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ಪ್ರಿಚಯ
ಕರ್ನಾಟಕವು ಸುಮನರು 300 ಕಿ.ಮೀ. ಸಮುದ್ರ ಕರನವಳಿಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿದ್ುು ಹ ೀರಳವನದ್ ಸಮುದ್ರ ಸೊಂಪತ್ತನ್ುು
ಹ ೊಂದಿದ . ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ (ದ್.ಕ.), ಉಡುಪಿ ಮತ್ುತ ಉತ್ತರ ಕನ್ುಡ (ಉ.ಕ.) ಎೊಂಬ ಮ ರು ಜಿಲ್ ೆಗಳು
ಕರನವಳಿಯುದ್ುಕ ೂ ಹರಡಿದ . ಕರನಳಿಯುದ್ುಕ ೂ ಒಟುು 28 ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಕ ೀೊಂದ್ರಗಳಿದ್ುರ
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ಕ ೀೊಂದ್ರಗಳು ಮನತ್ರ ಸಣಣ ಗನತ್ರದ್ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರುಗಳನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹ ೊಂದಿವ . ಮೊಂಗಳೂರು, ಮಲ್ ೆ,
ಗೊಂಗ ಳಿಿ, ಹ ರ್ನುವರ ಮತ್ುತ ಕನರನವನರ ಈ 5 ಅಭಿವೃದಿಿ ಹ ೊಂದಿದ್ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರುಗಳನಗಿವ .
ಪರಸುತತ್ ಖ ೀಣಿ ಮತ್ುತ ದಿಶ ರ್ನಾಗ್ ಅವರಿಗ ಸ ೀರಿದ್ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬ ೀಟುಗಳು ಯನವುದ ೀ ನಿಲುಗಡ
ತ್ೊಂಗುದನಣ ಮತ್ುತ ಶ ೀಖರಣ ಮನಡುವ ವಯವಸ ೆ ಇಲೆದ ಕನಯನಾಚರಣ ನ್ಡ ಸುತ್ತತವ . 2011ರಲ್ಲೆ ನಿಮಾಸಿದ್
ಒೊಂದ್ು ಬೊಂದ್ರು ಕನಪುವಿನ್ ಹ ರತನಗಿ ಪರಸುತತ್ ನಿಲುಗಡ ಗ , ಶ ೀಖರಣ ಗ , ಸಜ್ುುಗ ಳಿಸುವಿಕ ಗ ಮತ್ುತ
ಯನೊಂತ್ತರೀಕೃತ್ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ ಸಲಕರಣ ಗಳ ದ್ುರಸಿೆಗನಗಿ ಯನವುದ ೀ ವಯವಸ ೆ ಇರುವುದಿಲೆ . ಬೊಂದ್ರುಗಳು
ತ ರ ದ್ ಪರದ ೀಶವನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವುದ್ರಿೊಂದ್ ನಿೀರನ್ ಅಲ್ ಗಳಿೊಂದನಗಿ ಮೀನ್ುಗನರರು ತನವು ಹಿಡಿದ್ ಮೀನ್ುಗಳನ್ುು
ತ್ೊಂದ್ು ಇಳಿಸಿ ಶ ೀಖರಿಸಲು ಕಷ್ಠಪಡುತ್ತತದನುರ .
ಆದ್ುದ್ರಿೊಂದ್,

ಬ ಳೊಂಬನರ

ಗನರಮದ್ಲ್ಲೆ

ಹಿನಿುೀರಿನ್

ಮೀನ್ುಗನರಿಕ

ತ್ೊಂಗುದನಣವನ್ುು

ನಿಮಾಸಲು

ಯೀಜಿಸಲ್ನಗಿದ್ುು ಇದ್ು ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ ಬ ೀಟುಗಳ ಕನಯನಾಚರಣ ಸನಮರ್ಥಯಾವನ್ುು ಹ ಚ್ಚಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತ
ಬ ಳೊಂಬನರಿನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮೀನ್ುಗನರರ ಜಿೀವನ್ ಮಟುವನ್ುು ಸುಧನರಿಸುವುದ್ು ಎೊಂದ್ು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ನಗಿದ .
ಬ ಳೊಂಬನರ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರಿನ್ಲ್ಲೆ ಯೀಜಿತ್ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಿೊಂದ್ ಆಗಬಹುದನದ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣನಮಗಳ
ಅೊಂದನಜಿಸುವಿಕ ಗನಗಿ ಎನ್ಎಬಿಇಟಿ-ಕ ಯಸಿಟಿಯಲ್ಲೆ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಮನ್ುಣ ಪಡ ದಿರುವ ಎಸಿಿ ಎನಿಿರ ೀ ಲ್ನಯಬ್ಸ್
ಮತ್ುತ ಕನ್್ಲ್ ುೊಂಟ್ಸ್ ಇವರಿಗ ವಹಿಸಲ್ನಗಿದ . ರನಜ್ಯಮಟುದ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣನಮಗಳ ಅೊಂದನಜಿಸುವಿಕ ಯ
ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಯೀಜಿತ್ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಯೀಜ್ರ್ ಯನ್ುು ಮತ್ುತ ಕ ಲಸದ್ ಉಲ್ ೀೆ ಖಕ ೂ ತ್ನ್ು ಆದ ೀಶ
ಸೊಂಖ ೈ.ಎಸ್ಇಐಎಎ 36 ಐಎನ್ ಡಿ 2018 ದಿರ್ನೊಂಕ 02.07.2019ರೊಂದ್ು ಒಪಿೆಗ ನಿೀಡಿದ . ಚಳಿಗನಲದ್
ಋತ್ುಮನನ್ದ್ಲ್ಲೆ (ಡಿಸ ೊಂಬರ್ 2019 ರಿೊಂದ್ ಫ ಬರವರಿ 2020ರವರ ಗ ) ಪ್ನರರ್ಥಮಕ ಸಮೀಕ್ಷ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ುು ಮತ್ುತ
ತ್ಳಮಟುದ್ ಮನಹಿತ್ತಯ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಮನಡಲ್ನಗಿದ .
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ಸಥಳ ಮತ್ುತ ಪ್ರರ್ಲೋಶಿಸುವಿಕಲ
ಯೀಜಿತ್ ಹಿನಿುೀರು ಮತ್ುತ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ತ್ುೊಂಗುದನಣದ್ ನಿಮನಾಣವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ುಡ
ಜಿಲ್ ೆಯ ಅೊಂಕ ೀಲ್ನ ತನಲ ೆಕಿನ್ ಬ ಳೊಂಬನರು ಗನರಮದ್ಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷನೊಂಶ

14°37'59"ಎನ್ ಮತ್ುತ ರ ೀಖನೊಂಶ

74°17'4"ಇ. 2011ರಲ್ಲೆ ನಿಮಾಸಿದ್ ಒೊಂದ್ು ಬೊಂದ್ರು ಕನಪುವಿನ್ ಹ ರತನಗಿ ಪರಸುತತ್ ನಿಲುಗಡ ಗ , ಶ ೀಖರಣ ಗ ,
ಸಜ್ುುಗ ಳಿಸುವಿಕ ಗ ಮತ್ುತ ಯನೊಂತ್ತರೀಕೃತ್ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ ಸಲಕರಣ ಗಳ ದ್ುರಸಿೆಗನಗಿ ಯನವುದ ೀ ವಯವಸ ೆ
ಇರುವುದಿಲೆ. ಹಿನಿುೀರಿನ್ ರಚರ್ ಯನ್ುು ಹನಲ್ಲ ಬೊಂದ್ರಿನ್ ಉತ್ತರಕ ೂ ನಿಮಾಸಲು ಮತ್ುತ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ
ತ್ೊಂಗುದನಣವನ್ುು ದ್ಕ್ಷಿೀಣಕ ೂ ನಿಮಾಸಲು ಯೀಜಿಸಲ್ನಗಿದ . ಬೊಂದ್ರು ಕ ೀೊಂದ್ರದ್ 10ಕಿ.ಮೀ. ವನಯಪಿತಯ
ಬನಹನಯಕನಶ ನ್ಕನಶ ಯನ್ುು ಚ್ಚತ್ರ 1ರಲ್ಲೆ ನಿೀಡಿದ .

ಚಿತ್ರ. 1: ಯೋಜಿತ್ ಪ್ರದಲೋಶದ 10 ಕಿ.ಮೋ. ರ್ನಯಪಿತಯ ಬನಹ್ನಯಕನಶ ನ್ಕನಶಲ
ಸೆಳವು ಜಿಲ್ನೆ ಕ ೀೊಂದ್ರವನದ್ ಕನರನವನರ ಪಟುಣದಿೊಂದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಕ ೂ 35ಕಿ.ಮೀ. ದ್ ರದ್ಲ್ಲೆದ . ಅೊಂಕ ೀಲ್ನ ರ ೈಲ್ ಿ
ನಿಲ್ನುಣವು ಹತ್ತತರದ್ ರ ೈಲ್ ಿ ನಿಲ್ನುಣವನಗಿದ್ುು, ಮೊಂಗಳೂರಿನಿೊಂದ್ ಮುೊಂಬ ೈಗ ಹ ೀಗುವ (ಕ ೊಂಕಣ ರ ೈಲ್ ಿ
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ಮನಗಾ) ದ್ಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ರ ೈಲ್ ಿಯನಗಿದ . ಸೆಳದಿೊಂದ್ 4.28 ಕಿ.ಮೀ. ದ್ ರದ್ಲ್ಲೆ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ ದನುರಿ ಎನ್ ಹ ಚ್-66
ಹನದ್ು ಹ ೀಗುತ್ತದ .

ಹ್ಲಚ್ ಟಿಎಲ್ ಮತ್ುತ ಎಲ್ ಟಿಎಲ್ ಗಡಿ ವಿಂಗಡಣಲ
ಕರನವಳಿ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ವಲಯ (ಸಿಆರ್ ಜ್ಡ್) ಅಧಿಸ ಚರ್ 2011 ರ ಪರಕನರ ಹ ಚ್ ಟಿಎಲ್ ಮತ್ುತ ಎಲ್ ಟಿಎಲ್ ನ್
ಗಡಿವಿೊಂಗಡಣ ಯಲ್ಲೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ೊಂದಿಗ ಮನಡಬ ೀಕನಗುತ್ತದ . ಯೀಜ್ರ್ ಯು ಸಿಆರ್ ಜ್ಡ್-1, ಸಿಆರ್
ಜ್ಡ್-3 ಮತ್ುತ ಸಿಆರ್ ಜ್ಡ್-4 ವಿಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಬರುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಸಿಆರ್ ಜ್ಡ್ ಅಧಿಸ ಚರ್ ಪರಕನರ ಯೀಜಿತ್
ಚಟುವಟಿಕ ಗ ಒಪಿೆಗ ಇದ .

