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1.1      

                                                

                                                   

                                                              - 

                            

 

 

ಕೋಶಿ ಕ ಸಂಖ್ಯಯ .11.1              

ಎಸ್.  . ವಿರಗಳು ವಿರಗಳು 

ಎ. ಯೋಜನೆಯ ಷವ ರೂಪ 

ಮತ್ತು  ಗಾತ್ರ  

M                         

                           

          (   ,         

    )      .    ಳಗೆ ಗಾರ ಮ- BD 

  ,    -     ,       19.83Ha 

ಪರ ದೇವದಲಿ್ಲ  133590 TPA ಉತ್ಪು ದನಾ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದೊಂದಿಗೆ . 

ಬಿ. ಷಥ ಳ 

ಭೌಗೋಳಿಕ 

ನಿದೇಯಶೊಂಕಗಳು 

ಅಕ್ಷ ೊಂವ ಮತ್ತು  

ರೇಖೊಂವ 
ಪಿಲಾ ರ್ 

ನಂ. 

ಅಕಾಷ ಾಂವಗಳು ರೇಖಾಂವಗಳು 

ಎಸ್. 

  

ಅಕ್ಷ ೊಂವಗಳು ರೇಖೊಂವಗಳು 

A.  15°12'05.7"N 77°0 ' 0   "  

B.  15°  '0   " 

   

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 
 

 ಟಾಪ್ ಶೋಟ್ (      . 57 E/4 

ಸಿ. ಗುತ್ತು ಗೆ ಪರ ದೇವದ ವಿರಗಳು 

 ಗುತ್ತು ಗೆ ಪರ ದೇವ 19      

ಷೆಳಾಕೃತ್ತ ಅಲೆಗಳ (   ) 

ಸೈಟ್ ಎತ್ು ರದ ಶ್ರರ ಣಿ 403M amsl 

( ಮೂಲ:           )                                 

ಡಿ. ವೆಚ್ಚ ದ ವಿರಗಳು  

 ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ  
        1   

EMP                                  
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  . 7.20   /    (             ) 

 
OH&S    3.00      /    (             ) 

ಇ. ಪರ ದೇವದ ಪರಿಷರ ಸೄಟ್ಟ ೊಂಗ ಗಳು 

 ಪರಿಷರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  

ಪರ ದೇವಗಳು (       

      ,        

      , 

           , 

    /       

         )  0 

            

NIL 

 

 

5           

           

        

ಸತ್ತು ರದ 

ಪಟ್ಟ ಣ/         

ಬಳಾಾ ರಿ ~         , WN 

ಸತ್ತು ರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾ ಣ ಬಳಾಾ ರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾ ಣ~        ,      

ಸತ್ತು ರದ ರಾಜ್  ಹೆದ್ದಾ ರಿ/ 

            

SH-       ~  0    , 

ಸತ್ತು ರದ ವಿಮಾನ 

ನಿಲ್ದಾ ಣ 

ಬಳಾಾ ರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾ ಣ~ 0    ,     

(       ) 

 
ಸತ್ತು ರದ ಅೊಂಚೆ ಕಛೇರಿ 

ಬಳಾಾ ರಿ ಪರ ಧಾನ ಅೊಂಚೆ ಕಛೇರಿ ~16.55    ,   

        ) 

 ಸತ್ತು ರದ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆ ಜಿಲಿ್ದ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಾಾ ರಿ~        .  . 

 

ವೈದ್ ಕೋಯ ಸೌಲಭ್ ಗಳು 
ಷಕ್ಯರಿ ಆಷು ತ್ರರ  ಮೋಕ್ ~      .   

ನವೋದಯ ಆಷು ತ್ರರ  ~   00  .    

 

ಶಕ್ಷ್ಣ ಸೌಲಭ್ ಗಳು 
ಷರಕ್ರಿ ಮಧ್್ ಮ ಶಲೆ-      .   

 

 ಭೂಕಂಪನ ಲಯ ಲಯ-       9 : 00        ) 

         ಸಗರಿ ನದಿ ~   9             
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1        

                                 00                              

                  ' '                           -            

            -         -                                

                     

 

1.3  ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ವಿರಣೆ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಯೋಜನೆಯು 5                                         

   ,              (        )         .              

      133590        0  - 0 9                                

1,48,372.6 TPA    .                    0                    

     267181                  1 0   .                         

                  .                           . 

         ,       ,      ,            ತ್ರ ಮೂಲಸೌಕಯಯಗಳಲಿ್ಲ  

ವ್್ಯ ಪಕವ್ಯಗಿ ಬಳಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ.                                

          .                       15                      

            22      .       ,      -    ,               ,     

ಮತ್ತು  ವಿದ್್ಯ ತ್ ಷರಬರಾಜು ಮೊಂತ್ಪದ ಸೈಟ್ ಸೌಲಭ್ ಗಳನ್ನೀ  ಅಗತ್್ ಕೆೄ  ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ 

ದಗಿಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ.                               . 

 

1.4  ಪರಿಷರದ ವಿರಣೆ 

ಗಾಳಿ,    ,    ,    ,                                          

                           .                  

            2021           2021                     

                   ್ ತ್ಮತ್ು ಲ್ಲನ ದಿವ ತ್ತೋಯ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತ್ತಯ 

ಸಂಗರ ಸಣೆಯನ್ನೀ  ಕೆಗಳಾ ಲ್ದಯಿತ್ತ. 

