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1 
 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ 
ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಸಚಿವಾಲರ್ದ (ಎಾಂಒಆರ್ಟಯಎಚ್) ಸಾಾ ರ್ತ್ 

ಏಜೆನಿ್ಸ ಯಾಗಿದೆ. ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದಾ , 1988 ರ ಘೀಷಣೆರ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಅನ್ನು  

ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಫೆಬ್ರ ವರಿ 1995 ರಲಿ್ಲ , ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಾ ರ್ತೆ್  ಸಂಸೆ್ತ ರ್ನ್ನು ಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.ಇದು 

ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳ ನ್ಸಮಾಯಣ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   ಮತೆ್ತ  ನ್ಸವಯಹಣೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿರ್ನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ. 

 

ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಸಚಿವಾಲರ್ (ಎಾಂಒಆರ್ಟಯಎಚ್)/ಭಾರತೀರ್ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು 

(ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಸರಕು ಸಾಗಣೆರ್ ದಕ್ಷತೆರ್ನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದ್ಧಾಂದ ಭಾರತ್ಮಾ ಲಾ ಪರಿಯೀಜನ್ನ 

ಯೀಜನೆರ್ಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಲು ನ್ಸರ್ಯರಿಸಿದೆ. 

ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಹಸ ಗಿರ ೀನ್ ವಲರ್ ಜೀಡಣೆ, ಹಾಗು ಆರ್ಥಯಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ  20 ರ ನ್ಸಮಾಯಣಕಾಾ ಗಿ ಈ ಪರ ಸೆಾಪವು, ಭಾರತ್ 

ಮಾಲಾ ಪರಿಯೀಜನ್ನ ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಗಿರ ೀನ್ ಫೀಲ್್ಡ  ಜೀಡಣೆ (ಬ್ಹುತೇಕ ನೇರ ಜೀಡಣೆ) ಕ್ರ ೀ – ಫಿೆ ೈ (Crow – Fly  )ಮಾಗಯವು 

ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪಕಯವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತೆ್ದೆ. ಈ ವರದ್ಧರ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಚಚಿಯಸಲಾಗುತೆರುವ 

ಯೀಜನೆಯು ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಪರಿಯೀಜನ ಲಾಟ್ -5 /ಪಿಕೆಜಿ 4 ರ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಹಸಿರು-ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ ಒಾಂದು 

ವಿಭಾಗಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯೀಜನೆರ್ ಪರ ತಪ್ರದಕರು ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ). 

MoEF&CC EIA  ಅಧಿಸೂಚನೆ 2006 ರ ಪರ ಕಾರ, ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ಅನ್ನಸೂಚಿ '7f - ಪರ ವಗಯ ಎ' ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ರುತೆ್ದೆ, 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ವರದ್ಧರ್ನ್ನು  ಪರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಹವಾಮಾನ ಬ್ದಲಾವಣೆ 

ಸಚಿವಾಲರ್ಕೆಾ  (ಎಾಂಒಇಎಫ್ ಮತೆ್ತ  ಸಿಸಿ), ನವದೆಹಲ್ಲಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತ ಪಡೆರ್ಲು ಪೂವಯ 

ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪೂವಯ ಕಾರ್ಯಸಾರ್ಯ ತ್ಮ ವರದ್ಧಯು ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆಾ  EIA ಅರ್ಯ ರ್ನಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಉಲಿ್ ೀಖದ ನ್ಸರ್ಮಗಳನ್ನು  

(ರ್ಟಓಆರ್) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಗುತೆರುವ ಅಜಿಯರ್ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. Lot-5/Pkg4. 

ಈ ಯೀಜನೆಯು ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ 75 (ಬಾಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ) ರಂಗನ್ನಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ್ಧಾಂದ 

(12°59'17.50"N, 76°11'57.74"E) ಹಾಸನ ಜಿಲಿ್ ರ್ ಚ.0.000 ಕಿ.ಮೀ.ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗಿ, ಹುಲುಗಲಕುಾಂಟೆ ಅಧಾಯ ರ್ 114.09 

(13°53'51.36, 76°35'57.79"E) ರಲಿ್ಲ  ಕ್ನೆಗೊಳ್ಳು ತೆ್ದೆ. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್್ಟ  ಉದಾ  ಸುಮಾರು 114.09 ಕಿ.ಮೀ.  

ಯೀಜನೆರ್ ಪರ ತಪ್ರದಕರು ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ). 

1.0 ಯೋಜನೆರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ 
 

ಪರ ಸೆಾಪಿತ್ ಸಂಪಕಯ ಜೀಡಣೆರ್ನ್ನು  ಚತ್ತಷಪ ಥ ಪರ ವೇಶ-ನ್ಸಯಂತರ ತ್ ಸಂರಚನೆಗ್ರಗಿ ವಿನ್ನಯ ಸವಾಗಿದುಾ  ಈ 

ಜೀಡಣರಸೆ್ತೀಯು ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ ದ ಮೂರು ಜಿಲಿ್ ಗಳಾದ ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಮೂಲಕ 

ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ. 

ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-234, ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-48 ಮತೆ್ತ  ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-206ರ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕಯವನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿರ್ನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಯು ಹಾಂದ್ಧದೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ ಈಗಿರುವ ರಸೆ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ ವಾಹನ ದಟ್್ ಣೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

ಚತ್ತಷಪ ಥ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ನ್ನು  ನ್ಸಮಯಸುವುದರಿಾಂದ ಅಪಘಾತ್ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಸಾವುನೀವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಕಡಿಮೆಯಾಗುತೆ್ದೆ. ಇದು 

ರಜಯ ದ ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲಿ್ ರ್ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಯ ಪ್ರರ, ಆರ್ಥಯಕತೆ 

ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿ ಕ್ಡುವುದು ಹೇಗು ಸಂಪಕಯವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುತೆ್ದೆ.  

ಮೂಲ ಪರ ಯಾಣದ ಮಾಗಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತದೆ. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಇಸಿ-20 (ಆರ್ಥಯಕ ಕಾರಿಡಾರ್) ಸಾಪೇಕ್ಷ ಗುರುತ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮತೆ್ತ  

ಸಂವೇದನ್ನಶಿೀಲತೆರ್ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಆದಯ ತೆರ್ ಜೀಡಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಸಿದು, ಇದು ಮೂಲ 

ಪರ ಯಾಣ ಮಾಗಯಕಿಾ ಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಂದ್ಧದ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ಮ ಸಂಪಕಯ ಕಲ್ಲಪ ಸಿ ಕ್ಡುವುದು. 
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ಚಿತರ  1: ಇಸಿ-20 ರ ಸಂಪಕಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಜತೆಗೆ ಮೂಲ ಪರ ಯಾಣ್ ಮಾಗಯ 

2.0 ಯೋಜನೆರ್ ಮಹತವ : 
ಪರ ಸೆಾಪಿತ್ ಸಂಪಕಯ ಜೀಡಣೆರ್ನ್ನು  ಚತ್ತಷಪ ಥ ಪರ ವೇಶ-ನ್ಸಯಂತರ ತ್ ಸಂರಚನೆಗ್ರಗಿ ವಿನ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಜೀಡಣೆಯು ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ ದ ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲಿ್ ರ್ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಜಿಲಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ. 

ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-234, ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-48 ಮತೆ್ತ  ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-206ರ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕಯವನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿರ್ನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಯು ಹಾಂದ್ಧದೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ ಅಸೆಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ ರಸೆ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ ವಾಹನ ದಟ್್ ಣೆ 

ಇರುತೆ್ದೆ. ಚತ್ತಷಪ ಥ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ನ್ನು  ನ್ಸಮಯಸುವುದರಿಾಂದ ಅಪಘಾತ್ಗಳಿoದ್ದಗುವ ಸಾವುನೀವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತೆ್ದೆ. ಇದು ರಜಯ ದ ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲಿ್ ರ್ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಸಂಪಕಯವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದರಾಂದ್ಧಗೆ  ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಯ ಪ್ರರ, ಆರ್ಥಯಕತೆ ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ಮ ಅವಕಾಶ ವದಗಿಸುವುದು. 

3.0 ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ : 
ಈ ಯೀಜನೆರ್ ಒಟ್್ಟ  ಅಾಂದ್ದಜು  ಲೀಕ್ೀಪಯೀಗಿ ವೆಚಿ ವು ಸುಮಾರು 2730.38 ಕ್ೀರ್ಟ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಪೂವಯ ವೆಚಿ ಸುಮಾರು 245.73 ಕ್ೀರ್ಟ (ಯುರ್ಟಲ್ಲರ್ಟ ಸೆ ಳಾಾಂತ್ರ + ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆ). ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನ ವೆಚಿ  

ಸೇರಿದಂತೆ ಯೀಜನೆರ್ ಒಟ್್ಟ  ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಿ  4801 ಕ್ೀರ್ಟ ರೂ ಗಲಗಿರುತ್ದೆ. 

ಇಎಾಂಪಿರ್ ಬ್ಜೆಟ್ ವೆಚಿ ವು ರೂ. 86.90 ಕ್ೀರ್ಟ ಮತೆ್ತ  OM ಫೈಲ್ಡ ಸಂಖ್ಯಯ  22-65/2017-IA ಪರ ಕಾರ. III ದ್ಧನ್ನಾಂಕ 1 ಮೇ 2018, 

ಸಿಇಆರ್ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಒಟ್್ಟ  ಯೀಜನ್ನ ವೆಚಿ ದ 0.5% ಎಾಂದು ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಯೀಜನೆರ್ ಸಿಇಆರ್ 

ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಒಟ್್ಟ  ಬ್ಜೆಟ್ 24.085 ಕ್ೀರ್ಟ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಬೇಸ್ ಸಮೀಕೆಷ ರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ವಿವಿರ್ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ 

ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತೆ್ದೆ.

 

ಚಿತರ  2: ಪರ ಸಾು ವಿತ ಯೋಜನೆರ್ ಮಾಗಯ ನಕೆೆ  ವಸಯಸ್ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ರಸ್ತು  ಜಾಲ 

 

 ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ ಮುಖ ರಿೀತರ್ ಸಂಚಾರ ಹರೆರ್ನ್ನು  ನ್ಸರಿೀಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ: 
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 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ: ಹಾಸನ, ದುದಾ , ಅರಸಿೀಕೆರೆ, ಬಿದರರ್ಯ ಮಾ ನಗುಡಿ ಕವಲು ಮತೆ್ತ  ಹುಳಿಯಾರು ಮತೆ್ತ  

ಹಿರಿಯೂರು ಎಾಂಬ್ 6 ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಚಾರ ಪರಿಮಾಣದ ಎಣಿಕೆರ್ನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆದು. ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-234, 

ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-48, ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-206ರ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕಯವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿರ್ನ್ನು  ಈ 

ಯೀಜನೆಯು ಹಾಂದ್ಧದೆ. ಇದು ರಜಯ ದ ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲಿ್ ರ್ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಯ ಪ್ರರ, ಆರ್ಥಯಕತೆ ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪಕಯವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುತೆ್ದೆ. 

  ಪರ ವಾಸಿ: ಯೀಜನೆರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ್ಸಾಂದ ಸಂಪಕಯ ಹಾಂದ್ಧರುವ ಜಿಲಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಪರ ವಾಸಿ ಆಸಕೆಿರ್ ಸೆ ಳಗಳಿಾಂದ್ದಗಿ 

ಪರ ಯಾಣಿಕರ ದಟ್್ ಣೆ ಉಾಂಟಾಗುತೆ್ದೆ. ಕ್ೀಟೆಗಳ್ಳ, ದೇವಾಲರ್ಗಳ್ಳ, ಮೀಸಲು ಅರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಅನೇಕ ಪರ ವಾಸಿ 

ಸೆ ಳಗಳಂತ್ಹ ಐತಹಾಸಿಕ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆರ್ ಸೆ ಳಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ. 

 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ್: ಚಿತ್ರ ದುಗಯಕೆಾ  ತ್ಾ ರಿತ್ ಸಂಪಕಯ ಮತೆ್ತ  ಪರ ವೇಶಾವಕಾಶವು ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಚಾರ 

ದಟ್್ ಣೆಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತೆ್ದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ತೃತೀರ್ ಹಂತ್ದ ಆರೀಗಯ  ಮತೆ್ತ  ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತಿೆ ಗಳಿಗೆ. 

ಪರ ಯಾಣದ ಸಮರ್ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ರೀಗಿಗಳ್ಳ ರಜಧಾನ್ಸ ಪರ ದೇಶದ್ಧಾಂದ ಒಪಿಡಿ / ಇತ್ರ ವೈದಯ ಕಿೀರ್ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆರ್ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ್ಡುತೆ್ದೆ. 

4.0 ಯೋಜನೆರ್ ವಿವರಣೆ: 
ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲಿ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ರ್ನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತೆ್ದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಲಾಟ್-5/Pkg-4: ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ವಿಭಾಗಕೆಾ  ಸಂಪಕಿಯಸುವ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತೆ್ದೆ. 

ಯೀಜನೆರ್ ವಿವರಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತವೆ 

5.0 ಯೋಜನೆರ್ ಸಥ ಳ: 
ಯೀಜನೆರ್ ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಹೆಗಿ ಡಿಹಳಿು ಯಿಾಂದ ಚ. 0.000 ಕಿಮೀ ಹಾಸನ ಜಿಲಿ್ ರ್ಲಿ್ಲ  ಮತೆ್ತ  

ಹುಲುಗಲಕುಾಂಟೆರ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ನೆಗೊಳ್ಳು ತೆ್ದೆ ಚ. ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ ದಲಿ್ಲ  114.09. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ಮತೆ್ತ  ಅಾಂತಮ ಬಿಾಂದುಗಳ 

ಭೌಗೊೀಳಿಕ ನ್ಸದೇಯಶಾಾಂಕಗಳನ್ನು  ಕೆಳಗಿನ ಕ್ೀಷ್ ಕದಲಿ್ಲ  ನ್ಸೀಡಲಾಗಿದೆ  

ಕೋಷ್್ ಕ 1: ಯೋಜನೆ ನ್ದೇಯಶಾಂಕಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. ವಿವರಣೆ ವಿವರಗಳು 

1.  ಪ್ರರ ರಂಭ್ 

ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಸಂಪಕಯ ಜೀಡಣೆ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-75 (ಬಾಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು 

ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ) ಕೆ.ಎಾಂ.169+365 ರಿಾಂದ ರಂಗನ್ನಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ್ಧಾಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ 

ಸಮನಾ ರ್ 12°59'17.48"N, 76°11'57.72"E ಎಾಂಡ್ ಪ್ರಯಿಾಂಟ್ 

2.  
ಅಾಂತ್ಯ  

 

ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಹುಲಗಲಕುಾಂಟೆ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  (ಹಿರಿಯೂರಿನ್ಸಗಿಾಂತ್ ಸುಮಾರು 7.0 

ಕಿ.ಮೀ. ಮೊದಲು) ಪರ ಸೆುತ್ ಇರುವ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ 150ಎ ಎನ್.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಚ್ 

411+560 ರಲಿ್ಲ  ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಹಿರಿಯೂರು ಬೈಪ್ರಸ್ ನ ಛೇದಕದಲಿ್ಲ  ಕ್ನೆಗೊಳ್ಳು ತೆ್ದೆ, ಇದು 

13°53'51.37"N, 76°35'57.78"E. 

6.0 ಯೋಜನಾ ಜಿಲಿ್ಲ  
ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ ಹಿರಿಯೂರಿನವರೆಗೆ 114.09 ಕಿ.ಮೀ ಉದಾ ದ ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಗಿರ ೀನ್ ಫೀಲ್್ಡ  ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಗಯ (ಇಸಿ-20) ಅಲೈನ್ 

ಮೆಾಂಟ್-ಎ 94 ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ. ಗ್ರರ ಮಗಳ್ಳ ಒಟ್್ಟ  ಜೀಡಣೆಯು ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ ದ ಹಾಸನ, 

ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಎಾಂಬ್ ಮೂರು ಜಿಲಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  42.78 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಸನ 

ಜಿಲಿ್ ರ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ರುತೆ್ದೆ. 41.32 ಕಿ.ಮೀ ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿ್ ರ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಉಳಿದ 29.99 ಕಿ.ಮೀ 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲಿ್ ರ್ ವಾಯ ಪೆಿ ಗೆ ಬ್ರುತೆ್ದೆ. 3 ಜಿಲಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುವ ಜೀಡಣೆರ್ ಒಟ್್ಟ  ಉದಾ  114.139 

ಕಿ.ಮೀ. ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಒಟ್್ಟ  ಹಸಿರು ಕೆಷ ೀತ್ರ  ಜೀಡಣೆಯಾಗಿದೆ. 
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ಕೋಷ್್ ಕ 2: ಉದ್ಾ ೋಶಿತ ಮಾಗಯದ ಜಿಲಿಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಹೆಸರು 
ಸಾಥ ನ 

ಉದಾ  (ಕ್ಸ.ರ್ಮೋ) ಪರ ತಿಶತ 
ಇಾಂದ ವರೆಗೆ 

ಹಾಸನ 0+000 42+780 42.78 37.51 

ತ್ತಮಕೂರು 42+780 84-100 41.32 37.98 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ 84+100 114+090 29.99 24.52 

 

6.1 ಹಾಸನ-ಹುಳಿಯಾರು-ಹಿರಿಯೂರು ಉದ್ಾ ೋಶಿತ ಗ್ರ ೋನ್ಫ ೋಲ್್ಡ  ಜೋಡಣೆರ್ 

ಪರ ಯೋಜನಗಳು (ಇಸಿ-20) 
1. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಗಿರ ೀನ್ಸಫ ೀಲ್್ಡ  ಜೀಡಣೆಯು ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ ರರ್ಚೂರು ಕಾರಿಡಾನಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ 

ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪಕಯವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತೆ್ದೆ.  

2. ಅಸೆಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ ಅಗಲ್ಲೀಕರಣವನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಿದರೆ, ಪುನವಯಸತ ಮತೆ್ತ  ಪುನವಯಸತರ್ನ್ನು  

ತ್ಪಿಪ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ.  

3. ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನವು ಸುಲಭ್ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ವೆಚಿ ವು ಕನ್ಸಷಠ ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ, ಇದು ಅಸೆಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ನ್ನು  

ಅಗಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  

4. ಯೀಜನೆರ್ ಉದಾ  ಮತೆ್ತ  ಪರ ಯಾಣದ ಸಮರ್ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.  

5. ಇಾಂರ್ನ ಬ್ಳಕೆ ಮತೆ್ತ  ಮಾಲ್ಲನಯ ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.  

6. ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಂದ್ಧದ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ಮ ಸಂಪಕಯ. 

 

 6.2 ಪರ ಸಾು ವಿತ ಜೋಡಣೆರ್ ವಿವರಗಳು: 
ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಸಮಾನ್ನಾಂತ್ರ ಮತೆ್ತ  ಲಂಬ್ವಾದ ಅಸೆಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ ರಸೆ್ತ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದುಾ , ಇದರಲಿ್ಲ  ಎನ್ 

ಎಚ್, ಎಸ್ ಎಚ್, ಎಾಂಡಿಆರ್ ಸೇರಿವೆ. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ರಂಗನ್ನಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಬ್ಳಿ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ -75 

ರಿಾಂದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ -150 ಎ ರ್ ಹಿರಿಯೂರು ಬ್ಳಿರ್ ಹುಲಗಲಕುಾಂಟೆ ಗ್ರರ ಮದ ಬ್ಳಿ 

ಕ್ನೆಗೊಳ್ಳು ತೆ್ದೆ.  

