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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

1.00 ಪರಿಚರ್ 

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತತ  ಪೂರೈಕೆರ್ ಅಾಂತ್ರವನ್ನೂ  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಮತ್ತತ  ಅಕಾ ಮ 

ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ನ್ನೂ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಸಲು, MOEF ಮತ್ತತ  CC GoI ಸುಸಿ್ ರ 

ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ನಿವಯಹಣಾ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು-2016 ಮತ್ತತ  ಮರಳು 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಗ್ರಗಿ ಜಾರಿ ಮತ್ತತ  ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣಾ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ್ನ್ನೂ  -2020 

ಹೊರಡಿಸ್ದೆ. 

ಅದರಂತೆ, ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ಗಳ್ ಮಂಜೂರತ್ರಗ್ರಗಿ ಪ್ಾ ತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಲ್ವಾಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ  

ಮರಳು ನಿಗ್ರ ಸಮಿತ್ರ (ಡಿಎಸ್ಎಾಂಸ್)ರ್ನ್ನೂ  ಸಕಾಯರ ರಚಿಸ್ದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ  

ಮರಳು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣಾ ಸಮಿತ್ರಯು ಹರಣಗಿರಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ಗ್ರಗಿ 12.00 ಎಕರೆ 

ಪ್ಾ ದೇಶಕೆೆ  ಎಚ್ಜಿಎಾಂಎಲ್ ಪ್ರರ್ವಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ನ್ನೂ  ಹೊರಡಿಸ್ದೆ ಮತ್ತತ  

ಎಲ್ಲಾ  ಸಾಯ ಾ ಚುರಿ ಕ್ಲಾ ರ್ರೆನ್್ಸ  ಪ್ಡೆರ್ಲು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದೆ.  

1.01 ಸ್ಥ ಳ 

     ಗ್ರಾ ಮದ ನ್ಕೆೆರ್ ಉಲ್ಲಾ ೀಖದಾಂದಿಗೆ ಸಿ ಳ್ವನ್ನೂ  ಕೆಳ್ಗೆ ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದೆ 

ಸಿ ಳ್ 

ಪಾಾ ಟ್/ಸರ್ವಯ/ಖಾಸಾಾ  ನಂ. 170(P), 171 , 172 

ಗ್ರಾ ಮ  ಹರಣಗಿರಿ 

ತ್ಹಸ್ಲ್  ಶೀರಪುರ 

ಜಿಲ್ಲಾ  ಹಾವೇರಿ 

ರಜ್ಾ  ಕರ್ನಯಟಕ 
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   ಪಾಾ ಜೆಕ್ಯ  ಸೈಟ್ನ್ ಸಿ ಳ್ GPS ನಿದೇಯಶಾಂಕಗಳು ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಕೊೀಷ್ಯ ಕಗಳಾಗಿರ್ವ 

ನ್ಕೆೆ  ಡೇಟಾ:- WGS84 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 ಯೋಜನೆರ್ ವಿವರಣೆ 

ಯೀಜ್ನೆರ್ ಸಿ ರೂಪ್ವು 12.00 ಎಕರೆ ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  45,104 TPA 

ಉತಾಪ ದನೆಗ್ರಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ  ನ್ದಿರ್ ತ್ಳ್ದಿಾಂದ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಮರಳ್ನ್ನೂ  

ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನೂ  ಒಳ್ಗಾಂಡಿರುತ್ತ ದೆ. ಯೀಜ್ನೆರ್ ಪ್ಾ ಮುಖ 

ಅಾಂಶಗಳ್ನ್ನೂ  ಕೆಳ್ಗೆ ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

ಸಂ ವಿವರಗಳು ಘಟಕಗಳು ಪರ ಸಾಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

1 ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ 

ನಿಕೆೆೀಪ್ಗಳು   

ಟನ್ಸ 2,50,580 

2 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ ಮಿೀಸಲು  

 

ಟನ್ಸ 50,116 

3 ಚೇತ್ರಿಕೆ % 90 % 

4 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ್ OCM ತೆರೆದ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ 

5 ಉತಾಪ ದನೆ TPA 
45,104 

ಅಾಂಕಗಳು ರೇಖಾಂಶ ಅಕಾಷ ಾಂಶ 

ಎ E-750 43’ 0.54” N-140 46’ 36.59” 

ಬಿ E-750 43’ 5.25” N-140 46’ 34.16” 

ಸ್ E-750 43’ 11.42” N-140 46’ 29.16” 

ಡಿ E-750 43’ 9.19” N-140 46’ 26.04” 

ಇ E-750 43’ 2.97” N-140 46’ 30.81” 

ಎಫ್ E-750 42’ 58.16” N-140 46’ 33.42” 
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6 ತಾಾ ಜ್ಾ  TPA 5,012 

7 ಒಟ್ಟಯ  ನಿವಯಹಣೆ TPA 50,116 

8 ಮರುಪೂರಣ TPA 1:0.11 

9 ಯೀಜ್ನೆರ್ ರ್ವಚಚ  ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ವಾ  75.00 

I. 11 ಮಾಾ ನ್ಸ ಪ್ವರ್ ನ್O 21 

II. 12 ನಿೀರಿನ್ ಅವಶಾ ಕತೆ KLD 4.00 

 

2.01 ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ 

 ಗುತ್ರತ ಗೆ ಪ್ಡೆದ ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ನ್ನೂ  ನಿರ್ಯಾಂಧಿಸಲ್ಲಗುವುದು. 

