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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

1.1 ಪರಿಚರ್ 

ಧರ್ಯ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶವು 

ಕರ್ನಯಟಕದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲರ್ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ 

ರರ್ಗಡ ಗ್ರರ ರ್ದ ಬಳಿ 43.58 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  

ರ್ವಾ ಪಿಸಿದೆ. ರರ್ನರ್ಲೈ ಬೆ್ಲಕ್ ಮೇಸಲು 

ಅರಣಾ ದಲೆ್ಲರುವ ಪರ ದೇಶ. ಗಣಿ ಸಂಡೂರ್ 

ಪಟಟ ಣದಿಾಂದ ಸುಮಾರು 12 ಕಿಮೇ ದೂರದಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲ  

ಹರ್ವಮಾನ ರಸಿ್ತರ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. 

ಗಣಿಯಾಂದ 7 ಕಿಮೇ ದೂರದಲೆ್ಲರುವ ರರ್ಗಡದಲೆ್ಲ  

ಹತಿ್ತರದ ರೈಲ್ಲವ ೇ ಸೈಡಾಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

ಧರ್ಯ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ (ಹಾಂದಿನ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರ 

M/s ಜಿೇನತ್ ಟ್ರರ ನ್ಸ ್ಪೇರ್ಟಯ ಕಂಪನಿ- ML ನಂ. 

2239) M/s JSW ಸಿಟ ೇಲ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಒಡೆತನದ 

ಗಣಿಗಳಲೆ್ಲ  ಒಾಂದಾಗಿದೆ. 24.07.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಇ-

ಹರಜಿನ ಮೂಲಕ M/s JSW ಸಿಟ ೇಲ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್್ಗೆ 

ಗುತಿ್ತಗೆರ್ನ್ನು  ನಿೇಡಲ್ಲಯತು ರ್ತಿು  M/s JSW 

ಸಿಟ ೇಲ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಅನ್ನು  ಆದಾ ತೆರ್ ಬ್ಬಡಡ ರ್ ಎಾಂದು 

ಘೇಷಿಸಲ್ಲಯತು (ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ . DMG-2020: MLS: 

AUC: 2018-19/ 5172 ದಿರ್ನಾಂಕ 19.02.2020). 

ತರುರ್ವರ್, ಉದೆದ ೇಶ ಪತರ ವನ್ನು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ 

(ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ . DMG-2020: MLS: AUC: 2018-19 

ದಿರ್ನಾಂಕ 13.08.2019) ರ್ತಿು  ರ್ಶಸಿವ  ಬ್ಬಡಡ ರ್ ಆದರು 

(ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ . DMG-2020: MLS: AUC: 2018-

19/519722d. 2020). ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆರ್ನ್ನು  

30.07.2020 ರಂದು ನಿೇಡಲ್ಲಯತು (ವಿಡಯೇ ಪತರ  

ಸಂಖ್ಯಾ . DMG/MLS/ ಗ್ರರ ಾಂರ್ಟ-013/2020-21/1972 

ರ್ತಿು  DGM/MLS 30.07.2020 ರಂದು DGM-120201 

ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಯ ಗಣಿಗ್ರಗಿ ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆ 

ಪತರ ವನ್ನು  ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆಯು ಅಕಾಷ ಾಂಶದ ನಡುವೆ ಇದೆ: N 



15°08'21.89" ರ್ತಿು  N 15o08'35.53'' ರ್ತಿು  

ರೇಖಾಂಶ: E 76o27'12.47'' ರ್ತಿು  E 76o27'31.94'' 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶವು ದರೇಜಿ ಸೆಾತ್ 

ಬೇರ್ ಅಭ್ಯಾರಣಾ ದ (DSBC) ಪರಿಸರ-ಸೂಕ್ಷಮ  

ವಲರ್ವನ್ನು  (ESZ) ಮೇರಿದೆ. DSBS ಗೆ ಸಮೇಪದ 

ಗಣಿ ಗಡರ್ ವೈಮಾನಿಕ ಅಾಂತರ: 

1. ದರೇಜಿ ಸೆಾತ್ ಕರಡ ಅಭ್ಯಾರಣಾ - 10.93 

ಕಿ.ಮೇ 

2. ದರೇಜಿ ಕರಡಧಾರ್ದ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ  ವಲರ್- 

9.42 ಕಿ.ಮೇ. 

0.18 MMTPA ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸಾರ್ರ್ಥಾ ಯಕಾಾ ಗಿ M/s 

JSW ಸಿಟ ೇಲ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ (ಪತರ  

ಸಂಖ್ಯಾ .279/1106/2019/BNG/38; ದಿರ್ನಾಂಕ 

07.01.2020) ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲ  ಅನ್ನಮೇದಿತ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ 

ಯೇಜನೆ. 

MoEF&CC (S.O.1224E) ಗೆಜೆರ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ 

ಪರ ಕಾರ, 28.03.2020 ದಿರ್ನಾಂಕದ ಹಾಂದಿನ 

ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಿಾಂದ 2 ವರ್ಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅರ್ಥರ್ವ 

ತಾಜಾ EC ಅನ್ನು  ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಪರಿಸರ ಕೆಿರ್ರೆನ್ಸ  

(EC) ಸಾವ ಧಿೇನಪಡಸಿಕಾಂಡದೆ ಎಾಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಹಂತ 1 ಫಾರೆಸ್ಟಟ  ಕೆಿರ್ರೆನ್ಸ  (FC) ಅನ್ನು  M/s JSW 

ಸಿಟ ೇಲ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಪರ ಸಿಾವನೆ ಸಂಖ್ಯಾ  

FP/KA/MIN/44852/2020 ಮೂಲಕ 

ಅನವ ಯಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ತರುರ್ವರ್, ಅರಣಾ  (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯದೆ, 1980 ರ 

ದಿರ್ನಾಂಕದ 07.07.2021 ರ ಅಡರ್ಲೆ್ಲ  ಅರಣಾ  

ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ಪರ ಕಾರ, ಸಂಬಂಧಿತ ರಜಾ  

ಸಕಾಯರ/UT ಆಡಳಿತವು ಸಂಬಂಧಿತ 

ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಲೆ್ಲ  ನಿಗದಿಪಡಸಿದ 

ರ್ರತಿುಗಳು/ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನೆರವೇರಿಕ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ  



ಹೊಸ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ನಮೇದನೆಗಳನ್ನು  

ವಗ್ರಯಯಸಬಹುದು. ಸಚಿರ್ವಲರ್. 

GOK ಯಾಂದ ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ವೆಸಿಟ ಾಂಗ್ ಆಡಯರ್ ಪರ ಕಾರ 

ಪತರ  ಸಂಖ್ಯಾ . CI 62 MMM 2020 ದಿರ್ನಾಂಕ 01.07.2020, 

ಎಲೆ್ಲ  ಮಾನಾ  ಹಕ್ಕಾ ಗಳ ಡೇಮ್ಡಡ  ವಿಸಿರಣೆರ್ನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತಿದೆ, ಅನ್ನಮೇದನೆಗಳು, ಅನ್ನರ್ತ್ತಗಳು, 

ಪರರ್ವನಗಿಗಳು ರ್ತಿು  ಹಾಂದಿನ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಾಂದಿಗೆ 

ಎರಡು ವರ್ಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಸ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಿಗೆ 

ಹೊಾಂದಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಅದರಂತೆ, ಧರ್ಯ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ 25.09.2020 

ರಂದು ಅಗತಾ ವಿರುವ ಎಲೆ್ಲ  ಅನ್ನಮೇದನೆಗಳನ್ನು  

ಪಡೆದ ನಂತರ ತನು  ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ 

ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತು. 

