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ಕಮಾಕರಿ ವಯದ
1.0

ೄೋಜನ ವಯದ

ರಿಚ್ಮ:
ಜಭಖಿಂಡಿ ಶತಗಸಾ ಲಿಮಿಞಡ್ ಘಟಕವನತು 2500

TCD ಯಿಂದ 3500

TDCಗೆ ಭತ್ತು ವಿದತುತ್ ಶಾವಯದ

ಕ ೋಜನರೋಶನ್ ಉತ್ಾದನೆಮನತು 15 MW ದಿಂದ 27 MWಗೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಲ್ತ ರಶುಪಿಸಱಗತತಿುದೆ. ೄೋಜನ ಸಾಳವು
ಕನಾಟಕ ರಜುದ ಬಿಜೂಯ ಜಿಱೂಮ ಇಿಂಡಿ ತ್ಲ್ ಕಿನ ನದ ಕ.ಡಿ. ಆಗಿಯತತ್ುದೆ ೄೋಜನೆಮ ಅಿಂದಜತ ಳಚ್ಚ ಯ . 180
ಕ ೋಟಿಗಳತ.
ೄೋಜನ ಸಾಳದ ನಿದೆೋಾಿಂಕಗಳತ 17o07’ 37.40”ಉ, 76o07’43.00”ೂ; 17o07’36.95”ಉ, 76o 08’03.20”ೂ;
17 o07’12.08”ಉ, 76 o 07’ 57.98”ೂ; 17o07’12.19”ಉ, 76 o 07 ’43.25”ೂ.ಳಗಿದತು ಸಭತದರ ಭಟಟದಿಂದ
458 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ುಯವನತು ಹೆ ಿಂದದೆ. ೄೋಜನ ಸಾಳದ ಕಕಕಕ ಯಸ್ತು ಇ ದತು 2.0 ಕಿ.ಮಿ. ಅಿಂತ್ಯದಲಿೂ ರಜು ಹೆದುರಿ 34 ಭತ್ತು 13 ಕಿ.ಮಿಗಳ ಅಿಂತ್ಯದ ಲಿೂ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಹೆದುರಿ ಎನ್.ಎಚ್ 13 ಇದೆ. ಸಮಿೋದ ಇಿಂಡಿ ರೋಱೆ ನಿಱುಣ 24
ಕಿ.ಮಿ., ಬಳಗವಿ ವಿಮನ ನಿಱುಣ ೄೋಜನ ಸಾಳದಿಂದ 300 ಕಿ.ಮಿ.ಅಿಂತ್ಯದ ಲಿೂದೆ. ಅಧುಮನ ಸಾಳದ ಳುಪಿುಮಲಿೂ
ಭೋಮ ನದ -9 ಕಿ.ಮಿ, ಸತ್ುನಳ ನದ -1.5 ಕಿ.ಮಿ. ಭತ್ತು 5.2 ಕಿ .ಮಿ. ದ ಯದಲಿೂ ದೆ ಡಡನಳಳ ವಿದೆ. ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ
ಸತತ್ುಭತತ್ು ಯವುದೆೋ ಮಿೋಸಲ್ತ
ಅಯಣು, ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಉದುನವನ/ಅಬಯಯಣುಗಳತ ಭತ್ತು ುರತ್ತ್ೆ/ಐತಿಷಸಿಕ
ಭಹತ್ೆದ ಸಾಳಗಳತ ಇಯತವುದಲ್ೂ.

ಉದೆುೋಶಿತ್ ಘಟಕದ ಬ ವಿವಯಗಳತ:
ಉದೆುೋಶಿತ್ ವಿದತುತ್ ಶಾವಯಕಕ ಅಿಂದಜತ ಮಡಱದ ಬ ಮಿಮ ಅವಶುಕತೆ ಸತಮಯತ 98.04 ಎಕರಗಲಗಿದೆ ಇದತ ಹಸಿಯತ
ಟಿಟಮನತು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ೄೋಜನ ಸಾಳ ಫಿಂಜಯತ ಬ ಮಿಯಗಿದತು ತ್ಕಕ ಭಟಿಟಗೆ ನೆಲ್ಸಭ ರದೆೋಶಳಗಿಯತತ್ುದೆ.

ತ್ಿಂತಿರಕ ವಿವಯಗಳತ
ಕಫಬನತು ಹಿಂಡಿ ಯಸತೆಗೆದತ ಗಟಿಟಯಗತವರಗತ ಕತದಸಱಗತತ್ುದೆ ನಿಂತ್ಯ ಸಕಕರ ಹಯಳತಗಟಟ ತೆ ಡಗತತ್ುದೆ . ಹಯಳತಗಳನತು
ಒಿಂದತ ಸ್ತಿಂಟಿರಪೂುಜನಲಿೂ ಷಕಿ ಸಿಯಪ್ ತೆಗೆದತ ಕಚ್ಚ ಸಕಕರಮ ನತು ಉತ್ಾ ದಸಱಗತತ್ುದೆ. ಸಕಕರಮಲ್ೂದ ಅಿಂಶಗಳನತು
ಭತ್ತು ಫಣಣವನತು ತೆಗೆದತಷಕಲ್ತ ಕಚ್ಚ ಸಕಕರಮ ನತು ತೆ ಲಮಱಗತವ ಭತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಡಱಗತವ ರಿಫೈನರಿಗೆ
ಶಗಿಸಱಗತತ್ುದೆ. ಶತದುೋಕರಿಸಿದ ಸಕಕರಮನತು ಹಯಳತಗಟಿಟಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಪ್ುಸ ಮಡಱಗತತ್ುದೆ.
ಜೆಱಮ ಬಿಂಫಲ್ಕಕಗಿ ಭತ್ತು ಪ್ರಯಿಂಬಕಕಗಿ , ಕ ೋಜನರೋಶನ್ ವಿದತುತ್ ಶಾವಯ ಫಗಸನತು ತ್ನು ಪ್ರಥಮಿಕ
ಇಿಂಧನವನುಗಿ ಷಗತ ಡಿೋಸಲ್ನತು ಎಯಡನೆೋಮ ಇಿಂಧನಳಗಿ ಫಳಸಱಗತತ್ುದೆ. ಹೆಚ್ಚಚನ ವಿದತುತ್ ಅನತು
ಗಿರಡ್ಗೆ
ಶಗಿಸಱಗತತ್ುದೆ. ಶಾವಯಕಕ ರತಿ ದನ ಬೋಕದ 2600 m3 ನಿೋಯನತು ಭೋಮ ನದಯಿಂದ ೂರೈಸಿಕ ಳಳಱಗತತ್ುದೆ.
2.0 ರಿಸಯ ವಿವಯಣೆ:
2012ಯ ಅಕ ಟೋಫರ್-ನವಿಂಫರಿನಲಿೂ ರಿಸಯ ಅಧುಮನವನತು ಕೈಕ ಳಳಱಗಿ

ದತು ಗಳಿಮ ದಕತಕ

– ೂವಾ ಉತ್ುಯ

ೂವಾಕಕ ರಧನಳಗಿತ್ತು.

