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ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ನೀಲೆೀಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ
ಕಾರ್್ಗತ ಸಾರಾಂಶ
ಪರಿಚರ್
MoEF ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ 14-09-2006ರ ದಿರ್ಾಂಕ 1533 (ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಇಐಎ ವರದಿಯನುು

ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ಾೇ. ನಿೇಲ್ ೇಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ ರವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಟಿಒಆರಗ
ಅಜಿೆಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ಾದ ೇಶ ಹ ೊಂದಿರುವ 06-10 ಎಕರ ಪ್ಾದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಟ್ಾ್ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ ೆನ್ಂ. 54/1
ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕು, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ ಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ.

13 ಸ ಪ ್ಂಬರ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸ ಂಬರ 2018 ಮಾನ್ಯ ಎನಜಿಟಿ ಆದ ೇಶದ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ ಯು 5
ಹ ಕ್ ್ೇರಗಂತ್ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಪ್ಾಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ುು “ಬಿ1” ವಗೆರ್ ಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗದ . ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮದ
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ ಿೇಖ (ಟಿಒಆರ) ನಿಣೆಯಕ್ಾಕಗ ಕ್ ಎಸಇಎಸಿ 27
ಅಕ್ ೊ್ೇಬರ 2021 ನ್ಡ್ ದ 269 ರ್ ೇ ಎಸಇಎಸಿ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ ಗ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡುವ
ಅಜಿೆಯನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗದ . ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾ ಯೇಜರ್ ಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತ್ುಿ
ಸಾವೆಜನಿಕ ವಿಚಾರಣ ಯನ್ುು ನ್ಡ್ ಸಲು ಸಮತ್ತ ನಿದಿೆಷ್್ ಉಲ್ ಿೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನ್ುು (ಟಿಒಆರ) ಸೊಚ್ಚಸಿದ . ಅದರ ಪ್ತ್ಾ
ಸಂಖ್ ಯ ಎಸಇಐಎಎ 543 ಎಂಐಎನ 2021.
ಯೀಜನೆರ್ ಸಥಳ
06-10 ಎಕರೆ ವಿಸಿತೀರ್ಣದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಪ್ರದೆೀಶವನುು ಹೊಂದಿರುವ ಗುತಿತಗೆಯು ಪ್ಟ್ಾ್ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ ೆ
ನ್ಂ. 54/1 ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕು, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ ಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ಾದ ೇಶ: 06-10
ಎಕರ ) ಪ್ಟ್ಾ್ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ ೆ ನಂ. 54/1 ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕು, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ
ಜಿಲ್ ಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ. ರಾಜಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ನೀಲೆೀಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ
ಟೆೀಬಲ್ 1: ಯೀಜನೆನ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
Sr.
ವಿವರಣೆ
No.
1.
ಅಕ್ಾಂಶ/ ರ ೇಖ್ಾಂಶ

ವಿವರಗಳು
ಡೆೀಟಮ್: ಡಬ್ಯೂಜಿಎರ್ಸ 84
ಗಡಿ

2.

ಯೀಜನೆಯ ಎತ್ತರ MSL

3.

ಉದೆದೀಶಿತ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ

BP-A
BP-B
BP-C
BP-D
BP-E
BP-F
BP-G
BP-H
512.5 ಮೇ ನಿಂದ

ಅಕ್ಾಂಶ

ರ ೇಖ್ಾಂಶ

N 150 19’ 53.2”
N 15019’ 52.9”
N 15019’’ 52.7”
N 15019’52.7”
N 15019’52.3”
N 15019’50.2”
N 15019’ 47.8”
N 15019’ 50.8”
510.5ಮೇ MSL

E 760 06’ 09.4”
E 76006’ 10.3”
E 76006’ 10.7”
E 76006’ 11.1”
E 76006’ 12.7”
E 76006’ 18.6”
E 76006’ 17.3”
E 76006’ 08.2”

ಭೂಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ

/ ಪರಸುಿತ

(ಹೆಕೆಟೀರ್)

--

2.024

--

0.505

ಪ್ರದೆೀಶವನುುಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ

2.529

--

ಒಟ್ುು

2.529

2.529

ಭೂಬಳಕೆ

(ಹೆಕೆಟೀರ್)

ಪ್ಾದ ೇಶವನ್ುು
ಉತ್ಖನ್ನ್ಮಾಡಲ್ಾಗದ
ಬಫವೆಲಯ /
ಮೇಲಮಣಿಿನ್ಸಂಗಾಹ

4.

