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ಅಧ್ಾಯಯ 1 
ಯೀಜ್ನಾ ವಿವರಣೆ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1 ಮುನ್ುುಡಿ 
ಮೆII ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕ್ಂಪೆನಿಯತ ಕ್ಂಪೆನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಅಡಿ ದಿನಾಂಕ್ 
28.08.2020 ರಂದತ ನೆ ೀಂದಾಯಿತ್ ಗೆ ಂಡಿದತೆ, ಇದರ ನೆ ೀಂದಾಯಿತ್ ಕ್ಚೆೀರಿಯತ ದಾಸೆ ೀಹ ನಿಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ ರಸೆು, 
ಮತದೆೆೀಬಿಹಾಳ ತಾಲ ಕ್ತ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆೆ, ಕ್ನಾಯಟಕ್ದಲೆಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಇವರತ ಪರಸತುತ್ ನ ತ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಘಟಕ್ವನತು 
ಸಾಾಪಿಸತವಾಸಲತವಾಗಿ ಸವೆೀಯ ಸಂಖ್ೆಾ 229/1, 230 ಬಸರಕೆ ೀಡ್ ಗಾರಮ, ಮತದೆೆೀಬಿಹಾಳ ತಾಲ ಕ್ತ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆೆ, 
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ದಲೆಿ ಸಾಳವನತು ಗತರತತಿಸ್ಟ್ರತತಾುರೆ. 
 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನೆಯ ಒಟತಿ ಭ ಪರದೆೀಶವು ಕ್ಂಪನಿಯ ಒಡೆತ್ನದ ಜಮಿೀನತ ಸೆೀರಿ 39.11 ಎಕ್ರೆ ವಿಸ್ಟ್ುಣಯವಿರತತ್ುದೆ. 
ಯೀಜನೆಯ ಅಂದಾಜತ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ು 180 ಕೆ ೀಟಿ ರ . ಹ ಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗತವುದತ. 
 
ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಅಮಿೀನಪಪಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ ಅವರತ ಮೆII ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ & ಅಲೆೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ನ ಕ್ಂಪನಿಯ 
ವಾವಸಾಾಪಕ್ ನಿದೆೀಯಶಕ್ರಾಗಿದಾೆರೆ. 
 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನೆಯ ಉತಾಪದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಯಗಳು ಕೆಳಕ್ಂಡಂತಿವೆ; 
 

ಪಟಿಿ 1: ಪರಸಾುಪಿತ್ ಉದಾಮದ ಸಾಮರ್ಥಾಯ 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ೆಾ 

ಉತ್ಪನುದ ಹೆಸರತ 

ಉತಾಪದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಯ 
ಕ್ಬಿಿನ ರಸವನತು 

ಬಳಸ್ಟ್ 220 ಕೆಎಲ್ ಡಿ 
ಆರ್ ಎಸ್ 
/ಎಥೆನಾಲ್ 

ಧ್ಾನಾಗಲೆನತು 
ಆದರಸ್ಟ್ 120 

ಕೆಎಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ 
/ಎಥೆನಾಲ್ 

1 ಕ್ಬಿಿನ ಅವಶಾಕ್ತೆ, ಟಿಸ್ಟ್ಡಿ 3000 - 
2 ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ, ಕೆಎಲ್ ಡಿ 220 120 
3 ಸಹ ವಿದತಾತ್ ಸಾಾವರ, ಮೆಗಾವಾಾಟ್ 10 4 
4 ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್, ಟಿ ಪಿ ಡಿ 166 90.60 

 
ಪರಸಾುಪಿಸಲಾದ ಚ್ಟತವಟಿಕೆಯತ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿಯ ಘಟಕ್ವು ದಿನಾಂಕ್ 14-09-2006ರ EIA ಅಧಿಸ ಚ್ನೆಯಲೆಿ 
ನಮ ದಿಸ್ಟ್ರತವ ಚ್ಟತವಟಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಖ್ೆಾ 5 (ಜೆ) ಮತ್ತು 5 (ಜಿ), ಅಡಿಯಲೆಿ ವಗಯ-ಎ ಅಡಿಯಲೆಿ ಗತರತತಿಸಲಪಡತತಿುದೆ. 
 
ಇದರ ಅನತಸಾರವಾಗಿ ಉದಾಮವು 20.10.2021 ರಂದತ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣಾ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ (MoEF&CC) ಅಜಿಯಯನತು ಸಲೆಿಸ್ಟ್ ಪರಿಸರ ವಿಮೀಚ್ನೆಗೆ ಅನತಮತಿ ಕೆ ೀರಿರತತ್ುದೆ. ಈ 
ಅಜಿಯಯನತು ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ್, ಪಾರಧಿಕಾರವು 22.10.2021 ರಂದತ ಉಲೆೆೀಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನತು (Terms of Reference) ದಿನಾಂಕ್ 
22.10.2021 ರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ೆಾ IA-J-1101/394/2021—IA-II(I) ದಲೆಿ ನಿೀಡಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಕ್ರಡತ ಪರಿಸರ ಆಘಾತ್ ಅಧ್ಾಯನದ 
ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲೆೆೀಖಿತ್ ನಿಯಮ ಅನತಸಾರವಾಗಿ ಸಾವಯಜನಿಕ್ ಆಲಿಕಾ ಸಭೆ ನಡೆಸತವದತ 
ನಿಯಮವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 
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1.2 ಕಬಿುನ ಹಾಲಿನಿಂದ (Juice) ಎಥೆನಾಲ್ ಉತಾಾದನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪು ವಿವರಣೆ 
1.2.1 ಕಬಿುನಿಂದ ಕಬಿುನ ಹಾಲನತು ಬೆೀಪಾಡಿಸತವ ಕ್ರರಯೆ 
ಕ್ಬತಿ, ಎರ್ಥನಾಲ್ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಬೆೀಕಾಗತವ ಮ ಲ ಕ್ಚಾು ಪದಾರ್ಥಯವಾಗಿದೆ. ಪೂವಯತ್ಯಾರಿ ವಿಭಾಗದಲೆಿ ಕ್ಬಿನತು ಕ್ತ್ುರಿಸ್ಟ್, 
ಕ್ಬಿಿನ ರಸವನತು ಮಿಲ್ ಗಳಲೆಿ ಹಂಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಕ್ಬಿಿನ ರಸವನತು ಬಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೆೈಮ್ ಹಾಗ  ಸಲಫರ್  ಡಯಾಕೆಸೈಡ್ ನಿಂದ 
ಸಂಸಕರಿಸ್ಟ್, ನಂತ್ರ ಕಾೆರಿಫೆೈ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಕಾೆರಿಫೆೈಯರ್ ನಲೆಿನ ಮಡಿಿಯನತು ಬೆೀಪಯಡಿಸ್ಟ್ ರೆ ೀಟರಿ ವಾಾಕ್ ಾಮ್  
ಫಿಲಿರ್ ನಲೆಿ ಶೆ ೀಧಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಫಿಲಿರ್ ಕೆೀಕ್ (ಪೆರಸ್  ಮಡ್ ) ಅನತು ಘನ ತಾಾಜಾದ ರ ಪದಲೆಿ ಸಂಗರಹ ಪರದೆೀಶಕೆಕ 
ಕ್ಳುಹಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಕಾೆರಿಫೆೈಯರ್ ನಿಂದ ಹೆ ರಬಂದ ಸಪಷ್ಿ ರಸವನತು ಬೆೀಪಯಡಿಸಲತಗತತ್ುದೆ, ಕ್ಬಿಿನ ರಸ/ಸ್ಟ್ರಪ್ ಅನತು 
ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ವಿಭಾಗದಲೆಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
 
ಕ್ಬಿಿನ ರಸ ತೆಗೆದ ನಂತ್ರ ಕ್ಬಿಿನ ಸ್ಟ್ಪೆಪಯಿಂದ ಬಾಯೆರ್  ನಲೆಿ ಇಂಧ್ನವಾಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ುಡದ 
ಹಬೆಯಿಂದ ಟಬೆೈಯನ  ಮತಖ್ೆೀನ ವಿದತಾತ್  ಉತಾಪದಿಸಲಾಗತತಿುದೆ.  
 
1.2.2 ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಘಟಕ ದಲೆಿ ಪರಕ್ರರಯೆ 
ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಸಾಾವರದಲೆಿ ಆಲೆ ಕೀಹಾಲ್ ಉತಾಪದನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳು ಐದತ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲವೆ, 
ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ; 
 
1. ನಿೀರನತು ಬೆರೆಸ್ಟ್ ಬೆೀಕಾದ ಹವಕೆಕ ಕ್ಬಿಿನ ರಸವನತು ತಿಳ್ಳಗೆ ಳ್ಳಸಲಾಗತವುದತ 
2. ಕ್ಬಿಿನ ರಸದಲೆಿ ಈಸ್ಿ ಕ್ಣಗಳ ವೃದಿಿಗೆ ಳ್ಳಸತವುದತ 
3. ಫೆಮೆಯಂಟೆೀಶನ – ಕ್ಬಿಿನ ರಸವನತು ದಾರವಣದಲೆಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಆಂಶವನತು ಮಧ್ಾಸರವಾಗಿ ಪರಿವತಿಯಸತವುದತ. 
4. ಡಿಸ್ಟ್ಿಲೆೀಷ್ನ – ಪರಿವತಿಯಸಲಪಟಿ ಫಮೆಯಂಟರ್ ನ ದರವಾವನತು ಭಟಿಿ ಇಳ್ಳಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೆೈಎಡ್ ಸ್ಟ್ಪರಿಟ್ (ಮಧ್ಾಸಾರ) ಉತ್ಪನು 

ಪಡೆಯಲಾಗತವುದತ. 
5. ಮದಾಸಾರವನತು ಮಲಿಕ್ತಾಲರ್ ಸ್ಟ್ೀವ್ ಮತಖ್ೆೀನ ಅದರಲೆಿನ ನಿೀರಿನ ಅಂಶವನತು ತೆಗದತ ಎರ್ಥನಾಲ್ 

ಉತಾಪದಿಸತವುದತ. 
 
