ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇಶ: 5.16 ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆ ನಂ.9/1,
ಹಿರ ೇಕ ೊಡಗಲಿ ಗರರಮ, ಇಳಕಲ್ ತರಲೊಕು, ಬರಗಲಕ ೊೇಟ ಜಿಲ್ೆೆ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ಮೀಹನ್ ಡಿ ಹ ೊಸಮನಿ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾೆಂಶ

ಪಿೇಠಿಕೆ
MoEF ಅಧಿಸೊಚರ್ೆಗಳ ಪ್ರಕರರ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ತಗರಗಿ ಇಐಎ ವರದಿಯನುು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುರ್ರಗಿ ಶ್ಾೇ. ಮೇಹನ ಡಿ
ಹ ೊಸಮನಿ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಣಿಗರರಿಕೆಗರಗಿ 5.16 ಎಕರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇಶದ್ಲ್ಲೆ ಸರ್ ೆ ನಿಂ.9/1, ಹಿರ ೇಕ ೊಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ,
ಇಳಕಲ್ ತರಲೊಕು, ಬರಗಲಕ ೊೇಟ ಜಿಲ್ ೆ, ಕನರೆಟಕ ಟಿಒಆರಗೆ ಅಜಿೆಸಲ್ಲೆಸಿದರಾರೆ.

13 ಸೆಪೆಟಂಬರ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ 2018 ರ ಮರನಯ ಎನಜಿಟಿ ಆದೆೇಶದ್ ಪ್ರಕರರ ಪ್ರಸರಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯು 5

ಹೆಕೆಟೇರಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮರಣದ್ಲ್ಲೆರುವುದ್ರಿಂದ್ ಇದ್ನುು “ಬಿ 1” ವಗೆರ್ೆಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ರಗಿದೆ. ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣರಮದ್
ಮೌಲಯ ಮರಪ್ನ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನುು ತ್ಯರರಿಸಲು ಉಲ್ೆೆೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳ (ಟಿಒಆರ) ನಿಣೆಯಕರಾಗಿ ಕೆಎಸಇಎಸಿ
29 ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್ 2021ರಂದ್ು ನಡೆದ್

267ರ್ೆೇ ಎಸಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಸರಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಗರಗಿ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ

ಅನುಮತ್ತ ನಿೇಡುವ ಅಜಿೆಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ರಗಿದೆ. ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣರ ಯೇಜ್ರ್ೆ ತ್ಯರರಿಸಲು
ಮತ್ುಿ ಸರವೆಜ್ನಿಕ ವಿಚರರಣೆಯನುು ನಡೆಸಲು (ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ೆಯ SEIAA 491 MIN 2021 ದಿರ್ರಂಕ 06-12-2021) ಸಮಿತ್ತ
ನಿದಿೆಷ್ಟ ಉಲ್ೆೆೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನುು (ಟಿಒಆರ) ಸೊಚ್ಚಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ಥಳ
5.16 ಎಕರೆ ವಿಸಿಿೇಣೆದ್ ಗಣಿಗರರಿಕೆ ಪ್ರದೆೇಶವನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆಯು, ಸರ್ ೆ ನಿಂ. 9/1,
ಹಿರ ೇಕ ೊಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಇಳಕಲ್ ತರಲೊಕು, ಬರಗಲಕ ೊೇಟ ಜಿಲ್ ೆಯಲ್ಲೆದೆ.

ಟೆೋಬಲ್1: ಯೀಜನ ಯ ಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಿವರಣೆ
ಹರ ೈಸನ್ ವ ೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ಮೀಹನ್ ಡಿ ಹ ೊಸಮನಿ

Sr.
No.
1.

ವಿವರಣೆ
ಅಕ್ರಂಶ ರೆೇಖ್ರಂಶ

ವಿವರಗಳು
Boundary
BP-A
BP-B
BP-C
BP-D
BP-E
BP-F
BP-G

2.

ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಎತ್ಿರ MSL

3.

ಉದೆಾೇಶಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ರ ಸಥಳದ್ಲ್ಲೆ
ಭೊಬಳಕೆ

4.

