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ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ುು & ಎಾಂ-ಸಾಯಾಂಡ್ ಕಾಿರಿ 

 
   

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು 

ಪರತಿಪಾದಕರ ವಿವರಗಳು 
ಶ್ರೋ. ಕೆ ಎಸ್ ಶಾಾಂತೆೋಗೌಡ  

# 763, ಕಾವಯ ನಿಲ್ಯ, ಸಗನಿಪುರ ಬೋದಿ, ವಾಡ್ವ ನಾಂ. 08, 

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆು-577101, ಕನಾವಟ್ಕ  

ಯೋಜನೆಯ ಸಥಳ 

7-00 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆ ೋಮಕಳ ಪ್ರದೆೋಶ 

ಸರ್ೆಾ ಸಂಖ್ೆೆ: 188 (ಭಕಗ), ಮಕರ್ೆಾ ಗಕರಮ 

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ತಕಲ ಕು & ಜಿರ್ೆ,ೆ ಕರ್ಕಾಟಕ 

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಥತಿ ಹೆ ಸ ಪ್ರಸ್ಕಾವರ್ೆ 

ಗುತಿುಗೆ ಅವಧಿ ಗುತ್ತಾಗೆಯ ದಿರ್ಕಂಕದಿಂದ 20 ವರ್ಾಗಳು 
 
 
 
 

 

ಸಲ್ಹೆಗಾರರು: 
ಶ್ರೋ ಅಶಿಥ್ ನಾರಾಯಣ ಎಾಂ. ಎಸ್. 

ಎನಿಿಪ್ರರ ಸೆೊಲ್ೊಯಷನ್ಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ವಮಿಟೆಡ್, ಬೆಾಂಗಳೂರು 
 
 
 

ಸೆಪೆಟಾಂಬರ್ 2022 
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ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಸಾರಾಾಂಶ 

 

• ಕರ್ ಾಟ್ಕ ಸಕ ಾರದ ಗಣಿ ಮತಲಾ ಭ ವಿಜ್ಞ ನ ಇಲ ಖೆಯಲ, PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 1994 (wzÀÄÝ¥Àr¤AiÀÄªÀÄ 2016) 31-ZC CrAiÀÄ°è, ತಮ್ಮ ಪತರದ ಸಾಂಖ್ಯೆ: 
UÀ s̈ÀÆE/G¤(RD)/JA.¸ÁåAqï/PÀUÀUÀÄ-2/PÀUÀUÀÄC¸ÀÆ-52/2016/2019-2020/5540, ¢£ÁAPÀ:13ನಯೇ 
ಡಿಸಯಾಂಬರ್ 2019 ರAzÀÄ, 7-00 ಎಕರಯ ಅರಣಯೆೇತರ ಸಕಾಯರಿ ಗಯ ೇಮಾಳ ಜಮೇನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿ 
ಮ್ತಲು ಎಾಂ-ಸಾೆಾಂಡ್ ಬಾಂಡಯಗಳನಲು ಹಯ ರತಯಗಯರ್ಲ್ಲ, ²æÃPÉ.ಎಸ್ ಶಾಾಂತಯೇ ಗೌಡgÀªÀjUÉ ಉದಯದೇಶ 
ಪತರವನಲು (LOI) ನಿೇಡಿದಯ.  

 

• ಶ್ರೇ. ಕಯ ಎಸ್ ಶಾಾಂತಯೇಗೌಡ, ಕನಾಯಟ್ಕದ ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲ ಜಿಲ್ಯಿರ್ ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲ ಪಟ್ಟಣದ ನಿರ್ಾಸಿ. 
 

• ಪರಸಾುವಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿ/ಎಾಂ-ಸಾೆಾಂಡ್ ಕಾಾರಿ ಪರದಯೇಶವು ಕನಾಯಟ್ಕದ ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲf¯Éè ªÀÄvÀÄÛ  
ತಾಲ್ ಕಲ, ಮ್ಲ್ಯಯ ಗಾರಮ್ ರ್ಾೆಪ್ತುರ್ಲ್ಲಿದಯ ªÀÄvÀÄÛ ಪರಸಾುವಿತ ಭ ಮರ್ನಲು ಪರತಿಪಾದಕರಲ (ಶ್ರೇ. ಕಯ. ಎಸ್. 
ಶಾಾಂತಯೇಗೌಡ) ಹಯ ಾಂದಿದಾದರಯ. 

 

• ಪರಸಾುವಿತ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಸಯ ಟೇನ್ ಕಾಾರಿ ಲ್ಲೇಸ್ ಪರದಯೇಶವು ಅಕ್ಾಾಂಶ 13o 16' 27.91483" N ನಿಾಂದ 13o 16' 
37.53124" N ಮ್ತಲು gÉÃSÁA±À 75o 52' 53.92776" E ರಿಾಂದ 75o 53' 05.90488 E gÉÆ¼ÀUÉ 
§gÀÄvÀÛzÉ.   

 

• ಪರತಿಪಾದಕರಲ (ಶ್ರೇ. ಕಯ. ಎಸ್. ಶಾಾಂತಯೇಗೌಡ), PÀ£ÁlPÀ̧ ÀPÁðgÀzÀ ಕಾಂದಾರ್ ಇಲ್ಾಖ್ಯ¬ÄAzÀ, 
ದಿನಾಾಂಕ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ 08-03-2019gÀAzÀÄ ನಿರಾಕ್ಯೇಪಣಾ 
ಪರಮಾಣಪತರUÀ¼Àî£ÀÄß (NOC) ಪಡಯದಿದಾದರಯ.  
 

• ಪರಸಾುವಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಭ ಮರ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದಯೇ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಿ. 
 

• ಹಿರಿಯ ಭ ವಿಜ್ಞ ನಿ, ಗಣಿ ಮತಲಾ ಭ ವಿಜ್ಞ ನ ಇಲ ಖೆ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರಲ ಅವರಲ ನಿೀಡಿದ ಕಿಸಟರ್ ಪ್ತರ 
ಸಾಂಖೆಯ: GaBhuE/HiBhuChi/NaShakhe/ 2021-22/1442, ದಿರ್ ಾಂಕ 12-11-2021 ರ ಪ್ರಕ ರ, 
500 ಮೀ ರೆೀಡಿಯಲ್ ಅಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಾಂಬತಲಾ (09), ಪ್ರಸಲಾತ ಪ್ರಸ್ ಾವಿತ ಪ್ರದೆೀಶವನಲು ಒಳಗೆ ಾಂಡಾಂತೆ, 
ಅಸ್ತಾತಾದಲ್ಲರಿಲವ ಕ ಾರಿ ಗಲತ್ತಾಗೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಒಾಂಬತಲಾ (09) ಲ್ಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, 10-00 ಎಕರೆ (4.047 ಹೆ.) 
ಸಾಂಯೀಜಿತ ವ ಯಪಿಾ ಇರಲವ ಎರಡಲ (02) ಲ್ಲೀಸ್ ಗಳನಲು 09ರ್ೆೀ ಸ್ೆಪೆಟಾಂಬರ್ 2013 ರ ಮೊದಲ್ಲ 
ನಿೀಡಲ ಗಿದೆ ಮತಲಾ ಆದದರಿಾಂದ ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತಲಾ ಹವ ಮ ನ ಬದಲ ವಣೆ ಸಚಿವ ಲ್ಯ 
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(MoEFCC) ಹೆ ರಡಿಸ್ತದ EIA ಅಧಿಸ ಚರ್ೆ 2006 ಜಲಲೆೈ 2016 ರ ತ್ತದಲದಪ್ಡಿಯ ಪ್ರಕ ರ ಕಿಸಟರ್ 
ಪ್ರಿಣ ಮದಿಾಂದ ವಿರ್ ಯಿತ್ತ ನಿೀಡಲ ಗಿದೆ. ಇದಲ್ಿದೆ, 12-00 ಎಕರೆಗಳ (4.8564 ಹೆ.) ಸಾಂಯೀಜಿತ 
ವ ಯಪಿಾ ಇರಲವ ರ್ ಲ್ಲಕ (04) ಗಲತ್ತಾಗೆಗಳನಲು, 09 ರ್ೆೀ ಸ್ೆಪೆಟಾಂಬರ್ 2013 ರ ನಾಂತರ 
ಕ ಯಾಗತಗೆ ಳಿಸಲ ಗಿದೆ, ಆದರೆ 15 ರ್ೆೀ ಜನವರಿ 2016 ರ ಮೊದಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ ಅನಲಮತ್ತಯನಲು 
(EC) ಪ್ಡೆದಲಕೆ ಾಂಡಿದೆ ಮತಲಾ ಆದದರಿಾಂದ ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತಲಾ ಹವ ಮ ನ ಬದಲ ವಣೆ 
ಸಚಿವ ಲ್ಯ (MoEFCC) ಹೆ ರಡಿಸ್ತದ EIA ಅಧಿಸ ಚರ್ೆ 2006 ಜಲಲೆೈ 2016 ರ ತ್ತದಲದಪ್ಡಿಯ 
ಪ್ರಕ ರ ಕಿಸಟರ್ ನಿಾಂದ ವಿರ್ ಯಿತ್ತ ನಿೀಡಲ ಗಿದೆ. 

