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  “ಇ.ಐ.ಎ”ಯ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ 

ಪ್ರ ಸಾಾ ವಿತ 120 KLPD ಮೊಲಾಸಸ್ 

ಆಧಾರಿತ ಡಿಸಿ್ಟ ಲರಿ 

ಕ್ರ . ಸಂಖೆ್ಯ . 22, 25, 27, 1/1, ಗ್ರರ ಮ ಇಮಾಂಪುರ್, ಜಿಲೆ್ಲ . ಬೀದರ್, 

ಕ್ರ್ನಯಟಕ್ 

 

ಪ್ರಿಸರ ಸಲಹೆಗ್ರರ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಯೀಗ್ರಲಯ 

 
MITCON ಕ್ನ್ಸ ಲಿ್ಲ ನ್ಸಸ  & ಇಾಂಜಿನ್ಸಯರಿಾಂಗ್ ಸವಿೀಯಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು  ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 

ಡಿಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಹಂಭಾಗ, ಅಗಿ್ರ  ಕಾಲೇಜು ಆರ್ರಣ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, 

ಪುಣೆ 411 005, ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ (ಭಾರತ), ದೂರವಾಣಿ: +91- 020-66289400 

QCI-NABET, Lab NABL, MOEF & CC, OHSAS 18001:2007 ದಂದ ಅನುಮೋದಸಲಾಗ್ರದೆ 

ಮೂಲಕ್ ಪ್ರ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಾನ ಲಿ. 

ಮೂಲ ಅಧೆ್ಯನ್ದ ಅವಧಿ ಮರ್ಚಯ 2022 ರಿಾಂದ ಮೇ 2022 
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ಕಾಯಯನ್ಸರ್ವಯಹಕ್ ಸಾರಾಂಶ 

1. ಸಂಕಿ್ಷಪ್ಾ ರ್ವಗಿ ಯೀಜನೆ 

ಭಾರತೋಯ ಸಕಾವರದ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನಿೋತಯ ಪಿಕಾರ ಪೆಟಿ್ೋಲ್ನಲಿ್ಲ  ಮಿಶಿ್ಣ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಂಧನ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಅಗತಯ ತೆಗಳನುು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು  ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯಬಹುದಾದ ಆಲ್ಕ ೋಹಾಲ್ನ ಅಗತಯ ರ್ನುು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುತು ದೆ, ಮೆ।। 

ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖವನೆ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ 120 ಕೆಎಲ್ ಪಿಡಿ ಕಾಕಂಬಿ (ಮೋಲಾಸಿಸ್) 

ಆಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಿ ಲರಿಯನುು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ನಿಧವರಿಸಿದೆ. ರ್ಷ್ಟವದಲಿ್ಲ  330 ದನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಖವನೆ 

ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸಲ್ಲದೆ. ಬಟ್್ಟ  ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪಿ ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲ  ಉತಪ ತು ಯಾಗುರ್ ಸ್ಪ ೋನ್್ಟ  ವಾಶ್ 

ನುು   ಬಹು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಾಷ್ಟಪ ೋಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಪ ೋನ್್ಟ  ವಾಶ್ ನುು   

ಕಂದಿ ೋಕರಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದನುು  ಇಂಧನವಾಗ್ರ ದಹನ ಬಾಯಿನವಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ 

ಉದಯ ಮವು ಶೂನಯ  ದಿರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ (ಝೆಡ್ ಎಲ್ ಡಿ)  ಘಟಕವಾಗ್ರರುತು ದೆ.  
 

ಯೀಜನೆಯ ಸಥ ಳ: 

ಪಿಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ವವ ನಂ. 22, 25, 27, 1/1, ಗಿಾಮ ಇಮಾಂಪುರ, ಜಿಲಿ್ಲ . ಬಿೋದರ್, 

ಕನಾವಟಕ 585401. ಘಟಕವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗ್ರ ಅಕಾಷ ಂಶ್ 18°0'42.88"N ಮತ್ತು   ರೇರ್ಖಂಶ್ 

77°30'9.67"E ನಲಿ್ಲ  MSL ನಿಂದ ಸುಮಾರು 562ಮಿೋ ಎತು ರದಲಿ್ಲದೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಘಟಕದ 10 ಕ್ರ.ಮಿೋ 

ವಿಸ್ಥು ರ ರ್ಲಯದಲಿ್ಲ  ಉಷ್ಟಣ ರ್ಲಯದ ಅರಣಯ ಗಳು, ಜಿೋರ್ಗೋಳ ಮಿೋಸಲುಗಳು, ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ 

ಉದಾಯ ನಗಳು, ರ್ನಯ ಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹರ್ಳ ರಚನೆಯ ಮಿೋಸಲುಗಳಂತಹ 

ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ರ್ಲಯಗಳಿಲಿ . ಆದಾಗ್ಯಯ , ಹೊನಿು ಕರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು 

ಮಿೋಸಲು ಅರಣಯ ವು 10 ಕ್ರಮಿೋ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲದೆ. 

 

ನಿಯೋಜಿತ ಘಟಕದ ಪರಿಸರ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಾ ನುು  ಈ ಕೆಳಗ್ರನ ಕೋಷ್್ಟ ಕದಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಲಾಗ್ರದೆ. 
 

ಕೀಷಿ್ ಕ್ 1: ಪ್ರ ಸಾಾ ವಿತ ಯೀಜನೆಯ ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ್ ಪ್ರಿಸರ ವೆ ವಸ್ಥಥ .  
 

ಕ್ರ .ಸಂ. ವಿವರ ಮಹಿತಿ 

1.  
ಯೋಜನೆಯ ಸಾ ಳ - ಭೌಗೋಳಿಕ 

ನಿದೇವಶಂಕಗಳು 

ಅಕಾಷ ಂಶ್: 18°0'42.88"N 

ರೇರ್ಖಂಶ್: 77°30'9.67"E 

2.  MSL ಗ್ರಂತ ಸರಾಸರಿ ಎತು ರ 562m 

3.  ಟ್ೋಪೋಶಿೋಟ್ ಸಂಖ್ಯಯ  56F/8, 56F/12, 56G/5, 56G/9 

4.  ಹತು ರದ ಆವಾಸಸ್ಥಾ ನ 

ಜನವಾಡ: SW ಕಡೆಗೆ 2.54 ಕ್ರ.ಮಿೋ 

ಚಂಬೋಲ್: NE ಕಡೆಗೆ 2.21ಕ್ರಮಿೋ 

ಕೌಥಾ: NW ಕಡೆಗೆ 3.83ಕ್ರಮಿೋ 

5.  ಹತು ರದ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ/ ಜಂಕ್ಷ್ನ್ಟ 

ರ್ಖನಾಪುರ ಜಂಕ್ಷ್ನ್ಟ: SN ಕಡೆಗೆ 14.72 ಕ್ರ.ಮಿೋ 

ಬಿೋದರ್ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ: ದಕ್ರಷ ಣದ ಕಡೆಗೆ 11.16 