ಹತಿತರದ್ ರಸ್ೆತ ಮಾಗಣ

ಅಸ್ತಿತವದಲ್ಲಯರುವ ಗುತ್ತಿಗೆರ್ಅಂತಯ

ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ ಿ 0.76 ಕಿ.ಮೇ (ದದ ೇಗಲನಿಂದ ಹಿರ ೇಸಿಂದ ೊೇಗ ರಸ ಿ)
ಹತ್ತಿರದ ರಾಜಯ ಹ ದಾಾರಿ SH 23 - 2.15 ಕಿ.ಮೇ (ಕ್ ೊಪ್ಪಳತ ೊೇ
ಮುಂಡರಗರ ೊೇಡ್) (ಆಗ ುೇಯ)

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ ದಾಾರಿ NH 67 - 3.58 ಕಿ.ಮೇ (ಗದಗದಿಂದ ಹ ೊಸಪ ೇಟ್ ರಸ ಿ)(
ಈಶಾನ್ಯ)
5.

ಹತಿತರದ್ ರೆೈಲೆೆ ನಿಲಾದರ್

ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ರ ೈಲು ನಿಲ್ಾಾಣ - 5.0 ಕಿ.ಮೇ (ದಕ್ಷಿಣ)

6.

ಹತಿತರದ್ ರೆೈಲೆೆ ಮಾಗಣ

ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ರ ೈಲು ನಿಲ್ಾಾಣ - 5.0 ಕಿ.ಮೇ (ದಕ್ಷಿಣ)

7.

ಹತಿತರದ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾಾಣ

ಜಿಂದಾಲ ವಿಜಯನ್ಗರ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾಾಣ ಈಶಾನ್ಯಕಡ್ ಗ - 59.35 ಕಿ.ಮೇ
ದೊರದಲ್ಲಿದ .
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ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ನೀಲೆೀಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ
Sr.
ವಿವರಣೆ
No.
8.
ಹತಿತರದ್ ಗಾರಮ / ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಟ್ುರ್

ವಿವರಗಳು
ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ - 0.56 ಕಿ.ಮೇ (ಉತ್ಿರ)

9.

ಬೆಟ್ುಗಳು / ಕಣಿವೆಗಳು

10 ಕಿ.ಮೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ಾಮುಖ ಬ ಟ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಣಿರ್ ಗಳ್ಳಲಿ.

10.

ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲಯ

10 ಕಿ.ಮೇ ಒಳಗ ಯಾವುದೊ ಇಲಿ.

11.

ಕಾಯ್ದದರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಡುಗಳು

10 ಕಿ.ಮೇಒಳಗ ಯಾವುದೊಇಲಿ.

12.

ಹತಿತರದ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು

5 ಕಿ.ಮೇ ತ್ತಾಜಯದ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಇಲಿ.

13.

ಐತಿಹಾಸಿಕ / ಪ್ರವಾಸಿ ಳಗಳು

10 ಕಿ.ಮೇ ಒಳಗ ಯಾವುದೊ ಇಲಿ.

ಯೀಜನೆ ವಿವರಣೆ
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ
ಸಂಪ್ೂಣೆ ಅರ ಯಾಂತ್ತಾೇಕೃತ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಹ ೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ. ಐದು ವಷ್ೆಗಳವರ ಗ ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ ಉತಾಪದರ್ ಯು ವಷ್ೆಕ್ ಕ
ಸುಮಾರು

20,887.6

ಟನಗಳಾಗರುವುದರಿಂದ,

ಯೇಜರ್ಾ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಓಪ್ನ

ಕ್ಾಸ್

ವಿಧಾನ್ವನ್ುು

ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಿದ .
ಗಣಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಜೀವನ
ಈ ಸಂದರ್ೆದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಜಿೇವನ್ವು 5 ವಷ್ೆಗಳವರ ಗ ಅಥರ್ಾ ಮೇಸಲು ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗುವವರ ಗ .
ಪರಿಕಲಪನಾ ಕಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಯೀಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,

ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ 20,887.6 ಟನ್ಗಳಾಗರುವುದರಿಂದ ಉತಾಪದರ್ಾ ಸಾಮಥಯೆರ್ಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಮರಳ್ಳನ್ ನಿಕ್ ೇಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ , ಮೇಸಲು ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗುವವರ ಗ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಜಿೇವನ್ ಇರುತ್ಿದ .
ತ್ಾಯಜಯ ಉತ್ಾಪದನೆ ಮತುಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ

ತಾಯಜಯ / ಖನಿಜ ತ್ತರಸಕರಿಸುವ ಸಂಸಕರಣಾ ಸಾಧಯತ ಗಳನ್ುು ಯೇಜರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಲಿ. ಉದ ಾೇಶ್ತ್
ನ್ಂತ್ರದ

ಕ್ಾಾರಿ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಡಂಪಿಂಗ್

ಮಾಡಲು

ಪ್ಾಸಾಿಪ್ವಿಲಿ,

ಮತ್ುಿ

ಏಕಕ್ಾಲ್ಲೇನ್

ಬಾಯಕಿಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಅನ್ುು

ಪ್ಾಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗದ .
ನೀರಿನ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಮತುಿ ಮ್ಲ
ಯೇಜರ್ ಗ ಒಟು್ ನಿೇರಿನ್ ಅವಶಯಕತ 6.85 ಕ್ ಎಲಡಿ ಆಗರುತ್ಿದ , ಬ ೊೇರಬಾವಿ ಹತ್ತಿರದ ಟ್ಾಯಂಕರಗಳ್ಳಂದ ನಿೇರನ್ುು
ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ಯವನ್ುು ಪ್ೂರ ೈಸಲ್ಾಗುತ್ಿದ .
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ಾದ ೇಶ: 06-10
ಎಕರ ) ಪ್ಟ್ಾ್ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ ೆ ನಂ. 54/1 ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕು, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ
ಜಿಲ್ ಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ. ರಾಜಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ನೀಲೆೀಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅವಶಯಕತೆ
ಈ ಕ್ಾಾರಿ 21 ಜನ್ರಿಗ ರ್ ೇರ ಉದ ೊಯೇಗವನ್ುು ಒದಗಸುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಇನ್ೊು 42 ಜನ್ರಿಗ ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ ಉದ ೊಯೇಗವನ್ುು
ನಿೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರರ್ಾಗ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿಯುನ್ುರಿತ್ ವಗೆಕ್ ಕ ಸ ೇರುತ್ಿದ . ಸಥಳ್ಳೇಯ ಜನ್ರಿಗ ಅವರ ಅಹೆತ ಗ
ಅನ್ುಗುಣರ್ಾಗ ಆದಯತ ನಿೇಡಲ್ಾಗುತ್ಿದ .
ಯೀಜನಾ ಪರದೆೀಶದ ಮ್ಲ ಸೌಕರ್್ಗಳು
ಕ್ಾಾರಿ ತ್ನ್ುದ ೇ ಆದ ಕಚ ೇರಿ ಆವರಣ, ಕ್ಾಯಂಟಿೇನ, ಪ್ಾಥಮ ಚ್ಚಕಿತಾಾ ಕ್ ೇಂದಾ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುತ್ಿದ . ಕ್ಾಾರಿ ಕಚ ೇರಿ
ರ್ ೈರಲ್ ಸ ಮತ್ುಿ ದೊರರ್ಾಣಿ, ಇಂಟರ್ ೆಟ್ ಮತ್ುಿ ಸಂವಹನ್ಕ್ಾಕಗ ಇಮೇಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ೂಂದಿಗ ಉತ್ಿಮ ಸಂಪ್ಕೆ
ಹ ೊಂದಿದ . ಕ್ಾಾರಿಗ

ರಿಪ ೇರಿ ಕ್ ೈಗ ೊಳಿಲು ಕ್ಾಯಾೆಗಾರವನ್ುು ಒದಗಸಲ್ಾಗದ

ಮತ್ುಿ ನಿಯೇಜಿಸಲ್ಾದ ಕ್ಾಾರಿ

ಯಂತ ೊಾೇಪ್ಕರಣಗಳ ನಿಯಮತ್ ನಿವೆಹಣ ಯನುು ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಕಾರ್ಾಣಗಾರರನುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತವದಲ್ಲಯರುವ ಸನಿವೆೀಶ
ಮ್ಲ ಪರಿಸರ ಅಧಯರ್ನಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಮತುಿ ಸುತುಿವರಿದ ವಾರ್ುಗುಣ ಮಟಟ (ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2022)
ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಯ ಉತಪತ್ತಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ದತ್ಾಿಂಶದ ಸಾರಾಂಶ.
ತಾಪ್ಮಾನ್ (°C)

