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1. ಪರಿಚಯ 

M/s ( KSMCL) ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಟ್ ಮಿನಯಲ್್ಸ ಕಾರ್ಪಾರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,     ,       
ಬೈಲಚಿಂಟೆ ಭತ್ತು  ಬಿ. .       ,    :     ,          5                 
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35638                                             

     (        )         ಯಸ್ತು ಪಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟೇ  ಸೆಟ್ ಬೈಲಚಿಂಟೆ ಭತ್ತು  BDHalli              BLY-OSB-1     

      .                                          

 . .           5                 05    )                   : 

     ಿ ).                            ,                   

    ಇ-               .             ,              

                                     . 

                  -       :  7           ಕಲನ್ನೀ  ಅನ್ನಬಂಧ-     

        ).                                           

                         ಇ               .     

DMG                -    7        20               -             

        ). 

ಗಣಿ ಕಾಯಿದೆ,                    (               )    ,    7  

               ,            (    )    ,              

            ಇ                                

                       .  ತ್ತು  ರಿಷಯ (        )       

           (   )     1972      (                      ) 

    1974        (                      )    ,        

                 .                           ನೆ 

ಸಂಖೆ್ಯ  CI   7                      16-  -                     

     (     )       -           -                          

         (     )       -           -  -  . 

ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಯು EIA       2006         ಳ ಾ ಕಾಯ '         

           ,             100                .           

2006                                                

                     (              MoEF     CC          

      ಿ .     . 

2. ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಪರ ಸಾು ನೆ 

M/s ( KSMCL) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೆ  ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಭ ನಿಮಮಿತ,     ,       ಬೈಲಚಿಂಟೆ 
ಭತ್ತು  ಬಿ. .       ,    :     ,        5                 35638       

                                           

(        )               . 

ಯೋಜನೆಯು EIA      ,                  1           '         

     . 

ಈ ಯದಿಯು ಾ ತಿಕೂಲ ರಿಷಯದ ರಿಣಾಭಗಳ ತಗ್ಗಗ ಸುವಿಕೄ/          

                                        

         ಚಾಸುತು ದೆ.              -                  
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          . 

EIA      ,             SO              15                            

01  7        ಇ                   B1 ಗಾದ ಅಡಿಮಲಿಿ  ಕಿಷೇ ರ ಗಾಗ್ಗ ಸಂಯೋಜಿತ 

EIA                           .                   

      ಇ                       5            

                    . 

ಗುತಿು ಗೆ ಅಧಿ :         

 

ಕೋಶಿ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ  1       ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಎಸ್.  . ವಿರಗಳು ವಿರಗಳು 

ಎ. ಯೋಜನೆಮ ಷವ ರೂ 

ಭತ್ತು  ಗಾತಾ  

M                         

                           

          (   ,         

    )      . ಇ  ಳಗೆ ಗಾಾ ಭ- BD 

  ,    -     ,       5         

ಾ ದೇವದಲಿಿ  35638.0 TPA       

          . 

ಬಿ. ಷಥ ಳ 

ಭೌಗೋಳಿಕ 

ನಿದೇಾಶಿಂಕಗಳು 

ಅಕಾಷ ಿಂವ ಭತ್ತು  

ರೇಖಿಂವ 
ಪಿಲಾ ರ್ 

ನಂ. 

ಅಕಾಷ ಾಂವಗಳು ರೇಖಾಂವಗಳು 

ಎಸ್. 

  

ಅಕಾಷ ಿಂವಗಳು ರೇಖಿಂವಗಳು 

A.  15°12'05.7"N 77°      7 "ಇ 

B.  15°       " 

   

77°04'13.5"E 

C.  15°12'11.8"N 77°04'18.2"E 

D.  15°12'14.1"N 77°04'21.5"E 

E.  15°12'15.1"N 77°04'12.4"E 
 

 ಟೋರ್ಪೋಶೋಟ್ (     

 . 

57 ಇ/4 

ಸಿ. ಗುತಿು ಗೆ ಾ ದೇವದ ವಿಯಗಳು 

 ಗುತಿು ಗೆ ಾ ದೇವ 5      

ಷೆಳಾಕೃತಿ ಅಲೆಗಳ (   ) 

ಸೆಟ್ ಎತು ಯದ ಶ್ರಾ ಣಿ 403M amsl 

( ಮೂಲ:           )                                 

ಡಿ. ವೆಚ್ಚ ದ ವಿಯಗಳು  

 ಯೋಜನೆಮ ವೆಚ್ಚ  
ರೂ. 40    
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EMP        ರೂ.        /    (         ) 

ರೂ.         (          ) 

 
OH&S 

ರೂ.        /    (         ) 

ರೂ 5        /    (          ) 

ಇ. ಾ ದೇವದ ರಿಷಯ ಸೄಟ್ೇ ಿಂಗ ಗಳು 

 ರಿಷಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  

ಾ ದೇವಗಳು (       

      ,        

      , 

           , 

    /       

     ಇ   )    

            

NIL 

 

 

5           

           

ಯಾವುದೂ 

 

ಸತಿು ಯದ 

ಟೇ ಣ/         

ಫಳಾಾ ರಿ ~ 7       , WN 

ಸತಿು ಯದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾ ಣ ಫಳಾಾ ರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾ ಣ~ 7      ,      

ಸತಿು ಯದ ರಾಜೆ  ಹೆದ್ದಾ ರಿ/ 

            

SH-7      ~       , 

ಸತಿು ಯದ ವಿಮಾನ 

ನಿಲ್ದಾ ಣ 

ಫಳಾಾ ರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾ ಣ~      ,   ಇ 

(       ) 

 
ಸತಿು ಯದ ಅಿಂಚೆ ಕಛೇರಿ 

ಫಳಾಾ ರಿ ಾ ಧಾನ ಅಿಂಚೆ ಕಛೇರಿ ~         ,   

        ) 

 ಸತಿು ಯದ ರ್ಪಲಿೋಸ್ ಠಾಣೆ ಜಿಲಿ್ದ  ರ್ಪಲಿೋಸ್ ಠಾಣೆ ಫಳಾಾ ರಿ~        .  . 

