
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

 

1. ಯೋಜನೆರ್ ಸಾರಾಾಂಶ 

ಕನಾಯಟಕ ಇಾಂಡಸ್ಟ್ರಿರ್ಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ ಮಾಂಟ್ ಬೆ ೋರ್ಡಯ (KIADB) ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರದ 

ಸಾಂಪೂರ್ಯ ಸಾಾಮ್ಯದ ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಂಸೆೆಯಾಗಿದದು, 1966 ರ ಕನಾಯಟಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

KIADB ರ್ ಪರಮ್ದಖ ಉದೆುೋಶಗಳು 
: 

 ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ್ಾರಿ್ ಮ್್ದು  ಕರಮ್ದದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧರಿ್್ದು  ಉ್ೆು ೋಿಸಸದವದದದ 

 KIAD ಕಾಯಿದೆ, 1966 ರ ರ್ಾಯಪಿು ರ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಯರದ ನಿೋತಿಗಳ ಅ್ದಷ್ಾಾ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್. 
ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ದು  ಸಾೆಪಿಸಲದ ಅ್ದಕ ಲ 

"ಲಾಭವಿಲಿ - ್ಷ್ಟವಿಲಿ" ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಕಾರ್ಯ 

KIADB         : 

 ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳ ಭ ಸಾಾೀೋ್ ಮ್್ದು  ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

 ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸದವದದದ 

 ಏಕ ಘಟಕ ಸಾಂಕೋರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭ  ಸಾಾೀೋ್ 

 ಸಕಾಯರಿ ಏಜೆನಿಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮ್್ದು  ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭ  

ಸಾಾೀೋ್ 

.  

ಇಲ್ಲಿರ್ವರೆಗೆ, KIADB ರಾಜಯದಾದಯಾಂ್ 40,000 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರದವ 132 ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳ್ದು  

ರಚಿಸ್ಟ್ರದೆ ಮ್್ದು  ಸದಮಾರದ 473 ಏಕ ಘಟಕ ಸಾಂಕೋರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭ ಮಿರ್್ದು  ಸಾಾೀೋ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಾಂಡಿದೆ ಮ್್ದು  

ಎಲಾಿ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್್ೆ ೋಲ್ಲ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧರಿ್್ದು  ಉ್ು ಮ್ರ್ಾಗಿಯೋಚಿಸ್ಟ್ರದ ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ 

ಮ್್ದು  ವಿಶಿಷ್ಟ ರ್ೆೈಶಿಷ್ಟಯಗಳ ೆಾಂದ್ಧಗೆ ಖಾತಿರಪಡಿಸ್ಟ್ರದೆ. ಹೆಚ್ದುವರಿಯಾಗಿ, KIADB ಆಗೆ ರೋ-ಟೆಕ್ ಪಾಕ್ ಯಗಳು, 

ಅಪಾಯರಲ್ ಪಾಕ್ ಯಗಳು, ಫುರ್ಡ ಪಾಕ್ ಯಗಳು, ಆಟೆ ೋ ಪಾಕ್ ಯಗಳು, ಹಾರ್ಡ ಯರ್ೆೋರ್ ಪಾಕ್ಯ, ದಯೋ-ಟೆಕ್ 

ಪಾಕ್ ಯಗಳು, EPIP ಗಳು, ಸೆಕಟರ್ ನಿದ್ಧಯಷ್ಟ SEZ ಗಳು ಮ್್ದು  ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ ಕೆೋಾಂದರಗಳಾಂ್ಹ ಹಲರ್ಾರದ 

್ವಿೋ್ ಯೋಜನೆಗಳ್ದು  ಸಾೆಪಿಸ್ಟ್ರದೆ. KIADB ಮ್ಹ್ಾಾಕಾಾಂಕ್ಷೆರ್ ಸದವರ್ಯ ಕನಾಯಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (SKDC) 

ಯೋಜನೆರ್ ಅ್ದಷ್ಾಾ್ ಸಾಂಸೆೆಯಾಗಿದೆ. 



ಕನಾಯಟಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಾಂಡಳಿ (KIADB) ಮ್ಧ್ಯಮ್ ಮ್್ದು  ಸರ್ಣ-ಪರಮಾರ್ದ 

ಯೋಜನೆಗಳ್ದು  ಬೆಾಂದಲ್ಲಸಲದ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ (4 ನೆೋ ಹಾಂ್) ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದ ಹೆಸರಿ್ಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್್ದು  ಸಾೆಪಿಸಲದ ಪರಸಾು ಪಿಸ್ಟ್ರದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳ್ದು  ಕೆಐಎಡಿಬಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸ್ಟ್ರದೆ ಮ್್ದು  ನಿವಯಹಿಸದ್ು ದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶವದ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದ ರಾಮ್್ಗರ 

ಿಸಲೆಿರ್ ಕ್ಕಪದರ ್ಾಲ ಿಕ್ ಚಿೋಲ ರದ ಮ್್ದು  ರಾಾಂಪದರ ಗಾರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆ ಾಂಡಿದೆ. 

ಪರಸಾು ವಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆರ್್ದು  142.59Ha (352.36 ಎಕರೆ) ಪರದೆೋಶದಲ್ಲ ಿ

ಸಾೆಪಿಸಲಾಗದವದದದ ಮ್್ದು  ಅಾಂದಾಜದ ಯೋಜನಾ ರ್ೆಚ್ು ರ .36,128.98 ಲಕ್ಷಗಳು ಭ ಮಿ, 

ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮ್್ದು  ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ. ಭ ಮಿ ಖಾಸಗಿ ಮ್್ದು  ಸಕಾಯರಿ 

ಜಮಿೋ್ದಗಳ್ದು  ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದೆ. 

 

1.1 EIA ಅಧ್ಯರ್್ 

ಈ ವರದ್ಧರ್ ಉದೆುೋಶವದ ಪರಿಸರ, ಅರರ್ಯ ಮ್್ದು  ಹರ್ಾಮಾ್ ದದಲಾವಣೆ ಸಚಿರ್ಾಲರ್ದ್ಧಾಂದ (MoEF&CC), 

್ವದೆಹಲ್ಲಯಿಾಂದ ಪರಿಸರ ಅ್ದಮ್ತಿ (EC) ಪಡೆರ್ದವದದದ. ಇಐಎ ಅೀಸ ಚ್ನೆ 14ನೆೋ ಸೆಪೆಟಾಂದರ್ 2006 ರ 

ಪರಕಾರ ಮ್್ದು  ಅದರ ್ಾಂ್ರದ ತಿದದುಪಡಿಗಳ ಪರಸಾು ವಿ್ ಯೋಜನೆರ್್ದು  ಶೆಡ ಯಲ್ 7(ಸ್ಟ್ರ) ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ

ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಎಸೆಟೋಟ್ ಗಳು / ಪಾಕ್ ಯಗಳು / ಎಸ್ ಇಜೆರ್ಡ ಇ್ಾಯದ್ಧ, ವಗಯ ಎ, ಯೋಜನೆರ್ 

ಸೆಳವದ ದನೆು ೋರದಘಟಟ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ವ್ದ ದ ರದಲ್ಲಿ ESZ ಇದೆ. ~ 8.66 ಕಮಿೋ (SE) ದ ರದಲ್ಲಿ ಮ್್ದು  

ದನೆು ೋರದಘಟಟ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ವ್ದ ಕೆ ೋರ್ ಸರಿಸದಮಾರದ ~ 9.60 ಕಮಿೋ (SE) ದ ರದಲ್ಲಿದೆ ಮ್್ದು  

KIADB ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆಾಂಪದ ವಗಯದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ದು  ಸಾೆಪಿಸಲದ ಪರಸಾು ಪಿಸದತಿು ದೆ. 

MoEFಮ್್ದು  CC ಅೀಸ ಚ್ನೆರ್ ಸಾಮಾ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆತಿರ್ ಅ್ಾರ್ರ್ಾಗದವದದರಿಾಂದ, ಪಾರಜೆಕ್ಟ 

ಮೌಲಯಮಾಪ್ವ್ದು  ್ಜ್ಞರ ಮೌಲಯಮಾಪ್ ಸಮಿತಿ (EAC), MoEF&CC ರ್ಲ್ಲಿ ಎ ವಗಯದ 

ಯೋಜನೆರ್ಾಂ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದವದದದ. ಸೆಕೆಾಂಡರಿ ಮಟಲಿಸಯಕಲ್ ಪ್ರರಸೆಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು (ರಿೋರೆ ೋಲ್ಲಾಂಗ್ 

ಮಿಲ್ ಗಳು - ಸಾಮ್ರ್ಥಯಯ > 30,000 TPA) ರ್ೆೋಳಾಪಟ್ಟಟ 3 (a) ಮ್್ದು  CETP ರ್್ದು  ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಕೆೆ 

ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದದ EC ಅಲದಿ ವಗಯದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ದು  ಹೆ ರ್ದಪಡಿಸ್ಟ್ರ EC ಅ್ದು  ಆಕಷ್ಟ್ಯಸದ್ು ದೆ. 

ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಮಾ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆತಿರ್ದ ಅ್ಾರ್ರ್ಾಗದವದದರಿಾಂದ, ಕೆೋಾಂದರ ಮ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಮಾಪ್ದ ಅಗ್ಯವಿದೆ. 

ಆದುರಿಾಂದ ಯೋಜನೆರ್್ದು  MoEFಮ್್ದು  CC ್ಲ್ಲಿ ವಗಯ A ಎಾಂದದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

28.01.2022 ರ MoEFಮ್್ದು  CC ಆಫೋಸ್ ಮಮೊರಾಾಂಡಮ್ ಅ್ದು  ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ಟ್ರ ToR ಅಪಿಿಕೆೋಶನ್ ಅ್ದು  ಮ್್ೆು  

ಸಾಮಾ್ಯ ವಗಯದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಪ ಲೆ ೋರ್ಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಿಸಯರ್್ದು  ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರಸಾು ವನೆ ಸಾಂಖೆಯ 

IA/KA/NCP/279588/2022 ಮ್್ದು  ಫೆೈಲ್ ಸಾಂಖೆಯ 10/30/2022-IA.III. 07.07.2022, ಕಾರ್ಯಸ ಚಿ 

ಸಾಂಖೆಯ 3.4 ರಾಂದದ ್ಡೆದ 302 ನೆೋ ಇಎಸ್ಟ್ರ ಸಭೆರ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಾು ವನೆರ್್ದು  ಮೌಲಯಮಾಪ್ ಮಾಡಲಾಯಿ್ದ. 



ಇಎಸ್ಟ್ರ ಸಭೆರ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಾು ವನೆಗೆ ಯೋಜನಾ ಪರತಿಪಾದಕರದ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ ಸಲ್ಲಿಕೆರ್್ದು  ಗರ್ನೆಗೆ ್ೆಗೆದದಕೆ ಾಂಡದ, 

ಯೋಜನಾ ಪರತಿಪಾದಕರದ ಈಗಾಗಲೆೋ ಟೆ ೋಆರ್ ಅ್ದದಾ್ಕೆೆ ಮ್ದಾಂಚಿ್ರ್ಾಗಿ ನಿಮಾಯರ್ ಕಾರ್ಯವ್ದು  

ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಟ್ರದಾುರೆ ಮ್್ದು  ಇದದ ಉಲಿಾಂಘನೆರ್ ಪರಕರರ್ರ್ಾಗಿದೆ. ಪರಸಾು ವಿ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ನಿಮಿಯಸಲಾದ 

ರಸೆು ಗಳು, ಮ್ಳೆನಿೋರದ ಚ್ರಾಂಡಿಗಳು ಮ್್ದು  ಓವರ್ ಹೆರ್ಡ ಟಾಯಾಂಕ್ ಗಳಾಂ್ಹ ನಿಮಾಯರ್ ಮ್್ದು  ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

ಕಾರ್ಯಗಳ್ದು  ಅವರದ ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಟ್ರದಾುರೆ ಎಾಂದದ ಯೋಜನೆರ್ ಪರತಿಪಾದಕರದ ಒಪಿಿಕೆ ಾಂಡರದ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಇಎಸ್ಟ್ರ 

ಪರಸಾು ವನೆರ್್ದು  ಪರಸದು ್ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಹಿಾಂದ್ಧರದಗಿಸ್ಟ್ರದೆ. ವಿವರರ್ಾದ ಚ್ರ್ೆಯರ್ ್ಾಂ್ರ ಇಎಸ್ಟ್ರರ್ದ ಪರಸಾು ವನೆರ್ 

ಹೆಚಿು್ ಪರಿಗರ್ನೆಗೆ ಉಲಿಾಂಘನೆ ವಗಯದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಿಸಯರ್್ದು  ಸಲ್ಲಿಸಲದ ಯೋಜನೆರ್ ಪರತಿಪಾದಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ 

ನಿೋಡಿ್ದ. 