ಯೀಜನೆರ್ ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆರಣೆಯು ಸಮತ್ಟ್ಾ ದ ಮತೆ್ತ  ಉರುಳ್ಳವ ಭೂಪರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ. ದ್ಧನ್ನಾಂಕ 

25.06.2021 ರ ಎಲ್ಡಎಸಿ-1 ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪತ್ರ  ಸಂಖ್ಯಯ  LA/11013/LAC ನ್ಸಮಷಗಳ್ಳ/2020 (ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್ ಸಂಖ್ಯಯ  5369) 

ರ ಸ ಸಂಖ್ಯಯ  45.03 ರ ಪರ ಕಾರ, ROW ಅನ್ನು  45 ಮೀ.ಗೆ ಸಿೀಮತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಜೀಡಣೆಯು ಮೂರು ಜಿಲಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ, ಅಾಂದರೆ ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು, ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಮತೆ್ತ  

ಆರು ತ್ಮಲಿ್ಲ ಕುಗಳ್ಳ ಅಾಂದರೆ ಹಾಸನ, ಅರಸಿೀಕೆರೆ, ತಪಟೂರು, ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು , ಹಸದುಗಯ, ಹಿರಿಯೂರು ಮತೆ್ತ  

ಸುಮಾರು 94 ಗ್ರರ ಮಗಳ್ಳ. ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಹಾಸನ-ಹಿರಿಯೂರು ಇಸಿ-20 ಗಿರ ೀನ್ಸಫ ೀಲ್್ಡ  ಜೀಡಣೆಯು ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ ದ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಜಿಲಿ್ ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ತ್ಮಲಿ್ಲ ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ. 

ಕೋಷ್್ ಕ 3:ಜೋಡಣೆಯು ಹಾದುಹೋಗುವ ರಜಯ ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. ರಜಯ  ಜಿಲಿ್ಲ  ತಾಲೂಕುಗಳು 

1. ಕನ್ನಯಟ್ಕ 

ಹಾಸನ ಹಾಸನ 

ಅರಸಿೀಕೆರೆ 

ತ್ತಮಕೂರು ತಪಟೂರು 

ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು  

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ 

 

ಹಸದುಗಯ 

ಹಿರಿಯೂರು 
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ಕೋಷ್್ ಕ 4: ಯೋಜನೆರ್ ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. ವಿವರಣೆ ವಿವರಗಳು 

 

 

1 

 

ಯೀಜನೆ ಹೆಸರು 

ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೀಜನ (ಲಾಟ್ -5 /ಪಿಜಿಜಿ-4) ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಸರಕು ಸಾಗಣೆರ್ ದಕ್ಷತೆರ್ನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರ್ಥಯಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ್ಳ, 

ಅಾಂತ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಫೀಡರ್ ಮಾಗಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಸನ - 

ಹುಳಿಯಾರು - ಹಿರಿಯೂರು ಮಾಗಯ (EC-20) 

2 ಯೀಜನೆರ್ ಸಾ ರೂಪ 4-ಲೇನ್, ಪರ ವೇಶ-ನ್ಸಯಂತರ ತ್ ಗಿರ ೀನ್ಸಫ ೀಲ್್ಡ ಹೆದ್ದಾ ರಿ 

 

3 
ಪ್ರರ ಜೆಕ್್ ವಿಸೆರಣೆರ್ ಸೆ ಳ 

ಈ ಸೆ ಳವು ಹೆಗಿ ಡಿಹಳಿು ಯಿಾಂದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಹುಲುಗಲಕುಾಂಟೆ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  

ಕ್ನೆಗೊಳ್ಳು ತೆ್ದೆ. ಇದು ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು ಮತೆ್ತ  ಚಿತ್ರ ದುಗಯ 

ಜಿಲಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ 

4 
ಭೌಗೊೀಳಿಕ 

ನ್ಸದೇಯಶಾಾಂಕಗಳ್ಳ (12°59'17.50"N, 76°11'57.74"E) to (13°53'51.36"N, 76°35'57.79"E) 

5 ಭೂಮರ್ ವಿವರಗಳ್ಳ 

ರಸೆ್ತಯುದಾ ಕೂಾ  ಭೂ ಬ್ಳಕೆಯು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಮತೆ್ತ  ಬಂಜರು 

ಭೂಮಯಾಗಿದೆ. ರಸೆ್ತಯು ಸಾದ್ದ ಮತೆ್ತ  ರೀಲ್ಲಾಂಗ್ ಭೂಪರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ 

ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ. 

6 ನ್ಸೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ . ನ್ಸಮಾಯಣ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  28,70,300 ಕೆಎಲ್ಡ ನ್ಸೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ 

7 ನ್ಸೀರಿನ ಮೂಲಗಳ್ಳ ಟಾಯ ಾಂಕರ್ ಪೂರೈಕೆ 

8 ಹತೆರದ ರೈಲು ನ್ಸಲಾಾ ಣ 
ಚಿಕಾ ಕಡಲ್ಲರು ರೈಲು ನ್ಸಲಾಾ ಣ- 5.2 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ೀರವಂಗಲ ರೈಲು ನ್ಸಲಾಾ ಣ- 8.8 

ಕಿ.ಮೀ. 

9 
ಹತೆರದ ರಜಯ  ಹೆದ್ದಾ ರಿ 

/ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-234, ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-48, 

ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-206ನ್ನು  ದ್ದಟ್ಟತೆದೆ. 

10 ಹತೆರದ ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾಾ ಣ ಚಿಕಾ ಮಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾಾ ಣ ಅಾಂದ್ದಜು 69.3 ಕಿ.ಮೀ. 

11 ಭೂಕಂಪ ವಲರ್ 
ವಲರ್ II (ಕಡಿಮೆ ಸಕಿರ ರ್) ಮತೆ್ತ  ವಲರ್ III (ಮರ್ಯ ಮ). ಯಾವುದೇ ಪರ ವಾಹ 

ಅಥವಾ ಭೂಕುಸಿತ್ದ ಅಪ್ರರ್ವಿಲಿ . 

6.3 ಪರ ಸಾು ವಿತ ಗ್ರ ೋನ್ ಫೋಲ್್ಡ  ಜೋಡಣೆಗೆ ಭೂಬ್ಳಕೆ (EC-20): 
ಈ ಯೀಜನ್ನ ರಸೆ್ತಯುದಾ ಕೂಾ  ಭೂಬ್ಳಕೆರ್ ಮಾದರಿಯು ಕೃಷ್ಟ, ನ್ಸಮಾಯಣ, ಬಂಜರು ಮತೆ್ತ  ಅರಣಯ  

ಭೂಮರ್ನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಆದ್ದಗ್ಯಯ , ಸದರಿ ಜೀಡಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಗರಿಷಠ  ಭೂಮ ಕೃಷ್ಟ ಮತೆ್ತ  ಬಂಜರು 

ಭೂಮಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆರ್ ಉದಾ ಕೂಾ  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾದ ತ್ಮತ್ಮಾ ಲ್ಲಕ ಭೂಮ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತದೆ: 

ಕೋಷ್್ ಕ 5: ಗ್ರ ೋನ್ ಫೋಲ್್ಡ  ಜೋಡಣೆಗೆ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಭೂಬ್ಳಕೆ (EC-20) 

ಕರ .ಸಂ. ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಭೂಬ್ಳಕೆರ್ ಮಾದರಿ ಭೂಬ್ಳಕೆರ್ ಶೇ. 

1 
ವಯ ವಸಾರ್ 

56.24 

2 
ಬಂಜರು 

31.71 

3 
ಬಿಲ್್ಡ  ಅಪ್ 

0.47 

4 
ಕಾಡು 

11.57 

6.4 ಉದ್ಾ ೋಶಿತ ರಸ್ತು ಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಭೂ ಸಾವ ಧಿೋನ (ಇಸಿ-20) 
ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಗ್ರಗಿ 45ಮೀ - 60ಮೀ ರೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಪರ್್ಟ ರ್ ಭೂಮರ್ನ್ನು  ಸಾಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕ್ಳು ಲು 

ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಗಯದ ಬ್ದ್ಧರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಿಗ್ರಗಿ 45ಮೀ - 60ಮೀ  ರೀ ಭೂಮರ್ ಜತೆಗೆ ಸವಿಯಸ್ ರಸೆ್ತ , 

ಟೀಲ್ಡ ಪಿ್ರಜಾ ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ೀಷ್ ಕದಲಿ್ಲ  ನಮೂದ್ಧಸಲಾಗಿದೆ: 
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ಕೋಷ್್ ಕ 6: ಗ್ರ ೋನ್ ಫೋಲ್್ಡ  ಜೋಡಣೆಗಾಗ್ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಭೂಬ್ಳಕೆ (EC-20) 

EC-20 ಹಾಸನ-ಹಿರಿಯೂರು ಅಾಂದ್ದಜು ಭೂರ್ಮರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ (Ha ನಲಿ್ಲ ) 

ಕರ .ಸಂ. ವಿವರಣೆ  ಉದಾ   ROW Nos. 
ಒಟ್್ಟ  ಕೆೆೋತರ  

(Ha) 
ಟ್ರಪಪ ಣಿಗಳು 

1 
4 ಪಥದ ರಸೆ್ತ  ಉದಾ  

(ಕಿ.ಮೀ.) 
114.09 45-60 

 
459.49 

ಕ್ೀಷ್ ಕ 1-4 ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾದ ಭೂ 

ಪರ ದೇಶವು 45m ROW ಗೆ ಇದೆ 

2 

ಕಟ್್ ಡ (57 

ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ್ಳ) ಮತೆ್ತ  

ಸವಿಯಸ್ ರಸೆ್ತ  

ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  (ಎರಡೂ 

ಬ್ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  2 ಕಿ.ಮೀ. 

88 15 
 

131.40 

(ಎ) ಮೇಲ್ಲನ ಕರ ಮಸಂಖ್ಯಯ  1ರಲಿ್ಲ  45ಮೀ 

ರೀ ಜತೆಗೆ 15ಮೀ ರೀ.  

(ಬಿ) ಪರ ತ ರಚನೆಗೆ ಎರಡೂ ಬ್ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  

ಸರಸರಿ 800 ಮೀ ಸಿಿ ಪ್ ರಸೆ್ತ ಗಳ 

ಉದಾ ವನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

3 
ಇಾಂಟ್ರ್ ಚಾಂಜ್ 

ಗಳ್ಳ   
3 116.80 

ಐಆರ್ ಸಿರ್ Cl 5.10.6.6 ರ ಪರ ಕಾರ 

ಭೂಮರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: SP 90:2010 

4 ಟೀಲ್ಡ ಪಿ್ರಜಾ 
  

2 20.00 

24.05.2021 ರ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ನ್ಸೀತ ಸುತೆ್ೀಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  

17.5.82 ರ ಪರ ಕಾರ 

5 

ವೇ ಸೈಡ್ 

ಸೌಕರ್ಯಗಳ್ಳ 

(ವಿಶಾರ ಾಂತ ಪರ ದೇಶ) 
  

2 4.00 

ಎಾಂಓಆರ್ &ರ್ಟಎಚ್ ಸುತೆ್ೀಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  

RW/ NH-33044/14/2003-S&R-P® 

ದ್ಧನ್ನಾಂಕ 11.02.2021 

6 

ಟ್ರ ಕ್ ಲೇ ಬೈಗಳ್ಳ (2 

ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ LHS & 

RHS) 
  

2 4.00 

ಎಾಂಓಆರ್ &ರ್ಟಎಚ್ ಸುತೆ್ೀಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  

RW/ NH-33044/14/2003-S&R-P® 

ದ್ಧನ್ನಾಂಕ 11.02.2021 

7 
ಹೆಲ್ಲಪ್ರಯ ಡ್ (52 ಮೀ. 

X 52ಮೀ.)   
2 0.54 

ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಸುತೆ್ೀಲ್ರ್ ಪರ ಕಾರ 

ದ್ಧನ್ನಾಂಕ 10.05.2021 ರ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ / 

ಎಚ್ಒ / ಹೆಲ್ಲಪ್ರಯ ಡಿ ಳ್ಳ / 2021 / MON 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ ವಿರುವ ಒಟ್್ಟ  ವಿಸಿು ೋಣ್ಯ (Ha) 736.23 
 

 

6.5 ಉದ್ಾ ೋಶಿತ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಂಪಕಯ: 
ಹಾಸನ-ಹಿರಿಯೂರು ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಗಿರ ೀನ್ ಫೀಲ್್ಡ  ಜೀಡಣೆರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಗಯಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ಮ 

ಸಂಪಕಯವನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ. 

 ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-75 (ಮಂಗಳೂರು-ಬಾಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾ ರಿ) ರ್ನ್ನು  ಚತ್ತಷಪ ಥ ಹೆದ್ದಾ ರಿಯಾಗಿ 

ವಿಸೆರಿಸಲಾಗುತೆದೆ. 

 ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-206 (ಬಾಂಗಳೂರು-ಹನ್ನು ವರ ಹೆದ್ದಾ ರಿ) ಅನ್ನು  ಚತ್ತಷಪ ಥ ಹೆದ್ದಾ ರಿಗ್ರಗಿ 

ಅಗಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

6.6 ಅರಣ್ಯ  ಪರ ದೇಶ: 
ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ವಿವಿರ್ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮೀಸಲು ಅರಣಯ ದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ದೆ. ಅರಣಯ ದ ಅಾಂದ್ದಜು 

ಉದಾ ವು 114.09 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲಿ್ಲ  13.21 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಾಗಿದುಾ , ವಿವರವಾದ ಸೆ ಳ/ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಅರಣಯ  ಅನ್ನಮತ ಪರ ಸೆಾಪವನ್ನು  ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತೆ್ತ  ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಾಂದ ಸೂಕೆ  

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕ್ಳು ಲಾಗುವುದು. 
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ಕೋಷ್್ ಕ 7: ಉದ್ಾ ೋಶಿತ ಜೋಡಣೆರ್ ಉದಾ ಕ್ಕಕ  ಅರಣ್ಯ  ವಿಸು ರಣೆಗಳ ಸಥ ಳ 

ಕರ .ಸಂ.
. 

ಜಿಲಿ್ಲ  ತಾಲೂಕಾ ಗಾರ ಮದ ಹೆಸರು ಸರಪಳಿಗಳು ಮಾಗಯ ಸವೆಯ ನಂ. 

ಪರ ದೇಶ 

ಚ್ದರ ರ್ಮೋ. 

ದಲಿ್ಲ  

ಪರ ದೇಶ (ಹೆ) 

1.  

ಹಾಸನ 

ಅರಸಿೀಕೆರೆ ಮಂಜೇನಹಳಿು  ಕಾವಲ್ಡ 17+550 To 18+780 2 61888.325 6.1888 

2.  

ಅರಸಿೀಕೆರೆ ರಂಗ್ರಪುರ ಕಾವಲ್ಡ 28+000 To 29+780 

1 39929.193 3.9929 

3.  126 210.592 0.0211 

4.  13 1720.903 0.1721 

5.  14 10957.655 1.0958 

6.  4 79.061 0.0079 

7.  15 374.386 0.0374 

8.  6 8114.37 0.8114 

9.  5 3571.443 0.3571 

10.  7 9805.609 0.9806 

11.  9 4954.346 0.4954 

12.  142 4780.801 0.4781 

13.  28 1958.157 0.1958 

14.  29 4452.266 0.4452 

15.  138 5966.586 0.5967 

16.  136 3039.887 0.3040 

17.  137 8461.544 0.8462 

18.  201 4904.827 0.4905 

19.  134 97.138 0.0097 

20.  

 

ತ್ತಮಕೂರು 

ತಪಟೂರು ಮಲಿ್ಲದೇವಿಹಳಿು  50+040 To 51+240 
38 48762.098 4.8762 

21.  39 23781.467 2.3781 

22.  

ತಪಟೂರು ವಡೇರಹಳಿು  51+240 To 52+710 

24 8727.5019 0.8728 

23.  25 1278.6024 0.1279 

24.  26 17695.7856 1.7696 

25.  27 19261.1925 1.9261 

26.  29 553.5299 0.0554 
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ಕರ .ಸಂ.
. 

ಜಿಲಿ್ಲ  ತಾಲೂಕಾ ಗಾರ ಮದ ಹೆಸರು ಸರಪಳಿಗಳು ಮಾಗಯ ಸವೆಯ ನಂ. 

ಪರ ದೇಶ 

ಚ್ದರ ರ್ಮೋ. 

ದಲಿ್ಲ  

ಪರ ದೇಶ (ಹೆ) 

27.  30 15710.9289 1.5711 

28.  31 11923.3606 1.1923 

29.  33 6890.0083 0.6890 

30.  ತಪಟೂರು ರುದ್ದರ ಪುರ 54+900 To 55+170 57 18777.0722 1.8777 

31.  ತಪಟೂರು ಮುದೆಾ ೀನಹಳಿು  55+560 To 56+070 11 27075.2586 2.7075 

32.  

ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು  ಕಮಲಾಪುರ 56+070 To 58+770 

126 11495.6949 1.1496 

33.  127 16722.1216 1.6722 

34.  128 12219.4926 1.2219 

35.  125 2682.8978 0.2683 

36.  147 14998.9196 1.4999 

37.  146 9224.3019 0.9224 

38.  ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು  ದವನದಹಸಹಳಿು  59+550 To 60+540 16 56184.3428 5.6184 

39.  ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು  ಭಿೀಮಸಂದರ  60+540 To 61+140 96 27477.9331 2.7478 

40.  ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು   ಹನು ಶ್ರ್್ಟ ಹಳಿು  69+180 To 69+210 44 1907.3 0.1907 

41.  ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು  ಗೊೀಪ್ರಲಪುರ 69+210 To 70+230 125 57615.2742 5.7615 

42.  ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು  i ಲಕಿಷ ಾ ೀಪುರ 70+230 To 70+410 16 8685.1604 0.8685 

43.  ಚಿಕಾ ನ್ನರ್ಕನಹಳಿು  ಕೆಾಂಕೆರೆ 84+630 To 86+160 175 51866.257 5.1866 

44.  

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ 

ಹಸದುಗಯ ಕುದುರೆಕಣಿವೆ 84+630 To 86+160 1 58109.927 5.8110 

45.  ಹಸದುಗಯ ಚಿಕಾ ಬೈಲದಕೆರೆ 90+960 To 90+990 10 401.566 0.0402 

46.  ಹಿರಿಯೂರು ಚಿಕಾ ಬೈಲದಕೆರೆ 93+900 To 94+200 44 15549.547 1.5550 

47.  ಹಿರಿಯೂರು ಇದಾ ಲಿ್ೀನಹಳಿು  108+840 To 110+160 13 46815.587 4.6816 

48.  ಹಿರಿಯೂರು ಗೌಡನಹಳಿು  110+160 To 110+700 124 24685.172 2.4685 

49.  
ಹಿರಿಯೂರು ಚಲಿಮಾಡು 110+700 To 113+310 

27 44967.389 4.4967 

50.  29 14854.387 1.4854 

ಒಟ್್ಟ  
 

852167.1658 85.2167 
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6.7 ದೊಡ್  ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಆರ್ ಒಬಿ (ROB) ಬ್ಗೆೆ  ವಿವರಗಳು: 
ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ ಹಿರಿಯೂರುವರೆಗಿನ ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಗ್ರಗಿ ಆರ್ ಒಬಿಯಾಂದ್ಧಗೆ ಪರ ಮುಖ, ಸಣಣ  ಸೇತ್ತವೆಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಕಲಾ ಟ್ಯ 

ಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತವೆ. 

