ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂವ
1.1 ಪರಿಚರ್:
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಟಟ ಣ ಮುನ್ಸಿ ಲ್ ಕೌನ್ಸಿ ಲ್, ಹಗರಿಬೊಭಮ ನಹಳ್ಳಿ
(ಟಿಎಂಸಿ ಎಚ್.ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ ), ಇವರು ಸವ
ಸುಧಾರಿತ

ನೈಭಾಲ್ಯ

ಉದ್ದ ೇಶವನ್ನು

ಸೇವೆಗಳು

ಭಾಯತ ಮಿಷನ್ (ಎಸಬಿಎಂ) ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು

ಸಾಭಥಯ ಾ

ವೃದ್ಧಿ ಮನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ

ಹ೦ದ್ಧ ಹಗರಿಬೊಭಮ ನಹಳ್ಳಿ ಟಟ ಣದ್ಧಂದ ಉತಪ ತ್ತು ಯಾದ ಮುನ್ಸಿ ಲ್

ಘನತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು

ಸಂಸಕ ಯಣೆ

ಭತ್ತು

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ

ನ್ಸವಾಹಣಾ

ಸೌಲ್ಬಯ

(ಎಂಎಸಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ಎಂಎಫ್) ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸಲು ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ್ದದ ರೆ.
ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಸಒ 1533, ದ್ಧರ್ನಂಕ 14.09.2006 ಭತ್ತು

ಅದಯ ನಂತಯದ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿಗಳ ರ ರ್ಕಯ, ರ ಸಾು ವಿತ ಯೇಜ್ನೆಯು: ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಟ ಚವಟವಟಿಕೄ 7 (ಐ) - ಸಾಮಾನಯ
ಮುನ್ಸಿ ಲ್ ಘನತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನ್ಸವಾಹಣಾ ಸೌಲ್ಬಯ (ಸಿಎಮಎಸಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ಎಂಎಫ್) ವಗಾ- “ಬಿ”
ಆಗಿದ್ದದ

ಭತ್ತು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಭಟಟ ದ

ರಿಸಯ ರಿಣಾಭ

ಮೌಲ್ಯ ಮಾನ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕಯದ್ಧಂದ (ಎಸಇಐಎಎ) ರಿಸಯ ಕ್ಲಿ ಮರೆನ್ಿ (ಇಸಿ) ಅಗತಯ ವಿದ್.
ಟಿಎಂಸಿ

ಹಗರಿಬೊಭಮ ನಹಳ್ಳಿ

ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್

ಇವರು

(ಆರಇಎಸಪಿಎಲ್)

ರಾಮಕ್ಲ

ಅನ್ನು

ಎನ್ಸವ ರೇ

ತಭಮ

ಸವಿೇಾಸಸ

ರಿಸಯ

ರೈರ ೇಟ್

ಸಭಲೇಚಕರಾಗಿ

ನೇಭಕಮಾಡಿಕೇಂಡು, ಇಸಿ ರ ಕ್ಲರ ಯೆಮ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಮಾ -1 ಅರ್ಜಾಮನ್ನು
SEIAA ಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ, ಉಲ್ಿ ೇಖದ ನ್ಸಮಭಗಳನ್ನು (TOR) ಡೆಮಲಾಯಿತ್ತ.
ಯೇಜ್ರ್ನ ರ ಸಾು ವನೆಮನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮಾನರ್ಕಕ ಗಿ 2021 ಯ ಫೆಫರ ವರಿ 3 ರಂದ್ದ ನಡೆದ 256
ನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಮಲ್ಲಿ (ರ್ಕಮಾಸೂಚಿ ಐಟಂ ಸಂಖೆಯ

256.3) ರಾಜ್ಯ ಭಟಟ ದ ತಜ್ಞಯ

ಮೌಲ್ಯ ಮಾನ

ಇಡಲಾಯಿತ್ತ.

ರ ಸಾು ವನೆಮನ್ನು

ಸಮಿತ್ತ

(ಎಸಇಎಸಿ)

ಮುಂದ್

ಸಮಿತ್ತಯು

ವಗಾ- ಬಿ ಎಂದ್ದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾನ ಮಾಡಿ ಭತ್ತು ರ ಸಾು ವನೆಮನ್ನು

ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ರ ರ್ಕಯ ರಿಸಯ ರಿಣಾಭದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾನ (ಇಐಎ)
ಅಧಯ ಮನಗಳನ್ನು

ನಡೆಸಲು ಟಿಒಆರ ನ್ಸೇಡಲು ಎಸಇಎಎಗೆ ಶಿಫಾಯಸು ಮಾಡಲು

ನ್ಸಧಾರಿಸಿತ್ತ. SEIAA ಅಧಿಕೃತ TOR vide file No. SEIAA 01 IND 2021 ಅನ್ನು

ನ್ಸೇಡಿದ್.

ಎಸಇಐಎಎಯಿಂದ ಇಸಿ ಡೆಮಲು ಅಧಿಕೃತ ಟಿಒಆರಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಇಐಎ ಕಯಡು
ವಯದ್ಧಮನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್.

ರ ಸಾು ವಿತ ಸೌಲ್ಬಯ ು ಸವೆಾ ನಂ. 213 / ಸಿ, ನಲ್ಲಿ ವಯಲ್ಹಳ್ಳಿ (ಹಳ್ಳಿ ), ಎಚ್.ಬಿ ಹಳ್ಳಿ (ತ್ಯ),
ಫಳ್ಳಿ ರಿ (ರ್ಜ), ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ . ಸೈ

ಅರ್ಕಷ ಂಶ 14°58'33.6" N to 14°58'41.0" N

ಭತ್ತು ರೇಖಂಶ 76°14'04.0" E to 76°14'12.9" E ಇರುತು ದ್. ಈ ಸೌಲ್ಬಯ ು ವಯಲ್ಹಳ್ಳಿ
ಗಾರ ಭದ್ಧಂದ ಸುಮಾರು 400 ಮಿೇ (ವಾಯುವಯ ), ಸಮಿೇದಲ್ಲಿ ದ್. ಎಚ್.ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಟಟ ಣು
ಸುಮಾರು 7.8 ಕ್ಲ.ಮಿೇ (ವಾಯುವಯ ), ಇದ್ದದ , ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದದ ರಿ - ೧೩೧ ಭತ್ತು ರಾಷಟ ರ ಹೆದ್ದದ ರಿ ೫೦ ಕರ ಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 250 ಮಿೇ (ದಕ್ಲಷ ಣ) ಭತ್ತು 14 ಕ್ಲಮಿೇ (ಪೂವಾ) ದ್ಧಕ್ಲಕ ನಲ್ಲಿ ಇದ್.
ರೈಲ್ವ

ನ್ಸಲಾದ ಣು ಸುಮಾರು 8.5 ಕ್ಲ.ಮಿೇ (ವಾಯುವಯ ) ಭತ್ತು ರ್ಜಂದ್ದಲ್ ವಿಜ್ಮನಗಯ

ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾದ ಣು ಸುಮಾರು 48 ಕ್ಲ.ಮಿೇ (ಈಶಾನಯ ) ಇದ್.

