
ಕಹಯಯನಿಹಯಸಔ ಷಹಯಹಾಂವ 

 

1. ಯೋಜನೆಯ ಷಹಯಹಾಂವ 

ಔನಹಯಟಔ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ ಮಾಂಡಳಿ (KIADB) 1966 ರ ಔನಹಯಟಔ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳ 

ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ ಕಹಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಷಹಾಪಿಷಲಹದ ಔನಹಯಟಔ ಷಕಹಯರದ ಷಾಂಪ್ೂರ್ಯ ಷಹಾಮಯದ ಮೂಲಷೌಔಯಯ 

ಷಾಂಷೆಾಮಹಗಿದೆ. 

KIADB ಯ ಪ್ರಮುಕ ಉದೆದೋವಖಳು: 

 ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ತ್ಾರಿತ್ ಮತ್ುು ಔರಮಬದ ಿಅಭಿೃದ್ಧಿಯನ್ುು ಉತೆುೋಜಿಷುುದು 

 KIAD ಕಹಯಿದೆ, 1966 ರ ಹಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಷಕಹಯರದ ನಿೋತಿಖಳ ಅನ್ುಶಹಾನ್ದಲ್ಲ ಿಷಸಹಯ. 

 ಮೂಲಷೌಔಯಯ ಯೋಜನೆಖಳನ್ುು ಷಹಾಪಿಷಲು ಅನ್ುಔೂಲ 

 "ಲಹಭವಿಲಿ - ನ್ಶಟವಿಲ"ಿ ಆಧಹರದ ಮೋಲೆ ಕಹಯಯ 

 

KIADB ಯ ಕಹಯಯಖಳು: 

 ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳ ಭೂಷಹಾಧೋನ್ ಮತ್ುು ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ

 ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಷೌಔಯಯಖಳನ್ುು ದಗಿಷುುದು 

 ಏಔ ಗಟಔ ಷಾಂಕೋರ್ಯಖಳಿಗಹಗಿ ಭೂ ಷಹಾಧೋನ್ 

 ಷಕಹಯರಿ ಏಜೆನಿಿಖಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಯೋಜನೆಖಳು ಮತ್ುು ಮೂಲಷೌಔಯಯ ಯೋಜನೆಖಳಿಗಹಗಿ ಭೂ ಷಹಾಧೋನ್. 

 

ಇಲ್ಲಿಯಯೆಗೆ, KIADB ಯಹಜಯದಹದಯಾಂತ್ 40,000 ಎಔಯೆಖಳಲ್ಲ ಿಸರಡಿರು 132 ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳನ್ುು ರಚಿಸಿದೆ 

ಮತ್ುು ಷುಭಹರು 473 ಏಔ ಗಟಔ ಷಾಂಕೋರ್ಯಖಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ುು ಷಹಾಧೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ ಮತ್ುು ಎಲಹಿ 

ಪ್ರದೆೋವಖಳಲ್ಲ ಿ ಷಮತೊೋಲ್ಲತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಅಭಿೃದ್ಧಿಯನ್ುು ಚೆನಹುಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಮೂಲಷೌಔಯಯ ಮತ್ುು ವಿಶಿಶಟ 

ೆೈಶಿಶಟಯಖಳೄೆಾಂದ್ಧಗೆ ಕಚಿತ್ಪ್ಡಿಷುತ್ುದೆ. ಸೆಚ್ುುರಿಮಹಗಿ, KIADB ಆಗೊರೋ-ಟೆಕ್ ಹಕ್ಯಖಳು, ಅಹಯರಲ್ 

ಹಕ್ಯಖಳು, ಫುಡ್ ಹಕ್ಯಖಳು, ಆಟೊೋ ಹಕ್ಯಖಳು, ಸಹಡ್ಯೆೋರ್ ಹಕ್ಯ, ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಹಕ್ಯಖಳು, EPIP 

ಖಳು, ಷೆಔಟರ್ ಷೆೆಸಿಫಿಕ್ SEZ ಖಳು ಮತ್ುು ಗೊರೋತ್ ಷೆಾಂಟರ್ಖಳಾಂತ್ಸ ಸಲಹರು ನ್ವಿೋನ್ ಯೋಜನೆಖಳನ್ುು ಷಹಾಪಿಸಿದೆ. 

KIADB ಮಸತಹಾಕಹಾಂಕ್ಷೆಯ ಷುರ್ಯ ಔನಹಯಟಔ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ(SKDC) ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ುಶಹಾನ್ ಷಾಂಷೆಾಮಹಗಿದೆ. 

 



ಔನಹಯಟಔ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ ಮಾಂಡಳಿಯು (KIADB) ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ುು ಷರ್ಣ-ಪ್ರಭಹರ್ದ 

ಯೋಜನೆಖಳನ್ುು ಫೆಾಂಬಲ್ಲಷಲು ಔುಡುತಿನಿ ಸಾಂತ್-1 ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಎಾಂಬ ಸೆಷರಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವನ್ುು 

ಷಹಾಪಿಷಲು ಪ್ರಷಹುಪಿಸಿದೆ. KIADB ಯಿಾಂದ ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮತ್ುು ನಿಯಹಿಷು ಪ್ರದೆೋವಖಳು. ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವು 

ಔನಹಯಟಔ ಯಹಜಯದ ಬಳಹಾರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಬಳಹಾರಿ ತಹಲೂಕನ್ ಔುಡುತಿನಿ ಗಹರಮದಲ್ಲಿದೆ. 

ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಅಭಿೃದ್ಧಿಯು 261Ha (645.18 ಎಔಯೆ) ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ ಭೂಮಿ, ಮೂಲಷೌಔಯಯ 

ಅಭಿೃದ್ಧ ಿಮತ್ುು ಪ್ರಿಷರ ನಿಯಸಣೆಗಹಗಿ ಅಾಂದಹಜು ರೂ.23300 ಲಕ್ಷಖಳ (ಅಾಂದಹಜು.) ಯೋಜನಹ ೆಚ್ುದೊಾಂದ್ಧಗೆ 

ಷಹಾಪಿಷಲೆಡುತ್ುದೆ. ಜಮಿೋನ್ು ಖಹಷಗಿ ಮತ್ುು ಷಕಹಯರಿ ಜಮಿೋನ್ುಖಳನ್ುು ಳಗೊಾಂಡಿದೆ, ಅಖತ್ಯವಿರು ಟುಟ 

ಭೂಮಿಯನ್ುು KIADB ಗೆ ಮಾಂಜೂರು ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 

 

1.1 EIA ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಈ ರದ್ಧಯ ಉದೆದೋವು ಔನಹಯಟಔ - ಆಾಂಧ್ರಪ್ರದೆೋವ ಯಹಜಯಖಳ ಖಡಿ 10 ಕಮಿೋ ಹಯಪಿುಯಲ್ಲಿರುುದರಿಾಂದ 

ಷಹಭಹನ್ಯ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಖಳ ಅನ್ಾಯದ ಕಹರರ್ದ್ಧಾಂದ ಸೊಷದ್ಧಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಿಷರ, ಅರರ್ಯ ಮತ್ುು ಸಹಭಹನ್ 

ಬದಲಹಣೆ ಷಚಿಹಲಯದ್ಧಾಂದ (MoEF& CC) ಪ್ರಿಷರ ಕಿಯಯೆನ್ಸಿ (EC) ಪ್ಡೆಯುುದು. 

ಉಲಿಾಂಗನೆಮಹಗಿದೆ. ಷೆಕೆಾಂಡರಿ ಮಟಲಜಿಯಔಲ್ ಪ್ರರಷೆಸಿಾಂಗ್ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳು (ರಿೋಯೊೋಲ್ಲಾಂಗ್ ಮಿಲ್ಖಳು 

- ಷಹಮರ್ಥಯಯ > 30,000 TPA) ೆೋಳಹಪ್ಟ್ಟಟ 3 (a) ಮತ್ುು CETP ಯನ್ುು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಕೆೆ 

ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ, ಇದು EC ಅಲಿದ ಖಯದ ಉದಯಮಖಳನ್ುು ಸೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ EC ಅನ್ುು ಆಔರ್ಷಯಷುತ್ುದೆ. 

ಯೋಜನೆಗೆ ಷಹಭಹನ್ಯ ಸಿಾತಿಯು ಅನ್ಾಯಹಖುುದರಿಾಂದ, ಕೆೋಾಂದರ ಮಟಟದಲ್ಲ ಿ ಭೌಲಯಭಹಪ್ನ್ದ 

ಅಖತ್ಯವಿದೆ. ಆದದರಿಾಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ುು MoEF ಮತ್ುು CC ನ್ಲ್ಲ ಿ ಖಯ A ಎಾಂದು ಭೌಲಯಭಹಪ್ನ್ 

ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

1.2 ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಪ್ರಕಹರನ್ುು ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ 

SNo 

 
ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ 

ಖಯ 

 

ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹದ 

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ 

ಪ್ರಕಹರ 

 

EIA 

ಅಧಷೂಚ್ನೆ 

2006 ಮತ್ುು 

ಅದರ 

ತಿದುದಪ್ಡಿಖಳ 

ಪ್ರಕಹರ 

ೆೋಳಹಪ್ಟ್ಟಟ 

CPCB 

ಗಿೋಯಔರ

ರ್ 

 

ಭಹಲ್ಲನ್ಯದ 

ಷಾಂಬಹಯತೆ

* 

 

ಪ್ರದೆೋ

ವ (ಸೆ) 

 

ಪ್ರದೆೋ

ವ (%) 

 



ಮತ್ುು ಖಯ 

 

ಇಸಿ ಖಯದ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳು 

 

1 ಲೊೋಸವಹಷರ 

 

 3(ಎ) - ಬಿ 

(ಷಹಭಹನ್ಯ 

ಸಿಾತಿಯ 

ಅನ್ಾಯಿಕೆ 

ಆದದರಿಾಂದ - 

MoEF&CC 

ಮೂಲಔ 

ಭೌಲಯಭಹಪ್ನ್ 

ಕೆಾಂಪ್ು 

 

A2F1, 

W15 

 

45.25 26.3 

2  ಪೌಾಂಡಿರ ಗಟಔಖಳು 

< 5MT/Hr 

 

ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆೋಷರಿ 

 

A2F1, 

W15 

18.45 10.7 

3 ಲೊೋಸಖಳ 

ಮುನ್ುುಖುುವಿಕೆ 

ವೃನ್ಯ ಕೆೋಷರಿ 

 

ಖುಾಂಪ್ು 

A2F1 

 

6.70 3.9 

4 ತ್ಮಹರಿಕೆ ವೃನ್ಯ ಕೆೋಷರಿ W13, A1D 6.37 3.7 

5 ಔುಲುಮಖಳನ್ುು 

ಬಳಷು ಉಔುೆ 

ಮತ್ುು ಉಕೆನ್ 

ಉತ್ೆನ್ುಖಳು 

ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆೋಷರಿ 

 

A2F1, 

W15 

15.10 8.8 



6 ಔುಲುಮಖಳನ್ುು 

ಳಗೊಾಂಡ 

ಲೊೋಸದ 

ಸೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ 

ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆೋಷರಿ 

 

ಖುಾಂಪ್ು 

A2F1, 

HW4 

 

12.27 7.1 

7 ಜಳಿ 

 

ಜಳಿ ಷಾಂಷೆರಣೆ ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆಾಂಪ್ು 

 

W13, 

ಖುಾಂಪ್ು 

A2F2 

25.72 14.9 

8 ಸಿದಿ ಉಡುಪ್ುಖಳು ವೃನ್ಯ ಬಿಳಿ ವೃನ್ಯ 4.77 2.7 

9 ಆಸಹರ 

ಉತ್ೆನ್ುಖಳು 

 

ಸರ್ುಣಖಳು ಮತ್ುು 

ತ್ರಕಹರಿಖಳ 

ಷಾಂಷೆರಣೆ 

ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆೋಷರಿ 

 

W13, A1D 

 

14.56 8.5 

10 ಫೆೋಔರಿ ಮತ್ುು 

ಮಿಠಹಯಿ/ತ್ರಕಹರಿ 

ಎಣೆಣ 

ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆೋಷರಿ 

 

W13, 

ಖುಾಂಪ್ು 

A2F2 

 

5.91 3.4 

11 ಡೆೈರಿ ಮತ್ುು ಡೆೈರಿ 

ಉತ್ೆನ್ುಖಳು 

ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆೋಷರಿ 

 

W13, 

ಖುಾಂಪ್ು 

A2F2 

4.47 2.6 

12 ದಹಲ್ ಗಿರಣಿಖಳು 

ಮತ್ುು ಹಿಟ್ಟಟನ್ 

ಗಿರಣಿಖಳು 

ವೃನ್ಯ 

 

ಸಸಿರು 

 

ಖುಾಂಪ್ು A1D 

 

2.43 1.4 

13  ಮಷಹಲೆ 

ಗೆರಾಂಡಿಾಂಗ್ 

ವೃನ್ಯ ಸಸಿರು ಖುಾಂಪ್ು A1D 3.52 2.0 

14 ಮಿವರರ್ ಮತ್ುು 

ಮಿವರರ್ ಭಹಡು 

ಮೂಲಔ 

ಷಹಬೂನ್ುಖಳು, 

ಷಹಬೂನ್ುಖಳು, 

ಭಹಜಯಔಖಳು 

ಮತ್ುು 

ಷೌಾಂದಯಯಧ್ಯಔ

ವೃನ್ಯ 

 

ಕೆೋಷರಿ 

 

W13, 

ಖುಾಂಪ್ು A1D 

 

5.69 3.3 



ಭಹಜಯಔಖಳು 

ಮತ್ುು 

ಷೌಾಂದಯಯಧ್ಯ

ಔಖಳ 

ಷೂತಿರೋಔರರ್ 

ಖಳು 

 

15 ಸಿಮಾಂಟ್ 

ಉತ್ೆನ್ುಖಳ 

ತ್ಮಹರಿಕೆ 

ಸಿಮಾಂಟ್ 

ಉತ್ೆನ್ುಖಳು 

ಮತ್ುು ಅಾಂಚ್ುಖಳು 

ವೃನ್ಯ 

 

ಸಸಿರು 

 

ಖುಾಂಪ್ು A1D 

 

0.97 0.7 

16 CETP 

 

CETP - ಕೆೈಗಹರಿಕಹ 

ಪ್ರದೆೋವದೊಳಗಿನ್ 

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಗೆ 

 

7(h) 

(ಷಹಭಹನ್ಯ 

ಸಿಾತಿಯ 

ಅನ್ಾಯಿಷುವಿಕೆ 

ಆದದರಿಾಂದ 

MoEF&CC 

ಮೂಲಔ 

ಭೌಲಯಭಹಪ್ನ್

) 

ಕೆಾಂಪ್ು 

 

W12, 

ಖುಾಂಪ್ು A1D 

 

  

 

2. ಹರಜೆಕ್ಟ ಷಾಳ 

ಔನಹಯಟಔ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿಮಾಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಸಾಂತ್ I ಮತ್ುು 

ಮಹಿಳಹ ಉದಯಮಿಖಳ ಉದಹಯನ್ನ್ುು ಷಹಾಪಿಷಲು ಪ್ರಷಹುಪಿಸಿದೆ. 261.0 ಸೆಕೆಟೋರ್ (654.18 ಎಔಯೆ) ೆೈಕ 

243.33 ಸೆಕೆಟೋರ್ (601.27 ಎಔಯೆ) ಅನ್ುು ಔುಡುತಿನಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಸಾಂತ್-1 ಕೆೆ ಮತ್ುು 17.77 

ಸೆಕೆಟೋರ್ (43.91 ಎಔಯೆ) ಮಹಿಳಹ ಉದಯಮಿಖಳ ಹಕ್ಯಗೆ ಮಾಂಜೂರು ಭಹಡಲಹಖುುದು. 

