ಹ�ನ�� ಮರ� ಗ���� �� ಕ್ ��� - 5 �ರ��ಯ� �� ಫ್� ಇಐಎ /
ಇಎಂ� (��� � ಪ� �ಶ: 13-00 ಎಕ�) ಇ� ಸ�� ��� 173 (P), ಹ�ನ��
�� ಮ, ����� ರ್ ��� �, ಹ�� ��� , ಕ��ಟಕ �ಜ� .

� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
�ಯ�ಗತ ��ಂಶ

�ೕ��

MoEF ಅ�ಸೂಚ�ೆ S.O. 14-09-2006ರ ��ಾಂಕ 1533(ಇ) ಪ��ಾರ ಪ�ಸರ ಅನುಮ��ಾ� ಇಐಎ ವರ�ಯನು�
�ದ�ಪ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �. ಎ���ಐ�ಎಲ್ - ಎನ್ಎಂಆರ್ (�ೆ�) �ಾ�ಾನ� ಮರಳ� �ೊರ�ೆ�ೆಯಲು �ಒಆ�ೆ�
ಅ�� ಸ���ದರು. ಗು���ೆ ಪ��ೇಶ �ೊಂ�ರುವ 13-00 ಎಕ�ೆ ಪ��ೇಶ ಸ�ೆ� ಸಂ�ೆ� 173 (P) ಹ�ಾನ�� �ಾ�ಮ,
�ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರ್ �ಾಲೂ�ಕು, ಹ�ೇ� ��ೆ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ���ೆ.
13 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2018 ಮತು� 11 ��ೆಂಬರ್ 2018ರ �ಾನ� ಎನ್�� ಆ�ೇಶದ ಪ��ಾರ ಪ��ಾ��ತ �ೕಜ�ೆಯು 5
�ೆ�ೆ�ೕರ್�ಂತ �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ��ರುವ�ದ�ಂದ ಇದನು� “�1” ವಗ��ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮದ
�ೌಲ��ಾಪನ (ಇಐಎ) ವರ�ಯನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ಯಮಗಳ (�ೊಆರ್) �ಣ�ಯ�ಾ�� �ೆಎಸ್ಇಎ�
08 ಜನವ� 2021ರಂದು ನ�ೆದ 254�ೇ ಎಸ್ಇಎ� ಸ�ೆಯ�� ಪ��ಾ��ತ �ೕಜ�ೆ�ಾ� ಪ�ವ� ಪ�ಸರ ಅನುಮ�
�ೕಡುವ ಅ��ಯನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇಐಎ ವರ� ಮತು� ಪ�ಸರ �ವ�ಹ�ಾ �ೕಜ�ೆ ತ�ಾ�ಸಲು ಮತು�
�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸಲು ಸ�� ���ಷ� ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ಯಮಗಳನು� (�ೕಒಆರ್) ಸೂ���ೆ.
�ೕಜ�ೆಯ ಸ�ಳ
13-00 ಎಕ�ೆ ���ೕಣ�ದ ಗ��ಾ��ೆ ಪ��ೇಶವನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಾನ� ಮರಳ� ಗ� ಗು���ೆಯು, ಸ�ೆ� ಸಂ�ೆ� 173
(P) ಹ�ಾನ�� �ಾ�ಮ, �ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರ್ �ಾಲೂ�ಕು, ಹ�ೇ� ��ೆ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ���ೆ.
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�� ಮ, ����� ರ್ ��� �, ಹ�� ��� , ಕ��ಟಕ �ಜ� .

� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
�ೇಬಲ್ 1: ���ೆಕ್� ನ ಸಂ�ಪ� �ವರ�ೆ
ಕ� ಮ

�ವರ�ೆ

���

1.

