
Prepared by

ಸಂಕಿ್ಷಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಯಡಮಾರನಹಳಿ್ಳ ಮಲಿ್ಟ ಕಲರ್ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ 25.12 

ಎಕರೆ (10.25 ಹೆಕ್ಿ ಿ  ರ್) ವಿಸ್ತ ಿ  ರ್ಣ

ಕರ್ನಣಟಕ ಸಿ್  ಟ್ ಮಿನರಲ್್ಸ & ಕ್ವರ್ಪಣರೇಷನ್

ಲ್ಟಮಿಟೆಡ್

(ಹಾಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್್ಸ ಲ್ಟಮಿಟೆಡ್)

September 2022

ಪ್ಾ ತಿಪಾದಕರ ಹೆಸ್ರು

“1(ಎ)” ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಅಡಿಯಲಿ್ಲ -ಯೋಜನೆಯುವಗಗ “B1” 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ MoEF & CC ಕಛೇರಿಯಜ್ಞಾ ಪಕ ಪತ್ರ ದ ಪರ ಕಾರ-2006



ಯಡಮಾರನಹಳಿ್ಳ  ಮಲಿ್ಟ  ಕಲರ್ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ 25.12 ಎಕರೆ (10.25 ಹೆಕಿ್ ೇರ್) ವಿಸ್ತ ೇರ್ಣ. 

ಯಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಗ್ಾಾನ ೈಟ್ ಕ್ಾಾರಿ 25.12 ಎಕರ  (10.25 ಹ ಕ್ ಿೇರ್) ವಿಸ್ಾಾರ                                
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣೆರ್ ಸಾರಾಾಂಶ 

 

1. ಪರಿಚಯ 

M/s ಕನಾಾಟಕ ಸ್ ಿೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕ್ಾರ್ಪಾರ ೇಷನ್ ಲ್ಟಮಿಟ ಡ್ (ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) KSMCL ಎಿಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವು 1966 ರಲಿ ಿ ಸ್ಾಾಪ್ರಸಿದ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ 
ಸಿಂಸ್ೆಾಯಾಗಿದೆ. MML ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಖನಿಜಗಳ ಅರ್ೆವೇಷಣೆ, ಸಿಂಸಕರಣೆ ಮತ್ುು ಮಾರಾಟದಲಿ ಿತೊಡಗಿಸಿರ್ೊಿಂಡಿದೆ. 
ಬಣ್ಣದ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್, ಮಾಣಿಕಯ ರ್ೆಿಂಪು, ಹಾಸನ ಹಸಿರು, ಭಾರತೇಯ ಜುಪ್ಾಿನ ಮತ್ುು ಕಪುಪ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್. KSMCL ನ ಉದೆದೇಶಗಳು 
ಏರ್ೆಿಂದರೆ ಸಾಳೇಯ ಉದಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲ್ು ಮತ್ುು ಸಾಳೇಯ ಸಮುದಾಯರ್ೆಕ ಉದೊಯೇಗಾವರ್ಾಶವನುು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ು 
ರಾಜಯದಲಿಿ ಖನಿಜಗಳ ಅರ್ೆವೇಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುು ಮಾರುಕಟೆಿ ಒದಗಿಸುತುರುವ ಸಿಂಸ್ೆಾಯಾಗಿದೆ.  ಬಹು ಬಣ್ಣ, ಮಾಣಿಕಯ ರ್ೆಿಂಪು, 
ಹಾಸನ ಹಸಿರು, ಭಾರತೇಯ ಜುಪ್ಾಿನ ಮತ್ುು ಕಪುಪ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್್ನಿಂತ್ಹ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ಉತ್ಪನುಗಳು ಅಿಂತ್ರಾಷ್ಟರೇಯ 

ಮಾರುಕಟೆಿಯಲಿಿ ಆಕಷಾಕವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ುು ಏಕರೂಪದ ವಿರ್ಾಯಸವನುು ಹೊಿಂದ್ಧರುವುದರಿಿಂದ ಮಾರುಕಟೆಿಯಲಿಿ ಉನುತ್ 

ಸ್ಾಾನವನುು ಪಡೆದುರ್ೊಿಂಡಿವೆ ಮತ್ುು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾ ಮತ್ುು ಕತ್ುರಿಸಿದಾಗ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ುು ದೊಡಡ 
ಚಪಪಡಿಗಳನುು ನಿೇಡುತ್ುದೆ.  ಕಿಂಪನಿಯು ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ರಾಜಯದ ಹಿಂದುಳದ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿಿ 40 ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಗುತುಗೆ ಮತ್ುು 34 

ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ರ್ಾವರಿಗಳನುು ಹೊಿಂದ್ಧದೆ.     
KSMCL 10.25 ಹೆರ್ೆಿೇರ್ನಲಿಿ ಮಲಿಿ ಕಲ್ರ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ಅನುು ಕಲ್ುಿಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಮಾಡಲ್ು ರ್ಾವರಿಯಿಂಗ್ ಗುತುಗೆಗೆ ಹೊಸ 

ಅನುದಾನರ್ಾಕಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಸಿಿದೆ. Sy ನಲಿಿ. ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ, ರಾಮನಗರ ರ್ಜಲ್ೆ,ಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ೂಕಿನ ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಮತ್ುು 
ಮಹಮನಹಳಿ ಗಾಿಮದ ಸಿಂ.50 ಮತ್ುು 269 (ಹಳೆಯ Sy ನಲಿಿ. ಸಿಂ.166) 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ. ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವು 
ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರ್ಾರ್ಪಾರೆೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್್ಗೆ ಕೂಯಎಲ್ಸ ಸಿಂಖ್ೆಯ: 556 ದ್ಧರ್ಾಿಂಕದ 02.11.2002 ರ ಅಡಿಯಲಿ ಿ25.12 

ಎಕರೆಗಳಷುಿ 20 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ 02.11.2002 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಿಂತೆ ಗುತುಗೆಯನುು ನಿೇಡಿದೆ. ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವು 
ನಿಖರವಾದ ಪಿದೆೇಶದ ಸಿಂವಹನವನುು ನಿೇಡಿದೆ. ಕರ್ಾಾಟಕ ಮೈನರ ಮಿನರಲ್ಸ ರಿಯಾಯತ ನಿಯಮಗಳು, 1994 ರ ಉಪ 

ನಿಯಮ 2(a-1) (ii) ಅಡಿಯಲಿ ಿಅನುಮೇದ್ಧತ್ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಪತ್ಿ, 07.03.2017 ದ್ಧರ್ಾಿಂಕದ ಪತ್ಿ 
ಸಿಂಖ್ೆಯ MML/ED/124/KNYH/QL-556/2016-17/3395 ಅನುು ರ್ೊೇಡಿ. ಅನುಮೇದ್ಧತ್ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯೇಜರ್ೆಯನುು 
ದ್ಧರ್ಾಿಂಕ 04.04.2017 ರಿಂದು DMG/DDR/QPA/O. L556/2017-18/45 ಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಸ್ೆಪ್ೆಿಿಂಬರ 14, 2006 ರ ಪರಿಸರದ ಪಿಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚರ್ೆ ಮತ್ುು ರ್ಾಲ್ರ್ಾಲ್ರ್ೆಕ ಅದರ ನಿಂತ್ರದ ತದುದಪಡಿಗಳ 

ಪಿರ್ಾರ, ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು “1(ಎ) ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುತ್ುದೆ. ಇದು 10.25 ಹೆರ್ೆಿೇರ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಒಟುಿ 
ವಿಸಿುೇಣ್ಾವನುು ಹೊಿಂದ್ಧರುವ ಗಿಿೇನ್ ಫೇಲ್ಸಡ ಪ್ಾಿಜೆಕ್ಟಿ ಆಗಿದುದ, ಗೌರವಾನಿವತ್ NGT ಆದೆೇಶದಿಂತೆ ದ್ಧರ್ಾಿಂಕ: 04ರ್ೆೇ ಸ್ೆಪ್ೆಿಿಂಬರ 

2018 ಮತ್ುು 12ರ್ೆೇ ಡಿಸ್ೆಿಂಬರ 2019 ರಿಂದು MoEF& CC ಆಫೇಸ್ ಮಮರಾಿಂಡಮ್ ಪಿರ್ಾರ “ಯೇಜರ್ೆಯು ವಗಾ B 

ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುತ್ುದೆ” ರಾಜಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ಾಿಧಿರ್ಾರದ್ಧಿಂದ ಪರಿಸರ ಕಿಿಯರೆನ್್ (EC) ಪಡೆಯಲ್ು 
ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP ಅನುು ನಡೆಸಬೆೇಕು. ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಾಗುವ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ನಿಣ್ಾಯಸಲ್ು, ಪರಿಸರ ಪಿಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಇಐಎ) ವರದ್ಧಯನುು ಸಿದಪಿಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಯೇಜರ್ೆಯ 

ಪಿಮುಖ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ಕ್  ೇಷಿಕ 1 ರಲಿ ಿರ್ೆಳಗೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
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ಕೆ ೋಷ್ಟಕ 1- ಯೋಜನೆರ್ ಸಾರಾಾಂಶ ಮತ್ತು 10 ಕಿಮೋ ಸತತ್ುಳತೆ ಒಳಗೆ ಗತತ್ತುಗೆರ್ ಪ್ರದೆೋಶದ ಆರ್ರಣದೆ ಳಗಿನ 
ಅಡಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಕರ.ಸಾಂ.  ಘಟಕಗಳು  ವಿರ್ರಗಳು 
1 ಪಿತಪ್ಾದಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ಾಾಟಕ ಸ್ೆಿೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ುು ರ್ಾರ್ಪಾರೆೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

(ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್) 
2 ಅಕ್ಾಿಂಶ 12°24'08.00"N to 12°25'03.20"N 

3 ರೆೇಖ್ಾಿಂಶ 77°22'8.73"E to 77°23'12.0“E 

4 MSL ಗಿಿಂತ್  ಸ್ೆೈಟ್ ಎತ್ುರ ≃706 AMSL 

5 ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡ್ು ಪ್ರದೆೇಶ 
6 ಭೂಬಳಕೆಯ ನಿವೆೇಶನ ಸ್ರಕಾರದ ಕಿಂದಾಯ ಭೂಮಿ 
7 ಸ್ವೆೇೇ ಸ್ಿಂ. Sy.No.50 & 269 (Old Sy No. 166) 

8 ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಸ್ಿಂ 57H/7 

9 ಯೇಜನೆಯ ನಿವೆೇಶನ ಸ್ಥಳ ಸ್ಿಂ Sy. No.50 ಮತ್ುು  269 (ಹಳೆಯ ಸ್ಿಂ Sy.No.166) ಕರ್ಾಾಟಕ 

ರಾಜಯ, ರಾಮನಗರ ರ್ಜಲ್ೆಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ೂಕಿನ 

ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಮತ್ುು ಮಹಮನಹಳಿ ಗಾಿಮ,  
10 ಗುತಿುಗೆ ಪ್ರದೆೇಶದ ವಿಸ್ಾುರ 10.25 ಹೆ 
11 ರ್ಾವರಿ ಗುತುಗೆ ಅವಧಿ 20 ವರ್ೇಗಳು 
12 ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಅವಧಿ 5 ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಅವಧಿ 

13 ಅನುಮೇದ್ಧತ್ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ 
ಯೇಜರ್ೆ/ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ 

ವಿವರಗಳ ಯೇಜರ್ೆ 

ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಉಪನಿದೆೇಾಶಕರು, ಗಣಿ ಮತ್ುು 
ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಾಖ್ೆ, ರಾಮನಗರ, ಪತ್ಿ ಸಿಂಖ್ೆಯ, ದ್ಧರ್ಾಿಂಕ 

04.04.2017 ರಿಂದು DMG/DDR/QPA/O.L556/2017-

18/45 ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೇದನೆ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.  
14 ಗರಿಷಠ ವಾಷ್ಟಾಕ ಉತಾಪದರ್ಾ 

ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾ 

4500 M3/ವಾಷ್ಟಾಕ ಗರಿಷಠ ಉತಾಪದರ್ಾ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾ 

15 ನವಿೇಕರಿಸ್ಲಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ 
ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಮಿೇಸ್ಲ್ು  

539450 M3 

16 ತಾಯಜಯ ಉತಾಪದರ್ೆ ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿ 12,000 M3/ ವಾರ್ಷೇಕ 
17 ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ತಾಯಜಯ ಅನುಪ್ಾತ್ ಸರಾಸರಿ 1:3.434 

18 ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ವಿಧಾನ ಅರೆ ಯಾಿಂತಿೇಕೃತ್ ತೆರೆದ ಎರಕಹೊಯದ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ 
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ಕರ.ಸಾಂ.  ಘಟಕಗಳು  ವಿರ್ರಗಳು 
19 ಬೆಿಂಚ್ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳು 

ಬೆಿಂಚ್ ಎತ್ುರ ಮತ್ುು ಅಗಲ್ ಬೆಿಂಚ್ 

ಇಳಜಾರು  

6m (h) & 8m (w) 

ಲ್ಿಂಬ ಇಳಜಾರು ಪಿಸ್ಾುಪ್ರಸಲ್ಾಗಿದೆ 

20 ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಆಳ 30 ಮಿೇ 
21 ನಿೇರಿನ ಅವಶಯಕತೆ ಮತ್ುು ಮೂಲ್ 

ನಿೇರು 
ನಿೇರಿನ ಅವಶಯಕತೆ:- 
ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಮತ್ುು ಗೃಹ ಉದೆದೇಶ : 1.8 KLD 

ಧೂಳು ನಿಗಿಹ: 1.5 KLD 

ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ: 1.7 KLD 

ಒಟುಿ: 5 KLD 

ಮೂಲ್: ಸವಿಂತ್ ರ್ೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ 

22 ಮಾನವಶಕಿು 36  

23 ಯೇಜರ್ೆಯ ವೆಚಿ 130 ಲ್ಕ್ಷ ರೂಗಳು 
 ಪರಿಸರ ಸ ಕ್ಷ್ಮತ  

24 ಹತುರದ ಹೆದಾದರಿ • SH-92(ಕನಕಪುರ - ಸಿಂಘಿಂ ರಸ್ೆು) ಅಿಂದಾಜು 1.3 ಕಿಮಿೇ 

ESE ದಿಕಿಿನಲ್ಲಲ. 
• ದೊಡಡ ಆಲ್ಹಳಿಯಿಂದ ರ್ಾಯಕನಹಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿೇಚ್ ರಸ್ೆು. 

