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ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ
ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾರಾಂಶ
ಪಿೇಠಿಕೆMoEF ಅಧಿಸೊಚರ್ೆ S.O.

14-09-2006ರ ದಿರ್ಾಂಕ 1533(ಇ) ಪ್ಾಕಾರ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ುಮತ್ತಗಾರ್ಗ ಇಐಎ

ವರದಿಯನ್ುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುರ್ಾರ್ಗ. ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ (ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ )ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು

ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಟ್ಟಒಆರ್ ಗ ಅಜಿೆ ಸಲಿಾಸಿದರು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ ಹೆೊಂದಿರುವ 15.00 ಎಕರೆ ಪ್ಾದೆೇಶ ಭೀಮಾ ನದಿಯ
ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ, ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ,ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯದಲಿಾದೆ.

13 ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರ ಮಾನ್ಯ ಎನಜಿಟಿ ಆದೆೇಶದ ಪ್ಾಕಾರ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯು 5
ಹೆಕೆ್ೇರ್ರ್ಗಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಪ್ಾಮಾಣದಲಿಾರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ುು “ಬಿ1” ವಗೆರ್ೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾರ್ಗದೆ. ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮದ
ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಉಲ್ೆಾೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳ (ಟಿೇಒಆರ್) ನಿಣೆಯಕಾಕರ್ಗ ಕೆಎಸಇಎಸಿ

01 ಸ ಪ ಿಂಬರ್ 2021 ರಂದು ನ್ಡ್ೆದ 265ರ್ೆೇ ಎಸಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿಾ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಗಾರ್ಗ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ
ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡುವ ಅಜಿೆಯನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾರ್ಗದೆ. ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆ ತ್ಯಾರಿಸಲು
ಮತ್ುಿ ಅದರ ಪ್ತ್ಾ ಸಂಖ್ೆಯ SEIAA 351 MIN 2021 ರ ಪ್ಾಕಾರ ಸಾವೆಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲು ಸಮಿತ್ತ ನಿದಿೆಷ್್
ಉಲ್ೆಾೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನ್ುು (ಟಿೇಒಆರ್) ಸೊಚ್ಚಸಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ

15.00 ಎಕರೆ ವಿಸಿಿೇಣೆದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ಾದೆೇಶವನ್ುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯು, ಭೀಮಾ ನದಿಯ
ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ, ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯದಲಿಾದೆ.
ಟೆೋಬಲ್1: ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಿವರಣೆ
ಕ್ರ ಮಸಂಖ್ಯೆ

1.

ವಿವರಣೆ
ಅಕ್ಾಂಶ ರೆೇಖ್ಾಂಶ

ವಿವರಗಳು
ಮೊಲ್ೆ ಸಿಂಭ

ಅಕ್ಾಂಶ

BP-A

N 17 07’ 32.8”

BP-B

N 17 07’ 35.9”

BP-C

N 17 07’ 28.8”

BP-D

N 17 07’ 25.8”

0
0
0
0

ರೆೇಖ್ಾಂಶ
0

E 76 31’ 43.0”
0

E 76 31’ 41.2”
0

E 76 31’ 23.7”
0

E 76 31’ 25.7”

WGS – 84 DATUM
2.

ಯೇಜರ್ೆಯ ಎತ್ಿರ MSL
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392MSLದಿಂದ391m RL

0

ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ
ವಿವರಣೆ

ಕ್ರ ಮಸಂಖ್ಯೆ

3.

ಉದೆದೇಶಿತ್ ಯೇಜರ್ಾ ಸಥಳದಲಿಾ

ವಿವರಗಳು
ಭೂಬಳಕೆಯ ಪ್ೊಕಾರ

ಪ್ೊಸ್ುಿತ

ಭೂಬಳಕೆ

ಭೊಬಳಕೆ

ಪ್ೊದೆೋಶ

(ಎಕ್ಟರೆಗಳು)

5 ವರ್ಷಗಳ
ನೆಂತರ
ಪ್ೊದೆೋಶ
(ಎಕ್ಟರೆಗಳು)

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾರ್ಗ ಪ್ಾದೆೇಶ

--

12.59

ಸುರಕ್ಷತಾವಲಯಕಾಕರ್ಗ ಪ್ಾದೆೇಶ

--

2.41

15.00

--

15.00

15.00

ಪ್ಾದೆೇಶವನ್ುು
ಬಳಸಲ್ಾಗುವುದಿಲಾ
ಒಟು್
4.

