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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ
1.1 ಪ್ರಿಚರ್
M/s. ಹಟ್ಟಿ

ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಕ್ಷಂತಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ (YDG-06) ನಲಿಾ ಕೃಷ್ಣಾ

ನದಿಯ ತಳದಿಿಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮರಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ
(YDG-06) 50.00 ಎಕರೆ (20.234Ha) ಸ.ನಂ.ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ),93, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 122,
123, 131, 132, 135, 136, 139,140, 146, 147, 148, 149, 561, 561, 561, 151, ಯಕ್ಷಂತಿ ಗಾಾ ಮದ 164, 165
& 166, ವಡೋಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ . ಪಾ ಸಾಾ ವಿತ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ
ಒಟ್ಟಿ

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ನಿಕೆಷ ೋಪಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಿಂದಾಜು 208818 ಮೆಟ್ಟಾ ಕ್ ಟನ್ಸಗಳರ್ಷಿ ದೆ,

ಅದರಲಿಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನಯ ಮರಳು 187936 MT ಆಗಿರುತಾ ದೆ, ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲುಗಳ 90% ಆಗಿದೆ.
22.12.2020 ರಂದು MG004S200000652/365 ಮೂಲಕ ಯಾದಗಿರಿ ಪತಾ ದ ಗಣಿ ಮತ್ತಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ
ಇಲಾಖೆ

[DMG]

ಉಪ

ನಿರ್ದಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ

ಕಛೇರಿಯಿಂದ

ಕ್ವಾ ರಿಯ

ಯೋಜ್ನೆಯು ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕಿಂಡದೆ.
<50 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ ≥5 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪಾ ರ್ದಶದಿಂದಿಗೆ ಇದು ಗಣಿ ವಗಿವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ,
ಇದನ್ನು 'B1' ಎಿಂದು ವಗಿೋಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ
ಪ್ರಾ ಧಿಕ್ವರದಿಿಂದ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್ಸ್ (EC) ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA,
EMP ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪಾ ಸಾಾ ವಿತ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಗೆ
TOR ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು

KSEAC 29.09.2021 ರಂದು ನಡೆದ 267 ನೇ SEAC

ಸಭೆಯಲಿಾ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತಾ SEAC, ಕರ್ನಿಟಕ ಸಿದಧ ಪಡಸಲು ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (TOR)
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದೆ. EIA/EMP ವರದಿ ಮತ್ತಾ ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅದರ
ಪತಾ ಸಂಖೆಯ SEIAA 447 MIN 2021 ದಿರ್ನಿಂಕ 06.12.2021.
1.1.1 ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳ
ಯಕ್ಷಂತಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ (YDG-06) ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಯೋಜ್ನೆಯ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪಾ ರ್ದಶವು ಸುಮಾರು
20.234Ha (50.00 ಎಕರೆ) ಸೈ.ನಂ.91(ಪು),93, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 122, ಎದುರು ಇದೆ. 123, 131,
132, 135, 136, 139,140, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 164, 165 ಈ ಪಾ ರ್ದಶವು
ಸರ್ವಿ ಆಫ್ ಇಿಂಡಯಾ ಟೋಪೋ ಶಿೋಟ್ ಸಂಖೆಯ . 56 D /14 ನಲಿಾ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ N16°31'44.30” 16°32'32.23” ಮತ್ತಾ ರೇಖಿಂಶ E76°57'50.03” - 76°58'14.36” 1984 ಡೇಟಾ.
ಯೋಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಹತಿಾ ರದ ರಸ್ತಾ ತಿಪಪ ರಸನಹಾಲು-ಸಿರೂರ್-ಮಂಗಳೂರು, ಇದು ಯೋಜ್ರ್ನ
ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 0.22km (S) ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ಹತಿಾ ರದ ರೈಲು ನಿಲಾದ ಣವು ಯೋಜ್ರ್ನ
ಸಥ ಳದಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 13.32km (SSW) ದೂರದಲಿಾ ರುವ ಭಾರ್ನಪುರ ರೈಲು ನಿಲಾದ ಣವಾಗಿದೆ.

ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ (NH-367) ಯೋಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 9.57km (WSW) ನಲಿಾ ದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾದ ರಿ SH-130 ಗುತಿಾ ಗೆ ಪಾ ರ್ದಶದಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 8.12km(N) ದೂರದಲಿಾ ದೆ.
ಕೇಷ್ಟ ಕ 1 1 ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟ ಸೈರ್ಟನ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸರ್ವಿ ನಂ.

ಸೈ.ನಂ.91(ಪು),93, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 122, 123, 131, 132, 135, 136,
139,140, 146, 147, 1918, 415,415 , 158, 161, 162, 164, 165 & 166

ಗಾಾ ಮ

ಯಕ್ಷಂತಿ ಗಾಾ ಮ

ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಾ ರ್ಜಲ್ಲಾ

ವಡಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ

ರಾಜ್ಯ

ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಟೋಪೋಶಿೋಟ್ ಸಂ.

56 ಡ /14

ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ

16°31'44.30”N ನಿಿಂದ 16°32'32.23”N

ರೇಖಿಂಶ

76°57'50.03”E ನಿಿಂದ 76°58'14.36” E

ಪಾ ಸುಾ ತ ಕ್ವಾ ರಿ ಸಿಥ ತಿ

ಇದು ತಾಜ್ಞ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ತಾಜ್ಞ ಗುತಿಾ ಗೆಯಾಗಿದೆ

ವಿಸಾಾ ರ ಪಾ ರ್ದಶ

20.23 ಹೆ (50.00 ಎಕರೆ)

ಪಾ ಸಾಾ ವಿತ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿ

208,818 TPA

ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ

22.12.2020 ರಂದು MG004S200000652/365 ಮೂಲಕ ಯಾದಗಿರಿಯ
ಉಪನಿರ್ದಿಶಕರ/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ
(DMG), ಯಾದಗಿರಿ ಪತಾ ದಿಿಂದ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ

1.1 ಯೇಜ್ನೆರ್ ವಿವರಣೆ
1.1.1 ಕಲ್ಲಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ರ್ ವಿಧಾನ