ಅಿಂದಾಜು SW ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ 0.5 ಕಿ.ಮಿೇ  
• NH-209, ಅಿಂದಾಜು. NW ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ 7.2ಕಿಮಿೇ  

 ಹತುರದ ರೆೈಲ್ು ನಿಲ್ಾದಣ್ ಚನುಪಟಿಣ್ ರೆೈಲ್ು ನಿಲ್ಾದಣ್, ಅಿಂದಾಜು. NW ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ 33 ಕಿ.ಮಿೇ. 
25 ಹತಿುರದ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾಣ ರ್ೆಿಂಪ್ೆೇಗೌಡ ಅಿಂತ್ರಾಷ್ಟರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾದಣ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು - 67 

ಕಿಮಿೇ (NE) 

26 ಹತುರದ ಪಟಿಣ್ / ನಗರ ಕನಕಪುರ, ಅಿಂದಾಜು. NNE ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ 13.6 ಕಿ. ಮಿೇ 
28 ಹತುರದ ಆವಾಸಸ್ಾಾನ ಯಡ್ಮಾರನಹಳಿ 0.62 ಕಿಮಿೇ (NW) 

29 ಜಲ್ಾಶಯ/ರ್ೆರೆ/ನದ್ಧ/ಸಮುದಿ ಯಡಮಾರನಹಳಿ ರ್ೆರೆ – 0.75 ಕಿಮಿೇ (NW) 

ಅರಿಶಿನ ರ್ೆರೆ – 0.81 ಕಿಮಿೇ (S) 

ಮಟೆಿಕಲ್ಸ ರ್ೆರೆ – 3.03 ಕಿಮಿೇ (ವಾ) 

ಅರ್ಾಾವತ ನದ್ಧ - 5.8 ಕಿಮಿೇ (ಈ) 

ಹಲ್ಸೂರು ರ್ೆರೆ - 6.30 ಕಿಮಿೇ (ವಾ) 

ಮುಳಿಹಳಿ ರ್ೆರೆ - 8.02 ಕಿಮಿೇ (SW) 
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ಕರ.ಸಾಂ.  ಘಟಕಗಳು  ವಿರ್ರಗಳು 

ಗೌಡನ ರ್ೆರೆ – 8.90 ಕಿಮಿೇ (SW) 

ಸಿೇಗೆರ್ೆರೆ – 9.81 ಕಿಮಿೇ (SW) 

30 ರ್ಾಯದರಿಸಿದ/ರಕ್ಷಿತ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಚ್ಚೇಲ್ಿಂದವಾಡಿ ರಾಜಯ ಅರಣ್ಯ, ಅಿಂದಾಜು. SSW ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ 3ಕಿ.ಮಿೇ 
ಅಚಲ್ು ರಾಜಯ ಅರಣ್ಯ, ಅಿಂದಾಜು. ಉತ್ುರ ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ 2.8ಕಿ.ಮಿೇ 

31 ರಾಷ್ಟರೇಯ 

ಉದಾಯನವನಗಳು/ವನಯರ್ಜೇವಿ 

ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು 

ರ್ಾವೆೇರಿ ವನಯರ್ಜೇವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ – 14.7 ಕಿಮಿೇ 

32 ಪುರಾತ್ತ್ುವ ಶಾಸರದ ಪಿಮುಖ 
ಸಾಳಗಳು 

10 ಕಿಮಿೇ ಸ್ುತ್ುಳತೆಯಲ್ಲಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ 

33 ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಾಾಪರ್ೆಗಳು 10 ಕಿಮಿೇ ಸ್ುತ್ುಳತೆಯಲ್ಲಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ 
34 ಹತುರದ ಬಿಂದರು 10 ಕಿಮಿೇ ಸ್ುತ್ುಳತೆಯಲ್ಲಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ 
35 ಭೂಕಿಂಪನ ವಲ್ಯ ಭೂಕಿಂಪನ ವಲ್ಯ II (ಕಡಿಮ) ಮತ್ುು ಭೂಕಿಂಪಗಳಗೆ 

ಗುರಿಯಾಗುವುದ್ಧಲ್ ಿ
1.1 ಯೇಜನ ಯ ಸಥಳ 

ಮಲಿಿ ಕಲ್ರ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ರ್ಾವರಿಯ ಒಟುಿ ವಾಯಪ್ರು ಪಿದೆೇಶ 10.25 ಹೆರ್ೆಿೇರ ನಿವೆೇಶನದಲಿಿದೆ. ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ, ರಾಮನಗರ ರ್ಜಲ್ೆ,ಿ 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ೂಕಿನ ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಮತ್ುು ಮಹಮನಹಳಿ ಗಾಿಮದ sy ಸಿಂ.50 ಮತ್ುು 269 (ಹಳೆಯ sy. ಸ್ೆೈ.ಸಿಂ.166) 

12°24'08.00” N ನಿಿಂದ 12°25'03.20” N ಮತ್ುು ಅಕ್ಾಿಂಶದಲಿಿದೆ. ರೆೇಖ್ಾಿಂಶ 77°22'8.73” E ನಿಿಂದ 77°23'12.0” E ವರೆಗೆ. 
ಈ ಪಿದೆೇಶವನುು ಸವೆಾ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಟೊೇರ್ಪೇಶಿೇಟ್ ಸಿಂ. 57 H/7. ನಿಂ. ನಲಿ ಿ ಗುರುತಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪಿದೆೇಶದ ಎತ್ುರವು 
AMSL ಗಿಿಂತ್ 730ಮಿೇ ಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 
ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಗಾಿಮದ್ಧಿಂದ ವಾಯುವಯ ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ ಸುಮಾರು 0.62 ಕಿಮಿೇ ದೂರದಲಿಿದೆ. ಹತುರದ ರೆೈಲ್ು 
ನಿಲ್ಾದಣ್ ಚನುಪಟಿಣ್ ರೆೈಲ್ು ನಿಲ್ಾದಣ್, ವಾಯುವಯ ದ್ಧಕಿಕನಲಿಿ ಸುಮಾರು 33 ಕಿ.ಮಿೇ ದೂರದಲಿಿರುವ ಈ ಪ್ಾಿಜೆಕ್ಟಿ ಸ್ೆೈಟ್ 

ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಸ್ಾಾಪ್ರತ್ವಾದ ಸಿಂಪಕಾ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಹೊಿಂದ್ಧದೆ. ಗೂಗಲ್ಸ ಚ್ಚತ್ಿವನುು ಚ್ಚತ್ಿ 1 ರಲಿ ಿನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
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ಚಿತ್ಾ 1 ಗುತ್ತಾಗ್  ಪಾದ ೇಶದ ಗಡಿಯ ಗ ಗಲ್ಸ ಚಿತ್ಾಣ 

ಕ್  ೇಷಿಕ 2 ಸ್ ೈಟ್ ನಿದ ೇಾಶಾಾಂಕಗಳು 

ಕರ. ಸಾಂ  ನಿದೆೋಯಶಾಾಂಕಗಳು ಅಕ್ಾಾಂಶ  ರೆೋಖಾಾಂಶ 
1  ಎ N-12°25.032'  E-77°23.120'  

2  ಬಿ  N-12°24.888'  E-77°23.056'  

3  ಸಿ N-12°24.842'  N-12°24.842'  

4  ಡಿ N-12°24.800'  E-77°22.967'  

5  ಇ N-12°24.869'  E-77°22.917'  

6  ಎಫ   N-12°24.874'  E-77°22.880'  

7  ಜಿ  N-12°24.925'  E-77°22.879' 

8  ಹೆಚ್  N-12°24.932'  E-77°22.873' 

9  ಐ  N-12°24.999'  E-77°22.904' 

10  ಜೆ  N-12°25.007'  E-77°22.949'  

11  ಕೆ  N-12°24.977'  E-77°22.942'  
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12  ಎಲ   N-12°24.962'  E-77°22.965'  

13  ಎಮ  N-12°24.958'  E-77°22.991'  

14  ಎನ  N-12°24.999'  E-77°23.030'  

15  ಓ  N-12°25.020'  E-77°23.033'  

 

2. ಪ್ಾಾಜ ಕ್ಟಿ ವಿವರಣ  
ಯೇಜರ್ೆಯ ಸವರೂಪವು ಈ ರಿೇತಯಾಗಿದೆ. 25.12 ಎಕರೆ (10.25 ಹೆ) ಪಿದೆೇಶದ್ಧಿಂದ 4500M3/ವಾಷ್ಟಾಕ ಬಹು ಬಣ್ಣದ 

ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ಅನುು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ುದೆ. ರಾಮನಗರ ರ್ಜಲ್ೆ ಿಕನಕಪುರ ತಾಲ್ೂಕಿನ ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಮತ್ುು 
ಮಹಮನಹಳಿ ಗಾಿಮದ ಸವೆೇಾ ಸಿಂ. 50 & 269 (ಹಳೆಯ ಸವೆಾ ನಿಂ.166). 8 ಮಿೇ ಬೆಿಂಚ್ ಅಗಲ್ದೊಿಂದ್ಧಗೆ 6 ಮಿೇ ಎತ್ುರದ 

ಬೆಿಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಓಪನ್ ರ್ಾಸ್ಿ ಅರೆ ಯಾಿಂತಿಕೃತ್ / ಮಾಯನುಯಲ್ಸ ವಿಧಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಮಲಿಿ ಕಲ್ರ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ 

ಕಲ್ಿನುು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನುು ಪಿಸ್ಾುಪ್ರಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

2.1 ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಾ ಪಾಕ್ರಾಯೆ ವಿವರಣ  
ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಗಳನುು ಓಪನ್್ರ್ಾಸ್ಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಅರೆ ಯಾಿಂತಿೇಕೃತ್ ತ್ಿಂತ ಗರಗಸ ಕತ್ುರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಮಲಿಿ ಕಲ್ರ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ಉತಾಪದರ್ೆಯು ವಾಷ್ಟಾಕ 4500 M3 ಆಗಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಉತ್ಪತುಯಾಗುವ ಸರಾಸರಿ 

ತಾಯಜಯವು 12,200 M3/ವಾಷ್ಟಾಕವಾಗಿರುತ್ುದೆ. ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯನುು ಅರೆ-ಯಾಿಂತಿೇಕೃತ್ / ಹಸುಚಾಲಿತ್ ರಿಂಧಿ ರ್ೊರೆಯುವಿರ್ೆ 
ಮತ್ುು ಬಾಿಸಿಿಿಂಗ್ ಮೂಲ್ಕ ರ್ೆೈಗೊಳಿಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಪಿಕಿಿಯೆಯ ಫ್ಿೇಚಾಟ್ಾ ಅನುು ಚ್ಚತ್ಿ 2 ರಲಿ ಿನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
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ಚಿತ್ಾ 2 ಪ್ರಕಿರಯೆ ಫ್ಲೋಚಾರ್ ಯ 

 

2.2 ಉತಾಾದನಾ ಕ್ಾಯಾಕಾಮ 

ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಗೆ, 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ (2017 - 18 ರಿಿಂದ 2021 – 22) ಗರಿಷಠ ಉತಾಪದರ್ಾ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾ 4500 

M3/ ವಷಾರ್ೆಕ ಮತ್ುು ವಷಾವಾರು ವಿವರಗಳನುು ರ್ೊೇಷಿಕ 3 ರಲಿಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

ಕ್  ೇಷಿಕ 3 ವಷಾವಾರು ಪಾಕ್ಾರ ಐದು ವಷಾಗಳ ಉತಾಾದನ ಯನುು ಪಾಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗಿದ  (2017-18 ರಿಾಂದ 2021-22) 

ರ್ಷ್ಯ 
ಮೆಟ್ರರಕ  ಟನ ಗಳಲ್ಲಲ 

ಉತಾಾದನೆ 
ಮೆಟ್ರರಕ  ಟನ ಗಳಲ್ಲಲ 

ಅಭಿರ್ೃದ್ದ ಿ
ಗಾರನೆೈರ್  ಸರಾಸರಿ 
ಅನತಪಾತ್ದಲ್ಲಲ ತಾಾಜಾ 

2017-18 3,125 10,875 1:3.48 

2018-19 3,175 9,525 1:3.00 

2019-20 3,125 11,125 1:3.56 

2020-21 3,625 10,875 1:3.00 

2021-22 4,500 18,600 1:4.13 

Total 17,550 61,000 1:3.48 

Source: Approved Quarry Plan 
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ಅಾಂದಾಜು ಮಿೇಸಲು: 
ಕ್  ೇಷಿಕ 4 ಸ್ಾಬೇತ್ುಪಡಿಸಿದ/ಅಳತ  ಮಿೇಸಲು 

ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಲನ 
ಉಲೆಲೇಖದಿಂತೆ 
ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ   

ಮಿೇ 2 ರಲ್ಟ ಿ

ಗ್ಾಾನ ೈಟು 
ವಿಭಾಗಿೇಯ 

ಪಾದ ೇಶ 

ಮಿೇ ನಲ್ಟಿ 
ಸ್ ರೈಕ್ಟ 

ಪಾಭಾವ 

m2 ರಲ್ಟ ಿ

ಗ್ಾಾನ ೈಟ್ 

ಪರಿಮಾಣ 

ಚಪಾಡಿ 

ಗ್ಾತ್ಾ 
ಬ್ಾಿಕಗಳು 
25% 

m3 

ಖಾಾಂದಾಸ್/ಗ್ಾತ್ಾದ 

ಬ್ಾಿಕ್ಟ್ಗಳು 10% 

m3 

ಗ್ಾತ್ಾದ 

ಕಲು,ಿ 
ಜ ಲ್ಟ ಿ

55% 

m3 

ಅದಿರು 
ವಲಯದಿಾಂದ 

ತಾಾಜಾ 10% 

A-A’  3798 50 189900 47475 18990 104445 18990 

B-B’  4486 50 224300 56075 22430 123365 22430 

C-C’  5022 50 251100 62775 25110 138105 25110 

D-D’  5700 50 285000 71250 28500 156750 28500 

E-E’  3816 50 190800 47700 19080 104940 19080 

F-F’  5111 50 255550 63888 25555 140553 25555 

Total  27933 50 1396650 349163 139665 768158 139665 

 
ಕ್  ೇಷಿಕ 5 ಸಾಂಭವನಿೇಯ/ಊಹಿಸಲಾದ ಖನಿಜ ಸಾಂಪನ ೂಲಗಳು 

ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಲನ 
ಉಲೆಲೇಖದಿಂತೆ 
ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ   

ಮಿೇ 2 ರಲ್ಟ ಿ

ಗ್ಾಾನ ೈಟು 
ವಿಭಾಗಿೇಯ 

ಪಾದ ೇಶ 

ಮಿೇ ನಲ್ಟಿ 
ಸ್ ರೈಕ್ಟ 

ಪಾಭಾವ 

m2 ರಲ್ಟ ಿ

ಗ್ಾಾನ ೈಟ್ 

ಪರಿಮಾಣ 

ಚಪಾಡಿ 

ಗ್ಾತ್ಾ 
ಬ್ಾಿಕಗಳು 
25% 

m3 

ಖಾಾಂದಾಸ್/ಗ್ಾತ್ಾದ 

ಬ್ಾಿಕ್ಟ್ಗಳು 10% 

m3 

ಗ್ಾತ್ಾದ 

ಕಲು,ಿ 
ಜ ಲ್ಟ ಿ

55% 

m3 

ಅದಿರು 
ವಲಯದಿಾಂದ 

ತಾಾಜಾ 10% 

A-A’  1412 50 70600 17650 7060 38830 7060 

B-B’  1430 50 71500 17875 7150 39325 7150 

C-C’  1615 50 80750 20188 8075 44413 8075 

D-D’  2100 50 105000 26250 10500 57750 10500 

E-E’  2220 50 111000 27750 11100 61050 11100 

F-F’  2012 50 100600 25150 10060 55330 10060 

Total  10789 50 539450 134863 53945 296698 53945 
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ರ್ೊೇಷಿಕ 6 ವಷಾವಾರು ಐದು ವಷಾಗಳ ಉತಾಪದರ್ೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2017-18 ರಿಿಂದ 2021-22) 

ವಷಾ 

ಉಲ ಿೇಖಿತ್ 
ಯೇಜನ ಯಾಂ

ದಿಗ್  ಅಡಡ 
ಕತ್ಾರಿಸುವಿಕ್  

ಮಿೇ 3 ನಲಿ್ಟ 

ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾದ ೇಶ m ನಲಿ್ಟ ಸ್ ರೈಕ್ಟ 
ಪಾಭಾವ 

ಗ್ಾಾನ ೈಟ್ m3 ನಲ್ಟಿ 
m3 ರಲಿ್ಟ ಚಪಾಡಿ 

ಗ್ಾತ್ ದ 

ಬ್ಾಿಕ್ಟ್ಗಳು 
(25%) 

m3 ರಲಿ್ಟ ಖಾಾಂದಾಸ್ 

ಗ್ಾತ್ಾದ ಬಾಂಡ ಗಳು 
(10%). 

