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1.1 ಪರಚರ್
ವಿಸಾಾ ರದಲಿೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶ: 61.33 ಎಕರೆ. (24.82 ಹೆ) ಇದ್ದು

ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿೆ 18.22

ಹೆಕೆಟ ೋರ್ ಅರಣಾ ಭೂಮಿ ಮತ್ತಾ 6.6 ಹೆಕೆಟ ೋರ್ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುತಾ ದೆ ಇದರ ಮೈನೆಂಗ್ ಲಿೋಸ್
ಸಂಖ್ಯಾ

ಎೆಂ.ಎಲ್. ಸಂ.2514. ಕರೆಯುರ್ ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್ ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯೆಂದಿಗೆ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ

ಯಾೆಂತಿರ ೋಕೃತ ತೆರೆದ ಕಾಸ್ಟ ವಿಧಾನರ್ನ್ನು

ಅನ್ನಸರಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. ರ್ರ್ವಕೆೆ ಸರಾಸರ 43000

ಟನ್ (ಐದ್ದ ರ್ರ್ವಗಳಲಿೆ 128666 ಟನ್) ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರನ್ನು ಉತಾಾ ದಿಸಲು ಪ್ರ ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.
ಹತಿಾ ರದ ವಾಸಸಾಾ ನ ರಾಜಪುರವು ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಿೆಂದ NE ದಿಕ್ಕೆ ನಲಿೆ 2.8km ದೂರದಲಿೆ ದೆ.
ಅದಿರು

ಬಂಡೆಯನ್ನು

ಸ್ಫ ೋಟಿಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ,

ನರ್ವಹಿಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ

ಯಂತರ ಗಳೆಂದ 10-ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥಾ ವದ ಟಿಪ್ಾ ರ್ಗಳಲಿೆ

ಮತ್ತಾ

ಅಗೆಯುರ್

ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಭಾಗರ್ನ್ನು ಉತಾಾ ದಿಸಲು ಪುಡಿಮಾಡುರ್ / ಸ್ೆ ರೋನೆಂಗ್ ಯೋಜನೆಗೆ
ಸಾಗಿಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ (-40 10mm ಮತ್ತಾ -10mm). ನದಿವರ್ಟ ಗ್ರತರ ದ ಅದಿರನ್ನು ನಂತರ 16 ಟನ್
ಗ್ರತರ ದ ಖರೋದಿದಾರರ ಟರ ಕ್ಗಳಲಿೆ ಮೆಂದಿನ ಸಾಗ್ರಣೆಗ್ರಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. 1:16
ಸರಾಸರ ಗೆರ ೋಡಿಯಂಟ್ನೆಂದಿಗೆ ಸರಯಾದ ಜೋಡಣೆ/ಬದಿಯ ಬಂಡ್ಗಳೆಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸುರ್
ರಸ್ತಾ ಯನ್ನು

ನರ್ವಹಿಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಜಿಯೋಲ್ಯಜಿಕಲ್ ಸರ್ವವ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ

ಟೋಪೋ ಶ್ೋಟ್ ಸಂಖ್ಯಾ D43E12 ಮತ್ತಾ D43K9 ನಲಿೆ ಕಾಣಿಸ್ಕಳ್ಳಾ ತಾ ದೆ.
ಮೊದಲ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು

2.11.1992 ರಂದ್ದ 1992-93 ರೆಂದ 1996-97 ರ

ಅರ್ಧಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 1997-98 ರೆಂದ 2002-2003 ರರ್ರೆಗಿನ 5 ರ್ರ್ವಗಳ
ಅರ್ಧಿಗೆ 26.02.1998 ರಂದ್ದ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಅರಣಾ

ಕ್ಕೆ ಯರೆನ್್ ಸಟಿವಫಿಕೇಟ್ ಇಲೆ ದ ಕಾರಣ ಗಣಿ ಕೆಲಸಗಳ್ಳ ಸಾ ಗಿತಗೆಂಡ ಕಾರಣ 2000-01 ರೆಂದ
2004-05 ರರ್ರೆಗೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಅರ್ಧಿಯ

ಹೆಕೆಟ ೋರ್ಗೆ

31.167

ಗಣಿಗ್ರರಕೆ

ಮರುಪ್ರಶ್ೋಲಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 2005-2010ರ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು

IBM

ನ

ಪ್ತರ

ಸಂಖ್ಯಾ :

MS/BLR/Fe-55-SZ ರ ಪ್ರ ಕಾರ ದಿರ್ನೆಂಕ ೦೮.೧೧. ೨೦೦೫ ರಂದ್ದ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.
ನಂತರ 24.91Ha ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿಸ್ಾ ೋಣವಕೆೆ

MCDR ನ ನಯಮ 10(1) ರ ಅಡಿಯಲಿೆ

ಮಾಪ್ವಡಿಸ್ದ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧಿಗೆ (2005-2010) ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯ ಮಾಪ್ವಡಿಸ್ದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಐಬ್ಬಎೆಂ

ನ

ಪ್ತರ

ಸಂಖ್ಯಾ :

Ms/BLR/Fe55-Sz

ದಿರ್ನೆಂಕ

18.07.೨೦೦೬

ರ

ಪ್ರ ಕಾರ

ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2010-2015 ರ ಅರ್ಧಿಗೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಸ್ 23.09.2011
ರಂದ್ದ ಐಬ್ಬಎೆಂ ಗೆ ಸಲಿೆ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಗುತಿಾ ಗೆದಾರರು ಸಲಿೆ ಸ್ದ SOM ರಶ್ೋದಿಯ ಮೇಲ್ಲ, IBM
ಬೆಂಗಳೂರನ DMG ಯಿೆಂದ ML ಪ್ರ ದೇಶದ ಸರಯಾಗಿ ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಸ್ದ ಲಿೋಸ್ ಸ್ತೆ ಚ್ನೆಂದಿಗೆ
ಕ್ಕೆ ಯರೆನ್್ ಪ್ತರ ರ್ನ್ನು

ಪ್ಡೆಯಲು ಮತ್ತಾ IBM ಪ್ತರ ಸಂಖ್ಯಾ

279/313/92/BNG/1179

ಮೂಲಕ SOM ಅನ್ನು ಮರುಸಲಿೆ ಸುವಂತೆ ಗುತಿಾ ಗೆದಾರರಗೆ ಸಲಹೆ ನೋಡಿದೆ. ದಿರ್ನೆಂಕ 5.5.2015.
ಹಿೆಂದಿನ

ಯೋಜನೆಯ

IBM

ಅನ್ನಮೊೋದನೆಯ

ಪ್ತರ ರ್ನ್ನು

ಪ್ತರ

ಸಂಖ್ಯಾ .

279/313/92/BNG/1179 ದಿರ್ನೆಂಕ: ೦೫ .೦೫ .೨೦೧೫ ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗಿದೆ.
ಫೋಸ್ವ NOC ಯನ್ನು

ಪ್ತರ ಸಂಖ್ಯಾ ; 4-KRC 1049/2015-BAN/641 ದಿರ್ನೆಂಕ ೧೮ .೦೬

.೨೦೧೯ ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗಿದೆ .
22.12.2021 ರಂದ್ದ ಅಜೆಂಡಾ ನಂ.271 ರಲಿೆ ನಡೆದ SEAC ಸಭೆಯಲಿೆ ಪ್ರ ಸಾಾ ರ್ನೆಗೆ ToR
ಅನ್ನಮೊೋದನೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ. SEAC ನ ಶ್ಫಾರಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ, ಸಮಿತಿಯ
ಸದಸಾ ರು ಹೊಸ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾದೆಂದಿಗೆ EIA/EMP ರ್ರದಿಯೆಂದಿಗೆ EC ಪೋಟವಲ್
ನಲಿೆ ಫಾರ್ಮವ 2 ರಲಿೆ ಅಜಿವ ಸಲಿೆ ಸುರ್ ಪ್ರ ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ್ನು ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 43000TPA
ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
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ಯ ಗರರ್ಠ ಉತಾಾ ದನೆಗ್ರಗಿ EIA/EMP ರ್ರದಿಯು TOR ನ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ರ್ರತ್ತಾ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಾ
ಮೇಲಿನ ಪಾರ ಜಕ್ಟ ವಿರ್ರಣೆಯಲಿೆ ತಿಳಸ್ದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆಂಡಿರಬೇಕು.
ಯೋಜನೆರ್ ಸಥ ಳ
ಗುತಿಾ ಗೆ

ಪ್ರ ದೇಶವು

ಕರ್ನವಟಕದ

ಬಳ್ಳಾ ರ

ಜಿಲ್ಲೆ ಯ

ಸಂಡೂರು

ತಾಲೂಕ್ಕನ

ರಾಜಾಪುರ

ಗ್ರರ ಮದಲಿೆ ದೆ. ೬೧ .೩೩ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ ವಿಸಾಾ ರವಾಗಿದೆ. (೨೪ .೮೨ ಹೆ) ಸ್ಇಸ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಮತ್ತಾ ಲಿೋಸ್
ಡಿೋಡ್ ಪ್ರ ಕಾರ ೨೪.೮೨ ಹೆ. ೧೮.೨೨ ಹೆಕೆಟ ೋರ್ ಅರಣಾ ಭೂಮಿಯಲಿೆ ಬ್ಬೋಳ್ಳತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ಉಳದ
೬ .೬ ಹೆಕೆಟ ೋರ್ ಖಾಸಾರ ಸಂ. ಬಳ್ಳಾ ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ೬,೭ ಮತ್ತಾ
೯ ರಲಿೆ ಇರಲಿದೆ.