ಕ್ವಾ ರಿ
ನಡೆಸಲು
ಅರೆ
ಯಾಿಂತಿಾ ೋಕೃತ
ವಿಧಾನದ
ತೆರೆದ
ಕ್ವಸ್ಟಿ
ಕ್ವಾ ರಿಯನ್ನು
ಅಳವಡಸಿಕಳಳ ಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಉತಾಪ ದನೆಯು 2,08,818 TPA ಆಗಿರುತಾ ದೆ. ಕ್ವಾ ಲರ್
ಎಕ್್ ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಯ ಕ್ ಹೊೋ ಲೋಡರ್ಗಳು ಮತ್ತಾ ಕಿಂದಾಾ ಪಗಾಮಿ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು
ಅಗೆಯಲು ಮತ್ತಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.2.2 ಗಣಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿ ತ ಜಿೇವನ
ಮರುಪೂರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನನು ರ್ಜೋವನವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ ಆದರೆ ಗುತಿಾ ಗೆಯನ್ನು 5
ವರ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತಾ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಾ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಿಂದ 0.5 ಮಿೋ ಆಳವನ್ನು
ಮಾತಾ ನಿಬಿಿಂಧಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.2.3 ಪ್ರಿಕಲಪ ರ್ನ ಕಾಿ ರಿ ಯೇಜ್ನೆ
10,44,089 ಟನ್ಸ ಉತಾಪ ದರ್ನ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿದಲಿಾ ನದಿ ಮರಳಿನ ಮಿೋಸಲು ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ 5 ವರ್ಿಗಳ
ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳಿನಲಿಾ ಅಗೆಯಲಾಗುವುದು, ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ ಗಣಿ
ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿ 5 ವರ್ಿಗಳು ಮತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ..
1. ಖನಿರ್ಜೋಕರಣದ ವಿಸಾಾ ರ
2. ಅದಿರಿನ ನಿರಂತರತೆಯ ತಾಿಂತಿಾ ಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಳ
3. ಚಿತಿಾ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರಣದ ದೃರ್ಷಿ ಕೋನದಿಿಂದ
a) ಒಟ್ಟಿ ಮರಳು ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ
ಬಿ) ಮರಳು ನಿಕೆಷ ೋಪಗಳ ಅಿಂದಾಜು.
1.2.4 ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ವಿಲೇರ್ವರಿ
10%ನ ಕೆಲವು ಬೆಣಚುಕಲುಾ ಗಳನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ
ತಿರಸಕ ರಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಥವಾ ತಾಯ ಜ್ಯ ಇರುವುದಿಲಾ .

ಯಾವುರ್ದ ಖನಿಜ್

1.2.5 ನಿೇರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತಿ ಮೂಲ
ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ 7.00 KLD ಆಗಿರುತಾ ದೆ, ಖಸಗಿ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ಗಳಿಿಂದ
ನಿೋರನ್ನು ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತಯ ವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷಿ ರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ
ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 20 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ನ್ಮರಾರು ಜ್ನರಿಗೆ
ಪರೋಕ್ಷ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು
ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಾ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದಯ ೋಗದಲಿಾ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ
ಮಾನವಶಕ್ಲಾ ಯು ನ್ನರಿತ ವಗಿದ ಅಡಯಲಿಾ ಬರುತಾ ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
1.2.7 ಸೈರ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಕ್ವಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಯ ಿಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪಾ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತಾ್ ಕಿಂದಾ ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿದೆ.
ಕ್ವಾ ರಿ ಕಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ಟ ಮತ್ತಾ
ದೂರವಾಣಿ, ಇಿಂಟನೆಿಟ್ ಮತ್ತಾ
ಇ-ಮೇಲ್ಡ
ಸೌಲರ್ಯ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಕ್ವಕ ಗಿ ಉತಾ ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
ಯಂತಾ ಗಳು/ಟಾ ಕ್ಗಳ ದುರಸಿಾ ಮತ್ತಾ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಳ ಲು ಕ್ವಾ ರಿಗೆ
ಕ್ವಯಾಿಗಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.3 ಅಸಿಿ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರ ಸನಿು ವೇಶ

1.3.1 ಬೇಸ್ಾ ೈನ್ಸ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು
ಆ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಪರಿಸರದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು ನಿಣಿಯಸಲು ನದಿ ಮರಳು
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪಾ ರ್ದಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳಗೆ HECS ನಿಿಂದ ಮೂಲ ಪರಿಸರ
ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. EIA ಅಧಯ ಯನದ ಉದೆದ ೋಶಕ್ವಕ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ
ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪಾ ರ್ದಶವನ್ನು ಕೋರ್ ವಲಯರ್ವಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ತಿಾ ಜ್ಯ ದ
ಕ್ವಾ ರಿಯ ಹೊರಗಿನ ಪಾ ರ್ದಶವನ್ನು
ಬಫರ್ ವಲಯರ್ವಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್ಟಲೈನ್ಸ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ, ಅಿಂದರೆ. ಗಾಳಿ, ಶಬದ , ನಿೋರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಅಿಂದರೆ ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಸ್ತಿಂಬರ್ 2021 ರ
ಅವಧಿಯಲಿಾ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನು ಒಳಗಿಂಡರುವ
ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ.
ಹರ್ವಮಾನ ಮತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ
ಕೇಷ್ಟ ಕ 1 2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಹರ್ವಮಾನ ಡೇಟಾ
S. No
1.

ಪ್ರಯ ರಾಮಿೋಟರ್
ತಾಪಮಾನ

ವಿೇಕ್ಷಣೆ
ಗರಿರ್ಠ ತಾಪಮಾನ: 32 oC
ಕನಿರ್ಠ ತಾಪಮಾನ: 19 oC

2.

ಸರಾಸರಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದಾ ಿತೆ

ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ: 28.13 oC
57.03%

3.

ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ

1.57 m/s

4.

ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ

ಈಶಾನಯ

ಪಾ ಧಾನವಾದ ಗಾಳಿಯ ದಿಕುಕ

ಚಿತರ 1 1 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಗ್ರಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತರ (ಅಕಟ ೇಬರ್ 2021ಡಸ್ಾಂಬರ್ 2021)

1.3.2 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ಸಿಿ ತಿ
ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಸ್ತಿಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಪಾ ರ್ದಶ
ಮತ್ತಾ ಹತಿಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ
ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ
ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.

ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು

ಹವಾಮಾನ

ಪರಿಸಿಥ ತಿಗಳ

ಆಧಾರದ

ಮೇಲ್ಲ

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ

ಸಥ ಳಗಳನ್ನು

ಆಯೆಕ

ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ ಇಳಿಮುಖ ದಿಕುಕ ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಣಗಳ
(PM10), ಸೂಕ್ಷಮ ಕಣಗಳು (PM2.5), ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕೆ್ ೈಡ್ (SO2,) ಮತ್ತಾ ಸಾರಜ್ನಕದ ಆಕೆ್ ೈಡ್
(NOX) ಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.
ಅಧಯ ಯನದ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ NAAQS, 2009 ರ ಪಾ ಕ್ವರ 12 ನಿಯತಾಿಂಕಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ
ಸುತ್ತಾ ವರಿದ

ಗಾಳಿಯ

ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನು

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಯ ಯನ

ಪಾ ರ್ದಶದಳಗೆ CPCB ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ ಪಾ ಕ್ವರ 12 ನಿಯತಾಿಂಕಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ
ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್ಟ
ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ಗಳು 49.67 ರಿಿಂದ 53.99 µg/m³, PM2.5 24.84 ರಿಿಂದ 31.08 µg/m³, SO2 9.84 ರಿಿಂದ
13.13µg/m³, NO2 ಪ್ರಯ ರಾ 18.93 µs 30, 30 ಮಿೋಟರ್ ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಸ್ತಿಂಬರ್ 2021
ರವರೆಗಿನ

ಅಧಯ ಯನದ

ಅವಧಿಯಲಿಾ

ಎಲಾಾ

ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್

ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ

ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ . ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳಿಿಂದ, ಎಲಾಾ

ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ

ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತಾ NOx ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ
ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನು

ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ

CPCB

ಯಿಂದ

ನಿದಿಿರ್ಿ ಪಡಸಿದ

ಅನ್ನಮತಿಸುವ

ಮಿತಿಗಳಲಿಾ ದೆ.
1.3.3 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಟ ಗಳು
ಸುತ್ತಾ ವರಿದ

ಶಬದ

ಮಟಿ ದ

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು

8

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ

ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ

ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ; ಎಲಾಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ ಹಗಲು ಸಮಾನ ಮತ್ತಾ ರಾತಿಾ ಯ ಸಮಾನ ಶಬದ ಮಟಿ ಗಳ
ಅವಲೋಕನಗಳು:
ವಸತಿ ಪಾ ರ್ದಶಗಳಲಿಾ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದ ಶಬದ ದ ಮಟಿ ಗಳು 48.3 dB(A) ನಿಿಂದ 52.8 dB(A)
ವರೆಗೆ ಮತ್ತಾ ರಾತಿಾ ಸಮಯದ ಶಬದ ಮಟಿ ಗಳು 40.5 dB(A) ನಿಿಂದ 43.1 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಕಿಂದಾ ಗಳಾದಯ ಿಂತ ಬದಲಾಗುತಾ ರ್ವ. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನ ಕೆಷ ೋತಾ ಅವಲೋಕನಗಳು
CPCB (55 dB(A) ಹಗಲು ಮತ್ತಾ 45 dB(A) ರಾತಿಾ ಯ ಸಮಯ) ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತಿಯಳಗೆ
ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ ದ ಮಟಿ ಗಳು ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ರ್ವ.

1.3.4

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಮತ್ತಿ ಅಾಂತಜ್ಯಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಟ

1.3.4.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು
ಗುತಿಾ ಗೆ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ಒಳಚರಂಡ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ
ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುರ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಾ , ಶುರ್ಕ ಕ್ವಲದಲಿಾ ಮತ್ತಾ ಶುರ್ಕ
ಸಮಯದಲಿಾ

ಮಾತಾ

ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಿಂದ

ಮರಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಷ್ಟ ಕ 1.3 10km ತಿರ ಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಕಳ/ಕ್ರೆ ಮತ್ತಿ

ಕಾಲ್ಲವೆರ್ ದೂರ ಮತ್ತಿ

ನಿದೇಯಶನ

ನದಿ
ಕೃರ್ಾ ನದಿ

ದೂರ (ಕ್ಲಮಿೋ)
ಸೈಟ್ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಲಿಾ ದೆ

(ಕ್ಲಮಿೋ)
-

1.3.5.1 ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟಟ
ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಮತ್ತಾ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ ವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾಾ ಮಗಳಲಿಾ 8
ಅಿಂತಜ್ಿಲ (ಬೋರ್ರ್ವಲ್ಡಗಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿಗಳು) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಾ 8 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ
ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಣಿಯಸಲಾಗಿದೆ.
1.3.5.2 ನೆಲದ ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟಟ
ಅಿಂತರ್ಜ್ಲದ
ಭೌತ-ರಾಸಾಯನಿಕ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು
ಕೋರ್ಿ ಕ
3.16
ಪಾ ಸುಾ ತಪಡಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ IS-10500 ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದಿಗೆ ಹೊೋಲಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ.

ರಲಿಾ



ಅಧಯ ಯನದ ಪಾ ರ್ದಶದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು pH ಶ್ಾ ೋಣಿಯು 6.82 ಮತ್ತಾ 8.12 ರ
ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. pH ಶ್ಾ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ
ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟಿ ಕರಗಿದ ಘನವಸುಾ ಗಳ ಶ್ಾ ೋಣಿಯು 1069
mg/l – 1460 mg/l ನಡುರ್ವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳುಳ ತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ
ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ರ್ವ.



ಕಾ ೋರೈಡ್ ಅಿಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿ 250mg/l ಮತ್ತಾ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿ 1000
mg/l ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ
ಕಾ ೋರೈಡ್ ಅಿಂಶವು 251.7 mg/l – 429.1 mg/l ನಡುರ್ವ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS
10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಿಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿ 200mg/l ಮತ್ತಾ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿ 400mg/l
ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ನ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್
ಅಿಂಶವು 124.9 mg/l - 197 mg/l ನಡುರ್ವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳುಳ ತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS
10500: 2012 ರ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತಿಾ ರ್ವ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿ ಗಡಸುತನದ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯು 464 mg/l - 748 mg/l
ನಡುರ್ವ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳಗೆ
ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಅಧಯ ಯನದ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ
ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ
ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಯು
ಕುಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು IS 10500:2012 ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತಿಾ ದೆ ಎಿಂದು
ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.3.5.3 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟಟ


ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ನ pH 6.68 ರಿಿಂದ 8.1 ರ ನಡುರ್ವ
ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ, ಅಲಿಾ ಎಲಾಾ ಮಾದರಿಗಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತಿಯಲಿಾ ರ್ವ. .



ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟಿ ಕರಗಿದ ಘನವಸುಾ ಗಳ (TDS)
ಮೌಲಯ ವು 742 mg/l ನಿಿಂದ 2611 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟಿ ಗಡಸುತನ ಮೌಲಯ ವು 194.03 mg/l
ನಿಿಂದ 528.7 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲಯ ವು 4.1 mg/l ನಿಿಂದ 22.7 mg/l
ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ



ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲಯ ವು 17.3 ರಿಿಂದ 73.6 mg/l ವರೆಗೆ
ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ.



As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ತಾ Se ನಂತಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹಗಳ ಸಾಿಂದಾ ತೆಯು IS
2296:1992 ರ ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ.

1.3.6 ಭೂ ಬಳಕ್ ಭೂ ಕವರ್ ವಗಿೇಯಕರಣ
ಲಾಯ ಿಂಡ್ ಕವರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ದೃಶಯ ವಾಯ ಖಯ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡಮತ್ತಾ

2A

ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B

ಸಂವೇದಕದ

ಆನ್ಸ-ಸಿಕ ರೋನ್ಸ

ಡರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ

ಅನ್ನಸರಿಸಿ

ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ-ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2 ಚಿತಾ ವು 10 ಮಿೋ ಪ್ರಾ ರ್ದಶಿಕ ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ಸ ಹೊಿಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ನಂತರ SOI ಟಾಪ್ ಶಿೋಟ್ ಮತ್ತಾ ಗೂಗಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತಾ ಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕಿಂಡು
ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲಾಯತ್ತ.

ಪಾ ತಿ

ವಗಿಕೆಕ

ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತಿಯ

ಪದರಗಳನ್ನು

ಡರ್ಜಟೈಸ್ಟ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ ಆಯಾ ಪಾ ರ್ದಶಗಳನ್ನು ಲ್ಲಕಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
1.3.7 ಮಣಿಾ ನ ಗುಣಮಟಟ


ವಿಶ್ಾ ೋರ್ಣಾತಮ ಕ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳ ಸಾರಾಿಂಶ



ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿಗಳ pH 6.95 ರಿಿಂದ 8.04 ರರ್ಷಿ ದೆ.



ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹಕತೆಯು 137 ರಿಿಂದ 349 μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಾ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ಸಾರಜ್ನಕದ ಅಿಂಶವು 149.6 mg/kg ನಿಿಂದ 214.5
mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಫಾಸಫ ರಸ್ಟ ಅಿಂಶವು 11.8 mg/kg ನಿಿಂದ 40.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.



ಪಟಾಯ ಸಿಯಮ್ ಅಿಂಶವು 105.9 mg/kg ನಿಿಂದ 183.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ.

1.3.8 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ

ಫ್ಾ ೋರಾ: ಕೆಷ ೋತಾ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲಾ ಸ್ಟಕ್ವಾ ಸ್ಟ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳಗೆ
ಪಾ ವೇಶಿಸಬಹುದಾದ
ನಿಣಿಯಸಲು

ಎಲಾಾ

ಪಾ ರ್ದಶಗಳಲಿಾ

ಹೂವಿನ

ಸಸಯ ವಗಿವನ್ನು

ಅಧಯ ಯನ

ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ

ಸಮಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು

ಸಸಯ

ಪಾ ಭೇದಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಥ ಳಿೋಯ

ಅವುಗಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾ ನದ ಅವಲೋಕನದಿಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ

ಗಾತಾ ಮತ್ತಾ ಎಲ್ಲ, ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಕ್ವಿಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ವೈಶಿರ್ಿ ಯ ಗಳಂತಹ
ಆಕ್ವರ ಮತ್ತಾ

ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸಾಥ ನವನ್ನು

ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ಪದೆಗಳು,

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಹುಲುಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಕೆಾ ೈಿಂಬರ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿ. ಕೆಷ ೋತಾ ದಲಿಾ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ
ಸಸಯ ಗಳನ್ನು

ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ,

ಪಾ ಯೋಗಾಲಯಕೆಕ

ತರಲಾಯತ್ತ

ಮತ್ತಾ

ಗುಣಮಟಿ ದ

ಹಬೇಿರಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಾ ೋಖಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾ ಣಿಸಂಕುಲ
ಕೋರ್ ವಲಯದಲಿಾ ಯಾವುರ್ದ ಪಾ ಮುಖ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಾ . ಸಸಯ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ
ಕೆಲವು ಬೆಳಳ ಕ್ಲಕ ಗಳು, ಬೆಳಳ ಕ್ಲಕ ಗಳನ್ನು

ಮಾತಾ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪಾ ಸಾಾ ವಿತ ಸಸಯ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ

ಯಾವುರ್ದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಪಾ ಸುಾ ತ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು
ಅಧಯ ಯನವನ್ನು

ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಾ . ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದ

ತಿಳಿಯಲು ಮಳೆಗಾಲದ ಪೂವಿದಲಿಾ ವಾಯ ಪಕವಾದ ಕೆಷ ೋತಾ

ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. ಇದಲಾ ದೆ, ಸಥ ಳಿೋಯ ವೃದಧ ರ ಪರಸಪ ರ ಕ್ಲಾ ಯೆಯ ವಿಧಾನ

ಮತ್ತಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ದಿಾ ತಿೋಯ ಉತಪ ನು ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶ 10
ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನವನ, ವನಯ ರ್ಜೋವಿ ಅರ್ಯಾರಣಯ , ರ್ಜೋವಗೋಳ
ಮಿೋಸಲು ಇಲಾ . ಬಫರ್ ವಲಯದಲಿಾ ಯಾವುರ್ದ ವಿಮಶಾಿತಮ ಕವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ,
ಅಪ್ರಯದ ಅಿಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞತಿಯ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳಿಲಾ .
1.3.9 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರ
ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಜ್ನಸಂಖಯ ಸಿಥ ತಿ ಮತ್ತಾ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಲಿಾ ರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾ ವೃತಿಾ ಗಳ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾ ರ್ಥಮಿಕ ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಸಮಿೋಕೆಷ ಮತ್ತಾ ಜ್ನಗಣತಿ 2011 ಮತ್ತಾ ಗಾಾ ಮ
ಡೈರೆಕಿ ರಿ 2001 ರಿಿಂದ ದಿಾ ತಿೋಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ
ಪಾ ರ್ದಶದ

ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. .

