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                                 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

1.0 ಪರಿಚರ್ 

M/s. ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, 12.20 ಎಕರೆ (4.94 ಹೆಕಿ್ ೋರ್) ಗುತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  

ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾ ದರಗೋಳ (ಬ್ಲಾ ಕ್-1) ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ  ಕೃಷ್ಣಾ  ನದಿ ಪಾತ್ರ ದಿೊಂದ 

ಸಾಮ್ಯನಾ  ಮರಳನ್ನು  ಹರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ. ರಾಯಚೂರು 

ರ್ಜಲ್ಲಾ  ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಾ  ದೇವದುರ್ಿ ತಾಲುಕು, ಮ್ಯಾ ದರಗೋಳ ಗಾರ ಮದ ನಂ. 56 & 57. ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ್ 

ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ  ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅೊಂದಾಜು 67,935 ಮೆಟ್ಟರ ಕ್ ಟನ್ಸರ್ಳರಿ್ಷ ದೆ ಎೊಂದು 

ಅೊಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿಾ  ಮ್ಯರಾಟ ಮ್ಯಡಬಹುದಾದ ಸಾಮ್ಯನಾ  ಮರಳು 54,348 MT 

ಆಗಿರುತಿ್ದೆ, ಇದು ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಮ್ಯಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲುರ್ಳ 90% ಆಗಿದೆ.  

ರಾಯಚೂರಿನ ರ್ಣಿ ಮತಿ್ತ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಉಪ್ನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿರ್ಳ 

ಕಛೇರಿಯೊಂದ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ದೊರೆತ್ತದೆ. 

30.10.2020 ರಂದು MG004S200000454/1205 ಮೂಲಕ ರಾಯಚೂರು ಪ್ತ್ರ ದಲಿಾ  ರ್ಣಿ ಮತಿ್ತ  

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಉಪ್ನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿರ್ಳ ಕಛೇರಿಯೊಂದ ಕ್ವಾ ರಿಯ 

ಯೋಜ್ನೆಯು ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ಡೆಯತ್ತ. 

ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಅನ್ನು  ಕಾ ಸಿ ರ್ ರ್ಣಿ ವರ್ಿವೊಂದು ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಒೊಂದು ಗುತಿ್ತಗೆಯ 

ಪ್ರಿಧಿಯ ನಡುವಿನ ಅೊಂತ್ರವು ಇನ್ು ೊಂದಕೆ್  500 ಮಿೋಟರ್ಗಿೊಂತ್ ಕಡಿಮೆಯದುು  ಅದನ್ನು  'ಬಿ 1' 

ಎೊಂದು ವಗಿೋಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿೊಂದ, ರಾಜ್ಾ  ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮೌಲಾ ಮ್ಯಪ್ನ 

ಪಾರ ಧಿಕ್ವರದಿೊಂದ ಪ್ರಿಸರ ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್್ಸ  (EC) ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, 

EMP ಅನ್ನು  ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯುವ 

ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಗಾಗಿ TOR ಅನ್ನು  ನಿೋಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು  KSEAC ತ್ನು  267 ನೇ SEAC ಸಭೆಯಲಿಾ  

29.09.2021 ರಂದು ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರ ಭಾವದ ತ್ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮರ್ಳ (ToR) 

ನಿರ್ಿಯಕೆ್ವ ಗಿ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಿದೆ. ಮೌಲಾ ಮ್ಯಪ್ನ (ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತ್ತಯು EIA ವರದಿ ಮತಿ್ತ  

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಪ್ತ್ರ  ಸಂಖೆಾ : SEIAA 440 MIN 

2021, ದಿರ್ನೊಂಕ 06.12.2021 ರ ಪ್ರ ಕ್ವರ ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲು ನಿದಿಿಷಿ್  

ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮರ್ಳನ್ನು  (ToR) ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

 1.1 ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ಥ ಳ 

ಮ್ಯಾ ದರಗೋಳ (ಬ್ಲಾ ಕ್-1) ಮರಳು ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಯೋಜ್ರ್ನ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸುಮ್ಯರು 12.20 

ಎಕರೆ (4.94 ಹೆಕಿ್ ೋರ್) ಸೈ. ನಂ- 56 ಮತಿ್ತ  57 ಮ್ಯಾ ದರಗೋಳ ಗಾರ ಮ,ದೇವದುರ್ಿ ತಾಲ್ಲಾ ಕು,  

ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಾ . ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸವಿ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ 

ಸಂಖೆಾ . 56 D /14 ನಲಿಾ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ೊಂಶ N 160 33' 13.97” - 160 33' 18.16” ಮತಿ್ತ  ರೇಖೊಂಶ E 760 59' 

47.57” - 760 59' 40.57” WGS 1984 ಡೇಟಾದಲಿಾ .ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ನಿೊಂದ ಹತಿ್ತರದ ರಸಿ್ತ  ಇಕುರ್-
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ಅನೆಕ್ು ಗೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯೋಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನಿೊಂದ ಸುಮ್ಯರು ~ 1.05 ಕ್ಲಮಿೋ (ಎನ್ಸ) 

ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ಹತಿ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲಾು ರ್ವು ಲಿೊಂರ್ರಿ ರೈಲು ನಿಲಾು ರ್ವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯೋಜ್ನೆಯ 

ಸೈಟ್ನಿೊಂದ ಸುಮ್ಯರು ~ 27.35 ಕ್ಲಮಿೋ (ESE) ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಹೆದಾು ರಿ NH-150A 

(ಜೇವಗಿಿ-ಬಲಾಾ ಳರೈ-ಚಾಮರಾಜ್ನರ್ರ) ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳದಿೊಂದ ಸುಮ್ಯರು ~ 11.76 Km (NW) 

ನಲಿಾ ದೆ. ರಾಜ್ಾ  ಹೆದಾು ರಿ SH-15 (ರಾಯಚೂರು-ದೇವದುರ್ಿ-ಲೋನಿ) ಗುತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಿೊಂದ 

ಸುಮ್ಯರು ~ 9.67 ಕ್ಲಮಿೋ (WSW) ದೂರದಲಿಾ ದೆ. 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.1: ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈಟ್ನ ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಸವಿ ನಂ. ಸೈ. ಸಂ. 56 & 57 

ಗಾರ ಮ ಮ್ಯಾ ದರಗೋಳ ಗಾರ ಮ 

ತಾಲ್ಲಕು ಮತಿ್ತ  ರ್ಜಲ್ಲಾ  ದೇವದುರ್ಿ ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಮತಿ್ತ  ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲ್ಲಾ  

ರಾಜ್ಾ  ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಾ  

ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ. 56 ಡಿ /14 

ಅಕ್ವಷ ೊಂಶ 160 33' 13.97” N ನಿೊಂದ 160 33' 18.16” N 

ರೇಖೊಂಶ 760 59' 47.57” E ನಿೊಂದ 760 59' 40.57” E 

ಪ್ರ ಸಿುತ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಸಿಥ ತ್ತ ಇದು ತಾಜ್ಞ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ತಾಜ್ಞ ಗುತಿ್ತಗೆಯಾಗಿದೆ 

ವಿಸಿಾರ ಪ್ರ ದೇಶ 4.94 ಹೆ (12.20 ಎಕರೆ) 

ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ್ ಸಾಮರ್ಥಾ ಿ 73, 504 MTPA 

ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ 30.10.2020 ರಂದು MG004S200000454/1205 ಮೂಲಕ 

ಉಪ್ನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ರ್ಣಿ ಮತಿ್ತ  

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಪ್ತ್ರ ದಿೊಂದ 

ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾದ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ 

 

 

 

1.2 ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟ  ವಿವರಣೆ 

1.2.1 ಕಾಾ ರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 
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ಕ್ವಾ ರಿ ನಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾೊಂತ್ತರ ೋಕೃತ್ ವಿಧಾನದ ತೆರೆದ ಕ್ವಸಿ್ಟ  ಕ್ವಾ ರಿಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಉತಾಾ ದನೆಯು 67,935 TPA ಆಗಿರುತಿ್ದೆ. ಕ್ವರ ಲರ್ ಎಕ್್

ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಾ ಕ್ ಹೋ ಲೋಡರ್ರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಕೊಂದಾರ ಪ್ಗಾಮಿ ವಾ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು  ಅಗೆಯಲು 