ಹತ್ತಿರದ್ ರಸೆಿ ಮರಗೆ

Latitude

Longitude

N 15° 56’ 12.1”
N 15° 56’ 11.4”
N 15° 56’ 07.5”
N 15° 56’ 06.9”
N 15° 56’ 04.0”
N 15° 56’ 04.0”
N 15° 56’ 07.0”

E 76° 08’ 21.0”
E 76° 08’ 23.0”
E 76° 08’ 22.0”
E 76° 08’ 24.1”
E 76° 08’ 24.1”
E 76° 08’ 19.6”
E 76° 08’ 19.7”

597.0 M to 593.0 M MSL

ಭೂಬಳಕೆರ್ ಪ್ರಕಾರ

5 ವರ್್ಗಳ

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಭೊ ಬಳಕ
(ಎಕರ )

ಯೀಜನ ಯ

ಕ ೊನ ಯಲ್ಲಿ ಭೊ
ಬಳಕ (ಎಕರ )

ಗಣಿಗರರಿಕೆಗರಗಿ ಪ್ರದೆೇಶ

--

3-31

ಡಿಂಪ್ ಯರರ್ಡೆ

--

0.02

ಬಫರ್ ವಲಯ

--

1.15

ಪ್ರದೆೇಶವನುು ಬಳಸಲ್ರಗುವುದಿಲೆ

5-16

--

ಒಟುಟ

5-16

5-16

ರರಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದರಾರಿ ಎನಎಚ್ 50 – 0.20 ಕಿ.ಮೇ, ನ ೈಋತ್ಯ ಕಡ ಗ್ ,
ಇಳಕಲ್ ನಿಿಂದ ಗುಡೊರು ರಸ ೆ

ರರಜ್ಯ ಹೆದರಾರಿ ಎಸಎಚ್ 6 – 4.10 ಕಿ.ಮೇ, ಪಶ್ಿಮಕ ೆ, ಇಳಕಲ್ ನಿಿಂದ
ಹನಮಸರಗರ ರಸ ೆ
5.

ಹತ್ತಿರದ್ ರೆೈಲ್ೆೆ ನಿಲ್ರಾಣ

ಬರದರಮ ರ ೈಲು ನಿಲ್ರಾಣ 49.30 ಕಿ.ಮೇ, ಪಶ್ಿಮಕ ೆ

6.

ಹತ್ತಿರದ್ ರೆೈಲ್ೆೆ ಮರಗೆ

ಬರದರಮ ರ ೈಲು ನಿಲ್ರಾಣ 49.30 ಕಿ.ಮೇ, ಪಶ್ಿಮಕ ೆ

7.

ಹತ್ತಿರದ್ ಏರ್ೇೆರ್ಟೆ

ಬ ಳಗ್ರವಿ ವಿಮರನ ನಿಲ್ರಾಣ~ 163.83 ಕಿ.ಮೇ, ಪಶ್ಿಮಕ ೆ

8.

ಹತ್ತಿರದ್ ಗರರಮ / ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಟಟಣ

ಹಿರ ೇಕ ೊಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ - 1.30 ಕಿ.ಮೇ (ಪೂವೆ)

ಬೆಟಟಗಳು / ಕಣಿರ್ೆಗಳು

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ರಯಪಿಿಯಲ್ಲೆ ಯರವುದೆೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಟಟಗಳು ಮತ್ುಿ

9.

ಕಣಿರ್ೆಗಳಿಲೆ
10.

ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಲಯ

ಯರವುದೊ ಇಲೆ

11.

ಕರಯ್ದಾರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ಕರಡುಗಳು

10 ಕಿ.ಮೇ ಒಳಗ್ ಯರವುದೊ ಇಲೆ
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Sr.
No.
12.

ಐತ್ತಹರಸಿಕ/ಪ್ರರ್ರಸಿಸಥಳಗಳು

5 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ರಯಪಿಿಯಲ್ಲೆ ಯರವುದ್ೊ ಇಲೆ

13.

ಹತ್ತಿರದ್ ಕೆೈಗರರಿಕೆಗಳು

ಓಿಂ ಆಗ್ ೊಾೇ ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರೇಸ್ - 3.7 ಕಿ.ಮೇ

14.