M/s JSW ಸಿಟ ೇಲ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್್ನ ಧರ್ಯ ಐರನ್ ಅದಿರು 

ಗಣಿ 27.08.2020 ರಂದು ಅನ್ನಮೇದಿತ TOR ಗ್ರಗಿ 

ಅಜಿಯ ಸಲೆ್ಲಸಿದೆ ರ್ತಿು  EDS 03.12.2020 ರಂದು 43.58 

ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  0.18 MMTPA ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

ಉತಾಾ ದನೆಗೆ ಅಜಿಯರ್ನ್ನು  ರ್ರುಸಲೆ್ಲದ ನಂತರ. ಗಣಿ 

9.08.2021 ರಂದು SEIAA ನಿಾಂದ TOR ಅನ್ನು  

ಅನ್ನಮೇದಿಸಿತು. 

1.2 ಯೇಜನೆರ್ ವಿವರಣೆ 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶವು ಅಕಾಷ ಾಂಶ N 

15°08'21.89" ರ್ತಿು  N 15o08'52.88'' ರ್ತಿು  

ರೇಖಾಂಶ E 76o26'50.96'' ರ್ತಿು  E 76o27'31.94'' 

ನಡುವೆ GOI ಟೇಪೇಶೇರ್ಟ ನಂ. 57A/8. 

ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಡೆಾಂಡರ ಟಿಕ್ ಒಳಚರಂಡ ಮಾದರಿರ್ನ್ನು  

ಗರ್ನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಅತುಾ ನು ತ ಎತಿರವು 960m RL ಆಗಿದೆ 

ರ್ತಿು  ಕಡಮೆ ಎತಿರವು ಸುಮಾರು 790mRL ಆಗಿದೆ. ಈ 

ಪರ ದೇಶವು ಕಾಡನ ಭಾಗರ್ವಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಸಣಣ  

ರ್ರಗಳು ರ್ತಿು  ಪದೆಗಳು/ಪದೆಗಳಾಂದಿಗೆ 

ರ್ಧಾ ರ್ ಸಸಾ ವಗಯವನ್ನು  ಗರ್ನಿಸಬಹುದು. 



ಧರ್ಯ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಳ ಪರ ಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಕೇರ್ಟ ಕ 1 ರಲೆ್ಲ  ನಿೇಡಲ್ಲಗಿ 

ಕೇರ್ಟ ಕ 1 -್ಬೊರ್ಮ ನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಳ ಪರ ಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಗಣಿರ್ ಹೆಸರು ದರ್ಯ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

ಗಣಿ MineML No. 

0013(Old ML No. 2239) 

ವಿಸಿಿೇಣಯ 43.58್Ha 

ಅರಣಾ  ರರ್ನರ್ಲೈ ಬೆ್ಲಕ್, 

ಮೇಸಲು ಅರಣಾ  

ಅಕಾಷ ಾಂಶ/ರೇಖಾಂಶ ಅಕಾಷ ಾಂಶ: N 15°08'21.89" 

ರ್ತಿು  N 15o08'52.88'' 

ರ್ತಿು  

ರೇಖಾಂಶ: E 76o27'12.47'' 

ರ್ತಿು  E 76o27'11.08'' 

ಟೇಪೇ ಶೇರ್ಟ ಸಂಖ್ಯಾ   57 A/8 

ಗುತಿ್ತಗೆರ್ ಅನ್ನದಾನದ 

ದಿರ್ನಾಂಕ  

13.08.2019 

ಅವಧಿ/ಮುಕಿಾರ್ ದಿರ್ನಾಂಕ  MMDR (ತ್ತದುದ ಪಡ) 

ಕಾಯದೆ-2015 ರ ಪರ ಕಾರ 

50 ವರ್ಯಗಳು 

ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸಾರ್ರ್ಥಾ ಯ 0.18 MMTPA 

(ಅನ್ನಮೇದಿತ ಗಣಿ 

ಯೇಜನೆರ್ ಪರ ಕಾರ) 

ಅಾಂಚೆ ವಿಳ್ಳಸ ಧರ್ಯ ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದಿರು ಗಣಿ  

ರರ್ಗಡ್ಗ್ರರ ರ್ದ್ಹತಿ್ತರ 

ತಾಲೂಕ್ಕ: ಸಂಡೂರು 

ಜಿಲೆ್ಲ :  ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ರಜಾ   ಕರ್ನಯಟಕ  

ಗಣಿ ಪರ ಕಾರ  ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟಟ  ಗಣಿ 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ರ್ ವಿಧಾನ ಸಂಪೂಣಯ ಯಾಾಂತ್ತರ ೇಕೃತ 
ತೆರೆದ ಕಾಸ್ಟಟ  ವಿಧಾನ 



ಒಟ್ಟಟ  ಮೇಸಲು ರ್ತಿು  

ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು 

10.898057 ಮಲ್ಲರ್ನ್ 
ಟನ್ಮಲ್ಲರ್ನ್ ಟನ್ 
ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ಮೇಸಲು 
2.00686 ಮಲ್ಲರ್ನ್ 
ಟನ್್ಗಳು 

ಊಹಸಿದ ಖನಿಜ 

ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು 
3.383696 ಮಲ್ಲರ್ನ್ 
ಟನ್ 

ನಿರಿೇಕಿಷ ತ ಗಣಿರ್ ಜಿೇವನ 30್ ವರ್ಯಗಳು್ ( 2006860 
+3383696) / 180000 = 
29.95 ವರ್ಯಗಳು ] 

ಅದಿರು ರ್ತಿು  ತಾಾ ಜಾ ದ 

ಅನ್ನಪ್ರತ (ಗರಿರ್ಠ ) 
1: 0.54 

ಸರಸರಿ ಕ್ಲಸದ ದಿನಗಳ 300 

ಪ್ರಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ  ಒಾಂದು 

ಕ್ಲಸದ ಸರ್ರ್ ಎಳು 

ಬಾಂಚ್ ಎತಿರ ರ್ತಿು  ಅಗಲ 7 ಮೇ ಎತಿರ ರ್ತಿು  8 ಮೇ 
ಅಗಲ 

ಮೇಲ್ಲನ ರ್ತಿು  ಕ್ಳಗಿನ ಬಾಂಚ್ 960 m RL ರ್ತಿು  822 m 
RL 

ಪರ ಸಿುತ ಕ್ಲಸದ ಬಾಂಚುಗಳು 855 m್RL to 821 m್RL 

ತಾಾ ಜಾ  (5 ವರ್ಯಗಳವರೆಗೆ) 4.17 ಲಕ್ಷ ಟನ್ 
ಅಾಂತ್ತರ್ ಪಿರ್ಟ ಇಳಿಜಾರು 

ಗರಿರ್ಠ  45 ಡಗಿರ  

ಅಾಂದಾಜು ವಿದುಾ ತ್ ಅವಶಾ ಕತೆ 

ರ್ತಿು  ಮೂಲ 
30್  Kw, ಮೂಲ- DG 
ಸ್ತರ್ಟ್ಗಳು 

ಅಾಂದಾಜು ನಿೇರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ 

ರ್ತಿು  ಮೂಲ 
50 KLD, ಮೂಲ - 
ಹಳಿಾ ಗಳಿಾಂದ ಖಸಗಿ 
ಟ್ರಾ ಾಂಕರ್್ಗಳು 

ಯೇಜರ್ನ ವೆಚಚ  (ಒಟ್ಟಟ  

ಬೆ್ಲಕ್ ವೆಚಚ ) 

