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1.0

ಪರಿಚಯ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮೆೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಹಾದನೆ ಮತ್ುು ಷಿಂಷಕರಣೆ ಸೆೊರತ್ೆಗೆಯುುದಕ್ೆಕ ಯಹಜ್ಯ ಮತ್ುು ಕ್ೆ ಿಂದರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಥತ್
ಕ್ೆೊಡುಗೆಯನ್ುು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಥಕ ಚಟುಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಿಂದಹಗಿದೆ.
ಮೆ!! ಶ್ರ ಕೃಶಣ ೆೈಜ್ಯಿಂತಿ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರ ಸ್ ಯಸ್ಟ್ಿತ್ ಮೆೈನಿಂಗ್ ಮುಖಯ ಉದೆದ ವಗಳನ್ುು ಕ್ೆೊನೆಯಲ್ಲಿ 2000 ರಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ುು
ಷಿಂಷಕರಣೆ ಆರಿಂರ್ಭಸ್ಟ್ದರು, ಕನಹಥಟಕ ಯಹಜ್ಯದ ಅರ್ಭೃದಿಿಯ ಅನ್ುಷಹರನ್ು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ್ೆೊಿಂಡು ಸೆಚುು ಮತ್ುು ಕಡಿಮೆ
ಪ್ರಕ್ಹರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ುು ಷಿಂಷಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಪ್ುು ಭಹಡಲಹಗಿದೆ . ಷಿಂಷೆಿಯು ದವಕದಿಿಂದ ಕನಹಥಟಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ್
ಕ್ೆ ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಸ್ಟ್ಿತ್ಗೆೊಿಂಡಿದೆ ಮತ್ುು ದೆ ಶ್ಯ ಗಹರಸಕರಲ್ಲಿ ಅದಿರಿನ್ ಪ್ುಯೆೈಷು ಷಿಂಷೆಿಯ ಖ್ಹಯತ್ೆಮಹಗಿದೆ. ಈ ಷಿಂಷೆಿಯ
ತ್ಹಿಂತಿರಕಹಗಿ ಉತ್ುಮ ದಿ ಘಥ ಯ ಜ್ನೆಗಳನ್ುು ನಥಹಿಷಲು ಮತ್ುು ಷಮಯ ಅನ್ುಚಿತ್ ಯ ಜ್ನೆಗಳನ್ುು ಕ್ಹಯಥಗತಿ
ಗೆೊ ಳಿಷಲು ಷದಹ ಮುಿಂದಹಗಿರುತ್ುದೆ.
ಮೆ!! ಶ್ರ ಕೃಶಣ ೆೈಜ್ಯಿಂತಿ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರ ಸ್ ಿಂದು ಹಯಪ್ತುಯನ್ುು ೨೫.೩೦ ಎಕಯೆ (೧೦.೨೪ ಸೆಕಿರ್) ಹಿ ಯೆಫಹಗನಹಳ್ ಗಹರಮದ
ಷೆಥ ಷಿಂ ೨೩೭, ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ ತ್ಹಲೊಿಕ, ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ ಜಿಲೆಿ

ಕನಹಥಟಕ ಯಹಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ ಕರಣ ಘಟಕನ್ುು ಷಹಿಪ್ತಷಲು

ನಥಹಿಸ್ಟ್ದಹದಯೆ.
ಷಿಂಷೆಿಯು ನ್ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಹನ್ನ್ುು ಅಳಡಿಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಿಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರು ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಹನ್ಗಳಿಗೆ ಸೆೊಲ್ಲಕ್ೆ ಭಹಡಿದಲ್ಲಿ ಇದು
ಉತ್ುಮಹಗಿ ಕಿಂದು ಬಿಂದಿದೆ ಆಗೆ ಯ ಇದು ಉತ್ಹಾದಕತ್ೆ, ದಕ್ಷಿತ್ೆ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಷರ ಷೆು ಹಿ ಮಹಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ ಕರಣ ಘಟಕು
ಿಂದು ದಿನ್ಕ್ೆಕ ೧೫೦೦ ಟನ್ ಗಳ (ಶಥಕ್ೆಕ ೪.೫೦ ಲಕ್ಷ ಟನ್) ಷಹಮರ್ಯಥ ಿಂದಿದೆ. ಅಿಂತಿಮ ಉತ್ಾನ್ುನ್ುು ಗಹರಸಕರ
ಫೆ ಡಿಕ್ೆಯ ಅನ್ುಗುಣಹಗಿ ವಿತ್ರಣೆಗೆೊಳಿಷಹಗುುದು.
ಈ ಅನ್ುಚಿತ್ ಭೊಮಿಯು ಮೆ!! ಗವಿ ಮೆಟಹಲ್ಲಿಕ್ಸ್ ರರ ಷಹಾಮಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜ್ಿಂಟಿ ಪ್ಿಂದ ಮೆ ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ ಕರಣ ಘಟಕು
ಅನ್ುಷಹಿಪ್ತಷಲು ಸ್ಟ್ದದಪ್ಡಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ್ ಕಲಮವಗಳನ್ುು ತ್ೆಗಿಯುುದೆ ಮುಖಯ ಉದೆದ ವಹದುದರಿಿಂದ ಈ ಷಿಂಷೆಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ ಕರಣ
ಘಟಕು ಅನ್ುಷಹಿಪ್ತಷಲು ನರ್ಥರಿಸ್ಟ್ದಹದಯೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ್ ರುಬುಿವಿಕ್ೆ

, ಪ್ರತ್ಯಕ ಕರಣ ಮತ್ುು ನೆಲದ ಅದಿರನ್ುು

ಷಭಹಗೆೊಳಿಸ್ಟ್, ಮಣಿಣನ್ ರಿ ತಿಯ ರ್ಹಲ್ಲ, ಮುಕು ಸ್ಟ್ಲ್ಲಕ್ಹ ತ್ೆಗೆಯಲು ಈ ಪ್ರಕರಯನ್ುು ಅಳಡಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಯದಿಿಂದ ಮೆ ಲ್ಲನ್ ಯತ್ಯಯಷಹಿನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ್ ಉನ್ುತಿಕರಣಹಗುುದು. ಇದರಿಿಂದ ವೆ..೯೫% ನ ರಿನ್ ಮರು
ಬಳಿಕ್ೆ ಮತ್ುು ವೆ..೫% ಮೆ ಕಪ್ ನ ರು ಷಕೊಯಥಟ್ ಗಳಿಗೆ ವೆಖರಿಷಬಸುದಹಗಿದೆ.
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ಈ ಪ್ರದೆ ವದಿಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ್ ಗುಣಮಟಿದ ಷಹಭಹನ್ಯಹಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಕ್ೆೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಬಳಕ್ೆದಹರರಿಿಂದ ಸುಡುಕುುದೆ ಇಲಿ ಇತ್ರ ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಹಾದಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ ಅದಿರು ಉತ್ುಮ ಕ್ಹರಣ. ಹಿ ಗಹಗಿ ಕಡಿಮೆ
ದರ್ೆಥಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗೆರ ಡ್ ಷುಧಹರಣೆ ಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಟಹಿಯೆ ಪ್ರಭಹಣ ಸೆಚಿುಷಲು ಮತ್ುು ಈ
ಉತ್ುಮ ಗಣಿ ಷಿಂರಕ್ಷಣೆ ಕಯೆದೆೊರುತ್ುದೆ.
ಷಿಳಿ ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸೆಚುು ಮತ್ುು ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಬಳಕ್ೆ ಷಿಂಷೆಿಯು ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಷುು ಅೆ್ರ ಡ್
೧೫೦೦ ಟನ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ್ಗಹಗಿ ಿಂದು ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಘಟಕ ಅನ್ುಷಹಿಪ್ತಷಲು ಉದೆದ ಶ್ಸ್ಟ್ದೆ . ಈ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪ್ ಭಹಹಿತಿ
ಉಳಿದಿದೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಅದಿರು ದಿಂಡ ಬೃಸತ್ ಅದಿರು ಸೆೊಯೆ ನೆೊ ಡಿಕ್ೆೊಳಳುತ್ಹುಯೆ ಿಂದು ಷಹಕಾೆಿಂಜ್ರ್ ತಿಥಷುತ್ುೆ ಈ
ಫಹರಿ ಬರು ಪ್ರಿಷರನ್ುು ಅಹಯಹಗಿದೆ . ಈ ಪ್ರಕರಯಯು ಈ ಉತ್ಾನ್ು ಗುಣಮಟಿ ಕ್ಹಯುದಕ್ೆೊಳುಲು ಸಹಗೊ ಕಡಿಮೆ
ದರ್ೆಥಯ ಡಿಂಪ್ ಕಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ವಕುಗೆೊಳಿಷುತ್ುದೆ.
ಷಿಳ ಮತ್ುು ಪ್ರೆ ವ

2.0

ಮೆ!! ಶ್ರ ಕೃಶಣ ೆೈಜ್ಯಿಂತಿ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರ ಸ್ ಹಿ ಯೆಫಹಗನಹಳ್ ಗಹರಮದ ಷೆಥ ಷಿಂ ೨೩೭, ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ ತ್ಹಲೊಿಕ, ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ ಜಿಲೆಿ
ಇದೆ.
ಮೆ!! ಶ್ರ ಕೃಶಣ ೆೈಜ್ಯಿಂತಿ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರ ಸ್ ರಷೆು ಮೊಲಕ ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ ನ್ಗರದಿಿಂದ ಷಿಂಪ್ಕಥ ಇದೆ. ಉತ್ುರ ದಿಕಕನ್ಲ್ಲಿ ಸೆೊಷೆ ಟೆ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ ಷಿಂಪ್ಕಥಷು ಯಹಜ್ಯ ಸೆದಹದರಿ ೪.೦೦ ಕ.ಮಿ ದೊರದಲ್ಲಿದೆ. ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ ೧೨.೦೦
ಕ.ಮಿ

ತ್ಹರ್ ರಷೆು ಮೊಲಕ ತ್ಲುಪ್ಬಸುದು. ಸತಿುರದ ಯೆೈಲೆಾ ನಲಹದಣ ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ (೧೨ಕ.ಮಿ ) ನ್ಲ್ಲಿ. ಸತಿುರದ ಏರ್ ಪ ಟ್ಥ

ಸುಬಿಳಿು ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು ೧೩೫ ಕ.ಮಿ ದೊರದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಪರದ ೀವಕ ೆ ಕ ೀಶಟಕದಲ್ಲಿ .1 ಅಂವಗಳು
ಪ್ಹರದ ೀವದ ವಿರ:
ಜಿಲೆಿ ಮತ್ುು ಯಹಜ್ಯ

ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ, ಕನಹಥಟಕ

ತ್ಹಲೊಿಕ

ಕ್ೆೊಪ್ಾಳ

ಗಹರಮ

ಹಿ ಯೆಫಹಗನಹಳ್

ಗಣಿ ಗುತಿುಗೆ ಪ್ರದೆ ವ
ಪ್ರದೆ ವ ಹರಕ್ಹರ

೭೨.೧೫ ಸೆಕಿರ್ ( ೧೭೮.೩೦ ಎಕಯೆ)
ಗೆೊಭಹಳಳ / ಕಿಂದಹಯ ಭೊಮಿ

ಖ್ಹಷರ ಷಿಂ / ಹಿಟ್ ಷಿಂ / ಫಹಿಕ್ಸ

ಷೆಥ ಅಪ್ ಐಿಂಡಿಮಹ ಟೆೊಪಶ್ಟ್ ಷಿಂ
ಅಕ್ಹಿಂವ

ಷೆಥ ಷಿಂ ೭೧, ೭೦, ೬೯, ೭೪, ೧೧ ಽ ೧೨

೫೭ C/11

15ᵒ 19’ 12.4’’ – 15ᵒ 19’ 22.9’’

ಯೆ ಖ್ಹಿಂವ

760 14’ 06.9’’– 760 14’ 20.6’’

ಟೆೊ ಪ ಗರಪ್ತ

: ಗುಡಡಗಹಡು ಮತ್ುು ಇಳಿರ್ಹರು ಪ್ಶ್ುಮ ಕಡೆಗೆ
..2
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ಷಹಭಹನ್ಯ ಅಭಹನ್ ಸ್ಟ್ಿತಿಗಳಳ:

ಗರಿಶಠ ತಹಪಮಹನ

೪೩° C (ಫೆ ಸ್ಟ್ಗೆ)

ಕನಶಠ ತ್ಹಪ್ಭಹನ್

೧೬° C (ಚಳಿಗಹಲ)

ಷಯಹಷರಿ ಹಷ್ಟಥಕ ಮಳೆ

೬೨೫ mm

ಗಹಳಿಯ ದಿಕುಕ

ಉತ್ುರ - ಪ್ೂಥ

3.1

ರ್ಯನ :

ಈ ಪ್ರದೆ ವು ಸಸ್ಟ್ರು ರಹಿತ್ ವಹಿಂತ್ ಇಳಿರ್ಹಯಹಗಿರುತ್ುದೆ ಷಮತ್ಟಹಿಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಮೃದುಹದ
ಇಳಿರ್ಹರು ಷರಳ ಭೊಮಿ. ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷಷಯಗಥಗಳಳ ಇರುುದಿದಲಿ
3.2

