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ಮೆಸರ್ಸಲ.ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆೆಯ, ಕರ್ಾಲಟ್ಕ ರಾಜ್ಾದ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆಿಯ, ಸಂಡೂರು
ತಾಲೂಕಿನ ದೆೋವಗಿರಿ ಗಾರಮ ವಾಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿನ- ಕುಮ್ಾರಸಾಾಮಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿಯ
(ಗ.ಗು.ಸಂಖ್ೆಾ:1111, 639.8 ಹೆಕೆಾೋರ್ ಒಟ್ುಾ ಗಣಿಗುತಿುಗೆಯ ಪರದೆೋಶದಲಿ್ಲ 477.49 ಹೆಕೆಾೋರ್ ಕೆಲಸ
ಮ್ಾಡುತಿುರುವ ಪರದೆೋಶ) (639.8 ಹೆಕೆಾೋರ್ ಗಣಿ ಗುತಿುಗೆಯ ಪರದೆೋಶದಲಿ್ಲ 477.49 ಹೆಕೆಾೋರ್ ಕೆಲಸ
ಮ್ಾಡುತಿುರುವ ಪರದೆೋಶ)ಉತಾಪದರ್ಾ ಸಾಮರ್ಥಾಲದ ವರ್ಲವಾರು 8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟ್ನಿನಂದ
ವರ್ಲವಾರು 16.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟ್ನ್ ಗಳಿಗೆ ( ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರಿನ ಆರ್ಲಎಂ ಉತಾಪದರ್ೆ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್
ಟ್ನ್ ಗಳಿಂದ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟ್ನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ತಾಾಜ್ಾಗಳ ಉತಾಪದರ್ೆ 1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟ್ನ್
ನಿಂದ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟ್ನ್ ಗೆ ) ಹೆಚುುವರಿಯ ಪರಸಾುವರ್ೆ ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗೆ 1800 ಟ್ನ್ ಕರಶಂಗ್
ಮತುು ಸಿ್ರೋನಿಂಗ್ ಪಾಿಂಟ್ ಪರಸಾುವರ್ೆಯಂದಾಗುವ,

ಪರಿಸರ ಪರಭಾವ ಅಧ್ಾಯನ

ಮೆಸರ್ಸಲ.ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ
ಕುಮ್ಾರಸಾಾಮಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ

(ಗಣಿ ಗುತಿುಗೆ ಸಂಖ್ೆಾ. 1111, ಗ.ಗು. ವಿೋಸಿುೋಣಲ 639.80 ಹೆೋ.)
ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆಿ, ಕರ್ಾಲಟ್ಕ – 583 118

ಯೋಜ್ರ್ೆಯ ಆಯೋಜ್ಕರು:

ಕಾಯಲನಿವಲಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 

 
 

 ವಿಮ್ಟಾ  ಲ್ಯಾ ಬ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೈದರಬಾದ್                                                                            ಕಾಸಾ-1 

1.0 ಪರಿಚರ್  
 

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯು, ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಉದಯ ಮವ್ಯಗಿದ್ದು , ಉಕೆು  ಸಚಿವ್ಯಲಯದ 

ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತಾ ಣದಲೆ್ಲ ದ್ದು , ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಛತಿ್ತ ಸಗ ಡ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲೆ್ಲ  ವಿವಿಧ್ ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದಿರಿನ ಗಣಿಗಳನ್ನನ  ನಿವಾಹಿಸ್ತತಿ್ತದೆ ಮತಿು  ದೇಶದ ಪ್ಾ ಮುಖ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಉತಾಾ ದರ್ನ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದೆ.  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಕ್ಐಓಎಿಂ) ( ಗ.ಗು. 

ಸಂಖ್ಯಯ :1111, ಗ.ಗು. ವಿಸಿಿೀಣಾ 639.8 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್), ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸ್ತತಿ್ತರುವ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದು , ಸಧ್ಯ  

ಕಂದಾ  ಸರಕಾರದ ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತಿು  ಹವ್ಯಮಾನ-ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ್ಯಲಯದ, ಪ್ರಿಸರ 

ಅನ್ನಮತ್ತಯ (ಅನ್ನಮತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ  F.No: J-11015/93/2018-IA.II(M) dated 25.01.2021) 

ಪ್ಾ ಕಾರ 7.0 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಅದಿರು ಹಾಗೂ 1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನನ  ಉತಾಾ ದಿಸ್ತವ 

ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾ ಹಂದಿದೆ. ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು 

ತಾಲೊ ಕಿನ ಕಮತಿ್ತರು ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲದೆ 

ಈಗ ಸಂಸೆ್ಥ ಯು ತನನ  ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಗಣಿಯಲೆ್ಲ , ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕಯ ಒಟ್ಟು  ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನನ  ವರ್ಾಕೆ್ಕ  8.6 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗಳಿಂದ 16.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗಳಗೆ (ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ ಉತಾಾ ದನೆ ವರ್ಾಕೆ್ಕ  

7 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗಳಿಂದ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗಳಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಯ ಜ್ಯ ವಸಿ್ತ ಗಳ ಉತಾಾ ದನೆ 

ವರ್ಾಕೆ್ಕ  1.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗಳಿಂದ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ಗಳಗೆ) ಹೆಚ್ಚಚ ತಿ್ತರುವ ಸ್ತತಿ -

ಮುತಿಲ್ಲನ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅದಿರಿನ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಪೂರೈಕ್ಕಗ್ರಗಿ, ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನನ  

ಹೆಚಿಚ ಸ್ತವ ಉದೆು ೀಶ ಹಂದಿದೆ 

ಈ ನಿಮಿತಿ  ಭಾರತ ಸರಕಾರದ, ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತಿು  ಹವ್ಯಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ್ಯಲಯದ 

(ಎಂರ್ಈಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸಿ) ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ದಿರ್ನಂಕ 14.09.2006ರ  

ಪ್ಾ ಕಾರ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳಕೆಾ ಗಿ ಸಚಿವ್ಯಲಯದಿಂದ ಪೂವಾಪ್ರಿಸರ 

ಅನ್ನಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಈ ಸಂಬಂಧಿತವ್ಯಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಯು, ಸಚಿವ್ಯಲಯದ ಪ್ರಿವೇಶ್ ಪೀಟಾಲನ ಲೆ್ಲ  ದಿರ್ನಂಕ 03.02.2021 

ರಂದ್ದ ನಿಗದಿತ ಫಾರ್ಮಾ-1 ಮತಿು  ಪೂವಾಕಾಯಾಸ್ವಧ್ಯ ತೆಯ ವರದಿಯನ್ನನ  ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ 

ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳದ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮತ್ತಗ್ರಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದ್ದು  (ಅಜಿಾ ಸಂಖ್ಯಯ : 

IA/KA/MIN/196028/2021) ಸದರಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ   ತಜ್ಞರ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಸಮಿತ್ತ- ಕಲೆ್ಲದು ಲು 

ಹರತಾದ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ (EAC- Non-coal mining) ಯು ದಿರ್ನಂಕ 24.02.2021 ಹಾಗೂ 

13.07.2021ರಂದ್ದ ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಫ ರೆನಿಸ ಂಗ್ ಮುಖಂತರದ ಸಭೆಯಲೆ್ಲ  ಅವಲೀಕಿಸಿದೆ. ಇದಾದ 

ನಂತರ  ಸಚಿವ್ಯಲಯವು ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾ ಹೆಚ್ಚ ಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಪ್ಾ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಾಹಣೆಯ ವಿಸೆ ೃತ ಅಧ್ಯ ಯನಕೆಾ ಗಿ ಆಯೀಜಿತ, ನಿದಿಾರ್ು  ಮತಿು  

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಟಿರ್ಆರ್ (ToR)ನ್ನನ , ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣದ 

ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಕ್ಐಓಎಿಂ) ( ಗ.ಗು. ಸಂಖ್ಯಯ :1111, ಗ.ಗು. 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ), ತನನ  ಪ್ತಾ  ಸಂಖ್ಯಯ . F. No: J-

11015/13/2021-IA. II(M) ದಿರ್ನಂಕ 23/03/2021 ಹಾಗೂ ತ್ತದ್ದು ಪ್ಡಿ ಪ್ತಾ  ದಿರ್ನಂಕ 

04/08/2021ಯ ಮುಖಂತರ ನಿೀಡಿದೆ. 
 

 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 

 
 

 ವಿಮ್ಟಾ  ಲ್ಯಾ ಬ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೈದರಬಾದ್                                                                            ಕಾಸಾ-2 

 

ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಗಣಿಗುತಿ್ತಗೆಯ ಅವಧಿಯ ಮಾನಯ ತೆ 17.10.2022 ರವರೆಗೆ ಇದೆ.  ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯು 

ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನನ  ಮುಂದಿನ  20 ವರ್ಾಗಳ ವಿಸಿರಣೆಗ್ರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  

ಸರಕಾರಕೆ್ಕ  23/02/2021ರಂದ್ದ, ಮಿನರಲ್ ( ಮೈನಿಂಗ್ ಬೈ ಗವನಾಮಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ) ರೂಲ್ಸ  2015 

ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ  ಕನೆಸ ರ್ನ ರೂಲ್ಸ  2021 ಕಾಯಿದೆಗಳಡಿಯಲೆ್ಲ  ಮನವಿ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದೆ.  

ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ “ಮೈನಿಂಗ್ ಪೆ್ನ”ನ್ನನ  ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ  (IBM) ತನನ  ಪ್ತಾ  

ದಿರ್ನಂಕ 29.10.2021ದ ಮೂಲಕ ಅಂಗಿೀಕಾರದ ಅನ್ನಮತ್ತ ನಿೀಡಿದೆ. ಕಂದಾ  ಸರಕಾರದ ಪ್ರಿಸರ 

ಅರಣಯ  ಮತಿು  ವ್ಯತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ್ಯಲಯವು, ಗಣಿಗುತಿ್ತಗೆಯ ಒಳಗಿನ 341.20 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ 

ಅರಣಯ  ಪ್ಾ ದೇಶವನ್ನನ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕಗೆ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆ ಹರಗೆ 16.5 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಅರಣಯ  ಪ್ಾ ದೇಶವನ್ನನ  

ಕನೆಾ ೀಯರ್, ರಸಿ್ಥಗ್ರಗಿ ಮತಿು  ಇತರೇ ಕಾಯಾಕೆಾ ಗಿ ಬ್ಬಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಬಗೆಗ  ಅನ್ನಮತ್ತ ಪ್ತಾ ವನ್ನನ  

ದಿರ್ನಂಕ 29/10/2020 ರಂದ್ದ ನಿೀಡಿದೆ.  ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಗಣಿಯು “ಸ್ಥಂಟಾ ಲ್ ಎಂಪ್ವರ್ ಕಮಿಟಿ (ಸಿಇಸಿ)” ಯ 

ಮುಖಂತರ  “ಏ- ಕ್ಕಟಗರಿ” ಯೀಜ್ನೆಯಂದ್ದ ಗುರುತ್ತಸಲಾ ಟಿು ದೆ. 

ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಗಣಿ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ಪ್ರಿಸರ ಸಂಯೀಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಕೋಷ್ಾ ಕ-1 ರಲೆ್ಲ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿಯ ಹತಿು  

ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್ ಸ್ತತಿಲ್ಲನ ಅಡಿ ಮಟು ದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಥು ೀರ್ನಗ ಳಂದಿಗೆ 

ಟೀಪೀಶೀಟ್ ನಲೆ್ಲ  ವಿಸಿ್ವರ ವಿವರದಲೆ್ಲ  ನಕೆ್ಕ  ತಯಾರಿಸಿ ಚಿತರ -1 ರಲೆ್ಲ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಕೋಷ್ಾ ಕ-1 

ಕೆಐಓಎಾಂ ಗಣಿ ಗುತಿ್ತಗೆ ಅಧ್ಾ ರ್ನ ಪರ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಸಂಯೋಜನೆ 

 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಾ . 

ವಿಷ್ರ್ 

 

ವಿರ್ರಗಳು 

1 
ಗಣಿ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ವಿಸಿಿೀಣಾ  

(ಗ.ಗು. ಸಂಖ್ಯಯ :1111) 

639.80 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ 

2 
ನಿದೇಾಶಂಕಗಳು ಅಕೆಾ ಂಶ: 15000’00” ಉತಿರ- 15001’20” ಉತಿರ 

ರೇಖಂಶ:76033’55” ಪೂವಾ-76037’10” ಪೂವಾ 

3 ಟೀಪೀಶೀಟ್ ಡಿ 43 ಈ 12  

4 ಎತಿರ (ಸಮುದಾ  ಮಟಟ ದಿಂದ) 850-1078 ಮಿೀಟರ್ ಸಮುದಾ  ಮಟಟ ದಿಂದ ಮೇಲ್ಲ 

5 
ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಭೂ ಉಪ್ಯೀಗ/ 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನ 

ಕಾಯಾನಿರತ ಗಣಿ /ತೆರೆದ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ 

6 
ಹತಿ್ತರದ ಹೆದಾು ರಿ ರಾಜ್ಯ  ಹೆದಾು ರಿ ಸಂಖ್ಯಾ  40 (10 ಕಿ.ಮಿೀ. ವ್ಯಯುವಯ ದ 

ಅಂತರದಲೆ್ಲ ) 

7 
ಹತಿ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲಾು ಣ ರಣಜಿತಪುರ ಉತಿರದ 4 ಕಿ.ಮಿೀ. ಮತಿು  ಅಂತರದಲೆ್ಲ  

ಸ್ವಾ ಮಿಹಳಿಾ  3.5 ಕಿ. ಮಿೀ. ಪೂವಾದಲೆ್ಲ  

8 ಹತಿ್ತರದ ವಿಮಾನ ನಿಲಾು ಣ ವಿದಾಯ ನಗರ ( 30 ಕಿ. ಮಿೀ. ಅಂತರದ ಈಶನಯ ದಲೆ್ಲ ) 

9 ಹತಿ್ತರದ ಪ್ಟು ಣ/ ನಗರ ಸಂಡೂರು 14.5 ಕಿ. ಮಿೀ. ಉತಿರದ ದಿಕೆಿ ನಲೆ್ಲ  

10 

ಹತಿ್ತರದ ಗ್ರಾ ಮಗಳು  • ಕಮತಿುರು 0.25 ಕಿ.ಮಿೀ. ಈಶನಯ   

• ದೇವಗಿರಿ ಹಳಿಾ  – 0.4 ಕಿ.ಮಿೀ.. ಈಶನಯ  

• ದೇವಗಿರಿ – 0.7 ಕಿ.ಮಿೀ. ಪೂವಾ 

• ನಂದಿಹಳಿಾ  – 0.7 ಕಿ.ಮಿೀ. ವ್ಯಯುವಯ  



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಾ . 

