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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ
1.1 ಪ್ರಚರ್
M/s. ಹಟ್ಟಿ ಗೊೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಸೈ.ನಂ.1 ರ ಪ್ಕಕ ದಲ್ಲಾ ರುವ 8.90 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ (22.00 ಎಕರೆ) ಲ್ಲೋಸ್
ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ ಹಾಂದಿರುವ ಗೊನನ ಗರ ಸ್ೆ ಾಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್ನ್ಲ್ಲಾ (ಬ್ಲಾ ಕ್ ನಂ-1) ಮಲ್ಾ ಪ್ರ ಭು ನ್ದಿ
ಪಾತ್ರ ದಿಾಂದ ಸ್ಮಾನ್ೆ ಮರಳನ್ನನ ಹರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತಗಾಗಿ ಅರ್ಜಗ ಸಲ್ಲಾ ಸಿದೆ. 4, 6, 267,
266, 265, 263(p), 264(p) ಗೊನ್ನ ಗರ ಗಾರ ಮದ, ರಾಮದ್ದಗಗ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕನಗಟಕ ರಾಜೆ .
ಪ್ರ ಸ್ಿ ವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನ್ಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ನಿಕೆಷ ೋಪ್ಗಳನ್ನನ ವಾರ್ಷಗಕವಾಗಿ ಅಾಂದಾಜು 73,504
ಟನ್ಸಗಳು ಎಾಂದ್ದ ಅಾಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾನ್ೆ ಮರಳು 66,154
ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ, ಇದ್ದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲುಗಳ 90% ಆಗಿದೆ.
ಕಾಾ ರಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಉಪ್ನಿದೇಗಶಕರ/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಇಲಾಖ್ಯ,
ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ತ್ರ ದಿಾಂದ DMG/DDBGM/QPA/HGML/SANDBLOCK: 20-21/3441 ದಿನಾಂಕ 01.02.2021
ರಂದ್ದ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ಡೆದಿದೆ.
<50 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ ≥5 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಾಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಗಣಿ ವಗಗವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ,
ಇದನ್ನನ 'B1' ಎಾಂದ್ದ ವಗಿೋಗಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿಾಂದ, ರಾಜೆ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ೆ ಮಾಪ್ನ್
ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಪ್ರಿಸರ ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್ಸ್ (EC) ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಗಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP
ಅನ್ನನ ನ್ಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರ ಸ್ಿ ವಿತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂವಗ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಗಾಗಿ TOR
ಅನ್ನನ ನಿೋಡುವ ಅರ್ಜಗಯನ್ನನ KSEAC ತ್ನ್ನ 267 ನೇ SEAC ಸಭೆಯಲ್ಲಾ 29.09.2021 ರಂದ್ದ ಪ್ರಿಸರ
ಪ್ರ ಭಾವದ ತ್ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳ (ToR) ನಿರ್ಗಯಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮೌಲ್ೆ ಮಾಪ್ನ್
(ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತ್ತಯು EIA ವರದಿ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ ತ್ಯಾರಿಸಲು
ಮತ್ತಿ ಸ್ವಗಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ ನ್ಡೆಸಲು ನಿದಿಗಷ್ಿ ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ (ToR)
ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅದರ ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : SEIAA 437 MIN 2021 ದಿನಾಂಕ 06.12.2021.
1.1.1 ಯೋಜ್ನ್ರ್ ಸಥ ಳ
ಗೊನನ ಗರ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ (ಬ್ಲಾ ಕ್-1) ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸುಮಾರು
8.90 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ (22.00 ಎಕರೆ) ಸೈ.ನಂ.1 ರಿಾಂದ 4, 6, 267, 266, 265, 263(ಪು), 264(ಪು) ಪ್ಕಕ ದಲ್ಲಾ ದೆ. ಗೊನ್ನ ಗರ
ಗಾರ ಮ, ರಾಮದ್ದಗಗ ತಾಲೂಾ ಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕನಗಟಕ ರಾಜೆ . ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸರ್ವಗ ಆಫ್
ಇಾಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ . 48M/5 ನ್ಲ್ಲಾ ದೆ, ಅಕಾಷ ಾಂಶ N15°55'34.6'' - N15°55'47.7'' ಮತ್ತಿ
ರೇಖಾಂಶ E75°21'54.2'' - E75°22'44.6' WGS 1984 ಡೇಟಾದಲ್ಲಾ . ಯೋಜನ ಸೈಟ್ನಿಾಂದ ಹತ್ತಿ ರದ ರೈಲ್ಲಾ ೋ
ಜಂಕ್ಷನ್ಸ ಗದಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ದ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ~ 61.11 ಕ್ಲ.ಮಿೋ. ಹತ್ತಿ ರದ ರೈಲು
ನಿಲಾು ರ್ರ್ವಾಂದರೆ ಲ್ಖಾ ಪುರ್ ರೈಲು ನಿಲಾು ರ್, ಇದ್ದ ಪಾರ ಜೆಕ್ಿ ಸೈಟ್ನಿಾಂದ ಸುಮಾರು ~ 27.35 ಕ್ಲಮಿೋ, ESE.
ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಹೆದಾು ರಿ NH-52 (ಸಂಗ್ರರ ರ್-ಫತೇಪುರ್-ಅಾಂಕೋಲಾ) ರಸ್ತಿ ಯು ಯೋಜನೆಯ ಸಥ ಳದಿಾಂದ
ಸುಮಾರು ~12.93km, ESE ನ್ಲ್ಲಾ ದೆ. ರಾಜೆ ಹೆದಾು ರಿ SH-83 (ಮುನ್ನವಲ್ಲ-ಹಳೆಆಲೂರು-ಕಟಮಚಗಿ)
ರಸ್ತಿ ಯು ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಿಾಂದ ಸುಮಾರು ~0.42 ಕ್ಲಮಿೋ, SW ಆಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.1 ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಿ ಸೈರ್ಟನ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸರ್ವಗ ನಂ.

ಸೈ.ನಂ.1 ರಿಾಂದ 4, 6, 267, 266, 265, 263(ಪು), 264(ಪು)

ಗಾರ ಮ

ಗೊನನ ಗರ ಗಾರ ಮ

ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ

ರಾಮದ್ದಗಗ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ

ರಾಜೆ

ಕನಗಟಕ ರಾಜೆ

ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ.

48M/5

ಅಕಾಷ ಾಂಶ

N 15º55'34.6'' - 15º55'47.7''

ರೇಖಾಂಶ

E 75º21'54.2'' - 75º22'44.6''

ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಕಾಾ ರಿ ಸಿಥ ತ್ತ

ಇದ್ದ ತಾಜ್ಞ ಕಾಾ ರಿಯಲ್ಲಾ ತಾಜ್ಞ ಗುತ್ತಿ ಗೆಯಾಗಿದೆ

ವಿಸ್ಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶ

8.90 ಹೆ (22.00 ಎಕರೆ)

ಪ್ರ ಸ್ಿ ವಿತ್ ಸ್ಮರ್ಥೆ ಗ

73,504 TPA

ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆ

ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ ಉಪ್ನಿದೇಗಶಕರ/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ
ಮತ್ತಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಾ
DMG/DDBGM/QPA/HGML/SANDBLOCKS ಮೂಲ್ಕ
ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ: 20-21/3441 ದಿನಾಂಕ 01.02.2021.

