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ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾರಾಂಶ 
 

ಪಿೇಠಿಕ  MoEF ಅಧಿಸೊಚರ್  S.O. 14-09-2006 ರ ದಿರ್ರಂಕ 1533 (ಇ) ಪ್ಾಕರರ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ತಗರಗಿ ಇಐಎ 

ವರದಿಯನುು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುರ್ರಗಿ ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೆೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ (ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.01) 
ಸರಮರನೆ ಮರಳು ಹ ೊರತ ಗ ಯಲು ಟ್ಟೋಒಆರ್ ಗ  ಅರ್ಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ಾದ ೇಶ ಹ ೊಂದಿರುವ 60-00 ಎಕರ  

ಪ್ಾದ ೇಶ ಪಕಕದ ಸರ್ ೆ ಸಂಖ್ ಯ ಸಂಖ್ ಯ 1, 2, 217, 216, 209, 208, 204, 203, 202, 201 & 174 ಕಕಕರಗ  ೋಳ 
ಗಲಾಮ, ಕಲರಟಗಿ ತಲಲ ಕು, ಕ  ಪಪಳ ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ಲೆಟಕ ರರಜ್ೆದ್ಲ್ಲಿದ . 
 

13 ಸ ಪ ್ಂಬರ್ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸ ಂಬರ್ 2018ರ ಮರನೆ ಎನ ರ್ಜಟಿ ಆದ ೇಶದ್ ಪ್ಾಕರರ ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ ಯು 5 

ಹ ಕ ್ೇರ್ ಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ಚಿನ ಪ್ಾಮರಣದ್ಲ್ಲಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಇದ್ನುು “ಬಿ1” ವಗೆರ್ ಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲರಗಿದ . ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣರಮದ್ 

ಮೌಲೆ ಮರಪ್ನ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನುುತ್ಯರರಿಸಲು ಉಲ ಿೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳ (ಟ್ಟೋಒಆರ್) ನಿಣೆಯಕರಾಗಿಕ  ಎಸ ಇಎಸಿ 31 

ಆಗಸ್ಟಿ 2021 ರಂದ್ು ನಡ್ ದ್ 265ರ್ ೇ ಎಸ ಇಎಸಿ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ ಗರಗಿ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ತ 

ನಿೇಡುವ ಅರ್ಜೆಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲರಗಿದ . ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣರ ಯೇಜ್ರ್  ತ್ಯರರಿಸಲು ಮತ್ುಿ  ಅದರ 

ಪತ್ಾ ಸಂಖ್ ಯ SEIAA 344 MIN 2021 ರ ಪಾಕಲರ ಸರವೆಜ್ನಿಕ ವಿಚರರಣ ಯನುು ನಡ್ ಸಲು ಸಮಿತ್ತ ನಿದಿೆಷ್್ ಉಲ ಿೇಖಿತ್ 

ನಿಯಮಗಳನುು (ಟಿೇಒಆರ್) ಸೊಚ್ಚಸಿದ . 
 

ಯೋಜನ್ಯ ಸಥಳ 

60-00 ಎಕರ  ವಿಸಿಿೇಣೆದ್ ಗಣಿಗರರಿಕ  ಪ್ಾದ ೇಶವನುು ಹ ೊಂದಿರುವ ಸರಮರನೆ ಮರಳು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗ ಯು, ಪಕಕದ ಸರ್ ೆ 

ಸಂಖ್ ಯ 1, 2, 217, 216, 209, 208, 204, 203, 202, 201 & 174 ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಗಲಾಮ, ಕಲರಟಗಿ ತಲಲ ಕು, 

ಕ  ಪಪಳ ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆದ್ಲ್ಲಿದ . 
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ಟ್ೋಬಲ್1: ಪ್ರೊಜ್ಕ್ಟ್ನಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ತವಿವರಣ್ 

ಕ್ರ ಮ.ಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಣ್ ವಿವರಗಳು 

1.  ಅಕ್ರಂಶ ರ ೇಖ್ರಂಶ ಮ ಲ್  ಸತಂಭ ಅಕ್ರಂಶ ರ ೋಖ್ಲಂಶ 

BP-A N 15
0 

31’ 09.1” E 76
0
 48’ 28.1” 

BP-B N 15
0 

31’ 10.5” E 76
0
 48’ 31.9” 