ವಿಷ್ರ್ 

 

ವಿರ್ರಗಳು 

• ಸ್ತಬಿ ರಾಯನ ಹಳಿಾ  - 1.5 ಕಿ.ಮಿೀ. ಪ್ಶಚ ಮ 

• ವಿಠಲನಗರ- 2.1 ಕಿ.ಮಿೀ.ಈಶನಯ  

• ಸ್ವಾ ಮಿ ಹಳಿಾ - 3.8 ಕಿ.ಮಿೀ. ದಕೆಿ ಣ 

• ರಣಜಿತ ಪುರ- 3.2 ಕಿಮೇ. ಉತಿರ  

• ಭುಜಂಗನಗರ- 7.1ಕಿಮೇ. ಉತಿರ 

• ಅಪ್ಪ ಯೆ ನಹಳಿ (ನಾರಾಯಣಪುರ)-4.9ಕಿಮೇ. 

ಪೂವವ 

11 

ಗುಡಡ /ಕಣಿವೆಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ  ಪ್ವಾತಶ್ಾ ೀಣಿ 

ದೀಣಿಮಲೈ ಪ್ವಾತಶ್ಾ ೀಣಿ 

ಸ್ವಾ ಮಿಮಲೈ ಪ್ವಾತಶ್ಾ ೀಣಿ 

12 
ಪುರಾತತಾ  ಮಹತಾ ದ ಸೆ ಳಗಳು ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆ ನೈಋತೆ ದ ಒಿಂದು ಕಿಲೇಮೇಟರ್ 

ದೂರದಲಿ್ಲ  ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮ ದೇವಸ್ವಾ ನವಿದೆ. 

13 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಉದಾಯ ನವನ/ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ಉದಾಯ ನವನ/ಆನೆ ಉದಾಯ ನವನ 

10ಕಿಮಿೀ. ತ್ತಾ ಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದ್ದ ಇಲೆ . 

14 

ಕಾಯಿು ರಿಸಿದ ಮತಿು  ರಕೆಿತ 

ಅರಣಯ  

• ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ರಕೆಿ ತಾರಣಯ   

• ಎಸ್ಎಂ ಬೆ್ಲ ಕ್ ರಕೆಿ ತಾರಣಯ  (ದಕೆಿ ಣ) 

• ದೀಣಿಮಲೈ ರಕೆಿ ತಾರಣಯ   (ಉತಿರ-ಈಶನಯ ) 

• ಸಂಡೂರು ರಕೆಿ ತಾರಣಯ  (ವ್ಯಯುವಯ ) 

15 ರಾಜ್ಯ  ಮತಿು  ದೇಶದ ಗಡಿಗಳು • 10ಕಿ.ಮಿೀ. ತ್ತಾ ಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದ್ದ ಇಲೆ . 

16 
ನದಿ-ಕೊಳಾ ಗಳು • ರ್ನರಿಹಳಾ  ದಿೀರ್ಾಕಾಲ್ಲಕ ನಿೀರಿನ ಒರತೆ 

• ರ್ನರಿೀಹಳಾ  ಅಣೆಕಟ್ಟು  (ಉತಿರ – 9 ಕಿ. ಮಿೀ..) 

17 ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಗಳು 10ಕಿ.ಮಿೀ. ತ್ತಾ ಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದ್ದ ಇಲೆ . 

18 
ಭೂಕಂಪ್ನ IS:1893 (Part1) ರ ಪ್ಾ ಕಾರ, ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಭೂಕಂಪ್ನ 

ವಲಯ -II ರಲೆ್ಲ  ಬರುತಿದೆ. 

19 

ಮುಖಯ  ಉದಯ ಮಗಳು ಮತಿು  

ಗಣಿಗಳು 

ಕ್ಕಎಸ್ಎಂಸಿಎಲ್  ಗಣ(ಮಿಂಚಿನ ಎಿಂಎಿಂಎಲ್) 1.1 

ಕಿ.ಮಿೀ., ಪ್ಶಚ ಮ  

ಕಾತ್ತಾಕ ಗಣಿ -2.3 ಕಿ. ಮಿೀ. ಈಶನಯ  

ಬ್ಬಕ್ಕಜಿ ಗಣಿ -2.5 ಕಿ. ಮಿೀ., ಪ್ಶಚ ಮ 

ಎಚ್ಆಜಿಾ ಗಣಿ -4.8 ಕಿ. ಮಿೀ., ವ್ಯಯುವಯ  

ವೆಸೆ್ ೀ ಗಣಿ-8.5 ಕಿ.ಮಿೀ, ವ್ಯಯುವಯ  

ತುಂಗ್ರ ಗಣಿ(ಜೆಎಸ್ ಡಬಿ್ಲ್ ೆ )- 10 ಕಿ. ಮಿೀ., ಉತಿರ-

ಈಶನಯ  

ಭದಾಾ  ಗಣಿ(ಜೆಎಸ್ ಡಬಿ್ಲ್ ೆ )- 10 ಕಿ. ಮಿೀ., ಉತಿರ-

ಈಶನಯ  

ನಂದಿ ಗಣಿ(ಜೆಎಸ್ ಡಬಿ್ಲ್ ೆ )- ಸೇರಿದ ಗಡಿ, ಪ್ಶಚ ಮ &  

ಜೆಎಸ್ ಡಬಿ್ಲ್ ೆ ನ ಉಕೆು  ಉದಯ ಮ 16.3 ಕಿ. ಮಿೀ., 

ಉತಿರ-ಈಶನಯ  

 ವಿಶೇರ್ ಸೂಚ್ನೆ : ಇಲೆ್ಲ  ಕೊಟು  ಎಲೆಾ  ಅಂತರಗಳು ವೈಮಾನಿಕ ದೂರಗಳು. 
 

 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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 2.0  ಗಣಿ ಯೋಜನೆರ್ ವಿರ್ರಗಳು 

ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ ಗಣಿಯ ವಿಸಿ್ವರದ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ಾ ಮುಖ ಅಂಕಿ-

ಅಂಶಗಳನ್ನನ  ಕ್ಕಳಗಿನ ಕೊೀರ್ು ಕದಲೆ್ಲ  (ಕೋಷ್ಾ ಕ-2) ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೋಷ್ಾ ಕ-2 

ಗಣಿ ಯೋಜನೆರ್ ಪರ ಮುಖ ಅಾಂಕಿಅಾಂಶಗಳು 

 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಾ . 

ವಿಷ್ರ್  ವಿರ್ರಗಳು 

1 ಗಣಿ ಮಾದರಿ ತೆರೆದ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ. 

2 ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಸಂಪೂಣಾ ಯಾಂತ್ತಾ ಕೃತ. 

3 ನಿಗದಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾ 
ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಹತಿು  ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರು 

ಉತ್ಪಪ ದನೆ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗಳಿಂದ. 

4 ಖನಿಜ್ ನಿಕೆ್ಕೀಪ್/ ಖನಿಜ್ ಗುಣಮಟು  
208.231 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ / 62.10% ಕಬಿ್ಬ ಣ 

(01.04.2021 ರಲೆ್ಲ ) 

5 ನಿರಿೀಕೆಿ ತ ಗಣಿ ಆಯಸ್ತಸ  20.5 ವರ್ಾಗಳು.  

6 ತಾಯ ಜ್ಯ  ಮತಿು  ಅದಿರಿನ ಅನ್ನಪ್ತ 1:0.41 

7 ವ್ಯಷ್ಟಾಕ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಉತಾಾ ದನೆ (ಹೆಚಿಚ ನ) 
ವರ್ಾಕೆ್ಕ  6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ 1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟನ್ ಗಳಿಂದ 

8 ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಷ್ಟಾಕ ಕ್ಕಲಸದ ದಿನಗಳು 357 

9 ದಿನದ ಕ್ಕಲಸದ ಪ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  3 ಪ್ಳಿಗಳು 

10 ಪ್ಳಿಯಲೆ್ಲನ ಕ್ಕಲಸದ ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆಗಳು. 

11 ಬಂಚ್ ಅಗಲ ಮತಿು  ಎತಿರ 

6-12 ಮಿೀ. ಅಗಲ  ಮತಿು  25-30 ಮಿೀ. ಕಡಿಮ ಎತಿರ. 

ಬಂಚ್ಚಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ 12 ಮಿೀ. ಬಂಚ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

12 
ಉಚ್ಛ  ಮತಿು  ಕನಿರ್ಠ  ಬಂಚ್ಗಳ 

ಸಮುದಾ  ಮಟು  

1078 ಮಿೀ. RL and 850 ಮಿೀ. RL ಪ್ರಿಕಲಾ ರ್ನ 

ಹಂತದಲೆ್ಲ . 

13 ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಕಾಯಾನಿರತ ಬಂಚ್ಚಗಳು 
1072, 1066, 1060, 1054, 1048, 1042, 1036, 1030, 

1024, 1018, 1012, 1006,1000, 994 and 982 ಮಿೀ. RL 

14 ಒಟ್ಟು  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳು 86.11 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ (ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಅಿಂದಾಜಿನಂತೆ) 

15 ಅಂತ್ತಮ ಪ್ತಟ್ ಮಿತ್ತ ಇಳಿಜಾರು 45 ಡಿಗ್ರರ ಗ್ರಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ. 

16 
ವಿದ್ದಯ ತ್ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತಿು  ಪೂರೈಕ್ಕ 

ಮೂಲ 

ವಿದ್ದಯ ತ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: 5000 KVA, ಪೂರೈಕ್ಕ ಮೂಲ: 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯಮಿತ 

ದೀಣಿಮಲೈ 

17 
ನಿೀರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ, ಪೂರೈಕ್ಕ ಮೂಲ 

ಮತಿು  ಅನ್ನಮತ್ತ 

ದನಂಪ್ರ ತ್ತ 1800 ಘನ ಮೇಟರ್ ರ್ನರಿಹಳಾ  

ಆಣೆಕಟಿು ನಿಂದ. ವರ್ಾಕೆ್ಕ  13.45 ಕ್ಯಯ ಸ್ಥಕ್ ನಿೀರನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯಲು ಜ್ಲಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲ  ಇಲಾಖ್ಯ 

ಬಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅನ್ನಮತ್ತ 

18 

ಯೀಜ್ನೆಯ ವೆಚ್ಚ   (ಉತಾಾ ದರ್ನ 

ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ 

ವೆಚ್ಚ  ಇಲೆ ) 

898.55 ಕೊೀಟಿ ರೂಪ್ಯಿಗಳು. 

 

 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 

 
 

 ವಿಮ್ಟಾ  ಲ್ಯಾ ಬ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೈದರಬಾದ್                                                                            ಕಾಸಾ-5 

 

ಗಣಿ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ಆವರಿಸಿದ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಬೆ್ಲ ಕ್- ಬ್ಬ ಮತಿು  ಬೆ್ಲ ಕ್-ಸಿ ಯನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು  ಅವುಗಳ 

ಉದು ಳತೆಯು ಕಾ ಮವ್ಯಗಿ 1.2 ಕಿ.ಮಿೀ. ಮತಿು   3.5 ಕಿ ಮಿೀ. ಇರುತಿದೆ. ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ 

ನಿಕೆ್ಕೀಪ್ದ ಅಗಲ ಸ್ತಮಾರು 400ಮಿೀ ನಿಂದ 900ಮಿೀ. ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ತರುತಿದೆ. ಗಣಿ 

ಗುತಿ್ತ ಗೆಯಲೆ್ಲನ ಸರಾಸರಿ ನಿಕೆ್ಕೀಪ್ದ ಅಗಲ  ಸ್ತಮಾರು 500 ಮಿೀ ಇರುತಿದೆ.  
 

ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ವ್ಯಷ್ಟಾಕ ಉತಾಾ ದನೆಯ ಹೆಚ್ಚ ಳದಲೆ್ಲ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಖನಿಜ್ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ 

ವಿಧಾನದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲೆ . ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಉತಾಾ ದನೆ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನನ  

ಹೆಚಿಚ ನ ಮಷ್ಟೀನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾಗಳಲೆ್ಲ , ಹೆಚಿಚ ನ ಮಷ್ಟೀನ್ ಉಪ್ಯೀಗದಲೆ್ಲ  ಮತಿು  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಸಂಸೆ ರಣ ಪಿ್ಿಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗದಲೆ್ಲ  ಸ್ವಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ.  
 

