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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

1.0 ಪರಿಚರ್ 

M/s. ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಉಮಲಿಪನ್ನೂ ರ್ ಸ್ಯ ಾಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್-2 ರಲಿಾ  ತಾಂಗಭದ್ರಾ  ನದಿ 

ಪಾತ್ಾ ದಿಾಂದ ಸ್ಮಾನಯ  ಮರಳನ್ನೂ  ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪರಿಸರ ತೆರವಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾ ಸಿದ್ದು , 

ಉಮಲಿಪನ್ನೂ ರ್ ನ ಸೈ.ನಂ.3,4,141/2&148 ರಲಿಾ  ನೆಲೆಗಾಂಡಿರುವ 25.00 ಎಕರೆ (10.11 ಹೆಕಿ್ ೋರ್) ಗುತಿ್ತಗೆ 

ಪಾ ದೇಶವನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಗ್ರಾ ಮ, ಮಾನಿ್ವ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲೆಾ  ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ . ಪಾ ಸಿ್ವಿತ್ 

ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ  ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಾಂದ್ರಜು 1,04,409 ಮೆಟ್ಟಾ ಕ್ ಟನ್ಸಗಳರಿ್ಷ ದೆ ಎಾಂದ್ದ 

ಅಾಂದ್ರರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿಾ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದ್ರದ ಸ್ಮಾನಯ  ಮರಳು 83,527 MT ಆಗಿರುತಿ್ದೆ, 

ಇದ್ದ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರದ ಮಿೋಸಲುಗಳ 80% ಆಗಿದೆ. 

ಕಿ್ವ ರಿಯ ಯೋಜ್ನೆಯು ಉಪನ್ವದೇಿಶಕರ/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ್ವ, ಗಣಿ ಮತಿ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, 

ರಾಯಚೂರು ಪತ್ಾ ದಿಾಂದ MG004S200000568/1426 ದಿರ್ನಾಂಕ 02.12.2020 ರಂದ್ದ ಅನ್ನಮೋದನೆ 

ಪಡೆಯಿತ. 

ಪಾಾ ಜೆಕಿ್  ಅನ್ನೂ  ಕಾ ಸಿ ರ್ ಗಣಿ ವಗಿವಾಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ  ಒಾಂದ್ದ ಗುತಿ್ತಗೆಯ ಪರಿಧಿಯ 

ನಡುವಿನ ಅಾಂತ್ರವು ಇನ್ೂ ಾಂದಕೆ್  500 ಮಿೋಟರ್ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು  ಅದನ್ನೂ  'ಬಿ 1' ಎಾಂದ್ದ 

ವಗಿೋಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿಾಂದ, ರಾಜ್ಯ  ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪಾಾ ಧಿಕ್ವರದಿಾಂದ ಪರಿಸರ 

ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್್ಸ  (EC) ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಿಜ್ನ್ವಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP ಅನ್ನೂ  ನಡೆಸಬೇಕು. ಪಾ ಸಿ್ವಿತ್ 

ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಗೆ TOR ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ  

ಕ್ಎಸ್ಇಎಸಿ ತ್ನೂ  267ನೇ ಎಸ್ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿಾ  29.09.2021 ರಂದ್ದ ಪರಿಸರ ಪಾ ಭಾವದ ತ್ಯಾರಿಗ್ರಗಿ 

ಉಲೆಾ ೋಖದ ನ್ವಯಮಗಳ (T0R) ನ್ವರ್ಿಯಕೆ್ವ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ (ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತ್ತಯು 

EIA ವರದಿ ಮತಿ  ಪರಿಸರ ನ್ವವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನೂ  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತಿ  ಅದರ ಪತ್ಾ  ಸಂಖೆಯ : SEIAA 

433 MIN 2021, ದಿರ್ನಾಂಕ 06.12.2021 ರ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ವಿಜ್ನ್ವಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ  ನಡೆಸಲು ನ್ವದಿಿಷಿ್  

ಉಲೆಾ ೋಖದ ನ್ವಯಮಗಳನ್ನೂ  (T0R) ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅನ್ನಬಂಧ-2 ಆಗಿ ಲ್ಗತಿ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1.1 ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ಥ ಳ 

ಉಮಾಲಿಪನ್ನೂ ರ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್-2 ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಯೋಜ್ರ್ನ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪಾ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 

10.11 ಎಕರೆ (25.00ಹೆ) ಸೈ. ಸಂ. 3,4,141/2 &148 ಉಮಾಲಿಪನ್ನೂ ರು ಗ್ರಾ ಮದ, ಮಾನಿ್ವ  ತಾಲ್ಲಕು, 

ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲೆಾ  ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ . ಈ ಪಾ ದೇಶವು ಸವಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ಸಂಖೆಯ  57 

E/1 ನಲಿಾ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ಾಂಶ N 15056'53.03” - 15056'58.89” ಮತಿ  ರೇಖಾಂಶ E 77009'02.38” - 77009'23.30” ನಲಿಾ  

WGS 1984 ಡೇಟಾ.ಪಾಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ನ್ವಾಂದ ಹತಿ್ತರದ ರಸಿ್ತ  ಇಕುರ್-ಅನೆಕ್ು ಗೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ದ ಯೋಜ್ರ್ನ 

ಸೈಟ್ನ್ವಾಂದ ಸುಮಾರು ~ 1.05 ಕ್ಲಮಿೋ (ಎನ್ಸ) ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ಪಾಾ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ನ್ವಾಂದ ಹತಿ್ತರದ ರಸಿ್ತಯು 

ದದು ಲ್ಡ-ಹರನಹಳಿ್ಳ  ರಸಿ್ತಯಾಗಿದೆ, ಇದ್ದ ಯೋಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನ್ವಾಂದ ಸುಮಾರು ~ 0.7 ಕ್ಲಮಿೋ (NW) 

ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ಹತಿ್ತರದ ರೈಲು ನ್ವಲಾು ರ್ವು ಇರನಗಲುಾ  ರೈಲು ನ್ವಲಾು ರ್ವಾಗಿದೆ, ಇದ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್

ನ್ವಾಂದ ಸುಮಾರು ~ 13.03 ಕ್ಲಮಿೋ (ESE) ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಹೆದ್ರು ರಿ NH-150A (ಜೇವಗಿಿ-ಬಳಿ್ಳ ರಿ-

ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ) ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳದಿಾಂದ ಸುಮಾರು ~ 14.59km (WNW) ನಲಿಾ ದೆ. ರಾಜ್ಯ  ಹೆದ್ರು ರಿ SH-15 

(ರಾಯಚೂರು-ದೇವದ್ದಗಿ-ಲೋನ್ವ) ಗುತಿ್ತಗೆ ಪಾ ದೇಶದಿಾಂದ ಸುಮಾರು ~ 10.43km (WSW) ದೂರದಲಿಾ ದೆ. 
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.1 ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ  ಸೈಟ್ನ ಪಾ ಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳು 

 

ಸವಿ ನಂ. ಸೈ. ಸಂಖೆಯ - 3,4,141/2 & 148 

ಗ್ರಾ ಮ ಉಮಲಿಪನ್ನೂ ರು ಗ್ರಾ ಮ 

ತಾಲ್ಲಕು ಮತಿ  ರ್ಜಲೆಾ  ಮಾನಿ್ವ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಮತಿ  ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲೆಾ  

ರಾಜ್ಯ  ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ  

ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ. 57 ಇ/1 

ಅಕ್ವಷ ಾಂಶ 15056'53.03” - 15056'58.89” N 

ರೇಖಾಂಶ 77009'02.38” - 77009'23.30” E 

ಪಾ ಸಿುತ್ ಕಿ್ವ ರಿ ಸಿಥ ತ್ತ ಇದ್ದ ತಾಜ್ಞ ಕಿ್ವ ರಿಯಲಿಾ  ತಾಜ್ಞ ಗುತಿ್ತಗೆಯಾಗಿದೆ 

ವಿಸಿ್ರ ಪಾ ದೇಶ 10.11 ಹೆ (25.00 ಎಕರೆ) 

ಪಾ ಸಿ್ವಿತ್ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿ 1,04,409 MTPA 

ಕಿ್ವ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ ಕಿ್ವ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನೂ  ಉಪನ್ವದೇಿಶಕರ/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ್ವ, 

ಗಣಿ ಮತಿ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಪತ್ಾ ವು 

MG004S200000568/1426 ದಿರ್ನಾಂಕ 02.12.2020 ರಿಾಂದ 

ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

1.2 ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ  ವಿವರಣೆ 

1.2.1 ಕಾಾ ರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

ಕಿ್ವ ರಿ ನಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾಾಂತ್ತಾ ೋಕೃತ್ ವಿಧಾನದ ತೆರೆದ ಕ್ವಸಿ್  ಕಿ್ವ ರಿಯನ್ನೂ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗುವುದ್ದ. 