ಹತ್ತಿರದ ರಸೆಿಮಾಗೆ

ಹತ್ತಿರದ ರಸ ಿಯು ಟಕಳು ಗಾಾಮದ ರಸ ಿಯಾಗಿದುು, ಇದು ಆಗ ನೀಯಕ್ ೆ
590 ಮೀ ದ ರದಲಿಿದ , ಇದು ಟಕಲುವನುನ ಸಗ್ ನರ್ ಗಾಾಮಕ್ ೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ಿದ .

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾದರಿ ಎನಎಚ್ 150 – 12.33 ಕಿ.ಮಿೇ (ಈಶಾನ್ಯ)
(ಅಫಜಲಪ್ುರದಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗೆ ರಸೆಿ)
ರಾಜಯ

ಹೆದಾದರಿ

ಎಸಎಚ್

22 – 12.50 ಕಿ.ಮಿೇ (ಉತ್ಿರ)

(ಅಫಜಲಪ್ುರದಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗೆ ರಸೆಿ)
5.

ಹತ್ತಿರದ ರೆೈಲ್ೆೆ ನಿಲ್ಾದಣ

ಗೌಡಗಾಂವ ರೆೈಲು ನಿಲ್ಾದಣ - 23.25 ಕಿ.ಮಿೇ (ಉತ್ಿರ)

6.

ಹತ್ತಿರದ ರೆೈಲ್ೆೆ ಮಾಗೆ

ಗೌಡಗಾಂವ ರೆೈಲು ನಿಲ್ಾದಣ - 23.25 ಕಿ.ಮಿೇ (ಉತ್ಿರ)

7.

ಹತ್ತಿರದ ಏರ್ೇೆರ್ಟೆ

ಕಲಬುರರ್ಗ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾದಣ - 49.5 ಕಿ.ಮಿೇ (ಈಶಾನ್ಯ)

8.

ಹತ್ತಿರದ ಗಾಾಮ / ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ಟ್ಣ

ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ - 0.7 ಕಿ.ಮಿೇ (ರ್ೆೈಋತ್ಯ)

ಬ್ೆಟ್ಗಳು / ಕಣಿರ್ೆಗಳು

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲಿಾ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾಮುಖ ಬ್ೆಟ್ಗಳು ಮತ್ುಿ

9.

ಕಣಿರ್ೆಗಳಿಲಾ
10.

ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷಮವಲಯ

10 ಕಿ.ಮಿೇ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೊ ಇಲಾ

11.

ಕಾಯ್ದದರಿಸಿದ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್

10 ಕಿ.ಮಿೇ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೊ ಇಲಾ

ಕಾಡುಗಳು
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ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ
ವಿವರಣೆ

ಕ್ರ ಮಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಗಳು

12.

ಐತ್ತಹಾಸಿಕ / ಪ್ಾರ್ಾಸಿ ಸಥಳಗಳು

5 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿಾ ಯಾವುದೊ ಇಲಾ

13.

ಹತ್ತಿರದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು

10 ಕಿ.ಮಿೇ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೊ ಇಲಾ

14.

ಹತ್ತಿರದ ಜಲಮೊಲಗಳು

ಇದು ನ್ದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೇಜರ್ೆ. ಈ ಪ್ಾದೆೇಶವು ಭೀಮಾ ನದಿ
ತ್ಳದಲಿಾದೆ.

