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ಸಾರಾಾಂಶ ಮತ್ತು ತೀರ್ಾಾನಗಳು 
 

1. ಪರಿಚಯ 

M/s ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಾಪಾಂಜ್ LLP., ಪಾಲತದಾರಿಕೆ ಕಾಂಪನಿಯತ ತ್ನನ ನೆ ೀಾಂದಾಯಿತ್ ಕಚೆೀರಿಯನತನ ಹೆ ಾಂದಿರತವ ಪಾಾಟ್ 
ನಾಂ.2, ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಾೀರ್, ನವೀದಯ ಕಾಾಥೆ ಲಿಕ್, ಎದತರತ. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜ್ಾದ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್ೆಾ, ಮೊಳಕಾಲತುರತ 
ತಾಲ ಾಕತ, ರಾಾಂಪುರ್ ಪೀಸ್ಟ್, ಸರೆೀಾ ನಾಂ 60,61 ರಲಿಾ ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್್ರನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೀಜ್ನೆಯನತನ 
ಬಳ್ಾಾರಿ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜ್ಾವು ವಿಸುರಿಸಲತ ಮತಾಂದಾಗಿದೆ. 
ಭವಿಷ್ಾದ ಉಕ್ಕಿನ ರ್ಾರತಕಟ್ೆ್ ಮತ್ತು ದೆೀಶದ ಬ್ೆಳ್ೆಯತತುರತವ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಸಾಮರ್ಥಾಾವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಮೀಕ್ ಇನ್ 
ಇಾಂಡಿಯಾ' ಗೆ ಸಕಾಾರದ ಪರಚೆ ೀದನೆಯಾಂದಿಗೆ, ಹೆ ಸ ನಿವಾಹಣೆಯತ ತ್ನನ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಸಾಾಪನೆಯ ಉತಾಪದನಾ 
ಸಾಮರ್ಥಾಾದಲಿಾ ವಿಸುರಣೆಯನತನ ಕೆೈಗೆ ಳಾಲತ ಬಯಸಿತ್ತ. LLP ಯತ 17 ಎಕರೆ 35 ಗತಾಂಟ್ಾ ಭ ಮಿಯನತನ ಅಗತ್ಾ 
ಅನತಮತಗಳ್ ೆಾಂದಿಗೆ ಹೆ ಾಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯನತನ ಕನಾಾಟಕ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್ೆಾ, ಮೊಳಕಾಲತುರತ 
ತಾಲ ಾಕತ, ರಾಾಂಪುರ್ ಪೀಸ್ಟ್, ವೀದೆೀರಹಳ್ಳಾ ಗಾರಮದಲಿಾರತವ ಸರೆೀಾ ನಾಂ 60, 61 ರಲಿಾ ಇರತವ ಪರಸತುತ್ ಭ ಮಿಯಲಿಾ 
ಅನತಕ ಲಕರರಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳಾಬಹತದತ. ಪರಸಾುವಿತ್ ವಿಸುರಣೆಯತ 1no ಅನತನ ಬದಲಿಸತವುದನತನ ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರತತ್ುದೆ. 
2ಟಿಪಪಣಿಯಿಾಂದ 50 ಟಿಪಿಡಿ ಗ ಡತ. ಈಗಿರತವ ಉತಾಪದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಾವನತನ 100TPD ಯಿಾಂದ 150TPD ಗೆ ಹೆಚಿಿಸಲತ 
ಹೆ ಸ 100TPD ಗ ಡತಗಳ್ ೆಾಂದಿಗೆ 50TPD ಗ ಡತ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯ ವಿವರಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ 
ಅಗತ್ಾತೆಗಳ ಲಭಾತೆ, ಮತಖ್ಾ ಸಸಾ ಉಪಕರಣಗಳ ತಾಾಂತರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರಿಸರ ಅಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಯೀಜ್ನೆಯ 
ಹಣಕಾಸಿನ ಅಾಂದಾಜ್ತಗಳನತನ ತೆ ೀರಿಸತತ್ುದೆ. 
ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ಉಾಂಟತರ್ಾಡತವ ಉದಾಮಗಳ್ಳಗೆ ಇಐಎ ಅಧ್ಾಯನವು ವಿಶೆೀಷ್ರಾಗಿ ಅಗತ್ಾರಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣಾ ಸಚಿರಾಲಯ (MoEF) 14-09-2006 ರ EIA ಅಧಿಸ ಚನೆಯನತನ 
ಹೆ ರಡಿಸಿದೆ, ಇದರಲಿಾ EIA ಅಧ್ಾಯನ ನಡೆಸಲತ ರ್ಾಗಾಸ ಚಿಗಳನತನ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಸ ಚನೆಯನತನ 
ಆಕರ್ಷಾಸತವ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಟಿ್ಯನತನ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಉದಾಮವನತನ 14-09-2006 ರ EIA ಅಧಿಸ ಚನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಾ ಪಟಿ್ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣಾ ಸಚಿರಾಲಯದ (MoEF) ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2009 ರಲಿಾ ತದತುಪಡಿ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಈ 
ಅಧಿಸ ಚನೆಯ ಪರಕಾರ, ಉದಾಮವನತನ ರೆೀಳ್ಾಪಟಿ್ 3 (ಎ) ಅಡಿಯಲಿಾ, ಪಾರರ್ಥಮಿಕ ಮಟಲಜಿಾಕಲ್ಡ ಇಾಂಡಸಿರೀಸ್ಟ (ಫೆರಸ್ಟ 
ಮತ್ತು ಫೆರಸ್ಟ ಅಲಾದ) ಮತ್ತು ವಗಾ-ಬಿ ಅಡಿಯಲಿಾ ವಗಿೀಾಕರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸ ಚನೆಯ ಪರಕಾರ, ಈ ಉದಾಮದ ವಿಸುರಣೆಯ 
ಮೊದಲತ SEIAA ಯಿಾಂದ ಪೂವಾ ಪರಿಸರ ಅನತಮತ (EC) ಕಡಾ್ಯರಾಗಿದೆ. ಆದುರಿಾಂದ, ಉದಾಮವು EC 

ಕ್ಕಾಯರೆನ್ಸ ಗಾಗಿ SEIAA ಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲಿಾಸತವುದತ, EIA ಅಧ್ಾಯನಗಳನತನ ನಡೆಸಲತ SEIAA ನಿಾಂದ ಉಲ್ೆಾೀಖ್ಗಳ 
ನಿಯಮಗಳು, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ/ಸರ್ಾಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳು ಮತ್ತು SEIAA ಯ ತ್ಜ್ಞರ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ ಸಮಿತಯಲಿಾ 
ಯೀಜ್ನೆಯ ಸರ್ಾಲ್ೆ ೀಚನೆ ಸೆೀರಿದಾಂತೆ EC ಯನತನ ಭದರಪಡಿಸಿಕೆ ಳಾಲತ ಸರಿಯಾದ ಕರಮವನತನ ಅನತಸರಿಸಬ್ೆೀಕತ. 
ಅದರಾಂತೆ, ಯೀಜ್ನಾ ಪರತಪಾದಕರತ ನಿಗದಿತ್ ಅಜಿಾಯಾಂದಿಗೆ ಪೂವಾಭಾವಿ ವರದಿಯಾಂದಿಗೆ ಎಸ್ಟ ಐಎಎ ಕನಾಾಟಕಕೆಿ 
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ಇಐಎ ಅಧ್ಾಯನ ನಡೆಸಲತ ಉಲ್ೆಾೀಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನತನ ಕೆ ೀರಿದಾುರೆ. ಉಲ್ೆಾೀಖ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳ (TORs) ವಿತ್ರಣೆಗೆ 
ಅಜಿಾಯನತನ 14 ನೆೀ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದತ ಕನಾಾಟಕದ ರಾಜ್ಾ ಮಟ್ದ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ 
ಪಾರಧಿಕಾರಕೆಿ (SEIAA) ಸಲಿಾಸಲ್ಾಯಿತ್ತ. 6 ನೆೀ ಜ್ನವರಿ, 2021 ರಾಂದತ ನಡೆದ 254ನೆೀ ಎಸ್ಟ ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿಾ ಈ 
ಪರಸಾುವನೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಯಿತ್ತ. ಅದರ ನಾಂತ್ರ, ಪರಸಾುವನೆಯನತನ 193 ನೆೀ ಸೆಇಎಎ ಸಭೆಯಲಿಾ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದತು, 
30 ನೆೀ ಜ್ನವರಿ, 2021 ರಾಂದತ ನಡೆದ ಕರಡತ ಇಐಎ ವರದಿಯ ಸಿದಧತೆಗಾಗಿ ಟಿಒಆರ್ ಗಳನತನ ನಿೀಡಲ್ಾಯಿತ್ತ. ಅಾಂತಮ 
TOR ಪತ್ರವನತನ SEIAA, ಕನಾಾಟಕ vide ಲ್ೆಟರ್ ನಾಂ. SEIAA/66/IND/2020 ದಿನಾಾಂಕ 26 ರ್ಾರ್ಚಾ 2021 
ರಾಂದತ ನಿೀಡಿದತು, TOR ಪತ್ರದ ಪರತಯನತನ ವರದಿಯಾಂದಿಗೆ ಲಗತುಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

1.1 ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರತಪಾದಕರ ಪರಿಚಯ 

ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಾಪಾಂಗ್ ಎಲ್ಡ ಎಲ್ಡ ಪಿ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲಿಾ ತೆ ಡಗಿರತವ ಉತಾಪದನಾ ಉದಾಮದಲಿಾ ಉದಯೀನತುಖ್ 
ನಾಯಕರಾಗಿದಾುರೆ. ಈ ಸ್ಲಭಾವು ಸರೆೀಾ ನಾಂ 60, 61, ವೀದೆೀರಹಳ್ಳಾ ಗಾರಮ, ರಾಾಂಪುರ್ ಪೀಸ್ಟ್, ಮೊಳಕಾಲತುರತ 
ತಾಲ ಾಕತ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕನಾಾಟಕದಲಿಾದೆ. 
ಒಕಿಲಿಗರ ಹೆಸರತ : ಶ್ರೀ ಕೆೈಲ್ಾಶ್ ರಾಾಸ್ಟ 

ಸಾಂಪಕಾ ಸಾಂಖ್ೆಾ :  98454-46943  

ಇ-ಮೀಲ್ಡ :  sriharispongellp@gmail.com 

 

ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.1: ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಮತ್ತು ಪರಸಾುವಿತ್ ವಿಸುರಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರಮತಖ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಎಸ್ಟಎಲ್ಡ 
ಸಾಂ. 

ವಿಶೆೀಷ್ತೆಗಳು ವಿವರಣೆ 

1. ಯೀಜ್ನೆಯ ಹೆಸರತ M/s ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಾಪಾಂಗ್ ಎಲ್ಡ ಎಲ್ಡ ಪಿ 

2. ಸಾಂವಿಧಾನ ಸಿೀಮಿತ್ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲತದಾರಿಕೆ 

3. ಸಾಳ 

 

ಸರೆೀಾ ನೆ ೀ ೬೦, ೬೧(ಓಲ್ಡ್ ಸಿ ನೆ ೧೭/ಪಿ೧, ೧೭/ಪಿ೨), 
ವಡೆೀರಹಳ್ಳಾ ವಿಲ್ೆೀಜ್, ರಾಾಂಪುರ್ ಪೀಸ್ಟ್, ಮೊಳಕಾಲತುರತ 
ತಾಲ ಕ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಡಿಸಿರಕ್್, ಕನಾಾಟಕ 

4. ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರಕಾರ 

 

3 (ಎ)                         (              

    ) –  -       (    ). '  1' 

5. ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರತಪಾದಕ ಶ್ರೀ ಕೆೈಲ್ಾಶ್ ರಾಾಸ್ಟ, ನಿಯೀಜಿತ್ ಪಾಲತದಾರ 

6.        9845446943   

mailto:sriharispongellp@gmail.com
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7. ಇ-ಮೀಲ್ಡ sriharispongellp@gmail.com  

8. ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಾ 150 Nos. 

