ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ
ಫಾರ್
ಶಾಲಗಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್
(YDG -05)
30.00 ಎಕರೆ (12.14Ha) ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶ
ಮೂಲಕ
ನಲ್ಲಾ
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿರ್ ತಳ
ಸೈ ಎದುರು. ಸಂ.126 127128/2,129,
ಶೋರಪುರ ತಾಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ , ಕರ್ನಯಟಕ ರಜ್ಯ .
ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್,
ಹಟ್ಟಿ -584115
ರರ್ಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ
ಕರ್ನಯಟಕ ರಜ್ಯ
(ಯೋಜ್ನೆ 1(a) EIA ಅಧಿಸೂಚನೆ 2006 ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಖನಿಜ್ಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 'B1' ವಗಯದ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಅದರ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತಿ OM ಅನ್ನು F. No. L1011/175/2018-IA-II (M), ದಿರ್ನಾಂಕದ ಪ್ರ ಕಾರ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 12.12.2018)EIA
ಸಲಹೆಗಾರ
ಹಬರ್ಟಯ ಎನಿಿ ರೋ ಕೇರ್ ಸಿಸಿ ಮ್ಸ್ ಪ್ರ ೈವೇರ್ಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಚೆನೆು ೈ
ಫೆಬರ ವರಿ 2022

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ
1.1 ಪ್ರಿಚರ್
M/s. ಹಟ್ಟಿ

ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, 12.14 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ (30.00 ಎಕರೆ) ಲಿೋಸ್ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲಗಿ ಸ್ಯ ೊಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ (YDG-05) ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತಳದಿೊಂದ ಸ್ಮಾನಯ ಮರಳನ್ನು
ಹರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ. 2,129 ಶಾಲಗಿ ಗಾರ ಮದ, ಶೋರಾಪುರ
ತಾಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ . ಪ್ರ ಸ್ಾ ವಿತ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅೊಂದಾಜು
1,25,290 ಟನ್ಸಗಳರ್ಷಿ ದೆ ಎೊಂದು ಅೊಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾನಯ
ಮರಳು 1,12,761 ಟನ್ಸಗಳಾಗಿದುು , ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲುಗಳ 90% ಆಗಿದೆ.
22.12.2020 ರಂದು MG004S200000650/363 ಮೂಲಕ ಯಾದಗಿರಿಯ ಗಣಿ ಮತ್ತಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ
(DMG)

ಉಪ್ನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ

ಕಛೇರಿಯೊಂದ

ಕ್ವಾ ರಿಯ

ಯೋಜ್ನೆಯು

ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ಡೆಯತ್ತ.
<50 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ ≥5 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಗಣಿ ವಗಿವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ,
ಇದನ್ನು

'B1' ಎೊಂದು ವಗಿೋಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿೊಂದ, ರಾಜ್ಯ

ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ

ಪ್ರರ ಧಿಕ್ವರದಿೊಂದ ಪ್ರಿಸರ ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್ಸ್ (EC) ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಿಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP
ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರ ಸ್ಾ ವಿತ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಗಾಗಿ TOR
ಅನ್ನು

ನಿೋಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು

KSEAC ತನು

267 ನೇ SEAC ಸಭೆಯಲಿಾ 29.09.2021 ರಂದು ಪ್ರಿಸರ

ಪ್ರ ಭಾವದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳ (ToR) ನಿರ್ಿಯಕ್ವಾ ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ
(ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತಿಯು EIA ವರದಿ ಮತ್ತಾ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು
ಮತ್ತಾ ಸ್ವಿಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು

ನಡೆಸಲು ನಿದಿಿಷ್ಿ

ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

(ToR)

ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅದರ ಪ್ತರ ಸಂಖೆಯ : SEIAA 442 MIN 2021, ದಿರ್ನೊಂಕ 06.12.2021.
1.1.1 ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸಥ ಳ
12.14 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ (30.00 ಎಕರೆ) ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲಗಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನ (YDG-05)
ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವು ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ , ಯಾದಗಿರಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಯಾದಗಿರಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಶೋರಾಪುರ
ತಾಲೂಕ್ಲನ ಶಾಲಗಿ ಗಾರ ಮದ ಸೈ.ನಂ.126,127,128/2,129 ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನೆಲ್ಲಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸರ್ವಿ
ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ಸಂಖೆಯ . 56 D /15 ನಲಿಾ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ೊಂಶ 16°25'36.17” N ನಿೊಂದ 16°25'43.07”
N ಮತ್ತಾ ರೇಖೊಂಶ 76°45'25.78” E ನಿೊಂದ 76°45'52.36 ” E. ಯೋಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನಿೊಂದ ಹತಿಾ ರದ ರಸ್ತಾ ಎೊಂದರೆ
ಮುರ್ಷಿ ಹಳ್ಳಿ - ಶೆಳಿ ಗಿ ರಸ್ತಾ ಇದು ಯೋಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್ನಿೊಂದ ಸುಮಾರು ~ 1.53km, NE ದೂರದಲಿಾ ದೆ.
ಹತಿಾ ರದ ರೈಲು ನಿಲಾು ರ್ವು ಯಾದಗಿರಿ ರೈಲು ನಿಲಾು ರ್ದ ಮಾಗಿವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯೋಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್
ನಿೊಂದ ಸುಮಾರು ~ 52.32km, NE ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಹೆದಾು ರಿ NH-150A (ಜ್ಞವಗಿಿಚಾಮರಾಜ್ನಗರ) ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳದಿೊಂದ ಸುಮಾರು ~3.18km, NW ನಲಿಾ ದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾು ರಿ SH19(ಶರ ೋರಂಗಪ್ಟಿ ರ್-ಜೇವಗಿಿ) ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಿೊಂದ ಸುಮಾರು ~3.18 ಕ್ಲಮಿೋ, NW ದೂರದಲಿಾ ದೆ.

ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.1 ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಿ ಸೈರ್ಟನ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸರ್ವಿ ನಂ.