ಯೋಜನೆವಿವರಣೆ
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ
ಪ್ಾದೆೇಶವನ್ುು ನಿವೆಹಿಸಲು ಮುಕಿ ಎರಕಹೆೊಯದ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಐದು ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ
ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ ಉತಾಾದರ್ೆಯು ಸುಮಾರು 70,107 ಟನ್ಗಳು; ಯೇಜರ್ಾ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಅರೆ ಯಾಂತ್ತಾಕೃತ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು
ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜೋವನ
ಈ ಸಂದಭೆದಲಿಾ ಗಣಿ ಜಿೇವನ್ವು ಅನ್ೆಯ್ದಸುವುದಿಲಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆೊರ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ುಿ ಮರುಪ್ೂರಣವು ನಿರಂತ್ರ
ಪ್ಾಕಿಾಯೆಯಾರ್ಗದೆ. ಮರುಪ್ೂರಣಕೆಕ ಹೆೊೇಲಿಸಿದರೆ ಉತಾಾದರ್ೆಯ ಮಟ್ವನ್ುು ಯಾರ್ಾಗಲೊ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸುವ ಮೊಲಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳಿನ್ ಸವಕಳಿ ಮತ್ುಿ ಸೆೇಪ್ೆಡ್ೆಯನ್ುು ಸಮತೆೊೇಲನ್ಗೆೊಳಿಸುವುದು.
ಪ್ರಿಕ್ಟಲ್ಪನಾ ಗಣಿ ಯೋಜನೆ

5 ವಷ್ೆಗಳ ಯೇಜರ್ೆ ಅವಧಿಗೆ ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ 70,107 ಟನ ಉತಾಾದರ್ಾ ಸಾಮರ್ಥಯೆರ್ಾರ್ಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳಿನ್ ನಿಕ್ೆೇಪ್ಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಮಿೇಸಲು ಖ್ಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೊ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಜಿೇವನ್ ಇರುತ್ಿದೆ.
ತ್ಾಾಜಾ ಉತ್ಾಪದನೆ ಮತುಿ ವಿಲೆೋವಾರಿ
ತಾಯಜಯ/ಖನಿಜರೊಪ್ದಲಿಾ ROM ನ್ 10% ನ್ಷ್ು್ ತಾಯಜಯ ಇರುತ್ಿದೆ. ಬ್ಾಡಿಗೆ ಟಿಪ್ಾರ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಸಾರ್ಗಸುವುದು ಮತ್ುಿ
ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ. ನ್ದಿಯ ದಡವನ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ತಾಯಜಯವನ್ುು ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ, ಇದು ನ್ದಿಯ ದಡದ
ಸರ್ೆತ್ವನ್ುು ತ್ಡ್ೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ಿದೆ.
ನಿೋರಿನ ಅವಶಾಕ್ಟತ್ೆ ಮತುಿ ಮೂಲ್
ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಒಟು್ ನಿೇರಿನ್ ಅವಶಯಕತೆ 11.7 ಕೆಎಲಡಿ ಆರ್ಗರುತ್ಿದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಬ್ೆೊೇರ್ಬ್ಾವಿ /ಟಾಯಂಕರ್ಗಳಿಂದ ನಿೇರನ್ುು
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ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ
ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ಯವನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅವಶಾಕ್ಟತ್ೆ
ಈ ಗಣಿ 15 ಜನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು ಒದರ್ಗಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ಾರು 30 ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು
ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾರ್ಗ ಉದೆೊಯೇಗದಲಿಾರುವ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿಯುನ್ುರಿತ್ ವಗೆಕೆಕ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ
ಅಹೆತೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾರ್ಗ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
ಗಣಿ ಪ್ೊದೆೋಶ ಮೂಲ್ ಸೌಕ್ಟಯಷ
ಗಣಿ ತ್ನ್ುದೆೇ ಆದ ಕಚೆೇರಿ ಆವರಣ, ಕಾಯಂಟಿೇನ, ಪ್ಾರ್ಥಮ ಚ್ಚಕಿತಾಾ ಕೆೇಂದಾ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಕಚೆೇರಿ
ವ ೈರ್ ಿಸ್ ಮತ್ುಿ ದೊರರ್ಾಣಿ, ಇಂಟರ್ ಿಟ್ ಮತ್ುಿ ಸಂವಹನ್ಕಾಕರ್ಗ ಇಮೀಲ್ಡ ಸಂಪನ ೂಲಗ್ಳ ಂದಿಗ ಉತ್ಿಮ ಸಂಪ್ಕೆ
ಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಯಂತೆೊಾೇಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವೆಹಣೆಯನ್ುು ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ಕಾಯಾೆಗಾರವನ್ುು
ಒದರ್ಗಸಲ್ಾರ್ಗದೆ.
ಅಸ್ತಿತವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಿಿವೆೋಶ
ಮೂಲ್ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಧ್ಾಯನಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಮತುಿ ಸ್ುತುಿವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್್
ಸೆೈಟುಲಿಾ ಉತ್ಾತ್ತಿಯಾದ ಹರ್ಾಮಾನ್ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಸಾರಾಂಶ (ಮಾಚ್ೆ2021 ರಿಂದ ಜೊನ2021)
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ತಾಪ್ಮಾನ್ (°C)

