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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ
ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾರಾಂಶ
ಪ್ರಿಚರ್
MoEF ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ 14-09-2006 ರ ದಿರ್ಾಂಕ 1533 (ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಇಐಎ ವರದಿಯನುು

ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ಾೇಮಂತ್ ಜಗದೆೇವಪ್ಪ ಇಂಡಿ ರವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಟಿಒಆರಗೆ ಅಜಿೆ
ಸಲ್ಲೂಸಿದರು.ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ ಹೆೊಂದಿರುವ 9-10 ಎಕರೆ ಪ್ಾದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಸರ್ೆೆನಂ.60/1 & 66/2 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗೆೊೇಡಿ ಗಾಾಮ,
ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಗೌರರ್ಾನ್ವಾತ ಎನಜಿಟಿ ಆದೆೇಶದ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಒಟು್ ವಿಸಿಿೇರ್ೆ 5 ಹೆಕ್ೆ್ೇರಗಿಂತ ಹೆಚಿಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ ಯೇಜರ್ೆಯು
ಕೂಸ್ರ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲೂ ಮತುಿ ಕೂಸ್ರನ್ಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಿರ್ಾಂಕ 13 ಸೆಪೆ್ಂಬರ 2018 ಮತುಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ

2018 ಇದನ್ುು “ಬಿ 1” ವಗೆರ್ೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನ್ುು
ತಯಾರಿಸಲು ನ್ವಯಮಗಳ ಉಲ್ೊೇಖ (ಟಿಒಆರ) ನ್ವರ್ೆಯಕ್ಾಾಗಿ ಕ್ೆಎಸಇಎಸಿ 26.02.2021ರಂದು ನ್ಡ್ೆದ 257 ರ್ೆೇ
ಎಸಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ುಮತ್ತ ನ್ವೇಡುವ ಅಜಿೆಯನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಇಐಎ
ವರದಿ ಮತುಿ ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಯನ್ುು ತಯಾರಿಸಲು ಮತುಿ ಸಾವೆಜನ್ವಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲು ಸಮಿತ್ತ
ನ್ವದಿೆಷ್್ ಉಲ್ೊೇಖಿತ ನ್ವಯಮಗಳನ್ುು (ಟಿಒಆರ) ಸೊಚಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ತಾ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಸಇಐಎಎ 115 ಎಂಐಎನ 2020.
ಯೀಜನೆರ್ ಸ್ಥಳ

9-10 ಎಕರೆ ವಿಸಿತೀರ್ಣದ್ ಪ್ರದೆೀಶವನುು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಗುತಿತಗೆಯ ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2 ರಲ್ಲೂ
ಬಾಗೆೊೇಡಿ ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ
ಟೆೀಬಲ್ 1: ಪ್ಾರಜೆಕೆ್ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
Sr.
ವಿವರಣ್
No.
1.
ಅಕ್ಾಂಶ/ ರೆೇಖ್ಾಂಶ

ವಿವರಗಳು
ಡೆೀಟಮ್: ಡಬ್ಯೂಜಿಎಸ್ 84
ಗಡಿ

ಅಕ್ಾಂಶ

ರೆೇಖ್ಾಂಶ

N17º 11’ 30.70”
N17º 11’ 30.60”
N17º 11’ 28.70”
N17º 11’ 27.60”
N17º 11’ 25.70”
N17º 11’ 23.10”
N17º 11’ 23.90”
N17º 11’ 23.60”
N17º 11’ 25.30”
397.0ಮಿೇ ನ್ವಂದ 395.5ಮಿೇ ಎಂಎಸಎಲ್

E77º 03’ 31.30”
E77º 03’ 31.70”
E77º 03’ 33.30”
E77º 03’ 35.00”
E77º 03’ 38.80”
E77º 03’ 36.60”
E77º 03’ 31.70”
E77º 03’ 31.50”
E77º 03’ 28.30”

A
B
C
D
E
F
G
H
I

2.

ಯೀಜನೆಯ ಎತ್ತರ MSL

3.