ಯೋಜ್ರ್ನ ಚಟುವಟಿಕಲಗಳು
ಬ ಳೊಂಬನರನ್ಲ್ಲೆ ಹನಲ್ಲ ಬೊಂದ್ರು 255 ಮೀ. ಉದ್ುವಿದ್ುು, ನಿಲುಗಡ ಗ , ಮೀನ್ು ಶ ೀಖರಣ ಗ , ಸಜ್ುುಗ ಳಿಸುವಿಕ ಗ
ಮತ್ುತ ಯನೊಂತ್ತರೀಕೃತ್ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ ಸಲಕರಣ ಗಳ ದ್ುರಸಿೆಗನಗಿ ಸರಿಯನದ್ ವಯವಸ ೆ ಇಲೆದಿರುವ ಕನರಣ
ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಪರದ ೀಶವನ್ುು ವಿಸತರಣ ಮನಡಿ ಸನಮನಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿಯನ್ುು ಹ ೊಂದ್ಲು ಉದ ುೀಶ್ಚಸಲ್ನಗಿದ .
ಬೊಂದ್ರು ವಿಶನಲವನದ್ ಸಮುದ್ರದ್ಲ್ಲೆ ಇರುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಹ ಚ್ಚಿದ್ ಉಬಬರ-ಇಳಿತ್ಗಳಿೊಂದನಗಿ ಮೀನ್ುಗನರರು
ಬ ೀಟುಗಳ ದ್ಡ ಸ ೀರುವಿಕ , ತ್ೊಂಗುವಿಕ ಗ ಮತ್ುತ ಮೀನ್ುಗಳ ಶ ೀಖರಣ ಗ ಕಷ್ುಪಡುತ್ತತರುವರು. ಆದ್ುದ್ರಿೊಂದ್,
ಬ ಳೊಂಬನರನ್ಲ್ಲೆ ಮೀನ್ಗನರಿಕ ತ್ೊಂಗುದನಣ ಕ ೀೊಂದ್ರ ನಿಮನಾಣಕ ೂ ಯೀಜಿಸಲ್ನಗಿದ . ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ 130
ಬ ೀಟುಗಳು ಬೊಂದ್ು ನಿಲೆಲು ಸೆಳನವಕನಶ ಮತ್ುತ ಸ ಕತ ವಯವಸ ೆ ಇರುವೊಂತ ಮನಡಲು ಮೀನ್ುಗನರಿಕ
ಬೊಂದ್ರನ್ುು ಸಿದ್ಿಗ ಳಿಸಲು ಯೀಜಿಸಲ್ನಗಿದ .

ಬಂದರು ವಿರ್ನಯಸದ ವಿವರಗಳು
13ಮೀ ಉದ್ುದ್ 30 ಬ ೀಟುಗಳು, 18ಮೀ. ಉದ್ುದ್ 20 ಬ ೀಟುಗಳು ಸ ೀರಿದ್ೊಂತ ಬೊಂದ್ರಿನ್ಲ್ಲೆ 50 ಯನೊಂತ್ತರೀಕೃತ್
ಬ ೀಟುಗಳು ಮತ್ುತ 80 ಪ್ನೆಸಿುಕ್ ಪ್ ೈಬರ್ (ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ) ಬ ೀಟುಗಳು ಬೊಂದ್ು ನಿಲೆಲು ಸೆಳನವಕನಶ
ಇರುವೊಂತ

ಬೊಂದ್ರನ್ುು

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಪಡಿಸಲು

ವಿರ್ನಯಸಗ ಳಿಸಲ್ನಗಿದ .

ಬೊಂದ್ರನ್ುು

ಉಪಯೀಗಿಸುವ
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ

ಹಿನ್ನೋರು ಮತ್ುತ ಮೋನ್ು ತ್ಂಗುದನಣ ಕಲೋಂದರದ ನ್ರ್ನಾಣ ರ್ನಡಲ್ು ಪ್ರಸ್ನತಪಿತ್ ಯೋಜ್ರ್ಲಯ ಬಗಲೆ ಪ್ರಿಸರ

ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಪ್ರಿಣನಮಗಳ ಅಂದನಜಿಸುವಿಕಲಯ ಕರಡು ವರದಿ

ಬ ೀಟುಗಳು, ಅವುಗಳ ಉದ್ು, ವನಷ್ಟ್ಾಕ ತ್ೊಂಗುವಿಕ , ಪರತ್ತ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಪರಯನಣದ್ ಸರದಿಯ ಅವಧಿ,
ಇತನಯದಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕಲ ೋಷ್ಠಕ 1ರಲ್ಲೆ ಕ ಳಗ ಕ ಡಲ್ನಗಿದ .
ಕಲ ೋಷ್ಠಕ 1: ವಿರ್ನಯಸದ ದತನತಂಶ
ಒಟುಟ ಉದಾ

ಬಲ ೋಟುಗಳ

ರ್ನರ್ಷಾಕ

ಮೋನ್ುಗನರಿಕಲ

ಮೋನ್ುಗನರಿಕಲ

ವಿಶನರಂತಿ

ಮೋನ್ುಗನರಿಕಲ

ಪ್ರತಿ

ಪ್ರತಿ

(ಮೋ.)

ಸಂಖಲೈ

ಸರನಸರಿ

ಋತ್ುರ್ನನ್ದ

ದಿನ್ಗಳು

ದಿನ್ಗಳು

ಸರದಿಯ

ಸರದಿಯ

ಬಲ ೋಟಿನ್

ಬಲ ೋಟುಗಳ

ದಿನ್ಗಳು

ಸಂಖಲೈ

ಅವಧಿ

ನ್ಲ್ುಗಡಲ

ನ್ಲ್ುಗಡಲ (ಕಲ.ಜಿ.)

(ಕಲ.ಜಿ.)

10
(ಎಫ್ಆಪಿಾ)

80

15,000

150

270

90

150

1

100

13 (ಟಿ)

30

60,000

200

270

90

50

4

1200

18 (ಪಿಎಸ್)

20

300,000

270

270

90

200

1

1500

ಸ ಚರ್ಲ: ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ: ಫಲೈಬರ್ ರಿಇರ್ಲ ್ೊಪ್ೂಸ್ಲಸ್ ಪ್ನೆಸಿಟಕ್ಸ ಬಲ ೋಟು, ಟಿ: ಟ್ನರಲರ್, ಪಿಎಸ್: ಪಸಾಸಿೀನ್ಸಾ ಮ ಲ:

ಯೀಜ್ರ್ನ ಡಿಪಿಅರ್

ಬಂದರು ಬಲ ೋಗುಣಿ ಆಳ
ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬ ೀಟುಗಳ ಪ್ನತ ರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳ 2.75ಮೀ. ಬೊಂದ್ರು ಸೆಳದ್ಲ್ಲೆ ಸರನಸರಿ ಆಳ +0.36ಮೀ.
ಇರುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಬೊಂದ್ರು ಬ ೀಗುಣಿ ಆಳವನ್ುು ರ್ ಲಮಟುದಿೊಂದ್ -2.5ಮೀ. ಗ ಅಗ ದ್ು ತ ಗ ದ್ು ನಿಮಾಸಲು
ಯೀಜಿಸಲ್ನಗಿದ . ಇದ್ರಿೊಂದನಗಿ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬ ೀಟುಗಳ ಆಳಕಿೂೊಂತ್ ಕ ಳಗ 1.02 ಮೀ ಸೆಳನವಕನಶ
ದ ರ ಯಲ್ಲದ್ುು

ಮುೊಂದ

ತ್ಳದ್ಲ್ಲೆ

ಹ ಳು

ತ್ುೊಂಬುವಿಕ ,

ಗುಡ ೆಗಟುುವಿಕ ,

ಮುೊಂತನದ್

ಸಮಸಯತ ಗಳು

ಎದ್ುರನಗದ್ೊಂತ ನಿಮಾಸಲು ಯೀಜಿಸಲ್ನಗಿದ .

ಮೋನ್ುಗನರಿಕಲ ಬಂದರು ಬಡನವಣಲ
ಕಷ್ುದ್ ಹವನಮನನ್ದ್ ಸೊಂದ್ರ್ಾದ್ಲ್ಲೆ ಎಲ್ನೆ ಬ ೀಟುಗಳಿಗ ಬೊಂದ್ರಿನ್ ಒಳಗ ನಿಲುಗಡ ಗನಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಮನಣದ್
ರಕ್ಷಣ ಕ ಡುವ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲೆ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದಿರಿನ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯನ್ುು ವಿರ್ನಯಸಗ ಳಿಸಲ್ನಗಿದ . ದ್ಕ್ಷಿಣದ್
ತ್ುದಿಯಲ್ಲೆ (ಕುಸುಲ್ ದಿವನ ಗುಡೆ) ಗುಡೆವು ರ್ ೈಸಗಿಾಕವನಗಿ ತ್ಡ ಗ ೀಡ ಯೊಂತ ಇರುವುದ್ರಿೊಂದ್, ಅದ್ರ ಉತ್ತರ
ಭನಗದ್ಲ್ಲೆ 1060 ಮೀ ಉದ್ುದ್ ಹಿನಿುೀರಿನ್ ತ್ೊಂಗುದನಣವನ್ುು ವಿರ್ನಯಸಗ ಳಿಸಲ್ನಗಿದ .
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಬೊಂದ್ರು ಹಿನಿುೀರು ತ್ುೊಂಗುದನಣ, ಬೊಂದ್ರು ಕಟ್ ು, ಸಮುದ್ರ ಕಿರ್ನರ ನಿಲುಗಡ ಪರದ ೀಶಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ೀ ಕಡಲ
ತ್ತೀರದ್ ಮ ಲ ಸೌಕಯಾಗಳನ್ುು ಪ್ನರೊಂಪರಿಕ 350 ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬ ೀಟುಗಳಿಗನಗಿ ಬೊಂದ್ರು ಬಡನವಣ ಯನ್ುು
ನಿಮಾಸಲ್ನಗುತ್ತದ . ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರು ಬಡನವಣ ಯಲ್ಲೆ ಲರ್ಯವನಗುವ ಮುಖಯ ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಇೊಂತ್ತವ :
ನಿೀರಿಗ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳು
1.

ಉತ್ತರದ್ ಹಿನಿುೀರು ತನಣ – 1,060 ಮೀ.

2. ಬೊಂದ್ರು ತ್ೊಂಗುದನಣ ಕಟ್ ು – 80 ಮೀ.
3. ಸಜ್ುುಗ ಳಿಸುವಿಕ ಕಟ್ ು – 40 ಮೀ.
4. ದ್ುರಸಿೆ ಕಟ್ ು – 40 ಮೀ.
5. ಹ ಳ ತ್ುತವುದ್ು
6. ಬನಹಯಲೊಂಕನರ (ರಿವಿಟ್ಸ ಮೊಂಟ್ಸ)

ರ್ ಮ ಮೀಲ್ಲನ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳು
1.

