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�ಾಯ���ಾ�ಹಕ �ಾ�ಾಂಶ
�ೕಜ�ೆ

: �ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಮತು� ಸುಣ�ದಕಲು� ಗ��ಾ��ೆ

ಅ���ಾರರು

: �II �ಾಮತ್ ��ೆರಲ್ �ೕ�ೊಸ�ಸ್ �ೆ�. �.

ಸ�ಳ

: ಅನವಲ್ ಮತು� ಕದರ�ೊಪ�, �ಾ�ಾ� �ಾII, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�, ಕ�ಾ�ಟಕ

���ೕಣ�

: 24.75 �ೆ�ೆ�ೕರ್ (61.16 ಎಕ�ೆ)

�ಾಮಥ��

: 0.15 ��ಯನ್ ಟನ್ / �ಾ��ಕ �ೊ�ೊ�ೖಟ್

1.0 ಪ�ಚಯ
�II �ಾಮತ್ ��ೆರಲ್ �ೕ�ೊಸ�ಸ್ �ೆ�. �. ರವರು �ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಮತು� ಸುಣ�ದಕಲು� ಗ��ಾ��ೆ�ಾ� 24.75
�ೆ�ೆ�ೕರ್ (61.16 ಎಕ�ೆ) ಪ��ೇಶವನು� ಸ�ೆ� ನಂಬರ್ 12, 13, 135 & 136 ಅನವಲ್ ಮತು� ಕದರ�ೊಪ� ಹ��, �ಾ�ಾ�
�ಾII, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�, ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ��ೇ�ಶಕರು, ಗ� ಮತು� ಭೂ ��ಾನ ಇ�ಾ�ೆಯ ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಗೂ
ಆಶಯ ಪತ� ಸಂ�ೆ�: GBHUE/GAGUSHA/749AML2009/2013-14, ��ಾಂಕ: 24-07-2013 (ಅನುಬಂಧ – 1) ರಂ�ೆ
ಗ��ಾ��ೆಯ ಗು���ೆ�ಾ� ಅನು�ೕದ�ೆ ಪ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ.
�II �ಾಮತ್ ��ೆರಲ್ �ೕ�ೊ��ಜ಼ �ೆ�. �. ರವರು ಹಲ�ಾರು ವಷ�ಗ�ಂದ (ಸು�ಾರು ಹ��ೇಳ� ವಷ�)
�ಾ���ಕ್�, ಆ�ೋ��ೈಲ್�,

�ೆ�ೕಸ್� ���ಬೂ�ಶನ್ &

ವ�ವ�ಾಯದ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ದು�, ಇ�ೕಗ

�ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಗ��ಾ��ೆ �ೆಲಸಗಳ�� ಆಸ�� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. �ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಉ��ನ �ಾ�ಾ��ೆಗ��ೆ ಸರಬ�ಾಜು
�ಾಡಬಹು�ಾ��ೆ.
���� ಆಪ್ ಎ���ಾ�ೆ�ಂಟ್ �ಾ�ೆಸ್� ಮತು� �ೆ�ೖ�ಟ್ �ೈಂಜ್, �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ (MoEF & CC) ಇ.ಐ.ಎ.
ಅ�ಸೂಚ�ೆ ��ಾಂಕ: 14-09-2006 �ಾಗೂ ಆ��ಂ�ಾ�ನ �ದು�ಪ� ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, ಪ�ಸು�ತ �ೕಜ�ೆಯು “�”
ವಗ�ದ�ಯ��ದು�, ಇ.ಐ.ಎ. ಅ�ಸೂಚ�ೆ Activity 1 (a) ರಂ�ೆ Environmental Impact Assessment (EIA) - ಪ�ಸರ
ಪ��ಾಮ �ಧ�ರಣ ಅಧ�ಯನ ವರ� and Environmental Management Plan (EMP) - ಪ�ಸರ �ವ�ಹ�ೆ
�ೕಜ�ಾವರ�ಯು Environmental Clearance (EC) – ಪ�ಸರ ಅನುಮ� ಪ�ೆಯಲು ಅವಶ�ಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ�ಸರ
ಅನುಮ�ಯನು� �ಾಸನಬದ� �ಾ���ಾರದ�� ಅನು�ೕ�ಸಲ��ರುವ TOR (Terms Of Reference) ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ
�ೕಡ�ಾ�ದು�, TOR ನು� SEAC, �ೆಂಗಳ�ರು ರವರು ��ಾಂಕ 10-09-2015 (ಸಂ�ೆ�: SEIAA 520 MIN 2015) ರಂದು
ಅನುಮ�� �ೕ�ರು�ಾ��ೆ.
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2.0 �ೕಜ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�
ಕ�ಮ

�ೕ���ೆ

�ವರಗಳ�

ಅ.

�ೕಜ�ೆಯ ಸ�ರೂಪ

�ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಮತು� ಸುಣ�ದಕಲು� ಗ��ಾ��ೆ

ಆ.

�ೕಜ�ೆಯ �ಾಮಥ��

ಸಂ�ೆ�

1.

ಗ��ಾ��ೆ ���ೕಣ�

24.75 �ೆ�ೆ�ೕರ್ (61.16 ಎಕ�ೆ), ಪ�ಾ� ಭೂ�

2.

ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಉ�ಾ�ದ�ೆ

0.15 ��ಯನ್ ಟನ್ / �ಾ��ಕ

ಇ.

�ೕಜನ ಸ�ಳ
1.

�ಾ�ಮ

ಅನವಲ್ ಮತು� ಕದರ�ೊಪ�

2.

�ೆಹ�ಲ್

�ಾ�ಾ�

3.

��ೆ�

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ

4.