EIA                 (       )                    (    

   )  0  .                          ,                 

              . 
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      11-          

ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೂಲ ಸಿಥ ತಿ 

1. ಸುತ್ತು ರಿದ 

ಗಾಳ್ಳಯ ಗುಣಮಟಿ  

ಸುತ್ತು ರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಅನ್ನೀ  ಟ್ಟಟ  7 

                   PM 10               79 µg/m 3 

ಎೊಂದ್ಯ ಗಮನಿಷಲ್ದಗಿದೆ ಗಣಿ ಸೈಟ್ ನಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಕನಿಶಠ  ಮೌಲಯ  

66 µg/m 3 . 

ಆೊಂಬಿಯೊಂಟ್ ಏರ್ ಕ್ವ ಲ್ಲಟ್ ಮಾನಿಟ್ ಒರಿೊಂಗ ಅನ್ನೀ  ಟ್ಟಟ  7 

                   ಗಣಿ ಸೈಟ್ ನಲಿಾ  PM 2.5 ಗೆ ಗರಿಶಠ  

ಮೌಲ್ ನ್ನೀ  48 µg/m 3 ಎೊಂದ್ಯ ಗಮನಿಷಲ್ದಗಿದೆ. ಮತ್ತು  ಕನಿಶಠ  

ಮೌಲಯ  25 µg/m 3 ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ಆೊಂಬಿಯೊಂಟ್ ಏರ್ ಕ್ವ ಲ್ಲಟ್ ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಅನ್ನೀ  ಟ್ಟಟ  7 

                   SO 2 ಗೆ ಗರಿಶಠ  ಮೌಲ್ ನ್ನೀ  

ಲ್ದಲ್ ಟ್ಪ್ಪು ಡ್ ಮತ್ತು  ನರೇೊಂದರ  ನಗರದಲಿ್ಲ  15 µg/m 3     

        ಮತ್ತು  ಕನಿಶಠ  ಮೌಲ್  5 µg/m 3 ಅನ್ನೀ  ಗಮನಿಷಲ್ದಗಿದೆ. 

ಸುತ್ತು ರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ  ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಅನ್ನೀ  ಟ್ಟಟ  7 

                   NO 2 ಗೆ ಗರಿಶಠ  ಮೌಲ್  26 µg/m 3 

ಎೊಂದ್ಯ ಗಮನಿಷಲ್ದಗಿದೆ ದೋಯಿರ್ವಲಾದಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಕನಿಶಠ  

ಮೌಲಯ  14 µg/m 3 ಗಮನಿಷಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

2. ವಬದ  ಮಟಿ ಗಳು ವಬಾ  ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಅನ್ನೀ  ಟ್ಟಟ  7                

                                 58   

           48                              

                48              39              

   . 

3. ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ  ಅಕೇಟ ೋಬರ್ 2021       ್ ್ೊಂಬರ್ 2021        

                                

                  . 

ಅಾಂತ್ಜಯಲ-         ಮಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನ್ನೀ  ಟ್ಟಟ  6 

              . 

ಅಾಂತ್ಜಯಲದ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆಯ ಫಲಿತಾಾಂವಗಳು; 

 pH          7                 

 ಟ್ಟಟ  ಗಡಸುತ್ನವು m 284.00     564 00          

       . 

 ಟ್ಟಟ  ಕರಗಿದ ಘನಸುು ಗಳು 487 00     1011 00      

           . 

 ಫಿ್ೋರೈಡ್ 0        0 9                   

 ಕಿೇೋರೈಡ್ 94 00     188 00                  
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ಮೇಲ್ಮೈ  ನಿೋರು- ಮಲೈಮ  ನಿೋರಿನ ಮಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನ್ನೀ  ಟ್ಟಟ  4 

               

ಮೇಲ್ಮೈ  ನಿೋರಿನ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆ ಫಲಿತಾಾಂವ: 

 pH          7                 

 ಟ್ಟಟ  ಗಡಸುತ್ನವು 204 00     252 00          

       . 

 ಟ್ಟಟ  ಕರಗಿದ ಘನಸುು ಗಳು 312 00     420 00      

           . 

 ಫಿ್ೋರೈಡ್ 0        0 9                   

 ಕಿೇೋರೈಡ್ 64     82                  

 COD        48                  

 BOD       14 mg/L             

 

4. ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಿ  
ಒಟಿ್ಟ  7                     

      . 

ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಡೇಟಾವು ಹಂಚಿಕೄಗಳಲಿ್ಲ  ಮಣಿಿ ನ ವಿನ್ಾ ಷವು 

ಸ್ಾ ೊಂಡಿ ಲೋಮ್ ಎೊಂದ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ು ದೆ. ಮಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಷೆ ಳಗಳು 

ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಲ  62% ರಿೊಂದ 66% ರೆಗೆ ಮರಳನ್ನೀ  

ಹೊಂದಿವೆ. ಸಿಲ್ಟ  ಅೊಂವವು 18% ರಿೊಂದ 24% ರೆಗೆ ಬದಲ್ದಗುತ್ು ದೆ, 

ಆದರೆ ಮಣಿಿ ನ ಅೊಂವವು ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಲ  12% ರಿೊಂದ 16 % 

ರೆಗೆ ಬದಲ್ದಗುತ್ು ದೆ. 

