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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ
1.1 ಪ್ರಿಚರ್
M/s. ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ.ನಂ.14, 12, 11, 10 ರ ಪಕ್ಕ ದಲಿಿ ರುವ 14.568 ಹೆ (36.00
ಎಕ್ರೆ) ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗನಾಳ್ ಸ್ಯ ೊಂಡ್ ಬ್ಲಿ ಕ್ನಲಿಿ ರುವ ಸಂಗನಾಳ ಹಳಳ ದ
ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದ ಸ್ಮಾನಯ ಮರಳನ್ನು ಹರತೆಗೆಯಲು ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಿ ಸಿದೆ. , 9, 7, 35,
40, 41, 43, 48, 49, 53, 54, 57, 60, 61, 5 & 750 ಸಂಗನಾಳ್ ಗಾರ ಮದ ಯಲಬುಗಾಿ ತಾಲೂಕು, ಕೊಪಪ ಳ
ರ್ಜಲ್ಲಿ , ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ . ಪರ ಸ್ಿ ವಿತ ಮರಳು ಬ್ಲಿ ಕ್ನಲಿಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ವಾಗಿ ಅೊಂದಾಜು 75,174 ಟನ್ಸಗಳರ್ಷಿ ದೆ
ಎೊಂದು ಅೊಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾನಯ ಮರಳು 67,657 ಟನ್ಸ
ಗಳಾಗಿದುು , ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲುಗಳ 90% ಆಗಿದೆ.
ಕ್ವಾ ರಿಯ ಯೋಜ್ನೆಯು ಉಪನಿದೇಿಶಕ್ರ/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ,
ಕೊಪಪ ಳದ ಪತರ ದಲಿಿ MG004S210000097/ದಿನಾೊಂಕ್ 30.01.2021 ರಿೊಂದ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ.
<50 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ ≥5 ಹೆಕೆಿ ೋರ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಗಣಿ ವಗಿವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ,
ಇದನ್ನು 'B1' ಎೊಂದು ವಗಿೋಿಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿೊಂದ, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ
ಪ್ರರ ಧಿಕ್ವರದಿೊಂದ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿ ಯರೆನ್ಸ್ (EC) ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಿಜ್ನಿಕ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP
ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರ ಸ್ಿ ವಿತ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಗೆ TOR
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಇಎಸಿ ತನು 267ನೇ ಎಸ್ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿಿ 29.09.2021 ರಂದು
ಪರಿಸರ ಪರ ಭಾವದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಉಲ್ಲಿ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳ (ToR) ನಿರ್ಿಯಕ್ವಕ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಮೌಲಯ ಮಾಪನ (ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತ್ತಯು EIA ವರದಿ ಮತ್ತಿ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಸ್ವಿಜ್ನಿಕ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿದಿಿಷ್ಿ ಉಲ್ಲಿ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
(ToR) ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅದರ ಪತರ ಸಂಖೆಯ : SEIAA 435 MIN 2021 ದಿನಾೊಂಕ್ 06.12.2021.
1.1.1 ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸಥ ಳ್
ಸಂಗನಾಳ್ ಮರಳು ಬ್ಲಿ ಕ್ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಯೋಜ್ನಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 14.568Ha
(36.00 ಎಕ್ರೆ) ಸೈ.ನಂ.14, 12, 11, 10, 9, 7, 35, 40, 41, 43, 48, 49, 53 ರ ಪಕ್ಕ ದಲಿಿ ದೆ. , 54, 57, 60, 61, 5 & 750
ಸಂಗನಾಳ್ ಗಾರ ಮದ ಯಲಬುಗಾಿ ತಾಲೂಕು, ಕೊಪಪ ಳ ರ್ಜಲ್ಲಿ , ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ . ಈ ಪರ ದೇಶವು ಸರ್ವಿ
ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ಸಂಖೆಯ . 57A/3 ನಲಿಿ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ೊಂಶ N15º34'44.8'' ರಿೊಂದ 15º35'05.2''
ಮತ್ತಿ ರೇಖೊಂಶ E75º59'23.2'' ರಿೊಂದ 76º00'05.4'' ರಿೊಂದ WGS da. 1984 ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಿ ಸೈಟ್ನಿೊಂದ ಹತ್ತಿ ರದ
ರಸ್ತಿ SH-129 (ಮೊಂಡರಗಿ-ಮದಗಲ್ಡ) ರಸ್ತಿ ಇದು ಸುಮಾರು ~ 0.38km, SSE ಕ್ಡೆಗೆ. ಹತ್ತಿ ರದ ರೈಲು
ನಿಲಾು ರ್ರ್ವೊಂದರೆ - ಬನಿು ಕೊಪಪ ರೈಲು ನಿಲಾು ರ್ವು ಸುಮಾರು ~ 19.84 ಕ್ಲಮಿೋ, ಯೋಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್ನಿೊಂದ
SSW ದೂರದಲಿಿ ದೆ. ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಹೆದಾು ರಿ NH-367(ಭಾನಪುರ-ಯೆಲಬ ಗಾಿ-ಗದು ನಕೇರಿ) ರಸ್ತಿ ಯು
ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳದಿೊಂದ ಸುಮಾರು ~0.38km, SSE ನಲಿಿ ದೆ. SH-129 (ಮೊಂಡರಗಿ-ಮದಗಲ್ಡ) ರಸ್ತಿ ಯು
ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶದಿೊಂದ ಸುಮಾರು ~0.38 ಕ್ಲಮಿೋ, SSE ಆಗಿದೆ.

ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 11. 1 ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಿ ಸೈರ್ಟನ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸರ್ವಿ ನಂ.

ಸೈ.ನಂ.14, 12, 11, 10, 9, 7, 35, 40, 41, 43, 48, 49, 53, 54, 57, 60, 61, 5
& 750 ಪಕ್ಕ ದಲಿಿ

ಗಾರ ಮ

ಸಂಗನಾಳ್ ಗಾರ ಮ

ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಿ ರ್ಜಲ್ಲಿ

ಯಲಬುಗಾಿ ತಾಲೂಕು, ಕೊಪಪ ಳ ರ್ಜಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ

ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ.