1.2 ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟಿ ವಿವರಣೆ
1.2.1 ಕಲ್ಲೂ ಗಣಿಗ್ರರಕೆರ್ ವಿಧಾನ
ಕಾಾ ರಿ ನ್ಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾಾಂತ್ತರ ೋಕೃತ್ ವಿಧಾನ್ದ ತೆರೆದ ಕಾಸ್ಿ ಕಾಾ ರಿಯನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ.
ವಾರ್ಷಗಕ ಉತಾಾ ದನೆಯು 73,504 TPA ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ಕಾರ ಲ್ರ್ ಎಕ್್ ಕಾವೇಟರ್, ಬ್ಲೆ ಕ್ ಹೋ ಲೋಡರ್
ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಾಂದಾರ ಪ್ಗಾಮಿ ವೆ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನನ ಅಗೆಯಲು ಮತ್ತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
1.2.2 ಗಣಿ ನಿರೋಕ್ಷಿ ತ ಜಿೋವನ
ಮರುಪೂರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನ್ನ್ನ ರ್ಜೋವನ್ವು ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ ಆದರೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆಯನ್ನನ 5
ವಷ್ಗಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ನ್ದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈಯಾಂದ 1 ಮಿೋ ಆಳವನ್ನನ
ಮಾತ್ರ ನಿಬಗಾಂಧಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
1.2.3 ಪ್ರಕಲಪ ರ್ನ ಕಾಿ ರ ಯೋಜ್ನ್

3,67,520 ಟನ್ಸ ಉತಾಾ ದನ ಸ್ಮರ್ಥೆ ಗದಲ್ಲಾ ನ್ದಿ ಮರಳಿನ್ ಮಿೋಸಲು ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ 5 ವಷ್ಗಗಳ
ಯೋಜನ ಅವಧಿಗೆ ನ್ದಿ ಮರಳಿನ್ಲ್ಲಾ ಅಗೆಯಲಾಗುವುದ್ದ, ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಾ ಗಣಿ
ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿಯು 5 ವಷ್ಗಗಳು ಮತ್ತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖನಿರ್ಜೋಕರರ್ದ ವಿಸ್ಿ ರ
ಅದಿರು ನಿರಂತ್ರತೆಯ ತಾಾಂತ್ತರ ಕ-ಆರ್ಥಗಕ ಆಳ
ಚಿತ್ತರ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರರ್ದ ದೃರ್ಷಿ ಕೋನ್ದಿಾಂದ
a) ಒಟ್ಟಿ ಮರಳು ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಲ್
ಬಿ) ಮರಳು ನಿಕೆಷ ೋಪ್ಗಳ ಅಾಂದಾಜು.
1.2.4 ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನ್ ಮತ್ತು ವಿಲೇರ್ವರ
10%ನ್ ಕೆಲ್ವು ಬೆರ್ಚುಕಲುಾ ಗಳನ್ನನ
ಅರ್ಥವಾ ತಾೆ ಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಾ .

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಕಾಾ ರಿಯಾಂದ ಯಾವುದೇ ಖನಿಜ ತ್ತರಸಕ ರಿಸುವಿಕೆ

1.2.5 ನಿೋರನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ
ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿ ನಿೋರಿನ್ ಅವಶೆ ಕತೆ 4.00 KLD ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ, ಹತ್ತಿ ರದ ಟಾೆ ಾಂಕರ್ಗಳಿಾಂದ ನಿೋರನ್ನನ
ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಗತ್ೆ ವನ್ನನ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.

1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷು ರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ
ಈ ಕಾಾ ರಿಯು 15 ಜನ್ರಿಗೆ ನೇರ ಉದೆ ೋಗವನ್ನನ ಒದಗಿಸುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ನ್ಮರಾರು ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ
ಉದೆ ೋಗವನ್ನನ ಸೃರ್ಷಿ ಸುತ್ಿ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದೆ ೋಗದಲ್ಲಾ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಮಾನ್ವಶಕ್ಲಿ ಯು ನ್ನರಿತ್ ವಗಗದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಬರುತ್ಿ ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಗತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದೆ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ.

1.2.7 ಸೈರ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಕಾಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕಾೆ ಾಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪ್ರ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತಾ್ ಕಾಂದರ ಇತಾೆ ದಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನನ ಹಾಂದಿದೆ. ಕಾಾ ರಿ
ಕಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ, ಇಾಂಟನೆಗಟ್ ಮತ್ತಿ ಇ-ಮೇಲ್ಡ ಸೌಲ್ರ್ೆ ಗಳಾಂದಿಗೆ
ಸಂವಹನ್ಕಾಕ ಗಿ ಉತ್ಿ ಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಗ ಹಾಂದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ಗಳು/ಟರ ಕ್ಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ಮತ್ತಿ
ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಗಹಣೆಯನ್ನನ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಕಾಾ ರಿಗೆ ಕಾಯಾಗಗಾರವನ್ನನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.3 ಅಸಿು ತಿ ದಲಿೂ ರುವ ಪ್ರಸರ ಸನಿನ ವೇಶ
1.3.1 ಮೂಲ ಪ್ರಸರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು
ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಅಸಿಿ ತ್ಾ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಸನಿನ ವೇಶವನ್ನನ ನಿರ್ಗಯಸಲು ನ್ದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ HECS ನಿಾಂದ ಮೂಲ್ ಪ್ರಿಸರ ಅಧೆ ಯನ್ಗಳನ್ನನ ನ್ಡೆಸಲಾಯತ್ತ.
EIA ಅಧೆ ಯನ್ದ ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿ, ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿಯ ಕಾಾ ರಿ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ ಕೋರ್

ವಲ್ಯರ್ವಾಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ತ್ತರ ಜೆ ದ ಕಾಾ ರಿಯ ಹರಗಿನ್ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ ಬಫರ್
ವಲ್ಯರ್ವಾಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ, ಅಾಂದರೆ.
ಗಾಳಿ, ಶಬು , ನಿೋರು, ಭೂಮಿಯನ್ನನ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಅಾಂದರೆ ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021
ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ತಾಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿಯಾಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನನ
ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಸಲಾಯತ್ತ.
ಹರ್ವಮಾನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ವರದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ

ಕೋಷ್ಿ ಕ 1 2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಹರ್ವಮಾನ ಡೇಟಾ
S.No

ಪಾೆ ರಾಮಿೋಟರ್

ಅವಲೋಕನ್ಗಳು

ಸ್ಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಗತೆ (%)