ಹತ್ತಿರದ್ ಜ್ಲಮೊಲಗಳು

ಇಳಕಲ್ ಹಳಳ - 3.10 ಕಿಮೇ (ರ್ರಯುವಯ)

ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ಯೀಜನ ಯ ವಿವರಣ
ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ
ಯೇಜನರ ಪ್ರದೆೇಶವನುು ಸಂಪ್ೂಣೆ ಓಪನ್ ಕರಸ್ಟ (ಆರೆೇ ಯರಿಂತ್ಾೇಕೃತ್) ವಿಧರನವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲ್ರಗುತ್ಿದೆ.
ಐದ್ು ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ ರ್ರಷ್ಟ್ೆಕ ಉತರಾದ್ರ್ೆಯು ವಷ್ೆಕೆಾ 3,500 ಕೊಯ.ಮೇ(ರ್ರರ್ಷೆಕ 9,275 ಟನ್ಗಳು). ಆಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್
ವಯವಸಿಥತ್ ಮೆಟಿಟಲು ರಚರ್ೆಯ ಮೊಲಕ ವಿಧರನವನುು ಮೆೇಲಮಟಟದ್ ಮಣುು / ಮೆೇಲು ಹೆೊರೆಯನುು ತೆಗೆಯುವುದ್ು.
ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜೋವನ
ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ, ಸೊಕಿರ್ರದ್ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಉತರಾದ್ರ್ೆಯನುು ವಷ್ೆಕೆಾ ಸುಮರರು 3,500 ಕೊಯ.ಮೇ
(ರ್ರರ್ಷೆಕ 9,275 ಟನ್ಗಳು). 20 ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ ನಿವೆಹಿಸಲು ಉದೆಾೇಶಿಸಲ್ರಗಿದೆ ಎಂದ್ು ರ್ೆೊೇಡಬಹುದ್ು.
ಪ್ರಿಕಲ್ಪನಾ ಗಣಿ ಯೋಜನೆ
ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ನಿಕ್ೆೇಪ್ಗಳ ಆಧರರದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ವಷ್ೆಕೆಾ 3,500 ಕೊಯ.ಮೇ. ಉತರಾದ್ರ್ರ ಸರಮರ್ಥಯೆ 5 ವಷ್ೆಗಳ
ಯೇಜ್ರ್ರ ಅವಧಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಉತ್ಖನನ ಮರಡಲ್ರಗುತ್ಿದೆ. ಕರೆರಿಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಜಿೇವನವು 17 ವಷ್ೆಗಳು.
ತ್ಾಾಜಾ ಉತ್ಾಪದನೆ ಮತುಿ ವಿಲೆೋವಾರಿ
ಸರರಸರಿ 19,833 ಕೊಯ.ಮೇ. ಘನ ತರಯಜ್ಯವನುು ಉತರಾದಿಸಲ್ರಗುವುದ್ು, ಇದನುು ಪೂವೆ ಭರಗದ ಯೇಜನರ ಸಥಳದಲಿೆ
0.02 ಹ ಕ ಟೇರ್ ಪಾದ ೇಶದಲಿೆ ತರಯಜಯ ಡಿಂಪ್ ಯರರ್ಡೆನಲಿೆ ವಿಲ್ ೇರ್ರರಿ ಮರಡಲ್ರಗುತ್ೆದ .
ನಿೋರಿನ ಅವಶಾಕತ್ೆ ಮತುಿ ಮೂಲ್
ಯೇಜ್ರ್ೆಗೆ ಒಟುಟ ನಿೇರಿನ ಅವಶಯಕತೆ 6.72 ಕೆಎಲಡಿ ಆಗಿರುತ್ಿದೆ, ಹತ್ತಿರದ್ ಬೆೊೇರಬರವಿ/ಟರಯಂಕರಗಳಿಂದ್ ನಿೇರನುು
ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ಯವನುು ಪ್ೂರೆೈಸಲ್ರಗುತ್ಿದೆ.
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅವಶಾಕತ್ೆ
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ಈ ಗಣಿ 16 ಜ್ನರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ರರು ನೊರು ಜ್ನರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ್ ಉದೆೊಯೇಗವನುು
ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ರಗಿ ಉದೆೊಯೇಗದ್ಲ್ಲೆರುವ ಮರನವ ಶಕಿಿಯುನುರಿತ್ ವಗೆಕೆಾ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ
ಅಹೆತೆಗೆ ಅನುಗುಣರ್ರ ಗಿಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಲ್ರಗುತ್ಿದೆ.
ಸ ೈಟ್ ಮೊಲಸೌಕಯ್
ಗಣಿ ತ್ನುದೆೇ ಆದ್ ಕಚೆೇರಿ ಆವರಣ, ಕರಯಂಟಿೇನ, ಪ್ರರ್ಥಮ ಚ್ಚಕಿತರಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಇತರಯದಿಗಳನುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಕಚ ೇರಿ
ರ್ ೈರ್ಲ್ ಸ್ ಮತ್ುೆ ದೊರರ್ರಣಿ, ಇಿಂಟನ ೆಟ್ ಸಿಂವಹನಕರೆಗಿ ಮತ್ುಿ ಇ- ಮೇಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಿಂದಿಗ್ ಉತ್ಿಮ ಸಂಪ್ಕೆ
ಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಯಂತೆೊರೇಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವೆಹಣೆಯನುು ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ಕರಯರೆಗರರವನುು
ಒದ್ಗಿಸಲ್ರಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರ ಸನಿಿವ ೀ
ಮೂಲ್ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಧ್ಾರ್ನಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಮತುಿ ಸ್ುತುಿವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಪರದ ೀಶದಲ್ಲಿ ಉತಪತ್ತಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತ್ತರ್ ಸಾರಾೆಂಶ (ಮಾರ್ಚಯ 2021 ರಿೆಂದ ಜೊನ್ 2021)
ಗರಳಿಯ ದಿಕುಾ

Frequency %

ಮೊದ್ಲ ಪ್ರಧರನ ಗರಳಿಯ ನಿದೆೇೆಶನ

WSW

ಎರಡರ್ೆೇ ಪ್ರಧರನ ಗರಳಿಯ ನಿದೆೇೆಶನ

SW

ಶರಂತ್ ಪ್ರಿಸಿಥತ್ತಗಳು (%)

14.46
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ಸ್ುತುಿವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಥತ್ತ
ಫಲ್ಲತರಂಶಗಳಿಂದ್, ಎಲ್ರೆ ಮೆೇಲ್ಲೆಚರರಣರ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೆ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ NOx ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ
ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟಟವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿೆಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಅನುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲೆದೆ ಎಂದ್ು ಗಮನಿಸಲ್ರಗಿದೆ.
ಸ್ುತುಿವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್ಟಗಳು
9 ಮೆೇಲ್ಲೆಚರರಣರ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೆ ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬಾಮಟಟದ್ ಮೆೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಯನುು ನಡೆಸಲ್ರಯ್ದತ್ು, ಅವುಗಳನುು ಸುತ್ುಿವರಿದ್
ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟಟದ್ ಮೆೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕಾಮರಡಲ್ರಗಿದೆ. ಮೆೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಯ ಫಲ್ಲತರಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲ್ಲೆರ್ೆ.
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ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ
ರರರ್ಷರೇಯ ಉದರಯನವನ ಅಥರ್ರ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭ್ಯರರಣಯದಿಂತ್ಹ ಯರವುದ ೇ ಸಿಂರಕ್ಷಿತ್ ಪಾದ ೇಶಗಳಿಲೆ.
ಪ್ರಸಾಿವಿತ ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳು
•

ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇಶದ್ ಸುತ್ಿಲೊ ಮತ್ುಿ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದ್ಾಕೊಾ ದ್ಪ್ಾ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿಟಯನುು ಅಭಿವೃದಿಧ
ಪ್ಡಿಸಲ್ರಗುವುದ್ು.

•

ಖನಿಜ್ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನಿವೆಹಣೆ

•

ಖನಿಜ್ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯಲ್ಲೆ ಮಬ ೈಲ್ ಟರಯಿಂಕರ್ ಮೊಲಕ ನಿಯಮಿತ್ರ್ರಗಿ ನಿೇರನುು ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದ್ು.

•

ಖನಿಜ್ ಸರಗಿಸುವ ಟರಕಗಳು ಓವರಲ್ೆೊೇಡ್ ಆಗುವುದ್ನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ನಿಗದಿತ್ ಪ್ರಮರಣದ್ಲ್ಲೆ ಮರತ್ಾಲ್ ೊೇರ್ಡ
ಮರಡಲ್ರಗುತ್ೆದ ಮತ್ುಿ ಸೆೊೇರಿಕೆ ತ್ಪಿಾಸಲು ಟರಪರೆಲ್ಲನನಿಂದ್ ಮುಚಿಲ್ರಗುತ್ಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸ್ರ
•

ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಯರವುದೆೇ ರ್ರಸಸಥಳ ಅರ್ಥರ್ರ ಖ್ರಸಗಿ ಭೊಮಿ ಇಲೆ. ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಯರವುದೆೇ ಪ್ುನವೆಸತ್ತ
ಇಲೆ.