ಅ�ಾಂಶ �ೇ�ಾಂಶ

�ವರಗಳ�
Corner Point No
BP-A

Latitude

Longitude

N 14° 46’ 28.25”

E 75° 43’ 12.43”

BP-B

N 14° 46’ 24.36”

E 75° 43’ 15.05”

BP-C

N 14° 46’ 21.63”

E 75° 43’ 17.05”

BP-D

N 14° 46’ 18.06”

E 75° 43’ 18.94”

BP-E

N 14° 46’ 15.74”

E 75° 43’ 19.94”

BP-F

N 14° 46’ 14.00”

E 75° 43’ 17.00”

BP-G

N 14° 46’ 15.80”

E 75° 43’ 16.31”

BP-H

N 14° 46’ 18.06”

E 75° 43’ 14.78”

BP-I

N 14° 46’ 21.06”

E 75° 43’ 12.90”

BP-J

N 14° 46’ 25.04”

E 75° 43’ 09.51”

WGS – 84 DATUM
2.
3.

�ೕಜ�ೆಯ ಎತ�ರ AMSL

ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ೕಜ�ಾ ಸ�ಳದ�� ಭೂ

513 MSL (ಕ�� ಎತ�ರ) �ಂದ 516 MSL (ಅತು�ನ�ತ ಎತ�ರ)
ಭೂ ಬಳ�ೆಯ ಪ��ಾರ

ಬಳ�ೆ

ಪ�ಸು�ತ ಭೂ

5 ವಷ�ಗಳ

ಬಳ�ೆ

ನಂತರ

(Ha
ಪ��ೇಶ)

(Ha ಪ��ೇಶ)

ಗ��ಾ��ೆ�ಾ� ಪ��ೇಶ

--

3.139

ಓವರ್ಬಡ�ನ್ ಡಂಪ್

--

2.122

ಪ��ೇಶವನು� ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲ�

5.260

--

ಒಟು�

5.260

5.260

/ಅರ��ೕಕರಣ / ಹ�ರು �ೆಲ್�

4.

ಹ��ರದ ರ�ೆ��ಾಗ�

�ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ�� ಎನ್ಎಚ್ 48 – 20.80 �.�ೕ. (ಎಸ್ಡಬೂ��)
(ಹ�ೇ��ಂದ �ಾವ�ಾಗ�ೆ ರ�ೆ�)
�ಾಜ� �ೆ�ಾ�� ಎಸ್ಎಚ್ 2 – 5.60 �.�ೕ (ಎನ್ಡಬೂ��)
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�� ಮ, ����� ರ್ ��� �, ಹ�� ��� , ಕ��ಟಕ �ಜ� .

� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
ಕ� ಮ

�ವರ�ೆ

���

�ವರಗಳ�
(�ೊ�ಾಲು�ಂದ ಗುಟ�ಲ್ ರ�ೆ�)

5.

ಹ��ರದ �ೈ�ೆ� ��ಾ�ಣ

�ೇವರಗುದ� �ೈ�ೆ� ��ಾ�ಣ ~ 19.40 �.�ೕ, (ಎಸ್ಡಬೂ��).

ಹ��ರದ �ೈ�ೆ� �ಾಗ�

�ೇವರಗುದ� �ೈ�ೆ� ��ಾ�ಣ ~ 19.40 �.�ೕ, (ಎಸ್ಡಬೂ��).

7.

ಹ��ರದ ಏರ್ �ೕಟ್�

ಸು�ಾರು 94.20 �.�ೕ ದೂರದ��ರುವ ಹುಬ��� ಏ�ೕ�ಟ್�

8.

ಹ��ರದ �ಾ�ಮ / ಪ�ಮುಖ ಪಟ�ಣ

ಹ�ಾನ�� �ಾ�ಮ - 3.50 �.�ೕ (ಎಸ್)

9.

�ೆಟ�ಗಳ� / ಕ��ೆಗಳ�

10 �.�ೕ �ಾ���ಯ�� �ಾವ��ೇ ಪ�ಮುಖ �ೆಟ�ಗಳ� ಮತು�

10.

