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ಕಹಮಯನಿಹಯಸಕ ಷಾಂುಟ
1. ರಿಚಮ
1.1 ಯೇಜ್ನ ಮ ಹಿನ ುಲ
ಉತಾಯ ಕನುಡ ಜಿಲ ೆಮ ಕನಹಯಟಕದ ಷಭನದರ ತೇಯದ ಉತಾಯದ ತನದ್ಧಮಲ್ಲೆಯನ ಕಹಹಯರ್ ಫಾಂದಯನ ಾಂದನ
ನ ೈಷರ್ಗಯಕ ಎಲಹೆ ಸಹಭಹನ ಫಾಂದಯನ. ಈ ಫಾಂದಯನ ಎಯಡನ ರಭನಖ ಫಾಂದಯನಗಳ ನಡನ ಇದ , ಅಾಂದಯ 70
ಕಿಮೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಭನಯಗ ೊ ಭತನಾ 276 Km ನ ಭಾಂಗಳೄಯನ ಫಾಂದರಿನ ಉತಾಯ ಬಹಗ. ಈ ಫಾಂದಯನ
ಕಹಯಹಯ ಸ ಡು ಆವರಮದಲ್ಲೆದ , ಇದನ ನ ೈಋತಯ ಭಹನೊೂನ್ ತಯಾಂಗಗಳಾಂದ ಕಹಯಹಯ ಕ ೊಲ್ಲೆಗ ನ ೈಷರ್ಗಯಕ
ಫಾಂದಯನನು ಯೊಪಿಷಲನ ಸ ಚ್ಚಿನ ರಭಹಣದ ಯಕ್ಷಣ ನಿೇಡನತಾದ . ಕಹಯಹಯ ಫಾಂದರಿನ ಬೌಗ ೊೇಳಕ
ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಭತನಾ ಷಹಾನಗಳು ಕಹಯಹಯನನು ದ ೇವದ ಎಲೆ ಸಹಭಹನ ಫಾಂದಯನಗಳಹರ್ಗ ಅಸಯತ
ಡ ದ್ಧ .
ಬಹಯತೇಮ ಕಯಹಳಮನದದಕೊೂ ಫ ಳ ಮನತಾಯನ ಷಯಕನ ಷಾಂಚಹಯದ್ಧಾಂದ, ಷಯಕನ ಗಭನನನು ಸ ೊಾಂದ್ಧಯನ
ಉತಾಭ ಗನಣಭಟಟದ ಫಾಂದಯನ ಭೊಲಷೌಕಮಯದ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಕಡಹಾಮಹರ್ಗದ ಭತನಾ ಇದನನು ಷಕಹಯಯು
ಗನಯನತಸಿದ . ಮೇ 2011 ಯಾಂತ , ಬಹಯತದಲ್ಲೆನ ರಭನಖ ಫಾಂದಯನಗಳು ಷಯಕನ ಷಾಂಚಹಯನನು ನಿಯಹಿಷಲನ
233 ಫತ್ಯಳು, 5 ಸಿಾಂಗಲ್ ಫ ೊೇಯಾಂಗ್ ಭೊರಿಾಂಗ್ಳು ಭತನಾ ಎಯಡನ ಫಹರ್ಜಯ ಜ ಟ್ಟಟಗಳನನು ಸ ೊಾಂದ್ಧ .
ಅತದ ೊಡಾ ಫಾಂದಯನಗಳು ಷ ೇರಿದಾಂತ 300 ಕಿೂಾಂತ ಸ ಚನಿ ಫಥ್ಯಳನನು ಸ ೊಾಂದ್ಧದ . ಸ ೇಗಹದಯೊ, ಬಹಯತೇಮ
ಫಾಂದಯನಗಳು ಫಸನತ ೇಕಹರ್ಗ ವಿವಿಧ ೊೇದ ದೇವದ ಷಹಾನದ್ಧಾಂದ (ಷನಭಹಯನ 60%) ಮೇಲನಗ ೈ ಷಹಧಿಷನತಾ
ಎಾಂದನ ಗಭನಿಷಫ ೇಕನ, ಅದನ ಷಪಶಟಹರ್ಗ ವಿವ ೇಶ ಷಯಕನ ಕ ೇಾಂದ್ಧರತ ಅವಯಕತ ಗಳನನು ಕಡಿಮಗ ೊಳಷನತಾದ .
ಹರಥಮಕ ಅಧಯಮನದ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ , ಭಭನಯಗಹಾಂವ್ ರಭನಖ ಷಪಧಹಯತಮಕ ಫಾಂದಯನ ಎಾಂದನ
ತಳಮನತಾದ , ನಾಂತಯ ಸ ೊಷ ಭಾಂಗಳೄಯನ, ವಿವಹಖಟಟಣಾಂ, ಕೃಶಣಟುಮ್ ಭತನಾ ತದಹಡಿಗಳು ಕಹಹಯರ್
ಫಾಂದರಿನ ಷಾಂಚಹಯಕ ೂ ತಭಮ ಫ ದರಿಕ ಮ ಕರಭನನು ಕಡಿಮಗ ೊಳಷನತಾ . ಆದಹಗೊಯ ರಷನಾತ ತಹದಹಡಿ
ಕಹಯಹರಿಗ ಫ ದರಿಕ ಯಲೆಹದಯೊ, ತದಹಡಿಮನನು ಅಭಿೃದ್ಧಿಡಿಷನುದರಿಾಂದ ಕಹಹಯನ ೊಯಾಂದ್ಧಗ ಸ ಚ್ಚಿನ
ರಭಹಣದ ಳನಹಡಿನ ರದ ೇವು ಡ ಲಗ ಯ ಕಳಳಕ ೂ ಕಹಯಣಹಗಫಸನದನ ಎಾಂದನ ಗಭನಿಷಫ ೇಕನ.

1.2 ಕಹಯರ್ ಪೇಟುಯ ಅಲ ೊೇಕನ
M / s. ಕಹಹಯನಯಲ್ಲೆಯನ ಕಹಹಯರ್ ಪೇರ್ಟಯ 6.5 - 9.5 ಯಶನಟ ಲಬಯವಿಯನ ಡಹರಫ್ಟಟನಾಂದ್ಧಗ ಎಲಹೆಸಹಭಹನ ಭಧಯಾಂತಯ ಪೇರ್ಟಯ ಆರ್ಗದ . ರತಷ್ಠಿತ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಾಂಫ ನೌಕಹ ನ ಲ ಮನ ಫಾಂದರಿಗ ಫಸಳ
ಷಮೇದಲ್ಲೆದ . ಟನಟ ಟ್ಹರಫಿಕ್ ರಿಭಹಣು 3 ಮಲ್ಲಮನ್ ಟ್ಟಪಿಎ ಆರ್ಗದ .
ಈ ಫಾಂದಯನನು ಕಹಯಹಯ ಕ ೊಲ್ಲೆಮ ಎಲಹೆ ಸಹಭಹನ ಫಾಂದಯನಗಳಹರ್ಗ ಅಭಿೃದ್ಧಿಡಿಷಲಹರ್ಗದ , ಜ ೊತ ಗ
355 ಮೇಟರ್ ಉದದದ ಕ ವೇ ಜ ೊತ ಗ ಎಯಡನ ಸಡಗನಗಳ ಷಭಯಕ ಜ್ತ ಗ ಇತಯ ಸ ೊಾಂದಹಣಿಕ ಮ
ಭೊಲಷೌಕಮಯ ಷೌಲಬಯಗಳನನು ದರ್ಗಷಲಹರ್ಗದ . ರಷಕಾ ಇದನ 8.5 ಮೇಟರ್ ಕಯಡನಗಳ ೄಾಂದ್ಧಗ
ಸಡಗನಗಳನನು ೂಯ ೈಷನತಾದ , ಏಕ ಾಂದಯ ಫತ್ಯಳ ಭನಾಂದ ನಿೇರಿನ ಬೌತಕ ಅಡಚಣ ಯಾಂದಹರ್ಗ. ಗಯ 'ಬಿ'

