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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

1.1 ಪ್ರಿಚರ್ 

M/s. ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಘತ್ತ ರಗಾ-1 ಸ್ಯ ಾಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ  4.86 ಹೆಕಿ್ ೋರ್ 

(12.00 ಎಕರೆ) ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಭೋಮಾ ನದಿಯ ತ್ಳದಿಾಂದ ಸ್ಮಾನಯ  

ಮರಳನ್ನು  ಹರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ, ಘತ್ತ ಗಾಿದಲಿಾ  

ಸೈ.ನಂ.62 & 95 ರ ಎದುರು. ಗಾರ ಮ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಕಲುು ಗಿಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕರ್ನಿಟಕ 

ರಾಜಯ . ಪ್ರ ಸ್ತ ವಿತ್ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ  ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಾಂದಾಜು 69,397 ಟನ್ಸಗಳರಿ್ಷ ದೆ 

ಎಾಂದು ಅಾಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿಾ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾನಯ  ಮರಳು 

55,518 ಟನ್ಸಗಳಾಗಿದುು , ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿೋಸಲುಗಳ 80% 

ಆಗಿದೆ.ಕ್ವಾ ರಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಉಪ್ನಿದೇಿಶಕರ/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತತ  

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ತ್ರ ದಿಾಂದ MG004S210000145/902 ದಿರ್ನಾಂಕ 03.02.2021 

ರ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

ದಿರ್ನಾಂಕ 14ನೇ ಸೆಪಿ್ ಾಂಬರ್ 2006 ಮತ್ತತ  14.08.2018 ರ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರ ಭಾವದ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತತ  ಕ್ವಲಕ್ವಲಕೆ್  ಅದರ ನಂತ್ರದ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳ ಪ್ರ ಕ್ವರ, 

ಈ ಯೋಜನೆಯು “1(ಎ) ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಅಡಿಯಲಿಾ  ಬರುತ್ತ ದೆ. EIA ಅಧಿಸೂಚನೆ 

2006 ರ ಪ್ರ ಕ್ವರ ಮತ್ತತ  ಅದರ ನಂತ್ರದ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳ ಪ್ರ ಕ್ವರ ಮತ್ತತ  ಅದರ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳ 

ಪ್ರ ಕ್ವರ ಮತ್ತತ  F.No. ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ O.M ಪ್ರ ಕ್ವರ ಮೈನರ್ ಮಿನರಲ್್ಡ  'B2' ವಗಿದ 

ಶೆಡ್ಯಯ ಲ್ಡ 1(a) ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಅಡಿಯಲಿಾ  ಯೋಜನೆಯು ಹೆಸರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ. L-11011/175/2018-

IA-II (M), ದಿರ್ನಾಂಕ: 12.12.2018 ಕಾ ಸಿ ರ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ವೇಳಾಪ್ಟಿ್ಟ  

1(a) ಮೈನರ್ ಮಿನರಲ್್ಡ  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ 'B1' ವಗಿದ ಅಡಿಯಲಿಾ  ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದು ರಿಾಂದ, 

ರಾಜಯ  ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ವರದಿಾಂದ ಪ್ರಿಸರ ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್್ಸ  (EC) 

ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಿಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP ಅನ್ನು  ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರ ಸ್ತ ವಿತ್ 

ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಗೆ TOR ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು  ಕ್ಎಸ್ಇಎಸಿ ತ್ನು  267ನೇ ಎಸ್ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿಾ  29.09.2021 ರಂದು ಪ್ರಿಸರ 

ಪ್ರ ಭಾವದ ತ್ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳ (ToR) ನಿರ್ಿಯಕೆ್ವ ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ. 

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ (ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತ್ತಯು EIA ವರದಿ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತತ  ಸ್ವಿಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲು ನಿದಿಿಷಿ್  

ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  (ToR) ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅದರ ಪ್ತ್ರ  ಸಂಖೆಯ : SEIAA 438 MIN 2021 

ದಿರ್ನಾಂಕ 06.12.2021. 

