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ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

1 ಪ್ರಿಚಯ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕನರ್ಪಾರೆೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್), ಕರ್ನಾಟಕ  

ಸಕನಾರದ ಅಡಿಯಲಿಿರುವ  1966 ರಲಿಿ ಸನಾಪಿಸಲನದ ಗಣಿಗನರಿಕೆ ಸಿಂಸೆಾಯನಗಿದೆ. ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯ ಹನಸನ 

ತನಲ್ೂಿಕಿನ ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದ ಸರ್ೆಾ ಸಿಂಖ್ೆೆ 5 (ಪಿ) ರಲಿಿ 11.30 ಹೆಕೆಟೇರ್ (27-37 ಎಕರೆ) ಪ್ಾದೆೇಶವನುು 

ಕೂೆಎಲ್ಸ ಸಿಂಖ್ೆೆ 456 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಕನಾರವು 30 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನುು ನೇಡಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕನರ್ಪಾರೆೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KSMC) ಈಗ ರ್ನರ್ಷಾಕ  1500 m3 ರಿಿಂದ  ಗರಿಷಠ 

ಉತನಾದರ್ೆ ರ್ನರ್ಷಾಕ  4200 m3 ರ್ನರ್ಷಾಕ ಉತನಾದರ್ನ ಸನಮ್ರ್ಥೆಾದೊಿಂದಿಗೆ  ಹನಸನ ತನಲ್ೂಕು ಮ್ತ್ುಿ ಜಿಲೆಿಯ 

ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದ ಸರ್ೆಾ ನಿಂ. 5 (ಪಿ) (ಹಳೆಯ ಸರ್ೆಾ ನಿಂ.166) ನಲಿ ಿಅಸ್ತಿತ್ವದಲಿಿರುವ ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿ 

ವಿಸಿರಣೆಯನುು ಪ್ಾಸನಿಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಸರನಸರಿ ಅಿಂದನಜು ರ್ೆಚ್ಚ ರೂ. 1.15 ಕೊೇಟಿ ಆಗಿದುು ಸುಮನರು 45 

ಜನರಿಗೆ ಉದೊೆೇಗವನುು ಒದಗಿಸುವ ನೇರಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

18.04.2013 ರಿಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆ ಮ್ಟಟದ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ಾಭನವದ ಮೌಲ್ೆಮನಪ್ನ ಪ್ನಾಧಿಕನರದಿಿಂದ (SEIAA) 

ರ್ನರ್ಷಾಕರ್ನಗಿ 1500 M3 ಉತನಾದರ್ನ ಸನಮ್ರ್ಥೆಾಕನಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮ್ತ್ತಯನುು ಪ್ಡೆಯಲನಗಿದೆ. 

ಮನರುಕಟೆಟಯಲಿಿ ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಚನ ಬೆೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಕನರಣ, ಕೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸ್ತ ಎಲ್ಸ  ಗನಾರ್ೆೈಟ್ 

ಉತನಾದರ್ೆಯನುು  ರ್ನರ್ಷಾಕರ್ನಗಿ 1500 M3 ರಿಿಂದ 4200 M3  ರಷುಟ ಗರಿಷಠ ಉತನಾದರ್ೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಲ್ು 

ನರ್ಾರಿಸಲನಗಿದೆ. 

ಇದು ಸೆಪ್ೆಟಿಂಬರ್ 14, 2006 ದಿರ್ನಿಂಕದಿಂತೆ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ಾಭನವದ ಮೌಲ್ೆಮನಪ್ನ ಅಧಿಸೂಚ್ರ್ೆ ಮ್ತ್ುಿ 

ಕನಲ್ಕನಲ್ಕೆಾ ಅದರ ನಿಂತ್ರದ ತ್ತದುುಪ್ಡಿಗಳ ಪ್ಾಕನರ, ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು “1(ಎ) ಖನಜಗಳ ಗಣಿಗನರಿಕೆಯ 

ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುತ್ಿದೆ.   2018 ರ ಸೆಪ್ೆಟಿಂಬರ್ 04 ರ ಗೌರರ್ನನವತ್ NGT ಆದೆೇಶದ ಪ್ಾಕನರ ಮ್ತ್ುಿ 12 ರ್ೆೇ 

ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 2019 ರ MoEF & CC ಕಛೆೇರಿಯ ಜ್ಞನಪ್ಕ ಪ್ತ್ಾದ ಪ್ಾಕನರ ಇದು 11.30 ಹೆಕೆಟೇರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ 

ಒಟುಟ ವಿಸ್ತಿೇಣಾವನುು ಹೊಿಂದಿರುವ ವಿಸರಿಣನ ಯೇಜರ್ೆಯನಗಿದುು, ಇದು “ಯೇಜರ್ೆಯು ವಗಾ B1 ಅಡಿಯಲಿ ಿ
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ಬರುತ್ಿದೆ” ಇದಕನಾಗಿ ರನಜೆ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ಾಭನವದ ಮೌಲ್ೆಮನಪ್ನ ಪ್ನಾಧಿಕನರದಿಿಂದ ಪ್ರಿಸರ ಕಿಿಯರೆನ್್ (EC) 

ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಸನವಾಜನಕ ವಿಚನರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP ಅನುು ನಡೆಸಬೆೇಕು. 

SEIAA ಷರತ್ತನಿ ಅನುಸರಣೆಯ ಭನಗರ್ನಗಿ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ಾತ್ತಪ್ನದಕರು, M/s ಎಬಿಸ್ತ ಟೆಕೊುೇ ಲನೆಬ್ಸ್ 

ಇಿಂಡಿಯನ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೆರ್ೆುೈ ಅವರನುು ಪ್ರಿಸರ ಸಲ್ಹೆಗನರರನಗಿ ರ್ೆೇಮಿಸ್ತದನುರೆ. ಅವರು SEIAA, ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಅನುಮೇದಿತ್ ToR (ಫೆೈಲ್ಸ. ಸಿಂಖ್ೆೆ SEIAA 145 MIN 2021, ದಿರ್ನಿಂಕ: 20/03/2021) ಪ್ಾಕನರ 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದನಗುವ ಪ್ರಿಸರಿೇಯ ಪ್ರಿಣನಮ್ಗಳನುು ನಣಾಯಿಸಲ್ು, ತ್ಗಿಿಸುವ ಕಾಮ್ಗಳನುು 

ಸೂಚ್ಚಸಲ್ು, ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆಯಿಿಂದ ಉಿಂಟನಗುವ ಪ್ರಿಸರ ಹನನಯನುು ನಣಾಯಿಸಲ್ು ಮ್ತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರದ 

ಪ್ಾಭನವದ ಮೌಲ್ೆಮನಪ್ನ ಮ್ತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನವಾಹಣನ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಸ್ತದಧಪ್ಡಿಸಲ್ು ರನರ್ಷರೇಯ ಮನನೆತೆ 

ಮ್ಿಂಡಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತ್ುಿ ತ್ರಬೆೇತ್ತ (NABET), ಕನವಲಿಟಿ ಕೌನ್ಲ್ಸ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯನ (QCI), ನವದೆಹಲಿಯಿಿಂದ 

ಮನನೆತೆ ಪ್ಡೆದಿದನುರೆ.  

 ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯಿಿಂದನಗಿ ಉಿಂಟನಗಬಹುದನದ  ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ಾಭನವವನುು ನಣಾಯಿಸಲ್ು, ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ 

ಪ್ಾದೆೇಶದ 10 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ಾಭನವದ ಮೌಲ್ೆಮನಪ್ನ (EIA) ಅರ್ೆಯನವನುು 

ಕೆೈಗೊಳಳಲನಗಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ EIA ವರದಿಯನುು ಸ್ತದಧಪ್ಡಿಸಲನಗಿದೆ. ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ಾಮ್ುಖ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ಕೊೇಷಟಕ 1 

ರಲಿಿ ಕೆಳಗೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ. 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 1 ಯೇಜನ ಯ ಪ್ಾಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಪ್ಾತ್ತಪರದಕರ ಹ ಸರು ಕನರಾಟಕ ಸ ಟೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ & ಕ್ರರ್ಪಾರ ೇಷ್ನ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್ 

ಗಣಿ ಸಥಳ ಸರ್ೆಾ ಸಿಂಖ್ೆೆ 5 (ಪಿ) ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್, ಹನಸನ ತನಲ್ೂಕು, ಹನಸನ 

ಜಿಲೆಿ. 
ಟೊೇರ್ಪಗಾಫಿ ಅಲೆಅಲೆಯನದ ಭೂಪ್ಾದೆೇಶ 

ಎತ್ಿರ   920 ರಿಿಂದ 940 AMSL 

ಪ್ಾದ ೇಶದ ವಿಸರಿರ 11.30 ಹೆಕೆಟೇರ್ 

ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗ್  ಮಂಜ ರರದ ಆದ ೇಶ 

ಸಂಖ್ ೆ. 

DMG/QL.No.45/2001/2013-14 

ಗುತ್ತಿಗ್  ಅವಧಿ/ಮುಕ್ರಿಯ ದಿನರಂಕ 20 ವಷಾಗಳು 

ಗಣಿಯ ಅವಧಿ 14 ವಷಾಗಳು 
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ಅನುಮೇದಿತ್ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್  ಯೇಜನ / 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್  ವಿವರಗಳ ಯೇಜನ  
ಗಣಿಗನರಿಕೆ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಹರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞನನ, ಗಣಿ ಮ್ತ್ುಿ 
ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಖನಜಗಳ ಇಲನಖ್ೆ, ಹನಸನ ಪ್ತ್ಾ ಸಿಂಖ್ೆೆ DMG/ SGH/ 

QPA/ QL-456 / 2016-17 / 3591 ದಿರ್ನಿಂಕ ನರ್ೆಿಂಬರ್ 2016 

ರಿಂದು  ಅನುಮೇದಿಸಲನಗಿದೆ 
ಅಕ್ರಂಶ ಮತ್ುಿ ರ ೇಖ್ರಂಶ ರೆೇಖ್ನಿಂಶ: 76 ° 11’ 51.9" to 76 °12’ 01.1“ 

ಅಕ್ಷನಿಂಶ: 12 °54’ 51.8” to 12 ° 55’ 22.4” 

ಭ ಮಿಯ ಪ್ಾಕ್ರರ ಕಿಂದನಯ ಭೂಮಿ 

ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಉತ್ರಾದನ  ಮತ್ುಿ ತ್ರೆಜೆ 
ವಿವರಗಳು 

ಅಲ್ಿಂಕನರಿಕ ಕಲಿಿನ ಉತನಾದರ್ೆ- 4200 m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ 

ತನೆಜೆ ಉತನಾದರ್ೆ- 17918 m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ. 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಯ ವಿಧರನ ಓಪ್ನ್ ಕನೆಸ್ಟ ಅರೆ ಯನಿಂತ್ತಾೇಕೃತ್ 

ಯೇಜನ ಯ ವ ಚಚ 1.15 ಕೊೇಟಿಗಳು 

ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ುಿ ವಸತ್ತ ದುಮ್ಗೆರೆ  ರ್ನಯುವೆ ದಿಕಿಾನಲಿಿ  ಅಿಂದನಜು 0.62 ಕಿ.ಮಿೇ ದೂರದಲಿಿದೆ 
ರ್ನಟರ್ ಟೆೇಬಲ್ಸ  ಆಳ 60 m bgl  

ಅಸಿಿತ್ಾದಲಿರಿುವ ಪಿಟ್ ಆಯರಮ ಪಿಟ್ ನಿಂ.1 : ಉದು 180 ಮಿೇ x ಅಗಲ್ 38 ಮಿೇ x ಆಳ 10 ಮಿೇ 
ಪಿಟ್ ನಿಂ.2: ಉದು 160 ಮಿೇ x ಅಗಲ್ 60 ಮಿೇ x ಆಳ 18 ಮಿೇ 

ಪ್ಾಸರಿವನ  ತ್ರೆಜೆ ಡಂಪ್ ವಿವರಗಳು • ತನೆಜೆ ಉತನಾದರ್ೆ - 17918 m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ. 

• 3,584m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ (20%) - ಖ್ನಿಂದನಸ್ ಎಿಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸಕನಾರಕೆಾ ರನಯರ್ನವನುು 
ಪ್ನವತ್ತಸ್ತದ ನಿಂತ್ರ ಸಾಳೇಯ ಮನರುಕಟೆಟಗೆ ಸರಬರನಜು 
ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ. 

• 4,300m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ (30%) - ಕಟಟಡದ ಕಲ್ುಿ/ಜೆಲಿಗಿನಗಿ 

ಬಳಸಲನಗುತ್ಿದೆ. 
• 8,959m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ (50%) - ಡಿಂಪ್ ಯನಡ್ ಾಗೆ 

ಸನಗಿಸಲನಗಿದೆ. 
• ಡಿಂಪ್ ಯನಡ್ಾ ವಿಸ್ತಿೇಣಾ -2.20 ಹೆಕೆಟೇರ್ 

ಡಿಾಲಿಿಿಂಗ್/ಬನಿಸ್ತಟಿಂಗ್ ನಯಿಂತ್ತಾತ್ ಬನಿಸ್ತಟಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುಿ ಡಿಾಲಿಿಿಂಗ್ 

ಮನೆನ್ ಪ್ವರ್ 45 ಸಿಂಖ್ೆೆ 

ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ ಸಿಂಖ್ೆೆ 300 

ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತ್  ಮತ್ುಿ ಮ ಲ 5 KLD, ಸಮಿೇಪ್ದ ಗನಾಮ್ದಿಿಂದ ಟನೆಿಂಕರ್ ಮ್ೂಲ್ಕ ನೇರು ಸರಬರನಜು 
ಮನಡಲನಗುವುದು 

1.1 ಯೇಜನ ಯ ಪ್ಾದ ೇಶ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ಸ ಕ್ಷಮತ್  
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ಈ ಪ್ಾದೆೇಶವು ಸಾಳದಲಿಿ ಮ್ುಳಳನ ರ್ಪದೆಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದುು ಪ್ಾದೆೇಶದ ಎತ್ರಿವು ಎಿಂ ಎಸ್ ಎಲ್ಸ  ಗಿಿಂತ್ 920 ರಿಿಂದ 

940 ಮಿೇಟರಗಳ ನಡುರ್ೆ ಬದಲನಗುತ್ಿದೆ. ರ್ನಲನಗಳು  ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಹಿಂದೆ ಇದುು  ಪ್ಶಿಚಮ್ದಿಿಂದ ಪ್ೂವಾಕೆಾ ಕೆಲ್ 

ಋತ್ುಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಳೆಗನಲ್ದಲಿಿ ಹರಿಯುತ್ಿರ್ೆ. 10 ಕಿಮಿೇ ಬಫರ್ ವಲ್ಯದಲಿ,ಿ ಪ್ಾಮ್ುಖ ಜಲ್ಮ್ೂಲ್ಗಳನದ 

ಕನರೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ಮ್ತ್ುಿ ಶನಿಂತ್ತಗನಾಮ್ ಕೆರೆ ಪ್ಾದೆೇಶಗಳು ಕಾಮ್ರ್ನಗಿ 7.6 ಕಿಮಿೇ ಮ್ತ್ುಿ 7.3 ಕಿಮಿೇ ಯಳಗೆ ಇರ್ೆ.  