ಭತನಾ ಕಹೆಸ್ 'ಸಿ'  ಟ್ ೊರೇಲ್ಲಮಾಂ ಉತಪನುಗಳನನು ಳಗ ೊಾಂಡಾಂತ ಎಲೆ ಫಗ ಮ ಷಯಕನಗಳನನು ನಿಯಹಿಷಲನ
ಪೇರ್ಟಯ ಅನನು ಘೊೇಷ್ಠಷಲಹರ್ಗದ .
ರಷಕಾ ಕಹಹಯರ್ ಫಾಂದಯನ ಶಯಕ ೂ ಗಯ 'ಬಿ ಭತನಾ ಕಹೆಸ್' ಸಿ ' ಟ್ ೊರೇಲ್ಲಮಾಂ ಉತಪನುಗಳನನು
ಳಗ ೊಾಂಡಾಂತ ಷನಭಹಯನ 3 ದವಲಕ್ಷ ಟನ್ಳ ವಿವಿಧ ಷಯಕನಗಳ ಆಭದನ ಭತನಾ ಯಫ್ತಾಗಳನನು ನಿಯಹಿಷನತಾದ .
ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಾಂಫು ಕಹಯಹಯದ ಅಗಯ ಗಹರಭದಲ್ಲೆ ನೌಕಹ ನ ಲ ಯಾಂದನನು ಸ ೊಾಂದ್ಧದ , ಇದನನು ನೌಕಹ
ಸಡಗನಗಳ ಫ ತಯಾಂಗಹ್ರ್ಗ ರತ ಯೇಕಹರ್ಗ ಫಳಷಲಹಗನತಾದ . ಾಂದನ ನೌಕಹ ಸಡರ್ಗನ ದನಯಸಿಾ ಮಹರ್ಡಯ (ಡ ೈ
ಡಹಕ್ೂ) ಷಸ ಅದಕ ೂ ಜ ೊೇಡಿಷಲಹರ್ಗದ .
M / s. ಕಹಯಹಯ ಫಾಂದಯನನು 25 ಶಯಗಳ ಹಿಾಂದ ಷಹಾಪಿಷಲಹಯತನ. ಇದನ ಕನಹಯಟಕದ ಉತಾಯ ಕನುಡ
ದವಯನ, ಕಹಯಹಯ ತಹಲೊೆಕಿನ ಫ ೈಥ ೊೂಲ್ ಗಹರಭದಲ್ಲೆದ .

1.3 ಹರಜ ಕ್ಟ ಷ ೈಟು ಷಾಳ
ಉದ ದೇಶಿತ ಷ ೈರ್ಟ ಕನಹಯಟಕದ ಉತಾಯ ಜಿಲ ೆಮ ಕಹತಹಯರ್ ತಹಲೊೆಕಿನ ಫ ೈಥ ೊೂಲ್ ಗಹರಭದಲ್ಲೆದ . ಷ ೈರ್ಟ
17Ha ಭತನಾ 57 J / 1 SOITopo ಶಿೇರ್ಟ ಭತನಾ ಷ ೈಟು ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಾಳದಲ್ಲೆ ಫಯನತಾದ 140 48 '01.73 "N &
740 06' 55.30" E.
1.4 ಅಧಯಮನದ ಅಗತಯತ
ಷಭನದರ ಫಾಂದಯನಗಳು, ಫಾಂದಯನ, ಜ ಟ್ಟಟಗಳು, ಷಭನದರದ ಟಮಯನಲ್ಳು, ಫ ರೇಕ್ ಹಟರ್ ಭತನಾ ಡ ರಡಿಜಾಂಗ್
ಅಭಿೃದ್ಧಿಗ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಹೆ ಯೇಜ್ನ ಗಳನನು ಷ  ಟಾಂಫರ್ 2006 ಯಲ್ಲೆ MoEF ನಿೇಡಿದ EIA ಅಧಿಷೊಚನ
ವಿಬಹಗದಲ್ಲೆ A & B ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಾಂದನ ಗನಯನತಷಲಹರ್ಗದ . ಫಾಂದಯನಗಳು ಭತನಾ ಫಾಂದಯನಗಳಗಹರ್ಗ
ರಿಷರಿೇಮ ಇಾಂಹಯಕ್ಟ ಅಷ ಷ ಮಾಂರ್ಟ (EIA) MoEF EIA ಷ ಟಾಂಫರ್ 14, 2006 ಯ ರಕಹಯ ಕಡಹಾಮಹರ್ಗ
ಅವಯಕತ ಯದ ಭತನಾ CRZ ಅಧಿಷೊಚನ ಪ ಫರರಿ 19, 1991 (ಜ್ನರಿ 25, 2005 ಯಲ್ಲೆ ತದನದಡಿ ಭಹಡಿದ )
ಅಡಿಮಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜ್ನ ಗಳು ಷಾಂಬಹಯ ರಿಷಯ ರಿಣಹಭಗಳನನು ಉಾಂಟನಭಹಡಫಸನದನ. ರಿಷಯ
ಕಿೆಮಯ ನ್ೂ ಅಗತಯವಿಯನ ಎಲೆ ರಕಯಣಗಳಗ ಷಹಯಜ್ನಿಕ ವಿಚಹಯಣ ಕಡಹಾಮಹರ್ಗದ . ಆದಯ ಷ ೈರ್ಟ ಷಮೇಕ್ಷ
ಅಥಹ ಷಮೇಕ್ಷ ಗಳನನು ನಡ ಷಲನ ಅನನಭತ ಡ ಮಲನ ಇದನ ಅಗತಯವಿಲೆ.

2. ಯೇಜ್ನ ಮ ವಿಯಣ
M / s. ಫಾಂದಯನಗಳು ಭತನಾ ಳನಹಡಿನ ನಿದ ೇಯವನಹಲಮು ಕಯಹಯದ ಹಣಿಜ್ಯ ಕಹಹರ್ ಫಾಂದರಿನ II
ನ ೇ ಸಾಂತದ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗ ಐಯನ್ ಒಯ ಸ್, ಭಹಯಾಂಗನಿೇಸ್ ಒಯ , ಫಹಕ ೂೈರ್ಟ, ಷಕೂಯ , ಅಲನಮನಹ, ಆಸಹಯ
ಧಹನಯಗಳು, ಗಹರನ ೈರ್ಟ, ಕಲ್ಲೆದದಲನ, ಸಿಮಾಂರ್ಟ, ಷಕೂಯ , ಯಷಗ ೊಫಬಯಗಳು , ಭತನಾ ಬಿಟನಮನ್ ಇತಹಯದ್ಧ.
ಆಭದನ ಭಹಡಿಕ ೊಾಂಡ ಉತಪನುಗಳನನು ಭಹಯನಕಟ್ ಟ ಫ ೇಡಿಕ ಮ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ ಟ್ಹಯಾಂಕಗಯಳು ಭತನಾ
ಟರಕನೂಗಳ ಭೊಲಕ ಷಹರ್ಗಷಲಹಗನತಾದ .