ಗ್ಾತ್ಾದ ಕಲುಿ, 
m3 ನಲಿ್ಟ 55% 

ಜ ಲಿ್ಟ ವಲಯ 

ಅದಿರು 
ವಲಯದಿಾಂದ 

ತಾಾಜಾವನುು 
ನಿವಾಹಿಸುವುದು 
10% m3 ನಲಿ್ಟ 

ಒಟುಿ OB + 

ಖಾಂಡಾಸ್ + ಗ್ಾತ್ಾದ 

ಕಲುಿಗಳು /ಜ ಲಿ್ಟ/ಅದಿರು 
ವಲಯ m3 ನಿಾಂದ 

ತಾಾಜಾ 

ಅದಿರು O/B 

ಅನುಪ್ಾತ್ 
O/B ಗ್ಾಾನ ೈಟ್ 

O/B 
ಗ್ಾಾನ ೈ

ಟ್ 

2017 - 

18 

C-C” - 120 50 - 6000 1500 600 3300 600 4500 1:3.00 

D-D” 30 130 50 1500 6500 1625 650 3575 650 6375 1:3.92 

ಒಟ್ುು  30 250 50 1500 12500 3125 1250 6875 1250 10875 1:3.48 

2018 

– 19 

C-C” - 134 50 - 6700 1675 670 3685 670 5025 1:3.00 

D-D” - 120 50 - 6000 1500 600 3300 600 4500 1:3.00 

ಒಟ್ುು  - 254 50 - 12700 3175 1270 6985 1270 9525 1:3.00 

2019 

– 20 

C-C” 35 160 50 1750 8000 2000 800 4400 800 7750 1:3.88 

D-D” - 90 50 - 4500 1125 450 2475 450 3375 1:3.00 

ಒಟ್ುು  35 250 50 1750 12500 3125 1250 6875 1250 11125 1:3.56 

2020 

– 21 

C-C” - 170 50 - 8500 2125 850 4675 850 6375 1:3.00 

D-D” - 120 50 - 6000 1500 600 3300 600 4500 1:3.00 

ಒಟ್ುು  - 290 50 - 14500 3625 1450 7975 1450 10875 1:3.00 

2021 

– 22 

C-C” 102 170 50 5100 8500 2125 850 4675 850 11475 1:5.40 

D-D” - 190 50 - 9500 2375 950 5225 950 7125 1:3.00 

ಒಟ್ುು  102 360 50 5100 18000 4500 1800 9900 1800 18600 1:4.13 

ಒಟ್ುು ಮತ್ು 167 1404 50 8350 70200 17550 7020 38610 7020 61000  

 

2.3 ಕ್ಾಾರಿಯ ಅಾಂದಾಜು ಜೇವನ 

• ಭೂವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಿೇಸಲ್ು = 1396650 M3 

• ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಮಿೇಸಲ್ು = 539450 M3 

 

2.4 ಪ್ಾಾಜ ಕ್ಟಿ ಅಗತ್ಾತ  
 

2.4.1 ಭ ಮಿಯ ಅವಶಾಕತ  
 
ಈ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಗುತುಗೆಯ ಒಟುಿ ವಿಸಿುೇಣ್ಾವು ನಿವೆೇಶನವು 10.25 ಹೆರ್ೆಿೇರ ಆಗಿದೆ. ನಿಂ.50 & 269, ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಮತ್ುು 
ಮಹಮನಹಳಿ ಗಾಿಮ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ೂಕು, ರಾಮನಗರ ರ್ಜಲ್ೆ.ಿ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಭೂಮಿಯನುು ಸರ್ಾಾರಿ ಕಿಂದಾಯ ಭೂಮಿ 

ಎಿಂದು ವಗಿೇಾಕರಿಸಿ ರ್ೆಎಸ್್ಎಿಂಸಿಎಲ್ಸ್ಗೆ ಗುತುಗೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. SEIAAನಲಿಿ ಅನುಮೇದ್ಧಸಿರುವ ಉಲ್ೆಿೇಖದ ನಿಯಮಗಳ ಪಿರ್ಾರ 

ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಗೆ ಲ್ಭಯವಿರುವ 10.25 ಹೆರ್ೆಿೇರ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿ ಎಲ್ಾಿ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಗಳನುು ಸಿೇಮಿತ್ಗೊಳಸಲ್ಾಗಿದೆ; 
ಕರ್ಾಾಟಕವು ವಾಷ್ಟಾಕ ಸುಮಾರು 4500 M3 ಉತಾಪದರ್ಾ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವನುು ಹೊಿಂದ್ಧದೆ. ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳು 
ಮತ್ುು ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಭೂ ಬಳರ್ೆಯ ಮಾದರಿಯನುು ಕ್  ೇಷಿಕ 7 ಮತ್ುು ಕ್  ೇಷಿಕ 8 ರಲಿ ಿನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
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ಕ್  ೇಷಿಕ 7 ಕ್ಾಾರಿ ಜಮಿೇನಿನ ವಿವರಗಳು 

ಜಿಲ್ೆಲ ತಾಲ ಲಕತ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಾರಿ ಭ ಮ ಸಾಂ 
ವಿಸ್ುೋಣಯ 

ಹೆೋಕೆಟೋರ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಬಾಡಿಗೆದಾರರತ/ 

ಮಾಲ್ಲೋಕರತ 

ರಾಮನಗರ ಕನಕಪ್ುರ 
ಯಡ್ಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
& ಮಹಮನಹಳ್ಳಿ 

556 10.25 
ಸ್ರಕಾರಿ ಕಿಂದಾಯ 

ಭೂಮಿ 

 
ಕ್  ೇಷಿಕ 8 ಪಾಸುಾತ್ ಮತ್ುಾ ಪಾಸ್ಾಾವಿತ್ ಭ  ಬಳಕ್ ಯ ಲ್ಟೇಸ್ ಪಾದ ೇಶದ ಮಾದರಿ 

ಕರ.ಸಾಂ.  ವಿರ್ರಗಳು  
ಪ್ರಸತುತ್ 
(ಹೆ.)  

ಪ್ರಸಾುವಿಕ ಭ  
ಪ್ರದೆೋಶ (ಹೆ.)  

5 ರ್ಷ್ಯಗಳ 
ನಾಂತ್ರ (ಹೆ)  

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೆೋಶದ 
ಒಟತಟ ಜಿೋವಾರ್ಧಿ(ಹೆ)  

%  

1  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ  1.15 0.31 2.90 4.36  42.54  

2  ತಾಾಜಾ ಹಾಕುವ 
ಪ್ರದೆೇಶ  

0.87  0.75  0.00  1.62  15.8  

3  ಟಿಎಸ ವೆೈ  0.00  0.10  0.00  0.10  0.97  

4  ರಸ್ೆುಗಳು  0.71  0.00  0.00  0.71  6.93  

5  ಬ್ಾಲಕ  ಸ್ಾುಕ  
ಯಾರ್ ೇ  

0.30  0.30  0.00  0.60  5.85  

6  ಹಸಿರು್ಪಿದೆೇಶ 0.00 1.16  0.00  1.16  11.32  

7  ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳು್ 0.00  0.50  0.00  0.50  4.87  

8  ಸಪಶಿಾಸದ್
ಪಿದೆೇಶ್ 

7.22  0.00  0.00  1.20  11.72  

 ಒಟುಿ 10.25  3.12  2.90  10.25  100.00  

 
2.4.2 ನಿೇರಿನ ಅವಶಾಕತ  
ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಒಟುಿ ನಿೇರಿನ ಅವಶಯಕತೆ 5 ರ್ೆಎಲ್ಸ್ಡಿ. ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟುಿ ನಿೇರನುು ಸವಿಂತ್ ರ್ೊಳವೆ 
ಬಾವಿಯಿಂದ ಪೂರೆೈಸಲ್ಾಗುವುದು. ಗೃಹಬಳರ್ೆಯ ಉದೆದೇಶ, ಧೂಳು ನಿಗಿಹ ಮತ್ುು ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತಾಯದ್ಧಗಳಗೆ ನಿೇರಿನ 

ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಕ್  ೇಷಿಕ 9 ನಿೇರಿನ ಅವಶಾಕತ  

ಕರ.ಸಾಂ ವಿರ್ರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ (KLD) 

1 ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ುು ಗೃಹೊೇಪ್ಯೇಗಕೆಿ 1.8 

3 ಧೂಳು ನಿಗರಹಕಾಿಗಿ 1.5 



ಯಡಮಾರನಹಳಿ್ಳ  ಮಲಿ್ಟ  ಕಲರ್ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ 25.12 ಎಕರೆ (10.25 ಹೆಕಿ್ ೇರ್) ವಿಸ್ತ ೇರ್ಣ. 

4 ಹಸಿರುವಲ್ಯ/ಸ್ಸ್ಾಗಳ್ಳಗಾಗಿ 1.7 

ಒಟ್ುು 5 KLD 

 
 

2.4.3 ವಿದುಾತ್ ಅವಶಾಕತ  ಮತ್ುಾ ಮ ಲ 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯನುು ಸ್ಾಮಾನಯ ಪ್ಾಳಯಲಿ ಿಮಾತ್ಿ ನಡೆಸಲ್ಾಗುವುದು. ಸಿೇಮಿತ್ ಪಿಮಾಣ್ದ ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಗಳು 
ರ್ೆೇವಲ್ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶಕಿುಯ ಅವಶಯಕತೆಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ುದೆ, ಗಣಿ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆ ಇತಾಯದ್ಧಗಳಗೆ ಯಾವುದೆೇ ವಿದುಯತ್ 

ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಿ, ಏರ್ೆಿಂದರೆ ಮುಖಯವಾಗಿ ಡಿೇಸ್ೆಲ್ಸ ಚಾಲಿತ್ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯಿಂತ್ಿಗಳನುು ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಆದಾಗೂಯ, 
ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಕಟಿಡಗಳು, ರಸ್ೆುಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳ ವಿದುಯತ್ ಅಗತ್ಯವನುು ರಾಜಯ ಗಿಿಡ್್ನಿಿಂದ ಪೂರ ೈಸಿಕೊಳಿಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಿದೆ, 
ಗಣಿಗಳ ತ್ುತ್ುಾ ವಿದುಯತ್ ಅಗತ್ಯವನುು ಪೂರೆೈಸಲ್ು 12.4 ರ್ೆವಿಎ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾದ ಸ್ಾಿಯಿಂಡ್್ಬೆೈ ಡಿರ್ಜ ಸ್ೆಟ್ ಗೆ ಪಿಸ್ಾುಪ 
ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಚ್್ಎಸ್್ಡಿಯನುು ಹತುರದ ಪ್ೆಟೊಿೇಲ್ಸ ಬಿಂಕ್ಟ್ನಿಿಂದ ಖರಿೇದ್ಧಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಇಿಂಧನದ ಯಾವುದೆೇ ಶೆೇಖರಣೆ 
ಇರುವುದ್ಧಲ್ಿ. 
 

2.4.4 ಮಾನವ ಸಾಂಪನ ೂಲದ ಅವಶಾಕತ  
ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಬಹುವಣ್ಾದ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯನುು ಓಪನ್್ರ್ಾಸ್ಿ ಅರೆ ಯಾಿಂತಿೇಕೃತ್ ವಿಧಾನದಲಿಿ ನಡೆಸಲ್ಾಗುವುದು. 
MMR 1961 ರ ಪಿರ್ಾರ, ಗಣಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಮರ್ಥಾ ವಯಕಿುಗಳನುು ಗಣಿಗಳ ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿ ಮೇಲಿವಚಾರಣೆಗಾಗಿ 

ನಿಯೇರ್ಜಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ, ಲ್ೊೇಡಿಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಗುಣ್ಮಟಿ ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ ಇತಾಯದ್ಧ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಗಳ ವಿವಿಧ 

ವಿಭಾಗಗಳನುು ರ್ೊೇಡಿರ್ೊಳಿಲ್ು ಹೆಚಾಿಗಿ ಮೇಲಿವಚಾರಕರು ಮತ್ುು ನುರಿತ್ ವಯಕಿುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗಣಿಯಲಿ ಿನಿಯೇರ್ಜಸಲ್ಾದ 

ಮಾನವಶಕಿುಯ ವಿವರಗಳನುು ಕ್  ೇಷಿಕ 10 ರಲಿ ಿರ್ೆಳಗೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

 
ಕೆ ೋಷ್ಟಕ 10 ಮಾನರ್ ಸಾಂಪ್ನ ೂಲದ ಅಗತ್ಾಗಳು 

ಕರ. ಸಾಂ. ಹತದೆಿ ಸಾಂ. 
1 Manager (P) -ಮಾಾನೆೇಜರ್ 1 

2 Mine Foreman-ಮೈನ  ಫೇರ್ ಮನ 1 

3 Office Staff-ಕಛೆೇರಿ ಸಿಬಬಿಂದಿ 3 

4 Mine Mate-ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಿ 2 

5 Operator-ಆಪ್ರೆೇಟ್ರ್  2 

6 Drivers-ಚಾಲ್ಕರು 3 

7 Helpers-ಸ್ಹಾಯಕರು 3 

8 Drillers-ಕೊರೆಯುವವರು 6 

9 Mazdoors-ಕೂಲ್ಲಕೆಲ್ಸ್ದವರು 15 
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ಒಟತಟ 36 

 

