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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

1.1 ಪರಿಚರ್ 

ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ML ನಂ. 0014 (ಹಳೆರ್ ML 

ನಂ. 2346) 93.60 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ಗಳಷ್ಟಟ  ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು  ಇ-ಹರಜು ಮೂಲಕ,್ 

JSW ಸ್ಟ ೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕರ್ನಯಟಕ್ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.  

ಸಂಪೂಣಯ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶವು (93.60 ಹೆಕ್ಟ ೇರ) ಹೊಳಲೆ್ಕರೆ 

ರ್ವಾ ಪಿ್ತರ್,್  ನಿರುತಡಿ ಮಿೇಸಲು ಅರಣಾ ದ,್ ಅರಣಾ  

ಭೂಮಿರ್ಲಿಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆಯು ಕರ್ನಯಟಕ, 

'ಚಿತರ ದುಗಯ ಸೆ್ ಸ್ಟಟ  ಬೆಲ್ಟ ',್ಚಿತರ ದುಗಯ ತಾಲೂಕು ಮ್ತಿ್ತ  ಜಿಲಿ್ಕ , 

ಬೇಡರಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ , ಹಿರೇಕಂದರ್ವಡಿ, ಮ್ರಿಜೇಗಿಹಳಿ್ಳ , 

ಮೇಗಳಹಳಿ್ಳ  ಮ್ತಿ್ತ  ದಿಾಂಡದಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮ್ಗಳಲಿಿ  ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದಿರು ನಿಕ್ಷ ೇಪಗಳ್ಕಂಡುಬರುತಿ್ತದೆ.್ 

ಕರ್ನಯಟಕ ಸಕಾಯರವು 31.03.2020 ರಂದು (ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ  DMG: 

2020: MLS: AUC: 2018-193 ದಿರ್ನಾಂಕ.2093.2091 ರಂದು 

ಮುಕಿಾರ್ಗೊಳಿ್ಳ ತಿ್ತದದ ಾಂತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆರ್ 

ಅನ್ನದಾನಕೆಾ ಗಿ ಎಲ್ಕಕಾಟ ರ ನಿಕ್ ಹರಜಿಗಾಗಿ ಬೊಮ್ಮ ನ್ 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ (ಹಿಾಂದಿನ BBH ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ) 

ಅನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸ್ದೆ. , ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಸೂಚನೆ ಟೆಾಂಡರ 

ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದು). 

ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇ-ಹರಜು 24.07.2019 

ರಂದು ನಡೆಯಿತ್ತ ಮ್ತಿ್ತ  M/s JSW ಸ್ಟ ೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ಅನ್ನು  

ಆದಾ ತೆರ್ ಬ್ಬಡಡ ರ ಎಾಂದು ಘೇಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ (ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ . 

DMG-2020: MLS: AUC: 2018-19 ದಿರ್ನಾಂಕ 26.07.2019). 

ತರುರ್ವರ್, ಕರ್ನಯಟಕ ಸಕಾಯರದ ಗಣಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಇಲಾಖ್ಯಯಿಾಂದ ಲ್ಕಟರ ಆಫ್ ಇಾಂಟೆಾಂಟ್ (LOI) ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ಶಸ್ಾ  

ಬ್ಬಡ್ದಾರರನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ . 

DMG- 2020: MLS: AUC: 2018-19 dt. 13.08.2019 & DMG-

2020 : MLS: AUC: 2018-19/5180 dt.19.02.2020 ಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ). 

ಸಕಾಯರ ಹೊರಡಿಸ್ದ ಆದೇಶದ ಪರ ಕಾರ. M/s JSW ಸ್ಟ ೇಲ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕರ್ನಯಟಕದ (No.CI 60 MMM 2020 ದಿರ್ನಾಂಕ 

01.07.2020)್ “ಎಲಿಾ  ಮಾನಾ  ಹಕೆು ಗಳ್ಳ, ಅನ್ನಮೇದನೆ 

ಕಿ್ಲರ್ರೆನ್ಸ ್ಗಳ್ಳ, ಪರರ್ವನಗಿಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  M/s ಮಿನರಲ್ 



ಎಾಂಟರ್ಪ್ರ ೈಸಸ್ಟ ಲಿಮಿಟೆಡ ML ಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ 

ಹಿಾಂದಿನ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಾಂದಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಲಾಗಿದೆ: 2346 

ರ್ಶಸ್ಾ  ಬ್ಬಡ್ದದ ರರ ಪರರ್ವಗಿ ನಿವೇದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿದೆ ಅಾಂದರೆ M/s JSW ಸ್ಟ ೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ 

ಪರ ತ್ತ ಹಕೆು ಗಳ ಅದೇ ನಿರ್ಮ್ಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳ್ಳ, 

ಅನ್ನಮೇದನೆಗಳ ಅನ್ನಮ್ತ್ತಗಳ್ಳ, ಪರರ್ವನಗಿಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  

ಹಿಾಂದಿನ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿೇಡಲಪ ಟಟ ಾಂತೆ, ಒದಗಿಸ್ದ, ರ್ಶಸ್ಾ  

ಬ್ಬಡಡ ರ ತಕ್ಷಣವೇ, ಆದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆರ್ನ್ನು  

ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಸ್ದ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ನೂರ ಇಪಪ ತಿ್ತ  ದಿನಗಳ 

ನಂತರ, ಅಗತಾ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಹಕೆು ಗಳ್ಳ, 

ಅನ್ನಮೇದನೆಗಳ್ಳ, ಅನ್ನಮ್ತ್ತಗಳ್ಳ, ಪರರ್ವನಗಿಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಾಂತಹವುಗಳ್ಳಗೆ ಅನಾ ರ್ರ್ವಗುವ ಕಾನೂನ್ನಗಳ್ಳ, 

ನಿರ್ಮ್ಗಳ್ಳ ಅಥರ್ವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿಿ  ಹೊಸದಾಗಿ 

ಅಜಿಯ ಸಲಿಿಸ್, ಅಗತಾ ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಿಲು 

ಅನ್ನಮ್ತ್ತಗಳ್ಳ". 

ತರುವಾಯ, M/s JSW ಸ್ಟ ೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ DMG ಮೂಲಕ MDPA 

ಕಾಯಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು (ಪತರ  ಸಂಖೆ್ಯ . 

DMG/MLS/MDPA-014/2020-21/1599; ದಿನೊಂಕ 04.07.2020). 

DGM/MLS 014/2020-21/2029 ದಿನೊಂಕ 30.07.2020 ಪತರ ದ 

ಮೂಲಕ ಗಣಿ ಗುತಿ್ತ ಗೆಯನ್ನು  ಕಾಯಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ;. 

JSW ಸ್ಟ ೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1.00 MMTPA ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು (ROM) 

ಉತ್ಪಾ ದಿಸಲು ಪರ ಸಿ್ತಪಿಸುತಿದೆ (ಒಟ್ಟಟ  ಗರಿಷ್ಠ . ಉತಖ ನನ 1.213 

MMTPA, ML ಸಂಖೆ್ಯ . 0014, ML ಪರ ದೇಶ 93.60 ha). 

ಈ ಆದೇಶಕೆ್  ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಗೆ ಟಿಒಆರ ಅಜಿಯ ಸಲಿಿಸಲಾಗಿತಿ್ತ . ಫಾರ್ಮಯ-I, 

ಪೂವಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧಾ ತಾ ವರದಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಪರ ಸಿಾವಿತ ಉಲಿ್ಕೇಖಿತ 

ನಿರ್ಮ್ಗಳನ್ನು  27.08.2020 & 04.12.2020 ರಂದು 

ಸಚಿರ್ವಲರ್ದ ಆನ್್ಲೈನ್ ಪೇಟಯಲ್್ಗೆ ಸಲಿಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಯೇಜನೆರ್ನ್ನು  M/s JSW ಸ್ಟ ೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ 

ಹೆಸರಿನಲಿಿ  ಅನ್ನಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ ಪತರ  

ಸಂಖ್ಯಾ .279/1104/2019/BNG/721; ದಿರ್ನಾಂಕ 01.11.2019. 

ಹಂತ-I ಅರಣಾ  ಕಿ್ಲರ್ರೆನ್ಸ  (FC) ಅನ್ನು  M/s JSW ಸ್ಟ ೇಲ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ ಮೂಲಕ ಪರ ಸಿಾವನೆ ಸಂಖ್ಯಾ  

FP/KA/MIN/44773/2020 ಮೂಲಕ ಅನಾ ಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

TOR ಗಾಗಿ ರಜಾ  ಮ್ಟಟ ದಲಿಿ  ಸಭೆರ್ನ್ನು  27.05.2021 ಮ್ತಿ್ತ  

02.07.2021 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ ಮ್ತಿ್ತ  TOR ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ . 



SEIAA 410 ನಿಮಿಷ 2020 ದಿರ್ನಾಂಕ 09.08.2021. 

