
�ಂ�  ಾ"#ೈ& �ೊರ�ೆ�ೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂ' (ಗು)*�ೆ ಪ,-ೇಶ: 17.37 ಎಕ1ೆ) ಸ3ೆ4 ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗ+ �ಾ,ಮ, ಕುಷ/0 �ಾಲೂಕು, 1ೊಪ4ಳ 9:ೆ;, ಕ<ಾ4ಟಕ 1ಾಜ?

ಗು���ೆ ಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(

ಹ$ೈಸ'ೆ(ಂಚ+,, -ೆಂಗಳ/ರು 0

0ಾಯ,0ಾ2 4ಾ$ಾಂಶ

'ೕ@Aೆ

MoEF ಅCಸೂಚ<ೆಗಳ ಪ,Aಾರ ಪFಸರ ಅನುಮ)�ಾG ಇಐಎ ವರIಯನುJ KದMಪNಸುವ ಸಲು3ಾG 6"ೕ. 8ೆ"ೕ9�

ಕು:ಾ; �ಂ�  ಾ"#ೈ& ಗO�ಾFAೆ�ಾG 17.37 ಎಕ1ೆ ಗು)*�ೆ ಪ,-ೇಶದP; ಸ=ೆ> ನಂ. 33/2, 33/3, 33/4  

ಬಂಡರಗ+  ಾ"ಮ, ಕುಷ/0 Aಾಲೂಕು, 1ೊಪ4ಳ CDೆE, ಕ#ಾ>ಟಕ QಒಆT �ೆ ಅ94ಸP;K-ಾV1ೆ.

13 WೆXೆYಂಬT 2018 ಮತು* 11 NWೆಂಬT 2018 ರ \ಾನ? ಎ] 9Q ಆ-ೇಶದ ಪ,Aಾರ ಪ,Wಾ*^ತ _ೕಜ<ೆಯು 5 

�ೆAೆYೕT Gಂತ �ೆ`aನ ಪ,\ಾಣದP;ರುವcದFಂದ ಇದನುJ �� 1� ವಗ"#ೆಂದು ಪ)ಗ*ಸ,ಾ./ೆ. ಪ)ಸರ ಪ)1ಾಮದ

3ೌಲ6 3ಾಪನ (ಇಐಎ) ವರ;ಯನು= ತ?ಾ)ಸಲು ಉ,ೆAೕCತ Dಯಮಗಳ (FಒಆI) Dಣ"ಯKಾL. KೆಎM ಇಎO

14 ��ೆಂಬ� 2021ರಂದು ನPೆದ 270Qೇ ಎM ಇಎO ಸRೆಯSA ಪTUಾVWತ XೕಜQೆZಾ. ಪ[ವ" ಪ)ಸರ

ಅನುಮ] Dೕಡುವ ಅ_"ಯನು= ಪ)ಗ*ಸ,ಾ./ೆ. ಇಐಎ ವರ; ಮತುV ಪ)ಸರ Dವ"ಹ1ಾ XೕಜQೆ ತ?ಾ)ಸಲು

ಮತುV Uಾವ"ಜDಕ Wbಾರ1ೆಯನು= ನPೆಸಲು (ಪತT ಸಂcೆ6 SEIAA 548 MIN 2021 ;Qಾಂಕ 04-10-2021) ಸd]

D;"ಷf ಉ,ೆAೕCತ Dಯಮಗಳನು= (FಒಆI) ಸೂhO/ೆ.

�ೕಜ�ೆಯಸ!ಳ

17.37 ಎಕiೆ WOVೕಣ"ದ ಗ*Zಾ)Kೆ ಪT/ೇಶವನು= kೊಂ;ರುವ  ಂ! "ಾ$%ೈ' ಗು]VZೆಯು, ಸ)ೆ* ನಂ. 33/2, 33/3, 

33/4  ಬಂಡರಗ/ "ಾ$ಮ, ಕುಷ45 6ಾಲೂಕು, 9ೊಪ;ಳ _,ೆAಯSA/ೆ.