ವಾರ್ಷಿಕ ಉತಾಾ ದನೆಯು 1,04,409 TPA ಆಗಿರುತಿ್ದೆ. ಕ್ವಾ ಲ್ರ್ ಎಕ್್ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಯ ಕ್ ಹೊೋ ಲೋಡರ್

ಗಳು ಮತಿ  ಕಾಂದ್ರಾ ಪಗ್ರಮಿ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನೂ  ಅಗೆಯಲು ಮತಿ  ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ 

ಬಳಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

1.2.2 ಗಣಿರ್ ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಜೋವನ 

ಮರುಪೂರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನೂ  ರ್ಜೋವನವು ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತಿ್ದೆ ಆದರೆ ಗುತಿ್ತಗೆಯನ್ನೂ  5 

ವಷ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ಾ  ನ್ವೋಡಲಾಗುವುದ್ದ ಮತಿ  ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ 1 ಮಿೋ ಆಳವನ್ನೂ  ಮಾತ್ಾ  

ನ್ವಬಿಾಂಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
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1.2.3 ಪರಿಕಲ್ಪ ನಾ ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆ 

5,22,045 ಟನ್ಸ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿದಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳ್ಳನ ಮಿೋಸಲು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ವಷ್ಿಗಳ 

ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳ್ಳನಲಿಾ  ಅಗೆಯಲಾಗುವುದ್ದ, ಹಿೋಗ್ರಗಿ ಈ ಸಂದಭಿದಲಿಾ  ಗಣಿ 

ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿಯು 5 ವಷ್ಿಗಳು ಮತಿ  ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಅಾಂಶಗಳನ್ನೂ  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ಖನ್ವರ್ಜೋಕರರ್ದ ವಿಸಿ್ರ 

2. ಅದಿರಿನ ನ್ವರಂತ್ರತೆಯ ತಾಾಂತ್ತಾ ಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಳ 

3. ಚಿತ್ತಾ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರರ್ದ ದೃರಿ್ಷ ಕೊೋನದಿಾಂದ 

                                                

1.2.4 ತ್ಯಯ ಜಯ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇರ್ವರಿ 

20%ನ ಕ್ಲ್ವು ಬೆರ್ಚುಕಲುಾ ಗಳನ್ನೂ  ಹೊರತಪಡಿಸಿ ಕಿ್ವ ರಿಯಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಖನ್ವಜ್ ತ್ತರಸೆ್ ರಗಳು 

ಅರ್ಥವಾ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಇರುವುದಿಲ್ಾ . 

1.2.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತು  ಮೂಲ್ 

ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಟಿು  ನ್ವೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ 7.00 KLD ಆಗಿರುತಿ್ದೆ, ಖಸಗಿ ಟಾಯ ಾಂಕರ್ಗಳ್ಳಾಂದ ನ್ವೋರನ್ನೂ  

ಖರಿೋದಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನೂ  ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷು ರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಈ ಕಿ್ವ ರಿಯು 25 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನೂ  ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ ಮತಿ  ನ್ನರಾರು ಜ್ನರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ 

ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನೂ  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಿ್ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯ ೋಗದಲಿಾ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾನವಶಕಿ್ಲಯು ನ್ನರಿತ್ ವಗಿದ 

ಅಡಿಯಲಿಾ  ಬರುತಿ್ದೆ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನ್ವೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

1.2.7 ಸೈಟ್ ಮೂಲ್ಸೌಕರ್ಯ 

ಕಿ್ವ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಯ ಾಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪಾ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಾ  ಕಾಂದಾ  ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನ್ವಬಂಧನೆಗಳನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಕಿ್ವ ರಿ 

ಕಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತಿ  ದೂರವಾಣಿ, ಇಾಂಟನೆಿಟ್ ಮತಿ  ಇ-ಮೇಲ್ಡ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಸಂವಹನಕೆ್ವ ಗಿ ಉತಿ್ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ ಹೊಾಂದಿದೆ. ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಯಂತ್ಾ ಗಳು/ಟಾ ಕ್ಗಳ ದ್ದರಸಿಿ  ಮತಿ  

ನ್ವಯಮಿತ್ ನ್ವವಿಹಣೆಯನ್ನೂ  ಕೈಗಳಿಲು ಕಿ್ವ ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಗ್ರರವನ್ನೂ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3 ಅಸ್ತು ತಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಸ್ರ ಸ್ನಿಿ ವೇಶ 

1.3.1 ಮೂಲ್ ಪರಿಸ್ರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು 

ಆ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಸಿಿತಿ್ ದಲಿಾ ರುವ ಪರಿಸರದ ಸನ್ವೂ ವೇಶವನ್ನೂ  ನ್ವರ್ಿಯಿಸಲು ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ 

ಪಾ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪಿ್ತಯಳಗೆ HECS ನ್ವಾಂದ ಮೂಲ್ ಪರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನೂ  ನಡೆಸಲಾಯಿತ. EIA 

ಅಧಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶಕೆ್ವ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿಯ ಕಿ್ವ ರಿ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪಾ ದೇಶವನ್ನೂ  ಕೊೋರ್ ವಲ್ಯವಾಂದ್ದ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ  10 ಕ್ಲಮಿೋ ತ್ತಾ ಜ್ಯ ದ ಕಿ್ವ ರಿಯ ಹೊರಗಿನ ಪಾ ದೇಶವನ್ನೂ  ಬಫರ್ ವಲ್ಯವಾಂದ್ದ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ, ಅಾಂದರೆ. ಗ್ರಳ್ಳ, ಶಬು , ನ್ವೋರು, 

ಭೂಮಿಯನ್ನೂ  ಮಾನ್್ನನ್ಸ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅಾಂದರೆ ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ತಾಂಬರ್ 2021 
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ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿಯಿಾಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನೂ  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ 

ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ನಡೆಸಲಾಯಿತ. 

1.3.2 ಪವನಶಾಸ್ು ಾ  ಮತ್ತು  ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1. 2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಹರ್ವಮಾನ ದತ್ಯು ಾಂಶ 

 

 ಸವಿ 

ನಂ. 

ಪಾಯ ರಾಮಿೋಟರ್ ಅವಲೋಕನಗಳು 

1. ತಾಪಮಾನ ಗರಿಷ್ಠ  ತಾಪಮಾನ:   34 0C 

ಕನ್ವಷ್ಠ  ತಾಪಮಾನ:   210C 

ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ:  29.75 0C 

2. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಪೇಕ್ಷ ಆದಾ ಿತೆ 56.80 

3. ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಳ್ಳಯ ವೇಗ 3.29 

4. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  

ಪಾ ಧಾನವಾದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ದಿಕೆು  

ಪೂವಿ 
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ಚಿತಾ  1. 1 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತಾ  (ಅಕಟ ೋಬರ್ 2021-ಡಿಸಾಂಬರ್ 

2021) 

1.3.3 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಸ್ತಥ ತಿ 

ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ತಾಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿಯ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿ ಪಾ ದೇಶ ಮತಿ  

ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ಮಾನ್್ನನ್ಸ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅಧಯ ಯನ 

ಪಾ ದೇಶದ ಸುತಿವರಿದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನೂ  ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ. 

