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1.  ಪರಿಚರ್: 
 

ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ದಿನದಿಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತಿ್ತದೆ. ಎಡಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಮುಖ 

ಕಾರಣವಿಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಮಾತು ಅದರಿಿಂದಾಗುತಿ್ತರುವ ಗಾರ ಮವಾಸಿಗಳ  ವಲಸೆ. ಇನ್ನ ಿಂದೆಡೆ 

ಇದರಿಿಂದ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ಉತಪ ತಿ್ತಯಾಗುತಿ್ತದೆ ಮತಿು  ಅದರ ಸಂಸೆ್ರಣೆ ಹಾಗು 

ವಿಲೇವಾರಿ ಬಹುದೊಡಡ  ಸ್ವಾಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಯೋಜನೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಾಮಾನೆ  ಮುನಿ್ಸ ಪ್ಲ್ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ನ್ಸಮಾಾಣ ಸೌಲಭೆ್ , 

ವಗಾ 7i ರಲಿ್ಲ  ವಿಿಂಗಡಿಸಿದ್ಧು  ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ TOR ಅಧೆ್ ಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ SEIAA ಯಿಂದ 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಪ್ರವಾನ್ಸಗೆ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು. 

 

ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  4,500 ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು  ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ಪ್ರ ತ್ತನ್ಸತೆ  ಉತಪ ತಿ್ತಯಾಗುತಿ್ತದೆ 

ಮತಿು  ಇದನ್ನನ  ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕವಾಗಿ ಸಂಸೆ್ರಣೆ ಹಾಗು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದ್ಧ  ಅತೆ ವಶೆ ಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ 

ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  650 ಟ್ರಪಿಡಿ ಸಾಮರೆ್ಥ ಾದ ಜಡ ತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನನ  (Inert Waste) ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

Table 1: ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮುಖ್್ಾಂಶಗಳು 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ವಿಷರ್ Details 

1 ಶೋರ್ಷಾಕ್ಕ 

650 ಟ್ರಪಿಡಿ ಸಾಮರೆ್ಥ ಾದ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನನ   

ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕವಾಗಿ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕ 

ನ್ಸಮಾಾಣ ಕುರಿತು 

2 ಯೋಜನಾ ಸ್ಥ ಳ 

ಸ್ರ್ವಾ ನಂ. 271, ಬಾಗಲೂರು ಗಾರ ಮ, 

ಬಿಂಗಳೂರು ಉತಿರ (ಅಪ್ರ) ತ್ಯಲೂಕ, 

ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಿ್ಲ  

3 ಒಟ್ಟು  ವಿಸಿಿೋಣಾ 10 Acres 

4 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರ ಸಿಾಪಿತರು ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ್ಕ 

5 ಯೋಜನಾ ಸಾಮರೆ್ಥ ಾ 650 Tons Per Day (ಟ್ರಪಿಡಿ) 

6 ಭೌಗೋಳಿಕ ನ್ಸದೇಾಶಿಂಕಗಳು 
13° 6' 43.05" N 

77° 39' 34.68" E 

7 ಎತಿರ 900 m 

8 ಟೊಪೊಶೋಟ್ ಸಂಖೆ್ಯ    57 G/12 

9 ಒಟ್ಟು  ಯೋಜನೆಯ ಮೊತಿ  52.79 ಕೋಟ್ರ 

10 
ಪ್ರಿಸ್ರ ನ್ಸವಾಹಣಾ ಯೋಜನಾ ಮೊತಿ  

(EMP) 

ಬಂಡವಾಳ ಮೊತಿ : 1509.75 ಲಕ್ಷ 

ಮರುಕಳಿಕ್ಕ ಮೊತಿ : 26.7 ಲಕ್ಷ 

 

 



2.  ಯೋಜ್ನೆರ್ ವಿವರಣೆ: 

 

Table 2: ಪರಿಸರ ಸಂಯೋಜ್ನೆಗಳು 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ವಿಷರ್ ವಿವರಣೆ 