 

ವೈದೆ ಕೋಮ ಸೌಲಬೆ ಗಳು 
ಷಕಾಾರಿ ಆಷು ತ್ರಾ  ಮೋಕಾ ~      .   

ನವೋದಮ ಆಷು ತ್ರಾ  ~       .    

 

ಶಕ್ಷ್ಣ ಸೌಲಬೆ ಗಳು 
ಷಯಕಾರಿ ಭಧೆ ಭ ಶಲೆ-      .   

 

 ಭೂಕಂನ ಲಮ ಲಮ-                     ) 

 ವಾಟರ ಬಾಡಿ ಸಗರಿ ನದಿ ~ 7               

 

 

3. ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ವಿರಣೆ 

ಾ ಸ್ತು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು 5                                         

   ,              (        )         .                    

                                    2018-            
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       36198 7    ಿ  TPA                 240714            

           71277                  1     .                     

                      .                    

       . ಇ        ,       ,      ,         ಿ ತ್ತ ಇತಯ 

ಮೂಲಸೌಕಮಾಗಳಲಿಿ  ವೆಾ ಕವಾಗ್ಗ ಫಳಷಲ್ದಗುತು ದೆ. ಇ                      

                  .                       8        .       

                    19      .       ,      -    ,           

   ಿ ಮ,                                            

                .                               . 

 

4. ಪರಿಷರದ ವಿರಣೆ 

ಗಾಳಿ,    ,    ,    ,                                          

                           .                  

            2021           2021                     

                   ಿ ತಮುತು ಲಿನ ದಿವ ತಿೋಮ ಡೇಟಾ ಭತ್ತು  ಮಾಹಿತಿಮ 

ಸಂಗಾ ಸಣೆಮನ್ನೀ  ಕೆಗಳಾ ಲ್ದಯಿತ್ತ. 

EIA                 (       )     10                 

                

ಕೋಶಿ ಕ 1-          

ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೂಲ ಸಿಥ ತಿ 

1. ಸುತ್ತು ರಿದ 

ಗಾಳ್ಳಯ ಗುಣಮಟಿ  

ಸುತ್ತು ರಿದ ಗಾಳಿಮ ಗುಣಭಟೇ          PM10        

                7  µg/m3        µg/m3     

                  PM2.5                  

                 µg/m3        µg/m3     

       NO2                         

           µg/m3     µg/m3            SO2 

    NO2                               

           µg/m3      ಇ             

                          7      

        SO2                               

15.0 µg/m3         µg/m3                

                                    

            ಇ                 

                           . 

2. ವಬ್ದ  ಮಟಿ ಗಳು ವಫಾ  ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ ಅನ್ನೀ  ಟ್ಟೇ  7                

                                 50.8 

Leq dB     42.8 Leq dB                      



Executive Summary for Mining of Minor Mineral (Ordinary Sand) from the river bed of Hagari river 
bed by M/s Karnataka State Minerals Corporation Limited, located in, Karnataka over an area of 5.26 

Ha with Production Capacity of 35638.0 TPA. 
 

ಮ ಾಂಟೆಕ್ ಕನ್ಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ ಪ್ೆೈ.        ಪುಟ 6 

 

                40.6 Leq dB     36.4 Leq dB     

ಇ  . 

3. ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ  ಅಕೇೇ ೋಫರ 2021           2021             

                                    

         . 

ಅಾಂತಜಯಲ-         ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆಮನ್ನೀ  ಟ್ಟೇ  6 

              . 

ಅಾಂತಜಯಲದ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆಯ ಿಲಿತಾಾಂವಗಳು  

 pH 7        7                 

 ಟ್ಟೇ  ಗಡಸುತನವು            564             

       . 

 ಟ್ಟೇ  ಕಯಗ್ಗದ ಘನಸುು ಗಳು 487        1011         

           . 

 ಫಿ್ೋರೈಡ್ 0        0                     

 ಕಿೇೋರೈಡ್ 94        188.00                  

 

ಮೇಲ್ಮೈ  ನಿೋರು- ಮಲೈಮ  ನಿೋರಿನ ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆಮನ್ನೀ  ಟ್ಟೇ  4 

               

ಮೇಲ್ಮೈ  ನಿೋರಿನ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆ ಿಲಿತಾಾಂವ: 

 pH 7        7                 

 ಟ್ಟೇ  ಗಡಸುತನವು 204        252             

       . 

 ಟ್ಟೇ  ಕಯಗ್ಗದ ಘನಸುು ಗಳು 312        420         

           . 

 ಫಿ್ೋರೈಡ್ 0 7      0                     

 ಕಿೇೋರೈಡ್ 64     82                  

 COD        48                  

 BOD       14 mg               

 

4. ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಿ  
ಒಟಿ್ಟ  7                     

      . 

ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ ಡೇಟಾವು ಹಂಚಕೄಗಳಲಿಿ  ಭಣಿಿ ನ ವಿರೆ್ನ ಷವು 

ಸೆ್ತ ಿಂಡಿ ಲೋಮ್ ಎಿಂದು ತೋರಿಸುತು ದೆ. ಮಲಿವ ಚಾಯಣಾ ಷೆ ಳಗಳು 

ಭಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ  62% ರಿಿಂದ 66% ರೆಗೆ ಭಯಳನ್ನೀ  

ಹಿಂದಿವೆ. ಭಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ  ಭಣಿಿ ನ ಅಿಂವವು 18% ರಿಿಂದ 

24% ರೆಗೆ ಫದಲ್ದಗುತು ದೆ. 
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 ಡೇಟಾವು pH ನ ಮೌಲೆ ವು 7.13- 7.85 ರೆಗೆ ಇರುತು ದೆ ಎಿಂದು 

ತೋರಿಸುತು ದೆ. 

