ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ತೆಗೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇವ: 1.58 ಎಕಯೆ) ಷರ್ೆೆನಂ 84, ಅಪ್ಪಲಹಪ್ುರ ಗಹರಮ,
ಷಂದೂರ್ ತಹಲೂೂಕು ಬಲಹೂರಿ ಜಿಲೊ, ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದರ: ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಬಲರಮುಡು
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಾಂಶ

ಪೀಠಿಕೆ
MoEF ಅಧಿಷೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಹರ ಪ್ರಿಷರ ಅನುಮತ್ತಗಹಗಿ ಇಐಎ ರದಿಯನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಷು ಷಲುರ್ಹಗಿ ಶಿರೇ. ಆರ್.
ಬಲಯಹಮುಡು ಅರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇವನುು ಹೊಂದಿರು ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಗಣಿಗಹರಿಕೆಗಹಗಿ 1.58 ಎಕಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇವದಲ್ಲೂ
ಷರ್ೆೆನಂ 84, ಅಪ್ಪಲಹಪ್ುರ ಗಹರಮ, ಷಂದೂರ್ ತಹಲೂೂಕು ಬಲಹೂರಿ ಜಿಲೊ, ಕನಹೆಟಕ. ಟಿಆರ್ಗೆ ಅಜಿೆಷಲ್ಲೂಸಿದಹಾಯೆ.
ಕಹಾರ್ಟ್ಜೆಗಹಗಿ ಉಲೂಂಘನೆ (ಪಹರ್ಮೆ -1, ಪ್ೂೆ-ಕಹಯೆಸಹಧ್ಯತಹ ರದಿ ಮತ್ುಿ ಅನುಮೇದಿತ್ ಕಹಾರಿ ಯೇಜ್ನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲೂ
ಪ್ರಿಷರ ಅನುಮತ್ತ ನೇಡಲು ಇಐಎ ರದಿಯನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಷು ಷಲುರ್ಹಗಿ ಟಿಆರ್ಗಹಗಿ ಅಜಿೆಯನುು ಷಲ್ಲೂಷಲಹಯಿತ್ು.
SIA/KA/MIN/35263/2019 ಕನಹೆಟಕದ ಎಸ್ಇಎಎಗೆ. ಎಸ್ಇಎಸಿ ಕನಹೆಟಕು 14 ನೆೇ ನರ್ೆಂಬರ್ 2019 ರ,
234 ನೆೇ ಎಸ್ಇಎಸಿ ಷಬೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಸಹಿಪ್ನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿಷರ ಅನುಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯದೆ 2015-16ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ
ಪ್ರತ್ತಹದಕರು ಕೆಲಷ ಭಹಡಿದಹಾಯೆ ಮತ್ುಿ 13.01.2015 ರ ಭಹನಯ ಎನ್ಜಿಟಿ ಆದೆೇವನುು ಉಲೂಂಘಿಸಿರುುದರಿಂದ
ಕನಹೆಟಕದ ಎಸ್ಇಎಸಿ, ಉಲೂಂಘನೆ ವಿಬಹಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಉಲೊೇಖ ನಯಮಗಳನುು (ಟಿಆರ್) ನೇಡಲು ಶಿಪಹರಷು
ಭಹಡಲು ನಧ್ೆರಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಐಎಎ, ಕನಹೆಟಕ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ರದಿಯನುು ತ್ಮಹರಿಷಲು ಮತ್ುಿ ಸಹೆಜ್ನಕ
ಷಭಹಲೊೇಚನೆ ನಡೆಷಲು ನಯಮಗಳ ಉಲೊೇಖ (ಟಿಆರ್) ಅನುು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. SEIAA 374 MIN 2019 ದಿನಹಂಕ

28.01.2020.
ಯೀಜನೆಯ ಸಥಳ
1.58 ಎಕಯೆ ವಿಸಿಿೇರ್ೆದ ಗಣಿಗಹರಿಕೆ ಪ್ರದೆೇವನುು ಹೊಂದಿರು ಷಫಟಿಕ ಕಹಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯು, ಷರ್ೆೆನಂ 84, ಅಹಪಲಹಪ್ುರ
ಗಹರಮ, ಷಂದೂರ್ ತಹಲೂೂಕು ಬಲಹೂರಿ ಜಿಲೊ, ಕನಹೆಟಕದಲ್ಲೂದೆ.
ಟೆೀಬಲ್1: ಪ್ರರಜೆಕ್ಟ್ನಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಿರಣೆ
Sr.
No.
1.

