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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ

1.0 ಪರಿಚರ್
M/s. ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪಾತ್ರ ದಿಿಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮರಳನ್ನು
ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪರಿಸರ ತೆರವಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಿ ಸಿದ್ದು , ಕೊಣಚಪಲಿಿ ಸಾಯ ಾಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್ (ಬ್ಲಾ ಕ್-1)
ಲಿೋಸ್ ಪರ ದೇಶ ಹೊಿಂದಿರುವ 20.23 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ (50.00 ಎಕರೆ) ಸೈ.ನಂ.39 ಕ್ೆ ಎದ್ದರು ಇದೆ.
ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲ್ಲಿ ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವದ್ದರ್ಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕಿನ ಕೊೋನಚಪಲಿಿ ಗ್ರರ ಮದ 44
ಮತ್ತು 57. ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಿ ಕ್ನಲಿಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಿಂದಾಜು 208,818 ಟನ್ಸರ್ಳರ್ಷಿ ದೆ
ಎಿಂದ್ದ ಅಿಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು
1,87,936T ಆಗಿರುತ್ು ದೆ, ಇದ್ದ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲುರ್ಳ 90% ಆಗಿದೆ.
23.10.2020 ರಂದ್ದ MG004S200000436/1212 ಮೂಲಕ ರಾಯಚೂರು ಪತ್ರ ದಲಿಿ ರ್ಣಿ ಮತ್ತು
ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿರ್ಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕ್ವಾ ರಿಯ
ಯೋಜ್ನೆಯು ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕೊಿಂಡಿದೆ.
<50 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ ≥5 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತ್ತು ಗೆ ಪರ ದೇಶದಿಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ರ್ಣಿ
ವರ್ಿವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಇದನ್ನು 'B1' ಎಿಂದ್ದ ವಗಿೋಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ
ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಪಾರ ಧಿಕ್ವರದಿಿಂದ ಪರಿಸರ ಕಿಿ ಯರೆನ್ಸ್ (EC) ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿಜ್ನಿಕ
ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪರಿಸರ
ಅನ್ನಮತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಪರ ಕಿರ ಯೆಗೆ TOR ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ಎಸ್ಇಎಸಿ ತ್ನು
267ನೇ ಎಸ್ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿಿ 29.09.2021 ರಂದ್ದ ಪರಿಸರ ಪರ ಭಾವದ ತ್ಯಾರಿಗ್ರಗಿ ಉಲ್ಲಿ ೋಖದ
ನಿಯಮರ್ಳ (ToR) ನಿಣಿಯಕ್ವೆ ಗಿ ಪರಿರ್ಣಿಸಿದೆ. ಮೌಲಯ ಮಾಪನ (ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತ್ತಯು
EIA ವರದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕ
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿದಿಿಷ್ಿ ಉಲ್ಲಿ ೋಖದ ನಿಯಮರ್ಳನ್ನು (ToR) ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅದರ
ಪತ್ರ ಸಂಖೆಯ : SEIAA 441 MIN 2021 ದಿರ್ನಿಂಕ 06.12.2021.
1.1 ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ಥ ಳ
ಕೊನಚಪಲಿಿ ಮರಳು ಬ್ಲಿ ಕ್ (ಬ್ಲಾ ಕ್-1) ಮರಳು ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಯೋಜ್ರ್ನ ಗುತ್ತು ಗೆ ಪರ ದೇಶವು
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲ್ಲಿ ಯ ದೇವದ್ದರ್ಿ ತಾಲ್ಲಕಿನ ಕೊನಚಪಲಿಿ ಗ್ರರ ಮದ
ಸೈ.ನಂ.39 ರಿಿಂದ 44 & 57 ರ ಎದ್ದರುರ್ಡೆ ಇರುವ ಸುಮಾರು 20.23 ಹೆಕ್ಿ ೋರ್ (50.00 ಎಕರೆ) ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪರ ದೇಶವು ಸರ್ವಿ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ಸಂಖೆಯ . 56 D /15 ನಲಿಿ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ N
16º33'15.52'' - 16º33'26.26'' ಮತ್ತು ರೇಖಿಂಶ E 76º58'19.98'' - 76º58'51.219 dag 840 . ಪಾರ ಜೆಕ್ಿ
ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಹತ್ತು ರದ ರಸ್ತು ಎಿಂದರೆ ಹಯಯ ಲಾ ಬುಜುರ್ಗಿ - ಇಕುರ್ ರಸ್ತು ಇದ್ದ ಯೋಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್
ನಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 1.25 ಕಿಮಿೋ, ಎನ್ಸ. ಹತ್ತು ರದ ರೈಲು ನಿಲಾು ಣರ್ವಿಂದರೆ ಲಿಿಂಗಿರಿ ರೈಲು ನಿಲಾು ಣ,
ಇದ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 25.44km, ENE ದೂರದಲಿಿ ದೆ. ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಹೆದಾು ರಿ
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NH-150A (ಜೇವಗಿಿ-ಬಳ್ಳಾ ರಿ-ಚಾಮರಾಜ್ನರ್ರ) ರಸ್ತು ಯು ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳದಿಿಂದ ಸುಮಾರು
~10.94km, WNW ನಲಿಿ ದೆ. SH-15 (ರಾಯಚೂರು-ದೇವದ್ದರ್ಿ-ಲೋನಿ) ರಸ್ತು ಯು ಗುತ್ತು ಗೆ
ಪರ ದೇಶದಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~7.34 ಕಿಮಿೋ, WSW ಆಗಿದೆ.

1.1 ಪ್ರಾ ಜೆಕ್್ ಸೈಟ್ನ ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸರ್ವಿ ನಂ.
ಗ್ರರ ಮ
ತಾಲ್ಲಕು ಮತ್ತು ರ್ಜಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ
ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ.

ಸೈ.ನಂ.39 ರಿಿಂದ 44 & 57 ರ ಎದ್ದರು
ಕೊಣಚಪಲಿಿ ಗ್ರರ ಮ
ದೇವದ್ದರ್ಿ ತಾಲ್ಲಕು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ರ್ಜಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ
56 D /14

ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ

N 16º33'15.52'' - 16º33'26.26''

ರೇಖಿಂಶ

E 76º58'19.98'' - 76º58'51.24''

ಪರ ಸುು ತ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಸಿಥ ತ್ತ
ವಿಸಾು ರ ಪರ ದೇಶ
ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿ
ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ

ಇದ್ದ ತಾಜ್ಞ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ತಾಜ್ಞ ಗುತ್ತು ಗೆಯಾಗಿದೆ
20.23 ಹೆ (50.00 ಎಕರೆ)
2,08,818 ಟ್ಟಪಿಎ
23.10.2020 ರಂದ್ದ MG004S200000436/1212 ಮೂಲಕ
ಉಪನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ರ್ಣಿ ಮತ್ತು
ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಪತ್ರ ದಿಿಂದ ಕ್ವಾ ರಿ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.2 ಯೋಜನೆರ್ ವಿವರಣೆ
1.2.1 ಕಲ್ಲಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ
ಕ್ವಾ ರಿ ನಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾಿಂತ್ತರ ೋಕೃತ್ ವಿಧಾನದ ತೆರೆದ ಕ್ವಸ್ಿ ಕ್ವಾ ರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಾ ಲಾಗುವುದ್ದ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಉತಾಾ ದನೆಯು 2,08,818 TPA ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. ಕ್ವರ ಲರ್ ಎಕ್್ ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಯ ಕ್ ಹೊೋ ಲೋಡರ್
ರ್ಳು ಮತ್ತು ಕಿಂದಾರ ಪಗ್ರಮಿ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಿಗೆ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.

