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1. �ೕಜ�ಯ  ���� 
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� (�ಐಎ��) ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ        
ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಸಂ���ಾ�ದು�, ಇದನು� 1966 ರ ಕ�ಾ�ಟಕ        
�ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ ಅ�ವೃ�� �ಾ��ಯ� �ಾ��ಸ�ಾ��..  

ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯ ಪ�ಮುಖ ಉ��ೕಶಗಳ�: 

● �ಾಜ�ದ�� �ೖ�ಾ��ಗಳ ತ��ತ ಮತು� ಕ�ಮಬದ� ಅ�ವೃ��ಯನು� ಉ��ೕ�ಸುವ�ದು. 
● ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� �ಾ��, 1966 ರ �ಾ���ಯ��          

ಸ�ಾ�ರದ �ೕ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�� ಸ�ಾಯ  �ಾಡುವ�ದು 
● ಮೂಲ�ೌಕಯ� �ೕಜ�ಗಳನು� �ಾ��ಸಲು ಅನುಕೂಲ 
● “�ಾಭ�ಲ� - ನಷ��ಲ�” ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾಯ� 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯ �ವ��ಸುವ �ಾಯ�ಗಳ�       
�ೕ��:  
�ಾಜ�ದ�� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ ಭೂ�ಾ��ೕನ ಮತು� ಅ�ವೃ�� 

● �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ�� ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಒದ�ಸುವ�ದು 
● ಏಕ ಘಟಕ ಸಂ�ೕಣ�ಗ�� ಭೂ�ಾ��ೕನ 
● ಸ�ಾ�� ಸಂ��ಗ�� ಅವರ �ೕಜ�ಗಳ� ಮತು� ಮೂಲ�ೌಕಯ�      

�ೕಜ�ಗ��ಾ� ಭೂ�ಾ��ೕನ 

ಇ��ಯವ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯು �ಾ�ಾ�ದ�ಂತ 40,000        
ಎಕ� ಪ��ೕಶದ�� 132 �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ��� ಮತು� ಸು�ಾರು 473         
ಏಕ ಘಟಕ ಸಂ�ೕಣ�ಗ�� ಭೂ�ಯನು� �ಾ��ೕನಪ���ೂಂ�� ಮತು� �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ�        
ಪ��ೕಶಗಳ�� ಸಮ�ೂೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಅ�ವೃ��ಯನು� �ಾತ�ಪ�ಸುತ��. 

�ಚು�ವ��ಾ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯ �ಾ�ಜ� ಮತು�        
�ೖ�ಾ��ಾ ಇ�ಾ�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� ಕೃ�-ತಂತ��ಾನ       
ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, ಉಡುಪ� ಉ�ಾ�ನಗಳ�, ಆ�ಾರ ಉ�ಾ�ನಗಳ�, ಆ�ೂೕ      
ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, ಯಂ�ಾ�ಂಶ ಉ�ಾ�ನ, �ೖ�ಕ ತಂತ��ಾನ ಉ�ಾ�ನಗಳ�, ರಫ��       
ಉ��ೕಜನ �ೖ�ಾ��ಾ ಉ�ಾ�ನಗಳ� (ಇ�ಐ�), ವಲಯ ���ಷ� ��ೕಷ ಆ��ಕ        
ವಲಯಗಳ� (ಎ�ಇ ��) ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ೕಂದ�ಗಳಂತಹ ಹಲ�ಾರು ನ�ೕನ        
�ೕಜ�ಗಳನು� �ಾ����.. �ಐಎ�� ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ಗ�ಾದ ಸುವಣ� ಕ�ಾ�ಟಕ      
ಅ�ವೃ�� ( ಎ�  �  � �) �ೕಜ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸುವ ಸಂ��..  
 
ಮಧ�ಮ ಮತು� ಸಣ� -ಪ��ಾಣದ �ೖ�ಾ��ಗಳನು� �ಂಬ�ಸಲು ಮತು� ಸ�ಾಯಕ       
ಮೂಲ�ೌಕಯ� �ೌಲಭ�ಗ��ಂ�� ಬಳಸಲು �ದ��ಾದ , ಸುಲಭ�ಾ� ಪ��ೕಶ      
ಪ�ಯಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ� ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸಲು , ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ       
ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� (�ಐಎ�� ) �ೕವ�ೂೕ��ೂೕಪ� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ �ಸ�ನ��       



�ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶವನು� ಅ�ವೃ��ಪ�� �ವ��ಸಲು ಪ��ಾ���� . �ೖ�ಾ��ಾ       
ಪ��ೕಶವನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ �ವ�ಗ� ���ಯ �ವ�ಗ� �ಾಲೂ��ನ       
�ೕವ�ೂೕ��ೂೕಪ� ಮತು� ����ಪ�ರ �ಾ�ಮಗಳ�� 184.85 ���ೕ� ಪ��ೕಶದ��       
�ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು .  

1.1 ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮದ �ೌಲ��ಾಪನ ಅಧ�ಯನ 

ಉ��ೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ�� > 30,000 ��ಎ �ಾಮಥ����ಂತ ಕ ��ಾ��ರುವ ಅಪ��ಾನ          
�ಟಲ��ಕ� ಸಂಸ�ರ�ಾ �ೖ�ಾ��ಗಳ� (��ೂೕ�ಂ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� ) ಮತು� �ಾ�ಾನ�       
�ಾ�ಜ� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕ (�ಇ�� ) ವನು� ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಪ�ಸರ ,        
ಅರಣ� ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ� ಸ��ಾಲಯ ನವ�ಹ� �ಂದ “ಎ ” 'ಪ�ವಗ� ದ�          
ಪ�ಸರ ��ೕಚನ  ಪತ� ಪ�ಯುವ�ದು ಈ ವರ�ಯ ಉ��ೕಶ �ಾ�ರುತ�� . (ಪ��ಾ��ತ         
�ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ�� ಕ�ಷ� ಒಂದು ಉದ�ಮವ� ”� ” ಪ�ವಗ��� ಬಂದ� , �ೖ�ಾ��ಾ         
ಪ��ೕಶದ ���ೕಣ�ವನು� ���ಸ� ಇ�ೕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶವನು� ” � ” ಪ�ವಗ� ಎಂದು          
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ�� ).  

 
ಈ �ೕಜ�ಾ ಸ�ಳದ �ೖರುತ� ���ನ�� 1.81 � .�ೕ ದೂರದ�� ���ಹ�� ವನ��ೕ�          
ಅಭ�ಾರಣ� / ಅ�ೕಸ�ಾ �ೕಸಲು ಅರಣ��ರುವ �ಾರಣ, �ಾ�ಾನ� ಷರತು�         
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ�� . ಆದ��ಂದ ಈ �ೕಜ�ಯನು� ಪ�ಸರ , ಅರಣ� ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ        
ಬದ�ಾವ� ಸ��ಾಲಯದ�� ವಗ� ‘ಎ’ �ೕಜ��ಾ� �ೌಲ��ಾಪನ       
�ಾಡ�ಾಗುತ�� . 

1.1ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ   �ೖ�ಾ��ಗಳ   ವ�ೕ�ಕರಣ 
�ೂೕಷ�ಕ  -1 �ೖ�ಾ��ಾ  ಪ��ೕಶ��  ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ  ವ�ೕ�ಕರಣ 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�� 
ಪ��ಾ��ತ 
�ೖ�ಾ��ಗಳ 
ವ�ೕ�ಕರಣ 

ಇಐಎ 
ಅ�ಸೂಚ� 
2006 ರ  
ಮತು� ಮತು�  
ಅದರ  
�ದು�ಪ�ಗಳ 
ಅನ�ಯ -  
ಅನುಸೂ� 
ಮತು� 
ಪ�ವಗ� 
 

���� 
ವ�ೕ�ಕರ
ಣ  

���ೕಣ� 

 (ಎಕ� ) 

���ೕಣ� 

(���ೕ�) 

�ೕಕಡ
�ಾರು 

���ೕ
ಣ� 

�ಾ�ಾನ� 
ಷರತು�ಗಳ 
ಅನ��� 

ಪ�ಸರ  ��ೕಚ�  ಅವಶ��ರುವ   ವಗ�ದ  �ೖ�ಾ��ಗಳ� ��� ಹ��  
ವನ��ೕ� 
ಅಭ�ಾರಣ� 
ಅ�ೕಸ�ಾ 
�ಾ���ದ� ಅರಣ�  

1 �ಾ��ಕ 
�ಾಮಥ�� 
30,000 

3 (ಎ) –�  �ಂಪ� 50.0 20.24 37.1 



 

ಟ� ಗ��ಂ
ತ  �ಚು� 

���ೕಯ  
�ಟಲ��ಕ
� 
�����ಂ� 
�ೖ�ಾ��ಗಳ� 
(��ೂೕ�ಂ
� 
�ರ�ಗಳ� )  

~ ದೂರ 1.81   
��ೕ  (�ೖರುತ� ) 
ಆದ��ಂದ 
�ೕಜ�ಯನು� 
ಪ�ಸರ , ಅರಣ�  
ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ  
ಬದ�ಾವ� 
ಮಂ�ಾ�ಲಯದ�� 
ವಗ� ಎ ಎಂದು   
�ೌಲ��ಾಪನ 
�ಾಡ�ಾಗುತ�� 2 �ೖ�ಾ��ಾ 

ಪ��ೕಶದ 
�ೖ�ಾ��ಗ�
� -  
�ಾ�ಾನ� 
�ಾ�ಜ� �ೕರು  
ಸಂಸ�ರ�ಾ 
ಘಟಕ 

(�ಇ�� )  

7 (ಎ�) �ಂಪ�    

ಪ�ಸರ  ��ೕಚ�  ಅವಶ�ಕ�  ಇಲ��ರುವ    �ೖ�ಾ��ಗಳ� 

3 �ೌಂ�� 
ಘಟಕಗಳ� 
ಗಂ�� 5  
ಟ� �ಂತ 
ಕ�� 

ಇಲ� 
 

�ತ�� 
 

24.0 9.71 17.8 

4 �ಾ����ೕಶ
�  

ಇಲ� �ತ�� 
 

20.62 8.34 15.3 

5 ಜವ� 
ಸಂಸ�ರ� 

ಇಲ� �ಂಪ� 12.47 5.05 9.3 

6 �ಾಬೂನುಗ
ಳ� , 
�ಟ��ಂ�� 
ಮತು� 
�ೌಂದಯ�
ವಧ�ಕಗಳ� 

ಇಲ� �ತ�� 
 

10.5 4.25 7.8 

7  

 

ಇಲ� �ತ�� 
 

13.4 5.42 9.8 

8 ಆ�ೂೕ 
�ಾಂ���� 

ಇಲ� �ಂಪ� 3.91 1.58 2.8 

 ಒಟು�    134.9 54.59 100 

�ೂೕಹದ  
ಕುಲು� 



2. �ೕಜ�ಯ ಸ�ಳ 
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯು 184.85 ���ೕ� ಪ��ೕಶದ�� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ          

ಅ�ವೃ��ಯನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ �ವ�ಗ� ���ಯ �ವ�ಗ� �ಾಲೂ��ನ �ೕವ�ೂೕ��ೂೕಪ� ಮತು� ����ಪ�ರ          

�ಾ�ಮಗಳ��    ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸಲು   ಪ��ಾ���� . 