ಉದೆದೀಶಿತ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ ಭೂ

ಭೂಬಳಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ

ಬಳಕೆ

ಅಸ್ತಿತವದಲ್ಲಯರುವ /

ಗುತ್ತಿಗೆರ್

ಪ್ರಸ್ುಿತ

ಅಂತಯ

(ಹಾ)

ಪ್ಾದೆೇಶವನ್ುು ಉತಖನ್ನ್

(ಹಾ)

--

3.156

--

0.587

ಪ್ರದೆೀಶವನುು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ

3.743

--

ಒಟ್ುು

3.743

3.743

ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ
ಬಫರ ವಲಯ / ಮೇಲಮಣಿಿನ್
ಸಂಗಾಹ

4.

ಹತಿತರದ್ ರಸ್ೆತಮಾಗಣ

ಎನಎಚ್ 52 – 27.85 ಕಿ.ಮಿೇ (ಪ್ಶ್ಿಮ) (ಕಲಬುರಗಿಯಂದ ಬಿಜಾಪ್ುರ
ರಸೆಿ)
ಎಸಎಚ್ 126 – 5.00 ಕಿ.ಮಿೇ (ಪ್ೂವೆ) (ಚಿತಾಿಪ್ುರದಿಂದ ತೆಂಗಲ್ಲ ರಸೆಿ)

5.

ಹತಿತರದ್ ರೆೈಲೆೆನಿಲಾದರ್

ಚಿತಾಿಪ್ುರ ರೆೈಲ್ೆಾ ನ್ವಲ್ಾಾರ್ – 8.50 ಕಿ.ಮಿೇ (ಆಗೆುೇಯ)

6.

ಹತಿತರದ್ ರೆೈಲೆೆಮಾಗಣ

ತಾಂಡೊರು - ದಕ್ಷಿರ್ ಮಧ್ಯ ರೆೈಲ್ೆಾಯ ಯಾದಗಿೇರ ಬಾಾಡ್-ಗೆೇಜ್ ವಿಭಾಗ
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ
Sr.
ವಿವರಣ್
No.
7.
ಹತಿತರದ್ ವಿಮಾನ್ ನ್ವಲ್ಾಾರ್

ವಿವರಗಳು
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ್ ನ್ವಲ್ಾಾರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಕರ್ಾೆಟಕ -16.75 ಕಿ.ಮಿೇ,
ರ್ಾಯುವಯ ಕಡ್ೆಗೆ,

8.

ಹತಿತರದ್ ಗಾರಮ / ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಟ್ುರ್

ಭಾಗೆೊೇಡಿ ಗಾಾಮ 1.90 ಕಿ.ಮಿೇ (ರ್ೆೈಋತಯ)
ಚಿತಾಿಪ್ುರ -7.40ಕಿ.ಮಿೇ.(ಆಗೆುೇಯ)

9.

ಬೆಟ್ುಗಳು / ಕಣಿವೆಗಳು

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾಮುಖ ಬೆಟ್ಗಳು ಮತುಿ ಕಣಿರ್ೆಗಳಿಲೂ

10.

ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲಯ

ಯಾವುದು ಇಲೂ

11.

ಕಾಯ್ದದರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಡುಗಳು

10 ಕಿ.ಮೀ ವಾಾಪ್ತತಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದದರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್
ಕಾಡುಗಳು ಇಲಿ.

12.

ಹತಿತರದ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು

5 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾಮುಖ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಿಳಗಳು ಇಲೂ.

13.

ಐತಿಹಾಸಿಕ / ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಳಗಳು

5 ಕಿ.ಮೀ ವಾಾಪ್ತತಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ/ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಳಗಳು
ಇಲಿ.

14.