69.55%

ಗಾಳಿಯ ದಿಕುಕ

ಈಶಾನ್ೆ

ಶಾಾಂತ್ ಗಾಳಿ %

12.64%

ಚಿತರ 1 1 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಗ್ರಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತರ (ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021-ಡಿಸಾಂಬರ್
2021)1.3.3 ಸುತ್ತು ವರದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತಿ

ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ತಾಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ನ್ದಿಯ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ರದ
ಹಳಿಳ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ
ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನನ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಹವಾಮಾನ್
ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಥ ಳಗಳನ್ನನ ಆಯೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು , ಗಾಳಿ ಮತ್ತಿ ಇಳಿಮುಖ ದಿಕುಕ ಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕರ್ಗಳ (PM10), ಸೂಕ್ಷಾ ಕರ್ಗಳು (PM2.5), ಸಲ್ಫ ರ್ ಡೈಆಕೆ್ ೈಡ್ (SO2,)
ಮತ್ತಿ ಸ್ರಜನ್ಕದ ಆಕೆ್ ೈಡ್ (NOX) ಮಟಿ ವನ್ನನ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.
ಅಧೆ ಯನ್ದ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ NAAQS, 2009 ರ ಪ್ರ ಕಾರ 12 ನಿಯತಾಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ
ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನನ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ್ ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ಗಳು
50.27 ರಿಾಂದ 59.00µg/m³, PM2.5 23.52 ರಿಾಂದ 28.51µg/m³, SO2 9.63 ರಿಾಂದ 12.58µg/m³, NO2 17.72µµ³,
ಪಾೆ ರಾಗಾರ ಮ್ 22, 22 ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ತಾಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗಿನ್ ಅಧೆ ಯನ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ
ಎಲಾಾ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ, ವಾಣಿಜೆ ಮತ್ತಿ ವಸತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ
ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು. ಮೇಲ್ಲನ್ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳಿಾಂದ, PM10, PM2.5, SO2 ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನನ
ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ , ಮತ್ತಿ
ಎಲಾಾ
ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ನ್ NOx CPCB ಯಾಂದ ನಿದಿಗಷ್ಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಳಲ್ಲಾ ದೆ.

1.3.4 ಸುತ್ತು ವರದ ಶಬದ ಮಟಿ ಗಳು
ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನನ 8 ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಸಲಾಯತ್ತ;
ಎಲಾಾ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ಹಗಲು ಸಮಾನ್ ಮತ್ತಿ ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಾನ್ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳ ಅವಲೋಕನ್ಗಳು:
ವಸತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಹಗಲ್ಲನ್ ಸಮಯದ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು 48.1 dB(A) ನಿಾಂದ 50.6 dB(A) ವರೆಗೆ ಮತ್ತಿ
ರಾತ್ತರ ಸಮಯದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು 40.1 dB(A) ನಿಾಂದ 41.8 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ ಕಾಂದರ ಗಳಾದೆ ಾಂತ್
ಬದಲಾಗುತ್ಿ ರ್ವ. ಅಧೆ ಯನ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ನ್ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಅವಲೋಕನ್ಗಳು CPCB (55 dB(A) ಹಗಲು ಮತ್ತಿ
45 dB(A) ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಯ) ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಎಾಂದ್ದ
ಸೂಚಿಸುತ್ಿ ರ್ವ.
1.3.5 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಮತ್ತು ಅಾಂತಜ್ಯಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟಿ
1.3.5.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು
ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನನ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಾಂದಾಗಿ ನ್ದಿಯ
ಹರಿವಿನ್ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಾ , ಶುಷ್ಕ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ ಮತ್ತಿ ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಾ
ಮಾತ್ರ ಮಳೆಗಾಲ್ವನ್ನನ ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ನ್ದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈಯಾಂದ ಮರಳನ್ನನ ಅಗೆಯಲು
ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.3 10km ತಿರ ಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಕಳ/ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಲವೆರ್ ದೂರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಯಶನ
ನ್ದಿ
ಮಲ್ಾ ಪ್ರ ಭಾ ನ್ದಿ

ದೂರ (ಕ್ಲಮಿೋ)
ಸೈಟ್ ನ್ದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈಯಲ್ಲಾ ದೆ

(ಕ್ಲಮಿೋ)
-

1.3.5.2 ನಿೋರನ ಗುಣಮಟಿ
ಅಸಿಿ ತ್ಾ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ ಮತ್ತಿ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನನ ವಿವಿಧ ಗಾರ ಮಗಳಲ್ಲಾ 8
ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ (ಬೋರ್ರ್ವಲ್ಡಗಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿಗಳು) ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ 9 ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್
ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ ಗುರುತ್ತಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಿರ್ಗಯಸಲಾಗಿದೆ.
1.3.5.3 ನ್ಲದ ನಿೋರನ ಗುಣಮಟಿ
ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು 6.94 ಮತ್ತಿ 8.11 ರ ನ್ಡುರ್ವ
ಬದಲಾಗುತ್ಿ ದೆ ಎಾಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ಿ ದೆ. pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಾ ದೆ
ಎಾಂದ್ದ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ದ ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟಿ ಕರಗಿದ ಘನ್ವಸುಿ ಗಳ ಶ್ರ ೋಣಿಯು 823 mg/l – 1347 mg/l
ನ್ಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಾ ರ್ವ.
ಕಾ ೋರೈಡ್ ಅಾಂಶದ ಸಿಾ ೋಕಾರಾಹಗ ಮಿತ್ತ 250mg/l ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 1000 mg/l ಆಗಿದೆ.
ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಾ ಕಾ ೋರೈಡ್ ಅಾಂಶವು 194.3 mg/l – 415.8
mg/l ನ್ಡುರ್ವ ಇರುತ್ಿ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ
ಇರುವುದನ್ನನ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಾಂಶದ ಸಿಾ ೋಕಾರಾಹಗ ಮಿತ್ತ 200mg/l ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 400mg/l ಆಗಿದೆ.
ಅಧೆ ಯನ್ದ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಾ ನ್ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಾಂಶವು 64.8 mg/l 172.7 mg/l ನ್ಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಸಿಾ ೋಕಾರಾಹಗ ಮಿತ್ತಯನ್ನನ
ಪೂರೈಸುತ್ತಿ ರ್ವ ಎಾಂದ್ದ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿ ಗಡಸುತ್ನ್ದ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯು 302 mg/l - 475 mg/l ನ್ಡುರ್ವ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನನ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧೆ ಯನ್ದ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ ಮಾದರಿಯು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ್
ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನನ IS 10500:2012 ಅನ್ನನ ಪೂರೈಸುತ್ತಿ ದೆ ಎಾಂದ್ದ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.3.5.4 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ ಗುಣಮಟಿ
• ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಾ pH 6.53 ರಿಾಂದ 8.19 ರ ನ್ಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ಿ ದೆ, ಅಲ್ಲಾ
ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಾ ರ್ವ. .
• ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟಿ ಕರಗಿದ ಘನ್ವಸುಿ ಗಳ (TDS) ಮೌಲ್ೆ ವು 408 mg/l
ನಿಾಂದ 1072 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
• ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟಿ ಗಡಸುತ್ನ್ ಮೌಲ್ೆ ವು 128.4 mg/l ನಿಾಂದ 414 mg/l
ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
• ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲ್ೆ ವು 6.4 mg/l ನಿಾಂದ 20.6 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
• ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ COD ಮೌಲ್ೆ ವು 28.4 ರಿಾಂದ 127.8 mg/l ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.