2.4.5 ಘನ ತಾಾಜಾ ಉತಾಾದನ  ಮತ್ುಾ ನಿವಾಹಣ  
ಗಣಿಗಳಲಿಿನ ಗಣಿ ತಾಯಜಯವು ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅವಧಿಯ ಮದಲ್ ಐದು ವಷಾಗಳಲಿ ಿಅರ್ಪಿೇಚ್ ರಸ್ೆು ರಚರ್ೆ, ಡಿಂಪ್ರಿಂಗ್ 

ಯಾಡ್ಾ ಸ್ೆೈಟ್್ಗಳ ರಚರ್ೆ ಇತಾಯದ್ಧ ಉತಾಪದರ್ಾ ರ್ಾಯಾಗಳ ಸಮಯದಲಿ ಿಖನಿಜಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಅಡಡ 
ಹೊರೆ, ಕಲಿಿನ ತ್ುಣ್ುಕುಗಳು ಮತ್ುು ಕಲ್ುಿಮಣ್ುಣಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ುದೆ, ಅಿಂತ್ಹ ತಾಯಜಯ ವಸುುಗಳನುು ಇಲಿ ಿ

ಪಿಸ್ಾುಪ್ರಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಯಜಯ ವಸುುಗಳನುು ಹಳಿಗಾಡಿನ ಕಲಿಿನ ಭೂಪಿದೆೇಶವನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ್ 

ಭಾಗದಲಿಿ ಸುರಿಯಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಐದು ವಷಾಗಳ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಉತ್ಪತುಯಾಗುವ ಒಟುಿ ತಾಯಜಯವು 
ಸುಮಾರು 61000 M3 ಆಗಿರುತ್ುದೆ. ಈ ತಾಯಜಯಗಳನುು 1.62 ಹೆರ್ೆಿೇರ ವಿಸಿುೇಣ್ಾದ ಡಿಂಪ್ ಯಾಡ್್ಾನಲಿ ಿ ಸುರಿಯಲ್ು 
ಉದೆದೇಶಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
 

2.4.6 ಯೇಜನಾ ವ ಚಚ 
ಯೇಜರ್ೆಯ ಒಟುಿ ಬಿಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರ್ೆ ರೂ.1.30 ರ್ೊೇಟ್ಟಗಳು. ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಿಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರ್ೆಯನುು ಕ್  ೇಷಿಕ 11 ರಲಿ ಿ

ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಕ್  ೇಷಿಕ11 ಯೇಜನಾ ವ ಚಚ 

ಕರ.ಸಾಂ ವೆಚ್ಚದ ವಿರ್ರಣೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ ವೆಚ್ಚ 

I. ಸ್ಿರಾಸ್ುರ್ ವೆಚ್ಚ 

 

1 

ಭೂ ವೆಚ್ಚ (ಗುತಿುಗೆ) 

10.00 
ಕೊಲ್ಲಗಾರರಿಗೆ ಶೆರ್  
ಶೌಚಾಲ್ಯ ಸ್ೌಲ್ಭಾಗಳು 

ಬ್ೆೇಲ್ಲಯ ವೆಚ್ಚ 

 ಉಪ್ ಮತ್ುl 10.00 

II. ವೆೋರಿರ್ಬಲ್ ವೆಚ್ಚ 
ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆರ್ ವೆಚ್ಚ 

1 ಎಕಸ ವೆೇಟ್ರ್  

120.00 

2 ವೆೈರ್  ಸ್ಾ ಯಿಂತ್ರ 

3 ಜನರೆೇಟ್ರ್  12.4 KV 

4 XA – 176 ಏರ್  ಕಿಂಪ್ೆರಸ್ರ್  
5 TMC (1 No.) 

6 ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಳು (3 Nos.) 

7 ಕೂಲ್ಲಯವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ವಾವಸ್ೆಥ 

8 ಸ್ುರಕ್ಷಾ ಸ್ಾಧನಗಳು 
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ಕರ.ಸಾಂ ವೆಚ್ಚದ ವಿರ್ರಣೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ ವೆಚ್ಚ 

ಒಟತಟ ಮೊತ್ು 130.00 

 
3. ಬ್ ೇಸ್್ಲ ೈನ್್ ಅಧ್ಾಯನ 
ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ, ರಾಮನಗರ ರ್ಜಲ್ೆಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ೂಕು, ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಮತ್ುು ಮಹಮನಹಳಿ ಗಾಿಮ, ಸ್ೆೈ.ನಿಂ.50 & 
269 (ಹಳೆಯ ಸವೆಾ ನಿಂ. 166), ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯದಲಿಿರುವ ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಬಹು ಬಣ್ಣದ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ರ್ಾವರಿಯನುು ಜನವರಿ 2021 
ರಿಿಂದ ಮಾಚ್ಾ 2021 ರವರೆಗೆ 13 ವಾರಗಳ ರ್ಾಲ್ ನಡೆಸಲ್ಾಯತ್ು ಮತ್ುು ಮುಿಂಗಾರು ಉಿಂಟಾಗುವ ಪೂವಾ ಅವಧಿಯಲಿ ಿ
ಒಿಂದು ಋತ್ುವಿನ ಸಮಯದಲಿಿ ಕ್ೆೇತ್ಿ ಅಧಯಯನಗಳನುು ನಡೆಸಲ್ಾಯತ್ು. 

 
3.1 ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸರ 
ಹವಾಮಾನ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಐತಹಾಸಿಕ ದತಾುಿಂಶವು ಸ್ಾಮಾನಯ ಹವಾಮಾನವನುು ಗುರುತಸುವಲಿಿ ಪಿಮುಖ 
ಪ್ಾತ್ಿವನುು ವಹಸುತ್ುದೆ, ಪಿದೆೇಶದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಹವಾಮಾನ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ಗುರುತಸುವಿರ್ೆಯಲಿಿ ಪಿಮುಖ ಪ್ಾತ್ಿವನುು 
ವಹಸುತ್ುದೆ. ರ್ಜಲ್ೆಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಬಗೆ ೆಮುಖಯ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳೆಿಂದರೆ, ಸೂಕುವಾದ ತಾಪಮಾನದ ವಾಯಪ್ರುಯು ಮತ್ುು ಜೂನ್್ನಿಿಂದ 
ಸ್ೆಪ್ೆಿಿಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮತ್ುು ಅರ್ೊಿೇಬರ್ನಿಿಂದ ನವೆಿಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಎರಡು ಮಳೆಗಾಲ್ಗಳು ನಡುವೆ ಗಾಳಯ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ಲ್ೆಕಕರ್ೆಕ 
ತೆಗೆದುರ್ೊಳಿಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.  ಬಿಂಗಾಳರ್ೊಲಿಿಯಲಿಿ ಉಿಂಟಾಗಿರುವ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ್ ಈ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿಯೂ ಪಿತಫಲಿಸುತ್ುದೆ. 
ರ್ಜಲ್ೆಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುವ ಮತೊುಿಂದು ಪಿಮುಖ ಹವಾಮಾನ ವಿದಯಮಾನವೆಿಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಸ - ಮೇ 
ಮತ್ುು ಸ್ೆಪ್ೆಿಿಂಬರ - ಅರ್ೊಿೇಬರ್ನಲಿಿ ಗುಡುಗು ಮತ್ುು ಅದರ್ೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸ್ಾಕವಲ್ಸ ಮತ್ುು ಮುಿಂಜಾರ್ೆಯ ಮಿಂಜು.  ಹತುರದ 
IMD ನಿಲ್ಾದಣ್ವೆಿಂದರೆ ಬೆಿಂಗಳೂರು. 
 
ಎ.  ತಾಪಮಾನ: - 
ತ ತಾಪಮಾನವು ಡಿಸ್ೆಿಂಬರ್ನಲಿಿ 26.2 ° C ನಿಿಂದ ಏಪ್ರಿ ಲ್ಸ್ನಿಿಂದ 34.1 ° C ವರೆಗೆ ಬದಲ್ಾಗುತ್ುದೆ, ಆದರೆ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ 
ಕನಿಷಠ19 ° C ರಿಿಂದ 29.4 ° C ನಿಿಂದ ವರೆಗೆ ಬದಲ್ಾಗುತ್ುದೆ, ಇಲಿಿನ ಪಿದೆೇಶ ಡಿಸ್ೆಿಂಬರ್ನಲಿಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಶಿೇತ್ ಮತ್ುು ಏಪ್ರಿಲ್ಸ 
ಅತ್ಯಿಂತ್ ಶಾಖವಿರುವ ತಿಂಗಳು ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚ್ಚಸುತ್ುದೆ. 
 
ಬ. ಸ್ಾಪ್ ೇಕ್ಷ್ ಆದಾಾತ  
ಸ್ಾಪ್ೆೇಕ್ಷ ಆದಿಾತೆಯು 64% ರಿಿಂದ ಹಡಿದು 89% ವರೆಗೆ ಬದಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ವಾಷ್ಟಾಕ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಾಪ್ೆೇಕ್ಷ ಆದಿಾತೆಯು 80% (0830 
ಗಿಂಟೆಗಳಲಿಿ) ಮತ್ುು 51% (1730 ಗಿಂಟೆಗಳಲಿಿ). 
 
ಸಿ.  ಮಳ  
ಸ್ೆಪ್ೆಿಿಂಬರ್ನಲಿಿ ಗರಿಷಠ (241 ಮಿಮಿೇ) ಮತ್ುು ಕನಿಷಠ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲಿಿ (1.8 ಮಿಮಿೇ) ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಷಾದಲಿಿ ಪಡೆದ ಒಟುಿ 
ಮಳ  ೆ ಸುಮಾರು 974.5 ಮಿ.ಮಿೇ. ಒಟುಿ ಮಳೆಯ ದ್ಧನಗಳನುು ಸುಮಾರು 59 ದ್ಧನಗಳನುು ಗಮನಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಮುಿಂಗಾರು 
ಮಳೆಯು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲಿಿ ಆರಿಂಭವಾಗಿ ಸ್ೆಪ್ೆಿಿಂಬರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 
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ಡಿ. ಗ್ಾಳ್ಳಯ ವ ೇಗ/ ದಿಕುು 
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲಿಿ ಗಾಳಯ ಗರಿಷಠ ವೆೇಗ ಗಿಂಟೆಗೆ 8.9 ಕಿಮಿೇ ಮತ್ುು ಅರ್ೊಿೇಬರ ತಿಂಗಳಲಿಿ ಗಾಳಯ ಕನಿಷಠ ವೆೇಗ ಗಿಂಟೆಗೆ 4.8 
ಕಿಮಿೇ. ವಾಷ್ಟಾಕ ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಯ ವೆೇಗವನುು 6.6 kmph ಎಿಂದು ಲ್ೆಕಕಹಾಕಲ್ಾಗಿದೆ. IMD ಬೆಿಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಐತಹಾಸಿಕ 
ಹವಾಮಾನ ದತಾುಿಂಶವನುು ರ್ೊೇಷಿಕ 3.3 ರಲಿ ಿನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ.  ಪಿಧಾನವಾದ ಮಾರುತ್ಗಳು ಹೆಚಾಿಗಿ ಪೂವಾ ಹಾಗೂ ಪಶಿಿಮ 
ದ್ಧಕುಕಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ುವೆ. 
 
3.2 ಸುತ್ುಾವರಿದ ಗ್ಾಳ್ಳಯ ಗುಣಮಟಿ 
ಅಧಯಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, As, Ni ನ ಗರಿಷಿ 
ಸ್ಾಿಂದಿತೆಗಳು ಎಲ್ಾಿ ಮೇಲಿವಚಾರಣಾ ಸಾಳಗಳಲಿ ಿ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ, ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ುು ವಸತ ಪಿದೆೇಶಗಳಗೆ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸುತ್ುುವರಿದ 
ವಾಯು ಗುಣ್ಮಟಿ, ಉತ್ುಮ ಗುಣ್ಮಟಿವನುು ಹೊಿಂದ್ಧದೆ.  
ಅಧಯಯನದ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿ NAAQS, 2009 ರ ಪಿರ್ಾರ 12 ನಿಯತಾಿಂಕಗಳಗಾಗಿ 8 ಸಾಳಗಳಲಿ ಿ ಸುತ್ುುವರಿದ ಗಾಳಯ 
ಗುಣ್ಮಟಿವನುು ಮೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. PM10 (40.75 – 55.75 µg/m3), PM2.5 (18.46 – 26 µg/m3), SO2 (6.86 
ರಿಿಂದ 7.63μg/m³), NO2 (11.24 -16.02 μg/m.1) ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆೇಸ್್ಲ್ೆೈನ್ ಮಟಿಗಳು – 0.23mg/m3) ಮತ್ುು ರ್ೆಲ್ವು BDL, 
ಎಲ್ಾಿ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳು ಅಧಯಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎಲ್ಾಿ ಮೇಲಿವಚಾರಣಾ ಸಾಳಗಳಲಿಿ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ ಮತ್ುು ವಸತ ಪಿದೆೇಶಗಳಗೆ 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸುತ್ುುವರಿದ ವಾಯು ಗುಣ್ಮಟಿ ಉತ್ುಮ ಗುಣ್ಮಟಿವನುು ಹೊಿಂದ್ಧದೆ. 
 