ಕೋಷ್್ ಕ 8: ಪರ ಸಾು ವಿತ ಜೋಡಣೆರ್ ಮೇಲ್ಲನ ರಚ್ನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. ರಚ್ನೆರ್  ಪರ ಕಾರ 
ಪರ ಸಾು ವಿತ ರಚ್ನೆಗಳ  ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು 

. 

1 
ಪರ ಮುಖ ಸೇತ್ತವೆ 

1 

2 
ಚಿಕಾ  ಸೇತ್ತವೆ 

31 

3 
ಪೆರ್್ಟ ಗೆ ಕಲಾ ಟ್ಯ 

228 

ರಚ್ನೆಗಳ ಒಟ್್ಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು  

. 
260 

 

ಕೋಷ್್ ಕ 9: R0B ರ್ ವಿವರಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. 

ಚೈನೆು ೋಜ್ 

 

ಪರ ಸಾು ವಿತ 

ರಚ್ನೆರ್ ಪರ ಕಾರ 

 

. 

ಪರ ಸಾು ವಿತ ರಚ್ನೆರ್ ಸಾಪ ಯ ನ್ 

ವಯ ವಸ್ತಥ  - ಇಲಿ 's X span (m) 

. 

ರಚ್ನೆರ್ ಅಗಲ 

. 
ಟ್ರಪಪ ಣಿ 

1 37+975 ROB 1 X 48 
ಹಸ ನ್ಸಮಾಯಣ 

2 + 2 ಲೇನ್ 
ರೈಲ್ಾ  ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ 

 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಪರ ವೇಶ ನ್ಸಯಂತರ ತ್ ಆರ್ಥಯಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಸಪ ರ 

ವಿನ್ಸಮರ್ಗಳ ರಚನೆರ್ 3 ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳಿವೆ. 

 

ಕೋಷ್್ ಕ 10: ಪರಸಪ ರ ವಿನ್ಮರ್ಗಳ ರಚ್ನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. 
ಚೈನೆು ೀಜ್ 

 
ಇಾಂಟರ್ ಚಾಂಜ್ ಪರ ಕಾರ ಟ್ರಪಪ ಣಿಗಳು 

1 0+000 ಭಾಗಶಃ ಕಿ್ೀವಲ್ಲೀಯಫ್/ಟ್ರ ಾಂಪೆಟ್ 
ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ 75 (ಬಾಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು 

ಹೆದ್ದಾ ರಿ) 

2 36+410 ಪೂಣಯ ಕಿ್ೀವಲ್ಲೀಯಫ್ 
ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ-206 (ಬಾಂಗಳೂರು-

ಹನ್ನು ವರ ರಸೆ್ತ ) 

3 75+840 ಭಾಗಶಃ ಕಿ್ೀವಲ್ಲೀಯಫ್/ಟ್ರ ಾಂಪೆಟ್ NH-234, SH 47 

 

ಕೋಷ್್ ಕ  11: VUP/LVUP/SVUP/PUP ನ ವಿವರಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. 

ಗೆರ ೋಡ್ 

ಬೇಪಯಡಿಸಿದ 

ರಚ್ನೆಗಳು / 

(VUP/LVUP/ 

SVUP/PUP) 

ಪರ ಸಾು ವಿತ ರಚ್ನೆರ್ 

ಸಾಪ ಯ ನ್ ವಯ ವಸ್ತಥ  –  

No’s X Span (m) 

ರಚ್ನೆರ್ ಅಗಲ 
ಟ್ರಪಪ ಣಿ 

(ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ ನ ವಿವರಗಳು) 

1 57 

VUP: 2 X 12.5 X 5.5 

LVUP: 1 X 12 X 4 

SVUP: 1 X 7 X 4 

 

(15.10ಮೀ X 2 ದ್ಧಕುಾ ಗಳ್ಳ) 

+ 4 ಪಥ ವಿಭ್ಜಿತ್ 

ಹೆದ್ದಾ ರಿಗ್ರಗಿ ಮರ್ಯ ಮ 

(ಆಕಾಶಕೆಾ  ತೆರೆದ್ಧರುವುದು) 

NH, SH, MDR, ಹಳಿು ರ್ ರಸೆ್ತ  

ದ್ದಟ್ಟವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಕಾಟ್ಯ 

ಟಾರ ಯ ಕ್ ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ ನಲಿ್ಲ  

ಒದಗಿಸಲಾದ ಗೆರ ೀಡ್ 

ಬೇಪಯಡಿಸಿದ ರಚನೆಗಳ್ಳ 
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6.8 ಸವಿಯಸ್ ರಸ್ತು  ವಿವರಗಳು: 
ಸವಿಯಸ್ ರಸೆ್ತರ್ ತ್ಮತ್ಮಾ ಲ್ಲಕ ಉದಾ  40 ಕಿ.ಮೀ. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ರಸೆ್ತ ಗೆ ಹತೆರದ ಹಳಿು ಗಳ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ರಸೆ್ತರ್ನ್ನು  

ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖಯ  ರಸೆ್ತಯಿಾಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ ವೇಶ ಮತೆ್ತ  ನ್ಸಗಯಮನದಾಂದ್ಧಗೆ ಸವಿೀಯಸ್ ರಸೆ್ತರ್ನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

6.9 ನ್ರ್ಮಯತ ಪರ ದೇಶಗಳು: 
ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಎಲಿಾ  ನ್ಸಮಯತ್ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ ಹಳಿು ಗಳನ್ನು  ಬೈಪ್ರಸ್ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. ಮನೆಗಳ್ಳ, ಶ್ಡ್ ಗಳ್ಳ 

ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳಂತ್ಹ ಕೆಲವು ವಸಾಹತ್ತಗಳ ಮೇಲ್ ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಹಾದುಹೀಗುವ ಸೆ ಳದ ತ್ಮತ್ಮಾ ಲ್ಲಕ ಉದಾ ವು 0.0349 

ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. 

6.10 ಬ್ಸ್ ಬೇಗಳು: 
ಹಾಸನದ್ಧಾಂದ ಹಿರಿಯೂರುವರೆಗಿನ ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ನ್ಸಯಂತರ ತ್ ಹಸಿರು ಕೆಷ ೀತ್ರ  ಜೀಡಣೆರ್ನ್ನು  

ಪರ ವೇಶಿಸುತೆ್ದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಮುಖಯ  ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಸ್ ಬೇ-ಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿಲಿ . ನ್ಸಮಯಸಲಾದ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಿರುದಿ  

ಬ್ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  ಸವಿೀಯಸ್ ರಸೆ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಸ್ ಬೇ-ಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

6.10.1 ಟರ ಕ್ ಲೇ ಬೈ/ವೇ ಸೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ : 

ಟ್ರ ಕ್ ಲೇ ಬೈ/ವೇ ಸೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ೀಷ್ ಕದಲಿ್ಲ  ಚೈನೆು ೀಜ್ ನಲಿ್ಲ  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

6.11 ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗಯ: 
ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಯದ ತ್ಮಪಮಾನ 35 ಡಿಗಿರ  ಸ್ತಲಿ್ಲ ರ್ಸ್ ಅನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಜಿ 40 ಗೆರ ೀಡ್ ಬಿಟ್ಟಮೆನ್ ಅನ್ನು  ಬ್ಳಸುವ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಯವನ್ನು  72.39 ಎಾಂಎಸ್ಎಗ್ರಗಿ ವಿನ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದಲಿದೆ, 20 ಕೆಎನ್ ನ ವಿಹ ೀಲ್ಡ ಲೀಡ್ ಮತೆ್ತ  

0.56MPa ನ ಟೈರ್ ಪೆರ ಶರ್ ನಾಂದ್ಧಗೆ ಸ್ತಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಎರಡು ವಿಹ ೀಲ್ಡ ಗಳನ್ನು  ವಿನ್ನಯ ಸಕಾಾ ಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ಳು ಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಕೋಷ್್ ಕ 12: ಮುಖಯ  ಕಾಯ ರೇಜ್ ವೇಗಾಗ್ ಫಿೆ ಕ್್ಸ ಬ್ಲ್ಡ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರ ಸ್್  ನ ಸಾರಾಂಶ 

ಕರ .ಸಂ. ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಪದರ ದಪಪ  (ರ್ಮರ್ಮೋ) 

1 ಬಿಟ್ಟಮನಸ್ ಕಾಾಂಕಿರ ೀಟ್ 45 

2 
ದಟ್್ ವಾದ ಬಿಟ್ಟಮನಸ್ ಮಕಾಡಮ್ 

115 

3 
ವೆಟ್ ಮಕಿ್ ಮಕಾಡಮ್ 

250 

4 
ಗ್ರರ ಯ ನ್ನಯ ಲರ್ ಸಬ್ ಬೇಸ್ 

200 

5 
ಸಬ್ ಗೆರ ೀಡ್ 

500 

ಒಟ್್ಟ  ದಪಪ  (ರ್ಮರ್ಮೋ) 1110 

 

 

ಕರ .ಸಂ.. 
ಚೈನೆು ೋಜ್ 

 

ಪಾಶವ ಯ ಹಳಿಿ ಗಳ ಹೆಸರು ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಪರ ಕಾರ 

1 39+000 ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹರಳಘಟ್್  ಮಾಗಯದ ಬ್ದ್ಧರ್ ಸೌಕರ್ಯ 

2 79+880 ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೆಾಂಕೆರೆ ಮಾಗಯದ ಬ್ದ್ಧರ್ ಸೌಕರ್ಯ 
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ಕೋಷ್್ ಕ 13:ಸವಿೋಯಸ್ ರೋಡ್ ಗಾಗ್ ಫಿೆ ಕ್್ಸ ಬ್ಲ್ಡ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರ ಸ್್  ನ ಸಾರಾಂಶ 

ಕರ .ಸಂ. ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಪದರ Thickness in mm 

1 ಬಿಟ್ಟಮನಸ್ ಕಾಾಂಕಿರ ೀಟ್ 40 

2 ದಟ್್ ವಾದ ಬಿಟ್ಟಮನಸ್ ಮಕಾಡಮ್ 60 

3 ವೆಟ್ ಮಕಿ್ ಮಕಾಡಮ್ 250 

4 ಗ್ರರ ಯ ನ್ನಯ ಲರ್ ಸಬ್ ಬೇಸ್ 200 

5 ಸಬ್ ಗೆರ ೀಡ್ 500 

ಒಟ್್ಟ  ದಪಪ  (ರ್ಮರ್ಮೋ) 1050 

 

6.12 ಪರ ತಿಫಲನಾತಮ ಕ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗಯದ ಗುರುತ್ತಗಳು: 
 

ರತರ  ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಮತೆ್ತ  ಆದರ ಯತೆರ್ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸೆಿ ತಗಳಲಿ್ಲ  ಗೊೀಚರತೆರ್ನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ರೆಟರ  ರಿಫಿೆ ಕ್ಿ ವ್ ಫುಟ್ 

ಪ್ರತ್ ಮಾಕಯರ್ ಗಳನ್ನು  (RRPM) ಅಾಂದರೆ ರಸೆ್ತ  ಸ್ ಡ್ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವು ASTM D 4280 ಗೆ ಅನ್ನರೂಪವಾದ 

ಪಿರ ಸಾಾ ಯ ರ್ಟಕ್ ರೆಟರ ೀ-ರಿಫಿೆ ಕ್ಿ ವ್ ಪರ ಕಾರವಾಗಿರುತೆ್ವೆ. ತರುವುಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ವಿಧಾನಗಳ್ಳ, ಸೇತ್ತವೆಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ವಿಧಾನಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  

ಜಂಕ್ಷನ್ ಪರ ಭಾವದ ಮೇಲ್ RRPM ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ.  

ಶೀಲ್ ರ್ ಎಡ್್  ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲರುವ RRPM ಕೆಾಂಪು ಬ್ಣಣ ದಲಿ್ಲರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಮೀಡಿರ್ನ್ ಎಡ್್  ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಅದು ಅಾಂಬ್ರ್ 

ಬ್ಣಣ ದ್ದಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ. 400 ಮೀ ತರ ಜಯ ಕಿಾ ಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮತೆ್ತ  ಬಿಳಿ ಬ್ಣಣ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ತರುವುಗಳಿಗೆ ಟಾರ ಫಕ್ ಲೇನ್ ಗ್ರಗಿ 

RRPM ಅನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಟಾರ ಫಕ್ ಲೇನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಆರ್ ಆರ್ ಪಿಎಾಂ ಅನ್ನು  ಲೇನ್ ಲೈನ್ ಮಾಕಿಯಾಂಗ್ ನ ಅಾಂತ್ರದ ಮರ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಇರಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಪ್ರದಚಾರಿ ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ ಗೆ ಆರ್ ಆರ್ ಪಿಎಾಂ ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಅವು ಗೊೀಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಹಳದ್ಧ 

ಬ್ಣಣ ದ್ದಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ. ಮಾಗಯದ ಯೀಜನೆ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರರ ಫೈಲ್ಡ ಡಾರ ಯಿಾಂಗ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ರಸೆ್ತ  ಸ್ ಡ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

6.13 ಟ್ರರ ಫಕ್ ಸೂಚ್ನಾ ಫಲಕಗಳು: 
ಟಾರ ಫಕ್ ಸಿಗು ಲ್ಡ ಗಳ್ಳ, ಅವುಗಳ ಕಾನ್ಸಫ ಗರೇಶನ್, ಗ್ರತ್ರ , ಸೆ ಳ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಐಆರ್ ಸಿ: 93 - 1985 ರ ಖಂಡ 13 ರ 

ಪರ ಕಾರ ನ್ಸಮಯಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಐಆರ್ ಸಿ: 93-1985 ರಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ರಿೀತರ್ಲಿ್ಲ  ತಳಿಸದ ಹರತ್ತ, ನ್ಸಮಾಯಣ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳ್ಳ ಎಲ್ಡ ಎಸ್: 

7537-1974 ಕೆಾ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತೆ್ವೆ. ಪ್ರೀಸ್್  ಗಳನ್ನು  1S:7537-1974 ರ ಖಂಡ 3.7 ರ ಪರ ಕಾರ ಪೇಾಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  

ರಕಿಷ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ.  

 

6.14 ಸೌಲಭ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ: 
ಊಟ್ದ ಸೆ ಳ, ಫಲಿ್ಲಾಂಗ್ ಸ್್ತ ೀಷನ್, ಪ್ರಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತೆ್ತ  ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ವಿದಾ ಲಿ್ಲ  ರಸೆ್ತ  ಬ್ದ್ಧರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಮಾಹಿತ 

ಚಿಹೆು ರ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

6.15 ನ್ಷೇಧಾಜೆ್ಞ ಗಳ ಚಿಹೆು ಗಳು: 
ಪ್ರರ ಜೆಕ್್  ಹೈವೇಗೆ ಎತೆ್ತ ಗಳ ಗ್ರಡಿಗಳಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಚಲನವಲನಗಳ್ಳ ಪರ ವೇಶಿಸುವುದನ್ನು  ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನ್ನ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ 

ಪರ ಭಾವ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಕಿಯಾಂಗ್ ನ್ಸಷೇರ್ ಫಲಕವನ್ನು  ಸಹ ನ್ಸಬ್ಯಾಂಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯ  ನ್ಸಷೇಧಾಜೆೆ  ಫಲಕವನ್ನು  ಹಾಕಲಾಗುವುದು. 

 

6.16 ಪಾದಚಾರಿ ಚಿಹೆು ಗಳು: 
ಸುರಕಿಷ ತ್ ಜಿೀಬ್ದರ  ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರದಚಾರಿಗಳ್ಳ ಮಾಗಯದಶಿಯ ಹಳಿಗಳನ್ನು  

ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರದ್ದಚಾರಿ ಗ್ರಡ್ಯ ರೈಲು ಕ್ಷಮಸುವ ರಿೀತರ್ದ್ದಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ. ಜಿೀಬ್ದರ  ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ ಗಳನ್ನು  ಎಚಿ ರಿಕೆರ್ 
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ಚಿಹೆು ಯಾಂದ್ಧಗೆ ಮತೆ್ತ  ಮಾಹಿತಯುತ್ ಚಿಹೆು ಯಾಂದ್ಧಗೆ ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಕಿಾ ನ ಕಣ್ಣಣ ಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ರಂಬ್ಲ್ಡ ಸ್ಿ ರಪ್ ಗಳನ್ನು  

ಶಾಲ್ರ್ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಚಿ ರಿಕೆ ಚಿಹೆು ರ್ನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಫುಟ್ ವೇಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ವೇಗದ 

ಮತರ್ ಚಿಹೆು ಯಾಂದ್ಧಗೆ ವಲರ್ವನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಬ್ಸ್ ನ್ಸಲಾಾ ಣಗಳ್ಳ, ಬ್ಸ್ ಬೇಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಟ್ರ ಕ್ ಬೇಗಳ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತೆ್ತ  ರಸೆ್ತ  ದ್ದಟ್ಟವಿಕೆ / ತರುವುಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮರ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ತೆರೆಯುವ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ನ್ಸದ್ಧಯಷ್  ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಪ್ರದಚಾರಿಗಳ ಚಲನೆರ್ನ್ನು  ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸವಿೀಯಸ್ ರಸೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಮುಖಯ  ಕಾಯ ರೇಜ್ ವೇ ನಡುವೆ MS 

ರೇಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಸಮಯತ್ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮತೆ್ತ  ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ ಪರ ಕಾಶವನ್ನು  ಸಹ ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬ್ಸ್ ಬೇ, ಟ್ರ ಕ್ ಬೇ, ಮೀಡಿರ್ನ್, ಇಳಿಜಾರುಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ವಿಶಾರ ಾಂತ ಪರ ದೇಶದ ಸೆ ಳದ ಬ್ಳಿರ್ RO ನ ಒಟ್್ಟ  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  

ಭೂದೃಶಯ  

6.17 ಲಾಯ ಾಂಡ್ ಸ್ತಕ ೋಪಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಪಿಾಾಂಟೇಶನ್: 
ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತೆ್ತ  ಆ ಪರ ದೇಶದ ಆಹಿಾ ದಕರ ನೀಟ್ವನ್ನು  ನ್ಸೀಡಲು ನೆರಳಿನ ಮರಗಳಿಾಂದ ನೆಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಲಾಯ ಾಂಡ್ 

ಸ್ತಾ ೀಪಿಾಂಗ್ ಮತೆ್ತ  ರ್ಟರ ೀ ಪಿ್ರಾಂಟೇಶನ್ ಐಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ 21 ರ ಪರ ಕಾರ ಇರುತೆ್ದೆ. 