 ಜಾಲಿಹಾಳ್ 480 µmhos/cm ಗರಿಶಠ  ವಾಸಕತ್ರಮನ್ನೀ  

ತೋರಿಸುತು ದೆ,              7                

                 

                                       

                     7                   

        

                                   

                                       

       

 ಭಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ  ಸ್ತಯಜನಕ, ರಂಜಕ ಭತ್ತು  

ರ್ಪಟೆಾ ಸಿಮಮ್ ನ ಷರಾಷರಿ ಸ್ತಿಂದಾ ತ್ರಯು 13.38 ರಿಿಂದ 18.28 

mg/100gm, 0.62 ರಿಿಂದ 0.98 mg/100gm ಭತ್ತು  8.47 ರಿಿಂದ 

10.25 mg/100gm ರೆಗೆ ಫದಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 

5                

ಸ್ತಮಾಜಿಕ-                  (                          

(          /         )                             

                              .    ,       ಿ ಿಿಂಫಗಳು ಭತ್ತು  

ಷಮುದ್ದಮಗಳ ಜಿೋನ ಭತ್ತು  ರಿಸೆಿ ತಿಗಳ ಮಲೆ ಾ ಸ್ತು ವಿತ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಮ ಸಂಭಾೆ  

ಸ್ತಮಾಜಿಕ-                                           

     SEIA               . 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪರ ದೇವದ ಜನಸಂಖಯ  ವಿರನ್ನನ  ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ:- 

ಎಸ್. 

 . 

ವಿರಣೆ ಸಂಖ್ಯಯ  ಆಯಾ ಮತು ಕೆ ೆ  ಶ್ಲ 

1 

ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  105923 100 

ಪುರುಶ 53516 50.5 

ಹೆಣಿ್ಣ  52407 49.5 

ಲಿಿಂಗ ಅನ್ನಪ್ರತ 979 

2 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ( -        

   ) 
14805 100 

ಪುರುಶ 7576 51.2 

ಹೆಣಿ್ಣ  7229 48.8 

ಲಿಿಂಗ ಅನ್ನಪ್ರತ 954 
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3 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ -          18511 100 

ಪುರುಶ 9397 50.8 

ಹೆಣಿ್ಣ  9114 49.2 

ಲಿಿಂಗ ಅನ್ನಪ್ರತ 970 

4 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ -           32473 100 

ಪುರುಶ 16206 49.9 

ಹೆಣಿ್ಣ  16267 50.1 

ಲಿಿಂಗ ಅನ್ನಪ್ರತ 1004 

5 

ಒಟಿ್ಟ  ಸಾಕ್ಷರರು 51803 100 

ಪುರುಶ 31710 61.2 

ಹೆಣಿ್ಣ  20093 38.8 

ಅಕ್ಷ್ಯಷೆ ಯಲಿಿ  ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತಯ 22.4 

6 

ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪರ ಮಣ 56.9 

ಪುರುಶ 69.0 

ಹೆಣಿ್ಣ  44.5 

ಸ್ತಕ್ಷ್ಯತಾ ದಯದಲಿಿ  ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತಯ 24.5 

7 

ಒಟಿ್ಟ  ಕೆಲಷಗಾರರು 55429 100 

ಪುರುಶ 30949 55.8 

ಹೆಣಿ್ಣ  24480 44.2 

ಕೄಲಷದ ಭಾಗಹಿಸುವಿಕೄಮಲಿಿ  

ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತಯ 

11.6 

8 

ಮುಖಯ  ಕೆಲಷಗಾರರು 47793 100 

ಪುರುಶ 28057 58.7 

ಹೆಣಿ್ಣ  19736 41.3 

ಕೄಲಷದ ಭಾಗಹಿಸುವಿಕೄಮಲಿಿ  

ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತಯ 

17.4 

9 

ಕನಿಶಠ  ಕೆಲಷಗಾರರು 7636 100 

ಪುರುಶ 2892 37.9 

ಹೆಣಿ್ಣ  4744 62.1 

ಕೄಲಷದ ಭಾಗಹಿಸುವಿಕೄಮಲಿಿ  

ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತಯ  

24.2 

10 

ಮನೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಷಗಾರರು 651 100 

ಪುರುಶ 409 62.8 

ಹೆಣಿ್ಣ  242 37.2 

11 

ಒಟಿ್ಟ  ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಯಕರು 39623 100 

ಪುರುಶ 21813 55.1 

ಹೆಣಿ್ಣ  17810 44.9 
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12 

ಕೃಷಿಕರು 17286 100 

ಪುರುಶ 11782 68.2 

ಹೆಣಿ್ಣ  5504 31.8 

13 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಯಕ 22337 100 

ಪುರುಶ 10031 44.9 

ಹೆಣಿ್ಣ  12306 55.1 

14 

'          ' 7519 100 

ಪುರುಶ 5835 77.6 

ಹೆಣಿ್ಣ  1684 22.4 

 

1.1.1 ಜೈವಿಕ ಪರಿಷರ 

BLY-OSB -1 ,                                              

ಕೃಷಿ ಕಷ ತಾ ಗಳು.    ,                   .                   

ಕುರುಚ್ಲು ಗ್ಗಡ ಜಾತಿಗಳು ( ಭೂತಾಳೆ sp., ಅಕಶಮ sp ., ಅಲಿಿ ಜಿಯಾ ಎಸಿು .            

ರ್ಪಾ ಸೄರಾ,      ಸಮಾತಾ,     ಕೆಾ ಮೄರಾ ಭತ್ತು  ರ್ಪಾ ಸೇಪಿಸ್ sp. ಇತೆಾ ದಿ ಜಾತಿಗಳು 

ಗಭನಿಸಿದೆ ಳಗೆ ಅಧೆ ಮನ ಾ ದೇವ ಇವೆ ಸ್ತಮಾನೆ ವಾಗ್ಗ ಕಂಡುಫರುತು ದೆ ಳಗೆ ಷಮೃದಿಿ . 

ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ದಿ ಮೂಲ ಾ ದೇವ ಳಗಿಂಡಿದೆ ಮುಖೆ ವಾಗ್ಗ ತೆಾ ಜೆ  ಭೂಮಿ ಭತ್ತು  ಇದೆ ಹಿಂದಿರು 

ಾ ಧಾನವಾಗ್ಗ ಕುರುಚ್ಲು ಗ್ಗಡ ಷಷೆ ಗಾ, ಇ                             . 

    -                        ಭಾಯತಿೋಮ ನೆ ಜಿೋವಿ (   ) ಕಾಯಿದೆ 1972 

ಯದಿ ಮಾಡಲ್ದಗ್ಗದೆ ನಿಿಂದ ದಿ ಅಧೆ ಮನ ಾ ದೇವ. 

ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯಾವುದು ಕಾಯಣವಾಗುತು ದೆ ಗೆ ದಿ ತ್ರಗೆಯುವುದು ನ ಚಾನಲ್ಸ ತಲ್ದಧಾಯ, ಭರು ಅಮಾನತ್ತ 

ನ ಸಿೇ ಾ ೋಿಂಬ್್ಡ ಕೄಷರು 

ಭತ್ತು  ಸಿೇ ಾ ೋಮ್ ಬೆಡ್ ನಲಿಿ  ಸಂಗಾ ಸಣೆಯು ರಿಷಯ ರಿಣಾಭಗಳನ್ನೀ  ಬಿೋರುತು ದೆ.          

ಇ     ಿಂದು ಹಿಂದಿವೆ ಸಿೇ ಾ ೋಮ್ ಮಿೋಷಲು ಆವಾಷಸೆ್ತನದ ನೇಯ ನಶೇ ದ ಮಲೆ ರಿಣಾಭ, 

                            ಠೇಣಿ, ಕಡಿಮೄಯಾಗ್ಗದೆ ಬೆಳಕು ನ್ನಗುಗ ವಿಕೄ, 

ಕಡಿಮೄಯಾಗ್ಗದೆ ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಉತಾು ದನೆ, ಭತ್ತು  ಕಡಿಮೄಯಾಗ್ಗದೆ ಆಹಾಯ ಅಕಾವಗಳು. ಭಯಳು 

ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಹೆಚ್ಚಚ ರಿ ಉತಾು ದಿಸುತು ದೆ ಸಂಚಾಯ ಯಾವುದು ಷಸ ರಿಣಾಭ ಬಿೋರುತು ದೆ ರಿಷಯ. 

 

ನದಿ ಪ್ರತಾ ದ ಭಯಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೄಮ ಾ ಸ್ತು ವಿತ ಯೋಜನೆಮನ್ನೀ  ನದಿಪ್ರತಾ ದಲಿಿ  ಕೆಗಳಾ ಬೇಕು ಸಗರಿ 

ನದಿ.                                                  

           ನದಿಮ ದಡದಲಿಿ  ರ್ಪದೆಗಳು.                ಇ      

                     ಷತತ ಭಳೆಮ ನಂತಯ ಾ ತಿ ಶಾ 

ಭರುಪೂಯಣಗಳುಾ ತು ದೆ.                ಟ್ಕೄ,      ಆರ್ಥಾಕವಾಗ್ಗ ಲ್ದಬದ್ದಮಕ 

ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯಾಗ್ಗದೆ, ಇ                          . ಇ          

         ಹೂಳೆತ್ತು  ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄ ಯಾವುದು ಮ ಇಲಿದಿದಾ ರೆ ಮುನೀ ಡೆ ಗೆ ಾ ವಾಸ ನ ದಿ 

ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ಾ ದೇವ. 
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ಅಲಿಿ  ಹಾಗ್ಗಲಿ  ಎಿಂದು ಅತೆ ಲು  ಧೂಳು ಹಯಸೂಸುವಿಕೄಗಳು ಷಭಮದಲಿಿ  ಲೋಡ್ ಆಗುತಿು ದೆ ನ ದಿ 

ಟಾ ಕ್ಟ ಅಥವಾ ವಿಷಜಾನೆಗಳು ಇಿಂದ ಯೋಜನೆಮ ಸೆಟ್.                          

                      ,                  ಇ   ವಿಷಜಾನೆ 

ಾ ಸ್ತು ಪಿಸಿದರು ನಿಿಂದ ದಿ ನದಿ ಭಯಳು ಕಾವ ರಿ ಭತ್ತು  ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ತಿನ್ನೀ ವೆ ಎಿಂದು ಮಾಡಲ್ದಗ್ಗದೆ 

ಷಭಮದಲಿಿ  ಶುಶಕ  ಅಲಿದ ಭಳೆಗಾಲ. 

 

1.1.2 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಷರದ ಪರ ಭಾ ಮತ್ತು  ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

1.1.3 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮ  

ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಾ ದೇವದಲಿಿನ ಗಾಳಿಮ ಗುಣಭಟೇ ವು ಹಯಸೂಸುವಿಕೄ ಭತ್ತು  ಸವಾಮಾನ ರಿಸೆಿ ತಿಗಳ 

ಷವ ರೂ ಭತ್ತು  ಸ್ತಿಂದಾ ತ್ರಮನ್ನೀ  ಅಲಂಬಿಸಿರುತು ದೆ. 

