
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂವ 

 
1.1 ರಿಚರ್ 

 

ರ ಸ್ತಾ ಪಿತ ಆದಿನಾರಾಮಣ ಹಷಸಳಿ್ಳ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವವು (ಯೋಜನಾ ಷಥ ಳ) ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ  

ಉತಾ ಭ ಸಂರ್ಕನ್ನು  ಹೆಂದಿರುವುದರಿೆಂದ, ಷಣಣ , ಭಧಯ ಭ ರ ಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, 

ಷತಿ, ವಾಣಿಜಯ  ಭತ್ತಾ  (ರ್ಚೇರಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ್ಳಗೆ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಲಾ ಟ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ರ ಸ್ತಾ ವಿತ 

ಯೋಜನೆಗೆ ರ್ನಾಕಟರ್ ರಾಜಯ  ರಿಷಯ ರಿಣಾಭ ಅೆಂದಾಜೋರ್ಯಣಾ ಪ್ಲರ ಧಿಕಾಯ 

(ಎಸ್ ಇಐಎಎ) ದಿೆಂದ ರಿಷಯ ಅನ್ನಭತಿ ತರ ದ ಅಗತಯ ವಿರುತಾ ದೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು ಇಐಎ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ಯ ರ ಕಾಯ (ಭತ್ತಾ  ಅದಯ ತಿದುು ಡಿಗಳು) ಯೋಜನೆ / ಚಟುಟಿಕೆ 7 (ಸಿ) 

ಭತ್ತಾ  ಗಕ- 'ಬಿ' ಅಡಿಮಲ್ಲಾ  ಫರುತಾ ದೆ (ರ್ನಿಶಠ  ೆಂದು ಗಕ ಬಿ ಉದಯ ಭ ಳಗೆಂಡು 

ಭತ್ತಾ  ವಿಸಿಾ ೋಣಕ <500 ಹೆಕೆಟ ೋರ್ (ಹೆ). ರಿಷಯ ಅನ್ನಭತಿ ತರ  ಡೆದು ಕೊಡಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ 

ತಭಮ  ರಿಷಯ ಷಲಹೆಗಾಯರಾಗಿ ರಾಮ್ ಕಿ ಎನಿೀ ರೋ ಷವಿೋಕಷಸ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ 

(ಆರ್ ಇಎಸ್ ಪಿಎಲ್) ಅನ್ನು  ಇರಿಸಿಕೊೆಂಡಿದೆ. ಈ ರ ಕಿರ ಯೆಮ ಭಾಗವಾಗಿ, ಉಲ್ಾ ೋಖದ 

ನಿಮಭಗಳನ್ನು  (ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನು ) ಡೆಮಲು ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫಾಮ್ಕ 

-1 ಅಜಕಮನ್ನು  ಷಲ್ಲಾ ಷಯಿತ್ತ. 

 

ಯೋಜನೆಮ ರ ಸ್ತಾ ನ್ನು  ಜೂನ್ 29 ಭತ್ತಾ  3೦, 2020 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾ  247 ನೇ 

ಷಭೆಮಲ್ಲಾ  (ಕಾಮಕಸೂಚಿ ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯಯ  246.3) ರಾಜಯ  ಭಟಟ ದ ತಜ್ಞಯ ಅೆಂದಾಜೋರ್ಯಣಾ 

ಷಮಿತಿ (ಎಸ್ ಇಎಸಿ) ಮೆಂದೆ ಇರಿಷಯಿತ್ತ. ಷಮಿತಿಯು ಈ ರ ಸ್ತಾ ನ್ನು  ಗಕ - ಬಿ 1 

ಎೆಂದು ರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿತ್ತ ಭತ್ತಾ  ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ಭತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳ ರ ಕಾಯ ರಿಷರಿೋಮ ರಿಣಾಭದ ಅೆಂದಾಜೋರ್ಯಣಾ (ಇಐಎ) 

ಅಧಯ ಮನಗಳನ್ನು  ನಡೆಷಲು ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತಟ ಯ ೆಂಡಡ್ಕ ಸೇವಾ 

ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನು  ಹಯಡಿಷಲು ಎಸ್ ಇಎಎಗೆ ರ ಸ್ತಾ ನೆಮನ್ನು  ಶಿಫಾಯಸು ಮಾಡಲು 

ನಿಧಕರಿಸಿತ್ತ. ಎಸ್ ಇಎಎ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿನಾೆಂರ್ ಸ್ಥಟ ೆಂಫರ್ ೦2, 2020 ಯ ಅಧಿಕೃತ ಟಾರ್ 

ವೈಡ್ ಲ್ಟರ್ ನಂ. ಎಸ್ ಇಎಎ 8 ಐಎನ್ ಡಿ 202೦ ಯಲ್ಲಾ  ನಿೋಡಿತ್ತ. ಎಸ್ ಇಐಎಎಿೆಂದ ಇಸಿ 

ಡೆಮಲು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಇಐಎ ಯದಿಮನ್ನು  

ತಯಾರಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವನ್ನು   ಆದಿನಾರಾಮಣ ಹಷಸಳಿ್ಳ , ದೊಡಡ ಫಳಿ್ಳ ಪುಯ (ತಾ), ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಿೋಣ (ಜ), (ರ್ನಾಕಟರ್) ದಲ್ಲಾ  ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. ಸೈಟ್ ಅಕಾಷ ೆಂವ 13 ° 16' 57.36" ಉ & 

ರೇಖೆಂವ 77 ° 35 '0.7.17 " ಪೂ,  ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವ ಮೋಯಸಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಭದಿೆಂದ  100 ಮಿೋ 

(ಪೂ) ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲಮದಿೆಂದ ದೊಡಡ ಫಳಿ್ಳ ಪುಯ ರೈಲ್ೀ  ನಿಯು ಣವು 3.5 ಕಿಮಿೋ () 

ಭತ್ತಾ  ಎನ್ಎಚ್ -7 (ಉ).  ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಯು ಣ 13 ಕಿ.ಮಿೋ ( ದ.) ಇದೆ.. 

 

1.2 ಯೋಜನೆರ್ ಅವಯ ಕತೆಗಳು 

 

 1.2.1 ಭೂಮಿರ್ ಅವಯ ಕತೆ:   

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ಟುಟ  ಭೂಮಿಮ ಅವಯ ರ್ತೆ 195.33 ಎರ್ರೆ (79.05 ಹೆಕೆಟ ೋರ್). 



ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನ್ನು  ಉತೆಾ ೋಜಷಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಈ ಭೂಮಿಮನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. 

ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಆರ್ & ಆರ್ ಯೋಜನೆ ಇಲಾ . 

 

1.2.2 ನಿೋರಿನ ಅವಯ ಕತೆ:   

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ಟುಟ  ನಿೋರಿನ ಅವಯ ರ್ತೆ ಸುಮಾರು 0.613 ಎೆಂಎಲ್ ಡಿ. ಗೃಸ / 

ಪೋಟಕಫಲ್ ಫಳಕೆಗಾಗಿ ನಿೋಯನ್ನು  ಒಬೋದೇನಹಳಿ್ಳ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಿೆಂದ (GLSR) 

ಭತ್ತಾ  ಸಂಷಕ ರಿಸಿದ ನಿೋಯನ್ನು  ಷಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ, ಗಿರ ೋನ್ ಬಲ್ಟ  ಭತ್ತಾ  ಪಾ ಶಿೆಂಗ್ ಅವಯ ರ್ತೆಗಾಗಿ 

ಫಳಷಯಗುತಾ ದೆ. 