ಸುಧನರಿತ್ ಪರದ ೀಶ (ರಿಕೆಮೀಷ್ನ್)

2. ಯನೊಂತ್ತರೀಕೃತ್ ಮತ್ುತ ಫ ೈಬರ್ ಪ್ನೆಸಿುಕ್ ಬ ೀಟುಗಳಿಗ ಮೀನ್ುಗಳ ಹರನಜ್ು ಹನಕುವ ಪರದ ೀಶ
3. ಆರ್ ಸಿ ಇಳಿಜನರು ಘಟಿು ಪರದ ೀಶ
4. ಆಡಳಿತ್ ಕಛ ೀರಿ
5. ಬ ೀಟುಗಳ ನಿಲುಗಡ ಮತ್ುತ ದ್ುರಸಿೆ ಮನಡುವ ಪರದ ೀಶ
6. ಬ ೀಟುಗಳ ದ್ುರಸಿೆ ಮಳಿಗ ಗಳು
7. ಮೀನ್ುಗನರರ ತ್ೊಂಗು ಶ ಡುೆಗಳು
8. ಸನಮನನ್ಯ ಶ ಡುೆಗಳು
9. ಮೀನ್ುಗನರರ ವಿಶನರೊಂತ್ತ ಶ ಡುೆಗಳ
10. ಉಪ್ನಹನರ ರ ಸ ುೀರ ೊಂಟು
11. ಪಡಸನಲ್
12. ಕನೊಂಪ್ೌೊಂಡ್ ಗ ೀಡ
13. ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಶೌಚನಲಯ
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

14. ಒಳನೊಂಗಣ ರಸ ತ ಸೊಂಪಕಾಜನಲ
15. ಶುದ್ಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಪೂರ ೈಕ ಮತ್ುತ ವಿತ್ರಣನ ವಯವಸ ೆ
16. ರ ೀಡಿಯೀ ಸೊಂವಹನ್ ಗ ೀಪುರ
17. ಚರೊಂಡಿ, ಒಳಚರೊಂಡಿ ವಯವಸ ೆ ಸ ೀರಿದ್ೊಂತ , ಉಬುಬ ತ ೈಲ ಬ ೀಪಾಡಿಸುವುದ್ು, ಬ ೀಟುಗಳಿಗ ಉಪಯೀಗಿಸಿದ್
ತ ೈಲವನ್ುು ಸೊಂಗರಹಿಸುವ ಶ ಡುೆಗಳು, ವಿಷ್ಕನರಿ ಕಸವನ್ುು ಸೊಂಗರಹಿಸುವ ಶ ಡುೆಗಳು, ದ್ರವತನಯಜ್ಯ ಸೊಂಸೂರಣನ
ಘಟಕ, ಇತನಯದಿ ಸ ೀರಿದ್ೊಂತ ಘನ್, ದ್ರವ ಮತ್ುತ ವಿಷ್ಕನರಿ ಕಸಗಳನ್ುು ವಿಲ್ ವನರಿ ಮನಡುವ ವಯವಸ ೆ.
18. ವಿದ್ುಯತ್ತತ ಉಪ-ಕ ೀೊಂದ್ರ, ಎತ್ತರದ್ ಗ ೀಪುರ ಲ್ ೈಟುಗಳು, ಬಿೀದಿ ದಿೀಪಗಳು, ಇತನಯದಿ ಸ ೀರಿದ್ೊಂತ ಒಳನೊಂಗಣ
ವಿದ್ುಯತ್ತತ ಸೊಂಪಕಾ ಮತ್ುತ ವಿತ್ರಣ ವಯವಸ ೆ
19. ಎತ್ತರದ್ ಕನಪ್ೌೊಂಡ್ ಗ ೀಡ ಮತ್ುತ ರ್ದ್ರತನ ಸಿಬಬೊಂದಿ ಕಛ ೀರಿ, ಇತನಯದಿ ಸ ೀರಿದ್ೊಂತ ಬೊಂದ್ರು ರ್ದ್ರತನ ವಯವಸ ೆ.
20. ರ್ೌಕನಯನನ್ಕ ೂ ಸಹನಯಕವನಗಿ ತ ೀಲುವೊಂತ ಮನಡುವ ವಸುತಗಳು ಮತ್ುತ ಹಗುರವನದ್ ತ್ಲ್ ಗುರುತ್ುಗಳು
21. ಬೊಂದ್ರು ಬಡನವಣ ಯ ಸೊಂಕಿೀಣಾದ್ಲ್ಲೆ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸೌಲಯರ್ಯ ಪರದ ೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಮಳಿಗ ಗಳಿಗನಗಿ ಮತ್ುತ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ
ಕನಖನಾರ್ ಗಳಿಗನಗಿ ಖನಲ್ಲ ನಿವ ೀಶನ್ಗಳು
22. ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಮತ್ುತ ರ್ ಹ ದಿಕ ಗಳು

ಯೋಜ್ರ್ನ ಉಪ್ಯುಕತತಲಗಳು ಮತ್ುತ ಅವಶಯಕ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ಗಳು
ಭ ಮಯ ಅವಶಯಕತಲ
ಉದ ುೀಶ್ಚತ್ ಯೀಜ್ರ್ ಯು 4500 ಚದ್ರ ಮೀಟರಿನ್ಲ್ಲೆ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ತ್ೊಂಗುದನಣದ್ ವಿವಿಧ ಸೌಲರ್ಯಗಳನ್ುು
ಒಳಗ ೊಂಡೊಂತ ಬೊಂದ್ರಿನ್ ನಿಮನಾಣ ಕನಯಾದ್ ಕನಮಗನರಿಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡಿದ .

ನ್ೋರಿನ್ ಅವಶಯಕತಲ
ಕನಮಗನರಿ ನ್ಡ ಯುವ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಗೃಹಬಳಕ ಗನಗಿ ದಿನ್ಕ ೂ 5 ಕಿಲ್ ೀ ಲ್ಲೀಟರು ಮತ್ುತ ನಿಮನಾಣ
ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗನಗಿ ದಿನ್ಕ ೂ 50 ಕಿಲ್ ೀ ಲ್ಲೀಟರು ನಿೀರಿನ್ ಅವಶಯಕತ ಇದ . ಕನಮಗನರಿ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಉೊಂಟ್ನದ್
ಕಲುಷ್ಟ್ತ್ ನಿೀರನ್ುು ಇೊಂಗು ಗುೊಂಡಿ ಮತ್ುತ ಸ ಪಿುಕ್ ಟ್ನಯೊಂಕ್ ವಯವಸ ೆಯ ಮ ಲಕ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗುತ್ತದ .
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ಕನಯನಾಚರಣ

ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಗೃಹಬಳಕ ಗನಗಿ, ಮೀನ್ುಗಳನ್ುು ತ ಳ ಯಲು, ಶುಚ್ಚಗ ಳಿಸಲು, ಮೊಂಜ್ುಗಡ ೆ

ಮನಡಲು, ಬ ೊಂಕಿ ನ್ೊಂದಿಸಲು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ೀ ಉಪಯೀಗಗಳಿಗನಗಿ ದಿನ್ವೊಂದ್ಕ ೂ 170 ಕಿಲ್ ೀ ಲ್ಲೀಟರು ನಿೀರಿನ್
ಅವಶಯಕತ ಇದ . ಒಟುು ಅವಶಯಕ 170 ಕಿಲ್ ೀ ಲ್ಲೀಟರಿನ್ಲ್ಲೆ 70 ಕಿಲ್ ೀ ಲ್ಲೀಟರು ಸಿಹಿ ನಿೀರು ಮತ್ುತ 100 ಕಿಲ್ ೀ
ಲ್ಲೀಟರು ಸಮುದ್ರ ನಿೀರು ಬ ೀಕನಗಿದ . ಅವಶಯಕ ಸಿಹಿ ನಿೀರು ಪೊಂಚನಯತ್ತನ್ ನಿೀರು ಪೂರ ೈಕ ವಯವಸ ೆಯಡಿ
ದ ರ ಯುವುದ್ು.

ವಿದುಯತ್ತತ ಮತ್ುತ ತಲೈಲ್ದ ಅವಶಯಕತಲ
ಹುಬಬಳಿಿ ವಿದ್ುಯತ್ತತ ಸರಬರನಜ್ು ಕೊಂಪನಿ (ಹ ಸನೂೊಂ) ವತ್ತಯೊಂದ್ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರಿನ್ ಬಡನವಣ ಯಲ್ಲೆ ವಿದ್ುಯತ್ತತ
ಸೊಂಪಕಾ, ಹರಿವು, ಸನಮನನ್ಯ ಬ ಳಕು ಮತ್ುತ 11 ಕ ವಿಎ ವಿದ್ುಯತ್ತತ ಉಪ-ಕ ೀೊಂದ್ರವನ್ುು ಪ್ನರರೊಂಭಿಸಲು
ಅವಕನಶವನ್ುು ಮನಡಲ್ನಗಿದ . 2*125ಕ ವಿಎಯ ಡಿಸ ಲ್ ಜ್ನ್ರ ೀಟರ್ ಸ ಟುನ್ುು ವಿದ್ುಯತ್ತತ ಕಡಿತ್ದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ
ಬಳಸಿಕ ಳಿಲು ವಯವಸ ೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದ . ಡಿಸ ಲ್ ಜ್ನ್ರ ೀಟರ್ ಸ ಟುನ್ುು ಕನಯನಾಚರಣ ಗ ಳಿಸಲು ಅೊಂದನಜ್ು
ದಿನ್ಕ ೂ 300 ಲ್ಲೀ ಹ ೈ ಸಿೆೀಡ್ ಡಿೀಸ ಲ್ (ಹ ಚ್ ಎಸ್ ಡಿ) ತ ೈಲದ್ ಅವಶಯಕತ ಇದ .

ರ್ನನ್ವಶಕಿತಯ ಅವಶಯಕತಲ
ನಿಮನಾಣದ್ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಕೌಶಲಯ ಹ ೊಂದಿದ್ವರು ಮತ್ುತ ಕೌಶಲ್ ಯೀತ್ರ ಜ್ನ್ರು ಸ ೀರಿದ್ೊಂತ ಸುಮನರು 100
ಜ್ನ್ರಿಗ ರ್ ೀರವನಗಿ ಮತ್ುತ ಪರ ೀಕ್ಷವನಗಿ ಉದ ಯೀಗವಕನಶವನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಬಹುದ ೊಂದ್ು ಅೊಂದನಜಿಸಲ್ನಗಿದ .
ಕನಯನಾಚರಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಸುಮನರು 500 ಜ್ನ್ರಿಗ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರಿನ್ಲ್ಲೆ ರ್ ೀರವನಗಿ ಉದ ಯೀಗ
ದ ರ ಯುವುದ ೊಂದ್ು ಅೊಂದನಜಿಸಿದ . ಇದ್ರ ಹ ರತನಗಿ ಮೀನ್ುಗನರರು ಮತ್ುತ ಇತ್ರರು ಪರ ೀಕ್ಷವನಗಿ
ಉದ ಯೀಗವನ್ುು ಪಡ ದ್ು ಯೀಜ್ರ್ ಯ ಪರಯೀಜ್ನ್ ಪಡ ಯುವರು ಎೊಂದ್ು ಅೊಂದನಜಿಸಿದ .