 ಡೇಟಾವು pH ನ ಮೌಲ್ ವು 7.13- 7.85 ರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ ಎೊಂದ್ಯ 

ತೋರಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಜಾಲ್ಲಹಾಳ್ 480 µmhos/cm ಗರಿಶಠ  ವ್ಯಸಕತ್ರಯನ್ನೀ  

ತೋರಿಸುತ್ು ದೆ, ಬೈರದೇನಸಳಿಾ  ಗಾರ ಮವು 415 µmhos/cm 

ಕನಿಶಠ  ವ್ಯಸಕತ್ರಯನ್ನೀ  ತೋರಿಸುತ್ು ದೆ . 

 CEC ಯ ಮೌಲ್ ಗಳು ಬೈರದೇನಸಳಿಾ ಯಲಿ್ಲ  8.84 meq/100g 

ಮತ್ತು  ಜಾಲ್ಲಹಾಲ್ ನಲಿ್ಲ  13.74 meq/100g ಗರಿಶಠ . 

 ಮೄಗಿೀ ೋಸಿಯಮ್ ಮೌಲ್ ಗಳು ಭಾನಿವ್ಯಲ್ದದಲಿ್ಲ  2.35 meq/100g 

ನಿೊಂದ ಕಡಿಮೄ ಮತ್ತು  ಬರಸಿ ಗಾರ ೊಂಟ್ ನಲಿ್ಲ  2.84 meq/100g 

ಗರಿಶಠ ವ್ಯಗಿದೆ. 

 ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು  

ಪೊಟ್ಾ ಸಿಯಮ್ ನ ಷರಾಷರಿ ಸಾೊಂದರ ತ್ರಯು 13.38 ರಿೊಂದ 18.28 

mg/100gm, 0.62 ರಿೊಂದ 0.98 mg/100gm ಮತ್ತು  8.47 ರಿೊಂದ 

10.25 mg/100gm ರೆಗೆ ಬದಲ್ದಗುತ್ು ದೆ. 
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1.4.1                 

ಸಾಮಾಜಿಕ-                  (                          

(          /         )                      ್ ತ್ತ ಆರ್ಥಯಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷ್ಣಗಳ ್ ಸೆಿ ತ್ ವಿಶ್ರಿ ಶಣೆಯನ್ನೀ  ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ.    ,                

                                                   

    -                                           

     SEIA        ಉದೇಾ ವವ್ಯಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪರ ದೇವದ ಜನಸಂಖಯ  ವಿರನ್ನನ  ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ:- 

ಎಸ್. 

 . 

ವಿರಣೆ ಸಂಖ್ಯಯ  ಆಯಾ ಮತ್ು ಕೆ ೆ  ಶ್ಲ 

1 

ಒಟಿ್ಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  105923 100 

ಪುರುಶ 53516 50.5 

ಹೆಣಿ್ಣ  52407 49.5 

ಲ್ಲೊಂಗ ಅನ್ನಪ್ಪತ್ 979 

2 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ( -        

   ) 
14805 100 

ಪುರುಶ 7576 51.2 

ಹೆಣಿ್ಣ  7229 48.8 

ಲ್ಲೊಂಗ ಅನ್ನಪ್ಪತ್ 954 

3 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ -          18511 100 

ಪುರುಶ 9397 50.8 

ಹೆಣಿ್ಣ  9114 49.2 

ಲ್ಲೊಂಗ ಅನ್ನಪ್ಪತ್ 970 

4 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ -           32473 100 

ಪುರುಶ 16206 49.9 

ಹೆಣಿ್ಣ  16267 50.1 

ಲ್ಲೊಂಗ ಅನ್ನಪ್ಪತ್ 1004 

5 

ಒಟಿ್ಟ  ಸಾಕ್ಷರರು 51803 100 

ಪುರುಶ 31710 61.2 

ಹೆಣಿ್ಣ  20093 38.8 

ಅಕ್ಷ್ರಷೆ ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೊಂಗ ಅೊಂತ್ರ 22.4 

6 

ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪರ ಮಣ 56.9 

ಪುರುಶ 69.0 

ಹೆಣಿ್ಣ  44.5 

ಸಾಕ್ಷ್ರತ್ಪ ದರದಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೊಂಗ ಅೊಂತ್ರ 24.5 

7 
ಒಟಿ್ಟ  ಕೆಲಷಗಾರರು 55429 100 

ಪುರುಶ 30949 55.8 
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ಹೆಣಿ್ಣ  24480 44.2 

ಕೄಲಷದ ಭಾಗಹಿಸುವಿಕೄಯಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲೊಂಗ ಅೊಂತ್ರ 

11.6 

8 

ಮುಖ್ಯ  ಕೆಲಷಗಾರರು 47793 100 

ಪುರುಶ 28057 58.7 

ಹೆಣಿ್ಣ  19736 41.3 

ಕೄಲಷದ ಭಾಗಹಿಸುವಿಕೄಯಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲೊಂಗ ಅೊಂತ್ರ 

17.4 

9 

ಕನಿಶಠ  ಕೆಲಷಗಾರರು 7636 100 

ಪುರುಶ 2892 37.9 

ಹೆಣಿ್ಣ  4744 62.1 

ಕೄಲಷದ ಭಾಗಹಿಸುವಿಕೄಯಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲೊಂಗ ಅೊಂತ್ರ  

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 

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 

 

1.4.2 ಜೈವಿಕ ಪರಿಷರ 

BLY-OSB -2 ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿ ಅಧ್್ ಯನ ಪರ ದೇವವು ಪ್ಪರ ಬಲ್  ಹೊಂದಿದೆ ಎೊಂದ್ಯ ಗಮನಿಷಲ್ದಗಿದೆ 

ಕೃಷಿ ಕಷ ತ್ರ ಗಳು.    ,                   .                   

