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ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾರಾಂಶ 
 

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

ವರದಿಯನುು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುರ್ರಗಿ ಹಟ್ಟಿ ಗೊೋಲ್ಡ ್ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ (ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಮ್ರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.10 )ಸರಮರನೆ 

ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಟ್ಟೋಒಆರ್  ಗೆ ಅರ್ಜೆ ಸಲ್ಲಸಿಿದ್ರು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ ಹೆೊಂದಿರುವ 30.00 ಎಕರೆ ಪ್ಾದೆೇಶ ಕೃಷ್ಲಾ 
ನದಿಯ ಪಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 92/2, 91/3, 96(ಪಿ), 97, 98 & 99 ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗಲಾಮ್, ಶೆ ೋರಲಪುರ ತಲಲೂಕು, ಯಲದಗಿರಿ 
ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಲೆಟಕ ರರಜ್ೆದ್ಲ್ಲಿದೆ. 
 

13 ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಮರನೆ ಎನ ರ್ಜಟಿ ಆದೆೇಶದ್ ಪ್ಾಕರರ ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯು 5 

ಹೆಕೆ್ೇರ್ ಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಾಮರಣದ್ಲ್ಲಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಇದ್ನುು “ಬಿ1” ವಗೆರ್ೆಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲರಗಿದೆ. ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣರಮದ್ 

ಮೌಲೆಮರಪ್ನ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನುು ತ್ಯರರಿಸಲು ಉಲೆಿೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳ (ಟಿೇಒಆರ್) ನಿಣೆಯಕರಾಗಿಕೆ ಎಸ ಇಎಸಿ 

01 ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ು ನಡ್ೆದ್ 265ರ್ೆೇ ಎಸ ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸರಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಗರಗಿ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ 

ಅನುಮತ್ತ ನಿೇಡುವ ಅರ್ಜೆಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲರಗಿದೆ. ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣರ ಯೇಜ್ರ್ೆ ತ್ಯರರಿಸಲು 

ಮತ್ುಿ ಅದ್ರ ಪ್ತ್ಾ ಸಂಖ್ೆೆ SEIAA 349 MIN 2021 ರ ಪ್ಾಕರರ ಸರವೆಜ್ನಿಕ ವಿಚರರಣೆಯನುು ನಡ್ೆಸಲು ಸಮಿತ್ತ ನಿದಿೆಷ್್ 

ಉಲೆಿೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನುು (ಟಿೇಒಆರ್) ಸೊಚ್ಚಸಿದೆ. 
 

ಯೋಜನ ಯ ಸ್ಥಳ 

30.00ಎಕರೆವಿಸಿಿೇಣೆದ್ ಗಣಿಗರರಿಕೆ ಪ್ಾದೆೇಶವನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಸರಮರನೆ ಮರಳು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯು, ಕೃಷ್ಲಾ ನದಿಯ 

ಪಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 92/2, 91/3, 96(ಪಿ), 97, 98 & 99 ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗಲಾಮ್, ಶೆ ೋರಲಪುರ ತಲಲೂಕು, ಯಲದಗಿರಿ 

ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆದ್ಲ್ಲಿದೆ. 
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ಟ ೋಬಲ್1: ಪ್ರೊಜ ಕ್ಟ್ನಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪ್ತವಿವರಣ  

ಕ್ರ ಮಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಣ  ವಿವರಗಳು 

1.  ಅಕ್ರಂಶ ರೆೇಖ್ರಂಶ ಮ್ೂಲ್ೆಸತಂಭ ಅಕ್ರಂಶ ರೆೋಖ್ಲಂಶ 

BP-A N 16026’ 08.23” E 760 50’ 44.67” 

BP-B N 16026’ 34.14” E 760 51’ 08.75” 

BP-C N 16026’ 32.22” E 760 51’ 12.06” 

BP-D N 16026’ 06.78” E 760 50’ 48.43” 

WGS – 84 DATUM 
 

2.  ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಎತ್ಿರ MSL 350 MSL ದಿಂದ್ 349 MSL 

3.  ಉದೆದೇಶಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ರ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ 