 

6.18 ಮರಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ನೆಡುತೋಪುಗಳ ಲಂಬ್ವಾದ ತೆರವು: 
ಸುರಕಿಷ ತ್ ಸಂಚಾರ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಗ್ರಗಿ, ರಸೆ್ತಯುದಾ ಕೂಾ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಲಂಬ್ವಾದ ಕಿಿರ್ರೆನಿ್  ಕನ್ಸಷಠ  5.50 ಮೀ. ಈ ಕ್ೀನದ್ಧಾಂದ, 

ಆರಂಭಿಕ ನ್ನರ್ಟರ್ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಸಸಯ ಗಳ ಸಂಭಾವಯ  ಗ್ರತ್ರ ವನ್ನು  ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ ನ್ಸರಿೀಕಿಷ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

6.19 ಸರಸರಿರ್ಲಿ್ಲ  ನೆಡುತೋಪು: 
ಪ್ರರ ಜೆಕ್್  ಹೈವೇರ್ ಈ ವಿಸೆಾರದಲಿ್ಲ  ಸರಸರಿ ಅಗಲವು 2.5 ಮೀ.ಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿಿ ದುಾ , ವಿರುದಿ  ದ್ಧಕಿಾ ನಲಿ್ಲನ ಟಾರ ಫಕ್ ನ್ಸಾಂದ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ 

ಹಳಪನ್ನು  ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರದೆಗಳನ್ನು  ನೆಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ನ್ಸವಯಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಸಸಯ ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  

ಪ್ರದೆಗಳ್ಳ ಈ ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸೂಕೆವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  ನ್ಸರಂತ್ರ ಸಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಗೊಾಂದಲಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ನೆಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ವಿರುದಿ  ದ್ಧಕಿಾ ನ್ಸಾಂದ ಬ್ರುವ ಟಾರ ಫಕ್ ಲೈಟ್ ಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರದೆಗಳ ಎತೆ್ರವನ್ನು  1.5 ಮೀ.ನಲಿ್ಲ  

ನ್ಸವಯಹಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಮರ್ಯ ಭಾಗದ ಅಗಲವು 2.5 ಮೀ.ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ , ಪ್ರದೆಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಹೂವಿನಂತ್ಹ 

ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಕಾರ ಯ ಶ್ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನೆಡಬ್ಹುದು ಅಥವಾ ಹಳಪನ್ನು  ಕತೆ್ರಿಸಲು ಲೀಹ / ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ಕ್ ಪರ್್ಟ ಗಳಂತ್ಹ 

ಇತ್ರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ಪ್ರದೆಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಸಸಯ ಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು  ಸೂಕೆವಾಗಿ ನ್ಸಯಂತರ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದರಿಾಂದ ಲಂಬ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮತ್ಲವಾಗಿ 

ಮರ್ಯ ದ ಅಾಂಚಿನ್ಸಾಂದ ಆಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಿ ನ ಬಳವಣಿಗೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ರಸೆ್ತ  ಛೇದಕಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಮರ್ಯ ದ ರಂರ್ರ ಗಳ 

ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ , ಸಾಕಷ್್ಟ  ಗೊೀಚರತೆರ್ನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳು ಲು ಮರ್ಯ ಮ ನೆಡುತ್ೀಪುಗಳನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಅಥವಾ 

ಕಡಿಮೆ ಬಳೆಯುವ ಪರ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಐಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ೨೧ ಅನ್ನು  ಮರ ನೆಡುವಿಕೆರ್ ಮಾಗಯದಶಿಯ 

ಸೂತ್ರ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

6.20 ಅವೆನ್ಯಯ  ಮರಗಳ ಅಾಂತರ: 
ಅವೆನ್ಯಯ  ಮರಗಳ ಅಾಂತ್ರವು ಮರಗಳ ವಿರ್ ಮತೆ್ತ  ಬಳವಣಿಗೆರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ, ನ್ಸವಯಹಣೆರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ, ದೂರದ 

ದೃಷ್್ಟ ಕ್ೀನಗಳ ಒಳನ್ನಸುಳ್ಳವಿಕೆ ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳ ಮೇಲ್ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. ೧೦-೧೫ ಮೀ ವಾಯ ಪೆಿಯು ಹೆಚಿಿ ನ ಪರ ಭೇದಗಳಿಗೆ 

ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಪೂರೈಸುತೆ್ದೆ. ಐಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ೧೦೩ ಅನ್ನು  ಮರ ನೆಡುವಿಕೆರ್ ಮಾಗಯದಶಿಯ ಸೂತ್ರ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

ತೆಾಂಗು, ಮಾವು ಮುಾಂತ್ಮದ ಅನೇಕ ರಿೀತರ್ ಮರಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ತಳಿದ್ಧರುವಂತೆ, ಸಸಯ ವಗಯದ ನಷ್ ವು ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ರ್ 

ಅನ್ಸವಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗಿದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತೆ್ತ  ನ್ಸವಯಹಣೆರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಈ ನಷ್ ವನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಏಜೆನಿ್ಸ ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯಾಗಿದೆ 

ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ಳ ಸಾರ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಸೌಾಂದರ್ಯವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು 

ಶರ ಮಸಬೇಕು. ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳನ್ನು  ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾರ್ನವಾಗಿ ನೀಡದೆ, ಭೌತಕ ಪರಿಸರ ಮತೆ್ತ  ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿರ್ 

ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗ ಮತೆ್ತ  ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದಾ ರಿಾಂದ ರಿಯಾಯಿತದ್ದರರು ನಮಾ  ಉದಾ ಕೂಾ  
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ಮರಗಳನ್ನು  ಕಸಿ ಮಾಡಲು MOEF ನ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ಪರ ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಮರು ನೆಡುವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಕಸಿ ಪರ ಸೆಾಪವನ್ನು  

ಸಿದಿ ಪಡಿಸುತೆ್ಮರೆ. 

 

6.21 ಇಳಿಜಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಅಡೆತಡೆಗಳು: 
ಸುಮಾರು 3 ಮೀ.ಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಒಡ್ು ಗಳಿಗೆ, ಸಣಣ  ಸೇತ್ತವೆಗಳ ವಿಧಾನಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ವಕರ ತ್ಮ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಡಬಿ್ಲ್ ಯ -ಬಿೀಮ್ ಮೆಟ್ಲ್ಡ 

ಕಾರ ಯ ಶ್ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಆರ್ ಸಿ- 056 ರಲಿ್ಲ  ನ್ಸದ್ಧಯಷ್ ಪಡಿಸಿದ ಮರ್ಯ ಾಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಣ ಕಲಿ್ಲನ ಪಿಚಿಿ ಾಂಗ್ ಮತೆ್ತ  

ಚೂಟ್ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಡ್ು  ಇಳಿಜಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆರ್ನ್ನು  ಸಹ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

• ನ್ೋತಿ, ಕಾನ್ಯನ್ನ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಚೌಕಟ್್ಟ  

ಯೋಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ಭಾಗವಾಗ್, ಪರ ತಿಪಾದಕನ್ನ ಈ ಕೆಳಗ್ನ ಅನ್ನಮತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಎನ್ಒಸಿಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಿ ತಕಕ ದುಾ : 

ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ಹಸ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯಾಗಿದೆ; ಆದಾ ರಿಾಂದ ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2006 ರ 

ವಾಯ ಪೆಿರ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತರ್ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಅದನ್ನು  ತದುಾ ಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ.    

 ಅರಣಯ  (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದಾ , 1980 ರ ವಾಯ ಪೆಿರ್ಲಿ್ಲ  ಅರಣಯ  ಭೂಮರ್ನ್ನು  ಬೇರೆಡೆಗೆ ತರುಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ.  

 ಮರ ಕಡಿರ್ಲು ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ/ಜಿಲಿಾ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳಿಾಂದ ಪೂವಾಯನ್ನಮತ ಪಡೆರ್ಬೇಕು. 

 ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನದ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನ, ಪುನವಯಸತ ಮತೆ್ತ  ಪುನವಯಸತ ಕಾಯ್ದಾ  2013 ರಲಿ್ಲ  ನ್ನಯ ಯೀಚಿತ್ ಪರಿಹಾರ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರರದಶಯಕತೆರ್ 

ಹಕಿಾ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಬ್ದಧಿತ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಹಕುಾ  ಮಾಯ ರ್ಟರ ಕಿ್  ಪರ ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನ್ಸೀಡಲಾಗುವುದು.   

 ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನ್ಸಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ "ನ್ಸಮಾಯಣ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು " ಸೆಾ ಪಿಸಲು ಮತೆ್ತ  ನ್ಸವಯಹಿಸಲು 

ವಾಯು ಮತೆ್ತ  ಜಲ ಕಾಯ್ದಾ ಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಎನ್ ಒಸಿ ಮತೆ್ತ  ಸಮಾ ತಗಳ್ಳ. 

 SPCB ಯಿಾಂದ ಹಾನ್ಸಕಾರಕ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ತ್ಮಯ ಜಯ ಗಳ್ಳ (ನ್ಸವಯಹಣೆ ಮತೆ್ತ  ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಲನೆ) ನ್ಸರ್ಮಗಳ್ಳ, 2016 ರ 

ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಎನ್ ಒಸಿ 

 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಾಂದ ನ್ಸಮಾಯಣಕಾಾ ಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬ್ಳಕೆಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ . 

 ಕೇಾಂದ್ಧರ ೀರ್ ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಮಂಡಳಿ/ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ಧಾಂದ ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಗ್ರಗಿ ಅಾಂತ್ಜಯಲ 

ಹರತೆಗೆಯುವಿಕೆಗ್ರಗಿ ಎನ್ ಒಸಿ. 

ಮೇಲ್ಲನ ಅನ್ನಮತಿಗಳ ಹರತಾಗ್, ಡೆವಲಪರ್ ಈ ಕೆಳಗ್ನವುಗಳನ್ನು  ಸಹ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್: 

 ವಕಯಸ್ಯ ಕಾಯ ಾಂಪ್, ಇಕಿಾ ಪ್ ಮೆಾಂಟ್ ಯಾಡ್ಯ ಮತೆ್ತ  ಸ್್ ೀರೇಜ್ ಯಾಡ್ಯ ನ ಸೆ ಳ ಮತೆ್ತ  ಲೇಔಟ್ ಗ್ರಗಿ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ 

ಸಮಾಲೀಚಕರ ಕಿಿರ್ರೆನಿ್ . 

 ಮಾಗಯದ ಪರ ತಯಾಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು  ನ್ಸಮಾಯಣಕಾಾ ಗಿ ಹಸೆಾಾಂತ್ರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಂಚಾರ ನ್ಸವಯಹಣಾ ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ 

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರ ಕಿಿರ್ರೆನಿ್ . 

 ಗುತೆ ಗೆದ್ದರನ್ಸಾಂದ ತ್ತತ್ತಯ ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆರ್ನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕಾ ದುಾ  ಮತೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗುವ ಮೊದಲು 

ಇಾಂರ್ನ ಮತೆ್ತ  ಲ್ಲಬಿರ ಕಂಟ್ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಅಪಘಾತ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಸಟ್ರಿಾಂಗ್ ಕನಿ ಲ್್ ಾಂಟ್ ನ್ಸಾಂದ 

ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧಸತ್ಕಾ ದುಾ . 

7.0 ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ: 
ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ: ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನ್ನ ರಸೆ್ತಯುದಾ ಕೂಾ  ಭೌತಕ ಪರಿಸರ ಘಟ್ಕಗಳನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ: 

 ಹವಾಮಾನಶಸು ರ : ಕನ್ನಯಟ್ಕವು ಮೂರು ರಿೀತರ್ ಹವಾಮಾನಕೆಾ  ಸಾಕಿಷ ಯಾಗಿದೆ. ರಜಯ ವು ಕಿರ ಯಾತ್ಾ ಕ ಮತೆ್ತ  ಅನ್ಸರ್ಮತ್ 

ಹವಾಮಾನವನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ, ಅದು ತ್ನು  ಭೂಪರ ದೇಶದಳಗೆ ಸೆ ಳದ್ಧಾಂದ ಸೆ ಳಕೆಾ  ಬ್ದಲಾಗುತೆ್ದೆ.  

       ತ್ನು  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಮತೆ್ತ  ಭೌಗೊೀಳಿಕ-ಗ್ರರ ಫಕ್ ಪರಿಸೆಿ ತಗಳ ವಯ ತ್ಮಯ ಸಗಳಿಾಂದ್ದಗಿ, ಪರ ಸೆ ಭೂಮ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಶುಷಾ ತೆಯಿಾಂದ 

ಅರೆ-ಶುಷಾ ತೆರ್ವರೆಗೆ, ಪಶಿಿ ಮ ಘಟ್್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಪ-ಆದರ ಯದ್ಧಾಂದ ತೇವಾಾಂಶಭ್ರಿತ್ ಉಷಣ ವಲರ್ದವರೆಗೆ ಮತೆ್ತ  ಕರವಳಿ 

ಮೈದ್ದನಗಳಲಿ್ಲ  ತೇವಾಾಂಶಭ್ರಿತ್ ಉಷಣ ವಲರ್ದ ಮಾನಿ್ಯ ನ್ ವರೆಗಿನ ಹವಾಮಾನ ವಯ ತ್ಮಯ ಸಗಳನ್ನು  ಕನ್ನಯಟ್ಕ 
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ಅನ್ನಭ್ವಿಸುತೆ್ದೆ. ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಒಳನ್ನಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಪರ ದೇಶದ ಶೇ.75ಕೂಾ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಭಾಗವು ಶುಷಾ  

ಅಥವಾ ಅರೆ ಶುಷಾ  ಹವಾಗುಣಕೆಾ  ಸಾಕಿಷ ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಲಾದ ಒಟ್್ಟ  ಅರೆ-ಶುಷಾ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕನ್ನಯಟ್ಕವು 

ಸುಮಾರು 15 ಪರ ತಶತ್ ಅಥವಾ ಒಟ್್ಟ  ಶುಷಾ  ಪರ ದೇಶಗಳ 3 ಪರ ತಶತ್ವನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ. 

ಹವಾಮಾನ ವಯ ತ್ಮಯ ಸದ್ಧಾಂದ್ದಗಿ ಕನ್ನಯಟ್ಕವನ್ನು  ಮೂರು ಹವಾಮಾನ ಪರ ದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: 

 ಕರವಳಿ ಕನ್ನಯಟ್ಕ 

 ಉತೆ್ರ ಒಳನ್ನಡು ಕನ್ನಯಟ್ಕ 

 ದಕಿಷ ಣ ಒಳನ್ನಡು ಕನ್ನಯಟ್ಕ 

ನಮಾ  ಯೀಜನ್ನ ಸೆ ಳವು ದಕಿಷ ಣ ಒಳನ್ನಡಿನ ಕನ್ನಯಟ್ಕದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ವಲರ್ವು ಅರೆ-ಶುಷಾ  ರಿೀತರ್ ಹವಾಮಾನವನ್ನು  

ಅನ್ನಭ್ವಿಸುತೆ್ದೆ. ದಕಿಷ ಣ ಒಳನ್ನಡಿನ ಕನ್ನಯಟ್ಕವು ವಾಷ್ಟಯಕ ಸರಸರಿ ೧೨೮೬ ಮ.ಮೀ ಮಳೆರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುತೆ್ದೆ. 

ಕನ್ನಯಟ್ಕವು ಒಾಂದು ವಷಯದಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ನಲುಾ  ಋತ್ತಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸುತೆ್ದೆ, ಅಾಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ, ಮಾನಿ್ಯ ನ್, ಮಾನಿ್ಯ ನ್ 

ನಂತ್ರದ, ಚಳಿಗ್ರಲ. 

ಮೇ ತಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಅತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಉಷ್ಣ ಾಂಶವನ್ನು  ಗಮನ್ಸಸಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಡಿಸ್ತಾಂಬ್ರ್ ಮತೆ್ತ  ಜನವರಿ ತಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ 

ತ್ಮಪಮಾನವನ್ನು  ಗಮನ್ಸಸಲಾಗುತೆ್ದೆ.  ಬೇಸಿಗೆರ್ಲಿ್ಲ  ರಜಯ ದ್ದದಯ ಾಂತ್ ಸರಸರಿ ೩೪ ಡಿಗಿರ  ಸ್ತಲಿ್ಲ ರ್ಸ್ ಗರಿಷಠ  ತ್ಮಪಮಾನವಿದೆ. 

ಮಾನಿ್ಯ ನ್ ಋತ್ತವಿನಲಿ್ಲ  ದ್ಧನದ ಸರಸರಿ ತ್ಮಪಮಾನವು ೨೯ ಡಿಗಿರ  ಸ್ತಲಿ್ಲ ರ್ಸ್ ಇರುತೆ್ದೆ. ಚಳಿಗ್ರಲದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಪಮಾನವು ೩೨ ಡಿಗಿರ  

ಸ್ತಲಿ್ಲ ರ್ಸ್ ನ್ಸಾಂದ ೨೦ ಡಿಗಿರ  ಸ್ತಲಿ್ಲ ರ್ಸ್ ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತೆ್ದೆ. 

 ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು  ಭೂಪರ ದೇಶ 

ಕನ್ನಯಟ್ಕವು ಭಾರತ್ದ ದಖಖ ನ್ ಪಯಾಯರ್ದ್ಧಾ ೀಪದ ಪಶಿಿ ಮದ ಅಾಂಚಿನಲಿ್ಲದೆ.  ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 11.5o ಉತೆ್ರ ಮತೆ್ತ  18.5o 

ಉತೆ್ರ ಅಕಾಷ ಾಂಶ ಮತೆ್ತ  74o ಪೂವಯ ಮತೆ್ತ  78.5o ಪೂವಯ ರೇಖಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಭೌಗೊೀಳಿಕವಾಗಿ, ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ ವು ಭಾರತೀರ್ ಒಕೂಾ ಟ್ದ ಎರಡು ಉತೆ್ಮ ವಿನ್ನಯ ಸದ ಸೊ ಲ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುತೆ್ದೆ, 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ: ಡೆಕಾ ನ್ ಪರ ಸೆ ಭೂಮ ಮತೆ್ತ  ಕರವಳಿ ಮೈದ್ದನಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ತ್ಗಿು  ಪರ ದೇಶಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ದ್ಧಾ ೀಪ. ಭೌಗೊೀಳಿಕವಾಗಿ, 

ಕನ್ನಯಟ್ಕವು ಭಾರತ್ದ ಎರಡು ಚೆನ್ನು ಗಿ ವಾಯ ಖಯ ನ್ಸಸಲಾದ ಪರ ದೇಶಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ: ಡೆಕಾ ನ್ ಪರ ಸೆ ಭೂಮ ಮತೆ್ತ  ಕರವಳಿ 

ಮೈದ್ದನಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ದ್ಧಾ ೀಪಗಳ್ಳ. 

 ಕನಾಯಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೂಸವ ರೂಪಗಳು 

ರಜಯ ವನ್ನು  ನ್ನಲುಾ  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಭೂಸಾ ರೂಪಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಬ್ಹುದು - ಉತೆ್ರ ಕನ್ನಯಟ್ಕ ಪರ ಸೆ ಭೂಮ, ಮರ್ಯ  ಕನ್ನಯಟ್ಕ 

ಪರ ಸೆ ಭೂಮ, ದಕಿಷ ಣ ಕನ್ನಯಟ್ಕ ಪರ ಸೆ ಭೂಮ ಮತೆ್ತ  ಕರವಳಿ ಕನ್ನಯಟ್ಕ ಪರ ದೇಶ. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ದಕಿಷ ಣ ಕನ್ನಯಟ್ಕ 

ಪರ ಸೆ ಭೂಮರ್ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.  