ಬಗವತಿ ಆನ ಱಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಞಡ್, ಹೆೈದರಬದ್
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ಗಳಿ ಹತಟಿಟನ ರೋರ್ಚ್ಚತ್ರ

ಳಮತ ರಿಸಯ:
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದಲಿೂನ 10 ಕಿಮಿ ಒಳಗಿನ ಎಿಂಟತ ಸಾಳಗಳಲಿೂ ಳುಪಿಸಲ್ಾಟಟ ಳಮತ ಗತಣಭಟಟದ ಉಸತುವರಿಮನತು
ನಡೆಸಱಗಿದೆ. ಳಮತ ಮಲಿನುಕಯಕಗಲದ ಸಸ್ತಾಿಂಡೆಡ್ ಟಿಾಕತುಱೋಟ್ ಮುಟರ್ (

SPM). ಫೈನ್ ಟಿಾಕತುಱೋಟ್

ಮುಟರ್ ( (PM10 & PM2.5), ಸಲ್ಫರ್ ಡೆೈಆಕ್ೈಡ್ (SO2), ನೆೈಞ ರೋಜನ್ ಆಕ್ೈಡ್ (NOx), ಭಕತುಾರಿ (Hg),
ಓಝ ೋನ್ ( O3) ಗಳನತು ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಷಯತಿುನಿಂತೆ NAAQ ಮನದಿಂಡಗಳ ಮೋಲಿೆಚ್ಯಣೆ, ವಿೂೋಷಣೆ ಭತ್ತು ಹೆ ೋಲಿಕ
ಮಡಱಗಿದೆ.
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದಲಿೂ ದಖಱದ

SPM ಭಟಟವು , ಕನಿಷಟ -101 µg/m3 (ೄೋಜನ ಸಾಳ ) ಭತ್ತು ಗರಿಷಟ -121

µg/m3 (ಶಿಯುಡ) ದಖಱಗಿದೆ. PM10ನ ಕನಿಷಟ ಭಟಟವು - 30.3 µg/m3 (ೄೋಜನ ಸಾಳ) ಭತ್ತು ಗರಿಷಟ ಭಟಟ 36.3 µg/m3 (ಶಿಯುಡ) ದಖಱಗಿದೆ. PM2.5 ಕನಿಷಟ ಭಟಟ – 8.0 µg/m3 (ೄೋಜನ ಸಾಳ) ಭತ್ತು ಗರಿಷಟ ಭಟಟ –
12.0 µg/m3 (ಭಸಿಾನಳಿಳ) ದಖಱಗಿದೆ. SO2 ಕನಿಷಟ ಭಟಟ – 7.5 µg/m3 (ೄೋಜನ ಸಾಳ) ಭತ್ತು ಗರಿಷಟ ಭಟಟ 8.8 µg/m3 (ಶಿಯುಡ) ದಖಱಗಿದೆ. ಷಗತ NOx ಕನಿಷಟ ಭಟಟ - 9.1 µg/m3 (ೄೋಜನ ಸಾಳ) ಭತ್ತು ಗರಿಷಟ ಭಟಟ
- 10.6 µg/m3 ದಖಱಗಿದೆ.
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ ಎಱೂ ಸಾಳಗಳಲ್ ೂ HC ಮೌಲ್ುಗಳತ 0.1 ppm ಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಕಿಂಡತಫಿಂದದೆ.
ಅಧುಮನ ಸಾಳದಲಿೂನ CO ಮೌಲ್ುಗಳತ 1.01 to 1.21 mg/m3 ರೋಣಿಗಳಲಿೂಳ.
ಅಧುಮನ ಸಾಳದಲಿೂನ ಓಝ ೋನ್ ಮೌಲ್ುಗಳತ 20 – 24.5 µg/m3 ರೋಣಿಗಳಲಿೂಳ.

ಶಫು ರಿಸಯ
ಬಗವತಿ ಆನ ಱಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಞಡ್, ಹೆೈದರಬದ್
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ಶಫು ಭಟಟಗಳನತು ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ

ಇಿಂಡಿ ತ್ಲ್ ೂಕತ, ಬಿಜುಯ
ಜಿಱೂ

ಎಿಂಟತ ಸಾಳಗಳಲಿೂ ರಿೋಕ್ಷಿಸಱಗಿದೆ. ಅಧುಮನ ಸಾಳದಲಿೂ

ಹಗಲ್ಲಿೂ

ದರ್ಱದ ಶಫಧದ ಕನಿಷಟ ಭಟಟವು Ld 49.7 dB (A) (ೄೋಜನ ಸಾಳ) ಭತ್ತು ಗರಿಷಟ ಭಟಟವು 54.2 dB(A) (ನದ
ಕ.ಡಿ.) ಆಗಿದೆ, ರತಿರ ಸಭಮದಲಿೂನ ಕನಿಷಟ ಶಫು ಭಟಟವು, ಗೆ ಲ್ಶರ್ ದಲಿೂ Ln 40.10 dB(A) ಭತ್ತು ಶಿರೋಶರದಲಿೂ
Ln43.0 dB (A) ಗರಿಷಟ ಭಟಟವು ದರ್ಱಗಿದೆ.

ಜಲ್ರಿಸಯ
ಒಟತಟ 12 ನಿೋರಿನ ಮದರಿಗಳನತು ಸಿಂಗರಹಸಱಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿೂ 8 ಮದರಿಗಳತ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಭ ಲ್ಗಲಗಿದತು ಇನತುಳಿದ 4
ಮದರಿಗಳತ ಮೋಱಮೈ ಮದರಿಗಲಗಿಳ.


ಅಧುಮನ ಸಭಮದಲಿೂ ಸಿಂಗರಹಸಱದ ಎಲ್ೂ ಮದರಿಗಳ pH ಮೌಲ್ುವು 7.54 ರಿಿಂದ 8.22 ಆಗಿದತು ಮಿತಿಮ
ಒಳಗಡೆ ಇಳ.



ಎಲ್ೂ ಮದರಿಗಳ TDS 52 ರಿಿಂದ 2080 ಎಿಂ.ಜಿ/ಲಿ ನಡತಳ ಇಯತತ್ುಳ.



ಅಧುಮನ ಸಭಮದಲಿೂ ಸಿಂಗರಹಸಱದ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ದ ಮದರಿಗಳಲಿೂ ಕ ೂೋರೈಡ್ ಭಟಟವು, ಒಿಂದತ
ಮದರಿಮನತು ಹೆ ಯತ್ತ ಡಿಸಿ,

178 ಎಿಂ.ಜಿ/ಲಿ ನಿಿಂದ ಗರಿಷಠ 255 ಎಿಂ.ಜಿ/ಲಿ ನಡತಳಮಲಿೂ

ದತು ಅಪೋಕ್ಷಿತ್

ಮಿತಿಗಳಲಿೂಳ.


ಅಧುಮನ ಸಭಮದಲಿೂ ಸಿಂಗರಹಸಱದ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮದರಿಗಳ ಗಡಸತತ್ನವು 195 ಎಿಂಜಿ/ಲಿ ನಿಿಂದ 1050 ಎಿಂಜಿ/ಲಿ
ಒಳಗೆ ಕಿಂಡತಫಿಂದದೆ.



ಅಧುಮನ ಸಭಮದಲಿೂ ಸಿಂಗರಹಸಱದ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮದರಿಮಲಿೂನ ಫೂೂೋರೈಡ್ ಮೌಲ್ುವು 0.50 ಎಿಂಜಿ/ಲಿ ನಿಿಂದ
1.30 ಎಿಂಜಿ/ಲಿ ಒಳಗೆ ಕಿಂಡತಫಿಂದದೆ.

ಒಟ್ಟರಯಗಿ, ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದಲಿೂ ಸಿಂಗರಹಸಱದ ಎಲ್ೂ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮದರಿಗಳತ ಮನವ ಫಳಕಗೆ
ೄೋಗುಳಗಿದೆಯಿಂದತ ಕಿಂಡತಫಿಂದ ದೆ. ಹೆಚ್ಚಚನ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮದರಿಗಳಲಿೂ ಕಯಗಿದ ಗಡಸತ ಘನವಸತುಗಳತ ಅಪೋಕ್ಷಿತ್
ಭಟಟಕಿಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಗಿದೆಯದಯ ಅನತಭತಿಸಫಹತದದ ಮಿತಿಮಲಿೂಳ. ಎಲ್ೂ ಮದರಿಗಳ ಭರಿ ಱ ೋಹಗಳ ಮಿತಿ
ತೆುಹಚ್ಚಫಹತದದ ಮಿತಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮವ ಇದೆ.
ನಿೋಯತ ಮದರಿಗಳನತು

ಮತ

IS ಮನದಿಂಡಗಳ ಅನೆಮದಿಂತೆ ವಿೂೋಷ್ಟ್ಸಱಗಿದೆ ಭತ್ತು ನಿೋಯತ ಭತ್ತು ತ್ುಜು ನಿೋರಿನ

ವಿೂೋಷಣೆಗಳನತು ಅಮೋರಿಕನ್ ಬಿೂಸ ಹೆಲ್ು ಅಸ್ತ ೋಸಿಯೋಶನ್ (APHA) ಅನೆಮ ಕೈಕ ಳಳಱಗಿದೆ.