ಸಿಥ ತಿಯ

ಸಾರಾಿಂಶವನ್ನು

ಕೋರ್ಿ ಕ

1.4

ರಲಿಾ

ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದ ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾ ಫೈಲ್ಡ ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ಅಧಿಕ್ಲಕ ಿಂತ
ಹೆಚುಿ ಜ್ನರು ಇತರ ವಲಯದಲಿಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾಾ ರೆ ಎಿಂದು ತೊೋರಿಸುತಾ ದೆ. ಅವರು ಉತಾ ಮ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು

ಹೊಿಂದಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತಾ ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ನ ಜ್ನರು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳಿಂದಿಗೆ ಉತಾ ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ ಹೊಿಂದಿದಾದ ರೆ. ಅಧಯ ಯನ
ಪಾ ರ್ದಶದ ಸರಾಸರಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪಾ ಮಾಣವು 60.57 % ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದ ಜ್ನರು
ಸಕ್ವಿರಿ ಪ್ರಾ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ ಕಿಂದಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಪ್ರಾ ರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ ಉಪ ಕಿಂದಾ ಗಳಿಗೆ
ಉತಾ ಮ ಸಂಪಕಿವನ್ನು ಹೊಿಂದಿದಾದ ರೆ.
ಕೇಷ್ಟ ಕ 1 4 ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ
S.N
o

ವಿವರಗಳು

0-5 km
ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಪಟಿ ಣಗಳ
1. ಸಂಖೆಯ

ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶ ಘಟಕ
ಘಟಕ

ಸಂ.
11

2. ಒಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳು

2319

ಸಂ.

3. ಒಟ್ಟಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

13200

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

4. ಮಕಕ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವರ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)

2161

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

5. SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ

2238

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

6. ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

3756

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

7. ಒಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

6674

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

8. ಮುಖಯ ಕೆಲಸಗಾರರು

5704

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

9. ಕನಿರ್ಠ ಕೆಲಸಗಾರರು

970

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

10. ಕೃರ್ಷಕರು

1950

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

11. ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು

3754

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

12. ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

152

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

13. ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು

818

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

14. ಸಾಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

4950

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

15. ಅನಕ್ಷರಸಥ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

8250

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

5-10 km
ಅಧಯ ಯನ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಪಟಿ ಣಗಳ
1. ಸಂಖೆಯ

ಸಂ.
38

2. ಒಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳು

9294

ಸಂ.

3. ಒಟ್ಟಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

54529

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

4. ಮಕಕ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವರ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)

8954

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

5. SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ

14166

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

6. ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

11465

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

7. ಒಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

28170

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

8. ಮುಖಯ ಕೆಲಸಗಾರರು

23989

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

9. ಕನಿರ್ಠ ಕೆಲಸಗಾರರು

4181

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

10. ಕೃರ್ಷಕರು

10504

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

11. ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು

14270

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

12. ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

550

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

13. ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು

2846

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

14. ಸಾಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

21826

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

15. ಅನಕ್ಷರಸಥ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

32703

ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು

1.4 ನಿರಿೇಕ್ಷಿ ತ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಿ ತಗಿಿ ಸುವಿಕ್ರ್ ಕರ ಮಗಳು

1.4.1 ಸಿ ಳಾಕೃತಿ, ಒಳಚರಂಡ ಮತ್ತಿ ಭೂಕುಸಿತದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಬದಲಾದ

ಸಥ ಳಾಕೃತಿಯು

ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂಗ್

ಗುತಿಾ ಗೆ

ಪಾ ರ್ದಶದಳಗಿನ

ಒಳಚರಂಡಯನ್ನು

ಬದಲಾಯಸುತಾ ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪಾ ರ್ದಶದ ಹೊರಗೆ ಸಥ ಳಾಕೃತಿ ಅರ್ಥವಾ
ಒಳಚರಂಡ ಮಾದರಿಯಲಿಾ ಯಾವುರ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಡಲ. ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತರ
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕನೆಯಲಿಾ , ಪಾ ರ್ದಶವನ್ನು ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯ ಪರಿಸರ
ವಯ ವಸ್ತಥ ಗೆ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆಕ ಪುನಃಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಾ . ಇದಲಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿ ಮತ್ತಾ ಅದರ
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲಿಾ ಯಾವುರ್ದ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರನ್ನು ಉತಾಪ ದಿಸದ ಕ್ವರಣ
ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಜ್ಲಮೂಲಕೆಕ ಯಾವುರ್ದ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಇರುವುದಿಲಾ . ಆದದ ರಿಿಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ
ನಿೋರಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುರ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಾ .
ಕ್ವಾ ರಿ

ಪಾ ರ್ದಶ

ಮತ್ತಾ

ವಿಶಾಾ ಿಂತಿ

ಆಶಾ ಯದಿಿಂದ

ರ್ದಶಿೋಯ

ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು

ಮಾತಾ

ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. ರ್ದಶಿೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಾ ಬಿಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಅಲಾ ದೆ,
ತೆಗೆದ ವಸುಾ ವಿನಲಿಾ ಯಾವುರ್ದ ವಿರ್ಕ್ವರಿ ಅಿಂಶ ಇರುವುದಿಲಾ , ಇದು ನೆಲ/ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು
ಕಲುರ್ಷತಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದದ ರಿಿಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲ್ಲ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು
ಅತಯ ಲಪ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಾ ದೆ ಎಿಂಬುದು ಸಪ ರ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕವಲ 2,08,818 MT ಪಾ ಸಾಾ ವಿತ ಉತಾಪ ದನೆಯಿಂದಿಗೆ, ಗುತಿಾ ಗೆ ಅವಧಿಯ
ಕನೆಯಲಿಾ , ಉಲ್ಲಾ ೋಖಿಸಲಾದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಗುತಿಾ ಗೆ
ಪಾ ರ್ದಶದ ಬಳಕೆ 50.00 ಎಕರೆಯಾಗಿರುತಾ ದೆ.
ತೆರೆದ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂಗ್ನ ಸಂಭಾವಯ ಪಾ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ
ಸಥ ಳದಲಿಾ