 

1.2.3 ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಅವಯ ಕತೆ: 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ವಿದುಯ ತ್ ಅಗತಯ ನ್ನು  ರ್ನಾಕಟರ್ ವಿದುಯ ತ್ ರ ಷಯಣದಿೆಂದ 

ಪೂರೈಷಯಗುವುದು. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಷಬ್ ಸ್ಥಟ ೋಶನ್ ಸ್ತಥ ಪಿಷಲು ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ  ಕೆಐಎಡಿಬಿ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ಳಗೆ ಭೂಮಿಮನ್ನು  ದಗಿಸಿದೆ. 

ಯೋಜನೆಮ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಷಲು. ರ್ ಬ್ಯಯ ಕ್-ಅಪ್ ಸೌಲಬಯ ನ್ನು  ಕೆಐಎಡಿಬಿ 

ದಗಿಸುವುದಿಲಾ ; ಆದು ರಿೆಂದ ವೈಮಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಭಮ  ಬ್ಯಯ ರ್ಪ್ ಅವಯ ರ್ತೆಗಾಗಿ ಯ ಸ್ಥಥ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. 

 

1.2.4 ಮಾನವಕಿ್ತರ್ ಅವಯ ಕತೆ: 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಸುಮಾರು 500 ಜನ ನಿಮಾಕಣ ಹಂತದಲ್ಲಾ   ಭತ್ತಾ  

ಕಾಯಾಕಚಯಣೆಮ  ಹಂತದಲ್ಲಾ  2೦50 ಜನ ಮಾನವಕಿಾ ಮ ಅವಯ ರ್ತೆ ಇದೆ. ಇದು ಸತಿಾ ಯದ 

ಯುರ್ರಿಗೆ ಉದೊಯ ೋಗಾಕಾವನ್ನು  ದಗಿಸುತಾ ದೆ. ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರ ದೇವದ 

ಸುತಾ ಲೂ ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ಜನಯ ಸಂಖ್ಯಯ  ಲಬಯ ವಿದೆ. 

 

1.2.5 ಇಾಂಧನ ಅವಯ ಕತೆ 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇೆಂಧನ ಅವಯ ರ್ತೆ: ಬ್ಯಮಾ ರ್ ಭತ್ತಾ  ಡಿಜ ಸ್ಥಟ್ ಅನ್ನು  

ಬ್ಯಯ ಕ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಫಳಸುವುದು. 

ವಿದುಯ ತ್ ವೈಪಲಯ ವಾದಲ್ಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 1.5 ಟನ್ ಸ್ತಭಥಯ ಕದರೆಗೆ ಎಲ್ಕಿಟ ಿಕ್ 

ಬ್ಯಮಾ ಗಕಳನ್ನು  ಫಳಸುತಾ ವೆ. ರ ತಿ ಗಂಟೆಗೆ (ಟಿಪಿಹೆಚ್). 1.5 ಟಿಪಿಎಚ್ ಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ನ 

ಬ್ಯಮಾ ರ್ ಗಳು ಹೈ ಸಿಪ ೋಡ್ ಡಿೋಸ್ಥಲ್ ಅನ್ನು  ಫಳಸುತಾ ವೆ ಭತ್ತಾ  ಡಿಜ ಸ್ಥಟ್ ಡಿೋಸ್ಥಲ್ ಅನ್ನು  

ಫಳಸುತಾ ವೆ. 

 

1.2.6 ರ ಸಿಾ ವಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತಿ್ತ  ಸಾಮಾನಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು 

 

ರಾಷ್ಟಟ ಿೋಮ ರ್ಟಟ ಡ ಮಂಡಳ್ಳ (ಎನ್ ಬಿಸಿ) ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ 

ಮೂಲಸೌರ್ಮಕ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅೆಂದಾಜಷಯಗಿದೆ ಭತ್ತಾ  ಅದನ್ನು  KIADB 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಿಸುತಾ ದೆ ಭತ್ತಾ  ನಿಕಹಿಸುತಾ ದೆ.  ಈ ಕೆಳಗಿರು ಮೂಲಸೌರ್ಮಕ 



ಳಗೆಂಡಿರುತಾ ದೆ. 

 

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಲಾ ಟ್ ಗಳು, ಳಚರಂಡಿ ಭತ್ತಾ  ಹಯಸೂಸು ಸಂಷಕ ಯಣಾ ಘಟರ್, 

ಮಖಯ ಯಸ್ಥಾ ಗಳು, ಆೆಂತರಿರ್ ಯಸ್ಥಾ ಗಳು ಭತ್ತಾ  ನಿೋರು ಷಯಫರಾಜು ಭತ್ತಾ  ಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, 

ಘನತಾಯ ಜಯ  ನಿಕಸಣೆ, ವಿದುಯ ತ್ ಷಯಫರಾಜು ಯ ಸ್ಥಥ  ಭತ್ತಾ  ಯಸ್ಥಾ  ದಿೋಗಳು , ಭಳೆ ನಿೋರು 

ಕೊಯುಾ  , ಸ್ತಕಜನಿರ್ ಉಯುರ್ಾ ತೆಗಳು, ಪ್ಲಕಿಕೆಂಗ್ ರ ದೇವ, ಸಸಿರು ಟಿಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ , 

ಷತಿ,  ವಾಣಿಜಯ  ಭತ್ತಾ  ರ್ಚೇರಿ ರ ದೇವ & ಉದಾಯ ನನಗಳು ಭತ್ತಾ  ಫಪರ್ ಲಮಗಳು 

 

ಸಾಮಾನಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: 

ಟುಟ  ರ ದೇವದ ಸುಮಾರು 5% ಯಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಮನ್ನು  ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಸ್ತಮಾನಯ  

ಉಯುರ್ಾ ತೆಗಳು ಭತ್ತಾ  ಯೋಜತ ಸೌಲಬಯ ಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಯಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಯೋಜತ ಸ್ತಮಾನಯ  ಸೌಲಬಯ ಗಳ ಟಿಟ  ಈ ಕೆಳಕಂಡತೆ ಇದೆ. 

 

ಆಡಳ್ಳತ ಭತ್ತಾ  ರ್ಚೇರಿ ರ್ಟಟ ಡ, ನೆಲಭಟಟ ದ ಶೇಖಯಣಾ ಜಯವಮ (ಜಎಲ್ ಎಸ್ ಆರ್) 

ತ್ತತ್ತಕ ವೈದಯ ಕಿೋಮ ಕೆಂದರ , ವಿದುಯ ತ್ ಉಕೆಂದರ , ಅಗಿು ಶಾಭರ್ ಕೆಂದರ  ಪುಯಷಭೆಮ 

ಘನತಾಯ ಜಯ  ಸಂಗರ ಸ ರ ದೇವ. ಕಾಯ ೆಂಟಿೋನ್ / ಮಾಹಿತಿ ಕೆಂದರ , ಸ್ತಮಾನಯ  ಳಚರಂಡಿ 

ಸಂಷಕ ಯಣಾ ಘಟರ್ (ಸಿಎಸ್ ಟಿಪಿ), ಸ್ತಕಜನಿರ್ ಶೌಚಾಲಮಗಳು, ಸ್ತಮಾನಯ  ರಚ್ಚು  ನಿೋರು 

ಸಂಷಕ ಯಣಾ ಘಟರ್  (ಸಿಇಟಿಪಿ) 

 

1.3 ತಳಹದಿ ರಿಸರ ಸಿ್ಥ ತಿ 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಿೆಂದ  10 ಕಿ.ಮಿೋ ತಿರ ಜಯ ನ್ನು  ಳಗೆಂಡ ರ ದೇವನ್ನು  

ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವವೆೆಂದು ನಿಗದಿಡಿಷಯಗಿದೆ. 