ಹತಿತರದ್ ಜಲಮೂಲಗಳು

ಕ್ಾಗಿರ್ಾ ನ್ದಿ– 180 ಮಿೇ. (ಈಶಾನ್ಯ)

ಪ್ಾರಜೆಕ್ಟ್ ವಿವರಣೆ
ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವಿಧಾನ
ಓಪ್ನ ಎರಕಹೆೊಯಾ ಪ್ಾದೆೇಶವನ್ುು ನ್ವವೆಹಿಸಲು ಸಂಪ್ೂರ್ೆ ಯಾಂತ್ತಾಕ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಹೆೊರತುಪ್ಡಿಸಿ. ಮೊರು
ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ ರ್ಾರ್ಷೆಕ ಉತಾಪದರ್ೆಯು 63,330 ಟನ್ಗಳು, ಯೇಜರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಓಪ್ನ ಎರಕಹೆೊಯಾ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು
ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತಿದೆ.
ಕಾವರಿರ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಜಿೀವನ
ಈ ಗಣಿ ಜಿೇವನ್ವು 3 ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ ಅಥರ್ಾ ಮಿೇಸಲು ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗುವವರೆಗೆ.
ಪ್ರಿಕಲಪನಾ ಕಾವರಿ ಯೀಜನೆ
3 ವಷ್ೆಗಳ ಯೇಜರ್ೆ ಅವಧಿಗೆ ರ್ಾರ್ಷೆಕ ಉತಾಪದರ್ೆಯು 63,330 ಟನ್ಗಳು ಉತಾಪದರ್ಾ ಸಾಮಥಯೆರ್ಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮರಳಿನ್ ನ್ವಕ್ೆೇಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ೆ, ನ್ವರಿೇಕ್ಷಿತ ಜಿೇವನ್ ಮಿೇಸಲು ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗುವವರೆಗೊ ಇರುತಿದೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ
ತ್ಾಯಜಯ ಉತ್ಾಪದನೆ ಮತುಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ
ತಾಯಜಯ / ಖನ್ವಜ ತ್ತರಸಾರಿಸುವ ಸಂಸಾರಣಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ುು ಯೇಜರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ಾಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಿಲೂ. ಉದೆಾೇಶ್ತ
ನ್ಂತರದ

ಕ್ಾಾರಿ

ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ

ಡಂಪಿಂಗ್

ಮಾಡುವ

ಪ್ಾಸಾಿಪ್ವಿಲೂ,

ಮತುಿ

ಏಕಕ್ಾಲ್ಲೇನ್

ಬಾಯಕಿಿಲ್ಲೂಂಗ್

ಅನ್ುು

ಪ್ಾಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.
ನಿೀರಿನ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಮತುಿ ಮ್ಲ
ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಒಟು್ ನ್ವೇರಿನ್ ಅವಶಯಕತೆ 6.67 ಕ್ೆಎಲ್ಡಿಆಗಿರುತಿದೆ, ಬೆೊೇರ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರದ ಟಾಯಂಕರಗಳಿಂದ ನ್ವೇರನ್ುು
ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತಯವನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಲ್ಾಗುತಿದೆ.
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅವಶಯಕತ್
ಈ ಕ್ಾಾರಿ 17 ಜನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿದೆ ಮತುಿ ಇನ್ೊು 34 ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು
ನ್ವೇಡುತಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿಯುನ್ುರಿತ ವಗೆಕ್ೆಾಸೆೇರುತಿದೆ. ಸಿಳಿೇಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ
ಅನ್ುಗುರ್ರ್ಾಗಿ ಆದಯತೆ ನ್ವೇಡಲ್ಾಗುತಿದೆ.
ಸೆೈಟ್ನ ಮ್ಲಸೌಕರ್ಯಗಳು
ಕ್ಾಾರಿ ತನ್ುದೆೇ ಆದ ಕಚೆೇರಿ ಆವರರ್, ಕ್ಾಯಂಟಿೇನ, ಪ್ಾಥಮ ಚಿಕಿತಾಾ ಕ್ೆೇಂದಾ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದಿರುತಿದೆ. ಕ್ಾಾರಿ ಕಚೆೇರಿ
ರ್ೆೈರಲ್ೆಸ ಮತುಿ ದೊರರ್ಾಣಿ, ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಮತುಿ ಸಂವಹನ್ಕ್ಾಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಉತಿಮ ಸಂಪ್ಕೆ
ಹೆೊಂದಿದೆ.ಕ್ಾಾರಿಗೆ

