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ಅಧ್ಾಾಯ 1 

ಯೇಜನಾ ವಿರ್ರಣ್ 

1.0 ಮುನ್ುುಡಿ 

ಮೆII ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ುು 2002 ರಲಿಿ ಪಬಿ್ಲಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಂಪನಿಯಾಗಿ ಸಾಂಘಟಿಸಲಾಗಿದ್ುು, ಇದ್ು 
2005 ರಲಿಿ 8 MW ಕೆ ೋಜೆನ್ರೆೋಶನ್ ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಾವರದೆ ಾಂದಿಗೆ 2500 TCD ಕಬ್ುು ಅರೆರ್ುವ ಸಾಮರ್ಥು್ದ್ ಸಕಕರೆ 
ಸಾಾವರವನ್ುು ಸಾಾಪಿಸಿತ್ುು. ಈ ಉದ್ುಮವು ಸರ್ೆ್ ನ್ಾಂ. 310/1, 310/2, 310/3, 364/A 364/B, 365/2B, 
365/2B, 307/3A, 307/2, 216/1,2,3,4,5,6,7 ಬಾದಾಮಿ-ರಾಮ ದ್ುಗ್ ರಸೆು, ಬಾದಾಮಿ- ತಾಲ್ ಿಕು, 
ಬಾಗಲ್ಕೆ ೋಟ ಜಿಲೆಿರ್ಲಿ ಿ ನೆಲೆಗೆ ಾಂಡಿದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಂಕೋರ್್ದ್ ಒಟುು ಭ ಪರದೆೋಶ 66.5 ಎಕರೆಗಳಾಗಿದ್ುು, 
ಒಟುು ನಿಮಿ್ತ್ ಪರದೆೋಶ 34320 ಚದ್ರ ಮಿೋ ಆಗಿರುತ್ುದೆ. 
 
ಮೆII ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬ್ಲಎರ್ಸಎಲ್) ಅನ್ುು, ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜ್ು ಸಕಾ್ರದ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ್, ಶ್ರೋ. 
ಬ್ಲ.ಬ್ಲ. ಚಿಮಮನ್ಕಟಿುರವರು ಅನ್ುಮೋದಿಸಿದ್ುರು. 
 
ತ್ನ್ು ಕಾಯಾ್ಚರಣೆರ್ ಅವಧಿರ್ಲಿಿ, BSL ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ನಿಬ್್ಾಂಧದ್ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ್ ಸಾಂಚಿತ್ ನ್ಷ್ುಗೆ ಳಗಾಗಿ 
ಕಾರ್್ ನಿವ್ಹಿಸಲ್ು ಸಾಧುರ್ಾಗಿರಲಿಲ್ಿ. 
 
ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್್ನ್ ಹಳೆರ್ ನಿವ್ಹಣೆಯಾದ್ 2500 TCD ಕಬ್ುು ಅರೆರ್ುವ ಸಾಮರ್ಥು್ ಹಾಗು 8 
MW-ಮೆಗಾರ್ಾುಟ್ನ್ ಸಹ-ಜ್ನ್ರೆೋಷ್ನ್ ಘಟಕದ್ ಸಾಾವರದ್ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗೆ ತ್ನ್ು ಒಪಿಿಗೆರ್ನ್ುು, ಕನಾ್ಟಕ 
ರಾಜ್ು ಮಾಲಿನ್ು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ ಮಾಂಡಳಿರ್ು (KSPCB), ಪತ್ರ ಸಾಂಖ್ೆು PCB/131/HPI/2013/1148 ರಮ ಲ್ಕ 
ದಿನಾಾಂಕ 21.10.2013ರಾಂದ್ು ನಿೋಡಿತ್ುು. 
 
ಆರಾಂಭದ್ಲಿಿ, ಕಾಖ್ಾ್ನೆರ್ ಸಾಮರ್ಥು್ವು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥು್ಕಕಾಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ುು, EIA ಅಧಿಸ ಚನೆ 1994 ರ 
ಅಡಿರ್ಲಿಿ, ಪೂವ್ EC ರ್ನ್ುು ಪಡೆರ್ಲ್ು ಅಹ್ತೆ ಹೆ ಾಂದಿರಲಿಲ್ಿ. 
 
ಇದಿೋಗ, ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದ್ ಪರಿಸರ ಅರರ್ು ಮತ್ುು ಹರ್ಾಮಾನ್ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆ ಸಚಿರ್ಾಲ್ರ್ವು ಹೆ ರಡಿಸಿರುವ 
ಪರಿಸರ ಪರಭಾವ ಅಧುರ್ನ್ದ್ ಅಧಿಸ ಚನೆ ದಿನಾಾಂಕ 14.09.2006 ಅನ್ವರ್ ಸದ್ರಿ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು Schedule 
5(J), 1(d) ಮತ್ುು 5(g) ವಗ್ದ್ಡಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಿಟಿುದೆ. ಆದ್ುದ್ರಿಾಂದ್ ಹೆಚುುವರಿ ಉತಾಿದ್ನೆಗೆ ಪೂವ್ಭಾವಿ ಪರಿಸರ 
ವಿಮೋಚನ್ ಪತ್ರ ಪಡೆರ್ುವುದ್ು ಕಡಾಾರ್ರ್ಾಗಿದೆ. ಅಾಂತೆಯೋ ರಾಜ್ು ಮಾಲಿನ್ು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ ಮಾಂಡಳಿಯಿಾಂದ್ ಜ್ಲ್ 
ಹಾಗು ರ್ಾರ್ು ಕಾಯುರ್ಡಿ ಪರರ್ಾನಿಗೆ ಪಡೆರ್ುವುದ್ು ಕಡಾಾರ್ರ್ಾಗಿದೆ. 
 
ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದ್ (MoEF & CC) ಪರಿಸರ ಅರರ್ು ಮತ್ುು ಹರ್ಾಮಾನ್ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆ ಸಚಿರ್ಾಲ್ರ್ವು, 17.09.2020 
ರಾಂದ್ು, ಮೆII ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಾಂಖ್ೆು. IA-J-11011/209/2020-IA-II(I) ಮ ಲ್ಕ, 
ಉಲೆಿೋಖಿತ್ ನಿರ್ಮಗಳನ್ುು (Terms of Reference) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ುದೆ.     
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ಶ್ರೋ ಸಾಯಿ ಪಿರಯಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SSPL) ಹಿಪಿರಗಿ, ಜ್ಮಖಾಂಡಿ ತಾಲ್ ಿಕು, ಬಾಗಲ್ಕೆ ೋಟ ಜಿಲೆ ಿಕನಾ್ಟಕ, 
ಇವರು, ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್್ ಅನ್ುು ತ್ಮಮ ಸಾವಧಿೋನ್ಕೆಕ ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಾಂಡಿದಾುರೆ. 
ಈಗ, SSPL ರವರು ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ುು ಮರುಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಲ್ು ನಿಧ್ರಿಸಿದಾುರೆ. ಮತ್ುು 2500 
TCD ಕಬ್ುು ಅರೆರ್ುವ ಸಾಮರ್ಥು್ದ್ ಸಕಕರೆ ಸಾಾವರವನ್ುು ಮತ್ುು 8 MW ನ್ ಕೆ ೋಜೆನ್ರೆೋಶನ್ ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಾವರದ್ 
ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗೆ ಸಮಮತಿರ್ನ್ುು ನ್ವಿೋಕರಿಸಲ್ು ಉದೆುೋಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜ್ು ಮಾಲಿನ್ು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ ಮಾಂಡಳಿ (KSPCB) ರ್ು, ಪತ್ರ ಸಾಂಖ್ೆು AW 329529 ರಮ ಲ್ಕ ದಿನಾಾಂಕ 
31/01/2022 ರಾಂದ್ು ಉದ್ುಮದ್ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗೆ ಒಪಿಿಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಇದ್ು 30/06/2025 ರವರೆಗೆ 
ಮಾನ್ುರ್ಾಗಿರುತ್ುದೆ. 
 
ಇದಿೋಗ SSPL ರವರು ಕಬ್ುು ಅರೆರ್ುವ ಸಾಮರ್ಥು್ವನ್ುು 2500 TCD ಇಾಂದ್ 5000 TCDಗೆ, 8 MW 
ಕೆ ೋಜೆನ್ರೆೋಶನ್ ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಾವರವನ್ುು 20 MWಗೆ ವಿಸುರಿಸಿ, 200 KLD ಸಾಮರ್ಥು್ದ್ ನ್ವ ಡಿಸಿುಲ್ರಿ ಘಟಕವನ್ುು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಾಂದಾಗಿದೆ. ಇದ್ಕೆಕ ಸಿ- ಹೆವಿ ಮೊಲಥಸಸ್ ಅರ್ಥರ್ಾ ಬ್ಲ- ಹೆವಿ ಮೊಲಥಸಸ್ ಅರ್ಥರ್ಾ ಕಬ್ಲುನ್ ರಸವನ್ುು 
ಮ ಲ್ಸಾಮಗಿರಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ು ನಿಧ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಸುುತ್ ಕಬ್ುು ಅರೆರ್ುವ ಸಾಮರ್ಥು್ದ್ ವಿಸುರಣಾ್ಯೋಜ್ನೆರ್ ರ್ೆಚುದ್ ಅಾಂದಾಜ್ು ಸುಮಾರು ₹. 190.9 
ಕೆ ೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ುು, ಡಿಸಿುಲ್ರಿ ಘಟಕ ಸಾಾಪನೆಗೆ ₹. 252 ಕೆ ೋಟಿ ಎಾಂದ್ು ಅಾಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪರಸುುತ್ ಮತ್ುು ಪರಸಾುವಿತ್ ಯಿೋಜ್ನೆರ್್ಉತಾಿದ್ನಾ್ಸಾಮರ್ಾ್ರ್ಗಳು್ಕೆಳಕಾಂಡಾಂತಿರ್ೆ. 
 

ಪಟ್ಟಿ 1.1 ಪರಸತುತ್ ಮತ್ತು ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೇಜನ್ಯ ಉತಾಪದನಾ ಸಾಮರ್ಾಯಯಗಳು 
ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್್ಾ 
ಉತ್ಪನನದ ಹ್ಸರತ ಉತಾಪದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಯ 

ಅಸಿುತ್ವದ್ಲಿರಿುವ- 
ಪರಸುುತ್ 
ಸಾಮರ್ಥು್ 

ಪರಸಾುಪಿತ್ 
ವಿಸುರಣೆ 

ವಿಸುರಣೆರ್ 
ನ್ಾಂತ್ರ 

1 ಸಕಕರೆ ಅರೆರ್ುವಿಕೆ, ಟಿಸಿಡಿ 
(TCD) 

2500 2500 5000 

2 ಕೆ ೋ-ಜ್ನ್ ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಾವರ 
ಮೆಗಾರ್ಾುಟ (MW) 

8 12 20 

3 ಡಿಸಿುಲ್ರಿ ಕೆಎಲ್್ಡಿ 0 200 200 

 

ಪರಸಾುಪಿಸಲಾದ್ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು, ಸಕಕರೆ ಮತ್ುು ಡಿಸಿುಲ್ರಿರ್ ಘಟಕವು, ದಿನಾಾಂಕ್ 14-09-2006ರ EIA 
ಅಧಿಸ ಚನೆರ್ಲಿಿ ನ್ಮ ದಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕರಮರ್ಾಗಿ ಸಾಂಖ್ೆು 5 (ಜೆ) ಮತ್ುು 5 (ಜಿ), ಅಡಿರ್ಲಿ ಿವಗ್ -ಎ 
ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಿಡುತ್ುದೆ. 