1.2 ಯೇಜನೆರ್ ವಿವರಣೆ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಡೆಾಂಡಿರ ಟಿಕ್ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿರ್ನ್ನು  

ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತಾ ನು ತ ಎತಿರವು 962m RL ಮ್ತಿ್ತ  ಕಡಿಮೆ 

ಎತಿರವು ಸುಮಾರು 813mRL ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರ ದೇಶವು ಕಾಡಿನ 

ಭಾಗರ್ವಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಸಣಣ  ಮ್ರಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪದೆಗಳ್ಳ/ಪದೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಮ್ಧಾ ಮ್ ಸಸಾ ವಗಯವನ್ನು  

ಗಮ್ನಿಸಬಹುದು. 

ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಳ ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  

ಕೊೇಷಟ ಕ 1 ರಲಿಿ  ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ 

ಕೊೇಷಟ ಕ 1 -್ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಳ ಪರ ಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ 

ಗಣಿರ್ ಹೆಸರು ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದಿರು ಗಣಿ 

ವಿಸಿ್ೇಣಯ 93.60್Ha 

ಅರಣಾ  93.60್ Ha ( ನಿರುತಡಿ 

ಮಿೇಸಲು ಅರಣಾ ದ)  

ಉತಾಪ ದರ್ನ ಸಾಮ್ಥಾ ಯ 1.0 MMTPA 

(ಅನ್ನಮೇದಿತ 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಯೇಜನೆರ್ 

ಪರ ಕಾರ), (1.213 MMTPA 

ಗರಿಷಠ  ಉತಖ ನನ) 

ಅಕಾಷ ಾಂಶ/ರೇಖಾಂಶ ಅಕಾಷ ಾಂಶ: N 14° 12' 51.1" 

ಮ್ತಿ್ತ  14° 12' 22.4" 

ರೇಖಾಂಶ: E 76° 13' 41.6" 

ಮ್ತಿ್ತ  76° 13' 33.2" 

ಟೇಪೇ ಶೇಟ್ ಸಂಖ್ಯಾ   D43K4 (57B/4 

ಹಳೆರ್ದು) 

ಗುತಿ್ತಗೆರ್ ಅನ್ನದಾನದ 

ದಿರ್ನಾಂಕ  

30.07.2020 

ಅವಧಿ/ಮುಕಿಾರ್ ದಿರ್ನಾಂಕ  MMDR (ತ್ತದುದ ಪಡಿ) 

ಕಾಯಿದೆ-2015 ರ ಪರ ಕಾರ 



50 ವಷಯಗಳ್ಳ 

ಸಾವಯಜನಿಕ ರಸಿ್ತ /ರೈಲ್ಕಾ  

ಮಾಗಯದ ಅಸಿ್ತಾ , 

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, 

ಹತಿ್ತರದ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಾಂದಾಜು 

ದೂರ 

ರಸಿ್ತ  - ರಜಾ  ಹೆದಾದ ರಿ – 

48:2.5 ಕ್ಲ.ಮಿೇ. 

ರೈಲ್ಕಾ  ಮಾಗಯ-ಚಿತರ ದುಗಯ 

ಚಿಕೆಜ್ಞಜೂರು ರೈಲು 

ನಿಲಾದ ಣ: 10 ಕ್ಲಮಿೇ , BBH 

ಖಸಗಿ ರೈಲ್ಕಾ  ಸೈಡಿಾಂಗ್ : 

1.2 ಕ್ಲಮಿೇ 

ಅಾಂಚೆ ವಿಳಾಸ JSW ಸ್ಟ ೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ, 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ವಿಭಾಗ, 

ತಾಳೂರು ಕಾರ ಸ್ಟ ಹತಿ್ತರ, 

ಪೇ: ವಿದಾಾ ನಗರ, 583275 

ತಾಲೂಕು: ಸಂಡೂರು 

ಜಿಲಿ್ಕ : ಬಳಿಾ ರಿ 

ಜಿಲಿ್ಕ :  ಬಳಿಾ ರಿ 

ರಜಾ   ಕರ್ನಯಟಕ  

ಗಣಿ ಪರ ಕಾರ  ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟಟ  ಗಣಿ 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ರ್ ವಿಧಾನ ಸಂಪೂಣಯ ಯಾಾಂತ್ತರ ೇಕೃತ 
ತೆರೆದ ಕಾಸ್ಟಟ  ವಿಧಾನ 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ಮಿೇಸಲು 
ಅನ್ನಮೇದಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ 
ಯೇಜನೆರ್ ಪರ ಕಾರ 
55.903 ಮಿಲಿರ್ನ್ ಟನ್ 
ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

ನಿರಿೇಕ್ಲಷ ತ ಗಣಿರ್ ಜಿೇವನ 45್ವಷಯಗಳ್ಳ 

ಅದಿರು ಮ್ತಿ್ತ  ತಾಾ ಜಾ ದ 

ಅನ್ನಪಾತ (ಗರಿಷಠ ) 

ಯೇಜರ್ನ ಅವಧಿಗೆ 1: 
0.17 

ಸರಸರಿ ಕ್ಲಸದ ದಿನಗಳ 300 

ಪಾಳ್ಳಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ  ಒಾಂದು 

ಮೇಲಿನ ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಳಗಿನ ಬೆಾಂಚ್ 959 mRL ಮ್ತಿ್ತ  810 mRL 

ಪರ ಸಿುತ ಕ್ಲಸದ ಬೆಾಂಚುಗಳ್ಳ 880 mRL to 814 mRL 

ತಾಾ ಜಾ  (ಗಣಿರ್ 

ಜಿೇವಿತಾವಧಿರ್ವರೆಗೆ) 

19.34್ಮಿಲಿರ್ನ್ ಮೆಟಿರ ಕ್ 
ಟನ್ 

ಅಾಂತ್ತಮ್ ಪ್ತಟ್ ಇಳ್ಳಜ್ಞರು 
ಗರಿಷಠ  45 ಡಿಗಿರ  

ಅಾಂದಾಜು ವಿದುಾ ತ್ ಅವಶಾ ಕತೆ 500 Kwh/day, ಮೂಲ- 
DG ಸ್ತಟ್್ಗಳ್ಳ 



ಮ್ತಿ್ತ  ಮೂಲ 

ಅಾಂದಾಜು ನಿೇರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಮೂಲ 
20 KLD, ಮೂಲ - 
ಹಳಿ್ಳಗಳ್ಳಾಂದ ಖಸಗಿ 
ಟ್ಾ ಾಂಕರ್ಗಳ್ಳ 

ಯೇಜರ್ನ ವೆಚಚ  (ಒಟ್ಟಟ  

ಬಿ್ಲಕ್ ವೆಚಚ ) 

Rs.44.98 Cr. 

ಗಣಿರ್ ಜಿೇವಿತಾವಧಿರ್ಲಿಿ , ಆಯಾ ಡಂಪ್ಗಳನ್ನು  

ಟೆರೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ತಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಥ ಳ್ಳೇರ್ ಮ್ರಗಳ 

ಜ್ಞತ್ತಗಳನ್ನು  ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಜಿಯೇ-ಕಾಯಿರ 

ಮಾಾ ಟಿಾಂಗ್್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥ ರಗೊಳ್ಳಸಬೇಕು. 

ಸಂಪೂಣಯ ಯಾಾಂತ್ತರ ೇಕೃತ ತೆರೆದ ಎರಕಹೊರ್ದ  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ 

ವಿಧಾನದಿಾಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ರ್ನ್ನು  ಕೈಗೊಳಿಲಾಗುತಿದೆ. 

ಹ್ವಡಯ ರಚನೆರ್ನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸಲು ಅಗತಾ ವಿರುರ್ವಗ 

ಕೊರೆಯುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಬಿ್ಲಸ್ಟ ಾಂಗ್ ತಂತರ ವನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಯೇಜಿತ ಉತಾಪ ದನೆರ್ನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ವಿವಿಧ ಬಕ್ಟ್ 

ಸಾಮ್ಥಾ ಯಗಳನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರುವ ಹೈಡ್ದರ ಲಿಕ್ ಅಗೆಯುವ 

ಯಂತರ ಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  ಮುಾಂಭಾಗದ ಲೇಡರ್ಗಳ್ಳಾಂದ 

ಸ್ಫ ೇಟಿಸ್ದ ವಸಿುವನ್ನು  ಅಗೆರ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಉತಖ ನನ 

ಯೇಜನೆರ್ ಪರ ಕಾರ ನಿಯೇಜಿಸಲಾದ 

ಯಂತ್ರ ೇಪಕರಣಗಳಾಂದಿಗೆ ತಾಾ ಜಾ  ಅಗೆಯುವಿಕ್ರ್ನ್ನು  

ಸಹ ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಆದರ ಯ ಖನಿಜ ಸಂಸೆರಣೆರ್ನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ , ದಂಡ (0 ರಿಾಂದ 10 ಮಿಮಿೇ ಗಿಾಂತ 

ಕಡಿಮೆ) ಮ್ತಿ್ತ  ಉಾಂಡೆಗಳ (10 ಎಾಂಎಾಂ ನಿಾಂದ 40 ಎಾಂಎಾಂಗಿಾಂತ 

ಕಡಿಮೆ) ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ಒಣ ಪುಡಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಸೆ್ ರ ೇನಿಾಂಗ್ 

ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆರ್ನ್ನು  ಮಾತರ  ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. ROM (ರನ್್ಆಫ್ 

ಮೈನ್) ಅನ್ನು  ಗಣಿ ಪ್ತಟ್್ನಿಾಂದ ಹೊರತೆಗೆರ್ಲಾಗುತಿದೆ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಗಾತರ ದ ಪರ ಕಾರ, ROM ಅನ್ನು  ಸೆ್ ರ ೇನಿಾಂಗ್ ಮ್ತಿ್ತ  

ಕರ ಷಿಾಂಗ್ ಪಿಾಾಂಟ್್ಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುತಿದೆ. ತೃತ್ತೇರ್ ಕರ ಷರ್ನ 

ನಿಯೇಜನೆರ್ನ್ನು  ಅಗತಾ ವಿದಾದ ಗ ಮ್ತಿ್ತ  

ತೆಗೆದುಕೊಳಿಲಾಗುತಿದೆ. 