1.2.2 ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿ ತ ಜೋವನ
ಮರುಪೂರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನನು ರ್ಜೋವನವು ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಆದರೆ ಗುತ್ತು ಗೆಯನ್ನು 5
ವಷ್ಿರ್ಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ ಮತ್ತು ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಿಂದ 1 ಮಿೋ ಆಳವನ್ನು
ಮಾತ್ರ ನಿಬಿಿಂಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.

1.2.3 ಪರಿಕಲಪ ನಾ ಕಾಾ ರಿ ಯೋಜನೆ
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10,44,090 ಟನ್ಸ ಉತಾಾ ದರ್ನ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿದಲಿಿ ನದಿ ಮರಳಿನ ಮಿೋಸಲು ಆಧರಿಸಿ 5 ವಷ್ಿರ್ಳ
ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳಿನಲಿಿ ಅಗೆಯಲಾಗುವುದ್ದ, ಹಿೋಗ್ರಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿಿ ರ್ಣಿ
ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿ 5 ವಷ್ಿರ್ಳು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಅಿಂಶರ್ಳನ್ನು ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ.
1. ಖನಿರ್ಜೋಕರಣದ ವಿಸಾು ರ
2. ಅದಿರಿನ ನಿರಂತ್ರತೆಯ ತಾಿಂತ್ತರ ಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಳ
3. ಚಿತ್ತರ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರಣದ ದೃರ್ಷಿ ಕೊೋನದಿಿಂದ
ಎ) ಒಟುಿ ಮರಳು ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ
ಬಿ) ಮರಳು ನಿಕ್ಷ ೋಪರ್ಳ ಅಿಂದಾಜು.
1.2.4 ತ್ಯಯ ಜಯ ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇರ್ವರಿ
10%ನ ಕ್ಲವು ಬೆಣಚುಕಲುಿ ರ್ಳನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ
ತ್ತರಸೆ ರಿಸುವಿಕ್ ಅರ್ಥವಾ ತಾಯ ಜ್ಯ ಇರುವುದಿಲಿ .

ಖನಿಜ್

1.2.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ
ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಟುಿ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ 7.00 KLD ಆಗಿರುತ್ು ದೆ, ಹತ್ತು ರದ ಟ್ಯ ಿಂಕರ್ರ್ಳಿಿಂದ
ನಿೋರನ್ನು ಸಂರ್ರ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ತ್ಯ ವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷು ರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ
ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 25 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ನ್ಮರಾರು ಜ್ನರಿಗೆ
ಪರೋಕ್ಷ ಉದಯ ೋರ್ವನ್ನು
ಸೃರ್ಷಿ ಸುತ್ು ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದಯ ೋರ್ದಲಿಿ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ
ಮಾನವಶಕಿು ಯು ನ್ನರಿತ್ ವರ್ಿದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುತ್ು ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ.
1.2.7 ಸೈಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಕ್ವಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಯ ಿಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪರ ರ್ಥಮ ಚಿಕಿತಾ್ ಕಿಂದರ ಇತಾಯ ದಿರ್ಳ ನಿಬಂಧನೆರ್ಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿದೆ.
ಕ್ವಾ ರಿ ಕಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು
ದೂರವಾಣಿ, ಇಿಂಟನೆಿಟ್ ಮತ್ತು
ಇ-ಮೇಲ್ಡ
ಸೌಲರ್ಯ ರ್ಳಿಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಕ್ವೆ ಗಿ ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ ಹೊಿಂದಿದೆ. ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್
ಯಂತ್ರ ರ್ಳು/ಟರ ಕ್ರ್ಳ ದ್ದರಸಿು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಾ ಲು ಕ್ವಾ ರಿಗೆ
ಕ್ವಯಾಿಗ್ರರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.3 ಅಸ್ತು ತಾ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪರಿಸ್ರ ಸ್ನಿಿ ವೇಶ
1.3.1 ಮೂಲ ಪರಿಸ್ರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು
ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಿಿ ರುವ ಪರಿಸರದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು ನಿಣಿಯಸಲು ನದಿ ಮರಳು
ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಪರ ದೇಶದ 10 ಕಿಮಿೋ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ HECS ನಿಿಂದ ಮೂಲ ಪರಿಸರ ಅಧಯ ಯನರ್ಳನ್ನು
ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. EIA ಅಧಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶಕ್ವೆ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತ್ತು ಗೆ
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ಪರ ದೇಶವನ್ನು ಕೊೋರ್ ವಲಯರ್ವಿಂದ್ದ ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಕಿಮಿೋ ತ್ತರ ಜ್ಯ ದವರೆಗಿನ
ಕ್ವಾ ರಿಯ ಹೊರಗಿನ ಪರ ದೇಶವನ್ನು
ಬಫರ್ ವಲಯರ್ವಿಂದ್ದ ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ
ಘಟಕರ್ಳಿಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ, ಅಿಂದರೆ. ಗ್ರಳಿ, ಶಬು , ನಿೋರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಮಳೆಗ್ರಲದ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅಿಂದರೆ ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ 2021 ರ
ಅವಧಿಯಲಿಿ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ 10 ಕಿಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಅಧಯ ಯನ
ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ.
1.3.2 ಪವನಶಾಸ್ು ಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್್
ಕೋಷ್್ ಕ 1 .2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಹರ್ವಮಾನ ದತ್ಯು ಾಂಶ
S.No

ಪಾಯ ರಾಮಿೋಟರ್

ಅವಲೋಕನರ್ಳು

1.

ತಾಪಮಾನ (°C)

19 ರಿಿಂದ 32 ° ಸ್ತ

2.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಿತೆ (%)

57.03%

3.

ಗ್ರಳಿಯ ದಿಕುೆ

ಪೂವಿ

4.