 

ತಳಸದಿ ರಿಷಯ ಷಮಿೋಕೆಷ ಗಳು ಭತ್ತಾ  ಸಂಬನಿಮ ರ ಭಾದ ಅೆಂದಾಜೋರ್ಯಣಾ: 

 

ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ತಳಸದಿ ದತಾ ೆಂಶಾನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಲು ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಡಿಸ್ಥೆಂಫರ್ 

2019 ರಿೆಂದ ಫೆಫರ ರಿ 2020 ಯರೆಗೆ.ಕೆಷ ೋತರ  ತನಿಖ್ಯಮನ್ನು  ಕೈಗಳಿಯಿತ್ತ. 

ಕೆಷ ೋತರ  ತನಿಖ್ಯಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ  ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ತಳಸದಿ ದತಾ ೆಂಶಾನ್ನು  ಭೂ ಫಳಕೆಗಾಗಿ 

ಯಯ ೆಂಡ್ ರ್ರ್ (LULC), ಗಾಳ್ಳ, ನಿೋರು, ವಫು , ಭಣ್ಣಣ , ಜಲವಿಜಾಾ ನ ಭತ್ತಾ  ಭೂವೈಜಾಾ ನಿರ್, 

ರಿಷಯ ಭತ್ತಾ  ಸ್ತಮಾಜರ್-ಆರ್ಥಕರ್ ರಿಸಿಥ ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಿತ್ತ. 

 

1.3.1 ಭೂ ಬಳಕೆ ಭೂ ಕರ್ (LULC) 
 

ಷವೆಕ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ ಐ) ಟೊಪ ಶಿೋಟ್ ಗಳನ್ನು  ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಸು ಮೂಲರ್ ಅಧಯ ಮನ 

ರ ದೇವದ LULC ವೈಶಿಶಟ ಯ ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ, ಎನ್ಆರ್ಕಎಸಿಿ  ದಗಿಸಿದ ಉಗರ ಸ 

ಚಿತರ ಣಗಳನ್ನು   ವಾಯ ಖಯ ನಿಷಲು ಷಥ ಳ ಭೇಟಿಗಳ ಮೂಲರ್ ಸಂಯೋಜತ (ಎಫಿ್ಸ ಸಿ) ಚಿತರ ಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಷಯಿತ್ತ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಕಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ  ಅಧಯ ಮನದ ರ ದೇವದ ಭೂ ಫಳಕೆಮ 

ಮಾದರಿಯು ಮಖಯ ವಾಗಿ ಫರುತಾ ದೆ. 



ಅೆಂತನಿಕಮಿಕತ: 7%; ಕೃಷ್ಟ: 86%; ಜಲಮೂಲಗಳು: 5%; ಅಯಣಯ : 1%; ಭತ್ತಾ   

ತಾಯ ಜಯ  ಭೂಮಿ: 1%  

 

1.3.2 ಹರ್ವಮಾನಶಾಸಿ ರ  (ಹರ್ವಮಾನ) 

 

ರ್ನಾಕಟರ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾ ರು ಸತಿಾ ಯದ ಐಎೆಂಡಿ ನಿಯು ಣದಿೆಂದ ಸವಾಮಾನ 

ದತಾಾ ೆಂವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ ಭತ್ತಾ  ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. ಷೀ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಸವಾಮಾನ 

ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣಾ ಕೆಂದರ ದ ಷಹಾಮದಿೆಂದ ರ ಮಖ ಗಾಳ್ಳಮ ದಿರ್ಕ ನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಷಯಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆಮ ಡಿಸ್ಥೆಂಫರ್ ಭತ್ತಾ  ಜನರಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ  ಪೂಕದಿೆಂದ ಶಿು ಭಕೆಕ  ಭತ್ತಾ  

ಫೆಫರ ರಿಮಲ್ಲಾ  ದಕಿಷ ಣದಿೆಂದ ಉತಾ ಯಕೆಕ , ಷರಾಷರಿ ಗಾಳ್ಳಮ ವೇಗ 2.60 ಮಿೋ / ಸ್ಥ ಭತ್ತಾ  ಶಾೆಂತ 

ಸಿಥ ತಿಮನ್ನು  ಹೆಂದಿರು ತಿೆಂಗಳುಗಳು 19.63%. 

 

1.3.3 ಸುತಿ್ತ ರಿದ ಗಾಳ್ಳರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 

ಎಎಕ್ಯಯ  ಅನ್ನು  ಅಧಯ ಮನದ ರ ದೇವದ 10 ಷಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡಯಿತ್ತ. 

ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಷಥ ಳಗಳನ್ನು  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಷಯಗಿದೆ. 

ಅಡಡ  ಗಾಳ್ಳ ಭತ್ತಾ  ಪ್ಲರ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈಟು  ದಿಕ್ಕಕ .   

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾಯರ್ಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡಯಗಿದೆ. 

ಪ್ಲಟಿಕಕ್ಕಲೇಟ್ ಮಾಯ ಟರ್ (PM2.5 & PM10), ಷಲಫ ರ್ ಡೈಆಕಿೆ ೈಡ್ (SO2), ಆಕಿೆ ೈಡಿ್ ಆಫ್ 

ಸ್ತಯಜನರ್ (NOx), MoEF & CC ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳು ಭತ್ತಾ  ಪಲ್ಲತಾೆಂವಗಳ ರ ಕಾಯ ಝೋನ್ 

(O3), ಭತ್ತಾ  ಕಾಫಕನ್ ಮಾನಾಕಿೆ ೈಡ್ (CO). NAAQ 2009 ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಮಾನದಂಡಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ, 

 

PM10 ಭತ್ತಾ  PM2.5 ಭಟಟ ಗಳು (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ರ್ರ ಭವಾಗಿ 43.8 ರಿೆಂದ 66.1 μg / m3 

ಭತ್ತಾ  23.9 ರಿೆಂದ 40.1 μg / m3 ಇದುು  ಇದು 100 μg / m3 ಭತ್ತಾ  60 μg / m3 ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಆದು ರಿೆಂದ ಅಧಯ ಮನದ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಕಂಡುಫರು PM10 ಭತ್ತಾ  

PM2.5 ಭಟಟ ಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿಮಲ್ಲಾ ವೆ.  

 

ಗಭನಿಸಿದ SO2 ಸ್ತೆಂದರ ತೆಮ ಭಟಟ ಗಳು (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) 8.7 ರಿೆಂದ 18.2 

ವಾಯ ಪಿಾ ಮಲ್ಲಾ ವೆ ಭತ್ತಾ  NOx 24 ಗಂ,  80 μg / m3 ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ರ್ರ ಭವಾಗಿ 

19.9 ರಿೆಂದ 28.1 μg / m3 ಗೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

 

ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ ನ SO2 ಭತ್ತಾ  NOx ಭಟಟ ಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿಮಲ್ಲಾ ವೆ.  

 

Recorded O3 ಭಟಟ ಗಳು (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) 21.9 ರಿೆಂದ 32.6 μg / m3 ವಾಯ ಪಿಾ ಮಲ್ಲಾ ದೆ. 

(100 μg / m3 ಮಾನದಂಡ). ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಗಭನಿಸಿದ O3 ಭಟಟ ಗಳು 

ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಾ ವೆ. 