ಚಿತರ 1 ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ನ್ ಸಥ ಳರ್ನುು ತೋರಸುತು ದೆ

ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ML ನಂ.2514 CEC ಪ್ರ ಕಾರ 61.33 ಎಕರೆ. (24.82 Ha)
ಮತ್ತಾ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ಕಾರ 24.82Ha. ಗಣಿಯು ಸುಮಾರು 35,72,010 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಟ
ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯ

ನಕೆಷ ೋಪ್ಗಳನ್ನು

ಹೊೆಂದಿದೆ,

ಇವು

43,000TPA

ಯ

ಪ್ರ ಸಾಾ ವಿತ

ಉತಾಾ ದನೆಯೆಂದಿಗೆ ಇರ್ವ.
ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳ್ಳ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ
ಯಾೆಂತಿರ ೋಕೃತ ತೆರೆದ ಎರಕಹೊಯು ವಾಗಿದ್ದು , ಇದ್ದ ಕರೆಯುವಿಕೆ, ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್, ಉತಖ ನನ,
ಲೋಡಿೆಂಗ್ ಮತ್ತಾ ಸಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೆಂಡಿರುತಾ ದೆ. ಹೈಡಾರ ಲಿಕ್ ಡಿರ ಲ್ಗಳ್ಳ, ಹೈಡಾರ ಲಿಕ್
ಅಗೆಯುರ್ ಯಂತರ ಗಳ್ಳ, ಚಕರ ಲೋಡರ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಡಂಪ್ರ್ಗಳ್ಳ/ಟಿಪ್ಾ ರ್ಗಳಂತಹ HEMM
ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೆಂಡು ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಳ ಪ್ರ ಮಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ ಕ 1 ರಲಿೆ ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಕೋಷ್್ ಕ 1 ರಜಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಳ ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
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ಗಣಿ ಹೆಸರು

ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ (ML ನಂ. 2514)

ಒಟ್ಟ್ ಪರ ದೇಶ

೨೪.೮೨ ಹೆ.

ಅರಣೂ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಒಟ್ಟ್
ಪರ ದೇಶ
ಅರಣ್ೂ ೋತರ
ಭೂಮಿರ್ಲಿಿ ರುರ್ ಪರ ದೇಶ

೧೮.೨೨ ಹೆ.

ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಸಾಮ್ರ್ಥೂ ವ
ಅಕಾಷ ಾಂಶ ಮ್ತ್ತು ರೇಖಾಂಶ
ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ನಂ.
ಗುತ್ತು ಗೆರ್ ಅನುದಾನ್ದ
ದಿರ್ನಾಂಕ
ಅರ್ಧಿ/ಅರ್ಧಿ ದಿರ್ನಾಂಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತು /ರೈಲ್ವೆ
ಮಾಗವದ ಅಸಿು ತೆ ,
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ,
ಹತ್ತು ರದ ಮ್ತ್ತು ಅಾಂದಾಜು
ದೂರ

೬.೬ ಹೆ.
43000 TPA (ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರ ಕಾರ)
ಅಕಾಷ ೆಂಶ : 15° 1'23.68"N
ರೇಖಾೆಂಶ : 76°39'48.34"E
D43E12 & D43K9
೨೧-೦೯-೧೯೫೩

ಜಿಲ್ವಿ
ರಜೂ

21.09.2023 ರರ್ರೆಗೆ ಮಾನಾ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ
ರಸ್ತಾ :
ಬಳ್ಳಾ ರ ಹಿರಯೂರು ರಸ್ತಾ NH 150A ಸುಮಾರು 20 ಕ್ಕಮಿೋ
(ವೈಮಾನಕ ದೂರ)
ಬಳ್ಳಾ ರ-ಬಮಮ ಘಟಟ ರಸ್ತಾ 1.8ಕ್ಕಮಿೋ (ವೈಮಾನಕ ದೂರ)
ರೈಲು ಮಾಗವ- ರಂಜಿತ್ಪುರ 7 ಕ್ಕಮಿೋ
ಶ್ರ ೋಮತಿ. ಕೆ.ಎೆಂ. ಪಾರ್ವತಮಮ
18/35, IIನೇ ಲಿೆಂಕ್ ರಸ್ತಾ , ಪಾರ್ವತಿನಗರ,
ಬಳ್ಳಾ ರ-583103
Ph: 91-9448291575/ 08392-266385
ಬಳ್ಳಾ ರ
ಕರ್ನವಟಕ

ಗಣಿಗಾರಕೆರ್ ವಿಧ

ಓಪ್ನ್ ಕಾಸ್ಟ ಗಣಿ

ಗಣಿಗಾರಕೆರ್ ವಿಧಾನ್

ಸಂಪೂಣವ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕೃತ ತೆರೆದ ಕಾಸ್ಟ ವಿಧಾನ

ಗಣಿಗಾರಕೆ
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲು
ಗಣಿಗಾರಕೆರ್ ನಿರೋಕ್ಸಷ ತ
ಜಿೋರ್ನ್
ಅದಿರು ಮ್ತ್ತು ತ್ಪೂ ಜೂ
ಅನುಪಾತ
ಸರಸರ ಸಂ. ಕೆಲಸದ
ದಿನ್ಗಳ

ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ
43,04,358 ಟನ್ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು
2 ನೇ ನವಿೋಕರಣವು 21 ಸ್ತಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2023 ರ್ರೆಗೆ
ಮಾನಾ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ (ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ಕಾರ)

ರ್ಗಾವರ್ಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೂ

ಒೆಂದ್ದ

ಬಾಂಚ್ ಎತು ರ ಮ್ತ್ತು ಅಗಲ

8 ಮಿೋ.

ಅಾಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಮೇಲಿನ್ ಮ್ತ್ತು ಕೆಳಗಿನ್
ಬಾಂಚ್
ಪರ ಸುು ತ ಕೆಲಸದ
ಬಾಂಚುಗಳು
ತ್ಪೂ ಜೂ (ಯೋಜರ್ನ ಅರ್ಧಿ)

1: 0.98(ಯೋಜನೆ ಅರ್ಧಿ)
330

880 mRL ಮತ್ತಾ 675mRL
735 mRL ನೆಂದ 687mRL (ಮೂರನೇ ರ್ರ್ವ)
1,26,190 ಟಿಪಿಎ

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟಿವ್ ಸಾರಾಂಶ

ರಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪಿ ಕೆ.ಎಾಂ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಅಾಂತ್ತಮ್ ಪಿಟ್ ಇಳಿಜಾರು

45 ಡಿಗಿರ ಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಲೆ

ಅಾಂದಾಜು ವಿದ್ಯೂ ತ್
ಅರ್ಶೂ ಕತೆ
ಅಾಂದಾಜು ನಿೋರನ್
ಅರ್ಶೂ ಕತೆ ಮ್ತ್ತು ಮೂಲ
ಯೋಜರ್ನ ವೆಚಚ (ಒಟ್ಟ್
ಬ್ಲಿ ಕ್ಟ ವೆಚಚ )

500 ಘಟಕಗಳ್ಳ/ದಿನ , ಮೂಲ - DG ಸ್ತಟ್ಗಳ್ಳ
24 KLD, ಮೂಲ - ತೆರೆದ ಬ್ಲವಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಕಳರ್ವ
ಬ್ಲವಿಗಳ್ಳ
ರೂ. 258 ಲಕ್ಷ

ಸಂಪೂಣವ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕೃತ ತೆರೆದ ಎರಕಹೊಯು ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ವಿಧಾನದಿೆಂದ ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯನ್ನು
ಕೈಗಳಾ ಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. ಹಾಡ್ವ ರಚನೆಯನ್ನು ನರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತಾ ವಿರುವಾಗ ಕರೆಯುರ್ ಮತ್ತಾ
ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್ ತಂತರ ರ್ನ್ನು
ಬಕೆಟ್

ಬಳಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. ಯೋಜಿತ ಉತಾಾ ದನೆಯನ್ನು

ಸಾಮರ್ಥಾ ವಗಳನ್ನು

ಮೆಂಭಾಗದ

ಹೊೆಂದಿರುರ್

ಲೋಡರ್ಗಳೆಂದ

ಯೋಜನೆಯ

ಪ್ರ ಕಾರ

ಹೈಡಾರ ಲಿಕ್

ಸ್ಫ ೋಟಿಸ್ದ

ನಯೋಜಿಸಲ್ಯದ

ರ್ಸುಾ ರ್ನ್ನು

ಅಗೆಯುರ್

ಸಾಧಿಸಲು ವಿವಿಧ
ಯಂತರ ಗಳ್ಳ

ಅಗೆಯಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.

ಯಂತ್ರ ೋಪ್ಕರಣಗಳೆಂದಿಗೆ

ಮತ್ತಾ

ಉತಖ ನನ
ತಾಾ ಜಾ

ಅಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ಮೆಂದಿನ 10 ರೆಂದ 15 ರ್ರ್ವಗಳಲಿೆ

ದೇಶ್ೋಯ ಉಕ್ಕೆ ನ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸಾಮರ್ಥಾ ವರ್ನ್ನು

ಸುಮಾರು 115 MTPA ನೆಂದ 300 MTPA ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುರ್ ಮಹತಾಾ ಕಾೆಂಕೆಷ ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಭಾರತ ಸಕಾವರ ಹೊೆಂದಿದೆ. ಇದರೆಂದ ವಾರ್ಷವಕವಾಗಿ 400-450 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿ ಣದ
ಅದಿರನ ಉತಾಾ ದನೆಯ ಅಗತಾ ವಿದೆ. ವಿಶಾ ದ ಸರಾಸರ 208 ಕೆಜಿಗೆ ಹೊೋಲಿಸ್ದರೆ ದೇಶದಲಿೆ 74.6
ಕೆಜಿಯಷ್ಟಟ

ಕಡಿಮೆ ತಲ್ಯ ಉಕ್ಕೆ ನ ಬಳಕೆಯು ಭಾರತಿೋಯ ಉಕುೆ

ಬಳರ್ಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥಾ ವರ್ನ್ನು
ಸ್ಟಿಗಳನ್ನು

ಸೂಚ್ಚಸುತಾ ದೆ. ಇದಲೆ ದೆ, 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಸಾಮ ಟ್ವ