ಶಿಂತ್ ಗ್ರಳಿ %

27.87%
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ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಗಾಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತಾ (ಅಕ್ ೋಬರ್ 2021-ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021)
1.3.3 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್್ ದ ಸ್ತಥ ತಿ
ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ರದ
ಹಳಿಾ ರ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಿ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ
ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಹವಾಮಾನ
ಪರಿಸಿಥ ತ್ತರ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಥ ಳರ್ಳನ್ನು ಆಯೆೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು , ಗ್ರಳಿ ಮತ್ತು ಇಳಿಮುಖ ದಿಕುೆ ರ್ಳನ್ನು
ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಣರ್ಳ (PM10), ಸೂಕ್ಷಮ ಕಣರ್ಳು (PM2.5), ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕ್್ ೈಡ್ (SO2,),
ಮತ್ತು ಆಕ್್ ೈಡ್ ಆಫ್ ನೈಟರ ೋಜ್ನ್ಸ (NOX) ಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.
ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ NAAQS, 2009 ರ ಪರ ಕ್ವರ 12 ನಿಯತಾಿಂಕರ್ಳಿಗ್ರಗಿ 8 ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಿ ಸುತ್ತು ವರಿದ
ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ರ್ಳು
47.14 ರಿಿಂದ 56.33 µg/m³ ಆಗಿದೆ, PM2.5 23.17 ರಿಿಂದ 27.29 µg/m³ ಆಗಿದೆ, SO2 9.32 ರಿಿಂದ 12.08 µg/m³
ಆಗಿದೆ, NO2 17.33 ರಿಿಂದ 26.33 ಮಿೋಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಿೋಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್
2021 ರವರೆಗಿನ ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎಲಾಿ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಿ ಕೈಗ್ರರಿಕ್ವ, ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮತ್ತು ವಸತ್ತ ಪರ ದೇಶರ್ಳಿಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಸುತ್ತು ವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಿ ಮಾನದಂಡರ್ಳು. ಮೇಲಿನ
ಫಲಿತಾಿಂಶರ್ಳಿಿಂದ, PM10, PM2.5, SO2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನು
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ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ , ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಿ ನ NOx CPCB ಯಿಂದ
ನಿದಿಿಷ್ಿ ಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತರ್ಳಲಿಿ ದೆ.
1.3.4 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್್ ಗಳು
ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬು
ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು
8 ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಿ
ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ; ಎಲಾಿ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಿ ಹರ್ಲು ಸಮಾನ ಮತ್ತು ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಾನ ಶಬು ಮಟಿ ರ್ಳ
ಅವಲೋಕನರ್ಳು:
ವಸತ್ತ ಪರ ದೇಶರ್ಳಲಿಿ ಹರ್ಲಿನ ಸಮಯದ ಶಬು ದ ಮಟಿ ರ್ಳು 47.2 dB(A) ನಿಿಂದ 49.6 dB(A)
ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ತರ ಸಮಯದ ಶಬು ಮಟಿ ರ್ಳು 40.2 dB(A) ನಿಿಂದ 43.7 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಕಿಂದರ ರ್ಳ್ಳದಯ ಿಂತ್ ಬದಲಾಗುತ್ು ರ್ವ. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಅವಲೋಕನರ್ಳು CPCB
(55 dB(A) ಹರ್ಲಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು 45 dB(A) ರಾತ್ತರ ಸಮಯ) ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ
ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬು ದ ಮಟಿ ರ್ಳು ಎಿಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ು ರ್ವ.
1.3.5 ಮೇಲ್ಮ ೈ ಮತ್ತು ಅಾಂತಜಯಲ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್್
1.3.5.1 ಜಲ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು
ಗುತ್ತು ಗೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯಿಂದಾಗಿ
ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಿ , ಶುಷ್ೆ ಕ್ವಲದಲಿಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ೆ
ಸಮಯದಲಿಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಗ್ರಲವನ್ನು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಿಂದ
ಮರಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್್ ಕ 1.3 10 ಕ್ಷಮೋ ತಿಾ ಜಯ ದೊಳಗೆ ಕಳ/ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಲವೆರ್ ದೂರ ಮತ್ತು
ನಿರ್ದಯಶನ

1.3.5.2 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್್
ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಿಿ ರುವ ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗ್ರರ ಮರ್ಳಲಿಿ 8
ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ (ಬೋರ್ರ್ವಲ್ಡರ್ಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿರ್ಳು) ಮಾದರಿರ್ಳನ್ನು ಮತ್ತು 9 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ
ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿರ್ಳನ್ನು ಗುರುತ್ತಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಣಿಯಸಲಾಗಿದೆ.
1.3.5.3 ನೆಲದ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್್
ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲದ
ಭೌತ್-ರಾಸಾಯನಿಕ
ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳನ್ನು
ಕೊೋಷ್ಿ ಕ
3.16
ಪರ ಸುು ತ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು IS-10500 ಮಾನದಂಡರ್ಳಿಂದಿಗೆ ಹೊೋಲಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.


ರಲಿಿ

ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಫಲಿತಾಿಂಶರ್ಳು pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು 6.6 ಮತ್ತು 8.02 ರ
ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಿಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ದೆ ಎಿಂದ್ದ ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಕರಗಿದ ಘನವಸುು ರ್ಳ ಶ್ರ ೋಣಿಯು 552 mg/l –
994 mg/l ನಡುರ್ವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳುಾ ತ್ು ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿರ್ಳು IS 10500: 2012 ರ
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ರ್ವ.
ಕೊಿ ೋರೈಡ್ ಅಿಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 250mg/l ಮತ್ತು ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 1000 mg/l
ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಮಾದರಿರ್ಳಲಿಿ ಕೊಿ ೋರೈಡ್
ಅಿಂಶವು 123.7 mg/l – 259.6 mg/l ನಡುರ್ವ ಇರುತ್ು ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿರ್ಳು IS 10500:2012
ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಿಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 200mg/l ಮತ್ತು ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 400mg/l
ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಮಾದರಿರ್ಳಲಿಿ ನ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್
ಅಿಂಶವು 28.9 mg/l - 95.3 mg/l ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿರ್ಳು IS 10500:
2012 ರ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತು ರ್ವ ಎಿಂದ್ದ ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಮಾದರಿರ್ಳಿಗ್ರಗಿ ಒಟುಿ ರ್ಡಸುತ್ನದ ವಾಯ ಪಿು ಯು 222 mg/l - 451 mg/l
ನಡುರ್ವ ಇರುತ್ು ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿರ್ಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ
ಇರುವುದನ್ನು ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಸಂರ್ರ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಯು ಕುಡಿಯುವ
ನಿೋರಿನ ಮಾನದಂಡರ್ಳನ್ನು
IS 10500:2012 ಅನ್ನು
ಪೂರೈಸುತ್ತು ದೆ ಎಿಂದ್ದ
ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.3.5.4 ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟ್್
o
o
o
o
o
o
o

ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿರ್ಳಲಿಿ pH 6.72 ರಿಿಂದ 8.14 ರ ನಡುರ್ವ
ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಅಲಿಿ ಎಲಾಿ ಮಾದರಿರ್ಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ರ್ವ. .
ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಕರಗಿದ ಘನವಸುು ರ್ಳ (TDS) ಮೌಲಯ ವು
548 mg/l ನಿಿಂದ 959 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ.
ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ರ್ಡಸುತ್ನ ಮೌಲಯ ವು 167.7 mg/l ನಿಿಂದ
438.1 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ.
ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲಯ ವು 7.2 mg/l ನಿಿಂದ 19.7 mg/l
ವರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ
ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲಯ ವು 39.5 ರಿಿಂದ 82.5 mg/l ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ.
As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ತು Se ನಂತ್ಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹರ್ಳ ಸಾಿಂದರ ತೆಯು IS
2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ದೆ.
ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿರ್ಳ ಭೌತ್-ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ
ಮಾನದಂಡರ್ಳ
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ
ಮಿತ್ತರ್ಳಲಿಿ ರ್ವ
ಎಿಂದ್ದ
ವಿಶ್ಿ ೋಷ್ಣೆಯಿಂದ
ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

o
1.3.6 ಭೂ ಬಳಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವಗಿೋಯಕರಣ

ಲಾಯ ಿಂಡ್ ಕವರ್ ತ್ರರ್ತ್ತರ್ಳನ್ನು ದೃಶಯ ವಾಯ ಖಯ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A
ಮತ್ತು
ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B
ಸಂವೇದಕದ
ಆನ್ಸ-ಸಿೆ ರೋನ್ಸ
ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ
ಅನ್ನಸರಿಸಿ
ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ-ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2 ಚಿತ್ರ ವು 10 ಮಿೋ ಪಾರ ದೇಶಕ ರೆಸಲ್ಲಯ ಶನ್ಸ ಹೊಿಂದಿದೆ.
ಇವುರ್ಳನ್ನು ನಂತ್ರ SOI ಟ್ಪ್ ಶೋಟ್ ಮತ್ತು ಗೂರ್ಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು
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ಪರಿಶೋಲಿಸಲಾಯತ್ತ. ಪರ ತ್ತ ವರ್ಿಕ್ೆ ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತ್ತಯ ಪದರರ್ಳನ್ನು ಡಿರ್ಜಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಆಯಾ ಪರ ದೇಶರ್ಳನ್ನು ಲ್ಲಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

1.3.7 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟ್್








ವಿಶ್ಿ ೋಷ್ಣಾತ್ಮ ಕ ಫಲಿತಾಿಂಶರ್ಳ ಸಾರಾಿಂಶ
ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿರ್ಳ pH 6.72 ರಿಿಂದ 8.16 ರರ್ಷಿ ದೆ.
ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿರ್ಳ ವಾಹಕತೆಯು 125 ರಿಿಂದ 349μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ.
ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿರ್ಳಲಿಿ ಸಾರಜ್ನಕದ ಅಿಂಶವು 216.5 mg/kg ನಿಿಂದ 329
mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ.
ಫಾಸಫ ರಸ್ ಅಿಂಶವು mg/kg 8.1 ರಿಿಂದ 28.3 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ.
ಪಟ್ಯ ಸಿಯಮ್ ಅಿಂಶವು 108 mg/kg ನಿಿಂದ 309 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತ್ು ದೆ.
ಒಟ್ಿ ರೆಯಾಗಿ
ಈ
ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನ
ಮಣಿಾ ನ
ಗುಣಮಟಿ ವು
ಮಧಯ ಮ
ಉತಾಾ ದಕತೆಯಿಂದಿಗೆ ಮಧಯ ಮದಿಿಂದ ರ್ನಯ ಯೋಚಿತ್ ಫಲವತ್ು ತೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

1.3.8 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ

ಫ್ಾ ೋರ: ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಿರ ಸ್ಕ್ವರ ಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 10 ಕಿಮಿೋ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ
ಪರ ವೇಶಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ
ಪರ ದೇಶರ್ಳಲಿಿ
ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಿಿ ರುವ ಸಸಯ
ಪರ ಭೇದರ್ಳನ್ನು
ನಿಣಿಯಸಲು ಹೂವಿನ ಅಧಯ ಯನ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಸಯ ವರ್ಿವನ್ನು
ಅವುರ್ಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾ ನದ ಅವಲೋಕನದಿಿಂದ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುರ್ಳ ಗ್ರತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ,
ಹೂವುರ್ಳು, ಹಣ್ಣಾ ರ್ಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಡದ ತೊರ್ಟೆಯ ವೈಶಷ್ಿ ಯ ರ್ಳಂತ್ಹ ಆಕ್ವರ ಮತ್ತು
ಅವುರ್ಳ ಆವಾಸಸಾಥ ನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರರ್ಳು, ಪದೆರ್ಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕ್ರ್ಳು,
ಹುಲುಿ ರ್ಳು ಮತ್ತು ಕ್ಿ ೈಿಂಬರ್ರ್ಳು ಇತಾಯ ದಿ. ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲಿಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾರ್ದ ಸಸಯ ರ್ಳನ್ನು ಸಂರ್ರ ಹಿಸಿ,
ಪರ ಯೋಗ್ರಲಯಕ್ೆ ತ್ರಲಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟಿ ದ ಹಬೇಿರಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಿ ೋಖರ್ಳನ್ನು
ಬಳಸಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ 10 ಕಿಮಿೋ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನವನ, ವನಯ ರ್ಜೋವಿ
ಅರ್ಯಾರಣಯ , ರ್ಜೋವಗೋಳ ಮಿೋಸಲು ಇಲಿ . ಬಫರ್ ವಲಯದಲಿಿ
ಯಾವುದೇ
ವಿಮಶಿತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಿ ರುವ, ಅಪಾಯದ ಅಿಂಚಿನಲಿಿ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪರೂಪದ
ಜ್ಞತ್ತಯ ವನಯ ರ್ಜೋವಿರ್ಳಿಲಿ .
1.3.9 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ
ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಜ್ನಸಂಖಯ ಸಿಥ ತ್ತ ಮತ್ತು 10 ಕಿಮಿೋ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಿ ರುವ ಸಮುದಾಯರ್ಳ ಪರ ವೃತ್ತು ರ್ಳ
ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಮತ್ತು 2011 ರ ಜ್ನರ್ಣತ್ತ ಮತ್ತು ಗ್ರರ ಮ ಡೈರೆಕಿ ರಿ
2001 ರ ದಿಾ ತ್ತೋಯ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಮೂಲಕ ಸಂರ್ರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಸಿಥ ತ್ತಯ ಸಾರಾಿಂಶವನ್ನು ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 11.6 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. .
ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರ ಫೈಲ್ಡ ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಅಧಿಕಿೆ ಿಂತ್ ಹೆಚುಿ ಜ್ನರು
ಇತ್ರ ವಲಯದಲಿಿ
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಿಂದ್ದ ತೊೋರಿಸುತ್ು ದೆ. ಅವರು ಉತ್ು ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಮೂಲಸೌಕಯಿರ್ಳನ್ನು
ಹೊಿಂದಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು
ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನ ಜ್ನರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
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ಮೂಲಸೌಕಯಿರ್ಳಿಂದಿಗೆ ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ ಹೊಿಂದಿದಾು ರೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪರ ಮಾಣವು 38.82 % ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಜ್ನರು ಸಕ್ವಿರಿ ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋರ್ಯ
ಕಿಂದರ ರ್ಳು ಮತ್ತು ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋರ್ಯ ಉಪ ಕಿಂದರ ರ್ಳಿಗೆ ಉತ್ು ಮ ಸಂಪಕಿವನ್ನು ಹೊಿಂದಿದಾು ರೆ.
ಕೋಷ್್ ಕ 1.3 ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪಾ ರ್ದಶದೊಳಗಿನ ಸಾಮಾಜಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ
ಎಸ್.ನೋ ಪಟ್ಟಿಕುಯ ಲಸ್ಿ
0-5ಕ್ಷಮೋ
1.
ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನ ಹಳಿಾ ರ್ಳು ಮತ್ತು ಪಟಿ ಣ
ಒಟುಿ ಕುಟುಿಂಬರ್ಳು
2.

