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ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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ಕಾಯಯಕಾರಿಸಾರಂಶ 

1.0    ಯೋಜನೆ ವಿವರಣೆ 

1.1   ಯೇಜನೆಯ ಪ್ರ ತಿಪಾದಕರ ಪ್ರಚಯ 

 

ಶ್ರ ೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ ಸಿಎಲ್) ಒೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಿಮಿಟೆಡ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಸ್ನ ೀಹಿ ವ್ಯಾ ಪಾರ 

ಸಂಸೆ್ ಯಾಗಿದುು , ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದು  1956 (1956 ರ ಸಂಖ್ಯಾ  1) ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಕ್ಟ ೀಬರ್ 25, 1979 ರಂದು 

ಸ್ತ ಪಿಸ್ಲ್ಪ ತ್ತತ ದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್್ (ಯುಎಇ) ನಲಿಿ  ಸಿಮೆಂಟ್ 

ಉತ್ಪಾ ದನೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಖನಿಜ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ರ್ಾ ರ್ಹಾರದಲಿಿ  ತೊಡಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ವಿದ್ಯು ತ್ಶ  ಉತ್ಪಪ ದನೆ ಮತ್ತತ  ಮಾರಾಟದಲಿಿ  ತೊಡಗಿದೆ. 

 

ಸ್ತಮಿಂಟ್ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಘಟಕಗಳು 

ಪರ ಸ್ತು ತ, ನಮಮ  ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾ ವವು 47.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿ.ಪಿ.ಎ.( ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪರ ತಿ ರ್ರ್ವ) 

ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು  ಕಿ್ೆಂಕರ್ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಘಟಕಗಳು ರಾಜಸೆಾ ನದ ಬ್ಯಾ ರ್ರ್ ಮತ್ತು  ರಾಸ ನಲಿಿ  

ಇವೆ, ಛತಿು ೀಸಗ ಡು  ಬಲೀದಬಜಾರ್-ಭ್ಟಾಪರಾ ಹಾಗೂ ಕನಾವಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಸೇಡಂ ತ್ಪಲಿ್ಲ ಕ್ನಲಿಿ  

ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್್ನ (ಯು.ಎ.ಇ.) ರಾಸ ಅಲ್ ಖೈಮಾ (ಆರ್.ಏ.ಕೆ.) ನಲಿಿವೇ. ಇದು ಒೆಂಬತ್ತು  

ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಗರ ರೆಂಡಿೆಂಗ್ ಘಟಕಗಳನ್ನನ  ಹೆಂದಿದೆ. ಖುಷ್ಖ ೀರಾ, ಸೂರತಗ ಡ್, ರಾಜಸೆಾ ನದಲಿಿ  ಜೀಬನೇರ, 

ಉತು ರಾಖಂಡದ ರೂಕ್ವ, ಬಿಹಾರದ ಔರಂಗಾಬ್ಯದ್, ಉತು ರ ಪರ ದೇಶದ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್, ಹರಿಯಾಣದ 

ಪಾಣಿಪತ್ ಮತ್ತು  ಜಾಖವೆಂಡ್ ನ ಹನ್್ ದಾ.  

 

ವಿದ್ು ತ್ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಘಟಕಗಳು 

ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟಟ  ಉರ್ಣ  ವಿದುಾ ತಶ ಸ್ತ ವರಗಳ ಸಾಮರ್ಥಾ ವ 762.5 ಮಗಾವ್ಯಾ ಟ್ (211 ಮಗಾವ್ಯಾ ಟ್ ತ್ಪು ಜಾ ಶಾಖ 

ಮರಳಿಪಡೆಯುವಿಕೆ ಇಂದ ಪಡೆಯುತ್ತತ ದೆ. ಇದ್ಯ ಚೀನಾರ್ನ್ನನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇಡಿೀವಿಶವ  ಸಿಮೆಂಟ್ 

ಉದಾ ಮದಲಿಿ  ಹಸಿರು ಶಕ್ು ಯ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾ ವವು ಬಹು ದೊಡಡ ವ್ಯಗಿದೆ. ಮತ್ತತ  4.25 ಮಗಾವ್ಯಟ್ ಸೌರ 

ಸೆಾ ರ್ರ, 39.25 ಪವನ ಶಕ್ತತ  ಸೆಾ ರ್ರ ಹಂದಿದೆ.) ಈ ವಿದುಾ ತಶ  ಶಕ್ತತ ಯನ್ನು  ತನನ ದೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಪ ದನೆ ಯಲಿಿ  

ಬಳಸಿಕಂಡು ಮತ್ತತ  ಹರಗಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ಲಾಗುತ್ತ ದೆ 

ಉತ್ಾ ನು ಗಳು 

ಕಂಪನಿಯು ನಾಲುು  ಬ್ರ ಂಡ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಬಹು-ಬ್ರ ಂಡ ಪೋರ್್ಟ ೋೋಲಿಯೋ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತ್ತ ದೆ;  ಶ್ರ ೋ ಜಂಗ್ ರೋಧಕ್ ಸಿಮಂಟ್, ಬಂಗೂರ್ ಸಿಮಂಟ್, ರಾಕ್ ಸ್್ಟ ರಂಗ್ ಸಿಮಂಟ್ ಮತ್ತತ  

ರೂಫಾನ್.  ಕಂಪನಿಯು ಪರ ಸುತ ತ್ ರಾಜಸ್ಟಾ ನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತತ  ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಪಶಿ್ ಮ ಉತ್ತ ರ ಪರ ದೇಶ 

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಾಖಂಡದಲಿಿ  ಅತ್ು ಧಿಕ ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಪಾಲ್ನ್ನು  ಹಂದಿದೆ 

 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 
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1.2 ಯೇಜನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಶ್ರ ೀ ಸಿಮೆಂಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ.ಸಿ. ಎಲ್.), ಕನಾವಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಸೇಡಂ ತ್ಪಲ್ಲಕ್ನ ಕ್ಡಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಬೆನಕನಹಳಿಿ  ಗಾರ ಮಗಳಲಿಿ  ಬರುರ್ ಕ್ಡಿ್ಲ  ಸುಣಣ ದ ಕಲಿು  ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಸ್ಟಮರ್ಥು ೋದಲಿಿನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 

12.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲುಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹರೆ 1.1257 

ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್್ಟ  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿತ ತ್ವ ದಲಿಿರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸ್ಟಮರ್ಥು ೋದ ಒಂದ್ಯ ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸ್ಟಮರ್ಥು ೋ ವೊಬಿ ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಯ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಪರ ಸ್ಟತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ 

ಸ್ಟಾ ಪನೆ ಯನ್ನು  ಕಡಿ್ಲ  ಸುಣಣ ದ ಗಣ್ಣ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಎಂ. ಎಲ್. ಪರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್, (ಎಂಎಲ್ ಸಂಖ್ಯು  

2673 & 2674) ಗಾಗಿ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸ್ಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 14, 2006 ರ ಇ.ಐ.ಎ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪರ ಕಾರ, ಯೋಜನೆಯು ರ್ಗವ “ಎ”, ಖನಿಜ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ 

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ  ಅರ್ಥವ್ಯ ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆ 1(ಎ)(3) ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಖನಿಜ ಪರ ಯೋಜನ (ಕ್ರರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  

ವೊಬ್ಬ್ಲ ಿ ರ್) ಪಾರ ಜೆಕ್್ ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆ 2 (ಬಿ) (3) ಅಡಿಯಲಿಿಬರುತು ದೆ. 

ಅಜಿವಯನ್ನನ  (ಫಾರ್ಮವ-1 ಮತ್ತು  ಪೂರ್ವ-ಕಾಯವಸಾಧ್ಾ ತ್ಪ ರ್ರದಿ) 20.03.2021 ರಂದು ಯ ಎೆಂ.ಓ.ಇ. ಎಫ್. 

ಸಿ.ಸಿ. ನರ್ದೆಹಲಿ (MOEFCC) ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಿ  ಸಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ತ್ಪೆಂತಿರ ಕಪರ ಸ್ತು ತಿ (ToR 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗಾಗಿ) 06.04.2021 ರಂದು ನರ್ದೆಹಲಿಯ ಎೆಂ.ಓ.ಇ. ಎಫ್. ಸಿ.ಸಿ. ಯ ಮೆಂದೆ ನಡೆಸ್ಲಾಗಿತ್ತತ  

ಮತ್ತತ  ಟಿ.ಓ. ಆರ್. ಪತರ ರ್ನ್ನನ  ಎೆಂ.ಓ.ಇ. ಎಫ್. ಸಿ.ಸಿ. ಯೆಂದ ನಿೀಡಿದ ಪತರ ದ ಸಂಖ್ಯಾ . IA-J-11015/24/2021-IA. II 

(M) ದಿನಾೆಂಕ 19.07.2021 ಆಗಿದೆ. 