2.1. ಯೇಜ್ನ ಮ  ಚಿ
ಯೇಜ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಟನಟ ಫಾಂಡಹಳ ಸೊಡಿಕ INR 1993.54 ಕ ೊೇಟ್ಟ.
3 ರಿಷಯದ ವಿಯಣ
ಹರಜ ಕ್ಟ ಇನನಲುಯೆನ್ೂ ಏರಿಮಹ (ಪಿಐಎ) / ಷಟಡಿ ಏರಿಮಹ: ರಷಹಾವಿತ ಹರಜ ಕ್ಟ ಷ ೈಟ್ ೊುಾಂದ್ಧಗ 10 ಕಿ.ಮೇ.
ಯ ೇಡಿಮಲ್ ಅಾಂತಯನನು ಭೊಲಬೊತ ರಿಷಯ ಭಟಟನನು ನಿಣಯಯಷಲನ ಷಹಭಹನಯ ಅಧಯಮನ
ರದ ೇವ ಾಂದನ ಗನಯನತಷಲಹರ್ಗದ . ಕ ೇಾಂದರ ಅಧಯಮನ ರದ ೇವು ಗಡಿಯ ೇಖ ಯಾಂದ 1.0 ಕಿಮೇ ತರಜ್ಯಕ ೂ
ಯೇಜ್ನ ಮ ರದ ೇವ ಭತನಾ ಅದಯ ಷನತಾಭನತಾಲ್ಲನ ರದ ೇವಹರ್ಗದ . ರಷಹಾವಿತ IIND ಸಾಂತದ ಕಹಯರ್
ಫಾಂದಯನ ಅಭಿೃದ್ಧಿಡಿಷಲಹರ್ಗಯನ ುನಃಷಹಾಪಿತ ಬೊಮ ಯೇಜ್ನ ಮ ಯೇಜ್ನ ಮಹರ್ಗದ . ಭತಾಶನಟ
ಹರಜ ಕ್ಟ ಇಾಂಹಯಕ್ಟ ಏರಿಮಹ (ಪಿಐಎ) ಉತಾಯಹಖಯನಹ ಜಿಲ ೆಮ ಕಹಹಯತನಯಲನಕನನು ಳಗ ೊಳುು
ಕ ೊೇರ್ ರದ ೇವದ ಗಡಿಯಾಂದ 10 ಕಿ.ಮೇ.
ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪಿೇರಿಮರ್ಡ: - ಏಪಿರಲ್ ನಿಾಂದ ಮೇ 2017.
3.2 ಷನತಾಲ್ಲನ ಹಮನ ಗನಣಭಟಟ
ಅಧಯಮನ ರದ ೇವದ ಫ ೇಷ ೆೈನ್ ಹಮನ ಗನಣಭಟಟದ ಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡಲನ, ನಹಲನೂ (04)
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣಹ ಷಾಳಗಳನನು ಐಎಮಾ ಕ ೆೈಭಹಟ್ಹಲಹಜಿಕಲ್ ಡಹಟ್ಹ-ಕಹಹಯರ್ ರಿೇಜ್ನ್ (1971-2000)
ರಕಹಯ ಗನಯನತಷಲಹರ್ಗದ . ಹಷ್ಠಯಕ ಗಹಳ ಹರಫಲಯು ನಹರ್ತಯ  ಸಿಟನಾಂದ ಷೌರ್ತ ಈಷಟವಯ ಗ ದ .
ಭಹಲ್ಲನಯಕಹಯಕಗಳಹದ PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, As & Ni ನ
ಯತಹಯಷಗಳು ನಹಯಶನಲ್ ಆಾಂಬಿಯೆಾಂರ್ಟ ಏರ್ ಕಹವಲ್ಲಟ್ಟ ಷಹಟಯಾಂಡರ್ಡೂಯ (NAAQS), MoEF & CC ಅಧಿಷೊಚನ ,
ನ ಾಂಫರ್ 2009 ಎಲಹೆ ಭೌಲಯಗಳು ನಿದ್ಧಯಶಟ ಭಹನದಾಂಡಗಳ ೄಳಗ ಕಾಂಡನಫಯನತಾ .

ವಫದ ರಿಷಯ
ಷನತನಾರಿದ ವಫದ ಭಟಟನನು ನಿಖಯತ ಮ ವಫದ ಭಟಟ ಮೇಟರ್ ಫಳಸಿ ಅಧಯಮನದ ಅಧಿಮಲ್ಲೆ ಯೇಜ್ನ ಮ
ರದ ೇವದ್ಧಾಂದ ಷನಭಹಯನ 10 ಕಿ.ಮೇ ದೊಯದಲ್ಲೆ ನಹಲನೂ (04) ಷಾಳಗಳಲ್ಲೆ ವಫದ ಭಟಟನನು ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣ
ಭಹಡನ ಭೊಲಕ ಷಹಾಪಿಷಲಹರ್ಗದ . ವಿವಿಧ ರದ ೇವಗಳ ಫಳಕ ವಿಬಹಗಗಳಗ ಕಹಯಣಹದ ನಾಂತಯ
ಅಧಯಮನದ ರದ ೇವದಲ್ಲೆನ ವಫದ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣಹ ಷಾಳಗಳನನು ಆಯೊ ಭಹಡಲಹರ್ಗದ . ಬೊಮ ಫಳಕ
ವಿಬಹಗಗಳು ಹಣಿಜ್ಯ, ಷತ, ಗಹರಮೇಣ ಭತನಾ ಷೊಕ್ಷಮ ರದ ೇವಗಳನನು ಳಗ ೊಾಂಡಿ . ೂಯ-ಭಹನಹಾಂಕ
ವಫದ ಭಟಟನನು ಫಳಸಿಕ ೊಾಂಡನ ರತ ಷಾಳದಲ್ಲೆ ಾಂದನ ಷಾಂೂಣಯ ದ್ಧನಕ ೂ ವಫದದ ಭಟಟನನು ಗಾಂಟ್ ಮ
ಆಧಹಯದ ಮೇಲ ದಹಖಲ್ಲಷಲಹರ್ಗದ .
ಭೌಲಯಗಳು ಯಹತರ ಷಭಮದಲ್ಲೆ 42-61 ಡಿಬಿ (ಎ) ಭತನಾ 45 - 55 ಡಿಬಿ (ಎ) ದಲ್ಲೆಯನತಾದ .