ಒಳಚರಂಡಿ

ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಹಿ ಯೆಫಹಗನಹಳ್ ಗಹರಮದ ಪ್ಟಹಿ ಭೊಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಬ ಳಳತ್ುದೆ, ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ
ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಮೃದುಹದ ಇಳಿರ್ಹರು ಷರಳ ಭೊಮಿ. ಅರ್ಹ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಮಹುದೆ ನಹಲಹ ಇರುುದಿದಲಿ . ಮುಿಂಗಹರು
ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನ ರು ಬರಿದು ಮಹ ಬಫರ್ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಕ್ಹಲೆೊ ಚಿತ್ ನಹಲಹ ಇೆ. ಬಫರ್ ಲಯದಲ್ಲಿ
ಮಳೆನ ರಿನ್ ಷಹಭಹನ್ಯ ಸರಿು ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗೆ ಇದು ನೆೈಷಗಿಥಕ ಳಚರಿಂಡಿ ಯಷೆಿಯಲ್ಲಿ ಷಾಯಿಂಚಹಲ್ಲತ್ಹಗಿ ಔಟ್
ಸರಿಷುತ್ುೆ ಕ್ಹಣಿಷುತ್ುದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಪ್ುಷ್ಟಿ ಕರಣ ಮಳೆನ ರಿನ್ ಮಹುದೆ ಅಹಯವಿರುತ್ುದೆ. ಪ್ರಷಹುವಿತ್
ಷಷಯಗಳಳ ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲ ಮಟಿದ ಅಿಂದಯೆ + ೫೨೦m ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಮೆ ಲೆ ಕಶಿಹಗುತ್ುದೆ. ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಯ ಜ್ನೆಗೆ ನೆಯೆ
ಪ್ರದೆ ವಗಳ ಮಹುದೆ ನ ರಿನ್ ಸರಿು ಇರುುದಿದಲಿ
4.0 ಯೀಜನ ಯ ಸಹಮಹನಯ ವಿತರಣ :
ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ

ಘಟಕು ಮುಖಯಹಗಿ

ಸ್ಟ್ಲ್ಲಕ್ಹ

ಮತ್ುು

ಅಲುಯಮಿನಹ

ಕಬ್ಬಿಣದ

ಕಲಮವಗಳನ್ುು

ತ್ೆಗೆದುಸಹಕಲು

ನಮಿಥಷಲಹಗುುದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ುು ಅದರ ತ್ಹಯಜ್ಯಯನ್ುು ಸೆೈಡೆೊರ ಚಿಂಡಭಹರುತ್ದರ ಪ್ರಕ್ಹರ ಫೆ ಪ್ಥಡಿಷು ಪ್ದದತಿ
ಳಗೆೊ ಿಂಡಿರುತ್ುದೆ . ತ್ಹಯಜ್ಯ ಗರಿಶಠ ತ್ಹಯಜ್ಯ ಚೆ ತ್ರಿಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಿಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ-ಸ್ಟ್ಿಮಿಿಂಗ್ ಘಟಕದ ಮೊಲಕ ಸಹದುಸೆೊ ಗುತ್ುದೆ. ಇನ್ೊು
ಪೆ ಸೆೊಿಂದಿರು ಲೆೊ ಳೆ / ತ್ಹಯಜ್ಯ ಸೆಚುು ೪೫%, ಸ್ಟ್ಮೆಿಂಟ್ ಉದಿದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯ ಗಿಷಬಸುದು.
ಉತ್ುಮ ಗುಣಮಟಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸೆ ರಳಹಗಿ ದೆೊಯೆಯುತ್ುದೆ ಎಿಂದು, ಇತಿು ಚೆಗೆ ಗಣಿಗಹರಿಕ್ೆ ಭಹಲ್ಲ ಕರು ತಿರಷೃತ್ಹಗಿೆ
ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ (52-54% ಎಪ್.ಈ ವಿಶಯ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ದಿಂಡ ತ್ನ್ಕ ಎಿಂದು ಗೆೊತಿುರು ಷತ್ಯ. ಇಿಂದು ಉನ್ುತ್ ದರ್ೆಥಯ
(64% + ಎಪ್.ಈ ವಿಶಯ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ್ ಲಭಯತ್ೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ುು ಅದಿರು ಫೆಲೆಗಳ ಸೆಚುಳದ ಪ್ರಿಣಹಮಹಗಿ ಬಹರತಿ ಯ
ಉದಯಮಿಗಳಳ ಷಹಭಹನ್ಯಹಗಿ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಲೆ ಎಷೆಯಲಹಯಿತ್ು ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ದಿಂಡ, ಿಂದು
ಅಮೊಲಯಹದ ಪ್ರಕೃತಿ ಷಿಂಪ್ನ್ೊಮಲ ಅರಿಹಯಿತ್ು. ಈ ಲಹಭದಹಯಕ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಮತ್ುು ಘನ ಕರಿಷು ಪ್ರಕರಯಯ
ಮೊಲಕ ಚಿಕತ್ೆ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಡಿ.ಅರ್.ಐ ಘಟಕ ಗಳಳ ಮತ್ುು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಳುಬಸುದು.
ಮೆ ಲೆ ಅಿಂವಗಳಳ ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಟ್, ಮೆ!! ಶ್ರ ಕೃಶಣ ೆೈಜ್ಯಿಂತಿ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರ ಸ್ ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು .ಇದು ಆಫ್
ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಕ್ೆೈಗೆೊಳುಲು ಉದಿದಮೆಯ ಷಹಿಪ್ತಷಲು ಪ್ರಷಹುಪ್ತಸ್ಟ್ದರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ದಿಂಡ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಿ ತ್ಮಮದೆ ಆದ
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ಕಹಯಯನಿವಹಯಸಕ ಸಹರಂವ

ಬಿಂಧಿತ್ ಗಣಿಗಳಿಿಂದ, 52% -58% ರಶುಿ ಎಪ್.ಈ ವಿಶಯನ್ುು ಸೆೊಿಂದಿರು ಮತ್ುು ಪ್ಡೆಯಲು ನರಿ ಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ ಬಳಹುರಿಷಿಂಡೊರು-ಸೆೊಷೆ ಟೆ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆೊಿಂಡಿದೆ ಮತ್ುು ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಪ್ರಕರಯಗೆ ಹಿಿಂಟ್ ತ್ರಲಹಗುತ್ುದೆ, ಪೆ ವಿಶಯನ್ುು +
66% ಪೆ ಯೆಗೆ ಸೆಚಿುಷಬಸುದು ಸಹಗಿಲಿ.
ಕಿಂಪ್ನ ಬಳಹುರಿ - ಸೆೊಷೆ ಟೆ ವಿವಿರ್ ಗಣಿಗಳಿಿಂದ ಮೆ ಲೆೈ ಭಹದರಿಗಳನ್ುು ಷಿಂಗರಹಿಸ್ಟ್ದೆ - ಷಿಂಡೊರು ಲಯ ಮತ್ುು ಹರದೆ ಶ್ಕ
ಅದಿರು ಡೆರಸ್ಟ್ಿಂಗ್ ಪ್ರಯ ಗಹಲಯಕ್ೆಕ ತ್ಮಮ ಷಿಂಪ್ೂಣಥ ವಿವೆಿ ಶಣೆ, ಗಣಿ, ಫೆಿಂಗಳೂರು ಬಹರತಿ ಯ ಬೊಯಯೆೊ ಭಹದರಿಗಳನ್ುು
ಷಲ್ಲಿಸ್ಟ್ದ. ಪ್ರಯ ಗಹಲಯ ಿಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಭಹದರಿಗಳನ್ುು ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಅರ್ಯಯನ್ಗಳಳ ಕ್ೆಲಷ ಷೊಚಯಿಂಕ ಮತ್ುು
ದಪ್ಾಹಗುತ್ುೆ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಹಕಗಿ ಪ್ರಿ ಕ್ೆಗೆ ಕ್ೆೈಗೆೊಳುಲಹಗುತ್ುದೆ.
ಪರತ ಯೀಕೀಕರರ್ ಸಹಾರದ ಟ ೀಬಲ್ .2 ಅಂವಗಳು
Sl No.

ವಿರಗಳು

ಪರಸಹಾವಿತ

೧
೨
೩
೪
೫
೬
೭
೮
೯
೧೦
೧೧
೧೨
೧೩

ಘಟಕ ಷಹಮರ್ಯಥ
ಫ ಡ್ ಗೆರ ಡ್
ಕರಶರ್ ಗಹತ್ರ ಫ ಡ್
ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಘಟಕಕ್ೆಕ ಫ ಡ್
ಉಪ್ಯ ಗಗಳಳ
ಷಿಂಷಕರಿಸ್ಟ್ದ ಅದಿರನ್ುು ಗುಣಮಟಿ
ಅದಿರು ರಿಕರಿ
ಟೆ ಲ್ಲಿಂಗ್ %
ಫೆಳೆದ ವಿವೆಿ ಶಣೆ
ಫೆಳೆದ ವಿಲೆ ಹರಿ
ನ ರಿನ್ ಅವಯಕತ್ೆ (ಮೆ ಕಪ್)
ನ ರು ಷಕೊಯಥಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ
ವಿದುಯತ್ ಅವಯಕತ್ೆ

೪.೫೦ ಎಲ್.ಪ್ತ,ಟಿ.ಎ
+೫೮% ಎಪ್.ಇ
-೨೦೦mm
-೧೦mm
ಸ್ಟ್ಿಂಟರ್ ಘಟಕ ಮತ್ುು ೆಲೆಿಟ್ ಘಟಕ
+೬೬.೭೭% ಎಪ್.ಇ(ಫ ಡ್ ಗೆರ ಡ್ ಆರ್ರಿಸ್ಟ್)
೫೮%
೪೨%
೪೬.೫೬% Fe
ಸ್ಟ್ಮೆಿಂಟ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು
೨೬೪ ಲ್ಲ ಟರ್ / ಟನ್
೨.೪ m3/ ಟನ್
೧೦.೩KW

5.0 ಹರರ್ೆಕ್ಸಿ ವಿರಣೆ ಪ್ರಕರಯ ವಿರಗಳೊ ಿಂದಿಗೆ (ಯ ಜ್ನೆಯ ವಿನಹಯಷ ತ್ೆೊ ರಿಷು ಯೆ ಖ್ಹಚಿತ್ರದಿಿಂದ / ಸರಿು ಪ್ಟಿಿಯಲ್ಲಿ,
ಯ ಜ್ನೆಯ ಇತ್ಹಯದಿ ಘಟಕಗಳನ್ುು ನ ಡಫೆ ಕು) 1500 ಟಿಪ್ತಡಿಗಹಗಿ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ (ಖನಜ್ದ ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆ)
ಅಳಡಿಸ್ಟ್ರುುದು ಸರಿು ಶ್ ಟ್ ಯಹಮ್ ನ್ (ಗಣಿ ರನ್) ಪ್ುಡಿ ಮತ್ುು ಇತ್ಹಯದಿ ಗಹರವಿಟಿ ಷೆಯೆ, ಕ್ಹಿಂತಿ ಯ ಫೆ ಪ್ಥಡಿಷುವಿಕ್ೆ ಮತ್ುು
ನ ರಿನ್ ಡಿ ನ್ಿಂತ್ರ ಅದಿರು (ಗಿ ಥಕರಣ) ಗಹಿಂರ್ಭ ಯಥವಿಲಿದ ಷೆ ರಿೆ.
ಮೆ!! ಶ್ರ ಕೃಶಣ ೆೈಜ್ಯಿಂತಿ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರ ಸ್, ಪ್ರಯ ಗಹಲಯ ರ್ರಿಷುುದನ್ುು ಹರದೆ ಶ್ಕ ಅದಿರು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣಹಗಿ,
ಐಬ್ಬಎಿಂ, ಫೆಿಂಗಳೂರು ವಿರಹದ ವಿವೆಿ ಶಣೆ ಕ್ೆೈಗೆೊಳುಲು ಮತ್ುು ಷಲಕರಣೆಗಳ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಳಗೆೊಿಂಡಿದೆ ಿಂದು ಸರಿು ಶ್ ಟ್
ವಿನಹಯಷಗೆೊಳಿಸ್ಟ್ದರು.
• ಫ ಡ್ ಬ್ಬನ್
• ಷಕರಬಿರ್
• ಟಿರಪ್ಲ್ ಡೆಕ್ಸ ಸ್ಟ್ಕರ ನ್
• ಏಕ ಡೆಕ್ಸ ಸ್ಟ್ಕರ ನ್
• ಫಹಲ್ ಮಿಲ್
• ಷೆೈಕ್ೆೊಿ ನ್
• ಷೆಾೈರಲ್್
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• ಭಹಯಗೆುಟಿಕ್ಸ ವಿಭಜ್ಕಗಳಳ
•ಡಿ ಹಟರಿಿಂಗ್ ಯಷೆಿ (ಗಟಿಿ ವೆ ರ್ಕಗಳಳ)
5.1 ಪರತ ಯೀಕೀಕರರ್ ಪ್ಹಿಂಟ್ ಪರಕರಯೆ ವಿರಣ :
ಗಹತ್ರ ಕಡಿತ್ (ಹಿಿಂಡುವಿಕ್ೆ) ನ್ಿಂತ್ರ ದಿಾತಿ ಯ ಕೊರಶರ್ 100TPH ಬಗೆಗಿನ್ ನಹು 6% ತ್ೆ ಹಿಂವ 4 110TPH ಷಹಮರ್ಯಥ 90 ಬ್ಬನ್
ಆಸಹರ ಆಸಹರ ಭಹಡಲಹಗುತ್ುದೆ. ಈ ಅದಿರು ಮಣಿಣನ್ ಲೆ ಪ್ನ್ ಇತ್ಹಯದಿ ತ್ೆಗೆದುಸಹಕಲು 100tons ಸೆೊಿಂದುುದನ್ುು ಷಹಮರ್ಯಥ
ಷಕರಬ್ಬಿಿಂಗ್ ಳಪ್ಡಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ ನ್ಿಂತ್ರ ಫ ಡ್ ಬ್ಬನ್, ಷಿಂಗರಸ ಉದೆದ ವ (ಷುುಗಳನ್ುು ನಥಹಿಷು) ಬಳಷಲಹಗುತ್ುದೆ ಸ್ಟ್ಕರ ನಿಂಗ್
ಷಕರಬ್ಬಿಿಂಗ್ ನ್ಿಂತ್ರ ನಹು ಟಿರಪ್ಲ್ ಡೆಕ್ಸ ಗಹತ್ರನ್ುು 40mm, 10mm, 5mm ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಕರ ನ್ ಮತ್ುು ಅಿಂತಿಮಹಗಿ ಮೊರು ಗಹತ್ರ
ಷುು ಕ್ೆಳಗಿನ್ಿಂತ್ೆ ಮೊರು ಡೆಕ್ಸ ಪ್ರದೆಯು ಪ್ಡೆದ ಬಳಷುತಿುೆ:

