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ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾರಾಂಶ 
 

ಪೀಠಿಕ್ 
MoEF ಅಧಿಸೊಚರ್  S.O. 14-09-2006ರ ದಿರ್ಾಂಕ 1533 (ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ತಗಾಗಿ ಇಐಎ ವರದಿಯನುು 
ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಂ. ಲಿ (ಯಡಿವಾಳ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕು - 01) ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು 
ಹ ೊರತ ಗ ಯಲು ಟೇಒಆಗ ೆ ಅಜಿೆ ಸಲ್ಲಾಸಿದ್ರು. ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ರದ ೇಶ ಹ ೊಂದಿರುವ 40-00 ಎಕರ  ಪ್ರದ ೇಶ ಪಕ್ಕದ ಸವ ೆ 
ಸಂಖ್ ಯ 66 & 65/2 ಯಡಿವಾಳ ಗಾರಮ, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೊಕು, ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ ಾ,ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ಲ್ಲಾದ . 
 

13 ಸ ಪ ಟಂಬರ್ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸ ಂಬರ್ 2018 ರ ಮಾನಯ ಎನ ಜಿಟ ಆದ ೇಶದ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ ಯು 5 

ಹ ಕ ಟೇರ್ ಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲಾರುವುದ್ರಿಂದ್ ಇದ್ನುು “ಬಿ1” ವಗೆವ ಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮದ್ 

ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಉಲ್ ಾೇಖಿತ್ ನ್ವಯಮಗಳ (ಟೇಒಆರ್) ನ್ವಣೆಯಕಾಾಗಿ ಕ ಎಸ ಇಎಸಿ 

31 ಆಗಸಟ 2021 ರಂದ್ು ನಡ ದ್ 265ರ್ ೇ ಎಸ ಇಎಸಿ ಸಭ ಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ ಗಾಗಿ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ತ 

ನ್ವೇಡುವ ಅಜಿೆಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾ ಯೇಜ್ರ್  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತ್ುಿ ಅದ್ರ 

ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ ಯ SEIAA 350 MIN 2021 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವೆಜ್ನ್ವಕ ವಿಚಾರಣ ಯನುು ನಡ ಸಲು ಸಮಿತ್ತ ನ್ವದಿೆಷ್ಟ ಉಲ್ ಾೇಖಿತ್ 

ನ್ವಯಮಗಳನುು (ಟೇಒಆರ್) ಸೊಚ್ಚಸಿದ . 
 

ಯೀಜನ್ಯ ಸಥಳ 

40-00 ಎಕರ  ವಿಸಿಿೇಣೆದ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ  ಪ್ರದ ೇಶವನುು ಹ ೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗ ಯು, ಪಕ್ಕದ ಸವ ೆ 

ಸಂಖ್ ಯ 66 & 65/2 ಯಡಿವಾಳ ಗಾರಮ, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೊಕು, ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ ಾ,ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ಲ್ಲಾದ . 
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ಕ್ರ ಮಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಣ್ ವಿವರಗಳು 

1.  ಅಕ್ಾಂಶ ರ ೇಖ್ಾಂಶ ಮ ಲ  ಸ್ತಂಭ ಅಕ್ಾಂಶ ರ ೋಖ ಂಶ 

BP-A N 15
0 

51’ 08.05” E 77
0
 01’ 44.99” 

BP-B N 15
0 

51’ 01.12” E 77
0
 01’ 52.94” 

BP-C N 15
0 

51’ 18.74” E 77
0
 01’ 59.16” 

BP-D N 15
0 

51’ 25.39” E 77
0
 01’ 52.15” 

WGS – 84 DATUM 
 

2.  ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಎತ್ಿರ MSL 341 MSL ದಿಂದ್ 340 MSL 

3.  ಉದ ದೇಶಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ಾ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಾ 

ಭೊಬಳಕ  

ಭೂಬಳಕ್ಯ ಪ್ೊಕಾರ ಪ್ೊಸುತತ 
ಭೂಬಳಕ್ 
ಪ್ೊದ್ೀಶ 

(ಎಕ್ಟರ್ಗಳು)  