32.6 to 34°C

ಸಾಪ ೇಕ್ಷ ಆದಾೆತ (%)

44% to 88%

ಗಾಳ್ಳಯ ದಿಕುಕ

WSW

ಶಾಂತ್ ಗಾಳ್ಳ%

14.46%
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ಾದ ೇಶ: 06-10
ಎಕರ ) ಪ್ಟ್ಾ್ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ ೆ ನಂ. 54/1 ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕು, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ
ಜಿಲ್ ಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ. ರಾಜಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ನೀಲೆೀಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ

ಸುತುಿವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣಮಟಟದ ಸ್ತಥತ್ತ
ಎಲ್ಾಿ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿನ್ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ NOx ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ
ಗುಣಮಟ್ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿೆಷ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ ಮತ್ತಯಲ್ಲಿದ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲ್ಾಗದ .
ಸುತುಿವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್ಟಗಳು
9 ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ುಿವರಿದ ಶಬಾಮಟ್ದ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣ ಯನ್ುು ನ್ಡ್ ಸಲ್ಾಯಿತ್ು, ಅವುಗಳನ್ುು ಸುತ್ುಿವರಿದ
ಗಾಳ್ಳಯ ಗುಣಮಟ್ದ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣ ಗ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲ್ಾಗದ . ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣ ಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತಯಲ್ಲಿರ್ .
ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
10 ಕಿ.ಮೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೇ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದಾಯನ್, ವನ್ಯಜಿೇವಿ ಅರ್ಯಾರಣಯ ಮತ್ುಿ ಜಿೇವಗ ೊೇಳ ಮೇಸಲು ಇಲಿ.
ಪರಸಾಿವಿತ ಜೆೈವಿಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳು
•

ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ಾದ ೇಶದ ಸುತ್ಿಲೊ ಮತ್ುಿ ಸಾರಿಗ ರಸ ಿಯ ಉದಾಕೊಕ ದಪ್ಪಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗುವುದು.

•

ಖನಿಜ ಸಾರಿಗ ರಸ ಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನಿವೆಹಣ .
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ಾದ ೇಶ: 06-10
ಎಕರ ) ಪ್ಟ್ಾ್ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ ೆ ನಂ. 54/1 ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕು, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ
ಜಿಲ್ ಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ. ರಾಜಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ನೀಲೆೀಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ
•

ಖನಿಜ ಸಾರಿಗ ರಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬ ೈಲ ಟ್ಾಯಂಕರ ಮೊಲಕ ನಿಯಮತ್ರ್ಾಗ ನಿೇರನ್ುುಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು.

•

ಖನಿಜ ಸಾಗಸುವ ಟಾಕಗಳು ಓವರಲ್ ೊೇಡ್ ಆಗುವುದನ್ುು ತ್ಪಿಪಸಲು ನಿಗದಿತ್ ಪ್ಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾ ಲ್ ೊೇಡ್
ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ತಿದ ಮತ್ುಿ ಸ ೊೇರಿಕ್ ತ್ಪಿಪಸಲು ಟ್ಾಪಾೆಲ್ಲನನಿಂದ ಮುಚ್ಿಲ್ಾಗುತ್ಿದ .

ಸಾಮಾಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿಸರ
•

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೇ ರ್ಾಸಸಾಥನ್ ವಿಲಿ, ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೀ ಪ್ುನವಣಸತಿ ಇಲಿ.

•

ಕ್ಾಾರಿಯು 21 ಜನ್ರಿಗ ರ್ ೇರ ಉದ ೊಯೇಗವನ್ುು ಒದಗಸುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಇನ್ೊು 42 ಜನ್ರಿಗ ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷ ಉದ ೊಯೇಗವನ್ುು
ನಿೇಡುತ್ಿದ . ರ್ ೇರರ್ಾಗ ಉದ ೊಯೇಗದಲ್ಲಿರುವ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿನ್ುರಿತ್ ವಗೆಕ್ ಕ ಸ ೇರುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಆಯಾ ವಿತ್ರಣ /
ಸಂಖ್ ಯಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ಿದ . ಸಥಳ್ಳೇಯ ಜನ್ರಿಗ ಅವರ ಅಹೆತ ಗ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾಗ ಆದಯತ ನಿೇಡಲ್ಾಗುವುದು.

•

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ುು ಪ್ೂರ ೈಸಲು ಅಸಿಿತ್ಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟ್್ರ್ .
ಅದಕ್ಾಕಗ, ಕ್ಾಾರಿ ಆಡಳ್ಳತ್ವು ಸಿಇಆರನ್ ಭಾಗರ್ಾಗ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ ೈಮೆಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ್
ಸೌಲರ್ಯಗಳು, ಸಾರಿಗ ರಸ ಿ ಮುಂತಾದ ರ್ಾಗರಿಕ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣ ಗ ಪ್ಾಯತ್ುಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಿತ್ಿದ .

ಪರಿಸರ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಕಾರ್್ಕರಮ
ಕ್ಾಾರಿ ವಯವಸಾಥಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಕ್ಾಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾಕ್ ೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ
ನಿವೆಹಣಾ ಕ್ ೇತ್ಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ ೇತ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ು್ ಅಹೆತ ಮತ್ುಿ ಅನ್ುರ್ವ ಹ ೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ
ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಇಎಂಸಿಗ ರ್ ೇತ್ೃತ್ಾ ವಹಿಸಲ್ಲದಾಾರ . ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುಣಮಟ್, ನಿೇರಿನ್ ಟ್ ೇಬಲ ಆಳ, ನಿೇರಿನ್ ಗುಣಮಟ್,
ಸುತ್ುಿವರಿದ ಶಬಾ ಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಿನ್ ಗುಣಮಟ್, ಸಿಎಸಆರ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣ ಯನ್ುು
MOEF ಮಾನ್ಯತ ಪ್ಡ್ ದ ಏಜ ನಿಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕ್ ೈಗ ೊಳಿಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನ್ುು MoEF & CC ಯ ಕ್ ಎಸಪಿಸಿಬಿ
/ ಪಾಾದ ೇಶ್ಕ ಕಚ ೇರಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಾಗುತ್ಿದ .
ಅಪಾರ್ದ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮತುಿ ವಿಪತುಿ ನವ್ಹಣೆ ಯೀಜನೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿಯೇಜರ್ ಯಲ್ಲಿನ್ ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ವು ಇಳ್ಳಜಾರಿನ್ ರ್ ೈಫಲಯ, ಎಚಇಎಂಎಂನ್
ಚ್ಲರ್ , ಮೇಲ್ ೈ ನಿೇರಿನಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗುವ ಪ್ಾರ್ಾಹ, ಧೊಳ್ಳನ್ ಅಪಾಯಗಳು, ಡಿೇಸ ಲ ಜನ್ರ ೇಟರ ಗಳಬಳಕ್ ಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅಪಾಯಗಳು

ಮತ್ುಿ

ಕ್ ಳಬ ಂಚ್ುಗಳ

ಪ್ಾರ್ಾಹ

ಮತ್ುಿ

ಅನ್ುಗುಣರ್ಾದ

ತ್ಗಗಸುವ

ಕಾಮಗಳನ್ುು

ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗದ ಎ೦ದು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹ ೊರ ತ ಗ ಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗ ಪ್ಾದ ೇಶ: 06-10
ಎಕರ ) ಪ್ಟ್ಾ್ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ ೆ ನಂ. 54/1 ಕ್ ೊೇಳೂರು ಗಾಾಮ, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕು, ಕ್ ೊಪ್ಪಳ
ಜಿಲ್ ಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ. ರಾಜಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ನೀಲೆೀಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ
ಯೀಜನೆಯ ಲಾಭಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಯೇಜರ್ ಯು ಹ ಚ್ುಿವರಿ ಉದ ೊಯೇಗಾವಕ್ಾಶಗಳನ್ುು ಸೃಷ್ಟ್್ಸುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಇದು ಅಂತ್ತಮರ್ಾಗ
ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ್ರ ಜಿೇವನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣ ಗ ಕ್ಾರಣರ್ಾಗುತ್ಿದ . ಈ ಸಿಇಆರ ನಿೇತ್ತಗ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾಗ ಶ್ಾೇ.
ನಿೇಲ್ ೇಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ ಅವರು ಈ ಕ್ ಳಗನ್ ಕ್ ೇತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಾಯಣ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುು ನ್ಡ್ ಸಲ್ಲದಾಾರ :
•

ಸಮುದಾಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ

•

ಶಿಕ್ಷ್ರ್

•

ಆರೊೀಗಯ ರಕ್ಷ್ಣೆ

•

ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ುತ ನೆೈಮಣಲಯ

•

ರಸ್ೆತಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಆರ್ಥೆಕ ಕಲ್ಾಯಣ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ ಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕ್ ಕ ಮರುಕಳ್ಳಸುವ ರ್ ಚ್ಿರ್ಾಗ ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ ಕ್ ಕ
13.1 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳು.
ಪರಿಸರ ನವ್ಹಣಾ ಯೀಜನೆ
ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾ ಯೇಜರ್ ಯ ರ್ಾಯಯಯುತ್ ಬಳಕ್ ಯು ಪ್ರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ುು ತ್ತಳ್ಳಸುತ್ಿದ , ಇದು ಯೇಜರ್ ಯ
ವಿಭಿನ್ು ಕ್ಾಯಾೆಚ್ರಣ ಗಳ್ಳಂದ ಪ್ಾಭಾವಿತ್ರ್ಾಗಬಹುದು. ಯೇಜರ್ ಯ ಬಂಡರ್ಾಳ ರ್ ಚ್ಿ ಅಂದಾಜು 122 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಮತ್ುಿ
ಪ್ರಿಸರ ಕಿಾಯಾ ಯೇಜರ್ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕ್ ಕ ಮರುಕಳ್ಳಸುವ ರ್ ಚ್ಿರ್ಾಗ ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ 13.1 ಲಕ್ಷ ರೊ.
ತೀಮಾಿನ
ಶ್ಾೇ. ನಿೇಲ್ ೇಶ್ ಜಿ ಮಧರಖಂಡಿ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಯೇಜರ್ . ಹತ್ತಿರದ ಗಾಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ಪ್ಾಯೇಜನ್
ಕ್ಾರಿಯಾಗಲ್ಲದ . ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ ಉಂಟ್ಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ತ್ಪಿಪಸಲು ಧೊಳ್ಳನ್ ಹ ೊರ ಸೊಸುವಿಕ್ ,
ಶಬಾ, ಮೇಲ್ ೈ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗುವ ಹೊಳು ಮುಂತಾದ ಕ್ ಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ ಮತ್ತಯಲ್ಲಿ
ನಿಯಂತ್ತಾಸ ಬ ೇಕ್ಾಗುತ್ಿದ . ಅಗತ್ಯ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಸಾಧನ್ಗಳಾದ ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದು, ತ ೊೇಟ, ರ್ ೈಯಕಿಿಕ
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ್ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು ಯೇಜರ್ ಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮತ್ ಅಭಾಯಸವನ್ುು ರೊಪಿಸುತ್ಿರ್ . ಪ್ಾದ ೇಶದ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ುಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ – ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ನಿಯಂತ್ತಾಸಲು /ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚುುವರಿ ಮಾಲ್ಲನಯ
ನಿಯಂತ್ರರ್ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುತ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಕರಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ದ್ಟ್ುವಾದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ಟುಯ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುತ ಕಾೆರಿ ಗುತಿತಗೆ ಪ್ರದೆೀಶದೊಳಗೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಾರಿಗೆ ರಸ್ೆತಯ ಉದ್ದಕೂೂ ತೊೀಟ್, ಕಾೆರಿ ಬಳಿ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ು ಮುಂತಾದ್ ಕರಮಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುವುದ್ು. ಕಾೆರಿ ನಿವಣಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲು
ಉದೆದೀಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸಆರ ಕರಮಗಳನುು ಹತಿತರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಣಕ ಸಿಥತಿಯನುು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆೈಸಗಿಣಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟ್ಾುರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಹತಿತರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಣಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ತದೆ.
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