�ಾಜ�

ಕ�ಾ�ಟಕ

5.

ಸ�ೆ� ನಂಬರ್

12,13 & 135,136

6.

ಜ�ೕನು

ಪ�ಾ� ಭೂ�

7.

ನ�ೆ ಸಂ�ೆ�

47 P/8

ಅ�ಾಂಶ �ೇ�ೆ

ಅ: 16o06’24.5” to 16o06’53.2” ಉತ�ರ

�ೇ�ಾಂಶ

�ೇ: 75o25’20.2” to 75o28’42.3” ಪ�ವ�

ಈ

ಪ�ಸರ ಸಂಬಂ�ತ �ವರಗಳ�
1.

ಸ�ೕಪದ �ಾ�ಮ

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ – 20 �.�ೕ. (ಈ�ಾನ�)

2.

ಸ�ೕಪದ �ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ��

NH-218 13 �.�ೕ. (ಪ�ವ�), ಗುಲ�ಗ�-��ಾಪ�ರ-ಹುಬ���
�ೆ�ಾ��

3.

ಸ�ೕಪದ �ೈಲು ��ಾ�ಣ ಮತು� ��ಾನ

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ – 20 �.�ೕ. (ಈ�ಾನ�)

��ಾ�ಣ

ಹುಬ��� – 100 �.�ೕ.

4.

ಐ��ಾ�ಕ ಸ�ಳ

�ಾವ�ದು ಇಲ�

5.

ಅಭ�ಾರಣ�ಗಳ�

�ಾವ�ದು ಇಲ�

6.

10 �.�ೕ. ���ೕಣ��ೊಳ�ನ �ಾ��ೕಯ �ಾವ�ದು ಇಲ�
ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�
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7.

�ೕಸಲು ಅರಣ� �ಾಗೂ ರಕಷ್�ೆ ಅರಣ�

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ �ಾ�ಾಂಶ

1.

�ೕಸಲು ಅರಣ� – 2 �.�ೕ. (ಈ�ಾನ�)

2. �ೕಸಲು ಅರಣ� – 3.7 �.�ೕ. (ಈ�ಾನ�)
3. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 8 �.�ೕ. (ಈ�ಾನ�)
4. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 0.7 �.�ೕ. (ಆ�ೆ�ೕಯ)
5. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 2.8 �.�ೕ. (ಆ�ೆ�ೕಯ)
6. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 3.6 �.�ೕ. (ಆ�ೆ�ೕಯ)
7. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 7.5 �.�ೕ. (ಆ�ೆ�ೕಯ)
8. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 7.8 �.�ೕ. (ಆ�ೆ�ೕಯ)
9. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 5.5 �.�ೕ. (ದ�ಣ)
10. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 5.2 �.�ೕ. (ದ�ಣ)
11. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 1.3 �.�ೕ. (ದ�ಣ)
12. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 1.8 �.�ೕ. (ದ�ಣ)
13. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 6.6 �.�ೕ. (ದ�ಣ)
14. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 7.3 �.�ೕ. (ದ�ಣ)
15. �ೕಸಲು ಅರಣ�– 8 �.�ೕ. (�ಾಯುವ�)
16.

10

�.�ೕ.

���ೕಣ��ೊಳ�ನ ಕಲಸ�ೊಪ� �ೆ�ೆ – 5 �.�ೕ. (ಈ�ಾನ�)

ಜಲಸಂಪನೂ�ಲ

ನಂ��ಾಳ್ �ೆ�ೆ – 8 �.�ೕ. (�ೈಋತ�)
�ಾಲ – 0.3 �.�ೕ. (ಉತ�ರ)

17.
ಉ

ಭೂಕಂಪ ವಲಯ

3�ೇ ವಲಯ

�ೕಜ�ಾ �ೆಚ�ದ �ವರಗಳ�
1.

ಒಟು� �ೕಜ�ಾ �ೆಚ�

50 ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳ�

2.

ಪ�ಸರ ಸಂರಕಷ್�ೆ�ೆ �ಾ����ರುವ �ೆಚ�

ಬಂಡ�ಾಳ �ೆಚ� – 252750 ಲಕಷ್
ಮರುಕ�ಸುವ �ೆಚ� – 500200 ಲಕಷ್

2.1 �ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಭೂತ �ೇ��ೆಗಳ�
ಕ�ಮ

�ೇ��ೆಗಳ�

ಪ��ಾಣ

�ೆ�ೆ

ಸಂ�ೆ�
1.

ಭೂ�

24.75 �ೆ�ೆ�ೕರ್

ನೂತನ ಗ�, ��ೇ�ಶಕರು, ಗ� ಮತು� ಭೂ ��ಾನ ಇ�ಾ�ೆಯ
ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಗೂ ಆಶಯ ಪತ�

2.

ಜಲ

9.76 KLD

ಸ�ೕಪದ �ಾ�ಮಗಳ��ರುವ �ೋಳ�ೆ �ಾ�ಗ�ಂದ

3.

�ಾನವ

22

ಗ�ಷ� ಸಂ�ೆ�ಯ ಉ�ೊ�ೕಗ ಸ�ೕಪದ �ಾ�ಮಗ�ಂದ

ಸಂಪನೂ�ಲ
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2.2 ಗ��ಾ��ೆ �ವರಗಳ�
ಕ�ಮ

�ೕ���ೆ

�ವರಗಳ�

ಸಂ�ೆ�
1.

ಗ��ಾ��ೆ ��ಾನ

ಮುಕ� ಎರಕ�ೊಯ� ಅ�ೆ �ಾಂ��ೕಕೃತ ಗ�

2.

ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ೊ�ೊ�ೖಟ್ �ಾ��ಕ ಉ�ಾ�ದ�ೆ

0.15 ��ಯನ್ ಟನ್ / �ಾ��ಕ

3.

�ೕಸಲು ಗ�

ಅಂ�ಾಜು 301,075 ಟನ್ �ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಮತು�
51.288 ಟನ್ ಸುಣ�ದಕಲು� ಗ�

4.

ಗ� �ೕವನ

6 ವಷ�

5.

�ೆಂಚ್ ಎತ�ರ

3 �ೕ.

6.

�ೆಂಚ್ ಅಗಲ

6 �ೕ.

7.

ಏ��ೇಶನ್ ಪ���

ಗ�ಷ� – 572 mRL, ಕ�ಷ� – 560 mRL

8.

�ಾ�ಾನ� �ೆಲಮಟ�

573 mRL

9.

ಅಂತಜ�ಲ ಮಟ�

ಮುಂ�ಾರು – 0.42 mbgl to 14.55 mbgl

(ಮೂಲ – CGWB, Bagalkote)

»A�ಾರು – 0.36 mbgl to 11.30 mbgl

10.

ಅಂ�ಮ �ಾಯ� ಆಳ

15 �ೕ.

11.

ಸಮಗ� �ೊಂ� ಇ��ಾರು

45o

12.

�ಾ��ಕ �ೆಲಸದ �ವಸಗಳ�

300 �ನಗಳ�

13.

�ಾ�ಯ ಸಂ�ೆ� �ನ�ಂದ�ೆ�

ಒಂದು �ಾ�

14.

ಗ�ಯ

�ೕವ�ಾವ�ಯ��ನ

ಉ�ಾ�ದ�ೆ

ಒಟು�

�ಾ�ಜ� 75,016 ಟನ್ ಕಪ�� ಹ�� ಮಣು� �ಾ�ಜ� �ಾಗೂ 25,615
ಟನ್ ಖ�ಜದ �ಾ�ಜ�

2.3 �ೊ�ೆಯು��ೆ ಮತು� �ಾ���ಂಗ್:
ಈ �ೕಜ�ೆಯ�� �ಾಕ್ �ಾ�ಮರ್ ನು� ಬಳ��ೊಂಡು ����ಂಗ್ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ಾ���ಂಗ್ �ಾಡಲು 25 mm
ಡ�ಾ �ಾ�ೆ�ಜ್ ನಂ�ರುವ �ೊ�ಟಕ �ೇಪ ಮತು� ಅ�ೕ��ಾ �ೈ�ೆ�ೕಟ್ ಇಂಧನದ �ಶ�ಣವನು� ಬಳ�
�ೊ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎರಡ�ೇ ವಷ�ದ�� ಒಟು� 1,60,459 ಟನ್ ಗ�ಯನು� �ೊರ�ೆ�ೆಯ�ಾಗುದುವ�. �ೊ�ೆಯು��ೆ
ಮತು� �ಾ���ಂಗ್ �ೇ� �ೇಕಡ 75%. 3 �ೕಟರ್ ಎತ�ರದ �ೆಂಚನು� ವೃ��ಸಲು ಸ�ಾಸ� ಒಂದು ರಂಧ��ೆ� 3 �ೕ. ನ
�ೊಳ�ೆ ಅವಶ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ೆಜ� ಮತು� ಅಂತರ�ಾ�� 1 �ೕ. ಮತು� 1.5 �ೕ. ಅಗತ���ೆ.
ಒಂದು �ೊಳ�ೆಯ�� ಒಟು� 4 �ೆ.�. �ೊ�ೕಟಕವನು� �ಾಕ�ಾಗುವ�ದು, ಈ 4 �ೆ.�. ಯ�� 3 �ೆ.�. ಅ�ೕ��ಾ
�ೈ�ೆ�ೕಟ್ �ಾಗೂ 1 �ೆ.�. �ೇಪ�ಾ�ರುವ�ದು. ಒಂ�ೇ �ೇ�ೆಯ�� 15 �ೊ�ೆ�ೆಗಳನು� �ೊ�ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಈ
�ೊ�ೕಟವನು� ಕಂಪನಗ�ಂದ, ಶಬ��ಂದ �ಾಗೂ ಎ�ೆತಗ�ಂದ ತ�ೆಗಟ�ಲು ಅತು��ತಮ ��ಾ�ಸ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.
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2.4 ಕ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ಬಳ�ೆ:
�ೊಲ�ೖಟ್ಅನು�

��ಧ

�ೕ�ಯ

ವಸು��ನ

��ಾ�ಣ�ೆ�

�ೇ�ಾ�ರುವ

ಕ�ಾ�

ವಸು�ಗಳ

ಉ�ಾ�ದ�ೆ�ೆ

ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು. ಇದನು� ¥É¯ÉläeÉ±À£ï ºÁUÀÆ HQÌ£À ��ಾ�ಣ�ೆ� �ೇ�ಾ�ರುವ ಕ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ಉ�ಾ�ದ�ೆ�ೆ
ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು. ಈ ವಸು��ನ ಗಡಸುತನ �ಾಗೂ �ಾಂಧ��ೆ ಈ ಬಳ�ೆಗ��ೆ ಒತು��ೊಡುತ��ೆ. �ೊಲ�ೖಟ್ ವಸು�ವ�
ಮ����ಯಮ್ ನ ಮೂಲ�ಾ�ದು�, ಇದನು� �ಾ�ಸ್ ಮತು� �ಂ�ಾ� ತ�ಾ��ೆಯ�� ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು.