16.9 to 34.3°C

ಸಾಪೆೇಕ್ಷಆದಾೆತೆ (%)

88% to 44%

ಗಾಳಿಯದಿಕುಕ

WSW

ಶಾಂತ್ಗಾಳಿ %

46%

3

ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ

ಸ್ುತುಿವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್ದ ಸ್ತಥತ್ತ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಾಾ ಮೆೇಲಿೆಚಾರಣೆ ಸಥಳಗಳಲಿಾ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ Noxಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿೆಷ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಾದೆ ಎಂದುಗ ಮನಿಸಲ್ಾರ್ಗದೆ.
ಸ್ುತುಿವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್್ಗಳು

9 ಮೆೇಲಿೆಚಾರಣೆ ಸಥಳಗಳಲಿಾ ಸುತ್ುಿವರಿದ ಶಬದಮಟ್ದ ಮೆೇಲಿೆಚಾರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲ್ಾಯ್ದತ್ು, ಅವುಗಳನ್ುು ಸುತ್ುಿವರಿದ
ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ದ ಮೆೇಲಿೆಚಾರಣೆಗೆ ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದೆ. ಮೆೇಲಿೆಚಾರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲಿಾರ್ೆ.
ಜೆೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸ್ರ

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲಿಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದಾಯನ್, ವನ್ಯಜಿೇವಿ ಅಭಯಾರಣಯ ಮತ್ುಿ ಜಿೇವಗೆೊೇಳ ಮಿೇಸಲು ಇಲಾ.
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ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ
ಪ್ೊಸಾಿವಿತ ಜೆೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಟೊಮಗಳು
•

ಗಣಿ

ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶದ

ಸುತ್ಿಲೊ

ಮತ್ುಿ

ಸಾರಿಗೆ

ರಸೆಿಯ

ಉದದಕೊಕ

ದಪ್ಾ

ಹಸಿರು

ಪ್ಟಿ್ಯನ್ುು

ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗುವುದು.
•

ಖನಿಜ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನಿವೆಹಣೆ

•

ಖನಿಜ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯಲಿಾ ಮೊಬ ೈಲ್ಡ ಟಾಯಂಕರ್ ಮ ಲಕ ನಿಯಮಿತ್ರ್ಾರ್ಗ ನಿೇರನ್ುು ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು

•

ಖನಿಜ ಸಾರ್ಗಸು ವಟಾಕ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ೆೊೇಡ್ ಆಗುವುದನ್ುು ತ್ಪಿಾಸಲು ನಿಗದಿತ್ ಪ್ಾಮಾಣದಲಿಾ ಮಾತ್ಾರ್ ೀಡ್
ಮಾಡರ್ಾಗ್ುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ ಸೆೊೇರಿಕೆತ್ಪಿಾಸಲು ಟಾಪಾೆಲಿನನಿಂದ ಮುಚಿಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಕ್ಟ-ಆರ್ಥಷಕ್ಟ ಪ್ರಿಸ್ರ
•

ರ್ೆೈಸರ್ಗೆಕ ಮರಳು ಯಾವುದೆೇ ರ್ಾಸಸಥಳ ಅರ್ಥರ್ಾ ಪ್ಟಾ್ಭೊಮಿ ಇಲಾ. ಯೇಜರ್ೆಯಲಿಾ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ುನ್ವೆಸತ್ತ
ಇಲಾ.

•

ಈ ಗಣಿ 10 ಜನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು ಒದರ್ಗಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಹಲರ್ಾರು 20 ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ
ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾರ್ಗ ಉದೆೊಯೇಗದಲಿಾರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿನ್ುರಿತ್ ವಗೆಕೆಕ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ
ಮತ್ುಿ ಆಯಾ ವಿತ್ರಣೆ / ಸಂಖ್ೆಯಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾರ್ಗ
ಆದಯತೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗುವುದು.