1.1

ಯೋಜನೆರ್ ಅವಯ ಕತೆಗಳು:

1.1.1 ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಘನ

ನಿಯಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಸಾಮಥಯ ಯ:

ಸುಯಕ್ಲಷ ತ ನ್ಸವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಎಚ್.ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಟಟ ಣದ್ಧಂದ ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುವ ಮುನ್ಸಿ ಲ್
ಘನತ್ಯಯ ಜ್ಯ

20

ಟಿಪಿಡಿಮ

ಸಾಭಥಯ ಾದ

(ಎಂಎಸಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ಎಂಎಫ್)

ಘಟಕವನ್ನು

ಹಂದಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾಗಿದ್. ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುವ (ಎಂಎಸಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ) ಘನತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು
ವಷಾಗಳ ರ್ಕಲ್ ನ್ಸವಾಹಿಸಲು ಸೌಲ್ಬಯ ವನ್ನು

5

(2022 ರಿಂದ 2026 ಯ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ )

ವಿರ್ನಯ ಸಗೊಳ್ಳಸಲಾಗಿದ್. ಈ ಸೌಲ್ಬಯ ು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಹಸಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ
ಟಿಪಿಡಿಮ ವಿಂಡ್ರ ೇ ರ್ಕಂಪೇಸಿಟ ಂಗ್ ಪ್ರಿ ಂ

ನ್ಸವಾಹಣೆಗಾಗಿ 15

, ತ್ತಯಸಕ ರಿಸಿದ ವಸುು ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ

ಮಾಡಲು 5 ಟಿಪಿಡಿಮ ನೈಭಾಲ್ಯ ಭೂಕುಸಿತ (ಎಸಎಲ್ಎಫ್) ಭತ್ತು ಒಣ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಗರ ಹ
ಕಂದರ ವನ್ನು

ಮುನ್ಸಿ ಲ್ ಘನತ್ಯಯ ಜ್ಯ ದ ದ್ಧವ ತ್ತೇಮ ಭತ್ತು ತೃತ್ತೇಮ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ

ಭರುಫಳಕೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದದ ಭತ್ತು ದಹಿಸುವ ವಸುು , ದೇಶಿೇಮ ಅಪ್ರಮರ್ಕರಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ
ಭತ್ತು ತ್ತಯಸಕ ರಿಸಿದ ವಸುು ಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡಲು ಫಳಸಲಾಗುುದ್ದ.
ಭರುಫಳಕೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದದ ವಸುು ಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗುುದ್ದ ಭತ್ತು
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದ್.
ಬೇಾಡಿಸಿದ

ಆರಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು

ತ್ತಯಸಾಕ ಯ

ಯಾುದೇ

ಅಧಿಕೃತ ಭರುಫಳಕೄದ್ದಯರಿಗೆ ಮಾರಾಟ

ವಸುು ಗಳನ್ನು

ಅಪ್ರಮರ್ಕರಿ

ಸಿಮಂ

ಸಾಾ ವಯಗಳ್ಳಗೆ ಫಳಕೄಗಾಗಿ

ಎಸಎಲ್ಎಫ್ಗೆ

ವಸುು ಗಳನ್ನು

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುುದ್ದ

ರ ತೄಯ ೇಕವಾಗಿ

ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ರಮರ್ಕರಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನ್ಸವಾಹಣಾ ಸೌಲ್ಬಯ ಕೄಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುುದ್ದ

1.2.2 ಭೂ ಅವಯ ಕತೆ:

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದರೆ,

ರ ಸಾು ವಿತ ಸೌಲ್ಬಯ ರ್ಕಕ ಗಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾದ ಭೂಮಿ 2.07 ಹೆಕೄಟ ೇರ (5.11 ಎಕರೆ) ಟಿಎಂಸಿ
ವಶದಲ್ಲಿ ದ್ ಭತ್ತು ಈ ಯೇಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ಯಾುದೇ ಆರ & ಆರ ಯೇಜ್ನೆಮ ಅವಶಯ ಕತೄ
ಇಲ್ಿ .

1.2.3 ನಿೋರಿನ ಅವಯ ಕತೆ:
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಸೌಲ್ಬಯ ಕೄಕ

ಸುಮಾರು 12.5 ಕೄಎಲ್ಡಿ ನ್ಸೇರು ಬೇರ್ಕಗುತು ದ್. ಅದಯಲ್ಲಿ ಗಿರ ೇನ್

ಬೆಲ್ಟ ಗ (ರ್ಜಬಿ). (

) ನ್ಸೇರಿನ ಅವಶಯ ಕತೄ ಸುಮಾರು 8.4 ಕೄಎಲ್ಡಿ ಇದ್.ಇದನ್ನು

ಪುಯಸಭೆ ಪೂರೈಕೄ, ಟ್ಯ ಂಕರಗಳು ಭತ್ತು ಬೊೇರ ಬಾವಿಗಳ್ಳಂದ ಡೆಮಲಾಗುುದ್ದ.

1.2.4 ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಅವಯ ಕತೆ:
ರ್ಕಯಾಾಚಯಣೆಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೇಲಾಭ ಗದ

ರಾಜ್ಯ

ವಿದ್ದಯ ತ್

ಸೌಯಶಕ್ಲು ,

ದ್ಧನಕೄಕ

ಸುಮಾರು 60 ಯುನ್ಸ

ಸಯಫರಾಜು

ಡಿರ್ಜ

ಸೆ

ಗಳ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಅನ್ನು

ಮಂಡಳ್ಳಯಿಂದ

ಫಳಕೄ

ಭತ್ತು ಇನವ ಟಾರ

ಡೆಮಲಾಗುುದ್ದ..
ಅನ್ನು

ಫಳಸಲು

ರಿಶೇಧಿಸಲಾಗುತು ದ್.

1.2.5 ಮಾನವಕ್ತಿ ಅವಯ ಕತೆ:
ಉದ್ದ ೇಶಿತ

ಯೇಜ್ನೆಗಾಗಿ

ರ ದೇಶದ

ರ್ಕಯಾಾಚಯಣೆಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಸುತು ಲೂ

ಮಾನವಶಕ್ಲು

ನ್ಸಮಾಾಣ

ಭತ್ತು

ಕರ ಭವಾಗಿ 60 ಭತ್ತು 15 ಜ್ನರು. ಭತ್ತು ರ ಸಾು ವಿತ

ಸೌಲ್ಬಯ ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲನವಯ ಜೊತೄಗೆ, ಸುಮಾರು 65 ಜ್ನರಿಗೆ ಉದ್ಯ ೇಗ ನ್ಸೇಡಲಾಗುುದ್ದ.
ಯಸೆು ಗುಡಿಸುುದ್ದ, ಸವ ಚಚ ಗೊಳ್ಳಸುುದ್ದ, ಸಂಗರ ಹಿಸುುದ್ದ ಭತ್ತು ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಸೌಲ್ಬಯ ಕೄಕ
ಸಾಗಿಸುುದ್ದ. ಹತ್ತು ಯದ ವಾಸಸಾ ಳಗಳ್ಳಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯ ೇಗಾವರ್ಕಶ. ಸಾಕಷ್ಟಟ
ರ್ಕಮಾಡೆ ಲ್ಬಯ ವಿದ್

1.2.6 ಯೋಜನಾ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ

ಮುನಿಿ ಪಲ್ ಘನತ್ಯಯ ಜಯ

ಸಂಸ್ಕ ರಣಾ

ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು:
ಭಾಯತ ಸರ್ಕಾಯದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸಚಿವಾಲ್ಮ ಭತ್ತು ಕಂದರ ಮಾಲ್ಲನಯ

ನ್ಸಯಂತರ ಣ

ಮಂಡಳ್ಳ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ) ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ರ ರ್ಕಯ ಈ ಸೌಲ್ಬಯ ವನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುುದ್ದ
ಸೌಲ್ಬಯ ು ಈ ಕೄಳಗಿನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದ್:

ಮುನಿಿ ಪಲ್ ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ ಸಂಸ್ಕ ರ ಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು:


ರ್ಕಂಪೇಸಟ ಸಂಸಕ ಯಣಾ ಘಟಕ,



ಒಣ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಗರ ಹ ವಯ ವಸೆಾ ,



ಸಾಯ ನ್ಸಟರಿ ಲಾಯ ಂಡ್ ಫಿಲ್ (ಎಸಎಲ್ಎಫ್),



ಲ್ಲೇಚೇ

ಕಲ್ಕ್ಷನ್ ಟ್ಯ ಂಕ್ಟ (ಎಲ್ಸಿಟಿ)

ಸಾಮಾನಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು:











ತಡೆ ಗೊೇಡೆ/ಗಡಿಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ತಬೇಲ್ಲ,
ಸಂಕಾ ಯಸೆು ಗಳು
ಸಿಫಬ ಂದ್ಧ ಪ್ರಕ್ಲಾಂಗ್ ರ ದೇಶ
ಶೌಚಾಲ್ಮಗಳು
ನೆಲ್ದ ಸಂಪ್
ತೂಕದ ಸೇತ್ತವೆ ಭತ್ತು ರ್ಕಯ ಬಿನ್
ಕಚೇರಿ ಕಟಟ ಡ
ವಿದ್ದಯ ತ್ ಪಲ್ಕ
ಸೆಪಿಟ ಕ್ಟ ಟ್ಯ ಂಕ್ಟ
ಗಿರ ೇನ್ ಬೆಲ್ಟ ರ ದೇಶ

1.3 ತಳಹದಿ ಪರಿಸ್ರ ಸ್ಥಥ ತಿ:
ರ ಸಾು ವಿತ ಸೌಲ್ಬಯ ದ್ಧಂದ 10 ಕ್ಲ.ಮಿೇ ವಾಯ ಪಿು ಮನ್ನು ಹಂದ್ಧರುವ ರ ದೇಶವನ್ನು ತಳಹದ್ಧ ರಿಸಯ
ಸಿಾ ತ್ತ ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶವೆಂದ್ದ ನ್ಸಗದ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದ್. ರಿಸಯ ಸಮಿೇಕೄಷ ಗಳು ಭತ್ತು ರ ಭಾವದ
ಮೌಲ್ಯ ಮಾನ. ಕೄಷ ೇತರ ತನ್ಸಖೆಮನ್ನು ಅಧಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೆಗೊಳಿ ಲಾಯಿತ್ತ. ದ್ಧರ್ನಂಕ:10 ಡಿಸೆಂಫರ
2020 ರಿಂದ 9 ಮಾಚ್ಾ 2021 ಯವರೆಗೆ ಕೄಷ ೇತರ ತನ್ಸಖೆಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ , ಭೂ ಫಳಕೄ ಭೂ ಕವರ
(LULC), ಗಾಳ್ಳ, ನ್ಸೇರು, ಶಫದ , ಭಣ್ಣು , ಜ್ಲ್ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕ, ರಿಸಯ ಭತ್ತು
ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳ ದತ್ಯು ಂಶ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದ್.

1.3.1 ಭೂ ಬಳಕೆ

ಭೂ ಕರ್:

ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದ ಭೂ ಫಳಕೄ ಭೂ ಕವರ (LULC) ವೈಶಿಷಟ ಯ ಗಳನ್ನು
ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ.ಒ.ಐ) ಟೇಪೇ ಶಿೇ

ಗಳನ್ನು

ಸವೆಾ ಆಫ್

ವಿಶ್ಿ ೇಷಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಎನ್ಆಎಾಸಿಿ

ಒದಗಿಸಲಾದ ಉಗರ ಹ ಚಿತರ ಣಗಳು ಮೂಲ್ಕ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಂಯೇರ್ಜತ ಫಣು ದ
ಚಿತರ ಣಗಳ

ವಾಯ ಖಯ ನರ್ಕಕ ಗಿ

ಸೈ

ಭೇಟಿಮ

ಮೂಲ್ಕ

(ಎಫ್ಸಿಸಿ)

ಖಚಿತಡಿಸಿಕೇಳಿ ಲಾಯಿತ್ತ.. ಅಧಯ ಮನದ ರ ದೇಶದ LULC ಈ ಕೄಳಗಿನ ವಗಾ L-1
ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಫರುತು ದ್: ಬೆಳೆ ಭೂಮಿ (56%), ಪ್ರಳುಭೂಮಿ ಭೂಮಿ (23%),
ಕುರುಚಲು ಪದ್ (10%), ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ (6%), ಗಾರ ಮಿೇಣ (2%) & ನಗಯ, ಸರೇವಯ
ಭತ್ತು ಬಂಜ್ರು ಕಲುಿ (ರ ತ್ತಯಂದೂ 1%). ರ ಸಾು ವಿತ ಸೌಲ್ಬಯ ದ LULC 100% ಕುರುಚಲು
ಭೂಮಿಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್
1.3.2 ಹರ್ವಮಾನಶಾಸ್ಿ ರ (ಹರ್ವಮಾನ)
ಹವಾಮಾನ ದತ್ಯು ಂಶವನ್ನು

ಹತ್ತು ಯದ ಐಎಂಡಿ ನ್ಸಲಾದ ಣ ಫಳ್ಳಿ ರಿಯಿಂದ, (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದ್. ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣಾ ಕಂದರ ದ ಸಹಾಮದ್ಧಂದ
ರ ಸಾು ವಿತ ಸೌಲ್ಬಯ ದ ಹತ್ತು ಯ. ಅಧಯ ಮನದ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ: ರ ಧಾನ ಗಾಳ್ಳಯು
ಜ್ನವರಿಮಲ್ಲಿ

ರ ಧಾನ ಗಾಳ್ಳ ದ್ದಖಲು

ಡಿಸೆಂಫರ ನಲ್ಲಿ ಪೂವಾ ದ್ಧಂದ ಶಿಚ ಭ ದ್ಧಕ್ಲಕ ಗೆ,

ಆಗೆು ೇಮ ದ್ಧಂದ ವಾಯುವಯ ದ್ಧಕ್ಲಕ ಗೆ

ಭತ್ತು ಫೆಫರ ವರಿ-ಮಾಚ್ಾ ನಲ್ಲಿ

ಪೂವಾ ದ್ಧಂದ ಶಿಚ ಭ ದ್ಧಕ್ಲಕ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಗಾಳ್ಳಮ ಟ್ಗ 2.56 ಮಿೇ / ಸೆ ಭತ್ತು ಶಾಂತ
ಸಿಾ ತ್ತಯು 17.87% ದ್ದಖಲಾಗಿದ್.
1.3.3 ಸುತ್ತಿ ರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ :
ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದ 9 ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಮ ಗುಣಭಟಟ ವನ್ನು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಮಾನ್ಸಟರಿಂಗ್ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಟ ಸೈಟು ದ್ಧಂದ ಎದ್ದರು ಗಾಳ್ಳ, ಅಡಡ
ಗಾಳ್ಳ ಭತ್ತು ಕೄಳಗೆ ಗಾಳ್ಳ ಬಿೇಸುವ ದ್ಧಕುಕ ಗಳ ಕಡೆ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದ್.
ವಾಯು

ಮಾಲ್ಲನಯ ರ್ಕಯಕಗಳನ್ನು

(ಪ್ರಟಿಾಕುಲೇ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು .

ಧೂಳ್ಳನ

ಕಣ

ಮಾಯ ಟರ) (ಪಿಎಂ 2.5 ಭತ್ತು ಪಿಎಂ 10), ಸಲ್ಫ ರ ಡೈಆಕೄಿ ೇಡ್ ), ಆಕೄಿ ೇಡ್ಿ

ಆಫ್ ಸಾಯಜ್ನಕ, ಅಮೇನ್ಸಯಾ, ಒಜೊೇನ್, ಭತ್ತು ರ್ಕಫಾನ್ ಮಾರ್ನಕೄಿ ೇಡ್, ಮಿೇಥೇನ್ ,
ಹೈಡ್ರ ೇಜ್ನ್ ಸಲ್ಫ ೇಡ್ ನ್ಸಯಂತಕಗಳನ್ನು
ಅಳತೄ ಮಾಡಿ ಭತ್ತು ಪಲ್ಲತ್ಯಂಶಗಳನ್ನು

MoEF ಭತ್ತು ಸಿಸಿ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ರ ರ್ಕಯ
NAAQ 2009 ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಮಾನದಂಡಗಳಂದ್ಧಗೆ

ಹೇಲ್ಲಸಲಾಗಿದ್.
ಕಣಗಳ 98 ನೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾಂದರ ತೄ (ಪಿಎಂ 2.5 ಭತ್ತು ಪಿಎಂ 10), ಸಲ್ಫ ರ ಡೈಆಕೄಿ ೇಡ್,
ಸಾಯಜ್ನಕದ ಆಕೄಿ ೇಡ್ಗಳು, ರ್ಕಫಾನ್ ಮಾರ್ನಕೄಿ ೇಡ್, ಓಝೇನ್, ಅಮೇನ್ಸಯಾ, ಕೄಳಗೆ
ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದ್:



ದೂಳ್ಳನ ಕಣಗಳ ಸಾಂದರ ತೄ (ಪಿಎಂ 10 ಮೈಕೇರ ೇಮಿೇಟರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಲಕ ಂತ
ಕಡಿಮ) 44.5 ರಿಂದ 55.4 µg / m3 ವರೆಗೆ ಇದ್. (98th percentile)



ಅತ್ತ ಸೂಕ್ಷಮ

ಕಣಗಳ (PM 2.5 ಮೈಕೇರ ಮಿೇಟರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ) ಸಾಂದರ ತೄ 25.2



ರಿಂದ 35.4 µg / m3 ವರೆಗೆ ಇದ್. (98th percentile)
ಸಲ್ಫ ರ ಡೈಆಕೄಿ ೇಡ್ ಸಾಂದರ ತೄ 9.9 ರಿಂದ 16.1 µg / m3 ವರೆಗೆ ಇದ್.



ಸಾಯಜ್ನಕದ ಆಕೄಿ ೇಡ್ಗಳು (NOx) ಸಾಂದರ ತೄ 16.8 ರಿಂದ 24.1 / µg / m3 ವರೆಗೆ ಇದ್.



ಓಝೇನ್ ಸಾಂದರ ತೄ 20.0 ರಿಂದ 22. 1 µg / m3 ವರೆಗೆ ಇದ್.



ರ್ಕಫಾನ್ ಮಾರ್ನಕೄಿ ೇಡ್ ಸಾಂದರ ತೄ 265 ರಿಂದ 420 µg / m3 ವರೆಗೆ ಇದ್.



ಅಮೇನ್ಸಯಾ (NH3) ಸಾಂದರ ತೄ 13.5 ರಿಂದ 17.8 µg / m3 ವರೆಗೆ ಇದ್

1.3.4 ಸುತ್ತಿ ರಿದ ವಬದ ಮಟಟ ಗಳು
ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಟ ಸೈಟು

ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದ 09 ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಫದ ಭಟಟ ವನ್ನು

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕೆಗಾರಿರ್ಕ, ವಸತ್ತ: ವಾಣಿಜ್ಯ , ಸಾ ಳಗಳು ಇದದ ು. ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಶಫದ
ಭಟಟ ದ

ಸಿಾ ತ್ತಮ

ಅಂದ್ದರ್ಜಗೆ

ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದ್

(ಭೂ

ಫಳಕೄಮ

ಮಾದರಿಮನ್ನು

ಗಭನದಲ್ಲಿ ವಟಟ ಕೇಂಡು).
ರ ಸಾು ವಿತ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಬೆಳ್ಳಗೆಗ ಸಮಾನವಾದ ಶಫದ ಭಟಟ ಗಳು
75 ಡಿಬಿ (ಎ)
ಮಾನದಂಡಕೄಕ ವಿರುದಿ 53.7 ರಿಂದ 53.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಯ ಪಿು ಮಲ್ಲಿ ರುತು .
65 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೄಕ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ರ ದೇಶ 53.8 ಡಿಬಿ (ಎ);
55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೄಕ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ವಸತ್ತ ರ ದೇಶು 52.7 ರಿಂದ 54 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದ್;
ನ್ಸಶಫದ ದ ವಲ್ಮು 50 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡದ ವಿರುದಿ 49.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ಇದ್.
ರ ಸಾು ವಿತ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ತರ ಸಮಾನ ಶಫದ ಭಟಟ ಗಳು ಈ ರಿೇತ್ತ ಇರುತು .
70 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೄಕ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ 43.4 ರಿಂದ 43.7 ಡಿಬಿ (ಎ) ವಾಯ ಪಿು ; ವಾಣಿಜ್ಯ
ರ ದೇಶ 43.8 ಡಿಬಿ (ಎ) 55 ಡಿಬಿ (ಎ) ಮಾನದಂಡಕೄಕ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ; 45 ಯ ಮಾನದಂಡಕೄಕ
ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ವಸತ್ತ ರ ದೇಶು 43.4 ರಿಂದ 43.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದ್ ಡಿಬಿ (ಎ); 40 ಡಿಬಿ (ಎ)
ಮಾನದಂಡದ ವಿರುದಿ ಮೌನ ವಲ್ಮು 39.9 ಡಿಬಿ (ಎ) ಆಗಿದ್. ಮೇಲ್ಲನ ವಿಶ್ಿ ೇಷಣೆ
ಶಫದ ದ ಆಧಾಯದ ಮೇಲ್ ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ ಭಟಟ ಗಳು ಶಫದ
ಮಾಲ್ಲನಯ
ನ್ಸಮಭಗಳು 2000 ಯ ವಾಯ ಪಿು ಮಲ್ಲಿ .
1.3.6 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ಲಿ ಚಾರ ಸ
04 ಭೂ ಮೇಲ್ಮ ೇ ನ್ಸೇರು (ಎಸಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ) ಭತ್ತು 08 ಅಂತಜ್ಾಲ್ (ರ್ಜಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದ್. ಅಧಯ ಮನದ ರ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲ್ಗಳು ಭತ್ತು ರ ಮುಖ ಭೌತರಾಸಾಮನ್ಸಕ ಭತ್ತು
ವಿಶ್ಿ ೇಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ಿ ೇಷಿಸಲಾಗಿದ್. ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಚಾಲ್ಲು ಮಲ್ಲಿ ರುವ ನ್ಸೇರಿನ ಗುಣಭಟಟ ವನ್ನು ನೇಡಲು ಜೈವಿಕ ನ್ಸಮತ್ಯಂಕಗಳು. ಮೇಲ್ಮ ೇ

