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ಕಾರ್ಯನಿವರ್ಯಣಾ ಸಾರಾಾಂಶ 
 

➢ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭದ್ನಾವತಿ ತನಲ್ಲೆಕಿನ ಬಸಳಿಕಟ್ಲೆ ಗ್ನಾಮದ ನಿವನಸಿಯನದ ಶಿಾೀ ಪಿ. 
ವಲೀಣುಗ್ಲಲೀಪನಲ್ ಅವರಿಗ್ಲ ಪತ್ಾ ಸಂಖ್ಲಯ GaBhuE/HiBhuShi/SaMaGaGu/2019-20/1269 dated 
13/09/2019. ಯ ಮಲಲ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ನಾದ ಗಣಿ ಮತ್ುು ಭಲವಿಜ್ಞನನ ಇಲ್ನಖ್ಲಯ ಹಿರಿಯ ಭಲವಿಜ್ಞನನಿ 
ಯವರು ಶಿವಮೊಗ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿೀರ್ಾಹಳಿಿ ತನಲ್ಲೆಕಿನ ದಬಬನಗದ್ಲೆ ಗ್ನಾಮದ ಸವಲಾ ನಂ. ೧೭ರ ವನಯಪಿುಯ 
ಪಾದ್ಲೀಶದಲ್ಲೆ ಸುಮನರು ೧೨-೦೦ ಎಕರಲ (೪.೮೫ ಹಲಕಲೆೀರು)ಗಳಷ್ುೆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಇರುವ ತ್ುಂಗ್ನ ನದಿಯ ಮರಳು 
ಹನಸಿನಲ್ಲೆ ೦೫ ವಷ್ಾಗಳ ಕನಲ್  ಮರಳನುು ತಲಗ್ಲಯಲ್ು ಇ-ಆಕ್ಷನ್ ಮಲಲ್ಕ ಮಂಜ್ುರನತಿಯನುು 
ನಿೀಡಲ್ನಗಿತ್ುು.  
 

➢ ಮೇಲಿನ ನದಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಲಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯ ತೇರ್ಾಹಳ್ಳಿ ತಲಲ್ಲಾಕಿನಲಿಾರುವ ಡಬ್ಬನಗ್ದ್ಲೆ 
(2.0 ಕಿ.ಮೇ) ಗ್ಲಾಮದ ಸಮೇಪದಲಿಾದ್ಲ ಮತ್ುು ಇದು ತ್ುುಂಗ್ಲ ನದಿಯ ಹಲಸಿನ ಭಲಗ್ವಲಗಿದ್ಲ. ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ 
ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನುು ಪಾತಪಲದಕರ ಪರವಲಗಿ ನೇಡಲ್ಲಗಿದ್ಲ.  

 
➢ ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶವು ಇನಲು ಎರಡು (02) ನದಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಳ್ಳುಂದ ಆವೃತ್ವಲಗಿದುೆ, 
ಅವುಗ್ಳ ಒಟುು ವಿಸಿುೇರ್ಾ 24-00 ಎಕರಲ (9.71 ಹಲಕಲುೇರ್), ಮತ್ುು ಈ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಳು 15 ಜನವರಿ 2016 
ರ ನುಂತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟುದ ಪರಿಸರ  ಪರಿಣಲಮದ ಮೌಲ್ಯಮಲಪನ ಪಲಾಧಿಕಲರ (DEIAA) ದಿುಂದ ಪರಿಸರ 
ಕಿಾಯರಲನ್ಸ್ (EC) ಪಡಲದಿವಲ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ಲಾಟಕ,. ಆದೆರಿುಂದ, MoEFCC ಅಧಿಸಲಚರ್ಲ ಸುಂಖ್ಲಯ S.O. 
2269 (E) ದಿರ್ಲುಂಕ 01 ಜುಲ್ಲೈ 2016, ಪಾಕಲರ ಅವರು ಇಎುಂಪಿ ತ್ಯಲರಿಸಲ್ು ಕಾಸುರ್ ನ ಭಲಗ್ವಲಗ್ುತಲುರಲ. 
ಪಾಸುುತ್ ಗ್ುತುಗ್ಲ ಪಾದ್ಲೇಶವನುು ಒಳಗ್ಲಲುಂಡುಂತಲ ಕಾಸುರ್ ನ ಒಟುು ವಿಸಿುೇರ್ಾ 36-00 ಎಕರಲ, ಅುಂದರಲ 14.57 ಹಲ. 
ಆಗ್ುತುದುೆ  5 ಹಲ. ಗಿುಂತಲ ಹಲಚ್ಲಾಗಿದುೆ ಇದನುು ಬಿ 1 ವಗ್ಾದ ಅಡಿಯಲಿಾ ವಗಿೇಾಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ.   

 
➢ ಉದ್ಲೆೇಶಿತ್ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಭಲಮಯಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ಕೃಷಿಯು  ಇರುವುದಿಲ್ಾ.  

 
➢ ಕರ್ಲಾಟಕದ ರಲಜಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಲಮ ಮೌಲ್ಯಮಲಪನ ಪಲಾಧಿಕಲರಕಲೆ (SEIAA) ಪರಿಸರ ಅನುಮತಗ್ಲಗಿ 
ಪಾತಪಲದಕರು ಅಜಿಾ ಸಲಿಾಸಿದುೆ, ಅವರು ಪತ್ಾಸುಂಖ್ಲಯ. SEIAA 85 MIN 2020, dated 02.09.2020 
ಯಂತಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಲಮದ ಮೌಲ್ಯಮಲಪನ (ಇಐಎ) ಅಧ್ಯಯನಗ್ಳನುು ಕಲೈಗ್ಲಲುಂಡು ಅದರುಂತಲ 
EIA/ಪರಿಸರ ನವಾಹಣಲ ಯೇಜರ್ಲ(EMP) ಯನುು ಪಾಸುುತ್ ನದಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಲ   ನಮಾಸಲ್ು 
ಉಲ್ಲಾೇಖಿತ್ ನಯಮಗ್ಳ (ToR)ನುು ತಳ್ಳಸಿದ್ಲೆರಲ.  
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➢ EIA/EMP ವರದಿಯನುು ತ್ಯಲರಿಸಲ್ು ಮಲನಲ್ನ್ಸ ನುಂತ್ರದ ಋತ್ುವಿನಲಿಾ (ನವಲುಂಬ್ರ್ 2020 ರಿುಂದ 
ಜನವರಿ 2021) MOEF & CC ಮಲನದುಂಡಗ್ಳ ಪಾಕಲರ ಬ್ಲೇಸ ಲ್ಲೈನ್ಸ ಡಲೇಟಲ ಸುಂಗ್ಾಹಣಲ (ಪರಿಸರ 
ಮೇಲಿಿಚ್ಲರಣಲ) ನಡಲಸಲ್ಲಯಿತ್ು 

 
➢ ಪಾಸುುತ್ ಸ್ಲರಲುಂಶವು TOR ಪಾಕಲರ ತ್ಯಲರಿಸಿದ EIA ವರದಿಯಲಗಿದ್ಲ ಮತ್ುು ಎುಂಒಇಎಫ್ ಮತ್ುು ಸಿಸಿ 
ಇಐಎ ಅಧಿಸಲಚರ್ಲ 2006 ರ ಅನುಬ್ುಂಧ್ III ರಲಿಾ ನೇಡಲ್ಲದ ಸ್ಲಮಲನಯ ರಚರ್ಲಯ ಪಾಕಲರ ಇದನುು 
ಸಿದಧಪಡಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ.  

 
➢ ಐದು (05) ವರ್ಾಗ್ಳ ಯೇಜರ್ಲಯ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಸುಮಲರು 28,289 ಟನ್ಸ / ನದಿ ಮರಳ್ಳನ ಏಕರಲಪದ 
ದರದಲಿಾ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಲ್ು ಉದ್ಲೆೇಶಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಚ್ಲೇತ್ರಿಕಲ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಿದ ಖನಜದ 100% 
ಮತ್ುು ಶೂನಯ ತಲಯಜಯಕಲೆ ಕಲರರ್ವಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಕಲಿರಿ ಯೇಜರ್ಲಯ ಪಾಕಲರ, ಮರುಪಲರರ್ದ ದರವು 
ವರ್ಾಕಲೆ ಸುಮಲರು 30,830 ಟನ್ಸ ಗ್ಳು, ಇದು ವಲಷಿಾಕ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ದರಕಿೆುಂತ್ ಹಲಚ್ಲಾಗಿದ್ಲ.  

➢ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯ ವಿಧಲನವು ಅರಲ-ಯಲುಂತಾಕೃತ್, ಯಲವುದ್ಲೇ ರಿೇತಯ ಸ್ಲಲಫೇಟಗ್ಳ್ಳಲ್ಾದ ತಲರಲದ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯ 
ವಿಧಲನ. ಇಲಿಾ  ಸರಳ ಅಗ್ಲಯುವ ಯುಂತ್ಾಗ್ಳು, ಫ್ಾುಂಟ್ ಎುಂಡ್ ಲ್ಲಲೇಡರ್ ಗ್ಳು, ಟಲಾಕುರುಗ್ಳು / ಸ್ಲಗ್ಣಲಗ್ಲಗಿ 
ಟಿಪಪರ್ ಗ್ಳು ಇತಲಯದಿಗ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯನುು ಕಲೈಗ್ಲಲಳಿಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. 