ಮತಿ್ತ  ಲೋಡ್ ಮ್ಯಡುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

1.2.2 ಗಣಿರ್ ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಜೋವನ 

ಮರುಪೂರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ರ್ಣಿ ರ್ಜೋವ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತಿ್ದೆ ಆದರೆ ಗುತಿ್ತಗೆಯನ್ನು  5 

ವಷ್ಿರ್ಳವರೆಗೆ ಮ್ಯತ್ರ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತಿ್ತ  ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯೊಂದ 1 ಮಿೋ 

ಆಳವನ್ನು  ಮ್ಯತ್ರ  ನಿಬಿೊಂಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

1.2.3 ಪರಿಕಲಪ ನಾ ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆ 

ವಾರ್ಷಿಕ 67,935 ಟನ್ಸ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸಾಮರ್ಥಾ ಿದಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳಿನ ಮಿೋಸಲು ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ 5 

ವಷ್ಿರ್ಳ ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳನ್ನು  ಅಗೆಯಲಾಗುವುದು, ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ  

ರ್ಣಿ ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿ 5 ವಷ್ಿರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಅೊಂಶರ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

1. ಖನಿರ್ಜೋಕರರ್ದ ವಿಸಿಾರ 

2. ಅದಿರಿನ ನಿರಂತ್ರತೆಯ ತಾೊಂತ್ತರ ಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಳ 

3. ಚಿತ್ತರ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರರ್ದ ದೃರಿ್ಷ  ಕೊೋನದಿೊಂದ 

ಎ) ಒಟಿು  ಮರಳು ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ 

ಬಿ) ಮರಳು ನಿಕ್ಷ ೋಪ್ರ್ಳ ಅೊಂದಾಜು. 

 

1.2.4 ತ್ಯಾ ಜಾ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇರ್ವರಿ 

10% ನ ಕ್ಲವು ಬೆರ್ಚುಕಲುಾ ರ್ಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಯಾವುದೇ ಖನಿಜ್ 

ತ್ತರಸೆ ರಿಸುವಿಕ್ ಅರ್ಥವಾ ತಾಾ ಜ್ಾ  ಇರುವುದಿಲಾ . 

 

1.2.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ ಮತ್ತು  ಮೂಲ 

ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಟಿು  ನಿೋರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ 4.00 ಕ್ಎಲ್ಡಡಿ  ಆಗಿರುತಿ್ದೆ, ಹತಿ್ತರದ ಟಾಾ ೊಂಕರ್ರ್ಳಿೊಂದ 

ಬೋರ್ವಲ್ಡನಿೊಂದ ನಿೋರನ್ನು  ಸಂರ್ರ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ತ್ಾ ವನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷು ರ್ ಅವಶಾ ಕತೆ 

ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 15 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದೊಾ ೋರ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ನ್ಮರಾರು ಜ್ನರಿಗೆ 

ಪ್ರೋಕ್ಷ ಉದೊಾ ೋರ್ವನ್ನು  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಿ್ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದೊಾ ೋರ್ದಲಿಾ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ 
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ಮ್ಯನವಶಕಿ್ಲಯು ನ್ನರಿತ್ ವರ್ಿದ ಅಡಿಯಲಿಾ  ಬರುತಿ್ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ 

ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಾ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 

1.2.7 ಸೈಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 

ಕ್ವಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಾ ೊಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪ್ರ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಾ  ಕೊಂದರ  ಇತಾಾ ದಿರ್ಳ ನಿಬಂಧನೆರ್ಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ. 

ಕ್ವಾ ರಿ ಕಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ಟ ಮತಿ್ತ  ದೂರವಾಣಿ, ಇೊಂಟನೆಿಟ್ ಮತಿ್ತ  ಇ-ಮೇಲ್ಡ 

ಸೌಲರ್ಾ ರ್ಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಕೆ್ವ ಗಿ ಉತಿ್ಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಿ ಹೊಂದಿದೆ. ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ 

ಯಂತ್ರ ರ್ಳು/ಟರ ಕ್ರ್ಳ ದುರಸಿಿ  ಮತಿ್ತ  ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆಯನ್ನು  ಕೈಗಳಳ ಲು ಕ್ವಾ ರಿಗೆ 

ಕ್ವಯಾಿಗಾರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3 ಅಸ್ತು ತಾ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪರಿಸ್ರ ಸ್ನಿಿ ವೇಶ 

1.3.1 ಮೂಲ ಪರಿಸ್ರ ಅಧ್ಾ ರ್ನಗಳು 

ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಸಿಿತ್ಾ ದಲಿಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು ನದಿ ಮರಳು 

ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಾ ಪಿ್ತಯಳಗೆ HECS ನಿೊಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಾ ಯನರ್ಳನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. EIA ಅಧಾ ಯನದ ಉದೆು ೋಶಕೆ್ವ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತಿ್ತಗೆ 

ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಕೊೋರ್ ವಲಯವೊಂದು ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  10 ಕ್ಲಮಿೋ ತ್ತರ ಜ್ಾ ದವರೆಗಿನ 

ಕ್ವಾ ರಿಯ ಹರಗಿನ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಫರ್ ವಲಯವೊಂದು ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ 

ಘಟಕರ್ಳಿಗೆ ಬೇಸ್ಟಲೈನ್ಸ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ, ಅೊಂದರೆ. ಗಾಳಿ, ಶಬು , ನಿೋರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅೊಂದರೆ ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021 ರ 

ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 

ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. 

 

 

1.3.2 ಪವನಶಾಸ್ು ಾ  ಮತ್ತು  ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 

ಸೈಟು ಲಿಾ  ರಚಿಸಲಾದ ಹವಾಮ್ಯನ ಡೇಟಾದ ಸಾರಾೊಂಶ (2021) 

ತಾಪ್ಮ್ಯನ (°C)                       19 ರಿೊಂದ 32°C 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಿತೆ (%)               57% 

ಗಾಳಿಯ ದಿಕೆು                          ಪ್ಶಿ ಮ 

ಶೊಂತ್ ಗಾಳಿ %                         27.87% 
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1.3.3 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಸ್ತಥ ತಿ 

ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತಿ್ತ  

ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿಳ ರ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಾ  ಮ್ಯನ್್ಮನ್ಸ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅಧಾ ಯನ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮ್ಯಡಲಾಯತ್ತ. 

ಹವಾಮ್ಯನ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತರ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಥ ಳರ್ಳನ್ನು  ಆಯೆೆ  ಮ್ಯಡಲಾಗಿದುು , ಗಾಳಿ ಮತಿ್ತ  

ಇಳಿಮುಖ ದಿಕೆು ರ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕರ್ರ್ಳ (PM10), ಸೂಕ್ಷಮ  ಕರ್ರ್ಳು 

(PM2.5), ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕ್್ ೈಡ್ (SO2,) ಮತಿ್ತ  ಸಾರಜ್ನಕದ ಆಕ್್ ೈಡ್ (NOX) ಮಟಿ ವನ್ನು  

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮ್ಯಡಲಾಯತ್ತ. ಮ್ಯನಿಟರಿೊಂಗ್ ಫಲಿತಾೊಂಶರ್ಳ ಕನಿಷ್ಠ  ಮತಿ್ತ  ರ್ರಿಷ್ಠ  

ಮೌಲಾ ರ್ಳನ್ನು  ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.3 ರಲ್ಲಾ  ಸಂಕ್ಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.3: ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  ಮಾನಿಟ್ರಿಾಂಗ್ ಫಲ್ಲತ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶ (24 

ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ) 

ನಿರ್

ತ್ಯಾಂಕಗ

ಳು 

 
 

ಕೇ೦

ದ್ಾ ೋಕ

ರಣ 

NAAQ 

ಮಾ

ನ

ದಂ

ಡಗ

ಳು 

ಸ್ಥ ಳಗಳು 

ಪ್ರಾ ಜೆ

ಕ್ಟ  

ಸೈಟ್ 

ಹತಿು ರ 

ಬೋರನ

ಕಲ್ 

ಅನೆಕ್ಸು

ಗೂರ್ 

ಗಾಂದೆ

ನೂರು 

ಕರಕ್ಷಹ

ಳಿಿ  

ಕೋಣ

ಚಪ

ಲ್ಲಾ  

ಯೆಕಕ ಾಂ

ಚಿ 

ಹಯ್ಯಾ ಳ 

ಬುಜುಗ್ಯ 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

PM10 

Conc. 
(µg/m³) 