BP-C N 15
0 

31’ 03.8” E 76
0
 48’ 34.6” 

BP-D N 15
0 

30’ 54.6” E 76
0
 48’ 35.0” 

BP-E N 15
0 

30’ 37.4” E 76
0
 48’ 17.2” 

BP-F N 15
0 

30’ 17.8” E 76
0
 48’ 49.0” 

BP-G N 15
0 

30’ 20.4” E 76
0
 48’ 47.0” 

BP-H N 15
0 

30’ 39.3” E 76
0
 48’ 14.3” 

BP-I N 15
0 

30’ 56.4” E 76
0
 48’ 30.7” 

BP-J N 15
0 

31’ 02.3” E 76
0
 48’ 30.7” 

BP-01 N 15
0 

31’ 03.6” E 76
0
 48’ 22.3” 

BP-02 N 15
0 

30’ 39.4” E 76
0
 48’ 06.5” 

WGS – 84 DATUM 
 

2.  ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಎತ್ಿರ MSL 366 MSL ದಿಂದ್ 369 MSL  

3.  ಉದ ದೇಶಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ರ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ 

ಭೊಬಳಕ  

ಭೂಬಳಕ್ಯ ಪ್ೊಕಾರ ಪ್ೊಸುತತ ಭೂಬಳಕ್ 
ಪ್ೊದ್ೋಶ 

(ಎಕರ ಗಳು) 

5 ವರ್್ಗಳ 

ನೆಂತರ 

ಪ್ೊದ್ೋಶ 

(ಎಕರ ಗಳು) 

ಗಣಿಗರರಿಕ ಗರಗಿ ಪ್ಾದ ೇಶ -- 51.47 

ಸುರಕ್ಷತಲ ವಲಯಕಲಕಗಿ ಪಾದ ೋಶ -- 8.53 

ಪ್ಾದ ೇಶವನುು ಬಳಸಲರಗುವುದಿಲ ಿ 60-00 -- 

ಒಟು್ 60-00 60-00 
 

4.  ಹತ್ತಿರದ್ ರಸ ಿ ಮರಗೆ ರರಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ ದರದರಿ ಎನ ಎಚ್ 150ಎ  – 7.60 ಕಿ.ಮಿೇ (ಪೂವೆ) 
(ಕಲಬುರಗಿಯಂದ ಮೆೈಸ ರ್ ರಸ ತ) 
ರರಜ್ೆ ಹ ದರದರಿ ಎಸ ಎಚ್ 49– 0.70 ಕಿ.ಮೋ (ಪೂವೆ) (ಸಿರುಗುಪಪದಂದ 
ಹ  ಸಪ ೋಟ  ರಸ ತ) 
ಕಕಕರಗ  ೋಳ -ನಂದಹಳ್ಳಿ ರಸ ತ-1.60 ಕಿ.ಮೋ (ಪಶ್ಚಿಮ) 
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ಕ್ರ ಮ.ಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಣ್ ವಿವರಗಳು 

5.  ಹತ್ತಿರದ್ ರ ೈಲ ೆ ನಿಲರದಣ ಕಲರಟಗಿ ರ ೈಲು ನಿಲ್ಲಾಣ - 18.10 ಕಿ.ಮೋ (ರ್ಲಯುವಯ) 

6.  ಹತ್ತಿರದ್ ರ ೈಲ ೆ ಮರಗೆ ಗಂಗಲವತಿಯಂದ ಸಿಂದನ ರ್ ರ ೈಲು ಮಲಗೆ - 16.40 ಕಿಮೋ (ಪಶ್ಚಿಮ) 

7.  ಹತ್ತಿರದ್ ಏರ್ೇೆರ್ಟೆ ಬಳ್ಲಿರಿ ವಿಮಲನ ನಿಲ್ಲಾಣವು ಸುಮಲರು 39.00 ಕಿ.ಮೋ ದ ರದಲಿಾದ . 

