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ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.

ಕಾರ್್ಗತ ಸಾರಾೆಂಶ
ಪೀಠಿಕೆ

MoEF ಅಧಿಸೊಚರ್ೆ S.O. 14-09-2006ರ ದಿರ್ಾಂಕ 1533(ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತಗಾಗಿ ಇಐಎ ವರದಿಯನ್ನು
ಸದಧಪ್ಡಿಸನವ ಸಲನರ್ಾಗಿ ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ. ಅವರನ ಸಾಮಾನ್ೆ ಮರಳು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಟಿಒಆರ್ ಗೆ
ಅಜಿೆಸಲ್ಲುಸದರನ. ಗನತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇಶ ಹೆೊಂದಿರನವ 25.00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೆೇಶದ ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ),
ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190
(ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆದಲ್ಲುದೆ.

13 ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2018 ಮತ್ನಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಮಾನ್ೆ ಎನ್ಜಿಟಿ ಆದೆೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯನ 5
ಹೆಕೆಟೇರ್ಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲುರನವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು “ಬಿ1” ವಗೆರ್ೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮದ
ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ್ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಉಲ್ೆುೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳ (ಟಿಒಆರ್) ನಿಣೆಯಕಾಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಇಎಸ

17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರಂದನ ನ್ಡೆದ 236ರ್ೆೇ ಎಸ್ಇಎಸ ಸಭೆಯಲ್ಲು ಪ್ರಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಗಾಗಿ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತ
ನಿೇಡನವ ಅಜಿೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಇಐಎ ವರದಿ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾ ಯೇಜ್ರ್ೆ ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಮತ್ನಿ
ಸಾವೆಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಲನ ಸಮಿತ್ತ ನಿದಿೆಷ್ಟ ಉಲ್ೆುೇಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ಟಿೇಒಆರ್) ಸೊಚ್ಚಸದೆ. ಅದರ ಪ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ೆೆ ಎಸ್ಇಎಎ 796 ಎಂಐಎನ್ 2019.
ಯೋಜನ್ರ್ ಸಥಳ

25.00 ಎಕರೆ ವಿಸಿೇಣೆದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ಹೆೊಂದಿರನವ ಸಾಮಾನ್ೆ ಮರಳು ಗಣಿ ಗನತ್ತಿಗೆಯನ, ಬಂದಪ್ುರ
ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260
(ಪಿ), ಮತ್ನಿ ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆದಲ್ಲುದೆ

ಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು
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ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.

ಟ್ೋಬಲ್1: ಪ್ರೊಜ್ಕ್ಟ್ನಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ತವಿವರಣ್
ಕ್ಟೊಮಸೆಂಖ್್ೆ

1.

ವಿವರಣ್
ಅಕ್ಾಂಶ ರೆೇಖ್ಾಂಶ

2.

ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಎತ್ಿರ MSL

3.

ಉದೆದೇಶ್ತ್ ಯೇಜ್ರ್ಾ ಸಥಳದಲ್ಲು ಭೊ

ವಿವರಗಳು
Sl. No.
BP-1
BP-2
BP-3
BP-4

Latitude
N 15° 17’ 48.6”
N 15°17’48.4”
N 15° 17’ 35.5”
N 15° 17’ 35.5”

394M to 392M MSL
ಭೂಬಳಕ್ರ್ ಪ್ೊಕಾರ

ಬಳಕೆ

4.

ಹತ್ತಿರದ ರಸೆಿಮಾಗೆ

Longitude
E 77° 03’ 21.6”
E 77° 03’ 30.0”
E 77° 03’ 28.7”
E 77° 03’ 20.1”

ಪ್ೊಸುತತ ಭೂ

ಗುತ್ತತಗ್ರ್

ಬಳಕ್

ಅೆಂತೆ

(Haಪ್ೊದ್ೋಶ)

(Haಪ್ೊದ್ೋಶ)

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರದೆೇಶ

--

10.03

ಓವರ್ಬಡೆನ್ / ಡಂಪ್

--

0.05

ಸಾರೇನಿಂಗ್ ಪ್ರದೆೇಶ

--

0.04

ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲ್ಾಗನವುದಿಲು

10.12

--

ಒಟನಟ

10.12

10.12

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾದರಿಎನ್ಎಚ್ 63 – ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ 16.60 ಕಿ.ಮಿೇ,
(ಬಳ್ಾಾರಿಯಂದ ಗನಂಟಕಲ್ ರಸೆಿ)
ರಾಜ್ೆ ಹೆದಾದರಿ ಎಸ್ಎಚ್ 132 – ಆಗೆುೇಯ ಕಡೆಗೆ 4.40 ಕಿ.ಮಿೇ.
(ಬಳ್ಾಾರಿಯಂದ ಅರಿಕೆೇರಾ ರಸೆಿ)
ಪ್ರಮನಖ ಜಿಲ್ಾು ರಸೆಿ - ವನ್ೊುರ್ನಿಂದ ಬರ್ಾಪ್ುರ ರಸೆಿ - 0.65 ಕಿ.ಮಿೇ
ಪ್ಶ್ಿಮಕೆಾ

5.

