್

ಕಯಾಕಾ ಮದ್

ಪಾ ಕರ 

-"- -"- ಮಾಲ್ಲನೆ ್

ಮಾನಟರಿೆಂಗ್ಸ್

ಏಜೆನಸ  

-"- 

10. ಮಣಿ್ಣ ನ್

ಗುಣಮಟಿ ್ -್

ಸ್ಟ್ೆಂಪಾ ರ್ದಯಕ್

ಮಾಲ್ಲನೆ ಕರಕಗಳು 

ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್್ ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ್ ಮಣಿ್ಣ ನ್

ಗುಣಮಟಿ ದ್ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ. 

-"- ಮಣಿ್ಣ ನ್

ಗುಣಮಟಿ ದ್

ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣಾ್

ಕಯಾಕಾ ಮದ್

ಪಾ ಕರ 

-"- -"- -"- -"- 

11. ಘನ್ ತೆಾ ಜೆ ್ /್

ಅಪ್ರಯಕರಿ್ ತೆಾ ಜೆ ್

ಉತಾಾ ದನೆ್ ಮತೆ್ತ ್

ಬಳಕೆ 

ಪಾ ತ್ತ್EMP್ಗೆ್ಅಪ್ರಯಕರಿ್ತೆಾ ಜೆ ್

/್ ಇ-ತೆಾ ಜೆ ್ /್ ಬೆಾ ಟರಿ್ ತೆಾ ಜೆ ಗಳ್

ವಿಲೇವಾರಿ. 

-"- ಪ್ರಾ ಜೆಕಿ್್ಆವರಣ -"- -"- ಪರಿಸರ್

ಇೆಂಜಿನಯರ 

ಹೆಡ್ ESH 

12. ಗಿಾ ೀನ್್್ಬೆಲಿ್ ಗಿಾ ೀನ್್ಬೆಲಿ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ್ ಮತೆ್ತ ್

ನವಾಹಣೆಯ್ ಸರಿಯಾದ್

ಅನುಷ್ಠಠ ನ 

ಯೀಜನೆ್ /್

ಶಾಸನಬದಧ ್

ಅವಶೆ್ ಕತೆಗ

ಳು 

ಗಿಾ ೀನ್್ ಬೆಲಿ್

ಅಭಿವೃದಿಧ ್ಪಾ ದೇಶ್ 

-"- ಯೀಜರ್ನ್

ರ್ವಚ್ಾ ್

(ಪರಿಸರ್

ಘಟಕ) 

ಪರಿಸರ್

ಇೆಂಜಿನಯರ 

-"- 

13. ಹೌಸ್್ಕ್ರೀಪಿೆಂಗ್ಸ ಪಾ ಸೆ್ಟ್ವಿತ್್ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ್ ಕೆಲಸದ್

ಸಥ ಳದ್ಶುಚಿತ್ವ . 

-"- ಪ್ರೂ ೆಂರ್ಟ್ನ್ ಎಲಾೂ ್

ಘಟಕಗಳು. 

-"- -"- ಉಸೆ್ತವಾರಿ್

ಅೆಂಗಡಿ್ಮಟಿ  

-"- 

14. ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ-

ಆರ್ಥಾಕ್ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಸಮುರ್ದಯದೆಂದಿಗೆ್

ರಚ್ರ್ನತಿ್ ಕ್ ಸಂವಾದಗಳು್

ಕೈಗೊೆಂಡ್ ಕಾ ಮಗಳನುನ ್ ಪಾ ಸ್ಟ್ರ್

ಮಾಡಲು್ ಮತೆ್ತ ್ ಪಾ ದೇಶ್ದ್

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ್ ಒಟಿ್ಟ ರೆ್ ಸ್ತಧಾರಣೆಗೆ್

ಸಲಹೆಗಳನುನ ್

-"- ಮಧೆ ಸಥ ಗ್ರರರು -"- -"- ಸಿಎಸ್ಆರ್

ಘಟಕ್ /್

ಮಾನವ್

ಸಂಪನಿ್ಮಲ 

ಎೆಂಡಿ 



 

 

ಪರಿರ್ರ ರ್ಮಸ್ಥಾ  ತಗಿಿಸ್ತವಿಕೆ / ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಕರ ಮಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದದ 

ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಉಲಿ್ೋಖ 

ಅಾಂದಾಜು್ರ್ಥ ಳ ಕಾಲಮಿತಿ ತಗಿಿಸ್ತವಿ

ಕೆ ವೆಚ್ಾ  

ಸಾಾಂಸಿಥ ಕ್ಜರ್ವಬ್ದದ ರಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ಮೇಲಿಿಚ್ಚರಣೆ 

ಹೊರಹೊಮಿ್ಮ ಸಲು. 

ಸ್ಕಚ್ನೆ: EMP = ಪರಿಸರ ನವಾಹಣಾ ಯೀಜನೆ, CSR ಘಟಕ: ಕಪಾರೇರ್ಟ ಸ್ಟ್ಮಾಜಿಕ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಗುರಿಗಳನುನ  ಕಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸಲು 

ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೂ  ಘಟಕವನುನ  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ; PM10 & PM2.5 = 10µ & 2.5µ ಗ್ರತ್ಾ ದ ಪಟ್ಟಾಕೆು ಲೇರ್ಟ ಮೆಾ ಟರ, SO2 = ಸಲಫ ರ-ಡೈ-ಆಕೆಸ ೈಡ, NOx = 

ನೈಟಾ ೀಜನ್ ಆಕೆಸ ೈಡ 


