
 

 

ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ  ವರದಿಯ 

ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ 

 

ಮೆ. ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
[ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಉಕಿ್ಕ ನ ಸ್ಥಾ ವರದ ಅಂತಿಮ ಉಕಿ್ಕ ನ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಅದರ ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಸ್ಥಮರ್್ಥ ಯದ 0.2 

MTPA ಯಂದ 1.0 MTPA ಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸ್ತವುದು– ಹೊಸ್ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಬೆನೆಫಿಕೇಷನ್ ಘಟಕದ 

ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ (16,10,000 TPA), ಹೊಸ್ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ (14,00,000 TPA) ಹೊಸ್ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಗ್್ಯ ಸಿಫೈರ್ (30,000 Nm3/hr.), DRI ಗೂಡು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯನ್ನನ  

90,000 TPA ನಂದ 11,17,800 TPA ವರೆಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸ್ತವುದು, 2 x 40T ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ ಗಳನ್ನನ  

(ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್: 3,31,200TPA ಉತ್ಪಪ ದನೆ) ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಬ್ಬಸಿ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / ಸ್ಥಲ ್ ಬ ಗಳು  

ಉತ್ಪಪ ದನೆಯನ್ನನ  1,29,600 TPA ಯಂದ 4,80,240 TPA ವರೆಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  1 x 40T 

ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ ಕುಲುಮೆಗಳು (ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್: 3,03,600TPA) LRF ಜೊತೆಗೆ  ಒಟ್ಟರ  ಉಕಿ್ಕ ನ 

ಉತ್ಪಪ ದನೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ತು ತ 0.2 MTPA ಯಂದ 1.0 MTPA ವರೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ತವುದು, 3,20,160 TPA 

ಸ್ಥಮರ್್ಥ ಯದ ವ್್ಯ ಕ್್ಯ ಮ್  ಡಿ-ಗ್್ಯ ಸಿಂಗ್ ಯೂನಟ್ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ, ಡಿ-ಫೋಸ ಪ್ರಿವತಯಕ - 1,51,200 

TPA, ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್್ - ಉದದ  ಉತಪ ನನ ಗಳು [(TMT ಬಾರ್ ಗಳ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ವಿಸ್ು ರಣೆ 1,00,000 

TPA ನಂದ 2,20,000 TPA ವರೆಗೆ),ಹೊಸ್ ವೈರ್ ರಾಡ್ ಮಿಲ್ 3,60,000 TPA & ಹೊಸ್ ತಂತಿ 

ಉತಪ ನನ ಗಳ ಘಟಕ 42,000 TPA )], ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್್ -ಫ್ಲಲ ಟ್ ಉತಪ ನನ ಗಳು (ಹೊಸ್ ಸಿರ ಿಪ್ ಮಿಲ್ 

(3,20,160 TPA), ಹೊಸ್ GC/GA ಘಟಕ (30,000 TPA), ಹೊಸ್ ಸ್ಥ ಪೈಪ್್ ಘಟಕ (1 ,80,000 TP) ಮತ್ತು  

ಹೊಸ್ ಕೋಲ್್ ರೋಲ್್ ಉತಪ ನನ ಗಳು (30,000 TPA), ಮತ್ತು  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಪ್ಟ್ಟರ ಗಳನ್ನನ  ಮಾರುವುದು 

(80,000TPA)], ವೇಸರ  ಹೋಟ್ ರಿಕವರಿ ಬಾಯಲೇರ್ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ು ತ್ ಸ್ಥಾ ವರ 73.1 MW, 37.0 MW 

ನ ಹೊಸ್ FBC ಆಧಾರಿತ ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್, ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲು ಹೊಸ್ 2 x11 

MVA ಸ್ಬಿ್ ಮಜ್್ಯ ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ ಕುಲುಮೆಗಳು (FeSi – 18,600 TPA / SiMn – 38,400 TPA / 

FeMn – 67,200 TPA / FeCr – 40,000 TPA), ಹೊಸ್ ಆಕ್್ಕ ಜನ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ (12,000 ಮಿಟರ ಕ್್ಯ ಬ 

/ದಿನಕಿ್ಕ ), ಹೊಸ್ ಬ್ಬರ ಕ್್ಯ ಟ್ಟಂಗ್ ಘಟಕ( 244 kg/hr), ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ( ದಿನಕಿ್ಕ  64,000 

ಇಟ್ಟರ ಗೆಗಳು) ಮತ್ತು  ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ಗ್ಯರ ನ್ನಲೇಷನ್  ಘಟಕ 25 TPH]. 

ಸ್ಾ ಳ : 

ಗ್ಯರ ಮಗಳು: ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪ್ರಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲೂಕು: ಚಳಿಕ್ಕರೆ, 

ಜಿಲೆಲ : ಚ್ಚತರ ದುಗಯ, ಕರ್ನಯಟಕ. 

 

 

ಇವರಿಗೆ, 

ಕರ್ನಯಟಕ ರಜ್ಯ  ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ.

 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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1.0 ಪ್ರರ ಜೆಕ್್ಟ  ವಿವರಣೆ 

ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ & ಪ್ವರ್ ಪೆರ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಯಟಕದ 

ಚ್ಚತರ ದುಗಯ ಜಿಲೆಲ ಯ ಚಳಿಕ್ಕರೆ ತ್ಪಲೂಕ್ಕನ ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪ್ರಹಳಿ್ಳ  ಗ್ಯರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಉಕಿ್ಕ ನ ಸ್ಥಾ ವರವ್ಯಗಿದೆ. ಪ್ರಿಸ್ರ ಅರಣ್  ಮತ್ತು  ಹವ್ಯಮಾನ ಬ್ದಲಾವಣೆ 

ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ, ನವದೆಹಲ್ಲ ನೋಡಿರುವ ಪ್ರಿಸ್ರ ವಿಮೋಚರ್ನ ಪ್ತರ ದ  ಪ್ರ ಕಾರ, F.No. ಜೆ-

11011/325/2010-IA-II (I) ದಿರ್ನಂಕ 22ರ್ನ ಡಿಸಂಬ್ರ್ 2011, ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟರ  200 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸ್ಲಾಗಿತ್ತು , ಆದಾಗ್ೂ , 168.225 ಎಕರೆ (ಅಂದರೆ 68.11 ಹೆ.) ಮಾತರ  

ಸ್ಥವ ಧೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಲು ಸ್ಥಧ್್ ವ್ಯಯತ್ತ. ಆದದ ರಿಂದ, ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಾ ವರಕಿ್ಕ  ಕೇವಲ 

168.225 ಎಕರೆಗಳನ್ನನ  (ಅಂದರೆ 68.11 ಹೆ.) ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪಡೆದ ಅನುಮತಿಯ ಕಾಲ್ಗಣನೆ: 

• 100 TPD (30,000 TPA) ಯ ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ ಸ್ಥಾ ವರಕಿಾ ಗಿ SEIAA, 

ಕರ್ನಯಟಕದಿಂದ ಪ್ತರ  ಸಂಖ್್ಯ  SEIAA:22: IND:2009 dt. 8 ಜನವರಿ 2010 ಮೂಲಕ 

ಪ್ರಿಸ್ರ ವಿಮೋಚನ ಪ್ತರ  ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.  

• ಕರ್ನಯಟಕ ರಾಜ್  ಮಾಲ್ಲನ್  ನಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳ್ಳಯಂದ (KSPCB) 30,000 TPA 

ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್  ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಗೆ ಸ್ಮಮ ತಿಯನ್ನನ (CFE) 1ರ್ನ ಏಪಿರ ಲ್ 2010 ರಂದು ಪ್ತರ  

ಸಂಖ್್ಯ .PCB/1562/SEO/MINES/CFE/2009-10 ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

• 1,80,000 TPA ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್, 2,96,200 TPA ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ, 1,50,000 TPA ಬಾರ್ 

& ರಾಡ್ ಮಿಲ್, 1,20,000 TPA ಲೈಟ್ ಸ್ರ ಿಕಿ ರಲ್ ಮಿಲ್, WHRB ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ 

(12MW) ಮತ್ತು  FBC ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ (33 MW) ಘಟಕಕಿ್ಕ  ಪ್ರಿಸ್ರ ಅರಣ್  ಮತ್ತು  

ಹವ್ಯಮಾನ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ, ನವದೆಹಲ್ಲಯಂದ F.No. J-11011/325/2010/ 

IA II (I) ದಿರ್ನಂಕ 22ರ್ನ ಡಿಸಂಬ್ರ್ 2011 ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಸ್ರ ವಿಮೋಚರ್ನ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.  

• 1,80,000 TPA ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್, 2,96,200 TPA ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ, 1,50,000 TPA ಬಾರ್ 

& ರಾಡ್ ಮಿಲ್, 1,20,000 TPA ಲೈಟ್ ಸ್ರ ಿಕಿ ರಲ್ ಮಿಲ್, WHRB ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ 

(12MW) ಮತ್ತು  FBC ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ (33 MW) ಘಟಕಕಿ್ಕ  ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಗೆ (CFE) ಕರ್ನಯಟಕ 

ರಾಜ್  ಮಾಲ್ಲನ್  ನಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳ್ಳಯಂದ 18ರ್ನ ಫೆಬ್ರ ವರಿ 2012 ರಂದು 

ಸಂಖ್್ಯ .69/PCB/MIN/CFE/2011-12/908  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

• ಪ್ರ ಸ್ತು ತವ್ಯಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಘಟಕಗಳು ಕಾಯಯನವಯಹಸ್ತತಿು ವೆ i) 3 x 100 TPD ಸ್ಥಪ ಂಜ್ 

ಐರನ್, ii) 1,29,600 TPA ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ, iii) 1,00,000 TPA ಬಾರ್ ಮತ್ತು  ರಾಡ್ 

ಮಿಲ್, iv) 1,00,000 TPA ಲೈಟ್್ ಸ್ರ ಿಕಿ ರಲ್.ಈ ಮೇಲಿ ಂಡ ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ  ಕರ್ನಯಟಕ ರಾಜ್  

ಮಾಲ್ಲನ್  ನಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳ್ಳಯಂದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖ್್ಯ  AW-325409 dt 24th June 2021 

ರಂದು CTO ತೆಗೆದುಕಂಡಿದುದ , 30th June 2026 ರ ವರೆಗೆ ಮಾನ್ ತೆಯೆನ್ನನ  ಪ್ಡೆದಿದೆ.  

 

 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಯೋಜ್ನೆ 

ಈಗ ಕಂಪ್ನಯು ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಉಕಿ್ಕ ನ ಸ್ಥಾ ವರವನ್ನನ  ಅದರ ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಸ್ಥಮರ್್ಥ ಯದ 0.2 

MTPA ಯಂದ 1.0 MTPA ಗೆ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಉಕಿ್ಕ ನ ಉತಪ ನನ ಗಳು ವಿಸ್ು ರಿಸ್ಲು ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸಿದೆ - 

ಹೊಸ್ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಬೆನೆಫಿಕೇಷನ್  ಘಟಕ (16,10,000 TPA), ಹೊಸ್ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ 

ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ (14,00,000 TPA) ಹೊಸ್ ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಗ್್ಯ ಸಿಫೈಯರ್ (30,000 Nm3/hr.), DRI 

ಗೂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯನ್ನನ  90,000 TPA ನಂದ 11,17,800 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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TPA ವರೆಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸ್ತವುದು, 2 x 40T ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ ಗಳನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಬ್ಬಸಿ 

ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / ಸ್ಥಲ ್ ಬ ಗಳ  ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ವಿಸ್ು ರಣೆ(ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್: 3,31,200TPA)   ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ 

ಉತ್ಪಪ ದನೆಯನ್ನನ  1,29,600 TPA ಯಂದ 4,80,240 TPA ವರೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ಲು ಮತ್ತು  1 x 40T 

ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ ಫರ್ನಯಸ (ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್: 3,03,600TPA) LRF ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟರ  ಉಕಿ್ಕ ನ 

ಉತ್ಪಪ ದನೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ತು ತ 0.2 MTPA ಯಂದ 1.0 MTPA ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ತವುದು, ವ್್ಯ ಕ್್ಯ ಮ್ 

ಡಿಗ್್ಯ ಸಿಂಗ್ ಘಟಕದ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ 3,20,160 TPA, ಡಿ-ಫೋಸ ಪ್ರಿವತಯಕ - 1,51,200 TPA, 

ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್್ - ಉದದ  ಉತಪ ನನ ಗಳು [(TMT ಬಾರ್ ಗಳ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ವಿಸ್ು ರಣೆ 1,00,000 

TPA ನಂದ 2,20,000 TPA ವರೆಗೆ),ಹೊಸ್ ವೈರ್ ರಾಡ್ ಮಿಲ್ 3,60,000 TPA & ಹೊಸ್ ತಂತಿ 

ಉತಪ ನನ ಗಳ ಘಟಕ 42,000 TPA )], ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್್ -ಫ್ಲಲ ಟ್ ಉತಪ ನನ ಗಳು (ಹೊಸ್ ಸಿರ ಿಪ್ 

ಮಿಲ್ (3,20,160 TPA), ಹೊಸ್ GC/GA ಘಟಕ (30,000 TPA), ಹೊಸ್ ಸ್ಥ ಪೈಪ್್ ಘಟಕ (1 

,80,000 TP) ಮತ್ತು  ಹೊಸ್ ಕೋಲ್್ ರೋಲ್್ ಉತಪ ನನ ಗಳು (30,000 TPA), ಮತ್ತು  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಪ್ಟ್ಟರ ಗಳನ್ನನ  ಮಾರುವುದು (80,000TPA)], WHRB ವೇಸರ  ಹೋಟ್ ರಿಕವರಿ ಬಾಯಲೇರ್ 

ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ು ತ್ ಸ್ಥಾ ವರ 73.1 MW , 37.0 MW ನ ಹೊಸ್ FBC ಆಧಾರಿತ ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್, 

ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲು ಹೊಸ್ 2 x11 MVA ಸ್ಬಿ್ ಮಜ್್ಯ ಎಲೆಕ್ಕರ ಿ ಆಕ್ಯ 

ಕುಲುಮೆಗಳು (FeSi – 18,600 TPA / SiMn – 38,400 TPA / FeMn – 67,200 TPA / FeCr – 

40,000 TPA), ಹೊಸ್ ಆಕ್್ಕ ಜನ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ (12,000 ಮಿಟರ ಕ್್ಯ ಬ /ದಿನಕಿ್ಕ ), ಹೊಸ್ 

ಬ್ಬರ ಕ್್ಯ ಟ್ಟಂಗ್ ಘಟಕ( 244 kg/hr), ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ (ದಿನಕಿ್ಕ  64,000 ಇಟ್ಟರ ಗೆಗಳು) 

ಮತ್ತು  ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ಗ್ಯರ ನ್ನಲೇಷನ್  ಘಟಕ 25 TPH.  

 

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಾ ವರವು 68.08 ಹೆ. (168.225 ಎಕರೆ) ಭೂಮಿ. ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಗೆ 

134.67 ಹೆ. (332.775 ಎಕರೆ) ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಾ ವರದ 

ಪ್ಕಿ ದಲ್ಲಲ  ಕಲ್ಲಪ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯನ್ನನ  ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  

ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತು  ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಾ ವರ ಆವರಣದ ಪ್ಕಿ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ಭಾಗಶಃ ತೆಗೆದುಕಳಿಲಾಗುವುದು. ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟರ  

ಭೂಮಿ 202.83 ಹೆ. (501 ಎಕರೆ) ಆಗುವುದು.  

 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 1.1: ಒಟ್್ಟ  ಭೂಮಿಯ ವಿವರವಾದ ವಿಭಜ್ನೆ 

ಕರ .

ಸಂ 
ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳು 

ಪರ ದೇಶ 

ಎಕರೆ ಹೆ. 

1.  NA ಆಗಿ ಮರಾ ಪ ಡಾಗಿರುವ  ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಭೂಮಿ  

168.225 68.11 

2.  ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಗ್ಯಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಸ್ಥವ ಧೋನಪ್ಡಸಿಕಳಿಲಾದ ಭೂಮಿ 

(ನೋಂದಾಯತ) 

 

 

246.500 99.79 

3.  ಖರಿೋದಿ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿರುವ 

ಭೂಮಿ 

 

    12.075 4.89 

4.  ಖರಿೋದಿಸ್ಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸ್ಲಾದ ಭೂಮಿ 74.200 30.04 

 ಒಟ್್ಟ  501.000 202.83 

 

  



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತೆ ಸ್ವೆಯ ನಂ. ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪ್ರಹಳಿ್ಳ  ಗ್ಯರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಒಟ್ಟರ  501.0 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೋನ್ನ: 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 1.2: ಒಟ್್ಟ  ಜ್ಮಿೋನಿನ ಸರ್ವಯ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವಿವರಗಳು 

ಕರ .

ಸಂ  

ಭೂಮಿಯ 

ವಿವರಗಳು 

ವಿಸು ರಣೆ 

(ಎಕರೆಗ

ಳ್ಲೆಿ )  

ವಿಸು ರಣೆ 

(Ha 

ನಲೆಿ .) 

ಸರ್ವಯ ನಂ. 

1.  NA ಮಾಪ್ಯಡು 

ಪ್ಟ್ಟರ ರುವ ಪ್ರ ಸ್ತು ತ 

ಭೂಮಿ 

168.225 68.11 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 43/1, 43/2, 

44/3, 39/3, 36/1, 43/3, 81/2, 80/ 1, 37, 

35/10, 35/2, 35/6, 35/9, 38/2, 81/1, 35/7, 

74/1, 82/3, 83/2, 35/8, 38/ 1, 74/6, 80/2, 

82/1. 