ಹತ್ತಿರದ ರೆೈಲ್ೆೆ ನಿಲ್ಾದಣ

ಹಗರಿ ರೆೈಲ್ೆೆ ನಿಲ್ಾದಣ - 15.70 ಕಿ.ಮಿೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ.

6.

ಹತ್ತಿರದ ರೆೈಲ್ೆೆ ಮಾಗೆ

ಹಗರಿ ರೆೈಲ್ೆೆ ನಿಲ್ಾದಣ - 15.70 ಕಿ.ಮಿೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ

7.

ಹತ್ತಿರದ ಏರ್ೇೆರ್ಟೆ

ಬಳ್ಾಾರಿ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾದಣ, ಬಳ್ಾಾರಿ -23.6 ಕಿ.ಮಿೇ,
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ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.

ಕ್ಟೊಮಸೆಂಖ್್ೆ

ವಿವರಣ್

ವಿವರಗಳು
ರ್ೆೈಋತ್ೆ ಕಡೆಗೆ

8.

ಹತ್ತಿರದ ಗಾರಮ / ಪ್ರಮನಖ ಪ್ಟಟಣ

ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮ - 0.50 ಕಿ.ಮಿೇ (ಆಗೆುೇಯ) / ಬಳ್ಾಾರಿ - 20.30
ಕಿ.ಮಿೇ (ರ್ೆೈಋತ್ೆ)

9.

ಬೆಟಟಗಳು / ಕಣಿರ್ೆಗಳು

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾೆಪಿಿಯಲ್ಲು ಯಾವುದೆೇ ಪ್ರಮನಖ ಬೆಟಟಗಳು ಮತ್ನಿ
ಕಣಿರ್ೆಗಳಿಲು

10.

ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಲಯ

ಪ್ರಿಸರ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ 10 ಕಿ.ಮಿೇ.

11.

ಕಾಯದರಿಸದ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಡನಗಳು

ಮೇಕಾ ಕಾಯದರಿಸದ ಅರಣೆ - 3.20 ಕಿ.ಮಿೇ (ದಕ್ಷಿಣ)

12.

ಐತ್ತಹಾಸಕ / ಪ್ರರ್ಾಸ ಸಥಳಗಳು

5 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾೆಪಿಿಯಲ್ಲು ಯಾವುದೆೇ ಪ್ರಮನಖ ಐತ್ತಹಾಸಕ / ಪ್ರರ್ಾಸ
ಸಥಳಗಳು ಇಲು

13.

ಹತ್ತಿ ರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಂಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಗಾುಸಸ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ - 19.87
ರ್ೆೈಋತ್ೆ

14.

ಹತ್ತಿರದ ಜ್ಲ ಮೊಲಗಳು

ಸೆೈರ್ಟ ಹಗರಿ ನ್ದಿಯಲ್ಲುದೆ.

ಪ್ಾೊಜ್ಕ್ಟ್ ವಿವರಣ್

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ರ್ ವಿಧಾನ
ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ನಿವೆಹಿಸಲನ ಮನಕಿ ಎರಕಹೆೊಯದ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗನವುದನ. ಅಂದಿ ನಿಂದ, ಐದನ ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ
ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ ಉತಾಾದರ್ೆಯನ ಸನಮಾರನ 45.817 ಟನ್ಗಳು; ಯೇಜ್ರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲು ಓಪ್ನ್ ಎರಕಹೆೊಯದ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು
ಅನ್ನಸರಿಸಲ್ಾಗನತ್ಿದೆ.
ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜೋವನ
ಈ ಸಂದಭೆದಲ್ಲು ಗಣಿ ಜಿೇವನ್ವು

5 ವಷ್ೆ ಅಥರ್ಾ ಮಿೇಸಲನ ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗನವವರೆಗೆ.