ಸೈ.ನಂ.126,127,128/2,129 ಎದುರು

ಗಾರ ಮ

ಶಾಲಗಿ ಗಾರ ಮ

ತಾಲೂಕು

ಮತ್ತಾ

ಶೋರಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಾ ಯಾದಗಿರಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ

ರ್ಜಲ್ಲಾ
ರಾಜ್ಯ

ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ.

56 ಡಿ/15

ಅಕ್ವಷ ೊಂಶ

16°25'36.17”N ನಿೊಂದ 16°25'43.07”N

ರೇಖೊಂಶ

76°45'25.78” E ನಿೊಂದ 76°45'52.36” E

ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಕ್ವಾ ರಿ ಸಿಥ ತಿ

ಇದು ತಾಜ್ಞ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ತಾಜ್ಞ ಗುತಿಾ ಗೆಯಾಗಿದೆ

ವಿಸ್ಾ ರ ಪ್ರ ದೇಶ
ಪ್ರ ಸ್ಾ ವಿತ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿ

12.14 ಹೆ (30.00 ಎಕರೆ)
125,290 TPA

ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ

22.12.2020

ರಂದು

MG004S200000650/363

ಮೂಲಕ

ಯಾದಗಿರಿ ಪ್ತರ ದ ಉಪ್ನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತಾ
ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ (DMG) ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ
1.2 ಯೋಜ್ನೆರ್ ವಿವರಣೆ
1.2.1 ಕಲ್ಲಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ
ಕ್ವಾ ರಿ ನಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾೊಂತಿರ ೋಕೃತ ವಿಧಾನದ ತೆರೆದ ಕ್ವಸ್ಿ ಕ್ವಾ ರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿ ಲಾಗುವುದು.
ವಾರ್ಷಿಕ ಉತಾಾ ದನೆಯು 125,290 TPA ಆಗಿರುತಾ ದೆ. ಕ್ವರ ಲರ್ ಎಕ್್ ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಯ ಕ್ ಹೋ ಲೋಡರ್
ಗಳು ಮತ್ತಾ ಕೊಂದಾರ ಪ್ಗಾಮಿ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಮತ್ತಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ
ಬಳಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.2.2 ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿ ತ ಜಿೋವನ
ಮರುಪೂರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನನು

ರ್ಜೋವನವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ ಆದರೆ ಗುತಿಾ ಗೆಯನ್ನು

5

ವಷ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತರ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಾ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯೊಂದ 1 ಮಿೋ ಆಳವನ್ನು ಮಾತರ
ನಿಬಿೊಂಧಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.2.3 ಪ್ರಿಕಲಪ ರ್ನ ಕಾಿ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ
6,26,450 ಟನ್ಸ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿದಲಿಾ ನದಿ ಮರಳ್ಳನ ಮಿೋಸಲು ಆಧರಿಸಿ 5 ವಷ್ಿಗಳ ಯೋಜ್ರ್ನ
ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳ್ಳನಲಿಾ ಅಗೆಯಲಾಗುವುದು, ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ ಗಣಿ ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿ 5 ವಷ್ಿಗಳು
ಮತ್ತಾ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿಾ ದೆ.
1. ಖನಿರ್ಜೋಕರರ್ದ ವಿಸ್ಾ ರ

2. ಅದಿರಿನ ನಿರಂತರತೆಯ ತಾೊಂತಿರ ಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಳ
3. ಚಿತಿರ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರರ್ದ ದೃರ್ಷಿ ಕೊೋನದಿೊಂದ
a) ಒಟುಿ ಮರಳು ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ
ಬಿ) ಮರಳು ನಿಕ್ಷ ೋಪ್ಗಳ ಅೊಂದಾಜು.
1.2.4 ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ವಿಲೇರ್ವರಿ
10%ನ ಕ್ಲವು ಬೆರ್ಚುಕಲುಾ ಗಳನ್ನು

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಯಾವುದೇ ಖನಿಜ್ ತಿರಸಾ ರಿಸುವಿಕ್

ಅರ್ಥವಾ ತಾಯ ಜ್ಯ ಇರುವುದಿಲಾ .
1.2.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತಿ ಮೂಲ
ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಟುಿ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ 7.00 KLD ಆಗಿರುತಾ ದೆ, ಹತಿಾ ರದ ಟ್ಯ ೊಂಕರ್ಗಳ್ಳೊಂದ ನಿೋರನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತಯ ವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷಿ ರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ
ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 25 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು

ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ನ್ಮರಾರು ಜ್ನರಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ

ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಾ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದಯ ೋಗದಲಿಾ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾನವಶಕ್ಲಾ ಯು ನ್ನರಿತ ವಗಿದ
ಅಡಿಯಲಿಾ ಬರುತಾ ದೆ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
1.2.7 ಸೈರ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಕ್ವಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಯ ೊಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪ್ರ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತಾ್ ಕೊಂದರ ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು
ಕಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತಾ

ದೂರವಾಣಿ, ಇೊಂಟನೆಿಟ್ ಮತ್ತಾ

ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ವಾ ರಿ

ಇ-ಮೇಲ್ಡ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ

ಸಂವಹನಕ್ವಾ ಗಿ ಉತಾ ಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಯಂತರ ಗಳು/ಟರ ಕ್ಗಳ ದುರಸಿಾ ಮತ್ತಾ
ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಿ ಲು ಕ್ವಾ ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಗಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.3 ಅಸಿಿ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರ ಸನಿು ವೇಶ
1.3.1 ಮೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು
ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಿಯಸಲು ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್
ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳಗೆ HECS ನಿೊಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ.
EIA ಅಧಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶಕ್ವಾ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು

ಕೊೋರ್

ವಲಯರ್ವೊಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ತಿರ ಜ್ಯ ದ ಕ್ವಾ ರಿಯ ಹರಗಿನ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಬಫರ್
ವಲಯರ್ವೊಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ, ಅೊಂದರೆ.
ಗಾಳ್ಳ, ಶಬು , ನಿೋರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು

ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಅೊಂದರೆ ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021

ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ.