EAC ರ್ ನಿದೆೋಯಶ್ದಾಂ್ೆ, ಅಿಸಯರ್್ದು  ಉಲಿಾಂಘನೆ ವಗಯದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಸಿಲಾಗಿದೆ, ಪರಸಾು ವನೆ ಸಾಂಖೆಯ 

IA/KA/NCP/285350/2022 ಮ್್ದು  ಫೆೈಲ್ ಸಾಂಖೆಯ 10/30/2022-IA.III.22.08.2022 ರಾಂದದ ್ಡೆದ ್್ು  

306 ನೆೋ ಇಎಸ್ಟ್ರ ಸಭೆರ್ಲ್ಲಿ ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ಟ್ರಆರ್ ಝರ್ಡ ಮ್್ದು  ಇ್ರ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೋಲ್ಲ್ 

ಪರಸಾು ವನೆರ್್ದು  ಪರಿಣಿ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ ಸಮಿತಿ (ಇಎಸ್ಟ್ರ) ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ್ರದೆ, ಅಜೆಾಂಡಾ ಸಾಂಖೆಯ. 3.7 ಮ್್ದು  

ಉಲಿಾಂಘನೆ ಟೆ ೋಆರ್ ಅ್ದು  ದ್ಧನಾಾಂಕ 16ನೆೋ ಸೆಪೆಟಾಂದರ್ 2022 ರಾಂದದ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 



1.1 ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪರಕಾರವ್ದು  ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಎಸ್. ್ಾಂ 

 

ವಗಯ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

 

ನಿರಿೋಕ್ಷಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ 
ಪರಕಾರಗಳು 

 

ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳು 
 

EIA ಅೀಸ ಚ್ನೆರ್ 

ಪರಕಾರ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

ವಗಿೋಯಕರರ್ 

 

cpcbಪರಕಾರ 

ವಗಿೋಯಕರರ್ 

 

ಮಾಲ್ಲ್ಯ 

ಸಾಂಭಾವಯ 
 

1 

 

         

್ಯಾರಿಸ್ಟ್ರದ ಲೆ ೋಹದ 

ಉ್ಿ್ು ಗಳು 
 

ಒ್ು ಡದ ನಾಳಗಳ 

್ಯಾರಿಕೆ 
 

ಅ್ಾಯಿಸದವದದ್ಧಲ ಿ

 

ಕ್ು ಳ  ೆ

 
W13,A1D 

2 
 

              

ಮೊೋಟಾರದ ರ್ಾಹ್ಗಳ 

್ಯಾರಿಕೆ (ದ್ಧಾಚ್ಕರ 

ರ್ಾಹ್ಗಳು, ಕಾರದಗಳು 

ಇ್ಾಯದ್ಧ) 
 

ಅ್ಾಯಿಸದವದದ್ಧಲ ಿ

 

ಕೆಾಂಪದ 
 

A1C;W11; 

HW3&HW4 

3 

ಆಟೆ ೋಮೊಬೆೈಲ್ ಘಟಕಗಳು 

 

ಎಾಂಿಸನ್, ಗೆೋರ್ ಬಾಕ್ಿ 

ಭಾಗಗಳು, ಡೆೈವ್ 

ಆಕಿಲ್, ಸ್ಟ್ರಟೋರಿಾಂಗ್ ಮ್್ದು  

ಸಸೆಿ್ಷನ್, ಬೆರೋಕ್ ಗಳು, 

ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಗಳು, ಟೆೈರ್ ಗಳು, 

ರದಬರ್ ಉ್ಿ್ು ಗಳು 

ಇ್ಾಯದ್ಧಗಳಾಂ್ಹ 

ಭಾಗಗಳು ಮ್್ದು  

ಪರಿಕರಗಳ ್ಯಾರಿಕೆ. 
 

ಅ್ಾಯಿಸದವದದ್ಧಲ ಿ

 

ಕ್ು ಳ ,ೆ ಹಸ್ಟ್ರರದ, ಬಿಳಿ 

 

W11, 

A1C,E,F,G 

4 
ಫೆೈದರ್ ಗಾಿಸ್ ್ಯಾರಿಕೆ 

 

ಫೆೈದರ್ ಗಾಿಸ್ 

್ಯಾರಿಕೆ ಮ್್ದು  

ಸಾಂಸೆರಣೆ 
 

ಅ್ಾಯಿಸದವದದ್ಧಲ ಿ

 

ಕೆಾಂಪದ 
 

A2F1,HW1, HW4 

5 
 

              
ಲ್ಲೋರ್ಡ ಆಸ್ಟ್ರರ್ಡ 

ಬಾಯಟರಿಗಳ ್ಯಾರಿಕೆ 
 

ಅ್ಾಯಿಸದವದದ್ಧಲ ಿ

 

ಕೆಾಂಪದ 
 

A1G,HW1, 

HW4,W12 



6 

ಆಹಾರ ಮ್್ದು  

ಪಾನಿೋರ್ಗಳು 
 

್ಾರಿ್ ಚ್ಹಾ/ಕಾಫ, ಕಾಫ 

ಸಾಂಸೆರಣೆ, 

ಆಲೆ ೆಹಾಲದಯಕು ವಲಿದ 

ಪಾನಿೋರ್ಗಳು, ಸಾಂಸೆರಣಾ 

ಉದಯಮ್ಗಳು, ಡೆೈರಿ ಮ್್ದು  

ಡೆೈರಿ ಉ್ಿ್ು ಗಳು. 
 

- 
ಅ್ಾಯಿಸದವದದ್ಧಲ ಿ

 

ಕ್ು ಳ  ೆ

 
W13,A1D 

7 

ಇ್ರೆ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು 
 

ಸಸಯಜ್ಯ ಎಣೆಣಗಳ 

್ಯಾರಿಕೆ 
 

- 
ಅ್ಾಯಿಸದವದದ್ಧಲ ಿ

 

ಕ್ು ಳ  ೆ

 

W12,Group 

A1G 

8 
ಲೆೋಪಿ್ ಎಲೆಕೆ ಿೋರ್ಡ 

್ಯಾರಿಕೆ 
 

- 

ಶೂ್ಯ ಕ್ು ಳ  ೆ

 

W12,Group 

A1F 

9 ಟೆೈಲ್ ್ಯಾರಿಕೆ 
 

- ಶೂ್ಯ ಕ್ು ಳ  ೆ

 

GroupA2F2 

10 ದರ್ಣ 
 

ಮಿಶರರ್ ಮ್್ದು  ಮಿಶರರ್ 

 

ಶೂ್ಯ ಕ್ು ಳ  ೆ

 

GroupA1G, 

W12,HW1, HW4 

11 
ಮಿೋ್ದ ಕೆ ೋಳಿ ಆಹಾರ 

 

ಮಿೋ್ದ, ಕೆ ೋಳಿ ಮ್್ದು  

ಜಾ್ದರ್ಾರದ ಮೋವದ 

್ಯಾರಿಕೆ 
 

- 
ಶೂ್ಯ ಕ್ು ಳ  ೆ

 
GroupA1G 

12 

ಮ್ದದರರ್ 

 

ಪಿರಾಂಟ್ಟಾಂಗ್ ಇಾಂಕ್ ್ಯಾರಿಕೆ 
 

- ಶೂ್ಯ 
 

ಕ್ು ಳ  ೆ

 

A2F1,HW1, HW4 

13 
ಮ್ದದರಣಾಲರ್ 

 
- 

ಶೂ್ಯ ಕ್ು ಳ  ೆ

 

A1G,HW1, 

HW4,W12 



14 ಸ್ಟ್ರಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆರೋ್ದುದರರ್ 
 

- 
ಶೂ್ಯ ಕ್ು ಳ  ೆ

 

W13,A1D 

15 

ಇ್ರ ಇಸ್ಟ್ರ ಅಲದಿ ವಗಯದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು (ಸ್ಟ್ರಪಿಸ್ಟ್ರಬಿ ಫೆದರವರಿ 29, 2016 ರಿಾಂದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಗಿೋಯಕರರ್ದ ಪರಕಾರ - ಕೆಾಂಪದ, ಕ್ು ಳ ,ೆ ಹಸ್ಟ್ರರದ ವಗಯ) 

ಮೋಲ್ಲ್ ಕೆ ೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟದಟನಿಟಾಟದ ಮಾಲ್ಲ್ಯ ನಿರ್ಾಂ್ರರ್ ಮಾ್ದಾಂಡಗಳ ೆಾಂದ್ಧಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ, ಸಸಯ-ಪಾರಣಿಗಳು ಸೆೋರಿದಾಂ್ೆ ಸದ್ು ಮ್ದ್ು ಲ್ಲ್ ಪರಿಸರ ಮ್್ದು  ಸೆಳಿೋರ್ ನೆೈಸಗಿಯಕ ಸಾಂಪ್ ುಲಗಳ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರದಾಂ್ೆ 

ಮಾಗಯದಶಿಯ ಸ ್ರಗಳ್ದು  ಅ್ದಸರಿಸದವದದದ 
 



 

1. ಪಾರಜೆಕ್ಟ ಸೆಳ 

ಕನಾಯಟಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಾಂಡಳಿ (KIADB). ಯೋಜನೆರ್ದ "ರಾಮ್್ಗರ ಿಸಲೆಿ ಮ್್ದು  

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಕ್ಕಪದರ ್ಾಲ ಕ್ ಚಿೋಲ ರದ ಮ್್ದು  ರಾಾಂಪದರ ಗಾರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ (4 ನೆೋ 

ಹಾಂ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಟದಟ ಪರದೆೋಶವದ 142.59 ಹೆಕೆಟೋರ್ (352.36 ಎಕರೆಗಳು), ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರದೆೋಶವದ 67.25 ಹೆಕೆಟೋರ್ (166.19 ಎಕರೆ) ಆಗಿದೆ. 

2.1 ಸೆೈಟ್ ್  ಪರಮ್ದಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು 

S

.

N

o 

Features Description 

1 
ಯೋಜನೆರ್ ಹೆಸರದ 
 

ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದ ಪರಸಾು ವಿ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (4ನೆೋ 

ಹಾಂ್)142.59 ಹೆ. (352.36 ಎಕರೆ) 

2 
ಡೆವಲಪರ್ 

 

ಕನಾಯಟಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಾಂಡಳಿ 

 

3 

ಯೋಜನೆರ್ ಸೆೈಟ್ ್  ಒಟದಟ 

ಭ  ಪರದೆೋಶ 

 

142.59 Ha (352.36 acres) 

4 

ಪಾರಜೆಕ್ಟ ಸೆೈಟು  ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ 

ಸೆಳ 

 

ಚಿೋಲ ರದ ಮ್್ದು  ರಾಾಂಪದರ ಗಾರಮ್ಗಳು, 

ಕ್ಕಪದರ ್ಾಲ ಕದ, 

ರಾಮ್್ಗರ ಿಸಲೆ,ಿ 

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ 
Latitude: 12° 36' 54.866"N to 12° 37' 48.314"N 

Longitude: 77° 24' 43.495"E to 77° 25' 40.446"E 

5 
ಎ್ು ರ 

 
~ 652m – 739m above MSL 



6 
ಹತಿು ರದ ಗಾರಮ್ 

 

ಗಾರಮ್ದ ಹೆಸರದ 

 

 

  
ರ
 
(

 
  
) 

ನಿ

ದೆೋಯ

ಶ

್ 

 

ಜ

್

ಸಾಂ

ಖೆಯ 

 

ದನಿು ಕದಪೆಿ 

 

Adjacent 

to Site W 

1,342 

ಹ್ದಮ್್ಹಳಿಿ 
 

0.09 W 329 

ಯೆಲಚಿಕಟೆಟ 
 0.32 N 

150 

ಹ್ದಮ್ಾಂ್್ಗರ 

 0.42 E 
400 

 

           0.53 WNW 
120 

 

7 
ಹತಿು ರದ ರೆೈಲದ ನಿಲಾುರ್ 

 

 

                     ~ 16.61    , NNW 

8 
ಹತಿು ರದ ಹೆದಾುರಿ 

 

 NH-948 (ಬೆಾಂಗಳ ರದ-ಕೆ ರ್ಮ್್ ು ರದ) ~ 0.55 ಮಿೋ, ಇ 

 SH-3 (ಹದರ್ಸ್ಹಳಿಿ-ಕಾಂದದ ರದ) ~ 2.47 ಕಮಿೋ, SW 

 

9 
ಹತಿು ರದ ವಿಮಾ್ ನಿಲಾುರ್ 

 

ಬೆಾಂಗಳ ರದ ಅಾಂ್ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ವಿಮಾ್ ನಿಲಾುರ್ (ಕೆಾಂಪೆೋಗೌಡ) ~ 

67.75 ಕಮಿೋ, NNE 

 ಹೆ ಸ ರದ ವಿಮಾ್ ನಿಲಾುರ್ (ದೆೋಶಿೋರ್) ~ 36.46 ಕಮಿೋ, E 

10 

ಹತಿು ರದ ಪರಮ್ದಖ ಪಟಟರ್ ಮ್್ದು  

್ಗರ 

 

 ಹತಿು ರದ ಪರಮ್ದಖ ಪಟಟರ್ - ಕ್ಕಪದರ ~ 6.20 ಕಮಿೋ, S 
 ಹತಿು ರದ ಪರಮ್ದಖ ್ಗರ - ಬೆಾಂಗಳ ರದ ~28.0 ಕಮಿೋ, NNE 

11 ಹತಿು ರದ ದಾಂದರದ 
ಕಡಲ ರದ ದಾಂದರದ ~ 274.10 ಕಮಿೋ, ESE 

 ಹೆ ಸ ಮ್ಾಂಗಳ ರದ ದಾಂದರದ ~ 282.84 ಕಮಿೋ, ಡದ ಿಯ 
 



12 

ಮಿೋಸಲದ ಅರರ್ಯ/ರಕ್ಷಿ್ 

ಅರರ್ಯ/ಅೀಸ ಚಿ್ ವ್ಯಿಸೋವಿ 

ಅಭಯಾರರ್ಯ/ಪರಿಸರ ಸ ಕ್ಷಮ 

ಪರದೆೋಶಗಳು 
 

ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲದ ಅರರ್ಯಗಳು 
 

ಎ

ಸ್

.