5 ವರ್್ಗಳ 

ನೆಂತರ 

ಪ್ೊದ್ೀಶ 

(ಎಕ್ಟರ್ಗಳು) 

ಗಣಿಗಾರಿಕ ಗಾಗಿ ಪ್ರದ ೇಶ -- 36.88 

ಸುರಕ್ಷತಾವಲಯಕಾಾಗಿ ಪ್ರದ ೇಶ -- 3.12 

ಪ್ರದ ೇಶವನುು 

ಬಳಸಲ್ಾಗುವುದಿಲಾ 
40-00 -- 

ಒಟುಟ 40-00 40-00 
 

4.  ಹತ್ತಿರದ್ ರಸ ಿ ಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ ದಾದರಿ ಎನ ಎಚ್ 167–26.20 ಕಿ.ಮಿೇ 

(ಆಗ ುೇಯ)(ರಾಯಚೊರಿ ನ್ವಂದ್ ಬಳ್ಾಾರಿ ರಸ ಿ) 

ರಾಜ್ಯ ಹ ದಾದರಿ ಎಸ ಎಚ್ 14–2.90 ಕಿ.ಮಿೇ (ವಾಯುವಯ)(ಮಾನ್ವಿ ಯಂದ್ 

ಪೋಥ್ ಾಲ್ಡ ರಸ್ ತ) 

5.  ಹತ್ತಿರದ್ ರ ೈಲ್ ಿ ನ್ವಲ್ಾದಣ ಕ ೊೇಸಗಿ ರ ೈಲು ನ್ವಲ್ಾದಣ - 21.80 ಕಿಮಿೇ (ಪ್ೂವೆ) 

6.  ಹತ್ತಿರದ್ ರ ೈಲ್ ಿ ಮಾಗೆ ಕ ೊೇಸಗಿ ರ ೈಲು ನ್ವಲ್ಾದಣ - 21.80 ಕಿಮಿೇ (ಪ್ೂವೆ) 

7.  ಹತ್ತಿರದ್ ಏರ್ೇೆರ್ಟೆ ಬ್ ಂಗಳೂರು ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನ್ವಲ್ಾದಣ, 302.18 ಕಿ.ಮಿೇ 

8.  ಹತ್ತಿರದ್ ಗಾರಮ / ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಟಟಣ ಯಡಿವಾಳ ಗಾರಮ - 1.00 ಕಿಮಿೇ (ವಾಯುವಯ) 

9.  ಬ್ ಟಟಗಳು / ಕಣಿವ ಗಳು 10ಕಿ.ಮಿೇ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಾ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ ಟಟಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಣಿವ ಗಳಿಲಾ 
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ಕ್ರ ಮಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಣ್ ವಿವರಗಳು 

10.  ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷಮವಲಯ 10 ಕಿ.ಮಿೇ ಒಳಗ  ಯಾವುದ್ೊ ಇಲಾ 

11.  ಕಾಯದರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ 

ಕಾಡುಗಳು 

AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹¥ÀÄgÀ aPÀÌPÁqÀÄ 3.12 ಕಿಮಿೇ/ 

ºÉUÀÎgÀUÀÄqÀØ 4.48 ಕಿಮಿೇ ¥ÀÆªÀð 

12.  ಐತ್ತಹಾಸಿಕ / ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಳಗಳು 5ಕಿ.ಮಿೇವಾಯಪಿಿಯಪ್ರದ ೇಶದ್ಲ್ಲಾಯಾವುದ್ೊಇಲಾ 

13.  ಹತ್ತಿರದ್ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳು ನಂದಿಗಾರರ್ ೈರ್ಟಇಂಡಸಿರೇಸ - 7.85 ಕಿಮಿೇ (ರ್ ೈಋತ್ಯ) 

14.  ಹತ್ತಿರದ್ ಜ್ಲಮೊಲಗಳು ಇದ್ು ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ  ಯೇಜ್ರ್ . ಈ ಪ್ರದ ೇಶವು ತ್ುಂಗಭದಾರ 

ನದಿಯ ತ್ಳದ್ಲ್ಲಾದ . 
 