1.3 ಧ್ಾನಯವನತು ಉಪಯೀಗಿಸ್ಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಉತಾಾದನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪು ವಿವರಣೆ.  

1.3.1 ಧ್ಾನಯವನತು ಫಮೆಾಂಟೆೀಶನ್ ಪರಕ್ರರಯೆಗೆ ಸ್ಟ್ದಧಪಡಿಸತವ ಕ್ರರಯೆ  

ಧ್ಾನಾವನತು ನಿಗದಿತ್ ಪರಮಾಣಕೆಕ /ಗಾತ್ರಕೆಕ ಗಿರಣಿಮಾಡಿ ಮತಂದಿನ ಪರಕ್ಟರಯಾದ ಧ್ರವಿೀಕ್ರಣ ಕ್ ಳುಸತವಿಕೆಗೆ ಸ್ಟ್ದಿಗೆ ಳ್ಳಸ್ಟ್ 

ಈಸ್ಿ ಅಣತವನತು ಫಿರ ಫಮೆಯಂಟೆೀರಲೆಿ ದರವಿೀಕ್ರಿಸಲಾದ ಧ್ನಾದೆ ಡನೆ ಬೆರೆಸ್ಟ್ ಫಮೆಯಂಟೆೀಶನ ಗೆ ಸ್ಟ್ದೆ ಪಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳುಿವುದತ. 

ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ದೆಪಡಿಸ್ಟ್ದ ಫಿರ ಫಮೆಯಂಟೆೀರ ಇನೆ ಕ್ತಾಲಮನತು ದೆ ಡಿ ಪರಮಾಣದಲೆಿ ಫಮೆಯಂಟೆೀಶನೆೆ ಒಳಸಲಪಡತವುದತ.  

ಧ್ರವಿೀಕ್ರಿಸ್ಟ್ದ ಪೂಣಯಪರಮಾಣದ ಪದಾರ್ಥಯ ವನತು ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಗೆ ಫಮೆಯಂಟೆೀಶನೆೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗತವುದತ.  

 

1.3.2 ಬ್ಟ್ಟಿ ಇಳ್ಳಸತವಿಕೆಯ ಪರಕ್ರರಯೆ  

ಕ್ಬಿಿನ ರಸವನತು ಉಪಯೀಗಿಸ್ಟ್ ಉತಾಪದಿಸಲಾಗತವ ಎರ್ಥನಾಲ್ ಪರಕ್ಟರಯಲೆಿ ನೆ ೀಡಿದಂತ್ಹ ಬಟಿಿ ಇಳ್ಳಸತವುಕೆ ವಿಧ್ಾನವನೆುೀ 

ಧ್ಾನಾ ವನತು ಉಪಯೀಗಿಸ್ಟ್ ಪರಕ್ಟರಯಲೆಿಯ  ಪಾಲಿಸಲಾಗತವುದತ.  
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1.3.3 ಡಿಕಾಣಾುಷನ್ (ತಿಳ್ಳಗೊಳ್ಳಸತವಿಕೆ) ಮತ್ತು ಮರತಬ್ಳ್ಳಕೆಯ ವಿಭಾಗ  

ಡಿಸ್ಟ್ಿಲೆೀಷ್ನ (ಬಟಿಿ) ಘಟಕ್ದಿಂದ ಹೆ ರಬರತವ ತಾಾಜಾ - ಸೆಪೀನಿ ವಾಶ್ ನಲೆಿನ ತೆೀಲತವ ಘಾನಾ ತಾಾಜಾ ವನತು ಬೆೀಪಯಡಿಸ್ಟ್ 

ತಿಳ್ಳಗೆ ಳ್ಳಸಲಾಗತವುದತ. ಬೆೀಪಯಡಿಸ್ಟ್ದ ಘನ ತಾಾಜಾ ದಲೆಿ - ವೆಟ್ ಕೆೀಕ್ ನಲೆಿ ೩೦-೩೨ % ಘನಾಂಶವು ಇದತೆ, ಇದನತು 

"ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ವೆಟ್ ಗೆರೀನ ವಿತ್ ಸೆ ಲತಾಬಲ್ಸ " (ಡಿ ಡಿ ಜಿ ಎಸ್) ಎಂದತ ಕ್ರಿಯಲಪಡತತ್ುದೆ. ಇದನತು ಡೆೈಯರ ಮತಖ್ೆನ ಒಣಗಿಸ್ಟ್, 

ಒಣಗಿದ ಘನ ಪದಾರ್ಥಯ ವನತು ಪಡೆಯಲಾಗತವುದತ. ಇದನತು ಡಿ ಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯಲಪಡತತ್ುದೆ ಹಾಗತ ಇದನತು 

ಜಾನತವಾರಗಳ್ಳಗೆ ಮೆೀವಾಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸಬಹತದತ. ಹೀಗೆ ಉತ್ಪತಿಯಾದ ರೆಕ್ಟಿಫೆೈಎಡ್ ಸ್ಟ್ಪರಿಟ್ ನ ಶೆೀ.95 ಭಾಗ 

ಆಲೆ ಕೀಹಾಲ್ (ಮದಾಸಾರ) ಇದತೆ ಇದರಿಂದ ಎರ್ಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿಯಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

 

1.4 ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್ ಉತ್ಾತಿ ಹಾಗತ ಚೆೀತ್ರಿಕೆ  
ಹತದತಗತವಿಕೆಯ ಸಂದಭಯ ದಲೆಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್ ಉತ್ಪತಿ ಯಾಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ದಿನಂಪರತಿ ೧೬೭ ಟನ ನಷ್ತಿ 
ಉತ್ಪತಿಯಾಗಲಿದತೆ. ಇದನತು ನಿೀರಿನಲೆಿ ಕ್ರಗಿಸ್ಟ್ (scrubber) ವಾಣಿಜಾ ಉಪಯೀಗಕೆಕ ಪರತೆೀಕ್ ಘಟಕ್ ದಲೆಿ ದರವಿೀಕ್ೃತ್ 

ಗೆ ಳ್ಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
 

1.5 ಸಂಪನೂೂಲಗಳ ಅವಶಯಕತೆ 
1.5.1 ನಿೀರಿನ ಅವಶಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ 
ಉದಾಮಕೆಕ ಒಟತಿ 948 ಕೆಎಲ್ ಡಿ ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕೆುಯಿರತವುದತ, ಇದನತು ಕ್ೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಪೂರೆೈಸಲಾಗತವುದತ. ನದಿಯ 
ನಿೀರನತು ಉಪಯೀಗಿಸತವುದಕೆಕ ಉದಾಮವು ರಾಜಾ ಸಕಾಯರದಿಂದ ಅನತಮತಿ ಕೆ ೀರಿದೆ. 
 
1.6 ರ್ಾಯತಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು 
ವಾಯತಮಾಲಿನಾ ಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಪಟಿಿ 2 ರಲೆಿವೆ; 
 

ಪಟಿಿ 2: ವಾಯತಮಾಲಿನಾ ಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು; 

ಸಾಿಾಕ್ 
ವಾಯತಮಾಲಿನಾದ 

ಮ ಲ 
ಇಂಧ್ನ ಎಪಿಸ್ಟ್ ವಾವಸೆಾ ಚಿಮಣಿ ಎತ್ುರ (ಮಿೀ) 

ಧ್ ಳ್ಳನ 
ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಬಾಯೆರ್ ವಿವರಗಳು 
1 60 ಟಿಪಿಹೆಚ್ ಬಾಗಾಸೆ  ಇ ಎಸ್ ಪಿ 48 ಮಿೀ ಚಿಮಣಿ 150 mg/Nm3 
2 30 ಟಿಪಿಹೆಚ್ ಬಾಗಾಸೆ /ಭತ್ುದ ಹೆ ಟತಿ ಇ ಎಸ್ ಪಿ 
ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ವಿವರಗಳು  
2 650 ಕೆವಿಎ ಡಿೀಸಲ್ - ಶಬೆ ನಿಯಂತಿರತ್ 

ಆವರಣದಲೆಿ ಸಾಾಪಿಸ್ಟ್ 
- 8 ಮಿೀ ಚಿಮಣಿ 

 

 
1.7 ಉದೊಯೀಗಾವಕಾಶ 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಒಟತಿ 210 ಜನರಿಗೆ ಉದೆ ಾೀಗ ದೆ ರೆಯತತ್ುವೆ.  
 
1.8.  ಯೀಜ್ನೆಯ ವಯಚ್ಚ 
ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮ ಲ ಬಂಡವಾಳವು 180 ಕೆ ೀಟಿ ರ . ಗಳು 
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ಅಧ್ಾಯಯ 2 
ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 ಅಧ್ಯಯನ ಪರದೆೀಶ 
ಪರಿಸರ ಆಘಾತ್ ಅಧ್ಯಯನಕಾಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಂದ್ 10 ಕ್ರ.ಮೀ ತ್ರರಜ್ಯ ಪರದೆೀಶವನತು MoEF & CC ಹೆೊರಡಿಸಿದ್ ಉಲೆಿೀಖ್ದ್ 
ನಿಯಮಗಳ (ToR) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರತತತದೆ. ಈ ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶ ದಲೆಿನ ಪರಿವೆೀಷ್ಿಕ್ ವಾಯತ ಗತಣಮಟಿ, ನಿೀರತ 
(ಅಂತ್ರ ಜಲ ಹಾಗತ ಮೆೀಲಪದರ). ಶಬೆ, ಪರಿಸರ ಹಾಗತ ಜೆೈವಿಕ್ ವೆೈವಿಧ್ಾತೆಯ, ಭ  ಪರದೆೀಶದ ಬಳಕೆಗಳ ವಿವರಗಳ 
ಅಧ್ಾಯನ ವನತು ೨೦೨೧ ನೆೀ ಅಕೆ ಿೀಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲೆಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
 
2.2 ಹರ್ಾಮಾನ 
ಸದರಿ ಪರದೆೀಶದ ಹವಾಮಾನವನತು ಅರೆ ಶತಷ್ಕ ಎಂದತ ಕ್ರೆಯಬಹತದತ. ವಷ್ಯದಲೆಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲೆಿನ 29.7o C ನಿಂದ 
39.5oC ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ನಿಷ್ಠ 15.4o C ನಿಂದ 24.2o C ವರೆಗೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಬೆೀಸ್ಟ್ಗೆ ಸಮಯದಲೆಿ ದೆೈನಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ 
ತಾಪಮಾನವು 38o C ವರೆಗೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಜಿಲೆೆಯ ವಾರ್ಷಯಕ್ ಮಳ  ೆ591 ಮಿ.ಮಿೀ. 
 