 

2.1  �ೕಜ�ಯ ಪ��ೕಶದ ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣಗಳ� 
�ೂೕಷ�ಕ  2 

�ೕಜ�ಾ  ಸ�ಳದ   ಮತು�  ಸುತ�ಮುತ��ನ  �ೖ�ಷ��ಗಳ  ಪ�ಮುಖ  ಲ�ಣಗಳ� 

ಕ�ಮ 
ಸಂ�� 

�ೖ�ಷ��ಗಳ�  �ವರ� 

1.  �ೕಜ�ಯ �ಸರು “185.85 ���ೕ� �ಾ���ಯ�� ಪ��ಾ��ತ    
�ೕವ�ೂೕ��ೂಪ� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ”. 

2.  ಅ�ವೃ��  ಪ�ಸುವವರು ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� 

3.  �ೕಜ�ಾ ಸ�ಳದ ಒಟು�   
ಭೂಪ��ೕಶ 

185.85 ���ೕ� (459.24 ಎಕ�). 

4.  �ೕಜ�ಾ ಸ�ಳದ �ೌ�ೂೕ�ಕ   
ಸ�ಳ 

�ಾ�ಮಗಳ� : �ೕವ�ೂೕ��ೂೕಪ�  ಮತು�  ����ಪ�ರ 
�ಾಲೂ�ಕು  ಮತು�   ��� : �ವ�ಗ� ,  
�ಾಜ� : ಕ�ಾ�ಟಕ 
ಅ�ಾಂಶ : 13 ° 59'47.40 " ಉತ�ರ 
�ೕ�ಾಂಶ : 7 5 ° 30'48.34"  ಪ�ವ� 
(* ಗಮ�� : ಉ��ೕಖ �ಐಎ��  �ಐಎ�  �ೖ� ) 

5.  ಸಮುದ� ಮಟ���ಂತ ಎತ�ರ  622 �ೕಟ�     �ಂದ  
6.  ಹ��ರದ  �ಾ�ಮಗಳ� �ೕವ�ೂೕ��ೂೕಪ� ~ 0.5 �.�ೕ. 

ಮತು� ����ಪ�ರ ~ 1.5 �.�ೕ. 
7.  ಹ��ರದ �ೖ�� ��ಾ�ಣ �ವ�ಗ� �ೖ�� ಜಂ�� ದ�ಣ ಆ��ೕಯ ದ ���ನ��       

~ 8.3 �.�ೕ. 

8.  ��ಾ�� ಹ��ರದ �ಾಜ� ��ಾ�� -57 ~ 6.26 �.�ೕ ಆ��ೕಯ ಕ��        
(���ಾ- ��ಾ� ಮಂಗಳ�ರು - �.ಆ�.ನಗರ) 

ಮತು� �ಾ��ೕಯ ��ಾ�� 206 ~ 1.81 �.�ೕ       
ಪ��ಮ�� (�ತೂ�ರು - �ೂ�ಾ�ವ�) 

9.  ಹ��ರದ ��ಾನ  
��ಾ�ಣ��ಾ�ಣ 

ಮಂಗಳ�ರು ��ಾನ ��ಾ�ಣ ದ�ಣ �ೖರುತ�ದ ಕ��      
135.43 �.�ೕ. 

�ವ�ಗ� ��ಾನ ��ಾ�ಣ (��ಾ�ಣ ಹಂತದ���)     
ದ�ಣ �ೖರುತ�ದ ಕ��   ~ 18.08 �.�ೕ. 



10.  ಹ��ರದ ಪ�ಮುಖ ಪಟ�ಣ �ವ�ಗ� ~ 6.0 �.�ೕ. (ದ�ಣ ಆ��ೕಯ) 
11.  ಹ��ರದ ಬಂದರು ಮಂಗಳ�ರು ಬಂದರು ~ 142.27 �.�ೕ. (ದ�ಣ      

�ೖರುತ�ದ  ಕ��) 
12.  �ಾ����ದ ಅರಣ�ದ/ ಸಂರ�ತ   

ಅರಣ� / ಸೂಚ� ವನ��ೕ�    
ಅಭ�ಾರಣ� / ಪ�ಸರ ಸಂ�ೕ�    
ಪ��ೕಶಗಳ 

 

�ವರಗಳ� ದೂರ 

(��ೂೕ 

�ೕಟ� ) 

�ಕು� 

�ದ�ಲು�ರ   �ರು  ಅರಣ� �ೕಜ�ಾ 

ಪ��ೕಶದ  ಒಳ� - 

�ೕವ�ಾಲು 

�ಾ����ದ  ಅರಣ� 
ಪಕ� 

- 

ಮು��ನ�ೂಪ� 
�ಾ����ದ  ಅರಣ� 

1.51 
ಪ��ಮ 

�ೖರುತ� 
���ಹ�� ವನ��ೕ�  

ಅಭ�ಾರಣ� /  

ಅ�ೕಸ�ಾ �ಾ����ದ  

ಅರಣ� 

1.81 

�ೖರುತ� 

ಕುಂಚನ��� �ಾ����ದ  
ಅರಣ� 

3.14 ಈ�ಾನ� 

ಪ�ರ�ಾಹ� 
�ಾ����ದ  ಅರಣ� 4.63 

ದ�ಣ 

�ೖರುತ� 

�ರನ�� �ಾ����ದ  
ಅರಣ� 

5,98 ಈ�ಾನ� 

�ಾ����ದ  ಅರಣ� 6,63 ದ�ಣ 

ಸುಟ��ೂೕ� 
�ಾ����ದ  ಅರಣ� 

7.02 ಉತ�ರ 
ಈ�ಾನ� 

ಹುಬ�ನಹ�� �ರು  
ಅರಣ� 

8.07 
ಪ��ಮ 
�ಾಯು
ವ� 

�ೕಶ�ನ ಕ�� �ರು   
ಅರಣ� 

8,53 
ಉತ�ರ 
�ಾಯು
ವ� 

�ಾ����ದ  ಅರಣ� 
8.63 ದ�ಣ 

�ೖರುತ� 

�ರು  ಅರಣ� 
8,76 

ಪ��ಮ 
�ಾಯು
ವ� 

ಕು� �ಾ����ದ  
ಅರಣ� 

9,24 ಪ��ಮ 
�ೖರುತ� 

ಮಂದಘಟ� �ರು  
ಅರಣ� 

9,35 ಪ��ಮ 



 

13.  ಜಲ  ಮೂಲಗಳ�  

�ಕ��ಾನವಂ� �ರು  
ಅರಣ� 

9,44 
ಪ��ಮ 
�ಾಯು
ವ� 

ಶಂಕ� ಗುಡ� 
�ಾ����ದ  ಅರಣ� 

9,91 �ೖರುತ� 

ಹರಮಘಟ� 
�ಾ����ದ  ಅರಣ� 

10,42 ಈ�ಾನ� 

ಕು�� �ಾ����ದ  
ಅರಣ� 

10,58 �ಾಯು
ವ� 

�ಾ��ೂೕಸಹ�� �ರು  
ಅರಣ� 

10.87 
ಪ��ಮ 
�ಾಯು
ವ� 

ಬಸವಪ�ರ  �ರು  ಅರಣ� 11,05 ದ�ಣ 

ಸ���ೖಲು �ಾ����ದ  
ಅರಣ� 

11.12 ದ�ಣ 

ಸುರ�ೂಂಡನ�ೂಪ� 
�ರು  ಅರಣ� 

12,15 
�ಾಯು
ವ� 

ಗಜನೂರು �ಾ����ದ  
ಅರಣ� 

12,44 ದ�ಣ 

ಸುಡುಕು   �ರು  ಅರಣ� 
12,81 

ಪ��ಮ 
�ಾಯು
ವ� 

ಕು���ೂಂಡ 
�ಾ����ದ  ಅರಣ� 

14,09 ಉತ�ರ 
 

�ಂ�ನಕ�� �ರು  
ಅರಣ� 

14.3 �ಾಯು
ವ� 

ಸುದುರು �ಾ����ದ  
ಅರಣ� 

14,33 
ಪ��ಮ 
�ಾಯು
ವ� 

�ವರಗಳ� ದೂರ 
(��ೂೕ 

�ೕಟ�) 

�ಕು� 

ಎಡದಂ� �ೕ�ಾವ�  
�ಾಲು� 

4.51 ದ�ಣ 

�ಾ�  ಹಳ� 5.04 ದ�ಣ 

ತುಂ�ಾ ಅ�ಕಟು�  
ಡಬೂ���� 6.43 ದ�ಣ 

�ೖರುತ� 

ಪ�ರದುಲು ಅ�ಕಟು� 7.53 ದ�ಣ 
�ೖರುತ� 

��ಹ�ಾ� �ಾಲು� 7.54 ಪ��ಮ 

ಸವಲಂಗ �ಾಲು� 
9.65 

ಉತ�ರ 



 

2.2 �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ  ಪ��ಾಣ 
ಉ��ೕ�ತ �ೕಜ�ಾ ಸ�ಳದ ಒಟು� ���ೕಣ� 185.85 ���ೕ� . ಇದರ�� 32.37 ���ೕ� (80           

ಎಕ� ) ಅನು� ಆ� ಆ� �ೌ�ಂ� �ಾ����ೕಶ� � , 44.74 ���ೕ� (110.56 ಎಕ� ) ಅನು�           

�ಎ� ಎ� ಐ��� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಉ�ದ 110.39 ���ೕ� (250.55 ಎಕ� )        

ಅ�ವೃ�� �ೂಂದಬಹು�ಾದ ಪ��ೕಶ�ಾಗ�� . ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಉ��ೕ�ಸ�ಾದ ಪ��ೕಶ      

101.39 ���ೕ� (250.55 ಎಕ� ). ಉ��ೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ���ಾ� �ಐಎ��         

ಸಂಪ�ಣ� ಭೂ�ಯನು� �ಾ��ೕನಪ���ೂಂ�� . �ೕಜ��ಾ� ಭೂ �ಾಖ�ಗಳನು�      

ಆ� ಇ ಐ ಎ  ವರ� ಯ   ಅನುಬಂಧ  -2 ಎಂದು  ಲಗ��ಸ�ಾ�� . 

�ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಗಳ �ೂರ�ಾ� , �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು ವ�ವ�� , ಮ� �ೕರು ಒಳಚರಂ�         

ವ�ವ�� , ಆಡ�ತ ಕಟ�ಡ , ಪ�ರಸ�ಯ ಘನ�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ ಪ��ೕಶ , �ಾ��ಂ� ಪ��ೕಶ ,         

�ಇ�� , �ಎ� �� ಹ�ರು ಪ�� ಬಫ� , �ಾ�ಜ� ಪ��ೕಶ ಮುಂ�ಾದ �ಾ�ಾನ�          

�ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೕಜ�� ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�� . ಪ��ಾ��ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ�� ಪ��ೕಶ       

�ಂಗಡ�ಯನು� �ೂೕಷ�ಕ 3 ರ�� �ೕಡ�ಾ�� . ಪ��ಾ��ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ ��ಾ�ಸವನು�         

ಆ� ಇ ಐ ಎ  ವರ� ಯ  ಅನುಬಂಧ  -3 ರ��  �ೕಡ�ಾ��. 

�ೂೕಷ�ಕ  - 3   �ೕಜ�ಾ  ಪ��ೕಶದ  ವ�ೕ�ಕರಣ 

 

14.  �ಾ��ೕಯ ಉ�ಾ�ನಗಳ� /   
ವನ��ೕ� ಅಭ�ಾರಣ�  

1. ���ಹ�� ವನ��ೕ� ಅಭ�ಾರಣ� ~ 1.81 � .�ೕ *        

(�ೖರುತ�  ���ನ��  ) 

2. �ಾ�ವ��ೂಪ� �ಂಹ ಮತು� ಹು� �ೕಸಲು 1.86 � .�ೕ        

(ದ�ಣ �ೖರುತ� ) (���ಹ�� ವನ��ೕ� ಅಭ�ಾರಣ� ದ��       

ಇ�   ) 

(* ಗಮ�� : ಉ��ೕಖ �ಐಎ��  �ಐಎ�  �ೖ� ) 

 

ತುಂ�ಾ ನ� 9.71 ದ�ಣ 
�ೖರುತ� 

ಕ�ಮ 
ಸಂ
�� 

�ವರ� ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ  ಪ��ೕಶ 

���ೕಣ� 
���ೕ�  ನ�� 

���ೕಣ�  
ಎಕ�ಗಳ�� 

�ೕಕಡ�ಾರು  
���ೕಣ� 

1 �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ 53.01  130.99 53.84 



2.3 �ೕ�ನ  ಅವಶ�ಕ� 

2.3.1 ��ಾ�ಣ  ಹಂತ  
��ಾ�ಣ ಹಂತ�� �ೕ�ನ ಅವಶ�ಕ� 35 �ಎ� � ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ�� . ರ��ಗಳ� ,         

ಚಂಡ�ಾರುತದ �ೕ�ನ ಒಳಚರಂ� , ಆಡ�ತ ಕಟ�ಡ , �ದು�� ಸರಬ�ಾಜು , ವೃ��ಪರ        

ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ� , �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು ವ�ವ��ಯನು� �ಐಎ�� ���ಸ�� . ��ಾ�ಣ        

ಹಂತದ�� ಸು�ಾರು 100 ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸ��ಾ�� . ��ಾ�ಣದ      

ಸಮಯದ�� �ೕ�ನ ಅವಶ�ಕ� ಹಂತವನು� �ಾಸ� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು�ಾರ�ಂದ       

ಪ�ಯ�ಾಗುತ�� . 

2.3.2 �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ  ಹಂತ : 
�ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಹಂತ�� ಒಟು� �ೕ�ನ ಅವಶ�ಕ� 2709 � ಎ� � ಎಂದು          

ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ�� . 1681.5 � ಎ� �, ಶುದ� �ೕ�ನ ಅವಶ�ಕ�ಯನು� ತುಂಗಬ�ಾ�          

ನ��ಂದ �ೂರ��ಯಲು ಉ��ೕ�ಸ�ಾ��ಸಂಸ���ದ �ಾ�ಜ��ೕರನು� ಮರುಬಳ�     

 ಆ�ೂೕ ಸಂ�ೕಣ� ಉಪ   
ಬ�ಾವ� 

1.58 3.91 

2 �ಾ�ಜ� ಪ��ೕಶ 0.49 1.22 0.48 
3 �ೌಲಭ�ಗಳ� 3.54 8.71 3.47 
4 ಸ�ೂೕವರಗಳ�, �ೂಳಗಳ�, ಮತು�  

ಬಯಲು ಪ��ೕಶ 
10.29 25.44 10.15 

5 ಬಫ� ಮತು� ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�   
(ಹ�ರು ಪ��) 

13.25 32.72 13.34 

 ಆ�ೂೕ �ಾಂ���� ಬಫ� (ಹ�ರು    
ಪ��))  

0.28 0.70 

6 �ಾ��ಂ� 2.02 5.00 2.0 
7 ಉಪಯುಕ��ಗಳ� 1.4 3.47 1.38 
8 ಮ� �ೕ�ನ ಚರಂ� 0.28 0.70 0.27 
9 �ೖ�ಾ��ಾ ರ��ಗಳ� 14.22 35.14 15.03 
10 ಆ�ೂೕ ಸಂ�ೕಣ� ರ��ಗಳ� 1.03 2.55 
 ಒಟು� 101.39 250.55 100 

ಕ�ಮ 
ಸಂ
�� 

�ವರ�  ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ  ಪ��ೕಶ 

���ೕಣ� 
���ೕ�  ನ�� 

���ೕಣ� 
ಎಕ�ಗಳ�� 

�ೕಕಡ�ಾರು  
���ೕಣ� 

11 ಆ�.ಆ�.�ೌ�ಂ� 
�ಾ����ೕಶ� 

32.38 80.0  

12 �ಎ�ಎ�ಐ�� ಮತು� ಇತರರು 44.74 110.56  
13 �ೖ�� ಪ��ೕಶ 5.81 14.35  
14 �ಾ��ೕನಪ���ೂಂ�ರದ  ಪ��ೕಶ 1.53 3.78  
 ಒಟು� 185.85 459.24  



�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಉ�ದ 1027.5 � ಎ� � (ಉಪಯುಕ��ಗ�� 319 � ಎ� � �ೕರು ,            

ಪ�����  465.5 �  ಎ�  � , ಹ�ರು  ಪ���  243 �  ಎ�  � ) �ೕರನು�  ಪ��ೖಸ�ಾಗುವ�ದು . 

 

 

2.4 �ದು��  ಮತು�  ಇಂಧನ  ಅವಶ�ಕ�  
�ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ�� �ದು�� ಅವಶ�ಕ� 23 ಎಂ�ಎ ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ�� . ಇದಲ�� 2          

x 250 ��ಎ ಮತು� 1 x 500 ��ಎ �� �� ಗಳನು� �ಾ�ಾನ� �ೌಲಭ�ಗ��ಾ� ಪವ�              

�ಾ�� ಅ� ಆ� ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�� . ಸಂಬಂ�ತ �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ದು�� ಶ�� �ೖಫಲ�ದ         

ಸಂದಭ�ದ��  ತಮ��ೕ  ಆದ  �ಾ��  ಅ�  ಅನು�  �ೂಂ�ರುತ�� 

 

 

2.5 ಘನ�ಾ�ಜ�  ಉ�ಾ�ದ�  ಮತು�  �ವ�ಹ�  

2.5.1 ಪ�ರಸ�ಯ  ಘನ�ಾ�ಜ�  ಉ�ಾ�ದ�  ಮತು�  �ವ�ಹ� 
�ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಹಂತದ�� , ಮು��ಪ� ಘನ�ಾ�ಜ�ದ �ೖನಂ�ನ ಉ�ಾ�ದ� 2790 � .� .        

�ಾ�ಜ�ಗಳನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ೕಪ��ಸುತ�� .. �ಾವಯವ �ಾ�ಜ�ಗಳನು�       

�ಾ�ಾನ� ಮು��ಪ� ಘನ�ಾ�ಜ� ಸಂಸ�ರ�ಾ ಪ��ೕಶ�� ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ�� . ಪ�ರಸ�ಯ       

�ಾ�ಜ� ಸಂಸ�ರ�� �ೕಸ���ರುವ ಸ�ಳದ�� ಇದನು� �ಾಂ��ೕ�� �ಾಡ�ಾಗುತ�� . ಹ�ರು        

ಪ�� ಅ�ವೃ��� �ಾಂ��ೕ�� ಅನು� �ೂಬ�ರ�ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುತ�� . ಅ�ೖ�ಕ �ಾ�ಜ�ಗಳನು�        

ಮರುಬಳ��ಾರ�� �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗುತ�� . �ಾ�ಾನ� �ೌಕಯ�ಗ��ಾ�     

�ಗ�ಪ��ದ ಪ��ೕಶದ�� ಪ�ರಸ�ಯ ಘನ�ಾ�ಜ� ಸಂಸ�ರ�� ಸು�ಾರು 1.0 ಎಕ�        

ಹಂ��  �ಾಡ�ಾಗುತ�� . 

2.5.2  ��ಾ�ಣ  �ಾ�ಜ�  �ವ�ಹ� 
���ನ ��ಾ�ಣ �ಾಮ��ಗ�ಾದ ಮಣು� , ಇ���ಗಳ� , �ಾಂ��ೕ� ಗಳನು� �ಾ�� ���ಂ� ,         

ರ�� ��ಾ�ಣ , ಉಪ -ದ��ಯ ತ�ಾ�� ಇ�ಾ��ಗಳ�� ಮರುಬಳ� �ಾಡ�ಾಗುತ�� .       

