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1.  ಪ್ರಿಚರ್: 
 

ಭಾರತ ದೇಶವು ಜನಸಂಖೆ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರೀಕರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ಉತಪ ತ್ತು  

ಆಗುತ್ತು ದೆ. ಇದನ್ನು  ದನನಿತೆ  ವಿಲೇವಾರ ಮಾಡುವ ಅವಶೆ ಕತೆ ಇದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಮಡಿಕೇರ ನಗರಸಭೆ 

ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಗಾಗಿ ಸರ್ವೇ ನಂ. 20/1, 2 ನೇ ಮೊಣಣ ಿಂಗೇರ ಗಾರ ಮ, ಮಡಿಕೇರ 

ತ್ಯಲೂಕ, ಕೊಡಗು ಜಿಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು  ಮೀಸಲ್ಲಟಿ್ಟ ದ್ದದ ರೆ. ಮಿಂಬರುವ ಪ್ರಸರಕ್ಕಕ  

ಹಾನಿವನ್ನು  ತಡೆಗಟಿ್ಟ ವುದು ಅತೆ ವಶೆ ಕವಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಯೀಜನೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಾಮಾನೆ  ಮನಿಿಪ್ಲ್ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿಮಾೇಣ ಸೌಲಭೆ್ , 

ವಗೇ 7i ರಲಿ್ಲ  ವಿಿಂಗಡಿಸಿದುು  ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ TOR ಅಧೆ್ ಯನ ನಡೆಸಿ ವರದ ತಯಾರಸಿ SEIAA ಯಿಂದ 

ಪ್ರಸರ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು. 

 

Table 1: ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮುಖ್ಾ ಾಂಶಗಳು 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ವಿಷರ್ Details 

1 ಶೀರ್ಷೇಕ್ಕ 

65 ಟ್ಟಪಿಡಿ ಸಾಮರೆ್ಥ ೇದ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನು   

ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ  ಸಂಸಕ ರಣಾ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರ 

ಮಾಡುವ ಘಟಕ ನಿಮಾೇಣ ಕುರತ್ತ 

2 ಯೀಜನಾ ಸಥ ಳ 
ಸರ್ವೇ ನಂ. 20/1, 2 ನೇ ಮೊಣಣ ಿಂಗೇರ ಗಾರ ಮ, 

ಮಡಿಕೇರ ತ್ಯಲೂಕ, ಕೊಡಗು ಜಿಲಿ್ಲ  

3 ಒಟಿ್ಟ  ವಿಸಿು ೀಣೇ 10 ಎಕರೆ 

4 ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿತರು ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರ 
5 ಯೀಜನಾ ಸಾಮರೆ್ಥ ೇ 65 Tons Per Day (ಟ್ಟಪಿಡಿ) 

6 ಭೌಗೀಳಿಕ ನಿದೇೇಶಿಂಕಗಳು 
13° 9' 13.86" N 

77° 40' 4.87" E 

7 ಎತು ರ 1121 m 

8 ಟೊಪೊಶೀಟ್ ಸಂಖೆ್ಯ    48 P/10, 48 P/11, 48 P/14, 48 P/15 

9 ಒಟಿ್ಟ  ಯೀಜನೆಯ ಮೊತು  6.84 ಕೊೀಟ್ಟ 

10 
ಪ್ರಸರ ನಿವೇಹಣಾ ಯೀಜನಾ ಮೊತು  

(EMP) 

ಬಂಡವಾಳ ಮೊತು : 24.75 ಲಕ್ಷ 

ಮರುಕಳಿಕ್ಕ ಮೊತು : 8.6 ಲಕ್ಷ 

 

2.  ಯೋಜ್ನೆರ್ ವಿವರಣೆ: 

 

Table 2: ಪ್ರಿಸ್ರ ಸಂಯೋಜ್ನೆಗಳು 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ವಿಷರ್ ವಿವರಣೆ 