 ಂ! "ಾ$%ೈ' kೊರlೆZೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂm (ಗು]VZೆ ಪT/ೇಶ: 17.37 ಎಕiೆ) ಸ#ೆ" ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗ/ ZಾTಮ, ಕುಷ45 lಾಲೂಕು, 9ೊಪ;ಳ _,ೆA, ಕQಾ"ಟಕ iಾಜ6

ಗು%&'ೆ(ಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(

ಹ�ೈಸ�ೆ ಂಚ#$, %ೆಂಗಳ(ರು 1

+ೇಬ.1: )ೕಜ+ೆಯ ಸಂ/ಪ12ವರ4ೆ

Sr. 

No.

2ವರ4ೆ 2ವರಗಳ5

1. ಅ�ಾಂಶ  ೇ#ಾಂಶ Boundary Latitude Longitude

BP-A N 15° 57� 34.9� E 76° 01� 45.7�

BP-B N 15° 57� 38.6� E 76° 01� 46.1�

BP-C N 15° 57� 37.6� E 76° 01� 51.0�

BP-D N 15° 57� 34.2� E 76° 01� 57.3�

BP-E N 15° 57� 33.5� E 76° 01� 01.6�

BP-F N 15° 57� 27.4� E 76° 01� 00.8�

2. $ೕಜ&ೆಯ ಎತ*ರ MSL 578.0 M to 573M MSL

3. ಉ-ೆ.ೕ/ತ $ೕಜ&ಾ ಸ1ಳದ45

ಭೂಬಳ9ೆ ಭೂಬಳ8ೆಯ ಪ:8ಾರ

ಅ./ತ1ದ34ರುವ

ಭೂ ಬಳ;ೆ

(<ೆ;ೆ=ೕ()

5 ವಷ?ಗಳ

)ೕಜ+ೆಯ

;ೊ+ೆಯ34 ಭೂ

ಬಳ;ೆ (<ೆ;ೆ=ೕ()

ಗ;<ಾ=9ೆ<ಾ> ಪ@-ೇಶ 4.30 4.30

ಡಂ�  ಾ"# 1.30 1.30

ಬಫ& ವಲಯ 0.94 0.94

ಪ@-ೇಶವನುD

ಬಳಸ�ಾಗುವ"#ಲ% 0.68

0.68

ಒಟು( 7.25 7.25

4. ಹ*+ರದ ರ.ೆ+ 0ಾಗ1 2ಾ34ೕಯ 7ೆ8ಾ9: ಎ< ಎ> 50 � 7.70 �. ೕ, "ಜಯಪ&ರ(ಂದ

+ತ-ದುಗ0 ರ1ೆ3 ಈ5ಾನ8 ಕ:ೆ;ೆ

2ಾಜ@ 7ೆ8ಾ9: ಎA ಎ> 59 � 4.30 �. ೕ, ಕುಷ=>?ಂದ ಅ ೕನಗಡ

ರ1ೆ3 Bೈಋತ8 ಕ:ೆ;ೆ

ಇತFೆ ರ1ೆ3ಗಳH - ಬಂಡರಗJ Lಂದ MೊನOP= ರ1ೆ3 - 0.95 �. ೕ

(ಪQRಮ)

5. ಹ*+ರದ 2ೈ�ೆC D�ಾ9ಣ TಾUಾ Fೈಲು LWಾXಣ 37.90 �. ೕ, ಪQRಮZೆ[

6. ಹ*+ರದ 2ೈ�ೆC 0ಾಗ1 TಾUಾ Fೈಲು LWಾXಣ 37.90 �. ೕ, ಪQRಮZೆ[



\ಂ] ;ಾ-Bೈ^ 7ೊರGೆHೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂL (ಗು*+Hೆ ಪN8ೇಶ: 17.37 ಎಕ2ೆ) ಸQೆ1 ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗJ HಾNಮ, ಕುಷ=> Gಾಲೂಕು, Zೊಪ_ಳ U�ೆ%, ಕVಾ1ಟಕ 2ಾಜ@

ಗು���ೆ ಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(

ಹ�ೈಸ�ೆ ಂಚ#$, %ೆಂಗಳ(ರು 2

Sr. 

No.