 

ಉಳಿದ ಎರಡಲ (02) ಲ್ಲೀಸ್ ಗಳು, 19 ಎಕರೆ 10 ಗಲಾಂಟ ಸ್ (7.7905 ಹೆ.) 

ಸಾಂಯೀಜಿತ ವ ಯಪಿಾಯನಲು ಹೆ ಾಂದಿದಲದ, 15 ಜನವರಿ 2016 ರ ನಾಂತರ ಪ್ರಿಸರ 

ಅನಲಮತ್ತಯನಲು (EC) ಪ್ಡೆದಲಕೆ ಾಂಡಿವೆ ಮತಲಾ ಈ 02 ಗಲತ್ತಾಗೆಗಳು, ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತಲಾ 

ಹವ ಮ ನ ಬದಲ ವಣೆ ಸಚಿವ ಲ್ಯ (MoEFCC) ಹೆ ರಡಿಸ್ತದ EIA ಅಧಿಸ ಚರ್ೆ 2006 ಜಲಲೆೈ 

2016 ರ ತ್ತದಲದಪ್ಡಿಯ ಪ್ರಕ ರ ಕಿಸಟರ್ ಪ್ರಿಣ ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲತಾವೆ. ಒಟ್ಲಟ ಕಸಿಟರ್ ಪ್ರದೆೀಶ, 

ಪ್ರಸಲಾತ ಪ್ರಸ್ ಾವಿತ 7-00 ಎಕರೆ (2.8329 ಹೆ.)ಪ್ರದೆೀಶವನಲು ಒಳಗೆ ಾಂಡಾಂತೆ, 26 ಎಕರೆ 10 

ಗಲಾಂಟ ಸ್ (10.6234 ಹೆ.) ಇದಲದ, 5.00 ಹೆಕೆಟೀರ್ ನ ಮತ್ತಯನಲು ಮೀರಲತ್ತಾದಲದ, ಬಿ1 

ವಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಗಿೀಾಕರಿಸಲ ಗಿದೆ 
 

• ಪರತಿಪಾದಕರಲ ಕನಾಯಟ್ಕದ ರಾಜೆ ಪರಿಸರ ಪರಭಾವ ಮೌಲ್ೆಮಾಪನ ಪಾರಧಿಕಾರಕಯಕ (SEIAA) ಪರಿಸರ 
ಅನಲಮ್ತಿಗಾಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಿದಾದರಯ ಮ್ತಲು ಅವರಲ ಪರಿಸರ ಪರಭಾವದ ಮೌಲ್ೆಮಾಪನ (EIA) 

ಅಧ್ೆರ್ನಗಳನಲು ಕಯೈಗಯ ಳಳಲ್ಲ ಮ್ತಲು EIA/ EMP ರ್ (ಇಐಎ) ತಯಾರಿಗಾಗಿ Lr No. SEIAA 651 
MIN 2021, ದಿನಾಾಂಕ 19.01.2022. gÀAvÉ ಉಲ್ಯಿೇಖದ ನಿರ್ಮ್ಗಳನಲು (ToR) ಹಯ ರಡಿಸಿದಾದರಯ.   
 

• ಬಯೇಸ್ ಲ್ಯೈನ್ ಡಯೇಟಾ ಸಾಂಗರಹಣಯರ್ನಲು (ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣಯ) MOEF ಮ್ತಲು CC ಮಾನದಾಂಡಗಳ 
ಪರಕಾರ ಬಯೇಸಿಗಯ ಕಾಲ್ಕಯಕ (ಮಾರ್ಚಯ 2022 ರಿಾಂದ ಮೇ 2022) ನಡಯಸಲ್ಾಗಿದಯ. 

 

• ಪರಸಲುತ ಸಾರಾಾಂಶವು TOR & EIA ವರದಿ ಪರಕಾರ ಮ್ತಲು MOEF & CC ನಿಾಂದ EIA ಅಧಿಸ ಚನಯ 
2006 ರ ಅನಲಬಾಂಧ್ III ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲ್ಾದ ಸಾಮಾನೆ ರಚನಯರ್ ಪರಕಾರ ಸಿದಧಪಡಿಸಲ್ಾಗಿದಯ. 
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• ಅರಯ-ಯಾಾಂತಿರೇಕೃತ ತಯರಯದ ಎರಕಹಯ ರ್ದ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ವಿಧಾನದ ಮ್ ಲ್ಕ ರ್ಾಷಿಯಕ 1,03,622 
ಟ್ನ್ ಗಳಷ್ಲಟ ROM (ತಾೆಜೆ ಸಯೇರಿದಾಂತಯ) ಏಕರ ಪದ ಉತಾಾದನಾ ದರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲಿ/ M-ಸಾೆಾಂಡ್ 
ಬಾಂಡಯಗಳನಲು ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರಸಾುಪ್ತಸಲ್ಾಗಿದಯ. ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಬಹಲದಾದ 
ಉತಾಾದನಯರ್ಲ ವಷ್ಯಕಯಕ ಸಲಮಾರಲ 1,01,550 ಟ್ನ್ ಗಳು. ವಷ್ಯಕಯಕ ಸಲಮಾರಲ 2,072 ಟ್ನ್ ಗಳಷ್ಲಟ 
ತಾೆಜೆ ಉತಾಾದನಯಯಾಗಲ್ಲದಯ. 

 

• ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕಯರ್ಲ ನಿಮಾಯಣ ಉದೆಮ್ಕಯಕ, ದಯೇಶ್ೇರ್ ಮಾರಲಕಟಯಟರ್ಲ್ಲಿ, ಸಮ್ಲಚಚರ್ರ್ಾಗಿ 
ಬಳಸಲ್ಲ ಮ್ತಲು ಎಾಂ-ಸಾೆಾಂಡ್ ಉತಾಾದನಯಗಯ ಮ್ಲಖೆರ್ಾಗಿದಯ. 

 

• ಇದಲ ಹಯ ಸ ಯೇಜನಯಯಾಗಿದಯ ಮ್ತಲು RQP ಸರಿಯಾದ ಸಲರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಾಂಡಗಳನಲು ನಿವಯಹಿಸಲವ 
ಮ್ ಲ್ಕ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಸಯ ಟೇನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕಯಗಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಯೇಜನಯರ್ನಲು ಸಿದಧಪಡಿಸಿzÁÝgÉ. 

 

• ಅಾಂದಾಜಲ 16,90,762 ಟ್ನ್ (ತಾೆಜೆ ಸಯೇರಿದಾಂತಯ) ಗಣಿಗಾರಿಕಯರ್ ಮೇಸಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಗಣಿ 
ಜಿೇವಿತಾವಧಿ 16.32 ವಷ್ಯಗಳು. ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಬಹಲದಾದ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಲಟ 
ಗಣಿಗಾರಿಕಯರ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ 98% ಆಗಿರಲತುದಯ, 2% ತಾೆಜೆ ಉತಾಾದನಯರ್ ರ ಪದಲ್ಲಿರಲತುದಯ. 

