
1943 -45ರಷ್್ಟಟು ಹಿಿಂದೆಯೇ ಮ್ಟಿಂಬಯಿ ನಗರಸಿಂಚಾರಿ 
ಬಸ್ಟಸುಗಳಲ್ಲಿ   ಶೇ. 20ರಷ್್ಟಟು   ಜೈವಿಕ  ಇಿಂಧನವಾದ ಎಥನಾಲ್ 

ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ ಬಳಸಲಾಗ್ಟತ್ತಿತ್ಟತಿ ಎಿಂದರೆ ಅಚ್್ಚರಿಯಾಗ್ಟವುದಲ್ಲಿವೆ? 
ಭಾರತರತ್ನ ಸರ್ ಎಿಂ ವಿಶ್ವೇಶ್್ವರಯ್್ಯನವರ ದ್ರದೃಷ್ಟುಯ್ ಸಲ್ಹೆಯ್ ಮೇರೆಗೆ 
ಪ್ಾರಿರಿಂಭವಾದ ಈ ಉಪಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಟವ ಎಥನಾಲ್ನ್ಟ್ನ ಮಿಂಡ್್ಯದ 
ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಾಖಾನೆ ಒದಗಿಸ್ಟತ್ತಿತ್ಟತಿ.

ಜಗತ್ಟತಿ ಇಿಂಧನದ ಕ್ರತೆ ಮತ್ಟತಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ್ದ ಸಮಸ್್ಯಯ್ನ್ಟ್ನ 
ಎದ್ಟರಿಸ್ಟತ್ತಿರ್ಟವ ಸಿಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಬದಲ್ ಇಿಂಧನಮ್ಲ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ 
ಕಿಂಡ್್ಟಬಿಂದಾಗ ನೆರವಿಗೆ ಬಿಂದದ್ಟದು ಎಥನಾಲ್. ಭಾರತದ ಗ್ಾರಿಮಿೇಣ ಆರ್ಖಾಕತೆ 
ಮತ್ಟತಿ ಉದೆ್್ಯೇಗಸೃಷ್ಟುಯ್ ವಿಷ್ಯ್ದಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಹತ್ವದ ಪ್ಾತರಿ 
ವಹಿಸಬಲ್ಲಿದ್ಟ. ಭಾರತದ ಕೃಷ್ಕ್ೇತರಿವು ಅತ್ಯಿಂತ ಗಿಂಭೇರವಾದ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ಟ್ನ 
ಎದ್ಟರಿಸ್ಟತ್ತಿರ್ಟವ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಸ್ಥಿರವಾದ ಅಭವೃದ್ಧಿಯ್ನ್ಟ್ನ ಸಾಧಿಸಲ್್ಟ ಜೈವಿಕ 
ಇಿಂಧನ ಯೇಜನೆಯ್್ಟ ಸಹಾಯ್ಕವಾಗ್ಟತತಿದೆಯಿಂದ್ಟ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ್ ಆರನೆೇ ಒಿಂದ್ಟ ಭಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿೇಗಿದದುರ್ 
ಭಾರತವು ಅತ್ಯಿಂತ ವೆೇಗವಾಗಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹೆ್ಿಂದ್ಟತ್ತಿರ್ಟವ ದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದಾಗಿದೆ. ಅಭವೃದ್ಧಿಯ್ ವೆೇಗಕ್ಕ ಪರಿಮ್ಟಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಿಂತರವಾದ 
ಇಿಂಧನಪೂರೆೈಕಯ್್ ಒಿಂದ್ಟ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕಯಾಗ್ಟತ್ತಿರ್ಟವ ಇಿಂಧನದಲ್ಲಿ 
ತೆೈಲ್ ಮತ್ಟತಿ ಅನಿಲ್ಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟುದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ  
ಶೇ. 83ರಷ್್ಟಟು ತೆೈಲ್ ಮತ್ಟತಿ ಶೇ. 46ರಷ್್ಟಟು ಅನಿಲ್ವನ್ಟ್ನ ನಾವು ಆಮದ್ಟ 
ಮಾಡಿಕ್ಳ್ಳಳುತ್ತಿದೆದುೇವೆ. 2017-18ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೆೇಶ್ವು ಆಮದ್ಟ ಮಾಡಿಕ್ಿಂಡ್ 
ಇಿಂಧನದ ಬೆಲೆ 6,15,892 ಕ್ೇಟಿ ರ್ಪ್ಾಯಿಗಳ್ಳ ಎಿಂದಮೇಲೆ ದೆೇಶ್ದ 
ಅಥಖಾವ್ಯವಸ್ಥಿಯ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಹೆ್ರೆ ಎಷ್ಟುದೆ ಎಿಂಬ್ಟದನ್ಟ್ನ ಊಹಿಸಬಹ್ಟದ್ಟ.