 

 

ಸ್ದಧ ಪಡಿಸ್ದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಸೂಕಿ  ಸಾಮ್ಥಾ ಯದ 

ಮುಾಂಭಾಗದ ಲೇಡರ ಮೂಲಕ ಟಿಪಪ ರ್ಗಳಲಿಿ  ಲೇಡ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಗೊತಿ್ತಪಡಿಸ್ದ ಸಾಟ ಕ್್ಪೈಲ್್ಗಳಲಿಿ  



ಜೇಡಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಅಾಂತ್ತಮ್ ಉತಪ ನು ವನ್ನು  ಟಿಪಪ ರ್ಗಳ್ಳ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಮಿತರ  ತೂಕದ ಸೇತ್ತವೆ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ 

ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ರರ್ವನಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಲಷ ತ Fe ಶೇಕಡ್ದರ್ವರು 

ಸಾಧಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜಯರ್ ಅದಿರನ್ನು  ಉನು ತ ದರ್ಜಯರ್ 

ಅದಿರಿನಾಂದಿಗೆ ಸೂಕಿರ್ವಗಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಸರಬರಜು ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. ರರ್ಮ ಮ್ತಿ್ತ  

ತಾಾ ಜಾ  ಸೇರಿದಂತೆ ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿದ ವಸಿುಗಳನ್ನು  ವಸಿುಗಳ 

ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಡಂಪರ್ಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  ಟಿಪಪ ರ್ಗಳಲಿಿ  

ತ್ತಾಂಬ್ಬಸಲಾಗುತಿದೆ. 

1.3 ಸಂಪನೂಮ ಲ ಅವಶಾ ಕತೆ: 

ಸಿುತ ಭೂ ಬಳಕ್, ಕೊೇಷಟ ಕ 2 ರಲಿಿ  ತ್ೇರಿಸ್ರುವಂತೆ, 

68.59 ಹೆಕ್ಟ ೇರ ಪರ ದೇಶದಲಿಿನ ಭೂದೃಶಾ ವು ಈಗಾಗಲೇ 

ಅದರ ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತರ್ನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ದೆ ಎಾಂದು 

ಸೂಚಿಸುತಿದೆ. ನಿರಿೇಕ್ಲಷ ತ ಭೂ ಬಳಕ್ಯು 87.79 

ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ನ ಭೂಪರ ದೇಶವು ಪರಿಕಲಪ ರ್ನ ಯೇಜರ್ನ 

ಅವಧಿರ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಭೂಗೊೇಳವನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸುತಿದೆ ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುತಿದೆ. 

ಕೊೇಷಟ ಕ 2 ಭೂ ಬಳಕ್ರ್ ಮಾದರಿ-ಅಸಿ್ತಾ ದಲಿಿರುವ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಪರ ಸಿಾವಿತ (ಪರಿಕಲಪ ರ್ನ ಹಂತ) 

ಕರ .ಸಂ ವಿವರಗಳ್ಳ ಯೇಜರ್ನ 

ಅವಧಿರ್ 

ಆರಂಭದಲಿಿ  

ಭೂ 

ಬಳಕ್ರ್ 

ಮಾದರಿ (Ha 

ನಲಿಿನ 

ಪರ ದೇಶ) 

ಪರಿಕಲಪ ರ್ನ 

ಯೇಜರ್ನ 

ಅವಧಿರ್ (Ha) 

ಅಾಂತಾ ದಲಿಿ  

ಪರ ಸಿಾವಿತ ಭೂ 

ಬಳಕ್ರ್ 

ಮಾದರಿ 

% 

1. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ 

ಪರ ದೇಶ 

43.95 52.18 55.75 

2. ವೇಸ್ಟಟ  ಡಂಪ ಅಡಿರ್ಲಿಿ  

ಪರ ದೇಶ 

10.03 16.80 17.95 

3. ರಸಿ್ತಗಳ್ಳ 4.92 2.00 2.14 

4. ಹಸ್ರು ಬೆಲ್ಟ  2.95 2.95 3.15 

5. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  

ಇಾಂಜಿ. ಕರ ಮ್ಗಳ್ಳ 

1.19 3.42 3.65 



6. ಬ್ಲಾ ಕ್್ಫಿಲ್ಡ  

ಏರಿಯಾ 

- 10.44 11.15 

7. ರರ್ಮ ಸಾಟ ಕ್ 5.55 0 0.00 

8. ವಜಿಯನ್/ಮುರಿರ್ದ 

ಪರ ದೇಶ 

20.17 0.97 1.04 

9. ಜಿೇವವೈವಿಧಾ  ಪರ ದೇಶ 4.84 4.84 5.17 

ಒಟ್ಟಟ   93.6 93.6 100 

ಮೇಲಿನ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಗಳ್ಳಾಂದಾಗಿ ಭೂಪರ ದೇಶದ 

ಭೂದೃಶಾ ವು ಸಾ ಲಪ  ಮ್ಟಿಟ ಗೆ ಮಾಪಯಡಿಸಲಪ ಡುತಿದೆ. 

ಭೂ ಸನಿು ವೇಶ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂ ಬಳಕ್ರ್ಲಿಿನ 

ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಉಾಂಟ್ಗುವ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ಳ ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆರ್ ಸುತಿಲಿನ ಪರ ದೇಶದ 

ಮೇಲಿನ ಮ್ಣ್ಣಣ  ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿರ್ 

ಮೇಲ್ಕ ಪರಿಣಾಮ್ ಬ್ಬೇರಬಹುದು, ಇದಕೆಾ ಗಿ ತಗಿಿ ಸುವ 

ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

➢ ನಿೇರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ: 

ಧೂಳ್ಳ ನಿಗರ ಹ (100 KLD), ನೆಡುತ್ೇಪು (10 KLD) 

ಮ್ತಿ್ತ  ಗೃಹಬಳಕ್ಗೆ (10 KLD) ಒಟ್ಟಟ  ನಿೇರಿನ 

ಅವಶಾ ಕತೆ 120 KLD ಆಗಿದೆ. 

➢ ಮಾನವಶಕಿ್ಲ : 

ಗಣಿರ್ಲಿಿನ ಒಟ್ಟಟ  ನೇರ ಉದ್ಾ ೇಗದ ಸಾಮ್ಥಾ ಯವು 

ಶಾಸನಬದಧ  ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನರಿತ, ಅರೆ ಕೌಶಲಾ  

ಮ್ತಿ್ತ  ಕೌಶಲಾ ರಹಿತ ಉದ್ಾ ೇಗಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ 146 ಆಗಿದೆ. ಪರೇಕ್ಷ ಉದ್ಾ ೇಗವು 

ಸುಮಾರು 40 ಆಗಿದೆ. 

1.4 ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ 

ಅಕೊಟ ೇಬರ 2020 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ತಾಂಬರ 2020 ರ 

ಅವಧಿರ್ಲಿಿ  3 ತ್ತಾಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇಸ್ಟ ಲೈನ್ ಡೇಟ್ 

ಉತಾಪ ದನೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆರ್ನ್ನು  

ಕೈಗೊಳಿಲಾಗಿದೆ. ಮೈಕೊರ ೇಮೆಟಿರ್ರಲಜಿ, 



ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳ್ಳರ್ ಗುಣಮ್ಟಟ , ನಿೇರಿನ 

ಗುಣಮ್ಟಟ , ಶಬದ  ಮ್ಟಟ , ಮ್ಣಿಣ ನ ಗುಣಮ್ಟಟ , 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಜಿೇವವೈವಿಧಾ ತೆರ್ 

ಅಧಾ ರ್ನವನ್ನು  ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೇ 

ರ್ವಾ ಪಿ್ತಯಳಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

1.4.1 ಹರ್ವಮಾನಶಾಸಿ ರ  

ಹರ್ವಮಾನ ದತಿಾಾಂಶವನ್ನು  ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳವರೆಗೆ 

ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಾ ರ್ನದ ಅವಧಿರ್ 

62.36% ರಷ್ಟಟ  ಶಾಾಂತ ಸ್ಥ ತ್ತಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ದೆ. 