“ಬ್ಬ” ಮತಿು  “ಸಿ” ಬೆ್ಲ ಕ್ ಗಳಲೆ್ಲ  ಮುಂಚಿನಂತೆ ತೆರೆದ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನವೇ 

ಮುಂದ್ದವರೆಯಲ್ಲದೆ. ವಿತಿ್ತೀಯ ವರ್ಾ 2025-26 ರಿಂದ ಈಗಿರುವ 6ಮಿೀ.  ನ ಎರೆಡೆರಡು ಪ್ಕೆ ದ 

ಬಂಚ್ಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ 12ಮಿೀ. ನ ಒಂದಂದ್ದ ಬಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 4ಇಂಚ್ ನಿಂದ 

4.5ಇಂಚ್ ನ ವ್ಯಯ ಸದ ರಂಧ್ಾ  ಕೊರೆಯವ ಯಂತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸ್ಫ ೀಟಕ ರಂಧ್ಾ  ಕೊರೆಯಲು 

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗುವದ್ದ. ಸೆ ರಿ ಸ್ಫ ೀಟಕ ಮತಿು  ಸೈಟ್ ಮಿಕಸ ಡ್ ಎಮಲೆ ನ್ (SME) ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ 

ಸ್ಫ ೀಟಕ ರಂದಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಿಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ ಸ್ಾ ೀಟಿತ ಭೂಪ್ಾ ದೇಶದ ಮೂಲವಸಿ್ತ ಗಳನ್ನನ ,  

ಹೈಡ್ರಾ ಲ್ಲಕ್ ಎಸ್ವಾ ವೇಟರ್ (1.2 ಮತಿು  4.0 ರ್ನ ಮಿೀಟರ್ ಬಕ್ಕಟ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾಗಳ) ಮತಿು  ವಿೀಲ್ 

ಲೀಡರ್(3.0 ಮತಿು  8.0 ರ್ನ ಮಿೀಟರ್ ಬಕ್ಕಟ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾಗಳ) ಮುಖಂತರ ಗುರಿಯಿಟು  

ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನನ  ಮತಿು  ಬೆ ಂಡಿಂಗ್ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನನ  ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಇದೇ 

ತರಹದ ಭಾರಿೀ ಯಂತಾ ಗಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ತಾಯ ಜ್ಯ ವಸಿ್ತ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 

ಗಣಿಯ ಬಂಚ್ಗಳಲೆ್ಲ  ಉತಾಾ ದಿಸಿದ ಅದಿರನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಉಂಟಾದ ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳನ್ನನ  85 ರಿಂದ 

100 ಟನ್ ಡಂಪ್ರ್ ಗಳಲೆ್ಲ  ಹಾಗೂ 25ರಿಂದ 30 ಟನ್ ಗಳ ಟಿಪ್ಾ ರ್ ನಲೆ್ಲ  ತುಂಬ್ಬಸಿ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ 

ಸೆ ಳಕೆ್ಯ  ಹಾಗೂ ಡಂಪ್ ಯಾಡ್ಾ ಗೂ ಸ್ವಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಪ್ಾ ಸಿ್ತತದಲೆ್ಲ  ಗಣಿ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ಯಲೆ್ಲಯೇ 

ಗಂಟೆಗೆ 450 ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ 5 ಅರೆ-ಸೆಿ ರ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ ರ್ಟಕಗಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 
ಎಲೆಾ  ಅರೆ-ಸೆಿ ರ ಸಂಸೆ ರಣ ರ್ಟಕಗಳು ಪ್ಾ ರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ದಿಾ ತ್ತೀಯ ಹಂತದ ಕಾ ಷ್ಟಂಗ್ ಮತಿು  

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿವೆ. ಎಲೆಾ  ತರಹದ ಅದಿರಿನ ಉತಾ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಸೂಕಿ  

ಲೀಡರ್ ಗಳ ಮುಖಂತರ ಸೂಕಿ  ಟಿಪ್ಾ ರ್ ನಲೆ್ಲ  ತುಂಬ್ಬ ನಿಗದಿತ ಸಂಗಾ ಹ ಸೆ ಳದಲೆ್ಲ  

ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಶೇಖರಿತ ಅದಿರಿನ ದಾಸಿ್ವನನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹ ಸೆ ಳದಿಂದ ಖರಿೀದಿದಾರರ ಸೆ ಳಕೆ್ಕ  ಅವರ 

ಟಿಪ್ಾ ರ್ ಗಳ ಮುಖಂತರ ತ್ತಕ ಮಾಪ್ನ ಕಂದಾ ದಲೆ್ಲ  ತ್ತಕ ಮಾಡಿ ಸ್ವಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಕಡಿಮ 

ಅಂಶದ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರನ್ನನ  ಸೂಕಿವ್ಯಗಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಅಂಶದ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಜೊತೆ ಬರೆಸಿ ಅಪೇಕಿಿ ಸಿದ 

ಅಂಶದ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರರ್ನನ ಗಿಸಿ ಅದರ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುತಿದೆ.  

 

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಯು ಈಗ್ರಗಲೇ ಗಂಟೆಗೆ 1800 ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕಾ ಷ್ಟಂಗ್ ರ್ಟಕವನ್ನನ  

ಗಣಿಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ತಸಿದ್ದು  ಹಾಗೂ ಅದಿರನ್ನನ  ದೀಣಿಮಲೈ ನಲೆ್ಲರುವ ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ರ್ಟಕಕೆ್ಕ  

ಸ್ವಗಿಸಲು  5.5ಕಿ.ಮಿೀ. ಉದು ದ ಇಳಿಜಾರು ಬಲು  ಕನೆಾ ಯರ್ ಸೆ್ವ ಪ್ತಸಿದೆ. ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ರ್ಟಕದ 

ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ ಉತಾ ನನ ಗಳ್ಳದ ಕಲೆ್ಲನ ರೂಪ್ದ ಮತಿು  ಪೌಡರ್ ರೂಪ್ದ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರನ್ನನ , 

ಕನೆಾ ಯರ್ ಮುಖಂತರ ರೈಲ್ಲಾ  ಸೈಡಿಂಗ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಲೆ್ಲಂದ ರೈಲ್ಲಾ  ವ್ಯಯ ಗನ್ ಮುಖಂತರ ತನನ  

ವಿವಿಧ್ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಸ್ತವ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯು ಮಾಡಿದೆ. ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಅದಿರಿನ ಪುಡಿ 

ಮತಿು  ಕಲೆ್ಲನ ರೂಪ್ದ ಉತಾ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಕ್ಕಐರ್ಎಂ ಗಣಿಯು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಮಿೀಸಲಾದ ಮಾಗಾಗಳ 

ಮುಖಂತರವೂ ಸ್ವಗಿಸ್ತವ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹಂದಿದೆ, 

 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 

 
 

 ವಿಮ್ಟಾ  ಲ್ಯಾ ಬ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೈದರಬಾದ್                                                                            ಕಾಸಾ-6 

 

 

a) ರಸಿ್ಥದಾರಿ- ಮುಖಂತರ ಸ್ವಾ ಮಿಹಳಿಾ  ರೈಲ್ಲಾ  ಸೈಡಿಂಗ್ ಗೆ (6-7ಕಿಮಿೀ ದೂರದ ಕಾಂಕಿಾ ೀಟ್ ರಸಿ್ಥ  

ಸ್ವಾ ಮಿಹಳಿಾ  ರೈಲ್ಲಾ ೀ ಸ್ಥು ೀರ್ನ್ ಗೆ ಅಲೆ್ಲಂದ ವೆ್ಯ ಗನ್ ಮುಖಂತರ).  

b) ರಸಿ್ಥದಾರಿ- ಮುಖಂತರ ರಣಜಿೀತಪುರ ರೈಲ್ಲಾ  ಸೈಡಿಂಗ್ ಗೆ (10ಕಿಮಿೀ ದೂರದ ರಸಿ್ಥ  

ರಣಜಿೀತಪುರ ರೈಲ್ಲಾ ೀ ಸ್ಥು ೀರ್ನ್ ಗೆ ಅಲೆ್ಲಂದ ವೆ್ಯ ಗನ್ ಮುಖಂತರ) . 

c) ಪ್ತಡಬೆ್ಯ ಯ ಡಿ ರಸಿ್ಥ - ಮುಖಂತರ ಕಮೂ ತಿ್ತರು- ನರಸ್ವಪುರ-ಹಸಳಿಾ -ಬ್ಲಬ್ಲಯಿ ಕಾಾ ಸ್-

ಹಸಪೇಟೆ ರಸಿ್ಥ -ತೀರಣಗಲ್-ಬಳ್ಳಾ ರಿ (ಸಿ್ಥ  ದೂರ 67ಕಿಮಿೀ. ಬಳ್ಳಾ ರಿಯಿಂದ ನರಸ್ವಪುರದ 

ವರೆಗೆ 60ಕಿಮಿೀ  ಕಾಂಕಿಾ ೀಟ್ ರಸಿ್ಥಯಾಗಿದೆ. ಗಣಿಯಿಂದ ಕಮೂ ತಿ್ತರು ವರೆಗಿನ ರಸಿ್ಥಯ 

ಕಾಂಕಿಾ ೀಟಿಕರಣ ಪ್ಾ ಗತ್ತಯಲೆ್ಲ ದೆ). 

d) ಇಳಿಜಾರು ಬಲು  ಕನೆಾ ಯರ್ – ದೀಣಿಮಲೈ ರೈಲ್ಲಾ  ಸೈಡಿಂಗ್. 

e) ರಸಿ್ಥದಾರಿ- ಸ್ತಬಿ ರಾಯನ ಹಳಿಾ  ನಂದಿಹಳಿಾ  ಮಾಗಾ ಮುಖಂತರ ಜೆಎಸ್ ಡಬಿ್ಲ್ ೆ  ಬಲ್ು  ಪೈಪ್ 

ಕನೆಾ ಯರ್ ಗೆ. 
 

ಕ್ಕಐರ್ಎಂ ಗಣಿಯಿಂದ ಟಾ ಕೆು ಗಳ ಮೂಲಕ ರಸಿ್ಥ  ಸ್ವಗ್ರಣಿಕ್ಕ ಮಾಡುವ್ಯಗ ಅದಿರನ್ನನ  ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ 

ಟಾಪ್ಾಲ್ಲನಿಂದ ಹದಿಸಿ ಸ್ವಗ್ರಣಿಕ್ಕ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದು  ಸ್ವಗ್ರಣಿಕ್ಕ ಸಮಯದ ದೂಳಿನ ಉತಾಾ ದನೆ 

ಹರಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಖಲ್ಲೀ ಟಾ ಕೆು ಗಳು ರ್ಡ್ರಟಕೆಾ ಗಿ ಬೇರೆಯಾದ ಮಾಗಾವನ್ನನ  

ಮಿೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನನ  ಇ-ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಂತರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ 

ನಡೆಸ್ತತಿ್ತದೆ. 

3.0  ಪರಿಸರದ ವಿರ್ರಣೆ  

 

 ಎಂರ್ಈಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸಿ ಯಿಂದ ಮಾನಯ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಪ್ಾ ಯೀಗ್ರಲಯಗಳಿಂದ, ಪ್ರಿಸರ 

ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಯೀಜ್ರ್ನಪೂವಾ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯ ಯನವನ್ನನ  ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ನಿರಂತರವ್ಯಗಿ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವನೆಯ 

ಅಂಗವ್ಯಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾ ಟಿು ರುವ ಈಐಏ/ಈಎಂಪ್ತ ಸಲವ್ಯಗಿ ಯೀಜ್ರ್ನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  

ತಳಮಟು ದ ಪ್ರಿಸರ ವಸಿ್ತ ಸೆಿ ತ್ತಯನ್ನನ  ತ್ತಳಿಯಲು ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಿಸರ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನನ  ಹಸದಾಗಿ 

ಅಧ್ಯ ಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಕೊೀರ್ ಝೀನ್ (ಗಣಿ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ಪ್ಾ ದೇಶ) ಮತಿು  

ಬಫರ್ ಝೀನ್ ನ್ನನ  (ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಹತಿು  ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್ ತ್ತಾ ಜ್ಯ ದ ಸ್ತತಿಲ್ಲನ ಪ್ಾ ದೇಶ) 

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಈಐಎ ಅಧ್ಯ ಯನದಲೆ್ಲ  ಸೇರಿದ ಪ್ಾ ಮುಖ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯ ಯನದ 

ವಿಭಾಗಗಳಲೆ್ಲ  ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟು ತೆ, ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟು ತೆ, ಸ್ತತಿಲ್ಲನ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಗ್ರಳಿ ಗುಣಮಟು ತೆ, 

ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟು ತೆ, ಪ್ರಿಸರ ವಿಜಾಾ ನ (ಭೂ ಮತಿು  ಜ್ಲ), ಭೂಪ್ಾ ದೇಶದ ಉಪ್ಯೀಗ, 

ಭೂಗಭಾಶಸಿ ರ, ಜ್ಲಶಸಿ ರ, ಜ್ನಸಂಖಯ ಶಸಿ ರ ಮತಿು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ತಗಳು 

ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ತಳಮಟು  ಪ್ರಿಸರದ ಅಧ್ಯ ಯನವು 01.12.2020 ರಿಂದ 28.02.2021ರ ಚ್ಳಿಗ್ರಲದ 

ಋತುವಿನಲೆ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

 

3.1 ಭೂ ಪರ ದೇಶದ ಉಪಯೋಗ 

 

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಭೂಪ್ಾ ದೇಶವು- ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಭೂಪ್ಾ ದೇಶದ ಉಪ್ಯೀಗದ ಪ್ಾ ಕಾರ 35.4% ಸ್ವಗುವಳಿ 

ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು , ಮತಿು  34.3% ಅರಣಯ  ಪ್ಾ ದೇಶವ್ಯಗಿದೆ. ಮಿಕೆು ಳಿದ ಭೂಪ್ಾ ದೇಶವು 

ಕಟು ಡಗಳಿಂದ, ಕುರುಚ್ಲು ಭೂಪ್ಾ ದೇಶದಿಂದ, ಬಂಜ್ರುಭೂಮಿ ಗಳಿಂದ, ಜ್ಲಾವೃತ 

ಪ್ಾ ದೇಶಗಳಿಂದ, ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶದಿಂದ ಮತಿು  ಇತರೇ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕ್ಯಡಿದೆ.  

 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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3.2 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟ್ಾ ತೆ  

 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲರುವ ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶ, ಸ್ವಗುವಳಿ ಭೂಮಿ, ಅರಣಯ  ಪ್ಾ ದೇಶ, ಬಂಜ್ರು ಭೂಮಿ, 

ಹಾಗೂ ಇತರ ಭೂ ಪ್ಾ ದೇಶದಿಂದ 5 ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಭೌತ, ರಸ್ವಯನ 

ಮತಿು  ಜೈವಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿಿ ನ ವಿರ್ನಯ ಸವು ಉಸ್ತಕು 

ಮಿಶಾ ತ ಕ್ಕಂಪು ಮಣಿ್ಣ  ಅರ್ಥವ್ಯ ಕ್ಕಂಪುಮಿಶಾ ತ ಎರೆ ಮಣಿಾ ಗಿದೆ. ಮಣಿಿ ನಲೆ್ಲ  ಮಧ್ಯ ಮ 

ಕಾ ಮಾಂಕದಲೆ್ಲ  ಜೈವಿಕ ಗುಣಮಟು ತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮಣಿಿ ನಲೆ್ಲ  ಉತಿಮ ಗುಣಮಟು ದ ಸ್ವರಜ್ನಕ 

ಪ್ಾ ಮಾಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು , ರಂಜ್ಕದ ಗುಣಮಟು ವು ತಕೆ ಮಟಿು ಗೆ ಸ್ವಮಾನಯ ವ್ಯಗಿದೆ. 