1.1.1 ಯೀಜನೆರ್ ಸ್ಥ ಳ 

ಘತ್ತ ರಗಾ-1 ಸ್ಯ ಾಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಯೋಜರ್ನ ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 

4.86 ಹೆಕಿ್ ೋರ್ (12.00 ಎಕರೆ) ಇದೆ, ಘತ್ತ ರಗಾ ಗಾರ ಮ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲಕು, ಕಲುು ಗಿಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ  

ಮತ್ತತ  ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ ದ ಸೈ.ನಂ.62 & 95 ರ ಎದುರು ಇದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸರ್ವಿ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ಸಂಖೆಯ . 56C/8 ರಲಿಾ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ಾಂಶ N17°06'14.3'' - N17°06'27.9'' 



ಮತ್ತತ  ರೇಖಾಂಶ E76°25'29.1'' - E76°25'40.8' WGS 1984 ಡೇಟಾದಲಿಾ . ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ನಿಾಂದ 

ಹತ್ತತ ರದ ರಸೆತ  ಕಲ್ಲಾ ರು-ಘತ್ತ ರಗಿ ಗಾರ ಮದ ರಸೆತ , ಇದು WNW ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ~ 1.14 

ಕ್ಲಮಿೋ. ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಹೆದಾು ರಿ NH-50 (ಬೋದರ್-ಸಿಾಂದಗಿ-ಚಿತ್ರ ದುಗಿ) ರಸೆತ ಯು ಯೋಜನೆಯ 

ಸಥ ಳದಿಾಂದ ಸುಮಾರು ~9.94km, S ನಲಿಾ ದೆ. SH-124 (ಯಡಹಳಿ್ಳ -ಸಿಾಂದಗಿ-ಚೌಡಾಪುರ) ರಸೆತ  

ಮತ್ತತ  SH-34(ಕ್ವರವಾರ-ಅಫಜಲಪುರ-ಅಾಂಬೆಸ್ಾಂಗಿಾ ) ಕ್ವರ ಸ್ ರಸೆತ ಯು ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಿಾಂದ 

ಸುಮಾರು ~12.26km, WNW ಆಗಿದೆ. ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ನಿಾಂದ ಹತ್ತತ ರದ ರೈಲ್ಲಾ ೋ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ ವಾಡಿ 

ರೈಲ್ಲಾ ೋ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ ಆಗಿದುು  ಇದು E ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ~60.25km ಇದೆ. ಹತ್ತತ ರದ ರೈಲು 

ನಿಲಾು ರ್ವು ಗೌಡಗಾಾಂವ್ ರೈಲು ನಿಲಾು ರ್ವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ನಿಾಂದ ಸುಮಾರು 

~27.67km, NNE ಆಗಿದೆ. 

ಕೀಷಿ್ ಕ 1 1 ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್  ಸೈರ್ಟನ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣರ್ಳು 

ಸರ್ವಿ ನಂ. ಸೈ.ನಂ.62 ಮತ್ತತ  95 ರ ಎದುರು 

ಗಾರ ಮ ಘತ್ತ ರಗಾ ಗಾರ ಮ 

ತಾಲ್ಲಕು ಮತ್ತತ  ರ್ಜಲ್ಲಾ  ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಕಲಬುರಗಿ ರ್ಜಲ್ಲಾ  

ರಾಜಯ  ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ  

ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ. 56 ಸಿ /18 

ಅಕ್ವಷ ಾಂಶ 17°06'14.3'' N - 17°06'27.9'' N 

ರೇಖಾಂಶ 76°25'29.1'' ಇ - 76°25'40.8'' ಇ 

ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಕ್ವಾ ರಿ ಸಿಥ ತ್ತ ಇದು ತಾಜ್ಞ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ತಾಜ್ಞ ಗುತ್ತತ ಗೆಯಾಗಿದೆ 

ವಿಸ್ತ ರ ಪ್ರ ದೇಶ 4.86 ಹೆ (12.00 ಎಕರೆ) 

ಪ್ರ ಸ್ತ ವಿತ್ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿ 69,397 TPA 

ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜನೆ 03.02.2021 ರಂದು MG004S210000145/902 ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ 

ಪ್ತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಉಪ್ನಿದೇಿಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತತ  

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ (DMG) ಕಛೇರಿಯಾಂದ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.2 ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್  ವಿವರಣೆ 

1.2.1 ಕಲ್ಬಾ ರ್ಣಿರ್ಗರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನ 

ಕ್ವಾ ರಿ ನಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾಾಂತ್ತರ ೋಕೃತ್ ವಿಧಾನದ ತೆರೆದ ಕ್ವಸಿ್  ಕ್ವಾ ರಿಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಉತಾಪ ದನೆಯು 69,397 TPA ಆಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಕ್ವರ ಲರ್ ಎಕ್್

ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಯ ಕ್ ಹೋ ಲೋಡರ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಕಾಂದಾರ ಪ್ಗಾಮಿ ವಯ ವಸೆಥ ಯನ್ನು  ಅಗೆಯಲು 

ಮತ್ತತ  ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

1.2.2 ರ್ಣಿ ನಿರಿೀಕಿ್ಷತ್ ಜಿೀವನ 



ಮರುಪೂರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನನು  ರ್ಜೋವನವು ಅವಲಂಬತ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಆದರೆ ಗುತ್ತತ ಗೆಯನ್ನು  5 

ವಷ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತತ  ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಾಂದ 1 ಮಿೋ ಆಳವನ್ನು  

ಮಾತ್ರ  ನಿಬಿಾಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

1.2.3 ಪ್ರಿಕಲಪ ರ್ನ ಕಿಾ ರಿ ಯೀಜನೆ 

3,46,986 ಟನ್ಸ ಉತಾಪ ದರ್ನ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿದಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳ್ಳನ ಮಿೋಸಲು ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ 5 ವಷ್ಿಗಳ 

ಯೋಜರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳ್ಳನಲಿಾ  ಅಗೆಯಲಾಗುವುದು, ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ  ಗಣಿ 

ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿಯು 5 ವಷ್ಿಗಳು ಮತ್ತತ  ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಖನಿರ್ಜೋಕರರ್ದ ವಿಸ್ತ ರ 

ಅದಿರು ನಿರಂತ್ರತೆಯ ತಾಾಂತ್ತರ ಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಳ 

ಚಿತ್ತರ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರರ್ದ ದೃರಿ್ಷ ಕೋನದಿಾಂದ 

a) ಒಟಿು  ಮರಳು ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ 

ಬ) ಮರಳು ನಿಕ್ಷ ೋಪ್ಗಳ ಅಾಂದಾಜು. 

1.2.4 ತಾಯ ಜಯ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತತ  ವಿಲೇರ್ವರಿ 

10%ನ ಕ್ಲವು ಬೆರ್ಚುಕಲುಾ ಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಕ್ವಾ ರಿಯಾಂದ ಯಾವುದೇ ಖನಿಜ ತ್ತರಸೆ ರಿಸುವಿಕ್ 

ಅರ್ಥವಾ ತಾಯ ಜಯ  ಇರುವುದಿಲಾ . 

 

1.2.5 ನಿೀರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತತ  ಮೂಲ 

ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟಿು  ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ 6.00 KLD ಆಗಿರುತ್ತ ದೆ, ಹತ್ತತ ರದ ಟಾಯ ಾಂಕರ್ಗಳ್ಳಾಂದ ನಿೋರನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 

1.2.6 ಮಾನವಶಕ್ಷತ ರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 15 ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ನ್ಮರಾರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ 

ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನು  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತ್ತ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯ ೋಗದಲಿಾ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾನವಶಕ್ಲತ ಯು ನ್ನರಿತ್ 

ವಗಿದ ಅಡಿಯಲಿಾ  ಬರುತ್ತ ದೆ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ 

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 

1.2.7 ಸೈರ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 

ಕ್ವಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಯ ಾಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪ್ರ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಾ  ಕಾಂದರ  ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಕ್ವಾ ರಿ 

ಕಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತತ  ದೂರವಾಣಿ, ಇಾಂಟನೆಿಟ್ ಮತ್ತತ  ಇ-ಮೇಲ್ಡ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಸಂವಹನಕೆ್ವ ಗಿ ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಿ ಹಾಂದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಗಳು/ಟರ ಕ್ಗಳ ದುರಸಿತ  ಮತ್ತತ  

ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆಯನ್ನು  ಕೈಗಳಿಲು ಕ್ವಾ ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಗಾರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3 ಅಸಿತ ತಿ್ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ನಿು ವೇಶ 

1.3.1 ಮೂಲ ಪ್ರಿಸ್ರ ಅಧ್ಯ ರ್ನರ್ಳು 



ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಸಿತ ತ್ಾ ದಲಿಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು ನದಿ ಮರಳು 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಳಗೆ HECS ನಿಾಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. EIA ಅಧಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶಕೆ್ವ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತ್ತತ ಗೆ 

ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಕೋರ್ ವಲಯರ್ವಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  10 ಕ್ಲಮಿೋ ತ್ತರ ಜಯ ದ ಕ್ವಾ ರಿಯ 

ಹರಗಿನ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಫರ್ ವಲಯರ್ವಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ 

ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ, ಅಾಂದರೆ. ಗಾಳ್ಳ, ಶಬು , ನಿೋರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಮಾನ್್ಮನ್ಸ ನಂತ್ರದ 

ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅಾಂದರೆ ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳು 

ಕ್ವಾ ರಿಯಾಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  

ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. 