•

ಈ ಗಣಿಗರರಿಕೆ 16 ಜ್ನರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ರರು ನೊರು ಜ್ನರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ್
ಉದೆೊಯೇಗವನುು ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ರಗಿ ಉದೆೊಯೇಗದ್ಲ್ಲೆರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರನವ ಶಕಿಿನುರಿತ್ ವಗೆಕೆಾ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ

ಆಯರ ವಿತ್ರಣೆ / ಸಂಖ್ೆಯಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಆದ್ಯತೆ
ನಿೇಡಲ್ರಗುವುದ್ು.
•

ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಣಿ ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಅಸಿಿತ್ೆದ್ಲ್ಲೆರುವ ಮೊಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸರಕಷ್ಟ್ಟರ್ೆ.
ಆದರಗೊಯ, ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೆ ರ್ೆೈಮೆಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭಯ, ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿ ಮುಂತರದ್ ರ್ರಗರಿಕ
ಸೌಲಭಯಗಳ ಸುಧರರಣೆಗೆ ಗಣಿ ನಿವೆಹಣೆ ಸಿಇಆರನ ಭರಗರ್ರಗಿ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಳತ್ಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣ ಕಾಯ್ಕರಮ
ಗಣಿ ವಯವಸರಥಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದ್ಲ್ಲೆ ಗಣಿಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣರಕೆೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸರಥಪಿಸಲ್ರಗುವುದ್ು. ಪ್ರಿಸರ
ನಿವೆಹಣರ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲೆ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲೆ ಸರಕಷ್ುಟ ಅಹೆತೆ ಮತ್ುಿ ಅನುಭವ ಹೆೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ
ಅಧಿಕರರಿ ಇಎಂಸಿಗೆ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ೆವಹಿಸಲ್ಲೆದರಾರೆ. ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ, ಅಂತ್ಜ್ೆಲಆಳ, ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟಟ,
ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬಾ ಮಟಟಗಳು, ಮಣಿುನ ಗುಣಮಟಟ, ಸ್ಟ್ಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು ಇತರಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೆೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಯನುು

MOEF ಮರನಯತೆ ಪ್ಡೆದ್ ಏಜೆನಿಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ರಗುವುದ್ು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನುು MoEF & CC ಯ ಕೆಎಸಪಿಸಿಬಿ
/ ಪರರದೆೇಶಿಕ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ರಗುತ್ಿದೆ.

ಅಪಾರ್ದ ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪ್ನ ಮತುಿ ದುರೆಂತ ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ
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ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಗಣಿಗರರಿಕೆ ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲೆನ ಅಪರಯದ್ ಮೌಲಯ ಮರಪ್ನವು ಇಳಿಜರರಿನ ರ್ೆೈಫಲಯ, ಎಚ್ಇಎಂಎಂನ

ಚಲರ್ೆ, ಮೆೇಲ್ೆೈ ನಿೇರಿನಿಂದ್ ಉಂಟರಗುವ ಪ್ರರ್ರಹ, ಧೊಳಿನ ಅಪರಯಗಳು, ಡಿೇಸ ಲ್ ಜನರ ೇಟರ್ ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಪರಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕೆಳಬೆಂಚುಗಳ ಪ್ರರ್ರಹ ಮತ್ುಿ ಅದ್ಕೆಾ ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಉಪ್ ಶಮನ ಕರಮಗಳನುು
ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲೆ ಸೊಚ್ಚಸಲ್ರಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆರ್ ಲಾಭಗಳು
ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯು ಹೆಚುಿವರಿ ಉದೆೊಯೇಗರವಕರಶಗಳನುು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದ್ು ಅಂತ್ತಮರ್ರಗಿ

ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಜ್ನರ ಜಿೇವನ ಮಟಟದ್ಲ್ಲೆ ಸುಧರರಣೆಗೆ ಕರರಣರ್ರಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ ನಿೇತ್ಗ್ ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ,
ಶ್ಾೇ. ಮೇಹನ್ ಡಿ ಹ ೊಸಮನಿ.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಸಮುದರಯ ಕಲ್ರಯಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ನಡೆಸಲ್ಲದರಾರೆ:
•

ಸಮುದರಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ

•

ಶಿಕ್ಷ್ಣ

•

ಆರೆೊೇಗಯ ರಕ್ಷ್ಣೆ

•

ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ುಿ ರ್ೆೈಮೆಲಯ

•

ರಸೆಿಗಳು

ವಷ್ೆಕೆಾ 0.7 ಲಕ್ಷ್ ರೊಗಳನುು ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೆ ಸರಮರಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲ್ರಯಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ರಾನಕೆಾ
ಮರುಕಳಿಸುವ ರ್ೆಚಿರ್ರಗಿ ಬಳಸಲ್ರಗುತ್ಿದೆ.
ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೋಜನೆ
ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಬಂಡರ್ರಳ ರ್ೆಚಿ ಅಂದರಜ್ು. ರೊ. 184 ಲಕ್ಷ್ ರೊಗಳು ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಿರಯರ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಅನುಷ್ರಾನಕೆಾ
21.04 ಲಕ್ಷ್ ರೊಗಳು ಬಂಡರ್ರಳ ರ್ೆಚಿರ್ರಗಿ ಮತ್ುಿ ಮರುರ್ೆಚಿರ್ರಗಿ ರ್ರಷ್ಟ್ೆಕ ರೊ 23.26 ಲಕ್ಷ್ಗಳು.
ತ್ತೋಮಾಯನ
ಶ್ಾೇ. ಮೇಹನ್ ಡಿ ಹ ೊಸಮನಿ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯು, ಹತ್ತಿರದ್ ಗರರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಅನುಕೊಲರ್ರಗಲ್ಲದೆ.
ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಪ್ರಿಣರಮಗಳನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ಧೊಳು ಹೆೊರ ಸೊಸುವಿಕೆ, ಶಬಾ, ಮೆೇಲ್ೆೈ ಹೊಳು

ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮುಂತರದ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲೆ ನಿಯಂತ್ತರಸ ಬೆೇಕರಗುತ್ಿದೆ. ಅಗತ್ಯ
ಮರಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಧನಗಳರದ್ ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದ್ು, ರ್ೆಡುತೆೊೇಪ್ು, ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷ್ಣರ ಸರಧನಗಳು ಇತರಯದಿಗಳು

ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲೆ ನಿಯಮಿತ್ ಅಭರಯಸವನುು ರೊಪಿಸುತ್ಿರ್ೆ. ಪ್ರದೆೇಶದ್ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ುಿ ಸರಮರಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ್

ಮೆೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣರಮಗಳನುು ನಿಯಂತ್ತರಸಲು / ಕಡಿಮೆ ಮರಡಲು ಹೆಚುಿವರಿ ಮರಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ
ಸಂರಕ್ಷ್ಣರ ಕರಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲ್ರಗುವುದ್ು. ದ್ಟಟರ್ರದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿಟಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುಿ ಕರೆರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ರದೆೇಶದೆೊಳಗೆ ಮತ್ುಿ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದ್ಾಕೊಾ ತೆೊೇಟ, ಕರೆರಿ ಬಳಿ ಮಳೆನಿೇರು ಕೆೊಯುೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದ್ು
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ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇಶ: 5.16 ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆ ನಂ.9/1,
ಹಿರ ೇಕ ೊಡಗಲಿ ಗರರಮ, ಇಳಕಲ್ ತರಲೊಕು, ಬರಗಲಕ ೊೇಟ ಜಿಲ್ೆೆ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀ. ಮೀಹನ್ ಡಿ ಹ ೊಸಮನಿ

ಮುಂತರದ್ ಕರಮಗಳನುು ಜರರಿಗೆ ತ್ರಲ್ರಗುವುದ್ು. ಕರೆರಿ ನಿವೆಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಉದೆಾೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಟ್ಎಸ್ಆರ್
ಕಾಮಗಳು ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸರಮರಜಿಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಿಥತ್ತಯನುು ಸುಧರರಿಸುತ್ಿದೆ.

ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ ೈಟ್ ಕರೆರಿಯ ಒಟರಟರೆ ಪ್ರಿಣರಮಗಳು ಸಕರರರತ್ಮಕರ್ರಗಿರುತ್ಿರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸರಮರಜಿಕಆರ್ಥೆಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕರರಣರ್ರಗುತ್ಿದೆ.
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