ಮತ್ತಾ ಎಲೆ ರಗೂ ರ್ಸತಿಗಳನ್ನು

ಉಕ್ಕೆ ನ ದಡಡ

ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು

ಉದಾ ಮದ ಬೃಹತ್

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುರ್ ಸಕಾವರದ ಯೋಜನೆಯು

ಉೆಂಟುಮಾಡುತಾ ದೆ, ಉಕ್ಕೆ ನ ಹೆಚ್ಚಿ ತಿಾ ರುರ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು

ಪೂರೈಸುತಾ ದೆ.
ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತಾ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲಿೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಪ್ರ ಮಖ ಪಾತರ ರ್ಹಿಸುತಾ ದೆ. ಈ ಗಣಿಯಿೆಂದ
ಉತಾ ತಿಾ ಯಾಗುರ್ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರನ್ನು

ಸೈಟ್ಗೆ ಸಮಿೋಪ್ವಿರುರ್ ಸ್ಟ ೋಲ್ ಪಾೆ ೆಂಟ್ನಲಿೆ ಉಕುೆ

ತಯಾರಸಲು ಬಳಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. ಉಕ್ಕೆ ನ ಉದಾ ಮವು ಭಾರತದ GDP ಯಲಿೆ 2% ಕಡುಗೆ
ನೋಡುತಾ ದೆ. ಭಾರತದಲಿೆ ಉಕ್ಕೆ ನ ತಲ್ಯ ಬಳಕೆಯು 2030-31ರ ವೇಳೆಗೆ 160 ಕೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಗುರ್
ನರೋಕೆಷ ಯಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಬಳಕೆಯು 74.6 ಕೆಜಿ ಮಾತರ . ಕಾಯವಪ್ಡೆಯ ಸುಲಭ ಲಭಾ ತೆ
ಮತ್ತಾ ಹೇರಳವಾದ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರನ ನಕೆಷ ೋಪ್ಗಳ ಉಪ್ಸ್ಾ ತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಲಿೆ
ಭಾರತರ್ನ್ನು

ಸಾ ಧಾವತಮ ಕವಾಗಿಸುತಾ ದೆ. ಆದು ರೆಂದ, ಉಕ್ಕೆ ನ ಹೆಚ್ಚಿ ತಿಾ ರುರ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು

ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತಾ ಕಚ್ಚಿ

ರ್ಸುಾ ಗಳ ದೇಶದ GDP ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೋಡುವುದ್ದ

ಅನವಾಯವವಾಗುತಾ ದೆ. ಜತೆಗೆ, ಯೋಜನೆಯು ಸಾ ಳೋಯ ಜನರಗೆ ಉದಾ ೋಗ ಮತ್ತಾ ಉತಾ ಮ
ಮೂಲಸೌಕಯವರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಹತಿಾ ರದ ಹಳಾ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತಾ ದೆ.
ಇದ್ದ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಿೋಪ್ ವಾಸ್ಸುರ್ ಜನರ ಜಿೋರ್ನಮಟಟ ರ್ನ್ನು ಸುಧಾರಸುತಾ ದೆ. ರಾಜಾಪುರ

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟಿವ್ ಸಾರಾಂಶ

ರಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪಿ ಕೆ.ಎಾಂ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ದೃಢವಾದ CSR ನೋತಿಯನ್ನು

ಹೊೆಂದಿದೆ, ಇದ್ದ ಗಣಿ ನೇರವಾಗಿ

ಪ್ರ ಭಾವಿತ ರ್ಲಯದ (DIZ) ಜನರ ಬಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ ದೆ.

1.2 ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಅರ್ಶೂ ಕತೆ
ಭೂಮಿರ್ ಅರ್ಶೂ ಕತೆ
ಒಟುಟ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶ 24.82 ಹೆ. 18.22 ಹೆಕೆಟ ೋರ್ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶ ಅರಣಾ
ಭೂಮಿಯಲಿೆ ದ್ದು , 6.6 ಹೆಕೆಟ ೋರ್ ಪ್ಟಾಟ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೋಷ್್ ಕ -2 ಭೂ ಬಳಕೆರ್ ಮಾದರ - ಅಸಿು ತೆ ದಲಿಿ ರುರ್ ಮ್ತ್ತು ಪರ ಸಾು ವಿತ (ಕಲಾ ರ್ನ ಹಂತ)

ಕರ ಮ್
ಸಂ
ಖ್ಯೂ

ವಿಶೇಷ್ಣಗಳು

1.

ಗಣಿಗಾರಕೆ

2
3
4.
5.

ಡಂಪಿಾಂಗ್
ಖನಿಜ ಸಂಗರ ಹಣ್
ಮೇಲಮ ಣಿಿ ನ್ ಅಾಂಗಳ
ಮೂಲಸೌಕರ್ವ/ಕಾ
ನ್ಮನುಬದಧ ಕಟ್ ಡ
ಸಿೂ ರ ೋನಿಾಂಗ್ ಯೋಜನೆ
ರಸ್ತು
ಗಿರ ೋನ್ ಬಲ್ಟ್ (ಸುರಕ್ಷತ್ಪ
ರ್ಲರ್)
ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಾಂಗ್
ಕರ ಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರ ದೇಶ
ಇತರರು ಜೈವಿಕ
ವೈವಿಧೂ ತೆ ಪರ ದೇಶ /
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಪರ ದೇಶ
ಒಟ್ಟ್

6.
7.
8.
9.
10

ಹೆಕೆ್ ೋರ್ನ್ಲಿಿ
ಪ್ಕ್ಸಿ ಸಿ್ ಾಂಗ್/ಯೋಜರ್ನ
ಅರ್ಧಿ
ಅರಣೂ
ಕಂದಾ
ಒ
ರ್
ಟ್ಟ್
9.15
0.60
9.75

ಹೆಕೆ್ ೋರ್ನ್ಲಿಿ
ಪರಕಲಾ ನೆರ್ ಅರ್ಧಿ
ಅರಣೂ

ಒಟ್ಟ್

12.46

ಕಂದಾ
ರ್
0.60

13.06

4.10
----

0.27
1.30
-0.02

4.37
1.30
-0.02

2.70
----

0.27
1.30
-0.02

2.97
1.30
-0.02

--2.06

0.12
1.00
1.04

0.12
1.00
3.10

--2.06

0.12
1.00
1.04

0.12
1.00
3.10

--

--

--

--

--

--

1.00
1.91

-2.25

1.00
4.16

1.00
--

-2.25

1.00
2.25

18.22

6.60

24.8
2

18.22

6.60

24.82

ಪ್ರ ಸಾಾ ವಿತ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರ
ಮೂಲ: ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಯೋಜನೆ
ಮೇಲಿನ

ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳೆಂದಾಗಿ

ಭೂಪ್ರ ದೇಶದ

ಭೂದೃಶಾ ವು

ಸಾ ಲಾ

ಮಟಿಟ ಗೆ

ಮಾಪ್ವಡಿಸಲಾ ಡುತಾ ದೆ. ಭೂ ಸನು ವೇಶ ಮತ್ತಾ ಭೂ ಬಳಕೆಯಲಿೆ ನ ಬದಲ್ಯರ್ಣೆಯಿೆಂದಾಗಿ
ಮತಾ ಷ್ಟಟ ಪ್ರಣಾಮಗಳ್ಳ ಭೂ ಬಳಕೆ, ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತಾ ಗಣಿ ಗುತಿಾ ಗೆಯ ಸುತಾ ಮತಾ ಲಿನ

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟಿವ್ ಸಾರಾಂಶ

ರಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪಿ ಕೆ.ಎಾಂ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಪ್ರ ದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಯ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ ಬ್ಬೋರಬಹುದ್ದ, ಇದಕಾೆ ಗಿ ತಗಿಿ ಸುರ್
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕಳಾ ಲ್ಯಗುತಿಾ ದೆ.
ನಿೋರನ್ ಅರ್ಶೂ ಕತೆ:
ಧೂಳ್ಳ ನಗರ ಹ, ನೆಡುತ್ೋಪು ಮತ್ತಾ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಒಟುಟ ನೋರನ ಅರ್ಶಾ ಕತೆ 24 KLD
ಆಗಿದೆ.

ಚಿತರ 2 ಯೋಜನೆರ್ ನಿೋರನ್ ಸಮ್ತೋಲನ್

ಮಾನ್ರ್ಶಕ್ಸು :
ಗಣಿ ತನು ಕಾಯಾವಚರಣೆಯನ್ನು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದಾಗ, ಒಟುಟ ಉದಾ ೋಗಗಳ್ಳ 36 (ನೇರ ಉದಾ ೋಗ
12 ಮತ್ತಾ ಗುತಿಾ ಗೆ ಕಾಮಿವಕರು 12 ಆದರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಉದಾ ೋಗಗಳ್ಳ ಸುಮಾರು 12).
ಗಣಿ

ಮೇಲಿಾ ಚ್ಚರಣೆ,

ಗಿರ ೋನ್ಬಲ್ಟ

ಅಭಿವೃದಿಿ ,

ಉತಾಾ ದನೆ

ಮತ್ತಾ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಮತ್ತಾ

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕಾೆ ಗಿ ಗುತಿಾ ಗೆದಾರರೆಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಕೆಲಸಗ್ರರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ವಿದ್ಯೂ ತ್ ಸರಬರಜು
ವಿದ್ದಾ ತ್ ಶಕ್ಕಾ ಯ ಅಗತಾ ರ್ನ್ನು ಡಿಜಿ ಸ್ತಟ್ ಪೂರೈಸುತಾ ದೆ. ಹೆವಿ ಅರ್ಥವ ಮೂವಿೆಂಗ್ ಮೆರ್ಷನರಗಳ್ಳ
ಹೈಸ್ಾ ೋಡ್ ಡಿೋಸ್ತಲ್ನೆಂದ ಇೆಂಧನ ಪ್ಡೆಯುತಾ ರ್ವ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟಿವ್ ಸಾರಾಂಶ

ರಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪಿ ಕೆ.ಎಾಂ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

1.3 ಪರಸರದ ವಿರ್ರಣ್
3 ತಿೆಂಗಳ ಕಾಲ ಅಕಟ ೋಬರ್ 2021 ರೆಂದ ಡಿಸ್ತೆಂಬರ್ 2021 ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ
ಉತಾಾ ದನೆಗ್ರಗಿ ಪ್ರಸರ ಮೇಲಿಾ ಚ್ಚರಣೆಯನ್ನು

ಕೈಗಳಾ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಮೈಕರ ೋಮೆಟಿಯರಾಲಜಿ,

ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ಗ್ರಳಯ ಗುಣಮಟಟ , ನೋರನ ಗುಣಮಟಟ , ಶಬು

ಮಟಟ , ಮಣಿು ನ ಗುಣಮಟಟ ,

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥವಕ ಮತ್ತಾ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧಾ ತೆಯ ಅಧಾ ಯನರ್ನ್ನು ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಕಮಿೋ
ವಾಾ ಪಿಾ ಯಳಗೆ ನಡೆಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.