1.3.2 ಪ್ವನಶಾಸಿ ರ ಮತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ
ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಹರ್ವಮಾನ ಡೇಟಾ
S. No
1.

ಪ್ರಯ ರಮಿೋಟರ್
ತಾಪ್ಮಾನ

ವಿೋಕ್ಷಣೆ
ಗರಿಷ್ಿ ತಾಪ್ಮಾನ: 32 0C
ಕನಿಷ್ಿ ತಾಪ್ಮಾನ: 190C

2.
3.
4.

ಸರಾಸರಿ ತಾಪ್ಮಾನ: 28.130C
57.03
1.57

ಸರಾಸರಿ ಸ್ಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಿತೆ
ಸರಾಸರಿ ಗಾಳ್ಳಯ ವೇಗ
ಅಧಯ ಯನದ

ಅವಧಿಯಲಿಾ

ಪ್ರ ಧಾನವಾದ ಗಾಳ್ಳಯ ದಿಕುಾ

ಪೂವಿ

ಚಿತರ 1 1 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಗಾಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತರ (ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021-ಡಿಸಾಂಬರ್
2021)
1.3.3 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತ
ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತಾ ಹತಿಾ ರದ
ಹಳ್ಳಿ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ
ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಹವಾಮಾನ
ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಥ ಳಗಳನ್ನು ಆಯೆಾ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಗಾಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಇಳ್ಳಮುಖ ದಿಕುಾ ಗಳನ್ನು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕರ್ಗಳ (PM10), ಸೂಕ್ಷಮ ಕರ್ಗಳು (PM2.5), ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕ್್ ೈಡ್ (SO2,),
ಮತ್ತಾ ಆಕ್್ ೈಡ್ ಆಫ್ ನೈಟರ ೋಜ್ನ್ಸ (NOx) ಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.
ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ NAAQS, 2009 ರ ಪ್ರ ಕ್ವರ 12 ನಿಯತಾೊಂಕಗಳ್ಳಗಾಗಿ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ
ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ಗಳು
49.25 ರಿೊಂದ 55.86 µg/m³, PM2.5 24.11 ರಿೊಂದ 33.42 µg/m³, SO2 8.29 ರಿೊಂದ 13.71 µg/m³, NO2 18.56 ರಿೊಂದ
27 ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗಿನ ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಎಲಾಾ ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್
ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ . ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳ್ಳೊಂದ, ಎಲಾಾ
ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತಾ NOx ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ
ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ CPCB ಯೊಂದ ನಿದಿಿಷ್ಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಳಲಿಾ ದೆ.
1.3.4 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು
 ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬು
ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು
8 ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ
ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ; ಎಲಾಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ ಹಗಲು ಸಮಾನ ಮತ್ತಾ ರಾತಿರ ಯ ಸಮಾನ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳ
ಅವಲೋಕನಗಳು:
 ವಸತಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಾ ದಿನದ ಸಮಯದ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು 47.8 dB(A) ನಿೊಂದ 50.6 dB(A) ವರೆಗೆ
ಬದಲಾಗುತಾ ರ್ವ ಮತ್ತಾ ರಾತಿರ ಸಮಯದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು 40.1 dB(A) ನಿೊಂದ 42.5dB(A) ವರೆಗೆ
ಮಾದರಿ ಕೊಂದರ ಗಳಾದಯ ೊಂತ
ಬದಲಾಗುತಾ ರ್ವ.
ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನ
ಕ್ಷ ೋತರ
ಅವಲೋಕನಗಳು CPCB (55 dB(A) ಹಗಲು ಮತ್ತಾ 45 dB(A) ರಾತಿರ ಯ ಸಮಯ) ಸೂಚಿಸಿದ
ಮಿತಿಯಳಗೆ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ರ್ವ.
1.3.5 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಮತ್ತಿ ಅಾಂತಜ್ಯಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಿ
1.3.5.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು
ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯೊಂದಾಗಿ ನದಿಯ
ಹರಿವಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಾ , ಶುಷ್ಾ ಕ್ವಲದಲಿಾ ಮತ್ತಾ ಶುಷ್ಾ ಸಮಯದಲಿಾ
ಮಾತರ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು
ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯೊಂದ ಮರಳನ್ನು

ಅಗೆಯಲು

ಕೋಷ್ಿ ಕ 1. 3 10km ತ್ತರ ಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಕಳ/ಕೆರೆ ಮತ್ತಿ ಕಾಲ್ಲವೆರ್ ದೂರ ಮತ್ತಿ ನಿದೇಯಶನ
ನದಿ

ದೂರ (ಕ್ಲಮಿೋ)
ಈ ತಾರ್ವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತಳದ
ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಲಿಾ ದೆ

ಕೃಷ್ಾ

ನಿದೇಯಶನ
-

1.3.5.2 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ
ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮತ್ತಾ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾರ ಮಗಳಲಿಾ 8
ಅೊಂತಜ್ಿಲ (ಬೋರ್ರ್ವಲ್ಡಗಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿಗಳು) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಾ 8 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಿಯಸಲಾಗಿದೆ.
1.3.5.3 ನೆಲದ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ


ಅೊಂತಜ್ಿಲದ

ಭೌತ-ರಾಸ್ಯನಿಕ

ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು

ಕೊೋಷ್ಿ ಕ

3.16

ರಲಿಾ

ಪ್ರ ಸುಾ ತಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ IS-10500 ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ.


ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳು pH ಶೆರ ೋಣಿಯು 6.84 ಮತ್ತಾ 8.14 ರ
ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. pH ಶೆರ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ
ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತಜ್ಿಲದ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಕರಗಿದ ಘನವಸುಾ ಗಳ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯು 543
mg/l – 1055 mg/l ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ
ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ರ್ವ.



ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅೊಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿ 250mg/l ಮತ್ತಾ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿ 1000 mg/l
ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ಕೊಾ ೋರೈಡ್
ಅೊಂಶವು 98.45 mg/l – 259.2 mg/l ನಡುರ್ವ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:2012
ರ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅೊಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿ 200mg/l ಮತ್ತಾ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿ 400mg/l
ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ನ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್
ಅೊಂಶವು 39.45 mg/l - 164.8 mg/l ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:
2012 ರ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತಿಾ ರ್ವ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಒಟುಿ

ಗಡಸುತನದ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯು 231 mg/l - 500 mg/l

ನಡುರ್ವ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳಗೆ
ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಯು ಕುಡಿಯುವ

ನಿೋರಿನ

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು

IS

10500:2012

ಅನ್ನು

ಪೂರೈಸುತಿಾ ದೆ

ಎೊಂದು

ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ


ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ನ pH 6.72 ರಿೊಂದ 8.17 ರ ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ,
ಅಲಿಾ ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತಿಯಲಿಾ ರ್ವ. .



ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಕರಗಿದ ಘನವಸುಾ ಗಳ (TDS) ಮೌಲಯ ವು 386
mg/l ನಿೊಂದ 1707 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಗಡಸುತನ ಮೌಲಯ ವು 151.9 mg/l ನಿೊಂದ 621.2
mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲಯ ವು 8.5 mg/l ನಿೊಂದ 18.5 mg/l ವರೆಗೆ
ಇರುತಾ ದೆ



ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲಯ ವು 56.7 ರಿೊಂದ 96 mg/l ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ. As, Cd,
Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ತಾ Se ನಂತಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹಗಳ ಸ್ೊಂದರ ತೆಯು IS 2296:1992 ರ
ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ.

1.3.5.4 ಭೂ ಬಳಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವಗಿೋಯಕರಣ
ಲಾಯ ೊಂಡ್ ಕವರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ದೃಶಯ ವಾಯ ಖಯ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A
ಮತ್ತಾ ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B ಸಂವೇದಕದ ಆನ್ಸ-ಸಿಾ ರೋನ್ಸ ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಹರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2 ಚಿತರ ವು 10 ಮಿೋ ಪ್ರರ ದೇಶಕ ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಂತರ SOI ಟ್ಪ್
ಶೋಟ್ ಮತ್ತಾ ಗೂಗಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತರ ರ್ವನ್ನು
ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತಿಯ

ಪ್ದರಗಳನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಲಾಯತ್ತ. ಪ್ರ ತಿ ವಗಿಕ್ಾ

ಡಿರ್ಜಟೈಸ್

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಮತ್ತಾ

ಆಯಾ

ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು

ಲ್ಲಕಾ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
1.3.6 ಮಣಿಾ ನ ಗುಣಮಟಿ
ವಿಶೆಾ ೋಷ್ಣಾತಮ ಕ ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳ ಸ್ರಾೊಂಶ


ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿಗಳ pH 6.82 ರಿೊಂದ 8.15 ರರ್ಷಿ ದೆ.



ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹಕತೆಯು 105 ರಿೊಂದ 354 μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ಸ್ರಜ್ನಕದ ಅೊಂಶವು 134.9 mg/kg ನಿೊಂದ 276.3
mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಫಾಸಫ ರಸ್ ಅೊಂಶವು 33.5 mg/kg ನಿೊಂದ 80.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಪಟ್ಯ ಸಿಯಮ್ ಅೊಂಶವು 108.9 mg/kg ನಿೊಂದ 215.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.

ಒಟ್ಿ ರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಮಣಿಾ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ವು ಮಧಯ ಮ ಉತಾಾ ದಕತೆಯೊಂದಿಗೆ
ಮಧಯ ಮದಿೊಂದ ರ್ನಯ ಯೋಚಿತ ಫಲವತಾ ತೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
1.3.7 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
ಫ್ಾ ೋರಾ: ಕ್ಷ ೋತರ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲರ ಸ್ಕ್ವರ ಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಾ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಾ ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಸಸಯ
ಹೂವಿನ

ಅಧಯ ಯನ

ಸಮಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನು

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ ಭೇದಗಳನ್ನು

ಸಥ ಳ್ಳೋಯ

ನಿರ್ಿಯಸಲು

ಸಸಯ ವಗಿವನ್ನು

ಅವುಗಳ

ರೂಪ್ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಅವಲೋಕನದಿೊಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತರ ಮತ್ತಾ ಎಲ್ಲ, ಹೂವುಗಳು,
ಹಣ್ಣಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಕ್ವೊಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ವೈಶಷ್ಿ ಯ ಗಳಂತಹ ಆಕ್ವರ ಮತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥ ನವನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ಪದೆಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕ್ಗಳು, ಹುಲುಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಕ್ಾ ೈೊಂಬರ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿ.
ಕ್ಷ ೋತರ ದಲಿಾ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯಕ್ಾ

ತರಲಾಯತ್ತ ಮತ್ತಾ

ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಹಬೇಿರಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಾ ೋಖಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನವನ, ವನಯ ರ್ಜೋವಿ
ಅರ್ಯಾರಣ್ಯ, ರ್ಜೋವಗೋಳ ಮಿೋಸಲು ಇಲಾ . ಬಫರ್ ವಲಯದಲಿಾ ಯಾವುದೇ ವಿಮಶಾಿತಮ ಕವಾಗಿ
ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ, ಅಪ್ರಯದ ಅೊಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಜ್ಞತಿಯ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಳಲಾ .
1.3.8 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರ
ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಜ್ನಸಂಖಯ ಸಿಥ ತಿ ಮತ್ತಾ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಲಿಾ ರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರ ವೃತಿಾ ಗಳ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಮತ್ತಾ ಜ್ನಗರ್ತಿ 2011 ಮತ್ತಾ ಗಾರ ಮ ಡೈರೆಕಿ ರಿ 2001
ರಿೊಂದ ದಿಾ ತಿೋಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಸಿಥ ತಿಯ ಸ್ರಾೊಂಶವನ್ನು ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 1 ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಳಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ
ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸ್ರಾೊಂಶ.
ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರ ಫೈಲ್ಡ ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ಅಧಿಕ್ಲಾ ೊಂತ
ಹೆಚುಿ ಜ್ನರು ಇತರ ವಲಯದಲಿಾ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಾಾ ರೆ ಎೊಂದು ತೊೋರಿಸುತಾ ದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮಾರ್ವು 42.38 % ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜ್ನರು ಸಕ್ವಿರಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ
ಆರೋಗಯ