 

2.1 ಷೆೈಟ್ನ್ ಪ್ರಮುಕ ಲಕ್ಷರ್ಖಳು 

ಔರಮ 

ಷಾಂಖೆಯ 

ೆೈಶಿಶಟಯಖಳು ವಿರಣೆ 



1 ಯೋಜನೆಯ ಸೆಷರು 

 

ಔುಡುತಿನಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ(ಸಾಂತ್–1)

261 ಸೆ. (645.18 ಎಔಯೆ) 

2 ಡೆಲಪ್ರ್ ಔನಹಯಟಔ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಖಳ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿಮಾಂಡಳಿ 

3 ಯೋಜನೆಯ ಷೆೈಟ್ನ್ 

ಟುಟ ಭೂ ಪ್ರದೆೋವ 

 

261 ಸೆ (645.18 ಎಔಯೆ) 

 

4 ಹರಜೆಕ್ಟ ಷೆೈಟು 

ಬೌಗೊೋಳಿಔ ಷಾಳ 

 

ಔುಡುತಿನಿ ಗಹರಮ, 

ಬಳಹಾರಿ ತಹಲೂಔು, 

ಬಳಹಾರಿ ಜಿಲೆಿ, 

ಔನಹಯಟಔ ಯಹಜಯ 

ಅಕ್ಷಹಾಂವ:15°9'39.60"Nನಿಾಂದ15°11'31.52"N

ಯೆೋಖಹಾಂವ:76°43'59.85"Eರಿಾಂದ76°45'40.69"E

(*ಖಮನಿಸಿ: ಉಲೆಿೋಕ- KIADB GIS ಷೆೈಟ್) 

5 ಎತ್ುರ MSL ಮೋಲೆ ~482m-550m 

6 ಸತಿುರದ ಗಹರಮ ಔುಡತಿನಿ ~ 0.28km, NNE 

7 ಸತಿುರದ ಯೆೈಲು ನಿಲಹದರ್ ಔುಡತಿನಿ ~3.07ಕಮಿೋ, ಎನ್ಸ 

8 ಸತಿುರದ ಸೆದಹದರಿ 

 

 SH 132( ಔಾಂಪಿ-ಿಔುಡತಿನಿ-ಮೋಕಹ-ಆಾಂಧ್ರ ಫಹಡಯರ್) 

~0.31km, E 

 NH 67 ( ಯಹಮನ್ಖರ- ಬಳಹಾರಿ-ಔೃಶಣಪ್ಟಟರ್ಾಂ ಬಾಂದರು) ~ 

ಷೆೈಟ್ ಪ್ಔೆದಲ್ಲ,ಿ N 

10 ಸತಿುರದ ವಿಭಹನ್ 

ನಿಲಹದರ್ 

 

 ಬಳಹಾರಿ ಡೊಮಸಿಟಕ್ ಏಪ್ರೋಯಟ್ಯ ~ 12.35 ಕಮಿೋ, ಇ 

 ಫೆಾಂಖಳೄರು ಅಾಂತ್ಯಹರ್ಷರೋಯ ವಿಭಹನ್ ನಿಲಹದರ್ 

(ಕೆಾಂೆೋಗೌಡ) ~237.58km, SSE 

11 ಸತಿುರದ ಪ್ರಮುಕ 

ಪ್ಟಟರ್ 

ಬಳಹಾರಿ (ಬಳಹಾರಿ) ~12.21ಕಮಿೋ, ಇ 

12 ಸತಿುರದ ಬಾಂದರು ಮಮುಯಗೊೋ ಬಾಂದರು ~315.06km, W 



13 ಮಿೋಷಲು ಅರರ್ಯ/ರಕ್ಷಿತ್ 

ಅರರ್ಯ/ಅಧಷೂಚಿತ್ 

ನ್ಯಜಿೋವಿ 

ಅಭಮಹರರ್ಯ/ಪ್ರಿಷರ 

ಷೂಕ್ಷಮ ಪ್ರದೆೋವಖಳು 

 

ಔರಮ 

ಷಾಂಖೆಯ 

ವಿರಖಳು ದೂರ 

(ಕಮಿೋ) 

ನಿದೆೋಯವನ್ 

1  ತೊೋರರ್ಖಲುಿ 

ಆರ್.ಎಫ್ 2.05 W 

2 ಚಿಔೆಾಂತಹಪ್ುರ 

ಆರ್.ಎಫ್ 2.42 SSW 

3 ದಯೊೋಜಿ 

ಆರ್.ಎಫ್ 6.39 WNW 

4 ಬಳಹಾರಿ ಆರ್.ಎಫ್ 6.48 S 

5 ಕೊಡಲು ಆರ್.ಎಫ್ 7.22 SW 

6 ಮರುತಹಿ ಎಕ್ಿ್ 

ಆಎಯಫ್ 7.68 SSW 

7 ಮಟ್ಟರಕ ಆರ್.ಎಫ್  9.61 S 

8 ಮಟ್ಟರಕ ಆರ್.ಎಫ್ 10.59 S 

9 ಉಬಬಲಖಾಂಡಿ 

ಎಕ್ಿ್ ಆಎಯಫ್  10.69 SW 

10 ಬಿಲಿಔಲುಿ ಆರ್.ಎಫ್ 11.35 NW 

11 ದೊೋಣಿಮಲೆೈ 

ಆರ್.ಎಫ್  12.93 SW 

12 ಬಾಂಡಹರವಿ 

ಆರ್.ಎಫ್ 14.04 S 

13 ಜೊೋಗಹ ಆರ್.ಎಫ್ 14.72 W 
 

 ಜಲಮೂಲಖಳು 

 

ಔರಮ 

ಷಾಂಖೆಯ 

ವಿರಖಳು ದೂರ 

(ಕಮಿೋ) 

ನಿದೆೋಯವನ್ 

1.  ನ್ಟಟ ಸಳಾ ಷೆೈಟ್ ಳಗೆ 

2.  ಒಡಔನ್ ಸಳಾ ಷೆೈಟ್ ಳಗೆ 



3.  ದಷಯಹ ಸಳಾ ಷೆೈಟ್ ಳಗೆ 

4.  ಔುಡತಿನಿ 

ಷಮಿೋಪ್ದ ಕೊಳ 0.01 N 

5.  ಔಣಿಖನ್ ಸಳಾ 2.62 W 

6.  ತ್ುಾಂಖಭದಹರ ಸೆೈ 

ಲೆೆಲ್ ಕಹಲುೆ 2.69 N 

7.  ಯಹಮಪ್ೆರ್ಣ ಸಳಾ 3.11 NW 

8.  ಸಲಹಿನ್ುು 

ನೆೋಮಿಸಿ 3.44 SW 

9.  ಸಿೋಗೆ ಸಳಾ 3.55 WSW 

10.  ಫಹಯಾಂಔನ್ಸ ಸಳಾ 3.58 NE 

11.  ಊರುಮುಾಂದರ 

ಸಳಾ 4.53 E 

12.  ಎಲುಮರಿ ಸಳಾ 5.3 E 

13.  ಚ್ತ್ರಾಂ ಸಳಾ 6.77 E 

14.  ದಯೊೋಜಿ ಕೆಯೆ 6.86 NW 

15.  ಅವಿನಹಮಡುಖು 

ಕೆಯೆ 8.58 S 

16.  ಅಲ್ಲಿಪ್ುರಕೆಯೆ 8.83 E 

17.  ನಹರಿ ಸಳಾ 8.95 WNW 

18.  ತ್ನ್ು ಸಳಾ 8.98 E 

19.  ಗೊೋಔುಲಹಪ್ುರ 

ಸಳಾ 9.9 S 

20.  ಈರಾಂಖಲ್ಲಖ 

ಸಳಾ 10.53 ENE 
 

14 ಯಹರ್ಷರೋಯ ಎಸ್. ವಿರಖಳು ದೂರ ನಿದೆೋಯವನ್ 



ಉದಹಯನ್ಖಳು / 

ನ್ಯಜಿೋವಿ 

ಅಭಮಹರರ್ಯ 

 

ನ್ಾಂ 

 

 (ಕಮಿೋ) 

1.  ದಯೊೋಜಿ ಔರಡಿ 

ಅಭಮಹರರ್ಯ ESZ 

 10.45 NW 

2.  ದಯೊೋಜಿ ಔರಡಿ ಧಹಮ 

ಕೊೋರ್ 

 11.49 WNW  
15 

ಯಹಜಯ ಖಡಿ 

 

 KA-AP ಯಹಜಯದ ಖಡಿ (ಖೂಖಲ್ ಪ್ರಕಹರ) ~7.72km, SSE 

 KA-AP ಯಹಜಯದ ಖಡಿ (SOI ಪ್ರಕಹರ) ~ 8.62km, SSE 

  

 
 

 

 

2.2 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಭಹರ್ 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವು ಔುಡುತಿನಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಸಾಂತ್-I ಮತ್ುು ಮಹಿಳಹ ಉದಯಮಿಖಳ ಹಕ್ಯ ಎಾಂಬ ಎರಡು 

ಗಟಔಖಳನ್ುು ಸೊಾಂದ್ಧದೆ. 261.0 ಸೆಕೆಟೋರ್ (645.18 ಎಔಯೆ) ೆೈಕ 243.33 ಸೆಕೆಟೋರ್ (601.27 ಎಔಯೆ) ಅನ್ುು ಔುಡುತಿನಿ 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಸಾಂತ್-1 ಕೆೆ ಮತ್ುು 17.77 ಸೆಕೆಟೋರ್ (43.91 ಎಔಯೆ) ಮಹಿಳಹ ಉದಯಮಿಖಳ ಉದಹಯನ್ಕಹೆಗಿ 

ಮಾಂಜೂರು ಭಹಡಲಹಖುುದು. 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗಹಗಿ ಔನಹಯಟಔ ಷಕಹಯರದ್ಧಾಂದ ಬೃಸತ್ ಸಾಂಚಿಕೆ (645.18 ಎಔಯೆ). ಪ್ರಷಹುವಿತ್ 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗಹಗಿ ಷಾಂಪ್ೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ುು KIADB ಷಹಾಧೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಹಗಿ ಭೂ 

ದಹಕಲೆಖಳನ್ುು ಅನ್ುಬಾಂಧ್-2 ಎಾಂದು ಲಖತಿುಷಲಹಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಕ ಅಭಿೃದ್ಧಿಯು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಹಗಿದುದ, 

ಉದಯಮದ ಗಹತ್ರನ್ುು ಆಧ್ರಿಸಿ ಹಿಟ್ಖಳನ್ುು ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಷಲು ಯೋಜಿಷಲಹಗಿದೆ. KIADB ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ 

ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ130 ಷಾಂಖೆಯಯ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಹಿಟ್ಖಳನ್ುು ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಷಲು ಪ್ರಷಹುಪಿಷುತ್ುದೆ. ಇದು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ 

ಹಿಟ್ಖಳು, ಷಹಭಹನ್ಯ ಷೌಔಯಯಖಳಹದ ನಿೋರು ಷರಬಯಹಜು ಯಷೆಾ, ಮಳೆನಿೋರು ಳಚ್ರಾಂಡಿ ಯಷೆಾ, ಆಡಳಿತ್ 

ಔಟಟಡ, ಪ್ುರಷಬೆಯ ಗನ್ ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣಹ ಪ್ರದೆೋವ, ಹಕಯಾಂಗ್ ಪ್ರದೆೋವ, ಸಿಇಟ್ಟಪಿ, ಸಿಎಸ್ಟ್ಟಪಿ, ಗಿರೋನ್ಸ ಫೆಲ್ಟ 

ಬಫರ್, ಹಣಿಜಯ ಪ್ರದೆೋವನ್ುು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ. 



ಪ್ರದೆೋವದ ಸೆೋಳಿಕೆ 

ಷ.ನ್ಾಂ 

 

ವಿರಣೆ 

 

ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ 

 ಸಹ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರದೆೋವ 

 

ಎಔಯೆ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ

 

% ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದೆೋವ 

 1. ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ 172.18 425.46 65.9 

2. ಹಣಿಜಯ ಪ್ರದೆೋವ 4.78 11.81 1.8 

3. ಷೌಔಯಯಖಳು 6.55 16.18 2.5 

4. ರಷೆು 26.61 65.76 10.2 

5. ಉದಹಯನ್ನ್ಖಳು (ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟ) 10.12 25.03 3.9 

6. ನ್ಳ 6.79 16.77 2.6 

7. ಫಹಸಯ ಗಿರೋನ್ಸಫೆಲ್ಟ (15 ಮಿೋ) 19.95 49.30 7.7 

8. ಹಕಯಾಂಗ್ 5.34 13.20 2.0 

9. ಉಪ್ಯುಔುತೆಖಳು 8.78 21.67 3.4 

ಟುಟ 261.0 645.18 100.00 

 

 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವು ಔುಡುತಿನಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಸಾಂತ್ I ಮತ್ುು ಮಹಿಳಹ ಉದಯಮಿಖಳ ಹಕ್ಯ ಎಾಂಬ ಎರಡು 

ಗಟಔಖಳನ್ುು ಸೊಾಂದ್ಧದೆ. 

ಔುಡುತಿನಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಸಾಂತ್ I ಗಹಗಿ ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಪ್ರದೆೋವ ವಿಗಟನೆ 

ಷ.ನ್ಾಂ 
ವಿರಣೆ 

 

ಸಹ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರದೆೋವ 

 

ಎಔಯೆ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ

 

% ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದೆೋವ 

 

1. ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ 158.25 391.05 65.04 

2. ಹಣಿಜಯ ಪ್ರದೆೋವ 4.17 10.31 1.71 

3. ಷೌಔಯಯಖಳು 5.74 14.18 2.36 

4. ರಷೆು 25.33 62.60 10.41 

5. ಉದಹಯನ್ನ್ಖಳು (ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟ) 9.66 23.88 3.97 

6. ನ್ಳ 6.79 16.77 2.8 

7. ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ (ಗಿರೋನ್ಸ ಫೆಲ್ಟ) 19.95 49.30 8.2 

8. ಹಕಯಾಂಗ್ 4.88 12.05 2.0 

9. ಉಪ್ಯುಔುತೆ 8.56 21.13 3.51 



ಟುಟ 243.33 601.27 100.00 

 

 

 

 

 

ಮಹಿಳಹ ಉದಯಮಿಖಳ ಉದಹಯನ್ನ್ಕಹೆಗಿ ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಪ್ರದೆೋವನ್ುು ವಿಭಜಿಷಲಹಗಿದೆ 

ಷ.ನ್ಾಂ ವಿರಣೆ ಸಹ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರದೆೋವ ಎಔಯೆ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ % ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದೆೋವ 

1. ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ 13.93 34.41 78.36 

2. ಹಣಿಜಯ ಪ್ರದೆೋವ 0.61 1.50 3.42 

3. (CFC) ಷೌಔಯಯಖಳು 0.81 2.00 4.55 

4. ರಷೆು 1.28 3.16 7.20 

5. ಉದಹಯನ್ನ್ಖಳು (ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟ) 0.46 1.15 2.62 

6. ಹಕಯಾಂಗ್ 0.46 1.15 2.62 

7. ಉಪ್ಯುಔುತೆ 0.22 0.54 1.23 

ಟುಟ 17.77 43.91 100.00 

 

2.3 ನಿೋರಿನ್ ಅವಯಔತೆ 

2.3.1 ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿ ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿೋರಿನ್ ಅವಯಔತೆಯು 100 ಯಕುಖಳಿಗೆ ಖೃಸಬಳಕೆಯ 

ಅವಯಔತೆಖಳನ್ುು ಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ 35 KLD ಆಗಿದೆ, ಮತ್ುು ನಿಭಹಯರ್ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಯ ಅಖತ್ಯದ ಆಧಹರದ ಮೋಲೆ 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿಧ್ೂಳು ನಿಖರಸ. ಈ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿನಿೋರಿನ್ ಅವಯಔತೆಯನ್ುು ತ್ುಾಂಖಭದಹರ ನ್ದ್ಧಯ ಉನ್ುತ್ ಮಟಟದ 

ಕಹಲುೆಯಿಾಂದ ಪ್ೂಯೆೈಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ತ್ುಾಂಗಹ ನ್ದ್ಧಯು ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದ್ಧಾಂದ ಷುಭಹರು ~2.69 ಕಮಿೋ 

ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 225 ಔೂಯಷೆಕ್ ಷಹಮರ್ಥಯಯದ ನಿೋರಿನ್ ಟಹಯಾಂಕ್ ಮನೆ ಮತ್ುು ಔುಡಿಯು ಉದೆದೋವಕಹೆಗಿ ನಿೋರು ಷರಬಯಹಜು 

ಭಹಡಲು ಯೋಜಿಷಲಹಗಿದೆ. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಾಂದ ನಿಭಹಯರ್ ಉದೆದೋವಕಹೆಗಿ ನಿೋರು ಮತ್ುು ನಿಭಹಯರ್ ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿ

ಔುಡಿಯು ನಿೋರು ದಗಿಷಲಹಖುುದು. 



2.3.2 ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ 

ಟುಟ ನಿೋರಿನ್ ಅವಯಔತೆ 5232.5 KLD ಮತ್ುು ವುದ ಿನಿೋರಿನ್ ಅವಯಔತೆ 3573 KLD ಎಾಂದು ಅಾಂದಹಜಿಷಲಹಗಿದೆ, 

ಇದನ್ುು ದೆೋಶಿೋಯ ಅಖತ್ಯತೆ, ಪ್ರಕರಯೆ ಮತ್ುು ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳಾಲಹಖುತ್ುದೆ. ಯೋಜನಹ ಷಾಳದ್ಧಾಂದ 

~ 2.69 ಕಮಿೋ ದೂರದಲ್ಲಿರು ತ್ುಾಂಖಭದಹರ ಉನ್ುತ್ ಮಟಟದ ಕಹಲುೆಯಿಾಂದ ವುದಿ ನಿೋರಿನ್ ಅಖತ್ಯನ್ುು 

ಪ್ೂಯೆೈಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 1659.5 KLD ಅನ್ುು ಮರುಬಳಕೆಯ ನಿೋರಿನಿಾಂದ ಪ್ೂಯೆೈಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಗಿರೋನ್ಸಫೆಲ್ಟಗೆ ನಿೋರಿನ್ 

ಅವಯಔತೆ 275 ಕೆಎಲ್ಡಿ, ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಉದೆದೋವಕಹೆಗಿ ಉಪ್ಯುಔುತೆಖಳು 471 ಕೆಎಲ್ಡಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಕರಯೆ ನಿೋರು 913.5 

ಕೆಎಲ್ಡಿ ಮತ್ುು ಇುಖಳನ್ುು ಷಾಂಷೆರಿಸಿದ ತಹಯಜಯನಿೋರಿನ್ ಮರುಬಳಕೆಯಿಾಂದ ಪ್ೂಯೆೈಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

2.4 ವಕು ಮತ್ುು ಇಾಂಧ್ನ್ದ ಅವಯಔತೆ 

KIADB KTCPL ಮೂಲಔ ನಿಭಹಯರ್ ಮತ್ುು ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ಖಳಿಗೆ ವಿದುಯತ್ ಷರಬಯಹಜು ಭಹಡುತ್ುದೆ. 

ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿಟುಟ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಸೊಯೆಯನ್ುು ಪ್ೂಯೆೈಷಲು ಷೂಔುಹದ ಸೊಯೆಯ ಉಪ್-ನಿಲಹದರ್ನ್ುು 

ಷಹಾಪಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಾಂದ ವಿದುಯತ್ ಭಹಖಯಖಳನ್ುು ಸಹಔಲಹಖುುದು. ಷಹಭಹನ್ಯ ಷೌಲಭಯಖಳಿಗಹಗಿ 

ಪ್ರ್ ಫಹಯಕ್ ಅಪ್ ಷೌಲಭಯನ್ುು ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ ಮತ್ುು ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳು ತ್ಮಮದೆೋ ಆದ ಪ್ರ್ ಫಹಯಔಪ್ 

ಅನ್ುು ಯಷೆಾಗೊಳಿಷುತ್ುೆ. 

ವಕು ಮತ್ುು ಇಾಂಧ್ನ್ದ ಅವಯಔತೆ 

ವಿರಖಳು 

 

ಷಹಮರ್ಥಯಯ/ಪ್ರಭಹರ್ 

 

ಮೂಲ 

 

ವಿದುಯತ್ ಅವಯಔತೆ (MVA) 31 ಕೆಟ್ಟಸಿಪಿಎಲ್ 

ಫಹಯಕ್ ಅಪ್ (ಕೆವಿಎ) ಷಹಭಹನ್ಯ ಷೌಲಭಯಖಳಿಗಹಗಿ 3x 500 kVA DG ಮೂಲಔ ೆೈಯಕುಔ 

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಾಂದ ಫಹಯಔಪ್ 

ಭಹಡಿ 

ಡಿೋಷೆಲ್ ಅಖತ್ಯತೆಖಳು 

(ಕೆಎಲ್/ತಿಾಂಖಳು) 

 

15 (ಷಹಭಹನ್ಯ ಷೌಲಭಯಖಳಿಗಹಗಿ) ಷಾಳಿೋಯ ೆಟೊರೋಲ್ 

ಬಾಂಕ್ಖಳು 

ಷೂಚ್ನೆ: 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ, ಹಣಿಜಯ ಹಿಟ್ಖಳಿಗೆ ವಿದುಯತ್ ಅವಯಔತೆ @0.06 MVA/ಎಔಯೆ 

ಷೌಔಯಯಖಳು ಮತ್ುು ಉಪ್ಯುಔುತೆಖಳಿಗೆ ವಿದುಯತ್ ಅವಯಔತೆ @0.05 MVA/Acre 



ರಷೆುಖಳು ಮತ್ುು ಹಕಯಾಂಗ್ ಪ್ರದೆೋವಕೆೆ ವಿದುಯತ್ ಅವಯಔತೆ @0.03 MVA/ಎಔಯೆ 

2.5 ಗನ್ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣೆ 

2.5.1 ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಷುಭಹರು 0.45 ಕೆಜಿ/ಯಕು/ದ್ಧನ್ ಅಾಂದಯೆ 45 ಕೆಜಿ/ದ್ಧನ್ಕೆೆ ಪ್ುರಷಬೆಯ ಗನ್ತಹಯಜಯ 

ಉತ್ೆತಿುಮಹಖುತ್ುದೆ. ಇದನ್ುು ಷೆೈಟುಲ್ಲ ಿ ಷಾಂಖರಹಿಸಿ ಪ್ರತೆಯೋಕಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಷಹಯ ತಹಯಜಯಖಳನ್ುು ಷೆೈಟುಲ್ಲ ಿ

ಗೊಬಬರಹಗಿಷಲಹಖುುದು ಮತ್ುು ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿಸಸಿರು ಫೆಲ್ಟ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ ಕಹಾಂಪ್ರೋಸ್ಟ ಅನ್ುು ಗೊಬಬರಹಗಿ 

ಬಳಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಅಜೆೈವಿಔ ತಹಯಜಯನ್ುು ಮರುಬಳಕೆ ಭಹಡುರಿಗೆ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲಹಖುುದು. 

2.5.2 ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ 

ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ಪ್ುರಷಬೆಯ ಗನ್ತಹಯಜಯನ್ುು ದ್ಧನ್ಕೆೆ 1836 ಕೆಜಿ ಉತಹೆದ್ಧಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

ತಹಯಜಯಖಳನ್ುು ಪ್ರತೆಯೋಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಾಂದ ಪ್ರತೆಯೋಕಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಷಹಯ ತಹಯಜಯಖಳನ್ುು ಷಹಭಹನ್ಯ MSW 

ಷಾಂಷೆರಣಹ ಪ್ರದೆೋವಕೆೆ ಔಳುಹಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಪ್ುರಷಬೆಯ ತಹಯಜಯ ಷಾಂಷೆರಣೆಗೆ ಮಿೋಷಲ್ಲಟಟ ಜಹಖದಲ್ಲ ಿಇದನ್ುು ಗೊಬಬರ 

ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. ಸಸಿರು ಲಯ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ ಕಹಾಂಪ್ರೋಸ್ಟ ಗೊಬಬರಹಗಿ ಬಳಷಲಹಖುುದು. ಅಜೆೈವಿಔ 

ತಹಯಜಯಖಳನ್ುು KSPCB ಅಧಔೃತ್ ಮರುಬಳಕೆದಹರರಿಗೆ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. ಷಹಭಹನ್ಯ ಷೌಔಯಯಖಳಿಗಹಗಿ 

ನಿಖದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿMSW ಪ್ರಕರಯೆಗಹಗಿ ಅಾಂದಹಜು 1.0 ಎಔಯೆಯನ್ುು ಸಾಂಚ್ಲಹಖುತ್ುದೆ. 

 

ಪ್ುರಷಬೆಯ ಗನ್ತಹಯಜಯ ಉತಹೆದನೆ ಮತ್ುು ನಿಯಸಣೆ 

ಭಹದರಿ ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ 

(ಕೆಜಿ/ದ್ಧನ್) 

 

ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ 

ಸಾಂತ್ (ಕೆಜಿ/ದ್ಧನ್) 

ವಿಲೆೋಹರಿ ವಿಧಹನ್* 

 

ಷಹಯ 

27 1836 

ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಾಂದ 

ಪ್ರತೆಯೋಕಷಲಹಗಿದೆ ಮತ್ುು ಷಹಭಹನ್ಯ MSW 

ಷಾಂಷೆರಣಹ ಪ್ರದೆೋವಕೆೆ ಔಳುಹಿಷಲಹಗಿದೆ. 

ಇದನ್ುು ಷೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲ ಿ

ಗೊಬಬರಹಗಿಷಲಹಖುುದು ಮತ್ುು ಸಸಿರು 

ಫೆಲ್ಟ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ ಕಹಾಂಪ್ರೋಸ್ಟ ಅನ್ುು 

ಗೊಬಬರಹಗಿ ಬಳಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

 



ಅಜೆೈವಿಔ 

18 1224 

KSPCB ಅಧಔೃತ್ ಮರುಬಳಕೆದಹರರಿಗೆ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 

 

ಟುಟ 45 3060  

* ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳು ಷಾಂಪ್ೂರ್ಯ ಆಔರಮಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರೆೋ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ ಮತ್ುು ಆಖ ಭಹತ್ರ 

ಷಾಂಪ್ೂರ್ಯ ಷೌಲಭಯನ್ುು ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಷಲಹಖುುದು. 

ಖಮನಿಸಿ: ಭಹನ್ವಕು- ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ಕೆೆ 100 ಷಾಂಖೆಯಖಳು ಮತ್ುು ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ಕೆೆ 6800 ಷಾಂಖೆಯಖಳು 

CPCB ಭಹಖಯಷೂಚಿಖಳ ಪ್ರಕಹರ: MSW ತ್ಲಹ/ದ್ಧನ್ =0.45Kg/ದ್ಧನ್/ಯಕು 

2.6 ಇ-ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣೆ 

ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳು ಉತಹೆದನೆಯನ್ುು ಹರರಾಂಭಿಷು ಮದಲು ತ್ಮಮ ಷೌಲಭಯದ್ಧಾಂದ ಉತಹೆದ್ಧಸಿದಯೆ, ಇ-

ತಹಯಜಯನ್ುು ವಿಲೆೋಹರಿ ಭಹಡಲು KSPCB ಯಿಾಂದ ಪ್ರತೆಯೋಔ ಅಧಕಹರನ್ುು ಪ್ಡೆಯುುದನ್ುು 

ಔಡಹಾಯಗೊಳಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

2.7 ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣೆ 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ಉತ್ೆತಿುಮಹಖು ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯು ನಹಖರಿಔ ಖುತಿುಗೆದಹರರ ಜಹಫಹದರಿಮಹಗಿದೆ. 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ ಮತ್ುು ಷರಿಮಹದ ವಿಲೆೋಹರಿ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿ ಉತ್ೆತಿುಮಹಖು ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯನ್ುು 

ಪ್ರತೆಯೋಕಷಲು ಔಟುಟನಿಟಹಟದ ನಿಯಮಖಳನ್ುು ಜಹರಿಗೊಳಿಷಲಹಖುುದು. 

ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣೆಯು ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಜಹಫಹದರಿಮಹಗಿದೆ. 

ಉತಹೆದನೆಯ ಹರರಾಂಭದ ಮದಲು, ಅಹಯಕಹರಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ತಹಯಜಯ ( ನಿಯಸಣೆ ಮತ್ುು ಟಹರನ್ಸ ಫೌಾಂಡರಿ 

ಮೂವ್ಮಾಂಟ್) ನಿಯಮಖಳು, 2016 ರ ಪ್ರಕಹರ, 2016. ATFD ಯಿಾಂದ ಉತ್ೆತಿುಮಹಖು ಸಿಇಟ್ಟಪಿ ಕೆಷರು ಮತ್ುು 

ಉಪ್ೆನ್ುು ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯದ ಷಾಂಖರಸಣೆ, ನಿಯಸಣೆ ಮತ್ುು ಷಹಖಣೆಗೆ ಅಧಕಹರನ್ುು ಪ್ಡೆಯಲು ೆೈಯಕುಔ 

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳನ್ುು ಔಡಹಾಯಗೊಳಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. , ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದೊಳಗೆ ಗೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ

ಷಾಂಖರಹಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸತಿುರದ TSDF ಗೆ ವಿಲೆೋಹರಿ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

2.8 ಭಹನ್ವಕುಯ ಅವಯಔತೆ 

ಭಹನ್ವಕುಯ ಅವಯಔತೆಯು ತಹಾಂತಿರಔ ಮತ್ುು ತಹಾಂತಿರಕೆೋತ್ರ ಸಿಬಬಾಂದ್ಧಯನ್ುು ಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಷುತ್ುಮುತ್ುಲ 

ಗಹರಮಖಳಿಾಂದ ಷಾಳಿೋಯ ಔೂಲ್ಲ ಕಹಮಿಯಔರನ್ುು ನೆೋಮಿಸಿಕೊಳಾಲಹಖುುದು. ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ನೆೋರ ಮತ್ುು 

ಪ್ಯೊೋಕ್ಷ ಉದೊಯೋಖ ಷೃರ್ಷಟ ಇರುತ್ುದೆ 



 

 

 

 

 

ಭಹನ್ವಕುಯ ಅವಯಔತೆ 

ವಿರಣೆ ಯಕುಖಳು/ದ್ಧನ್ 

 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ 100 

ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ 6800 

 

ಷೂಚ್ನೆ: 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಹಿಟ್ಖಳಿಗೆ ಭಹಯನ್ಸ ಪ್ರ್ @ 15 ಯಕುಖಳು/ ಎಔಯೆ= 6382 ಷಾಂಖೆಯಖಳು. 

ಹಣಿಜಯ ಪ್ರದೆೋವಕೆೆ ಭಹನ್ವಕು @20 ಯಕುಖಳು/ಎಔಯೆ = 236 ಷಾಂಖೆಯಖಳು. 

ಷೌಔಯಯಖಳು ಮತ್ುು ಉಪ್ಯುಔುತೆಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹನ್ವಕು @ 5 ಯಕುಖಳು/ಎಔಯೆ= 182 ಷಾಂಖೆಯಖಳು 

2.9 ಯೋಜನಹ ೆಚ್ು 

ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿಯೋಜನೆಗೆ ಟುಟ ಬಾಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆಯು 261.0 ಸೆಕೆಟೋರ್ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ

ರೂ.23300 ಲಕ್ಷಖಳು (ಅಾಂದಹಜು.) ಎಾಂದು ಅಾಂದಹಜಿಷಲಹಗಿದೆ. 

3. ಎನಿಾಯಹನೆಮಾಂಟಲ್ ಫೆೋಷೆಿೈನ್ಸ ಡೆೋಟಹ 

3.1 ಸಹಭಹನ್ವಹಷರ 

S. No 
ಹಯಯಹಮಿೋಟರ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆ 

 

1. 

ತಹಪ್ಭಹನ್ ಔನಿಶಾ ತಹಪ್ಭಹನ್:25°C

ಖರಿಶಾ ತಹಪ್ಭಹನ್:41°C

ಷಯಹಷರಿ ತಹಪ್ಭಹನ್:36.2°C 

 

2. ಷಯಹಷರಿ ಷಹೆೋಕ್ಷ ಆದರಯತೆ 30.56% 



3. 
ಷಯಹಷರಿ ಗಹಳಿಯ ೆೋಖ 4.65 ಮಿೋ/ಷೆ 

 

4. 
ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣಹ ಅಧಯಲ್ಲ ಿ

ಪ್ರಧಹನ್ಹದ ಗಹಳಿಯ ದ್ಧಔುೆ 
ಪ್ೂಯ 

 

3.2 ಷುತ್ುುರಿದ ಗಹಳಿಯ ಖುರ್ಮಟಟ 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆೋವದೊಳಗೆ CPCB ಭಹಖಯಷೂಚಿಖಳ ಪ್ರಕಹರ 12 ನಿಯತಹಾಂಔಖಳಿಗಹಗಿ 8 ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿಷುತ್ುುರಿದ 

ಗಹಳಿಯ ಖುರ್ಮಟಟನ್ುು ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಅಧಯ ( ಭಹರ್ಚಯ 2022 - ಮೋ 2022) 

ಷಯಹಷರಿ ಫೆೋಸ್ಲೆೈನ್ಸ ಮಟಟಖಳು 

•PM1049.8ರಿಾಂದ78.9µg/m³ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ 

•PM2.523.5ರಿಾಂದ38.2µg/m³ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ 

•SO29.9ರಿಾಂದ16.8µg/m³ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ 

•NOx19.0ರಿಾಂದ33.8µg/m³ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ 

•CO0.38ರಿಾಂದ0.81mg/m³ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ 

ಎಲಹಿ ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು ಭಹರ್ಚಯ 2022 ರಿಾಂದ ಮೋ 2022 ರ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಅಧಯಲ್ಲ ಿ ಎಲಹಿ ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣಹ 

ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ, ಹಣಿಜಯ ಮತ್ುು ಷತಿ ಪ್ರದೆೋವಖಳಿಗಹಗಿ ಯಹರ್ಷರೋಯ ಷುತ್ುುರಿದ ಹಯು ಖುರ್ಮಟಟ 

ಖುರ್ಮಟಟದಲ್ಲ ಿಉತ್ುಮಹಗಿೆ. 

3.3 ಷುತ್ುುರಿದ ವಬದ ಖುರ್ಮಟಟ 

ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಪ್ರದೆೋವದ 8 ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿವಬದ ಮಟಟನ್ುು ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಭಹರ್ಚಯ 2020 - ಮೋ 2020 ರ 

ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಅಧಗೆ ಎಲಹಿ ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿಸಖಲು ಷಭಹನ್ ಮತ್ುು ಯಹತಿರ ಷಭಹನ್ ವಬದ ಮಟಟಖಳ ಅಲೊೋಔನ್ಖಳನ್ುು 

ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಹಗಿದೆ. 

 ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಲಯದಲ್ಲ ಿ( ಹರಜೆಕ್ಟ ಷೆೈಟ್) ಸಖಲ್ಲನ್ ಷಮಯದ ವಬದ ಮಟಟಖಳು ಷುಭಹರು 74.2 dB(A) ಮತ್ುು 

ಯಹತಿರಯ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿವಬದ ಮಟಟು ಷುಭಹರು 60.1 dB(A) ಆಗಿತ್ುು ಮತ್ುು CPCB ಯಿಾಂದ ನಿಖದ್ಧತ್ ಮಿತಿಯು 75 

dB(A) ದ್ಧನ್ದ ಷಮಯ & 70 dB( ಎ) ಯಹತಿರ ಷಮಯ. 

 ಷತಿ ಪ್ರದೆೋವಖಳಲ್ಲ ಿಸಖಲ್ಲನ್ ಷಮಯದ ವಬದದ ಮಟಟಖಳು 51.3 dB(A) ನಿಾಂದ 55.3 dB(A) ಯೆಗೆ ಮತ್ುು ಯಹತಿರ 

ಷಮಯದ ವಬದ ಮಟಟಖಳು 41.4 dB(A) ನಿಾಂದ 49.1 dB(A) ಯೆಗೆ ಭಹದರಿ ಕೆೋಾಂದರಖಳಹದಯಾಂತ್ ಬದಲಹಖುತ್ುೆ. 



ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಅಧಯಲ್ಲಿನ್ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಅಲೊೋಔನ್ಖಳು ಷುತ್ುುರಿದ ವಬದದ ಮಟಟಖಳು CPCB (55 dB(A) ಸಖಲು ಮತ್ುು 

45 dB(A) ಯಹತಿರಯ ಷಮಯ) ಷೂಚಿಸಿದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿೆ ಎಾಂದು ಷೂಚಿಷುತ್ುದೆ. 

3.4 ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಖುರ್ಮಟಟ 

ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ ಅಧಯಲ್ಲ ಿ( ಭಹರ್ಚಯ 2022- ಮೋ 2022) 8 ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಖುರ್ಮಟಟನ್ುು 

ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಫಲ್ಲತಹಾಂವಖಳನ್ುು ಕೆಳಗೆ ಚ್ಚಿಯಷಲಹಗಿದೆ: 

 ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಭಹದರಿಖಳಲ್ಲ ಿpH 7.09 ರಿಾಂದ 7.80 ರ ನ್ಡುೆ ಬದಲಹಖುತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲ ಿ ಎಲಹಿ 

ಭಹದರಿಖಳು IS 2296: 1992 ರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ುೆ 

 ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಭಹದರಿಯ ಟುಟ ಔರಗಿದ ಗನ್ಷುುಖಳ (TDS) ಭೌಲಯು 422 mg/l ನಿಾಂದ 951 

mg/l ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

 ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಭಹದರಿಯ ಟುಟ ಖಡಷುತ್ನ್ ಭೌಲಯು 118.1 mg/l ನಿಾಂದ 276.2 mg/l ಯೆಗೆ 

ಇರುತ್ುದೆ. 

 ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಭಹದರಿಯ BOD ಭೌಲಯು 4.1 mg/l ನಿಾಂದ 7.8 mg/l ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

 ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ COD ಭೌಲಯು 7.9 ರಿಾಂದ 20.1 mg/l ಯೆಗೆ ಬದಲಹಖುತ್ುದೆ. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ುು Se ನ್ಾಂತ್ಸ ಬಹರಹದ ಲೊೋಸಖಳ ಷಹಾಂದರತೆಯು IS 2296:1992 ರ 

ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

3.5 ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಖುರ್ಮಟಟ 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲಿನ್ ಷಹಸತ್ುಖಳು/ಗಹರಮಖಳು ಉಪ್ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿನ್ ಬಳಕೆಯ ಆಧಹರದ ಮೋಲೆ ಯೋಜನಹ 

ಷಾಳದ ಷುತ್ುಲ್ಲನ್ ವಿವಿಧ್ ಗಹರಮಖಳಲ್ಲ ಿ ಭೌಲಯಭಹಪ್ನ್ಕಹೆಗಿ ಟುಟ ಎಾಂಟು (08) ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಷಾಳಖಳನ್ುು ಖುರುತಿಷಲಹಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆೋವದ್ಧಾಂದ ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ವಿವೆಿೋಶಣಹತ್ಮಔ ಫಲ್ಲತಹಾಂವಖಳ 

ಷಹಯಹಾಂವನ್ುು ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಹಗಿದೆ: 

 ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆೋವದ ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಫಲ್ಲತಹಾಂವಖಳು pH ವೆರೋಣಿಯು 7.08 ಮತ್ುು 7.6 ರ ನ್ಡುೆ ಬದಲಹಖುತ್ುದೆ ಎಾಂದು 

ಷೂಚಿಷುತ್ುದೆ. pH ವೆರೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ುಮತಿಷು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಾಂದು ಖಮನಿಷಲಹಗಿದೆ. 

 ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಭಹದರಿಯ ಟುಟ ಔರಗಿದ ಗನ್ಷುುಖಳ ಹಯಪಿುಯು443mg/l–1189mg/l ನ್ಡುೆ 

ಯತಹಯಷಗೊಳುಾತ್ುದೆ. ಎಲಹಿ ಭಹದರಿಖಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ುಮತಿಷು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿೆ. 



 ಕೊಿೋಯೆೈಡ್ ಅಾಂವದ ಸಿಾೋಕಹಯಹಸಯ ಮಿತಿ 250 mg/l ಮತ್ುು ಅನ್ುಮತಿಷು ಮಿತಿ 1000 mg/l ಆಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಭಹದರಿಖಳಲ್ಲ ಿ ಕೊಿೋಯೆೈಡ್ ಅಾಂವು123.8mg/l–336.5mg/l ನ್ಡುೆ 

ಇರುತ್ುದೆ. ಎಲಹಿ ಭಹದರಿಖಳು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ುಮತಿಷು ಮಿತಿಯಳಗೆ ಇರುುದನ್ುು ಖಮನಿಷಲಹಗಿದೆ. 

 ಷಲೆಫೋಟ್ ಅಾಂವದ ಸಿಾೋಕಹಯಹಸಯ ಮಿತಿ 200mg/l ಮತ್ುು ಅನ್ುಮತಿಷು ಮಿತಿ 400mg/l ಆಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ ಷಾಂಖರಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಭಹದರಿಖಳಲ್ಲಿನ್ ಷಲೆಫೋಟ್ ಅಾಂವು 46.9 mg/l - 138.9 mg/l ನ್ಡುೆ 

ಯತಹಯಷಗೊಳುಾತ್ುದೆ. ಎಲಹಿ ಭಹದರಿಖಳು IS 10500: 2012 ರ ಸಿಾೋಕಹಯಹಸಯ ಮಿತಿಯನ್ುು ಪ್ೂಯೆೈಷುತಿುೆ ಎಾಂದು 

ಖಮನಿಷಲಹಗಿದೆ. 

 ಟುಟ ಖಡಷುತ್ನ್ದ ಹಯಪಿುಯು ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಭಹದರಿಖಳಿಗೆ 101 mg/l - 378 mg/l ನ್ಡುೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

3.6 ಮಣಿಣನ್ ಖುರ್ಮಟಟ 

ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಅಧಯಲ್ಲ ಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ ಷಾಂಖರಹಿಷಲಹದ ಮಣಿಣನ್ ಭಹದರಿಖಳ ವಿವೆಿೋಶಣಹತ್ಮಔ 

ಫಲ್ಲತಹಾಂವಖಳ ಷಹಯಹಾಂವು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತಿದೆ: 

 ಮಣಿಣನ್ ಭಹದರಿಖಳ pH 7.44 ರಿಾಂದ 8.52 ರರ್ಷಟದೆ. 