��ಾ�ಣ ಮತು� �ಡವ� �� �ಾ�ಜ� �ಯಮಗಳ� 2016 ರ ಪ��ಾರ �ೂೕಹಗಳ� , ಮರದ            

ತುಣುಕುಗಳ� ಮತು� �ಟು�� ಜಂ� ಗಳನು� ರ�� �ಾಕುವ ಉ��ೕಶ�ಾ�� ಬಳಸ�ಾಗುತ��         

ಅಥ�ಾ �ೂರ� ��ೕ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುತ�� . ಸ�ಳದ��ೕ ವಸು�ಗಳನು� ಮರುಬಳ�       

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಣದ�� ��� ಉ�ದ ವಸು�ಗಳನು� �ಾನ         



�ಾಡುವ�ದು / �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು ವ��� ವಸು�ಗಳ ಬಳ� ಮತು� �ಾ�ಜ� , ��ೕ�ಾ�          

�ಚ� ವನು� .ಕ�� �ಾಡುತ�� ಸಸ� ಮತು� ದಹನ�ಾ� �ಾ�ಜ�ವನು� ಸ�ಳದ�� ಸುಡುವ��ಲ�.        
ಮರುಬಳ� �ಾಡಬಹು�ಾದ ಅ�ೖ�ಕ �ಾ�ಜ�ವನು� (ಉ�ಾ. ಉತ�ನನ �ಾ�ದ ಮರಳ�)        
ಒಳಚರಂ�ಗ�ಂದ ದೂರ ಸಂಗ��ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವ ಕ�ಗಳ�� ಭ��       
�ಾಡಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��. �ಾ��ೂಳ�ಾದ �ೂಳ�ಗಳ�, �ಾ�� ವ�� ಮತು� ಇತರ        
��ಾ�ಣ �ಾಮ��ಗಳಂತಹ ಬಳ��ಾಗದ ��ಾ�ಣ �ಾ�ಜ�ವನು� ಅನು�ೕ�ತ ಡಂ�       
�ೖ� ನ�� ��ೕ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುತ��. 

2.5.3 ಅ�ಾಯ�ಾ�  �ಾ�ಜ�  ಉ�ಾ�ದ�  ಮತು�  �ವ�ಹ�  
ಸಂಬಂ�ತ �ೖ�ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಆವರಣದ�� ಅ�ಾಯ�ಾ� �ಾ�ಜ�ವನು� ಸಂಗ��ಸಲು       

ತಮ��ೕ ಆದ �ೕಖರ�ಾ ಪ��ೕಶವನು� �ೂಂ�ರುತ�� . ಅ�ಾಯ�ಾ� ಮತು� ಇತರ        

�ಾ�ಜ�ಗಳ (�ವ�ಹ� ಮತು� ಅಂತರ ಗ� �ಾಗ� ) �ಯಮಗಳ� 2016 ರ ಪ��ಾರ           

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� ಉತ����ಾಗುವ ಅ�ಾಯ�ಾ� �ಾ�ಜ�ಗಳನು� ಹ��ರದ       
ಅ�ಕೃತ ಮರುಬಳ��ಾರರು / �ಾ�ಾಟ�ಾರರು / ಸಂಸ�ರ� ಸಂಗ�ಹ� ಮತು� ��ೕ�ಾ�         
�ೌಲಭ�  ಗ��   ಮರುಬಳ�  / ��ೕ�ಾ��ಾ�     ಕ�ಸು��ೕ�.  

�ಾ�ಾನ� �ಾ�ಜ� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕದ�� ಉತ����ಾಗುವ �ೂಚು� �ಾಗೂ ಎ �          

ಎ� � ಇಂದ ಉತ����ಾಗುವ ಉಪ�ನು� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ�ೂಳ� �ೂತು�ಪ��ದ        

ಪ��ೕಶದ�� ಸಂಗ��ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಹ��ರದ ಸಂಸ�ರ� ಸಂಗ�ಹ� �ಾಗೂ ��ೕ�ಾ�        

�ೌಲಭ�  �ೌಲಭ���     ��ೕ�ಾ�  �ಾಡ�ಾಗುತ�� . 
 

2.6 �ಾನವಶ��  ಅವಶ�ಕ�  
��ಾ�ಣ ಹಂತದ�� �ಾನವ ಶ��ಯ ಅವಶ�ಕ� ಸಂ�� 100 ಆ�ರುತ��. ಮತು�         
�ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಹಂತದ��, ಮನುಷ�ನ ಶ��ಯ ಅವಶ�ಕ� 6200 ಸಂ��  

2.7 �ೕಜ�ಾ  �ಚ�  
ಉ��ೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ��ಯನು� 185.85 ���ೕ� ಪ��ೕಶದ��       

�ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು , ಇದರ�� ಭೂ� , ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಪ�ಸರ       

�ವ�ಹ�  �ೕ�� . ಅಂ�ಾಜು  �ೕಜ�ಾ  �ಚ�  ರೂ . 2568 ಲ�ಗಳ� 

3.0  ಪ�ಸರ  ಮೂಲ�ಾರ   ದ�ಾ�ಂಶ 

ಮೂಲ�ಾರ   ದ�ಾ�ಂಶವನು�  ಜನವ�  2020 �ಂದ  �ಾ��  2020 ರವ��  ಸಂಗ��ಸ�ಾ��  
 



3.1 ಪ��ೕಶದ ಸೂ��/  ಸ��ೕಯ   ಹ�ಾ�ಾನ  

3.2 ಪ��ೕಷ�ಕ  �ಾಯು  ಗುಣಮಟ�  
ಅಧ�ಯನ ಪ��ೕಶ�ೂಳ�ನ ���� �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ 12 �ಯ�ಾಂಕಗ�� 8        
ಸ�ಳಗಳ�� ಪ��ೕಷ�ಕ �ಾಯು ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾಪನ �ಾಡ�ಾ�� . ಅಧ�ಯನದ       
ಅವ�ಯ ಸ�ಾಸ� ಮೂಲ�ಾರ ಮಟ�ಗಳ� (�ಾ�� 2020 - �ೕ 2020) �ಳ�          
�ೕಡ�ಾ�� . 

● PM10 40.92 �ಂದ  51.34 �ೖ�ೂ��ಾ��  /ಘನ  �ೕಟ�  

● PM2.5 21.24 �ಂದ  26.41  �ೖ�ೂ��ಾ��  /ಘನ  �ೕಟ�  

● SO2 6.73 �ಂದ  10.97 �ೖ�ೂ��ಾ��  /ಘನ  �ೕಟ�  

● NOx 14.51 �ಂದ  22.34 �ೖ�ೂ��ಾ��  /ಘನ  �ೕಟ�  

● O3  10.76 �ಂದ  12.27 �ೖ�ೂ��ಾ��  /ಘನ  �ೕಟ�  

● NH3    5.94 �ಂದ  7.83 �ೖ�ೂ��ಾ��  /ಘನ  �ೕಟ� 

ಎ�ಾ� �ಯ�ಾಂಕಗಳ� ಅಧ�ಯನದ ಸಮಯದ�� (ಜನವ� 2020 �ಂದ �ಾ�� 2020         
ರವ�� ) ಎ�ಾ� �ಾಪನ ಸ�ಳಗಳ�� �ೖ�ಾ��ಾ , �ಾ�ಜ� ಮತು� ವಸ� ಪ��ೕಶಗಳ �ಾ��ೕಯ          
ಪ��ೕಷ�ಕ  �ಾಯು  ಗುಣಮಟ�ದ  �ಾನದಂಡಗಳ��� . 

3.3 ಪ��ೕಷ�ಕ  ಶಬ�  ಗುಣಮಟ� 
ಶಬ� ಮಟ�ವನು� ಅಧ�ಯನ ಪ��ೕಶದ 8 ಸ�ಳಗಳ�� �ಾಪನ �ಾಡ�ಾ�ತು. �ಾ��         
2020 - �ೕ 2020 ಅಧ�ಯನದ ಅವ�� ಎ�ಾ� ಸ�ಳಗಳ�� ಹಗ�ನ ಸ�ಾನ ಮತು� �ಾ��            
ಸ�ಾನ ಶಬ� ಮಟ�ಗಳ ಅವ�ೂೕಕನಗಳನು� �ಳ� �ೕಡ�ಾ��; 
 

● �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ�� , ಹಗ�ನ ಸಮಯದ ಶಬ� ಮಟ�ವ� 51.2 �� (ಎ )          
ಮತು� �ಾ��ಯ ಸಮಯದ�� ಶಬ� ಮಟ�ವ� 40.7 �� (ಎ ) ಆ�ತು� , ಇದು          

ಕ�ಮ 
ಸಂ�� 

�ಯ�ಾಂಕ  ಗಳ� ಅವ�ೂೕಕನ 

1. �ಾಪ�ಾನ ಕ�ಷ�  �ಾಪ�ಾನ : 21 0� 
ಗ�ಷ�  �ಾಪ�ಾನ : 36 0� 
ಸ�ಾಸ�  �ಾಪ�ಾನ : 27.92 0� 

2. ಸ�ಾಸ�  �ಾ�ೕ�  ಆದ���  68.29% 

3. ಸ�ಾಸ�  �ಾ�ಯ  �ೕಗ  2.59 �ೕ  / � 

4. �ೕ���ಾರ�ಯ 
ಸಮಯದ�� ಪ�ಮುಖ �ಾ�   
�ಕು�  

ಪ��ಮ 



���� (75 �� (ಎ ) ಹಗ�ನ ಸಮಯ ಮತು� 70 �� (ಎ ) �ಾ��           
ಸಮಯ ) �ಗ�ತ  ��ಯ��� . 