ದಕಿಷ ಣ ಕನ್ನಯಟ್ಕ ಪರ ಸೆ ಭೂಮಯು ೬೦೦ ಮೀಟ್ರ್ ನ್ಸಾಂದ ೯೦೦ ಮೀಟ್ರ್ ವರೆಗೆ ಸಾಮಾನಯ  ಎತೆ್ರವನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ. ಆದರೆ 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿ್ ರ್ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ್ ಬಟ್್ ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಕ್ಡಗು ಜಿಲಿ್ ರ್ ಬ್ರ ಹಾ ಗಿರಿ ಶ್ರ ೀಣಿಯು 1,500 ಮೀಟ್ರ್ ನ್ಸಾಂದ 1,750 

ಮೀಟ್ರ್ ವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಎತೆ್ರವನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧ ಜಲಾನರ್ನ ಪರ ದೇಶವು ಈ ಪರ ಸೆ ಭೂಮರ್ ಪರ ಮುಖ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 ಭೂಗಭ್ಯಶಸು ರ  

ಇಾಂಡಿರ್ನ್ ಶಿೀಲ್್ಡ  ನ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಯಟ್ಕವು 3300 m.y. ಯಿಾಂದ 5 m.y ವರೆಗಿನ ಯುಗದ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳಿಾಂದ 

ಕೂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 5000 sq.km ತೃತೀರ್ ಮತೆ್ತ  ಚತ್ತಷಪ ಥ ಕೆಸರುಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಡೆಕಾ ನ್ ಬ್ಸಾಲ್್ಡ  ಗಳ 31,250 sq.km ಇತ್ರ 31,250 

sq.km ಕಿರಿದ್ದದ ಕರವಳಿ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಪರ ದೇಶವು ಆಕಿಯರ್ನ್-ಪ್ರರ ಟೆರೀಜೀಯಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳ 

ಪ್ರರ ಬ್ಲಯ ವನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ. ಮೈಸೂರು ಪರ ಸೆ ಭೂಮಯು ಭೌಗೊೀಳಿಕವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕೆರ ೀಟ್ನ್ ನ್ಸಾಂದ ರೂಪುಗೊಾಂಡಿದೆ, ಇದು 

ಹಸಿರುಕಲಿು -ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಪರ್್ಟ ಗಳ್ಳ, ಗೆು ೈಸ್ ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಗ್ರರ ನ್ನಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಗಿರ ೀನ್ ಸ್್ ೀನ್ ಪರ್್ಟ ಗಳ್ಳ 

ಮೂಲಭೂತ್ವಾಗಿ ಮೆಟಾ-ಜಾಾ ಲಾಮುಖಿ ಸ್ತಡಿಮೆಾಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧರುತೆ್ವೆ, ಇದನ್ನು  ಪೆನ್ಸನಿ್ನ ಲಾರ್ ಗಿು ೀಸ್ ನ್ಸಾಂದ 

ಸುತೆ್ತವರೆದು ಛೇದ್ಧಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಕೆರ ೀಟಾನ್ ನ ದಕಿಷ ಣ ತ್ತದ್ಧರ್ಲಿ್ಲ  ಇವು ಕಲಿು ಗಳ ಗ್ರರ ನ್ನಲೈಟ್ ಸೂಟ್ ಗೆ ದ್ದರಿ ಮಾಡಿಕ್ಡುತೆ್ವೆ. 

 

ಕೆರ ೀಟಾನ್ 3400 ಮೀ.ಎ.ಯಿಾಂದ 2400 ಮೀ.ಎ.ವರೆಗಿನ ಶತ್ಕ್ೀರ್ಟ ವಷಯಗಳ ಓರೀಜೆನ್ಸಕ್ ಇತಹಾಸವನ್ನು  ಸಂರಕಿಷ ಸುತೆ್ದೆ. 

ಪುರಣ ಬೇಸಿನಿ್  ಎಾಂದು ಕರೆರ್ಲಪ ಡುವ ಎಪಿಕರ ಟೀನ್ಸಕ್ ಅಥವಾ ಇಾಂಟಾರ ಕಾರ ಟೀನ್ಸಕ್ ಸ್ತಡಿಮೆಾಂಟ್ರಿ ಬೇಸಿನ್ ಗಳ್ಳ ಕೆರ ೀಟಾನ್ ನ 

ಉತೆ್ರ ಭಾಗವನ್ನು  ಆಕರ ಮಸುತೆ್ವೆ, ಅದರ ಉತೆ್ರ ಭಾಗವು ದಖನ್ ಬ್ಸಾಲ್್ಡ  ಗಳಿಾಂದ ಮರೆಮಾಡಲಪ ರ್್ಟ ದೆ. ಹಿೀಗ್ರಗಿ, ದಕಿಷ ಣದ್ಧಾಂದ 

ಉತೆ್ರಕೆಾ  ಲ್ಲಥೀ ಅನ್ನಕರ ಮದ ಎಳೆಯುವಿಕೆ ಸಪ ಷ್ ವಾಗಿದೆ. 
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ಈ ರಜಯ ವು ಉತೆ್ರ ಅಕಾಷ ಾಂಶ 11 35'30" ಮತೆ್ತ  18 25'30" ಮತೆ್ತ  ಪೂವಯ ರೇಖಾಂಶಗಳ್ಳ 74 06'00" ಮತೆ್ತ  78 35'30" ನಡುವೆ 

ಪಯಾಯರ್ ದ್ಧಾ ೀಪ ಭಾರತ್ದ ಪಶಿಿ ಮ ಮರ್ಯ  ಭಾಗವನ್ನು  ರೂಪಿಸುತೆ್ದೆ. ಇದು 1, 91,792 sq.km ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಆಕರ ಮಸಿಕ್ಾಂಡಿದೆ, 

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  1, 86,792 sq.km ಸಫ ರ್ಟಕ ಮತೆ್ತ  ಹಳೆರ್ ಸ್ತಡಿಮೆಾಂಟ್ರಿ ಮತೆ್ತ  ಸುಮಾರು 5,000 sq.km ತೃತೀರ್ ಮತೆ್ತ  ಚತ್ತಷಪ ಥ 

ಸ್ತಡಿಮೆಾಂಟ್ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧರುವ ಕಿರಿದ್ದದ ಕರವಳಿ ಪರ್್ಟ ಯಿಾಂದ ಆವೃತ್ವಾಗಿವೆ. 

8.0 ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ: 
 

 ಮಣ್ಣಣ  

ಜಿಲಿ್ ರ್ ಮಣ್ಣಣ ಗಳ್ಳ ವಾಯ ಪಕವಾದ ವೈವಿರ್ಯ ತೆರ್ನ್ನು  ಪರ ದಶಿಯಸುತೆ್ವೆ ಮತೆ್ತ  ಸಾಕಷ್್ಟ  ಫಲವತೆ್ಮಗಿವೆ. ಮುಖಯ  ಮಣಿಣ ನ 

ವಿರ್ಗಳೆಾಂದರೆ ಹಳದ್ಧಯಾಗುತೆರುವ ಕೆಾಂಪು ಮಣ್ಣಣ . ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಮಟ್್ ವನ್ನು  7 ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ, 

ಅವು ನ್ಸಜವಾಗಿಯೂ ಯೀಜನ್ನ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಪರ ತನ್ಸಧಿಸುತೆದಾ ವು. ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಮಟ್್  ವಿಶಿ್ೀಷಣೆರ್ ಫಲ್ಲತ್ಮಾಂಶಗಳ್ಳ 

ಮಣ್ಣಣ ಗಳ್ಳ ಪರ ಕೃತರ್ಲಿ್ಲ  ತ್ಟ್ಸೆ ವಾಗಿ ಸಾ ಲಪ  ಕಾಷ ರಿೀರ್ವಾಗಿರುತೆ್ವೆ ಮತೆ್ತ  ತೇವಾಾಂಶವು ಮಣಿಣ ನ ಶುಷಾ  ಸಾ ಭಾವವನ್ನು  

ಪರ ತನ್ಸಧಿಸುತೆ್ದೆ ಎಾಂದು ತ್ೀರಿಸುತೆ್ದೆ. ಮಣ್ಣಣ ಗಳ್ಳ ವಿಷಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  ಭಾರವಾದ ಲೀಹಗಳಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ಲನಯ ವನ್ನು  

ತ್ೀರಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ಮಣ್ಣಣ  ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಮಪ ದನೆಗೆ ಸೂಕೆವಾಗಿದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಮಾಗಯದ ಸೆ ಳಕಾಾ ಗಿ ಮೇಲ್ಲನ ಮಣಿಣ ನ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ನ್ನು  ಸೂಚಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

 ಆಾಂಬಿಯಾಂಟ್ ಏರ್ ಕಾವ ಲ್ಲಟ್ರ (AAQ) 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆರ್ ಉದಾ ಕೂಾ  ಸಮವಾಗಿ ವಿತ್ರಿಸಲಾದ ೯ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಆಾಂಬಿಯ್ದಾಂಟ್ ಏರ್ ಕಾಾ ಲ್ಲರ್ಟ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆರ್ನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲಿಾ  ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ನ್ಸರ್ತ್ಮಾಂಕಗಳ್ಳ ಎನ್ಎಎಕೂಯ ಎಸು ಲಿ್ಲ  ನ್ಸದ್ಧಯಷ್ ಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿ್ಲವೆ 

ಎಾಂದು ಫಲ್ಲತ್ಮಾಂಶಗಳ್ಳ ಸೂಚಿಸುತೆ್ವೆ. ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  114.09 ಕಿ.ಮೀ ಉದಾ ದ ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ (ಹಾಸನ - 

ಹಿರಿಯೂರು) ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಅರ್ಯ ರ್ನವನ್ನು  ಯುಎಸ್-ಇಪಿಎ ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ್ CALINE4 

ಮಾದರಿರ್ನ್ನು  ಬ್ಳಸಿಕ್ಾಂಡು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಯ ಲ್ಲನ್ 4 ಎಾಂಬುದು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ ಬ್ಳಿ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್್ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಒಾಂದು ಮಾಡೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕರ ಮವಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಗ್ರಸಿಿ ರ್ನ್ ವಿಸರಣ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು  ಆರ್ರಿಸಿದೆ ಮತೆ್ತ  ರಸೆ್ತರ್ ಮೇಲ್ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ ಪರ ಸರಣವನ್ನು  ನ್ಸರೂಪಿಸಲು 

ಮಶರ ಣ ವಲರ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆರ್ನ್ನು  ಬ್ಳಸುತೆ್ದೆ. ಸಂಚಾರದ್ಧಾಂದ್ದಗಿ CO ಅನ್ನು  ಒಾಂದು ನ್ಸಣಾಯರ್ಕ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕವೆಾಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಿ, 1 ಗಂಟೆಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ  ಹೆಚಿಿ ದ CO ಸಾಾಂದರ ತೆಯು ಕಾಯ ರೇಜ್ ವೇರ್ ಕೇಾಂದರ ರೇಖ್ಯಯಿಾಂದ 25 ಮೀ ದೂರದಲಿ್ಲ  931 μg/m3 

ಎಾಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ 200 ಮೀ ನಲಿ್ಲ  582 μg/m3 ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  NAAQS 4000 μg/m3 ಒಳಗೆ 

ಚೆನ್ನು ಗಿರಬ್ಹುದೆಾಂದು ನ್ಸರಿೀಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 ಆಾಂಬಿಯಾಂಟ್ ಶಬ್ಾ ದ ಮಟ್ : 

ಇಡಿೀ ಅರ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲಿ್ಲ  24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜೀಡಣೆರ್ ಉದಾ ಕೂಾ  9 ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಶಬ್ಾ  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆರ್ನ್ನು  ಒಮೆಾ  

ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲು ಮತೆ್ತ  ರತರ  ಸಮರ್ದ Leq ಅನ್ನು  ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ ಗಂಟೆರ್ Lq ಮೌಲಯ ಗಳಿಾಂದ 

ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಕ್ ದ್ಧನದ ಸಮರ್ವು 33.78 ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ಯಿಾಂದ 45.30 ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ವರೆಗೆ ಮತೆ್ತ  ಲೇಕ್ ರತರ ರ್ 

ಸಮರ್ವು 40.21 ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ನ್ಸಾಂದ 33.08 ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ವರೆಗೆ ಬ್ದಲಾಗುತೆ್ದೆ ಎಾಂದು ಫಲ್ಲತ್ಮಾಂಶಗಳ್ಳ ತ್ೀರಿಸುತೆ್ವೆ. 

ಫೆಡರಲ್ಡ ಟಾರ ನಿ್ಸ ಟ್ ಅಡಿಾ ನ್ಸಸ್್ತ ರೀಷನ್ (ಎಫ್ ರ್ಟಎ) ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ಲಾಂಗ್ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸಿಕ್ಾಂಡು 

ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  142 ಉದಾ ದ ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿ (ಹಾಸನ - ಹಿರಿಯೂರು) ಗ್ರಗಿ ಶಬ್ಾ  ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ 

ಅರ್ಯ ರ್ನವನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಸಂಚಾರ ಶಬ್ಾ  ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವನ್ನು  ಹಗಲ್ಲನ ಸರಸರಿ ಶಬ್ಾ  ಮಟ್್  

(ಎಲ್್ಲ ), ರತರ -ಸಮರ್ದ ಸರಸರಿ ಶಬ್ಾ  ಮಟ್್  (ಎಲ್ಡಎನ್) ಮತೆ್ತ  ಹಗಲು-ರತರ  ಸರಸರಿ ಶಬ್ಾ  (ಎಲ್್ಲ ಎನ್) ಅನ್ನು  

ವಿವರಣೆಕಾರರಗಿ ಉಲಿ್ ೀಖಿಸಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ 

ಹಗಲ್ಲನ ಸರಸರಿ ಶಬ್ಾ  ಮಟ್್ ವು 7 ಮೀ ಅಗಲದ ಹತೆರದ ಕಾಯ ರೇಜ್ ಮಾಗಯದ ಕೇಾಂದರ ದ್ಧಾಂದ ಸುಮಾರು 500 ಮೀ ದೂರದಲಿ್ಲ  

NAAQS (ನ್ನಯ ಷನಲ್ಡ ಆಾಂಬಿಯ್ದಾಂಟ್ ನ್ನಯಿ್ಸ  ಕಾಾ ಲ್ಲರ್ಟ ಸ್ಾ ಯ ಾಂಡಡಿ್ಯ) 55 dB (A) ಅನ್ನು  ಪೂರೈಸುತೆ್ದೆ. ಸಂಚಾರದ ಏಕರೂಪ 

ಹರಿವಿನ ಕಾರಣದ್ಧಾಂದ್ದಗಿ ಹಗಲ್ಲನ ಸರಸರಿ ಶಬ್ಾ ದ ಮಟ್್  (ಎಲ್್ಲ ) 25 ಮೀ ನಲಿ್ಲ  68.7 ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ಮತೆ್ತ  ಸುಮಾರು 500 

ಮೀಟ್ನಯಲಿ್ಲ  55.1 ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ಗೆ ಇಳಿಯುತೆ್ದೆ ಎಾಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರತರ -ಸಮರ್ದ ಸರಸರಿ ಶಬ್ಾ ದ ಮಟ್್ ವು ಅದೇ 

ದೂರದಲಿ್ಲ  500 ಮೀ 55.7 ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ಎಾಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  24 ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  (ಎಲ್್ಲ ಎನ್) ಸರಸರಿ ಶಬ್ಾ  ಮಟ್್ ವು 58.4 

ಡೆಸಿಬ್ಲ್ಡ (ಎ) ಎಾಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನ್ೋರು 

ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಡಿ, ಇ, ಎಫ್ ಮತೆ್ತ  ಜಿ ವಗಯಗಳಿಗೆ ಕೇಾಂದರ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನ್ಸಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿಯು ನ್ಸಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಪರ ಕಾರ ಇಡಿೀ ಯೀಜನೆರ್ ವಿಸೆರಣೆರ್ ಮೇಲ್ಾ ೈ ನ್ಸೀರಿನ ಗುಣಮಟ್್ ವನ್ನು  ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆರ್ ಉದಾ ಕೂಾ  7 ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುವ ಮೇಲ್ಾ ೈ ನ್ಸೀರಿನ pH 6.7 ರಿಾಂದ 9.0 ರವರೆಗಿನ ವಾಯ ಪೆಿ . ಕರಗಿದ 

ಆಮಿ ಜನಕವು 4.2mg/l ನ್ಸಾಂದ 7.7 mg/l ವಾಯ ಪೆಿರ್ಲಿ್ಲರುತೆ್ದೆ. BOD 11.7 mg/l ರಿಾಂದ 71.4 mg/l ವಾಯ ಪೆಿರ್ಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುತೆ್ದೆ. 

ಎಲಿಾ  ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಉಚಿತ್ ಅಮೊೀನ್ಸಯಾವು 1.2 ಮಗ್ರರ ಾಂ/ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ವಿದುಯ ತ್ 

ವಾಹಕತೆಯು ಎಲಿಾ  ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಲ  2250 ಮೈಕ್ರ ೀ mhos/cm ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತೆ್ದೆ ಮೇಲ್ಲನ ಅವಲೀಕನಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್, ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಾ ೈ ನ್ಸೀರಿನ ಗುಣಮಟ್್ ವು ಗುಣಮಟ್್  ಡಿ ವಗಯದಲಿ್ಲದೆ ಮತೆ್ತ  ಕೆಲವು ಇ ರ್ ಗುಣಮಟ್್ ದ ವಗಯದಲಿ್ಲವೆ. 

ಕ್ಳದ ನ್ಸೀರಿನ ಗುಣಮಟ್್ ವು ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಮೀನ್ನಗ್ರರಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ನ್ಸೀರವರಿ.ಎಲ್ಡ ಮಾದರಿಗಳ ಪರ ಸರಣಕೆಾ  

ಉತೆ್ಮವಾಗಿದೆ 

 

 ಅಾಂತಜಯಲ 

ಸೆ ಳಿೀರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆರ್ನ್ನು  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್್ಟ ಕ್ಾಂಡು, ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ಗುಣಮಟ್್ ದ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನಕಾಾ ಗಿ ಒಾಂಬ್ತೆ್ತ  ಪ್ರರ ತನ್ಸಧಿಕ ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಮಾದರಿ ಸೆ ಳಗಳನ್ನು  ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. 

ನ್ಸೀರನ್ನು  ಪರ ಯೀಗ್ರಲರ್ದಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತೆ್ತ  ಇದರ ಫಲ್ಲತ್ಮಾಂಶವನ್ನು  ಕುಡಿಯುವ ನ್ಸೀರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಐಎಸ್ 10,500: 2012 ಕೆಾ  ಹೀಲ್ಲಸಲಾಯಿತ್ತ. ಟ್ಬಿಯಡಿರ್ಟ, ರ್ಟಡಿಎಸ್, ಬೀರನ್, ಕಾಯ ಲಿ್ಲ ಯಂ, ಫಿ್ೀರೈಡ್, ಕಬಿಿ ಣ, ತ್ಮಮರ , 

ನೈಟೆರ ೀಟ್ ನಂತ್ಹ ಎಲಿಾ  ನ್ಸರ್ತ್ಮಾಂಕಗಳ್ಳ ಅನ್ನಮತಸಬ್ಹುದ್ದದ ಮತಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುತೆ್ವೆ. ಎಲಿಾ  ಮಾದರಿಗಳ pH 7.0-8.0 

ರ ವಾಯ ಪೆಿರ್ಲಿ್ಲದೆ. ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ನ್ಸೀರಿನ ಗುಣಮಟ್್ ವು ಮಾನವನ ಬ್ಳಕೆಗೆ ಕುಡಿರ್ಲು ಸುರಕಿಷ ತ್ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. 