+ವರ-ೆ +ವರಗಳ.

7. ಹ��ರದ ಏ!ೕ#$# ಹುಬ'() *+ಾನ ./ಾ0ಣ 2ೆಂಗಳ7ರು ~ 122.0 8.:ೕ, �ೈಋತ�

ಕ!ೆ"ೆ

8. ಹ��ರದ ;ಾ<ಮ / ಪ<ಮುಖ ಪಟAಣ ಬಂಡರಗ( "ಾ*ಮ - 0.80 ,.-ೕ (/ಾಯುವ�)

9. 2ೆಟAಗಳB / ಕDEೆಗಳB 10 8.:ೕ EಾFG�ಯIJKಾವMNೇ ಪ<ಮುಖ 2ೆಟAಗಳB ಮತು� ಕDEೆಗ(ಲJ

10. ಪQಸರ ಸೂTUವಲಯ 3ಾವ4ದೂ ಇಲJ

11. WಾX0QYದ / ಸಂರZತWಾಡುಗಳB 7ೇ8ನಕ:ೆ; <=ಾಗ -04 >ಾಜ� ಅರಣ� � 4.93 �. ೕ ("ೈಋತ')

12. ಐ��ಾ�ಕ/ಪ!"ಾ�ಸ$ಳಗಳ' 5 (.)ೕ "ಾ+,-ಯ01 2ಾವ4ದೂ ಇಲ1

13. ಹ�-ರದ ;ೈ>ಾ?;ೆಗಳ' 10 �. ೕ ಒಳ*ೆ +ಾವ.ದೂ ಇಲ3

14. ಹ�-ರದ ಜಲಮೂಲಗಳ' ಕಪ6ಲಪ6ನ ಹಳ9 - 1.45 � ೕ ("ೈಋತ')

�ೕಜ�ೆಯ  ವರ#ೆ

ಗ��ಾ��ೆಯ "#ಾನ

:ೕಜ"ಾ ಪ!BೇಶವನುF ಸಂಪHಣJ ಓಪ= >ಾ?@ (ಆLೇ +ಾಂBCೕಕೃತ) MNಾನವನುF ಅಳವP�;ೊಳQRಾಗುತ-Bೆ. 

ಐದು ವಷJಗಳವLೆ>ೆ "ಾUJಕ ಉWಾXದYೆಯು ವಷJ;ೆZ 9,000 ಕೂ'. ೕ. ಆ[ರುವ4ದ?ಂದ ವ+ವ�$ತ \]^ಲು ರಚYೆಯ

ಮೂಲಕ MNಾನವನುF \ೕಲ`ಟ^ದ ಮಣುb /\ೕಲು �ೊLೆಯನುF Wೆ>ೆಯುವ4ದು.

ಗ� %�ೕ'ತ )ೕವನ

cೕಜYೆಯ ಅವdಯ01, ಸೂಕ-"ಾದ EಂF *ಾC"ೈG ಉWಾXದYೆಯನುF ವಷJ;ೆZ ಸುeಾರು 9,000 ಕೂ'. ೕ. 15 

ವಷJಗಳವLೆ>ೆ fವJgಸಲು ಉBೆhೕiಸRಾ[Bೆ ಎಂದು Yೋಡಬಹುದು.

ಪ�ಕಲ./ಾ ಗ� 0ೕಜ/ೆ

EಂF *ಾC"ೈG fmೇಪಗಳ ಆNಾರದ \ೕRೆ ವಷJ;ೆZ 9,000 ಕೂ'. ೕ. ಉWಾXದYಾ nಾಮಥ+J 5 ವಷJಗಳ

cೕಜYಾ ಅವd>ೆ EಂF *ಾC"ೈG ಉತpನನ eಾಡRಾಗುತ-Bೆ. ;ಾq?ಯ f?ೕrತ sೕವನವ4 7 ವಷJಗಳ'.



EಂF *ಾC"ೈG �ೊರWೆ>ೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂ, (ಗು�->ೆ ಪ!Bೇಶ: 17.37ಎಕLೆ) ಸ"ೆJ ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗ� �ಾ�ಮ, ಕುಷ#$  ಾಲೂಕು, %ೊಪ)ಳ %&ೆ(, ಕ)ಾ*ಟಕ ,ಾಜ.