 

• ಅಾಂದಾಜಲ ಭ ರ್ಯೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮ್ತಲು ಗಣಿಗಾರಿಕಯರ್ ಮೇಸಲ್ಲಗಳು ಕಯಳಕಾಂಡಾಂತಿರ್ಯ: 
 

ವಿವರಣಯ ಭ ರ್ಯೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೇಸಲ್ಲ ಟ್ನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕಯರ್ ಮೇಸಲ್ಲ ಟ್ನ್ 

ಸಾಬಿೇತಾಗಿದಯ 10,52,000 8,02,808 
ಸಾಂಭವನಿೇರ್ 11,17,750 8,87,954 
ಒಟ್ಲಟ 21,69,750 16,90,762 

 

• ಸಥಳೇರ್ ಭ ವಿಜ್ಞಾನ: ಅನಾಯಿಕ ಪರದಯೇಶವು ಅಲ್ಯಅಲ್ಯಯಾದ ಭ ಪರದಯೇಶರ್ಾಗಿದಲದ, ಸಣಣ ದಿಬಬದ 
ಮಾನೆತಯಗಳನಲು ರ ಪ್ತಸಲತುದಯ. ಅನಾಯಿಕ ಪರದಯೇಶವು ಬೃಹತ್ ಗಾರನಿಟಿಕ್ ಶ್ೇಟ್ ನಿಕ್ಯೇಪಗಳನಲು 
ಒಳಗಯ ಾಂಡಿದಯ. ಇಡಿೇ ಪರದಯೇಶವು ಗಟಿಟಯಾದ ಶ್ೇಟ್ ಬಾಂಡಯರ್ನಲು ಹಯ ಾಂದಿರಲವುದನಲು ಗಮ್ನಿಸಲ್ಾಗಿದಯ. 
ಈ ಪರದಯೇಶವು ಗಯುೈಸಿಕ್ ಸಾಂಕೇಣಯದ ಭಾಗರ್ಾಗಿದಯ. ಅನಾಯಿಕ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿನ ಗಾರನಯೈಟಿಕ್ ಗಿುೇಸ್, ಸಮ್ 
ವಿನಾೆಸ ಮ್ತಲು ತಿಳ ಬ ದಲ ಬಣಣವನಲು ಮ್ಲಖೆರ್ಾಗಿ ಸಫಟಿಕ ಶ್ಲ್ಯ ಮ್ತಲು ಫಯಲ್ಡ ಸಾಾರ್, ಸಣಣ ಪರಮಾಣದ 
ಮೈಕಾ, ಹಾನ್ ಯಬಯಿಾಂಡ್ ಮ್ತಲು ಇತರ ಫಯರಯ ೇ-ಮಗಯುೇಷಿರ್ನ್ ಖನಿಜಗಳಾಂದ ಸಾಂಯೇಜಿಸಲ್ಾಟಿಟದಯ. 
ಅನಾಯಿಕ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಭೆವಿರಲವ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಸಯ ಟೇನ್ ಗಾರನಯೈಟಿಕ್ ಗಿುೇಸ್ ಒರಟಾದ ಧಾನೆದಿಾಂದ 
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ಮ್ಧ್ೆಮ್ ಧಾನೆದಿಾಂದ ಕ ಡಿದಯ ಮ್ತಲು ಇದಲ ಎಾಂ-ಸಾೆಾಂಡ್ ಮ್ತಲು ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಸಯ ಟೇನ್ (ಒಟ್ಲಟ) ವಸಲುಗಳಗಯ 
ಸ ಕುರ್ಾಗಿದಯ. ನಿದಿಯಷ್ಟ ಗಲರಲತಾಾಕಷ್ಯಣಯರ್ಲ ಸಲಮಾರಲ 2.63 ಆಗಿದಯ. 

 

• ¸ÉÊn£À ಸಥಳಾಕೃತಿ: ಅನಾಯಿಕ ಪರದಯೇಶವು ಸರ್ಯಯ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಟಯ ೇಪೇ-ಶ್ೇಟ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ 48 O/15 
ರಲ್ಲಿ ಬರಲತುದಯ. ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಿದ ಜಾಗ ಸರಕಾರಿ ಗಯ ೇಮಾಳ ಜಮೇನಿನ ಭಾಗರ್ಾಗಿದಯ. ಇದಲ ಬಾಂಜರಲ 
ಮ್ತಲು ಗಾರನಿಟಿಕ್ ಶ್ೇಟ್ ನಿಕ್ಯೇಪವು ಸಾಂಪೂಣಯರ್ಾಗಿ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ತಯರಯದಲಕಯ ಳುಳತುದಯ ಮ್ತಲು ಗಾರನಿಟಿಕ್ 
ಶ್ೇಟ್ ನಿಕ್ಯೇಪವು ಮೇಲ್ಯೈ ಮ್ಟ್ಟಕಕಾಂತ ಹಯಚಾಚಗಿ ಕಾಂಡಲಬರಲತುದಯ. ಇಡಿೇ ಕಾಾರಿ ಪರದಯೇಶವು ಸರಾಸರಿ 
ಸಮ್ಲದರ ಮ್ಟ್ಟದಿಾಂದ ಸಲಮಾರಲ 1015 ಮೇಟ್ರ್ ಗಳಾಂದ 990 ಮೇಟ್ರ್ ಗಳಷ್ಲಟ ಎತುರದಲ್ಲಿದಯ. 
ಅನಾಯಿಸಲ್ಾದ ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದ ಸಲಮಾರಲ 1-00 ಎಕರಯರ್ನಲು ಪಕಕದ ಗಲತಿುಗಯದಾರರಲ 2-3 ಮೇಟ್ರ್ 
ಆಳಕಯಕ ಅತಿಕರಮಸಿದಾದರಯ ಮ್ತಲು ಪರಸಲುತ ಅನಾಯಿಸಲ್ಾದ ಪರದಯೇಶದಿಾಂದ ಸಲಮಾರಲ 24,800 ಟ್ನ್ ಕಟ್ಟಡದ 
ಕಲ್ಲಿ ತಯಗಯರ್ಲ್ಾಗಿದಯ JAzÀÄ ಗಮ್ನಿಸಲ್ಾಗಿದಯ. 

 

• ಕಯ ೇರ್ ವಲ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಯೇ ಸ ಕ್ಷಮ ಗಾರಹಕಗಳು ಅಥರ್ಾ ಪರಿಸರ ವೆವಸಯಥಗಳು ಅಥರ್ಾ 
ಜಲ್ಮ್ ಲ್ಗಳಲ್.ಿ 

 

• ಸಮೇಪದ ಗಾರಮ್ ಮ್ಲ್ಯಯ 2.80 ಕ.ಮೇ. zÀÆgÀzÀ°èzÉ 
 

• ಗಲತಿುಗಯರ್ 10 ಕಮೇ ರ್ಾೆಪ್ತುರ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದಯೇ ಪರಿಸರ ಸ ಕ್ಷಮ ಪರದಯೇಶಗಳಲ್ಿ. ಕಯಲ್ವು ಕಲ್ಲಿ ಕರಷ್ರ್ ಗಳು 
ಮ್ತಲು ಎಾಂ-ಸಾೆಾಂಡ್ ಘಟ್ಕಗಳನಲು ಹಯ ರತಲಪಡಿಸಿ ಈ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಯೇ ಪರಮ್ಲಖ 
ಕಯೈಗಾರಿಕಯಗಳಲ್ಿ. 
 

ಪರಸಾುವಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ 
➢ ಅನಾಯಿಕ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಗಣಿಗಾರಿಕಯರ್ಲ ಅರಯ-ಯಾಾಂತಿರೇಕೃತ ವಿಧಾನದಿಾಂದ ತಯರಯದ 

ವಿಧಾನರ್ಾಗಿದಯ. 
➢ ಮೇಲ್ಯೈ ಸಥಳಾಕೃತಿ, ಗಲಣಮ್ಟ್ಟದ ವೆತಾೆಸಗಳು, ಭ -ತಾಾಂತಿರಕ ಅಾಂಶಗಳು, ಅಗತೆವಿರಲವ 

ಉತಾಾದನಯರ್ ದರ ಮ್ತಲು ಲ್ಭೆವಿರಲವ ಸಾಂಪನ ಮಲ್ಗಳು ಮ್ಲಾಂತಾದ ತಾಾಂತಿರಕ 
ನಿರ್ತಾಾಂಕಗಳನಲು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 80o ರ ಅಾಂತಿಮ್ ಪ್ತಟ್ ಇಳಜಾರನಲು ಅಳವಡಿಸಿಕಯ ಳುಳವ 
ಮ್ ಲ್ಕ ಈ ಠಯೇವಣಿರ್ನಲು ಕಯಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರಸಾುಪ್ತಸಲ್ಾಗಿದಯ. 