ಮ್ತ್ುಿ ಕೆಲ್ವು ಸಣಣ ಜಲ್ಮ್ೂಲ್ಗಳು ಯೇಜರ್ನ ಸೆೈಟ್ ನ 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ ಇರ್ೆ. 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 2 ಯೇಜನ  ಸರರರಂಶ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಂವ ೇದನರತ್ಮಕತ್  

ಕಾಮ್ 
ಸಿಂಖ್ೆೆ 

ವಿಷಯಗಳು ವಿವರಗಳು 

1 ಯೇಜರ್ೆಯ ಹೆಸರು “ ದುಮ್ಗೆೇರೆ ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿ” 

2 ಯೇಜರ್ೆಯ ಗನತ್ಾ 

 

ಪ್ಾದೆೇಶ 11.30 ಹೆೇಕೆಟೇರ್ 

ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ಸನಮ್ರ್ಥೆಾ ಗರಿಷಠ 4200cum / ರ್ನರ್ಷಾಕ (ಪ್ಾಗತ್ತಶಿೇಲ್ ಗಣಿ ಕೊಿೇಜರ್  

ಯೇಜರ್ೆಯಿಂದಿಗೆ ಅನುಮೇದಿತ್ ಗಣಿಗನರಿಕೆ 
ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ಾಕನರ) 

ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ 20 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ 

3. 
ಗಣಿಗನರಿಕೆಯ ವಿಧನನ ನಯಿಂತ್ತಾತ್ ಬನಿಸ್ತಟಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುಿ ಡಿಾಲಿಿಿಂಗ್ ರ್ೊಿಂದಿಗೆ ಓಪ್ನ್-

ಕನಸ್ಟ, ಅರೆ-ಯನಿಂತ್ತಾೇಕೃತ್ ಗಣಿಗನರಿಕೆ ವಿಧನನ 

4. ಯೇಜನ ಯ ಸಥಳ 

 

ಗನಾಮ್ ದುಮ್ಗೆರೆ 
ತ್ಹಸ್ತಲ್ಸ ಹನಸನ 

ಜಿಲೆಿ ಹನಸನ 

ರನಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಟೊೇರ್ಪೇ ಶಿೇಟ್ ನಿಂ. 57 D/1 

ಟೊೇರ್ಪಗಾಫಿ ಅಲೆಅಲೆಯ ಭೂಪ್ಾದೆೇಶ 

ಸರನಸರಿ ಸಮ್ುದಾ ಮ್ಟಟಕಿಾಿಂತ್ 

ಮೇಲಿದೆ 

920-940 AMSL 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ನದೆೇಾಶನಿಂಕಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಗಡಿಗುರುತ್ುಗಳು 

ಈಶನನೆ (P) - 12°55'22.4"N 76°11'53.7"E 

ಆಗೆುೇಯ (H)- 12°54'52.0"N 76°11'54.3"E 
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ಕಾಮ್ 
ಸಿಂಖ್ೆೆ 

ವಿಷಯಗಳು ವಿವರಗಳು 

ರ್ನಯುವೆ(O)- 12°55'19.0"N 76°11'51.9"E 

ರ್ೆೈಋತ್ೆ(X1)- 12°55'17.5"N 76°12'06.5"E 

5. ಯೇಜರ್ೆಯ ರ್ೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು 1.15 ಕೊೇಟಿಗಳು 

6. 

ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತೆ ಮ್ತ್ುಿ ಅದರ 

ಮ್ೂಲ್ 

ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತೆ, ತೊೇಟ ಮ್ತ್ುಿ ರ್ೂಳು 
ನರ್ನರಣೆ ಕನಯಾಗಳನುು ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಯ ಹಿಂತ್ದಲಿ ಿ

ಸಮಿೇಪ್ದ ಗನಾಮ್ಗಳ ಬೊೇರ್ ರ್ೆಲ್ಸ ಗಳಿಂದ 

ಪ್ೂರೆೈಸಲನಗುತ್ಿದೆ. ಒಟುಟ ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತೆ 5. 0 KLD 

ಆಗಿರುತ್ಿದೆ 

7. ಮನೆನ್ ಪ್ವರ್ 45 

 ಪ್ರಿಸರ ಸ ಕ್ಷಮತ್  

8. 
ಹತ್ತಿರದ ಗನಾಮ್ ದುಮ್ಗೆರೆ ರ್ನಯುವೆ  ದಿಕಿಾನಲಿಿ  ಅಿಂದನಜು 0.7 ಕಿ.ಮಿೇ 

ದೂರದಲಿಿದೆ. 
9. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ಟಟಣ ಜಿಲನಿ ಕೆೇಿಂದಾ : ಹನಸನ - 15 ಕಿಮಿೇ (ರ್ನಯುವೆ) 

ತನಲ್ೂಕು ಕೆೇಿಂದಾ ಕಛೆೇರಿ ಹನಸನ - 15 ಕಿಮಿೇ(ರ್ನಯುವೆ) 
10. ಹತ್ತಿರದ ರನರ್ಷರೇಯ/ರನಜೆ ಹೆದನುರಿ ❖ SH102 : ಹುಳಯನರ್-ಜಕಾನಹಳಳ ರಸೆಿ ≃ 1.0 

ಕಿಮಿೇ-ಪ್ೂವಾ 

❖ SH57: ಬನಗಲ್ಕೊೇಟ ಬಿಳಗೆೇರಿ ರಿಂಗನಬೆಟಟ ರಸೆ ಿ≃ 

4.6 ಕಿಮಿೇ - ಪ್ಶಿಚಮ್ ರ್ೆೈಋತ್ೆ 
❖ NH48 : ಮ್ಿಂಗಳೂರು-ಬೆಿಂಗಳೂರು ರಸೆಿ ≃ 7.3 

ಕಿಮಿೇ– ಈಶನನೆ 
11. ಹತ್ತಿರದ ರೆೈಲ್ು ನಲನುಣ ಮನವಿನಕೆರೆ ರೆೇಲೆವ ನಲನುಣ – 8.6 ಕಿ.ಮಿೇ (ರ್ೆೈಋತ್ೆ) 

ಶನಿಂತ್ತಗನಾಮ್ ರೆೇಲೆವ ನಲನುಣ -7 ಕಿ.ಮಿೇ (ಉತ್ಿರ) 

12. ಹತ್ತಿರದ ವಿಮನನ ನಲನುಣ ಮೈಸೂರು ವಿಮನನ ನಲನುಣ - 90 ಕಿ.ಮಿೇ  (ರ್ೆೈಋತ್ೆ) 

13. 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ ಇರುವ 

ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ ಪ್ಾದೆೇಶಗಳು 
(ರನರ್ಷರೇಯ ಉದನೆನವನ, ವನೆಜಿೇವಿ 

ಅಭಯನರಣೆಗಳು, ಬಯೇಸ್ತಿಯರ್ 

ರಿಸರ್ವಾ ಇತನೆದಿ)  

15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ ಯನವುದೂ ಇಲ್ ಿ

14. 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ 
ಕನಯಿುರಿಸ್ತದ / ಸಿಂರಕ್ಷಿತ್ ಅರಣೆ 

❖ ಹೊಿಂಗೆರೆ ಆರ್ ಎಫ್ ≃3.6 ಕಿ.ಮಿೇ –ಈಶನನೆ 
❖ ಬುದಾಲ್ಬರೆ ಆರ್ ಎಫ್  ≃4.3 ಕಿ.ಮಿೇ –ಉತ್ಿರ 
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ಕಾಮ್ 
ಸಿಂಖ್ೆೆ 

ವಿಷಯಗಳು ವಿವರಗಳು 

ಈಶನನೆ ಗಿಂಡೆೇಘಟೆಟ  ಆರ್ ಎಫ್  ≃10 ಕಿ.ಮಿೇ –
ರ್ನಯುವೆ 

❖ ಕಟನಟಯ ಆರ್ ಎಫ್ ≃ 11.3 ಕಿ.ಮಿೇ  –ಪ್ಶಿಚಮ್ 

ರ್ೆೈಋತ್ೆ 
15. 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ 

ಜಲ್ಮ್ೂಲ್ಗಳು 
❖ ತೆೇರಣೆ ಸರೊೇವರ ≃ 4.7 ಕಿ.ಮಿೇ –ಆಗೆುೇಯ 

ದೆೇವಿಹಳಳ ಟನೆಿಂಕ್  ≃ 5.6 ಕಿ.ಮಿೇ –ಈಶನನೆ 
ಶನಿಂತ್ತಗನಾಮ್ ಕೆರೆ ≃ 7.3 ಕಿ.ಮಿೇ –ಉತ್ಿರ ಈಶನನೆ 

❖ ಕೆರೆಕೆರೆ  ಕೆರೆ  ≃ 7.6 ಕಿ.ಮಿೇ –ಈಶನನೆ 
❖ ಚ್ನುಪ್ಟಟಣ ಕೆರೆ ≃ 11.5 ಕಿ.ಮಿೇ –ರ್ನಯುವೆ 

16. ಪ್ುರನತ್ತ್ವ ಪ್ನಾಮ್ುಖೆತೆಯ ಸಾಳ 15 ಕಿಮಿೇ ಒಳಗೆ ಯನವುದು ಇಲ್ಿ 
17. ಭೂಕಿಂಪ್ನ ವಲ್ಯ ಪ್ಾದೆೇಶವು ವಲ್ಯ-II (ಕಡಿಮ) ನಲಿಿ ಬರುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ 

ಭೂಕಿಂಪ್ಗಳಗೆ ಗುರಿಯನಗುವುದಿಲ್ ಿ

18. ರಕ್ಷಣನ ಸನಾಪ್ರ್ೆಗಳು 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ ಯನವುದು ಇಲ್ ಿ

19. ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದರು 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ ಯನವುದು ಇಲ್ ಿ

20. ಸಮಿೇಪ್ದ ಗಣಿಗಳು 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಿಯಳಗೆ ಯನವುದು ಇಲ್ ಿ

 

1.2ಯೇಜನ  ಸಥಳ 

ಈ ಕನವರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದ ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯ ಹನಸನ ತನಲ್ೂಿಕಿನ ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದಲಿದಿುು ಈ 

ಭೂಮಿಯನುು ಸಕನಾರಿ ಭೂಮಿ ಎಿಂದು ವಗಿೇಾಕರಿಸಲನಗಿದುು ಇದನುು  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆ ಖನಜ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ್ 

ನಯಮಿತ್ (KSMDCL) ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಾದೆೇಶವನುು ಇಿಂಡಿಯನ ಟೊೇರ್ಪೇ ಶಿೇಟ್ ಸಿಂಖ್ೆೆ 57 ಡಿ/1 

ರ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಗುರುತ್ತಸಲನಗಿದೆ. ಯೇಜರ್ನ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಭೌಗೊೇಳಕ ನದೆೇಾಶನಿಂಕಗಳು: 76 ° 11' 51.9"N 

ನಿಂದ 76 °12' 01.1"E ರೆೇಖ್ನಿಂಶ & 12 °54' 51.8"E ನಿಂದ 12 ° 55' 22.4"N ಅಕ್ಷನಿಂಶದಲಿಿರ್ೆ. ಉದೆುೇಶಿತ್ 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಬನಿಕ್ ದುಮ್ಗೆೇರಿ ಗನಾಮ್ದಿಿಂದ ಶನಿಂತ್ತಗನಾಮ್ಕೆಾ ಸಿಂಪ್ಕಾಗೊಿಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೆೈಟ್ ನಿಂದ ಸುಮನರು 8 

ಕಿೇಲೊೇ ಮಿೇಟರ್ ದೂರದಲಿಿದೆ. ಶನಿಂತ್ತಗನಾಮ್ದಿಿಂದ ಕನವರಿ ಸಾಳದವರೆಗೆ ಸುಮನರು 6.5 ಕಿ.ಮಿೇ ರಸೆಿ 

ಡನಿಂಬರಿೇಕರಣಗೊಿಂಡಿದೆ. ಪ್ನಾಜೆಕ್ಟ ಸೆೈಟ್ ನ ಗೂಗಲ್ಸ ಇಮೇಜ್ ಅನುು ಚ್ಚತ್ಾ 1 ರಲಿಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ.
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ಚಿತ್ಾ 1 ಯೇಜಿತ್ ಸಥಳದ ಗ ಗಲ್ಸ ಚಿತ್ಾ 

 

ಪರಯಂಟ್ ಅಕ್ರಂಶ ರ ೇಖ್ರಂಶ 

A 12˚55'18.6" N 76˚12'1.1"E 

B 12˚55'11.4"N 76˚11'58.2"E 

C 12˚55'10.5" N 76˚11'56.3"E 

D 12˚55'4.2"N 76˚11'56.2"E 

E 12˚54'58.8"N 76˚11'56"E 

F 12˚54'53.5"N 76˚11'56.4"E 

G 12˚54'51.8"N 76˚11'55.9"E 

H 12˚54'52"N 76˚11'54.3"E 

I 12˚54'52.7"N 76˚11'53"E 

J 12˚54'55"N 76˚11'54.3"E 

K 12˚54'57.3"N 76˚11'53.9"E 

L 12˚54'58.5"N 76˚11'54"E 

M 12˚54'58.8"N 76˚11'52.9"E 

N 12˚55'1.2"N 76˚11'53"E 

O 12˚55'19"N 76˚11'51.9"E 

P 12˚55'22.4"N 76˚11'53.7"E 

Q 12˚55'21.8"N 76˚11'54.8"E 

R 12˚55'18.3"N 76˚11'55.9"E 

S 12˚55'13.5"N 76˚11'57.8"E 

T 12˚55'13.2"N 76˚11'57.2"E 

U 12˚55'12.3"N 76˚11'57.4"E 

V 12˚55'12.4"N 76˚11'58.2"E 

W 12˚55'13.5"N 76˚11'58.1"E 

X 12˚55'13.5"N 76˚11'57.7"E 

Y 12˚55'18.5"N 76˚11'56.7"E 

Z 12˚55'21.4"N 76˚11'55.6"E 
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2 ಯೇಜನ ಯ ವಿವರಣ  

ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಸವರೂಪ್ವು ಹನಸನ ತನಲ್ೂಕು ಮ್ತ್ುಿ ಜಿಲೆಿಯ ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದ ಸರ್ೆಾ ಸಿಂಖ್ೆೆ 5 (P) ನಲಿಿ 

ರುವ 27.37 ಎಕರೆ (11.30 ಹೆಕೆಟೇರ್) ಪ್ಾದೆೇಶದಿಿಂದ ರ್ನರ್ಷಾಕರ್ನಗಿ 4200 m3 ಅಲ್ಿಂಕನರಿಕ ಕಲ್ುಿಗಳನುು (ಅರ್ನಾ 

ಮಿಂಟಲ್ಸ ಸೊಟೇನ್) ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ದಿೆ. ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕಲ್ಿನುು  ಒಪ್ನ್ ಕನಸ್ಟ  ಅರೆ 

ಯನಿಂತ್ತಾೇಕೃತ್/ಹಸಿಚನಲಿತ್ ವಿಧನನದ ಮ್ೂಲ್ಕ 7 ಮಿೇ ಎತ್ಿರದ ಬೆಿಂಚ್, 5 ಮಿೇ ಅಗಲ್ದ ಬೆಿಂಚ್ ರ್ೊಿಂದಿಗೆ 

ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ಾಸನಿವರ್ೆಯನಗಿದೆ. 

2.1ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞರನ ಮತ್ುಿ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆ ವಿವರಣ  

 ಕನವರಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್  ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಗಳನುು ತೆರೆದ ಕನಸ್ಟ ಅರೆ ಯನಿಂತ್ತಾೇಕೃತ್ ತ್ಿಂತ್ತ ಗರಗಸ ಕತ್ಿರಿಸುವ 

ಮ್ೂಲ್ಕ ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ. ಅಲ್ಿಂಕನರಿಕ ಕಲಿಿನ ಉತನಾದರ್ೆಯು ( ಆರ್ನಾಮಿಂಟಲ್ಸ ) ರ್ನರ್ಷಾಕರ್ನಗಿ 4200 m3 

ಮ್ತ್ುಿ ರ್ನರ್ಷಾಕರ್ನಗಿ ತನೆಜೆ ನವಾಹಣೆಯು 17918 m3 ಆಗಿರುತ್ಿದೆ. ಕನವರಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಯನುು 

ಅರೆ-ಯನಿಂತ್ತಾೇಕೃತ್ / ಹಸಿಚನಲಿತ್ ರಿಂರ್ಾ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಮ್ತ್ುಿ ಬನಿಸ್ತಟಿಂಗ್ ಮ್ೂಲ್ಕ ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ. 

 

  



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

Lease Area ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ 
11.30Ha 11.30ಹೆ 
Over Burden Removal ಅಧಿಕ ಹೊರೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ 
Using Shovel, Tipper, TMC ಸಲಿಕೆ, ಟಿಪ್ಾರ್, ಟಿ.ಎಿಂ.ಸ್ತ ಬಳಸುವುದು 
Mother Rock Cutting for Blocks ಬನಿಕ್ ಗಳಗೆ ಮ್ದರ್ ರನಕ್ ಕಟಿಿಂಗ್ 
Channel cut by drill & Blast wire saw cutting ಡಿಾಲ್ಸ ಮ್ತ್ು ಿ ಬನಿಸ್ಟ ರ್ೆೈರ್ ಸನ ಕಟಿಟಿಂಗ್ ಮ್ೂಲ್ಕ  

ಚನನಲ್ಸ ಕಟ್ ಮನಡುವಿಕೆ 
Blocks Dragging cutting for blocks ಬನಿಕ್ ಗಳಗನಗಿ ಬನಿಕ್ ಡನಾಗಿಿಂಗ್ ಕಟಿಟಿಂಗ್ ಮನಡುವುದು 
Use shovel ಸಲಿಕೆ ಬಳಸುವುದು 
Blocks dressing ಬನಿಕ್ ಡೆಾಸ್ತ್ಿಂಗ್ 
Using skilled man power ನುರಿತ್ ಕೌಶಲ್ೆಯುತ್ ಮನನವ ಶಕಿಿಯನುು ಬಳಸುವುದು 
Stockyard ಸನಟಕ್ ಯನಡ್ಾ 
Storing ಸಿಂಗಾಹಸುವಿಕೆ 
Transport to destination ಉದೆುೇಶಿತ್ ಸಾಳಕೆಾ ಸನರಿಗೆ ಸೌಲ್ಭೆ 
Using lorry ಲನರಿ ಬಳಸುವಿಕೆ 
  



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

 

2.2 ಉತ್ರಾದನರ ಕ್ರಯಾಕಾಮ 

ಹಿಂದಿನ ಅನುಮೇದಿತ್ ಕನವರಿ ಯೇಜರ್ೆಯಲಿ ಿಉತನಾದರ್ನ ಸನಮ್ರ್ಥೆಾವು 1500 m3ರ್ನರ್ಷಾಕರ್ನಗಿತ್ುಿ ಆದರೆ 

ಈಗ ಮನರುಕಟೆಟಯ ಬೆೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣರ್ನಗಿ, ಕೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸ್ತ ಎಲ್ಸ  ಉತನಾದರ್ೆಯನುು ರ್ನರ್ಷಾಕ  1500 m3 

ರಿಿಂದ ರ್ನರ್ಷಾಕ  4200 m3  ಸರನಸರಿ ಉತನಾದರ್ೆಯಿಂದಿಗೆ 3922 m3ರ್ನರ್ಷಾಕರ್ನಗಿ  ಹೆಚ್ಚಚಸಲ್ು ನರ್ಾರಿಸ್ತದೆ. 