ಹರ್ವಮಾನ್ಶಾಸು ರ
ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ ಹವಾಮಾನ ದತಾಾ ೆಂಶರ್ನ್ನು ಭಾರತಿೋಯ ಮಾಪ್ನ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ
ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಅಧಾ ಯನದ ಅರ್ಧಿಯ 3% ರಷ್ಟಟ ಶೆಂತ ಸ್ಾ ತಿಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ದೆ.
ಪ್ರ ಧಾನವಾದ ಗ್ರಳಯ ದಿಕುೆ ಗಳ್ಳ ESE ಆಗಿದ್ದು 16.7% ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಯದಲಿೆ ವೇಗವು 2
ರೆಂದ 4 m/s, 6% ಸಮಯವು 4-6 m/s ವೇಗದಲಿೆ ದಾಖಲ್ಯಗಿದೆ. 2 ರೆಂದ 4 ಮಿೋ/ಸ್ತ
ವೇಗರ್ನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ದ ಸಮಯದ 9.6% ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವದ ಮೆಂದಿನ ಪ್ರ ಮಖ ದಿಕುೆ .
24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲೋಚ್ಚತ ಗ್ರಳ ಗುಲ್ಯಬ್ಬ ರೇಖಾಚ್ಚತರ ಗಳನ್ನು ಚ್ಚತರ 3 ರಲಿೆ ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಮೇಲಿಾ ಚ್ಚರಣಾ ಕೇೆಂದರ ಗಳ ಅಳರ್ಡಿಕೆ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿೆ ದೆ ಮತ್ತಾ ನಯಮಿತ
ವಿೋಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಹವಾಮಾನ ಕೇೆಂದರ ರ್ನ್ನು ಗಣಿ ಕಚೇರಯ ಬಳ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಅಡಚಣೆಗಳಲೆ ದೆ ಸೂಕಾ
ಸಾ ಳದಲಿೆ ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ.

ಚಿತರ 3: ಅಧೂ ರ್ನ್ದ ಅರ್ಧಿರ್ ವಿಾಂಡ್ ರೋಸ್ ರೇಖಚಿತರ

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟಿವ್ ಸಾರಾಂಶ

ರಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪಿ ಕೆ.ಎಾಂ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ರ್ವತ್ಪರ್ರಣದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮ್ಟ್
ಆೆಂಬ್ಬಯೆೆಂಟ್ ಏರ್ ಕಾಾ ಲಿಟಿ ಮಾನಟರೆಂಗ್ (AAQM) ಅನ್ನು ಎೆಂಟು ಸಾ ಳಗಳಲಿೆ ವಾರಕೆೆ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆರ್ತವನದೆಂದಿಗೆ ಅಕಟ ೋಬರ್-ಡಿಸ್ತೆಂಬರ್ 2021 ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿೆ ಮೂರು
ತಿೆಂಗಳರ್ರೆಗೆ ಕೈಗಳಾ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಪ್ಡೆದ ಫಲಿತಾೆಂಶಗಳ್ಳ PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತಾ NO2
ನ ಸಾೆಂದರ ತೆಯನ್ನು
ಸೂಚ್ಚಸುತಾ ರ್ವ. ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ಗ್ರಳಯಲಿೆ
ರ್ಸತಿ ಮತ್ತಾ
ಗ್ರರ ಮಿೋಣ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಗೆ (ಕೋರ್ಟ ಕ-3) ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ
(NAAQ)
ಮಾನದಂಡಗಳಳಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.
ಕೋಷ್್ ಕ -3: ರ್ವತ್ಪರ್ರಣದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮ್ಟ್ ದ ಮ್ಟ್ ಗಳು
ಕರ . ಸಂ.

ನಯತಾೆಂಕಗಳ

ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ (ಶ್ರ ೋಣಿ) (µg/m3)

ಮಿತಿಗಳ್ಳ (µg/m3)

1

ಪಿಎೆಂ 2. 5

೩೫ - ೪೭

೬೦

2

ಪಿಎೆಂ ೧೦

೬೩-೮೦

೧೦೦

3

ಎಸ್ಓ 2

೧೩ -೧೭.೯

೮೦

4

ಏನ್ಓ2

೧೨.೩೩ -೨೮.೩

೮೦

5

ಸ್ಓ

೦.೫೯-೦.೮೯

೨

ನಿೋರನ್ ಗುಣಮ್ಟ್
ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿೆ ನ ನೋರನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತಾ ರಾಸಾಯನಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು

ನಣವಯಿಸಲು,

ಯೋಜನೆಯ ಸಾ ಳದ ಸುತಾ ಲೂ ರ್ನಲುೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಮತ್ತಾ ಎೆಂಟು ಅೆಂತಜವಲ ಸಾ ಳಗಳೆಂದ ನೋರನ
ಮಾದರಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಅೆಂತಜವಲದಲಿೆ , ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಸಾೆಂದರ ತೆಯು 0.12 ರೆಂದ 0.32
mg/l ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲಿೆ

ಕಂಡುಬರುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ 0.30mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ ಮಿತಿಯಳಗೆ

ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಫೆ ೋರೈಡ್ 0.47 ರೆಂದ 1.26 mg/l ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲಿೆ ರುತಾ ದೆ, ಇದ್ದ
1

mg/l

ಮಿತಿಗಿೆಂತ

ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.

ಅೆಂತೆಯೇ,

ನೈಟೆರ ೋಟ್

6.6

ರೆಂದ

13.2

mg/l

ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲಿೆ ರುತಾ ದೆ, ಇದ್ದ 45 mg/l ಮಿತಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾೆಂಶವು ಎಲ್ಯೆ
ನಯತಾೆಂಕಗಳ್ಳ IS: 10500 ನ ಸ್ಾ ೋಕಾರಾಹವ ಮಿತಿಯಳಗೆ ಉತಾ ಮವಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ
ತ್ೋರಸುತಾ ದೆ ಗಡಸುತನರ್ನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಸಾ ಳದಲಿೆ ನಗದಿತ ಮಿತಿಗಿೆಂತ

ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿರುತಾ ದೆ ಆದರೆ ಅನ್ನಮತಿಸುರ್ ಮಿತಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನೋರನಲಿೆ , ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಸಾೆಂದರ ತೆಗಳ್ಳ BDL (ಪ್ತೆಾ ಹಚ್ಚಿ ವಿಕೆಯ ಮಿತಿಗಿೆಂತ ಕೆಳಗಿರ್ವ)
ಮತ್ತಾ 50.0mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ ಮಿತಿಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು

ಗಮನಸಲ್ಯಗಿದೆ. TDS

380.73 mg/l ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲಿೆ ರುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ 1500 mg/l ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ ಮಿತಿಯಳಗೆ
ಇರುವುದನ್ನು

ಗಮನಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಒಟುಟ

ಕೋಲಿಫಾರ್ಮವ ಜಿೋವಿಗಳ್ಳ (MPN/100ml) 5000 ರ

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ ಮಿತಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಯೆ ನಯತಾೆಂಕಗಳ್ಳ IS: 2296 (ರ್ಗವ C) ಯ
ನಗದಿತ ಮಿತಿಯಳಗೆ ಉತಾ ಮವಾಗಿರ್ವ ಎೆಂದ್ದ ಫಲಿತಾೆಂಶಗಳ್ಳ ತ್ೋರಸುತಾ ರ್ವ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟಿವ್ ಸಾರಾಂಶ

ರಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪಿ ಕೆ.ಎಾಂ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಶಬದ ಮ್ಟ್ ಗಳು
ಅಸ್ಾ ತಾ ದಲಿೆ ರುರ್ ಗಣಿ ಸೈಟ್ ಸುತಾ ಲೂ ಎೆಂಟು ಸಾ ಳಗಳಲಿೆ ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ಶಬು
ಅಳೆಯಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. ಎಲ್ಯೆ

ಮಟಟ ರ್ನ್ನು

ರ್ಸತಿ ಸಾ ಳಗಳಲಿೆ ಹಗಲು ಮತ್ತಾ ರಾತಿರ ಯ ಶಬು ದ ಮಟಟ ಗಳ್ಳ

ಅನ್ನಮತಿಸುರ್ ಮಿತಿಗಳಲಿೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಸಲ್ಯಗಿದೆ. Leq ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ 36.54 ರೆಂದ 48.36
dB (A) ವಾಾ ಪಿಾ ಯಲಿೆ ರ್ವ.