ಇದ್ರ ಅನ್ುಸಾರರ್ಾಗಿ ಉದ್ುಮವು ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದ್ ಪರಿಸರ ಅರರ್ು ಮತ್ುು ಹರ್ಾಮಾನ್ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆ 
ಸಚಿರ್ಾಲ್ರ್ಕೆಕ ಅಜಿ್ರ್ನ್ುು ಸಲಿಿಸಿ ಪರಿಸರ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅನ್ುಮತಿ ಕೆ ೋರಿರುತ್ುದೆ. 



ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್                                                                                                            ಕಾರ್್ನಿರ್ಾ್ಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

 

4 
 

ಈ ಅಜಿ್ರ್ನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು 17.09.2020 ರಾಂದ್ು ಉಲೆಿೋಖಿತ್ ನಿರ್ಮಗಳನ್ುು ದಿನಾಾಂಕ 17.09.2020 
ರ ಪತ್ರ ಸಾಂಖ್ೆು IA-J-11011/209/2020-IA-II(I) ದ್ಲಿಿ ನಿೋಡಿದೆ. ಇದ್ರಾಂತೆ ಕರಡು (draft) ಪರಿಸರದ್ ಆಘಾತ್ 
ಅಧುರ್ನ್ದ್ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲೆೋಿಖಿತ್ ನಿರ್ಮಾನ್ುಸಾರರ್ಾಗಿ ಸಾವ್ಜ್ನಿಕ ಆಲಿಕ ಸಭೆ 
ನ್ಡೆರ್ುವುದಾಗಿ ನಿಧ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

1.1 ಉತಾಪದನಾ ಪರಕ್ರರಯೆ: ಸಕಕರೆ ಘಟಕದ್ಲಿನಿ್ ಉತಾಿದ್ನಾ ಪರಕರಯರ್ು ಕೆಳಕಾಂಡಾಂತಿದೆ   

ಪರಕ್ರರಯೆಯ ವಿರ್ರಣ್ –  

(i) ಸಕಕರ್ ಘಟಕ 

ಸಕಕರ್ ಉತಾಪದನ್ಗ್ ಕಬ್ಬನತನ ಮೊಲಸಾಮಗ್ರರ / ಕಚಾಾ ರ್ಸತುರ್ಾಗ್ರ ಬ್ಳಸಲಾಗತತ್ುದ್. 

ಮೊಲಮೊಲಸಾಮಗ್ರರ (ಕಚಾಾ ರ್ಸತು) ಕಬ್ತಬ - ಕಬ್ುನ್ುು ಮಿಲಿಿನ್ಲಿಿ ಅರೆದ್ು ಕಬ್ಲುನ್ ರಸವನ್ುು ಘನ್ ಪದಾರ್ಥ್ದಿಾಂದ್ 
ತಿಳಿಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಕಾರಿಿಫೆೈರ್ ಗೆ ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಾಂಡು ನ್ಾಂತ್ರ ಬ್ಹು ಪರಿಣಾಮ ಆವಿರ್ಾಂತ್ರದ್ಲಿ ಿ (MEE) ನಿೋರಿನ್ 
ಅಾಂಶವನ್ುು ಆವಿಮಾಡಿ ತೆಗೆರ್ಲಾಗುತ್ುದೆ. ಹಿೋಗೆ ಕೆೋಾಂದಿರೋಕೃತ್ರ್ಾದ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ುು ತ್ಾಂಪ್ಾಗಿಸಿ 
ಸಿಟಿೋಕರರ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ (Crystalise). ನ್ಾಂತ್ರ ಸೆಾಂಟಿರಫ್ಯುಜ್ ನ್ಲಿಿ ಸಕಕರೆ ಹಾಗು ಕಾಕಾಂಬ್ಲರ್ನ್ುು 
(ಮೊಲಥಸಸ್ -Molasses) ಬೆೋಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಹಿೋಗೆ ಬೆೋಪ್ಡಿಸಿದ್ ಸಕಕರೆರ್ನ್ುು ವಿಾಂಗಡಿಸಿ, ಮ ಟೆರ್ಲಿಿ 
ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಬೆೋಪ್ಟು ಕಾಕಾಂಬ್ಲರ್ನ್ುು ಹಾಗು ಸಕಕರೆಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಾ್ಡಾದ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ುು ಸಾಂಗರಹಿಸಿ 
ಡಿಸಿುಲ್ರಿಗೆ ಕಚ್ಾಾ ಸಾಮಗಿರಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.    

(ii) ಸಹ ವಿದತಾತ್ ಘಟಕ 
ಸಹ ವಿದ್ುುತ್ ಉತಾಿದ್ನೆರ್ನ್ುು ಸಕಕರೆ ಉತಾಿದ್ನೆಯಿಾಂದ್ ಹೆ ರಬ್ರುವ ಬ್ಗಾಸೆರ್ನ್ುು ಬಾರಿ್ರ್ ನ್ಲಿಿ 
ಇಾಂಧನ್ರ್ಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆವಿರ್ನ್ುು ಉತ್ಿತಿು ಮಾಡಿ ಈ ಆವಿಯಿಾಂದ್ ಟಬೆೈ್ನ್ ಮುಖ್ೆೋನ್ ವಿದ್ುುತ್ ಅನ್ುು 
ಉತ್ಿತಿುಮಾಡಲಾಗುವುದ್ು ಹಾಗು ಆವಿರ್ನ್ುು ಸಕಕರೆ ಉತಾಿದ್ನೆಗ  ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ.  
 
(iii) ಡಿಸ್ತಿಲರಿ ಘಟಕ 
ಸಕಕರೆ ಸಾಾವರದ್ ವಿಸುರಣೆಯಿಾಂದ್ ಹೆಚುುವರಿ ಕಾಕಾಂಬ್ಲ (ಮಲಾಸೆೆರ್ಸ) ಉತ್ಿತಿುಯಾಗುತ್ುದೆ ಹಾಗು ಇದ್ನ್ುು ಡಿಸಿುಲ್ರಿ 
ಪ್ಾಿಾಂಟ್ನ್ಲಿಿ ಆಲೆ ಕೋಹಾಲ್ (ಮದ್ು) ಉತಾಿದ್ನೆಗೆ ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ಮುಖು ಪರಕರಯರ್ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗಳು ನಾಲ್ುಕ ಹಾಂತ್ಗಳಲಿಿದ್ುು ಅವುಗಳು ಕೆಳಕಾಂಡಾಂತಿರ್ೆ; 
1. ತಿಳಿಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ (dilution), ಯಿೋರ್ಸು ಪರಸರರ್ (yeast propogation) - ಫಮೆ್ಾಂಟೆೋಶನಾಾಗಿ ಮಲಾಸರ್ಸ 

ತ್ಯಾರಿಕೆ 
2. ಫಮೆ್ಾಂಟೆೋಶನ್ - ಕಾಕಾಂಬ್ಲರ್ಲಿಿ ಹುದ್ುಗುವ/ಫೆಮೆ್ಾಂಟ ಆಗಬ್ಲ್ಿ ಸಕಕರೆಯಿಾಂದ್ ಆಲೆ ಕೋಹಾಲ್ ಉತಾಿದ್ನೆ 
3. ಡಿಸಿುಲೆೋಷ್ನ್ - ಆಲೆ ಕೋಹಾಲ್ ಪರತೆುೋಕತೆ 
4. ಎರ್ೆನಾಲ್ ಉತಾಿದ್ನೆ 
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1.2 ಸಾಂಪನೊೂಲಗಳ ಅರ್ಶಾಕತ್ 
➢ ಯೇಜನಾ ರ್್ಚ್ಾ    
• ಪರಸುುತ್ ಕಾಖ್ಾ್ನೆರ್ ಒಟುು ಹ ಡಿಕೆರ್ು 64.79 ಕೆ ೋಟಿ ರ ಗಳಾಗಿದ್ುು, 

• ಉದೆುೋಶ್ತ್ ಕಬ್ುು ಅರೆರ್ುವ ಸಾಮರ್ಥು್ದ್ ವಿಸುರಣಾ ಯೋಜ್ನೆರ್ ರ್ೆಚುದ್ ಅಾಂದಾಜ್ು ₹ 190.9 ಕೆ ೋಟಿ 

• ಡಿಸಿುಲ್ರಿ ಘಟಕ ಸಾಾಪನೆಗೆ ₹. 252 ಕೆ ೋಟಿ ಎಾಂದ್ು ಅಾಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

➢ ಮಾನರ್ ಸಾಂಪನೊೂಲ  
ಪರಸುುತ್ ಉದಿುಮೆರ್ಲಿಿ ಒಟುು 380 ಜ್ನ್ ಉದೆ ುೋಗದ್ಲಿಿದಾುರೆ. 

ವಿಸುರಣೆರ್ ನ್ಾಂತ್ರ ಒಟುು ಮಾನ್ವ ಸಾಂಪನ್ ಮಲ್ 480ಕೆಕ ಏರಲಿದೆ.  
 

➢ ನಿೇರಿನ ಮೊಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಶಾಕತ್ 
ಉದಿುಮೆಗೆ ಒಟುು ನಿೋರಿನ್ ಅವಶುಕತೆರ್  ದಿನ್ಾಂಪರತಿ 1635 ಕ. ಲಿೋಟರ್ (1635 KLD) ಆಗಿದ್ುು. ಇದ್ನ್ುು ಮಲ್ಪರಭಾ 
ನ್ದಿಯಿಾಂದ್ ಪೂರೆೈಸಲ್ು ಉದ್ುಮವು ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ್ ಜ್ಲ್ನಿಗಮಕೆಕ ಅನ್ುಮತಿ ಕೆ ೋರಿದೆ. 
ಸದ್ು, ಪರಸುುತ್ ಅಸಿುತ್ವದ್ಲಿಿರುವ ಕಬ್ುು ಅರೆರ್ುವ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ಉದ್ುಮದ್ ಆವರರ್ದ್ಲಿಿ, 150 KLD 
ಅಾಂತ್ಜ್್ಲ್ವನ್ುು, ಆರು ಕೆ ಳರ್ೆಬಾವಿಗಳಿಾಂದ್ ಹೆ ರತೆಗೆರ್ಲ್ು, ಕನಾ್ಟಕ ಅಾಂತ್ಜ್್ಲ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದಿಾಂದ್ 
ಅನ್ುಮತಿರ್ನ್ುು ಪತ್ರ ಸಾಂಖ್ೆು: DE0011375846022, ದಿನಾಾಂಕ 1.2.2022. ರಾಂದ್ು ಪಡೆರ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಆದಾಗ ು, ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು ಅನ್ುಮೋದ್ನೆ ನಿೋಡುವವರೆಗೆ, ಅಾಂತ್ಜ್್ಲ್ ಮತ್ುು ಮಾನ್ ೆನ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿ ಿ
ಕೆ ರ್ುಿ ಮಾಡಿದ್ ಮಳೆನಿೋರನ್ುು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉದೆುೋಶಕಾಕಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ು. 
 