ಇಂಧನ ಸ್್ವವಾವಲಂಬನೆ – ಎಥನ್ವಲಿನ ಪ್ವತ್್ರ

ಕಳೆದ 22 ವಷ್ಖಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಿಂಧನದ ಬಳಕ ದ್್ವಗ್ಟಣಗೆ್ಿಂಡಿದೆ. 
ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಮದ್ಟ ಇಿಂಧನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಿಂಬನೆಯ್್ 
ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗ್ಾಗಿ, ದೆೇಶ್ದ ಪರಿಗತ್ಗೆ ಇಿಂಧನ ಸಾ್ವವಲ್ಿಂಬನೆ 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ಟದು 2022ರಲ್ಲಿ ಆಮದ್ನ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್್ಟಟು ಕಡಿತವನ್ಟ್ನ 
ಸಾಧಿಸಬೆೇಕಿಂಬ ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ ಮಾನ್ಯ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿಗಳ್ಳ ಇಿಂಧನ ಇಲಾಖ್ಗೆ 
ನಿೇಡಿದದುರ್ಟ. ಶೇ.10ರಷ್್ಟಟು ಎಥನಾಲ್ನ್ಟ್ನ ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ಗೆ ಮಿಶ್ರಿಣ ಮಾಡ್್ಟವ ಮ್ಲ್ಕ 
ಈ ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ ನಿಗದ್ತ ಅವಧಿಗಿಿಂತ ಏಳ್ಳ ತ್ಿಂಗಳ್ಳ ಮ್ಟಿಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಬ್ಟದ್ಟ ಪರಿಶ್ಿಂಸಾಹಖಾ.

ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾವಖಾಜನಿಕರ ತ್ಳ್ಳವಳಿಕಗೆ ಇನ್್ನ ಬಿಂದ್ಲ್ಲಿವೆಿಂಬ್ಟದ್ಟ ಅಷ್ಟುೇ 
ವಿಷಾದಕರ. ಈ ಸಾಧನೆಯ್ ಹಾದ್ ಸ್ಟದ್ೇರ್ಖಾವಾದದ್ಟದು. ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ಗೆ ಎಥನಾಲ್ 
ಮಿಶ್ರಿಣ ಮಾಡ್್ಟವ ಯೇಜನೆಯ್ನ್ಟ್ನ ಪ್ಾರಿರಿಂಭಸ್ದ ಶರಿೇಯ್ಸ್ಟಸು ವಾಜಪೆೇಯಿ 
ನೆೇತೃತ್ವದ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ಯ್ಿಂ ರ್ಾತೆಯ್ ಸಚಿವರಾಗಿದದು ಶ್ರಿೇ ರಾಮ 
ನಾಯ್್ಕ  ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಬೆೇಕ್ಟ. 2003ರಲ್ಲಿ ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತ್ೇಯ್ ವಿಜ್ಾನ 
ಸಿಂಸ್ಥಿ ಮತ್ಟತಿ ಸಮಗರಿ ವಿಕಾಸ ಎಿಂಬ ಸ್ವಯ್ಿಂಸ್ೇವಾ ಸಿಂಸ್ಥಿ ಜ್ತೆಗ್ಡಿ 

ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಾಪಾದನೆ : ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ
ವಿಶ್್ವ ಜೈ ವಿಕ ಇಂಧನ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

(ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸ್ಾಥಾವರಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಾಥಾವರವನ್ುನು  ಹರ್ಾಯಾಣ ರಾಜ್್ಯದ ಪಾಣಿಪತ್  ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಪಾರಾಜ್  ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ತಂತರಾಜ್ಾನ್ವನ್ುನು 
ಆಧರಿಸ್ ಐ ಒ ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಾಥಾಪಿಸ್ರುವ ಈ ಸ್ಾಥಾವರವನ್ುನು ಇದೆರೀ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಪರಾಧಾನಿ ಶ್ರಾರೀ ನ್ರರೀಂದರಾ ಮೊರೀದಿಯವರು ಲೋ�ರೀಕಾಪಯಾಣೆ ಮಾಡಿದರು)

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೈ .ಬಿ.