ಸಿ ಡಿ ಏರಿಯಾ ಯುನಿಟ್

2153

ಸಂಖೆಯ ರ್ಳು.
ವಯ ಕಿು ರ್ಳು
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3.

ಒಟುಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

12857

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

4.

ಮಕೆ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)

2301

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

5.

SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ

2797

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

6.

ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

2264

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

7.

ಒಟುಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

6562

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

8.

ಮುಖಯ ಕ್ಲಸಗ್ರರರು

5786

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

9.

ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಲಸಗ್ರರರು

776

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

10.

ಕೃರ್ಷಕರು

1988

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

11.

ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು

3772

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

12.

ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗ್ರರಿಕ್ರ್ಳು

66

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

13.

ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಸಗ್ರರರು

736

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

14.

ಸಾಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

3769

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

15.

ಅನಕ್ಷರಸಥ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

9088

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

5-10ಕ್ಷಮೋ
16.

ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನ ಹಳಿಾ ರ್ಳು ಮತ್ತು ಪಟಿ ಣರ್ಳ ಸಂಖೆಯ

17.

ಒಟುಿ ಕುಟುಿಂಬರ್ಳು

12254

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

18.

ಒಟುಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

71759

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

19.

ಮಕೆ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)

11482

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

20.

ಪರಿಶಷ್ಿ ಜ್ಞತ್ತ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

22258

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

31

ಸಂಖೆಯ ರ್ಳು.
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21.

ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

5011

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

22.

ಒಟುಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

34351

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

23.

ಮುಖಯ ಕ್ಲಸಗ್ರರರು

28131

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

24.

ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಲಸಗ್ರರರು

6220

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

25.

ಕೃರ್ಷಕರು

8725

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

26.

ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು

17027

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

27.

ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗ್ರರಿಕ್ರ್ಳು

764

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

28.

ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಸಗ್ರರರು

7835

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

29.

ಸಾಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

29085

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

30.

ಅನಕ್ಷರಸಥ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

42674

ವಯ ಕಿು ರ್ಳು

1.4 ನಿರಿೋಕ್ಷಿ ತ ಪರಿಸ್ರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆರ್ ಕಾ ಮಗಳು

1.4.1 ಸ್ಥ ಳಾಕೃತಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸ್ತತದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ಬದಲಾದ
ಸಥ ಳ್ಳಕೃತ್ತಯು
ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂರ್ಗ
ಗುತ್ತು ಗೆ
ಪರ ದೇಶದಳಗಿನ
ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಸುತ್ು ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಗುತ್ತು ಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಸಥ ಳ್ಳಕೃತ್ತ ಅರ್ಥವಾ
ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯಲಿಿ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆರ್ಳಿಲಿ . ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತ್ರ
ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳ ಕೊನೆಯಲಿಿ , ಪರ ದೇಶವನ್ನು
ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯ ಪರಿಸರ
ವಯ ವಸ್ತಥ ಯ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕ್ೆ ಪುನಃಸಾಥ ಪಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಇದಲಿ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿ ಮತ್ತು ಅದರ
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರನ್ನು ಉತಾಾ ದಿಸದ ಕ್ವರಣ
ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಜ್ಲಮೂಲಕ್ೆ ಯಾವುದೇ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಇರುವುದಿಲಿ . ಆದು ರಿಿಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ
ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಿ .
ಕ್ವಾ ರಿ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶರ ಿಂತ್ತ ಆಶರ ಯದಿಿಂದ ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತಾಾ ದಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಲಿ ದೆ, ತೆಗೆದ ವಸುು ವಿನಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ಅಿಂಶ ಇರುವುದಿಲಿ , ಇದ್ದ ನೆಲ/ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು ಕಲುರ್ಷತ್ಗಳಿಸಬಹುದ್ದ. ಆದು ರಿಿಂದ,
ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯು ಅತ್ಯ ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ು ದೆ ಎಿಂಬುದ್ದ
ಸಾ ಷ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕವಲ 208,818 ಟನ್ಸರ್ಳ ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಉತಾಾ ದನೆಯಿಂದಿಗೆ, ಗುತ್ತು ಗೆ ಅವಧಿಯ
ಕೊನೆಯಲಿಿ , ಉಲ್ಲಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಿಗೆ ಗುತ್ತು ಗೆ ಪರ ದೇಶದ
ಬಳಕ್ 30.00 ಎಕರೆಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ.
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ತೆರೆದ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂರ್ಗನ ಸಂಭಾವಯ ಪರ ತ್ತಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ ಸಥ ಳದಲಿಿ
ಭೂ ಬಳಕ್ಯ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪದಲಿಿ ರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಲಾನಂತ್ರದಲಿಿ ಪಿಟ್
ಮರಳಿನ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ು ದೆ.