 

ಕನಿಷ್ಠ  

100 
(24 

ಗಂ

ಟೆಗ

ಳು) 

44.92 41.83 44.27 42.54 46.97 44.31 42.61 46.52 

ಗರಿಷ್ಠ  64.02 59.62 63.09 60.63 66.94 63.15 60.73 66.29 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 53.87 50.17 53.09 59.00 56.33 53.14 51.10 55.78 

98 ನೇ 

'ಟೈಲ್ 
63.65 59.27 62.73 60.28 66.55 62.79 60.37 65.91 

PM2.5 

Conc. 
(µg/m3) 

 
 

ಕನಿಷ್ಠ  
60 
(24 

ಗಂ

ಟೆಗ

ಳು) 

19.36 22.15 19.15 22.57 20.63 17.02 20.01 20.90 

ಗರಿಷ್ಠ  27.60 31.57 27.30 32.17 29.40 24.25 28.52 29.79 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 24.37 28.51 27.03 24.62 24.05 27.38 23.52 24.96 

98 ನೇ 

'ಟೈಲ್ 27.44 31.39 27.14 31.98 29.23 24.11 28.36 29.61 

SO2  
Conc. 

(µg/m3) 
 

ಕನಿಷ್ಠ  
80 
(24 

ಗಂ

ಟೆಗ

ಳು) 

8.38 10.45 9.39 9.79 9.14 9.24 7.91 8.48 

ಗರಿಷ್ಠ  11.94 14.89 13.39 13.96 13.03 13.17 11.27 12.09 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 11.02 12.58 10.37 11.85 10.25 11.31 9.63 10.53 

98 ನೇ 

'ಟೈಲ್ 11.87 14.80 13.31 13.88 12.95 13.10 11.20 12.02 

NO2 
Conc.(µg/

m3) 
 
 

ಕನಿಷ್ಠ  
80 
(24 

ಗಂ

ಟೆಗ

ಳು) 

15.91 18.53 15.06 18.12 14.45 16.73 15.66 16.04 

ಗರಿಷ್ಠ  22.67 26.41 21.46 25.82 20.59 23.84 22.31 22.86 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 19.18 22.64 18.25 21.73 17.33 20.06 18.78 19.24 

98 ನೇ 

'ಟೈಲ್ 22.54 26.25 21.33 25.67 20.47 23.70 22.18 22.73 

Pb 
(μg/m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

1 
(24 

ಗಂ

ಟೆಗ

ಳು) 

BLQ(LO
Q 0.05) 

BLQ(LOQ 
0.05) 

BLQ(LOQ 
0.05) 

BLQ(LOQ 
0.05) 

BLQ(LO
Q 0.05) 

BLQ(LO
Q 0.05) 

BLQ(LO
Q 0.05) 

BLQ(LOQ 0.05) 

CO  
(mg/m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

4 
(1 

ಗಂ

ಟೆ) 

0.31 0.27 0.43 0.49 0.61 0.25 0.32 0.57 

O3 
(μg/m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

180 
(1 

ಗಂ

ಟೆ) 

11.32 10.1 12.5 11.7 10.3 11.5 10.9 11.8 
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ನಿರ್

ತ್ಯಾಂಕಗ

ಳು 

 
 

ಕೇ೦

ದ್ಾ ೋಕ

ರಣ 

NAAQ 

ಮಾ

ನ

ದಂ

ಡಗ

ಳು 

ಸ್ಥ ಳಗಳು 

ಪ್ರಾ ಜೆ

ಕ್ಟ  

ಸೈಟ್ 

ಹತಿು ರ 

ಬೋರನ

ಕಲ್ 

ಅನೆಕ್ಸು

ಗೂರ್ 

ಗಾಂದೆ

ನೂರು 

ಕರಕ್ಷಹ

ಳಿಿ  

ಕೋಣ

ಚಪ

ಲ್ಲಾ  

ಯೆಕಕ ಾಂ

ಚಿ 

ಹಯ್ಯಾ ಳ 

ಬುಜುಗ್ಯ 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

NH3 
(μg/m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

400 
(24 

ಗಂ

ಟೆಗ

ಳು) 

7.5 5.3 6.2 5.6 6.1 8.1 6.5 7.4 

Benzene 
(μg/m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

5 

(ರ್ವ

ರ್ಷಯಕ
) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LOQ 1) 

Benzo (a) 
pyrene, 
(ng/m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

1 

(ರ್ವ

ರ್ಷಯಕ

) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LOQ 1) 

Arsenic 
(ng/ m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

6 

(ರ್ವ

ರ್ಷಯಕ

) 

BLQ(LO
Q 2) 

BLQ(LOQ 
2) 

BLQ(LOQ 
2) 

BLQ(LOQ 
2) 

BLQ(LO
Q 2) 

BLQ(LO
Q 2) 

BLQ(LO
Q 2) 

BLQ(LOQ 2) 

Nickel 
(ng/m3) 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 

20 

(ರ್ವ

ರ್ಷಯಕ

) 

BLQ(LO
Q 10) 

BLQ(LOQ 
10) 

BLQ(LOQ 
10) 

BLQ(LOQ 
10) 

BLQ(LO
Q 10) 

BLQ(LO
Q 10) 

BLQ(LO
Q 10) 

BLQ(LOQ 10) 

Free 
Silica 

ಸ್ರಸ್

ರಿ 
- 

BLQ(LO

Q 0.4) 

BLQ(LOQ 

0.4) 
BLQ(LOQ 

0.4) 
BLQ(LOQ 

0.4) 
BLQ(LO

Q 0.4) 
BLQ(LO

Q 0.4) 
BLQ(LO

Q 0.4) 

BLQ(LOQ 0.4) 

 

 

ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾೊಂಶರ್ಳಿೊಂದ, ಎಲಾಾ  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಾ  PM10, PM2.5, SO2 ಮತಿ್ತ  NOx 

ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವು CPCB ಯೊಂದ ನಿದಿಿಷಿ್ ಪ್ಡಿಸಿದ 

ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತರ್ಳಲಿಾ ದೆ ಎೊಂದು ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.4 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬ್ದ  ಮಟ್ಟ ಗಳು 

ಸುತಿ್ತವರಿದ ಶಬು  ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  8 ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಾ  

ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ; ಅವುರ್ಳನ್ನು  ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಯೆೆ  

ಮ್ಯಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯ ಫಲಿತಾೊಂಶರ್ಳನ್ನು  ಕೊೋಷಿ್ ಕದಲಿಾ  ಸಂಕ್ಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.4: ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬ್ದ  ಮಟ್ಟ ದ ಮಾನಿಟ್ರಿಾಂಗ್ ಫಲ್ಲತ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶ 
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ಎಸ್

. ನಂ 
ಸ್ಥ ಳ 

ಸ್ಥ ಳ 

ಕೋ

ಡ್ 

ಯೋಜನೆ

ರ್ 

ಗಡಿಯಾಂದ 

ದೂರ 

(ಕ್ಷಮೋ). 

