
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ 

1.0 ಪರಿಚರ್ 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮನಗೌಡ ಅವರು ಗ್ರ ೀ ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಯನ್ನು  4-00 ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸ ಸಂಖೆ್ಯ  407/4, 

ಮುದುಗಲ್ ಗ್ರರ ಮ, ಲ್ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ತಾಲಿ್ಲ ಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿ್ಲ , ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಭೂಮಿಯು ಪ್ಟ್ಟಾ  ಭೂಮಿ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಿಂದಗೌಡ ದೇವಪ್ಗೌಡ ನಡಗೌಡರ್ಗ್ ಸೇರಿದೆ. ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮರ್ನಗೌಡರು ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಿಂದಗೌಡ ದೇವಪ್ಗೌಡ ರ್ನಡಗೌಡರ್ ಅವರಿಂದಿಗ್ ಒಪ್ಪ ಿಂದ 

ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸಿದರು. 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮನಗೌಡ ಅವರು ಕೆಎಿಂಎಿಂಸಿಆರ್ 1994 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತ್ತಾ ಗ್ಗ್ ಗಣಿ ಮತ್ತಾ  

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ರಾಯಚೂರು ಇಲಾಖ್ಯಗ್ ಅಜಿಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದರು. ಗಣಿ ಮತ್ತಾ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಗದ 

ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ ರಾಯಚೂರು ಕೆಎಿಂಎಿಂಸಿಆರ್ 1994 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರ ಕ್ವರ ಅನ್ನಮೀದಿತ 

ಕ್ವಾ ರಿ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರಿಸರ ಕಿ್ಲಯರೆನ್್ಸ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿದರು. 

ಗ್ರ ೀ ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕಲಿು ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಗ್ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತ ಕೀರಿ ಶ್ರ ೀ ರಾಮನಗೌಡರು ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

2006 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರ ಕ್ವರ ಎಸ್ಇಐಎಎ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ  ಅಜಿಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದರು. 

ಗ್ರ ೀ ಗ್ರರ ನೈಟ್ ವೈಡ್ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆ ನಂ. ಎಸ್ಐಎ / ಕೆಎ / ಎಿಂಐಎನ್ಸ / 45332/2019 ರಿಿಂದ ಎಸ್ಇಎಎ 

ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ . 3 ಡಿಸಿಂಬರ್ 2019 ರಂದು ನಡೆದ 235 ನೇ ಎಸ್ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ವನ್ನು  

ಎಸ್ಇಎಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇಐಎ / ಇಎಿಂಪಿ ವರದಿಯನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತಾ  

ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಲು ಎಸ್ಇಐಎಎ ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿಯಮಗಳ ಉಲಿ್ಲ ೀಖ 

(ಟಿಒಆರ್) ನಿೀಡುವ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ವನ್ನು  ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲು ನಿಧಾರಿಸಿದೆ.  

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಚಟುವಟಿಕೆ 1 (ಎ) “ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ” ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಐಎ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೈಡ್ ಗ್ಜೆಟ್ ಸಂಖೆ್ಯ . 1533 ರ ದಿರ್ನಿಂಕ. ಸಪ್ಾ ಿಂಬರ್ 14, 2006 ರಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜುಲೈ 1, 2016 ರ ಎಿಂಒಇಎಫ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರ ಕ್ವರ, ಈ ಗುತ್ತಾ ಗ್ ಸಂಯೀಜಿತ ಪ್ರ ದೇಶದಿಿಂದ 500 

ಮಿೀಟರ್ ತ್ತರ ಜೆ ದೊಳಗ್ ಈ ಗುತ್ತಾ ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಗುತ್ತಾ ಗ್ಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  80 ಎಕರೆ 30 ಗುಿಂಟ್ಟಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಇವು 5 ಹೆಕೆಾ ೀರ್ ಮಿತ್ತ ದಾಟಿದೆ.  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಬಿ 1 ವಗಾದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಗಿೀಾಕರಿಸಲು 

ಸಮಿತ್ತ ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. 