8.  ಹತ್ತಿರದ್ ಗರಾಮ / ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ಟ್ಣ ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಗಲಾಮ - 0.20 ಕಿ.ಮೋ (ಪಶ್ಚಿಮ) 

9.  ಬ ಟ್ಗಳು / ಕಣಿರ್ ಗಳು 10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ರೆಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಯರವುದ ೇ ಪ್ಾಮುಖ ಬ ಟ್ಗಳು ಮತ್ುಿ 

ಕಣಿರ್ ಗಳಿಲ ಿ

10.  ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಲಯ 10 ಕಿ.ಮೋ ಒಳಗ  ಯಲವುದ  ಇಲಾ 

11.  ಕರಯ್ದದರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ 

ಕರಡುಗಳು 

10 ಕಿ.ಮೋ ಒಳಗ  ಯಲವುದ  ಇಲಾ 

12.  ಐತ್ತಹರಸಿಕ / ಪ್ಾರ್ರಸಿ ಸಥಳಗಳು 5 ಕಿ.ಮೋ ರ್ಲಯಪ್ತತಯ ಪಾದ ೋಶದಲಿಾ ಯಲವುದ  ಇಲಾ 

13.  ಹತ್ತಿರದ್ ಕ ೈಗರರಿಕ ಗಳು 10 ಕಿ.ಮೋ ಒಳಗ  ಯಲವುದ  ಇಲಾ 

14.  ಹತ್ತಿರದ್ ಜ್ಲಮೊಲಗಳು ಇದ್ು ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗರರಿಕ  ಯೇಜ್ರ್ . ಈ ಪಾದ ೋಶವು ತ್ುಂಗಭದಲಾ 

ನದಯ ತ್ಳದಲಿಾದ . 

 

ಯೋಜನೆ ವಿವರಣ್ 
ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವಿಧಾನ 

ಪ್ಾದ ೇಶವನುು ನಿವೆಹಿಸಲು ಮುಕಿ ಎರಕಹ ೊಯದ ವಿಧರನವನುು ಅಳವಡಿಸಲರಗುವುದ್ು. ಅಂದಿನಿಂದ್, ಐದ್ು ವಷ್ೆಗಳವರ ಗ  

ರ್ರಷ್ಟ್ೆಕ ಉತರಾದ್ರ್ ಯು ಸುಮರರು 2,90,173 ಟನಗಳು; ಯೇಜ್ರ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಪ್ನ ಎರಕಹ ೊಯದ ವಿಧರನವನುು 

ಅನುಸರಿಸಲರಗುತ್ಿದ . 
 

ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜೋವನ 

ಈ ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲಿ ಗಣಿ ರ್ಜೇವನವು 5 ವಷ್ೆ ಅಥರ್ರ ಮಿೇಸಲು ಖ್ರಲ್ಲಯರಗುವವರ ಗ . 
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ಪ್ರಿಕ್ಟಲ್ಪನಾ ಗಣಿ ಯೋಜನ್ 

5 ವಷ್ೆಗಳ ಯೇಜ್ರ್  ಅವಧಿಗ  ರ್ರಷ್ಟ್ೆಕ 2,90,173 ಟನ ಉತರಾದ್ರ್ರ ಸರಮಥೆೆರ್ರಗಿ ಸರಮರನೆ ಮರಳಿನ 

ನಿಕ್ ೇಪ್ಗಳ ಆಧರರದ್ ಮೇಲ , ಆದ್ದರಿಂದ್ ಮಿೇಸಲು ಖ್ರಲ್ಲಯರಗುವವರ ಗೊ ಇಚ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ರ್ಜೇವನ ಇರುತ್ಿದ . 
 

ತ್ಾಾಜಾ ಉತ್ಾಪದನ್ ಮತುತ ವಿಲ್ೋವಾರಿ 

ತರೆಜ್ೆ/ಖನಿಜ್ ತ್ತರಸಾರಿಸುವ ಸಂಸಾರಣರ ಸರಧ್ೆತ ಗಳನುು ಯೇಜ್ರ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸರಿಪಿಸಲರಗಿಲಿ. ಉದ ದೇಶಿತ್ 

ನಂತ್ರದ್ ಕರೆರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ತಂಗ್ ಮಲಡಲು ಪ್ಾಸರಿಪ್ವಿಲಿ, ಮತ್ುಿ ಏಕಕರಲ್ಲೇನ ಬರೆಕಿಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನುು ಪ್ಾಸರಿಪಿಸಲರಗಿದ . 