ನ್ಸೇರು ಮಾದರಿಗಳು, ಕೆ ಪಂಪ್ಗಳು ಭತ್ತು ಬೊೇರಬಾವಿಗಳ್ಳಂದ, ಸರೇವಯಗಳು ಭತ್ತು
ಅಂತಜ್ಾಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳು: ಉಪ್ರಪ ಯಘಟಟ ದ ಸರೇವಯ. ಹಗರಿಬೊಭಮ ನಹಳ್ಳಿ ಮ
ಜ್ಲಾಶಮ, ಚಿಂತಲ್ಲ್ಿ
ಸರೇವಯ, ಭತ್ತು
ಹಸಕೄರೆ ಸರೇವಯದ್ಧಂದ ಸಹ
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ
.( –
)
ಅಾಂತಜಯಲ ಮಾದರಿಗಳು: ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು 7.1 ರಿಂದ 8.2 ಯ ವಾಯ ಪಿು ಮಲ್ಲಿ ರುತು ವೆ.
ಕಯಗಿದ ಲ್ವಣಗಳು ಮಿತ್ತಗಳು; 164 ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ರಿಂದ 1650 ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ನಡುವಿನ
ಭಟಟ ಗಳ ಇದ್ದದ , ಕಯಗಿದ ಲ್ವಣಗಳು
೨, ಉ
ಮಾದರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತ
ವೆ ಆದರೆ ಉ
ಗಾರ ಭದಲ್ಲಿ
ಮಾದರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತಗಿಂತ ಮೇಲ್ಲರುತು ವೆ ಆದರೆ ಅನ್ನಭತ್ತಸುವ
ಮಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ವೆ ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತು ದ್.
ಕ್ಿ ೋರೈಡ್ ಮೌಲಯ ಗಳು: 21 ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ರಿಂದ 550 ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ನಡುವಿನ
ಭಟಟ ಗಳ ಇದ್ದದ ,
ಮಾದರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತ
ವೆ
,
,
ಮಾದರಿಗಳ
ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತಗಿಂತ ಮೇಲ್ಲರುತು ವೆ ಆದರೆ ಅನ್ನಭತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ವೆ
ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತು ದ್.
ಗಡಸುತನ: 8೦ ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ನ್ಸಂದ 1೦68 ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ನಡುವೆ ಗಡಸುತನವನ್ನು
ಗಭನ್ಸಸಲಾಗಿದ್.
{
,ಉ
ಗಾರ ಭ
ಎಲಾಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಂತಜ್ಾಲ್
ಮಾದರಿಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐಎಸ 10500: 2012 ಯ ಅನ್ನಭತ್ತಸುವ
ಮಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ವೆ:
,
ಗಾರ ಭ
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳ
ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತಗಿಂತ ಮೇಲ್ಲರುತು ವೆ ಆದರೆ ಅನ್ನಭತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ವೆ
ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತು ದ್.
: ಮೌಲ್ಯ ಗಳು <1 ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ರಿಂದ 1.4 ಮಿಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ನಡುವಿನ ಭಟಟ ಗಳ
ಇದ್ದದ ,
,
ಗಾರ ಭ
ಮಾದರಿಗಳ
ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತ
ವೆ
ಉ
ಮಾದರಿಗಳ
ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತಗಿಂತ ಮೇಲ್ಲರುತು ವೆ ಆದರೆ ಅನ್ನಭತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ವೆ
ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತು ದ್.
: 2.7 ಮಿ.ಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ರಿಂದ 44.3 ಮಿ.ಗಾರ ಂ / ಲ್ಲೇ ನಡುವಿನ ಭಟಟ ಗಳ ಇದ್ದದ ,
ಮಾದರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಮಿತ್ತ
ವೆ.
ಮಣ್ಣಿ ನ ಗುಣಮಟಟ
ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದ 8 ಸಾ ಳಗಳ್ಳಂದ ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದ್. ವಿವಿಧ
ಭೂ ಫಳಕೄಮ ರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳು ಭತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕತೄಮನ್ನು , ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಭಣಿು ನ
ರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳನ್ನು
ನ್ಸಣಾಯಿಸಿ ವೈಶಿಷಟ ಯ ಗಳು ರ ತ್ತನ್ಸಧಿಸುವ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು
ಆಯೆಕ

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ರ ಮುಖ ಭೌತ್ತಕ ಭತ್ತು ರಾಸಾಮನ್ಸಕ ನ್ಸಮತ್ಯಂಕ ಸಾಂದರ ತೄಗಳನ್ನು ನ್ಸಧಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತ
ಭತ್ತು
ನವದ್ಹಲ್ಲಮ
ಭಾಯತ್ತೇಮ
ಕೃಷಿ
ಸಂಶೇಧರ್ನ
ಮಂಡಳ್ಳಮ
ಮಾನದಂಡಗಳಂದ್ಧಗೆ ಹೇಲ್ಲಸಿದರೆ.
ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು 6.7 ರಿಂದ 8.3 ಯ ವಾಯ ಪಿು ಮಲ್ಲಿ ರುತು ವೆ, ಎಲಾಿ ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗಳು
ಸಾಮಾನಯ ಸಿಾ ತ್ತಗೆ ಫರುತು ವೆ ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತು ದ್.
ವಗಾ (ತಟಸಾ ಪಿಹೆಚ್ ಶ್ರ ೇಣಿ). ವಿದ್ದಯ ತ್ ವಾಹಕತೄ ಮೌಲ್ಯ ು 100 μS / cm ನ್ಸಂದ ೩೩೪ μS
/ cm ಯವರೆಗೆ ಇರುತು ದ್. ಎಲಾಿ ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವಗಾಕೄಕ ಸೇರುತು ವೆ ಎಂದ್ದ
ಇದ್ದ ಸೂಚಿಸುತು ದ್. ಸಾವಮವ ಇಂಗಾಲ್ದ ಮೌಲ್ಯ ು 0.12% ರಿಂದ 0.58% ವಾಯ ಪಿು ಇದ್..
ರ ಸಾು ವಿತ
ರ ದೇಶ,
ಭತ್ತು ಉ
ಗಾರ ಭದಲ್ಲಿ ಭಧಯ ಭ
ಸಾವಮವ ಇಂಗಾಲ್ದ ಅಂಶವಿದ್ ಭತ್ತು ಉಳ್ಳದ ಮಾದರಿಯು ಕಡಿಮ ಸಾವಮವ
ಇಂಗಾಲ್ದ ಅಂಶ ಹಂದ್ಧರುತು ದ್.
ಭಣಿು ನ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ್ಳಗೆ ಫಳಸುವ ರ ಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಎಂದ್ದ ಕರೆಮಲ್ಪ ಡುವ ಇತಯ
ರ ಮುಖ ಪೇಷರ್ಕಂಶಗಳು: ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಪೇಷರ್ಕಂಶಗಳ್ಳಗಿವೆ: ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ
ಮತ್ತಿ ಪೊಟ್ಯಯ ಸ್ಥರ್
ಅನ್ನು ಜ್ನಪಿರ ಮವಾಗಿ ಕರೆಮಲಾಗುತು ದ್ (ಎನ್ಪಿಕೄ) ಭತ್ತು
ದ್ಧವ ತ್ತೇಮಕ ಪೇಷರ್ಕಂಶಗಳು ರ್ಕಯ ಲ್ಲಿ ಯಂ, ಮಗಿು ೇಸಿಮಮ ಭತ್ತು ಸಲ್ಫ ರ.
ಲ್ಬಯ ವಿರುವ ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಯಜ್ನಕ ಮೌಲ್ಯ : ಹೆಕೄಟ ೇರಿಗೆ 56 ರಿಂದ 244 ಕೄ.ರ್ಜ.
ಮಾದರಿಗಳ
ಕಡಿಮ ಸಾಯಜ್ನಕ ಅಂಶ
.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗಳ ರಂಜ್ಕದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಕೄಟ ೇರಿಗೆ 7 ರಿಂದ 22 ಕೄರ್ಜ ವರೆಗೆ
ಇರುತು ದ್
ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಮಾದರಿಮನ್ನು ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಭಧಯ ಭ ರಂಜ್ಕವನ್ನು
ಹಂದ್ಧವೆ.
,
ರ ದೇಶ ಕಡಿಮ ರಂಜ್ಕದ
ಅಂಶವನ್ನು ಹಂದ್ಧದ್. ಉ
ಭಧಯ ಭ ರಂಜ್ಕದ ಅಂಶವನ್ನು ಹಂದ್ಧದ್
ಲ್ಬಯ ವಿರುವ ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗಳ ಪಟ್ಯ ಸಿಮಮ ಮೌಲ್ಯ ು 92 ರಿಂದ 4೦5 ಕೄರ್ಜ /
ಹೆಕೄಟ ೇರ ವರೆಗೆ ಇರುತು ದ್. ಎಲಾಿ
ಮಾದರಿಗಳು (
1, 2,
ಉ
ಮಾದರಿಗಳ
ಹೆಚಿಚ ನ ಪಟ್ಯ ಸಿಮಮ ಅಂಶವಿದ್)
ಭಧಯ ಭ ಪಟ್ಯ ಸಿಮಮ ಅಂಶವನ್ನು ಹಂದ್ಧರುತು ದ್.
ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗ
ಪಟ್ಯ ಸಿಮಮ
ಅಂಶವನ್ನು ಹಂದ್ಧರುತು ದ್.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಭಣಿು ನ ಮಾದರಿಗಳ ಎನ್ಪಿಕೄ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಭಧಯ ಭ ವಗಾಕೄಕ ವನ್ನು
ಸೂಚಿಸುತು ವೆ. ಕೃಷಿ ಭತ್ತು ತೇಟಗಾರಿಕೄ ಚವಟವಟಿಕೄಗಳ್ಳಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಾಯಜ್ನಕ ಭತ್ತು
ರಂಜ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ಹಂದ್ಧರುವ ಯಸಗೊಫಬ ಯಗಳು ಅಗತಯ ತೄ ಇದ್.
ಜೋಶಾಸ್ಿ ರ ಪರಿಸ್ರ:
ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಯಣಯ ವಿಭಾಗದ ರ ಕಟಿತ ವಿಷಮಗಳ ದ್ಧವ ತ್ತೇಮ ದತ್ಯು ಂಶದ
ಸಂಕಲ್ನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಯವಾದ ವಿಶ್ಿ ೇಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಯ ವಸಿಾ ತವಾದ