3.4 ನಿೇರಿನ ರಿಷಯ
ಮೇಲ ೈ ನಿೇಯನ
ಕಹಲ್ಲ ನದ್ಧಮ ಮೇಲ ೈ ನಿೇರಿನ ಗನಣಭಟಟು ಅಪಿೂ್ರೇಮ್ ಭತನಾ ಕ ಳಬಹಗದಲ್ಲೆ ಅಧಯಮನದ ಅಧಿಮಲ್ಲೆ
ಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡಲಪಟ್ಟಟದ . ನಿೇರಿನ ಗನಣಭಟಟನನು ನಿಣಯಯಷಲನ ಭತನಾ ಭಹದರಿಗಳಲ್ಲೆ ಕಾಂಡನಫಯನ
ರಫಲ ಝೊಹೆಾಂಕಟನ್ ಗನಾಂುಗಳನನು ಗನಯನತಷಲನ ಷಹಗಯ ಭಹದರಿಗಳನನು ಷಾಂಗರಹಿಷಲಹರ್ಗದ .
pH 7.89 ರಿಾಂದ 7.97 ಕ ೂ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಟ್ಟಡಿಎಸ್ 21450 ರಿಾಂದ 23800 ಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಕಠಿಣತ 4900 ರಿಾಂದ 6700 ಯಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಇಸಿ 42900 ರಿಾಂದ 47800 ಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಕ ೊೆೇಯ ೈಡ್ಳು 18063.19 ರಿಾಂದ 19547.83 ಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾ
ಷಲ ಲೇರ್ಟ 287.42 ರಿಾಂದ 2135.46 ಕ ೂ ಫದಲಹಗನತಾದ
ನ ೈಟ್ ರೇಟ್ಳು BDL ನಿಾಂದ 1.76 ಕ ೂ ಫದಲಹಗನತಾ
ಫ್ಟೆೇಯ ೈಡ್ಳು 0.12 ರಿಾಂದ 0.22 ಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾ
ಭನಖಯಹದ ಷಹಗಯ ಭಹದರಿಗಳನನು ಕೊಡಹ ದರ್ಗಸಿ
ಗೌರಾಂರ್ಡ ಹಟರ್
ಅಧಯಮನ ರದ ೇವದ ಷಹಸತನಗಳು / ಸಳುಗಳ ಭೊಲಕ ಉ ಮೇಲ ೈ ನಿೇರಿನ ಫಳಕ ಮನನು ಆಧರಿಸಿ
ಯೇಜ್ನ ಮ ನಹಲನೂ ರದ ೇವಗಳಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಸಳುಗಳಲ್ಲೆನ ಭೌಲಯಭಹನಕಹೂರ್ಗ ಟನಟ ನಹಲನೂ (04) ನ ಲದ
ನಿೇರಿನ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣ ಷಾಳಗಳನನು ಗನಯನತಷಲಹರ್ಗದ . ಅಾಂತಜ್ಯಲ ಪಲ್ಲತಹಾಂವಗಳನನು IS ನ ರಕಹಯ
ಅ ೇಕ್ಷಣಿೇಮ

ಭತನಾ

ಅನನಭತಷಲಹಗನ

ನಿೇರಿನ

ಸ ೊೇಲ್ಲಷಲಹಗನತಾದ : ಕನಡಿಮನ ನಿೇರಿಗ 10500 (2012).
pH 6.23 ರಿಾಂದ 7.95 ಯಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಟ್ಟಡಿಎಸ್ ಬಿಡಿಎಲ್ಲುಾಂದ 10 ಕ ೂ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಗಡಷನತನು BDL ನಿಾಂದ 2400 ಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಇಸಿ 211 ರಿಾಂದ 754 ಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾದ
ಕ ೊೆೇಯ ೈಡ್ಳು 15.83 ರಿಾಂದ 64.33 ಕ ೂ ಫದಲಹಗನತಾ
ಷಲ ಲೇಟ್ಳು 3.81 ರಿಾಂದ 65.53 ಕ ೂ ಫದಲಹಗನತಾ
ನ ೈಟ್ ರೇರ್ಟ ಗಳು 0.6 ರಿಾಂದ 33.82 ಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾ
ಫ್ಟೆೇಯ ೈಡ್ಳು 0.18 ರಿಾಂದ 0.25 ಯಯ ಗ ಫದಲಹಗನತಾ

ಗನಣಭಟಟದ

ಭಹನದಾಂಡಗಳ ೄಾಂದ್ಧಗ

3.5 ಷಹಭಹಜಿಕ - ಆರ್ಥಯಕ
ಈ ರದ ೇವದ ಉದ ೊಯೇಗ ಪರಪ ೈಲ್ ರದ ೇವದ ನಗರಿೇಕಯಣ ಭತನಾ ಕ ೈಗಹರಿೇಕಯಣದ ಕಹಯಣದ್ಧಾಂದಹರ್ಗ
ಕೃಷ್ಠಯೆೇತಯಹರ್ಗದ .
ಟನಟ ವ ೇಕಡಹಹಯನ ಜ್ನಷಾಂಖ ಯಮಲ್ಲೆ, 82.8% ಯಶನಟ ಭನಖಯ ಕಹಮಯಕಯ ಗಯಕ ೂ ಷ ೇರಿದಯನ, ಅಾಂದಯ
ಾಂದನ ಶಯದ ಆಯನ ತಾಂಗಳರ್ಗಾಂತಲೊ ಸ ಚ್ಚಿನ ಉದ ೊಯೇಗದಲ್ಲೆ ತ ೊಡರ್ಗಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಹದಯ .
ಕೃಷ್ಠ ಕ ಲಷದಲ್ಲೆ ತ ೊಡರ್ಗದದಯನ ಟನಟ ಕಹಮಯಕಯಲ್ಲೆ 4.69% ನಷ್ಠಟಯನತಹಾಯ . ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಕಹಮಯಕಯನ, ಶಿಕ್ಷಕಯನ,
ಷಕಹಯರಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭನಾಂತಹದ ಇತಯ ಚಟನಟ್ಟಕ ಗಳಲ್ಲೆ ರಭನಖಹದ (92.12%) ಉದ ೊಯೇರ್ಗಗಳು
ಷ ೇರಿದಹದಯ .

4 ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ರಿಷಯ ರಿಣಹಭಗಳು ಭತನಾ ತರ್ಗ್ಷನವಿಕ ಕರಭಗಳು
ಫಾಂದರಿನ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ರಭನಖ ಚಟನಟ್ಟಕ ಗಳನನು ಟ್ ೇಫಲ್ 1 ಯಲ್ಲೆ ನಿೇಡಲಹರ್ಗದ .
ಕ ೊೇಶಟಕ 1: ಫಾಂದಯನ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ವಿಭಿನು ಸಾಂತಗಳಲ್ಲೆ ರಷಹಾಪಿಷಲಹದ ರಭನಖ ಚಟನಟ್ಟಕ ಗಳು
ಸಾಂತ