ಭೊಬಳಕೆ 

ಭೂಬಳಕ ಯ ಪ್ೊಕಾರ ಪ್ೊಸ್ುತತ 
ಭೂಬಳಕ  
ಪ್ೊದ ೋಶ 

(ಎಕರ ಗಳು)  

5 ವರ್ಷಗಳ 

ನೆಂತರ 

ಪ್ೊದ ೋಶ 

(ಎಕರ ಗಳು) 

ಗಣಿಗರರಿಕೆಗರಗಿ ಪ್ಾದೆೇಶ -- 25.60 

ಸುರಕ್ಷತಲವಲಯಕ್ಲಕಗಿ ಪಾದೆೋಶ -- 4.40 

ಪ್ಾದೆೇಶವನುು 

ಬಳಸಲರಗುವುದಿಲ ಿ

30.00 -- 

ಒಟು್ 30.00 30.00 
 

4.  ಹತ್ತಿರದ್ ರಸೆಿಮರಗೆ ರರಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದರದರಿ ಎನ ಎಚ್ 150 ಎ – 11.50 ಕಿ.ಮಿೇ (ರ್ಲಯುವಯ) 
(ಕಲಬುರಗಿಯಂದ ಬಳ್ಲಾರಿ ರಸೆತ)) 
ರರಜ್ೆ ಹೆದರದರಿ ಎಸ ಎಚ್ 61 – 4.90 ಕಿ.ಮೋ (ರ್ೆೈಋತ್ಯ) 
(ದೆೋವದುರ್ೆದಿಂದ ಜಲಲಿಹಳ್ಳಾ ರಸೆತ)  
ಹೆಮ್ಮಡಗಿಯಂದ ಸೂರ್ೂರು ರಸೆತ- 1.60 ಕಿ.ಮೋ (ಪಶ್ಚಿಮ್) 

5.  ಹತ್ತಿರದ್ ರೆೈಲೆೆ ನಿಲರದಣ ಯಲದಗಿರಿ ರೆೈಲು ನಿಲ್ಲಾಣ - 45.5 ಕಿ.ಮೋ (ರ್ಲಯುವಯ) 

6.  ಹತ್ತಿರದ್ ರೆೈಲೆೆ ಮರಗೆ ಯಲದಗಿರಿ ರೆೈಲು ನಿಲ್ಲಾಣ - 45.5 ಕಿ.ಮೋ (ರ್ಲಯುವಯ) 

7.  ಹತ್ತಿರದ್ ಏರ್ೇೆರ್ಟೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಲನ ನಿಲ್ಲಾಣ - 96.50 ಕಿ.ಮೋ (ಉತ್ತರ) ದೂರದಲಿಾದೆ 

8.  ಹತ್ತಿರದ್ ಗರಾಮ / ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ಟ್ಣ ಹೆೋಮ್ರ್ಲಡಗಿ ಗಲಾಮ್ - 1.60 ಕಿ.ಮೋ (ರ್ೆೈಋತ್ಯ) 

9.  ಬೆಟ್ಗಳು / ಕಣಿರ್ೆಗಳು 10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ರೆಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಯರವುದೆೇ ಪ್ಾಮುಖ ಬೆಟ್ಗಳು ಮತ್ುಿ 
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ಕ್ರ ಮಸಂಖೆ್ಯ  ವಿವರಣ  ವಿವರಗಳು 

ಕಣಿರ್ೆಗಳಿಲ ಿ

10.  ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಲಯ 10 ಕಿ.ಮೋ ಒಳಗೆ ಯಲವುದೂ ಇಲಾ 

11.  ಕರಯ್ದದರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ 

ಕರಡುಗಳು 

10 ಕಿ.ಮೋ ಒಳಗೆ ಯಲವುದೂ ಇಲಾ 

12.  ಐತ್ತಹರಸಿಕ / ಪ್ಾರ್ರಸಿಸಥಳಗಳು 5 ಕಿ.ಮೋ ರ್ಲಯಪಿತಯ ಪಾದೆೋಶದಲಿಾ ಯಲವುದೂ ಇಲಾ 

13.  ಹತ್ತಿರದ್ಕೆೈಗರರಿಕೆಗಳು 10 ಕಿ.ಮೋ ಒಳಗೆ ಯಲವುದೂ ಇಲಾ 

14.  ಹತ್ತಿರದ್ ಜ್ಲಮೊಲಗಳು ಇದ್ು ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗರರಿಕೆ ಯೇಜ್ರ್ೆ. ಈ ಪಾದೆೋಶವು ಕೃಷ್ಾನದಿಯ 

ತ್ಳದಲಿಾದೆ. 

 

 

ಯೋಜನೆವಿವರಣ  
ಗಣಿಗಾರಿಕ ಯವಿಧಾನ 

ಪ್ಾದೆೇಶವನುು ನಿವೆಹಿಸಲು ಮುಕಿ ಎರಕಹೆೊಯದ ವಿಧರನವನುು ಅಳವಡಿಸಲರಗುವುದ್ು. ಅಂದಿನಿಂದ್, ಐದ್ು ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ 

ರ್ರಷ್ಟ್ೆಕ ಉತರಾದ್ರ್ೆಯು ಸುಮರರು 1,12,761 ಟನಗಳು; ಯೇಜ್ರ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ಯಲಂತ್ರಾಕೃತ್ ವಿಧರನವನುು 

ಅನುಸರಿಸಲರಗುತ್ಿದೆ. 
 

ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜೋವನ 

ಈ ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲಿ ಗಣಿ ರ್ಜೇವನವು ಅನವಯಸುವುದಿಲಾ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ರುಪೂರಣವು ನಿರಂತ್ರ 
ಪಾಕಿಾಯೆಯಲಗಿದೆ. ಮ್ರುಪೂರಣಕ್ೆಕ ಹೊೋಲಿಸಿದರೆ ಉತಲಾದರ್ೆಯ ಮ್ಟಿವನುು ಯಲರ್ಲರ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಇರಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ 
ಸಲಮಲನಯ ಮ್ರಳ್ಳನ ಸವಕಳ್ಳ ಮ್ತ್ುತ ಸೆೋಪೆಡೆಯನುು ಸಮ್ತೊೋಲನಗೊಳ್ಳಸುವುದು 
 

ಪ್ರಿಕ್ಟಲ್ಪನಾ ಗಣಿಯೋಜನ  

5 ವಷ್ೆಗಳ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಅವಧಿಗೆ ರ್ರಷ್ಟ್ೆಕ 1,12,761 ಟನ ಉತರಾದ್ರ್ರ ಸರಮರ್ಥೆೆರ್ರಗಿ ಸರಮರನೆ ಮರಳಿನ ನಿಕ್ೆೇಪ್ಗಳ 

ಆಧರರದ್ ಮೇಲೆ, ಆದ್ದರಿಂದ್ ಮಿೇಸಲು ಖ್ರಲ್ಲಯರಗುವವರೆಗೊ ಇಚ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ರ್ಜೇವನ ಇರುತ್ಿದೆ. 
 

 

ತ್ಾಾಜಾ ಉತ್ಾಪದನ  ಮತುತ ವಿಲ ೋವಾರಿ 

ತರೆಜ್ೆ/ಖನಿಜ್ ರೂಪದಲಿಾ ROM ನ 10% ನಷ್ುಿ ತಲಯಜ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಡಿಗೆ ಟ್ಟಪಾರ್ ರ್ಳ ಮ್ೂಲಕ ಸಲಗಿಸುವುದು ಮ್ತ್ುತ 
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ಸಲರ್ಣೆ ಮಲಡಲ್ಲರ್ುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ದಡವನುು ಬಲಪಡಿಸಲು ತಲಯಜ್ಯವನುು ಬಳಸಲ್ಲರ್ುತ್ತದೆ, ಇದು ನದಿಯ ದಡದ 

ಸರ್ೆತ್ವನುು ತ್ಡೆಯಲು ಸಹಲಯ ಮಲಡುತ್ತದೆ 

 

ನಿೋರಿನ ಅವಶಾಕ್ಟತ್  ಮತುತ ಮೂಲ್ 

ಯೇಜ್ರ್ೆಗೆ ಒಟು್ ನಿೇರಿನ ಅವಶೆಕತೆ 19.2 ಕೆಎಲ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ಿದೆ, ಹತ್ತಿರದ್ ಬೆೊೇರ್ ಬರವಿ /ಟರೆಂಕರ್ ಗಳಿಂದ್ ನಿೇರನುು 

ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ೆವನುು ಪ್ೂರೆೈಸಲರಗುತ್ಿದೆ. 

