
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

 

1.ಮುನ್ನು ಡಿ: 

 ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಾ ಶಂಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಹಕಾರ 

ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1959ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನೀೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಒೋಂದು 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಸಿ್ತತ್ವ ದಲಿಿರುವ ಕರ ಷೋಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವು 3500 TCD 

ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು ತಿ್ತರುವ ಕಬಿ್ಬ ನ ಲಭ್ಯ ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 

ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸಕಕ ರೆ ಸಾಾ ವರದ ಆಧುನಿೀಕರಣ ಮತಿ್ತ  3500 TCD ಯಿೋಂದ 6000 TCD ವರೆಗೆ 

ಉನನ ತ್ತೀಕರಿಸಲು ಪ್ರ ಸಿಾಪಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ-ಜ್ನರೇಷನ್ ಘಟಕವನ್ನನ  14 MW ನಿೋಂದ 30 MW ಗೆ 

ವಿಸಿರಿಸಲು ಮತಿ್ತ  200 KLPD ಮೊಲಾಸಸ್ / ಕಬಿ್ಬ ನ ರಸ ಆಧಾರಿತ್ ಡಿಸಿ್ತ ಲರಿಯನ್ನನ  ಶೂನಯ  

ದರ ವ ವಿಸಜ್ಾನೆ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನನ  ಆಧರಿಸ್ತದೆ. 

ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆರ್ಯಗಿದುು , ಸಾ ಳೀಯ ರೈತ್ರು ಕಬಿ್ಬ  ಬೆಳೆಯುವ 

ಕೊಡುಗೆದಾರರಾಗಿದುು , ಅವರ ಸಂಖ್ಯಯ  15,000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು . ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ್ ವಿಸಿರಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಭವೃದಿ್ಧ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೋಂದ್ಧಗೆ ಪ್ರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನನ  ಸಂಯೀಜಿಸಲು, 

ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ಪ್ರಿಸರ ಸಮತೀಲನವನ್ನನ  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಸೂಕಿವಾದ ಕಾಯಾತಂತ್ರ ಗಳನ್ನನ  ಯೀಜಿಸಲು ಈ ಅಧಯ ಯನವನ್ನನ  ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

2. ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ವ ರೂಪ, ಗಾತ್ರ  ಮತ್ತು  ಸ್ಥ ಳದ ಸಂಕಿ್ಷಪು  ವಿವರಗಳು 

M/s SBSSSKL ಒೋಂದು ಕೃಷ ಆಧಾರಿತ್ ಕಂಪ್ನಿರ್ಯಗಿದುು , ಸಕಕ ರೆ, ವಿದುಯ ತ್ ಮತಿ್ತ  ಎಥೆರ್ನಲ್ 

ಉತ್ಪಾ ದನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಂದ್ಧರ ೀಕರಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ್ ವಿಸಿರಣೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಸಿ್ತತ್ ಸಕಕ ರೆ ಉದಯ ಮದ 

ಅದೇ ಆವರಣದಲಿಿ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಕಕ ರೆ ಸಾಾ ವರದ್ಧೋಂದ ಉತ್ಾ ತಿ್ತರ್ಯಗುವ 

ಕಚ್ಚು ವಸಿ್ತಗಳು, ಮೊಲಾಸಸ್ ಮತಿ್ತ  ಬಗಸೆನ್ನನ  ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ್ ಡಿಸಿ್ತ ಲರಿ ಮತಿ್ತ  

ಕೊೀಜೆನರೇಶನ್ ಪ್ವರ್ ಪಿಾೋಂಟ್ಗಳಲಿಿ  ಬಳಸ್ತಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ್ದೆ.  

ಪ್ರ ಸಿ್ತತ್ ಕಂಪ್ನಿಯು 3500 TCD ಸಕಕ ರೆ ಮತಿ್ತ  14 MW ಕೊೀಜೆನರೇಶನ್ ವಿದುಯ ತ್ 

ಸಾಾ ವರಗಳನ್ನನ  ಸಾಾ ಪಿಸ್ತದೆ ಮತಿ್ತ  ನಿವಾಹಿಸ್ತತಿ್ತದೆ. SBSSSKL ಈಗ ಸಕಕ ರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ 

ಘಟಕವನ್ನನ  3500 TCD ಯಿೋಂದ 6000 TCD ಗೆ, 14MW ಕೊೀಜೆನರೇಶನ್ ಅನ್ನನ  30MW ಗೆ ಮತಿ್ತ  

ಹೊಸ B- ಹೆವಿ ಮೊಲಾಸಸ್/ಕಬಿ್ಬ ನ ರಸ ಆಧಾರಿತ್ ಡಿಸಿ್ತ ಲರಿ 200 KLPD ಗೆ ವಿಸಿರಿಸಲು 

ಉದೆು ೀಶ್ಸ್ತದೆ. ಯೀಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನ ಒಟಿು  ಭೂಪ್ರ ದೇಶವು 175.2 ಎಕರೆಗಳು (70.9 ಹೆ.) ಇದು 



ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಉದೆು ೀಶ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಪೂಣಾ ಸಂಯೀಜಿತ್ ವಿಧಾನವು ಶೂನಯ  ದರ ವ 

ವಿಸಜ್ಾನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತಿ್ದೆ, ಅೋಂದರೆ ಡಿಸಿ್ತ ಲರಿಯಿೋಂದ ರ್ಯವುದೇ ತ್ಪಯ ಜ್ಯ ನಿೀರು  

ಹೊರಹಾಕಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

2.1 ಪ್ರರ ಜೆಕ್್ಟ  ಸ್ಥ ಳ 

ಯೀಜ್ನೆಯು ಸವೆಾ ಸಂಖ್ಯಯ  152/1, 147/1, 145/1, 163/1, 163/2A, 163/2B, 

163/2C, 163/2D, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 148/1ಧೀಲೆಖ ೀಡ ಗ್ರರ ಮದಲಿಿ  ಇದೆ   

ಮತಿ್ತ  40/2, 39, 42/1A, 42/1B, 42/2A, 42/2B, 42/2C, 42/2D, 43/1 ಮತಿ್ತ  41/3 

ಮರಗೂರು ಗ್ರರ ಮದಲಿಿ  ಇದೆ, ಇೋಂಡಿ ತ್ಪಲಿ್ಲಕು, ವಿಜ್ಯಪುರ ಜಿಲಿೆ  ಕರ್ನಾಟಕ 

ರಾಜ್ಯ .  

ಯೀಜ್ನೆಯ ಭೌಗೊೀಳಕ ಅಕಾಷ ೋಂಶ ಮತಿ್ತ  ರೇರ್ಖೋಂಶ 17°21'45.59"N  ಮತಿ್ತ  

75°50'3.97"E, ಸರಾಸರಿ ಸಮುದರ  ಮಟಿ ದ್ಧೋಂದ 458 ಮಿೀ ಇದೆ. 

3.0 ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪರ ದೇಶ 

ಉದೆು ೀಶ್ತ್ ಯೀಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನ 10 ಕಿಮಿೀ ವಾಯ ಪಿಿಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಸರ 

ನಿಯತ್ಪೋಂಕಗಳ ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆರಂಭ್ದಲಿಿ , ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿಚಕ್ಷಣ ಸಮಿೀಕೆಷ ಯನ್ನನ  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತಿ್ತ  

ನಂತ್ರ ಸ್ತತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಯ ಗುಣಮಟಿ , ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟಿ , ಮಣಿ್ಣ ನ ಗುಣಮಟಿ  ಮತಿ್ತ  

ಶಬು  ಮಟಿ ವನ್ನನ  ಅಳೆಯಲು ಕೆಷ ೀತ್ರ  ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣೆಯನ್ನನ  1 ಮಾರ್ಚಾ 2022 ರಿೋಂದ 31 ಮೇ 

2022 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಜೊತೆಗೆ, ಭೂ ಪ್ರ ದೇಶದಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಅೋಂಶಗಳು , ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ತಾ ತ್ತ, ಪ್ರಿಸರ ಸ್ತಾ ತ್ತ, ಹಿೋಂದ್ಧನ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತ್ತಗಳು ಇತ್ಪಯ ದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಜಿಲಿಾ  

ಜ್ನಗಣತ್ತ ವರದ್ಧಗಳು, ಜಿಲಿಾ  ಗೆಜೆಟಿಯರ್್ಗಳು, ಭಾರತ್ತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯ ಇತ್ಪಯ ದ್ಧ 

ಮೂಲಗಳೋಂದ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ದ್ಧವ ತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶಿ್ೀಷಸಲಾಗಿದೆ. 

3.1 ಡೇಟಾ ಸಂಗರ ಹಣೆ ವಿಧಾನ 

ಆರ್ಯ ಕಿರ ರ್ಯತ್ಮ ಕ ಪ್ರ ದೇಶದ ತ್ಜ್ಞರೋಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ತ MoEFCC ಮಾಗಾಸೂಚಿಯ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾದರಿ ಸಾ ಳಗಳನ್ನನ  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ಸಾ ಳಗಳನ್ನನ  

ಅೋಂತ್ತಮಗೊಳಸಲು ಕೆಳಗಿನ ದ್ಧವ ತ್ತೀಯ ಡೇಟಾವನ್ನನ  ಬಳಸಲಾಗಿದೆ: 

ಯೀಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನಿೋಂದ 10 ಕಿಮಿೀ ತ್ತರ ಜ್ಯ ದ ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಭೂ ಕವರ್ 

ನಕೆಷ ಯನ್ನನ  IRS P6 LISS-III ಉಪ್ಗರ ಹ ಚಿತ್ರ , ಭಾರತ್ದ ಸಮಿೀಕೆಷ ಯ ಟೊಪೊ ಶ್ೀಟ, ಭಾರತ್ತೀಯ 



ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯಯಿೋಂದ ದ್ಧವ ತ್ತೀಯ ಮಾಯ ಕೊರ ೀ ಮೆಟೊರ ೀಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸ್ತ 

ಸ್ತದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ತತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಯ ಗುಣಮಟಿ , ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟಿ , ಶಬು ದ ಗುಣಮಟಿ , ಮಣಿ್ಣ ನ 

ಗುಣಮಟಿ  ಇತ್ಪಯ ದ್ಧಗಳಗ್ರಗಿ ಕೆಷ ೀತ್ರ  ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೂಲಭೂತ್ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳ ಪ್ರ ಮುಖ ಭಾಗವನ್ನನ  

ಒಳಗೊೋಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರ ಮುಖ ಅಧಯ ಯನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಭೂ ಬಳಕೆ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಅಧಯ ಯನಗಳು, ಪ್ರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳು, ಜ್ಲವಿಜ್ಞಾ ನ, 

ಇತ್ಪಯ ದ್ಧಗಳಂತ್ಹ ಹೆಚಿು ನ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನನ  ಒಳಗೊೋಂಡಿದೆ. ಈ ಅಧಯ ಯನಗಳಗೆ ಮತಿ್ತ  

ಬೇಸ್್ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳ ಉಳದ ಭಾಗಗಳಗೆ ಮಾಧಯ ಮಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಮೂಲಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ರಚನೆಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಸಂಗರ ಹಿಸ್ತದ ಡೇಟಾವನ್ನನ  ವಿಶಿ್ೀಷಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  

ವಾಯ ರ್ಖಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪರ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ರದ ವೈಶಿಷ್್ಟ ಯ ಗಳು 

ಕರ .ಸಂ  ವಿವರಗಳು, ವಿವರಣೆ 

1 ಹತಿ್ತರದ ವಸಾಹತ್ತ ಗ್ರರ ಮ ಮಾಗೂಾರ್ 1.93 ಕಿಮಿೀ (WNW) 

2 ಹತಿ್ತರದ ರೈಲೆವ  ಜಂಕ್ಷನ್/ ಲೈನ್ ತ್ಡ್ವವ ಲ್ ರೈಲು ನಿಲಾು ಣ 15.37 ಕಿಮಿೀ (ENE) 

3 ಹತಿ್ತರದ ವಿಮಾನ ನಿಲಾು ಣ  ವಿಜ್ಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲಾು ಣ 55.57 ಕಿಮಿೀ (S) 

4 ಹತಿ್ತರದ IMD ಸಿೆ ೀಷನ್   ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ IMD ನಲಿಿ  61.8km (SSW) 

5 ಹತಿ್ತರದ ಜ್ಲಮೂಲ ಭೀಮಾ ನದ್ಧ 2.5 km (NW) ಕೃಷಿ  ಭಾಗಯ  

ಕಾಲುವೆ 5.05km (SW) 4.90km (SE) ನಲಿಿ  

ಕಲ್ ಹಳಳ  

6 ಹತಿ್ತರದ ರಸಿೆ /ಹೆದಾು ರಿ NH 52 0.66km (E )  

ಹಳಳ  ರಸಿೆಯು ಯೀಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್ಗೆ 

ಪ್ಕಕ ದಲಿಿದೆ 

7 ರ್ಯವುದೇ ಐತ್ತಹಾಸ್ತಕ ಸಾ ಳ  

ಯೀಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನ 10 ಕಿಮಿೀ 

ವಾಯ ಪಿಿಯಳಗೆ ರ್ಯವುದೂ ಇಲಿ  

8 ರ್ಯವುದೇ ಪುರಾತ್ತ್ವ  

ಸಾಮ ರಕಗಳು 

9 ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ  ಪ್ರ ದೇಶ / 

ಮಿೀಸಲು ಜಿೀವಗೊೀಳ / 

ಮಿೀಸಲು ಅರಣಯ  

10 ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ ವಲಯ II 

11 ಮಣಿ್ಣ ನ ವಿಧಗಳು ಕಪುಾ  ಮಣಿ್ಣ , ಕೆೋಂಪು ಮರಳು ಮಣಿ್ಣ  ಮತಿ್ತ  

ಮಿಶರ  ಮಣಿ್ಣ  

12 ಹವಾಮಾನ ಅರೆ-ಶುಷಕ  ಹವಾಮಾನವು ಬ್ಬಸ್ತ ಬೇಸ್ತಗೆ 

ಮತಿ್ತ  ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಿೋಂದ 

ನಿರೂಪಿಸಲಾ ಟಿಿ ದೆ 



ತಾಪಮಾನ: 

ಡಿಸೆೋಂಬರ್ ಮತಿ್ತ  ಜ್ನವರಿ ಅತ್ಯ ೋಂತ್ ಚಳಯ ತ್ತೋಂಗಳುಗಳು ಆದರೆ ಏಪಿರ ಲ್್ನಲಿಿ  ಮತಿ್ತ  

ಮೇನಲಿಿ  ಶಾಖವು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ತ್ತೀವರ ವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. ವಷಾದಲಿಿ  ತ್ಪಪ್ಮಾನವು ಕನಿಷಠ  15.7ºC 

ನಿೋಂದ ಗರಿಷಠ  39.1ºC ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಯತೆ 

ಮಾರ್ಚಾ ಮತಿ್ತ  ಏಪಿರ ಲ್ ಬೇಸ್ತಗೆಯ ತ್ತೋಂಗಳುಗಳಲಿಿ , ಇದು ವಷಾದ ಅತ್ಯ ೋಂತ್ ಶುಷಕ  

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗೆೆ  ಆದರ ಾತೆ 51 % to 54 %.. 

ಮಳೆಗಾಲ 

ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ ವಲಯವು ಮಳೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಿ , ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಜೂನ್ ನಿೋಂದ ಅಕಿೊ ೀಬರ್ ವರೆಗಿನ 

ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಮಳೆಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಿ್ದೆ. ಗರಿಷಠ  ಮಳೆಯನ್ನನ  ಸೆಪಿ್ ೋಂಬರ್ 

ತ್ತೋಂಗಳಲಿಿ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ವಾಷಾಕ ಮಳೆಯು ಸ್ತಮಾರು 647.1mm ಆಗಿದೆ. 

ಗಾಳಿರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು  ದಿಕ್ಕು  

ಪ್ರ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಳಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 6.7 ಕಿಮಿೀ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ ಗ್ರಳಯ ದ್ಧಕುಕ  

ಪ್ಶ್ು ಮದ್ಧೋಂದ ಪೂವಾಕೆಕ . 

ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್್  

ಸ್ತತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಯ ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನನ  ನಿಣಾಯಿಸಲು ಸ್ತತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಯ ಗುಣಮಟಿ ದ 

ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2022 ರ ಮಾರ್ಚಾ ನಿೋಂದ ಮೇ ತ್ತೋಂಗಳವರೆಗೆ ಎೋಂಟು 

ನಿಲಾು ಣಗಳಲಿಿ  ಮಾನಿಟರಿೋಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

PM 10, 51.1 ರಿೋಂದ 58 µg/m3 ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. PM 2.5, 22.5 ರಿೋಂದ 28.7 µg/m3 

ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ಎಲಿಾ  ಕಣಗಳ ಸ್ತತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಯ ಗುಣಮಟಿ ದ 

ನಿಯತ್ಪೋಂಕಗಳು ಕೋಂದರ  ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಯ NAAQ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಿವೆ 

ಎೋಂದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ಯೀಜ್ರ್ನ ಸೈಟ ಮತಿ್ತ  ಗ್ರರ ಮ ತ್ದೆು ೀವಾಡಿಯಲಿಿ  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೋಂದ ಕಣಗಳ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯಿೋಂದಾಗಿ ಇತ್ರ ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣಾ ಸಾ ಳಗಳಗೆ 

ಹೊೀಲಿಸ್ತದರೆ ಹೆಚಿು ನ ಶೇಕಡ್ವವಾರು ಕಣಗಳ ಅೋಂಶವು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. 



SO2,  7.5 ರಿೋಂದ 9.8 µg/m3 ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ಮರಗೂರು ಗ್ರರ ಮದಲಿಿ  ಗರಿಷಠ  SO2 

ಸಾೋಂದರ ತೆಯು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ವಿವಿಧ ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣಾ ಸಾ ಳದಲಿಿ  SO2 ಮಟಿ ವು NAAQ 

ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಉತಿ್ಮವಾಗಿದೆ. 

NOx ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯು 9.4-12.8 µg/m3 ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. ಎಲಿಾ  

ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣಾ ಸಾ ಳದಲಿಿ  NOx ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯು NAAQ ಮಾನದಂಡಗಳಳಗೆ 

ಇರುತಿ್ದೆ. ಗ್ರರ ಮ ಮಾಗೂಾರ್್ನಲಿಿ  ಇತ್ರ ಮೇಲಿವ ಚ್ಚರಣೆಗೆ ಹೊೀಲಿಸ್ತದರೆ ಹೆಚಿು ನ 

ಶೇಕಡ್ವವಾರು NOx ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. 

ಶಬ್ದ  ಗುಣಮಟ್್  

ದ್ಧನದ ಸಮಯದಲಿಿ  ಕನಿಷಠ  ಶಬು  ಮಟಿ ವು 45 dB (A) ಮತಿ್ತ  ಗರಿಷಠ  ಶಬು  ಮಟಿ  50 dB (A) 

ಅನ್ನನ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಯದಲಿಿ  ಶಬು ದ ಮಟಿ ವನ್ನನ  35 dB (A) to 40 dB (A) 

ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣಗಳು ಮತಿ್ತ  ಉಪ್ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಿ  

ದಾಖಲಾದ ಶಬು ದ ತ್ತಲರ್ನತ್ಮ ಕ ಹೆಚಿು ನ ಮೌಲಯ ಗಳು ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ದಟಿ ಣೆ 

ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೋಂದಾಗಿ. 

ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್್  

ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ರ್ವಯ ಖ್ಯಯ ನ 

ಅೋಂತ್ಜ್ಾಲದ pH 6.78 ರಿೋಂದ 8.1 ರ ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 

• ಮೇಲೆಮ ೈ ನಿೀರಿಗೆ ಹೊೀಲಿಸ್ತದರೆ ಅೋಂತ್ಜ್ಾಲದ ಗಡಸ್ತತ್ನ ಹೆಚ್ಚು . ಅೋಂತ್ಜ್ಾಲದ 

ಗಡಸ್ತತ್ನವು ಈ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  144.12 ರಿೋಂದ 204.18 mg/lit ನಡುವೆ ತೀರಿಸ್ತತಿ್ದೆ.  

• ಅೋಂತ್ಜ್ಾಲದ ಕಿೊೀರೈಡ್ ಸಾೋಂದರ ತೆಯು 30.98 ರಿೋಂದ 47.98 mg/lit ಆಗಿದೆ.  

• ನೈಟೆರ ೀಟ ಸಾೋಂದರ ತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅೋಂದರೆ ಅೋಂತ್ಜ್ಾಲದಲಿಿ  0.14 ರಿೋಂದ 0.3 

ಮಿಗ್ರರ ೋಂ/ಲಿೀಟರ್. 