ವಿರಣೆ

ವಿರಗಳು

ಅಕ್ಹಂವ / ಯೆೇಖಹಂವ

ಹರೆೈಸನ್ ವೆೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು

Boundary
BP-1
BP-2

Latitude
N 15° 06’ 18.4”
N 15° 06’ 20.7”

Longitude
E 76° 44’ 09.60”
E 76° 44’ 05.40”

BP-3
BP-Y
BP-X

N 15° 06’ 19.3”
N 15° 06’ 17.8”
N 15° 06’ 17.5”

E 76° 44’ 05.00”
E 76° 44’ 06.90”
E 76° 44’ 08.90”

0
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Sr.
No.
2.
3.

ವಿರಣೆ
ಯೇಜ್ನೆಯಎತ್ಿರMSL
ಉದೆಾೇಶಿತ್ ಯೇಜ್ನಹ ಷಥಳದಲ್ಲೂ

ವಿರಗಳು
54.0 ಎಂಎಸ್ಎಲ್ನಂದ 543.0 ಎಂಎಸ್ಎಲ್ಗೆ
ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರ

ಪ್ರಸುಿತಭೂಬಳಕೆ
(ಎಕ್ಟರೆಪ್ರದೆೀವ)

ಭೂ ಬಳಕೆ
ಗಣಿಗಹರಿಕೆಗಹಗಿ ಪ್ರದೆೇವ

4.

ಸತ್ತಿರದರ ಸೆಿಭಹಗೆ

0.25

ಒರ್ಬಡೆನಡಂಪ್

--

ರಸೆಿಗಳು

--

ಖನಜ್ ಷಂಗರಸಣೆ

0-12

ಸಸಿರು ಫೆಲ್್

0.59

ವಿತ್ರಿಷದ ಪ್ರದೆೇವ

0.62

ಟು್

1.58

ಎನ್ಎಚ್ 63 - 8.85 ಕಿ.ಮೇ (ಎನ್್ಡಬೂೂೂ) (ಬಳ್ಹಾರಿ – ಸುಬಬಳ್ಳಾ ರಸೆಿ)
ಎಸ್್ಎಚ್ 132 (ಕುಡಟಿನ – ಬಳ್ಹಾರಿ ರಸೆಿ) - 6.00 ಕಿ.ಮೇ (ಎನ್ಇ)
ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲಹೂ ರಸೆಿ - ಅಂಥಹಪ್ುರ - ತ್ುಮತ್ತ ರಸೆಿ - 0.22 ಕಿ.ಮೇ (ಎಸ್)

5.

ಸತ್ತಿರದ ಯೆೈಲೆಾನಲಹಾರ್

ಷಾರಗಲುೂ ಯೆೈಲೆಾ ನಲಹಾರ್ - 2.1 ಕಿ.ಮೇ (NW)

6.

ಸತ್ತಿರದಯೆೈಲೆಾಭಹಗೆ

ಬಳ್ಹಾರಿ - ದಕ್ಷಿರ್ ಪ್ಶಿಿಮಕೆೆ್ಯೆೈಲೆಾಯ ಗುಂಟಕಲ್ ಫಹರಡ್-ಗೆೇಜ್ ವಿಬಹಗ

7.

ಸತ್ತಿರದ ಏರ್ೇೆರ್ಟ್ೆ

ಜಿಂದಹಲ್ ವಿಜ್ಯನಗರ ವಿಭಹನ ನಲಹಾರ್ ~ 14.03 ಕಿ.ಮೇ, ರ್ಹಯುಯ
ಕಡೆಗೆ

8.

ಸತ್ತಿರದಗಹರಮ / ಪ್ರಮುಖಪ್ಟ್ರ್

ಅಪ್ಪಲ್್ಪ್ುರ ಗಹರಮ - 1.80 ಕಿ.ಮೇ (ಎನ್ಇ)
ಬಳ್ಹಾರಿ ಟೌನ್ ~ 20.0 ಕಿ.ಮೇ, ಪ್ೂೆದಕಡೆಗೆ

9.