ಮಾನವ ಶಕ್ತತ ಅವಶಾಕ್ಟತ್  

ಈ ಗಣಿ 15 ಜ್ನರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊೆೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ರರು 30 ಜ್ನರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ್ ಉದೆೊೆೇಗವನುು 

ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ರಗಿ ಉದೆೊೆೇಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಮರನವ ಶಕಿಿಯುನುರಿತ್ ವಗೆಕೆಾ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ 

ಅಹೆತೆಗೆ ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಆದ್ೆತೆ ನಿೇಡಲರಗುತ್ಿದೆ. 

 

ಗಣಿ ಪ್ರದ ೋಶ ಮ ಲಸೌಕರ್್ 

ಗಣಿ ತ್ನುದೆೇ ಆದ್ ಕಚೆೇರಿ ಆವರಣ, ಕರೆಂಟಿೇನ, ಪ್ಾರ್ಥಮ ಚ್ಚಕಿತರಾ ಕೆೇಂದ್ಾ ಇತರೆದಿಗಳನುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಕಚೆೇರಿ 

ರ್ೆೈರ್ ಲ್ೆಸ್ ಮ್ತ್ುತ ದೂರರ್ಲಣಿ, ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಮ್ತ್ುತ ಸಂವಹನಕರಾಗಿ ಇಮೋಲ್ಡ ಸಂಪನೂಮಲರ್ಳ್ ೆಂದಿಗೆ ಉತ್ಿಮ 

ಸಂಪ್ಕೆಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಯಂತೆೊಾೇಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವೆಹಣೆಯನುು ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು 

ಕರಯರೆಗರರವನುು ಒದ್ಗಿಸಲರಗಿದೆ. 

 

ಅಸ್ತತತವದಲ್ಲರಿುವಸ್ನಿಿವ ೋಶ 

ಮ ಲಪ್ರಿಸರಅಧ್ಯರ್ನಗಳು 

ಹವಾಮಾನಮತುತಸ್ುತುತವರಿದಗಾಳಿಯಗುಣಮಟ್್ 

ಸೆೈಟುಲ್ಲಿ ಉತ್ಾತ್ತಯಿರದ್ ಹರ್ರಮರನ ಮರಹಿತ್ತಯ ಸರರರಂಶ (ಅಕ್ೊಿೋಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021) 
ತರಪ್ಮರನ (°C) 45.6 to 10.0°C 

ಸರಪೆೇಕ್ಷ್ಆದ್ಾೆತೆ (%) 74% to 22% 

ಗರಳಿಯದಿಕುಾ SW 

ಶರಂತ್ಗರಳಿ % 11.15% 



ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಮ್ರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.10 ಸಲಮಲನಯ ಮ್ರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ಾದೆೇಶ: 30.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಕೃಷ್ಲಾ ನದಿಯ ಪಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ 92/2, 91/3, 96(ಪಿ), 97, 

98 & 99 ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗರಾಮ, ಶೆ ೋರಲಪುರ ತಲಲೂಕು, ಯಲದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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ಸ್ುತುತವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್ದ ಸ್ತಥತಿ 

ಪಡೆದ ಫಲಿತಲಂಶರ್ಳ್ಳಂದ, ಎಲರಿ ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣೆ ಸಥಳರ್ಳಲಿಾ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ NOx ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ 

ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿೆಷ್್ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಅನುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲದಿೆ ಎಂದ್ು ಗಮನಿಸಲರಗಿದೆ 

 

 

 

 

 

 



ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಮ್ರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.10 ಸಲಮಲನಯ ಮ್ರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ಾದೆೇಶ: 30.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಕೃಷ್ಲಾ ನದಿಯ ಪಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ 92/2, 91/3, 96(ಪಿ), 97, 

98 & 99 ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗರಾಮ, ಶೆ ೋರಲಪುರ ತಲಲೂಕು, ಯಲದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
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ಸ್ುತುತವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್್ಗಳು 

9 ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣೆ ಸಥಳರ್ಳಲಿಾ ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬದಮಟ್ದ್ ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಯನುು ನಡ್ೆಸಲರಯ್ದತ್ು, ಅವುಗಳನುು ಸುತ್ುಿವರಿದ್ 

ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ದ್ ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಮರಡಲರಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಯ ಫಲ್ಲತರಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿರ್ೆ. 