ಭಣಿಣನ ಗತಣಭಟಟ
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದಲಿೂನ ಭಣಿಣನ pH ಮೌಲ್ುಗಳತ 7.96 ದಿಂದ 8.44 ಳುಪಿು ಮಲಿೂ ಕಿಂಡತಫಿಂದದತು ಶಮನುಳಗಿ
ಲ್ವಣಮತಕು ವಗಾದ ಅಡಿಗಳಲಿೂ ಫಯತತ್ುಳ.
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ ವಿದತುತ್ ಳಹಕತೆ 98 ರಿಿಂದ 150 umhos/cm ಳುಪಿುಮಲಿೂ ಕಿಂಡತಫಿಂದದತು, ಭಣತಣ ಶಧಯಣ
ವಗಾದ ಅಡಿಮಲಿೂ ಫಯತತ್ುದೆ ಎಿಂಫತದನತು ಸ ಚ್ಚಸತತ್ುದೆ.
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ ಶವಮವ ಇಿಂಗಲ್ದ ರಮಣವು 0.28 ರಿಿಂದ 0.68 %,ಳುಪಿುಮಲಿೂ ಕಿಂಡತಫಿಂದದೆ.
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ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದಲಿೂನ ನೆೈಞರೋಟ್

N ಮೌಲ್ುವು 120 ಕಜಿ/ಹೆ.

ಇಿಂಡಿ ತ್ಲ್ ೂಕತ, ಬಿಜುಯ
ಜಿಱೂ

ಯಿಂ ದ 380 ಕಜಿ/ಹೆ ಳುಪಿು

ಮಲಿೂದತು ಬ ಲಮ

ಅಭವೃದಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಚನ ನೆೈಞರೋಟ್ ಅವಶುಕತೆಮನತು ಸ ಚ್ಚಸತತ್ುದೆ.
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದಲಿೂನ ಗಿಂಧಕವು 10 ಕಜಿ/ಹೆ. ಯಿಂದ 45 ಕಜಿ/ಹೆ. ಳುಪಿುಮಲಿೂಯತತ್ುದೆ.
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದಲಿೂ ಲ್ಬುವಿಯತವ ಪೂೋಟ್ುಶಿಮಿಂ 190 ಕಜಿ/ಹೆ. ನಿಿಂದ 390 ಕಜಿ/ಹೆ. ಳುಪಿುಮಲಿೂಯತತ್ುದೆ.

ಜೈವಿಕ ರಿಸಯ
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ ರಿಸಯ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಮನತು, ವಿೋಷಳಗಿ ಸಸು ಭತ್ತು ಪ್ರಣಿಗಳ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಮನತು ಉಱೂೋಖಿತ್ ಟಿಟಮನೆಮ
ಕೈಕ ಳಳಱಗಿದೆ. ಇಲಿೂ ಯವುದೆೋ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಯಣು, ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಉದುನವನ ಭತ್ತು ವನು ಜಿೋವಿ ಅಬಯಯಣುಗಳತ
ಇಯತವುದಲ್ೂ.
ಗಳಿ, ನಿೋಯತ ಭತ್ತು ಘನತ್ುಜು ನಿವಾಹಣೆ ಕರಭಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಱಗತವುದತ, ರಿಣಭಳಗಿ ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ 10 ಕಿಮಿ
ಒಳಗೆ ಯವುದೆೋ ಗಭನಹಾಳದ ರಿಣಭ ಉಿಂಟ್ಗತವುದಲ್ೂ.

ಶಮಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ರಿಸಯ
ಅಧುಮನ ರದೆೋಶವು 15 ಗರಭಗಳನತು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಅಧುಮನ ರದೆೋಶದ ಒಟತಟ ಜನಸಿಂಖ್ಯು 38266 ಆಗಿದತು ಇದಯಲಿೂ
19642 ಗಿಂಡತ ಭತ್ತು 18624 ಹೆಣತಣ ಜನಸಿಂಖ್ಯು ಇಯತತ್ುದೆ. 2001ಯ ಜನಗಣತಿ ರಕಯ ಜಿಱೂಮ ಲಿಿಂಗನತಪ್ತ್ವು 950
ಆಗಿಯತತ್ುದೆ.
ಒಟತಟ ಶಕ್ಷಯತೆ ರಮಣವು 44.2% ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಟಟದ ಶಕ್ಷಯ ಜನಸಿಂಖ್ಯು ಈ ರದೆೋಶದ ಅಭವೃದಧಮದೆ ುೋತ್ಕಳಗಿದೆ.
ರಧನ ಭತ್ತು ಕನಿಷಟ ಕಲ್ಸಗಯಯ ಒಟ್ಟರ 39.19% ಆಗಿದತು ಇದಯಲಿೂ 11.43% ಕನಿಷಟ ಕಲ್ಸಗಯಯ ಭತ್ತು 27.7%
ರಧನ ಕಲ್ಸಗಯರಗಿದತು, 60.81% ಜನಯತ ಕಲ್ಸಗಯಯಲ್ೂದವರಗಿದುರ.

3.0 ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ರಿಸಯ ರಭವಗಳತ ಭತ್ತು ಉಶಭನ ಕರಭಗಳತ
ಳಮತ ರಿಸಯ:
ಬಮೂರ್ ಭತ್ತು ಕರಶಗಾಳತ ವಿದತುತ್ ಕೋಿಂದರದಲಿೂನ ಳಮತ ಮಲಿನುದ ರಧನ ಭ ಲ್ಗಳತ. ಕಚ್ಚವಸತುಗಳ ನಿವಾಹಣ
ವುವಸ್ತಾ ಭತ್ತು ಶರಿಗೆಯಿಂದಗತವ ಧ ಳತ ಉತ್್ಜಾನೆ ಅನಿಳಮಾಳಗಿಯತತ್ುದೆ. ಉದೆುೋಶಿತ್ ೄೋಜನೆಮ
ಉತ್್ಜಾನೆಯಿಂದಗತವ ನೆಲ್ಭಟಟದ ಶಿಂದರತೆಮನತು (

GLCs)

ಅಿಂದಜತಮಡಱಗಿದೆ,

ಹೆ ಗೆನಳಿಗೆ ೋಖಯಣೆ

(ಶಟುಸ)ಉತ್್ಜಾನೆಯಿಂದಗತವ ನೆಲ್ಭಟಟದ ಶಿಂದರತೆಗಳನತು ಊಹಸಲ್ತ, EPA ಅನತೃೋದತ್ ಇಿಂಡಸಿರಮಲ್ ಸ್ತ ೋಸಾ
ಕಿಂಪೂಸ್ -AERMOD-ವಿೋಕ್ಷಣ ಮದರಿೄಿಂದನತು ಕಮಾಗತ್ಗೆ ಳಿಸಱಗತತ್ುದೆ.
ಟಿಾಕತುಱೋಟ್ ಮುಟರ್ (PM10)ನ ಗರಿಷಟ ನೆಲ್ಭಟಟದ ಶಿಂದರತೆ (GLCs) ಅಿಂದಜತ 0.51 g/m3
ಸಲ್ಫರ್ ಡೆೈಆಕ್ೈಡ್ (SO2)ನ ಗರಿಷಟ ನೆಲ್ಭಟಟದ ಶಿಂದರತೆ (GLCs) ಅಿಂದಜತ 9.27 g/m3
ನೆೈಞ ರೋಜನ್ಆಕ್ೈಡ್(NOx)ನ ಗರಿಷಟ ನೆಲ್ಭಟಟದ ಶಿಂದರತೆ (GLCs) ಅಿಂದಜತ 13.12 g/m3
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ರಿಷಯ ಕರಭಗಳತ
 99.9% ದಕ್ಷತೆಮತಳಳ ಸ ಕುಳಗಿ ವಿನುಸಗೆ ಳಿಸಱದ ESP ಗಳನತು ಶಟುಸನ ಕಳಹರಿವಿನಲಿೂ ಇಡಱಗತತ್ುದೆ, ಇದತ
ಹೆ ಗೆ ನಳಿಕಮಲಿೂ ಫಯತವ ಧ ಳನತು ಬೋಾಡಿಸತ ವ ಭ ಲ್ಕ ಫಹದೆಾಯದಲಿೂ 50 mg/Nm3ಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮಗೆ ಧ ಳತ
ಶಿಂದರೋಕಯಣಳಗತವಿಂತೆ ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸತತ್ುದೆ.
 ರಿಣಭಕರಿ ಮಲಿನುಕಯಕಗಳ ಚ್ದತಯತವಿಕಗಗಿ ಶಟುಕಿನ ಎತ್ುಯವನತು 90 ಮಿೋಗೆ ರಶುಪಿಸಱಗಿದೆ.
 ಧ ಳತಷಯತವ ಸಾಳದಲಿೂ ನಿೋರಿನ ಸಿಿಂಡನೆಯಿಂದ ಧ ಳಿನ ನಿಮಿಂತ್ರಣ ಮಡಱಗತತ್ುದೆ.
 ಸಿಂಗರಹಸಲ್ಾಡತವ ಫ ದಮ ಮೋಱ ನಿೋರಿನ ಶೆತ್ ಹೆ ದಕಯಿಂದ ಷಯತವ ಫ ದಮನತು ನಿಮಿಂತಿರಸಱಗತತ್ುದೆ
 ಫ ದ ವಿಱೋಳರಿ ರದೆೋಶದ ಸತತ್ುಭತತ್ು ಭತ್ತು ಕರ್ಾನೆಮ ಒಳಗಡೆ ಹಸಿಯತಟಿಟ ಅಭವೃದಧ ಮಡಱಗತತ್ುದೆ.