1 ಹತ್ತು ರದ ಕ್ಕರೆ, ಹಳಳ , ನದ ಕೂತ್ತ ಪೊೀಲೇ ಕ್ಕರೆ – 1.6 km, ಉತು ರಕ್ಕಕ  

2 ಹತ್ತು ರದ ಕಾಲುವೆ, ನಾಲಾ, ಒಳಚರಂಡಿ - 



 

 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ವಿಷರ್ ವಿವರಣೆ 

3 ಹತ್ತು ರದ ಹೆದ್ದದ ರ ರಾರಿ್ಷ ರೀಯ ಹೆದ್ದದ ರ 275 – 1.64 KM, ದಕಿ್ಷಣಕ್ಕಕ  

4 ಹತ್ತು ರದ ರೈಲು ನಿಲಾದ ಣ ಸ್ತಬರ ಮಣೆ  ರಸ್ತು  ರೈಲು ನಿಲಾದ ಣ – 36 km, NE 

5 ಹತ್ತು ರದ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ ಣ 
ಕಣ್ಣಣ ರು ಅಿಂತ್ಯರಾರಿ್ಷ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ ಣ, 

59 km, SW 

6 ಹತ್ತು ರದ ಜನವಸತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶ ಕಾರವಲ್ಲ  ಗಾರ ಮ - 1.7 km, ಪೂವೇಕ್ಕಕ  

7 ಮೀಸಲು ಅರಣೆ  ಪ್ರ ದೇಶ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಪ್ರ ದೇಶ - 65 km, SE 

8 ಹತ್ತು ರದ ಅಭ್ಯಾರಣೆ / ಉದೆ್ದ ನವನ  ಬರ ಹಮ ಗಿರ ಅಭ್ಯಾರಣೆ  - 29 km ದಕಿ್ಷಣಕ್ಕಕ  

9 ಸೂಕ್ಷಮ  ಪ್ರ ದೇಶ ಪ್ಶಿ ಮ ಘಟಿ  – 368 m outside the boundary 

10 ಹತ್ತು ರದ ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ತ್ಯಣ   
ಗಾಿಂಧಿ ಮಂಟಪ್ -4.4 km, SE  

ರಾಜ ಟಿಂಬ್ - 4 km, East  

11 ಹತ್ತು ರದ ಭ್ದರ ತ್ಯ ಪ್ಡೆ -  

14 ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ ವಲಯ II (ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ) 

Table 3: ಅವಶಾ ಕ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳು 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳು ವಿವರಣೆ 

1 ಭೂಮ  

ಒಟಿ್ಟ  ವಿಸಿು ೀಣೇ: 10 ಎಕರೆ (40,468 Sq. m.) 

ಸಂಸಕ ರಣ ಘಟಕ: 7,937 Sq. m.  

ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ವಿಲೇವಾರ ಘಟಕ:1,661.20 Sq. m. 

ಕಾಲ್ಲ ಜಾಗ: 12,663 Sq. m 

ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಟ : 16,430.80 Sq. m. 

ಇತರೆ: 1,776 Sq. m. 

2 ನಿೀರು 
ಶುದು  ನಿೀರು: 4 KLD 

ಮರುಬಳಕ್ಕ ನಿೀರು: 14 KLD 

3 ಮಾನವ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ 
ನಿಮಾೇಣ ಹಂತ: 26 

ಕಾಯಾೇಚರಣೆ ಹಂತ: 80 

4 ವಿದೆು ತ್ 35 Kva, 15 Kva HSD Backup 

 

Table 4: ಯೋಜ್ನಾ ವಿನಾಾ ಸ್ 

ಕಾ . ಸಂ. ಜ್ನಸಂಖ್ಯಾ  ವಷಯ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ಉತ್ಯಾ ದನೆ (Tons) ಯೋಜ್ನಾ ಹಂತ 