ಪಟಾಯ ಶಯಂ ಪ್ಾ ಮಾಣ ಕಡಿಮ ಮಟು ದಲೆ್ಲದೆ. 

 
   

3.3     ವಾತಾರ್ರಣ ಶಾಸಿ ರ  ಮತಿ್ತ  ಹವಾಮ್ಟನ ಶಾಸಿ ರ  

 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಭೂಪ್ಾ ದೇಶವು ತ್ತೀವಾ  ಬೇಸಿಗೆ ಮತಿು  ಕಡಿಮ ಪ್ಾ ಮಾಣದ ಚ್ಳಿಗ್ರಲವನ್ನನ  ಹಂದಿದೆ. 

ಭೂಪ್ಾ ದೇಶವು ಉರಿ್ ವಲಯ ಮತಿು  ಆದಾ ಾಪ್ಾ ದೇಶ ವ್ಯಗಿದ್ದು  ಮೂರು ನಿದಿಾರ್ು  ಋತುಗಳನ್ನನ  

ತೀರಿಸ್ತತಿ್ತವೆ -ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ, ಮಳೆಗ್ರಲ ಮತಿು  ಚ್ಳಿಗ್ರಲ. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದ 2020-

21ರ ವಿತಿ್ತೇಯ ವರ್ವದ ನಿದಿಾರ್ು  ಚ್ಳಿಗ್ರಲದ ಹವ್ಯಮಾನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ, ವ್ಯತಾವರಣದ 

ಉರಿ್ ತೆ 160C ನಿಂದ 43.90C ಬದಲಾಗುತಿ್ತದ್ದು  ಹಾಗೂ ಗ್ರಳಿಯಲೆ್ಲ ನ ಆದಾ ಾತೆ 26.9 % ನಿಂದ 

61.89 % ಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ತದ್ದು  ಕಂಡುಬರುತಿದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನದ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಂತೆ 

ಪ್ಾ ಧಾನವ್ಯಗಿ ಗ್ರಳಿಯ ತ್ತೀವಾ ತೆಯು ಈಶನಯ  ದಿಕೆಿ ನಿಂದ ಇದ್ದು , ತದನಂತರ ವೇಗದ ಗ್ರಳಿ 

ಬ್ಬೀಸ್ತವಿಕ್ಕ ಪೂವಾದಿಕೆಿ ನಿಂದ ಮತಿು  ಪೂವಾ ಈಶನಯ ದಿಂದ ಇವೆ. 

3.4 ಸುತಿಲಿನ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಾ  

 

ಗಣಿಯ ಸ್ತತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟು ತೆಯನ್ನನ  ಸ್ತಮಾರು 8 ಸೆ ಳಗಳಿಂದ 

ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ಪ್ತಎಂ2.5 ಮತಿು  ಪ್ತಎಂ10 ರ ಮಟು ಗಳು ಸ್ತಮಾರು 9.4g/m3 ರಿಂದ 

38.4g/m3 ಮತಿು  41.6 g/m3 ರಿಂದ 70.2g/m3 ರ ವರೆಗೆ ಕಾ ಮವ್ಯಗಿ ಬದಲಾಗ್ರದುು  ಕಂಡು 

ಬಂದಿದೆ. SO2 ಮತಿು  NOx ಮಟು ಗಳು ಸ್ತಮಾರು 12.30 g/m3 ರಿಂದ 22.70 g/m3 ಮತಿು  

16.40 g/m3 ರಿಂದ 42.30 g/m3 ವರೆಗೆ ಕಾ ಮವ್ಯಗಿ ಬದಲಾಗ್ರದುು  ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. CO ಮಟು  

307 g/m3 ರಿಂದ 428 g/m3 ಬದಲಾಗುತಿ್ತದ್ದು ದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. O3 ಮಟು  2.6 g/m3 

ರಿಂದ 8.7 g/m3 ಬದಲಾಗುತಿ್ತದ್ದು ದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ ಕಣಗಳು ಮತಿು  

ಅನಿಲಗಳು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಹನೇಯ ಪ್ಾ ಮಾಣಿತ ಗ್ರಳಿ ಗುಣಮಟು ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ಾ ಮಾಣದಲೆ್ಲ ೀ 

(2009ರ) ಇದ್ದು ದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

 

3.5  ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಾ ತೆ 

 

ಗಣಿಯ ಆರು ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್ ಪೂವಾದಲೆ್ಲ  ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾ ಮದಿಂದ ಮಳೆಗ್ರಲದಲೆಷ್ು ೀ 

ಹರಿಯುವ ನರಸ್ವಪುರ ತರೆ. ಭುಜಂಗ ನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಮುಖಯ  ಹಳಾ ವ್ಯದ ರ್ನರಿಹಳಾ  ಸೇರಿ 

ತದನಂತರ ತಾರನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ರ್ನರಿಹಳಾ  ಆಣೆಕಟಿು ನಲೆ್ಲ  ಸಂಗಾ ಹಿತವ್ಯಗುವುದ್ದ. ಗಣಿಯ 

ಉತಿರದಲೆ್ಲ  ರುವ ಕೊಟಾು ರೆ ಸಿಂಗ ಕೊಳಾ ದಲೆ್ಲ  ಒಂದ್ದ ಸಣಿ  ಮಳೆಗ್ರಲದಲೆ್ಲ  ಅಷ್ು ೀ ಬರುವ ನಿೀರಿನ 

ಚಿಲುಮಯಂದ್ದ 880 ಮಿೀಟರ್ ಆರೆಲ್ ನಲೆ್ಲದೆ. ಇದರ ಹರತಾಗಿ ಗಣಿಯ ಸ್ತತಿ -ಮುತಿ  ಯಾವುದೇ 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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ಪ್ಾ ಧಾನವ್ಯದ ಸವಾತಾ  ಸಮಯದ ನಿೀರಿನ ಬುಗೆಗ ಗಳು ಇರುವುದಿಲೆ . ರ್ನರಿಹಳಾ  ಆಣೆಕಟಿು ನಿಂದ 

ಮೇಲ್ಲೂ ೈ ಜ್ಲದ ಮಾದರಿಯಂದನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ಗಣಿಯ ಸ್ತತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಪ್ಾ ದೇಶದಿಂದ 6 ಅಂತಜ್ಾಲದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗ್ರಗಿ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಾ  ನಿೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ಪ್ಾ ಯೀಗ್ರಲಯದಲೆ್ಲ  ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗಿ, ನಿೀರಿನ 

ಗುಣಮಟು ತೆಯು ಐಎಸ್:10500 -ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟು ತೆಯ ಪ್ಾ ಮಾಣ ದಲೆ್ಲ ದ್ದು ದ್ದ ಕಂಡು 

ಬಂದಿದೆ. ಇದಲೆದೆ 22 ಅಂತಜ್ಾಲದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಅಂತಜ್ಾಲ ಮಟು  ಮತಿು  ನಿೀರಿನ 

ಗುಣಮಟು  ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾದರಿಗಳು- ಮಳೆಗ್ರಲದಲೆ್ಲ , ಮಳೆಗ್ರಲದ ಮುಂಚಿನ 

ಮತಿು  ನಂತರದ,  ಚ್ಳಿಗ್ರಲದ ಅಂತಜ್ಾಲದ ಗುಣಮಟು ವನ್ನನ  ಪ್ಾ ತ್ತನಿಧಿಸ್ತತಿ್ತದ್ದು ,, ಈ ತರಹದ 

ಅಧ್ಯ ಯನವನ್ನನ  ಪ್ಾ ತ್ತವರ್ಾವೂ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಮಳೆಗ್ರಲದ ಮುಂಚೆ ಅಂತಜ್ಾಲದ ಮಟು ವು 

2.07ಮಿೀ ನಿಂದಾ 44.21ಮಿೀ ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ತದ್ದು ದ್ದ ಮತಿು  ಮಳೆಗ್ರಲದ ನಂತರ 1.9 ಮಿೀ ನಿಂದಾ 

26.24ಮಿೀ ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ತರುವುದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಜ್ಾಲ ಮಟು ದಲೆ್ಲ  ಋತು 

ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಏರುಪೇರಿನ  ಹರತಾಗಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು 

ಬಂದಿರುವುದಿಲೆ . ಮೇಲ್ಲನ ಎಲೆಾ  ಋತುಗಳ ಅಂತಜ್ಾಲದ ಮಾದರಿಗಳ ಗುಣಮಟು  ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗಿ, 

ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟು ತೆಯು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಬಗೆಗ   ಐಎಸ್:10500 ಪ್ಾ ಮಾಣಿತ ದಲೆ್ಲ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 

ಸಹಯ  ಮಟು ದ ಒಳಗಡೆ ಇವೆ. 

 

3.6      ಸುತಿಮುತಿಲಿನ ಶಬ್ದ ದ ಮಟ್ಾ  

 

ಗಣಿಯ ಸ್ತತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲರುವ ವಸತ್ತ ಪ್ಾ ದೇಶ, ಗ್ರಾ ಮಿೀಣ ಪ್ಾ ದೇಶ, 

ವಯ ವಹಾರಿಕ ಪ್ಾ ದೇಶ, ಮತಿು  ನಿಶಬು  ಪ್ಾ ದೇಶದ ಸ್ತಮಾರು ಏಳು ಸೆ ಳಗಳಲೆ್ಲ  ಶಬು ದ ಪ್ಾ ಮಾಣವನ್ನನ  

ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಲಾಗಿದೆ.  ದಿನದ ಮತಿು  ರಾತ್ತಾ ಯ ಶಬು ದ ಪ್ಾ ಮಾಣವು, ಕಾ ಮವ್ಯಗಿ  42.2dB(A) ಯಿಂದ 

67.1dB(A)ವರೆಗೆ ಮತಿು  39.1dB(A) ಯಿಂದ 63.9dB(A) ವರೆಗೆ ಇದ್ದು ದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.  

ಗ್ರಳಿಯಲೆ್ಲನ ಶಬು ದ ಮಟು ವು ಕಂದಾ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತಾ ಣ ಮಂಡಳಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸಹಯ ಮಟು ದ 

ಗುಣಮಟು ತೆಯ ಪ್ಾ ಮಾಣದ ಒಳಗಡೆ ಇವೆ. 

 

3.7 ಸಸಾ  ಮತಿ್ತ  ಪ್ರರ ಣಿ ಸಂಕುಲ 

 

ಕ್ಕಐರ್ಎಂ ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಬಟು ದ ಕಾಯಿು ಟು  ಅರಣಯ  ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಇದೆ. ಇದರ 

ಸ್ತತಿಮುತಿಲು ಇತರೆ ಕಾಯಿು ಟು  ಅರಣಯ  ಗಳ್ಳದ: ದಕೆಿ ಣ ಭಾಗದಲೆ್ಲ  ಎಸ್ ಎಂ ಬೆ್ಲ ಕ್ ಮತಿು  

ತುಂಬರಗುಡಿಡ  ಆರ್ ಎಫ್ , ಉತಿರ ಭಾಗದಲೆ್ಲ  ದೀಣಿಮಲೈ ಆರ್ ಎಫ, ಆಗೆನ ೀಯ ಭಾಗದಲೆ್ಲ   

ತೀಣಸಗೆರೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಮತಿು  ಇತರೆ ಅರಣಯ  ಪ್ಾ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾಡುಗಳು ಪ್ರ ದೇಶದ ನೈಸಗ್ರವಕ್ 

ಪ್ರಸರವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತನಧಿಸ್ತತಿವೆ ಮತಿ್ತ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗ್ರ ಅಕೇಶಿಯ ಎಸಿಪ ಎಸ್, ಬೌಹಿನಯಾ ಎಸಿಪ ಗಳಂತಹ 

ಸಸೆ  ಜಾತ್ತಗಳಿಂದ ಕ್ಯಡಿವೆ. ಸಸಯ  ಮತಿು  ಪ್ಾ ಣಿಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನವನ್ನನ  ಫೆಬುಾ ವರಿ 2021ರಲೆ್ಲ  

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಯಿತು. ಕೊೀರ್ ಝೀನನ ಲೆ್ಲ  ಬಹುಪ್ಲು ಭೂದೃಶಯ  ಕುರುಚ್ಲು 

ಕಾಡಿನ ಹಾಗೂ ಅರೆಶ್ಾ ೀಣಿಕೃತ ಕುರುಚ್ಲು ಕಾಡುಗಳ ಲಕ್ಷಣ  ಹಂದಿದೆ. 

 

ಬಫರ್ ವಲಯವು ಗುಡಡ ಗ್ರಡು ಪ್ಾ ದೇಶ ಮತಿು  ಬಯಲು ಪ್ಾ ದೇಶಗಳನ್ನನ  ಹಂದಿದೆ. ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ 

ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಕಡಿಮ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರೆದ ಪ್ಾ ಕಾರದ ಸಸಯ  ಸಂಕುಲವಿದ್ದು , ಇಲೆ್ಲ ನ ಅರಣಯ ವು 

ದಕೆಿ ಣ ಉರಿ್ ವಲಯದ ಒಣ   ಡೇಸಿಢೀಯುಸ್ ಪ್ಾ ಕಾರವ್ಯಗಿ- ಸಣಿ  ಮರಗಳು, ಹುಲೆು , ಹಾಗೂ 

ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವ್ಯಗಿದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲನ ಬಯಲು ಪ್ಾ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಗುವಳಿ 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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ಭೂಮಿ ಗಳ್ಳಗಿದ್ದು  (ಹೆಚಿಚ ನದಾಗಿ ಬೀವೆಾಲ್ ನಿೀರಾವರಿ) ಇನ್ನನ ಳಿದಂತೆ ಹುಲೆು ಗ್ರವಲು ಬಂಜ್ರ 

ಪ್ಾ ದೇಶ, ತೆರೆದ ಗಣಿಗಳು, ಕಡಿಬಂಡೆ ಪ್ಾ ಪ್ತ, ಹಾಗೂ ವಸತ್ತ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳ್ಳಗಿವೆ.  