➢ ಕಟುಡ ನಮಲಾರ್ದಲಿಾ (ಮರ್ಲಗ್ಳು, ಅಪಲಟ್ ಾಮುಂಟ್ ಗ್ಳು, ವಲಣಿಜಯ ಕಟುಡಗ್ಳು ಇತಲಯದಿ) ಮತ್ುು ವಿವಿಧ್ 
ಮಲಲ್ಸ್ೌಕಯಾ ಕಲಯಾಗ್ಳಲಿಾ (ಸ್ಲೇತ್ುವಲಗ್ಳು, ರಸ್ಲುಗ್ಳು, ನೇರಲವರಿ ಟಲಯುಂಕ್ ಗ್ಳು) ನಮಲಾರ್ ಉದಯಮಕಲೆ 
ನದಿ ಮರಳು ಒುಂದು ಪಾಮುಖ ವಸುುವಲಗಿದ್ಲ. 

➢ ಇದು ಹಲಲಸ ಪಾಸ್ಲುಪ ಮತ್ುು ಸರಿಯಲದ ಸುರಕ್ಷತಲ ಮಲನದುಂಡಗ್ಳನುು ಕಲಯುೆಕಲಲಳುಿವ ಮಲಲ್ಕ ನದಿ 
ಮರಳನುು ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಲ್ು ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಯೇಜರ್ಲಯ RQP ಅನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ್ಲ 

➢ ಅುಂದ್ಲಜು ಮಲಡಲ್ಲದ ಭಲವಲೈಜ್ಞಲನಕ ಮತ್ುು ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮೇಸಲ್ುಗ್ಳು ಈ ಕಲಳಗಿನುಂತವಲ: 
ವಿವರಗಳು 

Description 
ಭ ೂವ ೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮೀ ಸ ಲುಗಳು  
Geological Reserves 

(Tons) 

ಗಣಿ ಗಾರಿಕ  ಮೀಸ ಲುಗಳು  
Mineable Reserves 

(Tons) 
ನದಿ ಮರಳು 
(ತನಜ್ಯ ಸಹಿತ್) 

1,64,088 28,289 

ನದಿ ಮರಳು 
(ಮನರನಟ ಯೀಗಯ) 

1,64,088 28,289 
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➢ ಗ್ುತುಗ್ಲ ಅವಧಿಯನುು ಸುಮಲರು ಐದು (05) ವರ್ಾಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ ಮುಂಜಲರು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ಇತ್ರ  
ಖನಜಗ್ಳ್ಳಗಿುಂತ್ ಭಿನುವಲಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಪಾತ ಮಲನಲ್ನ್ಸ ನುಂತ್ರ (ಪಾತ ವರ್ಾ) ಪುನಃ ತ್ುುಂಬ್ುವ 
ಪಾವೃತುಯನುು ಹಲಲುಂದಿರುತ್ುದ್ಲ. ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ಅುಂದ್ಲಜು ವಲಷಿಾಕ 
ಮರುಪಲರರ್ವು ವರ್ಾಕಲೆ ಸುಮಲರು 30,830 ಟನ್ಸ ಗ್ಳು ಮತ್ುು ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಲ್ು ಉದ್ಲೆೇಶಿಸಿರುವ 
ನದಿ ಮರಳು ಐದು ವರ್ಾಗ್ಳ ಗ್ುತುಗ್ಲ ಅವಧಿಗ್ಲ ವಲಷಿಾಕ 28,289 ಟನಗಳರ್ುು ಏಕರಲಪದ 
ದರದಲಿಾರುತ್ುದ್ಲ. 

 
➢ ಪಲಾದ್ಲೇಶಿಕ ಭಲವಿಜ್ಞಲನ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯು ಕಿರಿಯ ಆಮಾ ಮತ್ುು ಪಾತಲಯಮಾದ  ಒಳನುಗ್ುಗವಿಕಲ ಮತ್ುು 

ಲ್ಲಯಟರಲೈಟ್ ರ್ಲಲುಂದಿಗಿನ ಪುರಲತ್ನ ಯುಗ್ದ ಗ್ಲಾರ್ಲೈಟ್ / ನೇಸ ಮತ್ುು ಹಸಿರು ಸಿೆಸು ಜಲಲೇಡಣಲಗ್ಳ 
ಆವೃತ್ವಲಗಿದ್ಲ. ಪಲನನು್ಲ್ರ್ ಗಿುಸಿ್ಕ್ ಕಲುಂಪಲಾಕ್್ ನ ಗ್ಲಾಾನಟಲಯ್ಡ್ಸ್ / ನೇಸ್ಲಸ ಮತ್ುು ಮೈಗ್ಲಾಟಲೈಟ್ ಗ್ಳು 
ಗಿಾೇನ್ಸ ಸ್ಲಲುೇನ್ಸ ಬ್ಲಲ್ು ಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ ರ್ಲಲ್ಮಲಳ್ಳಗ್ಲಯ ಶಿಲ್ಲಗ್ಳಲಗಿವಲ, ಇದನುು ಧಲರವಲರ್ ಸಲಪರ್ ಗ್ಲಾಪ್ ಎುಂದು 
ಕರಲಯಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಲಗ ಟೌನ್ಸ, ಹಲಲರ್ಲುಲಿ, ಭಧಲಾವತ ಮತ್ುು ಸ್ೌಳುಂಗ್ದ ಸುತ್ುಲ್ಲ ದ್ಲಲಡಸ 
ಮಲಸಿಫಫ್ ಗ್ಳಲಗಿ ಪಲರ್ಲನಸುಲ್ಲರ್  ನೇಸ್ಲಸ ಗ್ಳ ಒಳಲಿಯ ಹಲಲರಹುಮಾರುವುದನುು ಕಲರ್ಬ್ಹುದು. 
ಅಲ್ಲಾಮಲಫಿಕ್ ಮತ್ುು ಮಲಫಿಕ್ ಬ್ುಂಡಲಗ್ಳ ಈ ಹಲಲರಹಲಲಮಾಕಲಗ್ಳು ಬ್ಹುಶಃ 3000 ಮಲಿಯನ್ಸ 
ವರ್ಾಗ್ಳ್ಳಗಿುಂತ್ಲ್ಲ ಹಳಲಯದ್ಲಗಿದುೆ, ನೇಸ್ಲಸ ಗ್ಳಲಗಿ ಹಲ್ವಲರು ಸಥಳಗ್ಳಲಿಾ ದ್ಲಖಲ್ಲಗಿವಲ.  
 