ಪ�ಸರ ಸೂಕಷ್� ವಲಯ

�ಾ�ೆ�ೆನು�ರು �ಾ�ಕ್ - 1 ಇಎ�ೆ�ಡ್ - 5.59 �.�ೕ (ಎಸ್)
10 �.�ೕ �ಾ���ಯ�� �ಾವ��ೇ ಸಂರ�ತ �ಾಡುಗಳ� ಇಲ�

12.

�ಾ����ದ / ಸಂರ�ತ �ಾಡುಗಳ�
ಐ���ಕ / ಪ� �� ಸ� ಳಗ�

6.

11.

13.
14.

(ಎನ್ಡಬೂ��).
�ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರ್ - 18.90 �.�ೕ.
ಕ��ೆಗ�ಲ�

5 �.�ೕ �ಾ���ಯ�� �ಾವ��ೇ ಪ�ಮುಖ ಐ��ಾ�ಕ / ಪ��ಾ�
ಸ�ಳಗಳ� ಇಲ�

ಹ�� ರದ ����ಗ�

10 �.�ೕ �ಾ���ಯ�� �ಾವ��ೇ ಸಂರ�ತ �ಾಡುಗಳ� ಇಲ�

ಹ��ರದ ಜಲಮೂಲಗಳ�

ಇದು ನ� ಮರಳ� ಗ��ಾ��ೆ �ೕಜ�ೆ. �ೈಟ್ ಹ�ಾನ�� �ವರ್
�ೆಡ್ನ���ೆ

�ೕಜ� �ವರ�ೆ

ಗ��ಾ��ೆಯ ��ಾನ
ಪ��ೇಶವನು� �ವ��ಸಲು ಮುಕ� ಎರಕ�ೊಯ� ��ಾನವನು� ಅಳವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅಂ��ಂದ, ಐದು ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ
�ಾ��ಕ ಉ�ಾ�ದ�ೆಯು ಸು�ಾರು 54,000 ಟನ�ಳ�; �ೕಜ�ಾ ಅವ�ಯ�� ಓಪನ್ ಎರಕ�ೊಯ� ��ಾನವನು�
ಅನುಸ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
ಗ� ��ೕ�ತ �ೕವನ
ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಗ� �ೕವನವ� 5 ವಷ� ಅಥ�ಾ �ೕಸಲು �ಾ��ಾಗುವವ�ೆ�ೆ.
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� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
ಪ�ಕಲ��ಾ ಗ� �ೕಜ�ೆ
5 ವಷ�ಗಳ �ೕಜ�ೆ ಅವ��ೆ �ಾ��ಕ 54,000 ಟನ್ ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಾಮಥ���ಾ� �ಾ�ಾನ� ಮರ�ನ ��ೇಪಗಳ
ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಆದ��ಂದ �ೕಸಲು �ಾ��ಾಗುವವ�ೆಗೂ ಇಚ್ ��ೕ�ತ �ೕವನ ಇರುತ��ೆ.
�ಾ�ಜ� ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಮತು� ��ೇ�ಾ�
�ಾ�ಜ�/ಖ�ಜ �ರಸ��ಸುವ ಸಂಸ�ರ�ಾ �ಾಧ��ೆಗಳನು� �ೕಜ�ಾ ಅವ�ಯ�� ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�ಲ�. ಉ�ೆ�ೕ�ತ
ನಂತರದ �ಾ�� ಅವ�ಯ�� ಡಂ�ಂಗ್ �ಾಡುವ ಪ��ಾ�ಪ�ಲ�, ಮತು� ಏಕ�ಾ�ೕನ �ಾ�����ಂಗ್ ಅನು� ಪ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ.