1.1.4 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮ 

 ಒನ್ ಕಾಸ್ೇ  ಕೆಪಿಡಿ ಭತ್ತು  ಅರೆ ಯಾಿಂತಿಾ ೋಕೃತ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ನಡೆಷಲ್ದದ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ 

ಕಾಯಾಾಚ್ಯಣೆಯು ಭಯಳನ್ನೀ  ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತು  ಇಳಿಸುವುದು ಭತ್ತು  

ಸ್ತಗಣೆಯಂತಸ ವಿವಿಧ ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಗಳಿಿಂದ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನೀ  ಉತಾು ದಿಸುತು ದೆ. 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಾ ದೇವದ ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ಾ ದೇವದಲಿಿ  ಸುತ್ತು ರಿದ ಗಾಳಿಮ ಗುಣಭಟೇ ದ ಮಲೆ 

ಾ ಭಾವು ಮಾಲಿನೆ ಕಾಯಕ ಹಯಸೂಸುವಿಕೄಮ ಾ ಮಾಣ ಭತ್ತು  ಚಾಲಿು ಮಲಿಿರು 

ಸವಾಮಾನ ರಿಸೆಿ ತಿಗಳ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತವಾಗ್ಗರುತು ದೆ. ಇ                 

          ,               (  )     ಪ್ರಾ ಮುಖೆ ತ್ರಮ ಏಕೆಕ 

ಮಾಲಿನೆ ಕಾಯಕವಾಗ್ಗದೆ. 

 ಧೂಳು ಹಯಸೂಸುವಿಕೄಮನ್ನೀ  ನಿಯಂತಿಾ ಷಲು ನಿೋರು ಚಮುಕಸುವಂತಸ ಷರಿಯಾದ 

ಉವಭನ ಕಾ ಭಗಳನ್ನೀ  ಅಳಡಿಸಿಕೇಳಾ ಲ್ದಗುವುದು. 

 ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ  ನಿೋಡಲ್ದಗುವುದು. 

 ಹಯಸೂಸುವಿಕೄಮನ್ನೀ  ನಿಯಂತಿಾ ಷಲು ಉಕಯಣಗಳ ನಿಮಮಿತ ತಡೆಗಟ್ಟೇ  

ನಿಾಸಣೆಮನ್ನೀ  ಪ್ಪು ದದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಕೆಗಳಾ ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 ಅಗಲದ ಸಸಿರು ಟ್ೇ ಮನ್ನೀ  ಅಭಿವೃದಿಿಡಿಷಲ್ದಗುವುದು. 

1.1.5 ವಬ್ದ  ಪರಿಷರ 

ಸ್ತಮಾನೆ  ಾ ದೇವವು ಶಿಂತ ರಿಷಯನ್ನೀ  ಾ ತಿನಿಧಿಸುತು ದೆ.                      

        ಯಾವುದೇ ಭಾರಿೋ ದಟೇ ಣೆ,                    ಇ  .         

                                                

               ಇ     . 

1.1.6 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮ 

 ನೋಯಿ ಸೄ ಮಾಲಿನೆ ದ ಮೂಲವು ವಾಸನಗಳ ಚ್ಲನೆಯಾಗ್ಗದೆ. 

 ಷಲಿಕೄಗಳು,         ಇತೆಾ ದಿಗಳನ್ನೀ  ಫಳಸಿಕೇಿಂಡು ನದಿಮ ತಳದ ಸುು ಗಳನ್ನೀ  

ಸಷು ಚಾಲಿತವಾಗ್ಗ ಹಯತ್ರಗೆಯುವುದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗು ವಫಾ ವು ಅತೆ ಲು ವಾಗ್ಗರುತು ದೆ. 
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1.1.7 ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

 ಎಲಿ್ದ  ಸ್ತರಿಗೆ ವಾಸನಗಳ ಷರಿಯಾದ ನಿಾಸಣೆಯು ಕಾಯಾಾಚ್ಯಣೆಮ ಷಭಮದಲಿಿ  

ವಫಾ ನ್ನೀ  ಕಡಿಮೄ ಮಾಡಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡುತು ದೆ.                  ಸಿ 

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಕಯಣಗಳನ್ನೀ  ಅನ್ನಭತಿಷಲ್ದಗುವುದಿಲಿ . 

 ಕೆ ಉಕಯಣದಿಿಂದ ಉತು ತಿು ಯಾಗು ವಫಾ ವು ಅತೆ ಲು ವಾಗ್ಗರುತು ದೆ ಭತ್ತು  ತ್ರು ಸಚ್ಚ ಫಹುದ್ದದ 

ಾ ತಿಕೂಲ ರಿಣಾಭನ್ನೀ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುವುದಿಲಿ . 

 ಅನ್ನಭತಿಸು ವಫಾ  ಭಟೇ ಗಳು ಭತ್ತು  ಆ ಭಟೇ ಗಳಿಗೆ ಗರಿಶಠ  ಮಾನೆ ತ್ರ ಫಗೆಗ  ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ 

ಅರಿವು ನಿೋಡಲ್ದಗುವುದು. 

1.1.8  ನಿೋರಿನ ಪರಿಷರ  

ಅಿಂತಜಾಲ ಜಲವಿಜಾಾ ನ ಭತ್ತು  ಮಲೈಮ  ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತದ ಮಲೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಮ 

ಾ ಭಾವು ಸೆಟ್ ನಿದಿಾಶೇ ವಾಗ್ಗದೆ ಭತ್ತು  ಖನಿಜ,                     ಇ   

                                   . 

1.1.9 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು  

 ನದಿ ಪ್ರತಾ ದ ಾ ದೇವದಲಿಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯು ನಿೋರಿನ ತಳದ ಛೇದಕದಿಿಂದ್ದಗ್ಗ ಅಿಂತಜಾಲನ್ನೀ  

ಕಲುಷಿತಗಳಿಷಫಹುದು. 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯಿಿಂದ ಹಯಹಾಕಲು ಟೇ  ತೆಾ ಜೆ  ನಿೋರು ಮಲೈಮ  ನಿೋಯನ್ನೀ  

ಕಲುಷಿತಗಳಿಷಫಹುದು. 

 ನದಿ ಅಿಂತಜಾಲನ್ನೀ  ಭರುಪೂಯಣಗಳಿಸುತು ದೆ; ಅತಿಯಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯು ನೈಷಗ್ಗಾಕ ಫಿಲೇ ರ 

ಸುು ಗಳ (ಸೄಡಿಮೄಿಂಟ್್ ) ದು ನ್ನೀ  ಕಡಿಮೄ ಮಾಡುತು ದೆ, ಅದಯ ಮೂಲಕ ಅಿಂತಜಾಲನ್ನೀ  

ಭರುಚಾರ್ಜಾ ಮಾಡಲ್ದಗುತು ದೆ. 