ಅಜಮು

ತ್ 

ನಿರ್ದಯಶನ 

dB(A) Leq 

ನಲ್ಲಾ  ಶಬ್ದ  

ಮಟ್ಟ  

CPCB 

ಗುಣಮಟ್ಟ  

ಪರಿಸ್ರ 

ಸೆಟ್ಟ ಾಂಗ್ 

ದ್ನ 
ರ

ತಿಾ  

ತಡ

ರ್ವ

ದ 

ದ್ನ 

(Ld) 

ತಡ 

ರತಿಾ  

(Ln) 

1 
ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ (ಮೂಕ 

ವಲಯ) 
N1 - 48.2 42.3 75 70 ಕೈಗಾರಿಕ್ವ 

2 ಬಿೋರನಕಲ್ಡ N2 5.91 NE 49.3 41.8 55 45 ವಸತ್ತ 

3 ಅನೆಕ್ು ಗೂರ್ N3 1.63 ENE 47.2 41.6 55 45 ವಸತ್ತ 

4 ಗೊಂದೆನ್ಮರು N4 3.21 SE 48.6 40.3 55 45 ವಸತ್ತ 

5 ಕರಕ್ಲಹಳಿಳ  N5 3.02 S 48.9 41.1 55 45 ವಸತ್ತ 

6 ಕೊೋರ್ಚಪ್ಲಿಾ  N6 2.36 SW 49.4 41.8 55 45 ವಸತ್ತ 

7 ಯೆಕೆೊಂಚಿ N7 4.58 WSW 47.5 41.6 55 45 ವಸತ್ತ 

8 ಹಯಾಾ ಳ ಬುಜುಗ್ಿ N8 4.19 WNW 49.1 40.2 55 45 ವಸತ್ತ 

 

 

1.3.5 ಮೇಲ್ಮ ೈ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಜಯಲ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ಟ  

1.3.5.1ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳು 

ಗುತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮ್ಯದರಿಯನ್ನು  ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯೊಂದಾಗಿ ನದಿಯ 

ಹರಿವಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಾ , ಶುಷೆ್  ಕ್ವಲದಲಿಾ  ಮತಿ್ತ  ಶುಷೆ್  ಸಮಯದಲಿಾ  

ಮ್ಯತ್ರ  ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯೊಂದ ಮರಳನ್ನು  ಅಗೆಯಲು 

ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.5: 10ಕ್ಷಮೋ ರ್ವಾ ಪ್ತು ಯಳಗೆ ಕಳ/ಕೆರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಲುವೆರ್ ದೂರ ಮತ್ತು  

ನಿರ್ದಯಶನ 

 



9 
 

 

 

 

1.3.5.2ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

ಅಸಿಿತ್ಾ ದಲಿಾ ರುವ ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲ ಮತಿ್ತ  ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು  ವಿವಿಧ ಗಾರ ಮರ್ಳಲಿಾ  8 

ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲ (ಬೋರ್ವಲ್ಡರ್ಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿರ್ಳು) ಮ್ಯದರಿರ್ಳನ್ನು  ಮತಿ್ತ  9 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ 

ಮ್ಯದರಿರ್ಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಿಯಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.5.3 ನೆಲದ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲದ ಭೌತ್-ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳನ್ನು  ಕೋಷ್ಟ ಕ 3.15 ರಲಿಾ  

ಪ್ರ ಸಿುತ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  IS-10500 ಮ್ಯನದಂಡರ್ಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಅಧಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲ ಫಲಿತಾೊಂಶರ್ಳು pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು 6.75 ಮತಿ್ತ  7.82 ರ ನಡುವ 

ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಿ್ದೆ. pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ದೆ ಎೊಂದು ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲದ ಮ್ಯದರಿಯ ಒಟಿು  ಕರಗಿದ 

ಘನವಸಿುರ್ಳ ಶ್ರ ೋಣಿಯು 521 mg/l – 1051 mg/l ನಡುವ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮ್ಯದರಿರ್ಳು IS 

10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ವ. ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅೊಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 250mg/l 

ಮತಿ್ತ  ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 1000 mg/l ಆಗಿದೆ. ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲ 

ಮ್ಯದರಿರ್ಳಲಿಾ  ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅೊಂಶವು 104.3 mg/l – 308.4 mg/l ನಡುವ ಇರುತಿ್ದೆ. ಎಲಾಾ  

ಮ್ಯದರಿರ್ಳು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು  ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅೊಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 200mg/l ಮತಿ್ತ  ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 400mg/l ಆಗಿದೆ. 

ಅಧಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲ ಮ್ಯದರಿರ್ಳಲಿಾ ನ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅೊಂಶವು 28.9 

mg/l - 117.5 mg/l ನಡುವ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮ್ಯದರಿರ್ಳು IS 10500: 2012 ರ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ 

ಮಿತ್ತಯನ್ನು  ಪೂರೈಸುತಿ್ತವ ಎೊಂದು ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1.3.5.4 ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮ್ಯದರಿರ್ಳಲಿಾ  pH 6.72 ರಿೊಂದ 8.14 ರ ನಡುವ 

ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ, ಅಲಿಾ  ಎಲಾಾ  ಮ್ಯದರಿರ್ಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ವ.  

 ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮ್ಯದರಿಯ ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನವಸಿುರ್ಳ (TDS) ಮೌಲಾ ವು 

548 mg/l ನಿೊಂದ 959 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

  ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮ್ಯದರಿಯ ಒಟಿು  ರ್ಡಸುತ್ನ ಮೌಲಾ ವು 167.7mg/l ನಿೊಂದ 

438.1 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮ್ಯದರಿಯ BOD ಮೌಲಾ ವು 7.9 mg/l ನಿೊಂದ 19.7 mg/l 

ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

ನದಿ ದೂರ (ಕ್ಲಮಿೋ) ನಿದೇಿಶನ 

ಕೃಷ್ಣಾ  ನದಿ ಸೈಟ್ ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಲಿಾ ದೆ - 
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  ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲಾ ವು 40.8 ರಿೊಂದ 82.5 mg/l ವರೆಗೆ 

ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತಿ್ತ  Se ನಂತ್ಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹರ್ಳ ಸಾೊಂದರ ತೆಯು IS 

2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ದೆ. 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮ್ಯದರಿರ್ಳ ಭೌತ್-ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಮ್ಯನದಂಡರ್ಳ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತರ್ಳಲಿಾ ವ ಎೊಂದು ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆಯೊಂದ ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.5.5 ಭೂ ಬ್ಳಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವರ್ೋಯಕರಣ 

ಲಾಾ ೊಂಡ್ ಕವರ್ ತ್ರರ್ತ್ತರ್ಳನ್ನು  ದೃಶಾ  ವಾಾ ಖಾ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A 

ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B ಸಂವೇದಕದ ಆನ್ಸ-ಸೆಿ ರೋನ್ಸ ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸಿ 

ಹರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ-ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2 ಚಿತ್ರ ವು 10 ಮಿೋ ಪಾರ ದೇಶಕ ರೆಸಲ್ಲಾ ಶನ್ಸ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇವುರ್ಳನ್ನು  ನಂತ್ರ SOI ಟಾಪ್ ಶೋಟ್ ಮತಿ್ತ  ಗೂರ್ಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತ್ರ ರ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು 

ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಲಾಯತ್ತ. ಪ್ರ ತ್ತ ವರ್ಿಕೆ್  ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತ್ತಯ ಪ್ದರರ್ಳನ್ನು  ಡಿರ್ಜಟೈಸ್ಟ 

ಮ್ಯಡಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಆಯಾ ಪ್ರ ದೇಶರ್ಳನ್ನು  ಲ್ಲಕೆಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

1.3.6.6 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 ಮಣಿಾ ನ ಮ್ಯದರಿರ್ಳ pH 7.29 ರಿೊಂದ 8.16 ರರಿ್ಷ ದೆ. 

 ಮಣಿಾ ನ ಮ್ಯದರಿರ್ಳ ವಾಹಕತೆಯು 158 ರಿೊಂದ 239 μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಾ ನ ಮ್ಯದರಿರ್ಳಲಿಾ  ಸಾರಜ್ನಕದ ಅೊಂಶವು 262 mg/kg ನಿೊಂದ 376 mg/kg 

ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಫಾಸಫ ರಸ್ಟ ಅೊಂಶವು 8.1 mg/kg ನಿೊಂದ 17.8 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಪಟಾಾ ಸಿಯಮ್ ಅೊಂಶವು 108 mg/kg ನಿೊಂದ 319 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಮಣಿಾ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ವು ಮಧಾ ಮ 

ಉತಾಾ ದಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧಾ ಮದಿೊಂದ ರ್ನಾ ಯೋಚಿತ್ ಫಲವತಿ್ತೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

 

 

1.3.7.7 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ 

ಫ್ಾ ೋರ: ಕ್ಷ ೋತ್ರ  ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲರ ಸ್ಟಕ್ವರ ಸ್ಟ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಾ ಪಿ್ತಯಳಗೆ 

ಪ್ರ ವೇಶಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ದೇಶರ್ಳಲಿಾ  ಅಸಿಿತ್ಾ ದಲಿಾ ರುವ ಸಸಾ  ಪ್ರ ಭೇದರ್ಳನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು 

ಹೂವಿನ ಅಧಾ ಯನ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನು  ಮ್ಯಡಲಾಗಿದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಸಾ ವರ್ಿವನ್ನು  ಅದರ ಗಾತ್ರ  ಮತಿ್ತ  