ಚಟನಟ್ಟಕ

ನಿಭಹಯಣ ಸಾಂತ
ರಷಹಾವಿತ ನಿಭಹಯಣ ಚಟನಟ್ಟಕ ಗಳು

o ನಿಭಹಯಣ ಷನಾ ಷಹಭರ್ಗರ ನಿಯಸಣ / ನಿಭಹಯಣ

ಪೇರ್ಟಯ ರದ ೇವದ ೊಳಗ ರಷಹಾಪಿತ ಫಾಂಡಹಳ ಸೊಡಿಕ ಮ
ಚಟನಟ್ಟಕ ಗಳು

ಭತನಾ

ನಹಯವಿಗ ೇಶನಲ್

ಆಳಹಗನುದನ

ಚಹನ ಲು

ಷಹಭರ್ಗರಗಳ ಷಯಫಯಹಜ್ನ
o ನಿಭಹಯಣ ಚಟನಟ್ಟಕ ಗಳು (ಷಭನದರದ ಟಮಯನಲ್ಳು ,
ಯ ೈಲ ವ ಟ್ಹರಯಕ್ಳು, ಯಷ ಾಭಹಗಯಗಳು)
o ಕಹಮಯಕ ವಕಿಾ
o ಯಹಶಿಗಳು ಮೇಲ ಜ ಟ್ಟಟ ನಿಭಹಯಣ
o ಫಾಂಡಹಳ ಡ ರಡಿಜಾಂಗ್
o ಷಭನದರ / ದಡದಲ್ಲೆ ಬೊಮ ಷನಧಹಯಣ / ಸೊಳ ತನಾ
ಸಹಳಹಗನವಿಕ

ಕಹಮಹಯಚಯಣ ಮ ಸಾಂತ
ಕಬಿಬಣದ ಅದ್ಧಯನ
ಕಹಮಹಯಚಯಣ ಗಳು

& ಕಲ್ಲೆದದಲನ ಟಮಯನಲ್ಳ

o ಹಸನ ಷಾಂಚಹಯ
o ಕಬಿಬಣದ ಅದ್ಧರಿನ ಷಾಂಗರಸ ಭತನಾ ಷಾಂಗರಸಣ
o ಕನ ವೇಮಗಯಳ ಭೊಲಕ ಕಬಿಬಣದ ಅದ್ಧಯನ ಭತನಾ
ಕಲ್ಲೆದದಲ್ಲನ ಲ ೊೇರ್ಡ ಆಗನುದನ / ಇಳಷನುದನ
o ಸಡಗನ ಕಹಮಹಯಚಯಣ ಗಳು

o ನಿಯಸಣ ಡ ರಡಿಜಾಂಗ್
ಧಹಯಕ ಟಮಯನಲ್ಳ ಕಹಮಹಯಚಯಣ

o ಹಸನ ಷಾಂಚಹಯ
o ಸಡಗನ ಕಹಮಹಯಚಯಣ ಗಳು

ಪದಟನಾ ನಿರ್ಾಣ ಮತ್ುತ ಆಪರೆದಷನ್ ಹಂತ್ಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆಕಳಳುವ ಪರತಿಯಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಳ
ಪರಣಮ ಬದರುವ ಸಧ್ಯತೆಗಳ ವಿವರಗಳಳ, ಅವುಗಳ ಪರಣಮದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚದ
EMP

ಯಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ಕಡಿಮೆ

ರ್ಡಲ್ು

ಅನ್ುಕರಮವಗಿ

ಟೆದಬಲ್್

2

ಮತ್ುತ

3

ರಲ್ಲಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪತಗೆಕಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಕ ೊೇಶಟಕ 2: ಹರಭನಖಯತ ಮ ಭಟಟ ಭತನಾ EMP ಯಾಂದ್ಧರ್ಗನ ರಬಹಗಳ ಷಹಯಹಾಂವ: ನಿಭಹಯಣ ಸಾಂತ
ಚಟನಟ್ಟಕ

ರಿಣಹಭಗಳು
ನಿಮತಹಾಂ

ಕಹಯಣ

ಗಹಳ

ಕಡಿಮ  ಚಿದ ಎಾಂಪಿಯಾಂದ್ಧಗ

ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಭಸತವ ಭಟಟ

ಅಧಿ / ರಕೃತ /

ಕ
ನಿಭಹಯಣ

ರಿಣಹಭದ

ಹಿಭನಮಖತ
ತ ಯ ದ ಟರಕ್ಳಲ್ಲೆ ಉತಾಭ ಭತನಾ

ಅಲಹಪಧಿ

ಕಡಿಮ,

ಷನಾಗಳ

ಯಟ್ಹದ

ಋಣಹತಮಕ

ಶಿೇಟ್ಳ ೄಾಂದ್ಧರ್ಗನ ಟರಕ್ಳನನು

ನಿಯಸಣ /

ಟನಟಗೊಡಿಷನವಿಕ ಮನನು

ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ

ಳಗ ೊಳುು ಭೊಲಕ ಅಥಹ

ನಿಭಹಯಣ

ನಿಯಹಿಷನ ಭತನಾ ಷಹರ್ಗಷನ

ರ್ಗದ

ನಿೇರಿನ ಷ ರೇಗಳನನು ಫಳಷನುದಯ

ಷನಾಗಳ

ಧೊಳನ ಪಿೇಳಗ ಮ

ಷಹಗಣ
/ ಕಹವರಿಾಂಗ್

ವಫದ

ಹಸನ ವಫದ

,

ತಹಯಹೂಲ್

ಭೊಲಕ
ಉತಖನನ ಅಲಹಪಧಿ

ಷಹಧನಗಳ ಫಳಕ

ಋಣಹತಮಕ
ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ
ರ್ಗದ

 ವಫದ ಷೊಕ್ಷಮ ಗಹರಸಕಗಳನನು
ಸ ೊಾಂದ್ಧಯನಹಗ ಭಧಯಭ
 ಷನತಾಭನತಾಲ್ಲನ ಮಹುದ ೇ ವಫದ
ಷೊಕ್ಷಮ ಗಹರಸಕಗಳು ಇಯನಹಗ
ಕಡಿಮ