9. ಉದಾಮದ ಗಾತ್ರ ದೆ ಡ್ ಪರರ್ಾಣದ ಉದಾಮ 

10. ಬಾಂಡರಾಳ ರೆಚಿ INR 12.00 ಕೆ ೀಟಿ 

11. ಅಕ್ಾಾಂಶ ರೆೀಖ್ಾಾಂಶ 14°51Ꞌ31.68ꞋꞋ N and 76°44Ꞌ06.18ꞋꞋ E 

12. ರಾಾಪಾರದ ಸವಭಾವ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ತ್ಯಾರಿಕೆ 

13. KPSPB ಯಿಾಂದ ಸಾಂಯೀಜಿತ್ 
ಒಪಿಪಗೆ ಆದೆೀಶ 

AW-301189 ದಿನಾಾಂಕ 07/01/2016 30/06/2021 ರವರೆಗೆ 
ರ್ಾನಾರಾಗಿರತತ್ುದೆ 

14. ಒಟತ್ ಪಾಾಟ್ ಪರದೆೀಶ ಭ ಮಿಯ ಒಟತ್ ವಿಸಿುೀಣಾ 17 ಎಕರೆ -35 ಗತಾಂಟ್ಾಗಳು 

15. ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಇಸಿ ಸಾಮರ್ಥಾಾ 100 (2X50) TPD ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣ ತ್ಯಾರಿಕೆ 

16. ಪರಸತುತ್ ಪರಸಾುವನೆ 
 

1no ಅನತನ ಬದಲಿಸತವ ಮ ಲಕ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಭ  
ಆವರಣದಲಿಾ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಘಟಕದ ಉತಾಪದನಾ 
ಸಾಮರ್ಥಾಾವನತನ 100TPD ಯಿಾಂದ 150 TPD ಗೆ ಹೆಚಿಿಸಿ. ಹೆ ಸ 
100TPD ಗ ಡಿನೆ ಾಂದಿಗೆ 50TPD ಗ ಡತ 

17. ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕತೆ 
 

ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ - 27 KLD 

ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ - 63 KLD 

ಒಟತ್ ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕತೆ –90KLD 

18. ನಿೀರತ ಪೂರೆೈಕೆಯ ಮ ಲ ಬ್ೆ ೀರ್ ರೆಲ್ಡ 

19. ವಿದತಾತ್ ಸರಬರಾಜ್ತ/ ಬ್ೆೀಡಿಕೆ/ 
ಸಾಂಪಕ್ಕಾತ್ ಹೆ ರೆ 
 

ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ - 400 KVA 

ಹೆಚತಿವರಿ ಪರಸಾುಪಿತ್ - 600 KVA 

ಒಟತ್ ಅವಶಾಕತೆ - 1000KVA 

600 KVA ನ ಹೆಚತಿವರಿ ಅವಶಾಕತೆಯನತನ GESCOM ನಿಾಂದ 
ಮಾಂಜ್ ರತ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 



                                                                                                   

Ganga Enviro Tech Page10.4 

20. ಹತುರದ ನಿೀರಿನ ದೆೀಹ 

 

ಚಿಕಿನಹಳ್ಳಾ ಕೆರೆ - 3.30 ಕ್ಕಮಿೀ (SE) 
ಅಪಪಯಾನಹಳ್ಳಾ ಕೆರೆ - 5.65 ಕ್ಕಮಿೀ (NW). 

ನಾಗಸಮತದರ ಕೆರೆ - 7.2 ಕ್ಕಮಿೀ (S) 
ನಾಗಸಮತದರ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯತವ ನಾಲ್ಾ ದಕ್ಷಿಣಕೆಿ 6.5 ಕ್ಕಮಿೀ 
ದ ರದಲಿಾದೆ 

22. ಹತುರದ ಅಗಿನಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಅಗಿನಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಮೊಳಕಾಲತುರತ - 15.5 ಕ್ಕಮಿೀ (ದಕ್ಷಿಣ) 

23. ಹತುರದ ಗಾರಮ ವಡೆೀರಹಳ್ಳಾ ವಿಲ್ೆೀಜ್ -೦.೫೦ಕ್ು್ (Nw) 

24. ಹತುರದ ರೆೈಲ್ೆವೀ ನಿಲ್ಾುಣ 

 

ಮೊಳಕಾಲತುರತ ರೆೈಲತ ನಿಲ್ಾುಣವು 16.5 ಕ್ಕಮಿೀ ದ ರದಲಿಾದೆ 
(ದಕ್ಷಿಣ) 

25. ಹತುರದ ಏರ್ ಪೀಟ್ಾ 
 

ತೆ ೀರಣಗಲತಾ (ಬಳ್ಾಾರಿ) ವಿರ್ಾನ ನಿಲ್ಾುಣವು NE ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 
ಸತರ್ಾರತ 45 ಕ್ಕಮಿೀ ದ ರದಲಿಾದೆ. 

26. ಹತುರದ ಹೆದಾುರಿ 

 

ಯೀಜ್ನೆಯತ SH-131 ಗೆ ಹತುರದ ಸಾಂಪಕಾವನತನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ, 
ಇದತ ಸತರ್ಾರತ 0.26 ಕ್ಕಮಿೀ (N), SH-19 4.5 Kms (W) 

ನಲಿಾದೆ 

27 ಅಾಂತ್ರ ರಾಜ್ಾ ಗಡಿಗಳು 
 

 

               9.3     (SE)         . 

 

1.2 ಯೀಜ್ನೆಯ ಅಗತ್ಾತೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಆಧ್ತನಿಕ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಉಕತಿ ನಿಣಾಾಯಕರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನತನ ರ್ಾನವ ನಾಗರಿೀಕತೆಯ 
ಬ್ೆನೆನಲತಬತ ಎಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಉಕ್ಕಿನ ತ್ಲ್ಾ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ವನತನ ಯಾವುದೆೀ ದೆೀಶದ ಜ್ನರ ಸಾರ್ಾಜಿಕ-
ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ತು ಜಿೀವನಮಟ್ದ ಪರಮತಖ್ ಸ ಚಕಗಳಲಿಾ ಒಾಂದತ ಎಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಎಲ್ಾಾ ಪರಮತಖ್ 
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳು ಪರಬಲರಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಉದಾಮದ ಅಸಿುತ್ವದಿಾಂದ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳನತನ ಹೆ ಾಂದಿರೆ ಮತ್ತು ಈ 
ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯನತನ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಆರಾಂಭಿಕ ಹಾಂತ್ಗಳಲಿಾ ಅವುಗಳ ಉಕ್ಕಿನ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಲದಿಾಂದ 
ಹೆಚಾಿಗಿ ರ ಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಾಪಾಂಜ್ ಎಲ್ಡ ಎಲ್ಡ ಪಿ ತ್ನನ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಘಟಕವನತನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ. 
ಕಳ್ೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಾಗಳಲಿಾ, ಜಾಗತಕ ಕತಸಿತ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಾಕ ಸನಿನರೆೀಶದಲಿಾ ಮಹತ್ುರರಾದ ಬದಲ್ಾವಣೆ 
ಕಾಂಡತಬಾಂದಿದೆ, ಇದತ ಭಾರತ್ ಸೆೀರಿದಾಂತೆ ಇಡಿೀ ಪರಪಾಂಚದ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತ್ತ. ಈ ಕರಮಗಳು ಖ್ಾಂಡಿತ್ರಾಗಿಯ  
ಉತಾಪದನಾ ರೆಚಿವನತನ ಕಡಿಮ ರ್ಾಡತತ್ುದೆ. ಉತ್ಪನನ ಸನಿನರೆೀಶದಿಾಂದ ಉತ್ಪನನವು ನಿರಾಂತ್ರ ರ್ಾರತಕಟ್ೆ್ ಸಾಮರ್ಥಾಾವನತನ 
ಹೆ ಾಂದಿದೆ ಎಾಂದತ ತೀರ್ಾಾನಿಸಬಹತದತ, ಯೀಜಿತ್ ವಿಸುರಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿಾ ರೆಚಿ ಕಡಿತ್ ಕರಮಗಳ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ. 
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ಸಾರಿಗೆ ಕ್ೆೀತ್ರದಾಂತೆಯೀ ಯೀಜ್ನೆಯ ಸೆೈಟ್ ಮತ್ತು ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ರಾಜ್ಾದ ಜ್ನರ ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಉದೆ ಾೀಗಕೆಿ ಸಾಕಷ್ತ್ 
ಅವಕಾಶವಿರತತ್ುದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪರಸತುತ್ ಏರಿಳ್ಳತ್ದ ರ್ಾರತಕಟ್ೆ್ಯಲಿಾ ಅಾಂತಮ ಉತ್ಪನನವನತನ ಆರ್ಥಾಕರಾಗಿ 
ಲ್ಾಭದಾಯಕರಾಗಿಸಲತ ಕಬಿಿಣದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳಗೆ ಕೆ ಡತಗೆ ನಿೀಡಲತ, ಎಾಂ/ಎಸ್ಟ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಾಪಾಂಜ್ ಎಲ್ಡ ಎಲ್ಡ ಪಿ ಉಕ್ಕಿನ 
ಕಾಖ್ಾಾನೆಯಲಿಾ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಹೆ ೀಗಲತ ನಿಧ್ಾರಿಸಿದೆ. EIA ವರದಿಯನತನ ಪರರ್ಾಣಿತ್ ಮತ್ತು ಹೆಚತಿವರಿ ToR ಮತ್ತು EIA 

ಅಧಿಸ ಚನೆ, 2006 ರ ಪರಕಾರ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. 
 

2 ಯೀಜ್ನೆಯ ವಿವರಣೆ 
2.1 ಭ ಮಿಯ ಅವಶಾಕತೆ 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯತ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿವತಾತ್ ಭ ಮಿಯಲಿಾರತವ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಘಟಕದ 
ವಿಸುರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಮವು 17 ಎಕರೆ 35 ಗತಾಂಟ್ಾ ಭ ಮಿಯನತನ ಅಗತ್ಾ ಅನತಮತಗಳ್ ೆಾಂದಿಗೆ ಹೆ ಾಂದಿದೆ ಮತ್ತು 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನಾ ವಿಸುರಣೆಯನತನ ಕನಾಾಟಕ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್ೆಾ, ಮೊಳಕಾಲತುರತ ತಾಲ ಾಕತ, ರಾಾಂಪುರ್ ಪೀಸ್ಟ್, ಸರೆೀಾ 
ನಾಂ 60, 61 ರಲಿಾ ಇರತವ ಪರಸತುತ್ ಭ ಮಿಯಲಿಾ ಅನತಕ ಲಕರರಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳಾಬಹತದತ. ಆದುರಿಾಂದ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚತಿವರಿ 
ಭ ಮಿ ಅಗತ್ಾವಿಲಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆೀ ಪಯಾಾಯ ಸೆೈಟ್ ಅನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವುದಿಲಾ. ಭ  ಬಳಕೆ ವಿಘಟನೆಯನತನ ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.2 
ರಲಿಾ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ 

Table 1.2: ಭ  ಬಳಕೆ ಬ್ೆರೀಕ್ ಅಪ್ 

 

2.2 ಉತಾಪದನಾ ವಿವರ 

ಈಗ ಕಾಂಪನಿಯತ ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ನ ಉತಾಪದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಾವನತನ 100TPD ಯಿಾಂದ 150 TPD ವರೆಗಿನ ವಿಸುರಣೆಯನತನ 
ಕೆೈಗೆ ಳಾಲತ ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪರಸತುತ್ ಇರತವ ಆವರಣದಲಿಾ ಹೆ ಸ 100TPD ಗ ಡತ ಹೆ ಾಂದಿರತವ 50TPD ಗ ಡತ. 
ಆದುರಿಾಂದ ವಿಸುರಣೆ 
ಎನಿವರಾನೆುಾಂಟಲ್ಡ ಕ್ಕಾಯರೆನ್ಸ ಅನತನ ಕೆ ೀರಲ್ಾಗಿದೆ, ಇದಕಾಿಗಿ ಫಾರ್ಮಾ -1 ಮತ್ತು ಪಿರಫೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರದಿ 
ಪರತ ಇಐಎ ಅಧಿಸ ಚನೆ 2006 ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಂತ್ರದ ತದತುಪಡಿಯನತನ ಪರಿಸರ ಅನತಮೊೀದನೆಗಾಗಿ ಸಲಿಾಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

ವಿವರಣೆ SQM ನಲಿಾನ ಪರದೆೀಶ % ಪರದೆೀಶ 

                        41927.56 57.96 

ರಸೆು ಮತ್ತು ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶ 3431.35 4.74 

ಹಸಿರತ ಪರದೆೀಶ 23871.39 33.00 

ಓಪನ್ ಸೆಪೀಸ್ಟ ಏರಿಯಾ 3107.25 4.30 

     72337.55 100.00 
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ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.3: ಉತಾಪದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಾದ ರಚನೆ (ತಾಂಗಳ್ಳಗೆ) 

Sl. 
No. 