 • ಕಾಯ ಡಿಮ ಯಮ್, ಕೊರ ೀಮಿಯಂ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೀಸದಂತ್ಹ ಭಾರಿೀ ಲೀಹಗಳು ಎಲಿ್ಲ  

ಪ್ತಿೆರ್ಯಗಿಲಿ  

ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ರ್ವಯ ಖ್ಯಯ ನ 



pH: ಎಲಿಾ  ಮೇಲೆಮ ೈ ಜ್ಲಮೂಲಗಳ pH 7.02 - 7.8 ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ, ಇದು 

ಮೇಲಿನ ಕೊೀಷಿ ಕದಲಿಿ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ವಗಿೀಾಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬರುತಿ್ದೆ.  

BOD: BOD 18.2 mg/lit -24.5 mg/lit DO: DO ನ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ ಮೇಲೆಮ ೈ ನಿೀರು 4.2-4.4 

mg/lit ನಡುವೆ ಇರುತಿ್ದೆ ಇದು ವಗಿೀಾಕರಣ B ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬರುತಿ್ದೆ (ಹೊರಾೋಂಗಣ ಸಾನ ನ 

(ಸಂಘಟಿತ್))  

ಕಿೊೀರೈಡ್: ಕಿೊೀರೈಡ್್ಗಳು 186 -275.91 mg/lit ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ ಇದು C 

ವಗಿೀಾಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬರುತಿ್ದೆ (ಸಾೋಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಸಂಸಕ ರಣೆಯ ನಂತ್ರ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಮೂಲ ಮತಿ್ತ  ಸೀೋಂಕುಗಳೆತ್)  

ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನವಸಿ್ತಗಳು: ಮೇಲೆಮ ೈ ನಿೀರಿನ TDS 402-412 mg/lit ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿದೆ, ಇದು A 

ವಗಿೀಾಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬರುತಿ್ದೆ, ಅೋಂದರೆ ಸಾೋಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಸಂಸಕ ರಣೆಯಿಲಿದೆ ಆದರೆ 

ಸೀೋಂಕುಗಳೆತ್ದ ನಂತ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಮೂಲ. 

ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ ರ್ವಯ ಖ್ಯಯ ನ•  

pH : 7.33 ರಿೋಂದ 8.6 ರ ವಾಯ ಪಿಿಯಲಿಿ   

• ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹಕತೆ 589 ರಿೋಂದ 888 µs/cm ನಡುವೆ ಇದೆ 

 • ಎಲಿಾ  ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ  NPK ಸಾೋಂದರ ತೆಯು 280 ರಿೋಂದ 405, 18.5 ರಿೋಂದ 32.1 ಮತಿ್ತ  

132.2 ರಿೋಂದ 172.1  ರವರೆಗೆ ಕರ ಮವಾಗಿ ಕೆಜಿ/ಹೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

• ಭಾರವಾದ ಲೀಹಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ  

 • ಪ್ರ ದೇಶದ ಮಣಿ್ಣ  ಕೃಷಗೆ ಉತಿ್ಮವಾಗಿದೆ 

ಪರಿಸ್ರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು 

ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತಿ್ತ  ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ಅಧಯ ಯನವು ಪ್ರ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿಸರ 

ಸ್ತಾ ತ್ತಯನ್ನನ  ಒಳಗೊಳುಳ ತಿ್ದೆ. ಯೀಜ್ರ್ನ ಸಾ ಳದ್ಧೋಂದ 10 ಕಿಮಿೀ ರೇಡಿಯಲ್ ದೂರವನ್ನನ  

ಕರ ಮಿಸಲು ಸಸಯ ವಗಾ ಮತಿ್ತ  ಪಾರ ಣ್ಣಗಳ ಅಧಯ ಯನವನ್ನನ  ಮೇ 2022 ರಲಿಿ  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ದಾಖಲಾದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ IUCN ಕೆೋಂಪು ಪ್ಟಿಿ ಯ ಪ್ರ ಕಾರ ರ್ಯವುದೇ 

ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಿರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪಾಯದಲಿಿರುವ ಪಾರ ಣ್ಣಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಸಸಯ ಗಳನ್ನನ  



ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಉದೆು ೀಶ್ತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕಿಮಿೀ ತ್ತರ ಜ್ಯ ದಲಿಿ  ರ್ಯವುದೇ ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ಅಭ್ರ್ಯರಣಯ ಗಳು ಅರ್ಥವಾ ರಾಷಿ ರೀಯ ಉದಾಯ ನವನಗಳು ಅಸಿ್ತತ್ವ ದಲಿಿಲಿ . 

ತೋಮಾಯನ  

ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಸಯ ವಗಾವು ಪ್ತ್ನಶ್ೀಲ ಮತಿ್ತ  ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದವ ಣಾ ವಿಧದ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆದ 

ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿರ್ಯಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ರ್ಯವುದೇ ಅಪ್ರೂಪ್ದ, 

ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಿರುವ ಹೂವಿನ ಜ್ಞತ್ತಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಅಧಯ ಯನದ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಜ್ಞತ್ತಗಳೆೋಂದರೆ ಅಕಶ್ರ್ಯ, ಅಜ್ಞಡಿರಾಚಿ್ಚ  

ಇೋಂಡಿಕಾ, ಮಾಯ ೋಂಗಿಫೆರಾ ಇೋಂಡಿಕಾ ಇತ್ಪಯ ದ್ಧ.  

ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಆರು ಜ್ಞತ್ತಯ ಸಸಿನಿಗಳು, 9 ಜ್ಞತ್ತಯ ಉಭ್ಯಚರಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಸರಿೀಸೃಪ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  57 ಜ್ಞತ್ತಯ ಪ್ಕಿಷ ಗಳನ್ನನ  ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರಿಧಿಯಲಿಿ  ಮತಿ್ತ  

ಸ್ತತಿ್ಮುತಿ್  ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ರ್ಯವುದೇ ನಿಗದ್ಧತ್ schedule-I 

ಜ್ಞತ್ತಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಅಧ್ಯ ರ್ನ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಶಾಸ್ು ರ  

ಬ್ಬಜ್ಞಪುರವು ಭಾರತ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿಿ  ಒೋಂದಾಗಿದೆ, 2022 ರಲಿಿ  ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ ಜಿಲಿೆಯ 

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯು 2,343,025 ಆಗಿದೆ (ಆಧಾರ್ uidai.gov.in ಡಿಸೆೋಂಬರ್ 2020 ರ ಡೇಟಾ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಅೋಂದಾಜು). ಭಾರತ್ದ 2011 ರ ಜ್ನಗಣತ್ತಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ ಜಿಲಿೆಯು 2011 ರಲಿಿ  

2,177,331 ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನನ  ಹೊೋಂದ್ಧದೆ ಅದರಲಿಿ  1,111,022 ಪುರುಷರು ಮತಿ್ತ  1,066,309 

ಮಹಿಳೆಯರು. ಸಾಕ್ಷರರು 730,566 ರಲಿಿ  1,248,268 ಪುರುಷರು ಮತಿ್ತ  517,702 ಮಹಿಳೆಯರು. 

ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ ಜಿಲಿೆಯಲಿಿ  ವಾಸ್ತಸ್ತವ ಜ್ನರು ಬಹು ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಅವಲಂಬ್ಬಸ್ತದಾು ರೆ, ಒಟಿು  

ಕೆಲಸಗ್ರರರು 927,722 ಅವರಲಿಿ  ಪುರುಷರು 580,111 ಮತಿ್ತ  ಮಹಿಳೆಯರು 347,611. ಒಟಿು  

247,031 ಕೃಷಕರು ಕೃಷ ಬೇಸಾಯವನ್ನನ  ಅವಲಂಬ್ಬಸ್ತದಾು ರೆ ಅವರಲಿಿ  188,729 ಪುರುಷರು 

ಕೃಷ ಮಾಡುತಿ್ತದಾು ರೆ ಮತಿ್ತ  58,302 ಮಹಿಳೆಯರು. 260,791 ಜ್ನರು ಕೃಷ ಭೂಮಿಯಲಿಿ  

ಕಾಮಿಾಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ಪರೆ, ಪುರುಷರು 123,826 ಮತಿ್ತ  136,965 ಮಹಿಳೆಯರು. 

ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ ಜಿಲಿೆಯ ಲಿೋಂಗ ಅನ್ನಪಾತ್ವು 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ 960 ಮಹಿಳೆಯರು. 



ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ ಜಿಲಿೆಯ ಇೋಂಡಿ ತ್ಪಲ್ಲಕಾ 2011 ರ ಜ್ನಗಣತ್ತಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಒಟಿು  421,169 

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನನ  ಹೊೋಂದ್ಧದೆ. ಅದರಲಿಿ  217,663 ಪುರುಷರು ಮತಿ್ತ  203,506 

ಮಹಿಳೆಯರು. 2011ರಲಿಿ  ಇೋಂಡಿ ತ್ಪಲ್ಲಕಿನಲಿಿ  ಒಟಿು  78,925 ಕುಟುೋಂಬಗಳು 

ವಾಸವಾಗಿದು ವು. ಇೋಂಡಿ ತ್ಪಲ್ಲಕಿನ ಸರಾಸರಿ ಲಿೋಂಗ ಅನ್ನಪಾತ್ 935 ಆಗಿದೆ.  ಇಂಡಿ 

ತಾಲೂಕಿನಲಿ್ಲ  0-6 ವರ್ಷ ವಯಸಿ್ಸ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ಜನಸಂಖೆ್ಯ  63444 ಇದು ಒಟ್ಟು  15% 

ಜನಸಂಖೆ್ಯ . 0-6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 32978 ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಮತ್ತು  30466 ಹೆಣ್ಣು  ಮಕ್ಕ ಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಹೀಗಾಗಿ 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕ ಳ ಲ್ಲಂಗ ಅನುಪಾತವು 924 

ಆಗಿದೆ ಅದು ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಾಸರಿ ಲ್ಲಂಗ ಅನುಪಾತ ( 935 ). 

ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು  ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮಾಣ 64.05%. ಪುರುರ್ರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮಾಣ 62.91% 

ಮತ್ತು  ಮಹಳೆಯರದು. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮಾಣ 45.3%. 

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಮೂಲ:  

ಶ್ಕ್ಷಣ,್ವೈದಯ ಕಿೀಯ್ಸೌಲಭ್ಯ ,್ನಿೀರು್ಸರಬರಾಜು,್ಅೋಂಚೆ್ಮತಿ್ತ ್ಟೆಲಿಗ್ರರ ಫ್,್ಸಾರಿಗೆ್ಮತಿ್ತ ್

ಸಂವಹನ್ಸೌಲಭ್ಯ ್ಮತಿ್ತ ್ವಿದುಯ ತ್್ಸರಬರಾಜು್ಮುೋಂತ್ಪದ್ಮೂಲಭೂತ್್ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು್

ಈ್ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ್ತೃಪಿಿಕರವಾಗಿವೆ. 