ಪ್ರಿಕ್ಟಲ್ಪನಾ ಗಣಿ ಯೋಜನ್

5 ವಷ್ೆಗಳ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಅವಧಿಗೆ ರ್ಾಷ್ಟ್ೆಕ 45,817

ಟನ್ ಉತಾಾದರ್ಾ ಸಾಮಥೆೆರ್ಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ೆ ಮರಳಿನ್ ನಿಕ್ೆೇಪ್ಗಳ

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಮಿೇಸಲನ ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗನವವರೆಗೊ ರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಜಿೇವನ್ ಇರನತ್ಿದೆ.
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ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.

ತ್ಾೆಜೆ ಉತ್ಾಪದನ್ ಮತುತ ವಿಲ್ೋವಾರಿ
ತಾೆಜ್ೆ/ಖನಿಜ್ ತ್ತರಸಾರಿಸನವ ಸಂಸಾರಣಾ ಸಾಧೆತೆಗಳನ್ನು ಯೇಜ್ರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲು ಪ್ರಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಿಲು. ಉದೆದೇಶ್ತ್
ನ್ಂತ್ರದ ಕಾೆರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲು ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡನವ ಪ್ರಸಾಿಪ್ವಿಲು, ಮತ್ನಿ ಏಕ ಕಾಲ್ಲೇನ್ ಬಾೆಕಿಿಲ್ಲುಂಗ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.
ನಿೋರಿನ ಅವಶೆಕ್ಟತ್್ ಮತುತ ಮೂಲ್
ಯೇಜ್ರ್ೆಗೆ ಒಟನಟ ನಿೇರಿನ್ ಅವಶೆಕತೆ 8.0 ಕೆಎಲ್ಡಿ ಆಗಿರನತ್ಿದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಬೆೊೇರ್ಬಾವಿ /ಟಾೆಂಕರ್ಗಳಿಂದ ನಿೇರನ್ನು
ಖರಿೇದಿಸನವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ೆವನ್ನು ಪ್ೂರೆೈಸಲ್ಾಗನತ್ಿದೆ.
ಮಾನವ ಶಕ್ತತ ಅವಶೆಕ್ಟತ್್
ಈ ಗಣಿ 22 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊೆೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದೆ ಮತ್ನಿ ಹಲರ್ಾರನ 44 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ್ ಉದೆೊೆೇಗವನ್ನು
ನಿೇಡನತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾಗಿ ಉದೆೊೆೇಗದಲ್ಲುರನವ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿಯನನ್ನರಿತ್ ವಗೆಕೆಾ ಸೆೇರನತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಅವರ
ಅಹೆತೆಗೆ ಅನ್ನಗನಣರ್ಾಗಿ ಆದೆತೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗನತ್ಿದೆ.
ಸ್ೈಟ್ ಮೂಲ್ಸೌಕ್ಟರ್್
ಗಣಿ ತ್ನ್ುದೆೇ ಆದ ಕಚೆೇರಿ ಆವರಣ, ಕಾೆಂಟಿೇನ್, ಪ್ರಥಮ ಚ್ಚಕಿತಾಾ ಕೆೇಂದರ ಇತಾೆದಿಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ ಕಚೆೇರಿ ರ್ೆೈರ್
ಲ್ೆಸ್ ಮತ್ನಿ ದೊರರ್ಾಣಿ, ಇಂಟರ್ೆೆರ್ಟ ಮತ್ನಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಸೌಲಭೆಗಳ್ೆ ಂದಿಗೆ ಉತ್ಿಮ ಸಂಪ್ಕೆ ಹೆೊಂದಿದೆ. ಗಣಿ
ಯಂತೆೊರೇಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಮತ್ನಿ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವೆಹಣೆಯನ್ನು ಕೆೈಗೆೊಳಾಲನ ಕಾಯಾೆಗಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ತತತವದಲ್ಲಿರುವ ಸನಿಿವ್ೋಶ
ಬ್ೋಸ್ಿೈನ್ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ೆರ್ನಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಮತುತ ಸುತುತವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್್
ಸೆೈಟುಲ್ಲು ಉತ್ಾತ್ತಿಯಾದ ಹರ್ಾಮಾನ್ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಸಾರಾಂಶ (ಜ್ನ್ವರಿ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020)
ತಾಪ್ಮಾನ್(°C)
ಸಾಪೆೇಕ್ಷ್ ಆದರೆತೆ(%)
ಗಾಳಿಯ ದಿಕನಾ
ಶಾಂತ್ ಗಾಳಿ %
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15.6 to 31.3°C
44% to 75%
W
26.55%
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ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.
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ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.

ಸುತುತವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣಮಟ್್ದ ಸ್ತಥತ್ತ
ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಾು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್

ಸಥಳಗಳಲ್ಲುನ್ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ನಿ Noxಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಸನತ್ನಿವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗನಣಮಟಟವು ಸಪಿಸಬಿ ನಿದಿೆಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸದ ಅನ್ನಮತ್ತಸನವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲುದೆ ಎಂದನ ಗಮನಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.
ಸುತುತವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್್ಗಳು

9 ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಥಳಗಳಲ್ಲು ಸನತ್ನಿವರಿದ ಶಬದಮಟಟದ ಮೇಲ್ಲೆಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಲ್ಾಯತ್ನ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸನತ್ನಿವರಿದ
ಗಾಳಿಯ ಗನಣಮಟಟದ ಮೇಲ್ಲೆಚಾರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲೆಚಾರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲ್ಲುರ್ೆ.
ಜ್ೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ
10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾೆಪಿಿಯಲ್ಲು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದಾೆನ್, ವನ್ೆಜಿೇವಿ ಅಭಯಾರಣೆ ಮತ್ನಿ ಜಿೇವಗೆೊೇಳ ಮಿೇಸಲನ ಇಲು.
ಪ್ೊಸಾತವಿತ ಜ್ೈವಿಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಟೊಮಗಳು


ಗಣಿ

ಗನತ್ತಿಗೆ

ಪ್ರದೆೇಶದ

ಸನತ್ಿಲೊ

ಮತ್ನಿ

ಸಾರಿಗೆ

ರಸೆಿಯ

ಉದದಕೊಾ

ದಪ್ಾ

ಹಸರನ

ಪ್ಟಿಟಯನ್ನು

ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗನವುದನ.


ಖನಿಜ್ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನಿವೆಹಣೆ



ಖನಿಜ್ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯಲ್ಲು ಮಬೆೈಲ್ ಟಾೆಂಕರ್ ಮೊಲಕ ನಿಯಮಿತ್ರ್ಾಗಿ ನಿೇರನ್ನು ಸಂಪ್ಡಿಸನವುದನ



ಖನಿಜ್ ಸಾಗಿಸನವ ಟರಕ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ೆೊೇಡ್ ಆಗನವುದನ್ನು ತ್ಪಿಾಸಲನ ನಿಗದಿತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಲ್ೆೊೇಡ್
ಮಾಡಲ್ಾಗನತ್ಿದೆ ಮತ್ನಿ ಸೆೊೇರಿಕೆ ತ್ಪಿಾಸಲನ ಟಾಪಾೆಲ್ಲನ್ನಿಂದ ಮನಚಿಲ್ಾಗನತ್ಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಕ್ಟ-ಆರ್ಥ್ಕ್ಟ ಪ್ರಿಸರ


ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಯಾವುದೆೇ ರ್ಾಸಸಥಳ ಅಥರ್ಾ ಪ್ಟಾಟಭೊಮಿ ಇಲು. ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲು ಯಾವುದೆೇ ಪ್ುನ್ವೆಸತ್ತ
ಇಲು.



ಈ ಗಣಿ 22 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊೆೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದೆ ಮತ್ನಿ ಹಲರ್ಾರನ 44 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ್
ಉದೆೊೆೇಗವನ್ನು ನಿೇಡನತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾಗಿ ಉದೆೊೆೇಗದಲ್ಲುರನವ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿನ್ನರಿತ್ ವಗೆಕೆಾ ಸೆೇರನತ್ಿದೆ
ಮತ್ನಿ ಆಯಾ ವಿತ್ರಣೆ / ಸಂಖ್ೆೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸನತ್ಿದೆ. ಸಥಳಿೇಯ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ ಅನ್ನಗನಣರ್ಾಗಿ
ಆದೆತೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗನವುದನ.
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ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.



ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಅಗತ್ೆಗಳನ್ನು ಪ್ೂರೆೈಸಲನ ಅಸಿತ್ೆದಲ್ಲುರನವ ಮೊಲಸೌಕಯೆ ಸೌಲಭೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟ್ಟರ್ೆ.
ಆದಾಗೊೆ, ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲು ರ್ೆೈಮೆಲೆ, ಕನಡಿಯನವ ನಿೇರಿನ್ ಸೌಲಭೆ, ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿ ಮನಂತಾದ ರ್ಾಗರಿಕ
ಸೌಲಭೆಗಳ ಸನಧಾರಣೆಗೆ ಗಣಿ ನಿವೆಹಣೆ ಸಇಆರ್ನ್ ಭಾಗರ್ಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆೊಳುಾತ್ಿದೆ.