ನಿಯಸಣಹ ಚಿತರ
100

58.50

100

Ore Bin

Jaw Crusher

Roll Crusher

+ 10 mesh

Screen
- 10 mesh

Ball Mill

- 48 mesh
58.0

66.77

66.6

T. CONCENTRATE

Combined Concentrate

Table
T. TAILS
T. SLIMES
28.6

46.06

13.4

45.53

10.6

22.8

Combined Reject

Legend
wt. %

Fe (T) %

Rec %
Fe (T)
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5.2 ಪರತಯಕೀಕರರ್ ಷಟಡಿೀಸ್:
ಿಂದು ಅನ್ುಮ ದಿತ್ ಹಯಪ್ತು-ವೆರ ಣಿಯು, ಕಡಿಮೆ ದರ್ೆಥಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಪೆ ಷಮೃದಿಗೆೊಳಿಷು ವಿಶಯ ಪ್ರಕರಯಗೆ
ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಕಯೆಯಲಹಗುತ್ುದೆ. ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಆಯಕ ಪ್ರಕರಯ ಆರಿಂರ್ಭಕ ಪೆ ವಿಶಯ, ಧಹನ್ಯ ಗಹತ್ರ ವಿತ್ರಣೆ, ಸ್ಟ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಮತ್ುು
ಅಲೊಯಮಿನಯಿಂ ಇತ್ಹಯದಿ ವಿಶಯಗಳಿಂತ್ೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗುಣಗಳನ್ುು ಅಲಿಂಬ್ಬಸ್ಟ್ರುತ್ುದೆ, ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಅರ್ಯಯನ್ಗಳಳ
ಹರದೆ ಶ್ಕ ಅದಿರು ರ್ರಿಷುುದನ್ುು ಪ್ರಯ ಗಹಲಯ, ಗಣಿ, ಫೆಿಂಗಳೂರು ಬಹರತಿ ಯ ಬೊಯಯೆೊ carriedout ಭಹಡಲಹಯಿತ್ು.
ಿಂದು ವಿರಹದ ರದಿಯನ್ುು ನೆೊ ಡು ಅನ್ುಬಿಂರ್ ಕೊಡಿದದಯೆ - 5.
ತ್ನಖ್ೆಯ ಉದೆದ ವಗಳನ್ುು ಬರುತಿುತ್ುು:
1. ಪ್ಡೆದ ಭಹದರಿಯನ್ುು ಯಹಷಹಯನಕ ವಿವೆಿ ಶಣೆ ಮತ್ುು ಖನಜ್ದ ಅರ್ಯಯನ್ಗಳನ್ುು ಕ್ೆೈಗೆೊಳುಲು.
2. ಅದಿರು ಅೆ್ರ ಡ್ + ಗರಿಶಠ ಪೆ (ಟಿ) ಚೆ ತ್ರಿಕ್ೆ ಷೊಕು ಅದಿರು ಡೆರಸ್ಟ್ಿಂಗ್ ತ್ಿಂತ್ರಗಳಿಿಂದ 60% Fe (ಟಿ).
5.3 ಅಂತಿಮ ಟ ಸ್ಟ
ಪ್ರತಿನಧಿ ಭಹದರಿಯ ಕ್ೆಲು ಬಹಗನ್ುು ಯವಸ್ಟ್ಾಮಹಗಿ ಕಿಂಪ್ತಷು ತ್ೆಯೆ (300mm * 900mm) ರ್ೆೊತ್ೆ ಕ್ೆೊಿ ಸ್ಡ ಷಕೊಯಥಟ್
ಿಂದು ಪ್ರಯ ಗಹಲಯ ದಡೆಯ ಕೊರಶರ್ (225 ಮಿಮಿ * 125mm) ಮತ್ುು ಯೆೊ ಲ್ ಕೊರಶರ್ (250 ಮಿಮಿ * 150MM)
ಮೊಲಕ ಪ್ಡೆದ ಭಹದರಿ ಷಹಗಿಷುುದರಿಿಂದ ಮೆೈನ್ಸ್ 10 ಮೆಶ್ ಗೆ ಸತಿುಕಕಲಹಯಿತ್ು.
ಮೆೈನ್ಸ್ 10 ಮೆಶ್ ಪ್ರತಿನಧಿ ಬಹಗನ್ುು 48 ಮೆಶ್ 66% ನ್ಶುಿ ಘನ್ ಬಹಗಗಳನ್ುು ನ್ಲ್ಲಿ 6.5Kg ಯಹಡ್ ವಿದುಯತ್ ಯೆೊ ಲ್ ಗಿರಣಿ
ಭೊಮಿ.
ನೆಲದ ಉತ್ಾನ್ುಗಳಳ 25% ನ್ಶುಿ ಘನ್ ಬಹಗಗಳನ್ುು ನಯಿಂತಿರಷುತಿುೆ ಫ ಡ್ ಿಂದು ಡಿಯಷಿರ್ ಕ್ಹಾಟಥರ್ ಡೆಕ್ಸ ಮೆ ಜಿನ್ ಮೆ ಲೆ
ಮಿಂಡಿಷುುದು ಮತ್ುು 7LPM ಪ್ರತ್ೆಯ ಕಹಗಿ ಮಿಂಕ್ಹದ ಗುರಿಮಹದು ಮತ್ುು ಉತ್ಾನ್ುಗಳಳ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕಹಗಿ ವಿವೆಿ ಷ್ಟಸ್ಟ್ದ.
5.4 ದಪಪವಹಗುತಾವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನ ಲ
• ನೆಲೆಮಹಗಿ ಅರ್ಯಯನ್ಗಳಳ ಟೆ ಬಲ್ ಫಹಲ ಪ್ರದವಥನ್, ಮತ್ುು ಟೆ ಬಲ್ ಷೆಿೈಮ್್ ಭಹಡಲಹಯಿತ್ು ಷೊಕು ತ್ುಪ್ುಾಳಳ ತ್ುಪ್ುಾಳಹದ
ನಹನ್ು) ಆಯಕ,
II) ಘನ್ಷುುಗಳ ತಿ ರಿಷು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ದಪ್ಾಹಗುತ್ುೆ ಪ್ರದೆ ವನ್ುು ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಲು.
• ಕ್ೆೊ ಶಿಕಗಳಳ ಷೆಿೈಮ್್ ನೆೈಷಗಿಥಕ ನೆಲೆಸ್ಟ್ದ ದರ ನಧಹನ್ ಮತ್ುು ಷುಪ್ಟಥಿಂಟ್ ನ ರಿನ್ ಬಗ್ಡಹದ ಆಗಿತ್ುು. ಆದದರಿಿಂದ,
ಪಿಕ್ೆೊಟಿಂಟ್್ (ಷಲೂ ಏಡ್್) ನೆಲೆ ಪ್ರಭಹಣನ್ುು ಸೆಚಿುಷಲು ಮತ್ುು ಷಾಶಿ ಷುಪ್ಟಥಿಂಟ್ ನ ರಿನ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಬಳಷಲಹಗುತಿುತ್ುು.
• ನೆೈಷಗಿಥಕ ನೆಲೆಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಿ ಕ್ೆ ಟೆ ಬಲ್ ಫಹಲನ್ುು ನ್ಡೆಸ್ಟ್ತ್ು.
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• ನೆಲೆ ಪ್ರಿ ಕ್ೆ ಷೆಿೈಮ್್ ಮಗುಪೆ಼ ೊಿಚ್ ಸಹಗೆ ಪಿಕ್ೆೊಟಿಂಟ್್ 5 ವಿವಿರ್ ಬಳಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಿಂಡು ಕ್ೆೈಗೆೊಳಳುತಿುದಹದಯೆ 203 ಎಿಂ ಎಿಂ / ಎಸ್
ಷೆೊಮು ಕ್ೆಮಿಕಲ್್, ಫೆಿಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಷುಯಗ್ ಕ್ೆಮಿಕಲ್್ ೆೈ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ನಹಗುಾರ ಮತ್ುು ಷೆೊಪಿಕ್ಸ ರಿಿಂದ ಷುಪಿಕ್ಸ / ರು
ಸ್ಟ್ಫಹ ಕ್ೆಮಿಕಲ್್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಮುಿಂಫೆೈ (CIBA).
6.0 ಪ್ಹರಜ ಕ್ಟಟ ವ ಚಚ
ಏರಿಳಿತ್ ರಫ್ತು ಭಹರುಕಟೆಿಯ ಮಟಿನ್ುು ಮತ್ುು ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ಪ್ರಷುುತ್ ದೆ ಶ್ ಯ ಭಹರುಕಟೆಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಟ್, ಷದರಿ
ಯ ಜ್ನೆಯ ಯ ಜ್ನಹ ೆಚು ಷುಭಹರು 1300 ಲಕ್ಷ ಎಿಂದು. ವಿರಗಳಳ ಏರಿಳಿತ್ ರಫ್ತು ಭಹರುಕಟೆಿಯ ಮಟಿನ್ುು ಮತ್ುು
ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ಪ್ರಷುುತ್ ದೆ ಶ್ ಯ ಭಹರುಕಟೆಿಯಲ್ಲಿ, ಷುಭಹರು 1300 ಲಕ್ಷ ಎಿಂದು ಅಿಂದಹಜಿಷಲಹಗಿದೆ ಯ ಜ್ನೆಯ ೆಚುನ್ುು
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಟ್ ಕ್ೆಳಗೆ ನ ಡಲಹಗಿದೆ. ವಿರಗಳಳ ಟೆ ಬಲ್ No.9 ಕ್ೆಳಗೆ ನ ಡಲಹಗಿದೆ.
ಕರಮ.ಷಂ

೧.

ಬಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕ

ವಿರಣ

ಲಕ್ಷ ರ ವ ಚಚ

ಜ್ಮಿ ನ್ು ಷಹಾಧಿ ನ್( 6.00 ಎಕಯೆ) - ಭೊಷಹಾಧಿ ನ್ (6.00 ಎಕಯೆ)

೨.

೧೫೦.00

(ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ (ಫ ಡ್ ಬ್ಬನ್, ತಿಕುಕ ಗುಿಂಜ್ು, ಕಿಂಪ್ತಷು ಸ್ಟ್ಕರ ನ್, ಸ್ಟ್ಕರ ನ್
(0.5 ಮಿಮಿ )

ೆಚು,

ಫಹಲ್

ಮಿಲ್್

LIMS, ಟೆ ಬಲ್್,

೧೧೦೦.00

Desliming

ಷುತಿುಕ್ೆೊಳಳುತ್ುದೆ WHILMS, ಗಟಿಿ ವೆ ರ್ಕಗಳಳ, ಷಿರಿ ಪ್ಿಂಪ್್, ವಿವಿರ್.)

೩.

ಪ್ರ್ ಲೆೈನ್ & ಡಿಜಿ ಷೆಟ್

೨೫.೦೦

೫.
೬.

ಕ್ೆೊಳೆ ಫಹವಿಯನ್ುು ಪ್ಿಂಪ್ , ಟಹಯಿಂಕ್ಸ , ನ ರಿನ್ ೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಇತ್ಹಯದಿ . -

೧೦.೦೦
೫.೦೦
೧೩೦೦.00

ಪ್ರಿಷರ ನಥಸಣೆ / ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ

೪.

ಒಟ್ುಟ

೧೦.೦೦

ವಿವಿರ್ ೆಚು

7.0 ಪ್ರಿಷರ ಅರ್ಯಯನ್
ಪೆಬರರಿ 2008 (ಚಳಿಗಹಲದಲ್ಲಿ) - ಅರ್ಯಯನ್ಗಳಳ ಡಿಷೆಿಂಬರ್ 2007 ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದು.
7.1 ಸಹಭಹನ್
ಅರ್ಯಯನ್ ಕ್ಹಲ ಪ್ನ್ವಹಷರ ಭಹಹಿತಿ ಷಹಯಹಿಂವ ಕ್ೆಳಗೆ ನ ಡಲಹಗಿದೆ.
ನಿಯತಹಂಕ

ಗರಿಶಠ

ಕನಿಶಠ

ಷರಹಷರಿ

ಮಳೆ ( mm)

೪.೫

೨.೫

೩.೫೦

ತ್ಹಪ್ಭಹನ್ (0C ನ್ಲ್ಲಿನ್)

೩೧.೫

೧೪.೪೦

೨೩.೪೫

ಷಹೆ ಕ್ಷ ಆದರಥತ್ೆ (%)

೯೯.೬೦

೩೦.೦

೬೪.೦೧

ಗಹಳಿಯ ೆ ಗ (m / s)

೪೪.೭

೦.೦೦

೭.೭೯
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ಚಳಿಗಹಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ೂಥ ಪ್ರಬಲ ಗಹಳಿಯ ದಿಕುಕ, ಎನ್ಡಬುಿ. ಆಗಿತ್ುು ಪ್ರಧಹನ್ಹಗಿ ಎಸ್ಇ ಕಡೆಗೆ ಸರಿು ೆಕಿರ್ ಪ್ರಿಣಹಮಹಗಿ.