➢ ಕಯೇವಲ್ ಸಣಣ ªÁå¸ÀzÀ (32 ಮಮೇ) ಜಾೆಕ್ ಹಾೆಮ್ರ್ ಡಿರಲ್ಲಿಾಂಗ್, ¸ÀÜ¼ÀzÀ¯ÉèÃ ಗಾರನಯೈಟಿಕ್ ಗಯುೈಸ್ 
ಠಯೇವಣಿ ಮ್ಲರಿರ್ಲ್ಲ ಅಗತೆವಿದಯ ಮ್ತಲು ನಿರ್ಾಂತಿರತ ಬಾಿಸಿಟಾಂಗ್ ಅನಲು ಪರಸಾುಪ್ತಸಲ್ಾಗಿದಯ. 
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➢ ಬಾಸಿ್ಟ ರಾಂಧ್ರವು ಜಾೆಕ್ ಸಲತಿುಗಯಯಿಾಂದ ಉತುಮ್ರ್ಾಗಿರಲತುದಯ, ಅಲ್ಲಿ ರ್ಾೆಸವು ಸಾಮಾನೆರ್ಾಗಿ 32 
ಮಮೇ ಮ್ತಲು ರಾಂಧ್ರದ ಆಳವು 2.50 ರಿಾಂದ 2.75 ಮೇ. DVgÀÄvÀÛzÉ 

➢ ಬಾಿಸಿಟಾಂಗ್ ಮಾದರಿರ್ಲ ಸಾಮಾನೆರ್ಾಗಿ ಚದರ ಅಥರ್ಾ ಆರ್ತಾಕಾರದ ಅಥರ್ಾ 0.75 ರಿಾಂದ 
1.00 ಮೇಟ್ರ್ ವರಯಗಿನ ಭಾರವನಲು ಮ್ತಲು 1.00 ರಿಾಂದ 1.20 ಮೇಟ್ರ್ ಅಾಂತರವನಲು ಹಯ ಾಂದಿದಯ. 

➢ ಸಾಮಾನೆರ್ಾಗಿ ಏಕ ಅಥರ್ಾ ಎರಡಲ ಸಾಲ್ಲ ರಾಂಧ್ರಗಳನಲು ಮ್ಲಕು ಮ್ಲಖದ ಉದದಕ ಕ 
ಸಯ ಫೇಟಿಸಲವ ಮ್ ಲ್ಕ ಗರಿಷ್ಠ ಪುಡಿ ಅಾಂಶ, ಉತುಮ್ ವಿಘಟ್ನಯ ಮ್ತಲು ಬಾಿಸಿಟಾಂಗ್ ನ ಖ್ಾತಯರ್ಲ್ಲಿ 
ಪರತಿಕ ಲ್ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳನಲು ಕಡಿಮಗಯ ಳಸಲ್ಾಗಲತುದಯ. 

➢ ಒಾಂದಲ ಸಲತಿುನಲ್ಲಿ ಒಾಂದಲ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂಖ್ಯೆರ್ ರಾಂಧ್ರಗಳನಲು ಸಾಮಾನೆರ್ಾಗಿ 20 ರಿಾಂದ 
30 ಕಯಕ ಸಿೇಮತಗಯ ಳಸಲ್ಾಗಲತುದಯ  ಮ್ತಲು ಗಾಳರ್ ಸಯ ಫೇಟ್, ಎಸಯರ್ಲವಿಕಯ ಮ್ತಲು ನಯಲ್ದ 
ಕಾಂಪನದಾಂತಹ ಪರತಿಕ ಲ್ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳನಲು ತಗಿಿಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನೆ ವಿಳಾಂಬ ಡಿಟಯ ೇನಯೇಟ್ರ್ ಗಳು 
G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¥Àæw¥Á¢¸À¯ÁVzÉ 

➢ ರಾಂಧ್ರಗಳನಲು ಎಲ್ಯಕಿಕ್ ಡಿಟಯ ೇನಯೇಟ್ರ್ ಗಳನಲು ಬಳಸಿಕಯ ಾಂಡಲ ವಿದಲೆತ್ ಸಯ ಫೇಟಿಸಲ್ಾಗಲತುದಯ. 
➢ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಸಯ ಟೇನ್ ಉತಾಾದನಯಗಯ ಕಾಾರಿಯಿಾಂಗ್ ಯೇಜನಯರ್ ದೃಷಿಟಯಿಾಂದ, ಕಯ ರಯರ್ಲವ 

ಉಪಕರಣಗಳು, ಹಯೈಡಾರಲ್ಲಕ್ ರಾಕ್ ಬಯರೇಕರ್ ಗಳು, ಅಗಯರ್ಲವ/ಲ್ಯ ೇಡರ್ ಗಳು ಮ್ತಲು 
ಟಿಪಾರ್ ಗಳು/ಟಾರಕಟರ್ ಗಳನಲು ಬಳಸಿಕಯ ಾಂಡಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮ್ತಲು ಉತಾಾದನಯಗಳಗಯ 
ರ್ಾಂತಯ ರೇಪಕರಣಗಳನಲು ನಿಯೇಜಿಸಲವ ಮ್ ಲ್ಕ ಕಾಾರಿರ್ನಲು ನಿವಯಹಿಸಲ್ಲ ಯೇಜಿಸಲ್ಾಗಿದಯ. 

➢ ರ್ಾಷಿಯಕ 1,03,622 ಟ್ನ್ ROM (ತಾೆಜೆ ¸ÉÃj¹) ಏಕರ ಪದ ರ್ಾಷಿಯಕ ಉತಾಾದನಯರ್ನಲು 
ಮ್ತಲು ಒಾಂದಲ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ 300 ಕಯಲ್ಸದ ದಿನಗಳನಲು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸರಾಸರಿ ದಯೈನಾಂದಿನ 
ಉತಾಾದನಯರ್ಲ ದಿನಕಯಕ ಸಲಮಾರಲ 345.4 ಟ್ನ್ ಆಗಿರಲತುದಯ. 

➢ ಯೇಜನಾ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಲಮಾರಲ 10,362 ಟ್ನ್ ಗಳ ತಾೆಜೆವನಲು ನಿವಯಹಿಸಲವ ಅಗತೆವಿದಯ, 
ಇದನಲು ಅಪರೇರ್ಚ ರಸಯುರ್ನಲು ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್ಲ ಬಳಸಿಕಯ ಳಳಲ್ಾಗಲತುದಯ. 

➢ ಹಯಚಲಚವರಿಯಾಗಿ, ಯೇಜನಾ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿವಯಹಿಸಲ್ಲ 41,625 ಟ್ನ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಮಣಲಣ 
(ಸಬ ಸಾಯಿಲ್ ಸಯೇರಿದಾಂತಯ) ಅಗತೆವಿದಯ. 

➢ ಯೇಜನಯರ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ವಷ್ಯರ್ಾರಲ ಉತಖನನದ ವಿವರಗಳು ಕಯಳಕಾಂಡಾಂತಿರ್ಯ: 
 

Year Total ROM Production Saleable Mineral 
@ 98% (Tons) 

Waste @ 2% 
(Tons) CuM Tons 

1st Year 39,400 1,03,622 1,01,550 2,072 

2nd Year 39,400 1,03,622 1,01,550 2,072 
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3rd Year 39,400 1,03,622 1,01,550 2,072 

4th Year 39,400 1,03,622 1,01,550 2,072 

5th Year 39,400 1,03,622 1,01,550 2,072 

Total 1,97,000 5,18,110 5,07,750 10,360 

Average 39,400 1,03,622 1,01,550 2,072 

Maximum 39,400 1,03,622 1,01,550 2,072 

ಬಯೇಸ್ ಲ್ಯೈನ್ ಪರಿಸರ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟ: 
ಗಾಳ: 

• ಯಾವುದಯೇ ಕಯೈಗಾರಿಕಾ ಅನಿಲ್-ಹಯ ರಸ ಸಲವಿಕಯರ್ ಮ್ ಲ್ಗಳಲ್ಿ. ಅಧ್ೆರ್ನದ ಅವಧಿರ್ಲಿ್ಲ 
(ಮಾರ್ಚಯ. 2022 ರಿಾಂದ ಮೇ 2022) ಪರಧಾನರ್ಾದ ಗಾಳರ್ ದಿಕಲಕಗಳು WSW (28.49%) ಮ್ತಲು 
W (18.16%). ಸರಾಸರಿ ಗಾಳರ್ ರ್ಯೇಗ 1.95 ಮೇ / ಸಯ. 

• ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿನ ರ್ಾತಾವರಣದ ಸಿಥರತಯರ್ ವಗಯವು ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ "ಮ್ಧ್ೆಮ್ 
ಅಸಿಥರದಿಾಂದ ಸಾಲ್ಾ ಅಸಿಥರರ್ಾಗಿರಲತುದಯ". ಪರದಯೇಶವು ಗಾರಮೇಣ ಪರಿಸರವನಲು ಹಯ ಾಂದಿದಯ. 