ಶಫು ರಿಸಯ
ಕರ್ಾನೆ ರದೆೋಶದಲಿೂ ರಭತಖ ಳಗಿ ಶಫು ಉ ತ್ಾತಿುಮಡತವ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಲಿಂದರ, ಫ್ುನತಗಳತ, ಬ ೂೋವರ್ಸಾ,
ಕಿಂಪರಸರ್ಸಾ, ಿಂ್ ಭತ್ತು ೃೋಟ್ಯತಗಳತ ಇತ್ುದ

ರಿಷಯ ಕರಭಗಳತ
ಉಕಯಣಗಳ ಸತತ್ುಭತತ್ು ಶಫು ಮಿತಿಮನತು ಕಪ್ಡಲ್ತ ಈ ಕಳಗಿನ ರಿಷಯ ಕರಭಗಳನತು ಅಳವಡಿಸಱಗತತ್ುದೆ ಶಫು ಭಟಟ ನಿಮಿಂತ್ರಣ ಕ ಠಡಿಮನತು ಯಚ್ಚಸಱಗತವುದತ.
 ಸಣಣ ಘಟಕಗಲದ ಕಿಂಡನೆ್ೋಟ್ ಭತ್ತು ಳುಕ ುಮ್ ಿಂುಗಳಿಂಥವುಗಳನತು ಶಫುರಷಯ ಸಿೋಮಿತ್ಗೆ ಳಿಸ
ವಿನುಸಗೆ ಳಿಸತವುದತ.

ಲ್ತ

 ಸ್ತೈಲ್ನ್ಯತಗಳ ೂರೈಕ
 ಶಬ ುೋತ್ಾತಿು ಉಿಂಟತಮಡತವ ಫ್ುನತ, ಬ ೂೋವರ್, ಕಿಂಪರಸರ್, ಿಂು ೃೋಟ್ಯತ ಇತ್ುದಗಳನತು, ಶಫು
ಭಟಟ ತ್ಗಿಿಸಲ್ತ, ಅವುಗಳ ಳೋಗಗಳನತು ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಱಗತ ವುದತ ಭತ್ತು ಶಫು ಭಟಟವನತು
ನಿರ್ಧಾಷಠಗೆ ಳಿಸಱಗತ ವುದತ

ನಿೋಯತ ರಿಸಯ ಭತ್ತು ತ್ುಜುನಿೋರಿನ ನಿವಾಹಣೆ
ಕರ್ಾನೆ ರದೆೋಶ ದಲಿೂ ಭಲನಿೋರಿನ ಕಲ್ತಳ ಮ ವಿನುಸದಿಂದ ಭಲನಿೋರಿನ ನಿಳಾಹಣೆಮನತು ಮಡಱಗತತ್ುದೆ. ಮೋಱಮೈ
ಚ್ಯಿಂಡಿಗಳತ, ತೆರದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಮತ್ಕಯಗಳ ಚ್ಯಿಂಡಿ
ಅಥಳ ತ್ರುಪಿಜುಕಯದ ಇಟಿಟಗೆಗಳ ಕಲ್ತಳಗಲಗಿಯತತ್ುಳ.
ಉದೆುೋಶಿತ್ ಕರ್ಾನೆ ಭತ್ತು ಕಟಟಡಗಳಲಿೂನ ಎಱೂ ಕಲ್ತಳಗಳತ ಭತಚ್ಚಚಯತವಿಂತ್ಹಗ ದಗಿಯತತ್ುಳ. ಕಬಿಬನ ಅಿಂಗಳದಿಂದ
ಹರಿಮಲ್ಾಡತವ ಮೋಱಮೈ ನಿೋಯತ ತ್ಳಸ್ತೋಯಲ್ತ ಸಿಂಪಿಗೆ ಶಗಿಸಱಗತತ್ುದೆ ಭತ್ತು ಹೆಚ್ತಚವರಿ ಹರಿಮತವ ನಿೋಯನತು, ಶತದಧೋಕಯಣ
ದ ನಿಂತ್ಯ ಭ ೋಗಾರಮತವ ಚ್ಯಿಂಡಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಱಗತತ್ುದೆ.
ಉದೆುೋಶಿತ್ ವಿದತುತ್ ಶಾವಯದಲಿೂ ಹರಿಮಱಗತವ ಎಱೂ ತ್ುಜು ನಿೋಯತ ಭತ್ತು ಕ ಳಚೆ ನಿೋಯನತು ಸಿಂಸಕಯಣ ಘಟಕದಲಿೂ
ಶತದಧೋಕರಿಸಱಗತತ್ುದೆ ಭತ್ತು ಶತದಧೋಕರಿಸಲ್ಾಟಟ ಫ ದ ನಿವಾಹಣೆಗಗಿ, ಧ ಳನತು ಹತಿುಕಕಲ್ತ ಭತ್ತು ಹಸಿಯತ ಟಿಟ
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ಅಭವೃದಧಗಗಿ ಭಯತಫಳಕ ಮಡಱಗತತ್ುದೆ. ಹೋಗಗಿ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್/ಮೋಱಮೈ ನಿೋರಿನ ಗತಣಭಟಟಕಕ ಇದತ ಯವುದೆೋ ರಿೋತಿಮ
ಗಣನಿೋಮ ರಿಣಭ ಬಿೋಯತವುದಲ್ೂ.

ಘನತ್ುಜು ನಿವಾಹಣೆ
ವಿದತುತ್ ಶಾವಯದ ಕಯಾಚ್ಯಣೆಯಿಂದ, ಕಯಾಚ್ಯಣೆ ಹಿಂತ್ದಲಿೂ, ಉತ್ಾನುಳಗತವ ಘನತ್ುಜುಗಳತ ಈ
ರಿೋತಿಮಳಗಿಳ ಷಯತ-ಫ ದ ಭತ್ತು ತ್ಳಫ ದ
 ನಿೋಯತ ಸಿಂಸಕಯಣ ಘಟಕ/ಸಿಂಸಕಯಣ ೂವಾ ಘಟಕದಲಿೂನ ರಡಿ-ರ ಜತು
 ಅಭತಕತ ಭಣತಣ
 ಕಕಿಂಬಿ/ೃಱುಸಿರ್ಸ (ದರವಣ)
ಮೋಲಿನ ತ್ುಜುಗಳ ವಿಱೋಳಗಿಮನತು ಈ ಕಳಗಿನಿಂತೆ ಮಡಱಗತವುದತ:


ಷಯತ ಫ ದಮನತು ಸಿಮಿಂಟತ ಘಟಕಗಳಲಿೂ ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ಕನ್ಟರಕಶನ್ ವಸತುಗಲದ ಇಟಿಟಗೆ, ಫೋವರ್ ಬೂಕತ
ಇತ್ುದಗಳ ತ್ಯರಿಕಮಲಿೂ ಭತ್ತು ತ್ಗತಿ ಬ ಮಿಮನತು ತ್ತಿಂಬಿಸಲ್ತ ಫಳಸಱಗತತ್ುದೆ. ಉೄೋಗಿಸಲ್ಾಡದ
ಷಯತ-ಫ ದಮನತು ಸೂರಿ (ಕನಕ)ಮನುಗಿ ಫ ದಹೆ ಿಂಡದಲಿೂ ಸಿಂಗರಹಸಱಗತತ್ುದೆ.