 

್ಾಂ 

 

 

   
   
ರ   
   

 

  
ರ
 
(

 
  
) 

ನಿ

ದೆೋಯ

ಶ

್ 

 

1 ಗಾಂಗಾಧ್ರನ್ ಗದಡಡ 

ಆರ್.ಎಫ್ 2.48 ESE 

2 
ಹಾಂದ್ಧಗದಾಂಡಿ ಆರ್.ಎಫ್ 

 3.16 W 

3 
ಬಾರ್ಾಂತಿಮ್ರಿ ಆರ್.ಎಫ್ 

 4.77 SW 

4 
ಟೆಾಂಗಿ್ೆಲ್ ಆಎಯಫ್ 

 8.49 W 

5 
ಬಿಳಿಕಲ್ ಆಎಯಫ್ 

 9.45 SE 

6 

ಕದಾಂಗಲದ ದಳಿರ್ 

ಆರ್.ಎಫ್ 

 11.45 NW 

7 
ದಾಂಟನಾಲ್ ಆಎಯಫ್ 

 12.35 E 

8 
ಕರಡಿಕೆಳ ಆರ್.ಎಫ್ 

 13.28 NE 

9 
 

            .   13.34 NE 

10 
ಟೆೈಲ ರ್ ಆರ್.ಎಫ್ 

 14.1 SW 

ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ಗಳು/ವ್ಯಿಸೋವಿ ಅಭಯಾರರ್ಯ 

ಎ
ಸ್. 

ಸ 

ಕ್ಷಮ 

ಪರದೆೋ

ದ 

ರ

 

(

 

 
    



13 
ಜಲಮ್ ಲಗಳು 
 

ಸಟಡಿ ಏರಿಯಾದೆ ಳಗಿ್ ಜಲಮ್ ಲಗಳು 

ಎ

ಸ್

.

 

್ಾಂ 

 

ಜಲಮ್ ಲಗಳು 

 
  
ರ
 
(
 
  
) 

ನಿದೆೋಯಶ್ 

1 ಪಾರಜೆಕ್ಟ ಸೆೈಟ್ ದಳಿ ಕೆ ಳ 
 Adjacent 

to Site  W 

2 
ಹ್ದಮ್ಾಂ್್ಗರ ಸಮಿೋಪದ 

ಕೆರೆ 0.06 E 

3 ದನಿು ಕದಪೆಿ ದಳಿ ಕಾಲದರ್ೆ 0.12 W 

4 ಸದವರ್ಯಮ್ದಖಿ ಆರ್ 0.53 W 

5          2.08 SW 

6 ವೃಷ್ಭಾವತಿ ಆರ್ 3.73 N 

7 
ಕಾಗಲಹಳಿಿದೆ ಡಿಡ ದಳಿರ್ 

ಕೆರೆ 3.79 NNE 

8 
ಬೆೈರಮ್ಾಂಗಲ ಎಡದಾಂಡೆ 

ಕಾಲದರ್ೆ 3.81 N 

9 ಮಾವ್ ು ರದ ಕೆರೆ 5.98 SSE 

10 ಗ್ು ಲ್ ಕೆರೆ ಹಳಿ 6.13 E 

11 ಕದಟೆಿ ಹೆ ೋಲ್ 7.43 SE 

12 ಸದವರ್ಯಮ್ದಖಿ ಜಲಾಶರ್ 8.81 NNE 

13 
ಸದಬೆೋದಾರ್ಕೆರೆಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ 
ಹಳಿ 9.0 ENE 

14 
ಬೆೈರಮ್ಾಂಗಲ ದಲದಾಂಡೆ 

ಕಾಲದರ್ೆ 9.82 N 

15 ರಾರ್್ಾುಳ ಹೆ ಳ  ೆ 10.19 E 

16    ರ        12.21 E 

17 ರಾರ್್ುಲ ಕೆರೆ 12.78 E 

18 
ಬೆೈರಮ್ಾಂಗಲ ಜಲಾಶರ್ 

ಕೆಬೆರ ಹೆ ೋಲ್Reservoir 13.39 N 



14 ರಾಜಯ ಗಡಿ 15 ಕಮಿೋ ರ್ಾಯಪಿು ಯಳಗೆ ಯಾವದದೆೋ ರಾಜಯ ಗಡಿ ಇಲ ಿ

 

2.2  ಯೋಜನೆರ್ ಪರಮಾರ್ 

ಯೋಜನೆರ್ದ “ರಾಮ್್ಗರ ಿಸಲೆಿ ಮ್್ದು  ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದ ಕ್ಕಪದರ ್ಾಲ ಿಕ್ ಚಿೋಲ ರದ ಮ್್ದು  

ರಾಾಂಪದರ ಗಾರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ (4 ನೆೋ ಹಾಂ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಯಿಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಟದಟ ವಿಸ್ಟ್ರು ೋರ್ಯ 

142.59 ಹೆಕೆಟೋರ್ (352.36 ಎಕರೆ), ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶ 67.25 ಹೆಕೆಟೋರ್ (166.19 ಎಕರೆ). 

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರದ್ಧಾಂದ (352.36 ಎಕರೆ) ದೃಹತ್ ಹಾಂಚಿಕೆ. 

ಪರಸಾು ವಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಂಪೂರ್ಯ ಭ ಮಿರ್್ದು  KIADB 

ಸಾಾೀೋ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಾಂಡಿದೆ. ಪರಮ್ದಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶರ್ಾಗಿದದು, ಉದಯಮ್ದ ಗಾ್ರವ್ದು  

ಆಧ್ರಿಸ್ಟ್ರ ಪಾಿಟ್ ಗಳ್ದು  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲದ ಯೋಿಸಸಲಾಗಿದೆ. KIADB ಪರಸಾು ವಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 216 ಸಾಂಖೆಯರ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಿಟ್ ಗಳ್ದು  ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲದ ಪರಸಾು ಪಿಸ್ಟ್ರದೆ. ಇದದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 

ಪಾಿಟ್ ಗಳು, ಸಾಮಾ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ನಿೋರದ ಸರದರಾಜದ ವಯವಸೆೆ, ಮ್ಳೆನಿೋರದ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸೆೆ, 

ಆಡಳಿ್ ಕಟಟಡ, ಪದರಸಭೆರ್ ಘ್ ್ಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣಾ ಪರದೆೋಶ, ಪಾಕಯಾಂಗ್ ಪರದೆೋಶ, ಸ್ಟ್ರಇಟ್ಟಪಿ, 

ಸ್ಟ್ರಎಸ್ ಟ್ಟಪಿ, ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ ದಫರ್, ರ್ಾಣಿಜಯ ಪರದೆೋಶವ್ದು  ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

Area Statement 

 

ಸ ಚ್ನೆ: 

KIADB ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ ಪಾಕ್ ಯಗಳಲ್ಲಿ 19.03 ಹೆಕೆಟೋರ್ (13.35%) ಮ್್ದು  ದಫರ್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 9.93 ಹೆಕೆಟೋರ್ 

(6.96%) ಪರದೆೋಶವ್ದು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸ್ಟ್ರದೆ. 33% ರಲ್ಲಿ 20.31% ರ ಹಸ್ಟ್ರರದ ಬೆಲ್ಟ ಅ್ದು  KIADB 

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸದ್ು ದೆ. ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಸ್ಟ್ರರದ ಬೆಲ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ ಉಳಿದ ಶೆೋಕಡಾವ್ದು  

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲದ ಕಡಾಡರ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

2.3 ನಿೋರಿ್ ಅವಶಯಕ್ೆ 

2.3.1 ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ 

ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಪರಸಾು ವಿ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿೋರಿ್ ಅವಶಯಕ್ೆರ್ದ 100 ವಯಕು ಗಳಿಗೆ ಗೃಹದಳಕೆರ್ 

ಅವಶಯಕ್ೆಗಳ್ದು  ಒಳಗೆ ಾಂಡಾಂ್ೆ 65 KLD ಆಗಿದೆ, ಮ್್ದು  ನಿಮಾಯರ್ ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆರ್ ಅಗ್ಯದ ಆಧಾರದ 

ಮೋಲೆ ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಧ್ ಳು ನಿಗರಹ. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಾಂದ ನಿಮಾಯರ್ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ನಿೋರದ ಮ್್ದು  

ನಿಮಾಯರ್ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಕದಡಿರ್ದವ ನಿೋರದ ಒದಗಿಸಲಾಗದವದದದ. 



2.3.2 ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ 

ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟದಟ ನಿೋರಿ್ ಅವಶಯಕ್ೆ 2039 ಕೆಎಲ್ ಡಿ. ಶದದಿ ನಿೋರಿ್ ಅವಶಯಕ್ೆ 520KLD. ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ (349 

ಕೆಎಲ್ ಡಿ) ಮ್್ದು  ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ (300 ಕೆಎಲ್ ಡಿ) ನಿೋರಿ್ ಅಗ್ಯ್ೆ, ಶದದಿ ನಿೋರದ (470) ಮ್್ದು  ವಸತಿ 

ಘಟಕಗಳಿಗೆ (400 ಕೆಎಲ್ ಡಿ) ಅಗ್ಯವಿಲಿದ ಪರಕರಯೆ (400 ಕೆಎಲ್ ಡಿ) ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ ಕೆ ಳರ್ೆ ಮ್್ದು  ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ 

್ಾಯಜಯದ ಮ್ರದದಳಕೆಯಿಾಂದ ಪೂರೆೈಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 

2.3.3 ಶಕು  ಮ್್ದು  ಇಾಂಧ್್ದ ಅವಶಯಕ್ೆ 
KIADB ಬೆಸಾೆಾಂ ಮ್ ಲಕ ನಿಮಾಯರ್ ಮ್್ದು  ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ಗಳಿಗೆ ವಿದದಯತ್ ಸರದರಾಜದ 

ಮಾಡದ್ು ದೆ. ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಒಟದಟ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಹೆ ರೆರ್್ದು  ಪೂರೆೈಸಲದ ಸ ಕು ರ್ಾದ ಹೆ ರೆರ್ 

ಉಪ-ನಿಲಾುರ್ವ್ದು  ಸಾೆಪಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಾಂದ ವಿದದಯತ್ ಮಾಗಯಗಳ್ದು  ಹಾಕಲಾಗದವದದದ. 

ಸಾಮಾ್ಯ ಸೌಲಭಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪವರ್ ಬಾಯಕ್ ಅಪ ಸೌಲಭಯವ್ದು  ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮ್್ದು  ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ್ಮ್ುದೆೋ ಆದ ಪವರ್ ಬಾಯಕಪ ಅ್ದು  ವಯವಸೆೆಗೆ ಳಿಸದ್ು ರ್ೆ. 

ಶಕು  ಮ್್ದು  ಇಾಂಧ್್ದ ಅವಶಯಕ್ೆ 

ವಿವರಗಳು 
 

ಸಾಮ್ರ್ಥಯಯ/ಪರಮಾರ್ 

 

ಮ್ ಲ 

 

ವಿದದಯತ್ ಅವಶಯಕ್ೆ 

(MVA) 

 

5MVA BESCOM 

ಬಾಯಕ್ ಅಪ 

(ಕೆವಿಎ) 
 

DG ಮ್ ಲಕ ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಬಾಯಕಪ 

ಮಾಡಿ 

 

ವಿವರಗಳು 
 

ಸಾಮ್ರ್ಥಯಯ/ಪರಮಾರ್ 

 

ಮ್ ಲ 

 

ವಿದದಯತ್ 

ಅವಶಯಕ್ೆ 

(MVA) 

 

5MVA BESCOM 

ಬಾಯಕ್ DG ಮ್ ಲಕ ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ 



ಅಪ 

(ಕೆವಿಎ) 
 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಬಾಯಕಪ ಮಾಡಿ 

 

ವಿವರಗಳು 
 

ಸಾಮ್ರ್ಥಯಯ/ಪರಮಾರ್ 

 

ಮ್ ಲ 

 

ವಿದದಯತ್ ಅವಶಯಕ್ೆ 

(MVA) 

 

5MVA BESCOM 

ಬಾಯಕ್ ಅಪ 

(ಕೆವಿಎ) 
 

DG ಮ್ ಲಕ ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಬಾಯಕಪ 

ಮಾಡಿ 

 

Note: 

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ, ರ್ಾಣಿಜಯ ಪಾಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿದದಯತ್ ಅವಶಯಕ್ೆ @0.06 MVA/ಎಕರೆ 

ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮ್್ದು  ಉಪರ್ದಕು ್ೆಗಳಿಗೆ ವಿದದಯತ್ ಅವಶಯಕ್ೆ @0.05 MVA/Acre 

ರಸೆು ಗಳು ಮ್್ದು  ಪಾಕಯಾಂಗ್ ಪರದೆೋಶಕೆೆ ವಿದದಯತ್ ಅವಶಯಕ್ೆ @0.03 MVA/ಎಕರೆ 

 
2.3 ಘ್್ಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣೆ 

2.3.1 ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ 

ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 0.45 ಕೆಿಸ/ವಯಕು /ದ್ಧ್ಕೆೆ ಅಾಂದರೆ 45 ಕೆಿಸ/ದ್ಧ್ಕೆೆ ಪದರಸಭೆರ್ ಘ್್ಾಯಜಯ 
ಉ್ಿತಿು ಯಾಗದ್ು ದೆ. ಇದ್ದು  ಸೆೈಟು ಲ್ಲಿ ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರ ಪರ್ೆಯೋಕಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಸಾವರ್ವ ್ಾಯಜಯಗಳ್ದು  
ಸೆೈಟ್ ್ ಲ್ಲಿ ಮಿಶರಗೆ ದಬರ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಕಾಾಂಪ್ರೋಸ್ಟ ಅ್ದು  ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗೆ ದಬರರ್ಾಗಿ ದಳಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಅಜೆೈವಿಕ ್ಾಯಜಯವ್ದು  ಮ್ರದದಳಕೆ ಮಾಡದವವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗದವದದದ. 