1  32,496 2011 14.7  

2 32,821 2012 15.4  

3 33,149 2013 16.2  

4 33,481 2014 17.0  

5 33,815 2015 17.9  

6 34,154 2016 18.8  

7 34,495 2017 19.7  

8 34,840 2018 20.7  

9 35,189 2019 21.7  

10 35,540 2020 22.8  



 

 

ಕಾ . ಸಂ. ಜ್ನಸಂಖ್ಯಾ  ವಷಯ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ಉತ್ಯಾ ದನೆ (Tons) ಯೋಜ್ನಾ ಹಂತ 

11 35,896 2021 23.9  

12 36,255 2022 25.1 Current Year 

13 36,617 2023 26.4  

14 36,983 2024 27.7  

15 37,353 2025 29.1  

16 37,727 2026 30.6  

17 38,104 2027 32.1 Design Year 

18 38,485 2028 33.7  

19 38,870 2029 35.4  

20 39,259 2030 37.1  

21 39,651 2031 39.0  

22 40,048 2032 41.0  

23 40,448 2033 43.0  

24 40,853 2034 45.2  

25 41,261 2035 47.4  

26 41,674 2036 49.8  

27 42,091 2037 52.3  

28 42,512 2038 54.9  

29 42,937 2039 57.6  

30 43,366 2040 60.5  

31 43,800 2041 63.5  

32 44,238 2042 65.4 ~ 65 Ultimate Year 

 

2.1 ಯೋಜ್ನೆ ಪ್ಾ ಕ್ರಾ ಯೆರ್ ವಿವರಣೆ: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi-Automated 

sorting 

14.3 TPD 

Waste 

receipt 

42.25 TPD 

24.7 TPD for 35 

Days Aerobic 

Composting (38% 

Moisture Loss 17.55 

TPD) 

Total MSW 

65 TPD 

Dry waste 

collection centers 
16.25 TPD 

Recyclables  

6.5 TPD 

Sweeping waste to 

Designated area 

6.5 TPD 

Compost  

9.1 TPD  

Sieving Machine 

17.55 TPD 

RDF 

52.65 TPD 

SLF  

6.5 TPD 

9.75 TPD 
4.55 

TPD 

2.6 TPD 

3.9 

TPD 



 

 

3.  ಪ್ರಿಸ್ರದ ವಿವರಣೆ: 

  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಸರವನ್ನು  ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ: 

1. ಯೀಜನಾ ಸಥ ಳದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು  

2. ಭೌತ್ತಕ ಪ್ರಸರ  

3. ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಶಸು ರ  

4. ಪ್ರಸರ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ  

5. ಜೈವಿಕ ಪ್ರಸರ  

6. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥೇಕ ಸಿಥ ತ್ತ ಅಧೆ್ ಯನ 

ಪ್ರಸರ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣಾ ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನು  ಗಾಳಿ, ನಿೀರು, ಮಣ್ಣಣ , ಶಬದ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥೇಕ 

ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು  ಅರಯುದಕ್ಕಕ  ಯೀಜನಾ ಸಥ ಳದಿಂದ 10 km ಸ್ತತು ಲೂ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನು  

ಜನವರ ಇಿಂದ ಮಾರ್ಚೇ 2022 ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. 

 

Table 5: ರ್ಮದರಿ ಸ್ಥ ಳಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಮದರಿ ಆವತಯನ 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಾಂಶ 
ಸ್ಥ ಳಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಾ  
ರ್ಮನದಂಡ ಆವತಯನ ವಿಧಾನ 

 

ಹವಾಮಾನಶಸು ರ 

(Meteorology) 
_ 

ತ್ಯಪ್ಮಾನ, ಸಾಪೇಕ್ಷ 

ಆದರ ೇತೆ, ಮಳೆ 

ಗಾಳಿಯ ದಕುಕ , 

ಗಾಳಿಯ ರ್ವಗ 

ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಡೇಟಾ: 