0.27 ರಿಾಂದ 8.05 ಮಿೇ/ಸ್ತ ವೇಗವನ್ನು  ದಾಖಲಿಸ್ದ 

ಸಮ್ರ್ದಲಿಿ  ಪರ ಧಾನರ್ವದ ಗಾಳ್ಳರ್ ದಿಕೆು ಗಳ್ಳ 

2.70% ಕೆ್ಲಾಂತ ಹೆಚುಚ  NNW ಆಗಿದದ ವು. 

ಋತ್ತವಿನಲಿಿ  ದಾಖಲಾದ ಕನಿಷಠ  ಮ್ತಿ್ತ  ಗರಿಷಠ  

ತಾಪಮಾನ (0C), ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಯತೆ (%) ಮ್ತಿ್ತ  ಒಟ್ಟಟ  

ಮ್ಳೆ (ಮಿಮಿೇ) ಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ 18.8 ರಿಾಂದ 36.2 0C, 44.3 

ರಿಾಂದ 96.2 % ಮ್ತಿ್ತ  18.5 ಮಿಮಿೇ ರ್ವಾ ಪಿ್ತರ್ಲಿಿದೆ. 

1.4.2 ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳ್ಳರ್ ಗುಣಮ್ಟಟ  

ಆಾಂಬ್ಬಯೆಾಂಟ್ ಏರ ಕಾಾ ಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ (AAQM) 

ಅನ್ನು  ಎಾಂಟ್ಟ ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ  ರ್ವರಕೆ್  ಎರಡು ದಿನಗಳ 

ಆವತಯನದ್ಾಂದಿಗೆ ಅಕೊಟ ೇಬರ-ಡಿಸ್ತಾಂಬರ 2020 ರ 

ಅವಧಿರ್ಲಿಿ  ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳಿಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿೇಗೆ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳ್ಳ PM10, PM2.5, SO2 

ಮ್ತಿ್ತ  NO2 ನ ಸಾಾಂದರ ತೆರ್ನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಿವೆ. 

ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳ್ಳರ್ಲಿಿ  ವಸತ್ತ ಮ್ತಿ್ತ  ಗಾರ ಮಿೇಣ 

ಪರ ದೇಶಗಳ್ಳಗೆ (ಕೊೇಷಟ ಕ-3) ರಷಿಟ ರ ೇರ್ ಸುತಿ್ತವರಿದ 

ರ್ವಯು ಗುಣಮ್ಟಟ  (NAAQ) ಮಾನದಂಡಗಳಳಗೆ 

ಇರುತಿದೆ. 

ಕೊೇಷಟ ಕ 3 ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳ್ಳರ್ ಗುಣಮ್ಟಟ ದ 

ಮ್ಟಟ ಗಳ್ಳ 

ಕರ .

ಸಂ. 

ನಿರ್ತಾಾಂಕ

ಗಳ್ಳ 

ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ 

(ಶ್ರ ೇಣಿ) 

(µg/m3) 

ಮಿತ್ತಗಳ್ಳ 

(µg/m3) 

1. PM2. 5 24್-55.87 60 

2. PM10 45.62-85.20 100 



3. SO2 7.10-16.50 80 

4. NO2 11.00-28.63 80 

1.4.3 ನಿೇರಿನ ಗುಣಮ್ಟಟ  

ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಿನ ನಿೇರಿನ ಭೌತ್ತಕ ಮ್ತಿ್ತ  ರಸಾರ್ನಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ನಿಣಯಯಿಸಲು, ಯೇಜನೆರ್ 

ಸಥ ಳದ ಸುತಿಲೂ ಒಾಂದು ಮೇಲ್ಕಮ ೈ ಮ್ತಿ್ತ  ಆರು 

ಅಾಂತಜಯಲ ಸಥ ಳಗಳ್ಳಾಂದ ನಿೇರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಾಂತಜಯಲದಲಿಿ , ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಸಾಾಂದರ ತೆಯು 0.18 ರಿಾಂದ 0.28 mg/l ರ್ವಾ ಪಿ್ತರ್ಲಿಿ  

ಕಂಡುಬರುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  0.30mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ 

ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಫಿ್ೇರೈಡ 0.45 ರಿಾಂದ 0.55 mg/l ರ್ವಾ ಪಿ್ತರ್ಲಿಿರುತಿದೆ, 

ಇದು 1 mg/l ಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಾಂತೆಯೇ, 

ನೈಟೆರ ೇಟ್ 5.50 ರಿಾಂದ 12.50 mg/l ರ್ವಾ ಪಿ್ತರ್ಲಿಿರುತಿದೆ, 

ಇದು 45 mg/l ಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಫಲಿತಾಾಂಶವು ಎಲಿಾ  ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ್ಳ IS: 10500 ನ 

ಸ್ಾ ೇಕಾರಹಯ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನು ಗಿವೆ ಎಾಂದು 

ತ್ೇರಿಸುತಿದೆ ಗಡಸುತನವನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ ಇದು 

ಒಾಂದು ಸಥ ಳದಲಿಿ  ನಿಗದಿತ ಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿರುತಿದೆ 

ಆದರೆ ಅನ್ನಮ್ತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಕಮ ೈ ನಿೇರಿನಲಿಿ , ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಸಾಾಂದರ ತೆಗಳ್ಳ BDL 

(ಪತಿೆಹಚುಚ ವಿಕ್ರ್ ಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕ್ಳಗಿವೆ) ಮ್ತಿ್ತ  

50.0mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು  

ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. TDS 220.0mg/l ರ್ವಾ ಪಿ್ತರ್ಲಿಿರುತಿದೆ 

ಮ್ತಿ್ತ  1500 mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ 

ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಗಿದ ಆಮಿ್ಜನಕ 

ಮ್ತಿ್ತ  BOD ಅನ್ನಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ 5.1 mg/l &<2.0 mg/l. 

ಒಟ್ಟಟ  ಕೊೇಲಿಫಾರ್ಮಯ ಜಿೇವಿಗಳ್ಳ (MPN/100ml) 150 

ಆಗಿದುದ , ಇದು 5000 ರ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ ಮಿತ್ತಗಿಾಂತ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲಿಾ  ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ್ಳ IS: 2296 

(ವಗಯ C) ರ್ ನಿಗದಿತ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನು ಗಿವೆ ಎಾಂದು 

ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳ್ಳ ತ್ೇರಿಸುತಿವೆ. 

1.4.4 ಶಬದ  ಮ್ಟಟ ಗಳ್ಳ 

ಅಸಿ್ತಾ ದಲಿಿರುವ ಗಣಿ ಸೈಟ್ ಸುತಿಲೂ ಎಾಂಟ್ಟ 



ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ  ಸುತಿ್ತವರಿದ ಶಬದ  ಮ್ಟಟ ವನ್ನು  

ಅಳೆರ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಎಲಿಾ  ವಸತ್ತ ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ  ಹಗಲು 

ಮ್ತಿ್ತ  ರತ್ತರ ರ್ ಶಬದ ದ ಮ್ಟಟ ಗಳ್ಳ ಅನ್ನಮ್ತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಗಳಲಿಿ  ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. Leq 

ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ 41.0 ರಿಾಂದ 65.4 dB (A) ರ್ವಾ ಪಿ್ತರ್ಲಿಿವೆ. 

ಮೈನ್ ಸೈಟ್ ಆಫಿೇಸ್ಟ (N-1) ಮ್ತಿ್ತ  ಮೇಗಲಹಳಿ್ಳ  (N-2) 

ನಲಿಿ  ಸುತಿ್ತವರಿದ ಶಬದ  ಮ್ಟಟ ವು ಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ ಹಗಲಿನಲಿಿ  

65.4& 64.9 dB (A) ಮ್ತಿ್ತ  ರತ್ತರ ರ್ ಸಮ್ರ್ದಲಿಿ  

51.2& 52.7dB (A) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಲಿಾ  ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ 

ಹಗಲು ಮ್ತಿ್ತ  ರತ್ತರ  ಸಮ್ರ್ದಲಿಿ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮ್ತಿ್ತ  

ವಸತ್ತ ಪರ ದೇಶಗಳ್ಳಗೆ ಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ 75 ಮ್ತಿ್ತ  70 dB (A) ರ್ 

ನಿಗದಿತ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನು ಗಿವೆ. ಪಾಳಾ  (N-3), 

ಭೇಮ್ಸಮುಾಂದರ  (N-4), ಹಿರೇಕಂದರ್ವಡಿ (N-5), 

ತಣಿಗೆಹಳಿ್ಳ  (N-6), ಬೊಮೆಮ ೇನಹಳಿ್ಳ  (N-7) ಮ್ತಿ್ತ  

ಕಡಿೆಗುಡುಡ  (N-8) ನಲಿಿ  ಸುತಿ್ತವರಿದ ಶಬದ  ಮ್ಟಟ  52.3 

ಮ್ತಿ್ತ  42.0 , 51.9 ಮ್ತಿ್ತ  40.4, 54.1 ಮ್ತಿ್ತ  40.8, 52.8 

ಮ್ತಿ್ತ  41.0&51.4 ಮ್ತಿ್ತ  42.5 ಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ ದಿನ ಮ್ತಿ್ತ  