ಉತ್ಪನನ 
 

ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಒಪಿಪಗೆ 
ಪರತ ತಾಂಗಳು 

ಹೆಚತಿವರಿ ಉತಾಪದನೆ 
ಪರತ ತಾಂಗಳು 

ಒಟತ್ ಉತಾಪದನೆ 
ಸಾಮರ್ಥಾಾ ಪರತ 

ತಾಂಗಳು 

1. 
ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣ 

 

2500 MT 
(100TPD) 

2000 MT* 
(50TPD) 

4500MT 
(150TPD) 

* ಪರಸತುತ್ 50TPD 2ಸಾಂಖ್ೆಾಗಳು. ಕತಲತಮಯನತನ ತಾಂಗಳ್ಳಗೆ 25ದಿನಗಳು ನಡೆಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. 50TPD ಮತ್ತು 100TPD 

ಗ ಡತಗಳ್ ೆಾಂದಿಗೆ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಒಟತ್ ಉತಾಪದನೆಯತ ವಿಸುರಣೆಯ ನಾಂತ್ರ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಸತತ್ುದೆ 
4500MT/ತಾಂಗಳು. ಆದುರಿಾಂದ ವಿಸುರಣೆಯ ನಾಂತ್ರ ಒಟತ್ ಉತಾಪದನೆಯ ವಾತಾಾಸ ಮತ್ತು ಪರಸತುತ್ ಇಸಿ ಸಾಮರ್ಥಾಾವನತನ 
2000MT/ತಾಂಗಳು ಎಾಂದತ ಘ ೀರ್ಷಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

2.3 ಕಚಾಿ ವಸತುಗಳ ಅವಶಾಕತೆ 
ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ ಮತಖ್ಾರಾದ ಕಚಾಿ ವಸತುಗಳು ಕಬಿಿಣದ ಅದಿರತ ಅರ್ಥರಾ ಕಬಿಿಣದ ಅದಿರಿನ ಉಾಂಡೆಗಳು. ಬಿಸಿ 
ಪರಕ್ಕರಯಯನತನ ನಿವಾಹಸಲತ ಕಲಿಾದುಲತ ಪರಮತಖ್ ಇಾಂಧ್ನರಾಗಿ ಬ್ೆೀಕಾಗತತ್ುದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.4: ಕಚಾಿ ವಸತುಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಕಚಾಿ ವಸತು 
 

ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ 
ಪರರ್ಾಣ 

(ಟಿಪಿಡಿಯಲಿಾ) 

ಪರಸಾುಪಿಸಿದ 
ಒಟತ್ 
ಪರರ್ಾಣ 

(ಟಿಪಿಡಿಯಲಿಾ) 

 

ಶೆೀಖ್ರಣೆಯ 
ವಿಧ್ 

 

 

ಮ ಲ 

 

 

ಸಾರಿಗೆ 
 

ಕಬಿಿಣದ 
ಅದಿರತ 

200.00 300.00 
ಶೆಡ್ 

 

ಸಾಳ್ಳೀಯ ಪೂರೆೈಕೆ 
/ಹರಾಜ್ತ 

ರಸೆು 
 

ಕಲಿಾದುಲತ 
(ಇಾಂಧ್ನ) 

100.00 150.00 ಶೆಡ್ 
ಆಮದತ 
ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ 

ರಸೆು 

ಡಾಲಮೈಟ್ 4.00 6.00 ಶೆಡ್ ಸಾಳ್ಳೀಯ ಪೂರೆೈಕೆ ರಸೆು 

 

 

2.4 ಯೀಜ್ನೆಯ ರೆಚಿ 
ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಸಾಾವರದ ವಿಸುರಣೆಯ ಯೀಜ್ನೆಯ ರೆಚಿ ಸತರ್ಾರತ 1231.04 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿಗಳು (ಪದಗಳಲಿಾ ಮೊತ್ು: 
ಹನೆನರಡತ ಕೆ ೀಟಿ ಮ ವತೆ ುಾಂದತ ಲಕ್ಷ ನಾಲತಿ ಸಾವಿರ ರ ಪಾಯಿಗಳು ರ್ಾತ್ರ) ಕೆಳಗೆ ಪಟಿ್ ರ್ಾಡಲ್ಾದ ಭ ಮಿ, ಸಸಾ, 
ಯಾಂತೆ ರೀಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯನತನ ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದೆ. 
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ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.5: ಪರಸಾುವಿತ್ ವಿಸುರಣೆ ರೆಚಿ 
ಎಸ್ಟಎಲ್ಡ 
ಸಾಂಖ್ೆಾ 

ವಿವರಗಳು ರ  (ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ INR) 

1. ಭ ಮಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧ 10.00 

2. ಕಟ್ಡಗಳ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ುಕ ಕೆಲಸಗಳು 75.00 

3. ಸಸಾ ಮತ್ತು ಯಾಂತೆ ರೀಪಕರಣಗಳು - ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಗ ಡತ 453.81 

4. ಕನೆವೀಯರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು 25.58 

5. ಸಾ್ಕ್ ಹ್ಸ್ಟ 1.09 

6. ರ್ಾಲಿನಾ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳು 137.84 

7. ಡಿೀಸೆಲ್ಡ ಜ್ನರೆೀಟರ್ 750 ಕೆವಿಎ 30.14 

8. ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದತಾತ್ ವಸತುಗಳು 204.80 

9. ನಿರ್ಾಾಣ ಮತ್ತು ಫಾಾಬಿರಕೆೀಶನ್ ಶತಲಿಗಳು 142.78 

10. ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ುಕ ವಸತುಗಳು 135.00 

11. ಸಲಹಾ ಶತಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ರೆಚಿಗಳು 15.00 

 ಒಟತ್ 1,231.04 

 

2.5 ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಾಳ 

ಈ ಉದಾಮದ ಭ್ಗೆ ೀಳ್ಳಕ ಸಾಳವು 14 ° 51Ꞌ31.68ꞋꞋN ಮತ್ತು 76 ° 44Ꞌ06.18ꞋꞋE ನಲಿಾದೆ. ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಾಳವನತನ 
ಕೆ ೀಷ್್ಕ 10.6 ರಲಿಾ ನಿೀಡಿರತವ ಕೆಳಗಿನ ನಿದೆೀಾಶಾಾಂಕಗಳ್ಳಾಂದ ನಿಬಾಾಂಧಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಭ ಮಿಯ ಹಳ್ೆಯ ಸರೆೀಾ ಸಾಂಖ್ೆಾಗಳು 
17/P2 & 17/P1 ಮತ್ತು ಈಗ ಸರೆೀಾ ಸಾಂಖ್ೆಾಯನತನ ಕರಮರಾಗಿ 60 ಮತ್ತು 61 ಎಾಂದತ ಮರತನಾಮಕರಣ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತತುದೆ. 
ಸಮಿೀಕ್ೆ ಸಾಂಖ್ೆಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಭ ಮಿ ವಿವರಗಳನತನ ಕೆ ೀಷ್್ಕ 10.7 ರಲಿಾ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

 

ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.6:                 -         
Sl.no. ಅಕ್ಾಾಂಶ ರೆೀಖ್ಾಾಂಶ 

1 14°51Ꞌ31.68ꞋꞋN 76°44Ꞌ06.18 ꞋꞋE 

2 14°51’32.0”N 76°44’04.6”E 

3 14°51’32.4”N 76°44’05.1”E 

4 14°51’33.1”N 76°44’04.6”E 
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ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.7: ಸಮಿೀಕ್ೆ ಸಾಂಖ್ೆಾಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪರದೆೀಶ 

ಸೆೈ ನಾಂಬರ್ 60, 8 ಎಕರೆ. ಮತ್ತು ಸೆೈ ನಾಂಬರ್ 61, 9 ಎಕರೆ 35 ಗತಾಂಟ್ಾಗಳನತನ ಮಾಂಜ್ ರತ ರ್ಾಡಿದೆ 
17 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 35 ಗತಾಂಟ್ಾಗಳ ಒಟತ್ ವಿಸಿುೀಣಾ 

New Sy. Nos Old Sy. Nos. Areas East West North South 

60 Sy.No.17/P2 8 ಎಕರೆ 61 17 62 17 

61 Sy.No.17/P1 9 ಎಕರೆ 35ಗತಾಂಟ್ಾ 40 60 62 17 

 

ಚಿತ್ರ  1.1: ಪಾರಜೆಕ್್ ಸೆೈಟನ ಸಾಳ ನಕ್ೆ 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PROJECT SITE 
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2.6              
ಈಗಿರತವ ಸಾಾವರಕೆಿ ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕತೆ 27 KLD ಆಗಿದತು ಅದನತನ ಬ್ೆ ೀರ್ ರೆಲ್ಡ ಗಳು ಪೂರೆೈಸತತುರೆ. ಪರಸಾುವಿತ್ ವಿಸುರಣೆಗೆ 
ಕೆ ೀಷ್್ಕ 10.8 ರಲಿಾ ನಿೀಡಿರತವಾಂತೆ ಹೆಚತಿವರಿ 63 KLD ಅಗತ್ಾವಿರತತ್ುದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.8: ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕತೆ 
Sl. No ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕತೆ KLD ಯಲಿಾ ಪರರ್ಾಣ 

ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಒಟತ್ 

1. ಗೃಹಬಳಕೆಯ 2 5.5 7.5 

2. 

ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣ ತ್ಯಾರಿಕೆ 

(ಕ ಲಿಾಂಗ್ ಘಟಕ) 
25 35 60 

3. ಧ್ ಳು ನಿಗರಹ - 15 15 

4. ಹಸಿರತ ಬ್ೆಲ್ಡ್ - 7.5 7.5 

ಒಟತ್ 27 63 90 

 
 

2.7 ವಿದತಾತ್ ಅವಶಾಕತೆ 
ಈಗಿರತವ ಸಾಾವರಕೆಿ ವಿದತಾತ್ ಅವಶಾಕತೆಯನತನ GESCOM ನಿಾಂದ 400 KVA ವರೆಗೆ ಪೂರೆೈಸಲ್ಾಗತತುದೆ. ಪರಸಾುವಿತ್ 
ವಿಸುರಣೆಗೆ 600 KVA ಅಗತ್ಾವಿರತತ್ುದೆ ಅದತ ಒಟತ್ 1,000 KVA ಅವಶಾಕತೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗತತ್ುದೆ. ಇದಲಾದೆ, ಯೀಜ್ನೆಯತ 
380 KVA ಸಾಮರ್ಥಾಾದೆ ಾಂದಿಗೆ DG ಸೆಟ್ ಗಳನತನ ಸಾಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 750 KVA ಸಾಮರ್ಥಾಾದೆ ಾಂದಿಗೆ 1no DG ಯನತನ 
ಸೆೀರಿಸತವ ಮ ಲಕ ಅದನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಪರಸಾುಪಿಸಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್್ಕ 1.9: ಶಕ್ಕುಯ ಮ ಲ 

Sl No ಶಕ್ಕುಯ ಮ ಲ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ 

 

ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ 
 

ಒಟತ್ 
 

1. GESCOM ನಿಾಂದ 400 KVA 600 KVA 1000 KVA 

2. ಡಿಜಿಯಿಾಂದ (ಅಗತ್ಾವಿದಾುಗ) 380KVA (1No) 750KVA (1No) 380KVA & 
750KVA (2No) 
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2.8 ಗಿರೀನ್ ಬ್ೆಲ್ಡ್ ಪರದೆೀಶ 

ಗಿರೀನ್ ಬ್ೆಲ್ಡ್ ಅನತನ ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರಮತಖ್ ಅಾಂಶಗಳಲಿಾ ಒಾಂದಾಗಿ ಶ್ಫಾರಸತ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಒಟತ್ 33% 
ಪರದೆೀಶವನತನ ಹಸಿರತ ಪಟಿ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಮಿೀಸಲಿಡಲ್ಾಗಿದೆ, ಅಾಂದರೆ 23171.10sqm ಮತ್ತು ಪರಸತುತ್ ಪೂಣಾಗೆ ಾಂಡ 33% 
ಪರದೆೀಶವನತನ ಹಸಿರತ ಪಟಿ್ಯಾಂತೆ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಹಸಿರತ ಪಟಿ್ಯ ಆರಾಸಸಾಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಾಂದಯಾವನತನ 
ಸತಧಾರಿಸಲತ ಇನ ನ ಕೆಲವು ಜಾತಗಳನತನ ಸೆೀರಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. ಮಲಿಯಾ ದತಬಿಯಾ, ಸಿರಿಸ್ಟ, ಅಜ್ದಿರಾಕಾು ಇಾಂಡಿಕಾ, 

ಫಕಸ್ಟ ರಿಲಿಜಿಯಸಾ, ಮಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಾಂಡಿಕಾ ಇತಾಾದಿಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲತ ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಾದ ಕೆಲವು ಜಾತಗಳು. 
 

 

2.9 ರ್ಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳ ಉತಾಪದನೆ 
2.9.1 ಅನಿಲ ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆ 
ರಾಯತ ರ್ಾಲಿನಾ ನಿಯಾಂತ್ರಣಕಾಿಗಿ ಹಲರಾರತ ವಾವಸೆಾಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಾಲ್ಾಗಿದೆ ಇದತ ಕೆಲಸದ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ಸತರಕ್ಷಿತ್ 
ಪರಿಸರ ಪರಿಸಿಾತಗಳನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾಖ್ಾಾನೆಯ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ಸಿವೀಕಾರಾಹಾ ಗಾಳ್ಳಯ 
ಗತಣಮಟ್ವನತನ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಧ್ ಳು ನಿಗರಹ ವಾವಸೆಾಗಳು, ಬ್ಾಾಗ್ ಫಲ್ರ್ ಗಳು, ಎಲ್ೆಕೆ ರೀಸಾ್ಟಿಕ್ 
ಪೆರಸಿಪಿಟ್ೆೀಟರ್ ಗಳು (ಇಎಸ್ಟ ಪಿ), ಇತಾಾದಿಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವ ವಿವಿಧ್ ರಾಯತ ರ್ಾಲಿನಾ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಸ್ಲಭಾಗಳು / 
ಉಪಕರಣಗಳನತನ ಸವಚಛಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ತಾಾಜ್ಾ ಅನಿಲಗಳನತನ ಎತ್ುರದ ರಾಶ್ಗಳ ಮ ಲಕ ಹೆ ರಹಾಕಲ್ಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ತ್ 
ರ್ಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳನತನ ದತಬಾಲಗೆ ಳ್ಳಸತತ್ುರೆ. ಕೆಲವು ರಾಯತ ರ್ಾಲಿನಾ ಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳನತನ 
ಕೆ ೀಷ್್ಕ -10.10 ರಲಿಾ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

Table 1.10: ಅನಿಲ ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು 

SL No. ರಾಯತ ರ್ಾಲಿನಾ ಮ ಲಗಳು APCD ಸಾ್ಕ್ ಎತ್ುರ (AGL) 

1. ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥಾಾ -380 
ಕೆವಿಎ 

- 6m 

2. ಪರಸಾುವಿತ್ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥಾಾ -750 ಕೆವಿಎ - 9m 

3. ಕ ಲರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಾಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಸ್ಟ ಬ್ಾಾಗ್ ಶೆ ೀಧ್ಕಗಳು 30m 

4. ಉತ್ಪನನ ಬ್ೆೀಪಾಡಿಸತವ ವಾವಸೆಾ ಬ್ಾಾಗ್ ಶೆ ೀಧ್ಕಗಳು 30m 

5. ಕಲಿಾದುಲತ ಪುಡಿರ್ಾಡತವ ಸಸಾ ಬ್ಾಾಗ್ ಶೆ ೀಧ್ಕಗಳು 30m 

6. ಕಬಿಿಣದ ಅದಿರತ ಪುಡಿರ್ಾಡತವ ಸಸಾ ಬ್ಾಾಗ್ ಶೆ ೀಧ್ಕಗಳು 30m 

7. ರೆ ೀಟರಿ ಗ ಡತಗಳು (2 ಸಾಂಖ್ೆಾ) ಎಲ್ೆಕೆ ರೀಸಾ್ಟಿಕ್ 
ಪೆರಸಿಪಿಟ್ೆೀಟರ್ (ಇಎಸಿಪ) 

50m 
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2.9.2 ತಾಾಜ್ಾ ನಿೀರಿನ ಉತಾಪದನೆ 
ತಾಾಜ್ಾ ನಿೀರಿನ ಉತಾಪದನೆಯ ಮ ಲವು ದೆೀಶ್ೀಯ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ್ಳಾಂದ. ಪರಸತುತ್, ದೆೀಶ್ೀಯ ತಾಾಜ್ಾನಿೀರಿನ ಉತಾಪದನೆಯತ 
2KLD ಮತ್ತು ವಿಸುರಣೆಯಿಾಂದ ದೆೀಶ್ೀಯ ತಾಾಜ್ಾನಿೀರಿನ ಉತಾಪದನೆಯತ 4KLD ಒಟತ್ 6KLD ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಕೆ ಳಚೆನಿೀರನತನ ಸಾಂಸಿರಿಸಲತ ಸಿೀಕೆವನಿಸಾಂಗ್ ಬ್ಾಾರ್ಚ ರಿಯಾಕ್ರ್ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನದೆ ಾಂದಿಗೆ 10KLD ಸಾಮರ್ಥಾಾದ ಒಳಚರಾಂಡಿ 
ಸಾಂಸಿರಣಾ ಘಟಕವನತನ ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸಿರಿಸಿದ ಒಳಚರಾಂಡಿಯನತನ ತೆ ೀಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಮರತಬಳಕೆ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. 
ಗೃಹಬಳಕೆಯ: 10KLD STP ಯಲಿಾ ಚಿಕ್ಕತೆಸ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ : ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ತಾಾಜ್ಾ ನಿೀರಿನ ಉತಾಪದನೆ ಇಲಾ. 
 
 

2.9.3 ಘನ ತಾಾಜ್ಾ ಉತಾಪದನೆ 
ಸ್ಕಯಾದಲಿಾ ಉತ್ಪತುಯಾಗತವ ಘನ ತಾಾಜ್ಾಗಳು ಸಾವಯವ ತಾಾಜ್ಾ ಮತ್ತು ಅಜೆೈವಿಕ ತಾಾಜ್ಾ. ಉತ್ಪತುಯಾಗತವ 
ಸಾವಯವ ತಾಾಜ್ಾ STP ಕೆಸರತ. ಅಜೆೈವಿಕ ತಾಾಜ್ಾವನತನ ಪರಕ್ಕರಯ ಘಟಕದಿಾಂದ ಉತಾಪದಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಘನ ತಾಾಜ್ಾಗಳು 
ಮತ್ತು ಪರರ್ಾಣಗಳ ಪಟಿ್ಯನತನ ಕೆಳಗೆ ಪಟಿ್ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

Table 1.11: ಘನ ತಾಾಜ್ಾಗಳ ವಿವರಗಳು 
Sl 

No 
ತಾಾಜ್ಾದ ವಿಧ್ 

 

ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ 
ಕ ಾಟಿ (ಟಿಪಿಎ) 

ಹೆಚತಿವರಿ 
ಕ ಾಟಿ (ಟಿಪಿಎ) 

ಒಟತ್ ಕ ಾಟಿ 
(ಟಿಪಿಎ) 

ವಿಲ್ೆೀರಾರಿ 
ವಿಧಾನ 

1. 
ಫೆಾೈ ಬ ದಿ 

 
8640 TPA 4320 TPA 12960 TPA 

ಇಟಿ್ಗೆ ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ 
ರ್ಾರಲ್ಾಗತತ್ುದೆ 

2. 
ಡಾಲ್ಾಿರ್ 

 
7200 TPA 3600 TPA 10800 TPA 

ಕೆಳಭಾಗದ 
ರ್ಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ 
ರ್ಾರಲ್ಾಗತತ್ುದೆ 

3. 
STP ಕೆಸರತ 

 
- 0.5TPA 0.5TPA 

ತೆ ೀಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಗೆ ಬಿರ 
ಮತ್ತು ಮರತಬಳಕೆ 

 

 

3 ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ 
3.1 ಮೈಕೆ ರೀಮಟಿಯಾಲಜಿ 

ನಿದಿಾಷ್್ ಪರದೆೀಶದ ಸ ಕ್ಷಮ-ಹರಾರ್ಾನ ಪರಿಸಿಾತಗಳ ಅಧ್ಾಯನವು ಆ ಪರದೆೀಶದ ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟ್ದ 
ಸಿಾತಯಲಿಾನ ವಾತಾಾಸಗಳನತನ ಅರ್ಥಾರ್ಾಡಿಕೆ ಳಾಲತ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಮಹತ್ವದಾುಗಿದೆ. ಪಾರಜೆಕ್್ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಾ ಚಾಲಿುಯಲಿಾರತವ 
ಮೈಕೆ ರೀಮಟಿಯರಾಲಜಿ ಪಾರಜೆಕ್್ ಸೆೈಟ್ ನಿಾಂದ ಬಿಡತಗಡೆಯಾಗತವ ರಾಯತ ರ್ಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಪರಸರಣದ ಅಧ್ಾಯನದಲಿಾ ನಿಣಾಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಸತತ್ುದೆ. ಪಾರಜೆಕ್್ ಸಾಳದಲಿಾ ಪರಮತಖ್ರಾದ ಗಾಳ್ಳಯ ದಿಕತಿ ಮತ್ತು ಗಾಳ್ಳಯ 
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ರೆೀಗದ ನಿರಾಂತ್ರತೆಯತ ರಾಯತರ್ಾಲಿನಾ ಪರಭಾವ ವಲಯದ ದಿಕತಿ ಮತ್ತು ರಾಾಪಿುಯನತನ ನಿಧ್ಾರಿಸತತ್ುದೆ. 
ಮೈಕೆ ರಮಟಿಯಾಲಜಿಯ ಮೀಲ್ೆ ಪರಭಾವ ಬಿೀರತವ ಪರಮತಖ್ ಅಸಿಾರಗಳು, ಸಮತ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಸರಣ (ಸರಾಸರಿ 
ಗಾಳ್ಳಯ ರೆೀಗ ಮತ್ತು ನಿದೆೀಾಶನಗಳು), ಸಾಂವಹನ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಬ ಮಿಶರಣ (ರಾತಾವರಣದ ಸಿಾರತೆ) ಮತ್ತು ಸಾಳ್ಳೀಯ 
ಪರಭಾವದ ಕಡೆಗೆ ಪರದೆೀಶದ ಸಾಳ್ಾಕೃತ ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ದಾಖ್ಲ್ಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೀ ಲಭಾವಿರತವ ಹತುರದ 
ವಿೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳ್ಳಗೆ ಅನತಗತಣರಾಗಿ IMD ಯಿಾಂದ ಸಾಂಗರಹಸಿದ ಮೀಲ್ೆೈ ಹರಾರ್ಾನ ಡೆೀಟ್ಾವನತನ ಈ ಅಧ್ಾಯನದಲಿಾ 
ಸ ಕುರಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಾಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಗಾಳ್ಳಯ ರೆೀಗ ಮತ್ತು ಗಾಳ್ಳಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಂಟ್ೆಯ ದಾಖ್ಲ್ೆಯನತನ ವಿವಿಧ್ 
ದಿಕತಿಗಳಲಿಾ ಗಾಳ್ಳಯ ಸಾಂಭವಿಸತವಿಕೆಯ ಸಾಪೆೀಕ್ಷ ಶೆೀಕಡಾರಾರತ ಆವತ್ಾನಗಳನತನ ಲ್ೆಕಿಹಾಕಲತ ಬಳಸಲ್ಾಯಿತ್ತ. 
ಅಧ್ಾಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ದಾಖ್ಲ್ಾದ ಗಾಳ್ಳಯ ರೆೀಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ದತಾುಾಂಶವು ಪರದೆೀಶದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟ್ದ ಮೀಲ್ೆ 
ಹರಾರ್ಾನಶಾಸರದ ಪರಭಾವವನತನ ಗತರತತಸತವಲಿಾ ಉಪಯತಕುರಾಗಿದೆ. 
 