ಕ್ರ.ಮಿೋ 

6.  ಹತು ರದ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣ 
ಬಿೋದರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣ: ದಕ್ರಷ ಣದ ಕಡೆಗೆ 12.20 

ಕ್ರ.ಮಿೋ  

7.  ಹತು ರದ ಅಯ್ ಎಂ ಡಿ ಕಚೇರಿ ಬಿೋದರ್ ಠಾಣೆ 

8.  ಹತು ರದ ನಿೋರಿನ ಸಂಗಿಹಾರ ಮಂಜರಾ ನದ: NW ಕಡೆಗೆ 2.15 ಕ್ರಮಿೋ 
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9.  ಹತು ರದ ರಸ್ು  

NH 122: 2.31ಕ್ರಮಿೋ 

ಕಾರ್ಖವನೆಯ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಉದಯ ಮವು ಒಂದು 

ರಸ್ು ಯನುು  ಹೊಂದದೆ 

10.  ಹತು ರದ ಹೆದಾಾ ರಿ 

NH 122: 2.31ಕ್ರಮಿೋ 

ಕಾರ್ಖವನೆಯ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಉದಯ ಮವು ಒಂದು 

ರಸ್ು ಯನುು  ಹೊಂದದೆ 

11.  ಯಾವುದೇ ಐತಹಾಸಿಕ ಸಾ ಳ ಅನವ ಯಿಸಸುವುದಲಿ  

12.  ಯಾವುದೇ ಪುರಾತತವ  ಸ್ಥಮ ರಕಗಳು ಅನವ ಯಿಸಸುವುದಲಿ  

13.  
ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಪಿದೇಶ್ / ಮಿೋಸಲು  

5 ಕ್ರಮಿೋ / ಮಿೋಸಲು ಅರಣಯ ದೊಳಗೆ 

ಜಿೋರ್ಗೋಳ 

ಅನವ ಯಿಸಸುವುದಲಿ  

14.  ಭೂಕಂಪನ ರ್ಲಯ ಭೂಕಂಪನ ರ್ಲಯ- II 
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ಚಿತರ  1: ಕ್ರ್ನಯಟಕ್ ರಜೆ : ಪ್ರ ಸಾಾ ವಿತ ಘಟಕ್ ಸಾಮನೆ್  ಸಥ ಳವನ್ನು  ತೀರಿಸುವ ನ್ಕಿ್ಷ

ಕಕಕಕಕಕಕ ಕಕಕಕಕ ಕಕಕಕಕಕ 

ಕಕಕಕಕ 
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ಚಿತರ  2: ಯೀಜನೆಯ ಘಟಕ್ ವಿರೆ್ನ ಸ “ಗೂಗಲ್” ಚಿತರ  

ಸಕ್ಕ ರೆ ಮತ್ತಾ  ಡಿಸಿ್ಟ ಲರಿ 

ಘಟಕ್ದ ಒಟಿ್ಟ  ವಿಸ್ಟಾ ೀರ್ಯ 

ಡಿಸಿ್ಟ ಲರಿ ಘಟಕ್ದ ಒಟಿ್ಟ  ಪ್ರ ದೇಶ 
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ಚಿತರ  3: ಘಟಕ್ದ  ವಿರೆ್ನ ಸ
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1. ಸಂಕಿ್ಷಪ್ಾ  ಯೀಜನೆಯ ಮಹಿತಿ 

ಕೀಷಿ್ ಕ್ 2: ಸಮಗರ  ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು 

ವಿವರ ಮಹಿತಿ 

ಯೋಜನೆ ಪಿಸ್ಥು ವಿತ 120 KLPD ಕಾಕಂಬಿ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಿ ಲರಿ 

ಸಾ ಳ 
ಗಿಾಮದ ಸರ್ವವ ನಂ. 22,25,27,1, ಗಿಾಮ ಇಮಾಂಪುರ್, ಜಿಲಿ್ಲ . 

ಬಿೋದರ್, ಕನಾವಟಕ 

ಸಿಕ ರೋನಿಂಗ್ ರ್ಗವ (SO 1533 

ರ ಪಿಕಾರ ಸಮಯೋಚ್ಚತ 

ತದುಾ ಪಡಿ) 

5 (ಗಿಾಂ) ಡಿಸ್ಿ ಲರಿಗಳು 

ಉತಪ ನು  RS/ENA/AA/120KLPD ನ ಎಥೆನಾಲ್ 

ಮೂಲ ಕಚಿ  ರ್ಸುು  ಕಾಕಂಬಿ, ಕಬ್ಬು , ಬಿ- ಘನ ಕಾಕಂಬಿ, ಇತ್ಯಯ ದ. 

ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ 

ದನಗಳು 
330 

ಒಟ್್ಟ  ನಿಮಿವತ ಪಿದೇಶ್ 31.13 ಎಕರೆ 

ಹಸಿರು ರ್ಲಯ ಪಿದೇಶ್ 10.25 ಎಕರೆ 

ನಿೋರಿನ ಅರ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಒಟ್್ಟ  ನಿೋರಿನ ಅರ್ಶ್ಯ ಕತೆ: 1383CMD 

ಶುದಧ  ನಿೋರಿನ ಅರ್ಶ್ಯ ಕತೆ: 465CMD 

ಮರುಬಳಕೆಯ ನಿೋರು: 918CMD 

ನಿೋರಿನ ಮೂಲ ಮಂಜಿ್ರ  ಮತ್ತು  ಕಾರಂಜ್ರ ನದ 

ಬಾಯಿರ್ 32TPH ದಹನ ಬಾಯಿರ್ 

ಸ್್ಥ ಕ್ ವಿರ್ರಗಳು ಸ್್ಥ ಕ್ ಎತು ರ 60 ಮಿೋ 

ಉಗ್ರ ಅರ್ಶ್ಯ ಕತೆ 21.4TPH 

 ಉಗ್ರ ಉತ್ಯಪ ದನೆ 30.4TPH 

ಬಾಯಿಗಾವಗ್ರ ಇಂಧನ 
ಬಗಾಸೆ್ : 152 TPD 

ಸ್ಪ ೋನ್್ಟ  ವಾಶ್: 288 TPD 

ಶ್ಕ್ರು  ಉತ್ಯಪ ದನೆ  T.G ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವ : 2.8 MW 

ಮಾನರ್ ಶ್ಕ್ರು ಯ ಅರ್ಶ್ಯ ಕತೆ 

ನಿಮಾವಣ ಹಂತ: ಒಟ್್ಟ  ಉದೊಯ ೋಗ್ರಗಳು: 150, ಅರ್ರಲಿ್ಲ  100 

ಮಂದ ನುರಿತರ್ರಾಗ್ರರಬೇಕು ಮತ್ತು  50 ಮಂದ 

ಕೌಶ್ಲಯ ರಹತರಾಗ್ರರಬೇಕು. 

ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ ಹಂತ: 164 ಒಟ್್ಟ  ಉದೊಯ ೋಗ್ರಗಳು 

ಇರ್ರಲಿ್ಲ  96 ಮಂದ ನುರಿತರ್ರಾಗ್ರರಬೇಕು ಮತ್ತು  68 ಮಂದ 

ಕೌಶ್ಲಯ ರಹತರಾಗ್ರರಬೇಕು. 

ಒಟ್್ಟ  ಯೋಜನೆಯ ರ್ವಚಿ   120.00 ಕೋಟ್ಟ 

EMP ಬಂಡವಾಳ ರ್ವಚಿ  ಬಂಡವಾಳ ರ್ವಚಿ : Rs.9.61 ಕೋಟ್ಟ  

ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ ರ್ವಚಿ : 57 ಲಕ್ಷ್/ವಾಷ್ಟವಕ 

CER ರ್ವಚಿ   1.8 ಕೋಟ್ಟ (ಒಟ್್ಟ  ಯೋಜನಾ ರ್ವಚಿ ದ 1.5%) 

ಒಟ್್ಟ  ಹೊರಸೂಸುರ್ 

ಉತ್ಯಪ ದನೆ 
ಹೊರಹರಿವು: 947CMD ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ: 4.8CMD 

CPU ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವ 1000 CMD 

STP ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವ 5 CMD ಸ್ಪ್ಿ ಕ್ ಟ್ಯ ಂಕ್ 



2 
 

ಘನ ಮತ್ತು  ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ತ್ಯಯ ಜಯ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ 

ಬಗಾಸೆ್  ಬೂದ: 0.1TPH 

ಸ್ಪ ೋನ್್ಟ  ವಾಶ್  ಆಶ್: 1.8TPH 

ಯಿಸೋಸ್್  ಕೆಸರು: 23TPD 

STP ಕೆಸರು: 0.48TPD 

CPU ಕೆಸರು: 1.7 

 

1. ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ ವಿವರಣೆ

 

ಚಿತರ  4: ಕಾಕಂಬ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸಿ್ಟ ಲರಿ ತಯಾರಿಕ್ಷ ಕೀಷಿ್ ಕ್ 

5. ಪ್ರಿಸರದ ವಿವರಣೆ 

ಅಧಯ ಯನದ ಪಿದೇಶ್ವು ಫೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ . IA-J-11011/309/2022-IA-II (I), ದನಾಂಕ 16.08.2022ರ 

ಪಿಕಾರ ಅನುಮೋದತ ಉಲಿ್ಲೋಖದ ನಿಯಮಗಳು (ToR) ಪಿಕಾರವಾಗ್ರದೆ. ಬೇಸ್ಲೈನ್ಟ 

ಅಧಯ ಯನರ್ನುು  1 ಮಾರ್ಚವ 2022 ರಿಂದ 31 ಮೇ 2022 ರರ್ರೆಗೆ 10 ಕ್ರಮಿೋ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ 

ನಡೆಸಲಾಯಿಸತ್ತ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಚ್ಚವಾಲಯ (MoEF&CC) ಯ EIA ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು  IL&FS 

ಮೆ ಇಕೋಸ್ಥಮ ಟ್ವ  ನಿಯಮಿತ ನಿಂದ ಅನುಮೋದಸಲಾದ IL&FS ಮೆ ಇಕೋಸ್ಥಮ ಟ್ವ  

ನಿಯಮಿತ ಮೂಲಕ ತ್ಯಂತಿಕ EIA ಮಾಗವಸೂಚ್ಚಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ಲೋಖಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳ 

ಪಿಕಾರ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಟ ಅಧಯ ಯನರ್ನುು  ನಡೆಸಲಾಗ್ರದೆ. 
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ಕೀಷಿ್ ಕ್ 3: ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಉಸುಾ ರ್ವರಿ ನ್ಸಯತಾಂಕ್ ಮತ್ತಾ  ಆವತಯನ್ 

ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ ನ್ಸಯತಾಂಕ್ಗಳು ಆವತಯನ್ ವಿಧಾನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಸುತ್ತು ರ್ರಿದ 

ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟ್  

ನರ್ವಂಬರ್ 16, 

2009 ರ NAAQS 

ಪಿಕಾರ: PM2.5, 
PM10, SO2, NOx 

9 ಸಾ ಳಗಳು - ಸಮಿೋಪದ 

ಪಿಭಾರ್ ರ್ಲಯಗಳು 

ಗಾಳಿ (2 ಸಂಖ್ಯಯ ) 

ಕಿಾಸ್ವಿಂಡ್ (4 ಸಂ.) 

ಡೌನ್ಟವಿಂಡ್ (2 ಸಂ.) 

ಕೋರ್ (1 ಸಂಖ್ಯಯ ) 

PM10 / PM2.5: 

ಗಿಾವಿಮೆಟಿ್ಟಕ್ ವಿಧಾನ 

SO2: ಮಾಪವಡಿಸಿದ ಪಶಿಿ ಮ 

ಮತ್ತು  “ಗೇಕೆ” ವಿಧಾನ. (IS: 

5182, ಭಾಗ II) 

NOx: ಜೇಕಬೆ್ಸ  ಮತ್ತು  

ಹೊಚಿ್ ೈಸರ್ ವಿಧಾನ. (IS 

5182 ಭಾಗ VI) 

ಹವಾಮಾನ 

ಶಸು ರ 

ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, 

ಗಾಳಿಯ ದಕುಕ , 

ತ್ಯಪಮಾನ, 

ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ್ ಆದಿವತೆ 

ಮತ್ತು  ಮಳೆ 

ನಿರಂತರ ಗಂಟೆಯ 

ರೆಕಾಡಿವಂಗ್. 