2.  ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ 

ವಿಸ್ು ರಣೆಗ್ಯಗಿ 

ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಸ್ಥವ ಧೋನಪ್ಡಸಿ

ಕಳಿಲಾದ 

ಭೂಮಿ 

(ನೋಂದಾಯತ) 

246.500 99.79 74/3, 44/5, 32/6, 62/9, 66/10, 66/11, 

71/1, 76/4, 91/3, 199/3, 199/4, 73/4, 94/ 

4, 62/4, 73/1, 96/2, 62/5, 62/6, 71/4, 

76/8, 76/9, 64/1, 96/8, 61/5, 72/2, 72/4, 

72/5, 72/3, 72/7, 72/8, 72/9, 61/3, 73/5, 

96/1, 62/7, 83/5, 62/8, 95/ 2, 76/1, 

70/1A2, 70/6, 71/2, 76/10, 61/2, 64/2, 

64/4, 76/7, 84/2, 95/1, 74/4, 74/5, 83/3, 

83/4, 83/6, 83/7, 83/8, 73/6, 95/6, 95/7, 

73/7, 62/10, 73/2, 73/ 3, & 73/8 

3.  ಖರಿೋದಿ ಒಪ್ಪ ಂದ 

ಮಾಡಿಕಂಡಿರು

ವ ಭೂಮಿ 

12.075 4.89 62/1, 71/5 & 63/1. 

4.  ಖರಿೋದಿಸ್ಲು 

ಉದೆದ ೋಶಿಸ್ಲಾದ 

ಭೂಮಿ 

74.200 30.04 74/2, 74/7, 74/8, 74/9, 74/3, 74/10, 75/2, 

75/1, 72/1, 72/6, 76/2, 71/3, 78/ 3, 76/3, 

76/6, 76/5, 70/1A1, 61/1, 61/4, 61/6, 

70/2, 78/5, 78/4, 59, 63/2, 63/ 4, 35/4, 

35/5, 39/2, 39/1, 35/3, 82/2, 83/1, 95/5, 

84/1, 84/4, 95/4, 95/3, 96/3, 96/4, 96/7, 

96/5 & 96/6. 

 ಒಟ್್ಟ  501.000 202.83  

 

ಪ್ರಿಸ್ರ, ಅರಣ್  ಮತ್ತು  ಹವ್ಯಮಾನ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ, ನವದೆಹಲ್ಲ, 14ರ್ನ 

ಸಪೆರ ಂಬ್ರ್, 2006 ರ EIA ಅಧಸೂಚನೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಂತರದ ತಿದುದ ಪ್ಡಿಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಎಲಾಲ  

ಪ್ರ ರ್ಥಮಿಕ ಮೆಟಲಜಿಯಕಲ್ ಸಂಸಿ್ ರಣಾ ಉದ್ ಮಗಳನ್ನನ  S.No. 3(ಎ), ವಗಯ 'ಎ' ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  

ಸೇರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  

 

ಉಕಿ್ಕ ನ ಸ್ಥಾ ವರದ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆಯಲು, ಫ್ಲಮ್ಯ-I, 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ TOR ಜೊತೆಗೆ ಪೂವಯ ಕಾಯಯಸ್ಥಧ್್ ತ್ಪ ವರದಿಯನ್ನನ  ಗೌರವ್ಯನವ ತ ಪ್ರಿಸ್ರ, 

ಅರಣ್  ಮತ್ತು  ಹವ್ಯಮಾನ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯಕಿ್ಕ  (MoEF&CC), ನವದೆಹಲ್ಲಗೆ 22ರ್ನ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಆಗಸರ  2022 ಗೆ ಸ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಲಾಯತ್ತ. ಅದರಂತೆ, ಉಕಿ್ಕ ನ ಸ್ಥಾ ವರದ ಉದೆದ ೋಶಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಗ್ಯಗಿ 

ದಿರ್ನಂಕ 31ರ್ನ ಆಗಸರ  2022 ರಂದು ಪ್ರ ಮಾಣಿತ TOR ಅನ್ನನ  ನೋಡಲಾಗಿದೆ. J-

11011/325/2010-IA. II (I). ತರುವ್ಯಯ, ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಉಲೆಲ ೋಖದ ನಯಮಗಳನ್ನನ  

(TOR) ಕರಡು EIA ವರದಿಯಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಿ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಥವಯಜನಕ ವಿಚಾರಣೆ / 

ಸ್ಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ಲು ಕರ್ನಯಟಕ ರಾಜ್  ಮಾಲ್ಲನ್  ನಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳ್ಳಗೆ (KSPCB) 

ವರದಿಯನ್ನನ  ಸ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಪಯೋನಿಯರ್ ಎನಿಿ ರೋ ಲ್ಯಯ ಬೋರೇಟರಿೋಸ್ & ಕನಸ ಲ್್ಲ ಾಂಟ್ಸ  ಪ್ರ ೈವೇಟ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೈದರಾಬಾದ್,NABET, ಕಾವ ಲ್ಲಟ್ಟ ಕೌನ್ ಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮಾನ್ ತೆ 

ಪ್ಡೆದಿದೆ, ಮೆಟಲಜಿಯಕಲ್ ಘಟಕಕಿಾ ಗಿ ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ರ ಭಾವದ ಮೌಲ್ ಮಾಪ್ನ (EIA) 

ವರದಿಯನ್ನನ  ತಯಾರಿಸ್ಲು ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ  ಸಂಖ್್ಯ  NABET/EIA/1922/SA 0148 ಅನ್ನನ  

ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆ ಯೋಜನೆಗ್ಯಗಿ EIA ವರದಿಯನ್ನನ  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

 

ಈ ವರದಿಯು ಯೋಜನೆ ಸ್ಾ ಳ ವಿವರಗಳು, ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಣೆ, ಈಗಿರುವ ಬೇಸ ಲೈನ್ 

ಸಿಾ ತಿಯ ವ್ಯಯು ಪ್ರಿಸ್ರ, ಜಲ ಪ್ರಿಸ್ರ, ಶ್ಬ್ದ  ಪ್ರಿಸ್ರ, ಭೂ ಪ್ರಿಸ್ರ, ಸ್ಸ್್  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಣಿ 

ಮತ್ತು  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಪ್ರಿಸ್ರದ 

ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸ್ರ ನವಯಹಣಾ 

ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವ್ಯಗಿ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಯ ನಮಾಯಣ ಮತ್ತು  ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ತಗೆಿ ಸ್ತವಿಕ್ಕಯ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಸೂಚ್ಚಸ್ತತು ದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಪ್ರಿಸ್ರ ನವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  (EMP) 

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಶಾಸ್ನಬ್ದಧ  ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರದ ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿಲು ಪ್ರ ತಿಪ್ದಕರಿಗೆ ಮಾಗಯದಶಿಯ 

ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯನವಯಹಸ್ತತು ದೆ. 

 

1.1 ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳ್ದ 10 ಕಿಮಿೋ ತಿರ ಜ್ಯ  ಪರಿಸರ ವಿವರಣೆ 
ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಾ ಳದ 10 ಕ್ಕಮಿೋ ತಿರ ಜ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ರ ವಿವರಣೆ  

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ .1.3: 10 ಕಿಮಿೋ ಒಳ್ಗೆ ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳ್ದ ಪರಿಸರ ವಿವರಣೆ  

ಕರ .ಸಂ ಪರ ಮುಖ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು / ಪರಿಸರದ 

ವೈಶಿಷ್್ ಯ ಗಳು 

ಯೋಜ್ರ್ನ ಸಥ ಳ್ದಿಾಂದ ಒಟ್್ಟ  ದೂರ/ 

ಟೋಕೆಗಳು 

1.  ಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಾ ವರ -ಕೈಗ್ಯರಿಕಾ 

ಭೂಮಿಯಾಗಿದುದ  

ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಕೈಗ್ಯರಿಕಾ ಉದೆದ ೋಶ್ಕಿ್ಕ  

ಪ್ರಿವತಿಯಸ್ಲಾಗುವುದು. 

2.  ಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ (ಅಧ್್ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶ್) LULC ಯ ಪ್ರ ಕಾರ 10 ಕ್ಕಮಿೋ ಒಳಗೆ ಭೂಮಿ ಬ್ಳಕ್ಕ 

ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತೆ: ವ್ಯಸ್ಸ್ಾ ಳ (2.9 %), ಕೈಗ್ಯರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶ್/ಸೌರ ಸ್ಥಾ ವರ (3.4 %), ಟ್್ ಂಕ್ / ನದಿ 

ಇತ್್ಪ ದಿ. (9.8 %), ಏಕ ಬೆಳೆ (67.1 %), ಡಬ್ಲ್ 

ಬೆಳೆ (9.1 %), ಕುರುಚಲು ಗಿಡವಿರುವ ಭೂಮಿ 

(4.8 %), ಕುರುಚಲು ಗಿಡರಹತ ಭೂಮಿ (2.3 %), 

ಶಿೋಟ್ ರಾಕ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ (0.6 %). 

3.  ರಾಷ್ಟರ ಿೋಯ ಉದ್ಾ ನವನ/ ವನ್ ಜಿೋವಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಸೂಚ್ಚತ ರಾಷ್ಟರ ಿೋಯ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಪರ ಮುಖ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು / ಪರಿಸರದ 

ವೈಶಿಷ್್ ಯ ಗಳು 

ಯೋಜ್ರ್ನ ಸಥ ಳ್ದಿಾಂದ ಒಟ್್ಟ  ದೂರ/ 

ಟೋಕೆಗಳು 

ಅಭಯಾರಣ್ / ಜಿೋವಗೋಳ ಮಿೋಸ್ಲು/ 

ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಕತ ಪ್ರ ದೇಶ್/ ಆನೆ 

ಕಾರಿಡಾರ್/ ಪ್ಕಿ್ಕ ಗಳ್ಳಗೆ ವಲಸ ಹೊೋಗುವ 

ಮಾಗಯಗಳು 

ಉದ್ಾ ನವನ/ ವನ್ ಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣ್ / 

ಜಿೋವಗೋಳ ಮಿೋಸ್ಲು/ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಕತ ಪ್ರ ದೇಶ್/ 

ಪ್ಕಿ್ಕ ಗಳ್ಳಗೆ ವಲಸ ಹೊೋಗುವ ಮಾಗಯ 

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಾ ಳದ 10 ಕ್ಕಮಿೋ ಸ್ತತು ಳತೆಯೆಲ್ಲಲ  

ಇಲಲ  

4.  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಾ ಳಗಳು / ಪ್ರ ವ್ಯಸಿ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ ತೆಯ ಸ್ಾ ಳಗಳು / ಪುರಾತತು ವ  

ಶಾಸ್ು ಿದ ಸ್ಾ ಳಗಳು 

ಶೂನ್  

5.  13ರ್ನ ಜನವರಿ 2010 ದಿರ್ನಂಕದ 

MoEF&CC ಕಚೇರಿ ಮೆಮರಾಂಡಮ್ 

ಪ್ರ ಕಾರ ತಿೋವರ ವ್ಯಗಿ ಕಲುಷ್ಟತವ್ಯದ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಶೂನ್  

ಮತ್ತು  10ರ್ನ ಜುಲೈ 2019 ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸ್ಲಾದ ಗೌರವ್ಯನವ ತ ಎನ್ ಜಿಟ್ಟ 

ಆದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ನೋಡಲಾದ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಾ ಳ ಬ್ರುವುದಿಲಲ . 

6.  ಸೇರ್ನ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಗಳು ಶೂನ್  

7.  ಹತಿು ರದ ಗ್ಯರ ಮ ಕಾಪ್ರಹಳಿ್ಳ  ಗ್ಯರ ಮ (ಈಶಾನ್  ದಿಕಿು ) 1.1 ಕ್ಕಮಿೋ. 

8.  ಅಧ್್ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಗ್ಯರ ಮಗಳ ಸಂಖ್್ಯ  31 ಸಂಖ್ಯ 

9.  ಹತಿು ರದ ಆಸ್ಪ ತೆರ  ಹತಿು ರದ ಆಸ್ಪ ತೆರ ಯು PHC ಸ್ಥಣಿಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಲ ದೆ, 

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಾ ಳದಿಂದ 6.0 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. 

ದೂರದಲ್ಲಲ ದೆ 

10.  ಹತಿು ರದ ಶಾಲೆ  ಯೋಜರ್ನ ಸ್ಾ ಳದಿಂದ ಹತಿು ರದ ಶಾಲೆ ಸ್ರಕಾರಿ 

ಶಾಲೆ ಕಪ್ರಹಳಿ್ಳ   3.3 ಕ್ಕ.ಮಿೋ . ಎಲ್ಲಲ ದೆ 

11.  ಅರಣ್ ಗಳು ಶೂನ್  

12.  ನೋರಿರುವ ಸ್ಾ ಳಗಳು ವೇದಾವತಿ ನದಿ (9.5 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. - ಆಗೆನ ೋಯ 
ದಿಕಿು ) & ಗರಣಿ ಹಳಿ್ಳ  ರ್ನಲೆ (6.3 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. - ಉತು ರ 

ದಿಕಿು ), ಸ್ಥಣಿಕ್ಕರೆ ಕ್ಕರೆ (3.0 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. - ವ್ಯಯುವ್  

ದಿಕಿು ), ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಕ್ಕರೆ (6.0 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. - ಉತು ರ 

ದಿಕಿು ), ಕಾಸಿಪುರ ಕ್ಕರೆ (8.0 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. .- ಪ್ಶಿಿ ಮ 

ದಿಕಿು ), ರಂಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಕರೆ (7.3 ಕ್ಕಮಿೋ - ಆಗೆನ ೋಯ 

ದಿಕಿು ), ಬೆಳಗೆರೆ ಕ್ಕರೆ (6.7 ಕ್ಕಮಿೋ - ಪೂವಯ ದಿಕಿು ) 

10 ಕ್ಕಲೋಮಿೋಟರ್ ಅಧ್್ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಜಲಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.  

13.  ಹತಿು ರದ ಹೆದಾದ ರಿ ರಾಷ್ಟರ ಿೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ 150A (ಯೋಜನೆಯ ಸೈಟ್ 

ಪ್ಕಿ ದಲ್ಲಲ ) 

14.  ಹತಿು ರದ ರೈಲು ನಲಾದ ಣ ಚಳಿಕ್ಕರೆ ರೈಲು ನಲಾದ ಣ (18.0 ಕ್ಕ.ಮಿೋ.) ರಸು  

ಮೂಲಕ 

15.  ಹತಿು ರದ ಬಂದರು ಸೌಲಭ್  ಶೂನ್  

16.  ಹತಿು ರದ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ - 150 ಕ್ಕಮಿೋ. 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಪರ ಮುಖ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು / ಪರಿಸರದ 

ವೈಶಿಷ್್ ಯ ಗಳು 

ಯೋಜ್ರ್ನ ಸಥ ಳ್ದಿಾಂದ ಒಟ್್ಟ  ದೂರ/ 

ಟೋಕೆಗಳು 

(ವೈಮಾನಕ) 

17.  ಹತಿು ರದ ಅಂತರರಾಜ್  ಗಡಿ 15 ಕ್ಕಮಿೋ ತಿರ ಜ್  ಒಳಗೆ ಶೂನ್ .  

18.  IS-1893 ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ - II 

19.  ಆರ್ & ಆರ್ ವಿಸ್ು ರಣೆಗೆ ಉದೆದ ೋಶಿಸಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ವಸ್ತಿ ಇಲಲ ದಿರುವುದರಿಂದ 

ಅನವ ಯಸ್ತವುದಿಲಲ . 

20.  ಉದೆದ ೋಶಿತ ಯೋಜನೆ / ಉದೆದ ೋಶಿತ ಸೈಟ್ 

ನ ವಿರುದಧ  ರ್್ನ ಯಾಲಯವು 

ಜಾರಿಗಳ್ಳಸಿದ ಯಾವುದೇ ನದೇಯಶ್ನದ 

ದಾವೆ / ರ್್ನ ಯಾಲಯದ ಪ್ರ ಕರಣವು 

ಬಾಕ್ಕ ಉಳ್ಳದಿದೆ 

ಶೂನ್  

 

  



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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1.2 ಘಟಕದ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು  ಉತಾಪ ದರ್ನ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ 

ಈಗ ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾದ ಘಟಕದ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು  ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ ಸ್ಥಮರ್್ಥ ಯವು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿದೆ 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 1.2: ಘಟಕದ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು  ಉತಾಪ ದರ್ನ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ (ಅಸ್ತು ತಿ್ ದಲೆಿರುವ 

ಮತ್ತು  ಪರ ಸಾು ವಿತ್) 

ಕರ .ಸಂ ಘಟಕಗಳು 

(ಉತ್ಪ ನನ ಗಳು) 

ಪರ ಸ್ತು ತ್ 

ಈಸ್ತ/ಸ್ತಎ

ಫ್ಓ 

ಅಲೆಿರಿವ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ 

ಅಸ್ತು ತಿ್ ದಲೆಿರು

ವ ಘಟಕ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ವಿಸು ರಣೆ 

 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆಯ ನಂತ್ರ 

ಒಟ್್ಟ  

1.  ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ 

ಬೆನೆಫಿಕೇಷನ್  

(ಕಾನ್ ನೆರ ಿೋಟೆಡ್ 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು) 

-- ಶೂನ್  1 x 1.61 MTPA 

(9,50,000 TPA) 

1 x 1.61 MTPA 

(9,50,000 TPA) 

2.  ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ 

ಪೆಲ್ಲಟೈಸೇಶ್ನ್ 

ಪ್ಲ ಂಟ್ 

(ಗೋಲ್ಲಗಳು) 

-- ಶೂನ್  2 x 0.7 MTPA 

(14,00,000 TPA) 

2 x 0.7 MTPA 

(14,00,000 TPA) 

3.  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು 

ಗ್್ಯ ಸಿಫೈರ್ 

(ಪ್ರರ ಡ್್ಯ ಸ್ರ್ 

ಅನಲ) 

 ಶೂನ್  30,000 Nm3/Hr. 30,000 Nm3/Hr. 