 ಮಣಿಣನ್ ಭಹದರಿಖಳ ವಿದುಯತ್ ಹಸಔತೆ 199 ರಿಾಂದ 345 umhos/cm ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

 ಷಹರಜನ್ಔದ ಅಾಂವು 63.4 mg/kg ನಿಾಂದ 98.3 mg/kg ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

 ಪಹಷಫರಸ್ ಅಾಂವು 21.45 mg/kg ನಿಾಂದ 38.43 mg/kg ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

 ಪ್ರಟಹಯಸಿಯಮ್ ಅಾಂವು 93.32 mg/kg ನಿಾಂದ 199.59 mg/kg ಯೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

3.7 ಜೆೈವಿಔ ಪ್ರಿಷರ 

ಬಳಹಾರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಷಹಭಹಜಿಔ ಷೂಚ್ಔಖಳನ್ುು ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಹಗಿದೆ. 

 

 

ಬಳಹಾರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಷಹಭಹಜಿಔ ಷೂಚ್ಔಖಳು 

ಎಸ್.ಇಲ ಿ ಷಹಭಹಜಿಔ ಷೂಚ್ಔಖಳು ಔುಡುತಿನಿ ಜಿಲೆ ಿ

1 ದವಭಹನ್ದ ಯತಹಯಷ % 20.99 

2 ನ್ಖರ ಜನ್ಷಾಂಖೆಯ % 37.52 

3 ಲ್ಲಾಂಖ ಅನ್ುಹತ್ 983 

4 0-6 ಯಸಿಿನ್ ಖುಾಂಪ್ು % 14.0 

5 ಜನ್ಷಾಂಖಹಯ ಷಹಾಂದರತೆ ( ಪ್ರತಿ ಚ್ದರ ಕಮಿೋಗೆ 290 



ಯಕುಖಳು) 

6 ಪ್ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಜನ್ಷಾಂಖೆಯ %  21.10 

7 ಪ್ರಿಶಿಶಟ ಬುಡಔಟುಟ ಜನ್ಷಾಂಖೆಯ % 18.41 

8 ಷಹಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಭಹರ್ % 67.43 

9 ಕೆಲಷದ ಬಹಖಹಿಷುವಿಕೆ ದರ % 45.54 

10 ಮುಕಯ ಕೆಲಷಗಹರರು % 39.52 

11 ಭಹಜಿಯನ್ಲ್ ಔಯಸ್ಯ % 6.01 

12 ಔೃರ್ಷಔರು % 23.11 

13 ಔೃರ್ಷ ಕಹಮಿಯಔರು % 36.36 

14 ಖೃಸ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಲ್ಲ ಿಕೆಲಷಗಹರರು % 2.04 

15 ಇತ್ಯೆ ಕೆಲಷಗಹರರು % 38.49 

4. ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಾಂದಹಗಿ ಹಯು ಪ್ರಿಷರದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಹಮ 

ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯಿಾಂದಹಗಿ ನೆಲಮಟಟದ ಷಹಾಂದರತೆಯನ್ುು ಖುರುತಿಷಲು AERMOD 

ಷಹಫ್ಟೆೋರ್ ಅನ್ುು ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಏರ್ ಖುರ್ಮಟಟದ ಭಹಡೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನ್ುು ಭಹಡಲಹಯಿತ್ು. PM10, SO2, NOx 

ಮತ್ುು CO ಗಹಗಿ ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹದ ಯೋಜನೆಯ ಕಹರರ್ದ್ಧಾಂದ ಖರಿಶಾ ಷಹಾಂದರತೆಯು ಔರಮಹಗಿ0.41µg/m3,

0.38µg/m3,5.94µg/m3ಮತ್ುು3.76µg/m3ಆಗಿದೆ. ಆದದರಿಾಂದ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವನ್ುು ಷಹಾಪಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರೂ, 

ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಿಣಹಮು ಔನಿಶಾಹಗಿದೆ ಎಾಂದು ತಿೋಭಹಯನಿಷಬಸುದು. 

 

ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಷಹಟಕ್ ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆಯಿಾಂದ ಟುಟ ಖರಿಶಾ GLC ಖಳು 

ಭಹಲ್ಲನ್ಯಕಹರಔ 

 

ಖರಿಶಾ ಫೆೋಸ್ ಲೆೈನ್ಸ 

Conc.(µg/m3) 

 

ಅಾಂದಹಜು 

ಇನಿೆರಮಾಂಟಲ್ 

Conc.(µg/m3) 

 

ಟುಟ 

ಪ್ೆಾಂದ 

(µg/m3) 

 

NAAQ 

ಭಹನ್ದಾಂಡ 

(µg/m3) 

 

% ಸೆಚ್ುಳ 

 

PM10 78.9 (ತಿಮಮಲಹಪ್ುರ) 0.41 79.31 100 0.52 

SO2 16.8 (ತಿಮಮಲಹಪ್ುರ) 0.38 17.18 80 2.26 

NOx 33.8 (ತಿಮಮಲಹಪ್ುರ) 5.94 39.74 80 17.57 

CO 810 (ಚಿಔೆಾಂತ್ಪ್ುರ) 3.76 813.76 4000 0.46 



ಮೋಲ್ಲನ್ ಕೊೋಶಟಔದ್ಧಾಂದ, ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆಯಿಾಂದಹಗಿ, PM, SO2 ಮತ್ುು NOx ಗಹಗಿ 

ಟುಟ ಷಹಾಂದರತೆಖಳು NAAQ ಭಹನ್ದಾಂಡಖಳೄೆಳಗೆ ಚೆನಹುಗಿೆ ಎಾಂಬುದು ಷೆಶಟಹಗಿದೆ. 

ನೆೈಷಗಿಯಔ ಅನಿಲ/ಜೆೈವಿಔ ಬಿರಕೆಟ್ಖಳನ್ುು ಫಹಯಿರ್ಖಳಿಗೆ ಇಾಂಧ್ನ್ಹಗಿ ಬಳಷಲು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ SO2 ಮತ್ುು 

NOx ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆಯನ್ುು ಇನ್ುಶುಟ ಔಡಿಮ ಭಹಡಲು ವಿದುಯತ್ ಔುಲುಮಖಳನ್ುು ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲು ಶಿಪಹರಷು 

ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 

 

 

5. ಪ್ಮಹಯಯ ಷೆೈಟ್ ಪ್ರಿಖರ್ನೆ 

 ಯೋಜನೆಗಹಗಿ ಮಹುದೆೋ ಪ್ಮಹಯಯ ತಹರ್ಖಳನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಷಲಹಗಿಲ.ಿ 

 ಈ ಪ್ರದೆೋವನ್ುು ಈಗಹಖಲೆೋ KIADB ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ುು ಭೂಮಿಯನ್ುು ಷಹಾಧೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಾಲಹಗಿದೆ ಮತ್ುು 

ಔನಹಯಟಔ ಷಕಹಯರ. ಯೋಜನೆಗಹಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಮಾಂಜೂರು ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 

 ಆಯೆೆಭಹಡಿದ ಷೆೈಟ್ ಉತ್ುಮ ರಷೆು ಮತ್ುು ಯೆೈಲೆಾ ಷಾಂಪ್ಔಯನ್ುು ಸೊಾಂದ್ಧದುದ, ಇದು ಜಿಲೆಿಯ ಹಯಹರ ಮತ್ುು 

ಷಹಭಹಜಿಔ-ಆರ್ಥಯಔ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ ಮತ್ುು ಷುಧಹರಣೆಗೆ ಸೆಚ್ುುರಿ ಪ್ರಯೋಜನ್ಹಗಿದೆ. ಮಹುದೆೋ ESZ ಪ್ರದೆೋವಖಳು 

ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದೊಳಗೆ ಮತ್ುು 10kms ತಿರಜಯದೊಳಗೆ ಔಾಂಡುಬರುುದ್ಧಲ.ಿ 

6. ಎನಿಾಯಹನೆಮಾಂಟಲ್ ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರರೋಗಹರಾಂ 

CPCB/MoEF&CC ಪ್ರಕಹರ ಷುತ್ುುರಿದ ಗಹಳಿಯ ಖುರ್ಮಟಟ, ನಿೋರಿನ್ ಖುರ್ಮಟಟ, ಮರ್ುಣ ಮತ್ುು ವಬದಕೆೆ 

ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದಾಂತೆ ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣಹ ೆೋಳಹಪ್ಟ್ಟಟಯನ್ುು ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ ಷಹಾಪ್ನೆಯ ನ್ಾಂತ್ರ 

ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಾಲಹಖುತ್ುದೆ. 

ಪ್ರಿಷರ ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಹಯಯಔರಮ- ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ 

ಎಸ್. 

ಷಾಂ 

ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಪ್ರದೆೋವ 

ಭಹದರಿ ಕೆೋಾಂದರಖಳ ಷಾಂಖೆಯ 

 

ಭಹದರಿಯ 

ಆತ್ಯನ್ 

 

ವಿವೆಿೋರ್ಷಷಫೆೋಕಹದ ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

 

1 

ಷುತ್ುುರಿದ 

ಗಹಳಿಯ 

ಖುರ್ಮಟಟ 

 

 ಮೂರು ನಿಲಹದರ್ಖಳು 

(ಾಂದು ಷೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ, ಾಂದು 

ಗಹಳಿಯ ದ್ಧಕೆನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ುು 

ಇನೊುಾಂದು ಗಹಳಿಯ 

ದ್ಧಕೆನ್ಲ್ಲ)ಿ 

ತಿಾಂಖಳಿಗೊಮಮ 

 

NAAQ ಭಹನ್ದಾಂಡಖಳ ಪ್ರಕಹರ 

ಎಲಹಿ ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

 



ಎಸ್. 

ಷಾಂ 

ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಪ್ರದೆೋವ 

ಭಹದರಿ ಕೆೋಾಂದರಖಳ ಷಾಂಖೆಯ 

 

ಭಹದರಿಯ 

ಆತ್ಯನ್ 

 

ವಿವೆಿೋರ್ಷಷಫೆೋಕಹದ ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

 

2 
ವಬದ 

 

ವಿವಿಧ್ ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿ ಷೆೈಟುಲ್ಲ ಿ

ಮೂರು ಷಾಳಖಳ 

ತಿಾಂಖಳಿಗೊಮಮ 

 

ಸಖಲು ಮತ್ುು ಯಹತಿರ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿ

ಷುತ್ುುರಿದ ಷಭಹನ್ ನಿರಾಂತ್ರ 

ಧ್ವನಿ ತ್ುಡದ ಮಟಟಖಳು (Leq). 

 

3 
ನಿೋರು 

 

ಷೆೈಟ್ ಬಳಿ ಎರಡು 

ಷಾಂಖೆಯಯ ಮೋಲೆೈ ಮತ್ುು 

ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಭಹದರಿಖಳು. 

ತಿಾಂಖಳಿಗೊಮಮ 
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ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

 

4 

ಹಸನ್ 

ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆ 

 

ಷೆೈಟ್ ವಿಧಹನ್ದಲ್ಲ ಿಾಂದು 

 

ಪಿೋಕ್ 

ಷಮಯದಲ್ಲ ಿ

ಹರಕೊೆಮಮ 

 

ಹಯು ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆ ಮತ್ುು 

ವಬದ, PCU 

 

5 

ಗನ್ತಹಯಜಯ / 

ಅಹಯಕಹರಿ 

ತಹಯಜಯ 

 

ಗನ್ ಮತ್ುು ಅಹಯಕಹರಿ 

ತಹಯಜಯದ ವೆೋಕರಣಹ 

ಪ್ರದೆೋವಖಳು 

 

ಹರಕೊೆಮಮ 

 

ಪ್ರಭಹರ್ 

 

6 
ಮರ್ುಣ 

 

ಷೆೈಟ್ ಳಗೆ ಮೂರು 

ಷಾಳಖಳು 

 

ತಿಾಂಖಳಿಗೊಮಮ 

 

ಬೌತ್ ಯಹಷಹಯನಿಔ 

ಖುರ್ಲಕ್ಷರ್ಖಳು, ಪ್ರೋಶಕಹಾಂವಖಳು, 

ಬಹರಿೋ ಲೊೋಸಖಳು 

 

 

ಎನಿಾಯಹನೆಮಾಂಟಲ್ ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರರೋಗಹರಾಂ -ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆ ಸಾಂತ್ 

 

ಎಸ್. 

ಷಾಂ 

ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಪ್ರದೆೋವ 

ಭಹದರಿ ಕೆೋಾಂದರಖಳ 

ಷಾಂಖೆಯ 

ಭಹದರಿಯ 

ಆತ್ಯನ್ 
ವಿವೆಿೋರ್ಷಷಫೆೋಕಹದ ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 



ಎಸ್. 

ಷಾಂ 

ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಪ್ರದೆೋವ 

ಭಹದರಿ ಕೆೋಾಂದರಖಳ 

ಷಾಂಖೆಯ 

ಭಹದರಿಯ 

ಆತ್ಯನ್ 
ವಿವೆಿೋರ್ಷಷಫೆೋಕಹದ ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

1. 
ಸಹಭಹನ್ವಹಷರ 

 

ಷೆೈಟುಲ್ಲ ಿಾಂದು 

 

ಖಾಂಟೆ ಮತ್ುು 

ದೆೈನ್ಾಂದ್ಧನ್ 

ಆಧಹರದ ಮೋಲೆ. 

ಗಹಳಿಯ ೆೋಖ ಮತ್ುು ದ್ಧಔುೆ, 

ತಹಪ್ಭಹನ್, ಷಹೆೋಕ್ಷ ಆದರಯತೆ, 

ಹತಹರರ್ದ ತ್ುಡ, ಮಳ .ೆ 

2. 

ಷುತ್ುುರಿದ 

ಗಹಳಿಯ 

ಖುರ್ಮಟಟ 

 

3 ನಿಲಹದರ್ಖಳು ( ಾಂದು 

ಮೋಲಕೆೆ ಗಹಳಿ ಮತ್ುು 

ಾಂದು ಡೌನ್ಸವಿಾಂಡ್ 

ಮತ್ುು ಇನೊುಾಂದು 

ಷೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ) 

ತೆರಭಹಸಿಔ - 

ಹರಕೆೆ ಎರಡು 

ಫಹರಿ: 24 

ಖಾಂಟೆಖಳ ಅಧ 

 

NAAQ ಭಹನ್ದಾಂಡಖಳ ಪ್ರಕಹರ 

ಎಲಹಿ 12 ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

 

3. 
ವಬದ 

 

3 ( ಷಷಯದ ಆರರ್ದಲ್ಲ ಿ

ಎರಡು ಮತ್ುು ಷಷಯ 

ಆರರ್ದ ಸೊರಗೆ 

ಾಂದು) 

ತೆರಭಹಸಿಔ 

 

ಸಖಲು ಮತ್ುು ಯಹತಿರ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿ

ಷುತ್ುುರಿದ ಷಭಹನ್ ನಿರಾಂತ್ರ ಧ್ವನಿ 

ತ್ುಡದ ಮಟಟಖಳು (Leq). 

