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:: PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À :: 

1.GzÉÝÃ²vÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É. 

ಭಯತದ ಕ ೈಗರಿಕೋಕಯಣ ಕ್ ೋತಯದಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕವು ಭುಂಚ ಣಿಮಲ್ಲಿದುದ, 1966 ಯ ಕ .ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಕಯ್ದದಮ ನಂತಯ  

ರಜ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಯು ಯತಿಷ್ಠಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶಗಳನುನ  C©üªÀÈ¢ÞUÉÆ½¹ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉUÉÆ½¹zÉ. 
1991 gÀ £ÀAvÀgÀzÀ DyðPÀ GzÁj PÀgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉÊUÁjPÁ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄÄ 
¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÁAiÀÄðZÀgÀuÉUÉÆArzÀÄÝ, ««zsÀ §UÉAiÀÄ ºÉZÀÄÑ vÀAvÀæeÁÕ£À ºÉÆA¢zÀÝ 
PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆArªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ «zÀÄå¢ü 
PÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄå£Áä£À GvÀà£ÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À EvÁå¢ü PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ 
¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆArªÉ. EwÛÃZÉUÉ gÁdåzÀ°è £Áå£ÉÆ vÀAvÀæeÁÕ£À DzsÁjvÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ 
¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆ¼ÀÄîwÛªÉ.  

 G¢ÝªÉÄzÁgÀjAzÀ ºÀÆrPÉUÀ¼À£ÀÄß CPÀ²ð¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è gÁdåzÀ°è ¸ÀA s̈ÁªÀå 
ºÀÆrPÉzÁgÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è gÁdåzÀ°è C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀÄªÀ 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. C®èzÉÃ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ 
¸ÀÆPÀÛ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß “State of Art” vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 
C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 

 ¥Àæ¸ÁÛ«vÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ 369.19 ºÉPÉÖÃgï (CAzÀgÉÃ 912.31 JPÀgÉ) ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 
C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «±Àé zÀeÉðAiÀÄ PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ºÉÆÃ°PÉAiÀiÁUÀÄªÀAvÉ CUÀvÀå ªÀÄÆ® ¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ºÀÆrPÉzÁgÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¤ªÉÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹ AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÉÆAzÀgÉ«®èzÉÃ PÉÊUÁjPÁ 
C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è SÁ¸ÀV 
ªÀ®AiÀÄzÀ AiÉÆÃd£ÉzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀèUï & ¥ÉèÃ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è 
G¢ÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄwÛzÉ.  

 PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±Á©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ºÁgÉÆÃºÀ½î 5£ÉÃ ºÀAvÀzÀ 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ F PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 
¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, F 
G¢ÝªÉÄzÁgÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄÆ® ¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹ PÉLJr© 
ªÀw¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ 
vÁ®ÆèQ£À PÀAZÀÄUÁgÀ£ÀºÀ½î, PÀAZÀÄUÁgÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ¯ï, AiÀÄgÉÃºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄqÉÃ£ÀºÀ½î 
UÁæªÀÄUÀ¼À ««zsÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gïUÀ¼À°è C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 

 ¥Àæ¸ÁÛ«vÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 369.19 ºÉPÉÖÃgï (CAzÀgÉÃ 912.31 
JPÀgÉ) ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 145399 ®PÀë gÀÆUÀ¼À ºÀÆrPÉAiÉÆA¢UÉ C©üªÀÈ¢Þ 



¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¨sÀÆ«Ä RjÃ¢, ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ 
ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV ºÀÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj 
d«ÄÃ£ÀÄUÀ½ªÉ; 

¸ÀzÀj PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è AiÉÆÃf¸À¯ÁzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À «ªÀgÀ F 
PÉ¼ÀPÀAqÀAwÛzÉ. 

ಕ  ೋಷಟಕ 1 - ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶಕಾಗಿ ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ದ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ  

ಸ.ನಂ. ಗಭನ 

ವಲ್ಮ 

 

ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ 
ವಿಧಗಳು 

 

ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು 
 

ವಗಿೋಾಕಯಣ EIA 

ಅಧಿಸ ಚನ ಮ 
ಯಕಯ ಉದಮಭದ 

ವಗಿೋಾಕ
ಯಣ 

CPCB 

ಯಕಯ 

ಮಲ್ಲನಮದ 
ಸಂಭವಮತ  

 

1 ಇಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ 

 

ತಯರಿಸಿದ ಲ್  ೋಹದ 
ಉತನನಗಳು 

Pressure 
Vessels 
GvÁàzÀ£É  

 
C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è. 

 
QvÀÛ¼É 

W13, 
A1D 

2 
 DmÉÆÃªÉÆ¨ÉÊ¯ïìUÀ¼ÀÄ 

 

  

ಮೋಟಯು 
ವಹನಗಳ ಬಿಡಿ 

ಭಗಗಳ 
ತಯರಿಕ  (ದಿವಚಕಯ 

ವಹನಗಳು, 

ಕಯುಗಳು 
ಇತಮದಿ) 

C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è. ಕ ಂು 
 

A1C; 
W11; 

HW3 & 
HW4 

3 ಆಟ  ೋಮಬ ೈಲ್ 
ಘಟಕಗಳು 

 

ಮೋಟಯು 
ವಹನಗಳ ಬಿಡಿ 

ಭಗಗಳ 
ತಯರಿಕ  ಅಂದರ ೋ  

ಎಂಜಿನ್, ಗ ೋರ್ 
ಬಕ್ಟ್ ಭಗಗಳು, 

ಡ್ ೈವ್ ಆಕ್ಲ್, 

ಸಿಟೋರಿಂಗ್ ಭತುು 
ಸಸ್ ನಷನ್, 

ಬ ಯೋಕ್ಟ ಗಳು, 

ಸಿೋರ್ಟ ಗಳು, 
ಟ ೈರ್ ಗಳು, ಯಫಫರ್ 

ಉತನನಗಳು 

C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è. 

ಕತುಳ , 
ಹಸಿಯು, 

ಬಿಳ್ಳ 

 

W11, 
A1C,E,F,G 



ಸ.ನಂ. ಗಭನ 

ವಲ್ಮ 

 

ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ 
ವಿಧಗಳು 

 

ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು 
 

ವಗಿೋಾಕಯಣ EIA 

ಅಧಿಸ ಚನ ಮ 
ಯಕಯ ಉದಮಭದ 

ವಗಿೋಾಕ
ಯಣ 

CPCB 

ಯಕಯ 

ಮಲ್ಲನಮದ 
ಸಂಭವಮತ  

 

ಭುಂತದ 
ಮೋಟಯು 

ವಹನಗಳ್ಳಗ  
ಭಗಗಳು ಭತುು 

ಬಿಡಿಭಗಗಳ 
ತಯರಿಕ  

 

4 ಫ ೈಫರ್ ಗಿಸ್ 
ತಯರಿಕ  

 

ಫ ೈಫರ್ ಗಿಸ್ 
ತಯರಿಕ  ಭತುು 

ಸಂಸಾಯಣ  

C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è. ಕ ಂು 
 

A2F1, 
HW1, 
HW4 

5 ಬಮಟರಿಗಳ ತಯರಿಕ  
 

ಲ್ ಡ್ ಆಸಿಡ್ 
ಬಮಟರಿಗಳ 
ತಯರಿಕ  

 

ಶೃನಮ 
 

ಕ ಂು 
 

A1G, 
HW1, 
HW4, 
W12 

6 

ಆಹಯ ಭತುು 
ಪ್ನಿೋಮಗಳು 

 

ತವರಿತ ಚಹ/ಕಫಿ, 

ಕಫಿ ಸಂಸಾಯಣ , 
ಆಲ್  ಾಹಲ್ುಮಕುವಲ್ಿದ 

ಪ್ನಿೋಮಗಳು, 
ಸಂಸಾಯಣ 

ಉದಮಭಗಳು, ಡ್ ೈರಿ 
ಭತುು ಡ್ ೈರಿ 

ಉತನನಗಳು. 
 

- C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è. ಕತುಳ  W13, 
A1D 

7 

ಇತರ  
ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು 

 

ಸಸಮಜ್ನಮ ಎಣ ೆಗಳ 
ತಯರಿಕ  

- ಶೃನಮ ಕತುಳ  W12, 
Group 
A1G 

8 
ಲ್ ೋಪಿತ ಎಲ್ ಕ  ರೋಡ್ 

ತಯರಿಕ  

- ಶೃನಮ ಕತುಳ  W12, 
Group 

A1F 

9 mÉÊ¯ïì ತಯರಿಕ  - ಶೃನಮ ಕತುಳ  Group 
A2F2, 

 



2.AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉÃ±À; 

¥Àæ¸ÁÛ«vÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè, PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, 
PÀAZÀÄUÁgÀ£ÀºÀ½î, PÀAZÀÄUÁgÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ¯ï, AiÀÄgÉÃºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄqÉÃ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄUÀ¼À ««zsÀ 
¸ÀªÉð £ÀA§gïUÀ¼À°è MlÄÖ 369.19 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj 
¥Àæ¸ÁÛ«vÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ºÀwÛgÀªÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj J£ï.ºÉZï ¸ÀASÉå: 948 

(¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – PÉÆAiÀÄA§vÀÆÛgÀÄ) ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 2.37 Q.«ÄÃ zÀÆgÀzÀ°è ¥ÀÆªÀð ¢QÌVzÉ. 
©qÀ¢ gÉÊ®Ä ¤¯ÁÝtªÀÅ ªÁAiÀÄÄªÀå ¢QÌ£À°è ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 9.45 Q.«ÄÃ zÀÆgÀzÀ°èzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtªÀÅ GvÀÛgÀ F±Á£Àå ¢QÌ£À°è 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 56.48 Q.«ÄÃ zÀÆgÀzÀ°èzÉ. 

¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß PÉLJr© AiÀÄÄ FUÁUÀ¯ÉÃ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÉ ºÁUÀÆ 
PÉÊUÁjPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä GzÉÝÃ²¹zÉ. ¥Àæ̧ ÁÛ«vÀ ¨sÀÆ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß CqÀPÀ 
2 gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

2.1. ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 

ಕ  ೋಷಟಕ 2 - ಪ್ಯಜ ಕ್ಟಟ ಸ್ ೈರ್ಟ ಭತುು ಸುತುಭುತುಲ್ಲನ ವ ೈಶಿಷಟಯಗಳ ಯಭುಖ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 
ಸ.ನಂ. ವಿವಯಣ  «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 

1.  ಯೋಜ್ನ ಮ ಸಥಲ್ ಕ  ೋ-
ಆಡಿಾನ ೋರ್ಟ ಗಳು - ಕ ೋಂದಯ 
ನಿದ ೋಾಶಂಕಗಳು 

ಅಕ್ಂಶ: 12° 43' 56.582"N 

ರ ೋಖಂಶ: 77° 26' 40.692"E 

2.  ಎತುಯ 667 m to 716 m above MSL  

3.  
ಯಸುುತ ಬ  ಫಳಕ  
 

AiÉÆÃd£É GzÉÝÃ±ÀzÀ ಬ  ಫಳಕ  ಫಲ್  ೋ ಲ್ಮಂಡ್ 
ಆಗಿದ . ಬ  ಫಳಕ ಮಲ್ಲಿ ಕ ೈಗರಿಕ ಫಳಕ ಗ  ಶಶವತ 
ಫದಲ್ವಣ  ಇಯುತುದ . 

4.  ಹತಿುಯದ ಹ ದದರಿ NH-948(ಬ ಂಗಳೄಯು-ಕ  ಮಭತ ುಯು) ~ 2.37 ಕ ಮಿೋ, 

E 
5.  ಹತಿುಯದ ರ ೈಲ್ು ನಿಲ್ದಣ ಬಿಡದಿ ರ ೈಲ್ು ನಿಲ್ದಣ ~ 9.45 ಕ.ಮಿೋ, NW 

6.  ºÀwÛgÀzÀ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ CAvÀgÁ¶æÃAiÀÄ 
«ªÀiÁ£À ನಿಲ್ದಣ ~56.48 ಕಮಿೋ (NNE) 

7.  ಹತಿುಯದ ಫಂದಯು ಭಂಗಳೄಯು ಫಂದಯು ~ 371.00 ಕ.ಮಿೋ, W 

8.  ಯಕ್ಷಣ ಸ್ಥನ  ಇಲ್ ಿ

9.  

ಹತಿುಯದ ಯಭುಖ ಟಟಣ ಭತುು ನಗಯ 

ಹತಿುಯದ ಯಭುಖ ಟಟಣ - ಕನಕುಯ ~ 21 ಕಮಿೋ, S 

ಹತಿುಯದ ಯಭುಖ ನಗಯ - ಬ ಂಗಳೄಯು ~43 ಕ.ಮಿೋ , 

NNE 



ಸ.ನಂ. ವಿವಯಣ  «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
10.  

ಹತಿುಯದ ಗಯಭ/ವಸತಿ 

 

 

ಗಯಭದ ಹ ಸಯು 
 

ದ ಯ (ಕಮಿೋ) 
ನಿದ ೋಾ
ಶನ 

 

ಜ್ನಸಂ
ಖ ಮ 
 

ಸಿಂಧ್ಮುಯ 

 

 

ಉದ ದೋಶಿತ 

 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ 
220 

ಗಯುಬ ೈದ  ಡಿಿ 
 

ಉದ ದೋಶಿತ 

 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 
ಕಾದಲ್ಲಿದ  

E 50 

ಕಂಚಿಗಯನಹಳ್ಳಿ 
ಕಲ್  ೋನಿ 

 

ಉದ ದೋಶಿತ 

 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 
ಕಾದಲ್ಲಿದ  

W 400 

ಮರ ೋಹಳ್ಳಿ  
ಉದ ದೋಶಿತ 

 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 
¥ÀPÀÌzÀ°èzÉ 

S 500 

ಫಡ್ ೋಸ್ಬ್ 
ದ  ಡಿಿ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
0.08km 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

E 400 

ಹ  ಸದ  ಡಿಿ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
0.23 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

W 130 

ಕಂಚಿಗಯನಹಳ್ಳಿ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
0.31km 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

W 1,3 



ಸ.ನಂ. ವಿವಯಣ  «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
11.  

ಜ್ಲ್ಭ ಲ್ಗಳು 
 

 

ಜ್ಲ್ಭ ಲ್ಗಳು 
ದ ಯ 

(~ಕಮಿೋ) 
ನಿದ ೋಾಶ

ನ 

ಕಂಚುಗಯನಹಳ್ಳಿ ಕವಲ್ 
ಕ ರ  

AiÉÆÃd£É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
M¼ÀVzÉ 

ಕ  ಳ 
AiÉÆÃd£É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
M¼ÀVzÉ 

ಕಂಚುಗಯನಹಳ್ಳಿ 
ಸಮಿೋದ ಕ ರ  

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 

0.06km 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

W 

ಕಗಗಲ್ಹಳ್ಳಿ ಕ ರ  

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 

3.09km 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

E 

ಹರ  ೋಹಳ್ಳಿ ಕ ರ  

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 

3.33km 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

SSE 

ಭುನಿನಗಯ ಕ ರ  

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 

8.80km 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

ENE 

ಮವತ ುಯು ಕ ರ  

 AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 

4.75km 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

S 

ರಮತಭಳ ಕ ರ  

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 

14.9k 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ  

SE 

12.  

ಮಿೋಸಲ್ು ಅಯಣಮಗಳು ಭತುು ಸಂಯಕ್ಷಿತ 
ಅಯಣಮಗಳು 
 

ಮಿೋಸಲ್ು ಅಯಣಮ 
 

ದ ಯ 
(~ಕಮಿೋ) 

ನಿದ ೋಾಶನ 

ಹಂದಿಗುಂಡಿ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
5.83 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

WSW 

ಭುಕ  ಾೋಡಲ್ು ಫಳ್ಳಮ 
ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
6.84 

ENE 



ಸ.ನಂ. ವಿವಯಣ  «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

ಗುಲ್ಿತಿುಕವಲ್ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
6.86 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

E 

ಕಯಡಿಕಲ್ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
7.52 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

ESE 

ರಗಿಹಳ್ಳಿ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
9.39 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

ENE 

ಗಂಗಧಯನ್ ಗುಡಿ 
ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
1.9 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

S 

ಹುಲ್ುಟರ್ ಆಎಾಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
10.83 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

WNW 

ಕುಂಫಳಗ  ೋಡು ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
10.91 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

NNW 

ಗ  ಲ್ಿಹಳ್ಳಿ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
11.49 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

NE 

ಮದ ೋಶವಯ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
12.23 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

ESE 

ಫನ ನೋಯುಘಟಟ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
12.61 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

NE 

ಫಡಭನವತಿಾ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
12.98 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

N 

ಶಿಯೋರಭದ ೋವಯಬ ಟಟ AiÉÆÃd£É W 



ಸ.ನಂ. ವಿವಯಣ  «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 

ಆರ್.ಎಫ್ ¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
13.54 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

ಬಣಂತಿಭರಿ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
13.84 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

SW 

ಕಲ್ ಾರ  ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
406 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

NE 

ಟ ಂಗಿನಾಲ್ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
14.10 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

SW 

 §Al£À¯ï «¸ÀÛgÀuÉ 
ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
14.33 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

ESE 

ಬಿಳ್ಳಕಲ್ ಆರ್.ಎಫ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
14.84 
zÀÆgÀzÀ°èzÉ 

SSE 

 

13.  

ಅಧಿಸ ಚಿತ ವನಮಜಿೋವಿ ಅಬಯಯಣಮ/ 
ರಷ್ಠರೋಮ ಉದಮನಗಳು 

 

 

ಸ. ನಂ. 

 
ಸ ಕ್ಷಮ ಯದ ೋಶ 

ದ ಯ 
(ಕಮಿೋ) 

ನಿದ ೋಾಶನ 

 

1 

ಫನ ನೋಯುಘಟಟ 
ರಷ್ಠರೋಮ 
ಉದಮನ ESZ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢A
zÀ 5.8 

zÀÆgÀzÀ°èzÉ E 

2 

ಫನ ನೋಯುಘಟಟ 
ರಷ್ಠರೋಮ 
ಉದಮನದ 
ಕ  ೋರ್ 

AiÉÆÃd£É 
¥ÀæzÉÃ±À¢A
zÀ 6.91 

zÀÆgÀzÀ°èzÉ E 

 
2.2. PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt 

ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶದ ಟುಟ ವಿಸಿುೋಣಾ 369.19 ಹ . (912.31 ಎಕರ ) ಇಂಡಸಿರಮಲ್ ಪ್ಕ್ಟ ಾಗಗಿ ಬ  ಯದ ೋಶ 

ವಿಘಟನ ಮನುನ ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಗಿದ . 



ಕ  ೋಷಟಕ 3 - ಯಸ್ುವಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶ ವಿಬಜ್ನ  
ಸ.ನಂ ವಿವಯಣ  

 

ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ಗಿದ  
 ಹ ಕ ಟೋರ್ 

ಯದ ೋಶದಲ್ಲ ಿ

 

ಎಕರ  ಯದ ೋಶದಲ್ಲ ಿ

s 

% 

1 ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶ 

 

121.54 300.33 32.92 

2 ಇವಿ ಘಟಕಕ ಾ PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ 
 

81.03 200.25 21.95 

3 ಸ್ೌಕಮಾಗಳು 

 

8.74 21.60 2.36 

4 KSIIDC 5.57 13.77 1.51 
5 ವಸತಿ 

 

5.44 13.44 1.47 

6 ವಣಿಜ್ಮ 
 

5.54 13.70 1.50 

7 ಉಮುಕುತ ಗಳು (Utilities) 

 

 
 

9.13 22.57 2.36 

8 ಪ್ಕಾಂಗ್ 

 

18.86 46.60 5.10 

9 ಯಸ್ ು 
 

31.33 77.42 8.49 

10 ಪ್ಕ್ಟಾ, ಫಪರ್ ಭತುು ತ ರ ದ ಸಥಳ 

 

82.01 202.63 22.20 

ಟುಟ 
 

369.19 912.31 100 

 

2.3.¤Ãj£À CUÀvÀåvÉ 

2.3.1 ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀ 

ನಿಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  175 KLD ಎಂದು ಅಂದಜಿಸಲ್ಗಿದ . ನಿಮಾಣ ಉದ ದೋಶಕಾಗಿ ¤Ãj£À 

¥ÀæªÀiÁt, PÁ«ÄðPÀgÀ UÀÈºÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ಧ ಳು ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ನಿೋರಿನ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ವಿವಯಗಳನುನ 

ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಗಿದ  

ಕ  ೋಷಟಕ 4- ನಿಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  
ಸ.ನಂ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು ನಿೋರಿನ ¥ÀæªÀiÁt (KLD) 

1 ಗೃಹಫಳಕ  5 

2 ನಿಮಾಣ ಉದ ದೋಶಕಾಗಿ  120 

3 ಇತಯ ಉಯೋಗಗಳು (ºÀ¸ÀjÃ PÀgÀt 

ಅಭಿವೃದಿಧಗಗಿ) 