ಯೋಜನೆವಿವರಣ್ 
ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯವಿಧಾನ 

ಪ್ರದ ೇಶವನುು ನ್ವವೆಹಿಸಲು ಮುಕಿ ಎರಕಹ ೊಯದ ವಿಧಾನವನುು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗುವುದ್ು. ಅಂದಿನ್ವಂದ್, ಐದ್ು ವಷ್ೆಗಳವರ ಗ  

ವಾಷ್ಟ್ೆಕ ಉತಾಾದ್ರ್ ಯು ಸುಮಾರು 1,67,890 ಟನಗಳು; ಯೇಜ್ರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಓಪ್ನ ಎರಕಹ ೊಯದ ವಿಧಾನವನುು 

ಅನುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಿದ . 

ಗಣಿನಿರಿೀಕ್ಷಿತಜೀವನ 

ಈ ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲಾ ಗಣಿ ಜಿೇವನವು 5ವಷ್ೆ ಅಥವಾ ಮಿೇಸಲು ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗುವವರ ಗ . 

ಪ್ರಿಕ್ಟಲ್ಪನಾಗಣಿಯೀಜನ್ 

5ವಷ್ೆಗಳ ಯೇಜ್ರ್  ಅವಧಿಗ  ವಾಷ್ಟ್ೆಕ 1,67,890 ಟನ ಉತಾಾದ್ರ್ಾ ಸಾಮಥಯೆವಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮರಳಿನ 

ನ್ವಕ್ ೇಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ , ಆದ್ದರಿಂದ್ ಮಿೇಸಲು ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗುವವರ ಗೊ ಇಚ್ ನ್ವರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಜಿೇವನ ಇರುತ್ಿದ . 
 

ತ್ಾಾಜಾ ಉತ್ಾಪದನ್ ಮತುತ ವಿಲ್ೀವಾರಿ 

ತಾಯಜ್ಯ / ಖನ್ವಜ್ ತ್ತರಸಾರಿಸುವ ಸಂಸಾರಣಾ ಸಾಧ್ಯತ ಗಳನುು ಯೇಜ್ರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಿಲಾ. ಉದ ದೇಶಿತ್ 

ನಂತ್ರದ್ ಕಾಿರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಡಂಪಂಗ್ ಮ ಡಲು ಪ್ರಸಾಿಪ್ವಿಲಾ, ಮತ್ುಿ ಏಕಕಾಲ್ಲೇನ ಬ್ಾಯಕಿಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನುು ಪ್ರಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಿದ . 

ನಿೀರಿನ ಅವಶಾಕ್ಟತ್್ ಮತುತ ಮೂಲ್ 

ಯೇಜ್ರ್ ಗ  ಒಟುಟ ನ್ವೇರಿನ ಅವಶಯಕತ  24.4 ಕ ಎಲ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ಿದ , ಹತ್ತರಿದ್ ಬ್ ೊೇರ್ ಬ್ಾವಿ /ಟಾಯಂಕರ್ ಗಳಿಂದ್ ನ್ವೇರನುು 

ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ಯವನುು ಪ್ೂರ ೈಸಲ್ಾಗುತ್ಿದ . 
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ಮಾನವ ಶಕ್ತತ ಅವಶಾಕ್ಟತ್್ 

ಈ ಗಣಿ 10 ಜ್ನರಿಗ  ರ್ ೇರ ಉದ ೊಯೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ದಿ  ಮತ್ುಿ ಹಲವಾರು 20 ಜ್ನರಿಗ  ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ ಉದ ೊಯೇಗವನುು 

ನ್ವೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರವಾಗಿ ಉದ ೊಯೇಗದ್ಲ್ಲಾರುವ ಮಾನವ ಶಕಿಿಯುನುರಿತ್ ವಗೆಕ ಾ ಸ ೇರುತ್ಿದ . ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗ  ಅವರ 

ಅಹೆತ ಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತ  ನ್ವೇಡಲ್ಾಗುತ್ಿದ . 