ಎಲ್ಲಯ ಆಕ್ವರ, ಹೂವುರ್ಳು, ಹಣ್ಣಾ ರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಕ್ವೊಂಡದ ತೊರ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳಂತ್ಹ ರೂಪ್ವಿಜ್ಞಾ ನದ 

ವಿೋಕ್ಷಣೆಯೊಂದ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಅವುರ್ಳ ಆವಾಸಸಾಥ ನವನ್ನು  ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರರ್ಳು, 

ಪದೆರ್ಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕ್ರ್ಳು, ಹುಲುಾ ರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಕ್ಾ ೈೊಂಬರ್ರ್ಳು ಇತಾಾ ದಿ. ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲಿಾ  ಗುರುತ್ತಸಲಾರ್ದ 

ಸಸಾ ರ್ಳನ್ನು  ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿ, ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯಕೆ್  ತ್ರಲಾಯತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಹಬೇಿರಿಯಂ 

ಉಲ್ಲಾ ೋಖರ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 



11 
 

ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಾ ಪಿ್ತಯಳಗೆ ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಉದಾಾ ನವನ, ವನಾ ರ್ಜೋವಿ ಅರ್ಯಾರರ್ಾ , 

ರ್ಜೋವಗೋಳ ಮಿೋಸಲು ಇಲಾ . ಬಫರ್ ವಲಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಿಮಶಿತ್ಮ ಕವಾಗಿ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ, ಅಪಾಯದ ಅೊಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಜ್ಞತ್ತಯ ವನಾ ರ್ಜೋವಿರ್ಳಿಲಾ . 

 

1.3.8.8 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ 

ಸಾಮ್ಯರ್ಜಕ-ಜ್ನಸಂಖಾ  ಸಿಥ ತ್ತ ಮತಿ್ತ  10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಾ ಪಿ್ತಯಲಿಾ ರುವ ಸಮುದಾಯರ್ಳ ಪ್ರ ವೃತಿ್ತರ್ಳ 

ಮ್ಯಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಸಾಮ್ಯರ್ಜಕ ಸಮಿೋಕ್ಷ  ಮತಿ್ತ  2011 ರ ಜ್ನರ್ರ್ತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಗಾರ ಮ 

ಡೈರೆಕಿ ರಿ 2001 ರ ದಿಾ ತ್ತೋಯ ಮ್ಯಹಿತ್ತಯ ಮೂಲಕ ಸಂರ್ರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಸಾಮ್ಯರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥ ತ್ತಯ ಸಾರಾೊಂಶವನ್ನು  ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.6 ರಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. . 

ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಾಮ್ಯರ್ಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರ ಫೈಲ್ಡ ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಧಿಕೆ್ಲೊಂತ್ 

ಹೆಚಿು  ಜ್ನರು ಇತ್ರ ವಲಯದಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮ್ಯಡುತಿಾರೆ ಎೊಂದು ತೊೋರಿಸುತಿ್ದೆ. ಅವರು ಉತಿ್ಮ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಿರ್ಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದಾು ರೆ ಮತಿ್ತ  ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಜ್ನರು 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಿರ್ಳೊಂದಿಗೆ ಉತಿ್ಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಿ ಹೊಂದಿದಾು ರೆ. ಅಧಾ ಯನ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮ್ಯರ್ವು 38.82 % ಆಗಿದೆ. ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜ್ನರು ಸಕ್ವಿರಿ 

ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋರ್ಾ  ಕೊಂದರ ರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋರ್ಾ  ಉಪ್ ಕೊಂದರ ರ್ಳಿಗೆ ಉತಿ್ಮ 

ಸಂಪ್ಕಿವನ್ನು  ಹೊಂದಿದಾು ರೆ. 

 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.6 ಅಧ್ಾ ರ್ನ ಪಾ ರ್ದಶದೊಳರ್ನ ಸಾಮಾಜಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ 

 

ಎಸ್ಟ.ನ್ೋ   ಪ್ಟ್ಟಿಕುಾ ಲಸ್ಟಿ  ಸಿ ಡಿ ಏರಿಯಾ  ಯುನಿಟ್ 

0-5ಕ್ಷಮೋ 

1.  ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿಳ ರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಪ್ಟಿ ರ್  7 ಸಂಖೆಾ ರ್ಳು. 

2.  ಒಟಿು  ಕುಟುೊಂಬರ್ಳು 2153 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

3.  ಒಟಿು  ಜ್ನಸಂಖೆಾ  12857 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

4.  ಮಕೆಳ ಜ್ನಸಂಖೆಾ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಿ ನವರು) 2301 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

5.  SC ಜ್ನಸಂಖೆಾ  2797 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

6.  ಎಸಿಿ  ಜ್ನಸಂಖೆಾ  2264 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

7.  ಒಟಿು  ಕ್ಲಸ ಮ್ಯಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಾ  6562 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

8.  ಮುಖಾ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 5786 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 
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9.  ಕನಿಷ್ಠ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 776 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

10.  ಕೃರ್ಷಕರು 1988 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

11.  ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು 3772 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

12.  ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ರ್ಳು 66 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

13.  ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಸಗಾರರು 736 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

14.  ಸಾಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಾ  3769 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

15.  ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜ್ನಸಂಖೆಾ  9088 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

5-10ಕ್ಷಮೋ 

16.  ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿಳ ರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಪ್ಟಿ ರ್ರ್ಳ ಸಂಖೆಾ  31 ಸಂಖೆಾ ರ್ಳು. 

17.  ಒಟಿು  ಕುಟುೊಂಬರ್ಳು 12254 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

18.  ಒಟಿು  ಜ್ನಸಂಖೆಾ  71759 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

19.  ಮಕೆಳ ಜ್ನಸಂಖೆಾ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಿ ನವರು) 11482 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

20.  ಪ್ರಿಶಷಿ್  ಜ್ಞತ್ತ ಜ್ನಸಂಖೆಾ  22258 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

21.  ಎಸಿಿ  ಜ್ನಸಂಖೆಾ  5011 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

22.  ಒಟಿು  ಕ್ಲಸ ಮ್ಯಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಾ  34351 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

23.  ಮುಖಾ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 28131 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

24.  ಕನಿಷ್ಠ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 6220 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

25.  ಕೃರ್ಷಕರು 8725 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

26.  ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು 17027 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

27.  ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ರ್ಳು 764 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

28.  ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಸಗಾರರು 7835 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

29.  ಸಾಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಾ  29085 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 

30.  ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜ್ನಸಂಖೆಾ  42674 ವಾ ಕಿ್ಲರ್ಳು 
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1.4 ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಪರಿಸ್ರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ತರಿ್ಸುವಿಕೆರ್ ಕಾ ಮಗಳು 

1.4.1 ಸ್ಥ ಳಾಕೃತಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು  ಭೂಕ್ಸಸ್ತತದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ 

ಬದಲಾದ ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತಯು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂಗ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು  

ಬದಲಾಯಸುತಿ್ದೆ. ಆದಾಗೂಾ , ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹರಗೆ ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತ ಅರ್ಥವಾ 

ಒಳಚರಂಡಿ ಮ್ಯದರಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆರ್ಳಿಲಾ . ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತ್ರ 

ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳ ಕೊನೆಯಲಿಾ , ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯ ಪ್ರಿಸರ 

ವಾ ವಸ್ತಥ ಗೆ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆ್  ಪುನಃಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಾ . ಇದಲಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿ ಮತಿ್ತ  ಅದರ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿೋರನ್ನು  ಉತಾಾ ದಿಸದ ಕ್ವರರ್ 

ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಜ್ಲಮೂಲಕೆ್  ಯಾವುದೇ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಇರುವುದಿಲಾ . ಆದು ರಿೊಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ 

ನಿೋರಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಾ . 