ಗು���ೆ ಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(

ಹ$ೈಸ'ೆ(ಂಚ+,, -ೆಂಗಳ/ರು 3

0ಾ1ಜ1 ಉ0ಾ4ದ'ೆ ಮತು� 89ೇ;ಾ<

ಸ,ಾಸ0 81,000 ಕೂ+.,ೕ. ಘನ  ಾ.ಜ.ವನು4 ಉ ಾ67ಸ&ಾಗುವ9ದು, ಇದನು1 ಪ2ವ4 5ಾಗದ 7ೕಜ9ಾ ಸ;ಳದ<=

1.33 >ೆ%ೆ#ೕ? ಪ@Aೇಶದ<= Cಾ+ಜ+ ಡಂD EಾF 4ನ<= HIೇJಾK LಾಡIಾಗುತNAೆ.

=ೕ<ನ ಅವಶ1ಕ0ೆ ಮತು� ಮೂಲ

;ೕಜ)ೆ�ೆ ಒಟು> ?ೕ0ನ ಅವಶ.ಕ ೆ 10.98 BೆಎD F ಆHರುತKLೆ, ಹNKರದ OೋP OಾQ/Rಾ.ಂಕP ಗTಂದ ?ೕರನು4

ಖ0ೕ7ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ.ವನು4 ಪW,ೈಸ&ಾಗುತKLೆ.

Eಾನವ ಶF� ಅವಶ1ಕ0ೆ

ಈ ಗZ 55 ಜನ0�ೆ )ೇರ ಉLೊ.ೕಗವನು4 ಒದHಸುತKLೆ ಮತುK ಹಲ[ಾರು ನೂರು ಜನ0�ೆ ಪ,ೋ\ ಉLೊ.ೕಗವನು4

?ೕಡುತKLೆ. )ೇರ[ಾH ಉLೊ.ೕಗದ^(ರುವ _ಾನವ ಶ`Kಯುನು0ತ ವಗ*Bೆb cೇರುತKLೆ. ಸdTೕಯ ಜನ0�ೆ ಅವರ

ಅಹ* ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ[ಾ Hಆದ. ೆ ?ೕಡ&ಾಗುತKLೆ.

)ೈ+ ಮೂಲ)ೌಕಯ1

ಗZ ತನ4Lೇ ಆದ ಕfೇ0 ಆವರಣ, Bಾ.ಂgೕh, ಪ�ಥಮ j` ಾk Bೇಂದ� ಇ ಾ.7ಗಳನು4 nೊಂ7Lೆ. ಗZ ಕOೇK

Jೈ? IೆQ ಮತುN ದೂರJಾS, ಇಂಟ9ೆ4U ಸಂವಹನ%ಾW$ ಮತುK ಇ- Xೕ� �ೌಲಭ�ಗ "ೆಂ$%ೆ ಉತ�ಮ ಸಂಪಕ$

%ೊಂ()ೆ. ಗ+ ಯಂ-ೊ.ೕಪಕರಣಗಳ 34ೇ3 ಮತು� 6ಯ7ತ 6ವ$ಹ:ೆಯನು< =ೈ?ೊಳ@ಲು =ಾCಾ$?ಾರವನು<

ಒದFಸGಾF)ೆ.

ಅ��ತ�ದ !ರುವ ಪ&ಸರ ಸ()*ೇ

ಮೂಲ ಪ!ಸರ ಅಧ&ಯನಗಳ+

ಹ-ಾ/ಾನಮತು2 ಸುತು2ವ!ದ 5ಾ6ಯ ಗುಣಮಟ9

ಪ-.ೇಶದ:; ಉತ=>2?ಾದ ಹ-ಾ/ಾನ/ಾ@>ಯ AಾBಾಂಶ (/ಾEF 2021!ಂದ ಜೂ2 2021)