4.  DRI ಗೂಡುಗಳು 

(ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್) 

1,80,000 
TPA 

(6X100TPD) 

90,000 TPA 

(3 x 100 TPD) 

9,93,600 ಟ್ಟಪಿಎ 

(4 x 420 TPD, 

2 x 600 TPD) 

& 

ಪೆಲೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಆಮದು 

ಮಾಡಿಕಂಡ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲ್ಲನ 

ಬ್ಳಕ್ಕಯಂದಾಗಿ 

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ DRI 

ಗೂಡುಗಳ 

ಉತ್ಪಪ ದನೆಯಲ್ಲಲ  

90,000 TPA ಯಂದ 

1,24,200 TPA ವರೆಗೆ 

ಹೆಚಿ ಳ, ವಷಯಕಿ್ಕ  345 

ದಿನಗಳ 

ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ

ನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ. 

11,17,800 ಟ್ಟಪಿಎ 

5.  LRF ಜೊತೆಗೆ 

ಇಂಡಕ್ಷನ್ 

ಫರ್ನಯಸ ಗಳು (12 T) 

ಮತ್ತು  ಸೂಕು  

ಸ್ಥಮರ್್ಥ ಯದ CCM  

(ಬ್ಬಸಿ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

2,96,200 
TPA 

(3X30T) 
along with 
LFR of 35 T 
capacity.  

1,29,600 ಟ್ಟಪಿಎ 

(3 x 12 T) 

ಜೊತೆಗೆ 12 T 

ಸ್ಥಮರ್್ಥ ಯದ 

LRF 

3,31,200 ಟ್ಟಪಿಎ 

(2 x 40 T) 

ಜೊತೆಗೆ 2 X 40 T LRF 

(3,30,000 TPA) 

& 

345 ದಿನಗಳ 

 

4,80,240 ಟ್ಟಪಿಎ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಘಟಕಗಳು 

(ಉತ್ಪ ನನ ಗಳು) 

ಪರ ಸ್ತು ತ್ 

ಈಸ್ತ/ಸ್ತಎ

ಫ್ಓ 

ಅಲೆಿರಿವ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ 

ಅಸ್ತು ತಿ್ ದಲೆಿರು

ವ ಘಟಕ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ವಿಸು ರಣೆ 

 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆಯ ನಂತ್ರ 

ಒಟ್್ಟ  

ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

ಇಂಗೋಟ್ ಗಳು) 

ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ

ನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ 

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ IF ನ 

ಉತ್ಪಪ ದನೆಯಲ್ಲಲ  

1,29,600 TPA ನಂದ 

1,49,040 TPA ವರೆಗೆ 

ಹೆಚಿ ಳ 

6.  VD, CCM ಮತ್ತು  

ಸ್ಥಲ ್ ಬ 

ಕ್ಾ ಸ್ರ ರ್ ನಂದಿಗೆ 

ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ 

ಫರ್ನಯಸ 

(ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು/ 

ಸ್ಥಲ ್ ಬ ಗಳು) 

 

---- 
3,03,600 ಟ್ಟಪಿಎ 

(1 X 40 ಟ್ಟ) 
3,03,600 ಟ್ಟಪಿಎ 

7.  ಡಿಫ್ಲಸ್ಫ ರೈಸೇಶ್ನ್ 

ಪ್ರಿವತಯಕ 

 
--- 1,51,200 ಟ್ಟಪಿಎ 1,51,200 ಟ್ಟಪಿಎ 

8.  ವ್್ಯ ಕ್್ಯ ಮ್ 

ಡಿೋಗ್್ಯ ಸಿಂಗ್ 

 
--- 3,20,160 ಟ್ಟಪಿಎ 3,20,160 ಟ್ಟಪಿಎ 

9.  

ರೋ

ಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಿಲ್ 

(ಉದದ  

ಉತಪ ನನ

) 

TMT 

ಬಾರ್ ಗ

ಳು 

 1,50,000 
TPA 1,00,000 TPA 1,20,000 TPA 

6,80,000 TPA WRM 

--- 

--- 

3,60,000 TPA 

(ಮೇಲ್ಲನ 42,000 TPA 

ಯು ವೈರ್ 

ಉತಪ ನನ ಗಳಾಗಿರುತು ದೆ) 

ಸ್ರ ಿಕಿ ರ

ಲ್ 

ಸಿರ ೋಲ್ 

 
1,20,000 

TPA 

1,00,000 TPA --- 

10.  ರೋ

ಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಿಲ್ 

(ಫ್ಲಲ ಟ್ 

ಉತಪ ನನ

) 

ಸಿರ ಿಪ್ 

ಮಿಲ್ 

 
 

--- 

--- 3,20,000 TPA˟ 

(GC/GA - 30,000 TPA, 

ಸ್ಥ ಪೈಪ್್  - 1,80,000 

TPA, ಕೋಲ್್  ರೋಲ್್  

ಉತಪ ನನ ಗಳು - 30,000 

TPA, ಸಿರ ಿಪ್್  - 80,000 

TPA) 

3,20,000 ಟ್ಟಪಿಎ 

11.  ಫೆರೋ 

ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು 

(FeSi / SiMn / FeMn 

/ FeCr) 

 

  
--- 

FeSi – 18,600 TPA / 

SiMn – 38,400 TPA / 

FeMn – 67,200 TPA / 

FeCr – 40,000 TPA 

(2 x 11 MVA) 

FeSi – 18,600 TPA / 

SiMn – 38,400 TPA / 

FeMn – 67,200 TPA / 

FeCr – 40,000 TPA 

(2 x 11 MVA) 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಘಟಕಗಳು 

(ಉತ್ಪ ನನ ಗಳು) 

ಪರ ಸ್ತು ತ್ 

ಈಸ್ತ/ಸ್ತಎ

ಫ್ಓ 

ಅಲೆಿರಿವ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ 

ಅಸ್ತು ತಿ್ ದಲೆಿರು

ವ ಘಟಕ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ವಿಸು ರಣೆ 

 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆಯ ನಂತ್ರ 

ಒಟ್್ಟ  

12.  ವಿದ್ು

ತ್ 

ಸ್ಥಾ ವರ 

WHRB 12 MW --- 66 MW 73.1 MW 

FBC 
33 MW 

--- 37 MW 
37 MW 

13.  ಆಕ್್ಕ ಜನ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ / 

ಶೇಖರಣೆ 

 
--- 12,000 m3/ದಿನ 

12,000 m3/ದಿನ 

14.  ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಿಕಾ 

ಘಟಕ ಮತ್ತು  

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

ಗ್ಯರ ್ ನ್್ನ ಲೇಷನ್ 

ಘಟಕ 

--- -- 
64,000 

ಇಟ್ಟರ ಗೆಗಳು / ದಿನ 

64,000 

ಇಟ್ಟರ ಗೆಗಳು / ದಿನ 

15.  ಬ್ಬರ ಕ್ಕವ ಟ್ಟಂಗ್ ಪ್ಲ ಂಟ್  --- 244 ಕ್ಕಜಿ/ಗಂಟೆ 244 ಕ್ಕಜಿ/ಗಂಟೆ 

 ಸೂಚನೆ: ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ಗ್ಯರ ್ ನ್್ನ ಲೇಷನ್ ಘಟಕದ 25 TPH ಅನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ಲು ರ್ನವು ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ತತೆು ೋವೆ 

 

1.3 ಕಚ್ಚಾ  ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳು (ವಿಸು ರಣೆ ಯೋಜ್ನೆಗ್ರಗ್ರ) 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಕಚಿಾ  ವಸ್ತು ಗಳ ಅವಶ್್ ಕತೆ ಇರುತು ದೆ: 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 1.3: ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು ಗಳ್ ಅಗತ್ಯ ತೆ, ಮೂಲ್ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

1.  ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಬೆನಿಫಿಕೇಷ್ನ್  ಪೆ್ರಾಂಟ್ (16,10,000 TPA – ಥ್ರ ೋಪುಟ್ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ) 

a)  ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ 

ಪುಡಿ.  

16,10,000 

(ಸ್ವ ಂತ ಗಣಿ: 

15,00,000 + 

ಬಾಹ್  

ಖರಿೋದಿ 

1,10,000] 

ಕರ್ನಯಟಕ / ಒರಿಸ್್ಥ  

~ 80 ರಿಂದ 

1500 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. 
ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

2.  ಪ್ಲ್ಲಟ್ ಪೆ್ರಾಂಟ್ ಗೆ (ಗೋಲಿಗಳು) - 14,00,000 TPA (2 x 0.7 mtpa) 

a)  
ಬೆನೆಫಿಸಿಯೇಟೆಡ್ 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

14,70,000 

[ಬೆನೆಫಿಸಿ

ಯೇಟೆಡ್ 

ಅದಿರು:9,50,

000 

+ 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದಿರಿನ 

ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ 

 

 

 

& 

ಉತು ಮ ಗುಣಮಟರ ದ 

I/O ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದಿರಿನ ಪುಡಿ 

--- 

 

 

 

 

200 ಕ್ಕ.ಮಿೋ. 

 

 

ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಕನೆವ ೋಯಗಯಳ 

ಮೂಲಕ 

& 

 

 

 

ರೈಲು ಮತ್ತು  



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಪುಡಿ. ಬಾಹ್  

ಖರಿೋದಿ:5,20,

000] 

ಕರ್ನಯಟಕದಿಂದ 

ಖರಿೋದಿ  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

b)  ಬೆಂಟೋನೈಟ್ 70,000 ಗುಜರಾತ್ 
~ 1200 

ಕ್ಕ.ಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

c)  

ಸ್ತಣಣ ದ ಕಲುಲ  28,000 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

d)  
ಆಂಥ್ರರ ಸೈಟ್ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು 
49,000 MCL ಒಡಿಶಾ 

~ 1500 

ಕ್ಕ.ಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

3.  

ಕಲ್ಲಲ ದದ

ಲು 

ಗ್್ಯ ಸಿಫೈ

ರ್ 

(30,000 

Nm3/

ಗಂಟೆ) 

ಭಾರತಿೋ

ಯ 
90,000 

SCCL / CIL 

 

~ 400 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

ಆಮದು 

ಮಾಡಿ

ಕಳಿು ವು

ದು 

58,000 

ಇಂಡೋರ್ನಷ್್ಯ  / 

ದಕಿ್ಕ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ / 

ಆಸರ ಿೋಲ್ಲಯಾ 

~ 900 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

(ವೈಜಾಗ್ 

ಬಂದರಿನಂ

ದ) 

ಸ್ಮುದರ  

ಮಾಗಯ, ರೈಲು 

ಮಾಗಯ ಮತ್ತು  

ರಸು ಯ 

ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

4.  DRI ಗೂಡುಗಳಿಗೆ (ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್) - 10,27,800 TPA (ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ) 

a)  ಗೋಲ್ಲಗಳು (100%) 14,90,310 

ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ 

& 

ಹೊರಗಿನಂದ 

ಖರಿೋದಿಸಿವುದು 

--- 

 

~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಕನೆವ ೋಯಗಯಳ 

ಮೂಲಕ 

& 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

 ಅರ್ಥವ್ಯ 

b)  
ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

(100%) 
16,44,480 ಕರ್ನಯಟಕ 

~ 80 - 200 

ಕ್ಕ.ಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

c)  
ಕಲ್ಲಲ ದದ

ಲು  

ಭಾರತಿೋ

ಯ 
13,36,140 SCCL / CIL  

~ 400 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

ಅರ್ಥವ್ಯ 

ಆಮದು 

ಮಾಡಿಕ

ಳಿು ವುದು 

8,55,130 

ಇಂಡೋರ್ನಷ್್ಯ  / 

ದಕಿ್ಕ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ / 

ಆಸರ ಿೋಲ್ಲಯಾ 

~ 900 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

(ವೈಜಾಗ್ 

ಬಂದರಿನಂ

ದ) 

ಸ್ಮುದರ ದ 

ಮೂಲಕ 

ಮಾಗಯ, ರೈಲು 

ಮಾಗಯ ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

d)  ಡಲಮೈಟ್ 71,946 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

5.  IF (ಬ್ಬಲೆ್ಲ ಟ್ ಗಳು/ ಇಾಂಗೋಟ್ ಗಳು/ಹಾಟ್ ಬ್ಬಲೆ್ಲ ಟ್ ಗಳು) ಜೊತೆಗೆ ಸ್್ತ ೋಲ್ ಮೆಲ್ಿ ಾಂಗ್ 

ಶಾಪ ಗ್ರಗ್ರ – 3,31,200 TPA (ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ) 

a)  
ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ 

(70%) 
2,99,327 ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ --- 

ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಕನೆವ ೋಯಗಯಳ 

ಮೂಲಕ 

b)  
MS ಸಿ್ಥ ಿ್ ಪ್ / ಪಿಗ್ 

ಐರನ್ (30%) 
1,09,575 

ಹಂದೂಪುರ, ಆಂಧ್ರ  

ಪ್ರ ದೇಶ್/ಮಂಗಳೂರು 

~ 170 ಕ್ಕಮಿೋ 

/ 300 ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಮೂಲಕ) 

c)  
ಫೆರೋ 

ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು 
18,000 ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ --- 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

d)  ಫಲ ಕ್ ೆ ಳು 23,115 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

e)  ಕೋಕ್ 2,931 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

6.  ಎಲ್ಲಕ್ಿ ರ ಕ್ಟ ಆಕ್ಟಯ ಕುಲುಮೆ – 3,03,600 TPA (1 x 40 T) (ಹೊಸದು) 

a) 
ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ 
(70%) 

2,65,650 ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ --- 

ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಕನೆವ ೋಯಗಯಳ 

ಮೂಲಕ 

b) 
MS ಸಿ್ಥ ಿ್ ಪ್ / ಪಿಗ್ 

ಐರನ್ (30%) 
1,13,850 ಮಂಗಳೂರು 

~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

ಸಿ) 
ಫೆರೋ 

ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು 
22,080 ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ --- 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

d) ಇಂಗ್ಯಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 5,465 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

ಇ) ಇಂಗ್ಯಲ ಚಾಜ್ಯ 4,250 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

f) ಸ್ತಣಣ ದ ಕಲುಲ  18,216 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಮೂಲಕ) 

g) ಡಲಮೈಟ್ 12,144 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 300 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

h) ಆಮಲ ಜನಕ 
53,13,000 

m3 
ಪ್ರ ಕ್್ಕ ೈರ್, ಕರ್ನಯಟಕ 

~ 200 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

i) ಆಗ್ಯಯನ್ 5,76,840 m3 ಕರ್ನಯಟಕ 
~ 200 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

7.  ರೋಲಿಾಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗ್ರಗ್ರ (ಉದದ  ಉತ್ಪ ನನ ಗಳು) -4,80,000 TPA (ಹೊಸ) 

a)  

ಬ್ಬಸಿ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

ಇಂಗೋಟ್ ಗಳು 

3,43,200 ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ --- ---- 

b)  

ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

ಇಂಗುಗಳು 

(ಬಾಹ್  ಖರಿೋದಿ) 

1,42,500 ಕರ್ನಯಟಕ 
~ 200 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

c)  

LDO / LSHS 

(ರಿಹೋಟ್ಟಂಗ್ 

ಕುಲುಮೆಗ್ಯಗಿ) 

16,904 

Kl/ವ್ಯಷ್ಟಯಕ 

ಹತಿು ರದ IOCL 

ಡಿಪ್ರೋ 

~ 100 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಟ್್ ಂಕರ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

8.  ರೋಲಿಾಂಗ್ ಮಿಲ್ (ಫೆ್ಲಟ್ ಉತ್ಪ ನನ ಗಳು) - 3,20,000 TPA (ಹೊಸ) 

a) 

ಬ್ಬಸಿ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

ಇಂಗೋಟ್ ಗಳು 

3,32,967 ಸ್ವ ಂತ ಉತ್ಪಪ ದನೆ --- ---- 

b) 

ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / 

ಇಂಗುಗಳು 

(ಬಾಹ್  ಖರಿೋದಿ) 

30,000 ಕರ್ನಯಟಕ 
~ 200 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

ಸಿ) 

LDO / 

LSHS(ರಿಹೋಟ್ಟಂಗ್ 

ಕುಲುಮೆಗ್ಯಗಿ) 

11,200 

Kl/ವಷಯ 

ಹತಿು ರದ IOCL 

ಡಿಪ್ರೋ 

~ 100 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಟ್್ ಂಕರ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

9.  FBC ಬಾಯೆ ಗ್ರಯಗ್ರ [ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ - 1 x 37 MW] (ಹೊಸ) 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 

 

 

ಕಾಯಯPÁj ಸಾರಾಂಶ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

a)  

ಭಾರತಿೋಯ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು (100%) 
2,19,304 SCCL ತೆಲಂಗ್ಯಣ 

~ 400 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

 ಅರ್ಥವಾ 

b)  

ಆಮದು 

ಮಾಡಿಕಂಡ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು 

(100%) 

1,34,956 

ಇಂಡೋರ್ನಷ್್ಯ  / 

ದಕಿ್ಕ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ / 

ಆಸರ ಿೋಲ್ಲಯಾ 

~ 800 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

(ಮಂಗಳೂ

ರು / 

ವೈಜಾಗ್ 

ಬಂದರಿನಂ

ದ) 

ಸ್ಮುದರ  

ಮಾಗಯ, ರೈಲು 

ಮಾಗಯ ಮತ್ತು  

ರಸು ಯ 

ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

 ಅರ್ಥವಾ 

c)  ಡೋ

ಲೋಚಾ

ರ್ + 

ಭಾರತಿೋ

ಯ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ

ಲು 

ಡೋ

ಲೋಚಾ

ರ್  

1,39,725 ಘಟಕದ ಒಳಗೆ 

ಉತಪ ದಾನೆ 

--- ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಕನೆವ ೋಯಗಯಳ 

ಮೂಲಕ 

ಭಾರತಿೋ

ಯ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ

ಲು 

1,40,728 

SCCL ತೆಲಂಗ್ಯಣ 

 

~ 400 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

 ಅರ್ಥವಾ 

d)  ಡಲ

ಚಾರ್ + 

ಆಮದು 

ಮಾಡಿದ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ

ಲು 

ಡೋ

ಲೋಚಾ

ರ್  

1,39,725 ಘಟಕದ ಒಳಗೆ 

ಉತಪ ದಾನೆ. 

--- ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಕನೆವ ೋಯಗಯಳ 

ಮೂಲಕ 

ಆಮದು 

ಮಾಡಿ

ಕಂಡ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ

ಲು 

86,590 ಇಂಡೋರ್ನಷ್್ಯ  / 

ದಕಿ್ಕ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ / 

ಆಸರ ಿೋಲ್ಲಯಾ 

~ 800 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

(ವೈಜಾಗ್ 

ಬಂದರಿನಂ

ದ) 

ಸ್ಮುದರ  

ಮಾಗಯ, ರೈಲು 

ಮಾಗಯ ಮತ್ತು  

ರಸು ಯ 

ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

10.  ಫೆರೋ ಮಿಶರ ಲೋಹಗಳಿಗೆ (2 x 11 MVA) (ಹೊಸದು) 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

10 (i) ಫೆರೋ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಗ್ಯಗಿ - 18,600 TPA    

a)  ಸ್ಫ ಟ್ಟಕ ಶಿಲೆ 25,992 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 350 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

b)  ಮಿಲ್ ಸಿ ೋಲ್ 4,019 
ಇನ್ ಹೌಸ 

ಜನರೇಷನ್ 
--- 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

c)  LAM ಕೋಕ್ 9,576 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

d)  ಎಂಎಸ ಸಿ್ಥ ಿ್ ಪ್ 599 
ಇನ್ ಹೌಸ 

ಜನರೇಷನ್ 
--- - 

e)  ಎಲೆಕರ ಿೋಡ್ ಪೇಸರ  342 ಮಹಾರಾಷರ ಿ 
~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

f)  
ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ 

ಧೂಳು 
650 

ಇನ್ ಹೌಸ 

ಜನರೇಷನ್ 
--- --- 

10 (ii) ಫೆರೋ ಮ್ಾ ಂಗನೋಸ ಗ್ಯಗಿ - 67,200 

TPA 

   

a)  
ಮ್ಾ ಂಗನೋಸ 

ಅದಿರು 
1,40,140 MOIL / OMC 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

b)  LAM ಕೋಕ್ 22,484 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

c)  ಡಲಮೈಟ್ 10,472 
ಛತಿು ೋಸ ಗಢ / 

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

d)  
ಎಂಎಸ ಸಿ್ಥ ಿ್ ಪ್ / 

ಮಿಲ್ ಸಿ ೋಲ್ 
9240 

ಇನ್ ಹೌಸ 

ಜನರೇಷನ್ 
--- 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

e)  ಎಲೆಕರ ಿೋಡ್ ಪೇಸರ  801 ಮಹಾರಾಷರ ಿ 
~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

f)  
ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ 

ಧೂಳು 
3080 ಸ್ವ ಂತ ಉತಪ ದಾನೆ --- --- 

10 (iii) ಸಿಲ್ಲಕೋ ಮ್ಾ ಂಗನೋಸ ಗ್ಯಗಿ - 

38,400 TPA 

   

a)  
ಮ್ಾ ಂಗನೋಸ 

ಅದಿರು 
57376 MOIL / OMC 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರೈಲು ಮತ್ತು  

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

b)  LAM ಕೋಕ್ 13,200 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

c)  FeMn. ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 37,243 
ಇನ್ ಹೌಸ 

ಜನರೇಷನ್ 
--- ---- 

d)  ಡಾಲಮೈಟ್ 7920 
ಛತಿು ೋಸ ಗಢ / 

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

e)  ಎಲೆಕರ ಿೋಡ್ ಪೇಸರ  704 ಮಹಾರಾಷರ ಿ 
~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

f)  ಸ್ಫ ಟ್ಟಕ ಶಿಲೆ 8448 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 
~ 350 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

g)  ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ 528 ಸ್ವ ಂತ ಉತಪ ದಾನೆ --- --- 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 

(ಟಪಿಎ) 

ಮೂಲ್ಗಳು 

ಸೈಟ್ 

ನಿಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕಿಮಿೋಗಳ್

ಲೆಿ ) 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಧೂಳು 

10 (iv) ಫೆರೋ ಕರ ೋಮ್ ಗ್ಯಗಿ - 40,000 TPA    

a)  ಕರ ೋಮ್ ಅದಿರು 72,000 

ಸ್ತಕ್ಕಂದಾ, ಒಡಿಶಾ 

 

ಆಮದು, ದಕಿ್ಕ ಣ 

ಆಫಿರ ಕಾ 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

 

~ 600 

ಕ್ಕ.ಮಿೋ. 

(ವೈಜಾಗ್ 

ಬಂದರಿನಂ

ದ) 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

ಬಂದರಿನಂದ 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

b)  LAM ಕೋಕ್ 11,880 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

c)  ಸ್ಫ ಟ್ಟಕ ಶಿಲೆ 6300 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

~ 350 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

d)  
MS ಸಿ್ಥ ಿ್ ಪ್ / ಮಿಲ್ 

ಸಿ ೋಲ್ 
5,400 ಸ್ವ ಂತ ಉತಪ ದಾನೆ 

--- ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

e)  
ಮ್ಾ ಗೆನ ಟೈಟ್ / 

ಬಾಕ್್ಕ ೈಟ್ 
6,084 

ಛತಿು ೋಸ ಗಢ / 

ಮಹಾರಾಷರ ಿ 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

f)  ಎಲೆಕರ ಿೋಡ್ ಪೇಸರ  1,080 ಮಹಾರಾಷರ ಿ 

~ 500 

ಕ್ಕಮಿೋ. 

ರಸು  ಮೂಲಕ 

(ಮುಚಿ್ಚ ದ 

ಟರ ಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

g)  
ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ 

ಧೂಳು 
2,304 ಸ್ವ ಂತ ಉತಪ ದಾನೆ 

--- --- 

1.4 ಉತಾಪ ದರ್ನ ಪರ ಕಿರ ಯೆ 

1.4.1 ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಬೆನಿಫಿಕೇಷ್ನ್ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 
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ಬೆನಫಿಕೇಷನ್ ಎನ್ನನ ವುದು ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನಂದ ಅಲ್ು ಮಿರ್ನ, ಸಿಲ್ಲಕಾದಂತಹ ಗ್್ಯ ಂಗ್ೂ  

ಕಣಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಾಗಿದೆ.ಮೂಲತಃ, ಇದು ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನಲ್ಲಲ ರುವ 

ಇತರ ಕಲಮ ಶ್ಗಳ್ಳಂದ Fe2O3 ಅರ್ಥವ್ಯ Fe3O4 ಅನ್ನನ  ಪ್ರ ತ್ೆ ೋಕ್ಕಸ್ತತು ದೆ. ಈ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲ್ಲಲ  Fe 

ಭಾಗ ಸ್ಥಧ್್ ವ್ಯದಷ್ಟರ  ಮಟ್ಟರ ಗೆ ಸ್ತಧಾರಿಸ್ತತು ದೆ. ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಂದರೆ 70% ಶುದಧ  ರೂಪ್ 

ಇರುತು ದೆ. 
  

1.4.2 ಪ್ಲ್ಲಟೈಸೇಶನ್ 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ ಪುಡಿಯನ್ನನ  ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ ಗಳಲ್ಲಲ  ರುಬಿ್ ಲಾಗುತು ದೆ. ಸ್ಥಂದರ ತೆಯನ್ನನ  

ದಪ್ಪ ವ್ಯಗಿಸ್ತವ ಘಟಕ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಫಿಲರ ರಿಂಗ್ ಘಟಕಕಿ್ಕ  ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ. ಫಿಲರ ರ್ ಕೇಕ್ 

ಅನ್ನನ  ಟ್ರ ವೆಲ್ಲಂಗ್ ಗೆರ ೋಟ್ ಗೂಡು ಒಳಗಂಡಿರುವ ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

ಈ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಂದ ಹಸಿರು ಗೋಲ್ಲಗಳನ್ನನ   ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಗೆರ ೋಟ್ ಗೂಡುಗಳ್ಳಂದ 

ಫ್ಲಲ   ಅನಲಗಳನ್ನನ  ESP ಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಚ್ಚಮಣಿ ಮೂಲಕ 

ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

 

1.4.3 ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ (DRI) 

9,93,600 TPA (4 x 420 TPD, 2 x 600 TPD & ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ DRI ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಲ  

ಪೆಲೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲ್ಲನ ಬ್ಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಂಡ ವಷಯಕಿ್ಕ  345 ದಿನಗಳ 

ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯಲ್ಲಲ  90,000 TPA ನಂದ 1,24,200 TPA ವರೆಗೆ 

ಹೆಚಿ ಳ) ಡೈರೆಕ್ರ  ರೆಡ್್ಯ ಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರನ್ನನ  ಕಬಿ್ಬ ಣಕಿ್ಕ  ಪ್ರಿವತಿಯಸ್ಲು ಇದು 

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಾ ವರವ್ಯಗಿದೆ. ಆಕ್್ಕ ೈಡ್ ಅದಿರು Fe2O3 (ಹೆಮಟೈಟ್) ಇಂಗ್ಯಲವನ್ನನ  

ರಿಡಕರ ಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಳಸ್ತವ ಮೂಲಕ 'Fe' ಗೆ ಇಳ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯು 900-1000 ° C 

ನಲ್ಲಲ  ನಡೆಯಬ್ಹುದು. ಈ ವ್ೆ ವಸಾ ಯೆಲ್ಲಲ  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಶಾಖವನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅನಲಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ.  (-3 ಮಿಮಿೋ) ಡಾಲಮೈಟ್ ಚ್ಚಪ್ ಗಳನ್ನನ  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲ್ಲನಂದ 

ಸ್ಲಫ ರ್ ಅಂಶ್ವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಫಲ ಕ್್ ಆಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 

ಅಶುದಧ ತೆಯನ್ನನ  ಕಬಿ್ಬ ಣದಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸ್ತವುದನ್ನನ  ತಡೆಯುತು ದೆ. ಈ 

ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯನ್ನನ  ರೋಟರಿ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಲ  ನಡೆಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಡೈರೆಕ್ರ  ರಿಡ್್ಯ ಸ್ ಐರನ್ 

(ಡಿಆರ್ ಐ) ಸ್ಥಾ ವರವು ಗೂಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತ್್ಪ ಜ್  ಶಾಖ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ ವಿದ್ು ತ್ 

ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ತವ ಘಟಕ ಸಂಬಂಧತ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ನನ  ಸ್ಹ ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ. 

ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ ಸ್ಥಾ ವರಕಿಾ ಗಿ ಪ್ರ ಮುಖ  ಸೌಲಭ್ ಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿವೆ: 

• ಡೇ ಬ್ಬೋನ್್  

• ರೋಟರಿ ಕ್ಕಲ್ನ  & ಕ್ಯಲರ್ 

• ಕೇಂದರ  ನಯಂತರ ಣ ಕಠಡಿ 

• ಉತಪ ನನ  ಸಂಸಿ್ ರಣೆ ಮತ್ತು  ಉತಪ ನನ  ಸಂಗರ ಹಣೆ 

• ತ್್ಪ ಜ್  ಶಾಖ ಚೇತರಿಕ್ಕ ವಿದ್ು ತ್ ಉತ್ಪಪ ದನೆ ಸೇರಿದ ಆಫ್ ಗ್್ಯ ಸ ಸಿಸ್ರ ಮ್ 

 

ಗೂಡುಗಳ್ಳಗ್ಯಗಿ ಒಂದು ಡೇ ಬ್ಬನ್ ಕಟರ ಡ ಇರುತು ದೆ. ಡೇ ಬ್ಬನ್ ಕಟರ ಡವು ಗೂಡುಗಳ್ಳಗೆ 

ಬೇಕಾದ ಕಚಿಾ  ವಸ್ತು ಗಳನ್ನನ  ಪೂರೈಸ್ಲು ತೊಟ್ಟರ ಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಿರುತು ದೆ. ಈ ತೊಟ್ಟರ ಗಳ್ಳಗೆ 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ ಗುಳ್ಳಗೆಗಳು, ಫಿೋಡ್ ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು, ಡೋಲೋಮೈಟ್ ಇತ್್ಪ ದಿಗಳನ್ನನ  

ಸಂಗರ ಹಸ್ತವ ಸೌಲಭ್ ವಿರುತು ದೆ. ಘನ ಸಿಾ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರನ್ನನ  ಮಾಪ್ಯಡು 

ಮಾಡಲು ವಕ್ಕರ ೋಕಾರಕ ರೇಖ್ಯಯ ರೋಟರಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಆರಂಭಿಕ 

ತ್ಪಪ್ಮಾನಕಿಾ ಗಿ ವಿಸ್ಜಯನೆಯ ತ್ತದಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ಸಂಟರ ಲ್ ಬ್ನಯರ್ ಅನ್ನನ  ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 
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ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 
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ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರನ್ನನ  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲ್ಲನ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡುಗಳ್ಳಗೆ ನರಂತರವ್ಯಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದು, 

ಇದು ಇಂಧ್ನ ಮತ್ತು  ರಿಡಕರ ಂಟನ  ದಿವ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲ್ಲನಂದ ಸ್ಲಫ ರ್ ಅನ್ನನ  

ಹೊರಹಾಕಲು ಡೋಲೋಮೈಟ್ ಅನ್ನನ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಗೂಡು ಉದದ ಕಿ್ಯ  ಹಲವ್ಯರು 

ಏರ್ ಟ್್ಯ ಬೆ್ ಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಈ ಕಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಹನ ಗ್ಯಳ್ಳಯನ್ನನ  ನಯಂತಿರ ತವ್ಯಗಿ ಪೂರೈಸ್ತವ ಮೂಲಕ  

ಅಪೇಕಿ್ಕತ ತ್ಪಪ್ಮಾನದ ಪ್ರರ ಫೈಲ್ ಅನ್ನನ  ನವಯಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲ್ಲನ ದಹನದಿಂದಾಗಿ 

ಉತಪ ತಿು ಯಾಗುವ ಕಾಬ್ಯನ್ ಮಾರ್ನಕ್್ಕ ೈಡ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರನ್ನನ  ಮಾಪ್ಯಡು ಮಾಡುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಅದನ್ನನ  ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ ಗೆ  ಪ್ರಿವತಿಯಸ್ತತು ದೆ. ರೋಟರಿ ಗೂಡು ಪ್ರ ರ್ಥಮಿಕವ್ಯಗಿ 

ಎರಡು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಪೂವಯ ತ್ಪಪ್ಮಾನ ವಲಯ ಮತ್ತು  ಕಡಿತ 

ವಲಯ. ಪೂವಯಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾಯಸ್ತವ ವಲಯವು ಗೂಡಿನ ಉದದ ದ 30% ರಿಂದ 50% 

ವರೆಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  ಚಾಜ್ ಯನಲ್ಲಲ ನ ತೇವ್ಯಂಶ್ವನ್ನನ  ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ಬಾಷಪ ಶಿೋಲ ವಸ್ತು ವು ಗ್ಯಳ್ಳಯ ಕಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರುವ ದಹನ 

ಗ್ಯಳ್ಳಯಂದ ಸ್ತಟ್ಟರ ಹೊೋಗುತು ದೆ. ದಹನದಿಂದ ಉಂಟ್ಗುವ ಶಾಖವು ಲೈನಂಗ್ ಮತ್ತು  

ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆಮ ೈಯ ಉಷಣ ತೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ತತು ದೆ. ಗೂಡು ತಿರುಗುತಿದದ ಂತೆ ಲೈನಂಗ್ 

ಶಾಖವನ್ನನ  ಚಾಜಯಗೆ ವಗ್ಯಯಯಸ್ತತು ದೆ. ಚಾಜ್ಯ ವಸ್ತು , ಸ್ತಮಾರು 1000oC ಗೆ 

ಕಾಯ್ ಲಪ ಟ್ಟರ ರುತದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಕಡಿತ ವಲಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸ್ತತು ದೆ. ಕಡಿತ ವಲಯದಲ್ಲಲ  

1050oC ಅಶುರ  ತ್ಪಪ್ಮಾನವು ನವಯಹಸ್ಲಪ ಡುತು ದೆ, ಇದು ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಆಕ್್ಕ ೈಡ್ ಅನ್ನನ  

ಲೋಹೋಯ ಕಬಿ್ಬ ಣಕಿ್ಕ  ಘನ ಸಿಾ ತಿಯ ಕಡಿತಕಿ್ಕ  ಸೂಕು ವ್ಯದ ತ್ಪಪ್ಮಾನವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಬಸಿ 

ವಸ್ತು ವನ್ನನ  ರೋಟರಿ ಕ್ಯಲರ್ ಗೆ ವಗ್ಯಯಯಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಯಲರ್ ನಲ್ಲಲ  ನೋರನ್ನನ  

ಸಿಂಪ್ಡಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ವಸ್ತು ವು 1000oC ನಂದ 100oC ವರೆಗೆ ತಂಪ್ಗುತು ದೆ. ತಂಪ್ದ 

ಡಿಸಿ್ಥ ಜ್ಯ ವಸ್ತು ವು ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಉಂಡೆಗಳು, ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು  ಚಾರ್ 

ಅನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ. ಕಾಂತಿೋಯ ಮತ್ತು  ಕಾಂತಿೋಯವಲಲ ದ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನನ  ಮ್ಾ ಗೆನ ಟ್ಟಕ್ 

ವಿಭಜಕಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಪ್ಯಡಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತ್ೆ ೋಕ ಬ್ಬನ್ ಗಳಲ್ಲಲ  