2.5 ಭೂ�ಬಳ�ೆ �ಾದ�
ಕ�ಮ

�ವರಗಳ�

ಸಂ�ೆ�

ಪ�ಸು�ತ

ಭೂ�ಬಳ�ೆ ಐದ�ೇ

ವಷ�ದ ಪ�ಕಲ��ಾ

�ಾದ�

ಅಂತ��ೆ�

ಬಳ�ೆ �ಾದ�

1.

ಉ�ಾ�ದನ UÀÄA�

0.05

5.01

6.62

2.

ಕಪ��ಮಣು� ಸಂಗ�ಹ

-

0.31

0.31

3.

ಅ��ಾದ �ೊ�ೆ ಡಂಪ್

-

0.16

0.17

4.

ಖ�ಜ ಸಂಗ�ಹ

-

0.20

0.20

5.

ಮೂಲ�ೌಕಯ� – ಗ� ಕ�ೇ�, -

0.02

0.02

ಭೂ

�ಾ�ಾ��ಾರ
6.

ರ�ೆ�

0.19

0.26

0.26

7.

ಹ�ರುವಲಯ

-

1.50

16.97

8.

ಪ���ಾಡುವ ಮತು� ���ೕ�ಂಗ್ -

0.20

0.20

ಘಟಕ
9.

ಇತ�ೆ (ಭ�ಷ�ದ �ೆಲಸ�ಾ��

24.51

17.09

-

ಒಟು�

24.75

24.75

24.75

ಡಂಪ್ �ೕ�ನ ಅರಣ�ಕರಣ

-

0.16

0.01

3.0 ಪ�ಸರ ���:
ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ 10 �ೕ.�ೕ. ���ೕಣ�ದ�� (ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶ) ಪ�ಸರ ಅಧ�ಯನವನು� �ಂ�ಾರು �ಾಲ�ಾದ
ಅ�ೊ�ೕಬರ್-2015 �ಂದ �ಸಂಬರ್ 2015 ರ ವ�ೆ�ೆ ನ�ೆಸ�ಾ��ೆ.

5
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3.1 �ಾಯುಲಕಷ್ಣ �ಾಸ�
ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶದ ಹ�ಾ�ಾನ �ಾ��ಯನು� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ��ೆ:
�ಾ�ೆ

ಹ�ಾ �ೇಗ (m/s)

ಉ�ಾ�ಂಶ (OC)

ಗ�ಷ�

ಗ

ಕ�ಷ�

ಕ

ಆದ���ೆ (%)
ಸ�ಾಸ�

ಗ

ಕ

ಮ�ೆ (mm)
ಸ

ಒಟು�

ಮ�ೆಯ
�ನಗಳ�

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ - 2015

7

1

37

10

25.9

100

9

51.4

0

0

ನ�ೆಂಬರ್ - 2015

8

1

37

18.6

26.9

100

14

67.0

0

0

��ೆಂಬರ್ – 2015

8

1

37

12

26.8

100

15

51.5

0

0

3.2 �ಾಯುಮಂಡಲದ �ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�:
�ಾ�ಯ ನಮೂ�ೆಯನು� ಅಧ�ಯನ �ಾಲದ�� ಒಟು� 09 ವಲಯದ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ��ೆ. ಈ ನಮೂ�ೆಯ�� ಒಂದು
ವಲಯ ಮ�ಾ�ಂತರ�ಾ��ದು�, 02 ವಲಯಗಳ� 500 �ೕಟರ್ �ೆಳವಲಯದ ���ನ�� ಮತು� 06 ವಲುಗಲನು�
�ೕಜ�ೆಯ ಸುತು�ವ�ದ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಆ���ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ��ೆ. ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶದ�� PM10 ಅಂಶವ� 33.9
µg/m3 �ಂದ 48.6 µg/m3 ವ�ೆ�ೆ �ಾಖ�ಾ��ೆ (98th �ೇಕ�ಾ�ಾರು �ೌಲ�ಗಳ� 37.8 µg/m3 �ಂದ 48.6 µg/m3).
3.3 ಶಬ� ಪ�ಸರ:
ಶಬ� ಪ�ಸರವನು� ಅಧ�ಯ�ಸಲು ಒಟು� ಐದು ವಲಯದ�� ಶಬ�ಮಟ�ವನು� �ಾಖ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ ವಲಯಗಳ�� ಒಂದು
�ೕಜ�ೆ ಸ�ಳದ�� ಮತು� ಉ�ದ �ಾಲು� ಸುತ��ನ ಹ�� ಪ��ೇಶಗಳ�ಾ��ದ�ವ�. �ಾಖ��ದ ಶಬ�ಮಟ�ವ� �ಾಹನಗಳ
ಮೂಲ�ಂದ ಮತು� �ಾನವ ಮೂಲ�ಾ��ರುತ��ೆ ಎಂದು ��ೆ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಾ��ಯ ಶಬ�ಮಟ�ವ� 41.8 Leq �ಂದ 43.9
Leq ವ�ೆ�ದು�, �ನದ ಶಬ�ಮಟ�ವ� 54.2 Leq �ಂದ 52.1 Leq ರವ�ೆ�ೆ �ಾಖ�ಾ��ೆ.
3.4 ಜಲ ಪ�ಸರ:
ಜಲ ಪ�ಸರವನು� ಅವ�ೋ�ಸಲು ಒಟು� ಐದು ಮೂಲಗ�ಂದ ಜಲ �ಾದ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ�ತು�. ಈ
ಮೂಲಗಳ�� �ಾಲು� ಮೂಲಗಳ� ಅಂತಜ�ಲಗ�ಾ�ದು�, ಒಂದು ಮೂಲವ� ��ೆ�ಜಲ�ಾ�ತು�. �ಾಲು� ಮೂಲಗಳ
ಅಂತಜ�ಲ �ಾದ�ಗಳ� ಪ�ಾ�ಯ ಮೂಲ�ಲ��ದ�� ಕು�ಯಲು ಆಹ��ಾ�ದು�. ಒಂದು ಮೂಲದ ��ೆ�ಜಲದ
�ಾದ�ಯ pH, DO, BOD ಮತು� Total Coliforms ಗಳನು� �ೋ��ದ��� �ೆಂ��ಯ �ಾ�ನ� �ಯಂ��ತ ಮಂಡ�
�ತ���ರುವ ��ೆ�ಜಲದ ಕ�ಸ್ � ವಗ� �ೆ� �ೆರುತ��ೆ. �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಪ�ಸ�ರಣ ಮತು� �ೋಂಕುರ�ತ ಪ�ಸ�ರಣ
ನಂತರದ�� ಕು�ಯಲು ಆಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.
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3.5 ಮ��ನ ಗುಣಮಟ�:
ಮ��ನ �ಾದ�ಗಳನು� ಐದು ಮೂಲಗ�ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ�ದು�, ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶದ�� ಮ��ನ pH ತಟಸ��ಾ�ದು�,
ಇ�ೇ��ೕಕಲ್ ಕನ����� (EC)ಯನು�ಕರಗುವ ಲವಣಗಳನು� �ಾಗೂ ಅ�ಾನ್ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ��ಯಲು
ಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶದ�� ಮ��ನ �ಾದ�ಯ ಕನ�����ಯು 82 – 564 µmhos/cm ವ�ೆ�ೆ
ಕಂಡುಬಂ��ೆ.
3.6 �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ಪ����:
2011 �ೇ ಜನಗಣ�ಯಂ�ೆ ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶದ�� 37691 ಜನ ಸಂ�ೆ��ದು�. �ಂಗ ಅನು�ಾತದ�� 19054 ಮ��ೆಯರು
ಮತು� 7122 ಮ�ಾ�ೕಯರು ಇದು�, ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶದ�� �ಾ�ಥ��ಕ, �ಾದ��ಕ ಮತು� �ೌ�ಢ �ಾ�ೆಗ�ರುತ��ೆ.
ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೌಲಭ�ವ� ಅಧ�ಯನ ಪ��ೇಶದ ಎ�ಾ� ಹ��ಗಳಲೂ� ಇರುತ��ೆ. ಇತ�ೆ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗ�ಾದ
�ದು�ತ್ ಶ�� ಮತು� ರ�ೆ�ಗಳ� (ಕ�ಾ�/�ಾರ್) �ೆಲವ� �ಾ�ಮಗಳ�� ಲಭ��ದು�, ಇ��ತ�ೆ �ಾ�ಮಗಳ�� �ೕಜ�ಾ
ಹಂತದ���ೆ.

