•ಾ•ಾನ• ಮರಳ# $ಾ%& 'ೊರ*ೆ+ೆಯಲು /ಾ012 ಇಐಎ / ಇಎಂ8 $ಾ%& (ಗು;<+ೆ ಪ0>ೇಶ: 8-10
ಎಕCೆ) ಸFೆGನಂ. 139 & 140, 'ೆಬIJK +ಾ0ಮ, Lಾ>ಾM *ಾಲೂNಕು, Lಾಗಲ$ೋOೆ PQೆN,
ಕRಾGಟಕ.
ಗು•••ೆ ಾರ: $%ೕ. 'ಾ() ಹು+ೇ, ಮು.ಾ/
0ಾಯ2ಗತ+ಾ4ಾಂಶ
ಪ8ಚಯ
MoEF ಅ!ಸೂಚ%ೆಗಳ 4-09-2006ರ TRಾಂಕ 1533 (ಇ) ಪ*+ಾರ ಪ.ಸರ ಅನುಮ12ಾ3 ಇಐಎ ವರ8ಯನು:

;ದ=ಪ>ಸುವ ಸಲು@ಾ3 UVWೕ. XಾYZ ಹು•ೇ\ ಮುQಾN ರವರು •ಾ•ಾನ• ಮರಳ# 'ೊರ *ೆ+ೆಯಲು ]ಒಆ`+ೆ
ಅPGಸbNcದರು. ಗು;<+ೆ ಪ0>ೇಶ 'ೊಂTರುವ 8-10 ಎಕCೆ ಪ0>ೇಶದbN ಸFೆGನಂ. 139 & 140 ರAB 'ೆಬIJK +ಾ0ಮ,
Lಾ>ಾM *ಾಲೂNಕು, Lಾಗಲ$ೋOೆ PQೆN, ಕRಾGಟಕ Cಾಜ•ದABCೆ.

+ೌರFಾY%ತ ಎ\P] ಆ>ೇಶದ ಪ0$ಾರ ಒಟು2 ic<ೕಣG 5 'ೆ$ೆ2ೕ`kಂತ 'ೆlmರುವnದ&ಂದ ಪ0•ಾ<iತ oೕಜRೆಯು
ಕNಸ2` ಪ&cp;ಯbN ಮತು< ಕNಸ2`ನbN ಬರು;<ರುವnದ&ಂದ. TRಾಂಕ 13 •ೆqೆ2ಂಬ` 2018 ಮತು< 11 r•ೆಂಬ`

2018 ಇದನುs “t1” ವಗ••ೆಂದು ಪ#ಗ$ಸ&ಾ()ೆ. ಪ#ಸರ ಪ#+ಾಮದ -ೌಲ0-ಾಪನ (ಇಐಎ) ವರ5ಯನು7
ತ9ಾ#ಸಲು :ಯಮಗಳ ಉ&ೆ=ೕಖ (@ಒಆC) :ಣ•ಯEಾF( EೆಎGಇಎI 08.03.2020 ನJೆದ 258Kೇ ಎGಇಎI
ಸLೆಯM= ಪNOಾPQತ RೕಜKೆTೆ ಪUವ• ಪ#ಸರ ಅನುಮW :ೕಡುವ ಅY•ಯನು7 ಪ#ಗ$ಸ&ಾ()ೆ. ಇಐಎ ವರ5
ಮತುP ಪ#ಸರ :ವ•ಹ+ಾ RೕಜKೆಯನು7 ತ9ಾ#ಸಲು ಮತುP Oಾವ•ಜ:ಕ Q\ಾರ+ೆಯನು7 ನJೆಸಲು ಸ]W
:5•ಷ_ ಉ&ೆ=ೕ`ತ :ಯಮಗಳನು7 (@ಒಆC) ಸೂbI)ೆ. ಅದರ ಪತNಸಂcೆ0ಎGಇಐಎಎ236ಎಂಐಎd2020.

•ೕಜ•ೆಯ ಸ!ಳ

8-10 ಎಕ•ೆ !"ೕಣ%ದ ಕಲು=ಗ( ಪ*+ೇಶವನು0 1ೊಂ4ರುವ Oಾ-ಾನ0 ಮರಳ8 Eಾe# ಗು9":ೆಯು fೆಬhij TಾNಮದ
ಸ•ೆ•ನಂ. 139 & 140 fೆಬhij TಾNಮ, kಾ)ಾ] lಾಲೂ=ಕು, kಾಗಲEೋmೆ Y&ೆ=, ಕKಾ•ಟಕ oಾಜ0ದ<=+ೆ.