1 ಹತಿ್ತರದ ಕ್ಕರೆ, ಹಳಳ , ನದಿ 
ಕಣ್ಣೂ ರ್ ಕ್ಕರೆ - 1 km, SW  

ಬಾಗಲುರ್ ಕ್ಕರೆ- 3 km, ಉತಿರಕೆ್ಕ  

2 ಹತಿ್ತರದ ಕಾಲುವ, ನಾಲಾ, ಒಳಚರಂಡಿ - 

3 ಹತಿ್ತರದ ಹೆದಾಾ ರಿ 
1. NH 7- 5.4 km, ಪ್ಶಾ ಮಕೆ್ಕ  

2. SH 104- 2.7 km, ಪ್ಶಾ ಮಕೆ್ಕ  

4 ಹತಿ್ತರದ ರೈಲು ನ್ಸಲಾಾ ಣ 
ಯಲಹಂಕ ರೈಲು ನ್ಸಲಾಾ ಣ - 7.4 km, 

ಪ್ಶಾ ಮಕೆ್ಕ  

5 ಹತಿ್ತರದ ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾಾ ಣ 

ಯಲಹಂಕ, 6.2 Km, ಜಕೆ್ಕರು, 7.5 Km 

ಕ್ಕಿಂಪೇಗೌಡ ಅಿಂತ್ಯರಾರ್ಷು ರೋಯ ವಿಮಾನ 

ನ್ಸಲಾಾ ಣ, 11 km 

6 ಹತಿ್ತರದ ಜನವಸ್ತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶ ಹೊಸೂರು ಬಂಡೆ - 0.1 km, ಪೂವಾಕೆ್ಕ  

7 ಮೋಸ್ಲು ಅರಣೆ  ಪ್ರ ದೇಶ - 

8 ಹತಿ್ತರದ ಅಭ್ಯಾರಣೆ / ಉದೆಾ ನವನ  ಬನೆನ ೋರುಘಟು  ಜೈವಿಕ ಉದೆಾ ನವನ -35 km 

9 ಸೂಕ್ಷಮ  ಪ್ರ ದೇಶ - 

10 ಹತಿ್ತರದ ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ತ್ಯಣ   ದೇವನಹಳಿಳ  ಕೋಟೆ -16 km  

11 ಹತಿ್ತರದ ಭ್ದರ ತ್ಯ ಪ್ಡೆ 
ಗಡಿ ಭ್ದರ ತ್ಯ ಪ್ಡೆ (Border Security Force), 

ಯಲಹಂಕ, 5.6  

14 ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ ವಲಯ II (ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ) 

Table 3: ಅವಶ್ ಕ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ವಿವರಣೆ 

1 ಭೂಮ  

ಒಟ್ಟು  ವಿಸಿಿೋಣಾ: 10 Acres (40,469 Sq. m.) 

ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ: 33,519 Sq. m. 

ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ರು : 13,391 Sq. m. 

2 ನ್ಸೋರು 
ಶುದು  ನ್ಸೋರು: 10 KLD 

ಮರುಬಳಕ್ಕ ನ್ಸೋರು: 1.5 KLD 

3 ಮಾನವ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ 
ನ್ಸಮಾಾಣ ಹಂತ: 15 

ಕಾಯಾಾಚರಣೆ ಹಂತ : 58 

4 ವಿದೆ್ಧ ತ್ 35 Kva, 15 Kva HSD Backup 

 

Table 4: ಯೋಜ್ನಾ ವಿನ್ಾ ಸ 

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ವಿಷರ್ ವಿವರಣೆ 

1 ಒಟ್ಟು  ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಿವ ೋಕರಣೆ 650 TPD 



2 ಹೊಿಂಡದ ಘನ ಅಳತೆ 4,29,268 cum 

3 ಒಟ್ಟು  ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಇರುವ ಘನ ಅಳತೆ 3,90,227 cum 

4 ದಿನನ್ಸತೆ ದ ಮಣ್ಣೂ ನ ಹೊದಿಕ್ಕ 39,041 cum 

5 ಯೋಜನಾ ವಿನೆಾ ಸ್ ಅವಧಿ 1 ವರ್ಾ 4 ತ್ತಿಂಗಳುಗಳು 

 

2.1 ಯೋಜ್ನೆ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆರ್ ವಿವರಣೆ: 

    ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ (ನೆಲಭ್ತ್ತಾ) ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳು: 

1. ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ತುಿಂಬುವುದ್ಧ ಮತಿು  ಸಾಿಂದಿರ ಸ್ತವುದ್ಧ  