ಕೊಂದರ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ

ಉಪ್ ಕೊಂದರ ಗಳ್ಳಗೆ ಉತಾ ಮ ಸಂಪ್ಕಿವನ್ನು

ಹೊಂದಿದಾು ರೆ.
ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.4 ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ
S.No

ವಿವರಗಳು

ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶ

ಘಟಕ

0-5Km
1. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳ್ಳಿ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಪ್ಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ
2. ಒಟುಿ ಕುಟುೊಂಬಗಳು
3. ಒಟುಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
4. ಮಕಾ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)
5. SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ
6. ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
7. ಒಟುಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
8. ಮುಖಯ ಕ್ಲಸಗಾರರು
9. ಕನಿಷ್ಿ ಕ್ಲಸಗಾರರು
10. ಕೃರ್ಷಕರು
11. ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು
12. ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು
13. ಇತರೆ ಕ್ಲಸಗಾರರು
14. ಸ್ಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
15. ಅನಕ್ಷರಸಥ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

13
3188
17723
2744
4001
2314
8729
6331
2398
2200
4928
184
1417
7924
9799

ಸಂ.
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

5-10Km
16. 5-10ಕ್ಲಮಿೋ
17. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳ್ಳಿ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಪ್ಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ
18. ಒಟುಿ ಕುಟುೊಂಬಗಳು
19. ಒಟುಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
20. ಮಕಾ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)
21. SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ
22. ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
23. ಒಟುಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ
24. ಮುಖಯ ಕ್ಲಸಗಾರರು
25. ಕನಿಷ್ಿ ಕ್ಲಸಗಾರರು
26. ಕೃರ್ಷಕರು
27. ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು
28. ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು
29. ಇತರೆ ಕ್ಲಸಗಾರರು
30. ಸ್ಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

23
4966
29165
5012
4826
7864
14960
11311
3649
4302
8070
211
2377
11949
17216

5-10ಕ್ಲಮಿೋ
ಸಂ.
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು
Persons
Persons
Persons

1.4 ನಿರಿೋಕ್ಷಿ ತ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಿ ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು
1.4.1 ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತಿ ಭೂಕುಸಿತದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಬದಲಾದ

ಸಥ ಳಾಕೃತಿಯು

ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂಗ್

ಗುತಿಾ ಗೆ

ಪ್ರ ದೇಶದಳಗಿನ

ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು

ಬದಲಾಯಸುತಾ ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹರಗೆ ಸಥ ಳಾಕೃತಿ ಅರ್ಥವಾ
ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯಲಿಾ

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ಳಲಾ . ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತರ

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ ಕೊನೆಯಲಿಾ , ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು

ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯ ಪ್ರಿಸರ

ವಯ ವಸ್ತಥ ಗೆ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕ್ಾ ಪುನಃಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು

ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಾ . ಇದಲಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿ ಮತ್ತಾ ಅದರ

ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಲಿಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ
ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಜ್ಲಮೂಲಕ್ಾ

ನಿೋರನ್ನು

ಉತಾಾ ದಿಸದ ಕ್ವರರ್

ಯಾವುದೇ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಇರುವುದಿಲಾ . ಆದು ರಿೊಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ

ನಿೋರಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಾ .
ಕ್ವಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತಾ ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ಆಶರ ಯದಿೊಂದ ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಮಾತರ ಉತಾಾ ದಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು

ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಾ

ಬಿಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಅಲಾ ದೆ, ತೆಗೆದ ವಸುಾ ವಿನಲಿಾ

ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ಅೊಂಶ ಇರುವುದಿಲಾ , ಇದು ನೆಲ/ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು ಕಲುರ್ಷತಗಳ್ಳಸಬಹುದು.
ಆದು ರಿೊಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಆಡಳ್ಳತದ ಮೇಲ್ಲ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯು ಅತಯ ಲಾ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಾ ದೆ
ಎೊಂಬುದು ಸಾ ಷ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕವಲ 1,25,290 ಟನ್ಸಗಳ ಪ್ರ ಸ್ಾ ವಿತ ಉತಾಾ ದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗುತಿಾ ಗೆ ಅವಧಿಯ
ಕೊನೆಯಲಿಾ , ಉಲ್ಲಾ ೋಖಿಸಲಾದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಬಳಕ್ 30 ಎಕರೆಗಳಾಗಿರುತಾ ದೆ.
ತೆರೆದ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂಗ್ನ ಸಂಭಾವಯ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ
ಸಥ ಳದಲಿಾ

ಭೂ

ಬಳಕ್ಯ

ಮಾದರಿಯಲಿಾ

ಬದಲಾವಣೆಯ

ರೂಪ್ದಲಿಾ ರುತಾ ದೆ

ಮತ್ತಾ

ಕ್ವಲಾನಂತರದಲಿಾ ಪ್ತಟ್ ಮರಳ್ಳನ ಮರುಪೂರರ್ವನ್ನು ಪೂರೈಸುತಾ ದೆ.
1.4.2 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ
1.4.2.1 ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್¸ ಸಿಾ ರೋನಿೊಂಗ್ ಮತ್ತಾ ಸ್ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ
ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಿಯಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳು, ಖನಿಜ್ ತಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತಾ ಸ್ರಿಗೆ
ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಅನ್ನಮೋದಿತ