ಪಿಾರ್ಥಮಿಕ ಮಾಹತಗಾಗ್ರ 

ವಿಚೇಕ್ಷ್ಣ  ದತ್ಯು ಂಶ್ IS: 

8829. ಸರಾಸರಿ ವಾಷ್ಟವಕ 

ಹವಾಮಾನ 

ದತ್ಯು ಂಶ್ದಂತಹ ದವ ತೋಯ 

ದತ್ಯು ಂಶ್ರ್ನುು  IMD – ಬಿೋಡ್

ನಿಂದ ಸಂಗಿಹಸಲಾಗ್ರದೆ 

ಶ್ಬಾ  ಮಟ್  dB(A) ನಲಿ್ಲ  ಶ್ಬಾ  

ಮಟ್  

1 ಸಾ ಳಗಳು - ಪಿಾಜೆಕ್್  ಸೈಟ್ 

9 ಸಾ ಳಗಳು - ಹತು ರದ ಹಳಿಿ  

IS: 4954 ಅನುು  CPCB 

ಅಳರ್ಡಿಸಿಕಂಡಿದೆ. 

ನಿೋರಿನ 

ಗುಣಮಟ್  

ಭೌತಕ, 

ರಾಸ್ಥಯನಿಕ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ 

ನಿಯತ್ಯಂಕಗಳು 

8 ಸಾ ಳಗಳು - ಅಂತಜವಲ 

4 ಸಾ ಳಗಳು - ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರು 

ಅಮೇರಿಕನ್ಟ ಪಬಿಿಕ್ ಹೆಲ್ು  

ಅಸೋಸಿಯೇಷ್ಟನ್ಟ (APHA) 

ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ನಿೋರು ಮತ್ತು  

ತ್ಯಯ ಜಯ ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕೆಷ ಗಾಗ್ರ 

ಪಿಮಾಣಿತ ವಿಧಾನಗಳು 

ಮಣ್ಣಣ  ಬಿಐಎಸ್ 

ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಪಿಕಾರ 

1 ಸಾ ಳ - ಪಿಾಜೆಕ್್  ಸೈಟ್ 

9 ಸಾ ಳಗಳು-ಪರಿಣಾಮ 

ರ್ಲಯ 

ಒಮೆಮ  ಅಧಯ ಯನದ 

ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  

BIS ವಿಶೇಷ್ಟಣಗಳು 

ಭೂ 

ಬಳಕೆಯ 

ಮಾದರಿ 

ವಿವಿಧ ರ್ಗವಗಳಿಗೆ 

ಭೂ ಬಳಕೆ 

ಒಮೆಮ  ಅಧಯ ಯನದ 

ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  

ದವ ತೋಯ ದತ್ಯು ಂಶ್ 

ಉಪಗಿಹ ಚ್ಚತಿಣ LISS –III 

ಮತ್ತು  ಸ್್ಥ ಯ ಟ್ಟಕೆ್  

ಉತ್ಯಪ ದನೆಗಾಗ್ರ ಪಿದೇಶ್ದ 

ಲ್ಲಕಾಕ ಚರರ್ನುು  

ಆಧರಿಸಿದೆ. 
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ನೆಲದ ಸತಯ  ಅಧಯ ಯನ/ 

ಕೆಷ ೋತಿ  ಸಮಿೋಕೆಷ  

ಪರಿಸರ 

ವಿಜ್ರಾ ನ 

ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುರ್ 

ಭೂ ಮತ್ತು  

ಜಲಚರ ಸಸಯ  

ಮತ್ತು  ಪಿಾಣಿ 

ಒಮೆಮ  ಅಧಯ ಯನದ 

ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಮಾನಯ  10 

ಕ್ರಮಿೋ ಸುತು ಳತೆ 

ಪಿದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ 

ಕೆಷ ೋತಿ  ಭೇಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪಿಾಜೆಕ್್  ಸೈಟ್ ಸುತು ಲೂ 

ಡೇಟ್ರ್ನುು  

ಸಂಗಿಹಸಲಾಗ್ರದೆ. ಹೂವಿನ 

ಮತ್ತು  ಪಿಾಣಿ ಜ್ರತಗಳ 

ಪಟ್್ಟ . 

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ-

ಆರ್ಥವಕ 

ಅಂಶ್ಗಳು 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ , ಲ್ಲಂಗ 

ಅನುಪಾತ, 

ಆದಾಯ, ಶಿಕ್ಷ್ಣ, 

ಸೌಕಯವಗಳು 

ಇತ್ಯಯ ದ. 

ಒಮೆಮ  ಅಧಯ ಯನದ 

ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  

2021ರ ಜನಗಣತಯ 

ಸ್ಥರಾಂಶ್ದಂದ 

ಸಂಗಿಹಸಲಾದ 

ದತ್ಯು ಂಶ್ರ್ನುು  ಆಧರಿಸಿದೆ. 

ಭೂವಿಜ್ರಾ ನ 

ಮತ್ತು  

ಜಲವಿಜ್ರಾ ನ 

ಶಿಲಾಶಸು ರದ 

ವಿಧಗಳು, 

ಒಳಚರಂಡಿ 

ಜಲಾನಯನ 

ಪಿದೇಶ್ಗಳು, 

ಇತ್ಯಯ ದ. 

ಒಮೆಮ  ಅಧಯ ಯನದ 

ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  

10 ಕ್ರಮಿೋ ಅಧಯ ಯನ 

ಪಿದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಕೆಷ ೋತಿ  

ಅರ್ಲ್ೋಕನಗಳು ಮತ್ತು  

GSI, SoI, ಇತ್ಯಯ ದ ದೃಢೋಕೃತ 

ಮೂಲಗಳಿಂದ ದವ ತೋಯ 

ದತ್ಯು ಂಶ್ದಂದ. 

ವಾಹನ 

ಸಂಚರ 

ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಪಿಸಿಯು ಎಣಿಕೆ 

ಒಮೆಮ  ಅಧಯ ಯನದ 

ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  

IRC 64-1990 

ಮಾಗವಸೂಚ್ಚಗಳು 

 

6. ನ್ಸರಿೀಕಿ್ಷತ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

ಪ್ರ ಸಾಾ ವಿತ ಯೀಜನೆಯ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ ಕಾರರ್ದಾಂದ ನ್ಸರಿೀಕಿ್ಷತ ಪ್ರಿಸರ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಕ್ಷಳಗೆ ಕೀಷಿ್ ಕ್ 4 ರಲೆಿ  ನ್ಸೀಡಲಾಗಿದೆ 
 

ಕೀಷಿ್ ಕ್ 4: ನ್ಸರಿೀಕಿ್ಷತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

ಪ್ರಿಸರದ ಅಾಂಶಗಳು ನ್ಸರಿೀಕಿ್ಷತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

ವಾಯು ಪರಿಸರ ಪಿ ಕಿ್ರಯೆ, ಪುಯ ಗ್ರಟ್ಟವ್ ಮತ್ತು  ಯುಟ್ಟಲ್ಲಟ್ಟ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಸಂದಾಗ್ರ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕಗಳ 

ಸ್ಥಂದಿತೆಯ ಸಂಭರ್ನಿೋಯ ಹೆಚಿ ಳ. 

