ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ರದ ೇಶ: 4-00ಎಕರ ) ಸರ್ ೆ ನಂ. 2/4,
ಹಣಮನರಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮ, ಇಳಕಲ್ ತರಲ್ಲೂಕು, ಬರಗಲ್ಕ ಲೋಟ ಜಿಲ್ ,ೂ ಕರ್ನೆಟಕ ರನಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ವ ೆಂಕಟ ೀಶ ಟಿ.ಗುಡಗುೆಂಟಿ
ಕಾರ್್ಕಾರಿ ಸಾರಾೆಂಶ

ಪಿೇಠಿಕ
MoEF ಅಧಿಸೊಚರ್ ಗಳ ಪ್ರಕನರ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ತಗನಗಿ ಇಐಎ ವರದಿಯನುು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುರ್ನಗಿ ಶ್ಾೋ. ವ ಿಂಕಟ ೋಶ
ಟಿ.ಗುಡಗುಿಂಟಿ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಣಿಗನರಿಕ ಗನಗಿ 4.00 ಎಕರ ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ರದ ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸವ ೆ ನಿಂ. 2/4, ಹಣಮನರಳ ಎಸ್.ಟಿ.
ಗ್ರಾಮ, ಇಳಕಲ್ ತರಲ್ಲೂಕು, ಬರಗಲ್ಕ ಲೋಟ ಜಿಲ್ ೂ, ಕನರೆಟಕ ಟಿಒಆರಗ ಅರ್ಜೆಸಲ್ಲಿಸಿದನಾರ .

13 ಸ ಪ ಟಂಬರ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸ ಂಬರ 2018 ರ ಮನನಯ ಎನರ್ಜಟಿ ಆದ ೇಶದ್ ಪ್ರಕನರ ಪ್ರಸನಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ ಯು 5

ಹ ಕ ಟೇರಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮನಣದ್ಲ್ಲಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಇದ್ನುು “ಬಿ 1” ವಗೆರ್ ಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗಿದ . ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣನಮದ್
ಮೌಲಯ ಮನಪ್ನ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನುು ತ್ಯನರಿಸಲು ಉಲ ಿೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳ (ಟಿಒಆರ) ನಿಣೆಯಕನಾಗಿ ಕ ಎಸಇಎಸಿ
24 ಫ ಬ್ಾವರಿ 2021ರಂದ್ು ನಡ ದ್ 274ರ್ ೇ ಎಸಇಎಸಿ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ ಗನಗಿ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ತ

ನಿೇಡುವ ಅರ್ಜೆಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗಿದ . ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣನ ಯೇಜ್ರ್ ತ್ಯನರಿಸಲು ಮತ್ುಿ
ಸನವೆಜ್ನಿಕ ವಿಚನರಣ ಯನುು ನಡ ಸಲು (ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ ಯ SEIAA 32 MIN 2022 ದಿರ್ನಂಕ 08-04-2022) ಸಮಿತ್ತ ನಿದಿೆಷ್ಟ
ಉಲ ಿೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನುು (ಟಿಒಆರ) ಸೊಚ್ಚಸಿದ .

ಯೋಜನೆರ್ ಸಥಳ
4.00 ಎಕರ ವಿಸಿಿೇಣೆದ್ ಗಣಿಗನರಿಕ ಪ್ರದ ೇಶವನುು ಹ ೊಂದಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗುತ್ತಿಗ ಯು, ಸವ ೆ ನಿಂ. 2/4,
ಹಣಮನರಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮ, ಇಳಕಲ್ ತರಲ್ಲೂಕು, ಬರಗಲ್ಕ ಲೋಟ ರ್ಜಲ ಿಯಲ್ಲಿದ .
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ಟೆೋಬಲ್1: ಯೀಜನ ಯ ಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಿವರಣೆ
Sr.
No.
1.

ವಿವರಣೆ
ಅಕ್ನಂಶ ರ ೇಖ್ನಂಶ

2.

ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಎತ್ಿರ MSL

3.

ಉದ ಾೇಶಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ನ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ
ಭೊಬಳಕ

ವಿವರಗಳು
Boundary
A

Latitude

Longitude

N 15° 56’ 14.5”
E 76° 07’ 59.0”
B
N 15° 56’ 14.7”
E 76° 07’ 56.3”
C
N 15° 56’ 17.3”
E 76° 07’ 56.1”
D
N 15° 56’ 23.1”
E 76° 07’ 55.0”
E
N 15° 56’ 22.5”
E 76° 07’ 56.9”
MAP DATUM-WGS 84
582.0 M to 579.0 M MSL

ಭೂಬಳಕೆರ್ ಪ್ರಕಾರ

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಭೂ ಬಳಕ
(ಎಕರ )

5 ವರ್ಷಗಳ

ಯೀಜನ ಯ

ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಿ ಭೂ
ಬಳಕ (ಎಕರ )

ಗಣಿಗನರಿಕ ಗನಗಿ ಪ್ರದ ೇಶ

--

2-30

ರಸ್ ೆ

--

0-02

ಡಿಂಪ್ ಯರರ್ಡೆ

--

0-02

--

0-06

ಮಲಲ್ಸ್ೌಕರ್ೆ
ಖನಿಜ ಸಿಂಗಾಹಣ
ಮೋಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಅಿಂಗಳ
ಬ್ಫರ್ ವಲ್ರ್
ಪ್ರದ ೇಶವನುು
ಬಳಸಲನಗುವುದಿಲಿ
ಒಟುಟ
4.

ಹತ್ತಿರದ್ ರಸ ಿ ಮನಗೆ

1-00

--

-4-00
4-00

7.25

ರರಷ್ಟ್ರೋರ್ ಹ ದ್ರಾರಿ NH 50 - ನ ೈಋತ್ಯ ಕಡ ಗ್ 0.12 ಕಿ.ಮೋ, ಇಳಕಲ್
ನಿಿಂದ ಗುಡಲರು ರಸ್ ೆ
ರರಜಯ ಹ ದ್ರಾರಿ SH 6– ಪಶ್ಿಮಕ ೆ 3.76 ಕಿ.ಮೋ, ಇಳಕಲ್ ನಿಿಂದ
ಹಣಮಸ್ರಗರ ರಸ್ ೆ
(ಪಶ್ಿಮ)

5.

ಹತ್ತಿರದ್ ರ ೈಲ ೆ ನಿಲನಾಣ

ಹರೆೈಸನೆವೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು

ಬರದ್ರಮ ರ ೈಲ್ು ನಿಲ್ರಾಣ 48.82 ಕಿ.ಮೋ, ಪಶ್ಿಮಕ ೆ.
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Sr.
No.
6.

ಹತ್ತಿರದ್ ರ ೈಲ ೆ ಮನಗೆ

ಬರದ್ರಮ ರ ೈಲ್ು ನಿಲ್ರಾಣ 48.82 ಕಿ.ಮೋ, ಪಶ್ಿಮಕ ೆ.

7.

ಹತ್ತಿರದ್ ಏರ್ೇೆರ್ಟೆ

ಜಿಿಂದ್ರಲ್ ವಿಜರ್ನಗರ ವಿಮರನ ನಿಲ್ರಾಣ~99.50 ಕಿ.ಮೋ, ಈಶರನಯ

ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ಕಡ ಗ್
8.

ಹತ್ತಿರದ್ ಗನರಮ / ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಟಟಣ

ಹನಮನರಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮ - 0.60 ಕಿ.ಮೋ (ಆಗ್ ನೋರ್)

9.

ಬ ಟಟಗಳು / ಕಣಿರ್ ಗಳು

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ನಯಪಿಿಯಲ್ಲಿಯನವುದ ೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ ಟಟಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಣಿರ್ ಗಳಿಲಿ

10.

ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಲಯ

ಯರವುದಲ ಇಲಿ

11.

ಕನಯ್ದಾರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ಕನಡುಗಳು

10 ಕಿ.ಮೋ ಒಳಗ್ ಯರವುದಲ ಇಲ್ೂ

12.

ಐತ್ತಹನಸಿಕ/ಪ್ರರ್ನಸಿಸಥಳಗಳು

5 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ನಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೊ ಇಲಿ

13.

ಹತ್ತಿರದ್ ಕ ೈಗನರಿಕ ಗಳು

ಓಿಂ ಆಗ್ ಲಾೋ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರರ - 3.94 (ಪಶ್ಿಮ)

14.

ಹತ್ತಿರದ್ ಜ್ಲಮೊಲಗಳು

ಇಳಕಲ್ ಹಳಳ - 2.35 ಕಿ.ಮೋ (ವರರ್ುವಯ)

ಯೀಜನ ಯ ವಿವರಣ
ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ
ಯೋಜನರ ಪ್ರದ ೇಶವನುು ಸಂಪ್ೂಣೆ ಓಪನ್ ಕರಸ್್ (ಆರ ೇ ಯರಿಂತ್ಾೋಕೃತ್) ವಿಧನನವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲನಗುತ್ಿದ .
ಐದ್ು ವಷ್ೆಗಳವರ ಗ ರ್ನರ್ಷೆಕ ಉತನಾದ್ರ್ ಯು ವಷ್ೆಕ ಾ 4,500 ಕಲಯ.ಮೋ. ಆಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ವಯವಸಿಥತ್ ಮೆಟಿಟಲು ರಚರ್ ಯ
ಮೊಲಕ ವಿಧನನವನುು ಮೆೇಲಮಟಟದ್ ಮಣುು / ಮೆೇಲು ಹ ೊರ ಯನುು ತ ಗ ಯುವುದ್ು.
ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜೋವನ
ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊಕಿರ್ನದ್ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಉತನಾದ್ರ್ ಯನುು ವಷ್ೆಕ ಾ ಸುಮನರು 4,500 ಕಲಯ.ಮೋ. 28
ವಷ್ೆಗಳವರ ಗ ನಿವೆಹಿಸಲು ಉದ ಾೇಶಿಸಲನಗಿದ ಎಂದ್ು ರ್ ೊೇಡಬಹುದ್ು.
ಪ್ರಿಕಲ್ಪನಾ ಗಣಿ ಯೋಜನೆ
ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ನಿಕ್ ೇಪ್ಗಳ ಆಧನರದ್ ಮೆೇಲ ವಷ್ೆಕ ಾ 4,500 ಕಲಯ.ಮೋ. ಉತನಾದ್ರ್ನ ಸನಮರ್ಥಯೆ 5 ವಷ್ೆಗಳ
ಯೇಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಗ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಉತ್ಖನನ ಮನಡಲನಗುತ್ಿದ . ಕನೆರಿಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ರ್ಜೇವನವು 28 ವಷ್ೆಗಳು.