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಥ ಳಗಳನ್ನೂ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು , ಗ್ರಳ್ಳ ಮತಿ  

ಇಳ್ಳಮುಖ ದಿಕೆು ಗಳನ್ನೂ  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕರ್ಗಳ (PM10), ಸೂಕ್ಷಮ  ಕರ್ಗಳು 

(PM2.5), ಸಲ್ಫ ರ್ ಡೈಆಕ್್ ೈಡ್ (SO2,) ಮತಿ  ಸ್ರಜ್ನಕದ ಆಕ್್ ೈಡ್ (NOX) ಮಟಿ ವನ್ನೂ  

ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ. 

ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದ್ಳಗೆ CPCB ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ ಪಾ ಕ್ವರ 12 ನ್ವಯತಾಾಂಕಗಳ್ಳಗ್ರಗಿ 8 

ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ಸುತಿವರಿದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನೂ  ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ 

ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ಗಳು 47.59 ರಿಾಂದ 52.81 µg/m³ ಆಗಿದೆ, PM2.5 24.50 ರಿಾಂದ 32.15 µg/m³ 

ಆಗಿದೆ, SO2 8.62 ರಿಾಂದ 11.39 µg/m³ ಆಗಿದೆ, NO2 21.28 ರಿಾಂದ ಪಾಯ ರಾಮಿೋಟರ್ಗಳು 21.23 ರಿಾಂದ 

27.28  µg/m³, ಮಿೋ. ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ತಾಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗಿನ ಅಧಯ ಯನದ 

ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಎಲಾಾ  ಮಾನ್ವಟರಿಾಂಗ್ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಸುತಿವರಿದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ . 
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1.3.4 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬದ  ಮಟ್ಟ ಗಳು 

ಸುತಿವರಿದ ಶಬು  ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ  8 ಮೇಲಿಿಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  

ನಡೆಸಲಾಯಿತ; ಎಲಾಾ  ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ಹಗಲು ಸಮಾನ ಮತಿ  ರಾತ್ತಾ  ಸಮಾನ ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳ 

ಅವಲೋಕನಗಳು: 

• ವಸತ್ತ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿಾ  ಹಗಲಿನ ಸಮಯದ ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳು 47.3 dB(A) ನ್ವಾಂದ 50.5 dB(A) ವರೆಗೆ 

ಮತಿ  ರಾತ್ತಾ  ಸಮಯದ ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳು 40.1 dB(A) ನ್ವಾಂದ 42.3 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ 

ಕಾಂದಾ ಗಳ್ಳದಯ ಾಂತ್ ಬದಲಾಗುತಿ್ವ. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ  ಅವಲೋಕನಗಳು CPCB 

(55 dB(A) ಹಗಲು ಮತಿ  45 dB(A) ರಾತ್ತಾ ಯ ಸಮಯ) ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಸುತಿವರಿದ 

ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಎಾಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತಿ್ವ. 

 

1.3.5 ಮೇಲ್ಮ ೈ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಜಯಲ್ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ಟ  

1.3.5.1 ಜಲ್ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ಗಳು 

ಗುತಿ್ತಗೆ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ  ಗಮನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯಿಾಂದ್ರಗಿ ನದಿಯ 

ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಾ , ಶುಷೆ್  ಕ್ವಲ್ದಲಿಾ  ಮತಿ  ಶುಷೆ್  ಸಮಯದಲಿಾ  

ಮಾತ್ಾ  ಮಳೆಗ್ರಲ್ವನ್ನೂ  ಹೊರತಪಡಿಸಿ ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ ಮರಳನ್ನೂ  ಅಗೆಯಲು 

ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.3 10 ಕ್ಷಮೋ ತಿಾ ಜಯ ದೊಳಗೆ ಕಳ/ಕೆರೆ ಮತ್ತು  ಕಾಲುವೆರ್ ದೂರ ಮತ್ತು  

ನಿರ್ದಯಶನ 

 

ನದಿ ದೂರ (ಕ್ಲಮಿೋ) ನ್ವದೇಿಶನ 

ತಾಂಗಭದ್ರಾ  ಈ ತಾರ್ವು ತಾಂಗಭದ್ರಾ  ಹಾಸಿಗೆಯ 

ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿಾ ದೆ 

- 

 

 

1.3.5.2 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

ಅಸಿಿತಿ್ ದಲಿಾ ರುವ ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ ಮತಿ  ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನೂ  ವಿವಿಧ ಗ್ರಾ ಮಗಳಲಿಾ  8 

ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ (ಬೋರ್ವಲ್ಡಗಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿಗಳು) ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ  ಮತಿ  9 ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ  ಗುರುತ್ತಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನ್ವರ್ಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.5.3 ನೆಲ್ದ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ದ ಭೌತ್-ರಾಸ್ಯನ್ವಕ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನೂ  ಕೊೋಷಿ್ ಕ 3.15 ರಲಿಾ  

ಪಾ ಸಿುತ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ  IS-10500 ಮಾನದಂಡಗಳಾಂದಿಗೆ ಹೊೋಲಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

• ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದ ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳು pH ಶ್ಾ ೋಣಿಯು 6.77 ಮತಿ  7.8 
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ರ ನಡುವ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ ಎಾಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತಿ್ದೆ. pH ಶ್ಾ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ 

ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ದೆ ಎಾಂದ್ದ ಗಮನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ದ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನವಸಿುಗಳ ಶ್ಾ ೋಣಿಯು 

472 mg/l – 1043 mg/l ನಡುವ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 

ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ವ. 

• ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅಾಂಶದ ಸಿಿ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 250mg/l ಮತಿ  ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 

1000 mg/l ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅಾಂಶವು 85.9 mg/l – 256.5 mg/l ನಡುವ ಇರುತಿ್ದೆ. 

ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ 

ಇರುವುದನ್ನೂ  ಗಮನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಸಲೆಫ ೋಟ್ ಅಾಂಶದ ಸಿಿ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 200mg/l ಮತಿ  ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 

400mg/l ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನದ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ನ ಸಲೆಫ ೋಟ್ ಅಾಂಶವು 36.7 mg/l - 137.6 mg/l ನಡುವ 

ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಸಿಿ ೋಕ್ವರಾಹಿ 

ಮಿತ್ತಯನ್ನೂ  ಪೂರೈಸುತಿ್ತವ ಎಾಂದ್ದ ಗಮನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಒಟಿು  ಗಡಸುತ್ನ ವಾಯ ಪಿ್ತಯು ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ ಮಾದರಿಗಳ್ಳಗೆ 192 mg/l – 514 mg/l 

ನಡುವ ಇರುತಿ್ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನೂ  ಗಮನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಅಧಯ ಯನದ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ  ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ ಮಾದರಿಯು 

ಕುಡಿಯುವ ನ್ವೋರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೂ  IS 10500:2012 ಅನ್ನೂ  ಪೂರೈಸುತಿ್ತದೆ 

ಎಾಂದ್ದ ಗಮನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. 
 