ಕ್ವಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತಿ್ತ  ವಿಶರ ೊಂತ್ತ ಆಶರ ಯದಿೊಂದ ದೇಶೋಯ ತಾಾ ಜ್ಾ ವನ್ನು  ಮ್ಯತ್ರ  

ಉತಾಾ ದಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ದೇಶೋಯ ತಾಾ ಜ್ಾ ವನ್ನು  ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಾ  ಬಿಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಅಲಾ ದೆ, 

ತೆಗೆದ ವಸಿುವಿನಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ಅೊಂಶ ಇರುವುದಿಲಾ , ಇದು ನೆಲ/ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು  

ಕಲುರ್ಷತ್ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದು ರಿೊಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯು 

ಅತ್ಾ ಲಾ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಿ್ದೆ ಎೊಂಬುದು ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ. 

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕವಲ 67,935 ಟನ್ಸರ್ಳ ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ್ ಉತಾಾ ದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗುತಿ್ತಗೆ ಅವಧಿಯ 

ಕೊನೆಯಲಿಾ , ಉಲ್ಲಾ ೋಖಿಸಲಾದ ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಮತಿ್ತ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಬಳಕ್ 12 ಎಕರೆ ಆಗಿರುತಿ್ದೆ. 

ತೆರೆದ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂಗ್ನ ಸಂಭಾವಾ  ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ 

ಸಥ ಳದಲಿಾ  ಭೂ ಬಳಕ್ಯ ಮ್ಯದರಿಯಲಿಾ  ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಾ ರುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  

ಕ್ವಲಾನಂತ್ರದಲಿಾ  ಪ್ತಟ್ ಮರಳಿನ ಮರುಪೂರರ್ವನ್ನು  ಪೂರೈಸುತಿ್ದೆ. 

1.4.2 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  

1.4.2.1 ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಮರಳು ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್¸ ಸೆಿ ರೋನಿೊಂಗ್ ಮತಿ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳ 

ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು, ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳು, ಖನಿಜ್ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತಿ್ತ  

ಸಾರಿಗೆ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಿಗೆ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮ್ಯದರಿಯನ್ನು  ಕೈಗಳಳ ಲಾಯತ್ತ. 

MoEFCC/CPCB ಅನ್ನಮೋದಿತ್ ಲೇಕ್್  AERMOD ಮ್ಯದರಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಮ್ಯಡೆಲಿೊಂಗ್ 

ಅನ್ನು  ಕೈಗಳಳ ಲಾಯತ್ತ. ನಿಯಂತ್ತರ ತ್ ಸಿಥ ತ್ತಯಲಿಾ  ಬೇಸ್ಟಲೈನ್ಸ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ  

ಮ್ಯನಿಟರಿೊಂಗ್ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಾ  PM10, PM2.5, SO2 ಮತಿ್ತ  NOx ಗಾಗಿ ರ್ರಿಷ್ಠ  ನೆಲದ ಮಟಿ ದ 

ಸಾೊಂದರ ತೆರ್ಳು ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್ತವ: 
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ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು  ಅೊಂದಾಜು ಮ್ಯಡಲು ಬೇಸ್ಟಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತ್ತಗಿೊಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾೊಂದರ ತೆಯ 

ಒಟಿು  ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು  ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.7 ರಲಿಾ  ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಯೊಂದ ಒಟಿು  ರ್ರಿಷ್ಠ  

GLC ರ್ಳಲಿಾ  ಸಂಕ್ಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.7 ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟ್ಟಟ  ಗರಿಷ್ಠ  GLC ಗಳು 

ಮ್ಯಲಿನಾ ಕ್ವರಕ ರ್ರಿಷ್ಠ . 

ಬೇಸ್ಟ 

ಲೈನ್ಸ 

Conc. 

(µg/m3)  

ಅೊಂದಾಜು 

ಹೆಚಿಿ ದ 

Conc. 

(µg/m3)  

ಒಟಿು  Conc. 

(µg/m3)  

NAAQ 

ಮ್ಯನದಂಡ 

ಬೇಸ್ಟ ಲೈನ್ಸ 

ಮೇಲಿನ 

ಸಾೊಂದರ ತೆಯ % 

ಕೊಡುಗೆ 

 

1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು 

 ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಾ ೊಂತ್ರದಲಿಾ  ಸಾಗಿಸುವ ರಸಿ್ತರ್ಳಲಿಾ  ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು. 

 ಸಾಗಿಸುವ ರಸಿ್ತಯ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆ. 

 ಹಾಲ್ಡ ರಸಿ್ತಯನ್ನು  ಅರ್ಲವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಸಾೊಂದರ ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಎಲಾಾ  ಸಾಗಿಸುವ ಘಟಕರ್ಳು (ಟ್ಟಪ್ಾ ರ್ರ್ಳು) ಸೋರಿಕ್ಯನ್ನು  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು ಮಲಿಿ  ಕ್ವಾ ಪ್ 

ಯಾೊಂತ್ತರ ಕತೆಯೊಂದ ಮುಚಿ ಲಾ ಡುತಿ್ವ. 

 ಧೂಳಿನ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಯನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಲೋಡಿೊಂಗ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳ 

ಸಮಯದಲಿಾ  ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು. 

 ವಾಹನರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಯಂತೊರ ೋಪ್ಕರರ್ರ್ಳ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆ. 

 ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಡಸಿ್ಟ  ಮ್ಯಸೆ್ಟರ್ಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ಗುತಿ್ತಗೆಯ ರ್ಡಿಯ ಸುತಿ್  ಅೊಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯದಲಿಾ  ದಪ್ಾ  ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಟ ಯ 

ನೆಡುವಿಕ್. 

 ವಾಯು ಮ್ಯಲಿನಾ ವನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಉತಿ್ಮ ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ 

ಮ್ಯಡಲಾಗುವುದು 

 

1.4.3 ಕೆಲಸ್ದ ಪರಿಸ್ರದ ಕಾರಣದ್ಾಂದಾರ್ ಶಬ್ದ  ಪರಿಣಾಮ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ರ್ಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್  ಆರೋರ್ಾ  ಅಪಾಯವನ್ನು ೊಂಟುಮ್ಯಡುತಿ್ವ. 

ಶಬು ದ ಪ್ರ ಮ್ಯರ್ವು ಸಹಿಷ್ಣಾ ತೆಯ ಮಿತ್ತಯನ್ನು  ಮಿೋರಿದರೆ, ಇದು ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತಿ್ತ  ತ್ತೋವರ ತ್ರವಾದ 

ಪ್ರ ಕರರ್ರ್ಳಲಿಾ  ಶರ ವರ್ ನಷಿ್ ಕೆ್  ಕ್ವರರ್ವಾಗುವ ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಾ  ಪ್ರ ಕಟವಾಗುತಿ್ದೆ. ಶಬು  

ಮ್ಯಲಿನಾ ದ ಹಾನಿಕ್ವರಕ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳು ಧಾ ನಿ ಒತಿ್ಡದ ಮಟಿ  ಮತಿ್ತ  ಆವತ್ಿನಕೆ್  ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಾ , 

PM10 66 19 85 100 28.79 

PM2.5 32 12 44 60 37.50 

NOX 26 11 37 80 42.31 
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ಆದರೆ ಒಡ್ುವಿಕ್ಯ ಒಟಿು  ಅವಧಿ ಮತಿ್ತ  ವಾ ಕಿ್ಲಯ ವಯಸ್ಿ ನ ಮೇಲ್ಲ ಸಹ. ತೆರೆದ ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮೇಲ್ಲ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ರ್ಳ ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳು ಕ್ವರರ್ವಾರ್ಬಹುದು: 

 ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿಯ; 

 ಆಯಾಸ; 

 ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತಯ ತಾತೆಾಲಿಕ ಶಫಿ್ ; 

 ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಶಾ ತ್ ನಷಿ್ ; ಮತಿ್ತ  

 ಅಧಿಕ ರಕಿದೊತಿ್ಡ ಮತಿ್ತ  ಅಧಿಕ ರಕಿದ ಕೊಲ್ಲಸಿಾ ರಲ್ಡ, ಇತಾಾ ದಿ. 

 

ಕೆಳರ್ನವುಗಳು ಶಬ್ದ ದ ಮೂಲಗಳಾರ್ವೆ: 

 ಜೆಸಿಬಿ, ಟರ ಕ್ರ್ಳು/ಟ್ಟಪ್ಾ ರ್ರ್ಳ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ. 

 ಲೋಡ್ ಮತಿ್ತ  ಇಳಿಸುವಿಕ್ 

 ವಾಹನ ಚಲನೆ. 