ನಿೋರಿನ ಪರಿಸರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು  ದೇಶಿೋಯ ತ್ಯಯ ಜಯ ನಿೋರಿನ ಉತ್ಯಪ ದನೆ. 

ಭೂ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಕಾರಿ/ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ ದ ಅಸಮಪವಕ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಸಂದಾಗ್ರ 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

ಪರಿಸರಿೋಯ 

ವಾತ್ಯರ್ರಣ 

ಸೂಕು ವಾದ ಅಗಲದ ಹಸಿರು ರ್ಲಯದಂತೆ ಧನಾತಮ ಕವಾಗ್ರರುರ್ 

ಪಿದೇಶ್ರ್ನುು  ಕಾರ್ಖವನೆಯು ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ನಿರ್ವಹಸುತು ದೆ. ಸಸಯ ದ ಆರ್ರಣದ ಹೊರಗೆ ಶೂನಯ  ವಿಸಜವನೆಯು 

ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲಚರ ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪಿಾಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುು  ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗ್ರಲಿ . 
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ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಮೂಲಸೌಕಯವ ಅಭಿವೃದಧ , ಶೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ 

ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಇತ್ಯಯ ದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿದೇಶ್ದ ಒಟ್್ ರೆ 

ಅಭಿವೃದಧ . 

ಆರ್ಥವಕ ಪರಿಸರ ಮದಯ  ರಫ್ತು  ಮತ್ತು  ಆದಾಯ ಉತ್ಯಪ ದನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ 

ಪಿದೇಶ್ ಮತ್ತು  ದೇಶ್ದ ಆರ್ಥವಕತೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಧನಾತಮ ಕ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

ಶ್ಬಾ  ಪರಿಸರ ಯೋಜನಾ ಪಿದೇಶ್ದೊಳಗೆ ಶ್ಬಾ  ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಸಣಣ  ಹೆಚಿ ಳ. 

ಔದೊಯ ೋಗ್ರಕ ಆರೋಗಯ  

ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷ್ತೆ 

ಪಿಮುಖ ಆರೋಗಯ  ಅಪಾಯಗಳನುು  ಕೆಟ್  ಸನಿು ವೇಶ್ದಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

7. ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ 

ಕೀಷಿ್ ಕ್ 5: ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣಾ ವೇಳಾಪ್ಟಿ್ಟ  
 

ಕ್ರ .

ಸಂ

. 

ವಿವರಗ

ಳು 

ನ್ಸಯತಾಂಕ್ಗಳು ಮದರಿ/ಮೇಲಿಿ

ಚಾರಣೆಯ 

ವಿಧಾನ್ 

ಸಥ ಳದ ಸಂಖೆ್ಯ  ಆವತಯನ್  

1.  ಸುತ್ತು ರ್ರಿದ 

ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟ್  

PM10, PM2.5, SO2, 
NOx, VOC   

ನಿರಂತರವಾಗ್ರ 24 

ಗಂಟೆಗಳ 

(NAAQS ಪಿಕಾರ) 

ನಾಲುಕ  ಸಾ ಳಗಳು 
(CPCB/MPCB 

ಮಾಗವಸೂಚ್ಚಗಳು) 

ಮಾಸಿಕ 

2.  ಸ್್ಥ ಯ ಕ್ 

ಗಾಯ ಸ್ 

PM, SO2 ಮತ್ತು   NOx  ಆನ್ಟಲೈನ್ಟ 

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ 

ಸಿಸ್ ಮ್ 

ಒಂದು ಸ್್ಥ ಕ್ ಮಾಸಿಕ 

3.  ಕೆಲಸದ 

ಸಾ ಳ 

PM2.5, SO2, NOx,  O3 IS 5182 (ಕಾರ್ಖವನೆ 

ಕಾಯಿಸದೆ ಪಿಕಾರ) 
(STEL &TWA) 

ಎರಡು ಸಾ ಳಗಳು 

(ಪಿ ಕಿ್ರಯೆ ಪಿದೇಶ್ದ 

ಸಮಿೋಪ) 

ಒಂದು ಸಾ ಳ (ರ್ವಂಟ್ 

ಬಳಿ ಪಿ ಕಿ್ರಯೆಯ 

ಹೊರಭಾಗ) 

ಮಾಸಿಕ 

4.  ತ್ಯಯ ಜಯ  

ನಿೋರು 

pH, EC, TDS, O&G, 
SS, COD, BOD, 

ಕಿೋರೈಡ್ ಇತ್ಯಯ ದ. 

ಬಿಐಎಸ್ ಪಿಕಾರ: 
10500 

ಸಂಯೋಜಿತ 

ಮಾದರಿ 

CPU ನ ಇನಿೆಟ್ 

ಮತ್ತು  ಔಟಿೆಟ್ 

ಮಾಸಿಕ 

CPU ನಲಿ್ಲ  ಆನ್ಟ

ಲೈನ್ಟ 

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ 

ಯಂತಿ  

ಪಿತದನ 

5.  ಮೇಲ್ಲಮ ೈ 

ನಿೋರು 

ಮತ್ತು  

ಅಂತಜವಲ 

pH, EC, TDS, SS, COD, 

BOD, ಕಿೋರೈಡ್, ಇ 

ಕೋಲ್ಲ ಇತ್ಯಯ ದ. 

ಗಿಾಬ್ಸ ಮಾದರಿ  

ಬಿಐಎಸ್ ಪಿಕಾರ: 
10500 

3 ಸಾ ಳ ಅಂತಜವಲ 

ಮತ್ತು  1 ಸಾ ಳ 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರು 

ಅಧವ 

ರ್ಷ್ಟವಕಕ

ಮೆಮ  

6.  ಘನ ತ್ಯಜಯ  pH, EC, ಲ್ೋಹ, NPK ಗಿಾಬ್ಸ ಮತ್ತು  

ಸಂಯೋಜಿತ 

ಮಾದರಿ 

ಎರಡು ಸಾ ಳ ಅಧವ 

ರ್ಷ್ಟವಕಕ

ಮೆಮ  
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7.  ಮಣ್ಣಣ  ಎನ್ಟ, ಪಿ, ಕೆ, 

ತೇವಾಂಶ್, ಇಸಿ, 

ಭಾರಿೋ ಲ್ೋಹಗಳು 

ಇತ್ಯಯ ದ. 