1.4.2 ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್್
1.4.2.1 ಗಾಳಿರ್ ಗುಣಮಟ್್ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಮರಳು ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್¸ ಸಿೆ ರೋನಿಿಂರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಣಿಯಸಲು, ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳು, ಖನಿಜ್ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು
ಸಾರಿಗೆ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳಿಗೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಕೈಗಳಾ ಲಾಯತ್ತ.
MoEFCC/CPCB ಅನ್ನಮೋದಿತ್ ಲೇಕ್್ AERMOD ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು ಮಾಡೆಲಿಿಂರ್ಗ
ಅನ್ನು
ಕೈಗಳಾ ಲಾಯತ್ತ. ನಿಯಂತ್ತರ ತ್ ಸಿಥ ತ್ತಯಲಿಿ
ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ
ಮಾನಿಟರಿಿಂರ್ಗ ಸಥ ಳರ್ಳಲಿಿ PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತು NOx ಗ್ರಗಿ ರ್ರಿಷ್ಠ ನೆಲದ ಮಟಿ ದ
ಸಾಿಂದರ ತೆರ್ಳು ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್ತರ್ವ:
ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತ್ತಗಿಿಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಿಂದರ ತೆಯ
ಒಟುಿ ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 11.5 ರಲಿಿ ಸಂಕ್ಷ ೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಷ್್ ಕ 1.5 ಗಣಿಗಾರಿಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟ್ಟ್ ಗರಿಷ್ಠ GLC ಗಳು

ಮಾಲಿನಯ ಕ್ವರಕ ರ್ರಿಷ್ಠ .
ಬೇಸ್
ಲೈನ್ಸ
Conc.
(µg/m3)
PM10
PM2.5
NOX

67
32
31

ಅಿಂದಾಜು ಒಟುಿ Conc.
(µg/m3)
ಹೆಚಿಿ ದ
Conc.
(µg/m3)
21
13
36

88
45
67

NAAQ
ಬೇಸ್ ಲೈನ್ಸ
ಮಾನದಂಡ ಮೇಲಿನ
ಸಾಿಂದರ ತೆಯ %
ಕೊಡುಗೆ
100
60
80

31.34
40.63
116.13

1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು








ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಯ ಿಂತ್ರದಲಿಿ ಸಾಗಿಸುವ ರಸ್ತು ರ್ಳಲಿಿ ನಿೋರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದ್ದ.
ಸಾಗಿಸುವ ರಸ್ತು ಯ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆ.
ಹಾಲ್ಡ ರಸ್ತು ಯನ್ನು ಅರ್ಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಿಂದರ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಎಲಾಿ ಸಾಗಿಸುವ ಘಟಕರ್ಳು (ಟ್ಟಪಾ ರ್ರ್ಳು) ಸೋರಿಕ್ಯನ್ನು ತ್ಪಿಾ ಸಲು ಮಲಿಿ ಕ್ವಯ ಪ್
ಯಾಿಂತ್ತರ ಕತೆಯಿಂದ ಮುಚಿ ಲಾ ಡುತ್ು ರ್ವ.
ಧೂಳಿನ
ಹೊರಸೂಸುವಿಕ್ಯನ್ನು
ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು
ಲೋಡಿಿಂರ್ಗ
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳ
ಸಮಯದಲಿಿ ನಿೋರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದ್ದ.
ವಾಹನರ್ಳು ಮತ್ತು ಯಂತೊರ ೋಪಕರಣರ್ಳ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆ.
ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ ಡಸ್ಿ ಮಾಸ್ೆ ರ್ಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.
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ಲಿೋಸ್ ರ್ಡಿಯ ಸುತ್ು ಅಿಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯದಲಿಿ ದಪಾ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು
ನೆಡುವುದ್ದ.
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಉತ್ು ಮ ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.

1.1.4.3 ಕೆಲಸ್ದ ರ್ವತ್ಯವರಣದಾಂದಾಗಿ ಶಬದ ಪರಿಣಾಮ

ಹೆಚಿಿ ನ
ಶಬು ದ
ಮಟಿ ರ್ಳು
ಕ್ವಾ ರಿ
ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ
ದಡ್
ಆರೋರ್ಯ
ಅಪಾಯವನ್ನು ಿಂಟುಮಾಡುತ್ು ರ್ವ. ಶಬು ದ ಪರ ಮಾಣವು ಸಹಿಷ್ಣಾ ತೆಯ ಮಿತ್ತಯನ್ನು ಮಿೋರಿದರೆ,
ಇದ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ತ್ತೋವರ ತ್ರವಾದ ಪರ ಕರಣರ್ಳಲಿಿ ಶರ ವಣ ನಷ್ಿ ಕ್ೆ ಕ್ವರಣವಾಗುವ ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ
ರೂಪದಲಿಿ ಪರ ಕಟವಾಗುತ್ು ದೆ. ಶಬು ಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನಿಕ್ವರಕ ಪರಿಣಾಮರ್ಳು ಧಾ ನಿ ಒತ್ು ಡದ
ಮಟಿ ಮತ್ತು ಆವತ್ಿನಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ , ಆದರೆ ಒಡು್ ವಿಕ್ಯ ಒಟುಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವಯ ಕಿು ಯ
ವಯಸಿ್ ನ ಮೇಲ್ಲ ಸಹ. ತೆರೆದ ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮೇಲ್ಲ ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ರ್ಳ ಪರ ತ್ತಕೂಲ
ಪರಿಣಾಮರ್ಳು ಕ್ವರಣವಾರ್ಬಹುದ್ದ:










ಕಿರಿಕಿರಿ;
ಆಯಾಸ;
ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತಯ ತಾತಾೆ ಲಿಕ ಶಫ್ಿ ;
ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಶಾ ತ್ ನಷ್ಿ ; ಮತ್ತು
ಅಧಿಕ ರಕು ದತ್ು ಡ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕು ದ ಕೊಲ್ಲಸಾಿ ರಲ್ಡ, ಇತಾಯ ದಿ.
ಕ್ಳಗಿನವುರ್ಳು ಶಬು ದ ಮೂಲರ್ಳ್ಳಗಿರ್ವ:
ಜೆಸಿಬಿ, ಟರ ಕ್ರ್ಳು/ಟ್ಟಪಾ ರ್ರ್ಳ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ.
ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಿಕ್
ವಾಹನ ಸಂಚಾರ.

CUSTIC 3.2-ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಸಾಫ್ಿ ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಶಬು ಮಟಿ ವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ದ
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಸಿದ ನಂತ್ರ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ
ಗ್ರರ ಹಕರ್ಳಲಿಿ ಶಬು ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹಯ ರೇಖೆರ್ಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಿಂಶರ್ಳು ನಿರಿೋಕಿಷ ತ್
ಶಬು ಮಟಿ ರ್ಳು ನಿರ್ದಿತ್ ಮಾರ್ಿಸೂಚಿರ್ಳಲಿಿ ರ್ವ ಎಿಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ.
1.4.3.4 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಶಬದ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು







ಶಬು ದ ಉತಾಾ ದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಯ ಿಂತ್ರದಲಿಿ ಯಂತ್ರ ರ್ಳ
ಸರಿಯಾದ ನಿವಿಹಣೆ, ಎಣೆಾ ಮತ್ತು ಗಿರ ೋಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.
ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಶಬು ವನ್ನು ಉತಾಾ ದಿಸುವ ಯಂತ್ರ ರ್ಳಲಿಿ ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ ಕ್ಲಸಗ್ರರರಿಗೆ
ಧಾ ನಿ ನಿರೋಧಕ ಕೊೋಣೆರ್ಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.
ಗಿರ ೋನ್ಸ ಬೆಲ್ಡಿ /ಪಾಿ ಿಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಯ ಪರ ದೇಶದ ಸುತ್ು ಲ್ಲ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಣೆಯ ರಸ್ತು ರ್ಳು ಅಕೌಸಿಿ ಕ್ ತ್ಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ
ಕ್ವಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ು ರ್ವ.
ನಿವಾಿಹಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಲಸಗ್ರರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪಿ ರ್ಗರ್ಳಂತ್ಹ ವೈಯಕಿು ಕ
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನರ್ಳನ್ನು (ಪಿಪಿಇ) ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ಶಬು ದ ನಿಯತ್ಕ್ವಲಿಕ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.
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1.4.4 ಜಲ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್್
1.4.4.1 ಜಲ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್್ ದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ಪರ ತ್ತಪಾದಕರು ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಮಾತ್ರ ನದಿ ಮರಳನ್ನು ಕ್ವಾ ರಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದ
ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ವಸುು ರ್ಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ ದೆ, ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿಿ
ರಾಸಾಯನಿಕರ್ಳು ಅರ್ಥವಾ ಅಪಾಯಕ್ವರಿ ವಸುು ರ್ಳ ಬಳಕ್ ಇಲಿ . ಹಿೋಗ್ರಗಿ, ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳಿಿಂದ ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲ ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು ಕಲಿಾ ಸಲಾಗಿಲಿ . PIA ರ್ಜಲ್ಲಿ ಯಲಿಿ 0.65 10.70 mbgl ಅನ್ನು ರ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತ್ರದ ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು PIA ರ್ಜಲ್ಲಿ ಯಲಿಿ 0.05
- 11.00 mbgl ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಿ ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ.
1.4.4.2 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು
ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ಪರ ತ್ತನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 7 ಕ್.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನಿರ್ರ ಹ ಮತ್ತು ತೊೋಟಕ್ೆ ಅರ್ತ್ಯ ವಿರುವ
ನಿೋರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಹತ್ತು ರದ ಹಳಿಾ ರ್ಳ ನಿೋರಿನ ಟ್ಯ ಿಂಕರ್ರ್ಳಿಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳಾ ಲಾಗುತ್ು ದೆ
ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಟ್ಯ ಿಂಕರ್ರ್ಳ ಮೂಲಕ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಹಿೋಗ್ರಗಿ,
ಅಿಂತ್ಜ್ಿಲವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ
ಖನಿಜ್ ಸಂಸೆ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ಅಲಿ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯ
ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಾ ದನೆ ಇಲಿ .
ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಾ ಲಾಗುತ್ು ದೆ:




ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರು ಉತ್ಾ ತ್ತು ಯಾಗುವುದಿಲಿ .
ಕ್ವಾ ರಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉತ್ಾ ತ್ತು ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು,
ಮಬೈಲ್ಡ STP ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ಶುದಿ ನಿೋರಿನ ಅರ್ತ್ಯ ವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

1.4.5 ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಿ
ತಾಯ ಜ್ಯ /ಖನಿಜ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ ಸಾಧಯ ತೆರ್ಳನ್ನು
ಅಿಂತ್ಹ
ಕಡಿತ್ಗಳಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಉದೆು ೋಶತ್ ನಂತ್ರದ ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಡಂಪಿಿಂರ್ಗ ಮಾಡುವ
ಯಾವುದೇ ಪರ ಸಾು ಪವಿಲಿ ಮತ್ತು ಏಕಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಯ ಕಿಫ ಲಿಿಂರ್ಗ ಅನ್ನು ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ
ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿಿ , ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತರಿಕು
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತ್ಪಿಾ ಸಲು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗ್ರಳಿ ಮತ್ತು ಶಬು ಕ್ವೆ ಗಿ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು
ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದಿಗೆ ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತ್ವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಈಗ್ರರ್ಲೇ 7.5 ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ಡಿ - ಗುತ್ತು ಗೆ ರ್ಡಿಯ
ಪರಿಧಿಯ ಉದು ಕೂೆ ಹಸಿರು ಬೆಲ್ಡಿ ಅನ್ನು ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.4.6.1 ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮಗಳು




ಖನಿಜ್ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತು ಯ ಆವತ್ಿಕ ನಿವಿಹಣೆ.
ಸೇವಿಸುವ ಉದಯ ಮಕ್ೆ ಕಲಿಿ ನ ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕವಡ್ಿ ಸಾರ್ಣೆ.
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ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ ಪರ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪದಲಿಿ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಿ
ಧೂಳು
ಬಿೋಳುವುದನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ.
ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಿ , ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ
ವಯ ತ್ತರಿಕು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತ್ಪಿಾ ಸಲು, ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕರ ಮರ್ಳು ಮತ್ತು
ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗ್ರಳಿ ಮತ್ತು
ಶಬು
ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ
ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದಿಗೆ ಕಲುಿ ರ್ಣಿಗ್ರರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು
ಆಡಳಿತ್ವು
ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ು ದೆ.

1.4.7 ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ





ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ವಸತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಇಲಿ . ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ಪುನವಿಸತ್ತ ಮತ್ತು ಪುನವಿಸತ್ತ ಇಲಿ .
ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 25 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ
ಉದಯ ೋರ್ವನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತ್ು ದೆ. ಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಈಗಿರುವ ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಸೌಲರ್ಯ ರ್ಳು ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಅರ್ತ್ಯ ರ್ಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು
ಸಾಕ್ವಗುತ್ು ದೆ.
ಆದಾಗೂಯ , ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಹತ್ತು ರದ ಹಳಿಾ ರ್ಳಲಿಿ ನೈಮಿಲಯ , ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ
ಸೌಲರ್ಯ ರ್ಳು, ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತು ಮುಿಂತಾದ ರ್ನರ್ರಿಕ ಸೌಕಯಿರ್ಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ CER ನ ಭಾರ್ವಾಗಿ
ಪರ ಯತ್ು ರ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಾ ತ್ು ದೆ.