 

ನಿೋರಿನ ಅವಶಾಕ್ಟತ್್ ಮತುತ ಮೂಲ್ 

ಯೇಜ್ರ್ ಗ  ಒಟು್ ನಿೇರಿನ ಅವಶೆಕತ  34.4 ಕ ಎಲ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ಿದ , ಹತ್ತಿರದ್ ಬ ೊೇರ್ ಬರವಿ /ಟರೆಂಕರ್ ಗಳಿಂದ್ ನಿೇರನುು 

ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ೆವನುು ಪ್ೂರ ೈಸಲರಗುತ್ಿದ . 

 

ಮಾನವ ಶಕ್ತತ ಅವಶಾಕ್ಟತ್್ 

ಈ ಗಣಿ 20 ಜ್ನರಿಗ  ರ್ ೇರ ಉದ ೊೆೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದ  ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ರರು 30 ಜ್ನರಿಗ  ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ್ ಉದ ೊೆೇಗವನುು 

ನಿೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರರ್ರಗಿ ಉದ ೊೆೇಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಮರನವ ಶಕಿಿಯುನುರಿತ್ ವಗೆಕ ಾ ಸ ೇರುತ್ಿದ . ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗ  ಅವರ 

ಅಹೆತ ಗ  ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಆದ್ೆತ  ನಿೇಡಲರಗುತ್ಿದ . 

 

ಗಣಿ ಪ್ರದ ೋಶ ಮ ಲಸೌಕರ್ಯ 

ಗಣಿ ತ್ನುದ ೇ ಆದ್ ಕಚ ೇರಿ ಆವರಣ, ಕರೆಂಟಿೇನ, ಪ್ಾಥಮ ಚ್ಚಕಿತರಾ ಕ ೇಂದ್ಾ ಇತರೆದಿಗಳನುು ಹ ೊಂದಿದ . ಗಣಿ ಕಚ ೇರಿ 

ರ್ ೈರ್ ಲ್ ಸ್ಟ ಮತ್ುತ ದ ರರ್ಲಣಿ, ಇಂಟರ್ ೆಟ್ ಮತ್ುತ ಸಂವಹನಕರಾಗಿ ಇಮೆೋಲ್ಡ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ್  ಂದಗ  ಉತ್ಿಮ 

ಸಂಪ್ಕೆಹ ೊಂದಿದ . ಗಣಿ ಯಂತ ೊಾೇಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪ ೇರಿ ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವೆಹಣ ಯನುು ಕ ೈಗ ೊಳಳಲು 

ಕರಯರೆಗರರವನುು ಒದ್ಗಿಸಲರಗಿದ . 

 

ಅಸ್ತತತವದಲ್ಲರಿುವ ಸನಿಿವ್ೋಶ 

ಮ ಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯರ್ನಗಳು 

ಹವಾಮಾನ ಮತುತ ಸುತುತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್್ 

ಸ ೈಟುಲ್ಲಿ ಉತ್ಾತ್ತಯಿರದ್ ಹರ್ರಮರನ ಮರಹಿತ್ತಯ ಸರರರಂಶ (ಅಕ  ಿೋಬರ್ 2021 ರಿಂದ್ ಡಿಸ ಂಬರ್ 2021) 
ತರಪ್ಮರನ (°C) 16.0 to 45.0°C 

ಸರಪ ೇಕ್ಷ್ಆದ್ಾೆತ  (%) 88% to 44% 



ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.01 ಸಲಮಲನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ಾದ ೇಶ: 60-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕಕದ ಸರ್ ೆ ಸಂಖ್ ೆ 1, 2, 217, 216, 209, 208, 204, 203, 

202, 201 & 174 ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಗಲಾಮ, ಕಲರಟಗಿ ತಲಲ ಕು, ಕ  ಪಪಳ ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ:ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ಗರಳಿಯದಿಕುಾ WSW 

ಶರಂತ್ಗರಳಿ % 14.46% 

 
 

ಸುತುತವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್ದ ಸ್ತಥತಿ 

ಫಲ್ಲತರಂಶಗಳಿಂದ್, ಎಲರಿ ಮೆೋಲಿಿಚಲರಣ  ಸಥಳಗಳಲಿಾ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ NOx ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ  

ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿೆಷ್್ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಅನುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲದಿ  ಎಂದ್ು ಗಮನಿಸಲರಗಿದ . 