ರಿಪೆೇರಿ

ಕ್ೆೈಗೆೊಳಳಲು

ಕ್ಾಯಾೆಗಾರವನ್ುು

ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಿದೆ

ಮತುಿ

ನ್ವಯೇಜಿಸಲ್ಾದ

ಕ್ಾಾರಿ

ಯಂತೆೊಾೇಪ್ಕರರ್ಗಳ ನ್ವಯಮಿತ ನ್ವವೆಹಣೆಯನುು ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಕಾಯಾಣಗಾರರನುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ನಿವ್ೇಶ
ಬೆೀಸೆಯೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಧ್ಯರ್ನಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಮತುಿ ಸ್ುತುಿವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣಮಟ್ (ಜನವರಿ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020)
ಸೆೈಟನಲ್ಲಯ ಉತಪತ್ತಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ದತ್ಾಿಂಶದ ಸಾರಾಂಶ.
ಮೊದಲ ಪ್ಾಧಾನ್ ಗಾಳಿ ನ್ವದೆೇೆಶನ್

ಡಬೊೂೂ ಎಸ ಡಬೊೂೂ

ಎರಡರ್ೆೇ ಪ್ಾಧಾನ್ ಗಾಳಿ ನ್ವದೆೇೆಶನ್ ಡಬೊೂೂ
ಶಾಂತ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗಳು (%)
ಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು
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3

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ

ಸ್ುತುಿವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣಮಟ್ದ ಸ್ತಥತ್ತ
ಎಲ್ಾೂ ಮಾನ್ವಟರಿಂಗ್ ಸಿಳಗಳಲ್ಲೂನ್ PM10, PM2.5, SO2, ಮತುಿ NOx ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತುಿವರಿದ ಗಾಳಿಯ
ಗುರ್ಮಟ್ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನ್ವದಿೆಷ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲೂದೆ ಎಂದು ಗಮನ್ವಸಲ್ಾಗಿದೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ

ಸುತ್ುಿವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್ಟಗಳು
9 ಮಾನ್ವಟರಿಂಗ್ ಸಿಳಗಳಲ್ಲೂ ಸುತುಿವರಿದ ಶಬಾ ಮಟ್ದ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲ್ಾಯತು, ಅವುಗಳನ್ುು ಸುತುಿವರಿದ
ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟ್ದ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲ್ಲೂರ್ೆ.
ಜ್ೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೆೇ ರಾರ್ಷರೇಯ ಉದಾಯನ್, ವನ್ಯಜಿೇವಿ ಅಭ್ಯಾರರ್ಯ ಮತುಿ ಜಿೇವಗೆೊೇಳ ಮಿೇಸಲು ಇಲೂ.
ಪ್ರಸಾಿವಿತ ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳು


ಕ್ಾಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸುತಿಲೊ ಮತುಿ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದಾಕೊಾ ದಪ್ಪ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯನ್ುು
ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗುವುದು.



ಖನ್ವಜ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಆವತೆಕ ನ್ವವೆಹಣೆ.



ಖನ್ವಜ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೆೈಲ್ ಟಾಯಂಕರ ಮೊಲಕ ನ್ವಯಮಿತರ್ಾಗಿ ನ್ವೇರನ್ುು ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು.



ಖನ್ವಜ ಸಾಗಿಸುವ ಟಾಕ್ಗಳು ಓವರಲ್ೆೊೇಡ್ ಆಗುವುದನ್ುು ತಪಿಪಸಲು ನ್ವಗದಿತ ಪ್ಾಮಾರ್ದಲ್ಲೂ ಮಾತಾ ಲ್ೆೊೇಡ್
ಮಾಡಲ್ಾಗುತಿದೆ ಮತುಿ ಸೆೊೇರಿಕ್ೆ ತಪಿಪಸಲು ಟಾಪಾೆಲ್ಲನನ್ವಂದ ಮುಚ್ಿಲ್ಾಗುತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರಿಸರ


ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೆೇ ರ್ಾಸಸಾಿನ್ವಿಲೂ, ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ುನವಣಸತಿ ಇಲಿ.