ರತ್ತರ  ಸಮ್ರ್ದಲಿಿ . ವಸತ್ತ ಪರ ದೇಶಕೆ್  ಹಗಲು ಮ್ತಿ್ತ  

ರತ್ತರ ರ್ಲಿಿ  ಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ 55 ಡಿಬ್ಬ (ಎ) ಮ್ತಿ್ತ  45 ಡಿಬ್ಬ (ಎ) 

ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಶಬದ ದ ಮ್ಟಟ ಗಳ್ಳ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 

1.4.5 ಮ್ಣಿಣ ನ ಗುಣಮ್ಟಟ  

ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಕೊೇರ ಮ್ತಿ್ತ  ಬಫರ 

ವಲರ್ದಿಾಂದ ಆರು ಪರ ತ್ತನಿಧಿ ಮ್ಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪರ ದೇಶದ ಪರ ಸಿುತ ಮ್ಣಿಣ ನ 

ಗುಣಮ್ಟಟ ವನ್ನು  ನಿಣಯಯಿಸಲು ವಿಶಿ್ೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಂದರ  ವಲರ್ದಲಿಿ , ಸಸಾ ವಗಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಸಾ ಗಳ 

ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲಿಸಲು ಮ್ಣಿಣ ನ ಹೊದಿಕ್ಯು 

ತ್ತಾಂಬ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಣಿಣ ನ pH ತಟಸಥ  ಮ್ತಿ್ತ  

ಸಾ ಲಪ  ಕಾಷ ರಿೇರ್ ಸಾ ಭಾವವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಸಾರಜನಕ, 

ರಂಜಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಪಟ್ಾ ಸ್ರ್ರ್ಮ (NPK) ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಸಾ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮ್ಣ್ಣಣ  

ಬೆಾಂಬಲಿಸುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುತಿದೆ. 

ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಕ, ಮ್ಣ್ಣಣ  ಯಾವುದೇ 

ಮಾಲಿನಾ  ಮೂಲಗಳ್ಳಾಂದ ಕಲುಷಿತರ್ವಗಿಲಿ  ಎಾಂಬುದು 



ಸಪ ಷಟ ರ್ವಗಿದೆ. 

1.4.6 ಭೂ ಬಳಕ್ 

ಬಫರ ಝೇನ್ ಅಾಂದರೆ 10 ಕ್ಲಮಿೇ ತ್ತರ ಜಾ ದ ಪರ ದೇಶದ 

ಭೂ ಬಳಕ್ರ್ ಮಾದರಿರ್ನ್ನು  ಉಪಗರ ಹದ ಮಾಹಿತ್ತರ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಕ ಅಧಾ ರ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, 

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಗಿೇಯಕರಣವನ್ನು  ಬಳಸ್ಕೊಾಂಡು ಭೂ 

ಕವರ ನಕ್ಷ ರ್ನ್ನು  1:50,000 ಪರ ಮಾಣದಲಿಿ  

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಲಾದ ಅಧಾ ರ್ನದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಕ ಪರ ಮುಖ ಭೂ ಬಳಕ್/ಭೂಮಿರ್ ಕವರ 

ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ಕೊೇಷಟ ಕ ಸಂಖ್ಯಾ .4 ರಲಿಿ  

ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೊೇಷಟ ಕ 4ಪರ ಮುಖ ಭೂ ಬಳಕ್/ ಭೂ ಮೂಚಚ ಳ್

ವಿಭಾಗಗಳ್ಳ 

ಕರ .ಸಂ. ವಗಯ ವಿಸ್ದ ರ್ಣಯ್

ಹೆ.ನಲಿಿ  

ಅಧಾ ರ್ನ 

ಪರ ದೇಶದ ಶೇ 

1 ಕೃಷಿಭೂಮಿ/ಕೃಷಿ 

ಭೂಮಿ 

8485.92 18.87 

2 ಗಣಿಗಾರಿಕ್ 

ಪರ ದೇಶ 

5460.46 12.14 

3 ಕ್ಲಷ ೇಣಿಸ್ದ ಅರಣಾ  8688.76 19.32 

4 ಜಲಮೂಲಗಳ್ಳ 45.24 0.10 

5 ಕೃಷಿ/ತ್ೇಟ 4495.11 10.00 

6 ಫಾಲೇ ಲಾಾ ಾಂಡ 14295.30 31.79 

7 ವಸಾಹತ್ತಗಳ್ಳ 3493.90 7.77 

 ಒಟ್ಟಟ  44964.69 100.00 

 

 

  

1.4.7 ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ 

ಕೊೇರ ಮ್ತಿ್ತ  ಬಫರ ವಲರ್ದಲಿಿ  ಶ್ಡೂಾ ಲ್-I 

ಜ್ಞತ್ತಗಳ ಉಪಸ್ಥ ತ್ತಯು ವರದಿಯಾಗಿಲಿ . ಸಪ ಷಟ ರ್ವಗಿ, 

ಅಧಾ ರ್ನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಅಪರೂಪದ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲಿಿರುವ ಸಸಾ ಗಳ ಉಪಸ್ಥ ತ್ತಯಿಲಿ . 



ಅಧಾ ರ್ನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ 

ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲಿಿರುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಬೆದರಿಕ್ಯಿರುವ 

ಮಿೇನ್ನಗಳ್ಳ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಿ . 

1.4.8 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ 

ಅಧಾ ರ್ನ ಪರ ದೇಶ (10 ಕ್ಲಮಿೇ ತ್ತರ ಜಾ ) ಪರ ದೇಶವು 2011 ರ 

ಜನಗಣತ್ತರ್ ಪರ ಕಾರ ಒಟ್ಟಟ  105178 ಗಾರ ಮಿೇಣ 

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರ್ನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಅಧಾ ರ್ನದ ಪರ ದೇಶದ 

ಲಿಾಂಗ ಅನ್ನಪಾತವು ಪರ ತ್ತ ಸಾವಿರ ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ 

969 ಮ್ಹಿಳೆರ್ರು. ಒಟ್ಟಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಪುರುಷ ಮ್ತಿ್ತ  

ಸಿ್ ರ ೇ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರ್ ಶೇಕಡ್ದರ್ವರು ಪರ ಮಾಣವು 

ಕರ ಮ್ರ್ವಗಿ 50.78 ಮ್ತಿ್ತ  49.22 ಆಗಿದೆ. 

ಜನರು ಯೇಜನೆರ್ ಬಗಿೆ  ಸಕಾರತಮ ಕರ್ವಗಿದಾದ ರೆ, 

ಪರಿಸರವನ್ನು  ಚೆರ್ನು ಗಿ ನೇಡಿಕೊಳಿಲಾಗಿದೆ. 

ಯೇಜನೆಯು ಜನರು ಮ್ತಿ್ತ  ಪರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಯಕ ಮ್ತಿ್ತ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭವೃದಿಧ ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ರ್ವಗಿ ಪೇಷಕ 

ಉದ್ಾ ೇಗಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಉದ್ಾ ೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು  ತರುತಿದೆ. 
 

1.5 ನಿರಿೇಕ್ಲಷ ತ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  

ತಗಿಿ ಸುವಿಕ್ರ್ ಸಾರಾಂಶ 

ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಯೇಜನೆಯು 

ಅಸಿ್ತಾ ದಲಿಿರುವ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ 

ನಿವಯಹಣಾ ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗೊಳ್ಳಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಪರ ತ್ತಕೂಲ ಪರಿಸರ 

ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ಳ ಮ್ತಿ್ತ  ತಗಿಿ ಸುವ ಕರ ಮ್ಗಳ 

ಸಾರಾಂಶವನ್ನು  ಕೊೇಷಟ ಕ ಸಂಖ್ಯಾ .5 ರಲಿಿ  ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 

1.6 ಯೇಜನೆರ್್ಪರ ಯೇಜನಗಳ್ಳ 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಯಕ್ಅಭವೃದಿಧ  

M/s JSW ಸ್ಟ ೇಲ್್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ್ ಅಸಿ್ತಾ ದಲಿಿರುವ್

ಬೊಮ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ್ ಅದಿರು್ ಗಣಿ್ ಸುತಿಮುತಿಲಿನ್

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ್ ಉದ್ಾ ೇಗಾವಕಾಶಗಳ್ಳ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಸೌಲಭಾ ಗಳ್ಳ, ರಸಿ್ತ ಗಳ್ಳ, ಸಂವಹನ್ಸೌಲಭಾ ಗಳ್ಳ, ಸಾರಿಗೆ, 