ಪ್ರಿಸರ ಮಾನಿಟ್ರಿೆಂಗ್ ಪ್ರೊೋಗಾೊೆಂ
ಗಣಿ ವೆವಸಾಥಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲು ಗಣಿಯಲ್ಲು ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾ ಕೆೊೇಶ (ಇಎಂಸ) ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಗನವುದನ. ಪ್ರಿಸರ
ನಿವೆಹಣಾ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲು ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ನಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲು ಸಾಕಷ್ನಟ ಅಹೆತೆ ಮತ್ನಿ ಅನ್ನಭವ ಹೆೊಂದಿರನವ ಪ್ರಿಸರ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇಎಂಸಗೆ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ೆವಹಿಸಲ್ಲದಾದರೆ. ಸನತ್ನಿವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗನಣಮಟಟ, ಅಂತ್ಜ್ೆಲ ಆಳ, ನಿೇರಿನ್ ಗನಣಮಟಟ,
ಸನತ್ನಿವರಿದ ಶಬದಮಟಟಗಳು, ಮಣಿಿನ್ ಗನಣಮಟಟ, ಸಎಸ್ಆರ್ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳು ಇತಾೆದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲೆಚಾರಣೆಯನ್ನು
MOEF ಮಾನ್ೆತೆ ಪ್ಡೆದ ಏಜೆನಿಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕೆೈಗೆೊಳಾಲ್ಾಗನವುದನ ಮತ್ನಿ ವರದಿಗಳನ್ನು MoEF & CC ಯಕೆಎಸ್ಪಿಸಬಿ /
ಪಾರದೆೇಶ್ಕ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲುಸಲ್ಾಗನತ್ಿದೆ.
ರಿರ್ಸ್ ಅಸ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತುತ ಡಿಸಾಸ್ರ್ ಮಾೆನ್ೋಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಾಿಾನ್
ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲುನ್ ಅಪಾಯದ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ್ವು ಇಳಿಜಾರಿನ್ ರ್ೆೈಫಲೆ, ಎಚ್ಇಎಂಎಂನ್
ಚಲರ್ೆ, ಮೇಲ್ೆೈನಿೇರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗನವ ಪ್ರರ್ಾಹ, ಧೊಳಿನ್ ಅಪಾಯಗಳು, ಡಿೇಸೆಲ್ ಜ್ನ್ರೆೇಟರ್ ಸೆರ್ಟಗಳ ಬಳಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಕೆಳಬೆಂಚನಗಳ ಪ್ರರ್ಾಹ ಮತ್ನಿ ಅದಕೆಾಅನ್ನಗನಣರ್ಾಗಿ ಉಪ್ಶಮನ್ ಕರಮಗಳನ್ನುಇಐಎ
/ ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲು ಸೊಚ್ಚಸಲ್ಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನ್ರ್ ಲಾಭಗಳು
ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೇಜ್ರ್ೆಯನ ಹೆಚನಿವರಿ ಉದೆೊೆೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸನತ್ಿದೆ ಮತ್ನಿ ಇದನ
ಅಂತ್ತಮರ್ಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಹಳಿಾಗಳ ಜ್ನ್ರ ಜಿೇವನ್ಮಟಟದಲ್ಲು ಸನಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣರ್ಾಗನತ್ಿದೆ. ಈ ಸಇಆರ್ ನಿೇತ್ತಗೆ,
ಅನ್ನಗನಣರ್ಾಗಿ. ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲು ಸಮನದಾಯ ಕಲ್ಾೆಣ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಲ್ಲದಾದರೆ.


ಸಮನದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿಧ



ಶ್ಕ್ಷ್ಣ



ಆರೆೊೇಗೆ ರಕ್ಷ್ಣೆ



ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ನಿ ರ್ೆೈಮೆಲೆ



ರಸೆಿಗಳು

ಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು

6

ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ (ಗನತ್ತಿಗೆಪ್ರದೆೇಶ: 25-00 ಎಕರೆ) ಬಂದಪ್ುರ ಗಾರಮದ
ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 167 (ಪಿ), ಬೆನ್ಕಲನು ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 265 (ಪಿ), ಸಂಧವಲಂ ಗಾರಮದ ಸರ್ೆೆಸಂಖ್ೆೆ 260 (ಪಿ), ಮತ್ನಿ
ಸರ್ೆೆ ಸಂಖ್ೆೆ - 190 (ಪಿ), ವಣೆೇನ್ೊರನ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲೊುಕನ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ೆು, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ೆ.
ಗನತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ.