 

1.1 ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ಥ ಳ. 

ಗ್ರ ೀ ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ, ಸವೆಾ ಸಂಖೆ್ಯ  407/4, ಮುದುಗಲ್ ಗ್ರರ ಮ, ಲ್ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ತಾಲಿ್ಲ ಕು, 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿ್ಲ , ಕರ್ನಾಟಕ. 

ಟೇಬಲ್ 1: ಪ್ರಾ ಜೆಕ್್ಟ  ಸೈಟ್ನ ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಸ್. ವಿವರಗಳು ವಿವರಗಳು 

1. ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಾ  ಸಥ ಳ ಸವೆಾ ಸಂಖೆ್ಯ : 407/4 
ಮುದುಗಲ್ - ಗ್ರರ ಮ 
ಲ್ಲಿಂಗಸುಗುರ್ - ತಾಲಿ್ಲ ಕು 
ರಾಯಚೂರು - ಜಿಲಿ್ಲ  
ಕರ್ನಾಟಕ 

2. ಉದೆದ ೀಶ್ತ ಯೀಜರ್ನ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಭೂ 
ಬಳಕೆ 

ಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಗಳು ಎಕರೆಗಳಲಿ್ಲ  

1 ಉತಖ ನನ ಮಾಡಬೇಕ್ವದ 

ಪ್ರ ದೇಶ 

2-00 



2 ತೆಾ ಜೆ  ಡಂಪ್ 0-25 

3 ಮೂಲಸೌಕಯಾ 0-01 

4 ರಸಾ  0-02 

5 ಗಿರ ೀನ್ಸ ಬೆಲ್ಾ  0-37 

6 ಖನಿಜ ಸಂಗರ ಹ 0-15 

ಒಟ್್ಟ  4-00 
 

2. ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ / ರೇಖಿಂಶ ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ - 15 ° 58'60.00 " ರಿ0ದ 15 ° 59'10.70" 
ರೇಖಿಂಶ - 76 ° 27'49.30” ರಿ0ದ 76 ° 27'44.80" 

3. ಟೊಪೊ ಶ್ೀಟ್ ಸಂಖೆ್ಯ  56D/8  

4. ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳು  ಸಿಜಿಡಬಿ್ಲ್ ೆ ಬಿ ರಾಯಚೂರು  

 ಸರಾಸರಿ. ಆಿಂಬಿಯಿಂಟ್ ಏರ್ ಟಿಂಪ್ 17.70 ಸಿ ನಿಿಂದ 

45. 0 ಸಿ  

 ಸರಾಸರಿ. ವಾರ್ಷಾಕ ಮಳೆ 621 ಮಿ.ಮಿೀ 
5. ಸರಾಸರಿ ಸಮುದರ  ಮಟಾ ಕೆ್ಲ ಿಂತ ಎತಾ ರ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಎತಾ ರ: 539 ಮಿೀ ಎಿಂಎಸ್ಎಲ್  

ಕಡಿಮೆ ಎತಾ ರ: 535 ಮಿೀ ಎಿಂಎಸ್ಎಲ್ 

6. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಯೀಜರ್ನ ತಾಣ ಪ್ಟ್ಟಾ  ಭೂಮಿ 

7. ಸೈಟ್ ಟೊಪೊಗರ ಫಿ ಫಿಾಟ್ ಟರೈನ್ಸ ಮತ್ತಾ  ಈಶಾನೆ  ಭಾಗದ ಕಡೆಗ್ ಮೃದುವಾದ 

ಇಳಿಜ್ಞರು 
8. ಹತ್ತಾ ರದ ರಸಾ ಮಾಗಾ ಎಸ್ಎಚ್ - 29 - 1.1 ಕ್ಲ.ಮಿೀ NW (ಗಂಗ್ರವತ್ತ - ಲ್ಲಿಂಗಸುಗುರ್ 