ಮಾರುಕಟೆಟ , ಬ್ಲಾ ಾಂಕ್ಲಾಂಗ್, ಅಾಂಚೆ್ ಸೇವೆಗಳ್ಳ್ ಮ್ತಿ್ತ ್

ಆರೇಗಾ ್ ಸೌಲಭಾ ಗಳ್ರೂಪದಲಿಿ ್ ನೇರರ್ವಗಿ್ ಅಥರ್ವ್



ಪರೇಕ್ಷರ್ವಗಿ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರ ಯೇಜನಗಳನ್ನು ್

ನಿೇಡಿದೆ.್ ಅಸಿ್ತಾ ದಲಿಿರುವ್ ಗಣಿಯಿಾಂದಾಗಿ್ ಈಗಾಗಲೇ್

ರ್ನಗರಿಕ್ ಸೌಲಭಾ ಗಳನ್ನು ್ ಅಭವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.್

ಸಣಣ ್ರ್ವಾ ಪಾರ್ಮ್ತಿ್ತ ್ಉದ್ಾ ೇಗಾವಕಾಶಗಳ್ಮೂಲಕ್

ಸುತಿಮುತಿಲಿನ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರ್್ ಆರ್ಥಯಕ್

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನ್ನು ್ ಸುಧಾರಿಸಲು್ ಗಣಿ್ ಸಥ ಳವು್

ಸಹ್ವರ್್ ಮಾಡಿದೆ.್ ಯೇಜನೆಯು್ ಸಥ ಳ್ಳೇರ್್ ಜನರಿಗೆ್

ಅಾಂದರೆ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ್್ ಗುತಿ್ತಗೆ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ್ ಮ್ತಿ್ತ ್

ಸುತಿಮುತಿಲಿನ್ಪರ ದೇಶಗಳ್ಳ್ಮ್ತಿ್ತ ್ಪಕೆದ್ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿಿ ್

ವಿವಿಧ್ ಉಪಯುಕಿತೆ್ ಸೇವೆಗಳ್ಳ್ ಮ್ತಿ್ತ ್ ಸಣಣ ್

ರ್ವಾ ಪಾರವನ್ನು ್ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು್ಉತಿೆೇಜನ್ನಿೇಡಿತ್ತ. 

1.7 ಪರಿಸರ್ನಿವಯಹಣೆ್ಯೇಜನೆ 

ಮೇಲಿನ್ ಕೊೇಷಟ ಕದಲಿಿ ್ ಪರಿಸರದ್ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ಳ್

ಮ್ತಿ್ತ ್ ಅವುಗಳ್ ನಿವಯಹಣಾ್ ಯೇಜನೆರ್ನ್ನು ್

ಚಚಿಯಸಲಾಗಿದೆ.್ ಬೊಮ್ಮ ನ್್ ಯೇಜನೆಗೆ್

ಪರ ಸಿಾಪ್ತಸಲಾದ್ ಒಟ್ಟಟ ್ ಬಂಡರ್ವಳ್ ಹೂಡಿಕ್ಯು್

ಸುಮಾರು್ ರೂ.್ 44.98 ಕೊೇಟಿ.್ ಪರಿಸರ್ ನಿವಯಹಣೆಗೆ್

ಬಂಡರ್ವಳ್ವೆಚಚ ್ರೂ್ 93.0 ಲಕ್ಷಗಳ್ಳ್ಮ್ತಿ್ತ ್ರ್ವಷಿಯಕ್

ಮ್ರುಕಳ್ಳಸುವ್ವೆಚಚ ್ರೂ್98.2 ಕೊೇಟಿಗಳ್ಳ. 

1.8 ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯಿಾಂದ್ ಹೊರಗುಳ್ಳದ್ ಪರ ದೇಶಗಳ್

ಪುನಶ್ಚ ೇತನ್ಮ್ತಿ್ತ ್ಪುನವಯಸತ್ತ 

ಪರಿಕಲಪ ನೆರ್್ ಹಂತದಲಿಿ ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ್ ಅದಿರಿನ್

ಸಂಪೂಣಯ್ ಹೊರತೆಗೆದ್ ನಂತರ, ಅನ್ನಮೇದಿತ್

ಪರ ಗತ್ತಶೇಲ್ ಮ್ತಿ್ತ ್ ಅಾಂತ್ತಮ್್ ಗಣಿ್ ಮುಚುಚ ವಿಕ್್

ಯೇಜನೆರ್ಲಿಿನ್ ಕರ ಮ್ಗಳ್ಳ್ಮ್ತಿ್ತ ್ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ್

ಪರ ಕಾರ್ ಗಣಿರ್ನ್ನು ್ ಕೈಬ್ಬಡುವ್ ಮದಲು್ ಗುತಿ್ತಗೆ್

ಪರ ದೇಶದ್ಳಗೆ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ್್ ಮಾಡಿದ್ ಭೂಮಿರ್ನ್ನು ್

ಸಂಪೂಣಯರ್ವಗಿ್ ಮ್ರುಪಡೆರ್ಲಾಗುತಿದೆ.್ ಈ್

ಕರ ಮ್ಗಳಲಿಿ ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯಿಾಂದ್ ಹೊರಗುಳ್ಳದ್

ಪರ ದೇಶಗಳ್ ತಾಾಂತ್ತರ ಕ್ ಮ್ತಿ್ತ ್ ಜೈವಿಕ್ ಪುನಶ್ಚ ೇತನ, 

ಡಂಪ್ಗಳಲಿಿ ್ ಸಥ ಳ್ಳೇರ್್ ಜ್ಞತ್ತಗಳಾಂದಿಗೆ್ ನೆಡುವಿಕ್್

ಮ್ತಿ್ತ ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ್್ಮಾಡಿದ್ ಬೆಾಂಚ್್ಗಳ್ಳ್ ಸೇರಿವೆ.್ ಗಣಿ್

ಹಳಿವನ್ನು ್ನಿೇರಿನ್ಜಲಾಶರ್ರ್ವಗಿ್ಪುನಃಸಾಥ ಪ್ತಸಬೇಕು. 

1.9 ತ್ತೇಮಾಯನ 



ಗಣಿ್ ಪರಿಸರ್ ಕ್ಷ ೇತರ ದಿಾಂದ್ ಅಹಯ್ ಮ್ತಿ್ತ ್ ಅನ್ನಭವಿ್

ಸ್ಬಿ ಾಂದಿಗಳಾಂದಿಗೆ್ ಪರಿಸರ್ ಕೊೇಶವನ್ನು ್ ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ದೆ್

ಮ್ತಿ್ತ ್ ಸಂಪೂಣಯ್ ಪರಿಸರ್ ನಿವಯಹಣಾ್ ವಾ ವಸ್ತಥ ಯು್

ಕಂಪನಿರ್್ ದಾಖಲಿತ್ ಪರಿಸರ್ ನಿೇತ್ತಯಿಾಂದ್

ಮಾಗಯದಶಯಸಲಪ ಡುತಿದೆ.್ ಕಂಪನಿಯು್ ಅತ್ತಾ ತಿಮ್್

ಪರಿಸರ್ ಅಭಾಾ ಸಗಳ್ಳ್ ಮ್ತಿ್ತ ್ ಅನಾ ರ್ರ್ವಗುವ್

ಶಾಸನಬದಧ ್ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳ್ಳಗೆ್ ಅನ್ನಸರಣೆಗಳನ್ನು ್

ಅಳವಡಿಸುತಿದೆ.್ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ್ ಪರ ಸಿಾಪ್ತಸಲಾದ್

ಎನಿಾ ರನೆಮ ಾಂಟಲ್್ಕಿ್ಲರ್ರೆನ್ಸ ್(ಇಐಎ್ಅಧಿಸೂಚನೆ್2006 

ರ್ಅಡಿರ್ಲಿಿ )್ಪರಿಸರ್ಅಭಾಾ ಸಗಳ್ಶ್ರ ೇಷಠ ತೆ್ಮ್ತಿ್ತ ್ಗಣಿ್

ಸುತಿಮುತಿಲಿನ್ ಜನರ್ ಅಭವೃದಿಧ ಗೆ್ ಕಂಪನಿರ್ನ್ನು ್

ಪರ ೇತಾಸ ಹಿಸುತಿದೆ. 

 



ಕೋಷ್ಟ ಕ 5 ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ತಗಿ್ಗ ಸುವಿಕೆ 

ಪರಿಸರ 

ಘಟಕ 

ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪಾ ತಿಕೂಲ / 

ಪಾ ಯೋಜನಕಾರಿ 

ತಗಿ್ಗ ಸುವ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ಗದೆ 

ವಾಯು 

ಗುಣಮಟಟ  

ಡಿಾ ಲ್ಲ ಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಲಲ ಸ್ಟ ಿಂಗ್ ಡಿಾ ಲ್ಲ ಿಂಗ್ ಮತ್ತು  

ಬ್ಲಲ ಸ್ಟ ಿಂಗ್ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ 

ಸಮಯದಲ್ಲ  ಧೂಳು 

(PM) ಮತ್ತು  ಅನಿಲಗಳು 

(NOx) 

ಉತಪ ತಿು ರ್ಯಗುತು ದೆ 

ಪಾ ತಿಕೂಲ • ಪಾ ತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ 

ಪರಿಸಿ್ ತಿಗಳಲ್ಲ  

ಸ್ಫ ೋಟವನ್ನು  ತಪ್ಪಪ ಸ್. 

• ಹಸ್ರು ಪಟಿಟ ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ . 