5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯ (2012-15 ರಿಿಂದ 2017-& 2017-22) ಉತನಾದರ್ೆ ಮ್ತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು ತೊೇರಿಸುವ 

ಸೆಟೇಟಮಿಂಟ್ ಅನುು ಕೊೇಷಟಕ 3 ಮ್ತ್ುಿ ಕೊೇಷಟಕ 4 ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಲನಗಿದೆ. 

 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 3 ಅಸಿಿತ್ಾದಲಿಿರುವ ಉತ್ರಾದನ ಯ ವಿವರಗಳು 

ವಷ್ಾ 
M3 ನಲಿಿ ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ 

ಉತ್ರಾದನ  

ವರಸಿವಿಕ ಉತ್ರಾದನ  

ವಿಚಲನದ % ವಯಸು್ m3  ಬುಕ್ ರ್ೆಟ್ 
ಮಸರಮಿಂಟ್ 

m3 ರಲಿಿ ರರಯಲಿಟ 
ಮರಪ್ನ 

2012-13 1500 139.208 171.620 88.55 
2013-14 1500 88.194 112.284 92.51 
2014-15 1500 1307.434 1667.085 11 
2015-16 1500 1102.681 1398.719 6.75 
2016-17 1500 - - - 

ಒಟುಟ 7500 2637.517 3349.708 55.34 

 

 
ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 4 ವಷ್ಾವರರು ಐದು ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ್  ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಉತ್ರಾದನರ ವಿವರಗಳು 

ವಷಾ M3 ನಲಿಿ ಉತ್ರಾದನ  M3 ನಲಿಿ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ಅದಿರು ಮತ್ುಿ ತ್ರೆಜೆದ 

ಅನುಪರತ್ 

2017-18 3770 15130 1:4.01 
2018-19 3800 15550 1:4.09 
2019-20 3830 16670 1:4.35 
2020-21 4010 19840 1:4.94 
2021-22 4200 22,400 1:5.33 

ಒಟುಟ 19610 89,590 1:4.56 

ಮ್ೂಲ್: ಅನುಮೇದಿತ್ ಕನವರಿ ಯೇಜರ್ೆ 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

ಮೇಲಿನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮ್ತ್ುಿ ಉತನಾದರ್ನ ಕನಯಾಕಾಮ್ಕನಾಗಿ, ಗರಿಷಠ ಉತನಾದರ್ೆಯು ರ್ನರ್ಷಾಕ 4200 m3 ಮ್ತ್ುಿ  

ರ್ನರ್ಷಾಕ  ತನೆಜೆ ಉತನಾದರ್ೆಯು 17,918 m3 ಆಗಿದೆ.  ಮ್ತ್ುಿ ಅದಿರು ಮ್ತ್ುಿ ಮದಲ್ ಐದು ವಷಾಗಳಲಿಿ ಅಧಿಕ 

ಹೊರೆ ಅನುಪ್ನತ್ವು 1:4.56 ಆಗಿದೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. 

ಅಂದರಜು ಮಿೇಸಲು 

ಇನ್ಟು ಭೂರ್ೆೈಜ್ಞನನಕ ಮಿೇಸಲ್ು 18 ಮಿೇಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಅಿಂದನಜಿಸಲನಗಿದೆ ಅದರಲಿಿ 5-8 ಮಿೇಟರ್ ಆಳವು 

ಸನಬಿೇತನಗಿರುವ ಮಿೇಸಲ್ು ಮ್ತ್ುಿ ಇನೂು 10 ಮಿೇಟರ್ ಆಳವನುು ಸಿಂಭನವೆ ಮಿೇಸಲ್ು ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗಿದೆ 

ಮ್ತ್ುಿ 20 ಮಿೇಟರ್ ಚೆೇತ್ರಿಕೆಯ ಶೆೇಕಡನರ್ನರನುು ದೊೇಷಗಳಲ್ಿದ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹುದನದ ಬನಿಕ್ ಗಳಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲನಗಿದೆ. 

 

ಘನ ಮಿೇಟರ್ ಗಳಲಿಿ ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ನ ಸಿಂಭನವೆ ವಲ್ಯವನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ವಲ್ಯದ ಪ್ಾತೆೆೇಕ ವಿಭನಗಿೇಯ 

ಪ್ಾದೆೇಶವನುು 'ಸೆರೈಕ್ ಲೆಿಂಗ್ಿ ಪ್ಾಭನವ'ದಿಿಂದ ಗುಣಿಸಲನಗುತ್ಿದೆ (ಇನ್ ಸ್ತಟು ಮಿೇಸಲ್ು/ಸಿಂಪ್ನೂಮಲ್ಗಳು). 

ಶೆ ೇರ್ಷತ್ ಮಿೇಸಲ್ು/ಸಿಂಪ್ನೂಮಲ್ಗಳಿಂದ, ಮ್ರುಪ್ಡೆಯಬಹುದನದ ಮಿೇಸಲ್ು/ಸಿಂಪ್ನೂಮಲ್ಗಳ ಅಿಂದನಜಿನಲಿ ಿ

ಚೆೇತ್ರಿಕೆಯ ಶೆೇಕಡನರ್ನರು ಪ್ಾಮ್ುಖ ಪ್ನತ್ಾವನುು ವಹಸುತ್ಿದೆ.  ಅದರಿಂತೆ, 20 % ಕನವರಿ ಮೇಟರಿಯಲ್ಸ ಮನತ್ಾ 

ಮ್ರುಪ್ಡೆಯಬಹುದನದ ವಗಾಕೆಾ ಸೆೇರಿದೆ, ಅದು 1,04,562 M3 ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಅನುು ಮ್ರುಪ್ಡೆಯಬಹುದನದ 

ರಿಸರ್ವ್ಾ/ಸಿಂಪ್ನೂಮಲ್ಗಳು ಎಿಂದು ಅಿಂದನಜಿಸಲನಗಿದೆ. ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿಯಲಿಿ ಅಿಂದನಜು 'ಮಿೇಸಲ್ು' 

ವಿವರಗಳನುು ಕೊೇಷಟಕ 5 ಮ್ತ್ುಿ ಕೊೇಷಟಕ 6 ರಲಿ ಿನೇಡಲನಗಿದೆ  



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 5 ಸರಬೇತ್ರದ / ಅಳತ್  ಮರಡಿದ ಮಿೇಸಲು 

ವಿಭನಗ 
ವಿಭನಗಿೇಯ ಪ್ಾದೆೇಶ 

(m3) 
ಸೆರೈಕ್ ಪ್ಾಭನವ 

ಗನಾರ್ೆೈಟ್ 
ಪ್ರಿಮನಣ 

Rec % 
ಇನ್ಟು 
ಮಿೇಸಲ್ು 

ಗಣಿಗನರಿಕೆ 
ಮನಡಲನಗದ 
ಮಿೇಸಲ್ು  

ಗಣಿಗನರಿಕೆ ಮನಡಬಹುದನದ 
ಮಿೇಸಲ್ುಗಳ ಪ್ಾಮನಣ 

A_A’ 0 50 0 20 0 0 0 
B-B’ 1197 50 59850 20 11970 8670 3300 
C-C’ 1251 50 62550 20 12510 7160 5350 
D-D’ 1391 50 69550 20 13910 6180 7730 
E-E’ 478 50 23900 20 4780 3740 1040 
F-F’ 0 50 0 20 0 0 0 
G-G’ 0 50 0 20 0 0 0 
H-H’ 0 50 0 20 0 0 0 
I-I’ 0 50 0 20 0 0 0 
J-J’ 1028 50 51400 20 10280 0 10280 

K-K’ 1178 50 58900 20 11780 1400 10380 
L-L’ 1000 50 50000 20 10000 2130 7870 

M-M’ 1015 50 50750 20 10150 1330 8820 
N-N’ 512 50 25600 20 5120 1600 3520 
O-O’ 514 50 25700 20 5140 1440 3700 
P-P’ 309 60 18540 20 3708 1800 1908 

ಒಟುಟ 9873  496740 20 99348 35450 63898 

 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 6 ಸಂಭವನೇಯ / ಊಹಿಸಲರದ ಖನಜ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳು 

ಯೇಜರ್ೆಯನುು 
ಉಲೆಿೇಖದೊಿಂದಿಗೆ 
ಅಡಡ ವಿಭನಗ 

m3 ನಲಿಿ 
ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ನ 
ವಿಭನಗಿೇಯ 
ಪ್ಾದೆೇಶ 

ಮಿೇ ನಲಿ ಿ
ಸೆರೈಕ್ 
ಪ್ಾಭನವ 

ಗನಾರ್ೆೈಟ್ 
ಪ್ರಿಮನಣ 

Rec.%ge 
20% 

m3 ರಲಿಿ 
ಇನ್ಟು 
ಮಿೇಸಲ್ು 

m3 ನಲಿಿ ಗಣಿಗನರಿಕೆ 
ಮನಡಲನಗದ ಮಿೇಸಲ್ು m3 ನಲಿಿ 

ಗಣಿಗನರಿಕೆ 
ಮನಡಬಹುದನದ 

ಮಿೇಸಲ್ು 
ಪ್ಾಮನಣ 

m3 ನಲಿಿ 
ಮನರನಟ 

ಮನಡಬಹುದನದ 
ಬನಿಕ್ ಗಳ 
ಪ್ಾಮನಣ 
(95%) 

m3 ನಲಿಿ 
ಮನರನಟ 

ಮನಡಲನಗದ 
ಬನಿಕ್ ಗಳ 
ಪ್ಾಮನಣ 

m3 ನಲಿ ಿ
ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ನ 
ವಿಭನಗಿೇಯ 
ಪ್ಾದೆೇಶ 

m3 ನಲಿ ಿ
ಗಣಿಗನರಿಕೆ 
ಮನಡಲನಗದ 
ಮಿೇಸಲ್ುಗಳ 
ಪ್ಾಮನಣ 

A-A’ 1327 50 66350 20 13270 928 9280 3990 3791 200 

B-B’ 452 50 22600 20 4520 452 4520 0 0 0 

C-C’ 488 50 24400 20 4880 461 4610 270 257 14 

D-D’ 534 50 26700 20 5340 391 3910 1430 1359 72 

E-E’ 196 50 9800 20 1960 196 1960 0 0 0 

F-F’ - 50 0 20 0 0 0 0 0 0 

G-G’ 281 50 14050 20 2810 0 0 2810 2670 141 

H-H’ 325 50 16250 20 3250 0 0 3250 3088 163 

I-I’ 436 50 21800 20 4360 0 0 4360 4142 218 

J-J’ 536 50 26800 20 5360 23 230 5130 4874 257 

K-K’ 672 50 33600 20 6720 225 2250 4470 4247 224 

L-L’ 645 50 32250 20 6450 230 2300 4150 3943 208 

M-M’ 577 50 28850 20 5770 173 1730 4040 3838 202 

N-N’ 396 50 19800 20 3960 195 1950 2010 1910 101 

O-O’ 458 50 22900 20 4580 195 1950 2630 2499 132 

P-P’ 367 50 22020 20 4404 190 2280 2124 2018 106 

ಒಟುಟ 7690 50 388170 20 77634 3659 36970 40664 38631 2033 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 7 ಮಿೇಸಲು ಸರರರಂಶ 

ವಿವರಣ  ಸರಬೇತ್ರದ ಮಿೇಸಲು 
(m3) 

ಊಹಿಸಿದ ಖನಜ 
ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳು (m3) 

ಇನ್ ಸ್ತಟು ಮಿೇಸಲ್ು 99348 77635 

ಕನವರಿ ಮನಡಲನಗುವ ಮಿೇಸಲ್ು 63898 40664 

ಕನವರಿ ಮನಡಲನಗದ ಮಿೇಸಲ್ು 35450 36970 

 

 

 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

2.3 ಯೇಜನ ಯ ಅವಶೆಕತ್  

2.3.1 ಭ ಮಿಯ ಅವಶೆಕತ್  

ಈ ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಒಟುಟ ವಿಸ್ತಿೇಣಾವು 11.30 ಹೆಕೆಟೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಾದೆೇಶವು ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯ ಹನಸನ 

ತನಲ್ೂಕಿನ ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದ ಎಸ್.ಎಫ್. ನಿಂ. 5(P) ಯಲಿಿ ಬರುತ್ಿದೆ. ಈ ಕನವರಿ ಭೂಮಿಯನುು ಸಕನಾರಿ ಕಿಂದನಯ 

ಭೂಮಿ ಎಿಂದು ವಗಿೇಾಕರಿಸ್ತ ಕೆಎಸ್ ಎಿಂಸ್ತಎಲ್ಸ ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಡಲನಗಿರುತ್ಿದೆ. SEIAA ಅನುಮೇದಿಸ್ತದ ಉಲೆಿೇಖದ 

ನಯಮ್ಗಳ ಪ್ಾಕನರ ಗಣಿಗನರಿಕೆಗೆ ಲ್ಭೆವಿರುವ 11.30 ಹೆಕೆಟೇರ್ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಎಲನಿ ಕನವರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು 

ಸ್ತೇಮಿತ್ಗೊಳಸಲನಗಿದೆ; ಕರ್ನಾಟಕವು ರ್ನರ್ಷಾಕ ಸುಮನರು 4200 M3 ಉತನಾದರ್ನ ಸನಮ್ರ್ಥೆಾವನುು ಹೊಿಂದಿದೆ. 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 8 ಕ್ರಾರಿ ಜಮಿೇನನ ವಿವರಗಳು 

ಜಿಲೆ ಿ ತನಲ್ೂಕು ಗನಾಮ್ ಕನವರಿ ಜಮಿೇನು ಸಿಂಖ್ೆೆ 
ಪ್ಾದೆೇಶ 

ಹೆೇಕೆಟೇರನಲಿಿ  
ಸನವಧಿೇನತೆ/ಮನಲಿೇಕತ್ವ 

ಹನಸನ ಹನಸನ ದುಮ್ಗೆರೆ 456 11.30 ಕಿಂದನಯ ಭೂಮಿ 

  

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 9 ಕ್ರಾರಿಯ ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಭ  ಬಳಕ್ ಯ ಮರದರಿ 

ವಿಷ್ಯಗಳು ಪ್ಾಸುಿತ್ (ಹ .) 
5 ವಷ್ಾಗಳಲಿಿ 

ಪ್ಾಸರಿಪಿಸಲರದ 

ಜಿೇವಿತ್ರವಧಿ 

(ಹ .) 
ಒಟುಟ (ಹ .) % 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆ 2.50 - 2.68 5.18 45.84 

ರಸೆಿ 0.60 - - 0.60 05.30 

ಡಿಂಪಿಿಂಗ್ 1.67 0.53 - 2.20 19.46 

ಹಸ್ತರು ಬೆಲ್ಸಟ 0.20 1.90 - 2.10 18.58 

ಬಿಎಸ್ ರ್ೆೈ 0.50 - - 0.50 04.42 

ಮ್ೂಲ್ಸೌಕಯಾ 0.20 - - 0.20 01.76 

ಸಾಶಿಾಸದ 5.63 - - 0.52 04.64 

ಒಟುಟ 11.30 2.43 2.68 11.30 100.0 

 

ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು 27.37 ಎಕರೆ (11.30 ಹೆಕೆಟೇರ್) ಪ್ಾದೆೇಶವನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿದುು ಎಲನಿ ಕನವರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ 

ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಸ್ತೇಮಿತ್ರ್ನಗಿರ್ೆ. 
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2.3.2 ಅಗತ್ೆವಿರುವ ಉದ  ೆೇಗಿಗಳು 

ಕನವರಿಯಲಿಿ ನಯೇಜಿಸಲನದ ಉದೊೆೇಗಿಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಕೊೇಷಟಕ 10 ರಲಿಿ ಕೆಳಗೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ 
ಕೊೇಷಟಕ 1 ಅಗತ್ೆವಿರುವ ಉದ  ೆೇಗಿಗಳು 