 ಮರಳು ತೆಗೆರ್ಲು ಓಪ್ನ್ಸ ಕಾಸ್ಯ  ಅರೆ ಯಾಂತ್ರಾ ೀಕೃತ್ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ವಿಧಾನ್ವನ್ನೂ  

ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಲ್ಲಗುವುದು. 

 ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನ್ಲ್ವಾ  ನಿೀರು ಇರುವ ಕಡೆ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ತ್ಪ್ಪಪ ಸಲ್ಲಗುವುದು. 

 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ ಆಳ್ವನ್ನೂ  1 ಮಿೀಟರ್ಗೆ ನಿರ್ಯಾಂಧಿಸಲು ಪ್ಾ ಸಾತ ಪ್ಪಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಯು ಕೆಳ್ಭಾಗದಿಾಂದ ಮೇಲದ ಾಂಡೆರ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಾಂದುವರಿಯುತ್ತ ದೆ. 

 ಈ ಯೀಜ್ನೆರ್ಲ್ವಾ  ಯವುದೇ ಡಿಾ ಲ್ವಾ ಾಂಗ್ ಮತ್ತತ  ಬ್ಲಾ ಸ್ಯ ಾಂಗ್ ಒಳ್ಗಾಂಡಿಲಾ . 

 ಉತ್ಖ ನ್ನ್ ಮತ್ತತ  ಲೀಡಿಾಂಗ್ಗ್ರಗಿ ಜೆಸ್ಬಿ/ಲೀಡರ್ (ಕಡಿಮೆ ತೂಕ) 

ನಿಯೀಜಿಸಲ್ಲಗುವುದು. 

 ಮಳೆಗ್ರಲದಲ್ವಾ  ಮರಳುಗ್ರರಿಕೆ ಸಿ ಗಿತ್ಗಳ್ಳ ಲ್ವದೆ. 

 ಒಾಂದು ಕೆಲಸದ ಪಾಳಿಯಾಂದಿಗೆ ಹಗಲ್ವನ್ಲ್ವಾ  ಮಾತ್ಾ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ 

ಮಾಡಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. 

 ತಾಾ ಜ್ಾ  ವಸುತ ಗಳ್ನ್ನೂ  ಅಗೆದ ಪ್ಾ ದೇಶವನ್ನೂ  ಮತೆತ  ತ್ತಾಂರ್ಲು ಮತ್ತತ  ನ್ದಿ 

ದಡವನ್ನೂ  ರ್ಲಪ್ಡಿಸಲು ರ್ಳ್ಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. 
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  2.02 ತ್ಯಾ ಜಾ  ಉತ್ಯಾ ದನೆ ಮತ್ತಾ  ವಿಲೇರ್ವರಿ 

ಸುಮಾರು 5,012TPA ತಾಾ ಜ್ಾ ವು ಉತ್ಪ ತ್ರತ ಯಗುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆಯಿದೆ, ಸಂಪೂಣಯ 

ಪ್ಾ ಮಾಣವನ್ನೂ  ಅಗೆದ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಬ್ಲಾ ಕ್ಫಿಲ್ವಾಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತತ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಗೆ 

ಏಕಕಾಲದಲ್ವಾ  ನ್ದಿ ದಡವನ್ನೂ  ರ್ಲಪ್ಡಿಸಲು ರ್ಳ್ಸಲು ಪ್ಾ ಸಾತ ಪ್ಪಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

2.03 ಮಾನವ ಶಕ್ತಾ ರ್ ಅವಶಾ ಕತೆ 

ಪ್ಾ ಸಾತ ವಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯು 21 ನೇರ ಉದಾ ೀಗ ಸೃಷ್ಟಯ  ಮತ್ತತ  105 ಪ್ರೀಕ್ಷ 

ಉದಾ ೀಗ ಸೃಷ್ಟಯ ರ್ನ್ನೂ  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. ಉದಾ ೀಗದ ಆದಾ ತೆರ್ ಸುಮಾರು 90% 

ಸಿ ಳಿೀರ್ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಯತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ನಿೀಡಲ್ಲಗುವುದು. 

2.04 ಸೈಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು: 

ಹರಣಗಿರಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನ್ಲ್ವಾ  ಸಿ ಾಂತ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಕಾಾ ಾಂಟೀನ್ಸ, ಪ್ಾ ಥಮ 

ಚಿಕ್ಲತ್ಾ  ಕಾಂದಾ , ಸೈಟ್ ಆಫಿೀಸ್, ಮರಳು ಮಿತ್ಾ  ಆಪ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ದೂರರ್ವಣಿ 

ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಇಾಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಶೌಚಾಲರ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಕ್ಲಾ ೀಚ್ 

ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಇತಾಾ ದಿ ಇರಲ್ವದೆ. 

 

3.00   ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಎನಿಿ ರನೆಮ ಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ ಡೋಸ್ 

3.01 ಹರ್ವಮಾನ 

ಮಳೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ ಸಾಮಾನ್ಾ  ರ್ವಷ್ಟಯಕ ಮಳೆಯು 459 ಮಿಮಿೀ ಮತ್ತತ  ಮಳೆರ್ 

ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ವಾ  45 ದಿನ್ಗಳು, ವಿಶೇಷ್ರ್ವಗಿ ಜೂನ್ಸ ನಿಾಂದ ಸ್ಪ್ಯ ಾಂರ್ರ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ವಾ . 