ಫೆಟ್ಗಳು / ಕಣಿರ್ೆಗಳು

10 ಕಿ.ಮೇ ರ್ಹಯಪಿಿಯಲ್ಲೂ ಮಹುದೆೇ ಪ್ರಮುಖ ಫೆಟ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಣಿರ್ೆಗಳ್ಳಲೂ

10.

ಪ್ರಿಷರ ಷೂಕ್ಷ್ಮಲಯ

ಚಿಕೆಂತ್ಪ್ುರ ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ ಅರರ್ಯ -0.30 ಕಿ.ಮೇ (ಎನ್)
ಬಳ್ಹಾರಿ ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ ಅರರ್ಯ - 2.00 ಕಿ.ಮೇ (ಎಸ್ಇ)
ಹರಜೆಕ್ಟ್ ಸೆೈರ್ಟ್ ಪ್ಶಿಿಮ ಘಟ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಬರುುದಿಲೂ

11.

ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ / ಷಂರಕ್ಷಿತ್ಕಹಡುಗಳು ಚಿಕೆಂತ್ಪ್ುರ ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ ಅರರ್ಯ -0.30 ಕಿ.ಮೇ (ಎನ್)
ಬಳ್ಹಾರಿ ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ ಅರರ್ಯ - 2.00 ಕಿ.ಮೇ (ಎಸ್ಇ)
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Sr.
No.
12.
13.

ವಿರಣೆ

ವಿರಗಳು

ಐತ್ತಹಹಸಿಕ / ಪ್ರರ್ಹಸಿ ಷಥಳಗಳು

5 ಕಿ.ಮೇ ತ್ತರಜ್ಯದ ರ್ಹಯಪಿಿಯಲ್ಲೂ ಮಹುದೂ ಇಲೂ

ಸತ್ತಿರದ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಗಳು

ಷುನ್ ಸಿ್ೇಲ್: 0.07 ಕಿ.ಮೇ, ಇ
ಸರಗಿನಡೊೇನ ಕಬ್ಬಬರ್ದ ಅದಿರು ಗಣಿ: 5.65 ಕಿ.ಮೇ, ಎಸ್ಡಬೂೂೂ

14.

ಸತ್ತಿರದ ಜ್ಲಮೂಲಗಳು

ಅವಿನಮದಗು್ಕೆಯೆ್- 2.30 ಕಿ.ಮೇ್(ಎಸ್)

ರಜೆಕ್ಟ್ ವಿರಣೆ
ಗಣಿಗರಿಕೆಯ ವಿಧನ
ಯಸಿಥತ್ ಮೆಟಿ್ಲು ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಯೆ ಮಹಂತ್ತರಕೃತ್ ವಿಧಹನ ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ತೆಯೆದ ಎರಕಹೊಯಾನುು
ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಾಲಹಗುುದು.