▪ ಅಧೆ್ ಯನ 

ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  

ಗಂಟೆಗಮೆಮ  

ನಿರಂತರ 

ದ್ದಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ 

ಹವಾಮಾನ 

ವಿಭಾಗದಿಂದ 

ದಿ ತ್ತೀಯ ದತ್ಯು ಿಂಶ 

Monitoring for 

primary data IS 

8829:1978 

ಸ್ತತ್ತು ವರದ ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟಿ  
6 

PM10, PM2.5, SO2 & 

NOx 

Other: NH4, H2S, 

CH4 

 

6 ಸಥ ಳಗಳು 

24 ಗಂಟೆ, ವಾರಕ್ಕಕ  

ಎರಡು ಬಾರ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ 

ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳ 

ಪ್ರ ಕಾರ) 

PM10, PM2.5: 

Gravimetric 

method 

SO2 : Modified 

West and Gaeke 

Method (IS : 

5182, Part II) 

NOx : Jacobs and 

Hochheiser 

Method (IS 5182 

Part VI) 

 

ನಿೀರನ ಗುಣಮಟಿ  
6 

pH, EC, Total 

alkalinity, 

Chlorides, 18.59, 

Hardness, Ca, Mg, 

TDS, DO, COD, 

BOD, Sulphate, 

Phosphate, Na, K, 

Cu, Fe, Total 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ . 

ನಿೀರು ಮತ್ತು  

ತೆ್ಯ ಜೆ ನಿೀರನ್ನು  

ಪ್ರೀಕಿ್ಷ ಸಲು ಮಾದರ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಮಾಣಿತ 

ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ 

ಐಎಸ್ 3025 



 

 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಾಂಶ 
ಸ್ಥ ಳಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಾ  
ರ್ಮನದಂಡ ಆವತಯನ ವಿಧಾನ 

coliform & E.coli 

etc. 
ವಿಧಾನ, 21 ನೇ 

ಆವೃತ್ತು , ಎಪಿಎರ್ಚ್ಎ 

2005 

 

ಶಬದ  ಗುಣಮಟಿ  
6 

dB(A) ನಲಿ್ಲ  ಶಬದ  

ಮಟಿ  

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ . 

ಐಎಸ್:ಸಿಪಿಸಿಬಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡಂತೆ 

4954. 

ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಮಟಿ  6 

ಭೌತ್ತಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, 

ಮಣಿಣ ನ ವಿನೆಾ ಸ 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  
BIS ವಿಶೇಷಣಗಳು 

 

ಪ್ರಸರ ವಿಜಾಾ ನ 

Ecology 

10 ಕ್ಷ.ಮೀ. 
ಅಸಿು ತಿ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಸೆ  

ಮತ್ತು  ಪಾರ ಣಿ 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  

ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಡೇಟಾ 

ಸೈಟ್ ಭೇಟ್ಟಯ 

ಮೂಲಕ, 

literature-

ಅಿಂತಜಾೇಲದಿಂದ 

Socioeconomic 

Data 
10 ಕ್ಷ.ಮೀ 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೇಕ 

ಪಿೀಡಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  

ಜನಗಣತ್ತ ದತ್ಯು ಿಂಶ 

2011 ರ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ ದಿ ತ್ತೀಯ 

ದತ್ಯು ಿಂಶ 

ಭೂ ಬಳಕ್ಕಯ 

ಮಾದರ 
10 ಕ್ಷ.ಮೀ 

ವಿವಿಧ್ ವಗೇಗಳಿಗೆ ಭೂ 

ಬಳಕ್ಕ 

 

ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಜನಗಣತ್ತ 

ಅಮೂತೇ ಮತ್ತು  

ಉಪ್ಗರ ಹ ಚಿತರ ಣ LISS 

–III ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟವಾದ 

ಮಾಹಿತ್ತಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ 

ಟೊಪೊ-ಶೀಟ್್ಗಳು 

ಉಪ್ಗರ ಹ ಚಿತರ ಣಗಳು 

 

ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಜಲವಿಜಾಾ ನ 

10 ಕ್ಷ.ಮೀ 

ಕಿ್ಕ ೀತರ  ಸಮೀಕಿ್ಕಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ದಿ ತ್ತೀಯ 

ಮೂಲಗಳಿಿಂದ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಡೇಟಾ 

 

ಕಿ್ಕ ೀತರ ದ ಸಮೀಕಿ್ಕಯಿಂದ 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ದಿ ತ್ತೀಯಕ 

ಮೂಲಗಳಿಿಂದ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ. 