2.3 ಪರಿಸರ ಸ್ಟ್ಾತಿ ಅಧ್ಯಯಯ - ಬೆೀಸ್ ಲೆೈನ್ ಮಾಪನ  
ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದಲೆಿನ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟಿ, ನಿೀರಿನ ಗತಣಮಟಿ, ಮಣಿಣನ ಗತಣಮಟಿ, ಶಬೆದ ಮಟಿ, ಸಂಚಾರ ಸಾಂದರತೆ 
ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥಯಕ್ ಪರಿಸ್ಟ್ಾತಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ದಂತೆ ಅಕೆ ಿೀಬರ, ನವೆಂಬರ ಮತ್ತು 
ಡಿಸೆಂಬರ 2021 ರಿಂದ ಮ ರತ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪರಿವೆೀಷ್ಿಕ್ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟಿ, ನಿೀರತ, ಮಣತಣ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೀವಿಶಾಸರ 
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥಯಕ್ ಸನಿುವೆೀಶಗಳ ಮ ಲ ಪರಿಸರ ಸ್ಟ್ಾತಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯ ಅಧ್ಾಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಾಯನ 
ಪರದೆೀಶವು ಕ್ೃರ್ಷ ಮತ್ತು ಗಾರಮಿೀಣ ಮಿಶರ ಭ -ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಯನತು ಹೆ ಂದಿದೆ. 
 
2.3.1 ಭೂ ಪರಿಸರದ ಬ್ಳಕೆಯ ವಿವರ     
ಭ  ಪರದೆೀಶವು ಸಮತದರ ಮಟಿದಿಂದ ೫೪೫ ಮಿೀ ಎತ್ುರದಲೆಿದೆ. ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದ, ಭ ಮಿಯ ಮೆೀಲೆೈಯ ಭೌತಿಕ್ 
ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಧ್ಾಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಾಯನದಲೆಿ ಸಸಾವಗಯದ ನಿೀರಿನ, ಮಣಿಣನ ಮತ್ತು ಭ ಮಿಯ ಇತ್ರ ಭೌತಿಕ್ 
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಮಾನವ ಚ್ಟತವಟಿಕೆಗಚ್ಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಸೆರೆಹಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಬಹತತೆೀಕ್ 
ವಾವಸಾಯದಿಂದ ಕೆ ಡಿದೆ. 
 
2.3.2 ಭೂಮಿಯ ಬ್ಳಕೆ 
ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಪರಮತಖ ಆರತ ವಿಭಿನು ಭ  ಬಳಕೆ / ಲಾಾಂಡ್ ಕ್ವರ್ ಗಳನತು ಗತರತತಿಸ್ಟ್ ಅದಕೆಕ ಅನತಗತಣವಾಗಿ 
ವಗಿೀಯಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೀಜನಾ ಸಾಳದ ಸತತ್ು 10 ಕ್ಟ.ಮಿೀ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಭ  ಬಳಕೆ / ಲಾಾಂಡ್ ಕ್ವರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆು 
ವಗಿೀಯಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ; 
 

ಪಟಿಿ 3: ಯೀಜನಾ ಸಾಳದ ಸತತ್ು 10 ಕ್ಟ.ಮಿೀ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಭ  ಬಳಕೆ / ಲಾಾಂಡ್ ಕ್ವರ್ ತ್ರಗತಿಗಳು. 
ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ೆಯ 

ಭ  ಬಳಕೆ / ಲಾಾಂಡ್ ಕ್ವರ್ ವಗಿೀಯಕ್ರಣ 
ಪರದೆೀಶಗಳು 

ಪರದೆೀಶ, ಹೆ (ha) ಶೆೀ (%) 

1 ಅರಣಾ ಪರದೆೀಶದ ಹೆ ರಗಿನ ಮರಗಳನತು 
ಹೆ ಂದಿದ ಪರದೆೀಶ 

404.24 1.29 

2 ವಾವಸಾಯ / ಕ್ೃರ್ಷ ತೆ ೀಟ 19150.11 61.19 
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3 ತೆರೆದ / ಬರಡತ / ಕ್ೃರ್ಷ ಪರದೆೀಶ 11078.33 35.40 
4 ನಿಮಾಯಣವಾಗಿರತವ ಪರದೆೀಶ 384.44 1.23 
5 ನಿೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ವಾದ ಪರದೆೀಶ 280.19 0.90 

 
2.3.3 ರ್ಾಯತ ಪರಿಸರ 
ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದ ಸತತ್ುಲಿನ ವಾಯತ ಗತಣಮಟಿವನತು 8 ವಿವಿಧ್ ಸಾಳಗಳಲೆಿ ಪರಿವೆೀಷ್ಿಕ್ ಗತಣಮಟಿಗಳನತು 
ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನಾಕಾರಕ್ಗಳಾದ ಪಿಎಂ 10 (PM10), ಪಿಎಂ 2.5 (PM2.5), ಸಲಫರ್ ಡೆೈ ಆಕೆಸೈಡ್ (SO2), ಒಕ್ಟಸಡೆಸ್ ಆ 
ನೆೈಟೆ ರೀಜನ (NOx) ಮತ್ತು ಕಾಬಯನ ಮನೆ  ಆಕೆಸೈಡ್ (CO) ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪನ ಮಾಡಿರತವ ಪರಿಣಾಮ 
ಮತ್ತು ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ನಿಯಮದಡಿಯ 1986 ಮಾನಕ್ದನಿಯ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಗಾರಮಿೀಣ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಳಗೆ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟ್ರತವ ಗತಣಮಟಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನತುಈ ಕೆಳಗೆ ನಮ ದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೆ ಂದಿಗೆ ಮಾಪನದ 
ವಿಶೆೆೀಷ್ಣೆಯನತು ನೆ ೀಡಿದಾಗ ಪರಿವೆೀಷ್ಿಕ್ ವಾಯತವಿನ ಗತಣಮಟಿವು ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟ್ರತವ ಮಿತಿಯಲೆಿರತವುದತ ಕ್ಂಡತ ಬಂದಿದೆ. 

ಪಟಿಿ 4.0: ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದ ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟಿ 

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ೆಾ 

ಮಾಲಿನಾಕಾರಕ್ಗಳು ಅಳತೆ 
ಮಾಪನ 
ಶೆರೀಣಿ 

ಕ್ರಿಷ್ಿ - ಗರಿಷ್ಿ 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ನಿಯಮದಡಿ 
ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸ್ಟ್ರತವ ಪರಿವೆೀರ್ಷಠಕ್ ಗಾಳ್ಳಯಲೆಿ 
ಇರಬೆೀಕಾದ ಮಾಲಿನಾಕಾರಕ್ಗಳ ಮಿತಿ 

1 PM10 µg/m3 32.47 – 81.35 100 
2 PM2.5 µg/m3 16.22 – 40.21 60 
3 SO2 µg/m3 4.17 – 4.86 80 
4 NOX µg/m3 9.15 – 9.8 80 
4 CO mg/m3 1.08 – 1.65 4 

 
2.3.4 ಶಬ್ದ ಪರಿಸರ 
ಎಂಟತ ವಿವಿಧ್ ಸಾಳಗಳಲೆಿ ಶಬೆ ಮಟಿವನತು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲತ ಮತ್ತು ರಾತಿರಯ ಸಮಯದಲೆಿ ಕ್ಂಡತ ಬರತವ 
ಶಬೆಮಟಿಗಳ ವಾಾಪಿುಯನತು ಕೆಳಗೆ ಪಟಿಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
 

ಪಟಿಿ 5.0 ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದ ಶಬೆ ಮಟಿ 

ಸಾಳ  

ಶಬೆ ಮಟಿ, ಡಿಬಿ (ಎ) (dB (A) Leq) 
ಬೆಳ್ಳಗೆೆ 6 ರಿಂದ ರಾತಿರ 10 
ರಾತಿರ 10 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 6   

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 1986 ರ 
ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಮಿತಿಗಳು, 

ಡಿಬಿ (ಎ) (dB (A) Leq) 
ಟಿೀಕೆಗಳು 

ಯೀಜನಾ ಸಾಳ 50.3, ಹಗಲತ ಸಮಯ 
42.3, ರಾತಿರ ಸಮಯ  

75 - ಹಗಲತ ಸಮಯ 
70 ರಾತಿರ ಸಮಯ  

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮಿತಿಗಳು  

ಇತ್ರ ಸಾಳ  47.6 ರಿಂದ 55.9, ಹಗಲತ ಸಮಯ 
40.3 ರಿಂದ 46.2, ರಾತಿರ ಸಮಯ  

55 – ಹಗಲತ ಸಮಯ 
45 – ರಾತಿರ ಸಮಯ  

ವಸತಿ ಮಿತಿಗಳು  

 
ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲೆಿ 2000 ಇಸವಿಯಲೆಿ ಹೆ ರಡಿಸ್ಟ್ರತವ ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಪರಕಾರ ಮಾಪನ ಮಾಡಿರತವ 
ಎಲಾೆ ಸಾಳಗಳಲೆಿನ ಶಬೆ ಮಟಿಗಳು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಳಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟ್ರತವ ಗತಣಮಟಿಗಳ 
ಮಿತಿಯಳಗಿರತತ್ುದೆ.      
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2.3.5 ನಿೀರಿನ ಪರಿಸರ 
ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದ ಜನರತ ಗೃಹಬಳಕೆ ಉದೆೆೀಶಕಾಕಗಿ ಮತ್ತು ನಿೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಂತ್ಜಯಲವನತು ಅವಲಂಬಿಸ್ಟ್ದಾೆರೆ. ಈ   
ಪರದೆೀಶದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲೆಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನದಿ ನಿೀರತ ಸಹ ಕ್ ಡ ಪೂರೆೈಕೆಯಾಗತತಿುದೆ. ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನಾ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ನಾಲತಕ 
ಕ್ೃರ್ಷ ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ್ಳವೆ. ಈ ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಆಳವು ಭ  ಮಟಿ ದಿಂದ 60 ರಿಂದ 70 ಮಿೀ 
ವರೆಗೆ ಇರತತ್ುದೆ. 
 