● ವಸ� ಪ��ೕಶಗಳ�� ಹಗ�ನ ಸಮಯದ ಶಬ� ಮಟ�ಗಳ� 52.4 �� (ಎ )         
�ಂದ 54.7 �� (ಎ ) ಮತು� �ಾ��ಯ ಸಮಯದ ಶಬ� ಮಟ�ಗಳ� 41.8 ��           
(ಎ ) �ಂದ 44.2 �� (ಎ ) ವ�� �ಾದ� �ೕಂದ�ಗಳ�� ಬದ�ಾಗುತ�� .         
ಅಧ�ಯನದ ಅವ�ಯ��ನ �ೕತ� ಅವ�ೂೕಕನಗಳ� ಎ�ಾ� ಸ�ಳಗಳ��      
ಪ��ೕಷ�ಕ ಶಬ� ಮಟ�ಗಳ� ���� (55 �� (ಎ ) �ನದ ಸಮಯ ಮತು�          
45 ��  (ಎ ) �ಾ��  ಸಮಯ ) �ಗ�ತ  ��ಯ���  ಎಂದು  ಸೂ�ಸುತ�� . 
 

3.4 �ೕ��  �ೕ�ನ  ಗುಣಮಟ�  
ಅಧ�ಯನದ ಅವ�ಯ�� (ಜನವ� 2020- �ಾ�� 2020) 3 ಸ�ಳಗಳ�� �ೕ�� �ೕ�ನ          
ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾಪನ �ಾಡ�ಾ�ತು. ಫ��ಾಂಶಗಳನು� �ಳ� ಚ��ಸ�ಾ��: 

● ಸಂಗ���ದ �ೕ�� �ೕ�ನ �ಾದ�ಗಳ��ನ ��� 7.16 �ಂದ 7.72 ರ         
ನಡು� ಬದ�ಾಗುತ��, ಎ�ಾ� �ಾದ�ಗಳ� ಐಎ� 2296: 1992       
��ಯ��ರುತ��  

● ಸಂಗ���ದ �ೕ�� �ೕ�ನ �ಾದ�ಯ ಒಟು� ಕರ�ದ ಘನವಸು�ಗಳ       
(��ಎ�) �ೌಲ�ವ� 368 ��ಾ�ಂ / �ೕ �ಂದ 662 ��ಾ�ಂ / �ೕ           
ವ�� ಇರುತ��.  

● ಸಂಗ���ದ �ೕ�� �ೕ�ನ �ಾದ�ಯ ಒಟು� ಗಡಸುತನ �ೌಲ�ವ�       
151 ��ಾ�ಂ / �ೕ �ಂದ 298.9 ��ಾ�ಂ / �ೕ ವ�� ಇರುತ��. 

● ಸಂಗ���ದ �ೕ�� �ೕ�ನ �ಾದ�ಯ BOD �ೌಲ�ವ� 2.7 mg / l          
�ಂದ 8.5 mg / l ವ�� ಇರುತ��. 

● ಸಂಗ���ದ �ೕ�� �ೕ�ನ �ಒ�(COD) �ೌಲ�ವ� 6.8 �ಂದ 21.5        
��ಾ�ಂ / �ೕ ವ�� ಬದ�ಾಗುತ��. 

● As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತು� Se ನಂತಹ �ಾರ �ೂೕಹಗಳ            
�ಾಂದ��ಯು  IS 2296: 1992 ರ  ��ಯ���. 

3.5 ಅಂತಜ�ಲ  ಗುಣಮಟ�  
ಅಧ�ಯನದ ಅವ�ಯ�� (ಜನವ� 2020 - �ಾ�� 2020) 8 ಸ�ಳಗಳ�� ಅಂತಜ�ಲ          

ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾಪನ �ಾಡ�ಾ�ತು . ಅಧ�ಯನ ಪ��ೕಶ�ಂದ ಸಂಗ��ಸ�ಾದ      

ಅಂತಜ�ಲದ  ���ೕಷ�ಾತ�ಕ  ಫ��ಾಂಶಗಳ  �ಾ�ಾಂಶ  �ಳ�  ಪ�ಸು�ತಪ��� . 

● ��� �ೌಲ�ವ� 6.51 ಮತು� 7.45 ರ ನಡು� ಬದ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸೂ�ಸುತ�� .          

��� �ೌಲ�ವ� ಐಎ� 10500: 2012 ರ ಅನು�ಾಹ� ��ಯ��� ಎಂದು         

ಗಮ�ಸ�ಾ�� . 



● ಸಂಗ���ದ ಅಂತಜ�ಲ �ಾದ�ಯ ಒಟು� ಕರ�ದ ಘನವಸು�ಗಳ �ಾ���ಯು 358        

��ಾ�ಂ / �ೕ - 696 ��ಾ�ಂ / �ೕ ನಡು� ಇರುತ�� . ಎ�ಾ� �ಾದ�ಗಳ� ಐಎ�             

10500: 2012 ರ  ಅನು�ಾಹ�  ��ಯ��� . 
● �ೂ�ೕ�ೖ� ಅಂಶದ ��ೕ�ಾ�ಾಹ� �� 250 ��ಾ�ಂ / �ೕ ಮತು� ಅನು�ಾಹ� �� 1000            

��ಾ�ಂ / �ೕ . ಅಧ�ಯನ ಪ��ೕಶದ��ನ ಸಂಗ���ದ ಅಂತಜ�ಲ �ಾದ�ಗಳ��ನ        

�ೂ�ೕ�ೖ� ಅಂಶವ� 56.9 ��ಾ�ಂ / �ೕ - 166.5 ��ಾ�ಂ / �ೕ . ಎ�ಾ� �ಾದ�ಗಳ�             

ಐಎ�  10500: 2012 ರ  ��ೕ�ಾ�ಾಹ�  ��ಯ���  ಎಂದು  ಗಮ�ಸ�ಾ�� . 
● ಸ��ೕ� �ಷಯದ ��ೕ�ಾ�ಾಹ� �� 200 ��ಾ�ಂ / �ೕ ಮತು� ಅನು�ಾಹ� ��           

400 ��ಾ�ಂ / �ೕ l ಆ�� . ಅಧ�ಯನದ ಪ��ೕಶದ�� ಸಂಗ���ದ ಅಂತಜ�ಲ          

�ಾದ�ಗಳ��ನ ಸ��ೕ� ಅಂಶವ� 17.7 ��ಾ�ಂ / �ೕ - 52.37 ��ಾ�ಂ / �ೕ ನಡು�             

ಬದ�ಾಗುತ�� . ಎ�ಾ� �ಾದ�ಗಳ� ಐಎ� 10500: 2012 ರ ��ೕ�ಾ�ಾಹ� ��ಯ���         

ಎಂದು  ಗಮ�ಸ�ಾ�� . 
● ಅಂತಜ�ಲ �ಾದ�ಗ� ಒಟು� ಗಡಸುತನದ �ೌಲ�ವ� 175 ��ಾ�ಂ / �ೕ - 400           

��ಾ�ಂ / �ೕ ನಡು� ಇರುತ�� . ಎ�ಾ� �ಾದ�ಗಳ� ಐಎ� 10500: 2012 ರ           

ಅನು�ಾಹ�  ��ಯ���ಎಂದು  ಗಮ�ಸ�ಾ�� .  
● ಅಧ�ಯನ ಪ��ೕಶ�ೂಳ� ಸಂಗ��ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಅಂತಜ�ಲ �ಾದ�ಗಳ� ಕು�ಯುವ       

�ೕ�ನ  �ಾನದಂಡ    ಐಎ�  10500: 2012 ರ   ��ಯ���   ಎಂದು  ಗಮ�ಸ�ಾ�� .  

3.6 ಮ��ನ  ಗುಣಮಟ� 
ಅಧ�ಯನದ ಅವ�ಯ�� �ೕಜ�ಾ ಪ��ೕಶದ 8 ಸ�ಳಗಳ�� ಸಂಗ��ಸ�ಾದ ಮ��ನ        

�ಾದ�ಗಳ  ���ೕಷ�ಾತ�ಕ  ಫ��ಾಂಶಗಳ  �ಾ�ಾಂಶ  �ೕ�� ; 

● ಮ��ನ �ಾದ�ಗಳ ��� 6.59 �ಂದ 7.67 ರವ�� ಇದು� , ಮಣು�         

ತಟಸ��ಾ�ದು�  ಪ�ಕೃ�ಯ��  ಸ�ಲ�  �ಾ�ೕಯ�ಾ�  ಎಂದು  ಸೂ�ಸುತ�� . 
● ಮ��ನ �ಾದ�ಗಳ �ದು�� �ಾಹಕ� 108 �ಂದ 436 μmhos / cm          

ವ��  ಇರುತ�� . 
● ಸಂಗ���ದ ಮ��ನ �ಾದ�ಗಳ��ನ �ಾರಜನಕದ ಅಂಶವ� 183 ��ಾ�ಂ /        

���ಂದ  318 ��ಾ�ಂ  / ��  ವ��  ಇರುತ�� . 
● ರಂಜಕದ ಅಂಶವ� 69 ��ಾ�ಂ / ���ಂದ 194 ��ಾ�ಂ / �� ವ��           

ಇರುತ�� . 
● ���ಾ��ಯ� ಅಂಶವ� 134 ��ಾ�ಂ / ���ಂದ 329 ��ಾ�ಂ / ��          

ವ��  ಇರುತ�� . 



3.7 �ೕ�  ಪ����  
���ಯು ��ೕಮಂತ ಮತು� �ೖ�ಧ�ಮಯ ಸಸ�ವಗ��� �ಸರು�ಾ��ಾ��. ಪ��ಮ �ಂದ        
ಪ�ವ��� ಒಂದು ಚ�ಸು�ಾಗ �ತ�ಹ�ದ�ಣ� ಸಸ�ವಗ��ಂದ ಕುರುಚಲು ��� ��ದ        
ಪ��ೕಶ ಪ��ಾರ�� ತ��ತ ಬದ�ಾವ��ಾಗುತ��. 

