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ಕಾಯರ್ಕಾರಿಸಂಪುಟ 

1.0 ಪರಿಚಯ 

 ನೂಯ್ಕಿಲ್ಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ ೕರ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಮಿಟೆಡ್ (NPCIL), ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಣುಶಕಿತ್ 

ಇಲಾಖೆಯ (DAE) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವಲಯದ ಒಂದು ಉದಯ್ಮವಾಗಿದೆ. ಎನಿಪ್ ಐಲ್ ನಿಗಮದ ಮೂಲ ಉದೆದ್ೕಶವೆಂದರೆ, 

ಅಣು ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ಯ ತಂತರ್ ಾನವನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಡ್ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಷಟ್ರ್ದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ರುವ ದುಯ್ತ್ 

ಅಗತಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಲು ಅಣುಶಕಿತ್ಯಿಂದ ಸುರಕಿತವಾದ, ಪರಿಸರ ಸೆನ್ೕ ಯಾದ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ 

ವೆಚಚ್ದ ಲ್ ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ಯನುನ್ ಉತಾಪ್ದಿಸುವುದು ಪರಮಾಣು ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಸುರ ತ ಪರಿಸರ ಸೆನ್ೕ  ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ 

ಕಾಯರ್ಸಾಧಯ್ವಾದ ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ಯನುನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಉತಾಪ್ದಿಸಲು NPCIL ಒತುತ್ನೀಡುತತ್ದೆ. 

 
 ಪರಿಸರ (ಸಂರಕಷ್ಣಾ) ಕಾಯಿದೆ ಮತುತ್ 1986 EIA ಅಧಿಸೂಚನೆ 2006ರ ಅನುಸಾರ, ಹೊಸ ೕಜನೆಗಳು 

ಪರಿಸರದಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರ್ಭಾವದ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ (EIA) ಅಧಯ್ಯನ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪೂವರ್ ಪರಿಸರ 

ಅನು ೕದನೆಯನುನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶಯ್ಕವಾಗಿರುತತ್ದೆ NPCIL ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಕೈಗಾ 5 & 6 ೕಜನೆಗೆ EIA 

ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ನಡೆಸಲು MECON ಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಒಪಿಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

2.0 ೕಜನೆಯ ವರಣೆ 

2.1 ಸಥ್ಳ:  

 
 NPCIL ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳ ಮತುತ್ ವಸತಿಸಂಕೀಣರ್ವು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 

ಅನುಕರ್ಮವಾಗಿ ಕೈಗಾ ಮತುತ್ ಮಲಾಲ್ಪುರ- ಜೆರ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ದೆ. ಪರ್ಸಾತ್ ತ ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳ ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ 

ರಾಜಯ್ಹೆದಾದ್ರಿ SH-6 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 3.5 ಕಿ.ಮೀ ಮತುತ್ ಕದಾರ್ ಅಣೆಕಟಿಟ್ನಿಂದ 16 ಕಿಮೀ ದೂರದ ಲ್ ಕಾ  ನದಿಯ 

ಎಡದಂಡೆಯ ಮೇ ದೆ.ಈ ಸಥ್ಳವು ಕರ್ಮವಾಗಿ ಹುಬಬ್ ಳ್ಯಿಂದ 120 ಕಿ.ಮೀ ಮತುತ್ ಗೋವಾ ಮಾನ ನಿಲಾದ್ಣದಿಂದ 

140 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಲ್ದೆ.ಸಮೀಪದ ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣವು ಕಾರವಾರದ ಲ್ದುದ್, ಕೈಗಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 53 ಕಿ.ಮೀ 

ದೂರದ ಲ್ದೆ. ಸಮೀಪದ ಬಂದರು ಕಾರವಾರ ಆಗಿದುದ್, ಇದು ೕಜನಾ ಸಥ್ಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 58 ಕಿ.ಮೀ 

ದೂರದ ಲ್ದೆ. 

 
 ಕೈಗಾದ ಲ್ 5 ಮತುತ್ 6 ರ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ಸತ್ರಣೆ ಘಟಕಗಳು ಪರ್ಸುತ್ತ ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ಘಟಕ 3 ಮತುತ್ 4 
ರಪೂವರ್ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ 2 x 235 MWe ಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪಕಕ್ದ ಲ್ ಒಂದೇ ಸಾಥ್ವರ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಸೈಟ್ 

ನ ರೇಖಾಂಶ ಮತುತ್ ಅ ಾಂಶವು ಕರ್ಮವಾಗಿ 740 26 '40 "E ಮತುತ್ 140 51' 20" N ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಸೈಟ್ 

ಮತುತ್16 ಕಿಮೀ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶವುಸವೇರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್- ೕಟ್ ನಂ 48J / 5, J / 6, J9 & 

J10ನ ಲ್ ಬರುತತ್ದೆ. ಗೊತುತ್ಪಡಿ ದ ೕಜನಾ ಸಥ್ಳ, ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಛೇರಿ, IS: 1893 (2002) 

ಪರ್ಕಾರ ಭೂಕಂಪಗಳ ವಲಯ IIIರ ಲ್ ವಲಯ-II ರ ಗಡಿಯ ಹತಿತ್ರ ಇರುತತ್ದೆ.  
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ೕಜನೆಯ ಪರ್ದೇಶ 
 

 ಒಟುಟ್ 1665 ಹೆಕೆಟ್ೕರಷುಟ್ ಭೂಮಿ NPCIL ಸಾವ್ಮಯ್ದ ಲ್ದುದ್, ಅದರ ಲ್ 829 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಕದಾರ್ ಜಲಾಶಯದ ಲ್ 

ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.ಉ ದ 836 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್, 665 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಅರಣಯ್ ಪರ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಟುಟ್ 120  ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ 

ಅರಣಯ್ ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ಕೈಗಾದ ಲ್ ಆರು ಘಟಕಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ FFD  303FGL  83 ದಿನಾಂಕ 

 1988/02/19ಪತರ್ದ ಮೂಲಕ NPCILಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸಲಾಗಿದೆ  ಈ  120  ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಅರಣಯ್ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್, ಕೈಗಾ 

ಘಟಕ 1 & 2 ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಸೌಕಯರ್ಗ ಗಾಗಿ 37.33 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಪರ್ದೇಶ ಆಕರ್ಮಿ ದೆ. ಘಟಕ 3 & 4 

ಸುಮಾರು 11.88 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಪರ್ದೇಶ ಆವರಿ ದೆ. ಮೇಲಾಗಿ, 16.7 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಅನುನ್ ವ್ಚ್.ಯಾಡ್ರ್, 

ಆವತಿರ್ತಒಳಹರಿ ನ ಸುರಂಗ, ರಸೆತ್ಮಾಗರ್ಗಳು, ಗಡಿ ಗೋಡೆಗಳು ಮತುತ್ ಬೇ ಗ ಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗ ದೆ. 

ಉ ದ 54.09 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಅರಣಯ್ ಭೂಮಿ ಮತುತ್ NPCIL ಸಾವ್ಧೀನದ ಲ್ರುವ ಊ ದ ಜಮೀನು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ಕೈಗಾ 

ಘಟಕ  5 & 6 ಅನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವ ೕಜನೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 

 
  ಈ ಮೇ ನ  120 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್.ಗಳ ಅರಣಯ್ ಪರ್ದೇಶವು ಬಾಲ್ಕ್ ಸಂಖೆಯ್  XXVI, ಭಾಗ ಸಂಖೆಯ್ 46,47 & 48 

ರ ಲ್ ಬರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಉ ದ 171 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಅರಣೆಯ್ೕತರ ಭೂಮಿ ಸಮೀ ೆ ಸಂಖೆಯ್ ಕರ್ಮವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 14, 25, 43, 

53-48, 69, 70, 2/71, 80, 81, 82, 84, 85 -15ಮತುತ್ 86 ರ ಲ್ ಬರುತತ್ದೆ 

 
ವಸತಿಪರ್ದೇಶ 
 
 ಈಗಾಗಲೇ ಮಲಾಲ್ಪುರ- ಜೆರ್ಯ ಲ್ ಸುಮಾರು 95.91  ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಕೈಗಾ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ೕಶನ್ 

(KGS) ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ಗೃಹಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ವನುನ್ ವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿದ  .ಇದರ ಲ್    51.38 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ 

ಈಗಾಗಲೇ ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ದ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದುದ್, ಉ ದಿರುವ 44.53 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ವಸತಿ 

ಸೌಕಯರ್ಗಳನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು .ಇದು NPCIL ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಘಟಕ  5 ಮತುತ್ 6 ಸುಮಾರು 789

ಉದೊಯ್ೕಗಿಗ ಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕಯರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗ ದೆ. 

 
2.2  ಉದೆದ್ೕ ತ ೕಜನೆ 

 
 ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಕೈಗಾ ೕಜನೆಯ ಕೈಗಾ 5&6  ರ ಘಟಕಳ ಲ್ 2X 700MWe ಅಷುಟ್ ದುಯ್.ಚಛ್ಕಿತ್ಯನುನ್ 

ಉತಾಪ್ದಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು “ಪರಮಾಣು ದುಯ್ತ್ ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನವನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಿಸುವ” 

ವಗರ್ದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಬರುತತ್ದೆ .ಇದಕೆಕ್ಅಗತಯ್ ರುವ ಪರ್ಮುಖ ಉಪಕರಣಗಳೆಂದರೆಎಂಡ್. ೕಲ್ಡ್ ಕಾಯ್ಲಂಡಿರ್ಯಾ, 

ೕತಕ ಚಾನೆಲ್.ಗಳು, ಎಂಡ್ ಫಿಟಿಟ್ಂಗ್, ಪೆ ಮರಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಪಂಪ್.ಗಳು,ಉಗಿ ಉತಾಪ್ದಕಗಳು, ಶಾಖ 

ನಿಮಯಕಾರಕಗಳು, ಇಂಧನ ಯಂತರ್ ಇತಾಯ್ದಿ. 

 
ಸಾಥ್ವರದ ಲ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನುನ್ ಇರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಟಟ್ಡಗಳ ವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 
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• ರಿಯಾಕಟ್ಕರ್ಟಟ್ಡಮತುತ್ (RB) ರಿಯಾಕಟ್ಆರ್ಕಿಸ್ಲರಿ ಕಟಟ್ಡ (RAB) ಮುಖಯ್ಕರ್ಮವಾಗಿ  ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯಾಕಾರಿ ಮತುತ್ 

ಸಹ ೕಗ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ 

• ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ರಿಯಾಕಟ್ಗರ್ಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ  ನಿಯಂತರ್ಣ ಕಟಟ್ಡ, ಕೇಂದರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಟಟ್ಡ, ಮೇ ವ್ಚಾರಣಾ 

ಕೋಣೆ ಂದಿಗೆ ವಾಯುಸಂಚಾರಕ ಸಾಟ್ಕ್, D2O ಸುಧಾರಿಸುವಪಾಲ್ಂಟ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮೆಂಟ್ ಸಟ್ಮ್ 

ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಾ , ನೈಸಗಿರ್ಕ ಕರಡು ಶೈತಯ್ಗೋಪುರ, ಪೆರ್ೕರಿತ ಕರಡು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗೋಪುರಗಳು, 

ಸುರಕಷ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಫೈರ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಭೂಗತ ಸುರಂಗಗಳು ಮತುತ್ ಕಂದಕಗಳು, 

ಡೀಸೆಲ್ ತೈಲ ಶೇಖರಣಾ ಪರ್ದೇಶ, ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ವರ ನಾಯ್ಸದ ವೈ ಷಟ್ಯ್ಗಳ ಪರ್ಕಾರ ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಕೈಗಾ 5 &  6  ರ  ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಘಟಕದ (700MWe PHWR) ಪರ್ಮುಖ ತಾಂತಿರ್ಕ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್  

ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ -01 ರ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ –01  

ಕೈಗಾ 5 &  6  ರ  ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಘಟಕದ ( 700 MWe PHWR) ಪರ್ಮುಖ ತಾಂತಿರ್ಕ ಲಕಷ್ಣಗಳು 

 
 
 

ಕರ್ಮ 

ಸಂಖೆಯ್ 
ಪದಾಥರ್ ವರಗಳು 

1 ನಿಗಧಿತ ದುಯ್ತ್ಉತಾಪ್ದನೆ 700 MWe

2 ನಿಗಧಿತಉಷಣ್ಧಾರಣೆಸಾಮಥಯ್ರ್  2166 MWt

3 ಇಂಧನ ನೈಸಗಿರ್ಕ UO2, 37 ಮೂಲವಸುತ್ಕಟುಟ್ 

4 ಮಾಡರೇಟರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಫಲಕ ಭಾರಜಲ 

5 ೕತಕ ಭಾರಜಲ 

6 ಮಾದರಿ ಅಡಡ್ ಒತತ್ಡದಕೊಳವೆ 

7 ಒತತ್ಡದ ಕೊಳವೆ 392, 103.4mm ID, ಜಿಕೋರ್ನಿಯಂ 2.5% ಮತುತ್ 

ನ ೕಬಿಯಮ್ ಮಿಶರ್ಲೋಹ 

8 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ೕತಕದ ಒಟುಟ್ ಹರಿವು 8019Kg/s

9 ಒತತ್ಡ (outlet header)  100 Kg/cm2 

10 ಚಾನಲ್ ಪರ್ವೇಶದಾವ್ರ ತಾಪಮಾನ  2660C 

11 ಚಾನೆಲ್ ಔಟೆಲ್ಟ್ ತಾಪಮಾನ  3100C 

12 ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವವಯ್ವಸೆಥ್-I 28 ಯಾಂತಿರ್ಕ ಕಂಬಗಳು, ಕಾಯ್ಡಿಮ್ಯಮ್ ನಡುವೆ 

ತುಕುಕ್ ಡಿಯದ ಉಕುಕ್ (SS) 

13 ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವವಯ್ವಸೆಥ್-II ಷದರ್ವ - ಗಡೋ ನಿಯಂ ನೈಟೆರ್ೕಟ್ ಅನುನ್ 

ಮಾಡರೇಟರ್.ನ ಲ್ ಇಂಜೆಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 

14 ಉಗಿ ಉತಾಪ್ದಕಗಳು  4 ಉಗಿ ಉತಾಪ್ದಕಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಯು- ಕೊಳವೆ 

ಗಳು ಮತುತ್ ಅ ಭಾಜಯ್ ಉಗಿ ಡರ್ಮ್ (ಮಶೂರ್ಮ್ ಆಕಾರ) 



 

ಪರ್ಸಾತ್ ತ 2x700ಮೆ.ವಾಯ್. ಕೈಗಾ 5&6 ಅಣು ದುಯ್ತ್ ೕಜನೆ ಮತುತ್ 
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ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಟಾರ್ನಿಸ್ಮ್ಷನ್ ಯುಟಿ ಟಿ (CTU) ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಎಲೆ ಕಿಟ್ರ್ಟಿ ಮತುತ್ ಅಥೊರಿಟಿ (C) ಕಾನುಸ್ಟುಯ್ಯಟ್ಸ್ ಆಫ಼್ 

ಸದರನ್ ರೀಜನಲ್ ಗಿರ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿ  ದುಯ್ತ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ೕಜನೆಯನುನ್ 

ಅಂತಿಮಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. 