ಬಿಐಎಸ್ 

ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಪಿಕಾರ 

ಮೂರು ಸಾ ಳ ಅಧವ 

ರ್ಷ್ಟವಕಕ

ಮೆಮ  

8.  ಶ್ಬಾ  ಶ್ಬಾ  ಮಟ್ ಗಳು IS: 4954-1968 ಅನುು  
CPCB 

ಅಳರ್ಡಿಸಿಕಂಡಿದೆ 

ಮೂರು ಸಾ ಳ 

(ಹಗಲು ಮತ್ತು  

ರಾತಿ ) 

ಮಾಸಿಕ 

9.  ಹಸಿರು 

ರ್ಲಯ 

ಸಸಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಪದೆಗಳ 

ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ

ಯ ಪಿಮಾಣ 

ವಿೋಕ್ಷ್ಣೆ ಘಟಕದ ಒಳ ಮತ್ತು  

ಹೊರ ಆರ್ರದಲಿ್ಲ  

ಮಾಸಿಕ 

10.  ಔದೊಯ ೋಗ್ರಕ 

ಆರೋಗಯ  

ಉದೊಯ ೋಗ್ರಗಳ 

ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  

ದೃಢತೆ ತಪಾಸಣೆ 

- ಎಲಿಾ  ಕೆಲಸಗಾರ ವಾಷ್ಟವಕ / 

ರ್ಷ್ಟವಕೆಕ  

ಎರಡು ಬಾರಿ 
11.  ತ್ತತ್ತವ 

ಪರಿಸಿಾ ತ 

ಸನು ದಧ ತೆ 

ಬೆಂಕ್ರ ಮತ್ತು  

ಸುರಕ್ಷ್ತೆ 

- ಅಣಕು ಕವಾಯತ್ತ 

ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

ಮಾಸಿಕ  

 
 
 

8. ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅಧೆ್ಯನ್ಗಳು 
 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಚ್ಚವಾಲಯ (MoEF&CC), ನರ್ದೆಹಲ್ಲಯಿಸಂದ ನಿೋಡಲಾದ ಪುರಸಕ ೃತ 

ಉಲಿ್ಲೋಖಗಳ ನಿಯಮಗಳನುು  ಉಲಿ್ಲೋಖಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗ್ರನ ಹೆಚಿ್ಚ ರ್ರಿ ಅಧಯ ಯನಗಳನುು  

ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ರದೆ. 
 

•   ಸ್ಥರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲ್ೋಚನೆ 

•   ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ 
 

9. ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್ಟ  ಪ್ರ ಯೀಜನ್ಗಳು 
 

•     ಉದೊಯ ೋಗ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ವಾಯ ಪಾರ ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಸೃಷ್್ಟ  ಆರ್ಥವಕತೆ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷ್ಣ 

ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ ದ ಬಗೆೆ  ಸ್ಥರ್ವಜನಿಕರ ಮನೋಭಾರ್ರ್ನುು  ಸುಧಾರಿಸುತು ದೆ. ಇದು 

ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಗಿಾಮಿೋಣ ಪಿದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ರ್ರಿ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಸೌಲಭಯ ಗಳ 

ಸೃಷ್್ಟ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 
 

•     ಸಂಪೂಣವ ಯೋಜನೆಯನುು  ಯೋಜನೆಯ ಅದವ ತೋಯ ವಾಣಿಜಯ  ಕಾಯವಸ್ಥಧಯ ತೆಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು   ಪಿಸ್ಥು ಪಿಸಲಾಗ್ರದೆ. 
 

•     ಪಿಸ್ಥು ವಿತ ಡಿಸ್ಿ ಲರಿಯು ತ್ಯಯ ಜಯ  ಮರುಬಳಕೆ, ಉಗ್ರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಬಳಕೆಯ 

ವಿಷ್ಟಯದಲಿ್ಲ  ಘಟಕದ ತ್ಯಂತಿಕ ದಕ್ಷ್ತೆಯನುು  ಸುಧಾರಿಸುರ್ ಗುರಿಯನುು  ಹೊಂದದೆ. 
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•     ಪಿಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಕೌಶ್ಲಯ  ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲಯ ರಹತ ರ್ಯ ಕ್ರು ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ 

ಉದೊಯ ೋಗಾರ್ಕಾಶ್ಗಳನುು  ಸೃಷ್್ಟ ಸಲು ಪಿಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗ್ರದೆ. ಕಾರ್ಖವನೆಯು 

ಉದೊಯ ೋಗಕಾಕ ಗ್ರ ಹತು ರದ ಸಾ ಳಿೋಯ ಜನರಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುತು ದೆ. 
 

•      ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಪಿ ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲ  ಉತಪ ತು ಯಾಗುರ್ CO2 ಅನುು   ಮರುಪಿಕಿ್ರಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, 

ಸ್ಥಂದಿೋಕರಿಸಿ ಸಂಗಿಹಸಲಾಗುತು ದೆ, ಟ್ಯ ಂಕರ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಪಿ ಕಿ್ರಯೆಯು ಕಾಬವನ್ಟ ಮುಕು ವಾಗ್ರರುತು ದೆ. 
 

•      ಯೋಜನೆಯ ಪಿತಪಾದಕರು ಅಂದಾಜು. ಯೋಜನಾ ರ್ವಚಿ ದ 1.5% ಅಂದರೆ ಕಾಪವರೇಟ್ 

ಪರಿಸರ ಜವಾಬಾಾ ರಿ (CER) ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ  ರೂ. 1.8 ಕೋಟ್ಟ, ಇದನುು  ವಿವಿಧ ಭೌತಕ 

ಮತ್ತು  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯವ ಅಭಿವೃದಧ  ಕಾಯವಕಿಮಗಳಾದ LED 

ಬಲ್ು /ಸೋಲಾರ್ ಪಾಯ ನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳಕು, ಲಾಯ ಪ್ ಟ್ಪ್ಗಳು, ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು  ಕುಚ್ಚವಗಳ 

ಇತ್ಯಯ ದ ಹತು ರದ ಗಿಾಮಿೋಣ ಪಿದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿತರಣೆ ಮುಂತ್ಯದ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಿಗೆ 

ಬಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ.   
 