ಕುರುಚ್ಲು ಗಿಡ ಜಾತ್ತಗಳು ( ಭೂತ್ಪಳೆ sp., ಅಕಶಯ sp ., ಅಲಿ್ಲ ಜಿಯಾ ಎಸಿು .            

ಪೊರ ಸೄರಾ,      ಸಮಾತ್ಪ,     ಕ್್ ಮೄರಾ ಮತ್ತು  ಪೊರ ಸೊಪಿಸ್ sp. ಇತ್್ಪ ದಿ ಜಾತ್ತಗಳು 

ಗಮನಿಸಿದೆ ಳಗೆ ಅಧ್್ ಯನ ಪರ ದೇವ ಇವೆ ಸಾಮಾನ್ ವ್ಯಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ ಳಗೆ ಷಮೃದಿಿ . 

ಅೊಂದಿನಿೊಂದ ದಿ ಮೂಲ ಪರ ದೇವ ಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಖ್್ ವ್ಯಗಿ ತ್್ಪ ಜ್  ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಇದೆ ಹೊಂದಿರು 

ಪರ ಧಾನವ್ಯಗಿ ಕುರುಚ್ಲು ಗಿಡ ಷಷ್ ಗಯ,                               . 
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    -                        ಭಾರತ್ತೋಯ ನ್ ಜಿೋವಿ (   ) ಕ್ಯಿದೆ 1972 

ರದಿ ಮಾಡಲ್ದಗಿದೆ ನಿೊಂದ ದಿ ಅಧ್್ ಯನ ಪರ ದೇವ. 

ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯಾವುದ್ಯ ಕ್ರಣವ್ಯಗುತ್ು ದೆ ಗೆ ದಿ ತ್ರಗೆಯುವುದ್ಯ ನ ಚಾನಲ್ ತ್ಲ್ದಧಾರ, ಮರು ಅಮಾನತ್ತ 

ನ ಸಿಟ ರ ೋೊಂಬ್ಡಡ  ಕೄಷರು 

ಮತ್ತು  ಸಿಟ ರ ೋಮ್ ಬೆಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಸಣೆಯು ಪರಿಷರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೀ  ಬಿೋರುತ್ು ದೆ.          

      ೊಂದ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಸಿಟ ರ ೋಮ್ ಮಿೋಷಲು ಆವ್ಯಷಸೆಾನದ ನೇರ ನಶಟ ದ ಮಲೆ ಪರಿಣಾಮ, 

                            ಠೇಣಿ, ಕಡಿಮೄಯಾಗಿದೆ ಬೆಳಕು ನ್ನಗುು ವಿಕೄ, 

ಕಡಿಮೄಯಾಗಿದೆ ಪ್ಪರ ರ್ಥಮಿಕ ಉತ್ಪು ದನೆ, ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೄಯಾಗಿದೆ ಆಹಾರ ಅಕ್ವಗಳು. ಮರಳು 

ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಹೆಚ್ಚಚ ರಿ ಉತ್ಪು ದಿಸುತ್ು ದೆ ಸಂಚಾರ ಯಾವುದ್ಯ ಷಸ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ು ದೆ ಪರಿಷರ. 

 

ನದಿ ಪ್ಪತ್ರ ದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯ ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನೀ  ನದಿಪ್ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಗಳಾ ಬೇಕು ಸಗರಿ 

ನದಿ.                                                  

           ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ  ಪೊದೆಗಳು.                       

 ವುದೇ ಬದಲ್ದಣೆಗೆ ಕ್ರಣವ್ಯಗುವುದಿಲಿ  ಷತ್ತ್ ಮಳೆಯ ನಂತ್ರ ಪರ ತ್ತ ಶಯ 

ಮರುಪೂರಣಗಳುಾ ತ್ು ದೆ.                   ,      ಆರ್ಥಯಕವ್ಯಗಿ ಲ್ದಭದ್ದಯಕ 

ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯಾಗಿದೆ,                            .            

         ಹೂಳೆತ್ತು  ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄ ಯಾವುದ್ಯ ಮ ಇಲಿದಿದಾ ರೆ ಮನೀ ಡೆ ಗೆ ಪರ ವ್ಯಸ ನ ದಿ 

ಸುತ್ು ಮತ್ು ಲ್ಲನ ಪರ ದೇವ. 

ಅಲಿ್ಲ  ಹಾಗಿಲಿ  ಎೊಂದ್ಯ ಅತ್್ ಲು  ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕೄಗಳು ಷಮಯದಲಿ್ಲ  ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತು ದೆ ನ ದಿ 

ಟ್ರ ಕ್ ಅರ್ಥವ್ಯ ವಿಷಜಯನೆಗಳು ಇೊಂದ ಯೋಜನೆಯ ಸೈಟ್.                          

                      ,                      ವಿಷಜಯನೆ 

ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದರು ನಿೊಂದ ದಿ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವ ರಿ ಮತ್ತು  ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ತ್ತನ್ನೀ ವೆ ಎೊಂದ್ಯ ಮಾಡಲ್ದಗಿದೆ 

ಷಮಯದಲಿ್ಲ  ಶುಶೆ  ಅಲಿದ ಮಳೆಗಾಲ. 

 

1.5                                     

 

1   1         

 

                                                  

                             

 

1.5.2             
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1.5.3               

 

                                                      

                                              

                                       

                                             

                      

                      

                                                

                         

                                     

 

1.6          

ಸಾಮಾನ್  ಪರ ದೇವವು ಶೊಂತ್ ಪರಿಷರನ್ನೀ  ಪರ ತ್ತನಿಧಿಸುತ್ು ದೆ.                      

                    ,                       .         

                                                

              ್  ಇರುವುದಿಲಿ . 

1.6 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ್ ಪರಿಣಾಮ 

                               

  ಷಲ್ಲಕೄಗಳು,                                         

                               ಅತ್್ ಲು ವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. 

1.6.2 ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

 ಎಲಿ್ದ  ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯಸನಗಳ ಷರಿಯಾದ ನಿಯಸಣೆಯು ಕ್ಯಾಯಚ್ರಣೆಯ ಷಮಯದಲಿ್ಲ  

ವಬಾ ನ್ನೀ  ಕಡಿಮೄ ಮಾಡಲು ಷಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ.                    

                            . 

 ಕೆ ಉಪಕರಣದಿೊಂದ ಉತ್ು ತ್ತು ಯಾಗು ವಬಾ ವು ಅತ್್ ಲು ವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಪತ್ರು ಸಚ್ಚ ಬಹುದ್ದದ 

ಪರ ತ್ತಕೂಲ ಪರಿಣಾಮನ್ನೀ  ಉೊಂಟ್ಟಮಾಡುವುದಿಲಿ . 

 ಅನ್ನಮತ್ತಸು ವಬಾ  ಮಟ್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು  ಆ ಮಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಗರಿಶಠ  ಮಾನ್ ತ್ರ ಬಗೆು  ಕ್ಮಿಯಕರಿಗೆ 

ಅರಿವು ನಿೋಡಲ್ದಗುವುದ್ಯ. 

1.7  ನಿೋರಿನ ಪರಿಷರ  

ಅೊಂತ್ಜಯಲ ಜಲವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಮಲೈಮ  ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತ್ದ ಮಲೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಯ 

ಪರ ಭಾವು ಸೈಟ್ ನಿದಿಯಶಟ ವ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಖ್ನಿಜ,                         

       ಅೊಂತ್ಜಯಲದ ಅವ್ ಕತ್ರಗಳನ್ನೀ  ಅಲಂಬಿಸಿರುತ್ು ದೆ. 
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1.7.1 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು  

 ನದಿ ಪ್ಪತ್ರ ದ ಪರ ದೇವದಲಿ್ಲನ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯು ನಿೋರಿನ ತ್ಳದ ಛೇದಕದಿೊಂದ್ದಗಿ ಅೊಂತ್ಜಯಲನ್ನೀ  

ಕಲುಷಿತ್ಗಳಿಷಬಹುದ್ಯ. 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯಿೊಂದ ಹರಹಾಕಲು ಟ್ಟ  ತ್್ಪ ಜ್  ನಿೋರು ಮಲೈಮ  ನಿೋರನ್ನೀ  

ಕಲುಷಿತ್ಗಳಿಷಬಹುದ್ಯ. 

 ನದಿ ಅೊಂತ್ಜಯಲನ್ನೀ  ಮರುಪೂರಣಗಳಿಸುತ್ು ದೆ; ಅತ್ತಯಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯು ನೈಷಗಿಯಕ ಫಿಲಟ ರ್ 

ಸುು ಗಳ (ಸೄಡಿಮೄೊಂಟ್್ ) ದಪು ನ್ನೀ  ಕಡಿಮೄ ಮಾಡುತ್ು ದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅೊಂತ್ಜಯಲನ್ನೀ  

ಮರುಚಾರ್ಜಯ ಮಾಡಲ್ದಗುತ್ು ದೆ. 

1.7.2 ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು  

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯನ್ನೀ  ನಿೋರಿನ ತ್ಳದ ಮಲೆ ಮತ್ತು  ನದಿ ತ್ಳದ ನಿೋರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೆೊಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನದ್ದಗಿ 

ಮಾಡಲ್ದಗುತ್ು ದೆ ಆದಾ ರಿೊಂದ ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತ್ದ ಮಲೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೀ  

ಸಿವ ೋಕರಿಷಲ್ದಗುವುದಿಲಿ . 