Rs.3458.01 ಲಕ್ಷಗಳು 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ರ್ನ್ನು  ಸಂಪೂಣಯ ಯಾಾಂತ್ತರ ೇಕೃತ ತೆರೆದ 

ಎರಕಹೊರ್ದ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಾಂದ 

ನಡೆಸಲ್ಲಗುತಿದೆ. ಹಾಡ್ಯ ರಚನೆರ್ನ್ನು  ನಿವಯಹಸಲು 

ಅಗತಾ ವಿರುರ್ವಗ ಕರೆಯುವ ರ್ತಿು  ಬೆ್ಲಸಿಟ ಾಂಗ್ 

ತಂತರ ವನ್ನು  ಬಳಸಲ್ಲಗುತಿದೆ. ಯೇಜಿತ 

ಉತಾಾ ದನೆರ್ನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ವಿವಿಧ ಬಕ್ರ್ಟ 

ಸಾರ್ರ್ಥಾ ಯಗಳನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರುವ ಹೈಡ್ರರ ಲ್ಲಕ್ 



ಅಗೆಯುವ ಯಂತರ ಗಳು ರ್ತಿು  ಮುಾಂಭಾಗದ 

ಲೇಡರ್್ಗಳಿಾಂದ ಸ್ಫ ೇಟಿಸಿದ ವಸಿುವನ್ನು  

ಅಗೆರ್ಲ್ಲಗುತಿದೆ. ಉತಖ ನನ ಯೇಜನೆರ್ ಪರ ಕಾರ 

ನಿಯೇಜಿಸಲ್ಲದ ಯಂತ್ರ ೇಪಕರಣಗಳಾಂದಿಗೆ 

ತಾಾ ಜಾ  ಅಗೆಯುವಿಕ್ರ್ನ್ನು  ಸಹ ಪೂರೈಸಲ್ಲಗುತಿದೆ. 

ಆದರ ಯ ಖನಿಜ ಸಂಸಾ ರಣೆರ್ನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲಗುವುದಿಲೆ , 

ಫೈನ್ಸ  (0 ರಿಾಂದ 10 ಮಮೇಗಿಾಂತ ಕಡಮೆ) ರ್ತಿು  

ಉಾಂಡೆಗಳ ಉತಾಾ ದನೆಗೆ (10 ಎಾಂಎಾಂನಿಾಂದ 40 

ಎಾಂಎಾಂಗಿಾಂತ ಕಡಮೆ) ಒಣ ಪುಡಮಾಡುವಿಕ್ ರ್ತಿು  

ಸಿಾ ರ ೇನಿಾಂಗ್ ಪರ ಕಿರ ಯೆರ್ನ್ನು  ಮಾತರ  ಬಳಸಲ್ಲಗುತಿದೆ. 

ROM (ರನ್್ಆಫ್ ಮೈನ್) ಅನ್ನು  ಗಣಿ ಪಿರ್ಟ್ನಿಾಂದ 

ಹೊರತೆಗೆರ್ಲ್ಲಗುತಿದೆ ರ್ತಿು  ಗ್ರತರ ದ ಪರ ಕಾರ, ROM 

ಅನ್ನು  ಸಿಾ ರ ೇನಿಾಂಗ್ ರ್ತಿು  ಕರ ಶಾಂಗ್ ಪೆ್ರಾಂರ್ಟ್ಗೆ 

ನಿೇಡಲ್ಲಗುತಿದೆ. ಅಗತಾ ವಿದಾದ ಗ ರ್ತಿು  ತೃತ್ತೇರ್ 

ಹಂತದ ಕರ ರ್ರ್್ಗಳ ನಿಯೇಜನೆರ್ನ್ನು  

ಕೈಗೊಳಾ ಲ್ಲಗುವುದು. 

ರಮ್ಡ ರ್ತಿು  ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಅಗೆದ 

ವಸಿುಗಳನ್ನು  ಸಾಗಿಸಲು ಕರ ರ್ರ್ವಗಿ 20 ರಿಾಂದ 25 ಟನ್ 

ಸಾರ್ರ್ಥಾ ಯದ ರ್ತಿು  19 ರಿಾಂದ 23 ಟನ್ ಸಾರ್ರ್ಥಾ ಯದ 

ಟರ ಕ್್ಗಳ ಡಂಪರ್ ರ್ತಿು  ಟಿಪಾ ರ್್ಗಳಲೆ್ಲ  ಲೇಡ್ 

ಮಾಡಲ್ಲಗುತಿದೆ. 

ಉತಖ ನನ ಯೇಜನೆರ್ ಪರ ಕಾರ ಅಪೇಕಿಷ ತ ಉತಾಾ ದನೆ 

ರ್ತಿು  ತಾಾ ಜಾ  ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಆಾಂತರಿಕ 

ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನ್ನಕರ ರ್ರ್ವಗಿ 8000 ರ್ತಿು  6000 ಟಿರ ಪ್ಗಳ 

ಡಂಪರ್್ಗಳ ಅಗತಾ ವಿದೆ. ಸಾಟ ಕ್್ಯಾಡ್್ಯನಿಾಂದ JSW 

ಸಿಟ ೇಲ್ ಪೆ್ರಾಂರ್ಟ್ಗೆ ಸಿದಧ ಪಡಸಿದ ಉತಾ ನು ದ ಬ್ಲಹಾ  

ಸಾಗಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 85 ರಿಾಂದ 105 ಟಿರ ಪ್ಗಳು/ದಿನಕ್ಾ  

19 ಟನ್್ಗಳು ರ್ತಿು  23 ಟನ್್ಗಳ ಟಿಪಾ ರ್ 

ಸಾರ್ರ್ಥಾ ಯದ ಅಗತಾ ವಿದೆ. 