ಗಹಳಿಯ ನಕ್ಷ

7.2 ಫೆ ಷೆಿೈನ್ ಷಹಿನ್ಭಹನ್
7.2.1 ಹಯುಮಿಂಡಲದ ಗಹಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ
ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ಷೆೈಟ್ ಷುಭಹರು 10 ಕಮಿ ತಿರಜ್ಯ ಅರ್ಯಯನ್ ಲಯ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಟ್ದಿಂತ್ೆ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಿತಿಯ ಹಯು
ಗುಣಮಟಿದ ಫೆ ಷೆಿೈನ್ ಭಹಹಿತಿ ರೊಪ್ತಷುತ್ುದೆ. ಅರ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟ್ುತ್ಾದಲ್ಲಿರು ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಿತಿಯ ಹಯು
ಗುಣಮಟಿದ ಷನುೆ ವನ್ುು 10 ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಿತಿಯ ಹಯು ಗುಣಮಟಿದ ಷಿಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟಾಕ್ಸಥ ಮುಖ್ಹಿಂತ್ರ ಅಿಂದಹಜ್ು
ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಹಯು ಗುಣಮಟಿ ಕಣಹ್ಲು ಕ್ಹಯಥಕರಮದಲ್ಲಿ ಭಹನಟರಿಿಂಗ್ ನೆಟಾಕ್ಸಥ ವಿನಹಯಷ ಕ್ೆಳಗಿನ್
ಪ್ರಿಗಣನೆಗಳಳ ಆರ್ರಿಸ್ಟ್ತ್ುು.
ಅರ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆ ವದ ಟೆೊ ಪ ಗರಫ / ಭೊಪ್ರದೆ ವ
ಭಹನ್ ಷತಿ
ವಿಿಂಡ್ ಭಹದರಿಯನ್ುು
ಆಯೆೊ ಗಯ ಸ್ಟ್ಿತಿ
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ಹರದೆ ಶ್ಕ ಹಿನೆುಲೆ ಮಟಿದ ಹರತಿನರ್ಯ
ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಷೆೈಟ್ ನಲುಕಣೆ
ಷಿಂಪ್ನ್ೊಮಲ ಲಭಯತ್ೆ
ಭಹಪ್ನಹಿಂಕ ಪ್ರಿಸಹಯಥ ರ್ೊಳಳ ಭಹದರಿ ಅಸ್ಟ್ುತ್ಾದಲ್ಲಿರು AAQ ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಬಳಷಲಹಗುತಿುದೆ. ಗರಿಶಠ, ಕನಶಠ,
ಷಯಹಷರಿ ಮತ್ುು ವೆ ಕಡಹಹರು ಭೌಲಯಗಳಳ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಿತಿಯ ಹಯು ಗುಣಮಟಿದ ಸ್ಟ್ಿತಿ ಪ್ರತಿನಧಿಷಲು ಎಲಹಿ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ
ಭಹದರಿ ನಲಹದಣಗಳಲ್ಲಿ ಷಿಂಗರಹಿಷು ಕಚಹು ಡೆ ಟಹ ಲೆಕಕ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಿತಿಯ ಹಯು ಗುಣಮಟಿದ ಅರ್ಯಯನ್ಗಳಳ ಅರ್ಯಯನ್ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ಯ ಜ್ನೆಯ ೆಫೆ್ೈಟ್ & ಲಯವಿಂದರ
ಡೆ ಟಹ ಎಿಂಟು ಷಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ನ್ರಿ-ಭಹಚ್ಥ 2015 ಷಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈಗೆೊಿಂಡರು.
ಷುತುಾರಿದ ವಹಯು ಗುರ್ಮಟ್ಟದ ಗಹರಫ್ಗಳು
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PM10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ಟ ೀಬಲ್ -3 ಷಾಳಗಳ ಮಹನಿಟ್ರಿಂಗ್ ವಹಯುಮಂಡಲದ
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

ಗಹಳಿಯ ಗುರ್ಮಟ್ಟ

A8

Min

30. 40. 36. 42. 43. 45. 41. 54.

Max

48. 56. 53. 56. 54. 55. 53. 78.

Avg

39. 47. 47. 48. 48. 50. 48. 66.

98 % tile 48. 55. 53. 55. 54. 55. 52. 77.
100 100 100 100 100 100 100 100

Con. Microgram
per cubic meter

ಕರಮಷಂ.
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

ಕ ೀಡ್

ಮಹದರಿ ಷಾಳ ಹ ಷರು

SO2

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

ಅಂತರ

ಆಯಹ ದಿಕುೆ ಸ ೈಟ್

Con. Microgram
per cubic meter

NAAQS

A8

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

ಕಲ
ೀಮೀಟ್ರ್
NOx
ಕಲ ೀಮೀಟ್ರ್

1

2

3

4

5

6

7

8

Min

6.2 6.6 6.4 6.2 6.6 6.4 6.5 8.2

Min

7.2 7.2 8.2 7.2 8.2 7.2 8.2 9.6

Max

8.4 9.1 8.6 9.2 9.4 9.8 9.4 10.

Max

10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12.

Avg

7.1 7.7 7.5 8.0 7.9 7.7 7.9 9.8

Avg

8.3 9.1 9.1 9.0 9.5 9.0 9.6 10.

98

8.4 8.9 8.5 9.2 9.3 9.2 9.3 10.

98

10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12.

NAAQS 80

80

ಎ೧
2
3
4
5
6
7
8

ಎ2
ಎ3
ಎ4
ಎ5
ಎ6
ಎ7
ಎ8

80

80

80

80

ಹರರ್ೆಕ್ಸಿ ಷೆೈಟ್

80

80

80

80

80

80

80

ಕ ೀರ್ ಲಯ

ಬಫ್ರ್
ಹಿ ಯೆಫಹಗ್ ನಹಳ್ ಗಹರಮ
ಅಲತಿಥ ಗಹರಮ
ಸೆೊಷ ಕನ್ಕಪ್ುರ ಗಹರಮ
ಬಷಹಪ್ುರ ಗಹರಮ
ಅಲಹಿನ್ಗರ ಗಹರಮ
ಕುನಕ್ೆರ ಗಹರಮ
ಗಿಣಿಗೆ ರ ಗಹರಮ

NAAQS 80

80

-ಲಯ

ಎಸ್ಇ.
ಡಬುಿ
ಎನ್ಇ.
ಎನ್ಡಬುಿ.
ಎನ್ಇ.
ಎಷಡಬುಿ
ಎನ್

೧.೩
೩೦.
೩.೦
೩೨.
೧.೦
೫.೦
೩.೫

ಪ್ಠಣ ಕ್ೆೊ ರ್ ಲಯ ಮತ್ುು ಬಫರ್ ಲಯದ ವಿ ಕ್ಷಿಷಲಾಟಿ ದತ್ಹುಿಂವನ್ುು CPCB ಮೊಲಕ ಕ್ೆಳಕಕಳಿಸ್ಟ್ದರು ಪ್ರಭಹಣಿತ್
ಎಲಹಿ ಹಯು ಭಹಲ್ಲನ್ಯಕ್ಹರಕ ನಯತ್ಹಿಂಕಗಳನ್ುು ಉತ್ುಮ ಮಿತಿಗಳೊ ಳಗೆ ಎಿಂದು ಷೊಚಿಷುತ್ುದೆ ಸೆೊ ಲ್ಲಷಲಹಗಿದೆ.
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ಷಿಡಿ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ AAQ ಚಚೆಥಗಳಲ್ಲಿ.

 AAQ ಅರ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಕನಶಠ & PM10 ಗರಿಶಠ ಭೌಲಯಗಳನ್ುು 30.2 ನ್ಷ್ಟಿರುತ್ುದೆ 78,6 μg / ಕರಮಹಗಿ M3.
 ಕರಮಹಗಿ 35.6 μg / M3 - ಕನಶಠ & AAQ ಅರ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ PM2.5 ಗರಿಶಠ
ಭೌಲಯಗಳನ್ುು 13.6 ನ್ಷ್ಟಿರುತ್ುದೆ.
 10.8μg / M3 ಕರಮಹಗಿ - AAQ ಅರ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಕನಶಠ & SO2 ಗರಿಶಠ
ಭೌಲಯಗಳನ್ುು 6.2 ನ್ಷ್ಟಿರುತ್ುದೆ.
 AAQ ಅರ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಕನಶಠ & ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಗರಿಶಠ ಭೌಲಯಗಳನ್ುು the7.2 ಆಗಿದೆ 12.4 μg / m3 ಕರಮಹಗಿ.
ಅರ್ಯಯನ್ದ ಷಿಂದಭಥದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದ ಫೆ ಷೆಿೈನ್ ಹಯು ಗುಣಮಟಿ ಅಿಂಕ ಅಿಂವಗಳ ಷಿಂಖ್ಹಯವಹಸ್ಟ್ರ ಯ ವಿವೆಿ ಶಣೆಯಿಿಂದ ಇದು
ಫೆ ಷೆಿೈನ್ ಹಯು ಸ್ಟ್ಿತಿ ಶ್ಪಹರಷು NAAQ ಗುಣಮಟಿನ್ುು ಳಗೆ ಎಿಂದು ಆಚರಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ.
7.2.2 ವಬದ ಗುಣಮಟಿ
ಅತಿಮಹದ ವಬದದ ಮಟಿಗಳಳ ಭಹನ್ರ ಮತ್ುು ಷಹಕುಹರಣಿಗಳ, ಕ್ಹಡು ಜಿ ನ್, ಪ್ರಿಷರ ಯಷೆಿಗೆ ಮತ್ುು ರಚನೆಗಳನ್ುು
ಳಗೆೊಿಂಡಿಂತ್ೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಿಷರದ ಮೆ ಲೆ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪ್ರಿಣಹಮಗಳನ್ುು ಕ್ಹರಣಹಗುತ್ುದೆ. ಷುತ್ುುರಿದ ವಬದ ಕ್ೆೊ ರ್
ಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಯಯನ್ ಪ್ರದೆ ವಕ್ೆಕ ಿಂದು ಷಿಳದಲ್ಲಿ ಮಟಿಗಳಳ ಮತ್ುು ತ್ಟಷಿ ಲಯದ ಏಳಳ ಷಿಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು
ಆರಿಷಲಹಗಿದೆ. ಭಹದರಿ ಕ್ೆ ಿಂದರಗಳಳ ಟೆ ಬಲ್ ಮಹುದೆ 3.14 ನ ಡಲಹಗಿದೆ ಮತ್ುು ಅದರ ಷಿಳಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆೊ ರಿಷಲಹಗಿದೆ.
ವಬದ ಮಟ್ಟ ಪಟ್ಟಟ ಷಂಖ್ ಯ 12 ಸಹರಹಂವ
ಕರಮ.ಷಂ

ಮಹದರಿ ಷಾಳ ಹ ಷರು

ವಬದ ಮಟ್ಟ ಡಿಬಿ ( ಎ ) ನಿಯತಹಂಕಗಳನುು
ಕನಿಶಠ

ಗರಿಶಠ

ಪಿ

1
2

ಹರರ್ೆಕ್ಸಿ ಲ್ಲ ಸ್ ಪ್ರದೆ ವ

42.2

48.6

46.95

ಹಿ ಯೆಫಹಗ್ ನಹಳ್ ಗಹರಮ

46.6

53.1

49.58

3

ಅಲತಿಥ ಗಹರಮ

44.8

49.4

48.29

4

ಸೆೊಷ ಕನ್ಕಪ್ುರ ಗಹರಮ

39.2

53.4

48.79

5

ಬಷಹಪ್ುರ ಗಹರಮ

43.5

51.3

48.58

6

ಅಲಹಿನ್ಗರ ಗಹರಮ

45.4

52.9

49.64

7

ಕುನಕ್ೆರ ಗಹರಮ

38.2

51.4

50.36

8

ಗಿಣಿಗೆ ರ ಗಹರಮ

51.6

57.9

56.45

ವಬದ ಮಹಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರರ್
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ಿಂದು

ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆ

ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ

ಕಹಯಯನಿವಹಯಸಕ ಸಹರಂವ
ಷಷಯ

ಪ್ರಮುಖ

ವಬಿ

ಮೊಲಗಳಳ

ಯಿಂತ್ೆೊರ ಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಮತ್ುು

ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ುು, ಸ್ಟ್ಕರ ನಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಳ, ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆಗಳ ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆ. ವಬದ ಕ್ಹಲದ ಸೆಚಿುನ್ ಡೆಸ್ಟ್ಬಲ್ ಕಡಿಮೆ
ಿಂದು, ತ್ಾರಿತ್ ಮರುಕಳಿಷು ಅರ್ಹ ನರಿಂತ್ರ ಅಧಿಗಳ, ಇರಬಸುದು.
1.0 ಕ ಹಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಮಹುದೆ ಸಳಿುಗಳಳ ಇೆ ಎಿಂದು ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆಗಳಳ ಆಗಹಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಿಂದು, ವಬದ ಮಟಿ ಅತ್ಯಲಾ
ಇರುತ್ುದೆ. ವಬಿದ ಮಟಿ ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಮತ್ುು ಪ್ರಷಹುಪ್ತತ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸ್ಟ್ತ್ು ಆದರೊ ಷುತ್ುುರಿದ ವಬದ ಮಟಿದ CPCB
ಆಫ್ ಭಹಡಿದಿಂತ್ೆ ಉತ್ುಮ ಮಿತಿಗಳೊ ಳಗೆ ಎಿಂದು ತ್ೆೊ ರಿಷುತ್ುದೆ.
ಆತ್ಥಕ ತ್ಹಷಣೆ ಮತ್ುು ಅಹಯ ಪ್ತ ಡಿತ್ ಸಹಗು ಷಹರ್ನ್ಗಳನ್ುು ಚೆಕ್ಸ ವಬದ ನಯಿಂತ್ರಣ ಕಡೆಗೆ ನ್ಡೆಸ್ಟ್ದ ಸಹಗಿಲಿ.

 ಕ್ೆಲಷ ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ರ್ವನ ತ್ುಡದ ಸಿಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಗಿಂಟೆಗಳ ಕ್ೆಲಷಕ್ೆಕ 85 ಡಿಬ್ಬ (ಎ) ಕ್ೆಳಗೆ
ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ಗೆೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ ಆದದರಿಿಂದ ಅಕ್ೌಸ್ಟ್ಿಕ್ಸ ಹರಕ್ಹರ hoods, laggings ಮತ್ುು ಪ್ರದೆಯ ಷಹರ್ಯಹದಶುಿ
ಮಟಿಿಗೆ ವಬದ ಉತ್ಹಾದಿಷು ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ನ ಡಲಹಗುುದು. ಈ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ುು ಅರ್ಹ ಅದೆ ಖರಿ ದಿ
ತ್ೆೊಡಗಿಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಳಳುುದಕ್ೆಕ ಮುಿಂಚಿತ್ಹಗಿ ನಯಿಂತಿರಷಲಾಡುತ್ುದೆ ಸಹಗಿಲಿ.
 ಕ್ಹಮಿಥಕರ ಷರದಿ ನಬಿಂರ್ನೆಗಳ ಷಸ ರೊಪ್ತಸ್ಟ್ದರು ಭಹಡಲಹಗುತ್ುದೆ ಸೆಚಿುನ್ ವಬದ ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ
ಡಿಡಕ್ೆೊಳಳು ಕ್ೆಲಷಗಹರರನ್ುು ಗೆ ಕವಿ ಭಹಪ್ ಭಹನ್ಯತ್ೆ ಷಮಯ ಸಹಗೊ ಅಕ್ಹವ ಕಡಿಮೆ ಭಹಡಲು.
ಇದು ರ್ೆೊತ್ೆಗೆ, ಸಸ್ಟ್ರು ಫೆಲ್ಿ ಅರ್ಭೃದಿಿ ವಬದ ಪ್ರಷರಣ ಕಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಗುತಿುಗೆ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು
ಕ್ೆೈಗೆೊಿಂಡ ಸಹಗಿಲಿ.
 ವಬದ ತ್ುಡ ಮಟಿ ನಯಮಿತ್ ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಳಗೆ ಮತ್ುು ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದ ಸೆೊರಗೆ ಭಹಡಲಹಗುತ್ುದೆ.
ವಬದ ಕಹಾಲ್ಲಟ್ಟ ಮಹನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಷಾಳಗಳು ಪಟ್ಟಟ No.11 ವಿರಗಳು
ಕರಮಷಿಂ.

