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ಅಧ್ಾಯಯ 1 

      ಯೋಜ್ರ್ಾ ವಿವರಣ  
 

1.1 ಮುನುುಡಿ 

ಮII. ಗ  ೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನರಿೋಸ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್, (ಜಿಬಿಎಲ್), ವಿಶ ೋಷ ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಉತಪನನಗಳ 

ಉತ್ಾಪದನ  ಮತತು ರಫ್ತು ಕ್ ೋತರದಲಿಿ ಪರಮತಖ ಕಾಂಪನಿ. ಪರಸತುತ ಉದಾಮವು ಸಕಕರ , ಕ  ೋ-ಜನ್ ಸಾಾವರ, ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ 

ಘಟಕ ಮತತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ್ದ ರಸಾಯನಿಕ ಘಟಕವನತನ ಸಮಿೋರರ್ಾಡಿ ಗಾರಮ, ಮೂಧ ೂೋಳ ತಾಲ್ೂೂಕು,  
ಬಾಗಲ್ಕ ೂೋಟ  ಜಿಲ್ ೂ ಯಲ್ಲೂ ನಿವಯಹಿಸತತ್ತುದ .  
 

ಉದಾಮವು ಈಗ ಲಭ್ಾವಿರತವ ಭ್ ಮಿರ್ಲಿಿ ಹ ೂಸದಾಗಿ ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಸಾಂಕೋಣಯವನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಮತ್ುು ಸಹ-

ವಿದುುತ್ ಘಟಕದ ಸಾಾಪನ  ಯನ್ುು ಈಗಿನ್ ಸಕಕರ  ಹಾಗು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ರಿ ಯಲ್ಲೂರುವ ಹ ಚ್ುುವರಿ ಜಮೋನಿನ್ಲ್ಲೂ ಸರ್ ೆ 
ಸಾಂಖ್ ಾ 48/1, 53/1, 55, 47, 50/2, 57/1, 57/2, 57/3. 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 56/3 & 46 ರ 

ಹಾಂದಿಗತಾಂದ ಗಾರಮ, 150/1 ರ ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದಿ ಗಾರಮ ಮತತು 74/1, 74/2, & 75 ರ ಮಧಭಾವಿ ಗಾರಮ, 

ಸಮಿೋರರ್ಾಡಿ ಗಾರಮ, ಮೂಧ ೂೋಳ ತ್ಾಲ ಿಕತ, ಬಾಗಲ್ಕ ೂೋಟ  ಜಿಲ್ ಿರ್ಲಿ ಿಸಾಾಪಿಸಲ್ು ಪ್ರಸಾುಪಿಸ್ಟದ .   
 

ಜಿಬಿಎಲ್ ಸಾಂಕೋಣಯದ ಒಟತಿ ಭ್ ಪರದ ೋಶ 525.4 ಎಕರ , 194.0 ಎಕರ  ವಿಸ್ಟುೋಣಯವನತನ ಪರಸಾುವಿತ ರಾಸಾರ್ನಿಕ 

ಹ  ಸ ಸಾಂಕೋಣಯಕ ಕ ಹಾಗು ಸಹ-ವಿದತಾತ್ ಘಟಕ ಸಾಾಪಿಸಲ್ು ಮಿೋಸಲಿಡಲ್ಾಗಿದ . ಉದ ದೋಶಿತ ಯೋಜನ ಗ  
ಅಾಂದಾಜತ ಬಾಂಡರ್ಾಳ ರ್ ಚ್ು ರ . 350 ಕ  ೋಟಿ ರ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೋಣ್ೆದ ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ವಿಸುರಣ ಯು 153 ಟಿಪಿಎಂ ನಿಂದ 14996.35 ಟಿಪಿಎಾಂ 

ಸಾಮರ್ಥಾಯದ  ಾಂದಿಗ  ವಿವಿಧ್ ಸಾವರ್ವ ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳು / ದಾರವಕಗಳನತನ ತಯಾರಿಸಲತ ಉದ ದೋಶಿಸಲ್ಾಗಿದ  
ಹಾಗು ಬಾರ್ಿಗಯಳಾಂದ ಉತಪತ್ತುಯಾಗತವ ಹ ಚ್ತುವರಿ ಉಗಿರ್ನತನ ಬಳಸ್ಟಕ  ಾಂಡತ 16 ಮಗಾರ್ಾಾಟ್ ವಿದತಾತ್ (2 

x 8 ಮಗಾರ್ಾಾಟ್) ಉತ್ಾಪದಿಸಲ್ು ಉದ ಿೋಶಿಸ್ಟರುತ್ುದ . 
 

ಪ್ರಸಾುಪಿಸಲ್ಾದ ದಾರವಕಗಳನ್ುು ಮತ್ುು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ುು ಔಷಧಿಯ ಉತಾಾದನಾ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳಲ್ಲೂ, ಬಣ್ಣಗಳ 

ತ್ಯಾರಿಕ ಗ , ಜವಳಿ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳು, ಪ್ಾೂಸ್ಟಿಕ್ ಉತಾಾದನಾ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಲ್ಲೂ 
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 
 

ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಾದ ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಸಾಂಕೋಣಯದ ವಿಸುರಣ  ಮತತು ಸಹ-ವಿದತಾತ್ ಸಾಾವರದ ಸಾಾಪನ , EIA ಅಧಿಸ ಚ್ನ  
2006 ರ ಪರಕಾರ, ಕರಮರ್ಾಗಿ ಸರಣಿ ಸಾಂಖ್ ಾ 5 (ಎಫ್) ಮತತು 1 (ಡಿ) ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಹಾಗತ ವಗಯ-ಎ ಅಡಿರ್ಲಿ ಿ

ಗತರತತ್ತಸಲಪಡತತ್ುದ . 
 

ಇದರ ಅನತಸಾರರ್ಾಗಿ ಉದಾಮವು 05.05.2018 ರಾಂದತ ಭಾರತ ಸಕಾಯರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣಾ ಮತತು 
ಹರ್ಾಮಾನ ಬದಲ್ಾವಣ  ಸಚಿರ್ಾಲರ್ಕ ಕ (MoEF & CC) ಅಜಿಯರ್ನತನ ಸಲಿಿಸ್ಟ ಪರಿಸರ ವಿಮೋಚ್ನ ಗ  
ಅನತಮತ್ತ ಕ  ೋರಿರತತುದ . ಈ ಅಜಿಯರ್ನತನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ, ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು 17.06.2018 ರಾಂದತ ಉಲ್ ಿೋಖಿತ 

ನಿರ್ಮಗಳನತನ (Terms of Reference) ನಿೋಡಿದ . ಯೋಜನ ಯ ಉದ ಿೋಶದ್ ಸಾಳ ದಲ್ಲೂನ್ ಸರ್ ೋೆ 
ಸಂಖ್ ುಗಳಲ್ಲೂ ವುತಾುಸ ವಿದಿದ ರಿಂದ ಮೊತ್ುಮ್ಮೆ ದ್ದನಾಂಕ 17.07.2020 ರಂದು ಪ್ುನ್ಃ ಅಜಿೆಯನ್ುು ಅರಣ್ು 
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ಪ್ರಿಸರ ಹಾಗು ಹರ್ಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಾವಣ  ಮಂತ್ರಲ್ಾಯ ಕ ಕ ಅಜಿೆಸಲ್ಲೂಸ್ಟ ಪ್ರಿಷೃತ್ ಉಲ್ ೂೋಖನ್ ನಿಯಮ ಗಳು 
(ToR) ಅನ್ುು ದ್ದನಾಂಕ 17.09.2020 ರಂದು ಪ್ಡ ಯಲ್ಾಗಿದ . ಇದರಾಂತ್  ಕರಡತ ಪರಿಸರ ಆಘಾತ ಅಧ್ಾರ್ನದ 

ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಉಲ್ ಿೋಖಿತ ನಿರ್ಮ ಅನತಸಾರರ್ಾಗಿ ಸಾವಯಜನಿಕ ಆಲಿಕಾ ಸಭ  ನಡ ಸತವದತ 
ನಿರ್ಮರ್ಾಗಿರತತುದ . 
 

ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣ್ು ಮತ್ುು ಹರ್ಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಾವಣ  ಸಚಿರ್ಾಲ್ಯವು ನಿೋಡಿದ ToR ಅನ್ವಯ 2018 ರ ಮಳ ಗಾಲ್ದ 

ನ್ಂತ್ರ ಪ್ರದ ೋಶದ ಪ್ರಿಸರ ಗುಣ್ಣಮಟಿದ ಮಾಪ್ನ್ವನ್ುು ನ್ಡ ಸಲ್ಾಗಿದ . ಪ್ರಿಸರ ಆಘಾತ್ ಅಧುಯನ್ದ 

ವರದ್ದಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
 

1.2 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತಾಾದರ್ಾ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾ  

ಅಸ್ಟುತ್ವದಲ್ಲೂರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕವು ಕನಾೆಟಕ ರಾಜು ಮಾಲ್ಲನ್ು ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಯಂದ 

17.09.2016 ರ ಒಪಿಾಗ  ಸಂಖ್ ು AW- 300982 ನಿಂದ ಕಾಯಾೆಚ್ರಣ ಗ  ಅನ್ುಮತಿ ಪ್ಡ ದ್ದದ  ಮತ್ುು ಇದು 
30.06.2021 ರವರ ಗ  ಮಾನ್ುರ್ಾಗಿರುತ್ುದ . ಅಸ್ಟುತಿದಲಿಿರತವ ಹಾಗತ ಪರಸಾುಪಿತ ವಿಸುರಣ  ಹಾಗು ವಿಸುರಣ ರ್ 

ನಾಂತರದ ಉದಾಮದ ಸಾಮರ್ಥಾಯಗಳ ಈ ಕ ಳಗ   ಕ  ೋಷಿಕ 1.0 ರಲ್ಲೂದ ; 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 1.0: ಅಸ್ಟುತಿದಲಿಿರತವ ಹಾಗತ ಪರಸಾುಪಿತ ವಿಸುರಣ  ಮತತು ವಿಸುರಣ ರ್ ನಾಂತರದ ಉದಾಮದ ಸಾಮರ್ಥಾಯ 

ಕರಮ 

ಸಂಖ್ ು. 
ವಿವರಣ  

ಪ್ರಸುುತ್ ಉತ್ಾನ್ುಗಳ 
ಸಾಮರ್ಥುೆ ಟನ್ 

ಮಾಸ್ಟಕ 

ಉದ ಿೋಶಿತ್ 

ಸಾಮರ್ಥುೆ ಟನ್ 
ಮಾಸ್ಟಕ 

ಒಟುಿ ಉತಾಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥುೆ 
ಟನ್ ಮಾಸ್ಟಕ 

1 a. ಟ ೈ ಎಥಾಕಿ ಬುುಟ ೋನ್  
b. ಎಥ ೈಲ್ ಲ್ಾುಕ ಿೋಟ್ / ಮೋಥ ೈಲ್ 

ಲ್ಾುಕ ಿೋಟ್ / ಐಸ ೂಪ್ರರಪ್ ೈಲ್ 

ಲ್ಾುಕ ಿೋಟ್ 

c. ಸ ಲ್ುುಲ್ ೂೋಸ್ 

• 100 

• 50 
 
 
 

• 3 

• - 

• 50 
 
 
 

• 750 

• 100 

• 100 
 
 
 

• 753 

2 a. ನಿಯಮತ್ ಉತ್ಾನ್ುಗಳು (36 
ಸಂಖ್ ು.) 

b. ನಿಬೆಂಧಿತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉತಾಾದನ  
ಆಧಾರಿತ್ ಉತ್ಾನ್ುಗಳು (69 
ಸಂಖ್ ುಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದ ೋ 06 
ಉತ್ಾನ್ುಗಳು) 

c. ಸಂಶ  ೋಧನ  ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿ್ದ 
(ಆರ್&ಡಿ) ಉತ್ಾನ್ುಗಳು  

- 

• 13878.35  
 
 
 
 

• 130  
 
 
 

 

• 5  

• 13878.35 
 
 
 
 

• 130  
 
 

 
 

• 5  

                                       ಒಟುಿ ಉತಾಾದನ  14966.35 ಟನ್ ಮಾಸ್ಟಕ 

2 ಸಹ ವಿದುುತ್ ಸಾಾವರ   16 MW  
(2 x 8MW) 

16 MW (2 x 8MW) 
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1.3 ಉತಾಾದರ್ಾ ಪ್ಾಕಾಯೆ 

(ಎ) ಪ್ಾಕಾಯೆಯ ವಿವರಣ  – ಸ್ಾವಯವ ರಾಸ್ಾಯನಿಕಗಳು / ದಾಾವಕ 

ಸಾವರ್ವ ದಾರವಕಗಳು / ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳನತನ ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಕರಯೆಗಳಾಂದ ಉತ್ಾಪದಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. 
ಉದ ದೋಶಿತ ಸಾವರ್ವ ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳ ತಯಾರಿಕ ಗ  ಆಲ್  ಕಹಾಲ್ ಮ ಲ ಕಚಾು ವಸತುರ್ಾಗಿದ . ಉತ್ಾನ್ುಗಳ 

ಉತಾಾದನಾ ಪ್ರಕರಯೆಯು ಆಕಿಡ ೋಷನ್, ನ್ೂುಟರಲ್ ೈಝಷನ್, ಅಸ್ಟಟ ೈಲ್ ೈಸ ೋಶನ್, ಹ ೈಡ ೂರೋಜನಿೋಕರಣ್, 

ಡಿಹ ೈಡ ೂರೋಜಿೋನ ೋಷನ್, ಹ ೈಡಾರಲ್ಲಸ್ಟಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕರಯೆಗಳನ್ುು 
ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತ್ುದ . ರಾಸಾಯನಿಕ ಕರಯೆಯ ಪ್ರಕರಯೆಯಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ರ್ ೋಗವಧೆಕಗಳನ್ುು 
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . ರಾಸಾಯನಿಕ ಕರಯೆಯಂದ ಸ್ಟದಿಪ್ಡಿಸ್ಟದ ಉತ್ಾನ್ುವನ್ುು ಶ ೋಖರಣಾ ಟಾುಂಕ್ ಫಾಮ್ಮಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 
 

ಮಾದರಿ ಅಸ ಟಾಲ್ಲಿಹ ೈಡ್ ಉತಾಾದನಾ ಪ್ರಕರಯೆಯ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರವನ್ುು ಕ ಳಗ  ಚಿತರ 1.0 ರಲ್ಲೂ ತ ೂೋರಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
 

ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾರಿಕ ಗ  ಮುಖು ಕಚ್ಾು ಆಲ್ ೂಕೋಹಾಲ್, ಅನ್ುು ಜಿಬಿಎಲ್ ನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ರಿ 

ಘಟಕದ್ದಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಚ್ಾು ವಸುುಗಳನ್ುು ರಾಜುದ, ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ 

ಭಾಗ ಗಳಿಂದ ಹಾಗು ವಿದ ೋಶದ್ದಂದ ಪ್ಡ ಯಲ್ಾಗುವುದು. 