 

4. 
ನಿೋರು 

 

ಷೆೈಟ್ ಬಳಿ ಎರಡು 

ಷಾಂಖೆಯಯ ಮೋಲೆೈ ಮತ್ುು 

ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಭಹದರಿ 

ತೆರಭಹಸಿಔ 
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ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

 

5. CSTP 

ಾಂದು ಓಟೆಿಟ್ 

ಖುರ್ಮಟಟನ್ುು 

ನ್ಮೂದ್ಧಸಿ 

ಭಹಸಿಔ 

 
pH, TSS, BOD, COD 

6. CETP 

ಾಂದು ಓಟೆಿಟ್ 

ಖುರ್ಮಟಟನ್ುು 

ನ್ಮೂದ್ಧಸಿ 

ಭಹಸಿಔ 

 

ಬರ್ಣ, pH, TSS, TDS, BOD, COD, 

O&G 

 



ಎಸ್. 

ಷಾಂ 

ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಪ್ರದೆೋವ 

ಭಹದರಿ ಕೆೋಾಂದರಖಳ 

ಷಾಂಖೆಯ 

ಭಹದರಿಯ 

ಆತ್ಯನ್ 
ವಿವೆಿೋರ್ಷಷಫೆೋಕಹದ ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು 

7. 

ಡಿಜಿ ಷೆಟ್ನಿಾಂದ 

ನಿಶಹೆಷ ( ಆಡಳಿತ್ 

ಔಟಟಡ) 

ಡಿಜಿ ಷೆಟ್ನ್ ಷಹಟಕ್ 
ಭಹಸಿಔ 

 

PM, SO2, NOx& CO 

 

8. 
ಹಸನ್ 

ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆ 
ಷೆೈಟ್ ವಿಧಹನ್ದಲ್ಲ ಿ

 

ಹಸನ್ಖಳ 

ಆತ್ಯಔ 

ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣೆ 

ಹಯು ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆ ಮತ್ುು ವಬದ, 

PCU 

 

9. 
ಗನ್ ತಹಜಯ 

 

ಪ್ುರಷಬೆಯ ಗನ್ತಹಯಜಯ 

ಷಾಂಷೆರಣಹ ಪ್ರದೆೋವ 

 

ಭಹಸಿಔ 

 

ಪ್ರಭಹರ್ 

 

10. 
ಮರ್ುಣ 

 

ಮೂರು ಷಾಳಖಳು (ಎರಡು 

ಳಗೆ ಮತ್ುು ಾಂದು 

ಸೊರಗಿನ್ ಹರಜೆಕ್ಟ 

ಷೆೈಟ್) 

 

ತೆರಭಹಸಿಔ 

 

ಬೌತ್ ಯಹಷಹಯನಿಔ ಖುರ್ಲಕ್ಷರ್ಖಳು, 

ಪ್ರೋಶಕಹಾಂವಖಳು, ಬಹರಿೋ 

ಲೊೋಸಖಳು 

 

11. 
ಕಹಾಂಪ್ರೋಸ್ಟ 

 

ಕಹಾಂಪ್ರೋಸ್ಟ 

ಮಹಡ್ಯನ್ಲ್ಲ ಿಾಂದು 

 

ಭಹಸಿಔ 

 

ಪ್ರೋಶಕಹಾಂವಖಳು, ಬಹರಿೋ 

ಲೊೋಸಖಳು 

 

12. 
ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿಷರ 

ವಿಜ್ಞಹನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಷುತ್ು 10 

ಕ.ಮಿೋ 

ಮೂರು 

ಶಯಕೊೆಮಮ 

ಷಷಯಖಳ ಮೋಲೆ ಗಹಯಖಳ 

ಲಕ್ಷರ್ಖಳು 

 

7. ಪ್ುನ್ಯಷತಿ ಮತ್ುು ಪ್ುನ್ಯಷತಿ 

ಯೋಜನೆಗಹಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ುು ಈಗಹಖಲೆೋ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಷಹಾಧೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ ಮತ್ುು ಭೂ ದಹಕಲೆಖಳನ್ುು 

ಅನ್ುಬಾಂಧ್-2 ಎಾಂದು ಲಖತಿುಷಲಹಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಷಾಳದಲ್ಲ ಿಮಹುದೆೋ ಷಹಸತ್ುಖಳಿಲಿ. ಆದದರಿಾಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಿ

ಮಹುದೆೋ R&R ಳಗೊಾಂಡಿಲ.ಿ 



8. ಪ್ರಿಷರ ನಿಯಸಣಹ ಯೋಜನೆ 

8.1 ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ಕೆೆ 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿಪ್ರಿಷರದ ಪ್ರಬಹಖಳು ಷೆೈಟ್ ತ್ಮಹರಿ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆ ಮತ್ುು ಕಹಯಯಪ್ಡೆಯ ಷಜುುಗೊಳಿಷುವಿಕೆಗೆ 

ಕಹರರ್ೆಾಂದು ಸೆೋಳಬಸುದು. ಪ್ರಿಷರದ ಮೋಲೆ ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದ ಪ್ರಿಣಹಮಖಳು ಮೂಲಭೂತ್ಹಗಿ ಅಸಿಾರ 

ಷಾರೂಪ್ದಹದಗಿರುತ್ುೆ ಮತ್ುು ನಿಭಹಯರ್ ಕಹಯಯಔರಮದ ಪ್ೂರ್ಯಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರ ಔರಮೋರ್ ಬಳಲ್ಲಕೆಮಹಖು 

ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಹಖೂಯ, ಯೋಜನೆಯ ನಿಭಹಯರ್ು ಪ್ೂರ್ಯಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರ ಮತ್ುು ಅದರ ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಖಳು 

ಹರರಾಂಭಹದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಈ ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ದ ಪ್ರಿಣಹಮಖಳು ನಿಭಹಯರ್ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಖಳಿಾಂದ ಉಾಂಟಹಖು 

ಪ್ರಿಣಹಮಖಳನ್ುು ಅತಿಔರಮಿಷುತ್ುದೆ. 

ಅಾಂತ್ಸ ಪ್ರಿಣಹಮಖಳನ್ುು ತ್ಗಿುಷಲು ಮತ್ುು ಅುಖಳನ್ುು ಷಸನಿೋಯ ಮಟಟಖಳಲ್ಲ ಿ ನಿಬಯಾಂಧಷಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಔರಮಖಳನ್ುು ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಾಫೆೋಔು: 

• ವಿಧಹನ್ ಮತ್ುು ಪ್ರೆೋವ ರಷೆುಖಳ ಷರಿಮಹದ ಮತ್ುು ಪ್ೂಯ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ುು ಎಲಹಿ ಪ್ರಮುಕ ನಿಭಹಯರ್ 

ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಖಳ ಷೂಔು ಅನ್ುಔರಮ ಮತ್ುು ೆೋಳಹಪ್ಟ್ಟಟ. 

• ಷೂಔು ಮಣಿಣನ್ ಷಾಂರಕ್ಷಣಹ ಕಹಯಯಔರಮನ್ುು ಅಳಡಿಸಿಕೊಳುಾುದು ಮತ್ುು ಉದೆದೋಶಿತ್ ಯೋಜನೆಯ ಷಾಳದಲ್ಲ ಿ

ಅದರ ಷಕಹಲ್ಲಔ ಅನ್ುಶಹಾನ್. 

•ಉತ್ಖನ್ನ್, ನೆಲಷಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಖಳ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿಉಾಂಟಹಖು ಧ್ೂಳನ್ುು ನಿಖರಹಿಷಲು ದುಬಯಲ 

ಪ್ರದೆೋವಖಳಲ್ಲ ಿನಿೋರನ್ುು ಚಿಮುಕಷುುದು. 

• ಔಡಿಮ ವಬದ ಮತ್ುು ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಉತ್ುಮ ಕೆಲಷದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಷರಿಮಹಗಿ ಟೂಯನ್ಸ ಭಹಡಲಹದ 

ನಿಭಹಯರ್ ಯಾಂತ್ರಖಳು ಮತ್ುು ಹಸನ್ಖಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲಿದ್ಧದಹದಖ ಎಾಂಜಿನ್ಸಖಳನ್ುು ಆಫ್ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 

•ಷೆೈಟು ಷುತ್ುಲ್ಲನ್ ಮುಕಯ ನೆೈಷಗಿಯಔ ಳಚ್ರಾಂಡಿ ಯಷೆಾಗೆ ಅದರ ಉದೆದೋಶಿತ್ ವಿಲೆೋಹರಿಗಹಗಿ ಷೆಡಿಮಾಂಟ್ ಲೊೋಡ್ 

ಅನ್ುು ಬಾಂಧಷಲು ಬಲೆಖಳೄೆಾಂದ್ಧಗೆ ಷೂಔುಹದ ಳಚ್ರಾಂಡಿ ಯಷೆಾಯ ಮೂಲಔ ನಿಭಹಯರ್ ಷಾಳದಲ್ಲ ಿ ನಿಭಹಯರ್ 

ತಹಯಜಯನಿೋರಿನ್ ಖುರ್ಮಟಟನ್ುು ನಿಯಾಂತಿರಷುುದು. 

•ನಿಭಹಯರ್ ಷಾಳದಲ್ಲ ಿನಿೋರು ನಿಲುಿುದನ್ುು ತ್ಪಿೆಷಲು ಗೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಿದ ಷಾಳಖಳಲ್ಲ ಿ ಕೆಷರು/ನಿಭಹಯರ್ ಅವೆೋಶಖಳ 

ಷೂಔು ವಿಲೆೋಹರಿ ವಿಧಹನ್ಖಳನ್ುು ಅಳಡಿಷುುದು. 

•ಸೆಚಿುನ್ ವಬಿದ ಮಟಟಕೆೆ ತೆಯೆದುಕೊಳುಾ ನಿಭಹಯರ್ ಸಿಬಬಾಂದ್ಧಗೆ ಇಯರ್ ಮಫಲರ್ಖಳಾಂತ್ಸ ರಕ್ಷಣಹತ್ಮಔ ಗೆೋರ್ಖಳನ್ುು 

ದಗಿಷುುದು ಮತ್ುು ನಿಭಹಯರ್ ಕಹಮಿಯಔರಿಗೆ ಷತಿಗಹಗಿ ತಹತಹೆಲ್ಲಔ ಕಹಮಿಯಔ ವೆಡ್ಖಳನ್ುು ನಿಭಹಯರ್ ಷಾಳದ್ಧಾಂದ 

ದೂರದಲ್ಲ ಿಷಹಾಪಿಷುುದು. 



8.1.1 ನಿೋರಿನ್ ಖುರ್ಮಟಟ ನಿಯಸಣೆ 

ಸೆಚಿುನ್ ಕಹಮಿಯಔರು ಷಾಳಿೋಯ ಪ್ರದೆೋವದ್ಧಾಂದ ಬರುತಹುಯೆ, ಆದದರಿಾಂದ ತಹಯಜಯನಿೋರಿನ್ ಉತಹೆದನೆಯು ಔನಿಶಾಹಗಿರುತ್ುದೆ. 

ಆರಾಂಭಿಔ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ತಹತಹೆಲ್ಲಔಹಗಿ ಷಾಳದಲ್ಲ ಿ ಷರಿಮಹದ ಳಚ್ರಾಂಡಿ ಯಷೆಾಯನ್ುು ನಿಮಿಯಷಫೆೋಔು. ನಿೋರಿನ್ 

ಖುರ್ಮಟಟ ನಿಯಸಣೆಯ ಪ್ರಮುಕ ಲಕ್ಷರ್ಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ುಖಳನ್ುು ಳಗೊಾಂಡಿರಫೆೋಔು: 

•ಕಹಮಿಯಔರಿಗೆ ಷುರಕ್ಷಿತ್ ಔುಡಿಯು ನಿೋರನ್ುು ದಗಿಷಲಹಖುುದು. 

•ವೌಚಹಲಯಖಳಿಗೆ ಷೆಪಿಟಕ್ ಟಹಯಾಂಕ್ಖಳು ಮತ್ುು ಷೊೋಕ್ ಪಿಟ್ಖಳನ್ುು ದಗಿಷಲಹಖುುದು. 

•ಸರಿದು ಸೊೋಖು ನಿೋರನ್ುು ಷಾಂಖರಹಿಷಲು ಮಳ  ೆನಿೋರು ಕೊಯುಿ ಸೊಾಂಡಖಳನ್ುು ಭಹಡಲಹಖುುದು ಮತ್ುು ಅದನ್ುು 

ಧ್ೂಳು ನಿಖರಸಕಹೆಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

8.1.2 ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಭಹದರಿ ಮತ್ುು ನಿಯಸಣೆ 

ನಿಭಹಯರ್ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರಿಣಹಮಖಳನ್ುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ: 

•ಮಣಿಣನ್ ಷಔಳಿಯಲ್ಲ ಿಸೆಚ್ುಳ 

•ತೊೋಟದ ನ್ಶಟ 

•ನೆೈಷಗಿಯಔ ಳಚ್ರಾಂಡಿ ಭಹದರಿಯಾಂದ್ಧಗೆ ಸಷುಕ್ಷೆೋಪ್ 

•ಭೂದೃವಯದ ದೃವಯ ಬದಲಹಣೆ 

ಮೋಲೆ ಸೆೋಳಿದ ಪ್ರಿಣಹಮಖಳನ್ುು ತ್ಗಿುಷಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಔರಮಖಳನ್ುು ಕೆೈಗೊಳಾಲಹಖುುದು: 

•ಚ್ಾಂಡಭಹರುತ್ದ ನಿೋರಿನ್ ಸರಿನ್ುು ಷಾಂಖರಹಿಷಲು ಷಷಯದ ಖಡಿಯುದದಔೂೆ ಸೂಭಹಲೆ ಚ್ರಾಂಡಿಯನ್ುು ಭಹಡುುದು. 

•ಗಿರೋನ್ಸಫೆಲ್ಟ ಮತ್ುು ತೊೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದ್ಧ.ಿ 

• ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲಿರು ಫಹಸಯಯೆೋಖೆಯ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಖಳೄೆಾಂದ್ಧಗೆ ಸಿಾರಹದ ಭೂ ಮೋಲೆೈಯನ್ುು ಮರುಷಹಾಪಿಷುುದು 

ಳಚ್ರಾಂಡಿ ಭಹದರಿಯನ್ುು ಬದಲಹಯಿಷುುದ್ಧಲ.ಿ 

8.1.3 ಗನ್ ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣೆ 

ನಿಭಹಯರ್ ಷಾಂಬಾಂಧತ್ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಖಳ ಮಣಿಣನ್ ವಿಲೆೋಹರಿ, ರಷೆು ನಿಭಹಯರ್ ಮತ್ುು ಔಷ/ತಹಯಜಯ ವಿಲೆೋಹರಿ 

ಇತಹಯದ್ಧಖಳಿಾಂದ ಗನ್ ತಹಯಜಯನ್ುು ಉತಹೆದ್ಧಷಬಸುದು. 

ಗನ್ತಹಯಜಯ ವಿಲೆೋಹರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಔರಮಖಳನ್ುು ತೆಗೆದುಕೊಳಾಫೆೋಔು: 

•ಖಹಲ್ಲ ಸಿಮಾಂಟ್ ಚಿೋಲಖಳನ್ುು ಮರುಬಳಕೆಗಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

• ತ್ಖುು ಪ್ರದೆೋವಖಳನ್ುು ತ್ುಾಂಬಲು ಮತ್ುು ರಷೆು ಅಭಿೃದ್ಧಿಗಹಗಿ ನಿಭಹಯರ್ ಅವೆೋಶಖಳನ್ುು ಮರುಬಳಕೆ 

ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 



8.1.4 ಷಹಭಹಜಿಔ-ಆರ್ಥಯಔ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಖಳು 

ಷಹಭಹಜಿಔ ಆರ್ಥಯಔ ಮತ್ುು ಷಹಾಂಷೃತಿಔ ಪ್ರಿಷರದ ಮೋಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರಿಣಹಮಖಳನ್ುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ: 

•ನಿಭಹಯರ್ ಅಧಯಲ್ಲ ಿಜನ್ರಿಗೆ ನೆೋರ ಉದೊಯೋಖ ಷೃರ್ಷಟ 

•ಭಹರುಔಟೆಟ ಖುರ್ಔ ಪ್ರಿಣಹಮದ್ಧಾಂದಹಗಿ ಪ್ಯೊೋಕ್ಷ ಆರ್ಥಯಔ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ

•ಮೂಲಷೌಔಯಯ ಷೌಲಭಯಖಳ ಷೃರ್ಷಟ 

•ಸೊರಗಿನ್ ಕಹಮಿಯಔ ಬಲದ ಲಷೆ 

•ಷಹೆಾಟರ್ ಷಿಮ್ಖಳ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ

•ಷಾಂಚಹರ ದಟಟಣೆ ಮತ್ುು ರಷೆು ಷುರಕ್ಷತೆಯ ಅಹಯಖಳ ಪ್ರಚೊೋದನೆ 

•ಕೆಳಗಿನ್ ತ್ಗಿುಷು ಔರಮಖಳನ್ುು ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ: 

•ಷಾಳಿೋಯರನ್ುು ಅರ ಕೌವಲಯಖಳ ಆಧಹರದ ಮೋಲೆ ನಿಭಹಯರ್ದ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿನಿಯೋಜಿಷಲಹಖುುದು. 

• ಪ್ರಿಣಹಮಕಹರಿ ಷಹಯಜನಿಔ ಷಾಂಪ್ಔಯ ಕಹಯಯತ್ಾಂತ್ರನ್ುು ನಿಯಹಿಷಲಹಖುುದು ಮತ್ುು ಷಾಳಿೋಯರಿಗೆ 

ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮೂಲಷೌಔಯಯ ಷೌಲಭಯನ್ುು ಬಳಷಲು ಅನ್ುಮತಿಷಲಹಖುುದು. 

•ಅರ ಷಮಷೆಯಖಳನ್ುು ಪ್ರಿಸರಿಷಲು ಷಾಳಿೋಯಯೊಾಂದ್ಧಗೆ ನಿಯಮಿತ್ ಷಾಂಹದ ಇರುತ್ುದೆ. 

8.2 ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ಕೆೆ 

8.2.1 ಹಯು ಪ್ರಿಷರ 

•ಭಹಲ್ಲನ್ಯಕಹರಔಖಳನ್ುು ಚ್ದುರಿಷಲು CPCB/KSPCB ಭಹಖಯಷೂಚಿಖಳ ಪ್ರಕಹರ ಹಯು ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ 

ಔರಮಖಳನ್ುು ದಗಿಷಲು ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳನ್ುು ಔಡಹಾಯಗೊಳಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

•ಹಯು ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆಯನ್ುು ತ್ಗಿುಷಲು 33% ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟಯನ್ುು ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಷಲಹಖುುದು. 

•DG-ಷಹಟಕ್ ಮತ್ುು ಷುತ್ುುರಿದ ಗಹಳಿಯ ಖುರ್ಮಟಟದ ನಿಯಮಿತ್ ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣೆಯನ್ುು ಕೆೈಗೊಳಾಲಹಖುತ್ುದೆ. 

8.2.2 ವಬದ ಪ್ರಿಷರ 

•ಕೆೋಾಂದರ / ಯಹಜಯ ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅವಯಔತೆಗೆ ಅನ್ುಖುರ್ಹಗಿ ಷಷಯದ ಖಡಿಯಲ್ಲಿ ವಬದ ಮಟಟು 

75-70 dB (A) ಗಿಾಂತ್ ಸೆಚಿುಲ ಿ ಎಾಂದು ಕಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಾಲು ಎಲಹಿ ವಬದ ಉತಹೆದ್ಧಷು ಷಹಧ್ನ್ಖಳನ್ುು 

ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ / ನಿಯಹಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

• ವಬದ ಉತಹೆದ್ಧಷು ಮೂಲಖಳಿಾಂದ ಉತ್ೆತಿುಮಹಖು ವಬದನ್ುು ಔಡಿಮ ಭಹಡಲು ಅುಖಳನ್ುು ಷರಿಮಹಗಿ 

ನಿಯಹಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

•ಕಹಯಯಷಹಧ್ಯಹದಲೆಿಲಹಿ, ಔಾಂೆರಷರ್ಖಳು, ಡಿಜಿ ಷೆಟ್ಖಳಿಗೆ ಅಕೌಸಿಟಕ್ ಆರರ್ಖಳನ್ುು ದಗಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 



• ವಿವಿಧ್ ಷಲಔರಣೆಖಳ ಕರಿೋದ್ಧಯ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿ ವಬದ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಭಹನ್ದಾಂಡಖಳ ಅನ್ುಷರಣೆಗೆ ಷರಿಮಹದ 

ಹರಮುಕಯತೆಯನ್ುು ನಿೋಡಲಹಖುುದು ಮತ್ುು ಕರಿೋದ್ಧ ಆದೆೋವಖಳನ್ುು ನಿೋಡುಹಖ ಅದನ್ುು ಉಲೆಿೋಖಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 

ಪ್ೂಯೆೈಕೆದಹರರಿಾಂದ ವಬದ ಭಹನ್ದಾಂಡಖಳಿಗೆ ಗಹಯರಾಂಟ್ಟ ಕೆೋಳಲಹಖುತ್ುದೆ. 

•ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟಯು ವಬದ ತ್ಡೆಗೊೋಡೆಮಹಗಿ ಕಹಯಯನಿಯಹಿಷುತ್ುದೆ. 

•ವಬದದ ಪ್ರಿಣಹಮಖಳು ಮತ್ುು ಪಿಪಿಇಖಳನ್ುು ಬಳಷು ಮಸತ್ಾದ ಬಗೆು ಅರಿು ಮೂಡಿಷಲು ಸಿಬಬಾಂದ್ಧಗೆ ತ್ರಫೆೋತಿ 

ನಿೋಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

8.2.3 ನಿೋರಿನ್ ಪ್ರಿಷರ 

•ಕಹಮಹಯಚ್ರಣೆಯ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ಕೊಳಚೆನಿೋರನ್ುು 350 KLD ನ್ CSTP ಯಲ್ಲ ಿಷಾಂಷೆರಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 1800 KLD 

ನ್ CETP ಯಲ್ಲಿ ತಹಯಜಯನ್ುು ಷಾಂಷೆರಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

•ವೃನ್ಯ ಲ್ಲಕಾಡ್ ಡಿಷಹುರ್ಜಯ ಯಷೆಾಯನ್ುು KIADB ಪ್ರಷಹುಪಿಸಿದೆ. 

• ಷಾಂಷೆರಿಸಿದ ಕೊಳಚೆ ನಿೋರನ್ುು ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಷಾಂಷೆರಿಸಿದ ತಹಯಜಯನ್ುು 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದೊಳಗೆ ಉಪ್ಯುಔುತೆಖಳು ಮತ್ುು ಪ್ರಕರಯೆಗಹಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

8.2.4 ಭೂ ಪ್ರಿಷರ 

•ಪ್ರತೆಯೋಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಾಂದ ಷೂಔು ಹಯು ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಔರಮಖಳಿಾಂದ ಹಯು ಸೊರಷೂಷುವಿಕೆಯನ್ುು 

ನಿಯಾಂತಿರಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಆದದರಿಾಂದ, ಆರರ್ ಮತ್ುು ಷುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ ಹಯು ಭಹಲ್ಲನ್ಯಕಹರಔಖಳ 

ನಿಕ್ಷೆೋಪ್ು ಅತ್ಯಲೆಹಗಿದೆ. 

• ಷಹಯ ಗನ್ತಹಯಜಯಖಳನ್ುು ಷೆೈಟುಲ್ಲ ಿ ಗೊಬಬರಹಗಿಷಲಹಖುುದು ಮತ್ುು ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ 

ಬಳಷಲಹಖುುದು. ಅಜೆೈವಿಔ ಗನ್ತಹಯಜಯಖಳನ್ುು ಕೆಎಸ್ಪಿಸಿಬಿಯ ಅಧಕಹರದ ಪ್ರಕಹರ ಮರುಬಳಕೆ ಷೌಲಭಯಖಳಿಗೆ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಷೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಹುದೆೋ ಆಾಂತ್ರಿಔ ವಿಲೆೋಹರಿ ಷೌಲಭಯ ಲಭಯವಿಲ.ಿ ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ 

ಉತ್ೆತಿುಮಹಖು ಎಲಹಿ ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯಖಳನ್ುು ಅಹಯಕಹರಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ತಹಯಜಯಖಳ (ನಿಯಸಣೆ ಮತ್ುು ಖಡಿ 

ಆಾಂದೊೋಲನ್) ನಿಯಮಖಳು 2016 ರ ಪ್ರಕಹರ ಷರಿಮಹಗಿ ಷಾಂಖರಹಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ವಿಲೆೋಹರಿ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

ಆದದರಿಾಂದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿಷರದ ಮೋಲೆ ಮಹುದೆೋ ಪ್ರಿಣಹಮ ಬಿೋರುುದ್ಧಲ.ಿ 

• ವೃನ್ಯ ಲ್ಲಕಾಡ್ ಡಿಷಹುರ್ಜಯ (ZLD) ಯಷೆಾಯನ್ುು ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ. ಆದದರಿಾಂದ ಷಾಂಷೆರಿಸಿದ ತಹಯಜಯ ಮತ್ುು 

ಷಾಂಷೆರಿಸಿದ ಕೊಳಚೆ ನಿೋರನ್ುು ಮರುಬಳಕೆ ಭಹಡಲಹಖುುದು, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿಷರದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಹಮನ್ುು 

ಔಡಿಮ ಭಹಡುತ್ುದೆ. 

8.2.5 ಪ್ರಿಷರ ವಿಜ್ಞಹನ್ 



ದಯೊೋಜಿ ಔರಡಿ ಅಭಮಹರರ್ಯ ESZ NW ಔಡೆಗೆ ~ 10.45km ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ುು ದಯೊೋಜಿ ಔರಡಿ ಅಭಮಹರರ್ಯ 

ಕೆೋಾಂದರು ಯೋಜನೆಯ ಷೆೈಟ್ನಿಾಂದ ~ 11.49km, NW ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಪ್ರದೆೋವದ ಪ್ರಿಷರನ್ುು ಷಾಂರಕ್ಷಿಷಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಔರಮಖಳನ್ುು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ. 

• ನಿೋರಿನ್ ಪ್ರಿಷರ - ತ್ುಾಂಖಭದಹರ ಉನ್ುತ್ ಮಟಟದ ಕಹಲುೆಯಿಾಂದ ೆೈಪ್ಲೆೈನ್ಸಖಳ ಮೂಲಔ ನಿೋರನ್ುು 

ಪ್ಡೆಯಲಹಖುತ್ುದೆ. ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ಸೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಇಲ ಿ ಮತ್ುು ಷಾಳಿೋಯ ಷಮುದಹಯದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಹಮ 

ಬಿೋರುುದ್ಧಲ.ಿ 

• ಎಫುಿಯೆಾಂಟ್ ಅನ್ುು ಸಿಇಟ್ಟಪಿಯಲ್ಲ ಿ ಷಾಂಷೆರಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಷಾಂಷೆರಿಸಿದ ತಹಯಜಯನ್ುು ಪ್ರಕರಯೆ ಮತ್ುು 

ಉಪ್ಯುಔುತೆಗಹಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳಾಲಹಖುತ್ುದೆ. ಝೋಯೊೋ ಲ್ಲಕಾಡ್ ಡಿಷಹುರ್ಜಯ (ZLD) ಅಳಡಿಷಲಹಖುುದು. 

•ಳಚ್ರಾಂಡಿಯನ್ುು CSTP ನ್ಲ್ಲ ಿಷಾಂಷೆರಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಷಾಂಷೆರಿಸಿದ ಕೊಳಚೆ ನಿೋರನ್ುು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮತ್ುು ಉದೆದೋಶಿತ್ 

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿಗಿರೋನ್ಸ ಫೆಲ್ಟ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಷಲಹಖುುದು 

•ಚ್ಾಂಡಭಹರುತ್ದ ನಿೋರನ್ುು ಆರರ್ದೊಳಗೆ ನಿಯಹಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ನಿಯಾಂತಿರಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಮಳ  ೆನಿೋರು 

ಕೊಯಿಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳಾಲಹಖುತ್ುದೆ. ಸೆಚ್ುುರಿ ಸರಿನ್ುು ಸತಿುರದ ಕೆಯೆ/ಕೊಳಕೆೆ ತಿರುಗಿಷಲಹಖುುದು. 

• ಹಯು ಭಹಲ್ಲನ್ಯ: ಫ್ಲ ಿ ಅನಿಲಖಳ ಪ್ರಷರರ್ಕಹೆಗಿ ಹಯು ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಔರಮಖಳನ್ುು ದಗಿಷಲು 

ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳನ್ುು ಔಡಹಾಯಗೊಳಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ 

•ಗನ್ ಮತ್ುು ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯ: ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳು ತ್ಮಮ ಗನ್ ತಹಯಜಯನ್ುು ಪ್ರತೆಯೋಕಷುತ್ುೆ. ಷಹಭಹನ್ಯ 

ಪ್ುರಷಬೆಯ ತಹಯಜಯ ಷಾಂಷೆರಣಹ ಪ್ರದೆೋವದಲ್ಲಿ ಷಹಯ ತಹಯಜಯನ್ುು ಗೊಬಬರಹಗಿ ಮತ್ುು ಗೊಬಬರಹಗಿ 

ಪ್ರಿತಿಯಷಲಹಖುತ್ುದೆ. ಅಜೆೈವಿಔ ತಹಯಜಯನ್ುು KSPCB ಅಧಔೃತ್ ಮರುಬಳಕೆದಹರರಿಗೆ ವಿಲೆೋಹರಿ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಾಂದ ಅನ್ಾಯಹಖುಾಂತೆ ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯನ್ುು KSPCB ಅಧಔೃತ್ 

TSDF/ಮರುಬಳಕೆದಹರರಿಗೆ ವಿಲೆೋಹರಿ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

• ವಬದ: 33.3% ಸಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಟಯನ್ುು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವಕೆೆ ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ. ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳು ತ್ಮಮ 

D.G.ಷೆಟ್ಖಳಿಗೆ ಅಕೌಸಿಟಕ್ ಆರರ್ಖಳನ್ುು ದಗಿಷುತ್ುೆ. 

• ಎನಿಾಯಹನೆಮಾಂಟಲ್ ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್: KIADB AAQ, ವಬದ, ನಿೋರು, ಮರ್ುಣ ಮತ್ುು ಷಾಂಚಹರದ ನಿಯತ್ಕಹಲ್ಲಔ 

ಮೋಲ್ಲಾಚಹರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಷುತ್ುದೆ, ನಿಯತಹಾಂಔಖಳು ನಿಖದ್ಧತ್ ಮಿತಿಖಳಲ್ಲಿೆ ಎಾಂದು ಕಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಾಲು. 

ಮೋಲ್ಲನ್ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲ ಿ ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವದ್ಧಾಂದಹಗಿ ದಯೊೋಜಿ ಔರಡಿ ಧಹಮ ESZ ಗೆ ಔನಿಶಾ ಪ್ರಿಣಹಮ 

ಬಿೋರುತ್ುದೆ. 

8.2.6 ಗಿರೋನ್ಸ ಫೆಲ್ಟ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ



ಟುಟ ಭೂ ವಿಸಿುೋರ್ಯ 261.0 ಸೆ (645.18 ಎಔಯೆ), ಅದರಲ್ಲ ಿಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಪ್ರದೆೋವ 172.18 ಸೆ. ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಗಿರೋನ್ಸಫೆಲ್ಟ 

ಪ್ರದೆೋವು 30.07 ಸೆಕೆಟೋರ್ ಆಗಿದೆ (ಟುಟ ಪ್ರದೆೋವದ 11.6%). KIADB 30.07 ಸೆಕೆಟೋರ್ (74.33 ಎಔಯೆ) (11.6%) 

ಮಿೋಷಲ್ಲಟ್ಟಟದೆ ಮತ್ುು ಉಳಿದ 21.7% ಅನ್ುು ೆೈಯಕುಔ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಾಂದ ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಟುಟ 

ಟಹಟಯೆ ಸಸಿರು ಫೆಲ್ಟ ಪ್ರದೆೋವನ್ುು ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ 33%. 

9. EMP ಗಹಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಬಾಂಧ್ನೆ 

EMP ಗಹಗಿ ಅಾಂದಹಜು ಬಜೆಟ್ 

Sl.No. ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆ 
ಬಾಂಡಹಳ ೆಚ್ು 

(ಲಕ್ಷಖಳು) 

 

ಮರುಔಳಿಷು 

ೆಚ್ು (ಲಕ್ಷಖಳು) 

 

1. CSTP 90 30 

2. CETP 500 75 

3. 

ನಿೋರು ಷರಬಯಹಜು ಯಷೆಾ, ನಿೋರು ಷರಬಯಹಜಿಗೆ ಷಹಖಣೆ, 

ಕೊಳಚೆನಿೋರು ಮತ್ುು ಸೊರಸರಿು 

 

250 25 

4. 
ಷೊರೋಮ್ ನಿೋರು ಬರಿದಹಖುತ್ುದೆ, 

 

60 8 

5. 
ಗಿರೋನ್ಸಫೆಲ್ಟ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ

 

10 4 

6. 
ಪ್ುರಷಬೆಯ ಗನ್ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣೆ 

 

40 15 

7. 
ಉದೊಯೋಖ ಆಯೊೋಖಯ ಕೆೋಾಂದರ 

 

50 25 

8. 
ಎನಿಾಯಹನೆಮಾಂಟಲ್ ಭಹನಿಟರಿಾಂಗ್ 

 

0 3.5 

Total 1000 185.5 

10. ಪ್ರಷಹುವಿತ್ CER ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಖಳು 

CER ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಗಹಗಿ ಷುಭಹರು INR 349.5 ಲಕ್ಷಖಳನ್ುು ಕಚ್ುಯ ಭಹಡಲಹಖುುದು (1 ನೆೋ ಮೋ, 2018 ರ OM 

ಪ್ರಕಹರ ಯೋಜನೆಯ ೆಚ್ುದ 1.5%). ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಯು ಕೆೋಲ ತಹತಹೆಲ್ಲಔಹಗಿದೆ. ಷಹಯಜನಿಔ 

ವಿಚಹರಣೆಯ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿಉದಭವಿಸಿದ ಷಮಷೆಯಖಳ ಆಧಹರದ ಮೋಲೆ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಖಳನ್ುು ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 



CER ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಖಳನ್ುು ಪ್ರಷಹುಪಿಷಲಹಗಿದೆ 

Sl.No. ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆ ಮತ್ು (ಲಕ್ಷಖಳು) 

1. ದಯೊೋಜಿ ಔರಡಿ ಅಭಮಹರರ್ಯ ESZ ಗಹಗಿ ಷಾಂರಕ್ಷಣೆ 150.0 

2 ಔುಡುತಿನಿ ತೊಟ್ಟಟಖಳ ಸೂಳು ತೆಗೆಯುುದು 25.5 

3 
ಷಮಿೋಪ್ದ ಗಹರಮಖಳ ಷಕಹಯರಿ ವಹಲೆಖಳಿಗೆ ನಿೋರು ಷರಬಯಹಜು 

ಮತ್ುು ನೆೈಮಯಲಯ ಷೌಲಭಯನ್ುು ದಗಿಷುುದು 

29.0 

4 
ಷಮಿೋಪ್ದ ಷಹಯಜನಿಔ ಆಯೊೋಖಯ ಕೆೋಾಂದರಖಳಿಗೆ ಆಯೊೋಖಯ ರಕ್ಷಣಹ 

ಷಹಧ್ನ್ಖಳನ್ುು ದಗಿಷುುದು 

50.0 

5 ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತ್ುು ಕೌವಲಯ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿ 20.0 

6 ಔುಡುತಿನಿ ಗಹರಮಖಳಿಗೆ ಮೂಲಷೌಔಯಯ 75.0 

ಟುಟ  349.5 

11. ಸಹನಿಯ ಭೌಲಯಭಹಪ್ನ್ದ ಷಹಯಹಾಂವ (ಉಲಿಾಂಗನೆಯ ದಾಂಡದ ಲೆಕಹೆಚಹರಕಹೆಗಿ) 

•KSPCBಯ ಶಿಪಹರಷುಖಳ ಪ್ರಕಹರ ಹಯು ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಔರಮಖಳನ್ುು ಅನ್ುಷರಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ. 

•ಗನ್ ಮತ್ುು ಅಹಯಕಹರಿ ತಹಯಜಯ ನಿಯಸಣಹ ಯಷೆಾಯು ಆಚ್ರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

•ZLDಯಷೆಾಯನ್ುು ಅನ್ುಷರಿಷಲಹಖುುದು. 

•MoEF&CC ಅಧಷೂಚ್ನೆ S.O.804 (E) ದ್ಧನಹಾಂಔ 14ನೆೋ ಭಹರ್ಚಯ 2017 ರ ಪ್ರಕಹರ, ಸಹನಿಯ ಭೌಲಯಭಹಪ್ನ್ 

ೆಚ್ು INR.1,43,86,068/- 

•ಪ್ರಿಸಹರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ನೆೈಷಗಿಯಔ ಷಾಂಪ್ನ್ೂಮಲ ಮತ್ುು ಷಮುದಹಯ ಷಾಂಪ್ನ್ೂಮಲ ಧ್ಯನೆ ಯೋಜನೆಗಹಗಿ 

ಕಚ್ುಯ ಭಹಡಫೆೋಕಹದ ಟುಟ ಮತ್ುನ್ುು INR ಮತ್ುಕೆೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 1,44,00,000/- 

•MoEF&CCF.No.22-21/2020-IA.IIIಪ್ರಕಹರ, ದ್ಧನಹಾಂಔ 07.07.2021 & O.M ದ್ಧನಹಾಂಔ 28.01.2022, ಟುಟ 

ಮತ್ು ರೂ. ಉಲಿಾಂಗನೆ ಪ್ರಔರರ್ದಲ್ಲ ಿ94.87 ಲಕ್ಷ ರೂ. 

•ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಹದಔರು INR ಅನ್ುು ನಿಯೋಜಿಷುತಹುಯೆ. 1,44,00,000/-[ರೂ. ಸೆೋಳಿ. 1.44 ಕೊೋಟ್ಟಖಳು] ಮತ್ುು 

ಪ್ರಿಸಹರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ನೆೈಷಗಿಯಔ ಮತ್ುು ಷಮುದಹಯ ಷಾಂಪ್ನ್ೂಮಲ ೃದ್ಧ ಿ ಯೋಜನೆಗಹಗಿ ಕೆೋಾಂದರ ಭಹಲ್ಲನ್ಯ 

ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಮಾಂಡಳಿಗೆ (CPCB) ಫಹಯಾಂಕ್ ಗಹಯರಾಂಟ್ಟ ಷಲ್ಲಿಸಿ. ಅಲಿದೆ, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಹದಔರು ರೂ. EIA/EMP 

ರದ್ಧಯಾಂದ್ಧಗೆ ಅಜಿಯ ಷಲ್ಲಿಷು ದ್ಧನಹಾಂಔದಯೆಗೆ ಟುಟ ಯೋಜನಹ ೆಚ್ುದ 1% ದಾಂಡದ ಔಡೆಗೆ 94.87 ಲಕ್ಷಖಳು. 



ಹರಜೆಕ್ಟ ಪ್ರತಿಹದಔರು ಫಹಯಾಂಕ್ ಗಹಯರಾಂಟ್ಟಯನ್ುು ಷಲ್ಲಿಷಫೆೋಔು, ಪ್ರಿಷರ ಕಿಯಯೆನ್ಸಿ ನಿೋಡು ಮದಲು ಠೆೋಣಿ 

ಇಡಲಹಖುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 14 ನೆೋ ಭಹರ್ಚಯ 2017 ರ MoEF ಮತ್ುು CC ಅಧಷೂಚ್ನೆ S.O.804(E) ಪ್ರಕಹರ ಪ್ರಿಸಹರ 

ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ನೆೈಷಗಿಯಔ ಮತ್ುು ಷಮುದಹಯ ಷಾಂಪ್ನ್ೂಮಲ ಧ್ಯನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ುು ಯವಸಿಾಮಹಗಿ 

ಅನ್ುಶಹಾನ್ಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ. 

12. ಹರಜೆಕ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ್ಖಳು 

 ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರದೆೋವದ ಟಹಟಯೆ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗೆ ತ್ನ್ು ಕೊಡುಗೆಯನ್ುು ಸೆಚಿುಷಲು ಮತ್ುು ಅಾಂತ್ರಯಹರ್ಷರೋಯ 

ಯಸಹರದಲ್ಲಿ ದೆೋವದ ಹಲನ್ುು ಸೆಚಿುಷಲು ಷಸಹಯ ಭಹಡುತ್ುದೆ. 

 ಷಹಭಹಜಿಔ ಅವಯಔತೆಖಳಹದ ಔುಡಿಯು ನಿೋರಿನ್ ಅವಯಔತೆ, ಶಿಕ್ಷರ್ ಷಾಂಷೆಾಖಳಿಗೆ ಷೌಲಭಯಖಳು ಮತ್ುು ಸಳಿಾಖಳಿಗೆ 

ೆೈದಯಕೋಯ ಷೌಲಭಯಖಳು ಇತಹಯದ್ಧಖಳನ್ುು ಷಸ ಷಹಭಹಜಿಔ ಜಹಫಹದರಿಯ ಬಹಖಹಗಿ 

ಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಷಲಹಖುುದು. 

 ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಯೋಜನೆಯು 6800 ಜನ್ರಿಗೆ ನೆೋರ ಉದೊಯೋಖನ್ುು ದಗಿಷುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಷಾಳಿೋಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಷತಿ 

ನಿಭಹಯರ್, ಷಹರಿಗೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಷರಔು ಮತ್ುು ಷೆೋೆಖಳ ಪ್ೂಯೆೈಕೆ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಷಮುದಹಯ ಷೆೋೆಖಳಾಂತ್ಸ ಖುತಿುಗೆ 

ಕೆಲಷಖಳಲ್ಲ ಿಪ್ಯೊೋಕ್ಷ ಉದೊಯೋಗಹಕಹವಖಳನ್ುು ದಗಿಷುತ್ುದೆ. 

 ಭಹರುಔಟೆಟ ಮತ್ುು ಹಯಹರ ಷಹಾಪ್ನೆ ಷೌಲಭಯಖಳಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ುಳಹಖಲ್ಲದೆ. 

 ಷಾಂಸನ್, ಷಹರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷರ್, ಷಮುದಹಯ ಅಭಿೃದ್ಧ ಿಮತ್ುು ೆೈದಯಕೋಯ ಷೌಲಭಯಖಳಲ್ಲ ಿಷುಧಹರಣೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

 ಹಿೋಗಹಗಿ, ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಯೋಜನೆಯು ಷಾಳಿೋಯ ಮತ್ುು ಬಹರತಿೋಯ ಆರ್ಥಯಔತೆ ಎರಡಔೂೆ ಪ್ರಯೋಜನ್ಕಹರಿಮಹಗಿದೆ 

 