�ತ�ಹ�ದ�ಣ� ಅರಣ�ವ� ಪ��ಮದ�� ���ಾದ ಪ��� �ೕ�ತ�ಾ��, ಅ�� ���ನ        
�ಟ�ಗಳ� �ಾ�ೕ ಅರಣ� �ಳವ���ಂದ ಕೂ�ರುತ�� ಮತು� ಕಂದರಗಳ� ಮತು�        
ಕ��ಗಳ� ಅ�ಾಧ�ಾದ ಎತ�ರ ಮತು� �ಾತ��� �ಸರು�ಾ��ಾದ �ೂಂ�ಾದ ಮರಗ�ಂದ        
ಆವೃತ�ಾ��. �ಾಂಶವ�ಳ� ಪತನ�ೕಲ �ಾಡುಗಳ� �ೂರ�ಾ �ಾಲೂ��ನ ಉತ�ರ �ಾಗದ��        
ಕಂಡುಬರುತ��.�ೖ�ಧ�ಮಯ ಅ�� ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ನಗದು ��. ಮರಗಳನು�       
ಉ�ಾ��ಸುವ ���ಗಳ�� �ವ�ಗ� ಕೂಡ ಒಂದು ಮತು� ��ೕಗಂಧವ� ಇ�� ಕಂಡುಬರುತ��.         
ಅ�� ಮತು� �ಂ�ನ �ೂೕಟಗ�� �ವ�ಗ� �ಸರು�ಾ��ಾ��. 

���ಯು �ಾ�� ಸಂಪ���ಂದ ಕೂ��. ���ಯ �ಾಡುಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ಪ�ಮುಖ �ಾಡು         
�ಾ��ಗಳ� ಆ�ಗಳ�, �ಾ���, ಹು��, �ಾಂ�ಾ�, ಹು�, , �ರ�, �ೂಗಳ�ವ �ಂ�,          
�ಾಡು ಹಂ�ಗಳ�, ಕಪ�� �ೂೕ�ಗಳ�, �ಾಡು �ಕು�ಗಳ�, ಕರ�ಗಳ�, �ಂಪ� ಅ�ಲುಗಳ�         
ಮತು� ಮುಳ��ಹಂ�ಗಳ�. ��ೕ �ೖ, �ಾ�, ��ೕ �ೖ�, ಹಳ� ���ಯ ��ಾ�, �ೂಕ��           
ಮತು� ನ�ಲುಗಳ� ಇ�� ಕಂಡುಬರುವ ಪ�ಮುಖ ಪ�ಗಳ�. �ೕಥ�ಹ�� �ಾಲೂ��ನ        

ಮಂದಗ��  �ಾ�ಮದ  ಬ�  �ೖಸ��ಕ  ಪ��ಾಮ�� .. 

���ಹ�� ವನ��ೕ� ಅಭ�ಾರಣ� �ೖರುತ� ���ನ�� 1.81 � .�ೕ ದೂರದ���.        
�ಾ�ವ��ೂಪ� �ಂಹ ಮತು� ಹು� �ೕಸಲು ಅರಣ� ದ�ಣ �ೖರುತ� ���ನ�� 1.86 � .�ೕ           

ದೂರದ���. 

3.8�ಾ�ಾ�ಕ -ಆ��ಕ  ಪ�ಸರ  
�ವ�ಗ�  ���ಯ  �ಾ�ಾ�ಕ  ಸೂಚಕಗಳನು�  �ಳ�ನ  �ೂೕಷ�ಕ  4 ರ��  �ೕಡ�ಾ�� . 

�ೂೕಷ�ಕ  4 �ವ�ಗ�  ���ಯ  �ಾ�ಾ�ಕ  ಸೂಚಕಗಳ� 

ಕ�ಮ 
ಸಂ
�� 

�ಾ�ಾ�ಕ ಸೂಚಕಗಳ�  
(�ೕಕಡ�ಾರು) 

�ವ�ಗ�  ��� 

1 ದಶಕದ ವ��ಾ�ಸ 6.71 
2 ನಗರ ಜನಸಂ��% 35.59 
3 �ಂಗ ಅನು�ಾತ 998 
4    0-6 ವಯ��ನವರು 10.43 
5 ಜನಸಂ�ಾ� �ಾಂದ�� (ಪ�� ಚದರ    

�.�ೕ.� ವ���ಗಳ� 
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4. ಉ��ೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಗ�ಂ�ಾ� �ಾಯು ಪ�ಸರದ �ೕ� ಪ��ಾಮ: 
ಉ��ೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಗಳ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಸಮಯದ�� �ಲಮಟ�ದ�� ಪ��ೕಷ�ಕ      
�ಾಯು ಗುಣಮಟ�ದ �ಾಂದ��ಯ�� ಆಗುವ ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� ��ಯಲು AERMOD       
ತಂ�ಾ�ಂಶವನು� ಬಳ� ಅಂ�ಾಜು( �ಾ��ಂ� ) �ಾಡ�ಾ�� ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ ಇಂಧನ, ,         
�ೂರಸೂಸು��ಯ �ವರ ಇ�ಾ�� ಗಳನು� ಪ�ಸರ ಆ�ಾತ ಅಧ�ಯನ ವರ�ಯ        
�ೂೕಷ�ಕ 4-1 ರ�� �ೕಡ�ಾ��. �ಾ��ಂ� ಆಧ��, ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾದ       
�ಾ�ನ��ಾರಕಗಳ ಒಟು� �ಲಮಟ�ದ �ಾಂದ��ಗಳನು�  �ೂೕಷ�ಕ   -5 ರ�� �ೕಡ�ಾ��. 

�ೂೕಷ�ಕ  5  ಪ��ಾ��ತ  �ಮ�  �ಂದ  ಒಟು�  �ಾಂದ��  (�ಯಂ��ತ  �ೂರಸೂಸು�� ) 

�ೕ�ನ �ೂೕಷ�ಕ�ಂದ , ಪ��ಾ��ತ �ೕಜ��ಂದ �ೂರಸೂಸು���ಂ�ಾ� ,     

�ಾ��ಕು�ೕ� �ಾ�ಟ� , ಸಲ�� �ೖಆ���� ಮತು� �ಾರಜನಕದ ಆ���ಡ�ಳ ಒಟು�        

�ಾಂದ��ಗಳ� �ಾ��ೕಯ ಪ��ೕಷ�ಕ �ಾಯು ಗುಣಮಟ� �� �ಾ��ೕಯ ಪ��ೕಷ�ಕ        

6 ಪ��ಷ� �ಾ� ಜನಸಂ��  17,58 
7 ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ ಜನಸಂ�� 3.73 
8 �ಾ�ರ�ಾ ಪ��ಾಣ 80.45 
9 �ಲಸದ �ಾಗವ�ಸು��ಯ ಪ��ಾಣ 44.54 
10 ಮುಖ� �ಾ��ಕರು 83.63 
11 ಕ�ಷ� �ಾ��ಕರು 16.37 
12 �ಾಗುವ��ಾರರು 18.99 
13 ಕೃ� �ಾ��ಕರು 48.66 
14 ಗೃಹ �ೖ�ಾ��ಗಳ�� �ಲಸ   

�ಾಡುವವರು 
2.35 

15 ಇತರ �ಾ��ಕರು  30.00 

�ಾ�ನ��ಾರ
ಕಗಳ� 

ಗ�ಷ� . 
ಮೂಲ�ಾರ 

�ಾಂದ�� 

(�ೖ�ೂ��ಾ�� / 

ಘನ�ೕಟ� ) 

�ಚು���ರುವ ಗ�ಷ�  

�ಾಂದ�� 

(�ೖ�ೂ��ಾ�� / 

ಘನ�ೕಟ� ) 

ಒಟು�  �ಾಂದ�� 

(�ೖ�ೂ��ಾ�� / 

ಘನ�ೕಟ� ) 

�ಾ��ೕಯ 

ಪ��ೕಷ�ಕ 

�ಾಯು 

ಗುಣಮಟ� 
�� 

�ೕಕಡ�ಾ
ರು  �ಚ�ಳ 

PM
10

 61.01 7.59 68.6 100 12.5 

SO
2 

13.03 52.39 65.4 80 402.1 

NO
x 

26.55 25.82 52.4 80 97.3 



�ಾಯು ಗುಣಮಟ� ಒಳ�� ಎಂಬುದು ಸ�ಷ��ಾ�� .. �ಾ��ಂ� ಉ��ೕಶ�ಾ�� , �ಟ�         

ಪ����ಯನು� ಗುರು�ಸಲು ಆಂ�ಾ��ೖ� ಕ��ದ�ಲನು� �ಾಯ�� ಮತು� ಕುಲು� ಎರಡಕೂ�        

ಇಂಧನ�ಾ�    ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು  ಪ�ಗ�ಸ�ಾ�ತು  .  
�ೕಜ��ಂದ ಸಲ�� �ೖಆ���� ಮತು� �ಾರಜನಕ ಆ���� �ೂರಸೂಸು��ಯನು�       

ಮತ�ಷು� ಕ�� �ಾಡಲು �ೖಸ��ಕ ಅ�ಲ / �ೖ�ಕ ���� ಗಳನು� �ಾಯ�� ಮತು�           

ಕುಲು�ಗ��  ಇಂಧನ�ಾ�  ಬಳಸಲು  ��ಾರಸು  �ಾಡ�ಾ�� . 

 
 

5.  . ಪ�ಾ�ಯ ಸ�ಳ ಪ�ಗಣ� 
ಉ��ೕ�ತ �ೕಜ��ಾ� �ಾವ��ೕ ಪ�ಾ�ಯ �ಾಣಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾ�ಲ�. 

● ಉ��ೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ�ಾ�� ಸಂಪ�ಣ� ಭೂ�ಯನು� �ಐಎ��      
�ಾ��ೕನಪ���ೂಂ�� ಮತು� �ೕಜ�ಯ ಸ�ಳದ�� �ಾವ��ೕ     
�ಾಸ�ಾ�ನ�ಲ�. 

● �ೕಜ�ಯ ಸ�ಳದ�� �ಾವ��ೕ ಅರಣ� ಭೂ�  ಇಲ�  
● �ೕ�ನ ಮೂಲ (ತುಂಗಭ�ಾ� ನ�) �ೕಜ�ಯ ಸ�ಳ�ಂದ ಸು�ಾರು       

10 �.�ೕ ದೂರದ���. 

6. ಪ�ಸರ  �ಾಪನದ   �ಾಯ�ಕ�ಮ 
�ೕಜ�ಯ ��ಾ�ಣ ಹಂತ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಹಂತದ�� ಪ��ೕಷ�ಕ �ಾಯು        

ಗುಣಮಟ� �ೕ�ನ ಗುಣಮಟ� ಮ��ನ ಪ�ೕ� �ಾಗೂ ಶಬ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ೕಂದ�         

�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ� / ಪ�ಸರ ಅರಣ� ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�         

ಸ��ಾಲಯ �ಗ�ಪ�ಸುವ ಆವತ�ನ � ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾಪನ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು .       

ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮದ �ೌಲ��ಾಪನ ವರ�ಯ �ೂೕಷ�ಕ 6-1 ಮತು� 6-2 ಗಳ��         

�ವರಗಳನು�  �ೕಡ�ಾ�� . 

7. ಪ�ನವ�ಸ�  ಮತು�  ಮರುವಸ�  ವ�ವ�� 
ಉ��ೕ�ತ �ೕಜ�ಾ ಸ�ಳವ� �ಾಸ�ಾ�ನ�ಂದ ಮುಕ��ಾ�� . ಸಂಪ�ಣ�      

ಭೂ�ಯನು� �ಐಎ�� �ಾ��ೕನಪ���ೂಂ�� . ಆದ��ಂದ , ಈ �ೕಜ��      

ಪ�ನವ�ಸ�  ಮತು�  ಮರುವಸ�  ವ�ವ��  ಅವಶ�ಕ�  ಇರುವ��ಲ�. 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/english-kannada/%E0%B2%86%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%A8/%E0%B2%86%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%A8-meaning-in-kannada


8. ಪ�ಸರ  �ವ�ಹ�ಾ  �ೕಜ� 

8.1 �ಾಯು ಪ�ಸರ  
● �ಎ���� / ����ಯ ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಯು �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ        

 ಘಟಕಗಳನು� ಅಳವ�ಸುವ�ದು ಸಂಬಂ�ತ �ೖ�ಾ��ಗ��    
ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� 

● �ಾಯ�ಗ�ಳನು� ಪ��ಾ��ಸುವ �ೖ�ಾ��ಗ�� �ಾಯು �ಾ�ನ�     
�ಯಂತ�ಣ ಘಟಕಗ�ಾ� ಸು��ಾ� �ಭಜಕವನು� ಮತು� �ಾ�� �ಲ��       
�ಾಗೂ ಸೂಕ� ಎತ�ರದ �ಮ�. ಅಳವ�ಸಲು     
ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

● ಕುಲು�ಗಳನು� ಪ��ಾ��ಸುವ �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ಾ��� ಅ�ಸ�� ಮತು�      
�ಾ�� �ಲ�� ವ�ವ��ಯನು� ಒದ�ಸಲು ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� 

● ಪ��ಾ��ತ �ೕಜ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾ�ನ�ವನು� ತ��ಸಲು     
�ಾಕಷು� �ೂಸ ಪ��ಯನು� ಹ�ರು ಪ�� ಅನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾಗುತ��.  

● ಪ��ೕಷ�ಕ �ಾಯು ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಯ�ತ�ಾ� �ಾಪನ     
�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ಾಪನ �ಾಡ�ಾದ �ಯ�ಾಂಕಗಳ     
ಪ��ಾಣವ� �ಾ��ೕಯ ಪ��ೕಷ�ಕ �ಾಯು�ನ ಗುಣಮಟ�     
�ಾನದಂಡಗಳನು� �ೕ�ದ�, ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖ�ಾ��ಗ�� ಸ��ಾದ     
ತ��ಸುವ ಕ�ಮಗಳನು� ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ��. 

8.2 �ೕ�ನ  ಪ�ಸರ 
● ಪ�ಣ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಹಂತದ�� ಗೃಹ �ೂಚು� �ೕ�ನ      

ಉ�ಾ�ದ�ಯ ಪ��ಾಣ 243 ��ೂೕ �ೕಟ� �ನಂಪ�� , ಇದನು� 300         

��ೂೕ �ೕಟ� �ಾಮಥ��ದ �ಾ�ಾನ� �ೂಚು� ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕದ�� (        

�ಎ� �� ) ಸಂಸ��ಸ�ಾಗುತ�� . ಸಂಸ���ದ ಗೃಹ �ೂಚು� �ೕರನು�       

ಹ�ರು ಪ�� ಅ�ವೃ��� ಬಳಸ�ಾಗುತ�� . . �ಎ� �� ��ೕಷಣಗಳ�        

ಮತು�  ಪ����ಯ  ಹ�ವನು�  ಅನುಬಂಧ  -5. �ೕಡ�ಾ��  

● ಪ�ಣ� �ಾಯ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ�� ಉ�ಾ�ದ��ಾಗುವ �ೖ�ಾ��ಾ     

�ಾ�ಜ� �ೕ�ನ ಪ��ಾಣ 798 ��ೂೕ �ೕಟ� �ನಂಪ�� ಇದನು� 1000         

�ಎ� � �ಾಮಥ��ದ �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಜ� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕ        

ಸಂಸ��ಸ�ಾಗುತ�� ಸಂಸ���ದ �ಾ�ಜ�ವನು�   

ಉಪಯುಕ��ಗಳ�( ಯು����) ಮತು� ಪ�����ಾ� ಮರುಬಳ�    

�ಾಡ�ಾಗುತ�� . �ಇ�� ��ೕಷಣಗಳ� ಮತು� ಪ����ಯ ಹ�ವನು�      

ಅನುಬಂಧ  -6. �ೕಡ�ಾ��.  



8.3 ಶಬ� ಪ�ಸರ 

● �ೕಂದ� / �ಾಜ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯ ಷರ��ನ ಪ��ಾರ        
ಉದ�ಮದ ಗ�ಯ�� ಶಬ� ಮಟ�ವ� 75-70 �� (ಎ) �ೕರದಂ�        
ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು ಎ�ಾ� ಶಬ� ಉ�ಾ��ಸುವ �ಾಧನಗಳನು�     
��ಾ�ಸ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� / �ವ��ಸ�ಾಗುತ��. 

● ಉತ����ಾಗುವ ಶಬ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಶಬ� ಉ�ಾ��ಸುವ      
ಮೂಲಗಳನು� ಸ��ಾ� �ವ��ಸ�ಾಗುತ��. 

● ಎ�� �ಾಧ���ೕ ಅ�� ಸಂ�ೂೕಚಕ ಗ�� (ಕಂ��ಸ�), �� �� ಗ��         
ಶಬ� �ಯಂತ�ಕ ( ಅ�ೌ���) ಆವರಣವನು� ಅಳವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು .  

● ಶಬ� �ಯಂತ�ಣ �ಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರ�� ��ಧ ಉಪಕರಣಗಳನು�      
ಖ�ೕ�ಸುವ ಸಮಯದ�� ಸ��ಾದ �ಾ�ಮುಖ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು     
ಮತು� ಖ�ೕ� ಆ�ೕಶಗಳನು� �ೕಡು�ಾಗ ಅದನು� ಉ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��      
ಮತು� ಪ��ೖ��ಾರ�ಂದ ಯಂತ�ಗಳ� ಶಬ� �ಾನದಂಡ ��ಯ      
ಅನುಸರ�ಯ ಸಂಬಂಧ �ಾತ� ಪ�ಯ�ಾಗುತ��.  

● ಹ�ರು ಪ��  ಶಬ� ತ��ೂೕ��ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��.  
● ಶಬ�ದ ಪ��ಾಮಗಳ� ಮತು� �ೖಯ��ಕ ರ��ಾ �ಾಧನಗಳನು�( ��ಇ)       

ಬಳಸುವ �ಾ�ಮುಖ��ಯ ಬ�� �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸಲು �ಬ�ಂ�� ತರ�ೕ�       
�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು  

8.4  ಭೂ  ಪ�ಸರ 
● �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಹಂತದ�� ಉತ����ಾಗುವ �ಾವಯವ ಗೃಹ     

ಘನ�ಾ�ಜ�ಗಳನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ಾಂ��ೕ��    
�ಾಡ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ೂಬ�ರ�ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುತ�� .. ಅ�ೖ�ಕ ಘನ      
�ಾ�ಜ�ಗಳನು�  ಅ�ಕೃತ  ಮರುಬಳ��ಾರ��  �ಾ�ಾಟ  �ಾಡ�ಾಗುತ�� 

● ಸಂಬಂ�ತ �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ಾಯು �ಾ�ನ��ಾರಕಗಳ �ಡುಗ�ಯನು�     
�ಯಂ��ಸಲು ಸೂಕ��ಾದ �ಾಯು�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಕ�ಮಗಳನು�     
�ೂಂ�ರುತ�� . ಇದಲ�� , ದಪ� ಹ�ರು ಪ�� ಪ�ಸರ�� �ಡುಗ��ಾಗುವ       
�ಾಯು  �ಾ�ನ��ಾರಕಗಳನು�  ಕ��  �ಾಡುತ�� . 

● �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ಹಂತದ�� , ಎ�ಾ� �ೖ�ಾ��ಗ�ಂದ ಉತ����ಾಗುವ     
ಗೃಹ �ೂಚು� �ೕರನು� 300 ��ೂೕ �ೕಟ� �ಾಮಥ��ದ �ಾ�ಾನ�        
�ೂಚು� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕದ�� ಸಂಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು�      
�ೖ�ಾ��ಾ ಚಟುವ���ಂದ ಉತ����ಾಗುವ �ಾ�ಜ� �ೕರನು� 798      
��ೂೕ �ೕಟ� �ಾಮಥ��ದ �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಜ� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ       
ಘಟಕದ��  ಸಂಸ��ಸ�ಾಗುತ�� . ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯ �ಾಗ�ಾ�     
�ೕಜ�ಯ��    ಶೂನ�  ದ�ವ  �ಸಜ��  ವ�ವ��ಯನು�  ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�� . 



● ಉತ����ಾಗುವ ಶಬ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಶಬ� ಉ�ಾ��ಸುವ      
ಮೂಲಗಳನು�  ಸ��ಾ�  �ವ��ಸ�ಾಗುತ�� . 

● ಹ�ರು ಪ�� ಅ�ವೃ��ಯು �ಾ� ಮತು� ಶಬ� �ಾ�ನ�ವನು� ಕ��        
�ಾಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ�� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ      
�ೌಂದಯ�ವನು�   ���ಸುತ��  

8.5 �ೕ�  ಪ�ಸರ  ��ಾನ 
�ೕಜ�ಯ ಸ�ಳ�ಂದ 1.81 � .�ೕ ದೂರ �ೖರುತ� ���ನ�� ���ಹ�� ವನ��ೕ�         
ಅಭ�ಾರಣ�  /  ಅ�ೕಸ�ಾ  �ಾ����ದ  ಅರಣ���. 