ತಯಾರಿಸ್ದ ಪರಿಸಾತಿಪವನ್ಟ್ನ ಶ್ರಿೇ ರಾಮ ನಾಯ್್ಕ  ತೆರೆದಮನದ್ಿಂದ 
ಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದರ್ಟ. ಮಹತ್ಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಯಿಿಂದ ಪ್ಾರಿರಿಂಭವಾದ ಈ ಯೇಜನೆ ಮ್ಟಿಂದ್ನ 
ದಶ್ಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಟಗ್ಗರಿಸತೆ್ಡ್ಗಿತ್ಟ. ಸರಕಾರದ ಬೆಲೆ ನಿಧಾಖಾರಣ ನಿೇತ್ಯ್್ಟ ತೆೈಲ್ 
ಉತ್ಾ್ಪದಕ ಕಿಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯ್ಕವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಿ. ಹಿೇಗ್ಾಗಿ, ಆ ಕಿಂಪೆನಿಗಳ್ಳ 
ಯೇಜನೆಯ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ಾಸುಹವನ್ಟ್ನ ತೆ್ೇರಲ್ಲ್ಲಿ.   2009ರಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನಗಳ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ್ ನಿೇತ್ಯ್ನ್ಟ್ನ ನಿರ್ಪಿಸ್ 2017ರ ಹೆ್ತ್ತಿಗೆ ಶೇ 20ರಷ್್ಟಟು ಜೈವಿಕ 
ಇಿಂಧನದ ಬಳಕಯ್ ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ ನಿಗದ್ಸಲಾಗಿತ್ಟತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ 
ಸಾಧಿಸಲ್್ಟ ಯಾವ ಕಾಯ್ಖಾಯೇಜನೆಯ್ನ್್ನ ಸರಕಾರ ರ್ಪಿಸ್ರಲ್ಲ್ಲಿ. 

ಮೋದಿ ಸರಕ್ವರದಲಿಲಿ

2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದ ಕ್ಡ್ಲೆೇ ಮೇದ್ ಸರಕಾರವು ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನ 
ಬಳಕಯ್ ಪರಾಮಶಖಾ ನಡೆಸ್ತ್ಟ. ಅದ್ಟವರೆಗಿನ ಹನೆ್್ನಿಂದ್ಟ ವಷ್ಖಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ್ 
ಶೇ. 1.4ರಷ್್ಟಟು ಮಾತರಿ ಗ್ಟರಿಸಾಧನೆಯ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದ್ಯ್ನ್ಟ್ನ ಗಮನಿಸ್ 
ಯೇಜನೆಯ್ ಅನ್ಟಷಾಠಾನಕಾ್ಕಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ್ ಕಾಯ್ಖಾತಿಂಡ್ವನ್ಟ್ನ 
ರಚಿಸ್ತ್ಟ. ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ಯ್ಿಂ ಮತ್ಟತಿ ಪ್ಾರಿಕೃತ್ಕ ಅನಿಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ್ವು ಜೈವಿಕ 
ಇಿಂಧನ ವಿಭಾಗವೊಿಂದನ್ಟ್ನ ತೆರೆಯಿತ್ಟ. ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನವನ್ಟ್ನ ಬದಲ್ 
ಇಿಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಟವ ಯೇಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡ್್ಟವಿಂತೆ ಆದೆೇಶ್ ನಿೇಡಿದ 
ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿಗಳ್ಳ 2022ರ ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ ಶೇ. 10ಕ್ಕ ನಿಗದ್ಪಡಿಸ್ದರ್ಟ. 

ಕಾಯ್ಖಾಯೇಜನೆಯ್ ಶ್ೇರ್ರಿ ಅನ್ಟಷಾಠಾನಕಾ್ಕಗಿ ಸರಕಾರವು ಅನೆೇಕ ಕರಿಮಗಳನ್ಟ್ನ 
ತೆಗೆದ್ಟಕ್ಿಂಡಿತ್ಟ. ಕೈಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ಟತಿ ನಿಯ್ಿಂತರಿಣ ಅಧಿನಿಯ್ಮಕ್ಕ 
ತ್ದ್ಟದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಪರಿವತ್ಖಾತ ಎಥನಾಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳ್ಳ 
ಹೆ್ಿಂದ್ದದು ನಿಯ್ಿಂತರಿಣವನ್ಟ್ನ ತೆಗೆದ್ಟಹಾಕಿತ್ಟ. ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕ ಬಡಿಡಿ 
ರಿಯಾಯಿತ್ ಯೇಜನೆಯ್ನ್್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಿಂದ್ತ್ಟ. ಜ್ತೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದ್ಪಡಿಸ್ಟವ 
ವ್ಯವಸ್ಥಿಯ್ನ್್ನ ನಿರ್ಪಿಸ್ತ್ಟ.

ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನದ ಬಳಕಗೆ, ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ಟತಿ ಅಗತ್ಯ 
ಮ್ಲ್ಸಾಮಗಿರಿಗಳ ದೆೇಶ್ೇಯ್ ಉತ್ಾ್ಪದನೆಗೆ ಪೊರಿೇತ್ಾಸುಹ ನಿೇಡ್್ಟವ ಮ್ಲ್ಕ 
ಪಳೆಯ್್ಟಳಿಕ ಇಿಂಧನಗಳಿಗೆ ಬದಲ್ ಇಿಂಧನಗಳ ಬಳಕಯ್ನ್ಟ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸ್ಟವ 
ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ್ ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನ ನಿೇತ್ಯ್ನ್ಟ್ನ ಜಾರಿಗೆ 
ತಿಂದ್ತ್ಟ. ದೆೇಶ್ದ ಇಿಂಧನ ಭದರಿತೆ, ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಯ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ಟ್ನ 
ತಗಿ್ಗಸ್ಟವುದ್ಟ ಮತ್ಟತಿ ಉದೆ್್ಯೇಗಸೃಷ್ಟುಯ್ ತ್ರಿವಳಿ ಉದೆದುೇಶ್ಗಳಿಿಂದ ಈ 
ನಿೇತ್ಯ್ನ್ಟ್ನ ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ನ ಜ್ತೆಗೆ ಶೇ. 20 
ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ಟತಿ ಡಿೇಸ್ಲ್  ಜ್ತೆಗೆ ಶೇ.  5ರಷ್್ಟಟು ಬಯೇ ಡಿೇಸ್ಲ್ ಮಿಶ್ರಿಣದ 
ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ಯ್ಿಂ ಸಚಿವಾಲ್ಯ್ವು ಹೆ್ಿಂದ್ದೆ.

ಪರಿಣತ ಸದಸ್ಯರ್ಟ, ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನ ಕಾಯ್ಖಾಪಡೆ,  ಕೇಿಂದರಿ 
ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ಯ್ಿಂ ಮತ್ಟತಿ ನೆೈಸಗಿಖಾಕ ಅನಿಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ್



ಈ ಕ್ಟರಿತ್ಟ ಈ ಕಳಗಿನ ಕರಿಮಗಳನ್ಟ್ನ ತೆಗೆದ್ಟಕ್ಳಳುಲಾಗಿದೆ.

• ದೆೇಶ್ೇಯ್ವಾಗಿ ಎಥನಾಲ್/ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನಗಳ ಉತ್ಾ್ಪದನೆಯ್ನ್ಟ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸ್ 
ಸರಬರಾಜ್ಟ ಮಟ್ಟುವನ್ಟ್ನ ಕಾಯ್್ಟದುಕ್ಳ್ಳಳುವುದ್ಟ

• ಎರಡ್ನೆೇ ಪಿೇಳಿಗೆಯ್ ಜೈವಿಕ ಸಿಂಸ್ಕರಣಾಗ್ಾರಗಳನ್ಟ್ನ ಸಾಥಿಪಿಸ್ಟವುದ್ಟ.

• ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನಗಳ ಉತ್ಾ್ಪದನೆಗೆ ಹೆ್ಸ ಮ್ಲ್ಸಾಮಗಿರಿಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ

• ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನದ ಪರಿವತಖಾನೆಗೆ ಹೆ್ಸ ವಿಧಾನಗಳ ಅನೆ್ವೇಷ್ಣೆ

• ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನಕ್ಕ ಅನ್ಟಕ್ಲ್ಕರ ವಾತ್ಾವರಣದ ನಿಮಾಖಾಣ ಮತ್ಟತಿ 
ಇಿಂಧನವನ್ಟ್ನ ಮ್ಟಖ್ಯಧಾರೆಗೆ ತರ್ಟವುದ್ಟ