ಹುದ  ೆ
ಅಸಿಿತ್ಾದಲಿಿರುವ 
ಉದ  ೆೇಗಿಗಳು 
(ಸಂಖ್ ೆಗಳಲಿಿ) 

ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ 
ಉದ  ೆೇಗಿಗಳು 
(ಸಂಖ್ ೆಗಳಲಿಿ) 

ಒಟುಟ ಉದ  ೆೇಗಿಗಳು 
(ಸಂಖ್ ೆಗಳಲಿಿ) 

ಮನೆರ್ೆೇಜರ್ 1 - 1 

ಮೈನ್ ಮೇಟ್ 1 1 2 

ಸ್ತಬಬಿಂದಿ 1 - 2 

ಆಪ್ರೆೇಟರ್ 2 - 1 

ಚನಲ್ಕರು 1 2 6 

ಕಲ್ುಿ ಕತ್ಿರಿಸುವವರು 
(ಸೊಟೇನ್ ಕಟಟಸ್ಾ) 2 - 2 

ಬನಿಸಟರ್ 1 1 2 

ಡಿಾಲ್ಿರಗಳು 2 1 3 

ಅಟೆಿಂಡರ್ 1 - 1 

ಭದಾತನ ಸ್ತಬಬಿಂದಿ 1 - 1 

ಮ್ಜೂುರ್ 14 10 24 

ಒಟುಟ 30 15 45 

2.3.3 ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತ್  

ಈ ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚನ ಪ್ಾಮನಣದ ನೇರು ಅಗತ್ೆವಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ 

ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಒಟುಟ ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತೆ 5 ಕೆಎಲ್ಸ ಡಿ ಇರುತ್ದಿೆ. ಅದರಲಿಿ 2 ಕೆಎಲ್ಸ ಡಿ ನೇರು ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ, 1.5 

ಕೆಎಲ್ಸ ಡಿ ಹಸ್ತರು ಬೆಲ್ಸಟ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಮ್ತ್ುಿ 1.5 ಕೆಎಲ್ಸ ಡಿ ರಸೆಿಯಲಿಿರುವ ರ್ೂಳು ನವಾಹಣೆಗನಗಿ 

ಬಳಸಲನಗುತ್ಿದೆ. ಈ ನೇರನುು  ಬೊೇರ್ ರ್ೆಲ್ಸ ನಿಂದ ಪ್ಡೆಯಲನಗುತ್ಿದೆ. ಇದರಿಿಂದ 1.5 ಕೆಎಲ್ಸ ಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೇರು 

ಉತ್ಾತ್ತಿ ಆಗುತ್ಿದೆ. ಇದನುು ಸೊೇಕ್ ಪಿಟ್ ಇರುವ ಸೆಪಿಟಕ್ ಟನೆಿಂಕ್ ಮ್ೂಲ್ಕ ವಿಲೆೇರ್ನರಿ ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ. 
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ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 11 ನೇರಿನ ಅವಶೆಕತ್  

ಕಾ.ಸಂ ವಿವರಣ  ನೇರು KLD ಯಲಿ ಿ

1. ಸಾಳೇಯ ನೇರಿನ ಬಳಕೆ (ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ) 2 KLD 

2. 
ಸನಗಿಸುವ ರಸೆಿಯಲಿಿ ರ್ೂಳು ಕಸ ನವಾಹಣೆ (ವಸು ಿ

ಸನಗಣೆ) 1.5 KLD 

3. ಹಸ್ತರು ಪ್ಟಿಟ ಅಭಿವೃದಿಧ 1.5 KLD 

 ಒಟುಟ 5 KLD 

 ಪ್ೂರೆೈಕೆಯ ಮ್ೂಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ಾದೆೇಶದ ನೇರಿನ ಟನೆಿಂಕರ್ ಗಳು 

2.4  ವಿದುೆತ್ ಅವಶೆಕತ್  

ಕನವರಿ ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಗನಗಿ ವಿದುೆತ್ ಅಗತ್ೆವಿಲ್ಿ. ಮ್ುಖೆರ್ನಗಿ ಡಿೇಸೆಲ್ಸ ಚನಲಿತ್ ಗಣಿಗನರಿಕೆ ಯಿಂತ್ಾಗಳನುು 

ಗಣಿಗನರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲನಗುತ್ಿದೆ ಆದನಗೂೆ, ಆಡಳತನತ್ಮಕ ಕಟಟಡಗಳು, ರಸೆಗಿಳು ಇತನೆದಿಗಳಗೆ ಬೆೇಕನದ  

ವಿದುೆತ್ ಅಗತ್ೆವನುು ಸೆಟೇಟ್  ಗಿಾಡ್ ನಿಂದ ಪ್ೂರೆೈಸಲನಗುತ್ಿದೆ. ಕನವರಿಯ ತ್ುತ್ುಾ ವಿದುೆತ್ ಅಗತ್ೆವನುು 

ಪ್ೂರೆೈಸಲ್ು ಸನಟಯಿಂಡ್ ಬೆೈ ಜನರೆೇಟರ್ ಲ್ಭೆವಿರುತ್ಿದೆ. 

2.5 ತ್ರೆಜೆ ಉತ್ರಾದನ  

ಈ ಉದೆುೇಶಿತ್ ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಿಿಂದ ಯನವುದೆೇ ತನೆಜೆ ಉತನಾದರ್ೆಯನಗುವುದಿಲ್.ಿ ಸುಮನರು 1.5 

ಕೆಎಲ್ಸ ಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೇರು ಉತ್ಾತ್ತಿಯನಗುತ್ಿದೆ, ಇದನುು ಸೆಪಿಟಕ್ ಟನೆಿಂಕ್ ಸೊೇಕ್ ಪಿಟ್ ಮ್ೂಲ್ಕ 

ಹೊರಹನಕಲನಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಐದು ವಷಾಗಳ ಯೇಜರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಒಟುಟ 89,590 m3 ಘನತನೆಜೆಗಳು 

ಉತ್ಾತ್ತಿಯನಗುವ ಸನರ್ೆತೆಯಿದೆ. ಉತ್ಾತ್ತಿಯನಗುವ ರ್ನರ್ಷಾಕ ಸರನಸರಿ ತನೆಜೆ 17918 m3 ಆಗಿರುತ್ಿದೆ.  ಈ 

ಪ್ಾಮನಣದಲಿ ಿ 20% ಅನುು (3,584m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ) ಖಿಂಡನಸ್ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸಕನಾರಕೆಾ 

ರನಯರ್ನವನುು ಪ್ನವತ್ತಸ್ತದ ನಿಂತ್ರ ಸಾಳೇಯ ಮನರುಕಟೆಟಗೆ ಸರಬರನಜು ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ. ಮ್ುಿಂದೆ, 30% 

(4,300m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ) ಕಟಟಡದ ಕಲ್ುಿ/ಜೆಲಿಿಗನಗಿ ಬಳಸಲನಗುತ್ಿದೆ.  ಉಳದ 50% (8,959m3/ರ್ನರ್ಷಾಕ) 

ತನೆಜೆವನುು ಡಿಂಪ್ ಯನಡ್ ಾಗೆ ಸನಗಿಸಲನಗುತ್ಿದೆ. 

2.20 ಹೆಕೆಟೇರ್ ಪ್ಾದೆೇಶವು ಖನಜಯುಕಿ ವಲ್ಯದಿಿಂದ ಮ್ುಕಿರ್ನಗಿದುು ಈ ಪ್ಾದೆೇಶವನುು ಡಿಂಪ್ ಸಿಂಗಾಹಸಲ್ು 

ಯೇಗೆರ್ನದ ತನೆಜೆ ವಸುಿಗಳನುು ಸುರಿಯಲ್ು ಗುರುತ್ತಸಲನಗಿದೆ. 1 ರ್ೆೇ ಹಿಂತ್ದಲಿ ಿಡಿಂಪ್ ನ 10 ಮಿೇ ಎತ್ಿರವನುು 
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ಇಟುಟಕೊಿಂಡು ಅದರ ವಸತ್ತ ಸನಮ್ರ್ಥೆಾವು 1.77 ಲ್ಕ್ಷ ಮಿೇ 3 ಆಗಿರುತ್ಿದೆ. ಡಿಂಪ್ ಈಗನಗಲೆೇ ಆಕಾಮಿಸಲ್ಾಟಟ ಮ್ತ್ು ಿ

ಆಕಾಮಿಸಬೆೇಕನದ ವಿವರಗಳನುು ಕೆಳಗೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ. 

ಕ್  ೇಷ್ಟಕ 12 ಡಂಪ್ ಯರಡ್ ಾನ ವಿವರಗಳು - ಆಕಾಮಿಸಲಾಟಟ ಮತ್ುಿ ಆಕಾಮಿಸಬ ೇಕ್ರದ 

ಡಂಪ್ ಸಥಳ 

ಪ್ಾದ ೇಶ 
(ಹ ೇಕ್ ಟೇರ

ನಲಿಿ) 

ಲಕ್ಷ m3ದಲಿಿ ವಸತ್ತ 
ಸರಮರ್ಥೆಾ  

ಈಗ್ರಗಲ ೇ ಲಕ್ಷ m3ದಲಿಿ 
ಸರಾಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕ್  ಳಳಲರಗಿದ   

ಲಕ್ಷ m3 ರಲಿಿ 30.11.2017 

ರಂತ್  ಆಕಾಮಿಸಬ ೇಕ್ರದ ಬರಕ್ರ 

ಡಿಂಪ್ ರ್ನಯುವೆ 1.60 1.29 0.47 0.82 

ಡಿಂಪ್ ಈಶನನೆ 0.60 0.48 0.12 0.36 

ಒಟುಟ  1.77 0.59 1.18 

 

2.6 ಯೇಜನರ ವ ಚಚ 

ದುಮ್ಗೆರೆ ಗಿಾೇನ್ ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿಯ ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ವಿಸಿರಣೆಯ ಯೇಜರ್ನ ರ್ೆಚ್ಚವನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊೇಷಟಕದಲಿ ಿ

ವಿವರಿಸಲನಗಿದೆ. 

A ಸಿಥರ ಆಸಿ ಿ ವ ಚಚ ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ  

1. ಭೂಮಿ ರ್ೆಚ್ಚ 

15.00 

2. ಕಟಟಡಗಳು 

3. ಲೆೇಬರ್ ಶೆಡ್ 

4. ಶೌಚನಲ್ಯಗಳು 

5. ಫೆನ್ಿಂಗ್ ರ್ೆಚ್ಚ 
 ಒಟುಟ 15.00 

B ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಯ ರ್ೆಚ್ಚ 

1. ಅಗೆಯುವ ಯಿಂತ್ಾ (1 No.) 

100.00 

2. ರ್ೆೈರ್ ಸನ ಯಿಂತೊಾೇಪ್ಕರಣಗಳು (1 No.) 

3. ಜನರೆೇಟರ್ 12.4 kV (1 No.) 

4. XA-176 ಏರ್ ಕಿಂಪ್ೆಾಸ್ರ್ (1 No.) 

5. TMC (1 ಸಿಂಖ್ೆೆ) 

6. ಟಿಪ್ಾರ್ (3 ಸಿಂಖ್ೆೆ) 

7. ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಸೌಲ್ಭೆ ಕನಮಿಾಕರು 

8. ಸುರಕ್ಷತನ ಕಿಟ್  
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 ಒಟುಟ 100 

 ಒಟುಟ ಯೇಜನ ಯ ವ ಚಚ 115.00 

3 ಮ ಲ ಪ್ರಿಸರ 

ಅಧ್ೆಯನ ಪ್ಾದ ೇಶ: EIA ಅಧಿಸೂಚ್ರ್ೆ 2006 ಮ್ತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ಮ್ತ್ುಿ ಅರಣೆ ಸಚ್ಚರ್ನಲ್ಯವು ಫೆಬಾವರಿ 2010 ರಲಿಿ 

ಪ್ಾಕಟಿಸ್ತದ "ಖನಜಗಳ ಗಣಿಗನರಿಕೆಗನಗಿ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ಾಭನವದ ಮೌಲ್ೆಮನಪ್ನ ಮನಗಾದಶಿಾ ಕೆೈಪಿಡಿ" ಪ್ಾಕನರ, 

ಗಣಿಗನರಿಕೆ ಯೇಜರ್ೆಯ EIA ಅರ್ೆಯನವನುು ಕೆೈಗೊಳಳಲನಗುತ್ಿದೆ. ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶವನುು "ಕೊೇರ್ ವಲ್ಯ" 

ಎಿಂದು ಕರೆಯಲನಗುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ು ಿಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಗಡಿ ಮಿತ್ತಯಿಿಂದ 10 ಕಿಮಿೇ ತ್ತಾಜೆದ ದೂರವನುು "ಬಫರ್ 

ವಲ್ಯ" ಎಿಂದು ಕರೆಯಲನಗುತ್ಿದೆ. ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶವು "ಕೊೇರ್ ಜೊೇನ್" ಮ್ತ್ುಿ "ಬಫರ್ ಝೇನ್" ಅನುು 

ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ. 

ಅಧ್ೆಯನದ ಅವಧಿ 

EIA ಯ ಅರ್ೆಯನದ ಅವಧಿಯು ಜನವರಿ 2021 ರಿಿಂದ ಮನಚ್ಾ 2021 ರವರೆಗೆ (ಮ್ುಿಂಗನರು ಪ್ೂವಾ) ಇದೆ. 

ಪ್ಾಯೇಗನಲ್ಯಗಳ ರನರ್ಷರೇಯ ಮನನೆತೆ ಮ್ಿಂಡಳ (NABL), ಮನನೆತೆ ಪ್ಡೆದ ಪ್ಾಯೇಗನಲ್ಯರ್ನಗಿದುು ಇಲಿಿ,  

ವಿವಿರ್ ನಯತನಿಂಕಗಳಗನಗಿ ಮನದರಿಗಳನುು ಸಿಂಗಾಹಸಲನಗಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ವಿಶೆಿೇರ್ಷಸಲನಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ IMD 

ನಲನುಣರ್ೆಿಂದರೆ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ. 

3.1 ಹವರಮರನ ಪ್ರಿಸರ 

➢ ತ್ರಪ್ಮರನ: ಗಣಿ ಸ ೈಟ್ ಸಥಳದಲಿಿ ಅಧ್ೆಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ುಿ ಕನಷ್ಠ ತ್ರಪ್ಮರನವು ಕಾಮವರಗಿ 19 

°C ನಂದ 33 ° C ವರ ಗ್  ಬದಲರಗುತ್ಿದ . ಯೇಜನರ ಪ್ಾದ ೇಶದಲಿಿ ಗಮನಸಲರದ  ಸರರಸರಿ ತ್ರಪ್ಮರನವು 

26oC ಆಗಿತ್ುಿ. 

➢ ಸರಪ ೇಕ್ಷ ಆದಾಾತ್ : ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದಲಿಿರುವ ಗಣಿ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಅರ್ೆಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸನಪ್ೆೇಕ್ಷ 

ಆದಾಾತೆಯು ಕಾಮ್ರ್ನಗಿ 34% ರಿಿಂದ 63% ವರೆಗೆ ಬದಲನಗುತ್ಿದೆ. 

➢ ಮ್ಳ :ೆ ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯ ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದಲಿಿ ಅರ್ೆಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅತ್ೆಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಮ್ಳೆಯನಗಿದೆ. 
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ಸರನಸರಿ 5 ದಿನಗಳ ಮ್ಳೆಯನಗಿದೆ. 

➢ ಗನಳ ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯ ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದಲಿಿರುವ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಿ ಮನಸ್ತಕ ಗನಳಯ ರ್ೆೇಗವು ಅರ್ೆಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿಿ 4.9 ಮಿೇ/ಸೆಕೆಿಂಡ್ ನಿಂದ 5.6 ಮಿೇ/ಸೆಕೆಿಂಡ್ ವರೆಗೆ ಬದಲನಗಿದೆ. ಅರ್ೆಯನದ ಅವಧಿಯಲಿ ಿ

ಗನಳಯು ಪ್ೂವಾ ದಿಕಿಾನಿಂದ ಪ್ಶಿಚಮ್ ದಿಕಿಾಗೆ ಹೆಚನಚಗಿ ಬಿೇಸುವುದನುು ಗಮ್ನಸಬಹುದು ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗನಳಯ 

ಗುಣಮ್ಟಟ 

3.2ಸುತ್ಿಲಿನ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ 

ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಹರ್ನಮನನ ಪ್ರಿಸ್ತಾತ್ತಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರ ಪ್ಾಮ್ುಖ ರ್ನಸಸಾಳ, ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮತೆ 

ಇತನೆದಿಗಳನುು ಗಮ್ನದಲಿಿಟುಟಕೊಿಂಡು ಆಯ್ಕಾಮನಡಿದ 8 ಸುತ್ುಿವರಿದ ರ್ನಯು ಗುಣಮ್ಟಟದ ಕೆೇಿಂದಾಗಳ ಜನಲ್ದ 

ಮ್ೂಲ್ಕ ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗನಳಯ ಗುಣಮ್ಟಟವನುು ಮೌಲ್ೆಮನಪ್ನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಪ್ಾಸುತಿ್ 

ಮ್ಟಟದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ಕೆೇಿಂದಾ ಮನಲಿನೆ ನಯಿಂತ್ಾಣ ಮ್ಿಂಡಳಯ (CPCB) ರ್ನೆಷನಲ್ಸ ಅಿಂಬಿಯ್ಕಿಂಟ್ ಏರ್ 

ಕನವಲಿಟಿ (NAAQ) ಮನನದಿಂಡಗಳಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ ಸನಮನನೆರ್ನಗಿ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗನಳಯ 

ಗುಣಮ್ಟಟವು ಅನುಸರಣೆಯನಗಿದೆ ಎಿಂದು ಮೇಲಿವಚನರಣೆ ಮನಡಲನದ ಡೆೇಟನದ ಫಲಿತನಿಂಶಗಳು ಸೂಚ್ಚಸುತ್ಿರ್ೆ.PM10 

(44.50 ರಿಿಂದ 57.67 g/m3), PM2.5 (20.50 ರಿಿಂದ 27.63 g/m3), SO2 (6.09 g/m3 ರಿಿಂದ 8.10), 

NOx (14.13 ರಿಿಂದ 16.83 g/m3), CO (0.15 ರಿಿಂದ 0.21 g/m3), O3 (11.53 ರಿಿಂದ 13.66 g/m3) 

ಗಳ ಸರನಸರಿ ಬೆೇಸ್ ಲೆೈನ್ ಮ್ಟಟಗಳನುು ಅರ್ೆಯನದ ಪ್ಾದೆೇಶಗಳಲಿಿ ಗಮ್ನಸಲನಗಿದೆ. ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿ ಿ

ಮೇಲಿವಚನರಣೆ ಮನಡಲನದ ಇತ್ರ ನಯತನಿಂಕಗಳು ಪ್ಾಮನಣಿೇಕರಣದ ಪ್ತೆಹಿಚ್ಚಬಹುದನದ ಮಿತ್ತಗಿಿಂತ್ 

ಕೆಳಗಿರುವುದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ. 

3.3 ಶಬೆ ಪ್ರಿಸರ 

ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದ 8 ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಶಬು ಮ್ಟಟವನುು ನರ್ಾರಿಸಲ್ು ಶಬು ಮೇಲಿವಚನರಣೆಯನುು ನಡೆಸಲನಗಿದೆ. ಶಬುದ 

ಮ್ಟಟಗಳು ಹಗಲಿನ ಸಮ್ಯದಲಿಿ 48.2 ರಿಿಂದ 53.4 dB (A) ವರೆಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ರನತ್ತಾಯ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಶಬುದ ಮ್ಟಟವು 

42.7 ರಿಿಂದ 44 dB (A) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ ಎಿಂದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ. 
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3.4 ಜಲ ಪ್ರಿಸರ 

5 ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮ್ತ್ುಿ 2 ಮೇಲೆೈ ನೇರಿನ ಮನದರಿಯನುು ವಿಶೆೇಿರ್ಷಸುವ ಮ್ೂಲ್ಕ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿನಿ ಮ್ೂಲ್ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ 

ಗುಣಮ್ಟಟದ ಸ್ತಾತ್ತಯನುು ಸನಾಪಿಸಲನಗಿದೆ. ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ದ ಎಲನ ಿನಯತನಿಂಕಗಳು (ತೆರೆದ ಬನವಿ) IS: 10500, 2012 

ರ ಪ್ಾಕನರ ಮನನದಿಂಡಗಳೂೆಳಗೆ ಇರುತ್ಿರ್ೆ. ಮೇಲೆೈ ನೇರಿನ ಎಲನಿ ನಯತನಿಂಕಗಳು IS: 2296, 1982 ರ ಪ್ಾಕನರ 

ಮನನದಿಂಡಗಳಲಿಿರ್ೆ. 

ಅಂತ್ಜಾಲ ಗುಣಮಟಟ:  

❖ pH ರ್ನೆಪಿಿಯು 6.87 ರಿಿಂದ 7.51 ಇರುತ್ಿದೆ 

❖ TDS 216 ರಿಿಂದ 471 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ. 

❖ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮನದರಿಗಳಲಿನಿ ಒಟುಟ ಕ್ಷನರಿೇಯತೆಯು 76 mg/l ನಿಂದ 190 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ, 

❖ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮನದರಿಗಳಲಿ ಿಸೊೇಡಿಯಿಂ ಅಿಂಶವು 45 mg/l ನಿಂದ 98 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ು ಿ

❖ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮನದರಿಗಳಲಿ ಿರ್ಪಟನೆಸ್ತಯಮ್ ಅಿಂಶವು 1.5 mg/l ನಿಂದ 3.9 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ. 

ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಮನದರಿಗಳಲಿಿನ ಭನರಿೇ ಲೊೇಹಗಳ ಸನಿಂದಾತೆಗಳು ಪ್ತೆ ಿ ಮಿತ್ತಗಳಗಿಿಂತ್ ಕೆಳಗಿರ್ೆ ಮ್ತ್ುಿ ಎಲನಿ 

ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಚೆರ್ನುಗಿರ್ೆ. 

ಮೇಲ ೈ ನೇರಿನ ಗುಣಮಟಟ: 

❖ pH ರ್ನೆಪಿಿಯು 7.56 ರಿಿಂದ 7.69., 

❖ TDS 132 ರಿಿಂದ 168 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ. 

❖ ಒಟುಟ ಗಡಸುತ್ನವು 44-68 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ, 

❖ BOD ರ್ನೆಪಿಿಯು <2 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ, 

❖ COD ರ್ನೆಪಿಿಯು 10 - 14 mg/l ಮ್ತ್ುಿ 

❖ DO 6.2 - 6.9 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ. 

ಪ್ತೆಿ ಮನಡಬಹುದನದ ಮಿತ್ತಗಳಲಿಿ ಮ್ತ್ು ಿIS2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಭನರರ್ನದ ಲೊೇಹಗಳ ಸನಿಂದಾತೆ 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

3.5 ಮಣಿಿನ ಗುಣಮಟಟ 

ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಎಿಂಟು (8) ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಮ್ಣಿಣನ ಮನದರಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳಳಲನಯಿತ್ು. ಆ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಅಿಂಶಗಳು ಗಮ್ನಕೆಾ ಬಿಂದವು. 

❖ 6.82 ರಿಿಂದ 7.47 ರವರೆಗಿನ ಮ್ಣಿಣನ pH ಸಸೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಮ್ರ್ೆಮ್ ಮ್ತ್ುಿ ಆದಶಾವನುು 

ಸೂಚ್ಚಸುತ್ಿದೆ. 

❖ ಹೆಚ್ಚಚನ ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಮ್ಣುಣ ಪ್ಾಧನನರ್ನಗಿ ಜೆೇಡಿಮ್ಣಿಣನ ಲೊೇಮ್ ಆಗಿದೆ 

❖ ಸನರಜನಕವು 141 kg/Ha ನಿಂದ 210 kg/Ha ರ್ನೆಪಿಿಯಲಿಿರುತ್ಿದೆ, 

❖ ರಿಂಜಕದ ಅಿಂಶವು 19.6 kg/Ha ನಿಂದ 36.8 kg/Ha ನಡುರ್ೆ ಬದಲನಗುತ್ಿದೆ 

ರ್ಪಟನೆಸ್ತಯಮ್ 154 kg/Ha ನಿಂದ 412 kg/H ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿದೆ, ಇದು ಅರ್ೆಯನದ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿನ ಮ್ಣುಣ 

ಮ್ರ್ೆಮ್ ಮ್ಟಟದಲಿಿದೆ ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಚಸುತ್ಿದೆ. 

3.6 ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞರನ ಮತ್ುಿ ಜಿೇವವ ೈವಿಧ್ೆತ್  

10 ಕಿಮಿೇ ತ್ತಾಜಿೆೇಯ ದೂರವನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಯೇಜರ್ನ ಪ್ಾದೆೇಶವು ರನರ್ಷರೇಯ ಉದನೆನವನ, 

ಅಭಯನರಣೆ, ಆರ್ೆ ಮ್ತ್ುಿ ಹುಲಿ ಮಿೇಸಲ್ು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಯನವುದೆೇ ಅಧಿಸೂಚ್ಚತ್/ರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ 

ಪ್ಾದೆೇಶವನುು ಹೊಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ. 15 ಕಿಮಿೇ ತ್ತಾಜೆದ ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದೊಳಗೆ ಯನವುದೆೇ ಅಭಯನರಣೆಗಳು 

ಅರ್ಥರ್ನ ರನರ್ಷರೇಯ ಉದನೆನವನಗಳಲ್ಿ. ಆದನಗೂೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತೆ ಪ್ಟಿಟ ಮನಡಲನದ 15 ಕಿಮಿೇ ತ್ತಾಜೆದ 

ಅರ್ೆಯನದ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ರ್ನಲ್ುಾ ಮಿೇಸಲ್ು/ರಕ್ಷಿತ್ ಅರಣೆಗಳರ್ೆ: 

1. ಹೊಿಂಗೆರೆ RF - 3.6 ಕಿಮಿೇ – ಈಶನನೆ 

2. ಬುದಾಲ್ಬರೆ RF - 4.3km –ಉತ್ಿರ ರ್ನಯುವೆ 

3. ಗಿಂಡೆೇಘಟಟ RF - 10 km –ರ್ನಯುವೆ 

4. ಕಟನಟಯ  RF - 11.3 km –ಪ್ಶಿಚಮ್ ರ್ೆೈಋತ್ೆ 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

3.7 ಸರಮರಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಸರ್ೆಾ ನಿಂ. 5 (ಪಿ) (ಹಳೆಯ ಸರ್ೆಾ ನಿಂ.166) ನಲಿಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲಿರಿುವ ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿ ವಿಸಿರಣೆಯನುು 

ಪ್ಾಸನಿಪಿಸಲನಗಿದೆ. ಇದು ರ್ನರ್ಷಾಕ 1500 m3ರಿಿಂದ ಗರಿಷಠ ಉತನಾದರ್ೆ ರ್ನರ್ಷಾಕ 4200 m3 ರ್ನರ್ಷಾಕ 

ಉತನಾದರ್ನ ಸನಮ್ರ್ಥೆಾವನುು ಹೊಿಂದಿದೆ.  ಈ ಪ್ಾಸನಿಪಿತ್ ಪ್ಾದೆೇಶವು ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯ ಹನಸನ ತನಲ್ೂಕಿನ 

ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದಲಿಿದೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತ್ತ ದನಖಲೆಗಳ ಪ್ಾಕನರ ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದ ಒಟುಟ ಜನಸಿಂಖ್ೆೆ 274 ಮ್ತ್ು ಿ

ಗನಾಮ್ರ್ನರು ಕುಟುಿಂಬಗಳ ಸಿಂಖ್ೆೆ 71 ರರ್ಷಟದೆ. 

4 ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಿಣರಮಗಳು ಮತ್ುಿ ತ್ಗಿಿಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 

4.1 ಭ  ಪ್ರಿಸರ 

ಪ್ರಿಣರಮ 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆಯು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸಾಳನಕೃತ್ತಯಲಿ ಿ (ಟೊೇರ್ಪಗಾಫಿ) ಬದಲನವಣೆಗೆ ಕನರಣರ್ನಗುತ್ಿದೆ. 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆಯಿಿಂದ ಭೂಮಿ ಹನಳನಗುತ್ಿದೆ. ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆ ಮ್ತ್ುಿ ತನೆಜೆದ ವಿಲೆೇರ್ನರಿಯು ಒಳಚ್ರಿಂಡಿ 

ಮನದರಿಯನುು ಬದಲನಯಿಸುತ್ಿದೆ, ಹೇಗನಗಿ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಭೂದೃಶೆದಲಿಿ ಸನಕಷುಟ ಬದಲನವಣೆ ಕಿಂಡುಬರುತ್ಿದೆ. 

ಕಚೆೇರಿ, ರೆಸ್ಟ ಶೆಲ್ಟರ್, ಪ್ಾರ್ಥಮ್ ಚ್ಚಕಿತನ್ ಕೆೇಿಂದಾ ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರ ಸೆೇರ್ನ ಸೌಲ್ಭೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಿಣನಮ್ ಬಿೇರುತ್ಿದೆ. 

ತ್ಗಿಿಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 
• ನೇರಿನ ಟನೆಿಂಕರ್ ಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಸವಯಿಂಚನಲಿತ್ ಚ್ಚಮ್ುಕಿಸುವ ವೆವಸೆಾಗಳನುು ಬಳಸ್ತಕೊಿಂಡು ತೆರೆದ 

ಪ್ಾದೆೇಶಗಳಲಿಿ ರ್ೂಳು ನಗಾಹಸುವುದು 

• ಡಿಂಪ್ ಗಳ ಟೆರೆೇಸ್ತಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುಿ ಡಿಂಪ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಣಿೆೇಕರಣವು ಮ್ಣಿಣನ ಸರ್ೆತ್ವನುು ಕಡಿಮ ಮನಡುವಲಿ ಿ

ಪ್ರಿಣನಮ್ಕನರಿ ನಯಿಂತ್ಾಣ ಕಾಮ್ವನುು ರೂಪಿಸುತ್ಿದೆ. 

• ಸಾಳೇಯ ಸಸೆ ಸಸ್ತಗಳನುು ಬಳಸ್ತಕೊಿಂಡು ಸೆೇರ್ನ ಕಟಟಡದ ಸುತ್ಿಲ್ೂ, ರಸೆಿಯ ಉದುಕೂಾ, ಸುರಕ್ಷತನ 

ವಲ್ಯದಲಿಿ ಪ್ನಿಿಂಟೆೇಶನ್ ಮನಡುವುದು. 
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• ಗಣಿ ಡಿಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಯೇಜರ್ೆಯಿಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ 

4.2 ವರಯು ಪ್ರಿಸರ 

ಓಪ್ನ್ ಕನಸ್ಟ ಗಣಿಗಳು ರ್ನಯು ಮನಲಿನೆದ ಸಿಂಭನವೆ ಮ್ೂಲ್ಗಳನಗಿರ್ೆ. ರ್ನಯು ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ಾಭನವವು 

ಅದಿರುಗಳ ಪ್ರಿಶೆ ೇರ್ರ್ೆ, ಶೆ ೇಷಣೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸನಗಣೆಯ ಪ್ಾಮನಣವನುು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸ್ತರುತ್ದಿೆ. ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ 

ಮ್ೂಲ್ಗಳು ಅರ್ಥರ್ನ ಯೇಜರ್ನ ಪ್ಾದೆೇಶದೊಳಗಿನ ರ್ೂಳನ ಉತನಾದರ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತೆ ಕಿಂಡುಬರುತ್ಿದೆ: 

• ಅದಿರು ಉತ್ಖನನ ಮ್ತ್ುಿ ಗಣಿಗನರಿಕೆಯಿಿಂದ ಉಿಂಟನಗುವ  ರ್ೂಳು. 

• ಡಿಾಲಿಿಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುಿ ಬನಿಸ್ತಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಉಿಂಟನಗುವ ರ್ೂಳು. 

• ಅದಿರು ಮ್ತ್ುಿ ತನೆಜೆವನುು ಲೊೇಡ್ ಮನಡುವುದು, ಇಳಸುವುದು ಮ್ತ್ುಿ ಸನಗಿಸುವುದು 

• ಕನವರಿಯಿಿಂದ ಡಿಂಪಿಿಂಗ್ ಪ್ಾದೆೇಶಕೆಾ ತನೆಜೆ ಮ್ತ್ುಿ ಅದಿರು ಸನಗಣೆಯಿಿಂದನಗಿ ಸನಗಣೆ ರಸೆಿಗಳಲಿಿ  

ಉಿಂಟನಗುವ ರ್ನಹನಗಳ ಸಿಂಚನರ. 

ತ್ಗಿಿಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 

❖ ಟಾಕ್ ರ್ನಟರ್ ಟನೆಿಂಕರ್ ಗಳ ಮ್ೂಲ್ಕ ಸನರಿಗೆ ರಸೆಿಗಳು  ಮ್ತ್ುಿ ಗಣಿಗನರಿಕೆಯ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ರ್ೂಳನುು 

ನರ್ನರಿಸಲ್ು ನಯಮಿತ್ರ್ನಗಿ ನೇರು ಚ್ಚಮ್ುಕಿಸುವುದು. 