 

1.3.5.4 ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

• ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  pH 6.8 ರಿಾಂದ 7.62 ರ ನಡುವ 

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

• ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನವಸಿುಗಳ (TDS) 

ಮೌಲ್ಯ ವು 386 mg/l ನ್ವಾಂದ 1927 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

• ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಗಡಸುತ್ನ ಮೌಲ್ಯ ವು 150.02 

mg/l ನ್ವಾಂದ 611.1 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

• ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲ್ಯ ವು 8.6 mg/l ನ್ವಾಂದ 17.3 

mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ 

• ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ COD ಮೌಲ್ಯ ವು 50.7 ರಿಾಂದ 92.3 mg/l ವರೆಗೆ 

ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

• As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತಿ  Se ನಂತ್ಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹಗಳ ಸ್ಾಂದಾ ತೆಯು 

IS 2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ದೆ. 

• ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಭೌತ್-ರಾಸ್ಯನ್ವಕ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಕುಡಿಯುವ 

ನ್ವೋರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಳಲಿಾ ವ ಎಾಂದ್ದ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆಯಿಾಂದ 

ಗಮನ್ವಸಲಾಗಿದೆ. 
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1.3.6 ಭೂ ಬಳಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವಗಿೋಯಕರಣ 

ಲಾಯ ಾಂಡ್ ಕವರ್ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ನೂ  ದೃಶಯ  ವಾಯ ಖಯ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ್ ಸ್ತಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A 

ಮತಿ  ಸ್ತಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B ಸಂವೇದಕದ ಆನ್ಸ-ಸೆಿ ರೋನ್ಸ ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸಿ 

ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ-ಸ್ತಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2 ಚಿತ್ಾ ವು 10 ಮಿೋ ಪಾಾ ದೇಶಕ ರೆಸಲ್ಲಯ ಶನ್ಸ ಹೊಾಂದಿದೆ. 

ಇವುಗಳನ್ನೂ  ನಂತ್ರ SOI ಟಾಪ್ ಶೋಟ್ ಮತಿ  ಗೂಗಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತ್ಾ ರ್ವನ್ನೂ  ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು 

ಪರಿಶೋಲಿಸಲಾಯಿತ. ಪಾ ತ್ತ ವಗಿಕೆ್  ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತ್ತಯ ಪದರಗಳನ್ನೂ  ಡಿರ್ಜಟೈಸ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತಿ  ಆಯಾ ಪಾ ದೇಶಗಳನ್ನೂ  ಲೆಕೆಹಾಕಲಾಗಿದೆ 

1.3.7 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ  

 ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳ pH 6.8 ರಿಾಂದ 8.14 ರರಿ್ಷ ದೆ. 

 ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹಕತೆಯು 95.6 ರಿಾಂದ 453 μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  ಸ್ರಜ್ನಕದ ಅಾಂಶವು 152.3 mg/kg ನ್ವಾಂದ 

273.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಫಾಸಫ ರಸ್ ಅಾಂಶವು 36.4 mg/kg ನ್ವಾಂದ 114.3 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

 ಪಟಾಯ ಸಿಯಮ್ ಅಾಂಶವು 94.7 mg/kg ನ್ವಾಂದ 364.2 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ದೆ. 

ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಈ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಮಣಿಿ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ವು ಮಧಯ ಮ ಉತಾಾ ದಕತೆಯಾಂದಿಗೆ 

ಮಧಯ ಮದಿಾಂದ ರ್ನಯ ಯೋಚಿತ್ ಫಲ್ವತಿ್ತೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

 

1.3.8 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ 

ಫಿ್ೋರ: ಕ್ಷ ೋತ್ಾ  ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲಾ ಸ್ಕ್ವಾ ಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲ್ಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪಿ್ತಯಳಗೆ 

ಪಾ ವೇಶಸಬಹುದ್ರದ ಎಲಾಾ  ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿಾ  ಅಸಿಿತಿ್ ದಲಿಾ ರುವ ಸಸಯ  ಪಾ ಭೇದಗಳನ್ನೂ  ನ್ವರ್ಿಯಿಸಲು 

ಹೂವಿನ ಅಧಯ ಯನ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನೂ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಸಯ ವಗಿವನ್ನೂ  ಅವುಗಳ 

ರೂಪವಿಜ್ಞಾ ನದ ಅವಲೋಕನದಿಾಂದ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಗ್ರತ್ಾ  ಮತಿ  ಎಲೆ, ಹೂವುಗಳು, 

ಹಣಿ್ಣ ಗಳು ಮತಿ  ಕ್ವಾಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ವೈಶಷಿ್ ಯ ಗಳಂತ್ಹ ಆಕ್ವರ ಮತಿ  ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥ ನವನ್ನೂ  

ದ್ರಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ಪದೆಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕ್ಗಳು, ಹುಲುಾ ಗಳು ಮತಿ  ಕ್ಾ ೈಾಂಬರ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿ. 

ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ದಲಿಾ  ಗುರುತ್ತಸಲಾಗದ ಸಸಯ ಗಳನ್ನೂ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ, ಪಾ ಯೋಗ್ರಲ್ಯಕೆ್  ತ್ರಲಾಯಿತ ಮತಿ  

ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಹಬೇಿರಿಯಮ್ ಉಲೆಾ ೋಖಗಳನ್ನೂ  ಬಳಸಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪಿ್ತಯಳಗೆ ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಉದ್ರಯ ನವನ, ವನಯ ರ್ಜೋವಿ ಅಭಯಾರರ್ಯ , 

ರ್ಜೋವಗೋಳ ಮಿೋಸಲು ಇಲ್ಾ . ಬಫರ್ ವಲ್ಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶಿತ್ಮ ಕವಾಗಿ 

ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ, ಅಪಾಯದ ಅಾಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞತ್ತಯ 

ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಳಲ್ಾ . 

1.3.9 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ 

ಪಾಾ ರ್ಥಮಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಸಮಿೋಕ್ಷ  ಮತಿ  2011ರ ಜ್ನಗರ್ತ್ತ ಮತಿ  ಗ್ರಾ ಮ ಡೈರೆಕಿ ರಿ 2001 ರ 

ದಿಿ ತ್ತೋಯ ದತಿಾಾಂಶದ ಮೂಲ್ಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪಿ್ತಯಲಿಾ ರುವ ಸಮುದ್ರಯಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-
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ಜ್ನಸಂಖಯ  ಸಿಥ ತ್ತ ಮತಿ  ಪಾ ವೃತಿ್ತಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನೂ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದ 

ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥ ತ್ತಯ ಸ್ರಾಾಂಶವನ್ನೂ  ಕೊೋಷಿ್ ಕ 1.4 ರಲಿಾ  ನ್ವೋಡಲಾಗಿದೆ. . 

ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾ ಫೈಲ್ಡ ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಧಿಕೆ್ಲಾಂತ್ 

ಹೆಚಿು  ಜ್ನರು ಇತ್ರ ವಲ್ಯದಲಿಾ  ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿಾರೆ ಎಾಂದ್ದ ತೊೋರಿಸುತಿ್ದೆ. ಅವರು ಉತಿ್ಮ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿದ್ರು ರೆ ಮತಿ  ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಜ್ನರು 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಉತಿ್ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ ಹೊಾಂದಿದ್ರು ರೆ. ಅಧಯ ಯನ 

ಪಾ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕ್ಷರತೆ ಪಾ ಮಾರ್ವು 38.82 % ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದ ಜ್ನರು ಸಕ್ವಿರಿ 

ಪಾಾ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದಾ ಗಳು ಮತಿ  ಪಾಾ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಉಪ ಕಾಂದಾ ಗಳ್ಳಗೆ ಉತಿ್ಮ 

ಸಂಪಕಿವನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿದ್ರು ರೆ. 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1. 4 ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪಾ ರ್ದಶದೊಳಗಿನ ಸಾಮಾಜಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ 

ಎಸ್.ನ್ೋ   ಪಟ್ಟಿಕುಯ ಲ್ಸ್ಿ  ಸಿ ಡಿ ಏರಿಯಾ  ಯುನ್ವಟ್ 

    

0-5ಕ್ಷಮೋ 

1.  ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತಿ  ಪಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ  6 ಸಂ. 

2.  ಒಟಿು  ಕುಟುಾಂಬಗಳು 2189 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

3.  ಒಟಿು  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  10949 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

4.  ಮಕೆಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಿ ನವರು) 1563 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

5.  SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ  1753 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

6.  ಎಸಿಿ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  3859 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

7.  ಒಟಿು  ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  6144 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

8.  ಮುಖಯ  ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರು 5723 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

9.  ಕನ್ವಷ್ಠ  ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರು 421 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

10.  ಕೃರ್ಷಕರು 1029 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

11.  ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು 4730 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

12.  ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗ್ರರಿಕ್ಗಳು 12 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

13.  ಇತ್ರೆ ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರು 373 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

14.  ಸ್ಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  4224 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 
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15.  ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  6725 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

5-10ಕ್ಷಮೋ 

1 ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತಿ  ಪಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ  14 ಸಂ. 

2 ಒಟಿು  ಕುಟುಾಂಬಗಳು 4129 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

3 ಒಟಿು  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  21872 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

4 ಮಕೆಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಿ ನವರು) 3191 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

5 SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ  4737 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

6 ಎಸಿಿ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  6134 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

7 ಒಟಿು  ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  11420 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

8 ಮುಖಯ  ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರು 8156 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

9 ಕನ್ವಷ್ಠ  ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರು 3264 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

10 ಕೃರ್ಷಕರು 3771 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

11 ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು 6590 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

12 ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗ್ರರಿಕ್ಗಳು 157 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

13 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರು 902 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

14 ಸ್ಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  9927 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

15 ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  11945 ವಯ ಕಿ್ಲಗಳು 

 

 

1.4 ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಪರಿಸ್ರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ತಗಿಿಸುವಿಕೆರ್ ಕಾ ಮಗಳು 

1.4.1 ಸ್ಥ ಳಾಕೃತಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು  ಭೂಕುಸ್ತತದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ 

ಬದಲಾದ ಸಥ ಳ್ಳಕೃತ್ತಯು ಕಿ್ವ ರಿಯಿಾಂಗ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪಾ ದೇಶದ್ಳಗಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನೂ  

ಬದಲಾಯಿಸುತಿ್ದೆ. ಆದ್ರಗೂಯ , ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪಾ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಸಥ ಳ್ಳಕೃತ್ತ ಅರ್ಥವಾ 

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ಳಲ್ಾ . ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತ್ರ 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ ಕೊನೆಯಲಿಾ , ಪಾ ದೇಶವನ್ನೂ  ಸಿಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನ್ವೋಯ ಪರಿಸರ 

ವಯ ವಸ್ತಥ ಗೆ ಸಿಿ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆ್  ಪುನಃಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಕಿ್ವ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರನ್ನೂ  ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಾ . ಇದಲ್ಾ ದೆ, ಕಿ್ವ ರಿ ಮತಿ  ಅದರ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನ್ವೋರನ್ನೂ  ಉತಾಾ ದಿಸದ ಕ್ವರರ್ 
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ಕಿ್ವ ರಿಯಿಾಂದ ಮೇಲೆಮ ೈ ಜ್ಲ್ಮೂಲ್ಕೆ್  ಯಾವುದೇ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಾ . ಆದು ರಿಾಂದ, ಮೇಲೆಮ ೈ 

ನ್ವೋರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಾ . 

ಕಿ್ವ ರಿ ಪಾ ದೇಶ ಮತಿ  ವಿರ್ಶಾ ಾಂತ್ತ ಆಶಾ ಯದಿಾಂದ ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನೂ  ಮಾತ್ಾ  

ಉತಾಾ ದಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನೂ  ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಾ  ಬಿಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಅಲ್ಾ ದೆ, 

ತೆಗೆದ ವಸಿುವಿನಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ಅಾಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಡಲ್, ಇದ್ದ ನೆಲ್/ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರನ್ನೂ  

ಕಲುರ್ಷತ್ಗಳ್ಳಸಬಹುದ್ದ. ಆದು ರಿಾಂದ, ಮೇಲೆಮ ೈ ನ್ವೋರಿನ ಆಡಳ್ಳತ್ದ ಮೇಲೆ ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯು 

ಅತ್ಯ ಲ್ಾ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಿ್ದೆ ಎಾಂಬುದ್ದ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ. 

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕವಲ್ 1,04,409 ಟನ್ಸಗಳ ಪಾ ಸಿ್ವಿತ್ ಉತಾಾ ದನೆಯಾಂದಿಗೆ, ಗುತಿ್ತಗೆ ಅವಧಿಯ 

ಕೊನೆಯಲಿಾ , ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲಾದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಮತಿ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆ 

ಪಾ ದೇಶದ ಬಳಕ್ 25.00 ಎಕರೆಯಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

ತೆರೆದ ನದಿಯ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿಯಿಾಂಗ್ನ ಸಂಭಾವಯ  ಪಾ ತ್ತಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ 

ಸಥ ಳದಲಿಾ  ಭೂ ಬಳಕ್ಯ ಮಾದರಿಯಲಿಾ  ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪದಲಿಾ ರುತಿ್ದೆ ಮತಿ  

ಕ್ವಲಾನಂತ್ರದಲಿಾ  ಪ್ತಟ್ ಮರಳ್ಳನ ಮರುಪೂರರ್ವನ್ನೂ  ಪೂರೈಸುತಿ್ದೆ. 

1.4.2 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ  

1.4.2.1 ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿಯಿಾಂದ ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್¸ ಸೆಿ ರೋನ್ವಾಂಗ್ ಮತಿ  ಸ್ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ  ನ್ವರ್ಿಯಿಸಲು, ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳು, ಖನ್ವಜ್ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತಿ  

ಸ್ರಿಗೆ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ  ಕೈಗಳಿಲಾಯಿತ. 

MoEFCC/CPCB ಅನ್ನಮೋದಿತ್ ಲೇಕ್್  AERMOD ಮಾದರಿಯನ್ನೂ  ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಮಾಡೆಲಿಾಂಗ್ 

ಅನ್ನೂ  ಕೈಗಳಿಲಾಯಿತ. ನ್ವಯಂತ್ತಾ ತ್ ಸಿಥ ತ್ತಯಲಿಾ  ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ  

ಮಾನ್ವಟರಿಾಂಗ್ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  PM10, PM2.5 ಮತಿ  NOx ಗ್ರಗಿ ಗರಿಷ್ಠ  ನೆಲ್ದ ಮಟಿ ದ ಸ್ಾಂದಾ ತೆಗಳು 

ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್ತವ: 

ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನೂ  ಅಾಂದ್ರಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತ್ತಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ಾಂದಾ ತೆಯ 

ಒಟಿು  ಹೆಚಿ ಳವನ್ನೂ  ಕೋಷ್ಟ ಕ 1.5 ರಲಿ್ಲ  ಸಂಕಿೆೋಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1. 5 ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟ್ಟಟ  ಗರಿಷ್ಠ  GLC ಗಳು 

 

ಮಾಲಿನಯ ಕ್ವರಕ ಗರಿಷ್ಠ . 

ಬೇಸ್ 

ಲೈನ್ಸ 

Conc. 

(µg/m3)  

ಅಾಂದ್ರಜು 

ಹೆಚಿಿ ದ 

Conc. 

(µg/m3)  

ಒಟಿು  Conc. (µg/m3)  NAAQ 

ಮಾನದಂಡ 

ಬೇಸ್ ಲೈನ್ಸ 

ಮೇಲಿನ 

ಸ್ಾಂದಾ ತೆಯ % 

ಕೊಡುಗೆ 
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PM10 63 25 88 100 39.68 

PM2.5 38 15 53 60 39.47 

NOX 38 32 70 80 84.21 

 

 

1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು 

 ನ್ವಯಮಿತ್ ಮಧಯ ಾಂತ್ರದಲಿಾ  ಸ್ಗಿಸುವ ರಸಿ್ತಗಳಲಿಾ  ನ್ವೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದ್ದ. 