56A/3

ಅಕ್ವಷ ೊಂಶ

N15º34'44.8'' ರಿೊಂದ 15º35'05.2''

ರೇಖೊಂಶ

E75º59'23.2'' ರಿೊಂದ 76º00'05.4''

ಪರ ಸುಿ ತ ಕ್ವಾ ರಿ ಸಿಥ ತ್ತ

ಇದು ತಾಜ್ಞ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ತಾಜ್ಞ ಗುತ್ತಿ ಗೆಯಾಗಿದೆ

ವಿಸ್ಿ ರ ಪರ ದೇಶ

14.568 ಹೆ (36.00 ಎಕ್ರೆ)

ಪರ ಸ್ಿ ವಿತ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿ

75,174 TPA

ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ

30.01.2021 ರಂದು MG004S210000097/ದಿನಾೊಂಕ್ದ ಮೂಲಕ್
ಉಪನಿದೇಿಶಕ್ರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ
ಇಲಾಖೆ, ಕೊಪಪ ಳ ಪತರ ದಿೊಂದ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.2 ಯೋಜ್ನೆರ್ ವಿವರಣೆ
1.2.1 ಕಲ್ಲಾ ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ
ಕ್ವಾ ರಿ ನಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾೊಂತ್ತರ ೋಕೃತ ವಿಧಾನದ ತೆರೆದ ಕ್ವಸ್ಿ ಕ್ವಾ ರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು.
ವಾರ್ಷಿಕ್ ಉತಾಪ ದನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ್ 75,174 ಟನ್ಸಗಳಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಕ್ವರ ಲರ್ ಎಕ್್ ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಯ ಕ್ ಹೋ
ಲೋಡರ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕೇೊಂದಾರ ಪಗಾಮಿ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಮತ್ತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

1.2.2 ಗಣಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿ ತ ಜಿೋವನ

ಮರುಪೂರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನನು ರ್ಜೋವನವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಿ ದೆ ಆದರೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆಯನ್ನು 5
ವಷ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತರ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಿ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯೊಂದ 1 ಮಿೋ ಆಳವನ್ನು ಮಾತರ
ನಿಬಿೊಂಧಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

1.2.3 ಪ್ರಿಕಲಪ ನಾ ಕಾಿ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ
3,75,870 ಟನ್ಸ ಉತಾಪ ದನಾ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿದಲಿಿ ನದಿ ಮರಳಿನ ಮಿೋಸಲು ಆಧರಿಸಿ 5 ವಷ್ಿಗಳ ಯೋಜ್ನಾ
ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳಿನಲಿಿ ಅಗೆಯಲಾಗುವುದು, ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿಿ ಗಣಿ ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿ 5
ವಷ್ಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿ ದೆ.
1. ಖನಿರ್ಜೋಕ್ರರ್ದ ವಿಸ್ಿ ರ
2. ಅದಿರಿನ ನಿರಂತರತೆಯ ತಾೊಂತ್ತರ ಕ್-ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಳ
3. ಚಿತ್ತರ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರರ್ದ ದೃರ್ಷಿ ಕೊೋನದಿೊಂದ
ಎ) ಒಟುಿ ಮರಳು ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ
ಬಿ) ಮರಳು ನಿಕೆಷ ೋಪಗಳ ಅೊಂದಾಜು.

1.2.4 ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ವಿಲೇರ್ವರಿ
10%ನ ಕೆಲವು ಬೆರ್ಚುಕ್ಲುಿ ಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥವಾ ತಾಯ ಜ್ಯ ಇರುವುದಿಲಿ .

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಯಾವುದೇ ಖನಿಜ್ ತ್ತರಸಕ ರಿಸುವಿಕೆ

1.2.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತಿ ಮೂಲ
ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಟುಿ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ 6.00 KLD ಆಗಿರುತಿ ದೆ, ಹತ್ತಿ ರದ ಟ್ಯ ೊಂಕ್ರ್ಗಳಿೊಂದ ನಿೋರನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ಅಗತಯ ವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷಿ ರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ
ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 20 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ನ್ಮರಾರು ಜ್ನರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ
ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಿ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದಯ ೋಗದಲಿಿ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾನವಶಕ್ಲಿ ಯು ನ್ನರಿತ ವಗಿದ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುತಿ ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

1.2.7 ಸೈರ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಕ್ವಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಯ ೊಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪರ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತಾ್ ಕೇೊಂದರ ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ವಾ ರಿ
ಕ್ಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ, ಇೊಂಟನೆಿಟ್ ಮತ್ತಿ ಇ-ಮೇಲ್ಡ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸಂವಹನಕ್ವಕ ಗಿ ಉತಿ ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯಂತರ ಗಳು/ಟರ ಕ್ಗಳ ದುರಸಿಿ ಮತ್ತಿ
ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಳ ಲು ಕ್ವಾ ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಗಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.3 ಅಸಿಿ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರ ಸನಿು ವೇಶ
1.3.1 ಮೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು

ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಅಸಿಿ ತಾ ದಲಿಿ ರುವ ಪರಿಸರದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಿಯಸಲು ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
ಪರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ HECS ನಿೊಂದ ಮೂಲ ಪರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. EIA
ಅಧಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶಕ್ವಕ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶವನ್ನು ಕೊೋರ್ ವಲಯರ್ವೊಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ತ್ತರ ಜ್ಯ ದ ಕ್ವಾ ರಿಯ ಹರಗಿನ ಪರ ದೇಶವನ್ನು ಬಫರ್ ವಲಯರ್ವೊಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ, ಅೊಂದರೆ. ಗಾಳಿ, ಶಬು , ನಿೋರು,
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅೊಂದರೆ ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021
ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ.

1.3.2 ಹರ್ವಮಾನ ಮತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ
ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 11.2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗ್ರಗಿ ಹರ್ವಮಾನ ದತಾಿ ಾಂಶ

S.No

ಪ್ರಯ ರಮಿೋಟರ್

ಅವಲೋಕನಗಳು

1.

ತಾಪಮಾನ (°C)

15 to 33°C

2.

ಸ್ಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಿತೆ (%)

69.55%

3.