ಹರ್ವಮಾನ ಮತ್ತತ  ಸುತ್ತತ ವರಿದ ರ್ಗಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ   

ಕೀಷಿ್ ಕ 1.2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಹರ್ವಮಾನ ಡೇಟಾ 

S.No ಪ್ರಯ ರಾಮಿೋಟರ್ ಅವಲೋಕನಗಳು 

 ತಾಪ್ಮಾನ (°C) 19 ರಿಾಂದ 33 ° ಸಿ 

 ಸ್ಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಿತೆ (%) 57.03% 

 ಗಾಳ್ಳಯ ದಿಕೆು  ಪೂವಿ 

 ಶಾಂತ್ ಗಾಳ್ಳ % 27.87% 

 

 

ಚಿತ್ರ  1.1 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ರ್ಗಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ  (ಅಕಿ ೀಬರ್ 2021-

ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021)1.3.3 ಸುತ್ತತ ವರಿದ ರ್ಗಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತ 



ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತತ  

ಹತ್ತತ ರದ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ಮಾನ್್ಮನ್ಸ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅಧಯ ಯನ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. 

ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಥ ಳಗಳನ್ನು  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಗಾಳ್ಳ ಮತ್ತತ  

ಇಳ್ಳಮುಖ ದಿಕೆು ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕರ್ಗಳ (PM10), ಸೂಕ್ಷಮ  ಕರ್ಗಳು (PM2.5), 

ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕ್್ ೈಡ್ (SO2,) ಮತ್ತತ  ಸ್ರಜನಕದ ಆಕ್್ ೈಡ್ (NOX) ಮಟಿ ವನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. 

ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  NAAQS, 2009 ರ ಪ್ರ ಕ್ವರ 12 ನಿಯತಾಾಂಕಗಳ್ಳಗಾಗಿ 8 ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  

ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್

ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ಗಳು 50.27 ರಿಾಂದ 59.00µg/m³, PM2.5 23.52 ರಿಾಂದ 28.51µg/m³, SO2 9.63 ರಿಾಂದ 

12.28µg/m³, NO2 17.46µµ³, ಪ್ರಯ ರಾಗಾರ ಮ್ 22, 22 ಅಕಿ ೋಬರ್ 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2021 

ರವರೆಗಿನ ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಎಲಾಾ  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ಕೈಗಾರಿಕ್ವ, ವಾಣಿಜಯ  

ಮತ್ತತ  ವಸತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಳಗೆ ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಸುತ್ತತ ವರಿದ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ  ಮಾನದಂಡಗಳು. ಮೇಲಿನ 

ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳ್ಳಾಂದ, PM10, PM2.5, SO2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ 

ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ , ಮತ್ತತ  ಎಲಾಾ  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ ನ NOx CPCB 

ಯಾಂದ ನಿದಿಿಷಿ್ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಳಲಿಾ ದೆ. 

  

1.3.4 ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಶಬು  ಮಟಿ ರ್ಳು 

ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಶಬು  ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  8 ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ; 

ಎಲಾಾ  ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  ಹಗಲು ಸಮಾನ ಮತ್ತತ  ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಾನ ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳು: 

ವಸತ್ತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಾ  ಹಗಲಿನ ಸಮಯದ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು 48.1 dB(A) ನಿಾಂದ 50.6 dB(A) ವರೆಗೆ 

ಮತ್ತತ  ರಾತ್ತರ  ಸಮಯದ ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳು 40.3 dB(A) ನಿಾಂದ 41.2 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ 

ಕಾಂದರ ಗಳಾದಯ ಾಂತ್ ಬದಲಾಗುತ್ತ ರ್ವ. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನ ಕ್ಷ ೋತ್ರ  ಅವಲೋಕನಗಳು CPCB (55 

dB(A) ಹಗಲು ಮತ್ತತ  45 dB(A) ರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಯ) ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಶಬು ದ 

ಮಟಿ ಗಳು ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ರ್ವ. 