3.2 ಅಧ್ಾಯನದ ಅವಧಿ 

ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಸ್ಲಭಾಕಾಿಗಿ ಮ ಲ ರ್ಾಹತ ಸಾಂಗರಹವನತನ ಮಳ್ೆಗಾಲದ ನಾಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ (ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020, 

ಜ್ನವರಿ 2021 ಮತ್ತು ಫೆಬರವರಿ 2021) ನಡೆಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಹರಾರ್ಾನ ಪರಿಸಿಾತಗಳು, ರಾಯತ ರ್ಾಲಿನಾದ ಮಟ್ಗಳು, ನಿೀರಿನ 
ಗತಣಮಟ್, ಶಬು ಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಿನ ಗತಣಮಟ್, ಜೆೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಗಳ್ಳಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರ್ಾಹತ 
ಸಾಂಗರಹಣೆಯನತನ ಅಧ್ಾಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನಡೆಸಲ್ಾಯಿತ್ತ. 
 

3.3 ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟ್ದ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ 
ಮ ಲ ಗಾಳ್ಳಯ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆಯ ಮತಖ್ಾ ಉದೆುೀಶರೆಾಂದರೆ ಪರದೆೀಶದ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟ್ವನತನ 
ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ ರ್ಾಡತವುದತ. ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದ ಬ್ೆೀಸ್ಟ ಲ್ೆೈನ್ ಆಾಂಬಿಯಾಂಟ್ ಏರ್ ಕಾವಲಿಟಿ (ಎಎಕ ಾ) ಡೆೀಟ್ಾವನತನ 
ರ ಪಿಸತವುದತ ಯೀಜ್ನೆಯ ನಿರ್ಾಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಹಾಂತ್ದಲಿಾ ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟ್ದ 
ರ್ಾನದಾಂಡಗಳ ಅನತಸರಣೆಯನತನ ನಿಣಾಯಿಸತವಲಿಾ ಪರಿಸರ ಪರಭಾವ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ ಅಧ್ಾಯನಗಳಲಿಾ ಮಹತ್ವದ 
ಪಾತ್ರವನತನ ವಹಸತತ್ುದೆ. 8 ಎಎಕ ಾಎಾಂ ಸಾಳಗಳಲಿಾ (ಯೀಜ್ನೆಯ 10 ಕ್ಕಮಿೀ ರಾಾಪಿುಯಲಿಾ) ಪಾರರ್ಥಮಿಕ ಸಮಿೀಕ್ೆಯನತನ 
ನಡೆಸಲ್ಾಯಿತ್ತ, ರಾಯತ ಪರಿಸರದ ಬ್ೆೀಸ್ಟ ಲ್ೆೈನ್ ಸಿಾತಯನತನ ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟ್ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ (ಎಎಕ ಾಎಾಂ) 
ನೆಟ್ ವಕ್ಾ ಮ ಲಕ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020, ಜ್ನವರಿ 2021 ಮತ್ತು ಫೆಬರವರಿ 2021 ರಲಿಾ 8 ರ್ಾದರಿ ಸಾಳಗಳನತನ ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದೆ. 
 

3.4 ಶಬು ಪರಿಸರ 

ಯೀಜ್ನಾ ಸಾಳದ 10 ಕ್ಕಮಿೀ ರಾಾಪಿುಯಲಿಾನ ಶಬು ಪರಿಸರದ ಪರಸತುತ್ ಸಿಾತಯನತನ ಪರಮತಖ್ ಶಬು ಮ ಲಗಳು, ಗಾರಹಕಗಳು 
ಇತಾಾದಿಗಳನತನ ಗತರತತಸತವ ಮ ಲಕ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. 
ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ಶಬು ಮಟ್ಕೆಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಪರಿಸರದ ಬ್ೆೀಸ್ಟ ಲ್ೆೈನ್ ಸಿಾತಯನತನ ಸಾಾಪಿಸತವ ದೃರ್ಷ್ಯಿಾಂದ ಒಾಂದತ 
ವಿಚಕ್ಷಣ ಸಮಿೀಕ್ೆಯನತನ ನಡೆಸಲ್ಾಯಿತ್ತ. ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ಪರಮತಖ್ ಶಬು ಮ ಲಗಳನತನ ಗತರತತಸಲತ ಪಾರರ್ಥಮಿಕ 
ಸಮಿೀಕ್ೆಯನತನ ಕೆೈಗೆ ಳಾಲ್ಾಯಿತ್ತ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ, ವಸತ ಮತ್ತು ರಾಣಿಜ್ಾ ಸಾಳವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪರದೆೀಶದ ರ್ಾದರಿ 
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ಸಾಳಗಳನತನ ಗತರತತಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಚಾಲಿುಯಲಿಾರತವ ಸತತ್ತುವರಿದ ಶಬು ಮಟ್ವನತನ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020, ಜ್ನವರಿ 2021 ಮತ್ತು 
ಫೆಬರವರಿ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ 8 ಸಾಳಗಳಲಿಾ 10 ಕ್ಕಮಿೀ ರೆೀಡಿಯಲ್ಡ ದ ರದಲಿಾ ನಿಖ್ರರಾದ ಶಬು ಮಟ್ದ ಮಿೀಟರ್ ಬಳಸಿ 
ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

3.5 ಜ್ಲ ಪರಿಸರ 

 ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ನಿೀರಿನ ಗತಣಮಟ್ದ ಯೀಜ್ನಾ ಪೂವಾ ಸಿಾತಯನತನ ನಿಧ್ಾರಿಸಲತ ಅಾಂತ್ಜ್ಾಲಕಾಿಗಿ ಮಹತ್ವದ 

ಪರತನಿಧಿ ರ್ಾದರಿ ಸಾಳಗಳನತನ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರದೆೀಶದ ವಿಚಕ್ಷಣ ಸಮಿೀಕ್ೆಯ ಮ ಲಕ ಆಯಿ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. 

ನಿೀರಿನ ಪರಿಸರದ ಬ್ೆೀಸ್ಟ ಲ್ೆೈನ್ ಸಿಾತಯನತನ ಸಾಾಪಿಸಲತ, ಪರಸತುತ್ ಪರದೆೀಶದಿಾಂದ ಸಮಪಾಕ ಸಮಿೀಕ್ೆಯ ಮ ಲಕ ನಿೀರಿನ 

ಗತಣಮಟ್ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆಯ ಸಿಪಿಸಿಬಿ ರ್ಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಪರಕಾರ ಸೆೈಟಿನಾಂದ 10 ಕ್ಕಮಿೀ ದ ರದಲಿಾರತವ ರೆೀಡಿಯಲ್ಡ 

ದ ರದಲಿಾರತವ ಅಾಂತ್ಜ್ಾಲಕಾಿಗಿ ಪರಸತುತ್ ಇರತವ ಪರತನಿಧಿ ರ್ಾದರಿ ಸಾಳಗಳನತನ ಆಯಿ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಮೀಲ್ೆೈ ನಿೀರತ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ಜ್ಾಲಕಾಿಗಿ ತ್ಲ್ಾ ಎಾಂಟತ ರ್ಾದರಿ ಸಾಳಗಳಲಿಾ ನಿೀರಿನ ಗತಣಮಟ್ದ ಚಾಲಿುಯಲಿಾರತವ ಸಿಾತಯನತನ 

ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020, ಜ್ನವರಿ 2021 ಮತ್ತು ಫೆಬರವರಿ 2021 ರಲಿಾ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

3.6 ಮಣಿಿನ ಪರಿಸರ 

ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದ ಮ ಲ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳನತನ ಸಾಾಪಿಸಲತ ಮತ್ತು ಮಣಿಿನ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಉದೆುೀಶ್ತ್ ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಪರಭಾವವನತನ ನಿಧ್ಾರಿಸಲತ ಮಣಿಿನ ಗತಣಮಟ್ದ ಪರಸತುತ್ ಅಧ್ಾಯನವನತನ ಎಾಂಟತ ರ್ಾದರಿ ಸಾಳಗಳಲಿಾ ನಡೆಸಲ್ಾಯಿತ್ತ. 

ಎಾಂಟತ ರ್ಾದರಿ ಸಾಳಗಳಲಿಾ ಮಣಿಿನ ಗತಣಮಟ್ದ ಚಾಲಿುಯಲಿಾರತವ ಸಿಾತಯನತನ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020, ಜ್ನವರಿ 2021 ಮತ್ತು 

ಫೆಬರವರಿ 2021 ರಲಿಾ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

 

3.7 ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಪರದೆೀಶದ ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸರದ ಮೀಲ್ೆ ಸಕಾರಾತ್ುಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ. ನೆೀರ/ ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಉದೆ ಾೀಗಾವಕಾಶ 

ಹೆಚಾಿಗತತ್ುದೆ. ಸಾಳ್ಳೀಯ ಸೆೀರೆಗಳನತನ ಬಳಸಬ್ೆೀಕತ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಕಾರ ಆ ಪರದೆೀಶದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಾತಯಲಿಾ 

ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯಾಗತತ್ುದೆ. 
 

3.8 ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಾಳದಿಾಂದ 10 ಕ್ಕಮಿೀ ರಾಾಪಿುಯಲಿಾ ಅಳ್ಳವಿನಾಂಚಿನಲಿಾರತವ ಪಟಿ್ಯ ಪರಕಾರ ಯಾವುದೆೀ ಸಸಾ ಅರ್ಥರಾ ಪಾರಣಿ 

ಪರಭೆೀದಗಳು ಕಾಂಡತಬಾಂದಿಲಾ. ಬಯೀಸಿಪಯರ್ ರಿಸರ್ವಾ, ಹತಲಿ ಮಿೀಸಲತ, ಆನೆ ಮಿೀಸಲತ, ಕಾಡತ ಆನೆ, ಜ್ಗತ ಪರದೆೀಶ, 

ರಾರ್ಷರೀಯ ಉದಾಾನವನ ಮತ್ತು ವನಾಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರಣಾದಾಂತ್ಹ ಪರಿಸರ ಸ ಕ್ಷಮ ಪರದೆೀಶವು ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಾಳದಿಾಂದ 10 
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ಕ್ಕಮಿೀ ದ ರದಲಿಾ ಇಲಾ. 5.8 ಕ್ಕಮಿೀ (NW) ನಲಿಾ ಅಪಪಯಾನಹಳ್ಳಾ ಮಿೀಸಲತ ಅರಣಾವಿದೆ, ಸಾಂತೆಗತಡ್ ಮಿೀಸಲತ ಅರಣಾವು 

ಉದೆುೀಶ್ತ್ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಪಕಿದಲಿಾದೆ. 

 

4 ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ತ್ಗಿಿಸತವಿಕೆಯ ಕರಮಗಳು 
ಈ ವಿಭಾಗವು ಯೀಜ್ನೆಯಿಾಂದ ಪರಭಾವಿತ್ರಾಗತವ ಪರಿಸರ ಗಾರಹಕಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಯೀಜ್ನೆಯ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ಚಚಿಾಸತತ್ುದೆ. ಇದತ ಪಾರಜೆಕ್್ ಜಿೀವನಚಕರದ ವಿವಿಧ್ ಹಾಂತ್ಗಳಲಿಾ ಸಾಂಭವನಿೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ಪರಿಸರ 
ಗಾರಹಕಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಚಚಿಾಸತತ್ುದೆ. ಭ್ತ್-ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸರದ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ 
ಊಹಸಲತ ಹಲವು ರೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಾಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ಲಭಾವಿದೆ. ಅಾಂತ್ಹ ಭವಿಷ್ಾಗಳನತನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸಿಾತಗಳ 
ಅಾಂತಮ (ಯೀಜ್ನೆಯ ನಾಂತ್ರದ) ಸನಿನರೆೀಶವನತನ ಪಡೆಯಲತ ಪರಿಸರ ಗತಣಮಟ್ದ ಬ್ೆೀಸ್ಟ ಲ್ೆೈನ್ (ಪೂವಾ-ಯೀಜ್ನಾ) 
ಸಿಾತಯ ಮೀಲ್ೆ ಅತಕರಮಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮತನ ಸಚನೆಯತ ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣೆಯ ಯೀಜ್ನೆಯನತನ ಗತರತತಸಲತ 
ಮತ್ತು ಕಾಯಾಗತ್ಗೆ ಳ್ಳಸಲತ ಸಹಾಯ ರ್ಾಡತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಚಟತವಟಿಕೆಯ ಕಾಯಾಗತ್ಗೆ ಳ್ಳಸತವಿಕೆಯ ನಾಂತ್ರ 
ಪರಿಸರದ ಗತಣಮಟ್ದ ಕ್ಷಿೀಣತೆಯನತನ ಕಡಿಮ ರ್ಾಡಲತ, ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯನತನ ಅಧಾಾಯ 4 ರಲಿಾ ಚಚಿಾಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

4.1 ನಿರ್ಾಾಣ ಹಾಂತ್ 

ಪರಸಾುವಿತ್ ಸಾಾವರದ ನಿರ್ಾಾಣವು ಈಗಿರತವ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಆವರಣದಲಿಾಯೀ ಇರತವುದರಿಾಂದ ರಾಾಪಕರಾದ ಭ  ಸಿದಧತೆ ಮತ್ತು 

ತೆರವುಗೆ ಳ್ಳಸತವಿಕೆಯನತನ ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರತವುದಿಲಾ. ಪರಸತುತ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಶೆಡ್ ಅನತನ ಉದೆುೀಶ್ತ್ ಯೀಜ್ನೆಗೆ 

ಬಳಸಿಕೆ ಳಾಲ್ಾಗತವುದತ. ಕಲಿಾದುಲತ ಮತ್ತು ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಶೆೀಖ್ರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚತಿವರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಾಾಣ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತವುದತ. 

ನಿರ್ಾಾಣ ಹಾಂತ್ದಲಿಾ ರಾಯತ ರ್ಾಲಿನಾದ ಪರಮತಖ್ ಮ ಲರೆಾಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಚಟತವಟಿಕೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಪಲ್ಾಯನಕಾರಿ 

ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆ. ಡಾಂಪ್ ಟರಕ್ ಗಳ ಚಲನೆ, ಸತಸಜಿತಿ್ ರಸೆುಗಳಲಿಾ ನಿರ್ಾಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಬ್ಾಾಚಿಾಂಗ್ ಸಮಯದಲಿಾ ಮತ್ತು 

ಕಾಾಂಕ್ಕರೀಟ್ ತ್ಯಾರಿಸಲತ ಒಟತ್ ಮಿಶರಣ ರ್ಾಡತವ ಕಾರಣ ಧ್ ಳು ಉಾಂಟ್ಾಗಬಹತದತ. 
 

4.2 ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಹಾಂತ್ 

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಹಾಂತ್ದಲಿಾ M/s ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಾಪಾಂಜ್ LLP ಯ ಪರಮತಖ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ಕಬಿಿಣದ ಅದಿರತ, ನಾನ್-

ಕೆ ೀಕ್ಕಾಂಗ್ ಕಲಿಾದುಲತ, ಸತಣಿದ ಕಲತಾ/ಡಾಲಮೈಟ್, ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಪಾಾಾಂಟ್, ರೆ ೀಟರಿ ಕ್ಕಲ್ಡ ನಾಂತ್ಹ 

ಕಚಾಿ ವಸತುಗಳ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಯನತನ ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ನೆೈಸಗಿಾಕ ಸಾಂಪನ ುಲಗಳ 

ಸವಕಳ್ಳ, ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆ, ರ್ಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳ ಬಿಡತಗಡೆ (ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆಗಳು), ತಾಾಜ್ಾ 

ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆ, ಶೆೀಖ್ರಣಾ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಳಾಂದ ಹರಿದತಹೆ ೀಗತವಿಕೆ ಇತಾಾದಿಗಳ ಮ ಲಕ ಪರಿಸರದ ಮೀಲ್ೆ ವಿವಿಧ್ 

ಹಾಂತ್ಗಳಲಿಾ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹತದತ. . ಸಾಮಗಿರಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಕಾಯಾಾಗಾರ ಮತ್ತು ಗಾಾರೆೀಜ್, ಕಾಾಾಂಟಿೀನ್ 

ಇತಾಾದಿಗಳಾಂತ್ಹ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ಗಾಳ್ಳ, ನಿೀರತ ಮತ್ತು ಶಬು ಪರಿಸರದ ಮೀಲ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹತದತ. 
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ಗಿರೀನ್ ಬ್ೆಲ್ಡ್ ಅಭಿವೃದಿಧಯತ ಸಸಾ ಮತ್ತು ಪಾರಣಿಗಳ ಮೀಲ್ೆ ರ್ಾತ್ರವಲಾದೆ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟ್, ಶಬು ಮತ್ತು ಮಣಿಿನ 

ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೀಲ  ಧ್ನಾತ್ುಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತತ್ುದೆ. ಉದೆ ಾೀಗ ಮತ್ತು ಮ ಲಸ್ಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧಯಿಾಂದಾಗಿ 

ಸಾರ್ಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸರದ ಮೀಲ್ೆ ಧ್ನಾತ್ುಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಸಕಾರಾತ್ುಕ ಪರಭಾವ 

 ರ್ಾನವ ವಸಾಹತ್ತ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿಾ ಅರ್ಥರಾ ಪಕಿದಲಿಾ ಯಾವುದೆೀ ರ್ಾನವ ವಸಾಹತ್ತ ಇಲಾ. ಸಮಿೀಪದ ರ್ಾನವ 

ವಸತಯತ ವೀದೆೀರಹಳ್ಳಾ ಗಾರಮದಲಿಾದೆ, ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರದೆೀಶದ 0.5 ಕ್ಕಮಿೀ NW. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ರ್ಾನವ 

ವಸತಯ ಮೀಲ್ೆ ಯಾವುದೆೀ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತವುದಿಲಾ. ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಕಾಯಾಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ 

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧ, ನಾಗರಿಕ ಸ್ಲಭಾಗಳು ಮತ್ತು ಯೀಜ್ನೆಯ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಸ್ಲಭಾಗಳನತನ ಸತಧಾರಿಸತತ್ುದೆ. ಒಟ್ಾ್ರೆಯಾಗಿ, ಉದೆ ಾೀಗ ಸೃರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಪರಗತಯಿಾಂದಾಗಿ, ಯೀಜ್ನಾ ಸಾಳದ 

ಸತತ್ುಮತತ್ು ರಾಸಿಸತವ ಜ್ನರ ಸಾರ್ಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಾತಯಲಿಾ ದೆ ಡ್ ಪರರ್ಾಣದ ಧ್ನಾತ್ುಕ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು 

ಕಾಂಡತಬರತತ್ುರೆ. 

 ಜ್ನಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಒಟತ್ 150 ಸಾಂಖ್ೆಾಗಳು. ಯೀಜ್ನೆಯ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಹಾಂತ್ದಲಿಾ ರ್ಾನವಶಕ್ಕುಯನತನ ನೆೀರರಾಗಿ ನೆೀಮಕ 

ರ್ಾಡಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಹೆಚಾಿಗಿ ಸಾಳ್ಳೀಯ ವಾಕ್ಕುಗಳನತನ ಉದಾಮದಲಿಾ ನೆೀಮಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. ಉದಾಮದಲಿಾ ಹೆಚತಿವರಿ 

ರ್ಾನವಶಕ್ಕುಯ ಅಗತ್ಾವನತನ ಹತುರದ ಹಳ್ಳಾಗಳ್ಳಾಂದ ನೆೀಮಕ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉದೆುೀಶ್ತ್ ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ 

ಯೀಜ್ನೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಈ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ಯಾವುದೆೀ ಜ್ನಸಾಂಖ್ಾಾ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆ ಇರತವುದಿಲಾ. 

 ನಾಗರಿಕ ಸ್ಕಯಾಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಹತುರದ ಗಾರಮಗಳಲಿಾ ನೆೈಮಾಲಾ, ಕತಡಿಯತವ ನಿೀರಿನ ಸ್ಲಭಾಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ರಸೆು ಮತಾಂತಾದ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಕಯಾಗಳ 

ಸತಧಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಡ ಎಲ್ಡ ಪಿ ಆಡಳ್ಳತ್ವು ಸಿಎಸ್ಟ ಆರ್ ನ ಒಾಂದತ ಭಾಗರಾಗಿ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ತೆಗೆದತಕೆ ಳುಾತ್ುದೆ. 

 ಆರೆ ೀಗಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ಲಭಾಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಹತುರದ ಹಳ್ಳಾಗಳಲಿಾ ಪಾರರ್ಥಮಿಕ ಆರೆ ೀಗಾ ಸ್ಲಭಾಗಳ್ಳರೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲತುರತ ಪಟ್ಣದಲಿಾ 15 ಕ್ಕಮಿೀ ಆಸಪತೆರ 

ಲಭಾವಿದೆ. ಸಾಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಪಾಾಾಂಟ್ ರ್ಾಾನೆೀಜ್ ಮಾಂಟ್ ಸಿಎಸ್ಟ ಆರ್ ನ ಭಾಗರಾಗಿ ಹತುರದ ಹಳ್ಳಾಗಳಲಿಾ ಆವತ್ಾಕ 

ರೆೈದಾಕ್ಕೀಯ ಶ್ಬಿರಗಳನತನ ನಡೆಸತತ್ುದೆ. 

 ಆರ್ಥಾಕ ಅಾಂಶಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಹಾಂತ್ದಲಿಾ, ರ್ಾನವಶಕ್ಕುಯ ಅವಶಾಕತೆ ಒಟತ್ 150 ವಾಕ್ಕುಗಳ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಹೆಚಾಿಗಿ ಸಾಳ್ಳೀಯ 

ವಾಕ್ಕುಗಳನತನ ಉದಾಮದಲಿಾ ನೆೀಮಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. ಸಾಳ್ಳೀಯ ಜ್ನಸಾಂಖ್ೆಾಗೆ ಉದೆ ಾೀಗದಲಿಾ ಆದಾತೆ ನಿೀಡಲ್ಾಗತವುದತ. 
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ಉದೆ ಾೀಗ ಸಾಮರ್ಥಾಾವು ಈ ಕತಟತಾಂಬಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಗಳನತನ ನೆೀರರಾಗಿ ಸತಧಾರಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ರಾಾಪಾರ 

ಮತ್ತು ಸೆೀರಾ -ಆಧಾರಿತ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲಿಾ ತೆ ಡಗಿರತವ ಇತ್ರ ಅನೆೀಕ ಕತಟತಾಂಬಗಳ್ಳಗೆ ಪರೆ ೀಕ್ಷರಾಗಿ 

ಉದೆ ಾೀಗವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ಈ ಪರತಯಾಗಿ ಈ ಪರದೆೀಶದಲಿಾ ಜಿೀವನದ ಗತಣಮಟ್ವನತನ ಸತಧಾರಿಸತತ್ುದೆ. 
 