ಹೊಸ ಉತ್್ವಪಾದನ್ವ ವಿಧ್ವನಗಳು

ಕೇವಲ್ ಕಾಕಿಂಬಿಯ್ನ್ಟ್ನ ಬಳಸ್ಟವ ಹಳೆಯ್ ನಿೇತ್ ಮತ್ಟತಿ ಉತ್ಾ್ಪದನಾ 
ವಿಧಾನಗಳನೆ್ನೇ ಮ್ಟಿಂದ್ಟವರಿಸ್ದದುರೆ 260 ಕ್ೇಟಿ ಲ್ೇಟ್ರ್  ಎಥನಾಲ್ 
ಕ್ರತೆಯ್ನ್ಟ್ನ ದೆೇಶ್ವು ಈ ವಷ್ಖಾ ಎದ್ಟರಿಸಬೆೇಕಾಗ್ಟತ್ತಿತ್ಟತಿ. ಬಿ-ಕಾಕಿಂಬಿ, 
ಕಬಿಬಿನ ರಸ, ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ರಪ್ , ಮ್ಟಿಂತ್ಾದವುಗಳಿಿಂದಲ್್ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಾ್ಪದನೆಗೆ 
ಹೆ್ಸ ಇಿಂಧನ ನಿೇತ್ ಅನ್ಟವು ಮಾಡಿಕ್ಟಿಟುದೆ. ಜ್ತೆಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಬಿೇಟ್  (ಗಡೆಡಿ), 
ಜ್ೇಳ, ಮರಗೆಣಸ್ಟ, ಕ್ಳೆತ ಆಲ್್ಗಡೆಡಿ, ಹೆಚ್್ಟ್ಚವರಿ ಮತ್ಟತಿ ಉಪಯೇಗಕ್ಕ 
ಬರದ ಹಾಳ್ಳಬಿದದು ಧಾನ್ಯಗಳ್ಳ ಮ್ಟಿಂತ್ಾದವುಗಳಿಿಂದಲ್್ ಎಥನಾಲ್ 
ತಯಾರಿಸಬಹ್ಟದ್ಟ. ಈ ಹೆ್ಸ ನಿೇತ್ಯ್್ಟ ಅತ್ಉತ್ಾ್ಪದನೆಯಿಿಂದ, ದೆೇಶ್ೇಯ್ 
ಮತ್ಟತಿ ಅಿಂತ್ಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಸ್ತದ್ಿಂದ ಸಿಂಕಷ್ಟುಕಿ್ಕೇಡಾಗಿ ಸಾಲ್ದ 
ಸ್ಟಳಿಯ್ಲ್ಲಿ ನಲ್್ಟಗ್ಟತ್ತಿರ್ಟವ ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ದೆ. 
ಪರಿತ್ವಷ್ಖಾ ಸ್ಟಮಾರ್ಟ 60 ರಿಿಂದ 80 ಲ್ಕ್ಷ ಮಟಿರಿಕ್  ಟ್ನ್  ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರ್ಟ 
ಕ್ೇಟಿ ರ್ಪ್ಾಯಿ ಸಬಿಸುಡಿ ನಿೇಡಿ ರಫ್್ತತು ಮಾಡ್್ಟತ್ತಿದದು ಸರಕಾರದ ಹೆ್ರೆ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ.

ಇಿಂದ್ಟ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಾಖಾನೆಗಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯಖಾದ ಗರಿಷ್ಠಾ ಮಟ್ಟುದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಾ್ಪದನೆ ಮಾಡ್್ಟತ್ತಿವೆ, ಹೆಚ್್ಟ್ಚವರಿ ಡಿಸ್ಟುಲ್ರಿಗಳನ್್ನ ಸಾಥಿಪಿಸ್ಕ್ಿಂಡಿವೆ. 
ಮ್ಲ್ಸಾಮಗಿರಿಗಳ ಪಟಿಟು ವಿಸಾತಿರಗೆ್ಿಂಡಿರ್ಟವ ಹಿನೆ್ನಲೆಯ್ಲ್ಲಿ ನ್ರಾರ್ಟ ಜನ 
ಹ್ಡಿಕದಾರರ್ಟ ಸ್ವತಿಂತರಿ ಡಿಸ್ಟುಲ್ರಿಗಳನ್ಟ್ನ ಸಾಥಿಪಿಸ್ದಾದುರೆ. ಸರಕಾರದ ಹೆ್ಸ 
ನಿೇತ್ಯಿಿಂದಾಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಪೂರೆೈಕಯ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್್ಚಳ ಉಿಂಟಾಗಿರ್ಟವುದರಿಿಂದ 
ತೆೈಲೆ್ೇದ್ಯಮಗಳೂ ಉತ್ಾಸುಹದ್ಿಂದ ಕೈಜ್ೇಡಿಸ್ ನಿದೆೇಖಾಶ್ತ ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ 
ನಿಗದ್ತ ಅವಧಿಗಿಿಂತ ಏಳ್ಳ ತ್ಿಂಗಳ್ಳ ಮ್ಟಿಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಾಧಿಸಲ್್ಟ 
ನೆರವಾಗಿವೆ. 2025ರ ಹೆ್ತ್ತಿಗೆ ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ವಾಷ್ಖಾಕ ಉತ್ಾ್ಪದನೆ 
1500 ಕ್ೇಟಿ ಲ್ೇಟ್ರ್ಟಗಳಾಗ್ಟತತಿದೆಯಿಂದ್ಟ ಅಿಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಕ್ೇತರಿದಲ್ಲಿರ್ಟವ ಜನರ ಉತ್ಾಸುಹವನ್ಟ್ನ ಗಮನಿಸ್ದ ಕೇಿಂದರಿ ಸರಕಾರವು 2030ಕ್ಕ 
ನಿಗದ್ಯಾಗಿರ್ಟವ ಶೇ 20 ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ 2025 ರೆ್ಳಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಟವ 