 
 
 

10. ಪ್ರಿಸರ ನ್ಸವಯಹಣಾ ಯೀಜನೆ 

ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯ ಪಿಭಾರ್ರ್ನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಕಾರ್ಖವನೆಯು ಈ ಕೆಳಗ್ರನ ತಗೆ್ರ ಸುವಿಕೆಯ ಕಿಮಗಳನುು  ಅಳರ್ಡಿಸಿಕಳಿು ತು ದೆ. 

 

ಕೀಷಿ್ ಕ್ 6: ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಿಸರದ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳಿಗ್ರಗಿ EMP 

 

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ವಿವರಣೆ ಜರ್ವಬ್ದಾ ರಿ ದಾಖಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಳ

ಲೆಿ  

ವೆಚು  

ಜಲ ಮಲಿನೆ್  

ನ್ಸವಯಹಣೆ 

 ಉದೊಯ ೋಗ್ರಗಳಿಗೆ 

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಶುದಧ  

ನಿೋರು 

 ಧೂಳನುು  ನಿಗಿಹಸಲು 

ನಿೋರನುು  

ಚ್ಚಮುಕ್ರಸುವುದು 

 ನಿಮಾವಣ 

ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಂದ 

ಉತಪ ತು ಯಾಗುರ್ ಕಳಚ್ 

ನಿೋರು 

 CPU ಮತ್ತು  STP ಯ 

ಕಾಯಾವರಂಭ 

 ಸ್ಪ ಂಟ್ ವಾಶ್/ ಕಚಿ  

ಸ್ಿ ಲೇಜ್ ಉತ್ಯಪ ದನೆ 

 ಸ್ಪ ಂಟ್ ವಾಶ್ ಸ್ ೋರೇಜ್ 

ಲಗ್ಯನ್ಟ 

ಪಿ ಕಿ್ರಯೆ 

ರ್ಸ್ಥಾ ಪಕ/ 

ಡಿಸ್ಿ ಲರಿ 

ಮಾಯ ನೇಜರ್/ 

ಪರಿಸರ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 CPU ಮತ್ತು  STP ಗೆ ಹರಿವಿನ 

ದರದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ 

 ಸಿಪಿಯು 

ಕಾಯವಕ್ಷ್ಮತೆಯನುು  

ಪಿವೇಶಿಸಲು 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ 

ಗುಣಲಕ್ಷ್ಣಗಳ ವಿಶಿ್ೋಷ್ಟಣೆ 

 STP ಮತ್ತು  CPU 

ಕಾಯವಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದಾಖಲ್ಲ. 

 ಮೂರನೇ ರ್ಯ ಕ್ರು ಯ 

ಪಿಯೋಗಾಲಯ 

ವಿಶಿ್ೋಷ್ಟಣೆಯ ದಾಖಲ್ಲ 

 ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ದಾಖಲ್ಲ, 

ನಿಯಂತಿಣ ಮತ್ತು  ಅಗತಯ  

ನಿರ್ವಹಣೆ 

500 
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ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ವಿವರಣೆ ಜರ್ವಬ್ದಾ ರಿ ದಾಖಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಳ

ಲೆಿ  

ವೆಚು  

ರ್ವಯು 

ಮಲಿನೆ್  

ನ್ಸವಯಹಣೆ 

 ESP ಯ ಕಾಯಾವರಂಭ 

 ಡಿ.ಜಿ ಸ್ಟ್ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 

 ಸುತ್ತು ರ್ರಿದ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ  

VOC ಮತ್ತು  ಅನಿಲಗಳ 

ಬಿಡುಗಡೆ 

 ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಏರ್ 

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ರೆಕಾಡ್ವ. 

 ಸ್್ಥ ಕ್ನಿಂದ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು  

ನಿರಂತರವಾಗ್ರ ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

 ESP ಕಾಯವಕ್ಷ್ಮತೆಯ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, 

ನಿಯಂತಿಣ ಮತ್ತು  ಅಗತಯ  

ನಿರ್ವಹಣೆ 

320 

ಶಬ್ಾ  

ಮಲಿನೆ್  

ನ್ಸವಯಹಣೆ 

 ರಾತಿ  ವಾಹನ 

ಸಂಚರವಿಲಿ  

 ರಾತಿಯಲಿ್ಲ  ಹಾನ್ಟವ 

ಮಾಡಬೇಡಿ 

 ಉದೊಯ ೋಗ್ರಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಇ 

 ಶ್ಬಾ  ಉತ್ಯಪ ದನೆಯ ದಾಖಲ್ಲ 

 PPE ಗಳ ದಾಖಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆಯನುು  

ಒದಗ್ರಸಲಾಗ್ರದೆ 

 ಪಿತೆಯ ೋಕ ಯಂತಿಗಳ ಸೈಲ್ಲನೆ ರ್

ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಫಿ್ರ್ಗಳನುು  

ನಿಯಮಿತವಾಗ್ರ 

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದೆ 

 ವಾಹನ ಚಲನೆಯ ಪಿವೇಶ್ 

ಮತ್ತು  ನಿಗವಮನದ ದಾಖಲ್ಲ 

ಘನ್ ತೆ ಜೆ  

ನ್ಸವಯಹಣೆ 

 

 ಶೇಖರಣಾ ಪಿದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  

ಬಾಗಾಸೆ್  ಮತ್ತು  ಖಚ್ಚವ 

ಮಾಡಿದ ತೊಳೆಯುರ್ 

ಬೂದ 

 ಗಬು ರದಲಿ್ಲ  STP, CPU 

ಮತ್ತು  ಯಿಸೋಸ್್  ಕೆಸರು 

 ಖಚ್ಚವ ತೈಲ ಮರುಬಳಕೆ 

 ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ  ಉತ್ಯಪ ದನೆಯ 

ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

 ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ  ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ತು  