ಈ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಅಸ್ಟ್ುತ್ಿದಲೆಿರತವ ನಿೀರಿನ ಗತಣಮಟಿವನತು ವಿಶೆೆೀರ್ಷಸಲತ ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದಿಂದ ಎಂಟತ ಅಂತ್ಜಯಲ 
ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ೃಷ್ಣ ನದಿಯ ನಿೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನತು ಸಂಗರಹಸ್ಟ್ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ಮಾಪನದ ವರದಿಯಂತೆ ಕೆಳಕ್ಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕ್ಂಡತ ಬಂದಿದೆ   
 
1) ಐಎಸ್: 10500-2012ರ ಪರಕಾರ ಪಯಾಯಯ ಮ ಲದ ಅನತಪಸ್ಟ್ಾತಿಯಲೆಿ ವಿಶೆೆೀರ್ಷಸಲಾದ ಅಂತ್ಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳ ಎಲಾೆ 
ನಿಯತಾಂಕ್ಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಅನತಮತಿಸತವ ಮಿತಿಯಲೆಿದತೆ ಬೆೀರೆಯ ಮ ಲಗಳು ಇಲೆದ ಸಮಯದಲೆಿ ಈ ಅಂತ್ಜಯಲವನತು 
ಪೂರೆೈಸ ಬಹತದಾಗಿದೆ.  
 
2) ಕೆೀಂದರ ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳ್ಳಯತ ಗೆ ತ್ತುಪಡಿಸ್ಟ್ದ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಬಳಕೆಯಂದಿಗೆ ವಿಶೆೆೀರ್ಷಸಲಾದ ಮೆೀಲೆೈ ನಿೀರಿನ 
ಮಾದರಿಗಳ ತ್ತಲನಾತ್ಮಕ್ ವಿಶೆೆೀಷ್ಣೆಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೀಲೆ, ಎಲಾೆ ಮ ರತ ಕೆರೆಗಳ ನಿೀರನತು “ವಗಯ C” ಅಡಿಯಲೆಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರತವುದತ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ “ಕೆರೆಯ ನಿೀರನತು ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ್ ಸಂಸಕರಣೆಯಂದಿಗೆ ಕ್ತಡಿಯತವ 
ನಿೀರಿನ ಮ ಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹತದತ”. 

 
2.3.6 ಮಣಿ್ಣನ ಗತಣಮಟಿ 
ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶದ ಎಂಟತ ವಿವಿಧ್ ಸಾಳಗಳ್ಳಂದ ಮಣಿಣನ ಮಾದರಿಗಳನತು ಸಂಗರಹಸ್ಟ್ ವಿಶೆೆೀರ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿಣನ ಬಣಣವು 
ಪರಮತಖವಾಗಿ ಕ್ಪುಪ, ಮರಳು ಮಿಶ್ರನ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರತ್ ಮಣಾಣಗಿದೆ.   
 
ವಿಶೆೆೀಷ್ಣಾತ್ಮಕ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶವನತು ಕೆಳಗೆ ಪರಸತುತ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: 

➢ ಮಣಿಣನ ಮಾದರಿಗಳ ಪಿಹೆಚ್ 7.25 ರಿಂದ 8.8 ರವರೆಗೆ ಇರತತ್ುದೆ, ಇದತ ಸಿಲಪ ಮಧ್ಾಮಕ್ಷಾರಿೀಯ (Alkaline) 
ವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 

➢ ಸಾರಜ್ನಕ್ದ್ ಅಂಶವು ಹೆಕೆಟೀರಿಗೆ 216.8 ರಿಂದ್ 273.98 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಇರುತತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಣನ ಗತಣ ಉತ್ುಮ 
ವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 

➢ ರಂಜಕ್ ಅಂಶವು ಹೆಕೆಿೀರಿಗೆ 82.9 ರಿಂದ 98.1 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಇರುತತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದರತೆ ಸಾಕ್ಷ್ುಟಇದೆ 
➢ ಪೊಟ್ಾಯಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ಹೆಕೆಟೀರಿಗೆ 49.25 ರಿಂದ 93.11 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಇರುತತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದರತೆ ಸಿಲಪ 

ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ 
➢ ಕ್ಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯತ (conducvity) 0.351 ರಿಂದ್ 0.905 µS/cm, ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ. ಇದತ ಇಲೆಿನ ಮಣಿಣನಲೆಿ ಲವಂಶವು 

ಬಹತತೆೀಕ್ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿದೆ ಶೆರೀಣಿಯಲೆಿದೆ. 
 
ಕ್ೃರ್ಷಗೆ ಮಣತಣ ಸ ಕ್ುವಾಗಿದೆ. 
 
 



ಮೆII ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ 

7 
 

2.3.7 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅಥಾಶಾಸರ 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನೆಯತ ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದಲೆಿನ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥಯಕ್ ಸ್ಟ್ಾತಿಗಳ ಮೆೀಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರತತ್ುದೆ, ಅಂದರೆ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ೃರ್ಷ ಪರದೆೀಶ ಮತ್ತು ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯ 
ಅಭಿವೃದಿಿ, ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟಿಣಗಳು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಸೃರ್ಷಿಗೆ ಬದಿವಾಗಿದೆ. 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನೆಯತ ಪರದೆೀಶದ ಕ್ೃರ್ಷ ಉತ್ಪನುಗಳ ಮೆೀಲೆ ಆಧ್ಾರಿತ್ವಾಗಿರತವುದರಿಂದ ಸಾಳ್ಳೀಯರ ಆರ್ಥಯಕ್ಕ್ತೆಯತ ಕ್ೃರ್ಷ 
ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದೆ.  
 
ಮೆII ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಗೆ ಸಾವಯಜನಿಕ್ರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪರತಿಕ್ಟರಯ್ದ ಇದೆ. ಇದರ 
ನಡತವಿನ ಅನತಪಾತ್ವು ಸತಮಾರತ 2: 1 ರರ್ಷಿದೆ. ಇದರರ್ಥಯ ಪರಯೀಜನಗಳು ನಷ್ಿಕ್ಟಕಂತ್ ಎರಡತ ಪಟತಿ ಹೆಚ್ತು. ನಷ್ಿವು 
ಮಾಲಿನಾಕಾರಕ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹತದತ, ಇದನತು ವಿವಿಧ್ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಮ ಲಕ್ ನಿಯಂತಿರಸಬಹತದತ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ್ ದತಬಯಲತೆ ಸ ಚ್ಾಂಕ್ವು ತ್ತಂಬಾ ಕ್ಡಿಮೆ ಪರತಿಕ್ಟರಯಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಾತಿಸಾಾಪಕ್ತ್ಿದ ಮಟಿವು 
ಉತೆುೀಜಿತ್ವಾಗಿದೆ. 
 
2.3.8 ಜಿೀವಿಶಾಸರ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ರ್ೆೈವಿಧ್ಯತೆ 
ಅಧ್ಾಯನದ ಪರದೆೀಶವು ಪರಧ್ಾನವಾಗಿ ಕ್ೃರ್ಷಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಭ ಮಿಯಲೆಿ ಹತಲತೆ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನತು ಹೆ ಂದಿದೆ. 
ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದ ಸಸಾವಗಯ ಮತ್ತು ಪಾರಣಿಗಳು ಈ ಉದಾಮದ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯಿಂದ ಪರಭಾವಿತ್ವಾಗತವುದಿಲೆ. 
 
ಉದಾಮಯ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯ ಮಧ್ಾಮ ಪರಮಾಣವು ವಾಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಎಲಾೆ ಮಾಲಿನಾ ತ್ಗಿೆಸತವ ಕ್ರಮಗಳನತು 
ಉದಾಮವು ಅಳವಡಿಸತವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೆೀಲಿನ ಪರಭಾವವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲೆಿರತತ್ುದೆ. ಉದಾಮದ ಮಾಲಿೀಕ್ತ್ಿವು 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಸಾಳ್ಳೀಯ ಜನರೆ ಂದಿಗೆ ಪೂವಯಭಾವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಸತವ ಮ ಲಕ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಟ್ಾತಿಗಳನತು 
ನಿಯಂತ್ರಣದಲೆಿಡಲತ ಪೂರಕೆವಾಗಿದೆ. 
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ಅಧ್ಾಯಯ 3 
ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 ನಿೀರಿನ ಅವಶಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ 
ಉದಾಮದ ಒಟತಿ ಶತದಿ ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕ್ತೆ 950 ಕೆ ಎಲ್ ಡಿ ಆಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನದಿ ಅರ್ಥವಾ ಹತಿುರದ ಬಸರಕೆ ೀಡ 
ಕೆರೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ. 
 
ಸಕ್ಕರೆ ಘಟಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಪರಕ್ಟರಯ್ದಯಿಂದ ಸಂಸಕರಿಸ್ಟ್ದ ನಿೀರನತು ಕ್ ಲಿಂಗ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಂಗ್ ನಂತ್ಹ ಪರಕ್ಟರಯ್ದಗೆ 
ಮರತಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಶತದಿ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗತತ್ುದೆ. ಒಟತಿ ಶತದಿ ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕ್ತೆ 950 ಕೆ 
ಎಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಪರಕ್ಟರಯ್ದಯಲೆಿ ಮರತಬಳಕೆಯ ಸಂಸಕರಿಸ್ಟ್ದ ತಾಾಜಾ ನಿೀರತ 2550 ಕೆ ಎಲ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಘಟಕ್ವು 
ಶ ನಾ ದರವ ಹೆ ರಸತಸತವಿಕೆ (Zero Liquid Discharge) ವಾವಸೆಾಯ ತ್ತ್ಿದ ಮೆೀಲೆ ಕಾಯಯನಿವಯಹಸತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಶತದಿಿ 
ಕ್ರಿಸ್ಟ್ದ ನಿೀರನತು ಪರಿಸರಕೆಕ ವಿಸಜಿಯಸತವುದಿಲೆ. 
 