 

ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ 

 

 ಅರಣ್ಯ  

ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶವು 1, 91,791 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  20.11% ರಷ್್ಟ ದೆ. ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು 

5870 ಮೀಟ್ರ್ ಗಳಷ್್ಟ  ಮೀಸಲು ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶಗಳ (ಕುದುರೆಕನ್ಸವ್ ಅರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಮಾರಿಕನವೆ ಮೀಸಲು ಅರಣಯ ) ಮೂಲಕ 

ಹಾದುಹೀಗುತೆದೆ ಮತೆ್ತ  ಅಾಂದ್ದಜು 26.415 ಹೆಕ್ೆ ೀರು ಅರಣಯ  ಭೂಮಯು ಒಟ್ಾ ರೆ ಗಿರ ೀನ್ ಫೀಲ್್ಡ  ಜೀಡಣೆರ್ (EC-20) 

ಭೂಬ್ಳಕೆರ್ 5.14% ಕೆಾ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನ್ಸವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣಯ  ಭೂಮರ್ನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿರ್ 

ಆಯ್ದಾ ಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 

 ಆಯ್ದಾ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ದಾ ಯು ಆಪ್ಿ ಮೈಸ್್  ಆಯ್ದಾ ರ್ನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಾಂದ ಅರಣಯ  ಅನ್ನಮತ 

ಪಡೆರ್ಲಾಗುವುದು. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿಯಿಾಂದ್ದಗಿ ಅಾಂದ್ದಜು ೩೧೮೬೦ ಮರಗಳನ್ನು  ಕತೆ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರಲಿ್ಲ  80-85% 

ಮರಗಳ್ಳ ತೆಾಂಗು ಮತೆ್ತ  ರಬಿ್ ರ್ ಪಿ್ರಾಂಟೇಶನ್ ಅಾಂದರೆ ವಾಣಿಜಯ  ಬಳೆಗಳಾಗಿವೆ. . ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ ಬ್ಳಿ ದಡ್ , ಹಳೆರ್, ಸೆ ಳಿೀರ್ 

ಮರಗಳನ್ನು  ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಪರ ರ್ತು ಸಲಾಗುವುದು. ಅಲಿದೆ ಸಿಇಆರ್ ನ್ಸಧಿ ಬಾಂಬ್ಲದ ಮೂಲಕ ಮಾಗಯ ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ ಸೆ ಳಿೀರ್ 

ಜನರ ಪ್ರಲಿಳ್ಳು ವಿಕೆಯಾಂದ್ಧಗೆ 15 ನಸಯರಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಲು ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳ್ಳ (ನೆಡುತ್ೀಪು, 

ಕಸಿ, ಸೌಾಂದಯಿೀಯಕರಣ ಮತೆ್ತ  ನ್ಸವಯಹಣೆ) ನ್ಸೀತ 2015 ಅನ್ನು  ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ ಉದಾ ಕೂಾ  ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ 

ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಅರಣಯ ವನ್ನು  ಸಂರಕಿಷ ಸಲು ಇಐಎ ವರದ್ಧರ್ಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಉಪಶಮನ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇಎಾಂಪಿರ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಜೆಟ್ ನ್ಸಬಂರ್ನೆಗಳನ್ನು  ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಆರ್ಕರ್್ಟ ನ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಸ್ ನ್ಸಬಂರ್ನೆರ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಹೆಸರಾಂತ್ ಸಂಸೆ್ತ ಯಿಾಂದ ವಿವರವಾದ ಜಿೀವವೈವಿರ್ಯ ತೆರ್ ಸಮೀಕೆಷ ರ್ನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತೆ್ದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಅವರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು  ಇಐಎ ವರದ್ಧರ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

ಸಂರಕೆ್ಸ ತ ಪರ ದೇಶಗಳು / ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ  ವಲರ್ಗಳು / ಪಾರ ಣಿ ಕಾರಿಡಾರ್ 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆರ್ 10.0 ಕಿ.ಮೀ ವಾಯ ಪೆಿರ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ  ಅಥವಾ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನವಿಲಿ  

 

 ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪಾರ ಣಿ ಸಂಕುಲ 

ಅಾಂಶಿ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನ, ಬಂಡಿೀಪುರ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನವನ, ಬ್ನೆು ೀರುಘಟ್್  ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನ, ಕುದುರೆಮುಖ 

ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನ ಮತೆ್ತ  ನ್ನಗರಹಳೆ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನಗಳ್ಳ ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಸಸಯ  ಮತೆ್ತ  ಪ್ರರ ಣಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು  ರಕಿಷ ಸುವ 
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ಪರ ಮುಖ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಕೆಲವು ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ ಗಳೆಾಂದರೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಸಾಾ ಮ 

ದೇವಾಲರ್ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ , ಆದ್ಧಚ್ಚಾಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲು ಅಭ್ಯಾರಣಯ , ಬ್ರ ಹಾ ಗಿರಿ 

ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಕಾವೇರಿ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ . ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಕೆಲವು ಪಕಿಷ ಧಾಮಗಳೆಾಂದರೆ ಅತೆವೇರಿ 

ಪಕಿಷ ಧಾಮ, ಬೀನ್ನಲ್ಡ ಪಕಿಷ ಧಾಮ, ಮಾಗಡಿ ಪಕಿಷ ಧಾಮ ಮತೆ್ತ  ಗುಡವಿ ಪಕಿಷ ಧಾಮ. 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆರ್ 10.0 ಕಿ.ಮೀ ವಾಯ ಪೆಿರ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ  ಅಥವಾ ರಷ್್ಟ ರೀರ್ ಉದ್ದಯ ನವಿಲಿ . 

ಕುದುರೆಕಣಿವೆ ಅರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಮಾರಿಕಾನವೆ ಮೀಸಲು ಅರಣಯ ಗಳ್ಳ ಮಾತ್ರ  ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಹೆದ್ದಾ ರಿಯಿಾಂದ ಬ್ದಧಿತ್ವಾಗುತೆರುವ 

ಮೀಸಲು ಅರಣಯ ಗಳಾಗಿವೆ. 

 

 ಕನಾಯಟಕದ ಸಸಯ ವಗಯ 

ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ದ್ದಖಲ್ಲತ್ ಅರಣಯ ವು ಸುಮಾರು 43,356.47 ಚದರ ಕಿಲೀಮೀಟ್ರ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಸುತೆ್ತವರೆದ್ಧದೆ. ಇದು ರಜಯ ದ 

ಒಟ್್ಟ  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಪರ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 22.61 ಪರ ತಶತ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ನ್ಸತ್ಯ ಹರಿದಾ ಣಯ ಮತೆ್ತ  ಅರೆ ನ್ಸತ್ಯ ಹರಿದಾ ಣಯ 

ಕಾಡು, ತೇವಾಾಂಶಭ್ರಿತ್ ಎಲ್ಯುದುರುವ ಕಾಡು, ಒಣ ಎಲ್ಯುದುರುವ ಕಾಡು, ಕುರುಚಲು ಮತೆ್ತ  ಮುಳಿು ನ ಕಾಡು ಮತೆ್ತ  

ಹುಲಿು ಗ್ರವಲುಗಳಂತ್ಹ ಕಾಡುಗಳ್ಳ ಕನ್ನಯಟ್ಕದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುತೆ್ವೆ. 

ಪಶಿಿ ಮ ಘಟ್್ ಗಳಲಿ್ಲ  ನ್ಸೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳ್ಳ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬ್ರುತೆ್ವೆ. ತೇಗ, ರೀಸ್ ವುಡ್ ಮತೆ್ತ  ಕಾಯ ಸುರಿನ್ನಗಳ್ಳ 

ಕನ್ನಯಟ್ಕವನ್ನು  ಸುಾಂದರಗೊಳಿಸುತೆ್ವೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುವ ಇತ್ರ ಮರ ಪರ ಭೇದಗಳೆಾಂದರೆ ಇಫಜೆನ್ಸಯಾ ಮೈಸೂರನಿ್ಸ ಸ್, ಡೆರಿಸ್ 

ಇಾಂಡಿಕಾ, ಬ್ದಯ ರಿಾಂಗ್ೊ ೀನ್ಸಯಾ ರೇಸ್ಾ ೀಸಾ, ಕಾಯ ಸಿಯಾ ಫಸ್ು ಲಾ, ಪ್ರರ ೀಸ್ಪಿಿ ಸ್ ಜುಲ್ಲಫ್ೀರ, ಡಿಪ್ೆ ರಕಾಪಯಸ್ ಇಾಂಡಿಕಸ್, 

ಕಾಯ ರಿಯೀಟಾ ಯುರೆನಿ್ , ಡಿಲ್ನ್ಸಯಾ ಪೆಾಂಟಾಗಿನ್ನ ಮತೆ್ತ  ಜಿಜೈಹುಸ್ ಮೌರಿಟಾನ್ಸಯಾ. ಲಾಗಸ್್ ರೀಯಮಯಾ ಲಾಯ ನಿ ಲಾಟಾ, 

ಅಡಿನ್ನ ಕಾಡಿಯಫ್ೀಲ್ಲಯಾ, ಕಾಯ ರಿಯಾ ಅಬೀಯರಿಯಾ, ಡಾಲಿ ಗಿಯಯಾ ಲರ್ಟಫ್ೀಲ್ಲಯಾ, ಟ್ಮಯನ್ನಲ್ಲಯಾ ಪ್ರಯ ನ್ಸಕುಲಾಟಾ, ರ್ಟ. 

ಟಮೆಾಂಟೀಸಾ ಮತೆ್ತ  ವಿಟೆಕಿ್  ಆಲ್್ಲ ಸಿಿ ಮಾ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಸಯ ವಗಯದ ಸಾಮಾನಯ  ಪರ ಭೇದಗಳ್ಳ ಸೇರಿವೆ. 

 

 ಕನಾಯಟಕದ ಪಾರ ಣಿ ಸಂಕುಲ 

ಕನ್ನಯಟ್ಕದ ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲ , ಸುಮಾರು 25 ಪರ ತಶತ್ದಷ್್ಟ  ಆನೆಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಸುಮಾರು 20 ಪರ ತಶತ್ದಷ್್ಟ  ಹುಲ್ಲಗಳಿವೆ. ಚಿರತೆ, 

ತೆಳು ನೆರ್ ಲೀರಿಸ್, ಗೌರ್, ಕಾಡು ಹಂದ್ಧ, ಪ್ರಯ ಾಂಗೊೀಲ್ಲನ್, ಮಲಬ್ದರ್ ದೈತ್ಯ  ಅಳಿಲು, ಇಲ್ಲ ಜಿಾಂಕೆ, ಬ್ದನೆಟ್ ಕ್ೀತ, ಸಾಮಾನಯ  

ಲಂಗ್ಯರ್ ಮತೆ್ತ  ಬಗಳ್ಳವ ಜಿಾಂಕೆಗಳಂತ್ಹ ಸಸೆನ್ಸಗಳ್ಳ ಕನ್ನಯಟ್ಕದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುತೆ್ವೆ. ರಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುವ ಪಕಿಷ  

ಪರ ಭೇದಗಳೆಾಂದರೆ ಮಾಣಿಕಯ  ಗಂಟ್ಲ್ಲನ ಬುಲಿು ಲ್ಡ, ಇಾಂಡಿರ್ನ್ ಶಮಾ, ಮಲಬ್ದರ್ ಶಿಳೆು  ಹಡೆಯುವ ಥರ ಶ್, ಕಿತೆ್ಳೆ ತ್ಲ್ರ್ ಟ್ರ ಷ್, 

ಪ್ರಯ ರಡೈಸ್ ಫಿೆ ೈಕಾಯ ಚರ್, ಗೆರ ೀಟ್ ಇಾಂಡಿರ್ನ್ ಹಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಡ, ಕಾಮೊಯರಂಟ್, ಡಾಟ್ಯರ್, ವೈಟ್ ಐಬಿಸ್, ಗೆರ ೀಟ್ ಸ್್ ೀನ್ 

ಪಿ್ರೀವರ್, ಕಿಿಫ್ ಸಾಾ ಲೀ, ಸೂಪ ನ್ ಬಿಲ್ಡ, ಕಡಿಮೆ ಸಿಳೆು  ಹಡೆಯುವ ರ್ಟೀಲ್ಡ, ತೆರೆದ ಬಿಲ್್ಡ  ಕ್ಕಾ ರೆ, ಪೇಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಾ ರೆ, 

ದಪಪ -ಮೊಣಕಾಲು, ಕಲಿ್ಲನ ಪಿ್ರೀವರ್, ಪೈಡ್ ಕಿಾಂಗ್ ಫಶರ್, ಸಾಮಾನಯ  ಕಿಾಂಗ್ ಫಶರ್, ರಕೆಟ್-ಟೇಲ್್ಡ  ಬ್ದಬಯಟ್. ಮೊಸಳೆ, ಆಮೆ, 

ಹಲಿ್ಲ , ಊಸರವಳಿು , ಗೆಕ್ಾ  ಮತೆ್ತ  ಹಾವಿನಂತ್ಹ ಸರಿೀಸೃಪಗಳ್ಳ ಕನ್ನಯಟ್ಕದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುತೆ್ವೆ. 

8.2 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ 
 ಜನಗಣ್ತಿ ಪ್ರರ ಫೈಲ್ಡ 

2011 ರ ಜನಗಣತರ್ ಪರ ಕಾರ, ಕನ್ನಯಟ್ಕ ರಜಯ ವು 6.41 ಕ್ೀರ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದೆ. 2001-2011ರ ಅವಧಿರ್ಲಿ್ಲ  

ಬಾಂಗಳೂರು ಜಿಲಿ್ ಯು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ದಶಮಾನದ ಬಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು  47.18% ಮತೆ್ತ  ಹಾಸನ (3.18%), ತ್ತಮಕೂರು (3.65%), 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ (9.33%) ಮತೆ್ತ  ಕ್ಡಗು (1.09%) ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ದಶಮಾನದ ಬಳವಣಿಗೆರ್ನ್ನು  ತ್ೀರಿಸುತೆ್ದೆ.  

 

 

 ಯೋಜನಾ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಕಾರ್ಯಪಡೆ 

2011 ರ ಜನಗಣತರ್ ಪರ ಕಾರ, ರೈತ್ರು ಮತೆ್ತ  ಕೃಷ್ಟ ಕಾಮಯಕರು ಕನ್ನಯಟ್ಕದ 56% ರಷ್್ಟ  ಉದಯ ೀಗಿಗಳಾಗಿದಾ ರು. ಹಳಿು ಗಳಲಿ್ಲನ 

ಜನರು ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿದ್ದಾ ರೆ ಮತೆ್ತ  ಆರ್ಥಯಕತೆಯು ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ಆರ್ರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು 

ಜನರು ಹತೆರದ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕಾಮಯಕರಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆದ್ದಾ ರೆ. 

 

 ಸಾವಯಜನ್ಕ ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ 

ಯೀಜನೆರ್ ಸಿದಿ ತೆಗಳ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾವಯಜನ್ಸಕ ಸಂವಾದಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳ ಮುಖಯ  ಉದೆಾ ೀಶವು ವೈರ್ಕೆಿಕ ಮತೆ್ತ  ವಸಾಹತ್ತ ಮಟ್್ ದಲಿ್ಲ  ಜನರ ಮೇಲ್ ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆರ್ ಗರ ಹಿಸಿದ 

ಪರಿಣಾಮಕೆಾ  ಸಮುದ್ದರ್ದ ಪರ ತಕಿರ ಯ್ದರ್ನ್ನು  ತಳಿಯುವುದು. 
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 ಸಂಭಾವಯ  ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಪರಿಸರ ಘಟ್ಕಗಳ್ಳ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಯೀಜನೆರ್ ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತೆ್ವೆ ಮತೆ್ತ  

ಅವುಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಎಾಂಜಿನ್ಸರ್ರಿಾಂಗ್ ವಿನ್ನಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳು ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ತ್ಗಿಿ ಸುವ ಕರ ಮಗಳ್ಳ 

ಅದರ ಪರಿಸರದ ಹೆಜ್ೆ ಗುರುತ್ನ್ನು  ಸಾರ್ಯ ವಾದಷ್್ಟ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯೀಜನೆರ್ ಪರ ರ್ತ್ು ವನ್ನು  ಪರ ತನ್ಸಧಿಸುತೆ್ವೆ. ಇವು 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆಗಳ ಅನಪೇಕಿಷ ತ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತೆ್ತ  ಅವುಗಳನ್ನು  ಕಾರ್ಯಸಾರ್ಯ ವಾದ 

ಮಟ್್ ಕೆಾ  ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಯೀಜನೆರ್ ಪರ ಜೆಾ ಪೂವಯಕ ಪರ ರ್ತ್ು ಗಳಾಗಿವೆ. ವರ್ಯನೆರ್ ಕರ ಮಗಳ್ಳ ತ್ನು  ಪರ ಭಾವದ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  

ಸಿಾ ೀಕಾರಹಯತೆರ್ನ್ನು  ಗಳಿಸುವ ಯೀಜನೆರ್ ಪರ ರ್ತ್ು ಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಪರಿಸರ ನ್ಸವಯಹಣೆರ್ ಕಡೆಗೆ ಯೀಜನೆರ್ ಸಕಿರ ರ್ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಪರ ತಬಿಾಂಬಿಸುತೆ್ವೆ. 

 

 ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲ್ಲನ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಹಿೀಟ್ ಐಲಾಯ ಾಂಡ್ ಪರಿಣಾಮದ್ಧಾಂದ್ದಗಿ ಪರ ದೇಶದ ಸೂಕ್ಷಾ  ಹವಾಮಾನದಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಪ  ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ನ್ನು  ನ್ಸರಿೀಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ, 

ಏಕೆಾಂದರೆ ತೇಪೆ ಹಾಕದ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಪ್ರದಚಾರಿ ರಸೆ್ತಯಾಗಿ ಪರಿವತಯಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಆದ್ದಗ್ಯಯ , ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ರಸೆ್ತ  ಯೀಜನೆರ್ 

ಅಗಲ್ಲೀಕರಣದ್ಧಾಂದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸೆಿ ತಗಳ ಮೇಲ್ ಉಾಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು ದ್ಧೀಘಾಯವಧಿರ್ಲಿ್ಲ  ಗಮನ್ನಹಯವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ  

ಏಕೆಾಂದರೆ ಅರಣಯ ನ್ನಶ ಮತೆ್ತ  / ಅಥವಾ ಸಸಯ ವಗಯವನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ನಷ್ ಕ್ಾ ಳಗ್ರದ ಪರ ದೇಶದ ದುಪಪ ಟ್್ಟ  ಪರ ದೇಶಕೆಾ  

ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿದೂಗಿಸುತೆ್ದೆ. 