3.3 ಶಬದ ಪರಿಸರ 
 
ದಿನದ ಶಬದದ ಮಟಿಗಳು - ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲಿಿ ಶಬದದ ಮಟಿಗಳು 45.7 - 53.9 dB (A) ವಾಯಪ್ರುಯಲಿಿರುವುದು ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ಧದೆ. 
ರ್ೊೇಡಹಳಿಯಲಿಿ ಗರಿಷಠ ಶಬದ ಮಟಿ 53.9 ಡಿಬ (ಎ) ಮತ್ುು ಯೇಜರ್ಾ ಸ್ೆೈಟ್್ನಲಿಿ ಕನಿಷಠ 45.7 ಅನುು ಗಮನಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
 
ರಾತ್ತಾಯ ಶಬದದ ಮಟಿಗಳು - ರಾತಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಶಬದದ ಮಟಿಗಳು 38.8 - 44.1dB (A) ವಾಯಪ್ರುಯಲಿ ಿ ಇರುವುದನುು 
ಗಮನಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ರ್ೊೇಡಹಳಿಯಲಿಿ ಗರಿಷಠ 44.1 ಹಾಗೂ ಯೇಜರ್ಾ ಸಾಳದಲಿಿ ಕನಿಷಠ 38.8 ದಾಖಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಆಯಾ ಅನವಯವಾಗುವ ವಗಾಗಳಗೆ ಸುತ್ುುವರಿದ ಶಬದರ್ಾಕಗಿ ನಿಗದ್ಧತ್ ಮಾನದಿಂಡಗಳಗೆ ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲ್ಾದ 
ಶಬದದ ಮಟಿವನುು ಗಮನಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
 
3.4 ನಿೇರಿನ ಪರಿಸರ 
8 ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮತ್ುು 4 ಮೇಲ್ೆೈ ನಿೇರಿನ ಮಾದರಿಯನುು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿನ ಮೂಲ್ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ 
ಗುಣ್ಮಟಿದ ಸಿಾತಯನುು ಸ್ಾಾಪ್ರಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ದ ಎಲ್ಾಿ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳು (ತೆರೆದ ಬಾವಿ) IS: 10500 ರ ಪಿರ್ಾರ 
ಮಾನದಿಂಡಗಳ ಒಳಗೆ ಇದೆ. IS: 2296, 1982 ರ ಪಿರ್ಾರ ಮೇಲ್ೆೈ ನಿೇರಿನ ಎಲ್ಾಿ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳು ಮಾನದಿಂಡಗಳ ಒಳಗಿದೆ.   
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Highlight
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ಅಾಂತ್ಜಾಲ ಗುಣಮಟಿ: - 

❖ pH ವಾಯಪ್ರುಯು 6.88 ರಿಿಂದ 7.26, 
❖ TDS 218 ರಿಿಂದ 466 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 
❖ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿನ ಒಟುಿ ಕ್ಷಾರಿೇಯತ ಯು 82 mg/l ನಿಿಂದ 152 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ, 
❖ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ಸ್  ೇಡಿಯಾಂ ಅಿಂಶವು 45 mg/l ನಿಿಂದ 105 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 
❖ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ರ್ಪಟಾಾಸಿಯಮ್ ಅಿಂಶವು 1.1 mg/l ನಿಿಂದ 3.1mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

ಅಧಯಯನ ಪಿದೆೇಶದ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿನ ಭಾರಿೇ ಲ್ೊೇಹಗಳ ಸ್ಾಿಂದಿತೆಗಳು ಪತೆು ಮಿತಗಳಗಿಿಂತ್ ರ್ೆಳಗಿವೆ ಮತ್ುು ಎಲ್ಿವು ಅದರ 
ಮಿತಯಳಗೆ ಇದೆ. 
 
ಮೇಲ ೈ ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟಿ: 

❖ pH ವಾಯಪ್ರುಯು 7.48 ರಿಿಂದ 7.63 ಇದೆ. 
❖ TDS 148 ರಿಿಂದ 225 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 
❖ ಒಟುಿ ಗಡಸುತ್ನವು 48-102mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ, 
❖ BOD ವಾಯಪ್ರುಯು <2 ರಿಿಂದ 2.2 mg/l, 
❖ COD ವಾಯಪ್ರುಯು 8 - 20 mg/l ಮತ್ುು 
❖ DO 6.2 - 6.9 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. 

ಭಾರಿ ಲ್ೊೇಹಗಳ ಸ್ಾಿಂದಿತೆಯು ಪತೆು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿತಗಳಲಿಿ ಮತ್ುು IS 2296:1992 ರ ಮಿತಯಳಗೆ ಇದೆ.   

 
3.5 ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸರ 
ಅಧಯಯನ ಪಿದೆೇಶದ ಎಿಂಟು (8) ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಮಣಿಣನ ಮಾದರಿಯನುು ರ್ೆೈಗೊಳಿಲ್ಾಯತ್ು. ಅವಲ್ೊೇಕನದ ಅಿಂಶಗಳು ಈ ರ್ೆಳಗೆ 
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

❖ 6.51 ರಿಿಂದ 7.39 ರವರೆಗಿನ ಮಣಿಣನ pH ಸಸಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುಣ್ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳ ಮಧಯಮ ಮತ್ುು ಆದಶಾವನುು 
ಸೂಚ್ಚಸುತ್ುದೆ. 

❖ ಮಣಿಣನ ಮಾದರಿಯ ವಿರ್ಾಯಸವು ರ್ೆಲ್ವು ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಮಣಿಣನ ಕಪುಪಮಣ್ುು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಪಿಧಾನವಾಗಿ 
ಜೆೇಡಿ ಮಣ್ುಣ ಆಗಿದೆ. ಮರಳು, ಹೂಳು ಮತ್ುು ಜೆೇಡಿಮಣಿಣನ ಗುಣ್ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳು 33.8 ರಿಿಂದ 43.5, 27.7 ರಿಿಂದ 
36.1 ಮತ್ುು 24.8 ರಿಿಂದ 37.1 ರ ವಾಯಪ್ರುಯಲಿಿರುವುದು ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ಧದೆ. 

❖ ಸ್ಾರಜನಕವು 138 kg/Ha ನಿಿಂದ 213 kg/Ha ವಾಯಪ್ರುಯಲಿಿರುತ್ುದೆ, 
❖ ರಾಂಜಕದ ಅಿಂಶವು 19.8 kg/Ha ನಿಿಂದ 39.1 kg/Ha ವರೆಗೆ ಬದಲ್ಾಗುತ್ುದೆ 
❖ ರ್ಪಟಾಾಸಿಯಮ್ 198 ರ್ೆರ್ಜ/ಹೆ ನಿಿಂದ 352 ರ್ೆರ್ಜ/ಹೆ. 

ಮೇಲಿನ ಅವಲ್ೊೇಕನಗಳಿಂದ, ಅಧಯಯನದ ಪಿದೆೇಶದಲಿನಿ ಮಣ್ುಣ ಮಧಯಮ ಫಲ್ವತ್ುತೆಯನುು ತೊೇರಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸಸಯಗಳ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕುವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ಧದೆ. 
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3.6 ಜ ೈವಿಕ ಪರಿಸರ 

10 ಕಿಮಿೇ ರೆೇಡಿಯಲ್ಸ ದೂರವನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಯೇಜರ್ಾ ಪಿದೆೇಶವು ಎಿಂಎಲ್ಸ ಪಿದೆೇಶದ್ಧಿಂದ 1.2 ಕಿಮಿೇ ದೂರದಲಿರಿುವ 

ರ್ಾವೆೇರಿ ವನಯರ್ಜೇವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಿದೆ. 
ಯೇಜರ್ಾ ಪಿದೆೇಶದಲಿ ಿರಾಷ್ಟರೇಯ ಉದಾಯನವನ, ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಆರ್ೆ ಮತ್ುು ಹುಲಿ ಮಿೇಸಲ್ು ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ 10 ಕಿಮಿೇ ವಾಯಸದ 

ದೂರವನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ಅಧಿಸೂಚ್ಚತ್/ಸಿಂರಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ ಪಿದೆೇಶಗಳಲ್.ಿ 15 ಕಿಮಿೇ ಸುತ್ುಳತೆಯ 

ಅಧಯಯನ ಪಿದೆೇಶದೊಳಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವಾ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉದಾಯನವನಗಳಲ್ಿ. ಆದಾಗೂಯ, ಈ ರ್ೆಳಗಿನಿಂತೆ 
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಾದ 15 ಕಿಮಿೇ ಸುತ್ುಳತೆಯ ಅಧಯಯನದ ಪಿದೆೇಶದಲಿ ಿಎರಡು ಮಿೇಸಲ್ು/ರಕ್ಷಿತ್ ಅರಣ್ಯಗಳವೆ: - 

➢ ಚ್ಚೇಲ್ಿಂದವಾಡಿ ರಾಜಯ ಅರಣ್ಯ ≃ 3km –S 

➢ ಅಚಲ್ು ರಾಜಯ ಅರಣ್ಯ ≃ 2.8km –N 

 
ಆದಾಗೂಯ, ಅಧಯಯನದ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿ ಯಾವುದೆೇ ಸಸಯವಗಾವಿಲ್ಿ, ಆದರೆ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಆಚೆಗೆ ರ್ೆಲ್ವು ಕೃಷ್ಟ ಭೂಮಿಯನುು 
ರಾಗಿ ಮತ್ುು ಮರ್ೆಕಜೊೇಳದ ಕೃಷ್ಟ ಮಾಡಲ್ು ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸ್ೆೈಟ್್ನ 10 ಕಿಮಿೇ ವಾಯಪ್ರುಯಳಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೇಕ್ೆಯ 

ಪಿರ್ಾರ ರ್ೆಲ್ವು ಕಳೆಗಳು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿವೆ. ಸಮಿೇಕ್ೆಯ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು 174 ಭೂಮಿಯ ಸಸಯಗಳ ಅಸಿುತ್ವ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಕಳ  ೆ
ಜಾತಯ ಸಸಯವಗಾವನುು ಪಿದಶಿಾಸಿವೆ. ಆದಾಗೂಯ, ಅಧಯಯನ ಪಿದೆೇಶದ್ಧಿಂದ ದೂರದಲಿಿ ಬೆೇವು, ಅರ್ೆೇಶಿಯಾ ಮತ್ುು ತೆಿಂಗಿನ 

ಮರಗಳು ಹೆೇರಳವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. 

 
4.  ಮೆೋಲ್ೆ ಕಾಂಡತ ಬರತರ್ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 
 

4.1 ಭ  ಪರಿಸರ 

 
ಪರಿಣಾಮ 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯು ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಸಾಳಾಕೃತಯಲಿ ಿ ಬದಲ್ಾವಣೆಗೆ ರ್ಾರಣ್ವಾಗುತ್ುದೆ. ಕಲ್ುಿಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ 

ಹಾಳಾಗುತ್ುದೆ. ಕಲ್ುಗಿಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಮತ್ುು ತಾಯಜಯದ ವಿಲ್ೆೇವಾರಿಯು ಒಳಚರಿಂಡಿ ಮಾದರಿಯನುು ಬದಲ್ಾಯಸುತ್ುದೆ, ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೂದೃಶಯದಲಿಿ ಬದಲ್ಾವಣೆ ಕಿಂಡುಬರುತ್ುದೆ. ಕಚೆೇರಿ, ವಿಶಾಿಿಂತ ಆಶಿಯ, ಪಿರ್ಥಮ ಚ್ಚಕಿತಾ್ ರ್ೆೇಿಂದಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರ 

ಸ್ೆೇವಾ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳಿಂತ್ಹ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳ ರಚರ್ೆಯು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ುದೆ. 
 
ಅನಗತ್ಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ತ್ಗಿಗಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 

• ನಿೇರಿನ ಟಾಯಿಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ುು ಸವಯಿಂಚಾಲಿತ್ ಚ್ಚಮುಕಿಸುವ ವಯವಸ್ೆಾಗಳನುು ಬಳಸಿರ್ೊಿಂಡು ತೆರೆದ 

ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿ ಿಧೂಳು ನಿಗಿಹ ಮಾಡುವುದು. 
• ಸವೆತ್ವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ಬಾಹಯರೆೇಖ್ೆ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿಿ ಓವರ್ಬಡಾನ್ ಡಿಂಪ್. ಡಿಂಪ್್ಗಳ ಟೆರೆೇಸಿಿಂಗ್ 

ಮತ್ುು ಡಿಂಪ್್ಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಅರಣಿಯೇಕರಣ್ವು ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವಲಿಿ ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿ 
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ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ ಕಿಮವನುು ರೂಪ್ರಸುತ್ುದೆ. 
• ಸಾಳೇಯವಾದ ಸಸಯ ಸಸಿಗಳನುು ಬಳಸಿರ್ೊಿಂಡು ಸ್ೆೇವಾ ಕಟಿಡದ ಸುತ್ುಲ್ೂ, ರಸ್ೆುಯ ಉದದಕೂಕ, ಸುರಕ್ಷತಾ 

ವಲ್ಯದಲಿಿ ಮತ್ುು ಸುತ್ುಮುತ್ು ರ್ೆಡುವಿರ್ೆ. 
• ಗಣಿ ನಿಮೂಾಲ್ನ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಸರಣೆಯಲಿಿ ಹೊಿಂದಾಣಿರ್ೆ ಮಾಡಿರ್ೊಳುಿವುದು.   

 

4.2 ವಾಯು ಪರಿಸರ 

ತೆರೆದ ಎರಕದ ಗಣಿಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನಯದ ಸಿಂಭಾವಯ ಮೂಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಯು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪಿಭಾವವು ಅದ್ಧರುಗಳ 

ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ೆ, ಹೊರತೆಗೆಯುವಿರ್ೆ ಮತ್ುು ಸ್ಾಗಣೆಯ ಪಿಮಾಣ್ವನುು ಅವಲ್ಿಂಬಸಿರುತ್ುದೆ. ಹೊರಸೂಸುವಿರ್ೆಯ ಮೂಲ್ಗಳು 
ಅರ್ಥವಾ ಯೇಜರ್ಾ ಪಿದೆೇಶದೊಳಗಿನ ಧೂಳನ ಉತಾಪದರ್ೆ ಹೇಗಿವೆ: 

• ಅದ್ಧರು ದೆೇಹಗಳ ಉತ್ಖನನ ಮತ್ುು ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯಿಂದ ಧೂಳು. 
• ಡಿಿಲಿಿಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಬಾಿಸಿಿಿಂಗ್್ನಿಿಂದ ಧೂಳು ಉತಾಪದರ್ೆ 
• ಅದ್ಧರು ಮತ್ುು ತಾಯಜಯವನುು ಲ್ೊೇಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಇಳಸುವುದು ಮತ್ುು ಸ್ಾಗಿಸುವುದು ಮುಿಂತಾದ 

ಕಿಮಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಉತಾಪದರ್ೆ 
• ರ್ಾವರಿಯಿಂದ ಡಿಂಪ್ರಿಂಗ್ ಪಿದೆೇಶರ್ೆಕ ತಾಯಜಯ ಮತ್ುು ಅದ್ಧರಿನ ಸ್ಾಗಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಾಗಾಟದ ರಸ್ೆುಗಳಲಿಿ ವಾಹನ 

ಸಿಂಚಾರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧೂಳು ಉತಾಪದರ್ೆ. 
 
ಧ್ ಳು ಉತಾಾದನ ಯನುು ತ್ಗಿಗಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು 

❖ ಟಿಕ್ಟ ಮೌಿಂಟೆಡ್ ವಾಟರ ಟಾಯಿಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಾಗಿಸುವ ರಸ್ೆುಗಳ ಸ್ೆೇವಾ ರಸ್ೆುಗಳು ಮತ್ುು ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ 
ಮುಖಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಧೂಳನುು ನಿಗಿಹಸಲ್ು ನಿಯಮಿತ್ ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದು. 

❖ ಪುಡಿಮಾಡುವ ಮತ್ುು ಸಿಕರೇನಿಿಂಗ್ ಪ್ಾಯಿಂಟ್್ನಲಿಿ ಮತ್ುು ಅದರ ಸುತ್ುಲ್ೂ ನಿೇರನುು ಸಿಿಂಪಡಿಸುವುದು, 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಕಿಷರ್ಗೆ ತ್ುಿಂಬುವ ಬಳಸುವ ಡಿಂಪ್ ಹಾಪರ್ನಲಿಿ. 