50 

ಟುಟ 175 

 



2.3.2 PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ºÀAvÀ  

¥Àæ¸ÁÛ«vÀ ಯೋಜ್ನ ಗ  CUÀvÀåªÁzÀ ಟುಟ ನಿೋರಿನ ¥ÀæªÀiÁt  4869.15KLD ಆಗಿದ . ಶುದಧ ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  

¢£À¥Àæw 2000KLD DVzÀÄÝ, ºÀ¸ÀjÃPÀgÀtPÉÌ ¢£À¥Àæw 1674.15 KLD ಭತುು ಕ ೈಗರಿಕ ಉದ ದೋಶಕಾಗಿ  

¢¢£À ¥Àæw 109KLD ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  EzÉ. F ¤Ãj£À CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¹zÀ gÉÆZÀÄÑ 

¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¥ÀÄ£Àð§¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤Ãj£À CUÀvÀåªÀ£ÀÄß 

¥ÀÆtðUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ಸಂಸಾರಿಸಿದ ಕ  ಳಚ  ಭತುು ಸಂಸಾರಿಸಿದ ತಮಜ್ಮವನುನ ಭಯುಫಳಕ  

ಮಡುವುದರಿಂದ ನಿೋರಿನ ಅಗತಮವನುನ ೂರ ೈಸಲ್ಗುತುದ . ಅಂದಜ್ು ನಿೋರಿನ ¥ÀæªÀiÁtzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 

PÉ¼ÀV£À PÉÆÃµÀÖPÀ 5 gÀ°è ನಿೋಡಲ್ಗಿದ . 

ಕ  ೋಷಟಕ 5- ನಿಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  
 

 

ಸ ಚನ : 

 

 

 

 

1. UÀÈºÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ನಿೋರಿನ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß @ 45 LPCD ಎಂದು ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ. 

2. ಕ ೈಗರಿಕ, ಸ್ೌಕಮಾಗಳು, ಉಮುಕುತ ಗಳು ಭತುು ವಣಿಜ್ಮ ಪ್ಿರ್ಟ ಗಳ್ಳಗ  ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ AiÀÄÄ 

¥Àæw JPÀgÉUÉ 4 KL ಎಂದು ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ. 

3. ವಸತಿ ಯದ ೋಶಕ ಾ ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  ¥Àæw JPÀgÉUÉ 3 KL ಎಂದು ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ. 

4. ºÀ¸ÀjÃPÀgÀt ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  ¥Àæw ºÉPÀÖgïUÉ @35 KL ಎಂದು ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ. 

 

2.4   ವಿದುಮತ್ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ  

ಯೋಜ್ನ ಗ  ಅಗತಮವಿಯುವ ವಿದುಮತ್ ಅನುನ ಬ ಸ್ಾಂನಿಂದ ಡ್ ಮಲ್ಗುವುದು. ಟುಟ ವಿದುಮತ್ ಅಗತಮವು 18 MVA 

ಎಂದು ಅಂದಜಿಸಲ್ಗಿದ . ವಿದುಮತ್ ಅವಶಮಕತ , ವರ್ ಬಮಕ್ಟ ಅಪ್, ಬಮಿರ್ ಗ  ಇಂಧನ ಅಗತಮತ , DG ಗಗಿ 

HSD ಅವಶಮಕತ ಗಳನುನ ಅಂದಜ್ು ಮಡಲ್ಗಿದ  ಭತುು ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಗಿದ . 

ಕ  ೋಷಟಕ 6 ಶಕು ಭತುು ಇಂಧನದ ಅವಶಮಕತ  

ವಿವಯಗಳು ಸ್ಭಥಮಾ/ಯಮಣ ಭ ಲ್ 

ಶಕುಮ ಅವಶಮಕತ  (ಕ ವಿಎ) 18MVA BESCOM 

ನಿೋರಿನ ಅವಶಮಕತ  
 

ಯಸ್ುವಿತ 

(KLD) 

ಟುಟ ನಿೋರಿನ ವಿಘಟನ  (KLD) 

ತಜ ಸಂಸಾರಿಸಿದ 

ಗೃಹಫಳಕ  993 993 0 

PÉÊUÁjPÁ ZÀlÄªÀnPÉ 2093 1007 1086 

ಉಮುಕುತ ಗಳು 109 0 109 

ºÀ¸ÀjÃPÀgÀt 1674.15 0 1674.15 

ಟುಟ 4869.15 2000 2869.15 



ಡಿಜಿ (ಕ ವಿಎ) 
 

ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ಅಗತಮಕ ಾ ಅನುಗುಣವಗಿ 
ಹ ಚುುವರಿ ಡಿಜಿಗಳನುನ ಸ್ಥಪಿಸುತುವ . 

 

 

2.5  vÁådå¤Ãj£À GvÁàzÀ£É  

 

¥Àæ¸ÁÛ«vÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ¦¸À¯ÁUÀÄªÀ PÉÊUÁjPÉ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄªÀ PÀ®Ä¶vÀ ¤Ãj£À 

¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ¢£À¥Àæw 1970 KL ಎಂದು ಅಂದಜಿಸಲ್ಗಿದ , F PÀ®Ä¶vÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß 2500 Q.°Ã 

¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ PÀ®Ä¶vÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀt WÀlPÀzÀ°è RO, MEE ಭತುು ATFD 

vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹, ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ PÀ®Ä¶vÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è ¥ÀÄ£Àð§¼ÀPÉ 

ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

¥Àæ¸ÁÛ«vÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ¦¸À¯ÁUÀÄªÀ PÉÊUÁjPÉ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄªÀ 900 PÉ.J¯ï.r 

gÉÆZÀÄÑ ¤ÃgÀ£ÀÄß 1200 PÉ.J¯ï.r ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ gÉÆZÀÄÑ ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀt WÀlPÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌj¹, 

¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ PÀ®Ä¶vÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀ¸ÀjÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀÈºÀ §¼ÀPÉAiÀÄ 

±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀÄ£Àð§½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

2.6 WÀ£À vÁådå GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ  

2.6.1 ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀ 

ನಿಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಯು 0.45ಕ ಜಿ/ವಮಕು/ದಿನ. ಅಂದರ  45ಕ ಜಿ/ದಿನಕ ಾ ುಯಸಭ ಮ ಘನತಮಜ್ಮವನುನ 

ಉತದಿಸಲ್ಗುತುದ .ಇದನುನ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗಯಹಿಸಿ ಯತ ಮೋಕಸಲ್ಗುತುದ . ಸ್ವಮವ ತಮಜ್ಮಗಳನುನ ಸ್ ೈರ್ಟ ನಲ್ಲಿ 

ಮಿಶಯಗ  ಫಫಯವಗಿ ಭತುು ಕಂಪೋಸ್ಟ ಅನುನ ನಿಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ºÀ¸ÀjÃPÀgÀt ಅಭಿವೃದಿಧಗ  ಗ  ಫಫಯವಗಿ 

ಫಳಸಲ್ಗುತುದ . ಅಜ ೈವಿಕ ತಮಜ್ಮವನುನ ಭಯುಫಳಕ  ಮಡುವವರಿಗ  ಮರಟ ಮಡಲ್ಗುವುದು. 

2.6.2 PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ºÀAvÀ  

ಕಯಾಚಯಣ ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ , ¢£À¥Àæw 2790 ಕ ಜಿ ಘನತಮಜ್ಮ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. F 

WÀ£À vÁådåªÀ£ÀÄß PÉÊUÁjPÉAiÀÄ°è GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄªÀ WÀ£À vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ಯತ ಮೋಕಸಲ್ಗುತುದ  

ಭತುು ಸ್ವಮವ ತಮಜ್ಮಗಳನುನ ಸ್ಮನಮ MSW ಸಂಸಾಯಣ ಯದ ೋಶಕ ಾ ಕಳುಹಿಸಲ್ಗುತುದ . ುಯಸಭ ಮ 

ತಮಜ್ಮ ಸಂಸಾಯಣ ಗ  ಮಿೋಸಲ್ಲಟಟ ಜಗದಲ್ಲಿ ಇದನುನ ಗ  ಫಫಯ ಮಡಲ್ಗುತುದ . ಹಸಿಯು ವಲ್ಮ ಅಭಿವೃದಿಧಗ  

ಕಂಪೋಸ್ಟ ಗ  ಫಫಯವಗಿ ಫಳಸಲ್ಗುವುದು. ಅಜ ೈವಿಕ ತಮಜ್ಮಗಳನುನ ಭಯುಫಳಕ  ಮಡುವವರಿಗ  ಮರಟ 



ಮಡಲ್ಗುವುದು. ಸ್ಮನಮ ಸ್ೌಕಮಾಗಳ್ಳಗಗಿ ನಿಗದಿಡಿಸಿದ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ MSW ಯಕಯಯ್ದಗಗಿ ಅಂದಜ್ು 1.0 

ಎಕರ ಮನುನ ಹಂಚಲ್ಗುತುದ . 

ಕ  ೋಷಟಕ 7 ುಯಸಭ ಮ ಘನತಮಜ್ಮ ಉತದನ  ಭತುು ನಿವಾಹಣ  

ಮದರಿ 

 

ನಿಮಾಣ ಹಂತ 
(ಕ ಜಿ/ದಿನ) 

ಕಯಾಚಯಣ ಮ 
ಹಂತ (ಕ ಜಿ/ದಿನ) 

ವಿಲ್ ೋವರಿ ವಿಧ್ನ* 

 

ಸ್ವಮವ 

 
54 6131 

ಸ್ಮನಮ MSW ಸಂಸಾಯಣ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗಯಹಿಸಿ 
ಮಿಶಯಗ  ಫಫಯವನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು 
ಹಸಿಯು ಬ ಲ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧಗ  ಫಳಸಲ್ಗುತುದ . 

ಅಜ ೈವಿಕ 

 
36 40871 

KSPCB ಅಧಿಕೃತ ಭಯುಫಳಕ ದಯರಿಗ  ಮರಟ 
ಮಡಲ್ಗಿದ . 

ಟುಟ 90 47002  

*ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ಸಂೂಣಾ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ ನಂತಯವ ೋ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಗಿದ  ಭತುು 

ಆಗ ಮತಯ ಸಂೂಣಾ ಸ್ೌಲ್ಬಮವನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಡಿಸಲ್ಗುವುದು. 