 

ಗಣಿ ಪ್ೊದ್ೀಶ ಮೂಲ್ಸೌಕ್ಟಯ್ 

ಗಣಿ ತ್ನುದ ೇ ಆದ್ ಕಚ ೇರಿ ಆವರಣ, ಕಾಯಂಟೇನ, ಪ್ರಥಮ ಚ್ಚಕಿತಾಾ ಕ ೇಂದ್ರ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಹ ೊಂದಿದ . ಗಣಿ ಕಚ ೇರಿ 

ವ ೈಲ ೆಸ್ ಮತ್ುತ ದ್ೊರವಾಣಿ, ಇಂಟರ್ ೆಟ್ ಮತ್ುತ ಸಂವಹನಕಾಾಗಿ ಇಮೋಲ್ಡ ಸ್ಂಪನ್ ೂಲಗಳ  ಂದಿಗ  ಉತ್ಮಿ 

ಸಂಪ್ಕೆಹ ೊಂದಿದ . ಗಣಿ ಯಂತ ೊರೇಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪ ೇರಿ ಮತ್ುಿ ನ್ವಯಮಿತ್ ನ್ವವೆಹಣ ಯನುು ಕ ೈಗ ೊಳಾಲು 

ಕಾಯಾೆಗಾರವನುು ಒದ್ಗಿಸಲ್ಾಗಿದ . 

 

ಅಸ್ತತತವದಲ್ಲರಿುವ ಸನಿಿವ್ೀಶ 

ಮೂಲ್ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಾಯನಗಳು 

ಹವಾಮಾನ ಮತುತ ಸುತುತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್್ 

ಸ ೈಟುಲ್ಲಾ ಉತ್ಾತ್ತಯಿಾದ್ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಸಾರಾಂಶ (ಮಾಚ್ೆ2021 ರಿಂದ್ ಜ್ೊನ2021) 

ತಾಪ್ಮಾನ (°C) 23.20 to 34.3°C 

ಸಾಪ ೇಕ್ಷಆದ್ರೆತ  (%) 88% to 44% 

ಗಾಳಿಯ ದಿಕುಾ  
ಶಾಂತ್ಗಾಳಿ % 14.46% 



ಯಡಿವಾಳ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ನಂ.01 ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ರದ ೇಶ: 40-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕ್ಕದ ಸವ ೆ ಸಂಖ್ ಯ 66 & 65/2 ಯಡಿವಾಳ ಗಾರಮ, ಮಾನ್ವಿ 
ತಾಲೊಕು, ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಯ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ಸುತುತವರಿದ ವಾಯುಗುಣ ಮಟ್್ದ ಸ್ತಥತಿ 

ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳಿಂದ್, ಎಲ್ಾಾ ಮೆೇಲ್ಲಿಚಾರಣ  ಸ್ಥಳಗಳಲಿಿ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ Nox ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ  

ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನ್ವದಿೆಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಅನುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಾದ  ಎಂದ್ು ಗಮನ್ವಸಲ್ಾಗಿದ . 

 

 

 

 

 

 

ಸುತುತವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್್ಗಳು 



ಯಡಿವಾಳ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ನಂ.01 ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ರದ ೇಶ: 40-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕ್ಕದ ಸವ ೆ ಸಂಖ್ ಯ 66 & 65/2 ಯಡಿವಾಳ ಗಾರಮ, ಮಾನ್ವಿ 
ತಾಲೊಕು, ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಯ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 

 
 

  

 

 

uಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು          5 

9 ಮೆೇಲ್ಲಿಚಾರಣ  ಸ್ಥಳಗಳಲಿಿ ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬದಮಟಟದ್ ಮೆೇಲ್ಲಿಚಾರಣ ಯನುು ನಡ ಸಲ್ಾಯತ್ು, ಅವುಗಳನುು ಸುತ್ುಿವರಿದ್ 

ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟದ್ ಮೆೇಲ್ಲಿಚಾರಣ ಗ  ಆಯ್ಕಾಮಾಡಲ್ಾಗಿದ . ಮೆೇಲ್ಲಿಚಾರಣ ಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಾವ . 