2.3.2 ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ 

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲ,ಿ ಪದರಸಭೆರ್ ಘ್್ಾಯಜಯವ್ದು  ದ್ಧ್ಕೆೆ 3375 ಕೆ.ಿಸ. ್ಾಯಜಯಗಳ್ದು  ಪರ್ೆಯೋಕ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಪರ್ೆಯೋಕಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಸಾವರ್ವ ್ಾಯಜಯಗಳ್ದು  ಸಾಮಾ್ಯ MSW ಸಾಂಸೆರಣಾ 

ಪರದೆೋಶಕೆೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಪದರಸಭೆರ್ ್ಾಯಜಯ ಸಾಂಸೆರಣೆಗೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಟಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು  ಗೆ ದಬರ 

ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. ಹಸ್ಟ್ರರದ ವಲರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಾಂಪ್ರೋಸ್ಟ ಗೆ ದಬರರ್ಾಗಿ ದಳಸಲಾಗದವದದದ. ಅಜೆೈವಿಕ 

್ಾಯಜಯಗಳ್ದು  KSPCB ಅೀಕೃ್ ಮ್ರದದಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

ಪದರಸಭೆರ್ ಘ್್ಾಯಜಯ ಉ್ಾಿದನೆ ಮ್್ದು  ನಿವಯಹಣೆ 



ಮಾದರಿ 

 

ನಿಮಾಯರ್ 

ಹಾಂ್ 

(ಕೆಿಸ/ದ್ಧ್) 
 

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ 

ಹಾಂ್ (ಕೆಿಸ/ದ್ಧ್) 
 

ಸಾಂಗರಹ 

ವಿಧಾ್ 

 

ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ವಿಧಾ್* 
 

ಸಾವರ್ವ 

 
27 2025 Bins 

ಸಾಮಾ್ಯ MSW ಸಾಂಸೆರಣಾ 

ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸೆೈಟು ಲ್ಲಿ ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರ 

ಮಿಶರಗೆ ದಬರವ್ದು  

್ಯಾರಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಹಸ್ಟ್ರರದ 

ಬೆಲ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಳಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 
 

ಅಜೆೈವಿಕ 

 
18 1350 Bins 

ಅೀಕೃ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮ್ ಲಕ 

ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
 

ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ 

ಕೆಸರದ 
 

0.5 100 Bins 

ಒರ್ಗಿಸ್ಟ್ರ ಹಸ್ಟ್ರರದ ಪಟ್ಟಟಗೆ 

ಗೆ ದಬರರ್ಾಗಿ ದಳಸಲಾಗದವದದದ 
 

*ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಂಪೂರ್ಯ ಆಕರಮಿಸ್ಟ್ರದ ್ಾಂ್ರರ್ೆೋ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮ್್ದು  ಆಗ 

ಮಾ್ರ ಸಾಂಪೂರ್ಯ ಸೌಲಭಯವ್ದು  ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲಾಗದವದದದ. 
Note:   

ಮಾ್ವಶಕು - ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ಕೆೆ 100 ಸಾಂಖೆಯಗಳು ಮ್್ದು  ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ಕೆೆ 7500 ಸಾಂಖೆಯಗಳು 

CPCB ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳ ಪರಕಾರ: MSW ್ಲಾ/ದ್ಧ್ =0.45 ಕೆಿಸ. 

 

2.4 ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಾ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉ್ಾಿದನೆರ್್ದು  ಪಾರರಾಂಭಿಸದವ ಮೊದಲದ ್ಮ್ು ಸೌಲಭಯದ್ಧಾಂದ ಉ್ಾಿದ್ಧಸ್ಟ್ರದರೆ, 

ಇ-್ಾಯಜಯವ್ದು  ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲದ KSPCB ಯಿಾಂದ ಪರ್ೆಯೋಕ ಅೀಕಾರವ್ದು  ಪಡೆರ್ದವದದ್ದು  

ಕಡಾಡರ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 
2.5 ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣೆ 



ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯ ಉ್ಿತಿು ಯಾಗದವದದದ ಸ್ಟ್ರವಿಲ್ ಗದತಿು ಗೆದಾರ್ ಜರ್ಾಬಾುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ ಮ್್ದು  ಸರಿಯಾದ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಉ್ಿತಿು ಯಾಗದವ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯವ್ದು  

ಪರ್ೆಯೋಕಸಲದ ಕಟದಟನಿಟಾಟದ ನಿರ್ಮ್ಗಳ್ದು  ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲಾಗದವದದದ. 

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣೆರ್ದ ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

ಜರ್ಾಬಾುರಿಯಾಗಿದೆ. ಉ್ಾಿದನೆರ್ ಪಾರರಾಂಭದ ಮೊದಲದ, ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಮ್್ದು  ಇ್ರ ್ಾಯಜಯಗಳ (ನಿವಯಹಣೆ 

ಮ್್ದು  ಗಡಿಯಾರ್ೆಗಿ್ ಚ್ಲನೆ) ನಿರ್ಮ್ಗಳು, 2016 ರ ಪರಕಾರ, 2016 ರ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯದ ಸಾಂಗರಹಣೆ, 

ನಿವಯಹಣೆ ಮ್್ದು  ಸಾಗಣೆಗೆ ಅೀಕಾರವ್ದು  ಪಡೆರ್ಲದ ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ದು  ಕಡಾಡರ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 

CETP ಕೆಸರದ ಮ್್ದು  ಉಪದಿ ATFD, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದೆ ಳಗೆ ಗೆ ್ದು ಪಡಿಸ್ಟ್ರದ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 

ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಹತಿು ರದ TSDF ಗೆ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

2.6 ಮಾ್ವಶಕು ರ್ ಅಗ್ಯ್ೆಗಳು 

ಮಾ್ವಶಕು ರ್ ಅವಶಯಕ್ೆರ್ದ ್ಾಾಂತಿರಕ ಮ್್ದು  ್ಾಾಂತಿರಕೆೋ್ರ ಸ್ಟ್ರದಬಾಂದ್ಧರ್್ದು  ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರದ್ು ದೆ. 

ಸದ್ು ಮ್ದ್ು ಲ್ಲ್ ಗಾರಮ್ಗಳ ಸೆಳಿೋರ್ ಕಾಮಿಯಕರ್ದು  ನೆೋಮಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಲಾಗದವದದದ. ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ 

ಹಾಂ್ದಲ್ಲ,ಿ ನೆೋರ ಮ್್ದು  ಪರೆ ೋಕ್ಷ ಉದೆ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಇರದ್ು ದೆ. 

 

 

 

ಮಾ್ವಶಕು ರ್ ಅಗ್ಯ್ೆಗಳು 

 

  ರ   
ವಯಕು ಗಳು/ದ್ಧ್ 

 

 

         
100 

 

      ರ       
7500 

Note:  

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾ್ವಶಕು  @ 15 ವಯಕು ಗಳು/ ಎಕರೆ= 6382 ಸಾಂಖೆಯಗಳು. 

ರ್ಾಣಿಜಯ ಪರದೆೋಶಕೆೆ ಮಾ್ವಶಕು  @20 ವಯಕು ಗಳು/ಎಕರೆ = 236 ಸಾಂಖೆಯಗಳು. 

ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮ್್ದು  ಉಪರ್ದಕು ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾ್ವಶಕು  @ 5 ವಯಕು ಗಳು/ಎಕರೆ= 180 ಸಾಂಖೆಯಗಳು 

2.7 ಯೋಜನಾ ರ್ೆಚ್ು 



ಪರಸಾು ವಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟದಟ ದಾಂಡರ್ಾಳ ಹ ಡಿಕೆರ್ದ 142.59 ಹೆಕೆಟೋರ್ 
ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ರ .36128 ಲಕ್ಷಗಳು (ಅಾಂದಾಜದ.) ಎಾಂದದ ಅಾಂದಾಿಸಸಲಾಗಿದೆ. 

. 

3 ಎನಿಾರಾನೆುಾಂಟಲ್ ಬೆೋಸೆಿೈನ್ ಡೆೋಟಾ 

3.1 ಹರ್ಾಮಾ್ಶಾಸರ 

ಎಸ್. ್ಾಂ           ವಿೋಕ್ಷಣೆ 

1. 

್ಾಪಮಾ್ 

 

ಕನಿಷ್ಾ ್ಾಪಮಾ್: 31°C 

ಗರಿಷ್ಾ ್ಾಪಮಾ್: 15°C 

ಸರಾಸರಿ ್ಾಪಮಾ್: 23.87°C 

2. ಸರಾಸರಿ ಸಾಪೆೋಕ್ಷ ಆದರಯ್ೆ 30.56% 

3.               4.65 m/s 

4. 

ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣಾ ಅವೀರ್ಲ್ಲಿ ಪರಧಾ್ರ್ಾದ 

ಗಾಳಿರ್ ದ್ಧಕದೆ East 

 

 

3.4 ಸದ್ದು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟ 

ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದೆ ಳಗೆ CPCB ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳ ಪರಕಾರ 12 ನಿರ್್ಾಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಸದ್ದು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟವ್ದು  ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯರ್್ದ ಅವೀರ್ (ಮಾರ್ಚಯ 2022 - 

ಮೋ 2022) ಸರಾಸರಿ ಬೆೋಸ್ ಲೆೈನ್ ಮ್ಟಟಗಳು 

•PM10 50.21 ರಿಾಂದ 57.37µg/m³ ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ 

• PM2.5 31.42 ರಿಾಂದ 27.53µg/m³ ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ 

• SO2 7.95 ರಿಾಂದ 11.71µg/m³ ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ 

• NOxರೆೋಾಂಜಗಳು 17.01 ರಿಾಂದ 24.20µg/m³ 

• CO 0.35 ರಿಾಂದ 0.78 mg/m³ ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ 

ಎಲಾಿ ನಿರ್್ಾಾಂಕಗಳು ಮಾರ್ಚಯ 2022 ರಿಾಂದ ಮೋ 2022 ರ ಅಧ್ಯರ್್ದ ಅವೀರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣಾ 

ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ, ರ್ಾಣಿಜಯ ಮ್್ದು  ವಸತಿ ಪರದೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಸದ್ದು ವರಿದ ರ್ಾರ್ದ ಗದರ್ಮ್ಟಟ 

ಗದರ್ಮ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಉ್ು ಮ್ರ್ಾಗಿರ್ೆ. 



3.5 ಸದ್ದು ವರಿದ ಶದು ಗದರ್ಮ್ಟಟ 

ಅಧ್ಯರ್್ದ ಪರದೆೋಶದ 8 ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಶದು ಮ್ಟಟವ್ದು  ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚಯ 2020 - ಮೋ 

2020 ರ ಅಧ್ಯರ್್ದ ಅವೀಗೆ ಎಲಾಿ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲದ ಸಮಾ್ ಮ್್ದು  ರಾತಿರ ಸಮಾ್ ಶದು ಮ್ಟಟಗಳ 

ಅವಲೆ ೋಕ್ಗಳ್ದು  ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಲರ್ದಲ್ಲಿ (ಪಾರಜೆಕ್ಟ ಸೆೈಟ್) ಹಗಲ್ಲ್ ಸಮ್ರ್ದ ಶದು ಮ್ಟಟಗಳು ಸದಮಾರದ 46.7 dB(A) 

ಮ್್ದು  ರಾತಿರರ್ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಶದು ಮ್ಟಟಗಳು ಸದಮಾರದ 41.350.1 dB(A) ಮ್್ದು  CPCB ಯಿಾಂದ ನಿಗದ್ಧ್ 

ಮಿತಿ 75 dB(A) ದ್ಧ್ದ ಸಮ್ರ್ & 70 dB(A) ರಾತಿರ ಸಮ್ರ್. 