 
ಚಿತರ 1.0: ಅಸ ಟಾಲ್ಲಿಹ ೈಡ್ ಪರಕರಯೆರ್ ರ ೋಖ್ಾಚಿತರ 

 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೋಣ್ೆದಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಬಾರ್ಗಿಯಳಾಂದ ಉತಪತ್ತುಯಾಗತವ ಹ ಚ್ತುವರಿ ಉಗಿರ್ನತನ ಬಳಸ್ಟಕ  ಾಂಡತ 
16 ಮಗಾರ್ಾಾಟ್ ಸಹ-ವಿದುುತ್ (2 x 8 ಮಗಾರ್ಾಾಟ್) ಉತಾಾದನಾ ಸಾಾವರವನ್ುು ಸಾಾಪಿಸಲ್ು 
ಉದ ಿೋಶಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಬಾಯೂಗೆಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲೂದಿಲ್ನ್ುು ಇಂಧನ್ರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . ಸಂಕೋಣ್ೆದ ಒಟುಿ ವಿದುುತ್ 

ಅವಶುಕತ  8.7 ಮ್ಮಗಾರ್ಾುಟ್ ಆಗಿರುತ್ುದ , ಉಪ್ಯುಕುತ ಗಳ (utilities) ಕಾಯಾೆಚ್ರಣ ಗ  ಹ ಚ್ುುವರಿ ಶಕುಯನ್ುು 
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . ಸಹ-ವಿದುುತ್ ಉತಾಾದನಾ ಪ್ರಕರಯೆಯ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರವನ್ುು ಚಿತರ 2.0 ರಲ್ಲೂ ತ ೂೋರಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
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ಚಿತರ 2.0: ಸಹ-ವಿದುುತ್ ಉತಾಾದನಾ ಪರಕರಯೆರ್ ರ ೋಖ್ಾಚಿತರ 

 

1.4 ಸಂಪ್ನ ೂಲ್ಗಳ ಅವಶಯಕತ  
1.4.1 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಕತ  ಮತ್ುಾ ಮ ಲ್ 

ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಸಾಂಕೋಣಯಗಳ ವಿಸುರಣ  ಮತತು ಸಹ-ವಿದುುತ್ ಉತಾಾದನಾ ಸಾಾವರಕ ಕ ಒಟತಿ ನಿೋರಿನ 

ಅವಶಾಕ ುಯಿರತವುದತ ದ್ದನ್ಂಪ್ರತಿ 4497 ಘನ್ ಲ್ಲೋಟರ್. ಘಟಪರಭಾ ನದಿಯಿಾಂದ ಉದ ಿಮ್ಮಗ  ಬ ೋಕಾಗುವ ನಿೋರನತನ 
ಪೂರ ೈಸಲ್ಾಗತತ್ತುದ . ನದಿಯಿಾಂದ ನಿೋರನತನ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ು ಉದಾಮಕ ಕ ರಾಜಾ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ ಒಟತಿ ದ್ದನ್ಂಪ್ರತಿ 
7579.60 ಘನ್ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರನತನ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ು ಅನ್ುಮತಿ ಪ್ತ್ರ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದ . ನ್ದ್ದ ಯಂದ ಹಾಗು 
ಸಂಸಕರಿಸ್ಟದ ಕಲ್ುಷಿತ್ ನಿೋರಿನ್ ಮರುಬಳಕ ಯಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕ ಕ ನಿೋರಿನ್ ಅವಶುಕತ ಯನ್ುು ನಿೋಗ 
ಬಹುದಾಗಿದ . 
 

ಶತದಧ, ಮರತಬಳಕ ರ್ ನಿೋರಿನ ಅವಶಾಕತ್  ಮತತು ತ್ಾಾಜಾನಿೋರಿನ ಮರುಬಳಕ , ಮತತು ಸಾಂಸಕರಣಾ ವಿಧ್ಾನಗಳ 

ವಿವರಗಳನತನ ಈ ಕ ಳಗ  ಕ  ೋಷಿಕ 2.0 ರಲ್ಲೂ ಪರಸತುತ ಪಡಿಸಲ್ಾಗಿದ . ನಿೋರಿನ್ ಸಮತ ೂೋಲ್ನ್ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರವನ್ುು 
ಚಿತ್ರ 3.0 ರಲ್ಲೂ ಹಾಗು ಚಿತರ 4.0 ರಲ್ಲೂ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾುಜು ಸಂಸಕರಣಾ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರವನ್ುು ತ ೂೋರಿಸಲ್ಾಗಿದ . 

 

ಕ  ೋಷಿಕ 2.0: ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಸಾಂಕೋಣಯಗಳ ವಿಸುರಣ  ಮತತು ಸಹ-ವಿದುುತ್ ಘಟಕಕ ಕ ಒಟತಿ ನಿೋರಿನ ಅವಶಾಕತ್ , 
ಮತತು ತ್ಾಾಜಾನಿೋರಿನ ಉತ್ಾಪದನ , ನಷಿದ ವಿವರಗಳು ಮತತು ಸಾಂಸಕರಣಾ ವಿಧ್ಾನಗಳ ವಿವರ 

ಉದ ದೋಶ 

ಬಳಕ   
ಕ ಎಲ್ ಡಿ 

ನಿಗಯಮನ  

ಕ ಎಲ್ ಡಿ 
ತ್ಾಾಜಾ ನಿೋರಿನ ಸಾಂಸಕರಣಾ ವಿಧ್ಾನ 

ಶತದಧ  
ನಿೋರತ 

ಮರತಬಳಕ ರ್ 

ನಿೋರತ 
ನಷಿ ತ್ಾಾಜಾ ನಿೋರತ 

ಉತ್ಾಪದನಾ 
ಪರಕರಯೆ 

1760 4287*  6047* • ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಾಾಜಾವನತನ 
ಪ್ಾರರ್ಥಮಿಕ ಸಾಂಸಕರಣಾ 

ಘಟಕಗಳು, ಸ  ಲ್ ಿನ್ಿ 
ಸ್ಟರೋಪ್ ಪರ್, ಆರ್ ಒ ಮತತು 

ರಿಯಾಕಿರ್ ಗಳು 
ಮತತು 

120   120 
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ಉಪಕರಣಗಳನತನ 
ಸಿಚ್ ಗ  ಳಸತವ  

ನಾಂತರ ಎಾಂಇಇಗಳಲಿ ಿ

ಸಕರಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. 
• ಎಾಂಇಇ ಮತತು ಆಒಯ 

ಪಮಿಯಯೆೋಟಗಳ ಕಾಂಡ ನ ಸೋಟ್ 

ಅನತನ ಕ ಲಿಾಂಗ್ ಟವರ್ 

ಮೋಕ್ಅಪನಲಿಿ ಮರತಬಳಕ  
ಮಾಡಲ್ಾಗತತುದ . 

• ZLD ವಾವಸ ಾರ್ನತನ 
ಅನತಸರಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. 

ಸಕರಬಬರ್  80   80 

ಬಾರ್ಿರ್ 765  704 61 

ಕ ಲಿಾಂಗ್ ಟವರ್ 1272 2454 3347 379 

ಡಿಎಾಂ 

ರಿೋಜ ನ ರ ೋಷನ್ 

190   190 

ಆರ್ & ಡಿ 10   10 

ಗೃಹಬಳಕ ರ್ 

(ಡ  ಮಸ್ಟಿಕ್) 

300**  30* 270 • ಗೃಹಬಳಕ ರ್ ತ್ಾಾಜಾನಿೋರನತನ 
ಎಸ್ ಟಿಪಿರ್ಲಿ ಿ

ಸಾಂಸಕರಿಸಲ್ಾಗತವುದತ  
ಹಸ್ಟರತವಲರ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ 
 270+173* 270+173*  - 

ಅಾಂಶಿಕ ಮತು 4497 7184 4524 7157 - 

ಒಟತಿ 11681 11681  

 

 
ಚಿತರ 3.0 ನಿೋರಿನ್ ಸಮತ ೂೋಲ್ನ್ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರ 

ETP sludge

15.5 2454

440

5497

Manufacturing Process Gardening 

4287* 173

1363

*Generated process water 

MEE

1375

MEE Condensate 

MEE Salt to TSDF 12.45

Cooling Tower B/D

379

For gardening

270

Waste Water

210

Boiler Blowdown

61

RO Plant 

6872

RO Permeate

ETP 6447

Process Effluents

1760 + 4287*

=6047

   Recycle 2835

Sludge

0.3

To STP

270

Loss

29.7

Boiler

3600 Loss

704

To Cooling Tower

1272

Evap Loss

3347

Regeneration 

Efflent 190

Process

1760 + 4287*

To Boiler

765
Cooling Tower

3726

 Water Balance Chart
      All values in m3/d

Source: Ghataprabha River

Fresh water 4497

Domestic

300

R & D

10

Scrubber

80 

Washings

120

To DM Plant

2715
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ಚಿತರ 4.0 ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾುಜು ಸಂಸಕರಣಾ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರ 

1.4.2 ವಿದುಯತ್ ಅವಶಯಕತ  
2 x 8 ಮ್ಮಗಾರ್ಾುಟ್ ಸಾಮರ್ಥುೆದ ಸಹ-ಉತಾಾದನಾ ವಿದುುತ್ ಸಾಾವರವನ್ುು ಸಾಾಪಿಸಲ್ು ಉದ ೋಿಶಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
ಉಪ್ಯುಕುತ ಗಳ (utlites) ಕಾಯಾೆಚ್ರಣ ಗ  ಹ ಚ್ುುವರಿ ಶಕುಯನ್ುು ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . ವಿದುುತ್ ವುತ ಯದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ 6 x 1500 kVA ಡಿಜಿ ಸ ಟ್ ಗಳನ್ುು ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 
 

1.4.3 ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತ್ಾರ್ ಕಾಮಗಳು 
ರ್ಾರ್ತಮಾಲಿನಾ ಮ ಲಗಳು ಮತತು ಅದರ ನಿರ್ಾಂತರಣ ಕರಮಗಳು ಕ ಳಗಿನ ಕ  ೋಷಿಕ 3.0 ರಲಿಿರ್ ; 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 3.0: ರ್ಾರ್ತಮಾಲಿನಾ ಮ ಲಗಳು ಮತತು ಅದರ ನಿರ್ಾಂತರಣ ಕರಮಗಳು; 
ರ್ಾಯುಮಾಲ್ಲನ್ು ಮೂಲ್ ಇಂಧನ್ ಚಿಮಣಿ ಎತ್ುರ ರ್ಾಯುಮಾಲ್ಲನ್ು ನಿಯಂತ್ರಕ 

ಪ್ರಕರಯೆ ವಿಭಾಗ - 5 m ARL ಎರಡು ಹಂತ್ದ ಸಕರಬಬರ್ ಗಳು 

ಬಾಯೂಗೆಳು 
2 x 75 TPH 

 

ಕಲ್ಲೂದಿಲ್ು 
68 m  

(ಪ್ರತ ುೋಕ ಚಿಮಣಿ) 

ಎಲ್ ಕ ೂರೋ ಸಾಿಟಿಕ್ 

ಪ್ ರಸ್ಟಪಿಟಾುಟ ೂೋಸ್ೆ (ESP) 

ರ್ಥಮೆಕ್ ಫ್ಲೂಯಡ್ ಹಿೋಟಗೆಳು 
2 x 2 lakh kCal/ h 
1 x10 lakh kCal/h 

 

ಎಚ ಎಸ್ ಡಿ 30m ಚಿಮಣಿ 

ಡಿಜಿ ಸ ಟ್ 1500 kVA x 6  ಎಚ ಎಸ್ ಡಿ 30m ಚಿಮಣಿ 

 

1.4.4 ಉದ  ಯೋಗಾವಕಾಶ 

ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಸಾಂಕೋಣಯಗಳ ವಿಸುರಣ  ಮತತು ಸಹ-ವಿದುುತ್ ಘಟಕದ್ದಂದ ಒಟತಿ 549 ಉದ ೂುೋಗ ಸೃಷಿಿ ಇರುತ್ುದ . 
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1.4.5 ಯೋಜ್ರ್ ಯ ವ ಚ್ಚ ಹಾಗಯ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣವ ಚ್ಚ 
ಯೋಜನ ಯ ಒಟುಿರ್ ಚ್ು 350 ಕ  ೋಟಿ ರ . ಗಳಾಗಿರುತ್ುದ . ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕರಮದ ಬಾಂಡರ್ಾಳ 

ಮತತು ಮರತಕಳಸತವ ರ್ ಚ್ುವನತನ ಕ  ೋಷಿಕ 4.0 ರ ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದ ; 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 4.0: ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕರಮದ ಬಾಂಡರ್ಾಳ ಮತತು ಮರತಕಳಸತವ ರ್ ಚ್ು 

ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ ಾ 
ವಿವರಣ  

ಹಣ್ಕಾಸು ನಿಬಂಧನ  ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ 

ಪರಸತುತ ಬಾಂಡರ್ಾಳ ರ್ ಚ್ು 
ವಿಸುರಣ ರ್ ನಾಂತರ ರ್ಾಷಿೆಕ 

ಮರತಕಳಸತವ ರ್ ಚ್ು 

1 ರ್ಾಯುಮಾಲ್ಲನ್ು ನಿಯಂತ್ರಣ್ 437.5 26.25 

2 ನಿೋರಿನ ಮಾಲಿನಾ ನಿರ್ಾಂತರಣ 1400 175 

3 ಶಬಿ ಮಾಲ್ಲನ್ು ನಿಯಂತ್ರಣ್ 17.5 1.75 

4 ಹಸ್ಟರತ ವಲ್ಯ ನಿವಯಹಣ  43.75 8.75 

5 

ಪ್ರಿಸರ ಮ್ಮೋಲ್ಲವಚ್ಾರಣ  
(Labrotary) / ಪ್ರಿಸರ 

ನಿವೆಹಣ   
70 14 

6 
ಉದ ೂುೋಗಿಕ ಆರ ೂೋಗು ಮತ್ುು 
ಸುರಕ್ಷತ  87.5 26.25 

7 ಘನ್ತಾುಜು ನಿವೆಹಣ  35 350 

8 ಶಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳು 87.5 - 

ಒಟ್ಯು 2178.75 605 
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ಅಧ್ಾಯಯ 2 

ಪ್ರಿಸರದ ವಿವರಣ  
 

2.1 ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ಾದ ೋಶ 

ಪರಿಸರ ಆಘಾತ ಅಧ್ಾರ್ನಕಾಕಗಿ ಉದಾಮದಿಾಂದ 10 ಕ.ಮಿೋ ತ್ತರಜಾದ ಪರದ ೋಶವನತನ MoEF & CC ಹ  ರಡಿಸ್ಟದ 

ಉಲ್ ಿೋಖದ ನಿರ್ಮಗಳ (ToR) ಪರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿರತತುದ .  
 

2.2 ಹವಾಮಾನ 

ಸದರಿ ಪರದ ೋಶದ ಹರ್ಾಮಾನವನತನ ಅರ  ಶತಷಕ ಎಾಂದತ ಕರ ರ್ಬಹತದತ. ವಷಯದಲಿಿ ಗರಿಷಠ ತ್ಾಪಮಾನದಲಿಿನ 39o 

C ಮತತು ಕನಿಷಠ 21o C ಇರತತುದ . ಪರದ ೋಶದ ತ್ ೋರ್ಾಾಂಶವು ಶ ೋ 25 ರಿಾಂದ ಶ ೋ 73 ವರ ಗ  ಇರತತುದ . ಜಿಲ್ ಿರ್ 

ರ್ಾರ್ಷಯಕ ಮಳ  495 ಮಿ.ಮಿೋ. 
 

2.3 ಪ್ರಿಸರ ಸ್ತಾತಿ ಅಧ್ಯಯಯ - ಬ ೋಸ್ ಲ್ ೈನ್ ಮಾಪ್ನ  

ಅಧ್ಾರ್ನದ ಪರದ ೋಶದಲಿನಿ ಗಾಳರ್ ಗತಣಮಟಿ, ನಿೋರಿನ ಗತಣಮಟಿ, ಮಣಿಿನ ಗತಣಮಟಿ, ಶಬದದ ಮಟಿ, ಸಾಂಚಾರ 

ಸಾಾಂದರತ್  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತ್  ನ್ರ್ ಂಬರ್, ಡಿಸ ಂಬರ್ 2018, ಜನವರಿ 2019 ಮ ರತ ತ್ತಾಂಗಳವರ ಗ  ಮ ಲ 

ಪರಿಸರ ಸ್ಟಾತ್ತಯನ್ುು ಮಾಪ್ಾನ್ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ .  
 