ಲೇಕ್್

AERMOD

ಮಾದರಿಯನ್ನು

ಕೈಗಳಿ ಲಾಯತ್ತ. ನಿಯಂತಿರ ತ ಸಿಥ ತಿಯಲಿಾ

ಕೈಗಳಿ ಲಾಯತ್ತ. MoEFCC/CPCB
ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು

ಮಾಡೆಲಿೊಂಗ್

ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ

ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತಾ NOx ಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಿ

ಅನ್ನು

ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್

ನೆಲದ ಮಟಿ ದ ಸ್ೊಂದರ ತೆಗಳು ಈ

ಕ್ಳಗಿನಂತಿರ್ವ:
ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು ಅೊಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತಿಗಿೊಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ೊಂದರ ತೆಯ ಒಟುಿ
ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 1 5 ರಲಿಾ ಸಂಕ್ಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಷ್ಿ ಕ 1.5 ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟ್ಟಿ ಗರಿಷ್ಠ GLC ಗಳು

ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ

ಗರಿಷ್ಠ
ಬೇಸ್
ಲೈನ್ಸ
Conc.
(µg/m3)

ಅಾಂದಾಜು
ಇನಿರ ರ ಮಾಂಟಲ್ಡ
Conc. (µg/m3)

PM10
PM2.5
NOX

66
40
33

24
14
28

ಒಟ್ಟಿ
NAAQ
ಒಪ್ಪ ಾಂದ ಮಾನದಂಡ
(µg/m3)
90
54
61

ಬೇಸ್ ಲೈನ್ಸ
ಮೇಲ್ಲನ
ಸಾಾಂದರ ತೆರ್
% ಕಡುಗೆ

100
60
80

36.36
35.00
84.85

1.4.2.1 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
 ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ೊಂತರದಲಿಾ ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಾ ಗಳಲಿಾ ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು.
 ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಾ ಯ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ.
 ಹಾಲ್ಡ ರಸ್ತಾ ಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತಾ ಸ್ೊಂದರ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು.
 ಎಲಾಾ

ಸ್ಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳು (ಟ್ಟಪ್ಾ ರ್ಗಳು) ಸೋರಿಕ್ಯನ್ನು

ತಪ್ತಾ ಸಲು ಮಲಿಿ

ಕ್ವಯ ಪ್

ಯಾೊಂತಿರ ಕತೆಯೊಂದ ಮುಚಿ ಲಾ ಡುತಾ ರ್ವ.
 ಧೂಳ್ಳನ

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಯನ್ನು

ನಿಯಂತಿರ ಸಲು

ಲೋಡಿೊಂಗ್

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ

ಸಮಯದಲಿಾ ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು.
 ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತಾ ಯಂತೊರ ೋಪ್ಕರರ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ.
 ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ ಡಸ್ಿ ಮಾಸ್ಾ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 ಲಿೋಸ್ ಗಡಿಯ ಸುತಾ ಅೊಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯದಲಿಾ ದಪ್ಾ

ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ಟಿ ಯನ್ನು

ನೆಡುವುದು.
 ವಾಯು

ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು

ನಿಯಂತಿರ ಸಲು

ಉತಾ ಮ

ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು

ಅಭಾಯ ಸ

ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
1.4.3 ಕೆಲಸದ ರ್ವತಾವರಣದಿಾಂದಾಗಿ ಶಬು ಪ್ರಿಣಾಮ
ಹೆಚಿಿ ನ

ಶಬು ದ

ಮಟಿ ಗಳು

ಕ್ವಾ ರಿ

ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ

ದಡ್

ಆರೋಗಯ

ಅಪ್ರಯವನ್ನು ೊಂಟುಮಾಡುತಾ ರ್ವ. ಶಬು ದ ಪ್ರ ಮಾರ್ವು ಸಹಿಷ್ಣಾ ತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಿೋರಿದರೆ,
ಇದು ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತ್ತಾ ತಿೋವರ ತರವಾದ ಪ್ರ ಕರರ್ಗಳಲಿಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಷ್ಿ ಕ್ಾ ಕ್ವರರ್ವಾಗುವ
ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಾ ಪ್ರ ಕಟವಾಗುತಾ ದೆ. ಶಬು ಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನಿಕ್ವರಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಧಾ ನಿ
ಒತಾ ಡದ ಮಟಿ ಮತ್ತಾ ಆವತಿನಕ್ಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಾ , ಆದರೆ ಒಡು್ ವಿಕ್ಯ ಒಟುಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತಾ
ವಯ ಕ್ಲಾ ಯ ವಯಸಿ್ ನ ಮೇಲೂ ಸಹ. ತೆರೆದ ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮೇಲ್ಲ ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳ
ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ವರರ್ವಾಗಬಹುದು:

 ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ;
 ಆಯಾಸ;
 ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತಿ ಮಿತಿಯ ತಾತಾಾ ಲಿಕ ಶಫ್ಿ ;
 ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಾಶಾ ತ ನಷ್ಿ ; ಮತ್ತಾ


ಅಧಿಕ ರಕಾ ದತಾ ಡ ಮತ್ತಾ ಅಧಿಕ ರಕಾ ದ ಕೊಲ್ಲಸ್ಿ ರಲ್ಡ, ಇತಾಯ ದಿ.

 ಕ್ಳಗಿನವುಗಳು ಶಬು ದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ವ:
 ಜೆಸಿಬಿ, ಟರ ಕ್ಗಳು/ಟ್ಟಪ್ಾ ರ್ಗಳ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ.
 ಲೋಡ್ ಮತ್ತಾ ಇಳ್ಳಸುವಿಕ್
 ವಾಹನ ಸಂಚಾರ.
CUSTIC 3.2 ಇೊಂಗಿಾ ಷ್ ಸ್ಫ್ಿ ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿೊಂದ ಶಬು

ಮಟಿ ವನ್ನು

ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಹಂತದಲಿಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಸಿದ ನಂತರ ಪ್ಡೆದ ವಿವಿಧ ಗಾರ ಹಕಗಳಲಿಾ ಶಬು
ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಲಷ ತ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು ನಿಗದಿತ

ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳಲಿಾ ರ್ವ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ.
1.4.3.1 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಶಬು ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
 ಶಬು ದ ಉತಾಾ ದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ೊಂತರದಲಿಾ ಯಂತರ ಗಳ
ಸರಿಯಾದ ನಿವಿಹಣೆ, ಎಣೆಾ ಮತ್ತಾ ಗಿರ ೋಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ.
 ಹೆಚಿಿ ನ

ಮಟಿ ದ ಶಬು ವನ್ನು

ಉತಾಾ ದಿಸುವ ಯಂತರ ಗಳಲಿಾ

ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ

ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಧಾ ನಿ ನಿರೋಧಕ ಕೊೋಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 ಗಿರ ೋನ್ಸ ಬೆಲ್ಡಿ /ಪ್ರಾ ೊಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸುತಾ ಲೂ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಾ ಸ್ಗಣೆಯ ರಸ್ತಾ ಗಳು ಅಕೌಸಿಿ ಕ್ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ
ಕ್ವಯಿನಿವಿಹಿಸುತಾ ರ್ವ.
 ನಿವಾಿಹಕರು ಮತ್ತಾ

ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪ್ಾ ಗ್ಗಳಂತಹ

ವೈಯಕ್ಲಾ ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಧನಗಳನ್ನು (ಪ್ತಪ್ತಇ) ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 ಶಬು ದ ನಿಯತಕ್ವಲಿಕ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ.

1.4.4 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಿ
1.4.4.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಕರು ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ಮಾತರ ನದಿ ಮರಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ವಸುಾ ಗಳನ್ನು

ಕ್ವಾ ರಿ ಮಾಡುತಾಾ ರೆ ಮತ್ತಾ ಇದು

ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯಲಿಾ

ರಾಸ್ಯನಿಕಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರಯಕ್ವರಿ ವಸುಾ ಗಳ ಬಳಕ್ ಇಲಾ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕ್
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ಳೊಂದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು

ಕಲಿಾ ಸಲಾಗಿಲಾ . ಪೂವಿ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ

ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ 1.15 ರಿೊಂದ 8.75mbgl ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ
ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲಿಾ 0.77 ರಿೊಂದ 9.53mbgl ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.4.4.2 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಜ್ಲ ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
 ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ಪ್ರ ತಿನಿತಯ ಸುಮಾರು 7 ಕ್.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನಿಗರ ಹ ಮತ್ತಾ ತೊೋಟಕ್ಾ ಅಗತಯ ವಿರುವ
ನಿೋರಿನ ಮೂಲವನ್ನು

ಹತಿಾ ರದ ಹಳ್ಳಿ ಗಳ ನಿೋರಿನ ಟ್ಯ ೊಂಕರ್ಗಳ್ಳೊಂದ ಬಳಸಿಕೊಳಿ ಲಾಗುತಾ ದೆ

ಮತ್ತಾ ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಟ್ಯ ೊಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ,
ಅೊಂತಜ್ಿಲವನ್ನು

ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತಾ ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಮಾತರ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ

ಖನಿಜ್ ಸಂಸಾ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ
ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಾ ದನೆ ಇಲಾ .
 ಈ ಹರೆಯನ್ನು

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಳಿ ಲಾಗುತಾ ದೆ:ಕ್ವಾ ರಿ

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಾ ಯಾವುದೇ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರು ಉತಾ ತಿಾ ಯಾಗುವುದಿಲಾ .

 ಕ್ವಾ ರಿ ಕಛೇರಿಯೊಂದ ಉತಾ ತಿಾ ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು,
ಮಬೈಲ್ಡ STP ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 ಶುದಿ ನಿೋರಿನ ಅಗತಯ ವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಳ್ಳಸಲಾಗುವುದು.
1.4.5 ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಾ ತಾಯ ಜ್ಯ /ಖನಿಜ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಂಸಾ ರಣೆಯ ಸ್ಧಯ ತೆಗಳನ್ನು ಅೊಂತಹ
ಕಡಿತಗಳ್ಳಸಲಾಗಿಲಾ . ಉದೆು ೋಶತ ನಂತರದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಡಂಪ್ತೊಂಗ್ ಮಾಡುವ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸ್ಾ ಪ್ವಿಲಾ ಮತ್ತಾ ಏಕಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಫ ಲಿೊಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರ ಸ್ಾ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
1.4.6ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿಾ , ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತಿರಿಕಾ
ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ತಾ ಸಲು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಶಬು ಕ್ವಾ ಗಿ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ರ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಡಳ್ಳತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7.5 ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ಡಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಗಡಿಯ ಪ್ರಿಧಿಯ ಉದು ಕೂಾ ಹಸಿರು ಬೆಲ್ಡಿ ಅನ್ನು ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.4.6.1ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮಗಳು
ಖನಿಜ್ ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಾ ಯ ಆವತಿಕ ನಿವಿಹಣೆ.
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಮರಳ್ಳನ ಕವಡ್ಿ ಸ್ಗಣೆ
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪ್ದಲಿಾ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಾ
ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.

ಧೂಳು ಬಿೋಳುವುದನ್ನು

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ , ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತಿರಿಕಾ
ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ತಾ ಸಲು, ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ರ್ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತಾ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಶಬು
ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಡಳ್ಳತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾ ದೆ.
1.4.7 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರ
 ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ವಸತಿ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಇಲಾ . ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ
ಯಾವುದೇ ಪುನವಿಸತಿ ಮತ್ತಾ ಪುನವಿಸತಿ ಇಲ್ಡಲ.
 ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 25 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ಪ್ರೋಕ್ಷ
ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಾ ದೆ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ
ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
 ಈಗಿರುವ ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಕ್ವಗುತಾ ದೆ.
 ಆದಾಗೂಯ , ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಹತಿಾ ರದ ಹಳ್ಳಿ ಗಳಲಿಾ ನೈಮಿಲಯ , ಕುಡಿಯುವ
ನಿೋರಿನ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು, ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಾ ಮುೊಂತಾದ ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಕಯಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ
CER ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳುಿ ತಾ ದೆ.