 

1.4.3.1 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಶಬ್ದ  ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು 

 ಶಬು ದ ಉತಾಾ ದನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಡಲು ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಾ ೊಂತ್ರದಲಿಾ  

ಯಂತ್ರ ರ್ಳ ಸರಿಯಾದ ನಿವಿಹಣೆ, ಎಣೆಾ  ಮತಿ್ತ  ಗಿರ ೋಸ್ಟ ಅನ್ನು  ಮ್ಯಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಶಬು ವನ್ನು  ಉತಾಾ ದಿಸುವ ಯಂತ್ರ ರ್ಳಲಿಾ  ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ 

ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಧಾ ನಿ ನಿರೋಧಕ ಕೊೋಣೆರ್ಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸುತಿ್ಲ್ಲ ಗಿರ ೋನ್ಸ ಬೆಲಿ್ಡ /ಪಾಾ ೊಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತಿ್ತ  ಸಾರ್ಣೆಯ ರಸಿ್ತರ್ಳು ಅಕೌಸಿಿ ಕ್ 

ತ್ಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕ್ವಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿ್ವ. 

 ನಿವಾಿಹಕರು ಮತಿ್ತ  ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪ್ಾ ಗ್ರ್ಳಂತ್ಹ 

ವೈಯಕಿ್ಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನರ್ಳನ್ನು  (PPE) ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 ಶಬು ದ ನಿಯತ್ಕ್ವಲಿಕ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಮ್ಯಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

1.4.4 ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ಟ  

1.4.4.1 ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ 

CUSTIC 3.2 English ಸಾಫಿ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿೊಂದ ಶಬು ದ ಮಟಿವನ್ನು  ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ಇದು ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಾ  ಮ್ಯದರಿಯನ್ನು  ಚಲಾಯಸಿದ ನಂತ್ರ ಪ್ಡೆದ ವಿವಿಧ

 ಗಾರ ಹಕರ್ಳಲಿಾ  ಶಬು  ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹಾ ರೇಖೆರ್ಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಫಲಿತಾೊಂಶರ್ಳು 

ಊಹಿಸಲಾದ ಶಬು  ಮಟಿ ರ್ಳು ನಿರ್ದಿತ್ ಮ್ಯರ್ಿಸೂಚಿರ್ಳಲಿಾ ವ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಿ್ದೆ. 
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ಪ್ರ ತ್ತಪಾದಕರು ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಮ್ಯತ್ರ  ನದಿ ಮರಳನ್ನು  ಕ್ವಾ ರಿ ಮ್ಯಡುತಿಾರೆ ಮತಿ್ತ  ಇದು 

ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ವಸಿುರ್ಳನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯಲಿಾ  

ರಾಸಾಯನಿಕರ್ಳು ಅರ್ಥವಾ ಅಪಾಯಕ್ವರಿ ವಸಿುರ್ಳ ಬಳಕ್ ಇಲಾ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ 

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳಿೊಂದ ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲ ಮ್ಯಲಿನಾ ವನ್ನು  ಕಲಿಾ ಸಲಾಗಿಲಾ . ಪೂವಿ ಮ್ಯನ್್ಮನ್ಸ 

ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವನ್ನು  ಅಧಾ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  10 ರಿೊಂದ 20 ಮಿೋ. ಬೇಸಿಗೆಯಲಿಾ  ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲ 

ಮಟಿ ವು ಅಧಾ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  5 ರಿೊಂದ 10 ಮಿೋ ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

1.4.4.2 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜಲ ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು 

ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ದಿನನಿತ್ಾ ದ ನಿೋರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ ಸುಮ್ಯರು 4 ಕ್.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನಿರ್ರ ಹ ಮತಿ್ತ  

ತೊೋಟಕೆ್  ಅರ್ತ್ಾ ವಿರುವ ನಿೋರಿನ ಮೂಲವನ್ನು  ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿಳ ರ್ಳ ನಿೋರಿನ ಟಾಾ ೊಂಕರ್ರ್ಳಿೊಂದ 

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಗೃಹಬಳಕ್ಗೆ ಟಾಾ ೊಂಕರ್ರ್ಳ ಮೂಲಕ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು 

ಮ್ಯಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಅೊಂತ್ಜ್ಿಲವನ್ನು  ಕುಡಿಯಲು ಮತಿ್ತ  ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಮ್ಯತ್ರ  

ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ಖನಿಜ್ ಸಂಸೆ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ ಇಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, 

ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಾ ಜ್ಾ  ಉತಾಾ ದನೆ ಇಲಾ . 

ಈ ಹರೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಡಲು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ್ದೆ: 

 ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿೋರು 

ಉತ್ಾ ತಿ್ತಯಾಗುವುದಿಲಾ . 

 ಕ್ವಾ ರಿ ಕಛೇರಿಯೊಂದ ಉತ್ಾ ತಿ್ತಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿೋರನ್ನು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮ್ಯಡಲು, 

ಮಬೈಲ್ಡ STP ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 ಶುದಿ  ನಿೋರಿನ ಅರ್ತ್ಾ ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆಗಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

 

 

1.4.5  ಘನ ತ್ಯಾ ಜಾ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ನಿವಯಹಣೆ 

ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ತಾಾ ಜ್ಾ /ಖನಿಜ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ ಸಾಧಾ ತೆರ್ಳನ್ನು  ಅೊಂತ್ಹ 

ಕಡಿತ್ಗಳಿಸಲಾಗಿಲಾ . ಉದೆು ೋಶತ್ ನಂತ್ರದ ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಡಂಪ್ತೊಂಗ್ 

ಮ್ಯಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸಿಾಪ್ವಿಲಾ  ಮತಿ್ತ  ಏಕಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಾ ಕ್ಲಫ ಲಿೊಂಗ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರ ಸಿಾಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ 

 ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ , ಮ್ಯಲಿನಾ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಭಾಾ ಸ ಮ್ಯಡುತಿ್ದೆ. 

 ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತಿ್ತ  ಶಬು ಕೆ್ವ ಗಿ ಕರ ಮರ್ಳು, ಸುತಿ್ಮುತಿ್ಲಿನ ವನಾ ರ್ಜೋವಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು. 
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 ಈಗಾರ್ಲೇ 7.5 ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲಿ್ಡ  - ಗುತಿ್ತಗೆ ರ್ಡಿಯ ಪ್ರಿಧಿಯ ಉದು ಕೊ  ಹಸಿರು ಬೆಲಿ್ಡ  

ಅನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.4.6.1 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮಗಳು 

 ಖನಿಜ್ ಸಾರಿಗೆ ರಸಿ್ತಯ ಆವತ್ಿಕ ನಿವಿಹಣೆ. 

 ಸೇವಿಸುವ ಉದಾ ಮಕೆ್  ಕಲಿಾ ನ ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕವಡ್ಿ ಸಾರ್ಣೆ. 

 ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪ್ದಲಿಾ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಾ  ಧೂಳು 

ಬಿೋಳುವುದನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮ್ಯಡುವುದು 

 ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ , ಸುತಿ್ಮುತಿ್ಲಿನ ವನಾ ರ್ಜೋವಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ತ್ತರಿಕಿ  ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು, ಮ್ಯಲಿನಾ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ 

ಕರ ಮರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತಿ್ತ  ಶಬು  ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸರ 

ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲುಾ ರ್ಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು  

ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಭಾಾ ಸ ಮ್ಯಡುತಿ್ದೆ. 

 

1.4.7 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ 

 ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ವಸತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಇಲಾ . 

ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪುನವಿಸತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಪುನವಿಸತ್ತ ಇಲಾ . 

 ಹೇಳಲಾದ ಕ್ವಾ ರಿಯು 15 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದೊಾ ೋರ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  

ಪ್ರೋಕ್ಷ ಉದೊಾ ೋರ್ವನ್ನು  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಿ್ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ 

ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಾ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈಗಿರುವ ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಸೌಲರ್ಾ ರ್ಳು ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಅರ್ತ್ಾ ರ್ಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕ್ವಗುತಿ್ದೆ. 

ಆದಾಗೂಾ , ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿಳ ರ್ಳಲಿಾ  ನೈಮಿಲಾ , ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಸೌಲರ್ಾ ರ್ಳು, ಸಾರಿಗೆ ರಸಿ್ತ  ಮುೊಂತಾದ ರ್ನರ್ರಿಕ ಸೌಕಯಿರ್ಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ CER ನ ಭಾರ್ವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಯತ್ು ರ್ಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿ್ದೆ. 