3.2 ತಾಯಜ್ಯ ನಿೀರತ ಉತಾಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆ 
ಸಕ್ಕರೆ ಘಟಕ್ದ ಪರಕ್ಟರಯ್ದಯಲೆಿ ಉತಾಪದನೆ ಆಗತವ ಕ್ಂಡೆನೆಸೀಟ್ ಅದನತು ಸಂಸಕರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಕ್ ಲಿಂಗ್ ಟವನಯಲಿೆ 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉದೆೆೀಶಕಾಕಗಿ ಮರತಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಮರತಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಂಡೆನೆಸೀಟ್ ನಿೀರಿನ ಪರಮಾಣವು 
1227 KLD ಆಗಿದೆ. 

 
ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಪರಕ್ಟರಯ್ದ ಇಂದ ಉತ್ಪತಿ ಯಾದ ಸೆಪೀನಿ ವಾಶ (spent wash) ಅನತು ಮಲಿಿಪಲ್ ಇವಾಪೊೀಟಾಯಸ್ಯ (MEE) ನಲೆಿ 
ಸಾಂದಿರೀಕ್ರಿಸಲಾಗತವುದತ. ಸಾಂದಿರೀಕ್ೃತ್ ಸೆಪೀನಿ ವಾಶಅನತು ಡೆೈಯರ್ ಮತಖ್ೆನ ಒಣಗಿಸ್ಟ್, (ಪೊಟಾಾಶ್) ಗೆ ಬಿರವನಾುಗಿ 
ತ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ಲಾಗತವುದತ. 
 
ಇತ್ರೆ ದರವ ತಾಜಾವನತು ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ದಲೆಿ ಸಂಸಕರಿಸ್ಟ್, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರಕ್ಟರಯ್ದಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ ಲಿಂಗ್ ಟವನಯಲೆಿ ಮರತಬಳಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗತವುದತ. ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಪರಕ್ಟರಯ್ದ ಇಂದ 1320 ಕೆ ಲ್ ಡಿ ಸೆಪೀನಿ ವಾಶ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಕ್ಲತರ್ಷತ್ ನಿೀರತ 1520 ಕೆ ಲ್ ಡಿ 
ಗಳಾಗಿ ಇರತತ್ದೆ. 
 
ಅದೆೀ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಘಟಕ್ದಲೆಿ ಧ್ಾನಾ ಗಳನತ ಕ್ಚಾು ವಸತುವಾಗಿ ಬಳಸ್ಟ್ದಾಗ ಉತ್ಪತಿಯಾದ ಸೆಪೀನಿ ವಾಶ ಅನತು 
ಸಾಂದಿರೀಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಡಿಡಿಜಿಸ್ (DDGS) ಆಗಿ ಪರಿವತಿಯಸಲಾಗತವುದತ. 64 TPD ನಷ್ತಿ DDGS ಉತ್ಪತಿುಯಾಗತವುದತ. ಇದನತು 
ಜಾನತವಾರತಗಳ್ಳಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸಲಪಡಿಸಲಾಗತವುದತ. ಇತ್ರೆ ಕ್ಲತರ್ಷತ್ ನಿೀರತ ದಿನಂಪರತಿ 875 ಕ್ಟಲೆ ೀ ಲಿೀಟರ್ 
ಆಗಿದತೆ ಇದನತು ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ದಲೆಿ ಸಂಸಕರಿಸ್ಟ್, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರಕ್ಟರಯ್ದಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರ್ಥಲಿೀಕ್ರಣಕೆಕ ಟವನಯಲಿೆ ಮರತಬಳಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗತವುದತ. 
 
ಸತಮಾರತ 10 ಕೆ ಲ್ ಡಿ ಅಷ್ತಿ ಉತ್ಪತಿು ಯಾದ ಗೃಹ ಬಳ್ಳಕೆಯ ತಾಾಜ ನಿೀರನತು ಸೆಪೀಟಿಕ್ ಟಾಾಂಕ್ ಅಲೆಿ ಸಂಸಕರಿಲಾಗತವುದತ. 

 
3.3 ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣೆ ರ್ೆಚ್ಚ 
ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ು ರ . 2230 ಲಕ್ಷಗಳು. ಮತ್ತು ಮರತಕ್ಳ್ಳಸತವ ವೆಚ್ು 244 ಲಕ್ಷಗಳು. 
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ಅಧ್ಾಯಯ 4 
ಪರಿಸರ ಮಾಪನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಕಾಯಾಕರಮ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1 ಪರಿಸರ ಕೊೀಶ 
ಪರಿಸರ ಉಸತುವಾರಿ ಕಾಯಯ ಗಳ ಅನತಷ್ಾಠನ ಮತ್ತು ಮೆೀಲಿಿಚಾರಣೆ ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾಕೆ ೀಶವನತು (ಇಎಂಸ್ಟ್) 
ಸಾಾಪಿಸಲಾಗತವುದತ. 
 
4.2 ಪರಿಸರ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ರ್ೆೀಳಾಪಟ್ಟಿ 
ಸತತ್ತುವರಿದ ಪರಿವೆೀಷ್ಿಕ್ ಗಾಳ್ಳ, ಶಬೆ, ಅಂತ್ಜಯಲ, ಮೆೀಲೆೈ ನಿೀರತ ಮತ್ತು ತಾಾಜಾ ನಿೀರನತು ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಪನ 
ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಎಲಾೆ ಪರಿಸರ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೆೀಲಿಿಚಾರಣೆಯನತು ನಿಯಂತ್ರಕ್ ಏಜೆನಿಸಗಳು, MoEF / CPCB / SPCB 
ನಿೀಡತವ ಅನತಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಪಿಪಗೆಗಳ ಪರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ವಾವಸೆಾಯಲೆಿ ನಿರಂತ್ರ ಮಾಲಿನಾ ಕಾರಕ್ ಗಳ 
ಮಾಪನ ಉಪಕ್ರಣ ಗಳನ ು ಅಳವಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ 
 
ಪರಿಸರ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೆೀಲಿಿಚಾರಣೆಯ ಆಯ – ವಾಯಕೆಕ ಪರತಿ ವಷ್ಯ 35.5 ಲಕ್ಷ ರ  ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನತು ನಿಗದಿ 
ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಅಧ್ಾಯಯ 5 
ಹೆಚ್ತಚವರಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1 ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೊೀಚ್ನೆ 
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಾ ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳ್ಳಯ (KSPCB) ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೆII ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡ್ 
ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ಸಾವಯಜನಿಕ್ ಸಮಾಲೆ ೀಚ್ನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡತವಳ್ಳಯನತು ಪರಿಸರ ಆಘತ್ 
ಅಧ್ಾಯನದ ವರದಿಯಲೆಿ ಸೆೀರಿಸಲಾಗತವುದತ. ಹಾಗತ ಈ ಸಮಯದಲೆಿ ಬರಬಹತದಾದಂತ್ ಸಲಹೆ ಸ ಚ್ನೆಗಳ್ಳಗೆ ಕ್ರಮ 
ಜರತಗಿಸತವ ಬಗೆೆಯ  ವರದಿಯಲೆಿ ಸೆೀರಿಸಲಾಗತವುದತ. 
 
5.2 ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯಮಾಪನ 
ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿಯಲೆಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಂಗರಹಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗತವ ಅಪಾಯಗಳನತು ಮೌಲಾಮಾಪನ ಮಾಡಲತ ವಿವರವಾದ 
ಅಧ್ಾಯನವನತು ಕೆೈಗೆ ಳಿಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೀ 
ಅಪಾಯಗಳ ತ್ಡೆಗಟತಿವಿಕೆ/ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಮತನೆುಚ್ುರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನತು EIA ವರದಿಯಲೆಿ ನಮ ದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಮ ಡಿ ಬಂದಿರತವ ಸಲಹೆಗಳನತು ಉದೆಿಮೆಯತ ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ ಆಘತ್ವನತು ನಿಯಂತಿರಸಲತ ಉದೆಿಮೆಯತ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿತ್ುದೆ.   
 
ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಘಟಕ್ದಲೆಿ ಎರ್ಥನಾಲ್ ಸಂಗರಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹತದಾದ ಅಪಾಯಗಳಿನತು ತಿಳ್ಳಯಲತ ಅಪಾಯದ 
ಮೌಲಾಮಾಪನವನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನತಸಾರವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ತಿೀವರತೆಯತ ಶೆೀಖರಣಾ ಪರದೆೀಶದಿಂದ 13 ರಿಂದ 
17 ಮಿೀ ತಾರಾಜ ದ ಒಳಗೆ ಕಾಖ್ಾಯನೆಯಳಗೆ ಇರತತ್ುದೆ. 
 
ಎರ್ಥನಾಲ್ ಶೆೀಖರಣೆಗಾಗಿ ಪೆಟೆ ರೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೆ ಫೀಟಕ್ಗಳು ಭದರತಾ ಸಂಸೆಾ (PESO) 
ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳು/ನಿಯಮಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. PESO ನಿಂದ ಅನತಮೀದನೆಯನತು ಸಹ 
ತೆಗೆದತಕೆ ಳಿಲಾಗತತ್ುದೆ. 
 