ಆಶಾಭಾವನೆ ಹೆ್ಿಂದ್ದೆ. ಶೇ. 10ರ ಗ್ಟರಿಯ್ನ್ಟ್ನ ಸಾಧಿಸ್ರ್ಟವ ಭಾರತವು ಈ 
ಸಾಧನೆಯ್ನ್ಟ್ನ ಈಗ್ಾಗಲೆೇ ಮಾಡಿರ್ಟವ ಅಮರಿಕ ಮತ್ಟತಿ ಬೆರಿಜಿಲ್  ದೆೇಶ್ಗಳ 
ಸಾಲ್ಗೆ ಸ್ೇಪಖಾಡೆಯಾಗಿದೆ. 

E – 100: ವಿದ್ಯಯುತ್  ಚ್ವಲಿತ್ ವ್ವಹನಗಳು

ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನ ಯೇಜನೆಯ್ ಜ್ತೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿದ್ಟ್ಯತ್  ಚಾಲ್ತ ವಾಹನಗಳ 
ಕ್ೇತರಿದಲ್ಲಿಯ್್ ದಾಪುಗ್ಾಲ್ಟಿಟುದೆ. ಭಾರತ್ೇಯ್ ಆಟ್ಮಬೆೈಲ್  ತಯಾರಕರ 
ಸಿಂಸ್ಥಿಯ್ ಜ್ತೆಗೆ  E100 (ಶ್್ಟದಧಿ ಎಥನಾಲ್ ಬಳಸ್ಟವ)  ದ್್ವಚ್ಕರಿ, ತ್ರಿಚ್ಕರಿ ಮತ್ಟತಿ 
ಫ್ ಲಿಕಿಸು ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕಗೆ ಕರಿಮಗಳನ್ಟ್ನ ತೆಗೆದ್ಟಕ್ಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಎಥನಾಲ್ನ್ಟ್ನ 
ವೆೈಮಾನಿಕ ಇಿಂಧನವನಾ್ನಗಿ ಬಳಸ್ಟವ ಪರಿಯ್ತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯ್್ಟತ್ತಿವೆ. ಡಿೇಸ್ಲ್  
ಜ್ತೆಗೆ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿಣ ಮಾಡ್್ಟವ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರ್ಟ ಪರಿಯೇಗಗಳ್ಳ 
ನಡೆಯ್್ಟತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಯ್ತ್ನಗಳಿಗೆ ಯ್ಶ್ಸ್ಟಸು ದೆ್ರೆಯ್್ಟವ ದ್ನ ಬಹಳ ದ್ರವಿಲ್ಲಿ. 
ಆಗ ಎಥನಾಲ್ನ ಬೆೇಡಿಕ ಹಲ್ವು ಪಟ್್ಟಟು ಹೆಚಾ್ಚಗ್ಟತತಿದೆ. ಅಿಂತಹ ಸನಿ್ನವೆೇಶ್ಕ್ಕ 
ಭಾರತ ಸ್ದಧಿವಾಗಿರಬೆೇಕಾಗ್ಟತತಿದೆ. ಬದಲ್ ಮ್ಲ್ ಸಾಮಗಿರಿಗಳ್ಳ