1.4.8 ಎನಿಿ ರನೆಮ ಾಂಟಲ್ಡ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರ ೋಗಾರ ಾಂ
ಗಣಿ ವಯ ವಸ್ಥ ಪ್ಕರ ನಿಯಂತರ ರ್ದಲಿಾ ರುವ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಕೊೋಶ (ಇಎೊಂಸಿ)
ಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆಯ ಕ್ಷ ೋತರ ದಲಿಾ ಸ್ಕಷ್ಣಿ ಅಹಿತೆ ಮತ್ತಾ ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ನೇತೃತಾ ದಲಿಾ EMC ಇರುತಾ ದೆ. ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ ,
ನಿೋರಿನ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ , ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು, ಮಣಿಾ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ,
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತಾ ಆವತಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು
MOEFCC ಮಾನಯ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಏಜೆನಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಳಿ ಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ವರದಿಗಳನ್ನು KSPCB/
MoEF & CC ಪ್ರರ ದೇಶಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲಿಾ ಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.4.9 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತಿ ವಿಪ್ತ್ತಿ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ಅಪ್ರಯದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನವನ್ನು ಇಳ್ಳಜ್ಞರಿನ ವೈಫಲಯ ,
ಜೆಸಿಬಿ/ಉಪ್ಕರರ್ಗಳ ಚಲನೆ, ಧೂಳ್ಳನ ಅಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತಾ ಕ್ಳಗಿನ ಬೆೊಂಚ್ಗಳ ಪ್ರ ವಾಹ ಮತ್ತಾ
ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ ತಗಿಿ ಸುವಿಕ್ಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನು EIA/EMP ವರದಿಯಲಿಾ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಸಗಿಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಾ ಮಾನವ ಕ್ವರರ್ಗಳ್ಳೊಂದ ಉೊಂಟ್ಗುವ ವಿಪ್ತ್ತಾ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ವಿವರವಾದ ವಿಪ್ತ್ತಾ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಇಐಎ/ಇಎೊಂಪ್ತ ವರದಿಯಲಿಾ ರ್ಜೋವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ,
ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ,
ಸ್ಥ ಪ್ನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ,
ಉತಾಾ ದನೆಯ ಮರುಸ್ಥ ಪ್ನೆ ಮತ್ತಾ
ರಕ್ಷಣೆ
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳನ್ನು
ಇದೇ ಕರ ಮದಲಿಾ
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ
ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಯ ತೆಗಳು. ವಿಪ್ತ್ತಾ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಿ ನಕ್ವಾ ಗಿ, ಇದನ್ನು
ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರ ಸ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ
ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಪೂವಾಿಭಾಯ ಸದ ಮೂಲಕ
ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿೋಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಸೈಟ್ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು, ಕ್ವಯಿವಿಧಾನಗಳು, ಕತಿವಯ ಗಳು ಮತ್ತಾ
ಜ್ವಾಬ್ಲು ರಿಗಳು, ಸಂವಹನಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ವಿಪ್ತ್ತಾ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ವಿವರವಾಗಿ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ಯೋಜ್ನೆರ್ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನಗಳು
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಹೆಚುಿ ವರಿ ಉದಯ ೋಗಾವಕ್ವಶಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಾ ದೆ, ಇದು
ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ಹತಿಾ ರದ ಹಳ್ಳಿ ಗಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೋವನದ ಗುರ್ಮಟಿ ದಲಿಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ವರರ್ವಾಗುತಾ ದೆ. ಈ
ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತಿಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ, ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಾ
ಸಮುದಾಯ ಕಲಾಯ ರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತಾ ದೆ:
 ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
 ಶಕ್ಷರ್
 ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆ
 ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತಾ ನೈಮಿಲಯ
 ರಸ್ತಾ ಗಳು

1.6 ಪ್ರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ
ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ತಗಿಿ ಸುವಿಕ್, ನಿವಿಹಣೆ, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಾ
ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಣಿ ನ ಮತ್ತಾ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ ಬೇಕ್ವದ ಸ್ೊಂಸಿಥ ಕ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತಾ ದೆ, ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅರ್ಥವಾ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕ್ಾ ತಗಿಿ ಸಲು.
ಪ್ರಿಸರದ ಒಟ್ಿ ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಾ ನಿೋರಿನ ವಿವೇಚರ್ನಯುಕಾ ಬಳಕ್.
ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮತ್ತಾ ಜ್ನರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಲಾಯ ರ್ ಮತ್ತಾ ಉತಾ ಮ ಆರೋಗ್ಯ.
ಎಲಾಾ ನಿಯಂತರ ರ್ ಕರ ಮಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಿ ನವನ್ನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .
ಸಂರ್ವನಿೋಯ ವಿಪ್ತ್ತಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಅಪ್ಘಾತಗಳ ವಿರುದಿ ಜ್ಞಗರೂಕತೆ.
ಸಂಚಿತ ಮತ್ತಾ ದಿೋಘಾಿವಧಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ.
ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ನಿಯಂತರ ಣ.
ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವೇಚರ್ನಶೋಲ ಬಳಕ್ಯು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ವಿಭಿನು
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ಳೊಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಳಸುತಾ ದೆ.
1.7 ತ್ತೋಮಾಯನ
ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ.ಲಿ.ನ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಮಿೋಪ್ದ ಗಾರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ
ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕ್, ಶಬು , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಹರಿವಿನಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಗುವ ಹೂಳು,
ಇತಾಯ ದಿಗಳಂತಹ ಕ್ಲವು ಪ್ರಿಸರಿೋಯ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ತಪ್ತಾ ಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳಗೆ ನಿಯಂತಿರ ಸಬೇಕ್ವಗುತಾ ದೆ. ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು,
ನೆಡುತೊೋಪು, ಪ್ಸೋಿ ಮುೊಂತಾದ ಅಗತಯ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ರ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು

