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ಅಧ್ಾೆಯ 1 

ಯೇಜ್ರ್ರಯ ವಿವರಣರ 
 

1.1. ಮುನುುಡಿ 

ಮೆII ಎನ್.ಎಸ್.ಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಪ್ೆೈರ್ೆೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ,  18. ಜೂನ್  2021 ರಾಂದು ಕಾಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2013, ರ ಪಿಕಾರ 
ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪನಿರ್ ನೊೇಾಂದಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪನಿರ್ು ಸರ್ೆಯ ಸಾಂಖ್ೆಯ. 
೪೫/೧ಅ/೧, ೪೫/೧ಅ/೨, ೪೯/೪, ೪೯/೫ ಬಾಡಗಾಂಡಿ ಗ್ಾಿಮ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಲಕು, ಬಾಗಲಕೊೇಟೆರ್ಲಿಲ 60 ಕೆ ಎಲ್. 
ಡಿ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಯದ ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಸ್ಾಾವರವನ್ುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲು ಉದೆದೇಶಿಸ್ಟದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿರ್ಲಿಲ 
ಆರ್ ಎಸ್/ಇಎನ್ ಎ/ಎಥೆನಾಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೇಜನಾ ಸಾಳದ ಒಟುಿ ವಿಸ್ಟುೇರ್ಯ 10 ಎಕರೆ 11 ಗುಾಂಟಾ 
(4.16 ಹೆಕೆಿೇರ್). 
 
ಎನ್.ಎಸ್.ಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಪ್ೆೈರ್ೆೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ . ಎಕಾ್ರಾ ನ್ೂಯಟಿಲ್ ಆಲೊಕೇಹಾಲ್ (ENA)/ ಇಾಂಧ್ನ್ ದರ್ೆಯರ್ ಎಥೆನಾಲ್ 
ರ್ೊತೆಗ್ೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಪಯಲಾಂಟ್ಸ್ಾಾಪನೆರ್ ಸ್ಟದಧತೆರ್ಲಿಲ ತೊಡಗಿದೆ. ಇಾಂಗ್ಾಲದ ಡೆೈ ಆಕೆ್ೈಡ್ (CO2), ಒಣಗಿದ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ 
ಧಯನ್ಾಕರ (DDGS) ನ್ಾಂತಹ ಉಪರ್ುಕು ಉಪ-ಉತಪನ್ುಗಳನ್ುು ಮರುಪಡೆರ್ಲು ಪಿಸ್ಾುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಸ್ಾುವಿತ 
ಸಾಂರಚ್ನೆರ್ು ಹೇಗಿರುತುದೆ. 
 

1. 60 ಕೆ ಎಲ್. ಡಿ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಯದ ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ   
a) 60 ಕೆ ಎಲ್. ಡಿ ಎಕಾ್ರಾ ನ್ೂಯಟಿಲ್ ಆಲೊಕೇಹಾಲ್ (ENA) ಅರ್ಥರ್ಾ 
b) 30 ಕೆ ಎಲ್. ಡಿ ಎಥೆನಾಲ್/ಇಾಂಧ್ನ್ ತೆೈಲ  
 

                          2.    2.5 ಮೆಗ್ಾ ರ್ಾಯಟ್ ಸಹ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದನೆ 
 
ಯೇಜನೆರ್ು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತರ್ಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇದು ರೆೈತ ಸಮುದಾರ್ವನ್ುು ಬೆಾಂಬಲಿಸುತುದೆ ಮತುು ಇದು ದೆೇಶದ 
ಆರ್ಥಯಕ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಗ್ೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತುದೆ, ರ್ೊತೆಗ್ೆ ಸಾಳೇರ್ ಜನ್ರಿಗ್ೆ ಉದೊಯೇಗವನ್ುು ಸೃಷಿಿಸುತುದೆ. 
 
ಹೊಸ ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಮತುು ಸಹ ವಿಧ್ುಯತ್ ಘಟಕದ ಸ್ಾಾಪನೆರ್ ಉದೆದೇಶಿತ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗ್ೆ ಪೂವಯ ಪರಿಸರದ 
ವಿಮೀಚನ ೀಯ ಅಗತಯವಿರುತುದೆ ಅದರಾಂತೆ ಚ್ಟುವಟಿಕೆರ್ು ಭಯರತ ಸಕ್ಯಾರ ಪರಿಸರ, ಅರರ್ಯ ಮತುು ಹರ್ಾಮಾನ್ 
ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಯಲಯವು (MoEF&CC) ಹೊರಡಿಸ್ಟದ 14-09-2006 ದಿನಾಾಂಕದ ಇ.ಐ.ಎ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ 2006ರ ಸಾಂಖ್ೆಯ. 
1533 (E)ರ್ಲಿಲನ್ ಷೆಡೂಯಲ್ ಸಾಂಖ್ೆಯ 5(ಜಿ) ವಗಯ ಬಿ ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಪಟಿಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಸದರಿ ನಿರ್ಮಾನ್ುಸ್ಾರ ನ್ಮೂನೆ - 1 
ಹಾಗು ಪೂವಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಾಧ್ಯತೆರ್ ವರದಿಯಾಂದಿಗ್ೆ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಮಟಿದ ತಜ್ಞರ ವಿಮರ್ಾನ್ ಸಮಿತಿಗ್ೆ 
ಪಿಸ್ಾುವನೆರ್ನ್ುು 01.10.2021 ರಾಂದು ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಸ್ಾುವನೆರ್ನ್ುು 2022 ರ ಏಪಿಿಲ್ 5, 6 ಮತುು 7 ರಾಂದು ಸಾಳಕೆಕ ಭೆೇಟಿ 
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ನಿೇಡಿ ಉಲ ಲೀಖದ ಪರಮಯಣಿತ ನಿಯಮಗಳು ರ್ೊತೆಗ್ೆ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಉಲ ಲೀಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (Terms of Reference & 
Additional Terms of Reference) ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 
 
1.2 ಎಥರರ್ಾಲ್ ಉತಾಾದರ್ರಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಾ ವಿವರಣರ 
 
1.2.1 ಧಾನ್ಯ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ತು ಗಿರಣಿ 
ಧಯನ್ಾಗಳನ್ನು ದ ೊಡ್ಡ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಲ ಗ ರೀನ್ ಸ್ಟಲ ೊೀಸ ನ್ಲ್ಲಲ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಯಗನತತದ . ಧಾನ್ಯವನ್ುು ಇವುಗಳನ್ುು ಗಿರಣಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. ಒಡ ದ ಅಕ್ಕಿ, ಬ ೀಳ  ಮತನತ ಜ ೊೀಳದಾಂತಹ ವಿವಿಧ ಧಯನ್ಾಗಳನ್ನು ಕಚಾುವಸುುರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲಯಗನತತದ . ಹಿೀಗ  
ಪಡ ದ ಹಿಟ್ಿನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಲ ದರವಿೀಕರಣ ಪರಕ್ಕರಯೆಗ  ಕಳುಹಿಸಲಯಗನತತದ . 
 
1.2.2 ದ್ರವೀಕರಣ ವಭಾಗ ಹಾಗು ಹುದುಗುವಿರರ (Termination): 
ದರವಿೀಕರಣ ಪರಕ್ಕರಯೆಯಲ್ಲಲ, ಪ್ಟಷ್ಿವನ್ನು ಡ ಕ್ಕ್ರಿನ ೆ ಹ ೈಡ ೊರಲ ೈಸ ಮಯಡ್ಲಯಗನತತದ  ಮತುು ಸಲರಿಯನ್ನು ದರವಿೀಕರಣ ಟಯಾಾಂಕ ಗ  
ತ ಗ ದನಕ್ ೊಳಳಲಯಗನತತದ , ಅಲ್ಲಲ ಉಗಿ ಮೊಲಕ ತಯಪಮಯನ್ವನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಲಯಗನತತದ . ದರವಿೀಕರಣ ತ ೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಲ ಅಗತಾವಯದ 
ಧಯರಣ ಸಮಯವನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಲಯಗನತತದ . ಕ್ಯಸ್ಟಿಕ ದಯರವಣವನ್ನು ಪೂರ ೈಸನವ ಮೊಲಕ ಸಲರಿ pH ಅನ್ನು 
ನಿವಾಹಿಸಲಯಗನತತದ . ನ್ಾಂತರ ದರವಿೀಕೃತ ಸಲರಿಯನ್ನು ಸಲರಿ ಕೊಲರ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಕೊಲ್ಲಾಂಗ್ ಟ್ವರ್ ಸರಬರಯಜಿನಿಾಂದ ತಣಿಣೀರನ ಬಳಸ್ಟ 
ತಾಂಪಯಗಿಸಲಯಗನತತದ  ಮತನತ ಪೂವಾ-ಹನದನಗನವಿಕ್  ಮತನತ ಹನದನಗನವಿಕ್  ವಿಭಯಗಕ್ ಿ ವಗಯಾಯಿಸಲಯಗನತತದ . 
 
1.2.3 ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸತವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ 
ಪೂವಯ-ಬಿಸ್ಟಮಾಡಿದ ಹುದುಗಿಸ್ಟದ ತೊಳೆರ್ುವಿಕೆರ್ನ್ುು ಹಾಂತಗಳಲಿಲ ಬಟಿಿ ಇಳಸ್ಟ 95% ಪಿಮಾರ್ದ ಆಲೊಕೇಹಾಲ್ ಅನ್ುು 
ರೆಕ್ಟಿಫೆೈಡ್ ಸ್ಟಪರಿಟ್ ಅನ್ುು ಉತಾಪದಿಸಲಾಗುತುದೆ.  
 
1.2.4 ದಾವವನುು ಬಸಿಯತವ ಮತ್ತು ಮರತಬಳಕೆ ವಭಾಗ 
ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸನವ ಸ್ಯಾವರದಾಂದ ಹ ೊರಬರನವ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿರ್ಲಿಲ 360 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ.ರ್ ರ್ಥನ್ ಸ್ೊಲೇಪ್ ಹೊರಬರುತುದೆ. ಇದರಲಿಲನ್ 
ಘನ್ವನ್ುು ಬೆೇಪಯಡಿಸಲು ಡಿಕಾಾಂಟರ್ ಅನ್ುು ಅಳವಡಿಸ್ಟ ಸ್ೊಲೇಪ್ ನ್ ಒಾಂದು ಭಾಗವನ್ುು ಪಿಕ್ಟಿಯೆಗ್ೆ ಹಾಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತುದೆ 
ಮತುು ಮತೊುಾಂದು ಭಾಗವನ್ುು ಬಹನ ಪರಿಣಯಮದ ಬಯಷ್ಪೀಕರಣ (MEE) ರ್ಲಿಲ ಕೆೇಾಂದಿಿೇಕರಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು MEE ನಿಾಂದ 
ಘನ್ದಿವಯ ತಿರಸಕರಿಸುವಿಕೆರ್ನ್ುು ಡಿಕಾಾಂಟರ್ ನ್ ರ್ೆಟ್ ಕೆೇಕ ನೊಾಂದಿಗ್ೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತುದೆ, ನ್ಾಂತರ ಡೆೈರ್ರ್ ನ್ಲಿಲ ಒರ್ಗಿಸ್ಟ 
ಮತುು ಒರ್ಗಿದ ಘನ್ವನ್ುು ರ್ಾನ್ುರ್ಾರು ಆಹಾರರ್ಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. ಇದನ್ುು DDGS ಎಾಂದು ಕರೆರ್ಲಪಡುತುದೆ  
 
1.3 ಇಂಗ್ಾಲದ ಡರೈ ಆರರಸೈಡ್   ಉತಾಾದರ್ರ 
ಹುದುಗುವಿಕೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಲ 33 ಟಿ.ಪಿ.ಡಿ ಇಾಂಗ್ಾಲದ ಡೆೈ ಆಕೆ್ೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತುದೆ. ಇಾಂಗ್ಾಲದ ಡೆೈ ಆಕೆ್ೈಡ್ ಅನ್ುು 
ರ್ಾಣಿಜಯ ಉದೆದೇಶಕಾಕಗಿ ಸಕಾಬ್ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ ಮತುು CO2 ಘಟಕದಲಿಲ ರ್ಾಣಿಜಯ ಉದೆದೇಶಕಾಕಗಿ ಬಳಸಲು 
ಸಜುುಗ್ೊಳಸಲಾಗುತುದೆ. 
 

1.4 ಸಹ ವಿದುೆತ್ ಉತಾಾದರ್ರ ಘಟಕ 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/kannada-english/%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%B5%E0%B2%B5%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B3%81%20%E0%B2%AC%E0%B2%B8%E0%B2%BF/%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%B5%E0%B2%B5%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B3%81%20%E0%B2%AC%E0%B2%B8%E0%B2%BF-meaning-in-english
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ಬಾರ್ಲನಿಯಾಂದ ಅಧಿಕ ಒತುಡದ ಸೂಪಹೇಯಟೆಡ್ ಉಗಿರ್ು ಟಬೆೈಯನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೊೇಗುತುದೆ ಇದರಿಾಂದ 2.5 MW. 
ಸ್ಾಮರ್ಥಯಯದ ವಿದುಯತಶಕ್ಟುರ್ನ್ುು ಉತಾಪದಿಸ್ಟ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗ್ಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತುದೆ.  
 
1.5 ಉದರಲೆೇಗ 

• ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂತದಲಿಲ ಕೆಲಸ ಮಯಡ್ನವ ವಯಕ್ಟುಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ 50. 
• ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂತದಲಿಲ 150 ವಯಕ್ಟುಗಳನ್ುು ನೆೇಮಿಸ್ಟಕೊಳಳಲಾಗುತುದೆ 

 
1.6 ಯೀಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ 
ಪರಸ್ಯತವಿತ ಯೀಜನ ಗ  ಅಾಂದಯಜನ ಬಾಂಡ್ವಯಳ ವ ಚಚ ರೊ. 94.64 ಕ್ ೊೀಟ್ಟ. 
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ಅಧ್ಾೆಯ 2 

ಪ್ರಿಸರದ ಸಿ್ಟತಿಗತಿ  
 

2.1 ಅಧ್ೆಯನ ಪ್ಾದರೇಶ ಮತ್ುಾ ಅಧ್ೆಯನದ ಅವಧಿ 
ಪರಿಸರ ಮೊಲ ಅಧ್ಯರ್ನ್ಕಾಕಗಿ ಯೇಜನಾ ನಿವ ೀರ್ನ್ದಾಂದ 10 ಕ್ಟಮಿೇ ತಿಿಜಯವನ್ುು ಪಿಮಾಣಿತ ಉಲ ಲೀಖದ ನಿಯಮಗಳ 
ಪಿಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿರ್ೆೇಷಿಕ ಗ್ಾಳರ್ ಗುರ್ಮಟಿ ನಿೇರು (ಮೆೇಲೆೈ ಮತುು ನೆಲ), ಮರ್ುು, ಶಬದದ ಮಟಿ, ಪರಿಸರ  
ಮತುು ಜಿೇವರ್ೆೈವಿಧ್ಯ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ್, ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತುು ಭೂ ಕವರ್ ಮತುು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ 
ಗುರ್ಮಟಿಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತೆ 2021 ರ ಅಕೊಿೇಬರ್, ನ್ರ್ೆಾಂಬರ್ ಮತುು ಡಿಸ್ೆಾಂಬರ್  ತಾಂಗಳಿಗಲಲಲ್ಲಲ ಅಧಾಯನ್ವನ್ನು 
ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ.     
 
2.2 ಹವಾಮಾನ್ 
ಬಯಗಲಕ್ ೊೀಟ  ಜಿಲ ಲಯ ಹವಯಮಯನ್ವು ಸ್ಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ರ್ನಷ್ಿ ಮತನತ ಆರ ೊೀಗಾಕರವಯಗಿರನತತದ . ಬ ೀಸ್ಟಗ ಯಲ್ಲಲ, 
ವಿಶ ೀಷ್ವಯಗಿ ಮಯರ್ಚಾ ನಿಾಂದ ಮೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ತಯಪಮಯನ್ವು 19.60C ನಿಾಂದ 39.50C ನ್ಡ್ನವ  ಇರನತತದ . ಚಳಿಗಯಲದಲ್ಲಲ, 
ಡಿಸ್ ಾಂಬರ್ ನಿಾಂದ ಫ ಬರವರಿ ವರ ಗ  ತಯಪಮಯನ್ವು 13.40C ನಿಾಂದ 32.40C ನ್ಡ್ನವ  ಇರನತತದ . 
 
2.3 ಭಲಮಿಯ ಬಳರರ 
ಯೀಜನಯ ಸಾಳ 544 ಮಿೇ ಸಮನದರ ಮಟಿಕ್ಟಕಾಂತ ಎತುರದ ರ್ಾಯಪಿುರ್ಲಿಲದೆ. ಅಧ್ಯರ್ನ್ ಸಾಳವು ಪಿಧಾನ್ರ್ಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತುು 
ಗ್ಾಿಮಿೇರ್ ಪಿದೆೇಶರ್ಾಗಿದೆ. 
 
ಯೇಜ್ರ್ಾ ಸಿಳದ ಸುತ್ಾಲಿನ 10 ಕಿಮಿೇ ಪ್ಾದರೇಶದಲಿೂ ಭಲ ಬಳರರಯ ವಿವರ ರರಳಗ್ರ ನೇಡಲಾಗಿದರ; 
     

ಕಾಮ ಸಂಖ್ರೆ ಭಲ ಬಳರರ / ಲಾೆಂಡ್ ಕವರ್ ವಗಿೆಕರಣ ಪ್ಾದರೇಶಗಳು ಪ್ಾದರೇಶ (ಹರ) ಪ್ಾದರೇಶ (%) 

1 ಅರರ್ಯ 1735.695 5.55 

2 ಅರರ್ಯದ ಹೊರಗ್ೆ ಮರಗಳು 162.25 0.52 

3 ಕೃಷಿ 15,334.94 49.00 

4 ಕೃಷಿ ಕೊರ್ುಲ 1,907.82 6.10 

5 ತೆರೆದ / ಕೃಷಿ ಪ್ಾಳು / ಬಾಂಜರು ಭೂಮಿ 2,115.61 6.76 

6 ನಿರ್ಮಾಸ್ಟದ ಪರದ ೀರ್ 1,436.60 4.59 

7 ಜಲಮೂಲ 8,604.63 27.49 
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2.4 ವಾಯು ಪ್ರಿಸರ 
ಎಾಂಟು ವಿಭಿನ್ು ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಅಧ್ಯರ್ನ್ ಪಿದೆೇಶದ ಪರಿರ್ೆೇಷಿಕ ರ್ಾರ್ುವಿನ್ ಗುರ್ಮಟಿವನ್ುು ಅಧ್ಯರ್ನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
ಮಯಲ್ಲನ್ಾಕ್ಯರಕಗಳಯದ  PM10, PM2.5, SO2, NOX & CO ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆರ್ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ುು 
ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತೆ ಸಾಂಕ್ೆೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ; 
 

ಕಿಮ 
ಸಾಂಖ್ೆಯ 

ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಅಳತೆ ಮಾಪನ್ ಶೆಿೇಣಿ 
ಕನಿಷಠ - ಗರಿಷಿ 

ಪರಿಸರ ಮತುು (ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ) 
ನಿರ್ಮದಡಿ 

ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸ್ಟರುವ ಪರಿರ್ೆೇಷಿಕ 
ಗ್ಾಳರ್ಲಿಲ ಇರಬೆೇಕಾದ 

ಮಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳ ಮಿತಿ. 

1  PM10 µg/m3
 34 - 60 100 

2  PM2.5 µg/m3
 20 - 36 60 

3  SO2 µg/m3
 7 - 14 80 

4  NOX µg/m3
 5 – 10 80 

5  CO mg/m3 0.59 - 1.5 4 

 
ಗಮನಸ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಯಮಗಳು 1986 ರಲಿೂ ಸಲಚಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳರೂಳಗ್ರ ಇರುವುದನುು 
ರಾಣಬಹುದು. 
 
2.5 ಶಬದ ಪ್ರಿಸರ 

ಶಬದ ಮಟಿವನ್ುು ಹಗಲನ-ರಯತರ ಎಾಂಟು ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. 
 

ಸಾಳ 

ಶಬದ ಮಟಿ Leq dB(A) ನ್ಲಿಲ 
ದಿನ್ ಬೆಳಗ್ೆೆ 6 ರಿಾಂದ ರಾತಿಿ 10 ರವರೆಗ್ೆ 

ರಾತಿಿ 10 ರಿಾಂದ ಬೆಳಗ್ೆೆ 6 ರವರೆಗ್ೆ 

ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ 1986 ರ 
ನಿರ್ಮಗಳ ಪರಕಾರ 
ಮಿತಿಗಳು, dB (A) Leq 

ಟಿೇಕೆಗಳು 

ಯೇಜನಾ ಸಾಳ 57 ದಿನ್ದ ಸಮರ್ದಲಿಲ 
32 ರಾತಿಿ ಸಮರ್ದಲಿಲ 

75 - ದಿನ್ದ ಸಮರ್ 
70 - ರಾತಿಿ ಸಮರ್ 

ಕೆೈಗ್ಾರಿಕಾ ಪಿದೆೇಶದ 
ಮಿತಿಗಳು 

ಇತರ ಸಾಳ 38 - 47 ದಿನ್ದ ಸಮರ್ದಲಿಲ 
30 - 35 ರಾತಿಿ ಸಮರ್ದಲಿಲ 

55 - ದಿನ್ದ ಸಮರ್ 
45 - ರಾತಿಿ ಸಮರ್ 

ವಸತಿ ಪಿದೆೇಶದ 
ಮಿತಿಗಳು 

 
ಎಲಾಲ ಸಾಳಗಳಲಿಲನ್ ಗರಿಷಠ ಶಬದ ಮಟಿವು ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ನಿರ್ಮಗಳು 1986 ಮತುು ವಸತಿ ಪಿದೆೇಶಕಾಕಗಿ ಶಬದ ನಿರ್ಮಗಳು 
2000 ರಲಿಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟದ ಮಿತಿಯೇಳಗಿರುವುದು ಕಾಂಡು ಬಾಂದಿದೆ.  
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2.6 ನೇರಿನ ಪ್ರಿಸರ 
ಮೆೇಲರೈ ನೇರು  
ಅಧ್ಯರ್ನ್ ವಲರ್ದಲಿಲನ್ ಪಿಮುಖ ನಿೇರಿನ್ ಮೂಲರ್ೆಾಂದರೆ ಕೃಷಾು ನ್ದಿ (ಆಲಮಟಿಿ ಜಲಾಶರ್ದ ಹನಿುೇರು). ಮೆೇಲೆೈ ನಿೇರಿನ್ 
ಮಾದರಿಗಳಗ್ಾಗಿ ವಿಶೆಲೇಷಿಸಲಾದ ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ುು ಕ್ ೀಾಂದರ ಮಯಲ್ಲನ್ಾ ನಿಯಾಂತರಣ ಮಾಂಡ್ಳಿ (CPCB) 
ಪಿಕಟಿಸ್ಟದ ಗ್ೊತುುಪಡಿಸ್ಟದ ಉತುಮ ಬಳಕೆರ್ ಅಭಾಯಸಗಳೂೆಾಂದಿಗ್ೆ ಹೊೇಲಿಸಲಾಗುತುದೆ. ನಿೇರಿನ್ ಗುರ್ಮಟಿವು ವಗಯ "ಡಿ" 
ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳಗ್ೆ ಅನ್ುಗುರ್ರ್ಾಗಿದೆ.  
 
ಅಂತ್ಜ್ೆಲ  
ಪಿಸ್ಾುವಿತ ಸ್ಾಾವರ ಪಿದೆೇಶದಲಿಲ ಎರಡು ಕೃಷಿ ಕೊಳರ್ೆ ಬಾವಿಗಳರ್ೆ.  
ಬೊೇರ್ ರ್ೆಲ್ ಗಳ ಲಭಯತೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಅಾಂತಜಯಲ ಮಾಪನ್ ಕೆೇಾಂದಿಗಳನ್ುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿಗಳನ್ುು 
ಸಾಂಗಿಹಸ್ಟ ವಿಶೆಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. IS:10500-2012 ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳ ಪಿಕಾರ ಪಯಾಯರ್ ಮೂಲದ ಅನ್ುಪಸ್ಟಾತಿರ್ಲಿಲ 
ವಿಶೆಲೇಷಿಸಲಾದ ಅಾಂತಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳ ಎಲಾಲ ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳು ಗರಿಷಠ ಅನ್ುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸುತಿುರ್ೆ ಎಾಂದು 
ಅಾಂತಜಯಲ ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಸೂಚಿಸುತುದೆ. 
 
2.7 ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟಿ 

ಅಧಾಯನ್ದ ಪರದ ೀರ್ದಲ್ಲಲ ಮೊರನ ವಿಧದ ಮಣನಣ ಕಾಂಡ್ನಬರನತತದ  ಎಾಂದನ ಗಮನಿಸಲಯಗಿದ . ಕಪುಪ ಮರ್ುು, ಕೆಾಂಪು ಮರಳು 

ಮಿಶಿಿತ ಮರ್ುು ಮತುು ಮಿಶಿ ಮರ್ುು. ಮಣಿುನ್ ವಿಶೆಲೇಷಣಾತಮಕ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳ ಸ್ಾರಾಾಂಶವು ಅದನ್ುು ಸೂಚಿಸುತುದೆ; 
• ಮಣಿುನ್ ಮಾದರಿಗಳ pH 8.06-8.62 ಕ್ಾರಿೇರ್ರ್ಾಗಿದೆ. 
• ಸ್ಾರಜನ್ಕದ ಅಾಂಶವು 114-280 ಕೆಜಿ/ಹೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಾಂಡು ಬಾಂದಿದೆ.  
• ರಾಂಜಕ 10-68 ಕೆಜಿ/ಹೆ. ಅಾಂದರೆ ಸಿಲಪ ಹೆಚ್ುು. ಪಿಮಾರ್ದಲಿಲ ಲಭಯವಿದೆ. 
• ಪೊಟಾಯಸ್ಟರ್ಮ್ ಅಾಂಶವು 136 ರಿಾಂದ 242 ಕೆಜಿ/ಹೆ. ಅಾಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ರ್ಾಯಪಿುರ್ಲಿಲ ಲಭಯವಿದೆ.  

 
2.8 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಅರ್ೆಶಾಸರ 

ಪಿಸ್ಾುವಿತ ಯೇಜನೆರ್ು ಅಧ್ಯರ್ನ್ ಪಿದೆೇಶದಲಿಲನ್ ಜನ್ರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಟಾತಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಸಕಾರಾತಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತುದೆ, 

ಅಾಂದರೆ, ಕೆೈಗ್ಾರಿಕಾ ವಲರ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆ ಮತುು ಕೃಷಿ ಪಿದೆೇಶ ಮತುು ಸುತುಮುತುಲಿನ್ ಮೂಲಸ್ೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ, ಅಾಂದರೆ 

ಹಳಳಗಳು ಮತುು ಅರೆ-ನ್ಗರ  ಮತುು ಪಟಿರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತಮಕ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸೃಷಿಿಗ್ೆ ಬದಧರ್ಾಗಿದೆ. ಪರಸಾವಿತ ಯೀಜನ ಯನ 

ಪರದ ೀರ್ದ ಕೃಷ್ ಉತಪನ್ುಗಳ ಮೀಲ  ಆಧಯರವಯಗಿರನವುದರಿಾಂದ ಸಾಳಿಯರ ಆರ್ಥಾಕತ ಯನ ಕೃಷ್ ಅವಲಾಂಭಿತವಯಗಿದ . 

 

2.9 ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಾ ಜಿೇವವರೈವಿಧ್ೆ 
ಅಧ್ಯರ್ನ್ದ ಪಿದೆೇಶವು ಪಿಧಾನ್ರ್ಾಗಿ ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತುು ತೆರೆದ ಭೂಮಿ ಹುಲುಲ ಮತುು ಪೊದೆಗಳಾಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಉದೆದೇಶಿತ 
ಯೇಜನೆಯಿಾಂದ ಅಧ್ಯರ್ನ್ ಪಿದೆೇಶದಲಿಲನ್ ಸಸಯವಗಯ ಮತುು ಪ್ಾಿಣಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವುದಿಲಲ. 
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ಅಧ್ಾೆಯ 3 

ಪ್ರಿಸರದ ಮೆೇಲರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ಾಣ ಕಾಮಗಳು 
 

3.1 ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತರ ಮತ್ುಾ ಮಲಲ 

ಒಟುಿ ನಿೇರಿನ್ ಅವಶಯಕತೆ ದಿನ್ಾಂಪಿತಿ 612 ಘನ್ ಲ್ಲೀಟ್ರ್. ಶುದಧ ನಿೇರಿನ್ ಬಳಕ್  ದಿನ್ಾಂಪಿತಿ 270 ಘನ್ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಗು ಇದರ 

ಮೂಲವು ಕೃಷಾು ನ್ದಿ ಹಾಗು ಯೀಜನ ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಲ ಅಸ್ಟತತವದಲ್ಲಲರನವ ಕ್ ೊಳವ ಬಯವಿ ಮತುು ಉಳದದದನ್ುು ಪಿಕ್ಟಿಯೆರ್ಲಿಲ 

ಸಾಂಸಕರಿಸ್ಟದ ತಾಯಜಯ ನಿೀರಿನಿಾಂದ ಪೂರೆೈಸಲಪಡುತುದೆ. ದಿನ್ಾಂಪಿತಿ 342 ಘನ್ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ. 
 
ಇದಲಲದೆ ಉತಾಪದನಾ ಹಾಂತದಲಿಲ ಹೊರ ಬರುವ ಕಲುಷಿತ ನಿೇರನ್ುು ಸಾಂಸಕರಿಸ್ಟ ಇಾಂಗ್ಾಲದ ಡೆೈ ಆಕೆ್ೈಡ್ ಸಕಾಬಬರ್ ಮತುು 
ಶಿರ್ಥಲಿೇಕರರ್ ವಯವಸ್ೆಾರ್ಲಿಲ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಶುದಧ ನಿೇರಿನ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತುದೆ. ಡಿಸ್ಟಿಲರಿರ್ು 
ಶೂನ್ಯ ಲಿಕ್ಟಿಡ್ ಡಿಸ್ಾುರ್ಜಯ (ZLD) ವಯವಸ್ೆಾರ್ ತತಿದ ಮೆೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಸುತುದೆ. 
 
 
3.2 ತಾೆಜ್ೆ ನೇರು ಉತಾಾದರ್ರ ಮತ್ುಾ ನವೆಹಣರ 
ಡಿಸ್ಟಿಲರಿರ್ಲಿಲ ಘನ್ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ 360 ಘನ್ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ರ್ಥನ್ ಸ್ೊಲೇಪ್ ಹೊರಬರುತುದೆ. ಇದರಲಿಲನ್ ಘನ್ವನ್ುು ಬೆೇಪಯಡಿಸಲು 
ಡಿಕಾಾಂಟರ್ ಅನ್ುು ಅಳವಡಿಸ್ಟ ಸ್ೊಲೇಪ್ ನ್ ಒಾಂದು ಭಾಗವನ್ುು ಪಿಕ್ಟಿಯೆಗ್ೆ ಹಾಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು ಮತೊುಾಂದು 
ಭಾಗವನ್ುು ಬಹನ ಪರಿಣಯಮದ ಬಯಷ್ಪೀಕರಣ (MEE) ರ್ಲಿಲ ಕೆೇಾಂದಿಿೇಕರಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು MEE ನಿಾಂದ ಘನ್ದಿವಯ 
ತಿರಸಕರಿಸುವಿಕೆರ್ನ್ುು ಡಿಕಾಾಂಟರ್ ನ್ ರ್ೆಟ್ ಕೆೇಕ ನೊಾಂದಿಗ್ೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತುದೆ, ನ್ಾಂತರ ಡೆೈರ್ರ್ ನ್ಲಿಲ ಒರ್ಗಿಸ್ಟ ಮತುು ಒರ್ಗಿದ 
ಘನ್ವನ್ುು ರ್ಾನ್ುರ್ಾರು ಆಹಾರರ್ಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. ಇದನ್ುು DDGS ಎಾಂದು ಕರೆರ್ಲಪಡುತುದೆ. 
 
ಉಪ್ಯುಕಾ ವಿಸಜ್ೆರ್ರಗಳು: ಬಹನ ಪರಿಣಯಮದ ಬಯಷ್ಪೀಕರಣ (MEE) ನಿಾಂದ ಕಾಂಡೆನೆ್ೇಟ್, ಸ್ೆಪೇನ್ಿ ಲಿೇಸ್, ಫ್ಲೇರ್ 

ರ್ಾಷಿಾಂಗ್, ಬಾರ್ಲರ್ ಬೊಲೇ ಡೌನ್, ಕೂಲಿಾಂಗ್ ಟವರ್ ಬೊಲೇ ಡೌನ್ ಅನ್ುು ಸಾಂಸಕರಿಸಲು PCPU ಅನ್ುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 
CPU ನಿಾಂದ ಸಾಂಸಕರಿಸ್ಟದ ತಾಯಜಯ ನಿೇರನ್ುು ಪಿಕ್ಟಿಯೆ, ಸಕಾಬಬರ್ ಮತುು ಕೂಲಿಾಂಗ್ ಟವರ್ ನ್ಲಿಲ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. 

ಕ್ಯಾಾಂಟ್ಟೀನ್ ನಿಾಂದ ಉತಪತತಯಯಗನವ ದಿನ್ಾಂಪಿತಿ  5 ಘನ್ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಗೃಹಬಳಕ್  ನಿೇರನ್ುು (Sewage) ಮಯಡ್ನಾಲರ್ ಎಸ ಟ್ಟಪ್ಟಯಲ್ಲಲ 

ಸಾಂಸಿರಿಸಲಯಗನತತದ . 
 
3.3 ವಾಯು ಮಾಲಿನೆ ಮಲಲಗಳು ಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ಾಣ ಕಾಮಗಳು 

ಸ್ಾಿಕ್ 
ಸಂಖ್ರೆ 

ಸ್ಾಿಕ್ 
ಜರಲೇಡಿಸ್ಟರು

ವುದು 

ಇಂಧ್ನ ಬಳರರ  ಚಿಮಣ್ಣ ಎತ್ಾರ ವಾಯು ಮಾಲಿನೆ 
ನಯಂತ್ಾಣ 
ಕಾಮಗಳು 

ರರಎಸ್ ಪಿಸ್ಟಬಿ ಸಲಚಿಸ್ಟದ 
ಹರಲರಸಲಸುವಿರರ ಮಾನದಂಡ 

ಪ್ರ್ಟೆಕುೆಲರೇಟ್ ಮಾೆಟರ್ mg/Nm 3 

1     22  
ಟಿ.ಪಿ .ಹೆಚ್ 

ಕಲಿಲದದಲು: 2.6 ಮೆಟಿಿಕ 
ಟನ್ ಪಿತಿ ಗಾಂಟೆಗ್ೆ ಅರ್ಥರ್ಾ 

55 ಮಿೇ. ನೆಲದ 
ಮಟಿದಿಾಂದ 

ಎಲೆಕೊಾೇ 
ಸ್ಾಿಾಟಿಕ 

150 
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ಬಾರ್ಲರ್ ಬಯೇಮಾಸ್/ಬಿಿಕ್ಟಿಟೆಿ: 
6.5 ಮೆಟಿಿಕ ಟನ್ ಗಾಂಟೆಗ್ೆ  

ಮೆೇಲೆ ಪ್ೆಿಸ್ಟಪಿಟೆೇಟರ್ 
(ESP) 

2 250 ಕೆ.ವಿ.ಎ 
ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ 

50 ಲಿೇಟರ್ ಪಿತಿ ಗಾಂಟೆಗ್ೆ  5 ಮಿೇ. ಛಾವಣಿರ್ 
ಮಟಿಕ್ಟಕಾಂತ ಮೆೇಲೆ 

ಅಕೌಸ್ಟಿಕ 
ಆವರರ್ಗಳು 

NOx (as NO2) 1100 pmv 
NMHC 150 
PM     75 
CO      150 

 
3.4 ಘನತಾೆಜ್ೆ ಉತಾಾದರ್ರ ಮತ್ುಾ ನವೆಹಣರ 
ಕಾಮ 

ಸಂಖ್ರೆ 
ಘನತಾೆಜ್ೆ 

ಪ್ಾಮಾಣ  
ದಿನರರೆ ಟನಗಳಷ್ುಿ (T/day) 

ವಿಲರೇವಾರಿ ವಿಧ್ಾನ 

1 ಬಾರ್ಲರ್ ಬೂದಿ 4.5 
ಇಟಿಿಗ್ೆ ತಯಾರಕರಿಗ್ೆ ಮಾರಲಾಗುತುದೆ ಅರ್ಥರ್ಾ ರೆೈತರಿಗ್ೆ 

ನಿೇಡಲಾಗುತುದೆ 

2 ಇಟಿಪಿ ಸಲಡ್ು 0.2 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕೆಗ್ೆ ಗ್ೊಬಬರರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತುದೆ 

3 ಯಿೇಸ್ಿ ಸಲಡ್ು 8 ರ್ೆೈವಿಕ ಗ್ೊಬಬರರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲು ರೆೈತರಿಗ್ೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ 

4 ಡಿಡಿಜಿಎಸ್ 45 
ರ್ಾನ್ುರ್ಾರುಗಳ ಆಹಾರರ್ಾಗಿ ಒರ್ಗಿಸ್ಟ ವಿಲೆೇರ್ಾರಿ 

ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ 
 
3.5 ಅಪ್ಾಯರಾರಿ ತಾೆಜ್ೆ ಉತಾಾದರ್ರ ಮತ್ುಾ ನವೆಹಣರ 

ತಾೆಜ್ೆ 
ವಗೆ 

ಅಪ್ಾಯರಾರಿ ತಾೆಜ್ೆ 
ಉತಾಾದಾರ್ರ 

ಪ್ಾಮಾಣ ನವೆಹಣರಯ ವಿಧ್ಾನ 

5.1 ಉಪಯೇಗಿಸ್ಟದ ತೆೈಲ 0.125 KL/A 
ಸುರಕ್ಷಿತ ರಿೇತಿರ್ಲಿಲ ಸಾಂಗಿಹಸಲಾಗಿದೆ ಮತುು ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ 
ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮಾಂಡಳ (KSPCB) 
ಅಧಿಕೃತಗ್ೊಳಸ್ಟದ ಮರುಬಳಕೆದಾರರಿಗ್ೆ ವಿಲೆೇರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

5.2 
ಎಣೆುಯಿಾಂದ -ನೆನೆದ ಹತಿು 
ತಾಯಜಯ 

0.15 MT/A ತೆೈಲ-ನೆನೆಸ್ಟದ ಹತಿು ತಾಯಜಯವನ್ುು ಬಾರ್ಲಗಯಳಲಿಲ ಸುಡಲಾಗುತುದೆ. 

 
3.6 ಶಬದ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ುಾ ನವೆಹಣರ 
ಉದಯಮದಲಿಲನ್ ಶಬದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪಿಮುಖ ಮೂಲಗಳೆಾಂದರೆ ಉಗಿ ಹವ ಯ೦ತರ, ಫಾಯನ್, ಬೊಲೇವಸ್ಯ ಮತುು ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್. 
 
ಧ್ವನಿರ್ ತಿೇವಿತೆರ್ನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಿಸ್ಾುಪಿಸಲಾದ ಅಗತಯ ಕಿಮಗಳು; 

• ಅಾಂತಹ ಸಾಳಗಳಲಿಲ ತೊಡಗಿರುವ ಕೆಲಸಗ್ಾರರಿಗ್ೆ ಇರ್ರ್ ಮಫ್ ಗಳನ್ುು ನಿೇಡಲಾಗುತುದೆ. 
• ಸ್ೆೈಲೆನ್್ರ್ ಗಳು, ಡಾಯಾಂಪರ್ ಗಳು, ಉಪಕರರ್ಗಳಗ್ೆ ಸೂಕುರ್ಾದ ಅಡಿಪ್ಾರ್ಗಳು, ಯಾಾಂತಿಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಅಾಂತಗಯತ ವಿನಾಯಸ 
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• ಹಸ್ಟರು ಪಟಿಿ ಪರಿಧಿಯ ಉದದಗಲಕೊಿ ಮತನತ ಉದಾಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ಖಯಲ್ಲ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಲ ನೆಟುಿ ಶಬದವನ್ುು 
ನಿರ್ಾಂತಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

• D.G Set ಅನ್ುು ಶಬದ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಕೊಠಡಿರ್ಲಿಲ ನಿಮಿಯಸಲಾಗುವುದು. 
3.7 ಪ್ರಿಸರ ನವೆಹಣರ ವರಚ್ಚ 
ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೇಜನೆಗ್ೆ ಬಾಂಡರ್ಾಳ ರ್ೆಚ್ು ರೂ. 2210 ಲಕ್ಷಗಳು. ಮತುು ಮರುಕಳಸುವ ರ್ೆಚ್ು ರೂ.1450 ಲಕ್ಷಗಳು. 
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ಅಧ್ಾೆಯ 4 

ಪ್ರಿಸರ ಮಾಪ್ನ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣರ ರಾಯೆಕಾಮ 
 

4.1 ಪ್ರಿಸರ ರರಲೇಶ 
ಪರಿಸರ ನಿೇತಿ ಮತುು ಕಾರ್ಯಕಿಮವನ್ುು ಕಾರ್ಯಗತಗ್ೊಳಸಲು ಮತುು ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದಯಮದಲಿಲ ಪರಿಸರ 
ಕೊೇಶವನ್ುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 
 
4.2 ಪ್ರಿಸರ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣರ ವರೇಳಾಪ್ರ್ಟಿ 

• ಪರಿರ್ೆೇಷಿಕ ಗ್ಾಳ ಚಿಮಣಿಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಸುತುುವರಿದ ಶಬದ ಮಟಿ, ನಿೇರು ಮತುು ತಾಯಜಯ ನಿೇರನ್ುು 
ನಿರ್ಮಿತರ್ಾಗಿ ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. ಕನಾಯಟಕ ಎಸ.ಇ.ಐ.ಎ.ಎ/ಎಸ.ಪ್ಟ.ಸ್ಟ.ಬ ನಿರ್ಾಂತಿಕ ಏರ್ೆನಿ್ಗಳು 
ನಿೇಡಿದ ಅನ್ುಮತಿಗಳು ಮತುು ಒಪಿಪಗ್ೆಗಳ ಪಿಕಾರ ಎಲಾಲ ಪರಿಸರದ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು, ಆವತಯನ್ ಮತುು 
ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ ಮಾಪನ್ವನ್ುು ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. 

• ಚಿಮಣಿ ಮತುು ಸಾಂಸಕರಿಸ್ಟದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗ್ಾಗಿ ನಿರಾಂತರ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸ್ಟಸಿಮ್, ರ್ೆಬ್ 
ಕಾಯಮೆರಾವನ್ುು ಒದಗಿಸಬೆೇಕು ಮತುು ಸ್ಟ.ಪಿ.ಸ್ಟ.ಬಿ/ ಎಸ.ಪ್ಟ.ಸ್ಟ.ಬ ಪೊೇಟಯಲ್ ಗ್ೆ ಸಾಂಪಕಾ ಕಲಿಪಸಲಾಗುತುದೆ. 

• ಪರಿಸರ ಮಾಪನ್ಕಾಕಗಿ ಪಿತಿ ವಷಯಕೆಕ ರೂ.11 ಲಕ್ಷಗಳ ಬರ್ೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಅಧ್ಾೆಯ 5 

ಹರಚ್ುಚವರಿ ಅಧ್ೆಯನಗಳು 
 

5.1 ಸ್ಾವೆಜ್ನಕ ವಿಚಾರಣರ ಮತ್ುಾ ಸಮಾಲರಲೇಚ್ರ್ರ 
ಮೆII ಎನ್.ಎಸ್.ಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಪ್ೆೈರ್ೆೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮಾಂಡಳ ಸಹಾರ್ದಿಾಂದ 
ಸ್ಾವಯಜನಿಕ ಸಮಾಲೊೇಚ್ನೆರ್ನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟದೆ. ಸ್ಾವಯಜನಿಕ ಸಮಾಲೊೇಚ್ನೆರ್ ಫಲಿತಾಾಂಶವನ್ುು ಅಾಂತಿಮ ಪರಿಸರ 
ಪಿಭಾವದ ವಿಮರ್ಾನ್ ವರದಿರ್ಲಿಲ (Environment Impact Assessment Report) ಸ್ೆೇರಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು ಕನಾಯಟಕ ರಯಜಾ 
ಪರಿಸರ ಪರಿಣಯಮ ವಿಮರ್ಾನ್ ಪಯರಧಿಕ್ಯರಕ್ ಿ ಸಲಿಲಸಲಾಗುತುದೆ. 
 
5.2 ಅಪ್ಾಯದ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ 
ಡಿಸ್ಟಿಲರಿರ್ಲಿಲ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಾಂಗಿಹಣೆಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಅಪ್ಾರ್ಗಳನ್ುು ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮಾಡಲು ವಿವರರ್ಾದ 
ಅಪ್ಾರ್ದ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಅಧ್ಯರ್ನ್ವನ್ುು ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲಾಗುತುದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ಾಾವರ, ಬಾರ್ಲರ್ ಮತುು ಟಿ.ಜಿ. ಸ್ೆಟ್ 
ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಸಾಂಗಿಹಣೆ ಮತುು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೇ ಅಪ್ಾರ್ಗಳ 
ತಡೆಗಟುಿವಿಕೆ/ನಿವಯಹಣೆಗ್ಾಗಿ ಮುನೆುಚ್ುರಿಕೆ ಕಿಮಗಳನ್ುು ಪರಿಸರ ಪಿಭಾವದ ವಿಮಶಯನ್ ವರದಿರ್ಲಿಲ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರ್ಾತಾವರರ್ದಲಿಲ ಎಥೆನಾಲ್ ಶೆೇಖರಣೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಸಾಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ೊೇರಿಕೆಗ್ಾಗಿ ಮುನ್ೂ್ಚ್ನೆರ್ ಅಧ್ಯರ್ನ್ವನ್ುು 
ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲಾಗುತುದೆ. ಪರಿಣಾಮವು ಶೆೇಖರಣಾ ಪಿದೆೇಶದಿಾಂದ 40 - 44 ಮಿೇ ಒಳಗ್ೆ ಕಾಖ್ಾಯನೆಯಳಗ್ೆ ಇರುತುದೆ. 
 
ಎಥೆನಾಲ್ ನಿಮಾಯರ್ ಮತುು ಶೆೇಖರಣೆಗ್ಾಗಿ ಪ್ೆಟೊಿೇಲಿರ್ಾಂ ಮತುು ಸ್ೊಫೇಟಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಂಸ್ೆಾ (PESO) 
ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು/ನಿರ್ಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲಾಗುತುದೆ. PESO ನಿಾಂದ ಅನ್ುಮೇದನೆರ್ನ್ುು ಸಹ 
ತೆಗ್ೆದುಕೊಳಳಲಾಗುತುದೆ. 
 
5.3 ಆನ್-ಸ್ರೈಟ್ ತ್ುತ್ುೆ ಯೇಜ್ರ್ರ 
ತುತುಯ ಸಾಂದಭಯಗಳಲಿಲ ತೆಗ್ೆದುಕೊಳಳಬೆೇಕಾದ ಕಿಮಗಳನ್ುು ವಿವರರ್ಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್-ಸ್ೆೈಟ್ ತುತುಯ 
ಯೇಜನೆರ್ನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಅಲಲದೆ,ತುತುಯ ಸಾಂದಭಯಗಳಲಿಲ ತಿರಿತ ಮತುು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಿತಿಕ್ಟಿಯೆರ್ನ್ುು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕೊಳಳಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಕು ಕಸರತುುಗಳನ್ುು ನಿರ್ಮಾನ್ುಸ್ಾರರ್ಾಗಿ ವಷಯಕೆಕ ಎರಡು ಬಾರಿ 
ನ್ಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
 
5.4 ಉದರಲೆೇಗಿಗಳ ಔದರಲೆೇಗಿಕ ಆರರಲೇಗೆ ಮತ್ುಾ ಸುರಕ್ಷತರ 
ಕಾಖ್ಾಯನೆ ಬಾರ್ಲರ್ ಕಾಯೆದ ಪಿಕಾರ ಎಲಾಲ ಉದೊಯೇಗಿಗಳಗ್ೆ ರ್ಾಷಿಯಕ ಆರೊೇಗಯ ತಪ್ಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಕಿಮರ್ಾಗಿ ಯಾರ್ಾಗಲೂ ಧ್ೂಳು ಮತುು ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕಗಳಗ್ೆ ಒಡಿಿಕೊಳುಳವಿಕೆ ಅಧಿಕರ್ಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿಲ ಕಾಮಿಯಕರ 
ಕೆಲಸದ ಸರದಿರ್ಲಿಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿರುತುದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಟಾತಿರ್ಲಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಮತುು EHS 
ತಾಂಡವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮರ್ದಲಿಲ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ PPE ಗಳ ಬಳಕೆರ್ನ್ುು ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆ 
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ಮಾಡುತುದೆ ಎಾಂದು ಉದಯಮವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತುದೆ. ಉದಯಮದ ಆವರರ್ದಲಿಲ ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಅಗಿುಶಾಮಕಗಳ 
ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. 

 

 

ಅಧ್ಾೆಯ 6 

ಯೇಜ್ರ್ರಯ ಪ್ಾಯೇಜ್ನಗಳು 
 

ಈ ಯೇಜನೆಯಿಾಂದ, ಸುತುಮುತುಲಿನ್ ಪಿದೆೇಶದಲಿಲ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸ್ೌಕರ್ಯ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸ್ೌಕರ್ಯ, ಕೌಶಲಯ ಮತುು 
ಕೌಶಲಯರಹತ ಜನ್ರಿಗ್ೆ ಉದೊಯೇಗಗಳಲಿಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ುು ತರುತುದೆ ಮತುು ಇತರ ಸಪಷಿ ಪಿಯೇಜನ್ಗಳನ್ುು ತರುತುದೆ. 
 
6.1 ಭೌತಿಕ ಮತ್ುಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಲಲಸ್ೌಕಯೆದಲಿೂನ ಸುಧ್ಾರಣರಗಳು 
ಪಿಸ್ಾುವಿತ ಯೇಜನೆಯಿಾಂದಾಗಿ, ಅಸ್ಟುತಿದಲಿಲರುವ ಮೂಲಸ್ೌಕರ್ಯ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಲಿಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಊಟ ಮತುು ವಸತಿ, 
ಸ್ಾರಿಗ್ೆ, ಆಸಪತೆಿ, ಶಿಕ್ಷರ್ ಸಾಂಸ್ೆಾಗಳು, ರಸ್ೆು ರ್ಾಲ, ದೂರಸಾಂಪಕಯ ಮುಾಂತಾದ ಹೊಸ ಸ್ೌಲಭಯಗಳ ಸೃಷಿಿ. 
ಮೂಲಸ್ೌಕರ್ಯದಲಿಲ ನೆೇರರ್ಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಟಕೊಾಂಡಿರುವ ಜನ್ರ ತಲಾ ಆದಾರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೆಚಾುಗುತುದೆ. 
 
6.2 ಸಾಷ್ಿವಾದ ಪ್ಾಯೇಜ್ನಗಳು 
ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂತದಲಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಯಕ್ಟುಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ 50. ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂತದಲಿಲ 150 ವಯಕ್ಟುಗಳನ್ುು 
ನೆೇಮಿಸ್ಟಕೊಳಳಲಾಗುತುದೆ. ಈ ಉದಯಮದಿಾಂದ ಇನ್ೂು 150-200 ಮಾಂದಿ ಪರೊೇಕ್ಷರ್ಾಗಿ ಉದೊಯೇಗ ಪಡೆರ್ಬಹುದು. ಪರೊೇಕ್ಷ 
ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷಿಿರ್ು ಕಾಂಪನಿಗಳು, ಮಾರಾಟಗ್ಾರರು, ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು, ಸ್ಾಗಣೆದಾರರು, ಕಚಾು ವಸುುಗಳ ಖರಿೇದಿ 
ಏರ್ೆನಿ್ಗಳು, ಚಾಲಕರು, ಪಶು ಆಹಾರ (ಉತಪನ್ು) ತಯಾರಕರು, CO2 (ಉತಪನ್ು) ಬಳಕೆದಾರರು, ಭದಿತಾ ಸ್ಟಬಬಾಂದಿಗಳನ್ುು 
ಒಳಗ್ೊಾಂಡಿದೆ. 
 
6.3 ಪ್ರರಲೇಕ್ಷ ಪ್ಾಯೇಜ್ನಗಳು 
ಯೇಜನೆರ್ ಸುತುಲಿನ್ ಪಿದೆೇಶದಲಿಲ ಒಟಾಿರೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇರುತುದೆ. ಸ್ಾಾಂಸ್ಟಾಕ ಪರಿಸರದ ಜರ್ಾಬಾದರಿ 
(ಸ್ಟಇಆರ್) ಕಾರ್ಯಕಿಮದಡಿ ಅಕಕಪಕಕದ ಗ್ಾಿಮಗಳಲಿಲ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳಳಲಾಗುವುದು. 
 
6.3 ಸ್ಾಂಸ್ಟಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಜ್ವಾಬಾದರಿ (ಸ್ಟಇಆರ್) 
ಪಿಸ್ಾುವಿತ ಗಿಿೇನ್ ಫೇಲ್ ಿ ಯೇಜನೆರ್ ಒಟುಿ ಬಾಂಡರ್ಾಳ ರ್ೆಚ್ು ರೂ. 94.64 ಕೊೇಟಿ. ಪಿಸ್ಾುವಿತ ಸ್ಾಾಂಸ್ಟಾಕ ಪರಿಸರ 
ಜರ್ಾಬಾದರಿಗಳನ್ುು (ಸ್ಟಇಆರ್) ಸಮರ್ ಮಿತಿಯಾಂದಿಗ್ೆ ಕೊೇಷಿಕದಲಿಲ ತೊೇರಿಸಲಾಗಿದೆ: 
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ಕಾಮ 
ಸಂಖ್ರೆ 

ಚ್ಟುವರ್ಟರರ ಮಂಜ್ಲರು 
ಮಾಡಿದ ನಧಿ 
ರಲ. ಲಕ್ಷಗಳಲಿೂ 

ಯೇಜ್ರ್ರಯ  
ಪ್ಾಾರಂಭದಿಂದ ನವೆಹಣಾ 
ಅವಧಿ ವಷ್ೆಗಳಲಿೂ 

1 ಸಮುದಾರ್ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿಲ ರಸ್ೆು ಮಾಗಯದಲಿಲ ಗಿಡಗಳನ್ುು 
ನೆಡುವುದು 

25 2 ವಷಯಗಳು 

2 ಸಮಿೇಪದ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಮೂಲಸ್ೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಕಾರ್ಯಕಿಮಗಳು 

75 5 ವಷಯಗಳು 

3 ಸ್ಾವಯಜನಿಕ ಕಲಾಯರ್ (ಸಿಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ್) 25 5 ವಷಯಗಳು 

4 ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಪರಿಸರಮಿತಿ/ಹಸ್ಟರು ಪೊೇಷಣೆ 
ಕಾರ್ಯಕಿಮವನ್ುು ನ್ಡೆಸಲು ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಮಾಲಿನ್ಯ 
ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮಾಂಡಳಗ್ೆ ಬೆಾಂಬಲ ಮತುು ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆ. 

15 5 ವಷಯಗಳು 

5 ಸಮಿೇಪದ ಗ್ಾಿಮಗಳಗ್ೆ ಕುಡಿರ್ುವ ನಿೇರಿನ್ ಸ್ೌಲಭಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 

60 5 ವಷಯಗಳು 

ಒಟುಿ 200  
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ಅಧ್ಾೆಯ 7 

ಪ್ರಿಸರ ನವೆಹಣಾ ಯೇಜ್ರ್ರ 
 

ಉದೆದೇಶಿತ ಯೇಜನೆರ್ ಪಿದೆೇಶದಲಿಲ ಸುಸ್ಟಾರ ಅಭಿವೃದಿಧರ್ನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕೊಳಳಲು ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೇಜನೆ 
(ಇ.ಎಾಂ.ಪಿ) ಅಗತಯವಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಮತುು ನಿರ್ಮಗಳಲಿಲ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸಲು 
ನಿರ್ಾಂತಿಕ ಅವಶಯಕತೆಗಳನ್ುು ಮಾತಿವಲಲದೆ ನೆೈಸಗಿಯಕ ಸಾಂಪನ್ೂಮಲಗಳ ಬಳಕೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತೆ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಿಮಗಳನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕೊಳಳಲು (ಇ.ಎಾಂ.ಪಿ )ಗುರಿರ್ನ್ುು ಹೊಾಂದಿದೆ. 
 
7.0 ಪ್ರಿಸರ ರರಲೇಶ 
ವಯವಸ್ೆಾರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷಾಠನ್ಕಾಕಗಿ ಮತುು ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆಗ್ಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕೊೇಶವನ್ುು (ಇ.ಎಾಂ.ಸ್ಟ) 
ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಘಟಕದ ಮುಖಯಸಾ, ತಾಾಂತಿಿಕ ಮುಖಯಸಾ, ಉತಾಪದನಾ ಮುಖಯಸಾ, ಇ.ಎಾಂ.ಸ್ಟ ಮುಖಯಸಾರ  ಅಡಿರ್ಲಿಲ 
ಪರಿಸರ ಅಭಿರ್೦ತಿ, ರಸ್ಾರ್ನ್ಶಾಸರಜ್ಞರು ಮತುು ತಾಯಜಯನಿೇರಿನ್ ಸಾಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಆಪರೆೇಟಸ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾುರೆ. 
ಈ ಪರಿಸರ ಕೊೇಶದ ಮೂಲ ಪಿಮುಖರು ಕಾಖ್ಾಯನೆರ್ ನಿದೆೇಯಶಕರಾಗಿರುತಾುರೆ. 
 
7.1 ಪ್ರಿಸರ ನವೆಹಣರ ಯೇಜ್ರ್ರ 
7.1.1 ನಮಾೆಣ ಹಂತ್ದಲಿೂ 
ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕ್ಟಿಯಾ ಯೇಜನೆರ್ು ಸ್ಾಧ್ಯರ್ಾದಷುಿ ಮಟಿಿಗ್ೆ ಮೂಲ ಮಟಿದಲಿಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿಿಸುವ 
ಗುರಿರ್ನ್ುು ಹೊಾಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೇಜನೆರ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ಅನ್ುಷಾಠನ್ ಮತುು ಅನ್ುಸರಣೆಗ್ೆ 
ಗುತಿುಗ್ೆದಾರನ್ು ಜರ್ಾಬಾದರನಾಗಿರುತಾುನೆ. 
 

• ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂತದಲಿಲ ಉದಯಮವು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಟದ ಈ ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ುಸರಣೆಗ್ೆ 
ಗುತಿುಗ್ೆದಾರನ್ು ಜರ್ಾಬಾದರನಾಗಿರುತಾುನೆ. 

• ಗುತಿುಗ್ೆದಾರರು ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೇಜನೆರ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತಾುರೆ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕೊಳಳಲು 
ಕಾಖ್ಾಯನೆರ್ು ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕೊೇಶ ಜರ್ಾಬಾಧರಿಯಾಗಿರುತುದೆ. 

• ಪರಿಸರ ಅಭಿರ್೦ತಿರು ಯೇಜನೆರ್ ಹಾಂತದ ಅನ್ುಸ್ಾರರ್ಾಗಿ ರ್ಾರಕೊಕಮೆಮ ನಿರ್ತಕಾಲಿಕರ್ಾಗಿ ಸ್ೆೈಟ್ ಅನ್ುು 
ಪರಿಶಿೇಲಿಸುತಾುರೆ 

• ತಪ್ಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯವು ಗುತಿುಗ್ೆದಾರರು ಇರಿಸಲಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಮತುು/ಅರ್ಥರ್ಾ ಸ್ೆೈಟ್ ಪರಿಶಿೇಲನೆಗಳಾಂದ  
ಒಳಗ್ೊಾಂಡಿರುತುದೆ 

• ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆಗ್ೆ ಉದಯಮವು ಪರಮ ಜರ್ಾಬಾದರಿರ್ನ್ುು ಹೊಾಂದಿರುತುದೆ 
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ನಿಮಾಯರ್ದ ಸಮರ್ದಲಿಲ ಪರಿಸರ ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆ 
ಇವುಗಳನ್ುು ಒಳಗ್ೊಾಂಡಿರುತುದೆ; 

• ನಿಮಾಯರ್ ಕಾಮಿಯಕರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತುು ಸರಿಯಾದ ರ್ೆೈರ್ಕ್ಟುಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆರ್ನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುದಾದರೆ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕೊಳುಳವುದು 

• ಕೆಲಸದ ಸಮರ್ದಲಿಲ ಗ್ಾಳ ಪರ್ಥದ ದಿಕ್ಟಕನ್ಲಿಲ ಸುತುುವರಿದ ಗ್ಾಳರ್ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ ಕಾಲದಲಿಲ ಪರಿರ್ೆೇಷಿಕ ಗ್ಾಳರ್   
ಗುರ್ಮಟಿ ಮತುು ಶಬದ ಮಟಿದ ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆ  

• ನಿಮಾಯರ್ ಮತುು ಕೊಳಚೆನಿೇರಿನ್ ವಿಲೆೇರ್ಾರಿ 
• ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೇಜನೆಯಾಂದಿಗ್ೆ ಅನ್ುಸರಣೆರ್ನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸ್ಾಪ್ಾುಹಕ ತಪ್ಾಸಣೆಗಳು. 
• ಅಪಘಾತಗಳು ಅರ್ಥರ್ಾ ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು  ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಸುವುದು 
• ನಿವಯಹಣಾ ಪರಿಶಿೇಲನೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಲ ಅಪಘಾತಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲಿಸ್ಟ, ನಿರ್ಾಂತಿರ್ಕೆಕ ಅಗತಯ ಕಿಮಗಳನ್ುು 

ತೆಗ್ೆದುಕೊಳಳ 
 

7.1.2 ರಾರ್ಾೆಚ್ರಣರಯ ಹಂತ್ದಲಿೂ 
ಸೂಕುರ್ಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಸ್ಾಧ್ನ್ಗಳನ್ುು ಬಳಸ್ಟಕೊಾಂಡು ವಿವಿಧ್ ಪರಿಸರ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳ ಮೆೇಲಿನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ುು 
ತಗಿೆಸಲಾಗುತುದೆ. ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕ್ಟಿಯಾ ಯೇಜನೆರ್ು ಲಭಯವಿರುವ ಮತುು ಕೆೈಗ್ೆಟುಕುವ ತಾಂತಿಜ್ಞಾನ್ದೊಾಂದಿಗ್ೆ 
ಸ್ಾಧ್ಯರ್ಾದಷುಿ ಮಟಿಿಗ್ೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿಿಸುವ ಗುರಿರ್ನ್ುು ಹೊಾಂದಿದೆ, ನ್ಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಸರಕೆಕ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
 
7.1.2.1 ವಾಯು ಪ್ರಿಸರ 
ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಮುಖಯರ್ಾಗಿ ಬಾರ್ಲಗಯಳು, ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್, ಪಿಕ್ಟಿಯೆ, ಸಾಂಗಿಹಣೆ ಮತುು ಕಚಾು ಸ್ಾಮಗಿಿಗಳು ಮತುು 
ಸ್ಟದಧಪಡಿಸ್ಟದ ಉತಪನ್ುಗಳ ಸ್ಾಗಣೆಗ್ೆ ಕಾರರ್. 
ಉದಯಮದಲಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆರ್ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ಕಾಕಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕಿಮಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸ್ಟಕೊಳಳಲಾಗುವುದು; 

• ಬಿಿಕೆಟ್ / ಕಲಿಲದದಲು ಬಾರ್ಲನಿಯಾಂದ ಬರುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆರ್ನ್ುು ರ್ಾರ್ು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಸ್ಾಧ್ನ್ರ್ಾಗಿ 
ESP ಸ್ಾಾಯಿೇವಿದುಯತಿುನ್ ಅವಕ್ೆೇಪಕವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಾಂತಿಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು 55 ಮಿೇ ಎತುರ 
ಚಿಮಿಣಿರ್ನ್ುು ರ್ೊೇಡಿಸಲಾಗುತುದೆ. 

•  ರ್ಾರ್ು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಉಪಕರರ್ದಲಿಲನ್ ಹಾರುವ ಧ್ೂಳನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿಿಸಲು ಬೂದಿ ಸಾಂಗಿಹಣಾ 
ವಯವಸ್ೆಾರ್ನ್ುು ವಿನಾಯಸಗ್ೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಅನ್ುು ಸ್ಾಿಾಾಂಡ್-ಬೆೈ ಘಟಕರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತುದೆ. 
• ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸ್ಟಸಿಮ್ ನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಚಿಮಣಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತುು ಸುತುುವರಿದ ಗ್ಾಳರ್ 

ಗುರ್ಮಟಿದ ಆವತಯಕ ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆರ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು ಚಿಮಣಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಪರಿರ್ೆೇಷಿಕ  
ಗ್ಾಳರ್ ಗುರ್ಮಟಿ, ನಿೇರಿನ್ ಗುರ್ಮಟಿ ಮತುು ಶಬದ ಮಟಿ ಮೆೇಲಿಿಚಾರಣೆರ್ನ್ುು ರಾಷಿಾೇರ್ ಮಾನ್ಯತೆ 
ಮಾಂಡಳಯಿಾಂದ (NABL) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಿಯೇಗ್ಾಲರ್ದ ಮೂಲಕ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲಾಗುತುದೆ. 
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• ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸ್ಟಸಿಮ್ ಅನ್ುು ನಿರಾಂತರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ಲಿಲರುವಾಂತೆ  ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸ್ಟಕೊಳಳಲಾಗುತುದೆ 
ಮತುು ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮಾಂಡಳ ಮತುು ಕೆೇಾಂದಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮಾಂಡಳ ಸವಯರ್ ಗ್ೆ 
ಸಾಂಪಕಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತುದೆ.  

• ನಿರ್ಮಿತ ಹಬೆರ್ ಮೂಲಕ ಎಲಾಲ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಉಪಕರರ್ಗಳ ಉತುಮ ನೆೈಮಯಲಯ ಸ್ಟಾತಿರ್ನ್ುು  
ಕಾಪ್ಾಡಲಾಗುತುದೆ. 

• ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆರ್ನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿಿಸುವ ಸಲುರ್ಾಗಿ ರ್ಾಹನ್ಗಳು ಮತುು ರ್ಾಂತೊಿೇಪಕರರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಿತ 
ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ.   
 

7.1.2.2 ನೇರಿನ ಪ್ರಿಸರ 
ಕೆಳಗಿನ್ ಕಿಮಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸ್ಟಕೊಳಳಲಾಗುವುದು; 

• ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ತಾಯಜಯವನ್ುು ಪಿಕ್ಟಿಯೆ ಕಾಂಡೆನೆ್ೇಟ್ ಟಿಿೇಟ್ ಮೆಾಂಟ್ ಪ್ಾಲಾಂಟ್ ನ್ಲಿಲ ಸಾಂಸಕರಿಸಲಾಗುತಿುದೆ ಮತುು ಸಾಂಸಕರಿಸ್ಟದ 
ಲಿೇಸ್ ಮತುು ಕಾಂಡೆನೆ್ೇಟ್ ನಿೇರನ್ುು ಶುದಧ ನಿೇರಿನ್ ಬಳಕೆರ್ನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಿಕ್ಟಿಯೆಗ್ೆ ಮರುಬಳಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. 

• ಡಿಕಾಾಂಟೆೇಶನ್ ವಿಭಾಗದಿಾಂದ ತೆಳುರ್ಾದ ಸ್ಾಲಪ್ ಅನ್ುು ಬಹು ಪರಿಣಾಮದ ಬಾಷಿಪೇಕರರ್ದಲಿಲ 
ಸ್ಾಾಂದಿಿೇಕರಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಇದರಲಿಲ ಬರುವ ಘನ್ ತಾಯಜಯವನ್ುು ಡೆೈರ್ರ್ ಅನ್ುು ಬಳಸ್ಟಕೊಾಂಡು ಒರ್ಗಿದ 
ದಿವವನಾುಗಿ ಪರಿವತಿಯಸಲಾಗುತುದೆ – DDGS ಹಾಗು ಇದನ್ುು ಪಶುಗಳಗ್ೆ ಆಹಾರವನಾುಗಿ ನಿೇಡಲಾಗುತುದೆ.  

• ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಘಟಕವು 'ಶೂನ್ಯ ದಿವ ವಿಸಜಯನೆ' (ZLD) ತತಿವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಬೆೇಕು 
• ಬಹು ಪರಿಣಾಮದ ಬಾಷಿಪೇಕರರ್ ಮತುು ಬಾರ್ಲರ್ ಗಳ ನಿರಾಂತರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆ ಮತುು ನಿವಯಹಣೆ. 
• ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಫ್ಲೇ ಮಿೇಟರ್ ಗಳ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆ ಮತುು ನಿವಯಹಣೆ. ಅಾಂತೆಯೆೇ I.P ಕಾಯಮರಾದ ನಿವಯಹಣೆ. 
• ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮಾಂಡಳ ಮತುು ಕೆೇಾಂದಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮಾಂಡಳ ಸವಯರ್ ಗಳಗ್ೆ 

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸ್ಟಸಿಮ್ ಗಳ ಸಾಂಪಕಯ. 
• ಬಹು ಪರಿಣಾಮದ ಬಾಷಿಪೇಕರರ್, ಬಾರ್ಲಗಯಳು, ಪಿ.ಸ್ಟ.ಪಿ.ರ್ು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆರ್ ಅಸಮಪಯಕ ಕಾರ್ಯಕೆಕ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಿಮಗಳು. 
• ಯಾವುದೆೇ ತಾಯಜಯವನ್ುು ಸಾಂಸಕರಿಸ್ಟದ ಅರ್ಥರ್ಾ ಸಾಂಸಕರಿಸದ ಭೂಮಿರ್ಲಿಲ ಅರ್ಥರ್ಾ ಕಾಖ್ಾಯನೆರ್ ಹೊರಗ್ೆ 

ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲಲ. 

• ಮಳ  ನಿೀರನ ಚರಾಂಡಿಯನ್ನು ಕಲನಷ್ತ ನಿೀರಿನಿಯಿಾಂದ ಬ ೀಪಾಡಿಸ್ಟ ನಿವಾಹಿಸನವುದನ 
 
 

7.1.2.3 ಘನತಾೆಜ್ೆ ಮತ್ುಾ ಅಪ್ಾಯರಾರಿ ತಾೆಜ್ೆ ನವೆಹಣರ 
ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಉದಯಮದಲಿಲ ಉತಪತಿುಯಾಗುವ ಘನ್ತಾಯಜಯಗಳೆಾಂದರೆ ಬಾರ್ಲರ್ ಬೂದಿ, ಇಟಿಪಿ ಕೆಸರು, ಯಿೇಸ್ಿ ಕೆಸರು ಮತುು 
ಡಿಡಿಜಿಎಸ್ (ಡಿಸ್ಟಿಲಸ್ಯ ಒರ್ಗಿದ ಧಾನ್ಯದ ಒರ್ಗಿದ ಘನ್ ತಾಯಜಯ). ತಾಯಜಯನಿೇರಿನ್ ಸಾಂಸಕರಣಾ ಘಟಕದ ಕೆಸರನ್ುು 
ಗ್ೊಬಬರರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತುದೆ, ಬಾರ್ಲರ್ ಬೂದಿರ್ನ್ುು ಇಟಿಿಗ್ೆ ತಯಾರಕರಿಗ್ೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ, DDGS ಅನ್ುು 
ಒರ್ಗಿಸ್ಟ ಮತುು ರ್ಾನ್ುರ್ಾರುಗಳ ಆಹಾರರ್ಾಗಿ ವಿಲೆೇರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. 
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7.1.2.4 ಭಲ ಪ್ರಿಸರ 
ಯೇಜನೆರ್ ಸುತುಮುತುಲು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಾಯರ್ ಸಾಳದ ಸುತುಲೂ ಬಾಯರಿಕೆೇಡ್ ಒದಗಿಸಲು ಮತುು ಹಸ್ಟರು 
ಪಟಿಿರ್ನ್ುು ನಿಮಿಯಸ್ಟ ಧ್ೂಳನ್ುು ನಿರ್ಾಂತಿಿಸಲಾಗುತುದೆ ಸೂಕು ಕಾಳಜಿ ವಹಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮಾಯರ್ ರ್ಾಹನ್ಗಳ ಚ್ಲನೆರ್ು 
ಈಗ್ಾಗಲೆೇ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೊಾಂದಿದ ರಸ್ೆುಗಳಲಿಲದೆ.  
 
7.1.2.5 ಶಬದ ಪ್ರಿಸರ 
ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಪ್ಾಲಾಂಟ್, ಕಾಂಪ್ೆಿಸರ್ ಗಳು, ಪಾಂಪ್ ಗಳು, ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್, ಬಾರ್ಲರ್ ಪಿದೆೇಶ, ಟಿಜಿ ಸ್ೆಟ್, ಕೂಲಿಾಂಗ್ ಟವರ್ ಏರಿಯಾ 
ಮತುು ಕಚಾು ವಸುುಗಳನ್ುು ಸ್ಾಗಿಸುವ ರ್ಾಹನ್ಗಳ ಚ್ಲನೆ ಮತುು ಸ್ಟದಧಪಡಿಸ್ಟದ ಉತಪನ್ುಗಳ ಸ್ಾಗಣೆ ಟಿಕ ಗಳು ಮತುು 
ಟಾಯಾಂಕರ್ ಗಳಲಿಲ ಉತಾಪದನಾ ಉಪಕರರ್ಗಳ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಯಿಾಂದ ಶಬದದ ಪಿಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ೆ. 
 
ಮೆೇಲಿನ್ ಮೂಲಗಳ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣೆರ್ ಕಾರರ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮವಿದೆ. ಚ್ಲಿಸುವ ಉಪಕರರ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ 
ನ್ರ್ಗ್ೊಳಸುವಿಕೆ, ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗ್ಾಗಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ ಆವರರ್ಗಳು/ಕೊೇಣೆಗಳು ಮತುು ಟಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳು, ಕಾಂಪ್ೆಿಸರ್ ಗಳು ಮತುು 
ಪಾಂಪ್ ಗಳನ್ುು ಉತುಮ ಸ್ಟಾತಿರ್ಲಿಲ ಇಟುಿಕೊಳುಳವುದರಿಾಂದ ಶಬದವನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಬದದ ನಿರ್ಾಂತಿರ್ವನ್ುು ಮೂಲದಲಿಲ 
ಪಿರ್ತಿುಸಲಾಗುತುದೆ. ಖರಿೇದಿಸ್ಟದ ಡಿ.ಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳು ಮತುು ಇತರ ಉಪಕರರ್ಗಳು ಶಬದ ಮಟಿಗಳಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತೆ 
ನಿರ್ಾಂತಿಕ ಶಬದವನ್ುು ಪೂರೆೈಸುತುರ್ೆ ಎಾಂದು ಕಾಂಪನಿರ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸುತುದೆ. 
 
ಜನ್ ವಸತಿ ಪಿದೆೇಶವು ಯೇಜನಾ ಸಾಳದಿಾಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಾಂದ ರ್ಾಹನ್ ಸಾಂಚಾರದಿಾಂದ ಜನ್ವಸತಿಗ್ೆ 
ಧ್ಕೆಕಯಾಗುವುದಿಲಲ. ರಾತಿಿ ಸಮರ್ದಲಿಲ ರ್ಾಹನ್ಗಳ ಸಾಂಚಾರವನ್ುು ತಪಿಪಸಲಾಗುವುದು. 
 

ಹೆಚಿುನ್ ಶಬದದ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ ಲಸಗಯರರಿಗ  ಇರ್ರ್ ಮಫ್ ಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಮೂಲದಲಿಲ ಶಬದದ 

ನಿರ್ಾಂತಿರ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಉದಯಮದ ಗಡಿರ್ಲಿಲನ್ ಶಬದ ಮಟಿವು ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ನಿರ್ಮಗಳು ಮತುು ಶಬದ ಮಾಲಿನ್ಯ 

(ನಿರ್ಾಂತಿರ್ ಮತುು ನಿರ್ಾಂತಿರ್) ನಿರ್ಮಗಳು 2000 ರಲಿಲ ಸೂಚಿಸಲಾದ ರಾಷಿಾೇರ್ ಪರಿರ್ೆೇಷಿಕ ಶಬದ ಗುರ್ಮಟಿದ 

ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸುತುದೆ. 
 
ಉದಯಮದಲಿಲ ಮತುು ಸುತುಮುತುಲಿನ್ ಹಸ್ಟರು ಪಟಿಿ ಶಬದದ ಮಟಿವನ್ುು ಮತುಷುಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತುದೆ 
 
7.1.2.6 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪಿಯೇಜನ್ಗಳು 

• ನಿಮಾಯರ್ ಮತುು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂತದಲಿಲ ಸಾಳೇರ್ ನಿರ್ಾಸ್ಟಗಳಗ್ೆ ಉದೊಯೇಗ್ಾವಕಾಶಗಳು 
• ಹಸ್ಟರು ಪಟಿಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುು ಅರ್ೆನ್ೂಯ ಪ್ಾಲಾoಟಿೇಷನ್ ನ್ಡೆಸುವುದು. 
• ಸ್ಾವಯಜನಿಕ ಪಿದೆೇಶದಲಿಲ ಹತಿುರದ ಹಳಳಗಳಲಿಲ ರ್ೆೈದಯಕ್ಟೇರ್ ಶಿಬಿರಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುವುದು 
• ಸಹಬಾಳೆಿಗ್ಾಗಿ ಸಮುದಾರ್ದೊಾಂದಿಗ್ೆ ಉತುಮ ಸ್ಾವಯಜನಿಕ ಸಾಂಬಾಂಧ್ವನ್ುು ಕಾಪ್ಾಡಿ ಕೊಳುಳವುದು 
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7.2 ಗಿಾೇನ್ ಬರಲ್ಿ ನವೆಹಣಾ ಯೇಜ್ರ್ರ 
ಒಟುಿ ಪ್ಾಿರ್ೆಕಿ ಸ್ೆೈಟ್ ನ್ ಸುಮಾರು 3.4 ಎಕರೆ i, e 33.1 % ಅನ್ುು ಹಸ್ಟರು ಪಟಿಿರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು, ಪಿರ್ೆೇಶ 
ಮತುು ನಿಗಯಮನ್ ಮಾಗಯದಲಿಲ ಹುಲುಲಹಾಸು ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ. ಸುಮಾರು 2000 ಮರಗಳನ್ುು 3-5 ಮಿೇ ಅಗಲದ 3 ಸ್ಾಲುಗಳಲಿಲ 
ಯೇಜನಾ ಸ್ೆೈಟ್ ನ್ ಪರಿಧಿರ್ ಸುತುಲೂ ನೆಡಲಾಗುತುದೆ. ಉದೆದೇಶಿತ ಮರಗಳನ್ುು ಅರರ್ಯ ಇಲಾಖ್ೆರ್ ಮಾಗಯದಶಯನ್ದಲಿಲ 
ನೆಡಲಾಗುವುದು. 
 
7.3 ಮಳರನೇರು ರರಲಯುೂ 
ಪಿಸ್ಾುವಿತ ಯೇಜನೆಗ್ೆ ಮಳ  ೆನಿೇರು ಕೊರ್ುಲ ವಯವಸ್ೆಾ ಕಲಿಪಸಲಾಗುವುದು. ಮಳೆನಿೇರು ಕೊರ್ುಲ ಮತುು ಛಾವಣಿರ್ ಮೆೇಲಿನ್ 
ಮಳೆನಿೇರು ಮತುು ಮಳೆನಿೇರನ್ುು ಪಿತೆಯೇಕರ್ಾಗಿ ಸಾಂಗಿಹಸುವುದು ಹಾಗು ಕಾಖ್ಾಯನೆ ನಿೇರಿನ್ ಅವಶಯಕತೆಗ್ೆ 
ಪೂರೆೈಸಲಾಗುತುದೆ.   