CO ಭಟಟ ಗಳು (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ರ ಮಾಣಿತ ವಿರುದಿ  (2000 μg / m3 ). 432 ರಿೆಂದ 910 

μg/m3 ವಾಯ ಪಿಾ ಮಲ್ಲಾ ವೆ. ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಗಭನಿಸಿದ CO ಭಟಟ ಗಳು 

ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಾ ವೆ. 



1.3.4 ವಬದ  ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ 

 

ಪ್ಲರ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈಟು  ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದ 11 ಷಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ವಫು  ಭಟಟ ನ್ನು  ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆ 

ಮಾಡಯಿತ್ತ. ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಷತಿ: ವಾಣಿಜಯ , ಷಥ ಳಗಳು ಇದು ವು. 

ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ವಫು  ಭಟಟ ದ ಸಿಥ ತಿಮ ಅೆಂದಾಜಗೆ ಗುರುತಿಷಯಗಿದೆ (ಭೂ ಫಳಕೆಮ 

ಮಾದರಿಮನ್ನು  ಗಭನದಲ್ಲಾ ಟುಟ ಕೊೆಂಡು). 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಬಳ್ಳಗೆಗ  ಷಮಾನವಾದ ವಫು  ಭಟಟ ಗಳು  75 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

ವಿರುದಿ  53.9 ರಿೆಂದ 58.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಯ ಪಿಾ ಮಲ್ಲಾ ರುತಾ ವೆ. 

65 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ವಾಣಿಜಯ  ರ ದೇವ 54.8 ಡಿಬಿ (ಎ); 

55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ಷತಿ ರ ದೇವವು 53.7 ರಿೆಂದ 54.1 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದೆ; 

ನಿವಫು  ದ ಲಮವು 50 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡದ ವಿರುದಿ  39.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ಇದೆ. 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ  ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ರಾತಿರ  ಷಮಾನ ವಫು  ಭಟಟ ಗಳು ಈ ರಿೋತಿ ಇರುತಾ ವೆ. 

70 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ವಿರುದಿ ವಾಗಿ 44.1 ರಿೆಂದ 46.5 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಯ ಪಿಾ ; ವಾಣಿಜಯ  ರ ದೇವ 

44.1 ಡಿಬಿ (ಎ) 55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ವಿರುದಿ ವಾಗಿ; 45 ಯ ಮಾನದಂಡಕೆಕ  ವಿರುದಿ ವಾಗಿ 

ಷತಿ ರ ದೇವವು 43.2 ರಿೆಂದ 43.7 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದೆ ಡಿಬಿ (ಎ); 40 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡದ 

ವಿರುದಿ  ಮೌನ ಲಮವು 39.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲನ ವಿಶ್ಾ ೋಶಣೆ ವಫು ದ ಆಧಾಯದ ಮೇಲ್ 

ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ ನ ಭಟಟ ಗಳು ವಫು  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಮಭಗಳು 2000 ಯ ವಾಯ ಪಿಾ ಮಲ್ಲಾ ವೆ. 

 
 

1.3.5 ಸಂಚಾರ ಸಮಿೋಕೆೆ  

 

ಸಂಚಾಯ ಷಮಿೋಕೆಷ ಮನ್ನು  ದೊಡಫಳಿ್ಳ ಪುಯ ಭತ್ತಾ  ದೇನಸಳಿ್ಳ  ಯಸ್ಥಥ ಮಲ್ಲಾ   ನಡೆಷಯಿತ್ತ: 

ಗರಿಶಠ  ಗಂಟೆಮ 1192 ಪಿಸಿಯು / ಗಂ ಬಳ್ಳಗೆಗ  10 ರಿೆಂದ 11 ಲ್ರ್ಕ ಹಾರ್ಯಗಿದೆ. 

ಯಸ್ಥಾ , ಸ್ತಗಿಸು ಸ್ತಭಥಯ ಕ ಭತ್ತಾ  ಗರಿಶಠ  ಗಂಟೆಮ ಪಿಸಿಯು / ಗಂ ಲ್ಕಾಕ ಚಾಯದ ರ ಕಾಯ 

ಕಾರಿಡಾರ್ I & II  "ಡಿ" ಗಕಕೆಕ  ಫರುತಾ ದೆ (ಭದಯ ಭ ಗಕಕೆಕ ). 

 

 

1.3.6 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ 

 

4 ಭೂ ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರು (ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ) ಭತ್ತಾ  10 ಅೆಂತಜಕಲ (ಜಡಬ್ಲ್ಾ ಯ )  ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. ಅಧಯ ಮನದ ರ ದೇವದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ಭತ್ತಾ  ರ ಮಖ 

ಭೌತ-ರಾಸ್ತಮನಿರ್ ಭತ್ತಾ  ವಿಶ್ಾ ೋಶಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಷಯಗಿದೆ. ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  

ಚಾಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಾ ರು ನಿೋರಿನ ಗುಣಭಟಟ ನ್ನು  ನೋಡಲು ಜೈವಿರ್ ನಿಮತಾೆಂರ್ಗಳು. ಮೇಲ್ಮ ೈ 

ನಿೋರು ಮಾದರಿಗಳು, ಕೈ ಪಂಪ್ ಗಳು ಭತ್ತಾ  ಬೋರ್ ಬ್ಯವಿಗಳ್ಳೆಂದ, ಷರೋಯಗಳು ಭತ್ತಾ  

ಅೆಂತಜಕಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳು: ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ಷಣಣ  ಕೊಳದಿೆಂದ, ಕೊೋನಗಟಟ  ಕೆರೆ. 

ದೊಡಫಳಿ್ಳ ಪುಯ ಕೆರೆ, ಆಯದೇವನಸಳಿ್ಳ  ಕೆರೆ ಭತ್ತಾ  ಕೊೋಡತೂರು ಕೆರೆಿೆಂದ ನಿೋರಿನ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಿತ್ತ. 



ಈ ಷರೋಯಗಳ್ಳೆಂದ ಸಂಗರ ಹಿಷಯದ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳು 7.2 ರಿೆಂದ 7.8; ಪಿಹೆಚ್ ವಾಯ ಪಿಾ ,  

ವಿದುಯ ತ್ ವಾಸರ್ತೆ (ಇಸಿ) 201 ರಿೆಂದ 1457 (μS / cm), ಬೋರಾನ್ <0.1 ಮಿಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ, ಉಚಿತ 

ಅಮೋನಿಯಾ <1 ಮಿಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ, ರ್ಯಗಿದ ಆಭಾ ಜನರ್ 4.2 ರಿೆಂದ 5.7 ಮಿಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ, ಬಿಡಿ 8 

ರಿೆಂದ 16 ಮಿಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ ಭತ್ತಾ  ಟುಟ  ಕೊೋಲ್ಲಫಾಮ್ಕ ಗಳು (ಎೆಂಪಿಎನ್ / 100 ಮಿಲ್ಲ) 

110 ರಿೆಂದ 280. ಹೆಚಿು ನ ಬಿಡಿ ಮೌಲಯ ಗಳ ಕಾಯಣ ಈ ನಿೋರು, ನಯ ಜೋವಿ ಭತ್ತಾ  ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ 

(ನಿೋರಿನ ಗಕ ಡಿ) ಭತ್ತಾ  ನಿೋರಾರಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಯಲ್ಲೆಂಗ್, ನಿಯಂತಿರ ತ ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ 

(ನಿೋರಿನ ಗಕ ಇ) ಸೂರ್ಾ ವಾಗಿದೆ. 

 

ಅಾಂತಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳು: ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲಯ ಗಳು 7.1 ರಿೆಂದ 8.1 ಯ ವಾಯ ಪಿಾ ಮಲ್ಲಾ ರುತಾ ವೆ. 