?ಾHಯ(ಕುI Frequency %

Jದಲಪ.Kಾನ?ಾHಯ6)ೇ$ಶನ WSW 

ಎರಡOೇಪ.Kಾನ?ಾHಯ6)ೇ$ಶನ SW 

Pಾಂತಪ3QRSಗಳT (%) 14.46



&ಂ' %ಾ)*ೈ, %ೊರ-ೆ?ೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂW (ಗುS�?ೆ ಪ.)ೇಶ: 17.37ಎಕXೆ) ಸYೆ$ ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗ0 ?ಾ.ಮ, ಕುಷ45 -ಾಲೂಕು, 6ೊಪ9ಳ [Gೆ\, ಕOಾ$ಟಕ Xಾಜ_

ಗು>25ೆHಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(

ಹ�ೈಸ�ೆ ಂಚ#$, %ೆಂಗಳ(ರು 4

ಸುತು,ವ.ದ 0ಾಯು ಗುಣಮಟ6ದ 789

ಫ��ಾಂಶಗ!ಂದ, ಎ$ಾ% &ೕ�()ಾರ+ಾ ಸ-ಳಗಳ�% PM10, PM2.5, SO2, ಮತು2 NOx 3ೆ ಸಂಬಂ67ದಂ�ೆ

ಸುತು2ವ9ದ 3ಾ!ಯ ಗುಣಮಟ=ವ> 7?7@ ABCಷ= ಪF7ದ ಅನುಮIಸುವ JIಯ�%Kೆ ಎಂದು ಗಮAಸ$ಾLKೆ.

ಸುತು,ವ.ದ ಶಬ< ಮಟ6ಗಳ=

9 &ೕ�()ಾರ+ಾ ಸ-ಳಗಳ�% ಸುತು2ವ9ದ ಶಬMಮಟ=ದ &ೕ�()ಾರ+ೆಯನುN ನOೆಸ$ಾPತು, ಅವ>ಗಳನುN ಸುತು2ವ9ದ

3ಾ!ಯ ಗುಣಮಟ=ದ &ೕ�()ಾರ+ೆ3ೆ ಆRSTಾಡ$ಾLKೆ. &ೕ�()ಾರ+ೆಯ ಫ��ಾಂಶಗಳV JIಯ�%Wೆ.

>ೈ?ಕ ಪ.ಸರ

�ೇ�ನಕ ೆ! "#ಾಗ -04 &ಾಜ( ಅರಣ( – 4.93 ,.-ೕ (.ೈಋತ()



2ಂ4 5ಾ6.ೈ7 Xೊರ�ೆ3ೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂ? (ಗುI23ೆ ಪ]Kೇಶ: 17.37ಎಕ_ೆ) ಸWೆC ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗ: 3ಾ]ಮ, ಕುಷ!= �ಾಲೂಕು, �ೊಪ�ಳ  !ೆ#, ಕ$ಾ%ಟಕ 'ಾಜ)

ಗು���ೆ ಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(

ಹ$ೈಸ'ೆ(ಂಚ+,, -ೆಂಗಳ/ರು 5

ಪ12ಾ�3ತ 5ೈ3ಕ ಪ7ಸರ ಸಂರ89ಾ ಕ1ಮಗಳ;

· ಗ+ ಗು,-.ೆ ಪ01ೇಶದ ಸುತ-ಲೂ ಮತು- 8ಾ9.ೆ ರ8ೆ-ಯ ಉದ=ಕೂ> ದಪ? ಹAರು ಪBCಯನುE ಅGವೃJK

ಪLಸ!ಾಗುವMದು.

· ಖOಜ 8ಾ9.ೆ ರ8ೆ-ಯ ಆವತ%ಕ Oವ%ಹQೆ

· ಖOಜ 8ಾ9.ೆ ರ8ೆ-ಯR# !ೈ# $ಾ&ಂಕ) ಮೂಲಕ OಯSತTಾU OೕರನುE AಂಪLಸುವMದು.

· ಖOಜ 8ಾUಸುವ ಟ0W ಗಳZ ಓವ\ !ೋ] ಆಗುವMದನುE ತ^?ಸಲು OಗJತ ಪ0_ಾಣದR# ,ಾತ./ೋ1

,ಾಡ/ಾಗುತ56ೆ ಮತು- 8ೋ9aೆ ತ^?ಸಲು bಾcಾ%Rd Oಂದ ಮುಚf!ಾಗುತ-1ೆ.