• As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ತಿ Se ನಂತ್ಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹಗಳ ಸ್ಾಂದರ ತೆಯು IS 2296:1992 ರ
ಮಿತ್ತಯಲ್ಲಾ ದೆ.
• ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಭೌತ್-ರಾಸ್ಯನಿಕ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ್ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಳಲ್ಲಾ ರ್ವ ಎಾಂದ್ದ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆಯಾಂದ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.3.6 ಭೂ ಬಳಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವರ್ೋಯಕರಣ
ಲಾೆ ಾಂಡ್ ಕವರ್ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ನನ ದೃಶೆ ವಾೆ ಖೆ ನ್ ವಿಧಾನ್ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಲ್ ಸ್ತಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A ಮತ್ತಿ
ಸ್ತಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B ಸಂವೇದಕದ ಆನ್ಸ-ಸಿಕ ರೋನ್ಸ ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಹರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆಸ್ತಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2 ಚಿತ್ರ ವು 10 ಮಿೋ ಪಾರ ದೇಶಕ ರೆಸಲೂೆ ಶನ್ಸ ಹಾಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನನ ನಂತ್ರ SOI ಟಾಪ್
ಶೋಟ್ ಮತ್ತಿ ಗ್ರಗಲ್ಡ ಅರ್ಥಗ ಚಿತ್ರ ರ್ವನ್ನನ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲಾಯತ್ತ. ಪ್ರ ತ್ತ ವಗಗಕೆಕ
ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತ್ತಯ ಪ್ದರಗಳನ್ನನ
ಡಿರ್ಜಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ
ಆಯಾ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನನ
ಲ್ಲಕಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
1.3.7 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಿ
ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣಾತ್ಾ ಕ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳ ಸ್ರಾಾಂಶ
• ಮಣಿಿ ನ್ ಮಾದರಿಗಳ pH 6.73 ರಿಾಂದ 7.64 ರರ್ಷಿ ದೆ.
• ಮಣಿಿ ನ್ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹಕತೆಯು 266 ರಿಾಂದ 428μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
• ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಿ ನ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ರಜನ್ಕದ ಅಾಂಶವು 197 mg/kg ನಿಾಂದ 335 mg/kg ವರೆಗೆ
ಇರುತ್ಿ ದೆ.
• ಫಾಸಫ ರಸ್ ಅಾಂಶವು 9.4 mg/kg ನಿಾಂದ 22.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
• ಪಟಾೆ ಸಿಯಮ್ ಅಾಂಶವು 143 mg/kg ನಿಾಂದ 303 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
• ಒಟಾಿ ರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರ ದೇಶದ ಮಣಿಿ ನ್ ಗುರ್ಮಟಿ ವು ಮಧೆ ಮ ಉತಾಾ ದಕತೆಯಾಂದಿಗೆ ಮಧೆ ಮದಿಾಂದ
ನೆ ಯೋಚಿತ್ ಫಲ್ವತ್ಿ ತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
1.3.8 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಸರ
ಫ್ಾ ೋರಾ: ಕೆಷ ೋತ್ರ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲರ ಸ್ಕಾರ ಸ್ ವಿಧಾನ್ದ ಮೂಲ್ಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಾ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಅಸಿಿ ತ್ಾ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಸಸೆ ಪ್ರ ಭೇದಗಳನ್ನನ ನಿರ್ಗಯಸಲು
ಹೂವಿನ್ ಅಧೆ ಯನ್ ಸಮಿೋಕೆಷ ಯನ್ನನ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಸೆ ವಗಗವನ್ನನ
ಅವುಗಳ
ರೂಪ್ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದ ಅವಲೋಕನ್ದಿಾಂದ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತಿ ಎಲ್ಲ, ಹೂವುಗಳು,
ಹಣ್ಣಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಾಾಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ವೈಶಷ್ಿ ೆ ಗಳಂತ್ಹ ಆಕಾರ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥ ನ್ವನ್ನನ
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ಪದೆಗಳು, ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು, ಹುಲುಾ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕೆಾ ೈಾಂಬರ್ಗಳು ಇತಾೆ ದಿ.
ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಾ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗದ ಸಸೆ ಗಳನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಪ್ರ ಯೋಗಾಲ್ಯಕೆಕ ತ್ರಲಾಯತ್ತ ಮತ್ತಿ
ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಹಬೇಗರಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಾ ೋಖಗಳನ್ನನ ಬಳಸಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ ಣಿ: ಕೋರ್ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಮುಖ ಪಾರ ಣಿಗಳನ್ನನ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಾ . ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿ ಲ್ಲನ್
ಬಫರ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ವು ಬೆಳಳ ಕ್ಲಕ ಗಳು, ಬೆಳಳ ಕ್ಲಕ ಗಳನ್ನನ ಮಾತ್ರ ವಿೋಕ್ಲಷ ಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಉದೆು ೋಶತ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲಾ
ಯಾವುದೇ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ್ಲ್ಲಾ ರುವ ಪಾರ ಣಿಗಳನ್ನನ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಾ . ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪಾರ ಣಿಗಳ

ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನನ
ತ್ತಳಿಯಲು ಮಳೆಗಾಲ್ದ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ
ವಾೆ ಪ್ಕವಾದ ಕೆಷ ೋತ್ರ
ಅಧೆ ಯನ್ವನ್ನನ ನ್ಡೆಸಲಾಯತ್ತ. ಇದಲ್ಾ ದೆ, ಸಥ ಳಿೋಯ ವೃದಧ ರ ಪ್ರಸಾ ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ವಿಧಾನ್ ಮತ್ತಿ
ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ದಿಾ ತ್ತೋಯ ಡೇಟಾವನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದ 10
ಕ್ಲಮಿೋ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಉದಾೆ ನ್ವನ್, ವನ್ೆ ರ್ಜೋವಿ ಅರ್ಯಾರರ್ೆ , ರ್ಜೋವಗೊೋಳ ಮಿೋಸಲು
ಇಲ್ಾ . ಬಫರ್ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ವಿಮಶಾಗತ್ಾ ಕವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ್ಲ್ಲಾ ರುವ, ಅಪಾಯದ
ಅಾಂಚಿನ್ಲ್ಲಾ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಜ್ಞತ್ತಯ ವನ್ೆ ರ್ಜೋವಿಗಳಿಲ್ಾ .
1.3.8 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಸರ
ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಸಮಿೋಕೆಷ ಮತ್ತಿ 2011ರ ಜನ್ಗರ್ತ್ತ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮ ಡೈರೆಕಿ ರಿ 2001 ರ ದಿಾ ತ್ತೋಯ
ದತಾಿ ಾಂಶದ ಮೂಲ್ಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಾ ರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಜನ್ಸಂಖೆ ಸಿಥ ತ್ತ ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ವೃತ್ತಿ ಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಗಕ ಸಿಥ ತ್ತಯ
ಸ್ರಾಾಂಶವನ್ನನ ಕೋಷ್ಿ ಕ 11.4 ರಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. .
ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಆರ್ಥಗಕ ಪರ ಫೈಲ್ಡ ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಅಧಗಕ್ಲಕ ಾಂತ್ ಹೆಚುಿ
ಜನ್ರು ಇತ್ರ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಾಿ ರೆ ಎಾಂದ್ದ ತೊೋರಿಸುತ್ಿ ದೆ. ಅವರು ಉತ್ಿ ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಮೂಲ್ಸೌಕಯಗಗಳನ್ನನ
ಹಾಂದಿದಾು ರೆ ಮತ್ತಿ
ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ನ್ ಜನ್ರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಮೂಲ್ಸೌಕಯಗಗಳಾಂದಿಗೆ ಉತ್ಿ ಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಗ ಹಾಂದಿದಾು ರೆ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮಾರ್
ಕೋಷ್ಿ ಕ 1 4 ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪ್ರ ರ್ದಶದೊಳರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ

S.No ವಿವರಗಳು

ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಘಟಕ

0-5 km
ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ನ್ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಸಂ.

ಒಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು

2810

ಸಂ.

ಒಟ್ಟಿ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

14677

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಮಕಕ ಳ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ (0-6 ವಷ್ಗ ವಯಸಿ್ ನ್ವರು)

2181

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

SC ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

1766

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಎಸಿಿ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

233

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಒಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

7275

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಮುಖೆ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು

6056

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು

1219

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಕೃರ್ಷಕರು

2333

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಕೃರ್ಷ ಕಾಮಿಗಕರು

3717

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

324

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು

901

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಸ್ಕ್ಷರ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

7933

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಅನ್ಕ್ಷರಸಥ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

6744

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

5-10 km
ಅಧೆ ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ನ್ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 19

ಸಂ.

ಒಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು

6154

ಸಂ.

ಒಟ್ಟಿ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

33391

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಮಕಕ ಳ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ (0-6 ವಷ್ಗ ವಯಸಿ್ ನ್ವರು)

5405

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

SC ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

6697

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಎಸಿಿ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

1498

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಒಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

16080

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಮುಖೆ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು

13290

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು

2790

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಕೃರ್ಷಕರು

4844

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಕೃರ್ಷ ಕಾಮಿಗಕರು

7053

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

339

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು

3844

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಸ್ಕ್ಷರ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

17768

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ಅನ್ಕ್ಷರಸಥ ಜನ್ಸಂಖ್ಯೆ

15623

ವೆ ಕ್ಲಿ ಗಳು

ನಿರೋಕ್ಷಿ ತ ಪ್ರಸರದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತರ್ಿ ಸುವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು
1.4.1 ಸಥ ಳಾಕೃತಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ
ಬದಲಾದ
ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತಯು
ಕಾಾ ರಿಯಾಂಗ್
ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಪ್ರ ದೇಶದಳಗಿನ್
ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನನ
ಬದಲಾಯಸುತ್ಿ ದೆ. ಆದಾಗ್ರೆ , ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹರಗೆ ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತ ಅರ್ಥವಾ
ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಾ . ಮಿೋಸಲು ಖಲ್ಲಯಾದ ನಂತ್ರ

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕನೆಯಲ್ಲಾ , ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಗನಿೋಯ ಪ್ರಿಸರ ವೆ ವಸ್ತಥ ಗೆ
ಸಿಾ ೋಕಾರಾಹಗ ಮಟಿ ಕೆಕ ಪುನಃಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ಕಾಾ ರಿ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರನ್ನನ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಾ . ಇದಲ್ಾ ದೆ, ಕಾಾ ರಿ ಮತ್ತಿ ಅದರ
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾೆ ಜೆ ನಿೋರನ್ನನ ಉತಾಾ ದಿಸದ ಕಾರರ್
ಕಾಾ ರಿಯಾಂದ ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ಜಲ್ಮೂಲ್ಕೆಕ ಯಾವುದೇ ವಿಸಜಗನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಾ . ಆದು ರಿಾಂದ, ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್
ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಾ .
ಕಾಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತಿ ವಿಶಾರ ಾಂತ್ತ ಆಶರ ಯದಿಾಂದ ದೇಶೋಯ ತಾೆ ಜೆ ವನ್ನನ ಮಾತ್ರ ಉತಾಾ ದಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ದೇಶೋಯ ತಾೆ ಜೆ ವನ್ನನ ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲ್ಲಾ ಬಿಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಅಲ್ಾ ದೆ, ತೆಗೆದ ವಸುಿ ವಿನ್ಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ
ವಿಷ್ಕಾರಿ ಅಾಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಾ , ಇದ್ದ ನೆಲ್/ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರನ್ನನ ಕಲುರ್ಷತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ. ಆದು ರಿಾಂದ,
ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ನಿೋರಿನ್ ಆಡಳಿತ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಅತ್ೆ ಲ್ಾ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ಿ ದೆ ಎಾಂಬುದ್ದ
ಸಾ ಷ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಗಕವಾಗಿ ಕವಲ್ 73,504 ಟನ್ಸಗಳ ಪ್ರ ಸ್ಿ ವಿತ್ ಉತಾಾ ದನೆಯಾಂದಿಗೆ, ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಅವಧಿಯ ಕನೆಯಲ್ಲಾ ,
ಉಲ್ಲಾ ೋಖಿಸಲಾದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಬಳಕೆ 22.00
ಎಕರೆಯಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ತೆರೆದ ನ್ದಿಯ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿಯಾಂಗ್ನ್ ಸಂಭಾವೆ ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ ಸಥ ಳದಲ್ಲಾ
ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ರುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಕಾಲಾನಂತ್ರದಲ್ಲಾ ಪ್ತಟ್
ಮರಳಿನ್ ಮರುಪೂರರ್ವನ್ನನ ಪೂರೈಸುತ್ಿ ದೆ.
1.4.2 ಸುತ್ತು ವರದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ
1.4.2.1 ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿಯಾಂದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ¸ ಸಿಕ ರೋನಿಾಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಸ್ರಿಗೆ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗಳ
ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನನ ನಿರ್ಗಯಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗಳು, ಖನಿಜ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ತಿ ಸ್ರಿಗೆ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನನ
ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಯತ್ತ. MoEFCC/CPCB
ಅನ್ನಮೋದಿತ್ ಲೇಕ್್
AERMOD ಮಾದರಿಯನ್ನನ
ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಮಾಡೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನನ
ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಯತ್ತ. ನಿಯಂತ್ತರ ತ್ ಸಿಥ ತ್ತಯಲ್ಲಾ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ
PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತಿ NOx ಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ನೆಲ್ದ ಮಟಿ ದ ಸ್ಾಂದರ ತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತರ್ವ:
ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನನ ಅಾಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತ್ತಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸ್ಾಂದರ ತೆಯ ಒಟ್ಟಿ
ಹೆಚಿ ಳವನ್ನನ ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.5 ರಲ್ಲಾ ಸಂಕೆಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.5 ಗಣಿಗ್ರರಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟ್ಟಿ ಗರಷ್ಠ GLC ಗಳು