1.3 ಯೇಜನೆಯ ಅಗತ್್  

 ಶ್ರ ೋ ಸಿಮಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ಪರ ಸುತ ತ್ ಇಂಟಿಗೆರ ೋಟೆಡ ಸಿಮಂಟ್ ಪಿಾಂಟ್ ವಿಸ್ತ ರಣೆಯನ್ನು  ಪರ ಸ್ಟತ ಪಿಸುತ್ತತ ದೆ - 

ಕಿ್ತಂಕರ್ (2.4 ರಿಂದ 8.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ), ಸಿಮಂಟ್ (4.0 ರಿಂದ 9.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ), ತ್ಪು ಜು  ಹೋಟ್ 

ರಿಕವರಿ ಪವರ್ ಉತ್ಪಪ ದನೆ (30 ರಿಂದ 70 ಮಗಾವ್ಯು ಟ್), ಜೊತೆಗೆ ಕಾು ಪ್ಿ ವ್ ಪವರ್ ಪಿಾಂಟ್ ಸ್ಟಾ ಪನೆ ( 2 x 25 

MW), ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಜಿಪಸ ಮ್ ಪಿಾಂಟ್ (1560 TPD) ಮತ್ತತ  DG ಸೆಟ್ (2000 KVA ನಿಂದ 3000 KVA) & ರೈಲ್ವ ೋ 

ಸೈಡಿಂಗ್ ಗಳು ಗಾರ ಮ: ಬ್ಬ್ಂಕನಹಳಿಿ , ತ್ಪಲೂಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲಿ್ : ಕಲ್ಬುರಗಿ (ಕನಾೋಟಕ) ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈಗಿರುವ ಇಂಟಿಗೆರ ೋಟೆಡ ಸಿಮಂಟ್ ಪಿಾಂಟ್ ವಿಸ್ತ ರಣೆಯ ನಂತ್ರ ಒಟ್್ಟ  ಸುಣಣ ದ ಕಲಿಿನ ಅಗತ್ು ವನ್ನು  

ಪೂರೈಸ್ಲು, SCL ಸುಣಣ ದ ಕಲಿಿನ ಉತ್ಪಪ ದನಾ ಸ್ಟಮರ್ಥು ೋವನ್ನು  3.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ ನಿಂದ 12.5 

ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ ಮತ್ತತ  ಟಾಪ್ ಮಣ್ಣಣ  0.1455 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಓವರ್ ಲೋಡ 1.1257 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್್ಟ  ಮೈನ್ (ಎಂಎಲ್ ಪರ ದೇಶ): 517.61 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್, ಎಂಎಲ್ ಸಂಖ್ಯು  2673 & 2674) ಗಾರ ಮಗಳಲಿಿ : 

ಕೋಡಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  ಬ್ಬ್ನಕನಹಳಿಿ , ತ್ಪಲೂಕು: ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ 1200 ಟಿಪಿಎಚ್ 

ಸ್ಟಮರ್ಥು ೋದ ಒಂದ್ಯ ಅಸಿತ ತ್ವ ದಲಿಿರುವ ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  ಕೋಡಿ್ಲ  ಲೈಮ್ ಸ್್ ೋನ್ ನಲಿಿ  ವೊಬಿ ರ್ ಜೊತೆಗೆ 1200 

ಟಿಪಿಎಚ್ ಸ್ಟಮರ್ಥು ೋದ ಉದೆದ ೋಶ್ತ್ ಕರ ಷರ್ ಸ್ಟಾ ಪನೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಆಗಿದೆ. 

 

 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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1.4 ಯೋಜನೆಯಸಂಕಿ್ಷಪ್ತ ವಿವರಣೆ 

ಕೋಷ್ಟ ಕ-1 

ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕಿ್ಷ ಪ್ತ  ವಿವರಣೆ 

ಕರ ಮಸಂ

ಖ್್ಯ  

ವಿವರಣೆ ಸ್ವಿಸಾತ ರ 

I ಯೇಜನೆಯ 

ಸ್ವ ರೂಪ್ 

ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದಕಲ್ಲು  ಗಣ್ಣ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 

II ಯೇಜನೆಯ ಗ್ರತ್ರ  

1. ಗಣ್ಣಗ್ರರಕ್ ಗುತಿತ ಗೆ 

ಪ್ರ ದೇಶ 

517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್ 

2. ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಮಟು  ಕರ . 

ಸಂ

. 

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟು  

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ 

ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು

ದೆ 

(ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎಯಲ್ಲು

) 

ಹೆಚಿ್ಚ ವರ 

(ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎಯ

ಲ್ಲು ) 

ವಿಸ್ತ ರಣೆ

ಯ ನಂತ್ರ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯ 

(ಮಿಲ್ಲಯ

ನ್ 

ಟಿಪಿಎದಲ್ಲು

) 

 

1 ಒಟ್ಟು  

ಉತ್ಖ ನನ 

3.98 9.7912 13.7712 

2 ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  3.80 8.70 12.50 

3 ಮಣ್ಣಣ ನ 

ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 

0.09 0.0555 0.1455 

4 ಹೆಚಿ್ಚ ವರ 

ಹೊರೆ 

(ಓವರ್ ಬ್ರ್ಯ

ನ್) 

0.09 1.0357 1.1257 

5 ಕರ ಷರ್ 1 x 1200 

ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

1 x 1200 

ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ವೊಬಿ ರ್ 

ಜತೆಗ    

2 x 1200 

ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ವೊಬಿ ರ್ 

ಜತೆಗ    
 

III ಯೇಜನೆಯಸ್ಾ ಳವಿ

ವರ 

 

1. ಗಾರ ಮಗಳು 

 

ಕ್ಡಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಬೆನಕನಹಳಿಿ , 

2. ತ್ಪಲಿ್ಲ ಕು ಸೇಡಂ 
3. ಜಿಲಿ್ಲ  ಕಲಬುರಗಿ 
4. ರಾಜಾ  ಕನಾವಟಕ 
5. ಅಕಾಷ ಂಶ  17o00' 41.48402" N  ರಿಂದ 17o02' 23.14289" N 

 ರೇಖಂಶ 77o12' 37.9107" E ರಿಂದ 77014' 27.3641" E 

6. 

ಟೊಪೊ ಶ್ೀಟ್  ಸಂಖ್ಯಾ  

ಕ್ೀರ್ ರ್ಲಯ : 56 ಜಿ/4, 

ಬಫರ್  ರ್ಲಯ : 56 ಜಿ/4, 56ಜಿ/8 (ಇ43ಆರ್8), 56 ಹೆಚ್/1 (ಇ43x1) ಮತ್ತು  

56 ಹೆಚ್/5(ಇ43x5). 

IV ಪ್ರಸ್ರ ವಿವರಗಳು (ಗಣ್ಣಗ್ರರಕ್ ಗುತಿತ ಗೆ ಗಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ವೈಮಾನಿಕ ದೂರ ಮತ್ತತ  

ದಿಕಿ್ಕ ನಿಂದಿಗೆ) 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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1. 

ಹತಿು ರದ ಹೆದಾು ರಿ 

ರಾಜಾ  ಹೆದಾು ರಿ- 15 (ಪೂರ್ವ ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ  2.5 ಕ್.ಮಿೀ) 

ರಾಜಾ  ಹೆದಾು ರಿ 126 (~ 5.5 ಕ್.ಮಿೀ ನೈಋತಾ  ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ ) 

ರಾಜಾ  ಹೆದಾು ರಿ - 122 (ಎಸ ಎಸ ಇ ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ  ~ 8.5 ಕ್.ಮಿೀ ಆಗನ ೀಯ 

ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ ) 

2. 
ಹತಿು ರದ ರೈಲ್ಲವ  ನಿಲಾು ಣ ಮಲಖೇಡ್ (ವ್ಯಯುರ್ಾ ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ  12 ಕ್.ಮಿೀ.) 

3. ಹತಿು ರದ ವಿಮಾನ 

ನಿಲಾು ಣ 

ರಾಜಿೋವ್ ಗಾಂಧಿ ಅೆಂತರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾು ಣ,  ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ (~ 

129 ಕ್.ಮಿೀ ಈಶಾನಾ  ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ ) 

4. ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಉದಾಾ ನರ್ನ, ರ್ನಾ ಜಿೀವಿ 

ಅಭ್ಯಾರಣಾ ಗಳು, 

ಜಿೀರ್ಗೀಳ ಮಿೀಸಲು, 

ರ್ನಾ ಜಿೀವಿ ಕಾರಿಡ್ಲರ್, 

ಹುಲಿ / ಆನೆ ಮಿೀಸಲು 

ಇತ್ಪಾ ದಿ 10 ಕ್.ಮಿೀ 

ವ್ಯಾ ಪಿು ಯ ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಪರ ದೇಶದೊಳಗ 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪರ ದೇಶದ 10 ಕ್.ಮಿೀ ವ್ಯಾ ಪಿು ಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಉದಾಾ ನರ್ನ, ರ್ನಾ ಜಿೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಾ ಗಳು, ಜಿೀರ್ಗೀಳ ಮಿೀಸಲು, ಹುಲಿ 

ಮಿೀಸಲುಮತ್ತು  ರ್ನಾ ಜಿೀವಿ ಕಾರಿಡ್ಲಇವತ್ಪಾ ದಿಗಳಿಲಿ . 

5. 10 ಕ್.ಮಿೀ ತಿರ ಜಾ  

ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಪರ ದೇಶದೊಳಗ 

ಮಿೀಸಲು / ಸಂರಕಿ್ತ 

ಅರಣಾ  

ಯಾದಗಿೋರ್ ಮಿೀವಸಲು ಅರಣಾ  

6. ಗಣಿ ಸೈಟನ  10 ಕ್.ಮಿೀ 

ವ್ಯಾ ಪಿು ಯಲಿಿ  

ಜಲಮೂಲಗಳು 

ಕಮಲಾರ್ತಿ ನದಿ (~ 7.5 ಕ್.ಮಿೀ ಪೂರ್ವ ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ ) 

7. ಭೂಕಂಪನ ರ್ಲಯ ರ್ಲಯ: II ರಪರ ಕಾರಐಎಸ: 1893 (ಭಾಗ - 1): 2002 

VI ವೆಚಿ ದ ವಿವರಗಳು 

 
ಯೀಜನೆಯ ವೆಚಚ  

ರೂ. 201.56 ಕ್ೀಟಿ / - 

 

 ಇ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವೆಚಚ  

 

ಬಂಡವ್ಯಳ ವೆಚಚ  - ರೂ. 6.67 ಕ್ೀಟಿ / - 

ಮರುಕಳಿಸ್ತರ್ ವೆಚಚ  - ರೂ. 1.0 ಕ್ೀಟಿ / ವ್ಯಷ್ಟವಕ 

ಮೂಲ: ಸೈಟೆಭ ೀಟಿಮತ್ತು  ಪೂರ್ವ-ಕಾಯವಸಾಧ್ಾ ತ್ಪ ರ್ರದಿ 

 

 

 

 

 

 

1.5   ಸ್ಥ ಳ ನಕಿ್ಷ  



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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ಚತರ  -1: ಸೆ ಳ ನಕಿೆ  (ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದ ಸಾಮಾನಾ  ಮತ್ತು  ನಿದಿವರ್ಟ  ಸೆ ಳರ್ನ್ನನ  ತೊೀರಿಸ್ತತು ದೆ). 