ರ್ಯಗಿದ ಲಣಗಳು  ಮಿತಿಗಳು; 330 ಮಿಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ ರಿೆಂದ 1669 ಮಿಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ  ನಡುವಿನ 

ಭಟಟ ಗಳ ಇದುು , ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಸ್ತೆಂದರ ತೆಗಳು 70 mg/l ನಿೆಂದ 594 mg/l ನಡುವಿನ  

ಮೌಲಯ ನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. ಎಯಾ  ಮಾದರಿಗಳ ಮೌಲಯ ಗಳು ಸಿೀ ೋಕಾರಾಸಕ ಮಿತಿಗಿೆಂತ 

ಮೇಲ್ಲರುತಾ ವೆ.  

 

1.3.7 ಮಣಿ್ಣ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 

ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದ 10 ಷಥ ಳಗಳ್ಳೆಂದ ಭಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭೂ 

ಫಳಕೆಮ ರಿಸಿಥ ತಿಗಳು ಭತ್ತಾ  ಭೂವೈಜಾಾ ನಿರ್ತೆಮನ್ನು , ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ಭಣಿಣ ನ 

ರಿಸಿಥ ತಿಗಳನ್ನು  ನಿಣಕಿಸಿ ವೈಶಿಶಟ ಯ ಗಳು ರ ತಿನಿಧಿಸು ಷಥ ಳಗಳನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಯಗಿದೆ. 

ರ ಮಖ ಭೌತಿರ್ ಭತ್ತಾ  ರಾಸ್ತಮನಿರ್ ನಿಮತಾೆಂರ್ ಸ್ತೆಂದರ ತೆಗಳನ್ನು  ನಿಧಕರಿಷಯಿತ್ತ 

ಭತ್ತಾ  ನದೆಸಲ್ಲಮ ಭಾಯತಿೋಮ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳ್ಳಮ ಮಾನದಂಡಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ. 

 

ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲಯ ಗಳು 6.7 ರಿೆಂದ 7.6 ಯ ವಾಯ ಪಿಾ ಮಲ್ಲಾ ರುತಾ ವೆ, ಎಯಾ  ಭಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳು 

ಸ್ತಮಾನಯ  ಸಿಥ ತಿಗೆ ಫರುತಾ ವೆ ಎೆಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ.  

ಗಕ (ತಟಷಥ  ಪಿಹೆಚ್ ಶ್ರ ೋಣಿ). ವಿದುಯ ತ್ ವಾಸರ್ತೆ ಮೌಲಯ ವು 101 μS / cm ನಿೆಂದ 358 μS / 

cmಯರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಯಾ  ಭಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ತಮಾನಯ  ಗಕಕೆಕ  ಸೇರುತಾ ವೆ ಎೆಂದು 

ಇದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. ಸ್ತಮ ಇೆಂಗಾಲದ ಮೌಲಯ ವು 0.54% ರಿೆಂದ 1.22% ವಾಯ ಪಿಾ  ಇದೆ.. 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವ, ರ್ಡಿಮೆ ಸ್ತಮ ಇೆಂಗಾಲದ ಅೆಂವವಿದೆ ಭತ್ತಾ  ಉಳ್ಳದ 

ಮಾದರಿಯು ಭಧಯ ಭ ಸ್ತಮ ಇೆಂಗಾಲದ ಅೆಂವ ಹೆಂದಿರುತಾ ದೆ. 

ಭಣಿಣ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳಗೆ ಫಳಸು ರ ಮಖ ಅೆಂವಗಳು ಎೆಂದು ರ್ರೆಮಲಪ ಡು ಇತಯ 

ರ ಮಖ ಪೋಶಕಾೆಂವಗಳು: ಪ್ಲರ ಥಮಿರ್ ಪೋಶಕಾೆಂವಗಳ್ಳಗಿವೆ: ಸ್ತಯಜನರ್, ರಂಜರ್ ಭತ್ತಾ  

ಪಟಾಯ ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನು  ಜನಪಿರ ಮವಾಗಿ ರ್ರೆಮಯಗುತಾ ದೆ (ಎನ್ ಪಿಕೆ) ಭತ್ತಾ  ದಿೀ ತಿೋಮರ್ 

ಪೋಶಕಾೆಂವಗಳು ಕಾಯ ಲಿ್ಲ ಯಂ, ಮೆಗಿು ೋಸಿಮಮ್ ಭತ್ತಾ  ಷಲಫ ರ್. 

 

ಲಬಯ ವಿರು ಭಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ತಯಜನರ್ ಮೌಲಯ  : ಹೆಕೆಟ ೋರಿಗೆ 92 ರಿೆಂದ 358 ಕೆ.ಜ. 6 

ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ತಯಜನರ್ ಅೆಂವ ಭತ್ತಾ  ಉಳ್ಳದ ಮಾದರಿಗಳು ಭಧಯ ಭ ಸ್ತಯಜನರ್ ಅೆಂವನ್ನು  

ಹೆಂದಿವೆ. 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಭಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ರಂಜರ್ದ ಮೌಲಯ  ಹೆಕೆಟ ೋರಿಗೆ 17 ರಿೆಂದ 97 ಕೆಜ ರೆಗೆ 

ಇರುತಾ ದೆ 



ಎಯಾ  ಮಾದರಿಗಳು ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸಿದ ಮಾದರಿಮನ್ನು  ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಭಧಯ ಭ ರಂಜರ್ನ್ನು  

ಹೆಂದಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವ ರ್ಡಿಮೆ ರಂಜರ್ದ ಅೆಂವನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. 

ಲಬಯ ವಿರು ಭಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಪಟಾಯ ಸಿಮಮ್ ಮೌಲಯ ವು 74 ರಿೆಂದ 506 ಕೆಜ / ಹೆಕೆಟ ೋರ್ 

ರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಯಾ  ಮಾದರಿಗಳು ಭಧಯ ಭ ಪಟಾಯ ಸಿಮಮ್ ಅೆಂವನ್ನು  ಹೆಂದಿರುತಾ ದೆ 

 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಭಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಎನ್ ಪಿಕೆ ಮೌಲಯ ಗಳು ಹೆಚಾು ಗಿ ಭಧಯ ಭ ಗಕಕೆಕ ನ್ನು  

ಸೂಚಿಸುತಾ ವೆ. ಕೃಷ್ಟ ಭತ್ತಾ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುಟಿಕೆಗಳ್ಳಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಸ್ತಯಜನರ್ ಭತ್ತಾ  ರಂಜರ್ 

ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿರು ಯಷಗಫಬ ಯಗಳು ಅಗತಯ ತೆ ಇದೆ. 

 

1.3.8 ಜೋಶಾಸಿ ರ  ರಿಸರ: 

 

ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಅಯಣಯ  ವಿಭಾಗದ ರ ರ್ಟಿತ ವಿಶಮಗಳ ದಿೀ ತಿೋಮ ದತಾಾ ೆಂವದ 

ಸಂರ್ಲನನ್ನು  ಳಗೆಂಡಿರು ವಿಯವಾದ ವಿಶ್ಾ ೋಶಣೆ ನಡೆಷಯಿತ್ತ. ಯ ಸಿಥ ತವಾದ 

ಪ್ಲರ ಥಮಿರ್ ದತಾಾ ೆಂವ ಸಂಗರ ಸಣೆ,, ಅಧಯ ಮನಗಳನ್ನು  ವಿವಿಧ ಜಾತಿಮ ಪ್ಲರ ಣಿ ಭತ್ತಾ ಷಷಯ ಗಳ 

ವಿೋಕ್ಷಣೆಮ ಮೂಲರ್ ಪ್ಲರ ಥಮಿರ್ ದತಾಾ ೆಂವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. 

 

ರಾಷ್ಟಟ ಿೋಮ ಉದಾಯ ನಗಳು ಅಥವಾ ನಯ ಜೋವಿ ಅಬಯಾಯಣಯ ಗಳಂತಸ ಯಾವುದೇ ರಿಷಯ 

ಸೂಕ್ಷಮ  ರ ದೇವಗಳ್ಳಲಾ . ಯಾವುದೇ ಅರೂದ ಅಥವಾ ಷಥ ಳ್ಳೋಮ ಅಥವಾ 

ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲ್ಲಾ ರು (REET) ಷಷಯ ಗಳ್ಳಲಾ .  

 

1.3.9 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ರಿಸರ 

 

2011 ಯ ಜನಗಣತಿಮ ಅಧಯ ಮನದ ರ ಕಾಯ ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದ ಟುಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  141956 

ಜನರು. ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  19.7% ಜನರು ನಿಗದಿತ ಗಕಕೆಕ  ಸೇರಿದರಾಗಿದುು , ಅದಯಲ್ಲಾ  

4.7% ಜನರು ರಿಶಿಶಟ  ಪಂಗಡ (ಎಸ್ ಟಿ) ಸೇರಿದಾು ರೆ ಭತ್ತಾ  15.1%  ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ (ಎಸ್ ಸಿ). 

ಮಖಯ  ಕಾಮಿಕರ್ರು ಭತ್ತಾ  ರ್ನಿಶಠ  ಕಾಮಿಕರ್ರು ರ್ರ ಭವಾಗಿ 39.3 % ಭತ್ತಾ  5.9%. ಷಮಿೋಕೆಷ  

ನಡೆಸಿದ ಹೆಚಿು ನ ಗಾರ ಭಷಥ ರಿಗೆ ಷಕಾಕಯದಿೆಂದ ಯಬವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಭತ್ತಾ  ಷಕಾಕಯದ 

ರ್ಯಯ ಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಭತ್ತಾ  ಕಾಮಕರ್ರ ಭಗಳ ಫಗೆಗ  ತಿಳ್ಳದಿರುತಾ ವೆ. ರ ದೇವದ ಯುರ್ರು 

ಉದೊಯ ೋಗಾಕಾವಗಳ್ಳಲಾ ದೆ ವಂಚಿತವಾಗಿದಾು ರೆ ಭತ್ತಾ  ಈ ಯೋಜನೆ ಉದೊಯ ೋಗಿಗಳ ಸಂಭಾಯ  

ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 

 

1.4 ನಿರಿೋಕೆ್ತ ತ ರಿಸರದ ಮೇಲ್ವನ ರಿಣಾಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ತಗಿ್ಗ ಸು ಕರ ಮಗಳು: 

 

1.4.1 ನಿಮಾಯಣ ಹಂತದಲಿ್ವ  ರಿಣಾಮಗಳು: 

 

ರಿಸರ ರಿಣಾಮಗಳ್ಳಗೆ ಕಾರಣರ್ವಗು ಸಂಭ್ನಿೋರ್ ನಿಮಾಯಣ ಚಟುಟಿಕೆಗಳು: 

 

 ಭೂಮಿಮ ನೆಲಷಭಗಳ್ಳಸು ಷಭಮದಲ್ಲಾ  ಧೂಳು ಉತಾಪ ದನೆ, ಸುಷಜಿ ತ 

ಯಸ್ಥಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ವಾಸನಗಳ ಚಲನೆ, ರ್ಚಾು  ಸುಾ ಗಳನ್ನು  ಇಳ್ಳಸುವುದು ಭತ್ತಾ  ಅನಗತಯ  

ತಾಯ ಜಯ  ಸುಾ ಗಳನ್ನು  ಸೈಟ್ ನಿೆಂದ ತೆಗೆಯುವುದು 



 ವಾಸನ ನಿಷ್ಕಕ ಷದಿೆಂದ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ಹಯಸೂಸುವಿಕೆ 

 ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಮ ಸುಾ ಗಳ ಕೊರ ೋಡಿರ್ಯಣ 

 

ಈ ಚಟುಟಿಕೆಗಳ್ಳೆಂದ ಉೆಂಟಾಗು ರಿಣಾಭಗಳು ತಾತಾಕ ಲ್ಲರ್ ಭತ್ತಾ  ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ರ ದೇವದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

 

1.4.2 ಕಾರ್ಯಯಚರಣೆರ್ ಹಂತದಲಿ್ವ  ರಿಣಾಮಗಳು 

1.4.2.1 ಗಾಳ್ಳರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ ರಿಣಾಮ 

 

ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ರ ಮಖ ಮೂಲವೆೆಂದರೆ ಬ್ಯಮಾ ರ್ ಭತ್ತಾ  ಡಿಜ ಸ್ಥಟ್ ಸ್ತಟ ಯ ಕ್ ನಿೆಂದ (ಪಿಎೆಂ 10, 

ಪಿಎೆಂ 2.5, SO2 & NOX), ಫ್ಲಾ  ಅನಿಲ ಹಯಸೂಸುವಿಕೆ, ಸುಾ  ಗಾಕಣೆ ಬಿೆಂದುಗಳ್ಳೆಂದ 

ಪುಯ ಗಿಟಿವ್ ಧೂಳು ಹಯಸೂಸುವಿಕೆ, ಷಯಕ್ಕ ಭತ್ತಾ  ವಾಸನಗಳ ಚಲನೆ. ಬ್ಯಮಾ ರ್ ಭತ್ತಾ  ಡಿಜ 

ಸ್ಥಟ್ ಸ್ತಟ ಯ ಕ್ ನಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ನೆಲಭಟಟ ದ ಏಕಾಗರ ತೆ 

(ಜಎಲ್ ಸಿ) ಮೌಲಯ ಗಳು ಗೌಸಿಮನ್ ಪುಾ ಮ್ (AERMOD ಆವೃತಿಾ  7.0.3 ಸ್ತಫ್ಟ  ವೇರ್) ಆಧಾರಿತ 

ಅಧಯ ಮನ ರಾಜಯ  ರ ಷಯಣ ಮಾದರಿಮನ್ನು  ಫಳಸಿಕೊೆಂಡು ಅೆಂದಾಜಷಯಗಿದೆ. 

 

1.4.2.2 ವಬದ  ಮಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಣಾಮ 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ಳಗೆ ಮಖಯ  ವಫು  ಉತಾಪ ದಿಸು ರ ದೇವಗಳು ಬ್ಯಮಾ ರ್ 

ಭತ್ತಾ  ಕ್ಯಲ್ಲೆಂಗ್ ಸಿಷಟ ಮ್, ಐಡಿ ಭತ್ತಾ  ಎಫ್ಸಡ  ಫಾಯ ನಿ್ , ಸಿಇಟಿಪಿ ಭತ್ತಾ  ಸಿಎಸಿಟ ಪಿ, ಡಿಜ ಸ್ಥಟ್ 

ಇತಾಯ ದಿ. ಈ ರ ದೇವಗಳಲ್ಲಾ  ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ವಫು  ಭಟಟ ವು 65 ರಿೆಂದ 100 ಡಿಬಿ (ಎ). ಯರೆಗೆ 

ಫದಯಗುತಾ ದೆ 

ಉದೆು ೋಶಿತ ಯಕ್ಷಣಾತಮ ರ್ ಭತ್ತಾ  ತಗಿಗ ಸು ರ್ರ ಭಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನಗಳ್ಳಸು ಮೂಲರ್ ರ್ನಿಶಠ  

ರಿಣಾಭವು ಉೆಂಟಾಗುತಾ ದೆ ಭತ್ತಾ  ವಫು  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಮಭಗಳ ಪ್ಲಲನೆಯಾಗುತಾ ದೆ. 