1.1.10 ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು  

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄಮನ್ನೀ  ನಿೋರಿನ ತಳದ ಮಲೆ ಭತ್ತು  ನದಿ ತಳದ ನಿೋರಿನ ಭಟೇ ಕಕ ಿಂತ ಹೆಚಚ ನದ್ದಗ್ಗ 

ಮಾಡಲ್ದಗುತು ದೆ ಆದಾ ರಿಿಂದ ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತದ ಮಲೆ ಹೆಚಚ ನ ರಿಣಾಭಗಳನ್ನೀ  

ಸಿವ ೋಕರಿಷಲ್ದಗುವುದಿಲಿ . 

 ಅಿಂತಜಾಲನ್ನೀ  ರಿೋಕಷ ಷಲು ಷರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಿ ಶಣೆ/              

1.1.11 ಭೂ ಪರಿಷರ  

ಭೂ ರಿಷಯದ ಮಲಿನ ಾ ಭಾದ ಮೌಲೆಮಾನ ಅಧೆ ಮನನ್ನೀ  ಭೂ ಫಳಕೄಮ 

ಮಾದರಿ/ಭೂಮಿಮ ಹದಿಕೄ, ಷೆಳಾಕೃತಿ, ಳಚ್ರಂಡಿ ಮಾದರಿ ಭತ್ತು  ಗಣಿ ಸೆಟ್ ನ ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ 

ಲಕ್ಷ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧೆ ಮನದ ಾ ದೇವನ್ನೀ  ರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಫಹುದು. 

1.1.12 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯು ಉತಖ ನನ ಶೂನೆ ಗಳ ಯಚ್ನೆಯಿಿಂದ ನದಿಮ ತಳದ ಭೂಗೋಳದ 

ಮಲೆ ರಿಣಾಭ ಬಿೋರುತು ದೆ. 

 ನದಿ ತಳದ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯು ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆಮ ಸತಿು ಯದ ಾ ದೇವದಲಿಿ  ಷೆಳಾಕೃತಿಮಲಿಿ  ಕೄಲವು 

ಫದಲ್ದಣೆಗಳನ್ನೀ  ತಯಫಹುದು 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯಿಿಂದ ಉತು ತಿು ಯಾಗು ಘನತೆಾ ಜೆ ದ ರಾಶಗಳು ಭಳೆಗಾಲದಲಿಿ  ನಿೋರಿನ 

ಸರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಿಯಾಗಫಹುದು. 
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1.1.13 ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

ಸೂಕು ವಾದ, ಸೆಟ್ ನಿದಿಾಶೇ  ಉವಭನ ಕಾ ಭಗಳನ್ನೀ  ಅಳಡಿಸಿಕೇಳುಾ ವುದರಿಿಂದ ಭೂಮಿಮ 

ಮಲೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಮ ಾ ಭಾದ ಭಟೇ ನ್ನೀ  ಕಡಿಮೄ ಮಾಡಫಹುದು. ಕೄಲವು ಭೂ-ಸಂಬಂಧಿತ 

ಉವಭನ ಕಾ ಭಗಳು ಈ ಕೄಳಗ್ಗನಂತಿವೆ:- 

 ಅಗೆದ ಹಿಂಡಗಳು ಮಾನ್್ಸನ್ ನಲಿಿ  ವಾಷಿಾಕವಾಗ್ಗ ಭರುಪೂಯಣಗಳುಾ ತು ವೆ ಭತ್ತು  ಮೂಲಕೄಕ  

ಭರುಸೆ್ತಪಿಷಲು ಡುತು ವೆ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಕೄಲಷನ್ನೀ  ಮೆಾ ನ್ನಮಲ್ಸ ಒನ್ ಕಾಸ್ೇ  ವಿಧಾನದಿಿಂದ ಮಾತಾ  

ಕಾಮಾಗತಗಳಿಷಲ್ದಗುತು ದೆ ಭತ್ತು  ಹಿಂಡಗಳ ಆಳನ್ನೀ  3.00 ಮಿೋಟರ ರೆಗೆ ಅಥವಾ 

ನದಿಮ ನಿೋರಿನ ಭಟೇ  ಯಾವುದು ಕಡಿಮೄಯೋ ಅದನ್ನೀ  ನಿಫಾಿಂಧಿಷಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 ನದಿಪ್ರತಾ ದ ಎಯಡೂ ಫದಿಗಳಲಿಿ  25% ಅಗಲನ್ನೀ  ಸುಯಕ್ಷ್ತಾ ಲಮವಾಗ್ಗ ಬಿಟೇ  ನಂತಯ 

ಖನಿಜನ್ನೀ  ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಮಾಡಲ್ದಗುತು ದೆ. 

1.1.14 ಸಾಮಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ 

1.1.15 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮ 

 ಜನಸಂಖೆ  ಸಂಯೋಜನೆಮ ಮಲೆ ರಿಣಾಭ 

 ಉದೆ್ ೋಗ ಅಕಾವಗಳ ಮಲೆ ರಿಣಾಭ 

1.2 ಘನ ತಾಜಯ  

1.2.1 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮ 

 ನದಿಮ ತಳದಲಿಿ  ಪ್ರಾ ಯೋಗ್ಗಕವಾಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಭಣಿಿ ನ ಹದಿಕೄ ಇಲಿದಿರುವುದರಿಿಂದ,   RBM 

                               .     ,       

                       .     ,        19       ಇ    . 

 ಭನೆಮ ಕೇಳಚೆಮನ್ನೀ  ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಪುಯಷಭೆಮ ತೆಾ ಜೆ ನ್ನೀ  ಉತಾು ದಿಷಬಾಯದು. 