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೂಪ್ದ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲೆ್ಲರುವ, ಸೆ ಳಿೀಯ ವಿಶರ್ು , 

ಬದರಿಕ್ಕಯ ಅಂಚಿನಲೆ್ಲರುವ (Rare, Endangered, Endemic and Threatened-REET) ಪ್ಾ ಣಿ 

ಹಾಗೂ ಸಸಯ  ಸಂಕುಲ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲೆ . ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಮಿೀಸಲು 

ಜಿೀವಗೊೀಳ, ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದಾಯ ನವನ, ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕೆಿತ ಪ್ಾ ದೇಶ, ಆನೆ ಮಿೀಸಲು ಪ್ಾ ದೇಶ, ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ಅಭಯಾರಣಯ , ಅರ್ಥವ್ಯ ಪ್ಕೆಿ ಧಾಮ ಇರುವುದಿಲೆ . 

ಸ್ಥವೆನ್ ಶ್ಡೂಯ ಲ್-1 ರ ಪ್ಾ ಭೇದ ಜಿೀವಸಂಕುಲ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು  

ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಅರಣಯ  ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನ್ನಮೀದಿಸಲಾ ಟಿು ದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶಕೆ್ಕ  ವಿಶರ್ು ವ್ಯದ 

ರೂಪ್ಯಿ 200 ಲಕ್ಷದ ವನಯ ಜಿೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ನಿವಾಹಣೆ ಯೀಜ್ನೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು  

ಅನ್ನಮೀದನೆಗ್ರಗಿ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅರಣಯ  ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ  ಸಲೆ್ಲ ಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೀಜ್ನೆಯ ರಾಜ್ಯ  

ಸರಕಾರದ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅನ್ನಮೀದನೆಯ ನಂತರ, ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆಾ ಗಿ ಎನ್ಎಿಂಡಿಸಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಯು ನಿಗದಿತ ಯೀಜ್ನೆಯ ಹಣವನ್ನನ  ಅರಣಯ  ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ  

ಜ್ಮ ಮಾಡುತಿದೆ.  

 

3.8     ಸಾಮ್ಟಜಿಕ ಪರಿಸರ  

 

2011ರ ಜ್ನಗಣತ್ತಯ ಪ್ಾ ಕಾರ ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶವು ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ 

ಹಾಗೂ ಚಿತಾ ದ್ದಗಾ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಮಳಕಾಲೂೂ ರು ತಾಲೊ ಕಿನ ಒಟ್ಟು  58 ಗ್ರಾ ಮಗಳನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದ ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯು 1,08,187 ಇದ್ದು ,  ಶೇಕಡ್ರವ್ಯರು 51.20 ಪುರುರ್ರು 

ಹಾಗೂ ಶೇಕಡವ್ಯರು 48.8 ಸಿಿ ರೀಯರು ಇರುವರು. ಒಟ್ಟು  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲೆ್ಲ , ಪ್ರಿಶರ್ು  ಜಾತ್ತಯ(SC) 

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ  ಶೇಕಡವ್ಯರು 16.06 ರಷ್ಟು ದ್ದು  ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶರ್ು  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜ್ರ್ನಂಗದ (ST) 

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ  ಶೇಕಡ್ರವ್ಯರು 25.38 ರಷ್ಟು ದ್ದು ದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ಾ ದೇಶದ 

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯಲೆ್ಲ  ಸ್ವಕ್ಷರರ ಪ್ಾ ಮಾಣ ಶೇಕಡವ್ಯರು 84.89 ರಷ್ಟು ದ್ದು  ಇದರಲೆ್ಲ  ಶೇಕಡವ್ಯರು 51.24 

ರಷ್ಟು  ಪುರುರ್ರು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ್ರವ್ಯರು 48.76 ರಷ್ಟು  ಸಿಿ ರೀಯರು ಇರುವರು. ಪ್ಾ ದೇಶದ 

ಸ್ತತಿಮುತಿಲು ಹಲವ್ಯರು ಗಣಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದು , ಇದರಿಂದಾಗ್ರ ಸದರಿ ಪ್ಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯಾಗಳು ಉತಿಮ ಪ್ಾ ಮಾಣದಲೆ್ಲವೆ. 

 

  

4.0 ನಿರಿೋಕಿಿತ ಪರಿಸರ ಪರ ಭಾರ್ಗಳು 

 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕ ಕೈಂಕಯಾವು ಖನಿಜ್ಗಳು ದರೆಯುವಲೆ್ಲಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕಯು ಸೆ ಳ ನಿದಿಾರ್ು  ಕೈಂಕಯಾವ್ಯಗಿದೆ. ಕ್ಕಐರ್ಎಂ ಈಗ್ರಗಲೇ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದು  

ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದು  ಹಾಗೂ ಈ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಕಯು ಸ್ತತಿಮುತಿಲ್ಲರುವ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ 

ಬೇರೆ ಗಣಿ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳ ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ು  ರಿಸಚ್ಾ ಅಂಡ್ 

ಎಜುಕಶನ್ - ಡೆಹರಾಡೂನ್ ಮುಖಂತರ ತಯಾರಿಸಲಾ ಟು  ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪೆ್ ನ್ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಾಹಣೆಯ ಯೀಜ್ನೆಯ ಶಫಾರಸ್ತಗಳನ್ನನ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯು ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸ್ತತಿ್ತದೆ. 

ಪ್ಾ ಸಿ್ತತ ಉದೆು ೀಶತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳದಿಂದ ಗಣಿಯ ಒಟ್ಟು  ವಿಸಿ್ವರದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಹೆಚ್ಚ ಳವಿರದೆ ಕವಲ ಗಣಿಯಲೆ್ಲ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ ಯಂತಾ ಗಳ, ಅದರು ಕ್ರ ಷಿಂಗ್ ಪಿ್ಿಂಟ್ಗಳ 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 

 
 

 ವಿಮ್ಟಾ  ಲ್ಯಾ ಬ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೈದರಬಾದ್                                                                            ಕಾಸಾ-10 

ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಒಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಕಾಯಾ ಮತಿು  ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಹೆಚಿಚ ನ ಉದೆು ೀಶತ 

ಉತಾಾ ದನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

ಕ್ಐಓಎಿಂ  ಗಣಿಯಲಿ್ಲ  ಖನಿಜ್  ನಕಿ್ೇಪ್ವು ಗುಡಡ ದ ತ್ತದಯ 1100 ಮೇಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ನಿಂದ 850 

ಮೇಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ (ಸಮದರ  ಮಟಟ ದಿಂದ) ವರೆಗ್ರನ ಎತಿರದಲಿ್ಲದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಗಣಿಗಾರಕ್ಯು 

1078ಮೇ ಆರ್ ಎಲ್ ನಲಿ್ಲದುು  ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ ಅಿಂತ್ತಮ ಹಂತದಲಿ್ಲ  850ಮೇ (ಸಮದರ  ಮಟಟ ದಿಂದ) 

ಆರ್ ಎಲ್ ವರೆಗೆ ಇಳಯಲ್ಲದೆ. 

 

ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ ಕ್ಲಸ ಕಾಯವಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರೆ ಕ್ಲಸ ಕಾಯವಗಳು ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ 

ಒಟ್ಟಟ  ವಿಸಿ್ವರದಲಿ್ಲ   477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್(324.7 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಅರಣೆ  ಪ್ರ ದೇಶ ಹಾಗೂ 152.79 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ 

ಕಂದಾಯ ಪ್ರ ದೇಶ) ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ ಅಿಂತ್ತಮ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಗಣಿಗಾರಕ್ಗಾಗ್ರ 

ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ 99.87 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಪ್ರ ದೇಶವು 221 ಹೆಕ್ಟ ೇರಗೆ ಏರಲ್ಲದುು  ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಸಿ್ತತವ್ಯಗ್ರ 

ಉಪ್ಯೇಗದಲಿ್ಲರುವ 11.51 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ನ ತೆ್ಪ ಜೆ್ ವಸಿ್ತ ಗಳ ಡಂಪ್ ಪ್ರ ದೇಶವು 56.17 ಹೆಕ್ಟ ೇರಗೆ 

ಏರಲ್ಲದೆ. 

 

ಕ್ರ ಷಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಿಾ ರೇನಿಂಗ್ ಸಂಯೇಜಿತ ತೆರೆದ ಗಣಿಗಾರಕ್ಯು ಮಾಲ್ಲನೆ ದ ಕ್ಣ ಹಾಗೂ 

ವ್ಯಯುವನ್ನು  ಗಾಳಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಸ್ತವ ಪ್ರ ಭಾವಗಳವೆ. ಈ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ತಡೆಗಟಟ ಲು ಸಂಸ್ಥಾ ಯು 

ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಸೂಕಿ್  ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಿಂಡಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಯೇಜ್ನೆ ಸ್ವಮರೆ್ಥ ವದ ಹೆಚ್ಾ ಳದಿಂದಾಗ್ರ (3 

ಮಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣದ ಅದರು ಹಾಗೂ 4.65 ಮಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ತೆ್ಪ ಜೆ್  ವಸಿ್ತ ಗಳು) ಆಗುವ 

ವ್ಯಯುಮಾಲ್ಲನೆ ವನ್ನು  ಕ್ಐಓಎಿಂ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎತಿರದ ಮಾದರ ಆಯ್ಕಾ ಯಿಂದನ 

ಏರ್ಮವಡ್(AERMOD) ಮಖಿಂತರ ಮನ್ನು ಚಿಸಿದೆ.  ಮಾದರ ಫಲ್ಲತ್ಪಿಂಶಗಳಿಂದ ತ್ತಳದು ಬಂದ 

ಅಿಂಶಗಳು ಏನೆಿಂದರೆ ನೆಲಮಟಟ ದ ಧೂಳನ ಸ್ವಿಂದರ ತೆಯಲಿ್ಲ ,  ಎಲಿ  ನಯಂತ್ತರ ತ ಕ್ರ ಮಗಳ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ನಂತರ, ಪಿಎಿಂ10 ರ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಗಣಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಾರು 3.2 µg/m3 ಹೆಚ್ಾ ಳ 

ಹಾಗೂ ಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಗಡಿಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  1.0 µg/m3 ಹೆಚ್ಾ ಳವ್ಯಗುವ ಸಂಭವನೇಯತೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಿಂ 2.5 

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ   ಗಣಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  0.96 µg/m3 ಹೆಚ್ಾ ಳ ಹಾಗೂ ಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಗಡಿಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  0.20 

µg/m3 ಹೆಚ್ಾ ಳವ್ಯಗುವ ಸಂಭವನೇಯತೆ ಇರುವುದೆಿಂದು ಮನ್ಸು ಚಿತ ವ್ಯಯು ಮಾಲ್ಲನೆ ದ ಅಿಂಕಿ-

ಅಿಂಶಗಳಿಂದ ತ್ತಳದುಬಂದರುತಿದೆ. ಜಿ ಎಲ್ ಸಿ (GLC)ಯ NOX ನಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಾರು 2.18 µg/m3 ಹೆಚ್ಾ ಳ, 

ಸಂಭವನೇಯವ್ಯಗ್ರರುತಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಫಲ್ಲತ್ಪಿಂಶದ ವ್ಯಯುಮಾಲ್ಲನೆ ದ ಸ್ವಿಂದರ ತೆಗಳು ರಾಷಟ ರೇಯ 

ಅಿಂಬಯ್ಕಿಂಟ್ ಏರ್ ಕಾಾ ಲ್ಲಟಿ 2009ರ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಪ್ರ ಕಾರ ನಯಂತ್ತರ ತ ಮಟಟ ದೊಳಗ್ರರುವವೆಿಂದು 

ಅಿಂದಾಜಿಸಲಾಗ್ರದೆ. 

 

ಇದಲಿದೆ ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಯ ರಸಿ್ಥಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಾ ನ ಮೂರು ಮಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣದ ಅದರನ 

ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಯಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯಯು ಪ್ರ ಸರಣ ಮಾದರಯ ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನು  ಏರ್ಮೇವಡ್ ಲ್ಲನಯರ್ 

ಮೂಲದ  ಮಾದರ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಿಂ 30m ರೆಸಲೆ್ಯ ಶನ್ ಮಖಿಂತರ ಉಪ್ಯೇಗ್ರಸಿ ನೆಲಮಟಟ ದ 

ಧೂಳನ ಸ್ವಿಂದರ ತೆಯಲಿ್ಲ  ಆಗುವ ಸಂಭವನೇಯತೆ,ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ರಸಿ್ಥಯ 

ಮಧೆ್ ದಿಂದ 50 ಮೇಟರ್ ದೂರದವರೆಗ್ರನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಮಾತರ  ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದುು ,  

ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಯಂತರ ಣ ಪ್ರಮತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಇರುವದೆಿಂದು ಅಿಂದಾಜಿಸಲಾಗ್ರದೆ. ಸ್ವಗಾಣಿಕಾ 

ರಸಿ್ಥಯಲಿ್ಲ ನ ಆಯು  ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ದಾಖಲಾದ  ಪೆ್ ಸ್ಥಿಂಜ್ರ್ ಕಾರ್ ಯೂನಟ್ (PCU) ಗಳು 8048.5 

ಇದುು ದು ಕಂಡುಬಂದದೆ. ಹಿೇಗಾಗ್ರ ಈಗ ಸ್ವಗಣಿಕ್ಗೆ ಉಪ್ಯೇಗ್ರಸ್ತವ ರಸಿ್ಥ ಗಳು ಹೆಚಿಾ ನ ಉತ್ಪಪ ದನಾ 

ಸ್ವಮರೆ್ಥ ವವನ್ನು  ಸಮರ್ಥವವ್ಯಗ್ರ ನಭಾಯಸ್ತವಷ್ಟಟ  ಸ್ವಮರೆ್ಥ ವ ಹಿಂದದೆ ಎಿಂದು ಐ ಆರ್ ಸಿ (IRC) 

ಶಿಫಾರಸಿು ನಿಂದಗೆ ದಾಖಲಾದ ಪಿಸಿಯು (PCU) ತ್ಪಳೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತ್ತಳದುಬಂದದೆ. 