1.4.8  ಪರಿಸ್ರ ಮಾನಿಟ್ರಿಾಂಗ್ ಪ್ಾ ೋಗಾಾ ಾಂ 

ರ್ಣಿ ವಾ ವಸಾಥ ಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲಿಾ ರುವ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಕೊೋಶ (ಇಎೊಂಸಿ) 

ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆಯ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲಿಾ  ಸಾಕಷಿ್ಣ  ಅಹಿತೆ ಮತಿ್ತ  

ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಾ  (ಇಎೊಂಸಿ)  ಇರುತಿ್ದೆ. 

ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ , ನಿೋರಿನ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ , ಸುತಿ್ತವರಿದ ಶಬು  

ಮಟಿ ರ್ಳು, ಮಣಿಾ ನ ಗುರ್ಮಟಿ , ಸಿಎಸ್ಟಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳು ಇತಾಾ ದಿರ್ಳ ನಿಯಮಿತ್ ಮತಿ್ತ  

ಆವತ್ಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  MOEFCC ಮ್ಯನಾ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಏಜೆನ್ಿ ರ್ಳ ಮೂಲಕ 

ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ವರದಿರ್ಳನ್ನು  KSPCB/ MoEF&CC ಪಾರ ದೇಶಕ ಕಚೇರಿಗೆ 

ಸಲಿಾ ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
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1.4.9 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ಅಪಾಯದ ಮೌಲಾ ಮ್ಯಪ್ನವನ್ನು  ಇಳಿಜ್ಞರಿನ ವೈಫಲಾ , 

ಜೆಸಿಬಿ/ಉಪ್ಕರರ್ರ್ಳ ಚಲನೆ, ಧೂಳಿನ ಅಪಾಯರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಕ್ಳಗಿನ ಬೆೊಂಚ್ರ್ಳ ಪ್ರ ವಾಹ ಮತಿ್ತ  

ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್ಯ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  EIA/EMP ವರದಿಯಲಿಾ  ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೈಸಗಿಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಮ್ಯನವ ಕ್ವರರ್ರ್ಳಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ವಿಪ್ತಿ್ತರ್ಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ವಿಪ್ತಿ್ತ  ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ಇಐಎ/ಇಎೊಂಪ್ತ ವರದಿಯಲಿಾ  

ರ್ಜೋವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಥ ಪ್ನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಾ ದನೆಯ ಮರುಸಾಥ ಪ್ನೆ ಮತಿ್ತ  

ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳನ್ನು  ಇದೇ ಕರ ಮದಲಿಾ  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದಾ ತೆರ್ಳು. ವಿಪ್ತಿ್ತ  ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನಕೆ್ವ ಗಿ, ಇದನ್ನು  

ವಾಾ ಪ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರ ಸಾರ ಮ್ಯಡಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಪೂವಾಿಭಾಾ ಸದ ಮೂಲಕ 

ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಸೈಟ್ ಸೌಲರ್ಾ ರ್ಳು, ಕ್ವಯಿವಿಧಾನರ್ಳು, ಕತ್ಿವಾ ರ್ಳು 

ಮತಿ್ತ  ಜ್ವಾಬ್ಲು ರಿರ್ಳು, ಸಂವಹನರ್ಳು ಇತಾಾ ದಿರ್ಳನ್ನು  ವಿಪ್ತಿ್ತ  ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ  

ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1.5 ಯೋಜನೆರ್ ಪಾ ಯೋಜನಗಳು 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಹೆಚಿು ವರಿ ಉದೊಾ ೋಗಾವಕ್ವಶರ್ಳನ್ನು  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಿ್ದೆ, ಇದು 

ಅೊಂತ್ತಮವಾಗಿ ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿಳ ರ್ಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೋವನದ ಗುರ್ಮಟಿ ದಲಿಾ  ಸುಧಾರಣೆಗೆ 

ಕ್ವರರ್ವಾಗುತಿ್ದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತ್ತಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ, ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಪ್ರ ದೇಶರ್ಳಲಿಾ  ಸಮುದಾಯ ಕಲಾಾ ರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿ್ದೆ: 

 

 

 ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

 ಶಕ್ಷರ್ 

 ಆರೋರ್ಾ  ರಕ್ಷಣೆ 

 ಒಳಚರಂಡಿ ಮತಿ್ತ  ನೈಮಿಲಾ  

 ರಸಿ್ತರ್ಳು 

 

1.6 ಪರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್, ನಿವಿಹಣೆ, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮತಿ್ತ  

ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನ ಮತಿ್ತ  ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕ್ವದ 

ಸಾೊಂಸಿಥ ಕ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ್ದೆ, ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳನ್ನು  

ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅರ್ಥವಾ ಅವುರ್ಳನ್ನು  ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆ್  ತ್ಗಿಿ ಸಲು. 

• ಒಟಿಾ ರೆ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. 
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• ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ನಿೋರಿನ ವಿವೇಚರ್ನಶೋಲ ಬಳಕ್. 

• ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಲಾಾ ರ್ ಮತಿ್ತ  ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮತಿ್ತ  ಜ್ನರ ಉತಿ್ಮ ಆರೋರ್ಾ . 

• ಎಲಾಾ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮರ್ಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಳ . 

• ಸಂರ್ವನಿೋಯ ವಿಪ್ತಿ್ತರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಅಪ್ಘಾತ್ರ್ಳ ವಿರುದಿ  ಜ್ಞರ್ರೂಕತೆ. 

• ಸಂಚಿತ್ ಮತಿ್ತ  ದಿೋಘಾಿವಧಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ. 

• ತಾಾ ಜ್ಾ  ಉತಾಾ ದನೆ ಮತಿ್ತ  ಮ್ಯಲಿನಾ ದ ನಿಯಂತ್ರ ರ್. 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವೇಚರ್ನಶೋಲ ಬಳಕ್ಯು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ವಿಭಿನು  

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳಿೊಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಘಟಕರ್ಳನ್ನು  ತ್ತಳಿಸುತಿ್ದೆ. 

1.7 ತಿೋಮಾಯನ 

ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ.ಲಿ.ನ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಮಿೋಪ್ದ ಗಾರ ಮರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲವಾರ್ಲಿದೆ. ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕ್, ಶಬು , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಹರಿವಿನಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಹೂಳು, 

ಇತಾಾ ದಿರ್ಳಂತ್ಹ ಕ್ಲವು ಪ್ರಿಸರಿೋಯ ಅೊಂಶರ್ಳನ್ನು  ಸುತಿ್ಮುತಿ್ಲಿನ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ 

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳನ್ನು  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ನಿಯಂತ್ತರ ಸಬೇಕ್ವಗುತಿ್ದೆ. ನಿೋರು 

ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು, ನೆಡುತೊೋಪು, ವೈಯಕಿ್ಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನರ್ಳು ಮುೊಂತಾದ ಅರ್ತ್ಾ  ಮ್ಯಲಿನಾ  

ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಸಾಧನರ್ಳು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ  ನಿಯಮಿತ್ ಅಭಾಾ ಸವನ್ನು  ರೂಪ್ತಸುತಿ್ವ. ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಿಸರ 

ಮತಿ್ತ  ಸಾಮ್ಯರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು/ಕಡಿಮೆಗಳಿಸಲು 

ಹೆಚಿು ವರಿ ಮ್ಯಲಿನಾ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು. ಸಾರಿಗೆ ರಸಿ್ತ , ನದಿ ದಡರ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ವಲಯ ಮತಿ್ತ  ತೊೋಟರ್ಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯಂತ್ಹ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಟಆರ್ ಕರ ಮರ್ಳು ಸಮಿೋಪ್ದ ಹಳಿಳ ರ್ಳ 

ಸಾಮ್ಯರ್ಜಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುತಿ್ದೆ. 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಒಟಿಾ ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳು ಧರ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿರುತಿ್ವ ಮತಿ್ತ  ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿಳ ರ್ಳ ಒಟಿಾ ರೆ 

ಸಾಮ್ಯರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ವರರ್ವಾಗುತಿ್ದೆ. 
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