ಎರಡು

ಶೆಗಳಯೆಗೆ

ರ್ಹರ್ಷೆಕ

ಉತಹಪದನೆಯು

ಷುಭಹರು

22,000 ಟನ್

ಆಗಿರುುದರಿಂದ, ಯೇಜ್ನಹ ಅಧಿಯಲ್ಲೂ ಒಪ್ನ್ ಎರಕ ಹೊಯಾ ವಿಧಹನನುು ಅನುಷರಿಷಲಹಗುತ್ಿದೆ.
ಗಣಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಜೀನ
ಯೇಜ್ನೆಯ ಅಧಿಯಲ್ಲೂ, ಷೂಕಿರ್ಹದ ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಉತಹಪದನೆಯನುುಶೆಕೆೆ ಷುಭಹರು 22,000 ಟನಗಳಶು್ 24
ಶೆಗಳಯೆಗೆ ನೆಹಿಷಲು ಉದೆಾೇಶಿಷಲಹಗಿದೆ ಎಂದು ನೊೇಡಬಸುದು.
ಪ್ರಿಕ್ಟಲಪನ ಗಣಿ ಯೀಜನೆ
ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಷಲು ಆಧ್ರಿಸಿ ನಕ್ೆೇಪ್ಗಳ ಆಧಹರದ ಮೆೇಲೆ ಉತಹಪದನಹ ಸಹಮರ್ಥಯೆು ಶೆಕೆೆ 22,000 ಟನಗಳು
ಮತ್ುಿ 5 ಶೆಗಳ ಯೇಜ್ನೆ ಅಧಿಗೆ ಉತ್ಖನನ ಭಹಡಲಹಗುುದು, ಹಿೇಗಹಗಿ ಕಹಾರಿಯ ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಜಿೇನು 24
ಶೆಗಳು.
ತ್ಾಜಾ ಉತ್ಪದನೆ ಮತುಿ ವಿಲೆೀವರಿರಿ
ಚೆೇತ್ರಿಕೆ 100% ಆಗಿರುುದರಿಂದ ಕಹಾರಿಯಿಂದ ಮಹುದೆೇ ಘನ ತಹಯಜ್ಯನುು ಉತಹಪದಿಷಲಹಗುದಿಲೂ.
ನಿೀರಿನ ಅವಾಕ್ಟತ್ೆ ಮತುಿ ಮೂಲ
ಯೇಜ್ನೆಗೆ ಟು್ ನೇರಿನ ಅವಯಕತೆ 12.60ಕೆಎಲ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ಿದೆ, ಸತ್ತಿರದ ಫೊೇರ್ಫಹವಿ/ ಟಹಯಂಕರ್ಗಳ್ಳಂದ ನೇರನುು
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ಖರಿೇದಿಷು ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯನುು ಪ್ೂಯೆೈಷಲಹಗುತ್ಿದೆ.
ಮನವಕ್ತಿ ಅವಾಕ್ಟತ್ೆ
ಈ ಗಣಿ 50 ಜ್ನರಿಗೆ ನೆೇರ ಉದೊಯೇಗನುು ದಗಿಷುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಸಲರ್ಹರು ನೂರುಜ್ನರಿಗೆ ಪ್ಯೊೇಕ್ಷ್ ಉದೊಯೇಗನುು
ನೇಡುತ್ಿದೆ. ನೆೇರರ್ಹಗಿ ಉದೊಯೇಗದಲ್ಲೂರು ಭಹನವಕಿಿಯು ನುರಿತ್ ಗೆಕೆೆ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ. ಷಥಳ್ಳೇಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅರ
ಅಸೆತೆಗೆ ಅನುಗುರ್ರ್ಹಗಿ ಆದಯತೆ ನೇಡಲಹಗುತ್ಿದೆ.
ಸೆೈಟ್ ಮೂಲಸೌಕ್ಟಯ್
ಗಣಿ ತ್ನುದೆೇ ಆದ ಕಚೆೇರಿ ಆರರ್, ಕಹಯಂಟಿೇನ್, ಪ್ರರ್ಥಮ ಚಿಕಿತಹಾ ಕೆೇಂದರ ಇತಹಯದಿಗಳನುು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಕಚೆೇರಿ ರ್ೆೈರ್
ಲೆಷಮತ್ುಿ ದೂರರ್ಹಣಿ, ಇಂಟನೆೆಟ್ ಮತ್ುಿ ಷಂಸನಕಹೆಗಿ ಇ-ಮೆೇಲ್ ಸೌಲಭಯಗಳ್ೆ ಂದಿಗೆ ಉತ್ಿಮ ಷಂಪ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗಣಿ ಯಂತೊರೇಪ್ಕರರ್ಗಳ ರಿೆೇರಿ ಮತ್ುಿ ನಯಮತ್ ನೆಸಣೆಯನುು ಕೆೈಗೊಳಾಲು ಕಹಮಹೆಗಹರನುು ದಗಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತವದಲ್ಲಿರು ಸನಿಿವೆೀವ
ಬೆೀಸೆಿೈನ್ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಾಯನಗಳು
ಹವಮನ ಮತುಿ ಸುತುಿರಿದ ಗಳಿಯ ಗುಣಮಟ್್
ಸೆೈಟ್ಿಲ್ಲಿ ಉತಪತ್ತಿಯದ ಹವಮನ ಮಹಿತ್ತಯ ಸರೆಂವ (ಅಕೊ್ೀಬರ್ 2019 ರಿೆಂದ ಜನರಿ 2020 ರರೆಗೆ)
ತಹಪ್ಭಹನ(°C)