1.3.5 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಮತ್ತತ  ಅಾಂತ್ಜಯಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲರ್ಳು ಮತ್ತತ  ಗುಣಮಟಿ  

1.3.5.1 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲರ್ಳು 

ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯಾಂದಾಗಿ 

ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುವುದಿಲಾ , ಶುಷೆ್  ಕ್ವಲದಲಿಾ  ಮತ್ತತ  ಶುಷೆ್  

ಸಮಯದಲಿಾ  ಮಾತ್ರ  ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಾಂದ ಮರಳನ್ನು  

ಅಗೆಯಲು ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕೀಷಿ್ ಕ 1.3 10km ತ್ತರ ಜಯ ದೊಳಗೆ ಕಳ/ಕೆರೆ ಮತ್ತತ  ಕಾಲ್ಬವೆರ್ ದೂರ ಮತ್ತತ  ನಿದೇಯಶನ 

ನದಿ ದೂರ (ಕ್ಲಮಿೋ) (ಕ್ಲಮಿೋ) 



ಭೋಮಾ ನದಿಯ ತ್ಳ ಸೈಟ್ ನದಿಯ ತ್ಳದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಲಿಾ ದೆ - 

 

 

1.3.5.2 ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟಿ  

ಅಸಿತ ತ್ಾ ದಲಿಾ ರುವ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಮತ್ತತ  ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು  ವಿವಿಧ ಗಾರ ಮಗಳಲಿಾ  8 

ಅಾಂತ್ಜಿಲ (ಬೋರ್ರ್ವಲ್ಡಗಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿಗಳು) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ತತ  9 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಿಯಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.5.3 ನೆಲದ ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟಿ  

 ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳು pH ಶೆರ ೋಣಿಯು 6.81 ಮತ್ತತ  8.03 ರ ನಡುರ್ವ 

ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. pH ಶೆರ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ 

ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ದೆ ಎಾಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನವಸುತ ಗಳ ಶೆರ ೋಣಿಯು 552 mg/l – 

1091 mg/l ನಡುರ್ವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳಿು ತ್ತ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ 

ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ರ್ವ. 

 ಕಾ ೋರೈಡ್ ಅಾಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 250mg/l ಮತ್ತತ  ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 1000 mg/l 

ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  ಕಾ ೋರೈಡ್ 

ಅಾಂಶವು 93.1 mg/l – 312.5 mg/l ನಡುರ್ವ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:2012 ರ 

ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಾಂಶದ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತ 200mg/l ಮತ್ತತ  ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತ 400mg/l ಆಗಿದೆ. 

ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ ನ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಾಂಶವು 

22.5 mg/l - 109.1 mg/l ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ 

ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತ್ತಯನ್ನು  ಪೂರೈಸುತ್ತತ ರ್ವ ಎಾಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಒಟಿು  ಗಡಸುತ್ನ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯು ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಮಾದರಿಗಳ್ಳಗೆ 196 mg/l - 143 mg/l ನಡುರ್ವ 

ಇರುತ್ತ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ 

ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ  ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಮಾದರಿಯು ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೋರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  IS 10500:2012 ಅನ್ನು  ಪೂರೈಸುತ್ತತ ದೆ ಎಾಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.5.4 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟಿ  

•ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  pH 7.19 ರಿಾಂದ 7.58 ರ ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ, ಅಲಿಾ  

ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ರ್ವ. . 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನವಸುತ ಗಳ (TDS) ಮೌಲಯ ವು 681 mg/l 

ನಿಾಂದ 925 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಗಡಸುತ್ನ ಮೌಲಯ ವು 308.6 mg/l ನಿಾಂದ 437.9 

mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 



ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲಯ ವು 9.4 mg/l ನಿಾಂದ 18.6 mg/l ವರೆಗೆ 

ಇರುತ್ತ ದೆ. 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲಯ ವು 53.7 ರಿಾಂದ 103.4 mg/l ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಮತ್ತತ  Se ನಂತ್ಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳ ಸ್ಾಂದರ ತೆಯು IS 2296:1992 ರ 

ಮಿತ್ತಯಲಿಾ ದೆ. 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಭೌತ್-ರಾಸ್ಯನಿಕ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಗಳಲಿಾ ರ್ವ ಎಾಂದು ವಿಶೆಾ ೋಷ್ಣೆಯಾಂದ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.6 ಭೂ ಬಳಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವರ್ಗೀಯಕರಣ 