ಸಂಗರ ಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ 

 

1.4.4 ಸ್್ತ ೋಲ್ ಮೆಳ್ಿ ಾಂಗ್ ಶಾಪ 

ಇಲ್ಲಲ  2 x 40 T ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ ಜೊತೆಗೆ 12 T LRF ಬ್ಳಸಿ 3,30,000 TPA ಬ್ಬಸಿ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು 

/ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / ಇಂಗೋಟ್ ಗಳನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ IF ಉತ್ಪಪ ದನೆಯಲ್ಲಲ  345 ದಿನಗಳ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ 

1,29,600 TPA ನಂದ 1,49,040 TPA ಗೆ ಹೆಚಿ ಳ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 

ಸಿರ ೋಲ್ ಮೆಳ್ಳರ ಂಗ್ ಶಾಪ್ (SMS) ನಲ್ಲಲ , ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ ಜೊತೆಗೆ  ಸಿ್ಥ ಿ್ ಪ್ ಮತ್ತು  

ಫಲ ಕ್್ ಗಳಂದಿಗೆ ಕರಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಶುದಧ  ದರ ವ ಉಕಿ ನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿ  ಮತ್ತು  ನಂತರ 

ಅದನ್ನನ  ಅಗತ್ ವಿರುವ ಗ್ಯತರ ದ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳಲ್ಲಲ  ಅಚಿ್ಚ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. SMS ಇಂಡಕ್ಷನ್ 

ಫರ್ನಯಸ, ಲ್ಾ ಡಲ್್, ಕ್ಕರ ೋನ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ನರಂತರ ಕಾಸಿರ ಂಗ್ ಮೆಷ್ಟನ್ (CCM) ಅನ್ನನ  

ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ. LRF ನಂದ ತಯಾರಿಸ್ಲಾದ ಹಾಟ್ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ಬಸಿ ಚಾಜಿಯಂಗ್ 

ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರಿೋ-ಹೋಟ್ಟಂಗ್ ಫರ್ನಯಸ ಅನ್ನನ  ಬ್ಳಸ್ದೆ ರ್ನರವ್ಯಗಿ ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗೆ 

ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ (ಅರ್ಥವ್ಯ) MS ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳು / MS ಇಂಗೋಟ್ ಗಳನ್ನನ   ಮರು ಬ್ಬಸಿ 

ಮಾಡಲು ಮರು-ಹೋಟ್ಟಂಗ್ ಫರ್ನಯಸ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ ರೋಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಿಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಅಲ್ಲಲ  ರೋಲ್್ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ.  
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1.4.5 ರೋಲಿಾಂಗ್ ಮಿಲ್ (ಉದದ  ಉತ್ಪ ನನ  ಮತ್ತು  ಫೆ್ಲಟ್ ಉತ್ಪ ನನ ).  

1,20,000 TPA TMT ಬಾರ್ ಗಳಿನ್ನನ  ತಯಾರಿಸ್ಲು ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ # 1 (ಲಾಂಗ್ ಪ್ರ ಡಕ್ರ ್ ) 

ಅನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ಲು ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 3,60,000 TPA (42,000 TPA ವೈರ್ ಉತಪ ನನ ಗಳು) WRM 

ಮತ್ತು  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ # 2 ಅನ್ನನ  (ಫ್ಲಲ ಟ್ ಉತಪ ನನ ಗಳು)  3,20,000 TPA (GC/GA - 30,000 

TPA, ಸ್ಥ ಪೈಪ್್ - 1,80,000 TPA, ಕೋಲ್್ ರೋಲ್್ ಉತಪ ನನ ಗಳು - 30,000 TPA, ಸಿರ ಿಪ್್ - 

80,000 TPA) ತಯಾರಿಸ್ಲು ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ಲಾಗುತದೆ.  ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ ಗಳ್ಳಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 

ಹಾಟ್ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳನ್ನನ  ರೋಲ್್ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲು ರ್ನರವ್ಯಗಿ ರೋಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಿಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ (ಅರ್ಥವ್ಯ) ಬ್ಬಸಿ ಬ್ಬಲೆಲ ಟ್ ಗಳನ್ನನ  ತಂಪ್ಗಿ¹ ಬ್ಬಸಿಗ್ಯಗಿ ಪುನಃ 

ಕಾಯಸ್ತವ ಕುಲುಮೆಗಳ್ಳರುವ ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಕುಲುಮೆಯನ್ನನ  

LDO / LSHS ಇಂದ ಬ್ಬಸಿಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

1.4.6 ಫೆರೋ ಮಿಶರ ಲೋಹ ಘಟಕ 

ಸ್ಬುಮ ಜ್್ಯ ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ ಫರ್ನಯಸ (2 x 9 MVA) ಅನ್ನನ  ಉದೆದ ೋಶಿತ ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ಲಾಗುವದು. ಮ್ಾ ಂಗನೋಸ ಅದಿರನ್ನನ  ಮುಖ್  ಕಚಿಾ  ವಸ್ತು ವ್ಯಗಿ ಬ್ಳಸಿ ಫೆರೋ 

ಮ್ಾ ಂಗನೋಸ, ಸಿಲ್ಲಕಾನ್-ಮ್ಾ ಂಗನೋಸ ಅನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ, ಕಾವ ಟ್ಜ ಯ ಅನ್ನನ  

ಮುಖ್  ಕಚಿಾ  ವಸ್ತು ವ್ಯಗಿ  ಬ್ಳಸಿ ಫೆರೋ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಮುಖ್  ಕಚಿಾ  ವಸ್ತು ವ್ಯಗಿ ಕರ ೋಮ್ ಅದಿರ ಮತ್ತು  ರಿಡ್್ಯ ಸ್ರ್(ಕೋಕ್)  ಬ್ಳಸಿ ಉಪ್-

ವಿಲ್ಲೋನಗಂಡ ಆಕ್ಯ ಫರ್ನಯಸ ನಲ್ಲಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವೋಲೆರ ೋಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಫೆರೋ ಕರ ೋಮ್ 

ಅನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಫ್ಲಲ  ಅನಲಗಳನ್ನನ  4th ಹೊೋಲ್ ಮೂಲಕ 

ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ ಗಳಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

 

1.4.7 ಶಕಿು  ಉತಾಪ ದನೆ 

WHRB ಬಾಯೆ ರ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸಿದ 4 x 420 TPD & 2 x 600 TPD DRI ಗೂಡುಗಳ್ಳಂದ ಬ್ಬಸಿ ಫ್ಲಲ  ಅನಲಗಳು 73.1 

MW (4 x 9 MW, 2 x 15 MW, 1x 7.1MW) ವಿದ್ು ತ್ ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲು  ತ್್ಪ ಜ್  ಶಾಖ ಚೇತರಿಕ್ಕ 

ಬಾಯಲ ರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೊೋಗುತು ವೆ. ಶಾಖವನ್ನನ  ಬಾಯಲ ರ್ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕಂಡ 

ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳದಿರುವ ಫ್ಲಲ  ಅನಲಗಳು ESP ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೊೋಗುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಕಷ್ಟರ  

ಎತು ರದ ಚ್ಚಮಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯತ್ಪವರಣಕಿ್ಕ  ಹೊರಹಾಕಲಪ ಡುತು ದೆ.  

FBC ಬಾಯೆ ರ್ ಮೂಲ್ಕ 

1 x 37 MW ವಿದ್ು ತ್ ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ಲು FBC ಬಾಯಲ ರ್ ನಲ್ಲಲ  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು (ಆಮದು/ಭಾರತಿೋಯ) 

ಜೊತೆಗೆ ಡೋಲೋಚಾರ್ ಅನ್ನನ  ಇಂಧ್ನವ್ಯಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಫ್ಲಲ -ಗ್್ಯ ಸ ಗಳನ್ನನ  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ದಕ್ಷತೆಯ ESP ಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಸ್ಥಕಷ್ಟರ  ಎತು ರದ ಸ್ಥರ ಕ್ 

ಮೂಲಕ ವ್ಯತ್ಪವರಣಕಿ್ಕ  ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

1.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ 

• ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಾ ವರಕಿ್ಕ  ಅಗತ್ ವಿರುವ ನೋರು 660 ಕ್ಕಎಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನನ  

ಅಂತಜಯಲ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕರ್ನಯಟಕ ಅಂತಜಯಲ ಪ್ರ ಧಕಾರದಿಂದ 

(KGWA) ನೋರಿನ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಸಂಖ್್ಯ  DE0011597194311 dt 13.08.2021  ಮೂಲಕ 

739 KLD ಹೊರತೆಗೆಯಲು 2 ವಷಯಗಳವರೆಗೆ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 
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• ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ ವಿರುವ ನೋರು 15,824 KLD ಆಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅದನ್ನನ  ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಂದ / ವ್ಯಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸ್ಥಗರ ಆಣೆಕಟ್ಟರ  (12,848 KLD), 

ಕರ್ನಯಟಕ ನಗರ ನೋರು ಸ್ರಬ್ರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳ್ಳ, ಹರಿಯೂರು (2000 

KLD) ಮತ್ತು  ಕರ್ನಯಟಕ ಅಂತಜಯಲ ಪ್ರ ಧಕಾರದಿಂದ (1000 KLD) ಪ್ಡೆಯಲು 

ನಧ್ಯರಿಸಿದೆ.  

• ವಿದ್ು ತ್ ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ  ವ್ಯಟರ್ ಕ್ಯಲ್್ ಕಂಡೆನ್ ರ್ ಅನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

• ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟರ  ನೋರಿನ ಅವಶ್್ ಕತೆ 16,484 KLD ಆಗಿರುತು ದೆ. 

 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ .1.4: ನಿೋರಿನ ಬಳ್ಕೆಯ ವಿವರಗಳು  (ಅಸ್ತು ತಿ್ ದಲೆಿರುವ ಮತ್ತು  ಪರ ಸಾು ವಿತ್) 

ಕರ .

ಸಂ 
ಘಟಕ 

KLD ಯಲೆಿನ ಪರ ಮಾಣ 

ಆಪರೇಟಾಂಗ್ 

ಪೆ್ರಾಂಟ್ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆಯ 

ನಂತ್ರ ಒಟ್್ಟ  

1.  I/O ಬೆನಫಿಶಿಯೇಷನ್ 

ಪ್ಲ ಂಟ್ 

---- 2880 2880 

2.  ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್   ---- 2940 2940 

3.  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಅನಲಕಾರಕ  30 30 

4.  ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ ಘಟಕ 120 2160 2280 

5.  SMS ಘಟಕ (IF ಆಧಾರಿತ) 172 770 942 

6.  SMS ಘಟಕ (EAF ಆಧಾರಿತ) --- 640 640 

7.  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ # 1 170 350 520 

8.  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ # 2 --- 250 250 

9.  ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ 

ಸ್ಥಾ ವರ 

--- 75 75 

10.  ವಿದ್ು ತ್ ಸ್ಥಾ ವರ (WHRB & 

FBC) 

--- 5743 5743 

11.  ಆಮಲ ಜನಕ ಘಟಕ --- 24 25 

12.  ಬ್ಬರ ಕ್ಕವ ಟ್ಟಂಗ್ ಘಟಕ --- 20 20 

13.  ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ -- 40 40 

14.  ಗೃಹಬ್ಳಕ್ಕ 20 80 100 

 ಒಟ್್ಟ  482 16002 16485 

 

1.6 ತಾಯ ಜ್ಯ  ನಿೋರಿನ ಉತಾಪ ದನೆ 

ಅಸ್ತು ತಿ್ ದಲೆಿರುವ ಘಟಕದಲೆಿ  

• ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಆಪ್ರೇಟ್ಟಂಗ್ ಸ್ಥಪ ಂಜ್ ಐರನ್ ನಂದ ಯಾವುದೇ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ 

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕ ಇಲಲ , ಏಕ್ಕಂದರೆ ಕಲ ೋಸ್-ಸ್ಕ್್ಯ ಯಟ್ ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ವ್ ವಸಾ ಯನ್ನನ  

ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  
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• ರೋಲ್ಲಂಗ್ ನಂದ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಆಯಲ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ನಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ಸಟ್ಟಲ ಂಗ್ ಟ್್ ಂಕ್ 

ಅಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ.  

• ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ, ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಂದ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಇಟ್ಟಪಿಯಲ್ಲಲ  

ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಮತ್ತು  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನನ  ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ 

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತಿು ದೆ.  

• ನೈಮಯಲ್  ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಂತರ ಸಪಿರ ಕ್ ಟ್್ ಂಕ್ ನಲ್ಲಲ  

ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

• ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ  ಶೂನ್  ದರ ವ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯನ್ನನ  

ನವಯಹಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಯದ ಘಟಕದಲೆಿ  

• ಕಲ ೋಸ್-ಸ್ಕ್್ಯ ಯಟ್ ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ವ್ ವಸಾ ಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿು ವುದರಿಂದ DRI 

ಘಟಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕ ಇರುವುದಿಲಲ . 

• ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಗ್್ಯ ಸಿಫೈಯರ್ (ಫಿೋರ್ನಲ್ಲಕ್ ಎಫ್ಲಲ ಯೆಂಟ್) ನಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತವ ತ್್ಪ ಜ್  

ನೋರನ್ನನ   DRI ಘಟಕಗಳಲ್ಲಲ ನ  ABC ಚೇಂಬ್ರ್  ತಣಿಸ್ಲು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗಳ ಹೊರಸೂಸ್ತವ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ತೈಲ ವಿಭಜಕ ಇಂದ ಮುಂದೆ 

ಸಟ್ಟಲ ಂಗ್ ಟ್್ ಂಕ್ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಲ ೋಸ್ ಸ್ಕ್್ಯ ಯಟ್ ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ಸಿಸ್ರ ಮ್ 

ಮೂಲಕ ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

• I/O ಬೆನಫಿಶಿಯೇಷನ್, ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ, ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ 

ಫರ್ನಯಸ, ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು, ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತವ 

ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ETP ಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  KSPCB ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಅನ್ನಸ್ರಣೆಯನ್ನನ  ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ಧೂಳು ನಗರ ಹ, 

ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ಯಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ.  

• ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಲ್ಲಲ  ಏರ್ ಕ್ಯಲ್್ ಕಂಡೆನ್ ರ್ ಅನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು, ಇದು ನೋರಿನ 

ಬ್ಳಕ್ಕಯನ್ನನ  ಗಣನೋಯವ್ಯಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಹೋಗ್ಯಗಿ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ 

ಉತಪ ದನೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

• ನೈಮಯಲ್  ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಎಸ ಟ್ಟಪಿಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ 

ನಂತರ ಅದನ್ನನ  ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯಲೂಲ  ಶೂನ್  ದರ ವ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯ ಅಭ್ಾ ಸ್ವನ್ನನ  

ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

• ಮಾನ್್ಸ ನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ನಲ್ಲಲ  

ಮೇಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಟರ್ ಆಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಳೆಗ್ಯಲದಲ್ಲಲ  ರೋಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಿಲ್ ಗೆ ಮೇಕ್ಅಪ್ ನೋರು ಕ್ಯಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ .1.5: ಘಟಕದಿಾಂದ ಉತ್ಪ ತಿು ಯಾಗುವ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನಿೋರಿನ ವಿವರಣೆ 

ಕರ .