ಗಾಳಿಯ ದಿಕುಕ

ಈಶಾನಯ

4.

ಶಾೊಂತ ಗಾಳಿ %

12.64%

ಚಿತರ 11.1 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗ್ರಗಿ ಗ್ರಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತರ (ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021-ಡಿಸಾಂಬರ್
2021)
1.3.3 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತ
ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ರದ
ಹಳಿಳ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ
ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಹವಾಮಾನ
ಪರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಥ ಳಗಳನ್ನು ಆಯೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಗಾಳಿ ಮತ್ತಿ ಇಳಿಮಖ ದಿಕುಕ ಗಳನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರ್ಗಳ (PM10), ಸೂಕ್ಷಮ ಕ್ರ್ಗಳು (PM2.5), ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕೆ್ ೈಡ್ (SO2,)
ಮತ್ತಿ ಸ್ರಜ್ನಕ್ದ ಆಕೆ್ ೈಡ್ (NOX) ಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.
ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ NAAQS, 2009 ರ ಪರ ಕ್ವರ 12 ನಿಯತಾೊಂಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ
ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ಗಳು
41.78 ರಿೊಂದ 53.68 µg/m³ ಆಗಿದೆ, PM2.5 27.06 ರಿೊಂದ 34.23 µg/m³ ಆಗಿದೆ, SO2 7.17 ರಿೊಂದ 12.48 µg/m³
ಆಗಿದೆ, NO2 15.21 ರಿೊಂದ 25³ ಗೆ ಪ್ರಯ ರಾಮಿೋಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕೊಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಡಿಸ್ತೊಂಬರ್ 2021
ರವರೆಗಿನ ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎಲಾಿ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ವ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತಿ
ವಸತ್ತ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳು. ಮೇಲಿನ
ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳಿೊಂದ, PM10, PM2.5, SO2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು

ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ , ಮತ್ತಿ ಎಲಾಿ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ ನ NOx CPCB ಯೊಂದ ನಿದಿಿಷ್ಿ ಪಡಿಸಿದ
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಳಲಿಿ ದೆ.

1.3.4 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು
ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು 8 ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ; ಎಲಾಿ
ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ ಹಗಲು ಸಮಾನ ಮತ್ತಿ ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಾನ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳ ಅವಲೋಕ್ನಗಳು:


ವಸತ್ತ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಿ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು 47.4 dB(A) ನಿೊಂದ 50.3 dB(A) ವರೆಗೆ
ಮತ್ತಿ ರಾತ್ತರ ಸಮಯದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು 40.3 dB(A) ನಿೊಂದ 42.6 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಕೇೊಂದರ ಗಳಾದಯ ೊಂತ ಬದಲಾಗುತಿ ರ್ವ. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ ಕೆಷ ೋತರ ಅವಲೋಕ್ನಗಳು CPCB
(55 dB(A) ಹಗಲು ಮತ್ತಿ 45 dB(A) ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಯ) ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ
ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಿ ರ್ವ.

1.3.5 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಮತ್ತಿ ಅಾಂತಜ್ಯಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಿ
1.3.5.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು
ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಾಗಿ ನದಿಯ
ಹರಿವಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಿ , ಶುಷ್ಕ ಕ್ವಲದಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲಿಿ
ಮಾತರ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯೊಂದ ಮರಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು
ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊೋಷ್ಿ ಕ- 11.3 ದೂರ ಮತ್ತಿ 10 ಕ್ಷಮಿೋ ತ್ತರ ಜ್ಯ ದೊಳ್ಗೆ ಕೊಳ್/ಕೆರೆ ಮತ್ತಿ ಕಾಲ್ಲವೆರ್ ದಿಕುಕ
ನದಿ
ಸಂಗನಾಳ್ ಹಳಳ

ದೂರ (ಕ್ಲಮಿೋ)
ಸೈಟ್ ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಲಿಿ ದೆ

(ಕ್ಲಮಿೋ)
-

1.3.5.2 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ
ಅಸಿಿ ತಾ ದಲಿಿ ರುವ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮತ್ತಿ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾರ ಮಗಳಲಿಿ 8
ಅೊಂತಜ್ಿಲ (ಬೋರ್ರ್ವಲ್ಡಗಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿಗಳು) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ 9 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ತಸುವ ಮೂಲಕ್ ನಿರ್ಿಯಸಲಾಗಿದೆ.

1.3.5.3 ನೆಲದ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ



ಅೊಂತಜ್ಿಲದ
ಭೌತ-ರಾಸ್ಯನಿಕ್
ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು
ಕೊೋಷ್ಿ ಕ್
3.16
ರಲಿಿ
ಪರ ಸುಿ ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ IS-10500 ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳು pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು 6.78 ಮತ್ತಿ 8.17 ರ ನಡುರ್ವ











ಬದಲಾಗುತಿ ದೆ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಿ ದೆ. pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ
ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ದೆ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಕ್ರಗಿದ ಘನವಸುಿ ಗಳ ಶ್ರ ೋಣಿಯು 550mg/l –
1479mg/l ನಡುರ್ವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳುಳ ತಿ ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ರ್ವ.
ಕೊಿ ೋರೈಡ್ ಅೊಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 250mg/l ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 1000 mg/l
ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ಕೊಿ ೋರೈಡ್ ಅೊಂಶವು
142.7mg/l-459.1mg/l ನಡುರ್ವ ಇರುತಿ ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:2012 ರ
ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅೊಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 200mg/l ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 400mg/l
ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ನ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅೊಂಶವು
50.9mg/l– 172.6mg/l ನಡುರ್ವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳುಳ ತಿ ದೆ. ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012
ರ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿ ರ್ವ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟುಿ ಗಡಸುತನದ ವಾಯ ಪ್ತಿ ಯು 222mg/l - 473mg/l ನಡುರ್ವ
ಇರುತಿ ದೆ. ಎಲಾಿ
ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ
ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಅೊಂತಜ್ಿಲ ಮಾದರಿಯು ಕುಡಿಯುವ
ನಿೋರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು IS 10500:2012 ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿ ದೆ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.3.5.4 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಿ








ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ pH 6.43 ರಿೊಂದ 8.47 ರ ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಿ ದೆ,
ಅಲಿಿ ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ರ್ವ. .
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಕ್ರಗಿದ ಘನವಸುಿ ಗಳ (TDS) ಮೌಲಯ ವು 937
mg/l ನಿೊಂದ 1638 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಿ ದೆ.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟುಿ ಗಡಸುತನ ಮೌಲಯ ವು 228.3 mg/l ನಿೊಂದ
431.7 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಿ ದೆ.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲಯ ವು 5.5 mg/l ನಿೊಂದ 13.9 mg/l ವರೆಗೆ
ಇರುತಿ ದೆ.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲಯ ವು 33.28 ರಿೊಂದ 91.4 mg/l ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ ದೆ.
As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ತಿ Se ನಂತಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹಗಳ ಸ್ೊಂದರ ತೆಯು IS
2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ದೆ.
ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಭೌತ-ರಾಸ್ಯನಿಕ್ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ
ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಳಲಿಿ ರ್ವ ಎೊಂದು ವಿಶ್ಿ ೋಷ್ಣೆಯೊಂದ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.3.6 ಭೂ ಬಳ್ಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವಗಿೋಯಕರಣ
ಲಾಯ ೊಂಡ್ ಕ್ವರ್ ತರಗತ್ತಗಳನ್ನು ದೃಶಯ ವಾಯ ಖಯ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A ಮತ್ತಿ
ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B ಸಂವೇದಕ್ದ ಆನ್ಸ-ಸಿಕ ರೋನ್ಸ ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಹರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ-ಸ್ತೊಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ2 ಚಿತರ ವು 10 ಮಿೋ ಪ್ರರ ದೇಶಕ್ ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಂತರ SOI ಟ್ಪ್ ಶೋಟ್ ಮತ್ತಿ
ಗೂಗಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತರ ರ್ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಪರಿಶೋಲಿಸಲಾಯತ್ತ. ಪರ ತ್ತ ವಗಿಕೆಕ ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತ್ತಯ
ಪದರಗಳನ್ನು ಡಿರ್ಜಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಆಯಾ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾಗಿದೆ

1.3.7 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಿ

ವಿಶ್ಿ ೋಷ್ಣಾತಮ ಕ್ ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳ ಸ್ರಾೊಂಶ






ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳ pH 6.68 ರಿೊಂದ 7.83 ರರ್ಷಿ ದೆ.
ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹಕ್ತೆಯು 147 ರಿೊಂದ 412μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತಿ ದೆ.
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ಸ್ರಜ್ನಕ್ದ ಅೊಂಶವು 96.8 mg/kg ನಿೊಂದ 217.4
mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ ದೆ.
ಫಾಸಫ ರಸ್ ಅೊಂಶವು 21.6 mg/kg ನಿೊಂದ 82.6 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ ದೆ.
ಪಟ್ಯ ಸಿಯಮ್ ಅೊಂಶವು 143.7 mg/kg ನಿೊಂದ 276.1 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಿ ದೆ.

ಒಟ್ಿ ರೆಯಾಗಿ ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನ ಮಣಿಿ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ವು
ಮಧಯ ಮದಿೊಂದ ನಾಯ ಯೋಚಿತ ಫಲವತಿ ತೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಮಧಯ ಮ

ಉತಾಪ ದಕ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ

1.3.8 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
ಫ್ಿ ೋರಾ: ಕೆಷ ೋತರ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲರ ಸ್ಕ್ವರ ಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ್ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ
ಪರ ವೇಶಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಿ ಅಸಿಿ ತಾ ದಲಿಿ ರುವ ಸಸಯ ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು ನಿರ್ಿಯಸಲು
ಹೂವಿನ ಅಧಯ ಯನ ಸಮಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಸಯ ವಗಿವನ್ನು
ಅವುಗಳ
ರೂಪವಿಜ್ಞಾ ನದ ಅವಲೋಕ್ನದಿೊಂದ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತರ ಮತ್ತಿ ಎಲ್ಲ, ಹೂವುಗಳು,
ಹಣ್ಣಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕ್ವೊಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ವೈಶಷ್ಿ ಯ ಗಳಂತಹ ಆಕ್ವರ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥ ನವನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ಪದೆಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಹುಲುಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕೆಿ ೈೊಂಬರ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿ.
ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗದ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಪರ ಯೋಗಾಲಯಕೆಕ ತರಲಾಯತ್ತ ಮತ್ತಿ
ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಹಬೇಿರಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಿ ೋಖಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ ರಾರ್ಷಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನವನ, ವನಯ ರ್ಜೋವಿ ಅರ್ಯಾರರ್ಯ ,
ರ್ಜೋವಗೋಳ
ಮಿೋಸಲು
ಇಲಿ .
ಬಫರ್
ವಲಯದಲಿಿ
ಯಾವುದೇ
ವಿಮಶಾಿತಮ ಕ್ವಾಗಿ
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಿ ರುವ, ಅಪ್ರಯದ ಅೊಂಚಿನಲಿಿ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞತ್ತಯ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳಿಲಿ .
ಪ್ರರ ಣಿ: ಕೊೋರ್ ವಲಯದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಪರ ಮಖ ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಸಸಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ
ಕೆಲವು ಬೆಳಳ ಕ್ಲಕ ಗಳು, ಬೆಳಳ ಕ್ಲಕ ಗಳನ್ನು ಮಾತರ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪರ ಸ್ಿ ವಿತ ಸಸಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಿ ರುವ ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಪರ ಸುಿ ತ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು
ತ್ತಳಿಯಲು ಮಳೆಗಾಲದ ಪೂವಿದಲಿಿ
ವಾಯ ಪಕ್ವಾದ ಕೆಷ ೋತರ
ಅಧಯ ಯನವನ್ನು
ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. ಇದಲಿ ದೆ, ಸಥ ಳಿೋಯ ವೃದಧ ರ ಪರಸಪ ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದ
ಮೂಲಕ್
ದಿಾ ತ್ತೋಯ
ಡೇಟ್ವನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಫರ್
ಪರ ದೇಶದಲಿಿ
ಯಾವುದೇ
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಿ ರುವ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಲಿ . ಸ್ಕುಪ್ರರ ಣಿಗಳಲಿಿ ದನಗಳು, ಎಮ್ಮಮ ಗಳು, ಬೆಕುಕ ಗಳು, ಆಡುಗಳು,
ನಾಯಗಳು ಇತಾಯ ದಿ ಸೇರಿರ್ವ. ಹಸುಗಳು ಮತ್ತಿ ಬ್ಲತ್ತಕೊೋಳಿಗಳು ಸಹ ಸ್ಮಾನಯ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ದೇಶವು
ವಿವಿಧ ಜ್ಞತ್ತಯ ನಿೋರಿನ ಪಕ್ಲಷ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ ತ್ತನಿಧಿಸುತಿ ದೆ.
1.3.9 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರ
2011 ರ ಜ್ನಗರ್ತ್ತ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮ ಡೈರೆಕ್ಿ ರಿ 2001 ರ ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್ ಸಮಿೋಕೆಷ ಮತ್ತಿ ದಿಾ ತ್ತೋಯ
ದತಾಿ ೊಂಶದ ಮೂಲಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್-ಜ್ನಸಂಖಯ ಸಿಥ ತ್ತ ಮತ್ತಿ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ ರುವ ಸಮದಾಯಗಳ
ಪರ ವೃತ್ತಿ ಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊೋಷ್ಿ ಕ- 11.4 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕಗಳ್ ಸಾರಾಂಶ
ವಿವರಗಳು