ಶಿಕ್ಷಣ: 

ಬ್ಬಜ್ಞಪುರ ಪ್ರ ದೇಶವು ಗ್ರರ ಮ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ಅನೇಕ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಮತಿ್ತ  ರ್ಖಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನನ  

ಹೊೋಂದ್ಧದೆ. ಉನನ ತ್ ಮಾಧಯ ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ಟಿ ಣದ ಸಾ ಳದಲಿಿವೆ. 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು: ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬೀರ್ ವೆಲ್ ಮತಿ್ತ  ಮೇಲೆಮ ೈ ನಿೀರಿನ 

ಮೂಲಕ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಸಂವಹನ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ:  

ಹಳಳ ಗಳಲಿಿ  ಸೂಕಿವಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ಖಸಗಿ ಮತಿ್ತ  ಸಕಾಾರಿ 

ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳವೆ. 

 

ವೈದಯ ಕ್ಷೋರ್/ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ : ಆರೋಗಯ  ಸ್ಥಥ ತ: 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾದ ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೀಗಯ  ಕೋಂದರ  (PHC), ಉಪ್ ಕೋಂದರ ಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಸಮುದಾಯ ಆರೀಗಯ  ಕೋಂದರ . ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಚ್ಚಲಿಿಯಲಿಿರುವ 

ರೀಗಗಳೆೋಂದರೆ ಗ್ರಯ ಸಿ ರೀಎೋಂಟರೈಟಿಸ್, ಅತ್ತಸಾರ, ಅಧಿಕ ರಕಿದೊತಿ್ಡ, ಜ್ವ ರ ಮತಿ್ತ  

ಮಲೇರಿರ್ಯ. ಕೆಮುಮ , ಶ್ೀತ್, ವೈರಲ್ ಜ್ವ ರ, ಮಧುಮೇಹ ಮತಿ್ತ  ಅಧಿಕ ರಕಿದೊತಿ್ಡವು 

ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಾಮಾನಯ  ರೀಗಗಳಾಗಿವೆ. 



ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಸ್ಾರಣತ ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುುಂಬರುವ ಉತ್ತಾದನತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತಯಲ್ಾ 

ಪ್ರಿಣತಮಗಳನುು ಬೋರುತಾವೆ ಎುಂದು ಬಹಿರುಂಗಪ್ಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವತಗಿ ಹೆೊರಸ್ೊಸ್ುವಿಕೆಯ ಅಸ್ಮಪ್ಪಕ 

ವಿಸ್ಜಪನೆ / ಗತಳಿಗೆ ಸ್ುಂಸ್ಕರಿಸ್ದ ಅನಿಲ್ ಮತಲಿನಯಕತರಕವನುು ಬಡುಗಡೆ ಮತಡುವುದು / ಘನ ತ್ತಯಜಯದ 

ಅಸ್ಮಪ್ಪಕ ವಿಲೆೋವತರಿ / ಆಕಸಿಿಕ ಸ್ೆೊೋರಿಕೆ / ಬತಷ್ಾಶೋಲ್ ಸ್ೆೊೋರಿಕೆ /ಅನಿಲ್ ರತಸ್ತಯನಿಕಗಳು/ವಸ್ುಾಗಳು. 

ಸ್ೊಕಾವತದ ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿವಪಹಣತ ಯೋಜನೆ (EMP) ಎಲತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ುಂಭತವಯ ಪ್ರತಿಕೊಲ್ ಪ್ರಿಣತಮಗಳನುು 

ರದುುಗೆೊಳಿಸ್ುತಾದೆ. ಹಿೋಗತಗಿ, ಎಲತಾ ನಿವಪಹಣತ ಕತಯಪವಿಧತನಗಳು / ಕರಮಗಳು, ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿವಪಹಣತ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತುಾ ನಿವಪಹಣತ ವಯವಸ್ೆಯೆ ಇತರ ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ ಕತಯಪಗಳನುು ನೆೊೋಡಿದತಗ, ಪ್ರಿಸ್ರದ ಮೋಲೆ 

ಯತವುದೆೋ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಮನತಹಪ ಪ್ರಿಣತಮಗಳಿಲ್ಾ ಎುಂದು ತಿೋಮತಪನಿಸ್ಲತಗಿದೆ. 

ಪ್ತರಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 

ಅಸಿಾತವದಲಿಾರುವ ಉದಯಮವನುು ಕನತಪಟಕ ರತಜಯದ ಗತರಮೋಣ ಪ್ರದೆೋಶದಲಿಾ ಸ್ತಪೆಿಸ್ಲತಗಿದೆ. ವಿಸ್ಾರಣತ 

ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರದೆೋಶದ ಭೌತಿಕ ಮೊಲ್ಸ್ೌಕಯಪದ ಮೋಲೆ ಸ್ಕತರತತಿಕ ಪ್ರಿಣತಮವನುು ನಿೋಡುತಾದೆ ಎುಂದು 

ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಲತಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೆೋಶದ ಸ್ುಸಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಿೆ ಸ್ಹಕತರಿಯತಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಯುಂದತಗಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಭೌತಿಕ ಮೊಲ್ಸ್ೌಕಯಪ ಸ್ೌಲ್ಭ್ಯಗಳು ಸ್ುಧತರಿಸ್ುತಾವೆ. 