2ಾ<ಾ=ಕ-ಆ?,ಕ ಪ7ಸರ

· 7ಂ8 9ಾ.:ೈ; ಗಳR# gಾವM1ೇ Tಾಸಸhಳ ಅಥTಾ jಾಸU ಭೂS ಇಲ#. mೕಜ$ೆಯR# gಾವM1ೇ ಪMನವ%ಸ,

ಇಲ#.

· ಈ ಗ+.ಾ9aೆ 55 ಜನ9.ೆ $ೇರ ಉ1ೊ)ೕಗವನುE ಒದUಸುತ-1ೆ ಮತು- ಹಲTಾರು ನೂರು ಜನ9.ೆ ಪ'ೋp

ಉ1ೊ)ೕಗವನುE Oೕಡುತ-1ೆ. $ೇರTಾU ಉ1ೊ)ೕಗದR#ರುವ rೆsfನ �ಾನವ ಶ!"ನು$ತ ವಗ'(ೆ* +ೇರುತ".ೆ ಮತು"
ಆ1ಾ 2ತರ3ೆ / ಸಂ6ೆ7ಗಳನು9 ಅನುಸ$ಸುತ".ೆ. ಸ;<ೕಯ ಜನ$?ೆ ಅವರ ಅಹ'Aೆ?ೆ ಅನುಗುಣCಾD ಆದ7Aೆ
FೕಡHಾಗುವIದು.

· �ಂ�  ಾ"#ೈ& ಗJ ಅಗತ7ಗಳನು9 ಪMNೈಸಲು ಅQ"ತRದSTರುವ ಮೂಲ+ೌಕಯ' +ೌಲಭ7ಗಳY +ಾಕZ[Cೆ. 
ಆ.ಾಗೂ7, ಹ\"ರದ ಹ<]ಗಳST ^ೈಮ'ಲ7, ಕು_ಯುವ Fೕ$ನ +ೌಲಭ7, +ಾ$?ೆ ರ+ೆ" ಮುಂAಾದ ^ಾಗ$ಕ 
+ೌಲಭ7ಗಳ ಸು`ಾರ3ೆ?ೆ ಗJ Fವ'ಹ3ೆ Qಇಆb ನ cಾಗCಾD ಪdಯತ9ಗಳನು9 Aೆ?ೆದು(ೊಳY]ತ".ೆ.

ಪ�ಸರ ೕ"#$ಾರ&ೆ (ಾಯ*ಕ,ಮ

ಗJ ವ7ವ+ಾ;ಪಕರ FಯಂತdಣದST ಗJಯST ಪ$ಸರ Fವ'ಹ3ಾ(ೋಶ (ಇಎಂQ) +ಾ;fಸHಾಗುವIದು. ಪ$ಸರ
Fವ'ಹ3ಾ gೇತdದST Fಯhತ ಮತು" ಆವತ'ಕ gೇತdದST +ಾಕಷು[ ಅಹ'Aೆ ಮತು" ಅನುಭವ jೊಂkರುವ ಪ$ಸರ
ಅl(ಾ$ ಇಎಂQ?ೆ ^ೇತೃತRವnಸST.ಾoNೆ. ಸುತು"ವ$ದ ?ಾ<ಯ ಗುಣಮಟ[, ಅಂತಜ'ಲಆಳ, Fೕ$ನ ಗುಣಮಟ[, 
ಸುತು"ವ$ದ ಶಬo ಮಟ[ಗಳY, ಮJrನ ಗುಣಮಟ[, 'ಎ)ಆ+ ಚಟುವ01ೆಗಳ4 ಇAಾ7kಗಳ ಪ$ಸರ sೕSRtಾರ3ೆಯನು9
MOEF �ಾನ7Aೆ ಪuೆದ ಏwೆFxಗಳ ಮೂಲಕ (ೈ?ೊಳ]HಾಗುವIದು ಮತು" ವರkಗಳನು9 MoEF & CC ಯ (ೆಎy fQz
/ {ಾd.ೇ|ಕ ಕtೇ$?ೆ ಸSTಸHಾಗುತ".ೆ.