ಋಣಾತ್ುಕ ಪರಿಣಾಮ 

 Operation ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಹಾಂತ್ದಲಿಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಾಳದಲಿಾ ವಸತುಗಳನತನ 

ಲ್ೆ ೀಡ್/ಇಳ್ಳಸತವಿಕೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಹೆಚಾಿಗತತ್ುದೆ. 

 ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಕಾಖ್ಾಾನೆಯಲಿಾ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಪುಾಜಿಟಿರ್ವ ಎಮಿಷ್ನ್ ಹೆಚಾಿಗತತ್ುದೆ. 
 

5 ಪಯಾಾಯಗಳ ವಿಶೆಾೀಷ್ಣೆ (ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೆೈಟ್) 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯತ ಕೆೈಗಾರಿಕಾರಾಗಿ ಪರಿವತಾತ್ ಭ ಮಿಯಲಿಾರತವ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಘಟಕದ ವಿಸುರಣೆಯಾಗಿದೆ. 
ಉದಾಮವು 17 ಎಕರೆ 35 ಗತಾಂಟ್ಾ ಭ ಮಿಯನತನ ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಅನತಮತಗಳ್ ೆಾಂದಿಗೆ ಹೆ ಾಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಸಾುವಿತ್ 
ಯೀಜ್ನೆಯನತನ ಕನಾಾಟಕ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್ೆಾ, ಮೊಳಕಾಲತುರತ ತಾಲ ಾಕತ, ರಾಾಂಪುರ್ ಪೀಸ್ಟ್, ವೀದೆೀರಹಳ್ಳಾ ಗಾರಮ, 

ಸರೆೀಾ ನಾಂ 60,61 ರಲಿಾ ಇರತವ ಪರಸತುತ್ ಭ ಮಿಯಲಿಾ ಅನತಕ ಲಕರರಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳಾಬಹತದತ. ಆದುರಿಾಂದ ಯಾವುದೆೀ 
ಪಯಾಾಯ ತಾಣವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿಲಾ. ಉದಾಮವು ನಿರ್ಾಾಣ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ್ ೆಾಂದಿಗೆ ಸ್ಲಭಾವನತನ ಪರಸಾುಪಿಸತತ್ುದೆ 
ಮತ್ತು ಆದುರಿಾಂದ ಯಾವುದೆೀ ಪಯಾಾಯ ತಾಣಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗತವುದಿಲಾ. ಪರಸಾುವಿತ್ ಸೆೈಟ್ ಪರತಪಾದಕರ 
ರ್ಾಲಿೀಕತ್ವದ ಸಾಕಷ್ತ್ ಭ ಮಿಯನತನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ. ಮತ್ತು SH-131 ಗೆ ಉತ್ುಮ ಸಾಂಪಕಾವನತನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ, ಇದತ ಸತರ್ಾರತ 
0.26 ಕ್ಕಮಿೀ (N), SH-19 4.5Kms (W) ನಲಿಾದೆ. ಇದಕೆಿ ಸಾಕಷ್ತ್ ನಿೀರತ ಮತ್ತು ವಿದತಾತ್ ಪೂರೆೈಕೆಯನತನ 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಇದತ ಉತ್ುಮರಾಗಿ ಸಾಾಪಿತ್ರಾದ ಮ ಲಸ್ಕಯಾ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಹನ ಜಾಲಗಳನತನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ. 
ಆದುರಿಾಂದ ಪಯಾಾಯ ಸೆೈಟ್ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಅಗತ್ಾವಿಲಾ. 
 

6 ಪರಿಸರ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ ಕಾಯಾಕರಮ 

ಪರಿಸರ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆಯತ ನಿದಿಾಷ್್ ಸಮಯದಲಿಾ ಪರಿಸರದ ಸಿಾತಗತಗಳನತನ ತಳ್ಳಯಲತ ರ್ಾದರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೆಾೀಷ್ಣೆಯ 

ಸಾಧ್ನರಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆಯ ದಾಖ್ಲ್ೆಯತ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಮಹತ್ವದಾುಗಿದೆ ಏಕೆಾಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು 

ಪರಕೃತಯಲಿಾ ನಿಧಾನರಾಗಿರತತ್ುರೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಷ್ಾಗಳ ನಾಂತ್ರ ಪರಿಣಾಮವು ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುಾತ್ುದೆ. ಪರಿಸರ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ 

ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನತಷ್ಾಾನದಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಾಗತವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನದ 

ತಾಾಂತರಕ ಹೃದಯರಾಗಿದೆ. ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ಸಿವೀಕಾರಾಹಾ ಮಟ್ಕೆಿ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ನಿರಾರಿಸಲತ, ಸರಿದ ಗಿಸಲತ ಅರ್ಥರಾ ಕಡಿಮ ರ್ಾಡಲತ ಕರಮಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸತವುದತ ಈ 

ಪರಕ್ಕರಯಯ ಒಾಂದತ ಅತ್ಾಗತ್ಾ ಅಾಂಶರಾಗಿದೆ. ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನತಷ್ಾಾನ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯಲಿಾ ಅಾಂತ್ಹ ಕರಮಗಳ 
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ಏಕ್ಕೀಕರಣವನತನ ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯಳಗೆ ಪರಿಸರ ಅಗತ್ಾತೆಗಳನತನ ಸಪಷ್್ರಾಗಿ ರಾಾಖ್ಾಾನಿಸತವ ಮ ಲಕ 

ಬ್ೆಾಂಬಲಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಾಪಾಂಜ್ ಎಲ್ಡ ಎಲ್ಡ ಪಿ ಒಾಂದತ ವಿಸುರಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದತ ಸಾಕಷ್ತ್ ಪರಿಸರ 

ಮೀಲಿವಚಾರಣಾ ಕಾಯಾಕರಮವನತನ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಯೀಜಿತ್ ಪರದೆೀಶದ ಮ ಲಭ ತ್ ಪರಿಸರ ಸಿಾತಯ ಜೆ ತೆಗೆ 

ಊಹಸಿದ ಮತ್ತು ರ್್ಲಾರ್ಾಪನ ರ್ಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ಆಧ್ರಿಸಿ, ಯೀಜ್ನೆಯ ಚಕರದ ವಿವಿಧ್ ಹಾಂತ್ಗಳಲಿಾ 

ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಿ ಪರಿಸರ ಮೀಲಿವಚಾರಣಾ ಕಾಯಾಕರಮವನತನ ಸ ಚಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಆಾಂಬಿಯಾಂಟ್ ಏರ್ ಕಾವಲಿಟಿ ರ್ಾನಿಟರಿಾಂಗ್, 

ಸಾ್ಕ್ ಎಮಿಷ್ನ್ ರ್ಾನಿಟರಿಾಂಗ್, ರಾಟರ್ & ರೆೀಸ್ಟ್ ರಾಟರ್ ಕಾವಲಿಟಿ ರ್ಾನಿಟರಿಾಂಗ್, ಶಬು ಮಟ್ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ, ಮಣಿಿನ 

ಗತಣಮಟ್ದ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಔದೆ ಾೀಗಿಕ ಆರೆ ೀಗಾ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷತೆ ರ್ಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ನಾಂತ್ಹ ವಿವಿಧ್ ಪರಿಸರ 

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆಯನತನ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತವುದತ. 
 

7 ಹೆಚತಿವರಿ ಅಧ್ಾಯನಗಳು 
 

7.1 ಅಪಾಯ ಗತರತತಸತವಿಕೆ 

ಅಪಾಯಗಳ ಗತರತತಸತವಿಕೆಯತ ಅಪಾಯದ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನದಲಿಾ ಒಾಂದತ ಪರಮತಖ್ ಹಾಂತ್ರಾಗಿದೆ ಏಕೆಾಂದರೆ ಇದತ ಆಕಸಿುಕ 

ಸನಿನರೆೀಶಗಳ ಪಿೀಳ್ಳಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗತತ್ುದೆ. ಹೆಚಿಿನ ತ್ನಿಖ್ೆಗಾಗಿ ಅಪಾಯವನತನ ಸೆೀರಿಸತವ ಅಹಾತೆಯನತನ ತ್ರತರಾಯ ಅದರ 

ಮಹತ್ವದಿಾಂದ ನಿಧ್ಾರಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ, ಸಾರ್ಾನಾರಾಗಿ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅರ್ಥರಾ ಮಿತ ಪರರ್ಾಣವನತನ ಬಳಸಿ. 

 ಬ್ೆಾಂಕ್ಕ 

 ಸೆ ಫೀಟ 

 ಆಕಸಿುಕ ಸೆ ೀರಿಕೆ ಅರ್ಥರಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೆ ೀರಿಕೆ (ಸತಡತವ, ವಿಷ್ಕಾರಿ) ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು 

  ಲ್ೆ ೀಡಿಾಂಗ್ / ಇಳ್ಳಸತವಿಕೆ / ಪಾಾಕೆೀಜಿಾಂಗ್ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳ ರೆೈಫಲಾಗಳು 

 ವಿದತಾತ್ ಅಪಾಯಗಳು. 

 

7.2 ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆ 
ಈ ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆ (ಡಿಎಾಂಪಿ) ಯ ಉದೆುೀಶವು ಸಾಾಂಸಿಾಕ ಜ್ರಾಬ್ಾುರಿಗಳು, ಕರಮಗಳು, ವರದಿ ರ್ಾಡತವ 
ಅವಶಾಕತೆ ಮತ್ತು ಬ್ೆಾಂಬಲಿತ್ ಸಾಂಪನ ುಲಗಳನತನ ವಿವರಿಸತವುದತ ತ್ತತ್ತಾಸಿಾತಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೀಚಿತ್ 
ನಿವಾಹಣೆಯನತನ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಾಲತ ಅರ್ಥರಾ ಉದೆುೀಶ್ತ್ ವಿಸುರಣೆಯ ಯಾವುದೆೀ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಇವರಿಾಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. 

 ಸಿಬಿಾಂದಿ, ಉಪಕರಣ, ಮ ರನೆೀ ಪಕ್ಷದ ಗತತುಗೆದಾರರತ, ಸಾಳ್ಳೀಯ ಸಮತದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರತವ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಾತಗಳನತನ ಎದತರಿಸಲತ ಕಾಯಾವಿಧಾನಗಳನತನ ವಿವರಿಸತವುದತ. 
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 ಘಟಕದಲಿಾ ಪರತಕ್ಕರಯ ಘಟನೆ ಗತಾಂಪು (IRG) ಮತ್ತು ಇತ್ರರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ರಾಬ್ಾುರಿಯನತನ ವಿವರಿಸತವುದತ. 

 ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಾತಯಲಿಾ ಬಳಸಲತ IRG ಗೆ ಲಭಾವಿರತವ ಬ್ಾಹಾ ಸಾಂಪನ ುಲಗಳನತನ ವಿವರಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಈ 

ಸಾಂಪನ ುಲಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಸಾಂಯೀಜಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. 

 ಯಾವುದೆೀ ಮತ್ತು ಎಲಾ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಾತಗಳನತನ ಆರಾಂಭದಲಿಾ ನಿಯಾಂತರಸಲತ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರತವುದಕೆಿ ಘಟನೆ 

ನಿಯಾಂತ್ರಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲ್ಾಗತವುದತ. 

 ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಾತಗಳ್ಳಗೆ ಕಾಯಾತ್ಾಂತ್ರದ ಪರತಕ್ಕರಯಯನತನ ಸಾಂಘಟಿಸಲತ 

ಸೆೈಟ್ ಕಾಂಟ್ೆ ರೀಲರ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. 

 ಇಎರ್ಚ ಎಸ್ಟ ನಿವಾಹಣಾ ಪರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತಯತ ಸಾಾವರದಲಿಾ ಯಾವುದೆೀ ತ್ತತ್ತಾಸಿಾತಗೆ ಒಟ್ಾ್ರೆ ಕಾಯಾತ್ಾಂತ್ರದ 

ಪರತಕ್ಕರಯಯನತನ ಸಮನವಯಗೆ ಳ್ಳಸಲತ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡತತ್ುದೆ. 

 ಇದತ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ DMP ಯಾಂದಿಗೆ ಕಾಬ್ ರ್ಾಡಲ್ಾಗತವುದತ. 

 ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯನತನ ಜಿಲ್ಾಾ ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯಾಂದಿಗೆ ಜೆ ೀಡಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದೆ 

 

EMP ಬಾಂಡರಾಳ ರೆಚಿ (INR)-68 ಲಕ್ಷಗಳು 
EMP ಮರತಕಳ್ಳಸತವ ರೆಚಿ -10.5 ಲಕ್ಷಗಳು 
 

8 ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರಯೀಜ್ನಗಳು 

8.1 ಮ ಲಸ್ಕಯಾಗಳಲಿಾ ಸತಧಾರಣೆ 

ಈ ಯೀಜ್ನೆಯತ ಪರದೆೀಶದ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತನ ಹೆಚಿಿಸತತ್ುದೆ, ಯೀಜ್ನೆಯ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ 

ಹಾಂತ್ದಲಿಾ ನೆೀರ/ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಉದೆ ಾೀಗಕೆಿ ರ್ಾಗಾಗಳನತನ ಸೃರ್ಷ್ಸತತ್ುದೆ. ಕಾಯಾಾಗಾರಗಳು, ರ್ಾಕೆಾಟಿಾಂಗ್, ದತರಸಿು ಮತ್ತು 

ನಿವಾಹಣಾ ಕಾಯಾಗಳಾಂತ್ಹ ಇತ್ರ ರಾಾಪಾರಗಳ್ಳಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನತನ ಸೃರ್ಷ್ಸತವ ದೃರ್ಷ್ಯಿಾಂದ ವಿಶಾಲರಾದ ಆರ್ಥಾಕ 

ಪರಭಾವವಿರತತ್ುದೆ. ಜ್ನರ ನಿರಾಂತ್ರ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ಆಟ್ೆ ೀಗಳು, ಟ್ಾಾಕ್ಕಸಗಳು ಮತಾಂತಾದ ಸಾಳ್ಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ವಾವಸೆಾಯ 

ಅಗತ್ಾವಿರತತ್ುದೆ ಇದತ ಆರ್ಥಾಕ ಉತೆುೀಜ್ನಕೆಿ ಸಹಾಯ ರ್ಾಡತತ್ುದೆ. 
 

8.2 ಉದೆ ಾೀಗ ಸಾಧ್ಾತೆ 

ಕಾಖ್ಾಾನೆಯ ಕಾಯಾಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಗೆ ರ್ಾಾನೆೀಜ್ರ್ ಗಳು, ಮಟಲಜಿಾಕಲ್ಡ, ಮಕಾಾನಿಕಲ್ಡ, ಎಲ್ೆಕ್ಕರಕಲ್ಡ, 

ಎಲ್ೆಕಾರನಿಕ್ಸ, ಸಿವಿಲ್ಡ, ಸರಕಿರಲ್ಡ, ಕೆಮಿಕಲ್ಡ ಮತಾಂತಾದ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಾ ರ್ಾನವ ಸಾಂಪನ ುಲದ ಅಗತ್ಾವಿರತತ್ುದೆ. 

ಅಕ್ಾಂಟ್ೆಾಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸತ ವಾವಸಾಾಪಕರತ, ಕ್ಶಲಾರಹತ್ ಕಾಮಿಾಕ ಪಡೆ, ಕೆಾರಿಕಲ್ಡ, ಸೆಕತಾರಿಟಿ ಪಸಾನಲ್ಡ, 

ಇತಾಾದಿ ಕಾಖ್ಾಾನೆಯ ಸಾಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಶಕ್ಕುಯ ಚಲನಶ್ೀಲತೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲ್ಡ ಎಲ್ಡ ಪಿ ಸಾಳ್ಳೀಯ ಕಾಮಿಾಕರ 
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ಉದೆ ಾೀಗಕೆಿ ಆದಾತೆ ನಿೀಡಿದೆ. ವಿಸುರಣೆ ಯೀಜ್ನೆಯತ ಸಾಳ್ಳೀಯ ವಾಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕತಟತಾಂಬಗಳ್ಳಗೆ 

ಜಿೀವನೆ ೀಪಾಯವನತನ ಒದಗಿಸತವ ಉದೆ ಾೀಗಾವಕಾಶಗಳ ಅಗತ್ಾವನತನ ದಿವಗತಣಗೆ ಳ್ಳಸತವ ಸಾಧ್ಾತೆಯಿದೆ. ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ 

ರ್ಾನವಶಕ್ಕುಯತ 72 ಸಾಂಖ್ೆಾಗಳನತನ ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಉದೆುೀಶ್ತ್ ರ್ಾನವಶಕ್ಕುಯತ 78 ಸಾಂ. ಒಟತ್ 150 ಸಾಂಖ್ೆಾಗಳನತನ 

ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದೆ. 

 

9 ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆ 

ಉದೆುೀಶ್ತ್ ಸ್ಲಭಾಕಾಿಗಿ ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆಯನತನ (ಇಎಾಂಪಿ) ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿದತು, negativeಣಾತ್ುಕ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ಕಡಿಮ ರ್ಾಡಲತ ಮತ್ತು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಪರಿಸರದ ಪರಿಸಿಾತಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ವಿವಿಧ್ ಪರಿಸರ 

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಉಾಂಟ್ಾಗತವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ೆ ಇದನತನ ರ ಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯತ ಪರಿಸರ 

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆಯನತನ ಸಹ ಸತಲಭಗೆ ಳ್ಳಸತತ್ುದೆ. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮದ ಸ ತರೀಕರಣ, ಅನತಷ್ಾಾನ 

ಮತ್ತು ಮೀಲಿವಚಾರಣೆಗೆ ಇಎಾಂಪಿಯ ತ್ಯಾರಿ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ರಾಯತ, ದರವ ಮತ್ತು ಘನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರ್ಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳ್ಳಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ಕತೆಸ ಮತ್ತು ವಿಲ್ೆೀರಾರಿ ಕಾಯಾವಿಧಾನದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನತನ EMP ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದೆ. 

ಇದಲಾದೆೀ, ಹಸಿರತ ಪಟಿ್ ಅಭಿವೃದಿಧ, ಕಾಮಿಾಕರ ಸತರಕ್ಷತೆ ಅಾಂಶ, ಶಬು ನಿಯಾಂತ್ರಣ, ಅಗಿನಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇತಾಾದಿಗಳನತನ ಸಹ 

ಇದರಲಿಾ ಸೆೀರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. EMP ಯ ವಿವಿಧ್ ಘಟಕಗಳನತನ ಮತಾಂದಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಾ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

 

10 ತೀರ್ಾಾನ 

ಕಬಿಿಣದ ಅದಿರತ, ಕಲಿಾದುಲತ, ಡಾಲಮೈಟ್ ನಾಂತ್ಹ ಕಚಾಿ ವಸತುಗಳು ದೆೀಶದ ಬಹತತೆೀಕ ಭಾಗಗಳಲಿಾ ಸಪಧಾಾತ್ುಕ ಬ್ೆಲ್ೆಯಲಿಾ 

ಲಭಾವಿರೆ ಮತ್ತು ಆದುರಿಾಂದ ಕಲಿಾದುಲತ ಆಧಾರಿತ್ ಡಿಆರ್ ಐ (ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣ) ಸಾಾವರಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯಲಿಾ 

ಸಾಾಪನೆಯಾಗತತುರೆ. ಡಿಆರ್ ಐ ಸಸಾಗಳು ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣವನತನ ಉತಾಪದಿಸತತ್ುರೆ ಮತ್ತು ಅದನತನ ಉಕ್ಕಿನ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ 

ಸವಯಾಂಪೆರೀರಿತ್ರಾಗಿ ಬಳಸತತ್ುರೆ ಅರ್ಥರಾ ಶೆೀಖ್ರಣೆ ಅರ್ಥರಾ ರ್ಾರಾಟಕಾಿಗಿ ಅದನತನ ಹಾಟ್ ಬಿರಕೆವಟ್ೆಡ್ ಐರನ್ ಗೆ (ಎರ್ಚ ಬಿಐ) 

ಪರಿವತಾಸತತ್ುರೆ. ಹಾಂದಿ ಕಬಿಿಣ ಮತ್ತು ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣವು ಸಿ್ೀಲ್ಡ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಫೀಡ್ ಸಾ್ಕ್ ಅನತನ ರ ಪಿಸತತ್ುದೆ. 

ಆದುರಿಾಂದ, ಉಕ್ಕಿನ ಕ್ೆೀತ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲಿಾ ತ್ಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಾದಲಿಾ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣವು ಪರಮತಖ್ ಪಾತ್ರ ವಹಸಬ್ೆೀಕಾಗತತ್ುದೆ 

ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಾದಲಿಾ ಲ್ೆ ೀಹದ ಪೂರೆೈಕೆಗಾಗಿ ಉದಾಮವು ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ ಮೀಲ್ೆ ಹೆಚಿಿನ ಅವಲಾಂಬನೆಯನತನ 

ರ್ಾಡಬ್ೆೀಕಾಗತತ್ುದೆ. 

ತಾಾಂತರಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಅಾಂಶಗಳ್ ೆಾಂದಿಗೆ ಯೀಜ್ನೆಯ ಒಟ್ಾ್ರೆ ರ್್ಲಾರ್ಾಪನದಲಿಾ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತವ ಸಾಪಾಂಜ್ ಕಬಿಿಣದ 

ಉತಾಪದಕತೆಯ ವಿಸುರಣೆಯತ ತಾಾಂತರಕರಾಗಿ ಕಾಯಾಸಾಧ್ಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕರಾಗಿ ಕಾಯಾಸಾಧ್ಾರಾಗಿದೆ ಎಾಂದತ 

ತೀರ್ಾಾನಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೆ ತೆಯಲಿಾ, ಯೀಜ್ನೆಯತ ನಗರ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಳಾಂದ ದ ರದಲಿಾರತವುದರಿಾಂದ ಜ್ನನಿಬಿಡ 
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ಪರದೆೀಶಗಳ್ಳಗೆ ರ್ಾಲಿನಾವನತನ ಸೆೀರಿಸತವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸತತ್ುದೆ. ಅದೆೀ ಸಮಯದಲಿಾ ಅದತ ಹಾಂದತಳ್ಳದ ಪರದೆೀಶದ 

ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯನತನ ಉತೆುೀಜಿಸತತ್ುದೆ. ಅತ ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಪರದೆೀಶಗಳಲಿಾ ಕಚಾಿ ವಸತುಗಳ ಸಮೃದಿಧಯತ ಸಾಂಸೆಾಗೆ 

ಉತ್ುಮ ಆರ್ಥಾಕ ಶಕ್ಕುಯನತನ ನಿೀಡತತ್ುದೆ. ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರತಪಾದಕರತ ಸಾಾವರದೆ ಳಗಿನ ಸಾಳ್ಳೀಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಾದ 

ಹೆ ರಗಿನ ನೆೀರ ಮತ್ತು ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಉದೆ ಾೀಗಗಳಲಿಾ ಉದೆ ಾೀಗಕಾಿಗಿ ಹೆಚಿಿನ ಆದಾತೆಯನತನ ನಿೀಡಲತ ನಿಧ್ಾರಿಸಿದಾುರೆ. 
 

************************* 