�ೕ�ನ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಮತು� ಮೂಲ
�ೕಜ�ೆ�ೆ ಒಟು� �ೕ�ನ ಅವಶ�ಕ�ೆ 3.1 �ೆಎಲ್� ಆ�ರುತ��ೆ, ಹ��ರದ �ೋರ್ �ಾ� /�ಾ�ಂಕರ್ಗ�ಂದ �ೕರನು�

ಖ�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ�ವನು� ಪ��ೈಸ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಾನವಶ�� ಅವಶ�ಕ�ೆ

ಈ ಗ� 13 ಜನ��ೆ �ೇರ ಉ�ೊ�ೕಗವನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಹಲ�ಾರು 26 ಜನ��ೆ ಪ�ೋಕಷ್ ಉ�ೊ�ೕಗವನು�

�ೕಡುತ��ೆ. �ೇರ�ಾ� ಉ�ೊ�ೕಗದ��ರುವ �ಾನವಶ��ಯು ನು�ತ ವಗ��ೆ� �ೇರುತ��ೆ. ಸ��ೕಯ ಜನ��ೆ ಅವರ ಅಹ��ೆ�ೆ
ಅನುಗುಣ�ಾ� ಆದ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.
�ೈಟ್ ಮೂಲ�ೌಕಯ�
ಗ� ತನ��ೇ ಆದ ಕ�ೇ� ಆವರಣ, �ಾ�ಂ�ೕನ್, ಪ�ಥಮ ���ಾ� �ೇಂದ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. ಗ� ಕ�ೇ� �ೈರ್�ೆಸ್
ಮತು� ದೂರ�ಾ�, ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ ಮತು� ಸಂವಹನ�ಾ�� ಇ-�ೕಲ್ �ೌಲಭ�ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಉತ�ಮ ಸಂಪಕ� �ೊಂ��ೆ. ಗ�
ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ ��ೇ� ಮತು� �ಯ�ತ �ವ�ಹ�ೆಯನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾ�ಾ��ಾರವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ.
ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಸ���ೇಶ
�ೇ�ೆ�ೖನ್ ಪ�ಸರ ಅಧ�ಯನಗಳ�
ಹ�ಾ�ಾನ ಮತು� ಸುತು�ವ�ದ �ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�
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� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
�ೈಟ��� ಉತ����ಾದ ಹ�ಾ�ಾನ �ಾ��ಯ �ಾ�ಾಂಶ (ಜನವ� 2020 �ಂದ ��ೆಂಬರ್ 2020)
�ಾಪ�ಾನ (°C)

40.4 to 14.4°C

�ಾ�ಯ �ಕು�

74% to 22%

�ಾಂತ �ಾ� %

W

11.15%

�ಾ�ೇಕಷ್ ಆದ���ೆ (%)

ಸುತು�ವ�ದ �ಾಯು ಗುಣಮಟ�ದ ���
ಫ��ಾಂಶಗ�ಂದ, ಎ�ಾ� �ಾ�ಟ�ಂಗ್ ಸ�ಳಗಳ��ನ PM10, PM2.5, SO2, ಮತು� NOx�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸುತು�ವ�ದ
�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ವ� ���� ���ಷ�ಪ��ದ ಅನುಮ�ಸುವ ��ಯ���ೆ ಎಂದು ಗಮ�ಸ�ಾ��ೆ.
ಸುತು�ವ�ದ ಶಬ� ಮಟ�ಗಳ�
9 �ಾ�ಟ�ಂಗ್ ಸ�ಳಗಳ�� ಸುತು�ವ�ದ ಶಬ� ಮಟ�ದ �ೕ���ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸ�ಾ�ತು, ಅವ�ಗಳನು� ಸುತು�ವ�ದ
�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ �ೕ���ಾರ�ೆ�ೆ ಆ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ. �ೕ���ಾರ�ೆಯ ಫ��ಾಂಶಗಳ� ��ಯ���ೆ.
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� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
�ೈ�ಕ ಪ�ಸರ
10 �.�ೕ �ಾ���ಯ�� �ಾ��ೕಯ ಉ�ಾ�ನ, ವನ��ೕ� ಅಭ�ಾರಣ� ಮತು� �ೕವ�ೋಳ �ೕಸಲು ಇಲ�.
ಪ��ಾ��ತ �ೈ�ಕ ಪ�ಸರ ಸಂರಕಷ್�ಾ ಕ�ಮಗಳ�
•