1.6    ಗಣ್ಣಗ್ರರಕ್ ವಿವರಣೆ 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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1.6.1 ಗಣ್ಣಗ್ರರಕ್ ಲ್ಲೇಸ್ ಸ್ತಾ ತಿ 

551.36 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪರ ದೇಶದ ಗಣ್ಣ ಗುತ್ತತ ಗೆಯನ್ನು  ಶ್ರ ೋ ಸಿಮಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯು  ಪರವ್ಯಗಿ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. DMG-MLS: 957-AML-07/2009-10/7024 ದಿನಾಂಕ 10.09.2009. ಗುತ್ತತ ಗೆಯನ್ನು  

ಕಾಯೋಗತ್ಗಳಿಸುವ್ಯಗ, DMG ಒಟ್್ಟ  ML ಪರ ದೇಶವನ್ನು  (ಅಂದರೆ 517.61 ha) ಎರಡು ML ಪರ ದೇಶಗಳಾಗಿ 

ವಿಭಜಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತತ  07.06.2014 ರಂದ್ಯ 91.87 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪರ ದೇಶದ ಮೇಲ್ ML ನಂ 2673 ಮತ್ತತ  ML ನಂ 2674 

ರಂತೆ ಕಾಯೋಗತ್ಗಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 05.08.2014 ರಂದ್ಯ 425.74 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪರ ದೇಶ. ಅದರ ನಂತ್ರ, ಎಸ ಸಿಎಲ್ 

20.08.2014 ರಂದ್ಯ ಖನಿಜ ರಿಯಾಯಿತ್ತ ನಿಯಮ 1960 ರ ನಿಯಮ 38 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಎರಡೂ ಎಂಎಲ್ 

ಪರ ದೇಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿದೇೋಶಕರಿಗೆ, ಡಿಎಂಜಿಗೆ ಅಜಿೋ ಸ್ಲಿಿ ಸಿತ್ತ. ನಂತ್ರ, ಡಿಎಂಜಿ 18.09.2015 

ರಂದ್ಯ ರಾಜು  ಸ್ಕಾೋರವನ್ನು  ವಿಲಿೋನಗಳಿಸುವಂತೆ ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿತ್ತ ಮತ್ತತ  ರಾಜು  ಸ್ಕಾೋರವು ವಿಲಿೋನ 

ವಿಡೆ ಪತ್ರ  ಸಂ. C17CMC2016 ದಿನಾಂಕ 04.05.2017. ಈಗ, ಕನಾೋಟಕ ಸ್ಕಾೋರದ ಗಣ್ಣ ಮತ್ತತ  ಭೂವಿಜಾಾ ನ 

ಇಲಾಖ್ಯಯು 517.61 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಂಯೋಜಿತ್ ಗಣ್ಣ ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಕಾಯೋಗತ್ಗಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, 

ಅವರ ಪತ್ರ  ಸಂಖ್ಯು . DMG/MLS/ML-2673/2674/2018-4453 ದಿನಾಂಕ 07.11.2018 ರಿಂದ 06.06.2044 ವರೆಗೆ 

(ಗುತ್ತತ ಗೆ ಅವಧಿಯಂದಿಗೆ ಸ್ಹ-ಟಮಿೋನಸ ಅವಧಿ ಮೊದಲು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತ ದೆ). 

 

ಈಗ, 517.61 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಪರ ಗತ್ತಪರ ಗಣ್ಣ ಮುಚಿ್ಚ ವ ಯೋಜನೆಯಂದಿಗೆ ಗಣ್ಣಗಾರಿಕೆ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಪೋಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಐಬಿಎಂ, ಗಣ್ಣಗಳ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು, ಬ್ಬ್ಂಗಳೂರು ವಿೋಡೆ ಪತ್ರ  

ಸಂಖ್ಯು . 279/1043/2009/BNG ದಿನಾಂಕ 23.02.2021 ರಂದು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದೆ. 

 

1.6.2 ಗಣ್ಣಗ್ರರಕ್ ವಿವರಗಳು 

 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ  

ವಿವರಣೆ ಸ್ವಿಸಾತ ರ 

1. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಓಪನ್ ಕಾಸಟ  ಯಾೆಂತಿರ ಕೃತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಧಾನ 

2 ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾ ವ 12.50 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿ.ಪಿ.ಎ. ಸ್ತಣಣ ದಕಲಿು  

3 ಒಟ್ಟಟ  ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ 

ಮಿೀಸಲು 

31.12.2020 ರಂತೆ 271.13 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ 

4 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಿೀಸಲು 31.12.2020 ರಂತೆ 240.92 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ 

5 ಗಣಿ ಜಿೀರ್ನ 20 ರ್ರ್ವಗಳು 

6 ಬೆೆಂಚ್ ಎತು ರ ಮತ್ತು  

ಅಗಲ 

 

ಬೆೆಂಚ್ ಎತು ರ - 12 ಮಿೀ. 

ಬೆೆಂಚ್ ಅಗಲ - 30 ಮಿೀ (ಕೆಲಸದ ಅಗಲ) 

7 ಎತು ರದ ಶ್ರ ೀಣಿ 476 ಮಿೀ ಎ.ಎೆಂ.ಎಸ.ಎಲ್ ನಿೆಂದ 539 ಮಿೀ ಎ.ಎೆಂ.ಎಸ.ಎಲ್.(Mts. AMSL) 

8 ಸಾಮಾನಾ ನೆಲದಮಟಟ  507 ಮಿೀಟಆವರ್.ಎಲ್ 

9 ನಿೀರಿನಮಟಟ  ಮಾನ್್ಸ ನ್ ನಂತರ: 462 ಮಿೀಟಆವರ್.ಎಲ್. (45 ಮಿೀಟರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.(mbgl)) 

ಮಾನ್್ಸ ನ್ ಪೂರ್ವ: 452 ಮಿೀಟಆವರ್.ಎಲ್ (55 ಮಿೀಟರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.) 
10 ಅೆಂತಿಮ ಕೆಲಸದ ಆಳ 458 ಮಿೀಟಆವರ್.ಎಲ್ (49 ಮಿೀ. ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.) 

11 ಸಿಟ ರಪಿಾ ೆಂಗ್ ಅನ್ನಪಾತ 

(ಅದಿರು: ತ್ಪಾ ಜಾ ) (ಟನ್: 

ಟನ್) 

1: 0.06 

 

12 ಒಟಾಟ ರೆ ಪಿಟ್ ಇಳಿಜಾರು 45 ° 

13 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ   361 ದಿನಗಳು 

14 ದಿನಕಿೆ  ರ್ಗಾವರ್ಣೆಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಾ  

3 ಪಾಳಿಗಳು 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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ಮೂಲ: ಅನ್ನಮೊೀದಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೀಜನೆ  ಮತ್ತು  ಪರ ಗತಿ ಶ್ೀಲ ಗಣಿಮಚ್ಚಚ ರ್ ಯೀಜನೆ. 

 

1.6.3        ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಾವಚರಣೆಯನ್ನನ  ಯಾೆಂತಿರ ಕೃತ ಓಪನ್ ಕಾಸಟ  ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನದಿೆಂದ 

ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ, ಅೆಂದರೆ ಕ್ರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಫ ೀಟದೊೆಂದಿಗ ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಡಂಪಸವೆಂಯೀಜನೆಯೆಂದ. ಬೆೆಂಚ್ ಎತು ರ ಮತ್ತು  ಬೆೆಂಚ್ ಅಗಲರ್ನ್ನನ  ಕರ ಮವ್ಯಗಿ 12 ಮಿೀ. ಮತ್ತು  30 ಮಿೀ. 

(ಕೆಲಸದ ಅಗಲ) ನಲಿಿ  ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಕಾರ ಲರ್ವೆಂಟೆಡಿಡ .ಟಿ.ಏಚ್. ಹಾಾ ಮಮ ಡಿರ ವಲಾ ೆಂತರ ದಿೆಂದ 

ಕ್ರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮಿಲಿಸ್ಕೆೆಂಡಿವ ಳಂಬ ಆಸ್ಫ ೀಟಕಗಳು/ ವಿದುಾ ತರ ಹಿತ ವಿಳಂಬವ್ಯಗಿ 

ಆರಂಭ್ವ್ಯಗುರ್ ರ್ಾ ರ್ಸೆ್ ಯನ್ನನ  ಬಳಸಿಕ್ೆಂಡು ANFO/ಕಾಾ ಪರ ಹಿತ ಸೂಕ್ಷಮ  ತಿಳಿ ಸ್ಫ ೀಟಕಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿ 

ಸಾೆಂಪರ ದಾಯಕ ಸ್ಫ ೀಟರ್ನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಲೀಡಿೆಂಗ್ ಅನ್ನನ  ಹೈಡ್ಲರ ಲಿಕ್ಟ ಅಗಯುರ್ 

ಯಂತರ ಗಳಿೆಂದ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತಣಣ ದ ಕಲಿು ಮತ್ತು  ಒಬಿ/ಐಬಿಯನ್ನನ  ಡಂಪನಿವೆಂದ ಕರ ರ್ಗವ 

(ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದಲಿಿದೆ) ಸಾಗಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಸ್ತಣಣ ದ ಕಲಿು ಗಳನ್ನನ  ಗಣಿ ಸೆ ಳದಿೆಂದ 

530 ಮಿೀಟ ರ್ದವರದಲಿಿರುರ್ ಸಿಮಂಟ್ ಸ್ಟಾ ರ್ರಕಿೆ  ಕನೆವ ೀಯಬೆವಲ್ಲಟ ಮ ಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ಉದೆು ೀಶ್ತ ವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ ಭ್ವಿರ್ಾ ದಲಿಿ  ಅದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಧಾನರ್ನ್ನನ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

517.61 ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ನ ಮೈನ್ಸ  ಪ್ರರ ದೇಶದೊಳಗ 1200 ಟಿ.ಪಿ.ಎಚ್. ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್ಥಾ ವದ ಒೆಂದು ಕರ ರ್ರ್ ನ್ನನ  

ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಾಮರ್ಥಾ ವದ ಎರಡನೇ ಕರ ರ್ರ್ ಅಂದರೆ 1200 ಟಿ.ಪಿ.ಹೆಚ್. ಅನ್ನನ  

ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ ರ್ರ್ ನಲಿಿ , ಖನಿಜದ 1200 ರಿೆಂದ 1500 ಮಿ.ಮಿೀಮತ್ತು  ಖನಿಜದ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಗಾತರ  -90 

ಮಿ.ಮಿೀಆಗಿರುತು ದೆ. 