 

ಸುತುತವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್್ಗಳು 

9 ಮೆೋಲಿಿಚಲರಣ  ಸಥಳಗಳಲಿಾ ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬದಮಟ್ದ್ ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣ ಯನುು ನಡ್ ಸಲರಯ್ದತ್ು, ಅವುಗಳನುು ಸುತ್ುಿವರಿದ್ 

ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ದ್ ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣ ಗ  ಆಯ್ಕಾ ಮರಡಲರಗಿದ . ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣ ಯ ಫಲ್ಲತರಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿರ್ . 



ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.01 ಸಲಮಲನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ಾದ ೇಶ: 60-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕಕದ ಸರ್ ೆ ಸಂಖ್ ೆ 1, 2, 217, 216, 209, 208, 204, 203, 

202, 201 & 174 ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಗಲಾಮ, ಕಲರಟಗಿ ತಲಲ ಕು, ಕ  ಪಪಳ ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ:ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ಜ್ೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ 

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ರೆಪಿಿಯಲ್ಲಿ ರರಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದರೆನ, ವನೆರ್ಜೇವಿ ಅಭಯರರಣೆ ಮತ್ುಿ ರ್ಜೇವಗ ೊೇಳ ಮಿೇಸಲು ಇಲಿ. 

 

ಪ್ೊಸ್ಾತವಿತ ಜ್ೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಟೊಮಗಳು 

• ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ಾದ ೇಶದ್ ಸುತ್ಿಲೊ ಮತ್ುಿ ಸರರಿಗ  ರಸ ಿಯ ಉದ್ದಕೊಾ ದ್ಪ್ಾ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯನುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲರಗುವುದ್ು. 

• ಖನಿಜ್ ಸರರಿಗ  ರಸ ಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನಿವೆಹಣ  
• ಖನಿಜ್ ಸರರಿಗ  ರಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬ್ ೈಲ್ಡ ಟಲಯಂಕರ್ ಮ ಲಕ ನಿಯಮಿತ್ರ್ರಗಿ ನಿೇರನುು ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದ್ು 
• ಖನಿಜ್ ಸರಗಿಸುವ ಟಾಕ ಗಳು ಓವರ್ ಲ ೊೇಡ್ ಆಗುವುದ್ನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ನಿಗದಿತ್ ಪ್ಾಮರಣದ್ಲ್ಲಿ ಮಲತ್ಾಲ್  ೋಡ್ 

ಮಲಡಲ್ಲಗುತ್ತದ  ಮತ್ುಿ ಸ ೊೇರಿಕ  ತ್ಪಿಾಸಲು ಟರಪರೆಲ್ಲನ ನಿಂದ್ ಮುಚಿಲರಗುತ್ಿದ . 
 

ಸ್ಾಮಾಜಕ್ಟ-ಆರ್ಥ್ಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ 

• ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಯರವುದ ೇ ರ್ರಸಸಥಳ ಅಥರ್ರ ಪ್ಟರ್ ಭೊಮಿ ಇಲಿ. ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಯರವುದ ೇ ಪ್ುನವೆಸತ್ತ 
ಇಲ.ಿ 

• ಈ ಗಣಿ 20 ಜ್ನರಿಗ  ರ್ ೇರ ಉದ ೊೆೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದ  ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ರರು 30 ಜ್ನರಿಗ  ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ್ 
ಉದ ೊೆೇಗವನುು ನಿೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರರ್ರಗಿ ಉದ ೊೆೇಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಹ ಚ್ಚಿನ ಮರನವ ಶಕಿಿನುರಿತ್ ವಗೆಕ ಾ ಸ ೇರುತ್ಿದ  
ಮತ್ುಿ ಆಯರ ವಿತ್ರಣ  / ಸಂಖ್ ೆಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ಿದ . ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗ  ಅವರ ಅಹೆತ ಗ  ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ 
ಆದ್ೆತ  ನಿೇಡಲರಗುವುದ್ು. 

• ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಅಗತ್ೆಗಳನುು ಪ್ೂರ ೈಸಲು ಅಸಿತಿ್ೆದ್ಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭೆಗಳು ಸರಕಷ್ಟ್್ರ್ . 
ಆದರಗೊೆ, ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ ೈಮೆಲೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭೆ, ಸರರಿಗ  ರಸ ಿ ಮುಂತರದ್ ರ್ರಗರಿಕ 
ಸೌಲಭೆಗಳ ಸುಧರರಣ ಗ  ಗಣಿ ನಿವೆಹಣ  ಸಿಇಆರ್ ನ ಭರಗರ್ರಗಿ ಪ್ಾಯತ್ುಗಳನುು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಳುಳತ್ಿದ . 