ಗಭನಿಸಿ: ಮನವಶಕು- ನಿಮಾಣ ಹಂತಕ ಾ 200ಸಂಖ ಮಗಳು ಭತುು ಕಯಾಚಯಣ ಮ ಹಂತಕ ಾ 22707ಸಂಖ ಮಗಳು 

CPCB ಮಗಾಸ ಚಿಗಳ ಯಕಯ: MSW ತಲ್/ದಿನ =0.45. 

 ಇ-ತಮಜ್ಮ ನಿವಾಹಣ  

GzÉÝÃ²vÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ಉತದನ ಮನುನ ಪ್ಯಯಂಭಿಸುವ 

ಮದಲ್ು vÀªÀÄä°è GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ಇ-ತಮಜ್ಮ ವಿಲ್ ೋವರಿಗಗಿ KSPCB ಯಂದ ಯತ ಮೋಕ C¢üPÁgÀ 

¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ಡ್ ಮುವುದನುನ ಕಡ್ಿಮಗ  ಳ್ಳಸಲ್ಗುತುದ . 

 ಅಪ್ಮಕರಿ ತಮಜ್ಮ ಉತದನ  ಭತುು ನಿವಾಹಣ  

ನಿಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತತಿುಯಗುವ ಅಪ್ಮಕರಿ ತಮಜ್ಮವು ನಗರಿಕ ಗುತಿುಗ ದಯಯ ಜ್ವಬದರಿಯಗಿದ . 

ನಿಮಾಣ ಹಂತ ಭತುು ಸರಿಯದ ವಿಲ್ ೋವರಿ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಉತತಿುಯಗುವ ಅಪ್ಮಕರಿ ತಮಜ್ಮವನುನ 

ಯತ ಮೋಕಸಲ್ು ಕಟುಟನಿಟಟದ ನಿಮಭಗಳನುನ ಜರಿಗ  ಳ್ಳಸಲ್ಗುವುದು. 

ಕಯಾಚಯಣ ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಮಕರಿ ತಮಜ್ಮ ನಿವಾಹಣ ಮು ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ ಜ್ವಬದರಿಯಗಿದ . 

ಉತದನ ಮ ಪ್ಯಯಂಬದ ಮದಲ್ು, ಅಪ್ಮಕರಿ ಭತುು ಇತಯ ತಮಜ್ಮಗಳ (ನಿವಾಹಣ  ಭತುು ಟಯನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ 

ಭ ವ್ ಮಂರ್ಟ) ನಿಮಭಗಳು, 2016 ಯ ಯಕಯ, 2016 ಯ ಯಕಯ, ATFD ಯಂದ ಉತತಿುಯಗುವ CETP ಕ ಸಯು 

ಭತುು ಉನುನ , ಅಪ್ಮಕರಿ ತಮಜ್ಮದ ಸಂಗಯಹಣ , ನಿವಾಹಣ  ಭತುು ಸ್ಗಣ ಗ  ಅಧಿಕಯವನುನ ಡ್ ಮಲ್ು 

ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳನುನ ಕಡ್ಿಮಗ  ಳ್ಳಸಲ್ಗುತುದ . ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶದ  ಳಗ  ಗ  ತುುಡಿಸಿದ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ 

ಸಂಗಯಹಿಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು ಹತಿುಯದ TSDF ಗ  ವಿಲ್ ೋವರಿ ಮಡಲ್ಗುತುದ . 

 



2.7 ªÀiÁ£ÀªÀ±ÀQÛAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ  

ಕಮಿಾಕಯು, ಸ ರ್ ವ ೈಸರ್ ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಮರ್ ಗಳು, ಆಕಾಟ ಕ್ಟರ್ಟ ಗಳು ಭತುು ಮಮನ ೋಜ್ರ್ ಗಳನುನ 

ಳಗ  ಂಡಂತ  ನಿಮಾಣ ಅವಧಿಗ  ಸರಿಸುಮಯು 200ಉದ  ಮೋಗಿಗಳು ಅಗತಮವಿದ . ಕಯಾಚಯಣ ಮ ಹಂತದಲ್ಲ,ಿ 

ಅಂದಜ್ು ಜ್ನಸಂಖ ಮಮು 22707 ಜ್ನಯು. 

 

2.8 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉZÀÑ  

ಯಸ್ುವಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶ ಅಭಿವೃದಿಧಮನುನ 369.19 ಹ ಕ ಟೋರ್ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಬ ಮಿ , ಭ ಲ್ಸ್ೌಕಮಾ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಭತುು ರಿಸಯ ನಿವಾಹಣ ಗಗಿ ಅಂದಜ್ು ಯ .145 ,399 ಲ್ಕ್ಷಗಳ (ಅಂದಜ್ು.) ಯೋಜ್ನ ಮ ವ ಚುದಲ್ಲಿ C©üªÀÈ¢Þ 

¥Àr¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

3. J¤égÁ£ÉäAl¯ï ¨ÉÃ¸ÉèöÊ£ï qÉÃmÁ  

ಪ್ಯಥಮಿಕ ಬ ೋಸ್ ಲ್ ೈನ್ ಡ್ ೋಟ ಮನಿಟರಿಂಗ್ ಂದು ಋತುವಿನ (ಭ ಯು (3) ತಿಂಗಳುಗಳು) ಅಂದರ , ಅಕ  ಟೋಫರ್ 

2022 ರಿಂದ ಡಿಸ್ ಂಫರ್ 2022 ಯವರ ಗ  ಭತುು ದಿವತಿೋಮ ಡ್ ೋಟವನುನ ಸಕಾರಿ ಭತುು ಅರ -ಸಕಾರಿ ಸಂಸ್ ಥಮ 

ಯಕಟಿಸಿದ ಡ್ ೋಟದಿಂದ ಸಂಗಯಹಿಸಲ್ಗಿದ . 

3.1 ºÀªÁªÀiÁ£À qÉÃmÁ  

ಅಧಮಮನದ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ (ಅಕ  ಟೋಫರ್ 2022 ರಿಂದ ಡಿಸ್ ಂಫರ್ 2022) ಹವಮನ ಡ್ ೋಟವನುನ ಸಂಗಯಹಿಸಲ್ಗಿದ  

ಭತುು ಕ ಳಗ  ಯಸುುತಡಿಸಲ್ಗಿದ . 

 

ಕ  ೋಷಟಕ 9 - ಅಧಮಮನದ ಅವಧಿಮ ಹವಮನ ದತುಂಶ 

ಸ.ನಂ ಪ್ಮರಮಿೋಟರ್ ವಿೋಕ್ಷಣ  

1. 
ತಮನ 

 

ಕನಿಷಿ ತಮನ: 14°C 

ಗರಿಷಿ ತಮನ: 29°C 

ಸರಸರಿ ತಮನ: 22.4°C 

2. ಸರಸರಿ ಸ್ಪ್ ೋಕ್ಷ ಆದಯಾತ  78.34% 

3. ಸರಸರಿ ಗಳ್ಳಮ ವ ೋಗ 2.66 m/s 

4. 
ಮೋಲ್ಲವಚಯಣ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ ಯಧ್ನವದ ಗಳ್ಳಮ 

ದಿಕುಾ 
East 

 

 

 



3.2 ¥ÀjªÉÃµÀÖPÀ ªÁAiÀÄÄ«£À UÀÄtªÀÄlÖ 

ಅಧಮಮನದ ಯದ ೋಶದ  ಳಗ  CPCB ಮಗಾಸ ಚಿಗಳ ಯಕಯ 12 ನಿಮತಂಕಗಳ್ಳಗಗಿ 8 ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತುುವರಿದ 

ಗಳ್ಳಮ ಗುಣಭಟಟವನುನ ಮೋಲ್ಲವಚಯಣ  ಮಡಲ್ಗಿದ . ಸರಸರಿ ಬ ೋಸ್ ಲ್ ೈನ್ ಭಟಟಗಳು PM10 (49.88 ರಿಂದ 

59.34 µg/m³), PM2.5 (25.15 ರಿಂದ 33.54 µg/m³), SO2 (6.12 ರಿಂದ 12.6 µg/m³), NO2 (12.65 ರಿಂದ µg/m³), 

ಎಲ್ಿ ಪ್ಮರ ಅಕ  ಟೋಫರ್ 2022 ರಿಂದ ಡಿಸ್ ಂಫರ್ 2022 ಯವರ ಗಿನ ಅಧಮಮನದ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ 

ಮೋಲ್ಲವಚಯಣ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೈಗರಿಕ , ವಣಿಜ್ಮ ಭತುು ವಸತಿ ಯದ ೋಶಗಳ್ಳಗ  ರಷ್ಠರೋಮ ಸುತುುವರಿದ ವಮು 

ಗುಣಭಟಟ ಗುಣಭಟಟದಲ್ಲಿ ಉತುಭವಗಿದ . 

3.3 ¥ÀjªÉÃµÀÖPÀ ಶಫದ ಗುಣಭಟಟ 

ಎಲ್ಿ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲ್ು ಸಮನ ಭತುು ರತಿಯಮ ಸಮನ ಶಫದ ಭಟಟಗಳ ಅವಲ್  ೋಕನಗಳನುನ ಕ ಳಗ  

ನಿೋಡಲ್ಗಿದ  

 ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲ್ಲನ ಸಭಮದ ಶಫದದ ಭಟಟವು ರತಿಯಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಯು 45.1 

dB(A) ಭತುು 40.2 dB(A) dB(A) ಆಗಿತುು, ಇದು CPCB (75 dB(A) ದಿನ ಸಭಮ & 70 dB(A) 

ಯಂದ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿದ  ರತಿಯ ಸಭಮ). 

• ವಸತಿ ಯದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ಸಭಮದ ಶಫದದ ಭಟಟಗಳು 44.5 dB(A) ನಿಂದ 53.7 dB(A) ವರ ಗ  ಭತುು 

ರತಿಯ ಸಭಮದ ಶಫದ ಭಟಟಗಳು 36.4 dB(A) ನಿಂದ 43.543.5 dB(A) ವರ ಗ  ಮದರಿ 

ಕ ೋಂದಯಗಳದಮಂತ ಫದಲ್ಗುತುವ . CPCB (55 dB(A) ಹಗಲ್ಲನ ಸಭಮ ಭತುು 45 dB(A) ರತಿಯಮ 

ಸಭಮ) ಂದು ವಸತಿ ಯದ ೋಶದ ಹಗಲ್ಲನ ಶಫದವನುನ ಹ  ಯತುಡಿಸಿ , ಸುತುುವರಿದ ಶಫದದ ಭಟಟಗಳು 

ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿವ  ಎಂದು ಅಧಮಮನದ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ ೋತಯ ಅವಲ್  ೋಕನಗಳು ಸ ಚಿಸುತುವ . 