2.0 ಪ್ರಸ್ರದ ವಿವರಣೆ 

 

2.1 ಫಲ್ಲತ್ಪಿಂಶಗಳ ಪ್ರ ಸುತ ತಿ (ಗ್ರಳ್ಳ, ಶಬ್ದ , ನಿೇರು ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ) 

 

ನಿದಿವರ್ಟ  ಸೂಕ್ಷಮ -ಹವ್ಯಮಾನ ದತ್ಪು ೆಂಶ, ಸ್ತತ್ತು ರ್ರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ , ತ್ಪಾ ಜಾ ಗುಣಮಟಟ , ಶಬು  ಮಟಟ , 

ಮಣ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಸಸಾ  ಮತ್ತು  ಪಾರ ಣಿಗಳ ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು  ಚಳಿಗಾಲ್ದ ಅರ್ಧಿಯಲಿಿ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅೆಂದರೆ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್, 2018 ರಿೆಂದ ಫೆಬರ ರ್ರಿ, 2019 ರರ್ರೆಗ. ಸ್ತತ್ತು ರ್ರಿದ ಗಾಳಿ, ನಿೀರು, 

ಮಣ್ಣಣ , ಸ್ತತ್ತು ರ್ರಿದ ಶಬು  ಮತ್ತು  ಅೆಂತಜವಲದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯ ಫಲಿತ್ಪೆಂಶಗಳು ರ್ರದಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳ ವಿವಿಧ್ ನಿಯತ್ಪೆಂಕಗಳ ಸಾೆಂದರ ತೆಯ ರ್ಲಾ ಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ 

ದೊಡಡ  ರ್ಾ ತ್ಪಾ ಸರ್ನ್ನನ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಿ . 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಅಧ್ಾ ಯನರ್ನ್ನನ  ಚಳಿಗಾಲದ ಋತ್ತವಿನ ಅೆಂದರೆಡಿಸ್ೆಂಬರ್, 2018 ರಿೆಂದ ಫೆಬರ ರ್ರಿ, 

2019 ರರ್ರೆಗ ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. 

ಎಲಿಾ  10 ಎ.ಎ.ಕ್ಯಾ .ಎೆಂ. ಕೆಂದರ ಗಳಿಗ ಪಿಎೆಂ 10 ಮತ್ತು  ಪಿಎೆಂ 2.5 ಸಾೆಂದರ ತೆಗಳು ಕರ ಮವ್ಯಗಿ 50.5 µg/m3 

ರಿೆಂದ 76.6 µg/m3 ಮತ್ತು  24.8 ರಿೆಂದ 43.6 µg/m3 ನಡುವೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. SO2 ಮತ್ತು  NO2 ನ 

ಸಾೆಂದರ ತೆಗಳು ಕರ ಮವ್ಯಗಿ 5.12 ರಿೆಂದ 13.51 µg/m3 ಮತ್ತು  8.21 ರಿೆಂದ 25.9 µg/m3 ವ್ಯಾ ಪಿು ಯಲಿಿರುವುದು 

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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ಮೈನ್ಸ  ಸುತು ಮತು ಲಿನ 10 ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಸ್ತತ್ತು ರ್ರಿದ ಶಬು  ಮಟಟ ರ್ನ್ನನ  ಅಳೆಯಲಾಯತ್ತ. ಶಬು ದ ಮಟಟ ವು 

ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲಿಿ  47.6 ರಿೆಂದ 60.6 Leq ಡಿಬಿ (ಎ) ಮತ್ತು  ರಾತಿರ ಯ ಸಮಯದಲಿಿ  40.7ರಿೆಂದ 57.4 Leq ಡಿಬಿ 

(ಎ) ನಡುವೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 

ಎಲಿಾ  9 ಮಾದರಿ ಕೆಂದರ ಗಳ ಅೆಂತಜವಲ ವಿಶಿ್ೀರ್ಣೆಯು pH 7.52 ರಿೆಂದ 7.79 ರರ್ರೆಗ, ಒಟ್ಟಟ  ಗಡಸ್ತ ತನವು 

183 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ. ನಿೆಂದ 404 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ.  ರ್ರೆಗ ಬದಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಒಟ್ಟಟ  ಕರಗಿದ ಘನರ್ಸ್ತು ಗಳು 

454 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ.  ನಿೆಂದ 875 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ.  ರ್ರೆಗ ಬದಲಾಗುತು ವೆ ಎೆಂದು ತೊೀರಿಸ್ತತು ದೆ. ನಿೀರಿನ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ  ಕಿ್ೀರೈಡ್ 47.49 ರಿೆಂದ 219.92 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ., ಸಲ್ಲಫ ೀಟ್ 48.32 ರಿೆಂದ 134.85 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ, 

ಕಾಾ ಲ್ಿ ಯಂ 43.65 ರಿೆಂದ 92.93 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ, ಮಗಿನ ೀಸಿಯರ್ಮ 16.84 ರಿೆಂದ 41.76 ಮಿ.ಗಾರ ೆಂ./ಲಿೀ ರ್ರೆಗ 

ಬದಲಾಗುತು ದೆ.  

ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಣಿಣ ನ ಸೆ ಳಗಳಿೆಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳು pH ರ್ಲಾ ರ್ನ್ನನ  7.08 ರಿೆಂದ 7.89 

ರರ್ರೆಗ ಸೂಚಸ್ತತು ವೆ. ಮಣಿಣ ನ ರಚನೆಯು ಸಿಲಿತ  ಕಿೆೋ ಲೀರ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ಯರ್ ರ್ಸ್ತು ವು ಮಣಿಣ ನ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ  1.15% ರಿೆಂದ 1.93% ರ್ರೆಗ ಇರುತು ದೆ. ಸಾರಜನಕವು ಪರ ತಿ ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ಗ 110.54 ಕೆಜಿ ಯೆಂದ 

151.68 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು  ಫೋಸ್್ಫರೌಸ ಕಡಿಮ ಪರ ಮಾಣದಲಿಿ  ಅೆಂದರೆ ಪರ ತಿ ಹೆಕೆಟ ೀರಿಗ 31.25 ಕೆಜಿ ಯೆಂದ 41.72 

ಕೆಜಿ ರ್ರೆಗ ಇರುತು ದೆ, ಆದರೆ ಪೊಟಾಾ ಸಿಯರ್ಮ ಪರ ತಿ ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ಗ 201.03 ಕೆಜಿ ಯೆಂದ ಹೆಕೆಟ ೀರಿಗ 373.1 ಕೆಜಿ 

ರ್ರೆಗ ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. 

2.2.  ಜೈವಿಕ ಪ್ರಸ್ರ 

ಸ್ಸ್್ ವಗಯ: ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಾಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಕಂಡುಬರುರ್ ಪರ ಭೇದಗಳು: ಸೆ ಳಿೀಯ ಮತ್ತು  

ಹಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಂದಿರುರ್ ಜಾತಿಗಳಾದ ಕಾಾ ಸಿಯಾ ಫಿಸ್ತಟ ಲಾ, ಸರಕಾ ಅಶೀಕಾ, ಫಿಕಸಿರ ಲಿಜಿಯಸಾ, 

ಕಾಾ ಸಿಯಾ ಸಮಿಯಾ, ಡೆಲೀನಿಕ್ೆ ರ ಜಿಯಾ, ಕ್ನೊಕಾಪವಸ ಇತ್ಪಾ ದಿಗಳನ್ನನ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಎಸ ಸಿಎಲ್ಲನ ಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ ಸಿಎಲ್ ನಿೆಂದ ನೆಡಬೇಕಾದ ಪರ ಭೇದಗಳೆೆಂದರೆ ಆಜಾದಿರಾಚಾಟ  ಇೆಂಡಿಕಾ, 

ಟೆಕ್ಟ ೀನಾ ಗಾರ ಾ ೆಂಡಿಸ, ಫಿಲಾೆಂರ್ಥಸ ಎೆಂಬಿಕಾ, ಬುಟಿಯಾ ಮೊನೊಸ್ಾ ಮಾವ, ಡೆಲೀನಿಕ್ೆ ರ ಜಿಯಾ, 

ಪೊೆಂಗಾಮಿಯಾ ಪಿನಾನ ಟಾ, ಸರಕಾ ಇೆಂಡಿಕಾ, ಸಿಜೈಜಿಯಂ ಕುಾ ಮಿನಿ, ಹುಣಿಸೇಹಣ್ಣಣ , ಸೈಡಿಯಮಗ  ಜಾವ್ಯ, 

ಫಿಕಸಿರ  ಲಿಜಿಯಸಾ, ಕಾಾ ಸಿಯಾ ಫಿಸ್ತಟ ಲಾ ಸಿಾ ವ ಮೊೀಸಾ, ಕ್ನೊಕಾಪವಸ, ಮೊೀರಸಆಲಾಾ ಇತ್ಪಾ ದಿ. 

ಪಾರ ಣ್ಣ: ಅಧ್ಾ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಾಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಕಂಡುಬರುರ್ ಪರ ಭೇದಗಳೆೆಂದರೆ ಬೀಸ್ಲಾಫಸ 

ಟಾರ ಗೀಕಾಮಲಸ (ನಿೀಲ್ಲಗ ರ), ಫೆಲಿಸ ಚೌಸ (ಜಂಗಲ್ ಕಾಾ ಟ್), ಪ್ರ ಸ ಬೈಟ್್ ಎೆಂಟೆಲಿ ಸ (ಫಿೆ ರಯೆಂಗ್ ಫಾಕ್್ಟ), 

ಪ್ರಿಪಿ ನೆಟಾ ಅಮೇರಿಕಾನಾ (ಜಿರಳೆ), ಹಪವಸ್ಟ ಸ ಎಡವ ಡ್ವ ಸಿ (ಸಾಮಾನಾ  ಮೆಂಗುಸಿ), ಡ್ಲನೌಸ ಕ್ರ ಸ್ಿ ಪಸ ( 

ಸರಳ ಹುಲಿ), ಸ್ಟ ಗೀಡಿಫಸ (ಸ್ೀಷ್ಟಯಲ್ ಸ್ಾ ರಡರ್), ಸನಿ ಸ ಮರಿನಸ (ಗರ ೀ ಮಸಿ ಶ್ರರ ), ಸ್ತಸ ಸಿ್ ರೀಫಾ 

(ವೈಲ್ಡ  ಹಂದಿ), ನಜಾ ನಜಾ (ಇೆಂಡಿಯನ್ ಕ್ೀಬ್ಯರ ) ಕಾಾ ನಿಸ ಔರೆಸ (ನರಿ) ಇತ್ಪಾ ದಿ. 