 

ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ,820ಮೇ ಅರೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೊರೆದ ಖನಜ್ ಪ್ರಶೇಧ್ನಾತಮ ಕ್ ಕೊಳವೆ ರಂದರ ಗಳ 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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ಮೂಲಕ್ ಸಿಕ್ಾ  ಮಾಹಿತ್ತಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅಿಂತಜ್ವಲದ ನೆಲೆ ಮತಿ್ತ  

ಸ್ಥಲೆ ಇರುವುದಲಿ , ಅಲಿದೆ ಗಣಿಯ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕ್ಗಳು 850 ಮೇಟರ್ ಆರೆಲ್ ಕ್ಳಗಡೆ ಹೇಗುವುದಲಿ . 

ಹಿೇಗಾಗ್ರ ಗಣಿಯ ಕ್ಲಸಕಾಯವಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅಿಂತಜ್ವಲದ ಸ್ಥಲೆ ಸಿಗುವುದಲಿ . 

 

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನೇಮಸ್ ಭೂ ಕಂಪ್ನ ಮಾಪ್ನ (ಮನ ಸೂಪ್ರ್ graph-II) ದಿಂದ  ಸ್ಫ ೇಟಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲನ, ಆಿಂತರಕ್ ಅಧೆ್ ಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಧೆ್ ಯನದಿಂದ ಸ್ಪ ೇಟನೆಯ ಸಾ ಳದ  1000ಮೇ 

ದೂರದಲಿ್ಲ  ಯಾವದೇ ಕಂಪ್ನ ದಾಖಲಾಗ್ರಲಿ . 

 

ಗಣಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಯಾವದೇ ತರಹದ ಮಾನವ ವಸ್ವಹತ್ತಗಳಲಿ  ಹಿೇಗಾಗ್ರ ಗಣಿಯಿಂದ ಯಾವದೇ 

ತರಹದ ಜ್ನರ ಸಾ ಳಿಂತರದ ಅವಶೆ ಕ್ತೆ ಇರದೆ, ಪುನವವಸತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಪುನಕ್ವಲ್ಲಪ ತದ ಅವಶೆ ಕ್ತೆ 

ಉಿಂಟ್ಟಗ್ರಲಿ  ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ಹೆಚ್ಾ ಳದಿಂದ ಆಗುವ ಸಂಭವನೇಯತೆಯು ಇರುವದಲಿ . 

4.1 ಪರಿಸರ ಪರ ಭಾವ ತಗಿ್ಗ ಸುವ ಕ್ರ ಮಗಳು  

ಗಣಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸರ ನವವಹಣೆ ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು , ನರೇಕಿಿ ತ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಸರ 

ಪ್ರ ಭಾವಗಳಗೆ ರೂಪಿಸಿದುು  ಅದನ್ನು  ಸಮರ್ಥವವ್ಯಗ್ರ ನಭಾಯಸಿ ಪ್ರಸರ ಪ್ರ ಭಾವಗಳನ್ನು  

ನಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಇಟಿಟ ದೆ. ಗಣಿಗಾರಕ್ ವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ಅದರಿಂದ ಸಂಸಾ ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತಿ್ತಲಿ . ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಸ್ವಮರೆ್ಥ ವದ ಹೆಚ್ಾ ಳದಿಂದ ಪ್ರಸರದ ಮೇಲೆ 

ಉಿಂಟ್ಟಗುವ ಹೆಚಿಾ ನ ಭಾರವು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮತಿ್ತ  ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಯಂತರ ಣ ಕ್ರ ಮಗಳಿಂದಾಗ್ರ 

ಕ್ಡಿಮೆ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಇರುತಿದೆ. 

ಪ್ರ ಸಿ್ತತದಲಿ್ಲರುವ ವ್ಯಯುಮಾಲ್ಲನೆ  ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ನಯಂತರ ಣ ಕ್ರ ಮಗಳಲಿದೆ, ಹೆಚಿಾ ನ ಧೂಳು ಪಿೇಡಿತ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಹೆಚ್ಚಾ ವರಯಾದ ಸಿಾ ರ ಮಸ್ಟ  ಕೆಾ ನನ್ ಉಪ್ಯೇಗ್ರಸ್ತವ  ಯೇಜ್ನೆ ಹಿಂದದೆ. 

ಧೂಳನ್ನು  ನಗರ ಹಿಸ್ತವ ಪಿಸಿ ಸಂಯುಕಿ್ದ ಬಳಕ್ಯನ್ನು - ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಮತಿ್ತ  ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತಿ್ತ  ಧೂಳು ನಗರ ಹಕಾಾ ಗ್ರ ಸಿಿಂಪ್ಡಿಸ್ತವ ದನದ ನೇರನ 

ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  600 ಘನ ಮೇಟರ್ ನಿಂದಾ 1100 ಘನ ಮೇಟರ್ ಗೆ ಹೆಚಿಾ ಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಪ್ರ ರ್ಥಮಕ್ 

ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ಇಳಜಾರು ಕ್ನೆಾ ೇಯರ್ ನಲಿ್ಲ  ಒಣ 

ಮಂಜಿನಿಂದ ಧೂಳನ ನಗರ ಹದ ವೆ ವಸ್ಥಾ  (ಡೆರ ೈ-ಫಾಗ್-ಡಸ್ಟ  ಸಪ್ಪಪ ರೇಶನ್ ಸಿಸಟ ಮ್ -DSS) ಸಂಸ್ಥಾ  

ಅಳವಡಿಸಿದೆ.  

ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಸ್ವಮರೆ್ಥ ವದ ಹೆಚ್ಾ ಳದಿಂದಾಗ್ರ ಪ್ರ ತ್ತದನದ ನೇರನ ಅವಶೆ ಕ್ತೆಯು ಡಂಪ್ರ್ ಪಿ್ಟ್ 

ಫಾಮ್ವ ಮತಿ್ತ  ಇತರೆ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  30 ಘನ ಮೇಟರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಂದಾಗ್ರ ದನದ ನೇರನ 

ಅವಶೆ ಕ್ತೆಯು 500 ಘನ ಮೇಟರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಲ್ಲದೆ. 

ಗಣಿಯ ಸ್ವಗಾಣಿಕಾ ರಸಿ್ಥಯ ಹಾಗೂ ಬಿಂಚಿನ ಪ್ಕ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಹಳಿ ಗಳನ್ನು  ತೇಡಿ ಮಳೆನೇರನ್ನು  

ಹರಯಲು ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿ, ನಗದತ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳನ್ನು  ಮಖೆ  ನೇರನ ಹರವಿಗೆ 

ಹೇಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ  ಅವುಗಳಗೆ ನಮವಸಿದ ಚೆಕ್ ಡೆ್ಯ ಮ್ ನಲಿ್ಲ  ನೇರನ್ನು  ಸಂಗರ ಹ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ.  

ಐಸಿಎಫ್ಆರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥಾ  ತಯಾರಸಿದ ಆರ್ ಆೆ ಿಂಡ ಆರ್ ಯೇಜ್ನೆಯ ಅಿಂತಗವತ 

ನದವರ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಡಿಲುಬಂಡೆಗಲಿ್ಲನ ಚೆಕ್ ಡೆ್ಯ ಮ್, ಕಾಿಂಕಿರ ೇಟಿನ ಚೆಕ್ ಡೆ್ಯ ಮ್, ಗೆಬ್ಬಯನ್ ಚೆಕ್ 

ಡೆ್ಯ ಮ್, ಕ್ಟಿಟ ಗೆ ಹಾಗೂ ಮರಹಾಸ್ತ ಗಳಿಂದ ನಮವಸಿದ ಚ್ಕ್ ಡೆ್ಯ ಿಂ, ಹೂಳನ್ನು  ನಲಿ್ಲ ಸ್ತವ 

ತಟಿಟ ಗಳನ್ನು  ಜ್ಲ ಮಾಲ್ಲನೆ  ತಡೆಗಟಟ ಲು ಸಂಸ್ಥಾ  ನಮವಸಿದೆ.  



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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ತೆ್ಪ ಜೆ್  ಡಂಪ್ ಮತಿ್ತ  ಅದರು ಸಂಗರ ಹಣಾ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಜ್ಲ ಮಾಲ್ಲನೆ  ತಡೆಗಟಟ ಲು, ಮಳೆ ನೇರನ 

ಹರವಿನ  ನವವಹಣೆಗಾಗ್ರ ಈ ಕ್ಳಗ್ರನ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳಿಲಾಗುತಿದೆ: 

▪ ಸಕಿರ ಯ ಡಂಪ್ ಗಳ ಕ್ಳ ಅಿಂಚಿನಲಿ್ಲ  ಮಳೆಯ ನೇರನಿಂದ ತೆ್ಪ ಜೆ್ / ಹೂಳನ್ನು  ಹರಯದಂತೆ 

ತಡೆಗೇಡೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆನೇರು ಬರದಂತೆ ಮಾಲೆ ಚ್ರಂಡಿ ನಮವಸಲಾಗುವುದು. 

▪ ಡಂಪ್ಗ ಳ ಕ್ಳಗ್ರರುವ ಬಯಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನೇರನಲಿ್ಲರುವ ಹೂಳನ್ನು  

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಸಲುವ್ಯಗ್ರ ಕ್ವಚ್ ಗೇಡೆಗಳನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ಹೂಳು ನಲಿ್ಲ ಸ್ತವ ತಟಿಟ ಗಳನ್ನು  

ನಮವಸಲಾಗುವುದು. ಈ ತಟಿಟ ಗಳಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಾ  ಶೇಖರತ ಹೂಳನ್ನು  ತೆಗೆದು 

ಹಾಕ್ಲಾಗುತಿದೆ. 

▪ ನಷಾ ರಯ ಡಂಪ್ ಗಳ ಪ್ರ ರ್ಥಮ ಇಳಜಾರನಲಿ್ಲ  ಬಾಹೆ  ಹಳಿ ಗಳನ್ನು  ತೇಡಿ, ಡಂಪ್ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಟೆರೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಮೃದಧ  ಸಸೆ ಸಂಕುಲ ಬಳವಣಿಗೆಗಾಗ್ರ ಜೈವಿಕ್ ಹಾಗೂ 

ರಸಗಬಿ ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

▪ ಹಳಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ತ್ಪಳೆ ಸಸೆ ವನ್ನು  ನೆಡಲಾಗುತಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಹುಲಿ್ಲನ ಬ್ಬೇಜ್ಗಳನ್ನು  ನಷಾ ರಯ 

ಡಂಪ್ ಗಳ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಸರಸಲಾಗುತಿದೆ. 

▪ ತೆಿಂಗ್ರನ ನಾರನ ಚ್ಚಪ್ಪಗಳನ್ನು   ನಷಾ ರಯ ಡಂಪ್ ಗಳ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲ  ಹದಸಲಾಗುತಿದೆ 

ಮತಿ್ತ  ಸಸೆ ಗಳನ್ನು  ನೆಡಲಾಗುತಿದೆ. 

▪ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಮಳೆನೇರು ಸಂಗರ ಹಕಾಾ ಗ್ರ ಸಿ- ಬಿಾ ಕ್ ನಲಿ್ಲ  ತಟಿಟ ಯನ್ನು (80ಮೇ X 35ಮೇ X 

3ಮೇ) ನಮವಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲಿ್ಲ  ಶೇಖರತ ನೇರನ್ನು  ಅಿಂತಜ್ವಲ ಪುನಶ್ಾ ೇತನಕಾಾ ಗ್ರ ಹಾಗೂ 

ಬಳಕ್ಗಾಗ್ರ ಉಪ್ಯೇಗ್ರಸಲಾಗುವುದು. 

ಈಗ್ರನ ಪ್ರ ಕಾರ ಇರುವ ಅದರ ನಕಿ್ೇಪ್ವನ್ನು  ತೆಗೆಯಲು ಗಣಿಯ ಜಿೇವಿತ್ಪವಧಿಯಲಿ್ಲ , ಒಟ್ಟಟ  86.11 

ಮಲ್ಲಯನ್ ಟನಗ ಳಷ್ಟಟ  ತೆ್ಪ ಜೆ್  ಉತ್ಪಪ ದನೆಯಾಗಲ್ಲದುು  ತೆ್ಪ ಜೆ್ ಗಳನ್ನು , AD-1(C-Block), AD-2(B-

Block), ಡಂಪ್-3 ಮತಿ್ತ  ಡಂಪ್-4 ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಕ್ಲಾಗುತಿದೆ ಮತಿ್ತ  ತೆ್ಪ ಜೆ್  ವಸಿ್ತ ಗಳ ಡಂಪ್ಗಳ 

ಸಿಾ ರೇಕ್ರಣ ಅವುಗಳ ನಷಾ ರಯದ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗಣಿ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ತೆ್ಪ ಜೆ್ ಗಳಿಂದ ಅವರತವ್ಯದ ಪ್ರ ದೇಶವು 56.17 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಇರುತಿದೆ.  