• ಮಾನದಾಂಡ ಮಾಲ್ಲನೆಕಾರಕಗಳ ಸಾಾಂದರತಯರ್ಲ ರಾಷಿಿೇರ್ ರ್ಾರ್ಲ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟದ 
ಮಾನದಾಂಡಗಳಗಿಾಂತ ಕಡಿಮ ಇರಲವುದಲ ಕಾಂಡಲಬಾಂದಿದಯ. PM10, PM2.5, SO2 ಮ್ತಲು NOx 

ಅನಲಕರಮ್ರ್ಾಗಿ 100, 60, 80 ಮ್ತಲು 80 µg/m3. 
• ತಯರಯದ ಎರಕಹಯ ರ್ದ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಕಾಯಾಯಚರಣಯಗಳ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಪರಧಾನರ್ಾದ 

ಹಯ ರಸ ಸಲವಿಕಯರ್ಲ ಕಯ ರಯರ್ಲವಿಕಯ, ಬಾಿಸಿಟಾಂಗ್, ಲ್ಯ ೇಡಿಾಂಗ್ / ಇಳಸಲವಿಕಯ ಮ್ತಲು ಸಾರಿಗಯ 
ಚಟ್ಲವಟಿಕಯಗಳ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಉತಾಾದನಯಯಾಗಿದಯ. 

 

ಶಬದ: Ld, Ln &Ldn ಮೌಲ್ೆಗಳು ಗಾರಮೇಣ ಹಿನಯುಲ್ಯರ್ ವಿಶ್ಷ್ಟರ್ಾದವು. 
 

 Lease (Core) 
dB(A) 

Buffer (Min.) 
dB(A) 

Buffer (Max.) 
dB(A) 

Ld 38 40 52 

Ln 36 36 48 

Ldn 37 39 50 

 

ಶಬದದ ಮ್ ಲ್ಗಳು ಡಿರಲ್ಲಿಾಂಗ್ ಮ್ತಲು ಬಾಿಸಿಟಾಂಗ್ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲತುದಯ. 
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ನಿೇರಲ: ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು / ಸರಯ ೇವರ zÀAvÀºÀ ಯಾವುದಯೇ ಮೇಲ್ಯೈ ಮ್ ಲ್ಗಳಲ್ಿ. 
ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲ ಜಿಲ್ಯಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾಷಿಯಕ ಸರಾಸರಿ ಮ್ಳಯರ್ಲ ಸಲಮಾರಲ 1,762 ಮಮೇ. ಕಯೇಾಂದಿರೇರ್ 
ಅಾಂತಜಯಲ್ ಮ್ಾಂಡಳ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ, ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲ ಜಿಲ್ಯಿಗಯ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಅಾಂತಜಯಲ್ ಕರಪತರದ 
(ಆಗಸ್ಟ 2007) ಪರಕಾರ, ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲ ತಾಲ್ ಿಕನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಾಂತಜಯಲ್ ಮ್ಟ್ಟವು ಪೂವಯ 
ಮಾನ ೂನ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಲಮಾರಲ 5-10m BGL ಮ್ತಲು ನಾಂತರದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗಯಯೇ ಇರಲತುದಯ- 
ಮಾನ ೂನ್, ಸಿೇಸನ್ ಕ ಡ. ಆದಾಗ ೆ, ಕ್ಯೇತರ ಭಯೇಟಿರ್ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಸಥಳೇರ್ರಯ ಾಂದಿಗಯ ಸಾಂರ್ಾದದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಯ, ಉದಯದೇಶ್ತ ಕಾಾರಿ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ತಲು ಸಲತುಮ್ಲತುಲ್ಲನ ಸರಾಸರಿ ಅಾಂತಜಯಲ್ ಮ್ಟ್ಟವು 
ಸಲಮಾರಲ 35-40m BGL ಆಗಿದಯ. 
 

ಪರಸಾುವಿತ ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ತಲು ಸಲತುಮ್ಲತುಲ್ಲನ ಅಾಂತಜಯಲ್ದ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟವು ಸಾಲ್ಾ 
ಕ್ಾರಿೇರ್ರ್ಾಗಿದಯ, pH ಮ್ಟ್ಟವು 7.17 ರಿಾಂದ 7.42 ರಷಿಟದಯ. ಒಟ್ಲಟ ಗಡಸಲತನವು CaCO3 ನಾಂತಯ 254 ರಿಾಂದ 
362 mg/ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ವರಯಗಯ ಇರಲತುದಯ, ಆದರಯ ಒಟ್ಲಟ ಕರಗಿದ ಘನವಸಲುಗಳ ವಿಷ್ರ್ವು 440 ರಿಾಂದ 950 
mg/ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ನಡಲರ್ಯ ಬದಲ್ಾಗಲತುದಯ. ಫಿ್ೇರಯೈಡ್ ಮ್ಟ್ಟಗಳು 0.6 ರಿಾಂದ 1.3 ಮಗಾರಾಂ/ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ವರಯಗಯ 
ಮ್ತಲು ನಯೈಟಯರೇಟ್ ಮ್ಟ್ಟಗಳು 20 ರಿಾಂದ 43 ಮಗಾರಾಂ/ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ನಡಲರ್ಯ ಬದಲ್ಾಗಲತುರ್ಯ. ¸À¯ÉáÃmï 
ಮ್ಟ್ಟಗಳು 25 ರಿಾಂದ 38 ಮಗಾರಾಂ/ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ಮ್ತಲು ಕಯ ಿೇರಯೈಡ್ ಮ್ಟ್ಟಗಳು 250 ರಿಾಂದ 290 ಮಗಾರಾಂ/ಲ್ಲೇಟ್ರ್ 
ನಡಲರ್ಯ ಬದಲ್ಾಗಲತುರ್ಯ. ಸಾಮಾನೆರ್ಾಗಿ, ಅಧ್ೆರ್ನ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಾಂತಜಯಲ್ದ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟ, 
IS:10500-2012 RA 2018 (ಕಲಡಿರ್ಲವ ನಿೇರಿನ ನಿದಿಯಷ್ಟತಯ) ನ ಅನಲಮ್ತಿಸಲವ ಮತಿಗಳನಲು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಲತುದಯ. 
 

•  ಗಲತಿುಗಯಯಿಾಂದ ಮಾನ ೂನ್ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯೈ ಹರಿವುಗಳು ಕಾಾರಿ ಹಯ ಾಂಡಗಳನಲು 
ಪರರ್ಯೇಶ್ಸಲತುರ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಯಲ್ವು ನಿೇರಲ ಆವಿಯಾಗಲತುದಯ ಮ್ತಲು ಕಯಲ್ವು ನಿಧಾನರ್ಾಗಿ ಕಯಳಗಯ 
ಭಯೇದಿಸಬಹಲದಲ. 

ಘನ ತಾಜೆ: 
ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಯೇಜನಾ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ, 41,625 ಟ್ನ್ ಗಳ ಮ್ಣಿಣನ (ಮೇಲ್ಲನ ಮ್ಣಲಣ ಮ್ತಲು ಉಪ-ಮ್ಣಲಣ) 
ಜಯ ತಯಗಯ 10,360 ಟ್ನ್ ಗಳಷ್ಲಟ ಖನಿಜ vÁådåUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ಅಾಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗಿದಯ. 
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ಈ ಖನಿಜ vÁåeÁåUÀ¼ÀÄ ಪರಧಾನರ್ಾಗಿ ²xÀ°ÃPÀÈvÀ ಬಾಂಡಯಗಳಾಗಿದಲದ, M-ಸಾೆಾಂಡ್ (ಸ ಕುತಯರ್ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಯ) ಮ್ತಲು ಅಪರೇರ್ಚ ರಸಯುರ್ ನಿವಯಹಣಯಗಯ ಬಳಸಬಹಲದಲ. 
 