ಸಿದಧ ಪಡಸಿದ ಉತಾ ನು ಗಳನ್ನು  ಸೂಕಿ  ಸಾರ್ರ್ಥಾ ಯದ 

ಮುಾಂಭಾಗದ ಲೇಡರ್ ಮೂಲಕ ಟಿಪಾ ರ್್ಗಳಲೆ್ಲ  

ಲೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲಗುತಿದೆ ರ್ತಿು  ಗೊತಿುಪಡಸಿದ 



ಸಾಟ ಕ್್ಪೈಲ್್ಗಳಲೆ್ಲ  ಜೇಡಸಲ್ಲಗುತಿದೆ. ಅಾಂತ್ತರ್ 

ಉತಾ ನು ವನ್ನು  ಟಿಪಾ ರ್್ಗಳು ರ್ತಿು  ಮತರ  ತೂಕದ 

ಸೇತುವೆ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ JSW ಸಿಟ ೇಲ್ 

ಪೆ್ರಾಂರ್ಟ್ಗೆ ರರ್ವನಿಸಲ್ಲಗುತಿ್ತದೆ. ಅಪೇಕಿಷ ತ Fe 

ಶೇಕಡ್ರರ್ವರು ಸಾಧಿಸಲು ಕಡಮೆ ದಜೆಯರ್ ಅದಿರನ್ನು  

ಉನು ತ ದಜೆಯರ್ ಅದಿರಿನಾಂದಿಗೆ ಸೂಕಿರ್ವಗಿ 

ಬರೆಸಲ್ಲಗುತಿದೆ ರ್ತಿು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸರಬರಜು 

ಮಾಡಲ್ಲಗುತಿದೆ. 

1.3 ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಅವಶಾ ಕತೆ: 

ಭೂಮರ್ ಅವಶಾ ಕತೆ 

43.58 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶ ಅರಣಾ  

ಭೂಮರ್ಲೆ್ಲದೆ. ನನು  ಜಿೇವನದ ಕನೆರ್ಲೆ್ಲ , 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಅಡರ್ಲೆ್ಲ  ಬಳಸಲ್ಲಗುವ ಭೂಮ ಪರ ಸಿುತ 

20.62 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್್ನಿಾಂದ 23.24 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ಗುತಿದೆ. 

 

ಕರ .ಸಂ ವಗಯ ಅಸಿಿತವ ದಲೆ್ಲರುವ 

ಭೂ ಬಳಕ್ರ್ 

ಮಾದರಿ (Ha) 

% 

1. ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಗೆ  20.62 47.32 

2. ಡಂಪಿಾಂಗ್ 12.77 29.30 

3. ಶಾಸನಬದಧ  ಕಟಟ ಡ 1.33 3.05 

4. ಖನಿಜ ಸಾಟ ಕ್ 1.44 3.30 

5. ರಸಿ್ತಗಳು 2.35 5.39 

6. ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲರ್ ಪರ ದೇಶ 2.54 5.83 

7. ಮುಟಟ ದ ಪರ ದೇಶ 2.53 5.81 

ಒ

ಟ್ಟಟ  

 43.58 100 

 

 



ಪರ ಸಿಾವಿತ ಭೂ ಬಳಕ್ರ್ ಮಾದರಿ 

ಕರ .

ಸಂ 

ವಗಯ ಪರ ಸಿಾವಿತ ಭೂ 

ಬಳಕ್ರ್ 

ಮಾದರಿ-

ಯೇಜನೆ ಅವಧಿ 

(Ha) 

ಬಳಸಿ

ದ 

ಭೂಮ

ರ್ ಶೇ 

ಸಿಾವಿತ ಭೂ 

ಬಳಕ್ರ್ 

ಮಾದರಿ-

ಕಲಾ ರ್ನ 

ಅವಧಿ (Ha) 

ಬಳಸಿ

ದ 

ಭೂಮ

ರ್ ಶೇ 

1 ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಗೆ  20.62 47.32 23.24 53.33 

2 ಡಂಪಿಾಂಗ್ 12.77 29.30 14.12 32.40 

3 ಶಾಸನಬದಧ  

ಕಟಟ ಡ 

1.33 3.05 1.33 3.05 

4 ಖನಿಜ ಸಾಟ ಕ್ 2.62 6.01 0 0.00 

5 ರಸಿ್ತಗಳು 2.35 5.39 2.35 5.39 

6 ಸುರಕ್ಷತಾ 

ವಲರ್ 

ಪರ ದೇಶ 

2.54 5.83 2.54 5.83 

7 ಮುಟಟ ದ 

ಪರ ದೇಶ 

1.35 3.10 0 0.00 

ಒಟ್ಟಟ  43.58 100 100.00 100 

ಮೂಲ: ಅನ್ನಮೇದಿತ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಯೇಜನೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಭೂಪರ ದೇಶದ 

ಭೂದೃಶಾ ವು ಸವ ಲಾ  ರ್ಟಿಟ ಗೆ ಮಾಪಯಡಸಲಾ ಡುತಿದೆ. 

ಭೂ ಸನಿು ವೇಶ ರ್ತಿು  ಭೂ ಬಳಕ್ರ್ಲೆ್ಲನ 

ಬದಲ್ಲವಣೆಯಾಂದಾಗಿ ರ್ತಿಷ್ಟಟ  ಪರಿಣಾರ್ಗಳು ಭೂ 

ಬಳಕ್, ಮೇಲ್ಲನ ರ್ಣ್ಣಣ  ರ್ತಿು  ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆರ್ 

ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಪರ ದೇಶದ ಒಳಚರಂಡ ಮಾದರಿರ್ 

ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾರ್ ಬ್ಬೇರಬಹುದು, ಇದಕಾಾ ಗಿ ತಗಿಿ ಸುವ 

ಕರ ರ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಾ ಲ್ಲಗುತಿ್ತದೆ. 

ನಿೇರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ: 

ಧೂಳು ನಿಗರ ಹ, ನೆಡುತ್ೇಪು ರ್ತಿು  ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ 

ಒಟ್ಟಟ  ನಿೇರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ 50KLD ಆಗಿದೆ. 

ನಂದಿಹಳಿಾ ರ್ಲೆ್ಲರುವ ಕಂಪನಿರ್ 

ಕಳವೆಬ್ಲವಿಗಳಿಾಂದ 5 ಕ್ಎಲ್್ಡ ಗೃಹಬಳಕ್ರ್ 



ನಿೇರನ್ನು  ಪಡೆರ್ಲ್ಲಗುತಿದೆ. ನೆಡುತ್ೇಪು ರ್ತಿು  

ಧೂಳು ನಿಗರ ಹಕಾಾ ಗಿ ಗಣಿ ಹಳಾ ದ ನಿೇರನ್ನು  

ಬಳಸಲ್ಲಗುತಿ್ತದೆ. ಭ್ವಿರ್ಾ ದಲೆ್ಲ  JSW ಸಿಟ ೇಲ್ 

ಪೆ್ರಾಂರ್ಟ್ನಿಾಂದ ಸಂಸಾ ರಿಸಿದ ನಿೇರನ್ನು  

ಬಳಸಲ್ಲಗುವುದು. ನಿೇರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನಿಮಾಯಣ 

ಹಂತದಲೆ್ಲದೆ ರ್ತಿು  ಸಕಾಯರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಅಗತಾ  

ಅನ್ನಮೇದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೂಣಯಗೊಳುಾ ವ 

ಸಾಧಾ ತೆಯದೆ. 