2. ತೆ್ಯ ಜವನ್ನನ  ಮಣ್ಣೂ ನ್ಸಿಂದ ಹೊದಿಸ್ತವುದ್ಧ  

3. ನ್ಸಯಂತ್ತರ ಸ್ಬಹುದಾದ ದಾವ ರ ಮಾಡುವುದ್ಧ  

4. ರಸಿೆ  ರಚನೆ  

5. ತೆ್ಯ ಜೆ ರಸ್ ಸಂಗರ ಹ ಮತಿು  ಸಂಸೆ್ರಣೆ   

6. ಮಳೆ ನ್ಸೋರಿನ ನ್ಸವಾಹಣೆ 

 

3.  ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ: 

  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಸ್ರವನ್ನನ  ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡಲಾಯತು: 

1. ಯೋಜನಾ ಸ್ಥ ಳದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು  

2. ಭೌತ್ತಕ ಪ್ರಿಸ್ರ  

3. ವಾಯುಗುಣ ಮತಿು  ಹವಾಮಾನ ಶಸಿ್ ರ  

4. ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ  

5. ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ  

6. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತಿು  ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥ ತ್ತ ಅಧೆ್ ಯನ 

ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣಾ ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನನ  ಗಾಳಿ, ನ್ಸೋರು, ಮಣ್ಣೂ , ಶಬಾ  ಮತಿು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ 

ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನನ  ಅರಿಯುದಕೆ್ಕ  ಯೋಜನಾ ಸ್ಥ ಳದಿಿಂದ 10 km ಸ್ತತಿಲೂ ಮಾಡಲಾಯತು. ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನನ  

ಜನವರಿ ಇಿಂದ ಮಾರ್ಚಾ 2021 ವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಲಾಯತು. 

 

Table 5: ಮಾದರಿ ಸಥ ಳಗಳು ಮತ್ತತ  ಮಾದರಿ ಆವತ್ಯನ 

ಪರಿಸರ ಅಾಂಶ 
ಸಥ ಳಗಳ 

ಸಂಖ್್ಯ  
ಮಾನದಂಡ ಆವತ್ಯನ ವಿಧಾನ 

 

ಹವಾಮಾನಶಸಿ್ ರ 

(Meteorology) 
_ 

ತ್ಯಪ್ಮಾನ, ಸಾಪೇಕ್ಷ 

ಆದರ ಾತೆ, ಮಳೆ 

ಗಾಳಿಯ ದಿಕೆು , 

ಗಾಳಿಯ ರ್ವಗ 

ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಡೇಟಾ: 

▪ ಅಧೆ್ ಯನ 

ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲ  

ಗಂಟೆಗಮೆಮ  

ನ್ಸರಂತರ 

Monitoring for 

primary data IS 

8829:1978 



ಪರಿಸರ ಅಾಂಶ 
ಸಥ ಳಗಳ 

ಸಂಖ್್ಯ  
ಮಾನದಂಡ ಆವತ್ಯನ ವಿಧಾನ 

ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲಾಗಿದೆ 

ಹವಾಮಾನ 

ವಿಭಾಗದಿಿಂದ 

ದಿವ ತ್ತೋಯ ದತಿ್ಯಿಂಶ 

ಸ್ತತಿುವರಿದ ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟು  
6 

PM10, PM2.5, SO2 & 
NOx 
Other: NH4, H2S, 

CH4 

 

6 ಸ್ಥ ಳಗಳು 

24 ಗಂಟೆ, ವಾರಕೆ್ಕ  

ಎರಡು ಬಾರಿ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ 

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ 

ಪ್ರ ಕಾರ) 

PM10, PM2.5: 
Gravimetric 
method 
SO2 : Modified 

West and Gaeke 
Method (IS : 
5182, Part II) 
NOx : Jacobs and 
Hochheiser 
Method (IS 5182 
Part VI) 

 

ನ್ಸೋರಿನ ಗುಣಮಟು  
6 

pH, EC, Total 
alkalinity, 
Chlorides, 18.59, 
Hardness, Ca, Mg, 
TDS, DO, COD, 
BOD, Sulphate, 

Phosphate, Na, K, 
Cu, Fe, Total 
coliform & E.coli 
etc. 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ . 