 ಅೊಂತ್ಜಯಲನ್ನೀ  ಪರಿೋಕಷ ಷಲು ಷರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಿ ಶಣೆ/              

1.7.3 ಭೂ ಪರಿಷರ  

ಭೂ ಪರಿಷರದ ಮಲ್ಲನ ಪರ ಭಾದ ಮೌಲ್ಮಾಪನ ಅಧ್್ ಯನನ್ನೀ  ಭೂ ಬಳಕೄಯ 

ಮಾದರಿ/ಭೂಮಿಯ ಹದಿಕೄ, ಷೆಳಾಕೃತ್ತ, ಳಚ್ರಂಡಿ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು  ಗಣಿ ಸೈಟ್ ನ ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ 

ಲಕ್ಷ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್್ ಯನದ ಪರ ದೇವನ್ನೀ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 

1.8 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ್ ಪರಿಣಾಮ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯು ಉತ್ಖ ನನ ಶೂನ್ ಗಳ ರಚ್ನೆಯಿೊಂದ ನದಿಯ ತ್ಳದ ಭೂಗೋಳದ 

ಮಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ು ದೆ. 

 ನದಿ ತ್ಳದ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯು ಗಣಿ ಗುತ್ತು ಗೆಯ ಸತ್ತು ರದ ಪರ ದೇವದಲಿ್ಲ  ಷೆಳಾಕೃತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಕೄಲವು 

ಬದಲ್ದಣೆಗಳನ್ನೀ  ತ್ರಬಹುದ್ಯ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಚ್ಟ್ಟಟ್ಕೄಯಿೊಂದ ಉತ್ು ತ್ತು ಯಾಗು ಘನತ್್ಪ ಜ್ ದ ರಾಶಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  ನಿೋರಿನ 

ಸರಿವಿಗೆ ಅಡಿಡಯಾಗಬಹುದ್ಯ. 

1.8.1 ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

ಸೂಕು ವ್ಯದ, ಸೈಟ್ ನಿದಿಯಶಟ  ಉಪವಮನ ಕರ ಮಗಳನ್ನೀ  ಅಳಡಿಸಿಕೇಳುಾ ವುದರಿೊಂದ ಭೂಮಿಯ 

ಮಲೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯ ಪರ ಭಾದ ಮಟ್ಟ ನ್ನೀ  ಕಡಿಮೄ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಕೄಲವು ಭೂ-ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಉಪವಮನ ಕರ ಮಗಳು ಈ ಕೄಳಗಿನಂತ್ತವೆ:- 

 ಅಗೆದ ಹೊಂಡಗಳು ಮಾನ್್ಸನ ನಲಿ್ಲ  ವ್ಯಷಿಯಕವ್ಯಗಿ ಮರುಪೂರಣಗಳುಾ ತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಮೂಲಕೆೄ  

ಮರುಸೆಾಪಿಷಲು ಡುತ್ು ವೆ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಕೄಲಷನ್ನೀ  ಮ್ಾ ನ್ನಯಲ್ ಒಪನ ಕ್ಸ್ಟ  ವಿಧಾನದಿೊಂದ ಮಾತ್ರ  

ಕ್ಯಯಗತ್ಗಳಿಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಹೊಂಡಗಳ ಆಳನ್ನೀ  3.00 ಮಿೋಟ್ರ್ ರೆಗೆ ಅರ್ಥವ್ಯ 

ನದಿಯ ನಿೋರಿನ ಮಟ್ಟ  ಯಾವುದ್ಯ ಕಡಿಮೄಯೋ ಅದನ್ನೀ  ನಿಬಯೊಂಧಿಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ. 

 ನದಿಪ್ಪತ್ರ ದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ  25% ಅಗಲನ್ನೀ  ಸುರಕ್ಷ್ತ್ಪ ಲಯವ್ಯಗಿ ಬಿಟ್ಟ  ನಂತ್ರ 

ಖ್ನಿಜನ್ನೀ  ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಮಾಡಲ್ದಗುತ್ು ದೆ. 
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1.9 ಸಾಮಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ 

1.9.1 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ್ ಪರಿಣಾಮ 

 ಜನಸಂಖ್  ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

 ಉದ್ ೋಗ ಅಕ್ವಗಳ ಮಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

 

1.10 ಘನ ತಾಜಯ  

1.10.1 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ್ ಪರಿಣಾಮ 

 ನದಿಯ ತ್ಳದಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ಯೋಗಿಕವ್ಯಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಣಿಿ ನ ಹದಿಕೄ ಇಲಿದಿರುವುದರಿೊಂದ,   RBM 

                               .     ,       

                       .     ,        22            . 

 ಮನೆಯ ಕೇಳಚೆಯನ್ನೀ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಪುರಷಭೆಯ ತ್್ಪ ಜ್ ನ್ನೀ  ಉತ್ಪು ದಿಷಬಾರದ್ಯ. 

1.10.2  ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಪರ ಕರ ಯಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ತ್ತು ಯಾಗು ಜೇಡಿಮಣಿಿ ನ ಮಣಿ ನ್ನೀ  ಮಾತ್ರ  ತೋಟ್ಕೆೄ  

ಬಳಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ. 