ಮಾನವಶಕಿಿ : 

ಗಣಿಯು ತನು  ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ, ಒಟ್ಟಟ  ಉದ್ಾ ೇಗವು 200 

ಆಗಿದೆ (ನೇರ ಉದ್ಾ ೇಗ 11 ರ್ತಿು  ಗುತಿ್ತಗೆ ಕಾಮಯಕರು 

39 ಆದರೆ ಪರೇಕ್ಷ ಉದ್ಾ ೇಗಗಳು ಸುಮಾರು 150). 

ಗಣಿ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ, ಗಿರ ೇನ್್ಬಲ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿಧ , 

ಉತಾಾ ದನೆ ರ್ತಿು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ರ್ತಿು  ಆರ್ & ಆರ್ 

(ಪುನವಯಸತ್ತ ರ್ತಿು  ಪುನವಯಸತ್ತ) ರಚನೆರ್ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕಾಾ ಗಿ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಿಾಂದ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಉದ್ಾ ೇಗಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಸಿಕಳಾ ಲ್ಲಗುತಿದೆ. 

1.4 ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ 

ಬೇಸ್ಟ್ಲೈನ್ ಡೇಟ್ರವು 1 ಅಕಟ ೇಬರ್ 2020 ರಿಾಂದ 31 

ಡಸ್ತಾಂಬರ್ 2020 ರ ಅವಧಿರ್ಲೆ್ಲ  ಉತಾ ತಿ್ತಯಾದ 

ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ನಂತರದ ಅವಧಿರ್ನ್ನು  ಪರ ತ್ತನಿಧಿಸುವ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಮಕ ಡೇಟ್ರವನ್ನು  ರ್ತಿು  ವಿವಿಧ 

ಸಕಾಯರಗಳಿಾಂದ ಸಂಗರ ಹಸಲ್ಲದ ದಿವ ತ್ತೇರ್ 

ಡೇಟ್ರವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡದೆ. /ಖಸಗಿ ಶಾಸನಬದಧ  

ಇಲ್ಲಖ್ಯಗಳು/ಏಜೆನಿಸ ಗಳು. 

11.4.1 ಹರ್ವಮಾನಶಾಸಿ ರ  

ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳ ಕಾಲ ಹರ್ವಮಾನ ದತಿಾಾಂಶವನ್ನು  

ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಅಧಾ ರ್ನದ ಅವಧಿರ್ 

57.38% ರಷ್ಟಟ  ಶಾಾಂತ ಸಿಿ ತ್ತಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 

0.27 ರಿಾಂದ 1.36 ಮೇ/ಸ್ತ ವೇಗವನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಸಿದ 



ಸರ್ರ್ದಲೆ್ಲ  ಪರ ಧಾನರ್ವದ ಗ್ರಳಿರ್ ದಿಕ್ಕಾ ಗಳು 4.0 % 

ಕಿಾ ಾಂತ ಹೆಚುಚ  NE ಆಗಿತಿು . 

ಈ ಋತುವಿನಲೆ್ಲ  ಕರ ರ್ರ್ವಗಿ ಗರಿರ್ಠ  ರ್ತಿು  ಕನಿರ್ಠ  

ತಾಪಮಾನ 36.5 & 18.3 (0C), ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಯತೆ 98.4 

& 42.4 (%) ರ್ತಿು  ಒಟ್ಟಟ  ರ್ಳೆ 20.3 (ಮಮೇ) 

ದಾಖಲ್ಲಗಿದೆ. 

1.4.1 ಸುತಿುವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣರ್ಟಟ  

ಆಾಂಬ್ಬಯೆಾಂರ್ಟ ಏರ್ ಕಾವ ಲ್ಲಟಿ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ (AAQM) 

ಅನ್ನು  ಎಾಂಟ್ಟ ಸಿ ಳಗಳಲೆ್ಲ  ರ್ವರಕ್ಾ  ಎರಡು ದಿನಗಳ 

ಆವತಯನದ್ಾಂದಿಗೆ 2020 ರ ಅಕಟ ೇಬರ್ - ಡಸ್ತಾಂಬರ್ 

ಋತುವಿನಲೆ್ಲ  ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳಾ ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಹೇಗೆ ಪಡೆದ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು PM10, PM2.5, SO2 ನ 

ಸಾಾಂದರ ತೆಗಳು, ರ್ತಿು  ಸುತಿುವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ಲೆ್ಲನ NO2 

ವಸತ್ತ ರ್ತಿು  ಗ್ರರ ಮೇಣ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ (ಕೇರ್ಟ ಕ 3) 

ರಷಿಟ ರ ೇರ್ ಸುತಿುವರಿದ ರ್ವಯು ಗುಣರ್ಟಟ  

(NAAQ) ಮಾನದಂಡಗಳಲೆ್ಲದೆ. 

ಕೇರ್ಟ ಕ 3 ಸುತಿುವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣರ್ಟಟ  

ರ್ಟಟ ಗಳು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ .

ಸಂ. 

ನಿರ್ತಾಾಂಕ

ಗಳು 

ಮೌಲಾ ಗಳು 

(ಶ್ರ ೇಣಿ) 

(µg/m3) 

ಮತ್ತಗಳು 

(µg/m3) 

1. PM2. 5 23.66್-57.60 60 

2. PM10 44.00-92.50 100 

3. SO2 6.80-16.5 80 

4. NO2 10.23-28.40 80 

1.4.2 ನಿೇರಿನ ಗುಣರ್ಟಟ  

ಈ ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲನ ನಿೇರಿನ ಭೌತ್ತಕ ರ್ತಿು  ರಸಾರ್ನಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ನಿಣಯಯಸಲು, ಯೇಜನೆರ್ 

ಸಿ ಳದ ಸುತಿಲೂ ಒಾಂದು ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ರ್ತಿು  ಆರು 



ಅಾಂತಜಯಲ ಸಿ ಳಗಳಿಾಂದ ನಿೇರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಅಾಂತಜಯಲದಲೆ್ಲ , ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಸಾಾಂದರ ತೆಯು 0.18 ರಿಾಂದ 0.22 mg/l ರ್ವಾ ಪಿಿರ್ಲೆ್ಲ  

ಕಂಡುಬರುತಿದೆ ರ್ತಿು  0.30mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ 

ಮತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು  ಗರ್ನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಫೆ್ೇರೈಡ್ 0.42 ರಿಾಂದ 0.60 mg/l ರ್ವಾ ಪಿಿರ್ಲೆ್ಲರುತಿದೆ, 

ಇದು 1 mg/l ಮತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಾಂತೆಯೇ, 

ನೈಟೆರ ೇರ್ಟ 6.50 ರಿಾಂದ 9.50 mg/l ರ್ವಾ ಪಿಿರ್ಲೆ್ಲರುತಿದೆ, 

ಇದು 45 mg/l ಮತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲೆ್ಲ  

ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳು IS: 10500 ನ ಸಿವ ೇಕಾರಹಯ 

ಮತ್ತಯಳಗೆ ಉತಿರ್ರ್ವಗಿವೆ ಎಾಂದು ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವು 