ಜಲವಿಜಾಾ ನ 

ಅಧೆ್ ಯನ 

ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ 

 

4.  ಪ್ರಿಸ್ರಕಾಕ ಗುವ ನಿೋರಿಕಿ್ರತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು : 

Table 6: ನಿರಿೋಕಿ್ರತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು  

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಾಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕಿ್ರತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

1 ವಾಯು ಪ್ರಸರ 
ವಾಯು ಹೊರಸೂಸೂವಿಕ್ಕಯಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನೆ ಕಾರಕಗಳ 

ಸಾಿಂದರ ತೆಯ ಹೆಚಿ ಳ 

2 ನಿೀರನ ಪ್ರಸರ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ನೀರು /ಲೀಚೇಟ್ ಉತ್ಯಾ ದನೆ. 

3 ಭೂ ಪ್ರಸರ ವೆ ವಸಿಥ ತ ನಿವೇಹಣೆ ತಪಿಪ ದದ ಲಿ್ಲ  ಮಣಿಣ ನ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು 



 

 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಾಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕಿ್ರತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

4 Ecological ಪ್ರಸರ 

ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಟ ಯ ಅಭಿವೃದದ ಯಿಂದ ಪ್ರಸರಕ್ಕಕ  ಧ್ನಾತಮ ಕ ಲಾಭ್ಗಳು 

ಉಿಂಟಾಗುವುದು. ಘಟಕದ ಹೊರಕ್ಕಕ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ರಸ ಲ್ಲಚೆಟ್ ನ ಹರವು 

ಇಲಿದರುವುದರಿಂದ ಸ್ತತು ಮತು ಲ್ಲನ ಪಾರ ಣಿ ಪ್ಕಿ್ಷ  ಜಿೀವ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ರೀತ್ತಯಾ ಅಡಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳಿರುವುದಲಿ . 

5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸರ 

ಎಲಿಾ  ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಉದೆ್ ೀಗದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನೇರ ಮತ್ತು  ಪ್ರೀಕ್ಷ ಆರ್ಥೇಕ ಲಾಭ್ಗಳು, 

ಅಭಿವೃದು  ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ ಸಾಥ ಪ್ನೆ. 

6 ಆರ್ಥೇಕ ಪ್ರಸರ 
ಕಾಿಂಪೊೀಸಿ್  ಅನ್ನು  ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಯಪ ದಸಲಾಗುವುದು 

ಅದು ಆದ್ದಯವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

7 ಶಬದ  ಪ್ರಸರ ಅಲಪ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಶಬದ  ಮಟಿ  ಹೆಚಿಾ ಗುವುದು 

8 
Occupational Health 

& Safety 

ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ಆರೀಗೆ ದ ಮೇಲ್ಲ ದುಷಪ ರಣಾಮದ ಅತ್ತೀ ಕಡಿಮೆ 

ಸಂಭ್ವವನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸಿದೆ. 