ಪ�ಸು�ತ

ವ�ವ�ಾಯ

ಮತು�

ವ�ವ�ಾಯ

ಆ�ಾ�ತ

�ೆಲಸಗಳ�

ಅ��ನ

ಜನರ

ಮುಖ�

�ೕವ�ೋ�ಾಯ�ಾ��ೆ.
3.7 �ೈ�ಕ ಪ�ಸರ:
ಸಸ� ಮತು� �ಾ�� ಸ�ೕ�ೆಯನು� ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶ �ಾಗೂ ಬಫರ್ ಪ��ೇಶದ�� �ೆಬ�ವ� -2016 ರ��
�ೈ�ೊಳ��ಾ��ೆ. ಗು���ೆ ಪ��ೇಶವ� ಪ�ಾ� ಭೂ��ಾ��ೆ. ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ ಒಂದು �ಾಗವ� ಮ�ೆ ಆ�ಾ�ತ ಹ��
ಕೃ� �ಾಗ�ಾ��ೆ. Prosopis Juliflora (Mesquite) �ೊರತು ಪ��, �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ಸಸ�ವ� ಗ� ಗು���ೆ
ಪ��ೇಶದ��ಲ�. ಸಣ� ವಣ �ೊಂ�ಗಳನು� �ೊರತು ಪ��, �ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ ಮುಖ� ಜಲ ಮೂಲಗಳ� ಗ� ಗು���ೆ
ಪ��ೇಶದ��ಲ�. Cassia Auriculata, Jatropha Curcas, Chromolaena Odorata, Lantana Camara, Argemon &
Calotropis Procera ತ�ಗಳ ��ೆಗಳನು� ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ�� �ಾಣಬಹುದು. ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ��
ಚದು�ದ�ಾ�ೆ ��ೆಗ�ದು�, ಬಂಜರು ಭೂ��ಾ��ೆ. ಸಸ� �ಾದ�ಯನು� ಅವ�ೋ��ದ�ೆ ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ��
ಪ�ಮುಖ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಮರಗಳ� �ಾಣ�ಗುವ��ಲ�. ಒಟು� 13 �ೕ�ಯ/ ತ�ಯ ಮರಗಳ�, 06 �ೕ�ಯ ��ೆ ಮತು�
13 �ೕ�ಯ ಸಸ�ಗಳನು� ಗ� ಗು���ೆಯ ಮಧ� ಪ��ೇಶದ�� ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ.
ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ ಸುತ�ಲೂ ಅರಣ��ದು�, �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾ�� �ೕ�ಗಳ� ಇಲ�. ಸಸ��ಗಳ�� ಮಂಗ, ಅ�ಲು
ಮತು� ಇ�� ಗ��ೆ. ಅ��ನಂ�ನ��ರುವ (�ೋಳ ಮತು� �ರ�ೆ) �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾ��ಗಳ� ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ
ಸುತ�ಲೂ ಇರುವ �ಾ��ಯು ಲಭ��ರುವ��ಲ�.
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4. ಪ��ಾ��ತ ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�:
4.1 �ಾಯು ಪ�ಸರದ ಪ��ಾಮಗಳ�:
��ಧ ಗ� ಚಟುವ��ೆಗ�ಾದ �ೊ�ೆಯು��ೆ, �ೊ�ೕಟ, �ೋ�ಂಗ್, ಅ��ಾದ �ೊ�ೆ �ೆ�ೆವ��ೊ�ಸು��ೆ ಮತು�
�ಾಹನ