 

 ವಾಯು ಗುಣ್ಮಟ್ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ನ್ಸಮಾಯಣ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆಗಳ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಪಿಎಾಂ ಮಟ್್ ದಲಿ್ಲ  ಏರಿಕೆ ಇರುತೆ್ದೆ, ಇದು ನ್ಸಮಾಯಣ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆಗಳ್ಳ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ 

ಮತೆೆ  ನ್ಸಗದ್ಧತ್ ಮತಯಳಗೆ ಇರುತೆ್ದೆ. ನ್ಸಮಾಯಣದ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಧೂಳ್ಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಲಾರ್ನ 

ಹರಸೂಸುವಿಕೆರ್ನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಶಮನ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಹೆವಿ ಡೂಯ ರ್ಟ ವೆಹಿಕಲ್ಡ ಗಳಿಾಂದ 

ಮಾಲ್ಲನಯ  ಉಾಂಟಾಗುವ ಸಾರ್ಯ ತೆಗಳಿರುತೆ್ವೆ, ಆದ್ದಗ್ಯಯ  ನ್ಸಗದ್ಧತ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಒಳಗೆ ಮಟ್್ ವನ್ನು  ಉತೆ್ಮವಾಗಿಡಲು 

ಪರ ರ್ತು ಸಲಾಗುವುದು.  

 

 ಶಬ್ಾ  ಮಟ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ರಸೆ್ತರ್ನ್ನು  ಬ್ಲಪಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ವಾಹನ ಸಾಾಂದರ ತೆರ್ ಹೆಚಿ ಳದ್ಧಾಂದ್ದಗಿ ಈ ಪರ ದೇಶವು ಶಬ್ಾ ದ ಮಟ್್ ದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು  

ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವ ಸಾರ್ಯ ತೆಯಿದೆ. ಸೂಕ್ಷಾ  ಗ್ರರ ಹಕಗಳ ಸೆ ಳಗಳನ್ನು  ಗುರುತಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತೆ್ತ  ಸಿಾ ೀಕಾರಹಯ ಮಟ್್ ಗಳವರೆಗೆ ಶಬ್ಾ ದ 

ಮಟ್್ ವನ್ನು  ತ್ಗಿಿ ಸಲು ಅಾಂತ್ಹ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಶಬ್ಾ  ತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

 ಜಲಸಂಪನ್ಯಮ ಲ ಮತ್ತು  ಗುಣ್ಮಟ್ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನ್ನ ರಸೆ್ತ ಗಳ ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯು ಮೇಲ್ಾ ೈ ನ್ಸೀರು ಮತೆ್ತ  ಪರ ದೇಶದ ಅಾಂತ್ಜಯಲದ 

ಗುಣಮಟ್್ ದ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಪರ ಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಬಿೀರುವುದ್ಧಲಿ . ಸಾರ್ಯ ವಾದಷ್್ಟ  ಮರ್್ಟ ಗೆ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಭೌತಕ 

ನಷ್ ವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು ವಿನ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಉಪಕರಣದ ಯಾಡ್ಯ ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಆಸಾಫ ಲ್್ಡ  ಸೆಾ ವರಗಳಲಿ್ಲ  ನ್ಸಮಾಯಣ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ್ಳ, ತೈಲ, ಗಿರ ೀಸ್, ಇಾಂರ್ನ ಮತೆ್ತ  ಪೇಾಂಟ್ 

ಚೆಲಿು ವುದರಿಾಂದ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮಾಲ್ಲನಯ ವು ಉಾಂಟಾಗಬ್ಹುದು. ಯೀಜನ್ನ ರಸೆ್ತಯು ನದ್ಧಗಳ್ಳ, ನ್ನಲಾಗಳ್ಳ ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ದ್ದಟ್ಟವ ಸೆ ಳಗಳ ಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲ  ಇದು ಹೆಚಿ್ಚ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಜಲಮೂಲಗಳ ಇಾಂತ್ಹ ಮಾಲ್ಲನಯ ವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು 

ಉಪಶಮನ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ.     

 

 ಪರಿಸರ ಸಂಪನ್ಯಮ ಲಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯಿಾಂದ್ದಗಿ ಸೂಕ್ಷಾ  ಪರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ತ ರ್ ತ್ಮತ್ಮಾ ಲ್ಲಕ ನಷ್ ಕೆಾ  ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾರಣ ರೀ ಒಳಗಿನ ಮರಗಳ್ಳ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಸಾರ್ಯ ತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದಗ್ಯಯ , ದ್ಧೀಘಾಯವಧಿರ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಅರಣಿಯ ೀಕರಣ ಮತೆ್ತ  

ಅವೆನ್ಯಯ  ಪಿ್ರಾಂಟೇಶನ್ ವಿಷರ್ದಲಿ್ಲ  ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಎಲಿ್ ಲಿ್ಲ  ಸಾರ್ಯ ವೀ ಅಲಿ್ ಲಿ  ಮರಗಳನ್ನು  ಕಸಿ ಮಾಡಲು 

ಪರ ರ್ತು ಸಲಾಗುವುದು. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಜೀಡಣೆಯು ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತೆದೆ; ಆದಾ ರಿಾಂದ ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಅರಣಯ  ಅನ್ನಮತರ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 

 ಭೂರ್ಮರ್ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆರ್ ನ್ಸಮಾಯಣದ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ , ಯೀಜನ್ನ ರಸೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಚನೆಗಳ ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳಿಗ್ರಗಿ ಕಡಿತ್ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಭ್ತಯಗಳಿಾಂದ್ದಗಿ ಸೆ ಳಾಕೃತಯು ಬ್ದಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಮೆರ್ಟೀರಿರ್ಲ್ಡ ಹಾಯ ಾಂಡಿಿ ಾಂಗ್ ಗ್ರಗಿ ನ್ಸಮಾಯಣ 
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ಯಾಡ್ಯ ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದರಿಾಂದ ಅಸೆಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಸೆ ಳಾಕೃತರ್ನ್ನು  ಸಹ ಬ್ದಲಾಯಿಸುತೆ್ದೆ. ಭೂಗೊೀಳಶಾಸೆ ರದಲಿ್ಲನ 

ಬ್ದಲಾವಣೆಯು ಯೀಜನೆರ್ ಸಂಭಾವಯ  ಪೆರ ೀರಿತ್ ಬಳವಣಿಗೆಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿರುತೆ್ದೆ. ಮರುಜೀಡಣೆ ಮತೆ್ತ  ಬೈಪ್ರಸ್ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನವನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕನ್ಸಷಠ  ಕಡಿತ್ ಮತೆ್ತ  ಭ್ತಯ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸಲು ಪರ ರ್ತ್ು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದರಿಾಂದ ಹೆಚಿಿ ನ ಸೆ ಳಾಕೃತರ್ 

ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳ್ಳ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ನ್ನಲಾ ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ / ನೈಸಗಿಯಕ ಚರಂಡಿ ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ ಅನ್ನು  ಗುರುತಸಲಾಗುವುದು ಮತೆ್ತ  ಆರ್ಕರ್್ಟ ನ 

ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ಯ  ಅಾಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನ್ನು  ನ್ಸೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲಿದೆ ಹೆದ್ದಾ ರಿರ್ ಎರಡೂ ಬ್ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  ಮಳೆ ನ್ಸೀರು ಕ್ಯಿು  

ರಚನೆಗಳನ್ನು  ಸಹ ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 ಪಯಾಯರ್ಗಳ ವಿಶಿ್ೋಷ್ಣೆ 

ಯೀಜನೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಮತೆ್ತ  ಇಲಿದೆ ಎರಡನ್ಯು  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ಾಂಡು ಪಯಾಯರ್ಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ರಸೆ್ತ  ಈ ಪರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಯಕ ಮೌಲಯ ದ ಮೇಲ್ ಸಕಾರತ್ಾ ಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಸಾರ್ಯ ತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದಗ್ಯಯ , 

ಕೆಲವು ಪರಿಸರ ಮತೆ್ತ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ತಯ ಗಳಿವೆ, ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು  ತ್ಗಿಿ ಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನ 

ತಂಡವು ಯೀಜನೆ ಬ್ದಧಿತ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರ ನ್ಸಬಂರ್ನೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆರ್ನ್ನು  ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

 

 ತಗೆ್ ಸುವಿಕೆ ತಪಿಪ ಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ವರ್ಯನೆ ಕರ ಮಗಳು 

ಗುರುತಸಲಾದ ಪರ ತಕೂಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ್ರಗಿ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ವರ್ಯನೆ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಕಾಮಯಕರ ಶಿಬಿರವು ಹತೆರದ ಜನವಸತಗಳಿಾಂದ ಕನ್ಸಷಠ  ೫೦೦ ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. ನ್ಸಮಾಯಣ ಯಾಡ್ಯ, ಹಾಟ್ ಮಕಿ್  

ಪಿ್ರಾಂಟ್ ಗಳ್ಳ, ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳ್ಳ ಜನವಸತಗಳಿಾಂದ 500 ಮೀಟ್ರ್ ಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ  ದೂರದಲಿ್ಲ  ಮತೆ್ತ  ಕೆಳಮುಖ ದ್ಧಕಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಇರುತೆ್ವೆ. 

ಸರಿಯಾದ ಕಾರ ಸ್ ಡೆರ ೈನೇಜ್ ಗ್ರಗಿ ನ್ಸವಯಹಿಸಲು ಅಸೆಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಕಾರ ಸ್ ಡೆರ ೈನೇಜ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮರಗಳನ್ನು  ಕಡಿಯುವುದರಿಾಂದ ಸಸಯ ಗಳ ಮೇಲ್ ಉಾಂಟಾಗುವ ನಕಾರತ್ಾ ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸಲು 1:10 ರ 

ಅನ್ನಪ್ರತ್ದಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ ಪರ ತ ಮರವನ್ನು  ಕಡಿರ್ಲು ಹತೆ್ತ  ಮರಗಳನ್ನು  ನೆಡಲು ಯೀಜನೆ ಯೀಜಿಸಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯು 

ಸೌಾಂದರ್ಯ ಸೌಾಂದರ್ಯ ಮತೆ್ತ  ನೆರಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಮರಗಳನ್ನು  ನೆಡಲು ಸಹ ಸಾಕಿಷ ಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

ಯೀಜನ್ನ ರಸೆ್ತಯುದಾ ಕೂಾ  ಪರಿಹಾರ ಅರಣಿಯ ೀಕರಣಕೆಾ  ಸೆ ಳಾವಕಾಶವು ಸಾಕಾಗದ ಕಾರಣ, ಮೂರು ವಷಯಗಳ ಕಾಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು  

ಬಳೆಸಲು ಮತೆ್ತ  ನ್ಸವಯಹಿಸಲು ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಪ್ರವತಸಿದ ನಂತ್ರ, ಈ ನೆಡುತ್ೀಪುವನ್ನು  ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ ಕೈಗೆತೆಕ್ಳು ಬೇಕು. 

ಯೀಜನ್ನ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸೌಾಂದರ್ಯವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಪರಿಸರ ವರ್ಯನೆ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಈ 

ಯೀಜನೆ ತೆಗೆದುಕ್ಳ್ಳು ತೆ್ದೆ. 

ಯೀಜಿತ್ ಪರಿಸರ ವರ್ಯನೆ ಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  RO ನಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಸಪ ಷ್  ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ನೆಡುತ್ೀಪು, ಜಲಮೂಲಗಳ ವರ್ಯನೆ 

ಇತ್ಮಯ ದ್ಧಗಳ್ಳ ಸೇರಿವೆ. ನ್ಸಮಾಯಣದ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲ್ಲನಯ ವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು ಹೂಳ್ಳ ಬೇಲ್ಲ, ಶೇಖರಣಾ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮತೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ ಯಾಡ್ಯ ನಲಿ್ಲ  ತೈಲ ಪರ ತಬಂರ್ಕಗಳನ್ನು  ಪರ ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 ಸಾಾಂಸಿಥ ಕ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಯೋಜನೆ 

ತ್ಗಿಿ ಸುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠ ನಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯು ಗುತೆ ಗೆದ್ದರ/ರಿಯಾಯಿತದ್ದರನ್ಸಾಂದ ಸೂಕೆವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡ 

ಪರಿಸರ ತಂಡದ ಮೇಲ್ಲದೆ. ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಟ್ಾ ರೆ 

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆರ್ನ್ನು  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರ ಸಹಾರ್ದ್ಧಾಂದ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ನ್ಸವಯಹಿಸುತೆ್ದೆ. 

 

ಪರ ಸೆಾವಿತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ರ್ ಸಂಭಾವಯ  ನಕಾರತ್ಾ ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತ್ಗಿಿ ಸಲು ಮತೆ್ತ  ತ್ಗಿಿ ಸುವ ಕರ ಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆರ್ನ್ನು  

ಅಳೆರ್ಲು, ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮತೆ್ತ  ನ್ಸವಯಹಣಾ ಯೀಜನೆರ್ನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕೆ  ಪರಿಸರ 

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಯೀಜನೆರ್ನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದು ಮತೆ್ತ  ಅದರ ಶರ ದಿೆ ರ್ ಅನ್ನಷ್ಠ ನವು ಯೀಜನೆರ್ ಒಟ್ಾ ರೆ ರ್ಶಸಿಿ ಗೆ 

ಕಿೀಲ್ಲಕೈಗಳಾಗಿವೆ. 

  

 ಪರಿಸರ ನ್ವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

ಯೀಜನೆರ್ ನ್ಸಮಾಯಣ ಹಂತ್, ಅನ್ನಷ್ಠ ನ ಮತೆ್ತ  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಕರ ಮಗಳ 

ಅನ್ನಷ್ಠ ನವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳು ಲು ಯೀಜನ್ನ ನ್ಸದ್ಧಯಷ್  ಪರಿಸರ ನ್ಸವಯಹಣಾ ಯೀಜನೆರ್ನ್ನು  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನ್ಸಮಾಯಣದ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರ ನ್ಸವಯಹಣೆರ್ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಇಎಾಂಪಿರ್ಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೀಜನೆರ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಳ 

ಮತೆ್ತ  ಅದಕೆಾ  ಸೂಚಿಸಿದ ನ್ಸವಯಹಣಾ ಯೀಜನೆರ್ನ್ನು  ಮುಾಂದ್ಧನ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಂಕಿಷ ಪೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಇಎಾಂಪಿರ್ ಬ್ಜೆಟ್ ವೆಚಿ ವು ರೂ. 86.90 ಕ್ೀರ್ಟ ಮತೆ್ತ  OM ಫೈಲ್ಡ ಸಂಖ್ಯಯ  22-65/2017-IA ಪರ ಕಾರ. III ದ್ಧನ್ನಾಂಕ 1 ಮೇ 2018, 

ಸಿಇಆರ್ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಒಟ್್ಟ  ಯೀಜನ್ನ ವೆಚಿ ದ 0.5% ಎಾಂದು ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತೆ್ದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಯೀಜನೆರ್ ಸಿಇಆರ್ 

ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಒಟ್್ಟ  ಬ್ಜೆಟ್ 24.085 ಕ್ೀರ್ಟ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಬೇಸ್ ಸಮೀಕೆಷ ರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ವಿವಿರ್ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ 

ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

9.0 ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು  ನ್ವಯಹಣಾ ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್್  
ಕೋಷ್್ ಕ 14: ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು  ನ್ವಯಹಣಾ ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್್  

 ವಿವರಗಳು 
 ಹಂತಗಳು ಸಂಭಾವಯ  ಪರಿಣಾಮಗಳು  ತಗೆ್ ಸುವ ಕರ ಮಗಳು 

ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ 

ಸೆ ಳಾಕೃತಶಾಸೆ ರ 
ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಮತೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ 

 ಅಗಲ್ಲೀಕರಣ ಮತೆ್ತ  ರಸೆ್ತರ್ 

ಸುಧಾರಣೆಯಿಾಂದ್ದಗಿ ಸಣಣ  

ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  

ನ್ಸರಿೀಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ 

  ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಳ 

ಅತ್ಯ ಲಪ ವಾಗಿರುತೆ್ವೆ, ಆದರೆ 

ಶಾಶಾ ತ್ವಾಗಿರುತೆ್ವೆ. 

 ಭೂಸುಧಾರಣೆರ್ನ್ನು  ಕನ್ಸಷಠ  

ಮಟ್್ ಕೆಾ  ಇಳಿಸಲು ಸೂಕೆ  

ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು.  

 

ಭೂವಿಜೆಾ ನ 
ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಮತೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ 

  ಮರಳನ್ನು  

ಹರತೆಗೆಯುವುದರಿಾಂದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಳ 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತೆ್ವೆ 

 ಯಾವುದೇ ತ್ಗಿಿ ಸುವ ಕರ ಮದ 

ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ . 