ಗರಷ್ಠ
ಬೇಸ್
ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕ ಲೈನ್ಸ
Conc.
(µg/m3)

ಅಾಂದಾಜು
ಒಟ್ಟಿ
ಸ್ ಲೈನ್ಸ
NAAQ
ಇನಿರ ರ ಮಾಂಟಲ್ಡ ಒಪ್ಪ ಾಂದ ಮಾನದಂಡ
ಮೇಲಿನ
Conc. (µg/m3)
(µg/m3)
ಸಾಾಂದರ ತೆರ್
% ಕಡುಗೆ

PM10
PM2.5
NOX

67

24

91

100

35.82

30

15

45

60

50.00

27

17

44

80

62.96

1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
• ನಿಯಮಿತ್ ಮಧೆ ಾಂತ್ರದಲ್ಲಾ ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಾ ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದ್ದ.
• ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಿ ಯ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಗಹಣೆ.
• ಹಾಲ್ಡ ರಸ್ತಿ ಯನ್ನನ ಅಗಲ್ವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ಾಂದರ ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಎಲಾಾ
ಸ್ಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳು (ಟ್ಟಪ್ಾ ರ್ಗಳು)
ಯಾಾಂತ್ತರ ಕತೆಯಾಂದ ಮುಚಿ ಲ್ಾ ಡುತ್ಿ ರ್ವ.
• ಧೂಳಿನ್ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನನ
ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದ್ದ.

ಸೋರಿಕೆಯನ್ನನ

ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು

ಮಲ್ಲಿ

ಕಾೆ ಪ್

ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಲೋಡಿಾಂಗ್ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಾ

• ವಾಹನ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಯಂತೊರ ೋಪ್ಕರರ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಗಹಣೆ.
• ಕೆಲ್ಸಗಾರರಿಗೆ ಡಸ್ಿ ಮಾಸ್ಕ ಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.
• ಗುತ್ತಿ ಗೆಯ ಗಡಿಯ ಸುತ್ಿ ಅಾಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ದಪ್ಾ ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಿ ಯ ನೆಡುವಿಕೆ.
• ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನ್ೆ ವನ್ನನ ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಉತ್ಿ ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಸವನ್ನನ ಅಭಾೆ ಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
1.4.3 ಕೆಲಸದ ರ್ವತಾವರಣದಿಾಂದಾರ್ ಶಬದ ಪ್ರಣಾಮ
ಹೆಚಿಿ ನ್ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಕಾಾ ರಿ ಕಾಮಿಗಕರಿಗೆ ದಡ್ ಆರೋಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನನ ಾಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ಿ ರ್ವ.
ಶಬು ದ ಪ್ರ ಮಾರ್ವು ಸಹಿಷ್ಣಿ ತೆಯ ಮಿತ್ತಯನ್ನನ ಮಿೋರಿದರೆ, ಇದ್ದ ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತ್ತಿ ತ್ತೋವರ ತ್ರವಾದ
ಪ್ರ ಕರರ್ಗಳಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ನ್ಷ್ಿ ಕೆಕ ಕಾರರ್ವಾಗುವ ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಕಟವಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಶಬು
ಮಾಲ್ಲನ್ೆ ದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಧಾ ನಿ ಒತ್ಿ ಡದ ಮಟಿ ಮತ್ತಿ ಆವತ್ಗನ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಾ ,
ಆದರೆ ಒಡು್ ವಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತಿ ವೆ ಕ್ಲಿ ಯ ವಯಸಿ್ ನ್ ಮೇಲೂ ಸಹ. ತೆರೆದ ಕಾಮಿಗಕರ ಮೇಲ್ಲ
ಹೆಚಿಿ ನ್ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳ ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದ್ದ:
•ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿಯ;
• ಆಯಾಸ;
• ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತಯ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಶಫ್ಿ ;
• ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಾಶಾ ತ್ ನ್ಷ್ಿ ; ಮತ್ತಿ
• ಅಧಿಕ ರಕಿ ದತ್ಿ ಡ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಕ ರಕಿ ದ ಕಲ್ಲಸ್ಿ ರಲ್ಡ, ಇತಾೆ ದಿ.
• ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳು ಶಬು ದ ಮೂಲ್ಗಳಾಗಿರ್ವ:

• ಜೆಸಿಬಿ, ಟರ ಕ್ಗಳು/ಟ್ಟಪ್ಾ ರ್ಗಳ ಕಾಯಾಗಚರಣೆ.
• ಲೋಡ್ ಮತ್ತಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
• ವಾಹನ್ ಚಲ್ನೆ.
CUSTIC 3.2-ಇಾಂಗಿಾ ಷ್ ಸ್ಫ್ಿ ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಶಬು ಮಟಿ ವನ್ನನ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ದ
ಕಾಯಾಗಚರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯನ್ನನ ಚಲಾಯಸಿದ ನಂತ್ರ ಪ್ಡೆದ ವಿವಿಧ ಗಾರ ಹಕಗಳಲ್ಲಾ
ಶಬು ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹೆ ರೇಖ್ಯಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಲಷ ತ್ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು
ನಿಗದಿತ್ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಾ ರ್ವ ಎಾಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ಿ ದೆ.
1.4.3.1 ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ ಶಬದ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
•ಶಬು ದ ಉತಾಾ ದನೆಯನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ನಿವಗಹಣೆ, ನಿಯಮಿತ್ ಮಧೆ ಾಂತ್ರಗಳಲ್ಲಾ
ಯಂತ್ರ ಗಳ ಎಣೆಿ ಮತ್ತಿ ಗಿರ ೋಸ್ ಅನ್ನನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
•ಹೆಚಿಿ ನ್ ಮಟಿ ದ ಶಬು ವನ್ನನ ಉತಾಾ ದಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಗಳಲ್ಲಾ ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ ಕೆಲ್ಸಗಾರರಿಗೆ ಧಾ ನಿ
ನಿರೋಧಕ ಕೋಣೆಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.
•ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ
ಪ್ರ ದೇಶದ
ಸುತ್ಿ ಲೂ
ಗಿರ ೋನ್ಸ
ಬೆಲ್ಡಿ /ಪಾಾ ಾಂಟೇಶನ್ಸ
ಅನ್ನನ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ
ಮತ್ತಿ
ಸ್ಗಣೆಯ
ರಸ್ತಿ ಗಳು
ಅಕೌಸಿಿ ಕ್
ತ್ಡೆಗೊೋಡೆಯಾಗಿ
ಕಾಯಗನಿವಗಹಿಸುತ್ಿ ರ್ವ.
• ನಿವಾಗಹಕರು ಮತ್ತಿ ಕೆಲ್ಸಗಾರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪ್ಾ ಗ್ಗಳಂತ್ಹ ವೈಯಕ್ಲಿ ಕ ರಕ್ಷಣಾ
ಸ್ಧನ್ಗಳನ್ನನ (PPE) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
• ಶಬು ದ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
1.4.4 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟಿ
1.4.4.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ
ಪ್ರ ತ್ತಪಾದಕರು ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ನ್ದಿ ಮರಳನ್ನನ ಕಾಾ ರಿ ಮಾಡುತಾಿ ರೆ ಮತ್ತಿ ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ
ವಿಷ್ಕಾರಿ ವಸುಿ ಗಳನ್ನನ ಹಾಂದಿರುವುದಿಲ್ಾ . ಅಲ್ಾ ದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯಲ್ಲಾ ರಾಸ್ಯನಿಕಗಳು
ಅರ್ಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುಿ ಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಾ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗಳಿಾಂದ ಅಾಂತ್ಜಗಲ್
ಮಾಲ್ಲನ್ೆ ವನ್ನನ ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿಲ್ಾ . PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ 0.89 -18.35 mbgl ಅನ್ನನ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ
ನಂತ್ರದ ನಿೋರಿನ್ ಮಟಿ ವು PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ 0.81 -12.78 mbgl ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
1.4.4.2 ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ ನಿೋರನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜ್ಲ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
ಕಾಾ ರಿಯಲ್ಲಾ ದಿನ್ನಿತ್ೆ ದ ನಿೋರಿನ್ ಅವಶೆ ಕತೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೆ.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನಿಗರ ಹ ಮತ್ತಿ ತೊೋಟಕೆಕ
ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ ನಿೋರಿನ್ ಮೂಲ್ವನ್ನನ ಹತ್ತಿ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ನಿೋರಿನ್ ಟಾೆ ಾಂಕರ್ಗಳಿಾಂದ ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತ್ಿ ದೆ
ಮತ್ತಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಟಾೆ ಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ,
ಅಾಂತ್ಜಗಲ್ವನ್ನನ ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಕಾಾ ರಿಯಲ್ಲಾ ಖನಿಜ
ಸಂಸಕ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ್ ಅವಶೆ ಕತೆ ಇಲ್ಾ . ಅಲ್ಾ ದೆ, ಕಾಾ ರಿಯಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾೆ ಜೆ ಉತಾಾ ದನೆ
ಇಲ್ಾ .
ಈ ಹರೆಯನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲಾಗುತ್ಿ ದೆ:

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ತಾೆ ಜೆ ನಿೋರು ಉತ್ಾ ತ್ತಿ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಾ .
ಕಾಾ ರಿ ಕಚೇರಿಯಾಂದ ಉತ್ಾ ತ್ತಿ ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾೆ ಜೆ
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

ನಿೋರಿನ್ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮಬೈಲ್ಡ ಎಸ್ಟ್ಟಪ್ತ

ಶುದಧ ನಿೋರಿನ್ ಅಗತ್ೆ ವನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
1.4.5 ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನ್ ಮತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ
ತಾೆ ಜೆ /ಖನಿಜ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಂಸಕ ರಣೆಯ ಸ್ಧೆ ತೆಗಳನ್ನನ
ಅಾಂತ್ಹ
ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಾ . ಉದೆು ೋಶತ್ ನಂತ್ರದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಡಂಪ್ತಾಂಗ್ ಮಾಡುವ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸ್ಿ ಪ್ವಿಲ್ಾ ಮತ್ತಿ ಏಕಕಾಲ್ಲೋನ್ ಬ್ಲೆ ಕ್ಲಫ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನನ ಪ್ರ ಸ್ಿ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಸರ
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ , ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿ ಲ್ಲನ್ ವನ್ೆ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವೆ ತ್ತರಿಕಿ
ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನನ ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತಿ ಶಬು ಕಾಕ ಗಿ ಮಾಲ್ಲನ್ೆ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಾಂದಿಗೆ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ
ವಿಧಾನ್ವನ್ನನ ಆಡಳಿತ್ವು ಅಭಾೆ ಸ ಮಾಡುತ್ಿ ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7.5 ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ಡಿ - ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಗಡಿಯ
ಪ್ರಿಧಿಯ ಉದು ಕೂಕ ಹಸಿರು ಬೆಲ್ಡಿ ಅನ್ನನ ನಿವಗಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.4.6.1 ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮಗಳು





ಖನಿಜ ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಿ ಯ ಆವತ್ಗಕ ನಿವಗಹಣೆ.
ಸೇವಿಸುವ ಉದೆ ಮಕೆಕ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿಯ ಕವಡ್ಗ ಸ್ಗಣೆ.
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪ್ದಲ್ಲಾ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾ ಧೂಳು ಬಿೋಳುವುದನ್ನನ
ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ.
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಾ , ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿ ಲ್ಲನ್ ವನ್ೆ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವೆ ತ್ತರಿಕಿ
ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನನ ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು, ಮಾಲ್ಲನ್ೆ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತಿ
ಶಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಾಂದಿಗೆ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನ್ವನ್ನನ ಆಡಳಿತ್ವು ಅಭಾೆ ಸ ಮಾಡುತ್ಿ ದೆ.1.4.7 ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸರ

ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿಯಲ್ಲಾ ವಸತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜಮಿೋನ್ನ ಇಲ್ಾ . ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ
ಪುನ್ವಗಸತ್ತ ಮತ್ತಿ ಪುನ್ವಗಸತ್ತ ಇಲ್ಾ .
ಈ ಕಾಾ ರಿಯು 15 ಜನ್ರಿಗೆ ನೇರ ಉದೆ ೋಗವನ್ನನ ನಿೋಡುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಉದೆ ೋಗವನ್ನನ
ಸೃರ್ಷಿ ಸುತ್ಿ ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಗತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದೆ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಪ್ರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾಯಗಕರ ಮ
ಗಣಿ ವೆ ವಸ್ಥ ಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಾ ರುವ ಕಾಾ ರಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣಾ ಕೋಶ (ಇಎಾಂಸಿ)
ಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣೆಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಾ ಸ್ಕಷ್ಣಿ ಅಹಗತೆ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನರ್ವವನ್ನನ
ಹಾಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ಾ ದಲ್ಲಾ EMC ಇರುತ್ಿ ದೆ. ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ,
ನಿೋರಿನ್ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನಿೋರಿನ್ ಗುರ್ಮಟಿ , ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು, ಮಣಿಿ ನ್ ಗುರ್ಮಟಿ ,
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಇತಾೆ ದಿಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ತಿ ಆವತ್ಗಕ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನನ
MOEFCC ಮಾನ್ೆ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಏಜೆನಿ್ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ವರದಿಗಳನ್ನನ KSPCB/
MoEF & CC ಪಾರ ದೇಶಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾ ಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.

1.4.8 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತು ವಿಪ್ತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನ್
ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ ನ್ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ೆ ಮಾಪ್ನ್ವನ್ನನ ಇಳಿಜ್ಞರಿನ್ ವೈಫಲ್ೆ ,
ಜೆಸಿಬಿ/ಉಪ್ಕರರ್ಗಳ ಚಲ್ನೆ, ಧೂಳಿನ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಬೆಾಂಚ್ಗಳ ಪ್ರ ವಾಹ ಮತ್ತಿ
ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ EIA/EMP ವರದಿಯಲ್ಲಾ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಸಗಿಗಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಮಾನ್ವ ಕಾರರ್ಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ವಿಪ್ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ಎದ್ದರಿಸಲು
ವಿವರವಾದ ವಿಪ್ತ್ತಿ ನಿವಗಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪ್ತ ವರದಿಯಲ್ಲಾ ರ್ಜೋವನ್ದ ಸುರಕ್ಷತೆ,
ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಥ ಪ್ನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಾ ದನೆಯ ಮರುಸ್ಥ ಪ್ನೆ ಮತ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗಳನ್ನನ
ಇದೇ ಕರ ಮದಲ್ಲಾ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೆ ತೆಗಳು. ವಿಪ್ತ್ತಿ ನಿವಗಹಣಾ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕಾಕ ಗಿ, ಇದನ್ನನ ವಾೆ ಪ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರ ಸ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ
ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ಪೂವಾಗಭಾೆ ಸದ ಮೂಲ್ಕ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನನ
ನಿೋಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಸೈಟ್ ಸೌಲ್ರ್ೆ ಗಳು,
ಕಾಯಗವಿಧಾನ್ಗಳು, ಕತ್ಗವೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಜವಾಬ್ಲು ರಿಗಳು, ಸಂವಹನ್ಗಳು ಇತಾೆ ದಿಗಳನ್ನನ ವಿಪ್ತ್ತಿ
ನಿವಗಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ಯೋಜ್ನ್ರ್ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನಗಳು
ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚುಿ ವರಿ ಉದೆ ೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನನ ಸೃರ್ಷಿ ಸುತ್ಿ ದೆ, ಇದ್ದ
ಅಾಂತ್ತಮವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ಜನ್ರ ರ್ಜೋವನ್ದ ಗುರ್ಮಟಿ ದಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಈ
ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತ್ತಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ, ಹಟ್ಟಿ ಗೊೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ
ಸಮುದಾಯ ಕಲಾೆ ರ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನನ ನ್ಡೆಸುತ್ಿ ದೆ:
• ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
• ಶಕ್ಷರ್
• ಆರೋಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
• ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತಿ ನೈಮಗಲ್ೆ
• ರಸ್ತಿ ಗಳು
• ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣೆ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆ, ನಿವಗಹಣೆ, ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ
ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ಮತ್ತಿ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಬೇಕಾದ ಸ್ಾಂಸಿಥ ಕ
ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ಿ ದೆ, ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ್ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ ತೊಡೆದ್ದಹಾಕಲು ಅರ್ಥವಾ
ಅವುಗಳನ್ನನ ಸಿಾ ೋಕಾರಾಹಗ ಮಟಿ ಕೆಕ ತ್ಗಿಿ ಸಲು.
• ಒಟಾಿ ರೆ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
• ನೈಸಗಿಗಕ ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿೋರಿನ್ ವಿವೇಚನಶೋಲ್ ಬಳಕೆ.
• ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಲಾೆ ರ್ ಮತ್ತಿ ಕಾಮಿಗಕರ ಮತ್ತಿ ಜನ್ರ ಉತ್ಿ ಮ ಆರೋಗೆ .
• ಎಲಾಾ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ವನ್ನನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಳ .
• ಸಂರ್ವನಿೋಯ ವಿಪ್ತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳ ವಿರುದಧ ಜ್ಞಗರೂಕತೆ.

• ಸಂಚಿತ್ ಮತ್ತಿ ದಿೋಘಾಗವಧಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ.
• ತಾೆ ಜೆ ಉತಾಾ ದನೆ ಮತ್ತಿ ಮಾಲ್ಲನ್ೆ ದ ನಿಯಂತ್ರ ರ್.
ಪ್ರಿಸರ ನಿವಗಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವೇಚನಶೋಲ್ ಬಳಕೆಯು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ ನ್
ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಘಟಕಗಳನ್ನನ ತ್ತಳಿಸುತ್ಿ ದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ

1.6 ತಿೋಮಾಯನ
ಹಟ್ಟಿ ಗೊೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ.ಲ್ಲ.ನ್ ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಿೋಪ್ದ ಗಾರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ
ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗಲ್ಲದೆ. ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ಶಬು , ಮೇಲ್ಲಾ ೈ ಹರಿವಿನಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಹೂಳು,
ಇತಾೆ ದಿಗಳಂತ್ಹ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರಿಸರಿೋಯ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ
ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿ ಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ
ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ನಿಯಂತ್ತರ ಸಬೇಕಾಗುತ್ಿ ದೆ. ನಿೋರು
ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದ್ದ, ನೆಡುತೊೋಪು, ವೈಯಕ್ಲಿ ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಧನ್ಗಳು ಮುಾಂತಾದ ಅಗತ್ೆ ಮಾಲ್ಲನ್ೆ
ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಸ್ಧನ್ಗಳು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ ನಿಯಮಿತ್ ಅಭಾೆ ಸವನ್ನನ ರೂಪ್ತಸುತ್ಿ ರ್ವ. ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಿಸರ
ಮತ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು/ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು
ಹೆಚುಿ ವರಿ ಮಾಲ್ಲನ್ೆ
ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ
ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ. ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಿ , ನ್ದಿ ದಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ವಲ್ಯ ಮತ್ತಿ ತೊೋಟಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ಕಾಾ ರಿ ನಿವಗಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕರ ಮಗಳು ಸಮಿೋಪ್ದ ಹಳಿಳ ಗಳ
ಸ್ಮಾರ್ಜಕ, ಆರ್ಥಗಕ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ಿ ದೆ.
ನ್ದಿ ಮರಳು ಕಾಾ ರಿಯ ಒಟಾಿ ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಧನತ್ಾ ಕವಾಗಿರುತ್ಿ ರ್ವ ಮತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ಒಟಾಿ ರೆ
ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಗಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ಿ ದೆ.