❖ ಕಾರ್ಷಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ತಾರೇನಿಂಗ್ ಪ್ನೆಿಂಟ್ ನಲಿಿ ಮ್ತ್ುಿ ಅದರ ಸುತ್ಲಿ್ೂ ನೇರನುು ಸ್ತಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು, ವಿಶೆೇಷರ್ನಗಿ 

ಕಾಷರ್ ಗೆ ಫಿೇಡಿಿಂಗ್ ಗನಗಿ ಬಳಸುವ ಡಿಂಪ್ ಹನಪ್ರ್ ನಲಿಿ ನೇರನುು ಸ್ತಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು. 

❖ ಸನಗಣೆ ರಸೆಿಗಳು, ಸವಿಾಸ್ ರಸೆಿಗಳನುು ಕನಲ್ಕನಲ್ಕೆಾ ಅಭಿವೃದಿಧಗೊಳಸುವುದು ಮ್ತ್ುಿ ಸಿಂಗಾಹರ್ನದ 

ರ್ೂಳನ ವಸುಿಗಳನುು ನರ್ನರಿಸುವುದು. 

❖ ಅರ್ಥಾ ಮ್ೂವಿಿಂಗ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ರ್ನಹನಗಳ ಸರಿಯನದ ನವಾಹಣೆ, ನಷ್ನಾಸ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸುವುದು ಮ್ತ್ುಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ರ್ೆೇಗದ ನಬಾಿಂರ್ಗಳನುು ಹೆೇರುವುದು. 

❖ ಟಿಪ್ಾರ್/ಡಿಂಪ್ರ್ ಗಳ ಓವರ್ ಲೊೇಡ್ ಅನುು ತ್ಪಿಾಸುವುದು ಮ್ತ್ುಿ ಕಲ್ುಿ ಸನಗಣೆಯ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಲೊೇಡ್ 

ಮನಡಿದ ಟಿಪ್ಾರ್ ಗಳನುು ಟನಪ್ನಾಲಿನ್ ಗಳಿಂದ ಮ್ುಚ್ುಚವುದು. 
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4.3 ಶಬೆ ಪ್ರಿಸರ 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆ ಮ್ತ್ುಿ ಅದರ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನದ ಡಿಾಲಿಿಿಂಗ್, ಬನಿಸ್ತಟಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುಿ ಸನರಿಗೆಯು 

ಸನಮನನೆರ್ನಗಿ ಶಬು ಮನಲಿನೆವನುು ಉಿಂಟುಮನಡುತ್ಿರ್ೆ. 

ತ್ಗಿಿಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 

❖ ಅಪರಯ ಪಿೇಡಿತ್ ಪ್ಾದ ೇಶಗಳು ಮತ್ುಿ ಅಗತ್ೆ ಉಪ್ಕರಣಗಳಲಿಿ ಆವತ್ಾಕ ತ್ಪರಸಣ ಗಳನುು 

ನಡ ಸುವುದು. 

❖ ಖ್ರಲಿ/ಅನ್ ಲ  ೇಡ ೇಡ್ ವರಹನಗಳಿಂದ ಅನಪ ೇಕ್ಷಿತ್ ಶಬವೆನುು ತ್ಡ ಗಟಟಲು ಸರಗಿಸುವ ವರಹನಗಳು / 

ಟಿಪ್ಾರ ಗಳು ಗಣಿ ಪ್ಾವ ೇಶಿಸುವ ಮತ್ುಿ ಬಡುವ ವ ೇಗವನುು ಮಧ್ೆಮ ಮಟಟಕ್ ೆ ಸಿೇಮಿತ್ಗ್  ಳಿಸುವುದು. 

❖ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್  ಯಂತ್ಾಗಳಲಿಿ ನವರಾಹಕರ ಕ್ರೆಬನ್ ಗಳನುು ಯಂತ್  ಾೇಪ್ಕರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟರಗುವ 

ಶಬೆದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು. 

❖ ಪರಿಂಟ್ ಸ ೈಟ್ ಗಳನುು ಕ್  ರ ಯುವುದು ಮತ್ುಿ ಪ್ುಡಿಮರಡುವುದು ಮತ್ುಿ ಸಿೆರೇನಂಗ ನಂತ್ಹ ಶಬೆ ಪಿೇಡಿತ್ 

ಪ್ಾದ ೇಶಗಳಲಿಿ ಕ್ ಲಸ ಮರಡುವವರಿಗ್  ಉತ್ಿಮ ಗುಣಮಟಟದ ಇಯರ ಪ್ಿಗ ಗಳು / ಇಯರ ಮಫ ಗಳನುು 

ಒದಗಿಸುವುದು. 

❖ ರಸ ಿಗಳ ಉದೆಕ ೆ ಮತ್ುಿ ಗುತ್ತಗಿ್ ಯ ಪ್ಾದ ೇಶದ  ಗಡಿ ಮತ್ುಿ ಕಾಶಿಂಗ ಮತ್ುಿ ಸಿೆರೇನಂಗ ಪರಿಂಟ್ ಸುತ್ಿಲ  

ದಟಟವರದ ಎಲ ಗಳನುು ಹ  ಂದಿರುವ ಮರಗಳನುು ಬ ಳ ಸುವುದು. 

4.4 ಜಲ ಪ್ರಿಸರ 

ಗಣಿಗನರಿಕೆ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯು ಗಣಿ ಒಳಚ್ರಿಂಡಿ, ಕೊಳಚೆ ನೇರಿನ  ಕೆಸರು ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ರ್ೆಯ ಒಳಚ್ರಿಂಡಿ ನೇರು 

ಕಲ್ುರ್ಷತ್ ನೇರಿನ  ಪ್ಾತ್ತಕೂಲ್ ಪ್ರಿಣನಮ್ಗಳನುು ಉಿಂಟುಮನಡುತ್ಿದೆ. ನೇರಿನ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ಾಭನವವನುು 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗಿದೆ: 

❖ ನೇರಿನ ಬಳಕೆ 

❖ ತನೆಜೆ ನೇರಿನ ಉತನಾದರ್ೆ 
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❖ ಗಣಿ ಸೊೇರಿಕೆ ಮ್ತ್ುಿ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣನಮ್ 

❖ ಮೇಲೆೈ ಕನಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣನಮ್ 

ತ್ಗಿಿಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 
❖ ಅದಿರು ಸಿಂಸಾರಣನ ಅಜಿಾಗಳನುು ಪ್ಾಸನಿಪಿಸದ ಕನರಣ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲಿರಿುವ ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿ ಿ

ಯನವುದೆೇ ತನೆಜೆ ಉತನಾದರ್ೆಯನುು ಕಲಿಾಸಲನಗಿಲ್ಿ. 

❖ ಕನವರಿ ಕಛೆೇರಿಯಿಿಂದ ಉತ್ಾತ್ತಿಯನಗುವ ಸಾಳೇಯ ತನೆಜೆ ನೇರನುು ವಿಲೆೇರ್ನರಿ ಮನಡಲ್ ಶೌಚನಲ್ಯವನುು 

ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಿಾಸಲನಗಿದೆ. 

❖ ಈ ನೇರನುು ರ್ೂಳು ನವಾಹಣೆ, ಹಸ್ತರು ಪ್ಟಿಟ ಮ್ತ್ುಿ ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಮನತ್ಾ ಬಳಸಲನಗುವುದು. 

❖ ಅರ್ೆಯನದ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ವು ಆಳರ್ನದ ಜಲ್ಚ್ರಗಳಲಿಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ಿದೆ . 

❖ ಆದನಗೂೆ, ಗಲಿಿ ಚೆಕ್ ಗಳು, ಚೆಕ್ ಡನೆಿಂಗಳು, ತ್ಡೆಗೊೇಡೆಗಳು ಇತನೆದಿಗಳ ಮೇಲೆೈ ರನ್-ಆಫ್ 

ನಮನಾಣವನುು ತ್ಪಿಾಸಲ್ು ಸಹನಯ ಮನಡುತ್ಿದೆ. 

❖ ಗನಲನೆಾಿಂಡ್ ಚ್ರಿಂಡಿಗಳನುು ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಿಾಸಲನಗಿದೆ 

❖ ಮ್ಣಿಣನ ಸರ್ೆತ್ ಮ್ತ್ುಿ ಡಿಂಪ್ ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯು ಮೇಲೆೈ ನೇರಿನ ಮನಲಿನೆದ ಸಿಂಭವನೇಯ 

ಕನರಣರ್ನಗಿದೆ . ಆದುರಿಿಂದ ಮನನೂ್ನ್ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಗಣಿ ಹೂಳು ತೊಳೆಯುವುದು ಮ್ತ್ುಿ ಅನಯಿಂತ್ತಾತ್ 

ನೇರು ಹರಿಯುವುದನುು ತ್ಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ೆ ಕನಯಾಕಾಮ್ರ್ನಗಿದೆ. 

4.5 ಮನುಷ್ೆರ ವರಸಿಸುವಿಕ್ ಯ ಮೇಲ  ಪ್ರಿಣರಮ 

ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿಯ 500 ಮಿೇಟರ್ ತ್ತಾಜೆದೊಳಗೆ ಯನವುದೆೇ ಜನವಸತ್ತ ಇರುವುದಿಲ್.ಿ ಹೇಗನಗಿ, ಈ 

ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಜನವಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯನವುದೆೇ ಪ್ರಿಣನಮ್ ಬಿೇರುವುದಿಲ್ಿ. ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿ ಮ್ತ್ುಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಯು ಯೇಜಿತ್ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸುತ್ಿಮ್ುತ್ಿಲಿನ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲ್ಭೆ, ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಲ್ಭೆಗಳು 

(ಅಸ್ತಿತ್ವದಲಿಿರುವ ಮ್ೂಲ್ಸೌಕಯಾ ಸೌಲ್ಭೆಗಳು) ಮ್ತ್ುಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲ್ಭೆಗಳನುು ಸುಧನರಿಸುತ್ಿದೆ. 

ಒಟನಟರೆಯನಗಿ, ಉದೊೆೇಗ ಸೃರ್ಷಟ ಮ್ತ್ುಿ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ಾಗತ್ತಯಿಿಂದನಗಿ, ಯೇಜರ್ನ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸುತ್ಿಮ್ುತ್ಿಲಿನ ಜನರ 

ಸನಮನಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ತಾತ್ತಯಲಿಿ ರ್ರ್ನತ್ಮಕ ಬದಲನವಣೆಗಳು ಕಿಂಡುಬರುತ್ಿರ್ೆ. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು ಸಕನಾರಿ 
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ಭೂಮಿಯಲಿಿದುು ಅರ್ನಾಮಿಂಟಲ್ಸ ಕಲ್ುಗಿಳನುು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇಲಿ ಿಜನರು, ಸನಮರಕಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ನರ್ನಸಗಳ ಯನವುದೆೇ 

ಸಾಳನಿಂತ್ರದ ಅಗತ್ೆ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಹೇಗನಗಿ ಪ್ುನವಾಸತ್ತಯ ಅಗತ್ೆತೆಯು ಉದಭವಿಸುವುದಿಲ್.ಿ  

4.6 ಜ ೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಇಲಿಿನ ಪ್ಾಮ್ುಖ ಮ್ತ್ು ಿ ಬಫರ್ ಪ್ಾದೆೇಶಗಳಲಿ ಿ ನಡೆಸಲನದ  ರ್ನೆಪ್ಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಿಿಂದ ಈ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಯನವುದೆೇ 

ಅಳವಿನಿಂಚ್ಚನಲಿರಿುವ ಪ್ಕ್ಷಿ, ಪ್ನಾಣಿಗಳ ಜನತ್ತಗಳಲ್ ಿ ಎಿಂದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿ ಿ ಯನವುದೆೇ ವನೆಜಿೇವಿ 

ಅಭಯನರಣೆ, ರನರ್ಷರೇಯ ಉದನೆನವನ,ಜಿೇವಗೊೇಳ ಮಿೇಸಲ್ು ಪ್ಾದೆೇಶ, ವನೆಜಿೇವಿ ಕನರಿಡನರ್ ಗಳಲ್ ಿ ಎಿಂದು 

ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಿಿಂದ ತ್ತಳದು ಬಿಂದಿದೆ. ಮ್ತ್ುಿ ಈ  ವಲ್ಯಗಳಲಿಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಯನವುದೆೇ ವಲ್ಸೆ ಮನಗಾಗಳು 

ಕಿಂಡುಬಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಮ್ತ್ುಿ ಈ ಯೇಜರ್ನ ಪ್ಾದೆೇಶದ 15 ಕಿಮಿೇ ರ್ನೆಪಿಯಿಳಗೆ ಕೆಲ್ವು ಮಿೇಸಲ್ು ಅರಣೆಗಳರ್ೆ. 

❖ ಹೊಿಂಗೆರೆ RF ≃3.6 km – ಈಶನನೆ 
❖ ಬುದಾಲ್ಸ ಬರೆ RF ≃4.3km – ಉತ್ಿರ ರ್ನಯುವೆ 
❖ ಗಿಂಡೆೇಘಟೆಟ RF ≃10 km – ರ್ನಯುವೆ 
❖ ಕಟನಟಯ RF ≃ 11.3 ಕಿಮಿೇ – ಪ್ಶಿಚಮ್ ರ್ೆೈಋತ್ೆ 

ಪ್ರಿಣರಮಗಳು:- ಹತ್ತಿರದ ಸಾಳೇಯ ಸಸೆ ಪ್ಾಭೆೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲೆಯ ಲನೆಮಿರ್ನದಲಿಿ (ಎಲೆಯ ಕವಚ್)  ರ್ೂಳನ 

ಶೆೇಖರಣೆ ಕಿಂಡುಬರುತ್ಿದೆ, ಇದು ದುೆತ್ತಸಿಂಶೆಿೇಷಣೆಯ ದರದಲಿಿ ಇಳಕೆಗೆ ಕನರಣರ್ನಗಬಹುದು ಮ್ತ್ುಿ ಇದು 

ಸಸೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು ಕುಿಂಠಿತ್ಗೊಳಸುತ್ಿದೆ. 

ತ್ಗಿಿಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 

❖ ಈ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಫ್ಿೇರಲ್ಸ ಕವರ್ (ಹೂವಿನ ಹೊದಿಕೆ) ಸುಧನರಿಸಲ್ು ಪ್ನಿಿಂಟೆೇಶನ್ ಕನಯಾಕಾಮ್ದ ಪ್ಾಕನರ ಕನವರಿ 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಪ್ನಿಿಂಟೆೇಶನ್ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲನಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಮ್ೂಲ್ಕ ಸಾಳೇಯ ಜನತ್ತ ಸಸೆಗಳ ಹಸ್ತರು 

ಮ್ತ್ುಿ ತೊೇಟಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯು  ಈ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿರಿುವ ಪ್ನಾಣಿಗಳನುು ಆಕರ್ಷಾಸುತ್ದಿೆ. 

❖ ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಹಗಲಿನ ರ್ೆೇಳೆಗೆ ನಬಾಿಂಧಿಸಲನಗುವುದು. ಇದರಿಿಂದ ರನತ್ತಾಯಲಿಿ ಪ್ನಾಣಿಗಳಗೆ 

ತೊಿಂದರೆಯನಗುವುದಿಲ್.ಿ 

❖ ಒತ್ಿಡದ ಹನನ್ ಾಗಳ ಬಳಕೆಯನುು ನಷ್ೆೇಧಿಸುವುದು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಸರಿಯನದ ಸಿಂಚನರ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬೆೇಕು; 

ರ್ನಹನಗಳ ಚ್ಲ್ರ್ೆಯಿಿಂದ ಉಿಂಟನಗುವ ಅಡಚ್ಣೆಯನುು ಕಡಿಮ ಮನಡಲ್ು ಹೆಚ್ಚಚನ ರ್ವನಯಲಿಿ ರ್ನಹನಗಳಲಿಿ 

ಸಿಂಗಿೇತ್ದ ಬಳಸುವುದನುು ನಬಾಿಂಧಿಸಬೆೇಕು ಮ್ತ್ುಿ ರ್ನಹನಗಳ ನಯಮಿತ್ ನವಾಹಣೆಯನುು ಮನಡಬೆೇಕು. 
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❖ ಅಗೆಯುವ ಯಿಂತ್ಾದ ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಯಿಂತೆ ಶಬುವನುು ಉಿಂಟುಮನಡುವ ಇತ್ರ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ನಯಮಿತ್ 

ಮ್ರ್ೆಿಂತ್ರಗಳಲಿಿ ನಲಿಿಸಬೆೇಕು ಇದರಿಿಂದ ಶಬುದ ನರಿಂತ್ರತೆಯು ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುವಿಕೆಯು ನಲ್ುತಿ್ಿದೆ. 

4.7 ಸರಮರಜಿಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಕನವರಿಯು 45 ಮ್ಿಂದಿಗೆ ಪ್ೂಣನಾವಧಿ ಉದೊೆೇಗವನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು ಕನವರಿ ವೆವಸನಾಪ್ಕರು, 

ಲೊೇಡಿಿಂಗ್, ಮೇಲಿವಚನರಣನ ಕೆಲ್ಸ, ಸನರಿಗೆ ಇತನೆದಿ ಕೆಲ್ಸಗಳಗೆ ನುರಿತ್, ಅರೆ-ಕುಶಲ್ ಮ್ತ್ುಿ ಕೌಶಲ್ೆರಹತ್ 

ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ ಉದೊೆೇಗಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ. ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯಿಿಂದನಗುವ ಉದೊೆೇಗ ಸೃರ್ಷಟಯ 

ವಿವರಗಳನುು ಕೊೇಷಟಕ 2.11 ರಲಿಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯಲಿಿ ಲ್ಭೆರ್ನಗುವ ಉದೊೆೇಗಗಳಲಿಿ ಸಾಳೇಯರಿಗೆ 

ಆದೆತೆ ನೇಡಲನಗುವುದು. ಈ ಉದೊೆೇಗಗಳು ಈ ಕುಟುಿಂಬಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸ್ತಾತ್ತಗಳನುು ರ್ೆೇರರ್ನಗಿ 

ಸುಧನರಿಸುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ರ್ನೆಪ್ನರ ಹನಗೂ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಸೆೇರ್ನ ಆಧನರಿತ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ ಪ್ರೊೇಕ್ಷರ್ನಗಿ 

ತೊಡಗಿರುವ ಇಿಂತ್ಹ ಅರ್ೆೇಕ ಕುಟುಿಂಬಗಳಗೆ ಉದೊೆೇಗವನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ. 

5 ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾಚರರಣರ ಕ್ರಯಾಕಾಮ 

MoEF ಮ್ತ್ುಿ CC ಯ ನಯಮ್ಗಳ ಪ್ಾಕನರ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಿ ಮೇಲಿವಚನರಣೆಯನುು ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ. SEIAA 

ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಪ್ರಿಸರ ಕಿಿಯರೆನ್್ ಪ್ತ್ಾ ಮ್ತ್ುಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆ ಮನಲಿನೆ ನಯಿಂತ್ಾಣ ಮ್ಿಂಡಳಯ ನಯಮನವಳ 

ಮ್ತ್ುಿ ನಯಿಂತ್ಾಣಗಳ ಮ್ೂಲ್ಕ ವಿವಿರ್ ಪ್ರಿಸರ ಘಟಕಗಳಗೆ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿವಚನರಣನ ಕನಯಾಕಾಮ್ವನುು 

ನಡೆಸಲನಗುವುದು. ಮೇಲೆ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನದ  ನಯತನಿಂಕಗಳನುು ಮೇಲಿವಚನರಣೆ ಮನಡುವ ಒಟನಟರೆ 

ಜರ್ನಬನುರಿಯು ಪ್ರಿಸರ ನವಾಹಣನ ಕೊೇಶದ ಮೇಲಿರುತ್ಿದೆ. ಹನಗೂ ಉದೆುೇಶಿತ್ ಕನವರಿ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಪ್ರಿಸರವನುು 

ನವಾಹಸುವ ಸನಿಂಸ್ತಾಕ ರಚ್ರ್ೆಯನುು ಶಿಫನರಸು ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಸ ಮನೆರ್ೆೇಜರ್ (ಪ್ರಿಸರ) ಮೇಲಿವಚನರಣೆ 

ಮ್ತ್ುಿ ಅನುಸರಣೆ ವರದಿ ಮನಡುವ ಜರ್ನಬನುರಿಯನುು ಹೊಿಂದಿರುತನಿರೆ. ಮ್ತ್ುಿ ಈ ಮೇಲಿವಚನರಣೆಯನುು NABL 

ಮನನೆತೆ ಪ್ಡೆದ ಪ್ಾಯೇಗನಲ್ಯವು ನಡೆಸುತ್ಿದೆ. ಹನಗೂ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಿಕನರಿಯು ಪ್ಾಸನಿಪಿಸಲನದ ಮನಲಿನೆ 

ನಯಿಂತ್ಾಣ ಕಾಮ್ಗಳ ಕನಯಾಕ್ಷಮ್ತೆಯನುು ಮೇಲಿವಚನರಣೆ ಮನಡುತನಿರೆ ಮ್ತ್ುಿ ಮನಲಿನೆ ನಯಿಂತ್ಾಣ ವಿಧನನದ 

ಕನಯಾಕ್ಷಮ್ತೆಯನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಸೂಕಿ ಕಾಮ್ಗಳ ಅಗತ್ೆವಿರುತ್ಿದೆ. 
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6 ಪ್ರಿಸರ ನವಾಹಣ  ಯೇಜನ  

ಈ ಯೇಜಿತ್ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಪ್ರಿಸರವನುು ನವಾಹಸಲ್ು ಪ್ರಿಸರ ನವಾಹಣನ ಯೇಜರ್ೆಯನುು 

ಕನಯಾಗತ್ಗೊಳಸಲ್ು ಮ್ತ್ುಿ ಕನವರಿ ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಗಳ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಪ್ರಿಸರದ ಸ್ತಾತ್ತಯನುು ನಯಮಿತ್ರ್ನಗಿ 

ನಣಾಯಿಸಲ್ು ಪ್ಾಮ್ುಖ ಮ್ತ್ುಿ ನಣನಾಯಕ ಪ್ರಿಸರ ನಯತನಿಂಕಗಳ ಆವತ್ಾಕ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿವಚನರಣೆಯನುು 

ನಡೆಸಲ್ು ಪ್ರಿಸರ ನವಾಹಣನ ಕೊೇಶವನುು ಸನಾಪಿಸಲನಗುವುದು.  ಬೆೇಸ್ ಲೆೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ತಾತ್ತಗಳ ತ್ತಳುವಳಕೆಯಿಂದಿಗೆ 

ಕನವರಿಯ ಕನಯನಾಚ್ರಣೆಯಿಿಂದನಗಿ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಸ್ತಾತ್ತಗಳಲಿಿ ಉಿಂಟನಗಬಹುದನದ  ಯನವುದೆೇ ಕ್ಷಿೇಣತೆಗೆ 

ಮೇಲಿವಚನರಣನ ಕನಯಾಕಾಮ್ವು ಸೂಚ್ಕರ್ನಗಿ ಕನಯಾನವಾಹಸುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ಇದರಿಿಂದ ಪ್ರಿಸರವನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು 

ಸಕನಲಿಕ ಸೂಕಿರ್ನದ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ತ್ಗಿಿಸುವಿಕೆ ಕಾಮ್ಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬಹುದು. ಪ್ರಿಸರ ನವಾಹಣನ ಯೇಜರ್ೆಗೆ 

ಬಿಂಡರ್ನಳ ರ್ೆಚ್ಚ ರೂ.19 ಲ್ಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ರಿ್ೆ. 

6.1  ಉನುತ್ ಮಣಿಿನ ನವಾಹಣ  

ಕನವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶವು ತ್ಗುಿ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಅತ್ೆಿಂತ್ ತೆಳುರ್ನದ ಮೇಲ್ಮಣಣನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ಿದೆ. ಯನವುದೆೇ 

ಮೇಲ್ಮಣಿಣನ ಉತನಾದರ್ೆ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ಮ್ತ್ುಿ ಆದನಗೂೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ತೆರವು ಸಮ್ಯ ಅರ್ಥರ್ನ ಉತ್ಖನನದ ಸಮ್ಯದಲಿ ಿ

ತೆಗೆದ ಯನವುದೆೇ ಮೇಲ್ಮಣಣನುು ತನತನಾಲಿಕರ್ನಗಿ ಪ್ೆೇರಿಸಲನಗುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ಆ ಮ್ಣಣನುು ಅರಣಿೆೇಕರಣ 

ಕನಯಾಗಳಗೆ ಬಳಸಲನಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಪ್ೆೇರಿಸಲನದ ಹೊರೆಯು ಮ್ಣುಣ ಮ್ತ್ುಿ  ಕಲಿಿನ ತ್ುಣುಕುಗಳ ಮಿಶಾಣರ್ನಗಿದೆ. ಇದು 

ಕೃರ್ಷಗೆ ರ್ನಹಕರ್ನಗಿದೆ. 

6.2 ತ್ರೆಜೆ ಸುರಿಯುವಿಕ್ ಯ  ನಯಂತ್ಾಣ ಮತ್ುಿ ತ್ಡ ಗಟುಟವಿಕ್  

ಈ ಡಿಂಪ್ ಗಳಿಂದ/ಸುರಿಯುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಿಂಟನಗುವ  ತನೆಜೆದ ಸರ್ೆತ್ವನುು ತ್ಡೆಗಟಟಲ್ು ವಿಲೆೇರ್ನರಿ 

ಪ್ಾದೆೇಶಗಳಲಿನಿ ಡಿಂಪ್ ಗಳ ಉದುಕೂಾ ಸುಮನರು 200 ಮಿೇ ಉದು, 2 ಮಿೇ ಅಗಲ್ ಮ್ತ್ುಿ 1 ಮಿೇ ಎತ್ಿರದ ರಿಟೆನಶನ್ 

ಗೊೇಡೆಯನುು ನಮಿಾಸಲನಗುತ್ಿದೆ. ಇದು ಸಮಿೇಪ್ದ ಕನವರಿ ಪ್ಾದೆೇಶಗಳಲಿ ಿ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ವನುು 

ಕಲ್ುರ್ಷತ್ಗೊಳಸುವುದನುು ಸಹ  ಕಡಿಮ ಮನಡುತ್ಿದೆ. 
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6.3 ಗಣಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೇರು: 

❖ ಆದಾಾ ಕೊರೆಯುವ (ರ್ೆಟ್ ಡಿಾಲಿಿಿಂಗ್)  ಪ್ಾಕಿಾಯ್ಕ, ರ್ೂಳು ನವಾಹಣೆ ಮ್ತ್ು ಿ ಹಸ್ತರು ಪ್ಟಿಟ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲಿ ಿ ಗಣಿ 

ನೇರನುು ಬಳಸಲನಗುತ್ಿದೆ 

❖ ಡಿಂಪ್ ಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಹೊೇಗುವುದನುು ತ್ಡೆಯಲ್ು ಚನರ್ೆಲೆೈಸ್ ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ು ಿಈ ಕುರಿತ್ು ಕನಳಜಿ 

ವಹಸಲನಗುವುದು. 

 ಯೇಜನ ಯ ನಂತ್ರದ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾಚರರಣರ ಕ್ರಯಾಕಾಮ 
ಕಾ.ಸಿಂ ಮೇಲಿವಚನರಣನ ಪ್ಾದೆೇಶ ಮನದರಿ ಕೆೇಿಂದಾಗಳ ಸಿಂಖ್ೆೆ ಮನದರಿಯ ಆವತ್ಾನ ವಿಶೆಿೇರ್ಷಸಬೆೇಕನದ ಮನನದಿಂಡಗಳು 

1. 
ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗನಳಯ 
ಗುಣಮ್ಟಟ 

2 ನಲನುಣಗಳು 
(ಕೆಳಗನಳಯಲಿಿ) 

ರ್ನರಕೆಾ ಎರಡು ಬನರಿ: 
24 ಗಿಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ 

PM10, PM2.5, SO2, VOC ಮ್ತ್ುಿ  NO2 

2. ಶಬು 

4 (ಗಣಿ ಆವರಣ 
ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಎರಡು ಮ್ತ್ು ಿ
ಹೊರಗಿನ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿ ಿ
ಎರಡು) 

ಪ್ಾತ್ತ ರ್ನರ ಒಿಂದು ಸೆಟ್ 
ಹಗಲ್ು ಮ್ತ್ು ಿ ರನತ್ತಾ ಸಮ್ಯದಲಿ ಿ
ಸುತ್ುಿವರಿದ ಸಮನನ ನರಿಂತ್ರ ರ್ವನ 
ಒತ್ಿಡದ ಮ್ಟಟಗಳು (Leq). 

3. 
ರ್ನಹನ 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 

ರಸೆಿ 
ರ್ನಹನಗಳ ಆವತ್ಾಕ 
ಮೇಲಿವಚನರಣೆ 

ರ್ನಯು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮ್ತ್ುಿ ಶಬು, PCU 

4. 

ಘನತನೆಜೆ / 
ಅಪ್ನಯಕನರಿ 
ತನೆಜೆ 

SWM ನಯಮ್ಗಳ 
ಅನುಸರಣೆಯನುು 
ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸ್ತ 

ಪ್ಾಮನಣ ಮ್ತ್ು ಿ
ಗುಣಮ್ಟಟದ 
ಮೇಲಿವಚನರಣೆ 

ಭೌತ್ತಕ ಸ್ತಾತ್ತ, ಪ್ೆೇಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲಿಕಿವಡ್ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ (PFLT), ಒಣಗಿಸುವಿಕೆಯಲಿಿ ನಷಟ 
(LOD), ದಹನ ಮ್ತ್ುಿ ಕನೆಲೊೇರಿಫಿಕ್ 
ಮೌಲ್ೆದ ನಷಟ. 

5. 
ಮ್ಣುಣ ಪ್ನಾಜೆಕ್ಟ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಿರುವ 

ಎರಡು ಸಾಳಗಳು 
ವಷಾದಲಿ ಿಒಿಂದು ಬನರಿ 

ಭೌತ್ ರನಸನಯನಕ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು, 
ರ್ಪೇಷಕನಿಂಶಗಳು, ಭನರಿೇ ಲೊೇಹಗಳು 

6. 
ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿಸರ 
ವಿಜ್ಞನನ 

ಪ್ನಾಜೆಕ್ಟ ಸುತ್ಿ 5 

ಕಿ.ಮಿೇಯಳಗೆ 
ಮ್ೂರುವಷಾದಲಿಿ  
ಒಿಂದು ಬನರಿ 

ಸಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ  ಗನಯಗಳ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

7. 

ಮೇಲೆೈ / 
ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ 
ಗುಣಮ್ಟಟ 

ಪ್ನಾಜೆಕ್ಟ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಿರುವ 
ಎರಡು ಸಾಳಗಳು 

ವಷಾದಲಿ ಿಒಿಂದು ಬನರಿ 
ISO 10500 ಪ್ಾಮನಣಿತ್ ನಯತನಿಂಕಗಳ 
ಪ್ಾಕನರ 
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7 ಹ ಚುಚವರಿ ಅಧ್ೆಯನಗಳು 

7.1 ಅರಣಿೆೇಕರಣ ಕ್ರಯಾಕಾಮ 

ಕನವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಮ್ತ್ುಿ ಸುತ್ಿಮ್ುತ್ಿ “ಹಸ್ತರು ಪ್ಟಿಟ” ರಚ್ಚಸಲ್ು, ಕನವರಿ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಗಡಿಯುದುಕೂಾ 2.10 ಹೆಕೆಟೇರ್ 

ಪ್ಾದೆೇಶವನುು ಅರಣಿೆೇಕರಣ ಮನಡಲ್ು ಪ್ಾಸನಿಪಿಸಲನಗಿದೆ. ಇದರಲಿ ಿ ಈಗನಗಲೆೇ 0.20 ಹೆೇಕೆಟೇರ್ ಪ್ಾದೆೇಶವನುು 

ವಶಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಳಳಲನಗಿದೆ. ಉಳದ 1.90 ಹೆಕೆಟೇರ್ ಅನುು ಮ್ುಿಂದಿನ 5 ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂತ್ಹಿಂತ್ರ್ನಗಿ ಸಾಳೇಯ ಅರಣೆ 

ಅಧಿಕನರಿಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ಸಮನಲೊೇಚ್ಚಸ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲನಗುವುದು ಎಿಂದು ಉದೆುೇಶಿಸಲನಗಿದೆ. 