 

ಜ್ೈವಿ ಕ್ಟಪ್ರಿಸರ 

10 ಕಿ.ಮಿೇ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದಾಯನ, ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯಾರಣಯ ಮತ್ುಿ ಜಿೇವಗ ೊೇಳ ಮಿೇಸಲು ಇಲಾ. 

 

ಪ್ೊಸಾತವಿತ ಜ್ೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಟೊಮಗಳು 

• ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ರದ ೇಶದ್ ಸುತ್ಿಲೊ ಮತ್ುಿ ಸಾರಿಗ  ರಸ ಿಯ ಉದ್ದಕೊಾ ದ್ಪ್ಾಹಸಿರು ಪ್ಟಟಯನುು 

ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗುವುದ್ು. 

• ಖನ್ವಜ್ ಸಾರಿಗ  ರಸ ಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನ್ವವೆಹಣ  

• ಖನ್ವಜ್ ಸಾರಿಗ  ರಸ ಿಯಲ್ಲಾ ಮೊಬ ೈಲ್ಡ ಟ ಯಂಕ್ರ್ ಮ ಲಕ್ ನ್ವಯಮಿತ್ವಾಗಿ ನ್ವೇರನುುಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದ್ು 

• ಖನ್ವಜ್ ಸಾಗಿಸುವ ಟರಕ್ ಗಳು ಓವರ್ ಲ್ ೊೇಡ್ ಆಗುವುದ್ನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ನ್ವಗದಿತ್ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಮ ತ್ರಲ  ೋಡ್ 

ಮ ಡಲ ಗುತ್ತದ  ಮತ್ುಿ ಸ ೊೇರಿಕ  ತ್ಪಿಾಸಲು ಟಾಪಾೆಲ್ಲನ ನ್ವಂದ್ ಮುಚಿಲ್ಾಗುತ್ಿದ . 

 

ಸಾಮಾಜಕ್ಟ-ಆರ್ಥ್ಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ 

• ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಯಾವುದ ೇ ವಾಸಸಥಳ ಅಥವಾ ಪ್ಟಾಟ ಭೊಮಿ ಇಲಾ. ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಾ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ುನವೆಸತ್ತ 

ಇಲಾ. 

• ಈ ಗಣಿ 10 ಜ್ನರಿಗ  ರ್ ೇರ ಉದ ೊಯೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದ  ಮತ್ುಿ ಹಲವಾರು 20 ಜ್ನರಿಗ  ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ 

ಉದ ೊಯೇಗವನುು ನ್ವೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರವಾಗಿ ಉದ ೊಯೇಗದ್ಲ್ಲಾರುವ ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ಶಕಿನಿುರಿತ್ ವಗೆಕ ಾ ಸ ೇರುತ್ಿದ  

ಮತ್ುಿ ಆಯಾ ವಿತ್ರಣ  / ಸಂಖ್ ಯಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ಿದ . ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗ  ಅವರ ಅಹೆತ ಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಆದ್ಯತ  ನ್ವೇಡಲ್ಾಗುವುದ್ು. 

• ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಪ್ೂರ ೈಸಲು ಅಸಿಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಾರುವ ಮೊಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟ್ಟವ . 

ಆದಾಗೊಯ, ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲಾ ರ್ ೈಮೆಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನ್ವೇರಿನ ಸೌಲಭಯ, ಸಾರಿಗ  ರಸ ಿ ಮುಂತಾದ್ ರ್ಾಗರಿಕ 

ಸೌಲಭಯಗಳ ಸುಧಾರಣ ಗ  ಗಣಿ ನ್ವವೆಹಣ  ಸಿಇಆರ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನುು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಳುಾತ್ಿದ . 