 

2.3          ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಸ್ರ 

ಬಫರ್ ವಲಯದ ಒಟ್ಟಟ  ವಿಸಿು ೀಣವ 415.94 ಚದರ ಕ್.ಮಿ. ಮತ್ತು  2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರ ಕಾರ ಒಟ್ಟಟ  

ಜನಸಂಖ್ಯಾ  61057 (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಸಿಮಂಟ್ ಸ್ಟಾ ರ್ರಗಳ 10 ಕ್.ಮಿೀ ತಿರ ಜಾ  ಬಫರ್ ವಲಯದಕಿೆ ). ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಪರ ದೇಶದ ಪರಿಶ್ರ್ಟ  ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ  (10 ಕ್.ಮಿೀ) 25%, ಪರಿಶ್ರ್ಟ  ಪಂಗಡ 4% ಮತ್ತು  ಇತರರು 71%. ಈ 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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ಪರ ದೇಶದ ಮನೆಯರ್ರ ಒಟ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಾ  11042 ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ  ದುಡಿಯುರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಶೇಕಡ್ಲವ್ಯರು 

ಪರ ಮಾಣವು 49% ಆಗಿದೆ (ಅದರಲಿಿ  40% ಮಖಾ  ಕಾಮಿವಕರು ಮತ್ತು  9% ಕನಿರ್ಠ  ಕಾಮಿವಕರು), ಉಳಿದಿರುರ್, 

ಒಟ್ಟಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯ 51% ಅನ್ನನ  ಕಾಮಿವಕರಲಿದರ್ರು ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

3.0        ನಿರೇಕಿ್ಕತ್ ಪ್ರಸ್ರ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮತ್ತತ  ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್ಯ ಕರ ಮಗಳು 

 ಗಣ್ಣಗ್ರರಕ್ಯಿಂದಾಗಿ ವಾಯು ಪ್ರಸ್ರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಗಳಿೆಂದ (ದಿರ ಲಿಿಂಗ್, ಪುಡಿ, ಬಿ್ ಸ್ಿ ಂಗ್ , ಕುರ ಶ್ಂಗ್  ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗ) ಹರಹಮಮ ರ್ 

ಪರ ಮಖ ವ್ಯಯು ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಗಳು ಧೂಳು ಮತ್ತತ  ಅದರ ಕಣಗಳು (PM), ಆಕ್ೆ ರಡ್್ ಆಫ್ ನೈರ್ಟರ ೋಜನ್ 

(NOx) ಮತ್ತು  ಸುಲ್ು ರ್ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ(SO2). HEMMs ಗಳು, ಕರ ರ್ಮವತ್ತು  ವ್ಯಹನಗಳ ಸಾಗಣೆಯೆಂದ ಅನಿಲ 

ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆ ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುತು ದೆ. ಸಾರಿಗ ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲಿಿ  ನಿೀರು ಚಮಕ್ಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  

ಧೂಳಿನ ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನನ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಹಸಿರು ಪರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಂತೆ ಸರಿಯಾದ 

ತಗಿಗ ಸ್ತವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ/ತೆಗದುಕ್ಳಿಲಾಗುವುದು. ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತು ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 ನಿೇರನ ಪ್ರಸ್ರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ – 

         ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೇರು: 

ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದೊಳಗ ಯಾವುದೇ ಪರ ಮಖ ಮೇಲ್ಲಮ ರ ಜಲಮೂಲ ಇಲಿ , ಅೆಂದರೆ ನಾಲಿಾ  ಅರ್ಥವ್ಯ 

ಹಳೆಗಳು ಇಲಿ . ಅಧ್ಾ ಯನ ಪರ ದೇಶದೊಳಗ ಯಾವುದೇ ದಿೀಘವಕಾಲಿಕ ಜಲಮೂಲವಿಲಿ . ಕಮಲಾರ್ತಿ 

ನದಿಯು ಅಧ್ಾ ಯನ ಪರ ದೇಶದೊಳಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕಿ್ ನಲಿಿ  ಸ್ತಮಾರು 7.5 ಕ್.ಮಿೀಅೆಂತರದಲಿಿ  ಹರಿಯುತು ದೆ. 

ಪರಿಕಲಾ ನಾ ಹಂತದಲಿಿ , 334.34 ಹೆಕೆಟ ೀ ಪರ ವದೇಶರ್ನ್ನನ  ನಿೀರಿನ ಜಲಾಶಯವ್ಯಗಿ ಪರಿರ್ತಿವಸಲಾಗುವುದು, 

ಇದು  ಅಂತ್ಜೋಲ್ಹೆಚ್ಚಸುವಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸ್ತತು ದೆ. 

 ಸರ್ಫವಸರ ನ್-ಆಫಿನ ಯಂತಿರ ಸಲು, ಡಂಪ ಗಳಿೆಂದ ಹರಿಯುರ್ ನಿೀರನ್ನನ  ನಿೀರಿನ ಜಲಾಶಯಕಿೆ  (ಅೆಂದರೆ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಡಗಳಿಗ) ಮತ್ತು  ಸಕ್ರ ಯ ಹೆಂಡಗಳ ಸ್ತತು ಲ್ಲ ಮಳೆನಿೀರನ್ನನ  ಕೆಲಸದ 

ಹೆಂಡಕಿೆ  ಪರ ವೇಶ್ಸ್ತವುದನ್ನನ  ನಿಬವೆಂಧಿಸಲು, ಡಂಪ ಗಳ ಟೊೀಗಳಲಿಿ  ಗಾಲಾಾ ವೆಂಡೆಡ ರರನಮ ತ್ತು  ಸರಣಿ 

ಚೆಕ್ಾ  ಟ್ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ / ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಅಸಿು ತವ ದಲಿಿರುರ್ ಕೆಲಸವು ಯಾವುದೇ ಸಿಟ ರೀರ್ಮ ಲ್ಲಟ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಿ . 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ತ್ಪಾ ಜಾ  ನಿೀರನ್ನನ  ಉತ್ಪಾ ದಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  / 

ಉತ್ಪಾ ದಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಕಚೇರಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿೆಂದ ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುರ್ ತ್ಪಾ ಜಾ  ನಿೀರನ್ನನ  ಸ್ಪಿಟ ಕ್ಟ 

ಟಾಾ ೆಂಕ್ಟ ಮೂಲಕ ಸ್ೀಕ್ಟ ಪಿಟಿವ ಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಯಾವಗಾರದಿೆಂದ ಮತ್ತು  

ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯೆಂದ ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುರ್ ತ್ಪಾ ಜಾ  ನಿೀರನ್ನನ  ತೈಲ / ಗಿರ ೀಸ / ನಿೀರಿನ ವಿಭ್ಜಕದಿೆಂದ 

ಸಂಸಿ ರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಸಿ ರಿಸಿದ ನಿೀರನ್ನನ  ಧೂಳು ನಿಗರ ಹ, ತೊೀಟ ಇತ್ಪಾ ದಿಗಳಿಗ 

ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಆದು ರಿೆಂದ, ಸ್ತಣಣ ದಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳಿೆಂದಾಗಿ ನಿೀರಿನ 

ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಗಮನಾಹವ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಿ . 

 ಅಿಂತ್ಜಯಲ 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 

 

ಶ್ರ ೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದ ಸಾಮಾನಾ  ನೆಲದಮಟಟ  507 ಮಿೀಎ.ಎೆಂ.ಎಸ.ಎಲ್(AMSL) ಇದೆ. 

 ಅೆಂತಜವಲ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯ ಪರ ಕಾರ, ಮಾನ್್ಸ ನ್ಸಾ ರ್ವ ಋತ್ತವಿನಲಿಿ  ನಿೀರಿನ ಮಟಟ ವು (452  

ಎ.ಎೆಂ.ಎಸ.ಎಲ್.) 55 ಮಿೀ. ಬಿಜಿಎಲ್(mbgl) ಮತ್ತು  ಮಾನ್್ಸ  ನನ ೆಂತರದ ಋತ್ತವಿನಲಿಿ  (457 

ಎ.ಎೆಂ.ಎಸ.ಎಲ್.) 50 ಮಿೀಬಿಜಿಎಲ್ಆಗಿರುತು ದೆ. 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ ಅೆಂತಿಮ ಕೆಲಸದ ಆಳ 458 ಮಿೀ ಎ.ಎೆಂ.ಎಸ.ಎಲ್ (49 ಮಿೀ. 

ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್). ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲಿಿ  ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಅೆಂತಜವಲ ಛೇದನರ್ನ್ನನ  ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆಗಿರುತು ದೆ.ಇದಲಿದೆ, ಖನಿಜ ಸ್ತಣಣ ದ ಕಲಿು  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿರ್ಕಾರಿ 

ರ್ಸ್ತು ರ್ನ್ನನ  ಹೆಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಆದು ರಿೆಂದ, ಯಾವುದೇ ನಿೀರಿನ ಮೂಲದ ಮೇಲ್ಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಗಳ ಗಮನಾಹವ ಪರಿಣಾಮವಿಲಿ . 

 

 ಶಬ್ದ  ಮತ್ತತ  ಕಂಪ್ನದ ಪ್ರಣಾಮ – 

ಗಣ್ಣಗ್ರರಕ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಗಳ್ಳಿಂದಾಗಿ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಯ ಪರ ಮಖ ಶಬು  ಉತ್ಪಾ ದಿಸ್ತರ್ ಮೂಲಗಳು ಸ್ತಣಣ ದ ಕಲಿು ಗಳ ಸಾಗಣೆಗ, 

ಕ್ರೆಯುವುದು, ಸ್ಫ ೀಟಿಸ್ತವುದು, ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  HEMMs ಗಳ ಚಲನೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ 

ಗಡಿಯ ಸ್ತತು ಲಿನ ತೊೀಟ ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ಪಟಿಟ ಯು, ಶಬು  ಮಟಟ ರ್ನ್ನನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ ಶಬು  ತಗಿಗ ಸ್ತರ್ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಳಿಲಾಗುತಿು ದೆ/ ಕೈಗಳಿಲಾಗುವುದು. 

ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶ 517.61 ಹೆಕೆಟ ೀ ಇವದೆ. ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದೊಳಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಸಸೆಾ ನವಿಲಿ . 

ಆದಾಗೂಾ , ಹತಿು ರದ ವ್ಯಸಸೆ ಳದ ಮೇಲ್ಲ ಸ್ಫ ೀಟದಪರಿಣಾಮರ್ನ್ನನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಎಲಿಾ  

ಡಿ.ಜಿ.ಎೆಂ.ಎಸ. ಮಾಗವಸೂಚಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ/ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಗಳನ್ನನ  

ಹೆಚಚ ನ ಪರ ಮಾಣದಲಿಿ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಫ ೀಟ ವಿನಾಾ ಸ ಮತ್ತು  ಸ್ಫ ೀಟಕ ಆಯಿ್ದ ಯ 

ಮೂಲಕ ನಿಯಂತಿರ ತ ಬಿ್ ಸ್ಿ ಂಗ್ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ / ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದ. 

 ಭೂ ಪ್ರಸ್ರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ -ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದ ಭೂ ಬಳಕೆಯನ್ನನ  ತ್ಪಾ ಜಾ  ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ 

ಭೂಮಿಯೆಂದ ಹೆಂಡ, ತ್ಪತಿ್ಪ ಲಿಕ ಡಂಪ, ಗಿರ ೀನ್ ಬೆಲ್ಟ  ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರ ದೇಶಕಿೆ  

ಬದಲಾಯಸಲಾಗುವುದು / ಆದರೆ ಸ್ತತು ಮತು ಲಿನ ಪರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ಲಮ ರ ವೈಶ್ರ್ಟ ಾ ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 

ಮಹತವ ದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಿ . 

ಪರಿಕಲಾ ನಾ ಹಂತದಲಿಿ , ಒಟ್ಟಟ  ಉತಖ ನನ ಪರ ದೇಶವು 494.17 ಹೆಕೆಟ ೀ ಆವಗಿರುತು ದೆ, ಅದರಲಿಿ  ಸ್ತಮಾರು 

159.83 ಹೆಕೆಟ ೀಪರ ವದೇಶರ್ನ್ನನ  ಬ್ಯಾ ಕ್ಫ ಲಾಮ  ಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಉಳಿದ ಪರ ದೇಶರ್ನ್ನನ  ಅೆಂದರೆ 334.34 ಹೆಕೆಟ ೀ 

ಅವನ್ನನ  ನಿೀರಿನ ಜಲಾಶಯವ್ಯಗಿ ಪರಿರ್ತಿವಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಗಣಿ ಜಿೀರ್ನದಕ್ನೆಯಲಿಿ  171 ಹೆಕೆಟ ೀರ್ (ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಗಡಿಯುದು ಕಿ್ಯ  7.5 ಮಿೀ ತಡೆಗೀಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಬ್ಯಾ ಕ್ಟ ಫಿಲಡ ಾ ರ ದೇಶದಲಿಿ  159.83 ಹೆಕೆಟ ೀರ್, ರ್ಜಿವನಾ ರ ದೇಶದಲಿಿ  11.17 ಹೆಕೆಟ ೀರ್) ಪರ ದೇಶರ್ನ್ನನ  ಗಿರ ೀನೆಾ ಲಟ ಮ ತ್ತು  



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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ಪಿಾೆಂಟೇಶನ್ (ತೊೀಟ) ಇದು 517.61 ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದ 33% ಆಗಿದೆ. ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಮತ್ತು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಸಾ  ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನನ  ಅರಣಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯೆಂದಿಗ ಸಮಾಲೀಚಸಿ ನೆಡಲಾಗುವುದು. 

4.0 ಯೇಜನೆಯ ನಂತ್ರದ ಪ್ರಸ್ರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಪ್ರಸ್ರ ಮಾನಿಟರಿಂಕಾಯಯಕರ ಮ  

 

ಕೊೇಷು ಕ-4 

ಪೇಸ್ು  ಪಾರ ಜೆಕ್ಟು  ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ 

 

ಕರ ಮ ಸಂಖ್್ಯ   ವಿವರಣೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನ ಆವತ್ಯನ 

1 ಸ್ತತ್ತು ರ್ರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ  ಹದಿನೈದು ದಿನಕಿೆ  

2 ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟಟ  ಮತ್ತು  ನಿೀರಿನ 

ಮಟಟ  

ತೆರ ರಮಾಸಿಕ 

3 ಶಬು  ಮಟಟ ದ ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ತೆರ ರಮಾಸಿಕ 

4 ಕಂಪನ ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಪರ ತಿಸ್ಫ ೀಟದಲಿ್ಲ  

5 ಸಾಟ ಾ ಕಾಮ ನಿಟರಿೆಂಗ್ ನಿಯಮಿತ 
 

5.0          ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಅಧ್್ ಯನಗಳು 

ಹೆಚ್ಚಚ ರ್ರಿ ಅಧ್ಾ ಯನಗಳು ಅೆಂದರೆ ಜಲ-ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ ಅಧ್ಾ ಯನ, ಅಪಾಯದ ರ್ಲಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  

ವಿಪತ್ತು  ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೀಜನೆ, ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಭೂ ಕರ್ಚ ಅಧ್ಾ ಯನ, ಪರಿಸರ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಜಿೀರ್ವೈವಿಧ್ಾ , ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೀಜನೆ ಇವೆಲಿವೂ ಎo.ಓ.ಇ.ಎಫ್.ಸಿ. ಸಿ. ಯು ನಿೀಡಿದ ಉಲಿ್ಲ ೀಖದ ನಿಯಮಗಳ 

ಪರ ಕಾರ (ಪತರ ಸಂಖ್ಯಾ . ಜೆ -11015 /24/2021-ಐ.ಎ.ಐ.ಐ (ಎೆಂ) ದಿನಾೆಂಕ 19.07.2021 ಮ. ಶ್ರ ೀ ಸಿಮೆಂಟಿಿ  

ಮಿಟೆಡನ  ಯೀಜನೆಯ ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎೆಂಪಿ ರ್ರದಿಯಲಿಿ ಒಳಗೆಂಡಿದೆ. 

 

6.0     ಯೇಜನಾ ಲಾಭಗಳು 

ಯೀಜನೆಯ ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ರುರ್ ಸಿಮಂಟ್ ಬ್ಬ್ಡಿಕೆಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೆಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥವಕ ಬೆಳರ್ಣಿಗಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಸೆ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶದ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೀಗಾ  

ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾಾ ಣ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿೀಕರಣ, ನೈಸಗಿವಕ ಸಂಪನ್ಸಮ ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 

ರಸ್ು ಗಳು ಮೆಂತ್ಪದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತಾ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ ಇದು ಸಹಾಯಕವ್ಯಗಲಿದೆ.  ಇದು ಪೂರಕ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯವಗಳನ್ನನ  ಬೆೆಂಬಲಿಸ್ತವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ನೇರ ಮತ್ತು  

ಪರೀಕ್ಷ ಉದೊಾ ೀಗಾರ್ಕಾಶಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಚ ಸ್ತರ್ಮೂಲಕ ಸ್ತತು ಮತು ಲಿನ ಪರ ದೇಶಗಳ ಬೆಳರ್ಣಿಗಗ 

ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

7.0    ಪ್ರಸ್ರ ನಿವಯಹಣಾ ಯೇಜನೆ 

7.1    ವಾಯು ಗುಣ್ಮಟು  ನಿವಯಹಣೆ 

ಕೊರೆಯುವುದು (ಡಿರ ಲ್ಲು ಿಂಗ್) 

 ಕ್ರೆಯುರ್ ಯಂತರ ಗಳನ್ನನ  ಧೂಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೆನೆಸಿ ಕ್ರೆಯುರ್ ರ್ಾ ರ್ಸೆ್ ಯನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಬ್ಲು ಸ್ತು ಿಂಗ್ 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 

 

ಶ್ರ ೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 12 

 ನಿಯಂತಿರ ತ ಬಿ್ಯ ಸಿಟ ೆಂಗ್ ಅನ್ನನ  ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ್ಳಿಲಾಗುತಿು ದೆ / ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ್ಳಿಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಸ್ಫ ೀಟಕ 

ಶಕ್ು ಯ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಬಳಕೆ ವ್ಯಯುಮಾಲಿನಾ ರ್ನ್ನನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಲಾಗುವುದುತು ದೆ. 

 ದಿವ ತಿೀಯಕ ಸ್ಫ ೀಟದ ಸೆ ಳದಲಿಿ  ರಾಕೆಾ ರೀಕಅವನ್ನನ  ನಿಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಧೂಳಿನ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನ್ನನ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಡೀಸಿೆಂಗ್/ ಲೀಡ್ಲಮ  ಡುರ್ಮೊದಲು, ಸ್ಫ ೀಟಗೆಂಡ 

ಮಕಾರ ಶ್ಯಲಿಿ  ನಿೀರಿನ ಸಿೆಂಪಡಣೆ ಮಾಡುಲಾಗುವುದು. 

ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು 

 ಕರ ರ್ನವಲಿಿ  ಬ್ಯಾ ಗಿಫ  ಲಟ ರ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಿೀರಿನ ಚಮಕ್ಸ್ತರ್ ರ್ಾ ರ್ಸೆ್ ಯನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ/ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಕರ ರ್ಸ್ತವತು ಮತು ಲಿನ ಸ್ತತು ಲ್ಲ ನೆಡುತೊೀಪು ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ / ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಧೂಳಿನ ರ್ಲಯಗಳಲಿಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ ಕಾಮಿವಕರು ಮತ್ತು  ನಿವ್ಯವಹಕರಿಗ (ಆಪರೇಟರ್) ಡಸಟ  

ಮಾಸಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಲೇಡಿಿಂಗ್ ಮತ್ತತ  ಸಾರಗೆ. 