● �ೕ�ನ ಪ�ಸರ - ತುಂಗಭ�ಾ� ನ��ಂದ �ೖ� �ೖ� ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕರನು�        
ಪ��ೖಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅಂತಜ�ಲವನು� ಬಳಸಲು ಪ�ಗ�ಸದ �ಾರಣ ಮತು�      
ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯ��   �ಾವ��ೕ  �ೂಂದ��ಾಗುವ��ಲ�.. 

● �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಜ� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕ (�ಇ�� ) �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�ಜ� �ೕರನು�         
�ಾ�ಾನ� ಸಂಸ��ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಸಂಸ���ದ �ಾ�ಜ� �ೕರನು� �ೖ�ಾ��ಾ       
ಅನು�ಾಧನ ಗ�� ಮರುಗ�ಸಲು ಉ��ೕ�ಸ�ಾ�� . ಶೂನ� ದ�ವ �ಸಜ��       
(�� ಎ� � ) �ಾ�� ತರ�ಾಗುವ�ದು . ಆದ��ಂದ ಮಣು� ಮತು� ಅಂತಜ�ಲದ��        
ಕ�ಷ�  ಪ��ಾಮ�� . 

● ಗೃಹ �ೂಚು� �ೕರನು� �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಜ� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕ (�ಇ�� )         
ಘಟಕದ�� ಸಂಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು . ಸಂಸ���ದ ಗೃಹ �ೂಚು� �ೕರನು� ಹ�ರುಪ��       
ಅ�ವೃ���  ಬಳಸ�ಾಗುತ��. 

● ಮ� �ೕರನು� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ�ೂಳ� �ವ��ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು�      
�ಯಂ��ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಮ� �ೕರು �ೂಯು��ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುತ�� . �ಚು�ವ�       
ಹ�ವನು�  ಹ��ರದ  ಸ�ೂೕವರ  / �ೂಳ��  �ರು�ಸ�ಾಗುತ�� . 

● �ಾಯು�ಾ�ನ� - �ೕಂದ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ� / ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�        
�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಫ�� ಅ�ಲಗಳನು�       
ಹರಡಲು �ಾಯು�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಕ�ಮಗಳನು� ಅಳವ�ಸಲು �ೖಯ��ಕ      
�ೖ�ಾ��ಗಳನು�  ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

● ಘನ ಮತು� ಅ�ಾಯ�ಾ� �ಾ�ಜ�: �ೖಯ��ಕ �ೖ�ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಘನ�ಾ�ಜ�ವನು�        
�ೕಪ��ಸುತ��. �ಾವಯವ �ಾ�ಜ�ವನು� �ಾ�ಾನ� ಪ�ರಸ�ಯ �ಾ�ಜ�      
ಸಂಸ�ರ�ಾ ಪ��ೕಶದ�� �ಶ��ೂಬ�ರ �ಾ� �ೂಬ�ರ�ಾ� ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��.      
ಅ�ೖ�ಕ �ಾ�ಜ�ವನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯ ಅ�ಕೃತ        
ಮರುಬಳ��ಾರ�� ��ೕ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುತ��.  

● ಅ�ಾಯ�ಾ� �ಾ�ಜ�ವನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ��ಂದ        
ಅ�ಕೃತ ಪತ� ಪ�ದ ಸಂಸ�ರ�, ಸಂಗ�ಹ� ಮತು� ��ೕ�ಾ� �ೌಲಭ� /          
ಮರುಬಳ��ಾರ�� ಅನ��ಸುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� ��ೕ�ಾ�     
�ಾಡುತ��. 

● ಶಬ� : ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಪ��ೕಶದ�� �ೕಕಡ 33 ರಷು�         
ಹ�ರು ಪ��ಯನು� ಅ�ವೃ���ೂ�ಸಲು ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� .ಇದಲ��    



ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯು �ೕಜ�ಾ ಸ�ಳ ಮತು�        
ಪ��ಯ ಸುತ�ಲೂ �ೕಕಡ 14.13 ರಷು� ಹ�ರು ಪ��ಯನು� ಅ�ವೃ���ೂ�ಸಲು        
ಉ��ೕ��� . ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ೕ�� ಜನ�ೕಟ� ಗ�� ಶಬ�       
�ಯಂತ�ಣ  ಘಟಕಗಳನು�  ಅಳವ�ಸುವ�ದನು�  ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾ�� 

● ಪ�ಸರ �ಾಪನ : ಪ�ಸರ �ಯ�ಾಂಕಗಳ� �ಗ�ತ ��ಯ��� ಎಂದು       
ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯು      
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯು ಶಬ� , �ೕರು , ಮಣು� ಮತು�         
ಸಂ�ಾರ  ದಟ��  ಯನು�   �ಯ�ತ�ಾ�  �ಾಪನ  �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು . 

● �ೕ�ನವ�ಗಳ ಕ�ಮಗಳನು� �ೖ�ೂಳ��ವ�ದ�ಂದ ���ಹ�� ವನ��ೕ�     
ಅಭ�ಾರಣ���  ಉ��ೕ�ತ  �ೖ�ಾ��ಾ  ಪ��ೕಶ�ಂ�ಾ�  ಅಲ�  ಪ��ಾಮ  �ೕರುತ�� .  

● ಉ��ೕ�ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶವನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು �ಾ��ೕಯ ವನ��ೕ� ಮಂಡ�       
ಇಂದ  ��ಾ�ೕಪ�ಾ  ಪತ��ಾ��  ಅ��  ಸ��ಸ�ಾ�� 

.. 

 

8.6 ಹ�ರುಪ��  ಅ�ವೃ�� 
ಉ��ೕ�ತ �ೕಜ�ಯ ಒಟು� ಭೂ ���ೕಣ� 185.85 ���ೕ� (459.24 ಎಕ� ), ಅದರ��          
ಅ�ವೃ�� �ೂಂದಬಹು�ಾದ ಪ��ೕಶ ದ ���ೕಣ� 101.39 ���ೕ� . ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ ಆ�ಷ�         
ಹ�ರುಪ�� ���ೕಣ�ವ� ಪ��ೕಶವ� 33.45 ���ೕ� (ಒಟು� ಅ�ವೃ�� �ೂಂದಬಹು�ಾದ        
ಪ��ೕಶದ �ೕಕಡ 33 ರಷು� ) ಆ�� . �ೕಕಡ 33 ರಷು� ಹ�ರುಪ�� �ಾ�ಸಲು , �ಐಎ��            
14.31 ���ೕ� (ಅ�ವೃ�� �ೂಂದಬಹು�ಾದ ಪ��ೕಶದ 14.11%) ಅನು� ಹ�ರು ಪ���ಾ�         
ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಉ��ೕ��� ಮತು� ಉ�ದ 19.14 ���ೕ� ಹ�ರು ಪ��ಯ        
ಪ��ೕಶದ (ಅ�ವೃ�� �ೂಂದಬಹು�ಾದ ಪ��ೕಶದ 18.89 ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು �ೖಯ��ಕ       
�ೖ�ಾ��ಗಳನು�  ಹ�ರು  ಪ��ಯನು�  ��ಸಲು   ಕ�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

8.7ಪ�ಸರ  �ವ�ಹ�ಾ  �ೕಜ��    ಆಯವ�ಯಹಂ�� 
ಕ�ಮ 
ಸಂ�� 

ಚಟುವ��ಗಳ� ಬಂಡ�ಾಳ �ಚ� (ಲ�ಗಳ�) ಆವತ�ಕ-ವ�ಯ 
 (ಲ�ಗಳ�) 

1 �ಾ�ಾನ�   �ೂಚು�  �ೕರು   ಸಂಸ�ರ�ಾ  ಘಟಕ 

 

80 20 

2 �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಜ� �ೕರು ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕ      
(�ಇ��) 

300 50 

2 �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು ವ�ವ��, �ೕರು    
ಸರಬ�ಾಜು�ಾ� �ಾಗ�, �ಾ�ಜ� �ೕರು ಮತು�     
�ೂಚು� �ೕರು  

250 25 
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8.8 ಉ��ೕ�ತ �ಾ����ೕ� ಪ�ಸರ ಜ�ಾ�ಾ�� (�ಇಆ� )ಚಟುವ��ಗಳ� 
ಸು�ಾರು 51.36 ಲ�ಗಳ� �ಾ����ೕ� ಪ�ಸರ ಜ�ಾ�ಾ�� ಚಟುವ���ಾ� ಖಚು�        
�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಪ��ಾ���ದ ಚಟುವ�� �ೕವಲ �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ��. ಪ�ಸರ      
�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾರ�ಯ ಸಮಯದ�� ಚ��ಸ�ಾಗುವ ಸಮ��ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�       
ಚಟುವ��ಗಳನು� ಅಂತ�ಮ �ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ವರಗಳನು� ಆ� ಇ ಐ ಎ ವರ� ಯ          
��ಾಗ  10.7 ರ�� . �ೕಡ�ಾ�� 

 

9. �ೕಜ�ಯ  ಪ��ೕಜನಗಳ� 
● ��ಧ     ಪದ  ವೃಂದ  ��  ಮತು�  �ಾಯ�ಪ��  ಉ�ೂ�ೕಗ  ಸೃ���ಾಗುತ�� 

● ಈ �ೕಜ�ಯು ಸುತ�ಮುತ��ನ �ಾನವ ಪ�ಸರದ �ಾ�ಾ�ಕ ಆ��ಕ ���ಯ        

�ೕ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ�� ಮತು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ�� ಆ�ಾಯದ        

ಒಳಹ�ವ�  ��ಾ�ಗುತ�� . 
● ಪ��ಾ��ತ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶವ� �ಾಜ��� �ಾತ�ವಲ�� �ೕಶಕೂ� ಆ�ಾಯವನು�       

���ಸಲು  ಸ�ಾಯ  �ಾಡುತ�� . 

  

3 ಮ� �ೕರು ಚರಂ� ವ�ವ�� 50 5 

4 ಹ�ರುಪ��ಯ  ಅ�ವೃ�� 5 2 

5 ಪ�ರಸ� ಘನ�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�  20 5 

6 ಔ�ೂ�ೕ�ಕ  ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ� 10 15 

7 ಪ�ಸರ  �ಾಪನ 0 3.5 

ಒಟು� 715 125.5 