ಸಂ�ಾರಗ�ಂ�ಾ�

ಉಂ�ಾಗುವ

ಧೂಳ�

(PM10)

ನು�,

ಅನುರೂಪ

�ೕರು

�ಂಪಡ�ೆ�ಂ�ಾ�

�ಯಂ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶ�ಂದ �ೊರ�ೆ ಹರಡುವ ಧೂಳನು� ಬಂ�ಸಲು ಎತ�ರ �ೆ�ೆಯುವ
ಮರಗಳನು� �ಾ� ಇರುವ ಪ��ೇಶದ�� �ೆ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ� ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾ���ಸಲು �ಯತ ಉಸು��ಾ�
ನ�ೆಸ�ಾಗುವ�ದು.
4.2 ಜಲ ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�
4.2.1 ��ೆ� ಜಲ ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�:
ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಕ �ಾಲ �ರುವ��ಲ�. �ಾ�ಕ �ಾಲವನು� ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ �ೊರಗ�ೆ
�ಾಯುವ� ���ನ��ರುವ ಇ��ಾ�ನ�� �ಾಣಬಹು�ಾ��ೆ. ಮ�ೆ�ೕ�ನ ಹ�ವ� �ೆಟ�ದ �ೕ�ನ ಇ��ಾ��ಂದ �ಾ�ಕ
�ಾಲ�ೆ�ೆ�ೆ ಹ�ದು�ೋಗುತ��ೆ.
4.2.2 ಅಂತಜ�ಲ ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�:
ಗ� ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಅಂತಜ�ಲ ಮಟ�ದ �ೕ�ನ���ೕ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ರ�ಾಯ�ಕ
ವಸು�ಗಳ��ಾಗ�� ಮತು� �ಷ�ಾ� ವಸು�ಗಳ��ಾಗ�� ಬಳಸುವ��ಲ�. ಗ��ಂದ �ೆ�ೆಯುವ �ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಕ��ನಲೂ�
ಅಥ�ಾ ಅ��ಾದ �ೊ�ೆಯ�ಾಗ�� �ಷ�ಾ� ವಸು�ಗ�ರುವ��ಲ� �ಾಗೂ ಅದ�ಂ�ಾ� �ೕರು ಕಲು�ತ�ಾಗುವ��ಲ�.
4.3 ಶಬ� ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�:
ಅ� �ಾರ�ರುವ ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗ�ಂದ, ಗ�ಯ �ೆಲಸ�ೆ� ಅನು�ಾಗುವ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಂದ, ಸಂ�ಾ�ಂದ ಮತು�
�ಾಯ��ಾರ�ಂದ ಶಬ� ಉಂ�ಾಗಬಹುದು, �ಾಗೂ ಇದನು� �ಯಂ��ಸಲು/ಇ�ಸಲು/ಕ���ಾಡಲು ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ��
ಕ�ಮ ಅನುಸ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೊ�ೕಟಕಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಶಬ�ವ� �ೆಲ �ಾಲ �ಾತ� �ೇಳಬರುವ�ದು ಮತು�
�ಾ��ಕರನು� ಸುರ�ತ ಸ�ಳಗ��ೆ ಸ��ಾಂತ��ದ ನಂತರದ��, �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾ��ಾಗದಂ�ೆ �ೊ�ೕಟಕಗಳನು�
ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು.
4.4 ಜ�ೕನು ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�:
ಮುಕ� ಎರಕ ಗ��ಾ��ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ ಭೂದೃಶ�ವನು� �ಾಪ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೆಲ
ಅಡಚ�ೆಗಳನು� �ೆಲದ ��ೆ� ಪ��ೇಶ�ೆ� ತರುತ��ೆ. ಪ�ಕಲ��ಾ ಹಂತದ��, ಒಟು� ಗ� ಪ��ೇಶದ (24.75 Ha) , ಗ�
�ೆ�ೆಯುವ