ರಸಾ ) 
9. ಹತ್ತಾ ರದ ರೈಲ್ಲಾ  ನಿಲಾದ ಣ ರಾಯಚೂರು ರೈಲ್ಲಾ  ನಿಲಾದ ಣ - 96.4 ಕ್ಲ.ಮಿೀ (ಎನ್ಸಇ) 

10. ಹತ್ತಾ ರದ ಏರ್ ಪೊೀಟ್ಾ ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ರಿಂಧಿ ಅಿಂತರಾರ್ಷಾ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ ಣ - 

251.4 ಕ್ಲ.ಮಿೀ (ಎನ್ಸಇ) 
11. ಹತ್ತಾ ರದ ಗ್ರರ ಮ / ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ಟಾ ಣ ನಂದಿಹಾಲ್ ಗ್ರರ ಮ 2.0 ಕ್ಲ. ಮಿೀ, (ಎಸ್)  

ಲ್ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ಟೌನ್ಸ - 19.6 ಕ್ಲ.ಮಿೀ (ಎಸ್) 
12. ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಲಯ 10 ಕ್ಲ.ಮಿೀ ತ್ತರ ಜೆ ದ ವೆಾ ಪಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೂ ಇಲಿ  

13. ಹತ್ತಾ ರದ ಕ್ವಯ್ದದ ರಿಸಿದ / ಸಂರಕ್ಲಷ ತ 
ಕ್ವಡುಗಳು 

10 ಕ್ಲ.ಮಿೀ ತ್ತರ ಜೆ ದ ವೆಾ ಪಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೂ ಇಲಿ  

14. ಐತ್ತಹಾಸಿಕ / ಪ್ರ ವಾಸಿ ಸಥ ಳಗಳು ಗಣಿ ಗುತ್ತಾ ಗ್ ಪ್ರ ದೇಶದ 5 ಕ್ಲ.ಮಿೀ ವೆಾ ಪಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೂ 
ಇಲಿ  

15. ಹತ್ತಾ ರದ ಜಲಮೂಲಗಳು ತ್ತಿಂಗಭದಾರ  ಬಲದಂಡೆ ಕ್ವಲುವೆ - 2.0 ಕ್ಲ.ಮಿೀ (ಎಸ್) 

16. ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯವು ನೈಸಗಿಾಕ ಅಪ್ರಯಗಳಿಗ್ ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶವು ತ್ತಳಿದಿಲಿ . ಭೂಕಂಪ್ನದಿಿಂದ, ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  

ಐಎಸ್ -1893 (ಭಾಗ -1) -2002 ರ ಪ್ರ ಕ್ವರ ವಲಯ II ರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಗಿೀಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದದ ರಿಿಂದ, ಭೂಕಂಪ್ನದಿಿಂದ ಸೈಟ್ ಸಿಥ ರ ವಲಯವಾಗಿದೆ. 

 

2.0 ಪ್ರಾ ಜೆಕ್್ಟ  ವಿವರಣೆ 

2.1 ಕಾಾ ರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

ಅರೆ-ಯಾಿಂತ್ತರ ಕೃತ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ಸಣಣ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಗ್ರ ೀ ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಅನ್ನು  ಕಲಿು ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ 

ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಉತಖ ನನ, ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತ್ತ ಗರಗಸ ಕತಾ ರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಿಂಡು ಅರೆ-ಯಾಿಂತ್ತರ ಕೃತ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ಎಲಿಾ  ಕ್ವಯಾಾಚರಣೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 



2.2 ಕಾಾ ರಿರ್ ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಜೋವನ. 

ಮಿೀಸಲು ಮುಗಿಯುವವರೆಗ್ ಗಣಿ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯಲಿ್ಲರುತಾ ದೆ, ಅಿಂದರೆ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ದರದಲಿ್ಲ  5 

ವರ್ಾಗಳವರೆಗ್ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಮಿೀಸಲು ಅಿಂದಾಜಿನ ಪ್ರ ಕ್ವರ. 