ಹ•ೈಸ•ೆ ಂಚ#$, %ೆಂಗಳ(ರು

0

Oಾ-ಾನ0 ಮರಳp Eಾe# fೊರlೆTೆಯಲು JಾNq_ ಇಐಎ / ಇಎಂs Eಾe# (ಗುWPTೆ ಪN)ೇಶ: 8-10
ಎಕoೆ) ಸ•ೆ•ನಂ. 139 & 140, fೆಬhij TಾNಮ, kಾ)ಾ] lಾಲೂ=ಕು, kಾಗಲEೋmೆ Y&ೆ=,
ಕKಾ•ಟಕ.
ಗು%&'ೆ(ಾರ: ,-ೕ. .ಾ/0 ಹು2ೇ3 ಮು5ಾ6
7ೇಬ9 1: •ಾ••ೆ•ೆ !ೖ#ನಪ•ಮುಖಲ*ಣಗಳ.
Sr.
•ವರ•ೆ
No.
1.
ಅ•ಾಂಶ/ ೇ#ಾಂಶ

2.

•ೕಜ•ೆಯ ಎತ"ರ MSL

3.

ಉ%ೆ&ೕ'ತ •ೕಜ•ಾ ಸ*ಳದ-. ಭೂ

•ವರಗಳ"
/ೇಟ2: ಡಬೂ678ಎ: 84
ಗ;

ಅ•ಾಂಶ

ೇ#ಾಂಶ

A

N 15° 49’ 51.0”

E 75° 35’ 50.9”

B

N 15° 49’ 49.2”

E 75° 35’ 55.6”

C

N 15° 49’ 42.5”

E 75° 35’ 57.3”

D

N 15° 49’ 43.1”

E 75° 35’ 51.5”

541.0$ೕ %ಂದ 539.5$ೕ ಎಂಎ(ಎ)
ಅ=>ತ@ದB6ರುವ

ಗುG>Hೆಯ

/ ಪ•ಸು>ತ

ಅಂತK

(Fಾ)

(•ಾ)

--

2.626

ಬಫವ.ಲಯ / 1ೕಲ234ನ ಸಂಗ•ಹ

--

0.716

ಪ••ೇಶವನು# ಬಳಸ'ಾಗುವ*+ಲ-

3.338

--

ಒಟು0

3.338

3.338

ಭೂಬಳ&ೆಯ ಪ)&ಾರ

ಬಳ2ೆ
ಪ••ೇಶವನು#ಉತ&ನನ
'ಾಡ*ಾ+•ೆ

4.

ಹ23ರದ ರ6ೆ37ಾಗ8

ಎ:ಎ;52 – 11.70<.=ೕ (ಡಬೂ?@) (ಹುಬABCDಂದ FGಾಪHರ ರJೆK)
ಎLಎ; 133 – 1.10<.=ೕ (ಎ:) (MೋವಂNೋಪOPಂದ QೆಬABC ರJೆK)

5.

ಹ23ರದ 9ೈ'ೆ; <'ಾ=ಣ

QೊRೆಯಲೂರು Sೈ*ೆUV*ಾWಣ–5.00<.=ೕ (ಎLಇ)

6.

ಹ••ರದ ೈ#ೆ$ %ಾಗ(

ಜಕನೂ•- ಆ!ೆ#ೕಯ &ೈ(ೆ)ಯ ಜಕನೂ• *ಾ,--!ೇ. /0ಾಗ

7.

ಹ••ರದ /2ಾನ 3(ಾ4ಣ

ಹುಬ9:; /2ಾನ 3(ಾ4ಣ, ಹುಬ9:; ~ 76.24 <.=ೕ,( >ೈಋತA)

8.

ಹ••ರದ)ಾ*ಮ / ಪ*ಮುಖಪಟ0ಣ

Bೆಬ9:;!ಾ,ಮ1.50 <.=ೕ.
*ಾDಾ= -12.70<.=ೕ.

9.

2ೆಟ0ಗಳ4 / ಕ67ೆಗಳ4

10 <.=ೕ EಾAFGಯHI JಾವLDೇ ಪ,ಮುಖ *ೆಟPಗಳR ಮತುG ಕSEೆಗ:ಲI

10.

ಪ8ಸರಸೂ;<ವಲಯ

JಾವLದೂ ಇಲA

ಹ•ೈಸ•ೆ ಂಚ#$, %ೆಂಗಳ(ರು

1

Vಾ2ಾನA ಮರಳR Yಾ)Z Bೊರ[ೆ!ೆಯಲು \ಾ,]P ಇಐಎ / ಇಎಂF Yಾ)Z (ಗುdG!ೆ ಪ,Dೇಶ: 8-10
ಎಕ&ೆ) ಸEೆiನಂ. 139 & 140, Bೆಬ9:; !ಾ,ಮ, *ಾDಾ= [ಾಲೂIಕು, *ಾಗಲYೋjೆ k(ೆI,
ಕ>ಾiಟಕ.
ಗು•••ೆ ಾರ: $%ೕ. 'ಾ() ಹು+ೇ, ಮು.ಾ/
Sr.
"ವರ$ೆ
No.
11. •ಾ••••ದ / ಸಂರ$ತ•ಾಡುಗಳ*
12.

ಹ,-ರದ•ೈ0ಾ••ೆಗಳ*

"ವರಗಳ%
•ೆಲವಲ•ೊಪ!ದ#$ •ಾ&'()ದ ಅರಣ- - 2.55../ೕ (ಉತ3ರ)

5../ೕ 4ಾ-53ಯ#$ 7ಾವ89ೇ ಪ:ಮುಖ ಐ?@ಾ)ಕ/ಪ:4ಾ) ಸCಳಗಳF
ಇಲ$.

13.

ಐ,2ಾ•ಕ / ಪ56ಾ•ಸ7ಳಗಳ*

7ಾವ8ದೂ ಇಲ:

14.

ಹ,-ರದಜಲಮೂಲಗಳ*

ಮಲಪ:HಾನJ– 0.05•ೕ. (ಉತ"ರ)

•ಾ••ೆ• !ವರ$ೆ
ಗ••ಾ••ೆಯ"#ಾನ
ಓಪ& ಎರಕ )ೊಯ- ಪ./ೇಶವನು4 5ವ67ಸಲು ಸಂಪ;ಣ6 =ಾಂ?.ಕ @Aಾನವನು4 )ೊರತು ಪBC. Dದಲ 2

ವಷ6ಗಳವIೆJೆ ವಷ6KೆL ಸುMಾರು 57,751 ಟನOಳP ಮತು" ಮುಂRನ 2 ವಷ6ಗಳ SೕಜUಾ ಅವWJೆ
XಾY6ಕ ಉZಾ[ದUೆಯು

10,000 ಟನOಳP, SೕಜUಾ ಅವWಯ\] ಓಪ& ಎರಕ )ೊಯ- @Aಾನವನು4

ಅನುಸ^ಸ_ಾಗುತ"/ೆ.
ಗ• %•ೕ'ತ )ೕವನ
•ೕಜ•ೆಯ ಅವ"ಯ#$, ಸೂಕ()ಾದ •ೈಸ-.ಕ ಮರಳ2 ಉ4ಾ5ದ•ೆಯನು8 Dದಲ 2 ವಷ6ಗಳವIೆJೆ ವಷ6KೆL

ಸುMಾರು 57,751 ಟನOಳP ಮತು" ಮುಂRನ 2 ವಷ6ಗಳ SೕಜUಾ ಅವWJೆ XಾY6ಕ ಉZಾ[ದUೆಯು
10,000 ಟನOಳPಷು: ;ವ.<ಸಲು ಉ>ೆ?ೕ@ಸAಾ->ೆ ಎಂದು •ೋಡಬಹುದು.
%ಾ&ಜ& ಉ%ಾ)ದ+ೆ ಮತು/ 01ೇ3ಾ4
Zಾ`ಜ` / ಖ5ಜ ?ರಸL^ಸುವ ಸಂಸLರbಾ cಾಧ`Zೆಗಳನು4 SೕಜUಾ ಅವWಯ\] ಪ.cಾ"eಸ_ಾfಲ]. ಉ/ೆ-ೕgತ
ನಂತರದ Kಾh^ ಅವWಯ\] ಡಂeಂj Mಾಡುವ ಪ.cಾ"ಪ @ಲ], ಮತು" ಏಕKಾ\ೕನ lಾ`mn\]ಂj ಅನು4
ಪ.cಾ"eಸ_ಾf/ೆ.