ಮ್ಣಿಿ ನ್ ಗುಣಮ್ಟ್
ಗಣಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕೋರ್ ಮತ್ತಾ ಬಫರ್ ರ್ಲಯದಿೆಂದ ಎೆಂಟು ಪ್ರ ತಿನಧಿ ಮಣಿು ನ
ಮಾದರಗಳನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತಾ

ನಣವಯಿಸಲು

ವಿಶ್ೆ ೋರ್ಷಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ಬಳರ್ಣಿಗೆಯನ್ನು

ಕೇೆಂದರ

ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಮಣಿು ನ ಗುಣಮಟಟ ರ್ನ್ನು
ರ್ಲಯದಲಿೆ ,

ಸಸಾ ರ್ಗವ

ಮತ್ತಾ

ಸಸಾ ಗಳ

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಣಿು ನ ಹೊದಿಕೆಯು ತ್ತೆಂಬ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋರ್

ಜೋನ್ನಲಿೆ , ಮಣಿು ನ ಕರ್ಚವು ತ್ತೆಂಬ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಿರುತಾ ದೆ, ಮಣಿು ನ pH ತಟಸಾ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ
ಸಾ ಲಾ ಕಾಷ ರೋಯವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತಾ ಪಟಾಾ ಸ್ಯರ್ಮ (NPK) ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದ್ದ ಸಸಾ ಗಳ ಬಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲೆ ಎೆಂದ್ದ ಸೂಚ್ಚಸುತಾ ದೆ.
ಫಲಿತಾೆಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನಾ ಮೂಲಗಳೆಂದ ಕಲುರ್ಷತವಾಗಿಲೆ
ಎೆಂಬುದ್ದ ಸಾ ರ್ಟ ವಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿರ್ ಬಳಕೆ
ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅೆಂದರೆ 10 ಕ್ಕಮಿೋ ತಿರ ಜಾ ದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಯನ್ನು
ಉಪ್ಗರ ಹದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಇದಲೆ ದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್
ರ್ಗಿೋವಕರಣರ್ನ್ನು ಬಳಸ್ಕೆಂಡು ಭೂ ಕರ್ರ್ ನಕೆಷ ಯನ್ನು 1: 50,000 ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿೆ
ರಚ್ಚಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಹೇಳಲ್ಯದ ಅಧಾ ಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರ ಮಖ ಭೂ ಬಳಕೆ/ಭೂಮಿಯ
ಕರ್ರ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ ಕ ಸಂಖ್ಯಾ .4 ರಲಿೆ ವಿರ್ರಸಲ್ಯಗಿದೆ.
ಕೋಷ್್ ಕ -4 10 ಕ್ಸಮಿೋ ತ್ತರ ಜೂ ದಲಿಿ ಪರ ಮುಖ ಭೂ ಬಳಕೆ/ಭೂಮಿ ಕರ್ರ್ ವಿಭಾಗಗಳು
ಕರ ಮ್

ವಿಸಿು ೋಣವ

ಸಂಖ್ಯೂ .

ರ್ಗವ

(ಹೆಕೆ್ ೋರ)

% of the Study Area

1

ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿ

411.175

1.26

2

ಫಾಲೋ ಲ್ಯಾ ೆಂಡ್

4416.28

13.59

3

ದಟಟ ಅರಣಾ

10015.42

30.84

4

ಸೆ ರಬ್ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಭೂಮಿ

5989.675

18.44

5

ಕ್ಕಷ ೋಣಿಸ್ದ ಅರಣಾ

6266.475

19.29

6

ರ್ಸಾಹತ್ತಗಳ್ಳ

1780.463

5.48

7

ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಪ್ರ ದೇಶ

3583.83

11.03

8

ಜಲಮೂಲಗಳ್ಳ

11.18

0.034

32474.5

100

ಒಟುಟ

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟಿವ್ ಸಾರಾಂಶ

ರಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪಿ ಕೆ.ಎಾಂ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಪರಸರ ಮ್ತ್ತು ಜಿೋರ್ವೈವಿಧೂ ಪರಸರ
ಕೋರ್ ಮತ್ತಾ ಬಫರ್ ರ್ಲಯದಲಿೆ ಶ್ಡೂಾ ಲ್-I ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಸ್ಾ ತಿಯು ರ್ರದಿಯಾಗಿಲೆ .
ಸಾ ರ್ಟ ವಾಗಿ, ಅಧಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿೆ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಮತ್ತಾ ಅಳವಿನಂಚ್ಚನಲಿೆ ರುರ್ ಸಸಾ ಗಳ
ಉಪ್ಸ್ಾ ತಿಯಿಲೆ . ಅಧಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿೆ
ಯಾವುದೇ ಅಳವಿನಂಚ್ಚನಲಿೆ ರುರ್ ಮತ್ತಾ
ಬದರಕೆಯಿರುರ್ ಮಿೋನ್ನಗಳ್ಳ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲೆ .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸರ
ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶ (10 ಕ್ಕಮಿೋ ತಿರ ಜಾ ) ಪ್ರ ದೇಶವು 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಒಟುಟ 47783 ಗ್ರರ ಮಿೋಣ
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು

ಹೊೆಂದಿದೆ. ಅಧಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಲಿೆಂಗ ಅನ್ನಪಾತವು ಪ್ರ ತಿ ಸಾವಿರ ಪುರುರ್

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ 990 ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಟುಟ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಪುರುರ್ ಮತ್ತಾ ಸ್ಾ ರೋ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ 51% ಮತ್ತಾ 49% ಆಗಿದೆ.

ಜನರು

ಯೋಜನೆಯ

ಬಗೆಿ

ಸಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿದಾು ರೆ,

ಪ್ರಸರರ್ನ್ನು

ಚೆರ್ನು ಗಿ

ನೋಡಿಕಳಾ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥವಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುರ್ ಉದಾ ೋಗಗಳನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸುವುದ್ದ ಸೇರದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಉದಾ ೋಗ್ರರ್ಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತಾ ದೆ.

1.4 ನಿರೋಕ್ಸಷ ತ ಪರಸರದ ಪರಣಾಮ್ಗಳು ಮ್ತ್ತು
ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆರ್ ಸಾರಾಂಶ
ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಯೋಜನೆಯು ಅಸ್ಾ ತಾ ದಲಿೆ ರುರ್ ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸರ
ನರ್ವಹಣಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗಳಸಲ್ಯಗುತಿಾ ದೆ. ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಸರ ಪ್ರಣಾಮಗಳ್ಳ

ಮತ್ತಾ ತಗಿಿ ಸುರ್ ಕರ ಮಗಳ ಸಾರಾೆಂಶರ್ನ್ನು ಕೋರ್ಟ ಕ ಸಂಖ್ಯಾ .5 ರಲಿೆ ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

ಕೋಷ್್ ಕ -5 ಪರಸರದ ಪರಣಾಮ್ಗಳು
ಪರಸರ ಘಟಕ
ವಾಯು
ಗುಣಮಟಟ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ್ ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಗಳು

ಪರಣಾಮ್ಗಳು

ಪರ ತ್ತಕ್ಯಲ /
ಪರ ಯೋಜನ್ಕಾರ

ತಗಿಿ ಸುರ್ ಕರ ಮ್ಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಡಿರ ಲಿೆ ೆಂಗ್ ಮತ್ತಾ ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್

ಡಿರ ಲಿೆ ೆಂಗ್
ಮತ್ತಾ
ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್
ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲಿೆ
ಧೂಳ್ಳ (PM) ಮತ್ತಾ ಅನಲಗಳ್ಳ
(NOx) ಉತಾ ತಿಾ ಯಾಗುತಾ ದೆ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ


ಪ್ರ ತಿಕೂಲ
ಹವಾಮಾನ
ಪ್ರಸ್ಾ ತಿಗಳಲಿೆ
ಸ್ಫ ೋಟರ್ನ್ನು ತಪಿಾ ಸ್. ಹಸ್ರು ಪ್ಟಿಟ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ .

ಧೂಳನ
ಉತಾಾ ದನೆಯಿೆಂದಾಗಿ
ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ
ಗ್ರಳಯಲಿೆ
PM
ಮಟಟ ಗಳಲಿೆ
ಹೆಚಿ ಳ
ಮತ್ತಾ
ವಾಹನಗಳ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿೆಂದ
ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ಗ್ರಳಯಲಿೆ
NO2
ಸಾೆಂದರ ತೆಯ ಮಟಟ ಗಳ್ಳ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ

ಗಣಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಳಗೆ ಧೂಳನ ಉತಾಾ ದನೆಯಿೆಂದಾಗಿ PM

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ

ಮಿತಿಮಿೋರದ
ಹೊರೆ
ತೆಗೆಯುವುದ್ದ,
ಕಬ್ಬಿ ಣದ
ಅದಿರನ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ,
ಮಿತಿಮಿೋರದ
ಮತ್ತಾ
ಕಬ್ಬಿ ಣದ
ಅದಿರನ್ನು
ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದ್ದ /
ಇಳಸುವುದ್ದ,
ಕಬ್ಬಿ ಣದ
ಅದಿರನ ಸಾಟ ಕ್ ಪೈಲಿೆಂಗ್,
ಗಣಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಳಗೆ
ಡಂಪ್
ಸೈಟು ಲಿೆ
ಓರ್ಬವಡವನ್ ವಿಲೇವಾರ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರೆಯುರ್ ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲಿೆ
ಧೂಳ್ಳ ನಯಂತರ ಣಕಾೆ ಗಿ ಆದರ ವ ಕರೆಯುರ್
ಯಂತರ ದ ಬಳಕೆ.











ತೆರೆದ
ಪ್ರ ದೇಶವು
ಗಣಿಗ್ರರಕೆ
ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳಗೆ ಅಗತಾ ವಿರುರ್ ಕನರ್ಠ ಕೆೆ
ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಗಣಿ
ಸಾಗಿಸುರ್
ರಸ್ತಾ ಗಳಲಿೆ
ನೋರು
ಚ್ಚಮಕ್ಕಸುವುದ್ದ. ಓರ್ರ್ಬಡವನ್ ಡಂಪ್
ಗಳನ್ನು
ಸಾಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ
ಬೇಗ ಮರುಸಸಾ ಗಳಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ಡಂಪಿೆಂಗ್
ಯಾಡ್ವಗಳ್ಳ
ಮತ್ತಾ
ದಾಸಾಾನ್ನಗಳಲಿೆ ಕಾಾ ನನ್ ಮಿಸ್ಟ / ವಾಟರ್
ಸ್ಾ ರೆಂಕೆ ರ್ ಬಳಕೆ.