 ಸ್ಗಿಸುವ ರಸಿ್ತಯ ನ್ವಯಮಿತ್ ನ್ವವಿಹಣೆ. 

 ಹಾಲ್ಡ ರಸಿ್ತಯನ್ನೂ  ಅಗಲ್ವಾಗಿ ಮತಿ  ಸ್ಾಂದಾ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 ಎಲಾಾ  ಸ್ಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳು (ಟ್ಟಪಾ ರ್ಗಳು) ಸೋರಿಕ್ಯನ್ನೂ  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು ಮಲಿಿ  ಕ್ವಯ ಪ್ 

ಯಾಾಂತ್ತಾ ಕತೆಯಿಾಂದ ಮುಚಿ ಲ್ಾ ಡುತಿ್ವ. 

 ಧೂಳ್ಳನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕ್ಯನ್ನೂ  ನ್ವಯಂತ್ತಾ ಸಲು ಲೋಡಿಾಂಗ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ 

ಸಮಯದಲಿಾ  ನ್ವೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದ್ದ. 

 ವಾಹನಗಳು ಮತಿ  ಯಂತೊಾ ೋಪಕರರ್ಗಳ ನ್ವಯಮಿತ್ ನ್ವವಿಹಣೆ. 

  ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ ಡಸಿ್  ಮಾಸೆ್ಗಳನ್ನೂ  ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. 

  ಲಿೋಸ್ ಗಡಿಯ ಸುತಿ್  ಅಾಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲ್ಯದಲಿಾ  ದಪಾ  ಹಸಿರು 

ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನೂ  ನೆಡುವುದ್ದ. 

 ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನೂ  ನ್ವಯಂತ್ತಾ ಸಲು ಉತಿ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಸವನ್ನೂ  ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

1.4.3 ಕೆಲ್ಸ್ದ ಪರಿಸ್ರದ ಕಾರಣದಾಂದಾಗಿ ಶಬದ  ಪರಿಣಾಮ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಕಿ್ವ ರಿ ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ ದ್ಡ್  ಆರೋಗಯ  

ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಾಂಟುಮಾಡುತಿ್ವ. ಶಬು ದ ಪಾ ಮಾರ್ವು ಸಹಿಷಿ್ಣ ತೆಯ ಮಿತ್ತಯನ್ನೂ  ಮಿೋರಿದರೆ, 

ಇದ್ದ ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತಿ  ತ್ತೋವಾ ತ್ರವಾದ ಪಾ ಕರರ್ಗಳಲಿಾ  ಶಾ ವರ್ ನಷಿ್ ಕೆ್  ಕ್ವರರ್ವಾಗುವ ಅಸಿ ಸಥ ತೆಯ 

ರೂಪದಲಿಾ  ಪಾ ಕಟವಾಗುತಿ್ದೆ. ಶಬು  ಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನ್ವಕ್ವರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧಿ ನ್ವ ಒತಿ್ಡದ 

ಮಟಿ  ಮತಿ  ಆವತ್ಿನಕೆ್  ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಾ , ಆದರೆ ಒಡ್ುವಿಕ್ಯ ಒಟಿು  ಅವಧಿ ಮತಿ  ವಯ ಕಿ್ಲಯ 

ವಯಸ್ಿ ನ ಮೇಲ್ಲ ಸಹ. ತೆರೆದ ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳ ಪಾ ತ್ತಕೂಲ್ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ವರರ್ವಾಗಬಹುದ್ದ: 

 ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ; 

 ಆಯಾಸ; 

 ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತಯ ತಾತೆಾಲಿಕ ಶಫಿ್ ; 

 ವಿಚಾರಣೆಯ ರ್ಶಶಿತ್ ನಷಿ್ ; ಮತಿ  

  ಅಧಿಕ ರಕಿದ್ತಿ್ಡ ಮತಿ  ಅಧಿಕ ರಕಿದ ಕೊಲೆಸಿ್ ರಲ್ಡ, ಇತಾಯ ದಿ. 

 ಕ್ಳಗಿನವುಗಳು ಶಬು ದ ಮೂಲ್ಗಳ್ಳಗಿವ: 

  ಜೆಸಿಬಿ, ಟಾ ಕ್ಗಳು/ಟ್ಟಪಾ ರ್ಗಳ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ. 

 ಲೋಡ್ ಮತಿ  ಇಳ್ಳಸುವಿಕ್ 
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 ವಾಹನ ಸಂಚಾರ. 

CUSTIC 3.2 ಇಾಂಗಿಾ ಷ್ ಸ್ಫಿ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಶಬು  ಮಟಿ ವನ್ನೂ  ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ದ 

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಾ  ಮಾದರಿಯನ್ನೂ  ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ 

ಗ್ರಾ ಹಕಗಳಲಿಾ  ಶಬು  ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನೂ  ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ ಮತಿ  ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳು ನ್ವರಿೋಕ್ಲಷ ತ್ 

ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳು ನ್ವಗದಿತ್ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳಲಿಾ ವ ಎಾಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತಿ್ದೆ. 

1.4.3.1 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಶಬದ  ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು 

 ಶಬು ದ ಉತಾಾ ದನೆಯನ್ನೂ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನ್ವಯಮಿತ್ ಮಧಯ ಾಂತ್ರದಲಿಾ  ಯಂತ್ಾ ಗಳ 

ಸರಿಯಾದ ನ್ವವಿಹಣೆ, ಎಣಿೆ  ಮತಿ  ಗಿಾ ೋಸ್ ಅನ್ನೂ  ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಶಬು ವನ್ನೂ  ಉತಾಾ ದಿಸುವ ಯಂತ್ಾ ಗಳಲಿಾ  ನ್ವಯೋರ್ಜಸಲಾದ 

ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರಿಗೆ ಧಿ ನ್ವ ನ್ವರೋಧಕ ಕೊೋಣೆಗಳನ್ನೂ  ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. 

 ಗಿಾ ೋನ್ಸ ಬೆಲಿ್ಡ /ಪಾಾ ಾಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನೂ  ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಯ ಪಾ ದೇಶದ ಸುತಿ್ಲ್ಲ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ ಮತಿ  ಸ್ಗಣೆಯ ರಸಿ್ತಗಳು ಅಕೌಸಿಿ ಕ್ ತ್ಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ 

ಕ್ವಯಿನ್ವವಿಹಿಸುತಿ್ವ. 