ತ್ಳಮಟಟದ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಸಿಥತಿ
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ತ್ಳಮಟುದ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಸಿೆತ್ತಯ ಅಧಯಯನ್ವು ಹನಲ್ಲ ಇರುವೊಂತ್ಹ ಪರಿಸರ ಸಿೆತ್ತಗತ್ತಗಳನ್ುು ಮತ್ುತ ಅದ್ರ
ಸ ಕ್ಷಮ ಪರಿಸರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ತ್ತಳಿಯಲು ಸಹಕನರಿಯನಗಿದ . ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಮತ್ುತ ಯೀಜ್ರ್ನ
ಪರದ ೀಶದ್ ಸುತ್ತಲ್ಲನ್ 10 ಕಿ.ಮೀ. ವನಯಪಿತಯಲ್ಲೆ ಇರುವ ಭೌತ್ತಕ, ಜ ೈವಿಕ ಮತ್ುತ ಸನಮನಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸರ
ಪರಿಸಿೆತ್ತಯನ್ುು ತ್ಳಮಟುದ್ ಪ್ನರರ್ಥಮಕ ಸಮೀಕ್ಷ ಯೊಂದ್ ಕೊಂಡುಕ ಳಿಲ್ನಗಿದ .

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಿಸರ

ಹರ್ನರ್ನನ್ ಮತ್ುತ ಪ್ವನ್ಶನಸರ
ಕ ಪೆನಿುನ್ ಹವನಮನನ್ ವಲಯದ್ ವಗಿೀಾಕರಣದ್ ಪರಕನರ ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶವು ತ ೀವದ್ ಉಪ-ಉಷ್ಣವಲಯ
ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆದ . ಚಳಿಗನಲ ಮತ್ುತ ಆರೊಂರ್ದ್ ಬ ೀಸಿಗ ಯ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲೆ ಹ ಚುಿ. ಬ ೀಸಿಗ ಯಲ್ಲೆ ಬಿಸಿಗನಳಿಯ ಜ ತ ಗ
ಸ ಕ ಹ ಚುಿ. ಸ ಪ್ ುೊಂಬರಿನಿೊಂದ್ ಡಿಸ ೊಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಮಳ ಗನಲ ಮುಗಿಯುತ್ತದ . ಗನಳಿಯ ವ ೀಗ ಹ ಚುಿ ಮತ್ುತ
ಎಲ್ನೆ ತ್ತೊಂಗಳುಗಳಲ್ಲೆ 1.28 ರಿೊಂದ್ 3.94 ಮೀ/ಸ . ವ ೀಗವನ್ುು ಹ ೊಂದಿದ . ಬ ೀಸಿಗ ಯಲ್ಲೆ ಗನಳಿಯ ವ ೀಗ ಹ ಚ್ಚಿದ
ಎೊಂದ್ು ದನಖಲ್ನಗಿದ , ಮಳ ಹನಗ

ಚಳಿಗನಲಗಳಲ್ಲೆ ಗನಳಿಯ ವ ೀಗ ಸಿಲೆ ಕಡಿಮ. ಒಟ್ನುರ ವನಯುವಯ

ಕಡ ಯೊಂದ್ ಗನಳಿಯು ವಷ್ಾ ಪೂಣಾ ಬರುತ್ತತರುವುದ್ು.

ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ
ಸುತ್ತಲು ಆವರಿಸಿರುವ ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟುವನ್ುು ಡಿಸ ೊಂಬರ್ 2019ರಿೊಂದ್ ಫ ಬರವರಿ 2020ರವರ ಗ 8 ಬ ೀರ ಬ ೀರ
ಪರದ ೀಶಗಳಲ್ಲೆ 24 ಘೊಂಟ್ ಗಳ ಕನಲ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ನಗಿ ಗನಳಿಯಲ್ಲೆ ಪಿಎೊಂ10, ಪಿಎೊಂ2.5, ಸಲಫರ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ (ಎಸ್ಒ2),
ರ್ ೈಟ್ ರೀಜ್ನ್ ಒಕ ್ೈಡ್್ (ಎನ್ಒಎಕ್್), ಕನಬಾನ್ ಮೊರ್ನಕ ್ೈಡ್ (ಸಿಒ) ಇರುವುದ್ು ದನಖಲ್ನಗಿದ . ಅದ ೀ
ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ ವೀಲಟ್ ೈಲ್ ಸನವಯವ ಕನಬಾನ್ (ವಿಒಸಿಸ್), ಮಥ ೀನ್ (ಸಿಹ ಚ್4), ಮಥ ೀರ್ ೀತ್ರ ಜ್ಲಕನಬಾನ್
(ಎನ್ ಎಮ್ ಹ ಚ್ ಸಿಸ್), ಒಜ ೀನ್, ಅಮೊೀನಿಯನ, ಸಿೀಸ (ಪಿಬಿ), ಬ ರ್ ುೀನ್ (ಸಿ6ಹ ಚ್6), ಬ ರ್ ುೀ (ಎ) ಪ್ ೈರ ರ್
(ಬಿಎಪಿ), ಆಸ ಾನಿಕ್ (ಎಎಸ್), ನಿಕ ಲ್ (ಎನ್ಐ) ಮುೊಂತನದ್ವುಗಳನ್ುು ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣ ಮನಡಲ್ನಯತ್ು. ಎಲೆವೂ
ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುತ್ತಲು ಆವರಿತ್ ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟುದ್ ಪರಮನಣಿತ್ 2009ರಲ್ಲೆ ಕ ಡಮನಡಿದ್ ಮನನ್ದ್ೊಂಡ
ನಿಯತನೊಂಕಗಳಿೊಂದ್ ಕಡಿಮ ಇದ ಎೊಂದ್ು ಕೊಂಡುಕ ಳಿಲ್ನಗಿದ . ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣನ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೆ, 24 ಘೊಂಟ್ ಯಲ್ಲೆ
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ದನಖಲ್ನದ್ ಸರನಸರಿ ಪಿಎೊಂ10 31.9ರಿೊಂದ್ 67.3 µಗನರೊಂ/ಮ3 (ಎನ್ಎಎಕ ಯಎಸ್-100 µಗನರೊಂ/ಮ3). 24
ಘೊಂಟ್ ಯಲ್ಲೆ ದನಖಲ್ನದ್ ಸರನಸರಿ ಪಿಎೊಂ2.5 10.9ರಿೊಂದ್ 33.3 µಗನರೊಂ/ಮ3 (ಎನ್ಎಎಕ ಯಎಸ್-60 µಗನರೊಂ/ಮ3).
24 ಘೊಂಟ್ ಯಲ್ಲೆ ದನಖಲ್ನದ್ ಸರನಸರಿ ಎಸ್ಒ2 4.7ರಿೊಂದ್ 13.3 µಗನರೊಂ/ಮ3 (ಎನ್ಎಎಕ ಯಎಸ್-80
µಗನರೊಂ/ಮ3). 24 ಘೊಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೆ ದನಖಲ್ನದ್ ಎನ್ಒಎಕ್್ಎಟಿ 7.4-14.8 µಗನರೊಂ/ಮ3 (ಎನ್ಎಎಕ ಯಎಸ್-80
µಗನರೊಂ/ಮ3). ಸಿೀಸ (ಪಿಬಿ), ಬ ರ್ ುೀನ್, (ಸಿ6ಹ ಚ್6), ಬ ರ್ ುೀ (ಎ) ಪ್ ೈರ ರ್ (ಬಿಎಪಿ), ಆಸ ಾನಿಕ್ (ಎಎಸ್), ನಿಕ ಲ್
(ಎನ್ಐ), ಹ ಚ್ ಸಿ (ಮಥ ೀನ್ ಮತ್ುತ ಮಥ ೀರ್ ೀತ್ರ ಹ ೈಡ ರೀಕನಬಾನ್), ವಲ್ನಟ್ ೈಲ್ ಸನವಯವ ಕನಬಾನ್
(ವಿಒಸಿ), ಇವುಗಳು ನಿಯೊಂತ್ರಣಕನೂಗಿ ನಿಗದಿತ್ ಪರಮನಣಕಿೂೊಂತ್ ಕಡಿಮ ಇವ ಎೊಂದ್ು ದನಖಲ್ನಗಿದ .

ಶಬಾದ ಗುಣಮಟಟ
ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶಕ ೂ ಹತ್ತತರದ್ 8 ಕಡ ಗಳಲ್ಲೆ ಶಬುದ್ ಗುಣಮಟುವನ್ುು ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣ ಮನಡಲ್ನಯತ್ು. ಸುತ್ತಲ್ಲನ್
ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಹಗಲು ಮತ್ುತ ರನತ್ತರ ಶಬುದ್ ಮಟು ಶಬು ಮನಲ್ಲನ್ಯ (ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಮತ್ುತ ನಿಯಮಗಳು), 2000ದ್ಲ್ಲೆ
ನಿಗದಿ ಮನಡಿದ್ ಪರಮನಣದ್ ಒಳಗ ಇರುವುದ್ು ದನಖಲ್ನಗಿದ . ಹಗಲು ಹ ತ್ತತನ್ಲ್ಲೆ ಶಬುದ್ ಪರಮನಣ 47.1 ರಿೊಂದ್
62.0 ಡಿಬಿ(ಎ) ಇತ್ುತ ಮತ್ುತ ರನತ್ತರ ಹ ತ್ತತನ್ಲ್ಲೆ 34.4ರಿೊಂದ್ 46.5 ಡಿಬಿ(ಎ) ಇತ್ುತ ಎೊಂದ್ು ದನಖಲ್ಲಸಲ್ನಗಿದ .

ಭ ವಿಜ್ಞನನ್
ಭೌಗ ೀಳಿಕವನಗಿ ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಕಲುೆ ಮಣುಣಗಳ ರಚರ್ ಯು ತ್ುೊಂಬನ ಪುರನತ್ನ್ವನಗಿದ್ುು ಕಿೆಷ್ುವನಗಿದ್ುು
ಎತ್ತರದಿೊಂದ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ ೂ ಹ ೀದ್ೊಂತ ಇಳಿಜನರು ತ್ಗುು ಪರದ ೀಶವನ್ುು ಹ ೊಂದಿದ . ಪದ್ರಶ್ಚಲ್ ಯಲ್ಲೆ ಜ್ೊಂಬಿಟಿುಗ ಮಣುಣ
ಮತ್ುತ ಗನರರ್ ೈಟಿನಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ ಮತ್ುತ ನ್ದಿಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲೆ ರ್ ರ ಮಣುಣ ಹನಗ

ಸಮುದ್ರ ತ್ತೀರದ್ಲ್ಲೆ ಸರ ೀವರ

ಪ್ನಚ್ಚಗಳಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ .

ಜ್ಲ್ವಿಜ್ಞನನ್
ಜ್ಲ

ಮತ್ುತ ಅೊಂತ್ಜ್ಾಲ ಪರಿಸಿೆತ್ತಯನ್ುು

ಅಧಯಯನ್

ಮನಡಲ್ನಗಿ

ಅೊಂತ್ಜ್ಾಲದ್

ಚ್ಚೀಲಗಳು ಮಟ್ನ

ಜನಿಲ್ನಮುಖಿಗಳಿೊಂದನಗಿ, ಮಟ್ನ ಸ ಡಿಮೊಂಟರಿಗಳಿೊಂದನಗಿ, ಗನರರ್ ೈಟ್ಸ, ಗ ುೈಸಸ್ ಮತ್ುತ ಜ್ೊಂಬಿಟಿುಗ ಮಣುಣ
ಅಲುಗನಡಿ ಕುಸಿತ್ ಕೊಂಡಿದ . ನ್ದಿಯ ಇಕ ೂಡ ಗಳಲ ೆ ರ್ ರ ಮಣಿಣನಿೊಂದ್ ಆವೃತ್ವನಗಿದ . ಕಲುೆಗಳಲ್ಲೆ ಇರುವ
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ

ಹಿನ್ನೋರು ಮತ್ುತ ಮೋನ್ು ತ್ಂಗುದನಣ ಕಲೋಂದರದ ನ್ರ್ನಾಣ ರ್ನಡಲ್ು ಪ್ರಸ್ನತಪಿತ್ ಯೋಜ್ರ್ಲಯ ಬಗಲೆ ಪ್ರಿಸರ

ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಪ್ರಿಣನಮಗಳ ಅಂದನಜಿಸುವಿಕಲಯ ಕರಡು ವರದಿ

ಸ ರ ಗಳು, ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ುತ ಕುೊಂದ್ುಗಳು ಮಳ ನಿೀರು ಇೊಂಗುವಿಕ ಗ ಮನಧಯಮವನಗಿದ . ರ್ ಲದ್ಡಿ 3.0 ರಿೊಂದ್
30.0 ಮೀ ರ್ ಲದನಳದ್ವರ ಗ ಉಸಿರನಟದ್ ವಲಯವು ಇದ .

ಅಂತ್ಜ್ಾಲ್ ಗುಣಮಟಟ
ಎೊಂಟು ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳಿೊಂದ್ ಐಎಸ್: 10500:2012ರ ಮನನ್ದ್ೊಂಡಗಳ ಪರಕನರ ಅೊಂತ್ಜ್ಾಲದ್ ನಿೀರನ್ುು ಸೊಂಗರಹಿಸಿ
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ನಗಿದ .

ಎಲ್ನೆ

ಮನನ್ದ್ೊಂಡಗಳನ್ುು

ಇಟುುಕ ೊಂಡು

ಅೊಂತ್ಜ್ಾಲದ್

ನಿೀರಿನ್

ಗುಣಮಟುವನ್ುು

ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ನಗಿ ಅವುಗಳು ಐಎಸ್: 10500:2012ರ ಮನನ್ದ್ೊಂಡಗಳ ಅಹಾತನ ಪರಮನಣಕ ೂ ಅನ್ುಗುಣವನಗಿ
ಇದ್ುವು. ನಿೀರಿನ್ಲ್ಲೆ ಹ ವಿ ಮಟಲ್ ಅಲೆ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲೆರುವುದ್ು ತ್ತಳಿದಿದ .

ಮೋಲ್ಲೈ ನ್ೋರಿನ್ ಗುಣಮಟಟ
ಮೀಲ್ ೈ ಸಿಹಿ ನಿೀರಿನ್ ಸನೊಂಪಲುಗಳನ್ುು 8 ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳಿೊಂದ್ ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ಐಎಸ್ 2296ರ ಮನನ್ದ್ೊಂಡಗಳಡಿ
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ನಯತ್ು. ಸಿಹಿ ನಿೀರಿನ್ ಪಿಹ ಚ್ 7.2-7.7 ಇದ . ಕರಗಿದ್ ಆಮೆಜ್ನ್ಕದ್ ಮಟುವು 6.4-6.9 ಎೊಂಜಿ/ಲ್ಲ.
ಇತ್ುತ. ಹ ವಿ ಮಟಲ್ಲನ್ ಪರಮನಣವು ಕ ಡನ ಅತ್ಯಲೆ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲೆ ಇತ್ುತ.

ಭ ಮಯ ಉಪ್ಯೋಗ
ಯೀಜ್ರ್ನ ಅಧಯಯನ್ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆನ್ ರ್ ಮಯ ಉಪಯೀಗದ್ಲ್ಲೆ ಹ ಚನಿರ್ ಚುು ಪರದ ೀಶ (51.97%)ದ್
ಪರಿಸರವನ್ುು ಹ ೊಂದಿದ . 25.93% ರ್ ಮ ಬಿೀಳು ಜ್ಮೀರ್ನಗಿದ ಮತ್ುತ 19.21%

ರ್ ಮಯಲ್ಲೆ ಹಸಿರು

ಹ ದಿಕ ಇದ . 1.68% ರ್ ಮಯಲ್ಲೆ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ-ಮರಗಳಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ ಮತ್ುತ 0.81% ರ್ ಮ ಸಮುದ್ರ
ಕಿರ್ನರ ಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿದ , ಹನಗ ಕ ೀವಲ 0.4% ರ್ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಜ್ನ್ವಸತ್ತಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿದ .

ಮಣಿಿನ್ ಗುಣಮಟಟ
ಜಿಲ್ ೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ ೂ ಸಮುದ್ರದ್ ಬದಿಯಲ್ಲೆ ರ್ ಮ ಮಕೂಲು ಮಣಿಣನಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ . ಹ ಚುಿ ಒರಟ್ನದ್ ಎತ್ತರದ್ ಮತ್ುತ
ತ್ಗುು ದಿಣ ಣಗಳಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ್ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಗುಡೆ ಪರದ ೀಶದ್ ಮಣುಣ ಮತ್ುತ ಜ್ೊಂಬಿಟಿುಗ ಮಣಿಣನಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ . ಪೂವಾಕ ೂ
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಹ ೀದ್ೊಂತ ಜ್ೊಂಬಿಟಿುಗ ಯ ಮಣುಣ ಕ ೊಂಪು ಕಳಿಮಣಿಣಗ ಬದ್ಲ್ನಗುತ್ತದ . ಮುೊಂಡಗ ೀಡ ತನಲ ೆಕಿನ್ೊಂತ್ಹ ಅತ್ತೀ
ಪೂವಾ ಭನಗದ್ಲ್ಲೆ ಅರ ಕಪುೆ ಮಶ್ಚರತ್ ಹತ್ತತ ಬ ಳ ಯುವ ಮಣಣನ್ುು ಕನಣಬಹುದ್ು. 8 ಪರದ ೀಶಗಳಿೊಂದ್ ಸೊಂಗರಹಿಸಿದ್
ಮಣಿಣನ್ ಸನೊಂಪಲ್ಲೆನ್ ಪರಿೀಕ್ಷ ಯಲ್ಲೆ ಕೊಂಡುಕ ೊಂಡಿರುವ ಅೊಂಶವ ೊಂದ್ರ ಮಣುಣ ಮಕೂಲು ಮಣಿಣನಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ ಮತ್ುತ
ಮಣಿಣನ್ಲ್ಲೆ ಸನರಜ್ನ್ಕದ್ ಅೊಂಶವು ಹ ೀರಳವನಗಿದ .

ರ್ಲೈಸಗಿಾಕ ಅಪ್ನಯಗಳು
ಭನರತ್ದ ರ್ನನ್ದಂಡ 2000ದ ಬುಯರಲ ೋ ಪ್ರಕನರ ಯೋಜ್ರ್ನ ಪ್ರದಲೋಶವು ವಲ್ಯ-3ರಲ್ಲೆ ಬರುತಿತದುಾ ಸ್ನಧನರಣ
ಅಪ್ನಯದ ಚಿಹ್ಲನಗಳನ್ುನ ಹ್ಲ ಂದಿದಲ. ಪ್ಶಿಿಮ ಘಟಟಗಳ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಮಳಲಗನಲ್ದಲ್ಲೆ ಗುಡಡ ಕುಸಿತ್ಗಳು ಸ್ನರ್ನನ್ಯ.
ಸಮುದರ ಕರನವಳಿಯು ಚಂಡರ್ನರುತ್ ಮತ್ುತ ಸಮುದರ ದಂಡಲಯು ಪ್ರತಿ ವಷ್ಾ ಸರ್ಲತ್ಕಲೆ ಒಳಗನಗುವುದು.

ಜಲೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
ಪ್ನರರ್ಥಮಕ ಸಮೀಕ್ಷ ಯ ಮನಹಿತ್ತ ಮತ್ುತ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖ ಯ ವ ಬ ್ೈಟಿನಿೊಂದ್ ಹನಗ

ಇತ್ರ ೀ ಪರಕಟಿತ್ ಹನಗ

ಪರಕಟಗ ಳಿದ್ ದನಖಲ್ ಗಳ ಮ ಲದಿೊಂದ್ ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಇರಬಹುದನದ್ ಸಸಯರನಶ್ಚ ಮತ್ುತ
ವನ್ಯಜಿೀವಿಗಳ ಬಗ ು ಸೊಂಗರಹಿಸಿದ್ ಸ ಕ ೊಂಡರಿ ಮನಹಿತ್ತ ಪರಕನರ ಯೀಜ್ರ್ನ ಮುಖಯ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಯನವುದ ೀ
ಗುರುತ್ರವನದ್ ಮರಗಳು, ಕನಡುಗಳು ಇಲೆ. ಬಫರ್ ವಲಯದ್ಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟುದ್ ಕನಡುಗಳು ಇವ .
ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟುಗಳ ಮಧಯಭನಗವು ಕನರವನರ ಜಿಲ್ ೆಯಲ್ಲೆ ಇದ್ುು ಜಿೀವವ ೈವಿಧಯತ ಗ

ಮತ್ುತ

ಹವನಮನನ್, ಮಣುಣ ಮತ್ುತ ರ್ ಮೀಲ್ ೈಯ ಮೀಲ್ ಪರಿಣನಮವನ್ುು ಬಿೀರುತ್ತತದ್ುು ವಿವಿಧ ಜ ೈವಿಕ ಮತ್ುತ ಪರಿಸರ
ಪರರ್ುತ್ಿಗಳ ಮ ಲಕ ಸಸಯಗಳಿಗ ಮತ್ುತ ಪ್ನರಣಿಗಳ ಆಶರಯಕ ೂ ತನಣವನಗಿದ .

ಸಂಚನರ ಸಮೋಕ್ಷಲ
ಬ ಳೊಂಬನರು ಗನರಮವು ಅೊಂಕ ೀಲ್ನ ರ ೈಲು ನಿಲ್ನುಣದಿೊಂದ್ 3.2 ಕಿ.ಮೀ. ದ್ ರದ್ಲ್ಲೆದ . ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶವು
ಉತ್ತರ ಕನ್ುಡ ಜಿಲ್ನೆ ಕ ೀೊಂದ್ರವನದ್ ಕನರವನರದಿೊಂದ್ 35 ಕಿ.ಮೀ. ದ್ ರದ್ಲ್ಲೆ ದ್ಕ್ಷಿಣಕ ೂ ಇದ . ಜಿಲ್ ೆಯಲ್ಲೆ ಹನದ್ು
ಹ ೀಗುವ ಎನ್ ಹ ಚ್-66 ಜಿಲ್ನೆ ಕ ೀೊಂದ್ರದಿೊಂದ್ 4.28 ಕಿ.ಮೀ. ದ್ ರದ್ಲ್ಲೆದ . ಬ ಳೊಂಬ ರು ಗನರಮದ್ಲ್ಲೆ ಒಟುು 30
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಅಟ್ ೀ ರಿಕ್ಷನಗಳು ಓಡನಡುತ್ತವ . ಬೊಂದ್ರು ನಿಮನಾಣ ಮತ್ುತ ಕನಯನಾಚರಣ ಯ ವ ೀಳ ಯಲ್ಲೆ ಮೀನ್ುಗಳು ಹ ಚುಿ
ಬೊಂದ್ು ತ್ೊಂಗುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ ವನಹನ್ಗಳ ಓಡನಟದ್ ಬಗ ು ಅೊಂದನಜಿಸಲ್ನಗಿದ . ಬೊಂದ್ರು ನಿಮನಾಣದ್
ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ ವನಹನ್ಗಳ ಓಡನಟ ಸನಧನರಣವನಗಿ ಹ ಚಿಲ್ಲದ . ಕನಯನಾಚರಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ವನಹನ್ಗಳ ಓಡನಟ
ಇನ್ ು ಹ ಚಿಲ್ಲದ . ಮೀನ್ುಗಳನ್ುು ಸನಗಿಸುವ ದ ಡೆ ವನಹನ್ಗಳು, ಮೊಂಜ್ುಗಡ ೆಯನ್ುು ಸನಗಿಸುವ ವನಹನ್ಗಳು
ಮತ್ುತ ಅೊಂತ್ರ ರನಜ್ಯ ಮೀನ್ುಗಳನ್ುು ಸನಗಿಸುವ ದ ಡೆ ವನಹನ್ಗಳ ಸೊಂಖ ೈ ಗಣನಿೀಯವನಗಿ ಹ ಚಿಲ್ಲದ .

ಸ್ನರ್ನಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸರ
ಕ್ಷ ೀತ್ರದ್ಲ್ಲೆ ಪ್ನರರ್ಥಮಕ ಸಮೀಕ್ಷ ಯಲ್ಲೆ ಗಮನಿಸಿದ್ೊಂತ , ವ ೈಯಕಿತಕ ಸೊಂದ್ಶಾನ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಕ ೀೊಂದಿರೀಕರಿಸಿದ್ ಗುೊಂಪು
ಚಚ ಾಯ ಮ ಲಕ ಹನಗ

ಸ ಕ ೊಂಡರಿ ಮನಹಿತ್ತಯ ಆಧನರದ್ಲ್ಲೆ ಜ್ನ್ರ ವನಸದ್ ಬಗ ು ಹನಗ

ಅವರ

ಸನಮನಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ ು ಅಧಯಯನ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ . ಇದ್ಲೆದ , 85 ಕುಟುೊಂಬಗಳ ಕ್ಷ ೀತ್ರ
ಸಮೀಕ್ಷ ಯನ್ುು ಮನಡಿ ಮನಹಿತ್ತಯನ್ುು ಕಲ್ ಹನಕಲ್ನಗಿದ . ಯೀಜ್ರ್ ಯ ಬಗ ು ಜ್ನ್ರಲ್ಲೆರುವ ಅರಿವು ಮತ್ುತ ಅವರ
ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನ್ುು ಸೊಂಗರಹಿಸಲ್ನಗಿದ . ಸನೆನಿಕ ಸಮುದನಯಗಳ ೂೊಂದಿಗ , ಮೀನ್ುಗನರರ ೊಂದಿಗ , ಪ್ನರರ್ಥಮಕ
ಆರ ೀಗಯ ಕ ೀೊಂದ್ರ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ೀ ಭನಗಿೀದನರರ ೊಂದಿಗ ಸೊಂವನದ್ವನ್ುು ನ್ಡ ಸಲ್ನಗಿದ . ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ
ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ ಜ್ನ್ರ ಆರ್ಥಾಕತ ಯ ಜಿೀವನಳವನಗಿದ . ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಹ ಚುಿ ಜ್ನ್ರು
ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯನ್ುು ಅವರ ಪ್ನರರ್ಥಮಕ ಉದ ಯೀಗವನಗಿ ಮನಡಿಕ ೊಂಡಿದನುರ .

ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣನಮಗಳ ಅಂದನಜಿಸುವಿಕಲ ಮತ್ುತ ಉಪ್ಶಮನ್ ಕರಮಗಳು
ಪರಿಸರದ್ ಮೀಲ್ ಪರಿಣನಮಗಳನ್ುು ಬಿೀರಬಹುದನದ್ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಬಗ ು ವಯವಸಿೆತ್ ಅಧಯಯನ್ವನ್ುು
ಮನಡಲ್ನಗಿದ . ಅಧಯಯನ್ದ್ ವ ೀಳ ಉದ್ಯಸಿದ್ ಕ ಲವು ಪರಧನನ್ ಕನಳಜಿಗಳು ಇೊಂತ್ತವ :

ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟಟದ ಮೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು
ಬೊಂದ್ರು ನಿಮನಾಣ ಕನಮಗನರಿಯ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಗನಳಿಯ ಮೀಲ್ ಉೊಂಟ್ನಗಬಹುದನದ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣನಮಗಳು
ಇೊಂತ್ತವ :
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ಪ್ರಿಣನಮಗಳ ಅಂದನಜಿಸುವಿಕಲಯ ಕರಡು ವರದಿ

ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

➢ ವನಹನ್ಗಳ ಓಡನಟ ಮತ್ುತ ಕನಮಗನರಿ ಯೊಂತ್ರಗಳ ಬಳಕ ಯೊಂದ್ ಧ ಳು
➢ ಕನಮಗನರಿ ವಸುತಗಳ ಸನಗಣ , ಶ ೀಖರಣ ಮತ್ುತ ಬಳಕ ಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ ಆಗುವ ಧ ಳು
ಕನಯನಾಚರಣ ವ ೀಳ ವನಯು ಮನಲ್ಲನ್ಯದ್ ಮುಖಯ ಮ ಲವ ೊಂದ್ ಡಿಸ ೀಲ್ ಜ್ನ್ರ ೀಟರ್ ಸ ಟುುಗಳು, ಬ ೀಟು
ಇೊಂಜಿನ್ುಗಳು ಮತ್ುತ ವನಹನ್ಗಳ ಓಡನಟ. ಇವುಗಳು ಗನಳಿಯಲ್ಲೆ ಪಿಎೊಂ, ಎನ್ಒಎಕ್್ ಮತ್ುತ ಎಸ್ಒ2 ಬಿಡುಗಡ
ಮನಡಿ ಸುತ್ತಲ್ಲನ್ ಗನಳಿಯ ವನತನವರಣದ್ ಗುಣಮಟುವನ್ುು ಮನಲ್ಲನ್ಯ ಮನಡುವುದ್ು.

ಉಪ್ಶಮನ್ ಕರಮಗಳು
• ಡಿಸ ೀಲ್ ಜ್ನ್ರ ೀಟರುಗಳನ್ುು ಅವಶಯಕ ಎತ್ತರದ್ಲ್ಲೆ ಕ ರಿಸುವುದ್ು;
• ಧ ಳನ್ುು ಕರಗಿಸಲು ಸಮಯೀಚ್ಚತ್ವನಗಿ ಗನಳಿಯಲ್ಲೆ ನಿೀರಿನ್ ಸಿೊಂಪರಣ ಮನಡುವುದ್ು;
• ಎಲ್ನೆ ವನಹನ್ಗಳು ಹ ಗ ಸ ಸುವ ಬಗ ು ವನಯು ಮನಲ್ಲನ್ಯ ಪರಿೀಕ್ಷ ಯ ಪತ್ರಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿರಬ ೀಕು;

ಶಬಾದ ಗುಣಮಟಟದ ಮೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು
ಕನಮಗನರಿಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ ಸೆಳ ತ್ಯನರಿ, ಯೊಂತ್ರಗಳ/ಸನಧನ್ಗಳ ಬಳಕ ಯೊಂದ್ ಮತ್ುತ ವನಹನ್ಗಳ
ಓಡನಟದಿೊಂದ್ ಶಬು ಮನಲ್ಲನ್ಯವನಗುವ ಸನಧಯತ ಗಳು ಅರ್ ೀಕ ಇದ . ದ ಡೆ ಯೊಂತ್ರಗಳು/ಸನಧನ್ಗಳ
ಕನಯನಾಚರಣ ಯ ವ ೀಳ ಮತ್ುತ ದ ಡೆ ವನಹನ್ಗಳ ಸೊಂಚನರದ್ ವ ೀಳ ಶಬು ಮನಲ್ಲನ್ಯ ಹ ಚನಿಗುವುದ್ನ್ುು
ಅೊಂದನಜಿಸಿದ . ಕನಯನಾಚರಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ವನಹನ್ಗಳ ಸೊಂಚನರದಿೊಂದ್, ಅವುಗಳ ಹನರನ್, ಮೀನ್ುಗಳನ್ುು
ವನಹನ್ಗಳಿಗ ತ್ುೊಂಬುವನಗ ಹನಗ ಇಳಿಸುವನಗ ಶಬು ಮನಲ್ಲನ್ಯ ಹ ಚನಿಗುವುದ್ು.