ನೋರು

ಚ್ಚಮಕ್ಕಸುರ್

ಟರ ಕ್ಗಳನ್ನು

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಅಧಿಕ
ಹೊರೆ
ಮತ್ತಾ
ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರನ ಸಾಗಣೆ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

ಮಟಟ ದಲಿೆ
ಹೆಚಿ ಳ
ಮತ್ತಾ
ವಾಹನಗಳ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿೆಂದಾಗಿ
ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ಗ್ರಳಯಲಿೆ
NO2
ಸಾೆಂದರ ತೆಯ ಮಟಟ ಗಳ್ಳ.

ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರನ ಶೇಖರಣೆ ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ
ಗ್ರಳಯಲಿೆ
ಪ್ರ ದೇಶದಲಿೆ
ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಸಾೆಂದರ ತೆಯ ಹೆಚಿ ಳ.
ಅದಿರು ಪುಡಿಮಾಡುವುದ್ದ
ಮತ್ತಾ ನರ್ವಹಿಸುವುದ್ದ

ಬಳಸ್ಕೆಂಡು ಸಾಗಣೆ
ರಸ್ತಾ ಗಳಲಿೆ
ನೋರುಹಾಕುವುದ್ದ.


PM

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ಸಾಮಾನಾ
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ಗ್ರಳಯಲಿೆ PM ಮತ್ತಾ
ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳ್ಳ
NOx ಸಾೆಂದರ ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ಎಲ್ಯೆ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ್ಳ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ವಾಯುಗ್ರಮಿ ಕಣಗಳ ಅತಿಯಾದ
ಔದಾ ೋಗಿಕ ಮಾನಾ ತೆಗಳ್ಳ.




ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮತ್ತಾ
ಪ್ರ ವೇಶ
ನಯಮಿತವಾಗಿ

ಪಾೆ ೆಂಟೇಶನ್ ಧೂಳನ ಪ್ರ ಸರಣರ್ನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಲು
ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ
ಕಾಯವನರ್ವಹಿಸುತಾ ದೆ.
ಕರ ಶ್ೆಂಗ್ ಪಾೆ ೆಂಟ್ನಲಿೆ
ಡಂಪ್ರ್ ಪಾೆ ಟ್
ಫಾರ್ಮವನೆಂದ
ಧೂಳ್ಳ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ನಯಂತಿರ ಸಲು
ನೋರು ಚ್ಚಮಕ್ಕಸುರ್ ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ ಗಳ್ಳ / ಒಣ
ಮಂಜು ಧೂಳ್ಳ ನಗರ ಹ ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ ಗಳನ್ನು
ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.
ಡಿೋಸ್ತಲ್
ಇೆಂಜಿನ್ಗಳೆಂದ
ಕಣಗಳ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಎಲ್ಯೆ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ನಯಮಿತ ನರ್ವಹಣೆ.
ವಾಯು ಮಾಲಿನಾ ಕಾರಕಗಳಗೆ ಔದಾ ೋಗಿಕ
ಮಾನಾ ತೆಗಳನ್ನು
ನಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ
ನಯಮಿತ ಮಧಾ ೆಂತರದಲಿೆ ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನ
ಮಾಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ಎಲ್ಯೆ ಉದಾ ೋಗಿಗಳಗೆ ವೈಯಕ್ಕಾ ಕ ರಕ್ಷಣಾ
ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ಸಮಸ್ತಾ ಯನ್ನು
ನಭಾಯಿಸಲು
ಎೆಂಜಿನಯರೆಂಗ್ ನಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳ್ಳ
ಜಾರಯಲಿೆ ರ್ವ.

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.




ಶಬು
ಮಟಟ ಗಳ್ಳ ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್
ಮತ್ತಾ
ನೆಲದ
ಕಂಪ್ನಗಳ್ಳ

ML ಪ್ರ ದೇಶದಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ಹೊರೆ ಮತ್ತಾ
ಕಬ್ಬಿ ಣದ
ಅದಿರನ ಯಂತರ
ಮತ್ತಾ
ಸಾಗಣೆ ಸೇರದಂತೆ ಸಾಮಾನಾ
ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ್ಳ.

ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಉದೆಾ ೋಗದ ಶಬು ಮಟಟ ಗಳ್ಳ,
ಗ್ರಳಯ ಅತಿಯಾದ ಒತಾ ಡ ಮತ್ತಾ
ನೆಲದ
ಕಂಪ್ನಗಳೆಂದಾಗಿ
ಸಮದಾಯಕೆೆ ಕ್ಕರಕ್ಕರ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ

ಶಬು ದ ಮಟಟ ಗಳಲಿೆ ಹೆಚಿ ಳ ಶಬು ದ
ಮಾನಾ ತೆ ಮತ್ತಾ ಸುತ್ತಾ ರ್ರದ ಶಬು
ಮಟಟ ಗಳಲಿೆ ನ
ಹೆಚಿ ಳದಿೆಂದಾಗಿ
ಔದಾ ೋಗಿಕ ಅಪಾಯ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು




ವೈಯಕ್ಕಾ ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಾ ಖಾತಿರ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ
ಹೆಚ್ಚಿ ರ್ರಯಾಗಿ, ನರ್ವಹಣಾ ನಯಂತರ ಣ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಕನೆಯ ನಯಂತರ ಣ
ಕರ ಮವಾಗಿ ಆಶರ ಯಿಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ನಯಂತಿರ ತ
ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್
ತಂತರ ಗಳನ್ನು
ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿಾ ದೆ.
ವೈಜಾಾ ನಕ ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್ ವಿಧಾನದ ಬಳಕೆ
ಮತ್ತಾ ಪ್ರ ತಿ ವಿಳಂಬಕೆೆ ಗರರ್ಠ ಶುಲೆ ರ್ನ್ನು
ಉತಾ ಮಗಳಸುವುದ್ದ. ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಗ್ರಳಯ
ಪ್ರಸ್ಾ ತಿಗಳಲಿೆ ಬ್ಲೆ ಸ್ಟ ೆಂಗ್ ನಡೆಸುವುದಿಲೆ .



ಪಾರ ಜಕ್ಟ
ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳೆಂದ
ಶಬು
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ
ಮತ್ತಾ
ಪ್ರಣಾಮಗಳ
ವಿರ್ರವಾದ ವಿಮಶ್ವಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯ
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿಯಲಿೆ
ನಯಮಿತ
ಮಧಾ ೆಂತರಗಳಲಿೆ ಕೈಗಳಾ ಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.



ಸೇವಾ
ವಾಹನ
ಸಂಚ್ಚರವು
ಹಗಲು
ಸಮಯಕೆೆ ಮಾತರ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ.



ಔದಾ ೋಗಿಕ
ಶಬು
ಮಾನಾ ತೆಗಳನ್ನು
ನಣವಯಿಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. Leq (8 ಗಂಟೆ) ಶಬು
ಮಾನಾ ತೆಗಳ್ಳ 85 dB (A) ಯನ್ನು ಮಿೋರುರ್
ಸಾಮರ್ಥಾ ವರ್ನ್ನು ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸಾ ಳಗಳಲಿೆ ,
ಇೆಂಜಿನಯಡ್ವ ಶಬು ನಯಂತರ ಣಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

ನರ್ವಹಣಾ ಕರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವಾ
ವೈಯಕ್ಕಾ ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುರ್
ಮೂಲಕ
ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ಕಾಯವಗತಗಳಸಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.

ಜಲ
ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳ್ಳ
ಮತ್ತಾ ಗುಣಮಟಟ

ಅೆಂತಜವಲರ್ನ್ನು
ಆಳವಾಗಿಸುವುದ್ದ



ದೇಶ್ೋಯ,
ನೋರಾರ್ರ
ಮತ್ತಾ ಸಾ ಳೋಯ ವಾಾ ಪಾರ
ಉದೆು ೋಶಕಾೆ ಗಿ ಅೆಂತಜವಲ
ಲಭಾ ತೆಯಲಿೆ
ಕಡಿತ.
ನೋರಾರ್ರ
ಉದೆು ೋಶಗಳಗ್ರಗಿ
ಅೆಂತಜವಲ ಲಭಾ ತೆಯಲಿೆ
ಕಡಿತ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ನಯಮಿತ ಶಬು
ಮಾನಟರೆಂಗ್
ಕೈಗಳಾ ಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.

ಅನ್ನು



ಉಪ್ಕರಣಗಳ ನಯಮಿತ ನರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತಾ
ಸೈಲ್ಲನ್ ರ್ಗಳ್ಳ
ಮತ್ತಾ
ಲೂಬ್ಬರ ಕೆೆಂಟ್ಗಳ
ಬಳಕೆಯು ಎಲಿೆ ಯಾದರೂ ಅನಾ ಯಿಸುರ್
ಧಾ ನಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು.



ಅೆಂತಜವಲದ
ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು
ಮತ್ತಾ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉದೆು ೋಶಗಳಗ್ರಗಿ ಮಾತರ
ಮಾಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.



ಮಳೆನೋರು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತ್ತಾ
ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿಾ ದೆ.



• ರ್ರ್ವದಲಿೆ 4 ಋತ್ತಗಳಗೆ ಋತ್ತವಿನಲಿೆ
ಒಮೆಮ
ಅೆಂತಜವಲ
ಗುಣಮಟಟ ದ
ಮೇಲಿಾ ಚ್ಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಾ ಲ್ಯಗುತಿಾ ದೆ.

ಕಯುೆ

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.