➢ ಈ ವಿಭಲಗ್ದಲಿಾ ಜಲಿಲ್ಲಮುಖಿ - ಧಲರವಲರ್ ಸಲಪರ್ ಗ್ಲಾಪ್ ನ ಸ್ಲಡಿಮುಂಟರಿಗ್ಳನುು ಕಲಳ ಬ್ಲಬ್ಬ್ುಡನ್ಸ 
ಗ್ಲಾಪ್ ಮತ್ುು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ಾದುಗ್ಾ ಗ್ಲಾಪ್ ಗ್ಲ ವಗಿೇಾಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ಬ್ಲಬ್ಲಬ್ುಡಲನ್ಸ ಗ್ಲಾಪ್ 
ಮಟಲಬ್ಲಸ್ಲಲ್ು / ಆುಂಫಿಬ್ಲಲೇಲ್ಲೈಟ್, ಗ್ಲರ್ಲಾಟ್-ಕಲಲಾೇರಲೈಟ್-ಬ್ಯಟಲೈಟ್-ಸಿೆಸು ಜಲಲತಲಗ್ಲ ಫಲರುಜಿನಸ 
ಕಲಿಟ್ ಾಜಲೈಟ್ ಅನುು ಒಳಗ್ಲಲುಂಡಿದ್ಲ.  ಗ್ಲರ್ಲಾಟ್-ಗ್ುಾನರಲೈಟ್ ಸಿೆಸು ಮತ್ುು ಆಮಾ ಜಲಿಲ್ಲಮುಖಿಗ್ಳ 
ಬ್ಲಯುಂಡ್ ಗ್ಳಲ ುಂದಿಗ್ಲ ಪರಸಪರ ಸುಂಯೇಜಿಸಲ್ಪಟಿುದ್ಲ. ಬ್ಲಬ್ಲಬ್ುಡನ್ಸ ನ ಈ  ಶಿಲ್ಲಯುನಟುುಗ್ಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಪಲವಾ ಭಲಗ್ಕಲೆ ಸಿೇಮತ್ವಲಗಿವಲ, ಏಕಲುಂದರಲ ರ್ಲಲ್ಮಲಳ್ಳಗ್ಲಯ ಗಿುಸ ನ ಗ್ಡಿಯಲಿಾರುವ 
ತಲಳುವಲದ ಬ್ಲಯುಂಡ್ ಗ್ಳು. ಶಿವಮೊಗ್ಲಗ ಬ್ಲಲ್ು ಗ್ಳ ಪಲವಾ ಭಲಗ್ವನುು ರಚಿಸಿವಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಮಧ್ಯ 
ಭಲಗ್ದಲಿಾ ಚಿತಾಸಿದ ಚಿತ್ಾದುಗ್ಾ ಸಮಲಹದ ಲಿಥಲಲೇಕಲ್ನ್ಸ್: ಬ್ಲಸಲ್ ಕಲುಂಗ್ಲಲಾೇಮರಲೇಟ್, ಬ್ಲಯುಂಡಲಡ್ 
ಕಬಿಬರ್ದ ರಚರ್ಲ, ಸುರ್ಣದ ಕಲ್ುಾ, ಆಮಾ ಮತ್ುು ಮಲಲ್ ಜಲಲಿ್ಲಮುಖಿ ಬ್ುಂಡಲಗ್ಳಲ ುಂದಿಗ್ಲ ಮಲಯುಂಗ್ರ್ಲಫಲರಸ 
ಫಲೈಲ್ಲೈಟ್. ಗ್ಲಾೇವಲಕ್್ ನ ಉತ್ುರ ವಿಸ್ಲುರದಲಿಾ- ಬಿಐಎಫ್ ಬ್ಲಯುಂಡ್ ಗ್ಳಲ ುಂದಿಗಿನ ಆಜಿಾಲ್ಲೈಟ್ ಅನುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿವಲ. ಮತ್ುು ಅವು ಚಿತ್ಾದುಗ್ಾ ಸಮಲಹದ ಮೇಲಿನ ಘಟಕಗ್ಳನುು ರಲಪಿಸುತ್ುವಲ. 
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➢ ರ್ಲಲ್ಮಲಳ್ಳಗ್ಲಯ ನೇಸ ಮತ್ುು ಸಿೆಸ್ಲಲುೇಸ ಬ್ುಂಡಲಗ್ಳಲರಡನಲು ಒಳನುಗ್ುಗವ ಕಿರಿಯ ಗ್ಲಾರ್ಲೈಟಿಕ್ 
ಸಮಲಹಗ್ಳ ಸರ್ಣ ಪಲಗ ಗ್ಳು ಬ್ಹಳ ದಲರದಲಿಾವಲ ಮತ್ುು ಕಲಲ್ವಲೇ ಇವಲ. ಇದಲ್ಾದ್ಲ ದಿೇಘಾ ರಲೇಖಿೇಯ 
ಮಲಲ್ ಡಲೈಕ್ ಗ್ಳು ಮತ್ುು ಸಫಟಿಕ ಶಿಲ್ಲಗ್ಳು ಕಿರಿಯ ಒಳನುಗ್ುಗವುಂತಲ ಸುಂಭವಿಸುತ್ುವಲ ಮತ್ುು ನೇಸ ಮತ್ುು 
ಸಿೆಸು ರ್ಲದಯುಂತ್ ಹರಿಯಲ್ಪಡುತ್ುವಲ. ಲ್ಲಯಟರಲೈಟ್ ನ ದಪಪ ವಲ್ಯಗ್ಳನುು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯಲದಯುಂತ್ 
ಕಲರ್ಬ್ಹುದು. ಲ್ಲಯಟರಲೈಟ್ ನ ವಲಯಪಕವಲದ ಕಲಯಪಿುಂಗ ಆನುಂದಪುರುಂ ಮತ್ುು ಚುಂದಾಗ್ುಟಿು ಬ್ಲಟುದ ಉತ್ುರದ 
ನಡುವಲ ಈ ಪಾದ್ಲೇಶದ ಪಶಿಾಮ ಪರಿಧಿಯಲಿಾ ಕುಂಡುಬ್ರುತ್ುದ್ಲ. ಜಡಲ, ಕುುಂಸಿ, ಮುಗ್ಲರು ಮತ್ುು 
ಸ್ಲಲರಬ್ಲದ ಸುತ್ುಲ್ಲ ಲ್ಲಯಟರಲೈಟಿನ ಸರ್ಣ ಕಲಯಪಿುಂಗ ಕಲರ್ಬ್ರುತ್ುವಲ. 
 

➢ ಶಿವಮೊಗ್ಲ ಸಿೆಸು ಬ್ಲಲ್ು  ಪಲಾದ್ಲೇಶಿಕವಲಗಿ ವಿಶಲಲ್ ತಲರಲದ ಮಡಿಕಲಗ್ಳ್ಳುಂದ ನರಲಪಿತ್ವಲಗಿವಲ. ಪಾಮುಖ 
ಮಡಿಕಲಗ್ಳನುು ಗ್ಲಾರ್ಲೈಟ್ ಮತ್ುು ಗಿುಸಿಕ್ ಗ್ುಮಾಟಗ್ಳ ಆಕಲರದಿುಂದ ನಯುಂತಾತ್ವಲಗಿವಲ. ಈ ಮಡಿಕಲಗ್ಳು 
NNW-SSE ಟಲಾುಂಡಿುಂಗ ಅಕ್ಷಿೇಯ ಸಮತ್ಲ್ವನುು ಹಲಲುಂದಿವಲ ಮತ್ುು ಪಲಾದ್ಲೇಶಿಕ ಸಿೆಸ್ಲಲುಸಿಟಿ ಈ ಪಾವೃತುಗ್ಲ 
ಸಮಲರ್ಲುಂತ್ರವಲಗಿರುತ್ುದ್ಲ. ಗ್ಲಾರ್ಲೈಟಿಕ್ / ಗಿುಸಿ್ಕ್ ದಾವಯರಲಶಿಗ್ಳ ಸುತ್ುಲಿನ ಆುಂಟಿಕಿಾನಲ್ ಮಡಿಕಲಗ್ಳನುು 
ಹಲಲರ್ಲುಳ್ಳ, ಸ್ೌಳುಂಗ್ಲ ಮತ್ುು ಚನುಗಿರಿಯಲಿಾ ಕಲರ್ಬ್ಹುದು, ರಿಫಲಲಲ್ಸ ಮಡಿಕಲಗ್ಳು ಸಹ 
ಸ್ಲಮಲನಯವಲಗಿದ್ಲ, ಅವುಗ್ಳಲಿಾ, ಶಿಕಲರಿಪುರ ಬ್ಳ್ಳಯ ಹಲಲರಹರಿವು ಪಾಮುಖವಲಗಿದ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಮುಖ 
ಭೌಗ್ಲಲೇಳ್ಳಕ ಘಟರ್ಲಗ್ಳು 2500 ದಶಲ್ಕ್ಷ ವರ್ಾಗ್ಳ ಮೊದಲ್ು ನಡಲದಿವಲ ಮತ್ುು ಅುಂದಿನುಂದ ಈ 
ವಿಭಲಗ್ವು ಪಲನನು್ಲ್ರ್ ಶಿೇಲ್ಸ ಪಾದ್ಲೇಶದ ಭಲಗ್ವಲುಂದು ಸಿಥರವಲಗಿ ಉಳ್ಳದಿದ್ಲ 
 