ಕ್ಾಾರಿಯು 17 ಜನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿದೆ ಮತುಿ ಇನ್ೊು 34 ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು
ನ್ವೇಡುತಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾಗಿ ಉದೆೊಯೇಗದಲ್ಲೂರುವ ಹೆಚಿಿನ್ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿನ್ುರಿತ ವಗೆಕ್ೆಾ ಸೆೇರುತಿದೆ ಮತುಿ ಆಯಾವಿತರಣೆ /
ಸಂಖ್ೆಯಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿದೆ. ಸಿಳಿೇಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ರ್ಾಗಿ ಆದಯತೆ ನ್ವೇಡಲ್ಾಗುವುದು.



ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಅಗತಯಗಳನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲೂರುವ ಮೊಲ ಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಕರ್ಷ್ರ್ೆ.
ಅದಕ್ಾಾಗಿ, ಕ್ಾಾರಿ ಆಡಳಿತವು ಸಿಇಆನ್ೆ ಭಾಗರ್ಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೂ ರ್ೆೈಮೆಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನ್ವೇರಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿ ಮುಂತಾದ ರ್ಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ಾಯತುಗಳನ್ುು ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುಳತಿದೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ

ಪ್ರಿಸ್ರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೀಗಾರಂ
ಕ್ಾಾರಿ ವಯವಸಾಿಪ್ಕರ ನ್ವಯಂತಾರ್ ಕ್ಾಾರಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾಕ್ೆೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ
ನ್ವವೆಹಣಾ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲೂ ನ್ವಯಮಿತ ಮತುಿ ಆವತೆಕ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ು್ ಅಹೆತೆ ಮತುಿ ಅನ್ುಭ್ವ ಹೆೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ
ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಇಎಂಸಿಗೆ ರ್ೆೇತೃತಾ ವಹಿಸಲ್ಲದಾಾರೆ. ಸುತುಿವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟ್, ನ್ವೇರಿನ್ ಟೆೇಬಲ್ ಆಳ, ನ್ವೇರಿನ್ ಗುರ್ಮಟ್,
ಸುತುಿವರಿದ ಶಬಾ ಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಿನ್ ಗುರ್ಮಟ್, ಸಿಎಸಆರ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ೆಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣೆಯನ್ುು
MOEF ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ಡ್ೆದ ಏಜೆನ್ವಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕ್ೆೈಗೆೊಳಳಲ್ಾಗುವುದು ಮತುಿ ವರದಿಗಳನ್ುು MoEF & CC ಯ ಕ್ೆಎಸಪಿಸಿಬಿ
/ ಪಾಾದೆೇಶ್ಕ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಾಗುತಿದೆ.

ರಿಸ್್ ಅಸೆಸೆಮಂಟ್ ಮತುಿ ಡಿಸಾಸ್್ರ್ ಮಾಯನೆೀಜೆಮಂಟ್ ಪ್ಾಯೂನ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲೂನ್ ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ವು ಇಳಿಜಾರಿನ್ ರ್ೆೈಫಲಯ, ಎಚ್ಇಎಂಎಂನ್
ಚ್ಲರ್ೆ, ಮೇಲ್ೆೈ ನ್ವೇರಿನ್ವಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ಾರ್ಾಹ, ಧ್ೊಳಿನ್ ಅಪಾಯಗಳು, ಡಿೇಸೆಲ್ ಜನ್ರೆೇಟರ ಸೆಟ್ಗಳ ಬಳಕ್ೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತುಿ ಕ್ೆಳ ಬೆಂಚ್ುಗಳ ಪ್ಾರ್ಾಹ ಮತುಿ ಅನ್ುಗುರ್ರ್ಾದ ತಗಿಗಸುವ ಕಾಮಗಳನ್ುು
ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೇಜನ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿಯೇಜರ್ೆಯು ಹೆಚ್ುಿವರಿ ಉದೆೊಯೇಗಾವಕ್ಾಶಗಳನ್ುು ಸೃರ್ಷ್ಸುತಿದೆ ಮತುಿ ಇದು ಅಂತ್ತಮರ್ಾಗಿ
ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳ ಜನ್ರ ಜಿೇವನ್ಮಟ್ದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ಾರರ್ರ್ಾಗುತಿದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ ನ್ವೇತ್ತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ರ್ಾಗಿ
ಶ್ಾೇಮಂತ್ ಜಗದೆೇವಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಅವರು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಕ್ೆೇತಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಾಯರ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ೆಗಳನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲ್ಲದಾಾರೆ:


ಸಮುದಾಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ



ಶಿಕ್ಷ್ರ್



ಆರೊೀಗಾ ರಕ್ಷ್ಣೆ



ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ುತ ನೆೈಮಣಲಾ



ರಸ್ೆತಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲ್ಾಯರ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕ್ೆಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ರ್ೆಚ್ಿರ್ಾಗಿ ರ್ಾರ್ಷೆಕಕ್ೆಾ
3.01 ಲಕ್ಷರೊಗಳು.
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 9-10
ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 60/1 & 66/2, ಬಾಗೆೊೇಡಿ

ಗಾಾಮ, ಚಿತಾಿಪ್ುರ ತಾಲೊೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೊ,

ಕರ್ಾೆಟಕ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಗದೆೀವಪ್ಪ ಇಂಡಿ

ಎನಿವರಾನೆಮಂಟಲ್ ಮಾಯನೆೀಜೆಮಂಟ್ ಪ್ಾಯೂನ್
ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಯ ರ್ಾಯಯಯುತ ಬಳಕ್ೆಯು ಪ್ರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ುು ತ್ತಳಿಸುತಿದೆ, ಇದು ಯೇಜರ್ೆಯ
ವಿಭಿನ್ು ಕ್ಾಯಾೆಚ್ರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ಾಭಾವಿತರ್ಾಗಬಹುದು. ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಂಡರ್ಾಳ ರ್ೆಚ್ಿ ಅಂದಾಜು 120 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಮತುಿ
ಪ್ರಿಸರ ಕಿಾಯಾ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕ್ೆಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ರ್ೆಚ್ಿರ್ಾಗಿ ವಷ್ೆಕ್ೆಾ 15.46ಲಕ್ಷ ರೊ..
ತೇಮಾ್ನ
ಶ್ಾೇಮಂತ್ ಜಗದೆೇವಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಯೇಜರ್ೆ. ಹತ್ತಿರದ ಗಾಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಪ್ಾಯೇಜನ್
ಕ್ಾರಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ತಪಿಪಸಲು ಧ್ೊಳಿನ್ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕ್ೆ,
ಶಬಾ, ಮೇಲ್ೆೈ ರನ-ಆಫ್ಟನ್ವಂದ ಸಿಲ್ೆ್ೇಶನ ಮುಂತಾದ ಕ್ೆಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲೂ
ನ್ವಯಂತ್ತಾಸ ಬೆೇಕ್ಾಗುತಿದೆ. ಅಗತಯ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನ್ವಯಂತಾರ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳಾದ ನ್ವೇರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು, ತೆೊೇಟ, ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲೂ ನ್ವಯಮಿತ ಅಭಾಯಸವನ್ುು ರೊಪಿಸುತಿರ್ೆ. ಪ್ಾದೆೇಶದ ಪ್ರಿಸರ ಮತುಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ನ್ವಯಂತ್ತಾಸಲು / ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚುುವರಿ ಮಾಲ್ಲನಾ
ನಿಯಂತ್ರರ್ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುತ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಕರಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ದ್ಟ್ುವಾದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ಟುಯ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುತ ಕಾೆರಿ ಗುತಿತಗೆ ಪ್ರದೆೀಶದೊಳಗೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಾರಿಗೆ ರಸ್ೆತಯ ಉದ್ದಕೂೂ ತೊೀಟ್, ಕಾೆರಿ ಬಳಿ ಮಳೆನಿೀರು ಕೊಯುಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ು ಮುಂತಾದ್ ಕರಮಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುವುದ್ು. ಕಾೆರಿ ನಿವಣಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲು
ಉದೆದೀಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸಆರ ಕಾಮಗಳು ಹತಿತರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಣಕ ಸಿಥತಿಯನುು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆೈಸಗಿಣಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟ್ಾುರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಹತಿತರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಣಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ತದೆ.
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