
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂವ 

 
1.1 ರಿಚರ್ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿತ ಸರಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವವು (ಯೋಜನಾ ಷಥ ಳ) ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ  ಉತಾ ಮ 

ಸಂಪ್ರ್ಕನ್ನು  ಹೆಂದಿರುವುದರಿೆಂದ, ಷಣ್ಣ , ಮಧ್ಯ ಮ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಾಣಿಜಯ  

ಮತ್ತಾ  (ರ್ಚೇರಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಲಾ ಟ ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಗೆ 

ರ್ನಾಕಟರ್ ರಾಜಯ  ಪ್ರಿಷರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಅೆಂದಾಜೋರ್ರಣಾ ಪ್ಲರ ಧಿಕಾರ ದಿೆಂದ ಪ್ರಿಷರ ಅನ್ನಮತಿ 

ಪ್ತರ ದ ಅಗತಯ ವಿರುತಾ ದೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ರ ಪ್ರ ಕಾರ (ಮತ್ತಾ  ಅದರ 

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳು) ಯೋಜನೆ / ಚಟುಟಿಕೆ 7 (ಸಿ) ಮತ್ತಾ  ಗಕ- 'ಬಿ' ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಬರುತಾ ದೆ 

(ರ್ನಿಶಠ  ೆಂದು ಗಕ ಬಿ ಉದಯ ಮ ಳಗೆಂಡು ಮತ್ತಾ  ವಿಸಿಾ ೋಣ್ಕ <500 ಹೆಕೆಟ ೋರ್ (ಹೆ). ಪ್ರಿಷರ 

ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ತರ  ಪ್ಡೆಯಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ತಮಮ  ಪ್ರಿಷರ ಷಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ರಾಮ ಕಿ ಎನಿೀ ರೋ 

ಷವಿೋಕಷಸ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ ಇಎಸ್ ಪಿಎಲ್) ಅನ್ನು  ನೇಮಿಸಿಕೆಂಡಿದೆ. ಈ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಉಲ್ಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  (ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನು ) ಪ್ಡೆಯಲು 

ಎಸ್ ಇಐಎಎಗೆ ಆನ ಲೈನ ಫಾಮಕ-1 ಅಜಕಯನ್ನು  ಷಲ್ಲಾ ಷಯಿತ್ತ. 

 

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ನ್ನು  ಆಕಟ ಬರ್ 20 ಮತ್ತಾ  21, 2020 ರಂದು 246 ನೇ ಷಭೆಯಲ್ಲಾ   

ತಜ್ಞರ ಅೆಂದಾಜೋರ್ರಣಾ ಷಮಿತಿ (ಇಎಸಿ) ಮೆಂದೆ ಇರಿಷಯಿತ್ತ. ಷಮಿತಿಯು ಈ 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ನ್ನು  ಗಕ - ಬಿ 1 ಎೆಂದು ಪ್ರಿಗಣ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತ ಮತ್ತಾ  ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 

ಮತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ರಿಷರ ಪ್ರಿಣಾಮದ ಅೆಂದಾಜೋರ್ರಣಾ (ಇಐಎ) 

ಅಧ್ಯ ಯನಗಳನ್ನು  ನಡೆಷಲು ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತಟ ಯ ೆಂಡಡ್ಕ ಸೇವಾ 

ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಷಲು ನಿಧ್ಕರಿಸಿತ್ತ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿನಾೆಂರ್ ನವಂಬರ್ 10, 2020 

ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಟಾರ್ ವೈಡ್ ಲ್ಟರ್ ನಂ. 21-68/2020-IA.III ರಲ್ಲಾ  ನಿೋಡಿತ್ತ. 

ಎಸ್ ಇಐಎಎಿೆಂದ ಇಸಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ನಿಭಂದನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಇಐಎ 

ರದಿಯನ್ನು  ತಯಾರಿಷಯಗಿದೆ. 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವನ್ನು   ಪ್ಲಳಯ , ನಾಗನಾಯಕ ನಸಳಿಾ  ಮದೆು ೋನಸಳಿಿ , ಸರಳೂರು ಮತ್ತಾ  

ಪೊಲಾ ನಸಳಿಿ  ಸತಿಾ ರ, ದೇನಸಳಿಿ  (ತಾ), ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ (ಜ), (ರ್ನಾಕಟರ್) ದಲ್ಲಾ  

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. ಸೈಟ ಅಕಾಷ ೆಂವ 13°13'11.0"ಉ ದಿೆಂದ 13°13' 44.0" ಉ ಮತ್ತಾ      



ರೇಖೆಂವ 77°45'09.4"ಪೂ 77°45'44.3" ಪೂ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವ ನಾಗನಾಯಕ ನಸಳಿಾ  

ಗಾರ ಮದಿೆಂದ  300 ಮಿೋ (ಪೂ) ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲಯದಿೆಂದ ದೇನಸಳಿಿ  ರೈಲ್ೀ  ನಿಯು ಣ್ವು 

5.9 ಕಿಮಿೋ (ವಾಯುಯ ) ಮತ್ತಾ  ಎನ.ಎಚ್ -207/648 (ನೈಋತಯ ) ಸೈಟು  ಪ್ರ್ಕ ದಲ್ಲಾ ದೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಯು ಣ್ 3.5 ಕಿ.ಮಿೋ ( ದ.) ಮತ್ತಾ  ಬಟಟ ಕೋಟೆ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸುಮಾರು 

1.5 ಕಿ.ಮಿೋ (ನೈಋತಯ ) ದಲ್ಲಾ  ಇದೆ.. 

 

1.2 ಯೋಜನೆರ್ ಅವಯ ಕತೆಗಳು 

 

 1.2.1 ಭೂಮಿರ್ ಅವಯ ಕತೆ:   

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ಟುಟ  ಭೂಮಿಯ ಅವಯ ರ್ತೆ 1210.85 ಎರ್ರೆ (490 ಹೆಕೆಟ ೋರ್). 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಉತೆಾ ೋಜಷಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಆರ್ & ಆರ್ ಯೋಜನೆ ಇಲಾ . 

 

1.2.2 ನಿೋರಿನ ಅವಯ ಕತೆ:   

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ಟುಟ  ನಿೋರಿನ ಅವಯ ರ್ತೆ ಸುಮಾರು 7.3 ಎೆಂಎಲ್ ಡಿ. ಗೃಸ / 

ಪೊೋಟಕಬಲ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 3.7 ಎೆಂಎಲ್ ಡಿ. ನಿೋರನ್ನು  ಕೊಳವೆಬಾವಿ/ಮಳೆನಿೋರು ಕಯುಾ   

ಮಾಡಿ ಪ್ಡೆಯಯಗುತಾ ದೆ. ದೇನಹಳಿ್ಳ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ಸಂಷಕ ರಿಸಿದ 3.6 ಎೆಂಎಲ್ ಡಿ 

ನಿೋರನ್ನು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಾ  ಗಿರ ೋನ ಬಲ್ಟ  ಅವಯ ರ್ತೆಗಾಗಿ ಬಳಷಯಗುತಾ ದೆ. 

 

1.2.3 ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಅವಯ ಕತೆ: 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ವಿದುಯ ತ್ 10.1MW ಅಗತಯ ನ್ನು  ರ್ನಾಕಟರ್ ವಿದುಯ ತ್ ಪ್ರ ಷರಣ್ 

   ದಿೆಂದ ಪೂರೈಷಯಗುವುದು. ಯೋಜನೆಯ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಷಲು. ಪ್ರ್ 

ಬ್ಯಯ ಕ್-ಅಪ್ ಸೌಲಭಯ ನ್ನು  ಕೆಐಎಡಿಬಿ ದಗಿಸುವುದಿಲಾ ; ಆದು ರಿೆಂದ ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ತಮಮ  ಬ್ಯಯ ರ್ಪ್ ಅವಯ ರ್ತೆಗಾಗಿ ಯ ಸ್ಥಥ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. 

 

1.2.4 ಮಾನವಕಿ್ತರ್ ಅವಯ ಕತೆ: 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಸುಮಾರು 500 ಜನ ನಿಮಾಕಣ್ ಹಂತದಲ್ಲಾ   ಮತ್ತಾ  

ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯ  ಹಂತದಲ್ಲಾ  15200 ಜನ ಮಾನವಕಿಾ ಯ ಅವಯ ರ್ತೆ ಇದೆ. ಇದು ಸತಿಾ ರದ 



ಯುರ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯ ೋಗಾಕಾವನ್ನು  ದಗಿಸುತಾ ದೆ. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ದೇವದ 

ಸುತಾ ಲೂ ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ಜನರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಲಭಯ ವಿದೆ. 

 

1.2.5 ಇಾಂಧನ ಅವಯ ಕತೆ 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇೆಂಧ್ನ ಅವಯ ರ್ತೆ  ಬ್ಯಯಾ ರ್ ಮತ್ತಾ  ಡಿಜ ಸ್ಥಟ ಅನ್ನು  

ಬ್ಯಯ ಕ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು. 

ವಿದುಯ ತ್ ವೈಫಲಯ ವಾದಲ್ಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 1.5 ಟನ ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಕದರೆಗೆ ಎಲ್ಕಿಟ ಿಕ್ 

ಬ್ಯಯಾ ರ್ ಬಳಸುತಾ ವೆ. ಪ್ರ ತಿ ಗಂಟೆಗೆ (ಟಿಪಿಹೆಚ್). 1.5 ಟಿಪಿಎಚ್ ಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ನ ಬ್ಯಯಾ ರ್ ಗಳು 

ಹೈ ಸಿಪ ೋಡ್ ಡಿೋಸ್ಥಲ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸುತಾ ವೆ ಮತ್ತಾ  ಡಿಜ ಸ್ಥಟ ಡಿೋಸ್ಥಲ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸುತಾ ವೆ. 

 

 

1.2.6 ರ ಸಿಾ ವಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತಿ್ತ  ಸಾಮಾನಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು 

 

ರಾಷ್ಟಟ ಿೋಯ ರ್ಟಟ ಡ ಮಂಡಳಿ (ಎನ ಬಿಸಿ) ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ 

ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅೆಂದಾಜಷಯಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಅದನ್ನು  KIADB 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ನಿಕಹಿಸುತಾ ದೆ.  ಈ ಕೆಳಗಿರು ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ 

ಳಗೆಂಡಿರುತಾ ದೆ. 

 

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಲಾ ಟ ಗಳು, ಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತಾ  ಹರಸೂಸು ಸಂಷಕ ರಣಾ ಘಟರ್, 

ಮಖಯ ರಸ್ಥಾ ಗಳು, ಆೆಂತರಿರ್ ರಸ್ಥಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ನಿೋರು ಷರಬರಾಜು ಮತ್ತಾ  ಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, 

ಘನತಾಯ ಜಯ  ನಿಕಸಣೆ, ವಿದುಯ ತ್ ಷರಬರಾಜು ಯ ಸ್ಥಥ  ಮತ್ತಾ  ರಸ್ಥಾ  ದಿೋಪ್ಗಳು , ಮಳೆ ನಿೋರು 

ಕಯುಾ , ಸ್ತಕಜನಿರ್ ಉಪ್ಯುರ್ಾ ತೆಗಳು, ಪ್ಲಕಿಕೆಂಗ್ ಪ್ರ ದೇವ, ಸಸಿರು ಪ್ಟಿಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ , ,  

ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತಾ  ರ್ಚೇರಿ ಪ್ರ ದೇವ & ಉದಾಯ ನನಗಳು ಮತ್ತಾ  ಬಫರ್ ಲಯಗಳು 

 

ಸಾಮಾನಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: 

 

ಟುಟ  ಪ್ರ ದೇವದ ಸುಮಾರು 5% ರಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಸ್ತಮಾನಯ  

ಉಪ್ಯುರ್ಾ ತೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಯೋಜತ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಯಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ 



ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಯೋಜತ ಸ್ತಮಾನಯ  ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಪ್ಟಿಟ  ಈ ಕೆಳಕಂಡತೆ ಇದೆ. 

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತಾ  ರ್ಚೇರಿ ರ್ಟಟ ಡ, ನೆಲಮಟಟ ದ ಶೇಖರಣಾ ಜಯವಯ (ಜಎಲ್ ಎಸ್ ಆರ್). 

ತ್ತತ್ತಕ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಕೆಂದರ , ವಿದುಯ ತ್ ಉಪ್ಕೆಂದರ , ಅಗಿು ಶಾಮರ್ ಕೆಂದರ , ಪುರಷಭೆಯ 

ಘನತಾಯ ಜಯ  ಸಂಗರ ಸ ಪ್ರ ದೇವ. ಕಾಯ ೆಂಟಿೋನ / ಮಾಹಿತಿ ಕೆಂದರ , ಸ್ತಕಜನಿರ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 

ಸ್ತಮಾನಯ  ರಚ್ಚು  ನಿೋರು ಸಂಷಕ ರಣಾ ಘಟರ್  (ಸಿಇಟಿಪಿ) 

1.3 ತಳಹದಿ ರಿಸರ ಸಿ್ಥ ತಿ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಿೆಂದ  10 ಕಿ.ಮಿೋ ತಿರ ಜಯ ನ್ನು  ಳಗೆಂಡ ಪ್ರ ದೇವನ್ನು  

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವವೆೆಂದು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಷಯಗಿದೆ. 

ತಳಸದಿ ಪ್ರಿಷರ ಷಮಿೋಕೆಷ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಸಂಭನಿಯ ಪ್ರ ಭಾದ ಅೆಂದಾಜೋರ್ರಣಾ: 

ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ತಳಸದಿ ದತಾ ೆಂಶಾನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಲು ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಡಿಸ್ಥೆಂಬರ್ 

2020 ರಿೆಂದ ಫೆಬರ ರಿ 2021 ರರೆಗೆ ಕೆಷ ೋತರ  ತನಿಖ್ಯಯನ್ನು  ಕೈಗಳಿಯಿತ್ತ. ಕೆಷ ೋತರ  ತನಿಖ್ಯಯ 

ಷಮಯದಲ್ಲಾ  ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ತಳಸದಿ ದತಾ ೆಂಶಾನ್ನು  ಭೂ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಯಯ ೆಂಡ್ ರ್ರ್ 

(LULC), ಗಾಳಿ, ನಿೋರು, ವಬು , ಮಣ್ಣಣ , ಜಲವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಾ  ಭೂವೈಜಾಾ ನಿರ್, ಪ್ರಿಷರ ಮತ್ತಾ  

ಸ್ತಮಾಜರ್-ಆರ್ಥಕರ್ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಿತ್ತ. 

 

1.3.1 ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತಿ್ತ  ಭೂ ಕರ್ (LULC) 
 

ಷವೆಕ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ ಐ) ಟೊಪೊ ಶೋಟ ಗಳನ್ನು  ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಸು ಮೂಲರ್ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಪ್ರ ದೇವದ LULC ವೈಶಶಟ ಯ ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ, ಎನಆರ್ಕಎಸಿಒ  ದಗಿಸಿದ ಉಪ್ಗರ ಸ 

ಚಿತರ ಣ್ಗಳನ್ನು   ವಾಯ ಖಯ ನಿಷಲು ಷಥ ಳ ಭೇಟಿಗಳ ಮೂಲರ್ ಸಂಯೋಜತ (ಎಫ್ಸಒ ಸಿ) ಚಿತರ ಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಷಯಿತ್ತ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಅಧ್ಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇವದ ಭೂ ಬಳಕೆಯ 

ಮಾದರಿಯು ಮಖಯ ವಾಗಿ ಬರುತಾ ದೆ. 

 

ಅೆಂತನಿಕಮಿಕತ: 11%; ಕೃಷ್ಟ: 76%; ಜಲಮೂಲಗಳು: 1%; ಅರಣ್ಯ : 8%; ಬಂಜರು ಭೂಮಿ:  

ಮತ್ತಾ  ಹುಲುಾ  / ಮೇಿಸುವಿಕೆ: 4 %. 

 

1.3.2 ಹರ್ವಮಾನಶಾಸಿ ರ  (ಹರ್ವಮಾನ) 

 



ರ್ನಾಕಟರ್ದ ಸರಳೂರು ಸತಿಾ ರದ ಐಎೆಂಡಿ ನಿಯು ಣ್ದಿೆಂದ ಸವಾಮಾನ ದತಾಾ ೆಂವನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. ಷೀ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಸವಾಮಾನ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣಾ 

ಕೆಂದರ ದ ಷಹಾಯದಿೆಂದ ಪ್ರ ಮಖ ಗಾಳಿಯ ದಿರ್ಕ ನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಷಯಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆಯ ಡಿಸ್ಥೆಂಬರ್ ಮತ್ತಾ  ಫೆಬರ ರಿ ಅಧಿಯಲ್ಲಾ  ಪೂಕದಿೆಂದ ಪ್ಶು ಮಕೆಕ  ಮತ್ತಾ , 

ಷರಾಷರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 2.43 ಮಿೋ / ಸ್ಥ ಮತ್ತಾ  16.62%. ಶಾೆಂತ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಹೆಂದಿರುವ 

ತಿೆಂಗಳುಗಳು.  

 

1.3.3 ಸುತಿ್ತ ರಿದ ಗಾಳ್ಳರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 

ಎಎಕ್ಯಯ  ಅನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇವದ 10 ಷಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಯಿತ್ತ. 

ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಷಥ ಳಗಳನ್ನು  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಷಯಗಿದೆ. 

ಅಡಡ  ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ  ಪ್ಲರ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈಟು  ದಿಕ್ಕಕ .   

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಯಗಿದೆ. 

ಪ್ಲಟಿಕಕ್ಕಲೇಟ ಮಾಯ ಟರ್ (PM2.5 & PM10), ಷಲಫ ರ್ ಡೈಆಕೆಒ ೈಡ್ (SO2), ಆಕೆಒ ೈಡ್ಒ  ಆಫ್ 

ಸ್ತರಜನರ್ (NOx), {MoEF & CC ಮಾಗಕಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಫಲ್ಲತಾೆಂವಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ NAAQ 

2009 ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಮಾನದಂಡಗಳೆಂದಿಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ}. ಝೋನ (O3), ಮತ್ತಾ  ಕಾಬಕನ 

ಮಾನಾಕೆಒ ೈಡ್ (CO).  

 

PM10 ಮತ್ತಾ  PM2.5 ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ರ್ರ ಮವಾಗಿ 36.9 ರಿೆಂದ 56.5 μg / m3 

ಮತ್ತಾ  22.3 ರಿೆಂದ 36.4 μg / m3 ಇದುು  ಇದು 100 μg / m3 ಮತ್ತಾ  60 μg / m3 ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಆದು ರಿೆಂದ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಕಂಡುಬರು PM10 ಮತ್ತಾ  

PM2.5 ಮಟಟ ಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ವೆ.  

 

ಗಮನಿಸಿದ SO2 ಮತ್ತಾ  NOx 24 ಗಂ ಸ್ತೆಂದರ ತೆಯ ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ರ್ರ ಮವಾಗಿ 

8.8μg/m3 ರಿೆಂದ 16.2/μg/m3 ಮತ್ತಾ  16.5μg/m3 ರಿೆಂದ 25.1μg / m3 ಗೆ ಇರುವುದು 

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. (80 μg / m3 ಮಾನದಂಡ) 

 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ ನ SO2 ಮತ್ತಾ  NOx ಮಟಟ  ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ  .  

 



Recorded NH3 ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) (400 μg / m3 ಮಾನದಂಡ}.  12.4 μg/m3 

ರಿೆಂದ 23.5 μg/m3 ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಗಮನಿಸಿದ NH3 ಮಟಟ  

ಮಾನದಂಡದ   ಯಲ್ಲಾ  . 

Recorded O3 ಮಟಟ  (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) <20.0 ರಿೆಂದ 26.9 μg / m3 ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ದೆ. (100 

μg/m3 ಮಾನದಂಡ). ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಗಮನಿಸಿದ O3 ಮಟಟ  ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಾ ವೆ. 

CO ಮಟಟ ಗಳು (98 ನೇ ಶೇರ್ಡಾವಾರು) ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ವಿರುದಿ  (2000 μg / m3 ). 360 ರಿೆಂದ 710 

μg/m3 ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ವೆ. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಗಮನಿಸಿದ CO ಮಟಟ  ಮಾನದಂಡದ 

  ಯಲ್ಲಾ  . 

 

1.3.4 ವಬದ  ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ 

 

ಪ್ಲರ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈಟು  ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದ 11 ಷಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ವಬು  ಮಟಟ ನ್ನು  ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಯಿತ್ತ. ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಷತಿ: ವಾಣಿಜಯ , ಷಥ ಳಗಳು ಇದು ವು. 

ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ವಬು  ಮಟಟ ದ ಸಿಥ ತಿಯ ಅೆಂದಾಜಗೆ ಗುರುತಿಷಯಗಿದೆ (ಭೂ ಬಳಕೆಯ 

ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಗಮನದಲ್ಲಾ ಟುಟ ಕೆಂಡು). 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಬಳಿಗೆಗ  ಷಮಾನವಾದ ವಬು  ಮಟಟ   75 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

     , 43.3 ರಿೆಂದ 61.2 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ  . 

65 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ       ,ವಾಣಿಜಯ  ಪ್ರ ದೇವ   54.8 ಡಿಬಿ (ಎ); 

55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ       , ಷತಿ ಪ್ರ ದೇವ   53.5 ರಿೆಂದ 53.9 ಡಿಬಿ (ಎ) 

ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ  . ನಿವಬು  ದ ಲಯವು 50 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ        44.9 ಡಿಬಿ 

(ಎ) ಇದೆ. 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ  ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ರಾತಿರ  ಷಮಾನ ವಬು  ಮಟಟ ಈ ರಿೋತಿ ಇರುತಾ ವೆ. 

 

70 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ        40.8 ರಿೆಂದ 49.8 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಯ ಪಿಾ ; ವಾಣಿಜಯ  

ಪ್ರ ದೇವ 44.1 ಡಿಬಿ (ಎ), 55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೆಕ       ; 45 ರ ಮಾನದಂಡಕೆಕ  

      ಷತಿ ಪ್ರ ದೇವವು 43.3 ರಿೆಂದ 43.8 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದೆ. 40 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡದ 



ವಿರುದಿ  ಮೌನ ಲಯವು 38.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲನ ವಿಶ್ಾ ೋಶಣೆ ವಬು ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ ನ ಮಟಟ ಗಳು ವಬು  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಮಗಳು 2000 ರ ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ವೆ. 

 

 

1.3.5 ಸಂಚಾರ ಸಮಿೋಕೆೆ  

 

ಸಂಚಾರ ಷಮಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು  ಈ 2 ಷಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ನಡೆಷಯಿತ್ತ: ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ 

ಬಳಿಯ   ವ     ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ಬಳಿಯ ಎನಎಚ್- 648 (ಇದು 2 

ಲೇನ 2 ಮಾಗಕಗಳು)). ಕಾರಿಡಾರ್ 1 ನಲ್ಲಾ , ಗರಿಶಠ  ಗಂಟೆಯ 398 ಪಿಸಿಯು / ಗಂ ಬಳಿಗೆಗ  10 

ರಿೆಂದ 11 ರರೆಗೆ ಮತ್ತಾ  ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ನಲ್ಲಾ  ಬಳಿಗೆಗ  10 ರಿೆಂದ 11 ರರೆಗೆ ಗರಿಶಠ  ಗಂಟೆಯ 105 

ಪಿಸಿಯು / ಗಂ ಲ್ರ್ಕ ಹಾರ್ಯಗಿದೆ. 

ರಸ್ಥಾ , ಸ್ತಗಿಸು ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಕ ಮತ್ತಾ  ಗರಿಶಠ  ಗಂಟೆಯ ಪಿಸಿಯು / ಗಂ ಲ್ಕಾಕ ಚಾರದ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಕಾರಿಡಾರ್ 1 "ಬಿ" ಗಕಕೆಕ  (ಉತಾ ಮ). & ಕಾರಿಡಾರ್ 2 "ಎ" ಗಕಕೆಕ  (      ) ಬರುತಾ ದೆ.  

 

1.3.6 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ 

 

೨ ಭೂ ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರು (ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ) ಮತ್ತಾ  1೦ ಅೆಂತಜಕಲ (ಜಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇವದ ವಿವಿಧ್ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಮಖ 

ಭೌತ-ರಾಸ್ತಯನಿರ್ ಮತ್ತಾ  ವಿಶ್ಾ ೋಶಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಷಯಗಿದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  

ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ ರು ನಿೋರಿನ ಗುಣ್ಮಟಟ ನ್ನು  ನೋಡಲು ಜೈವಿರ್ ನಿಯತಾೆಂರ್ಗಳು. ಮೇಲ್ಮ ೈ 

ನಿೋರು ಮಾದರಿಗಳು, ಕೈ ಪಂಪ್ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಬೋರ್ ಬ್ಯವಿಗಳಿೆಂದ, ಷರೋರಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಅೆಂತಜಕಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳು:,        ಷರೋರ. ಮತ್ತಾ          

ಷರೋರದಿೆಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಿತ್ತ. 

 

ಈ ಷರೋರಗಳಿೆಂದ ಸಂಗರ ಹಿಷಯದ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳು 7.6 ರಿೆಂದ 7.9; ಪಿಹೆಚ್ ವಾಯ ಪಿಾ ,  

ವಿದುಯ ತ್ ವಾಸರ್ತೆ (ಇಸಿ) 435 ರಿೆಂದ 658 (μS / cm), ಬೋರಾನ <0.1 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ಲ್ಲೋ, ಉಚಿತ 

ಅಮೋನಿಯಾ <1 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ, ರ್ರಗಿದ ಆಮಾ ಜನರ್ 5.2 ರಿೆಂದ 5.5 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ಲ್ಲೋ, ಬಿಡಿ 8 

2ದ 10 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ಲ್ಲೋ ಮತ್ತಾ  ಟುಟ  ಕೋಲ್ಲಫಾಮ ಕಗಳು (ಎೆಂಪಿಎನ / 100 ಮಿಲ್ಲ) 230 ರಿೆಂದ 



540.  

ಹೆಚಿು ನ ಬಿಡಿ ಮೌಲಯ ಗಳ ಕಾರಣ್ ಈ ನಿೋರು, ನಯ ಜೋವಿ ಮತ್ತಾ  ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ (ನಿೋರಿನ ಗಕ 

ಡಿ) ಮತ್ತಾ  ನಿೋರಾರಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಯಲ್ಲೆಂಗ್, ನಿಯಂತಿರ ತ ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ (ನಿೋರಿನ ಗಕ ಇ) 

ಸೂರ್ಾ ವಾಗಿದೆ. 

 

ಅಾಂತಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳು: ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲಯ  7.1 ರಿೆಂದ 8.2 ರ ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ರುತಾ ವೆ. 

ರಗಿದ ಲಣ್ಗಳು  ಮಿತಿಗಳು; 312 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ ಲ್ಲೋ ರಿೆಂದ 790 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ಲ್ಲೋ  ನಡುವಿನ ಮಟಟ ಗಳ 

ಇದುು , ಕಾ ೋರೈಡ್ ಸ್ತೆಂದರ ತೆಗಳು 41 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ಲ್ಲೋ ನಿೆಂದ 180 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ ಲ್ಲೋ ನಡುವಿನ  

ಮೌಲಯ ನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ.  

192 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ / ಲ್ಲೋ ನಿೆಂದ 502 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ/ಲ್ಲೋ ನಡುವೆ ಗಡಸುತನನ್ನು  ಗಮನಿಷಯಗಿದೆ.  

ಎಯಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೆಂತಜಕಲ ಮಾದರಿಗಳು ಸಿೀ ೋಕಾರಾಸಕ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಾ  ಅರ್ಥವಾ ಐಎಸ್ 

10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತಿಸು ಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ವೆ: 

 

1.3.7 ಮಣಿ್ಣ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದ 8 ಷಥ ಳಗಳಿೆಂದ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. ವಿವಿಧ್ ಭೂ 

ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಭೂವೈಜಾಾ ನಿರ್ತೆಯನ್ನು , ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ಮಣಿಣ ನ 

ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳನ್ನು  ನಿಣ್ಕಿಸಿ ವೈಶಶಟ ಯ ಗಳು ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸು ಷಥ ಳಗಳನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಯಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮಖ ಭೌತಿರ್ ಮತ್ತಾ  ರಾಸ್ತಯನಿರ್ ನಿಯತಾೆಂರ್ ಸ್ತೆಂದರ ತೆಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ಕರಿಷಯಿತ್ತ 

ಮತ್ತಾ  ನದೆಸಲ್ಲಯ ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ. 

 

ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲಯ ಗಳು 6.5 ರಿೆಂದ 7.8 ರ ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಾ ರುತಾ ವೆ, ಎಯಾ  ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳು 

ಸ್ತಮಾನಯ  ಸಿಥ ತಿಗೆ ಬರುತಾ ವೆ ಎೆಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. ಗಕ (ತಟಷಥ  ಪಿಹೆಚ್ ಶ್ರ ೋಣಿ).  

ವಿದುಯ ತ್ ವಾಸರ್ತೆ ಮೌಲಯ ವು 114 μS / cm ನಿೆಂದ 179 μS / cmರರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಯಾ  

ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ತಮಾನಯ  ಗಕಕೆಕ  ಸೇರುತಾ ವೆ ಎೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ.  

ಸ್ತಯ ಇೆಂಗಾಲದ ಮೌಲಯ ವು 0.58% ರಿೆಂದ 0.82% ವಾಯ ಪಿಾ  ಇದೆ.. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇವ, ರ್ಡಿಮೆ ಸ್ತಯ ಇೆಂಗಾಲದ ಅೆಂವವಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಉಳಿದ ಮಾದರಿಯು ಮಧ್ಯ ಮ 



ಸ್ತಯ ಇೆಂಗಾಲದ ಅೆಂವ ಹೆಂದಿರುತಾ ದೆ. 

ಮಣಿಣ ನ ಗುಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸು ಪ್ರ ಮಖ ಅೆಂವಗಳು ಎೆಂದು ರ್ರೆಯಲಪ ಡು ಇತರ 

ಪ್ರ ಮಖ ಪೊೋಶಕಾೆಂವಗಳು: ಪ್ಲರ ರ್ಥಮಿರ್ ಪೊೋಶಕಾೆಂವಗಳಾಗಿವೆ: ಸ್ತರಜನರ್, ರಂಜರ್ ಮತ್ತಾ  

ಪೊಟಾಯ ಸಿಯಮ ಅನ್ನು  ಜನಪಿರ ಯವಾಗಿ ರ್ರೆಯಯಗುತಾ ದೆ (ಎನ ಪಿಕೆ) ಮತ್ತಾ  ದಿೀ ತಿೋಯರ್ 

ಪೊೋಶಕಾೆಂವಗಳು ಕಾಯ ಲ್ಲಒ ಯಂ, ಮೆಗಿು ೋಸಿಯಮ ಮತ್ತಾ  ಷಲಫ ರ್. 

 

ಲಭಯ ವಿರು ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ತರಜನರ್ ಮೌಲಯ  : ಹೆಕೆಟ ೋರಿಗೆ 179 ರಿೆಂದ 417 ಕೆ.ಜ. 

ಸ್ತರಜನರ್ ಅೆಂವನ್ನು  ಹೆಂದಿವೆ. 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ರಂಜರ್ದ ಮೌಲಯ  ಹೆಕೆಟ ೋರಿಗೆ 15 ರಿೆಂದ 50 ಕೆಜ ರೆಗೆ 

ಇರುತಾ ದೆ. 

ಲಭಯ ವಿರು ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಪೊಟಾಯ ಸಿಯಮ ಮೌಲಯ ವು 251 ರಿೆಂದ 392 ಕೆಜ / ಹೆಕೆಟ ೋರ್ 

ರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ಎನ ಪಿಕೆ ಮೌಲಯ ಗಳು ಹೆಚಾು ಗಿ ಮಧ್ಯ ಮ ಗಕಕೆಕ ನ್ನು  

ಸೂಚಿಸುತಾ ವೆ. ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತಾ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಸ್ತರಜನರ್ ಮತ್ತಾ  ರಂಜರ್ 

ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿರು ರಷಗಬಬ ರಗಳು ಅಗತಯ ತೆ ಇದೆ. 

 

1.3.8 ಜೋಶಾಸಿ ರ  ರಿಸರ: 

 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಅರಣ್ಯ  ವಿಭಾಗದ ಪ್ರ ರ್ಟಿತ ವಿಶಯಗಳ ದಿೀ ತಿೋಯ ದತಾಾ ೆಂವದ 

ಸಂರ್ಲನನ್ನು  ಳಗೆಂಡಿರು ವಿರವಾದ ವಿಶ್ಾ ೋಶಣೆ ನಡೆಷಯಿತ್ತ. ಯ ಸಿಥ ತವಾದ 

ಪ್ಲರ ರ್ಥಮಿರ್ ದತಾಾ ೆಂವ ಸಂಗರ ಸಣೆ,, ಅಧ್ಯ ಯನಗಳನ್ನು  ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿಯ ಪ್ಲರ ಣಿ ಮತ್ತಾ ಷಷಯ ಗಳ 

ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲರ್ ಪ್ಲರ ರ್ಥಮಿರ್ ದತಾಾ ೆಂವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಷಯಗಿದೆ. 

 

ರಾಷ್ಟಟ ಿೋಯ ಉದಾಯ ನಗಳು ಅರ್ಥವಾ ನಯ ಜೋವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಗಳಂತಸ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಷರ 

ಸೂಕ್ಷಮ  ಪ್ರ ದೇವಗಳಿಲಾ . ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಅರ್ಥವಾ ಷಥ ಳಿೋಯ ಅರ್ಥವಾ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಾ ರು (REET) ಷಷಯ ಗಳಿಲಾ .  

 

1.3.9 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ರಿಸರ 



 

2011 ರ ಜನಗಣ್ತಿಯ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದ ಟುಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  1,10,710 

ಜನರು. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  24.9% ಜನರು ನಿಗದಿತ ಗಕಕೆಕ  ಸೇರಿದರಾಗಿದುು , ಅದರಲ್ಲಾ  

6.6% ಜನರು ಪ್ರಿಶಶಟ  ಪಂಗಡ (ಎಸ್ ಟಿ) ಸೇರಿದಾು ರೆ ಮತ್ತಾ  18.3% ರಿೆಂದ ಪ್ರಿಶಶಟ  ಜಾತಿ 

(ಎಸ್ ಸಿ). ಮಖಯ  ಕಾಮಿಕರ್ರು ಮತ್ತಾ  ರ್ನಿಶಠ  ಕಾಮಿಕರ್ರು ರ್ರ ಮವಾಗಿ 38.6 % ಮತ್ತಾ  6.1%. 

ಷಮಿೋಕೆಷ  ನಡೆಸಿದ ಹೆಚಿು ನ ಗಾರ ಮಷಥ ರಿಗೆ ಷಕಾಕರದಿೆಂದ ಯಭವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಷಕಾಕರದ ರ್ಯಯ ಣ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಕಾಯಕರ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ತಿಳಿದಿರುತಾ ವೆ. ಪ್ರ ದೇವದ 

ಯುರ್ರು ಉದ್ಯ ೋಗಾಕಾವಗಳಿಲಾ ದೆ ವಂಚಿತವಾಗಿದಾು ರೆ ಮತ್ತಾ  ಈ ಯೋಜನೆ 

ಉದ್ಯ ೋಗಿಗಳ ಸಂಭಾಯ  ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 

 

1.4 ನಿರಿೋಕೆ್ತ ತ ರಿಸರದ ಮೇಲ್ವನ ರಿಣಾಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ತಗಿ್ಗ ಸು ಕರ ಮಗಳು: 

 

1.4.1 ನಿಮಾಯಣ ಹಂತದಲಿ್ವ  ರಿಣಾಮಗಳು: 

 

ರಿಸರ ರಿಣಾಮಗಳ್ಳಗೆ ಕಾರಣರ್ವಗು ಸಂಭ್ನಿೋರ್ ನಿಮಾಯಣ ಚಟುಟಿಕೆಗಳು: 

 

 ಭೂಮಿಯ ನೆಲಷಮಗಳಿಸು ಷಮಯದಲ್ಲಾ  ಧೂಳು ಉತಾಪ ದನೆ, ಸುಷಜಿ ತ 

ರಸ್ಥಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ವಾಸನಗಳ ಚಲನೆ, ರ್ಚಾು  ಸುಾ ಗಳನ್ನು  ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತಾ  ಅನಗತಯ  

ತಾಯ ಜಯ  ಸುಾ ಗಳನ್ನು  ಸೈಟ ನಿೆಂದ ತೆಗೆಯುವುದು 

 ವಾಸನ ನಿಷ್ಕಕ ಷದಿೆಂದ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರರ್ಗಳ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ 

 ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಸುಾ ಗಳ ಕರ ೋಡಿರ್ರಣ್ 

 

ಈ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗು ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ತಾತಾಕ ಲ್ಲರ್ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇವದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

 

1.4.2 ಕಾರ್ಯಯಚರಣೆರ್ ಹಂತದಲಿ್ವ  ರಿಣಾಮಗಳು 

1.4.2.1 ಗಾಳ್ಳರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ ರಿಣಾಮ 

 

ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ಪ್ರ ಮಖ ಮೂಲವೆೆಂದರೆ ಬ್ಯಯಾ ರ್ ಮತ್ತಾ  ಡಿಜ ಸ್ಥಟ ಸ್ತಟ ಯ ಕ್ ನಿೆಂದ (ಪಿಎೆಂ 10, 

ಪಿಎೆಂ 2.5, SO2 & NOX), ಫ್ಲಾ  ಅನಿಲ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ಸುಾ  ಗಾಕಣೆ ಬಿೆಂದುಗಳಿೆಂದ 

ಪುಯ ಗಿಟಿವ್ ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ಷರಕ್ಕ ಮತ್ತಾ  ವಾಸನಗಳ ಚಲನೆ. ಬ್ಯಯಾ ರ್ ಮತ್ತಾ  ಡಿಜ 



ಸ್ಥಟ ಸ್ತಟ ಯ ಕ್ ನಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರರ್ಗಳ ನೆಲಮಟಟ ದ ಏಕಾಗರ ತೆ 

(ಜಎಲ್ ಸಿ) ಮೌಲಯ ಗಳು ಗೌಸಿಯನ ಪುಾ ಮ (AERMOD ಆವೃತಿಾ  7.0.3 ಸ್ತಫ್ಟ  ವೇರ್) ಆಧಾರಿತ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ರಾಜಯ  ಪ್ರ ಷರಣ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಅೆಂದಾಜಷಯಗಿದೆ. 

 

1.4.2.2 ವಬದ  ಮಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲ್ ರಿಣಾಮ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ಳಗೆ ಮಖಯ  ವಬು  ಉತಾಪ ದಿಸು ಪ್ರ ದೇವಗಳು ಬ್ಯಯಾ ರ್ 

ಮತ್ತಾ  ಕ್ಯಲ್ಲೆಂಗ್ ಸಿಷಟ ಮ, ಐಡಿ ಮತ್ತಾ  ಎಫ್ಸಡ  ಫಾಯ ನಒ , ಸಿಇಟಿಪಿ ಮತ್ತಾ  ಸಿಎಸಿಟ ಪಿ, ಡಿಜ ಸ್ಥಟ 

ಇತಾಯ ದಿ. ಈ ಪ್ರ ದೇವಗಳಲ್ಲಾ  ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ವಬು  ಮಟಟ ವು 65 ರಿೆಂದ 100 ಡಿಬಿ (ಎ). ರರೆಗೆ 

ಬದಯಗುತಾ ದೆ 

ಉದೆು ೋಶತ ರಕ್ಷಣಾತಮ ರ್ ಮತ್ತಾ  ತಗಿಗ ಸು ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನಗಳಿಸು ಮೂಲರ್ ರ್ನಿಶಠ  

ಪ್ರಿಣಾಮವು ಉೆಂಟಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ವಬು  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಲಲನೆಯಾಗುತಾ ದೆ. 

 

   

1.4.2.3 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ ರಿಣಾಮ 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ , ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗೃಸ ಬಳಕೆಿೆಂದ 

ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋರನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 

ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿೆಂದ ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋರನ್ನು  ಆಯಾ ಭಾಗಶಃ 

ಸಂಷಕ ರಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಿಇಟಿಪಿ ಳಸರಿವಿನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ. ಭಾಗಶಃ ಸಂಷಕ ರಿಸಿದ ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋರನ್ನು  

ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಕದ ಸಿಇಟಿಪಿಗೆ ರ್ಳುಹಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 

ಸಿಇಟಿಪಿಿೆಂದ ಸಂಷಕ ರಿಸಿದ ನಿೋರನ್ನು  ನೆಲದ / ಗಿರ ೋನ ಬಲ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಮರುಬಳಕೆ 

ಮಾಡಯಗುತಾ ದೆ.. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ಗೃಸ ಬಳಕೆಿೆಂದ ತಾಯ ಜಯ  

ನಿೋರನ್ನು  0.75 ಎೆಂಎಲ್ ಡಿ ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಕದ ಸಿಎಸ್ ಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಸಂಪೂಣ್ಕವಾಗಿ 

ಸಂಷಕ ರಿಷಯಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ / ಸಸಿರು ಪ್ಟಿಟ  / ಫ್ಾ ೋರ್ ವಾಶ್ / ಫಾ ಶೆಂಗ್ / 

ಧೂಳುಗಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಯಗುವುದು. 

 

1.4.2.4 ಘನ ಮತಿ್ತ  ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ತ್ಯಯ ಜಯ ಗಳು: 



 

ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗು ಘನತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಗೃಸ, ಬಯೋಮೆಡಿರ್ಲ್ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜಯ ಗಳಾಗಿ 

ವಿೆಂಗಡಿಷಯಗುತಾ ದೆ. 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು, ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತಾ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರ ತಿ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜವಾಬ್ಯು ರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅನೀ ಯವಾಗು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕಿಷಲು 

ಸೂಚಿಷಯಗುತಾ ದೆ.  ಅಪ್ಲಯಕಾರಿ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಸತಿಾ ರದ ಟಿಎಸ್ ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತಾ  ಬಳಸಿದ 

ತೈಲ/ಬ್ಯಯ ಟರಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಇತರ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ / 

ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿತರರ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಯಗುತಾ ದೆ. ಸಿಇಟಿಪಿಿೆಂದ ಕೆಷರು 

TSDF ಗೆ ರ್ಳುಹಿಷಯಗುವುದು. ಜೈವಿರ್ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು  ಸತಿಾ ರದ ಬಯೋಮೆಡಿರ್ಲ್ 

ಸಂಷಕ ರಣಾ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  ರ್ಳುಹಿಷಯಗುವುದು. 

 

ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ಪ್ರಿಷರ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು  

ಜಾರಿಗೆ ತರಯಗುವುದು. ಪ್ರಿಷರ ನಿಕಸಣೆ ಮತ್ತಾ  ತ್ತತ್ತಕ ಸಿದಿ ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನಪೇಕಿಷ ತ 

ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಭನಿೋಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚು  ಎೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಲು 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. 

ತ್ತತ್ತಕ ಸಂದಭಕದಲ್ಲಾ  ರ್ಡಿಮೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತರ್ಷ್ಟಟ  ತಗಿಗ ಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ. 

ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಟಾಟ ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಾ  

ಮಾನ ಆರೋಗಯ ದ ಮೇಲ್ ಅತಯ ಲಪ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

 

1.5 ರಿಸರ ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ ಮ 

 

ಪ್ರಿಷರ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆ ಎೆಂದರೆ ಪ್ರಿಷರ ನಿಯತಾೆಂರ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಯ ಸಿಥ ತ ಸಂಗರ ಸ. 

ಪ್ರಿಷರ ಬದಯಣೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಷಲು ಮತ್ತಾ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿ, ನಿೋರು, ಮಣ್ಣಣ , 

ವಬು  ಇತಾಯ ದಿ. 

ಎನಿೀ ರಾನೆಮ ೆಂಟಲ್ ಕಿಾ ಯರೆನಒ  (ಇಸಿ), ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತಾ  ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಾ  ನಿದಿಕಶಟ ಪ್ಡಿಷಯದ 

ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಪೊರ ೋಗಾರ ೆಂ ಶರತ್ತಾ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಗುಣ್ಮಟಟ ನ್ನು  ಕಾಯುು ಕಳಿಲು  

ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆ ನಡೆಷಯಗುವುದು.  



ಆೆಂತರಿರ್ ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯ ಅರ್ಥವಾ ಮೂರನೇ ಯ ಕಿಾ ಯ MoEF & CC ಅನ್ನಮೋದಿತ 

ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯ. ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಕಾಯಕರ್ರ ಮ. ಪ್ರ ತಿ ಪ್ಲಯ ರಾಮಿೋಟರ್ ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಹೇಗೆ ನಿಕಹಿಸುವುದು ಎೆಂಬ್ಲ್ದರ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಕಿರ ಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಷಸ ನಿೋಡುತಾ ದೆ. 

ಫಲ್ಲತಾೆಂವಗಳ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಷಯಗುತಾ ದೆ, ಸಂಖಯ ಶಾಸಿಾ ಿೋಯವಾಗಿ 

ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಟಷಯಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷಯಗುತಾ ದೆ. 