➢ ಜಿ ಯೀ ಮಾರ್ಾಾಲ ಜಿ ಮ ತ್ುು  ಜಿ ಯೀ ಹ ೈಡ್ಾಾಲ ಜಿ: ಪಲವಾ ಮತ್ುು ಕಲೇುಂದಾದ ಪಾದ್ಲೇಶದ ಒುಂದು 
ಪಾಮುಖ ಭಲಗ್ವು ನೇಸ ನಲಿಾನ ಮೇಲ್ಲಾಗ್ಗ್ಳು / ಪಾಸಥಭಲಮಯಿುಂದ ಆಕಾಮಸಲ್ಪಟಿುದ್ಲ. N-S ನುಂದ 
NNW-SSE ಗ್ಲ ಪಾವೃತುಯಲಿಾರುವ ಸಿೆಸು ಬ್ಲಲ್ು ಬ್ುಂಡಲಗ್ಳು ಉದೆ ರಲೇಖಿೇಯ / ಬ್ಲಗಿದ ರಚರ್ಲತ್ಾಕ 
ರಲೇಖ್ಲಗ್ಳನುು ರಲಪಿಸುತ್ುವಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಪಲವಾ ಭಲಗ್ದಲಿಾ ಗ್ಲಾರ್ಲೈಟ್ ನ ಪಾತಲಯೇಕವಲದ ಬ್ಲಟುಗ್ಳ್ಳವಲ. 
ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಸ್ಲಮರ್ಯಾ ಮತ್ುು ಇಳುವರಿಯನುು ಆಧ್ರಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯನುು ಎರಡು ವಲ್ಯಗ್ಳಲಗಿ 
ವಿುಂಗ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ಪಲವಾಕಲೆ ಒುಂದು ದ್ಲಲಡಸ ಪಾದ್ಲೇಶವು ಸರಳವಲದ ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಸ್ಲಮರ್ಯಾವನುು 
ಹಲಲುಂದಿರುವ ದಟು ಶಿೇಥಿಲಿಕರರ್ದ ವಲ್ಯವಲಗಿದ್ಲ. ಪಶಿಾಮ ಭಲಗ್ವು ಗ್ುಡಸಗ್ಲಡು ಪಾದ್ಲೇಶವಲಗಿದ್ಲ, 
ಆದೆರಿುಂದ ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಲ ಸಲಕುವಲ್ಾ. 
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➢ ಮಣ್ುು ಮ ತ್ುು ಭೂ ಬಳಕ : ಪಶಿಾಮದಿುಂದ ಪಲವಾಕಲೆ ರಲಪುಗ್ಲಲಳುಿವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯನುು 
ಗ್ುಡಸಗ್ಲಡು ಪಾದ್ಲೇಶದ ಮರ್ುಣ, ಲ್ಲಯಟರಲೈಟ್ ಮರ್ುಣ, ಕಲುಂಪು ಲ್ಲಲೇಮ ಮರ್ುಣ ಮತ್ುು ಕಲುಂಪು ಮರಳ್ಳನ 
ಮರ್ುಣ ಎುಂದು ವಿಶಲಲ್ವಲಗಿ ವಗಿೇಾಕರಿಸಬ್ಹುದು. ಲ್ಲಯಟರಲೈಟ್ ಜಲಿಾ ಮರ್ುಣ ಮತ್ುು ಆಳವಲದ ಕಪುಪ 
ಮಣಿಣನ ಈಶಲನಯ ತಲೇಪಲಗ್ಳಲಿಾ ಕುಂಡುಬ್ರುತ್ುದ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಪಲಶಿಾಮಲತ್ಯ ಭಲಗ್ವು ಕಲಫಿ, ಚಹಲ 
ಮತ್ುು ಏಲ್ಕಿೆಯುಂತ್ಹ ಬ್ಲಳಲಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ ಸಲಕುವಲಗಿದ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಬ್ಹುಪಲಲ್ು ಭಲಗ್ವು ಕಲಡಿನುಂದ 
ಆವೃತ್ವಲಗಿದುೆ, ಜಲಲತಲಗ್ಲ ಕೃಷಿಯೇಗ್ಯ, ಪಲಳುಭಲಮ ಮತ್ುು ಹುಲ್ುಾಗ್ಲವಲ್ು ಭಲಮಯನುು ಅಲ್ಾಲಿಾ 
ಹಲಲುಂದಿದ್ಲ. 

➢ ಸ ೈಟ  ನ  ಸಥ ಳ ಾಕೃತಿ: ಈ ಪಾದ್ಲೇಶವು ಟಲಲಪಲಲಶಿೇಟ್ ಸುಂಖ್ಲಯ 48 O/6 ನಲಿಾದ್ಲ. ನದಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ 
ಪಾದ್ಲೇಶದ ಸಥಳಲಕೃತಯು  ಸರಳವಲಗಿ ನಧಲನವಲಗಿ ಇಳ್ಳಜಲರಲದ ಪಾದ್ಲೇಶವಲಗಿದ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದ್ಲಲಳಗ್ಲ 
ಗ್ರಿರ್ಠ ಎತ್ುರ (ಮರಳು ಬ್ಲಾಕು ಮೇಲ್ಲಾಗ್) 601 ಮೇ ಮತ್ುು ಕನರ್ಠ ಎತ್ುರವು 600 ಮೇ. ನದಿ 
ಪಶಿಾಮದಿುಂದ ಪಲವಾಕಲೆ ಕಾಮೇರ್ ಇಳ್ಳಜಲರಲಗಿದ್ಲ. ನದಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕು ಉದೆ 450 ಮೇ ಮತ್ುು ಅಗ್ಲ್ 
ಸುಮಲರು 106 ಮೇ (ಸರಲಸರಿ). ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ನದಿಯ ಸರಲಸರಿ ಅಗ್ಲ್ ಸುಮಲರು 161 
ಮೇಟರ್. 

➢ ಉದ್ಲೆೇಶಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ ಪಾದ್ಲೇಶಗ್ಳು ಸ್ಲಧಲರರ್ ಸಸಯವಗ್ಾದಿುಂದ 
ಆವೃತ್ವಲಗಿವಲ, ಆದರಲ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ರಿೇತಯ ಸಸಯವಗ್ಾವಿಲ್ಾ. 

➢ ಅಪಲಲಾೇಚ್ ರಲಲೇಡ್, ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನುು ಹತುರದ ಬ್ಲಾಾಕ್ ಟಲಪ್ ರಸ್ಲುಗ್ಲ ಸುಂಪಕಿಾಸುತ್ುದ್ಲ 
ಸುಮಲರು 400 ಮೇ ಮತ್ುು ಸಕಲಾರಿ ಭಲಮಯ ಮಲಲ್ಕ ಹಲದುಹಲಲೇಗ್ುತ್ುದ್ಲ. 

➢ ಕಲಲೇರ್ ವಲ್ಯದಲಿಾ ಪರಿಸರ ಸುಂವಲೇದರ್ಲಶಿೇಲ್ ಪಾದ್ಲೇಶಗ್ಳ್ಳಲ್ಾ. 
➢ ಹತುರದ ಗ್ಲಾಮ ದಬ್ಬನಗ್ದ್ಲೆ ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದಿುಂದ 2.0 ಕಿ.ಮೇ ದಲರದಲಿಾದ್ಲ. 
➢ ಈ ಪಾದ್ಲೇಶದ್ಲಲಳಗ್ಲ ಯಲವುದ್ಲೇ ಪಾಮುಖ ಕಲೈಗ್ಲರಿಕಲಗ್ಳ್ಳಲ್ಾ. 

 
ಉದ್ದೇಶಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ 

➢ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯನುು ಕಲೈಯಲರಲ / ಅರಲ-ಯಲುಂತಾಕೃತ್ ವಿಧಲನದಿುಂದ ಮಲಡಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯ 
ಕಲಲ್ಸದ ಅವಧಿಯನುು 150 ರಿುಂದ 180 ದಿನಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ (5 ರಿುಂದ 6 ತುಂಗ್ಳುಗ್ಳು) ಸಿೇಮತ್ಗ್ಲಲಳ್ಳಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ 
ಮತ್ುು ಮಳಲಗ್ಲಲ್ ಸ್ಲೇರಿದುಂತಲ ಉಳ್ಳದ ಅವಧಿಯನುು ಯಲವುದ್ಲೇ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯನುು ಕಲೈಗ್ಲಲಳಿಲ್ಲಗ್ುವುದಿಲ್ಾ. 

➢ ಗ್ುತುಗ್ಲ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾನ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಕಲಯಲಾಚರಣಲಯನುು ಬ್ಲಳ್ಳಗ್ಲಗ 9.00 ರಿುಂದ ಸುಂಜಲ 5.00 ರವರಲಗ್ಲ 
ಹಗ್ಲಿಗ್ಲ ಸಿೇಮತ್ಗ್ಲಲಳ್ಳಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಮರಳ್ಳನ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯು ಸಕಿಾಯ ಚ್ಲನಲ್ ಬ್ಲಯುಂಕಿನ ಸಥಳವನುು 
ಆಯುೆಕಲಲಳಿಲಿದ್ಲ. 
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➢ ಇದು ಸ್ಲಕರ್ುು ದಲರದಲಿಾ 3 ಮೇ ಗಿುಂತ್ ಹಲಚುಾ (ಒಳಕಲೆ) ಅರ್ವಲ ನದಿಯ 1/10 ರ್ಲೇ ಅಗ್ಲ್, 
ಯಲವುದು ಹಲಚುಾ, ನದಿಯ ದುಂಡಲಯ ಸವಲತ್ದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಲಮಗ್ಳನುು ಕಡಿಮ ಮಲಡಲ್ು ಮತ್ುು 
ಅದರ ಪರಿಣಲಮವಲಗಿ ಚ್ಲನಲ್ ವಲ್ಸ್ಲಯನುು ತ್ಪಿಪಸಲ್ು ಬ್ಲಯುಂಕಿನುಂದ ಸುರಕ್ಷತಲ ವಲ್ಯವಲಗಿರಬ್ಲೇಕು. 

➢ ಅಲಿಾನ ಒುಂದು ರಸ್ಲುಯ ನುಂತ್ರ, 4 ಮೇಟರ್ ಅಗ್ಲ್ವನುು ಪಕೆದಲಿಾ ಮಲಡಲ್ಲಗ್ುವುದು. ಖನಜ 
ಸ್ಲಗ್ಣಲಗ್ಲ ಟಾಕ್ ಗ್ಳು / ಟಲಾಾಕುರ್, ಟಲಾಲಿಗ್ಳನುು ಬ್ಳಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. O/B ಮತ್ುು ತಲಯಜಯದ ಪಿೇಳ್ಳಗ್ಲಯಿಲ್ಾ. 
ಶುರ್ೆ ಹವಲಮಲನ ಹರಿವಿನ ಮಟುಕಿೆುಂತ್ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯನುು ಕಲೈಗ್ಲಲಳಿಲ್ಲಗ್ುವುದಿಲ್ಾ ಎುಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಲಲಳಿಬ್ಲೇಕು.  