 ನ್ವವಾಿಹಕರು ಮತಿ  ಕ್ಲ್ಸಗ್ರರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪಾ ಗ್ಗಳಂತ್ಹ ವೈಯಕಿ್ಲಕ 

ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಧನಗಳನ್ನೂ  (ಪ್ತಪ್ತಇ) ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 ಶಬು ದ ನ್ವಯತ್ಕ್ವಲಿಕ ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ  ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

1.4.4 ಜಲ್ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ಟ  

1.4.4.1 ಜಲ್ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ 

ಪಾ ತ್ತಪಾದಕರು ಆ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  ಮಾತ್ಾ  ನದಿ ಮರಳನ್ನೂ  ಕಿ್ವ ರಿ ಮಾಡುತಿಾರೆ ಮತಿ  ಇದ್ದ 

ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ವಸಿುಗಳನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿರುವುದಿಲ್ಾ . ಅಲ್ಾ ದೆ, ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಯಲಿಾ  

ರಾಸ್ಯನ್ವಕಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಅಪಾಯಕ್ವರಿ ವಸಿುಗಳ ಬಳಕ್ ಇಲ್ಾ . ಹಿೋಗ್ರಗಿ, ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ 

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ಳಾಂದ ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನೂ  ಕಲಿಾ ಸಲಾಗಿಲ್ಾ . ಪೂವಿ ಮಾನ್್ನನ್ಸ 

ನ್ವೋರಿನ ಮಟಿ ವು ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  0.65 ರಿಾಂದ 10.70mbgl ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲಿಾ  

ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ ಮಟಿ ವು ಅಧಯ ಯನದ ಪಾ ದೇಶದಲಿಾ  0.05 ರಿಾಂದ 11.00mbgl ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

1.4.4.2 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜಲ್ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು 

ಕಿ್ವ ರಿಯಲಿಾ  ಪಾ ತ್ತನ್ವತ್ಯ  ಸುಮಾರು 7 ಕ್.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನ್ವಗಾ ಹ ಮತಿ  ತೊೋಟಕೆ್  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ 

ನ್ವೋರಿನ ಮೂಲ್ವನ್ನೂ  ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ ನ್ವೋರಿನ ಟಾಯ ಾಂಕರ್ಗಳ್ಳಾಂದ ಬಳಸಿಕೊಳಿಲಾಗುತಿ್ದೆ 

ಮತಿ  ಗೃಹಬಳಕ್ಗೆ ಟಾಯ ಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನ್ವೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಹಿೋಗ್ರಗಿ, 

ಅಾಂತ್ಜ್ಿಲ್ವನ್ನೂ  ಕುಡಿಯಲು ಮತಿ  ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಬಳಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಕಿ್ವ ರಿಯಲಿಾ  

ಖನ್ವಜ್ ಸಂಸೆ ರಣೆಗೆ ನ್ವೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲ್ಾ . ಅಲ್ಾ ದೆ, ಕಿ್ವ ರಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ  

ಉತಾಾ ದನೆ ಇಲ್ಾ . 

ಈ ಹೊರೆಯನ್ನೂ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಕಾ ಮಗಳನ್ನೂ  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಲಾಗುತಿ್ದೆ: 

 ಕಿ್ವ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನ್ವೋರು ಉತ್ಾ ತಿ್ತಯಾಗುವುದಿಲ್ಾ . 

 ಕಿ್ವ ರಿ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಉತ್ಾ ತಿ್ತಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನ್ವೋರನ್ನೂ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು, 
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ಮಬೈಲ್ಡ STP ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 ಶುದಿ  ನ್ವೋರಿನ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನೂ  ಕಡಿಮೆಗಳ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

1.4.5 ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ನಿವಯಹಣೆ 

ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ತಾಯ ಜ್ಯ /ಖನ್ವಜ್ ನ್ವರಾಕರಣೆ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ ಸ್ಧಯ ತೆಗಳನ್ನೂ  ಅಾಂತ್ಹ 

ಕಡಿತ್ಗಳ್ಳಸಲಾಗಿಲ್ಾ . ಉದೆು ೋಶತ್ ನಂತ್ರದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಡಂಪ್ತಾಂಗ್ ಮಾಡುವ 

ಯಾವುದೇ ಪಾ ಸಿ್ಪವಿಲ್ಾ  ಮತಿ  ಏಕಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಫ ಲಿಾಂಗ್ ಅನ್ನೂ  ಪಾ ಸಿ್ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿಾ , ಸುತಿ್ಮುತಿ್ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತರಿಕಿ  

ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗ್ರಳ್ಳ ಮತಿ  ಶಬು ಕೆ್ವ ಗಿ ಮಾಲಿನಯ  ನ್ವಯಂತ್ಾ ರ್ 

ಕಾ ಮಗಳನ್ನೂ  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನ್ವವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಾಂದಿಗೆ 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನ್ವಕ ವಿಧಾನವನ್ನೂ  ಆಡಳ್ಳತ್ವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ 7.5 

ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲಿ್ಡ  - ಗುತಿ್ತಗೆ ಗಡಿಯ ಪರಿಧಿಯ ಉದು ಕೊ  ಹಸಿರು ಬೆಲಿ್ಡ  ಅನ್ನೂ  

ನ್ವವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.4.6.1 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮಗಳು 

 ಖನ್ವಜ್ ಸ್ರಿಗೆ ರಸಿ್ತಯ ಆವತ್ಿಕ ನ್ವವಿಹಣೆ. 

 ಸೇವಿಸುವ ಉದಯ ಮಕೆ್  ಕಲಿಾ ನ ಕಿ್ವ ರಿಯ ಕವಡ್ಿ ಸ್ಗಣೆ. 

 ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಪಾ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪದಲಿಾ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಾ  ಧೂಳು 

ಬಿೋಳುವುದನ್ನೂ  ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ. 

 ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಸಂದಭಿದಲಿಾ , ಸುತಿ್ಮುತಿ್ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ತ್ತರಿಕಿ  ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು, ಮಾಲಿನಯ  ನ್ವಯಂತ್ಾ ರ್ ಕಾ ಮಗಳು ಮತಿ  

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗ್ರಳ್ಳ ಮತಿ  ಶಬು  ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನ್ವವಿಹಣಾ 

ಯೋಜ್ನೆಯಾಂದಿಗೆ ಕಲುಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನ್ವಕ ವಿಧಾನವನ್ನೂ  ಆಡಳ್ಳತ್ವು 

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. 

 

1.4.7 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ 

 ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿಯಲಿಾ  ವಸತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಇಲ್ಾ . ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ 

ಪುನವಿಸತ್ತ ಮತಿ  ಪುನವಿಸತ್ತ ಇಲ್ಾ . 

  ಈ ಕಿ್ವ ರಿಯು 25 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನೂ  ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ ಮತಿ  ಪರೋಕ್ಷ 

ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನೂ  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಿ್ದೆ. ಆದಯ ತೆ ಇರುತಿ್ದೆ 

 ಈಗಿರುವ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳು ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿಯ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನೂ  ಪೂರೈಸಲು 

ಸ್ಕ್ವಗುತಿ್ದೆ. 

 ಆದ್ರಗೂಯ , ಕಿ್ವ ರಿ ನ್ವವಿಹಣೆಯು ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿಾ  ನೈಮಿಲ್ಯ , ಕುಡಿಯುವ ನ್ವೋರಿನ 

ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳು, ಸ್ರಿಗೆ ರಸಿ್ತ  ಮುಾಂತಾದ ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಕಯಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ CER ನ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಪಾ ಯತ್ೂ ಗಳನ್ನೂ  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿು ತಿ್ದೆ. 
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1.4.8 ಪರಿಸ್ರ ಮಾನಿಟ್ರಿಾಂಗ್ ಪ್ಾ ೋಗಾಾ ಾಂ 

 

ಗಣಿ ವಯ ವಸ್ಥ ಪಕರ ನ್ವಯಂತ್ಾ ರ್ದಲಿಾ ರುವ ಕಿ್ವ ರಿಯಲಿಾ  ಪರಿಸರ ನ್ವವಿಹಣಾ ಕೊೋಶ 

(ಇಎಾಂಸಿ) ಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಪರಿಸರ ನ್ವವಿಹಣೆಯ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ದಲಿಾ  ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಅಹಿತೆ 

ಮತಿ  ಅನ್ನಭವವನ್ನೂ  ಹೊಾಂದಿರುವ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ನೇತೃತಿ್ ದಲಿಾ  EMC 

ಇರುತಿ್ದೆ. ಸುತಿವರಿದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ , ನ್ವೋರಿನ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನ್ವೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ , 

ಸುತಿವರಿದ ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳು, ಮಣಿಿ ನ ಗುರ್ಮಟಿ , CSR ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ 

ನ್ವಯಮಿತ್ ಮತಿ  ಆವತ್ಿಕ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ  MOEFCC ಮಾನಯ ತೆ 