•

ರ್ೆೈಸರ್ಗೆಕ ಮರಳು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಅಸಿಿತ್ೆದಲಿಾರುವ ಮೊಲ ಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟ್್ರ್ೆ.
ಆದಾಗೊಯ, ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳಲಿಾ ರ್ೆೈಮೆಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ್ ಸೌಲಭಯ, ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿ ಮುಂತಾದ ರ್ಾಗರಿಕ
ಸೌಲಭಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಣಿ ನಿವೆಹಣೆ ಸಿಇಆರ್ನ್ ಭಾಗರ್ಾರ್ಗ ಪ್ಾಯತ್ುಗಳನ್ುು ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳತ್ಿದೆ.

ಪ್ರಿಸ್ರ ಕಾಯಷ ಕ್ಟೊಮದ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ
ಗಣಿ ವಯವಸಾಥಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ಾಣದಲಿಾ ಗಣಿಯಲಿಾ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾಕೆೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ
ನಿವೆಹಣಾ ಕ್ೆೇತ್ಾದಲಿಾ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ೆೇತ್ಾದಲಿಾ ಸಾಕಷ್ು್ ಅಹೆತೆ ಮತ್ುಿ ಅನ್ುಭವ ಹೆೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇಎಂಸಿಗೆ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ೆವಹಿಸಲಿದಾದರೆ. ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್, ಅಂತ್ಜೆಲ ಆಳ, ನಿೇರಿನ್ಗುಣ ಮಟ್,
ಸುತ್ುಿವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಿನ್ ಗುಣಮಟ್, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ ಗ್ಳು ಇತಾಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೆೇಲಿೆಚಾರಣೆಯನ್ುು

MOEF ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ಡ್ೆದ ಏಜೆನಿಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನ್ುು MoEF & CCಯ ಕೆಎಸಪಿಸಿಬಿ
/ ಪಾಾದೆೇಶಿಕ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲಿಾಸಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
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ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ
ಸ್ಭೆಯ ಅಪಾಯ ದೆಂಚಿನ ಮತುಿ ವಿಪ್ತುಿ ನಿವಷಹಣೆ ಯೋಜನೆ
ರ್ೆೈಸರ್ಗೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೇಜರ್ೆಯಲಿಾನ್ ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ವು ಇಳಿಜಾರಿನ್ ರ್ೆೈಫಲಯ, ಎಚ್ಇಎಂಎಂನ್
ಚಲರ್ೆ, ಮೆೇಲ್ೆೈ ನಿೇರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ಾರ್ಾಹ, ಧೊಳಿನ್ ಅಪಾಯಗಳು, ಡೀಸ ಲ್ಡ ಜನರ ೀಟರ್ ಸ ಟ್ ಗ್ಳ ಬಳಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕೆಳಬ್ೆಂಚುಗಳ ಪ್ಾರ್ಾಹ ಮತ್ುಿ ಅದಕೆಕ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾರ್ಗ ಉಪ್ಶಮನ್ ಕಾಮಗಳನ್ುು
ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲಿಾ ಸೊಚ್ಚಸಲ್ಾರ್ಗದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭಗಳು
ರ್ೆೈಸರ್ಗೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೇಜರ್ೆ ಹೆಚುಿವರಿ ಉದೆೊಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ುು ಸೃಷ್ಟ್್ಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದು ಅಂತ್ತಮರ್ಾರ್ಗ
ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳ ಜನ್ರ ಜಿೇವನ್ ಮಟ್ದಲಿಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣರ್ಾಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಸಿಆರ್ ನೀತ್ತಗ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾರ್ಗ. ಹಟ್ಟಿ
ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ, ಈ ಕೆಳರ್ಗನ್ ಕ್ೆೇತ್ಾಗಳಲಿಾ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಾಯಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲಿದಾದರೆ.
•