15.6°C to 34.2°C

ಸಹೆೇಕ್ಷ್ಆದರೆತೆ(%) 39% to 73%

ಹರೆೈಸನ್ ವೆೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು

ಗಹಳ್ಳಯದಿಕುೆ

W

ಶಹಂತ್ಗಹಳ್ಳ%

26.55%
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ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ತೆಗೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇವ: 1.58 ಎಕಯೆ) ಷರ್ೆೆನಂ 84, ಅಪ್ಪಲಹಪ್ುರ ಗಹರಮ,
ಷಂದೂರ್ ತಹಲೂೂಕು ಬಲಹೂರಿ ಜಿಲೊ, ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದರ: ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಬಲರಮುಡು

ಸುತುಿರಿದ ವಯು ಗುಣಮಟ್್ದ ಸ್ತಥತ್ತ
ಫಲ್ಲತಹಂವಗಳ್ಳಂದ, ಎಲಹೂ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಷಥಳಗಳಲ್ಲೂನ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ NOx ಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಷುತ್ುಿರಿದ ಗಹಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟ್ು ಸಿಪಿಸಿಬ್ಬ ನದಿೆಶ್ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನುಮತ್ತಷು ಮತ್ತಯಲ್ಲೂದೆ ಎಂದು ಗಮನಷಲಹಗಿದೆ.

ಹರೆೈಸನ್ ವೆೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ತೆಗೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇವ: 1.58 ಎಕಯೆ) ಷರ್ೆೆನಂ 84, ಅಪ್ಪಲಹಪ್ುರ ಗಹರಮ,
ಷಂದೂರ್ ತಹಲೂೂಕು ಬಲಹೂರಿ ಜಿಲೊ, ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದರ: ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಬಲರಮುಡು

ಸುತುಿರಿದ ವಬದ ಮಟ್್ಗಳು
9 ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹರಣೆ ಷಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಷುತ್ುಿರಿದ ವಬಾಮಟ್ದ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹರಣೆಯನುು ನಡೆಷಲಹಯಿತ್ು, ಅುಗಳನುು ಷುತ್ುಿರಿದ
ಗಹಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟ್ದ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಹಂವಗಳು ಮತ್ತಯಲ್ಲೂರ್ೆ.
ಜೆೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ
10 ಕಿ.ಮೇ ರ್ಹಯಪಿಿಯಲ್ಲೂ ಮಹುದೆೇ ಯಹರ್ಷರೇಯ ಉದಹಯನ, ನಯಜಿೇವಿ ಅಭಮಹರರ್ಯ ಮತ್ುಿ ಜಿೇಗೊೇಳ ಮೇಷಲು ಇಲೂ. 2
ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ ಅರರ್ಯಗಳ್ಳರ್ೆ
ಚಿಕೆಂತ್ಪ್ುರ ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ ಅರರ್ಯ -0.30 ಕಿ.ಮೇ (ಎನ್)
ಬಳ್ಹಾರಿ ಕಹಯಿಾರಿಸಿದ ಅರರ್ಯ - 2.00 ಕಿ.ಮೇ (ಎಸ್ಇ)
ಪ್ರಸಿವಿತ ಜೆೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಕ್ಟರಮಗಳು


ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇವದ ಷುತ್ಿಲೂ ಮತ್ುಿ ಸಹರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದಾಕೂೆ ದಪ್ಪ ಸಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯನುು ಅಭಿೃದಿಧ
ಪ್ಡಿಷಲಹಗುುದು.



ಖನಜ್ ಸಹರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಆತ್ೆಕ ನೆಸಣೆ



ಖನಜ್ ಸಹರಿಗೆ ರಸೆಿಯಲ್ಲೂ ಮಫೆೈಲ್ ಟಹಯಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನಯಮತ್ರ್ಹಗಿ ನೇರನುು ಸಿಂಪ್ಡಿಷುುದು



ಖನಜ್ ಸಹಗಿಷು ಟರಕ್ಟಗಳು ಒರ್ಲೊೇಡ್ ಆಗುುದನುು ತ್ಪಿಪಷಲು ನಗದಿತ್ ಪ್ರಭಹರ್ದಲ್ಲೂ ಭಹತ್ರ
ಲೊೇಡಹಮಡಲಹಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಸೊೇರಿಕೆ ತ್ಪಿಪಷಲು ಟಹಹೆಲ್ಲನ್ನಂದ ಮುಚಿಲಹಗುತ್ಿದೆ.