3.4  ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಭಟಟ 

ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಮದರಿ ಪಲ್ಲತಂಶಗಳನುನ ಕ ಳಗ  ಚಚಿಾಸಲ್ಗಿದ : 

 ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಮದರಿಗಳಲ್ಲಿ pH 6.6 ರಿಂದ 7.79 ಯ ನಡುವ  ಫದಲ್ಗುತುದ , ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ 

ಮದರಿಗಳು IS 2296: 1992 ಯ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿವ  

 ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಮದರಿಮ ಟುಟ ಕಯಗಿದ ಘನವಸುುಗಳ (TDS) ಮೌಲ್ಮವು 91 mg/l 

ನಿಂದ 994 mg/l ವರ ಗ  ಇಯುತುದ . 

 ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಮದರಿಮ ಟುಟ ಗಡಸುತನ ಮೌಲ್ಮವು 84.7 mg/l ನಿಂದ 311.9 mg/l 

ವರ ಗ  ಇಯುತುದ . 

 ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಮದರಿಮ BOD ಮೌಲ್ಮವು 3.1 mg/l ನಿಂದ 12.4 mg/l ವರ ಗ  

ಇಯುತುದ . 

 ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲ್ಮವು 9.6 ರಿಂದ 25.8 mg/l ವರ ಗ  ಫದಲ್ಗುತುದ . 



 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಭತುು Se ನಂತಹ ಭಯವದ ಲ್  ೋಹಗಳ ಸ್ಂದಯತ ಮು IS 2296:1992 

ಯ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿದ  

3.5 ಅಂತಜ್ಾಲ್ ಗುಣಭಟಟ 

ವಿಶ ಿೋಷಣತಭಕ ಪಲ್ಲತಂಶಗಳ ಸ್ರಂಶವನುನ ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಗಿದ : 

 ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದ ಅಂತಜ್ಾಲ್ ಪಲ್ಲತಂಶಗಳು pH ಶ ಯೋಣಿಮು 6.6 ಭತುು 7.9 ಯ ನಡುವ  

ಫದಲ್ಗುತುದ  ಎಂದು ಸ ಚಿಸುತುದ . pH ಶ ಯೋಣಿಮು IS 10500:2012 ಯ ಅನುಭತಿಸುವ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿದ  

ಎಂದು ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ . 

 ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಅಂತಜ್ಾಲ್ ಮದರಿಮ ಟುಟ ಕಯಗಿದ ಘನವಸುುಗಳ ವಮಪಿುಮು 210 mg/l - 497 mg/l 

ನಡುವ  ವಮತಮಸಗ  ಳುಿತುದ . ಎಲ್ಿ ಮದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ಯ ಅನುಭತಿಸುವ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿವ . 

  ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಅಂತಜ್ಾಲ್ ಮದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ  ಿೋರ ೈಡ್ ಅಂಶವು 114.8 mg/l - 

207.9 mg/l ನಡುವ  ಇಯುತುದ . ಎಲ್ಿ ಮದರಿಗಳು IS 10500:2012 ಯ ಅನುಭತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳಗ  

ಇಯುವುದನುನ ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ . 

 ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗಯಹಿಸಿದ ಅಂತಜ್ಾಲ್ ಮದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಲ್ ಪೋರ್ಟ ಅಂಶವು 54.7 mg/l - 95.2 

mg/l ನಡುವ  ವಮತಮಸಗ  ಳುಿತುದ . ಎಲ್ಿ ಮದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ಯ ಸಿವೋಕರಹಾ ಮಿತಿಮನುನ 

ೂರ ೈಸುತಿುವ  ಎಂದು ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ . 

  ಅಂತಜ್ಾಲ್ ಮದರಿಗಳ್ಳಗಗಿ ಟುಟ ಗಡಸುತನದ ವಮಪಿುಮು 59 mg/l - 105 mg/l ನಡುವ  ಇಯುತುದ . 

3.6 ಭಣಿೆನ ಗುಣಭಟಟ 

ವಿಶ ಿೋಷಣತಭಕ ಪಲ್ಲತಂಶಗಳ ಸ್ರಂಶವನುನ ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಗಿದ , 

 ಭಣಿೆನ ಮದರಿಗಳ pH 6.8 ರಿಂದ 8.5 ಯಷ್ಠಟದ . 

 ಭಣಿೆನ ಮದರಿಗಳ ವಿದುಮತ್ ವಹಕತ  149 ರಿಂದ 302umhos/cm ವರ ಗ  ಇಯುತುದ . 

 ಸ್ಯಜ್ನಕದ ಅಂಶವು 121.7 mg/kg ನಿಂದ 181.5 mg/kg ವರ ಗ  ಇಯುತುದ . 

 ಫಸಪಯಸ್ ಅಂಶವು 62.7 mg/kg ನಿಂದ 92.7 mg/kg ವರ ಗ  ಇಯುತುದ . 

 ಪಟಮಸಿಮರ್ಮ ಅಂಶವು 31.6 mg/kg ನಿಂದ 47.6 mg/kg ವರ ಗ  ಇಯುತುದ . 

 

3.7 ರಿಸಯ ವಿಜ್ಞನ 

ರಷ್ಠರೋಮ ಉದಮನಗಳು/ವನಮಜಿೋವಿ ಅಬಯಯಣಮ 

ಸ.ನಂ ಸ ಕ್ಷಮ ಯದ ೋಶ ದ ಯ (ಕಮಿೋ) ನಿದ ೋಾಶನ 

1 ಫನ ನೋಯುಘಟಟ ರಷ್ಠರೋಮ ಉದಮನದ ESZ 5.89 E 

2 ಫನ ನೋಯುಘಟಟ ರಷ್ಠರೋಮ ಉದಮನದ ಕ  ೋರ್ 6.91 E 



ಭಯತಿೋಮ ಪಿೋಫೌಲ್ ವ ೋಳಟಿಟ- I ಅಧಮಮನದ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಇಯುವ ಜತಿಗಳು ಭತುು ಸಂಯಕ್ಷಣ ಯೋಜ್ನ  

ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಗಿದ  
ಐದು ವಷಾಗಳ ಕಲ್ ನವಿಲ್ು ಭತುು ಚಿಟ ಟಗಳ್ಳಗಗಿ ಟ ೋಫಲ್ ಸಂಯಕ್ಷಣ ಯೋಜ್ನ  

ಸ.ನಂ 
ಕ ಲ್ಸ ಅಥವ 

ಚಟುವಟಿಕ  
1 ರಿಂದ 5 ವಷಾಗಳು ಸಥಳ 

1 £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ 

 

ವಷಾಕ ಾ 350 ಭಯಗಳು ಗಯಭಗಳಲ್ಲಿ ಐದು 

ವಷಾಗಳ ಕಲ್ ಸಥಳ್ಳೋಮ ಸಸಮ 

ಯಭ ೋದಗಳನುನ ನ ಡುತುವ . 

10 ಕಮಿೋ ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ 

ಆವರಿಸಿಯುವ ಗಯಭಗಳು 

2 
ನಿೋಯು 

ತುಂಫುವುದು 

ಬ ೋಸಿಗ ಮಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ಯಂಧಯ ಫ ೈಲ್ಲಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 5 

ಸಂಖ ಮ 

10 ಕಮಿೋ ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ 

ಆವರಿಸಿಯುವ ಕ  ಳಗಳು 

3 ಅರಿವು 

ನವಿಲ್ುಗಳ ಸಂಯಕ್ಷಣ ಗಗಿ ಸಮಿೋದ 

ಗಯಭಗಳ ಶಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಚಿತಯಕಲ್ ಸಧ್ ಾ. 

(ನವಿಲ್ು ಚಿತಯ) & ನವಿಲ್ಲನ ಮೋಲ್  ಯಫಂಧ 

ಫಯಹ. 

5 ಕಮಿೋ ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ 

ಆವರಿಸಿಯುವ ಗಯಭಗಳು 

** ಮೋಲ್ಲನ ಎಲ್ಿ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ರಿಸಯಶಸರಜ್ಞಯ ಸಮಲ್  ೋಚನ ಯಂದಿಗ  ಕ ೈಗ  ಳಿಲ್ಗುತುದ  

ಸಸಮ ಯಭ ೋದಗಳನುನ ರಿಸಯಶಸರಜ್ಞಯು ಸ ಚಿಸುತುರ  ಭತುು ಮೋಲ್  ತಿಳ್ಳಸಿದ ವ ೋಳಟಿಟಮಂತ  (ವಷಾವಯು) 

ಯೋಜ್ನ ಮ ಗಯಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಮ ಸಸಿಗಳನುನ ವಿತರಿಸಲ್ಗುತುದ . 

 

3.8  ಸ್ಮಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ರಿಸಯ 

ಕ  ೋಷಟಕ 11- ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದ ಸ್ಮಜಿಕ ಸ ಚಕಗಳು 

ಸ.ನಂ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶ ಘಟಕ 

0-5 Q.«ÄÃ 

1.  ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭತುು ಟಟಣಗಳ ಸಂಖ ಮ 31 Nos. 

2.  ಟುಟ ಕುಟುಂಫಗಳು 10976 
ವಮಕುಗಳು 

3.  ಟುಟ ಜ್ನಸಂಖ ಮ 45599 
ವಮಕುಗಳು 

4.  ಭಕಾಳ ಜ್ನಸಂಖ ಮ (0-6 ವಷಾ ವಮಸಿ್ನವಯು) 4670 
ವಮಕುಗಳು 



5.  SC ಜ್ನಸಂಖ ಮ 8104 
ವಮಕುಗಳು 

6.  ST ಜ್ನಸಂಖ ಮ 274 
ವಮಕುಗಳು 

7.  ಟುಟ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುವ ಜ್ನಸಂಖ ಮ 22727 
ವಮಕುಗಳು 

8.  ಭುಖಮ ಕ ಲ್ಸಗಯಯು 20865 
ವಮಕುಗಳು 

9.  ಕನಿಷಿ ಕ ಲ್ಸಗಯಯು 1862 
ವಮಕುಗಳು 

10.  ಕೃಷ್ಠಕಯು 9931 
ವಮಕುಗಳು 

11.  ಕೃಷ್ಠ ಕಮಿಾಕಯು 4034 
ವಮಕುಗಳು 

12.  ಗೃಹ  ೋಯೋಗಿ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು 470 
ವಮಕುಗಳು 

13.  ಇತರ  ಕ ಲ್ಸಗಯಯು 8292 
ವಮಕುಗಳು 

14.  ¸ÁPÀëgÀ d£À¸ÀASÉå 28273 
ವಮಕುಗಳು 

15.  ಅನಕ್ಷಯಸಥ ಜ್ನಸಂಖ ಮ 17326 
ವಮಕುಗಳು 

5-10 Q.«ÄÃ 

16.  
ಅಧಮಮನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭತುು ಟಟಣಗಳ ಸಂಖ ಮ 
 

62 Nos. 

17.  
ಟುಟ ಕುಟುಂಫಗಳು 
 

20627 
ವಮಕುಗಳು 

18.  
ಟುಟ ಜ್ನಸಂಖ ಮ 
 

86322 
ವಮಕುಗಳು 

19.  
ಭಕಾಳ ಜ್ನಸಂಖ ಮ (0-6 ವಷಾ ವಮಸಿ್ನವಯು) 
 

8905 
ವಮಕುಗಳು 

20.  SC ಜ್ನಸಂಖ ಮ 17975 
ವಮಕುಗಳು 

21.  ST ಜ್ನಸಂಖ ಮ 3157 
ವಮಕುಗಳು 

22.  
ಟುಟ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುವ ಜ್ನಸಂಖ ಮ 
 

45463 
ವಮಕುಗಳು 



23.  
ಭುಖಮ ಕ ಲ್ಸಗಯಯು 
 

42388 
ವಮಕುಗಳು 

24.  
ಕನಿಷಿ ಕ ಲ್ಸಗಯಯು 
 

3075 
ವಮಕುಗಳು 

25.  
ಕೃಷ್ಠಕಯು 
 

16129 
ವಮಕುಗಳು 

26.  
ಕೃಷ್ಠ ಕಮಿಾಕಯು 
 

8248 
ವಮಕುಗಳು 

27.  
ಗೃಹ  ೋಯೋಗಿ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು 
 

541 
ವಮಕುಗಳು 

28.  
ಇತರ  ಕ ಲ್ಸಗಯಯು 
 

20545 
ವಮಕುಗಳು 

29.  
ಸ್ಕ್ಷಯ ಜ್ನಸಂಖ ಮ 
 

53625 
ವಮಕುಗಳು 

30.  
ಅನಕ್ಷಯಸಥ ಜ್ನಸಂಖ ಮ 
 

32697 
ವಮಕುಗಳು 

 

4. ಯಸ್ುವಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ್ಳAzÀ ¥ÀjªÉÃµÀÖPÀ ವಮು UÀÄtªÀÄlÖzÀ ಮೋ°£À ರಿಣಭ 

ಯಸ್ುವಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ ಕಯಾಚಯಣ ಯಂದಗಿ ನ ಲ್ಭಟಟದ ಸ್ಂದಯತ ಮನುನ ಗುಯುತಿಸಲ್ು AERMOD 

ಸ್ಫ್ರ್ಟ ವ ೋರ್ ಅನುನ ಫಳಸಿಕ  ಂಡು ಏರ್ ಗುಣಭಟಟದ ಮಡ್ ಲ್ಲಂಗ್ ಅನುನ ಮಡಲ್ಯತು. ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ದ 

ಇಂಧನದ ಯಕಯ , ಹ  ಯಸ ಸುವಿಕ ಗಳ ವಿವಯಗಳನುನ EIA ವಯದಿಮ ಕ  ೋಷಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದ . ಮಡ್ ಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಡಿದ ಆಧ್ಯದ ಮೋಲ್ , ಟುಟ ನ ಲ್ದ ಭಟಟದ ಸ್ಂದಯತ ಗಳನುನ ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಗಿದ . 

ಕ  ೋಷಟಕ 12- ಯಸ್ುವಿತ ಸ್ಟಕ್ಟ ಭತುು ಸ್ರಿಗ  ಹ  ಯಸ ಸುವಿಕ ಯಂದ ಟುಟ ಗರಿಷಿ GLC ಗಳು 

ಮಲ್ಲನಮಕ

ಯಕ 

 

ಗರಿಷಿ ಬ ೋಸ್ ಲ್ ೈನ್ 

Conc. (µg/m3) 

ಅಂದಜ್ು ಇನಿಾರಮಂಟಲ್ 

Conc. (µg/m3) 

ಟುಟ 
Conc. 

(µg/m3) 

NAAQ 

ಮನದಂಡ 

(µg/m3) 

% ಹ ಚುಳ 

 

PM10 70.52 0.50 71.02 100 0.71 

SO2 14.97 0.46 15.43 80 3.07 

NOx 29.71 7.15 36.86 80 24.07 

CO 850 9.73 859.73 2000 1.14 

ಮೋಲ್ಲನ ಕ  ೋಷಟಕದಿಂದ, ಯಸ್ುವಿತ ಯೋಜ್ನ ಯಂದ ಅನಿಮಂತಿಯತ ಹ  ಯಸ ಸುವಿಕ ಯಂದ ಕ ಡ, PM, SO2, NO 

ಭತುು CO ಗಗಿ ಟುಟ ಸ್ಂದಯತ ಮು NAAQ ಮನದಂಡಗಳ ೄಳಗ  ಚ ನನಗಿದ  ಎಂಫುದು ಸಷಟವಗಿದ . 



ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ತಭಭ ವಮು ಮಲ್ಲನಮ ನಿಮಂತಯಣ ಕಯಭಗಳನುನ ಹ  ಂದಲ್ು ಸ ಚನ  ನಿೋಡಲ್ಗುವುದು, 

ಇದರಿಂದಗಿ PM, SO2 ಭತುು NOx ಗಗಿ ಅಂದಜ್ು ಹ ಚುುತಿುಯುವ ಸ್ಂದಯತ ಗಳು ಸ್ಥನ ಮ ನಂತಯ ಯಸ್ುವಿತ 

ಯೋಜ್ನ ಗ  ಭತುಷುಟ ಕಡಿಮಯಗುತುವ . 

 

5. ಯಾಮ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ರಿಗಣನ . 

ಯೋಜ್ನ ಗ  ಯವುದ ೋ ಯಾಮ ಸಥಳಗಳನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲ್ಗಿಲ್ಿ. ಈ ಯದ ೋಶವನುನ ಕ ಐಎಡಿಬಿ ಈಗಗಲ್ ೋ 

ಅಂತಿಭಗ  ಳ್ಳಸಿದುದ, ಯೋಜ್ನ ಗಗಿ ಬ ಮಿಮನುನ ಸ್ವಧಿೋನಡಿಸಿಕ  ಳಿಲ್ಗಿದ . ಆಯ್ದಾಮಡಿದ AiÉÆÃd£Á 

¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ಉತುಭ ಯಸ್ ು ಭತುು ರ ೈಲ್ ವ ಸಂಕಾವನುನ ಹ  ಂದಿದುದ , ಇದು ಜಿಲ್ ಿಮ ವಮಪ್ಯ ಭತುು ಸ್ಮಜಿಕ-

ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಭತುು ಸುಧ್ಯಣ ಗ  ಹ ಚುುವರಿ ಯಯೋಜ್ನವಗಿದ . 

6. ರಿಸಯ G¸ÀÄÛªÁj ಕಮಾಕಯಭ. 

CPCB/MoEF&CC ಯಕಯ ಸುತುುವರಿದ ಗಳ್ಳಮ ಗುಣಭಟಟ , ನಿೋರಿನ ಗುಣಭಟಟ , ಭಣುೆ ಭತುು ಶಫದಕ ಾ 

ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಮೋಲ್ಲವಚಯಣ ವ ೋಳಟಿಟಮನುನ ನಿಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭತುು ಯೋಜ್ನ ಮ ಸ್ಥನ ಮ ನಂತಯ 

ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಳಿಲ್ಗುತುದ . EIA ವಯದಿಮ 6-1 ಭತುು 6-2 ಕ  ೋಷಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಯಗಳನುನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದ . 

7. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉ. 

ಕಯಡು EIA ವಯದಿಮನುನ ಸ್ವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಯಣ  ನಡ್ ಸಲ್ು KSPCB ಗ  ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಗುತಿುದ . 

8. ¥ÀÄ£Àð¤ªÀiÁðt ಭತುು ುನವಾಸತಿ 

ಯೋಜ್ನ ಗಗಿ ಬ ಮಿಮನುನ ಈಗಗಲ್ ೋ ಕ ಐಎಡಿಬಿ ಸ್ವಧಿೋನಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದ  ಭತುು ಬ  ದಖಲ್ ಗಳನುನ 

ಅನುಫಂಧ-2 ಎಂದು ಲ್ಗತಿುಸಲ್ಗಿದ . ಯೋಜ್ನ ಮ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಯವುದ ೋ ವಸ್ಹತುಗಳ್ಳಲ್ಿ. ಆದದರಿಂದ 

ಯೋಜ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಯವುದ ೋ R&R ಳಗ  ಂಡಿಲ್ಿ. 

 

9. ರಿಸಯ ನಿವಾಹಣ ಯೋಜ್ನ . 

9.1 ವಮು ರಿಸಯ. 

ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ್ಳಂದ ಯಭುಖ ವಮು ಮಲ್ಲನಮ ಭ ಲ್ಗಳು DG ಸ್ ರ್ಟ, ವಹನ ಚಲ್ನ ಗಳು ಭತುು ಇತಯ 

ಹ  ಯಸ ಸುವಿಕ ಗಳಗಿವ . ಮಲ್ಲನಮಕಯಕಗಳನುನ ಚದುರಿಸಲ್ು CPCB/KSPCB ಮನದಂಡಗಳ ಯಕಯ 

ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ವಮು ಮಲ್ಲನಮ ನಿಮಂತಯಣ ಕಯಭಗಳನುನ ಹ  ಂದಿಯುತುವ . ವಹನಗಳ ಸಂಚಯದಿಂದ 

ಉಂಟಗುವ ಮಲ್ಲನಮವನುನ ತಗಿಗಸಲ್ು ಸ್ಕಷುಟ ಹಸಿಯು ಬ ಲ್ಟ ಅನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಡಿಸಲ್ಗುವುದು. 

 

 

 



9.2 ನಿೋರಿನ ರಿಸಯ. 

 ಕಯಾಚಯಣ ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ , ಕ  ಳಚ ನಿೋಯನುನ 300 KLD ನ CSTP ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು 

1000 KLD ನ CETP ಮಲ್ಲಿ ಅನುಕಯಭವಗಿ ಕ  ಳಚ  ಭತುು ತಮಜ್ಮವನುನ ಸಂಸಾರಿಸಲ್ು ತಮಜ್ಮವನುನ 

ಸಂಸಾರಿಸಲ್ಗುತುದ .ಶೃನಮ ಲ್ಲಕವಡ್ ಡಿಸ್ುರ್ಜಾ ವಮವಸ್ ಥಮನುನ KIADB ಯಸ್ುಪಿಸುತುದ . 

 ಸಂಸಾರಿಸಿದ ಕ  ಳಚ  ನಿೋಯನುನ ºÀ¸ÀjPÀgÀt ಬ ಲ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧಗ  ಫಳಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು ಸಂಸಾರಿಸಿದ 

ತಮಜ್ಮವನುನ ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶದ  ಳಗ  ಉಮುಕುತ ಗಳು ಭತುು ಯಕಯಯ್ದಗಗಿ ಭಯುಫಳಕ  

ಮಡಲ್ಗುತುದ . 

9.3 ಶಫದ ರಿಸಯ. 

 ಕ ೋಂದಯ / ರಜ್ಮ ಮಲ್ಲನಮ ನಿಮಂತಯಣ ಭಂಡಳ್ಳಮ ಅವಶಮಕತ ಗ  ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಸಮದ ಗಡಿಮಲ್ಲಿ ಶಫದ 

ಭಟಟವು 55-45 dB (A) ಗಿಂತ ಹ ಚಿುಲ್ಿ ಎಂದು ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಲ್ು ಎಲ್ಿ ಶಫದ ಉತದಿಸುವ 

ಸ್ಧನಗಳನುನ ವಿನಮಸಗ  ಳ್ಳಸಲ್ಗಿದ  / ನಿವಾಹಿಸಲ್ಗುತುದ . 

 ಶಫದ ಉತದಿಸುವ ಭ ಲ್ಗಳ್ಳಂದ ಉತತಿುಯಗುವ ಶಫದವನುನ ಕಡಿಮ ಮಡಲ್ು ಅವುಗಳನುನ ಸರಿಯಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಗುತುದ . 

 ಕಮಾಸ್ಧಮವದಲ್ ಿಲ್ಿ, ಕಂಪ್ ಯಸರ್ ಗಳು, ಡಿಜಿ ಸ್ ರ್ಟ ಗಳ್ಳಗ  ಅಕೌಸಿಟಕ್ಟ ಆವಯಣಗಳನುನ ದಗಿಸಲ್ಗುತುದ . 

  ವಿವಿಧ ಸಲ್ಕಯಣ ಗಳ ಖರಿೋದಿಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಶಫದ ನಿಮಂತಯಣದ ನಿಮಭಗಳ ಅನುಸಯಣ ಗ  ಸರಿಯದ 

ಪ್ಯಭುಖಮತ ಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಗುವುದು ಭತುು ಖರಿೋದಿ ಆದ ೋಶಗಳನುನ ನಿೋಡುವಗ ಅದನುನ 

ಉಲ್ ಿೋಖಿಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು ೂರ ೈಕ ದಯರಿಂದ ಶಫದ ಮನದಂಡಗಳ್ಳಗ  ಗಮಯಂಟಿ ಕ ೋಳಲ್ಗುತುದ . 

 ಹಸಿಯು ಬ ಲ್ಟ ಶಫದ ತಡ್ ಗ  ೋಡ್ ಯಗಿ ಕಮಾನಿವಾಹಿಸುತುದ . 

 ಶಫದದ ರಿಣಭಗಳು ಭತುು ಪಿಪಿಇಗಳನುನ ಫಳಸುವ ಭಹತವದ ಫಗ ಗ ಅರಿವು ಭ ಡಿಸಲ್ು ಸಿಫಫಂದಿಗ  

ತಯಬ ೋತಿ ನಿೋಡಲ್ಗುವುದು. 

9.4 ಬ  ರಿಸಯ. 

ಬ ಮಿಮ ರಿಸಯದ ಮೋಲ್  ಯೋಜ್ನ ಮ ಕಯಾಚಯಣ ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಋಣತಭಕ ರಿಣಭವನುನ ತಗಿಗಸಲ್ು 

ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕಯಭಗಳನುನ ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ಗಿದ . 

 ಯತ ಮೋಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ್ಳಂದ ಸ ಕು ವಮು ಮಲ್ಲನಮ ನಿಮಂತಯಣ ಕಯಭಗಳ್ಳಂದ ವಮು 

ಹ  ಯಸ ಸುವಿಕ ಮನುನ ನಿಮಂತಿಯಸಲ್ಗುತುದ . ಆದದರಿಂದ , ಆವಯಣ ಭತುು ಸುತುಭುತುಲ್ಲನ 

ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ವಮು ಮಲ್ಲನಮಕಯಕಗಳ ನಿಕ್ ೋವು ಅತಮಲ್ವಗಿದ . 

  ಸ್ವಮವ ಘನತಮಜ್ಮಗಳನುನ ಸ್ ೈರ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ ಮಡಲ್ಗುತುದ  ಭತುು ಹಸಿಯು ಬ ಲ್ಟ 

ಅಭಿವೃದಿಧಗ  ಫಳಸಲ್ಗುತುದ . ಅಜ ೈವಿಕ ಘನತಮಜ್ಮಗಳನುನ ಕ ಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿಮ ಅಧಿಕಯದ ಯಕಯ 

ಭಯುಫಳಕ  ಸ್ೌಲ್ಬಮಗಳ್ಳಗ  ಮರಟ ಮಡಲ್ಗುತುದ  ಭತುು ಸ್ ೈರ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಯವುದ ೋ ಆಂತರಿಕ 



ವಿಲ್ ೋವರಿ ಸ್ೌಲ್ಬಮ ಲ್ಬಮವಿಲ್ಿ. ಯೋಜ್ನ ಯಂದ ಉತತಿುಯಗುವ ಎಲ್ಿ ಅಪ್ಮಕರಿ 

ತಮಜ್ಮಗಳನುನ ಅಪ್ಮಕರಿ ಭತುು ಇತಯ ತಮಜ್ಮಗಳ (ನಿವಾಹಣ  ಭತುು ಗಡಿಯಚ ಗಿನ ಚಳುವಳ್ಳ) 

ನಿಮಭಗಳು 2016 ಯ ಯಕಯ ಸರಿಯಗಿ ಸಂಗಯಹಿಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು ವಿಲ್ ೋವರಿ ಮಡಲ್ಗುತುದ . 

ಆದದರಿಂದ ಬ ಮಿಮ ರಿಸಯದ ಮೋಲ್  ಯವುದ ೋ ರಿಣಭ ಬಿೋಯುವುದಿಲ್ಿ. 

 ಝೋರ  ೋ ಲ್ಲಕವಡ್ ಡಿಸ್ುರ್ಜಾ ( ZLD) ವಮವಸ್ ಥಮನುನ ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ಗಿದ . ಆದದರಿಂದ ಸಂಸಾರಿಸಿದ ತಮಜ್ಮ 

ಭತುು ಸಂಸಾರಿಸಿದ ಕ  ಳಚ  ನಿೋಯನುನ ಭಯುಫಳಕ  ಮಡಲ್ಗುವುದು , ಇದು ಬ ಮಿಮ ರಿಸಯದ 

ಮೋಲ್  ರಿಣಭವನುನ ಕಡಿಮ ಮಡುತುದ . 
 

9.5 ರಿಸಯ ವಿಜ್ಞನ. 
ಫನ ನೋಯುಘಟಟ ರಷ್ಠರೋಮ ಉದಮನವನ ESZ ~ 5.92 ಕಮಿೋ , ಫನ ನೋಯುಘಟಟ ರಷ್ಠರೋಮ ಉದಮನವನ ಕ  ೋರ್ ~ 

6.93 ಕಮಿೋ , ಯೋಜ್ನ ಮ ಸಥಳದಿಂದ ಇದ . NOC ಗಗಿ NBWL ಗ  ಅಜಿಾಮನುನ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಗಿದ  ಭತುು 
ವಯದಿಮನುನ ಅನುಫಂಧ-7 ಎಂದು ಲ್ಗತಿುಸಲ್ಗಿದ . 

ಯದ ೋಶದ ರಿಸಯವನುನ ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕಯಭಗಳನುನ ಯೋಜ್ನ ಗ  ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ಗಿದ . 

• ನಿೋರಿನ ರಿಸಯ - ನಿೋಯನುನ ನದಿಯಂದ ಪ್ ೈಪ್ ಲ್ ೈನ್ ಗಳ ಭ ಲ್ಕ ಡ್ ಮಲ್ಗುತುದ . ಅಂತಜ್ಾಲ್ದ 

ಹ  ಯತ ಗ ಮುವಿಕ  ಇಲ್ಿ ಭತುು ಸಥಳ್ಳೋಮ ಸಭುದಮದ ಮೋಲ್  ರಿಣಭ ಬಿೋಯುವುದಿಲ್ಿ. 

• ಎಫ್ಲಿಯ್ದಂರ್ಟ ಅನುನ ಸಿಇಟಿಪಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಸಲ್ಗುತುದ . ಸಂಸಾರಿಸಿದ ತಮಜ್ಮವನುನ ಯಕಯಯ್ದ ಭತುು 

ಉಮುಕುತ ಗಗಿ ಫಳಸಿಕ  ಳಿಲ್ಗುತುದ . ಝೋರ  ೋ ಲ್ಲಕವಡ್ ಡಿಸ್ುರ್ಜಾ (ZLD) ಅಳವಡಿಸಲ್ಗುವುದು. 

• ಳಚಯಂಡಿಮನುನ CSTP ನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಸಲ್ಗುತುದ . ಸಂಸಾರಿಸಿದ ಕ  ಳಚ  ನಿೋಯನುನ ಕ ಐಎಡಿಬಿ ಭತುು 

ಉದ ದೋಶಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ºÀ¸ÀjPÀgÀt ಬ ಲ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧಗ  ಫಳಸಲ್ಗುವುದು 

• ಚಂಡಮಯುತದ ನಿೋಯನುನ ಆವಯಣದ  ಳಗ  ನಿವಾಹಿಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು ನಿಮಂತಿಯಸಲ್ಗುತುದ  ಭತುು 

ಭಳ  ನಿೋಯು ಕ  ಯಿಗ  ಫಳಸಿಕ  ಳಿಲ್ಗುತುದ . ಹ ಚುುವರಿ ಹರಿವನುನ ಹತಿುಯದ ಕ ರ /ಕ  ಳಕ ಾ 

ತಿಯುಗಿಸಲ್ಗುವುದು. 