 ವಸತಿ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲ್ಲ್ ಸಮ್ರ್ದ ಶದುದ ಮ್ಟಟಗಳು 44.5 dB(A) ನಿಾಂದ 52.4 dB(A) ವರೆಗೆ 

ಮ್್ದು  ರಾತಿರ ಸಮ್ರ್ದ ಶದು ಮ್ಟಟಗಳು 38.4 dB(A) ನಿಾಂದ 43.5 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ 

ಕೆೋಾಂದರಗಳಾದಯಾಂ್ ದದಲಾಗದ್ು ರ್ೆ. ಅಧ್ಯರ್್ದ ಅವೀರ್ಲ್ಲಿ್ ಕ್ಷೆೋ್ರ ಅವಲೆ ೋಕ್ಗಳು ಸದ್ದು ವರಿದ 

ಶದುದ ಮ್ಟಟಗಳು CPCB (55 dB(A) ಹಗಲದ ಮ್್ದು  45 dB(A) ರಾತಿರರ್ ಸಮ್ರ್) ಸ ಚಿಸ್ಟ್ರದ 

ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿರ್ೆ ಎಾಂದದ ಸ ಚಿಸದ್ು ದೆ. 
 

3.3 ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟ 

ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣಾ ಅವೀರ್ಲ್ಲಿ 8 ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟವ್ದು  ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಯಿ್ದ. ಫಲ್ಲ್ಾಾಂಶಗಳ್ದು  ಕೆಳಗೆ ಚ್ಚಿಯಸಲಾಗಿದೆ: 

 ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ pH 6.88 ರಿಾಂದ 7.79 ರ ್ಡದರ್ೆ ದದಲಾಗದ್ು ದೆ, ಅಲ್ಲಿ 

ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತಿಯಳಗೆ ಇರದ್ು ರ್ೆ 

 ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ ಮಾದರಿರ್ ಒಟದಟ ಕರಗಿದ ಘ್ವಸದು ಗಳ (TDS) ಮೌಲಯವದ 419 mg/l 

ನಿಾಂದ 994 mg/l ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ. 

 ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ ಮಾದರಿರ್ ಒಟದಟ ಗಡಸದ್್ ಮೌಲಯವದ 111.9 mg/l ನಿಾಂದ 301.8 mg/l 

ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ. 

 ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ ಮಾದರಿರ್ BOD ಮೌಲಯವದ 3.1 mg/l ನಿಾಂದ 6.9 mg/l ವರೆಗೆ 

ಇರದ್ು ದೆ. 

 ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ COD ಮೌಲಯವದ 8.9 ರಿಾಂದ 21.4 mg/l ವರೆಗೆ ದದಲಾಗದ್ು ದೆ. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮ್್ದು  Se ್ಾಂ್ಹ ಭಾರರ್ಾದ ಲೆ ೋಹಗಳ ಸಾಾಂದರ್ೆರ್ದ IS 

2296:1992 ರ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿದೆ 
 

3.4 ನೆಲದ ನಿೋರಿ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟ 



ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ್ ವಸಾಹ್ದಗಳು/ಗಾರಮ್ಗಳು ಉಪಮೋಲೆೈ ನಿೋರಿ್ ದಳಕೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ 

ಯೋಜನಾ ಸೆಳದ ಸದ್ು ಲ್ಲ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಮಾಪ್ಕಾೆಗಿ ಒಟದಟ ಎಾಂಟದ (08) ಅಾಂ್ಜಯಲ 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸೆಳಗಳ್ದು  ಗದರದತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದ್ಧಾಂದ ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಅಾಂ್ಜಯಲದ 

ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಾ್ುಕ ಫಲ್ಲ್ಾಾಂಶಗಳ ಸಾರಾಾಂಶವ್ದು  ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 

 ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದ ಅಾಂ್ಜಯಲ ಫಲ್ಲ್ಾಾಂಶಗಳು pH ಶೆರೋಣಿರ್ದ 6.5 ಮ್್ದು  7.9 ರ ್ಡದರ್ೆ 

ದದಲಾಗದ್ು ದೆ ಎಾಂದದ ಸ ಚಿಸದ್ು ದೆ. pHಶೆರೋಣಿರ್ದ IS 10500:2012 ರ ಅ್ದಮ್ತಿಸದವ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿದೆ 

ಎಾಂದದ ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಅಾಂ್ಜಯಲ ಮಾದರಿರ್ ಒಟದಟ ಕರಗಿದ ಘ್ವಸದು ಗಳ ರ್ಾಯಪಿು ರ್ದ 398 mg/l –879 mg/l 

್ಡದರ್ೆ ವಯ್ಾಯಸಗೆ ಳುಿ್ು ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅ್ದಮ್ತಿಸದವ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿರ್ೆ. 

 ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಅಾಂ್ಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಿೋರೆೈರ್ಡ ಅಾಂಶವದ 131.7 mg/l – 

261.4 mg/l ್ಡದರ್ೆ ಇರದ್ು ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:2012 ರ ಅ್ದಮ್ತಿಸದವ ಮಿತಿಯಳಗೆ 

ಇರದವದದ್ದು  ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ್ರದ ಅಾಂ್ಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ್  ಸಲೆಫೋಟ್ ಅಾಂಶವದ 50.7 mg/l - 100.9 

mg/l ್ಡದರ್ೆ ವಯ್ಾಯಸಗೆ ಳುಿ್ು ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಸ್ಟ್ರಾೋಕಾರಾಹಯ ಮಿತಿರ್್ದು  

ಪೂರೆೈಸದತಿು ರ್ೆ ಎಾಂದದ ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಾಂ್ಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟದಟ ಗಡಸದ್್ದ ರ್ಾಯಪಿು ರ್ದ 68 mg/l - 111 mg/l ್ಡದರ್ೆ ಇರದ್ು ದೆ. 

3.8 ಮ್ಣಿಣ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟ 

ಅಧ್ಯರ್್ದ ಅವೀರ್ಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯರ್್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾದ ಮ್ಣಿಣ್ ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಾ್ುಕ 

ಫಲ್ಲ್ಾಾಂಶಗಳ ಸಾರಾಾಂಶವದ ಈ ಕೆಳಗಿ್ಾಂತಿದೆ: 

 ಮ್ಣಿಣ್ ಮಾದರಿಗಳ pH 7.1 ರಿಾಂದ 8.6 ರಷ್ಟ್ಟದೆ. 

 ಮ್ಣಿಣ್ ಮಾದರಿಗಳ ವಿದದಯತ್ ರ್ಾಹಕ್ೆ 119 ರಿಾಂದ 291µmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ 

 ಸಾರಜ್ಕ ಅಾಂಶವದ 55.2 mg/kg ನಿಾಂದ 87.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ. 

 ಫಾಸಫರಸ್ ಅಾಂಶವದ 27.4 mg/kg ನಿಾಂದ 44.1 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ. 

 ಪ್ರಟಾಯಸ್ಟ್ರರ್ಮ್ ಅಾಂಶವದ 127.4 mg/kg ನಿಾಂದ 151.7 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರದ್ು ದೆ. 

3.9 ಜೆೈವಿಕ ಪರಿಸರ 

ಸಾಮಾಿಸಕ ಸ ಚ್ಕಗಳು 
S.No Social Indicators Ramanagara District 

1 Decadal variation % 5.05 

2 Urban population % 24.73 

3 Sex ratio 976 



S.No Social Indicators Ramanagara District 

4 0-6 age group % 0.1 

5 Population density (Persons per square Km) 400 

6 Scheduled caste population % 18.83 

7 Scheduled tribe population % 2.12 

8 Literacy rate % 69.22 

9 Work Participation rate % 49.09 

10 Main Workers % 86.34 

11 Marginal Workers % 13.66 

12 Cultivators % 48.13 

13 Agricultural labourers % 23.44 

14 Workers in household industries % 2.08 

15 Other workers % 26.35 

 

4. ಪರಸಾು ವಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಾಂದಾಗಿ ರ್ಾರ್ದ ಪರಿಸರದ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ್ 

ಪರಸಾು ವಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಕಾರರ್ದ್ಧಾಂದಾಗಿ ನೆಲಮ್ಟಟದ ಸಾಾಂದರ್ೆರ್್ದು  ಗದರದತಿಸಲದ 

AERMOD ಸಾಫ್ಟ್ ರ್ೆೋರ್ ಅ್ದು  ದಳಸ್ಟ್ರಕೆ ಾಂಡದ ಗಾಳಿರ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟದ ಮಾಡೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಅ್ದು  

ಮಾಡಲಾಯಿ್ದ. ಇದದ ಅ್ದಕರಮ್ರ್ಾಗಿ PM, SO2, NOxand CO ಗಾಗಿ ಪರಸಾು ವಿ್ ಯೋಜನೆಯಿಾಂದಾಗಿ 

ಗರಿಷ್ಾ ಸಾಾಂದರ್ೆರ್್ದು  ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುರಿಾಂದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶವ್ದು  ಸಾೆಪಿಸ್ಟ್ರದ ್ಾಂ್ರವೂ, 

ನಿರಿೋಕ್ಷಿ್ ಪರಿಣಾಮ್ವದ ಕನಿಷ್ಾರ್ಾಗಿದೆ ಎಾಂದದ ತಿೋಮಾಯನಿಸದಹದದದ. 

 

              ರ                   GLC     

Pollutant 
Max. Base line 

Conc. (µg/m
3
) 

Estimated 

Incremental 

Conc. (µg/m
3
) 

Total Conc. 

(µg/m
3
) 

NAAQ 

standard 

(µg/m
3
) 

% Increase 

PM10 68.18 0.54 68.72 100 0.792021 

SO2 13.91 0.51 14.42 80 3.666427 

NOx 28.75 7.81 36.56 80 27.16522 

CO 0.78 9.84 10.62 4000 1261.538 

 

ಮೋಲ್ಲ್ ಕೆ ೋಷ್ಟಕದ್ಧಾಂದ, ಪರಸಾು ವಿ್ ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ ಹೆ ರಸ ಸದವಿಕೆಯಿಾಂದಾಗಿ, PM, SO2 ಮ್್ದು  

NOxಗಾಗಿ ಒಟದಟ ಸಾಾಂದರ್ೆಗಳು NAAQ ಮಾ್ದಾಂಡಗಳ ೆಳಗೆ ರ್ೆನಾು ಗಿರ್ೆ ಎಾಂದದದದ ಸಿಷ್ಟರ್ಾಗಿದೆ. 

ಮಾಡೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ, ಕೆಟಟ ಸನಿು ರ್ೆೋಶವ್ದು  ಗದರದತಿಸಲದ ಆಾಂಥ್ಾರಸೆೈಟ್ ಕಲ್ಲಿದುಲದ ಬಾರಿ್ರ್ ಮ್್ದು  

ಫನೆೋಯಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಾಂಧ್್ರ್ಾಗಿ ದಳಸಲಾಯಿ್ದ. 



ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ SO2 ಮ್್ದು  NOxಹೆ ರಸ ಸದವಿಕೆರ್್ದು  ಮ್್ು ಷ್ದಟ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲದ ನೆೈಸಗಿಯಕ 

ಅನಿಲ/ಜೆೈವಿಕ ಬಿರಕೆಟ್ ಗಳ್ದು  ಬಾರಿ್ರ್ ಗಳು ಮ್್ದು  ಪರಸಾು ವಿ್ ವಿದದಯತ್ ಕದಲದಮಗಳಿಗೆ ಇಾಂಧ್್ರ್ಾಗಿ 

ದಳಸಲದ ಶಿಫಾರಸದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

4. ಪಯಾಯರ್ ಸೆೈಟ್ ಪರಿಗರ್ನೆ 

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಯಾವದದೆೋ ಪಯಾಯರ್ ್ಾರ್ಗಳ್ದು  ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲಾಗಿಲಿ. 

 ಪರದೆೋಶವ್ದು  ಈಗಾಗಲೆೋ KIADB ಅಾಂತಿಮ್ಗೆ ಳಿಸ್ಟ್ರದೆ ಮ್್ದು  ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭ ಮಿರ್್ದು  

ಸಾಾೀೋ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಲಾಗಿದೆ. 

 ಆಯೆೆಮಾಡಿದ ಸೆೈಟ್ ಉ್ು ಮ್ ರಸೆು  ಮ್್ದು  ರೆೈಲೆಾ ಸಾಂಪಕಯವ್ದು  ಹೆ ಾಂದ್ಧದೆ, ಇದದ ಿಸಲೆಿರ್ ರ್ಾಯಪಾರ 

ಮ್್ದು  ಸಾಮಾಿಸಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್್ದು  ಸದಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ದುವರಿ ಪರಯೋಜ್ರ್ಾಗಿದೆ. 

 

5. ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕರಮ್ 

CPCB/MoEF&CCಪರಕಾರ ಸದ್ದು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟ, ನಿೋರಿ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟ, ಮ್ರ್ದಣ ಮ್್ದು  ಶದುಕೆೆ 

ಸಾಂದಾಂೀಸ್ಟ್ರದಾಂ್ೆ ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣಾ ರ್ೆೋಳಾಪಟ್ಟಟರ್್ದು  ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಮ್್ದು  ಯೋಜನೆರ್ ಸಾೆಪನೆರ್ 

್ಾಂ್ರ ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಲಾಗದ್ು ದೆ. 
 

ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕರಮ್- ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ 

S. 

No 

 

             

ಮಾದರಿ ಕೆೋಾಂದರಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯ 
 

 

           

ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್ಸಬೆೋಕಾದ 

ನಿರ್್ಾಾಂಕಗಳು 
 

1 
Ambient Air 

Quality 

 Three stations(one 

at site, one in 

upwind direction 

and one in down 

wind direction)  

Once a month 
All the parameters as per 

NAAQ Standards 

2 Noise 

Three locations at 

site in different 

places 

Once a month 

Ambient Equivalent 

Continuous Sound Pressure 

Levels (Leq) at day and Night 

time. 

3 Water 

Two number of 

surface and ground 

water samples near 

the site. 

Once a month 
All the parameters as per IS 

10500:2012  

4 
Vehicular 

Emissions 
One at site approach  

During peak hours 

Once a week 
Air emission and noise, PCU 



S. 

No 

 

             

ಮಾದರಿ ಕೆೋಾಂದರಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯ 
 

 

           

ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್ಸಬೆೋಕಾದ 

ನಿರ್್ಾಾಂಕಗಳು 
 

5 
Solid waste / 

Hazardous waste 

Storage areas of 

solid and hazardous 

waste 

Weekly once  Quantity  

6 Soil 
Three locations 

within the site 
Once a month 

Physico chemical properties, 

Nutrients, Heavy metals 

 

ಎನಿಾರಾನೆುಾಂಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರರೋಗಾರಾಂ -ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆ ಹಾಂ್ 

S. 

N

o 

 

    
    
     

ಮಾದರಿ 

ಕೆೋಾಂದರ

ಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯ 
 

 

    
   
    

ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್

ಸಬೆೋ

ಕಾದ 

ನಿರ್

್ಾಾಂಕ

ಗಳು 
 

1. Meteorology 
One at 

site 
Hourly and Daily basis. 

Wind speed and direction, 

Temperature, Relative 

Humidity, Atmospheric 

pressure, Rainfall. 

2. Ambient Air Quality 

3 

Station

s (one 

in up 

wind 

and one 

in 

downw

ind and 

one at 

site) 

Quarterly - Twice a 

week:24 hourly period 

All the 12 parameters as 

per NAAQ Standards 

3. Noise 

3 (two 

within 

plant 

premis

es and 

one 

outside 

plant 

premis

es) 

Quarterly 

Ambient Equivalent 

Continuous Sound 

Pressure Levels (Leq) at 

day and Night time. 

4. Water 
Two 

number 
Quarterly 

All the parameters as per 

IS 10500:2012 



S. 

N

o 

 

    
    
     

ಮಾದರಿ 

ಕೆೋಾಂದರ

ಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯ 
 

 

    
   
    

ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್

ಸಬೆೋ

ಕಾದ 

ನಿರ್

್ಾಾಂಕ

ಗಳು 
 

of 

surface 

and 

ground 

water 

sample 

near 

the site 

5. CSTP 

Inlet an 

outlet 

quality 

Monthly pH, TSS, BOD, COD 

6. CETP 

Inlet an 

outlet 

quality 

Monthly 
Color, pH, TSS, TDS, 

BOD, COD, O&G 

7. 

Exhaust from DG 

set(Administration 

building) 

Stack 

of DG 

set 

Monthly PM, SO2, NOx& CO 

8. Vehicular Emissions 

At site 

approa

ch 

Periodic monitoring of 

vehicles 

Air emission and noise, 

PCU 

9. Solid waste  

Munici

pal 

Solid 

waste 

process

ing 

area 

Monthly Quantity 

1

0. 
Soil 

Three 

locatio

ns (two 

within 

and one 

outside 

project 

site) 

Quarterly 

Physico chemical 

properties, Nutrients, 

Heavy metals 



S. 

N

o 

 

    
    
     

ಮಾದರಿ 

ಕೆೋಾಂದರ

ಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯ 
 

 

    
   
    

ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್

ಸಬೆೋ

ಕಾದ 

ನಿರ್

್ಾಾಂಕ

ಗಳು 
 

1

1. 
Compost 

One at 

the 

compos

t yard 

Monthly Nutrients, Heavy metals 

1

2. 
Terrestrial Ecology 

Within 

10km, 

around 

the 

project 

Once in three years 
Symptoms of injuries on 

plants 

 

7. ಪದ್ವಯಸತಿ ಮ್್ದು  ಪದ್ವಯಸತಿ 

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭ ಮಿರ್್ದು  ಈಗಾಗಲೆೋ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಸಾಾೀೋ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಾಂಡಿದೆ ಮ್್ದು  ಭ  ದಾಖಲೆಗಳ್ದು  

ಅ್ದದಾಂಧ್-2 ಎಾಂದದ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಯಾವದದೆೋ ವಸಾಹ್ದಗಳಿಲಿ. ಆದುರಿಾಂದ 

ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಯಾವದದೆೋ R&R ಒಳಗೆ ಾಂಡಿಲಿ. 

8. ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

8.3ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ಕೆೆ 

ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪರಭಾವಗಳು ಸೆೈಟ್ ್ಯಾರಿ ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆ ಮ್್ದು  ಕಾರ್ಯಪಡೆರ್ 

ಸಜದುಗೆ ಳಿಸದವಿಕೆಗೆ ಕಾರರ್ರ್ೆಾಂದದ ಹೆೋಳದಹದದದ. ಪರಿಸರದ ಮೋಲೆ ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳು 

ಮ್ ಲಭ ್ರ್ಾಗಿ ಅಸ್ಟ್ರೆರ ಸಾರ ಪದಾುಗಿರದ್ು ರ್ೆ ಮ್್ದು  ನಿಮಾಯರ್ ಕಾರ್ಯಕರಮ್ದ ಪೂರ್ಯಗೆ ಾಂಡ ್ಾಂ್ರ 

ಕರಮೋರ್ ದಳಲ್ಲಕೆಯಾಗದವ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ ಯ, ಯೋಜನೆರ್ ನಿಮಾಯರ್ವದ ಪೂರ್ಯಗೆ ಾಂಡ ್ಾಂ್ರ 

ಮ್್ದು  ಅದರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಗಳು ಪಾರರಾಂಭರ್ಾದ ್ಾಂ್ರ, ಈ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ದ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳು 

ನಿಮಾಯರ್ ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗದವ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ದು  ಅತಿಕರಮಿಸದ್ು ದೆ. 

ಅಾಂ್ಹ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ದು  ್ಗಿಗಸಲದ ಮ್್ದು  ಅವದಗಳ್ದು  ಸಹನಿೋರ್ ಮ್ಟಟಗಳಲ್ಲ ಿ ನಿದಯಾಂೀಸಲದ, ಈ 

ಕೆಳಗಿ್ ಕರಮ್ಗಳ್ದು  ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಬೆೋಕದ: 

• ವಿಧಾ್ ಮ್್ದು  ಪರರ್ೆೋಶ ರಸೆು ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮ್್ದು  ಪೂವಯ ಯೋಜನೆ, ಮ್್ದು  ಎಲಾಿ ಪರಮ್ದಖ ನಿಮಾಯರ್ 

ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳ ಸ ಕು  ಅ್ದಕರಮ್ ಮ್್ದು  ರ್ೆೋಳಾಪಟ್ಟಟ. 



• ಸ ಕು  ಮ್ಣಿಣ್  ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರಮ್ವ್ದು  ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಳುಿವದದದ ಮ್್ದು  ಉದೆುೋಶಿ್ ಯೋಜನೆರ್ 

ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಕಾಲ್ಲಕ ಅ್ದಷ್ಾಾ್. 

• ಉ್ಖ್್, ನೆಲಸಮ್ ಮ್್ದು  ಇ್ರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಗಳ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಉಾಂಟಾಗದವ ಧ್ ಳ್ದು  ನಿಗರಹಿಸಲದ 

ದದದಯಲ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರ್ದು  ಚಿಮ್ದಕಸದವದದದ. 

• ಕಡಿಮ ಶದು ಮ್್ದು  ಹೆ ರಸ ಸದವಿಕೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಉ್ು ಮ್ ಕೆಲಸದ ಸ್ಟ್ರತೆಿರ್ಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ ಯನ್ ಮಾಡಲಾದ 

ನಿಮಾಯರ್ ರ್ಾಂ್ರಗಳು ಮ್್ದು  ರ್ಾಹ್ಗಳ ದಳಕೆ ಮ್್ದು  ದಳಕೆರ್ಲ್ಲಿಲದಿ್ಧದಾುಗ ಎಾಂಿಸನ್ ಗಳ್ದು  ಆಫ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

• ಸೆೈಟು  ಸದ್ು ಲ್ಲ್ ಮ್ದಖಯ ನೆೈಸಗಿಯಕ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸೆಗೆೆ ಅದರ ಉದೆುೋಶಿ್ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿಗಾಗಿ ಸೆಡಿಮಾಂಟ್ 

ಲೆ ೋರ್ಡ ಅ್ದು  ದಾಂೀಸಲದ ದಲೆಗಳ ೆಾಂದ್ಧಗೆ ಸ ಕು ರ್ಾದ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸೆೆರ್ ಮ್ ಲಕ ನಿಮಾಯರ್ ಸೆಳದಲ್ಲ ಿ

ನಿಮಾಯರ್ ್ಾಯಜಯನಿೋರಿ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟವ್ದು  ನಿರ್ಾಂತಿರಸದವದದದ. 

• ನಿಮಾಯರ್ ಸಳೆದಲ್ಲ ಿ ನಿೋರದ ನಿಲದಿವದದ್ದು  ್ಪಿಿಸಲದ ಗೆ ್ದು ಪಡಿಸ್ಟ್ರದ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರದ/ನಿಮಾಯರ್ 

ಅವಶೆೋಷ್ಗಳ ಸ ಕು  ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ವಿಧಾ್ಗಳ್ದು  ಅಳವಡಿಸದವದದದ. 

• ಹೆಚಿು್ ಶದಿದ ಮ್ಟಟಕೆೆ ್ೆರೆದದಕೆ ಳುಿವ ನಿಮಾಯರ್ ಸ್ಟ್ರದಬಾಂದ್ಧಗೆ ಇರ್ರ್ ಮ್ಫಲರ್ ಗಳಾಂ್ಹ ರಕ್ಷಣಾ್ುಕ 

ಗೆೋರ್ ಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸದವದದದ ಮ್್ದು  ನಿಮಾಯರ್ ಕಾಮಿಯಕರಿಗೆ ವಸತಿಗಾಗಿ ್ಾ್ಾೆಲ್ಲಕ ಕಾಮಿಯಕ 

ಶೆರ್ಡ ಗಳ್ದು  ನಿಮಾಯರ್ ಸೆಳದ್ಧಾಂದ ದ ರದಲ್ಲಿ ಸಾೆಪಿಸದವದದದ. 
 

8.3.1 ನಿೋರಿ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟ ನಿವಯಹಣೆ 

್ಾಯಜಯ ನಿೋರದ ಮ್ನೆರ್ ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳಿಾಂದ ಉ್ಿತಿು ಯಾಗದ್ು ದೆ. ಹೆಚಿು್ ಕಾಮಿಯಕರದ ಸೆಳಿೋರ್ 

ಪರದೆೋಶದ್ಧಾಂದ ದರದ್ಾು ರೆ, ಆದುರಿಾಂದ ್ಾಯಜಯನಿೋರಿ್ ಉ್ಾಿದನೆರ್ದ ಕನಿಷ್ಾರ್ಾಗಿರದ್ು ದೆ. ಆರಾಂಭಿಕ 

ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ್ಾ್ಾೆಲ್ಲಕರ್ಾಗಿ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸೆೆರ್್ದು  ನಿಮಿಯಸಬೆೋಕದ. ನಿೋರಿ್ 

ಗದರ್ಮ್ಟಟ ನಿವಯಹಣೆರ್ ಪರಮ್ದಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿ್ವದಗಳ್ದು  ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರಬೆೋಕದ: 

• ಕಾಮಿಯಕರಿಗೆ ಸದರಕ್ಷಿ್ ಕದಡಿರ್ದವ ನಿೋರ್ದು  ಒದಗಿಸಲಾಗದವದದದ. 

• ಶೌರ್ಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಪಿಟಕ್ ಟಾಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮ್್ದು  ಸೆ ೋಕ್ ಪಿಟ್ ಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸಲಾಗದವದದದ. 

• ಹರಿದದ ಹೆ ೋಗದವ ನಿೋರ್ದು  ಸಾಂಗರಹಿಸಲದ ಮ್ಳ  ೆನಿೋರದ ಕೆ ರ್ದಿ ಹೆ ಾಂಡಗಳ್ದು  ಮಾಡಲಾಗದವದದದ ಮ್್ದು  

ಅದ್ದು  ಧ್ ಳು ನಿಗರಹಕಾೆಗಿ ಮ್ರದದಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

 

8.3.2 ಭ  ದಳಕೆರ್ ಮಾದರಿ ಮ್್ದು  ನಿವಯಹಣೆ 

ನಿಮಾಯರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿ್ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ದು  ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ: 

• ಮ್ಣಿಣ್ ಸವಕಳಿರ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳ 



• ್ೆ ೋಟದ ್ಷ್ಟ 

• ನೆೈಸಗಿಯಕ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಮಾದರಿಯಾಂದ್ಧಗೆ ಹಸು ಕ್ಷೆೋಪ 

• ಭ ದೃಶಯದ ದೃಶಯ ದದಲಾವಣೆ 

ಮೋಲೆ ಹೆೋಳಿದ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ದು  ್ಗಿಗಸಲದ ಈ ಕೆಳಗಿ್ ಕರಮ್ಗಳ್ದು  ಕೆೈಗೆ ಳಿಲಾಗದವದದದ: 

• ಚ್ಾಂಡಮಾರದ್ದ ನಿೋರಿ್ ಹರಿವ್ದು  ಸಾಂಗರಹಿಸಲದ ಸಸಯದ ಗಡಿರ್ದದುಕ ೆ ಹ ಮಾಲೆ ಚ್ರಾಂಡಿರ್್ದು  

ಮಾಡದವದದದ. 

• ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ ಮ್್ದು  ್ೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 

• ಅಸ್ಟ್ರು ್ಾದಲ್ಲಿರದವ ಬಾಹಯರೆೋಖೆರ್ ಪರಿಸ್ಟ್ರೆತಿಗಳ ೆಾಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಟ್ರೆರರ್ಾದ ಭ  ಮೋಲೆೈರ್್ದು  ಮ್ರದಸಾೆಪಿಸದವದದದ 

ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಮಾದರಿರ್್ದು  ದದಲಾಯಿಸದವದದ್ಧಲಿ. 

 

8.3.3ಘ್ ್ಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣೆ 

ನಿಮಾಯರ್ ಸಾಂದಾಂೀ್ ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳ ಮ್ಣಿಣ್  ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ, ರಸೆು  ನಿಮಾಯರ್ ಮ್್ದು  ಕಸ/್ಾಯಜಯ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ 

ಇ್ಾಯದ್ಧಗಳಿಾಂದ ಘ್ ್ಾಯಜಯವ್ದು  ಉ್ಾಿದ್ಧಸದಹದದದ. 

ಘ್್ಾಯಜಯ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿ್ ಕರಮ್ಗಳ್ದು  ್ೆಗೆದದಕೆ ಳಿಬೆೋಕದ: 

ಖಾಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಮಾಂಟ್ ಚಿೋಲಗಳ್ದು  ಮ್ರದದಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

• ್ಗದಗ ಪರದೆೋಶಗಳ್ದು  ್ದಾಂದಲದ ಮ್್ದು  ರಸೆು  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮಾಯರ್ ಅವಶೆೋಷ್ಗಳ್ದು  ಮ್ರದದಳಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

 

8.3.4 ಸಾಮಾಿಸಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ಟ್ರೆತಿಗಳು 

ಸಾಮಾಿಸಕ ಆರ್ಥಯಕ ಮ್್ದು  ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೋಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿ್ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ದು  ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ: 

• ನಿಮಾಯರ್ ಅವೀರ್ಲ್ಲಿ ಜ್ರಿಗೆ ನೆೋರ ಉದೆ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟ 

• ಮಾರದಕಟೆಟ ಗದರ್ಕ ಪರಿಣಾಮ್ದ್ಧಾಂದಾಗಿ ಪರೆ ೋಕ್ಷ ಆರ್ಥಯಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

• ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭಯಗಳ ಸೃಷ್ಟ್ಟ 

• ಹೆ ರಗಿ್ ಕಾಮಿಯಕ ದಲದ ವಲಸೆ 

• ಸಾೆಾಟರ್ ಸಿಮ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

• ಸಾಂರ್ಾರ ದಟಟಣೆ ಮ್್ದು  ರಸೆು  ಸದರಕ್ಷ್ೆರ್ ಅಪಾರ್ಗಳ ಪರರ್ೆ ೋದನೆ 

• ಕೆಳಗಿ್ ್ಗಿಗಸದವ ಕರಮ್ಗಳ್ದು  ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ: 

• ಸೆಳಿೋರ್ರ್ದು  ಅವರ ಕೌಶಲಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ನಿಮಾಯರ್ದ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ 

ನಿಯೋಿಸಸಲಾಗದವದದದ. 



• ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಸಾವಯಜನಿಕ ಸಾಂಪಕಯ ಕಾರ್ಯ್ಾಂ್ರವ್ದು  ನಿವಯಹಿಸಲಾಗದವದದದ ಮ್್ದು  

ಸೆಳಿೋರ್ರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸ್ಟ್ರದ ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭಯವ್ದು  ದಳಸಲದ ಅ್ದಮ್ತಿಸಲಾಗದವದದದ. 
• ಅವರ ಸಮ್ಸೆಯಗಳ್ದು  ಪರಿಹರಿಸಲದ ಸೆಳಿೋರ್ರೆ ಾಂದ್ಧಗೆ ನಿರ್ಮಿ್ ಸಾಂರ್ಾದ ಇರದ್ು ದೆ 

 

8.4 ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ಕೆೆ 

8.4.1 ರ್ಾರ್ದ ಪರಿಸರ 

 ಮಾಲ್ಲ್ಯಕಾರಕಗಳ್ದು  ಚ್ದದರಿಸಲದ CPCB/KSPCB ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳ ಪರಕಾರ ರ್ಾರ್ದ 

ಮಾಲ್ಲ್ಯ ನಿರ್ಾಂ್ರರ್ ಕರಮ್ಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸಲದ ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ದು  

ಕಡಾಡರ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 

• ರ್ಾರ್ದ ಹೆ ರಸ ಸದವಿಕೆರ್್ದು  ್ಗಿಗಸಲದ 33.3% ಹಸ್ಟ್ರರದ ಪಟ್ಟಟರ್್ದು  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗದವದದದ. 

• DG-ಸಾಟಕ್ ಮ್್ದು  ಸದ್ದು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗದರ್ಮ್ಟಟದ ನಿರ್ಮಿ್ ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣೆರ್್ದು  

ಕೆೈಗೆ ಳಿಲಾಗದ್ು ದೆ. 
 

8.4.2 ಶದು ಪರಿಸರ 

ಕೆೋಾಂದರ / ರಾಜಯ ಮಾಲ್ಲ್ಯ ನಿರ್ಾಂ್ರರ್ ಮ್ಾಂಡಳಿರ್ ಅವಶಯಕ್ೆಗೆ ಅ್ದಗದರ್ರ್ಾಗಿ ಸಸಯದ ಗಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಶದು 

ಮ್ಟಟವದ 75-70 dB (A) ಗಿಾಂ್ ಹೆಚಿುಲಿ ಎಾಂದದ ಖಚಿ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಲದ ಎಲಾಿ ಶದು ಉ್ಾಿದ್ಧಸದವ 

ಸಾಧ್್ಗಳ್ದು  ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ / ನಿವಯಹಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 

• ಶದು ಉ್ಾಿದ್ಧಸದವ ಮ್ ಲಗಳಿಾಂದ ಉ್ಿತಿು ಯಾಗದವ ಶದುವ್ದು  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲದ ಅವದಗಳ್ದು  ಸರಿಯಾಗಿ 

ನಿವಯಹಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 

• ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯರ್ಾದಲೆಿಲಾಿ, ಕಾಂಪೆರಸರ್ ಗಳು, ಡಿಿಸ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಕೌಸ್ಟ್ರಟಕ್ ಆವರರ್ಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 

• ವಿವಿಧ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರಿೋದ್ಧರ್ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಶದು ನಿರ್ಾಂ್ರರ್ ಮಾ್ದಾಂಡಗಳ ಅ್ದಸರಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 

ಪಾರಮ್ದಖಯ್ೆರ್್ದು  ನಿೋಡಲಾಗದವದದದ ಮ್್ದು  ಖರಿೋದ್ಧ ಆದೆೋಶಗಳ್ದು  ನಿೋಡದರ್ಾಗ ಅದ್ದು  ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ 

ಮ್್ದು  ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಾಂದ ಶದು ಮಾ್ದಾಂಡಗಳಿಗೆ ಖಾ್ರಿರ್್ದು  ಪಡೆರ್ಲಾಗದ್ು ದೆ. 

• ಹಸ್ಟ್ರರದ ಪಟ್ಟಟರ್ದ ಶದು ್ಡೆಗೆ ೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸದ್ು ದೆ. 

• ಶದುದ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳು ಮ್್ದು  ಪಿಪಿಇಗಳ್ದು  ದಳಸದವ ಮ್ಹ್ಾದ ದಗೆಗ ಅರಿವದ ಮ್ ಡಿಸಲದ ಸ್ಟ್ರದಬಾಂದ್ಧಗೆ 

್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

8.4.3 ನಿೋರಿ್ ಪರಿಸರ 

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಹಾಂ್ದಲ್ಲ,ಿ ಕೆ ಳರ್ೆನಿೋರ್ದು  350 KLD ್ CSTP ರ್ಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೆರಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  

1800 KLD ್ CETP ರ್ಲ್ಲಿ ್ಾಯಜಯವ್ದು  ಸಾಂಸೆರಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. 



• ಶೂ್ಯ ಲ್ಲಕಾರ್ಡ ಡಿಸಾುರ್ಜಯ ವಯವಸೆೆರ್್ದು  KIADB ಪರಸಾು ಪಿಸ್ಟ್ರದೆ. 

• ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ ಕೆ ಳರ್ೆನಿೋರ್ದು  ಹಸ್ಟ್ರರದ ಪಟ್ಟಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಳಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ 

್ಾಯಜಯವ್ದು  ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದೆ ಳಗೆ ಉಪರ್ದಕು ್ೆಗಳು ಮ್್ದು  ಪರಕರಯೆಗಾಗಿ ಮ್ರದದಳಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 
 

8.4.4. ಭ  ಪರಿಸರ 

ಪರ್ೆಯೋಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಸ ಕು  ರ್ಾರ್ದ ಮಾಲ್ಲ್ಯ ನಿರ್ಾಂ್ರರ್ ಕರಮ್ಗಳಿಾಂದ ರ್ಾರ್ದ 

ಹೆ ರಸ ಸದವಿಕೆರ್್ದು  ನಿರ್ಾಂತಿರಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಆದುರಿಾಂದ ಆವರರ್ ಮ್್ದು  ಸದ್ು ಮ್ದ್ು ಲ್ಲ್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 

ರ್ಾರ್ದ ಮಾಲ್ಲ್ಯಕಾರಕಗಳ ಸಾಂಗರಹವದ ಅ್ಯಲಿರ್ಾಗಿದೆ. 

• ಸಾವರ್ವ ಘ್್ಾಯಜಯಗಳ್ದು  ಸೆೈಟು ಲ್ಲಿ ಗೆ ದಬರರ್ಾಗಿಸಲಾಗದವದದದ ಮ್್ದು  ಹಸ್ಟ್ರರದ ಪಟ್ಟಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 

ದಳಸಲಾಗದವದದದ. ಅಜೆೈವಿಕ ಘ್್ಾಯಜಯಗಳ್ದು  ಕೆಎಸ್ ಪಿಸ್ಟ್ರಬಿರ್ ಅೀಕಾರದ ಪರಕಾರ ಮ್ರದದಳಕೆ 

ಸೌಲಭಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಸೆೈಟ್ ್ ಲ್ಲಿ ಯಾವದದೆೋ ಆಾಂ್ರಿಕ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಸೌಲಭಯ 

ಲಭಯವಿಲ.ಿ ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ ಉ್ಿತಿು ಯಾಗದವ ಎಲಾಿ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯಗಳ್ದು  ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಮ್್ದು  

ಇ್ರ ್ಾಯಜಯಗಳ (ನಿವಯಹಣೆ ಮ್್ದು  ಗಡಿ ಆಾಂದೆ ೋಲ್) ನಿರ್ಮ್ಗಳು 2016 ರ ಪರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. ಆದುರಿಾಂದ ಭ ಮಿರ್ ಪರಿಸರದ ಮೋಲೆ 

ಯಾವದದೆೋ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರದವದದ್ಧಲಿ. 

• ಶೂ್ಯ ಲ್ಲಕಾರ್ಡ ಡಿಸಾುರ್ಜಯ (ZLD) ವಯವಸೆೆರ್್ದು  ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುರಿಾಂದ ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ ್ಾಯಜಯ 

ಮ್್ದು  ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ ಕೆ ಳರ್ೆ ನಿೋರ್ದು  ಮ್ರದದಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗದವದದದ, ಇದದ ಭ ಮಿರ್ ಪರಿಸರದ ಮೋಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ್ವ್ದು  ಕಡಿಮ ಮಾಡದ್ು ದೆ. 
 