2.3.1 ಮಾದರಿ ಸಂಗಾಹರ್ ಸಾಳಗಳು 
ಪರಿಸರ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳನತನ ಅಧ್ಾರ್ನ ಮಾಡಿದ ಮತತು ವಿಶ ಿೋರ್ಷಸ್ಟದ ಮಾದರಿ ಸಾಳಗಳ ವಿವರಗಳು ಕ  ೋಷಿಕ 5.0 

ರಲ್ಲೂ ಈ ಕ ಳಗಿನಾಂತ್ತರ್ . 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 5.0: ಪರಿರ್ ೋಷಿಕ ಗಾಳರ್, ಶಬದ ಮಟಿದ, ಮಣಿಿನ ಹಾಗತ ಅಾಂತಜಯಲದ ಮಾದರಿ ಪರದ ೋಶಗಳ ವಿವರ 

ಪರಿರ್ ೋಷಿಕ ರ್ಾರ್ತ 
ಮಾಪನದ ಸಾಳ, 

ಯೋಜನಾ 

ಸಾಳದಿಾಂದ 

ದ ರ (ಕಮಿೋ) 
ಮತತು ದಿಕತಕಗಳು 

ಶಬದ ಮಟಿದ 

ಮಾಪನದ 

ಸಾಳಗಳು 
ಮಾಪನದ ಸಾಳ, 

ಯೋಜನಾ 

ಸಾಳದಿಾಂದ ದ ರ 

(ಕಮಿೋ) 
ಮತತು ದಿಕತಕಗಳು 

ಮಣಿಿನ ಮಾಪನ 

ಹಾಗತ ಮಾಪನದ 

ಸಾಳ, ಯೋಜನಾ 

ಸಾಳದಿಾಂದ ದ ರ 

(ಕಮಿೋ) 
ಮತತು ದಿಕತಕಗಳು 

ಅಾಂತಜಯಲ 

ಮಾಪನದ ಸಾಳ, 

ಯೋಜನಾ 

ಸಾಳದಿಾಂದ 

ದ ರ (ಕಮಿೋ) 
ಮತತು ದಿಕತಕಗಳು 

ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ 

ಗತಣಮಟಿ 
ಮಾಪನದ ಸಾಳ, 

ಯೋಜನಾ 

ಸಾಳದಿಾಂದ ದ ರ 

(ಕಮಿೋ) 
ಮತತು ದಿಕತಕಗಳು 

ಯೋಜನಾ ಸಾಳ ಯೋಜನಾ ಸಾಳ ಯೋಜನಾ ಸಾಳ ಯೋಜನಾ ಸಾಳ ಢವಲ್ ೋಶವರದಲ್ಲೂರುವ 

ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದ್ದ 

ಕಾಲ್ುರ್ ಯ 

ಮ್ಮೋಲ್ಾಬಗದ ಹಾಗು 
ಕ ಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೂ, 4.5 

ಕ.ಮೋ.  
ದಕ್ಷಿಣ್ ದ್ದಕಕನ್ಲ್ಲೂ 

ಹಳಳೂರು ಗಾರಮ, 

5.3 ಕ.ಮೋ 
(ನ ೈಋತ್ು) 

ಹಳಳೂರು ಗಾರಮ, 

5.3 ಕ.ಮೋ 
(ನ ೈಋತ್ು) 

ಹಳಳೂರು ಗಾರಮ, 

5.3 ಕ.ಮೋ 
(ನ ೈಋತ್ು) 

ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ 

ಬ ೂೋರ ರ್ ಲ್, 3.0 

ಕ.ಮೋ (ಉತ್ುರ) 

ಸುಲ್ಾುನ್ಪ್ುರ 

ಗಾರಮ, 5.1 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

ಸುಲ್ಾುನ್ಪ್ುರ 

ಗಾರಮ, 5.1 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

ಸುಲ್ಾುನ್ಪ್ುರ 

ಗಾರಮ, 5.1 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, 

2.1 ಕ.ಮೋ 
(ಆಗ ುೋಯ) 
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ಕ ಸರಗ ೂೋಪ್ಾ 
ಗಾರಮ, 3.2 ಕ.ಮಿೋ 
(ಪೂವಯ) 

ಕ ಸರಗ ೂೋಪ್ಾ 
ಗಾರಮ, 3.2 ಕ.ಮಿೋ 
(ಪೂವಯ) 

ಕ ಸರಗ ೂೋಪ್ಾ 
ಗಾರಮ, 3.2 ಕ.ಮಿೋ 
(ಪೂವಯ) 

ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದ ಿಸಕಾೆರಿ 
ಶಾಲ್ , 3.2 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

 

ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ  

3.0 ಕ.ಮೋ 
(ಉತ್ುರ) 

ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ 

3.0 ಕ.ಮೋ 
(ಉತ್ುರ) 

ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ 

3.0 ಕ.ಮೋ 
(ಉತ್ುರ)  

ಹಳಳೂರು ಗಾರಮ, 

5.3 ಕ.ಮೋ 
(ನ ೈಋತ್ು)) 

ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದ ಿಸಕಾೆರಿ 

ಶಾಲ್ , 3.2 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದ ಿಸಕಾೆರಿ 

ಶಾಲ್ , 3.2 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದ ಿಸಕಾೆರಿ 

ಶಾಲ್ , 3.2 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

ಸುಲ್ಾುನ್ಪ್ುರ 

ಗಾರಮ, 5.1 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, 

2.1 ಕ.ಮೋ 
(ಆಗ ುೋಯ) 

ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, 

2.1 ಕ.ಮೋ 
(ಆಗ ುೋಯ) 

ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, 

2.1 ಕ.ಮೋ 
(ಆಗ ುೋಯ) 

ಕ ಸರಗ ೂೋಪ್ಾ 
ಗಾರಮ, 3.2 ಕ.ಮಿೋ 
(ಪೂವಯ) 

ಮಧಭಾವಿ ಗಾರಮ 

ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲ್ , 
3.5 ಕ.ಮಿೋ 
(ದಕ್ಷಿಣ) 

ಮಧಭಾವಿ ಗಾರಮ 

ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲ್ , 
3.5 ಕ.ಮಿೋ 
(ದಕ್ಷಿಣ) 

ಮಧಭಾವಿ ಗಾರಮ 

ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲ್ , 
3.5 ಕ.ಮಿೋ 
(ದಕ್ಷಿಣ) 

ಮಧಭಾವಿ ಗಾರಮ 

ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲ್ , 
3.5 ಕ.ಮಿೋ 
(ದಕ್ಷಿಣ) 

- - - ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದ ಿಗಾರಮ, 

3.2 ಕ.ಮೋ 
(ರ್ಾಯುವು) 

 

2.3.2 ಭ  ಪ್ರಿಸರ 

ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ, ಭ್ ಮಿರ್ ಮೋಲ್ ೈರ್ ಭೌತ್ತಕ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಧ್ಾರ್ನ ನಡ ಸಲ್ಾಗಿದ . ಅಧ್ಾರ್ನದ 

ಪರದ ೋಶದಲಿ ಿ ಆರತ ವಿಭಿನನ ಭ್  ಬಳಕ  / ಲ್ಾಾಾಂಡ್ ಕವರ್ ಗಳನತನ ಗತರತತ್ತಸ್ಟ ಅದಕ ಕ ಅನತಗತಣರ್ಾಗಿ 

ವಗಿೋಯಕರಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಯೋಜನಾಸಾಳದ ಸತತು 10 ಕ.ಮಿೋ ಪರದ ೋಶದಲಿ ಿ ಭ್  ಬಳಕ  / ಲ್ಾಾಾಂಡ್ ಕವರ್ ಈ 

ಕ ಳಗಿನಾಂತ್ ು ಕ  ೋಷಿಕ 6.0 ರಲ್ಲೂ ವಗಿೋಯಕರಿಸಲ್ಾಗಿದ ; 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 6.0: ಯೋಜನಾ ಸಾಳದ ಸತತು 10 ಕ.ಮಿೋ ಪರದ ೋಶದಲಿ ಿಭ್  ಬಳಕ  / ಲ್ಾಾಾಂಡ್ ಕವರ್ ತರಗತ್ತಗಳು. 
ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ ಾ 
ಭ್  ಬಳಕ  / ಲ್ಾಾಾಂಡ್ ಕವರ್ ವಗಿೋಯಕರಣ  ಪರದ ೋಶ, ಹ  (ha) (%) 

1 ಅರಣ್ು ತ ೂೋಟ 71.10 0.23 

2 ಅರಣ್ುದ ಹ ೂರಗ  ಮರಗಳ ಪ್ರದ ೋಶ 69.48 0.22 

3 ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ತ ೂೋಟ 23,378.76 74.59 

4 ಕೃರ್ಷ ಫಾಲ್  ೋ 4,048.02 12.92 

5 ಮನ ಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಾಪಿತ್ ಪ್ರದ ೋಶ 3,493.98 11.15 

6 ಭೂಮಯ ಮ್ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರು 279.81 0.89 
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2.3.3 ವಾಯು ಪ್ರಿಸರ 

ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ ಸತತುಲಿನ ರ್ಾರ್ತ ಗತಣಮಟಿವನತನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲ್ುೂ ಮಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳಾದ   ಪಿಎಾಂ10 

(PM10), ಪಿಎಾಂ2.5 (PM2.5), ಸಲ್ಫರ್ ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್ (SO2), ಸಾರಜನ್ಕ ಆಕ ಿೈಡ್ (NOx) ಮತತು ಕಾಬಯನ್ 

ಮನ   ಆಕ ಸೈಡ್ (CO) ಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ . ಮಾಪನ ಮಾಡಿರತವ ಪರಿಣಾಮ ಮತತು ಪರಿಸರ (ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ) 

ನಿರ್ಮದಡಿ ಹ  ರಡಿಸ್ಟರತವ ಪರಕಾರ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ, ವಸತ್ತ ಮತತು ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದ ೋಶಗಳಗ  ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟರತವ 

ಗತಣಮಟಿದ ಮಾನದಾಂಡಗಳನತನಹ ೂೋಲ್ಲಸ್ಟ ಈ ಕ ಳಗ  ನಮ ದಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ ಸತತತುವರಿದ 

ಗಾಳರ್ ಗತಣಮಟಿ ಕ  ೋಷಿಕ 7.0 ರಲ್ಲೂ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 7.0: ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ ಸತತತುವರಿದ ಗಾಳರ್ ಗತಣಮಟಿ 
ಕರಮ

ಸಾಂಖ್ ಾ 
ಮಾಲಿನಾಕಾ

ರಕಗಳು 
ಅಳತ್  

ಮಾಪನ 

ಶ ರೋಣಿ 

ಕನಿಷಠ 

ಮಾಪನ 

ಶ ರೋಣಿ 

ಗರಿಷಿ 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ುು (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) 

ನಿಯಮದಡಿ ನಿಗಧಿ ಪ್ಡಿಸ್ಟರುವ 

ಪ್ರಿರ್ ೋಷಿಠಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಇರಬ ೋಕಾದ 

ಮಾಲ್ಲನ್ುಕಾರಕಗಳ ಮತಿ 

1 PM10 µg/m3 39.86 73.18 100 

2 PM2.5 µg/m3 19.46  33.41 60 

3 SO2 µg/m3 4.18 11.42 80 

5 NO2 µg/m3 9.14 13.58 80 

6 VOC µg/m3 BDL - 

7 NH3 µg/m3 BDL 400 

8 CO mg/m3 BDL 2 

9 Ozone µg/m3 BDL 180 

10 Pb µg/m3 BDL 1 

 

ಮಾಪನದ ವಿಶ ಿೋಷಣ ರ್ನತನ ನ  ೋಡಿದಾಗ ಪರಿರ್ ೋಷಿಕ ರ್ಾರ್ತವಿನ ಗತಣಮಟಿವು ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟರತವ 

ಮಿತ್ತರ್ಲಿಿರತವುದತ ಕಾಂಡತ ಬಾಂದಿದ . 
 

2.3.4 ಶಬದ ಪ್ರಿಸರ 

ಹಗಲತ ಮತತು ರಾತ್ತರರ್ ಸಮರ್ದಲಿ ಿ ಕಾಂಡತ ಬರತವ ಶಬದಮಟಿಗಳ ರ್ಾಾಪಿುರ್ನತನ ಕ  ೋಷಿಕ 8.0 ರಲ್ಲೂ 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಿದ ; 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 8.0 : ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ ಶಬದದ ಮಟಿ 
ಸಾಳ 
 

ಗರಿಷಠ ಶಬಿದ ಮಟಿ dB 

(A) Leq ನ್ಲ್ಲೂ 
ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ 1986 ರ ನಿರ್ಮಗಳ 

ಪರಕಾರ ಮಿತ್ತಗಳು, dB (A) Leq 

ಅಭಿಪ್ಾರಯ 

ಯೋಜನಾ 

ಸಾಳ 

65.7 ಹಗಲತ ಸಮರ್ 

52.3 ರಾತ್ತರ ಸಮರ್ 
 

75 - ಹಗಲತ ಸಮರ್ 

70 ರಾತ್ತರ ಸಮರ್ 
 

ಕ ೈಗಾರಿಕಾ 

ಮಿತ್ತಗಳು 
 

ಇತರ ಸಾಳ 
 

53.1, ಹಗಲತ ಸಮರ್ 

47.1, ರಾತ್ತರ ಸಮರ್ 
 

55 – ಹಗಲತ ಸಮರ್ 

45 – ರಾತ್ತರ ಸಮರ್ 
 

ವಸತ್ತ 

ಮಿತ್ತಗಳು 
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ಪರಿಸರ (ಸಾಂರಕ್ಷಣ ) ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿ ಿ 2000 ರಲ್ಲೂ ಹ  ರಡಿಸ್ಟರತವ ಅಧಿಸ ಚ್ನ  ಪರಕಾರ ಮಾಪನ 

ಮಾಡಿರತವ ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, KIAAR ಫಾರ್ಮೆ (ರಾತಿರಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ) ಹ ೂರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ಟ, ಇತ್ರ ಎಲ್ಾಿ 
ಸಾಳಗಳಲಿಿನ ಶಬದ ಮಟಿಗಳು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಮತತು ವಸತ್ತ ಪರದ ೋಶಗಳಗ  ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟರತವ ಗತಣಮಟಿಗಳ 

ಮಿತ್ತಯಳಗಿರತತುದ .      
 

2.3.5 ನಿೋರಿನ ಪ್ರಿಸರ 

ಯೋಜನಾ ಸಾಳದ್ದಂದ 10 ಕ.ಮೋ ರ್ಾುಪಿುಯಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತ್ಜೆಲ್ (09 ಮೂಲ್ಗಳು) ಮತ್ುು ಮ್ಮೋಲ್ ೈ 

ನಿೋರಿನ್ ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದ್ದಯ ಕ ನಾಲ್ ನ್ಲ್ಲೂ ಢವಲ್ ೋಶವರ ಹಳಿೂಯ ಮ್ಮೋಲ್ಾಬಗದ  ಹಾಗು ಕ ಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೂ  
ಗುಣ್ಮಟಿವನ್ುು ವಿಶ ೂೋಷಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
 

➢ ಐಎಸ್: 10500-2012ರ ಪರಕಾರ ಪಯಾಯರ್ ಮ ಲದ ಅನತಪಸ್ಟಾತ್ತರ್ಲಿ ಿವಿಶ ಿೋರ್ಷಸಲ್ಾದ ಅಾಂತಜಯಲ 

ಮಾದರಿಗಳ ಎಲ್ಾಿ ನಿರ್ತ್ಾಾಂಕಗಳು ಗರಿಷಠ ಅನತಮತ್ತಸತವ ಮಿತ್ತಗಳನತನ ಪೂರ ೈಸತತ್ತುರ್ .  
➢ ಕ ೋಂದರ ಮಾಲ್ಲನ್ು ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಯ ಗ  ತತುಪಡಿಸ್ಟದ ಅತತಾತುಮ ಬಳಕ ಯಾಂದಿಗ  ವಿಶ ಿೋರ್ಷಸಲ್ಾದ 

ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ತತಲನಾತಮಕ ವಿಶ ಿೋಷಣ ರ್ ಆಧ್ಾರದ ಮೋಲ್ , ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದ್ದ ನಿೋರನತನ 
“ವಗಯ C/D” ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಬರತತುದ  ಎಾಂದತ ಗಮನಿಸಲ್ಾಗಿದ , ಅಾಂದರ  “ಸರ  ೋವರದ ನಿೋರನತನ 
ಸಾಾಂಪರದಾಯಿಕ ಸಾಂಸಕರಣ ಯಾಂದಿಗ  ಕತಡಿರ್ತವ ನಿೋರಿನ ಮ ಲರ್ಾಗಿ ಬಳಸಬಹತದತ”. 