➢ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಬ್ಹುದ್ಲದ ಮರಳ್ಳನ ಸರಲಸರಿ ದಪಪವು 0.43 ಮೇಟರ್ ಆಗಿದುೆ, ಅದಕಿೆುಂತ್ ಹಲಚಿಾನ 
ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯನುು ಅನುಮತಸಲ್ಲಗ್ುವುದಿಲ್ಾ ಮತ್ುು ಮಲಗ್ಾಸಲಚಿಗ್ಳ ಪಾಕಲರ ಸುರಕ್ಷತಲ ವಲ್ಯಗ್ಳನುು 
ಕಲಲ್ಸ ಮಲಡಿದ ನುಂತ್ರ. ಇತ್ರ ಕಲಿರಿಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ ಕಲೈಗ್ಲಲುಂಡ ಹಲಚಿಾನ ವಿಧಲನಗ್ಳು ಮತ್ುು ಮಲಗ್ಾಸಲಚಿಗ್ಳು 
ನದಿಯ ಹಲಸಿನ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಗ್ಲ ಅನಿಯಿಸುತ್ುವಲ. 

➢  ನದಿ / ರ್ಲಲ್ಲದಲಿಾನ ಸ್ಲಮಲನಯ ಮರಳು ಮೇಲ್ಲೈಯಲಿಾಯೇ ಚ್ಲರ್ಲುಗಿ ತಲರಲದುಕಲಲಳುಿತ್ುದ್ಲ; ಬ್ಲಾಕ್ ನ 
ಕಲಳಭಲಗ್ದಿುಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಮೇಲ್ು ಹರಹಿನ ಕಡಲಗ್ಲ ಕಲಿರಿ ಮಲಡುವುದನುು ಮುುಂದುವರಿಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ, ಅುಂದರಲ 
ಬ್ಲಾಕ್ ವಿರ್ಯದಲಿಾ ಈಶಲನಯ ಭಲಗ್ದಿುಂದ ರ್ಲೈರುತ್ಯ ಭಲಗ್ಕಲೆ. ಸ್ಲಮಲನಯ ಮರಳನುು ಹಲಲರತಲಗ್ಲಯಲ್ು 
ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಕಲಯಲಾಚರಣಲಯ ಅರಲ-ಯಲುಂತಾಕೃತ್ ವಿಧಲನವನುು ಮಲತ್ಾ ಮುುಂದುವರಿಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. 
ಸಿರೆೇನುಂಗ ಮತ್ುು ಪಲೇರಿಸುವಿಕಲಯು ಪಾತಲಯೇಕ ಅುಂಗ್ಳದಲಿಾರುತ್ುದ್ಲ ಮತ್ುು ಇದು ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ನದಿ ಮರಳು 
ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾಲ್ಾ. 

➢ ಉದ್ಲೆೇಶಿತ್ ನದಿ ಮರಳು ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ರಿೇತಯ ಸ್ಲಲಫೇಟಗ್ಳ್ಳರುವುದಿಲ್ಾ. 
 
ಉದ್ದೇಶಿತ ಉತ್ಾಾದನಾ ಯೇಜನ್: 
➢ ಯೀಜಿತ್ ಕನಲ್ದಲ್ಲೆ ವರ್ನಾವನರು ಉತ್ಖನನಗಳು ಈ ಕಲೀಳಗಿನಂತಿವಲ: 

ವರ್ಯ 
ವಿಸ್ತೇರ್ಯ 
(In Sq. 
m) 

ಆಳ 
(In m) 

ಗಾತರ 
(In m3) 

ಸಾಾಂದರತ್್(Specific 
Gravity)  

(In Ton/CuM) 

ಒಟ್ಟು 
Tonnes 

ಮರಳಿನ 
ಪಡರ್್ಟವಿಕ್ @ 
100% in 
Tonnes 

I 38,250 0.43 16,447 1.72 28,289 28,289 

II 38,250 0.43 16,447 1.72 28,289 28,289 

III 38,250 0.43 16,447 1.72 28,289 28,289 
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IV 38,250 0.43 16,447 1.72 28,289 28,289 

V 38,250 0.43 16,447 1.72 28,289 28,289 
ಒಟುೆ 1,41,445 1,41,445 
ಸರನಸರಿ 28,289 28,289 

ಸಲಡಿಮಂಟಿನ ಇಳುವರಿಯ ಅಂದ್ನಜ್ು- based on Dandy & 
Bolton (Empirical) Formula 

    30,830 TPA > 28,289 
TPA  

➢ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ರ್ ಪರಿಕಲ್ಾನ್ರ್ ಯೇಜನ್ : ಪಾಸುುತ್ ಸಲೈಟ್ಗ್ಲ ಅನವಯಿಸದು 
 
ಪರಿಸರದ ಗಟರ್ಮಟ್ುದ ಬೇ್ಸ್ ಲ್ೈನ್: 
 
ಗಾಳಿ: 

➢ ಯಲವುದ್ಲೇ ಪಾಮುಖ ಕಲೈಗ್ಲರಿಕಲ ಅನಲ್ ಹಲಲರಸಲಸುವಿಕಲ ಮಲಲ್ಗ್ಳ್ಳಲ್ಾ. ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ 
(ನವಲುಂಬ್ರ್ 2020 ರಿುಂದ ಜನವರಿ 2021 ರವರಲಗ್ಲ) ಪಾಮುಖ ಗ್ಲಳ್ಳಯ ದಿಕುೆಗ್ಳು ENE ಮಲಲ್ಲಯಿುಂದ 
(26.75%), ನುಂತ್ರ ESE (18.06%) ಮತ್ುು ಪಲವಾದಿುಂದ (16.93%). ಗ್ಲಳ್ಳಯ ಸರಲಸರಿ ವಲೇಗ್ 
ಸ್ಲಕಲುಂಡಿಗ್ಲ 1.83 ಮೇಟರ್. 

➢ ದಬ್ಬನಗ್ದ್ಲೆ / ತೇರ್ಾಹಳ್ಳಿ ತಲಲ್ಲಾಕು ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾನ ವಲತಲವರರ್ದ ಸಿಥರತಲಯ ವಗ್ಾವು ಹಗ್ಲಿನಲಿಾ 
“ಮಧ್ಯಮ ಅಸಿಥರತಲಯಿುಂದ -ಸಿಲ್ಪ ಅಸಿಥರವಲಗಿರುತ್ುದ್ಲ”.್ಪಾದ್ಲೇಶವು ಗ್ಲಾಮೇರ್ ವಯವಸ್ಲಥಯನುು ಹಲಲುಂದಿದ್ಲ.  

➢ ಮಲಲಿನಯಕಲರಕಗ್ಳ ಸ್ಲುಂದಾತಲಗ್ಳು ರಲಷಿಾೇಯ ವಲಯು ಗ್ುರ್ಮಟುದ ಮಲನದುಂಡಗ್ಳ್ಳಗಿುಂತ್ ಕಲಳಗಿವಲ 
ಎುಂದು ಕುಂಡುಬ್ುಂದಿದ್ಲ. ಉದ್ಲಹರಣಲಗ್ಲ PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ುು NOx ಕಾಮವಲಗಿ 100, 60, 80 
ಮತ್ುು 80 µg/m3. 

➢ ತಲರಲದ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯ ಕಲಯಲಾಚರಣಲಗ್ಳಲಿಾ ಪಾಮುಖವಲದ ಹಲಲರಸಲಸುವಿಕಲಯು ಉತ್ಖನನ, 
ಲ್ಲಲೇಡಿುಂಗ ಮತ್ುು ಸ್ಲರಿಗ್ಲ ಚಟುವಟಿಕಲಗ್ಳ ಸಮಯದಲಿಾನ ಧ್ಲಳ್ಳನ ಕರ್ಗ್ಳ ಉತಲಪದರ್ಲಯಲಗಿದ್ಲ. 
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ಸದಟದ: Ld, Ln & Ldn ಗುಣಮಟೆಗಳು ಸಹಜ್ವನದ ಗ್ನಾಮೀಣ ಪಾದ್ಲೀಶದಂತ್ಹವು   
 

 Lease (Core) 
dB(A) 

Buffer (Min.) 
dB(A) 

Buffer (Max.) 
dB(A) 

Ld 39.80 42.50 47.70 
Ln 36.50 37.50 39.70 
Ldn 56.11 57.19 59.30 

 
ಸದಿೆನ ಮಲಲ್ಗಳು ಕಲೀವಲ್ ಗಣಿಗ್ನರಿಕಲಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಚಲ್ರ್ಲಯ ಒಳಗ್ಲಲಂಡಿರುವಂತ್ಹವು 
 