ಪ್ರದೆೋಶದ ಸ್ತಮತಜಿಕ-ಆರ್ಥಪಕ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಮೋಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕತರಿ ಅುಂಶಗಳು ಉದೆೊಯೋಗ, ಸ್ೆೋವೆ, 

ವತಯಪ್ತರ, ವತಣಿಜಯ, ಸ್ತವಪಜನಿಕ ಉಪ್ಯುಕಾತ್ೆ, ಸ್ತಕ್ಷರತ್ೆ, ಸ್ತಮತಜಿಕ ಅರಿವು, ಆರೆೊೋಗಯ ಸ್ೌಲ್ಭ್ಯಗಳ 

ಕ್ೆೋತರಗಳಲಿಾವೆ; ಮನರುಂಜನೆ ಇತ್ತಯದ್ಧ. ಉದಯಮವು ಕತರ್ಪಪರೆೋಟ್ ಪ್ರಿಸ್ರ ಜವತಬತುರಿಗತಗಿ 250 ಲ್ಕ್ಷಗಳನುು 

ಒದಗಿಸ್ುತಾದೆ, ಇದು ಹಸಿರು, ಶತಲೆಗಳ ಸ್ೌಲ್ಭ್ಯ, ಆಸ್ಾತ್ೆರ ಸ್ೌಲ್ಭ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಆರೆೊೋಗಯದ ವಿಷ್ಯದಲಿಾ 

ಸ್ತಮತಜಿಕ ಮೊಲ್ಸ್ೌಕಯಪವನುು ಸ್ುಧತರಿಸ್ುತಾದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯುಂದತಗಿ ಉತಾಮ ಪ್ರೆೊೋಕ್ಷ ಉದೆೊಯೋಗತವಕತಶಗಳ ಕತರಣದ್ಧುಂದತಗಿ ಯೋಜನೆಯು ನೆೋರ ಮತುಾ 

ಪ್ರೆೊೋಕ್ಷವತಗಿ ಬಲ್ವತದ ಧ್ನತತಿಕ ಉದೆೊಯೋಗ ಮತುಾ ಆದತಯದ ಪ್ರಿಣತಮವನುು ಹೆೊುಂದ್ಧರುತಾದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 

ವಿಸ್ಾರಣೆಗತಗಿ ನಿಮತಪಣ ಮತುಾ ಕತಯತಪಚರಣೆಯ ಹುಂತದಲಿಾ ಉದಯಮವು ಸ್ರಿಸ್ುಮತರು 80-100 ಸ್ುಂಖ್ೆಯಯ 

ಉದೆೊಯೋಗಿ/ಕತಮಪಕರನುು ನೆೋಮಸಿಕೆೊಳುುತಾದೆ. ಗುಣಕ ಪ್ರಿಣತಮದ ಮೊಲ್ಕ ಸ್ರತಸ್ರಿ ಬಳಕೆ ಮತುಾ 



ಆದತಯವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ುವ ಮೊಲ್ಕ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಸ್ಕತರತತಿಕ ಪ್ರಿಣತಮ 

ಬೋರಲಿದೆ. 

ಇತರ ಸ್ಾಷ್್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 

• ಝೋರೆೊೋ ಲಿಕ್ವವಡ್ ಡಿಸ್ತಿರ್ಜಪ (ZLD) ತುಂತರಜ್ಞತನವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಲತಗುವುದು. ಆದುರಿುಂದ, 

ಕತಖ್ತಪನೆ ಆವರಣದ ಹೆೊರಗೆ ದರವ ವಿಸ್ಜಪನೆಯು ಇರುವುದ್ಧಲ್ಾ. 

• ಆವರಣದೆೊಳಗೆ ಗಿರೋನ್ಬೆಲ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಿು ಪ್ತರಣಿ ಪ್ರಭೆೋದಗಳ ವೆೈವಿಧ್ಯತ್ೆಯನುು ಸ್ುಧತರಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಹತಯ 

ಮತಡುತಾದೆ ಮತುಾ ಮತಲಿನಯಕತರಕದ್ಧುಂದ ಗತಳಿಯನುು ಶುದ್ಧೋಿಕರಿಸ್ುತಾದೆ. 

• ಹೆಚುಿವರಿ ಶಕ್ವಾಯನುು ರತಜಯ ಗಿರಡ್ ಉದಯಮಕೆಕ ರಫ್ತಾ ಮತಡಲತಗುತಾದೆ.  

• ಸ್ತುಂಸಿಕೆ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಜವತಬತುರಿಗತಗಿ 240 ಲ್ಕ್ಷಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ುತಾದೆ  

• ಉತಾನುದ್ಧುಂದ ಆದತಯ ಗಳಿಕೆ 

• ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯಲಿಾನ ಇಳಿಕೆ 

• ಸ್ುತಾಮುತಾಲಿನ ಜನರಿಗೆ ವೃತಿಾಪ್ರ ತರಬೆೋತಿಯ ಅವಕತಶವನುು ನಿೋಡುತಾದೆ ಅದು ಸ್ುತಾಮುತಾಲಿನ ಜನರ 

ಜ್ಞತನವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ುತಾದೆ 

 