ನ್ಸೋರು ಮತಿು  

ತೆ್ಯ ಜೆ ನ್ಸೋರನ್ನನ  

ಪ್ರಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಲು ಮಾದರಿ 

ಮತಿು  ಪ್ರ ಮಾಣ್ಣತ 

ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ 

ಐಎಸ್ 3025 

ವಿಧಾನ, 21 ನೇ 

ಆವೃತಿ್ತ , ಎಪಿಎರ್ಚ್ಎ 

2005 

 

ಶಬಾ  ಗುಣಮಟು  
6 

dB(A) ನಲಿ್ಲ  ಶಬಾ  

ಮಟು  

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ . 

ಐಎಸ್:ಸಿಪಿಸಿಬಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡಂತೆ 

4954. 

ಮಣ್ಣೂ ನ ಗುಣಮಟು  6 

ಭೌತ್ತಕ, ರಾಸಾಯನ್ಸಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, 

ಮಣ್ಣೂ ನ ವಿನೆಾ ಸ್ 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  
BIS ವಿಶೇರ್ಣಗಳು 

 

ಪ್ರಿಸ್ರ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

Ecology 

10 ಕ್ಷ.ಮೋ. 
ಅಸಿಿತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಸೆ್  

ಮತಿು  ಪಾರ ಣ್ಣ 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  

ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಡೇಟಾ 

ಸೈಟ್ ಭೇಟ್ರಯ 

ಮೂಲಕ, 

literature-

ಅಿಂತಜ್ಞಾಲದಿಿಂದ 

Socioeconomic 

Data 
10 ಕ್ಷ.ಮೋ 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ 

ಪಿೋಡಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  

ಜನಗಣತ್ತ ದತಿ್ಯಿಂಶ 

2011 ರ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ ದಿವ ತ್ತೋಯ 

ದತಿ್ಯಿಂಶ 

ಭೂ ಬಳಕ್ಕಯ 

ಮಾದರಿ 
10 ಕ್ಷ.ಮೋ 

ವಿವಿಧ್ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಭೂ 

ಬಳಕ್ಕ 

 

ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಜನಗಣತ್ತ 

ಅಮೂತಾ ಮತಿು  

ಉಪ್ಗರ ಹ ಚಿತರ ಣ LISS 

–III ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟವಾದ 

ಟೊಪೊ-ಶೋಟ್್ಗಳು 

ಉಪ್ಗರ ಹ ಚಿತರ ಣಗಳು 



ಪರಿಸರ ಅಾಂಶ 
ಸಥ ಳಗಳ 

ಸಂಖ್್ಯ  
ಮಾನದಂಡ ಆವತ್ಯನ ವಿಧಾನ 

ಮಾಹಿತ್ತಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ 

 

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತಿು  

ಜಲವಿಜ್ಞಾ ನ 

10 ಕ್ಷ.ಮೋ 

ಕಿ್ಕ ೋತರ  ಸ್ಮೋಕಿ್ಕಯ 

ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಮತಿು  

ದಿವ ತ್ತೋಯ 

ಮೂಲಗಳಿಿಂದ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಡೇಟಾ 

 

ಕಿ್ಕ ೋತರ ದ ಸ್ಮೋಕಿ್ಕಯಿಂದ 

ಅಧೆ್ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮತಿು  

ದಿವ ತ್ತೋಯಕ 

ಮೂಲಗಳಿಿಂದ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ. 

ಜಲವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಅಧೆ್ ಯನ 

ನಡೆಸ್ಲಾಗಿದೆ 

 

4.  ಪರಿಸರಕಾಾ ಗುವ ನಿೋರಿಕಿ್ರತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು  : 

Table 6: ನಿರಿೋಕಿ್ರತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು  

ಕಾ . 

ಸಂ. 
ಪರಿಸರ ಅಾಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕಿ್ರತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

1 ವಾಯು ಪ್ರಿಸ್ರ 
ವಾಯು ಹೊರಸೂಸೂವಿಕ್ಕಯಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನೆ ಕಾರಕಗಳ 

ಸಾಿಂದರ ತೆಯ ಹೆಚಾ ಳ 

2 ನ್ಸೋರಿನ ಪ್ರಿಸ್ರ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ನೀರು /ಲೀಚೇಟ್ ಉತ್ಯಾ ದನೆ. 