ಪರಿಣಾಮ್ಗಳು: 
ಭ ಮ: ಪರಸಾುವಿತ ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಣಲಣ ಇದಯ. ಆದರಯ, ಕೃಷಿ ಇಲ್ಿ. ಪರಸಾುವಿತ 
ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದಯ ಳಗಯ 1-00 ಎಕರಯ (ಅಾಂದಾಜಲ.) ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ 2-3 ಮೇಟ್ರ್ ಆಳದ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಿರಲವ 
ಕಲ್ಲಿಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಪರದಯೇಶವಿದಯ. ಅನಾಯಿಕ ಪರದಯೇಶದ ಆಕಾರವನಲು ಆಧ್ರಿಸಿ, ಕಾಾರಿರ್ ಕಾಯಾಯಚರಣಯರ್ 
ಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡಲ ಕಾಾರಿ ಹಯ ಾಂಡಗಳನಲು ಮಾಡಲ್ಾಗಲತುದಯ. ಕಾಾರಿರ್ಲ ಸಲತುಮ್ಲತುಲ್ಲನ ನಯಲ್ಮ್ಟ್ಟದಿಾಂದ 
ಎತುರದ ಸಥಳದಲ್ಲಿರಲವುದರಿಾಂದ, ಸಥಳಾಕೃತಿ/ಒಳಚರಾಂಡಿ ಅಥರ್ಾ ಭ  ಬಳಕಯ ಅಥರ್ಾ ಕೃಷಿರ್ ಮೇಲ್ಯ 
ಯಾವುದಯೇ ದಯ ಡಡ ಪರತಿಕ ಲ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರಲವುದಿಲ್ಿ. ತಯ ೇರಿಕಯರ್ಲ ಹಾಗಯಯೇ ಮ್ಲಾಂದಲವರಿರ್ಲತುದಯ. 
ಗಣಿಗಾರಿಕಯಯಿಾಂದ ಹಯ ರಗಲಳದ ಪರದಯೇಶದ ಬಾೆಕ್ ಫಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಅಥರ್ಾ ಪುನಶಯಚೇತನವನಲು ಪರಸಾುಪ್ತಸಲ್ಾಗಿಲ್ಿ. 
ಹಿೇಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಮಾಡಿದ ಹಯ ಾಂಡಗಳನಲು "ಮ್ಳಯನಿೇರಲ" ಶಯೇಖರಣಾ ರಚನಯಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹಲದಲ. 
ಅಾಂತಜಯಲ್ ಮ್ರಲಪೂರಣ ನಡಯರ್ಲವ ಸಾಧ್ೆತಯ ಇದಯ. ಅಲ್ಿದಯ, ಜಲ್ಾಶರ್ದ ನಿೇರನಲು ಧ್ ಳು ನಿಗರಹ, 

ನಯಡಲತಯ ೇಪು, ಮೇನಲ ಕೃಷಿ ಮ್ಲಾಂತಾದ ವಿವಿಧ್ ಉದಯದೇಶಗಳಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹಲದಲ. 
 

ಯೇಜನಾ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ, ಸಲಮಾರಲ 10,360 ಟ್ನ್ ಗಳಷ್ಲಟ ಖನಿಜ ತಾೆಜೆ ಮ್ತಲು 41,625 ಟ್ನ್ ಗಳಷ್ಲಟ 
ಮ್ಣಿಣನ ತಾೆಜೆವನಲು ಉತಾಾದಿಸಲವ ನಿರಿೇಕ್ಯಯಿದಯ, ಇದಲ ಪರಧಾನರ್ಾಗಿ ²xÀ°ÃPÀÈvÀ ಬಾಂಡಯರ್ನಲು & 

M-ಸಾೆಾಂಡ್ ನಯ ಾಂದಿಗಯ ಮ್ತಲು ಅಪರೇರ್ಚ ರಸಯು ನಿವಯಹಣಯ (ಬಲ್ಪಡಿಸಲವಿಕಯ) ಜಯ ತಯಗಯ ಬಳಸಲ್ಾಗಲತುದಯ. ಈ 
ತಾೆಜೆವು ಸಲತುಮ್ಲತುಲ್ಲನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಯ ಯಾವುದಯೇ ವೆತಿರಿಕು ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರಲವ ನಿರಿೇಕ್ಯಯಿಲ್ಿ. 
 

ಪರಸಾುವಿತ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ಭ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ವಿವರಗಳು ಕಯಳಕಾಂಡಾಂತಿರ್ಯ: 
¸ÀASÉå 
ನಾಂ 

«ªÀgÀuÉ 

 

ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಿರಲವ 
ಲ್ಾೆಾಂಡ ಸ್ 

(ಎಕರಯಗಳು-ಗಲಾಂಟಾಸ್) 

ಯೇಜನಾ ಅವಧಿರ್ ಅಾಂತೆದಲ್ಲಿ 
ಲ್ಾೆಾಂಡ ಸ್  
(ಎಕರಯ-ಗಲಾಂಟಾಸ್) 

1. ಗಣಿಗಾರಿಕಯ 
ಪರದಯೇಶ 

1-00 4-05 
 

2. ಓವರ್ ಬಡಯನ್ / 
ಡಾಂಪ್ 

-- 0-05 
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3. ಖನಿಜ ಸಾಂಗರಹಣಯ -- 0-05 
4. ಮ್ ಲ್ಸೌಕರ್ಯ, 

ಕಛಯೇರಿ 
-- 0-05 

5. ರಸಯುಗಳು 0-05 0-05 
6. ಸಲರಕ್ಷತಯ/ಗಿರೇನ್ 

ಬಯಲ್ಟ 
-- 1-35 

 
7. ಬಳಕಯಯಾಗದ / 

ವಜಿಯನ್ ಪರದಯೇಶ 
5-35 0-20 

 
ಒಟ್ಲಟ 7-00 7-00 

 

ಗಾಳ: 
ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದ ಮ್ ಲ್ಕಾಕಗಿ ರ್ಾರ್ಲ ಮಾಲ್ಲನೆಕಾರಕಗಳ ಪರಸರಣಕಯಕ ಪರಸರಣ ಮಾದರಿರ್ ಪರಕಾರ 
ನಯಲ್ದ ಮ್ಟ್ಟದ ಸಾಾಂದರತಯಗಳು ಸಲತಲುವರಿದ ಗಾಳರ್ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಯ ಯಾವುದಯೇ ಪರತಿಕ ಲ್ 
ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರಲವುದಿಲ್ಿ ಎಾಂದಲ ತಯ ೇರಿಸಲತುದಯ. 
 

ನಿೇರಲ: 
ಜಲ್ವಿಜ್ಞಾನ, ಒಳಚರಾಂಡಿ ಅಥರ್ಾ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟ ಸಯೇರಿದಾಂತಯ ಜಲ್ಚರ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಯ ಯಾವುದಯೇ 
ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರಲವುದಿಲ್ಿ ಏಕಯಾಂದರಯ ಎ) ಗಲತಿುಗಯರ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದಯೇ ಒಳಚರಾಂಡಿ ಇಲ್ಿ, ಬಿ) ಅಾಂತಜಯಲ್ವನಲು 
ತಡಯರ್ಲ್ಾಗಲವುದಿಲ್ಿ, ಸಿ) ಹಯ ಾಂಡಗಳ ನಿಜಯಲ್ಲೇಕರಣದ ಅಗತೆವಿರಲತುದಯ ಮ್ತಲು ಡಿ) ಗಾರನಯೈಟ್ ಪ್ತಟ್ 
ನಿೇರಲ ನಿೇರಾವರಿಗಯ ಸ ಕುರ್ಾಗಿದಯ. ಫಿ್ೇರಯೈಡ್ ಅಾಂಶಕಾಕಗಿ ನಿರ್ಮತ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣಯ ಅಗತೆವಿದಯ. 
 

ಶಬದ: 
ಗಣಿ ಕಾಯಾಯಚರಣಯರ್ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ ಲ್ಗಳು ಕಯ ರಯರ್ಲವುದಲ ಮ್ತಲು ಸಯ ಫೇಟಿಸಲವುದಲ. ಡಿರಲಿ್ರ್ ಗಳು 
ಸಲಮಾರಲ 75-80 ಡಿಬಿ (ಎ) ಗಯ ಒಡಿಡಕಯ ಳುಳತುರ್ಯ. ಈ ಸಾಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಿಸಿಟಾಂಗ್ ಒಳಗಯ ಾಂಡಿರಲತುದಯ. 
ಕಯ ರಯರ್ಲವಿಕಯ ಮ್ತಲು ಬಾಿಸಿಟಾಂಗ್ ನಿಾಂದಾಗಿ ಪ್ತಟ್-ಗಯ ೇಡಯಗಳು ಕಾಂಪನಗಳನಲು ಹಿೇರಿಕಯ ಳುಳತುರ್ಯ. ಆದದರಿಾಂದ, 