• ಕರೆಯುವ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ 

ಸಮಯದಲ್ಲ  ಧೂಳು 

ನಿಯಂತಾ ಣಕಾಾ ಗ್ಗ ಆದಾ ಾ 

ಕರೆಯುವ ಯಂತಾ ದ ಬಳಕೆ. 
 ಮಿತಿಮಿೋರಿದ ಹೊರೆ ತೆಗೆಯುವುದು, 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ  

ಅದ್ಧರಿನ  ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, 

ಮಿತಿಮಿೋರಿದ ಮತ್ತು  ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದ್ಧರನ್ನು  ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು / 

ಇಳಿಸುವುದು, ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದ್ಧರಿನ 

ಸ್ಟಟ ಕ್ಟ ಪೈಲ್ಿಂಗ್, ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆ 

ಪಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ಡಂಪ್ ಸೈಟು ಲ್ಲ  

ಓವಬಾರ್ಾನ್ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಧೂಳಿನ 

ಉತ್ಪಪ ದನೆಯಿಂದಾಗ್ಗ 

ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲ  

PM ಮಟಟ ಗಳಲ್ಲ  ಹೆಚಚ ಳ 

ಮತ್ತು  ವಾಹನಗಳ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ 

ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲ  

NO2 ಸ್ಟಿಂದಾ ತೆಯ 

ಮಟಟ ಗಳು. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ • ತೆರೆದ ಪಾ ದೇಶವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ 

ಅಗತಯ ವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಾ  

ಸ್ೋಮಿತವಾಗ್ಗದೆ. 

• ಗಣಿ ಸ್ಟಗ್ಗಸುವ ರಸ್ತು ಗಳಲ್ಲ  

ನಿೋರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು. 

ಓವರ ಬರ್ಾನ್ 

ಡಂಪ್ ಗಳನ್ನು  

ಸ್ಟಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮರು-

ಸಸಯ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಡಂಪ್ಪಿಂಗ್ ರ್ಯಡ್ ಾಗಳು 

ಮತ್ತು  ದಾಸ್ಟು ನ್ನಗಳಲ್ಲ  

ಕಾಯ ನನ್ ಮಿಸ್ಟಟ  / ವಾಟರ 

ಸ್ಪ ಾ ಿಂಕಲ ರ ಬಳಕೆ. 

 



ಪರಿಸರ ಘಟಕ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ  

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪಾ ತಿಕೂಲ / 

ಪಾ ಯೋಜನಕಾರಿ 

ತಗಿ್ಗ ಸುವ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ಗದೆ 

 ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದ್ಧರಿನ 

ಶೇಖರಣೆ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲ  

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದ್ಧರು 

ಪುಡಿಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

ನಿವಾಹಿಸುವುದು 

ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲ  PM 

ಸ್ಟಿಂದಾ ತೆಯ ಹೆಚಚ ಳ. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಕಾ ಶಿಂಗ್ ಪ್ರಲ ಿಂಟ ನಲ್ಲ  ಡಂಪರ 

ಪ್ರಲ ಟ ಫಾರ್ ಾನಿಿಂದ ಧೂಳು 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ 

ನಿಯಂತಾ ಣಕಾಾ ಗ್ಗ ನಿೋರು 

ಚಿಮುಕಿಸುವ ವಯ ವಸಿ್ತ ಗಳು / ಒಣ 

ಮಂಜು ಧೂಳು ನಿಗಾ ಹ 

ವಯ ವಸಿ್ತ ಗಳನ್ನು  ಸಿ್ಟ ಪ್ಪಸಲಾಗ್ಗದೆ. 
 ಸ್ಟಮಾನಯ  ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 

ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲ  PM 

ಮತ್ತು  NOx ಸ್ಟಿಂದಾ ತೆಯನ್ನು  

ಹೆಚಿಚ ಸ್. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಡಿೋಸ್ತಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ ಗಳಿಿಂದ 

ಕಣಗಳ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾರ್ಲು ಎಲಾಲ  ಉಪಕರಣಗಳ 

ನಿಯಮಿತ ನಿವಾಹಣೆ. 

 ಎಲಾಲ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಾಯುಗಾಮಿ ಕಣಗಳ 

ಅತಿರ್ಯದ ಔದೊಯ ೋಗ್ಗಕ 

ಮಾನಯ ತೆಗಳು 

ಪಾ ತಿಕೂಲ • ವಾಯು ಮಾಲ್ನಯ ಕಾರಕಗಳಿಗೆ 

ಔದೊಯ ೋಗ್ಗಕ ಮಾನಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಕವಾಗ್ಗ ನಿಯಮಿತ 

ಮಧ್ಯ ಿಂತರದಲ್ಲ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ 

ಮಾರ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಸಮಸ್ತಯ ಯನ್ನು  ನಿಭಾಯಸಲು 

ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ನಿಯಂತಾ ಣ 

ಕಾ ಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲ ವೆ. 

• ವೈಯಕಿು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಟಧ್ನಗಳ 

ಬಳಕೆಯನ್ನು  ಒದಗ್ಗಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಖಾತಿಾ ಪಡಿಸುವುದು 

• ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿರ್ಯಗ್ಗ, ನಿವಾಹಣಾ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಸಹ 



ಕನೆಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮವಾಗ್ಗ 

ಆಶಾ ಯಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಶಬದ  ಮಟಟ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ನೆಲದ 

ಕಂಪನಗಳು 

 

ಬ್ಲಲ ಸ್ಟ ಿಂಗ್ 

 

ಹೆಚಿಚ ನ ಉದೆವ ೋಗದ ಶಬದ  

ಮಟಟ ಗಳು, ಗಾಳಿಯ 

ಅತಿರ್ಯದ ಒತು ರ್ ಮತ್ತು  

ನೆಲದ ಕಂಪನಗಳಿಿಂದಾಗ್ಗ 

ಸಮುದಾಯದ ಕಿರಿಕಿರಿ. 

 

ಪಾ ತಿಕೂಲ 

 

• ನಿಯಂತಿಾ ತ ಬ್ಲಲ ಸ್ಟ ಿಂಗ್ 

ತಂತಾ ಗಳನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾರ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

• NONEL ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಪಾ ತಿ 

ವಿಳಂಬಕೆಾ  ಗರಿಷ್ಠ  ಶುಲಾ ವನ್ನು  

ಉತು ಮಗೊಳಿಸುವುದು. 

• ಹೆಚಿಚ ನ ಗಾಳಿಯ 

ಪರಿಸಿ್ ತಿಗಳಲ್ಲ  ಬ್ಲಲ ಸ್ಟ ಿಂಗ್ 

ನಡೆಸದ್ಧರುವುದು. 

 ML ಪಾ ದೇಶದೊಳಗೆ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಹೊರೆ ಮತ್ತು  

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದ್ಧರಿನ 

ಯಂತಾ  ಮತ್ತು  ಸ್ಟಗಣೆ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಮಾನಯ  

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. 

ಶಬದ ದ ಮಟಟ ಗಳಲ್ಲ  ಹೆಚಚ ಳ 

ಶಬದ ದ ಮಾನಯ ತೆ ಮತ್ತು  

ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬದ  

ಮಟಟ ಗಳಲ್ಲ ನ 

ಹೆಚಚ ಳದ್ಧಿಂದಾಗ್ಗ ಔದೊಯ ೋಗ್ಗಕ 

ಅಪ್ರಯ. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ • ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಿಂದ 

ಶಬದ  ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿವರವಾದ 

ವಿಮರ್ಶಾಯನ್ನು  ಯೋಜನೆಯ 

ಜಿೋವಿತ್ಪವಧಿಯಲ್ಲ  ನಿಯಮಿತ 

ಮಧ್ಯ ಿಂತರಗಳಲ್ಲ  

ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಔದೊಯ ೋಗ್ಗಕ ಶಬದ  

ಮಾನಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ನಿಣಾಯಸಲಾಗುತು ದೆ. Leq (8 

ಗಂಟೆ) ಶಬದ ದ ಮಾನಯ ತೆಗಳು 85 

dB (A) ಯನ್ನು  ಮಿೋರುವ 

ಸ್ಟಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನು  ಹೊಿಂದ್ಧರುವ 

ಸಿ ಳಗಳಲ್ಲ , ಇಿಂಜಿನಿಯಡ್ಾ 

ಶಬದ  ನಿಯಂತಾ ಣಗಳು ಮತ್ತು  



ನಿವಾಹಣಾ ಕಾ ಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ಅರ್ಥವಾ ವೈಯಕಿು ಕ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸ್ಟಧ್ನಗಳನ್ನು  ಒದಗ್ಗಸುವ 

ಮೂಲಕ ತಗಿ್ಗ ಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

• ನಿಯಮಿತ ಶಬದ  

ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್ ಅನ್ನು  

ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಉಪಕರಣಗಳ ನಿಯಮಿತ 

ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  

ಸೈಲೆನಸ ರ ಗಳು, ರಬಿ ರಂಟ ಗಳ 

ಬಳಕೆಯು ಎಲ್ಲ ರ್ಯದರೂ 

ಅನವ ಯಸುವ ಶಬದ ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾರ್ಲು. 