ಸಮಜಕ್ಟ-ಆರ್ಥ್ಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ


ಷಫಟಿಕ ಕಹಾರಿಯಲ್ಲೂ ಮಹುದೆೇ ರ್ಹಷಷಥಳ ಅರ್ಥರ್ಹ ಖಹಷಗಿ ಭೂಮ ಇಲೂ. ಯೇಜ್ನೆಯಲ್ಲೂ ಮಹುದೆೇ ಪ್ುನೆಷತ್ತ ಇಲೂ.



ಈ ಗಣಿ 50 ಜ್ನರಿಗೆ ನೆೇರ ಉದೊಯೇಗನುು ದಗಿಷುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಸಲರ್ಹರು ನೂರು ಜ್ನರಿಗೆ ಪ್ಯೊೇಕ್ಷ್
ಉದೊಯೇಗನುು ನೇಡುತ್ಿದೆ. ನೆೇರರ್ಹಗಿ ಉದೊಯೇಗದಲ್ಲೂರು ಹೆಚಿಿನ ಭಹನವಕಿಿನುರಿತ್ ಗೆಕೆೆ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ
ಆಮಹ ವಿತ್ರಣೆ / ಷಂಖೆಯಗಳನುು ಅನುಷರಿಷುತ್ಿದೆ. ಷಥಳ್ಳೇಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅರ

ಅಸೆತೆಗೆ ಅನುಗುರ್ರ್ಹಗಿ ಆದಯತೆ

ನೇಡಲಹಗುುದು.


ಷಫಟಿನ ಕಹಾರಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಪ್ೂಯೆೈಷಲು ಅಸಿಿತ್ಾದಲ್ಲೂರು ಮೂಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಹಕರ್ಷ್ರ್ೆ. ಆದಹಗೂಯ,
ಸತ್ತಿರದ್ಸಳ್ಳಾಗಳಲ್ಲೂ್ನೆೈಮೆಲಯ , ಕುಡಿಯು್ನೇರಿನ್ಸೌಲಭಯ , ಸಹರಿಗೆ್ರಸೆಿ್ಮುಂತಹದ್ನಹಗರಿಕ್ಸೌಲಭಯಗಳ್
ಷುಧಹರಣೆಗೆ್ಗಣಿ್ನೆಸಣೆ್ಸಿಇಆರ್್ನ್ಬಹಗರ್ಹಗಿ್ಪ್ರಯತ್ುಗಳನುು್ತೆಗೆದುಕೊಳುಾತ್ಿದೆ.

ಹರೆೈಸನ್ ವೆೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ತೆಗೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇವ: 1.58 ಎಕಯೆ) ಷರ್ೆೆನಂ 84, ಅಪ್ಪಲಹಪ್ುರ ಗಹರಮ,
ಷಂದೂರ್ ತಹಲೂೂಕು ಬಲಹೂರಿ ಜಿಲೊ, ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದರ: ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಬಲರಮುಡು

ಪ್ರಿಸರ ಮನಿಟ್ರಿೆಂಗ್ ಪ್ರರೀಗರೆಂ
ಗಣಿ ಯಸಹಥಪ್ಕರ ನಯಂತ್ರರ್ದಲ್ಲೂ ಗಣಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಷರ ನೆಸಣಹ ಕೊೇವ (ಇಎಂಸಿ) ಸಹಥಪಿಷಲಹಗುುದು. ಪ್ರಿಷರ
ನೆಸಣಹ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಯಮತ್ ಮತ್ುಿ ಆತ್ೆಕ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹಕಶು್ ಅಸೆತೆ ಮತ್ುಿ ಅನುಭ ಹೊಂದಿರು ಪ್ರಿಷರ
ಅಧಿಕಹರಿ ಇಎಂಸಿಗೆ ನೆೇತ್ೃತ್ಾಹಿಷಲ್ಲದಹಾಯೆ. ಷುತ್ುಿರಿದ ಗಹಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟ್, ಅಂತ್ಜ್ೆಲ ಆಳ, ನೇರಿನ ಗುರ್ಮಟ್,
ಷುತ್ುಿರಿದ ವಬಾಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಿನ ಗುರ್ಮಟ್, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುಟಿಕೆಗಳು ಇತಹಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಷರ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹರಣೆಯನುು
MOEF ಭಹನಯತೆ ಪ್ಡೆದ ಏಜೆನಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆೈಗೊಳಾಲಹಗುುದು ಮತ್ುಿ ರದಿಗಳನುು MoEF & CC ಯ ಕೆಎಸ್ಪಿಸಿಬ್ಬ
/ ಹರದೆೇಶಿಕ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಷಲ್ಲೂಷಲಹಗುತ್ಿದೆ.
ರಿರ್ಸ್ ಅಸೆಸೆಮೆಂಟ್ ಮತುಿ ಡಿಸಸ್ರ್ ಮಾನೆೀಜೆಮೆಂಟ್ ಿಾನ್
ಷಫಟಿಕ ಗಣಿಗಹರಿಕೆ ಯೇಜ್ನೆಯಲ್ಲೂನ ಅಹಯದ ಭೌಲಯಭಹಪ್ನು ಇಳ್ಳಜಹರಿನ ರ್ೆೈಫಲಯ, ಎಚ್ಇಎಂಎಂನ ಚಲನೆ,
ಮೆೇಲೆೈ ನೇರಿನಂದ ಉಂಟಹಗು ಪ್ರರ್ಹಸ, ಧ್ೂಳ್ಳನ ಅಹಯಗಳು, ಡಿೇಸೆಲ್ ಜ್ನಯೆೇಟರ್ ಸೆರ್ಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅಹಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕೆಳಫೆಂಚುಗಳ ಪ್ರರ್ಹಸ ಮತ್ುಿ ಅದಕೆೆ ಅನುಗುರ್ರ್ಹಗಿ ಉಪ್ ವಮನಕರಮಗಳನುು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ
ರದಿಯಲ್ಲೂ ಷೂಚಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಯೀಜನೆಯ ಲಭಗಳು
ಷಫಟಿಕ ಗಣಿಗಹರಿಕೆ ಯೇಜ್ನೆಯು ಹೆಚುಿರಿ ಉತಹಪದಿಷುತ್ಿದೆ. ಹೆಚುಿರಿ ಉದೊಯೇಗಹಕಹವಗಳನುು ಷೃರ್ಷ್ಷುತ್ಿದೆ
ಮತ್ುಿ ಇದು ಅಂತ್ತಮರ್ಹಗಿ ಸತ್ತಿರದ ಸಳ್ಳಾಗಳ ಜ್ನರಜಿೇನ ಮಟ್ದಲ್ಲೂ ಷುಧಹರಣೆಗೆ ಕಹರರ್ರ್ಹಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ್
ನೇತ್ತ

ಅನುಗುರ್ರ್ಹಗಿ,

ಶಿರೇ.

ಆರ್.

ಬಲಯಹಮುಡು

ಈ

ಕೆಳಗಿನ

ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ

ಷಮುದಹಯ

ಕಲಹಯರ್

ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುುನಡೆಷಲ್ಲದಹಾಯೆ:


ಷಮುದಹಯದ ಅಭಿೃದಿಧ



ಶಿಕ್ಷ್ರ್



ಆಯೊೇಗಯ ರಕ್ಷ್ಣೆ



ಳಚರಂಡಿ ಮತ್ುಿ ನೆೈಮೆಲಯ



ರಸೆಿಗಳು

ಹರೆೈಸನ್ ವೆೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ತೆಗೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇವ: 1.58 ಎಕಯೆ) ಷರ್ೆೆನಂ 84, ಅಪ್ಪಲಹಪ್ುರ ಗಹರಮ,
ಷಂದೂರ್ ತಹಲೂೂಕು ಬಲಹೂರಿ ಜಿಲೊ, ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದರ: ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಬಲರಮುಡು

ಶೆಕೆೆ ರೂ. 22.3 ಲಕ್ಷ್ ಸತ್ತಿರದ ಸಳ್ಳಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಭಹಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲಹಯರ್ ಚಟುಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಹಾನಕೆೆ ಮರುಕಳ್ಳಷು
ರ್ೆಚಿರ್ಹಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಸರ ನಿ್ಹಣ ಯೀಜನೆ
ಪ್ರಿಷರ ನೆಸಣಹ ಯೇಜ್ನೆಯ ನಹಯಯಯುತ್ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಿಷರದ ಅಂವಗಳನುು ತ್ತಳ್ಳಷುತ್ಿದೆ, ಇದು ಯೇಜ್ನೆಯ
ವಿಭಿನು ಕಹಮಹೆಚರಣೆಗಳ್ಳಂದ ಪ್ರಬಹವಿತ್ರ್ಹಗಬಸುದು. ಯೇಜ್ನೆಯ ಬಂಡರ್ಹಳ ರ್ೆಚಿ ಅಂದಹಜ್ು. ರೂ. 329 ಲಕ್ಷ್/.ಪ್ರಿಷರ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಿರಮಹ ಯೇಜ್ನೆ ಅನುಷ್ಹಾನಕೆೆ ರೂ. 18.7 ಲಕ್ಷ್ ಬಂಡರ್ಹಳ ರ್ೆಚಿರ್ಹಗಿ ಮತ್ುಿ ಮರುರ್ೆಚಿರ್ಹಗಿ ರ್ಹರ್ಷೆಕ
ರೂ22.3 ಲಕ್ಷ್.
ತ್ತೀಮ್ನ
ಶಿರೇ. ಆರ್. ಬಲಯಹಮುಡು, ಅರ ಷಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಯೇಜ್ನೆ. ಸತ್ತಿರದ ಗಹರಮಗಳ ಅಭಿೃದಿಧಗೆ ಅನುಕೂಲರ್ಹಗಲ್ಲದೆ.
ಷುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪ್ರಿಷರದ ಮೆೇಲೆ ಪ್ರಿಣಹಮಗಳನುು ತ್ಪಿಪಷಲು ಧ್ೂಳು ಹೊರಷೂಷುವಿಕೆ, ವಬಾ, ಮೆೇಲೆೈ ರನ್-ಆಫ್,
ಇತಹಯದಿ. ಆಪಹೆರರ್ ಸೂಳುತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮುಂತಹದ ಕೆಲು ಪ್ರಿಷರ ಅಂವಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಷು ಮತ್ತಯಲ್ಲೂ ನಯಂತ್ತರಷ
ಫೆೇಕಹಗುತ್ಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಭಹಲ್ಲನಯ ನಯಂತ್ರರ್ ಸಹಧ್ನಗಳ್ಹದ ನೇರು ಚಿಮುಕಿಷುುದು, ನೆಡುತೊೇಪ್ು, ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷ್ಣಹ
ಸಹಧ್ನಗಳು ಇತಹಯದಿಗಳು ಯೇಜ್ನೆಯಲ್ಲೂ ನಯಮತ್ ಅಬಹಯಷನುು ರೂಪಿಷುತ್ಿರ್ೆ. ಪ್ರದೆೇವದ ಪ್ರಿಷರ ಮತ್ುಿ
ಸಹಭಹಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಷರದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಹಮಗಳನುು ನಯಂತ್ತರಷಲು / ಕಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಹೆಚುಿರಿ ಭಹಲ್ಲನಯ
ನಯಂತ್ರರ್ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಷರ ಷಂರಕ್ಷ್ಣಹ ಕರಮಗಳನುು ಅಳಡಿಷಲಹಗುುದು. ದಟ್ರ್ಹದ ಸಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯ
ಅಭಿೃದಿಧ ಮತ್ುಿ ಕಹಾರಿಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇವದೊಳಗೆ ಮತ್ುಿ ಸಹರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದಾಕೂೆತೊೇಟ, ಕಹಾರಿಬಳ್ಳ ಮಳ್ೆನೇರು ಕೊಯುೂ
ಅಳಡಿಸಿಕೊಳುಾುದು ಮುಂತಹದ ಕರಮಗಳನುು ಜಹರಿಗೆತ್ರಲಹಗುುದು .ಕಹಾರಿನೆಸಣೆಯು ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಾಲು
ಉದೆಾೇಶಿಸಿರು ಸಿಎಸ್ಆ ಕರೆಮಗಳು ಸತ್ತಿರದ ಸಳ್ಳಾಗಳ ಸಹಭಹಜಿಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಿಥತ್ತಯನುು ಷುಧಹರಿಷುತ್ಿದೆ.
ಷಫಟಿಕ ಕಹಾರಿಯ ಟಹ್ಯೆ ಪ್ರಿಣಹಮಗಳು ಷಕಹಯಹತ್ಮಕರ್ಹಗಿರುತ್ಿರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಸತ್ತಿರದ ಸಳ್ಳಾಗಳ ಟಹ್ಯೆ ಸಹಭಹಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ
ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ ಕಹರರ್ರ್ಹಗುತ್ಿದೆ
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