ಜ ೈವಿಕ್ಟಪ್ರಿಸ್ರ 

10ಕಿ.ಮಿೇರ್ರೆಪಿಿಯಲ್ಲಿರರಷ್ಟ್ರೇಯಉದರೆನ, ವನೆರ್ಜೇವಿಅಭಯರರಣೆಮತ್ುಿರ್ಜೇವಗೆೊೇಳಮಿೇಸಲುಇಲಿ. 

 

ಪ್ೊಸ್ಾತವಿತ ಜ ೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಟೊಮಗಳು 

• ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ್ ಸುತ್ಿಲೊ ಮತ್ುಿ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದ್ದಕೊಾ ದ್ಪ್ಾ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯನುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲರಗುವುದ್ು. 

• ಖನಿಜ್ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನಿವೆಹಣೆ 
• ಖನಿಜ್ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬ್ೆೈಲ್ಡ ಟಲಯಂಕರ್ ಮ್ೂಲಕ ನಿಯಮಿತ್ರ್ರಗಿ ನಿೇರನುು ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದ್ು 
• ಖನಿಜ್ ಸರಗಿಸುವ ಟಾಕ ಗಳು ಓವರ್ ಲೆೊೇಡ್ ಆಗುವುದ್ನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ನಿಗದಿತ್ ಪ್ಾಮರಣದ್ಲ್ಲಿ ಮಲತ್ಾಲ್ೊೋಡ್ 

ಮಲಡಲ್ಲರ್ುತ್ತದೆ ಮತ್ುಿ ಸೆೊೇರಿಕೆ ತ್ಪಿಾಸಲು ಟರಪರೆಲ್ಲನ ನಿಂದ್ ಮುಚಿಲರಗುತ್ಿದೆ. 
 

ಸ್ಾಮಾಜಕ್ಟ-ಆರ್ಥಷಕ್ಟ ಪ್ರಿಸ್ರ 

• ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಯರವುದೆೇ ರ್ರಸಸಥಳ ಅರ್ಥರ್ರ ಖ್ಲಸಗಿ ಭೊಮಿ ಇಲಿ. ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಯರವುದೆೇ ಪ್ುನವೆಸತ್ತ 
ಇಲ.ಿ 

• ಈ ಗಣಿ 20 ಜ್ನರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊೆೇಗವನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ರರು 40 ಜ್ನರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ್ 
ಉದೆೊೆೇಗವನುು ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ರಗಿ ಉದೆೊೆೇಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರನವ ಶಕಿಿನುರಿತ್ ವಗೆಕೆಾ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ 
ಮತ್ುಿ ಆಯರ ವಿತ್ರಣೆ / ಸಂಖ್ೆೆಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ 
ಆದ್ೆತೆ ನಿೇಡಲರಗುವುದ್ು. 

• ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಅಗತ್ೆಗಳನುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಅಸಿತಿ್ೆದ್ಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭೆಗಳು ಸರಕಷ್ಟ್್ರ್ೆ. 
ಆದರಗೊೆ, ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೆೈಮೆಲೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭೆ, ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿ ಮುಂತರದ್ ರ್ರಗರಿಕ 
ಸೌಲಭೆಗಳ ಸುಧರರಣೆಗೆ ಗಣಿ ನಿವೆಹಣೆ ಸಿಇಆರ್ ನ ಭರಗರ್ರಗಿ ಪ್ಾಯತ್ುಗಳನುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಳತ್ಿದೆ 
 

 

 

 

 

 



ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಮ್ರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.10 ಸಲಮಲನಯ ಮ್ರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ಾದೆೇಶ: 30.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಕೃಷ್ಲಾ ನದಿಯ ಪಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ 92/2, 91/3, 96(ಪಿ), 97, 