ಉಪ್ಶಮನ್ ಕರಮಗಳು
• ಕನಮಗನರಿ ಕನಮಾಕರಿಗ ಕ ಲಸದ್ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೆ ವ ೈಯಕಿತಕ ಸುರಕ್ಷನ ಸನಧನ್ಗಳನ್ುು ನಿೀಡುವುದ್ು. ಉದನ:
ಹೆಲ್ೆೆಟ್, ಹ್ಯಾಂಡಗ್್ಾಸ್, ಸೆಪಟ್ಟಿ ಬೂಟ್್.
• ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ವನಹನ್ಗಳು ಹನರನ್ ಹನಕುವುದ್ನ್ುು ನಿಷ ೀಧಿಸುವುದ್ು. ತ್ುತ್ುಾ ಸೊಂದ್ರ್ಾದ್ಲ್ಲೆ
ಮನತ್ರ ಹನರನ್ ಹ ಡ ಯುವ ಅವಕನಶ ನಿೀಡುವುದ್ು.
• ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ ಒಳಗ ಮತ್ುತ ಹ ರಗ ಸನಕಷ್ುು ಗಿಡಗಳನ್ುು ರ್ ಟುು ಬ ಳ ಸುವುದ್ು. ಅವುಗಳು ಶಬು
ಮನಲ್ಲನ್ಯವನ್ುು ತ್ಡ ಯುವಲ್ಲೆ ಸಹಕರಿಸುವುದ್ು.
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಪ್ರಿಣನಮಗಳ ಅಂದನಜಿಸುವಿಕಲಯ ಕರಡು ವರದಿ

ಭ ಮ ಪ್ರಿಸರದ ಮೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು
ಬ ಲೊಂಬ ರಿನ್ಲ್ಲೆ ಉದ ುೀಶ್ಚತ್ ಬೊಂದ್ರು ಪರದ ೀಶದ್ ನಿಮನಾಣವು ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಗ ತ ರ ದ್ ಬೊಂದ್ರು ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ
ನ್ಡ ವುದ್ು. ನಿಮನಾಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ, ಸೆಳವನ್ುು ಸಿಚಿಗ ಳಿಸುವನಗ, ಮಟು ಮನಡುವನಗ, ರ್ ರ ಬರದ್ೊಂತ
ಬೊಂದ್ರುಗಳನ್ುು ನಿಮನಾಣ ಮನಡುವನಗ, ರ್ ಮ ಹ ೊಂಡಗಳನ್ುು ತ್ುೊಂಬಿಸುವನಗ ಮತ್ುತ ತ್ಳಪ್ನಯವನ್ುು
ಅಗ ಯುವನಗ ಕ ಲವೊಂದ್ು ಸಣಣ ರಿೀತ್ತಯ ಪರಿಣನಮಗಳು ಆಗುವುದ್ು. ಉದ ುೀಶ್ಚತ್ ಯೀಜ್ರ್ ಯು ಉಬಬರ ಇಳಿತ್
ವಲಯ ಪರದ ೀಶವನಗಿರುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಮತ್ುತ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ ಮ ಲಕ ಅೊಂಗಡಿಗಳು, ತ್ತನಿಸು ರ ಸ ುೀರ ೊಂಟುಗಳು,
ರಿಪ್ ೀರಿ ಶನಪುಗಳು, ಇತನಯದಿ ತ ರ ಯುವುದ್ು. ಇದ್ು ಅನ್ುಪಯುಕತ ರ್ ಮಯನ್ುು ವನಣಿಜ್ಯ ಪರದ ೀಶಗಳನಗಿ
ಆರ್ಥಾಕಗಳಿಕ ಗನಗಿ ಬಳಸುವೊಂತ ಮನಡುವುದ್ು.

ಉಪ್ಶಮನ್ದ ಕರಮಗಳು
• ಕನಯನಾಚರಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ, ಸೊಂಸೂರಿಸಿದ್ ನಿೀರನ್ುು ಸರಿಯನಗಿ ಸಮುದ್ರಕ ೂ ಸ ೀರುವೊಂತ ಮನಡುವುದ್ು.
• ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲೆ ಘನ್ ಮತ್ುತ ಅಪ್ನಯಕನರಿ ತನಯಜ್ಯಗಳನ್ುು ಸರಿಯನಗಿ ಸೊಂಗರಹಿಸಿ, ಶ ೀಖರಿಸಿ
ಅವುಗಳನ್ುು ಘನ್ ತನಯಜ್ಯಗಳ ನಿವಾಹಣ ನಿಯಮಗಳು 2016ರೊಂತ ಸ ಕತ ವಿಲ್ ೀವನರಿ ಮನಡುವೊಂತ
ಕರಮ ವಹಿಸುವುದ್ು.

ನ್ೋರಿನ್ ಗುಣಮಟಟ ಮತ್ುತ ಜ್ಲ್ಚಕರದ ಮೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು
ಬೊಂದ್ರು ನಿಮನಾಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ, ದಿನ್ವೊಂದ್ಕ ೂ 4.5 ಕಿಲ್ ೀ ಲ್ಲೀಟರು ಒಳಚರೊಂಡಿ ನಿೀರು ಉತ್ೆತ್ತತಯನಗುವುದಿದ್ುು
ಅವುಗಳನ್ುು ಇೊಂಗು ಗುೊಂಡಿ ಮತ್ುತ ಸ ಪಿುಕ್ ಟ್ನಯೊಂಕ್ ಮ ಲಕ ಸೊಂಸೂರಿಸಲ್ನಗುವುದ್ು. ಆ ಮ ಲಕ ಒಳಚರೊಂಡಿ
ನಿೀರು ರ್ ಮಯಲ್ಲೆ ಹರಿದ್ು ಪರಿಸರವನ್ುು ಹನಳು ಮನಡದ್ೊಂತ ತ್ಡ ಯುವುದನಗಿದ . ಕನಮಗನರಿ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ
ಹ ಳ ತ್ುತವುದ್ರಿೊಂದನಗಿ ತ್ಳದ್ಲ್ಲೆ ಉಳಿಕ ಯೊಂದ್ ಕ ಸರುಗಳು ಉೊಂಟ್ನಗುವುದ್ು, ಹ ಳನ್ುು ಲ್ ೀಡ್ ಮನಡುವನಗ,
ಸನಗನಟ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೆ ಅಡಚಣ ಆಗುಬಹುದ್ು. ಕನಯನಾಚರಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ, ಗೃಹಬಳಕ ಗನಗಿ, ಮೀನ್ುಗಳನ್ುು
ತ ಳ ಯಲು,

ಶುಚ್ಚಗ ಳಿಸಲು,

ಮೊಂಜ್ುಗಡ ೆ

ಪ್ನೆೊಂಟಿಗ ,

ಬ ೊಂಕಿ

ಅವಗಡಗಳ

ರಕ್ಷಣ

ಮತ್ುತ

ಇತ್ರ ೀ

ಉಪಯೀಗಗಳಿಗ ನಿೀರು ಬ ೀಕನಗುತ್ತದ . ನಿೀರಿನ್ ಹ ಚ್ಚಿದ್ ಬಳಕ ಯೊಂದನಗಿ ಒಳಚರೊಂಡಿಯ ಕಲುಷ್ಟ್ತ್ ನಿೀರು
ಉತ್ೆತ್ತತಯನಗುವುದ್ು, ಇವುಗಳನ್ುು ಸೊಂಸೂರಣ ಮನಡದಿದ್ುಲ್ಲೆ ಪರಿಸರಕ ೂ ತ ೊಂದ್ರ ಯನಗುವುದ್ು.
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ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಉಪ್ಶಮನ್ ಕರಮಗಳು
• ಅಗ ಯುವನಗ ಮತ್ುತ ಹ ಳು ತ ಗ ಯುವನಗ ಅೊಂತ್ಜ್ಾಲ ಚ್ಚೀಲಕ ೂ ಮತ್ುತ ನಿೀರಿನ್ ಗುಣ ಮಟುಕ ೂ
ತ ೊಂದ್ರ ಯನಗದ್ೊಂತ ಸ ಕತ ಮುರ್ ುಚಿರಿಕ ಕರಮಗಳನ್ುು ಕ ೈಗ ಳುಿವುದ್ು.
• ಮಳ

ನಿೀರು

ಸೊಂಗರಹಣ

ಮತ್ುತ

ಅೊಂತ್ಜ್ಾಲ

ಮರುಪೂರಣ

ಕರಮಗಳನ್ುು

ಸನಧಯವನಡ ಗಳಲ್ಲೆ

ಅಳವಡಿಸಿಕ ಳುಿವುದ್ು.
• ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಯ ಪ್ನತ ರಗಳಿೊಂದ್ ಹ ರ ಚ ಲುೆವ ತ ೈಲಗಳನ್ುು ಸರಿಯನಗಿ ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ವಿಲ್ ವನರಿ
ಮನಡಲು ವಯವಸ ೆ ನಿಮಾಸುವುದ್ು.

ಜಲೈವಿಕ/ಸಮುದರ ಪ್ರಿಸರದ ಮೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು
ಪರಿಣನಮಗಳು ಯೀಜ್ರ್ನ ಕನಮಗನರಿ ನ್ಡ ಯುವ ಸೆಳದ್ಲ್ಲೆ ಮತ್ುತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲೆ ಆಗಬಹುದ ೊಂದ್ು
ಅೊಂದನಜಿಸಿದ . ಯೀಜ್ರ್ನ ಕನಮಗನರಿ ನ್ಡ ಯುವ ಸೆಳದ್ಲ್ಲೆ ಯನವುದ ೀ ಹಸಿರು ಹ ದಿಕ ಇರುವುದಿಲೆ .
ಕನಮಗನರಿ ಸೆಳದಿೊಂದ್ ಅಶುದ್ಿ ಮಳ ನಿೀರು ಸಮುದ್ರ ಕ ಲ್ಲೆಯನ್ುು ಸ ೀರಿ ಸಮುದ್ರದ್ ಜ ೈವಿಕ ಪರಿಸರದ್ ಮೀಲ್
ಪರಿಣನಮ ಆಗಬಹುದನಗಿದ . ಪರಿಣನಮವು ಅತ್ಯಲೆವನಗಿರಬಹುದ್ು, ಇದ್ನ್ುು ಸ ಕತ ಚರೊಂಡಿ ವಯವಸ ೆಯನ್ುು
ಮನಡುವ ಮ ಲಕ ತ್ಡ ಯಬಹುದನಗಿದ .