 ಮನೆಯ ಕೇಳಚೆ ನಿೋರನ್ನೀ  ಸೊೋಕ್ ಪಿಟ್ ಗಳ ನಂತ್ರ ಸೄಪಿಟ ಕ್ ಟ್ಾ ೊಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಲೇವ್ಯರಿ 

ಮಾಡಲ್ದಗುತ್ು ದೆ 

1.11 ಟ್ಟರ ಫಿಕ್ ಪರಿಷರ 

1.11.1 ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ್ ಪರಿಣಾಮ 

 ಟಾರ ಫಿಕ್ ಸಾೊಂದರ ತ್ರಯ ಹೆಚ್ಚ ಳವು ವ್ಯಯು ಮಾಲ್ಲನ್ ಕೆೄ  ಕ್ರಣವ್ಯಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದ್ಯ 

ಶವ ಷಕೇೋವದ ಅೊಂಗಾೊಂವಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಕ್್ ನ್ ರ್, ಅಷು ಮಾ ಇತ್್ಪ ದಿಗಳಂತ್ಸ ಮಾನನ 

ಆರೋಗ್ ದ ಮಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ು ದೆ. 

 ವ್ಯಸನಗಳ ಒಡಾಟ್ದಿೊಂದ ವಬಾ  ಮಾಲ್ಲನ್  ಉೊಂಟಾಗುತ್ತು ದೆ 

1.11.2 ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳು 

 ಪಿಯುಸಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಹೊಂದಿರು ವ್ಯಸನಗಳನ್ನೀ  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲ್ದಗುವುದ್ಯ. 

 ವ್ಯಸನಗಳ ಸುಗಮ ಒಡಾಟ್ನ್ನೀ  ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೇಳಾ ಲು ವ್ಯಸನಗಳ ನಿಯಮಿತ್ 

ನಿಯಸಣೆಯನ್ನೀ  ತ್ಪು ಯಿಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ. 

 ಕ್ಮಿಯಕರ ಸುರಕ್ಷ್ತ್ರಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ್ ಆರೋಗ್  ತ್ಪ್ಪಷಣಾ ಶಬಿರಗಳನ್ನೀ  ಆಯೋಜಿಷಲ್ದಗುವುದ್ಯ. 

 ಅನಗತ್್  ಹಾನಯ ಊದ್ಯವುದನ್ನೀ  ತ್ಪಿು ಷಲ್ದಗುವುದ್ಯ. 

1.12  ಪಯಾಯಯಗಳ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ಧ್ಯನೆಯು ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರು ಮರಳು,                     

                                                   

        . 
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1.13 ಪರಿಷರ ಮನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ  

KSMCL ಉತ್ು ಮವ್ಯದ ಪರಿಷರ ನಿೋತ್ತಯನ್ನೀ  ರೂಪಿಸಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಪರಿಷರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ಅತ್್ಯ ತ್ 

ಕ್ಯಯತ್ಯತ್ರ  ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ ಸೆಾನನ್ನೀ  ನಿೋಡಲ್ದಗಿದೆ. ಮಲುಮ ಖ್ವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಕೄಳಮಖ್ವ್ಯಗಿ 

ಸಂಸನ ಮಾಗಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಪೊರ ೋಟೋಕ್ಲ್ ಕ್ಯಯವಿಧಾನಗಳು, ನಿದೇಯವಕರ 

ಮಂಡಳಿಯ ಳಗಳುಾ ವಿಕೄ ಮತ್ತು  ಅೊಂತ್ಸ ಘಟ್ನೆಗಳ ಬಗೆು  ಷೇರುದ್ದರರ ಪರಿಷರ 

ಮಾನದಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಂಿ ಘನೆ ಅರ್ಥವ್ಯ ನಿಗಯಮನಗಳನ್ನೀ  ಎದ್ಯರಿಷಲು, ಇತ್್ಪ ದಿಗಳನ್ನೀ  ಅಧ್ಾಯ 

VI ರಲಿ್ಲ  ವಿರವ್ಯಗಿ ವಿರಿಷಲ್ದಗಿದೆ. 

ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಯಾಯಚ್ರಣೆಯ ಷಮಯದಲಿ್ಲ  ಪರಿಷರದ ಸೆಿ ತ್ತಯನ್ನೀ  ನಿಣಯಯಿಷಲು ಅಪ್ಪರ 

ಪ್ಪರ ಮಖ್್ ತ್ರಯ ಪರಿಷರ ನಿಯತ್ಪೊಂಕಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ಮಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ. ಬೇಸ್ ಲೈನ ಪರಿಸೆಿ ತ್ತಗಳ 

ಜಾಾ ನದೊಂದಿಗೆ, ಮಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಕ್ಯಯಕರ ಮವು ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಯಾಯಚ್ರಣೆಗಳಿೊಂದ್ದಗಿ ಪರಿಷರ 

ಪರಿಸೆಿ ತ್ತಗಳಲಿ್ಲನ ಯಾವುದೇ ಕಷ ೋಣತ್ರಗೆ ಸೂಚ್ಕವ್ಯಗಿ ಕ್ಯಯನಿಯಹಿಸುತ್ು ದೆ , ಇದ್ಯ ಪರಿಷರನ್ನೀ  

ರಕಷ ಷಲು ಷಮಯಕೆೄ  ಸೂಕು ವ್ಯದ ತ್ಗಿು ಸುವಿಕೄಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನೀ  ತ್ರಗೆದ್ಯಕೇಳಾ ಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೇಡುತ್ು ದೆ. 