S.No

ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶ

ಘಟಕ್

0-5Km
1.

ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ

7

ಸಂ.

2.

ಒಟುಿ ಕುಟುೊಂಬಗಳು

2110

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

3.

ಒಟುಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

10614

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

4.

ಮಕ್ಕ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)

1321

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

5.

SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ

1850

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

6.

ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

671

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

7.

ಒಟುಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

5792

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

8.

ಮಖಯ ಕೆಲಸಗಾರರು

4588

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

9.

ಕ್ನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸಗಾರರು

1204

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

10. ಕೃರ್ಷಕ್ರು

1927

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

11. ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರು

2670

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

12. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

163

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

13. ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು

1032

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

14. ಸ್ಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

6555

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

15. ಅನಕ್ಷರಸಥ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

4059

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

5-10Km
16. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ನ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ

19

ಸಂ.

17. ಒಟುಿ ಕುಟುೊಂಬಗಳು

8632

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

18. ಒಟುಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

44477

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

19. ಮಕ್ಕ ಳ ಜ್ನಸಂಖೆಯ (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸಿ್ ನವರು)

6172

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

20. SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ

10338

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

21. ಎಸಿಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

2259

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

22. ಒಟುಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ

21137

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

23. ಮಖಯ ಕೆಲಸಗಾರರು

16242

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

24. ಕ್ನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸಗಾರರು

4895

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

25. ಕೃರ್ಷಕ್ರು

4484

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

26. ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರು

9616

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

27. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

710

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

28. ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು

6327

ವಯ ಕ್ಲಿ ಗಳು

1.4 ನಿರಿೋಕ್ಷಿ ತ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಿ ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು
1.4.1 ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತ, ಒಳ್ಚರಂಡಿ ಮತ್ತಿ ಭೂಕುಸಿತದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಬದಲಾದ
ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತಯು
ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂಗ್
ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಪರ ದೇಶದಳಗಿನ
ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಸುತಿ ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಹರಗೆ ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತ ಅರ್ಥವಾ
ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯಲಿಿ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲಿ . ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತರ
ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕೊನೆಯಲಿಿ , ಪರ ದೇಶವನ್ನು ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸ್ತಥ ಗೆ
ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆಕ ಪುನಃಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಇದಲಿ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿ ಮತ್ತಿ ಅದರ
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರನ್ನು ಉತಾಪ ದಿಸದ ಕ್ವರರ್
ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಜ್ಲಮೂಲಕೆಕ ಯಾವುದೇ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಇರುವುದಿಲಿ . ಆದು ರಿೊಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ
ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಿ .
ಕ್ವಾ ರಿ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತಿ ವಿಶಾರ ೊಂತ್ತ ಆಶರ ಯದಿೊಂದ ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಮಾತರ ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಿ ಬಿಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಅಲಿ ದೆ, ತೆಗೆದ ವಸುಿ ವಿನಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ಅೊಂಶ ಇರುವುದಿಲಿ , ಇದು ನೆಲ/ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು ಕ್ಲುರ್ಷತಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದು ರಿೊಂದ,
ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಅತಯ ಲಪ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಿ ದೆ ಎೊಂಬುದು
ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ್ವಾಗಿ ಕೇವಲ 75,174 ಟನ್ಸಗಳ ಪರ ಸ್ಿ ವಿತ ಉತಾಪ ದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲಿಿ ,
ಉಲ್ಲಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಬಳಕೆ 36.00
ಎಕ್ರೆಯಾಗಿರುತಿ ದೆ.
ತೆರೆದ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂಗ್ನ ಸಂಭಾವಯ ಪರ ತ್ತೂಲ ಪರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ ಸಥ ಳದಲಿಿ
ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪದಲಿಿ ರುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಕ್ವಲಾನಂತರದಲಿಿ ಪ್ತಟ್
ಮರಳಿನ ಮರುಪೂರರ್ವನ್ನು ಪೂರೈಸುತಿ ದೆ.