ಸಂ 

ಮೂಲ್ ಉತಾಪ ದನೆ (KLD) 

ಆಪರೇಟಾಂಗ್ 

ಪೆ್ರಾಂಟ್ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆಯ 

ನಂತ್ರ 

1.  I/O ಬೆನಫಿಕೇಶ್ನ್ --- --- --- 

2.  ಪ್್ ಲೆಟೈಸೇಶ್ನ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ --- 147 147 
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3.  ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಗ್್ಯ ಸಿಫೈರ್ --- 24 24 

4.  DRI ಗೂಡುಗಳು --- --- --- 

5.  SMS ಘಟಕ (IF ಆಧಾರಿತ) 17 77 94 

6.  SMS ಘಟಕ (EAF ಆಧಾರಿತ) --- 64 64 

7.  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ # 1 9 18 27 

8.  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ # 2 --- 13 13 

9.  ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಘಟಕ --- 6 6 

10.  ಇಟ್ಟರ ಗೆ ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ ಘಟಕ --- --- --- 

11.  ವಿದ್ು ತ್ ಸ್ಥಾ ವರ -- 2181 2181 

a) ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ಟವರ್ 

ಬ್ಲ ೋಡೌನ್ 

 

1477 

1477 

ಬ್ಬ) ಬಾಯಲ ಗಯಳು ಬ್ಲ ೋಡೌನ್  583 583 

ಸಿ) DM ಘಟಕದ 

ಪುನರುತ್ಪಪ ದನೆ ನೋರು 

 121 121 

12.  ನೈಮಯಲ್  ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರು 8 64 72 

 ಒಟ್್ಟ  34 2594 2637 

 

 

1.7 ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರಿನ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

 ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳು ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ .1.6: ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರಿನ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

 

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳು 
ಸಾಾಂದರ ತೆ 

DM 

ಘಟಕದ 

ಪುನರುತಾಪ

ದನೆ 

ಬಾಯೆ ರ್ 

ಬೆೋಡೌ

ನ್ 

ಕೂಲಿಾಂಗ್ 

ಟವರ್ 

ಬೆೋಡೌನ್ 

ನೈಮಯಲ್ಯ  

ತಾಯ ಜ್ಯ  ನಿೋರು 

pH 4 - 10 9.5 - 10.5 7.0 - 8.0 7.0 - 8.5 

BOD (mg/l) -- -- -- 200 - 250 

COD (mg/l) -- -- -- 300 - 400 

TDS (mg/l) 5000 -6000 1000 1000 800 - 900 

ತೈಲ ಮತ್ತು  ಗಿರ ೋಸ 

(mg/l) 

-- 10 -- -- 

 

2.0 ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ 

ಸ್ಥಾ ವರದ 10 ಕ್ಕಮಿೋ ವ್್ಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಜನರ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ 

ಸ್ಸ್್  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಣಿಗಳು, ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಗ್ಯಳ್ಳಯ ಗುಣಮಟರ , ನೋರಿನ ಗುಣಮಟರ , ಮತ್ತು   ಶ್ಬ್ದ  

ಮಟರ ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡAತೆ  ಬೇಸ ಲೈನ್ ಡೇಟ್ವನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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2.1 ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್  

1 ಮಾರ್ಚಯ 2022 ರಿಂದ 31 ಮೇ 2022 ರವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಸೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 8 

ನಲಾದ ಣಗಳಲ್ಲಲ  PM2.5, PM10, SO2, NOx & CO ಗ್ಯಗಿ ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಗ್ಯಳ್ಳಯ 

ಗುಣಮಟರ ವನ್ನನ  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲಲ ನ ವಿವಿಧ್ 

ನಯತ್ಪಂಕಗಳ ಸ್ಥಂದರ ತೆಗಳು ಕ್ಕಳಕಂಡಂತಿವೆ: 

 

 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ .2.1: ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್  ಡೇಟಾ ಸಾರಾಂಶ 

ಕರ .ಸಂ ನಿಯತಾಾಂಕಗಳು ಸಾಾಂದರ ತೆಯ ಶ್ರ ೋಣಿ NAAQS 

ಮಾನದಂಡಗಳು 
1.  PM2.5  22.4 ರಿಂದ 

40.4g/m3 

60 

2.  PM10 40.8 ರಿಂದ 

69.6g/m3 

100 

3.  SO2 8.8 ರಿಂದ 15.4g/m3 80 

4.  NOX 10.9 ರಿಂದ 

22.3g/m3 

80 

5.  CO 540 ರಿಂದ 

1375g/m3 

2000 

 

2.2 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್  

2.2.1 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್  

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಾ ಳದ 10 ಕ್ಕಮಿೋ ತಿರ ಜ್ ದ ಒಳಗೆ ವೇದಾವತಿ ನದಿ (9.5 ಕ್ಕಮಿೋ - ಆಗೆನ ೋಯ ದಿಕಿು ), 

ಸ್ಥಣಿಕ್ಕರೆ ಕ್ಕರೆ (3.0 ಕ್ಕಮಿೋ - ವ್ಯಯುವ್  ದಿಕಿು ) ಮತ್ತು  ಬೆಳಗೆರೆ ಕ್ಕರೆ (6.7 ಕ್ಕಮಿೋ - ಪ್ರ ವ  

ದಿಕಿು )ಇರುತು ವೆ. ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಂದ 2 ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗರ ಹಸ್ಲಾಗಿದೆ ಒಂದು 60 ಮಿೋ 

ಅಪ್ ಸಿರ ಿೋಮಿನ ಂದ ಮತೊು ಂದನ್ನನ  60 ಮಿೋ ಡೌನ್  ಸಿರ ಿೋಮಿನ ಂದ ತೆಗೆದುಕಂಡು, ಹಾಗೂ 

ಸ್ಥಣಿಕ್ಕರೆ ಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು  ಬೆಳಗೆರೆ ಕ್ಕರೆಯಂದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಸಿ ವಿವಿಧ್ 

ನಯತ್ಪಂಕಗಳ್ಳಗ್ಯಗಿ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿದೆ.    ಮಾದರಿಗಳ ಎಲಾಲ  ನಯತ್ಪಂಕಗಳ ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆಯು 

BIS-2296 ವಿಶೇಷಣಗಳ್ಳಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿವೆ ಎಂದು ತೊೋರಿಸ್ತತು ದೆ. 

 
2.2.2 ಅಾಂತ್ಜ್ಯಲ್ದ ಗುಣಮಟ್  

8 ಸ್ಮಿೋಪ್ದ ಹಳಿ್ಳ ಗಳ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು / ಕಳವೆ ಬಾವಿಗಳ್ಳಂದ ಅಂತಜಯಲ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಸಿ ಅಂತಜಯಲ ಗುಣಮಟರ ದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ್ 

ಫಿಸಿಕೋ-ಕ್ಕಮಿಕಲ್ ನಯತ್ಪಂಕಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲ  ಮಾದರಿಗಳ 

ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆಯು ಬ್ಬಐಎಸ 10500 ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿದೆ ಎಂದು ತೊೋರಿಸ್ತತು ದೆ:  
 

2.3 ಶಬದ  ಮಟ್ ಗಳು 

ಹಗಲು ಮತ್ತು  ರಾತಿರ  ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  8 ಸ್ಾ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ಶ್ಬ್ದ  ಮಟರ ವನ್ನನ  ಅಳೆಯಲಾಗಿದುದ . 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲಲ ನ ಶ್ಬ್ದ  ಮಟರ ಗಳು 47.2 dBA ನಂದ 53.3 dBA ವರೆಗೆ 

ಇರುತು ವೆ. 
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3.0 ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಯಗುವ ನಿರಿೋಕಿಿತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ಇದನುನ   ತ್ಗೆ್ರ ಸ್ತವ ಕರ ಮಗಳು 

3.1 ಗ್ಯಳ್ಳಯ ಗುಣಮಟರ ದ ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಭವಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ  

ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಯಚರಣೆ ಸ್ಾ ಳದಿಂದ PM10 (24 ಗಂಟೆಗಳು) ಗರಿಷಠ  ಅಂದಾಜು 

ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ   ಏರಿಕ್ಕ ಬೇಸಲ ೈನ್ ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ಮೇಲೆ 2.2 g/m3  ಆಗಿದುದ   ಗ್ಯಳ್ಳ ಬ್ಬೋಸ್ತವ 

ದಿಕಿ್ಕ ನಲ್ಲಲ  ಚ್ಚಮಣಿಯಂದ 1400 ಮಿೋ ದೂರ ಸಂಭವಿಸ್ತತು ದೆ.   

ವ್ಯಹನದ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಂದಾಗಿ PM ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಹೆಚಿ ಳವು 2.1 g/m3 

ಆಗಿರುತು ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯಂದ  ಮತ್ತು  ವ್ಯಹನಗಳ 

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಂದಾಗಿ PM ಸ್ಥಂದರ ತೆಯು  ನರಿೋಕಿ್ಕತವ್ಯಗಿ ಒಟ್ಟರ  2.2 .g/m3 + 

2.1g/m3 =4.3g/m3 ಹೆಚಿ ಳ ಆಗಿರುತು ದೆ 

 

ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಯಚರಣೆಯಂದ SO2 (24 ಗಂಟೆಗಳು) ಗರಿಷಠ  ಅಂದಾಜು ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ     

ಏರಿಕ್ಕ ಬೇಸಲ ೈನ್ ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ಮೇಲೆ 10.6g/m3  ಆಗಿದುದ   ಗ್ಯಳ್ಳ ಬ್ಬೋಸ್ತವ ದಿಕಿ್ಕ ನಲ್ಲಲ  

ಚ್ಚಮಣಿಯಂದ 1400 ಮಿೋ ದೂರ ಸಂಭವಿಸ್ತತು ದೆ.   

ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಯಚರಣೆಯಂದ  NOX (24 ಗಂಟೆಗಳು) ಗರಿಷಠ  ಅಂದಾಜು ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ   

ಏರಿಕ್ಕ ಬೇಸಲ ೈನ್ ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ಮೇಲೆ  15.1g/m3  ಆಗಿದುದ   ಗ್ಯಳ್ಳ ಬ್ಬೋಸ್ತವ ದಿಕಿ್ಕ ನಲ್ಲಲ  

ಚ್ಚಮಣಿಯಂದ 1600 ಮಿೋ ದೂರ ಸಂಭವಿಸ್ತತು ದೆ.  ವ್ಯಹನದ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಂದಾಗಿ 

NOX ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಹೆಚಿ ಳವು 8.1 g/m3 ಆಗಿರುತು ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ 

ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವ್ಯಹನಗಳ 

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಂದಾಗಿ NOX ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ನರಿೋಕಿ್ಕತವ್ಯಗಿ ಒಟ್ಟರ  15.1 .g/m3 + 

8.1g/m3 =23.2 g/m3 ಹೆಚಿ ಳ ಆಗಿರುತು ದೆ 

 

ವ್ಯಹನದ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಂದಾಗಿ CO ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಹೆಚಿ ಳವು 5.2 g/m3 

ಆಗಿರುತು ದೆ. 

 

 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 3.1 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ವಿಸು ರಣೆ ಯೋಜ್ನೆಯ ಕಾಯಾಯಚರಣೆ ಸಮಯದಲೆಿ  ನಿವಿ ಳ್ ಫಲಿತಾಾಂಶದ 

ಗರಿಷ್ಠ  ಸಾಾಂದರ ತೆಗಳು 

ಮಾಹಿತಿ PM10 

(g/m3) 

SO2 

(g/m3

) 

NOX 

(g/m3

) 

CO 

(g/m3

) 

ಅಧ್್ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ಗರಿಷಠ  ಬೇಸಲ ೈನ್ ಸ್ಥಂದರ ತೆ  
69.6 15.4 22.3 1375 

PSIPPL ನ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ 

ಊಹಸ್ಲಾದ ಸ್ಥಂದರ ತೆಯ ಗರಿಷಠ    ಅಂದಾಜು 

ಏರಿಕ್ಕ 

2.2 10.6 15.1 5.2 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ವ್ಯಹನ 

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಂದಾಗಿ ಊಹಸ್ಲಾದ 

ಸ್ಥಂದರ ತೆಯಲ್ಲಲ  ಗರಿಷಠ    ಅಂದಾಜು  ಏರಿಕ್ಕ 

2.1 --- 8.1 --- 

ಘಟಕದ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ನವವ ಳ 

ಫಲ್ಲತ್ಪಂಶ್ದ ಸ್ಥಂದರ ತೆಗಳು 

73.9 26.0 45.5 1380.2 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಮಾಹಿತಿ PM10 

(g/m3) 

SO2 

(g/m3

) 

NOX 

(g/m3

) 

CO 

(g/m3

) 

ರ್್ನ ಷನಲ್ ಆಂಬ್ಬಯ0ಟ್ ಏರ್ ಕಾವ ಲ್ಲಟ್ಟ 

ಮಾನದಂಡಗಳು 

100 80 80 2000 

 

ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ನೆಲಮಟರ ದ ಸ್ಥಂದರ ತೆಗಳ ನವವ ಳ 

ಫಲ್ಲತ್ಪಂಶ್ವು NAAQS ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರವಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆ 

ಯೋಜನೆಯಂದಾಗಿ ವ್ಯಯು ಪ್ರಿಸ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತಿಕ್ಯಲ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬ್ಬೋರುವುದಿಲಲ . 
 

3.2 ಶಬದ  ಗುಣಮಟ್ ದ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ್  

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಶ್ಬ್ದ  ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಮೂಲಗಳು STG, ಬಾಯಲ ರ್ ಗಳು, 

ಕಂಪೆರ ಸ್ರ್ ಗಳು, DG ಸಟ್, ಇತ್್ಪ ದಿ. STG ಗೆ ಅಕೌಸಿರ ಕ್ ಎನ್ ಕಲ ೋರ ್ ್ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಶ್ಬ್ದ  ಮಟರ ಗಳು ಶ್ಬ್ದ  ಮಾಲ್ಲನ್  (ಕಾಯೆದ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಯಂತರ ಣ), 

ನಯಮಗಳು 2000 ದಿರ್ನಂಕ 14-02-2000 ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  MoEF ಸೂಚ್ಚಸಿದ 

ಮಾನದಂಡಗಳಳಗೆ ಇರುತು ವೆ, ಅಂದರೆ ಶ್ಬ್ದ ದ ಮಟರ ಗಳು ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಲ  75 dBA ಗಿಂತ 

ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು  ರಾತಿರ  ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  70 dBA ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತು ದೆ. ಶ್ಬ್ದ ದ ಮಟರ ವನ್ನನ  

ಮತು ಷ್ಟರ  ತಗೆಿ ಸ್ಲು 67.93 ಹೆ. ವ್್ಯ ಪ್ಕವ್ಯದ ಹಸಿರು ವಲಯವನ್ನನ  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು (ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವುದನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ). ಆದದ ರಿಂದ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ 

ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯಂದಾಗಿ ಸ್ತತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ ನ ಜನಸಂಖ್್ಯ ಯ ಮೇಲೆ 

ಶ್ಬ್ದ ದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತಿಕ್ಯಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಬೋರುವುದಿಲಲ . 
 

3.3 ನಿೋರಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ್  

• ಕಲ ೋಸ್-ಸ್ಕ್್ಯ ಯಟ್ ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ವ್ ವಸಾ ಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿು ವುದರಿಂದ DRI 

ಘಟಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕ ಇರುವುದಿಲಲ . 

• ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಗ್್ಯ ಸಿಫೈಯರ್ (ಫಿೋರ್ನಲ್ಲಕ್ ಎಫ್ಲಲ ಯೆಂಟ್) ನಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತವ ತ್್ಪ ಜ್  

ನೋರನ್ನನ   DRI ಘಟಕಗಲಲ ಲ್ಲನ  ABC ಚೇಂಬ್ರ್  ತಣಿಸ್ಲು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗಳ ಹೊರಸೂಸ್ತವ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ತೈಲ ವಿಭಜಕ ಇಂದ ಮುಂದೆ 

ಸಟ್ಟಲ ಂಗ್ ಟ್್ ಂಕ್ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಲ ೋಸ್ ಸ್ಕ್್ಯ ಯಟ್ ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ಸಿಸ್ರ ಮ್ 

ಮೂಲಕ ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

• I/O ಬೆನಫಿಶಿಯೇಷನ್, ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ, ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ 

ಫರ್ನಯಸ, ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು, ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತವ 

ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ETP ಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  KSPCB ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಅನ್ನಸ್ರಣೆಯನ್ನನ  ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ಧೂಳು ನಗರ ಹ, 

ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ್ಯ ಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ.  

• ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಲ್ಲಲ  ಏರ್ ಕ್ಯಲ್್ ಕಂಡೆನ್ ರ್ ಅನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು, ಇದು ನೋರಿನ 

ಬ್ಳಕ್ಕಯನ್ನನ  ಗಣನೋಯವ್ಯಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಹೋಗ್ಯಗಿ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ 

ಉತಪ ದನೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

• ನೈಮಯಲ್  ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಎಸ ಟ್ಟಪಿಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ 

ನಂತರ ಅದನ್ನನ  ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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• ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯಲೂಲ  ಶೂನ್  ದರ ವ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯ ಅಭ್ಾ ಸ್ವನ್ನನ  

ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

• ಮಾನ್್ಸ ನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ನಲ್ಲಲ  

ಮೇಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಟರ್ ಆಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಳೆಗ್ಯಲದಲ್ಲಲ  ರೋಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಿಲ್ ಗೆ ಮೇಕ್ಅಪ್ ನೋರು ಕ್ಯಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

ಆದದ ರಿಂದ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯಂದ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ ತಿರಿಕು  

ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಂಟ್ಗುವುದಿಲಲ . 

 

3.4 ಭೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ್  

SPCB ಗುಣಮಟರ ವನ್ನನ  ಸ್ಥಧಸ್ಲು ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಶೂನ್  

ವಿಸ್ಜಯನೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿಲಾಗುವುದು. CPCB / SPCB ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲು ಅಗತ್ ವಿರುವ ಎಲಾಲ  ವ್ಯಯು ಮಾಲ್ಲನ್  ನಯಂತರ ಣ ವ್ ವಸಾ ಗಳನ್ನನ  

ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಎಲಾಲ  ಘನತ್್ಪ ಜ್ ಗಳನ್ನನ  CPCB / SPCB ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ 

ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ / ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 67.93 ಹೆ. ವ್್ಯ ಪ್ಕವ್ಯದ ಹಸಿರು 

ವಲಯವನ್ನನ  ಮರ ೆ ಸೂಚ್ಚಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು 

(ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವುದನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ). ಆದದ ರಿಂದ, ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆ ಯೋಜನೆಯಂದಾಗಿ ಭೂ 

ಪ್ರಿಸ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತಿಕ್ಯಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಬೋರುವುದಿಲಲ . 
 

 

3.5 ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರ 

ಈ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಜನರ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಿಾ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಮತು ಷ್ಟರ  ಉನನ ತಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

ಆದದ ರಿಂದ, ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣಾ ಯೋಜನೆಯಂದಾಗಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ವು ಮತು ಷ್ಟರ  ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಕಾಣಲ್ಲದೆ. 

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಧ್್ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ವ್ಯಸಿಸ್ತವ ಜನರ ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳು, 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ವೈದ್ ಕ್ಕೋಯ ಗುಣಮಟರ ವು ಖಂಡಿತವ್ಯಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಾಗುತು ದೆ, ಇದು 

ಒಟ್ರ ರೆ ಆರ್ಥಯಕ ಅಭಿವೃದಿಧ , ಸ್ಥಮಾನ್  ವ್ಯತ್ಪವರಣದಲ್ಲಲ  ಸ್ತಧಾರಣೆ ಮತ್ತು  ವ್್ಯ ಪ್ರ 

ಅವಕಾಶ್ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ತತು ದೆ. 