 

1.4.2.3 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ ರಿಣಾಮ 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ , ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಯಾಕಚಯಣೆಗಳು ಭತ್ತಾ  ಗೃಸ ಫಳಕೆಿೆಂದ 

ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋಯನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 

ವೈಮಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳೆಂದ ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋಯನ್ನು  ಆಯಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

ಸಂಷಕ ರಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ಗೃಸ ಫಳಕೆಿೆಂದ ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋಯನ್ನು  0.1 ಎೆಂಎಲ್ ಡಿ 

ಸ್ತಭಥಯ ಕದ ಸಿಎಸ್ ಟಿಪಿ ಫಳಸಿ ಸಂಪೂಣಕವಾಗಿ ಸಂಷಕ ರಿಷಯಗುತಾ ದೆ ಭತ್ತಾ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಫಳಕೆ 

/ ಸಸಿರು ಟಿಟ  / ಫ್ಾ ೋರ್ ವಾಶ್ / ಪಾ ಶಿೆಂಗ್ / ಧೂಳುಗಾಗಿ ಭರುಫಳಕೆ ಮಾಡಯಗುವುದು. 

 

1.4.2.4 ಘನ ಮತಿ್ತ  ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ತ್ಯಯ ಜಯ ಗಳು: 

 

ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ಘನತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಗೃಸ, ಫಯೋಮೆಡಿರ್ಲ್ ಭತ್ತಾ  ರ ಕಿರ ಯೆಮ ತಾಯ ಜಯ ಗಳ್ಳಗಿ 

ವಿೆಂಗಡಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 



ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು, ಶೇಖಯಣೆ ಭತ್ತಾ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ರ ತಿ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜವಾಬ್ಯು ರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅನೀ ಮವಾಗು ನಿಮಭಗಳ ರ ಕಾಯ ವೈಮಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ರ ತೆಯ ೋಕಿಷಲು 

ಸೂಚಿಷಯಗುತಾ ದೆ.  ಅಪ್ಲಮಕಾರಿ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಸತಿಾ ಯದ ಟಿಎಸ್ ಡಿಎಫ್ ಭತ್ತಾ  ಫಳಸಿದ 

ತೈಲ/ಬ್ಯಯ ಟರಿಗಳು ಭತ್ತಾ  ಇತಯ ಭರುಫಳಕೆ ಮಾಡಫಹುದಾದ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ / 

ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿತಯರ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಯಗುತಾ ದೆ. ಸಿಇಟಿಪಿಿೆಂದ ಕೆಷರು 

TSDF ಗೆ ರ್ಳುಹಿಷಯಗುವುದು. ಜೈವಿರ್ ವೈದಯ ಕಿೋಮ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಸತಿಾ ಯದ ಫಯೋಮೆಡಿರ್ಲ್ 

ಸಂಷಕ ಯಣಾ ಸೌಲಬಯ ಕೆಕ  ರ್ಳುಹಿಷಯಗುವುದು. 

 

ಉದೆು ೋಶಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ರಿಷಯ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ ರ್ರ ಭಗಳನ್ನು  

ಜಾರಿಗೆ ತಯಯಗುವುದು. ರಿಷಯ ನಿಕಸಣೆ ಭತ್ತಾ  ತ್ತತ್ತಕ ಸಿದಿ ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನಪೇಕಿಷ ತ 

ಘಟನೆಗಳು ಭತ್ತಾ  ರಿಣಾಭಗಳ ಸಂಬನಿೋಮತೆಯು ಹೆಚ್ಚು  ಎೆಂದು ಖಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಿಲು 

ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. 

ತ್ತತ್ತಕ ಸಂದಬಕದಲ್ಲಾ  ರ್ಡಿಮೆ ಭತ್ತಾ  ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ತಗಿಗ ಸುವಿಕೆಮನ್ನು  ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. 

ಉದೆು ೋಶಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಟಾಟ ರೆ ರಿಣಾಭ ಕಾಯಾಕಚಯಣೆಮ ಹಂತದಲ್ಲಾ  

ಮಾನ ಆರೋಗಯ ದ ಮೇಲ್ ಅತಯ ಲಪ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

 

1.5 ರಿಸರ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ ಮ 

 

ರಿಷಯ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆ ಎೆಂದರೆ ರಿಷಯ ನಿಮತಾೆಂರ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಯ ಸಿಥ ತ ಸಂಗರ ಸ. 

ರಿಷಯ ಫದಯಣೆಗಳನ್ನು  ಗಭನಿಷಲು ಭತ್ತಾ  ಅಧಯ ಮನ ಮಾಡಲು ಗಾಳ್ಳ, ನಿೋರು, ಭಣ್ಣಣ , 

ವಫು  ಇತಾಯ ದಿ. 

 

ಎನಿೀ ರಾನೆಮ ೆಂಟಲ್ ಕಿಾ ಮರೆನಿ್ (ಇಸಿ), ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಭತ್ತಾ  ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿಮಲ್ಲಾ  ನಿದಿಕಶಟ ಡಿಷಯದ 

ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಪರ ೋಗಾರ ೆಂ ಶಯತ್ತಾ ಗಳ್ಳಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಗುಣಭಟಟ ನ್ನು  ಕಾಯುು ಕೊಳಿಲು  

ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆ ನಡೆಷಯಗುವುದು.  

ಆೆಂತರಿರ್ ರ ಯೋಗಾಲಮ ಅಥವಾ ಮೂಯನೇ ಯ ಕಿಾ ಮ MoEF & CC ಅನ್ನಮೋದಿತ 

ರ ಯೋಗಾಲಮ. ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಕಾಮಕರ್ರ ಭ. ರ ತಿ ಪ್ಲಯ ರಾಮಿೋಟರ್ ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಹೇಗೆ ನಿಕಹಿಸುವುದು ಎೆಂಬ್ಲ್ದಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಕಿರ ಯಾ ಯೋಜನೆಮನ್ನು  ಷಸ ನಿೋಡುತಾ ದೆ. 

ಪಲ್ಲತಾೆಂವಗಳ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆಮನ್ನು  ರಿಶಿೋಲ್ಲಷಯಗುತಾ ದೆ, ಸಂಖಯ ಶಾಸಿಾ ಿೋಮವಾಗಿ 

ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಷಯಗುತಾ ದೆ ಭತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷಯಗುತಾ ದೆ. 

 

1.6 ಯೋಜನೆರ್ ರ ಯೋಜನಗಳು 

 

ಷಥ ಳ್ಳೋಮ ಸ್ತಮಾಜರ್ ಮೂಲಸೌರ್ಮಕಕೆಕ  ಉದೆು ೋಶಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಿೆಂದ ಕೊಡುಗೆ 

ಗಭನಾಸಕವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಷಯಗಿದೆ.  ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಭತ್ತಾ  ವಾಣಿಜಯ  ಚಟುಟಿಕೆಗಳ ಬಳಣಿಗೆಮನ್ನು  ಉತೆಾ ೋಜಸುತಾ ದೆ. 