 

5.  ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣಾ ಯೋಜ್ನೆ: 

Table 7: ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಪ್ಟಿ್ಟ  

ಕಾ  ಸಂ. ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಾಂಶ ರ್ಮನದಂಡ ಸ್ಥ ಳದ ಸಂಖ್ಯಾ  ಆವತಯನ 

1.  
ಸುತ್ತು ವರಿದ 

ಗಾಳಿ 

SOx, NOx, PM10, PM 2.5, NH4, 

H2S &CH4 

ಕನಿಷಠ  3-5 ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಸ್ತತ್ತು ವರದ ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟಿ . ಘಟಕದಲಿ್ಲ  1 

ಸಥ ಳ, ಮೇಲುಮ ಖವಾಗಿ 1 

ಸಥ ಳ, ಕ್ಕಳಮಖ ದಕ್ಷಕ ನಲಿ್ಲ  

1 ಸಥ ಳ ಮತ್ತು  ಅಡಡ  

ಗಾಳಿಯ ದಕ್ಷಕ ನಲಿ್ಲ  1 ಸಥ ಳ. 

ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

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

&CH4 

ಕ್ಕಲಸದ ಪ್ರ ದೇಶ/ ಘಟಕ 

(ಪ್ರ ತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶ / ಘಟಕದಲಿ್ಲ  

ಕನಿಷಠ  2 ಸಥ ಳಗಳು ಮತ್ತು  

ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ 1 ಸಥ ಳ 

ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

3.  
ಸಂಸಕ ರತ 

ಲ್ಲೀಚೇಟ್ 

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

Cl 

ಲ್ಲೀಚೇಟ್ ಟೆಾ ಿಂಕ್ 

ನಿಿಂದ ಒಿಂದು ಮಾದರ 
ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

4.  

 

ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರು 

ಅಿಂತಜೇಲದ ನಿೀರನ ಬಳಕ್ಕಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುವುದು.. 

pH, Suspended Solid, Total 

Dissolve Solid, COD, BOD, 

Chloride, Sulphate and Oil & 

Grease, E.Coli (ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಶಫಾರಸ್ತ ಮಾಡಿದರೆ 

ಇತರ ನಿಯತ್ಯಿಂಕಗಳನ್ನು  ಸಹ 

ಸೇರಸಲಾಗುವುದು) 

 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದದ ರೆ 

 

ದೈನಂದನ 

ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ 



 

 

5.  

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರು 

ಮತ್ತು  

ಅಿಂತಜೇಲ 

ಭೌತ-ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬಾರ ಲೀಹಗಳು. 

ವಿಷಕಾರಗಳು. ನೆಲಭ್ತ್ತೇಯ 

ಸ್ತತು ಲೂ Piezometers ಅಳವಡಿಕ್ಕ. 

ಸ್ತತು ಮತು ಲ್ಲನ ಹಳಿಳ ಗಳ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ 

ಮತ್ತು  ಅಿಂಜಾೇಲವನ್ನು  

ಪ್ರೀಕಿ್ಷ ಸಬಹುದು. 

 

3-5 ಸಥ ಳ 

3-4 ಸಥ ಳಗಳು 

ಎರಡು ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಿಂತಜೇಲ(up-gradient 

and down-gradient) 

ಆರು ತ್ತಿಂಗಳಿಗೆ 

6.  ಗಬಬ ರ 
As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, 

Zn, C/N ratio, pH 

ಅಿಂತ್ತಮ ಉತ್ಯಪ ದನೆ 

 
ಮೂರು ತ್ತಿಂಗಳಿಗೆ 

7.  ಶಬದ  
ಸಮಾನಾಿಂತರ ಶಬದ ದ ಮಟಿ  - dB 

(A) at min. 

3-5 ಸಥ ಳ 

ವಿಭಿನು  ಗಾರ ಹಕಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ತ್ತನಿಧಿಸ್ತತು ದೆ. 

ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

8.  

 

ಹಸಿರುವಲಯ 

(ಗಿರ ೀನ್ ಬೆಲಿ್ ) 

ತೀಟದ ಸಂಖೆ್ಯ  (ಘಟಕಗಳು), 

ಉಳಿದರುವ ಸಸೆ ಗಳು / ಮರಗಳ 

ಸಂಖೆ್ಯ , ಕಳಪೆ ಸಸೆ  / ಮರಗಳ 

ಸಂಖೆ್ಯ . 