ಅ�ಾಯದ ೌಲ#  ಾಪನಮತು) ದುರಂತ ,ವ.ಹ0ಾ1ೕಜ4ೆ

�ಂ�  ಾ"#ೈ& ಗJ?ಾ$(ೆ }ೕಜ^ೆಯSTನ ಅ{ಾಯದ �ೌಲ7 �ಾಪನವI ಇ<wಾ$ನ Cೈಫಲ7, ಎ� ಇಎಂಎಂನ
ಚಲ^ೆ, sೕHೆ� Fೕ$Fಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಪdCಾಹ, ಧೂ<ನ ಅ{ಾಯಗಳY, 5ೕ7ೆ8 ಜನ;ೇಟ+ ಗಳ ಬಳ(ೆ?ೆ



�ಂ�  ಾ"#ೈ& jೊರAೆ?ೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂf (ಗು\"?ೆ ಪd.ೇಶ: 17.37 ಎಕNೆ) ಸCೆ' ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗ8 ?ಾdಮ, ಕುಷAB Aಾಲೂಕು, 1ೊಪEಳ �HೆT, ಕ^ಾ'ಟಕ Nಾಜ7

ಗು7)8ೆ9ಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(

ಹ�ೈಸ�ೆ ಂಚ#$, %ೆಂಗಳ(ರು 6

ಸಂಬಂ��ದ ಅ!ಾಯಗಳ& ಮತು* +ೆಳ-ೆಂಚುಗಳ ಪ01ಾಹ ಮತು* ಅದ+ೆ3 ಅನುಗುಣ1ಾ6 ಉಪ ಶಮನ ಕ0ಮಗಳನು:
ಇಐಎ / ಇಎಂ> ವರAಯBC ಸೂEಸFಾ6Gೆ.

+ೕಜ�ೆಯ /ಾಭಗಳ2

�ಂ�  ಾ"#ೈ& HೕಜKೆಯು LೆಚುMವN ಉGೊOೕPಾವ+ಾಶಗಳನು: ಸೃRSಸುತ*Gೆ ಮತು* ಇದು ಅಂTಮ1ಾ6
ಹT*ರದ ಹUVಗಳ ಜನರ Wೕವನ ಮಟSದBC ಸುYಾರZೆPೆ +ಾರಣ1ಾಗುತ*Gೆ. ಈ �ಇಆ] 'ೕ) ೆ ಅನುಗುಣ1ಾ6, 

*"ೕ. +ೆ"ೕ,� ಕು/ಾ0.ಈ +ೆಳ6ನ ^ೇತ0ಗಳBC ಸಮುGಾಯ ಕFಾOಣ ಚಟುವ_+ೆಗಳನು: ನ`ೆಸBGಾabೆ:

· ಸಮುGಾಯದ ಅcವೃAd
· efಣ
· ಆbೋಗO ರfZೆ
· ಒಳಚರಂh ಮತು* KೈಮjಲO
· ರlೆ*ಗಳ&

ವಷj+ೆ3 412 ಲf ರೂಗಳನು: ಹT*ರದ ಹUVಗಳBC lಾoಾWಕ-ಆpjಕ ಕFಾOಣ ಚಟುವ_+ೆಗಳ ಅನುqಾrನ+ೆ3
ಮರುಕUಸುವ 1ೆಚM1ಾ6 ಬಳಸFಾಗುತ*Gೆ.

ಪ4ಸರ 5ವ$ಹ7ಾ +ೕಜ�ೆ

HೕಜKೆಯ ಬಂಡ1ಾಳ 1ೆಚM ಅಂGಾಜು. ರೂ. 412 ಲf ರೂಗಳ& ಪNಸರ ರfZೆ t0uಾ HೕಜKೆ ಅನುqಾrನ+ೆ3
41.19 ಲf ರೂಗಳ& ಬಂಡ1ಾಳ 1ೆಚM1ಾ6 ಮತು* ಮರು1ೆಚM1ಾ6 1ಾRjಕ ರೂ 63.50 ಲfಗಳ&.