 

2.3 ಪರಿಕಲಪ ನಾ ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆ 

ಅಿಂದಾಜು ಮಿೀಸಲುಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಹೊರತೆಗ್ದ ನಂತರ, ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಿಂದ 

ಪ್ರ ಭಾವಿತವಾದ ಭೂಮಿಯ ವಿಸಿಾ ೀಣಾವನ್ನು  ಅದರ ಮೂಲ ಬಳಕೆಗ್ ಸ್ತಧೆ ವಾದಷ್ಟಾ  ಮಟಿಾ ಗ್ 

ಪುನಃಸ್ತಥ ಪಿಸಲು ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಾ ದೆ. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸಲಾದ ಸುಧಾರಣಾ ಕರ ಮಗಳು ಅಗತೆ ವಿರುವ 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪೊರ ೀಗ್ರರ ಿಂನಲಿ್ಲ  ಬೆ್ಯ ಕಿ್ಲ ಲಿ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತಾ ದೆ. ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಪೂಣಾಗಿಂಡ 

ನಂತರದ ಆಳವಾದ ಹೊಿಂಡಗಳು ನಿೀರಿನ ಕಳವಾಗಿ ಕ್ವಯಾನಿವಾಹಿಸಬಲಿವು, ಅದನ್ನು  ಮತೆಾ  

ಭತ್ತಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತಾ  ಅಗತೆ ವಾದ ಭೂ ವೆಾ ಪಿಾ ಯನ್ನು  ತೆಗ್ದುಕಿಂಡು 

ಸುರಕ್ಷ್ತೆಯ ಅಿಂಶಗಳಲಿ್ಲ  ರಕ್ಷ್ಣಾತಮ ಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು  ಬಿಡಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

2.4 ತೆ್ಯ ಜೆ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಬಿ್ಯ ಕಗ ಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಕಲಿು ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇತರ ತೆಾ ಜೆ  ವಸುಾ ಗಳು 

ಮೇಲ್ಲನ ಮಣ್ಣಣ , ಅತ್ತಯಾದ ಹೊರೆ ಮತ್ತಾ  ಧರಿಸಿರುವ ತೆಾ ಜೆ  ವಸುಾ ಗಳನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

5 ವರ್ಾಗಳ ಕ್ವಲ ಕಲಿು ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ತೆಾ ಜೆ ದ ಉತಾಪ ದನೆಯು ಸುಮಾರು 27,864 

Cum (83,592 ಟನ್ಸ) ಡಂಪ್ ಅಿಂಗಳಕೆೆ  ಸ್ತಗಿಸಲಪ ಡುತಾ ದೆ. 5 ವರ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಉತಪ ತ್ತಾ ಯಾಗುವ ತೆಾ ಜೆ ವನ್ನು  ಸರಿಹೊಿಂದಿಸಲು ಡಂಪ್ ಅಿಂಗಳಕೆೆ  ಆಯೆ  ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ದೇಶವು 

ಸುಮಾರು 0-20 ಎಕರೆ ಸ್ತಕು. ಡಂಪ್ಗಳ ಎತಾ ರವನ್ನು  ಸರಾಸರಿ 10 ಮಿೀ. ಸರಿಯಾದ ಸಿಥ ರತೆಗ್ರಗಿ 

ಸಮತಲದಿಿಂದ 370 ನೈಸಗಿಾಕ ಇಳಿಜ್ಞರಿನ ಕೀನದಲಿ್ಲ  ಡಂಪ್ ಇಳಿಜ್ಞರನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸಲು ಅಗತೆ  

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತೆಗ್ದುಕಳುಳ ವ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯ್ದಿಂದ, ರಸಾ ಯ ಅಗಲವನ್ನು  5 ಮಿೀ. 16 ರಲಿ್ಲ  1 

ಇಳಿಜ್ಞರುಗಳಿಂದಿಗ್. 