ಲಾಯ ಾಂಡ್ ಕವರ್ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ನು  ದೃಶಯ  ವಾಯ ಖಯ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ ಸೆಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A 

ಮತ್ತತ  ಸೆಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B ಸಂವೇದಕದ ಆನ್ಸ-ಸೆಿ ರೋನ್ಸ ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಹರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ-

ಸೆಾಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2 ಚಿತ್ರ ವು 10 ಮಿೋ ಪ್ರರ ದೇಶಕ ರೆಸಲ್ಲಯ ಶನ್ಸ ಹಾಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  ನಂತ್ರ SOI ಟಾಪ್ 

ಶೋಟ್ ಮತ್ತತ  ಗೂಗಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತ್ರ ರ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಲಾಯತ್ತ. ಪ್ರ ತ್ತ ವಗಿಕೆ್  

ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತ್ತಯ ಪ್ದರಗಳನ್ನು  ಡಿರ್ಜಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಆಯಾ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  

ಲ್ಲಕೆಹಾಕಲಾಗಿದೆ 

1.3.7 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಿ  

ವಿಶೆಾ ೋಷ್ಣಾತ್ಮ ಕ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳ ಸ್ರಾಾಂಶ 

 ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳ pH 7.29 ರಿಾಂದ 8.35 ರರಿ್ಷ ದೆ. 

 ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹಕತೆಯು 158 ರಿಾಂದ 239μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

 ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಣಿಿ ನ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  ಸ್ರಜನಕದ ಅಾಂಶವು 262 mg/kg ನಿಾಂದ 376 mg/kg 

ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

 ಫಾಸಫ ರಸ್ ಅಾಂಶವು 8.1 mg/kg ನಿಾಂದ 17.8 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

 ಪಟಾಯ ಸಿಯಮ್ ಅಾಂಶವು 157 mg/kg ನಿಾಂದ 301 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ.• ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ, 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಮಣಿಿ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ವು ಮಧಯ ಮ ಉತಾಪ ದಕತೆಯಾಂದಿಗೆ ಮಧಯ ಮದಿಾಂದ 

ರ್ನಯ ಯೋಚಿತ್ ಫಲವತ್ತ ತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

1.3.8 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಫ್ಾ ೋರಾ: ಕ್ಷ ೋತ್ರ  ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲರ ಸ್ಕ್ವರ ಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಳಗೆ 

ಪ್ರ ವೇಶಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಾ  ಅಸಿತ ತ್ಾ ದಲಿಾ ರುವ ಸಸಯ  ಪ್ರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು 

ಹೂವಿನ ಅಧಯ ಯನ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಸಯ ವಗಿವನ್ನು  ಅವುಗಳ 

ರೂಪ್ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಅವಲೋಕನದಿಾಂದ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ  ಮತ್ತತ  ಎಲ್ಲ, ಹೂವುಗಳು, 

ಹಣಿ್ಣ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಕ್ವಾಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ವೈಶಷಿ್ ಯ ಗಳಂತ್ಹ ಆಕ್ವರ ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳ 

ಆವಾಸಸ್ಥ ನವನ್ನು  ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ಪದೆಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕ್ಗಳು, ಹುಲುಾ ಗಳು ಮತ್ತತ  

ಕ್ಾ ೈಾಂಬರ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿ. ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲಿಾ  ಗುರುತ್ತಸಲಾಗದ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯಕೆ್  

ತ್ರಲಾಯತ್ತ ಮತ್ತತ  ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಹಬೇಿರಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಾ ೋಖಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರರ ಣಿ: ಕೋರ್ ವಲಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಾ . ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲಿನ 

ಬಫರ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಕ್ಲವು ಬೆಳಿಕೆ್ಲ ಗಳು, ಬೆಳಿಕೆ್ಲ ಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ವಿೋಕ್ಲಷ ಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಉದೆು ೋಶತ್ 

ಸಥ ಳದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಾ . ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ 



ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು  ತ್ತಳ್ಳಯಲು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ ಕ್ಷ ೋತ್ರ  

ಅಧಯ ಯನವನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. ಇದಲಾ ದೆ, ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ವೃದಧ ರ ಪ್ರಸಪ ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತತ  

ಸಂಶೋಧರ್ನ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ದಿಾ ತ್ತೋಯ ಡೇಟಾವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ 

10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಳಗೆ ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಉದಾಯ ನವನ, ವನಯ ರ್ಜೋವಿ ಅರ್ಯಾರರ್ಯ , ರ್ಜೋವಗೋಳ 

ಮಿೋಸಲು ಇಲಾ . ಬಫರ್ ವಲಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಿಮಶಿತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಅಳ್ಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ, 

ಅಪ್ರಯದ ಅಾಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಜ್ಞತ್ತಯ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಳಲಾ . 