ಹೆಚಾ್ಚಗಲ್ರ್ಟವ ಬೆೇಡಿಕಯ್ನ್ಟ್ನ ಈಡೆೇರಿಸಲ್್ಟ ಎಥನಾಲ್ ತಯಾರಿಕಗೆ 
ಕಾಕಿಂಬಿಯ್ನ್ಟ್ನ ಬಿಟ್್ಟಟು ಬೆೇರೆ ಮ್ಲ್ವಸ್ಟತಿಗಳನ್ಟ್ನ ಹ್ಟಡ್್ಟಕಿಕ್ಳಳುಬೆೇಕಾಗ್ಟತತಿದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ವಷ್ಖಾ ಹತ್ಟತಿ ಪರಿಮ್ಟಖ ಬೆಳೆಗಳಿಿಂದ ಸ್ಟಮಾರ್ಟ ನ್ರ್ಟ ಕ್ೇಟಿ 
ಟ್ನ್ಟ್ನಗಳಷ್್ಟಟು ತ್ಾ್ಯಜ್ಯಶೇಷ್ ಉತ್ಾ್ಪದನೆಯಾಗ್ಟತತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಾರ್ಟ 20 
ರಿಿಂದ 30 ಕ್ೇಟಿ ಟ್ನ್  ತ್ಾ್ಯಜ್ಯವನ್ಟ್ನ ರೆೈತರ್ಟ ತಮ್ಮ ಜಮಿೇನ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಿಂಕಿಹಚಿ್ಚ 
ನಾಶ್ ಮಾಡ್್ಟತ್ಾತಿರೆ. ಇದರಿಿಂದ ವಾತ್ಾವರಣ ಕಲ್್ಟಷ್ತವಾಗ್ಟತತಿದೆ. ಆದ್ಟದರಿಿಂದ 
ಈ ಕೃಷ್ ತ್ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನ್ಟ್ನ ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಖಾಸ್ಟವ ತಿಂತರಿಜ್ಾನದ ಕಡೆಗೆ 
ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗ್ಟತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವೂ ಸ್ೇರಿದಿಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೆೇಕ ಕಡೆ ಈ 
ರಿೇತ್ಯ್ ಪೆೈಲ್ಟ್  ಯೇಜನೆಗಳ್ಳ ನಡೆಯ್್ಟತ್ತಿವೆ. ವಿದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥಿಪಿತವಾಗಿರ್ಟವ 
ಒಿಂದೆರಡ್್ಟ ರ್ಟ್ಕಗಳ್ಳ ಆರ್ಖಾಕವಾಗಿ ನಷ್ಟುವನ್ಟ್ನ ಅನ್ಟಭವಿಸ್ಟತ್ತಿದದುರ್ 
ಭಾರತವು ದ್ಟ್ಟು ಹೆಜಜೆಯ್ನ್ಟ್ನ ಮ್ಟಿಂದ್ಟ್್ಟಟು ಕೃಷ್ ತ್ಾ್ಯಜ್ಯವನ್ಟ್ನ ಎಥನಾಲ್ 
ತಯಾರಿಕಗೆ ಬಳಸ್ಕ್ಳಳುಲ್್ಟ ಮ್ಟಿಂದಾಗಿದೆ.  ಈ ದ್ಸ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಿೇಲ್ಯ್ಿಂ 
ಸಚಿವಾಲ್ಯ್ವು ಸರಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಸಾವಖಾಜನಿಕ ಉದ್ದುಮಗಳಿಗೆ 12 
ಜೈವಿಕ ಸಿಂಸ್ಕರಣ ಸಾಥಿವರಗಳನ್ಟ್ನ ಸಾಥಿಪಿಸಲ್್ಟ ಆದೆೇಶ್ ನಿೇಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾಲ್್ಟ್ಕ ಸಾಥಿವರಗಳ್ಳ ಕಲ್ವೆೇ ತ್ಿಂಗಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಖಾರಿಂಭ ಮಾಡ್ಲ್ವೆ. ಈ 
ಪರಿತ್ಯಿಂದ್ಟ ಸಾಥಿವರವೂ ಪರಿತ್ದ್ನ ಸ್ಟಮಾರ್ಟ 500/1000 ಟ್ನ್  ತ್ಾ್ಯಜ್ಯವನ್ಟ್ನ 
ಬಳಸ್ ಸ್ಟಮಾರ್ಟ ಒಿಂದರಿಿಂದ ಎರಡ್್ಟ ಲ್ಕ್ಷ ಲ್ೇಟ್ರ್  ಎಥನಾಲ್, ಜ್ತೆಗೆ 
ಲ್ಗಿ್ನನ್  ಮತ್ಟತಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ್ಗಳನ್ಟ್ನ ಉತ್ಾ್ಪದ್ಸಲ್ವೆ. 