3 ಭೂ ಪ್ರಿಸ್ರ ವೆ ವಸಿಥ ತ ನ್ಸವಾಹಣೆ ತಪಿಪ ದಾ ಲಿ್ಲ  ಮಣ್ಣೂ ನ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹುದ್ಧ 

4 Ecological ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ರು ಯ ಅಭಿವೃದಿಾ ಯಿಂದ ಪ್ರಿಸ್ರಕೆ್ಕ  ಧ್ನಾತಮ ಕ ಲಾಭ್ಗಳು 

ಉಿಂಟಾಗುವುದ್ಧ. ಘಟಕದ ಹೊರಕೆ್ಕ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ರಸ್ ಲ್ಲಚೆಟ್ ನ ಹರಿವು 

ಇಲಿದಿರುವುದರಿಿಂದ ಸ್ತತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಪಾರ ಣ್ಣ ಪ್ಕಿ್ಷ  ಜಿೋವ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯಾ ಅಡಡ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿರುವುದಿಲಿ . 

5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಎಲಿಾ  ಸ್ಕಾರಾತಮ ಕ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣ್ಣಸ್ಲಾಗಿದೆ 

ಉದೆೊ ೋಗದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನೇರ ಮತಿು  ಪ್ರೋಕ್ಷ ಆರ್ಥಾಕ ಲಾಭ್ಗಳು, 

ಅಭಿವೃದಿು  ಮತಿು  ಸೇವಾ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ ಸಾಥ ಪ್ನೆ. 

6 ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸ್ರ 
ಕಾಿಂಪೊೋಸ್ು  ಅನ್ನನ  ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಯಪ ದಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧ 

ಅದ್ಧ ಆದಾಯವನ್ನನ  ನ್ಸೋಡುತಿದೆ. 

7 ಶಬಾ  ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಲಪ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಶಬಾ  ಮಟು  ಹೆಚ್ಚಾ ಗುವುದ್ಧ 

8 
Occupational Health 

& Safety 

ಕ್ಕಲಸ್ಗಾರರ ಆರೋಗೆ ದ ಮೇಲ್ಲ ದ್ಧರ್ಪ ರಿಣಾಮದ ಅತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ 

ಸಂಭ್ವವನ್ನನ  ಗುರುತ್ತಸಿದೆ. 

 

5.  ಪಾ ಸಾತ ಪಿಸಿರುವ ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ: 
 

ಬಾಗಲೂರು ಸ್ರ್ವಾ ನಂ. 271 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಿಾಪಿಸಿರುವ  ಘಟಕಕೆ್ಕ , ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲರುವ  ಸಂಸೆ್ ರಣಾ 

ಘಟಕದಿಿಂದ  ಬರುತಿ್ತರುವ ಸಂಸೆ್ರಣೆ ಮಾಡಲಾಗದ ತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನನ  (inert waste) ಮಾತರ  



ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ (Scientific landfilling/ ನೆಲಭ್ತ್ತಾ) ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ನೆಲಭ್ತ್ತಾ ಎಿಂದರೆ ತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನನ  ಸಾಿಂದಿರ ಸಿ, ನೆಲಭ್ತ್ತಾ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ದರಗಳನಾನ ಗಿ ಹರಡಿ ದಿನನ್ಸತೆ  

ಮಣ್ಣೂ ನ್ಸಿಂದ ಹೊದಿಸ್ತವುದ್ಧ. ಪ್ರ ಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಿಂದರೆ ತೆ್ಯ ಜೆ  ಹರಡುವ ಮುನನ  ಲೈನರ್ 

ಪ್ದಾ ತ್ತಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸ್ತವುದ್ಧ. ಲೈನರ್ ಪ್ದಾ ತ್ತಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸ್ಲು ಸಿವಿಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ಸಯರಿಿಂಗ್ 

ಇಲಾಖ್ಯ, Indian Institute of Technology, ಹೈದೆರಾಬಾದ್ ಯಿಂದ ಅನ್ನಮೊೋದನೆಯನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದ್ಧಕಳಳ ಲಿಾ ಗಿದೆ. 