1.14 ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು 

ನದಿ ತ್ಳದ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಸಂಭನಿೋಯ ಅಪ್ಪಯಗಳೆೊಂದರೆ ದಂಡೆ 

ಷವೆತ್ಗಳು, ಪರ ವ್ಯಸಗಳು, ಸಾರಿಗೆಯ ಕ್ರಣದಿೊಂದ್ದಗಿ ಅಪಘಾತ್ಗಳು ಇತ್್ಪ ದಿ. ಪರ ಸುು ತ್ ನದಿಯ 

ತ್ಳದಲಿ್ಲ  ಸೌಮ್ ವ್ಯದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಅರಣ್  ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯನ್ನೀ  ಪರ ಸಾು ಪಿಷಲ್ದಗಿದೆ. 

ಮದಲ ಶಯದಿೊಂದ ಐದನೇ ಶಯದರೆಗೆ 1.0 ಮಿೋ ಸಿೋಮಿತ್ ಆಳದ ಹೊಂಡಗಳನ್ನೀ  

ರಚಿಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ ಅರ್ಥವ್ಯ ನದಿಯ ನಿೋರಿನ ಮಟ್ಟ  ಯಾವುದ್ಯ ಕಡಿಮೄಯೋ ಅದನ್ನೀ  ರಚಿಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ, 

ಹಿೋಗಾಗಿ ಪಿಟ್ ಇಳಿಜಾರಿನ ವೈಫಲ್ ದ ಸಾಧ್್ ತ್ರಯು ಗೋಚ್ರಿಸುವುದಿಲಿ , 

1.15 ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಬೆನಿಫಿಟ್ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಯೋಜನೆಯು ಷೆ ಳಿೋಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಉದ್ ೋಗ ಸೃಷಿಟ  ಮತ್ತು  ರಾಜ್  ಷಕ್ಯರಕೆೄ  

ಆದ್ದಯನ್ನೀ  ತ್ರು ಮೂಲಕ ಷೆ ಳಿೋಯ, ನೆರೆಹರೆ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ ದಲಿ್ಲ  ಟಾಟ ರೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನೀ  

ತ್ರುತ್ು ದೆ. ಆದಾ ರಿೊಂದ ಇದ್ಯ ಆರ್ಥಯಕ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಷಸಕ್ರಿಯಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಉದ್ ೋಗದ ಮೂಲಕ 

ಜಿೋನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನ್ನೀ  ಹೆಚಿಚ ಷಲು ಷಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ 

1.16 ಪರಿಷರ ವೆಚ್ು ದ ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲಾ ಶಣೆ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಯನ್ನೀ  ಕ್ಯಯಗತ್ಗಳಿಸುವುದ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷ್ಣಿೋಯವೆೊಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಷಲ್ದಗಿದೆ. 5.26 

ಪರ ದೇವನ್ನೀ  ಹೊಂದಿರು ಉದೇಾ ಶತ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೄ ಯೋಜನೆಗೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ . ಹಾ. ಇದೆ ಫಾಲ್ಲೊಂಗ 

ಳಗೆ ಗಾರ ಮ- ಬೈಲಚಿೊಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಬಿಡಿ ಸಳಿಾ  ಜಿಲಿೆ -ಬಳಾಾ ರಿ, ಮತ್ತು  ಕನಾಯಟ್ಕ ರೂ. 40 ಲಕ್ಷ್. 

1.17ಎನಿೀ ರನೆೈ ಾಂಟಲ್ ಮಯ ನೇಜೆೈ ಾಂಟ್ ಯೋಜನೆ 

ಮಲ್ಲನ ಚ್ಚೆಯಯ ಪರ ಕ್ರ ಖ್ನಿಜನ್ನೀ  ನಿಯಹಿಸು ಷಮಯದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ತ್ತು ಯಾಗು ಧೂಳಿನ 

ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಪಲ್ದಯನಕ್ರಿ ಹರಸೂಸುವಿಕೄಯನ್ನೀ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯಿೊಂದ ಪರಿಷರದ 

ಮಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರ ಮಖ್ ಪರಿಣಾಮವಿಲಿ .                   

    ಕ್ರಕಗಳನ್ನೀ  ಹೊಂದಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ತ್ಡೆಗಟ್ಟಟ  ಕರ ಮಗಳನ್ನೀ  ಅಳಡಿಸಿಕೇಳಾ ಲ್ದಗುವುದ್ಯ. 

                                                    . 

           .                                        
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                    ನ್ನೀ  ತ್ಪಿು ಷಲು ಷಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ.            

                                           

                                           .     

     .   9       (         )    .              5.46 ಲಕ್ಷ್ (  ್ ಕಳಿಸು 

ವೆಚ್ಚ )                         . 

1.18  ತಿೋಮಯನ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಯೋಜನೆಯು ಗಣಿಗಾರಿಕೄ,                            

                                     .              

                             .     ವಿತ್ ಯೋಜನೆಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೄಯ 

ನಂತ್ರದ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ ,                            ,              ,     

                              .                 , 

                     ,                      

        ಲ್ಲ ಬಳಷಲ್ದಗುತ್ು ದೆ.                           

                                           . 

 

 