ಯೀಜನಾ ಸಥ ಳದ 

ಸ್ತತು ಮತು  
ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

9.  ಮಣ್ಣಣ  

ಸಾವಯವ ವಸ್ತು , ಸಿ, ಎರ್ಚ, ಎನ್, 

ಕಿಾರತೆ, ಆಮಿೀಯತೆ, ಹೆವಿ 

ಲೀಹಗಳು 

ಘನ / ಅಪಾಯಕಾರ 

ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹದ ಬಳಿ 2-3 

ಗಿರ ೀನ್್ಬೆಲಿ್್ನಿಿಂದ ಕನಿಷಠ  

ಐದು ಸಥ ಳಗಳು ಮತ್ತು  

ಜೈವಿಕ ತೆ್ಯ ಜೆ ದ 

ಗಬಬ ರವನ್ನು  

ಅನಿ ಯಸ್ತವ ಪ್ರ ದೇಶ. 

 

ಒಮೆಮ  

ಮಳೆಗಾಲದ 

ಪೂವೇ ಮತ್ತು  

ಮಳೆಗಾಲದ 

ನಂತರ 

10.  Occupational 

health 

ವಿವಿಧ್ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಎಲಿ  ಸಿಬಬ ಿಂದಗೆ ಒಡಿಡ ಕೊಳುಳ ವ 

ನೌಕರರ ಆರೀಗೆ  ಮತ್ತು  

ಫಿಟ್್ನೆಸ್ ತಪಾಸಣೆ 

ಎಲಿಾ  ಕ್ಕಲಸಗಾರ 

ವಷೇಕ್ಕಕ  / 

ವಷೇಕ್ಕಕ  ಎರಡು 

ಬಾರ 

11.  ಗಾಳಿಯ ರ್ವಗ 

ಮತ್ತು  ದಕುಕ  
ಗಾಳಿಯ ರ್ವಗ ಮತ್ತು  ದಕುಕ  ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ ಪ್ರ ತ್ತದನವು 

12.  ತ್ಯಪ್ಮಾನ, 

ಆದರ ೇತೆ, ಮಳೆ 
(ಗರಷಠ  ಮತ್ತು  ಕನಿಷಠ ) ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ ಪ್ರ ತ್ತದನವು 

13.  

ನವಿೀಕರಣ 

ಒಪಿಪ ಗೆಗಳು 

ಮತ್ತು  

ದೃಡಿೀಕರಣ 

ವಾಯು ಮತ್ತು  ನಿೀರನ ಕಾಯದೆಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು 

(ಮತ್ತು  ನವಿೀಕರಣ) ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  HW 

ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರ 

ಪ್ಡೆಯುವುದು 

- 

ಮಾನೆ ತೆಯ 

ಅವಧಿ 

ಮಗಿಯುವ 90 

ದನಗಳ ಮೊದಲು 

14.  EC  ಷರತ್ತು ಗಳ 

ಅನ್ನಸರಣೆ 
ಅನ್ನಸರಣೆ ವರದಗಳ ಸಲಿ್ಲಕ್ಕ  

ಜೂನ್ 1 ಮತ್ತು  

ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ 1 

ರಂದು (ಅಧ್ೇ 

ವಾರ್ಷೇಕ) 
 

6.  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅಧ್ಾ ರ್ನ: 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನು  SEIAA ನಿೀಡಿರುವ ToR ನಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಕಾರ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದೆ:  



 

 

1.  ಸಾವೇಜನಿಕ ಸಮಾಲೀಚನೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾಲೀಚನೆಯನ್ನು  ಕರಡು EIA ವರದಯನ್ನು  

ಕನಾೇಟಕ ರಾಜೆ  ಮಾಲ್ಲನೆ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿ (KSPCB) ಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ನಂತರ EIA ಅಧಿಸೂಚನೆ 

2006 ರ ಪ್ರ ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಅಪಾಯದ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಮತ್ತು  ಅಪಾಯ ಗುರುತ್ತಸ್ತವಿಕ್ಕ. 