ನಿಭಹಯಣ
ಚಟನಟ್ಟಕ ಗಳು

ಗಹಳ

ಕಹಾಂಕಿರೇರ್ಟ ಮಕಿೂಾಂಗ್ , ಸಿಮಾಂರ್ಟ ಅಲಹಪಧಿ

ಕಡಿಮೆ,

ನಿಯಸಣ , ಫ ಷನಗ , ನಿಭಹಯಣ ಋಣಹತಮಕ

ಮತ್ುತ ಮುಖವಡಗಳನ್ುನ ಧ್ರಸಿ

ಮಾಂತರಗಳ

ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ

ಕಹಮಹಯಚಯಣ ಯಾಂದ ುಯರ್ಗಟ್ಟವ್

ರ್ಗದ

ಧೊಳು ಸ ೊಯಷೊಷನವಿಕ ಭತನಾ
ಧೊಳನ ಉತಹಪದನ

ನಿದರು

ಚಿಮುಕಿಸುವುದು

ವಫದ

ನಿಭಹಯಣ ಉಕಯಣಗಳು ಭತನಾ

ಅಲಹಪಧಿ

ಕಡಿಮೆ, ಕರ್ಮಾಕರ ಕಿವಿ ಪಿಗಗಳಳ

ವಿದನಯರ್ತ ಉಕಯಣಗಳನನು

ಋಣಹತಮಕ

ಒದಗಿಸಿದಗ

ಫಳಷನುದನ

ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ
ರ್ಗದ

ನಿೇಯನ

 ನಿಭಹಯಣಕಹೂರ್ಗ ನಿೇರಿನ
ಫಳಕ
 ನಿಭಹಯಣ ಷ ೈರ್ಟ
ಗ ಮನವಿಕ ಯಾಂದ ಕ ೊಳ ತ

ಅಲಹಪಧಿ



ಋಣಹತಮಕ
ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ

ಕಡಿಮೆ, ಅಂತ್ಜ್ಾಲ್ವನ್ುನ
ಕೆಕಳೆತ್ ರ್ಡಬರದು



ರ್ಗದ

ನಿರ್ಾಣ
ಕೆಕಳೆತ್

ಸರಿು

ಸಥಳದಿಂದ
ಹರವು

ಬಂಡೆಗಳ

ಸಣಣ

ನಿರ್ಾಣದ

ಮಕಲ್ಕ

ಕಡಿಮೆ

ರ್ಡಬಹುದು
ನಿೇಯನ
ಕಹಮಯಕ ವಕಿಾ

 ದ ೇಶಿೇಮ ಫಳಕ ಗಹರ್ಗ ನಿೇರಿನ

ಅಲಹಪಧಿ

ಷಾಂನೊಮಲಗಳ ವ ೃೇಶಣ

ಋಣಹತಮಕ

ಸಥಳಿದಯವಗಿದದಗ,

ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ

ಪರಸುತತ್

ರ್ಗದ

ರ್ದರಯನ್ುನ

 ಷಾಂಷೂರಿಷದ ತಹಯಜ್ಯದ
ವಿಲ ೇಹರಿ



ಕಡಿಮೆ,

ಕರ್ಮಾಕರ
ಬಳಕೆಯ

ಉಳಿಸಿಕೆಕಳುಲ್ಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ುತ

ಅಂತ್ಜ್ಾಲ್ವನ್ುನ

ಟಯಪ್
ರ್ಡಲ್ಗುವುದಿಲ್ಿ


ಕಡಿಮೆ, ತಯಜ್ಯ ನಿದರನ್ುನ
ನೆನೆಸುವಂತ್ಹ
ಮಕಲ್ಭಕತ್
ಚಿಕಿತೆ್ಯಂದಿಗೆ
ವಿಲ್ೆದವರ ರ್ಡಿದಗ

ಬೊಮ /
ಷೌಾಂದ



ತಹತಹೂಲ್ಲಕ ಕಟಟಡಗಳು /

ಅಲಹಪಧಿ

ಕಡಿಮೆ,

ಸರಯದ

ಹಷಷಾಳಗಳು

ಋಣಹತಮಕ

ಸಂಗರಹ ಮತ್ುತ ವಿಲ್ೆದವರ

ಷಾಂತಹಗನುದನ. ಭಣಹಣದ

ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ

ಅಭ್ಯಸ ರ್ಡಿದಗ

ಮಯವಹಷರ

ತಹಯಜ್ಯಗಳ ಉತಪತಾ

ರ್ಗದ



ಕಡಿಮೆ,

ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳಳ

ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ

ಬಂಡವಳ

ಷಹಭಹಜಿ

ಸ ಚ್ಚಿದ ಷಹಭಹರಜ್ಯದ

ಅಲಹಪಧಿ

ಕಡಿಮೆ,

ಕ-

ಅಕಹವಗಳು

ಧ್ನತ್ಮಕ

ಏಕೆಂದರೆ

ಅಥಯವಹ

ಹಿಾಂತಯನರ್ಗಷಫಸನದಹ

ಷರ

ರ್ಗದ

ಶಬದ

ಡೆರಡಿಜಂಗ್

ಡೆರಡಿಜಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳಳ ಮತ್ುತ ಅಲ್ಾವಧಿಯ
ವಿದುಯತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ



ಉದೆಕಯದಗ

ತತೊಲ್ಲಕ

ಕಡಿಮೆ,

ಮಣುಣ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಮೃದುವಗಿದದಗ,

ಮರುಕಳಿಸುವ

ಮಣ್ಣಣನ್


ಮಧ್ಯಮ,
ಸಮುದರ

ಶಬದ

ಸಿಲ್ಲಿ
ಸಕಕ್ಷಮ

ಜತಿಗಳಳ

ಇರುತ್ತವೆ
ನಿದರು

ಕೆಸರು ನಿರೆಕದಧ್ಕತೆ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ವಸುತ

ಜೆದಡಿಮಣ್ಣಣನಿಂದ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಉಂಟಗುತ್ತದೆ

ಮರುಕಳಿಸುವ
ಕೆಸರು

ವಿಷಕರ ಪದರ್ಾಗಳಳ ಮತ್ುತ ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಸೆಡಿಮೆಂಟ್

ಪದಷಕಂಶಗಳ ಬಡುಗಡೆ

ಕಡಿಮೆಯದಗ ವಿಷತ್ವಕೆೊ ಕಡಿಮೆ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ವಿಷತ್ವ

ಮರುಕಳಿಸುವ
ಬೆಂಥಿಕ್

ಕೆಳಭ್ಗದ ಸಂಚಯಗಳಳ ಮತ್ುತ / ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಕಡಿಮೆ,

ಪರಸರವಿ

ಅರ್ವ ಮೊಟೆಟಯಿಡುವ ಆಧರದ ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಜತಿಗಳಳ / ಸಂತನೆಕದತ್ಾತಿತ /

ಜ್ಞನ್

ವಿನಶದ ಅಡಚಣೆ

ಮೊಟೆಟಯಿಡುವ

ಮರುಕಳಿಸುವ

ವಣ್ಣಜ್ಯ

ಬೆಲ್ೆಬಳಳವ
ಮೆೈದನ್ಗಳಳ

ಇಲ್ಿದಿರುವಗ

ಭಕ ಸುಧರಣೆ

ನಿದರು

ಕೆಸರು ನಿರೆಕದಧ್ಕತೆ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ವಸುತ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಉಂಟಗುತ್ತದೆ

ಜೆದಡಿಮಣ್ಣಣನಿಂದ

ಮರುಕಳಿಸುವ
ಕೆಸರು

ವಿಷಕರ ಪದರ್ಾಗಳಳ ಮತ್ುತ ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಸೆಡಿಮೆಂಟ್

ಪದಷಕಂಶಗಳ ಬಡುಗಡೆ

ಕಡಿಮೆಯದಗ ವಿಷತ್ವಕೆೊ ಕಡಿಮೆ

ನ್ಕರತ್ಮಕ
ಮರುಕಳಿಸುವ

ವಿಷತ್ವ

ಪರಸರ

ಇಂಟಟೆದಾಡೆಲ್ ಪರದೆದಶದ ನ್ಷಟ

ವಿಜ್ಞನ್

ತಿದರ

ವಸುತ ಡಂಪಂಗ್

ಲ್ೆೈನ್

ದಿದಘಾಕಲ್ಲದನ್

ಕಡಿಮೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪರದೆದಶವು

ಋಣತ್ಮಕ

ಯವುದೆದ

ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ಗದ

ಬಂಜ್ರು ಉಪುಾ ಜ್ವುಗು

ದಿದಘಾಕಲ್ದ

ಕಡಿಮೆ,

ಧ್ನತ್ಮಕ

ಸಸಯವಗಾದೆಕಂದಿಗೆ

ಸೆೈಟ್

ನಿದರನ್

/ ಮುಂಭ್ಗದಿಂದ

ಕಿರ್ಮದ

ಋಣತ್ಮಕ

ದಕರದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ವ ಡಂಪಂಗ್

ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ಗದ

ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಿದರದ ಪದಷಣೆ
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ರ್ಡಿದಗ