ಪಡೆದ ಏಜೆನ್್ವ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕೈಗಳಿಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ  ವರದಿಗಳನ್ನೂ  KSPCB/ MoEF 

& CC ನ ಪಾಾ ದೇಶಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲಿಾ ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

1.4.9 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ 

ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವನ್ನೂ  ಇಳ್ಳಜ್ಞರಿನ 

ವೈಫಲ್ಯ , ಜೆಸಿಬಿ/ಉಪಕರರ್ಗಳ ಚಲ್ನೆ, ಧೂಳ್ಳನ ಅಪಾಯಗಳು ಮತಿ  ಕ್ಳಗಿನ ಬೆಾಂಚ್

ಗಳ ಪಾ ವಾಹ ಮತಿ  ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್ಯ ಕಾ ಮಗಳನ್ನೂ  EIA/EMP 

ವರದಿಯಲಿಾ  ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೈಸಗಿಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತಿ  ಮಾನವ ಕ್ವರರ್ಗಳ್ಳಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ವಿಪತಿಗಳನ್ನೂ  

ಎದ್ದರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ವಿಪತಿ  ನ್ವವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನೂ  ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪ್ತ 

ವರದಿಯಲಿಾ  ರ್ಜೋವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಥ ಪನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಾ ದನೆಯ 

ಮರುಸ್ಥ ಪನೆ ಮತಿ  ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳನ್ನೂ  ಇದೇ ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತಿ  ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಯ ತೆಗಳು. ವಿಪತಿ  ನ್ವವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ 

ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆ್ವ ಗಿ, ಇದನ್ನೂ  ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಪಾ ಸ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದೆ 

ಮತಿ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ಪೂವಾಿಭಾಯ ಸದ ಮೂಲ್ಕ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನೂ  ನ್ವೋಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಸೈಟ್ 

ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳು, ಕ್ವಯಿವಿಧಾನಗಳು, ಕತ್ಿವಯ ಗಳು ಮತಿ  ಜ್ವಾಬ್ಲು ರಿಗಳು, ಸಂವಹನಗಳು 

ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನೂ  ವಿಪತಿ  ನ್ವವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ  ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1.5 ಯೋಜನೆರ್ ಪಾ ಯೋಜನಗಳು 

ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಹೆಚಿು ವರಿ ಉದ್ಯ ೋಗ್ರವಕ್ವಶಗಳನ್ನೂ  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಿ್ದೆ, 

ಇದ್ದ ಅಾಂತ್ತಮವಾಗಿ ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೋವನದ ಗುರ್ಮಟಿ ದಲಿಾ  ಸುಧಾರಣೆಗೆ 

ಕ್ವರರ್ವಾಗುತಿ್ದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ್ ನ್ವೋತ್ತಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ, ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ. 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿಾ  ಸಮುದ್ರಯ ಕಲಾಯ ರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನ್ನೂ  

ನಡೆಸುತಿ್ದೆ: 

• ಸಮುದ್ರಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

• ಶಕ್ಷರ್ 

• ಆರೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆ 

• ಒಳಚರಂಡಿ ಮತಿ  ನೈಮಿಲ್ಯ  

• ರಸಿ್ತಗಳು 
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1.6 ಪರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ 

ಪರಿಸರ ನ್ವವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್, ನ್ವವಿಹಣೆ, ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ 

ಮತಿ  ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ ಮತಿ  ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ  

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೇಕ್ವದ ಸ್ಾಂಸಿಥ ಕ ಕಾ ಮಗಳನ್ನೂ  ಒಳಗಾಂಡಿರುತಿ್ದೆ, ಪಾ ತ್ತಕೂಲ್ ಪರಿಸರ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ  ತೊಡೆದ್ದಹಾಕಲು ಅರ್ಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನೂ  ಸಿಿ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆ್  

ತ್ಗಿಿ ಸಲು. 

  ಪರಿಸರದ ಒಟಿಾ ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. 

  ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ್ಗಳು ಮತಿ  ನ್ವೋರಿನ ವಿವೇಚರ್ನಯುಕಿ  ಬಳಕ್. 

 ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮತಿ  ಜ್ನರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಲಾಯ ರ್ ಮತಿ  ಉತಿ್ಮ ಆರೋಗಯ . 

  ಎಲಾಾ  ನ್ವಯಂತ್ಾ ರ್ ಕಾ ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನವನ್ನೂ  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ . 

 ಸಂಭವನ್ವೋಯ ವಿಪತಿಗಳು ಮತಿ  ಅಪಘಾತ್ಗಳ ವಿರುದಿ  ಜ್ಞಗರೂಕತೆ. 

 ಸಂಚಿತ್ ಮತಿ  ದಿೋಘಾಿವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ. 

 ತಾಯ ಜ್ಯ  ಉತಾಾ ದನೆ ಮತಿ  ಮಾಲಿನಯ ದ ನ್ವಯಂತ್ಾ ರ್. 

 ಪರಿಸರ ನ್ವವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವೇಚರ್ನಶೋಲ್ ಬಳಕ್ಯು ಪರಿಸರದ 

ಘಟಕಗಳನ್ನೂ  ತ್ತಳ್ಳಸುತಿ್ದೆ, ಇದ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ವಿಭಿನೂ  

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ಳಾಂದ ಪಾ ಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 
 

1.7 ತಿೋಮಾಯನ 

 

ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ.ಲಿ.ನ ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿ ಉಮಲಿಪನ್ನೂ ರ್ ಸ್ಯ ಾಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್-2 

ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಮಿೋಪದ ಗ್ರಾ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗಲಿದೆ. ಧೂಳು 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕ್, ಶಬು , ಮೇಲೆಮ ೈ ಹರಿವಿನ್ವಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಹೂಳು, 

ಇತಾಯ ದಿಗಳಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ವು ಪರಿಸರಿೋಯ ಅಾಂಶಗಳನ್ನೂ  ಸುತಿ್ಮುತಿ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ  ತ್ಪ್ತಾ ಸಲು ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ನ್ವಯಂತ್ತಾ ಸಬೇಕ್ವಗುತಿ್ದೆ. 

ನ್ವೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದ್ದ, ನೆಡುತೊೋಪು, ವೈಯಕಿ್ಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಧನಗಳು ಮುಾಂತಾದ 

ಅಗತ್ಯ  ಮಾಲಿನಯ  ನ್ವಯಂತ್ಾ ರ್ ಸ್ಧನಗಳು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ  ನ್ವಯಮಿತ್ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನೂ  

ರೂಪ್ತಸುತಿ್ವ. ಪಾ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಮತಿ  ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ  ನ್ವಯಂತ್ತಾ ಸಲು/ಕಡಿಮೆಗಳ್ಳಸಲು ಹೆಚಿು ವರಿ ಮಾಲಿನಯ  

ನ್ವಯಂತ್ಾ ರ್ ಕಾ ಮಗಳು ಮತಿ  ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮಗಳನ್ನೂ  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗುವುದ್ದ. ಸ್ರಿಗೆ ರಸಿ್ತ , ನದಿ ದಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ವಲ್ಯ ಮತಿ  

ತೊೋಟಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಯಂತ್ಹ ಕಾ ಮಗಳನ್ನೂ  ಜ್ಞರಿಗಳ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

ಕಿ್ವ ರಿ ನ್ವವಿಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾ ಮಗಳು 

ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನೂ  ಸುಧಾರಿಸುತಿ್ದೆ. 

ನದಿ ಮರಳು ಕಿ್ವ ರಿಯ ಒಟಿಾ ರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧರ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿರುತಿ್ವ ಮತಿ  ಹತಿ್ತರದ 

ಹಳಿ್ಳಗಳ ಒಟಿಾ ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ವರರ್ವಾಗುತಿ್ದೆ. 
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