5.3 ಕಾರ್ಾಾನೆಯಲೆಿ ತ್ತತ್ತಾ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆ 
ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಭಯಗಳಲೆಿ ತೆಗೆದತಕೆ ಳಿಬೆೀಕಾದ ಕ್ರಮವನತು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸತವ ಆನ-ಸೆೈಟ್ ತ್ತತ್ತಯ ನಿವಯಹಣಾ 
ಯೀಜನೆ (Onsite Emergency Plan) ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅಲೆದೆ, ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಭಯಗಳಲೆಿ ತ್ಿರಿತ್ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷಿತ್ 
ಪರತಿಕ್ಟರಯ್ದಯನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳಿಲತ ಸತರಕ್ಷತಾ ಅಣಕ್ತ ಪರದಶಯನಗಳನತು (mock drills) ಆಗಿಂದಾೆಗೆೆ ನಡೆಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
 
5.4 ಉದೊಯೀಗಿಕ ಆರೊೀಗಯ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷತೆ 
ಎಲಾೆ ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳ್ಳಗೆ ವಾರ್ಷಯಕ್ ಆರೆ ೀಗಾ ತ್ಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಪರತಿಯಬಿ ಕಾಮಿಯಕ್ನನತು ಉದೆ ಾೀಗ 
ತ್ರಬೆೀತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಾಯಕ್ಟುಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳನತು (ಪಿಪಿಇ) ನಿೀಡಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಪಿಪಿಇಗಳ ಬಳಕೆಯನತು ಪರಿಸರ ಆರೆ ೀಗಾ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷಣ (ಇಎಚ್ ಎಸ್) ತ್ಂಡವು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸತತ್ುದೆ.  
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ಅಧ್ಾಯಯ 6 
ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರಯೀಜ್ನಗಳು 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ಒಂದತ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಬರತವ ಯಾವುದೆೀ ಯೀಜನೆಯತ ಭೌತಿಕ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯ, ನತರಿತ್ 
ಮತ್ತು ಕೌಶಲಾರಹತ್ರಿಗೆ ಉದೆ ಾೀಗದ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳನತು ತ್ರತತ್ುದೆ. 
 
6.1 ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಾದಲೆಿನ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳು 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯ ಅಭಿವೃದಿಿಗಳು ಗಾರಮಗಳ ಮತ್ತು ಉದಾಮಕೆಕ ರಸೆು ಸಂಪಕ್ಯ, ಹಸ್ಟ್ರತ 
ಹೆ ದಿಕೆ ಹೆಚ್ುಳ, ಜೆ ತೆಗೆ ಕ್ತಡಿಯತವ ನಿೀರಿನ ಹಾಗತ ನೆೈಮಯಲಾದ ಸೌಲಭಾಗಳು ಹಾಗತ ಇತ್ರ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳು 
ಕ್ಂಡತಬರತತ್ುವೆ. 
 
6.2 ಸಾಷಿರ್ಾದ ಲಾಭಗಳು 
ಪರಸಾುವಿತ್ ಯೀಜನೆಯತ ನಿಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲೆಿ ಕೌಶಲಾರಹತ್, ಅರೆ ಕೌಶಲಾರಹತ್, ನತರಿತ್ 
ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳ್ಳಗೆ ಉದೆ ಾೀಗಾವಕಾಶಗಳನತು ಸೃರ್ಷಿಸತವ ಸಾಮರ್ಥಾಯವನತು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಉದಾಮದ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಸೌಲಭಾಗಳನತು ಒದಗಿಸಲಾಗತವುದತ: 

● ನಿಯಮಿತ್ ಆರೆ ೀಗಾ ತ್ಪಾಸಣೆ, ಮೆಡ್-ಕೆೆೈಮ್. 
● ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭಾಗಳು 
● ವಸತಿ ಸೌಲಭಾಗಳು 
● ಜನರ ಆರ್ಥಯಕ್ ಪರಿಸ್ಟ್ಾಯತ ಸತಧ್ಾರಿಸತವುದರಿಂದ ಜನರ ಜಿೀವನದಲೆಿ ಸತಧ್ಾರಣೆ ಕಾಣಬಹತದತ. 
● ಈ ಪರದೆೀಶದ ಸೌಲಭಾ ಗಳು ಬಲಗೆ ಂಡತ ಸತಧ್ಾರಿಸಲಾಗತವುದತ 

 
6.3 ಆಸಾಷಿ ಪರಯೀಜ್ನ 
ಯೀಜನೆಯ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಒಟಾಿರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆರ್ಥಯಕ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಸಾಾವರ ಪರಸಾುವಿತ್ 
ವಿಸುರಣೆಯತ ಎರ್ಥನಾಲ್ ನಂತ್ಹ ನವಿೀಕ್ರಿಸಬಹತದಾದ ಇಂಧ್ನ ಶಕ್ಟುಯಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಇಂಧ್ನ ಮಿಶರಣ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಬೆಂಬಲಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ರದ ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜೆೆಗತರತತ್ನತು (Carbon footprint) ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ುದೆ. 
 
6.4 ಸಾಂಸ್ಟ್ಾಕ ಪರಿಸರ ಜ್ರ್ಾಬಾದರಿ (CER) 
ಮೆII ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸೃತಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೆ ೀಕೆ ೀಪಕಾರಿ 
ಚ್ಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಸಾಂಸ್ಟ್ಾತ್ ಪರಿಸರ ಜವಾಬಾೆರಿ ಸ್ಟ್ಇಆರ್ (CER) ಚ್ಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಕೆೈಗೆ ಳುಿತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಅನತಷ್ಾಠನಗೆ ಳ್ಳಸತತ್ುದೆ. ಪರಸತುತ್ ಯೀಜನೆಯತ ಸ್ಟ್ಇಆರ್ (CER) ಅನತಷ್ಾಠನ ಗೆ ಳ್ಳಸಲತ 2.7 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ 
ಅನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

• ಬಸರಕೆ ೀಡತ, ಗತಡದಿನಿು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ದಾೆಪುರ ಪಿ ತಾಳ್ಳಕೆ ೀಟಿ ಗಾರಮದಲೆಿ ಶೆೈಷ್ಣಿಕ್ ಚ್ಟತವಟಿಕೆಗಳನತು 
ವೃದಿಿಗೆ ಳ್ಳಸಲತ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನತು ಹಮಿಮಕೆ ಳಿಲಾಗತವುದತ. 

• ಗೆ ೀನಾಳ ಗಾರಮ, ರ ಡಗಿ ಗಾರಮ, ಸ್ಟ್ದಾೆಪುರ ಪಿ.ತಾಳ್ಳಕೆ ೀಟಿ ಗಾರಮ, ಜೆಟಿಗಿ ಗಾರಮ ಮತ್ತು ಗಾರಮಗಳ್ಳಗೆ RO 
ಕ್ತಡಿಯತವ ನಿೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡಲತ ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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• ಕೆ ಪಪ ಗಾರಮ, ಬಸರಕೆ ೀಡ ಗಾರಮ ಮತ್ತು ಗತಂಡಕ್ಜಯಗಿಗೆ ಸೆ ೀಲಾರ್ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ ಸೌಲಭಾ ಮಾಡಲತ 
ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೆII. ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ಸತಸ್ಟ್ಾರ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯನತು ನಂಬತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಪರಿಸರದ ಮೆೀಲೆ ಯಾವುದೆೀ ಪರತಿಕ್ ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಳಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡದೆ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಗಳ್ಳಗೆ ಬದಿವಾಗಿದೆ. 
 
ಪರಿಸರದ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪರಸತುತ್ ಸ್ಟ್ಾತಿಯನತು ವಿಶೆೆೀರ್ಷಸಲತ ಮ ಲ ಪರಿಸರ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯನತು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸತತ್ತುವರಿದ 
ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟಿ, ಅಂತ್ಜಯಲ, ಮಣತಣ, ಶಬೆ, ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥಯಕ್ ಪರಿಸರದ ಮ ಲ ಅಧ್ಾಯನಗಳು 
ಯಾವುದೆೀ ಪರತಿಕ್ ಲ ಪರಿಣಾಮವಿಲೆ ಎಂದತ ಸ ಚಿಸತತ್ುವೆ. 
 
ಯೀಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹತದಾದ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಯೀಜನೆಯಿಂದಾಗತವ ಪರಯೀಜನಗಳಾದ 
ಉದೆ ಾೀಗಾವಕಾಶಗಳು ಹಾಗತ ಪರದೆೀಶದ ಆರ್ಥಯಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಪರದೆೀಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಭಿವೃಧಿಯತ 
ಗಮನಾಹಯವಾದದತೆ. 
 
ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ತ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ಟ್ಾತಿಯನತು ಸತಧ್ಾರಿಸತವ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳನತು ಮೆೀಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು 
ಕಾಯಯಗತ್ಗೆ ಳ್ಳಸಲತ ಉದಾಮವು ತ್ನು ಸಂಸೆಾಯಲೆಿ ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕೆ ೀಶವನತು ಸಾಾಪಿಸತತ್ುದೆ. ಪರಿಸರದ ಮೆೀಲೆ 
ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗತವ ಪರಿಣಾಮವನತು ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ ಎಲಾೆ ಆಧ್ತನಿಕ್ ತಾಂತಿರಕ್ತೆಯನತು ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ 
ಕೆ ಳುಿ ವತ್ು ಶರಮಿಸತತ್ುದೆ. 
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ಅಧ್ಾಯಯ 7 
ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ಉದೆೆೀಶ್ತ್ ಯೀಜನೆಯ ಪರದೆೀಶದಲೆಿ ಸತಸ್ಟ್ಾರ ಅಭಿವೃದಿಿಯನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳಿಲತ ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೀಜನೆ (EMP) 
ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲೆಿ ಸ ಚಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಪೂರೆೈಸಲತ ನಿಯಂತ್ರಕ್ 
ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳನತು ಮಾತ್ರವಲೆದೆ ನೆೈಸಗಿಯಕ್ ಸಂಪನ ಮಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳಿಲತ EMP ಗತರಿಯನತು ಹೆ ಂದಿದೆ. 
 