98 & 99 ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗರಾಮ, ಶೆ ೋರಲಪುರ ತಲಲೂಕು, ಯಲದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
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ಪ್ರಿಸರ  ಕಾರ್್ಕರಮದ ಮೋಲಿಿಚಾರಣ  

ಗಣಿ ವೆವಸರಥಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣರಕೆೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸರಥಪಿಸಲರಗುವುದ್ು. ಪ್ರಿಸರ 

ನಿವೆಹಣರ ಕ್ೆೇತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ೆೇತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸರಕಷ್ು್ ಅಹೆತೆ ಮತ್ುಿ ಅನುಭವ ಹೆೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ 

ಅಧಿಕರರಿ ಇಎಂಸಿಗೆ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ೆವಹಿಸಲ್ಲದರದರೆ. ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಗರಳಿಯ ಗುಣಮಟ್, ಅಂತ್ಜ್ೆಲ ಆಳ, ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟ್, 

ಸುತ್ುಿವರಿದ್ ಶಬದಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಿನ ಗುಣಮಟ್, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ೆರ್ಳು ಇತರೆದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲೆಚರರಣೆಯನುು 

MOEF ಮರನೆತೆ ಪ್ಡ್ೆದ್ ಏಜೆನಿಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲರಗುವುದ್ು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನುು MoEF & CC ಯಕೆಎಸ ಪಿಸಿಬಿ 

/ ಪರಾದೆೇಶಿಕ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲರಗುತ್ಿದೆ. 

 

ಸಭ ರ್ ಅಪಾರ್ದಂಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಪ್ತ್ತು ನಿರ್್ಹಣ  ಯೋಜನ  

ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗರರಿಕೆ ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಯದ್ ಮೌಲೆ ಮರಪ್ನವು ಇಳಿಜರರಿನ ರ್ೆೈಫಲೆ, ಎಚ್ ಇಎಂಎಂನ 

ಚಲರ್ೆ, ಮೇಲೆೈ ನಿೇರಿನಿಂದ್ ಉಂಟರಗುವ ಪ್ಾರ್ರಹ, ಧೊಳಿನ ಅಪರಯಗಳು, ಡಿೋಸೆಲ್ಡ ಜ್ನರೆೋಟರ್ ಸೆಟ್ ರ್ಳ ಬಳಕೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಪರಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕೆಳ ಬೆಂಚುಗಳ ಪ್ಾರ್ರಹ ಮತ್ುಿ ಅದ್ಕೆಾಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಉಪ್ಶಮನ ಕಾಮಗಳನುುಇಐಎ 

/ ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಚ್ಚಸಲರಗಿದೆ. 

 

ಯೋಜನ ಯ ಲಾಭಗಳು 

ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ರ್ಣಿಗಲರಿಕ್ೆ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಹೆಚುಿವರಿ ಉದೆೊೆೇಗರವಕರಶಗಳನುು ಸೃಷ್ಟ್್ಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದ್ು ಅಂತ್ತಮರ್ರಗಿ 

ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೇವನ ಮಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸುಧರರಣೆಗೆ ಕರರಣರ್ರಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತ್ರಗೆ ಅನುಗುಣರ್ರಗಿ ಹಟ್ಟಿ 

ಗೊೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ೆೇತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದರಯ ಕಲರೆಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ನಡ್ೆಸಲ್ಲದರದರೆ 

• ಸಮುದರಯದ್ಅಭಿವೃದಿಧ 

• ಶಿಕ್ಷ್ಣ 

• ಆರೆೊೇಗೆರಕ್ಷ್ಣೆ 

• ಒಳಚರಂಡಿಮತ್ುಿರ್ೆೈಮೆಲೆ 

• ರಸೆಿಗಳು 

ವಷ್ೆಕೆಾರೊ. 1.05 ಲಕ್ಷ್ ಹತ್ತರಿದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಮರರ್ಜಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲರೆಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ರಾನಕೆಾ ಮರುಕಳಿಸುವ 