ಕ್ೆೊ ಡ್

ಭಹದರಿ ಷಿಳ ಸೆಷರು

ಗಣಿ ಆಮಹ ದಿಕುಕ

ಕ್ೆೊ ರ್ ಲಯ
1

ಎನ್೧

ಹರರ್ೆಕ್ಸಿ ಲ್ಲ ಸ್ ಪ್ರದೆ ವ

--

ಬಫರ್ ಲಯ
2

ಎನ್೨

ಹಿ ಯೆಫಹಗ್ ನಹಳ್ ಗಹರಮ

ಎಸ್ಇ.

3

ಎನ್೩

ಅಲತಿಥ ಗಹರಮ

ಡಬುಿ

4

ಎನ್4

ಸೆೊಷ ಕನ್ಕಪ್ುರ ಗಹರಮ

ಎನ್ಇ.

5

ಎನ್5

ಬಷಹಪ್ುರ ಗಹರಮ

ಎನ್ಡಬುಿ.

6

ಎನ್6

ಅಲಹಿನ್ಗರ ಗಹರಮ

ಎನ್ಇ.
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ಕಹಯಯನಿವಹಯಸಕ ಸಹರಂವ

7

ಎನ್7

ಕುನಕ್ೆರ ಗಹರಮ

ಎಸ್ಡಬುಿ.

8

ಎನ್8

ಗಿಣಿಗೆ ರ ಗಹರಮ

ಎನ್

7.2.3 ಜಲ ಪರಿಷರ: ಜಲಷಂಪನ ೂಲ
ಜ್ಲ ಮೊಲಗಳ ಮೆ ಲೆ ಫೆ ಷೆಿೈನ್ ದತ್ಹುಿಂವದ ಅಷೆಷೆಮಿಂಟ್ ಳಗೆೊಿಂಡಿದೆ
• ಮೆ ಲೆೈ ನ ರಿನ್ ಮೊಲಗಳ ಗುರುತಿನ್
• ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲ ಮೊಲಗಳ ಗುರುತಿನ್
• ನ ರಿನ್ ಭಹದರಿಗಳನ್ುು ಷಿಂಗರಸ
ಬೌತ್ವಹಷರಕ್ೆಕ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಟ್ದ-ಯಹಷಹಯನಕ ಮತ್ುು ರ್ೆೈವಿಕ ಭಹನ್ದಿಂಡಗಳ ಷಿಂಗರಹಿಸ್ಟ್ದ • ವಿವೆಿ ಷ್ಟಷು ನ ರಿನ್
ಭಹದರಿಗಳನ್ುು ಬಫರ್ ಲಯದ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಕ್ಹಲೆೊ ಚಿತ್ ನ ರಿನ್ ಶ್ಕ್ಷಣಗಳಳ ಇಲಿ. ಕ್ೆೊ ರ್ ಲಯದ ಪ್ರದೆ ವದ
ಮುಿಂಗಹರು ನ ರಿನ್ ಋತ್ುಭಹನಕ ನ ರಿನ್ ಕ್ೆೊ ಷುಥಗಳಿಗೆ ಷೆ ರಲು ಇರುತ್ುದೆ. ಆದಹಗೊಯ ಕ್ೆೊ ರ್ ಲಯ ಪ್ರದೆ ವ ಮತ್ುು
ಷುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಮಹುದೆ ನಹಲಹ ಇಲಿ.
ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲ ಗುಣಮಟಿ
ಏಳಳ ಗೌರಿಂಡ್ ಹಟರ್ ಭಹದರಿಗಳನ್ುು ವಿವೆಿ ಶಣೆ ಕ್ೆೊಳೆ ಫಹವಿಯನ್ುು ಷಿಂಗರಹಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ. ಫಲ್ಲತ್ಹಿಂವಗಳಳ ಅನ್ುಬಿಂರ್ 6
ನ ಡಲಹಗಿದೆ. ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲದ ವಿವೆಿ ಶಣೆಯು ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲ ಭಹದರಿಗಳ ನಯತ್ಹಿಂಕಗಳನ್ುು ಪ್ತಎಚ್ ಭೌಲಯಗಳಳ 7.12 ರಿಿಂದ
7.82 ರಷ್ಟಿದೆ ಹಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ. ಭಹದರಿಗಳ ಟುಿ ಗಡಷುತ್ನ್ ಹಯಪ್ತುಯ 176 287 mg / L ರಲ್ಲಿ. ಭಹದರಿಯಲ್ಲಿ ಟುಿ
ಕರಗಿರು ಘನ್ಷುುಗಳ (ಟಿಡಿಎಸ್) 356 606 mg / L ಯತ್ಹಯಷವಿರುತ್ುದೆ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿಲಿ. ಫ್ಿ ಯೆೈಡ್ ಷಹಿಂದರತ್ೆಯ 0.06
0.24 mg / L ಕಿಂಡುಬಿಂತ್ು. ಎಲಹಿ ಭಹದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹರಿ ಲೆೊ ಸದ ಷಹಿಂದರತ್ೆಗಳಳ ಉತ್ುಮ ಮಿತಿಗಳೊ ಳಗೆ ಕಿಂಡುಬಿಂತ್ು.
ಟುಿ ನ ರಿನ್ ಅವಯಕತ್ೆ ಅದಿರು ಟೆೊ ನ್ ಪ್ರಕರಯಯ ಸರಿು ಶ್ ಟ್ ಆಧಹರದ ಮೆ ಲೆ ಇದನ್ುು ಲೆಕಕಸಹಕಲಹಗಿದೆ ಚಿಕತ್ೆ್.

ಪ್ರಕರಯಗೆ ಟೆ ಬಲ್ No.15 ಹಟರ್ ಅವಯಕತ್ೆ

ತ ಕ%

ಉತಪನು

S.No

% ಆಫ್ ತ ಕದ

ನಿೀರಿನ ಅವಯಕತ

ಘನಷುಾಗಳ

m3/ಟ್ನ್

1.

ಗಮನ್

58.0

80

0.145

2.

ಫಹಲ

13.4

15

0.759

3.

ಲೆೊ ಳೆ

28.6

4

6.816

100.0

--

7.720

ಒಟ್ುಟ
ನಿೀರಿನ ಚ ೀತರಿಕ

ದಪ್ಾಹಗುತ್ುೆ ಫಹಲ ಮತ್ುು ಲೆೊ ಳೆ ಉತ್ಾನ್ುಗಳಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನ ರಿನ್ ಪ್ರಭಹಣನ್ುು ಟೆ ಬಲ್ No.17 ನ ಡಲಹಗಿದೆ.
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ಮೆ!! ಶ್ರೀ ಕೃಶಣ ವ ೈಜಯಂತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್

ಕರಮ.

ಉತಪನು

ಷಿಂ

ಕಹಯಯನಿವಹಯಸಕ ಸಹರಂವ

ದಪಪ

ತ ಕ%

ಆರಂಭಿಕ %

ಅಂತಿಮ %

ನಿೀರಿನ m3/t

% ನಿೀರಿನ

ಘನಷುಾ

ಘನಷುಾ

ಅದಿರು

ಚ ೀತರಿಕ

1.

ಫಹಲ

13.4

15

75

0.714

10.8

2.

ಲೆೊ ಳೆ

28.6

4

30

6.149

89.2

100.0

--

--

6.863

1000

ಒಟ್ುಟ

ಉತ್ಾನ್ು ದಪ್ಾಹದ ಟೆ ಬಲ್ 6 ದಗಿಸ್ಟ್ದ ಭಹಹಿತಿ ನೆೊ ಡಬಸುದು ಎಿಂದು, ಟುಿ ನ ರಿನ್ 89% (ಫಹಷ್ಟಾ ಕರಣ ಮತ್ುು ಇತ್ಯೆ
ನ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ಟ್) ಮರಳಿ ಪ್ಡೆಯಬಸುದು. ಆದದರಿಿಂದ ಅದಿರು ಟೆೊ ನ್, ತ್ಹರ್ಹ ನ ರಿನ್ ಬಗೆ್ 2.4 ಘನ್ ಮಿ ಟರ್
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಚಿಕತ್ೆ್. (0.827 M3 ಷಷಯ ಬಳಕ್ೆ ನ ರಿನ್ + 1.544 M3 ie20% ಸೆಚುುರಿ ತ್ಹರ್ಹ ನ ರಿನ್ ಚೆ ತ್ರಿಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಿಂಡ.
ಗಣಿ ಅರ್ಹ ಶ್ಬ್ಬರದಿಿಂದ ಪ್ರಿಷರಕ್ೆಕ ಎರಡೊ ತ್ಹಯಜ್ಯ ನ ರು ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಭಹಡು ಪ್ರಷಹುಪ್ವಿದೆ. ಗುತಿುಗೆ ಪ್ರದೆ ವದ ಸೆೊರಗೆ
ಅಸ್ಟ್ುತ್ಾದಲ್ಲಿರು ರಿಂರ್ರ ಚೆನಹುಗಿ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಷಹುಪ್ತಸ್ಟ್ದ ಚಟುಟಿಕ್ೆ ನ ರಿನ್ ಅವಯಕತ್ೆ ಸೆಚುು ಷಹಕ್ಹಗುತ್ುದೆ.
ಸೌಮಯಕಹರಕ ಅಳತ ಗಳು
ವಬದ ಮತ್ುು ಕಿಂಪ್ನ್ ಷಿಂಸನ್ ತ್ಮಮ ಮೊಲಗಳಿಿಂದ ದೊರ ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ಹಗಿದೆ. ವಬದ ಗಣನ ಯಹಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಬದ
ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ುು

ಸೆೊಿಂದಹಣಿಕ್ೆಯಿಿಂದ

ಅರ್ಹ

ಷೆ ರಿಷಲಹಗಿದೆ

ಕುರಿತ್ಹದ

ಅರ್ಹ

ರ್ವನ

ತ್ಡೆ

ಅನ್ುಷಹಿಪ್ನ್

ಕಡಿಮೆಗೆೊಳಿಷಬಸುದು. ನೆೈಷಗಿಥಕ ಷಷಯಗಥದ ಗಿರ ನ್ ಫೆಲ್ಿ ಉತ್ುಮ ಅಡಿಡ ಆಗುತಿುದೆ. ಷಿಳಿ ಯ ಷಷಯಗಳಳ ಸಸ್ಟ್ರು ಫೆಲ್ಿ

ಅರ್ಭೃದಿಿಗೆ ಷಿಳಿ ಯ ಅರಣಯ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳಳ ಷಭಹಲೆೊ ಚಿಸ್ಟ್ ಆಯಕ ಭಹಡಲಹಗುುದು. ಆದಹಗೊಯ ಸೆಚಿುನ್ 10 ಅಡಿ ಿಂದು
ಕ್ಹಿಂೌಿಂಡ್ ಗೆೊ ಡೆ ಈಗಹಗಲೆ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು ನಮಿಥಷಲಹಗಿರುತ್ುದೆ. ಸಸ್ಟ್ರು ಫೆಲ್ಿ ಪ್ರದೆ ವದ ಬಹಗಹಗಿದೆ
ಅರ್ಭೃದಿಿಗೆೊಿಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಮತ್ುು pelletization ಷಷಯಗಳ ಯಿಂತ್ೆೊರ ಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಬದ ಭಹಲ್ಲನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಲಗಳಳ ಇರುತ್ುದೆ. ಇೆ
ಅಳಡಿಷು ವಬದ ಕಡಿಮೆಗೆೊಳಿಷುುದು ಕರಮಗಳನ್ುು ಕ್ೆಲು ಸೆಚುು 50% ಮೊಲಕ ವಬದ ಮಟಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ
ಯ ಜಿತ್ ತ್ಡೆಗಟುಿ ನಥಸಣೆ ಪ್ಟಿಿಯನ್ುು,
1. ಅನ್ುಶಹಠನ್.
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2. ಮರುನದೆ ಥಶ್ಷುತ್ುದೆ ನಬಥಿಂಧಿಷಲು ಅರ್ಹ ಇದು ರಿಸ್ಟ್ ಗೆಥ ತ್ಲುಪ್ುುದಕ್ೆಕ ಮುಿಂಚಿತ್ಹಗಿ ರ್ವನ ವಕುಯ ಸರಿನ್ುು
ತ್ಗಿ್ಷಲು ವಬದ ನಯೆೊ ರ್ಕಗಳ ಮತ್ುು ಟುಿ ಅಕ್ೌಸ್ಟ್ಿಕ್ಸ ಹರಕ್ಹರ ಬಳಸ್ಟ್.
3. ಷರಿಮಹದ ಆಯೆೊ ಹಿಷುಹಗ ರಚನೆಗಳಳ ಸರಡಿ ವಬದ ನರಿಂತ್ರ ಕಿಂಪ್ನ್ ಮೊಲಗಳಳ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕಷು. ಅುಗಳೆಿಂದಯೆ
4. ಆಡಳಿತ್ಹತ್ಮಕ ನಯಿಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ,
• ಕಡಿಮೆ ಗದದಲದ ಪ್ರದೆ ವಕ್ೆಕ ಗದದಲದ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ುು ಪ್ರದೆ ವಕ್ೆಕ ಷಿಳಹಿಂತ್ರ.
• ವಬದ ಮೊಲದಿಿಂದ ಮತ್ುಶುಿ ಸ್ಟ್ಬಿಿಂದಿ ಮೊವಿಿಂಗ್.
, ಶ್ಫ್ಿ ಉದದ, ಕ್ೆಲಷ ಷುತ್ುುತ್ಹು ಕಡಿತ್ • .ಅಗತ್ಯವಿರುುದಿಲಿ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ುು ಮುಚುಲಾಡುತ್ುೆ.
5. ವಬದ ಗಿರಣಿಗಳಳ ಮತ್ುು ಪ್ರದೆಯ ರುಬುಿ, crushers ಮೆ ಲೆ ನಯಿಂತಿರಷುತ್ುದೆ.
ಜ್ಲ ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಯಿಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳಳ
ಜಲ ಮಹಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರರ್ ಕರಮಗಳು
ಪ್ರಕರಯ ನ ರಿನ್
ಇದು ತ್ಹಜ್ಯ ನ ರಿನ್ ಪ್ರಕರಯಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕ್ೆ ಭಹಡಲಹಗುತ್ುದೆ, ಎಿಂದು ಊಹಿಸ್ಟ್ದದನ್ು ಇದೆ. ಷಿಂಷಕರಿಸ್ಟ್ದ ನ ರನ್ುು ಸಸ್ಟ್ರು
ಫೆಲ್ಿ ಅರ್ಭೃದಿಿ / ತ್ೆೊ ಟ ಮತ್ುು ನ ರಿನ್ ದೊರದ ರಷೆುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಿಂಪ್ಡಿಷಫೆ ಕು ಬಳಷಲಹಗುತ್ುದೆ.
ಉಳಿಕ್ೆಗಳಳ ಕ್ಹರಣ ನೆಲದ ನ ರಿನ್ ಗುಣಮಟಿ:

ಉಳಿಕ್ೆಗಳಳ ಕ್ೆೊಳದ ರ್ರಿಷುತ್ಹುಯೆ ಮಣಿಣನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಲೌಾಲ್ಲನ್ ಹಿಸ್ಟ್ಿಕ್ಸ ಚಿತ್ರ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಲೆೈನ್ರ್ ಸ್ಟ್ಷಿಮ್ ಸೆೊಿಂದಿರುತ್ುದೆ. ಮಣಿಣನ್
ಚಿತ್ರ ಸಹಕು ಮದಲು ಅಡಕಹಗುತ್ುೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಚಿತ್ರ ಿಂದೆ

ಣ ತಿುದಯೆ ಕ್ಹಿಂಕರ ಟ್ ನ್ಿಂತ್ರ 150 ಎಿಂಎಿಂ

ದಪ್ಾವಿರು ಮಣಿಣನ್ ಮುಖ ಪ್ದರಹಗಿ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಷಲೌಾಲ್ಲನ್ ಕ್ೆಳಗೆ ಸಹಗೊ ಕ್ೆೊಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿರ್ಹರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕತ್ು.
ಚಿತ್ರ 120 GSM ನ್ ಸೆೈ ಡೆನ್ಟಿ ಹಲ್ಲರತಿ ನ್ (HDP) ಲೆ ಪ್ನ್ ಭಹಡಲಹಗುತ್ುದೆ. ಈ ನ ರಿನ್ ಅಿಂತ್ರ್ಹಥಲಕ್ೆಕ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕಷುುದು
ಅನ್ುಮತಿಷುುದಿಲಿ. ಆದಹಗೊಯ, ಮಹುದೆ ಯಹಷಹಯನಕಗಳನ್ುು ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ರಲ್ಲಿ ಬಳಷಲಹಗುತ್ುದೆ ಷಹರ್ಯವಿಲಿ.
ಕ್ಹರಣ ಮೆ ಲೆೈ ನ ರಿನ್ ಗುಣಮಟಿ ಭಹನ್ೊ್ನ್ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆನ ರನ್ುು ರ್ೆೊತ್ೆಗೆ ಉಳಿಕ್ೆಗಳಳ ಸರಡಿಕ್ೆೊಳಳುತ್ುೆ:
ಮಹುದೆ ಮಳೆನ ರನ್ುು ಉಳಿಕ್ೆಗಳಳ ಕ್ೆೊಳದ ನ್ಮೊದಿಸ್ಟ್ ಅನ್ುಮತಿಷಲಹಗುುದು. ಷರಿಮಹದ ಡುಡ ಕ್ೆೊಳದ ಷಿಂಗರಸಣಹ
ಪ್ರದೆ ವ ಚಿಂಡಭಹರುತ್ದ ನ ರಿನ್ ಪ್ರೆ ವ ತ್ಪ್ತಾಷಲು ಭಹಡಲಹಗುುದು. ಇದು ಆ ಮಳೆ ನ ರು ಉಕಕ ಕ್ೆೊಳದ ಭಹಡುುದಿಲಿ
ಮತ್ುು ಷುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ತ್ಪ್ತಾಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಳುಲು ಆದದರಿಿಂದ ಷಹಕಶುಿ ಉಚಿತ್ ತ್ಲೆ ಉಳಿಕ್ೆಗಳಳ ಕ್ೆೊಳದಲ್ಲಿನ್ ಲೆೊ ಳೆ ಮೆ ಲಾದರದ ಮೆ ಲೆ
ದಗಿಷಲಹಗುುದು ಎಿಂದು ಭರಷೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ.
ಪ್ರಹಸಕ್ೆಕ ಮಳೆನ ರು ತ್ೊಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೆೈಷಗಿಥಕ ಇಳಿರ್ಹರು. 30m ಮತ್ುು ಕನಶಠ 520 ಮಿ ಆಎಥಲ್ ಷಹಭಹನ್ಯ ಭೊಮಿಯಿಿಂದ
20m ಬಗೆ್ ಬಗೆ್ ಗರಿಶಠ ನ ರಿನ್ ಕ್ೆೊ ಶಿಕನ್ುು. ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆಯ ಷುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲ
ಟೆ ಬಲ್ ಮೆ ಲೆ ಕಶಿಹಗುತ್ುದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಪ್ರಷಿಭೊಮಿಯ ಮೆ ಲೆ ಈ ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆ ಇಳಳರಿ ಅರ್ಹ ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲ
ಚಳಳಳಿ ಎರಡೊ ಮಹುದೆ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪ್ರಿಣಹಮ ಸೆೊಿಂದಿರುುದಿಲಿ.
..15
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ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಹಿಿಂಟ್ ಚಟುಟಿಕ್ೆಗಳನ್ುು ಕ್ಹರಣ ಮಳೆನ ರನ್ುು ಮತ್ುು ಮನೆಯ ಚರಿಂಡಿ ನ ರು ಳಚರಿಂಡಿ, ಸೊಳಳ
ತ್ುಿಂಬುವಿಕ್ೆ ಮೆ ಲೆೈ ನ ರಿನ್ ಮೆ ಲೆ ದುಶಾರಿಣಹಮಗಳನ್ುು ಬ್ಬ ರುತ್ುದೆ ಕ್ಹರಣಹಗಬಸುದು. ಷಹರ್ಯತ್ೆ ಪ್ರಿಣಹಮಗಳಳ
ಮಿತ್ಗೆೊಳಿಷುುದಕ್ೆಕ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ನಥಸಣೆ ಪ್ರಷಹುಪ್ತಷಲಹಗಿದೆ.
ಕ್ೆಲಷ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷಿಂಗರಸಹದ ಮಳೆನ ರನ್ುು ಟುಿಗೊಡಿಸ್ಟ್ ಮತ್ುು ಸಸ್ಟ್ರು ಫೆಲ್ಿ ಅರ್ಭೃದಿಿ ಬಳಷಲಹಗುತ್ುದೆ.
ಮಣಿಣನ್ ಷೆತ್ ತ್ಪ್ತಾಷಲು, ಮಳೆ ನ ರು ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವ ಪ್ರೆ ಶ್ಷು, ಮಳೆ ನ ರು ಮೊಲಷುುವಿನ್ carryover, ಬಳಕ್ೆದಹರನ್ು
ಎಲಹಿ ಷಕರಯ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದ ಉದದಕೊಕ ಷೊಕು ಸಹರನ್ುು ತ್ೊಬುಗಳಲ್ಲಿ ದಗಿಷುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಟಹಯಿಂಕ್ಸ (ಎಸ್ಎಸ್ಟ್ಿ)
ನೆಲೆಮಹಗಿ ಸ್ಟ್ಲ್ಿ ಗೆ ಷೆ ರಿಕ್ೆೊಿಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಆದಹಗೊಯ 10 ಅಡಿ ಷಿಂಯುಕು ಈಗಹಗಲೆ ಎಲಹಿ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು
ನಮಿಥಷಲಹಗಿರುತ್ುದೆ.
ಮಣಿಣನ್ ಷೆತ್ ಕುರಿತ್ ಮಳೆ ನೆ ರ ಪ್ರಿಣಹಮ ತ್ಡೆಯಲು, ಇತ್ಹಯದಿ ಭೊತ್ಹಳೆ, ಗಿಂಟೆ ಸೊವಿನ್, ಸುಲುಿ ಬ್ಬತ್ುನೆ ರ್ಹತಿಯ ಸೆೊಿಂದಿರು
ನಯೆೊ ರ್ಕ ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ ಮೊಲ, ಸಹಕದ ಸಹಗಿಲಿ.

• ಉನ್ುತ್ ಫಹಸಯಯೆ ಖ್ೆ ಸಹರನ್ುು ಹಹಿನಗಳಳ ರ್ೆೊತ್ೆಗೆ ಎಲಹಿ ಕ್ೆೈಗೆೊಿಂಡ ಸಹಗಿಲಿ.
• ಎಲಹಿ ಣ ದಪ್ಾ ಮರಳಳ, ಚೊರುಹರು, ಉಳಿಕ್ೆ ಷಹಿಕ್ಸ ಅಿಂಗಳ ಟೆೊ ರ್ೆೊತ್ೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟುಿಕ್ೆೊಳಳು ಗೆೊ ಡೆಗಳನ್ುು
ನಮಿಥಷಲಹಯಿತ್ು ಸಹಗಿಲಿ.
• ಳಗಣ ಮಸಡಿಯ ನ ರಿನ್ ಸರಿು ೆ ಗ ತ್ಪ್ತಾಷಲು ಎಲಹಿ ಫೆಳೆದ ಷಹಿಕ್ಸ ಮಹಡ್ಥ ರಚನೆಮಹಗು ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ.
• ನ ರಿನ್ ಸಹರನ್ುು ರಚನೆ ನಯಿಂತಿರಷಲು ಮತ್ುು ಮಳೆ ನ ರಿನ್ ಸರಿಷುತ್ುೆ ದೊರ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದಿಿಂದ ಮತ್ುು ಫೆಳೆದ ಷಹಿಕ್ಸ
ಮಹಡ್ಥ ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ದೊರ ಅದರ ಕ್ೆೊ ಸ್ಥ ನದೆ ಥಶ್ಷುತ್ುದೆ ಗೆ.
• ಷಹಕಶುಿ ಸಹರನ್ುು ತ್ೊಬುಗಳಲ್ಲಿ ದಗಿಷುುದು ಮತ್ುು ನೆಲೆ ನಲುಿ ತ್ೆೊಟಿಿಗಳಳ ಸೊಳಳ ಮಹುದೆ ಸರಿು ಬಿಂಧಿಷಲು
ನಮಿಥಸ್ಟ್ದ ಸಹಗಿಲಿ.
ಅರು ಮಹುದೆ

ಮೆ ಲೆೈ ನ ರಿನ್ ಮೊಲಗಳಿಗೊ ಷೆ ರು ಮದಲು ಷಿಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಿ ಷಹಕಶುಿ ಚಿಕಕ ತ್ೆೊಯೆಗಳಳ ಈ

ಸರಿದುಸೆೊ ಗಲು ರ್ೆೊತ್ೆಗೆ ತ್ಪ್ತಾಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಿಂಡು ಘನ್ಷುುಗಳ ಚೆಕ್ಸ ಡಹಯಮ್, ತ್ಡೆಯಡಿಡದ 6. ಎಲಹಿ ಷಣಣ ನ್ದಿಗಳ ರ್ೆೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ
ನಮಿಥಷಲಹಗಿದದ ಸಹಗಿಲಿ.
7.2.4 ಜಮೀನು ಪರಿಷರ
ಪ್ರಷಹುವಿತ್ ಷಷಯ ವಿವಿರ್ ಪ್ರಕರಯ ಘಟಕಗಳ ಷಹಿಪ್ನೆಗೆ ಸ್ಟ್ದಿತ್ೆ ಷಾಲಾ ಗಹಳಿ ಮತ್ುು ವಬದ ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ಪ್ರಿಣಹಮಹಗಿ
ಹತ್ಹರಣದ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಹಯಿಷುತ್ುದೆ.
ಆದಹಗೊಯ ಈ ಷನುೆ ವದಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಧಿ ಸೆೊಿಂದಿದೆ. ಷೆೈಟ್ ಹಿ ಗಹಗಿ ಜ್ನ್ರು ಮಹುದೆ ಷಿಳಹಿಂತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮಹುದೆ
ಷಹಸತ್ುಗಳಳ ಇೆ. ಅಸ್ಟ್ುತ್ಾದಲ್ಲಿರು ಪ್ರಷಹುಪ್ತತ್ ಷಿಳು ಭೊಬಳಕ್ೆ ಭಹದರಿಯನ್ುು ಮತ್ುು ಷುಭಹರು 10 ಕಮಿ
ಹಯಪ್ತುಯಳಗೆ.

ಕ ೀರ್ ಲಯದ ಟ ೀಬಲ್ ಷಂಖ್ಯ.18 ಲಹಯಂಡ್ ಯ ಸ್ ಷಾರ ಪ
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ವಿರಗಳು

ಅಲ್ಲಟಮೆೀಟ್ ಭ ಮಯ
ಬಳಕ ಹ ಕಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ.