 

6.  ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣಾ ಯೋಜ್ನೆ: 

Table 7: ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಪಟಿಿ  

ಕಾ  ಸಂ. ಪರಿಸರ ಅಾಂಶ ಮಾನದಂಡ ಸಥ ಳದ ಸಂಖ್್ಯ  ಆವತ್ಯನ 

1.  
ಸುತ್ತು ವರಿದ 

ಗಾಳಿ 

SOx, NOx , PM10, PM 2.5, NH4, 

H2S &CH4 

ಕನ್ಸರ್ಠ  3-5 ಸ್ಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಸ್ತತಿುವರಿದ ಗಾಳಿಯ 

ಗುಣಮಟು . ಘಟಕದಲಿ್ಲ  1 

ಸ್ಥ ಳ, ಮೇಲುಮ ಖವಾಗಿ 1 

ಸ್ಥ ಳ, ಕ್ಕಳಮುಖ ದಿಕೆ್ಷನಲಿ್ಲ  

1 ಸ್ಥ ಳ ಮತಿು  ಅಡಡ  

ಗಾಳಿಯ ದಿಕೆ್ಷನಲಿ್ಲ  1 ಸ್ಥ ಳ. 

ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

2.  Work place 
SOx, NOx, PM 2.5, NH4, H2S 

&CH4 

ಕ್ಕಲಸ್ದ ಪ್ರ ದೇಶ/ ಘಟಕ 

(ಪ್ರ ತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶ / ಘಟಕದಲಿ್ಲ  

ಕನ್ಸರ್ಠ  2 ಸ್ಥ ಳಗಳು ಮತಿು  

ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ 1 ಸ್ಥ ಳ 

ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

3.  
ಸಂಸೆ್ ರಿತ 

ಲ್ಲೋಚೇಟ್ 

TSS, TDS, pH, BOD, COD, As, CN, 

Cl 

ಲ್ಲೋಚೇಟ್ ಟೆಾ ಿಂಕ್ 

ನ್ಸಿಂದ ಒಿಂದ್ಧ ಮಾದರಿ 
ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

4.  

 

ಕುಡಿಯುವ 

ನ್ಸೋರು 

ಅಿಂತಜಾಲದ ನ್ಸೋರಿನ ಬಳಕ್ಕಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನನ  ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಧ.. 

pH, Suspended Solid, Total 

Dissolve Solid, COD, BOD, 

Chloride, Sulphate and Oil & 

Grease, E.Coli (ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟು  

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಶಫಾರಸ್ತ ಮಾಡಿದರೆ 

ಇತರ ನ್ಸಯತ್ಯಿಂಕಗಳನ್ನನ  ಸ್ಹ 

ಸೇರಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧ) 

 

ಕಳವ ಬಾವಿ ಇದಾ ರೆ 

 

ದೈನಂದಿನ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ 

5.  
ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನ್ಸೋರು 

ಮತಿು  

ಅಿಂತಜಾಲ 

ಭೌತ-ರಾಸಾಯನ್ಸಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬಾರಿ ಲೋಹಗಳು. 

ವಿರ್ಕಾರಿಗಳು. ನೆಲಭ್ತ್ತಾಯ 

ಸ್ತತಿಲೂ Piezometers ಅಳವಡಿಕ್ಕ. 

ಸ್ತತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಹಳಿಳ ಗಳ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ 

ಮತಿು  ಅಿಂಜ್ಞಾಲವನ್ನನ  

ಪ್ರಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಬಹುದ್ಧ. 

 

3-5 ಸ್ಥ ಳ 

3-4 ಸ್ಥ ಳಗಳು 

ಎರಡು ಸ್ಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಿಂತಜಾಲ(up-gradient 

and down-gradient) 

ಆರು ತ್ತಿಂಗಳಿಗೆ 

6.  ಗಬಬ ರ As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, ಅಿಂತ್ತಮ ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮೂರು ತ್ತಿಂಗಳಿಗೆ 



Zn, C/N ratio, pH  

7.  ಶಬಾ  
ಸ್ಮಾನಾಿಂತರ ಶಬಾ ದ ಮಟು  - dB 

(A) at min. 

 

3-5 ಸ್ಥ ಳ 

ವಿಭಿನನ  ಗಾರ ಹಕಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರ ತ್ತನ್ಸಧಿಸ್ತತಿದೆ. 

ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

8.  
 

ಹಸಿರುವಲಯ 

(ಗಿರ ೋನ್ ಬಲ್ು ) 

ತೋಟದ ಸಂಖೆ್ಯ  (ಘಟಕಗಳು), 

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಸೆ್ ಗಳು / ಮರಗಳ 

ಸಂಖೆ್ಯ , ಕಳಪೆ ಸ್ಸೆ್  / ಮರಗಳ 

ಸಂಖೆ್ಯ . 