ನೈಋತ್ಾ  ಮಾನ್್ನನ್ಸ ಅವಧಿರ್ಲ್ವಾ  ಸುಮಾರು 70% ಮಳೆಯಗುತ್ತ ದೆ. 
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ತ್ಯಪಮಾನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಯು ಉಪೀಷ್ಾ ವಲರ್ದ ಹರ್ವಮಾನ್ವನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿದುದ , 

ತಾಪ್ಮಾನ್ವು 180 ರಿಾಂದ 400 ಸ್ ನ್ಡುರ್ವ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಲ್ವಾ  ಮಳೆಯು 

ಪ್ಶ್ಚಚ ಮದಲ್ವಾ  (ಹಂಗಲ್) 1110 ಮಿ.ಮಿೀ.ನಿಾಂದ ಪೂವಯದಲ್ವಾ  (ರಣೆಬೆನ್ನೂ ರು) 

671 ಮಿ.ಮಿೀ ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

 

ಗಾಳಿರ್ ವೇಗ: ಹಾವೇರಿರ್ಲ್ವಾ  ಸರಸರಿ ಗ್ರಳಿರ್ ವೇಗ 3.5 ಮಿೀ/ಸ್ ಮತ್ತತ  

ಗರಿಷ್ಠ  ಗ್ರಳಿರ್ ವೇಗ ಸುಮಾರು 10 ಮಿೀ/ಸ್. ನಿಲ್ಲದ ಣದ ಒತ್ತ ಡವು 940 hPa 

ನಿಾಂದ 933 hPa ವರೆಗೆ ರ್ದಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ, ಸರಸರಿ 948 hPa. 

 

3.02 ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಾ  ಭೂ ಕವರ್ (lu/lc) 

10 ಕ್ಲಮಿೀಗಳ್ ರೇಡಿರ್ಸ್ ಎಲ್ ಯು ಮತ್ತತ  ಎಲ್್ವ  ಡೇಟಾದ ಅಧ್ಾ ರ್ನ್ 

ಪ್ಾ ದೇಶವನ್ನೂ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಇದರ ಸಾರಾಂಶಗಳು a ಕೆಳ್ಗೆ ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದೆ 

 

ಕೊೀಷ್ಯ ಕ 3.01 - ಅಧ್ಾ ರ್ನ್ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಭೂ ರ್ಳ್ಕೆರ್ ಮಾದರಿ 

 

ನಂ ಭೂಮಿ ವಗಯ ಪರ ದೇಶ ಹೆ ಭೂಪರ ದೇಶದ ಶೇ 

1 ಬಿಲಡ ಪ್ (ನ್ಗರ) 303.42 0.96 

2 ನಿಮಾಯಣ (ಗ್ರಾ ಮಿೀಣ) 1246.71 3.97 

3 ಕೃಷ್ಟ ಭೂಮಿ 24840.25 79.05 

4 ರ್ರಡು ಭೂಮಿ 1629.21 5.19 

5 ಅರಣಾ  2254.78 7.17 

6 ನಿೀರಿನ್ ದೇಹ 1132.4 3.6 

7 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ 21.23 0.06 

ಒಟ್ಟಟ  31428 31428 
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3.03 ರ್ವಯು: AAQ ಮಟಯ ದ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಿ್ ತ್ರರ್ನ್ನೂ  ತ್ರಳಿರ್ಲು, ಆರು 

ಸಿ ಳ್ಗಳ್ನ್ನೂ  ಗುರುತ್ರಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ನಿಗದಿತ್ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ್ ಪ್ಾ ಕಾರ PM10, 

PM2.5, SO2, NOX ಗ್ರಗಿ ಮಾದರಿಗಳ್ನ್ನೂ  ಎಳೆರ್ಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ವಿಶ್ಾ ೀಷ್ಟಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. ಫಲ್ವತಾಾಂಶಗಳಿಾಂದ, CPCB ಯಿಾಂದ ನಿದಿಯಷ್ಯ ಪ್ಡಿಸ್ದಂತೆ 

ಅನ್ನಮತ್ರಸುವ ಮಿತ್ರಯಳ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ್ನ್ನೂ  ತ್ರೀಮಾಯನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

3.04 ಶಬದ : ಶರ್ದ  ಮಟಯ ದ ಮೂಲ ಸಿ್ ತ್ರರ್ನ್ನೂ  ತ್ರಳಿರ್ಲು, ಆರು ಸಿ ಳ್ಗಳ್ನ್ನೂ  

ಗುರುತ್ರಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಮಾದರಿಗಳ್ನ್ನೂ  ಚಿತ್ರಾ ಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಫಲ್ವತಾಾಂಶಗಳಿಾಂದ, 

ಅನ್ನಮತ್ರಸುವ ಮಿತ್ರಗಳ್ಲ್ವಾ  ಎಲ್ಲಾ  ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ್ನ್ನೂ  ತ್ರೀಮಾಯನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

3.05 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ: ಯೀಜ್ನೆಯಿಾಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೀ ರ್ವಾ ಪ್ಪತ ಯಳ್ಗೆ ಯವುದೇ 

ರಷ್ಟಯ ರೀರ್ ಉದ್ಯಾ ನ್ವನ್, ವನ್ಾ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯರಣಾ  ಮತ್ತತ  ಜಿೀವಗೀಳ್ 

ಮಿೀಸಲು ಇಲಾ . ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳಿಾಂದ್ಯಗಿ ಜ್ಲಚರ ಸಸಾ  

ಮತ್ತತ  ಪಾಾ ಣಿಗಳ್ ಮೇಲ್ಲ ಯವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮವಿಲಾ . 

 

3.06 ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಥಥ ತಿ: ಯವುದೇ ಪ್ಟಾಯ  ಭೂಮಿ ಇಲಾ , ಆರ್ & ಆರ್ 

ಯೀಜ್ನೆ, ಈ ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ 

ಸಿ್ ತ್ರರ್ ಮೇಲ್ಲ ಸಕಾರತ್ಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ತ ದೆ. 

 

4.00 ನಿರಿೋಕ್ತಷ ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ತಗಿಿಸುವಿಕೆ 

ಭೂಮಿರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:  ಮರಳು ಶೇಖರಣೆಯದ ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  

ಒಡೆಯುವುದನ್ನೂ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ದರೆ ಅವರ ಭೂ ರ್ಳ್ಕೆರ್ಲ್ವಾ  ಯವುದೇ 

ರ್ದಲ್ಲವಣೆ ಇಲಾ . 
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ತಗಿಿಸುವಿಕೆ: ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಗೆ ರ್ಳ್ಸಲ್ಲದ ಭೂಮಿ ಮರುಪೂರಣದ ನಂತ್ರ ಪ್ಾ ತ್ರ 

ವಷ್ಯ ಮತೆತ  ಮೂಲ ಹಂತ್ಕೆೆ  ರ್ರುತ್ತ ದೆ. ಗಣಿ ಯೀಜ್ನೆರ್ ಪ್ಾ ಕಾರ ನ್ದಿ 

ಪಾತ್ಾ ದ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಮಳೆಗ್ರಲದಲ್ವಾ  ಕೆಸರುಗಳಿಾಂದ ಮರುಪೂರಣಗಳುಳ ತ್ತ ದೆ. ಈ 

ಅಭಾಾ ಸ ನಿರಂತ್ರರ್ವಗಿ ಮತ್ತತ  ಏಕಕಾಲದಲ್ವಾ  ಇರುತ್ತ ದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಭೂಮಿರ್ 

ಮೇಲ್ಲ ಯವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಾ . 

 

ಗಾಳಿರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಪ್ಾ ಸಾತ ವಿತ್ ಗಣಿರ್ಲ್ವಾ ನ್ ರ್ವಯುಮಾಲ್ವನ್ಾ ದ 

ಪ್ಾ ಮುಖ ಮೂಲಗಳು ಖನಿಜ್ (ಮರಳು) ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲೀಡ್ ಮತ್ತತ  

ಸಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತತ  ಒಡಿಡ ದ ವಸುತ ಗಳ್ ಗ್ರಳಿರ್ ಸರ್ವತ್ದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಧೂಳು 

ಉತಾಪ ದನೆಯಗಿದೆ. 

ಉಪಶಮನ: ರಸ್ತ ಗಳ್ಲ್ವಾ  ನಿರ್ಮಿತ್ರ್ವಗಿ ನಿೀರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು, ಅರ್ವನ್ನಾ  

ಪಾಾ ಾಂಟೇಶನ್ಸ, ಲೀಡ್ ರ್ವಹನ್ವನ್ನೂ  ಟಾಪಾಯಲ್ವನ್ಸನಿಾಂದ ಮುಚುಚ ವುದು, 

ನಿರ್ಮಿತ್ ರಸ್ತ  ನಿವಯಹಣೆ, ಹಸ್ರು ಪ್ಟಯ  ರಚನೆ ಇತಾಾ ದಿ. 

ಶಬದ ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಶರ್ದ  ಮಾಲ್ವನ್ಾ ದ ಮೂಲವು ರ್ವಹನ್ಗಳ್ 

ಚಲನ್ವಲನ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತ ದೆ, ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶವನ್ನೂ  ಸಲ್ವಕೆಗಳು, ಕಾಗೆ ಬ್ಲರ್ಗಳು 

ಇತಾಾ ದಿಗಳ್ನ್ನೂ  ರ್ಳ್ಸ್ ಅಗೆಯುವುದರಿಾಂದ ಶರ್ದ  ಉತ್ಪ ತ್ರತ ಯಗುತ್ತ ದೆ. 

ತಗಿಿಸುವ ಕರ ಮಗಳು: ರ್ವಹನ್ದ ನಿರ್ಮಿತ್ ನಿವಯಹಣೆ, ಗಿಾ ೀನ್ಸ ಬೆಲ್ಯ  

ಅಭಿವೃದಿಿ , ಸರಿಯದ ರಸ್ತ  ಗೆಾ ೀಡಿಯಂಟ್ ನಿವಯಹಣೆ ಇತಾಾ ದಿ.. ಅನ್ನಮತ್ರಸುವ 

ಶರ್ದ  ಮಟಯ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಆ ಮಟಯ ಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ  ಮಾನ್ಾ ತೆ ರ್ಗೆೆ  ಕಾಮಿಯಕರಿಗೆ 

ಅರಿವು ನಿೀಡಲ್ಲಗುವುದು. 
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ನಿೋರಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಪ್ಾ ಸಾತ ವಿತ್ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಆಳ್ವು ಕವಲ ಒಾಂದು 

ಮಿೀಟರ್ ಮತ್ತತ  ಜ್ಲಮೂಲದಿಾಂದ ದೂರದಲ್ವಾ ದೆ. ಈ ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  

ಅಸ್ತ ತಿ್ ದಲ್ವಾ ರುವ ಅಾಂತ್ಜ್ಯಲ ಮಟಯ ವು ಉದೆದ ೀಶ್ಚತ್ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಗಿಾಂತ್ ಆಳ್ರ್ವಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರು ಕೂಡ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತ್ರರುಗುವುದಿಲಾ  ಅಥರ್ವ 

ತಾಂದರೆಗಳ್ಗ್ರಗುವುದಿಲಾ . ಆದದ ರಿಾಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರು ಮತ್ತತ  ಅಾಂತ್ಜ್ಯಲ 

ಗುಣಮಟಯ ದ ಮೇಲ್ಲ ಯವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಾ . 

ತಗಿಿಸುವಿಕೆ: ಭೂ ಮಾಲ್ವೀಕರಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ ಅಾಂತ್ಜ್ಯಲ 

ಮರುಪೂರಣ ಪ್ಪಟ್, ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಾ  ಕೆಲಸ, ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕೂ  ಹಬೆರ್ 

ಕಡೆಗೆ ಜ್ಲ್ಲನ್ರ್ನ್ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಪುನ್ಶ್ಚ ೀತ್ನ್, ಗಲ್ವಾ  ಪ್ಾ ಗ್ ಮತ್ತತ  ಚೆಕ್ 

ಡ್ಾ ಾಂಗಳ್ನ್ನೂ  ಕೈಗಳ್ಳ ಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಚಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರಿನ್ ಮಾಗಯವನ್ನೂ  

ತ್ರರುಗಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ . ಲ್ವೀಸ್ನ್ ಗಡಿಯುದದ ಕೊ  ಮಳೆನಿೀರು ಕೆಲಸದ ಸಿ ಳ್ಕೆೆ  

ಹೊೀಗುವುದನ್ನೂ  ತ್ಪ್ಪಪ ಸಲು ಹೂಮಾಲ್ಲ ಚರಂಡಿರ್ನ್ನೂ  ರಚಿಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ 

ಮತ್ತತ  ನಿೀರನ್ನೂ  ನೈಸಗಿಯಕ ನಿೀರಿನ್ ಹರಿವಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. 

ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಅರಣಾ  ಪ್ಾ ದೇಶದ ತ್ರರುವು 

ಅಗತ್ಾ ವಿಲಾ . ಗಣಿ ಕಾಯಯಚರಣೆರ್ ಹಂತ್ದಲ್ವಾ  ಯವುದೇ ಸಿಾವರವನ್ನೂ  

ಕತ್ತ ರಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ . ಯೀಜ್ನೆರ್ ಹತ್ರತ ರದ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಹಲರ್ವರು 

ಹಳಿಳ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಮಧ್ಾ ಮ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಾ ರ್ನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲ್ವನ್ 

ಪಾಾ ಣಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಾ  ಸಣಾ  ಜಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ೀಮಿತ್ರ್ವಗಿರ್ವ. ಈ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ 

ಯೀಜ್ನೆಯಿಾಂದ ಸಸಾ  ಮತ್ತತ  ಪಾಾ ಣಿಗಳ್ ಮೇಲ್ಲ ಯವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುವುದಿಲಾ . 
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ತಗಿಿಸುವಿಕೆ: ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟಕೆರ್ನ್ನೂ  ಕವಲ ಒಾಂದು ಮಿೀಟರ್ಗೆ 

ಸ್ೀಮಿತ್ಗಳಿಸಬೇಕು, ಯವುದೇ ಮರ ಕಡಿಯುವುದು, ಬೃಹತ್ ಅರಣಿಾ ೀಕರಣ, 

ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  ಧೂಳು ನಿಗಾ ಹ. 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕತೆರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಯವುದೇ ಪ್ಟಾಯ  ಭೂಮಿ 

ಇಲಾ , ಆರ್ & ಆರ್ ಯೀಜ್ನೆ, ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟಕೆಯು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಿ್ ತ್ರರ್ ಮೇಲ್ಲ ಸಕಾರತ್ಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ತ ದೆ. 

 

ತಗಿಿಸುವಿಕೆ: HGML ನಿವಯಹಣೆಯು ನೇರ ಮತ್ತತ  ಪ್ರೀಕ್ಷ ಉದಾ ೀಗ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರ್ಡ ವಗಯದ ಉನ್ೂ ತ್ರ, CER ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳು, ಬೃಹತ್ 

ಅರಣಿಾ ೀಕರಣ, ಸಿ ಳಿೀರ್ ರಸ್ತ  ನಿವಯಹಣೆ, ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಸಿ ಳಿೀರ್ 

ಉತ್ಪ ನ್ೂ ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆರ್ನ್ನೂ  ಸೃಷ್ಟಯ ಸುವುದು ಇತಾಾ ದಿಗಳ್ನ್ನೂ  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 

5.00 ಪರ್ಯಯರ್ಗಳ ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ 

ಮರಳು (ಸಣಾ  ಖನಿಜ್) ನಿಕೆೆೀಪ್ಗಳು ಸೈಟ್ ನಿದಿಯಷ್ಯ ರ್ವಗಿರುತ್ತ ರ್ವ ಮತ್ತತ  ತೆರೆದ 

ಎರಕಹೊರ್ದ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ವಿಧಾನ್ದಿಾಂದ ಮಾಡಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. ಮಳೆಗ್ರಲದ 

ನಂತ್ರ ನ್ದಿ ಪಾತ್ಾ ದ ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಯಿಾಂದ ರ್ವಷ್ಟಯಕರ್ವಗಿ 

ಮರುಪೂರಣಗಳುಳ ತ್ತ ದೆ. 

ಆದದ ರಿಾಂದ, ಗಣಿ ಗುತ್ರತ ಗೆರ್ ಅಸ್ತ ತಿ್ ದಲ್ವಾ ರುವ ಭೂ ರ್ಳ್ಕೆಯಂತೆ 

ವಗಿೀಯಕರಿಸಲ್ಲದ ಯವುದೇ ಪ್ಯಯರ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೂ  ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗಿಲಾ  

“ನ್ದಿರ್ ದೇಹ” ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಯೀಜ್ನೆ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರವೂ 

ಹಾಗೆಯೇ ಮುಾಂದುವರಿಯುತ್ತ ದೆ. 
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6.00 ಎನಿಿ ರನೆಮ ಾಂಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರ ೋಗಾರ ಾಂ 

 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಮತ್ತಾ  ನಿರ್ತ್ಯಾಂಕಗಳು 

 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಮತ್ತಾ  ನಿರ್ತ್ಯಾಂಕಗಳು 

ನಂ. ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  

ರ್ವಯು ಮಾಲಿನಾ  ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

1 MoEF (PM10, SO2 & No2) 

ಮೂಲಕ ನಿದಿಯಷ್ಯ ಪ್ಡಿಸ್ದ 

ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳ್ ಸುತ್ತತ ವರಿದ 

ಗ್ರಳಿರ್ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ. 

ಮಾನ್್ನನ್ಸ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ ಪ್ಾ ತ್ರ 

ಋತ್ತವಿನ್ಲ್ವಾ  ಒಮೆಮ  

ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಟ  ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

2 ನ್ದಿಯಿಾಂದ ನಿೀರಿನ್ ಗುಣಮಟಯ ದ 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರಿನ್ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ 

ಮಾನ್್ನನ್ಸ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ ಪ್ಾ ತ್ರ 

ಋತ್ತವಿನ್ಲ್ವಾ  ಒಮೆಮ  

3 ಕೊಳ್ರ್ವ ಬ್ಲವಿರ್ ಒಾಂದು 

ಮಾದರಿರ್ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮತ್ತತ  

ಗಣಿ/ಸಮಿೀಪ್ದ ಸಿ ಳ್ದಲ್ವಾ  ಬ್ಲವಿ 

ತೆರೆಯುವುದು. IS: 10500:1991 ರ 

ಪ್ಾ ಕಾರ ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳು ಅತ್ಾ ಗತ್ಾ  

ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳಾಗಿರ್ವ. 

ಮಾನ್್ನನ್ಸ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ ಪ್ಾ ತ್ರ 

ಋತ್ತವಿನ್ಲ್ವಾ  ಒಮೆಮ . 

4 ನಿೀರಿನ್ ಸ್ಪ ರೀ ಅಗತ್ಾ ತೆಗಳ್ 

ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ 

ನಿೀರಿನ್ ಸ್ಾಂಪ್ಡಣೆರ್ ಲ್ಲಗ್-ಶ್ಚೀಟ್ 

ಅನ್ನೂ  ಪ್ಾ ತ್ರದಿನ್ವೂ 

ನಿವಯಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ 

ಶಬದ  ಗುಣಮಟಟ  ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

5 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಗುತ್ರತ ಗೆರ್ಲ್ವಾ  

ಸುತ್ತತ ವರಿದ ರ್ವತಾವರಣದಲ್ವಾ  

ಶರ್ದ  

ಮಾನ್್ನನ್ಸ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ ಪ್ಾ ತ್ರ 

ಋತ್ತವಿನ್ಲ್ವಾ  ಒಮೆಮ  

Greenbelt Maintenance 

6 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಯೀಜ್ನೆರ್ ಪ್ಾ ಕಾರ 

ಗಿಾ ೀನ್ಸಬೆಲ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ವೇಳಾಪ್ಟಯ  

ರ್ವಷ್ಟಯಕ 

ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಟ  ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

7 ಆರು ಸಿ ಳ್ಗಳ್ಲ್ವಾ  ಮಣ್ಣಾ  ಪ್ಾ ತ್ರ ವಷ್ಯಕೆೊಮೆಮ  
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7.00 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅಧ್ಾ ರ್ನಗಳು 

ಸಾವಯಜನಿಕ ಸ್ಮಾಲೋಚನೆ: EIA ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ಪ್ಾ ಕಾರ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ 

ವಿಚಾರಣೆರ್ನ್ನೂ  SPCB ನ್ಡೆಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆರ್ 

ಅಾಂಶಗಳು ಮತ್ತತ  ಯೀಜ್ನೆರ್ ಪ್ಾ ತ್ರಪಾದಕರ ರ್ದಿ ತೆರ್ನ್ನೂ  ಅಾಂತ್ರಮ 

ವರದಿರ್ಲ್ವಾ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. 

ಅಪಾರ್ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ 

 ರ್ವಹನ್ಗಳ್ನ್ನೂ  ಅನ್ಧಿಕೃತ್ರ್ವಗಿ ಓಡಿಸುವುದನ್ನೂ , ಹೆಚಾಚ ಗಿ 

ಸಹಾರ್ಕರನ್ನೂ  ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. 

 ರ್ವಹನ್ವನ್ನೂ  ಓವರ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣರ್ವಗರ್ಹುದು. 

 ಕುಡಿದ ಮತ್ರತ ನ್ಲ್ವಾ  ರ್ವಹನ್ಗಳ್ನ್ನೂ  ಓಡಿಸುವುದನ್ನೂ  ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. 

 ಉಪ್ ಗುಣಮಟಯ ದ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಅಥರ್ವ ಯಂತಾ ೀಪ್ಕರಣಗಳ್ 

ಭಾಗಗಳ್ ರ್ಳ್ಕೆಯು ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರ್ವಗರ್ಹುದು ಅಥರ್ವ 

ಒಡೆರ್ರ್ಹುದು. ಅಧಿಕೃತ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಾಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟಯ ದ 

ಯಂತಾ ೀಪ್ಕರಣಗಳ್ನ್ನೂ  ರ್ಳ್ಸಬೇಕು. 

 ಗಣಿರ್ ವಾ ವಸಿಾಪ್ಕ, ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಮತ್ತತ  ಸಮಥಯ ವಾ ಕ್ಲತ ಗಳು 

ಅಗತ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳ್ ಯಂತಾ ೀಪ್ಕರಣಗಳು, 

ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತತ  ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನೂ  ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 

ತಡಗಿಸ್ಕೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 
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8.00 ಯೋಜನೆರ್ ಪರ ಯೋಜನಗಳು 

 ಆಡಳಿತ್ವು ಹತ್ರತ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳಿಾಂದ ಅರೆ ಕೌಶಲಾ  ಮತ್ತತ  ಕೌಶಲಾ ರಹಿತ್ 

ಕಾಮಿಯಕರನ್ನೂ  ನೇಮಿಸ್ಕೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ. 

 ಈ ಪ್ಾ ದೇಶದಲ್ವಾ  ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ನೆರವು. 

 ಸೂಕತ  ಪ್ಾ ದೇಶಗಳ್ಲ್ವಾ  ಬೃಹತ್ ಅರಣಿಾ ೀಕರಣ. 

 ಸಿ ಳಿೀರ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಪಯರೇಟ್ ಪ್ರಿಸರ ಜ್ರ್ವಬ್ಲದ ರಿಗಳು (CER) 

ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳು. 

 ಸಿ ಳಿೀರ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಪಯರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ರ್ವಬ್ಲದ ರಿಗಳು 

(CSR) ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳು. 

 ಜಿೀವನ್ಶೈಲ್ವರ್ ಸುಧಾರಣೆಗ್ರಗಿ ತ್ರಬೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾ ಮಗಳು. 

 ಆರ್ಥಯಕರ್ವಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳ್ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕೆೆ  ಬೆಾಂರ್ಲ ನಿೀಡುವುದು. 

 

9.00 ಪರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ 

ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮಗಳ್ ಸುಧಾರಣೆ, ನಿಯಂತ್ಾ ಣ ಮತ್ತತ  

ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗ್ರಗಿ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ್ನ್ನೂ  ಕೈಗಳ್ಳ ಲು 

ಪ್ಾ ಸಾತ ಪ್ಪಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

ಟೇಬಲ್ 9.01 – EMP ಅಳತೆ ವೆಚು  

ರಕ್ಷಣಾತಮ ಕ 

ಕರ ಮಗಳು 

ಘಟಕ ಪರ ಸಾಾ ವಿತ  ನಿರ್ದಯಷಟ ತೆ ಬಂಡರ್ವಳ 

(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 

ಮರುಕಳಿಸು

ವ (ರೂ. ಲಕ್ಷ) 

ಧೂಳು 

ನಿಯಂತ್ಾ ಣ 

Ls ನಿರ್ಮಿತ್ ನಿೀರಿನ್ ಸ್ಪ ರೀ - 0.75 

ಎನಿಿ ರನೆಮ ಾಂಟಲ್ 

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

/ವಷ್ಯ Ls ನಿರ್ಮಿತ್ - 0.50 
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ಅರ್ವನ್ನಾ  

ಪಾಾ ಾಂಟೇಶನ್ಸ  

(1 ಕ್ಲಮಿೀ) 

ಹಾ 1.00 ಅಪಾ ೀಚ್ 

ರೀಡ್ 

(ಕಡ್ಲಾ ರಿನಿಾಂ

ದ ಎಸ್ ಬಿ) 

2.00 - 

ಒಟ್ಟಟ  2.00 1.25 

ಒಟ್ಟಟ  = Rs. 2.00 + Rs. 1.25 * 5 yrs = 8.25 ಲಕ್ಷಗಳು 

 

ಕಾಪ್ಯರೇಟ್ ಪರಿಸ್ರ ಜರ್ವಬ್ದದ ರಿಗಳ ಅಡರ್ಲಿಲ  (CER) 

ವಷಯ             CER ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಬಜೆಟ್ 

(ಲಕ್ಷಗಳಲಿಲ  ರೂ.) 

2022-23 ಹರನ್ಗಿರಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನ್ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ವಾ  1 ಕ್ಲ.ಮಿೀ 

(ಪ್ಾ ತ್ರ ರ್ದಿರ್ಲ್ವಾ  5 ಮಿೀ = 1 ಹೆಕೆಯ ೀರ್) ಅರಣಿಾ ೀಕರಣ 

2.00 

2024-25 ಹರನ್ಗಿರಿ ಮರಳಿನ್ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ವಾ  ಅರಣಿಾ ೀಕರಣವು 

1 ಕ್ಲಮಿೀ (ಪ್ಾ ತ್ರ ರ್ದಿರ್ಲ್ವಾ  5 ಮಿೀ = 1 ಹೆಕೆಯ ೀರ್) 

2.00 

                        ಒಟ್ಟಟ  4.00 

 

 

ಕಾಪ್ಯರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜರ್ವಬ್ದದ ರಿಗಳ ಅಡರ್ಲಿಲ  (CSR) 

ವಷಯ             CSR ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಬಜೆಟ್ 

(ಲಕ್ಷಗಳಲಿಲ  ರೂ.) 

2023-24 ಹರನ್ಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ವಾ  EWS 15 ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 

8ನೇ ತ್ರಗತ್ರಯಿಾಂದ 10ನೇ ತ್ರಗತ್ರರ್ವರೆಗೆ 

(ರೂ. 5000 x 45 ಇಲಾ ) ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ವೇತ್ನ್ 

2.25 

2024-25 ಹರನ್ಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ವಾ  ಬಿಸ್ಎಾಂ ಮೆಟಾ ಕ್ ಪೂವಯ 

ಬ್ಲಲಕರ ವಸತ್ರ ನಿಲರ್ಕೆೆ  ಶೌಚಾಲರ್ 

ವಾ ವಸಿ್  

3.00 

2025-26 ಹರನ್ಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ವಾ  ಬಿಸ್ಎಾಂ ಮೆಟಾ ಕ್ ಪೂವಯ 2.00 
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ಗಿರ ೋನ್ ಬೆಲ್ಟ  ಅಭಿವೃರಿ್ದ  ಅಡರ್ಲಿಲ  

 

10.00 ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತಾ  ತಿೋಮಾಯನ 

 ಉದೆದ ೀಶ್ಚತ್ ಮರಳುಗ್ರರಿಕೆ ಯೀಜ್ನೆಯು ಸಮಿೀಪ್ದ ಗ್ರಾ ಮಗಳ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲರ್ವಗಲ್ವದೆ. 

 ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲ್ವನ್ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದನ್ನೂ  ತ್ಪ್ಪಪ ಸಲು 

ಗ್ರಳಿ, ನಿೀರು, ಶರ್ದ ವನ್ನೂ  ಅನ್ನಮತ್ರಸುವ ಮಿತ್ರಯಳ್ಗೆ 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. 

 ತೀಟಗ್ರರಿಕೆಯಂತ್ಹ ಅಗತ್ಾ  ಮಾಲ್ವನ್ಾ  ನಿಯಂತ್ಾ ಣ ಸಾಧ್ನ್ಗಳ್ನ್ನೂ  

ಒದಗಿಸಲ್ಲಗುವುದು, ನಿರ್ಮಿತ್ ರಿೀತ್ರರ್ಲ್ವಾ  ವೈರ್ಕ್ಲತ ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು. 

 ಉದೆದ ೀಶ್ಚತ್ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಸುತ್ತ ಲ್ಲ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಾ  ಮತ್ತತ  

ಅಾಂತ್ಜ್ಯಲ ಮರುಪೂರಣ ಪ್ದಿ ತ್ರಗಳ್ನ್ನೂ  ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಲ್ಲಗುವುದು. 

ಬ್ಲಲಕರ ವಸತ್ರ ನಿಲರ್ಕೆೆ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ಸೌಲಭ್ಾ  

ಒಟ್ಟಟ  7.25 

ವಷಯ ಸ್ಥ ಳ ಬಜೆಟ್ 

(ಲಕ್ಷಗಳಲಿಲ  ರೂ.) 

ಜಾತಿಗಳ 

ವಿಧ್ಗಳು 

2022-23 T. B ನ್ದಿರ್ ದಕೆ್ಲಣ ದಂಡೆರ್ಲ್ವಾ  1.00 

ಎಕರೆ ತೀಟ (S B ರ್ ದಕೆ್ಲಣ). 

ವಷ್ಯಕೆೆ  ಒಟ್ಟಯ  200 ಗಿಡಗಳು 

 

1,00,000 

ಸಿ ಳಿೀರ್ ಅರಣಾ  

ಇಲ್ಲಖ್ಯಯಾಂದಿಗೆ 

ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ 

ಮಣಿಾ ನ್ ಸರ್ವತ್ 

ನಿಯಂತ್ಾ ಣ 

ಜಾತ್ರಗಳು. 

2023-24 ಚಿಕೆ  ಕುರುವತ್ರತ  ರಸ್ತ ಯಿಾಂದ ಸಾಾ ಾಂಡ್ 

ಬ್ಲಾ ಕ್ವರೆಗಿನ್ ಅಪಾ ೀಚ್ ರಸ್ತ ರ್ಲ್ವಾ  

2.00 ಕ್ಲ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಅರ್ವನ್ನಾ  

ಪಾಾ ನೇಶನ್ಸ ಪ್ಾ ಸಾತ ವನೆ. 

 

1,00,000 
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 ಸಿ ಳಿೀರ್ ರಸ್ತ , ದೇವಸಿಾನ್ ಇತಾಾ ದಿ... ನಿವಯಹಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲ್ಲಗುವುದು. 

 CER ಮತ್ತತ  CSR ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ್ನ್ನೂ  ಕಿಾ ರಿ ನಿವಯಹಣೆಯಿಾಂದ     

ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಲು ಪ್ಾ ಸಾತ ಪ್ಪಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜ್ನೆಯಿಾಂದ ಒಟಾಯ ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಧ್ರ್ನತ್ಮ ಕರ್ವಗಿರುತ್ತ ದೆ.  