ಗ�

ಗು���ೆ

ಪ��ೇಶದ

ಸುತ�ಲೂ

ಮತು�

�ಾ��ೆ

ರ�ೆ�ಯ

ಉದ�ಕೂ�

ದಪ�

ಹ�ರು

ಪ��ಯನು�

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
•

ಖ�ಜ �ಾ��ೆ ರ�ೆ�ಯ ಆವತ�ಕ �ವ�ಹ�ೆ

•

ಖ�ಜ �ಾ��ೆ ರ�ೆ�ಯ�� ��ೈಲ್ �ಾ�ಂಕರ್ ಮೂಲಕ �ಯ�ತ�ಾ� �ೕರನು� �ಂಪ�ಸುವ�ದು

•

ಖ�ಜ �ಾ�ಸುವ ಟ�ಕ್ಗಳ� ಓವರ್�ೋಡ್ ಆಗುವ�ದನು� ತ��ಸಲು �ಗ�ತ ಪ��ಾಣದ�� �ಾತ� �ೋಡ್
�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ೋ��ೆ ತ��ಸಲು �ಾ�ಾ��ನ್�ಂದ ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ಪ�ಸರ
•

�ೈಸ��ಕ ಮರಳ� �ಾವ��ೇ �ಾಸಸ�ಳ ಅಥ�ಾ ಪ�ಾ� ಭೂ� ಇಲ�. �ೕಜ�ೆಯ�� �ಾವ��ೇ ಪ�ನವ�ಸ�
ಇಲ�.

•

ಈ ಗ� 13 ಜನ��ೆ �ೇರ ಉ�ೊ�ೕಗವನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಹಲ�ಾರು 26 ಜನ��ೆ ಪ�ೋಕಷ್
ಉ�ೊ�ೕಗವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ೇರ�ಾ� ಉ�ೊ�ೕಗದ��ರುವ �ೆ��ನ �ಾನವಶ�� ನು�ತ ವಗ��ೆ� �ೇರುತ��ೆ
ಮತು� ಆ�ಾ �ತರ�ೆ / ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ. ಸ��ೕಯ ಜನ��ೆ ಅವರ ಅಹ��ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�
ಆದ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

•

�ೈಸ��ಕ ಮರಳ� ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಮೂಲ�ೌಕಯ� �ೌಲಭ�ಗಳ� �ಾಕ���ೆ.
ಆ�ಾಗೂ�, ಹ��ರದ ಹ��ಗಳ�� �ೈಮ�ಲ�, ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೌಲಭ�, �ಾ��ೆ ರ�ೆ� ಮುಂ�ಾದ �ಾಗ�ಕ
�ೌಲಭ�ಗಳ ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ ಗ� �ವ�ಹ�ೆ �ಇಆರ್ನ �ಾಗ�ಾ� ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

ಪ�ಸರ �ಾ�ಟ�ಂಗ್ ��ೕ�ಾ�ಂ
ಗ� ವ�ವ�ಾ�ಪಕರ �ಯಂತ�ಣದ�� ಗ�ಯ�� ಪ�ಸರ �ವ�ಹ�ಾ �ೋಶ (ಇಎಂ�) �ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಪ�ಸರ
�ವ�ಹ�ಾ �ೇತ�ದ�� �ಯ�ತ ಮತು� ಆವತ�ಕ �ೇತ�ದ�� �ಾಕಷು� ಅಹ��ೆ ಮತು� ಅನುಭವ �ೊಂ�ರುವ ಪ�ಸರ
ಅ��ಾ� ಇಎಂ��ೆ �ೇತೃತ� ವ�ಸ��ಾ��ೆ. ಸುತು�ವ�ದ �ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�, ಅಂತಜ�ಲ ಆಳ, �ೕ�ನ ಗುಣಮಟ�,
ಸುತು�ವ�ದ ಶಬ� ಮಟ�ಗಳ�, ಮ��ನ ಗುಣಮಟ�, �ಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳ ಪ�ಸರ �ೕ���ಾರ�ೆಯನು�
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ಹ�ನ�� ಮರ� ಗ���� �� ಕ್ ��� - 5 �ರ��ಯ� �� ಫ್� ಇಐಎ /
ಇಎಂ� (��� � ಪ� �ಶ: 13-00 ಎಕ�) ಇ� ಸ�� ��� 173 (P), ಹ�ನ��
�� ಮ, ����� ರ್ ��� �, ಹ�� ��� , ಕ��ಟಕ �ಜ� .

� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
MOEF �ಾನ��ೆ ಪ�ೆದ ಏ�ೆ��ಗಳ ಮೂಲಕ �ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು ಮತು� ವರ�ಗಳನು� MoEF & CC ಯ �ೆಎಸ್��� /
�ಾ��ೇ�ಕ ಕ�ೇ��ೆ ಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಸ್� ಅ�ೆ�ೆ�ಂಟ್ ಮತು� ��ಾಸ�ರ್ �ಾ��ೇ�ೆ�ಂಟ್ �ಾ��ನ್
�ೈಸ��ಕ ಮರಳ� ಗ��ಾ��ೆ �ೕಜ�ೆಯ��ನ ಅ�ಾಯದ �ೌಲ��ಾಪನವ� ಇ��ಾ�ನ �ೈಫಲ�, ಎಚ್ಇಎಂಎಂನ
ಚಲ�ೆ, �ೕ�ೆ� �ೕ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಹ, ಧೂ�ನ ಅ�ಾಯಗಳ�, �ೕ�ೆಲ್ ಜನ�ೇಟರ್ �ೆಟ್ಗಳ ಬಳ�ೆ�ೆ
ಸಂಬಂ��ದ ಅ�ಾಯಗಳ� ಮತು� �ೆಳ �ೆಂಚುಗಳ ಪ��ಾಹ ಮತು� ಅದ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಉಪಶಮನ ಕ�ಮಗಳನು�
ಇಐಎ / ಇಎಂ� ವರ�ಯ�� ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.
�ೕಜ�ೆಯ �ಾಭಗಳ�
�ೈಸ��ಕ ಮರಳ� �ೖ�ಂಗ್ �ೕಜ�ೆಯು �ೆಚು�ವ� ಉ�ೊ�ೕ�ಾವ�ಾಶಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದು
ಅಂ�ಮ�ಾ� ಹ��ರದ ಹ��ಗಳ ಜನರ �ೕವನಮಟ�ದ�� ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ಇಆರ್ �ೕ��ೆ
ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ೕ. �ೇ ಪ��ಾಶ್ �ತ�ಲ್, ಈ �ೆಳ�ನ �ೇತ�ಗಳ�� ಸಮು�ಾಯ ಕ�ಾ�ಣ ಚಟುವ��ೆಗಳನು�
ನ�ೆಸ��ಾ��ೆ.
•

ಸಮು�ಾಯದ ಅ�ವೃ��

•

�ಕಷ್ಣ

•

ಆ�ೋಗ� ರಕಷ್�ೆ

•

ಒಳಚರಂ� ಮತು� �ೈಮ�ಲ�

•

ರ�ೆ�ಗಳ�

ವಷ��ೆ� ರೂ. 0.5 ಲಕಷ್ ಹ��ರದ ಹ��ಗಳ�� �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ಕ�ಾ�ಣ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ಮರುಕ�ಸುವ
�ೆಚ��ಾ�

ಎ���ಾ�ೆ�ಂಟಲ್ �ಾ��ೇ�ೆ�ಂಟ್ �ಾ��ನ್
�ೕಜ�ೆಯ ಬಂಡ�ಾಳ �ೆಚ� ಅಂ�ಾಜು. ರೂ. 125 ಲಕಷ್/-. ಪ�ಸರ ರಕಷ್�ೆ ���ಾ �ೕಜ�ೆ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ರೂ. 18.07
ಲಕಷ್ ಬಂಡ�ಾಳ �ೆಚ��ಾ� ಮತು� ಮರು�ೆಚ��ಾ� �ಾ��ಕ ರೂ 12.82 ಲಕಷ್.
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ಹ�ನ�� ಮರ� ಗ���� �� ಕ್ ��� - 5 �ರ��ಯ� �� ಫ್� ಇಐಎ /
ಇಎಂ� (��� � ಪ� �ಶ: 13-00 ಎಕ�) ಇ� ಸ�� ��� 173 (P), ಹ�ನ��
�� ಮ, ����� ರ್ ��� �, ಹ�� ��� , ಕ��ಟಕ �ಜ� .

� �� �� ರ : �. ಎಸ್��ಐ�ಎಲ್ – ಆರ್ ಎಮ್ ಎನ್ (�ೆ�)
�ೕ�ಾ�ನ
�. ಎ���ಐ�ಎಲ್ - ಎನ್ಎಂಆರ್ (�ೆ�) �ಾ�ಾನ� ಮರಳ� �ಾ�� �ೕಜ�ೆ ಹ��ರದ �ಾ�ಮಗಳ ಅ�ವೃ���ೆ
ಅನುಕೂಲ�ಾಗ��ೆ.

ಸುತ�ಮುತ��ನ

ಪ�ಸರದ

�ೕ�ೆ

ಉಂ�ಾಗುವ

ಪ��ಾಮಗಳನು�

ತ��ಸಲು

ಧೂ�ನ

�ೊರಸೂಸು��ೆ, ಶಬ�, �ೕ�ೆ� ರನ್-ಆಫ್�ಂದ ��ೆ�ೕಶನ್ ಮುಂ�ಾದ �ೆಲವ� ಪ�ಸರ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಮ�ಸುವ
��ಯ�� �ಯಂ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಗತ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ �ಾಧನಗ�ಾದ �ೕರು �ಮು�ಸುವ�ದು, �ೋಟ,
�ೈಯ��ಕ ರಕಷ್�ಾ �ಾಧನಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳ� �ೕಜ�ೆಯ�� �ಯ�ತ ಅ�ಾ�ಸವನು� ರೂ�ಸುತ��ೆ. ಪ��ೇಶದ ಪ�ಸರ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ಪ�ಸರದ �ೕ�ನ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ಯಂ��ಸಲು / ಕ�� �ಾಡಲು �ೆಚು�ವ� �ಾ�ನ�
�ಯಂತ�ಣ ಕ�ಮಗಳ� ಮತು� ಪ�ಸರ ಸಂರಕಷ್�ಾ ಕ�ಮಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ದಟ��ಾದ ಹ�ರು ಪ��ಯ
ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ಾ�� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಮತು� �ಾ��ೆ ರ�ೆ�ಯ ಉದ�ಕೂ� �ೋಟ, �ಾ��ಯ�� ಮ�ೆ�ೕರು �ೊಯು�
ಅಳವ���ೊಳ��ವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಕ�ಮಗಳನು� �ಾ��ೆ ತರ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�� �ವ�ಹ�ೆಯು ಅಳವ���ೊಳ�ಲು
ಉ�ೆ�ೕ��ರುವ �ಎಸ್ಆರ್ ಕ�ಮಗಳ� ಹ��ರದ ಹ��ಗಳ �ಾ�ಾ�ಕ, ಆ��ಕ ���ಯನು� ಸು�ಾ�ಸುತ��ೆ.
�ೈಸ��ಕ ಮರಳ� ಗ� ಒ�ಾ��ೆ ಪ��ಾಮಗಳ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಹ��ರದ ಹ��ಗಳ �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ
�ೆಳವ��ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.
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