ಯಾವುದಯೇ ದಯ ಡಡ ಪರತಿಕ ಲ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರಲವುದಿಲ್ಿ. ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದ ಮೇಲ್ಯ ಯಾವುದಯೇ 
ರಚನಯಗಳಲ್,ಿ ಹಾಗಯಯೇ ಕಾಾರಿ ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದ 1 ಕಮೇ ರ್ಾೆಪ್ತುಯಳಗಯ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀÆPÀëöä 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀÅ¢¯Áè. 
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ಜಯೈವಿಕ: 
ಗಲತಿುಗಯರ್ 10 ಕಮೇ ರ್ಾೆಪ್ತುಯಳಗಯ ಯಾವುದಯೇ ಸ ಕ್ಷಮ ಪಾರಣಿ ಮ್ತಲು ಸಸೆ ಅಥರ್ಾ ಅಳವಿನಾಂಚಿನಲ್ಲಿರಲವ 
ಪರಭಯೇದಗಳಲ್ಿ. ಗಲತಿುಗಯರ್ಲ ಅರಣಯೆೇತರ ಪರದಯೇಶದ ಭಾಗರ್ಾಗಿದಯ. ಅಲ್ಿದಯ, ಈ ಪರದಯೇಶವು ಯಾವುದಯೇ 
ವಿಶಯೇಷ್ ರಿೇತಿರ್ ಜಿೇವರ್ಯೈವಿಧ್ೆಕಯಕ ಹಯಸರಲರ್ಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಿ. ಯೇಜನಯರ್ ಪರತಿಪಾದಕರಲ ರ್ಯೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಯಡಲತಯ ೇಪು ¨É¼É¸ÀÄvÁÛgÉ. ಅವರಲ ಸಥಳೇರ್ ಅರಣೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಾಂದಿಗಯ ಸಮಾಲ್ಯ ೇಚಿಸಿ 
ಸಥಳೇರ್ರ್ಾಗಿ ಸ ಕುರ್ಾದ ಜಾತಿಗಳನಲು ಆಯಕ ಮಾಡಲತಾುರಯ. 
 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಮ್ತಲು ಆರಯ ೇಗೆ: 
ಯೇಜನಯರ್ ಪರತಿಪಾದಕರ ಸಾಾಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಭ ಮ ಇರಲವುದರಿಾಂದ ಈ ಯೇಜನಯರ್ ಖ್ಾತಯರ್ಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದಯೇ ಸಥಳಾಾಂತರ ಇರಲವುದಿಲ್ಿ. ಬಾಂಡಯಗಳ ಲ್ಯ ೇಡಿಾಂಗ್/ಇಳಸಲವಿಕಯ, ತಾೆಜೆ ನಿವಯಹಣಯ, 
ಕಯ ರಯರ್ಲವಿಕಯ ಮ್ಲಾಂತಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ರ್ಾೆಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಯ ಸಥಳೇರ್ ವೆಕುಗಳಗಯ 
ಉದಯ ೆೇಗವನಲು ಆದೆತಯ ನಿೇಡಲ್ಲ ಪರಸಾುಪ್ತಸಲ್ಾಗಿದಯ.  ºÀ¹gÀÄ ¥ÀnÖ ಮ್ತಲು ಅರಣಿೆೇಕರಣದ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಮ್ತಲು ನಿವಯಹಣಯಗಯ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕಯಲ್ಸಗಳಗಾಗಿ ಸಥಳೇರ್ ಜನjUÉ ಉದಯ ೆೇಗ ¹UÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ 

EgÀÄvÀÛªÉ. 

 
ಮಾನಿಟ್ರಿಾಂಗ್ ರ್ಯೇಳಾಪಟಿಟ: 
 

Env. segment Parameter Frequency 

Water quality IS 10500 Quarterly 

G.W. table Fluctuation in pre-monsoon 
& post monsoon period 

May & November 

AAQ Particulate matter 
PM10 & PM2.5 

during drilling, blasting 
– Half-Yearly 

Noise Equi. noise levels during drilling, blasting 
– Half-Yearly 

Health Pulmonary function, eye 
sight, audiometry, B.P., etc. 

Annual record 

Plantation Survival annual survival rate 

Data analyses Efficiency of mitigation measures Half Yearly 
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ನಯಡಲತಯ ೇಪು: 
ಪರಸಾುವಿತ ಕಾಾರಿ ಪರದಯೇಶ ಮ್ತಲು ಅದರ ಬಫರ್ ವಲ್ರ್ವು ಕಲ್ಲಿನ ಹಯ ರಭಾಗವನಲು ಹಯ ಾಂದಿದಯ ಮ್ತಲು 
ಆದದರಿಾಂದ 7.5 ಮೇ ಅಗಲ್ದ ಸಲರಕ್ಷತಾ ವಲ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಯೇ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. 
ಆದಾಗ ೆ, ಅಪರೇರ್ಚ ರಸಯುರ್ ಎರಡ  ಬದಿರ್ಲ್ಲಿ ನಯಡಲತಯ ೇಪುಗಳನಲು ¨É¼É¸À®Ä ಉದಯದೇಶ್ಸಲ್ಾಗಿದಯ. 
ºÀ¹gÀÄ ¥ÀnÖ ಅಭಿವೃದಿಧರ್ ಭಾಗರ್ಾಗಿ ಸಥಳೇರ್ರ್ಾಗಿ ಸ ಕುರ್ಾದ ಸಲಮಾರಲ 1,000 ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß 
ನಯಡಲ್ಲ ಉದಯದೇಶ್ಸಲ್ಾಗಿದಯ. ಅಪರೇರ್ಚ ರಸಯುರ್ ಎರಡ  ಬದಿರ್ಲ್ಲಿ ಒಾಂದಲ ಕ ೆಬಿಕ್ ಮೇಟ್ರ್ 
ಹಯ ಾಂಡಗಳನಲು ಮಾಡಲ್ಾಗಲವುದಲ ಮ್ತಲು ಗಲತಿುಗಯ ಪರದಯೇಶದಿಾಂದ ಮೇಲ್ಲನ ಮ್ಣಣನಲು ತಲಾಂಬಿಸಲ್ಾಗಲತುದಯ. 
ಲ್ಭೆತಯರ್ ಅನಲಸಾರರ್ಾಗಿ ತಾೆಜೆ ಅಥರ್ಾ ಕಾಾಂಪೇಸ್ಟ ಅನಲು ಸಯೇರಿಸಲ್ಾಗಲತುದಯ. ಮೊದಲ್ ವಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಬಯಳವಣಿಗಯರ್ನಲು ಗಮ್ನಿಸಬಹಲದಲ. ಕಯಳಗಿನವುಗಳಾಂದ ಮ್ತಲು ಲ್ಭೆತಯರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಯ ಜಾತಿಗಳನಲು 
ಆಯಕ ಮಾಡಲ್ಾಗಲತುದಯ. 

ಸಾಮಾನೆ ಹಯಸರಲ  ಸಸೆಶಾಸಿರೇರ್ ಹಯಸರಲ 

ಆಕಾಶ ಮ್ಲ್ಲಿಗಯ  Millingtoniasp  
ಕಕಯಕ  ಕಾೆಸಿಯಾ ಫಿಸಲಟಲ್ಾ 

ಕಾಂಚಲವಲ್ ಬಹ ನಿರ್ವರಿೇಗತಾ& ಕ ಡಲ 

ಬಾಂಗಾಲ್ಾ ಜಾಲ್ಲ ಅಕಯೇಶ್ರ್ ಔರಲಕಲೆಲ್ಲಫಾಮಯಸ್ 

CgÀ½ ಫಿಕಸ್ ರಿಲ್ಲಜಿಯೇಸಾ 

 

ಔದಯ ೆೇಗಿಕ ಆರಯ ೇಗೆ ಮ್ತಲು ಸಲರಕ್ಷತಾ ಕರಮ್ಗಳು: 

ಕಲ್ಲಿಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಚಟ್ಲವಟಿಕಯರ್ಲ್ಲಿ ಕಯಲ್ಸ ಮಾಡಲವ ಉದಯ ೆೇಗಿಗಳಗಯ ಸಲರಕ್ಷತಾ ಬ ಟ್ಲಗಳು, ಧ್ ಳನ 

ಮ್ಲಖರ್ಾಡಗಳು, ಹಯಲ್ಯಮಟ್ ಗಳು ಮ್ಲಾಂತಾದ ಸ ಕು ಸಿಬಬಾಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳನಲು (ಪ್ತಪ್ತಇ) ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಲತುದಯ. 