ಯೋಜನಾ ಸ್ಥ ಳದ 

ಸ್ತತಿಮುತಿ  
ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಿಂಗಳು 

9.  ಮಣ್ಣೂ  

ಸಾವಯವ ವಸಿ್ತ , ಸಿ, ಎರ್ಚ, ಎನ್, 

ಕಿಾ ರತೆ, ಆಮಿೋಯತೆ, ಹೆವಿ 

ಲೋಹಗಳು 

ಘನ / ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹದ ಬಳಿ 2-3 

ಗಿರ ೋನ್್ಬಲ್ು ್ನ್ಸಿಂದ ಕನ್ಸರ್ಠ  

ಐದ್ಧ ಸ್ಥ ಳಗಳು ಮತಿು  

ಜೈವಿಕ ತೆ್ಯ ಜೆ ದ 

ಗಬಬ ರವನ್ನನ  

ಅನವ ಯಸ್ತವ ಪ್ರ ದೇಶ. 

 

ಒಮೆಮ  

ಮಳೆಗಾಲದ 

ಪೂವಾ ಮತಿು  

ಮಳೆಗಾಲದ 

ನಂತರ 

10.  Occupational 

health 

ವಿವಿಧ್ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮತಿು  ಇತರ 

ಎಲಿ  ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಒಡಿಡ ಕಳುಳ ವ 

ನೌಕರರ ಆರೋಗೆ  ಮತಿು  

ಫಿಟ್್ನೆಸ್ ತಪಾಸ್ಣೆ 

ಎಲಿಾ  ಕ್ಕಲಸ್ಗಾರ 

ವರ್ಾಕೆ್ಕ  / 

ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಎರಡು 

ಬಾರಿ 

11.  ಗಾಳಿಯ ರ್ವಗ 

ಮತಿು  ದಿಕೆು  
ಗಾಳಿಯ ರ್ವಗ ಮತಿು  ದಿಕೆು  ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ಸೈಟ್ ಪ್ರ ತ್ತದಿನವು 

12.  ತ್ಯಪ್ಮಾನ, 

ಆದರ ಾತೆ, ಮಳೆ 
(ಗರಿರ್ಠ  ಮತಿು  ಕನ್ಸರ್ಠ ) ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ಸೈಟ್ ಪ್ರ ತ್ತದಿನವು 

13.  

ನವಿೋಕರಣ 

ಒಪಿಪ ಗೆಗಳು 

ಮತಿು  

ದೃಡಿೋಕರಣ 

ವಾಯು ಮತಿು  ನ್ಸೋರಿನ ಕಾಯದೆಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನ್ಸವಾಹಿಸ್ಲು 

(ಮತಿು  ನವಿೋಕರಣ) ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಧ ಮತಿು  HW 

ನ್ಸಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರ 

ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಧ 

- 

ಮಾನೆ ತೆಯ 

ಅವಧಿ 

ಮುಗಿಯುವ 90 

ದಿನಗಳ ಮೊದಲು 

14.  EC  ರ್ರತಿುಗಳ 

ಅನ್ನಸ್ರಣೆ 
ಅನ್ನಸ್ರಣೆ ವರದಿಗಳ ಸ್ಲಿ್ಲಕ್ಕ  

ಜೂನ್ 1 ಮತಿು  

ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 1 

ರಂದ್ಧ (ಅಧ್ಾ 

ವಾರ್ಷಾಕ) 

 

7.  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅಧ್್ರ್ನ: 

 

ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನನ  SEIAA ನ್ಸೋಡಿರುವ ToR ನಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಕಾರ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದೆ:  

1.  ಸಾವಾಜನ್ಸಕ ಸ್ಮಾಲೋಚನೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನನ  ಕರಡು EIA ವರದಿಯನ್ನನ  

ಕನಾಾಟಕ ರಾಜೆ  ಮಾಲ್ಲನೆ  ನ್ಸಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿ (KSPCB) ಗೆ ಸ್ಲಿ್ಲಸಿದ ನಂತರ EIA ಅಧಿಸೂಚನೆ 

2006 ರ ಪ್ರ ಕಾರ ನಡೆಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧ. 