ನಿೇರಟ: ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿತ್ಃ ತ್ುುಂಗ್ಲ ನದಿಯ ಹಲಸಿನಲಿಾದ್ಲ ಮತ್ುು ಇದು ಪಾವಲಹ ರಹಿತ್ ಅವಧಿಯಲಿಾ 
ನದಿ ಮರಳನುು ಹಲಲರತಲಗ್ಲಯಲ್ು ಉದ್ಲೆೇಶಿಸಿದ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ವರ್ಾಕಲೆ ಸರಲಸರಿ 1795 ಮ.ಮೇ ಮತ್ುು 
ತೇರ್ಾಹಳ್ಳಿ ತಲಲ್ಲಾಕಿನಲಿಾ ವರ್ಾಕಲೆ ಸರಲಸರಿ 2,961 ಮ.ಮೇ. ಕಲೇುಂದಾ ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಮುಂಡಳ್ಳ,ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ 
ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಕರಪತ್ಾದ ಪಾಕಲರ, ತೇರ್ಾಹಳ್ಳಿ ತಲಲ್ಲಾಕಿನ ಸರಲಸರಿ ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಮಟುವು ಸುಮಲರು 5-10 ಮೇ 
BGL (ಮಲನಲ್ನ್ಸ ಪಲವಾ) ಮತ್ುು ಮಳಲಗ್ಲಲ್ದ ನುಂತ್ರದ ಕಲಲ್ದಲಿಾಯಲ ಇದು ಒುಂದ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ುದ್ಲ. 
ಮುುಂಗ್ಲರು ಪಲವಾ ಮತ್ುು ಮಲನಲ್ನ್ಸ ನುಂತ್ರದ ಋತ್ುಗ್ಳಲಿಾ ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಮಟುದಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ಗ್ಮರ್ಲಹಾ 
ಬ್ದಲ್ಲವಣಲಗ್ಳ್ಳಲ್ಾ. 
 ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಗ್ುತುಗ್ಲ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ಮತ್ುು ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಗ್ುರ್ಮಟು ಸಿಲ್ಪ ಕ್ಷಲರಿೇಯವಲಗಿದುೆ, 
ಪಿಹಲಚ್ ಮಟುವು 6.94 ರಿುಂದ 8.45 ರವರಲಗ್ಲ ಇರುತ್ುದ್ಲ. ಒಟುು ಗ್ಡಸುತ್ನವು 32 ರಿುಂದ 60 ಮಗ್ಲಾುಂ / ಲಿೇಟರ್ ಗ್ಲ 
CaCO3 ಆಗಿರುತ್ುದ್ಲ, ಆದರಲ ಒಟುು ಕರಗಿದ ಘನವಸುುಗ್ಳ ಅುಂಶವು ಲಿೇಟರ್ ಗ್ಲ 45 ರಿುಂದ 110 ಮಗ್ಲಾುಂ ನಡುವಲ 
ಬ್ದಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಫಲಲಾೇರಲೈಡ್ ಮಟುವು 0.11 ರಿುಂದ 0.30 ಮಗ್ಲಾುಂ / ಲಿೇಟರ್ ವರಲಗ್ಲ ಇರುತ್ುದ್ಲ ಮತ್ುು ರ್ಲೈಟಲಾೇಟ್ 
ಮಟುವು ಲಿೇಟರ್ 1.4 ರಿುಂದ 3.5 ಮಗ್ಲಾುಂ ನಡುವಲ ಬ್ದಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಸಲ್ಲಫೇಟ್ ಮಟುವು ಲಿೇಟರ್ 3.2 ರಿುಂದ 8.5 
ಮಗ್ಲಾುಂ ಮತ್ುು ಕಲಲಾೇರಲೈಡ್ ಮಟುವು ಲಿೇಟರ್ 8.0 ರಿುಂದ 24.0 ಮಗ್ಲಾುಂ ನಡುವಲ ಬ್ದಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಸ್ಲಮಲನಯವಲಗಿ, 
ಅಧ್ಯಯನದ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾನ ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಗ್ುರ್ಮಟುವು of IS:10500-2012 RA 2018 (ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ 
ನದಿಾರ್ುತಲ) ಯ ಅನುಮತಸುವ ಮತಗ್ಳನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ುದ್ಲ. 
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ಘನ ತ್ಾಾಜಾಗಳು: 
ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಕಲಿರಿ ಯೇಜರ್ಲಯ ಪಾಕಲರ, ಯಲವುದ್ಲೇ ರಿೇತಯ ತಲಯಜಯ ಉತಲಪದರ್ಲ ಇಲ್ಾ. ಅುಂದರಲ, ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ 
ಮಲಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಖನಜವನುು ವಿವಿಧ್ ಉದ್ಲೆೇಶಗ್ಳ್ಳಗ್ಲಗಿ ಮಲರಲಟ ಮಲಡಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. 
 
ಪರಿಣಾಮಗಳು: 
 
ಭೂಮಿ/ನ್ಲ್: ಉದ್ಲೆೇಶಿತ್ ಗ್ುತುಗ್ಲ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ಮೇಲ್ು-ಮರ್ುಣ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. ಉದ್ಲೆೇಶಿತ್ ಗ್ುತುಗ್ಲ 
ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ಕೃಷಿಯನುು ಕಲೈಗ್ಲಲಳಿಲ್ಲಗ್ುವುದಿಲ್ಾ. ಅಸಿುತ್ಿದಲಿಾರುವ ಕಲಿರಿ ಹಲಲುಂಡಗ್ಳ್ಳಲ್ಾ. ಸ್ಲೈಟ್ 
ಪರಿಸಿಥತಗ್ಳು, ಕಲಸರುಗ್ಳ ವಲಷಿಾಕ ಮರುಪಲರರ್ ಇತಲಯದಿಗ್ಳ ಆಧಲರದ ಮೇಲ್ಲ ಕಲಿರಿಯ ಕಲಯಲಾಚರಣಲಯ 
ಹುಂತ್ದಲಿಾ ಆಳವಿಲ್ಾದ ಆಳದ ಒುಂದ್ಲೇ ಹಳಿವನುು ತ್ಯಲರಿಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಪಾತ ಮಲನಲ್ನ್ಸ ನುಂತ್ರ ಇದು 
ಮರುಪಲರರ್ಗ್ಲಲಳುಿತ್ುದ್ಲ ಮತ್ುು ಅದರ ಆಧಲರದ ಮೇಲ್ಲ, ನುಂತ್ರದ ವರ್ಾಗ್ಳಲಿಾ ಮರಳು ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯನುು 
ಕಲೈಗ್ಲತುಕಲಲಳಿಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಿದ ಪಾದ್ಲೇಶವು ಪಾತ ಮಲನಲ್ನ್ಸ ನುಂತ್ರ ಹಲಲಸ ಸುಂಗ್ಾಹದಿುಂದ 
ತ್ುುಂಬ್ಲ್ಪಡುತ್ುದ್ಲ, ಸಥಳಲಕೃತ / ಒಳಚರುಂಡಿ ಅರ್ವಲ ಭಲ ಬ್ಳಕಲ ಅರ್ವಲ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಯಲವುದ್ಲೇ ದ್ಲಲಡಸ 
ಪಾತಕಲಲ್ ಪರಿಣಲಮ ಬಿೇರುವುದಿಲ್ಾ. ಬ್ಲಹಯ ರ್ಲಲೇಟವು ಹಲಗ್ಲಯೇ ಇರುತ್ುದ್ಲ. ಆದೆರಿುಂದ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಿದ 
ಪಾದ್ಲೇಶದ ಬ್ಲಯಕ್ ಫಿಲಿಾುಂಗ ಅರ್ವಲ ಸುಧಲರಣಲಯನುು ಪಾಸ್ಲುಪಿಸಲ್ಲಗಿಲ್ಾ. 
ಲೇಸ್ ಪರದೇ್ಶದ ಭೂಬಳಕರ್್ ವಿವರಗಳು ಈ ಕ್ಳಗಿನಾಂತಿವ್: 
 

ಭೂಬಳಕರ್್ ವಿವರಗಳು 
ಕರ.ಸಾಂ.           ವಿವರಗಳು ಯೇಜನ್ರ್ ಕ್ೂನ್ರ್ ಭೂಬಳಕ ್(In Hectares) 
1. ಕಲಲ್ಸ ನಿರತ್ ಕನವರಿ 4.85 