ತ್ಳ-ಫ ದಮನತು ತ್ಗತಿ ಬ ಮಿಗಳನತು ತ್ತಿಂಬಿಸಲ್ತ ವಿಱೋಳರಿ ಮಡಱಗತತ್ುದೆ



ಕರ್ಾನೆ ರದೆೋಶದಲಿೂ ಉತ್ಾನುಳಗತವ ಎಲ್ೂ ಅನತಮತಕು ದರವ ಕ ಳಚೆಮನತು ಸಿಂಸಕರಿಸಲ್ತ ತ್ುಜು
ಸಿಂಸಕಯಣ ಘಟಕಳೂಿಂದನತು ಶಾಪಿಸಱಗತತ್ುದೆ. ಉದೆುೋಶಿತ್ ವಿದತುತ್ ಶಾವಯದಲಿೂ ಉತ್ಾತಿುಯಗತವ ತ್ುಜುವು
ಹೆಚ್ಚಗಿ ಅಜೈವಿಕಳಗಿಯತತ್ುಳ ಭತ್ತು ಸಿಂಸಕರಿಸಿದ ತ್ುಜುಗಳನತು ಮಧುಮಿಕ ಫಳಕಗಗಿ ಉೄೋಗಿಸಱಗತತ್ುದೆ.
ಸಿಂಸಕಯಣ ಘಟಕದ ರಡಿರ ಜುನತು ಸ ಕುಳಗಿ ವಿಱೋಳರಿ ಮಡಱಗತವುದತ.



ಅಭತಕತ ಭಣಣನತು ರೈತ್ರಿಗೆ ಗೆ ಫಬಯವನುಗಿ ಮಯಱಗತತ್ುದೆ.



ಕಕಿಂಬಿ(ೃಱುಸಿರ್ಸ)ಮನತು ಭಧುತ್ಯರಿಕಗೆ ಡಿಸಿಟಲ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಳನಿಸಱಗತತ್ುದೆ.

ರಿಸಯ ಉಸತುವರಿ ಕಮಾಕರಭ
ರಿಸಯ ನಿವಾಹಣ ಸ್ತಲ್, ಘಟಕದಲಿೂನ ರಿಸಯ ನಿವಾಹಣ ವುವಸ್ತಾಮನತು ನಿವಾಹಸತತ್ುದೆ. ರಿಸಯ ನಿವಾಹಣ ಸ್ತಲ್ ಸತಯಕ್ಷ
ಭತಖುಸಾನ (ಸತಯಕ್ಷತೆ, ಆರ ೋಗು ಭತ್ತು ರಿಸಯ) ನೆೋತ್ತ್ೆವನತು ಹೆ ಿಂದಯತತ್ುದೆ. HOS ಅವಯತ HOD (ತ್ಿಂತಿರಕ ಸ್ತೋಳಗಳತ)
ಗೆ ಜಳಬುಯರಗಿಯತತ್ುರ. HOS ಅವಯತ ಸತಯಕ್ಷೆ ಭತ್ತು ರಿಸಯ ಅಿಂಶಗಳನತು ಅಹನಿಾಶಿಯಗಿ ನೆ ೋಡಿಕ ಳಳಲ್ತ ಇತ್ಯ
ಅರ್ಧಕರಿಗಳಿಿಂದ ಸಷಮಹೆ ಿಂದಯತತ್ುರ.

ರಿಸಯ ರೄೋಗಲ್ಮ ಸಲ್ಕಯಣೆಗಳತ
ಕರ್ಾನೆಮತ ಗಳಿ, ನಿೋಯತ, ಶಫು ಭತ್ತು ಭಣಿಣನ ಗತಣಭಟಟಗಳ ನಿಮತ್ ಮೋಲಿೆಚ್ಯಣೆಗಗಿ ಆಿಂತ್ರಿಕ
ರೄೋಗಱಮನತು ಹೆ ಿಂದಯತತ್ುದೆ. ಎಲ್ೂ ಅನಿಮತ್ ವಿೂೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಘಟಕವು ಹೆ ಯಗಿನ ರೄೋಗಲ್ಮಗಳ ನೆಯವನತು
ಭತ್ತು ಶೌಲ್ಬುಗಳನತು ಫಳಸಿಕ ಳತಳತ್ುದೆ.
ಬಗವತಿ ಆನ ಱಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಞಡ್, ಹೆೈದರಬದ್
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ಜಭಖಿಂಡಿ ಶತಗಸಾ ಲಿಮಿಞಡ್

ಶಾವಯದ ಕ ೋಜನರೋಶನ್ ಉತ್ಾದನೆಮನತು 15 MW ದಿಂದ 27 MWಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ

ಮ ನಿಟ್ – ೨, ನದ ಕ.ಡಿ,

ಸಿಂಕ್ಷಿು EIA/EMP ವಯದ

ಇಿಂಡಿ ತ್ಲ್ ೂಕತ, ಬಿಜುಯ
ಜಿಱೂ

ವುವಸ್ತಾಮ ಉಸತುವರಿ
ಕರ್ಾನೆಮ ಆವಯಣದಲಿೂ ಆನ್ಱೈನ್ ೋಖಯಣ ಉಸತುವರಿ ವುವಸ್ತಾಮನತು ಶಾಪಿಸತತ್ುದೆ. ಸತತ್ುಲಿನ ಉಸತುವರಿ
ಕೋಿಂದರಗಳನತು ಸ ಕು ರಿೋತಿಮಲಿೂ ಶಾಪಿಸಱಗತವುದತ, ವಿೋಷಳಗಿ, ಬಮೂರ್, ಸಿಟೋಮ್, ಟಬಾಯನ್, ಕಫತಬ ಅಿಂಗಳ
ಭತ್ತು ಫ ದ ವಿಱೋಳರಿ ರದೆೋಶಗಳಲಿೂ.
 ಮೋಲಿೆಚ್ಯಣ ಸ್ತಟೋಶನಿುನ ಸಲ್ಕಯಣೆ/ಉಕಯಣಗಳನತು ಸ ಕು ಆವಯಣ/ಕ ಠಡಿಗಳಲಿೂ ಇಡಱಗತತ್ುದೆ.
 ಕರ್ಾನೆಮ ಎಲ್ೂ ಉಕಯಣಗಳಿಗೆ/ ರಕಿರಯಗಳನತು ತ್ತತ್ತಾ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸತವ ವುವಸ್ತಾಗಳಿಗೆ ವಿದತುತ್ುನತು ಕೋಿಂದರ
ಮತ.ಪಿ.ಎರ್ಸ. ವುವಸ್ತಾಯಿಂದ ಒದಗಿಸಱಗತವುದತ.
 ಉಸತುವರಿ ಕೋಿಂದರಗಳತ NOx, SO2,ಟಿಾಕತುಱೋಟ್ ಮುಟರ್ (PM10& PM2.5)ಗಳ ಮದರಿಗಳನತು ಭತ್ತು
ವಿೂೋಷಣ ಸಿದಧತೆಗಳನತು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿಯತತ್ುಳ.

ರಿಸಯ ಅಿಂದಜತ ಫಿಂಡಳಳ
ಜಭಖಿಂಡಿ ಶತಗರ್ಸಾ ಲಿಮಿಞಡ್, ಕರ್ಾನೆ ಆವಯಣದಲಿೂ ಸಿಂಬವಿಸಫಹತದದ, ಎಱೂ ರತಿಕ ಲ್ ರಿಣಭಗಳನತು
ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಸ ಕು ಕರಭಗಳನತು ತೆಗೆದತಕ ಳಳಲ್ತ ಒಪಿಾಕ ಳತಳತ್ುದೆ. ಜ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್ ರಿಸಯ ಕಪ್ಡತವಿಕಗೆ ಯ . 7.5
ಕ ೋಟಿ ೃತ್ುವನತು ಮಿೋಸಱಗಿಡಱಗಿದೆ.