❖ ಸ್ಾಗಿಸುವ ರಸ್ೆುಗಳು, ಸವಿೇಾಸ್ ರಸ್ೆುಗಳನುು ರ್ಾಲ್ರ್ಾಲ್ರ್ೆಕ ಶೆಿೇಣಿೇಕರಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಸಿಂಗಿಹವಾದ ಧೂಳನ 

ವಸುುಗಳನುು ತೆಗೆಯುವುದು. 
❖ ಭೂಮಿಯನುು ಅಗಿಯುವ ಮತ್ುು ಮಣ್ುಣ ತೆಗೆಯುವ ಚಲಿಸುವ ಉಪಕರಣ್ಗಳು ಮತ್ುು ವಾಹನಗಳ ಸರಿಯಾದ 

ನಿವಾಹಣೆ, ನಿಷ್ಾಕಸ ಹೊರಸೂಸುವಿರ್ೆಯನುು ಪರಿಶಿೇಲಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ೆ ವೆೇಗದ 

ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು ಹೆೇರುವುದು. 
❖ ಟ್ಟಪಪರ/ಡಿಂಪರ್ಗಳ ಓವರ್ಲ್ೊೇಡ್ ಅನುು ತ್ಪ್ರಪಸುವುದು ಮತ್ುು ಕಲ್ುಿ ಸ್ಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಲ್ೊೇಡ್ 

ಮಾಡಿದ ಟ್ಟಪಪರ್ಗಳನುು ಟಾಪ್ಾಾಲಿನ್್ಗಳಿಂದ ಮುಚುಿವುದು, ಇತಾಯದ್ಧಯಾದ ಕಿಮಗಳನುು ರ್ೆೈಗೊಳುಿವ 
ಮೂಲ್ಕ ಧೂಳು ಉತಾಪದರ್ೆಯನುು ತ್ಗಿೆಸಬಹುದು.   

 

4.3 ನಿೇರಿನ ಪರಿಸರ 
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ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಯು ಗಣಿ ಒಳಚರಿಂಡಿ, ಚಿಂಡಮಾರುತ್ದ ನಿೇರಿನಿಿಂದ ಹೂಳು ಮತ್ುು ಮರ್ೆಯ ಒಳಚರಿಂಡಿ ನಿೇರಿನಿಿಂದ 

ಕಲ್ುಷ್ಟತ್ ನಿೇರಿನಿಿಂದ ಪಿತಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಉಿಂಟಾಗುತ್ುದೆ. ನಿೇರಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪಿಭಾವವನುು ಈ ರ್ೆಳಗಿನ 

ಶಿೇಷ್ಟಾರ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ: 

❖ ನಿೇರಿನ ಬಳರ್ೆ 
❖ ತಾಯಜಯ ನಿೇರಿನ ಉತಾಪದರ್ೆ 
❖ ಗಣಿ ಸ್ೊೇರಿರ್ೆ ಮತ್ುು ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ದ ಮೇಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

❖ ಮೇಲ್ೆೈ ರ್ಾಯಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ 

 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಳು 

❖  ಯಾವುದೆೇ ಅದ್ಧರು ಸಿಂಸಕರಣಾ ಕಿಮಗಳನುು ಪಿಸ್ಾುಪ್ರಸದ ರ್ಾರಣ್ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ ಕಲ್ುಿಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ 
ಪಿದೆೇಶದಲಿ ಿಯಾವುದೆೇ ತಾಯಜಯ ಉತಾಪದರ್ೆಯನುು ಕಲಿಪಸಲ್ಾಗಿಲ್ಿ. 

❖ ರ್ಾವರಿ ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತುಯಾಗುವ ಮರ್ೆಯ ತಾಯಜಯ ನಿೇರನುು ವಿಲ್ೆೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ು, ಶೌಚಾಲ್ಯವು 
ಈಗಾಗಲ್ೆೇ ಸಾಳದಲಿಿದೆ. 

❖ ನಿೇರನುು ಧೂಳು ನಿಗಿಹ, ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ುು ಗೃಹಬಳರ್ೆಗೆ ಮಾತ್ಿ ಬಳಸಲ್ಾಗುವುದು. 
❖ ಅಧಯಯನದ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿ ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ವು ಆಳವಾದ ಜಲ್ಚರಗಳಲಿ ಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ದ 

ರ್ೊೇಷಿಕವನುು ಅಡಡಲ್ಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸುವ ಸ್ಾಧಯತೆಯಲ್ಿ. 
❖ ಆದಾಗೂಯ, ಗಲಿಿ ಚೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಚೆಕ್ಟ ಡಾಯಿಂಗಳು, ತ್ಡೆಗೊೇಡೆಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳ ಮೇಲ್ೆೈ ರನ್-ಆಫ್ 

ನಿಮಾಾಣ್ವನುು ತ್ಪ್ರಪಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ. 
 
ಮೇಲ್ೆೈ ನಿೇರು ಕಲ್ುಷ್ಟತ್ಗೊಳುಿವ ಸಿಂಭವನಿೇಯ ರ್ಾರಣ್ವೆಿಂದರೆ ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ ಮತ್ುು ಡಿಂಪ್್ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು. 
ಆದದರಿಿಂದ ಮುಿಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಗಣಿಯಲಿ ಿ ಹೂಳು ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ುು ಅನಿಯಿಂತಿತ್ ನಿೇರು ಹರಿದು 
ಹೊೇಗುವುದನುು ತ್ಡೆಯುವುದು ಉತ್ುಮವಾದ ರ್ಾಯಾಕಿಮವಾಗಿದೆ. 
 

4.4 ಶಬದ ಪರಿಸರ 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಮತ್ುು ಅದರ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಗಳಾದ ಡಿಿಲಿಿಿಂಗ್, ಬಾಿಸಿಿಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಸ್ಾರಿಗೆಯು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಶಬದ 
ಮಾಲಿನಯವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ುದೆ. 
 
ತ್ಗಿಗಸುವಿಕ್ ಯ ಕಾಮಗಳು: 

❖ ಅಪ್ಾಯ ಪ್ರೇಡಿತ್ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿಿರುವ ಮತ್ುು ಸಲ್ಕರಣೆಗಳ ಆವತ್ಾಕ ತ್ಪ್ಾಸಣೆಗಳನುು ನಡೆಸಬೆೇಕು. 
❖ ಖ್ಾಲಿ/ಇಳಸಲ್ಾದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಶಬದವನುು ತ್ಡೆಯಲ್ು ಸ್ಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳು / ಟ್ಟಪಪರ್ಗಳು 

ಗಣಿ ಪಿವೆೇಶಿಸುವ ಮತ್ುು ಬಡುವ ವೆೇಗವನುು ಮಧಯಮ ಮಟಿರ್ೆಕ ಸಿೇಮಿತ್ಗೊಳಸುವುದು. 



ಯಡಮಾರನಹಳಿ್ಳ  ಮಲಿ್ಟ  ಕಲರ್ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ 25.12 ಎಕರೆ (10.25 ಹೆಕಿ್ ೇರ್) ವಿಸ್ತ ೇರ್ಣ. 

❖ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಯಿಂತ್ಿಗಳಲಿಿ ನಿವಾಾಹಕರ ರ್ಾಯಬನ್್ಗಳನುು ಯಿಂತೊಿೇಪಕರಣ್ಗಳಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಶಬದದ್ಧಿಂದ 

ರಕ್ಷಿಸುವುದು. 
❖ ಪ್ಾಿಿಂಟ್ ಸ್ೆೈಟ್್ಗಳನುು ರ್ೊರೆಯುವುದು ಮತ್ುು ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುು ಸಿಕರೇನಿಿಂಗ್್ನಿಂತ್ಹ ಶಬದ ಪ್ರೇಡಿತ್ 

ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿ ಿ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ುಮ ಗುಣ್ಮಟಿದ ಇಯರ ಪಿಗ್್ಗಳು / ಇಯರ ಮಫ್್ಗಳನುು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

❖ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಗಡಿ ಆವರಣ್ದ ಸುತ್ುಲ್ೂ ಮತ್ುು ಕಿಶಿಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಸಿಕರೇನಿಿಂಗ್ ಪ್ಾಿಿಂಟ್ ಸುತ್ುಲ್ೂ ಹಾಗೂ 

ರಸ್ೆುಗಳ ಉದದಕೂಕ ದಟಿವಾದ ಎಲ್ೆಗಳನುು ಹೊಿಂದ್ಧರುವ ಮರಗಳನುು ಬೆಳೆಸುವುದು. 
 

4.5 ಅಸಿಾತ್ಾದಲ್ಟಿರುವ ಜ ೈವಿಕ ಸನಿುವ ೇಶ 

ಗಣಿಗಳಿಂದ 14.7 ಕಿಮಿೇ ದೂರದಲಿಿ ರ್ಾವೆೇರಿ ಉತ್ುರ ವನಯರ್ಜೇವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಎಿಂಬ ವನಯರ್ಜೇವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಿದೆ. ಈ 

ಗುತುಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಿಮಾಣ್ದ ಉತಾಪದರ್ೆ ಮಾತ್ಿ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವುದರಿಿಂದ ಈ ಗುತುಗೆಯ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಗಳಿಂದ 

ಯಾವುದೆೇ ಪಿತಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುವುದ್ಧಲ್ಿ. 
 

4.6 ಮಾನವ ವಸ್ಾಹತ್ುಗಳ ಮೇಲ  ಪರಿಣಾಮ 

ಮಲಿಿ ಕಲ್ರ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ರ್ಾವರಿಯಿಂದ 500 ಮಿೇಟರ ಸುತ್ುಳತೆಯಳಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಜನವಸತ ಇಲ್ಿ. ಹೇಗಾಗಿ, ಈ ಪಿದೆೇಶದ 

ಜನವಸತಯ ಮೇಲ್ೆ ಯಾವುದೆೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ರ್ಾವರಿ ಮತ್ುು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಗಳ 

ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯು ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರ್ಾಗರಿಕ ಸ್ೌಕಯಾಗಳು (ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳು) ಮತ್ುು 
ಯೇಜರ್ೆಯು ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸುತ್ುದೆ. ಒಟಾಿರೆಯಾಗಿ, ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಾಕ 

ಪಿಗತಯಿಂದಾಗಿ, ಯೇಜರ್ಾ ಪಿದೆೇಶದ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ ಜನರ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಾತಯಲಿಿ ಧರ್ಾತ್ಮಕ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು 
ಕಿಂಡುಬರುತ್ುವೆ. ಇದು ಸರ್ಾಾರದ ಯೇಜರ್ೆಯಾಗಿದೆ.  ಭೂಮಿಯು ಅಲ್ಿಂರ್ಾರಿಕ ಕಲ್ುಗಿಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜನರು, 
ಸ್ಾಮರಕಗಳು ಮತ್ುು ನಿವಾಸಗಳ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಳಾಿಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಿ. ಆದದರಿಿಂದ, ಸಾಳಾಿಂತ್ರ ಮತ್ುು ಪುನವಾಸತ 

ಉದಭವಿಸುವುದ್ಧಲ್ಿ. 
 

5. ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ಟಾಚಾರಣ  ಕ್ಾಯಾಕಾಮ 

MoEF & CC ಯ ಮಾನದಿಂಡಗಳ ಪಿರ್ಾರ ಸ್ೆೈಟ್್ನಲಿಿ ಮೇಲಿವಚಾರಣೆ ರ್ೆೈಗೊಳಿಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. SEIAA ಹೊರಡಿಸಿದ 

ಪರಿಸರ ಕಿಿಯರೆನ್್ ಪತ್ಿದಲಿಿ ಮತ್ುು ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ ಮಿಂಡಳಯ ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ದ ಮೂಲ್ಕ ವಿವಿಧ 

ಪರಿಸರ ಘಟಕಗಳಗೆ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿವಚಾರಣೆ ರ್ಾಯಾಕಿಮವನುು ನಡೆಸಲ್ಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳನುು 
ಮೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಟಾಿರೆ ಜವಾಬಾದರಿಯು ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ರ್ೊೇಶದ ಮೇಲಿರುತ್ುದೆ. ಉದೆದೇಶಿತ್ ರ್ಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಪರಿಸರವನುು ನಿವಾಹಸುವ ಸ್ಾಿಂಸಿಾಕ ರಚರ್ೆಯನುು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಸ ಮಾಯರ್ೆೇಜರ (ಪರಿಸರ) 

ಮೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ುು ಅನುಸರಣೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುು ಹೊಿಂದ್ಧರುತಾುರೆ. ಮೇಲಿವಚಾರಣೆಯನುು NABL 

ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ ಪಿಯೇಗಾಲ್ಯವು ನಡೆಸುತ್ುದೆ. ಅಲ್ಿದೆ, ಪರಿಸರ ಅಧಿರ್ಾರಿಯು ಪಿಸ್ಾುಪ್ರಸಲ್ಾದ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ 

ಕಿಮಗಳ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯನುು ಮೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾುರೆ ಮತ್ುು ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ ವಿಧಾನದ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯನುು 
ಪಡೆಯಲ್ು ಸೂಕು ಕಿಮಗಳನುು ತೆಗೆದುರ್ೊಳಿಬೆೇರ್ಾಗುತ್ುದೆ. 



ಯಡಮಾರನಹಳಿ್ಳ  ಮಲಿ್ಟ  ಕಲರ್ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ 25.12 ಎಕರೆ (10.25 ಹೆಕಿ್ ೇರ್) ವಿಸ್ತ ೇರ್ಣ. 

6. ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣ  ಯೇಜನ  
ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ರ್ಾಯಾಗತ್ಗೊಳಸಲ್ು ಮತ್ುು ರ್ಾವರಿ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲಿಿ ಪರಿಸರದ 

ಸಿಾತಯನುು ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ನಿಣ್ಾಯಸಲ್ು ಪಿಮುಖ ಮತ್ುು ನಿಣಾಾಯಕ ಪರಿಸರ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳ ಆವತ್ಾಕ ಪರಿಸರ 

ಮೇಲಿವಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಸಲ್ು ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ರ್ೊೇಶವನುು ಸ್ಾಾಪ್ರಸಲ್ಾಗುವುದು. ಬೆೇಸ್್ಲ್ೆೈನ್ ಪರಿಸಿಾತಗಳ 

ಜ್ಞಾನದೊಿಂದ್ಧಗೆ, ರ್ಾವರಿಯ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಸಿಾತಗಳಲಿಿನ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಷಿೇಣ್ತೆಗೆ ಮೇಲಿವಚಾರಣಾ 

ರ್ಾಯಾಕಿಮವು ಸೂಚಕವಾಗಿ ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರವನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸರ್ಾಲಿಕ ಸೂಕುವಾದ ಹೆಚುಿವರಿ 

ತ್ಗಿೆಸುವಿರ್ೆ ಕಿಮಗಳನುು ತೆಗೆದುರ್ೊಳಿಬಹುದು. ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಬಿಂಡವಾಳ ವೆಚಿ ರೂ.13.5 ಲ್ಕ್ಷಗಳು. 
 
ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷ್ಣ ಗ್ಾಗಿ ಬಜ ಟ್ 

ಬಜೆಟ್ ವೆಚಿದ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಸರ ವೆಚಿವನುು ಸ್ೆೇರಿಸುವುದು ಅವಶಯಕ. ಒಟುಿ ರೂ. ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ 

ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಗಳಗೆ ವಾಷ್ಟಾಕ 13.5 ಲ್ಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣಾ ವೆಚಿವನುು ರ್ೊೇಷಿಕ 12 ರಲಿ ಿನಿೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಕ್  ೇಷಿಕ 12 ಪರಿಸರ ನಿವಾಹಣ  ವ ಚಚ 
ಕರ.ಸಾಂ ವಿರ್ರಗಳು ವಾರ್ಷಯಕ ವೆಚ್ಚ ಲಕ್ಷ ರ ಗಳಲ್ಲಲ 

1 ಅರಣಿಯೇಕರಣ್ 4 ಲ್ಕ್ಷಗಳು 
2 ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದು 5 ಲ್ಕ್ಷಗಳು 
3 ನಿೇರಿನ ಗುಣ್ಮಟಿ ಪರಿೇಕ್ೆ 1.5 ಲ್ಕ್ಷಗಳು 
4 ವಾಯು ಗುಣ್ಮಟಿ ಪರಿೇಕ್ೆ 1.5 ಲ್ಕ್ಷಗಳು 
5 ಶಬದ/ಕಿಂಪನ ಪರಿೇಕ್ೆ 1.5 ಲ್ಕ್ಷಗಳು 

ಒಟುಿ 13.5 ಲಕ್ಷಗಳು 

 
ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ ಮಿಂಡಳ (KSPCB) ಯ ಪಿರ್ಾರ ಸುತ್ುುವರಿದ ಗಾಳಯ ಗುಣ್ಮಟಿ, ನಿೇರು ಮತ್ುು 
ತಾಯಜಯನಿೇರಿನ ಗುಣ್ಮಟಿ, ಶಬದ ಗುಣ್ಮಟಿರ್ೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಮೇಲಿವಚಾರಣಾ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನುು ನಿವಾಹಸಬೆೇಕು. 

 

6.1 ಮೇಲ ೈ ಮಣ್ಣಿನ ನಿವಾಹಣ  
ರ್ಾವರಿ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿನ ತ್ಗುೆ ಪಿದೆೇಶವುಅತ್ಯಿಂತ್ ತೆಳುವಾದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನುು ಹೊಿಂದ್ಧರುತ್ುದೆ. ಮೇಲ್ಮಣಿಣನ ಯಾವುದೆೇ 
ಉತ್ಪತುಯಲ್ಿ, ಮತ್ುು ಆದಾಗೂಯ, ಪಿದೆೇಶದ ತೆರವು ಸಮಯದಲಿಿ ಅರ್ಥವಾ ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲಿಿ ಯಾವುದೆೇ ಮೇಲ್ಮಣ್ುಣ 
ತೆಗೆದರೆ, ಅದನುು ತಾತಾಕಲಿಕವಾಗಿ ಪುನಃ ಜೊೇಡಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅರಣಿಯೇಕರಣ್ದ ರ್ೆಲ್ಸಗಳಗೆ ಬಳಸಬೆೇಕು. 
ಒತ್ುುವರಿಯು ಮಣಿಣರ್ೊಿಂದ್ಧಗೆ ಕಲಿನಿ ತ್ುಣ್ುಕುಗಳ ಮಿಶಿಣ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಟಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗಿ ಪರಿಣ್ಮಿಸುತ್ುದೆ.   

 

6.2 ತಾಾಜಾ ಸುರುವಿಕ್ ಗಳ ಸಿಥರಿೇಕರಣ 

ಸಿಂಗಿಹಗಳ ಅರ್ಥವಾ ಡಿಂಪ್್ಗಳು ಮುಖಯವಾಗಿ ರ್ಾವರಿ ತಾಯಜಯದ್ಧಿಂದ ಮಣಿಣರ್ೊಿಂದ್ಧಗೆ ರಚರ್ೆಯಾಗುತ್ುವೆ. ಡಿಂಪ್್ಗಳನುು 
ಸಿಾರಗೊಳಸಲ್ು ಮತ್ುು ಮಣಿಣನ ಗುಣ್ವನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಅದನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಣಿಯೇಕರಣ್ಗೊಳಸಲ್ಾಗುವುದು. ರ್ೆಲ್ವು 
ರ್ಪದೆಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಪದೆಗಳನುು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ುಷುಿ ಸಾಳಗಳನುು ಸೂಕುವಾದ ಸಸಯವಗಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 



ಯಡಮಾರನಹಳಿ್ಳ  ಮಲಿ್ಟ  ಕಲರ್ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ 25.12 ಎಕರೆ (10.25 ಹೆಕಿ್ ೇರ್) ವಿಸ್ತ ೇರ್ಣ. 

ಒಳಪಡಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಡಿಂಪ್ ಸುತ್ುಲ್ೂ ಆವೃತ್ಗೊಳುಿವಿಂತ್ಹ ರ್ಾಲ್ುವೆಯನೂು ಅಗೆಯಲ್ಾಗುವುದು. ಗಣಿಯಲಿನಿ ತಾಯಜಯ 
ಉತಾಪದರ್ೆಯು ವಿಭಿನು ರ್ೊೇನಿೇಯತೆಯಿಂದ್ಧಗೆ ಗಣ್ನಿೇಯ ಗಾತ್ಿದ ಮತ್ುು ಅನಿಯಮಿತ್ ಆರ್ಾರದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಂಡೆಗಳ 

ತ್ುಣ್ುಕುಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವುದರಿಿಂದ, ತಾಯಜಯದ ಡಿಂಪ್ ಬದ್ಧಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಜಾರುಗಳಲಿಿಯೂ ತ್ನುದೆೇ ಆದ 

ಆಧಾರದಮೇಲ್ೆ ಸಿಾರವಾಗಿರುತ್ುದೆ. ಆದಾಗೂಯ, ಸೂಕುವಾದ ಮಣ್ಣನುು ಗುರುತಸಿ ಹೊರಗಿನಿಿಂದ ಮಣ್ಣನುು ತ್ರಲ್ಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 
ತಾಯಜಯ ಡಿಂಪ್್ಗಳ ಬದ್ಧಗಳ ಸಿಾರತೆಯನುು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವಾಗಿ ಡಿಂಪ್್ಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಮರಗಳನುು ರ್ೆಡಲ್ು 
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. 
 

6.3 ಗಣ್ಣಗ್ಾರಿಕ್ ಯ ಡ ೈನ ೇಜ್ ವಾಟರ್ 

ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯಲಿಿ ನಿೇರನುು ಬಾಿಕ್ಟ್ಗಳ ಯಾಿಂತಿಕೃತ್ ಕತ್ುರಿಸುವಿರ್ೆಯಲಿಿ ಮತ್ುು ಒದೆದ ಮಾಡುವ ಉದೆದೇಶರ್ಾಕಗಿ 

ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಡಿಂಪ್್ಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಹೊೇಗುವ ನಿೇರಿಗೆ ಚಾನಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುು ರ್ಾಳರ್ಜ ವಹಸಲ್ಾಗುವುದು. 

➢ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯಲಿಿನ ನಿೇರನುು ತೆೇವ ರ್ೊರೆಯುವ ಪಿಕಿಿಯೆಯಲಿಿ, ಧೂಳು ನಿಗಿಹ ಮತ್ುು ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲಿ ಿಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. 

ಡಿಂಪ್್ಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಹೊೇಗುವ ನಿೇರನುು ಚಾನಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುು ರ್ಾಳರ್ಜ ವಹಸಲ್ಾಗುವುದು. 
 

ಕ್  ೇಷಿಕ 13 ಯೋಜನೆ ಮತಗಿದ ನಾಂತ್ರ ಪ್ರಿಸರ ಮೆೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆರ್ ಕಾರ್ಯಕರಮ 

ಕರ. ಸಾಂ. ಚ್ಟತರ್ಟ್ರಕೆ 
ಎಲ್ಾಲ ಆರ್ಾಮಗಳ 
ಉದಾಹರಣೆಗೆಳು  

ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಭಾರ್ಗಳ್ಳಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

1 
ಹೊರತೆಗೆಯುವಿರ್ೆ ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಸುವುದು ಆವಾಸಸ್ಾಾನದ ನಷಿ, ಸಸಯ ರೊೇಗಗಳ ಪರಿಚಯ, ನಿೇರಿನ 

ಹರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ೆಿೇಶನ್ 

2 

ಬಾಿಸಿಿಿಂಗ್, ಅಗೆಯುವುದು 
ಮತ್ುು ಸ್ಾಗಿಸುವುದು 

ಧೂಳು, ಶಬದ, ಕಿಂಪನ, ಜಲ್ 

ಮಾಲಿನಯ 
ಜಲ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ನಿೇರಿನ ಗುಣ್ಮಟಿದಲಿಿನ 

ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿೇರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಅಡಿಡ, 
ಜಲ್ವಾಸಿ ಪರಿಸರ ವಯವಸ್ೆಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

3 
ತಾಯಜಯ ಸುರಿಯುವುದು ತೆರವುಗೊಳಸುವಿರ್ೆ, ನಿೇರು 

ಮತ್ುು ಮಣಿಣನ ಮಾಲಿನಯ 
ಆವಾಸಸ್ಾಾನದ ನಷಿ, ಮಣ್ುಣ ಮತ್ುು ನಿೇರಿನ ಮಾಲಿನಯ, 
ಸ್ೆಡಿಮಿಂಟೆೇಶನ್, ಆಮ ಿಗಣಿ ಒಳಚರಿಂಡಿ 

4 

ಟೆೈಲಿಿಂಗ್ ನಿವಾಹಣೆ ಭೂಮಿಯನುು 
ತೆರವುಗೊಳಸುವುದು, ಜಲ್ 

ಮಾಲಿನಯ 

ಆವಾಸಸ್ಾಾನದ ನಷಿ, ವಿಷತ್ವ, ಸ್ೆಡಿಮಿಂಟೆೇಶನ್, ನಿೇರಿನ 

ಗುಣ್ಮಟಿ ಮತ್ುು ಕೊಳಿಗಳಲ್ಲಲ ನಿೇರಿನ ಹರಿವು 

5 ವಾಯು ಹೊರಸೂಸುವಿರ್ೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಆವಾಸಸ್ಾಾನ ಅರ್ಥವಾ ಜಾತಗಳ ನಷಿ 

6 
ತಾಯಜಯ ವಿಲ್ೆೇವಾರಿ ತೆೈಲ್ ಮತ್ುು ನಿೇರಿನ ಮಾಲಿನಯ ಕಿೇಟಗಳ್ಳಗೆ ರ್ಪಿೇತಾ್ಹ, ರೊೇಗ ವಗಾಾವಣೆ, ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ 

ಮತ್ುು ಮಣಿಣನ ಮಾಲಿನಯ 

7 
ವಿದುಯತ್ ಮಾಗಾಗಳನುು 
ನಿಮಿಾಸುವುದು 

ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಸುವುದು ಆವಾಸಸ್ಾಾನದ ನಷಿ ಅರ್ಥವಾ ವಿಘಟರ್ೆ 



ಯಡಮಾರನಹಳಿ್ಳ  ಮಲಿ್ಟ  ಕಲರ್ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ಕ್ವಾ ರಿ 25.12 ಎಕರೆ (10.25 ಹೆಕಿ್ ೇರ್) ವಿಸ್ತ ೇರ್ಣ. 

ಕರ. ಸಾಂ. ಚ್ಟತರ್ಟ್ರಕೆ 
ಎಲ್ಾಲ ಆರ್ಾಮಗಳ 
ಉದಾಹರಣೆಗೆಳು  

ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಭಾರ್ಗಳ್ಳಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

8 

ವಸತ ಸ್ೌಕಯಾವನುು 
ಒದಗಿಸುವುದು 

ಭೂಮಿಯನುು 
ತೆರವುಗೊಳಸುವುದು, ಮಣ್ುಣ 
ಮತ್ುು ನಿೇರಿನ ಮಾಲಿನಯ, 
ತಾಯಜಯ ಉತಾಪದರ್ೆ 

ಆವಾಸಸ್ಾಾನದ ನಷಿ, ಒಳಚರಿಂಡಿ ವಿಲ್ೆೇವಾರಿ ಮತ್ುು 
ರೊೇಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

9 

ಪಿವೆೇಶ ರಸ್ೆುಗಳು ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಸುವುದು ಆವಾಸಸ್ಾಾನದ ನಷಿ ಅರ್ಥವಾ ವಿಘಟರ್ೆ, ನಿೇರಿನ ಲ್ಾಗಿಿಂಗ್ 

ಮೇಲಿನ ಇಳಜಾರು ಮತ್ುು ಒಳಚರಿಂಡಿ ರ್ೆರಳುಗಳು 
ಇಳಜಾರಿನ ರ್ೆಳಗೆ 

10 

ಜನಸಿಂಖ್ಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭೂಮಿಯನುು 
ತೆರವುಗೊಳಸುವುದು ಅರ್ಥವಾ 

ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆೇಟೆ 

ಆವಾಸಸ್ಾಾನ ಅರ್ಥವಾ ಜಾತಗಳ ನಷಿ, ಸಾಳೇಯ ಮತ್ುು 
ಪ್ಾಿದೆೇಶಿಕ ಸಿಂಪನೂಮಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಒತ್ುಡ, ಕಿೇಟಗಳ 

ಪರಿಚಯ, ತೆರವುಗೊಳಸುವಿರ್ೆ 

11 

ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು 
(ಕುಡಿಯಬಹುದಾದ 

ಅರ್ಥವಾ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ) 

ನಿೇರಿನ ಅಮೂತ್ಾತೆ ಅರ್ಥವಾ 

ಗಣಿ ನಿಜಾಲಿೇಕರಣ್ 

ಆವಾಸಸ್ಾಾನ ಅರ್ಥವಾ ಜಾತಯ ಸಿಂಯೇಜರ್ೆಯಲಿ ಿನಷಿ 
ಅರ್ಥವಾ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು 

 

7 ಹ ಚುಚವರಿ ಅಧ್ಾಯನಗಳು 
 

7.1 ಅರಣ್ಣಾೇಕರಣ ಕ್ಾಯಾಕಾಮ 

ಈ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ರ್ೆಡುವ ರ್ಾಯಾಕಿಮವನುು 
ಮುಿಂದುವರಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಈ ರ್ಾಯಾಕಿಮವನುು ಸುಸಿಾರ ಮತ್ುು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಳಹದ್ಧಯಲಿಿ ರೂಪ್ರಸುವಲಿಿ, ಅರಣ್ಯ 
ಇಲ್ಾಖ್ೆಯಿಂದ್ಧಗೆ ಸೂಕು ಸಮಾಲ್ೊೇಚರ್ೆ ಮತ್ುು ಸಮನವಯವನುು ಪಡೆಯಲ್ಾಗುವುದು. 
ಸ್ೌಿಂದಯಾ, ಪರಿಸರ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಮೌಲ್ಯವನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಸಸಯಗಳನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಮರಗಳು ಶಬದದ 

ಪಿಸರಣ್ವನುು ತ್ಡೆಯಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಧೂಳನುು ತ್ಡೆಯುವ ಕಿಮದ್ಧಿಂದಾಗಿ ಧೂಳನ ಮಾಲಿನಯವನುು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ. 10.25 ಹೆರ್ೆಿೇರ್ನಲಿಿ 1.16 ಹೆರ್ೆಿೇರ ಪಿದೆೇಶವನುು ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಒಳಗೆ ಮತ್ುು ಸುತ್ುಲಿನ 

ತೊೇಟವನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಮಣಿಣನ ಡಿಂಪೆಳು, ಸವೆತ್ವನುು ತ್ಡೆಗಟಿಲ್ು ಮತ್ುು ಮಣಿಣನ ಸಿಾರತೆಗಾಗಿ ಮರಗಳನುು 
ರ್ೆಟುಿ ಅರಣ್ಯಕಿೇಕರಣ್ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.  
 