ಸಮುದಾಯದಅಭಿವೃದಿಧ

•

ಶಿಕ್ಷಣ

•

ಆರೆೊೇಗಯರಕ್ಷಣೆ

•

ಒಳಚರಂಡಿಮತ್ುಿರ್ೆೈಮೆಲಯ

•

ರಸೆಿಗಳು

ವಷ್ೆಕೆಕರೊ. 0.79 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳಲಿಾ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲ್ಾಯಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕೆಕ ಮರುಕಳಿಸುವ
ರ್ೆಚಿರ್ಾರ್ಗ
ಪ್ರಿಸ್ರ ನಿವಷಹಣೆ ಯೋಜನೆ
ಪರಿಸರ ನವಿಹಣಾ ಯೀಜರ್ ಯ ವಿವ ೀಚರ್ಾಶೀಲ ಬಳಕ್ ಯು ಯೀಜರ್ ಯಲಿಿನ ವಿಭನನ ಕ್ಾಯಾಿಚರಣ ಗ್ಳಂದ
ಪಾಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗ್ಳನುನ ತ್ತಳಸುತ್ಿದ . ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಂಡರ್ಾಳ ರ್ೆಚಿ ಅಂದಾಜು. ರೊ. 112 ಲಕ್ಷ/-.
ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಿಾಯಾ ಯೇಜರ್ೆ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕೆಕ ಮರುಕಳಿಸುವ ರ್ೆಚಿರ್ಾರ್ಗ ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ ರೊ. 12.52 ಲಕ್ಷ/-. ನೀಡಲು
ಉದ ುೀಶಸರ್ಾಗಿದ
ತ್ತೋಮಾಷನ
ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ.
ಅನ್ುಕೊಲರ್ಾಗಲಿದೆ.ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲಿನ್
ಹರ ೈಸನ್ ವ ೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕಾೆರಿ
ಪ್ರಿಸರದ

ಮೆೇಲ್ೆ

ಯೇಜರ್ೆ

ಉಂಟಾಗುವ

ಹತ್ತಿರದ

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು

ಗಾಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ
ತ್ಪಿಾಸಲು

ಧೊಳಿನ್
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ತಾಕಲಿ ಮರಳು ಬ್ಾಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ಾದೆೇಶ: 15.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ಕಕದ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆಯ 12,13 & 14 ತಾಕಲಿ ಗಾಾಮ,
ಅಫಜಲಪ್ುರ ತಾಲೊಕು, ಕಲಬುರ್ಗೆ ಜಿಲ್ೆಾ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಹಟ್ಟಿ ಗ ೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ
ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆ, ಶಬದ, ಮೆೇಲ್ೆೈ ರನ-ಆಫ್ಟನಿಂದ ಸಿಲ್ೆ್ೇಶನ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ
ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ನಿಯಂತ್ತಾಸಬ್ೆೇಕಾಗುತ್ಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಸಾಧನ್ಗಳಾದ ನಿೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದು, ತೆೊೇಟ,
ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ್ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು ಯೇಜರ್ೆಯಲಿಾ ನಿಯಮಿತ್ ಅಭಾಯಸವನ್ುು ರೊಪಿಸುತ್ಿರ್ೆ. ಪ್ಾದೆೇಶದ ಪ್ರಿಸರ
ಮತ್ುಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೆೇಲಿನ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ನಿಯಂತ್ತಾಸಲು / ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚುಿವರಿ ಮಾಲಿನ್ಯ
ನಿಯಂತ್ಾಣ ಕಾಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ದಟ್ರ್ಾದ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುಿ ಕಾೆರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದೆೊಳಗೆ ಮತ್ುಿ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದದಕೊಕ ತೆೊೇಟ, ಕಾೆರಿಯಲಿಾ ಮಳೆನಿೇರು ಕೆೊಯುಾ
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲ್ಾಗುವುದು. ಕಾೆರಿ ನಿವೆಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು
ಉದೆದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸಆರ್ ಕಾಮಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಿಥತ್ತಯನ್ುು ಸುಧಾರಿಸುತ್ಿದೆ.
ರ್ೆೈಸರ್ಗೆಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟಾ್ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕರ್ಾರ್ಗರುತ್ಿರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಳಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ
ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರ್ಾಗುತ್ಿದೆ.

ಹರ ೈಸನ್ ವ ೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆೆಂಗಳೂರು
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