1.3 ರ್ಾಯತಮಾಲ್ಲನಾ ಹಾಗತ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು 
ರ್ಾರ್ುಮಾಲಿನ್ುದ್ ಮ ಲ್್ಹಾಗು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ ವುವಸೆಾರ್ನ್ುು ಪಟಿು 1.2ರಲಿ ಿನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
 

ಪಟ್ಟಿ 1.2 ರ್ಾಯತಮಾಲ್ಲನಾದ ಮೊಲ ಮತ್ತು ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು 
ಕರಮ 
ಸಾಂಖ್್ಾ 

 ರ್ಾಯತಮಾಲ್ಲನಾ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು 
ರ್ಾಯತಮಾಲ್ಲನಾದ 

ಮೊಲ 
ಇಾಂಧನ ಬ್ಳಕ್ ದರರ್ ಇಾಂಧನ 

- ಎಲ್ ಪಿ 
ಹ್ಚ್ 

ಘನ ಇಾಂಧನ – 
ಟ್ಟಪಿಹ್ಚ್ 

 

1 60 ಟಿಪಿಹೆಚ್  
ಪರಸತುತ್ ಬಾರ್ಿರ್ 

ಬ್ಗಾಸೆ (ಕಬ್ಲುನ್ 
ಸಿಪ್ೆಿ) 

 
– 

ಬ್ಗಾಸೆ – 27  ಸಕರಬ್ುರ್ ನೆ ಾಂದಿಗೆ 60 ಮಿೋ 
ಎತ್ುರದ್ ಚಿಮಣಿ 

2 55 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 
ಪರಸಾುಪಿತ್ -ಬಾರ್ಿರ್ 

ಬ್ಗಾಸೆ  – ಬ್ಗಾಸೆ – 30  
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65 ಟಿಪಿಹೆಚ್್
ಇನಿೆನಿರೆೋಷ್ನ್ 

ಪರಸಾುಪಿತ್ -ಬಾರ್ಿರ್ 

ಸೆಿೋನ್ು್ರ್ಾಶ್್
ಮತ್ುು್ಬ್ಗಾಸೆ 
(70% & 30%):  

– ಸೆಿೋನ್ು್ ರ್ಾಶ್್ 15 
TPH & 
 ಬ್ಗಾಸೆ-6 TPH 

ಪರತೆುೋಕ ಇ.ಎರ್ಸ.ಪಿ ಮತ್ುು್
ಬಾುಗ್್ಫಿಲ್ುರ್ ನೆ ಾಂದಿಗೆ 
60 ಮಿೋ ಎತ್ುರದ್ ಚಿಮಣಿ 

1 ಡಿೋಸೆಲ್ ಜ್ನ್ರೆೋಟರ್ 
125 ಕೆವಿಎ 

ಡಿೋಸೆಲ್ 25 – ಅಕೌಸಿುಕ್ ಆವರರ್ದೆ ಳಗೆ 
5, 7 ಮಿೋ ಎತ್ುರದ್ ಪರತೆುೋಕ 

ಚಿಮಣಿಗಳು  2 500 ಕೆವಿಎ ಡಿೋಸೆಲ್ 100 
 

– 

3 1000 ಕೆವಿಎ ಡಿೋಸೆಲ್ 200 – ಅಕೌಸಿುಕ್ ಆವರರ್ದೆ ಳಗೆ 
30 ಮಿೋ ಎತ್ುರದ್ ಚಿಮಣಿ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 2  

ಪರಿಸರದ ವಿರ್ರಣ್  
 
2.1 ಅಧಾಯನ ಪರದ್ೇಶ 
ಪರಿಸರ ಪರಭಾವದ್್ಅಧುರ್ನ್ಕಾಕಗಿ, ಉದ್ುಮದಿಾಂದ್ 10 ಕ.ಮಿೋ ತಿರಜ್ುದ್ ಪರದೆೋಶವನ್ುು ಪರಿಸರ ಅರರ್ು ಮತ್ುು 
ಹರ್ಾಮಾನ್ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆ ಸಚಿರ್ಾಲ್ರ್ವು (MoEF & CC) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ್ಉಲೆೋಿಖದ್ ನಿರ್ಮಗಳ (ToR) 
ಪರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದೆ. ಅಧುರ್ನ್್ಪರದೆೋಶದ್ ರ್ಾರ್ು್ಗುರ್ಮಟು, ಶಬ್ು ಮಟು, ನಿೋರಿನ್ ಗುರ್ಮಟು ಮತ್ುು 
ಮಣಿಿನ್ ಗುರ್ಮಟುವನ್ುು, ಸಸು ಮತ್ುು ಪ್ಾರಣಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು, ಭ  ಬ್ಳಕೆ ಇತಾುದಿಗಳ್
ಅಧುರ್ನ್ವನ್ ು್ನ್ರ್ೆಾಂಬ್ರ್ 2020, ಡಿಸೆಾಂಬ್ರ್ 2020 ಮತ್ುು ಜ್ನ್ವರಿ್2021ರಲಿಿ್ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 
 
2.2 ಹರ್ಾಮಾನ      
ಸದ್ರಿ ಪರದೆೋಶದ್ ಹರ್ಾಮಾನ್ವನ್ುು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ುು ಆರೆ ೋಗುಕರ್ ಎಾಂದ್ು ಹೆೋಳಬ್ಹುದ್ು. ವಷ್್ದ್ಲಿಿ ಗರಿಷ್ು 
ತಾಪಮಾನ್ 39.5OC ಮತ್ುು ಕನಿಷ್ಠ 13.4OC ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. ಬೆೋಸಿಗೆರ್್ ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ್ ದೆೈನ್ಾಂದಿನ್್ ಗರಿಷ್ು್

ತಾಪಮಾನ್ವು 39 to 40 °C ಇದ್ುು, ಚಳಿಗಾಲ್ದ್ಲಿಿ 13 to 14 °C. ಇರುತ್ುದೆ. 
 

2.3 ಪರಿಸರ ಸ್ತಾತಿ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ್ ಮತ್ತು ಅಧಾಯನ (ಬ್ೇರ್ಸ ಲ್ೈನ್ ಮಾಪನ - Baseline Monitoring Studies) 
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ ಬೆೋರ್ಸ ಲೆೈನ್ ಪರಿಸರ ಸಿಾತಿರ್ನ್ುು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತೆ ಸಾಂಕ್ೆೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ 
 
2.3.1 ಭೊ ಪರಿಸರದ ಬ್ಳಕ್ಯ ವಿರ್ರ 

ಭ  ಪರದೆೋಶವು ಸಮುದ್ರದ್ ಮಟುದಿಾಂದ್ 580 ಮಿೋ ಎತ್ುರದ್ಲಿಿದೆ. ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ ಭ ಮಿರ್ ಮೆೋಲೆೈರ್ 
ಭೌತಿಕ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ ಅಧುರ್ನ್ ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಅಧುರ್ನ್ದ್ಲಿಿ ಸಸು ವಗ್ದ್ ನಿೋರಿನ್ ಮಣಿಿನ್ ಮತ್ುು 
ಭ ಮಿರ್ ಇತ್ರ ಭೌತಿಕ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಸೆೋರಿದ್ಾಂತೆ ಮಾನ್ವನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಸೆರೆಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಧುರ್ನ್ 
ಪರದೆೋಶವು ಬ್ಹುತೆೋಕ ಕೃಷಿ ಭ ಮಿಯಿಾಂದ್ ಕ ಡಿದೆ. 
 
2.3.2 ಭೊಮಿಯ ಬ್ಳಕ್ 
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ ಪರಮುಖ ಆರು ವಿಭಿನ್ು ಭ  ಬ್ಳಕೆ ಲಾುಾಂಡ್ ಕವರ್ ಗಳನ್ ು ಗುರಿತಿಸಿ ಅದ್ಕೆಕ 
ಅನ್ುಗುರ್ರ್ಾಗಿ ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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ಪಟ್ಟಿ 2.1 ಯೇಜನಾ ಸಾಳದ ಮತ್ತು 10 Km ಪರ ದ್ೇಶದಲ್ಲಲ ಭೊ ಬ್ಳಕ್/ ಲಾಾಾಂಡ್ ಕರ್ರ್ ವಿರ್ರಗಳು 

 
2.3.3 ರ್ಾಯತ ಪರಿಸರ 
ಅಧುರ್ನ್್ ಪರದೆೋಶದ್್ ಸುತ್ುಲಿನ್್ ರ್ಾರ್ು್ ಗುರ್ಮಟುವನ್ುು 8 ವಿವಿಧ್ ಸಾಳಗಳಲಿಿ್ ಪರಿಶ್ೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾಲಿನ್ುಕಾರಕಗಳಾದ್ ಪಿಎಾಂ 10 (PM10), ಪಿಎಾಂ 2.5 (PM2.5), ಸಲ್ಫರ್ ಡೆೈ ಆಕೆೆೈಡ್ (SO2), ಒಕೆಡೆರ್ಸ ಆಫ್ 
ನೆೈಟೆ ರೋಜ್ನ್ (NOx), ಮತ್ುು್ಕಾಬ್್ನ್ ಮನೆ  ಆಕೆೆೈಡ್ (CO) ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪನ್್ಮಾಡಿರುವ್
ಪರಿಣಾಮ್ ಮತ್ುು್ ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ್ ನಿರ್ಮದ್ಡಿರ್್ 1986 ಮಾನ್ಕದ್ನ್ವರ್್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ,್ ವಸತಿ,್ ಮತ್ುು್
ಗಾರಮಿೋರ್ ಪರದೆೋಶಗಳಿಗೆ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ್ ಗುರ್ಮಟುದ್್ ಮಾನ್ದ್ಾಂಡಗಳನ್ುು್ ಕೆಳಗೆ್ ನ್ಮ ದಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದ್ರೆ ಾಂದಿಗೆ್ಮಾಪನ್ದ್್ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆರ್ನ್ುು್ನೆ ೋಡಿದಾಗ ಪರಿರ್ೆೋಷ್ುಕ್ರ್ಾರ್ುವಿನ್್ಗುರ್ಮಟುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ್
ಮಿತಿರ್ಲಿಿರುವುದ್ು್ಕಾಂಡುಬ್ಾಂದಿದೆ. ಪಟಿು 2.2ರಲಿಿ ಮಾಪನ್ದ್ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆರ್ನ್ುು ನ್ಮ ದಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 
ಪಟ್ಟಿ 2.2: ಮಾಪನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 

ಕರಮ 
ಸಾಂಖ್್ಾ 

ಮಾಲ್ಲನಾಕಾರಕಗಳು   ಅಳತ್ ಮಾಪನ ಶ್ರೇಣಿ  
ಕನಿಷಿ- ಗರಿಷಠ 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು (ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ) 
ನಿಯಮದಡಿ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸ್ತರತರ್ 
ಪರಿರ್್ೇಷಿಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಲ ಇರಬ್ೇಕಾದ 
ಮಾಲ್ಲನಾಕಾರಕಗಳ ಮಿತಿ 

1 PM10 µg/m3 26.7 -61.2 100 
2 PM2.5 µg/m3 20.9-42.5 60 
3 SO2 µg/m3 10.3-18.2 80 
4 NOX µg/m3 12.5-22.5 80 
5 CO mg/m3 BDL 4 

 
2.3.4 ಶಬ್ದ ಪರಿಸರ  
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ ಎಾಂಟು ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಶಬ್ುದ್ ಹಿನೆುಲೆ ಮಟುವನ್ುು ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಬ್ುದ್ ಮಟುವು 
ಕಾಖ್ಾ್ನೆ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ ನಿಗದಿತ್ ಪರಮಾರ್ದ್ ಒಳಗೆ ಇರುವುದ್ು ಕಾಂಡು ಬ್ಾಂದಿದೆ. ಆದ್ರ  ಅಧುರ್ನ್ದ್ ಇತ್ರೆ 
ಪರದೆೋಶಗಳಲಿಿ ಶಬ್ುದ್ ಮಟುವು ಸವಲ್ಿ ಪರಮಾರ್ದ್ಲಿಿ ಹೆಚಿುರುವುದ್ು ಕಾಂಡು ಬ್ಾಂದಿದೆ. ಇದ್ಕೆಕ ಕಾರರ್ ಲಾರಿ, ಟಾರಕಾುರ್ 

ಕರಮ ಸಾಂಖ್ೆು ಭ  ಬ್ಳಕೆ/ ಲಾುಾಂಡ್ ಕವರ್ ವಗಿೋ್ಕರರ್ ಪರದೆೋಶಗಳು ಪರದೆೋಶ (ha) ಶೆೋ (%) 