ರಶಿಗಳಳ

ಶಬದ

ರಶಿಯ

ಚಲ್ಕರು,

ನಿದರಸ ಅಲ್ಾವಧಿಗೆ

ಮೆದಲ್ೆ ಬತ್ಗಾಳ

ಉಪಕರಣಗಳಳ,

ನಿರ್ಾಣ

ಉಪಕರಣಗಳಳ, ಡಿರಲ್ ಬಟಗಳಳ ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ಗದ



ವಿದುಯತ್ ಋಣತ್ಮಕ,

ಮುಂತದವುಗಳ ಬಳಕೆ

ನಿರಂತ್ರ

ಮಧ್ಯಮ,

ಶಬದ

ಸಕಕ್ಷಮ

ಗರಹಕಗಳಳ ಸರ್ಮದಪದಲ್ೆಿದ
ಇರುವಗ


ಕಡಿಮೆ,

ಕಿವಿ

ರಕ್ಷಣೆ

ಸಧ್ನ್ಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿದಗ
ನಿದರು

ಹೆಚಿಚದ ಘನ್ ಮತ್ುತ ಘನ್ತೆ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಕಡಿಮೆ,

ಏಕೆಂದರೆ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಪರದೆದಶವು

ಮರುಕಳಿಸುವ

ನ್ಗಣಯವಗಿದೆ

ಪರಭ್ವದ

ಸಥಳಿದಯ

ಮತ್ುತ

ಕೆಕದಷಟಕ 3: ರಮುಖಯತೆಯ ಮಟಟ ಮತ್ುತ EMP ಯಂದಿಗಿನ್ ಪರಭ್ವಗಳ ಸರಂಶ: ಆಪರೆದಷನ್ ಹಂತ್
ಚಟುವಟಿಕೆ

ಪರಣಮಗಳಳ
ನಿಯತಂಕ

ಪರಭ್ವದ ವಿಶಿಷಟತೆ

ಕಡಿಮೆ

ವೆಚಚದ

EMP

ಅವಧಿ / ಪರಕೃತಿ / ಯಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಮಟಟ

ಕರಣ

ಹಿಮುಮಖತೆ
ಕಬಿಣ ಅದಿರು ಮತ್ುತ ಗಳಿ

ಗಳಿ

ಮಕಲ್ಕ ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಕಲ್ಲಿದದಲ್ು ನಿವಾಹಣೆ,

ಸಕಕ್ಷಮ

ಕಣಗಳ ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಕನೆವದಯಗಾಳ

ಹೆಕರಹಕುವಿಕೆಯ

ಮಕಲ್ಕ

ೆದರಸಿ

ಮತ್ುತ ಲ್ೆಕದಡಿಂಗ್

ಮರುಕಳಿಸುವ



ಕಡಿಮೆ,
ಯವಗ ನಿದರು
ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ

ಕರಣದಿಂದಗಿ

ನ್ುನ

ಸಂಗರಹಣೆ

ಬಳಸಿಕೆಕಂಡು

ಮತ್ುತ

ಕನೆವದಯಗಾಳಿಂದ

ಧ್ಕಳಳ

ಪುಯಗಿಟಿವ್

ಧ್ಕಳಳ

ನಿಗರಹವನ್ುನ

ಹೆಕರಸಕಸುವಿಕೆ

ರ್ಡಲ್ಗುತ್ತದೆ


ಕಡಿಮೆ, ಗಳಿಯ
ದಿಕಿೊನ್ಲ್ಲಿ
ಸಮುದರದ ಕಡೆಗೆ
ಇರುವಗ

ನಿದರು

ಸಮುದರ ಪರಸರಕೆೊ ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಕಡಿಮೆ

ಸೆಕದರಕೆ

ಪರರ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ
ಪರರ್ಣನ್ುಗುಣ
ಪರರ್ಣವು

ಪರರ್ಣ್ಣತ್

ಕಯಾನಿವಾಹಣ
ಕಯಾವಿಧನ್ಗಳೆ ಂದಿಗೆ
ತಿದರ

ಕಡಿಮೆ

ಎಂದು

ನಿರದಕ್ಷಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಕೆಸರು

ಸಂಚಯಗಳಲ್ಲಿ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ



ಶೆದಖರಣೆ

ಕಡಿಮೆ,
ಚೆಲ್ುಿವಿಕೆಯು
ಕನಿಷಟ

ಮತ್ುತ

ಸಥಳಿದಯವಗಿರು
ತ್ತದೆ ಎಂದು


ಕಬಿಣದ ಅದಿರು /
ಕಲ್ಲಿದದಲ್ು
ವಿಷಯುಕತವಲ್ಿ
ಅರ್ವ

ಕೆಸರು

ವಿಷತ್ವಕೆೊ
ಕರಣವಗಬಹು
ದು
ಭಕರ್ಮ

/ ಶೆದಖರಣೆಗಳಿಂದ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ,



ಕಡಿಮೆ,

ನೆಲ್ದ

ಅಂತ್ಜ್ಾಲ್

ನೆಲ್ಕೆೊ

ನ್ಕರತ್ಮಕ,

ನಿದರನ್ ಟೆದಬಲ್

ಪಟಿಟ

ಒಳನ್ುಸುಳಳವಿಕೆ

ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ಗದ

ಕಡಿಮೆ

ಅರ್ವ

ಕುಡಿಯಲ್ು
ಸಧ್ಯವದಷುಟ

ನಿದರನ್
ಸಂಪನ್ಕಮಲ್ವು
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ೆದ
ಇಲ್ಿ


ಕಡಿಮೆ,
ಶೆದಖರಣ
ಪರದೆದಶವನ್ುನ
ಪೂರೆೈಸಿದಗ
ಮತ್ುತ
ಒಳನ್ುಸುಳಳವಿಕೆ
ಕನಿಷಠವಗಿರುತ್ತದೆ

ಪರಸರ ವಿಜ್ಞನ್

ಸೆಡಿಮೆಂಟ್್ ಮೆದಲ್ೆ ದಿದಘಾಕಲ್ಲದನ್

ವಣ್ಣಜಿಯಕವಗಿ

ಸೆಕದರಕೆಯಗುವ

ರ್ೌಲ್ಯಯುತ್ವದ

ಋಣತ್ಮಕ

ಭ್ರದ ಲ್ೆಕದಹಗಳ ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ಗದ

ಜತಿಗಳಳ ಸರ್ನ್ಯವಲ್ಿ

ಸಂದರತೆ

ಮತ್ುತ ಕಬಿಣದ ಅದಿರು /
ಕಲ್ಲಿದದಲ್ು

ಅಯಕರ

ಅರ್ವ

ವಿಷಕರ

ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಿ
ನಿವಾಹಣೆ ಡೆರಡಿಜಂಗ್

ನಿದರು

ಕೆಸರು