 

 

ಪ್ರಿಸರ ಕಾಯ್ಕ್ಟೊಮದ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣ್ 



ಯಡಿವಾಳ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ನಂ.01 ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ರದ ೇಶ: 40-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕ್ಕದ ಸವ ೆ ಸಂಖ್ ಯ 66 & 65/2 ಯಡಿವಾಳ ಗಾರಮ, ಮಾನ್ವಿ 
ತಾಲೊಕು, ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಯ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ಗಣಿ ವಯವಸಾಥಪ್ಕರ ನ್ವಯಂತ್ರಣದ್ಲ್ಲಾ ಗಣಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾಕ ೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಗುವುದ್ು. ಪ್ರಿಸರ 

ನ್ವವೆಹಣಾ ಕ್ ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ನ್ವಯಮಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ಸಾಕಷ್ುಟ ಅಹೆತ  ಮತ್ುಿ ಅನುಭವ ಹ ೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಇಎಂಸಿಗ  ರ್ ೇತ್ೃತ್ಿವಹಿಸಲ್ಲದಾದರ . ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ, ಅಂತ್ಜ್ೆಲ ಆಳ, ನ್ವೇರಿನ ಗುಣಮಟಟ, 

ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬದ ಮಟಟಗಳು, ಮಣಿಿನ ಗುಣಮಟಟ, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೆೇಲ್ಲಿಚಾರಣ ಯನುು 

MOEF ಮಾನಯತ  ಪ್ಡ ದ್ ಏಜ ನ್ವಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕ ೈಗ ೊಳಾಲ್ಾಗುವುದ್ು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನುು MoEF & CCಯ 

ಕ ಎಸ ಪಿಸಿಬಿ / ಪಾರದ ೇಶಿಕ ಕಚ ೇರಿಗ  ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಾಗುತ್ಿದ . 

 

ಸಭ್ಯ ಅಪಾಯದೆಂಚಿನ ಮತುತ ವಿಪ್ತುತ ನಿವ್ಹಣ್ ಯೀಜನ್ 

ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ  ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಾನ ಅಪಾಯದ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನವು ಇಳಿಜಾರಿನ ವ ೈಫಲಯ, ಎಚ್ ಇಎಂಎಂನ 

ಚಲರ್ , ಮೆೇಲ್ ೈ ನ್ವೇರಿನ್ವಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾಹ, ಧ್ೊಳಿನ ಅಪಾಯಗಳು, ಡೋಸ್ ಲ್ಡ ಜನ್ರ ೋಟರ್ ಸ್ ಟ್ ಗಳ ಬಳಕ ಗ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕ ಳಬ್ ಂಚುಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ುಿ ಅದ್ಕ ಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪ್ಶಮನ ಕರಮಗಳನುು 

ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿವರದಿಯಲ್ಲಾ ಸೊಚ್ಚಸಲ್ಾಗಿದ . 

 

ಯೀಜನ್ಯ ಲಾಭಗಳು 

ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ  ಯೇಜ್ರ್  ಹ ಚುಿವರಿ ಉದ ೊಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸುತ್ಿದ  ಮತ್ುಿ ಇದ್ು ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ 

ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಾಗಳ ಜ್ನರ ಜಿೇವನ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣ ಗ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ಿದ . ಈ ಸಿಇಆರ್ ನೋತಿ ಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೆ. ಹಟ್ಟಿ 

ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಂ. ಲಿ, ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಾಯಣ ಚಟುವಟಕ ಗಳನುು ನಡ ಸಲ್ಲದಾದರ . 