8.44.1 ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾ್ 

ದನೆು ೋರದಘಟಟ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ವ್ ESZ ಎಸ್ ಇ ಕಡೆಗೆ ~ 8.66 ಕಮಿೋ ದ ರದಲ್ಲಿದೆ ಮ್್ದು  

ದನೆು ೋರದಘಟಟ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ವ್ದ ಕೆ ೋರ್ ಯೋಜನಾ ಸೆೈಟ್ ನಿಾಂದ ~ 9.60 ಕಮಿೋ, ಎಸ್ ಇ 

ದ ರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಪರದೆೋಶದ ಪರಿಸರವ್ದು  ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲದ ಈ ಕೆಳಗಿ್ ಕರಮ್ಗಳ್ದು  ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ನಿೋರಿ್ ಪರಿಸರ - ಅಗ್ಯವಿರದವ ನಿೋರಿ್ ಪರಮಾರ್ 2 MLD. ವೃಷ್ಭಾವತಿ ಶದದ್ಧಿೋಕರರ್ ಘಟಕದ 

ಮ್ ಲಕ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಾಂದ 1 ಎಾಂಎಲ್ ಡಿ ನಿೋರದ ಮ್್ದು  ಕಾರ್ೆೋರಿ ್ದ್ಧ ನಿೋರಿ್ ಬಿಡದದಿಯಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಯಿಾಂದ 1 

ಎಾಂಎಲ್ ಡಿ ನಿೋರದ ಸರದರಾಜದ ಮಾಡಲಾಗದವದದದ. ಅಾಂ್ಜಯಲದ ಹೆ ರ್ೆಗೆರ್ದವಿಕೆ ಇಲ ಿಮ್್ದು  ಸೆಳಿೋರ್ 

ಸಮ್ದದಾರ್ದ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರದವದದ್ಧಲಿ. 



 ಎಫುಿಯೆಾಂಟ್ ಅ್ದು  ಸ್ಟ್ರಇಟ್ಟಪಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೆರಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ ್ಾಯಜಯವ್ದು  ಪರಕರಯೆ ಮ್್ದು  

ಉಪರ್ದಕು ್ೆಗಾಗಿ ದಳಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಲಾಗದ್ು ದೆ. ಝೋರೆ ೋ ಲ್ಲಕಾರ್ಡ ಡಿಸಾುರ್ಜಯ (ZLD) ಅಳವಡಿಸಲಾಗದವದದದ. 

• ಒಳಚ್ರಾಂಡಿರ್್ದು  CSTP ್ಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೆರಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಸಾಂಸೆರಿಸ್ಟ್ರದ ಕೆ ಳರ್ೆ ನಿೋರ್ದು  ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮ್್ದು  

ಉದೆುೋಶಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಿೆ ದಳಸಲಾಗದವದದದ 

• ಚ್ಾಂಡಮಾರದ್ದ ನಿೋರ್ದು  ಆವರರ್ದೆ ಳಗೆ ನಿವಯಹಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ನಿರ್ಾಂತಿರಸಲಾಗದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಮ್ಳ  ೆ

ನಿೋರದ ಕೆ ಯಿಿಗೆ ದಳಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಲಾಗದ್ು ದೆ. ಹೆಚ್ದುವರಿ ಹರಿವ್ದು  ಹತಿು ರದ ಕೆರೆ/ಕೆ ಳಕೆೆ ತಿರದಗಿಸಲಾಗದವದದದ. 

• ರ್ಾರ್ದ ಮಾಲ್ಲ್ಯ: ಫ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳ ಪರಸರರ್ಕಾೆಗಿ ರ್ಾರ್ದ ಮಾಲ್ಲ್ಯ ನಿರ್ಾಂ್ರರ್ ಕರಮ್ಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸಲದ 

ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ದು  ಕಡಾಡರ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ 

• ಘ್ ಮ್್ದು  ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯ: ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ್ಮ್ು ಘ್ ್ಾಯಜಯವ್ದು  ಪರ್ೆಯೋಕಸದ್ು ರ್ೆ. 

ಸಾಮಾ್ಯ ಪದರಸಭೆರ್ ್ಾಯಜಯ ಸಾಂಸೆರಣಾ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ವ ್ಾಯಜಯವ್ದು  ಗೆ ದಬರರ್ಾಗಿ ಮ್್ದು  

ಗೆ ದಬರರ್ಾಗಿ ಪರಿವತಿಯಸಲಾಗದ್ು ದೆ. ಅಜೆೈವಿಕ ್ಾಯಜಯವ್ದು  KSPCB ಅೀಕೃ್ ಮ್ರದದಳಕೆದಾರರಿಗೆ 

ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಅ್ಾರ್ರ್ಾಗದವಾಂ್ೆ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ್ಾಯಜಯವ್ದು  

KSPCB ಅೀಕೃ್ TSDF/ಮ್ರದದಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಲೆೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗದ್ು ದೆ. 

• ಶದು: 33.3% ಹಸ್ಟ್ರರದ ಪಟ್ಟಟರ್್ದು  ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶಕೆೆ ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ್ಮ್ು 

ಡಿಿಸ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಕೌಸ್ಟ್ರಟಕ್ ಆವರರ್ಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸದ್ು ರ್ೆ. 

• ಎನಿಾರಾನೆುಾಂಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್: KIADB AAQ, ಶದು, ನಿೋರದ, ಮ್ರ್ದಣ ಮ್್ದು  ಸಾಂರ್ಾರದ ನಿರ್್ಕಾಲ್ಲಕ 

ಮೋಲ್ಲಾರ್ಾರಣೆರ್್ದು  ್ಡೆಸದ್ು ದೆ, ನಿರ್್ಾಾಂಕಗಳು ನಿಗದ್ಧ್ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ೆ ಎಾಂದದ ಖಚಿ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೆ ಳಿಲದ. 

ಮೋಲ್ಲ್ ಹಿನೆು ಲೆರ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಾು ವಿ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶದ್ಧಾಂದಾಗಿ ದನೆು ೋರದಘಟಟ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ವ್ ESZ 

ಮ್್ದು  ದನೆು ೋರದಘಟಟ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ದ ಕೆ ೋರ್ ಗೆ ಕನಿಷ್ಾ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರದ್ು ದೆ. 
8.4.6 ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

ಒಟದಟ ಭ ಪರದೆೋಶವದ 142.59 ಹೆಕೆಟೋರ್ (352.36 ಎಕರೆಗಳು), ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೋಶ 67.25 ಹೆಕೆಟೋರ್ 

ಆಗಿದೆ. KIADB ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ ಪಾಕ್ ಯಗಳಲ್ಲಿ 19.03 ಹೆಕೆಟೋರ್ (13.35%) ಮ್್ದು  ದಫರ್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 9.93 

ಹೆಕೆಟೋರ್ (6.96%) ಪರದೆೋಶವ್ದು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸ್ಟ್ರದೆ. 33% ರಲ್ಲಿ 20.31% ರ ಹಸ್ಟ್ರರದ ಬೆಲ್ಟ ಅ್ದು  KIADB 

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸದ್ು ದೆ. ರ್ೆೈರ್ಕು ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಸ್ಟ್ರರದ ಬೆಲ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ ಉಳಿದ ಶೆೋಕಡಾವ್ದು  

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲದ ಕಡಾಡರ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
9. EMP ಗಾಗಿ ದಜೆಟ್ ನಿದಾಂಧ್ನೆ 

 

EMP ಗಾಗಿ ಅಾಂದಾಜದ ದಜೆಟ್ 



S.No. Activity 

Capital 

cost  

(Lakhs) 

Recurring 

Cost (Lakhs) 

1. CSTP 90 30 

2. CETP 500 75 

3. 

ನಿೋರದ ಸರದರಾಜದ ವಯವಸೆ,ೆ ನಿೋರದ 

ಸರದರಾಿಸಗೆ ಸಾಗಣೆ, ಕೆ ಳರ್ೆನಿೋರದ ಮ್್ದು  

ಹೆ ರಹರಿವದ 

250 25 

4. ಸೆ ಿೋಮ್ ನಿೋರದ ದರಿದಾಗದ್ು ದೆ, 
60 8 

5. 
ಗಿರೋನ್ ಬೆಲ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

 

10 4 

6. 
ಪದರಸಭೆರ್ ಘ್್ಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣೆ 
 

40 15 

7. 
ಉದೆ ಯೋಗ ಆರೆ ೋಗಯ ಕೆೋಾಂದರ 
 

50 25 

8. 
ಎನಿಾರಾನೆುಾಂಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

 

0 3.5 

Total 1000 185.5 

10. ಪರಸಾು ವಿ್ CER ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳು 

ಒಟದಟ ಯೋಜನಾ ರ್ೆಚ್ು ರ .36128.98 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ CER ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗೆ (1ನೆೋ ಮೋ, 2018 ರ OM ಪರಕಾರ 

ಯೋಜನಾ ರ್ೆಚ್ುದ 1.5%) ಸದಮಾರದ INR 541.92 ಲಕ್ಷಗಳ್ದು  ಖಚ್ದಯ ಮಾಡಲಾಗದವದದದ. ಪರಸಾು ವಿ್ 

ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆರ್ದ ಕೆೋವಲ ್ಾ್ಾೆಲ್ಲಕರ್ಾಗಿದೆ. ಸಾವಯಜನಿಕ ವಿರ್ಾರಣೆರ್ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಸ್ಟ್ರದ 

ಸಮ್ಸೆಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳ್ದು  ಅಾಂತಿಮ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗದ್ು ದೆ 

CER ಚ್ಟದವಟ್ಟಕೆಗಳ್ದು  ಪರಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 
S.N

o 
Activity 

Amount 

(Lakhs) 

1.  
ದನೆು ೋರದಘಟಟ ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ವ್ ESZ ಮ್್ದು  ದನೆು ೋರದಘಟಟ 

ರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ಉದಾಯ್ದ ಕೆ ೋರ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ 
 

75 

2.  ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಕೆರೆಗಳ ಹ ಳು ್ೆಗೆರ್ದವದದದ 31.92 

3.  

 

                          ರ  ರ                      
             

75 



S.N

o 
Activity 

Amount 

(Lakhs) 

4.  ಸಮಿೋಪದ ಗಾರಮ್ಗಳ ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ  120 

5.  
ಸಮಿೋಪದ ಗಾರಮ್ಗಳ ಸಾವಯಜನಿಕ ಆರೆ ೋಗಯ ಕೆೋಾಂದರಗಳಿಗೆ ಆರೆ ೋಗಯ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಾಧ್್ಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸದವದದದ 
80 

6.  ಶಿಕ್ಷರ್ ಮ್್ದು  ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75 

7.  ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಗಾರಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ ಲಸೌಕರ್ಯ 85 

Total 541.92 

  

 

10. ಪಾರಜೆಕ್ಟ ಪರಯೋಜ್ಗಳು 

ಈ ಯೋಜನೆರ್ದ ಪರದೆೋಶದ ಒಟಾಟರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದರ ಕೆ ಡದಗೆರ್್ದು  ಹೆಚಿುಸಲದ ಸಹಾರ್ ಮಾಡದ್ು ದೆ 

ಮ್್ದು  ಅಾಂ್ರರಾಷ್ಟ್ಿೋರ್ ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೆೋಶದ ಪಾಲ್ದು  ಹೆಚಿುಸದ್ು ದೆ. 

 ಸಾಮಾಿಸಕ ಅವಶಯಕ್ೆಗಳಾದ ಕದಡಿರ್ದವ ನಿೋರಿ್ ಅವಶಯಕ್ೆ, ಶಿಕ್ಷರ್ ಸಾಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ಮ್್ದು  

ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ರ್ೆೈದಯಕೋರ್ ಸೌಲಭಯಗಳು ಇ್ಾಯದ್ಧಗಳ್ದು  ಸಹ ಸಾಮಾಿಸಕ ಜರ್ಾಬಾುರಿರ್ ಭಾಗರ್ಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲಾಗದವದದದ. 

 ಪರಸಾು ವಿ್ ಯೋಜನೆರ್ದ 7600 ಜ್ರಿಗೆ ನೆೋರ ಉದೆ ಯೋಗವ್ದು  ಒದಗಿಸದ್ು ದೆ ಮ್್ದು  ಸೆಳಿೋರ್ ಜ್ರಿಗೆ 

ವಸತಿ ನಿಮಾಯರ್, ಸಾರಿಗೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಕದ ಮ್್ದು  ಸೆೋರ್ೆಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ ಮ್್ದು  ಇ್ರ ಸಮ್ದದಾರ್ 

ಸೆೋರ್ೆಗಳಾಂ್ಹ ಗದತಿು ಗೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರೆ ೋಕ್ಷ ಉದೆ ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ್ದು  ಒದಗಿಸದ್ು ದೆ. 

 ಮಾರದಕಟೆಟ ಮ್್ದು  ರ್ಾಯಪಾರ ಸಾೆಪನೆ ಸೌಲಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳರ್ಾಗಲ್ಲದೆ. 

 ಸಾಂವಹ್, ಸಾರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷರ್, ಸಮ್ದದಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್್ದು  ರ್ೆೈದಯಕೋರ್ ಸೌಲಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಧಾರಣೆ ಇರದ್ು ದೆ. 

 ಹಿೋಗಾಗಿ, ಪರಸಾು ವಿ್ ಯೋಜನೆರ್ದ ಸೆಳಿೋರ್ ಮ್್ದು  ಭಾರತಿೋರ್ ಆರ್ಥಯಕ್ೆ ಎರಡಕ ೆ 

ಪರಯೋಜ್ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 
 