ಹ•ೈಸ•ೆ ಂಚ#$, •ೆಂಗಳ•ರು

2

cಾMಾನ` ಮರಳP Kಾh^ )ೊರZೆJೆಯಲು pಾ.qr ಇಐಎ / ಇಎಂe Kಾh^ (ಗು?"Jೆ ಪ./ೇಶ: 8-10
ಎಕIೆ) ಸXೆ6ನಂ. 139 & 140, )ೆಬz{| Jಾ.ಮ, lಾ/ಾ• Zಾಲೂ]ಕು, lಾಗಲKೋ}ೆ ~_ೆ],
ಕUಾ6ಟಕ.
ಗು6/7ೆ8ಾರ: ;•ೕ. <ಾ=> ಹು@ೇA ಮು1ಾB
=ೕ4ನ ಅವಶ& ಕ%ೆ ಮತು/ ಮೂಲ
SೕಜUೆJೆ ಒಟುr 5ೕ^ನ ಅವಶ`ಕZೆ 6.44 •ೆಎ•! ಆ#ರುತ'(ೆ, )ೋ, )ಾ. ಹ0'ರದ 2ಾ3ಂಕ,ಗ7ಂದ 8ೕರನು:
ಖ<ೕ=ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ3ವನು: ಪDEೈಸGಾಗುತ'(ೆ.

•ಾನವ ಶ!" ಅವಶ$ಕ&ೆ
ಈ •ಾI< 12 ಜನ<Kೆ Lೇರ ಉ(ೊ3ೕಗವನು: ಒದ#ಸುತ'(ೆ ಮತು' ಇನೂ: 24 ಜನ<Kೆ ಪEೋP ಉ(ೊ3ೕಗವನು:
8ೕಡುತ'(ೆ. LೇರRಾ# •ೆಲಸ Sಾಡುವ Sಾನವ ಶU'ಯುನು<ತ ವಗW•ೆX Yೇರುತ'(ೆ. ಸZ7ೕಯ ಜನ<Kೆ ಅವರ ಅಹW[ೆKೆ
ಅನುಗುಣRಾ# ಆದ3[ೆ 8ೕಡGಾಗುತ'(ೆ.
•ೈ•ನ ಮೂಲ •ೌಕಯ'ಗಳ*
•ಾI< ತನ:(ೇ ಆದ ಕ]ೇ< ಆವರಣ, •ಾ3ಂ^ೕ_, ಪ`ಥಮ bU[ಾc •ೇಂದ` ಇ[ಾ3=ಗಳನು:eೊಂ=ರುತ'(ೆ. •ಾI< ಕ]ೇ<
Rೈ,Gೆf ಮತು' ದೂರRಾg, ಇಂಟLೆWi ಮತು' ಸಂವಹನ•ಾX# ಇ-jೕ• Yೌಲಭ3ಗmೆn ಂ=Kೆ ಉತ'ಮRಾ#
ಸಂಪಕW eೊಂ=(ೆ. •ಾI<Kೆ <oೇ< •ೈKೊಳpಲು •ಾqಾWKಾರವನು: ಒದ#ಸGಾ#(ೆ ಮತು' 8rೕsಸGಾದ •ಾI<
ಯಂ[ೊ`ೕಪಕರಣಗಳ 8ಯtತ 8ವWಹuೆಯನು• ೈ#ೊಳ&ಲು ಾ)ಾ*#ಾರರನು• ಒದ.ಸ0ಾ.1ೆ.
ಅ("ತ*ದ,-ರುವಸ123ೇಶ
+ೇ•ೆ-ೖನ./ಸರಅಧ4ಯನಗಳ*
ಹ7ಾ9ಾನಮತು<ಸುತು<ವ/ದ7ಾಯುಗುಣಮಟA(ಜನವ/2020/ಂದD•ೆಂಬF2020)
•ೈಟGH-ಉತ.J<Kಾದಹ7ಾ9ಾನದLಾ<ಂಶದ•ಾNಾಂಶ.

ಹ,ೈಸ/ೆ0ಂಚ34, 5ೆಂಗಳ7ರು

3