 

2.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶೆ ಕತೆ ಮತ್ತು  ಮೂಲ 

ಯೀಜನೆಗ್ ಒಟುಾ  ನಿೀರಿನ ಅವಶೆ ಕತೆ 6.6 ಕೆಎಲ್ಡಿ ಆಗಿರುತಾ ದೆ, ಹತ್ತಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಹತ್ತಾ ರದ 

ಟೆ್ಟ ಿಂಕರ್ಗಳಿಿಂದ ಬೀರ್ ಬ್ಯವಿಗಳಿಿಂದ ನಿೀರನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತೆ ವನ್ನು  

ಪೂರೈಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷು  ಅವಶೆ ಕತೆ 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಕ್ವಾ ರಿ 30 ಜನರಿಗ್ ನೇರ ಉದೆೊ ೀಗವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದೆೊ ೀಗದಲಿ್ಲರುವ 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾನವಶಕ್ಲಾ  ನ್ನರಿತ ವಗಾಕೆೆ  ಸೇರುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಆಯಾ ವಿತರಣೆ / ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸುತಾ ದೆ. ಸಥ ಳಿೀಯ ಜನರಿಗ್ ಅವರ ಅಹಾತೆಗ್ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಆದೆ ತೆ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

2.7 ಸೈಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 

ಕ್ವಾ ರಿ ತನು ದೇ ಆದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಾ  ಸೈಟ್ ಕೆ್ವ ಿಂಟಿೀನ್ಸ, ಪ್ರ ಥಮ ಚ್ಚಕ್ಲತ್ಾ  ಕಿಂದರ  

ಇತೆಾ ದಿಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆ. ಕ್ವಾ ರಿ ಕಚೇರಿ ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತಾ  ದೂರವಾಣಿ, ಇಿಂಟನೆಾಟ್ ಮತ್ತಾ  

ಸಂವಹನಕೆ್ವ ಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಸೌಲಭೆ ಗಳಿಂದಿಗ್ ಉತಾ ಮ ಸಂಪ್ಕಾ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿ್ಲ  ರಿಪೇರಿ 

ಮತ್ತಾ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ೀಪ್ಕರಣಗಳ ನಿಯಮಿತ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  ಕೈಗಳಳ ಲು 

ಕ್ವಯಾಾಗ್ರರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 



3.0 ಅಸ್ತು ತಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಸ್ರ ಸ್ನಿಿ ವೇಶ 

ಬೇಸಿ ೈನ್ಸ ಎನಿಾ ರಾನೆಮ ಿಂಟಲ್ ಸಾ ಡಿೀಸ್ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತಾ  ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಾ  

ಸೈಟು ಲಿ್ಲ  ಉತಪ ತ್ತಾ ಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಸ್ತರಾಿಂಶ (ನವೆಿಂಬರ್ 2019 ರಿಿಂದ ಜನವರಿ 2020) 

 

3.1 ಸುತ್ತು ವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್ ದ ಸ್ತಥ ತಿ. 

ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳಿಿಂದ, ಎಲಿಾ  ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲನ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ತಾ  NOx ಗ್ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಾ ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿಾರ್ಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಯಲಿ್ಲದೆ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

3.2 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬದ  ಮಟ್್ ಗಳು. 

ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ  ಮಟಾ ದ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತಾ ದೆ, 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಾ ದ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಗ್ ಆಯೆ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲಿ್ಲವೆ. 

 

3.3 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ 

10 ಕ್ಲ. ಮಿೀ ವೆಾ ಪಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಾರ್ಷಾ ರೀಯ ಉದೆಾ ನ, ವನೆ ಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರಣೆ  ಮತ್ತಾ  

ಜಿೀವಗೀಳ ಮಿೀಸಲು ಇಲಿ . 

 

ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮಗಳು 

 ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತ್ತಾ ಗ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸುತಾ ಲ್ಲ ಮತ್ತಾ  ರಸಾ ಯ ಉದದ ಕೆ್ಕ  ದಪ್ಪ  ಹಸಿರು ಪ್ಟಿಾ ಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಖನಿಜ ಸ್ತರಿಗ್ ರಸಾ ಯ ಆವತಾಕ ನಿವಾಹಣೆ. 

 ಖನಿಜ ಸ್ತರಿಗ್ ರಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಟೆ್ಟ ಿಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿೀರನ್ನು  ಸಿಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು. 

 ಖನಿಜ ಸ್ತಗಿಸುವ ಟರ ಕ್ಟಗಳು ಓವರ್ಲೀಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು  ತಪಿಪ ಸಲು ನಿಗದಿತ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ಮಾತರ  ಲೀಡ್ ಮಾಡುತಾ ವೆ ಮತ್ತಾ  ಸೀರಿಕೆ ತಪಿಪ ಸಲು ಟ್ಟಪ್ರಾಲ್ಲನ್ಸನಿಿಂದ 

ಮುಚಿ ಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

3.4 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ. 

 ಸೈಟು ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತಾ  ಪ್ಕೆ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಾಸಸ್ತಥ ನವಿಲಿ . ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಪುನವಾಸತ್ತ ಇಲಿ . 

 ಈ ಕ್ವಾ ರಿ 30 ಜನರಿಗ್ ನೇರ ಉದೆೊ ೀಗವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದೆೊ ೀಗದಲಿ್ಲರುವ 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾನವಶಕ್ಲಾ  ನ್ನರಿತ ವಗಾಕೆೆ  ಸೇರುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಆಯಾ ವಿತರಣೆ / ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸುತಾ ದೆ. ಸಥ ಳಿೀಯ ಜನರಿಗ್ ಅವರ ಅಹಾತೆಗ್ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಆದೆ ತೆ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಅಗತೆ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಸೌಲಭೆ ಗಳು 

ಸ್ತಕರ್ಷಾ ವೆ. ಆದಾಗೆ್ಯ , ಹತ್ತಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ನೈಮಾಲೆ , ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಸೌಲಭೆ , ಸ್ತರಿಗ್ 

ರಸಾ  ಮುಿಂತಾದ ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಲಭೆ ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗ್ ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಾಹಣೆ ಸಿಇಆರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ತೆಗ್ದುಕಳುಳ ತಾ ದೆ. 

 

4.0 ಪರಿಸ್ರ ಮಾನಿಟ್ರಿಾಂಗ್ ಪ್ಾ ೋಗ್ಾ ಾಂ. 



ಕ್ವಾ ರಿ ವೆ ವಸ್ತಥ ಪ್ಕರ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಕೀಶ (ಇಎಿಂಸಿ) 

ಸ್ತಥ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತಾ  ಆವತಾಕ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ತಕಷ್ಟಾ  ಅಹಾತೆ ಮತ್ತಾ  ಅನ್ನಭವ ಹೊಿಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿ ಇಎಿಂಸಿಗ್ ನೇತೃತಾ  

ವಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಾ , ನಿೀರಿನ ಟೇಬಲ್ ಆಳ, ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟಾ , 

ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ  ಮಟಾ ಗಳು, ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಮಟಾ , ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇತೆಾ ದಿಗಳ 

ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  MOEF ಮಾನೆ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಏಜೆನ್ಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತಾ  ವರದಿಗಳನ್ನು  MoEF & CC ಯ ಕೆಎಸ್ಪಿಸಿಬಿ / ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ ಕಚೇರಿಗ್ ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

5.0 ಅಪ್ರರ್ ಅಾಂದಾಜು ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ. 

ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲನ ಅಪ್ರಯದ ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನವನ್ನು  ಇಳಿಜ್ಞರಿನ ವೈಫಲೆ , 

ಸಲಕರಣೆಗಳ ಚಲನೆ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರಿನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಟಗುವ ಪ್ರ ವಾಹ, ಧೂಳಿನ ಅಪ್ರಯಗಳು, ಡಿೀಸಲ್ 

ಜನರೇಟರ್ ಸಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತಾ  ಕೆಳ ಬೆಿಂಚುಗಳ ಪ್ರ ವಾಹ ಮತ್ತಾ  

ಅನ್ನಗುಣವಾದ ತಗಿಗ ಸುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಇಐಎ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ಅಿಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

6.0 ಯೋಜನೆರ್ ಲಾಭಗಳು. 

ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೀಜನೆಯು ಹೆಚಿು ವರಿ ಉದೆೊ ೀಗ್ರವಕ್ವಶಗಳನ್ನು  ಸೃರ್ಷಾ ಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಇದು 

ಅಿಂತ್ತಮವಾಗಿ ಹತ್ತಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ಜನರ ಜಿೀವನಮಟಾ ದಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಣೆಗ್ ಕ್ವರಣವಾಗುತಾ ದೆ. ಈ 

ಸಿಇಆರ್ ನಿೀತ್ತಗ್ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ಶ್ರ ೀ ರಾಮನಗೌಡ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಲ್ಲದಾದ ರೆ: 

 ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  

  ಆರೀಗೆ  ರಕ್ಷ್ಣೆ 

 ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತಾ  ನೈಮಾಲೆ  

 ರಸಾ ಗಳು 

 

7.0 ಪರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ. 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜನೆಯು ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತಾ  ಕ್ವಯಾಾಚರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತೆಗ್ದುಕಳಳ ಬೇಕ್ವದ ತಗಿಗ ಸುವಿಕೆ, ನಿವಾಹಣೆ, ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತಿಂಸಿಥ ಕ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತಾ ದೆ, ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತಕ್ಕಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  

ನಿವಾರಿಸುತಾ ದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕ್ವರಾಹಾ ಮಟಾ ಕೆೆ  ತಗಿಗ ಸುತಾ ದೆ. 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೀಜನೆಯ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಿಸರದ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ತ್ತಳಿಸುತಾ ದೆ, ಇದು 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲನ ವಿಭಿನು  ಕ್ವಯಾಾಚರಣೆಗಳಿಿಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಯೀಜನೆಯ 

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಿ  ಅಿಂದಾಜು. 50 ಲಕ್ಷ್ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಿ ವಾಗಿ 8.5 ಲಕ್ಷ್ ಮತ್ತಾ  ರೂ. ಪ್ರಿಸರ 

ಕ್ಲರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆೆ  ಮರುಕಳಿಸುವ ವೆಚಿ ವಾಗಿ ವಾರ್ಷಾಕ 5.1 ಲಕ್ಷ್ ರೂ. 

ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

8.0 ತಿೋಮಾಯನ. 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮನಗೌಡರ ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೀಜನೆ ಹತ್ತಾ ರದ ಗ್ರರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲ್ಲದೆ. 

ಸುತಾ ಮುತಾ ಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಉಿಂಟ್ಟಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತಪಿಪ ಸಲು ಧೂಳು 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಶಬದ , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ರನ್ಸ-ಆಫ್ನಿಿಂದ ಸಿಲ್ಲಾ ೀಶನ್ಸ ಮುಿಂತಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸರ 

ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಬೇಕ್ವಗುತಾ ದೆ. ಅಗತೆ  ಮಾಲ್ಲನೆ  ನಿಯಂತರ ಣ 



ಸ್ತಧನಗಳಾದ ನಿೀರು ಚ್ಚಮುಕ್ಲಸುವುದು, ನೆಡುತ್ೀಪು, ವೈಯಕ್ಲಾ ಕ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸ್ತಧನಗಳು ಇತೆಾ ದಿಗಳು 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಯಮಿತ ಅಭೆಾ ಸವನ್ನು  ರೂಪಿಸುತಾ ವೆ. ಹೆಚಿು ವರಿ ಮಾಲ್ಲನೆ  ನಿಯಂತರ ಣ 

ಗ್ರ ೀ ಗ್ರರ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿಯ ಒಟ್ಟಾ ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸಕ್ವರಾತಮ ಕವಾಗಿರುತಾ ವೆ ಮತ್ತಾ  ಹತ್ತಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ 

ಒಟ್ಟಾ ರೆ ಸ್ತಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ್ ಕ್ವರಣವಾಗುತಾ ದೆ. 
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