1.4.2 ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ
1.4.2.1 ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯೊಂದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ¸ ಸಿಕ ರೋನಿೊಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಸ್ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಿಯಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳು, ಖನಿಜ್ ತಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತಿ ಸ್ರಿಗೆ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಕೈಗಳಳ ಲಾಯತ್ತ. MoEFCC/CPCB
ಅನ್ನಮೋದಿತ ಲೇಕ್್ AERMOD ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಮಾಡೆಲಿೊಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗಳಳ ಲಾಯತ್ತ.
ನಿಯಂತ್ತರ ತ ಸಿಥ ತ್ತಯಲಿಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್ ಸಥ ಳಗಳಲಿಿ PM10, PM2.5, SO2
ಮತ್ತಿ NOx ಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ನೆಲದ ಮಟಿ ದ ಸ್ೊಂದರ ತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತರ್ವ:
ಶೇಕ್ಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು ಅೊಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತ್ತಗಿೊಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ೊಂದರ ತೆಯ ಒಟುಿ
ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 11.5 ರಲ್ಲಾ ಸಂಕೆಿ ೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊೋಷ್ಿ ಕ 11 5 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟ್ಟಿ ಗರಿಷ್ಠ GLC ಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ
ಬೇಸ್
ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ ಲೈನ್ಸ
Conc.
(µg/m3)

ಅಾಂದಾಜು
ಒಟ್ಟಿ
ಸ್ ಲೈನ್ಸ
NAAQ
ಇನಿಕ ರ ಮಾಂಟಲ್ ಒಪ್ಪ ಾಂದ ಮಾನದಂಡ
ಮೇಲ್ಲನ
Conc. (µg/m3)
(µg/m3)
ಸಾಾಂದರ ತೆರ್
% ಕೊಡುಗೆ

PM10

64

16

80

100

25.00

PM2.5

41

9

50

60

21.95

NOX

30

15

45

80

50.00

1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು









ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ೊಂತರದಲಿಿ ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಿ ಗಳಲಿಿ ನಿೋರು ಚಿಮಕ್ಲಸುವುದು.
ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಿ ಯ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ.
ಹಾಲ್ಡ ರಸ್ತಿ ಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ೊಂದರ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು.
ಎಲಾಿ ಸ್ಗಿಸುವ ಘಟಕ್ಗಳು (ಟ್ಟಪಪ ರ್ಗಳು) ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಲು ಮಲಿಿ ಕ್ವಯ ಪ್
ಯಾೊಂತ್ತರ ಕ್ತೆಯೊಂದ ಮಚಿ ಲಪ ಡುತಿ ರ್ವ.
ಧೂಳಿನ
ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು
ಲೋಡಿೊಂಗ್
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ
ಸಮಯದಲಿಿ ನಿೋರು ಚಿಮಕ್ಲಸುವುದು.
ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತಿ ಯಂತೊರ ೋಪಕ್ರರ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ.
ಕ್ವಮಿಿಕ್ರಿಗೆ ಡಸ್ಿ ಮಾಸ್ಕ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಲಿೋಸ್ ಗಡಿಯ ಸುತಿ ಅೊಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯದಲಿಿ ದಪಪ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು
ನೆಡುವುದು.
ವಾಯು
ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು
ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು
ಉತಿ ಮ
ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು
ಅಭಾಯ ಸ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

1.4.3 ಕೆಲಸದ ರ್ವತಾವರಣದಿಾಂದಾಗಿ ಶಬು ಪ್ರಿಣಾಮ
ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರಿಗೆ ದಡ್ ಆರೋಗಯ ಅಪ್ರಯವನ್ನು ೊಂಟುಮಾಡುತಿ ರ್ವ.
ಶಬು ದ ಪರ ಮಾರ್ವು ಸಹಿಷ್ಣಿ ತೆಯ ಮಿತ್ತಯನ್ನು ಮಿೋರಿದರೆ, ಇದು ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತ್ತಿ ತ್ತೋವರ ತರವಾದ
ಪರ ಕ್ರರ್ಗಳಲಿಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಷ್ಿ ಕೆಕ ಕ್ವರರ್ವಾಗುವ ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ ರೂಪದಲಿಿ ಪರ ಕ್ಟವಾಗುತಿ ದೆ. ಶಬು
ಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನಿಕ್ವರಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧಾ ನಿ ಒತಿ ಡದ ಮಟಿ ಮತ್ತಿ ಆವತಿನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ ,
ಆದರೆ ಒಡು್ ವಿಕೆಯ ಒಟುಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತಿ ವಯ ಕ್ಲಿ ಯ ವಯಸಿ್ ನ ಮೇಲೂ ಸಹ. ತೆರೆದ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರ ಮೇಲ್ಲ
ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳ ಪರ ತ್ತೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ವರರ್ವಾಗಬಹುದು:










ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ;
ಆಯಾಸ;
ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತಯ ತಾತಾಕ ಲಿಕ್ ಶಫ್ಿ ;
ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಾಶಾ ತ ನಷ್ಿ ; ಮತ್ತಿ
ಅಧಿಕ್ ರಕ್ಿ ದತಿ ಡ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಕ್ ರಕ್ಿ ದ ಕೊಲ್ಲಸ್ಿ ರಲ್ಡ, ಇತಾಯ ದಿ.
ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಶಬು ದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ವ:
ಜೆಸಿಬಿ, ಟರ ಕ್ಗಳು/ಟ್ಟಪಪ ರ್ಗಳ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ.
ಲೋಡ್ ಮತ್ತಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
ವಾಹನ ಸಂಚಾರ.

CUSTIC 3.2-ಇೊಂಗಿಿ ಷ್ ಸ್ಫ್ಿ ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿೊಂದ ಶಬು ಮಟಿ ವನ್ನು
ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು
ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಹಂತದಲಿಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಸಿದ ನಂತರ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಗಾರ ಹಕ್ಗಳಲಿಿ
ಶಬು ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಲಷ ತ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು
ನಿಗದಿತ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳಲಿಿ ರ್ವ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸುತಿ ದೆ.

1.4.3.1 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಶಬು ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು







ಶಬು ದ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು
ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ೊಂತರದಲಿಿ
ಯಂತರ ಗಳ
ಸರಿಯಾದ ನಿವಿಹಣೆ, ಎಣೆಿ ಮತ್ತಿ ಗಿರ ೋಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತಿ ದೆ.
ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಶಬು ವನ್ನು ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಯಂತರ ಗಳಲಿಿ ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ
ಧಾ ನಿ ನಿರೋಧಕ್ ಕೊೋಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಗಿರ ೋನ್ಸ ಬೆಲ್ಡಿ /ಪ್ರಿ ೊಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯ ಪರ ದೇಶದ ಸುತಿ ಲೂ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಿ
ಸ್ಗಣೆಯ ರಸ್ತಿ ಗಳು ಅಕೌಸಿಿ ಕ್ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ
ಕ್ವಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿ ರ್ವ.
ನಿವಾಿಹಕ್ರು ಮತ್ತಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪಿ ಗ್ಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ಲಿ ಕ್ ರಕ್ಷಣಾ
ಸ್ಧನಗಳನ್ನು (ಪ್ತಪ್ತಇ) ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶಬು ದ ನಿಯತಕ್ವಲಿಕ್ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತಿ ದೆ.