ರ್ೆಚಿರ್ರಗಿ 

ಪ್ರಿಸರ ನಿರ್್ಹಣ  ಯೋಜನ  

ಪರಿಸರ ನಿವೆಹಣಲ ಯೋಜ್ರ್ೆಯ ವಿರ್ೆೋಚರ್ಲಶ್ಚೋಲ ಬಳಕ್ೆಯು ಯೋಜ್ರ್ೆಯಲಿಾನ ವಿಭಿನು ಕ್ಲಯಲೆಚರಣೆರ್ಳ್ಳಂದ 

ಪಾಭಲವಿತ್ರ್ಲಗಿರುವ ಪರಿಸರದ ಘಟಕರ್ಳನುು ತ್ರಳ್ಳಸುತ್ತದೆ. ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಬಂಡರ್ರಳ ರ್ೆಚಿ ಅಂದರಜ್ು. ರೊ. 264 ಲಕ್ಷ್/-



ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಮ್ರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.10 ಸಲಮಲನಯ ಮ್ರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ 
(ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ಾದೆೇಶ: 30.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಕೃಷ್ಲಾ ನದಿಯ ಪಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ 92/2, 91/3, 96(ಪಿ), 97, 

98 & 99 ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗರಾಮ, ಶೆ ೋರಲಪುರ ತಲಲೂಕು, ಯಲದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ರೆಟಕ ರರಜ್ೆ. 
 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ  ೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ 
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.ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಿಾಯರ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಅನುಷ್ರಾನಕೆಾ ಮ್ರುಕಳ್ಳಸುವ ರ್ೆಚಿರ್ಲಗಿ ರ್ಲರ್ಷೆಕ ರೊ. 14.18 ಲಕ್ಷ್/-. ನಿೋಡಲು 

ಉದೆಾೋಶ್ಚಸಲ್ಲಗಿದೆ 

 

ತಿೋಮಾಷನ 

ಹಟ್ಟಿ ಗೊೋಲ್ಡ ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ ಸರಮರನೆ ಮರಳು ಕರೆರಿ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಹತ್ತಿರದ್ ಗರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ 

ಅನುಕೊಲರ್ರಗಲ್ಲದೆ.ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟರಗುವ ಪ್ರಿಣರಮಗಳನುು ತ್ಪಿಾಸಲು ಧೊಳಿನ 

ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆ, ಶಬದ, ಮೇಲೆೈ ರನ-ಆಫ್ಟ ನಿಂದ್ ಸಿಲೆ್ೇಶನ ಮುಂತರದ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ತಾಸಬೆೇಕರಗುತ್ಿದೆ. ಅಗತ್ೆ ಮರಲ್ಲನೆ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಸರಧನಗಳರದ್ ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದ್ು, ತೆೊೇಟ, 

ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷ್ಣರ ಸರಧನಗಳು ಇತರೆದಿಗಳು ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ್ ಅಭರೆಸವನುು ರೊಪಿಸುತ್ಿರ್ೆ. ಪ್ಾದೆೇಶದ್ ಪ್ರಿಸರ 

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

ನಿಯಂತ್ಾಣ ಕಾಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣರ ಕಾಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲರಗುವುದ್ು. ದ್ಟ್ರ್ರದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುಿ ಕರೆರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದೆೊಳಗೆ ಮತ್ುಿ ಸರರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದ್ದಕೊಾ ತೆೊೇಟ, ಕರೆರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನಿೇರು ಕೆೊಯುಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದ್ು ಮುಂತರದ್ ಕಾಮಗಳನುು ಜರರಿಗೆ ತ್ರಲರಗುವುದ್ು. ಕರೆರಿ ನಿವೆಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು 

ಉದೆದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸ ಆರ್ ಕಾಮಗಳು ಹತ್ತಿರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸರಮರರ್ಜಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಿಥತ್ತಯನುು ಸುಧರರಿಸುತ್ಿದೆ. 

 

ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟರ್ರೆ ಪ್ರಿಣರಮಗಳು ಸಕರರರತ್ಮಕರ್ರಗಿರುತ್ಿರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಹತ್ತಿರದ್ಹಳಿಳಗಳ ಸರಮರರ್ಜಕ-ಆರ್ಥೆಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕರರಣರ್ರಗುತ್ಿದೆ 
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