• ವಮು ಮಲ್ಲನಮ: ಫ್ಲಿ ಅನಿಲ್ಗಳ ಯಸಯಣಕಾಗಿ ವಮು ಮಲ್ಲನಮ ನಿಮಂತಯಣ ಕಯಭಗಳನುನ ದಗಿಸಲ್ು 

ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳನುನ ಕಡ್ಿಮಗ  ಳ್ಳಸಲ್ಗುತುದ  

• ಘನ ಭತುು ಅಪ್ಮಕರಿ ತಮಜ್ಮ: ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ತಭಭ ಘನ ತಮಜ್ಮವನುನ ಯತ ಮೋಕಸುತುವ . 

ಸ್ಮನಮ ುಯಸಭ ಮ ತಮಜ್ಮ ಸಂಸಾಯಣ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಮವ ತಮಜ್ಮವನುನ ಗ  ಫಫಯವಗಿ ಭತುು 

ಗ  ಫಫಯವಗಿ ರಿವತಿಾಸಲ್ಗುತುದ . ಅಜ ೈವಿಕ ತಮಜ್ಮವನುನ KSPCB ಅಧಿಕೃತ ಭಯುಫಳಕ ದಯರಿಗ  

ವಿಲ್ ೋವರಿ ಮಡಲ್ಗುತುದ . ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳ್ಳಂದ ಅನವಮವಗುವಂತ  ಅಪ್ಮಕರಿ 

ತಮಜ್ಮವನುನ KSPCB ಅಧಿಕೃತ TSDF/ಭಯುಫಳಕ ದಯರಿಗ  ವಿಲ್ ೋವರಿ ಮಡಲ್ಗುತುದ . 



• ಶಫದ: 33% ಹಸಿಯು ಟಿಟಮನುನ ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶಕ ಾ ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ಗಿದ . ವ ೈಮಕುಕ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ತಭಭ 

D.G.ಸ್ ರ್ಟ ಗಳ್ಳಗ  ಅಕೌಸಿಟಕ್ಟ ಆವಯಣಗಳನುನ ದಗಿಸುತುವ . 

• ಎನಿವರನ ಭಂಟಲ್ ಮನಿಟರಿಂಗ್: KIADB AAQ, ಶಫದ, ನಿೋಯು, ಭಣುೆ ಭತುು ಸಂಚಯದ ನಿಮತಕಲ್ಲಕ 

ಮೋಲ್ಲವಚಯಣ ಮನುನ ನಡ್ ಸುತುದ , ನಿಮತಂಕಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿವ  ಎಂದು ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಲ್ು. 

ಮೋಲ್ಲನ ಹಿನ ನಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಯಸ್ುವಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ಯದ ೋಶದಿಂದಗಿ ಫನ ನೋಯುಘಟಟ ವನಮಜಿೋವಿ ಅಬಯಯಣಮಕ ಾ ಅಲ್ 

ಯಮಣದ ರಿಣಭ ಬಿೋಯುತುದ . 

 

9.6 EMP ಗಗಿ «ÄÃ¸À°lÖ ºÀtPÁ¸ÀÄ «AUÀqÀuÉ  

ರಿಸಯ ಸಂಯಕ್ಷಣ ಕಯಭಗಳ್ಳಗ  ಫಂಡವಳ ವ ಚು ಯ .1360 ಲ್ಕ್ಷಗಳು ಭತುು ಭಯುಕಳ್ಳಸುವ ವ ಚು ಯ .275.5 

ಲ್ಕ್ಷಗಳು. ರಿಸಯ ನಿವಾಹಣ ಯೋಜ್ನ ಗ  ಅಂದಜ್ು ವ ಚುವನುನ ದಗಿಸಲ್ಗಿದ  

ಕ  ೋಷಟಕ 13-ರಿಸಯ ಸಂಯಕ್ಷಣ ಕಯಭಗಳ್ಳಗಗಿ ಫಜ ರ್ಟ 

 
PÀæ.¸ÀA ಯೋಜ್ನ ಮ ಘಟಕಗಳು 

ಫಂಡವಳ ವ ಚು 
(INR ®PÀëUÀ¼ÀÄ) 

ಭಯುಕಳ್ಳಸುವ 
ವ ಚು 

(INR.ಲ್ಕ್ಷಗಳು) 

3 
ನಿೋಯು ಸಯಫರಜ್ು ವಮವಸ್ ಥ, ನಿೋಯು ಸಯಫರಜಿಗ  

4 ಭಳ ನಿೋಯು ಫರಿದಗುತುದ  75 15 

5 ಗಿಯೋನ್ ಬ ಲ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧ 

6 ುಯಸಭ ಮ ಘನತಮಜ್ಮ ನಿವಾಹಣ  

7 ಉದ  ಮೋಗ ಆರ  ೋಗಮ ಕ ೋಂದಯ 

8 ಎನಿವರನ ಭಂಟಲ್ ಮನಿಟರಿಂಗ್ 0 3.5 

9.7 ಯಸ್ುವಿತ CER ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು 

ಕಂನಿಮು ಸಮಜ್ದ ಫಗ ಗಿನ ಕಟುಟಪ್ಡುಗಳ ಫಗ ಗ ತಿಳ್ಳದಿಯುತುದ  ಭತುು ಸ್ಮಜಿಕ ಹ  ಣ ಗರಿಕ ಗಳನುನ 

ೂರ ೈಸಲ್ು, ಕಂನಿಮು ಸ್ಧಮವದಷುಟ ಹತಿುಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಳಂದ ಅರ -ಕುಶಲ್ ಭತುು ನುರಿತ ಕಮಿಾಕಯನುನ 

ನ ೋಮಿಸಿಕ  ಳುಿತುದ  ಭತುು ಸಥಳ್ಳೋಮ ಗುತಿುಗ ಮನುನ ನ ೋಮಿಸುವ ಭ ಲ್ಕ ಹತಿುಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷಿ ರ  ೋಕ್ಷ 

ಉದ  ಮೋಗವನುನ ಸೃಷ್ಠಟಸಲ್ು ಯಮತಿನಸುತುದ . ಕಮಿಾಕಯು. 

1 CSTP 200 30 

ಸ್ಗಣ , ಕ  ಳಚ ನಿೋಯು ಭತುು ಹ  ಯಹರಿವು 

2 CETP 2750 75 450                         75
50 20 30 25 

50 30 

ಟುಟ EMP ವ ಚು         3605 275.5 

 



. ಟುಟ ಯೋಜ್ನ ವ ಚು ಯ .36128.98 ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಯು INR 541.92 ಲ್ಕ್ಷಗಳು CER ಚಟುವಟಿಕ ಗಗಿ (1ನ ೋ 

ಮೋ, 2018 ಯ OM ಯಕಯ ಯೋಜ್ನ ವ ಚುದ 1.5%) ಖಚುಾ ಮಡಲ್ಗುವುದು. ಯಸ್ುವಿತ ಚಟುವಟಿಕ ಮು ಕ ೋವಲ್ 

ತತಾಲ್ಲಕವಗಿದ . ಸ್ವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಯಣ ಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಉದಬವಿಸಿದ ಸಭಸ್ ಮಗಳ ಆಧ್ಯದ ಮೋಲ್  

ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಅಂತಿಭಗ  ಳ್ಳಸಲ್ಗುತುದ . 

ಕ  ೋಷಟಕ 14: CER ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಯಸ್ುಪಿಸಲ್ಗಿದ  
ಸ.ನಂ. ಚಟುವಟಿಕ  ಮತು (ಲ್ಕ್ಷಗಳು) 

1. ಫನ ನೋಯುಬಟಟ ರಷ್ಠರೋಮ ಉದಮನವನದ ಸಂಯಕ್ಷಣ  250 

2 ದ ೋವಕತಿಕ   ಭತುು ಸಿದಿದಲ್ಲುಯ ಟಮಂಕ್ಟ ಗಳ ಹ ಳು ತ ಗ ಮುವುದು 109 

3 ಸಮಿೋದ ಗಯಭಗಳ ಸಕಾರಿ ಶಲ್ ಗಳ್ಳಗ  ನಿೋಯು ಸಯಫರಜ್ು ಭತುು 
ನ ೈಭಾಲ್ಮ ಸ್ೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸುವುದು 195 

4 ಸಮಿೋದ ಗಯಭಗಳ ಸಕಾರಿ ಶಲ್ ಗಳ್ಳಗ  ಭ ಲ್ಸ್ೌಕಮಾ 150 

5 ಸಮಿೋದ ಸ್ವಾಜ್ನಿಕ ಆರ  ೋಗಮ ಕ ೋಂದಯಗಳ್ಳಗ  ಆರ  ೋಗಮ ಯಕ್ಷಣ 
ಸ್ಧನಗಳನುನ ದಗಿಸುವುದು 

200 

6 ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಕೌಶಲ್ಮ ಅಭಿವೃದಿಧ 150 

7 ಸಿಂಧ್ಮುಯ ಭತುು ಕಂಚಿಗಯನಹಳ್ಳಿ ಗಯಭಗಳ್ಳಗ  ಭ ಲ್ಸ್ೌಕಮಾ 400 

ಟುಟ 1454 

 

10  ಯೋಜ್ನ ಮ ಯಯೋಜ್ನಗಳು 

• ನ ೋಯ ಭತುು ರ  ೋಕ್ಷ ಉದ  ಮೋಗದ ಸೃಷ್ಠಟ. 

• ಉದ ದೋಶಿತ ಯೋಜ್ನ ಯಂದಗಿ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À ಭತುು ಸುತುಭುತುಲ್ಲನ ಸ್ಮಜಿಕ ರಿಸಿಥತಿಗಳ 

ಮೋಲ್  ಸಕರತಭಕ ರಿಣಭ ಬಿೋಯುತುದ . 

• ಯಸ್ುವಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ವಸತಿ ಸ್ೌಲ್ಬಮವು ಸುತುಭುತುಲ್ಲನ ಯದ ೋಶದಲ್ಲಿ ವಣಿಜ್ಮ ಸಂಸ್ ಥಗಳನುನ ಆಕಷ್ಠಾಸುತುದ . 

• ಯಫ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬ ಳವಣಿಗ . 

• ಹ ಡಿಕ  ವ ೋಗವಧಾನ . 

 

 
UÁgÀ£ÀºÀ½î, PÀAZÀÄUÁgÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ¯ï, AiÀÄgÉÃºÀ½î 