ವಿಲೇವಾರಿ ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

 ನಿೋರು ಚ್ಚಮುಕ್ರಸುರ್ ಮೂಲಕ 

ಬೂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು  

ನಿಗಿಹರ್ನುು  ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

ಮಾಡುವುದು 

 ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ ರ್ನುು  ಸ್ಥಗ್ರಸುರ್ 

ಸ್ಥರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲ್ಲ 

6 

ಹಸ್ಟರು 

ವಲಯ  

ಅಭಿವೃದಿ  

 ಸಾ ಳಿೋಯ ಮತ್ತು  

ದಪಪ ವಾದ 

ಮೇಲಾರ್ರಣರ್ನುು  

ರೂಪಿಸುರ್ 

ಸಸಯ ಗಳಂದಗೆ 

ಶಿ್ ೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ರಸ್ು ಯ ಉದಾ ಕ್ಕಕ  

ಮರಗಳ ನೆಡುವಿಕೆ 

 ನೆಟ್  ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ಆರೋಗಯ ಕರ ಮತ್ತು  

ದಟ್ ವಾದ ಹಸಿರು 

ಪಟ್್ಟ ಯನುು  ರ್ಖತಿಪಡಿಸುರ್ 

ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ದರದ 

ಮೇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

 ನಿೋರಾರ್ರಿ ಸೌಲಭಯ ದ ದಾಖಲ್ಲ 

15 

ಮಳೆನ್ಸೀರು 

ಕಯೆು  

ಮತ್ತಾ  

ಮಳೆನ್ಸೀರು 

ಒಳಚರಂಡಿ 

ನ್ಸವಯಹಣೆ 

 ಮೇಲಾಾ ರ್ಣಿಯ ಮೇಲ್ಲನ 

ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯಿು  

ಸೌಲಭಯ  

 ಸುಸಜಿಿ ತ ಮತ್ತು  ಸುಸಜಿಿ ತ 

ಪಿದೇಶ್ ಮಳೆ ನಿೋರು 

ಕಯಿು  

 ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ಥಲುಗಳು 

 ಕಯಿು  ಮಾಡಿದ ಮಳೆನಿೋರಿನ 

ದಾಖಲ್ಲ. 

 ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾದ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಾ ಯ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ ಮತ್ತು  

ನಿರ್ವಹಣೆ 

 ಚಂಡಮಾರುತದ ನಿೋರಿನಲಿ್ಲ  

ತ್ಯಯ ಜಯ ರ್ನುು  ಮಿಶಿ್ಣ 

60 
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ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ವಿವರಣೆ ಜರ್ವಬ್ದಾ ರಿ ದಾಖಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಳ

ಲೆಿ  

ವೆಚು  

 ಕಯಿು  ಮಾಡಿದ ನಿೋರಿನ 

ಸಂಗಿಹ ಟ್ಯ ಂಕ್ ಮತ್ತು  

ಹೊಂಡ 

ಮಾಡುವುದನುು  ತಪಿಪ ಸಲು 

ಮಳೆನಿೋರಿನ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಾ ಯ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

 ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾಗವಗಳ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ ಮತ್ತು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

 ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್್ಟ  ಮತ್ತು  

ಹೊಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಕಯಿು  

ಮಾಡಿದ ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗಾಗ್ರ ಮಳೆ 

ನಿೋರಿನ ಮರುಬಳಕೆಯ ದಾಖಲ್ಲ 

ಔದೆ್ ೀಗಿಕ್ 

ಆರೀಗೆ  

ಮತ್ತಾ  

ಸುರಕ್ಷತೆ 

 ರಾಸ್ಥಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು  

ಉತಪ ನು ಗಳ ಶೇಖರಣೆಗಾಗ್ರ 

ಸುರಕ್ಷ್ತ್ಯ ನಿಯಮಗಳು 

 ನೌಕರರ ಸುರಕ್ರಷ ತ 

ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

 ಪಿಪಿಇ ಉದಾ. ಸುರಕ್ಷ್ತ್ಯ 

ಶಿರಸ್ಥು ರಣ, ಕನು ಡಕ, 

ಗಮ್ಶೂಗಳು, ಇಯರ್ 

ಪಿ ಗ್ಗಳು, ಮುಖವಾಡ 

ಇತ್ಯಯ ದಗಳನುು  

ಕಾಮಿವಕರಿಗೆ 

ಒದಗ್ರಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪಿರ್ಥಮ ಚ್ಚಕ್ರತೆ್ಯ  

ಸೌಲಭಯ ಗಳು 

ಲಭಯ ವಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕು 

 ಅಗ್ರು ಶಮಕ 

ಉಪಕರಣಗಳು 

 ವಿಪತ್ತು  ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಯೋಜನೆ 

 PPE ಗಳ ದಾಖಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆಯನುು  

ಒದಗ್ರಸಲಾಗ್ರದೆ 

 ಎಲಿಾ  ಸುರಕ್ಷ್ತ್ಯ ಚ್ಚಹೆು ಗಳ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ಪಿರ್ಥಮ ಚ್ಚಕ್ರತೆ್ಯ  ಕ್ರಟ್ಗಳ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ವೈದಯ ಕ್ರೋಯ ತಪಾಸಣೆಯ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ಅಗ್ರು ಶಮಕ ಉಪಕರಣಗಳ 

ದಾಖಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ ಮತ್ತು  

ನಿರ್ವಹಣೆ 

 ಉತು ಮ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ ಮತ್ತು  ದಾಖಲ್ಲ 

 ಸಮಿೋಪದ  ರ್ರದಯ ದಾಖಲ್ಲ 

 ಕಾರ್ಖವನೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಅಪಘಾತ ಅರ್ಥವಾ ದುರಂತದ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ವೈದಯ ಕ್ರೋಯ ವೃತು ಪರರ 

ದಾಖಲ್ಲ, ಹತು ರದ ಪಲ್ಲೋಸ್ 

ಠಾಣೆ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಫೋನ್ಟ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳಂದಗೆ ಕಲ್ಲಕ್ ರ್. 

 ತ್ತತ್ತವಸಿಾ ತಗಾಗ್ರ ಎಚಿ ರಿಕೆಯ 

ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ಲವ ಚರಣೆ 

60 

ಸ್ಟ.ಇ.ಆರ್ 
 1.80 ಕೋಟ್ಟ ಹಂಚ್ಚಕೆ 

ಹತು ರದ ಅಗತಯ ವಿರುರ್ 

ಹಳಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಇಆರ್ 

ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ್ರು/ 

ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಾ ಪಕ 

ನಿದೇವಶ್ಕರು/

ಪಿ ಕಿ್ರಯೆ 

ನಿವಾವಹಕರು/ 

ಡಿಸ್ಿ ಲರಿ 

ಮಾಯ ನೇಜರ್/ 

 ರ್ಷ್ಟವವಾರು ನಡೆಸಲಾದ 

ಸಿಇಆರ್ ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಯ 

ಪಿತೆಯ ೋಕ ದಾಖಲ್ಲ 

 ಸಿಇಆರ್ ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ 

ನಿಧಿಯನುು  ನಿಗದಪಡಿಸಿದ 

ಮತ್ತು  ಖಚ್ಚವ ಮಾಡಿದ 

ದಾಖಲ್ಲ 

 ಗಿಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  

ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ದಾಖಲ್ಲ 

180 
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ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ವಿವರಣೆ ಜರ್ವಬ್ದಾ ರಿ ದಾಖಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಳ

ಲೆಿ  

ವೆಚು  

ಪರಿಸರ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 

 

 

 

 