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ದತ್ಯು ಂಶ ಸಂಗರ ಹಣೆ,, ಅಧಯ ಮನಗಳನ್ನು
ವಿವಿಧ ಜ್ಞತ್ತಮ ಪ್ರರ ಣಿ
ಭತ್ತು ಸಸಯ ಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣೆಮ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ದತ್ಯು ಂಶವನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ರಾಷಿಟ ರೇಮ ಉದ್ದಯ ನಗಳು ಅಥವಾ ವನಯ ರ್ಜೇವಿ ಅಬಯಾಯಣಯ ಗಳಂತಹ ಯಾುದೇ ರಿಸಯ
ಸೂಕ್ಷಮ
ರ ದೇಶಗಳ್ಳಲ್ಿ . ಯಾುದೇ ಅರೂದ ಅಥವಾ ಸಾ ಳ್ಳೇಮ ಅಥವಾ
ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ರುವ (REET) ಸಸಯ ಗಳ್ಳಲ್ಿ .
ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ
2011 ಯ ಜ್ನಗಣತ್ತಮ ಅಧಯ ಮನದ ರ ರ್ಕಯ ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದ ಒವಟಟ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
94695 ಜ್ನರು. ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ 38% ಜ್ನರು ನ್ಸಗದ್ಧತ ವಗಾಕೄಕ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದದ ,
ಅದಯಲ್ಲಿ 11.9 % ಜ್ನರು ರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡ (ಎಸಟಿ) ಸೇರಿದ್ದದ ರೆ ಭತ್ತು 26.1% ರಿಂದ
ರಿಶಿಷಟ ಜ್ಞತ್ತ (ಎಸಸಿ). ಮುಖಯ ರ್ಕಮಿಾಕರು ಭತ್ತು ಕನ್ಸಷಠ ರ್ಕಮಿಾಕರು ಕರ ಭವಾಗಿ 41.0
% ಭತ್ತು 5.9%. ಸಮಿೇಕೄಷ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚಿಚ ನ ಗಾರ ಭಸಾ ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾಯದ್ಧಂದ ಲಾಬವಾಗಿದ್.
ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಭತ್ತು ಸರ್ಕಾಯದ ಕಲಾಯ ಣ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಭತ್ತು ರ್ಕಮಾಕರ ಭಗಳ ಫಗೆಗ
ತ್ತಳ್ಳದ್ಧರುತು ವೆ. ರ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಉದ್ಯ ೇಗಾವರ್ಕಶಗಳ್ಳಲ್ಿ ದ್ ವಂಚಿತವಾಗಿದ್ದದ ರೆ ಭತ್ತು
ಈ ಯೇಜ್ನೆ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳ ಸಂಭಾವಯ ಮೂಲ್ವಾಗಿದ್.
1.4 ನಿರಿೋಕ್ತಿ ತ ಪರಿಸ್ರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಿ ತಗ್ಗಿ ಸು ಕರ ಮಗಳು:
1.4.1 ನಿಮಾಯಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
ಪರಿಸ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರ್ವಗು ಸಂಭ್ನಿೋರ್ ನಿಮಾಯಣ
ಚಟುಟಿಕೆಗಳು:





ಭೂಮಿಮ ನೆಲ್ಸಭಗೊಳ್ಳಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಉತ್ಯಪ ದನೆ, ಸುಸರ್ಜಿ ತ
ಯಸೆು ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಲ್ನೆ, ಕಚಾಚ ವಸುು ಗಳನ್ನು ಇಳ್ಳಸುುದ್ದ ಭತ್ತು ಅನಗತಯ
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವಸುು ಗಳನ್ನು ಸೈ ನ್ಸಂದ ತೄಗೆಯುುದ್ದ
ವಾಹನ ನ್ಸಷ್ಕಕ ಸದ್ಧಂದ ಮಾಲ್ಲನಯ ರ್ಕಯಕಗಳ ಹಯಸೂಸುವಿಕೄ
ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಮ ವಸುು ಗಳ ಕೇರ ೇಡಿಕಯಣ

ಈ ಚವಟವಟಿಕೄಗಳ್ಳಂದ ಉಂಟ್ಗುವ ರಿಣಾಭಗಳು ತ್ಯತ್ಯಕ ಲ್ಲಕ ಭತ್ತು ರ ಸಾು ವಿತ
ಕೆಗಾರಿರ್ಕ ರ ದೇಶದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರುತು ದ್.
1.4.2 ಕಾರ್ಯಯಚರ ಸರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
1.4.2.1 ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ರ ಮುಖ ಮೂಲ್ವೆಂದರೆ
ವಾಹನಗಳ ಚಲ್ನೆ. (ಪಿಎಂ
10, ಪಿಎಂ 2.5, SO2 & NOX), ಅನ್ಸಲ್ ಹಯಸೂಸುವಿಕೄ, ವಸುು ವಗಾಾವಣೆ ಬಿಂದ್ದಗಳ್ಳಂದ
ಪುಯ ಗಿಟಿವ್ ಧೂಳು ಹಯಸೂಸುವಿಕೄ, ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಯಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ಭತ್ತು ತಗಿಗ ಸುವ ಕರ ಭಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನಗೊಳ್ಳಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಕನ್ಸಷಠ ರಿಣಾಭು ಉಂಟ್ಗುತು ದ್.
1.4.2.2
ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ : ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ರ ಮುಖ ಮೂಲ್ವೆಂದರೆ
ವಾಹನಗಳ ಚಲ್ ,
,

ಉ
. ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಯಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ಭತ್ತು ತಗಿಗ ಸುವ ಕರ ಭಗಳನ್ನು
ಮೂಲ್ಕ ಕನ್ಸಷಠ ರಿಣಾಭು ಉಂಟ್ಗುತು ದ್.

ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನಗೊಳ್ಳಸುವ

1.4.2.3 ವಬದ ಮಟಟ ಗಳ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ರ ಸಾು ವಿತ

ರ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮುಖಯ ಶಫದ ಉತ್ಯಪ ದ್ಧಸುವ
ವಾಹನಗಳ ಚಲ್ನೆ.

: -

:
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಯಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ಭತ್ತು ತಗಿಗ ಸುವ ಕರ ಭಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನಗೊಳ್ಳಸುವ ಮೂಲ್ಕ
ಕನ್ಸಷಠ
ರಿಣಾಭು
ಉಂಟ್ಗುತು ದ್
ಭತ್ತು
ಶಫದ
ಮಾಲ್ಲನಯ
ನ್ಸಮಭಗಳ
ಪ್ರಲ್ನೆಯಾಗುತು ದ್.

1.4.2.4 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ರ ಸಾು ವಿತ
ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ,
ರ್ಕಯಾಾಚಯಣೆಗಳು ಭತ್ತು
ಗೃಹ
ಫಳಕೄಯಿಂದ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನ್ಸೇಯನ್ನು ಉತ್ಯಪ ದ್ಧಸಲಾಗುತು ದ್.
ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುವ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನ್ಸೇಯನ್ನು
ಸಂಸಕ
.
ಗೃಹ
ಫಳಕೄಯಿಂದ
ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುವ
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ
ನ್ಸೇಯನ್ನು
ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ
ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಭತ್ತು ಹಸಿರು ಟಿಟ ಭರುಫಳಕೄ ಮಾಡಲಾಗುುದ್ದ.
1.5 ಪರಿಸ್ರ ಮೇಲ್ಲಿ ಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ ಮ
ರಿಸಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಎಂದರೆ ರಿಸಯ ನ್ಸಮತ್ಯಂಕಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ವಯ ವಸಿಾ ತ ಸಂಗರ ಹ.
ರಿಸಯ ಫದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಭನ್ಸಸಲು ಭತ್ತು ಅಧಯ ಮನ ಮಾಡಲು ಗಾಳ್ಳ, ನ್ಸೇರು,
ಭಣ್ಣು , ಶಫದ ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ.
ಎನ್ಸವ ರಾನೆಮ ಂಟಲ್
ಕ್ಲಿ ಮರೆನ್ಿ
(ಇಸಿ),
ಸಿಪಿಸಿಬಿ
ಭತ್ತು
ಎಸಪಿಸಿಬಿಮಲ್ಲಿ
ನ್ಸದ್ಧಾಷಟ ಡಿಸಲಾದ
ಮಾನ್ಸಟರಿಂಗ್
ಪರ ೇಗಾರ ಂ
ಷಯತ್ತು ಗಳ್ಳಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ಗುಣಭಟಟ ವನ್ನು ರ್ಕಯುದ ಕೇಳಿ ಲು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುುದ್ದ.
ಆಂತರಿಕ ರ ಯೇಗಾಲ್ಮ ಅಥವಾ ಮೂಯನೇ ವಯ ಕ್ಲು ಮ MoEF & CC ಅನ್ನಮೇದ್ಧತ
ರ ಯೇಗಾಲ್ಮ.
ಮಾನ್ಸಟರಿಂಗ್
ರ್ಕಮಾಕರ ಭ.
ರ ತ್ತ
ಪ್ರಯ ರಾಮಿೇಟರಗೆ
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನ್ಸವಾಹಿಸುುದ್ದ ಎಂಬ್ಲ್ದಯ ಕುರಿತ್ತ ಕ್ಲರ ಯಾ ಯೇಜ್ನೆಮನ್ನು
ಸಹ
ನ್ಸೇಡುತು ದ್.
ಪಲ್ಲತ್ಯಂಶಗಳ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಮನ್ನು
ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದ್,
ಸಂಖಯ ಶಾಸಿು ರೇಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಿ ೇಷಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಭತ್ತು
ಸಂಬಂಧಟಟ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್ಳಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುತು ದ್.
1.6 ಯೋಜನೆರ್ ಪರ ಯೋಜನಗಳು
ಎಚ್ಬಿ ಹ ಟಟ ಣದ್ಧಂದ ಉತಪ ತ್ತು ಯಾದ
ಭತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು,
ವಯಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾರ ಭದಲ್ಲಿ
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ

ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನ್ನು ಸುಯಕ್ಲಷ ತವಾಗಿ ನ್ಸವಾಹಿಸಲು
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಎಚ್ಬಿ ಹ
ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಯೇರ್ಜಸಿದ್.

ಸುಯಕ್ಲಷ ತ ಸಂಸಕ ಯಣೆ ಭತ್ತು ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಸೌಲ್ಬಯ , ಅಧಯ ಮನದ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಸೌಂದಮಾ, ನೈಭಾಲ್ಯ ಭತ್ತು ರ್ಜೇವನದ ಗುಣಭಟಟ ವನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುತು ದ್ ಭತ್ತು ನೇಯ
ಭತ್ತು
ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾ ಳ್ಳೇಮ ಜ್ನರಿಗೆ ಉದ್ಯ ೇಗಾವರ್ಕಶಗಳು. ಸೌಲ್ಬಯ ದ್ಧಂದ
ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುವ ರ್ಕಂಪೇಸಟ ಒದಗಿಸುತು ದ್.
ಈ ರ ದೇಶದ ರೈತ , ರಾಸಾಮನ್ಸಕ ಗೊಫಬ ಯಗಳ
ಅಗಗ ದ ಸಾವಮವ ಗೊಫಬ ಯ
.
ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ರ ದೇಶಗಳ ಭೌತ್ತಕ ಮೂಲ್ಸೌಕಮಾ ಭತ್ತು ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಾ ತ್ತ
ಇರುತು ದ್
ಈ ಕೄಳಗಿನಂತೄ ರ ಯೇಜ್ನ ಡೆಮಲಾಗಿದ್:
 ಸಾವಮವ ಮಿಶರ ಗೊಫಬ ಯದ ಫಳಕೄಯು ಭಣಿು ನ ಗುಣಭಟಟ ವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಭತ್ತು ರಾಸಾಮನ್ಸಕ ಗೊಫಬ ಯಗಳ ಫಳಕೄಮನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಭಣಿು ನ
ಕಂಡಿಷನರ ಆಗಿ ರ್ಕಮಾನ್ಸವಾಹಿಸುತು ದ್
 ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಯಸೆು ಮಲ್ಲಿ ಸುಧಾಯಣೆ ಭತ್ತು ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪೂಯಕ
ಸಣು ರ ಮಾಣದ ವಯ ವಹಾಯವನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸುುದ್ದ.
 ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಸೌಲ್ಬಯ
, ಸಾ ಳ್ಳೇಮ ಜ್ನಸಂಖೆಯ ಗೆ ಉದ್ಯ ೇಗ ಸಾಭಥಯ ಾವನ್ನು
ಹೆಚಿಚ ಸುತು ದ್.
 ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಾ ತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸುಧಾಯಣೆ, ಸೌಂದಮಾ, ನೈಭಾಲ್ಯ ಭತ್ತು ವಧಾನೆ
ಅಧಯ ಮನ ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ ರ್ಜೇವನದ ಗುಣಭಟಟ
 ಉದ್ಯ ೇಗ ಸಾಭಥಯ ಾವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾ ಳ್ಳೇಮ ಜ್ನರಿಗೆ ತಯಬೇತ್ತ
ನ್ಸೇಡಲಾಗುುದ್ದ

1.7 ಪರಿಸ್ರ ನಿಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ
ಸುಸಿಾ ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ನು ಖಚಿತಡಿಸಿಕೇಳಿ ಲು ರಿಸಯ ನ್ಸವಾಹಣಾ ಯೇಜ್ನೆ (ಇಎಂಪಿ)
ಅಗತಯ ವಿದ್. ರ ಸಾು ವಿತ ಯೇಜ್ನೆಯಿಂದ ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ರ ದೇಶಗಳು ಭತ್ತು ಎಲಾಿ
ರ ಮುಖ ಚವಟವಟಿಕೄಗಳಲ್ಲಿ ಇಎಂಪಿಮನ್ನು ಸಂಯೇರ್ಜಸಲಾಗುುದ್ದ.
ಈ ರ ದೇಶದ ರಿಸಯ ಸಭತೇಲ್ನವನ್ನು
ರ್ಕಪ್ರಡಿಕೇಳಿ ಲು ಭತ್ತು
ರ ತ್ತಕೂಲ್
ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು ಖಚಿತಡಿಸಿಕೇಳಿ ಲು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ವಾಯ ಖಯ ನ್ಸಸಲಾದ ನ್ಸೇತ್ತಗಳು
ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು
ಕಡಿಮ ಮಾಡುತು ದ್. ಇಎಂಪಿಮಲ್ಲಿ
ತಗಿಗ ಸುವಿಕೄ, ನ್ಸವಾಹಣೆ,
ಅನ್ನಷ್ಕಠ ನ ಭತ್ತು ರ್ಕಯಾಾಚಯಣೆಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೄಗೆದ್ದಕೇಳಿ ಲಾದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ
ಭತ್ತು ಸಾಂಸಿಾ ಕ ಕರ ಭಗಳು ರ ತ್ತಕೂಲ್ ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು ನ್ಸವಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅುಗಳನ್ನು
ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಭಟಟ ಕೄಕ
ಇಳ್ಳಸಿ. ತಗಿಗ ಸುವಿಕೄಮ ಕರ ಭಗಳನ್ನು
ನ್ಸಮಾಾಣ ಭತ್ತು
ರ್ಕಯಾಾಚಯಣೆಮ ಹಂತಗಳು ಭತ್ತು ಒಟ್ಟ ರೆ ಯೇರ್ಜಸಲಾಗಿದ್. ನ್ಸವಾಹಣಾ ಯೇಜ್ನೆ
ಸಿವ ೇಕರಿಸುವ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಬೆಂಫಲ್ ಸಾಭಥಯ ಾವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಮ ಮಾಡುತು ದ್.
ಇಎಂಪಿ ಲ್ಬಯ ವಿರುವ ಭತ್ತು ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ ಮೂಲ್ ಭಟಟ ದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಲನಯ ವನ್ನು
ನ್ಸಯಂತ್ತರ ಸುವ ಗುರಿ ಹಂದ್ಧದ್

ಯೋಜನೆರ್ ವೆಚಚ ದ ಅಾಂದಾಜುಗಳು:
ಯೋಜನೆ ವೆಚಚ (ಅಾಂದಾಜು): ರೂ. 7.0 ಕ್ೋಟಿ ರೂ
 ಇಎಾಂಪಿ (ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚಚ ): ರೂ. ೦.7 ಕ್ೋಟಿ ರೂ
 ಇಎಾಂಪಿ (ಮರುಕಳಿಸು ಖರ್ಚಯ): ರೂ. 2% (ಯೋಜನೆ ವೆಚಚ )
ಸ್ಥಇಆರ್ ವೆಚಚ : ಸಿಇಆರ ವೆಚಚ ು ದ್ಧರ್ನಂಕ: 30.09.2020 ಎಂಒಇಎಫ್ ಭತ್ತು ಸಿಸಿ
ಒಎಂ ಭತ್ತು ಸಾವಾಜ್ನ್ಸಕ ಸಮಾಲೇಚನೆಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ಧದ ರುವ ರ್ಕಳರ್ಜಗಳನ್ನು
ಆಧರಿಸಿರುತು ದ್ ಭತ್ತು ಇಎಸಿ / ಎಸಇಎ ಸೂಚಿಸಿದಂತೄ ನ್ಸಖಯವಾದ ವೆಚಚ ದ ರ ರ್ಕಯ
ಇರುತು ದ್.
1.8 ತಿೋಮಾಯನಗಳು
ಇಐಎ ಅಧಯ ಮನು ರ ಸಾು ಪಿತ ಸೌಲ್ಬಯ
ರಿಸಯ
ಸಂಭಾವಯ
ರಿಣಾಭಗಳ ಒಟ್ಟ ರೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್. ರಿಸಯ
ರ ತ್ತಕೂಲ್
ರಿಣಾಭಗಳನ್ನು ತೄಗೆದ್ದಹಾಕಲು ಭತ್ತು ಅುಗಳನ್ನು ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹಾ ಭಟಟ ಕೄಕ ಇಳ್ಳಸ
ತಗಿಗ ಸುವ ಕರ ಭಗಳ
ಪರಿಸ್ರ ನಿಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ
(EMP ಮ ಭಾಗವಾಗಿ)
ರ ಸಾು ಪಿ
..
ಸವ
ಭಾಯತ್ ಮಿಷನ್ (ಎಸಬಿಎಂ) ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ,
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನ್ಸಮಭಗಳು, 2016 ಯ
ರ ರ್ಕಯ ಎಲಾಿ
ಹಳ್ಳಿ ಗಳ್ಳಂದ ಭತ್ತು
ಭಾಯತದ ಟಟ ಣದ್ಧಂದ ಉತಪ ತ್ತು ಯಾ
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ
ಸುಯಕ್ಲಷ ತ ಸಂಸಕ ಯಣೆ ಭತ್ತು
ವಿಲೇವಾರಿಮನ್ನು
ರ್ಕಮಾಗತಗೊಳ್ಳಸುವ
ಅಗತಯ ವಿದ್. ಇ
ಸುಯಕ್ಲಷ ತ
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಸಕ ಯಣೆಮ ಮೂಲ್ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ರಾಜ್ಯ ಭತ್ತು
ಕಂದರ ಸರ್ಕಾಯದ ನ್ಸೇತ್ತಗೆ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೄ ಇ
ಯೇಜ್ನೆ.
ಉತಪ ತ್ತು ಯಾದ
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ,
ಸೌಂದಮಾ, ನೈಭಾಲ್ಯ ಭತ್ತು
ರಿಸಯ ಗುಣಭಟಟ ವನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುತು ದ್.