5.0. ಹೆಚ್ತಚವರಿ ಅಧುಮನಗಳತ
ಉದೆುೋಶಿತ್ ೄೋಜನೆ ಭತ್ತು ಉದೆುೋಶಿತ್ ೋಖಯಣ ಶೌಲ್ಬುಗಳಿಿಂದಗತವ ಸಿಂಬವನಿೋಮ ಅಪ್ಮಗಳನತು ಗತತಿಾಸಲ್ತ ವಿದತುತ್
ಶಾವಯದ ಅಪ್ಮಗಳ ಮೌಲ್ುಮನವನತು ಕೈಕ ಳಳಱಗಿದೆ ಭತ್ತು ಸ ಕು ವಿತ್ತು ನಿವಾಹಣ ೄೋಜನೆಮನತು
ವಿನುಸಗೆ ಳಿಸಱಗಿದೆ.

6.0 ೄೋಜನ ರೄೋಜನಗಳತ


ಗೃಹನಿಮಾಣ, ಶಗಣೆಗಳತ, ನೆೈಭಾಲ್ು ಭತ್ತು ೄೋಜನೆ ಭತ್ತು ಸಭತದಮ ಸ್ತೋಳಗಳಿಗೆ ಸಯಕತ ಸ್ತೋಳಗಳ
ೂರೈಕಗಳ ಗತತಿುಗೆ ಕಲ್ಸಗಗಳಲಿೂ ಸಾಳಿೋಮ ಜನರಿಗೆ ನೆೋಯ ಭತ್ತು ರ ೋಕ್ಷ ಉದೆ ುೋಗವಕಶ



ಹೆಚ್ತಚವರಿ ವಸತಿ ಬೋಡಿಕಯಿಂದಗಿ ಬಡಿಗೆ ಶೌಲ್ಬುದಲಿೂ ಹೆಚ್ಚಳ



ಮಯತಕಞಟ ಭತ್ತು ಳುಪ್ರಿ ಶೌಲ್ಬುಗಳಲಿೂ ಹೆಚ್ಚಳ



ಸಿಂವಹನ, ಶರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಭತದಮ ಅಭವೃದಧ ಭತ್ತು ಳೈದುಕಿೋಮ ಶೌಲ್ಬುಗಳತ ಸತಧರಿಸತತ್ುಳ.

7.0 ರಿಸಯ ನಿವಾಹನ ೄೋಜನೆ
ಳಮತ ಗತಣಭಟಟ ನಿವಾಹಣೆ
 99.9% ದಕ್ಷತೆಮತಳೂ ಸ ಕುಳಗಿ ವಿನುಸಗೆ ಳಿಸಱದ ESP ಗಳನತು ಶಟುಸನ ಕಳಹರಿವಿನಲಿೂ ಇಡಱಗತತ್ುದೆ, ಇದತ
ಹೆ ಗೆ ನಳಿಕಮಲಿೂ ಫಯತವ ಧ ಳನತು ಬೋಾಡಿಸತ ವ ಭ ಲ್ಕ ಫಹದೆಾಯದಲಿೂ 50 mg/Nm3ಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮಗೆ ಧ ಳತ
ಶಿಂದರೋಕಯಣಳಗತವಿಂತೆ ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸತತ್ುದೆ.
ಬಗವತಿ ಆನ ಱಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಞಡ್, ಹೆೈದರಬದ್
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ಇಿಂಡಿ ತ್ಲ್ ೂಕತ, ಬಿಜುಯ
ಜಿಱೂ

ಸಿಂಕ್ಷಿು EIA/EMP ವಯದ

 ಮಲಿನುಕಯಕಗಳ ರಿಣಭಕರಿೋ ಚ್ದತಯತವಿಕಗೆ ೋಖಯಣ ಎತ್ುಯವನತು ಸತಮಯತ 90 ಮಿೋಟರಿಗೆ ರಶುಪಿಸಱಗಿದೆ.
 ಕಫತಬ ನಿವಾಹಣ ರದೆೋಶದ ಧ ಳನತು ಸ ಕು ನಿೋಯತ ಸಿಿಂಯಣ ವುವಸ್ತಾಯಿಂದ ನಿಗರಹಸಱಗತವುದತ
 ತ್ಳದಲಿೂಯೋ ಸಿಂೂಣಾಳಗಿ ಉರಿಸತವುದರಿಿಂದ ಕಫಾನ್ ೃನೆ ಕ್ೈಡ್ ಉತ್ಾತಿುಮತ ಅತಿ ಕಡಿಮ.
 ಉತ್ುಭ ವಿನುಸದ ಫನಾರ್ ವುವಸ್ತಾ ತ್ಮನವನತು NOxನ ಸಭಿಂಜಸಳದಕಡಿಮ ಮೌಲ್ುಕಕ, ನಿಮಿಂತಿರಸತತ್ುದೆ.
 ಎಲ್ೂ ಳಹನಗಳತ ಭತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿವಕಸಗಳನತು ಉತ್ುಭಳಗಿ ನಿವಾಹಸಱಗತತ್ುದೆ ಭತ್ತು ನಿಮಮಿತ್ಳಗಿ
ಉತ್್ಜಾನ ಶಯತೆಗಗಿ ರಿೋಕ್ಷಿಸಱಗತತ್ುದೆ.
 ಉಷಣ ಮಲಿನುವನತು ನಿಮಿಂತಿರಸಲ್ತ ಸರಿಯದ ದಾಳದ ಇನಸ ಱೋಟಿಿಂಗ್
ನಿಮಿಂತಿರಸಱಗತತ್ುದೆ.

ವಸತುಗಳನತು ಅಳವಡಿಸತವುದರಿಿಂದ

 ನಿಮಮಿತ್ಳಗಿ, ಮಲಿನು ನಿಮಿಂತ್ರಣ ತ್ಡೆಗಟತಟವ ಉಕಯಣಗಳ ನಿವಾಹಣೆಮನತು ಮಡಱಗತವುದತ. ಭತ್ತು
 ೋಖಯಣ ಉತ್್ಜಾನೆಮನತು ನಿಮಮಿತ್ಳಗಿ ಜ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್/ಹೆ ಯಗಿನ ಎಜನಿ್ಗಳತ ಕಲ್ಕಲ್ಕಕ ಉಸತುವರಿ ಮಡತತ್ುಳ.
ಉತ್್ಜಾನ ನಿವಾಹಣೆ
ಈ ಕಳಗಿನ ಕರಭಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಱಗತವುದತ
 ಧ ಳತಷಯತವಲಿೂ ನಿೋರಿನ ಸಿಿಂಯಣೆಗಳ ಭ ಲ್ಕ ಧ ಳತ ನಿಗರಹ ವುವಸ್ತಾ
 ವಗಾವಣೆ ಹಿಂತ್ಗಳಲಿೂ ನಿೋಯತ ಸಿಿಂಯಣೆಗಳಿಿಂದ ನಿಮಮಿತ್ ಧ ಳತ ನಿಗರಹ
 ಸಿಂಗರಹಸಲ್ಾಡತವ ಫ ದಮ ಮೋಱ ನಿೋರಿನ ಶೆತ್ ಹೆ ದಕಯಿಂದ ಷಯತವ ಫ ದಮನತು ನಿಮಿಂತಿರಸಱಗತತ್ುದೆ
 ಫ ದ ವಿಱೋಳರಿ ರದೆೋಶದ ಸತತ್ುಭತತ್ು ಭತ್ತು ಕರ್ಾನೆಮ ಒಳಗಡೆ ಹಸಿಯತಟಿಟ ಅಭವೃದಧ ಮಡಱಗತವುದತ
 ಕಫತಬ ನಿವಾಹಣ ರದೆೋಶದಲಿೂನ ಉತ್್ಜಾನೆ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಕ ಧ ಳತ ನಿಷಕಷಾಣ ವುವಸ್ತಾ

ನಿೋರಿನ ಗತಣಭಟಟದ ನಿವಾಹಣೆ
 ಕರ್ಾನೆಮಲಿೂ ನಿೋರಿನ ಫಳಕಮನತು ಉತ್ುಭಗೆ ಳಿಸಲ್ತ/ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ನಿಯಿಂತ್ಯ ರಮತ್ು
 ಮೋಱಮೈ ನಿೋರಿನ ಭ ಲ್ಗಳ ಭಟಟಗಳ ಭತ್ತು ಹರಿವಿನ ನಿಮಮಿತ್ ದಖಱತಿ
 BSI 10500 ಆಡಿಮಲಿೂ ಅಗತ್ು ಮನದಿಂಡಗಳಿಗಗಿ ಗಡಸತ ನಿೋರಿನ ಗತಣಭಟಟದ ನಿಮಮಿತ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆಮನತು
ಸಿಂಸಕಯಣೆ ೃದಲ್ತ ಭತ್ತು ನಿಂತ್ಯ ನಡೆಸಱಗತವುದತ
 ಎಲ್ೂ ಸಿಂಸಕರಿಸಿದ ತ್ುಜುಗಳನತು 432 M3/ರ.ದನ ನಿಮಮಿತ್ಳಗಿ ಹರಿವಿನ ರಮಣ ಭತ್ತು ಗತಣಭಟಟವನತು,
ತ್ುಜು ಸಿಂಸಕಯಣ ಘಟಕಗಳ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆಮಱೂಗತವ ಯವುದೆೋ ವುತ್ುಸಗಳನತು ಗತಯತತಿಸಲ್ತ, ಉಸತುವರಿ
ಮಡಱಗತವುದತ.
ತ್ುಜುಜಲ್ದ ನಿವಾಹನೆ
ಬಗವತಿ ಆನ ಱಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಞಡ್, ಹೆೈದರಬದ್
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ಉದೆುೋಶಿತ್ ರದೆೋಶದಲಿೂನ ಭಲಮ ತಿೋವರತೆಮನತು ಆಧರಿಸಿ, ಒಳಚ್ಯಿಂಡಿ ವುವಸ್ತಾಮನತು ಯ ಪಿಸಱಗತವುದತ ಭತ್ತು ತ್ುಜು
ಜಲ್ ಜಲ್ಫಿಂಧಕಕ ಸಿಂಕಿಾಸಱಗತವುದತ. ತ್ುಜುನಿೋಯತ ಚ್ಯಿಂಡಿ ವುವಸ್ತಾಮತ, ತೆರದ ಮೋಱಮೈ ಚ್ಯಿಂಡಿ ಭತ್ತು ಭಲನಿೋಯತ
ಕ ಮೂ ಹೆ ಿಂಡಗಳ ಉತ್ುಭ ವಿನುಸದ ಜಲ್ಫಿಂಧ ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದತು, ಎಲ್ೂ ತ್ುಜುಜಲ್ವನತು ಸಭಥಾಳಗಿ ಯವುದೆೋ
ಅಡೆತ್ಡೆ ಇಲ್ೂದೆೋ ಹರಿದತಹೆ ೋಗತವಿಂತೆ ಮಡಫಹತದಗಿದೆ.

ಭಲ ನಿೋರಿನ ಕ ಮೂ ವುವಸ್ತಾ
ಕಟಟಡಗಳ ಮೋಱಾವಣಿ, ರಕಿರಯ ಅಲ್ೂದ ರದೆೋಶ ಭತ್ತು ಗೆರೋಡ್ ಭಟಟದ ಮೋಱಮೈಗಳಿಿಂದ ಹರಿದತಫಯತವ ನಿೋಯನತು ತೆರದ
ಚ್ಯಿಂಡಿಮ ಭ ಲ್ಕ ತ್ುಜುಜಲ್ ವುವಸ್ತಾಗೆ ನಿದೆೋಾಶಿಸಱಗತತ್ುದೆ. ಎಲ್ೂ ಚ್ಯಿಂಡಿಗಳನತು ಶಱಗಿಸಱಗತವುದತ ಭತ್ತು
ರಿಣಭಕರಿ ಚ್ಯಿಂಡಿಗಗಿ ಶಧುವಿದು ಚ್ಯಿಂಡಿ ಮಗಾ ಕಡಿಮ ಆಗಿಯತವಿಂತೆ ವುವಸ್ತುಗೆ ಳಿಸಱಗತವುದತ.

ಹಸಿಯತ ಟಿಟ ಭತ್ತು ಅಯಣಿುೋಕಯಣ
ಹಸಿಯತ ಟಿಟ ಅಭವೃದಧಮನತು ಕರ್ಾನೆ ಒಟತಟ ರದೆೋಶದ ಸತಮಯತ 33% ಅಿಂದರ 32.35 ಎಕರ ೄೋಜನ
ರದೆೋಶದಲಿೂ ಮಡಱಗತವುದತ. ಅಯಣಿುೋಕಯಣವನತು, ಕಫತಬ ನಿವಾಹಣ ರದೆೋಶ, ಫ ದ ಮಿಱೋಳರಿ ರದೆೋಶ ಸತತ್ುಭತತ್ು
ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಷಗ ಕಲ್ತದರಿಗಳ ಫದಗಳಲಿೂ ಕೈಗೆತಿುಕ ಳಳಱಗತವುದತ. ಅಯಣಿುೋಕಯಣ
ಕಕ ಸಾಳಿೋಮ ತ್ಳಿಗಳನತು
ಆರಿಸಿಕ ಳಳಱಗತವುದತ. ಸತಮಯತ 2500 ಭಯಗಳನತು ಸಾಳಿೋಮ ಅಯಣು ಇಱಖ್ಯಮ ಸಮಱ ೋಚ್ನೆೄಿಂದಗೆ
ಹಚ್ಚಱಗತವುದತ.

ಶಮಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ರಿಸಯ
ೄೋಜನೆಮ ಸತತ್ುಭತತ್ುಲಿನ ಸಮಜದ ಅನತಕ ಲ್ಕಕ ಜ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್, ಜನಯ ಜಿೋವನ ಭಟಟವನತು ಸತಧರಿಸಲ್ತ ವಿವಿಧ
ಶೌಲ್ಬುಗಳನತು ಅಭವೃದಧಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಸ ಕು ಕರಭಗಳನತು ಕೈಕ ಳಳಱಗತತ್ುದೆ.

ಅಗಿುಭಕ ವುವಸ್ತಾ


ಕರ್ಾನೆಮತ ಶಕಷತಟ ಸಿಂಖ್ಯುಮ ಗೆ ೋಡೆ/ಸಾಿಂಬಗಳಿಗೆ ತ್ ಗತಷಕತವ ಶಗಿಸಲ್ಾಡಫಹತದದ ಅಗಿುಭಕಗಳನತು
ಆಮಕಟಿಟನ ಸಾಳಗಲದ ನಿಮಿಂತ್ರಣ ಕ ಠಡಿ, ಆಡಳಿತ್ ಕಟಟಡ, ಸ್ತ ಟೋರ್, ಿಂುಗೃಹ ಇತ್ುದಗಳಲಿೂ ಶಾಪಿಸಲ್ತ
ರಶುಪಿಸತತ್ುದೆ. ಶಗಿಸಫಲ್ೂ ಅಗಿುಭಕಗಳತ ಭ ಲ್ತ್ಃ ಕಫಾನ್ ಡೆೈಆಕ್ೈಡ್ ಭತ್ತು ಒಣ ಪ್ೌಡರ್
ರಿೋತಿಮದಗಿಯತತ್ುದೆ.



ಸ ಕು ಸಾಳಗಳಲಿೂ, TG ಕಟಟಡ, ಬಯಲ್ರ್ ರದೆೋಶ, ಇಿಂಧನ ನಿವಾಹಣೆ ಭತ್ತು ಸ್ತ ಟೋರೋಜ ರದೆೋಶಗಳಲಿೂ ಫೈರ್
ಹೆೈಡರಿಂಟ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಱಗತವುದತ.



ಕೋಫಲ್ ಗುಲ್ರಿಗೆ ಭಧುಭ ಳೋಗದ ತ್ತಿಂತ್ತಯತ ನಿೋರಿನ ವುವಸ್ತಾ



ಪೈಪಿಿಂಗ್ ಳಲ್ೆಗಲ ಿಂದಗೆ ಭತ್ತು ಉಕಯಣಗಳ ಸತಯಕ್ಷಿತ್ ಕಮಾ ನಿವಾಹಣೆಗಗಿ ಅವಶುಕ ವಿದತುತ್ ಚ್ಲಿತ್, ಡಿೋಜಲ್
ಚ್ಲಿತ್ ಜಕಿ ಿಂುಗಳತ

ಔದೆ ುೋಗಿಕ ಆರ ೋಗು ಭತ್ತು ಸತಯಕ್ಷತೆ
ವಸತುಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ರದೆೋಶಗಳ ಸತತ್ುಭತತ್ು ತೆ ಡಗಿಸಿಕ ಳತಳವ ನೌಕಯಯ ಮೋಲಿನ ಧ ಳಿನಿಿಂದಗತವ ಅಪ್ಮಗಳನತು
ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ತೆಗೆದತಕ ಳಳಱಗತವ ಭತಿಂಜಗರತೆ ಕರಭಗಳತ ಈ ರಿೋತಿಯಗಿಳ:
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ಸಕಕರ ಕರ್ಾನೆಮ 2500 TCD ಯಿಂದ 3500 TCDಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಭತ್ತು ವಿದತುತ್

ಜಭಖಿಂಡಿ ಶತಗಸಾ ಲಿಮಿಞಡ್

ಶಾವಯದ ಕ ೋಜನರೋಶನ್ ಉತ್ಾದನೆಮನತು 15 MW ದಿಂದ 27 MWಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ

ಮ ನಿಟ್ – ೨, ನದ ಕ.ಡಿ,

ಸಿಂಕ್ಷಿು EIA/EMP ವಯದ

ಇಿಂಡಿ ತ್ಲ್ ೂಕತ, ಬಿಜುಯ
ಜಿಱೂ



ಕಡಿದದ ಇಳಿಜರಿನೆ ಿಂದಗೆ (ಚ್ ುಟ್) ವಗಾವಣೆ ಹಿಂತ್ಗಳಲಿೂ ವಸತುಗಳ ಬಿೋಳತವ ಎತ್ುಯವನತು ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಿ, ಧ ಳತ
ಉತ್ಾತಿುಮನತು ತ್ಡೆಗಟಟಲ್ತ, ನಿವಾಹಸತವ ಸಲ್ಕಯಣೆಗಳನತು ಕಪ್ಡಿಕ ಳತಳವ ಭ ಲ್ಕ ವಸತುಗಳ ಸ್ತ ೋಯತವಿಕಮನತು
ತ್ಡೆಗಟಟಲ್ತ, ಹೆಚ್ತಚ ಧ ಳತ ಉತ್ಾದಸತವ ರದೆೋಶಗಳನತು ಸಭಾಕಳಗಿ ಆವರಿಸತವ ಭ ಲ್ಕ ಭತ್ತು ಸ ಕು ಹೆಚ್ಚಚನ
ದಕ್ಷತೆಮ ಬುಗ್-ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳ ಭ ಲ್ಕ ಹತಡಿಷಯತವಿಕಮನತು ತ್ಡೆಗಟಟಲ್ತ ಸರಿಯದ ವುವಸ್ತಾಗಳನತು
ಮಡಱಗತತ್ುದೆ.



ನಿೋಯತ ಸಿಿಂಡಣ ವುವಸ್ತಾಗೆ ನಿಯಿಂತ್ಯ ನಿೋರಿನ ೂರೈಕ ಮಡಲ್ತ ಎಲ್ೂ ಕಳಜಿಗಳನತು ತೆಗೆದತಕ ಳಳಱಗತತ್ುದೆ. ಭತ್ತು
ಕಫತಬ ನಿವಾಹಣ ರದೆೋಶದಲಿೂ ಉತ್ಾತಿುಯಗತವ ಧ ಳನತು ಸ ಕು ಹಿಂತ್ಗಳಲಿೂ ನಿೋಯನತು ಸಿಿಂಡಣೆ ಮಡತವ
ಭ ಲ್ಕ ನಿಗರಹಸತವ ಎಲ್ೂ ರಮತ್ುಗಳನ ು ಮಡಱಗತತ್ುದೆ.



ವಸತುಗಳ ನಿವಾಹಣೆಮ ಎಲ್ೂ ವುವಸ್ತಾಗಳತ
ಸೆಮಿಂಚ್ಲಿತ್ಳಗಿಯತತ್ುಳ. ವಸತುಗಳ ನಿವಾಹಣ ವುವಸ್ತಾಮಲಿೂ
ಕಲ್ಸಮಡತವ ಎಱೂ ಕಮಿಾಕರಿಗೆ ಧ ಳತ ಭತಖಳಡ, ೆಸ ಶಧನ, ಹೆಱಮಟ್, ಭತಖ ಗತರಣಿ ಭತಿಂತ್ದ
ಳೈಮಕಿುಕ ಯಕ್ಷಣ ಸಲ್ಕಯಣೆಗಳನತು ಒದಗಿಸಱಗತವುದತ.



ವಸತು ನಿವಾಹಣ ವುವಸ್ತಾಮಲಿೂ ಕಲ್ಸಮಡತವ ಎಱೂ ಕಲ್ಸಗಯಯನತು ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ. (ಲ್ಮರಿ ಪಿಂಕಶನ್ ಞರ್ಸಟ) ಗಳಿಂಥ
ರಿೋಕ್ಷೆಗಳಿಿಂದ ನಿಮಮಿತ್ಳಗಿ ರಿೋಕ್ಷಿಸಱಗತತ್ುದೆ.



ಧ ಳತ ಸಿಂಫಿಂರ್ಧತ್ ಕಯಱಗಳನತು
ಫದಱಯಸಱಗತತ್ುದೆ.



ಉಕಯಣ, ಪೈಪಿಿಂಗ್ ಇತ್ುದಗಳಿಿಂದಗತವ ಉಷಣ ವಿಕಿಯಣವನತು ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಎಱೂಲಿೂ ಶಧುಳೂೋ ಅಲ್ೂಲಿೂ
ಕಮಿಾಕಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನತು ಖಚ್ಚತ್ಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಉಷಣ ನಿರ ೋಧನಗಳನತು ಒದಗಿಸಱಗತತ್ುದೆ.

ಹೆ ಿಂದಯತವ ಯವುದೆೋ ಕಲ್ಸಗಯನನತು ಇನಿುತ್ಯ ಸೆಚ್ಾ ಕಲ್ಸದ ಜಗಕಕ

ತಿೋಮಾನ:
ಸಿಂಬವನಿೋಮ ರಿಸಯ, ಶಮಜಿಕ ಭತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ರಭವಗಳನತು ಮೌಲ್ುಮನ ಮಡಱಗಿದೆ. ಉದೆುೋಶಿತ್ ವಿದತುತ್
ಶಾವಯ, ಸಾಳಿೋಮ ರಿಸಯದ ಮೋಱ ಕಲ್ವು ಕನಿಷಟ ಭಟಟದ ರಿಣಭ ಬಿೋಯತವುದನತು ಅಲ್ೂಗಲಮಱಗದತ. ಆದರ
ರಶುಪಿತ್ ರಿಸಯ ನಿವಾಹಣ ೄೋಜನೆಮ ರಿಣಭಕರಿೋ ಅನತವಠನದೆ ಿಂದಗೆ ಈ ರಿಣಭಗಳನತು
ನಿಷರೄೋಜಕಳಗಿಸಫಹತದತ. ೄೋಜನೆಮ ಅನತವಠನವು ನೆೋಯ ಭತ್ತು ರ ೋಕ್ಷ ಉದೆ ುೋಗವಕಶಗಳನತು ಒದಗಿಸತವದರಿಿಂದ
ಱಬದಮಕ ರಿಣಭವನತು ಹೆ ಿಂದಯತತ್ುದೆ. ಒಿಂದತ ಸಕರತ್ಮಕ ಶಮಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಅಭವೃದಧ ಈ ರದೆೋಶದಲಿೂ
ಉಿಂಟ್ಗತತ್ುದೆ ಭತ್ತು ಜನಯ ಜಿೋವನ ಭಟಟದಲಿೂ ಸತಧಯಣೆ ತ್ಯತತ್ುದೆ.
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