ತ್ಾಾಜಾ ಉತ್ಾಪದನೆ ಮತುಿ ವಿಲೆೋವಾರಿ
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ಸರನಸರಿ 27,825 ಕಲಯ.ಮೋ. ಘನ ತನಯಜ್ಯವನುು ಉತನಾದಿಸಲನಗುವುದ್ು, ಇದನುನ ಪೂವೆ ಭರಗದ ಯೋಜನರ ಸಥಳದಲ್ಲೂ
1.33 ಹ ಕ ್ೋರ್ ಪಾದ್ ೋಶದಲ್ಲೂ ತರಯಜಯ ಡಿಂಪ್ ಯರರ್ಡಡೆನಲ್ಲೂ ವಿಲ್ ೋವರರಿ ಮರಡಲ್ರಗುತ್ೆದ್ .
ನಿೋರಿನ ಅವಶಾಕತ್ೆ ಮತುಿ ಮೂಲ್
ಯೇಜ್ರ್ ಗ ಒಟುಟ ನಿೇರಿನ ಅವಶಯಕತ 5.95 ಕ ಎಲಡಿ ಆಗಿರುತ್ಿದ , ಹತ್ತಿರದ್ ಬ ೊೇರಬನವಿ/ಟನಯಂಕರಗಳಿಂದ್ ನಿೇರನುು
ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ಯವನುು ಪ್ೂರ ೈಸಲನಗುತ್ಿದ .
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅವಶಾಕತ್ೆ
ಈ ಗಣಿ 10 ಜ್ನರಿಗ ರ್ ೇರ ಉದ ೊಯೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ನರು ನೊರು ಜ್ನರಿಗ ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ್ ಉದ ೊಯೇಗವನುು
ನಿೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರರ್ನಗಿ ಉದ ೊಯೇಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಮನನವ ಶಕಿಿಯುನುರಿತ್ ವಗೆಕ ಾ ಸ ೇರುತ್ಿದ . ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗ ಅವರ
ಅಹೆತ ಗ ಅನುಗುಣರ್ನ ಗಿಆದ್ಯತ ನಿೇಡಲನಗುತ್ಿದ .
ಸ ೈಟ್ ಮೂಲಸೌಕಯಷ
ಗಣಿ ತ್ನುದ ೇ ಆದ್ ಕಚ ೇರಿ ಆವರಣ, ಕನಯಂಟಿೇನ, ಪ್ರರ್ಥಮ ಚ್ಚಕಿತನಾ ಕ ೇಂದ್ರ ಇತನಯದಿಗಳನುು ಹ ೊಂದಿದ . ಗಣಿ ಕಚ ೋರಿ
ವ ೈರ್ಡಲ್ ಸ್ ಮತ್ುೆ ದಲರವರಣ್ಣ, ಇಿಂಟನ ೆಟ್ ಸಿಂವಹನಕರೆಗಿ ಮತ್ುಿ ಇ- ಮೋಲ್ ಸ್ೌಲ್ಭ್ಯಗಳ ಿಂದಿಗ್ ಉತ್ಿಮ ಸಂಪ್ಕೆ
ಹ ೊಂದಿದ . ಗಣಿ ಯಂತ ೊರೇಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪ ೇರಿ ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವೆಹಣ ಯನುು ಕ ೈಗ ೊಳಳಲು ಕನಯನೆಗನರವನುು
ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದ .
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರ ಸನ್ನಿವ ೀ
ಮೂಲ್ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಾರ್ನಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಮತುಿ ಸುತುಿವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಪರದ ೀಶದಲ್ಲಿ ಉತಪತ್ತಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತ್ತರ್ ಸಾರಾೆಂಶ (ಮಾರ್ಚ್ 2021ರಿೆಂದ ಜೂನ್ 2021)
ಗನಳಿಯದಿಕುಾ

Frequency %

ಮೊದ್ಲಪ್ರಧನನಗನಳಿಯನಿದ ೇೆಶನ

W

ಎರಡರ್ ೇಪ್ರಧನನಗನಳಿಯನಿದ ೇೆಶನ

WSW

ಶನಂತ್ಪ್ರಿಸಿಥತ್ತಗಳು (%)