➢ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಉದದಕೂಕ ಅರಣಿಯೇಕರಣ್ವನುು ತೆಗೆದುರ್ೊಳಿಲ್ಾಗುವುದು. 
➢ ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯ ಯೇಜರ್ೆಯಲಿಿ ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವಾಗಿ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಆಗೆುೇಯ ಭಾಗದಲಿ ಿ 50% ರಷುಿ 

ಬದುಕುಳಯುವ ದರದೊಿಂದ್ಧಗೆ ಅರಣಿಯೇಕರಣ್ ರ್ಾಯಾಕಿಮವನುು ಅನುಸರಿಸಲ್ು ವಷಾರ್ೆಕ 20 ಗಿಡಗಳನುು 
ರ್ೆಡಲ್ು ಪಿಸ್ಾುಪ್ರಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
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➢ ರ್ಾವರಿ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದಲಿ ಿರ್ೆೇವಲ್ ರ್ಪದೆಗಳು ಮತ್ುು ಗಿಡಗಿಂಟ್ಟಗಳು ಕಿಂಡುಬರುತ್ುವೆ. 
➢ ರ್ಾವರಿ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದಲಿ ಿಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾಿಣಿಗಳು ಕಿಂಡುಬರುವುದ್ಧಲ್ಿ. 

 

ಕ್  ೇಷಿಕ 14 ಅರಣ್ಣಾೇಕರಣ ಕ್ಾಯಾಕಾಮದ ಯೇಜನ ಯನುು ಐದು ವಷಾಗಳವರ ಗ್  ಪಾಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗಿದ  

ವಷಾ ಹಾಂತ್-I ಪ್ರದೆೋಶ 
ಹೆಕೆಟೋರಿವಾರತ 
ವಿಸಾುರ 

ಸಸ್ಗಳನತು 
ನೆಟಟ ಸಾಂಖೆಾ 

2017-18 ಗುತುಗೆಯ ಗಡಿ ಮತ್ುು ಅರ್ಪಿೇಚ್ ರಸ್ೆುಯ ಉದದಕೂಕ 0.20 150 

2018-19 ಗುತುಗೆಯ ಗಡಿ ಮತ್ುು ಮಾಗಾದ ರಸ್ೆುಯ ಉದದಕೂಕ 0.20 150 

2019-20 ತಾಯಜಯ ಡಿಂಪು ಟೊೇ ಉದದಕೂಕ 0.20 150 

2020-21 ತಾಯಜಯ ಡಿಂಪು ಟೊೇ ಉದದಕೂಕ 0.23 175 

2021-22 ತಾಯಜಯ ಡಿಂಪು ಟೊೇ ಉದದಕೂಕ 0.23 175 

 ಒಟುಿ 1.16 800 

 

7.2 ವಿಪತ್ುಾ ನಿವಾಹಣ  ಯೇಜನ  
ವಿಪತ್ುು ನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಯು ರ್ಜೇವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಾಾಪರ್ೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಪದರ್ೆಯ ಮರುಸ್ಾಾಪರ್ೆ ಮತ್ುು 
ರಕ್ಷಣೆಯ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಗಳನುು ಇದೆೇ ಆದಯತೆಗಳ ಕಿಮದಲಿ ಿಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿರ್ೊಳುಿವ ಗುರಿಯನುು ಹೊಿಂದ್ಧದೆ. ವಿಪತ್ುು ನಿವಾಹಣಾ 

ಯೇಜರ್ೆಯ ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿ ಅನುಷ್ಾಠನರ್ಾಕಗಿ, ಅದನುು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಪಿಸ್ಾರ ಮಾಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಪೂವಾಾಭಾಯಸ/ಡಿಿಲ್ಸ್ಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ಸಿಬಬಿಂದ್ಧ ತ್ರಬೆೇತ ನಿೇಡಬೆೇಕು. ವಿಪತ್ುು ನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಯ ಉದೆದೇಶವು ಈ ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು 
ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಸಿಂಯೇರ್ಜತ್ ಸಿಂಪನೂಮಲ್ಗಳು ಮತ್ುು ಹೊರಗಿನ ಸ್ೆೇವೆಗಳನುು ಬಳಸುವುದಾಗಿದೆ: 

• ಗಾಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಚ್ಚಕಿತೆ್ಯನುು ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿ ಆಯೇರ್ಜಸುವುದು 
• ಇತ್ರ ಜನರನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದು 
• ಆಸಿು ಮತ್ುು ಪರಿಸರರ್ೆಕ ಹಾನಿಯನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು 
• ಆರಿಂಭದಲಿಿ ಘಟರ್ೆಯನುು ನಿಯಿಂತಿಸಿ ಮತ್ುು ಅಿಂತಮವಾಗಿ ನಿಯಿಂತ್ಿಣ್ರ್ೆಕ ತ್ಿಂದುರ್ೊಳುಿವುದು 
• ಯಾವುದೆೇ ಸತ್ುವರನುು ಗುರುತಸುವುದು 
• ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು 
• ಸುದ್ಧದ ಮಾಧಯಮಗಳಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹತಯನುು ನಿೇಡುವುದು 
• ಪ್ರೇಡಿತ್ ಪಿದೆೇಶದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪುನವಾಸತಯನುು ನಿೇಡುವುದು 
• ತ್ುತ್ುಾ ಪರಿಸಿಾತಯ ರ್ಾರಣ್ ಮತ್ುು ಸಿಂದಭಾಗಳ ನಿಂತ್ರದ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ದಾಖಲ್ೆಗಳು 

ಮತ್ುು ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡುವುದು.   
• ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪುನವಾಸತಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಹಾಯವನುು ನಿೇಡಲ್ು ಮತ್ುು 

ಸಹಜತೆಯನುು ಪುನಃಸ್ಾಾಪ್ರಸಲ್ು ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನುು ಉತ್ುಮಗೊಳಸುವುದು. 
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8. ಕ್ಾರ್ಪಾರ ೇಟ್ ಪರಿಸರದ ಜವಾಬ್ಾದರಿ 

MoEF&CC ಆಫೇಸ್ ಮಮರಾಿಂಡಮ್ ಪಿರ್ಾರ (F.No.22-65/2017-IA.III Dt. 01/05/2018), ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ 

ಯೇಜರ್ೆಯು ಗಿಿೇನ್್ಫೇಲ್ಸಡ ವಗಾದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುತ್ುದೆ. ಈ ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಅಿಂದಾಜು ಯೇಜರ್ಾ ವೆಚಿ INR 1.3 

ರ್ೊೇಟ್ಟಗಳು. ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಪೂರೆೈರ್ೆ, ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ, ಆರೊೇಗಯ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ರ್ೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ೌರಶಕಿು ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ 
ವಿದುಯದ್ಧದೇಕರಣ್, ವಿಪತ್ುು ಬೆಿಂಬಲ್ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣಾ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳು, ಮಳ  ೆ ನಿೇರು ರ್ೊಯು,ಿ ಅವೆನೂಯ ಪ್ಾಿಿಂಟೆೇಶನ್್ಗೆ 
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂತ್ಹ CER ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಗಳಗೆ ಸಮುದಾಯ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿಿ ರ್ೆಡುತೊೇಪು, ಇತಾಯದ್ಧಗಳಗೆ 
ಯೇಜರ್ಾ ವೆಚಿದ 2% ರಷುಿ KSMCL ರ್ೊಡುಗೆ ನಿೇಡುತ್ುದೆ.  

 

9. ಯೇಜನ ಯ ಪಾಯೇಜನಗಳು 
 

9.1 ಪರಿಸರ ಪಾಯೇಜನಗಳು 
• ಗಣಿ ಗುತುಗೆ ಪಿದೆೇಶದ ಹೊರಗೆ ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಗಿಿೇನ್್ಬೆಲ್ಸಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತ್ುದೆ, ಶಬದ 

ಮಟಿವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ಶಬದ ತ್ಡೆಗೊೇಡೆಯಾಗಿ ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ವನುು 
ತ್ಡೆಯುತ್ುದೆ. 

• ರ್ಾವರಿ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಯಿಂತ್ರಗಳಲಿ ಿನಿೇರನುು ಚ್ಚಮುಕಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ ವಾಯು 
ಮಾಲಿನಯವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತ್ುದೆ 

• ಅಿಂತ್ಜಾಲ್ ಹಿಂತೆಗೆದುರ್ೊಳುಿವಿರ್ೆ ಇಲ್ ಿ
 

9.2 ಸ್ಾಮಾಜಕ ಪಾಯೇಜನಗಳು 

ಕಲ್ುಿಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಗಳು ಸಾಳೇಯ ಜನರಿಗೆ (36 ವಯಕಿುಗಳಗೆ) ಉದೊಯೇಗದ ಪಿಯೇಜನವನುು ನಿೇಡುತ್ುದೆ. 
 

9.3 ಆರ್ಥಾಕ ಪಾಯೇಜನಗಳು 
• ಜನರ ತ್ಲ್ಾವಾರು ಆದಾಯದಲಿಿ ಸುಧಾರಣೆ. 
• ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಲ್ಾಭದಾಯಕ ಮತ್ುು ನಿಮಾಾಣ್ ಉದಯಮದ ಹತ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ 

ಜನಸ್ಾಮಾನಯರಿಗೆ ಲ್ಾಭವಾಗುತ್ುದೆ. 
• ತೆರಿಗೆಗಳು, ರಾಯಧನ ಮತ್ುು DMF ಮೂಲ್ಕ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರರ್ೆಕ ಆದಾಯ ಉತಾಪದರ್ೆ. 
 

10. ತ್ತೇಮಾಾನ 

ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಹೊರಸೂಸುವಿರ್ೆಗಳು ಮತ್ುು ವಿಸಜಾರ್ೆಗಳಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ 

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಯೇಜರ್ೆಯ ರ್ಾಯಾಾರಿಂಭ ಮತ್ುು ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯ ನಿಂತ್ರವೂ ಪರಿಸರದ ಗುಣ್ಮಟಿವು ನಿಗದ್ಧತ್ 

ಮಾನದಿಂಡಗಳಲಿ ಿಉಳಯುತ್ುದೆ ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಚಸುತ್ುದೆ. ಅತಾಯಧುನಿಕ ತ್ಿಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸ್ೆಾಗಳನುು 
ಅಳವಡಿಸಿರ್ೊಳುಿವ ಮೂಲ್ಕ ಗಣಿ ರ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಾಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ತ್ಗಿಸೆಬೆೇಕು. 
ಹೆಚುಿವರಿಯಾಗಿ, ಬಿಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಬಳರ್ೆ, ಸಾಳೇಯ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ ರ್ಜೇವನಮಟಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾದಲಿಿನ 
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ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳ ವಿಷಯದಲಿಿ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪಿಯೇಜನಗಳು ಯೇಜರ್ೆಯ ಸರ್ಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು 
ಒಳಗೊಿಂಡಿವೆ. ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯು ಅಧಯಯನ ಪಿದೆೇಶದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ೆ ಧರ್ಾತ್ಮಕ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಹೊಿಂದ್ಧದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಸಮಿೇಪದ ಹಳಿಗಳಗೆ ತಾಿಂತಿಕ, ನುರಿತ್ ಮತ್ುು ರ್ೌಶಲ್ಯರಹತ್ ಸಿಬಬಿಂದ್ಧಗೆ ರ್ೆೇರ 

ಮತ್ುು ಪರೊೇಕ್ಷ ಉದೊಯೇಗವನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ರ್ಾಯಾಗತ್ಗೊಳಸುವುದರಿಿಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ಗಮರ್ಾಹಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಬೇರುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಸಾಳೇಯ ಪಿದೆೇಶದಲಿಿ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೊೇಗಯ 
ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳು, ರ್ೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಿಇಆರ ಯೇಜರ್ೆಯ ರ್ಾಯಾಗಳು ಸಾಳೇಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಾಯಣ್ದ 

ಮೇಲ್ೆ ಸರ್ಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ುವೆ. 
ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯು M/s KSMCL ನ ಯಡಮಾರನಹಳಿ ಮಲಿಿ ಕಲ್ರ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ರ್ಾವರಿಯಲಿಿ 4500 

M3/ವಾಷ್ಟಾಕ ಮಲಿಿ ಕಲ್ರ ಗಾಿರ್ೆೈಟ್ ಅನುು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ುದೆ ಎಿಂದು ಸಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ಹೆೇಳಬಹುದು, 
ಉತ್ುಮವಾಗಿ ವಿರ್ಾಯಸಗೊಳಸಿದ ಮತ್ುು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾದ EMP ಯಿಂದ್ಧಗೆ, ನಮಮ ರಾಜಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲ್ೆ 
ಸರ್ಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ುದೆ, ಸಾಳೇಯ ಪಿದೆೇಶದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುು ಪಿದೆೇಶದ ಒಟಾಿರೆ ಸುಸಿಾರ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರ್ಾರಣ್ವಾಗುತ್ುದೆ. ಹೇಗಾಗಿ, ಪಿಸ್ಾುವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯು ಸ್ಾವಗತಾಹಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ 

ಅನುಮತಯನುು ನಿೇಡಬಹುದು. 