ಅಲ್ಿದಯ, ವಿಶಯೇಷ್ರ್ಾಗಿ ಶರವಣ ಸಾಂಬಾಂಧಿ ಕಾಯಿಲ್ಯ ಮ್ತಲು ಉಸಿರಾಟ್ದ ಅಸಾಸಥತಯಗಳಗಯ ರ್ಾಷಿಯಕ ಆರಯ ೇಗೆ 

ತಪಾಸಣಯಗಯ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಾಗಲತುದಯ. ಕಾಮಯಕರಿಗಯ, R.O ಚಿಕತಯೂ ಪಡಯದ ನಿೇರಲ, ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ಆಶರರ್ಗಳು, ಪರಥಮ್ 

ಚಿಕತಾೂ ಸೌಲ್ಭೆ, ಊಟ್ದ ಸೌಲ್ಭೆ ಇತಾೆದಿಗಳನಲು ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಲವುದಲ. 

 

ಕಾಪಯರಯೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜರ್ಾಬಾದರಿ: 

ಕಯಲ್ವನಲು ಕಯಳಗಯ ಉಲ್ಯಿೇಖಿಸಲ್ಾಗಿದಯ: 
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(i) ಮ್ಲ್ಯಯ ಗಾರಮ್ಕಯಕ ಕಲಡಿರ್ಲವ ನಿೇರಿನ ಘಟ್ಕದ ಪೂರಯೈಕಯ, ಅಾಂದಾಜಲ ರ್ಯಚಚ ರ . 3.50 ಲ್ಕ್ಷ 

(ii) ಯೇಜನಯರ್ ಪರತಿಪಾದಕರಲ ಸಮೇಪದ ಹಳಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾಷಿಯಕ ಆರಯ ೇಗೆ ಶ್ಬಿರವನಲು ಆಯೇಜಿಸಲತಾುರಯ. 

 

ಸಿಎಸ್ಆರ್ - ನಿಧಿಗಳು 
Activity Anticipated funds 

Supply of Drinking Water 
Unit to Marle Village  

Rs. 3.50 Lakhs (1 time investment) 

Annual Health camps in the 
nearby villages 

Rs. 1,00,000/- per camp 

 

ಯೇಜನಯರ್ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ: 

ಮ್ಲ್ಯಯ ಪರದಯೇಶ ಮ್ತಲು ಅದರ ಸಲತುಮ್ಲತುಲ್ಲನ ಗಾರನಿಟಿಕ್ ಗಿುೇಸ್ ನಿಕ್ಯೇಪಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿ ಮ್ತಲು ಎಾಂ-
ಸಾೆಾಂಡ್ ಉತಾಾದನಯಗಯ ಸ ಕುರ್ಾಗಿದಯ. ಇದಕಯಕ ಸಮೇಪದ ಚಿಕಕಮ್ಗಳೂರಲ ಮ್ತಲು ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಂದ 
ನಿಮಾಯಣ ಉದೆಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಯಚಿಚನ ಬಯೇಡಿಕಯಯಿದಯ. ಪರಸಾುವಿತ ಭ ಮರ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ತಯೇಪಯರ್ನಲು ಹಯ ಾಂದಿದಯ 
ಮ್ತಲು ಇದಲ ಉತಾಾದಕವಲ್ಿ ಮ್ತಲು ಕೃಷಿಗಯ ಸ ಕುವಲ್ಿ. 
 

ಆದದರಿಾಂದ, ಗಣಿಗಾರಿಕಯರ್ಲ ರಾಜೆದ ಆದಾರ್ ಮ್ತಲು ಸಲತುಮ್ಲತುಲ್ಲನ ಜನರ ಹಿತಾಸಕುರ್ಲ್ಲಿರಲತುದಯ. 
ಸಥಳೇರ್ರಿಗಯ ನಯೇರ ಮ್ತಲು ಪರಯ ೇಕ್ಷ ಉದಯ ೆೇಗ ಖಚಿತ. 
 

ಲ್ಲೇಸ್ ಅರಣಯೆೇತರ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಭ ಮಯಾಗಿದಯ. ಇದಲ ಕಯಲ್ವು ಮ್ಲಳಳನ ಪದಯಗಳನಲು 
ಹಯ ರತಲಪಡಿಸಿ ಯಾವುದಯೇ ಪರಮ್ಲಖ ಮ್ರಗಳನಲು ಹಯ ಾಂದಿಲ್ಿ. ಕಾಾರಿ ಹಯ ಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಗರಹರ್ಾಗಲವ ಮ್ಳಯ 
ನಿೇರನಲು ಧ್ ಳು ನಿಗರಹ, ಮ್ರಗಳಗಯ ನಿೇರಲಹಾಕಲವುದಲ ಇತಾೆದಿ ಉದಯದೇಶಗಳಗಯ ಬಳಸಲ್ಾಗಲವುದಲ. 
ಆದದರಿಾಂದ ಪರಿಸರ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟಕಯಕ ಯಾವುದಯೇ ಹಾನಿಯಾಗಲವುದಿಲ್ಿ. 
 

ಪರಸಾುವಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಯೇಜನಯರ್ಲ್ಲಿ ಅಾಂದಾಜಲ ಬಾಂಡರ್ಾಳ ಹ ಡಿಕಯರ್ಲ ಸಲಮಾರಲ ರ . 75 ಲ್ಕ್ಷ, 

ಮ್ತಲು ಇದಲ ಸಲಮಾರಲ 15 ವೆಕುಗಳಗಯ ನಯೇರ ಉದಯ ೆೇಗವನಲು ಸೃಷಿಟಸಲವ ನಿರಿೇಕ್ಯಯಿದಯ. ಹಯಚಲಚವರಿಯಾಗಿ, 

ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಮಾಡಿದ ಖನಿಜಗಳ ಸಾಗಣಯ, ನಿೇರಿನ ಟಾೆಾಂಕರ್ ಬಳಸಿ ಅಪರೇರ್ಚ ರಸಯುರ್ ಧ್ ಳು ನಿಗರಹ, 

ಮ್ರ ನಯಡಲವಿಕಯ ಮ್ತಲು ಅವುಗಳ ನಿವಯಹಣಯ, ಕರಷ್ರ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಚಟ್ಲವಟಿಕಯಗಳು ಮ್ಲಾಂತಾದ 
ಚಟ್ಲವಟಿಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ರ್ಾರಲ ಪರಯ ೇಕ್ಷ ಉದಯ ೆೇಗಾವಕಾಶಗಳರ್ಯ. 
 



ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಶ ಾಂತೆೀ ಗೌಡ 

ಸಕ ಾರದ 7-00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೆೀಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸ್ ಾವಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲಿ/ ಎಾಂ-ಸ್ ಯಾಂಡ್ ಕ ಾರಿ ಕರಡಲ 
EIA/ EMP ವರದಿಯ ಕ ಯಾಕ ರಿ ಸ್ ರ ಾಂಶ. Sy. ನಾಂ. 186(ಪಿ) ನಲಿ್ಲ ಗೆ ೀಮ ಳ ಲ ಯಾಂಡ್, 

ಮಲೆಾ ಗ ರಮ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರಲ ತ ಲ್ ಕಲ ಮತಲಾ ಜಿಲೆಿ. 
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ಶ್ರೇ ಕಯ ಎಸ್ ಶಾಾಂತಯೇಗೌಡ gÀªÀjAzÀ ಗಣಿಗಾರಿಕಯ ಪಾರರಾಂಭ, ಪರಿಸರ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿೇಣಿಸದಯ, ರಾಜೆಕಯಕ 
ಆದಾರ್ವನಲು ಸಲಧಾರಿಸಲತುದಯ. ಇದಕಯಕ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ಸಮೇಪದ ಹಳಳಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಂಖ್ಯೆರ್ಲ 
ಕಲಡಿರ್ಲವ ನಿೇರಿನ ಗಲಣಮ್ಟ್ಟ ಮ್ತಲು ನಯೈಮ್ಯಲ್ೆದ ಮ್ಹತಾದ ಬಗಯಿ ಅರಿರ್ಾಗಲತುದಯ. 
 

ಪಾಿಾಂಟಯೇಶನ್, ಲ್ಯ ೇಡಿಾಂಗ್/ಇನ್ ಲ್ಯ ೇಡ್ ಕಾಯಾಯಚರಣಯ ಇತಾೆದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಥಳೇರ್ರಿಗಯ ಪರಯ ೇಕ್ಷ 
ಉದಯ ೆೇಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ೆ. ಪ್ತಟ್-ನಿೇರಿನ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಹಯಚಲಚವರಿ ನಿೇರಲ ಸರಬರಾಜಲ ಮ್ ಲ್, 

ಜಲ್ಚರಗಳ ಮ್ರಲಪೂರಣ ಸಾಧ್ೆತಯಯಿದಯ. 
 