 

2.3.6 ಜ್ಲ್-ಭ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಈ ಪರದ ೋಶವು ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದ್ದ ಉಪ್ ಜಲ್ಾನ್ಯನ್ ಭಾಗರ್ಾಗಿದ . ಪರದ ೋಶದ ಎಲ್ಾ ಿಹ  ಳ ಗಳು (streams) ಉಪ 

ಸಮಾನಾಾಂತರ ಚ್ರಾಂಡಿ (drainage) ಮಾದರಿಗ  ಸಮಾನಾಾಂತರರ್ಾಗಿ ಪರದಶಿಯಸತತುರ್ . ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡ  
ಕಾಲ್ುರ್  ಯೋಜನಾ ಸಾಳದ್ದಂದ ಉತ್ುರಕ ಕ 4.5 ಕ.ಮೋ ದೂರದಲ್ಲೂದ . ಯೋಜನಾ ಸಾಳದ್ದಂದ ಉತ್ುರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ 
ಎರಡು ಮೊದಲ್ ಕರಮಾಂಕದ ಹ ೂಳ ಗಳು ಸುಮಾರು 1.5 ಕ.ಮೋ ದೂರದಲ್ಲೂ ಪ್ೂವೆ ದ್ದಕಕನ್ಲ್ಲೂ ಹರಿಯುತ್ುರ್ , 
ನ್ಂತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ್ಕ ಕ ಹರಿಯುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಬಿೋಸನಾಳ ಹಳಿೂಯಲ್ಲೂ ಮತ ೂುಂದು ಎರಡನ ೋ ಕರಮಾಂಕದ ಸ್ಟರೋರ್ಮ ಅನ್ುು 
ಸ ೋರಿಕ ೂಂಡು ಮೂರನ ೋ ಕರಮಾಂಕದ ಸ್ಟರೋರ್ಮ ಅನ್ುು ರೂಪಿಸುತ್ುದ , ಇದು ಅರಲ್ಲಮಟಿಿ ಗಾರಮದಲ್ಲೂ ಘಾಟಪ್ರಭಾ 

ನ್ದ್ದಗ  ಸ ೋರುತ್ುದ . ಯೋಜನಾ ಸಾಳದ್ದಂದ 4 ಕ.ಮೋ ದೂರದಲ್ಲೂರುವ ಅಧುಯನ್ ಪ್ರದ ೋಶದ ದಕ್ಷಿಣ್ದಲ್ಲೂ 
ಹಾದುಹ ೂೋಗುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದ್ದಗ  ಎಲ್ಾೂ ಸ್ಟರೋರ್ಮ ಗಳು ಸ ೋರಲ್ಾಡುತ್ುರ್ .  
 

ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದ ೋಶ ಮತ್ುು ಉದುಮದ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಪ್ರದ ೋಶಗಳು ಬಸಾಲ್ಲಿಕ್ ಬಂಡ ಗಳ ರಚ್ನ ಯಂದ 

ಆವೃತ್ರ್ಾಗಿರ್ . ಕಬತಬ, ಅರಿಶಿನ ಮತತು ಇತರ ಬ ಳ ಗಳನತನ ಬ ಳ ರ್ಲತ ಹಾಗತ ದಿನಬಳಕ  ಬ  ೋರ್ ಬಾವಿಗಳನತನ 
ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ಬಳಸಲ್ಾಗತತುದ . 
 

2.3.7 ಮಣ್ಣಿನ ಗುರ್ಮಟಟ 
ಅಧ್ಾರ್ನದ ಪರದ ೋಶದಲ್ಲೂ ಹಾಗು ಯೋಜನ ಯ ಸಾಳ ದಲ್ಲೂ ಕಪ್ುಾ ಮಣಿಣದ . ಮಣಿಣನ್ಲ್ಲೂ ಹ ಚ್ುು ಸಾವಯವ ಅಂಶ 
ಹಾಗು ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ್ದ ದಲ್ಲೂ ರಂಜಕ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ್ದದ . 
 

ವಿಶ ಿೋಷಣಾತಮಕ ಫಲಿತ್ಾಾಂಶಗಳ ಸಾರಾಾಂಶವನತನ ಕ ಳಗ  ಪರಸತುತಪಡಿಸಲ್ಾಗಿದ : 

11



ಗ  ೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನರಿೋಸ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

➢ ಮಣಿಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಪಿಹ ಚ್ 6.82 ರಿಾಂದ 7.83 ರವರ ಗ  ಇರತತುದ , ಇದತ ಸಿಲಪ ಮಧ್ಾಮಕ್ಾರಿೋರ್ 

(Alkaline) ರ್ಾಗಿರತತುದ . 
➢ ಸಾರಜನಕದ ಅಾಂಶವು ಹ ಕ ಿೋರಿಗ  221.2 ರಿಾಂದ 298.2 ಕ ಜಿವರ ಗ  ಇರತತುದ , ಅಾಂದರ  ಮಣಿನಿ ಗತಣ 

ಒಳ ೆರ್ದತ. 
➢ ರಾಂಜಕ ಅಾಂಶವು ಹ ಕ ಿೋರಿಗ  88.3 ರಿಾಂದ 98.61 ಕ ಜಿವರ ಗ  ಇರತತುದ , ಅಾಂದರ  ಸಾಾಂದರತ್  ಸಾಕಷತಿಇದ  
➢ ಪೊಟಾಾಸ್ಟರ್ಮ್ ಅಾಂಶವು ಹ ಕ ಿೋರಿಗ  286 ರಿಾಂದ 328 ಕ ಜಿವರ ಗ  ಇರತತುದ , ಅಾಂದರ  ಸರಾಸರಿ 

ಸಾಕಷತಿಇದ  
➢ ರ್ಾಹಕತ್  0.298 ರಿಾಂದ 0.614 dS / m, ಅಾಂದರ  ಲ್ವಣಾಂಶ ಕಡಿಮ್ಮಯರುತ್ುದ . 

 

ಕೃರ್ಷಗ  ಮಣತಿ ಸ ಕುರ್ಾಗಿದ . 
 

2.3.8 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಅರ್ಥಾಶಾಸರ 
ಜಿಬಿಎಲ್ ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಟಾತ್ತಗತ್ತಗಳ ಮೋಲ್  ಸಕಾರಾತಮಕ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೋರತತುದ , ಅಾಂದರ , ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ ೋತರಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ  ಮತತು ಕೃರ್ಷ ಪರದ ೋಶದ ಸತತುಮತತುಲಿನ ಮ ಲಸೌಕರ್ಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧ, ಅಾಂದರ  ಹಳೆಗಳು ಮತತು ಅರ  ನಗರ ಮತತು ಪಟಿಣಗಳು ಕ ಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನತನ ಉಾಂಟತಮಾಡಿರತತುರ್ .  
 

ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ಉತ್ಾನ್ುಗಳನ್ುು ರಫ್ತು ಶ ೋ. 40 ಮತ್ುು ದ ೋಶಿೋಯ ಮಾರುಕಟ ಿಗ  ಶ ೋ. 60 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ು 
ಉದ ಿೋಶಿಸಲ್ಾಗಿದ . ದ ೋಶಿೋಯ ಮತ್ುು ಅಂತ್ರರಾಷಿರೋಯ ಮಾರುಕಟ ಿಯಲ್ಲೂ ಬ ೋಡಿಕ  ಪ್ೂರ ೈಕ  ಅಂತ್ರವನ್ುು 
ಪ್ೂರ ೈಸುವ ಉದ ಿೋಶಿತ್ ಯೋಜನ  ಇದಾಗಿದ. 

 

ಜಿಬಿಎಲ್ ಗ  ಸಾವಯಜನಿಕರಿಾಂದ ಸಕಾರಾತಮಕ ಪರತ್ತಕರಯೆ ಇದ . ಇದರ ನಡತವಿನ ಅನತಪ್ಾತವು ಸತಮಾರತ 2: 1 

ರರ್ಷಿದ . ಇದರರ್ಥಯ ಪರಯೋಜನಗಳು ನಷಿಕಕಾಂತ ಎರಡತ ಪಟತಿ ಹ ಚ್ತು. ನಷಿವು ಮಾಲಿನಾಕಾರಕಗಳ 

ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿರಬಹತದತ, ಇದನತನ ವಿವಿಧ್ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಮ ಲಕ ನಿರ್ಾಂತ್ತರಸಬಹತದತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತತು 
ಸಾಾಂಸೃತ್ತಕ ದತಬಯಲತ್  ಸ ಚ್ಾಾಂಕವು ತತಾಂಬಾ ಕಡಿಮ ಪರತ್ತಕರಯಿಸತತುದ  ಮತತು ಸ್ಟಾತ್ತಸಾಾಪಕತಿದ ಮಟಿವು 
ಉತ್ ುೋಜಿತರ್ಾಗಿದ . 
 

2.3.9 ಜಿೋವಿಶಾಸರ ಮತ್ುಾ ಜ ೈವಿಕ ವ ೈವಿಧ್ಯತ  
ಅಧ್ಾರ್ನದ ಪರದ ೋಶವು ಪರಧ್ಾನರ್ಾಗಿ ಕೃರ್ಷಯಾಗಿದ  ಮತತು ತ್ ರ ದ ಭ್ ಮಿ ಹತಲತಿ ಮತತು ಪೊದ ಗಳನತನ 
ಹ  ಾಂದಿದ . ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ ಸಸಾವಗಯ ಮತತು ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಈ ಉದಾಮದ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಯಿಾಂದ 

ಪರಭಾವಿತರ್ಾಗಿರುವುದ್ದಲ್ೂ. 
 

ಎಲ್ಾಿ ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತಿರಸುವ ಕರಮಗಳನತನ ಉದಾಮವು ಕ ೈಗ  ಾಂಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಪರಿಸರದ ಮೋಲಿನ 

ಪರಭಾವವು ನಿಯಂತ್ರಣ್ದಲ್ಲೂದ . ಉದಾಮವು ಸತತುಮತತುಲಿನ ಸಾಳೋರ್ ಜನರ  ಾಂದಿಗ  ಪೂವಯಭಾವಿಯಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸತವ ಮ ಲಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಟಾತ್ತಗಳನತನ ಸತಧ್ಾರಿಸಲತ ಮತಕುರ್ಾಗಿದ . 
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ಐರ್ತಸ್ಟಎನ್ (ICUN) ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾನದಾಂಡಗಳ ಪರಕಾರ ದುಬೆಲ್ (ವಿರ್ತ) ವಗಯಕ ಕ ಸಾಾಾಂಟಲಮ್ ಆಲಬಮ್ 

ಮರವನ್ುು ಎಾಂಬ ಒಾಂದತ ಮರ ಪರಭ ೋದಸ ೋರಲ್ಾಟಿಿರ್  ಎಾಂದತ ಅಧ್ಾರ್ನದ ಸಮರ್ದಲಿ ಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಈ 

ಜಾತ್ತರ್ ಉದಾಮದ ಸತತುಮತತುಲಿನ ಪರದ ೋಶಗಳಲಿಿ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸ್ಟ ಸಮೃದ್ದಿಗ ೂಳಿಸ ಬ ೋಕಾಗಿದ . ಅಧ್ಾರ್ನ 

ಸಮರ್ದಲಿಿ ಕಾಂಡತಬರತವ ಪರಭ ೋದಗಳನತನ ಅಧ್ಾಾರ್ 3 ಪರಿಸರ ಆಘಾತ ಅಧ್ಾರ್ನ ವರದಿರ್ಲಿಿ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದ . 
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ಅಧ್ಾಯಯ 3 

ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ುಾ ನಿಯಂತ್ಾರ್ ಕಾಮಗಳು 
 

ಉದಿದಮರ್ ಹ ಚ್ತುವರಿ ಉತ್ಾಪದನ  ಯೋಜನ ಗ  ತ್ ಗ ದತ ಕ  ಳುೆವ ನಿಮಾಯಣ ಹಾಂತದ ಹಾಗತ ಉತ್ಾಪದನಾ ಕಾರ್ಯ ಚ್ಟತವಟಿಕ ಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗತವ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತತು ನಿರ್ಾಂತ್ತರಸತವ ಕರಮಗಳನತನ ಕ ಳಗ  ಪಟಿಿಮಾಡಲ್ಾಗಿದ . ನಿಮಾಯಣ ಮತತು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ರ್ ಉದಾಮದಿಾಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪರಭಾವದ ಮ ಲಗಳು ಮತತು 
ನಿರ್ಾಂತ್ತರಸತವ ಕರಮಗಳು ಕ  ೋಷಿಕ 9.0 ಮತತು 10.0 ನಲಿಿರ್ ; 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 9.0: ನಿಮಾಯಣ ಹಾಂತದಲಿಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತತು ನಿರ್ಾಂತರಣ ಕರಮಗಳು  
ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ ಾ 
ಚ್ಟತವಟಿಕ  

 

ಪರಿಣಾಮ 

 

ಅವಧಿ 

 

ತಗಿಗಸತವ ಕರಮಗಳು 
 

1 • ನಿಮಾೆಣ್ಹಂತ್ದಿಲಲ್ಲ ಭೂಮಯ ಮ್ಮೋಲ್ ೈ 

ಮಣ್ುಣನ್ುು ತ ರವುಗ ೂಳಿಸುವಿಕ , 
ಅಗ ಯುವದು ಮತ್ುು ಅಗ ದ ಮಣ್ುಣನ್ುು 
ಪ್ೂನ್ಃವ ಭತಿೆ ಮಾಡುರ್ಾಗ ಮಣಿಣನ್ 

ಮ್ಮೋಲ್ ೈ ಸಡಿಲ್ತ  ಹಾಗು ಸವಿತ್ಕ ಕ 
ಆಗುವುದು. 

• ಕಟಿಡ ನಿಮಾೆಣ್ಕ  ಸಾಮಾನ್ುಗಳ 

ಸಾಗಣ  ಮಾಡುವ ರ್ಾಹನ್ ಗಳ 

ಚ್ಾಲ್ನ ಯಂದ ಹಾಗು 
ಯಂತ ೂರೋಪ್ಕಾರಣ್ಗಳ ಕಾಯಾೆಚ್ರಣ  
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರ್ಾಯುಮಾಲ್ಲನ್ುದ 

ಸಾಧುತ  ಇದ . 
• ಗಾಾಸ್ ಕಟಿಾಂಗ್ ಮತತು 

ಸತತತುವರಿದ ಗಾಳರ್ 

ಗತಣಮಟಿ - 

ರ್ಾರ್ತಗಾಮಿ ಕಣಗಳ 

ಉತ್ಾಪದನ  
 

ಅಲ್ಾಪವಧಿ • ನ ಲ ಸಮಗ  ಳಸತವಿಕ  ಮತತು ರ್ಾಹನಗಳ ಚ್ಲನ ರ್ಾಂತಹ ಇತರ 

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಗಳ ಸಮರ್ದಲಿ ಿ ಉತಪತ್ತುಯಾಗತವ ಧ್ ಳನತನ 
ನಿಗರಹಿಸಲತ ಕಾರ್ಯ ಪರದ ೋಶದಲಿಿ ನಿೋರತ ಚಿಮತಕಸತವುದತ. 

• ಯೋಜನಾ ಸಾಳದ ಎಲ್ಾಿ ಕಡ  ಬಾಾರಿಕ ೋಡ್ ಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗತವುದತ 

• ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸ್ಟದ ನಿಮಾಯಣ ರ್ಾಂತ್  ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತತು 
ರ್ಾಹನಗಳ ಬಳಕ . 

• ನಿಮಾೆಣ್ ಪ್ರದ ೋಶ ಹಾಗು ನಿಮಾಯಣ ಸಾಮಗಿರಗಳನತನ 
ಬಾಾರಿಕ ೋಡ್ (ಟಾಪ್ೆಲ್ಲನಿಂದ) ಪರದ ೋಶದಲಿಿ ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ ಧ್ ಳು 
ಗಾಳಯಿಾಂದ ಬರದಾಂತ್  ಮತಚ್ತುವುದತ. 