1.2.2 ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಾ ಕಾ ಯೆಮಲಿಿ  ಉತು ತಿು ಯಾಗು ಜೇಡಿಭಣಿಿ ನ ಭಣಿ ನ್ನೀ  ಮಾತಾ  ತೋಟಕೄಕ  

ಫಳಷಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 ಭನೆಮ ಕೇಳಚೆ ನಿೋಯನ್ನೀ  ಸೇೋಕ್ಟ ಪಿಟ್ ಗಳ ನಂತಯ ಸೄಪಿೇ ಕ್ಟ ಟೆಾ ಿಂಕ್ಟ ಗಳಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡಲ್ದಗುತು ದೆ 

1.3 ಟ್ಟರ ಫಿಕ್ ಪರಿಷರ 

1.3.1 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ ಪರಿಣಾಮ 

 ಟಾಾ ಫಿಕ್ಟ ಸ್ತಿಂದಾ ತ್ರಮ ಹೆಚ್ಚ ಳವು ವಾಯು ಮಾಲಿನೆ ಕೄಕ  ಕಾಯಣವಾಗುತು ದೆ ಭತ್ತು  ಇದು 

ಶವ ಷಕೇೋವದ ಅಿಂಗಾಿಂವಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಕೆಾ ನ್ ರ, ಅಷು ಮಾ ಇತೆಾ ದಿಗಳಂತಸ ಮಾನನ 

ಆರೋಗೆ ದ ಮಲೆ ರಿಣಾಭ ಬಿೋರುತು ದೆ. 

 ವಾಸನಗಳ ಒಡಾಟದಿಿಂದ ವಫಾ  ಮಾಲಿನೆ  ಉಿಂಟಾಗುತಿು ದೆ 

1.3.2 ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

 ಪಿಯುಸಿ ಾ ಮಾಣ ತಾ  ಹಿಂದಿರು ವಾಸನಗಳನ್ನೀ  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಡೆಮಲ್ದಗುವುದು. 
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 ವಾಸನಗಳ ಸುಗಭ ಒಡಾಟನ್ನೀ  ಖಚತಡಿಸಿಕೇಳಾ ಲು ವಾಸನಗಳ ನಿಮಮಿತ 

ನಿಾಸಣೆಮನ್ನೀ  ತಾು ಯಿಷಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 ಕಾಮಿಾಕಯ ಸುಯಕ್ಷ್ತ್ರಗಾಗ್ಗ ನಿಮಮಿತ ಆರೋಗೆ  ತಪ್ರಷಣಾ ಶಬಿಯಗಳನ್ನೀ  ಆಯೋಜಿಷಲ್ದಗುವುದು. 

 ಅನಗತೆ  ಹಾನ್ಾ ಊದುವುದನ್ನೀ  ತಪಿು ಷಲ್ದಗುವುದು. 

1.3.3 ಪಯಾಯಯಗಳ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆ 

ಾ ಸ್ತು ವಿತ ಸ್ತಭಥೆ ಾ ಧಾನೆಯು ಅಸಿು ತವ ದಲಿಿರು ಭಯಳು,                     

ಇ                                            ಇ     

        . 

1.3.4 ಪರಿಷರ ಮನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ  

KSMCL ಉತು ಭವಾದ ರಿಷಯ ನಿೋತಿಮನ್ನೀ  ರೂಪಿಸಿದೆ, ಇದಯಲಿಿ  ರಿಷಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ಅತೆ್ಯ ತ 

ಕಾಮಾತ್ಯತಾ  ಭತ್ತು  ಾ ಧಾನ ಸೆ್ತನನ್ನೀ  ನಿೋಡಲ್ದಗ್ಗದೆ. ಮಲುಮ ಖವಾಗ್ಗ ಭತ್ತು  ಕೄಳಮುಖವಾಗ್ಗ 

ಸಂಸನ ಮಾಗಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ವಿವಿಧ ರ್ಪಾ ೋಟೋಕಾಲ್ಸ ಕಾಮಾವಿಧಾನಗಳು, ನಿದೇಾವಕಯ 

ಮಂಡಳಿಮ ಳಗಳುಾ ವಿಕೄ ಭತ್ತು  ಅಿಂತಸ ಘಟನೆಗಳ ಫಗೆಗ  ಷೇರುದ್ದಯಯ ರಿಷಯ 

ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಿ  ಉಲಂಿ ಘನೆ ಅಥವಾ ನಿಗಾಭನಗಳನ್ನೀ  ಎದುರಿಷಲು, ಇತೆಾ ದಿಗಳನ್ನೀ  ಅಧೆಾಮ 

VI ಯಲಿಿ  ವಿಯವಾಗ್ಗ ವಿರಿಷಲ್ದಗ್ಗದೆ. 

ಯೋಜನೆಮ ಕಾಯಾಾಚ್ಯಣೆಮ ಷಭಮದಲಿಿ  ರಿಷಯದ ಸೆಿ ತಿಮನ್ನೀ  ನಿಣಾಯಿಷಲು ಅಪ್ರಯ 

ಪ್ರಾ ಮುಖೆ ತ್ರಮ ರಿಷಯ ನಿಮತಾಿಂಕಗಳ ನಿಮಮಿತ ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆ. ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ರಿಸೆಿ ತಿಗಳ 

ಜಾಾ ನದ್ಿಂದಿಗೆ, ಮಲಿವ ಚಾಯಣಾ ಕಾಮಾಕಾ ಭವು ಯೋಜನೆಮ ಕಾಯಾಾಚ್ಯಣೆಗಳಿಿಂದ್ದಗ್ಗ ರಿಷಯ 

ರಿಸೆಿ ತಿಗಳಲಿಿನ ಯಾವುದೇ ಕಷ ೋಣತ್ರಗೆ ಸೂಚ್ಕವಾಗ್ಗ ಕಾಮಾನಿಾಹಿಸುತು ದೆ, ಇದು ರಿಷಯನ್ನೀ  

ಯಕಷ ಷಲು ಷಭಮಕೄಕ  ಸೂಕು ವಾದ ತಗ್ಗಗ ಸುವಿಕೄಮ ಕಾ ಭಗಳನ್ನೀ  ತ್ರಗೆದುಕೇಳಾ ಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೇಡುತು ದೆ. 