1 ಕುರುಚಲ್ು ಕಾಡು (Scrub Forest) 7,737.73 24.72 
2 ಕೃಷಿ (Agriculture) 8,959.16 28.62 
3 ಕೃಷಿ ಕೆ ರ್ುಿ (Agriculture Harvest) 7,598.03 24.28 
4 ತ್ತೆರೆದ್ / ಕೃಷಿ ಪ್ಾಳು (Open / Agriculture Fallow) 6,570.23 20.99 
5 ನಿಮಿ್ತ್ ಪರದೆೋಶ (Built up) 295.43 0.94 
6 ಜ್ಲಾಿವೃತ್ಪರದೆೋಶ (Water body) 137.95 0.44 
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ಮತಿುತ್ರ ರ್ಾಹನ್ ಸಾಂಚ್ಾರ. ಈ ವುತಾುಸ ತಾತಾಕಲಿಕ ರ್ಾಗಿದ್ುು ಕನಿಷ್ಠ ಪರಮಾರ್ದ್ಲಿಿ ಕಾಂಡು ಬ್ರುತ್ುದೆ. ಪಟಿು 
2.3ರಲಿಿ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಾ ವರದಿರ್ನ್ುು ನ್ಮ ದಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಪಟ್ಟಿ 2.3: ಅಧಾಯನ ಪರದ್ೇಶದ ಶಬ್ದ ಮಟಿ 
ಸಾಳ ಶಬ್ದ ಮಟಿ, dB(A) Leq ಶಬ್ದದ ಗರಿಷಠ ಮಿತಿಗಳು ಟ್ಟೇಕ್ಗಳು 
ಯೋಜ್ನಾ ಸಾಳ 62.67, ಹಗಲ್ು ಸಮರ್ 

61.13, ರಾತಿರ ಸಮರ್ 
75, ಹಗಲ್ು ಸಮರ್ 
70, ರಾತಿರ ಸಮರ್ 

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದ್ 
ಮಿತಿಗಳು 

ಇತ್ರ ಸಾಳ 58.89 – 61.35, ಹಗಲ್ು 
ಸಮರ್ 
43.3 - 46.4 ರಾತಿರ 
ಸಮರ್ 

55, ಹಗಲ್ು ಸಮರ್ 
45, ರಾತಿರ ಸಮರ್ 

ವಸತಿ ಪರದೆೋಶದ್ 
ಮಿತಿಗಳು 

 
2.3.5  ನಿೇರಿನ ಪರಿಸರ  
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ ಎಾಂಟು ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಅಾಂತ್ಜ್್ಲ್ವನ್ುು ಮತ್ುು್ಮ ರು್ಕೆರೆಗಳಲಿಿ ಮೆೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಮಾದ್ರಿರ್ 
ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾದ್ ಮೆೋಲೆೈ ನಿೋರು, ಸಾಾಂಪರದಾಯಿಕ ಸಾಂಸಕರಣೆರ್ ವಿಧಾನ್ಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 
ಮೆೋಲೆೈ ನಿೋರನ್ುು ಕುಡಿರ್ುವ ಉದೆುೋಶಕಾಕಗಿ ಮತ್ುು ವನ್ುಜಿೋವಿ ಹಾಗು ಮಿೋನ್ುಗಾರಿಕೆರ್ ಪರಸರರ್ಕಾಕಗಿ 
ಬ್ಳಸಬ್ಹುದ್ು, ಹಾಗು ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿ ಿ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾದ್ ಅಾಂತ್ಜ್್ಲ್ವು IS:10500-2012 ರ ಪರಕಾರ 
ಕುಡಿರ್ುವ ನಿೋರಿನ್ ಮಾನ್ದ್ಾಂಡಗಳ ಸಿವೋಕಾರಾಹ್ ಮಿತಿಗಳಲಿಿದೆ ಎಾಂದ್ು ಕಾಂಡುಬ್ಾಂದಿದೆ. 
 
2.3.6 ಮಣಿಿನ ಗತಣಮಟಿ  
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ ಎಾಂಟು ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಮಣಿಿನ್ ಮಾದ್ರಿರ್ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಾ 
ಅಧುರ್ನ್ದಿಾಂದ್ ತಿಳಿದಿರುವುದೆೋನೆಾಂದ್ರೆ pH – 7.29 ರಿಾಂದ್ 8.95 ಇದ್ುು, ಇದ್ು ಸವಲ್ಿ ತ್ಟಸಾ (nuetral). ಮಧುಮ 
ಕ್ಾರಿೋರ್ (medium Alkaline) ಆಗಿರುತ್ುದೆ. 
ಮಣಿಿನ್ ಪ್ೌಷಿುಕಗಳಾದ್ ಸಾರಜ್ನ್ಕ (Nitrogen) ಮತ್ುು ರಾಂಜ್ಕದ್ (Phosphorous) ಅಾಂಶವು ಸಾಕಷ್ುು ಪರಮಾರ್ದ್ಲಿ ಿ
ಇದ್ುು. ಪೊಟಾಷ್ ಅಾಂಶವು ಸವಲ್ಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲಿನಿ್ ಮರ್ುಿ ವುವಸಾರ್ಕೆಕ ಸ ಕುರ್ಾಗಿದೆ. 
 

2.3.7 ಜಲ ಭೊ ವಿಜ್ಞಾನ  
ಮೆII ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ್ ಪರದೆೋಶವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಎತ್ುರದ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿದೆ. 
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ ಎತ್ುರವು ಸಮುದ್ರ ಮಟುಕೆಕ ಹೆ ೋಲಿಸಿದಾಗ 531 ಮಿೋ ರಿಾಂದ್ 720 ಮಿೋ ಎತ್ುರದ್ಲಿ ಿಇರುವುದ್ು. 
ಈ ಪರದೆೋಶವು ಮಲ್ಪರಭಾ ನ್ದಿ ಪ್ಾತ್ರದ್ಲಿಿದ್ುು. ಈ ಪರದೆೋಶದ್ ಎಲ್ಿ ಕಣಿರ್ೆಗಳು ಡೆಾಂಡಾರಟಿಕ್ ಒಳಚರಾಂಡಿ ಮಾದ್ರಿ 
(Dendritic Drainage Pattern) ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರುತ್ುದೆ. 

ಪರಮುಖ ಹೆ ಳೆಯಾದ್ ಸರಸವತಿ ಹಳಳ, NW ನಿಾಂದ್ SE ಭಾಗಕೆಕ ಬ್ರಿದಾಗುವುದ್ು ಮತ್ುು ಪೂವ್ದ್ ದಿಕಕನೆಡೆಗೆ 

ಹರಿರ್ುತ್ು, ಇತ್ರ ಪ್ಾರರ್ಥಮಿಕ ಒಳಚರಾಂಡಿ ಹಾಗು ಮಲ್ಪರಭಾ ನ್ದಿಯಾಂದಿಗೆ ವಿಲಿೋನ್ಗೆ ಾಂಡು ಹರಿರ್ುತ್ುದೆ. 
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2.3.8 ಜಿೇವಿಶಾಸರ ಮತ್ತು ಜ್ೈವಿಕ ರ್್ೈವಿಧಾತ್   
ಅಧುರ್ನ್ದ್ ಪರದೆೋಶವು ಪರಧಾನ್ರ್ಾಗಿ ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ತೆರೆದ್ ಭ ಮಿ ಹುಲ್ುಿ ಮತ್ುು ಪೊದೆಗಳನ್ುು ಹೆ ಾಂದಿದೆ. 
ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ ಸಸುವಗ್ ಮತ್ುು ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಈ ಉದ್ುಮದ್ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯಿಾಂದ್ 
ಪರಭಾವಿತ್ರ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಪರಿಸರದ್ಮೆೋಲಿನ್ ಪರಭಾವವು ಅತ್ುಲ್ಿರ್ೆಾಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ುಮದ್ 
ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ್ ಸಾಳಿೋರ್ ಜ್ನ್ರೆ ಾಂದಿಗೆ ಪೂವ್ಭಾವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನ್ುು 
ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ಇದ್ು ಮುಕುರ್ಾಗಿದೆ. ಅಧುರ್ನ್ದ್ ಪರ ದೆೋಶದ್ಲಿಿ ಸುಮಾರು ೨೬೧ ಸಸು ಜಾತಿಗಳು ಕಾಂಡುಬ್ಾಂದಿದ್ುು 
ಇವನ್ುು, ಕೃಷಿಕರ,್ಹೆ ಸತ್ಳಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಳಿೋರ್ ಜಾತಿಗಳೆಾಂದ್ು ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಖ್ಾ್ನೆರ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ 
ಶೆೋಕಡ 33 ಭಾಗವು ಹಸಿರು ವಲ್ರ್ ಹೆ ಾಂದಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಹೆಚುುವರಿಯಾಗಿ ಹಸಿರು ವಲ್ರ್ ಅಭಿವೃದಿುಗೆ 
ಅವಕಾಶವಿದೆ. 
ಅಳಿವಿನ್ಾಂಚಿನ್ಲಿಿರುವಾಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಸಸು ಮತ್ುು ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ರಿ್ೆಾಂಬ್ುದಾಗಿ್ಕಾಂಡುಬ್ಾಂದಿದೆ. 
 
2.3.9 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥಯಶಾಸರ  
ಸಾವ್ಜ್ನಿಕರು, ಶ್ರೋ ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಗೆಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ಾರರ್ವನ್ುು ಹೆ ಾಂದಿರುತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ 
ಯೋಜ್ನೆರ್ನ್ುು ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಆಗುವ ಪರಭಾವವನ್ುು ಒಪಿಿಕೆ ಳುಳವ ಜ್ನ್ರ ಅಭಿಪ್ಾರರ್ವು 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕರ್ಾಗಿರುತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ನ್ಡುವಿನ್ ಅನ್ುಪ್ಾತ್ವು 2:1 ರಷಿುದೆು. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ್ ಪರಯೋಜ್ನ್ಗಳು ನ್ಷ್ುಕಕಾಂತ್ 
ಎರಡು ಪಟುು ಹೆಚುು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ುು ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ದ್ುಬ್್ಲ್ತೆ ಸ ಚುOಕವು ತ್ುಾಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪರತಿಕರಯಿಸುತ್ುದೆ 
ಮತ್ುು ಸಿುತಿಸಾವಪಕತ್ವದ್ (Index) ಮಟುವು ಉತೆುೋಜಿತ್ರ್ಾಗಿದೆ. 10 ಕ.ಮಿೋ ರ್ಾುಸದ್ಲಿಿರುವ ಸಾವ್ಜ್ನಿಕರ 
ಜಿೋವನೆ ೋಪ್ಾರ್ಕೆಕ ಸದ್ರಿ ವಿಸುರಣೆಯಿಾಂದ್ ಯಾವುದೆೋ ತೆ ಾಂದ್ರೆರ್ು ಕರ್ುಿತಿುಲ್ಿ.  
                                                               
ಈ ಪರದೆೋಶದ್ ಜ್ನ್ರ ಜಿೋವನೆ ೋಪ್ಾರ್ವು ವುವಸಾರ್ವನ್ುು ಅವಲ್ಾಂಭಿಸಿರುತ್ುದೆ. ಸದ್ರಿ ವಿಸುರಣೆಯಿಾಂದ್ ಜ್ನ್ರ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಆರ್ಥ್ಕ ಅಭಿವೃದಿುಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾಖ್ಾ್ನೆಯಿಾಂದ್ 297 ಜ್ನ್ಕೆಕ ನೆೋರ ಉದೆ ುೋಗವಿದ್ುು. 
ಪರೆ ೋಕ್ಷರ್ಾಗಿ ಇನ್ುು ಹೆಚುು ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಉದೆ ುೋಗ ದೆ ರೆರ್ಲಿದೆ. ಈ ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಯಿಾಂದ್ ಜ್ನ್ರಲಿ ಿ
ಕೆ ಳುಳವ ಸಾಮರ್ಥು್ವು ವೃದಿುಯಾಗುವುದ್ು ಹಾಗು ಕಾಖ್ಾ್ನೆರ್ ಸರಹದಿುನ್ಲಿಿ ಸರ್ ಿಪರಮಾರ್ದ್ ಉದ್ುಮಗಳು 
ಬ್ರುವ ನಿೋರಿೋಕ್ೆಯಿದೆ.  
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ಅಧ್ಾಾಯ 3                                                                                              

ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು       
 
3.1 ನಿೇರಿನ ಅರ್ಷಾಕತ್ ಮತ್ತು ಮೊಲ 
ಉದ್ುಮದ್ ಒಟುು ಶುದ್ು ನಿೋರಿನ್ ಅವಶುಕತೆ 1635 KLD ಆಗಿದ್ುು ಇದ್ನ್ುು ಮಲ್ಪರಭಾ ನ್ದಿಯಿಾಂದ್ ಪಡೆರ್ಲಾಗುತ್ುದೆ. 
 
ಸಕಕರೆ್ಘಟಕ್ಮತ್ುು್ಡಿಸಿುಲ್ರಿ್ಪರಕರಯಯಿಾಂದ್್ಸಾಂಸಕರಿಸಿದ್್ನಿೋರನ್ುು್ಕ ಲಿಾಂಗ್್ಟವರ್್ಮತ್ುು್ರ್ಾಷಿಾಂಗ್್ನ್ಾಂತ್ಹ್
ಪರಕರಯಗೆ್ಮರುಬ್ಳಕೆ್ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್್ಶುದ್ು್ನಿೋರಿನ್್ಬ್ಳಕೆ್ಕಡಿಮೆ್ಯಾಗುತ್ುದೆ. 
ಒಟುು ಶುದ್ು ನಿೋರಿನ್ ಅವಶುಕತೆ 1635 KLD ಮತ್ುು ಪರಕರಯರ್ಲಿಿ ಮರುಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಲಾದ್ ಸಾಂಸಕರಿಸಿದ್ ನಿೋರು 
2474 KLD (1670 KLD + 804 KLD) ಆಗಿರುತ್ುದೆ. 
 
ಡಿಸಿುಲ್ರಿರ್ು ಶೂನ್ು ಲಿಕವಡ್ ಡಿಸಾುಜ್್ (ZLD) ವುವಸೆಾರ್ ತ್ತ್ವದ್ ಮೆೋಲೆ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ುದೆ. ಆದ್ುರಿಾಂದ್ ಮುಕು 
ಪರಿಸರಕೆಕ ಸಾಂಸಕರಿಸಿದ್ ತಾುಜ್ುವನ್ುು ಬ್ಲಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. 
 
ಸುಮಾರು 28 ಕೆಎಲ್್ಡಿ ಗೃಹ ಬ್ಳಕೆರ್ ತ್ುಜ್ು ನಿೋರನ್ುು ಸೆಪಿುಕ್ ಟಾುಾಂಕ್್ನ್ಲಿಿ ಸಾಂಸಕರಿಸಿ ಸೆ ೋಕ್ ಪಿಟ್ಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ು. 
 
3.2 ಪರಿಸರ ನಿರ್ಯಹಣ್ ರ್್ಚ್ಾ 
ಪರಿಸರ ನಿವ್ಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಬ್ಾಂಡರ್ಾಳ ರ್ೆಚು ₹ 1498 ಲ್ಕ್ಷಗಳು. ಮತ್ುು ಮರುಕಳಿಸುವ ರ್ೆಚು ₹ 167 ಲ್ಕ್ಷಗಳು. 
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ಅಧ್ಾಾಯ 4                                                                                               

ಪರಿಸರ ಮಾಪನ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಕಾಯಯಕರಮ  
 
4.1 ಪರಿಸರ ಕ್ೊೇಶ 
ಪರಿಸರ ನಿೋತಿ ಮತ್ುು ಕಾರ್್ಕರಮದ್ ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ ಮತ್ುು ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ು ಉದ್ುಮದ್ಲಿಿ ಪರಿಸರ 
ಕೆ ೋಶವನ್ುು ಸಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದ್ು. 
 
4.2 ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ್ ರ್್ೇಳಾಪಟ್ಟಿ 
ಸುತ್ುುವರಿದ್ ಪರಿರ್ೆೋಷ್ುಕ ಗಾಳಿ, ಸಾುಕ್್ಗಳ ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆ, ಸುತ್ುುವರಿದ್ ಶಬ್ು ಮಟು, ನಿೋರು ಮತ್ುು ತಾುಜ್ು 
ನಿೋರನ್ುು ನಿರ್ಮಿತ್ರ್ಾಗಿ ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ನಿರ್ಾಂತ್ರಕ ಏಜೆನಿೆಗಳು (viz., MoEF & CC/SPCB.) 
ನಿೋಡಿದ್ ಅನ್ುಮತಿಗಳು ಮತ್ುು ಒಪಿಿಗೆಗಳ ಪರಕಾರ ಎಲಾಿ ಪರಿಸರ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು, ಆವತ್್ನ್ ಮತ್ುು 
ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆರ್ನ್ುು ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ ವುವಸೆಾರ್ಲಿಿ, ಮಾಲಿನ್ುಕಾರಕಗಳ ಆನ್್ಲೆೈನ್ 
ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಅನ್ುು ಸಾಾಪಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
 
ಪರಿಸರ ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ₹್25್ಲ್ಕ್ಷ ರ ್ಗಳನ್ ು ಮಿೋಸಲಿಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 

 

 

 

 

 



ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್                                                                                                            ಕಾರ್್ನಿರ್ಾ್ಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

 

13 
 

ಅಧ್ಾಾಯ 5                                                                                               

ಹ್ಚ್ತಾರ್ರಿ ಅಧಾಯನಗಳು  
 
5.1 ಸಾರ್ಯಜನಿಕ ವಿಚಾರಣ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಲ್ೊೇಚ್ನ್ 
ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜ್ು ಮಾಲಿನ್ು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ ಮಾಂಡಳಿರ್ (KSPCB) ಸಹಾರ್ದಿಾಂದ್ M/s. ಶ್ರೋ ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧುಕ್ಷತೆರ್ಲಿಿ ಸಾವ್ಜ್ನಿಕ ಸಮಾಲೆ ೋಚನೆ ನ್ಡೆಸಲಿದೆ ಮತ್ುು ಸಾವ್ಜ್ನಿಕ 
ವಿಚ್ಾರಣೆರ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಿನ್ಡೆರ್ುವ ಚಚ್ೆ್ಗಳಿಾಂದ್ ಹೆ ರಹೆ ಮುಮವ ವಿವರಗಳನ್ುು ಅಾಂತಿಮ ಪರಿಸರ ಪರಭಾವ್
ಅಧುರ್ನ್ದ್ ವರದಿರ್ಲಿಿ (EIA Report) ಸೆೋರಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ಹಾಗು್ಈ್ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ್ಬ್ರಬ್ಹುದಾದ್ಾಂತ್ಹ್ಸಲ್ಹೆ್
ಮತ್ುು್ಊಚನೆಗಳಿಗೆ್ಕರಮ್ಜ್ರಗಿಸುವ್ಬ್ಗೆಾರ್ ್ವರದಿರ್ಲಿಿ್ಸೆೋರಿಸಲ್ಿಡುವುದ್ು 
 
5.2 ಅಪಾಯದ ಮೌಲಾಮಾಪನ 
ಡಿಸಿುಲ್ರಿರ್ಲಿ ಿ ಎರ್ೆನಾಲ್ ಸಾಂಗರಹಣೆಯಿಾಂದ್ ಉಾಂಟಾಗುವ ಅಪ್ಾರ್ಗಳನ್ುು ಮೌಲ್ುಮಾಪನ್ ಮಾಡಲ್ು 
ವಿವರರ್ಾದ್ ಅಧುರ್ನ್ವನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ಕಾಯಾ್ಚರಣೆರ್ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ್ ಉಾಂಟಾಗಬ್ಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೋ ಅಪ್ಾರ್ಗಳ ತ್ಡೆಗಟುುವಿಕೆ 
ನಿವ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಮುನೆುಚುರಿಕೆ ಕರಮಗಳನ್ುು ವರದಿರ್ಲಿಿ ನ್ಮ ದಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ರ್ಾತಾವರರ್ದ್ಲಿ ಿ ಎರ್ೆನಾಲ್ ಶೆೋಖರಣೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಸಾಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೆೋ ಸೆ ೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಮುನ್ ೆಚನೆರ್ 
ಅಧುರ್ನ್ವನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ಎರ್ಥನಾಲ್ ಶೆೋಖರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ೆಟೆ ರೋಲಿರ್ಾಂ ಮತ್ುು ಸೆ ಫೋಟಕಗಳು ಭದ್ರತಾ ಸಾಂಸೆಾ (PESO) 
ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗಳು/ನಿರ್ಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. PESO ಇಾಂದ್ ಅನ್ುಮೋದ್ನೆರ್ನ್ುು ತೆಗೆದ್ು 
ಕೆ ಳಳಲಾಗುತ್ುದೆ. 
 
5.3 ಕಾಖ್ಾಯನ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಯೇಜನ್ 
ತ್ುತ್ು್ ಸಾಂದ್ಭ್ಗಳಲಿ ಿ ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಳಳಬೆೋಕಾದ್ ಕರಮಗಳನ್ುು ವಿವರರ್ಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಆನ್-ಸೆೈಟ 
ತ್ುತ್ು್ ಯೋಜ್ನೆರ್ನ್ುು ಅಭಿವೃದಿುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಅಲ್ಿದೆ, ತ್ುತ್ು್ ಸಾಂದ್ಭ್ಗಳಲಿಿ ತ್ವರಿತ್ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ 
ಪರತಿಕರಯರ್ನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಕು ಪರದ್ಶ್ನ್/ಡಿರಲ್್ಗಳನ್ುು (Mock Drill) ಆಗಾಗೆಾ 
ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
 
5.4 ಉದ್ೊಾೇಗ್ರಗಳ ಔದ್ೊಾೇಗ್ರಕ ಆರ್ೊೇಗಾ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷತ್ 
ಎಲಾಿ ಉದೆ ುೋಗಿಗಳಿಗೆ ರ್ಾಷಿ್ಕ ಆರೆ ೋಗು ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಲಾಗುವುದ್ು. ಪರತಿಯಬ್ು ಕಾಮಿ್ಕನ್ನ್ುು ಉದೆ ುೋಗ 
ತ್ರಬೆೋತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸರಿಯಾದ್ ವರ್ಕುಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ್ವನ್ುು (PPE) ನಿೋಡಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 
PPEಗಳ ಬ್ಳಕೆರ್ನ್ುು ಪರಿಸರ ಆರೆ ೋಗು ಮತ್ುು ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ (EHS) ತ್ಾಂಡವು ಖ್ಾತಿರ ಪಡಿಸುತ್ುದೆ. 
 



ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್                                                                                                            ಕಾರ್್ನಿರ್ಾ್ಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

 

14 
 

ಅಧ್ಾಾಯ 6                                                                                               

ಯೇಜನ್ಯ ಪರಯೇಜನಗಳು  
 
ಒಾಂದ್ು ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ ಬ್ರಲಿರುವ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜ್ನೆರ್ು ಭೌತಿಕ ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್, ನ್ುರಿತ್ ಮತ್ುು ಕೌಶಲ್ುರಹಿತ್ರಿಗೆ ಉದೆ ುೋಗದ್ ಜೆ ತೆಗೆ ಇತ್ರ ಪರಯೋಜ್ನ್ಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ುು ತ್ರುತ್ುದೆ. 
 
6.1 ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯಯದಲ್ಲಲನ ಸತಧ್ಾರಣ್ಗಳು 
M/s. ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಖ್ಾ್ನೆರ್ನ್ುು ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದಾಗಲಿಾಂದ್ ಈ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಕಾಂಡುಬ್ಾಂದಿರ್ೆ. ಕೆಲ್ವು ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಳಿಳಗಳು ಮತ್ುು ಉದ್ುಮಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ರಸೆು ಸಾಂಪಕ್, 
ಹಸಿರು ಪಟಿು್ಹೆಚುಳ, ಜೆ ತೆಗೆ ಕುಡಿರ್ುವ ನಿೋರಿನ್ ಸೌಲ್ಭುಗಳು ಇತಾುದಿ ಕಾಂಡು ಬ್ಾಂದಿದೆ. 
 

M/s. ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತ್ನ್ು ಮಧುಸಾಗಾರರಿಗೆ (Stake Holders) ಪ್ಾರಮಾಣಿಕರ್ಾಗಿ ಸೆೋರ್ೆ ಸಲಿಿಸಲ್ು 
ಬ್ದ್ುರ್ಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್ ಸೌಲ್ಭುಗಳಾದ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸಿತೆರಗಳು, ಸಮುದಾರ್ 
ಸಭಾಾಂಗರ್ಗಳು, ಮಾರುಕಟೆುಗಳು, ಕಾಲೆೋಜ್ುಗಳು ಮತ್ುು ಧಾಮಿ್ಕರ್ಾಗಿ ಪರಮುಖ ಸಾಳಗಳು ಯೋಜ್ನಾ 
ಸಾಳದಿಾಂದ್ 10 ಕ.ಮಿೋ ರ್ಾುಪಿುರ್ಲಿರಿ್ೆ. ಕಾಖ್ಾ್ನೆರ್ ವಿಸುರಣೆಯಿಾಂದಾಗಿ ರಸೆುಗಳು, ವಿದ್ುುತ್, ನಿೋರಿನ್ ಮ ಲ್ಗಳು 
ಮುಾಂತಾದ್ ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್ ಸೌಲ್ಭುಗಳಲಿಿ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್ಗಳಲಿಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು್
ಕಾಂಡುಬ್ರುತ್ುರ್ೆ. 
 

6.2 ಸಪಷಿ ಲಾಭಗಳು 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ು ನಿಮಾ್ರ್ ಮತ್ುು ಕಾಯಾ್ಚರಣೆರ್ ಹಾಂತ್ದ್ಲಿಿ ಕೌಶಲ್ು ರಹಿತ್, ಅರೆ, ನ್ುರಿತ್ 
ಉದೆ ುೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದೆ ುೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ುು ಸೃಷಿುಸುವ ಸಾಮರ್ಥು್ವನ್ುು ಹೆ ಾಂದಿದೆ. ಪರಸುುತ್ ಉದೆ ುೋಗಿಗಳ 
ಒಟುು ಸಾಂಖ್ೆು 380 ಮತ್ುು ವಿಸುರಣೆರ್ ನ್ಾಂತ್ರ ಇನ್ ು 100 ಜ್ನ್ರನ್ುು ನೆೋಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ.  
ಉದ್ುಮದ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸೌಲ್ಭುಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ು. 

• ರ್ೆೈದ್ುಕೋರ್ ಮತ್ುು ಆರೆ ೋಗು ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಸೌಲ್ಭುಗಳು, 
• ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಲೆೋಜ್ುಗಳಾಂತ್ಹ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಲ್ಭುಗಳು 
• ವಿದ್ುುತ್ ಸರಬ್ರಾಜ್ು, ನಿೋರು ಸರಬ್ರಾಜ್ು,  
• ವಸತಿ ಸೌಲ್ಭುಗಳು, 

ಜ್ನ್ರಲಿ ಿ ಆರ್ಥ್ಕ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಹಳಿಳಗರ ಉನ್ುತಿ ಇರುತ್ುದೆ. ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್ 
ಸೌಲ್ಭುಗಳನ್ುು ಬ್ಲ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದ್ು ಮತ್ುು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದ್ು. 
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6.3 ಆಸಪಷಿ ಲಾಭಗಳು 
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸುತ್ುಲಿನ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ ಒಟಾುರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಅಭಿವೃದಿು ಇರುತ್ುದೆ. ಎರ್ೆನಾಲ್ 
ಉತಾಿದ್ನೆರ್ು ಎರ್ೆನಾಲ್್ನ್ಾಂತ್ಹ ನ್ವಿೋಕರಿಸಬ್ಹುದಾದ್ ಶಕುಯಾಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದ್ ಇಾಂಧನ್ ಮಿಶರರ್ 
ಕಾರ್್ಕರಮವನ್ುು ಬೆಾಂಬ್ಲಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ರಾಷ್ರದ್ ಇಾಂಗಾಲ್ದ್ ಹೆಜೆೆಗುರುತ್ನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ು ಸಹಾರ್ 
ಮಾಡುತ್ುದೆ. 
 
6.4 ಸಾಾಂಸ್ತಾಕ ಪರಿಸರ ಜರ್ಾಬಾದರಿ 
ಮೆII ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಂಪನಿರ್ು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಮತ್ುು ಲೆ ೋಕೆ ೋಪಕಾರಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಉತೆುೋಜಿಸಲ್ು ದೆೋಣಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಮ ಲ್ಕ ಸಿಎರ್ಸಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಳುಳತ್ುದೆ ಮತ್ುು 
ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ುದೆ. 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಒಟುು ಬ್ಾಂಡರ್ಾಳರ್ೆಚು ₹442.9್ ಕೆ ೋಟಿ. ಸಿಇಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಲ್ು 
ಕಾಂಪನಿರ್ು; 

• ಬಾದಾಮಿ, ಮುತ್ುಲ್ಗೆೋರಿ ಮತ್ುು ರ್ರಗೆ ಪಿ ಗಾರಮದ್ಲಿಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲಿ ಿ₹್45 ಲ್ಕ್ಷಗಳು ಮಿೋಸಲಿಡಲ್ು 
ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ.  

• ಮುತ್ುಲ್ಗೆೋರಿ, ಕಬ್ುಲ್ಗೆೋರಿ, ಆಲ್ದ್ಕಟಿು, ರ್ರಗೆ ಪಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಬ್ ದಿಹಾಳ ಗಾರಮಗಳಿಗೆ ಆರ್್ಒ (RO) 
ಕುಡಿರ್ುವ ನಿೋರು ಪೂರೆೈಕೆಗೆ ಯೋಜ್ನೆ ರ ಪಿಸಲಾಲ್ಗುತ್ುದೆ.  

• ಬಾದಾಮಿ, ಮುತ್ುಲ್ಗೆೋರಿ ಮತ್ುು ರ್ರಗೆ ಪಿ ಗಾರಮಗಳಿಗೆ ಸೆ ೋಲಾರ್ ಬ್ಲೋದಿ ದಿೋಪ ಸೌಲ್ಭು ಒದ್ಗಿಸಲ್ು 
ನಿಧಾ್ರಮಾಡಿದೆ 

ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿುರ್ ಪರಿಕಲ್ಿನೆರ್ನ್ುು ನ್ಾಂಬ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರದ್ ಮೆೋಲೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಪರತಿಕ ಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡದೆ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬ್ದ್ುರ್ಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಸರದ್ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ ಪರಸುುತ್ ಸಿಾತಿರ್ನ್ುು ವಿಶೆಿೋಷಿಸಲ್ು ಮ ಲ್ ಪರಿಸರ ಸಮಿೋಕ್ೆರ್ನ್ುು ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ು. 
ಸುತ್ುುವರಿದ್ ಗಾಳಿರ್ ಗುರ್ಮಟು, ಅಾಂತ್ಜ್್ಲ್, ಮರ್ುಿ, ಶಬ್ು, ಜಿೋವರ್ೆೈವಿಧು ಮತ್ುು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಪರಿಸರದ್ 
ಮ ಲ್ ಅಧುರ್ನ್ಗಳು ಯಾವುದೆೋ ನ್ಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಿ ಎಾಂದ್ು ಸ ಚಿಸುತ್ುರ್ೆ. 
ಯೋಜ್ನೆಯಿಾಂದಾಗಬ್ಹುದಾದ್್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು,್ ಯೋಜ್ನೆಯಿಾಂದಾಗುವ್ ಪರಯೋಜ್ನ್ಗಳಾದ್್
ಉದೆ ುೋಗಾವಕಾಶಗಳು್ ಹಾಗು್ ಪರದೆೋಶದ್್ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಈ್ ಎಲಾಿ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು್
ಗಮನಾಹ್ರ್ಾದ್ದ್ುು. ಇದ್ಲ್ಿದೆ, ಪ್ಾರದೆೋಶ್ಕ ಮಟುದ್ಲಿಿ ಆರ್ಥ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 
ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಕ್ತ್ನ್ು್ಆರ್ಥ್ಕ್ಪರಿಸಿಾತಿರ್ನ್ುು್ಸುಧಾರಿಸುವ್ಕಾರ್್ಕರಮಗಳನ್ುು್ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆ್ಮಾಡಲ್ು್ಮತ್ುು್
ಕಾರ್್ಗತ್್ಗೆ ಳಿಸಲ್ು್ಉದ್ುಮವು್ತ್ನ್ು್ಸಾಂಸೆಾರ್ಲಿಿ ಪರಿಸರ್ನಿವ್ಹಣಾ್ಕೆ ೋಶವನ್ುು್ಸಾಾಪಿಸುತ್ುದೆ.್ಪರಿಸರದ್್
ಮೆೋಲೆ್ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯಿಾಂದ್್ಉಾಂಟಾಗುವ್ಪರಿಣಾಮವನ್ುು್ಕಡಿಮೆ್ಮಾಡಲ್ು್ಎಲ್್ಿಆಧುನಿಕ್ತಾಾಂತಿರಕತೆರ್ನ್ುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವತ್ು್ಶರಮಿಸುತ್ುದೆ. 
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ಅಧ್ಾಾಯ 7                                                                                               

ಪರಿಸರ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಯೇಜನ್  
 
ಉದೆುೋಶ್ತ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿ ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿುರ್ನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಪರಿಸರ ನಿವ್ಹಣಾ 
ಯೋಜ್ನೆರ್ (EMP-ಇಎಾಂಪಿ) ಅಗತ್ುವಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯು ಮತ್ುು ನಿರ್ಮಗಳಲಿಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ 
ಮಾನ್ದ್ಾಂಡಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸುವ ನಿರ್ಾಂತ್ರಕ ಅವಶುಕತೆಗಳನ್ುು ಮಾತ್ರವಲ್ಿದೆ ನೆೈಸಗಿ್ಕ ಸಾಂಪನ್ ಮಲ್ಗಳ 
ಬ್ಳಕೆಗೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ್ಾಂತೆ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದ್ನ್ುು ಇ.ಎಾಂ.ಪಿ (EMP) ಉದೆುೋಶ್ಸಿದೆ. 
 
7.1 ಪರಿಸರ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಕ್ೊೇಶ 
ವುವಸೆಾರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ಕಾಕಗಿ EMP ರ್ ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ ಮತ್ುು ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಿವ್ಹಣಾ 
ಕೆ ೋಶವನ್ುು (EMC) ಸಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ಈ ಕೆ ೋಶವು ಘಟಕದ್ ಮುಖುಸಾ, ತಾಾಂತಿರಕ ಮುಖುಸಾ, ಉತಾಿದ್ನಾ 
ಮುಖುಸಾ, EMC ಮುಖುಸಾರನ್ುು ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರುತ್ುದೆ, ಇದ್ರ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ರಸಾರ್ನ್ಶಾಸರಜ್ಞರು, ETP 
ಆಪರೆೋಟರ್್ಗಳು ಮತ್ುು ಪರಿಸರ ಎಾಂಜಿನಿರ್ರ್್ಗಳು ಅವರಿಗೆ EMP ರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ಕಾಕಗಿ 
ಸಿಷ್ುರ್ಾಗಿ ರ್ಾುಖ್ಾುನಿಸಲಾದ್ ಜ್ರ್ಾಬಾುರಿಗಳು ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತಾುರೆ. 
 
7.2 ಪರಿಸರ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಯೇಜನ್ 
i) ನಿಮಾಯಣದ ಹಾಂತ್ 
ಪರಿಸರ ನಿವ್ಹಣಾ ಕರಯಾ ಯೋಜ್ನೆರ್ು ಸಾಧುರ್ಾದ್ಷ್ುು ಮಟಿುಗೆ ಮ ಲ್ ಮಟುದ್ಲಿ ಿ ಮಾಲಿನ್ುವನ್ುು 
ನಿರ್ಾಂತಿರಸುವ ಗುರಿರ್ನ್ುು ಹೆ ಾಂದಿದೆ. EMP ರ್ ಶ್ಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ುು ಷ್ರತ್ುುಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ ಮತ್ುು 
ಅನ್ುಸರಣೆಗೆ ಗುತಿುಗೆದಾರನ್ು ಜ್ರ್ಾಬಾುರನಾಗಿರುತಾುನೆ. 
• ಆವತ್್ಕ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಮತ್ುು ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮಾ್ರ್ ರ್ಾಂತೆ ರೋಪಕರರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಿತ್ ನಿವ್ಹಣೆ.  
• ಉಪಕರರ್ಗಳಲಿ ಿಶುದ್ು ಇಾಂಧನ್ವನ್ುು ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ.  
• ಗಾಳಿಯಿಾಂದ್ ಬ್ರುವ ಧ ಳನ್ುು ತ್ಡೆರ್ಲ್ು ನಿೋರಿನ್ ಸಿಾಂಪಡಣೆರ್ ಬ್ಳಕೆ. 
• ಆವತ್್ಕ ಶಬ್ು ಮಟುದ್ ಮಾಪನ್ ಮತ್ುು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ 
• ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ಉತ್ುುಾಂಗದ್ಲಿರಿುವ ಸಮರ್ದ್ಲಿಿ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ ಗಾಳಿ ಪದ್ದ್ ದಿಕಕನ್ಲಿಿ ನಿಮಾ್ರ್ 

ಕೆಲ್ಸದ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿ ಿಸುತ್ುುವರಿದ್ ಗಾಳಿರ್ ಗುರ್ಮಟುದ್ ಮಾಪನ್/ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆ 
• ತ್ಪ್ಾಸಣೆರ್ ಅವಲೆ ೋಕನ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶ್ೋಲಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರಮಗಳನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ು 

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ಸಾಂಕಲಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಚಚ್ೆ್ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ುದೆ 
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ii) ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣ್ಯ ಹಾಂತ್ 
ಸ ಕುರ್ಾದ್ ಮಾಲಿನ್ು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ುು ಬ್ಳಸಿಕೆ ಾಂಡು ಪರಿಸರ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ ಮೆೋಲಿನ್ ವಿವಿಧ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ತ್ಗಿಾಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆ/ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ನಿಗದಿತ್ ವಿವರಗಳನ್ುು EIA ವರದಿರ್ 
ಅಧಾುರ್ 6 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ ನಿವ್ಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆಗಾಗಿ ಬ್ಜೆಟ ನಿಬ್ಾಂಧನೆಗಳನ್ುು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ಅಡಿರ್ಲಿಿ, ₹ 1498 ಲ್ಕ್ಷಗಳನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
➢ ರ್ಾಯತ ಪರಿಸರ  
ಬಾರ್ಿಗ್ಳು, ಡಿಜಿ ಸೆಟ ಪರಕರಯ, ಕಚ್ಾು ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಸಿದ್ುಪಡಿಸಿದ್ ಉತ್ಿನ್ುಗಳ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು 
ಸಾಗಣೆರ್ು ಮಾಲಿನ್ುಕಾರಕಗಳ ಮುಖು ಮ ಲ್ಗಳಾಗಿರ್ೆ. 
ಉದ್ುಮದ್ಲಿಿ ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆರ್ ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ಕಾಕಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕರಮಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗುವುದ್ು; 

 
• ಬಾರ್ಿರ್್ನಿಾಂದಾಗುವ ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆರ್ನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿರಸಲ್ು, ESP ಅನ್ುು APC ಸಾಧನ್ರ್ಾಗಿ ಮತ್ುು 60 

ಮಿೋ ಎತ್ುರದ್ ಸಾುಕ್ ಅನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪಟಿು 1.3 ರಲಿಿ ತೆ ೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 
• ಫ್ಯುಜಿಟಿವ್ ಧ ಳನ್ುು ತ್ಪಿಿಸಲ್ು APC ಉಪಕರರ್ದ್ಲಿನಿ್ ಬ್ ದಿ ಸಾಂಗರಹ ವುವಸೆಾರ್ನ್ುು 

ವಿನಾುಸಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
• DG ಸೆಟ ಅನ್ುು ಸಾುಯಾಂಡ್-ಬೆೈ ಘಟಕರ್ಾಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
• ಸಾುಕ್ ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಸುತ್ುುವರಿದ್ ಗಾಳಿರ್ ಗುರ್ಮಟುವನ್ುು ನಿರ್ತ್ಕಾಲಿಕರ್ಾಗಿ ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆ 

ಮಾಡಲ್ು ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ವುವಸೆಾರ್ನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ 
• ರ್ಾರ್ು ಮಾಲಿನ್ು ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ ಉಪಕರರ್ಗಳ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ುು ನಿೋರಿನ್ ಗುರ್ಮಟು, ಶಬ್ು ಮಟು ಮತ್ುು 

ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆರ್ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ು NABL ಮಾನ್ುತೆ ಪಡೆದ್ ಲಾುಬ್ಗಳ ಮ ಲ್ಕ 
ನಿರ್ಮಿತ್ ಮೆೋಲಿವಚ್ಾರಣೆ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ುದೆ 

• ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆರ್ನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿರಸಲ್ು, ರ್ಾಹನ್ಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಾಂತೆ ರೋಪಕರರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಿತ್ 
ನಿವ್ಹಣೆರ್ನ್ುು ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ 
 
➢ ನಿೇರಿನ ಪರಿಸರ  
ಕೆಳಗಿನ್ ಕರಮಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗುವುದ್ು; 

• ಸಕಕರ್ ಸಾಾರ್ರದ ಹ್ೊರಹರಿವಿನ ನಿರ್ಯಹಣ್; 
 ನಿೋರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಕರಮಗಳನ್ುು ಪೊರೋತಾೆಹಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ 
 ಪರಕರಯರ್ ತಾುಜ್ು ನಿೋರನ್ುು ಇಟಿಪಿರ್ಲಿಿ ಸಾಂಸಕರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಡಿಸಿುಲ್ರಿ ಪರಕರಯರ್ಲಿಿ 
ಮರುಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 ETP ರ್ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವ್ಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ 
 ETP ಮ ಲ್ಕ ಹರಿದ್ುಹೆ ೋಗುವ ತಾುಜ್ು ನಿೋರಿಗೆ, ಒಳಹರಿವು ಮತ್ುು ಹೆ ರಹರಿವಿನ್ಲಿಿ ಪರತೆುೋಕ ಆನ್್ಲೆೈನ್ 
ಮಾನಿಟರ್್ಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ 

 ಸಾಂಸಕರಿಸಿದ್ ಸಕಕರೆ ಘಟಕದ್ ತಾುಜ್ುವನ್ುು ಕೃಷಿಗೆ ಬ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ು 
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 ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸಿಸುಮ್ಗಳನ್ುು ಎಲಾಿ ಸಮರ್ದ್ಲ್ ಿ ಆಪರೆೋಟಿಾಂಗ್ ಸಿಾತಿರ್ಲಿಿ 
ಇರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು KSPCB ಮತ್ುು CPCB ಸವ್ರ್್ಗೆ ಸಾಂಪಕ್ಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 ಲಾಗ್ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ಹಣೆ ಮತ್ುು ಉನ್ುತ್ ನಿವ್ಹಣೆಯಿಾಂದ್ ವಿಮಶೆ್ 
 
• ಡಿಸ್ತಿಲರಿ ಸಾಾರ್ರದ ಹ್ೊರಹರಿವಿನ ನಿರ್ಯಹಣ್ 

 ಡಿಸಿುಲ್ರಿ ತಾುಜ್ುವನ್ುು ಪರಕರಯ ಕಾಂಡೆನೆೆೋಟ ಟಿರೋಟ್ಮೆಾಂಟ ಪ್ಾಿಾಂಟ್ನ್ಲಿಿ ಸಾಂಸಕರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 
ಶುದ್ು ನಿೋರಿನ್ ಬ್ಳಕೆರ್ನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ು, ಸಾಂಸಕರಿಸಿದ್ ಸೆಿೋನ್ು ಲಿೋರ್ಸ ಮತ್ುು ಕಾಂಡೆನೆೆೋಟ ನಿೋರನ್ುು 
ಮತೆು ಪರಕರಯಗೆ ಮರುಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 ಸೆಿೋನ್ು ರ್ಾಶ್ ಅನ್ುು MEE ನ್ಲಿ ಿಸಾಾಂಧಿರಕರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸಾಾಂಧಿರೋಕರಿಸಿದ್ ಈ ಸೆಿೋನ್ು ರ್ಾಶ್ ಅನ್ುು 
65 TPH incineration ಇನಿೆನಿರೆೋಷ್ನ್ ಬಾರ್ಿಗೆ್ ಇಾಂಧನ್ವನಾುಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ 

 ಡಿಸಿುಲ್ರಿ ಘಟಕವು 'ಶೂನ್ು ದ್ರವ ವಿಸಜ್್ನೆ' (ZLD) ತ್ತ್ವದ್ ಮೆೋಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವುದ್ು 
 ಎಾಂಇಇ (MEE) ಮತ್ುು ಬಾರ್ಿರ್್ಗಳ ನಿರಾಂತ್ರ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವ್ಹಣೆರ್ನ್ುು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ು 

 ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಫ್ಿೋ ಮಿೋಟರ್್ಗಳ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವ್ಹಣೆ 
 CPCB ಮತ್ುು KSPCB ಸವ್ರ್್ಗಳಿಗೆ ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸಿಸುಮ್ಗಳ ಸಾಂಪಕ್ 
 ಎಾಂಇಇ (MEE), ಬಾರ್ಿರ್್ಗಳು, ಮತ್ುು PCTP ರ್ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತೆರ್ ಅಸಮಪ್ಕ ಕಾರ್್ಕಾಕಗಿ 
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರಮಗಳನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಳಳಲಾಗುವುದ್ು 

 ಯಾವುದೆೋ ಸಾಂಸಕರಿಸಿದ್ ಅರ್ಥರ್ಾ ಸಾಂಸಕರಿಸದ್ ತಾುಜ್ುವನ್ುು, ಭ ಮಿರ್ಲಿಿ ಅರ್ಥರ್ಾ ಕಾಖ್ಾ್ನೆರ್ 
ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ರಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ ಿ

 ಆನೆಿೈನ್ ಫ್ಿೋ ಮೆೋಟಗ್ಳ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವ್ಹಣೆ ಖಚಿತ್ ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗುತ್ುದೆ 
 ಸಿಪಿಸಿಬ್ಲ ಮತ್ುು ಕೆಿಚ್ು ಪೊೋಟ್ಲ್ ಗಳಿಗೆ ಆನೆಿೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸಿಸುಮಾಳ ಜೆ ೋಡಣೆ 