1.4.4 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಿ
1.4.4.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಪರ ತ್ತಪ್ರದಕ್ರು ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಮಾತರ ನದಿ ಮರಳನ್ನು ಕ್ವಾ ರಿ ಮಾಡುತಾಿ ರೆ ಮತ್ತಿ ಇದು ಯಾವುದೇ
ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ವಸುಿ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ ದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಯಲಿಿ ರಾಸ್ಯನಿಕ್ಗಳು
ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರಯಕ್ವರಿ ವಸುಿ ಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲಿ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳಿೊಂದ ಅೊಂತಜ್ಿಲ
ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು ಕ್ಲಿಪ ಸಲಾಗಿಲಿ . PIA ರ್ಜಲ್ಲಿ ಯಲಿಿ 4.5 ರಿೊಂದ 16.50 mbgl ವರೆಗೆ ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ಪೂವಿ ನಿೋರಿನ

ಮಟಿ ವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಮ್ ನ್ಸ ನಂತರದ ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು PIA ರ್ಜಲ್ಲಿ ಯಲಿಿ 1.15 ರಿೊಂದ 16.24
mbgl ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ ದೆ.

1.4.4.2 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಜ್ಲ ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು
ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ದಿನನಿತಯ ದ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೆ.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನಿಗರ ಹ ಮತ್ತಿ ತೊೋಟಕೆಕ
ಅಗತಯ ವಿರುವ ನಿೋರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಹತ್ತಿ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ನಿೋರಿನ ಟ್ಯ ೊಂಕ್ರ್ಗಳಿೊಂದ ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ
ಮತ್ತಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಟ್ಯ ೊಂಕ್ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ್ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ,
ಅೊಂತಜ್ಿಲವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತರ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ಖನಿಜ್
ಸಂಸಕ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಇಲಿ . ಅಲಿ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ
ಇಲಿ .
ಈ ಹರೆಯನ್ನು ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ:




ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರು ಉತಪ ತ್ತಿ ಯಾಗುವುದಿಲಿ .
ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ಛೇರಿಯೊಂದ ಉತಪ ತ್ತಿ ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿೋರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು,
ಮಬೈಲ್ಡ STP ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶುದಧ ನಿೋರಿನ ಅಗತಯ ವನ್ನು ಕ್ಡಿಮ್ಮಗಳಿಸಲಾಗುವುದು.

1.4.5 ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜ್ನಾ ಅವಧಿಯಲಿಿ
ತಾಯ ಜ್ಯ /ಖನಿಜ್ ನಿರಾಕ್ರಣೆ ಸಂಸಕ ರಣೆಯ ಸ್ಧಯ ತೆಗಳನ್ನು
ಅೊಂತಹ
ಕ್ಡಿತಗಳಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಉದೆು ೋಶತ ನಂತರದ ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಡಂಪ್ತೊಂಗ್ ಮಾಡುವ
ಯಾವುದೇ ಪರ ಸ್ಿ ಪವಿಲಿ ಮತ್ತಿ ಏಕ್ಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಫ ಲಿೊಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರ ಸ್ಿ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ.

1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ , ಸುತಿ ಮತಿ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತರಿಕ್ಿ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಲು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತಿ ಶಬು ಕ್ವಕ ಗಿ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ರ್ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್
ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿ ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7.5 ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ಡಿ - ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಗಡಿಯ
ಪರಿಧಿಯ ಉದು ೂಕ ಹಸಿರು ಬೆಲ್ಡಿ ಅನ್ನು ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.4.6.1 ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮಗಳು





ಖನಿಜ್ ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಿ ಯ ಆವತಿಕ್ ನಿವಿಹಣೆ.
ಉಪಭೋಗಯ ಉದಯ ಮಕೆಕ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಡ್ಿ ಸ್ಗಣೆ.
ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪದಲಿಿ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಿ ಧೂಳು ಬಿೋಳುವುದನ್ನು
ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಿ , ಸುತಿ ಮತಿ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತರಿಕ್ಿ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಲು, ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ರ್ ಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತಿ
ಶಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿ ದೆ.

1.4.7 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರ

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ ವಸತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಇಲಿ . ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ಪುನವಿಸತ್ತ ಮತ್ತಿ ಪುನವಿಸತ್ತ ಇಲಿ .
ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 20 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಪರೋಕ್ಷ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು
ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಿ ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನಪರ ತ್ತನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು
 ಈಗಿರುವ ಮೂಲಸೌಕ್ಯಿ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು
ಸ್ಕ್ವಗುತಿ ದೆ.
 ಆದಾಗೂಯ , ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಹತ್ತಿ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳಲಿಿ ನೈಮಿಲಯ , ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ
ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು, ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಿ ಮೊಂತಾದ ನಾಗರಿಕ್ ಸೌಕ್ಯಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ CER ನ ಭಾಗವಾಗಿ
ಪರ ಯತು ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿ ದೆ.

1.4.8 ಪ್ರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಾಂ
ಗಣಿ ವಯ ವಸ್ಥ ಪಕ್ರ ನಿಯಂತರ ರ್ದಲಿಿ
ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಿ
ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಕೊೋಶ (ಇಎೊಂಸಿ)
ಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆಯ ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿಿ ಸ್ಕ್ಷ್ಣಿ ಅಹಿತೆ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ನೇತೃತಾ ದಲಿಿ EMC ಇರುತಿ ದೆ. ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ,
ನಿೋರಿನ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ , ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಶಬು ಮಟಿ ಗಳು, ಮಣಿಿ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ,
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತಿ ಆವತಿಕ್ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು
MOEFCC ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದ ಏಜೆನಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು KSPCB/
MoEF & CC ಪ್ರರ ದೇಶಕ್ ಕ್ಚೇರಿಗೆ ಸಲಿಿ ಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
1.4.9 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತಿ ವಿಪ್ತ್ತಿ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ನ ಅಪ್ರಯದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಇಳಿಜ್ಞರಿನ ವೈಫಲಯ ,
ಜೆಸಿಬಿ/ಉಪಕ್ರರ್ಗಳ ಚಲನೆ, ಧೂಳಿನ ಅಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಬೆೊಂಚ್ಗಳ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತಿ
ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು EIA/EMP ವರದಿಯಲಿಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಸಗಿಿಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಮಾನವ ಕ್ವರರ್ಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಗುವ ವಿಪತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ವಿವರವಾದ ವಿಪತ್ತಿ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಇಐಎ/ಇಎೊಂಪ್ತ ವರದಿಯಲಿಿ ರ್ಜೋವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ,
ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಥ ಪನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಪ ದನೆಯ ಮರುಸ್ಥ ಪನೆ ಮತ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳನ್ನು
ಇದೇ ಕ್ರ ಮದಲಿಿ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಯ ತೆಗಳು. ವಿಪತ್ತಿ ನಿವಿಹಣಾ
ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕ್ವಕ ಗಿ, ಇದನ್ನು ವಾಯ ಪಕ್ವಾಗಿ ಪರ ಸ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ
ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಪೂವಾಿಭಾಯ ಸದ ಮೂಲಕ್ ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು
ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಸೈಟ್ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು,
ಕ್ವಯಿವಿಧಾನಗಳು, ಕ್ತಿವಯ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಜ್ವಾಬ್ಲು ರಿಗಳು, ಸಂವಹನಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ವಿಪತ್ತಿ
ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ಯೋಜ್ನೆರ್ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನಗಳು
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಹೆಚುಿ ವರಿ ಉದಯ ೋಗಾವಕ್ವಶಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಷಿ ಸುತಿ ದೆ, ಇದು
ಅೊಂತ್ತಮವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ಜ್ನರ ರ್ಜೋವನದ ಗುರ್ಮಟಿ ದಲಿಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ವರರ್ವಾಗುತಿ ದೆ. ಈ
ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತ್ತಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ, ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಿ
ಸಮದಾಯ ಕ್ಲಾಯ ರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತಿ ದೆ:
• ಸಮದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
• ಶಕ್ಷರ್

• ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆ
• ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತಿ ನೈಮಿಲಯ
• ರಸ್ತಿ ಗಳು
1.6 ಪ್ರಿಸರ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ
ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಗಿಿ ಸುವಿಕೆ, ನಿವಿಹಣೆ, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ
ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ ಮತ್ತಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕ್ವದ ಸ್ೊಂಸಿಥ ಕ್
ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ ದೆ, ಪರ ತ್ತೂಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕ್ಲು ಅರ್ಥವಾ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆಕ ತಗಿಿ ಸಲು.
 ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಿ ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
 ನೈಸಗಿಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿೋರಿನ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ಿ ಬಳಕೆ.
 ಕ್ವಮಿಿಕ್ರ ಮತ್ತಿ ಜ್ನರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕ್ಲಾಯ ರ್ ಮತ್ತಿ ಉತಿ ಮ ಆರೋಗಯ .
 ಎಲಾಿ ನಿಯಂತರ ರ್ ಕ್ರ ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ .
 ಸಂರ್ವನಿೋಯ ವಿಪತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಪಘಾತಗಳ ವಿರುದಧ ಜ್ಞಗರೂಕ್ತೆ.
 ಸಂಚಿತ ಮತ್ತಿ ದಿೋಘಾಿವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ.
 ತಾಯ ಜ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತಿ ಮಾಲಿನಯ ದ ನಿಯಂತರ ರ್.
ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವೇಚನಾಶೋಲ ಬಳಕೆಯು ಪರಿಸರದ ಘಟಕ್ಗಳನ್ನು ತ್ತಳಿಸುತಿ ದೆ,
ಇದು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ನ ವಿಭಿನು ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳಿೊಂದ ಪರ ಭಾವಿತವಾಗಿರುತಿ ದೆ.
1.7 ತ್ತೋಮಾಯನ
ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ.ಲಿ.ನ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಮಿೋಪದ ಗಾರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ
ಅನ್ನೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ಶಬು , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಹರಿವಿನಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಗುವ ಹೂಳು,
ಇತಾಯ ದಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಸರಿೋಯ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು
ಸುತಿ ಮತಿ ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ತಪ್ತಪ ಸಲು ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ನಿಯಂತ್ತರ ಸಬೇಕ್ವಗುತಿ ದೆ. ನಿೋರು
ಚಿಮಕ್ಲಸುವುದು, ನೆಡುತೊೋಪು, ವೈಯಕ್ಲಿ ಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಧನಗಳು ಮೊಂತಾದ ಅಗತಯ ಮಾಲಿನಯ
ನಿಯಂತರ ರ್ ಸ್ಧನಗಳು ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಿ ನಿಯಮಿತ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು ರೂಪ್ತಸುತಿ ರ್ವ. ಪರ ದೇಶದ ಪರಿಸರ
ಮತ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್-ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು/ಕ್ಡಿಮ್ಮಗಳಿಸಲು
ಹೆಚುಿ ವರಿ ಮಾಲಿನಯ
ನಿಯಂತರ ರ್ ಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು. ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಿ , ನದಿ ದಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ವಲಯ ಮತ್ತಿ ತೊೋಟಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಂತಹ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕ್ರ ಮಗಳು ಸಮಿೋಪದ ಹಳಿಳ ಗಳ
ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತಿ ದೆ.
ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಒಟ್ಿ ರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧನಾತಮ ಕ್ವಾಗಿರುತಿ ರ್ವ ಮತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ ಒಟ್ಿ ರೆ
ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್-ಆರ್ಥಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ವರರ್ವಾಗುತಿ ದೆ.