ವಷ್ೆಕೆಾರೊ. 0.46 ಲಕ್ಷ್ ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲ್ಾೆಣ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಕೆಾ ಮರನಕಳಿಸನವ
ರ್ೆಚಿರ್ಾಗಿ.
ಎನಿವರಾನ್ಮೆಂಟ್ಲ್ ಮಾೆನ್ೋಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಾಿಾನ್
ಪ್ರಿಸರ ನಿವೆಹಣಾ ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ರ್ಾೆಯಯನತ್ ಬಳಕೆಯನ ಪ್ರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ತಳಿಸನತ್ಿದೆ, ಇದನ ಯೇಜ್ರ್ೆಯ
ವಿಭಿನ್ು ಕಾಯಾೆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ್ರ್ಾಗಿರನತ್ಿದೆ. ಯೇಜ್ರ್ೆಯ ಬಂಡರ್ಾಳ ರ್ೆಚಿ ಅಂದಾಜ್ನ. ರೊ. 154 ಲಕ್ಷ್/ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಿರಯಾಯೇಜ್ರ್ೆ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಕೆಾರೊ

14.37.ಲಕ್ಷ್.

ತ್ತೋಮಾ್ನ
ಶ್ರೇ ಅಶೆ ೇಕ್. ಆರ್.ಕೆ ಮಾನ್ೆ ಮರಳು ಕಾೆರಿ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಹತ್ತಿರದ ಗಾರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಅನ್ನಕೊಲರ್ಾಗಲ್ಲದೆ.
ಸನತ್ಿಮನತ್ಿಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ೆ ಉಂಟಾಗನವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತ್ಪಿಾಸಲನ ಧೊಳಿನ್ ಹೆೊರ ಸೊಸನವಿಕೆ, ಶಬದ, ಮೇಲ್ೆೈ
ರನ್-ಆಫನಿಂದ ಸಲ್ೆಟೇಶನ್ ಮನಂತಾದ

ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನ್ನುಅನ್ನಮತ್ತಸನವ

ಮಿತ್ತಯಲ್ಲು ನಿಯಂತ್ತರಸ

ಬೆೇಕಾಗನತ್ಿದೆ. ಅಗತ್ೆ ಮಾಲ್ಲನ್ೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನ್ಗಳ್ಾದ ನಿೇರನ ಚ್ಚಮನಕಿಸನವುದನ, ತೆೊೇಟ, ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷ್ಣಾ
ಸಾಧನ್ಗಳು ಇತಾೆದಿಗಳು ಯೇಜ್ರ್ೆಯಲ್ಲು ನಿಯಮಿತ್ ಅಭಾೆಸವನ್ನು ರೊಪಿಸನತ್ಿರ್ೆ. ಪ್ರದೆೇಶದ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ನಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನುನಿಯಂತ್ತರಸಲನ / ಕಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಹೆಚನಿವರಿ ಮಾಲ್ಲನ್ೆ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳು ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಕರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗನವುದನ. ದಟಟರ್ಾದ ಹಸರನ ಪ್ಟಿಟಯ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ನಿ ಕಾೆರಿ ಗನತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೆೇಶದೆೊಳಗೆ ಮತ್ನಿ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದದಕೊಾ ತೆೊೇಟ, ಕಾೆರಿಯಲ್ಲು ಮಳ್ೆ ನಿೇರನ
ಕೆೊಯನು

ಅಳವಡಿಸಕೆೊಳುಾವುದನ

ಮನಂತಾದ

ಕರಮಗಳನ್ನು

ಜಾರಿಗೆ

ತ್ರಲ್ಾಗನವುದನ.

ಕಾೆರಿ

ನಿವೆಹಣೆಯನ

ಅಳವಡಿಸಕೆೊಳಾಲನ ಉದೆದೇಶ್ಸರನವ ಸಎಸ್ಆರ್ ಕರಮಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಾಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಸಥತ್ತಯನ್ನು
ಸನಧಾರಿಸನತ್ಿದೆ.
ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟಾಟರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕರ್ಾಗಿರನತ್ಿರ್ೆ ಮತ್ನಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳಿಾಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರ್ಾಗನತ್ಿದೆ.
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