14.46
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ಸುತುಿವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಥತ್ತ
ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳಿಂದ್, ಎಲನಿ ಮೆೇಲ್ಲೆಚನರಣನ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ NOx ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ
ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟಟವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿೆಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಅನುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿದ ಎಂದ್ು ಗಮನಿಸಲನಗಿದ .
ಸುತುಿವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್ಟಗಳು
9 ಮೆೇಲ್ಲೆಚನರಣನ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬಾಮಟಟದ್ ಮೆೇಲ್ಲೆಚನರಣ ಯನುು ನಡ ಸಲನಯ್ದತ್ು, ಅವುಗಳನುು ಸುತ್ುಿವರಿದ್
ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟಟದ್ ಮೆೇಲ್ಲೆಚನರಣ ಗ ಆಯ್ಕಾಮನಡಲನಗಿದ . ಮೆೇಲ್ಲೆಚನರಣ ಯ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿರ್ .
ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
ರರಷ್ಟ್ರೋರ್ ಉದ್ರಯನವನ ಅಥವರ ವನಯಜಿೋವಿ ಅಭ್ಯರರಣಯದಿಂತ್ಹ ಯರವುದ್ ೋ ಸಿಂರಕ್ಷಿತ್ ಪಾದ್ ೋಶಗಳಿಲ್ೂ
ಹರೆೈಸನೆವೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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ಪ್ರಸಾಿವಿತ ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳು
•

ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗ

ಪ್ರದ ೇಶದ್ ಸುತ್ಿಲೊ ಮತ್ುಿ ಸನರಿಗ

ರಸ ಿಯ ಉದ್ಾಕೊಾ ದ್ಪ್ಾ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿಟಯನುು ಅಭಿವೃದಿಧ

ಪ್ಡಿಸಲನಗುವುದ್ು.
•

ಖನಿಜ್ ಸನರಿಗ ರಸ ಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನಿವೆಹಣ

•

ಖನಿಜ್ ಸನರಿಗ ರಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಟರಯಿಂಕರ್ ಮಲಲ್ಕ ನಿಯಮಿತ್ರ್ನಗಿ ನಿೇರನುು ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದ್ು.

•

ಖನಿಜ್ ಸನಗಿಸುವ ಟರಕಗಳು ಓವರಲ ೊೇಡ್ ಆಗುವುದ್ನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ನಿಗದಿತ್ ಪ್ರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾಲ್ ಲೋರ್ಡ
ಮರಡಲ್ರಗುತ್ೆದ್ ಮತ್ುಿ ಸ ೊೇರಿಕ ತ್ಪಿಾಸಲು ಟನಪನೆಲ್ಲನನಿಂದ್ ಮುಚಿಲನಗುತ್ಿದ .

ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರಿಸರ
•

ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ರ್ನಸಸಥಳ ಅರ್ಥರ್ನ ಖ್ನಸಗಿ ಭೊಮಿ ಇಲಿ. ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಪ್ುನವೆಸತ್ತ
ಇಲಿ.

•

ಈ ಗಣಿಗನರಿಕ 10 ಜ್ನರಿಗ ರ್ ೇರ ಉದ ೊಯೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ನರು ನೊರು ಜ್ನರಿಗ ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ್
ಉದ ೊಯೇಗವನುು ನಿೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರರ್ನಗಿ ಉದ ೊಯೇಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಹ ಚ್ಚಿನ ಮನನವ ಶಕಿಿನುರಿತ್ ವಗೆಕ ಾ ಸ ೇರುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ
ಆಯನ ವಿತ್ರಣ / ಸಂಖ್ ಯಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ಿದ . ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗ ಅವರ ಅಹೆತ ಗ ಅನುಗುಣರ್ನಗಿ ಆದ್ಯತ
ನಿೇಡಲನಗುವುದ್ು.

•

ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಣಿ ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಪ್ೂರ ೈಸಲು ಅಸಿಿತ್ೆದ್ಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸನಕರ್ಷಟರ್ .
ಆದನಗೊಯ, ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ ೈಮೆಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭಯ, ಸನರಿಗ ರಸ ಿ ಮುಂತನದ್ ರ್ನಗರಿಕ
ಸೌಲಭಯಗಳ ಸುಧನರಣ ಗ ಗಣಿ ನಿವೆಹಣ ಸಿಇಆರನ ಭನಗರ್ನಗಿ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನುು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಳುಳತ್ಿದ .