1.4.8 ಪರಿಸ್ರ ಮಾನಿಟ್ರಿಾಂಗ್ ಪ್ಾ ೋಗಾಾ ಾಂ

ರ್ಣಿ ವಯ ವಸಾಥ ಪಕರ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಿಿ ರುವ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಕೊೋಶ (ಇಎಿಂಸಿ)
ಸಾಥ ಪಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆಯ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲಿಿ
ಸಾಕಷ್ಣಿ
ಅಹಿತೆ ಮತ್ತು
ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು ಹೊಿಂದಿರುವ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಿ EMC ಇರುತ್ು ದೆ. ಸುತ್ತು ವರಿದ
ಗ್ರಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ , ನಿೋರಿನ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ , ಸುತ್ತು ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ರ್ಳು,
ಮಣಿಾ ನ ಗುಣಮಟಿ , ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳು ಇತಾಯ ದಿರ್ಳ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ತು ಆವತ್ಿಕ
ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು
MOEFCC ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದ ಏಜೆನಿ್ ರ್ಳ ಮೂಲಕ
ಕೈಗಳಾ ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ವರದಿರ್ಳನ್ನು KSPCB/ MoEF & CC ಪಾರ ದೇಶಕ ಕಚೇರಿಗೆ
ಸಲಿಿ ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
1.4.9 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ನ ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಇಳಿಜ್ಞರಿನ ವೈಫಲಯ ,
ಜೆಸಿಬಿ/ಉಪಕರಣರ್ಳ ಚಲನೆ, ಧೂಳಿನ ಅಪಾಯರ್ಳು ಮತ್ತು ಕ್ಳಗಿನ ಬೆಿಂಚ್ರ್ಳ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು
ಅನ್ನಗುಣವಾದ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್ಯ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು EIA/EMP ವರದಿಯಲಿಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಸಗಿಿಕ ಪರಿಣಾಮರ್ಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕ್ವರಣರ್ಳಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗುವ ವಿಪತ್ತು ರ್ಳನ್ನು
ಎದ್ದರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ವಿಪತ್ತು ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಇಐಎ/ಇಎಿಂಪಿ ವರದಿಯಲಿಿ
ರ್ಜೋವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಥ ಪನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಾ ದನೆಯ ಮರುಸಾಥ ಪನೆ ಮತ್ತು
ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳನ್ನು ಇದೇ ಕರ ಮದಲಿಿ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.
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ಆದಯ ತೆರ್ಳು. ವಿಪತ್ತು ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನಕ್ವೆ ಗಿ, ಇದನ್ನು
ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಪರ ಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಪೂವಾಿಭಾಯ ಸದ ಮೂಲಕ
ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸೈಟ್ ಸೌಲರ್ಯ ರ್ಳು, ಕ್ವಯಿವಿಧಾನರ್ಳು, ಕತ್ಿವಯ ರ್ಳು
ಮತ್ತು ಜ್ವಾಬ್ಲು ರಿರ್ಳು, ಸಂವಹನರ್ಳು ಇತಾಯ ದಿರ್ಳನ್ನು ವಿಪತ್ತು ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ
ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ಯೋಜನೆರ್ ಪಾ ಯೋಜನಗಳು
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಹೆಚುಿ ವರಿ ಉದಯ ೋಗ್ರವಕ್ವಶರ್ಳನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತ್ು ದೆ, ಇದ್ದ
ಅಿಂತ್ತಮವಾಗಿ ಹತ್ತು ರದ ಹಳಿಾ ರ್ಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೋವನದ ಗುಣಮಟಿ ದಲಿಿ
ಸುಧಾರಣೆಗೆ
ಕ್ವರಣವಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತ್ತಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಪರ ದೇಶರ್ಳಲಿಿ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾಯ ಣ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ರ್ಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ು ದೆ:






ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಶಕ್ಷಣ
ಆರೋರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ
ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೈಮಿಲಯ
ರಸ್ತು ರ್ಳು

1.6 ಪರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ
ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್, ನಿವಿಹಣೆ, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನ ಮತ್ತು ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಾ ಬೇಕ್ವದ
ಸಾಿಂಸಿಥ ಕ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು
ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ, ಪರ ತ್ತಕೂಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮರ್ಳನ್ನು
ತೊಡೆದ್ದಹಾಕಲು ಅರ್ಥವಾ ಅವುರ್ಳನ್ನು ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕ್ೆ ತ್ಗಿಿ ಸಲು.








ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಿ ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲರ್ಳು ಮತ್ತು ನಿೋರಿನ ವಿವೇಚರ್ನಯುಕು ಬಳಕ್.
ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮತ್ತು ಜ್ನರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಲಾಯ ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ು ಮ ಆರೋರ್ಯ .
ಎಲಾಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕರ ಮರ್ಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನವನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿಾ .
ಸಂರ್ವನಿೋಯ ವಿಪತ್ತು ರ್ಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ್ರ್ಳ ವಿರುದಿ ಜ್ಞರ್ರೂಕತೆ.
ಸಂಚಿತ್ ಮತ್ತು ದಿೋಘಾಿವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮರ್ಳ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ.
ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಾ ದನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಯ ದ ನಿಯಂತ್ರ ಣ.

ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವೇಚರ್ನಶೋಲ ಬಳಕ್ಯು ಪರಿಸರದ ಘಟಕರ್ಳನ್ನು ತ್ತಳಿಸುತ್ು ದೆ,
ಇದ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ನ ವಿಭಿನು ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆರ್ಳಿಿಂದ ಪರ ಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.
1.7 ತಿೋಮಾಯನ

ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ.ಲಿ.ನ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಮಿೋಪದ ಗ್ರರ ಮರ್ಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾರ್ಲಿದೆ. ಧೂಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕ್, ಶಬು , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಹರಿವಿನಿಿಂದ
ಉಿಂಟ್ಗುವ ಹೂಳು, ಇತಾಯ ದಿರ್ಳಂತ್ಹ ಕ್ಲವು ಪರಿಸರಿೋಯ ಅಿಂಶರ್ಳನ್ನು ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ
ಪರಿಸರದ
ಮೇಲ್ಲ
ಪರಿಣಾಮರ್ಳನ್ನು
ತ್ಪಿಾ ಸಲು
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ
ಮಿತ್ತಯಳಗೆ
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ನಿಯಂತ್ತರ ಸಬೇಕ್ವಗುತ್ು ದೆ. ನಿೋರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದ್ದ, ನೆಡುತೊೋಪು, ವೈಯಕಿು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನರ್ಳು
ಮುಿಂತಾದ ಅರ್ತ್ಯ
ಮಾಲಿನಯ
ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸಾಧನರ್ಳು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ
ನಿಯಮಿತ್
ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ು ರ್ವ. ಪರ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ
ಪರಿಣಾಮರ್ಳನ್ನು
ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು/ಕಡಿಮೆಗಳಿಸಲು ಹೆಚುಿ ವರಿ ಮಾಲಿನಯ
ನಿಯಂತ್ರ ಣ
ಕರ ಮರ್ಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಾ ಲಾಗುವುದ್ದ. ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತು ,
ನದಿ ದಡರ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ವಲಯ ಮತ್ತು ತೊೋಟರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಂತ್ಹ ಕರ ಮರ್ಳನ್ನು
ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಾ ಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕರ ಮರ್ಳು ಸಮಿೋಪದ
ಹಳಿಾ ರ್ಳ ಸಾಮಾರ್ಜಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ು ದೆ.
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಒಟ್ಿ ರೆ ಪರಿಣಾಮರ್ಳು ಧರ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿರುತ್ು ರ್ವ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ರದ ಹಳಿಾ ರ್ಳ
ಒಟ್ಿ ರೆ ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ವರಣವಾಗುತ್ು ದೆ.
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