• ಪೊಲ ಿೂಷನ್ ಅಾಂಡರ್ ಕಾಂಟ  ರೋಲ್ ಪರಮಾಣಪತರ ಹ  ಾಂದಿರತವ 

ರ್ಾಹನಗಳನತನ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. 
• ರ್ ಲಿಡಾಂಗ್ ಕ ಲಸಗಳನತನ ಸಾಕಷತಿ ರ್ಾತ್ಾರ್ನ / ನಿಷ್ಾಕಸ 
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ರ್ ಲಿಡಾಂಗ್ಯಂದಾಗಿ – ಮಾಲಿನಾಕಾರಕ 

ಅನಿಲ ಬಿಡತಗಡ ರ್ತ ಹ ಚಿುನ 

ಸಾಾಂದರತ್ ರ್ನತನ ಹ  ಾಂದತವ 

ಸಾಮರ್ಥಾಯವನತನ ಹ  ಾಂದಿದ  

(ventilator/echaust) ವಾವಸ ಾಯಿಾಂದ ಕ ೈಗ  ಳೆಲ್ಾಗತತುದ . 

2 • ಕಾಂಕರೋಟ್ ಸಾಾವರ ಕ ರೋನ್ ಗಳಂತ್ಹ 

ಯಂತ ೂರೋಪ್ಕಾರಣ್ಗಳ 

ಕಾಯಾೆಚ್ರಣ ಯಂದಾಗಿ ಶಬಿ ಮಾಲ್ಲನ್ು 
ಕ ಕ ಕಾರಣ್ಗಳಾಗಿರುತುರ್ . 

• ನಿಮಾಯಣ ಸಾಮಗಿರಗಳನತನ ಹ  ತು 
ರ್ಾಹನ ಚ್ಲನ ಗಳು 

• ನಿಮಾಯಣದ ಸಮರ್ದಲಿಿ ಕ ಲವು 
ಮಧ್ಾಾಂತರ ಶಬದವನತನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗಿದ . 

 ಸುತ್ುುವರಿದ ಶಬ ಿಮಟಿ 
 

ಅಲ್ಾಪವಧಿ • ಶಬದ ಪರಿಸರದ ಮೋಲ್  ಯಾವುದ ೋ ಮಹತಿದ ಪರಿಣಾಮವಿಲಿ, 
ಏಕ ಾಂದರ  ಯೋಜನ ರ್ ಸಾಳವನತನ ಬಾಾರಿಕ ೋಡ್ ಗಳಾಂದ 

ಸತತತುಗಟಿಲ್ಾಗತತುದ  ಮತತು ಪರಿಣಾಮವು ಯೋಜನ ವಲರ್ಕ ಕ 
ಸ್ಟೋಮಿತರ್ಾಗಿರತತುದ . 

• ಕಾಮಿಯಕರ ಮೋಲ್  ಆಗತವ ದುಷ್ಾಾರಿಣಾಮವನತನ ತಪಿಪಸಲತ, 
ಸ್ಟಬಬಾಂದಿಗ  ಸ ಕುರ್ಾದ ಪಿಪಿಇ ನಿೋಡಲ್ಾಗತವುದತ. 

• ಸ್ಟವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನತನ ಹಗಲಿನ ರ್ ೋಳ ರ್ಲಿಿ ಮಾತರ 
ಕ ೈಗ  ಳೆಲ್ಾಗತವುದತ ಮತತು ರ್ಾಹನ ಸಾಂಚಾರವನತನ 
ನಿರ್ಾಂತ್ತರಸಲ್ಾಗತತುದ  

3 ನಿಮಾಯಣ ಕಾರ್ಯಗಳಗಾಗಿ 

ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಾದ ಕಾಮೆಕರ ಶಿಬಿರ ಗಳ 

ಪ್ರದ ೋಶದ್ದಂದ ಬರುವ ಕ ೂಳಚ್  ನಿೋರನ್ುು 
ಸಂಸಕರಣ ಯಲ್ೂದ  ಇರುವುದು 
ಅಂತ್ಜೆಲ್ದ ಮ್ಮೋಲ್  ಹಾಗು ಭೂಮಯ 

ಮ್ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಮ್ಮೋಲ್  (ಹತಿೋರದ ಹಳೂ, 
ಕ ರ  ಮತ್ುು ನ್ದ್ದಯ) ಮ್ಮೋಲ್   ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬಿೋರುತ್ುದ . 

ನಿೋರಿನ ಗತಣಮಟಿದ 

ಮೋಲಿನ ಪರಭಾವ  

ಅಲ್ಾಪವಧಿ • ಕಾಮೆಕರ ಶಿಬಿರಗಳ ಪ್ರದ ೋಶದ್ದಂದ ಬರುವ ಕ ೂಳಚ್  ನಿೋರನ್ುು 
ಅಸ್ಟುತ್ವದಲ್ಲೂರುವ ಸಕಕರ  ಕಾಖ್ಾೆನ ಯ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕನಲಿ ಿ

(STP) ಸಂಸಕರಣ  ಮಾಡಲ್ಾಗತತುದ . 
• ಕಾಮಗಾರಿಯಂದ ಉತ್ಾತಿ ಯಾಗುವ ಘನ್ ತಾುಜು ವನ್ುು 
ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರ್ಾಗಿ ಸಂಗರಹಿಸ್ಟ ಅದರಿಂದಾಗ ಬಹುದಾದಂತ್ಹ 

ದುಃಷಾರಿಣಾಮವನ್ುು ನಿಯಂತಿರಸುವುದು 

4 ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ಯೋಜನ ಯ ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ದ್ದಂದ ಭ್ ಮಿರ್ ಗತಣಮಟಿದ ದಿೋಘಾಯವಧಿ • ಕೃಷಿ ಭೂಮಯನ್ುು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಉದ ಿೋಶಕಾಕಗಿ ಪ್ರಿವತಿೆಸಲ್ಾಗಿದ  
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ಯೋಜನಾ ಸಾಳ ಪ್ರದ ೋಶದ ಭೂ ಬಳಕ  ಯನ್ುು 
ಮಾಪ್ೆಡಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . ತ ರವುಗ ೂಳಿಸುವಿಕ  
ಯಂದಾಗಿ, ನ ಲ್ಸಂಗ ೂಳಿಸುವಿಕ , 
ಅಗ ಯುವುದು ಮತ್ುು ಭತಿೆ 

ಮಾಡುವುದುರಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾಹೆರ್ಾಗಿ 

ಮಣಿಣನ್ ಸಡಿಲ್ತ  ಯಂದಾಗಿ ಸರ್ ತ್ಕ ಕ 
ಕಾರಣ್ರ್ಾಗುತ್ುದ . 
• ಉಪ್ಕರಣ್ಯಂದ ಸ ೂೋರಿಕ ಯಾದ 

ಎಂಜಿನ್ ತ ೈಲ್ ಮತ್ುು ಗಿರೋಸ್ 

ಮೋಲ್  ಪರಭಾವ   • ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ಯೋಜನ ಯನ್ುು ಅಸ್ಟುತ್ವದಲ್ಲೂರುವ ಉದುಮ ಖ್ಾಲ್ಲ 

ಆವರಣ್ದಲ್ಲೂ ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು 
• ಸರಿಯಾದ ನಿವಯಹಣ ಯಿಾಂದ ಮಣಿಿನ ಸಾಂರಕ್ಷಣ ರ್ನತನ 

ಅಳವಡಿಸ್ಟಕ  ಳುೆವುದತ, ಅಗ ದ ಮಣತನಿತನ ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ ಅಡಿಪ್ಾರ್, 

ನ ಲಸಮಗ  ಳಸತವಿಕ , ಸುಾಂಭ್, ಭ್ ದೃಶಾ ಮತತು ತಗತಗ 
ಪರದ ೋಶಗಳಲಿಿ ಭ್  ಭ್ತ್ತಯ ಮಾಡಲತ ಮತತು ರಸ ು ನಿಮಾಯಣಕ ಕ 
ಮರತ ಬಳಕ  ಮಾಡಲತ ಬಳಸಲ್ಾಗತತುದ . 

• ಮೋಲಪದರದ ಮಣನಿತನ ಬ ೋಪಯಡಿಸ್ಟ ತ್  ೋಟಗಾರಿಕ ಗ  
ಬಳಸಲ್ಾಗತತುದ . 

• ಸ  ೋರಿಕ ರ್ನತನ (spillages) ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಟ ತ್ಕ್ಷಣ್ರ್ ೋ   
ರ್ ೈಜ್ಞಾನಿಕರ್ಾಗಿ ವಿಲ್ ೋರ್ಾರಿ ಮಾಡಲ್ಾಗತತುದ . 

• ನಿಮಾಯಣ ಸಾಳದಲಿ ಿ ನಿೋರತ ಪರರ್ ೋಶಿಸತವುದನತನ ತಪಿಪಸಲತ 
ಕಾಲ್ುರ್ ಯನ್ುು ನಿಮೆಸ್ಟ ಸ ಕು ಕರಮಕ ೈಗ  ಳುೆವುದತ. 

• ಬಾಯೂರ್ ಬೂದ್ದಯನ್ುು ಇಟಿಿಗ  ಮಾಡುವವರಿಗ  
ವಿತ್ರಿಸಲ್ಾಗುವುದು 

5 ಮೋಲಿನ ಚ್ಟತವಟಿಕ ಗಳಾಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ 

ಪರಿಸ್ಟಾತ್ತರ್ ಮೋಲ್  
ಪರಭಾವ 

ಅಲ್ಾಪವಧಿ ನತರಿತ ಮತತು ಕೌಶಲಾರಹಿತ ಮಾನವಶಕುಗ  
ಉದ  ಾೋಗಾವಕಾಶಗಳು 
 

6 ಕಟಿಡ ನಿಮಾಯಣ 

 

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತತು 
ಜಿೋವರ್ ೈವಿಧ್ಾ 

ಯಾವುದ ೋ 
ಪರಿಣಾಮವಿಲಿ 

ಉದ ದೋಶಿತ ವಿಸುರಣ  ಖ್ಾಲಿ ಭ್ ಮಿರ್ಲಿಿರತವುದರಿಾಂದ, ಪರಿಸರ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತತು ರ್ ೈವಿಧ್ಾತ್ ರ್ ಮೋಲ್  ಯಾವುದ ೋ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೋರತವುದಿಲ ಿ
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ಕ  ೋಷಿಕ 10.0: ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ರ್ ಹಾಂತದಲಿಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತತು ನಿರ್ಾಂತರಣ ಕರಮಗಳು 
ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ ಾ 
 

ಪರಿಸರ 

ಘಟಕಗಳು 
 

ಮ ಲ 

 

ಮತಾಂದಾಗತವ   

ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ನಿರ್ಾಂತರಣ ಕರಮಗಳು  

1 ರ್ಾರ್ತ ಪರಿಸರ • ಪರಕರಯೆ 

• ಬಾರ್ಿರ್  

• ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಹ  ರಸ ಸತವಿಕ  
• ಡಿಜಿ ಸ ಟ್ 

• ರ್ಾಹನ ಸಾಂಚಾರ 

• ಇ.ಟಿ.ಪಿ/ಎಸ್ .ಟಿ.ಪಿ 

• ಪರಿರ್ ೋಷಿಕ ಗಾಳರ್ 

ಗತಣಮಟಿದ ಮೋಲ್  
ಪರಿಣಾಮ 

• ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಧ್ ಳು 
ಹ  ರಸ ಸತವಿಕ  

• ಬಾಯೂರ ನಿಂದ ಬರುವ 
ಧೂಳು, SO2, NOx 

ಹ  ರಸ ಸತವಿಕ  
• ರ್ಾಹನಗಳ 

ಚ್ಲನ ಯಿಾಂದಾಗಿ CO 

ಮತತು SO2 

ಹ  ರಸ ಸತವಿಕ  
• ಸಾಂಸಕರಣಾ 

ಸೌಲಭ್ಾದಿಾಂದ 

ಹ  ರಸ ಸತವ ರ್ಾಸನ  

• ಉತ್ಾದನಾ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಯು ಸಂಪ್ೂಣ್ೆರ್ಾಗಿ ಮುಚಿುದ 

ವುವಸ ಾಯಾಗಿರುತ್ುದ  ರ್ಾಹನಗಳ ಚ್ಲನ ಯಿಾಂದ 

• ಪ್ರಕರಯೆಯ ಹ ೂರಸೂಸುವಿಕ ಯನ್ುು ನಿಯಂತಿರಸಲ್ು ಮತ್ುು 
ಸಂಸಕರಿಸಲ್ು ಡಬಲ್ ಸ ಿೋಜ್ ಸಕರಬಬರ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಉತಾಾದನ ಯ ಮಾಲ್ಲನ್ುಕಾರಕಗಳ ಪ್ರಸರಣ್ಕಾಕಗಿ ಸಂಸಕರಿಸ್ಟದ 

ಅನಿಲ್ಗಳು ಮತ್ುು ಹ ೂಗ ಯನ್ುು 5 ಮೋ ARL ಎತ್ುರದ ಹ ೂಗ  ಕ ೂಳರ್  
ಮೂಲ್ಕ ಬಿಡಲ್ಾಗುತ್ುದ . 

• VOC ಡಿಟ ಕಿರ್ ಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಹಾಗು VOC 

ಮಾಪ್ನ್ವನ್ುು ಪ್ರಕರಯೆ ವಲ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಯಮತ್ರ್ಾಗಿ ನ್ಡ ಸುವುದು. 
• ಸವಯಂಚ್ಾಲ್ಲತ್ ಪ್ಂಪಿಂಗ್ ವುವಸ ಾಯಲ್ಲೂ ದಾರವಕಗಳನ್ುು(solvents) 

ವಗಾೆಯಸಲ್ಾಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು (Fugutive emissions) 

ಹ ೂರಸೂಸುವಿಕ ಯನ್ುು ತ್ಪಿಾಸಲ್ು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ ಕ ಗಾುಸ ಕಟ್ ಗಳನ್ುು 
ಬದಲ್ಾಯಸುವುದು. 

• ಬಾಯೂರ್ ಗಳಿಂದ ಹ ೂರಸೂಸುವಿಕ ಯನ್ುು ಇಎಸ್ ಪಿಯನ್ುು (ESP) 

ರ್ಾಯು ಮಾಲ್ಲನ್ು ನಿಯಂತ್ರಣ್ಕ ಸಾಧನ್ರ್ಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ನಿಯಂತಿರಸುವುದು ಮತ್ುು ಪ್ರತ ುೋಕ ಹ ೂಗ  ಕ ೂಳರ್  68 ಮೋ 
ಎತ್ುರವನ್ುು ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಕಡಿಮ್ಮ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶವನ್ುು ಹ ೂಂದ್ದರುವ ಎಚ ಎಸ್ ಡಿಯನ್ುು (HSD) 
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ರ್ಥಮೆಕ್ ಫ್ಲೂಯಡ್ ಹಿೋಟರ್ (THF) ಮತ್ುು ಡಿಜಿ ಸ ಟ್ ಗಳಿಗ  
ಇಂಧನ್ರ್ಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. 