ಈಗ್ರಗಲ ೇ ಕ್ ೈಗ್  ಳಳಲರದ ಅರಣಿೆೇಕರಣ ಕ್ರಯಾಕಾಮ  
ವಷಾ ಸಾಳ ವಿಸ್ತಿೇಣಾ (ಹೆೇಕೆಟೇರ್ 

ನಲಿಿ)  
ಸಸ್ತಗಳ ಸಿಂಖ್ೆೆ 

2017-18 ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಗಡಿ ಮ್ತ್ು ಿ
ಮನಗಾದ ರಸೆಿಯ ಉದುಕೂಾ 0.04 50 

2018-19 ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಗಡಿ ಮ್ತ್ು ಿ
ಮನಗಾದ ರಸೆಿಯ ಉದುಕೂಾ 0.04 100 

2019-20 ತನೆಜೆದ ಸುರಿಯುವಿಕೆ 
ಜೊತೆಗೆ 0.04 100 

ಒಟುಟ 0.20 250 

ಮುಂದಿನ ಐದು ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ್  ಪ್ಾಸರಿಪಿಸಲರದ ಅರಣಿೆೇಕರಣ ಕ್ರಯಾಕಾಮದ ಯೇಜನ  

ವಷ್ಾ ಸಥಳ 

ಪ್ಾದ ೇಶ 
ಹ ೇಕ್ ಟೇರ

ನಲಿಿ  

ಸಸೆಗಳ 
ಸಂಖ್ ೆ 

ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ 
ಅಂದರಜು ವ ಚಚ Type of Species 

2020-21 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಗಡಿ ಮ್ತ್ು ಿ
ಮನಗಾದ ರಸೆಿಯ ಉದುಕೂಾ 0.63 1008 1.00 ಫಿಕಸೆಾಲಿಜಿಯೇಸನ, 

ಫಿಕಸೆಬಿಂಗನಲೆನ್ಸ್ 

ಬುೆಟಿಮರ್ೊೇಸ್, 

ಪ್ೆಮನ ಅಜನಡಿರನಕೆಟೈಿಂಡಿಕನ, 

ಪ್ಿಂಗಮಿಯನಪಿನುತ್, 

ಇತನೆದಿ ಸಸೆಜನತ್ತಗಳು. 
ಅರಣೆ ಇಲನಖ್ೆಯಿಂದಿಗೆ 

ಸಮನಲೊೇಚ್ರ್ೆ 
ನಡೆಸಲನಗಿದೆ. 

2021-22 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಗಡಿ ಮ್ತ್ು ಿ
ಮನಗಾದ ರಸೆಿಯ ಉದುಕೂಾ 0.63 1008 1.00 

2022-23 
ತನೆಜೆದ ಸುರಿಯುವಿಕೆ 
ಜೊತೆಗೆ 0.64 1024 1.00 

2023-24 
ತನೆಜೆದ ಸುರಿಯುವಿಕೆ 
ಜೊತೆಗೆ - - 0.50 

2024-25 ತನೆಜೆ ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ  - - 0.50 

ಒಟುಟ  1.90 3040 0.50 
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7.2 ವಿಪ್ತ್ುಿ ನವಾಹಣ  ಯೇಜನ  

ಈ ಆನ್-ಸೆೈಟ್ ಮ್ತ್ುಿ ಆಫ್-ಸೆೈಟ್ ತ್ುತ್ುಾ ಯೇಜರ್ೆಗಳು ವಿವಿರ್ ತ್ಡೆಗಟುಟವ ಮ್ತ್ುಿ ರಕ್ಷಣನತ್ಮಕ ವೆವಸೆಾಗಳನುು 

ಶಿಫನರಸು ಮನಡುತ್ಿರ್ೆ. ರಕ್ಷಣನತ್ಮಕ ವೆವಸೆಾಯು ಸೆೈಟ್ ನಯಿಂತ್ಾಕ, ಘಟರ್ೆ ನಯಿಂತ್ಾಕ ಮ್ತ್ುಿ ಸಿಂಯೇಜಕರನುು 

ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ಿದೆ. ಸೆೈಟ್ ನಲಿ ಿಸ್ತಬಬಿಂದಿ ರಕ್ಷಣನ ಸನರ್ನಗಳು, ನಯಿಂತ್ಾಣ ವೆವಸೆಾಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಅಣಕು ಡಿಾಲ್ಸ ಮ್ತ್ುಿ 

ಸ್ತಮ್ುೆಲೆೇಶನ್ ರ್ನೆಯನಮ್ಗಳು, ಪ್ರಸಾರ ಸಹನಯ ಯೇಜರ್ೆಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಸಿಂವಹನಗಳ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು, 

ರ್ೆೈದೆಕಿೇಯ ಸೌಲ್ಭೆಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಬನಹೆ ಏಜೆನ್ಗಳಗೆ ವರದಿ ಮನಡುವ ವಿಧನನಗಳು ಇರಬೆೇಕು. 

8  ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಸಿಇಆರ 

ಕೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸ್ತ ಎಲ್ಸ  ಸಾಳೇಯ ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಅನುು ಬೆಿಂಬಲಿಸುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ಈ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸನವಾಜನಕ 

ಸೌಲ್ಭೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಇತ್ರ ರಿೇತ್ತಯ ಸಹನಯವನುು ನೇಡುತ್ಿದೆ. ಮ್ತ್ುಿ ಗಣಿಗನರಿಕೆಯು ಹತ್ತಿರದ ಹಳಳಗಳಿಂದ 

ಅರೆ ಕೌಶಲ್ೆ ಮ್ತ್ುಿ ಕೌಶಲ್ೆರಹತ್ ಕನಮಿಾಕರನುು ರ್ೆೇಮಿಸ್ತಕೊಳುಳತ್ಿದೆ. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಒಟನಟರೆ ಪ್ರಿಣನಮ್ವು 

ಉದೊೆೇಗಿಗಳ ಕೊಳುಳವ ಶಕಿಿಯನುು ಸುಧನರಿಸುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ಹೇಗನಗಿ ಉನುತ್ ಮ್ಟಟದ ಜಿೇವನ ಲ್ಭೆರ್ನಗುತ್ಿದೆ 

ಅಿಂದರೆ.ಉತ್ಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸುಧನರಿತ್ ಆರೊೇಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ರ್ೆೈಮ್ಾಲ್ೆ ಸೌಲ್ಭೆಗಳು, ವಸತ್ತ ಮ್ತ್ುಿ ಗನಾಹಕ ಬೆಲೆಬನಳುವ 

ವಸುಿಗಳ ಬಳಕೆ. ಸನರಿಗೆ, ರ್ೆೈದೆಕಿೇಯ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರ ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಕಯಾಗಳು ಭವಿಷೆದಲಿಿ ಇಲಿ ಿ

ಉತೆಿೇಜನವನುು ಪ್ಡೆಯುತ್ರಿ್ೆ. ಇದು ಒಿಂದು ಪ್ಾಮ್ುಖ ರ್ರ್ನತ್ಮಕ ಪ್ಾಯೇಜನರ್ೆಿಂದು ಊಹಸಲನಗಿದೆ. 

ಮಮರನಿಂಡಮ್ ಸಿಂಖ್ೆೆ: F NO 22-65/2017-IA-III ದಿರ್ನಿಂಕ 01/05/2018 ರ ಪ್ಾಕನರ ಅನವಯರ್ನಗುವ 

CER ಇದು ಬೌಾನ್ ಫಿೇಲ್ಸಡ ವಗಾದಲಿಿ ಬರುವುದರಿಿಂದ ಯೇಜರ್ೆಯ ರ್ೆಚ್ಚದ 1% ಆಗಿದೆ. ಯೇಜರ್ೆಯ ರ್ೆಚ್ಚ 115 

ಲ್ಕ್ಷಗಳು, ಇದರ 1% ಮತ್ಿವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತದರೆ ರೂ. 1, 15,000/-. ಆಗುತ್ಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದನರರು ಹತ್ತಿರದ 

ಹಳಳಗಳಲಿಿ CER ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಗೆ ರೂ.1.15 ಲ್ಕ್ಷಗಳನುು ರ್ೆಚ್ಚ ಮನಡುತನಿರೆ. 

ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾಚರರಣ ಗ್ರಗಿ ಬಜ ಟ್ ಹಂಚಿಕ್  

ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾಚರರಣ  ಕ್ರಯಾಕಾಮದ ವ ಚಚ 

ವಿಷ್ಯಗಳು 
ಬಂಡವರಳ ವ ಚಚ 

ಲಕ್ಷದಲಿ ಿ

ಮರುಕಳಿಸುವ ವ ಚಚ 
ಲಕ್ಷದಲಿ ಿ

ರ್ೂಳು ನವಾಹಣೆ - 2.5 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

ಕನವರಿಯ ಸುತ್ಿಲ್ೂ ಬೆೇಲಿ ಹನಕುವುದು 5  

ಪ್ನಿಿಂಟೆೇಶನ್ - 1.5 

ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷಣನ ಸಲ್ಕರಣೆ - 1.0 

ಅಗಿುಶನಮ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಮ್ಗಳು  0.5 

ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿವಚನರಣೆ - 1.4 

ಕೊಳಚೆ ನೇರಿನ ಚ್ರಿಂಡಿಗಳು 2.5  

ಸಮನಜ ಕಲನೆಣ ಕಾಮ್ಗಳು 11.5 - 

ಒಟುಟ 19 6.9 

 

9 ಯೇಜನ ಯ ಪ್ಾಯೇಜನಗಳು 

ಈ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿನ ಗಣಿಗನರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಯು ರ್ೆೇರರ್ನಗಿ ಮ್ತ್ುಿ ಪ್ರೊೇಕ್ಷರ್ನಗಿ ಉದೊೆೇಗ, ಮ್ೂಲ್ಸೌಕಯಾ, 

ಸಿಂವಹನ ಮ್ತ್ುಿ ಸನಮನಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಮ್ೂಲ್ಸೌಕಯಾವನುು ಹೆಚ್ಚಚಸುವಲಿಿ ಕೊಡುಗೆ ನೇಡಲಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲಿಿರುವ 

ಮ್ೂಲ್ಸೌಕಯಾ ಸೌಲ್ಭೆಗಳನದ ರಸೆಿಗಳು, ಕಟಟಡಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ರಚ್ರ್ೆಗಳು, ಸನರಿಗೆ ಇತನೆದಿಗಳ ನಯಮಿತ್ 

ಮೇಲಿವಚನರಣೆ ಮ್ತ್ುಿ ನವಾಹಣೆಯನುು ಅವುಗಳ ಭೌತ್ತಕ ಸ್ತಾರತೆ ಮ್ತ್ುಿ ದಿನನತ್ೆದ ಬಳಕೆಗನಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲನಗುತ್ಿದೆ.  ಕನವರಿಯು ಉತ್ಖನನ, ಸನರಿಗೆ ಇತನೆದಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಗನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕೆ ನವಾಹಣೆಗೆ 

ಸುಮನರು 45 ಮ್ಿಂದಿಗೆ ಪ್ೂಣನಾವಧಿ ಉದೊೆೇಗವನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ. ಕನವರಿಯಲಿ ಿಹೆಚನಚಗಿ ಸಾಳೇಯ ವೆಕಿಿಗಳನುು 

ರ್ೆೇಮಿಸ್ತಕೊಳಳಲನಗುತ್ಿದೆ. 2020 ರಿಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ 3040 ಗಿಡಗಳನುು ರ್ೆಡುವ ಮ್ೂಲ್ಕ ಕೆಎಸ್ ಎಿಂಸ್ತಎಲ್ಸ 

1.90 ಹೆಕೆಟೇರ್ ನಲಿಿ ಅರಣಿೆೇಕರಣ ಕನಯಾವನುು ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೊಳಳಲಿದೆ.ಪ್ಾದೆೇಶಕೆಾ ಸೌಿಂದಯಾ, ಪ್ರಿಸರ ಮ್ತ್ುಿ ಆರ್ಥಾಕ 

ಮೌಲ್ೆವನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಸಸೆಗಳನುು ಆಯ್ಕಾ ಮನಡಲನಗುತ್ಿದೆ. ಮ್ರಗಳು ಶಬುದ ಪ್ಾಸರಣವನುು ತ್ಡೆಯಲ್ು ಮ್ತ್ುಿ 

ರ್ೂಳನುು ತ್ಡೆಯುವ ಕಾಮ್ದಿಿಂದನಗಿ ರ್ೂಳನ ಮನಲಿನೆವನುು ಕಡಿಮ ಮನಡಲ್ು ಸಹನಯ ಮನಡುತ್ಿದೆ. ಈ 

ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸನರಿಗೆ, ರ್ೆೈದೆಕಿೇಯ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರ ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಕಯಾಗಳು ಭವಿಷೆದಲಿಿ ಉತೆಿೇಜನವನುು 

ಪ್ಡೆಯುತ್ಿರ್ೆ. ಇದು ಒಿಂದು ಪ್ಾಮ್ುಖ ರ್ರ್ನತ್ಮಕ ಪ್ಾಯೇಜನರ್ನಗಲಿದೆ. ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಉತನಾದರ್ೆಗೆ 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗನರಿಕೆಯು ರನಜೆ ಮ್ತ್ುಿ ಕೆೇಿಂದಾದ ಆದನಯಕೆಾ ಗಣನೇಯರ್ನಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೇಡುವ ಪ್ಾಮ್ುಖ ಆರ್ಥಾಕ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನಗಿದೆ. 

ಉಪ್ಸಿಂಹನರ 



ದುಮ್ಮಗೆರೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕ್ರಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ್  ಪ್ಾದ ೇಶ 11.30 ಹ .) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸರರರಂಶ 

ಇಲಿಿ ಪ್ಾಸನವಿಿಸಲನಗಿರುವ  ಯೇಜರ್ನ ಸಾಳವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹನಸನ ತನಲ್ೂಕು ಮ್ತ್ು ಿಜಿಲೆಿಯ ದುಮ್ಗೆರೆ ಗನಾಮ್ದಲಿಿದೆ, 

ಪ್ರಿಸರ ಮ್ತ್ುಿ ಸಾಳೇಯ ನರ್ನಸ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯಿಿಂದ ಆಗಬಹುದನದ ಯನವುದೆೇ ಸಿಂಭನವೆ ಋಣನತ್ಮಕ 

ಪ್ರಿಣನಮ್ಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮನಡಲ್ು ಉದೆುೇಶಿತ್ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಪ್ಾದೆೇಶಕನಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ ನವಾಹಣನ ಯೇಜರ್ೆಯನುು 

ರೂಪಿಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯು ಅರ್ೆಯನ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸನಮನಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲೆ ರ್ರ್ನತ್ಮಕ 

ಪ್ರಿಣನಮ್ಗಳನುು ಬಿೇರಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಸಮಿೇಪ್ದ ಗನಾಮ್ಗಳಲಿಿರುವ  ತನಿಂತ್ತಾಕ, ನುರಿತ್ ಮ್ತ್ು ಿ ಕೌಶಲ್ೆರಹತ್ 

ಸ್ತಬಬಿಂದಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಮ್ತ್ು ಿ ಪ್ರೊೇಕ್ಷ ಉದೊೆೇಗವನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ. ಹೇಗನಗಿ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯನುು 

ಕನಯಾಗತ್ಗೊಳಸುವುದರಿಿಂದ ಯನವುದೆೇ ಗಮ್ರ್ನಹಾ ಋಣನತ್ಮಕ ಪ್ರಿಣನಮ್ಗಳು ಉಿಂಟನಗುವುದಿಲ್ಿ.  ಸಾಳೇಯ 

ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಿ ಮ್ೂಲ್ಸೌಕಯಾಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೊೇಗೆ ಸೌಲ್ಭೆಗಳು, ಕೌಶಲ್ೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರ ಸ್ತಇಆರ್ 

ಯೇಜರ್ೆಯ ಕನಯಾಗಳು ಸಾಳೇಯ ಸಮ್ುದನಯದ ಕಲನೆಣದ ಮೇಲೆ ಸಕನರನತ್ಮಕ ಪ್ರಿಣನಮ್ ಬಿೇರುತ್ಿರ್ೆ ಎಿಂಬುದರಲಿ ಿ

ಸಿಂಶಯವಿಲ್ ಿ

10 ಉಪ್ಸಂಹರರ 

ಕೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸ್ತ ಎಲ್ಸ  ನ ದುಮ್ಗೆರೆ  ಹಸ್ತರು ಗನಾರ್ೆೈಟ್ ಕನವರಿಯಲಿಿ  ರ್ನರ್ಷಾಕ 1500 M3 ರಿಿಂದ ರ್ನರ್ಷಾಕ 4200 

M3 ವರೆಗಿನ  ಗರಿಷಠ ಉತನಾದರ್ೆಯ ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ವಿಸರಿಣೆಯು ಉತ್ಿಮ್ರ್ನಗಿ ವಿರ್ನೆಸಗೊಳಸ್ತದ ಮ್ತ್ುಿ 

ಜನರಿಗೊಳಸ್ತದ EMP ಯಿಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರನಜೆದ ಅಭಿವೃದಿಧ, ಸಾಳೇಯ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸನಮನಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ 

ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಮೇಲೆ ರ್ರ್ನತ್ಮಕ ಪ್ರಿಣನಮ್ ಬಿೇರುತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ುಿ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಒಟನಟರೆ ಸುಸ್ತಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ 

ಕನರಣರ್ನಗುತ್ಿದೆ ಎಿಂದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ. ಹೇಗನಗಿ, ಈ ಪ್ಾಸನಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯು ಸನವಗತನಹಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗಿದುು 

ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮ್ತ್ತಯನುು  (ಎನವರನರ್ೆಮಿಂಟಲ್ಸ ಕಿಿಯರೆನ್್)ನೇಡಬಹುದನಗಿದೆ. 