2. ಅಪಾಯದ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಮತಿು  ಅಪಾಯ ಗುರುತ್ತಸ್ತವಿಕ್ಕ. 

 



8.  ಯೋಜ್ನೆರ್ ಲಾಭಗಳು: 
 

▪ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ನ್ಸವಾಹಣೆ ನ್ಸಯಮಗಳು (SWM Rules 2016) ಅನ್ನಸ್ರಣೆ. 

▪ ರಾರ್ಷು ರೋಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿ (National Green Tribunal) ನ್ಸಯಮಗಳ ಅನ್ನಸ್ರಣೆ.  

▪ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನ್ಸಲ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿತ. 

▪ ನೈಮಾಲೆ ತೆ ಕಾಪಾಡುವಿಕ್ಕ ಮತಿು  ಆರೋಗೆ  ಸ್ತಧಾರಣೆ.  

▪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತಿು  ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತ ಸ್ತಧಾರಣೆ. 

 

9.  ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣ ಯೋಜ್ನೆ (Environmental Management Plan/ EMP): 

Table 8: EMP ಅಾಂದಾಜು ವೆಚು  

ಕಾ  

ಸಂ. 
ವಿವರಣೆ  

ಬಂಡರ್ವಳ  

(ಲಕ್ಷ) 

ಮರುಕಳಿಕೆ  

(ಲಕ್ಷ) 

1 ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ 1.5 2.85 

2 ತೆ್ಯ ಜೆ ನ್ಸೋರು ಸಂಸೆ್ ರಣಾ ಘಟಕ (STP) 3.0 0.10 

3 ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳು (PPE’s) 0.25 1.25 

4 ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ರು  ಅಭಿವೃದಿು  5.0 2.5 

5 
ಕಾಪೊಾರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತಿು  ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಜವಾಬಾಾ ರಿಗಳು (CSR & CER)  
1500 20.0 

ಮೊತಿ  1509.75 26.70 

 

10. ಸಮಾರೋಪ: 

ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲಿ್ಲ  650 TPD ಸಾಮರೆ್ಥ ಾದ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನನ  (inert waste) 

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗಮನಾಹಾ ಪ್ರ ಮಾಣದ ತೆ್ಯ ಜೆ ದ 

ದಿಕೆು  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಿಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಸೆ್ರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿ್ತರುವ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ಭಾರವನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿಾಪಿತ ಸ್ಥ ಳವು ಕಾವ ರಿ ಹೊಿಂಡವಾಗಿದ್ಧಾ  ಲೈನರ್ 

ಪ್ದು ತ್ತ, ಒಳಚರಂಡಿಗಳು, ಅನ್ಸಲ ದಾವ ರಗಳು ಮತಿು  ತೆ್ಯ ಜೆ  ರಸ್ ಸಂಸೆ್ರಣೆ, ಇತೆ್ಯ ದಿ ಘಟಕಗಳನ್ನನ  

ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗುವು ಮತಿು  ಸ್ಸೆ್  ಪ್ರ ಭೇದಗಳ ಬಳವಣ್ಣಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಲಾಗುವುದ್ಧ. 

ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ್ೋರ್ಷಸಿರುವ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಿಂಶಗಳು ಮತಿು  ನ್ಸವಾಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಸ್ಮಪ್ಾಕವಾಗಿ 

ನ್ಸವಾಹಿಸ್ತವುದಾಗಿ ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಭ್ರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮತಿು  ಕಾಲ ಕಾಲಕೆ್ಕ  ಬದಲಾಗುವ ಎಲಿ  

ಕಾನ್ಮನ್ನಬದು  ನ್ಸೋತ್ತ ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನನ  ಯೋಜನೆ ಪ್ರ ಸಿಾಪಿತರಾದ ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಪಾಲ್ಲಸ್ತತಿದೆ. 

ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಯೋಜನೆ ಘನತೆ್ಯ ಜೆ  ನ್ಸವಾಹಣೆ ನ್ಸಯಮಗಳು (SWM Rules 2016) ಮತಿು  ರಾರ್ಷು ರೋಯ ಹಸಿರು 

ಮಂಡಳಿ (National Green Tribunal) ನ್ಸಯಮಗಳ ಅನ್ನಸ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಗರದ 

ನೈಮಾಲೆ ತೆ ಕಾಪಾಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಯುಕಿವಾಗಿದೆ. 