 

ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದಿೆಂದ ಗಭನಾಸಕ ರ ಮಾಣದ ನೇಯ ಭತ್ತಾ  ರೋಕ್ಷ 

ಉದೊಯ ೋಗನ್ನು  ದಗಿಸುತಾ ದೆ ವಿಭಿನು  ಕೌವಲಯ  ಭತ್ತಾ  ಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿರು 



ಷಥ ಳ್ಳೋಮ ಜನರಿಗೆ ಅಕಾವಗಳು ಸಿಗುತಾ ವೆ. 

ಸುತಾ ಮತಾ ಲ್ಲನ ರ ದೇವಗಳ ಭೌತಿರ್ ಮೂಲಸೌರ್ಮಕ ಭತ್ತಾ  ಸ್ತಮಾಜರ್-ಆರ್ಥಕರ್ ಸಿಥ ತಿ 

ಸುಧಾರಿಸುತಾ ದೆ. 

 

ಈ ಯೋಜನೆಯಾಂದ ಕೆಳಗ್ಗನಂತೆ ರ ಯೋಜನ ಡೆರ್ಲಾಗುವುದ್ಯ: 

 

ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ಯಸ್ಥಾ  ಭತ್ತಾ  ರೈಲು ಸಂರ್ಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿರ್, ಷತಿ, ಬ್ಯಯ ೆಂಕಿೆಂಗ್, ಅೆಂಚೆ, 

ವೈದಯ ಕಿೋಮ, ಸಂಸನ ಭತ್ತಾ  ಭನರಂಜನಾ ಸೌಲಬಯ ಗಳು, ವಿದುಯ ತ್ ಷಯಫರಾಜು, ನಿೋರು 

ಷಯಫರಾಜು ಭತ್ತಾ  ನೈಭಕಲಯ ದಲ್ಲಾ  ಸುಧಾಯಣೆ, ಸ್ತಮಾಜರ್ ಆರ್ಥಕರ್ ಸಿಥ ತಿಮಲ್ಲಾ  ಸುಧಾಯಣೆ 

ಆರ್ಥಕರ್ ರಿಸಿಥ ತಿಗಳು ಭತ್ತಾ  ಭನರಂಜನಾ ಸೌಲಬಯ ಗಳಲ್ಲಾ  ಸುಧಾಯಣೆ, ಉದೊಯ ೋಗ 

ಸ್ತಭಥಯ ಕನ್ನು  ಸುಧಾರಿಷಲು ಷಥ ಳ್ಳೋಮ ಜನರಿಗೆ ತಯಬೇತಿ ನಿೋಡಯಗುವುದು. ಷಥ ಳ್ಳೋಮ 

ಯ ಹಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಿೆಂದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಭತ್ತಾ  ರ್ತಕಯ ಗಳ್ಳೆಂದ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಆದಾಮ ಹೆಚು ಳ 

 

1.7 ರಿಸರ ನಿಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

 

ಸುಸಿಥ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನ್ನು  ಖಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಿಲು ರಿಷಯ ನಿಕಸಣಾ ಯೋಜನೆ (ಇಎೆಂಪಿ) 

ಅಗತಯ ವಿದೆ. ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಿೆಂದ ಸುತಾ ಮತಾ ಲ್ಲನ ರ ದೇವಗಳು ಭತ್ತಾ  ಎಯಾ  ರ ಮಖ 

ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ  ಇಎೆಂಪಿಮನ್ನು  ಸಂಯೋಜಷಯಗುವುದು.  

ಈ ರ ದೇವದ ರಿಷಯ ಷಭತೋಲನನ್ನು  ಕಾಪ್ಲಡಿಕೊಳಿಲು ಭತ್ತಾ  ರ ತಿಕ್ಯಲ 

ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು  ಖಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಿಲು ಷಪ ಶಟ ವಾಗಿ ವಾಯ ಖಯ ನಿಷಯದ ನಿೋತಿಗಳು 

ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು  ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಇಎೆಂಪಿಮಲ್ಲಾ  ತಗಿಗ ಸುವಿಕೆ, ನಿಕಸಣೆ, ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನ 

ಭತ್ತಾ  ಕಾಯಾಕಚಯಣೆಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳಿಯದ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾಯಣೆ ಭತ್ತಾ  ಸ್ತೆಂಸಿಥ ರ್ 

ರ್ರ ಭಗಳು ರ ತಿಕ್ಯಲ ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಿೀ ೋಕಾರಾಸಕ 

ಭಟಟ ಕೆಕ  ಇಳ್ಳಸಿ. ತಗಿಗ ಸುವಿಕೆಮ ರ್ರ ಭಗಳನ್ನು  ನಿಮಾಕಣ ಭತ್ತಾ  ಕಾಯಾಕಚಯಣೆಮ ಹಂತಗಳು 

ಭತ್ತಾ  ಟಾಟ ರೆ ಯೋಜಷಯಗಿದೆ. ನಿಕಸಣಾ ಯೋಜನೆ ಸಿೀ ೋರ್ರಿಸು ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಬೆಂಫಲ 

ಸ್ತಭಥಯ ಕನ್ನು  ಸುಧಾರಿಷಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಇಎೆಂಪಿ ಲಬಯ ವಿರು ಭತ್ತಾ  

ಸ್ತಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮೂಲ ಭಟಟ ದಲ್ಲಾ  ಮಾಲ್ಲನಯ ನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸು ಗುರಿ ಹೆಂದಿದೆ 

 

ಯೋಜನೆರ್ ವೆಚಚ ದ ಅಾಂದಾಜುಗಳು: 

 

ಯೋಜನೆ ವೆಚಚ  (ಅಾಂದಾಜು): ರೂ. 252.3 ಕೋಟಿ ರೂ 

 ಇಎಾಂಪಿ (ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚಚ ): ರೂ. 25.2 ಕೋಟಿ ರೂ 

 ಇಎಾಂಪಿ (ಮರುಕಳ್ಳಸು ಖರ್ಚಯ): ರೂ. 2.52 ಕೋಟಿ 
 

1.8 ತಿೋಮಾಯನಗಳು 

 

ಇಐಎ ಅಧಯ ಮನವು ಉದೆು ೋಶಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ಅಬಿವೃದಿಿ  ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ 

ಸಂಬನಿೋಮ ರಿಷರಿೋಮ ರಿಣಾಭಗಳ ಟಾಟ ರೆ ಅೆಂದಾಜರ್ಯಣಾನ್ನು  ಮಾಡಿದೆ ಭತ್ತಾ  

ರಿಷರಿೋಮ ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು  ತಡೆಮಲು ಅಥವಾ ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಗಿಗ ಸು ರ್ರ ಭಗಳನ್ನು   

EMP ಮ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿೀ ೋಕಾರಾಸಕ ಭಟಟ ಗಳ್ಳಗೆ ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ .  



ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ ದೇವದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಥ ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಾ ದೆ. ಈ ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಉದೆು ೋಶಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಿೆಂದ ಉತಾ ಭ ಮೂಲಸೌರ್ಮಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿರ್, ವೈದಯ ಕಿೋಮ ಸೌಲಬಯ ಗಳು, ವಕಿಾ ಮನ್ನು  

ದಗಿಸು ಮೂಲರ್ ಷಮಾಜಕೆಕ  ಯಬ ಲಬಯ ತೆ, ಉದೊಯ ೋಗದಲ್ಲಾ  ಸುಧಾಯಣೆ ಭತ್ತಾ  ರ ದೇವದ 

ಆರ್ಥಕರ್ ಬಳಣಿಗೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. 