1.3.5 ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು 

ನದಿ ತಳದ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಮ ಸಂದಬಾದಲಿಿ  ಸಂಬನಿೋಮ ಅಪ್ರಮಗಳೆಿಂದರೆ ದಂಡೆ 

ಷವೆತಗಳು, ಾ ವಾಸಗಳು, ಸ್ತರಿಗೆಮ ಕಾಯಣದಿಿಂದ್ದಗ್ಗ ಅಘಾತಗಳು ಇತೆಾ ದಿ. ಾ ಸುು ತ ನದಿಮ 

ತಳದಲಿಿ  ಸೌಭೆ ವಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಅಯಣೆ  ಭೂಮಿಮಲಿಿ  ಗಣಿಗಾರಿಕೄಮನ್ನೀ  ಾ ಸ್ತು ಪಿಷಲ್ದಗ್ಗದೆ. 

ಮದಲ ಶಾದಿಿಂದ ಐದನೇ ಶಾದರೆಗೆ 1.0 ಮಿೋ ಸಿೋಮಿತ ಆಳದ ಹಿಂಡಗಳನ್ನೀ  

ಯಚಷಲ್ದಗುತು ದೆ ಅಥವಾ ನದಿಮ ನಿೋರಿನ ಭಟೇ  ಯಾವುದು ಕಡಿಮೄಯೋ ಅದನ್ನೀ  ಯಚಷಲ್ದಗುತು ದೆ, 

ಹಿೋಗಾಗ್ಗ ಪಿಟ್ ಇಳಿಜಾರಿನ ವೈಪಲೆ ದ ಸ್ತಧೆ ತ್ರಯು ಗೋಚ್ರಿಸುವುದಿಲಿ , 

1.3.6 ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಬೆನಿಫಿಟ್ 

ಾ ಸ್ತು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಷೆ ಳಿೋಮ ಭಟೇ ದಲಿಿ  ಉದೆ್ ೋಗ ಸೃಷಿೇ  ಭತ್ತು  ರಾಜೆ  ಷಕಾಾಯಕೄಕ  

ಆದ್ದಮನ್ನೀ  ತರು ಮೂಲಕ ಷೆ ಳಿೋಮ, ನೆರೆಹರೆ ಭತ್ತು  ರಾಜೆ ದಲಿಿ  ಟಾೇ ರೆ ಸುಧಾಯಣೆಮನ್ನೀ  

ತರುತು ದೆ. ಆದಾ ರಿಿಂದ ಇದು ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಷಸಕಾರಿಯಾಗುತು ದೆ ಭತ್ತು  ಉದೆ್ ೋಗದ ಮೂಲಕ 

ಜಿೋನದ ಗುಣಭಟೇ ನ್ನೀ  ಹೆಚಚ ಷಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡುತು ದೆ 
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1.3.7 ಪರಿಷರ ವೆಚು ದ ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಮನ್ನೀ  ಕಾಮಾಗತಗಳಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷ್ಣಿೋಮವೆಿಂದು ರಿಗಣಿಷಲ್ದಗ್ಗದೆ. 5.26 

ಾ ದೇವನ್ನೀ  ಹಿಂದಿರು ಉದೇಾ ಶತ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಗೆ ಯೋಜರ್ನ ವೆಚ್ಚ . ಹಾ. ಇದೆ ಫಾಲಿಿಂಗ 

ಳಗೆ ಗಾಾ ಭ- ಬೈಲಚಿಂತ್ರ ಭತ್ತು  ಬಿಡಿ ಸಳಿಾ  ಜಿಲಿೆ -ಫಳಾಾ ರಿ, ಭತ್ತು  ಕರ್ನಾಟಕ ರೂ. 40 ಲಕ್ಷ್. 

1.3.8 ಎನಿೀ ರನೆೈ ಾಂಟಲ್ ಮಯ ನೇಜೆೈ ಾಂಟ್ ಯೋಜನೆ 

ಮಲಿನ ಚ್ಚೆಾಮ ಾ ಕಾಯ ಖನಿಜನ್ನೀ  ನಿಾಹಿಸು ಷಭಮದಲಿಿ  ಉತು ತಿು ಯಾಗು ಧೂಳಿನ 

ರೂದಲಿಿ  ಲ್ದಮನಕಾರಿ ಹಯಸೂಸುವಿಕೄಮನ್ನೀ  ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯಿಿಂದ ರಿಷಯದ 

ಮಲೆ ಯಾವುದೇ ಾ ಮುಖ ರಿಣಾಭವಿಲಿ .                   

    ಕಾಯಕಗಳನ್ನೀ  ಹಿಂದಲು ಸ್ತಕಷ್ಟೇ  ತಡೆಗಟ್ಟೇ  ಕಾ ಭಗಳನ್ನೀ  ಅಳಡಿಸಿಕೇಳಾ ಲ್ದಗುವುದು. 

                                                    . 

       ಇ   . ಇ                                      

                    ನ್ನೀ  ತಪಿು ಷಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡುತು ದೆ.            

                                           

                                           .     

     .           (         )    .              5.46 ಲಕ್ಷ್ (  ಿ ಕಳಿಸು 

ವೆಚ್ಚ )                         . 

1.3.9  ತಿೋಮಯನ 

ಾ ಸ್ತು ವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಗಣಿಗಾರಿಕೄ,                            

                                     .              

                             .     ವಿತ ಯೋಜನೆಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಮ 

ನಂತಯದ ಹಂತದಲಿಿ ,                            ,              ,     

ಇ                             .                 , 

                     ,                      

        ಲಿ ಫಳಷಲ್ದಗುತು ದೆ.                           

                                           . 

 

 