 
➢ ಘನ ತಾಾಜಾ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಾಾಜಾ ನಿರ್ಯಹಣ್ 

ಸಕಕರೆ ಸಾಾವರದಿಾಂದ್ ಉತ್ಿತಿುಯಾಗುವ ಎರಡು ಪರಮುಖ ಘನ್ತಾುಜ್ುಗಳೆಾಂದ್ರೆ ಬ್ಗಾಸೆೆ ಮತ್ುು ಪ್ೆರರ್ಸ ಮಡ್. 
ಬ್ಗಾಸೆೆ ಅನ್ುು ಬಾಯಿಲೆೋರ್ ಗಳಲಿನಿ್ ಉಗಿ ಉತಾಿದ್ನೆಗೆ ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇಟಿಪಿ ಕೆಸರಿನಿಾಂದ್ ಇತ್ರ 
ಘನ್ತಾುಜ್ುಗಳು ಬ್ರುತ್ುದೆ. ಪ್ೆರರ್ಸ ಮಡ್, ಇಟಿಪಿ ಕೆಸರು, ಡಿಸಿುಲ್ರಿರ್ ಬ್ ದಿರ್ನ್ುು ಮಿಶರರ್ ಮಾಡಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 
ಕಾಾಂಪೊೋರ್ಸು ಮಾಡಲ್ು ಮತ್ುು ಕೃಷಿಗೆ ಬ್ಳಸಲ್ು ನಿೋಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇಟಿುಗೆ ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ (ಹಾರುಬ್ ದಿ) ಫೆಿೈ ಆಶ್ 
ಅನ್ುು ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ು. ಉದ್ುಮದಿಾಂದ್ ಬ್ರುವ ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ ತಾುಜ್ುವು ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ನಿಾಂದ್ ಬ್ಳಸಿದ್ ತೆೈಲ್ ಮತ್ುು 
ಹತಿು ತಾುಜ್ುರ್ಾಗಿದ್ುು ಇದ್ನ್ುು ಅಧಿಕೃತ್ ಮರುಬ್ಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 
➢ ಭೊ ಪರಿಸರ 

ಕಾಂಪನಿರ್ ಮಾಲಿೋಕತ್ವದ್ ಭ ಮಿರ್ಲಿಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ನ್ುು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಾಂದಾಗಿ 
ಪರದೆೋಶದ್ ಭ ಗೆ ೋಳದ್ ಮೆೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಲೋರುತ್ುದೆ. ನಿಮಾ್ರ್ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಭ ಮಿ ಖ್ಾಲಿ ಭ ಮಿಯಾ ಗಿದ್ುು, 
ಧ ಳು ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆರ್ನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿರಸಲ್ು ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸಾಳದ್ ಸುತ್ುಲ್  ಬಾುರಿಕೆೋಡ್್ಗಳನ್ುು 
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ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಧ ಳನ್ುು ನಿಗರಹಿಸಲ್ು ನಿರ್ಮಿತ್ರ್ಾಗಿ ನಿೋರು ಸಿಾಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ನಿಮಾ್ರ್ಕೆಕ 
ಬೆೋಕಾಗುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆರ್ ರ್ಾಹನ್ಗಳ ಚಲ್ನೆರ್ನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿರಸಲಾಗುವುದ್ು ಮತ್ುು ಈಗಾಗಲೆೋ 
ನಿಮಿ್ತ್ರ್ಾಗಿರುವ ರಸೆುಗಳನೆುೋ ರ್ಾಹನ್ ಸಾಂಚ್ಾರಕೆಕ ಬ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ು. 

➢ ಶಬ್ದ ಪರಿಸರ 
ರ್ಾಹನ್ಗಳು ಮತ್ುು ನಿಮಾ್ರ್ ಉಪಕರರ್ಗಳಾದ್ ಡೆ ೋಜ್ರ್್ಗಳು, ಸಾಕರಪರ್್ಗಳು, ಕಾಾಂಕರೋಟ ಮಿಕೆರ್್ಗಳು, 
ಕೆರೋನ್್ಗಳು, ಪಾಂಪ್್ಗಳು, ಕಾಂಪ್ೆರಸರ್್ಗಳು, ನ್ ುಮಾುಟಿಕ್ ಉಪಕರರ್ಗಳು, ಗರಗಸಗಳು, ರ್ೆೈಬೆರೋಟರ್್ಗಳು 
ಇತಾುದಿಗಳು ನಿಮಾ್ರ್ ಹಾಂತ್ದ್ಲಿಿ ಶಬ್ುದ್ ಪರಮುಖ ಮ ಲ್ಗಳಾಗಿರ್ೆ. ನಿಮಾ್ರ್ ಕಾರ್್ವು ಶಬ್ು ಮಟುವನ್ುು 
ಹೆಚಿುಸಲ್ು ಕಾರರ್ರ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಇದ್ು ಹಗಲಿನ್ ರ್ೆೋಳೆರ್ಲಿಿ ತಾತಾಕಲಿಕರ್ಾಗಿರುತ್ುದೆ, ಆದ್ುರಿಾಂದ್ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ್ 
ಸಮುದಾರ್ದ್ ಮೆೋಲೆ ಯಾವುದೆೋ ಮಹತ್ವದ್ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಲೋರುವುದಿಲ್ಿ. ಬಾರ್ಿರ್್ಗಳು, ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ನಿಾಂದ್ 
ಕಾಯಾ್ಚರಣೆರ್ ಹಾಂತ್ದ್ಲಿಿ ಕೆಲ್ವು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಾಂಟಾಗುತ್ುರ್ೆ. ಶಬಾಬಾ ಮಾಲಿನ್ುವನ್ುು ತ್ಡೆಗಟುಲ್ು, 
ಪರತೆುೋಕ ಕೆ ಠಡಿಗಳಲಿಿ ಬಾಯಿಲೆೋಗ್ಳ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ರ್ಾಹನ್ ಸಾಂಚ್ಾರ 
ನಿರ್ಾಂತ್ರರ್ದ್ಲಿಿದ್ುು ಈಗಿರುವ ಟಾರ್ ರಸೆುಗಳನೆುೋ ಸಾಂಚ್ಾರಕೆಕ ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಜ್ನ್ವಸತಿಗೆ ಧಕೆಕಯಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಗದ್ುಲ್ದ್ ಪರದೆೋಶಗಳ ಬ್ಳಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ 
ಸಿಬ್ುಾಂದಿಗೆ ಇರ್ರ್್ಪಿಗ್್ಗಳು ಮತ್ುು ಇರ್ರ್್ಮಫ್್ಗಳಾಂತ್ಹ ಪಿಪಿಇಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ು, ಅವುಗಳ 
ಬ್ಳಕೆರ್ನ್ುು ಕಟುುನಿಟಾುಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಉದ್ುಮ ಮತ್ುು ಸುತ್ು ಮುತ್ುಲಿನ್ ಗಡಿ ಗೆ ೋಡೆಗಳು 
ಹಾಗು ಹಸಿರು ಪರದೆೋಶವು ಶಬ್ು ನಿಬ್್ಾಂಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್್ ಮಾಡುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಶಬ್ುದ್ ಗುರ್ಮಟು ನಿಗದಿತ್ 
ಮಟುದ್ಲಿಿರುತ್ುದೆ. 
 
 
➢ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರ 

ನಿಮಾ್ರ್ ಹಾಂತ್ದ್ಲಿಿ ಸಾಳಿೋರ್ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಉದೆ ುೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಒದ್ಗುತ್ುದೆ. ಇದ್ಲ್ಿದೆ ಸಾಳಿೋರ್ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಸರ್ಿ 
ರ್ಾಣಿಜ್ು ಸಾಂಸೆಾಗಳು, ಸರ್ಿ ಒಪಿಾಂದ್ಗಳು ಮತ್ುು ನಿಮಾ್ರ್ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ ಇತಾುದಿಗಳಲಿ ಿ
ಉದೆ ುೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲ್ಭಿಸುತ್ುದೆ. ನೆೋರ ಮತ್ುು ಪರೆ ೋಕ್ಷ ಉದೆ ುೋಗಗಳ ಒಟುು ಸಾಂಖ್ೆುರ್ು ಶುಗರ್ & ಕೆ ೋ 
ಜೆನ್್ಗೆ 380 ಮತ್ುು ಡಿಸಿುಲ್ರಿಗೆ 100 ಆಗಿರುತ್ುದೆ. ಕಚ್ಾು ವಸುುಗಳ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ುು ಭದ್ರತಾ 
ವುವಸೆಾರ್ಾಂತ್ಹ ಪರೆ ೋಕ್ಷ ಉದೆ ುೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲ್ಭುವಿದ್ುು, ಸಾಳಿೋರ್ ಮ ಲ್ಸೌಕರ್್ ಸೌಲ್ಭುವನ್ುು 
ಸುಧಾರಿಸಲ್ಿಡುತ್ುದೆ. ದೆೋವಸಾಾನ್, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲ್ಭುಗಳಾಂತ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲ್ಭುಗಳು ಅಭಿವೃದಿು ಹೆ ಾಂದ್ುತ್ುದೆ. 
ಮೆII ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಧುರ್ನ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲಿಿನ್ ಜ್ನ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಸಿಾತಿಗಳ ಮೆೋಲೆ 
ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಭಾವವನ್ುು ಬ್ಲೋರುತ್ುದೆ. 
 

➢ ಗ್ರರೇನ್ಬೇಲ್ಿ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಯೇಜನ್ 
ಒಟುು ಭ ಪರದೆೋಶ 66.5 ಎಕರೆ (26.9 ಹೆ) ಗಳಾಗಿದ್ುು, ಗಿರೋನೆುೋಲ್ು ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಒಟುು 33% (8.88 ಹೆ) 
ಭ ಪರದೆೋಶ ವನ್ುು ಮಿೋಸಲಿಡಲಾಗುವುದ್ು. ಈಗಿನ್ ಕೃಷಿ ಭ ಮಿರ್ಲಿಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿರ್ ಮರಗಳಾದ್ ಆಲ್ದ್ ಮರ, 
ಪಿೋಪಲ್, ತೆೋಗ, ಬೆೋವು, ಗುಲ್ ಮಹರ್, ಮಾವು ಇತಾುದಿಗಳು ಲ್ಭುವಿರ್ೆ. ಪರಸಾುಪಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಯಿಾಂದಾಗಿ 
ಅಸಿಾತ್ವದ್ಲಿರಿುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಈ ಸಸುಗಳು ಆವರರ್ದ್ಲಿಿನ್ ಪ್ಾರಣಿಗಳ 
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ರ್ೆೈವಿಧುತೆರ್ನ್ುು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ್ ಮ ಲ್ರ್ಾಗಿ ಬೆಾಂಬ್ಲಿಸುತ್ುದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕೆರ್ಲಿಿ ಸುತ್ು ಮುತ್ುಲಿರುವ ನಿೋರು 
ಹಾಗು ಮಣಿಿನ್ ಗುರ್ಮಟುವನ್ುು ಗಮನ್ದ್ಲಿಿಟುುಕೆ ಾಂಡು, ಹಸಿರು ವಲ್ರ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿುಗಾಗಿ ಮರಗಳ ಜಾತಿಗಳನ್ುು 
ಆಯಕಮಾಡಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 
  

➢ ಮಳ್ನಿೇರತ ಕ್ೊಯತಲ 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೆ ರ್ುಿ ವುವಸೆಾ ಕಲಿಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ಮಳೆನಿೋರು ಕೆ ರ್ುಿ ಮತ್ುು ಛಾವಣಿರ್ 
ಮೆೋಲಿನ್ ಮಳೆನಿೋರು ಮತ್ುು ಚಾಂಡಮಾರುತ್ದ್ ನಿೋರನ್ುು ಪರತೆುೋಕ ರಚನೆಗಳಲಿ ಿ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾಗುವುದ್ು ಮತ್ುು 
ಒಾಂದ್ು ವಷ್್ದ್ಲಿಿ 28 ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ನಿೋರಿನ್ ಅಗತ್ು ಪೂರೆೈಕೆಯಾಗುತ್ುದೆ. 