 

ಪ್ರಿಸರ  ಕಾರ್ಯಕರಮದ ಮೋಲಿಿಚಾರಣ  

ಗಣಿ ವೆವಸರಥಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣರಕ ೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸರಥಪಿಸಲರಗುವುದ್ು. ಪ್ರಿಸರ 

ನಿವೆಹಣರ ಕ್ ೇತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ ೇತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸರಕಷ್ು್ ಅಹೆತ  ಮತ್ುಿ ಅನುಭವ ಹ ೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ 

ಅಧಿಕರರಿ ಇಎಂಸಿಗ  ರ್ ೇತ್ೃತ್ೆವಹಿಸಲ್ಲದರದರ . ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್, ಅಂತ್ಜ್ೆಲ ಆಳ, ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟ್, 

ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬದಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಿನ ಗುಣಮಟ್, ಸಿಎಸ್ಟಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಇತರೆದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣ ಯನುು 

MOEF ಮರನೆತ  ಪ್ಡ್ ದ್ ಏಜ ನಿಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕ ೈಗ ೊಳಳಲರಗುವುದ್ು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನುು MoEF & CC ಯಕ ಎಸ ಪಿಸಿಬಿ 

/ ಪರಾದ ೇಶಿಕ ಕಚ ೇರಿಗ  ಸಲ್ಲಿಸಲರಗುತ್ಿದ . 



ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.01 ಸಲಮಲನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ಾದ ೇಶ: 60-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕಕದ ಸರ್ ೆ ಸಂಖ್ ೆ 1, 2, 217, 216, 209, 208, 204, 203, 

202, 201 & 174 ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಗಲಾಮ, ಕಲರಟಗಿ ತಲಲ ಕು, ಕ  ಪಪಳ ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ:ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ಸಭ ರ್ ಅಪಾರ್ದಂಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಪ್ತ್ತು ನಿರ್ಯಹಣ  ಯೋಜನ  

ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗರರಿಕ  ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಯದ್ ಮೌಲೆ ಮರಪ್ನವು ಇಳಿಜರರಿನ ರ್ ೈಫಲೆ, ಎಚ್ ಇಎಂಎಂನ 

ಚಲರ್ , ಮೇಲ ೈ ನಿೇರಿನಿಂದ್ ಉಂಟರಗುವ ಪ್ಾರ್ರಹ, ಧ್ೊಳಿನ ಅಪರಯಗಳು, ಡಿೋಸ ಲ್ಡ ಜನರ ೋಟರ್ ಸ ಟ್ ಗಳ ಬಳಕ ಗ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಪರಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕ ಳ ಬ ಂಚುಗಳ ಪ್ಾರ್ರಹ ಮತ್ುಿ ಅದ್ಕ ಾಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಉಪ್ಶಮನ ಕಾಮಗಳನುುಇಐಎ 

/ ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಚ್ಚಸಲರಗಿದ . 

 

ಯೋಜನ್ಯ ಲಾಭಗಳು 

ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗಲರಿಕ  ಯೋಜರ್  ಹ ಚುಿವರಿ ಉದ ೊೆೇಗರವಕರಶಗಳನುು ಸೃಷ್ಟ್್ಸುತ್ಿದ  ಮತ್ುಿ ಇದ್ು ಅಂತ್ತಮರ್ರಗಿ 

ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೇವನ ಮಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸುಧರರಣ ಗ  ಕರರಣರ್ರಗುತ್ಿದ . ಈ ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತಿಗ  ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಮೆ. 

ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ ್ಮೆೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ, ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ್ ೇತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದರಯ ಕಲರೆಣ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುು ನಡ್ ಸಲ್ಲದರದರ . 

• ಸಮುದರಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ 

• ಶಿಕ್ಷ್ಣ 

• ಆರ ೊೇಗೆ ರಕ್ಷ್ಣ  

• ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ುಿ ರ್ ೈಮೆಲೆ 

• ರಸ ಿಗಳು 

 

ವಷ್ೆಕ ಾ ರೊ. 1.66 ಲಕ್ಷ್ ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಮರರ್ಜಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲರೆಣ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಅನುಷ್ರಾನಕ ಾ ಮರುಕಳಿಸುವ 

ರ್ ಚಿರ್ರಗಿ 

ಪ್ರಿಸರ ನಿರ್ಯಹಣ  ಯೋಜನ  

ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಬಂಡರ್ರಳ ರ್ ಚಿ ಅಂದರಜ್ು. ರೊ. 415 ಲಕ್ಷ್/-.ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷ್ಣ  ಕಿಾಯರ ಯೇಜ್ರ್  ಅನುಷ್ರಾನಕ ಾ 

ಮರುಕಳ್ಳಸುವ ರ್ ಚಿರ್ಲಗಿ ರ್ಲರ್ಷೆಕ ರೊ. 22.88 ಲಕ್ಷ್/-. 

 

ತಿೋಮಾ್ನ 

ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ ್ ಮೆೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ ಸರಮರನೆ ಮರಳು ಕರೆರಿ ಯೇಜ್ರ್  ಹತ್ತಿರದ್ ಗರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ  

ಅನುಕೊಲರ್ರಗಲ್ಲದ .ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೇಲ  ಉಂಟರಗುವ ಪ್ರಿಣರಮಗಳನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ಧ್ೊಳಿನ 

ಹ ೊರಸೊಸುವಿಕ , ಶಬದ, ಮೇಲ ೈ ರನ-ಆಫ್ಟ ನಿಂದ್ ಸಿಲ ್ೇಶನ ಮುಂತರದ್ ಕ ಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ತಾಸಬ ೇಕರಗುತ್ಿದ . ಅಗತ್ೆ ಮರಲ್ಲನೆ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಸರಧ್ನಗಳರದ್ ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದ್ು, ತ ೊೇಟ, 



ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.01 ಸಲಮಲನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ಾದ ೇಶ: 60-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕಕದ ಸರ್ ೆ ಸಂಖ್ ೆ 1, 2, 217, 216, 209, 208, 204, 203, 

202, 201 & 174 ಕಕಕರಗ  ೋಳ ಗಲಾಮ, ಕಲರಟಗಿ ತಲಲ ಕು, ಕ  ಪಪಳ ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ:ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ರ್ ೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷ್ಣರ ಸರಧ್ನಗಳು ಇತರೆದಿಗಳು ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ್ ಅಭರೆಸವನುು ರೊಪಿಸುತ್ಿರ್ . ಪ್ಾದ ೇಶದ್ ಪ್ರಿಸರ 

ಮತ್ುಿ ಸರಮರರ್ಜಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣರಮಗಳನುು ನಿಯಂತ್ತಾಸಲು / ಕಡಿಮ ಮರಡಲು ಹ ಚುಿವರಿ ಮರಲ್ಲನೆ 

ನಿಯಂತ್ಾಣ ಕಾಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣರ ಕಾಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲರಗುವುದ್ು. ದ್ಟ್ರ್ರದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುಿ ಕರೆರಿ ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ಾದ ೇಶದ ೊಳಗ  ಮತ್ುಿ ಸರರಿಗ  ರಸ ಿಯ ಉದ್ದಕೊಾ ತ ೊೇಟ, ಕರೆರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳ ನಿೇರು ಕ ೊಯುಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ು ಮುಂತರದ್ ಕಾಮಗಳನುು ಜರರಿಗ  ತ್ರಲರಗುವುದ್ು. ಕರೆರಿ ನಿವೆಹಣ ಯು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲು 

ಉದ ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸ ಆರ್ ಕಾಮಗಳು ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸರಮರರ್ಜಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಿಥತ್ತಯನುು ಸುಧರರಿಸುತ್ಿದ . 

 

ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟರ್ರ  ಪ್ರಿಣರಮಗಳು ಸಕರರರತ್ಮಕರ್ರಗಿರುತ್ಿರ್  ಮತ್ುಿ ಹತ್ತಿರದ್ಹಳಿಳಗಳ ಸರಮರರ್ಜಕ-ಆರ್ಥೆಕ 

ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಕರರಣರ್ರಗುತ್ಿದ . 