• ಸಮುದಾಯದ್ಅಭಿವೃದಿಧ 

• ಶಿಕ್ಷಣ 

• ಆರ ೊೇಗಯರಕ್ಷಣ  

• ಒಳಚರಂಡಿಮತ್ುಿರ್ ೈಮೆಲಯ 

• ರಸ ಿಗಳು 

 

ವಷ್ೆಕ ಾರೊ. 20.46 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲ್ಾಯಣ ಚಟುವಟಕ ಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನಕ ಾ ಮರುಕಳಿಸುವ 

ವ ಚಿವಾಗಿ. 

 

 

 

 



ಯಡಿವಾಳ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ನಂ.01 ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ರದ ೇಶ: 40-00 ಎಕರ ) ಇದ . ಪಕ್ಕದ ಸವ ೆ ಸಂಖ್ ಯ 66 & 65/2 ಯಡಿವಾಳ ಗಾರಮ, ಮಾನ್ವಿ 
ತಾಲೊಕು, ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ ಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಯ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ಪ್ರಿಸರ ನಿವ್ಹಣ್ ಯೀಜನ್ 

ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಬಂಡವಾಳ ವ ಚಿ ಅಂದಾಜ್ು. ರೊ. 6.76 ಲಕ್ಷ/-. ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷಣ  ಕಿರಯಾ ಯೇಜ್ರ್  ಅನುಷ್ಾಾನಕ ಾ 

ಮರುಕಳಿಸುವ ವ ಚಿವಾಗಿ ವಾಷ್ಟ್ೆಕ ರೊ. 20.46ಲಕ್ಷ/-. 

 

ತಿೀಮಾ್ನ 

ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಂ. ಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು ಕಾಿರಿ ಯೇಜ್ರ್  ಹತ್ತಿರದ್ ಗಾರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ  

ಅನುಕೊಲವಾಗಲ್ಲದ .ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೆೇಲ್  ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ಧ್ೊಳಿನ 

ಹ ೊರಸೊಸುವಿಕ , ಶಬದ, ಮೆೇಲ್ ೈ ರನ-ಆಫ ನ್ವಂದ್ ಸಿಲ್ ಟೇಶನ ಮುಂತಾದ್ ಕ ಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಾ ನ್ವಯಂತ್ತರಸಬ್ ೇಕಾಗುತ್ಿದ . ಅಗತ್ಯ ಮಾಲ್ಲನಯ ನ್ವಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ನಗಳ್ಾದ್ ನ್ವೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದ್ು, ತ ೊೇಟ, 

ವ ೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಾ ನ್ವಯಮಿತ್ ಅಭಾಯಸವನುು ರೊಪಿಸುತ್ಿವ . ಪ್ರದ ೇಶದ್ ಪ್ರಿಸರ 

ಮತ್ುಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ನ್ವಯಂತ್ತರಸಲು / ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹ ಚುಿವರಿ ಮಾಲ್ಲನಯ 

ನ್ವಯಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗುವುದ್ು. ದ್ಟಟವಾದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟಟಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುಿ ಕಾಿರಿ ಗುತ್ತಿಗ  ಪ್ರದ ೇಶದ ೊಳಗ  ಮತ್ುಿ ಸಾರಿಗ  ರಸ ಿಯ ಉದ್ದಕೊಾ ತ ೊೇಟ, ಕಾಿರಿಯಲ್ಲಾ ಮಳ್ ನ್ವೇರು ಕ ೊಯುಾ 

ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳುಾವುದ್ು ಮುಂತಾದ್ ಕರಮಗಳನುು ಜಾರಿಗ  ತ್ರಲ್ಾಗುವುದ್ು. ಕಾಿರಿ ನ್ವವೆಹಣ ಯು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಾಲು 

ಉದ ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸ ಆರ್ ಕರಮಗಳು ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಾಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಿಥತ್ತಯನುು ಸುಧಾರಿಸುತ್ಿದ . 

 

ರ್ ೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟಾಟರ  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ಿವ  ಮತ್ುಿ ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಾಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ 

ಬ್ ಳವಣಿಗ ಗ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ಿದ . 