• ರ್ಾಹನ್ಗಳ ನಿಯಮತ್ ನಿವೆಹಣ  ಮತ್ುು ಆಂತ್ರಿಕ ರಸ ುಗಳನ್ುು 
ನಿಯಮತ್ರ್ಾಗಿ ಸವಚ ಗ ೂಳಿಸುವುದು ಮತ್ುು ನಿೋರನ್ುು ಸ್ಟಂಪ್ಡಿಸುವುದು 
ಮತ್ುು ರ್ಾಹನ್ಗಳ ಸಂಚ್ಾರವನ್ುು ನಿಬೆಂಧಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ   

• ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಹ  ರಸ ಸತವಿಕ ರ್ನತನ ನಿರ್ಾಂತ್ತರಸಲತ ಇಾಂಧ್ನದ 

ಕನ ಿೋರ್ರ್ ಗಳನತನ ಸ ಕುರ್ಾಗಿ ಹತಡ್ ಅರ್ಥರ್ಾ ಆವರಣಗಳಾಂದ 

ಮುಚ್ುುವುದು. 
• ಎಲ್ಾಿ ಆಾಂತರಿಕ ರಸ ುಗಳನತನ ಸತಸಜಿಿತ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ  ಹಾಗು ಹ ೂಸ 
ಆಂತ್ರಿಕ ರಸ ುಯನ್ುು ಸಹ ಸುಸಜಿೆತ್ ರ್ಾಗಿ ನಿಮೆಸ್ಟವುದು 

• ಬ ದಿ ಸಾಂಗರಹ ವಾವಸ ಾರ್ನತನ ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಧ್ ಳನತನ ತಪಿಪಸಲತ 
ನಿರ್ಾಂತರಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

• ಸಂಸಕರಿಸ್ಟದ ಕಲ್ುಷಿತ್ ನಿೋರನ್ುು 6 ಗಂಟ ಗಳ ಒಳಗ  ಶುದ್ದಿಕರಣ್ಕ ಕ 
ತ ಗ ದು ಕ ೂಳುೂವುದು   

• ಪರಿಮಳರ್ತಕು ಹ ಬಿಡತವ ಮರಗಳು ಅರ್ಥರ್ಾ ಪೊದ ಗಳನತನ ರ್ಾಸನ  
ಉಾಂಟತಮಾಡತವ ಚ್ರಾಂಡಿಗಳು ಮತತು ಇಟಿಪಿ ಏರಿಯಾ ಅತ್ತುರ 

ನ ಡವುದು. 
2 ಶಬದ ಪರಿಸರ • ರ್ಾಂತ್  ರೋಪಕರಣಗಳು, 

ಮೋಟಾರ್ ಪಾಂಪ ಗಳು, 
• ಬಾರ್ಿರ್ ಮತತು ಡಿಜಿ ಸ ಟಗಳ 

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ . 
• ರ್ಾಹನ ಸಾಂಚಾರ 

ಶಬದ ಮಟಿದಲಿಿ ಹ ಚ್ುಳ • ಪ್ರಕರಯೆಯ ಕಾಯಾೆಚ್ರಣ ಯು ಮುಚಿುದ ವುವಸ ಾಯಲ್ಲೂ 
ಇರುವುದರಿಂದ, ಶಬಿ ಉತಾಾದನ ಯು ಕ ಲ್ಸದ ವಲ್ಯಕ ಕ ಮಾತ್ರ 
ಸ್ಟೋಮತ್ರ್ಾಗಿರುತ್ುದ . ಆಪ್ರ ೋಟರ್ ಗಳಿಗ  ಇಯರ್ ಪ್ೂಗ್ ಗಳನ್ುು 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಕಾಂಪನದಿಾಂದಾಗಿ ಶಬದ ನಿರ್ಾಂತ್ತರಸಲತ 
ರ್ಾಂತ್  ರೋಪಕರಣಗಳಗ  ಡಾಾಾಂಪರ್ ಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗತವುದತ 
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• ಪರಕರಯೆ ವಿಭಾಗ 

• ಕಚಾು ವಸತುಗಳು ಮತತು 
ಸ್ಟದಧಪಡಿಸ್ಟದ ಉತಪನನಗಳ 

ಸಾಗಣ  ಉಪರ್ತಕುತ್ ಗಳ 

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ  

• ಮೊೋಟಾರ್ ಪ್ಂಪ ಗಳು, ಸಂಕ ೂೋಚ್ಕಗಳನ್ುು ಶಬ ಿನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ೂು 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು 

• ವಿವಿಧ್ ಸಲಕರಣ ಗಳ ನಿರ್ಮಿತ ನಿವಯಹಣ ರ್ ಹ  ರತ್ಾಗಿ, ಶಬದ 
ಉತ್ಾಪದಿಸತವ ಘಟಕಗಳಗ  ಹತ್ತುರ ಕ ಲಸ ಮಾಡತವ ಸ್ಟಬಬಾಂದಿಗ  ಪಿಪಿಇ, 

ಉದಾಹರಣ ಗ  ಇರ್ರ್ ಪಿಗ್ ಗಳು / ಮಫ್ ಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗತತುದ  
• ಶಬಿ ಉತಾಾದನ ಯನ್ುು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ು ಯಂತ ೂರೋಪ್ಕರಣ್ಗಳ 

ನಿಯಮತ್ ನಿವೆಹಣ  ಯಂದ ಶಬಿ ಮಾಲ್ಲನ್ುವನ್ುು ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು. 
• ಕಾಖ್ಾಯನ  ಪರದ ೋಶದಲಿಿ ರ್ ೋಗ ಮಿತ್ತರ್ನತನ ನಿಬಯಾಂಧಿ ಸುವುದು. 
• ಉದುಮದ್ದಂದ ಬರುವ ಶಬ ಿಮಾಲ್ಲನ್ುವನ್ುು ನಿಯಂತಿರಸಲ್ು ಗಿರೋನ್ ಬ ಲ್ಿ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಶಬಿದ ತ್ಡ ಗ ೂೋಡ ಯಂತ  
ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸುವುದು. 

3 ನಿೋರಿನ ಪರಿಸರ • ಪರಕರಯೆರ್ ತಾುಜು ನಿೋರು. 
• ಕಾುಂಟಿೋನ್ ಮತ್ುು 
ಶೌಚ್ಾಲ್ಯಗಳಿಂದ 

ಕ ೂಳಚ್ ನಿೋರನ್ುು 
ಹ ೂರಹಾಕುವುದು. 

• ಕಚ್ಾು ವಸುು ಮತ್ುು 
ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ಸಂಗರಹ, ದಾರವಕ 

ಶ ೋಖರಣಾ ಪ್ರದ ೋಶ ಮತ್ುು 
ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ತಾುಜುದ್ದಂದ 

ಸ ೂೋರಿಕ  

ನಿೋರಿನ ಮಾಲಿನಾ - 
ಮೋಲ್ ೈ ಮತತು 
ಅಾಂತಜಯಲದ 

ಗತಣಮಟಿದ ಮೋಲ್  
ಪರಿಣಾಮ. 

• ಕಾುಂಟಿೋನ್ ಮತ್ುು ಶೌಚ್ಾಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕ ೂಳಚ್ ನಿೋರನ್ುು STP 

ಯಲ್ಲೂಸಾಂಸಕರಿಸಲ್ಾಗತತುದ  ಮತ್ುು ತ ೂೋಟಗಾರಿಕ ಗ  ಬಳಸುವ 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳಿಗ  ಸಂಸಕರಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 
• ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕರಯೆಯಂದ ಉತ್ಾತಿುಯಾಗುವ ನಿೋರನ್ುು ಪ್ಾರರ್ಥಮಕ 

ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ದಾರವಕ ಸ್ಟರಪ್ಾರ್, ಆರ್ ಒನ್ಲ್ಲೂ 
ಸಂಸಕರಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು ನ್ಂತ್ರ ಎಂಇಇ ಮತ್ುು ಎಂಇಇ ಮತ್ುು 
ಆರ್ ಒ ಪ್ಮೆಯೆೋಟಗಳ ಕಂಡ ನ ಿೋಟ್ ಅನ್ುು ಕೂಲ್ಲಂಗ್ ಟವರ್ 

ಮ್ಮೋಕ್ಅಪ್ಾಗಗಿ ಮರುಬಳಕ  ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದ .  
• ಜಿೋರ ೂೋ ಲ್ಲಕವಡ್ ಡಿಸಾುಜ್ೆ (ZLD) ವುವಸ ಾಯನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 

• ಕಚ್ಾು ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಟದಿಪ್ಡಿಸ್ಟದ ಉತ್ಾನ್ುಗಳನ್ುು ಮೋಸಲ್ಾದ 
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ಶ ೋಖರಣಾ ಪ್ರದ ೋಶ / ಟಾುಂಕ್ ಫಾರ್ಮ ೆನ್ಲ್ಲೂ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 
ದಾರವಕ ಶ ೋಖರಣಾ ಟಾುಂಕ್ ಗಳಿಗ  ಡ ೈಕ್ ಗ ೂೋಡ ಗಳನ್ುು 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 

• ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ತಾುಜುವನ್ುು ಅಗತ್ುಕ ಕ ಅನ್ುಗುಣ್ರ್ಾಗಿ 

ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುು ಅದನ್ುು 03 ತಿಂಗಳಿನ ೂಳಗ  ಅಧಿಕೃತ್ 
ಪ್ರಮಾಣ್ಪ್ತ್ರ ದನ್ವಯ ವಿಲ್ ೋರ್ಾರಿ ಮಾಡವುದು 

4 ಭ್  ಪರಿಸರ • ತ್ಾಾಜಾನಿೋರಿನ ವಿಸಜಯನ  
• ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು / 

ದಾರವಕಗಳ ಸ ೂೋರಿಕ  
• ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ತಾುಜುವನ್ುು 
ಚ್ ಲ್ುೂವುದು / ವಿಲ್ ೋರ್ಾರಿ 

ಮಾಡುವುದು. 

ಭ್  ಮಾಲಿನಾ • ಸಂಸಕರಿಸ್ಟದ ತಾುಜು ನಿೋರನ್ುು ಕೂಲ್ಲಂಗ್ ಟವರ್ ಮ್ಮೋಕ್ಅಪ್ಾಗಗಿ ಮತ ು 
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 

• ಘನ್ತಾುಜುಗಳನ್ುು ಮೂಲ್ದಲ್ಲೂ ಬ ೋಪ್ೆಡಿಸ್ಟ, ತ ೂಟಿಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಗರಹಿಸ್ಟ 

ಸಾಳಿೋಯ ಪ್ುರಸಭ ಗ  ಹಸಾುಂತ್ರಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 
• ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ತಾುಜುವನ್ುು ರ್ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ು ಸೂಕು 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲೂ ಮ್ಮೋಲ್ ೈಯನ್ುು ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುು ತಾುಜುವನ್ುು 
03 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ುು ಕಾಲ್ ಸಂಗರಹಿಸವುದ್ದಲ್ೂ. 

5 ಸಾಮಾಜಿಕ-

ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರ 

• ಸಾಳೋರ್ ಜನರ ಉದ  ಾೋಗ 

• ಸಾಾಂಸೃತ್ತಕ ಪರಭಾವ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ 

ಪರಿಣಾಮ 

 

• ಉದಾಮದಿಾಂದಾಗಿ ಸಾಳೋರ್ ರ್ತವಕರಿಗ  ನ ೋರ 

ಉದ  ಾೋಗಾವಕಾಶವಿದ . ಸಾರಿಗ , ಅಾಂಗಡಿರ್ವರಿಗ  ರ್ಾಾಪ್ಾರ 

ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಣಿ ಪರಮಾಣದ ರ್ಾಾಪ್ಾರ  ೋದಾಮಿಗಳು ಮತಾಂತ್ಾದ 

ಪರ  ೋಕ್ಷ ಉದ  ಾೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇರ್ . ಇದತ ಪರದ ೋಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಮತತು ಆರ್ಥಯಕತ್ ರ್ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಕಾರಣರ್ಾಗಿದ . ಒಟಾಿರ ಯಾಗಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸರದ ಮೋಲ್  ಸಕಾರಾತಮಕ ಪರಿಣಾಮವಿದ . 
• ಸಾಳೋರ್ ಮ ಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಾವನತನ ಸತಧ್ಾರಿಸಲ್ಾಗತವುದತ 
• ದ ೋರ್ಾಲರ್, ಸಾಳೋರ್ರಿಗ  ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಾಗಳಾಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸೌಲಭ್ಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 
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6 ಜಿೋವಿಶಾಸರ 
ಮತತು ಜ ೈವಿಕ 

ರ್ ೈವಿಧ್ಾತ್  

ಸಸಾ ಮತತು ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಮೋಲ್  
ಪರಿಣಾಮ 

 

ಜಿೋವಿಶಾಸರ ಮತತು ಜ ೈವಿಕ 

ರ್ ೈವಿಧ್ಾತ್  
• ಪರಿಸರಕ ಕ ಘನ ಅರ್ಥರ್ಾ ದರವ ತ್ಾಾಜಾಗಳನತನ ಹ  ರಹಾಕತವಾಂತ್ತಲಿ. 

ಜ ೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೋಲ್  ಯೋಜನ ರ್ ಯಾವುದ ೋ ಪರಿಣಾಮವನತನ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗತವುಗಿಲಿ.  

• ಎಲ್ಾಿ ಮಾಲಿನಾ ನಿರ್ಾಂತರಣ ಕರಮಗಳನತನ ಉದಾಮವು 
ಕ ೈಗ  ಾಂಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಪರಿಸರದ ಮೋಲಿನ ಪರಭಾವವು ಅತಾಲಪರ್ ಾಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಉದಾಮದ ಸತತುಮತತುಲಿನ ಸಾಳೋರ್ ಜನರ  ಾಂದಿಗ  
ಪೂವಯಭಾವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸತವ ಮ ಲಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಟಾತ್ತಗಳನತನ 
ಸತಧ್ಾರಿಸಲತ ಇದತ ಮತಕುರ್ಾಗಿದ . 
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ಅಧ್ಾಯಯ 4 

     ಪ್ರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣ  ಕಾಯಾಕಾಮ 

 

4.1 ಪ್ರಿಸರ ಕ  ೋಶ 

ಪರಿಸರ ಉಸತುರ್ಾರಿ ಕಾರ್ಯಕರಮವನತನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನತಷ್ಾಠನ ಮತತು ಮೋಲಿಿಚಾರಣ  ಮಾಡಲತ 
ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾಕ  ೋಶವನತನ (ಇಎಾಂಸ್ಟ) ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು.  
 

4.2 ಪ್ರಿಸರ ಮೆೋಲಿವಚಾರಣ  ವ ೋಳಾಪ್ಟ್ಟಟ 
ಸುತ್ುುವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣ್ಮಟಿ, ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಶಬಿ ಮಟಿ, ಅಾಂತಜಯಲ ಹಾಗು ಬಾಹು ಜಲ್ ಮತತು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ ರ್ ತ್ಾಾಜಾ ನಿೋರನತನ ನಿರ್ಮಿತರ್ಾಗಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ಾಗತತುದ . ಎಲ್ಾಿ ಪರಿಸರ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ 

ಮೋಲಿಿಚಾರಣ ರ್ನತನ ನಿರ್ಾಂತರಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲ್ಯಗಳು, MoEF & CC / CPCB / SPCB ನಿೋಡತವ 

ಅನತಮತ್ತಗಳು ಮತತು ಒಪಿಪಗ ಗಳ ಪರಕಾರ ಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ಾಗತತುದ . ಕ  ೋಷಿಕ 11.0 ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣ್ 

ಕಾಯೆಕರಮಗಳ ಬಗ ಗ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
 

ಕ  ೋಷಿಕ 11.0 : ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣ್ ಕಾಯೆಕರಮಗಳು 
ಕರಮ
ಸಾಂಖ್ ಾ 

ವಿವರಗಳು 
ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಆವತಯನ 
ಮಾಪನದ  ಅವಧಿ 

ಮೋಲಿಿಚಾರಣ ಗಾಗಿ ಪರಮತಖ 

ನಿರ್ತ್ಾಾಂಕಗಳು 
ರ್ಾರ್ತ ಪರಿಸರ 

1 ಯೋಜನಾ ಆವರಣದಲಿಿನ 

ಪರಿರ್ ೋಷಿಕ ಗಾಳ ಗತಣಮಟಿ 
ತ್ತಾಂಗಳಗ  ಮಮ ನಲವತ್ ುಾಂಟತಗಾಂಟ 

ಗಳು (ಸತತ 

ಎರಡತ ದಿನಗಳು) 

PM10, PM2.5, NO2, SO2, 
CO & NH3 

2 ಹ  ಗ  ಕ  ಳರ್ ಗಳ 

ಹ  ರಸ ಸತವಿಕ  (ಬಾಯಾಿರ 

ಗಳು ರ್ಥಮೆಕ್ ಫ್ಲೂಯಡ್ 

ಹಿೋಟರ್ ಮತ್ುು ಡಿಜಿ ಸ ಟ್ ಗಳ) 

ತ್ತಾಂಗಳಗ  ಮಮ ಕ ಎಸ್ ಪಿಸ್ಟಬಿ 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳ 

ಪ್ರಕಾರ 
SPM ಹಾಗತ SO2 

ಶಬದ ಪರಿಸರ 

1 ಕಾಖ್ಾಯನ ರ್ ಗಡಿರ್ಲಿಿ. ಆರತ 
ತ್ತಾಂಗಳಗ  ಮಮ 

ಹಗಲತ ಮತತು 
ರಾತ್ತರ 

ಶಬದ ಮಟಿ.dB (A) Leq. 