ಪ��ೇಶ

6.62

Ha,

16.97

Ha

ಪ��ೇಶವನು�

ಮ�ೆ�

ಭ��

�ಾ�

�ಾ�ಮಸ���ೆ
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�ೕಜ�ೆ : �ೊ�ೊ�ೖಟ್ ಮತು� ಸುಣ�ದಕಲು� ಗ��ಾ��ೆ
ಅ���ಾರರು: �II �ಾಮತ್ ��ೆರಲ್ �ೕ�ೊಸ�ಸ್ �ೆ�. �.
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ಅರಣ�ಕರಣ/ವ�ವಸಯ/ಪ�ನ�ಬಳ�ೆ �ಾಡಲು �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೕಜ�ಾ ಹಂತದ�� 1.50 (ಸುರಕಷ್�ಾ ವಲಯ)
ಮತು� 0.16 ಡಂಪ್ ಪ��ೇಶವನು� ಸಸ�ಗ�ಂದ ಅ�ವೃ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.
.5 ಅರಣ� ಮತು� ಸಸ�ವಗ�ದ ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�:
4.5.1 �ೕವ�ೈ�ಧ�ದ ಪ��ಾಮಗಳ�:
ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ�� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಅ��ನಂ�ನ��ರುವ �ಾ��ಗಳ� ಇಲ�, ವನ��ೕ�ಗಳ ಅಭ�ಾರಣ�,
ವನ��ೕ� �ಾ��ಾರ್, �ಾ�� ವಲ�ೆ �ಾಗ�ಗಳಲ� �ಾಗೂ ಸೂಕಷ್� ಪ�ಸರ ಪ��ೇಶವಲ�.
4.5.2. ಕೃ� �ೕ�ನ ಪ��ಾಮಗಳ�:
ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ ಸುತ�ಲೂ ವ�ವ�ಾಯದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಇಲ�, ಆದ�ಾರಣ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಗಮ�ಾಹ�
ಪ��ಾಮಗಳ� ವ�ವ�ಾಯದ ಚಟುವ��ೆಗಳ �ೕ�ಾಗುವ��ಲ�.
4.6 �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ಪ����:
ಗ��ಾ��ೆ ಇಂ�ಾ� �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ಪ����ಯ�� ಸು�ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �II �ಾಮತ್ ��ೆರಲ್
�ೕ�ೊಸ�ಸ್ �ೆ�. �. ಸುತ��ನ �ಾ�ಮಸ���ೆ ಉ�ೊ�ೕ�ಾವ�ಾಶ ಕ���ದಂ�ಾಗುವ�ದು. ಉ�ೊ�ೕ�ಾವ�ಾಶದ��
ಆದ��ೆಯನು� ªÉÆದ��ೆ ಸುತ��ನ �ಾ�ಮಸ���ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
5.0 �ೕಜ�ಾ ನಂತರದ ಉಸು��ಾ� ಪ���:
ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ�

�ವರಗಳ�

ಉಸು��ಾ� ಆವತ�ನ ಅವ�

1.

�ಾಯುಮಂಡಲದ �ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�

�ೆ��ಾ�ಕ/ ಅಧ��ಾ��ಕ

2.

ಹ�ಾ�ಾನ �ೇ�ಾ

�ೈನಂ�ನ

3.

ಶಬ� ಮಟ�ದ ಉಸು��ಾ�

ಅಧ��ಾ��ಕ

4.

ಜಲ ಮಟ� ಮತು� ಗುಣಮಟ�

�ೆ��ಾ�ಕ/ ಅಧ��ಾ��ಕ

5.

ಮ��ನ ಗುಣಮಟ�

�ಾ��ಕ

6.

ಕೃ� �ೆ�ೆಗಳ ಉಸು��ಾ�

�ಾ��ಕ

6.0 �ೆಚು�ವ� ಅಧ�ಯನಗಳ�:
ಅ�ಾಯ �ೌಲ��ಾಪನ ಮತು� �ಾ� �ಯಂತ�ಣ �ಾಗೂ �ವ�ಹ�ೆ �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ೆಚು�ವ��ಾ� ಅಧ�ಯನ
�ಾಡ�ಾ�ತು.
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7.0 �ೕಜ�ೆಯ ಉಪ�ೕಗಗಳ�:
�ೕಜ�ೆಯು ಸುತ��ನ �ಾ�ಮಸ���ೆ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಲಭ�ಾಯಕ�ಾ�ರುವ�ದು ಮತು� ಸು���ನ �ಾ�ಮಗ��ೆ
ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ದ �ೌಲಭ�ಗ�ಾದ �ೈಕಷ್�ಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, �ೈದ��ೕಯ �ೇ�ೆಗಳ�, �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�, ಕು�ಯುವ
�ೕ�ನ �ೌಕಯ� ಮತು� ಇ��ತ�ೆ �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಒದ�� �ೊಡ�ಾಗುವ�ದು.
8.0 ಪ�ಸರ �ವ�ಹ�ೆ �ೕಜ�ೆ:
8.1 �ಾಯು ಗುಣಮಟ�ದ �ವ�ಹ�ೆ:
�ಾಯು �ಾ�ನ� �ಯಂ��ಸಲು ಹಲವ� ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು, �ವರಗಳ� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ��ೆ:
ಚೂ�ಾದ ��ಲ್ �ಾಡುವ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು, ��ಲ್ ಯಂತ�ಗಳನು� �ೋ��ೆರ�ತ ಮತು�
ಸುಸ���ತ�ಾ� ಒ�ೆ��ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು. ��ಲ್ ಯಂತ�ಗಳನು� �tð�ಸುವ ವ���ಗ��ೆ �ೈಯ��ಕ ರಕಷ್�ಾ
�ಾಧನಗಳನು�

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

�ೊ�ೕಟಕಗಳನು� �ಯಂ��ತ

�ೕ�ಯ��

ಮತು� �ದು�ತ್-ರ�ತ

�ಳಂಬ

ಅ�ೊ�ೕಟಕಗಳನು� ಬಳ� ಧೂಳನು� �ಾ�ಾವರಣ�ೆ� ಹರಡದಂ�ೆ �ಯಂ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಬಂ�ೆಗಳ�
�ಾರುವ�ದನು� ತ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು.
�ಾಮಥ�� �ೊಂ�ರುವ ವ����ಂದ�ೇ �ೊ�ೕಟಕದ �ೆಲಸವನು� ಜರು�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಮು�ೆ�ಚ���ೆ ಕ�ಮಗ�ಾ�
MMR-1961

ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳ�

ಮತು�

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ�

DGMS

ರವರ

�ಾಗ�ದಶ�ನ

ಮತು�

��ೇ�ಶನಗಳನು�

�ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ���ೕ�ದ ಭ��ಯನು� ತ��ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಅನಂತರದ �ೊ�ೕಟಕಗಳನು� ತ��ಸಲು �ಾಕ್
�ೆ�ೕಕರ್ ಗಳ ಬಳ�ೆಯನು� ತ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.
ಅ�ೆಯಲು, ಲೂ�ಂಗ್ ಮತು� ಅ��ಾದ �ೊ�ೆಯನು� �ೊರ�ೆ�ೆಯಲು ಅ�ೆಯುವ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು,
ಲೂ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಧೂಳ� ಹರಡದಂ�ೆ ಗು�ೆ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ೕ�ನ �ಂಪಡ�ೆಯನು� �ೕ�ನ ಪಂಪ್ ಮತು� �ೕ�ನ
�ಾ�ಂಕರ್ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.
8.2 ಜಲ ಗುಣಮಟ�ದ �ವ�ಹ�ೆ:
ಗ��ಾ��ೆ ಇಂದ �ಾ�ಜ��ೕರು ಉತ����ಾಗಬಹುದು. ಗ� ಕ�ೇ�ಯ��ರುವ �ೌ�ಾಲಯದ �ೈಮ�ಲ�ದ �ೕರನು�
ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೇ��ಕ್ ಗುಂ� ಮತು� �ೋಕ್ ಗುಂ�ಗಳ�� ಶು��ೕಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
ಗ� ಪ��ೇಶದ ಗುಂ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಅಂತಜ�ಲ �ೕರು ಬರುವ��ಲ�, ಮ�ೆ�ೕರು �ಾತ� ಗ� ಪ��ೇಶದ ಗುಂ�ಗ��ೆ
ಬರುವ �ಾಧ��ೆ ಇದು�, ಮುಂ�ಾ�ನ ಮ�ೆಯ �ೕರು ಗ� ಪ��ೇಶದ ಗುಂ�ಗಳ�� �ೇ�ದ���, ಅದರ ಗುಣಮಟ�ವನು�
ಪ��ೕ�� ಅದನು� ಮ�ೆ� ಪ��ೇಶ�ೆ� �ೊರ�ಾಕ�ಾಗುವ�ದು.
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�ಾಯ���ಾ�ಹಕ �ಾ�ಾಂಶ

8.3 ಶಬ� ಗುಣಮಟ�ದ �ೕವ�ಹ�ೆ:
•

ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಮು�ೆ�ಚ���ೆ ಕ�ಮಗಳನು� ಶಬ� ಮಟ�ವನು� �ಾ�ಾಡಲು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು ಮತು�
�ಯತ�ಾ� ಶಬ� ಮಟ�ವನು� �ಾ�ಟರ್ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.

•

�� ರಕಷ್ಣ �ಾಧನಗಳನು� ಮತು� ಇಯರ್ –ಪ�ಗ್ ಗಳನು� �ೆಚು� ಶಬ� ಮಟ�ದ �ಾಯ� ಸ�ಳದ��ನ ವ���ಗ��ೆ
�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

•

��ೕ�ಂಗ್ ಯಂತ�ಗಳ, �ೇ� ಅಥ್� ಮೂ�ಂಗ್ ಯಂತ�ಗಳ ಸ�ಳಗಳ�� ಶಬ� ಮಟ�ವನು� �ಯತ�ಾ�
�ಾ�ಟರ್ �ಾ�, ಶಬ� ಮಟ�ವನು� �ಯಂ��ಸಲು ಸೂಕ� ಕ�ಮಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

•

ಮರ, �ಡ �ಾಗೂ ಸಸ�ಗಳ �ೆಡು�ೋಪ�ಗಳನು� ರ�ೆ�ಗಳ ಮತು� ತ�ೆ�ೋ�ೆಗಳ�� �ೆಡ�ಾಗುವ�ದು.

8.4 ಭೂ� ಸು�ಾರ�ೆ:
ಗ��ಾ��ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಗ� ಗು���ೆ ಪ��ೇಶದ ಭೂದೃಶ�ವನು� �ಾಪ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೆಲ ಅಡಚ�ೆಗಳನು� �ೆಲದ
��ೆ� ಪ��ೇಶ�ೆ� ತರುತ��ೆ.

UÀtÂUÁjPÉ

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ

LzÀÄ

ªÀµðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ

£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ

ºÁUÀÆ

ªÀÄÄA¢£À

ªÀµÀðUÀ¼À°èAiÀÄÄ

£ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw ºÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ «µÀAiÀÄªÀÅ F ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÁV,
UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ½î£À vÀAwAiÀÄ ¨ÉÃ°AiÀÄ£ÀÄß UÀtÂUÁjPÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ºÁPÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß «Ä£ÀÄUÁjPÉ CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁUÀÄªÀ ¤ÃgÀÄ ±ÉÃPÀgÀt ¨Á«AiÀÄAvÉ
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
8.5 �ಾ�ಂ�ೇಷನ್:
ಗ� ಚಟುವ��ೆಯ�� ಅರಣ�ಕರಣವ� �ಾಳ�ಯ ಅಂಶ�ಾ�ದು�, 2.5 �ೕ. ಅಂತರದ�� ಸ�ಗಳನು� ಗ� ಗು���ೆಯ
ಗ��ೇ�ೆಯ ಸುತ�ಲೂ ಮತು� ಡಂಪ್ ಪ��ೇಶದ�ಲೂ ಸಹ ನ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೇ�ಯ ತ�ಯ ಲಭ��ೆಯಂ�ೆ ಗ� ಗು���ೆ
ಪ��ೇಶದ�� ಸಸ�ಗಳನು� �ೆ�ಸ�ಾ�, ಐದ�ೇ ವಷ�ದವ�ೆ��ೆ ಪ�� ವಷ� 3320 ಸಸ�ಗಳನು� ನ�ೆ�ಾಗುವ�ದು.

11