ಪರಿಸರ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣ ಕಾಯಷಕರಮ
ಗಣಿ ವಯವಸನಥಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದ್ಲ್ಲಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣನಕ ೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸನಥಪಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಪ್ರಿಸರ
ನಿವೆಹಣನ ಕ್ ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷ್ುಟ ಅಹೆತ ಮತ್ುಿ ಅನುಭವ ಹ ೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ
ಅಧಿಕನರಿ ಇಎಂಸಿಗ ರ್ ೇತ್ೃತ್ೆವಹಿಸಲ್ಲಿದನಾರ . ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗನಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ, ಅಂತ್ಜ್ೆಲಆಳ, ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟಟ,
ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬಾ ಮಟಟಗಳು, ಮಣಿುನ ಗುಣಮಟಟ, ಸ್ಟ್ರಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು ಇತನಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೆೇಲ್ಲೆಚನರಣ ಯನುು
MOEF ಮನನಯತ ಪ್ಡ ದ್ ಏಜ ನಿಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕ ೈಗ ೊಳಳಲನಗುವುದ್ು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನುು MoEF & CC ಯ ಕ ಎಸಪಿಸಿಬಿ
/ ಪನರದ ೇಶಿಕ ಕಚ ೇರಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗುತ್ಿದ .
ಅಪಾರ್ದ ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪ್ನ ಮತುಿ ದುರೆಂತ ನಿವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆ
ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಣಿಗನರಿಕ ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿನ ಅಪನಯದ್ ಮೌಲಯ ಮನಪ್ನವು ಇಳಿಜನರಿನ ರ್ ೈಫಲಯ, ಎಚಇಎಂಎಂನ
ಚಲರ್ , ಮೆೇಲ ೈ ನಿೇರಿನಿಂದ್ ಉಂಟನಗುವ ಪ್ರರ್ನಹ, ಧೊಳಿನ ಅಪನಯಗಳು, ಡೋಸ್ ಲ್ ಜನರ ೋಟರ್ ಗಳ ಬಳಕ ಗ
ಹರೆೈಸನೆವೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಪನಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕ ಳಬ ಂಚುಗಳ ಪ್ರರ್ನಹ ಮತ್ುಿ ಅದ್ಕ ಾ ಅನುಗುಣರ್ನಗಿ ಉಪ್ ಶಮನ ಕರಮಗಳನುು
ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಚ್ಚಸಲನಗಿದ .
ಯೋಜನೆರ್ ಲಾಭಗಳು
ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಯೇಜ್ರ್ ಯು ಹ ಚುಿವರಿ ಉದ ೊಯೇಗನವಕನಶಗಳನುು ಸೃರ್ಷಟಸುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಇದ್ು ಅಂತ್ತಮರ್ನಗಿ
ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೇವನ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಸುಧನರಣ ಗ ಕನರಣರ್ನಗುತ್ಿದ . ಈ ಸಿಇಆರ ನಿೋತ್ಗ್ ಅನುಗುಣರ್ನಗಿ,
ಶ್ಾೋ. ವ ಿಂಕಟ ೋಶ ಟಿ.ಗುಡಗುಿಂಟಿ .ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದನಯ ಕಲನಯಣ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುು ನಡ ಸಲ್ಲದನಾರ :
•

ಸಮುದನಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ

•

ಶಿಕ್ಷ್ಣ

•

ಆರ ೊೇಗಯ ರಕ್ಷ್ಣ

•

ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ುಿ ರ್ ೈಮೆಲಯ

•

ರಸ ಿಗಳು

ವಷ್ೆಕ ಾ 0.90 ಲಕ್ಷ್ ರೊಗಳನುು ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸನಮನರ್ಜಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲನಯಣ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಅನುಷ್ನಾನಕ ಾ
ಮರುಕಳಿಸುವ ರ್ ಚಿರ್ನಗಿ ಬಳಸಲನಗುತ್ಿದ .
ಪ್ರಿಸರ ನಿವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆ
ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಬಂಡರ್ನಳ ರ್ ಚಿ ಅಂದನಜ್ು. ರೊ. 124 ಲಕ್ಷ್ ರೊಗಳು ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷ್ಣ ಕಿರಯನ ಯೇಜ್ರ್ ಅನುಷ್ನಾನಕ ಾ
21.71 ಲಕ್ಷ್ ರೊಗಳು ಬಂಡರ್ನಳ ರ್ ಚಿರ್ನಗಿ ಮತ್ುಿ ಮರುರ್ ಚಿರ್ನಗಿ ರ್ನರ್ಷೆಕ ರೊ 12.37 ಲಕ್ಷ್ಗಳು.

ತ್ತೋಮಾ್ನ
ಶ್ಾೋ. ವ ಿಂಕಟ ೋಶ ಟಿ.ಗುಡಗುಿಂಟಿ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಯೇಜ್ರ್ ಯು, ಹತ್ತಿರದ್ ಗನರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ ಅನುಕೊಲರ್ನಗಲ್ಲದ .
ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೆೇಲ ಪ್ರಿಣನಮಗಳನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ಧೊಳು ಹ ೊರ ಸೊಸುವಿಕ , ಶಬಾ, ಮೆೇಲ ೈ ಹೊಳು
ತ ಗ ಯುವಿಕ ಮುಂತನದ್ ಕ ಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ತರಸ ಬ ೇಕನಗುತ್ಿದ . ಅಗತ್ಯ
ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸನಧನಗಳನದ್ ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದ್ು, ರ್ ಡುತ ೊೇಪ್ು, ರ್ ೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷ್ಣನ ಸನಧನಗಳು ಇತನಯದಿಗಳು
ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ್ ಅಭನಯಸವನುು ರೊಪಿಸುತ್ಿರ್ . ಪ್ರದ ೇಶದ್ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ುಿ ಸನಮನರ್ಜಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ್
ಮೆೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣನಮಗಳನುು ನಿಯಂತ್ತರಸಲು / ಕಡಿಮೆ ಮನಡಲು ಹ ಚುಿವರಿ ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ
ಸಂರಕ್ಷ್ಣನ ಕರಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲನಗುವುದ್ು. ದ್ಟಟರ್ನದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿಟಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುಿ ಕನೆರಿ ಗುತ್ತಿಗ
ಪ್ರದ ೇಶದ ೊಳಗ ಮತ್ುಿ ಸನರಿಗ ರಸ ಿಯ ಉದ್ಾಕೊಾ ತ ೊೇಟ, ಕನೆರಿ ಬಳಿ ಮಳ ನಿೇರು ಕ ೊಯುಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ು
ಹರೆೈಸನೆವೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ರದ ೇಶ: 4-00ಎಕರ ) ಸರ್ ೆ ನಂ. 2/4,
ಹಣಮನರಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮ, ಇಳಕಲ್ ತರಲ್ಲೂಕು, ಬರಗಲ್ಕ ಲೋಟ ಜಿಲ್ ,ೂ ಕರ್ನೆಟಕ ರನಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ವ ೆಂಕಟ ೀಶ ಟಿ.ಗುಡಗುೆಂಟಿ

ಮುಂತನದ್ ಕರಮಗಳನುು ಜನರಿಗ ತ್ರಲನಗುವುದ್ು. ಕನೆರಿ ನಿವೆಹಣ ಯು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲು ಉದ ಾೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಟ್ರಎಸ್ಆರ್
ಕಾಮಗಳು ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸನಮನರ್ಜಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಿಥತ್ತಯನುು ಸುಧನರಿಸುತ್ಿದ .
ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕನೆರಿಯ ಒಟನಟರ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು ಸಕನರನತ್ಮಕರ್ನಗಿರುತ್ಿರ್ ಮತ್ುಿ ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸನಮನರ್ಜಕಆರ್ಥೆಕ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ ಕನರಣರ್ನಗುತ್ಿದ .

ಹರೆೈಸನೆವೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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