 

1.6 ಯೋಜನೆರ್ ರ ಯೋಜನಗಳು 

 

ಷಥ ಳಿೋಯ ಸ್ತಮಾಜರ್ ಮೂಲಸೌರ್ಯಕಕೆಕ  ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಿೆಂದ ಕಡುಗೆ 

ಗಮನಾಸಕವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಷಯಗಿದೆ.  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಮತ್ತಾ  ವಾಣಿಜಯ  ಚಟುಟಿಕೆಗಳ ಬಳಣಿಗೆಯನ್ನು  ಉತೆಾ ೋಜಸುತಾ ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದಿೆಂದ ಗಮನಾಸಕ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ನೇರ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರೋಕ್ಷ 

ಉದ್ಯ ೋಗನ್ನು  ದಗಿಸುತಾ ದೆ ವಿಭಿನು  ಕೌವಲಯ  ಮತ್ತಾ  ಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿರು 

ಷಥ ಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ ಅಕಾವಗಳು ಸಿಗುತಾ ವೆ. 

ಸುತಾ ಮತಾ ಲ್ಲನ ಪ್ರ ದೇವಗಳ ಭೌತಿರ್ ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತಮಾಜರ್-ಆರ್ಥಕರ್ ಸಿಥ ತಿ 

ಸುಧಾರಿಸುತಾ ದೆ. 

 

ಈ ಯೋಜನೆಯಾಂದ ಕೆಳಗ್ಗನಂತೆ ರ ಯೋಜನ ಡೆರ್ಲಾಗುವುದ್ಯ: 

 

ಅಸಿಾ ತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ರಸ್ಥಾ  ಮತ್ತಾ  ರೈಲು ಸಂಪ್ರ್ಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿರ್, ಷತಿ, ಬ್ಯಯ ೆಂಕಿೆಂಗ್, ಅೆಂಚೆ, 

ವೈದಯ ಕಿೋಯ, ಸಂಸನ ಮತ್ತಾ  ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭಯ ಗಳು, ವಿದುಯ ತ್ ಷರಬರಾಜು, ನಿೋರು 

ಷರಬರಾಜು ಮತ್ತಾ  ನೈಮಕಲಯ ದಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ, ಸ್ತಮಾಜರ್ ಆರ್ಥಕರ್ ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ 

ಆರ್ಥಕರ್ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭಯ ಗಳಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ, ಉದ್ಯ ೋಗ 

ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಕನ್ನು  ಸುಧಾರಿಷಲು ಷಥ ಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಯಗುವುದು. ಷಥ ಳಿೋಯ 

ಯ ಹಾರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಿೆಂದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ್ತಕಯ ಗಳಿೆಂದ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಆದಾಯ ಹೆಚು ಳ 

 

1.7 ರಿಸರ ನಿಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

 

ಸುಸಿಥ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಲು ಪ್ರಿಷರ ನಿಕಸಣಾ ಯೋಜನೆ (ಇಎೆಂಪಿ) 



ಅಗತಯ ವಿದೆ. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೋಜನೆಿೆಂದ ಸುತಾ ಮತಾ ಲ್ಲನ ಪ್ರ ದೇವಗಳು ಮತ್ತಾ  ಎಯಾ  ಪ್ರ ಮಖ 

ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ  ಇಎೆಂಪಿಯನ್ನು  ಸಂಯೋಜಷಯಗುವುದು.  

ಈ ಪ್ರ ದೇವದ ಪ್ರಿಷರ ಷಮತೋಲನನ್ನು  ಕಾಪ್ಲಡಿಕಳಿಲು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ತಿಕ್ಯಲ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಲು ಷಪ ಶಟ ವಾಗಿ ವಾಯ ಖಯ ನಿಷಯದ ನಿೋತಿಗಳು 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಇಎೆಂಪಿಯಲ್ಲಾ  ತಗಿಗ ಸುವಿಕೆ, ನಿಕಸಣೆ, ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನ 

ಮತ್ತಾ  ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳಿಯದ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತೆಂಸಿಥ ರ್ 

ರ್ರ ಮಗಳು ಪ್ರ ತಿಕ್ಯಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಿಸಿ ಅರ್ಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಿೀ ೋಕಾರಾಸಕ 

ಮಟಟ ಕೆಕ  ಇಳಿಸಿ. ತಗಿಗ ಸುವಿಕೆಯ ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ನಿಮಾಕಣ್ ಮತ್ತಾ  ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯ ಹಂತಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಟಾಟ ರೆ ಯೋಜಷಯಗಿದೆ. ನಿಕಸಣಾ ಯೋಜನೆ ಸಿೀ ೋರ್ರಿಸು ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಬೆಂಬಲ 

ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಕನ್ನು  ಸುಧಾರಿಷಲು ಷಹಾಯ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಇಎೆಂಪಿ ಲಭಯ ವಿರು ಮತ್ತಾ  

ಸ್ತಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮೂಲ ಮಟಟ ದಲ್ಲಾ  ಮಾಲ್ಲನಯ ನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸು ಗುರಿ ಹೆಂದಿದೆ 

 

ಯೋಜನೆರ್ ವೆಚಚ ದ ಅಾಂದಾಜುಗಳು: 

 

ಯೋಜನೆ ವೆಚಚ  (ಅಾಂದಾಜು): ರೂ. 240.00 ಕೊೋಟಿ ರೂ 

 ಇಎಾಂಪಿ (ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚಚ ): ರೂ. 24.00 ಕೊೋಟಿ ರೂ 

 ಇಎಾಂಪಿ (ಮರುಕಳ್ಳಸು ಖರ್ಚಯ): ರೂ. 1.10 ಕೊೋಟಿ 

ಸ್ಥಇಆರ್ ವೆಚಚ : ರೂ. 2.4 ಕೊೋಟಿ ರೂ 
 

1.8 ತಿೋಮಾಯನಗಳು 

 

ಇಐಎ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ಅಬಿವೃದಿಿ  ಕಾರಣ್ದಿೆಂದಾಗಿ 

ಸಂಭನಿೋಯ ಪ್ರಿಷರಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಟಾಟ ರೆ ಅೆಂದಾಜರ್ರಣಾನ್ನು  ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತಾ  

ಪ್ರಿಷರಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಅರ್ಥವಾ ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಗಿಗ ಸು ರ್ರ ಮಗಳನ್ನು   

EMP ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿೀ ೋಕಾರಾಸಕ ಮಟಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಷಯಗಿದೆ .  

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇವದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಥ ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಾ ದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇವದಲ್ಲಾ  ಉದೆು ೋಶತ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಿೆಂದ ಉತಾ ಮ ಮೂಲಸೌರ್ಯಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿರ್, ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಸೌಲಭಯ ಗಳು, ವಕಿಾ ಯನ್ನು  

ದಗಿಸು ಮೂಲರ್ ಷಮಾಜಕೆಕ  ಯಭ ಲಭಯ ತೆ, ಉದ್ಯ ೋಗದಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ದೇವದ 

ಆರ್ಥಕರ್ ಬಳಣಿಗೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. 