ಹಶ್ಿಂಗ್ ಹಿಿಂಟ್ ಪ್ರದೆ ವ

1.32

ಗಿರ ನ್ ಫೆಲ್ಿ ಪ್ರದೆ ವ

0.72

ಷಹಿಕ್ಸ ಮಹಡ್ಥ ಪ್ರದೆ ವ

0.70

ಫೆಳೆದ ಡಿಂಪ್ ಪ್ರದೆ ವ

1.29

ವಹಷನ್ಬದಿ ಕಟಿಡಗಳಳ ಪ್ರದೆ ವ

0.82

ಟರಕ್ಸ ಟಮಿಥನ್ಲ್ ಪ್ರದೆ ವ

0.34

ತ್ೆೊ ಟದ ಪ್ರದೆ ವ

0.97

ಬಳಕ್ೆಮಹಗದ ಪ್ರದೆ ವ

4.24

ಟುಿ

10.4

7.2.6 ನ ರಿನ್ ಷಿಂಗರಸಣೆ
ಷಿಂಗರಹಿಸ್ಟ್ದ ಮಳೆನ ರನ್ುು ನೆ ರಹಗಿ ಉಪ್ಯ ಗಿಸ್ಟ್ ವೆ ಖರಿಸ್ಟ್ಡಬಸುದು ಅರ್ಹ ಅಿಂತ್ಜ್ಥಲ ಆಗಿ ರಿ ಚಹರ್ಜಥ
ಭಹಡಬಸುದು.

ನ ರಿನ್ ಅಿಂತ್ರ್ಹಥಲಕ್ೆಕ ಚಹರ್ಜಥ.
ನ ರಿನ್ ಅಿಂತ್ರ್ಹಥಲಕ್ೆಕ ಚಹರ್ಜಥ ಮಳೆನ ರು ಕ್ೆೊಯಿಿನ್ ಿಂದು ಸೆೊಷ ಪ್ರಿಕಲಾನೆ ಮತ್ುು ಷಹಭಹನ್ಯಹಗಿ
ಬಳಷಲಹಗುತ್ುದೆ ರಚನೆಗಳಳ: ಸೆೊಿಂಡ: - ರಿ ಚಹರ್ಜಥ ಸೆೊಿಂಡ ಆಳವಿಲಿದ ನ ರುಪಟಯೆಯಲ್ಲಿ ರಿ ಚಹರ್ಜಥ ನಮಿಥಷಲಹಗುತ್ುದೆ. ಈ ವಿವಹಲ 2 ಮಿ , ಮತ್ುು 3
ಮಿ 1 ನಮಿಥಷಲಹಗುತ್ುದೆ. ಮತ್ೆು ಬಿಂಡೆಗಳ, ಜ್ಲ್ಲಿ, ರಟಹದ ಮರಳಳ ತ್ುಿಂಬ್ಬಕ್ೆೊಿಂಡು ಇದು ಆಳಹದ. ಚಿಂಡಭಹರುತ್ದ
ನ ರಿನ್ ಸರಿು ಸೆಚುುರಿ ಪ್ುನ್ಭಥತಿಥಕ್ಹಯಥ ರಚಿಷುತ್ುದೆ ಸಹರನ್ುು ತ್ೊಬುಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೊ ಸೆೊರತ್ೆಗೆಯಫೆ ಕು ಇರಬಸುದು.

ಿಂದು ಸಹರನ್ುು ತ್ೊಬುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದ ಸೆೊರಲಯದಲ್ಲಿ ಉದದಕೊಕ ನಮಿಥಷಲಾಟಿಿತ್ು ಮತ್ುು ಪ್ತಟ್ ರಲ್ಲಿ
ಪ್ಠಯಕ್ೆಕ ಸೆೊರತ್ೆಗೆಯಫೆ ಕು ಸಹಗಿಲಿ. ಿಂದು ನ ರು ಕ್ೆೊಯುಿ ಯ ಜ್ನೆಯನ್ುು ನೆೊ ಡು ಆರಿಸ್ಟ್ದೆ. ೆಿ ಟ್ ಷಿಂಖ್ೆಯ 5.

7.7 ತ ೀಟ್ದ ಕಹಯಯ
ತ್ೆೊ ಟದ ಕ್ಹಯಥಕರಮದಡಿ ಈಗಹಗಲೆ ಎಲಹಿ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದ ಗಡಿಯನ್ುು ಸಸ್ಟ್ರು ಫೆಲ್ಿ ಅರ್ಭೃದಿಿಗೆೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. ಇದು
ಕ್ೆ ಲ ಷೌಿಂದಯಥದ ಲಕ್ಷಣಹಗಿ ಷೆ ಪ್ಥಡೆಮಹಗುತ್ುೆ, ಆದಯೆ ಿಂದು ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ಸ್ಟ್ಿಂಕ್ಸ ತಿಥಷುತ್ುೆ ಭಹಡುುದಿಲಿ ಷಷಯ
ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು ಸಸ್ಟ್ರು ಲಯದ ಅರ್ಭೃದಿಿ ಅನ್ುಶಹಠನ್ಕ್ೆಕ ಹರಮುಖಯತ್ೆ ಇರುತ್ುದೆ. ಸುಲುಿ ರ್ಹತಿಯ ಷಡಿಲ ಕಣಗಳನ್ುು
ಫೆೈಿಂಡ್ ಪ್ರಷಹರ. ಮೊಲ ಫೆ ರಿಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಸಹಡಿಥ ರ್ಹತಿಯ ಮುಚಿುದ ಅಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಹಸಯಯೆ ಖ್ೆ ಕಿಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕದ
ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ.
ರ್ಹತಿಯ ರ್ೊಳಳ ಷಹಿಶುಣ ಮತ್ುು ೆ ಗಹಗಿ ಫೆಳೆಯುತಿುರು ರ್ಹತಿಯ ಇರಫೆ ಕು ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಳೆಷಬಸುದು. ಇದಲಿದೆ
ಸಸ್ಟ್ರು ಪ್ಟಿಿಗಳಳ ಮತ್ುು ಷೌಿಂದಯಥದ ತ್ೆೊ ಟದ ರಿಿಂದ, ಇತ್ರ ಬೃಸತ್ ತ್ೆೊ ಟದ ಪ್ರಯತ್ುಗಳಳ ಷಮುದಹಯದ ಪ್ರಯ ಜ್ನ್
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ಮತ್ುು ಪ್ುಯಗಿಟಿವ್ ಸೆೊರಷೊಷುವಿಕ್ೆ ಮತ್ುು ವಬದ ಭಹಲ್ಲನ್ಯದ ಪ್ರಿಣಹಮಗಳನ್ುು ಕಡಿಮೆ ನರ್ಥರಿಸ್ಟ್ದಹದಯೆ ಮತ್ುು ನೆರು ಮತ್ುು
ಷಿಳಿ ಯ ಅರಣಯ ಇಲಹಖ್ೆಯ ಷಸಕ್ಹರ ಕ್ಹಯಥಗತ್ಗೆೊಳಿಷಲು ಸಹಗಿಲಿ. ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಸಣುಣ ಸೆೊಿಂದಿರು ಷಷಯಗಳಳ ಸಹಕದ
ಸಹಗಿಲಿ:
• ಭಹು
• ಸುಣಷೆ
• ಸ್ಟ್ ತ್ಹಪ್ಲ
• ನೆಲ್ಲಿ
• ಸ್ಟ್ ಫೆಕ್ಹಯಿ•, ಸಲಷು
ಮೆ!! ಶ್ರೀ ಕೃಶಣ ವ ೈಜಯಂತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರರ ಪ್ರತ್ಯಕ ಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಣಿಯ ಕರಣ ಯ ಜ್ನೆ
ಶಯ

ಅರಣ್ಯೀಕರರ್ ಷಾಳ

ಮೊಳಕ ಕೌಟ್ುಂಬಿಕತ

ಶಯಕ ೆ

I

ಘಟಕ ಷುತ್ುಮುತ್ು ರಷೆುಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಖ್ಹಲ್ಲ

ಫೆ ು, ಅಕ್ೆ ಶ್ಯ , ಸೆೊಿಂಗೆ , ಸುಣಷೆ, ಫೆಲ್ ಸೊು ,

500

ಪ್ರದೆ ವದ ಉದದಕ್ೆಕ.

ಸಣುಣ ಸೆೊಿಂದಿರು ಮರಗಳಳ

II

ಘಟಕ ಷುತ್ುಮುತ್ು ರಷೆುಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಖ್ಹಲ್ಲ
ಪ್ರದೆ ವದ ಉದದಕ್ೆಕ.

,

ಸುಲುಿ ಮತ್ುು

ಭೊತ್ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ುು ನೆಡುುದು

ಫೆ ು, ಅಕ್ೆ ಶ್ಯ , ಸೆೊಿಂಗೆ , ಸುಣಷೆ, ಫೆಲ್ ಸೊು ,
ಸಣುಣ ಸೆೊಿಂದಿರು ಮರಗಳಳ

,

1000

ಸುಲುಿ ಮತ್ುು

ಭೊತ್ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ುು ನೆಡುುದು

III

ಘಟಕ ಷುತ್ುಮುತ್ು ರಷೆುಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಖ್ಹಲ್ಲ

ಫೆ ು, ಅಕ್ೆ ಶ್ಯ , ಸೆೊಿಂಗೆ , ಸುಣಷೆ, ಫೆಲ್ ಸೊು ,

ಪ್ರದೆ ವದ ಉದದಕ್ೆಕ.

ಸಣುಣ ಸೆೊಿಂದಿರು ಮರಗಳಳ

,

1000

ಸುಲುಿ ಮತ್ುು

ಭೊತ್ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ುು ನೆಡುುದು

IV

ಘಟಕ ಷುತ್ುಮುತ್ು ರಷೆುಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಖ್ಹಲ್ಲ

ಫೆ ು, ಅಕ್ೆ ಶ್ಯ , ಸೆೊಿಂಗೆ , ಸುಣಷೆ, ಫೆಲ್ ಸೊು ,

ಪ್ರದೆ ವದ ಉದದಕ್ೆಕ.

ಸಣುಣ ಸೆೊಿಂದಿರು ಮರಗಳಳ

,

1200

ಸುಲುಿ ಮತ್ುು

ಭೊತ್ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ುು ನೆಡುುದು

V

ಘಟಕ ಷುತ್ುಮುತ್ು ರಷೆುಯ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಖ್ಹಲ್ಲ

ಫೆ ು, ಅಕ್ೆ ಶ್ಯ , ಸೆೊಿಂಗೆ , ಸುಣಷೆ, ಫೆಲ್ ಸೊು ,

ಪ್ರದೆ ವದ ಉದದಕ್ೆಕ.