ಉಪ್ಶಮನ್ದ ಕರಮಗಳು
• ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ತ್ೊಂಗುದನಣದ್ ಕಲುಷ್ಟ್ತ್ ನಿೀರು ಮತ್ುತ ಮೀನ್ುಗಳನ್ುು ತ ಳ ದ್ ಕಲುಷ್ಟ್ತ್ ನಿೀರನ್ುು ತ ಳು
ಪರದ , ತ ೈಲ ತ್ಡ ಮತ್ುತ ರ್ ಲ್ ಗ ಳುಿವ ಟ್ನಯೊಂಕ್ ಹ ೊಂದಿದ್ ಒೊಂದ್ು ಜ್ಲ ಸೊಂಸೂರಣ ಘಟಕದ್ಲ್ಲೆ
ಶುದಿಿೀಕರಿಸಿ ನ್ೊಂತ್ರ ಸಮುದ್ರಕ ೂ ಹ ೀಗಲು ಬಿಡುವುದ್ು.
• ಉಪಯೀಗಿಸಿ

ಇೊಂಜಿನ್

ತ ೈಲ

ತ್ೊಂಗುದನಣದಿೊಂದ್ ಮತ್ುತ ನಿಲುಗಡ

ಮತ್ುತ

ಜಿಗಿಯ

ಎಣ ಣಯನ್ುು

ಮೀನ್ುಗನರಿಕ

ಪ್ನತ ರಗಳಿೊಂದ್,

ಪರದ ೀಶಗಳಿೊಂದ್ ಸೊಂಗರಹಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತ ಸ ೀರಿಕ ಯನಗದ್

ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲೆ ಪ್ನತ ರಗಳಲ್ಲೆ ಶ ೀಖರಿಸಿ ಮನಡು ಇರುವ ಶ ಡಿೆನ್ಲ್ಲೆ ಇಟುು ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು.

ಸ್ನರ್ನಜಿಕ – ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
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ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಪ್ರಿಣನಮಗಳ ಅಂದನಜಿಸುವಿಕಲಯ ಕರಡು ವರದಿ

ಬೊಂದ್ರು ನಿಮನಾಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ, ಕೌಶಲಯಯುತ್ ಮತ್ುತ ಕೌಶಲಯರಹಿತ್ರು ಸ ೀರಿದ್ೊಂತ 100 ಮಾಂದಿಗ್ೆ ಉದ ಯೀಗ
ದ ರ ಯುವ

ಅವಕನಶವಿದ್ುು

ಇದ್ು

ತನತನೂಲ್ಲಕವನಗಿದ .

ಇದ್ನ್ುು

ಸೆಳಿೀಯವನಗಿ

ಇರುವ

ಮನನ್ವ

ಸೊಂಪನ್ ೂಲದಿೊಂದ್ ಪೂರ ೈಸಲು ಸನಧಯವಿರುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಸೆಳಿೀಯ ಸೊಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಉಪಯೀಗದ್ ಮೀಲ್
ಉತ್ತಮ ಪರಿಣನಮ ಬಿೀಳುವುದ್ು. ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರನ್ುು ನಿಮನಾಣ ಮನಡುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಮ ಲರ್ ತ್
ಸೌಕಯಾಗಳು ಹ ಚಿಲ್ಲದ್ುು, ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ ಇರುವ ತ ೊಂದ್ರ ಗಳು ದ್ ರವನಗುವುದ್ು. ಯೀಜಿತ್
ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರು ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಸಮುದನಯಗಳ ಅರ್ ೀಕ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳನ್ುು ಪೂರ ೈಸಲ್ಲದ .
ಯೀಜ್ರ್ ಯು ಮೀನ್ುಗನರಿಗ ಬ ೀಕನದ್ ಅವಶಯಕ ಕನಯನಾಚರಣ ಸೌಲರ್ಯಗಳನ್ುು ನಿೀಡುವುದ್ು ಮತ್ುತ ಅವರ
ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣನಮವನ್ುು ಬಿೀರಲ್ಲದ .

ಉಪ್ಶಮನ್ದ ಕರಮಗಳು
• ನಿಮನಾಣ

ಕನಮಗನರಿ/ಸ ೈಟ್ಸ

ತ್ಯನರಿ

ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ

ಅರ್ ೀಕ

ರ್ ೀರ

ಮತ್ುತ

ಪರ ೀಕ್ಷ

ಉದ ಯೀಗನವಕನಶಗಳು ಮತ್ುತ ಸೊಂಗರಹಣ ಗ ಅವಕನಶಗಳು ಉೊಂಟ್ನಗುವುದ್ು.
• ಕನಮನಗನರಿ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಯೀಜ್ರ್ನ ಪರದ ೀಶಕ ೂ ಕನಮಾಕರ ಒಳಹರಿವು ಹ ಚುಿವುದ್ರಿೊಂದ್ ನಿೀರು,
ಆರ ೀಗಯಸ ೀವ , ವಿದ್ುಯತ್ತತ, ಮುೊಂತನದ್ ದ ೈನ್ೊಂದಿನ್ ಅವಶಯಕಗಳಿಗ ಬ ೀಡಿಕ ಹ ಚನಿಗಬಹುದ್ು. ಸನೆನಿಕ
ಮ ಲರ್ ತ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಉಪಯೀಗಕ ೂ ಬ ೀಡಿಕ ಹ ಚಿಬಹುದ್ು. ಅವುಗಳನ್ುು ಪೂರ ೈಸಲು ವಯವಸ ೆ
ಮನಡುವುದ್ು. ಇದ್ರಿೊಂದ್ ಸೆಳಿೀಯ ಆರ್ಥಾಕತ ಹ ಚುಿವುದ್ು.

ಅಪ್ನಯಗಳ ಅಂದನಜಿಸುವಿಕಲ
ದ ೈನ್ೊಂದಿನ್ ಸಣಣ ರಿೀತ್ತಯ ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಗಳು ಅಪ್ನಯದ್ ಗಮರ್ನಹಾ ಮ ಲವನಗಿದ . ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ರಿೀತ್ತ
ಮತ್ುತ ಅಪ್ನಯದ್ ಆವತ್ಾನ್ದ್ ಆಧನರದ್ಲ್ಲೆ ಅಪ್ನಯವು ಅಲೆವನಗಿರಬಹುದ್ು ಅರ್ಥವನ ತ್ತೀವರವನಗಿರಬಹದ್ು.
ಯನವುದ ೀ ಒೊಂದ್ು ನಿಷನೂಳಜಿಯೊಂದ್ ಅರ್ಥವನ ಸೊಂರ್ವಿತ್ ದ್ುರೊಂತ್ದಿೊಂದನಗಿ ಅಪ್ನಯವು ಸೊಂರ್ವಿಸಬಹುದ್ು.
ಬೊಂದ್ರನ್ುು ಕನಯನಾಚರಣ ಗ ಳಿಸುವ ಮುನ್ು ಯೀಜಿತ್ ಕನಯನಾಚರಣ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಆಧನರದ್ಲ್ಲೆ ಒೊಂದ್ು
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು

ಬನರಿ ಅಪ್ನಯದ್ ಬಗ ು ಗುರುತ್ತಸಿ ಸ ಕತ ಕರಮ ಕ ೈಗ ಳುಿವುದ್ು. ಕನಯನಾಚರಣ ವ ೀಳ ಆಗನಗ ು ಅಪ್ನಯದ್ ಬಗ ು
ಮುರ್ ುಚಿರಿಕ ಕರಮಗಳನ್ುು ಕ ೈಗ ಳುಿವುದ್ು ಮತ್ುತ ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸುತ್ತತರುವುದ್ು.

ಪ್ರಿಸರ ನ್ವಾಹಣಲ ಯೋಜ್ರ್ಲ ಮತ್ುತ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಲ ಯೋಜ್ರ್ಲ
ಸುತ್ುತಮುತ್ತಲ ವನತನವರಣದ್ಲ್ಲೆ ಆಗುವ ಹ ರಸ ಸುವಿಕ , ದ್ರವ ತನಯಜ್ಯಗಳು, ಘನ್ ತನಯಜ್ಯಗಳು ಮತ್ುತ ಶಬು
ಮನಲ್ಲನ್ಯವನ್ುು ಕಡಿಮ ಮನಡಲು, ಪರಿಸರದ್ ಮೀಲ್ ಆಗುವ ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣನಮಗಳನ್ುು ನಿಯೊಂತ್ತರಸಿ
ನಿವಾಹಣ

ಮನಡಲು

ಪರಿಸರ

ನಿವಾಹಣ

ಯೀಜ್ರ್ ಯನ್ುು

ಅನ್ುಷನಠನ್ಗ ಳಿಸಬ ೀಕಿದ .

ಯೀಜ್ರ್ನ

ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಿೊಂದ್ ಉೊಂಟ್ನಗಬಹುದನದ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣನಮಗಳನ್ುು ಸ ಕತವನಗಿ ನಿಯೊಂತ್ತರಸಿ ನಿವಾಹಿಸಲು
ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣನ ಯೀಜ್ರ್ ಯಲ್ಲೆ ವಿವರವನಗಿ ತ್ತಳಿಸಲ್ನಗಿದ .
ಯೀಜ್ರ್ ಗ ಒೊಂದ್ು ಸಮಗರ ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣ ಯೀಜ್ರ್ ಯನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿ ತ್ಯನರಿಸಲ್ನಗಿದ . ಬೊಂದ್ರು
ನಿಮನಾಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ ಮತ್ುತ ಕನಯನಾಚರಣ ಹೊಂತ್ದ್ಲ್ಲೆ, ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟು, ಶಬುದ್ ಮಟು, ನಿೀರಿನ್ ಗುಣಮಟು,
ಮಣುಣ

ಮತ್ುತ

ಅೊಂತ್ಜ್ಾಲದ್

ಗುಣಮಟುವನ್ುು

ಎೊಂಒಇಎಫ್

&

ಸಿಸಿ/ಎನ್ಎಬಿಎಲ್/ಎಸಿೆಸಿಬಿಯೊಂದ್

ಗುರುತ್ತಸಲ್ನದ್ ಪರಯೀಗನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಸರಕನರ ಶ್ಚಫನರಸು ಮನಡಿದ್ ಮನನ್ದ್ೊಂಡಗಳ ಪರಕನರ ಪರಿೀಕ್ಷ
ಮನಡಬ ೀಕು.

ಯೋಜಿತ್ ಸಿಈಆರ್ ತ್ಂತ್ರ
ಎೊಂಒಇಎಫ್ ಮತ್ುತ ಸಿಸಿ ಕಛ ೀರಿಯ ಜ್ಞನಪಕ ಪತ್ರ ಸೊಂಖ ೈ ಎಫ್.ನ್ೊಂ. 22-65/2017-Iಎ-III ದಿರ್ನೊಂಕ 1ಮೀ
ಮೀ, 2018 ರೊಂತ ಕನಪಾರ ೀಟ್ಸ ಪರಿಸರ ಜ್ವನಬನುರಿಗಳನ್ುು ನಿಭನಯಸಿದ್ರ ಸಮಸ ಯಗಳು ಪರಿಹನರವನಗುವವು.

ಯೋಜ್ರ್ನ ರ್ಲಚಿ
ಉದ ುೀಶ್ಚತ್ ಬ ಳೊಂಬನರು ಮೀನ್ುಗನರಿಕ ಬೊಂದ್ರು ನಿಮನಾಣ ಯೀಜ್ರ್ ಯ ಒಟುು ಯೀಜ್ರ್ನ ವ ಚಿವು 130.0
ಕ ೀಟಿ ರ ಪ್ನಯಗಳು.
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ಕನಯಾನ್ರ್ನಾಹಕ
ಸ್ನರನಂಶಗಳು
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