 ಧೂಳು ಗಾಳಿಯೆಂದ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಗಿಸ್ತರ್ ರಸ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಲೀಡಿೆಂಗಮ ತ್ತು  ಇಳಿಸ್ತರ್ 

ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನನ  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ನಿೀರಿನಿೆಂದ ಸಿೆಂಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಗಣಿ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆ ಳಗಳ ಸ್ತತು ಲ್ಲ ಗಿರ ೀನೆಾ ಲ್ಟ  / ತೊೀಟದಅಭಿವೃದಿಿ  / ಕೈಗಳಿಲಾಗುವುದು. 

 HEMMsಮತ್ತು  ಸಾರಿಗ ವ್ಯಹನಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ / ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ವ್ಯಹನ ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನನ  ನಿಯಮಗಳಅಡಿಯಲಿಿ  ಇಡಲಾಗುವುದು / ಇಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಧೂಳು ಮಖವ್ಯಡಗಳಂತಹ (ಡಸಾಟ ಮ ಸಿ ) ವೈಯಕ್ು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳನ್ನನ (PPE) ಎಲಿಾ  ಉದೊಾ ೀಗಿಗಳಿಗ 

ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ / ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ ದ ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ / ಕೈಗಳಿಲಾಗುವುದು. 

 

 

 

7.2 ಶಬ್ದ  ಗುಣ್ಮಟು  ನಿವಯಹಣೆ 

ಕೊರೆಯುವುದು 

 ಗರಿರ್ಠ  ಕ್ರೆಯುರ್ ಕಾಯವಕ್ಷಮತೆಯನ್ನನ  ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮೂಲದಲಿಿ  ಶಬು  ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಲು ತಿೀಕ್ಷಣ ವ್ಯದ ಡಿರ ಲಿಾ ಟ್ ಗಳೆಂದಿಗ ಕ್ರೆಯುವುದು/ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಡಿರ ಲ್ ಆಪರೇಟಗಾವಗಿ ಮಚಚ ದ ಕಾಾ ಬಿ ನಿನ ೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ / ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ವೈಯಕ್ು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳು, ಅೆಂದರೆ ಕ್ರೆಯುರ್, ಪುಡಿಮಾಡುರ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಹೆಚಚ ನ ಶಬು  

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಇಯರ್ ಪಿ ಗ್ಅನ್ನನ  ಖಚತಪಡಿಸಿಕ್ಳಿಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಶಬು  ಗುಣಮಟಟ ರ್ನ್ನನ  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ / ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಬಿ್ಯ ಸಿಟ ೆಂಗ್  ಮತ್ತು   ಕಂಪನ 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 

 

ಶ್ರ ೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 13 

 ಮೈನಿಂಗ್ ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಸ್ತತು ಮತು ಲಿನ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲ್ಲ ನೆಲದ ಕಂಪನಗಳು ಉೆಂಟಾಗುತಿು ವೆ / 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಿ  ಏಕೆೆಂದರೆ ನಿಯಂತಿರ ತ ಬಿ್ ಸ್ಿ ಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಡಿ.ಜಿ.ಎೆಂ.ಎ ಸ್ೂ ಚಸಿದ 

ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಸ್ಫ ೀಟರ್ನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಪರ ತಿ ರಂಧ್ರ ಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಪರ ತಿ ವಿಳಂಬಕಿೆ  ಸ್ಫ ೀಟಕ ಶುಲಿ ರ್ನ್ನನ  ಡಿಜಿಎೆಂ ಮಾಗವಸೂಚಗಳ ಪರ ಕಾರ 

ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ/ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಸ್ಫ ೀಟದ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಅಧ್ಾ ಯನದ ನಂತರ 

ಫಲಿತ್ಪೆಂಶಆಧ್ರಿಸಿದೆ. 

 ವಿದುಾ ತರ ಹಿತ ಪಾರ ರ೦ಭ್ ರ್ಾ ರ್ಸೆ್ ಯ ಬಳಕೆಯೆಂದ ಸ್ಫ ೀಟರ್ನ್ನನ  ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ / ನಡೆಸಲಾಗು 

ವುದುಮತ್ತು  ಸ್ಫ ೀಟದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುರ್ ಶಬು ದ ಪರಿಣಾಮವು ಕ್ಷಣಿಕವ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 

 ಸ್ಫ ೀಟದಿೆಂದ ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುರ್ ಕಂಪನಗಳನ್ನನ  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಸಾರಗೆ 

 ಶಬು ದ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮಮಾಡಲು HEMM ಗಳಲಿಿ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೈಲ್ಲನ್ ರ್ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ / 

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಶಬು ಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಎಣೆಣ  ಮತ್ತು  ಯಂತರ ಗಳನ್ನನ  

ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ವಿರಾಮಗಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಎಲಿಾ  HEMM  ಆಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗ ಅಕೌಸಿಟ ಕ್ಟಎ/ಸಿಮಚಚ ದಕಾಾ ಬಿನ್ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಂದಿರುತು ವೆ. 

 ಗಣಿ ಸೈಟ್ ನಲಿಿ  ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುರ್ ಹೆಚಚ ನ ಶಬು  ಮಟಟ ದಿೆಂದ ಮತ್ತು  ಅಗತಾ ವಿರುರ್ ಕಡೆಗಳಲಿಿ  ರಕ್ಷಣಾತಮ ಕ 

ಕರ ಮವ್ಯಗಿ ಹೆಚ್.ಇ.ಎೆಂ.ಗಳಲಿಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ ಕಾಮಿವಕರಿಗ ರಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ಸಾಧ್ನಗಳು, ಇಯರ್ ಮಫ್ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಇಯರ್ ಪಿ ಗ್ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಗುತಿು ಗ ಗಡಿ, ರಸ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಸೆ ಳಗಳ ಸ್ತತು ಲ್ಲ ಗಿರ ೀನೆಾ ಲಟ ಮ ತ್ತು  ತೊೀಟದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ / 

ಕೈಗಳಿಲಾಗುವುದು. 

 ಶಬು ದ ಆರ್ತವಕ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯನ್ನನ  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ / ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

 

7.3 ತ್್ಪ ಜ್  ನಿೇರು ನಿವಯಹಣೆ 

ತ್್ಪ ಜ್  ನಿೇರು:  

 ಗಣಿ ಕಚೇರಿಯೆಂದ ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುರ್ ದೇಶ್ೀಯ ತ್ಪಾ ಜಾ  ನಿೀರನ್ನನ  ಸ್ಪಿಟ ಕ್ಟ ಟಾಾ ೆಂಕ್ಟ ಮೂಲಕ ಸ್ೀಕ್ಟ ಪಿಟ್ 

ನಲಿಿ  ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಕೆಲಸದ ಅೆಂಗಡಿಯೆಂದ ಮತ್ತು  ಯಂತೊರ ೀಪಕರಣಗಳನ್ನನ  ತೊಳೆಯುವುದರಿೆಂದ ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುರ್ ತ್ಪಾ ಜಾ  

ನಿೀರನ್ನನ  ಕರ ರ್ರ್ ನಲಿಿ  ಧೂಳು ನಿಗರ ಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ತೈಲ ಮತ್ತು  ಗಿರ ೀಸ್ಾ ೀಪವಡಿಸಿದ ನಂತರ ತೊೀಟಕಿೆ  

ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ರನ್-ಆಫ್ 



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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 ಗಾಲಾಾ ವೆಂಡ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಚೆಕ  ಹೋಂಡಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನನ  ಡಂಪ ನ ಟೊೀ ನಲಿಿ  

ನಿಮಿವಸಲಾಗುತಿು ದೆ / ನಿಮಿವಸಲಾಗುವುದು. 

 ಗಣಿ ಹೆಂಡಗಳಿಗ ನೇರವ್ಯಗಿ ಬಿೀಳುರ್ ಮಳೆನಿೀರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ/ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  

ಅದನ್ನನ  ತೊೀಟ ಮತ್ತು  ಧೂಳು ನಿಗರ ಹಕಿೆ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಅೆಂತಜವಲ ಗುಣಮಟಟ ರ್ನ್ನನ  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ / ಕೈಗಳಿಲಾಗುವುದು. 

7.4 ಉನು ತ್ ಮಣ್ಣಣ  ಮತ್ತತ  ಘನತ್್ಪ ಜ್  ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಮತ್ತತ  ನಿವಯಹಣೆ 

ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಮತ್ತತ  ನಿವಯಹಣೆ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೀಜನೆ ಅರ್ಧಿಯ ಕ್ನೆಯಲಿಿ , ಒಟ್ಟಟ  0.1166 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಮಣಿಣ ನ 

ಮೇಲುಭಾಗರ್ನ್ನನ  ಉತ್ಪಾ ದಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಪರಿಕಲಾ ನಾ ಹಂತದಲಿಿ , ಒಟ್ಟಟ  1.97 ಮಿಲಿಯನ ಮಣಿಣ ನ 

ಮೇಲುಭಾಗರ್ನ್ನನ  ಮೇಲುಭಾಗ ಉತ್ಪಾ ದಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೀಜನೆ ಅರ್ಧಿಯಲಿಿ  ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಣ ನ ಮೇಲುಭಾಗರ್ನ್ನನ  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ 

ಪರ ದೇಶದ ಒಳಗಮತ್ತು  ಹರಗ ತೊೀಟದ ಉದೆು ೀಶಕಿಾ ಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಉತಾ ತಿು ಯಾದ ಮಣಿಣ ನ ಮೇಲುಭಾಗರ್ನ್ನನ  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿು ಗ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ತ್ಪತಿ್ಪ ಲಿಕ ಸಂಗರ ಹದಲಿಿ  

ಭಾಗಶಃ ಜೀಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾಗಶಃ ತೊೀಟದಲಿಿ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಘನತ್್ಪ ಜ್  ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಮತ್ತತ  ನಿವಯಹಣೆ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೀಜನೆಯ ಅರ್ಧಿಯ ಕ್ನೆಯಲಿಿ , ಒಟ್ಟಟ  0.7029 ಮಿಲಿಯನಘ ನ ಮಿೀಟರ್ (1.2647 

ಮಿಲಿಯನಟ ನ್) ತ್ಪಾ ಜಾ  ಉತಾ ತಿು ಯಾಗುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ ಅೆಂತರಹರೆ (ಇೆಂಟಬವಡವನ್)ಇರುವುದಿಲಿ . 