 

 

 

 

 

ಹವಾಮಾನ 

 ತ್ಮಪಮಾನ/ಮಳೆ 

ಬಿೀಳ್ಳವಿಕೆ/ತೇವಾಾಂಶ 

ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಮತೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ 

 ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಆ 

ಪರ ದೇಶದ ಮೈಕ್ರ ೀ 

ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ ನ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಬಿೀರುತೆ್ದೆ  

 ಪ್ರದಚಾರಿ ರಸೆ್ತ ಗಳ 

ಹೆಚಿ ಳದ್ಧಾಂದ್ದಗಿ ಶಾಖ 

ದ್ಧಾ ೀಪದ ಪರಿಣಾಮ  

 ಕಡಿಮೆ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕವಾಗಿ 

ನ್ಸಬ್ಯಾಂಧಿತ್ ಅಲಾಪ ವಧಿರ್ 

ಪರಿಣಾಮ 

 ದುಪಪ ಟ್್ಟ  ಮರಗಳನ್ನು  

ಕತೆ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರತ್ಾ ಕ 

ಅರಣಿಯ ೀಕರಣ 

 ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಅವೆನ್ಯಯ  

ಪಿ್ರಾಂಟೇಷನ್ 

ಯೀಜನೆಯಾಂದ್ಧಗೆ, 

ಯೀಜನ್ನ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ 

ಸೂಕ್ಷಾ  ಹವಾಮಾನವನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದು 

 

ಭೂರ್ಮ 

ಅರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಮರಗಳ ನಷ್  
ಡಿಸೈನ್, ಪಿರ ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ 

ಮತೆ್ತ  ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ 

• ಅರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಮೀಸಲು ಭೂಮರ್ನ್ನು  

ಬೇರೆಡೆಗೆ ತರುಗಿಸುವುದು  

• ಅರಣಯ  ಮತೆ್ತ  ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಎಲ್ಡ 

ಕಿಿರ್ರೆನಿ್  ಪಡೆರ್ಬೇಕು  

ಡಿಸೈನ್ 
ಪಿರ ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ ಮತೆ್ತ  

ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ 

ಆಸೆಿ  ಮತೆ್ತ  

ಜಿೀವನೀಪ್ರರ್ದ ನಷ್   

 ಸಂಬಂರ್ಪಟ್್  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಶಿಫಾರಸಿ ನ್ನು  
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 ವಿವರಗಳು 
 ಹಂತಗಳು ಸಂಭಾವಯ  ಪರಿಣಾಮಗಳು  ತಗೆ್ ಸುವ ಕರ ಮಗಳು 

ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕು  

ಪರ ಚೀದ್ಧತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  
ಪಿರ ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ ಮತೆ್ತ  

ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ 

• ಭೂಬ್ಳಕೆರ್ ಮಾದರಿರ್ಲಿ್ಲ  

ಅತ್ಯ ಲಪ  ಬ್ದಲಾವಣೆ 

• NPV ಮತೆ್ತ  ಪರಿಹಾರ 

ಅರಣಿಯ ೀಕರಣದ ಪ್ರವತ 

ಮಣ್ಣಣ  

ಮಣಿಣ ನ ಸವಕಳಿ 

ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ, 

ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ 

 ರಸೆ್ತ  ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ  ಮತೆ್ತ  

ಹಾಳಾದ್ದಗ  

 • ಉತ್ಖ ನನ ಮಾಡಿದ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸವೆತ್ 

 

 ಪಿಚಿಿ ಾಂಗ್ ಮತೆ್ತ  ಟ್ಫಯಾಂಗ್ 

ಮೂಲಕ ಒಡ್ು  ರಕ್ಷಣೆ  

 • ಉತ್ಖ ನನ ಮಾಡಿದ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ನ್ಸರ್ಮತ್ವಾಗಿ 

ನ್ಸೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು 

ಮಣಿಣ ನ ಮಾಲ್ಲನಯ  

ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ, 

ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ 

 ಸಾಾ ಯ ರಿಫೈಡ್ ಬಿಟ್ಟಮೆನ್ 

ತ್ಮಯ ಜಯ ಗಳ್ಳ 

 • ತೈಲ ಮತೆ್ತ  ಡಿೀಸ್ತಲ್ಡ 

ಸ್ೀರಿಕೆ  

 ಎಮಲಷ ನ್ ಸ್ತಪ ರೀರ್ರ್ 

ಮತೆ್ತ  ಬಿಸಿ ಮಶರ ಣವನ್ನು  

ಹಾಕುವುದು  

 • ಬಿಸಿ ಮಶರ ಣ ಮತೆ್ತ  

ತರಸಾ ೃತ್ ವಸೆು ಗಳ 

ಉತ್ಮಪ ದನೆ  

 ಕಾಮಯಕರು ಮತೆ್ತ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಸತ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ್ಳ 

  

 ಅಪ್ರರ್ಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ 

ತ್ಮಯ ಜಯ ಗಳ್ಳ (ನ್ಸವಯಹಣೆ ಮತೆ್ತ  

ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಲನೆ) 

ನ್ಸರ್ಮಗಳ್ಳ, 2016 

 ಆಯಿಲ್ಡ ಮತೆ್ತ  ಡಿೀಸ್ತಲ್ಡ ನ 

ಆಕಸಿಾ ಕ ಸ್ೀರಿಕೆಗ್ರಗಿ 

ಶೇಖರಣಾ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಯಿಲ್ಡ ಇಾಂಟ್ರ್ ಸ್ತಪ್ ರ್ 

ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು  

 ಮಾನ್ಸಟ್ರಿಾಂಗ್ ಕನಿ ಲ್್ ಾಂಟ್ 

ನ್ಸದೇಯಶನದಂತೆ 

ತರಸಾ ೃತ್ವಾದ ಮೆರ್ಟೀರಿರ್ಲ್ಡ 

ಅನ್ನು  ಹಾಕಬೇಕು.  

 ತ್ಮಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿಗ್ರಗಿ ಸ್ತಪ್ಿ ಕ್ 

ಟಾಯ ಾಂಕ್ ನ್ಸಮಯಸಬೇಕು. 

 

ನ್ೋರು 

ಜಲಸಂಪನ್ಯಾ ಲದ ಮೇಲ್ 

ಪರಿಣಾಮ 

 

ಡಿಸೈನ್, ಪಿರ ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್, 

ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ ಮತೆ್ತ  

ಆಪರೇಶನ್ 

 

 ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಮರುಪೂರಣ 

ಕಿಷ ೀಣಿಸುವಿಕೆ  

 ಇಾಂರ್ನ ಮತೆ್ತ  

ಲ್ಲಯ ಬಿರ ಕೆಾಂಟ್ ಗಳಿಾಂದ 

ಮಾಲ್ಲನಯ  ಮತೆ್ತ  ಕಾಯ ಾಂಪ್ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಯ ಜಯ  

ವಿಲೇವಾರಿ  

 ರಸೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಪರ ದೇಶದ್ಧಾಂದ ಹರಿಯುವ 

ನ್ಸೀರಿನ ವಯ ವಸೆ್ತ ಯಿಾಂದ್ದಗಿ 

ಮೇಲ್ಾ ೈ ನ್ಸೀರಿನ ವಯ ವಸೆ್ತ ರ್ 

ಮಾಲ್ಲನಯ  

 

 ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಮರುಪೂರಣ 

ಕಿಷ ೀಣಿಸುವಿಕೆ  

 ಇಾಂರ್ನ ಮತೆ್ತ  

ಲ್ಲಯ ಬಿರ ಕೆಾಂಟ್ ಗಳಿಾಂದ 

ಮಾಲ್ಲನಯ  ಮತೆ್ತ  ಕಾಯ ಾಂಪ್ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಯ ಜಯ  

ವಿಲೇವಾರಿ  

 ರಸೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಪರ ದೇಶದ್ಧಾಂದ ಹರಿಯುವ 

ನ್ಸೀರಿನ ವಯ ವಸೆ್ತ ಯಿಾಂದ್ದಗಿ 

ಮೇಲ್ಾ ೈ ನ್ಸೀರಿನ ವಯ ವಸೆ್ತ ರ್ 

ಮಾಲ್ಲನಯ  

 

ವಾಯು 

ಧೂಳ್ಳ ಉತ್ಮಪ ದನೆ 

ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಮತೆ್ತ  ನ್ಸಮಾಯಣ 

 

• ಉಪಯುಕೆತೆಗಳನ್ನು  

ಸೆ ಳಾಾಂತ್ರಿಸುವುದು, ಮರಗಳ್ಳ 

ಮತೆ್ತ  ಸಸಯ ವಗಯವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ವಸೆು ಗಳ 

ಸಾಗಣೆ 

 ನ್ಸರ್ಮತ್ವಾಗಿ ನ್ಸೀರನ್ನು  

ಚಿಮುಕಿಸುವುದು  

 ಸಾಗ್ರಣಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ದ್ದಸೆಾನ್ನ 

ಮಾಡುವಾಗ ಉತೆ್ಮ 

ವಸೆು ಗಳನ್ನು  

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ 

ಮುಚಿ ಬೇಕು.  
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 ವಿವರಗಳು 
 ಹಂತಗಳು ಸಂಭಾವಯ  ಪರಿಣಾಮಗಳು  ತಗೆ್ ಸುವ ಕರ ಮಗಳು 

  ಹತೆರದ ಜನವಸತ 

ಪರ ದೇಶದ್ಧಾಂದ ಕನ್ಸಷಠ  500 

ಮೀ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ 

ಕೆಳಭಾಗದ ಗ್ರಳಿರ್ 

ದ್ಧಕಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಹಾಟ್ ಮಕಿ್  

ಪಿ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನು  

ಸೆಾ ಪಿಸಬೇಕು.  

 • ಆಾಂಬಿಯ್ದಾಂಟ್ ಏರ್ 

ನಲಿ್ಲರುವ ಕಣಗಳ 

ನ್ಸರ್ಮತ್ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ 

 

ಅನ್ಸಲ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕಗಳ್ಳ 

ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ, 

ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ 

 ವಸೆು  ಸಾಗಣೆಗ್ರಗಿ ಹಾಟ್ 

ಮಕಿ್  ಪಿ್ರಾಂಟ್ ಮತೆ್ತ  

ವೆಹಿಕಲ್ಡ ಆಪರೇಶನ್ ನ 

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ 

 

 ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಯ  

ನ್ಸರ್ಮಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲಾಗುವುದು.  

 ಕೇವಲ ಪಿಯುಸಿ 

ಪರ ಮಾಣಿೀಕೃತ್ ವಾಹನವನ್ನು  

ಮಾತ್ರ  ನ್ಸಯೀಜಿಸಬೇಕು  

 ಕಾಮಯಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಾ  

ನ್ಸೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಸುತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ ಗ್ರಳಿರ್ಲಿ್ಲ  

ನ್ಸರ್ಮತ್ 

 ಅನ್ಸಲ ಮಾಲ್ಲನಯ  

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ 

 

ಸುತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ ಗ್ರಳಿರ್ 

ಗುಣಮಟ್್  
ಕಾಯಾಯಚರಣೆ 

  ಸಂಚಾರ ದಟ್್ ಣೆಯಿಾಂದ 

ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಯ   

 CO ಮಟ್್ ವು ಹೆಚಿಾ ಗುವ 

ಸಾರ್ಯ ತೆಯಿದೆ 

 

• ಸ್ಾ ಯ ಚ್ಚರ್ರಿ ನ್ಸಯಂತ್ರ ಕ 

ಅವಶಯ ಕತೆಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆ 

 

ಶಬ್ಾ  

ನ್ಸಮಾಯಣ-ಪೂವಯ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆ 

 

ನ್ಸಮಾಯಣ-ಪೂವಯ 

 ಮನ್ನಷಯ , ವಸೆು  ಮತೆ್ತ  

ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳ 

ಚಲನೆ 

 ಕಾಮಯಕ ಶಿಬಿರಗಳ್ಳ, ಆನ್ 

ಸೈಟ್ ಕಚರಿಗಳ್ಳ, ಸ್ಾ ಕ್ 

ಯಾಡ್ಯ ಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  

ನ್ಸಮಾಯಣ ಘಟ್ಕಗಳ 

ಸೆಾ ಪನೆ 

 

  ಯಾವುದೇ ಹಾನ್ಯ ಝೀನ್ 

ಚಿಹೆು  ಇಲಿ , ಸೂಕ್ಷಾ  ಗ್ರರ ಹಕಗಳ 

ಬ್ಳಿ ವೇಗದ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳ್ಳ  

 ವಸಾಹತ್ತಗಳಿಾಂದ 500 

ಮೀ.ಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ  ದೂರದಲಿ್ಲ  

ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು  

ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ನ್ಸಮಾಯಣ ಚಟ್ಟವರ್ಟಕೆ ನ್ಸಮಾಯಣ 

 ಹಾಟ್ ಮಕಿ್  ಪಿ್ರಾಂಟ್, 

ಡಿೀಸ್ತಲ್ಡ ಜನರೇಟ್ರ್ 

ಗಳಂತ್ಹ ಅಧಿಕ ಶಬ್ಾ ದ 

ಉಪಕರಣಗಳ 

ಕಾರ್ಯನ್ಸವಯಹಣೆ.  

 ಕೆಲಸದ ವಲರ್ಗಳ 

ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ 

ಸಮುದ್ದರ್. 

 

  ಜನವಸತ ಪರ ದೇಶದ್ಧಾಂದ 500 

ಮೀ.ಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ  ದೂರದಲಿ್ಲ , 

ಗ್ರಳಿರ್ ದ್ಧಕಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಶಿಬಿರವನ್ನು  

ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು.  

  ಶಬ್ಾ  ಮಾಲ್ಲನಯ  

ನ್ಸಯಂತ್ರ ಣವನ್ನು  

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು 

ಮತೆ್ತ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

 

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ ಹಂತ್ ಕಾಯಾಯಚರಣೆ • ಸೂಕ್ಷಾ  ಪರ ದೇಶದ ಬ್ಳಿ 

ವಿವೇಚನ್ನರಹಿತ್ವಾಗಿ ಹಾನ್ಯ 

 ಕ್ಾಂಬುಗಳ ಬ್ಳಕೆರ್ ಮೇಲ್ 

ನ್ಸಬ್ಯಾಂರ್  

 ಹಾನ್ಯ ಝೀನ್ ಚಿಹೆು  ಇಲಿ  
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 ವಿವರಗಳು 
 ಹಂತಗಳು ಸಂಭಾವಯ  ಪರಿಣಾಮಗಳು  ತಗೆ್ ಸುವ ಕರ ಮಗಳು 

ಊದುವುದು 

 

 

ಪರಿಸರ ವಿಜೆಾ ನ 

ಸಸಯ ರಶಿ 
ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ, 

ನ್ಸಮಾಯಣ 

 ಸಸಯ ವಗಯದ ಹದ್ಧಕೆರ್ 

ನಷ್   

38160 ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಮರಗಳನ್ನು  

ಕಡಿಯುವುದು. ಮರಗಳ... 

ದರ್ವಿಟ್್ಟ  ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ  

 ಅನ್ಸವಾರ್ಯ ಮರಗಳನ್ನು  

ಮಾತ್ರ  ಕಡಿಯುವುದು 

 1:10 ರ ಅನ್ನಪ್ರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಅರಣಿಯ ೀಕರಣ 

ಪ್ರರ ಣಿ ಸಂಕುಲ 

ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ, 

ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ 

 ಮರಗಳನ್ನು  

ಕಡಿಯುವುದರಿಾಂದ ಕಿೀಟ್, 

ಪಕಿಷ  ಮತೆ್ತ  ಸಣಣ  ಸಸೆನ್ಸ 

ಪರ ಭೇದಗಳ ನಷ್   

 ಆಕಸಿಾ ಕ ಓಡುವಿಕೆ 

 ಪರಿಹಾರತ್ಾ ಕ ಅರಣಿಯ ೀಕರಣ  

 ಸಿಪ ೀಡ್ ಬರ ೀಕರ್, ಸೈನೇಜ್ 

ಮತೆ್ತ  ಸೂಕ್ಷಾ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತ 

 ಜಿೀವವೈವಿರ್ಯ ತೆರ್ ವರದ್ಧರ್ 

ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಆರ್ಕರ್್ಟ ನ 

ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಣಿಗಳ್ಳ 

ಹಾದುಹೀಗುತೆ್ವೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ 

ಡಿಸೈನ್, ಪಿರ ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ 

ಮತೆ್ತ  ಕನಿ ್ ರಕ್ಷನ್ 

. 

  ಆಸೆಿ  ಮತೆ್ತ  

ಜಿೀವನೀಪ್ರರ್ದ ನಷ್   

 ಸಿಪಿಆರ್ ಗಳ್ಳ, ಧಾಮಯಕ 

ರಚನೆಗಳ ನಷ್  

 

 ಆರ್ ಎಪಿ ಪರ ಕಾರ ಪರಿಹಾರ  

 ಸಿಪಿಆರ್ ಗಳ್ಳ, ಧಾಮಯಕ 

ರಚನೆಗಳನ್ನು  ಸೂಕೆ  ಸೆ ಳಕೆಾ  

ಸೆ ಳಾಾಂತ್ರಿಸುವುದು 

 

ಸಾವಯಜನ್ಕ ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ರಸ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಆರೀಗಯ  ಮತೆ್ತ  ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಪೂವಯ ನ್ಸಮಾಯಣ, 

ನ್ಸಮಾಯಣ ಮತೆ್ತ  

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ 

 ಯೀಜನೆ ಬ್ದಧಿತ್ ಜನರ 

ಮೇಲ್ ಮಾನಸಿಕ 

ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಳ ಕಾಮಯಕರ 

ವಲಸ್ತ ಹೀಗಬ್ಹುದು  

 ನೈಮಯಲಯ  ಸಮಸ್ತಯ ಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತೆ್ದೆ, ಇದು 

ರೀಗ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲಕರ ಸೆಿ ತರ್ನ್ನು  

ಸೃಷ್್ಟ ಸುತೆ್ದೆ  

 ವಾಯು ಮತೆ್ತ  ಶಬ್ಾ  

ಮಾಲ್ಲನಯ ದ್ಧಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ 

ಅಸೌಕರ್ಯ  

  ಅಪಘಾತ್ದ ಅಪ್ರರ್ಗಳ್ಳ 

 ಸೂಕೆ  ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯ ಕೇಜ್ 

ಮತೆ್ತ  ಪುನವಯಸತರ್ 

ತ್ಾ ರಿತ್ ಇತ್ಯ ಥಯಕಾಾ ಗಿ 

ಪಿಎಪಿಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಾಂದ್ಧಗೆ 

ನ್ಸರಂತ್ರ ಸಮಾಲೀಚನೆ 

ನಡೆಸುವುದು.  

 ನ್ಸೀರಿನ್ಸಾಂದ ಹರಡುವ ರೀಗ 

ಮತೆ್ತ  ರೀಗವಾಹಕಗಳಿಾಂದ 

ಹರಡುವ ರೀಗವನ್ನು  

ತ್ಡೆಗಟ್್ ಲು ನ್ಸಮಾಯಣ 

ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲ  ನೈಮಯಲಯ  

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳ್ಳು ವುದು.  

 ವಕ್ಯ ಫ್ೀಸ್ಯ ಗೆ ಇರ್ರ್ 

ಪಿ ಗ್ ಗಳ್ಳ, ಗಿೌಸ್ ಗಮ್ 

ಬ್ಲ್ಟ್ ಮತೆ್ತ  ಮಾಸ್ಾ  

ನಂತ್ಹ ಸೂಕೆವಾದ 

ವೈರ್ಕೆಿಕ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಾರ್ನಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವುದು.  

 ನ್ಸಮಾಯಣ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಸುರಕಿಷ ತ್ ಸಂಚಾರ 

ನ್ಸವಯಹಣೆ.  
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 ವಿವರಗಳು 
 ಹಂತಗಳು ಸಂಭಾವಯ  ಪರಿಣಾಮಗಳು  ತಗೆ್ ಸುವ ಕರ ಮಗಳು 

 ಶಾಲ್, ಆಸಪ ತೆರ  ಮುಾಂತ್ಮದ 

ಸಮುದ್ದರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ 

ಬ್ಳಿ ನ್ಸಧಾನಗತರ್ ಸಂಕೇತ್ 

ಮತೆ್ತ  ವೇಗದ 

ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಓಡಿಸಿ. 

 

 

10.0   ತಿೋಮಾಯನಗಳು 
ಪರಿಸರ ಪರ ಭಾವದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ವರದ್ಧಯು ಅರ್ಯ ರ್ನ ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕೆಷ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್, 

ಇಐಎ ವರದ್ಧರ್ಲಿ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠ ನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಭಾವಯ  

ಪರ ತಕೂಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕಾರಹಯ ಮಟ್್ ಕೆಾ  ತ್ಗಿಿ ಸಬ್ಹುದು ಮತೆ್ತ  ಸುರಕಿಷ ತ್ವಾಗಿ ತೀಮಾಯನ್ಸಸಬ್ಹುದು. 

ಪರ ತಕೂಲ ಪರಿಸರ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಉಸೆುವಾರಣೆರ್ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳ್ಳ ಮತೆ್ತ  ಪರಿಸರ ಬ್ಜೆಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು  ಭ್ರಿಸಲು ಯೀಜನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್್ಟ  ನ್ಸಬಂರ್ನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದೆಾ ೀಶಿತ್ ಯೀಜನೆಯು 

ರಸೆ್ತರ್ ದಟ್್ ಣೆರ್ನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಆರ್ಥಯಕ ಬಳವಣಿಗೆರ್ನ್ನು  ತ್ರುತೆ್ದೆ. ಗ್ರಳಿ ಮತೆ್ತ  ಶಬ್ಾ ದ ಗುಣಮಟ್್ ಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯು ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಸಂಭಾವಯ . ಒಡ್ು ವಿಕೆ ಮಟ್್ ಗಳಿಗೆ ಗಣನ್ಸೀರ್ ಸುಧಾರಣೆರ್ನ್ನು  ತ್ರುತೆ್ದೆ. 