ಜಲ 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು 

ಮತ್ತು  

ಗುಣಮಟಟ  

ಅಿಂತಜಾಲವನ್ನು  

ಆಳವಾಗ್ಗಸುವುದು 

• ದೇಶೋಯ, ನಿೋರಾವರಿ ಮತ್ತು  

ಸಿ ಳಿೋಯ ವಾಯ ಪ್ರರ 

ಉದೆದ ೋಶಗಳಿಗಾಗ್ಗ ಅಿಂತಜಾಲ 

ಲಭ್ಯ ತೆಯಲ್ಲ  ಕಡಿತ 

ಪಾ ತಿಕೂಲ • ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗೆ 

ಪಾ ದೇಶದೊಳಗೆ 

ಅಿಂತಜಾಲವನ್ನು  

ತೆಗೆಯಲಾಗುತಿು ಲಲ . ಸಿ ಳಿೋಯ 

ಸಮುದಾಯಗಳ 

ಸಹಮತದೊಿಂದ್ಧಗೆ ನಿೋರಿನ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಲ್ಪ ಸಲಾಗ್ಗದೆ. 

• ಮಳೆನಿೋರು ಸಂಗಾ ಹಣೆ ಮತ್ತು  

ಕಯುಲ  ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾರ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

• ಅಿಂತಜಾಲ ಗುಣಮಟಟ ದ 

ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವ ಚಾರಣೆ 

ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 



• ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ 

ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  

ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

• ಚೆಕ್ಟ ಡ್ಯಯ ರ್ ಗಳು, ಗಲ್ಲ  

ಪಲ ಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಲ್ಟ  ಸ್ತಟಿಲ ಿಂಗ್ 

ಟ್ಯ ಿಂಕ್ಟ ಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಾಸುವ 

ಮೂಲಕ ಮೇಲೊ ೈ ನಿೋರಿನ 

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  

ಮಾರ್ಲಾಗ್ಗದೆ. 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ 

ಅಗತಯ ವಿರುವ ನಿೋರು 

(ಧೂಳು ನಿಗಾ ಹ 

ವಯ ವಸಿ್ತ ಗಳು, 

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ದೇಶೋಯ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಗ್ಗಾ ೋನ್ ಬೆಲ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ) 

• ನೈಸಗ್ಗಾಕ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲದ 

ಸವಕಳಿ. 

• ಹೈಡ್ಯಾ ಲ್ಕ್ಟ ಆರ್ಳಿತಕೆಾ  

ಬದಲಾವಣೆಗಳು. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ • ನಿೋರಿನ ಗರಿಷ್ಠ  ಅವಶಯ ಕತೆ 120 

kld ಆಗ್ಗದೆ. 

• ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾರ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

• ಮಳೆನಿೋರು ಸಂಗಾ ಹಣೆ, 

ಅಿಂತಜಾಲ ಮರುಪೂರಣ 

ಮತ್ತು  ಮರುಬಳಕೆ 

ವಯ ವಸಿ್ತ ಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ಗದೆ. 

 ಗಣಿಯಲ್ಲ  

ಗೃಹಬಳಕೆಯಿಂದ 

ಉತಪ ತಿು ರ್ಯಗುವ ತ್ಪಯ ಜಯ  

ನಿೋರು 

ಸಂಸಾ ರಿಸದೆ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ 

ಅಿಂತಜಾಲ ಮತ್ತು  ಮಣಿಿ ನ 

ಗುಣಮಟಟ ದಲ್ಲ  ಕಿಷ ೋಣತೆ. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಗಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲ ನ 

ಶೌಚಾಲಯದ ತ್ಪಯ ಜಯ  ನಿೋರನ್ನು  

ಸ್ೋಕ್ಟ ಪ್ಪಟ ಗೆ ಬ್ಬರ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

ಜಲವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  

ಒಳಚರಂಡಿ 

ಮಾದರಿ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ತ್ಪಯ ಜಯ  

ಸುರಿಯುವುದು 

ಪ್ರಾ ದೇಶಕ ಜಲವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಪಾ ದೇಶದ 

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು  

ಬದಲಾಯಸಬಹುದು. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಸರಿರ್ಯದ ಚರಂಡಿ ವಯ ವಸಿ್ತ  

ಜಾರಿಯಲ್ಲ ದೆ. 



ಭೂ ಬಳಕೆ 

ಮತ್ತು  ಮಣಿಿ ನ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ತ್ಪಯ ಜಯ  

ಸುರಿಯುವುದು 

ಕೋರ ವಲಯದ 

ಅಸ್ು ತವ ದಲ್ಲ ರುವ ಭೂ ಬಳಕೆ 

ಬದಲಾಗುತು ದೆ 

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಭೂಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು  

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕು 

ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ಣಿ ಗಣಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 

ಅಸ್ು ತವ ದಲ್ಲ ರುವ ಸಸಯ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಸಿ ಳಿಂತರ. 

ಆವಾಸಸಿ್ಟ ನದ ನಷ್ಟ , ಅದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗ್ಗ ಜಾತಿಯ 

ವೈವಿಧ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಸಮೃದಿ್ಧ ಗೆ 

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ 

ಸಂಭಾವಯ ತೆ. 

ಪರಾರಿರ್ಯದ ಧೂಳು ಮತ್ತು  

ಶಬದ  

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ 

ಉಿಂಟ್ಗುವ ಆವಾಸಸಿ್ಟ ನದ 

ಮೌಲಯ ಗಳ ಕಿಷ ೋಣತೆ. 

ಪಾ ತಿಕೂಲ • ಸಿ ಳಿೋಯ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಹಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನು  ನಿೋಡುವ 

ಜಾತಿಗಳನ್ನು  ನೆರ್ಲಾಗ್ಗದೆ. 

• ನಿಯಮಿತವಾದ ನೆಡುತೋಪು 

ಮಾರ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ನಯ , 

ಆರೋಗಯ , 

ಸುರಕ್ಷತೆ 

 

ಒಟ್ಟ ರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 

 

ಸುರಕಿಷ ತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು  

ಮಿೋರಿದ ಶಬದ  

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ 

ಕಿರಿಕಿರಿ, ನಿದಾಾ  ಭಂಗ ಮತ್ತು  

ಆರೋಗಯ ದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

 

ಪಾ ತಿಕೂಲ 

 

• ತಡೆಗೊೋಡೆಗಳಗ್ಗ 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಲು ಗಣಿ 

ಪರಿಧಿಯಲ್ಲ  ಅರಣಿಯ ೋಕರಣ. 

• ಸ್ಟರಿಗೆ ರಸ್ತು , ಗಣಿ ಸ್ಟಗ್ಗಸುವ 

ರಸ್ತು ಯಲ್ಲ  ನಿೋರು ಸ್ಿಂಪಡಿಸುವ 

ಯಂತಾ ಗಳು, ಪುಡಿಮಾಡುವ 

ಮತ್ತು  ಸ್ಾ ಾ ೋನಿಿಂಗ್ ಪ್ರಲ ಿಂಟ ಗಾಗ್ಗ 

ಒಣ ಮಂಜು ಧೂಳು ನಿಗಾ ಹ 

ವಯ ವಸಿ್ತ . 

• ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು  



ಹಗಲ್ನಲ್ಲ  ಮಾತಾ  

ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ ಕರ 

ಜಿೋವನಶೈಲ್ಯ ಬಗಿೆ  

ಉದೊಯ ೋಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು  

ಗಾಾ ಮಸಿ ರಲ್ಲ  ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

• ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಬ್ಬರಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸುವುದು. 

ಸ್ಟಮಾಜಿಕ-

ಆರ್ಥಾಕ 

ಅಿಂಶಗಳು 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗ್ಗ 

ಅರಣಯ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ತಿರುಗ್ಗಸುವುದು 

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಸಸಯ ವಗಾದ 

ನಷ್ಟ  

ಪಾ ತಿಕೂಲ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಸಸಯ ವಗಾದ 

ನಷ್ಟ ಕೆಾ  ಪರಿಹಾರದ 

ಅರಣಿಯ ೋಕರಣ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಹಿಿಂದ್ಧನ ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಿಂದ 

ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗ್ಗಸಲಾಗ್ಗದೆ. 

• ಗುತಿು ಗೆ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲ  

ನಿಯಮಿತವಾದ ನೆಡುತೋಪು. 

• ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲ , 

ಸಂಪೂಣಾ ಗುತಿು ಗೆ 

ಪಾ ದೇಶವನ್ನು  ಪುನವಾಸತಿ 

ಮಾರ್ಲಾಗುವುದು. 

  

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 

 

ಪಾ ತಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಪರೋಕ್ಷವಾಗ್ಗ 

ಉದೊಯ ೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು  

ಹೆಚಿಚ ಸ್ ಈ ಪಾ ದೇಶದ ಜನರ 

ಆರ್ಥಾಕ ಸಿ್ ತಿಯನ್ನು  

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದು. 

 

ಪಾ ಯೋಜನಕಾರಿ 

 

 