 

ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆ ಒಟ್ಟಟ  639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಗಣಿಗಾರಕ್ಗಾಗ್ರ, ಡಂಪ್-ಗಳಗಾಗ್ರ, 

ಮೂಲಸೌಕ್ಯವಗಳಗಾಗ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ಲಸ ಕಾಯವಗಳಗಾಗ್ರ 363.12 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ನಷ್ಟಟ  

ಭೂಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಸಕಿರ ಯವ್ಯಗ್ರರಸಿ, ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ ಅಿಂತೆ ದ ನಂತರ,   ಪ್ರ ಗತ್ತಯಲಿ್ಲನ ಹಾಗೂ 

ಅಿಂತ್ತಮ ಗಣಿ ಮಚ್ಚಾ ವ ಯೇಜ್ನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಮರುಸೃಷಟ  ಮತಿ್ತ  ಪುನರುತ್ಪಾ ನ (Reclaimation & 

Rehabilitation) ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುವುದು. ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ ಸಕಿರ ಯ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ ಅಿಂತೆ ದ 

ನಂತರ 11,50,250 ವಿವಿಧ್ ಸಾ ಳೇಯ-ಪ್ರ ಜಾತ್ತಯ ಗ್ರಡಗಳನ್ನು  ನೆಟ್ಟಟ  ಪುನರುಜಿಜ ೇವನ 

ಗಳಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ್ ಅರಣೆಿ ೇಕ್ರಣದ ಕಾಯವವು ನರಂತರವ್ಯಗ್ರ 

ಗಣಿಗಾರಕ್ಯಿಂದಗೆ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಈಗಾಗಲೇ 2.47 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಡಗಳನ್ನು  ಖನಜ್ವಿರದ 

ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಒಟ್ಟಟ  114.37 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ನ   94.5 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನೆಟಿಟ ರುತಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳದ 19.87 

ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಖನಜ್ವಿರದ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅರಣೆಿ ೇಕ್ರಣದ ಕಾಯವಕ್ರ ಮವನ್ನು  38,925 ಗ್ರಡಗಳನ್ನು  
ತದನಂತರದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸತತವ್ಯಗ್ರ ಪ್ರ ತ್ತವರ್ವವೂ 5000 ದಿಂದ 6000 ಸಸಿಗಳನ್ನು  ನೆಡುವುದರ 

ಮೂಲಕ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿದೆ.  



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 

 
 

 ವಿಮ್ಟಾ  ಲ್ಯಾ ಬ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೈದರಬಾದ್                                                                            ಕಾಸಾ-13 

ಇನ್ನು ಳದಂತೆ ಅರಣೆ  ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಬ್ಬಡುಗಡೆಗಳಸದ 162.5 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯಲಿ್ಲನ 

ಅರಣೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹೇಗ್ರದೆಯೇ ಹಾಗೆ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಮಕಿಾಯಗಿಂಡ ಗಣಿ ಬಿಂಚ್ಚಗಳಲಿ್ಲ  

ಪೊದೆ ತರಹದ ಕ್ತ್ಪಳೆ (ಭೂತ್ಪಳೆ) ಮತಿ್ತ  ಇತರ ಸಾ ಳೇಯ ಪೊದೆ ಪ್ರ ಭೇದ ಸಸೆ ಗಳ ಅರಣೆಿ ೇಕ್ರಣ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಳಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಫಾರಸ್ತು  ಮಾಡಿದ ಹುಲಿ್ಲನ ತಳಗಳನ್ನು  ಹೈಡ್ರ ೇ 

ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ ಮಖಿಂತರ ಬಳೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಾ ಳೇಯ ಪ್ರ ಭೇದ ಜಾತ್ತಯ ಪೊದೆ ಮತಿ್ತ  ಮರಗಳನ್ನು  

ಅವುಗಳ ಸಸಿ ಮತಿ್ತ  ಬ್ಬೇಜ್ಗಳನ್ನು  ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ್ ಇಳಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಸಿಾ ರಗಳಸಿ 

ಅರಣೆಿ ೇಕ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಫಲವತಿ್ಪದ ಮಣಣ ನ್ನು  ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ್ಗಬಿ ರವನ್ನು  

ನೇಡಲಾಗುವುದು.  

 

ಇಳಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಟೆರೇಸಗ ಳನಾು ಗ್ರಸಿ ಸಿಾ ರಗಳಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಾ ಲಪ  ಫಲವತಿತೆಯ ಮಣಣ ನ್ನು  

ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ಇಳಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಅಕ್ಾ ಪ್ಕ್ಾ ದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಉದುರದ 

ತರಗೆಲೆಗಳಿಂದ ಸಸೆ ಗಳ ನೈಸಗ್ರವಕ್ ಬಳವಣಿಗೆಯು ಸಾ ಯಂಚ್ಚಲ್ಲತವ್ಯಗ್ರ  ಉತಿೆೇಜಿಸಲಪ ಡುತಿದೆ. 
ಸ್ವಧೆ್ ವ್ಯದ ಕ್ಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಜ್ಲಮೂಲಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ಡಿಸಿ ಭೂ ಮತಿ್ತ  ಜ್ಲ- ಪ್ರ ಣಿ 

ಸಂಕುಲವನ್ನು  ಆಕ್ಷವಸ್ತವ ಕೈಿಂಕ್ಯವ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಎನ್ಎಿಂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು 2009-10 ರಲಿ್ಲ  ಸಾ ಯಂಪ್ಪರ ೇರತವ್ಯಗ್ರ ಮತಿ್ತ  ಇಿಂದನವರೆಗೂ, "ಗಣಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಲಿ್ಲನ ಬಾಧ್ಯ ತೆಗಳ ಯೋಜನೆ" (Mine Closure Obligation Scheme) ಯನ್ನು  

ಪ್ರ ರಂಭಿಸಿ, ಸದರ ಯೇಜ್ನೆಗಾಗ್ರ ಕಂಪ್ನಯು ತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪಪ ದಸಿದೆ ಪ್ರ ತ್ತ ಒಿಂದು ಟನ್ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣ 

ಅದರಗೆ ರೂಪ್ಯ 15.25 ರಂತೆ ಲೆಕ್ಾ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲಿ್ಲ  ನಧಿ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುತಿ್ತದುು  ಈ 

ಯೇಜ್ನೆಯ ನಧಿಯ ಹಣದಿಂದ ಗಣಿಗಾರಕ್  ಮಕಿಾಯಗಿಂಡ ಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ  “ಗಣಿಯ 

ಸಮರ್ಥವನೇಯ ಮಚ್ಚಾ ವಿಕ್” ಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆ ಉಪ್ಯೇಗ್ರಸಲ್ಲದೆ. 

 

5.0 ಪರಿಸರ ಉಸುು ವಾರಿ ಪರಿವಿಡಿ 

  

ನರತ ಪ್ರಸರ ಉಸಿ್ತವ್ಯರಗಾಗ್ರ- ವ್ಯತ್ಪವರಣದ ವ್ಯಯು ಗುಣಮಟಟ ತೆ, ಹವ್ಯಮಾನ ಶಾಸಿ ರ, ನೇರು, 

ಮಣ್ಣಣ , ಶಬು  ಮತಿ್ತ  ಕಂಪ್ನ, ಭೂ ಉಪ್ಯೇಗ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಸರದ ಅಧೆ್ ಯನಗಳನ್ನು  ನರಂತರವ್ಯಗ್ರ 

ಎಿಂಓಈಎಫ್ ಮತಿ್ತ  ಸಿಸಿ/ ಸಿಪಿಸಿಬ್ಬ-ಇಿಂದ ಮಾನೆ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಪ್ರ ಯೇಗಾಲಯಗಳಿಂದ 

ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮಳೆಗಾಲದ ಮಿಂಚಿನ (ಮಾರ್ಚವ ನಿಂದ ಮೇ), ಮಳೆಗಾಲದ (ಜೂನ್ ನಿಂದ 

ಆಗಸ್ಟ ), ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ (ಸ್ಥಪ್ಪಟ ಿಂಬರ್ ನಿಂದ ನವಂಬರ್) ಮತಿ್ತ  ಚ್ಳಗಾಲದ (ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ ನಿಂದ 

ಫೆಬ್ರರ ವರ) ಋತ್ತಗಳನ್ನು  ಅಧೆ್ ಯನದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗ್ರದೆ. 

 

ಅಧೆ್ ಯನದ ಅಿಂಕಿ-ಅಿಂಶಗಳ ದಾಖಲಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಸಚಿವ್ಯಲಯದ ಪ್ರವೇಶ್ ಪೊೇಟವಲ್ ನಲಿ್ಲ  

ಮತಿ್ತ  ರಾಜೆ್  ಮಾಲ್ಲನೆ  ನಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಗೆ ಅಧ್ವವ್ಯಷವಕ್ ವರದಯ ಮಖಿಂತರ ಪ್ರಸರ 

ಅನ್ನಸರಣೆ ವರದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಗಾಳಯಲಿ್ಲನ ಗುಣಮಟಟ ತೆಯನ್ನು  ನರಂತರವ್ಯಗ್ರ ಗುತಿ್ತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸ್ತತಿ್ಪ  

ಇದುು , ಎರಡು ಸ್ತತಿಲ್ಲನ ಗಾಳಯ ಗುಣಮಟಟ  ತೆಯನ್ನು  ನರಂತರವ್ಯಗ್ರ ಮಾನಟರ್  (Continuous 

Ambient Air Quality Monitoring Stations -CAAQMS) ಮಾಡುವ ಕೇಿಂದರ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ತವ 

ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಉದೆು ೇಶವು ಈಗ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲದೆ. 

 

 

 

  



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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6.0 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು 

 

ಗಣಿಗಾರಕ್ಯಲಿ್ಲ ನ ಅಪ್ಯದ ಅಧೆ್ ಯನವನ್ನು  ಹಾನಯ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ಅಿಂದಾಜಿಸಲು ಮತಿ್ತ  

ಸ್ತರಕ್ಷತ್ಪ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳಗಾಗ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ತಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಸಲುವ್ಯಗ್ರ ನಡೆಸಲಾಗ್ರದೆ.  ಗಣಿ 

ಸ್ತರಕ್ಷತೆಯ ಮಹಾನದೇವಶಕ್ರು ಧ್ನಬಾದ ಇವರ  ನದೇವಶನದಂತೆ ಗಣಿಯ ಸಂಪೂಣವ ಎಲಿ  

ಕ್ಲಸ ಕಾಯವಗಳು, ಅವುಗಳ ನವವಹಣೆ ಮತಿ್ತ  ನಯಂತರ ಣವನ್ನು  ಅವರ ಕ್ಛೇರಯಿಂದ ಮಾನೆ ತೆ 

ಸ್ವಮರೆ್ಥ ವ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ  ಪ್ಡೆದ ಫಸ್ಟ  ಕಿಾ ಸ್ ಗಣಿ ವೆ ವಸ್ವಾ ಪ್ಕ್ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

ಮತಿ್ತ  ಮೇಲಾಗ್ರ ಎಲಿ  ಮೇಲ್ಲಾ ಚ್ಚರಕ್ ಮತಿ್ತ  ಮಿಂಚೂಣಿಯ ಸಿಬಿ ಿಂದಗಳಗೆ ವೃತಿ್ತಪ್ರ ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನಬದಧ  ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು , ಪ್ರ ರ್ಥಮ ಚಿಕಿತೆು ಯ ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ಇತರ ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು  

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಾ  ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

 

ಗಣಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ವಿಪ್ತಿ್ತ  ನವವಹಣಾ ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು  (Disaster Management Plan) 

ತಯಾರಸಿದುು  ಇದರಲಿ್ಲ  ಜಿೇವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕ್ಯವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಪ್ತಿ್ತನ 

ನಂತರ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ಪುನರುತ್ಪಾ ನ ಮಾಡುವ ಮತಿ್ತ  ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾವಚ್ರಣೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಇದೇ 

ಆದೆ ತೆಯ ಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ  ವಿವರಸಲಾಗ್ರದೆ. ವಿಪ್ತಿ್ತ  ನವವಹಣಾ ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು  ಸಮಗರ ವ್ಯಗ್ರ ಮತಿ್ತ  

ಸಶಕಿ್ವ್ಯಗ್ರ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಸ್ತವ ಬಗೆಗ , ಸ್ತತಿೇಲೆಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸಿ, ಹೆಚಿಾ ನ ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು  

ನೇಡಿ, ಪೂವ್ಯವಭೆಾ ಸ ನೇಡಿ ಮತಿ್ತ  ಅಣಕು ಪ್ರ ದಶವನ ಮಖಿಂತರದ ಪ್ರಶರ ಮಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗ್ರದೆ. ತರಬೇತ್ತ ಪ್ರಶರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ್, ಎಲಿ  ಕ್ಲಸಗಾರರು ವಿಪ್ತಿ್ತ  ನವವಹಣಾ 

ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು  ನವವಹಿಸ್ತವಲಿ್ಲ  ಪ್ರಚಿತತೆಯನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ತಮಮ  ಜ್ವ್ಯಬಾು ರಯನ್ನು  

ಅರಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ರದೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂವಹನದ ಕೊಿಂಡಿಗಳು ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯಾಗ್ರ 

ನವವಹಿಸ್ತತಿ್ತರುವದನ್ನು  ಖತ್ತರ ಗಳಸಲಾಗ್ರದೆ. 

 

 

ಔದೆೊ ೇಗ್ರಕ್ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ, ಆರೇಗೆ  ಮತಿ್ತ  ಕ್ಲಸದ ಪ್ರಸಿಾ ತ್ತಗಳ 2020ರ ಕಾಯದೆ/ ನಯಮಾವಳ 
ಯಲಿ್ಲ  ನಗದಪ್ಡಿಸಿದ ನಬಂಧ್ನೆಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಎಲಿಾ  ಕಾಮವಕ್ರಗೂ ಆರಂಭಿಕ್ ವೈದೆ ಕಿೇಯ ಪ್ರೇಕಿ್  

ಮತಿ್ತ  ನಯತಕಾಲ್ಲಕ್ ವೈದೆ ಕಿೇಯ ಪ್ರೇಕಿ್ ಯನ್ನು  ದೊೇಣಿಮಲೈ ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಜೆಕ್ಟ  ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಾ ಪಿಸಿರುವ ಉದೆೊ ೇಗ ಆರೇಗೆ  ಕೇಿಂದರ ದಲಿ್ಲ  ನಯಮತವ್ಯಗ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತದುು  ಇದಕಾಾ ಗ್ರ 

ವ್ಯಷವಕ್ ಬಜೆಟ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಯ ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

 

 

7.0 ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಯೋಜನಗಳು  

 

ಕ್ಐಓಎಿಂ ಗಣಿಯ ಕ್ಲಸ ಕಾಯವಗಳಿಂದ ವಿತಿ್ತೇಯ ಲಾಭಗಳು ಗಣಿಯ ಕ್ಲಸಗಾರರಗೂ, ಸಮೂಹ 

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಜ್ವ್ಯಬಾು ರಗಳ ಮೂಲಕ್ ಸಾ ಳೇಯ ಜ್ನತೆಗೂ ಮತಿ್ತ  ರಾಜ್ಧ್ನ ಹಾಗೂ 

ತೆರಗೆಗಳ ಮಖಿಂತರ ಸರಕಾರಕೂಾ  ಪ್ರ ಯೇಜ್ನ ಸಿಗಲ್ಲದೆ. ಸರಕಾರಕ್ಾ  ಸಿಗಲಪ ಡುವ ವಿತಿ್ತೇಯ 

ಲಾಭಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಧ್ನ, ಜಿಲಿಾ  ಖನಜ್ ನಧಿಯ ಪ್ವತ್ತ, ರಾಷಟ ರೇಯ ಖನಜ್ ಪ್ರಶೇಧ್ನಾ ಟರ ಸ್ಟ  ನ  

ಪ್ವತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಇನು ತರ ಸ್ಥಸ್ು  ಗಳ ಪ್ವತ್ತ ಸೇರವೆ. ಇದಲಿದೆ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣ ಅದರನ ಮಾರಾಟ ಬಲೆಯ 

10% ಹಣವನ್ನು  ಸರ್ೇವಚ್ಾ  ನೆಾ ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವಾ ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ಮಾನಟರಿಂಗ್ ಕ್ಮಟಿಯು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳಿು ತಿ್ತದುು  ಈ ಹಣವನ್ನು  ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ ಸ್ತತಿಮತಿಲ್ಲನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಸರ ನವವಹಣೆಗೂ ಮತಿ್ತ  

ಅಭಿವೃದಧ ಯ ಸಲುವ್ಯಗ್ರ  ಸ್ವಾ ಪಿಸಿದ ವಿಶೇರ್ ಉದೆು ೇಶದ ಸಂಸ್ಥಾ  ಯ ಮಖಿಂತರ  ವೆಚ್ಾ  ಮಾಡುತಿ್ತದೆ.  

 

 



A  

ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ, ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾ ಮ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲೆ್ಲರುವ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಗಣಿ (ಗ.ಗು.ಸಂಖೆ್ಯ :1111, 639.8 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗುತಿ್ತ ಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  477.49 ಹೆಕ್ಟ ೇರ್ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ದೇಶ) ಯ ಪ್ಾ ಸಿ್ವವಿತ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಹೆಚ್ಚ ಳ  (ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಟ್ಟು  8.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದ 

16.25ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ - ಕಬಿ್ಬ ಣ ಅದಿರಿನ ಅರ್ಾಎಂ 7 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಟನಿನ ಂದಾ 10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಹಾಗೂ  ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಸಿ್ತ ಗಳ 

ಉತಾಾ ದನೆ  1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ನಿಂದಾ 6.25 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 1800ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಥಯ ಾದ ಕ್ರ ಷಿಂಗ್  ಹಾಗೂ 

ಸೆಿ ರೀನಿಂಗ್ ಪೆ್ಂಟ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವ  ಕುರಿತು) ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 

 
 

 ವಿಮ್ಟಾ  ಲ್ಯಾ ಬ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಹೈದರಬಾದ್                                                                            ಕಾಸಾ-15 

ದೊೇಣಿಮಲೈ ಮತಿ್ತ  ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣದ ಅದರನ ಗಣಿಗಳ ಸಮಚ್ಾ ಯ ಸ್ತತಿಮತಿಲ್ಲರುವ 

ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ , ಮೂಲ ಸೌಕ್ಯವಗಳದ- ಆರೇಗೆ , ವಿದೆಾ ಭೆಾ ಸ, ಕುಡಿಯುವ ನೇರು, ಮತಿೆ  

ನಮಾವಣ ಮತಿ್ತ  ರಸಿ್ಥ  ನವಿೇಕ್ರಣ, ಕಾಿಂಕಿರ ೇಟ್ ರಸಿ್ಥ  ನಮಾವಣ, ತಡೆಯ ಸ್ವರಗೆ ಸೌಲಭೆ , ಉದೆೊ ೇಗ 

ಸೌಲಭೆ ,  ನೈಮವಲ್ಲೇಕ್ರಣ, ಮತಿ್ತ  ಇತೆ್ಪ ದಗಳ ಸಲುವ್ಯಗ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ 

ಯೇಜ್ನೆಯ ನಧಿಯ (CSR Funds) ಮಖಿಂತರ ವೆಚ್ಾ  ಮಾಡುತಿ್ತದೆ. 

 

2021-22ರಲಿ್ಲ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ತನು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ ಯೇಜ್ನೆಯ ನಧಿಯ ಮಖಿಂತರ 1881.37 

ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಯ ಹಣವನ್ನು  ವೆಚ್ಾ  ಮಾಡುವ ಗುರ ಹಿಂದದೆ. ಸ್ತತಿಮತಿಲ್ಲನ ಹಳಿ ಗಳಲಿ್ಲನ 

ಒಿಂಬತಿ್ತ  ಸರಕಾರ ಮಾಧೆ್ ಮಕ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸಿ, ಪ್ರ ತ್ತ ಶಾಲೆಗೂ 5 ಕಂಪೊ ಟರ್ ಗಳನ್ನು  

ಮತಿ್ತ  ಅಿಂತಜಾವಲ ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೇಡಲ್ಲದೆ. ಇದಕಾಾ ಗ್ರ ರೂಪ್ಯ 17.28 ಲಕ್ಷದ ಮಿಂಗಡಪ್ತರ  

ಮಾಡಿಡಲಾಗ್ರದೆ 

 

 

8.0 ಪರಿಸರ ನಿವವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣ ಅದರನ ಗಣಿಯ ಪ್ರಸರ ನವವಹಣೆಯ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ದೊೇಣಿಮಲೈ 

ಸಂಕಿೇಣವದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಸರ ನವವಹಣೆ ವಿಭಾಗವು ನೇಡುತಿ್ತದೆ. ಗಣಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ನವವಹಿಸ್ತತಿ್ತರುವ ಪ್ರಸರ ಮಾಪ್ನ ಯೇಜ್ನೆಗಳು. ಅವಶೆ ಕ್ ಮಾಲ್ಲನೆ  ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  

ಸಮಯೇಚಿತವ್ಯಗ್ರ ನಧ್ವರಸ್ತವಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ಸಶಕಿ್  ಪ್ರಸರ ನವವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಯಾಗ್ರವೆ. ಪ್ರಸರ 

ನವವಹಣೆ ಯೇಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ - ತೆ್ಪ ಜೆ್ ಗಳ ನವವಹಣೆ, ಮೇಲೆಮ ೈ ನೇರನ ನವವಹಣೆಗಾಗ್ರ ನಮವಸ್ತವ 

ಎಿಂಜ್ನೇರಿಂಗ್ ರಚ್ನೆಗಳು, ಅರಣೆಿ ೇಕ್ರಣ, ಗಣಿಯ ರಸಿ್ಥ  ಮತಿ್ತ  ಸ್ವಗಾಣಿಕಾ ರಸಿ್ಥ  ನವವಹಣೆ, ಜೈವಿಕ್ 

ಪುನರ್-ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ, ಇತೆ್ಪ ದಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿವೆ. ಕ್ಳೆದ ಐದು ವರ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 

ಮರುಕ್ಳಸ್ತವ ವ್ಯಷವಕ್ ವೆಚ್ಾ ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಟ  ರೂಪ್ಯ 1051 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ  ಆಗ್ರದೆ. ಸಮಯ 

ಮತಿ್ತ  ಕಾಯವ ನಧ್ವರತ ಬಂಡವ್ಯಳ ಮತಿ್ತ  ಮರುಕ್ಳಸ್ತವ ವೆಚ್ಾ ಗಳ ವರ್ವವ್ಯರು 

ಮಿಂಗಡಪ್ತರ ವನ್ನು  ಪ್ರಸರ ಯೇಜ್ನೆಗಾಗ್ರ ಗಣಿಯ ಪೂರಾ ಜಿೇವಿತ್ಪವಧಿಗೆ  ತಯಾರಸಲಾಗ್ರದೆ.  

 

ಎನ್ಎಿಂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಕಾಪೊವರೇಟ್ ಸಾ ರದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಸರ ನೇತ್ತಯನ್ನು  ಗಣಿಗಾರಕ್ಯ 
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ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ ಿಂತೆ ಸಂಯೇಜಿತ ನವವಹಣಾ ವೆ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ಐಎಸ್ಒ 9001:2015 (ಗುಣಮಟಟ  

ನವವಹಣೆಗೆ), 14001:2015(ಪ್ರಸರ ನವವಹಣೆಗೆ), OHSAS 18001:2007(ಉದೆೊ ೇಗ್ರಕ್ ಆರೇಗೆ  

ನವವಹಣೆಗೆ) ಮತಿ್ತ  SA 8000:2014(ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ದಾಯತಾ  ನವವಹಣೆಗೆ) ನವವಹಣೆಗಾಗ್ರ 

ತಯಾರಸಿವೆ. 
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9.0  ಸಮಾರೋಪ 

 

ಎನ್ಎಿಂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಭಾರತದ ಅತ್ತ ದೊಡಡ  ಕ್ಬಿ್ಬ ಣ ಅದರು ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗ್ರದ್ದು , 

ಅಮೂಲೆ ವ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಮಯದ ನರ್ಟ ಕ್ಾ  ಕಾರಣವ್ಯಗುವ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣ ಅದರನ ಆಮದನ್ನು  

ತಪಿಪ ಸಲು ಹೆಚಿಾ ನ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಮಿಂದಾಳತಾ ವನ್ನು  ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ರದೆ. ಇದಲಿದೆ 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮ ಕ್ಬಿ್ಬ ಣ ಅದರನ ಗಣಿಯ ಕ್ನಾವಟಕ್ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ತ ದೊಡಡ  ಕ್ಬಿ್ಬ ಣದ ಅದರನ್ನು  

ಉತ್ಪಪ ದಸ್ತವ ಗಣಿಯಾಗ್ರದುು  ಹಾಗೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅತೆ ಿಂತ ಹೆಚಿಾ ನ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಉಕಿಾ ನ ಉತ್ಪಪ ದನೆ 

ಮಾಡುವ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲದುು , ವಲಯದ, ಸ್ತತಿಮತಿಲ್ಲನ, ರಾಜೆ್ ದ ಮತಿ್ತ  ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಾ ತಿ್ತರುವ 

ಅದರನ ಬೇಡಿಕ್ಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಸ್ವಮರೆ್ಥ ವವನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಸಿ ರಾಷಟ ರೇಯ 

ಬಳವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ತನು ನ್ನು  ತಡಗ್ರಸಿಬೇಕಾಗ್ರದೆ. 

 

 

ಪ್ರ ಸಿ್ವವಿತ ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಹೆಚ್ಾ ಳದ ಯೇಜ್ನೆಯು ಪ್ರಸರದ ಮೇಲೆ ವೆ ತ್ತರಕಿ್  ಪ್ರಣಾಮ ಬ್ಬೇರುತಿದೆ. 

ಆದಾಗೊ  ವೆ ತ್ತರಕಿ್  ಪ್ರಣಾಮದ ತಗ್ರಗ ಸ್ತವಿಕ್ಯನ್ನು  ಸೂಕಿ್ ಪ್ರಸರ ನವವಹಣಾ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಸಿ, ಸರಯಾದ ಮತಿ್ತ  ವಿವೇಚ್ನಾ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದೊಿಂದಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗ್ರದೆ ಹಾಗೂ 

ವೆ ತ್ತರಕಿ್  ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು  ನಯಂತರ ಕ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು ನದವರ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ಇಡಬಹುದಾಗ್ರದೆ 

 

 

ಹಿೇಗಾಗ್ರ ಮಾಲ್ಲನೆ  ನಯಂತರ ಣ ಮತಿ್ತ  ತಗ್ರಗ ಸ್ತವ ಕ್ರ ಮಗಳ ಕ್ಟ್ಟಟ ನಟ್ಟಟ ದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದೊಿಂದಗೆ 

ಸರಯಾದ ಪ್ರಸರ ನವವಹಣಾ ವೆ ವಸ್ಥಾ ಯಿಂದಗೆ ಯೇಜ್ನೆಯು ಸಮಾಜ್ಕ್ಾ  

ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಕಾರಯಾಗ್ರದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜೆ್  ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥವಕ್ ಅಭಿವೃದಧ ಗೆ ನದವರ್ಟ ವ್ಯಗ್ರ 

ಕೊಡುಗೆ ನೇಡುತಿದೆ ಎಿಂದು ಸ್ವಮಾನೆ ವ್ಯಗ್ರ ತ್ತೇಮಾವನಸಬಹುದು. 
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ಚಿತರ -1  

ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಹತ್ುಿ ಕಿಲೆ ೋಮೋಟರ್  ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೆೋಶವನುು ಸರ್ೆೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆ ೋಪೋಶೋಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ತ್ಳಮಟಟದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳ ೆಂದಿಗೆ ತೆ ೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಶಬ್ದ ಮಾಪ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳು 

ಮಣ್ುು ಮಾದರಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರಗಳು 
ಅಂತ್ರ್ೆಲ ಮಾದರಿ ಸಂಗರಹಣಾ 
ಕೆೋಂದರಗಳು 

ಮೋಲೆೈ ರ್ಲ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರಗಳು 

ಸುತ್ುಿವರೆದ ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿ ಮಾಪ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳು 
ಹರ್ಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾಪ್ನ ಕೆೋಂದರ 
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