ತ್ೇರಿಸುತಿದೆ, ಇದು ಗಡಸುತನವನ್ನು  ಹೊರತುಪಡಸಿ 

ನಿಗದಿತ ಮತ್ತಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿರುತಿದೆ ಆದರೆ 

ಅನ್ನರ್ತ್ತಸುವ ಮತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೇರಿನಲೆ್ಲ , ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಸಾಾಂದರ ತೆಯು 0.320 

mg/l ರ್ವಾ ಪಿಿರ್ಲೆ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತಿದೆ ರ್ತಿು  50.50.0mg/l 

ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ ಮತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು  

ಗರ್ನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. TDS 310.0mg/l ರ್ವಾ ಪಿಿರ್ಲೆ್ಲರುತಿದೆ 

ರ್ತಿು  1500 mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ ಮತ್ತಯಳಗೆ 

ಇರುವುದನ್ನು  ಗರ್ನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ  ಕೇಲ್ಲಫಾಮ್ಡಯ 

ಜಿೇವಿಗಳು (MPN/100ml) 200 ಆಗಿದೆ, ಇದು 5000 ರ 

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇರ್ ಮತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲೆ್ಲ  

ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳು IS: 2296 (ವಗಯ C) ರ್ ನಿಗದಿತ 

ಮತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನು ಗಿವೆ ಎಾಂದು ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು 

ತ್ೇರಿಸುತಿವೆ. 

1.4.3 ಶಬದ  ರ್ಟಟ ಗಳು 

ಅಸಿಿತವ ದಲೆ್ಲರುವ ಗಣಿ ಸೈರ್ಟ ಸುತಿಲೂ ಎಾಂಟ್ಟ 

ಸಿ ಳಗಳಲೆ್ಲ  ಸುತಿುವರಿದ ಶಬದ  ರ್ಟಟ ವನ್ನು  

ಅಳೆರ್ಲ್ಲಗುತಿದೆ. ಎಲೆ್ಲ  ವಸತ್ತ ಸಿ ಳಗಳಲೆ್ಲ  ಹಗಲು 

ರ್ತಿು  ರತ್ತರ ರ್ ಶಬದ ದ ರ್ಟಟ ಗಳು ಅನ್ನರ್ತ್ತಸುವ 

ಮತ್ತಗಳಲೆ್ಲ  ಇರುವುದನ್ನು  ಗರ್ನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. Leq 

ಮೌಲಾ ಗಳು 41.5 ರಿಾಂದ 56.1 dB (A) ರ್ವಾ ಪಿಿರ್ಲೆ್ಲವೆ. 

ಡಂಪ ಸೈರ್ಟ (N-1) ರ್ತಿು  ನಿಗಯರ್ನ ಬ್ಬಾಂದು (N-2) 

ನಲೆ್ಲ  ML ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಸುತಿುವರಿದ ಶಬದ  ರ್ಟಟ ವು 



ಕರ ರ್ರ್ವಗಿ ಹಗಲ್ಲನ ಸರ್ರ್ದಲೆ್ಲ  61.5 & 60.4 dB (A) 

ರ್ತಿು  ರತ್ತರ ರ್ ಸರ್ರ್ದಲೆ್ಲ  50.1& 50.6dB (A) 

ಎಾಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಲೆ್ಲ  ಮೌಲಾ ಗಳು ಹಗಲು 

ರ್ತಿು  ರತ್ತರ  ಸರ್ರ್ದಲೆ್ಲ  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಪರ ದೇಶಕ್ಾ  

ಅನ್ನಕರ ರ್ರ್ವಗಿ 75 ರ್ತಿು  70 dB (A) ನಿಗದಿತ 

ಮತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನು ಗಿವೆ. ಗಣಿ ಹತಿ್ತರ (N-3), ರರ್ಗಡ 

(N-4), ಸಿದಾದ ಪುರ (N-5), ಜೈಸಿಾಂಗಪುರ (N-6), ಸುಶೇಲ್ಲ 

ನಗರ (N-7) ರ್ತಿು  ಗಗ್ರಯ (N-8) ನಲೆ್ಲ  ಸುತಿುವರಿದ ಶಬದ  

ರ್ಟಟ  53.1,51.5,50.4,54.3,52.6 ರಲೆ್ಲ  ದಿನ ಸರ್ರ್ 

ರ್ತಿು  42.4, 41.8, 42.1, 41.3 ರ್ತಿು  42.7 ರತ್ತರ  

ಸರ್ರ್ದಲೆ್ಲ  ಕರ ರ್ರ್ವಗಿ. ಹಗಲು ರ್ತಿು  ರತ್ತರ  

ಸರ್ರ್ದಲೆ್ಲ  ವಸತ್ತ ಪರ ದೇಶಕ್ಾ  ಕರ ರ್ರ್ವಗಿ 55 ಡಬ್ಬ (ಎ) 

ರ್ತಿು  45 ಡಬ್ಬ (ಎ) ಮತ್ತಯಳಗೆ ಶಬದ ದ ರ್ಟಟ ಗಳು 

ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.1.4.5  

1.4.4 ರ್ಣಿಣ ನ ಗುಣರ್ಟಟ  

ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಕೇರ್ ರ್ತಿು  ಬಫರ್ 

ವಲರ್ದಿಾಂದ ರ್ನಲುಾ  ಪರ ತ್ತನಿಧಿ ರ್ಣಿಣ ನ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಸಲ್ಲಗಿದೆ ರ್ತಿು  ಪರ ದೇಶದ 

ಪರ ಸಿುತ ರ್ಣಿಣ ನ ಗುಣರ್ಟಟ ವನ್ನು  ನಿಣಯಯಸಲು 

ವಿಶೆ್ೇಷಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ವಲರ್ದಲೆ್ಲ , ಸಸಾ ವಗಯ 

ರ್ತಿು  ಸಸಾ ಗಳ ಬಳವಣಿಗೆರ್ನ್ನು  ಬಾಂಬಲ್ಲಸಲು 

ರ್ಣಿಣ ನ ಹೊದಿಕ್ಯು ತುಾಂಬ್ಲ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ರ್ಣಿಣ ನ pH ತಟಸಿ  ರ್ತಿು  ಸವ ಲಾ  ಕಾಷ ರಿೇರ್ 

ಸವ ಭಾವವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ರ್ತಿು  

ಪಟ್ರಾ ಸಿರ್ಮ್ಡ (NPK) ಮೌಲಾ ಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ, 

ಇದು ಸಸಾ ಗಳ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ರ್ಣ್ಣಣ  ಬಾಂಬಲ್ಲಸುವುದಿಲೆ  

ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುತಿದೆ. ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ, 

ರ್ಣ್ಣಣ  ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ಲನಾ  ಮೂಲಗಳಿಾಂದ 

ಕಲುಷಿತರ್ವಗಿಲೆ  ಎಾಂಬುದು ಸಾ ರ್ಟ ರ್ವಗಿದೆ. 