ಒಟುೆ 4.85 
 
ಗಾಳಿ: 
ಗ್ುತುಗ್ಲ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ವಲಯು ಮಲಲಿನಯಕಲರಕಗ್ಳನುು ಹರಡುವ ಮಲದರಿಯ ಪಾಕಲರ ರ್ಲಲ್ಮಟುದ ಸ್ಲುಂದಾತಲಗ್ಳು 
ಸುತ್ುುವರಿದ ಗ್ಲಳ್ಳಯ ಗ್ುರ್ಮಟುದ ಮೇಲ್ಲ ಯಲವುದ್ಲೇ ದ್ಲಲಡಸ ಪಾತಕಲಲ್ ಪರಿಣಲಮ ಬಿೇರುವುದಿಲ್ಾ ಎುಂದು 
ತಲಲೇರಿಸುತ್ುವಲ. 
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ನಿೇರಟ: 
ಜಲ್ವಿಜ್ಞಲನ, ಒಳಚರುಂಡಿ ಅರ್ವಲ ಗ್ುರ್ಮಟು ಸ್ಲೇರಿದುಂತಲ ಜಲ್ಚರಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಲವುದ್ಲೇ ಪರಿಣಲಮ 
ಬಿೇರುವುದಿಲ್ಾ ಏಕಲುಂದರಲ ಎ) ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲಯು ಕಡಿಮ ಆಳಕಲೆ ಮಲತ್ಾ ಇರುತ್ುದ್ಲ, ಬಿ) ಪಾತ ಮಲನಲ್ನ್ಸ ನುಂತ್ರ 
ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಮಲಡಿದ ಪಾದ್ಲೇಶವನುು ಪುನಃ ತ್ುುಂಬಿಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ, ಸಿ) ಅುಂತ್ಜಾಲ್ ಟಲೇಬ್ಲ್ ಅನುು 
ತ್ಡಲಯಲ್ಲಗ್ುವುದಿಲ್ಾ, ಡಿ) ಹಲಲುಂಡಗ್ಳನುು ಒರ್ಗಿಸುವುದು ಅಗ್ತ್ಯವಿಲ್ಾ ಮತ್ುು ಇ) ನದಿ ಮರಳು ಪಿಟ್ ನೇರು 
ನೇರಲವರಿಗ್ಲ ಸಲಕುವಲಗಿದ್ಲ. ಫಲಲಾೇರಲೈಡ್ ಅುಂಶಕಲೆಗಿ ನಯಮತ್ ಮೇಲಿಿಚ್ಲರಣಲ ಅಗ್ತ್ಯವಿದ್ಲ. 
ಸದಟದ: 
ಸದಿೆನ ಮಲಲ್ಗ್ಳು ಗ್ಣಿ ಕಲಯಲಾಚರಣಲಯ ಸಮಯದಲಿಾನ ಉತ್ಖನನ ಮತ್ುು ಲ್ಲಲೇಡಿುಂಗ ನವು ಆಗಿರುತ್ುವಲ. 
ಕಲಮಾಕರು ಸುಮಲರು 65-70 ಡಿಬಿ (ಎ) ಶಬ್ೆ ಮಟುಕಲೆ ಒಡಿಸಕಲಲಳುಿತಲುರಲ. ಈ ಸುಂದಭಾದಲಿಾ, ಯಲವುದ್ಲೇ 
ಬ್ಲಾಸಿುುಂಗ ಇಲ್ಾ. ಆದೆರಿುಂದ, ಹಲಚುಾ ಶಬ್ೆ ಮತ್ುು ಕುಂಪನ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. ಗ್ುತುಗ್ಲ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ಮತ್ುು ಕಲಿರಿ ಗ್ುತುಗ್ಲ 
ಪಾದ್ಲೇಶದ 1 ಕಿ.ಮೇ ವಲಯಪಿುಯಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ಕಟುಡಗ್ಳ್ಳಲ್ಾ. 
ಜ್ೈವಿಕ: 
 ಗ್ುತುಗ್ಲಯ 10 ಕಿ.ಮೇ ವಲಯಪಿುಯಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ಸಲಕ್ಷಮ ಪಲಾಣಿ ಮತ್ುು ಸಸಯ ಅರ್ವಲ ಅಳ್ಳವಿನುಂಚಿನಲಿಾರುವ 
ಪಾಭಲೇದಗ್ಳ್ಳಲ್ಾ. ಗ್ುತುಗ್ಲ ಅರಣಲಯೇತ್ರ ಪಾದ್ಲೇಶದ ಒುಂದು ಭಲಗ್ವಲಗಿದ್ಲ. ಅಲ್ಾದ್ಲ, ಈ ಪಾದ್ಲೇಶವು ಯಲವುದ್ಲೇ ವಿಶಲೇರ್ 
ರಿೇತಯ ಜಿೇವವಲೈವಿಧ್ಯತಲಗ್ಲ ಹಲಸರಲಗಿಲ್ಾ. ಯೇಜರ್ಲ ಪಾತಪಲದಕರು ತಲಲೇಟವನುು ವಲೈಜ್ಞಲನಕ ರಿೇತಯಲಿಾ 
ನವಾಹಿಸುತಲುರಲ. ಸಥಳ್ಳೇಯ ಅರರ್ಯ ಇಲ್ಲಖ್ಲಯುಂದಿಗ್ಲ ಸಮಲಲ್ಲಲೇಚಿಸಿ ಸಥಳ್ಳೇಯವಲಗಿ ಸಲಕುವಲದ ಜಲತಗ್ಳನುು 
ಅವರು ಆಯೆ ಮಲಡುತಲುರಲ. 
 
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಮತಟತ ಆರ್ೂೇಗಾ: 
ಈ ಯೇಜರ್ಲಯ ಕಲರರ್ದಿುಂದ್ಲಗಿ ಯಲವುದ್ಲೇ ಸಥಳಲುಂತ್ರಗ್ಳಲಗ್ುವುದಿಲ್ಾ ಏಕಲುಂದರಲ ಯೇಜರ್ಲ ಪಾತಪಲದಕರ 
ಪರವಲಗಿ ಭಲಮಯನುು ಈಗ್ಲಗ್ಲ್ಲೇ ಗ್ುರುತಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ಎ) ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಸುಂಬ್ುಂಧಿತ್ ವಹಿವಲಟಿನಲಿಾ ಸಥಳ್ಳೇಯ 
ವಯಕಿುಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ ಉದ್ಲಲಯೇಗ್ಕಲೆ ಆದಯತಲ ನೇಡಲ್ು ಪಾಸ್ಲುಪಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ನದಿ ಮರಳು ಲ್ಲಲೇಡ್ / ಇಳ್ಳಸುವಿಕಲ, ಧ್ಲಳು ನಗ್ಾಹ, 
ಸ್ಲರಿಗ್ಲ ಇತಲಯದಿ. ಬಿ) ಮಳಲನೇರನುು ಕಲಲಯುಾ ಮಲಡಲ್ು ಹತುರದ ಹಳ್ಳಿಗ್ಳ ರಲೈಲ್ು ನವಲಸಿಗ್ಳು ಮತ್ುು ರ್ಲೈಮಾಲ್ಯ 
ಅಭಲಯಸಗ್ಳು ಇತಲಯದಿ. ಸಿ) ಗಿಾೇನ್ಸ ಬ್ಲಲ್ು ಮತ್ುು ಅರರ್ಯರ್ಲಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ನವಾಹಣಲಗ್ಲ ಸುಂಬ್ುಂಧಿಸಿದ 
ಕೃತಗ್ಳ್ಳಗ್ಲಗಿ ಸಥಳ್ಳೇಯ ಜನರ ಉದ್ಲಲಯೇಗ್. 
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ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್ ವ ೀಳಾಪಟ್ಟಿ: 
Env. 

Segment/ಪರಿಸರ 
ಗಟರ್ಮಟ್ುಗಳು 

ನಿರ್ತ್ಾಾಂಕ (Parameter) ಆವತಯ (Frequency) 

ನಿೀನಿನ ಗುಣಮಟೆ IS 10500 ತಲೈಮನಸಿಕ 
ಅಂತ್ಜ್ಾಲ್ Fluctuation in monsoon & 

post monsoon period 
ಮೀ ಮತ್ುು ಅಕಲಲೆೀಬರ್ 

AAQ ಧಲಳಿನ ಕಣಗಳು (PM10 & PM2.5) during excavation and 
loading: Quarterly ಸದುೆ Equi. noise levels 

ಆರಲಲೀಗಯ ಶ್ನವಸಕಲಲೀಶ ಕನಯಾನಿವಾಹಣಲ, ದೃಷ್ಟೆ, ಕಿವಿ 
ಕಲೀಲ್ುವಿಕಲ, ಬಿ.ಪಿ. ಇತನಯದಿ  

ವನಷ್ಟಾಕ ದ್ನಖಲ್ಲ 

ನಡುತಲಲೀಪು ಉಳಿಯುವಿಕಲ ವನಷ್ಟಾಕ ಉಳಿಯವಿಕಲ 
ದತನುಂಶ ವಿಶ್ಲೆೀಷ್ಣಲ ತ್ಗಿಗಸುವ ಕಾಮಗ್ಳ ದಕ್ಷತಲ ಅಧಾ ವನಷ್ಟಾಕ 

 
ನಡಟತ್್ೂೇಪಟ: 
 