ನಿೋರಿನ ಪರಿಸರ 

1 ಶುದ್ದಿಕರಿಸದ ಕಲ್ುಷಿತ್ ನಿೋರು ರ್ಾರಕ  ಕಮಮ ಕ ಎಸ್ ಪಿಸ್ಟಬಿ 

ಪರರ್ಾನಿಗ ರ್ಲಿಿ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟದ  

ಪರಕಾರ 

pH, TSS, TDS, COD, 

BOD, ಪೊಟಾಾಶ್, ಕ  ೋಿರ ೈಡ್ 

ಮತತು ಫಾಸ ಫೋಟ್ 

2 ಇಟಿಪಿ / ಸ್ಟಪಿರ್ತನ ಎಲ್ಾ ಿ

ಮಧ್ಾಾಂತರ ಹಾಂತಗಳು 
ರ್ಾರಕ  ಕಮಮ ಕ ಎಸ್ ಪಿಸ್ಟಬಿ 

ಪರರ್ಾನಿಗ ರ್ಲಿಿ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟದ  

pH, TSS ಮತತು COD  

ದಿನಕ ಕ ಒಮಮ pH ಮತತು COD 
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ಪರಕಾರ 

3 ಸಾಂಸಕರಿಸ್ಟದ ತ್ಾಾಜಾನಿೋರತ ರ್ಾರಕ  ಕಮಮ ಪರರ್ಾನಿಗ ರ್ಲಿಿ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಟದ  

ಪರಕಾರ 

pH, TSS, TDS, COD, 

BOD, ಪೊಟಾಾಶ್, ಕ  ೋಿರ ೈಡ್ 

ಮತತು ಫಾಸ ಫೋಟ್ 

ದಿನಕ ಕ ಒಮಮ pH 

4 ಉದಾಮದ ಸಾಳದಲಿ ಿ

ಅಾಂತಜಯಲ 

ವಷಯಕ ಕ ಎರಡತ 
ಬಾರಿ 

ಪರಮಾಣಿತ 

ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನದ 

ಪರಕಾರ 

pH, TDS, ನ ೈಟ ರೋಟ್ ಮತತು 
ಫಾಸ ಫೋಟ್, Ca ಮತತು Mg. 

5 ಮೋಲ್ ೈ ನಿೋರಿನ ಮ ಲಗಳು ವಷಯಕ ಕ ಎರಡತ 
ಬಾರಿ, ಮಳ ಗಾಲದ 

ಮದಲತ ಮತತು 
ನಾಂತರ. 

ಪರಮಾಣಿತ 

ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನದ 

ಪರಕಾರ 

pH, DO, EC, TSS, TDS, 

N, P, K, ಕ  ೋಿರ ೈಡ್ಸ, 
ಬಾಾಕಿೋರಿಯಾಲಜಿ 

ಮಣಿಿನ ಪರಿಸರ 

1 ಯೋಜನ ರ್ ಆವರಣದಲಿ ಿ ವಷಯಕ  ಕಮಮ ಸಾಂಯೋಜಿತಮಾ
ದರಿ 

ವಿದುುತ್ ರ್ಾಹಕತ , ಸಾವರ್ವ 

ಇಾಂಗಾಲ, ಪಿಹ ಚ್, ಲಭ್ಾವಿರತವ 

ಲ್ಭುವಿರುವ ಸಾರಜನ್ಕ 

(Nitrogen), ಪ್ರಟಾುಸ್ಟಯರ್ಮ 

(Pottasium), ರಂಜಕ 

(Phosphrous) 

ಪರಿಸರ ಮೋಲಿಿಚಾರಣ ಗ  ಆರ್ – ವಾರ್ಗಳ ಪಟಿಿ ರ . 14 ಲ್ಕ್ಷ/ ವಷಯಕ ಕ. 
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ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

ಅಧ್ಾಯಯ 5 

       ಹ ಚ್ುಚವರಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 
 

5.1 ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣ  ಮತ್ುಾ ಸಮಾಲ್  ೋಚ್ರ್  
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ಮಾಲಿನಾ ನಿರ್ಾಂತರಣ ಮಾಂಡಳರ್ (KSPCB) ಸಹಾರ್ದಿಾಂದ ಮII ಗ ೂೋದಾವರಿ 

ಬಯೋರಿಫ ೈನ್ರಿೋಸ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಸಾವಯಜನಿಕ ಸಮಾಲ್  ೋಚ್ನ  ನಡ ಸಲಿದ  ಮತತು ಅದರ ವಿವರರ್ಾದ 

ವರದಿರ್ನತನ ಹಾಗತ ಈ ಸಭ ರ್ಲಿಿ ಬರಬಹತದಾದಾಂತ ಸಲಹ  ಸ ಚ್ನ ಗಳಗ  ಕರಮ ಜರತಗಿಸತವ ಕರಯಾ ಯೋಜನ   
ಬಗ ಗರ್  ಪರಿಸರ ಆಘತ ಅಧ್ಾರ್ನದ ವರದಿರ್ಲಿ ಿಸ ೋರಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. 
 

5.2 ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ 

ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೋಣ್ೆದ ವಿಸುರಣ ರ್ ಸಮಗರ ಅಪ್ಾಯದ ಮೌಲ್ುಮಾಪ್ನ್ವನ್ುು ಡ ಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ 

ಪ್ ೈ. ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಮೂಲ್ಕ ನ್ಡ ಸಲ್ಾಯತ್ು. ಅಪ್ಾಯದ ಮೌಲ್ುಮಾಪ್ನ್ ಅಧುಯನ್ಗಳ ವರದ್ದಯ ಪ್ರಕಾರ ದಹು 
ಕಚ್ಾು ವಸುುವು ಮಧುಮ ಅಪ್ಾಯದಲ್ಲೂದ . ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ುು ದಾರವಕಗಳನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ುು 
ಕಾಯಾೆಚ್ರಣ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಾಯಕ ಕ ತ್ಡ ಗಟುಿವ ಮತ್ುು ತ್ಗಿಗಸುವ ಕರಮಗಳ ಬಗ ಗ ವರದ್ದಯಲ್ಲೂ 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಿದ . ವರದ್ದಯು ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೂಂಡಿದ ; 

• ಉತಾಾದನ  ಮತ್ುು ಶ ೋಖರಣಾ ಸೌಲ್ಭುಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ಪ್ರಕರಯೆಯ ಅಪ್ಾಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕ  
• ಪ್ರಕರಯೆ ಸಾಧನ್ಗಳಿಂದ ಹ ೈಡ ೂರೋಕಾಬೆನ್ ಬಿಡುಗಡ ಯ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ುು ನಿಧೆರಿಸುವುದು 
• ಸಲ್ಕರಣ ಗಳ ರ್ ೈಫಲ್ು ಆವತ್ೆನ್ಗಳನ್ುು ನಿಧೆರಿಸುವುದು 
• ಜನ್ರಿಗ  ಅಪ್ಾಯವನ್ುು ಪ್ರಮಾಣಿೋಕರಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಅದನ್ುು ಐಸ ೂ ರಿಸ್ಕ, ಕೌಂಟರ್ ಗಳು, ಎಫ್-ಎನ್ 

ಕರ್ವ್ಿೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸುುತ್ಪ್ಡಿಸುವುದು. 

 
ಚಿತರ 5.0 ಗ ೂೋದಾವರಿ ಬಯೋಫ ೈನ್ರಿ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಸಮೋರರ್ಾಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೋಣ್ೆ ಸೌಲ್ಭುಕಾಕಗಿ 

ಎಲ್ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಾಹುರ ೋಖ್  
ಮ್ಮೋಲ್ಲನ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐಆರ್ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರ 5.0 ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದಂತ , ಜಿಬಿಎಲ್ ನ್ಲ್ಲೂನ್ ಯಾವುದ ೋ ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಘಟಕಗಳು, ಸಮೋರರ್ಾಡಿ ಸೌಲ್ಭುವು ಸ್ಟವೋಕಾರಾಹೆವಲ್ೂದ ಅಪ್ಾಯದ ಪ್ರದ ೋಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ುದ . ಎಲ್ಾೂ 

24



ಗ  ೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನರಿೋಸ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

ಪ್ರಕರಯೆ ಘಟಕಗಳು, ಶ ೋಖರಣಾ ಪ್ರದ ೋಶಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಂಸಕರಣಾ ಸೌಲ್ಭುಗಳು ಯುಕ  ಎಚ ಎಸ್ ಇ 

ಅಪ್ಾಯ ಸ್ಟವೋಕಾರ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟವೋಕಾರಾಹೆ ಅಪ್ಾಯದ ವಲ್ಯಕ ಕ ಬರುತ್ುರ್ . 
 

ಅಪಾಯರ್ನ್ಯನ ತ್ಗ್ಗಿಸಯರ್ ಕ್ರಮಗಳು 
• ಯೋಜನ ಯ ಮತ್ುು ನಿಮಾೆಣ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ ಮತ್ುು ಅದರ ಅನ್ುಷ್ಾಠನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಿವರರ್ಾದ 

ಅರ ೂೋಗು, ಪ್ರಿಸರ ಹಾಗು ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಯೋಜನ  ಮತ್ುು ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಕಾಯಾೆಚ್ರಣಾ ವಿಧಾನ್ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ್ಡಿಸುವುದು. 
• ಯಾವುದ ೋ ರ್ ೈಫಲ್ುದ ಸನಿುರ್ ೋಶದ್ದಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದ್ದವತಿೋಯಕ ಘಟನ ಯನ್ುು ತ್ಡ ಗಟುಿವ ಸಲ್ುರ್ಾಗಿ, 

ಸ್ಟಂಪ್ಡಿಸುವ ಮತ್ುು ಒದಗಿಸಲ್ಾದ ಇತ್ರ ಅಗಿುಶಾಮಕ ಮತ್ುು ರಕ್ಷಣಾತ್ೆಕ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ುು 
ನಿಯಮತ್ರ್ಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವಂತ  ಸೂಚಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . 

• ಸ ೂೋರಿಕ ಯ ಅನಿಲ್ಗಳು ಅರ್ಥರ್ಾ ಬ ಂಕಯನ್ುು ಪ್ತ ುಹಚಿುದ ಕೂಡಲ್ ೋ ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸುವ ಸಲ್ುರ್ಾಗಿ, 

ಅಗತ್ುವಿರುವ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಬ ಂಕ ಮತ್ುು ಅನಿಲ್ (ಸುಡುವ ಮತ್ುು ವಿಷಕಾರಿ) ಶ  ೋಧಕಗಳನ್ುು 
ಒದಗಿಸುವುದು.   

• ಎಲ್ಾೂ ವಿದುುತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳನ್ುು ವಗಿೋೆಕೃತ್ ವಲ್ಯಕ ಕ ಅನ್ುಗುಣ್ರ್ಾಗಿ 

ವಗಿೋೆಕರಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 
• ತ್ುತ್ುೆ ನಿಗೆಮನ್ಕಾಕಗಿ ಸಾಕಷುಿ ನಿಬಂಧನ ಗಳನ್ುು ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುು ನಿಗೆಮನ್ 

ಸೂಚ್ಕಗಳನ್ುು ಪ್ರದಶಿೆಸಲ್ಾಗುತ್ುದ  
• ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಕಾಯಾೆಚ್ರಣಾ ವಿಧಾನ್ಗಳ (SOP) ಮ ಲಕ ಪರಕರಯೆರ್ ಮಾನ್ಕಗಳನ್ುು 

ನಿಯಂತಿರಸುವುದು. 
• ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳನತನ ಟಾಾಾಂಕರ್ ಗ  ಸತರಕ್ಷಿತರ್ಾಗಿ ಲ್  ೋಡ್ ಮಾಡಲತ ಸ ಕುರ್ಾದ ವಿಧ್ಾನವನತನ 

ಅಳವಡಿಸ್ಟ ಲ್  ೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಾಗತತುದ  
• ತ್ ರ ದ ಜಾಿಲ್ ಗಳನತನ ತಡ ರ್ಲ್ಾಗತತುದ . 
• ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳು, ಆಮಗಿಳು, ಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ ಮತಾಂತ್ಾದ ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳ ಸತರಕ್ಷಿತ 

ನಿವಯಹಣಾ ಪದಧತ್ತಗಳಲಿಿ ನೌಕರರಿಗ  ತರಬ ೋತ್ತ ನಿೋಡಲ್ಾಗತವುದತ. 
 

5.3 ಕಾರ್ಾಾರ್ ಯಲಿೂ ತ್ುತ್ುಾ ನಿವಾಹಣಾ ಯೋಜ್ರ್  
ತತತತಯ ಸಾಂದಭ್ಯಗಳಲಿಿ ತ್ ಗ ದತಕ  ಳೆಬ ೋಕಾದ ಕರಮವನತನ ವಿವರರ್ಾಗಿ ವಿವರಿಸತವ ಆನ್-ಸ ೈಟ್ ತತತತಯ 

ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನ  (Onsite Emergency Plan) ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಅಲದಿ , ತತತತಯ 

ಸಾಂದಭ್ಯಗಳಲಿಿ ತಿರಿತ ಮತತು ಸತರಕ್ಷಿತ ಪರತ್ತಕರಯೆರ್ನತನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕ  ಳೆಲತ ಸತರಕ್ಷತ್ಾ ಅಣಕತ 
ಪರದಶಯನಗಳನತನ ರ್ಾರ್ಷಯಕರ್ಾಗಿ ನಡ ಸಲ್ಾಗತವುದು. 
 

5.4 ಉದ  ಯೋಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಮತ್ುಾ ಸುರಕ್ಷತ  
ಎಲ್ಾಿ ಉದ  ಾೋಗಿಗಳಗ  ರ್ಾರ್ಷಯಕ ಆರ  ೋಗಾ ತಪ್ಾಸಣ  ನಡ ಸಲ್ಾಗತವುದು. ಪರತ್ತಯಬಬ ಕಾಮಿಯಕನನತನ 
ಸರಿಯಾದ ತರಬ ೋತ್ತಗ  ಕ ೂಡಲ್ಾಗುವುದು ಮತತು ಸರಿಯಾದ ಪಿಪಿಇಗಳ ಬಳಕ ರ್ನತನ ಇಎಚ್ ಎಸ್ ತಾಂಡವು 
ಖ್ಾತ್ತರಪಡಿಸತತುದ . 
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 ಅಧ್ಾಯಯ 6 

     ಯೋಜ್ರ್ ಯ ಪ್ಾಯೋಜ್ನಗಳು 
 

ಒಾಂದತ ಪರದ ೋಶದಲಿಿ ಬರತವ ಯಾವುದ ೋ ಯೋಜನ ರ್ತ ಭೌತ್ತಕ ಮ ಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮ ಲಸೌಕರ್ಯ, 

ನತರಿತ ಮತತು ಕೌಶಲಾರಹಿತರಿಗ  ಉದ  ಾೋಗದ ಸತಧ್ಾರಣ ಗಳನತನ ತರತತುದ . 
 