 

4.0 ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರ ಮ 

SPCB ಮತ್ತು  MoEF ಮತ್ತು  CC ಯ ಮಾಗಯಸೂಚ್ಚಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರದ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನ್ನನ  ಕ್ಕಳಗೆ ಪ್ಟ್ಟರ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 4.1: ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿಿ ಚ್ಚರಣೆ ನಿಯತಾಾಂಕಗಳ್ ವಿವರ ಪಟ್  

ಕರ .ಸಂ ವಿವರಗಳು ಮೇಲಿಿ ಚ್ಚರಣೆ 

ಆವತ್ಯನ 

ಮಾದರಿ      

ಶೇಖರಿಸ್ತವ 

ಅವಧಿ 

ಮೇಲಿಿ ಚ್ಚರಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ 

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳು 

1. ನಿೋರು ಮತ್ತು  ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್  

ಎ. ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ನೋರಿನ 

ಗುಣಮಟರ  

• ತಿಂಗಳ್ಳಗಮೆಮ  

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಭಾರಿೋ 

ಲೋಹಗಳನ್ನನ  

ಗ್ಯರ ಬ 

ಸ್್ಥ ಂಪ್ಲ್ಲ0ಗ್ 

IS ಪ್ರ ಕಾರ: 10500 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ವಿವರಗಳು ಮೇಲಿಿ ಚ್ಚರಣೆ 

ಆವತ್ಯನ 

ಮಾದರಿ      

ಶೇಖರಿಸ್ತವ 

ಅವಧಿ 

ಮೇಲಿಿ ಚ್ಚರಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ 

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳು 

ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು 

ಬ್ಬ. ETP ಯ ಔಟೆಲ ಟನ ಲ್ಲಲ  

ಹೊರಹರಿವು 

ತಿಂಗಳ್ಳಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಯೋಜಿತ 

ಮಾದರಿ 

EPA ನಯಮಗಳ 

ಪ್ರ ಕಾರ, 1996 

ಸಿ. STP ಇನೆಲ ಟ್ ಮತ್ತು  

ಔಟೆಲ ಟ್ 

ತಿಂಗಳ್ಳಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಯೋಜಿತ 

ಮಾದರಿ 

EPA ನಯಮಗಳು 

1996 ರ ಪ್ರ ಕಾರ 

2. ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್  

ಎ. ಚ್ಚಮಿಣಿ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮಾನಟರ್ ಗಳು 

(ಎಲಾಲ  ಚ್ಚಮಿಣಿಗಳು) 

ತಿಂಗಳ್ಳಗಮೆಮ  

 
PM, SO2, NOx, CO 

 

PM, SO2, NOx, CO 

ಬ್ಬ. ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಗ್ಯಳ್ಳಯ 

ಗುಣಮಟರ  

(CAAQMS) 

ನರಂತರ 

 

 

ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಒಮೆಮ  

ನರಂತರ 

 

 

24 ಗಂಟೆಗಳು 

PM10, SO2 ಮತ್ತು  

NOx 

 

PM2.5, PM10, SO2, 

NOx & CO 

ಸಿ. ಪ್ು ಗಿಟ್ಟವ್ 

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಗಳು 

ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಒಮೆಮ  8 ಗಂಟೆಗಳು PM 

3. ಹವಾಮಾನ ದತಾು ಾಂಶ  
ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ  

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ 
ಹವ್ಯಮಾನ 

ದತ್ಪು ಂಶ್ 

ಪ್ರ ತಿದಿನ ನರಂತರ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ತ್ಪಪ್ಮಾನ, ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ 

ಆದರ ಯತೆ, ಮಳೆ, 

ಗ್ಯಳ್ಳಯ ದಿಕಿು  

ಮತ್ತು  ಗ್ಯಳ್ಳಯ ವೇಗ 

4. ಶಬದ  ಮಟ್ ದ ಮೇಲಿಿ ಚ್ಚರಣೆ  
ಸ್ತತ್ತು ವರಿದ ಶ್ಬ್ದ  

ಮಟರ ಗಳು 

ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಒಮೆಮ  ನರಂತರ 24 

ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ           

1 ಗಂಟೆ 

ಮಧ್್ ಂತರ ದಲ್ಲಲ  

ಶ್ಬ್ದ  ಮಟರ ಗಳು 

 

5.0 ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು 

ಯೋಜನ ವಿಸ್ು ರಣೆಗೆ ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾದ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ 

ವ್ಯಸ್ಸ್ಥಾ ನಗಳ್ಳಲಲ ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪುನವಯಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿಲಲ . 

ಆದದ ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ & ಆರ್ ಅಧ್್ ಯನವನ್ನನ  ನಡೆಸ್ಲಾಗಿಲಲ . 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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6.0 ಪ್ರರ ಜೆಕ್್ಟ  ಪರ ಯೋಜ್ನಗಳು 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯಂದಿಗೆ ಉದ್ ೋಗದ ಸ್ಥಮರ್್ಥ ಯವು ಹೆಚಿಾ ಗುತು ದೆ. ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ ತು ದೆ. ಉದೆದ ೋಶಿತ ಯೋಜನೆಯಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ 

ಆರ್ಥಯಕ ಸಿಾ ತಿ ಸ್ತಧಾರಿಸ್ಲ್ಲದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕಿ್ಕ  ವೈದ್ ಕ್ಕೋಯ ತಪ್ಸ್ಣೆ ನಡೆಸ್ಲಾಗುವುದು. 

ಉದ್ ೋಗದಲ್ಲಲ  ಸ್ಾ ಳ್ಳೋಯರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಆದ್ ತೆ ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ತತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಗ್ಯರ ಮಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಸ್ಮಾಜ ಕಲ್ಾ ಣ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ್ಳಗೆ ಪ್ರ ತ್ೆ ೋಕ ಬ್ಜೆಟ್  

ಮಿೋಸ್ಲ್ಲಡಲಾಗುವುದು. 

 

7.0 ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ 
7.1 ವಾಯು ಪರಿಸರ 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾದ ವ್ಯಯು ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕ ನಯಂತರ ಣ   

ವ್ ವಸಾ ಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿವೆ: 

ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 7.1: ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಯದ ಏರ್ ಎಮಿಷ್ನ್ ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಸ್ತಸ್ ಮ್  

ಕರ .ಸಂ ಮೂಲ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸಲ್ಕರಣೆ ಔಟೆೆ ಟನ ಲೆಿ  

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆ 

1.  ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ಎಲೆಕರ ಿೋ ಸ್ಥರ ್ ಟ್ಟಕ್ 

ಪೆರ ಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಗಳು (ESP) 

(ಟ್ರ ರ್್ನ ಫ ಮಯನಯಂದಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆಯ ರಿಜಿಡ್ 

ವಿದ್ು ದಾವ ರಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡು) 

PM <30 mg/Nm3 

2.  WHRB ಗಳಂದಿಗೆ DRI 

ಗೂಡುಗಳು 

ಎಲೆಕರ ಿೋ ಸ್ಥರ ್ ಟ್ಟಕ್ 

ಪೆರ ಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಗಳು (ESP) 

(ಟ್ರ ರ್್ನ ಫ ಮಯನಯಂದಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆಯ ರಿಜಿಡ್ 

ವಿದ್ು ದಾವ ರಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡು) 

PM <30 mg/Nm3 

3.  CCM& LRF ಗಳಂದಿಗೆ 

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಲುಮೆಗಳು 

PTFE ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬ್ಾ ಗ್ 

ಫಿಲರ ರ್ ಗಳಂದಿಗೆ ಫ್್ಲ ಮ್ 

ಎಕ್್ ಟ್ರ ಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ರ ಮ್ 

PM < 30 mg/Nm3 

4.  ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ 

ಕುಲುಮೆಗಳು 

PTFE ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ ಗಳಂದಿಗೆ 4th  

ಹೊೋಲ್ ಫ್್ಲ ಮ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವ 

ವ್ ವಸಾ  

PM < 30 mg/Nm3 

5.  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗೆ 

ಜೊೋಡಿಸ್ಲಾದ ಮರು-

ತ್ಪಪ್ನ ಕುಲುಮೆಗಳು 

ಸ್ಥರ ಕ್ PM < 30 mg/Nm3 

6.  ಸ್ಬ ರ ಜ ್ ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ 

ಕುಲುಮೆಗಳು 
PTFE ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ ಗಳಂದಿಗೆ 4th 

ಹೊೋಲ್ ಫ್್ಲ ಮ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವ 

ವ್ ವಸಾ  

PM < 30 mg/Nm3 

7.  FBC ಬಾಯಲ ರ್ ಎಲೆಕರ ಿೋಸ್ಥರ ್ ಟ್ಟಕ್ 

ಪೆರ ಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಗಳು (ESP) 

(ಟ್ರ ರ್್ನ ಫ ಮಯನಯಂದಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

PM < 30 mg/Nm3 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಕರ .ಸಂ ಮೂಲ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸಲ್ಕರಣೆ ಔಟೆೆ ಟನ ಲೆಿ  

ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆ 

ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆಯ ರಿಜಿಡ್ 

ವಿದ್ು ದಾವ ರಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡು) 

ಸ್ವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಲೈಮ್ ಡೋಸಿಂಗ್ 

ನಯಂತರ ಣ ವ್ ವಸಾ  

SOx <100 

mg/Nm3 

ರ್ಥಮಯಲ್ NOx ರೂಪ್ಗಳಿು ವುದಕಿಾ ಗಿ 

ದಹನ ತ್ಪಪ್ಮಾನದ 800-8500C 

ಅನ್ನಕ್ಯಲಕರವ್ಯಗಿಲಲ . ಹಾಗ್ಯಗಿ 

3-ಹಂತದ ದಹನ, ಫ್ಲಲ  ಗ್್ಯ ಸ 

ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವ ಯಂ ದಹನ 

ನಯಂತರ ಣ ವ್ ವಸಾ ಯನ್ನನ  

ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ NOx 

ಬ್ನಯರ್ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

NOx <100 

mg/Nm3 

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಳಸಿದ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ರಾ ೆ ವಣೆ ಕೇಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕರ ಶಿಂಗ್ 

ಪ್ಲ ಂಟೆ ಳಲ್ಲಲ  ಡೆರ ೈ ಫ್ಲಗ್ ಸಿಸ್ರ ಮ್, ಇತರ ಧೂಳು ಹೊರಹೊಮುಮ ವ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ ಗಳಂದಿಗೆ ಧೂಳು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವ್ ವಸಾ , ಮುಚಿ್ಚ ದ ಕನೆವ ೋಯರ್ ಗಳು, ಮೆಕ್ಾ ನಕಲ್ 

ಡಸರ  ಸಿವ ೋಪ್ರ್ ಗಳು ಇತ್್ಪ ದಿಗಳನ್ನನ  ಸ್ಹ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳ ಹೊರತ್ಪಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವ್ಯಯು ನಯಂತರ ಣ ವ್ ವಸಾ ಗಳು/ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

• ಪ್ು ಗಿಟ್ಟವ್ ಧೂಳನ್ನನ  ನಯಂತಿರ ಸ್ಲು ಎಲಾಲ  ಕನೆವ ೋಯರ್ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಯವ್ಯಗಿ GI 

ಶಿೋಟ್ ಗಳ್ಳಂದ ಮುಚಿ ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಎಲಾಲ  ಡಬಿ್ಬ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಯವ್ಯಗಿ ಪ್್ ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಧೂಳು 

ಸೋರಿಕ್ಕಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ್ವಿರುವುದಿಲಲ . 

• ಎಲಾಲ  ಧೂಳು ಪಿೋಡಿತ ಸ್ಾ ಳಗಳ, ವಸ್ತು  ನರ ವ ಹಣಾ ವ್ ವಸಾ ಗಳನ್ನನ  ಡಿ-ಡಸಿರ ಂಗ್ 

ಸಿಸ್ರ ಮ್ ಸ್ಹತ  ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲೆರ  ೆ  ಜೊೋಡಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಎಲಾಲ  ಡಿಸಿ್ ರ ಜ ್ ಪ್ಯಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಫಿೋಡ್ ಪ್ಯಂಟ್ ಗಳು, ಸ್ಥಧ್್ ವಿರುವ ಎಲಾಲ  

ಧೂಳು ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ  ಸ್ಾ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ಧೂಳು ಸಂಗರ ಹಸ್ಲು ಡಿ-ಡಸಿರ ಂಗ್ ಸ್ಕ್ಷನ್ಅನ್ನನ  

ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

7.2 ನಿೋರಿನ ಪರಿಸರ 

• ಕಲ ೋಸ್-ಸ್ಕ್್ಯ ಯಟ್ ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ವ್ ವಸಾ ಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿು ವುದರಿಂದ DRI 

ಘಟಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕ ಇರುವುದಿಲಲ . 

• ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು ಗ್್ಯ ಸಿಫೈಯರ್ (ಫಿೋರ್ನಲ್ಲಕ್ ಎಫ್ಲಲ ಯೆಂಟ್) ನಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತವ ತ್್ಪ ಜ್  

ನೋರನ್ನನ   DRI ಘಟಕಗಲಲ ಲ್ಲನ  ABC ಚೇಂಬ್ರ್  ತಣಿಸ್ಲು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗಳ ಹೊರಸೂಸ್ತವ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ತೈಲ ವಿಭಜಕದಿಂದ ಮುಂದೆ 

ಸಟ್ಟಲ ಂಗ್ ಟ್್ ಂಕ್ ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಲ ೋಸ್ ಸ್ಕ್್ಯ ಯಟ್ ಕ್ಯಲ್ಲಂಗ್ ಸಿಸ್ರ ಮ್ 

ಮೂಲಕ ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

• I/O ಬೆನಫಿಶಿಯೇಷನ್, ಪೆಲೆಟ್ ಪ್ಲ ಂಟ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನಯಸ, ಎಲೆಕ್ಕರ ಿಕ್ ಆಕ್ಯ 

ಫರ್ನಯಸ, ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು, ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತವ 

ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ETP ಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  KSPCB ಮಾನದಂಡಗಳ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 
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ಅನ್ನಸ್ರಣೆಯನ್ನನ  ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ಧೂಳು ನಗರ ಹ, 

ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ್ಯ ಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ.  

• ಪ್ವರ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಲ್ಲಲ  ಏರ್ ಕ್ಯಲ್್ ಕಂಡೆನ್ ರ್ ಅನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು, ಇದು ನೋರಿನ 

ಬ್ಳಕ್ಕಯನ್ನನ  ಗಣನೋಯವ್ಯಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಹೋಗ್ಯಗಿ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ 

ಉತಪ ದನೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

• ನೈಮಯಲ್  ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಎಸ ಟ್ಟಪಿಯಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ 

ನಂತರ ಅದನ್ನನ  ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯಲೂಲ  ಶೂನ್  ದರ ವ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯ ಅಭ್ಾ ಸ್ವನ್ನನ  

ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

• ಮಾನ್್ಸ ನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ನಲ್ಲಲ  

ಮೇಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಟರ್ ಆಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಳೆಗ್ಯಲದಲ್ಲಲ  ರೋಲ್ಲಂಗ್ 

ಮಿಲ್ ಗೆ ಮೇಕ್ಅಪ್ ನೋರು ಕ್ಯಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

 

ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರಿನ ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕ 

ಬಾಯಲ ರ್ ಬ್ಲ ೋಡೌನ್ ನ pH 9.5 ರಿಂದ 10.5 ರ ನಡುವೆ ಇರುತು ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಬಾಯಲ ರ್ 

ಬ್ಲ ೋ ಡೌನ್ ಅನ್ನನ  ತಟಸ್ಾ ಗಳ್ಳಸ್ಲು ನ್್ಸ ಟ್ರ ಲೈಸೇಶ್ನ್ ಟ್್ ಂಕ್ ಅನ್ನನ  

ನಮಿಯಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಡಿಎಂ ಪ್ಲ ಂಟ್ ಪುನರುತ್ಪಪ ದನೆಯ ನೋರನ್ನನ  ತಟಸ್ಾ ಗಳ್ಳಸ್ತವ 

ತೊಟ್ಟರ ಯಲ್ಲಲ  ತಟಸ್ಾ ಗಳ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ತಟಸ್ಾ ಗಳ್ಳಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ್ಳಂದ 

ಹೊರಸೂಸ್ತವ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಹೊೋಲ್್ಲ ಂಗ್ ಟ್್ ಂಕ್ ನಲ್ಲಲ  ಬೆರೆಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ರಿ ವ ಸ 

ವ್ಯಟರನ್ನನ  ತೈಲ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಲ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನನ  

ಹೊೋಲ್್ಲ ಂಗ್ ಟ್್ ಂಕ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ವನ್ನನ  ಧೂಳು ನಗರ ಹ, 

ಬೂದಿ ಕಂಡಿೋಷನಂಗ್ ಮತ್ತು  ಹಸಿರುವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾದ  STP ಯಲ್ಲಲ  ನೈಮಯಲ್  ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

  

ಸಂಸಕ ರಿಸ್ತದ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರಿನ ವಿಲೇವಾರಿ 

CHP ಯಲ್ಲಲ  ಧೂಳು ನಗರ ಹಕಿ್ಕ  ಬ್ಳಸ್ಬೇಕಾದ ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ 

ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ 

: 275 m3/ದಿನ 

ಬೂದಿ ಕಂಡಿೋಷನಂಗ್ ಗೆ ಬ್ಳಸ್ಬೇಕಾದ ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ 

ಪ್ರ ಮಾಣ 

: 149 m3/ದಿನ 

DRI ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಲ ನ ABC ಯಲ್ಲಲ  ಬ್ಳಸ್ಬೇಕಾದ ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ 

ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ 

: 24 m3 / ದಿನ 

RO ಸ್ಥಾ ವರದಿಂದ ತಿರಸಿ್ ರಿಸಿದ ನೋರನ್ನನ  ನೆಲವನ್ನನ  ತೊಳೆಯಲು, 

ಶೌಚಾಲಯವನ್ನನ  ಸ್ವ ಚಛ ಗಳ್ಳಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಫಲ ಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 

ಬ್ಳಸ್ಸ್ತವ ಪ್ರ ಮಾಣ 

: 500 m3/ದಿನ 

ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಹಸಿರುವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ 