ಭೂ

ಬಳಕೆಯ

ಮಾದರಿಯಲಿಾ

ಬದಲಾವಣೆಯ

ರೂಪದಲಿಾ ರುತಾ ದೆ

ಮತ್ತಾ

ಕ್ವಲಾನಂತರದಲಿಾ ಪ್ತಟ್ ಮರಳಿನ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುತಾ ದೆ.
1.4.2

ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ

1.4.2.1 ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ¸ ಸಿಕ ರೋನಿಿಂಗ್ ಮತ್ತಾ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಣಿಯಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳು, ಖನಿಜ್ ತಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತಾ ಸಾರಿಗೆ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಅನ್ನಮೋದಿತ

ಲೇಕ್್

AERMOD

ಮಾದರಿಯನ್ನು

ಕೈಗಳಳ ಲಾಯತ್ತ. ನಿಯಂತಿಾ ತ ಸಿಥ ತಿಯಲಿಾ

ಕೈಗಳಳ ಲಾಯತ್ತ. MoEFCC/CPCB
ಬಳಸಿಕಿಂಡು

ಮಾಡೆಲಿಿಂಗ್

ಬೇಸ್ಟಲೈನ್ಸ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಿ

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

ಅನ್ನು

ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್

ನೆಲದ ಮಟಿ ದ ಸಾಿಂದಾ ತೆಗಳು ಈ

ಕೆಳಗಿನಂತಿರ್ವ:
ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು

ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಟಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತಿಗಿಿಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಿಂದಾ ತೆಯ

ಒಟ್ಟಿ ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು ಕೋರ್ಿ ಕ 1.5 ರಲಿಾ ಸಂಕೆಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಷ್ಟ ಕ 1 5 ಗಣಿಗ್ರರಿಕ್ರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕ್ಯಾಂದ ಒಟ್ಟಟ ಗರಿಷ್ಠ GLC ಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ
ಅಾಂದಾಜು
ಬೇಸ್
ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ ಲೈನ್ಸ ಇನಿರ ರ ಮಾಂಟಲ್ಡ
Conc. (µg/m3)
Conc.
(µg/m3)
PM10
PM2.5
NOX

64
37
37

ಒಟ್ಟಟ
ಒಪ್ಪ ಾಂದ
(µg/m3)

NAAQ
ಮಾನದಂಡ

ಬೇಸ್ ಲೈನ್ಸ
ಮೇಲ್ಲನ
ಸಾಾಂದರ ತೆರ್
% ಕಡುಗೆ

89
52
63

100
60
80

39.06
40.54
70.27

25
15
26

1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
• ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ಿಂತರದಲಿಾ ಸಾಗಿಸುವ ರಸ್ತಾ ಗಳಲಿಾ ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು.
• ಸಾಗಿಸುವ ರಸ್ತಾ ಯ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ.
• ಹಾಲ್ಡ ರಸ್ತಾ ಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತಾ ಸಾಿಂದಾ ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಎಲಾಾ ಸಾಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳು (ಟ್ಟಪಪ ರ್ಗಳು) ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು
ಯಾಿಂತಿಾ ಕತೆಯಿಂದ ಮುಚಿ ಲಪ ಡುತಾ ರ್ವ.

ತಪ್ತಪ ಸಲು ಮಲಿಿ

ಕ್ವಯ ಪ್

• ಧೂಳಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತಿಾ ಸಲು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲಿಾ
ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು.
• ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತಾ ಯಂತೊಾ ೋಪಕರಣಗಳ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ.
• ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಡಸ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟಕ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
• ಗುತಿಾ ಗೆಯ ಗಡಯ ಸುತಾ ಅಿಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯದಲಿಾ ದಪಪ
ನೆಡುವಿಕೆ.

ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ಯ

• ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು ನಿಯಂತಿಾ ಸಲು ಉತಾ ಮ ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
1.4.3 ಕ್ಲಸದ ರ್ವತಾವರಣದಿಾಂದಾಗಿ ಶಬು ಪ್ರಿಣಾಮ
ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬದ ದ ಮಟಿ ಗಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ ದಡ್ ಆರೋಗಯ ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಾ ರ್ವ.
ಶಬದ ದ ಪಾ ಮಾಣವು ಸಹಿಷ್ಣಾ ತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಿೋರಿದರೆ, ಇದು ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತ್ತಾ ತಿೋವಾ ತರವಾದ
ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ನರ್ಿ ಕೆಕ ಕ್ವರಣವಾಗುವ ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ ರೂಪದಲಿಾ ಪಾ ಕಟವಾಗುತಾ ದೆ.
ಶಬದ ಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನಿಕ್ವರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧಾ ನಿ ಒತಾ ಡದ ಮಟಿ ಮತ್ತಾ ಆವತಿನಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಾ , ಆದರೆ ಒಡು್ ವಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತಾ ವಯ ಕ್ಲಾ ಯ ವಯಸಿ್ ನ ಮೇಲೂ ಸಹ. ತೆರೆದ
ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮೇಲ್ಲ ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬದ ದ ಮಟಿ ಗಳ ಪಾ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ವರಣವಾಗಬಹುದು:
•ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿಯ;
• ಆಯಾಸ;
• ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತಿ ಮಿತಿಯ ತಾತಾಕ ಲಿಕ ಶಿಫ್ಿ ;
• ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಾಶಾ ತ ನರ್ಿ ; ಮತ್ತಾ
• ಅಧಿಕ ರಕಾ ದತಾ ಡ ಮತ್ತಾ ಅಧಿಕ ರಕಾ ದ ಕಲ್ಲಸಾಿ ರಲ್ಡ, ಇತಾಯ ದಿ.
• ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಶಬದ ದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ವ:

• ಜೆಸಿಬಿ, ಟಾ ಕ್ಗಳು/ಟ್ಟಪಪ ರ್ಗಳ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ.
• ಲೋಡ್ ಮತ್ತಾ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
• ವಾಹನ ಚಲನೆ.
CUSTIC 3.2-ಇಿಂಗಿಾ ಷ್ ಸಾಫ್ಿ ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಶಬದ ಮಟಿ ವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಹಂತದಲಿಾ
ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಚಲಾಯಸಿದ ನಂತರ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ
ಗಾಾ ಹಕಗಳಲಿಾ ಶಬದ ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಲಷ ತ
ಶಬದ ಮಟಿ ಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳಲಿಾ ರ್ವ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ.
1.4.3.1 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಶಬು ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
•ಶಬದ ದ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ನಿವಿಹಣೆ, ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ಿಂತರಗಳಲಿಾ
ಯಂತಾ ಗಳ ಎಣೆಾ ಮತ್ತಾ ಗಿಾ ೋಸ್ಟ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ.
•ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಶಬದ ವನ್ನು ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಯಂತಾ ಗಳಲಿಾ ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಧಾ ನಿ
ನಿರೋಧಕ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
•ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ ಪಾ ರ್ದಶದ ಸುತಾ ಲೂ ಗಿಾ ೋನ್ಸ ಬೆಲ್ಡಿ /ಪ್ರಾ ಿಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಾ
ಸಾಗಣೆಯ ರಸ್ತಾ ಗಳು ಅಕೌಸಿಿ ಕ್ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ
ಕ್ವಯಿನಿವಿಹಿಸುತಾ ರ್ವ.
• ನಿವಾಿಹಕರು ಮತ್ತಾ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪಾ ಗ್ಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ಲಾ ಕ ರಕ್ಷಣಾ
ಸಾಧನಗಳನ್ನು (PPE) ಒದಗಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
• ಶಬದ ದ ನಿಯತಕ್ವಲಿಕ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.4.4 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಟ
1.4.4.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಪಾ ತಿಪ್ರದಕರು ಆ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಾ ಮಾತಾ ನದಿ ಮರಳನ್ನು ಕ್ವಾ ರಿ ಮಾಡುತಾಾ ರೆ ಮತ್ತಾ ಇದು ಯಾವುರ್ದ
ವಿರ್ಕ್ವರಿ ವಸುಾ ಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿರುವುದಿಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಯಲಿಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು
ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರಯಕ್ವರಿ ವಸುಾ ಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲಾ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳಿಿಂದ
ಅಿಂತಜ್ಿಲ ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು
ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿಲಾ . PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲಿಾ
0.89 -18.35 mbgl ಅನ್ನು
ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲಿಾ 0.81 -12.78 mbgl
ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಲಿಾ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.4.4.2 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ನಿೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಜ್ಲ ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ದಿನನಿತಯ ದ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೆ.ಎಲ್ಡ.ಡ. ಧೂಳು ನಿಗಾ ಹ ಮತ್ತಾ ತೊೋಟಕೆಕ
ಅಗತಯ ವಿರುವ
ನಿೋರಿನ
ಮೂಲವನ್ನು
ಹತಿಾ ರದ
ಹಳಿಳ ಗಳ
ನಿೋರಿನ
ಟಾಯ ಿಂಕರ್ಗಳಿಿಂದ
ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ
ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಅಿಂತಜ್ಿಲವನ್ನು
ಕುಡಯಲು ಮತ್ತಾ
ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತಾ
ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ಖನಿಜ್ ಸಂಸಕ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ
ಯಾವುರ್ದ ಪಾ ಕ್ಲಾ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಇಲಾ .
ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುತಾ ದೆ:
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ಯಾವುರ್ದ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರು ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವುದಿಲಾ .

ಕ್ವಾ ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರಿನ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮಬೈಲ್ಡ ಎಸ್ಟಟ್ಟಪ್ತ
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶುದಧ ನಿೋರಿನ ಅಗತಯ ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
1.4.5 ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಾ ತಾಯ ಜ್ಯ /ಖನಿಜ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಂಸಕ ರಣೆಯ ಸಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು ಅಿಂತಹ
ಕಡತಗಳಿಸಲಾಗಿಲಾ . ಉದೆದ ೋಶಿತ ನಂತರದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಡಂಪ್ತಿಂಗ್ ಮಾಡುವ
ಯಾವುರ್ದ ಪಾ ಸಾಾ ಪವಿಲಾ ಮತ್ತಾ ಏಕಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಫ ಲಿಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಾ ಸಾಾ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ , ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುರ್ದ ವಯ ತಿರಿಕಾ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
ತಪ್ತಪ ಸಲು, ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ
ಶಬದ ಕ್ವಕ ಗಿ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತಾ ಣ
ಕಾ ಮಗಳನ್ನು
ಒಳಗಿಂಡಂತೆ
ಸರಿಯಾದ
ಪರಿಸರ
ನಿವಿಹಣಾ
ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದಿಗೆ
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7.5
ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ಡಿ - ಗುತಿಾ ಗೆ ಗಡಯ ಪರಿಧಿಯ ಉದದ ಕೂಕ ಹಸಿರು ಬೆಲ್ಡಿ ಅನ್ನು ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.4.6.1 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮಗಳು
ಖನಿಜ್ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತಾ ಯ ಆವತಿಕ ನಿವಿಹಣೆ.
ಸೇವಿಸುವ ಉದಯ ಮಕೆಕ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕವಡ್ಿ ಸಾಗಣೆ.
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪಾ ರ್ದಶದ ಸಮಿೋಪದಲಿಾ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಾ ಧೂಳು ಬಿೋಳುವುದನ್ನು
ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
 ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ , ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುರ್ದ
ವಯ ತಿರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಲು, ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು ಮತ್ತಾ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ
ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ ಶಬದ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದಿಗೆ
ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾ ದೆ.1.4.7
ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ವಸತಿ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಇಲಾ . ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ಯಾವುರ್ದ
ಪುನವಿಸತಿ ಮತ್ತಾ ಪುನವಿಸತಿ ಇಲಾ .




ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 15 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ನಿೋಡುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ ಪರೋಕ್ಷ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು
ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಾ ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
1.4.7 ಪ್ರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕರ ಮ
ಗಣಿ ವಯ ವಸಾಥ ಪಕರ ನಿಯಂತಾ ಣದಲಿಾ ರುವ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಕೋಶ (ಇಎಿಂಸಿ)
ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆಯ ಕೆಷ ೋತಾ ದಲಿಾ ಸಾಕಷ್ಣಿ ಅಹಿತೆ ಮತ್ತಾ ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು
ಹೊಿಂದಿರುವ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ನೇತೃತಾ ದಲಿಾ
EMC ಇರುತಾ ದೆ. ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ
ಗುಣಮಟಿ , ನಿೋರಿನ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ , ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ ಮಟಿ ಗಳು, ಮಣಿಾ ನ
ಗುಣಮಟಿ , ಸಿಎಸ್ಟಆರ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತಾ ಆವತಿಕ ಪರಿಸರ
ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು MOEFCC ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದ ಏಜೆನಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ
ವರದಿಗಳನ್ನು KSPCB/ MoEF & CC ಪ್ರಾ ರ್ದಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲಿಾ ಸಲಾಗುತಾ ದೆ.
1.4.8 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತಿ ವಿಪ್ತ್ತಿ ನಿವಯಹಣೆ ಯೇಜ್ನೆ

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ಅಪ್ರಯದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಇಳಿಜ್ಞರಿನ ವೈಫಲಯ ,
ಜೆಸಿಬಿ/ಉಪಕರಣಗಳ ಚಲನೆ, ಧೂಳಿನ ಅಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತಾ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಿಂಚ್ಗಳ ಪಾ ವಾಹ ಮತ್ತಾ
ಅನ್ನಗುಣವಾದ ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು EIA/EMP ವರದಿಯಲಿಾ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಸಗಿಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಾ
ಮಾನವ ಕ್ವರಣಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ವಿಪತ್ತಾ ಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ವಿಪತ್ತಾ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಇಐಎ/ಇಎಿಂಪ್ತ ವರದಿಯಲಿಾ
ರ್ಜೋವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಥ ಪನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಪ ದನೆಯ ಮರುಸಾಥ ಪನೆ ಮತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳನ್ನು
ಇರ್ದ ಕಾ ಮದಲಿಾ
ಸಿದಧ ಪಡಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ
ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಯ ತೆಗಳು. ವಿಪತ್ತಾ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನಕ್ವಕ ಗಿ, ಇದನ್ನು
ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಪಾ ಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ
ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಪೂವಾಿಭಾಯ ಸದ ಮೂಲಕ
ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿೋಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಸೈಟ್ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು, ಕ್ವಯಿವಿಧಾನಗಳು, ಕತಿವಯ ಗಳು ಮತ್ತಾ
ಜ್ವಾಬ್ಲದ ರಿಗಳು, ಸಂವಹನಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ವಿಪತ್ತಾ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ವಿವರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ಯೇಜ್ನೆರ್ ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಹೆಚುಿ ವರಿ ಉದಯ ೋಗಾವಕ್ವಶಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಾ ದೆ, ಇದು
ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಹತಿಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೋವನದ ಗುಣಮಟಿ ದಲಿಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ವರಣವಾಗುತಾ ದೆ.
ಈ ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಪಾ ರ್ದಶಗಳಲಿಾ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾಯ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತಾ ದೆ:
• ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
• ಶಿಕ್ಷಣ
• ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆ
• ಒಳಚರಂಡ ಮತ್ತಾ ನೈಮಿಲಯ
• ರಸ್ತಾ ಗಳು
• ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ
ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆ, ನಿವಿಹಣೆ, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಾ
ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನ ಮತ್ತಾ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕ್ವದ ಸಾಿಂಸಿಥ ಕ
ಕಾ ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡರುತಾ ದೆ, ಪಾ ತಿಕೂಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅರ್ಥವಾ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆಕ ತಗಿಿ ಸಲು.
• ಒಟಾಿ ರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
• ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಾ ನಿೋರಿನ ವಿವೇಚರ್ನಶಿೋಲ ಬಳಕೆ.
• ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಲಾಯ ಣ ಮತ್ತಾ ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮತ್ತಾ ಜ್ನರ ಉತಾ ಮ ಆರೋಗಯ .
• ಎಲಾಾ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಸಿಕಳಿಳ .
• ಸಂರ್ವನಿೋಯ ವಿಪತ್ತಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ ಅಪಘಾತಗಳ ವಿರುದಧ ಜ್ಞಗರೂಕತೆ.
• ಸಂಚಿತ ಮತ್ತಾ ದಿೋಘಾಿವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ.
• ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಾ ಮಾಲಿನಯ ದ ನಿಯಂತಾ ಣ.

ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವೇಚರ್ನಶಿೋಲ ಬಳಕೆಯು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನ ವಿಭಿನು
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳಿಿಂದ ಪಾ ಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತಾ ದೆ.
1.6 ತಿೇಮಾಯನ
ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ.ಲಿ.ನ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಮಿೋಪದ ಗಾಾ ಮಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಧೂಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಶಬದ , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಹರಿವಿನಿಿಂದ
ಉಿಂಟಾಗುವ ಹೂಳು, ಇತಾಯ ದಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಸರಿೋಯ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ
ಪರಿಸರದ
ಮೇಲ್ಲ
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ತಪ್ತಪ ಸಲು
ಅನ್ನಮತಿಸುವ
ಮಿತಿಯಳಗೆ
ನಿಯಂತಿಾ ಸಬೇಕ್ವಗುತಾ ದೆ. ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು, ನೆಡುತೊೋಪು, ವೈಯಕ್ಲಾ ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು
ಮುಿಂತಾದ ಅಗತಯ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಸಾಧನಗಳು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ ನಿಯಮಿತ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು
ರೂಪ್ತಸುತಾ ರ್ವ. ಪಾ ರ್ದಶದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತಾ ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ನಿಯಂತಿಾ ಸಲು/ಕಡಮೆಗಳಿಸಲು ಹೆಚುಿ ವರಿ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳು ಮತ್ತಾ ಪರಿಸರ
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಸಿಕಳಳ ಲಾಗುವುದು. ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತಾ , ನದಿ ದಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು
ವಲಯ ಮತ್ತಾ ತೊೋಟಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಂತಹ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಳವಡಸಿಕಳಳ ಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಟಆರ್ ಕಾ ಮಗಳು ಸಮಿೋಪದ
ಹಳಿಳ ಗಳ ಸಾಮಾರ್ಜಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತಾ ದೆ.
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಒಟಾಿ ರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧರ್ನತಮ ಕವಾಗಿರುತಾ ರ್ವ ಮತ್ತಾ ಹತಿಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ
ಒಟಾಿ ರೆ ಸಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ವರಣವಾಗುತಾ ದೆ.