 
ರಿಯಾಕಟ್ಗರ್ಳನುನ್ ನೈಸಗಿರ್ಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಆಕೆಸ್ೖಡ್ ಅನುನ್ ಇಂಧನ ಮತುತ್ ಭಾರಜಲವು  ಕೂಲಂಟ್ 

ಮತುತ್ಮಾಡರೇಟಆರ್ಗಿ ಆನ್-ಪವರ್ ಇಂಧನ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ್ದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ 

ಹಾಗೆ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ.ಉಗಿ ಉತಾಪ್ದಕಗಳು ಟಬೈರ್ನ್.ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಣ (dry) ಉಗಿಯನುನ್ 

ಪೂರೈಸುತತ್ವೆ.ಇದು ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಉತಾಪ್ದಕಕೆಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ದುಯ್ತ್ ಇದರಿಂದ 

ಉತಾಪ್ದಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ದುಯ್ತ್ ಪರಿವತರ್ಕ ೕಲೆಟ್ೕಜ್ ಅನುನ್ ಸೆಟ್ಪ್ಅಪ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ .ಸುರಕಷ್ತೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ 

ನಾಯ್ಸದ ಲ್ ಆಳ-ರಕಷ್ಣಾ (Defense-in-depth) ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಅಳವಡಿ ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ.ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವುದು, ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಕಟಟ್ಡದ ಆಂತರಿಕ ಧಾರಕ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈನರ್.ನೊಂದಿಗಿನ ಡಬಲ್ 

ಕಂಟೇನಮೆಂಟರ್ಚನೆಗಳು, ಕಂಟೇನಮೆಂಟ್ ಸೆ ೕ ಕೂ ಂಗ್ ಸಟ್ಮ್, ತುತುರ್ ಕೋರ್ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವಯ್ವಸ ಥೆ್, 
ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳುರಿಯಾಕಟ್ರ್.ನ ಸುರ ತ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯನುನ್ 

ಖಾತಿರ್ಗೊ ಸುತತ್ದೆ.ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ರಕಷ್ಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಎರಡು ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿಮತುತ್ವೇಗವಾಗಿಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಗಿತ (Shutdown) ಗೊ ಸುವ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಖಾತಿರ್ಗೊ ಸುತತ್ದೆ. 
ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ರೆಗುಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸಟ್ಮನಿಂದ ಪರಮಾಣು ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತವಾಗಿ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ 

ನುಯ್ಟಾರ್ನ್ ಫಕಸ್ ರ್ಫೈಲನುನ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

  
ರಿಯಾಕಟ್ರ್.ಗಳ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಸಮಯದ ಲ್, ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಕೋರ್.ನಿಂದ ವಯ್ಯಿ ದಇಂಧನ ಕಟುಟ್ಗಳನುನ್ 

ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಂತರ ವಯ್ಯಿ ದ (Spent) ಸೆಪ್ಂಟ್ ಫುಯ್ಯಲ್ ಸೊಟ್ರೇಜ್ ಬೇ (SFSB) ಗೆ 

ವಗಾರ್ಯಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.ಅ ಲ್ ತಂಪಾಗಿ  ಒಣಗಿ ದ ಶೇಖರಣಾ ಮಟಟ್ಕೆಕ್  ಸುಮಾರು (10  ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ವಷರ್) ವರೆಗೆ 

ಸಂಗರ್ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ. SFSB ನ ಲ್  10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಪೂಣರ್ ಕೋರ್ ವಯ್ಯಿ ದ ಇಂಧನ ಶೇಖರಿ ಡಲು 

ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ತರುವಾಯ, ವಯ್ಯಿ ದ ಇಂಧನವನುನ್ ಅವೇ ಫ್ರ್ಂಮ್ ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಫೆ ಟಿ (AFR) 

ಅಥವಾ ಚುಚ್ವರಿ ಅವೇ ಫ್ರ್ಂಮ್ ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಫೆ ಟಿ (AAFR) ನ ಲ್ ಸಂಗರ್ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ .ಸೈಟ್.ನ ಲ್ 

ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಕೈಗಾ ಘಟಕಗಳ ಲ್ (1 ರಿಂದ 6) ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಸಮಯದ ಲ್ ವಯ್ಯಿ ದ ಇಂಧನ 

ಕಟುಟ್ಗಳನುನ್ಶೇಖರಿ ಡಲು ಒಟುಟ್ ಸಾಮಥರ್ವು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿದೆ.ವಯ್ಯಿ ದ ಇಂಧನದ ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮವನುನ್ಭಾರತ 

ಸರಕಾರದ ಅಣುಶಕಿತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ  ನೀತಿಯ ಅನವ್ಯ ನಿವರ್ ಸಲಪ್ಡಲಾಗುತತ್ದೆ 

 
ೕಜನೆಯ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ 

 
ಎನ.ಪಿ. .ಐ.ಎಲ್ 2 x 700 MWe ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುವುದು. ರ ಲ್ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ 2026ರ ಲ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಲಾಗುವ ಗುರಿಯನುನ್ 

ಹೊಂದಿದೆ. 
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ಮಾನವ ಶಕಿತ್ 

 
 ೕಜನೆಯ ನಿಮಾರ್ಣ ಹಂತದ ಲ್ ತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಗರಿಷಠ್ ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ತೊಡಗಿ ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಹಂತದ ಲ್ ಶಾಶವ್ತ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲದ ಅಂದಾಜು (789) ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ 

ತೊಡಗಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಇದೆ. 

   
ನಿಮಾರ್ಣ ಶಕಿತ್ 

 
ೕಜನಾ ನಿಮಾರ್ಣದ ಅವಧಿಯ ಲ್ ದುಯ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ 10  MW ಆಗಿದುದ್, ಇದನುನ್ ಕೈಗಾದ 1  ರಿಂದ 4 

ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. 

 
ನೀರಿನ ಅವಶಯ್ಕತೆ 

 
 ೕಜನೆಗೆ ಅಗತಯ್ವಾದ ನೀರನುನ್ ಕದಾರ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು ಕೈಗಾದ 

ಆರು ಘಟಕಗ ಗೆ 185 ಕೂಮೆಕ್ಸ್ (6,66,000 m3/hr) ನೀರನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ .ಮೇ ನ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಲ್, 5 

ಮತುತ್ 6 ರ ಪರ್ಸಾತ್ ತ  ಘಟಕಗ ಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೂಮೆಕ್ಸ್ (9000 m3/hr) ನೀರನುನ್ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ನೀರಿನ ಒಳ ಮತುತ್ ಹೊರಹರಿ ನ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಉದೆದ್ೕ ತ ಘಟಕಗ ಗಾಗಿಬಳ ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ 

 
ಮಾಲಾಪುರ್-ವಜಿರ್ಯ ಲ್ ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ವು ಕೈಗಾ 5 ಮತುತ್ 6 ಸುಮಾರು 789 ಮತುತ್ ಅವರ 

ಕುಟುಂಬದವರ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ದ 

ಲಕಷ್ಣಗಳು ೕಗಿವೆ: 

 

1) ಕೈಗಾವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ದ ಒಟುಟ್ ಭೂಪರ್ದೇಶ: 95.91 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್. 

2) ಕೈಗಾ 5 ಮತುತ್ 6 ರ ಲಭಯ್ ರುವ ಜಮೀನು ಪರ್ದೇಶ: 44.53 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್. 

3) ನಿಮಿರ್ ದ ಪರ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪುನನಿರ್ಮಾರ್ಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾ 5 ಮತುತ್ 6 ಗಾಗಿ, ಉದೆದ್ೕ ತ ಪರ್ದೇಶ: 

28.73 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್. 

4) ಭೂ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪರ್ದೇಶ: 28.73 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ (64.85%)  

5) ನಿಮಿರ್ಸಲಾದ ಪರ್ದೇಶ: 4.66 ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ (16%) 

6) ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ವು ನೆಲದಿಂದ +12 ಗರಿಷಟ್ ಅಂತ ತ್ಗೆ ೕಮಿತಗೊ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

7) ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ದಿನಕೆಕ್ :0.54 ದಶಲಕಷ್ ೕಟರ್ (MLD) 

8) ದುಯ್ತ್ ಅವಶಯ್ಕತೆ :2000 KVA 

9) ದುಯ್ತ್ ಬಾಯ್ಕ್ಅಪ್: ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ DG ಸೆಟ್ ಗಳು, ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ವಸತಿಸಂಕೀಣರ್ಕಾಕ್ಗಿ ದುಯ್ತ್ ಬಾಯ್ಕ್ಅಪ್ 

ಅನುನ್ ಪೂರೈಸುತತ್ದೆ 
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10) ಸಂಪಕರ್: ಮಲಾಲ್ಪುರ- ಜೆರ್ಗಾರ್ಮವು sh-6 ಒಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಗಾಸಾಥ್ವರದ ಸಥ್ಳವು ವಸತಿ 

ಸಂಕೀಣರ್ದ ಆಗೆನ್ೕಯದಿಕಿಕ್ಗೆ 18 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಲ್ದೆ ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ ರಸೆತ್ ಉತತ್ಮ ರಸೆತ್ ಸಂಪಕರ್ಹೊಂದಿದೆ 

11) ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳು ಸುಮಾರು :1500 ಕಾರುಗಳು, ಲಘು ವಾಣಿಜಯ್ ವಾಹನಗಳು, ಬಸ್ ಇತಾಯ್ದಿಗಳ 

ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಗಾಗಿ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಸಂಕೀಣರ್ದ ಲ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

12) ಸಮುದಾಯ ಸೌಲಭಯ್ಗಳು: ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದರ್, ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಾರ ಕೇಂದರ್, ಮನರಂಜನಾ ಕಲ್ಬ್, 

ಕಿರ್ೕಡಾ ಸಂಕೀಣರ್, ಆಟದಮೈದಾನ, ಬಾಯ್ಂಕ್, ಅಂಚೆಕಛೇರಿ, ಪೆಟೊರ್ೕಲಪ್ಂಪ್ ಇತಾಯ್ದಿಗಳು ಲಭಯ್ ರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ 

ಈ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. 

13) ಪಾಕ್ರ್, ರಸೆತ್ಗಳುಮುಂತಾದಎಲಾಲ್ನಾಗರಿಕಸೌಕಯರ್ಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. 

14) ಪಟಟ್ಣಕೆಕ್ ನೀರಿನ ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಕದಾರ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. NPCIL ಮತುತ್ ಕದಾರ್ ಅಣೆಕಟುಟ್ 

ಪಾರ್ಧಿಕಾರದನಡು ನ ಒಪಪ್ಂದದ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾ ಸಂಕೀಣರ್ಕಾಕ್ಗಿ 8 MLD ನೀರನುನ್ ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 ಕೈಗಾ5 ಮತುತ್ 6 ರ ಅಗತಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಲು ನೀರು ಲಭಯ್ ದುದ್, ಅಂದಾಜು ಬೇಡಿಕೆ 25m3 ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 

15) ಪರ್ತಿ ದಿನಕೆಕ್ಪರ್ಸಾತ್ ತ ವಸತಿ ಘಟಕಗ ಂದ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾಗುವ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಸಕ್ರಣೆಗಾಗಿ 

ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ 1 MLD STP ಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಸುಮಾರು 0.5 -1 MLD ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸುಯ್ಯೆಜ್ ಟಿರ್ೕಟೆಮ್ಂಟ್ 

ಪಾಲ್ಯ್ಂಟ್ ಅನುನ್(STP) ೕಜಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ .ಸಂಸಕ್ರಿತನೀರನುನ್ ಶುದಿಧ್ೕಕರಿ  ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸವ್ಚಛ್ತೆಗಾಗಿ, 

ಮತುತ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

16) ಸಾಥ್ವರಮತುತ್ ವಸತಿಸಂಕೀಣರ್ದ ಒಳಭಾಗದ ಲ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಸುತತ್ಲೂ ಗಿರ್ೕನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್  

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ಹ ರು ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಬಲಪಡಿಸುತತ್ದೆ. 

17)   ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಟಟ್ಡ ಸಂಕೇತದ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸು ಕೆಯ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ಯನುನ್ 

ಒದಗಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

2 X 700 MWe PHWR ಪರಮಾಣು ದುಯ್ತ್ ೕಜನೆ ಮತುತ್ ವಸತಿಪಟಟ್ಣದ ಸತ್ರಣೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ್ 

ರೂ.21000 ಕೋಟಿ. 
 
3.0  ವಾತಾವರಣದ ವರಣೆ 

 
 ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳದಿಂದ16 ಕಿಮೀ ತಿರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ 

ಅಧಯ್ಯನಗ ಗೆ, ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಋತುಗಳ viz., ಮುಂಗಾರು ನಂತರ 

(ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016), ಚ ಗಾಲ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರಿಂದ ಫೆಬರ್ವರಿ 2017) ಮತುತ್ ಬೇ ಗೆ 

(ಮಾಚ್ರ್ ನಿಂದ ಮೇ 2017), ಬೇಸ ಲೆ್ೖನ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಣಶಾ ೕಯ ಪರಿ ೕಲನೆಯನುನ್ 

ೕಜನಾ ಸಥ್ಳದ ಸುತತ್ಲೂ 30 ಕಿ.ಮೀ ತ್ೕಣರ್ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

 
3.1  ಹವಾಮಾನ ಾನ 

 
  ಹವಾಮಾನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುನ್ ಮೂರು ಋತುಗಳ ಲ್ ಸಂಗರ್ ಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2016 ರಿಂದ 

ಮೇ 2017 ವರೆಗೆ ಸಂಗರ್ ಸಲಾಯಿತು. ಪರಿ ೕಲನಾಅವಧಿಯ ಲ್ ಗಮನಿ ದಂತೆ ಗಾ  ಮಾದರಿಯ ಸಾರಾಂಶವು 

ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ -02 ನ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 02 

ಪರಿ ೕಲನಾಅವಧಿಯ ಲ್ ಗಮನಿ ದಂತೆ ಗಾ  ಮಾದರಿಯ ಸಾರಾಂಶ 

ಋತು 
ಪರ್ಧಾನ 

ಗಾ ದಿಕುಕ್ 

ಎರಡನೇ ಪರ್ಧಾನ 

ಗಾ ದಿಕುಕ್ 

ಪರ್ಧಾನ ಗಾ ಯ 

ವೇಗ(m/s) 
% ಶಾಂತತೆ 

ದಿನ ರಾತಿರ್ ದಿನ ರಾತಿರ್ ದಿನ ರಾತಿರ್ ದಿನ ರಾತಿರ್ 
ಮಳೆಗಾಲದ 

ನಂತರ EES EES E E 0.5-2.1 0.5-2.1 14.30 63.14

ಚ ಗಾಲ EES EES E E 0.4-1 0.4-1 8.03 58.99

ಬೇ ಗೆಯ ಲ್ WSW WSW W W 1.0-2.0 0.4-1 15.57 46.50
 
3.2  ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ್ (AAQ) 

 
 ಅಧಯ್ಯನದ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಎಂಟು (8) AAQ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರು ಋತುಗಳ ಲ್ ಭಿನನ್ 

ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ 2016 ರ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2017 ರಿಂದ ಮೇ 2017 ವರೆಗೆ ಪಾಟಿರ್ಕಲ್ ಮಾಯ್ಟರ್ (PM10 & PM2.5), SO2, NOx 

ಮತುತ್ CO ಯ ಪರಿ ೕಲನೆ  ಮಾಡಿ ಸಂ ಪತ್ಗೊ ಸಲಾದ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ -03 ನ ಲ್ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಿ ೕಲನೆಮಾಡಲಾದ ಮೌಲಯ್ಗಳು ಔದೊಯ್ೕಗಿಕ, ವಸತಿ, ಗಾರ್ಮೀಣ ಮತುತ್ ಇತರ ಪರ್ದೇಶಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಾನದ 

ಸೂಕಷ್ಮ್ ಪರ್ದೇಶಗ ಗೆ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ AAQ ಮಾನದಂಡಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ -03 

ಮೂರು ಋತುಗಳ ಲ್ ಪರಿ ೕಲನೆಮಾಡಲಾದ AAQ ಸಂ ಪತ್ ಮೌಲಯ್ಗಳು 

 
ಮಾನದಂಡಗಳು 

(μg/m3) 

ವಸತಿಪಟಟ್ಣ 

A1 

ಜೆರ್ 

A2 

ಕುಚೆಗಾರ್ 

A3 

ಹಟುರ್ಗಾ 

A4 

ಕೈಗಾ 

ೕಜನೆಯ 

ಸೈಟ್ 

A5 

ಹರೂರ್ 

A6 

ಬಾಸಲ್ 

A7 

ಬಾಳೆಮನೆ 

A8 

PM10 

 

ಕನಿಷಠ್ 36 35 31 31 30 32 33 30 

ಗರಿಷಠ್ 73 69 69 70 71 69 70 69 

ಸರಾಸರಿ 57.5 56.9 46 50.2 50.8 49.4 48.1 52.1 

PM2.5 

ಕನಿಷಠ್ 18 20 16 16 15 13 15 16 

ಗರಿಷಠ್ 48 45 39 44 44 44 39 45 

ಸರಾಸರಿ 29.8 32.3 25.5 26.8 26.4 26.5 27.1 28.3 

SO2 

ಕನಿಷಠ್ <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

ಗರಿಷಠ್ 13.8 15.5 10.6 10.5 15.8 13.7 15.4 11.8 

ಸರಾಸರಿ 7.7 9.4 6.7 6.3 7.6 7.1 6.8 6.7 

NOx 
ಕನಿಷಠ್ <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

ಗರಿಷಠ್ 17.6 23.2 13.1 13 16.5 18.1 21.7 21.1 
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ಮಾನದಂಡಗಳು 

(μg/m3) 

ವಸತಿಪಟಟ್ಣ 

A1 

ಜೆರ್ 

A2 

ಕುಚೆಗಾರ್ 

A3 

ಹಟುರ್ಗಾ 

A4 

ಕೈಗಾ 

ೕಜನೆಯ 

ಸೈಟ್ 

A5 

ಹರೂರ್ 

A6 

ಬಾಸಲ್ 

A7 

ಬಾಳೆಮನೆ 

A8 

ಸರಾಸರಿ 12.5 13.7
8 12.1 11.6 12.3 12.2 12.4 12.6 

 
3.3  ಸುತತ್ ನ ಶಬದ್ 

 
ಮಾನೂಸ್ನ್ ನಂತರ, ಚ ಗಾಲ ಮತುತ್ ಬೇ ಗೆಯ ಋತುಗಳ ಲ್ ಕರ್ಮವಾಗಿ ೕಜನಾ ತಾಣವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ 

ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶದ ಎಂಟು (8) ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ಶಬದ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಲಾಲ್ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ನ ಶಬದ್ದ ಮಟಟ್ 

ಕಾನೂನು ಬದದ್ನಿಯಮಗ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತತ್ವೆ. ಆದಾಗೂಯ್, ರಾತಿರ್ಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಕುಚೆಗಾರ್ 

(ಮೌನ ವಲಯ) ಮುಂಗಾರಿನ ನಂತರ ಶಬದ್ಮಟಟ್ದ ಮೌಲಯ್ಗಳು ಮಾನದಂಡ 0.6 ಡಿಬಿ (ಎ) ಅಷುಟ್ಮೀರಿದೆ ಆದರೆ 

ವಸತಿ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಚ ಗಾಲದ ಲ್ ಗಾರ್ಮಗಳ ಲ್ ಟಾರ್ಫಿಕ್ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಶಬದ್ ಮಟಟ್ದ ಮೌಲಯ್ಗಳು 3.8 ರಿಂದ 

5.8ಡಿಬಿ (ಎ)ಅಷುಟ್ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಮೀರಿದೆ.  

 
3.4  ನೀರಿನ ವಾತಾವರಣ 

 
ಮಾನೂಸ್ನ್, (ಮಳೆಗಾಲ) ಚ ಗಾಲ ಮತುತ್ ಬೇ ಗೆಯ ಋತುಗಳ ಲ್ ಅಧಯ್ಯನಕಾಕ್ಗಿ ಆರು (6) ಮೇಲೆ  ಮತುತ್ 

ಎಂಟು (8) ಅಂತಜರ್ಲ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್  ಶೆಲ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ. 
 

ಮಳ  ೆ
 
ಕೈಗಾದ ವಾ ರ್ಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳ  ೆ(2007-2016) ಸುಮಾರು 3645 ಮಿಮೀ. 

 
ಮೇಲೆ  ನೀರು 

 
ಮಾನೂಸ್ನ್ ನಂತರ -2016 ಚ ಗಾಲ - 2017 ರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ  ನೀರಿನ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಯಿಂದ ನೀರಿನ 

ಮೇಲೆ  ಗುಣಮಟಟ್ವು ಪಿ ಬಿ (CPCB) ನಾಮ್ಸ್ರ್ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಾಲ್ಸ್  ನಿಯಮಗ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. 

(ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಸಂಸಕ್ರಣೆ ಮತುತ್ ಸೋಂಕುರ ತವಾದ ನಂತರಮೇಲೆ  ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗ ದೆ). 
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ಅಂತಜರ್ಲ 

 
ಮಾನೂಸ್ನ್ 2016 ರ ನಂತರ 

 
 ಭೂಮಿ ನೀರಿನ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಯ ಫ ತಾಂಶಗಳು ಬಾಳೆಮನೆಯ ಲ್ (0.37 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ) ಕುಡಿಯುವ 

ನೀರಿನ ಲ್ ಅಲೂಯ್ಮಿನಿಯಂನ ಮೌಲಯ್ವು 0.2 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ  / ೕದಷುಟ್ ಪರ್ಮಾಣವು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಿಂತ 

ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಜೆರ್ಯ ಲ್ (1 ಮಿಗಾರ್ಂ / ೕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟಟ್) ಬೋರಾನ್ 

ಪರ್ಮಾಣವು 1.12 ಮಿ ಗಾರ್ಂ / ೕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದುದ್, ಅದು ಅನುಮತಿ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ ಮೀರಿದೆ.ಅದೇ 

ರೀತಿ, ಜೆರ್ಯ ಲ್ (1.18 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ  / ೕ), ಪಾಲ್ಂಟೆಸ್ೖಟ್ ನ ಲ್ (1.1 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ), ಬಾಳೆಮನೆ ಯ ಲ್ (0.32 

ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ) ಮತುತ್ ಬಾಸಲನ್ ಲ್ (0.32 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ) ಇವುಗಳ ಲ್ ಕಬಿಬ್ಣಾಂಶವು ಅನುಮತಿಮಿತಿಗಿಂತ 0.3 

ಮಿ ಗಾರ್ಂ/ ೕ ಅಷುಟ್ ಸವ್ಲಪ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. 

 
ಚ ಗಾಲದ 2017 

 
 2017 ರ ಚ ಗಾಲದ ಲ್, ಅಲೂಯ್ಮಿನಿಯಂನ ಮೌಲಯ್ವು ಬಾಲೆಮನೆ ಯ ಲ್ (0.23 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ/ ೕ), ಹರೂರ್. 

ನ ಲ್ (0.31 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ) ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿ (0.2 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ) ಅಷುಟ್ 

ಸವ್ಲಪ್ಮಟಿಟ್ಗೆ ಮೀರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಬಿಬ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬಾಸಲ್ ನ ಲ್ (2.62 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ) ಮತುತ್ 

ಹರೂರ್.ಗಳ ಲ್ (2.69 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕ), 0.3 ಮಿ  ಗಾರ್ಂ / ೕಅಷುಟ್ ಅಪೇಕಷ್ಣೀಯ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ 

ದಾಖಲಾಗಿದೆ  ಮತುತ್ ಅನುಮತಿಗ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಡಿ ಕೆಇಲಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹರೂರ್.ನ ಲ್ನ ಮಾಯ್ಂಗನೀಸ್ 

(0.39 ಮಿ ಗಾರ್ಂ / ೕ) 0.3 ಮಿ ಗಾರ್ಂ / ೕ ನಷುಷ್ ಅನುವತಿಸುವ ಮಿತಿಗಿಂತ ಸವ್ಲಪ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. 

 
ಬೇ ಗೆ ಕಾಲ 2017 

 
2017 ರ ಬೇ ಗೆಯ ಲ್, ಎಲಾಲ್ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ (0.03 ಮಿ.ಗಾರ್ಂ/ ೕ) ಆಸೆರ್ನಿಕ್ ಮೌಲಯ್ವು ಸವ್ಲಪ್ಮಟಿಟ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ 

ನೀರಿನ ಗುಣಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತ 0.01 ಮಿ.ಗಾರ್ಂ/ ೕಮೀರಿವೆ.ಆದರೆ ಇದು 0.05 ಮಿ.ಗಾರ್ಂ/ ೕ ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯ ಲ್ದೆ. 

ಬಾಸಲನ್ ಲ್ ಮಾಯ್ಂಗನೀಸ್ (0.22 ಮಿ.ಗಾರ್ಂ/ ೕ) ಮೌಲಯ್ವು 0.1 ಮಿಲ.ಗಾರ್ಂ/ ೕ ಅಷುಟ್ ಅಪೇಕಷ್ಣೀಯ ಮಿತಿಗಿಂತ 

ಸವ್ಲಪ್ಮಟಿಟ್ಗೆ ಮೀರಿದೆ. ಆದರೆ 0.3 ಮಿ.ಗಾರ್ಂ/ ೕಅನುಮತಿ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ದೆ. 

 
ಉ ದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ IS: 10500 ಮಿತಿಯ ಲ್ಯೆ ಇದೆ. 

 
 ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ, ಮೂರು ಋತುಗಳ ಶೆಲ್ೕಷಣಾತಮ್ಕ ಫ ತಾಂಶವು ಅಧಯ್ಯನದ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ನ ಅಂತಜರ್ಲ 

ಗುಣಮಟಟ್ವು ಅಲಪ್ವಾಗಿ ಮೀರಿರುವ ಕಬಿಬ್ಣ ಮತುತ್ ಅಲೂಯ್ಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳನುನ್ 

ಹೊರತುಪಡಿ , ದೇ ೕಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉತತ್ಮ ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ವೆಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ್ದೇಶದ ಭೂವೈ ಾನಿಕ 

ರಚನೆಯೇ ಇದಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾ 5 ಮತುತ್ 6 ರ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತುತ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಗೌರ್ಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನುನ್ 

ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್ 
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ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಸಾರಾಂಶ 
11

 

  
3.5 ಮಣುಣ್ 

 
 ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂಟು ಮಣಿಣ್ನ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ ಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶದಿಂದ 

ಸಂಗರ್ ಸಲಾದ ಮಣಿಣ್ನ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆ ದ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಯ ಫ ತಾಂಶಗಳುಯಾವುದೇ ಮಣಿಣ್ನ 

ತಿದುದ್ಪಡಿಗ ಲಲ್ದೆ ಹ ರು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಸೂಕತ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಈಫ ತಾಂಶಗಳು ಸಸಯ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 

ಪರ್ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾತಂತಹ ಯಾವುದೇ ಷಟ್ತೆಯನುನ್ ಸೂಚಿ ಲಲ್.ಕೃ  ಮತುತ್ ತೋಟದ 

ಪರ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಗರ್ ಸಲಾದ ಮಣಿಣ್ನ ಮಾದರಿಗಳುಉತತ್ಮ ಥ್ತಿಯ ಲ್ವೆ. 

 
3.6 ಪರಿಸರ ಲಕಷ್ಣಗಳು 
 

ಈ ೕಜನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪಯಾರ್ಯ ದಿವ್ೕಪದ ಪ ಚ್ಮ ಘಟಟ್ಗಳ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗದ ಲ್ದೆ.ಕಾ  (ದಾಂಡೇ - 

ಅಂ ) ಹು  ರ ತಾರಣಯ್ವು (DATR) ಈಶಾನಯ್ದಿಂದ ಮಾಯುವಯ್ ದಿಕಿಕ್ನವರೆಗೆ ಸತ್ರಿ ದೆ.ಇದು ಕೈಗಾ ೕಜನೆಯ 

ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಿಷಟ್ 718-1734 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ಲ್ದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಶೆಡೂಯ್ಲ್-I ಪಟಿಟ್ಯ ಪರ್ಕಾರ - ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಕಂಡುಬರುವ ಫೌನಲ್/ (Faunal)ಜಾತಿಯ 

ಪರ್ಭೇದಗಳೆಂದರೆ, ಸರೀಸೃಪಗಳು- ಹ ಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೈಥಾನ್.ಸಸತ್ನಿಗಳ ಲ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾಡೆಮೆಮ್, ಆನೆ, ಚಿರತೆ 

ಬೆಕುಕ್, ತೆಳಳ್ಗಿನ ಲಾರಿಸ್, ಭಾರತೀಯ ಪಂಗೊ ನ್, ಸೋಮಾರಿ ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ಹು  ಮತುತ್ ಜಿಂಕೆ.ಅ ಫೌನಲ್ 

(Avifaunal) ಜಾತಿಯ ಪರ್ಭೇದಗಳೆಂದರೆಮಲಬಾರ್ ಪಾಲ್ಡ್ ಹಾನಿಬ್ರ್ಲ್, ಲ್ ಮೈನಾ, ಸಾಮಾನಯ್ ನ ಲು, ಪರಿಯಾ 

ಕೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ್ಕೆಕ್ೖಟ್, ಬಾರ್ ಮ್ನಿ ಕೈಟ್, ಖಾರ್. 

 

3.7 ಸಂಚಾರ ಸಾಂದರ್ತೆ 

 
ದಟಟ್ಣೆಯ ಸಾಂದರ್ತೆ SH-6ರ ಲ್ (ಮಲಾಲ್ಪುರ ವಸತಿಸಂಕೀಣರ್ದ ಮುಖಯ್ ಗೇಟ್. ಮುಂದೆ) ದಿವ್ಚಕರ್ 

ವಾಹನದ(1668/ದಿನಕೆಕ್) ದಟಟ್ಣೆಅತಯ್ಧಿಕವಾಗಿದೆ.ನಂತರದ ಲ್ LMV (837/ದಿನಕೆಕ್) ಮತುತ್ HMV (278/ದಿನಕೆಕ್).SH-

6 ನಿಂದ ೕಜನೆ ಸೈಟ್.ಗೆ ಮುನನ್ಡೆಯುವ ರಸ ತೆ್ಯ ಲ್ ದಿವ್ಚಕರ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ (2537/ದಿನ) 

ಅತಯ್ಧಿಕವಾಗಿದೆ,ನಂತರ LMV (948/ದಿನಕೆಕ್) ಮತುತ್ HMV (289/ದಿನಕೆಕ್). 

 
3.8 ಜಲಜೀ  ಶಾಸ  

 
ಅಂತಜರ್ಲ ಮಟಟ್ವು ನೆಲಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತಲೂ 0.05 ರಿಂದ 15.12 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಲ್ ಇರುವುದನುನ್ 

ಧೃಡೀಕರಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 
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3.9 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆಥಿರ್ಕ ಥ್ತಿ 

 
2011 ರ ಜನಗಣತಿ ಮಾ ತಿಪರ್ಕಾರ, 16 ಕಿಮೀ ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶವು 28970 ಜನರನುನ್ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

(ಸುಮಾರು 30252 ಜನರನುನ್ 2018 ಕೆಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ). ಈ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆಥಿರ್ಕ ಲಕಷ್ಣಗಳು 

ಈಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 

 16 ಕಿಮೀ ತಿರ್ಜಯ್ದವರೆಗಿನ ಜನಸಂಖಾಯ್ ಸಾಂದರ್ತೆ 36 ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು / ಚದರ. ಕಿಮೀ (2011 ರ ಜನಗಣತಿ 

ಮಾ ತಿ). 

• ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶವು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

• 1 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (<1ಎಕರೆ) ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಭೂಮಿಹೊಂದಿರುವ ಕನಿಷಠ್ ವಗರ್ದ ಡುವ ಗಳ ಪಾರ್ಬಲಯ್ 

ಮುಂಚೂಣಿಯ ಲ್ದೆ. ಭತತ್, ನಂತರ ಬಾಳೆಹಣುಣ್, ಅಡಿಕೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಕಬುಬ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನುನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ 

ಬೆಳೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ಉದೊಯ್ೕಗದ ದರವು ಉತತ್ಮವಾಗಿದೆ: 81.9% ರಷುಟ್ ಮುಖಯ್ ಕಾಮಿರ್ಕರು, 18.1% ರಷುಟ್ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಕೃ  

ಮತುತ್ ಸಣಣ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಾರ್ಮೀಣ ಆಥಿರ್ಕತೆಯ ಲ್ ಪರ್ಮುಖ ಪಾತರ್ವನುನ್ ವ ಸುತತ್ವೆ. 

 
3.10 ಕಿರಣ ಪರಿಸರಬೇಸ ಲೆ್ೖನ್ ಅಧಯ್ಯನ 

 
 ಸೆನಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟರ್ μR ಅನುನ್ ಬಳ  ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಹ ಳ್ಗಳ ಲ್ ಕಿರಣ ಮಟಟ್ ನೆನ್ಲೆಯನುನ್ 

ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಈ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಕಿರಣಮಟಟ್ 0.05- 0.10 μGy/h ಇರುತತ್ದೆ. 23 

ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ಥ ೕರ್-ಲುಮಿನೆಸ್ಂಟ್ ಡೋ ಮೀಟರ್ (TLD) ಬಳ , ಕಿರಣ ಮಟಟ್ವನುನ್ ತೆ ಮಾ ಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 

ನೈಸಗಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಕಿರಣ-ರೇಡಿ ೕ-ನೂಯ್ಕೆಲ್ೖಡ್.ಗಳ ಪೂವರ್-ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ (ಘಟಕ 5 ಮತುತ್ 6) ಬೇಸೆಲ್ೖನ್ 

ಮಟಟ್ ನೈಸಗಿರ್ಕ (238U, 232Th) ರೇಡಿ ೕ-ನೂಯ್ಕೆಲ್ೖಡ್.ಗಳ(137Csಮತುತ್ 90Sr) ಮೂಲದ ಪರ್ಕಾರ ಭೂ ಮತುತ್ 

ಜಲವಾ ಗ ಂದ ಪರಿಸರ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ 2016 ರ ಲ್ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಲ್ 

ನೀರು, ಮಣುಣ್, ಧಾನಯ್ಗಳು, ದಿವ್ದಳ ಧಾನಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಸಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಗರ್  

ಶೆಲ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ವಾಯು ಮಾದರಿಗಳು 

 
ಆಲಾಫ್, ಸಮಗರ್ ಬೀಟಾ ಮತುತ್ ಅ ೕಡಿನ್ 131 ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಒಟುಟ್ ಐವತೊತ್ಂದು (51) ವಾಯು 

ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಶೆಲ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ.ಒಟಾಟ್ರೆ ಆಲಾಫ್ ಮತುತ್ ಬೀಟಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ <0.02 ರಿಂದ 0.09 

ಮತುತ್ <0.02 ರಿಂದ 1.57 mBq / m3 ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅ ೕಡಿನ್ 131 <0.02 mBq / m3 ಅನುನ್ 

ಎಲಾಲ್ ಸಥ್ಳಗ ಂದ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ೕ ಯಂ 137 ಮತುತ್ ಸಾಟ್ರ್ಂ ಯಮ್ 90 ರ (4) ಮಾದರಿಗಳನುನ್ 

ಶೆಲ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ೕ ದ ಮೌಲಯ್ಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ <0.002-0.02 ಮತುತ್ <0.002-0.007 mBq / m3 
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ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ವೆ. ಗಾ ಯ ಲ್ ಟಿರ್ಟಿಯಂ ಇರು ಕೆ ಕಂಡು ಡಿಯಲು ವಾಯು ತೇವಾಂಶದ ನೂರ ಇಪಪ್ತೊತ್ಂಬತುತ್ (129) 

ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ ಸಲಾಗಿದೆ. ೕ ದ ಮೌಲಯ್ಗಳು <0.2 ರಿಂದ 11.31 Bq / m3 ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ವೆ. 

 
ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಲ್ನ ಕಿರಣ ೕಲತೆ ಮಟಟ್ಗಳು 

 
ಟೆ ಟಿಯಂ ಪರೀ ಸಲು 203 ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳು,137CS ಶೆಲ್ೕ ಸಲು 173 ಮಾದರಿಮತುತ್ 90Srಅನುನ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ 

ಮಾಡಲು 10 ಮಾದರಿಗಳನುನ್2016 ರ ಲ್ ಸಂಗರ್  ಶೆಲ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ. ೕ ದ ಟಿರ್ಟಿಯಮ್ 137Cs ಮತುತ್ 90Sr 

ಮೌಲಯ್ಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ, <8.0 ರಿಂದ 85.76, <2.0 ಮತುತ್ <0.2 mBq / L ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ವೆ. 

 
ಮಣಿಣ್ನ ಲ್ ಕಿರಣ ೕಲತೆ ಮಟಟ್ಗಳು 

 

ಗಾಮಾ ಸೆಪ್ಕೊಟ್ರ್ೕಮೆಟಿರ್ ಧಾನವನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು 17 ಮಾದರಿ ಮಣುಣ್ ಮತುತ್ 12 ಮಾದರಿ ಕೆಸರನುನ್ಸಂಗರ್  

232Th ಮತುತ್ 238U ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ್ ಶೆಲ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀ ದ ಮಣಿಣ್ನ ಮಾದರಿಗಳ ಲ್, 232Th ಮತುತ್ 238U 

ಮೌಲಯ್ಗಳು 6.16 ರಿಂದ 85.14 ಮತುತ್ ಒಣ ತೂಕ 9.6 ರಿಂದ 50.14 Bq / kg ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ವೆ. ಕರ್ಮವಾಗಿ, 

ಕೆಸರಿನ ಲ್, ಇದು 12.56-21.31 ಮತುತ್ ಒಣ ತೂಕ 8.9-16.96 Bq / kg ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

 
ಜೈ ಕ ಮಾದರಿಗಳ ಲ್ ಕಿರಣ ೕಲತೆ ಮಟಟ್ಗಳು 

 
ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನಯ್ಗಳು, ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಟೆಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಹಣುಣ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 33ಆಹಾರ 

ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ 2016 ರ ಲ್ ಗಾಮಾ ಹೊರಸೂಸುವ ರೇಡಿ ೕ ನೂಯ್ಕೆಲ್ೖಡ್.ಗ ಗೆ (137Cs) ಶೆಲ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪರೀ ಸಲಾದ137CSಹಂತ<0.05 Bq/l to 1.06 Bq/l ಆಗಿದೆ  . 

 
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಒಟುಟ್ ಪರ್ಮಾಣ 
 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸದಸಯ್ರಿಂದ ವ್ೕಕರಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಒಟುಟ್ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ FPNG ಮತುತ್ 41Ar ಕಾರಣದಿಂದ 

ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಗಾಮಾ ಡೋಸ್ ಅನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಇನಹ್ಲೇಷನ್, 

ಸೇವನೆ ಮತುತ್ 3H ಕಾರಣ ಚಮರ್ದ ೕರಿಕೊಳುಳ್ ಕೆಯಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಈ 

ಫ ತಾಂಶವನುನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 04 ರ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತರ್ -01 ರ ಲ್ 2016 ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಭಿನನ್ 

ವಲಯಗಳ ಲ್ ವಾ ರ್ಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತುತ್ ಚಿತರ್-02 ರ ಲ್ 2012-2016ರ 

ಅವಧಿಯ ಲ್ ವಾ ರ್ಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಮಾಣದ ಹೋ ಕೆಯನುನ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 04 

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸದಸಯ್ರಿಂದ ವ್ೕಕರಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಒಟುಟ್ ಪರ್ಮಾಣ (ವಷರ್- 2016) 

ದೂರ (ಕಿಮೀ) 
FPNG (μSv) 
ಕಾರಣ ಬಾಹಯ್ 

ಡೋಸ್ 

Ar-41 (μSv) 
ಕಾರಣ ಬಾಹಯ್ 

ಡೋಸ್ 

3H 
(μSv)ಆಂತರಿಕ 

ಡೋಸ್ 

ಒಟುಟ್ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಪರ್ಮಾಣ (μSv) 
2.3 0.8 0.008 0.5 1.3 

2.3-5 0.6 0.006 0.4 1.0 
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ದೂರ (ಕಿಮೀ) 
FPNG (μSv) 
ಕಾರಣ ಬಾಹಯ್ 

ಡೋಸ್ 

Ar-41 (μSv) 
ಕಾರಣ ಬಾಹಯ್ 

ಡೋಸ್ 

3H 
(μSv)ಆಂತರಿಕ 

ಡೋಸ್ 

ಒಟುಟ್ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಪರ್ಮಾಣ (μSv) 
5-10 0.4 0.004 0.3 0.7 

10-15 0.2 0.002 0.3 0.5 
>15 0.1 0.001 0.2 0.3 

ಕೈಗಾ ೇತರ್ದ ಲ್ 2016 ರ ವಷರ್ದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪರಿಸರ ಕಣಾಗ್ವಲು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಫ ತಾಂಶಗಳು, ಫೆನ್ಸ್ 

ೕಸಟ್ನ್ ಲ್ (2.3 ಕಿಮೀ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪರ್ತಿನಿಧಿಯ ವ್ೕಕರಿ ದ ಪರ್ಮಾಣವು 1.3 μSv ಆಗಿದುದ್, ಇದು AERB/ICRP 

ಸೂಚಿ ದ ವಾ ರ್ಕ ಡೋಸ್ ಮಿತಿಯ 1000 μSv ನ 0.13% ಮತುತ್ ನೈಸಗಿರ್ಕ ಕಿರಣ ೕಲತೆಯಿಂದ ವಾ ರ್ಕ 

ಜಾಗತಿಕ ಡೋಸ್ 2400 μSv ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 

 
ಚಿತರ್ -01 -2016 ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಭಿನನ್ ವಲಯಗಳ ಲ್ ವಾ ರ್ಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಮಾಣ 

 

ಚಿತರ್ -02 -2012-2016ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ವಾ ರ್ಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಮಾಣದ ಹೋ ಕೆಯ 
ಅಂದಾಜು 

2.3 2.3‐‐5 05‐‐10 10‐‐15 >15
Internal 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
External 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1
Effective dose 1.3 1 0.7 0.5 0.3

0
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0.6
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1

1.2

1.4

Do
se
 (µ

Sv
/y
ea
r)

2012 2013 2014 2015 2016
Internal 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
External 0.7 0.3 0.7 0.6 0.8
Effective dose 1.2 0.8 1.1 1.1 1.3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

D
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e 
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Sv
/y
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r)
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4.0 ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅಪೀ ತ ಪರ್ಭಾವಮತುತ್ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳು 

 
4.1  ಪರಿಣಾಮ ಮತುತ್ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆ: ನಿಮಾರ್ಣ ಹಂತ 

 
ೕಜನೆಗೆ 54.09 ೕಜನೆಗೆ ಹೆಕೆಟ್ೕರ್ ಅಷುಟ್ ಭೂಮಿ ಅಗತಯ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿ NPCIL ನ ಸಾವ್ಧೀನದ ಲ್ದೆ 

ಮತುತ್ ೕಗಾಗಿ R&R ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ನಿರೀ ಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್.ನಿಮಾರ್ಣ ಹಂತದ ಲ್ಭೂ ಅಡಚಣೆ, ಗಾ , ನೀರು ಶಬದ್ 

ಇವುಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಾಗಬಹುದು. ಇದಲಲ್ದೆ, ಕಾಮಿರ್ಕರ ಒಳಹರಿ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ 

ಸಮಸೆಯ್ಗಳು, ನಿಮಾರ್ಣ/ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಸಹಾ ನಿರೀ ಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ್, ಈ ತಾತಾಕ್ ಕ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಕನಿಷಟ್ ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ತರಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿ ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 

ನಿಮಾರ್ಣ ಹಂತದ ಸಮಯದ ಲ್ ಗಾ ಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಲ್ ಒಂದು ಸಣಣ್ ಕು ತವನುನ್ ಊ ಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ 

ಇದನುನ್ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 05 ನ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಾರ್ಣ ಹಂತದ ಲ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಗಾರ್ಮಗಳ ಗಾ ಯ 

ಗುಣಮಟಟ್ ವು ನಿರೀ ತ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾನದಂಡ AAQ ದ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತತ್ದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಫ ತಾಂಶದಿಂದ 

ಕಾಣಬಹುದುಆದಾಗೂಯ್, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ: 

  
• ತೆರೆದ ಧೂ ನ ಮೂಲಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಭಾರ ನಿಗರ್ಹ ಮತುತ್ ಗಾ  ಪರದೆಯನುನ್ (ಗಾ  ತಡೆ) 

ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ಧೂಳು ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಕಟುಟ್ನಿಟಾಟ್ದ ನಿಮಾರ್ಣ ವಸುತ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ/ಸಾರಿಗೆ ಕಾಯರ್ ಧಾನಗಳನುನ್ 

ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ನಿಮಾರ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿವರ್ಹಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 

ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 05 

ನಿಮಾರ್ಣ ಹಂತದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿಸುವ ಸಥ್ಳದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ್ 

ಪರಿ ೕಲನಾಸಥ್ಳ 

PM10 ಸಾಂದರ್ತೆಯ ನೆನ್ಲೆಮಾ ತಿ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರಣ PM10 

ಸಾಂದರ್ತೆಯ ಭ ಷಯ್ ಮೌಲಯ್ 

ನಿಮಾರ್ಣ 

ಹಂತದ ಲ್ 

ಒಟುಟ್ 

ಮಳೆಗಾಲದ 

ನಂತರ 

ಚ

ಗಾಲ 

ಬೇ ಗೆ

ಯ ಲ್ 

ಎಲಾಲ್ 

ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ 

ಗರಿಷಠ್ 

NPCIL ವಸತಿ 

ಸಂಕೀಣರ್, 
73.0 65.0 70.0 73.0 0.43 73.43 

ಜೆರ್  69.0 68.0 68.0 69.0 0.66 69.66 

ಕುಚೇಗಾರ 63.0 61.0 69.0 69.0 0.82 69.82 

ಹಟುರ್ಗಾ 70.0 69.0 64.0 70.0 1.48 71.48 

ಕೈಗಾ 

ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳ 
71.0 71.0 63.0 71.0 9.33 80.33 
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ಪರಿ ೕಲನಾಸಥ್ಳ 

PM10 ಸಾಂದರ್ತೆಯ ನೆನ್ಲೆಮಾ ತಿ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರಣ PM10 

ಸಾಂದರ್ತೆಯ ಭ ಷಯ್ ಮೌಲಯ್ 

ನಿಮಾರ್ಣ 

ಹಂತದ ಲ್ 

ಒಟುಟ್ 

ಮಳೆಗಾಲದ 

ನಂತರ 

ಚ

ಗಾಲ 

ಬೇ ಗೆ

ಯ ಲ್ 

ಎಲಾಲ್ 

ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ 

ಗರಿಷಠ್ 

ಹರೂರು  65.0 68.0 69.0 69.0 0.10 69.10 

ಬಾಸಲ  61.0 70.0 68.0 70.0 0.15 70.15 

ಬಾಳೆಮನೆ 64.0 66.0 69.0 69.0 1.29 70.29 

 
4.2  ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತುತ್ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆ: ೕಜನೆಯ ನಾಯ್ಸ 

 
ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ತಂತರ್ ಾನವನುನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ.ಹೆಚಿಚ್ನ ಪುನರಾವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ 

ಸೆನ್ೕ /ಸುರಕಷ್ತಾ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಊ ಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ,ನಿರೀ ತ ಪರ್ತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ 

ತಪಿಪ್ಸಬಹುದು ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು/ಖಾತಿರ್ಗೊ ಸುತತ್ದೆ. 

 
ಪರಮಾಣು ದುಯ್ತ್ ಸಾಥ್ವರದ ಮೂಲ ನಾಯ್ಸವು ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಮತಿಸುತತ್ದೆ: 

 
a. ಸಾಮಾನಯ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಸಂಧಭರ್ದ ಲ್ ಪರಿಸರಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಾನೂನು 

ಬದದ್ AERB/SPCB ಮಿತಿ ಳಗೆ ಇರುತತ್ವೆ. 

b. ಸಾಮಾನಯ್ ಸಂಧಭರ್ದ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ್ ಶಾಸನಬದದ್ ಮಿತಿ ಳಗೆ ಸಂಭ ಸುವ ಹಾಗೆ 

ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ೕಜನೆಯ ಲ್ ಷಟ್ವಾದಸುರಕಷ್ತಾ ತಾಂತಿರ್ಕತೆಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಕಾಯರ್ಚರಣೆಯ/ಆಕ ಮ್ಕ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಿರಣ ೕಲ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಕನಿಷಟ್ ಮಟಟ್ಕೆಕ್ 

ಇ ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

  ಸಸಯ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಯ್ಸ ಉದೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವುದನುನ್ 

ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಮೇ ವ್ಚಾರಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಎರಡನೆಯ ಧಾನವು ಬಹುಪ ೕಗಿ ಸುರಕಷ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಂದಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲು 

ಉದೆದ್ೕ ದುದ್, ದುಘರ್ಟನೆಗಳು ಸಂಭ ದರೂ ಸಹ, ಅಸಾಮಾನಯ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು 

ಪಾರ್ ೕಗಿಕವಾಗಿರುತತ್ವೆ. ೕಜಿತ ಹರಿ ನ ಪಥದಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ವಾತಾವರಣಕೆಕ್ ಸಜರ್ನೆ ಮಾಡುವ ದಲು ಅವುಗಳ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ರಣೆಯನುನ್ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಕಿರಣ ೕಲ ವಸುತ್ವನುನ್ ೕಮಿತ ಜಾಗದ ಲ್ ನಿವರ್ ಸುವ/ಸಂಸಕ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್ ಸುಗಮಗೊ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಪರಿಸರ ಮತುತ್ ಕಿರಣ ವಸುತ್ಗಳ ನಡುವೇ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಖಾತಿರ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಬಹು ತಡೆಗೋಡೆ ಧಾನವನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಣೆಯ ಲ್ ಮಾತರ್ವೇ ಅಲಲ್ದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ವಸುತ್ಗಳ/ತಾಯ್ಜಯ್ಗಳ ಶೇಖರಣೆಯ ಲ್ ಸಹ ಇದನುನ್ ಅನವ್ಯ ಮಾದಲಾಗುತತ್ದೆ. 
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ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ರಕಷ್ಣಾ-ತಂತರ್ ಾನವನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು ಸುರಕಷ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ನಾಯ್ಸದ ಲ್ ಆಳ-ರಕಷ್ಣಾ(defense-

in-depth) ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ  

 

ಕಿರಣ ೕಲ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆಗಳು: 

 
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ಕಿರಣ ೕಲತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು ಅನೇಕ ಸರಣಿ ದಳನ ಉತಪ್ನನ್ 

ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ, 
i)  ಇಂಧನ ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ಸ್ 
ii)  ಇಂಧನ ಕಾಲ್ಡಿಂಗ್ 
III)  ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಖ ಸಾರಿಗೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ 

iv)  ಕಂಟೇನೆಮ್ಂಟ್ 

v)  ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯ  

 
ಶೇಷ ಸುರಕಷ್ತಾ ವೈ ಷಟ್ಯ್ಗಳು: 

 
ಸುರಕಷ್ತಾ ಲಕಷ್ಣಗಳು ೕಗಿವೆ: 

 
• ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ನಿಯಂತರ್ಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ನಿಯಂತಿರ್ಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ 

ನೂಯ್ಟಾರ್ನ್ ಫಕ್ಸ್ ರ್ಫೈಲ್ ಅನುನ್ ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ. 

• ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ರಕಷ್ಣೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಎರಡು ಸವ್ತಂತರ್ವಾದ, ವೇಗವಾದ ಶಟ್.ಡೌನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಖಾತಿರ್ಗೊ ಸುತತ್ದೆ. 

• ತುತುರ್ ಕೋರ್ ಕೂ ಂಗ್ ವಯ್ವಸೆಥ್. 

• ಧಾರಕ ಂಪರಣೆ ೕತ ೕಕರಣ  

• ಆಂತರಿಕ ಡಬಲ್ ಧಾರಕ ರಚನೆಗಳು 

• ಅಗಾಧ ನೀರಿನ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ವಯ್ವಸೆಥ್. 

• ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಲ್ ಲೈನರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು  

• ಸಾಥ್ವರದ ಮಾ ನಯ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಥ್ವರದ ಒಳಗೆ ಶೇಷ ವಲಯಗಳ ಂಗಡಣೆ. 

• ಎಕೂಸ್ಲ್ಷನ್ ವಲಯ 

 
ಸಂಪೂಣರ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ಮಾ ನಯ್ದ ಸಂಭಾವಯ್ತೆಯಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು (3) ಷಟ್ 

ವಲಯಗಳಾಗಿ ಂಗಡಿಸಲು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾ ನಯ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದ ಆರೋಹಣ ಕರ್ಮದ ಲ್ ಈ 

ವಲಯಗಳನುನ್, ವಲಯ-1, ವಲಯ-2 ಮತುತ್ ವಲಯ-3 ಎಂದು ಗೊತುತ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವಯ್ ಕಿರಣದ 

ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ ೕಮಿತಗೊ ಸಲು ಈ ವಲಯಗ ಗೆ ಅಗತಯ್ವಾದ ಸುರಕಷ್ತೆಯ ವೈ ಷಟ್ಯ್ಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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4.3  ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಹಂತದ ಪರಿಣಾಮ 

 
4.3.1  ಕಿರಣ ೕಲಬಿಡುಗಡೆಗಳು 

 
 ಯುರೇನಿಯಂ ಡಯಾಕೆಸ್ೖಡ್ (UO2) ಅನುನ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಸಾಮಾನಯ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ 

ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಎಲಾಲ್ ಘನ ದಳನ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು UO2ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ಸ್.ನ ಲ್ ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ ಉ ಕೊಳಳ್ಲಪ್ಡುತತ್ವೆ ಮತುತ್ 

ಉದಾತತ್ ಅನಿಲಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತುತ್ ಬಾಷಪ್ ೕಲ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಇಂಧನ ಮತುತ್ ಕಾಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡು ನ ಆಂತರಿಕ 

ಜಾಗಕೆಕ್ ಹರಡಿರುತತ್ವೆ. 

 
 ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು/ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳು ಋಣಾತಮ್ಕ ಒತತ್ಡದ ಅಡಿಯ ಲ್, ಸೋರಿಕೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಆವರಣಗಳ ಲ್ 

ನಡೆಸಲಪ್ಡುತತ್ವೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಕಾಯರ್ ಪರಿಸರವನುನ್ ತಲುಪುವ ಕಿರಣ ೕಲ ವಸುತ್ಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನುನ್ 

ಕನಿಷಠ್ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗೂಯ್, ಸಾಮಾನಯ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯಡಿಯ ಲ್ ಕಿರಣಾತಮ್ಕ 

ಹೊರಸೂಸು ಕೆಯ ಎಕೂಸ್ಲ್ಷನ್ ವಲಯದ ಗಡಿಯ ಲ್ (ಸಾಥ್ವರದ ಸುತತ್ಲೂ 2.3 ಕಿಮೀ ತಿರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಫೆನ್ಸ್. ೕಸ್ಟ್ 

ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ) ಪರಮಾಣು ಕಿರಣದ ಪರ್ಮಾಣವು ಸಾಮಾನಯ್ ಜನರಿಗಾಗಿ AERB ಯಿಂದ 

ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಿರಣದ ಪರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಸಣಣ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ೕಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ 

ಸಮಯದ ಲ್ ರೇಡಿ ೕ ಅಕಿಟ್ ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗ ಂದ ಸಾಥ್ವರದ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ತಿಕೂಲ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುವುದಿಲಲ್. 

 
ಕಿರಣ ೕಲ ತಾಯ್ಜಯ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ಲೇವಾರಿಗಾಗಿ (ದರ್ವ ಮತುತ್ ಘನ) ತಾಯ್ಜಯ್ ನಿವರ್ಹಣಾ 

ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಲುಲ್ ನಿವರ್ ಸಲಾಗುವುದು.  

  

ಎಲಾಲ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲಾಲ್ ಮಾಗರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಫೆನ್ಸ್. ೕಸ್ಟ್ ನ ಲ್ 

(ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯದ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ AERB ಸೂಚಿ ದ ಕಿರಣದ ಪರ್ಮಾಣಮಿತಿಯು 1mSv/yr ರವರೆಗೆ 

ಇರುತತ್ದೆ. ಈ ಅನುಸರಣೆ ಅವಶಯ್ಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲಾಲ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಧ ರೀತಿಯ ರೇಡಿ ೕ-

ನೂಯ್ಕೆಲ್ೖಡ್.ಗಳ ಪರ್ಮಾಣ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂದಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಪರ್ಮಾಣ 

ನಿರೀ ತ ರೇಡಿ ೕನೂಯ್ಕೆಲ್ೖಡ್.ಗೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಕೈಗಾ ಘಟಕ 5 ಮತುತ್ 6 ರಿಂದ 

ಕಿರಣ ೕಲತೆಯ ಸಂಭಾವಯ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪರ್ಮಾಣ 0.197 mSv/y ಆಗಿದೆ. 

 
ಕಿರಣ ೕಲ ವಾಯು ಹೊರಸೂಸು ಕೆ 

 
ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 
 ಪರಮಾಣು ದುಯ್ತ್ ಸಾಥ್ವರದ ಕಾಯರ್ವು ಅನಿಲ ಕಿರಣಕಾರಿ ಸೂಸು ಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು 

ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಣದ ಡೋಸ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ರಿಯಾಕಟ್ರುಗಳು ಮತುತ್ ಆಕಿಸ್ಲರಿ ಕಟಟ್ಡಗ ಂದ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾದ 

/ಹೊರಹಾಕುವ ಧ ಕಿರಣಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳುರೇಡಿ ೕ ಆಕಿಟ್ ಟಿ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವು 
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ವಾತಾವರಣಕೆಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ವಾತಾವರಣದ ಲ್ ಕಿರಣದ ಪರ್ಭಾವವನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

 
ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳು 

 
• ಸಾಥ್ವರದ ನಾಯ್ಸವು ಸಾಥ್ವರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಿಂದ ಕಟಟ್ಡಗ ಗೆ ಸೋರಿಕೆಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ 

ಆಧರಿ ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ಕಿರಣಕಾರಿ ಉತಾಪ್ದನೆಯನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

• ರಿಯಾಕಟ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಕಿಸ್ಲರಿ ಕಟಟ್ಡದ ಗಾ ಯನುನ್ ಹೊರಸೂಸುವ ಗಾಯ್ ಯಸ್ ಕಿರಣಕಾರಿ ಎಫುಲ್ಯೆಂಟ್ಸ್.ಗಳು 

HEPA ಶೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ ನಂತರ  100 ಮೀಟರ್ ವಾಯುಸಂಚಾರಕ ಸಾಟ್ಕ್ ಮೂಲಕ 

ಹೊರದೂಡಲಪ್ಡುತತ್ದೆ 

• ವಾಯುಸಂಚಾರಕ ಸಾಟ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುವ ದಲು ಅನಿಲ ಎಫುಲ್ಯೆಂಟ್ಸ್.ಗಳನುನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಕಿರಣ ೕಲ ವಸುತ್ಗ ಗಾಗಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಮೇಲೆ ಹೇ ದ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂ ೕಜನೆಯಿಂದ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಏಕೀಕರಿ ದ ಗಾ ಯ 

ಹೊರಸೂಸು ಕೆಯು ಅನು ೕದಿತ AERB ಪರ್ಮಾಣದ ಮಿತಿಯು ಸಣಣ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ೕಮಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. 

 
ಕಿರಣ ೕಲ ದರ್ವ ಹೊರಸೂಸು ಕೆ  

 
ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 
 ದರ್ವರೂಪದ ಎಫುಲ್ಯೆಂಟ್ಸ್.ಗಳ ಕಿರಣ ೕಲ ಮಟಟ್ಗಳು AERB ನಿಯಮಾವ ಗಳ ಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಾಚ್ದ 

ಪರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜಲರಾ ಯನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನದಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತುತ್ ಜಲಾಶಯದ 

ನೀರಿನ ಜೈ ಕ ಪರಿಸರಕೆಕ್ ಕಿರಣದ ಒಡಿಡ್ಕೆಯನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

 
• ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಗಣನೀಯ ಪರ್ಮಾಣದ ಉಷಾಣ್ಂಶವುಉತಪ್ತಿತ್ಯಾಗುತತ್ದೆಮತುತ್ ಕಂಡೆನಸ್ರ್ ಅನುನ್ 

ತಂಪಾಗಿಸಲು ನೀರನುನ್ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಕೈಗಾ 5 & 6 ಕಾಕ್ಗಿ ಕೊಲ್ೕಸ್ಡ್  ಲೂಪ್  ಕೂ ಂಗ್  ಟವರ್ NDCT 

ಗಳನುನ್ ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ  ನೀರಿನ ಮೂಲಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಬಿ ನೀರಿನ ಸಜರ್ನೆ 

ಆಗುವುದಿಲಲ್. 

• ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳ ಮತುತ್ ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ದಿಂದ ಸಂಸಕ್ರಿಸದ ಕೊಳಚೆನೀರು ವ್ೕಕರಿಸುವ ಜಲಮೂಲಗಳನುನ್ 

ಕಲು ತಗೊ ಸಬಹುದು. 

 
ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳು 

 
• ೕಜನೆಯ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ಯಿಂದ ಸಾಥ್ವರಗಳ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಕಿರಣ ೕಲ ಸೋರಿಕೆಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತುತ್ ಸಕಿರ್ಯ 

ಎಫುಲ್ಯೆಂಟಸ್ಗಳ ಉತಾಪ್ದನೆಯನುನ್ ತಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಸಾಥ್ವರದ ಸೈಟ್ ಅನುನ್ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. 

• AERB ನಿಂದ ಗೊತುತ್ಪಡಿ ದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಲು ಕಿರಣ ೕಲ ಎಫುಲ್ಯೆಂಟ್ಸ್. ಗಳ 

ಧ ಮಟಟ್ದ ಸಂಸಕ್ರಣೆಗಾಗಿ ಕಿರಣ ೕಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟಿಸ್ಸಟ್ಮುನ್ನ್ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. 

• ಕೈಗಾ ೕಜನೆಯಿಂದ ಕದಾರ್ ಜಲಾಶಯಕೆಕ್ ಸಜಿರ್ಸಲು ಒಟುಟ್ ತಾಯ್ಜಯ್ ನೀರು (ದುಬರ್ಲಗೊ ದ ನಂತರ) 



 

ಪರ್ಸಾತ್ ತ 2x700ಮೆ.ವಾಯ್. ಕೈಗಾ 5&6 ಅಣು ದುಯ್ತ್ ೕಜನೆ ಮತುತ್ 

ಮಲಾಲ್ಪುರ - ಜೆರ್ಯ ಲ್ರುವ ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ಗಳ EIA ವರದಿ 
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2654m3/ಗಂಟೆಗೆಆಗಿರುತತ್ದೆ. ನಿರಂತರ ಕಿರಣ ಮಟಟ್ದತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ಸಾಥ್ವರ ಮತುತ್ ವಸತಿಸಂಕೀಣರ್ದಿಂದ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾಗುವ ಮ ನಯುಕತ್ ನೀರನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ STP 

ಇರುತತ್ದೆ. 

• ಮೇ ನ ಮತುತ್ ಕೆಳಭಾಗದ ತೊರೆಗ ಗೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಜರ್ನೆ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ನಿಯತವಾಗಿ 

ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಈ ಮೇ ನ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಏಕೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ದರ್ವ ಸಜರ್ನೆಯ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ 

ಅಳೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು AERB ಅನು ೕದಿತ ಪರ್ಮಾಣ ಮಿತಿಯ ಸಣಣ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತತ್ದೆ. 

 
ರೇಡಿ ೕ-ಆಕಿಟ್ವ್  ಘನತಾಯ್ಜಯ್ ಲೇವಾರಿ 

 

ಕಿರಣ ೕಲ ಘನ ತಾಯ್ಜಯ್ವು ಅದರ ಸವ್ಭಾವವನುನ್ (ಸಂ ೇಪಿಸಬಹುದಾದ/ಸಂ ೇಪಿಸಲಾರದ) ಮತುತ್ ಮೇಲೆ  

ಪರ್ಮಾಣಗಳ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ಅವಲಂಬಿ  ಮೂಲದ ಲ್ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. 

 

ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 

ಭಿನನ್ ಘಟಕಗ ಂದ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾದ ಘನತಾಯ್ಜಯ್ವು ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ 

ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗೂಯ್, ಕಿರಣ ೕಲ ಘನತಾಯ್ಜಯ್ವು ಸಾಥ್ವರದ ಆವರಣದ ಲ್ಯೇ ಇರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ 

ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಕಿರಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲಲ್. 

 
ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳು  
 

• AERB/SG/D-13 ಪರ್ಕಾರ ಸಾಥ್ವರದ ಲ್ ಕಿರಣ ೕಲ ಘನತಾಯ್ಜಯ್ದ ಸಂಸಕ್ರಣೆ ಮತುತ್ ಲೇವಾರಿಯನುನ್ 

ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ಘನೀಕೃತ ತಾಯ್ಜಯ್ಗಳನುನ್ ರ ತ ಕಂಟೇನರ್/ಪೀಪಾಯಿಗಳ ಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟಾಪ್ಲ್ಂಟ್ ಗೆ(WMP) 

ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದುಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ರಣೆ/ನಿಯಂತರ್ಣ ಸಂಸಕ್ರಣೆ (ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್) ನಂತರ ಸಮೀಪದ ಮೇಲೆ  

ಲೇವಾರಿ ಸೌಕಯರ್ದ ಮೂಲಕ (ಕಂದಕಗಳು, ಕಮಾನುಗಳು ಮತುತ್ ರಂಧರ್ಗಳು) ಹೊರಹಾಕಲಾಗುವುದು. 

(NSDF). 
• ಹೆಚಿಚ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಯ್ಕೇಜುಗಳನುನ್ ಕಂದಕಗಳ/ಕಮಾನುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ ಲ್ 

ಹೊರಹಾಕಲಪ್ಡುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ಸಾಥ್ಪಿತ ಪದಧ್ತಿಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಮುಚಚ್ಲಪ್ಡುತತ್ವೆ. 

• NSDF ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ಬೇ ಯಿಂದ ಮುಚಚ್ಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಅವಶಯ್ಕ ಪರ್ವೇಶ ನಿಯಂತರ್ಣ 

ಕಾಯರ್ ಧಾನಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ಮುಚಿಚ್ದ ಭೂಮಿಯ ಕಂದಕಗಳು ಮತುತ್ RCC ಕಂದಕಗಳ/ಮೇಲಾಭ್ಗದ ಕಮಾನುಗಳ ಪರ್ಮಾಣದ ದರವು 

ಗಂಟೆಗೆ0.01mGy  ಅನುನ್ ಮೀರುವುದಿಲಲ್. 
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4.3.2  ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳು 

 
ಪರಿಸರದ ವಾಯು: ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 
 ಕೈಗಾ ೕಜನೆಯ ಲ್, ಸಾಥ್ವರದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಸಂಧಭರ್ದ ಲ್ ಅವಶೇಷ (Fossil) ಇಂಧನವನುನ್ ನೇರವಾಗಿ 

ಬಳಸುವುದಿಲಲ್. HSD ಅನುನ್ ತುತುರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್.ಗಳ ಪರೀ ೆಗೆ/ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಾಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಕೈಗಾದ ತುತುರ್ ಥ್ತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್.ಗಳ ಪರೀ ೆ/ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣದ 

ಮೇ ನ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸನಿನ್ವೇಶಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ: 

 
ಸನಿನ್ವೇಶ 1: ಒಂದು ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ವಾರಕೆಕ್ ಅಧರ್ ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪರೀ ೆ ಚಾಲನೆ ಆಗುತತ್ದೆ. (ಇತರ DG 
ಸೆಟ್.ಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಲ್ ಇರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಲ್  ವಾರದ ಅವಧಿಗಳ ಲ್ 

ಪರೀ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ). ಪರೀ ೆಯ ಅನುಕರ್ಮವು ೕಗಿವೆ 

 
• ಕೈಗಾ 1 ಮತುತ್ 2 ಕಾಕ್ಗಿ (6EDGs) ಒಂದು ವಾರದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಅಧರ್ ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ EDG ಪರೀ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ 
• ಕೈಗ 3 & 4 ಕಾಕ್ಗಿ(6 EDGs) ಒಂದು ವಾರದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಅಧರ್ ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ EDG ಪರೀ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ 
• ಉದೆದ್ೕ ತ ಕೈಗಾ 5 & 6 ಕಾಕ್ಗಿ(8 EDGs) ಒಂದು ವಾರದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಅಧರ್ ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ EDG 

ಪರೀ ಸಲಾಗುವುದು 

 
ಸನಿನ್ವೇಶ 2: ದುಯ್ತ್ ವೈಫಲಯ್ದ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ 

 
ದುಯ್ತ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲಲ್ದ ವೇಳೆಯ ಲ್ EDG ಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತತ್ವೆ. 

ಅಂದರೆ ವಗರ್ IVರ ದುಯ್ತ್ ಸರಬರಾಜುಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ (ಕೆಟಟ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್) ಪುನಃ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಪ್ಡುವುದಿಲಲ್. 

 
ಸನಿನ್ವೇಶ 1 ರಿಂದ ಫ ತಾಂಶವನುನ್ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 06 ರ ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 

 
ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 06 

GLC ಗರಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಊ ಸಲಾಗಿದೆ 
ಕರ್ಮ 

ಸಂಖೆಯ್ 
ವರಣೆ 

ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳು 

PM SO2 NOx 

1. GLC ಗರಿಷಠ್ ಅಂದಾಜು 0.089 0.469 0.429 

2. ಎಲಾಲ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್.ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಗರಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ 73 15.8 23.2 

3. ಒಟುಟ್ ಗರಿಷಠ್ ಪರಿಕಲಪ್ನೆ (1 + 2) 73.089 16.269 23.629 

 ರೂಢಿಗಳು 100 80 80 
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ಸನಿನ್ವೇಶ 2: AAQ ಫ ತಾಂಶವನುನ್ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 07 ರ ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 

ಟೇಬಲ್ ಇಎಸ್ – 07 
GLC ಗರಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಊ ಸಲಾಗಿದೆ 

ಕರ್ಮ 

ಸಂಖೆಯ್ 
ವರಣೆ 

ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳು 

PM SO2 NOx 

1. GLC ಗರಿಷಠ್ ಅಂದಾಜು 12.6 66.2 60.5 

2. ಎಲಾಲ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್.ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಗರಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ 73 15.8 23.2 

3. ಒಟುಟ್ ಗರಿಷಠ್ ಪರಿಕಲಪ್ನೆ (1 + 2) 85.6 82.0 83.7 

 ರೂಢಿಗಳು 100 80 80 

 
ಸನಿನ್ವೇಶ 1ರ ಲ್ ವಾಯು ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕದ ಅಂದಾಜು ಫ ತಾಂಶ ಮೌಲಯ್ಗಳು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ್ದ 

ಮಾನದಂಡದ ಮಿತಿ ಳಗೆ ಇದೆ. 

 
ಆದರೆ, ಸನಿನ್ವೇಶ 2ರ ಲ್ SOxಮತುತ್ NOxನ ಮೌಲಯ್ಗಳು AAQ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ವೇ ಮೀರಿವೆ. SO2 

ಮತುತ್ NOx ಅನುಕರ್ಮವಾಗಿ 2 ಮತುತ್ 3.7 μg/m3 ಇರುತತ್ದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸನಿನ್ವೇಶ II ನಡೆಯವ ಸಾಧಯ್ತೆ 

ಇಲಲ್. 

  
ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳು 

  
 ನಾಯ್ಸ ಹಂತದ ಸಮಯದ ಲ್, ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ತಂತರ್ ಾನ ಅಳವಡಿ ,ಸೂಕತ್ವಾದ ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ 

ಧೂಳುಹೊರಸೂಸು ಕೆಯ ಮೂಲಗಳನಿಯಂತರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿ ಮತುತ್ MoEFಮತುತ್ CC / CPCB 

ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕತ್ವಾದ ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾ ನಯ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ವ್ೕಕಾರಾಹರ್ 

ಮಿತಿಗ ಗೆ ತಗಿಗ್ಸಲು ಕೆಳಗಿನ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ: 

 

• ಮಾ ನಯ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆಯನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಸಾಟ್ಕ್ ಉಸುತ್ವಾರಿ 

• ಕಾಯರ್ವಲಯದ ಲ್ ಗಾ ಯ ಪರಿ ೕಲನೆ 

• ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳ ಮತುತ್ ಹೊರವಲಯದೊಳಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

• ಸುತುತ್ವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ್ದ ನಿಯಮಿತ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ (AAQ) 

 
4.3.3 ನೀರಿನ ವಾತಾವರಣ: ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 
 ಕದಾರ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರಿನ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು 

ಅಗತಯ್ವಾದ ಅನು ೕದನೆಯನುನ್ ನೀಡಿದೆ. ಘಟಕ 5 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗೆ 9000 m3 ನೀರು 
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ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅದರ ಲ್ ಗಂಟೆಗೆ 6346 m3/hr ಸಂರಕಷ್ಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮತುತ್ ಉ ದ ನೀರು ಗಂಟೆಗೆ 2654 m3/hr 

ಜಲಾಶಯಕೆಕ್ ಮರಳುತತ್ದೆ. ಪರ್ತಿ ದಿನಕೆಕ್ ವಸತಿ ಪಟಟ್ಣದಿಂದ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾಗುವ ಒಟುಟ್ ಮ ನಯುಕತ್ ನೀರನುನ್ ದಿನಕೆಕ್ 

424 m3 ಆಗಿದುದ್, ಸಾಥ್ವರದಿಂದ ದಿನಕೆಕ್ 28m3 ಇರುತತ್ದೆ. ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಲು 

ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳ ಮತುತ್ ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ದ ಲ್ ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ STP ಇನನ್ಷುಟ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಅಂತಜರ್ಲವನುನ್ 

ಸಾಥ್ವರ ಮತುತ್ ವಸತಿ ಪಟಟ್ಣಗ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ 

ನಿರೀ ಼ಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಸಥ್ ೕಯ ಪರ್ದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿ ನಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಹಾಗೆ ೕಜನೆಯ 

ಸೈಟ್ ಅನುನ್ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು. 

 
ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳು 

 
• ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳದ ಲ್ಗೃಹಬಳಕೆಯ ತಾಯ್ಜಯ್ನೀರನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಿಸಲು ಮತುತ್ ವಸತಿ ಸಂಕೀಣರ್ದ ಮ ನಯುಕತ್ 

ನೀರಿನ ಸಂಸಕ್ರಣಾ ಘಟಕವನುನ್ (STP) ೕಜನೆಯ ನಾಯ್ಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂ ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಸೈಟ್ ಮತುತ್ ವಸತಿ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಹೊರಹಾಕುವ ತಾಯ್ಜಯ್ನೀರಿನ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಪರಿ ೕಲನೆಯನುನ್ STPಯಒಳ ಮತುತ್ 

ಹೊರಪರ್ವೇಶದಾವ್ರದ ಹತಿತ್ರನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮಳೆಯ ದಿನಗಳ ಲ್ STP ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ನೀರನುನ್ ಹ ರು 

ಪರ್ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಆಯಾ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ನೀರನುನ್ ಜಲಾಶಯಕೆಕ್ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

• ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ, ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ೕಜನೆಯ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಮೇಲೆ  ನೀರು ಮತುತ್ ಅಂತಜರ್ಲ 

ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆಯನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 
4.3.4 ಘನ ತಾಯ್ಜಯ್ ಲೇವಾರಿ: ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತುತ್ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳು 

 
ತೈಲ, ಲೂಬಿರ್ಕಂಟಗ್ಳು, ದರ್ವ ಂಪರಣೆ ಇತಾಯ್ದಿಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಾಯ್ಜಯ್ಗಳನುನ್ ದುಯ್ತ್ ಇನಿಸ್ನರೇಟರ್ 

ಗಳ ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಕಿರಣ ಮಟಟ್ದ ಘನತಾಯ್ಜಯ್ದೊಂದಿಗೆ ಸುಟುಟ್ಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ. ಅದು ಗಂಟೆಗೆ 20ಕೆ.ಜಿ  

ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಇನಿಸ್ನರೇಟರ್ ಅನುನ್ ತಿಂಗ ಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಕಾಯಾರ್ಚರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಕೊಳವೆಯ ಅನಿಲವು ಎರಡು ಹಂತದ ನೀರಿನ ಸಕ್ರ್ಬಬ್ರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತತ್ವೆ. 

ಚಿಮಣಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಅನಿಲದ ಪರಿ ೕಲನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಸಂಗರ್ ದ ಬೂದಿ ಮೆಂಟೇಶನ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಿಂದ ಘನೀಕರಿಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ RCC ಕಂದಕಗಳ ಲ್ 

ಹೊರಹಾಕಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. ಬಳಸಲಾದ ದುಯ್ನಾಮ್ನ ತಾಯ್ಜಯ್ ಮತುತ್ ೕಸ ಆಮಲ್ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನಿಸ್ಗ ಗೆ 

ಮಾರಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 
4.3.5 ಶಬದ್ದ ಮಟಟ್ಗಳು: ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 
ಯಂತೊರ್ೕಪಕರಣಗಳನುನ್ ಇರಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಲ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾದ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ 

ಉತಾಪ್ದಿಸುವ ಶಬದ್ಬಲ ನಿರೀ ತ ಶಬದ್ ಮಟಟ್ದಏರಿಕೆ ಸುಮಾರು 1-2 ಡಿಬಿ (ಎ) ಕಟಟ್ಡದ ಹೊರಭಾಗದ ಲ್ರುತತ್ದೆ. 

ಇದರಿಂದ 2.3 ಕಿಮೀದೂರದಹೊರಗಿನ ತ್ೕಣರ್ದ ಲ್ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಶಬದ್ದ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ೕಗಾಗಿ, 
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ಪರಮಾಣು ದುಯ್ತ್ ಸಾಥ್ವರ ಘಟಕಗಳ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುತುತ್ವರಿದ ಶಬದ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಯಾವುದೇ 

ಬದಲಾವಣೆಗ ರುವುದಿಲಲ್. 

 
ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳು: 

 
• ಧ ಘಟಕಗಳ ಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಶಬದ್ದ ಮಟಟ್ವು 1 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಲ್ 85 dB (A) ಮೀರದ ಹಾಗೆ 

ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಪ್ಟಿಟ್ರುತತ್ವೆ / ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ. 

• ಶಬದ್ ಉತಾಪ್ದಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಅಕೌ ಟ್ಕ್ ಆವರಣಗಳ ಲ್ / ಕಟಟ್ಡಗಳ ಲ್ ಇರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಉಂಟಾಗುವ 

ಶಬದ್ವನುನ್ ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯ (2.3 ಕಿ.ಮಿ) ಹಾಗು ಗಿರ್ೕನ್.ಬೆಲ್ಟ್, ನೆರವಾಗುತತ್ದೆ. 
• ಕಾಯರ್ವಲಯದ ಲ್ ಮತುತ್ ಸಾಥ್ವರದ ಆವರಣದ ಲ್ ಹೊರಗಿನ ಶಬದ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ 

ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
• ಅಧಿಕ ಶಬದ್ ಮಟಟ್ದ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ಒಡಿಡ್ಕೊಂಡ ಕಾಮಿರ್ಕರಿಗೆ ಕಿ ಗಳನುನ್ ಮುಚುಚ್ವಂತಹ ರಕಷ್ಣಾ ಸಾಧನಗಳನುನ್ 

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಸರದಿ ಕತರ್ವಯ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸಲಾಗುವುದು. 
• ಯಾವುದೇ ಶಬದ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗಯ್ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಎಲಾಲ್ ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದಯ್ಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 
4.3.6  ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ 

 
ನಿಮಾರ್ಣ ಹಂತದ ಲ್, ೕಜನೆಯ ಸಥ್ಳದ ರಸೆತ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಲ್ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಕನಿಷಠ್ 

ಏರಿಕೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಭಾರಿ ಆಯಾಮದ ರವಾನೆ (ಒಡಿ ) ಸಾರಿಗೆಯು ಒಂದು ವಾಹನ ಒಂದು ದಿನಕೆಕ್ ರಸೆತ್ಯ ಮೇಲೆ 

ಚ ಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆಯನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ರಾತಿರ್ 10.00 ರಿಂದ ಬೆಳಗೆಗ್ 05.00 ರವರೆಗಿನ 

ಸಮಯದ ಲ್ ಮಾತರ್ ಅತಿಹೆಚುಚ್ ಗಾತರ್ದ ರವಾನೆಯ ವಾಹನವನುನ್ ನಿದೇರ್ ಸಲಾಗುವುದು. 

 
ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಹಂತದ ಲ್, ಕೈಗಾ ವಸತಿಸಂಕೀಣರ್ದಿಂದ ಸಾಥ್ವರಕೆಕ್ ಮಾನವ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಲ್ 

ಹೆಚಚ್ಳ ಇರುತತ್ದೆ. ಮುಖಯ್ ಫ್ಟ್ ಅವಧಿಯ ಕಚೇರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಮತುತ್ ಮುಚುಚ್ವ ಸಮಯದ ಲ್ ಸಂಚಾರ ಲೋಡ್.ನ ಲ್ 

ಸವ್ಲಪ್ ಹೆಚಚ್ಳವಾಗುತತ್ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ೕಜನೆಯ ಸೈಟ್.ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುವ ರಸೆತ್ಯ ದಟಟ್ಣೆಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ 

ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀ ೆಯಿಲಲ್. 

 
4.3.7 ಪರಿಸರ ಲಕಷ್ಣಗಳು: ಇಂಪಾಯ್ಕ್ಟ್ 

 
• ಡಿಜಿ ಸೆಟ್.ಗಳು ಸಾಂದಭಿರ್ಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ರುವಾಗ ವಾಯು ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳ (SO2 ಮತುತ್ NOX) 

ಮಟಟ್ವು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮಾನದಂಡಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತತ್ದೆ. ೕಗಾಗಿ ನೈಸಗಿರ್ಕ ಸಸಯ್ವಗರ್ 

ಮತುತ್ ಕೃ  ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಪರ್ತಿಕೂಲಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ನಿರೀ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ೕಜನೆಯ 

ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾಗುವ ಶಬದ್ದಿಂದ ಫೌನಲ್ ಜಾತಿಯ ಪ ಗ ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 
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• ರಾತಿರ್ ಸಮಯದ ಲ್ ೕಜನಾ ಪರ್ದೇಶದ ಆವರಣದ ಲ್ ಬಲವಾದ ಬೆಳಕು ಧಜಾತಿಯ ಪರ್ಭೇದಗ ಗೆತೊಂದರೆ 

ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

• ಸಾಥ್ವರ ಮತುತ್ ಗೃಹಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೊಳಕು ನೀರು ಮೇಲೆ  ಜಲ ಮಾ ನಯ್ಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

 
  ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳು 

 
• ಗಾ ಯ ಹೊರಸೂಸು ಕೆ, ತಾಯ್ಜಯ್ ನೀರಿನ ಸಜರ್ನೆ ಮತುತ್ ಶಬದ್ಗಳ ಉತಾಪ್ದನೆಯನುನ್ ೕಮಿತಗೊ ಸುವ 

ಎಲಾಲ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕರ್ಮಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ಸಾಥ್ವರ ನಾಯ್ಸದ ಲ್ ರೂಪಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ವೆ. 
• ಪುಯ್ಗಿಟಿವ್ ಹೊರಸೂಸು ಕೆಯನುನ್ ಮತುತ್ ೕಜನೆಯ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಶಬದ್ವನುನ್ ತಗಿಗ್ಸಲು 

ಸಾತ್ರವಾದ ಹ ರು ಬೆಲ್ಟ್ / ಕವಚವನುನ್ ಸಾಥ್ವರದ ಸುತತ್ಲೂ ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಗೃಹಬಳಕೆಯ ತಾಯ್ಜಯ್ನೀರನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಸಾಥ್ವರದೊಳಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

ಶಾಸನಬದಧ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಅನವ್ಯಿಸುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ನೀರು ಮಾತರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ದೆ. ೕಗಾಗಿ, ಆ 

ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಮೇಲೆ  ನೀರಿನ ಆಕರಗಳ ಪಾರಿಸರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲಲ್. 

 
ೕಂಧರ್  ಜಾತಿ ಪರ್ಭೇದಗಳ ಮೇ ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸಲು ಕರ್ಮಗಳು 

 
• ನೇರ ಅಡಚಣೆ: ಸುಮಾರು ಹತುತ್ ಅಡಿ ಎತತ್ರದ RCC ಕಾಂಕಿರ್ೕಟ್ ಗೋಡೆ ಬೇ ಯನುನ್ ಸುತತ್ಲೂ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿದುದ್, 

ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಣಿಗಳು ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್.ಗೆ ಬರುವುದಿಲಲ್. ಈ ಕರ್ಮವನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಲಾಗಿದುದ್, 

ಸಾಥ್ವರ ಪರ್ದೇಶದ ಸುತತ್ಲೂ ಬೇ ಯ ಲ್ ಹ ರು ಬೆಲ್ಟ್ ಸಾಥ್ಪನೆಯಾಗಿ, ನೇರ ಅಡಚಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ 

ಕಡಿಮೆಗೊ ಸುತತ್ದೆ. 

• ಶಬದ್: ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಸಾಥ್ವರದ ೕಜನೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯ ಹೊರಗಿರುವ ಗರಿಷಠ್ ಶಬದ್ ಮಟಟ್ವು ವಸತಿ ಮತುತ್ ಇತರ 

ಪರ್ದೇಶಗ ಗೆ ಕಾನೂನುಬದದ್ವಾದ ರೂಢಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಶಾಸನಬದಧ್ ನಿಯಮಕಿಕ್ಂತ ಕೆಳಗಿರುತತ್ದೆ. 

ೕಜನೆಯ ಗಡಿಯುದದ್ಕೂಕ್ ಹ ರು ಬೆಲ್ಟ್ ಪರ್ದೇಶವು ಮತತ್ಷುಟ್ ಶಬದ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಕಡಿಮೆಗೊ ಸುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಫೌನಲ್ ಜಾತಿಯ/ಪರ್ಭೇದಗ ಗೆ ಯಾವುದೇ  ಹಾನಿ /ತೊಂದರೆ / ಅಡಚಣೆ ಆಗುವುದಿಲಲ್. ೕಗಾಗಿ, ಪರ್ಸಾತ್ ತ 

ೕಜನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಯ್ಯನ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ನ ವಾ ಸುವ ಪಾರ್ಣಿಗ ಗೆ ಶಬದ್ ಮಾ ನಯ್ತೊಂದರೆ 

ಇರುವುದಿಲಲ್. 
 

• ರಾತಿರ್ಯ ಲ್ ಬಲವಾದ ಬೆಳಕು: ರಾತಿರ್ಯ ಸಮಯದ ಲ್ ೕಜನೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ಬಲವಾದ ಬೆಳಕು ಹತಿತ್ರದ 

ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ನ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಣಿ/ಪ  ಪರ್ಭೇದಗ ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗಡಿ ಗೋಡೆಯ ಉದದ್ಕೂಕ್ 

ನಿ ಲ್ಸಲಾಗಿರುವ ಎಲಾಲ್ ಬೆಳಕಿನ ೕಸ್ಟ್.ಗಳ ಪರ್ತಿಫಲಕಗಳು ೕಜನೆ ಆವರಣದ ಲ್ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮತುತ್ ಗಡಿ 

ಗೋಡೆಗೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ ಎಂದು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೂಮೆನ್ ತೀವರ್ತೆಯು 

ಸಾಥ್ವರದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಹರಡುವುದಿಲಲ್ 
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4.3.8 ವಾಯ್ವಹಾರಿಕ ಸುರಕಷ್ತೆ ಮತುತ್ ಆರೋಗಯ್: ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ದ ವೇಳೆಯ ಲ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ಯ್ದಿಂದ ಸುರಕಷ್ತೆ ಮತುತ್ ಆರೋಗಯ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ 

ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

 
ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳು 
 

• ಪರಿಸರದ ಪರಿ ೕಲನೆಯನುನ್ ಆಧರಿ ಧೂಳು, ಅನಿಲಗಳು, ಕಿರಣ ೕಲತೆ ಮಟಟ್ಗಳು, ಶಬಧ್ ಮತುತ್ ಕಂಪನಗಳು 

ಇವುಗ ಗೆ ಒಡಿಡ್ಕೊಳುಳ್ವ ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಘಟಕದ ಲ್ ಪರೀ ಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ 

ಅಗತಯ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಹಸತ್ ೇಪಗಳು / ಕರ್ಮಗ ಗಾಗಿ ಫ ತಾಂಶಗಳನುನ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ಮಂಡ ಗೆ ತಿ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 

4.3.9   ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆಥಿರ್ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
 

ಪರ್ ೕಜನಗಳು 

 
• ೕಜನೆಯನೇರವಾಗಿ ಮತುತ್ ಪರೋಕಷ್ವಾಗಿಹೆಚುಚ್ ಉದೊಯ್ೕಗವನುನ್ ಸೃ ಟ್ಸುತತ್ದೆ. ಸಾಥ್ವರ ಸೈಟ್.ನ 

ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ವಾ ಸುವ ಸಥ್ ೕಯರಿಗೆ ಪರೋಕಷ್ವಾಗಿ ಉದೊಯ್ೕಗಗಳ ಪರ್ಮುಖ ಭಾಗವನುನ್ 

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ಈ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಅವಕಾಶವು ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹೊಂದುತತ್ದೆ. 

• ರಸೆತ್ಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭಯ್ಗಳು, ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಿರಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ್ದೆ. 

• ಜೀವನಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸುಧಾರಣೆ. 

 
ಅನಾನುಕೂಲಗಳು 
 

 ಮಾ ನಯ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೃ ಮತುತ್ ಜನರ ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಜನಾಭಿಪಾರ್ಯ ದೆ. 

 
ತಗಿಗ್ಸು ಕೆಯ ಕರ್ಮಗಳು 

 
• ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ೕಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಯತನ್ಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ತಮಮ್ ಆಕಾಂ ೆಗಳನುನ್ 

ಪೂರೈಸುತತ್ವೆ 
• ೕಜನಾ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗಿನ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಪರ್ಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ 

ರಚನಾತಮ್ಕ ಸಂವಹನಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಪರ್ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ ಒಟಾಟ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 

ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. 
• ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಹೆಚುಚ್ ಒತುತ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು 

• ಔಷಧಾಲಯಗಳು/ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್ಗಳು ಮತುತ್ ವೈದಯ್ರು ಮತುತ್ ಇತರ ಪಾಯ್ರಾ-ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಲಭಯ್ತೆ 
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• ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ೕಜನೆಗಳು 

• ಸೈಕ ರ್ ಾಗಳು, ಕೃ  ಉಪಕರಣಗಳು, ಎತಿತ್ನ ಬಂಡಿಗಳು, ರಸಗೊಬಬ್ರಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜಗಳು 

ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಣಣ್ ಅಂಗಡಿಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಮತುತ್ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾ ಗಳ ಕೊರೆತಕಾಕ್ಗಿ 

ಸವ್ಯಂ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗ ಗೆ ಬೆಂಬಲ. 
• ೕಜನೆಯ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಿರಣದ ಮಟಟ್ವನುನ್ AERBಯ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿ ಳಗೆ 

ಉ ಕೊಳಳ್ಲು ಎಲಾಲ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. ೕಗಾಗಿ ಕಿರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ 

ಆರೋಗಯ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ರುವುದಿಲಲ್. ಮೇಲೆ ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ 

ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳು ದುಯ್ತ್ ವೈಫಲಯ್ದ ಸಮಯದ ಲ್ DG ಸೆಟ್.ಗಳ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 

ಮಾತರ್ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾಗುತತ್ದೆ. ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ನಂತರವೂ, ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳ 

ಮಟಟ್ವುರಾ ಟ್ರ್ೕಯ AAQ ಮಿತಿಯ ಲ್ಯೇ ಇರುತತ್ದೆ ಎಂದು ಊ ಸಲಾಗಿದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು 

ಪರ್ತಿಕೂಲವಾಗಿರುವುದಿಲಲ್ 

 
4.3.10   ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವ ಹಂತದ ಲ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 

 60 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ಜೀ ತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಲ್, AERB ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳ ಪರ್ಕಾರ ವರವಾದ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ೕಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಾಯರ್ ೇತರ್ದ/ಪರಿಸರದ ಲ್ 

ಯಾವುದೇ ಕಿರಣ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತ್ದೆ. 

  

4.3.11 ಆಕ ಮ್ಕ ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳ ಲ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತುತ್ ತಗಿಗ್ಸು ಕೆ ಕರ್ಮಗಳು 

 
ಆನ್-ಸೈಟ್ ಮತುತ್ ಆಫ್-ಸೈಟ್ ತುತುರ್ ಥ್ತಿಯ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮಾಡಲು ವರವಾದ ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ, ಆನ್-

ಸೈಟ್ ತುತುರ್ ಥ್ತಿ ೕಜನೆಗಳು ಮತುತ್ ಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ೕಜನೆಯನುನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ 

ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ ಪರೀ ಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಣಕು ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯನುನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಘಟಕ 5 ಮತುತ್ 6ರ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ದಲು ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ಘಟಕದ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿ  ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ಆಫ್-ಸೈಟ್ ಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ೕಜನೆಯನುನ್ 

ಸತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 
4.4 ಹ ರು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ 

 
ೕಜನಾ ಪರ್ದೇಶದ ಒಟುಟ್ 30 ಹೆಕೆಟ್ೕರು ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ಹ ರು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೆಡುತೋಪು ಅಡಿಯ ಲ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು 

 
5.0 ಪಯಾರ್ಯ ನಿವೇಶನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನದ ಶೆಲ್ೕಷಣೆ 

 
ಕೈಗಾದ ಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ PHWR ಗಳು ಭಾರತದ ಲ್ ಕಸನಗೊಂಡ ತಂತರ್ ಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
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ಸಥ್ ೕಯವಾಗಿ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಥ್ವರ ನಾಯ್ಸದ ಗುಣಮಟಟ್ವು ಅಂತರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸುರಕಷ್ತೆಯ 

ಪದಧ್ತಿವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಥ್ರವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ಘಟಕಗ ಂದ ಬಾಹಯ್ ಪರಿಸರಕೆಕ್ ನೀರು, ಗಾ  ಮತುತ್ 

ಭೂಮಿಗೆಸೇರುವ ತಾಯ್ಜಯ್ವುರಾಜಯ್ ಮಾ ನಯ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಮಂಡ  ಮತುತ್ AERB ಸೂಚಿ ದ ಮಿತಿ ಳಗೆ 

ಇರುತತ್ದೆ. 

 
6.0 ಪರಿಸರ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 

 
ಎಲಾಲ್ ಪರಿಸರೀಯ ಅಂಶಗಳನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ತಾಂತಿರ್ಕ ಸೇವೆಗಳ ಘಟಕ ಮತುತ್ ಪರಿಸರ ಸಮೀ ಾ 

ಪರ್ ೕಗಾಲಯ (ESL), HPD, BARC ಯಿಂದ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ನಿರೀ ತ / ಅಳವಡಿ ಕೊಂಡ ಧ 

ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನ ಮತುತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ / ಪರಿ ೕಲನೆಯನುನ್ ಈ ಎರಡು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು 

ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. ರಿಯ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮಟಟ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎನಿವ್ರೊನೆಮ್ಂಟಲ್ 

ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೆ ಟ್ರ್ ಕಮಿಟಿ (EMARC) ಇಂದ ನಿಯತಕಾ ಕವಾಗಿ ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳು ಮತುತ್ 

ಪರಿಸರ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್ ಪರಿ ೕ  ಮತುತ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 
7.0  ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅಧಯ್ಯನಗಳು 

 
ಈ ೕಜನೆಯು ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ಕೃ  ಪರಿ ಥ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ-

ಆಥಿರ್ಕ ಅಧಯ್ಯನವು ತಿ ಸುತತ್ದೆ. ೕಜನೆಯು ಜನರ ಉದೊಯ್ೕಗದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಇನುನ್ ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೋಕಷ್ವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತ್ದೆ. 

   
ೕಜನೆಯಿಂದ ಸಂಗರ್ ಸಲಾಗುವ ಪರ್ಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಅತಿ ವೇಗದಡೀಸೆಲ್ ಎಣೆಣ್ (HSD) ಮಾತರ್. 

ಆದಾಗೂಯ್, ನಿಭಾಯಿ ದ ಪರ್ಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತತ್ದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಿಯಮ 17 ("ಉತಾಪ್ದನೆ, 

ಶೇಖರಣೆ ಮತುತ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1989 ಮತುತ್ ಅದರ ತಿದುದ್ಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 

2000") ಅನುಸಾರ ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ, ವಸುತ್ ಸುರಕಷ್ತೆ ಮಾ ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ದಧ್ತೆ ಮತುತ್ 

ನಿವರ್ಹಣೆಯುಲಭಯ್ ರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದರ ಬಗ ಗೆ್ ಕಾಳಜಿವ ಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಪೂಲ್ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯದ 

ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ 4kw/m2 ಶಾಖ ಕಿರಣ ತಿರ್ಜಯ್ವು ಡೈಕ್.ನಿಂದ 33 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಲ್  ಸಂಭ ಸುತತ್ದೆ ಎಂದು 

ನಿರೀ ಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಖದ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲಲ್. 

 
ವರವಾದ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಮತುತ್ ಸೈಟ್ ತುತುರ್ ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದನೆನ್ೕ 

ಕಾಯರ್ಗತಗೊ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 
8.0 ೕಜನೆಯ ಲಾಭಗಳು 

  
 ಪರ್ಸಾತ್ ತ ೕಜನೆಯು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ, ಆರೋಗಯ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ಮತುತ್ ಉದೊಯ್ೕಗದ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ 

ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ದೃ ಟ್ಯಿಂದ ಸಾಥ್ವರದ ಸುತತ್ ನ ಪರ್ದೇಶಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪರ್ ೕಜನಗಳನುನ್ ತರುವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಇದೆ. 
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NPCIL, ಕೈಗಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಇತರ ೕಜನೆಯ ಲ್ರುವಂತೆ, ನೇರವಾದ ಮತುತ್ ಒಪಪ್ಂದದ ಕಾಮಿರ್ಕರ ಮೂಲಕ ಉದೊಯ್ೕಗ 

ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ , ೕಜನಾ ಪರ್ದೇಶದ ಸುತತ್ ನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆದಾಯವನುನ್ ತರುತತ್ದೆ. 

   
9.0 ಪರಿಸರ ರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಆಥಿರ್ಕಸಹಾಯ 

 
ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ೕಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ್ (2X700MWe) ಸುಮಾರು ರೂ. 21000 ಕೋಟಿ. ಪರಿಸರ 

ಸಂರಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ವಧರ್ನೆಯ ಕರ್ಮಗಳ, ವಸುತ್ಗಳಪರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಅಧಾಯ್ಯ-6 ರ ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಸರ ರಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ವಧರ್ನೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಪ್ಟಟ್ ಸುರಕಷ್ತಾ ಲಕಷ್ಣಗಳು, "ಸಲಕರಣೆ, ಘಟಕಗಳು, 

ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ರಚನೆಗಳು (ECSS)" ಇವುಗಳು ಅಣುಶಕಿತ್ ಕೇಂದರ್ದ ಅ ಭಾಜಯ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 
10.0 ಸಾರಾಂಶ ಮತುತ್ ತೀಮಾರ್ನ 

 

ಸಾಥ್ವರದ ಕಾಯಾರ್ಚಣೆರ್ಯ ಕಾರಣ ವಾಯು ಮತುತ್ ನೀರಿನ ಮಾಗರ್ದಿಂದ ಹೊರದೂರಲಪ್ಡುವ ತಾಯ್ಜಯ್ ನೀರು ಮತುತ್ 

ಗಾ ಯ ಲ್ನ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಕಿರಣ ೕಲ ಮಾ ನಯ್ಕಾರಕಗಳ ಕನಿಷಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಕನಿಷಟ್ಶಬದ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದಕಾಕ್ಗಿ (AERB ಷರತುತ್ಗಳೂೆಳಗೆ) ಪರ್ಸಾತ್ ತ ಸಾಥ್ವರವನುನ್ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಆಧುನಿಕ 

ತಂತರ್ ಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದಲಲ್ದೆ, ತಾಯ್ಜಯ್ನೀರಿನ ಗರಿಷಠ್ ಮರು-ಬಳಕೆಯನುನ್ 

ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಎಲಲ್ ಸಂಭಾವಯ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ EIA ವರದಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 

ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಯ್ಯನದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೈಟನ್ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ 

ಮತುತ್ ಪಾರ್ ೕಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಕತ್ವಾದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸಲು ಮತುತ್ 

MoEF&CC/SPCB/AERB ಷರತುತ್ಗಳು/ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಗಣನೀಯ ಪರಿಮಾಣದ ಲ್ ಅನುಸರಿಸಲು ಫಾರಸು 

ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದಲಲ್ದೆ, ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ಹಂತದ ಸಮಯದ ಲ್ ನಿರೀ ತ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಲು ಮತುತ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾದ ಪರಿ ೕಲನಾ 

ೕಜನೆಯನುನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಅದರ ಸಂಭವಕೆಕ್ 

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಪಿಪ್ , ನಿಯಂತಿರ್ಸುತತ್ವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತ್ದೆ.  

 
 
 