ಭವಿಷ್ಯುದ ಇಂಧನ

ಹಿೇಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ಟವ ಲ್ಗೆ್್ನೇ ಸ್ಲ್್ಟ್ಯಲೆ್ೇಸ್ಕ್  ಎಥನಾಲ್ ಭವಿಷ್್ಯದ 
ಇಿಂಧನವಾಗಿರ್ಟವುದರ  ಜ್ತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ನ್ಯದ ನಿವಾರಣೆಗ್ ಸಹಾಯ್ 
ಮಾಡ್್ಟತತಿದೆ. ರೆೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್್ಟ್ಚವರಿ ಆದಾಯ್ದ ಮ್ಲ್ವಾಗ್ಟವ ಕೃಷ್ತ್ಾ್ಯಜ್ಯದ 
ಸಿಂಗರಿಹಣೆ, ಸಾಗ್ಾಟ್ ಮ್ಟಿಂತ್ಾದ ಕ್ೇತರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದೆ್್ಯೇಗಸೃಷ್ಟುಯ್್ ಆಗ್ಟತತಿದೆ. 
ಇವೆಲ್ಲಿವನ್್ನ ಸಾಧಿಸಲ್್ಟ ಸರಕಾರವು ಉತ್ಾ್ಪದನೆಯಾಗ್ಟವ ಅಷ್್ಟು ಎಥನಾಲ್ನ್ಟ್ನ 
ಕ್ಳ್ಳಳುವ ವಾಗ್ಾದುನ, ಹೆ್ಸ ಬೆಲೆ ನಿಧಾಖಾರಣ ನಿೇತ್, ಸಾಥಿವರಗಳ ಸಾಥಿಪನೆಗೆ 

ತಗಲ್್ಟವ ಅಗ್ಾಧ ವೆಚ್್ಚವನ್ಟ್ನ ಭರಿಸಲ್್ಟ 1900 
ಕ್ೇಟಿ ರ್ಪ್ಾಯಿಗಳ ಪಿಎಿಂ – ಜಿೇವನ್  
ಯೇಜನಾ ನಿಧಿ, ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ಟಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಕಡಿಮ 
ಬಡಿಡಿದರದ ಸಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಿ, ಪರಿವತಖಾನಾ 
ತಿಂತರಿಜ್ಾನಗಳ ಸಿಂಶ್ೇಧನೆಗೆ ಪೊರಿೇತ್ಾಸುಹ, 
ಮ್ಟಿಂತ್ಾದ ಅನೆೇಕ ಉಪಕರಿಮಗಳನ್ಟ್ನ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ್ ನಿೇತ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕ್ಿಂಡಿದೆ. 

ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನದ ಕ್ಟರಿತ್ಟ ಸರಕಾರವು 
ಬದಧಿತೆಯಿಿಂದ ಮ್ಟಿಂದಡಿಯಿಟಿಟುದೆ.  ಇಿಂಧನ 
ಸಾ್ವವಲ್ಿಂಬನೆ, ಗ್ಾರಿಮಿೇಣ ಆರ್ಖಾಕತೆಯ್ 
ಪುನಶ್ಚೇತನ, ರೆೈತರ ಆದಾಯ್ ವೃದ್ಧಿ, ಉದೆ್್ಯೇಗ 
ಸೃಷ್ಟು, ಪರಿಸರ ನೆೈಮಖಾಲ್್ಯ, ಮ್ಟಿಂತ್ಾದ ಹಲ್ವು 
ಪರಿಯೇಜನಗಳನ್ಟ್ನ ಏಕಕಾಲ್ಕ್ಕ ನಿೇಡ್್ಟವ ಈ 
ಯೇಜನೆಯ್್ಟ ಆತ್ಮನಿಭಖಾರ ಭಾರತ, ಮೇಕ್   
ಇನ್  ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ಟತಿ ನೆಟ್   ಝೇರೆ್ೇ 
ಉಪಕರಿಮಗಳ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ದೆ್ಡ್ಡಿ ಹೆಜಜೆಯಾಗಿದೆ.
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