6.1 ಭೌತಿಕ ಮ ಲ್ಸ್ೌಕಯಾ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮ ಲ್ಸ್ೌಕಯಾದಲಿೂನ ಸುಧ್ಾರಣ ಗಳು 
ಮII. ಗ ೂೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನ್ರಿೋಸ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸ್ಟದಾಗಿನಿಾಂದ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಪ್ರದ ೋಶದಲ್ಲೂ ಅನ ೋಕ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗು ಸತಧ್ಾರಣ ಗಳು ಕಾಂಡತಬಾಂದಿರ್ . ಕ ಲವು ಮ ಲಸೌಕರ್ಯ ಬ ಳವಣಿಗ ಗಳನತನ, ಹಳೆಗಳ ನಡತವಿನ 

ರಸ ು ಸಾಂಪಕಯ ಮತತು ಉದಾಮಗಳ, ಹಸ್ಟರತ ಅಭಿವೃದಿಧ, ಶಾಲ್ ಗಳು, ಕತಡಿರ್ತವ ನಿೋರಿನ ಮತತು ನ ೈಮಯಲಾದ, 

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲ್ಭುಗಳು ಸಕಾೆರಿ ಮತ್ುು ಖ್ಾಸಗಿ ಆರ ೂೋಗು ಸಂಸ ಾಗಳ ಸೌಲ್ಭು, ಇತ್ಾಾದಿಗಳನತನ ಈ 

ಕಾಖ್ಾಯನ ರ್ತ ಹಮಿಮಕ  ಾಂಡಿದ  
 

6.2 ಸಾಷಟವಾದ ಲ್ಾಭಗಳು 
ಪರಸಾುವಿತ ಯೋಜನ ರ್ತ ನಿಮಾಯಣ ಮತತು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ರ್ ಹಾಂತದಲಿಿ ಕೌಶಲಾರಹಿತ, ಅರ  ಕೌಶಲಾರಹಿತ, 

ನತರಿತ ಉದ  ಾೋಗಿಗಳಗ  ಉದ  ಾೋಗಾವಕಾಶಗಳನತನ ಸೃರ್ಷಿಸತವ ಸಾಮರ್ಥಾಯವನತನ ಹ  ಾಂದಿದ . ಉದಾಮದ 

ನೌಕರರಿಗ  ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗತವುದತ: 
 

● ನಿರ್ಮಿತ ಆರ  ೋಗಾ ತಪ್ಾಸಣ , ಮಡ್-ಕ ಿೈಮ್. 

● ಸಾರಿಗ  ಸೌಲಭ್ಾಗಳು 
● ವಸತ್ತ ಸೌಲಭ್ಾಗಳು 
● ಶಿಕಶಣ್ ಸಂಸ ಾ ಗಳ ನಿಮಾೆಣ್ ಹಾಗು ಕಾಯೆ ಚ್ರಣ   
● ಹಸ್ಟರಿೋಕರಣ್ 

 

6.3 ಆಸಾಷಟ ಪ್ಾಯೋಜ್ನ 

ಯೋಜನ ರ್ ಸತತುಮತತುಲಿನ ಪರದ ೋಶದಲಿ ಿ ಒಟಾಿರ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇರತತುದ . ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳಿಗ  
ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ದಾರವಕಗಳು ಮತ್ುು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ುು ಉತಾಾದ್ದಸುವುದು ಉದ ಿೋಶಿತ್ ಯೋಜನ ಯಾಗಿದ . 
ಉದ ಿೋಶಿತ್ ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ಮಾರುಕಟ ಿ ಲ್ಭುತ ಯಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣ  ಕಂಡುಬರುತ್ುದ . ಕಚ್ಾು ವಸುುಗಳ ಪ್ೂರ ೈಕ ದಾರರು, 
ಸಲ್ಕರಣ ಗಳ ತ್ಯಾರಕರು, ಸಾಗಣ ದಾರರು, ಸಾಳಿೋಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಂತ್ಹ ಉದ ಿೋಶಿತ್ ಯೋಜನ ಯಂದ 

ದ್ದವತಿೋಯ ಉದ ೂುೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ುರ್ . 
 

6.4 ಸ್ಾಂಸ್ತಾಕ ಪ್ರಿಸರ ಜ್ವಾಬಾದರಿ (CER) 

 

ಮII. ಗ ೂೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನ್ರಿೋಸ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಾಂಸೃತ್ತಕ ಮತತು ಲ್  ೋಕ  ೋಪಕಾರಿ 

ಚ್ಟತವಟಿಕ ಗಳನತನ ಸಾಂಸ್ಟಾಕ ಪ್ರಿಸರ ಜರ್ಾಬಾಿರಿ ಸ್ಟಇಆರ್ (CER) ಚ್ಟತವಟಿಕ ಗಳನತನ ಕ ೈ ಗ ೂಂಡಿರುತ್ುದ  ಮತತು 
ಅನತಷ್ಾಠನಗ ೂಳಿಸ್ಟರುತ್ುದ . ಕ  ೋಷಿಕ 12.0 ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಇಆರ್ (CER) ಕಾಯೆಕರಮಗಳ ಬಗ ಗ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗಿದ . 
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ಕ  ೋಷಿಕ 12.0: ಸ್ಟಇಆರ್ (CER) ಬಜ ಟ್ 

ಕರಮ 

ಸಂಖ್ ು 
ಸ್ಟಇಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು 

1.  
ಹತಿುರದ ಹಳಿೂಗಳಿಗ  ಸೌರ ಬಿೋದ್ದ ದ್ದೋಪ್ ಒದಗಿಸುವುದು - ಮದಭಾವಿ ಗಾರಮ, ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದಿ, ಹಂದ್ದಗುಂದ 

ಗಾರಮ, ಕ ಸರಗ ೂೋಪ್ಾ ಗಾರಮ, ಸಂಗಾನ್ಟಿಿ, ಢವಲ್ ೋಶವರ, ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ. 

2.  
ಸಾಳಿೋಯ ಸಮುದಾಯ ಗಾರಮದ ವಿದುುದ್ದಿೋಕರಣ್ - ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ, ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದಿ, ಮೂನಾುಳ, 

ಅಕಕಮರಡಿ, ಸ ೈದಾಪ್ುರ, ನ್ಂದಗಾಂವ, ಅರಳಿಮಟಿಿ, ಮುಗುಳಖ್ ೂೋಡ (MDL). 

3.  

ಸಮುದಾಯ ಪ್ರದ ೋಶದ ಗಾರಮದಲ್ಲೂ ಮರ ನ ಡುವಿಕ - ಚಿಮೆದ್, ಹ ೂಸೂರು, ಕಾಲ್ತಿಪಿಾ, ಗ ೂೋಲ್ಭಾಂವಿ, 

ಸುಲ್ಾುನ್ಪ್ುರ, ಪ್ಲ್ಭಾಂವಿ, ಮಾರಾಕುಡಿ, ಸ ೈದಾಪ್ುರ, ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, ಕ ಸರಗ ೂೋಪ್ಾ ಗಾರಮ, 

ಸಂಗಾನ್ಟಿಿ, ನಾಗರಾಳ್, ಅವರಾಧಿ, ಢವಲ್ ೋಶವರ (GKK), ಮುಗುಳಖ್ ೂೋಡ (MDL) 

4.  
ಹತಿುರದ ಹಳಿೂಯ ಶಾಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೌಶಲ್ು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ುು ತ್ರಬ ೋತಿ - ಕಪ್ಾಳ ಗುದ್ದಿೋ, ಹಲ್ೂೂರ್ ಗಾರಮ, 

ಮಾರಪ್ುರ, ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ, ಸ ೈದಾಪ್ುರ, ಸಂಗಾನ್ಟಿಿ. 

5.  

ಗಾರಮದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ್ ಸೌಲ್ಭು ಒದಗಿಸುವುದು - ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದಿ, ಹಳಳೂರು, ಮೂನಾುಳ, 

ಶಿರ್ಾಪ್ೂರ, ಮಾರಪ್ುರ, ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ, ಮಾರಾಕುಡಿ, ಸ ೈದಾಪ್ುರ, 

ಸಂಗಾನ್ಟಿಿ. 

6.  
ಕ ಎಸ್ ಪಿಸ್ಟಬಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯೆಕರಮದಡಿ ಶಾಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ್ - ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದಿ, ಹಳಳೂರು 
ಗಾರಮ, ಮಾರಪ್ುರ, ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ, ಸ ೈದಾಪ್ುರ, ಸಂಗಾನ್ಟಿಿ, ಸಮೋರರ್ಾಡಿ. 

7.  

ಹತಿುರದ ಹಳಿೂಗಳಲ್ಲೂ ರ್ ೈದುಕೋಯ ಮತ್ುು ಆರ ೂೋಗು ಸೌಲ್ಭುಗಳು - ಮೂನಾುಳ, ಹಂದ್ದಗುಂದ ಗಾರಮ, 

ಹಳಳೂರು ಗಾರಮ, ಬಿೋಸನಾಳ ಗಾರಮ, ಸಮೋರರ್ಾಡಿ, ಸ ೈದಾಪ್ುರ, ಮಾರಾಕುಡಿ, ಸುಲ್ಾುನ್ಪ್ುರ ಗಾರಮ, 

ಕಾನ್ಟಿಿ, ಶಿರ್ಾಪ್ೂರ, ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದಿ, ಮದಭಾವಿ ಗಾರಮ, ಮಾರಪ್ುರ, ಅವರಾಧಿ, ಯರಗುದ್ದರ, ಬ ಳಗಲ್ಲ, 

ಅಕಕಮರಡಿ, ನ್ಂದಗಾಂವ, ಢವಲ್ ೋಶವರ, ಬುಡಿು PD, ಕ ಸರಗ ೂೋಪ್ಾ ಗಾರಮ, ಸಂಗಾನ್ಟಿಿ, ನಾಗರಾಳ, 

ಮುಗುಳಖ್ ೂೋಡ (MDL) 
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ಅಧ್ಾಯಯ 7 

     ಪ್ರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೋಜ್ರ್  
 

7.1 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಗ ೂೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನ್ರಿೋಸ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಅಧ್ಾರ್ನ ಪರದ ೋಶದ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಟಾತ್ತಗತ್ತಗಳ 

ಮೋಲ್  ಸಕಾರಾತಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರತತುದ . 
 

7.2 ಗಿಾೋನ್ ಬ ಲ್ಟ ನಿವಾಹಣಾ ಯೋಜ್ರ್  
ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಯ ಹಸ್ಟರಿೋಕರಣ್ಕಾಕಗಿ ಹ ಕ ಿೋರಿಗ  1500 ಮರಗಳನ್ುು ನ ಡಬ ೋಕಾಗುತ್ುದ . ಜಿಬಿಎಲ್ನ ಒಟುಿ 
ಭೂಪ್ರದ ೋಶ 525.4 ಎಕರ  (212.62 ಹ ಕ ಿೋರ್), 33% ಅಂದರ  173 ಎಕರ ಗಳನ್ುು ಹಸ್ಟರಿೋಕರಣ್ಕಾಕಗಿ 

ಮೋಸಲ್ಲಡಬ ೋಕಾಗಿದ . ತ ೋಗ, ಬ ೋವು, ಗುಲ್ ಮೊಹರ್, ಮಾವು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭ ೋದಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು 
32054 ಸಂಖ್ ು ಮರಗಳನ್ುು ನ ಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅಸ್ಟುತ್ವದಲ್ಲೂರುವ ಸಕಕರ , ಡಿಸ್ಟಿಲ್ರಿ, ಕ ೂೋ-ಜನ್ ಮತ್ುು 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 126 ಎಕರ  ಹಸ್ಟರು ಪ್ರದ ೋಶವನ್ುು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿದ  ಮತ್ುು ಉಳಿದ 

52.8 ಎಕರ  ಭೂಮಯನ್ುು ಹಸ್ಟರು ಪ್ರದ ೋಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗ  ಮೋಸಲ್ಲಡಲ್ಾಗಿದ  ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೋಣ್ೆ. 
ಒಟಾಿರ ಯಾಗಿ, 34% ಪ್ರದ ೋಶವನ್ುು ಜಿಬಿಎಲ್ ಹಸ್ಟರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ್ಡಿಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ನಿವೆಹಿಸುತ್ುದ . 
 

7.3 ಮಳ ನಿೋರು ಕ  ಯುೂ 
ಯೋಜನ ರ್ಲಿಿ ಮಳ ನಿೋರನತನ ಕ  ರ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಲತ ಉದ ದೋಶಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಅಸ್ಟುತ್ವದಲ್ಲೂರುವ ಉದುಮವು ಸಕಕರ , 
ಡಿಸ್ಟಿಲ್ರಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ 1,25,000 m3 ಸಾಮರ್ಥುೆದ ಮಳ ನಿೋರು ಕ ೂಯುೂ ಸಾಮರ್ಥುೆವನ್ುು ಹ ೂಂದ್ದದ . 
ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೋಣ್ೆದ್ದಂದ ಕ ೂಯುೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಳ  ನಿೋರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ವು ದ್ದನ್ಕ ಕ 1816 

m3 ಆಗಿರುತ್ುದ . ಮಳ  ನಿೋರನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸಲ್ು ಶ ೋಖರಣಾ ತ ೂಟಿಿಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಪ್ಾರರ್ಥಮಕ 

ಸಂಸಕರಣ ಯ ನ್ಂತ್ರ, ಸಂಗರಹಿಸ್ಟದ ಮಳ ನಿೋರನ್ುು ಹಸ್ಟರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇತರ  ಉಪಯೋಗಗಳಗ  ಬಳಸಲತ 
ಉದ ದೋಶಿಸಲ್ಾಗಿದ .  
 

7.4 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಲ್ಾಭಗಳು 
ನಿಮಾಯಣ ಹಾಂತದಲ್ಲೂ ಸಾಳೋರ್ ಜನರಿಗ  ಉದ  ಾೋಗಾವಕಾಶಗಳನತನ ಒದಗಿಸತತುದ . ನಿಮಾಯಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲಿಿ 
ಉದ  ಾೋಗ ಪಡ ರ್ತವ ಅವಕಾಶದ ಜ  ತ್ ಗ , ಸಾಳೋರ್ ಜನರಿಗ  ಪರ  ೋಕ್ಷರ್ಾಗಿ ಸಣಿ ರ್ಾಣಿಜಾ ಸಾಂಸ ಾಗಳು, ಸಣ ಿ

ಒಪಪಾಂದಗಳು ಮತತು ನಿಮಾಯಣ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಪೂರ ೈಕ  ಮತಾಂತ್ಾದ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಚ್ಟತವಟಿಕ ಗಳಲಿ ಿ ರ್ಾುಪ್ಾರ 

ಹಾಗು ,ಉದ  ಾೋಗಾವಕಾಶಗಳನತನ ಹ  ಾಂದಿರತತುದ . 
 

ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೋಣ್ೆದ 549 ಸಂಖ್ ುಗಳ ನ ೋರ ಉದ ೂುೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ುು ಸೃಷಿಿಸುತ್ುದ . ಕಚಾು 
ವಸತು ಪೂರ ೈಕ ದಾರರತ, ಸಾರಿಗ  ಮತತು ಭ್ದರತ್ಾ ವಾವಸ ಾರ್ಾಂತಹ ಪರ  ೋಕ್ಷ ಉದ  ಾೋಗಾವಕಾಶಗಳು. ಆ ಮ ಲಕ 

ಸಾಳೋರ್ ಮ ಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಾವನತನ ಸತಧ್ಾರಿಸಲ್ಾಗತವುದತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧರ್ನತನ 
ಸದರಿ ಉದಿದಮಯಿಾಂದ ನಿರಿೋರ್ಷಸ ಬಹತದತ ಅರ್ ಾಂದರ , ದ ೋರ್ಾಲರ್, ಸಾಳೋರ್ರಿಗ  ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಾ ಇತ್ಾಾದಿ. 
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ಗ  ೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನರಿೋಸ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

ಮII. ಗ ೂೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫ ೈನ್ರಿೋಸ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಸತಸ್ಟಾರ ಅಭಿವೃದಿಧರ್ ಪರಿಕಲಪನ ರ್ನತನ ನಾಂಬತತುದ  ಮತತು 
ಪರಿಸರದ ಮೋಲ್  ಯಾವುದ ೋ ದತಷಪರಿಣಾಮಗಳಗ  ಅವಕಾಶ ನಿೋಡದ  ಮಾಲ್ಲನ್ು ನಿಯಂತ್ರಣ್ಕ ಕ ಸೂಕು ಆಧುನಿಕ 

ಉಪ್ಕರಣ್ ಹಾಗು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಗು ಅದರ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ರ್ನತನ ನಿಗದ್ದತ್ 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲೂ ನಿವೆಹಿಸ್ಟ ಎಲ್ೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಕಾನ್ೂನ್ು ಬದಿ ನಿವೆಹಿಸಲ್ು ಬದಧರ್ಾಗಿದ . 
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