1.4.5 ಭೂ ಬಳಕ್ 

ಬಫರ್ ಝೇನ್ ಅಾಂದರೆ 10 ಕಿಮೇ ತ್ತರ ಜಾ ದ ಪರ ದೇಶದ 

ಭೂ ಬಳಕ್ರ್ ಮಾದರಿರ್ನ್ನು  ಉಪಗರ ಹದ ಮಾಹತ್ತರ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಅಧಾ ರ್ನ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಇದಲೆದೆ, 

ಡಜಿಟಲ್ ವಗಿೇಯಕರಣವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಭೂ 



ಕವರ್ ನಕ್ಷ ರ್ನ್ನು  1:50,000 ಪರ ಮಾಣದಲೆ್ಲ  

ರಚಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಈ ಅಧಾ ರ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ 

ಪರ ಮುಖ ಭೂ ಬಳಕ್/ಭೂ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  

ಕೇರ್ಟ ಕ ಸಂಖ್ಯಾ  4 ರಲೆ್ಲ  ವಿವರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಕೇರ್ಟ ಕ 410 ಕಿಮೇ ತ್ತರ ಜಾ ದಲೆ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ಭೂ 

ಬಳಕ್/ಭೂಮ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಗಳು 

ಕರ .ಸಂ. ವಗಯ ವಿಸಿಿ ಣಯ್

ಹೆ.ನಲೆ್ಲ  

ಅಧಾ ರ್ನ 

ಪರ ದೇಶದ 

ಶೇ 

1 ದಟಟ  ಅರಣಾ  2175.45 4.778 

2 ಅರಣಾ  13780.70 30.268 

3 ಜಲಮೂಲಗಳು 458.96 1.008 

4 ಫಾಲೇ 

ಲ್ಲಾ ಾಂಡ್ 

9833.68 21.599 

5 ನಿಮಯಸಿದ 

ಭೂಮ 

14176.00 31.136 

6 ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ 

ಪರ ದೇಶ 

4218.51 9.266 

7 ಕೃಷಿ ಭೂಮ 885.658 1.945 

 

 

 

1.4.6 ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ 

ಕೇರ್ ರ್ತಿು  ಬಫರ್ ವಲರ್ದಲೆ್ಲ  ಶ್ಡೂಾ ಲ್-I 

ಜಾತ್ತಗಳ ಉಪಸಿಿ ತ್ತಯು ಅಧಾ ರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲೆ್ಲ  

ವರದಿಯಾಗುವುದಿಲೆ  ಅರ್ಥರ್ವ ಗರ್ನಿಸುವುದಿಲೆ . 

ಸಾ ರ್ಟ ರ್ವಗಿ, ಅಧಾ ರ್ನದ ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಅಪರೂಪದ 

ರ್ತಿು  ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲೆ್ಲರುವ ಸಸಾ ಗಳ ಉಪಸಿಿ ತ್ತಯಲೆ . 

ಅಧಾ ರ್ನದ ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲೆ್ಲರುವ ರ್ತಿು  ಬದರಿಕ್ಯರುವ 

ಮೇನ್ನಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲೆ . 

1.4.7 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ 

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



ಜನಗಣತ್ತರ್ ಪರ ಕಾರ ಒಟ್ಟಟ  53920 ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರ್ನ್ನು  

ಹೊಾಂದಿದೆ. ಅಧಾ ರ್ನದ ಪರ ದೇಶದ ಲ್ಲಾಂಗ ಅನ್ನಪ್ರತವು 

ಪರ ತ್ತ ಸಾವಿರ ಪುರುರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ 969 ರ್ಹಳೆರ್ರು. 

ಒಟ್ಟಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಪುರುರ್ ರ್ತಿು  ಸಿಿ ರ ೇ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರ್ 

ಶೇಕಡ್ರರ್ವರು ಅನ್ನಕರ ರ್ರ್ವಗಿ 50.8 ರ್ತಿು  49.2 ಆಗಿದೆ. 

ಪರಿಸರವನ್ನು  ಚೆರ್ನು ಗಿ ನೇಡಕಾಂಡರೆ ಜನರು 

ಯೇಜನೆರ್ ಬಗಿೆ  ಸಕಾರತಮ ಕರ್ವಗಿದಾದ ರೆ. 

ಯೇಜನೆಯು ಜನರು ರ್ತಿು  ಪರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಯಕ ರ್ತಿು  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ರ್ ಪರಿಣಾರ್ರ್ವಗಿ ಪೇರ್ಕ 

ಉದ್ಾ ೇಗಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಉದ್ಾ ೇಗ್ರವಕಾಶಗಳನ್ನು  ತರುತಿದೆ. 

1.5 ನಿರಿೇಕಿಷ ತ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾರ್ಗಳು ರ್ತಿು  

ತಗಿಿ ಸುವಿಕ್ರ್ ಸಾರಾಂಶ 

ಧರ್ಯ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಅಸಿಿತವ ದಲೆ್ಲರುವ ಗಣಿ. 

ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ಕರ ರ್ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸಲ್ಲಗುತಿ್ತದೆ. ಪರ ತ್ತಕೂಲ ಪರಿಸರ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳು ರ್ತಿು  ತಗಿಿ ಸುವ ಕರ ರ್ಗಳ 

ಸಾರಾಂಶವನ್ನು  ಕೇರ್ಟ ಕ ಸಂಖ್ಯಾ  5 ರಲೆ್ಲ  ನಿೇಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

1.6 ವಿಪತಿು  ನಿವಯಹಣೆ ಯೇಜನೆ 

ತುತುಯ ಸನು ದಧ ತೆ ರ್ತಿು  ವಿಪತಿು  ನಿವಯಹಣಾ 

ಯೇಜನೆರ್ ಉದೆದ ೇಶವು ಅಪಘಾತದ ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು / ಯಾವುದೇ ತುತುಯ ಸಂದಭ್ಯದಲೆ್ಲ  

ರ್ನ್ನರ್ಾ , ವಸಿು  ರ್ತಿು  ಜಿೇವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ(ಗಳಿಗೆ) ಕಡಮೆ 

ಮಾಡುವುದು. ತುತುಯ ಸಿದಧ ತೆ ರ್ತಿು  DMP ರ್ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕ್ಾ  ನಿರಿೇಕಿಷ ತ ಪರ ಯೇಜನಗಳು ಈ 

ಕ್ಳಗಿನಂತ್ತವೆ: 

➢ ಗ್ರಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ರ್ತಿು  ವೈದಾ ಕಿೇರ್ 

ಚಿಕಿತೆಸ ರ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ; 

➢ ಇತರ ಜನರನ್ನು  ರಕಿಷ ಸಿ; 

➢ ಆಸಿಿ  ರ್ತಿು  ಪರಿಸರಕ್ಾ  ಹಾನಿರ್ನ್ನು  ಕಡಮೆ ಮಾಡ; 

➢ ಆರಂಭ್ದಲೆ್ಲ  ಘಟನೆರ್ನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಿ ರ್ತಿು  

ಅಾಂತ್ತರ್ರ್ವಗಿ ನಿಯಂತರ ಣಕ್ಾ  ತರಲು; 

➢ ಪಿೇಡತ ವಾ ಕಿಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ ರ್ತಿು  ಸಹಾರ್ವನ್ನು  



ಒದಗಿಸಿ; 

➢ ಸುದಿದ  ಮಾಧಾ ರ್ಕ್ಾ  ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹತ್ತರ್ನ್ನು  

ಒದಗಿಸಿ; 

➢ ಪಿೇಡತ ಪರ ದೇಶದ ಸುರಕಿಷ ತ ಪುನವಯಸತ್ತರ್ನ್ನು  

ಸುರಕಿಷ ತಗೊಳಿಸಿ; ರ್ತಿು  

➢ ತುತುಯ ಪರಿಸಿಿ ತ್ತರ್ ಕಾರಣ ರ್ತಿು  ಸಂದಭ್ಯಗಳ 

ನಂತರದ ವಿಚ್ಚರಣೆಗ್ರಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

ರ್ತಿು  ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಸಂರಕಿಷ ಸಿ. 