ಉದ್ಲೆೇಶಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶವು ನದಿಯ ಹಲಸಿನ ಭಲಗ್ವಲಗಿದ್ಲ. ಆದೆರಿುಂದ, ನದಿ ತೇರದಲಿಾ ಮತ್ುು ಸ್ಲಯುಂಡ್ 
ಬ್ಲಾಕ್ ನುಂದ ಹತುರದ ಬ್ಲಾಾಕ್ ಟಲಪ್ ರಸ್ಲುಯವರಲಗ್ಲ ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಅಪಲಲಾೇಚ್ ರಸ್ಲುಯ ಎರಡಲ ಬ್ದಿಗ್ಳಲಿಾ 
ನಡುತಲಲೇಪನುು ಉದ್ಲೆೇಶಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ಗಿಾೇನ್ಸ ಬ್ಲಲ್ು ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಭಲಗ್ವಲಗಿ ಸಥಳ್ಳೇಯವಲಗಿ ಸುಮಲರು 500 
ಜಲತಗ್ಳನುು ರ್ಲಡಲ್ು ಉದ್ಲೆೇಶಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. ಅಪಲಲಾೇಚ್ ರಸ್ಲುಯ ಎರಡಲ ಬ್ದಿಗ್ಳಲಿಾ ಮತ್ುು ಖ್ಲಲಿ ಇರುವ 
ಸಕಲಾರದಲಿಾ ಒುಂದು ಘನ ಮೇಟರ್ ಹಲಲುಂಡಗ್ಳನುು ಮಲಡಲ್ಲಗ್ುವುದು. ಭಲಮ. ಈ ಹಲಲುಂಡಗ್ಳನುು ಗ್ುತುಗ್ಲ 
ಪಾದ್ಲೇಶದಿುಂದ ಮೇಲಿನ ಮಣಿಣನುಂದ ತ್ುುಂಬಿಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಲ್ಭಯತಲಗ್ಲ ಅನುಗ್ುರ್ವಲಗಿ ನರಲಕರಣಲ ಅರ್ವಲ ಕಸವನುು 
ಸ್ಲೇರಿಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. ಮೊದಲ್ ವರ್ಾದ ಬ್ಲಳವಣಿಗ್ಲಯನುು ಗ್ಮನಸಲ್ಲಗ್ುವುದು. ಸಥಳ್ಳೇಯ ಮಣಿಣನ ಪರಿಸಿಥತಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ 
ಲ್ಭಯತಲ ಮತ್ುು ಸಲಕುತಲಯನುು ಅವಲ್ುಂಬಿಸಿ ಪಾಭಲೇದಗ್ಳನುು ಆಯೆ ಮಲಡಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ. 
 
ಔದ ೂಯ ೀಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ  ಮತ್ು ು ಸು ರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಳು: 
ಮರಳು ಹಲಲರತಲಗ್ಲಯುವ ಚಟುವಟಿಕಲಯಲಿಾ ಕಲಲ್ಸ ಮಲಡುವ ಉದ್ಲಲಯೇಗಿಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಲ ಬ್ಲಟುಗ್ಳು, ಧ್ಲಳ್ಳನ 
ಮುಖವಲಡಗ್ಳು, ಹಲಲ್ಲಾಟ್ ಗ್ಳು ಮುುಂತಲದ ಸಲಕು ಸಿಬ್ಬುಂದಿ ರಕ್ಷಣಲ ಸ್ಲಧ್ನಗ್ಳನುು (PPE) ಒದಗಿಸಲ್ಲಗ್ುವುದು. 
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ಅಲ್ಾದ್ಲ, ಅವರಿಗ್ಲ ವಲಷಿಾಕ ಆರಲಲೇಗ್ಯ ತ್ಪಲಸಣಲಗ್ಲ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಲಗ್ುತ್ುದ್ಲ, ವಿಶಲೇರ್ವಲಗಿ ಶಾವರ್ ಸುಂಬ್ುಂಧಿತ್ ಕಲಯಿಲ್ಲ 
ಮತ್ುು ಉಸಿರಲಟ ಅಸಿಸಥತಲಗ್ಳು. ಚಿಕಿತಲ್ ಪಡಲದ ಆರ್.ಒ. ಹಲಲುಂದಿರುವ ಕಲಮಾಕರಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಣಲತ್ಾಕ ಆಶಾಯ. ನೇರು, 
ಪಾರ್ಮ ಚಿಕಿತಲ್ ಸ್ೌಲ್ಭಯ, ಊಟದ ಸ್ೌಲ್ಭಯ ಇತಲಯದಿಗ್ಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ಲಗ್ುವುದು. 
 
ಕಾರ ೂಾರ ೀಟ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ : 
ಕಲಪಲಲಾರಲೇಟ್ ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ಜವಲಬ್ಲೆರಿ (ಸಿಎಸ ಆರ್) ನ ಭಲಗ್ವಲಗಿ, ಹತುರದ ದಬ್ಬನಗ್ದ್ಲೆ ಗ್ಲಾಮಕಲೆ ರಲ. 3.50 
ಲ್ಕ್ಷ ರಲ.ವಲಚಾದಲಿಾ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಘಟಕವನುು ಉದ್ಲೆೇಶಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಲ. 
 
ಯೀ ಜನ ಯ ಅರ್ಾಶಾಸರ: 
ಉದ್ಲೆೇಶಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶದಲಿಾ ನದಿ ಮರಳು ನಕ್ಷಲೇಪಗ್ಳು ರ್ಲಗ್ರಿಕ ನಮಲಾರ್ ಕಲಯಾಗ್ಳ್ಳಗ್ಲ 
ಸಲಕುವಲಗಿವಲ. ಹತುರದ ಪಾದ್ಲೇಶಗ್ಳಲಿಾ ಇದಕಲೆ ಹಲಚಿಾನ ಬ್ಲೇಡಿಕಲ ಇದ್ಲ. ಪಾಸ್ಲುವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೇಶವು 
ಸಮುಂಜಸವಲಗಿ ಉತ್ುಮ ಮರಳನುು ಸುಂಗ್ಾಹಿಸಿದ್ಲ. ಆದೆರಿುಂದ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ರಲಜಯ ಆದ್ಲಯದ ಹಿತ್ದೃಷಿುಯಿುಂದ 
ಮತ್ುು ನದಿ ತ್ರಬ್ಲೇತ ಕಲಯಾಗ್ಳ ಹುಂತ್ದಿುಂದಲ್ಲ ಇರುತ್ುದ್ಲ, ಇಲ್ಾದಿದೆರಲ, ನೇರಿನ ಹರಿವನುು ತ್ಡಲಯುತ್ುದ್ಲ, 
ಇದರ ಪರಿಣಲಮವಲಗಿ ಪಕೆದ ಕೃಷಿ ಭಲಮಯನುು / ತಲಲೇಟಗ್ಳನುು ಪಾವಲಹ ಮಲಡುತ್ುದ್ಲ. ಅಲ್ಾದ್ಲ, ಸಥಳ್ಳೇಯರಿಗ್ಲ 
ರ್ಲೇರ ಮತ್ುು ಪರಲಲೇಕ್ಷ ಉದ್ಲಲಯೇಗ್ದ ಭರವಸ್ಲ ಇದ್ಲ. 
 ಗ್ುತುಗ್ಲ ಪಾದ್ಲೇಶವು ನದಿಯ ಹಲಸಿನ ಭಲಗ್ವಲಗಿದ್ಲ ಮತ್ುು ಇದು ಅರಣಲಯೇತ್ರ ಸಕಲಾರವಲಗಿದ್ಲ. ಭಲಮ. 
ಇದು ಯಲವುದ್ಲೇ ರಿೇತಯ ಸಸಯವಗ್ಾವನುು ಹಲಲುಂದಿಲ್ಾ. ನದಿ ಮರಳು ಹಲಲರತಲಗ್ಲಯುವಿಕಲ, ಮೇಲಿನುಂದ ಮಲತ್ಾ 
ಸಿೇಮತ್ ಆಳಕಲೆ ಇರುತ್ುದ್ಲ, ಮತ್ುು ನದಿ ಜಲ್ವಿಜ್ಞಲನದಲಿಾ ಯಲವುದ್ಲೇ ಮಹತ್ಿದ ಬ್ದಲ್ಲವಣಲ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. 
ಆದೆರಿುಂದ, ಪರಿಸರ ಗ್ುರ್ಮಟುಕಲೆ ಯಲವುದ್ಲೇ ಹಲನಯಲಗ್ುವುದಿಲ್ಾ. 
 ಶಿಾೇ ವಲೇರ್ುಗ್ಲಲೇಪಲಲ್, ಪಿ. ಯವರಿುಂದ ಗ್ಣಿಗ್ಲರಿಕಲ ಪಲಾರುಂಭವು, ಪರಿಸರ ಗ್ುರ್ಮಟುದಲಿಾ ಕ್ಷಿೇಣಿಸದ್ಲ 
ರಲಜಯಕಲೆ ಆದ್ಲಯವನುು ಸುಧಲರಿಸುತ್ುದ್ಲ. ಇದಲ್ಾದ್ಲ ಹತುರದ ಹಳ್ಳಿಗ್ಳಲಿಾನ ಜನಸುಂಖ್ಲಯಯು ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ 
ಗ್ುರ್ಮಟು ಮತ್ುು ರ್ಲೈಮಾಲ್ಯದ ಮಹತ್ಿದ ಬ್ಗ್ಲಗ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸುತ್ುದ್ಲ. 
 ನಡುತಲಲೇಪು, ಲ್ಲಲೇಡಿುಂಗ / ಇಳ್ಳಸುವಿಕಲ ಇತಲಯದಿಗ್ಳಲಿಾ ಸಥಳ್ಳೇಯರಿಗ್ಲ ಪರಲಲೇಕ್ಷ ಉದ್ಲಲಯೇಗ್ಕಲೆಗಿ 
ಅವಕಲಶಗ್ಳು ಸ್ಲಧ್ಯ. 
 