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ವಸುತ

ಜೆದಡಿಮಣ್ಣಣನಿಂದ

ನಿರೆಕದಧ್ಕತೆ,

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಉಂಟಗುತ್ತದೆ

ವಿಷಕರ

ಮರುಕಳಿಸುವ

ಪದರ್ಾಗಳಳ
ಮತ್ುತ
ಪದಷಕಂಶಗಳ
ಬಡುಗಡೆ
ಕೆಸರು

ಡೆರಡ್ಜಜ ಸಾಯಿಲ್ಗಳ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಸೆಡಿಮೆಂಟ್

ಚಲ್ನೆ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಕಡಿಮೆಯದಗ

ಮರುಕಳಿಸುವ

ವಿಷತ್ವಕೆೊ ಕಡಿಮೆ

ವಿಷತ್ವ

ಬೆಂಥಿಕ್

ಕೆಳಭ್ಗದ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಕಡಿಮೆ,

ಪರಸರವಿಜ್ಞನ್

ಸಂಚಯಗಳಳ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಬೆಲ್ೆಬಳಳವ ಜತಿಗಳಳ

ಮತ್ುತ / ಅರ್ವ

ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ಗದ

/

ಮೊಟೆಟಯಿಡುವ

ವಣ್ಣಜ್ಯ

ಸಂತನೆಕದತ್ಾತಿತ

ಮೊಟೆಟಯಿಡುವ

/

ಹಡಗು

ಗಳಿ

ಕಯಾಚರಣೆಗಳಳ

ಆಧರದ

ಮೆೈದನ್ಗಳಳ

ವಿನಶದ ಅಡಚಣೆ

ಇಲ್ಿದಿರುವಗ

ನಿಷೊಸ

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

ಕಡಿಮೆ,

ಸಕಕತವದ

ಹೆಕರಸಕಸುವಿಕೆ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಹೆಕದಿಕೆ

ಹೆಕಂದಿರುವ

ಮರುಕಳಿಸುವ

ಉತ್ತಮವಗಿ
ನಿವಾಹಿಸಲ್ಾಟಟ
ವಹನ್ಗಳೆ ಂದಿಗೆ

ನಿದರು

ವಿಲ್ೆದವರ,

ಅಲ್ಾವಧಿಯ

MARPOL ಸರ್ವೆದಶಕೆೊ

ಕಗೆಕದಾ

ನ್ಕರತ್ಮಕ

ಕಟುಟನಿಟಟದ ಅನ್ುಷಠನ್

ಅವಶೆದಷಗಳಳ,

ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ಗದ

ಇರಬೆದಕು ಎಂದು ಕಡಿಮೆ

ಕಯಾಚರಣೆಯ
ತಯಜ್ಯಗಳಳ,
ತಯಜ್ಯನಿದರು
9.2 ತೇಭಹಯನ
• ಕಹಹಯರ್ ಪೇಟುಯಲ್ಲೆ ಟ್ಹರಫಿಕುಲ್ಲೆ ಪೇರ್ಟಯ ಷ ೇ ಗಳು ಭತನಾ ರೃತಾಗಳು ಸ ಚನಿತಾಯನ ಫ ೇಡಿಕ ಮನನು
ರಿಗಣಿಸಿ, ಹಯಹಯದ ಅವಯಕತ ಗಳನನು ೂಯ ೈಷನ ಷೌಲಬಯಗಳನನು ಅಭಿೃದ್ಧಿಡಿಷಲನ ಭತನಾ ವಿಷಾರಿಷಲನ
ಷಹಧಯವಿದ .
• ಕಹಹಯರ್ ಪೇಟುಯ II ನ ೇ ಸಾಂತದ ಅಭಿೃದ್ಧಿ, ಆಳಹದ ಡಹರಪಟಗಳು ಭತನಾ ಫತ್ಯಳ ಜ ೊತ ಗ , ದ ೊಡಾ
ಹಷ ಯಲ್ ಗಹತರನನು ಡ ಮನುದನ ಷನಲಬಹಗನತಾದ .
• ಷಯಕನ ಮವರಣು 22.95% ಣ ಫೃಸರ್ತ, 69.90% ದರ ಫೃಸರ್ತ, 0.58% ಧಹಯಕ ಷಯಕನ, ಭತನಾ 6.57%
ಷಹಭಹನಯ ಭತನಾ ಇತಯ ಷಯಕನಗಳನನು ಳಗ ೊಾಂಡಿಯನತಾದ .
• ಉತಾಯ ಕನುಡ, ಶಿಮೊಗ್, ಫ ಳಗಹವಿ, ಸಹ ೇರಿ, ಕ ೊಪಳ, ಫಹಗಲಕ ೊೇಟ್ , ದ ೇಾಂಗ ಯ ಭತನಾ ಫಳಹುರಿಗಳನನು
ಳಗ ೊಾಂಡಿಯನ ಹರಥಮಕ ಳನಹಡಿನ ಮೇಲ ಕಹಹಯರ್ ಸ ಚನಿ ಅಲಾಂಬಿತಹರ್ಗದ . ದ್ಧವತೇಮ ಳನಹಡಿನ
ರದ ೇವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಸಹಯಹಶರ ಭತನಾ ಶಿಿಭ ಆಾಂಧರರದ ೇವದ ಕ ಲು ಜಿಲ ೆಗಳನನು ಳಗ ೊಾಂಡಿಯನತಾದ , ತದಹದ್ಧ
ಭತನಾ

ಸಲ್ಲದುಯ

ಭನಾಂತಹದ

ಫಾಂದಯನಗಳ

ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಭತನಾ

ಭಭನಯಗಹಾಂವ್,

ಎನ್ಎಾಂಪಿಟ್ಟ

ಭತನಾ

ಕೃಶಣಟುಭ್ಳಲ್ಲೆನ ವಿಷಾಯಣ ಗಳು ದ್ಧವತೇಮ ಹಿಾಂಟರ್ ಲಹಯಾಂಡಿುಾಂದ ಫಯನ ಷಾಂಚಹಯದ ಷಹಧಯತ ಗಳನನು
ಗಣನಿೇಮಹರ್ಗ ಕಡಿಮ ಭಹಡನತಾದ .
• ಅತನಯತಾಭ ಷಾಂದಬಯಗಳಲ್ಲೆ ಷಸ, ಷಹಭಥಯಯ ಫಳಕ ಮನ ಕಹಮಹಯಚಯಣ ಮ 21 ನ ೇ ಶಯದಲ್ಲೆ ಕ ೇಲ 100%
ಭನಟನಟತಾದ . ಸಹಗಹರ್ಗ, ಮೊದಲ ಭೊಯನ ಶಯಗಳಲ್ಲೆ ಷಾಂೂಣಯ ಯೇಜ್ನ ಮನನು ಅನನಶಹಿನಗ ೊಳಷನ ಫದಲನ
ಯೇಜ್ನಹ ಸಾಂತದ ಫನದ್ಧಿಾಂತಕ ಮ ಅನನಶಹಿನದ ಫಗ ್ ತೇಭಹಯನದಹಯರಿಗ
ಭಹಡಿಕ ೊಡಫಸನದನ.

ನಿಧಯರಿಷಲನ ಅನನು

•

ಮೇಲ್ಲನ ರಿಗಣನ ಮನ, ರಿಮಹಯತದಹಯರಿಾಂದ ಅಗತಯಹದ ಬಹನ

ಅಭಿೃದ್ಧಿಡಿಷಲನ

ನಭಯತ ಮನನು

ಕಹಮಯಷಹಧಯತ ಮನನು ಸ ಚ್ಚಿಷನತಾದ .

ಅನನಭತಷಲನ

ಇದನ

ಷೊಕಾಹರ್ಗದ .

ಎಾಂದನ ಯೇಜ್ನ ಮನನು
ಇದನ

ಯೇಜ್ನ ಮ