8ೕ9ಾ$ನ

*"ೕ. +ೆ"ೕ,� ಕು/ಾ0 �ಂ�  ಾ"#ೈ& HೕಜKೆಯು, ಹT*ರದ Pಾ0ಮಗಳ ಅcವೃAdPೆ ಅನುಕೂಲ1ಾಗBGೆ.
ಸುತ*ಮುತ*Bನ ಪNಸರದ vೕFೆ ಪNZಾಮಗಳನು: ತ>wಸಲು ಧೂಳ& Lೊರ ಸೂಸುy+ೆ, ಶಬa, vೕFೆz ಹೂಳ&
{ೆPೆಯುy+ೆ ಮುಂ{ಾದ +ೆಲವ| ಪNಸರ ಅಂಶಗಳನು: ಅನುಮTಸುವ }TಯBC ~ಯಂT0ಸ -ೇ+ಾಗುತ*Gೆ. ಅಗತO
oಾBನO ~ಯಂತ0ಣ lಾಧನಗ�ಾದ ~ೕರು Eಮುtಸುವ|ದು, Kೆಡು{ೋಪ|, 1ೈಯt*ಕ ರfZಾ lಾಧನಗಳ& ಇ{ಾOAಗಳ&
HೕಜKೆಯBC ~ಯ}ತ ಅ�ಾOಸವನು: ರೂ>ಸುತ*1ೆ. ಪ0Gೇಶದ ಪNಸರ ಮತು* lಾoಾWಕ-ಆpjಕ ಪNಸರದ
vೕBನ ಪNZಾಮಗಳನು: ~ಯಂT0ಸಲು / ಕhv oಾಡಲು LೆಚುMವN oಾBನO ~ಯಂತ0ಣ ಕ0ಮಗಳ& ಮತು* ಪNಸರ
ಸಂರfZಾ ಕ0ಮಗಳನು: ಅಳವhಸFಾಗುವ|ದು. ದಟS1ಾದ ಹ�ರು ಪ_Sಯ ಅcವೃAd ಮತು* +ಾ�N ಗುT*Pೆ
ಪ0GೇಶGೊಳPೆ ಮತು* lಾNPೆ ರlೆ*ಯ ಉದaಕೂ3 {ೋಟ, +ಾ�N ಬU ಮ�ೆ~ೕರು +ೊಯುC ಅಳವh�+ೊಳ&Vವ|ದು



�ಂ�  ಾ"#ೈ& Lೊರ{ೆPೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂ> (ಗುT*Pೆ ಪ0Gೇಶ: 17.37 ಎಕbೆ) ಸ1ೆj ನಂ.
33/2, 33/3, 33/4  ಬಂಡರಗ� �ಾ�ಮ, ಕುಷ#$  ಾಲೂಕು, %ೊಪ)ಳ %&ೆ(, ಕ)ಾ*ಟಕ ,ಾಜ.

ಗು���ೆ ಾರ: ��ೕ.  ೆ�ೕ"# ಕು&ಾ(
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ಮುಂ ಾದ ಕ�ಮಗಳನು4 5ಾ6�ೆ ತರ&ಾಗುವ:ದು. ;ಾ<6 =ವ*ಹ?ೆಯು ಅಳವBC;ೊಳDಲು ಉFೆGೕICರುವ +ಎ-ಆ/

ಕ0ಮಗಳ2 ಹJKರದ ಹLDಗಳ MಾNಾ%ಕ, ಆP*ಕ CQJಯನು4 ಸುSಾ6ಸುತKFೆ.

3ಂ4 5ಾ07ೈ9 ;ಾ<6ಯ ಒUಾV,ೆ ಪ6?ಾಮಗಳX ಸ;ಾ,ಾತYಕZಾ[ರುತKZೆ ಮತುK ಹJKರದ ಹLDಗಳ MಾNಾ%ಕ-

ಆP*ಕ \ೆಳವ]�ೆ�ೆ ;ಾರಣZಾಗುತKFೆ.