ಗಣಿಗ್ರರಕೆಗೆ ಅಗತಾ ವಿರುರ್
ನೋರು
(ಧೂಳ್ಳ
ನಗರ ಹ
ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ ಗಳ್ಳ, ಕಾಯಾವಗ್ರರ,
ದೇಶ್ೋಯ
ಸೌಲಭಾ ಗಳ್ಳ
ಮತ್ತಾ
ಗಿರ ೋನ್ಬಲ್ಟ
ಅಭಿವೃದಿಿ )
ಗಣಿಯಲಿೆ
ಗೃಹಬಳಕೆಯಿೆಂದ
ಉತಾ ತಿಾ ಯಾಗುರ್
ನೋರು.

ತಾಾ ಜಾ

ಗಲಿೆ
ಮತ್ತಾ
ಚೆಕ್
ಡಾಾ ೆಂಗಳ
ನಮಾವಣದಂತಹ ಹಿೆಂದಿನ ಗುತಿಾ ಗೆದಾರರೆಂದ
ಜೈವಿಕ-ಎೆಂಜಿನಯರೆಂಗ್
ಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಕೈಗಳಾ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಅದರ ನರ್ವಹಣೆಯನ್ನು
ಈಗಿನ ಗುತಿಾ ಗೆದಾರರೇ ಮಾಡುತಿಾ ದಾು ರೆ.
ನೋರನ ಗರರ್ಠ ಅರ್ಶಾ ಕತೆ 50 kld ಆಗಿದೆ.
ನೋರನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು
ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿಾ ದೆ.
ಮಳೆನೋರು
ಸಂಗರ ಹಣೆ,
ಅೆಂತಜವಲ
ಮರುಪೂರಣ
ಮತ್ತಾ
ಮರುಬಳಕೆ
ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ ಯನ್ನು ಅಳರ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ನೈಸಗಿವಕ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲದ
ಸರ್ಕಳ.
ಹೈಡಾರ ಲಿಕ್
ಆಡಳತಕೆೆ
ಬದಲ್ಯರ್ಣೆಗಳ್ಳ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ

ಸಂಸೆ ರಸದೆ
ಹೊರಹಾಕ್ಕದಾಗ
ಅೆಂತಜವಲ
ಮತ್ತಾ
ಮಣಿು ನ
ಗುಣಮಟಟ ದಲಿೆ ಕ್ಕಷ ೋಣತೆ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ಗಣಿ
ಕಛೇರಯಲಿೆ ನ
ಶೌಚ್ಚಲಯಗಳೆಂದ
ತಾಾ ಜಾ ನೋರನ್ನು ಸ್ೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಂತರ ಸ್ತಪಿಟ ಕ್
ಟಾಾ ೆಂಕ್ಗೆ ಬ್ಬಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.








ಜಲವಿಜಾಾ ನ
ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಮತ್ತಾ
ಮತ್ತಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಸುರಯುವುದ್ದ
ಮಾದರ

ತಾಾ ಜಾ

ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಜಲವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಾ
ಪ್ರ ದೇಶದ
ಒಳಚರಂಡಿ
ಮಾದರಯನ್ನು
ಬದಲ್ಯಯಿಸಬಹುದ್ದ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ಸರಯಾದ ಚರಂಡಿ ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ ಜಾರಯಲಿೆ ದೆ.

•ಭೂಮಿ
ಬಳಕೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಮತ್ತಾ
ಮತ್ತಾ
ಮಣಿು ನ ಸುರಯುವುದ್ದ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ

ತಾಾ ಜಾ

ಕೋರ್ ರ್ಲಯದ ಅಸ್ಾ ತಾ ದಲಿೆ ರುರ್
ಭೂ ಬಳಕೆ ಬದಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ಭೂಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು
ಹಂತದಲಿೆ ಕೈಗಳಾ ಬೇಕು

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಕಲಾ ನೆಯ

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಸಸಾ ಮತ್ತಾ ಪಾರ ಣಿ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಗಣಿ
ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮತ್ತಾ
ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳ್ಳ

ಅಸ್ಾ ತಾ ದಲಿೆ ರುರ್
ಸಸಾ
ಪಾರ ಣಿಗಳ ಸಾ ಳ್ಳೆಂತರ.

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

ಮತ್ತಾ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ಸಾ ಳೋಯ ಜಾತಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ
ಹಣ್ಣು ಗಳನ್ನು
ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.
ನಯಮಿತವಾಗಿ
ನೆಡುತ್ೋಪು
ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿಾ ದೆ .

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ತಡೆಗೋಡೆಗಳ್ಳಗಿ ಕಾಯವನರ್ವಹಿಸಲು ಗಣಿ
ಪ್ರಧಿಯಲಿೆ ಅರಣಿಾ ೋಕರಣ.



ಗಣಿಗ್ರರಕೆ
ಕಾಯಾವಚರಣೆಯನ್ನು
ಹಗಲಿನಲಿೆ ಮಾತರ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಾ ದೆ.



ಹೌಲ್ ರಸ್ತಾ ಗಳಲಿೆ ಸ್ಾ ರ ನೋರು ಚ್ಚಮಕ್ಕಸುರ್
ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ ,
ಸಾರಗೆ
ರಸ್ತಾ ಯಲಿೆ
ನೋರು
ಸ್ೆಂಪ್ಡಿಸುರ್ ಯಂತರ ಗಳ್ಳ, ಗಣಿ ಸಾಗಿಸುರ್
ರಸ್ತಾ , ಕರ ಶ್ೆಂಗ್ ಮತ್ತಾ ಸ್ೆ ರೋನೆಂಗ್ ಘಟಕದ ಬಳ
ಒಣ ಮಂಜು ಧೂಳ್ಳ ನಗರ ಹ ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ .

ಆವಾಸಸಾಾ ನದ
ನರ್ಟ ,
ಅದರ
ಪ್ರಣಾಮವಾಗಿ
ಜಾತಿಯ
ವೈವಿಧಾ ತೆ
ಮತ್ತಾ
ಸಮೃದಿಿ ಗೆ
ಪ್ರ ತಿಕೂಲ
ಬದಲ್ಯರ್ಣೆಗಳ
ಸಂಭಾರ್ಾ ತೆ.
ಪ್ರಾರಯಾದ ಧೂಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಶಬು
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿೆಂದ
ಉೆಂಟಾಗುರ್
ಆವಾಸಸಾಾ ನದ
ಮೌಲಾ ಗಳ ಕ್ಕಷ ೋಣತೆ.
ಪ್ರಸರ ಮಾಲಿನಾ , ಒಟಾಟ ರೆ
ಆರೋಗಾ , ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯಾವಚರಣೆ

ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಸುರಕ್ಕಷ ತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು
ಮಿೋರದ
ಶಬು
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿೆಂದ
ಕ್ಕರಕ್ಕರ, ನದಾರ
ಭಂಗ ಮತ್ತಾ
ಆರೋಗಾ ದ ಪ್ರಣಾಮಗಳ್ಳ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಸಾಮಾಜಿಕಆರ್ಥವಕ ಅೆಂಶಗಳ್ಳ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಗಣಿಗ್ರರಕೆ
ಕಾಯಾವಚರಣೆಗ್ರಗಿ ಅರಣಾ
ಭೂಮಿಯನ್ನು
ತಿರುಗಿಸುವುದ್ದ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

ಭೂಮಿ ಮತ್ತಾ ಸಸಾ ರ್ಗವದ ನರ್ಟ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ



ಆರೋಗಾ ದ
ಬಗೆಿ
ನೌಕರರು
ಮತ್ತಾ
ಗ್ರರ ಮಸಾ ರಲಿೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ.




ವೈದಾ ಕ್ಕೋಯ ಶ್ಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ.
ಗುತಿಾ ಗೆ
ಪ್ರ ದೇಶದಲಿೆ
ನಯಮಿತವಾದ
ನೆಡುತ್ೋಪು.
ಭೂಮಿ ಮತ್ತಾ ಸಸಾ ರ್ಗವದ ನರ್ಟ ಕೆೆ ಹಿೆಂದಿನ
ಗುತಿಾ ಗೆದಾರರೆಂದ
ಈಗ್ರಗಲೇ
ಪ್ರಹಾರ
ಅರಣಿಾ ೋಕರಣರ್ನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ
ಪ್ರಕಲಾ ನೆಯ
ಹಂತದಲಿೆ
ಗುತಿಾ ಗೆ
ಪ್ರ ದೇಶರ್ನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ




ಗಣಿಗ್ರರಕೆ
ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳ್ಳ

ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ
ಮತ್ತಾ
ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ
ಉದಾ ೋಗ್ರರ್ಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್
ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜನರ ಆರ್ಥವಕ
ಸ್ಾ ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದ್ದ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರ ಯೋಜನಕಾರ

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

1.5 ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ತತ್ತವ ಸನು ದಿ ತೆ ಮತ್ತಾ ವಿಪ್ತ್ತಾ ನರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಉದೆು ೋಶವು ಅಪ್ಘಾತದ ಅರ್ಕಾಶರ್ನ್ನು
ಸರದೂಗಿಸುವುದ್ದ / ಯಾವುದೇ ತ್ತತ್ತವ ಸಂದಭವದಲಿೆ ಮನ್ನರ್ಾ , ರ್ಸುಾ ಮತ್ತಾ ಜಿೋವಿಗಳಗೆ
ಹಾನ(ಗಳಗೆ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದ್ದ. ತ್ತತ್ತವ ಸ್ದಿ ತೆ ಮತ್ತಾ DMP ಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆೆ

ನರೋಕ್ಕಷ ತ

ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರ್ವ:
 ಗ್ರಯಾಳ್ಳಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಾ ವೈದಾ ಕ್ಕೋಯ ಚ್ಚಕ್ಕತೆ್ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್;
 ಇತರ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಕಷ ಸ್;
 ಆಸ್ಾ ಮತ್ತಾ ಪ್ರಸರಕೆೆ ಹಾನಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ;
 ಆರಂಭದಲಿೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಯಂತಿರ ಸ್ ಮತ್ತಾ ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ನಯಂತರ ಣಕೆೆ ತರಲು;
 ಪಿೋಡಿತ ರ್ಾ ಕ್ಕಾ ಗಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತಾ ಸಹಾಯರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸ್;
ಸುದಿು ಮಾಧಾ ಮಕೆೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್;



 ಪಿೋಡಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಕಷ ತ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಕಷ ತಗಳಸ್; ಮತ್ತಾ
 ತ್ತತ್ತವ ಪ್ರಸ್ಾ ತಿಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತಾ

ಸಂದಭವಗಳ ನಂತರದ ವಿಚ್ಚರಣೆಗ್ರಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ

ದಾಖಲ್ಲಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಕಷ ಸ್.
ಪ್ರಣಾಮವಾಗಿ, ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು

ರಕ್ಕಷ ಸಲು ಮತ್ತಾ ವೈದಾ ಕ್ಕೋಯ ಸಹಾಯರ್ನ್ನು

ನೋಡಲು ಮತ್ತಾ

ಸಾಮಾನಾ ಸ್ಾ ತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸಾಾ ಪಿಸಲು ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತಾ ಮಗಳಸುವುದ್ದ.