 

7.  ಯೋಜ್ನೆರ್ ಲಾಭಗಳು: 
 

▪ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವೇಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು (SWM Rules 2016) ಅನ್ನಸರಣೆ. 

▪ ರಾರಿ್ಷ ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿ (National Green Tribunal) ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆ.  

▪ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿತ. 

▪ ನೈಮೇಲೆ ತೆ ಕಾಪಾಡುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಆರೀಗೆ  ಸ್ತಧಾರಣೆ.  

▪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥೇಕ ಪ್ರಸಿಥ ತ್ತ ಸ್ತಧಾರಣೆ. 

 

8.  ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣ ಯೋಜ್ನೆ (Environmental Management Plan/ EMP): 

Table 8: EMP ಅಾಂದಾಜು ವೆಚು  

ಕಾ  

ಸಂ. 
ವಿವರಣೆ  

ಬಂಡರ್ವಳ  

(ಲಕ್ಷ) 

ಮರುಕಳಿಕೆ  

(ಲಕ್ಷ) 

1 ಪ್ರಸರ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ 1.5 4.75 

2 ತೆ್ಯ ಜೆ ನಿೀರು ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕ (STP) 3.0 0.10 

3 ಸಿಬಬ ಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳು (PPE’s) 0.25 1.25 

4 ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಟ  ಅಭಿವೃದು  5.0 2.5 

5 
ಕಾಪೊೇರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರಸರ 

ಜವಾಬಾದ ರಗಳು (CSR & CER)  
15 - 

 24.75 8.6 

 

9. ಸ್ರ್ಮರೋಪ್: 

ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರ ಘಟಕದಲಿ್ಲ  65 TPD ಸಾಮರೆ್ಥ ೇದ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನು  

ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರ ಮಾಡಲು ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಗಮನಾಹೇ 

ಪ್ರ ಮಾಣದ ತೆ್ಯ ಜೆ ದ ದಕುಕ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಿಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಸಕ ರಣೆಗೆ 

ಒಳಗಾಗುತ್ತು ರುವ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಭಾರವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕಾರಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಾು ಪಿತ 

ಸಥ ಳವು ಸಮತಟಿಾ ದ ಕಾಲ್ಲ ಜಾಗವಾಗಿದುದ  ಗಬಬ ರ ತಯಾರಸ್ತವ ಘಟಕ, (ನೆಲಭ್ತ್ತೇ) landfill ಲೈನರ್ 

ಪ್ದು ತ್ತ, ಒಳಚರಂಡಿಗಳು, ಅನಿಲ ದಿ್ದ ರಗಳು ಮತ್ತು  ತೆ್ಯ ಜೆ  ರಸ ಸಂಸಕ ರಣೆ, ಇತೆ್ಯ ದ ಘಟಕಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವು ಮತ್ತು  ಸಸೆ  ಪ್ರ ಭೇದಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. 



 

 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ್ೀರ್ಷಸಿರುವ ಪ್ರಸರ ಅಿಂಶಗಳು ಮತ್ತು  ನಿವೇಹಣೆ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ 

ನಿವೇಹಿಸ್ತವುದ್ದಗಿ ಮಡಿಕೇರ ನಗರಸಭೆ ಭ್ರವಸ್ತ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕಕ  ಬದಲಾಗುವ ಎಲಿ  

ಕಾನ್ಮನ್ನಬದು  ನಿೀತ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಯೀಜನೆ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿತರಾದ ಮಡಿಕೇರ ನಗರಸಭೆ ಪಾಲ್ಲಸ್ತತು ದೆ. 

ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಯೀಜನೆ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವೇಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು (SWM Rules 2016) ಮತ್ತು  ರಾರಿ್ಷ ರೀಯ ಹಸಿರು 

ಮಂಡಳಿ (National Green Tribunal) ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಗರದ 

ನೈಮೇಲೆ ತೆ ಕಾಪಾಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗಿದೆ. 