7.0 ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾಕೊೀಶ 
ಪರಿಸರ ಉಸತುವಾರಿ ಕಾಯಯ ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನತಷ್ಾಠನ ಮತ್ತು ಮೆೀಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲತ ಪರಿಸರ 
ನಿವಯಹಣಾಕೆ ೀಶವನತು (ಇಎಂಸ್ಟ್) ಸಾಾಪಿಸಲಾಗತವುದತ. ಇದತ ಘಟಕ್ದ ಮತಖಾಸಾ, ತಾಂತಿರಕ್ ಮತಖಾಸಾ, ಉತಾಪದನಾ 
ಮತಖಾಸಾ, ಪರಿಸರ ಮತಖಾಸಾರನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿರತತ್ುದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲೆಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸರಜ್ಞರತ, ಇಟಿಪಿ ನಿವಾಯಹಕ್ರತ ಮತ್ತು 
ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಜವಾಬಾೆರಿಗಳನತು ನಿವಯಹಸತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ವಾವಸೆಾ ಯನತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನತಷ್ಾಠನಕಾಕಗಿ ಈ ಇ ಎಂ ಪಿ ಪಟಿ ಭದರವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 
 
7.1 ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆ 
7.1.1 ನಿಮಾಾಣ ಹಂತ್ದಲೆಿ 
ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕ್ಟರಯಾ ಯೀಜನೆಯತ ಮ ಲ ಮಟಿದಲೆಿ ಮಾಲಿನಾವನತು ಸಾಧ್ಾವಾದಷ್ತಿ ಮಟಿಿಗೆ ನಿಯಂತಿರಸತವ 
ಗತರಿಯನತು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇಎಂಪಿಯ ಶ್ಫಾರಸತಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಅನತಷ್ಾಠನ ಮತ್ತು ಅನತಸರಣೆಗೆ ಗತತಿುಗೆದಾರನತ 
ಜವಾಬಾೆರನಾಗಿರತತಾುನೆ. ಅವೆಂದರೆ; 
 
• ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆಗಾಗಿ ಆವತ್ಯಕ್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಾಯಣ ಯಂತೆ ರೀಪಕ್ರಣಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಯಹಣೆ. 
• ಶತದಿ ಇಂಧ್ನವನತು ಉಪಕ್ರಣಗಳಲೆಿ ಬಳಸತವುದತ. 
• ನಿೀರಿನ ಸ್ಟ್ಂಪಡಿಕೆಯಿಂದ ಧ್ ಳನತು ನಿಯಂತಿರಸತವುದತ 
• ಶಬೆ ಮಟಿದ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ 
• ಗರಿಷ್ಠ ಚ್ಟತವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲೆಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳ್ಳ ಪಢದ ದಿಕ್ಟಕನಲೆಿ ನಿಮಾಯಣ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲೆಿ 

ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟಿದ ಮಾಪನ. 
• ಮಾಸ್ಟ್ಕ್ ಪರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನತು ಕ್ಂಟಾರಕ್ಿರ್ ಅವರೆ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ಟ್ ಪರಿಸರದ ಮೆೀಲಿನ ಆಘತ್ ವಿಷ್ಯಗಳ 

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾವಸೆಾಗಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಹಾಗತ ಚ್ಚೆಯ ನಡೆಸಲಾಗತವುದತ   
 
7.1.2 ಕಾರ್ಾಾಚ್ರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲೆಿ 
ಸ ಕ್ುವಾದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ನಗಳನತು ಬಳಸ್ಟ್ಕೆ ಂಡತ ವಿವಿಧ್ ಪರಿಸರ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೆೀಲಿನ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನತು ತ್ಗಿೆಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ನಿಗದಿತ್ ವಿವರಗಳನತು ಮೆೀಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತವುದತ ಇಐಎ ವರದಿಯ 6 ನೆೀ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲೆಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೀಜನೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗತವುದತ. 
 
7.1.2.1 ರ್ಾಯತ ಪರಿಸರ 
ಮಾಲಿನಾಕಾರಕ್ಗಳ ಮ ಲವು ಮತಖಾವಾಗಿ ಬಾಯೆಗಯಳು, ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಪರಕ್ಟರಯ್ದ, ಕ್ಚಾು ವಸತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ದಿಪಡಿಸ್ಟ್ದ 
ಉತ್ಪನುಗಳ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ. 
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ಉದಾಮದಲೆಿ ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಕಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನತು ಅಳವಡಿಸಲಾಗತವುದತ 
• ವಾಯತಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನತು ಕೆ ೀಷ್ಿಕ್ 2 ರಲೆಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 
• ಎಪಿಸ್ಟ್ ಉಪಕ್ರಣಗಳಲೆಿನ ಬ ದಿ ಸಂಗರಹ ವಾವಸೆಾಯನತು ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಧ್ ಳನತು ನಿಯಂತಿರಸಲತ 

ವಿನಾಾಸಗೆ ಳ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 
• ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಅನತು 8 ಮಿೀ ಚಿಮಣಿ ಎತ್ುರ ಮತ್ತು ಅಕೌಸ್ಟ್ಿಕ್ ಆವರಣಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗತವುದತ. ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ 

ಅನತು ತ್ತತ್ತಯಸಮಯದಲೆಿ ಬಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
• ವಾಯತ ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಕ್ರಣೆಗಳ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆಯನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳಿಲತ ನಿರಂತ್ರ 

ಮಾಪನವನತು (ಆನ ಲೆೈನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಸಿಮ್) ಅಳವಡಿಸಲಾಗತವುದತ. ಇದಲೆದೆ ಚಿಮಣಿಯಿಂದ 
ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತತ್ತುವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗತಣಮಟಿವನತು ಮಾಸ್ಟ್ಕ್ವಾಗಿ ಮಾಪನನಡೆಸಲಾಗತವುದತ. 

• ಕ್ಬಿಿನ ಸ್ಟ್ಪೆಪಯನತು ಸಾಗಿಸತವ (ಕ್ನೆಿೀಯರ್ ) ಗಳನತು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಧ್ ಳು ಬಿೀಳದಂತೆ ಮತಚ್ತುವುದತ. 
• ಆನ ಲೆೈನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವಾವಸೆಾಯನತು ಸರಬರಾಜತದಾರರತ ನಿೀಡಿದ ವೆೀಳಾಪಟಿಿಯ ಪರಕಾರ ಮಾಪನಾಂಕ್ 

(Validute) ನಿಣಯಯಿಸಬೆೀಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿರಂತ್ರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯಲೆಿರಬೆೀಕ್ತ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ ಪಿಸ್ಟ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಪಿಸ್ಟ್ಬಿ 
ಪೊೀಟಯಲ್ ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಜೆ ೀಡಿಸ್ಟ್ರಬೆೀಕ್ತ. 

• ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆಯನತು ನಿಯಂತಿರಸತವ ಸಲತವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತೆ ರೀಪಕ್ರಣಗಳ ನಿಯಮಿತ್ 
ನಿವಯಹಣೆ. 
 

7.1.2.2 ನಿೀರಿನ ಪರಿಸರ 
ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನತು ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳಿಲತ ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ; 
a. ಕ್ಬಿನತು ಅರೆಯತವ ಘಟಕ್ದ ಮಾಾನೆೀಜೆಮಂಟ್; 

• ನಿೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳನತು ಪೊರೀತಾಸಹಸಲಾಗತತ್ುದೆ 
• ಪರಕ್ಟರಯ್ದಯ ತಾಾಜಾನಿೀರನತು ETP ಯಲೆಿ ಸಂಸಕರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದನತು ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಪರಕ್ಟರಯ್ದಯಲೆಿ ಮರತಬಳಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 
• ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕೆಕ ಬರತವ ಹಾಗತ ಕ್ಲತರ್ಷತ್ ನಿೀರಿನ ಪರಮಾಣವನತು ಅಳೆಯಲತ ಹರಿವಿನ ಮಿೀಟರ್ ಗಳನತು 
ಅಳವಡಿಲಾಗತತ್ುದೆ. 
• ಸಂಸಕರಣ ಘಟದ ನಿರಂತ್ರ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳಿಲತ ನಿರಂತ್ರ ಮಾಪನ. 

• ನಿೀರಿನ ಗತಣಮಟಿವನತು ನಿರಂತ್ರ ಮಾಪನ ಮಾಡತವ ಉಪಕ್ರಣವನತು ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ ರಾಜಾ ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಮಂಡಳ್ಳ ಹಾಗತ ಕೆೀಂದರ ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳ್ಳಯ ಪೊೀಟಯಲ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಪಕ್ಯ ಗೆ ಳ್ಳಸತವುದತ. 

• ಲಾಗ್ ಪುಸುಕ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ನಿವಯಹಣೆಯಿಂದ ವಿಮಶೆಯ 
 

b. ಡಿಸ್ಟ್ಿಲೆರಿ ಪಾೆಂಟ್ ಎಫೆ್ಲಯ್ದಂಟ್ ಮಾಾನೆೀಜೆಮಂಟ್; 
• ಸೆಪೀನಿ ವಾಶ್ಅನತು ಎಂಇಇ ನಲೆಿ ಸಾಂಧಿರಕ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಸಾಂಧಿರಕ್ರಿಸ್ಟ್ದ ಸೆಪೀನಿ ವಾಶ್ಅನತು. ಸಾಂದಿರೀಕ್ೃತ್ 

ಸೆಪೀನಿ ವಾಶಅನತು ಡೆೈಯರ್ ಮತಖ್ೆನ ಒಣಗಿಸ್ಟ್, (ಪೊಟಾಾಶ್) ಗೆ ಬಿರವನಾುಗಿ ತ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ಲಾಗತವುದತ. 
• ಸೆಪೀನಿ ಲಿೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಇಇ ಕ್ಂಡೆನೆಸೀಟ್ ಅನತು ಇತ್ರ ಕ್ಲತರ್ಷತ್ ನಿೀರಿನೆ ಂದಿಗೆ ಕ್ಂಡೆನೆಸೀಟ್ ಪಾಲಿಶ್ಂಗ್ 