ಬ್ಳಸ್ಸ್ತವ ಪ್ರ ಮಾಣ 

: 1680 m3/ದಿನ 

 

ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಬ್ಳಸಿಕಂಡು 67.93 ಹೆ. ಹಸಿರುವಲಯವನ್ನನ  

(ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವುದನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ) ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಸಂಸಿ್ ರಿಸಿದ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರನ್ನನ    

ಹಸಿರುವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ  ಮಳೆಗ್ಯಲದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಈ ನೋರನ್ನನ    
ರೋಲ್ಲಂಗ್ ಮಿಲ್ ಗೆ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ.  
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7.3 ಶಬದ  ಪರಿಸರ 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಶ್ಬ್ದ  ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಮೂಲಗಳು STG, ಬಾಯಲ ರ್ ಗಳು, 

ಕಂಪೆರ ಸ್ರ್ ಗಳು, DG ಸಟ್, ಇತ್್ಪ ದಿ. ಅಕೌಸಿರ ಕ್ ಎನ್ ಕಲ ೋರ ್ ್ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಎಲಾಲ  

ಯಂತೊರ ೋಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  MoEF ಮತ್ತು  CC ಒದಗಿಸಿರುವ ಶ್ಬ್ದ  ಮಟರ ದ ಮಾನದಂಡಗಳ್ಳಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ತಯಾರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಶ್ಬ್ದ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸ್ತವ ಮೂಲಗಳ ಬ್ಳ್ಳ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡುವ 

ಉದ್ ೋಗಿಗಳ್ಳಗೆ ಇಯರ್ ಪ್ಲ ಗ್ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಘಟಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾದ ವ್್ಯ ಪ್ಕವ್ಯದ ಹಸಿರುವಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯು ಶ್ಬ್ದ  ಮಟರ ವನ್ನನ  ಮತು ಷ್ಟರ  

ತಗೆಿ ಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಶ್ಬ್ಧ  ನಯಂತಿರ ಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯಕವ್ಯಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನನ  
ಆಡಳ್ಳತ್ಪತಮ ಕ ಬಾಲ ಕ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಯುಟ್ಟಲ್ಲಟ್ಟ ಘಟಕಗಳ ಸ್ತತು ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಶಿಫ್ಲರಸ್ತ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

7.4 ಭೂ ಪರಿಸರ 

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ಯೋಜನೆಯಂದ ಉತಪ ತಿು ಯಾಗುವ ತ್್ಪ ಜ್  ನೋರನ್ನನ  ಎಸ ಪಿಸಿಬ್ಬ 

ಮಾನದಂಡಗಳ್ಳಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ತ್್ಪ ಜ್ ನೋರಿನ ಸಂಸಿ್ ರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಧೂಳು ನಗರ ಹ, ಬೂದಿ ಕಂಡಿೋಷನಂಗ್ ಮತ್ತು  ಹಸಿರುವಲಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. SPCB ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲು ಅಗತ್ ವಿರುವ 

ಎಲಾಲ  ವ್ಯಯು ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕ ನಯಂತರ ಣ ವ್ ವಸಾ ಗಳನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ನರ ವ ಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. ಘನತ್್ಪ ಜ್ ಗಳನ್ನನ  ನಯಮಾನ್ನಸ್ಥರ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಘಟಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಲ  ವ್್ಯ ಪ್ಕವ್ಯದ ಹಸಿರುವಲಯವನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಭೂಪ್ರ ದೇಶ್ವು ಸ್ತಂದರವ್ಯಗಿ ಕಾಣಲು ಅಗತ್ ವಿರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಆದದ ರಿಂದ ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆ ಯೋಜನೆಯಂದ ಯಾವುದೇ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಬೋರುವುದಿಲಲ . 

 

 
ಕೋಷ್್ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ . 7.2: ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಕರ .

ಸಂ 

ತಾಯ ಜ್ಯ  / 

ಉತ್ಪ ನನ ದ 

ಮೂಲ್ಕ 

ಪರ ಮಾಣ (TPA) ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಧಾನ 

ಆಪರೇಟಾಂ

ಗ್ ಪೆ್ರಾಂಟ್ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ 

ವಿಸು ರಣೆಯ 

ನಂತ್ರ 

1.  ಟೈಲ್ಲಂಗ್್  --- 6,60,000 6,60,000 ಫಿಲರ ರ್ ಪೆರ ಸ್ನ ನ ನ್ನನ  ಬ್ಳಸಿ 

ಟೈಲ್ಲಂಗ್ಿ ನ ಂದ ನೋರನ್ನನ  

ಹೊರ 

ತೆಗೆದುಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

ಟೈಲ್ಲಂಗ್ ನ ಕೇಕ್ ಅನ್ನನ  

ಟೈಲ್ಲಂಗ್ ಯಾಡ್ ಯನಲ್ಲಲ  

ಸಂಗರ ಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅದನ್ನನ  ಸಿಮೆಂಟ್ 

ಪ್ಲ ಂಟ್ ಗಳು/ಸಿಂಟರ್ 

ಪ್ಲ ಂಟ್ ಗಳು/ಸರಾಮಿಕ್ 

ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ. 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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2.  ಪೆಲೆಟ್ 

ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಂದ 

ಹೊರಬ್ರುವ 
ಬೂದಿ 

--- 42,000 42,000 ಉದೆದ ೋಶಿತ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುವುದು. 

3.  DRI ನಂದ 

ಹೊರಬ್ರುವ 

ಬೂದಿ 

16,200 2,26,116 242,316 ಸ್ಮಿೋಪ್ದ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ 

(ಭಾಗಶಃ) ನೋಡಲಾಗುತಿು ದೆ, 

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

(ಭಾಗಶಃ) ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಈಗ ಇದನ್ನನ  

ಉದೆದ ೋಶಿತ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು. 

4.  ಡೋಲೋಚಾ

ರ್ 

11,250 1,28,475 1,39,725 ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ FBC ಆಧಾರಿತ 

ವಿದ್ು ತ್ ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುವುದು. 

5.  ಗೂಡು 

ಅಕ್ಕರ ಷನ್ 

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

810 8,942 9,752 ರಸು  ನಮಾಯಣಕಿಾ ಗಿ ರಸು  

ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  

ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯ 

ನಂತರ ಉದೆದ ೋಶಿತ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

6.  ವೆಟ್ 

ಸಿ್ಥ ಿಪ್ರ್ 

ಸ್ಲ ಡ್ಜ  

3600 39,744 43,344 ರಸು  ನಮಾಯಣಕಿಾ ಗಿ ರಸು  

ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  

ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯ 

ನಂತರ ಉದೆದ ೋಶಿತ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

7.  SMS ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 12,960 33,024 45,984 SMS ನಂದ ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ಅನ್ನನ  

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ಕರ ಷರ್ ನಲ್ಲಲ  

ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

(ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾದ) ಮತ್ತು  

ಕಬಿ್ಬ ಣವನ್ನನ  

ಮರುಪ್ಡೆಯಲಾಗುತು ದೆ 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಮತ್ತು  ಉಳ್ಳದ 

ಕಾಂತಿೋಯವಲಲ ದ 

ವಸ್ತು ಗಳನ್ನನ  ರಸು ಗೆ  

ಹಾಕಲು ರಸು  

ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಉದೆದ ೋಶಿತ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ 

ಘಟಕದಲ್ಲಲ ಯೂ 

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು. . 

8.  ಇಎಎಫ್ 

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

--- 32,016 32,016 SMS ನಂದ ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ಅನ್ನನ  

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ಕರ ಷರ್ ನಲ್ಲಲ  

ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

(ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾದ) ಮತ್ತು  

ಕಬಿ್ಬ ಣವನ್ನನ  

ಮರುಪ್ಡೆಯಲಾಗುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ನಂತರ ಉಳ್ಳದ 

ಕಾಂತಿೋಯವಲಲ ದ 

ವಸ್ತು ಗಳನ್ನನ  ರಸು ಗೆ  

ಹಾಕಲು ರಸು  

ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಉದೆದ ೋಶಿತ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ಉತ್ಪಪ ದರ್ನ 

ಘಟಕದಲ್ಲಲ ಯೂ 

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು. . 

9.  ಮಿಲ್ ಸಿ ೋಲ್್  

(ಫ್ಲಲ ಟ್ 

ಮೂಲಕ) 

4000 1771 5771 ಉದೆದ ೋಶಿತ ಫೆರೋ 

ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳ 

ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ   

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು 

10.  ಮಿಲ್ ಸಿ ೋಲ್್  

(ಉದದ  
ಉತಪ ನನ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

--- 10,440 10440 ಉದೆದ ೋಶಿತ ಫೆರೋ 

ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳ 

ಸ್ಥಾ ವರದಲ್ಲಲ   

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು 

11.  ಎಂಡ್ 

ಕಟ್ಟರ ಂಗ್ 

(ಫ್ಲಲ ಟ್ 

ಮೂಲಕ) 

6000 17710 23710 SMS ನಲ್ಲಲ  ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

12.  ಎಂಡ್ 

ಕಟ್ಟರ ಂಗ್ 

(ಉದದ ದ 

--- 15660 15660 SMS ನಲ್ಲಲ  ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಉತಪ ನನ ಗಳ 

ಮೂಲಕ) 

13.  ವಿದ್ು ತ್ 

ಸ್ಥಾ ವರದಿಂದ 

ಹೊರಬ್ರುವ 

ಬೂದಿ 

(ಭಾರತಿೋಯ 

ಕಲ್ಲಲ ದದ ಲು + 

ಡೋಲೋಚಾ

ರ್) 

--- 1,05,383 1,05,383 ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ಇಟ್ಟರ ಗೆ 

ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುವುದು. 

14.  FeMn ನಂದ 

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

--- 37,243 37,243 ಹೆಚಿ್ಚ ನ SiO2 ಮತ್ತು  

ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅನ್ನನ  

ಒಳಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ 

SiMn ತಯಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಲ  

ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

15.  FeSi ನಂದ 

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

--- 4118 4118 ಕ್ಾ ಸರ  ಐರನ್ 

ಫಂಡರಿಗಳ್ಳಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುವುದು 

16.  SiMn ನಂದ 

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

--- 31,355 31,355 ರಸು  ನಮಾಯಣಕಿ್ಕ  

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು / ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಕ್ಕಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುವುದು 

17.  FeCr ನಂದ 

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

--- 20,908 20,908 ಕರ ೋಮ್ 

ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕಗ್ಯಗಿ 

ಜಿಗೆಿ ಂಗ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಲ್ಲಲ  

ಸಂಸಿ್ ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

Chrome 

ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕಯ 

ನಂತರ, ಉಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ 

ಅನ್ನನ  TCLP ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕಯ 

ಮೂಲಕ Chrome 

ಅಂಶ್ವನ್ನನ  

ಕಂಡುಹಡಿಯಲಾಗುತು ದೆ.

ಸ್ಥಲ ್ ಗ್ ನಲ್ಲಲ ರುವ Chrome 

ಅಂಶ್ವು ಅನ್ನಮತಿಸ್ತವ 

ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಲ ದದ ರೆ, ನಂತರ 

ಅದನ್ನನ  ರಸು  ಹಾಕುವಿಕ್ಕ / 

ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಿಕ್ಕಗೆ 

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

Chrome ಅಂಶ್ವು 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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ಅನ್ನಮತಿಸ್ತವ ಮಿತಿಗಳನ್ನನ  

ಮಿೋರಿದರೆ, ಅದನ್ನನ  ಹತಿು ರದ 

TSDF ಗೆ ಕಳುಹಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

18.  SEAF ನ 

ಬ್ಾ ಗ್ ಫಿಲರ ರ್ 

ಗಳ್ಳಂದ ಮತ್ತು  

ಟ್್ ಪಿಂಗ್ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  

ಹೊರಬ್ರುವ 

ಧೂಳು 

--- 10,000 10,000 ಬ್ಬರ ಕ್ಕವ ಟ್ಟಂಗ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ನಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  

ಮಾಡಿದ ಬ್ಬರ ಕ್ಕಟ್ ಗಳನ್ನನ  

ಫೆರೋ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ 

ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲ್ಲಲ  ಮರುಬ್ಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

19.  ಸಿಂಡರ್ --- 33,300 33,300 ಇಟ್ಟರ ಗೆ ತಯಾರಿಕಾ 

ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳಸಿಕಳಿಲಾಗುವುದು 

 

7.5 ಹಸ್ತರುವಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  

• 67.93 ಹೆ. ಹಸಿರುವಲಯವನ್ನನ  (ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ರುವುದನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ) ಘಟಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಲ  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

• 33,211 ಸ್ಸ್್ ಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ವೆ (ಬ್ದುಕುಳ್ಳಯುವ ದರ 85%). 

• ಸ್ಥಾ ವರದ ಸ್ತತು ಲೂ 15 ಮಿೋ ಅಗಲದ ಹಸಿರುವಲಯವನ್ನನ  ನವಯಹಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

• ಹಸಿರುವಲಯವನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ತವಲ್ಲಲ  ಸ್ಾ ಳ್ಳೋಯ ಡಿಎಫ್ ಒ ಅವರನ್ನನ  

ಸಂಪ್ಕ್ಕಯಸ್ಲಾಗುವುದು. 

• ಹಸಿರುವಲಯ ನಮಾಯಣಕಿ್ಕ  ಸ್ಸಿಗಳನ್ನನ  ಆಯಿೆ  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮರದ ಜಾತಿಗಳು 

ಮಾಲ್ಲನ್ ವನ್ನನ  ತಡೆದುಕಳಿು ವ, ವೇಗವ್ಯಗಿ ಬೆಳೆಯುವ, ಗ್ಯಳ್ಳಯಗೆ ದೃಢವ್ಯಗಿ ನಲುಲ ವ, 

ಆಳವ್ಯಗಿ ಬೇರೂರುವ ಗುಣಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮೂರು ಹಂತದ ಹಸಿರು 

ವಲಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಎತು ರದ ಮರಗಳನ್ನನ  ಹೊರಗಿನ ವಲಯ 

ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ, ಇವು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕರ ್ ನರ ವ ಹಸ್ತತು ವೆ, ಮಧ್್ ದ ಕೋರ್ 

ವಲಯ ಗ್ಯಳ್ಳ ಶುದಿಧ ೋಕರಣವ್ಯಗಿ ಕರ ್ ನರ ವ ಹಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  ಒಳಗಿನ ವಲಯನ್ನನ  

ಹೋರಿಕಳಿು ವ ಪ್ದರ ಎಂದು ಕರೆಯಬ್ಹುದು, ಇದು ವಿಶೇಷವ್ಯಗಿ ಮಾಲ್ಲನ್ ಕಾರಕಗಳ್ಳಗೆ 

ಸ್ಹಷ್ಟಣ ವ್ಯಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ. 

• ಸಿಪಿಸಿಬ್ಬ ನಯಮಾವಳ್ಳಯಂತೆ ಎಕರೆಗೆ 2500 ಗಿಡಗಳನ್ನನ  ನೆಡಲಾಗುವುದು. 

 

7.6 ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗ್ರ ರ್ವಚಾ  

ಪ್ರ ಸ್ಥು ವಿತ ವಿಸ್ು ರಣೆಯ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಯಗಿ ತಗಲುವ ಬಂಡವ್ಯಳ ವೆಚಿ :ರೂ. 

103.07ಕೋಟ್ಟ 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಯಗಿ  ವರಿ ಿ ಕವ್ಯಗಿ  ಮರುಕಳ್ಳಸ್ತವ ವೆಚಿ  :ರೂ. 13.1816ಕೋಟ್ಟಗಳು 

 

 

7.7 CREP ಶಿಫ್ಲರಸ್ತಗಳ್ ಅನುಷ್ಠಠ ನ 

ಎಲಾಲ  CREP ಶಿಫ್ಲರಸ್ತಗಳನ್ನನ  ಕಾಯಯಗತಗಳ್ಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಟ್ಟರ ನಟ್ರ ಗಿ 

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. 



 

ಪರ ಕಾಶ್ ಸಾಪ ಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
(ಸಿರ ೋಲ್ ಪ್ಲ ಂಟ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ) 

ಹೆಗೆೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಪರಹಳಿಿ  

ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಚಳಿ್ ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಕು, 

ಚಿತ್ರ ದುಗಯ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಯಟಕ 
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➢ WHRB ಮತ್ತು  FBC ಬಾಯಲ ರ್ ಗೆ ಲಗತಿು ಸ್ಲಾದ ಸ್ಥರ ಕ್ ಗ್ಯಗಿ ನರಂತರ ಚ್ಚಮಣಿ 

ಮೇಲವ ವಿಚಾರಣೆ  ವ್ ವಸಾ ಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

➢ ಸ್ಥಾ ವರದ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  SPCB ಯಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾಲೋಚ್ಚಸಿ 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಂಬ್ಬಯೆಂಟ್ ಏರ್ ಕಾವ ಲ್ಲಟ್ಟ ಮಾನಟರಿಂಗ್ ಸರ ೋಷನ್ ಗಳನ್ನನ  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

➢ CPCB ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ು ಗಿಟ್ಟವ್ ಎಮಿಷನ್ ಮಾನಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನನ  

ಕೈಗಳಿಲಾಗುತು ದೆ. 

➢ ಎಲಾಲ  ಮಾಲ್ಲನ್  ನಯಂತರ ಣ ವ್ ವಸಾ ಗಳ್ಳಗೆ ಎನಜಿಯ ಮಿೋಟರ್ ಗಳನ್ನನ  

ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

➢ ಕೇಂದರ  ಅಂತಜಯಲ ಮಂಡಳ್ಳಯಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾಲೋಚ್ಚಸಿ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮಳೆ ನೋರು 

ಕಯುಲ  ಹೊಂಡಗಳನ್ನನ  ಘಟಕ ದ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ನರಿ ಮ ಸ್ಲಾಗುವುದು. 