ಸಣುಣ ಸೆೊಿಂದಿರು ಮರಗಳಳ

,

1200

ಸುಲುಿ ಮತ್ುು

ಭೊತ್ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ುು ನೆಡುುದು

ಒಟ್ುಟ 4900

7.9 ಸಹಮಹಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಲಹಭಗಳು
ಕ್ೆೈಗಹರಿಕ ಕರಣ ಮತ್ುು ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ಚಟುಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಬರುಸ್ಟ್ನ್ ಏಕರೊಪ್ಹಗಿ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷಿಂಪ್ಕಥ ಷಭಹಜ್ದ
ಳಗೆೊಿಂಡಿಂತ್ೆ ಪ್ರಿಷರದಲ್ಲಿ ಿಂದು ತಿ ರ ಬದಲಹಣೆ ತ್ಿಂದಿತ್ು. ಸೆಚಹುಗಿ ದೊರದ ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಅರ್ಭೃದಿಿಯ
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರ ನ್ಗರಿ ಕರಣ ಮತ್ುು ಆರ್ುನಕ ನಹಗರಿಕತ್ೆಯ ಪ್ತ್ನ್ದ ಪ್ರಬಹದಿಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಟ್ದ. ಪ್ತ ಳಿಗೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ
ಹಸ್ಟ್ಷು ಭಹಡಿದ ಷಿಳಿ ಯ ನಹಸ್ಟ್ಗಳಳ ಈ ಷಹಭಹಜಿಕ-ಆರ್ಥಥಕ ಅಿಂವಗಳನ್ುು ನೆೈಷಗಿಥಕ ಷಮತ್ೆಯು ಗಣಿಗಹರಿಕ್ೆ
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ಚಟುಟಿಕ್ೆಗಳನ್ುು ತ್ಮಮ ಸಠಹತ್ ಭಹನ್ಯತ್ೆ ಇದದಕಕದದಿಂತ್ೆ ಮತ್ುು ಬಸುವಃ ಿಂದು ಆಮೊಲಹಗರ ಬದಲಹಣೆ, ತ್ರುಹಯದ
ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
ಈ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ಯ ಜ್ನೆಯ ಪ್ರಿಣಹಮ ರ್ನಹತ್ಮಕ ಕ್ಹಣಿಷುತ್ುದೆ. ವಿಶಯದ ಯ ಜ್ನೆಯ ಬಗೆ್ 50 ಯಕುಗಳಳ
ಉದೆೊಯ ಗನ್ುು ದಗಿಷುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಪ್ಯೆೊ ಕ್ಷಹಗಿ ಇತ್ರ ಷಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಚಟುಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದೆೊಯ ಗಿಗಳಹಗಿದಹದಯೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ
ಯಕುಗಳ ಷಭಹನ್ ಷಿಂಖ್ೆಯಯ ಷೆ ಹ ಲಯದ ಷೃಷ್ಟಿಷುತ್ುದೆ. ಹಿ ಗಹಗಿ ಷುಭಹರು 100 ಯಕುಗಳ ಜ್ನ್ಷಿಂಖ್ಹಯ ಈ
ಯ ಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಉತ್ಹ್ಸಭರಿತ್ ಸುಡ್ ಉಳಿಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಳುಬಸುದಹದ. ಕ್ಹಯಥಪ್ಡೆಯು ಬಸುತ್ೆ ಕ ಜಿಲೆಿಯ ಮತ್ುು ಬರು
ಷಿಳಿ ಯ ಜ್ನ್ರು ಕಿಂಗೆೊಳಿಷುತ್ುೆ.
ಷಿಳಿ ಯ ಜ್ನ್ರು ಮುಖಯಹಗಿ ಈ ಯ ಜ್ನೆಯ ಗಣಿಗಹರಿಕ್ೆ ಕ್ಹಮಹಥಚರಣೆ, ಇತ್ಹಯದಿ ಉದೆೊಯ ಗಹಕ್ಹವಗಳನ್ುು, ಉತ್ುಮ
ೆೈದಯಕ ಯ ಮತ್ುು ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಷೌಕಯಥಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯುತ್ಹುನೆ. ಇದರ ರ್ೆೊತ್ೆಗೆ ಷಹಕ್ಷರತ್ೆ ಸಹಗೊ ಉತ್ುಮ ಜಿ ನ್ವೆೈಲ್ಲಯನ್ುು
ಕ್ಹರಣ ಸಳಿುಗರು ಧಿಥತ್ ಗಳಿಕ್ೆಯ ಷಹಮರ್ಯಥನ್ುು ಸೆಚಿುಷಲು ಸಹಗಿಲಿ. ಈ ಪ್ರದೆ ವು ಯ ಜ್ನೆಯ ಷಹಿಪ್ನೆಗೆ ಷಿಂಬಿಂರ್
ನೆ ರಹಗಿ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಟ್ದ ಇನ್ೊು ಉತ್ುಮ ೆೈದಯಕ ಯ, ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಷಹರಿಗೆ ಮತ್ುು ಷಿಂಸನ್ ಷೌಲಭಯಗಳನ್ುು, ಸೆೊಿಂದಿರುತ್ುದೆ.
ಬಫರ್ ಲಯದ ಗಹರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯ ಜ್ನೆಯನ್ುು ಯಹಜ್ಯ ಸಹಗೊ ಕ್ೆ ಿಂದರ ಷರಕ್ಹರಗಳಿಗೆ ಆದಹಯದ ಪ್ತ ಳಿಗೆಯ
ಪ್ರಿಣಹಮಹಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಥಕ ಚಟುಟಿಕ್ೆಗಳನ್ುು ಇರುತ್ುದೆ, ಇತ್ಹಯದಿ ರ್ನ್, ತ್ೆರಿಗೆ, ಕ್ೆ ಿಂದರ ಅಬಕ್ಹರಿ ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ುು
ಯಕುಗಳ ದೆ ವ ಸ್ಟ್ಿತಿಯನ್ುು ಷುಧಹರಿಷಲು ಸಹಗಿಲಿ, ಹಿ ಗೆ ದೆ ವ ಗುಣಮಟಿದ ಅಪ್ ಟಹಿಯೆ ಯತ್ಯಯ ಕ್ೆೊಡುಗೆ. ಕ್ಹರಣ ಈ
ಪ್ರದೆ ವದಿಿಂದ ಭೌಲಹಯಧಹರಿತ್ ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ರಫ್ತು ಬದಲ್ಲಗೆ ಕ್ೆ ಲ ಕಚಹು ಷುು ವಿದೆ ಶ್ ವಿನಮಯನ್ುು ಪ್ರಚಿಂಡ ಗಳಿಕ್ೆಯ
ಇಲಿ ಎಿಂದು.
ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷಹಭಹಜಿಕ ಆರ್ಥಥಕ ನಯತ್ಹಿಂಕಗಳನ್ುು ಕ್ಹರಣ ಬದಲಹಣೆ:
• ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಥಕ ಚಟುಟಿಕ್ೆಗಳ ಬ್ಬರುಸ್ಟ್ನ್.
• ಪ್ರದೆ ವದ ಉದೆೊಯ ಗ ಭಹದರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಹಣೆಗಳಳ.
• ಮೊಲಭೊತ್ ಷೌಕಯಥಗಳನ್ುು ಗೌರ ಸಹಗೊ ಇತ್ರ ಷೆ ೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೊ ಲಭಯವಿರು ಷೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಭಹದರಿಯಲ್ಲಿ
ಬದಲಹಣೆಗಳಳ,.
• ಉತ್ುಮ ಜ್ನ್ಷಿಂಖ್ೆಯಯ ಷಹಮರ್ಯಥನ್ುು ಗಳಿಸ್ಟ್ದ ಮೊಲಕ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಸಣದ ಪ್ೂಯೆೈಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಷುಧಹರಣೆಗಳಳ.
• ಪ್ರದೆ ವದ ಸೆಚಿುನ್ ಉದೆೊಯ ಗ ಷಿಂಬಹಯ.
• ಷುಭಹರು ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಷು ಸೆೈಯರ್ ಮೊಲಭೊತ್ ಷೌಕಯಥಗಳನ್ುು; ಇತ್ಹಯದಿ ರಷೆುಗಳಳ, ಷಿಂಸನ್ ರ್ಹಲ
• ಷಷಯ ದೆೊಯೆಯು ಷೌಲಭಯಗಳ ವಿವೆ ಶ ಶ್ಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಷೆ ರಿದಿಂತ್ೆ ಷಮುದಹಯದ ಲಭಯಹಗಬಸುದು ಎಿಂದು ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ
ಉತ್ುಮ ಆಯೆೊ ಗಯ, ಯಷೆಿ ಭಹಡಲು.
• ಷಿಂಷೃತಿಗಳ ಉತ್ುಮ ಮಿವರಣದ ಪ್ರದೆ ವದ ಷಹಿಂಷೃತಿಕ ಪ್ರಿಂಪ್ಯೆಯ ಷಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಹರಣಹಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ರ್ಭನ್ುಹದ
ವಿಬಹಗಗಳಲ್ಲಿನ್ / ಪ್ರದೆ ವ ಜ್ನ್ರು ವಿವಿರ್ ಷಿಂಷೃತಿಗಳ ಉತ್ುಮ ಮೆಚುುಗೆಯನ್ುು ಕ್ಹರಣಹಗುತ್ುದೆ.
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7.10 ಅಭಿೃದಿಿ ಚಟ್ುಟ್ಟಕ ಗಳನುು
ಇದಲಿದೆ ವಿವಿರ್ ಪ್ರಿಷರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಹಪ್ನ್ಗಳಿಿಂದ, ಕಿಂಪ್ನಯು ತ್ನ್ು ಕ್ಹಪಥಯೆ ಟ್ ಷಹಭಹಜಿಕ ಸೆೊಣೆಗಹರಿಕ್ೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಮತ್ುು ಮಹುದೆ ಉತ್ುಮ ಷಹಿಂಸ್ಟ್ಿಕ ನಹಗರಿಕ, ಇದು ಗಣಿ ಷುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಪ್ರದೆ ವಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಕಿಂಡ ಕ್ೆೈಗೆೊಳಳುತಿುದೆ.
ತ್ನ್ು ನೌಕರರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಆದಯೆ ಗುತಿುಗೆ ಪ್ರದೆ ವದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು ಹಸ್ಟ್ಷು ಷಮುದಹಯಕ್ೆಕ ಕ್ೆ ಲ ಸೆಚಿುನ್ ಜ್ಹಫಹದರಿ
ಉದಯಮದ ಕ್ೆೊಡುಗೆ ಸೆಚಿುಷಲು ಮತ್ುು ಸಿಂಚಿಕ್ೆೊಳುಲು ಷಲುಹಗಿ. ಆದದರಿಿಂದ, ಇದು ತ್ಮಮ ಉತ್ುಮ ಜಿ ನ್ವೆೈಲ್ಲಯನ್ುು
ಷುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಸಳಿುಗಳಿಗೆ ಕನಶಠ ಷೌಲಭಯಗಳನ್ುು ದಗಿಷಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಷಲಹಗಿದೆ.
• "ಫೆೊ ರ್ನೆ ಏಡ್್, ಪ್ುಷುಕಗಳಳ ಪ್ತ ರಿಮಹಡಿಕಲ್್" ದಗಿಷು ಮೊಲಕ ತ್ಹಲೊಕನ್ ಇದೆ ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಷಿಂಷೆಿಗಳಿಗೆ ನೆರು.
• ಅಿಂಗನ್ಹಡಿ ಮತ್ುು ಹರರ್ಮಿಕ ವಹಲೆಗಳಿಗೆ ಆಟದ ಷುುಗಳಳ.
• ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ವಿದಹಯರ್ಥಥನಯರ ವಿದಹಯರ್ಥಥ.
•, ಶ್ಕ್ಷಣ ಅರ ಆಯೆೊ ಗಯ ಆಯೆೈಕ್ೆಯನ್ುು ರಷೆುಗಳಳ, ನ ರು ಷರಬಯಹಜ್ು ಮತ್ುು ಷಿಳಿ ಯ ಷಮುದಹಯದ ಇತ್ರ ಷಹಭಹಜಿಕ
ಅವಯಕತ್ೆಗಳನ್ುು ಷುಧಹರಿಷಲು.

8.0ಪರಿಷರ ನಿಯಸಣ

ಯೀಜನ ಗ ಬಜ ಟ್ ಅಳಡಿಕ

ಇದು ಬರ್ೆಟ್ ೆಚು ಘಟಕನ್ುು ಅಿಂಗಹಗಿ ಪ್ರಿಷರ ೆಚುದಿಿಂದಹಗಿ ಷೆ ರಿಷಲು ಅಗತ್ಯ.
ಇದು ಡಿಂಪ್ ಕ್ಹಲೆಿರಳಳಗಳನ್ುು ಬಳಿ ಚೆಕ್ಸ ಡಹಯಮ್ ನಭಹಥಣ ಮತ್ುು ಉಳಿಸ್ಟ್ಕ್ೆೊಳಳು ಗೆೊ ಡೆಗಳ ನ್ಿಂತ್ಸ ರಕ್ಷಣಹತ್ಮಕ
ಕರಮಗಳಳ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೆೊಳುಲು ಉದೆದ ಶ್ಷಲಹಗಿದೆ. ಗುತಿುಗೆ ಳಗೆ ಮತ್ುು ನ ರಿರು ಭಹಡಲಹಗುತಿುದೆ ಪ್ುಡಿ ಷಷಯ ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ
ಚರಿಂಡಿ ಯಷೆಿಗೆ ರಷೆುಗಳಳ ಷೆ ರಿದಿಂತ್ೆ ಗಣಿ ಬೆೊ ಗಯ ಸೆೊರಗಡೆಯೊ ದೊರದ ರಷೆುಗಳ ನಥಹಿಷುತ್ುದೆ ಎಿಂದು. ಯ ಜ್ನೆಯ
ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳಳ ಬಯಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಿಷರದ ಷಹಧಿಷಲು ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಪ್ರಿಷರ ಕೃತಿಗಳಳ ಕ್ೆೈಗೆೊಳುಲು ಷಲಸೆ.
ಷಹಕಶುಿ ಬರ್ೆಟ್ ಅಕ್ಹವ ಪ್ರಿಷರ ನಥಸಣಹ ಯ ಜ್ನೆ ಮರಣದಿಂಡನೆಗೆ ಬಳಕ್ೆದಹರನ್ು ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಮೆ ಲ್ಲಾಚಹರಣೆ,
ಔದೆೊಯ ಗಿಕ ಆಯೆೊ ಗಯ ಮತ್ುು ನಯಿಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳಳ ಅನ್ುಶಹಠನ್ದ ಬಿಂಡಹಳ ಸೊಡಿಕ್ೆ ಟೆ ಬಲ್ 26 ನ ಡಲಹಗಿದೆ:

ಪರಿಷರ ಷಂರಕ್ಷಣಹ ಕರಮಗಳಿಗ ಬಜ ಟ್ (ರ ..ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
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ವಿರಣ

I

ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಯಿಂತ್ರಣ

1

ನ ರಿನ್ ಸ್ಟ್ಿಂಪ್ಡಿಷುುದು ) ಮಫೆೈಲ್ (

ಸ್ಟ್ಮೆಿಂಟ್ ಕಲ್ಲಿನ್ ನ ರಿನ್ ಎಲಹಿ ಷಿಂಯುಕು ಗೆೊ ಡೆಯ ಉದದಕೊಕ

2

ಬರಿದುುರ್ು

ರಷೆುಗಳಳ ಉದದಕೊಕ ಮ ರಿಗಳಳ

3

ತ್ಡೆಗೆೊ ಡೆ

4

ವ ಚಚ )ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ..ರ (

1

10.00

1000 ಮಿ

3.0

1 ಕ.ಮಿ

1.00

100 ಮಿ
2

ಸೊಳಳ ನೆಲೆ ಟಹಯಿಂಕ್ಸ

5

ಷಂ.

1.00
2.0

TOTAL

17.00

ಪರಿಷರ ರಕ್ಷಣ ಮರುಕಳಿಷು ವಹರ್ಷಯಕ ವ ಚಚ
ಕರಮಷಿಂ.

ವ ಚಚ (Rs. lakhs)

ವಿರಣೆ

1

ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಯಿಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳಳ

1.00

2

ಭಹಲ್ಲನ್ಯ ನಗಹ

1.00

3

ಔದೆೊಯ ಗಿಕ ಆಯೆೊ ಗಯ

0.50

4

ಗಿರ ನ್ ಫೆಲ್ಿ

1.00

5

ಇತ್ಯೆ

1.00

ಒಟ್ುಟ

9.0

4.50

ತಿೀಮಹಯನಕ ೆ

ಈ ಮುಿಂಬರು ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಯ ಜ್ನೆಯ ಪ್ರಿಷರದ ಮೆ ಲೆ ಮಹುದೆ

ಕ್ೆಟಿ ಪ್ರಿಣಹಮನ್ುು ಉಿಂಟುಭಹಡು

ಮಹುದೆ ದೆ ವದ ಅರ್ಭೃದಿಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಹಣಿಷುತ್ುದೆ. ಇದು ಎಿಂ / ಎಸ್ ಅರ್ಭೃದಿಿ ಎಿಂದು ಷಿಂಕ್ೆ ಪ್ತಸ್ಟ್ ಸೆ ಳಬಸುದು. ಶ್ರ
ಕೃಶಣ ೆೈಜ್ಯಿಂತಿ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರ ಸ್ ಪ್ರತ್ೆಯ ಕ ಕರಣ ಷಷಯ ಪ್ರದೆ ವದ ಷಹಭಹಜಿಕ ಅರ್ಥವಹಷರದ ಕುರಿತ್ಹದ ಿಂದು ರ್ನಹತ್ಮಕ
ಪ್ರಬಹನ್ುು ಸೆೊಿಂದಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಪ್ರದೆ ವದ ಟಹಿಯೆ ಷುಸ್ಟ್ಿರ ಅರ್ಭೃದಿಿಗೆ ಕ್ಹರಣಹಗುತ್ುದೆ.
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