ಘಟಕ್ದಲೆಿ ಸಂಸಕರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಶತದಿ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಯನತು ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ ಮರತಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
• ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿ ಜಿೀರೆ ೀ ಲಿಕ್ಟಿಡ್ ಡಿಸಾುರ್ಜಯ' ತ್ತ್ಿದ ಮೆೀಲೆ ಕಾಯಯನಿವಯಹಸತತ್ುದೆ 
• ಎಂಇಇ ನಿರಂತ್ರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ. 
• ಸ್ಟ್ಪಿಯತ ನಿರಂತ್ರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ 
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• ಆನ ಲೆೈನ ಫ್ೆೀ ಮಿೀಟರ್ ಗಳ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ ಖಚಿತ್ ಪಡಿಸ್ಟ್ಕೆ ಳಿಲಾಗತತ್ುದೆ.  
• ಸ್ಟ್ಪಿಸ್ಟ್ಬಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಟ್ಪಸ್ಟ್ಬಿ ಪೊೀಟಯಲ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಆನ ಲೆೈನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಸಿಮ್ ಗಳ ಜೆ ೀಡಣೆ  

 
7.1.2.3 ಘನತಾಯಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಾಯಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ 
ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಾವರದಿಂದ ಉತ್ಪತಿುಯಾಗತವ ಎರಡತ ಪರಮತಖ ಘನತಾಾಜಾವೆಂದರೆ ಬಾಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಪೆರಸ್ ಮಡ್. ಬಾಗಾಸ್ ಅನತು 
ಬಾಯೆಗಯಳಲೆಿನ ಉಗಿ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇತ್ರ ಘನತಾಾಜಾವು ಇಟಿಪಿಯ ಸೆಡೆ್. 
 
ಪೆರಸ್ ಮಡ್, ಇಟಿಪಿ ಸೆಡೆನತು ಡಿಸ್ಟ್ಿಲರಿಯ ಬ ದಿಯಲೆಿ, ಬೆರೆಸ್ಟ್ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮಿಶರಗೆ ಬಿರ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆಕಾಕಗಿ ನಿೀಡಲಾಗತವುದತ. 
ಫೆೆೈ ಬ ದಿ ಇಟಿಿಗೆ ತ್ಯಾರಕ್ರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗತವುದತ. 
 
ಡಿಜಿ ಸೆಟಿುಂದ ಬಳಸ್ಟ್ದ ತೆೈಲ ಮತ್ತು ಹತಿು ಬಟೆಿ (ಕೆೈ ಒರೆಸತವ ಬಟೆಿ) ತಾಾಜಾವು ಉದಾಮದಿಂದ ಬರತವ ಅಪಾಯಕಾರಿ 
ತಾಾಜಾವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಮರತಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗತತಿುದೆ. 
 
7.1.2.4 ಭೂ ಪರಿಸರ 
ಕ್ಂಪನಿಯ ಮಾಲಿೀಕ್ತ್ಿದ ಭ ಮಿಯಲೆಿ ಯೀಜನೆಯನತು ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಚ್ಟತವಟಿಕೆಗಳ್ಳಂದಾಗಿ ಪರದೆೀಶದ 
ಭ ಗೆ ೀಳದ ಮೆೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತತ್ುದೆ. ಖ್ಾಲಿ ಭ ಮಿಯಲೆಿ ನಿಮಾಯಣವನತು ಯೀಜಿಸ್ಟ್ರತವ ಭ ಮಿ. ಧ್ ಳು 
ಹೆ ರಸ ಸತವಿಕೆಯನತು ನಿಯಂತಿರಸಲತ ಯೀಜನೆಯ ಸಾಳದ ಸತತ್ುಲ  ಬಾಾರಿಕೆೀಡ್ ಗಳನತು ಒದಗಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಧ್ ಳನತು ನಿಗರಹಸಲತ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ನಿೀರತ ಚಿಮತಕ್ಟಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ನಿಮಾಯಣ ವಾಹನಗಳ ಚ್ಲನೆಯತ ಈಗಾಗಲೆೀ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆ ಂದಿದ ರಸೆುಗಳಲೆಿದೆ. 
 
7.1.2.5 ಶಬ್ದ ಪರಿಸರ 
ನಿಮಾಯಣ ಹಂತ್ದಲೆಿ ಶಬೆದ ಪರಮತಖ ಮ ಲಗಳು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಾಯಣ ಸಾಧ್ನಗಳಾದ ಡೆ ೀಜರ್ ಗಳು, 
ಸಾಕಾಪರ್ ಗಳು, ಕಾಂಕ್ಟರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸಗಯಳು, ಕೆರೀನ ಗಳು, ಪಂಪ್ ಗಳು, ಸಂಕೆ ೀಚ್ಕ್ಗಳು, ನ ಾಮಾಾಟಿಕ್ ಉಪಕ್ರಣಗಳು, 
ಗರಗಸಗಳು, ವೆೈಬೆರೀಟರ್ ಗಳು. 
 
ನಿಮಾಯಣದ ಸಮಯದಲೆಿ ಶಬೆ ಮಟಿದಲೆಿನ ಹೆಚ್ುಳವು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆ ನಡೆಸತವ ಹಗಲಿನ ವೆೀಳೆಯಲೆಿ 
ಇದತ ತಾತಾಕಲಿಕ್ವಾಗಿರತತ್ುದೆ ಆದೆರಿಂದ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಸಮತದಾಯದ ಮೆೀಲೆ ಯಾವುದೆೀ ಮಹತ್ಿದ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರತವುದಿಲೆ. 
 
ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಟಾರ್ ರಸೆುಯಲೆಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೆ ರಗೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ 
ವಸಾಹತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತವುದಿಲೆ. 
 
ಗದೆಲದ ಪರದೆೀಶಗಳ ಬಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡತವ ಸ್ಟ್ಬಿಂದಿಗೆ ಇಯರ್ ಪೆಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಮಫ ಗಳಂತ್ಹ ಪಿಪಿಇಗಳನತು 
ಒದಗಿಸಲಾಗತವುದತ, ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯನತು ಕ್ಟತಿನಿಟಾಿಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಳ್ಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಉದಾಮ ಮತ್ತು ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಗಡಿ 
ಗೆ ೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸ್ಟ್ರತ ಪರದೆೀಶವು ಶಬೆ ನಿಬಯಂಧಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯ ಮಾಡತವುದರಿಂದ ಶಬೆವು ಮಟಿ ನಿಗಧಿತ್ 
ಮಟಿದ ಳಾಗಿರತತ್ುದೆ  
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7.1.2.6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸರ 
ನೆೀರ ಮತ್ತು ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಉದೆ ಾೀಗಗಳ ಒಟತಿ ಸಂಖ್ೆಾ 210. ಕ್ಚಾು ವಸತುಗಳ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರತ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭದರತಾ 
ವಾವಸೆಾಯಂತ್ಹ ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಉದೆ ಾೀಗಾವಕಾಶಗಳು. ಆ ಮ ಲಕ್ ಸಾಳ್ಳೀಯ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯ ಸೌಲಭಾವನತು 
ಸತಧ್ಾರಿಸಲಾಗತವುದತ. ದೆೀವಸಾಾನ, ಸಾಳ್ಳೀಯರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸೌಲಭಾಗಳಂತ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೌಲಭಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ. 
 
ಮೆII ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ & ಅಲೆೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಧ್ಾಯನ ಪರದೆೀಶದಲೆಿನ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥಯಕ್ ಸ್ಟ್ಾತಿಗಳ 
ಮೆೀಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತತ್ುದೆ. 
 
7.2 ಗಿರೀನ್ ಬೆಲ್ಿ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜ್ನೆ 
ಒಟತಿ ಭ ಪರದೆೀಶ 39.11 ಎಕ್ರೆ (15.82 ಹೆಕೆಿೀರ್), ಹಸ್ಟ್ರತ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ ಒಟತಿ ಭ ಪರದೆೀಶದ 33.23 % ಅಂದರೆ, 
13 ಎಕ್ರೆಗಳನತು ಮಿೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಟ್ುತ್ಿದಲೆಿರತವ ಕ್ೃರ್ಷ ಭ ಮಿಯಲೆಿ ತೆೀಗ, ಬೆೀವು, ಮಾವು ಮತಂತಾದ ವಿವಿಧ್ ಪರಬೆೀದದ 
ಮರಗಳು ಇವೆ. ಉದೆೆೀಶ್ತ್ ಯೀಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಟ್ುತ್ಿದಲೆಿರತವ ಮರಗಳ್ಳಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಹಾನಿಯಾಗತವುದಿಲೆ. ಈ ಸಸಾಗಳು 
ಆವರಣದಲೆಿನ ಪಾರಣಿಗಳ ವೆೈವಿಧ್ಾತೆಯನತು ಅವುಗಳ್ಳಗೆ ಆಹಾರದ ಮ ಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸತತ್ುವೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯಲೆಿ ಮತ್ತು 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿರತವ ಮಣತಣ ಮತ್ತು ನಿೀರಿನ ಗತಣಮಟಿವನತು ಗಮನದಲೆಿಟತಿಕೆ ಂಡತ ಮತ್ತು ಹಸ್ಟ್ರತ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ 
ಭ ಮಿ, ಮರಗಳ ಜಾತಿಗಳನತು ಆಯ್ದಕಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೆಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 
 
7.3 ಮಳೆನಿೀರತ ಕೊಯತೆ 
ಯೀಜನೆಯಲೆಿ ಮಳೆನಿೀರನತು ಕೆ ಯತೆ ಅಳವಡಿಸಲತ ಉದೆೆೀಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆನಿೀರತ ಕೆ ಯತೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಯ ಮೆೀಲಿನ 
ಮಳೆನಿೀರತ ಮತ್ತು ಮಳೆನಿೀರನತು ಪರತೆಾೀಕ್ ರಚ್ನೆಗಳಲೆಿ ಸಂಗರಹಸತವುದತ ಒಂದತ ವಷ್ಯದಲೆಿ 32 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯ 
ನಿೀರಿನ ಅಗತ್ಾವನತು ಪೂರೆೈಸಲಾಗತವುದತ. 