 ಗಣಿಯ ಜಿೀರ್ನದ ಕ್ನೆಯಲಿಿ , ಒಟ್ಟಟ  17 ಮಿಲಿಯನಟ ನಾು ಾ ಜಾ ರ್ನ್ನನ  ಉತ್ಪಾ ದಿಸಲಾಗುವುದು, 

ಅದನ್ನನ 159.83 ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ನಲಿಿ  ಗರಿರ್ಠ ಎತು ರ 7 ಮಿೀ.ಬ್ಯಾ ಕ್ಫ ಲಿಿೆಂಗಾಮ ಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಪರ ಸ್ತು ತ, ಉತ್ಪಾ ದಿಸಿದ ತ್ಪಾ ಜಾ ರ್ನ್ನನ  (ಒಬಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಸ್ತರಿಯಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೀಜನೆಯ ಅರ್ಧಿಯಲಿಿ , ಪರ ಸಾು ವಿತ ಡಂಪ ನಲಿಿ  ಪರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಜೀಡಿಸಲು ತ್ಪಾ ಜಾ ರ್ನ್ನನ  

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ, ಇದು ಪಿಟ್ ನ ಅೆಂತಿಮ ಆಳರ್ನ್ನನ  ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾ ಕ್ಟ ಫಿಲಿಿೆಂಗ್ ಗ ಬಳಸಲಾ ಡುತು ದೆ. 

 ಗಣಿಯ ಜಿೀರ್ನದ ಕ್ನೆಯಲಿಿ , ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಗರಿರ್ಠ  ಪರ ಮಾಣದ ತ್ಪಾ ಜಾ ರ್ನ್ನನ  ಮತೆು  

ತ್ತೆಂಬಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಮಣಿಣ ನ ಮೇಲುಭಾಗರ್ನ್ನನ  ಹರಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ 

ತೊೀಟರ್ನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಉಳಿದ ತ್ಪಾ ಜಾ ರ್ನ್ನನ  ಸ್ತರಿಯಲಾಗುತು ದೆ (ಡಂಪಾಮ  ಡಲಾಗುತು ದೆ) 

ಮತ್ತು  ಅದನ್ನನ  ನಂತರ ತೊೀಟದಿೆಂದ ಸೆಿ ರಗಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

7.5          ಭೂ ಬ್ಳಕ್ಯ ಮಾದರ 

ಪರಿಕಲಾ ನಾ ಹಂತದಲಿಿ , ಒಟ್ಟಟ  ಉತಖ ನನ ಪರ ದೇಶವು 494.17 ಹೆಕೆಟ ೀಆವಗಿರುತು ದೆ, ಅದರಲಿಿ ಸ್ತಮಾರು 159.83 

ಹೆಕೆಟ ೀಪರ ವದೇಶರ್ನ್ನನ  ಬ್ಯಾ ಕ್ಫ ಲಾಮ  ಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಉಳಿದಪರ ದೇಶರ್ನ್ನನ  ಅೆಂದರೆ 334.34 ಹೆಕೆಟ ೀಅವನ್ನನ  

ನಿೀರಿನ ಜಲಾಶಯವ್ಯಗಿ ಪರಿರ್ತಿವಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಗಣಿ ಒಟ್ಟಟ  171 ಹೆಕೆಟ ೀರ್ (ಬ್ಯಾ ಕ್ಟ ಫಿಲಡ ಾ ರ ದೇಶದ ಮೇಲ್ಲ 159.83 ಹೆಕೆಟ ೀರ್, 7.5 ಮಿೀತಡೆರ್ಲಯದಸ್ತತು  11.17 

ಹೆಕೆಟ ೀರ್) ಪರ ದೇಶರ್ನ್ನನ  ಗಿರ ೀನ್ ಬೆಲಟ ಮ ತ್ತು  ಹುಲಿು ಗಾರ್ಲು ಅಡಿಯಲಿಿ  ಒಳಗೆಂಡಿದೆ. ಸೆ ಳಿೀಯ ಮತ್ತು  



ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲು  ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಮರ್್ಥ ಯದಲ್ಲು ನ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 3.8 ರಿಂದ 12.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ, ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣಣ ನ ಮೇಲ್ಲಭಾಗ 0.1455 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಟಿಪಿಎ, ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಹೊರೆ 1.1257 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ (ಒಟ್ಟು  ಉತ್ಖ ನನ: 13.7712 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟಿಪಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲ್ಲು ರುವ 1200 ಟಿಪಿಹೆಚ್ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯದ ಒಿಂದು ಕರ ಷರ್ ಮತ್ತತ  1200 ಸಾಮರ್್ಥ ಯ ವೊಬ್ು ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಕರ ಷರ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಲು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಗಣ್ಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲು  ಎಿಂ. ಎಲ್. ಪ್ರ ದೇಶ - 517.61 ಹೆಕ್ು ೇರ್, (ಎಿಂಎಲ್ ಸಂಖ್್ಯ  2673 & 2674).  

ಗ್ರರ ಮ: ಕೊಡ್ಲು  ಮತ್ತತ  ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ , ತ್ಪಲ್ಲು ಕು: ಸೇಡಂ, ಜಿಲ್ಲು : ಕಲಬುರಗಿ (ಕನಾಯಟಕ) 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಂಶ 
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ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಸಾ  ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನನ  ಅರಣಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯೆಂದಿಗ ಸಮಾಲೀಚಸಿ ನೆಡಲಾಗುವುದು. 12.27 ಹೆಕೆಟ ೀ 

ಪರ ವದೇಶವು ತೊೆಂದರೆಗಳಗಾಗುವುದಿಲಿ . 

7.6   ಗಿರ ೇನ್ ಬೆಲ್ು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ತೇಟ ಕಾಯಯಕರ ಮ 

 ಒಟ್ಟಟ  4.84 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪ್ರರ ದೇಶ 12100 ಸಸಾ ಗಳನ್ನನ    ಗಿರ ೋನ್ ಬ್ಬ್ಲ್್ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಮೈನಿಂಗ್ ಉದಕು ಮತ್ತು  ಕರ ರ್ರ್ 

ಹತಿು ರ ಗಿರ ೋನ್ ಬ್ಬ್ಲ್್  ಅನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು   ಗಿರ ೀನ್ ಬೆಲ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ. 

 ಅಸಿು ತವ ದಲಿಿರುರ್ ಮಣ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಪರಿಸ್ರಕೆು  ಸೂಕು ವ್ಯದ ಸಸಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಸಿಗಳನ್ನನ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೇಗವ್ಯಗಿ 

ಬೆಳೆಯುತಿು ರುರ್ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಸಾ  ಪರ ಭೇದಗಳಿಗ ಆದಾ ತೆ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ/ನಿೀಡಲಾಗುವುದು, ಅದು ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಹವ್ಯಮಾನಕಿೆ  ಹೆಂದಿಕ್ಳಿು ತು ದೆ. ಸೆ ಳಿೀಯ ಅರಣಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯೆಂದಿಗ ಸಮಾಲೀಚಸಿ ಇದನ್ನನ  

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಕಾಾ ಸಿಯಾ ಫಿಸ್ತಟ ಲಾ, ಸರಕಾ ಅಶೀಕಾ, ಫಿಕಸಿರ ಲಿಜಿ ಯೀಸಾ, ಕಾಾ ಸಿಯಾ ಸಮಿಯಾ, ಡೆಲೀನಿಕ್ೆ ರ ಜಿಯಾ, 

ಕ್ನೊಕಾಪವಸ್ತಮ ೆಂತ್ಪದ ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನನ  ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ .ಸಿ.ಎಲ್. ನಲಿಿನೆಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಎಸ ಸಿಎಲ್ ನಿೆಂದ ನೆಡಬೇಕಾದ ಪರ ಭೇದಗಳೆೆಂದರೆ ಆಜಾದಿರಾಚಾಟ  ಇೆಂಡಿಕಾ, ಟೆಕ್ಟ ೀನಾ ಗಾರ ಾ ೆಂಡಿಸ, 

ಫಿಲಾೆಂರ್ಥಸ ಎೆಂಬಿಕಾ, ಬುಟಿಯಾ ಮೊನೊಸ್ಾ ಮಾವ, ಡೆಲೀನಿಕ್ೆ ರ ಜಿಯಾ, ಪೊೆಂಗಾಮಿಯಾ ಪಿನಾನ ಟಾ, 

ಸರಕಾ ಇೆಂಡಿಕಾ, ಸಿಜೈಜಿಯಂ ಕುಾ ಮಿನಿ, ಹುಣಿಸೇಹಣ್ಣಣ , ಸೈಡಿಯಮಗ ಜಾವ್ಯ, ಫಿಕಸಿರ ಲಿಜಿಯಸಾ, ಕಾಾ ಸಿಯಾ 

ಫಿಸ್ತಟ ಲಾಸಿಾ ವ ಮೊೀಸಾ, ಕ್ನೊಕಾಪವಸ, ಮೊೀರಸಆಲಾಾ ಇತ್ಪಾ ದಿ. 

 ಗಿರ ೋನ್ ಬ್ಬ್ಲ್್ ಆಯಿ್ದ  ಮಾಡಲಾದ ಸಸಾ  ಪರ ಭೇದಗಳು ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಸಾ  ಪರ ಭೇದಗಳಾಗಿವೆ. 

 ಮೇಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಸಾ  ಪರ ಭೇದಗಳು ಹೆಚಚ ನ ಪರಿಸರ ರ್ಲಾ ರ್ನ್ನನ  ಹೆಂದಿವೆ ಮತ್ತು  ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗ ಉತು ಮ ಉಪಯುಕು ತೆಯನ್ನನ  ಹೆಂದಿವೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳು ಮಾಲಿನಾ ರ್ನ್ನನ  ಸಹಿಸ್ತತು ವೆ. 
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