ಪರಿಣಾರ್ರ್ವಗಿ, ಪುನವಯಸತ್ತರ್ನ್ನು  ರಕಿಷ ಸಲು ರ್ತಿು  

ವೈದಾ ಕಿೇರ್ ಸಹಾರ್ವನ್ನು  ನಿೇಡಲು ರ್ತಿು  ಸಾಮಾನಾ  

ಸಿಿ ತ್ತರ್ನ್ನು  ಪುನಃಸಿಾಪಿಸಲು ಕಾಯಾಯಚರಣೆರ್ 

ದಕ್ಷತೆರ್ನ್ನು  ಉತಿರ್ಗೊಳಿಸುವುದು. 

1.7 ಯೇಜನೆರ್ ಪರ ಯೇಜನಗಳು 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಯಕ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಪರ ಸಿುತ ಯೇಜನೆಯು ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ 

ಉದ್ಾ ೇಗ್ರವಕಾಶಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, 

ರಸಿ್ತ ಗಳು, ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಮಾರುಕಟೆಟ , 

ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್, ಅಾಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು ರ್ತಿು  ಆರೇಗಾ  

ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳ ರೂಪದಲೆ್ಲ  ನೇರರ್ವಗಿ ಅರ್ಥರ್ವ 

ಪರೇಕ್ಷರ್ವಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರ ಯೇಜನಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡದೆ. ಅಸಿಿತವ ದಲೆ್ಲರುವ ಗಣಿಗಳಿಾಂದಾಗಿ ರ್ನಗರಿಕ 

ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು  ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಗಣಿಗಳ ಸಿ ಳವು ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರ್ ಆರ್ಥಯಕ 

ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳನ್ನು  ಸಣಣ  ರ್ವಾ ಪ್ರರ ರ್ತಿು  

ಉದ್ಾ ೇಗ್ರವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡದೆ. ಯೇಜನೆಗಳು ಸಿ ಳಿೇರ್ ಜನರಿಗೆ ಅಾಂದರೆ 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ರ್ತಿು  ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ 

ವಿವಿಧ ಉಪಯುಕಿತೆ ಸೇವೆಗಳು ರ್ತಿು  ಸಣಣ  

ರ್ವಾ ಪ್ರರವನ್ನು  ಸಿಾಪಿಸಲು ಪರ ೇತಾಸ ಹಸುತಿವೆ. 

1.8 ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೇಜನೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಕೇರ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾರ್ಗಳು 

ರ್ತಿು  ಅವುಗಳ ನಿವಯಹಣಾ ಯೇಜನೆರ್ನ್ನು  

ಚಚಿಯಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಯೇಜನೆಗೆ ಪರ ಸಿಾಪಿಸಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಟ  



ಬಂಡರ್ವಳ ಹೂಡಕ್ಯು ಸುಮಾರು ರೂ. 34.58 ಕೇಟಿ 

ಪರ ಸಿಾವಿತ ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚಚ  

ರೂ.170 ಲಕ್ಷಗಳು. ಇದರ ಅಡರ್ಲೆ್ಲ  ಮಾಡದ 

ರ್ರುಕಳಿಸುವ ವೆಚಚ ವು ರ್ವಷಿಯಕ ರೂ.77 ಲಕ್ಷಗಳು. 

1.9 ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯಾಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಪರ ದೇಶಗಳ 

ಪುನಶ್ಚ ೇತನ ರ್ತಿು  ಪುನವಯಸತ್ತ 

ಪರಿಕಲಾ ನೆರ್ ಹಂತದಲೆ್ಲ  ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ 

ಸಂಪೂಣಯ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ರ್ನ್ನು  

ಕೈಬ್ಬಡುವ ಮದಲು ಗುತಿ್ತಗೆ ಪರ ದೇಶದ್ಳಗೆ 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಮಾಡದ ಭೂಮರ್ನ್ನು  ಸಂಪೂಣಯರ್ವಗಿ 

ರ್ರುಪಡೆರ್ಲ್ಲಗುತಿದೆ. ಈ ಕರ ರ್ಗಳಲೆ್ಲ  

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯಾಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಪರ ದೇಶಗಳ ತಾಾಂತ್ತರ ಕ 

ರ್ತಿು  ಜೈವಿಕ ಪುನಶ್ಚ ೇತನ, ಡಂಪ್ಗಳಲೆ್ಲ  ಸಿ ಳಿೇರ್ 

ಜಾತ್ತಗಳಾಂದಿಗೆ ನೆಡುವಿಕ್ ರ್ತಿು  ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಮಾಡದ 

ಬಾಂಚ್್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗಣಿ ಹಳಾ ವನ್ನು  ನಿೇರಿನ 

ಜಲ್ಲಶರ್ರ್ವಗಿ ಪುನಃಸಿಾಪಿಸಬೇಕ್ಕ. 

1.10 ತ್ತೇಮಾಯನ 

ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಕ್ಷ ೇತರ ದಿಾಂದ ಅಹಯ ರ್ತಿು  ಅನ್ನಭ್ವಿ 

ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕೇಶವನ್ನು  ಸಿಾಪಿಸಿದೆ 

ರ್ತಿು  ಸಂಪೂಣಯ ಪರಿಸರ ನಿವಯಹಣಾ ವಾ ವಸಿ್ತಯು 

ಕಂಪನಿರ್ ದಾಖಲ್ಲತ ಪರಿಸರ ನಿೇತ್ತಯಾಂದ 

ಮಾಗಯದಶಯಸಲಾ ಡುತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅತುಾ ತಿರ್ 

ಪರಿಸರ ಅಭಾಾ ಸಗಳು ರ್ತಿು  ಅನವ ರ್ರ್ವಗುವ 

ಶಾಸನಬದಧ  ಅವಶಾ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸರಣೆಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಸುತಿದೆ. ಯೇಜನೆಗ್ರಗಿ ಪರ ಸಿಾಪಿಸಲ್ಲದ 

ಎನಿವ ರನೆಮ ಾಂಟಲ್ ಕೆಿರ್ರೆನ್ಸ  (ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2006 

ರ ಅಡರ್ಲೆ್ಲ ) ಪರಿಸರ ಅಭಾಾ ಸಗಳ ಉತಾ ೃರ್ಟ ತೆ ರ್ತಿು  

ಗಣಿ ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಕಂಪನಿರ್ನ್ನು  

ಪರ ೇತಾಸ ಹಸುತಿದೆ. 



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 
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