1.6 ಯೋಜನೆರ್ ಪರ ಯೋಜನ್ಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥವಕ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಯೋಜನೆಯು ಸುತಾ ಮತಾ ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಉದಾ ೋಗ್ರರ್ಕಾಶಗಳ್ಳ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭಾ ಗಳ್ಳ,
ರಸ್ತಾ ಗಳ್ಳ, ಸಂರ್ಹನ ಸೌಲಭಾ ಗಳ್ಳ, ಸಾರಗೆ, ಮಾರುಕಟೆಟ , ಬ್ಲಾ ೆಂಕ್ಕೆಂಗ್, ಅೆಂಚೆ ಸೇರ್ವಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ
ಆರೋಗಾ ಸೌಲಭಾ ಗಳ ರೂಪ್ದಲಿೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳನ್ನು
ನೋಡಿದೆ.

ಅಸ್ಾ ತಾ ದಲಿೆ ರುರ್

ಗಣಿಗಳೆಂದಾಗಿ

ರ್ನಗರಕ

ಸೌಕಯವಗಳನ್ನು

ಈಗ್ರಗಲೇ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಗಣಿಗಳ ಸಾ ಳವು ಸುತಾ ಮತಾ ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳನ್ನು
ಸಣು

ವಾಾ ಪಾರ ಮತ್ತಾ ಉದಾ ೋಗ್ರರ್ಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. The

ಯೋಜನೆಗಳ್ಳ ಸಾ ಳೋಯ ಜನರಗೆ ಅೆಂದರೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿೆ ಮತ್ತಾ ಸುತಾ ಮತಾ ಲಿನ ವಿವಿಧ
ಉಪ್ಯುಕಾ ತೆ ಸೇರ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತಾ ಸಣು ವಾಾ ಪಾರರ್ನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಪರ ೋತಾ್ ಹಿಸುತಾ ರ್ವ.
ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಸಾರಾೆಂಶ

ಕೆ.ಎೆಂ.ಪಾರ್ವತಮಮ ಅರ್ರ ರಾಜಾಪುರ ಕಬ್ಬಿ ಣದ

ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

1.5 ಪರಸರ ನಿರ್ವಹಣ್ ಯೋಜನೆ
ಮೇಲಿನ ಕೋರ್ಟ ಕದಲಿೆ
ಪ್ರಸರದ ಪ್ರಣಾಮಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ
ಅವುಗಳ ನರ್ವಹಣಾ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚವಸಲ್ಯಗಿದೆ. ರಾಜಾಪುರ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರ ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ಯದ ಒಟುಟ ಬಂಡವಾಳ
ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ರೂ. 258 ಲಕ್ಷಗಳ್ಳ. ಪ್ರಸರ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ರ್ವಚಿ ರೂ 25.8
ಲಕ್ಷಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ವಾರ್ಷವಕ ಮರುಕಳಸುರ್ ರ್ವಚಿ ರೂ 25.8 ಕೋಟಿಗಳ್ಳ.
ಕೋಷ್್ ಕ 6 : ಪರಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆರ್ ಇಬ್ಲಾ ಗರ್ನುು ತೋರಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ
ಕರ .ಸಂ

1

ವಿರ್ರಗಳು

ಬಂಡರ್ವಳ ವೆಚಚ
(ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಗಣಿ ಸಾಗಿಸುರ್ ರಸ್ತಾ ಗಳಗೆ ನೋರನ ಟಾಾ ೆಂಕರ್
ಗಳ ಮೂಲಕ ಧೂಳ್ಳ ನಗರ ಹ

-

ಫೈರ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತಾ ವಾಚ್ ವಾಡ್ವ
2

ತೆರವುಗಳಸುವುದ್ದ (ಅರಣಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ

ಮ್ರುಕಳಿಸುರ್
ವೆಚಚ
(ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )
೫
೨

-

ಪಾರ್ತಿ)
3
4

ಅರಣಿಾ ೋಕರಣ/ಗಿರ ೋನ್ಬಲ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಸಾ ಚಛ ತಾ ಪ್ಖವಾಡ ಮತ್ತಾ ಇತರ ಜಾಗೃತಿ
ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ್ಳ

-

೦.೫
೦.೫

5

ಎನಾ ರಾನೆಮ ೆಂಟಲ್ ಮಾನಟರೆಂಗ್

-

೩

6

ಸೌರ ವೈಫೈ ಟರ್ರ್ (ನರ್ವಹಣೆ)

-

೧

ಔದಾ ೋಗಿಕ ಆರೋಗಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತಾ
7

ಕರ ಮಗಳ್ಳ (ಕುಡಿಯುರ್ ನೋರನ ಸೌಲಭಾ ಗಳ್ಳ,

೮.೦

ನೈಮವಲಾ )
8
9

ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಾ ಭೂ ಕರ್ರ್ ಅಧಾ ಯನ
ರ್ನಾ ಜಿೋವಿ ನರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ
ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ

10

ಮಣ್ಣು -ತೇವಾೆಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ

11

ಅೆಂತಜವಲ ಅಧಾ ಯನ

೧೦.೦

೦.೫
-

೨.೮

-

-

೦.೫

-

೭

-

೪.೮

೨೦.೮

೨೫.೮

ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಗಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ
12

ಎೆಂಜಿನಯರೆಂಗ್ ರಚನೆಗಳ ನಮಾವಣ
ಮತ್ತಾ ನರ್ವಹಣೆ.
ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತಾ ಪುನರ್ವಸತಿ

13

ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಮಿವಸಲ್ಯದ ರಚನೆಗಳ
ನರ್ವಹಣೆ
ಒಟ್ಟ್

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
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ಅದಿರು ಗಣಿ ಇಐಎ/ಇಎೆಂಪಿ.

1.6 ಗಣಿಗಾರಕೆಯಾಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಪರ ದೇಶಗಳ
ಪುನ್ಶ್ಚ ೋತನ್ ಮ್ತ್ತು ಪುನ್ರ್ವಸತ್ತ
ಪ್ರಕಲಾ ನೆಯ ಹಂತದಲಿೆ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರನ ಸಂಪೂಣವ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯನ್ನು
ಕೈಬ್ಬಡುರ್ ಮೊದಲು ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಳಗೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ
ಮರುಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗುತಾ ದೆ. ಈ ಕರ ಮಗಳಲಿೆ ಗಣಿಗ್ರರಕೆಯಿೆಂದ ಹೊರಗುಳದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ತಾೆಂತಿರ ಕ ಮತ್ತಾ
ಜೈವಿಕ ಪುನಶ್ಿ ೋತನ, ಡಂಪ್ಗಳಲಿೆ ಸಾ ಳೋಯ ಜಾತಿಗಳೆಂದಿಗೆ ನೆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತಾ ಗಣಿಗ್ರರಕೆ ಮಾಡಿದ
ಬೆಂಚ್ಗಳ್ಳ ಸೇರರ್ವ.

1.7 ತ್ತೋಮಾವನ್
ಗಣಿ ಪ್ರಸರ ಕೆಷ ೋತರ ದಿೆಂದ ಅಹವ ಮತ್ತಾ ಅನ್ನಭವಿ ಸ್ಬಿ ೆಂದಿಗಳೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಸರ ಕೋಶರ್ನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸ್ದೆ
ಮತ್ತಾ ಸಂಪೂಣವ ಪ್ರಸರ ನರ್ವಹಣಾ ರ್ಾ ರ್ಸ್ತಾ ಯು ಕಂಪ್ನಯ ದಾಖಲಿತ ಪ್ರಸರ ನೋತಿಯಿೆಂದ
ಮಾಗವದಶ್ವಸಲಾ ಡುತಾ ದೆ. ಕಂಪ್ನಯು ಅತ್ತಾ ತಾ ಮ ಪ್ರಸರ ಅಭಾಾ ಸಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಅನಾ ಯವಾಗುರ್
ಶಸನಬದಿ

ಅರ್ಶಾ ಕತೆಗಳಗೆ ಅನ್ನಸರಣೆಗಳನ್ನು

ಅಳರ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. ಯೋಜನೆಗ್ರಗಿ ಪ್ರ ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ಯದ

ಪ್ರಸರ ತೆರವು (ಇಐಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2006 ರ ಅಡಿಯಲಿೆ ) ಪ್ರಸರ ಅಭಾಾ ಸಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ
ಉತೆ ೃರ್ಟ ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪ್ನಯನ್ನು ಪರ ೋತಾ್ ಹಿಸುತಾ ದೆ.

ಇಕೋಮೆನ್ ಲ್ಯಾ ಬೋರೇಟರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