1.3.8 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಸಮಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ತತ  2011ರ ಜನಗರ್ತ್ತ ಮತ್ತತ  ಗಾರ ಮ ಡೈರೆಕಿ ರಿ 2001 ರ ದಿಾ ತ್ತೋಯ 

ದತಾತ ಾಂಶದ ಮೂಲಕ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿಾ ರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಜನಸಂಖಯ  ಸಿಥ ತ್ತ 

ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ವೃತ್ತತ ಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ 

ಸಿಥ ತ್ತಯ ಸ್ರಾಾಂಶವನ್ನು  ಕೋಷಿ್ ಕ 1.4 ರಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. . 

ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರ ಫೈಲ್ಡ ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಧಿಕೆ್ಲಾಂತ್ ಹೆಚಿು  

ಜನರು ಇತ್ರ ವಲಯದಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಾತ ರೆ ಎಾಂದು ತೊೋರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಅವರು ಉತ್ತ ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದಾು ರೆ ಮತ್ತತ  ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಜನರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಿ ಹಾಂದಿದಾು ರೆ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮಾರ್ 

ಕೀಷಿ್ ಕ 1.4 ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶದೊಳರ್ಗನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸೂಚಕರ್ಳ ಸಾರಾಂಶ 

 

S.No ವಿವರಗಳು ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶ ಘಟಕ 

0-5 km 

 
ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತ್ತತ  ಪ್ಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ  17 ಸಂ. 

 
ಒಟಿು  ಕುಟುಾಂಬಗಳು 5163 ಸಂ. 

 
ಒಟಿು  ಜನಸಂಖೆಯ  28073 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಮಕೆಳ ಜನಸಂಖೆಯ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಿ ನವರು) 4533 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
SC ಜನಸಂಖೆಯ  5532 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಎಸಿಿ  ಜನಸಂಖೆಯ  379 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಒಟಿು  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಜನಸಂಖೆಯ  13383 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಮುಖಯ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 10570 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಕನಿಷ್ಠ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 2813 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಕೃರ್ಷಕರು 5083 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು 6325 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು 224 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 



 
ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಸಗಾರರು 1751 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಸ್ಕ್ಷರ ಜನಸಂಖೆಯ  12778 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜನಸಂಖೆಯ  15295 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

5-10 km 

 
ಅಧಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತ್ತತ  ಪ್ಟಿ ರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ  25 ಸಂ. 

 
ಒಟಿು  ಕುಟುಾಂಬಗಳು 8768 ಸಂ. 

 
ಒಟಿು  ಜನಸಂಖೆಯ  48570 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಮಕೆಳ ಜನಸಂಖೆಯ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಿ ನವರು) 7786 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
SC ಜನಸಂಖೆಯ  7321 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಎಸಿಿ  ಜನಸಂಖೆಯ  518 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಒಟಿು  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಜನಸಂಖೆಯ  22459 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಮುಖಯ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 17220 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಕನಿಷ್ಠ  ಕ್ಲಸಗಾರರು 5239 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಕೃರ್ಷಕರು 8010 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕರು 10267 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಗೃಹೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು 521 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಸಗಾರರು 3661 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಸ್ಕ್ಷರ ಜನಸಂಖೆಯ  23131 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 
ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜನಸಂಖೆಯ  25439 ವಯ ಕ್ಲತ ಗಳು 

 

ನಿರಿೀಕಿ್ಷತ್ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳು ಮತ್ತತ  ತ್ರಿ್ಗಸುವಿಕೆರ್ ಕರ ಮರ್ಳು 

1.4.1 ಸ್ಥ ಳಾಕೃತ್ತ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತತ  ಭೂಕುಸಿತ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬದಲಾದ ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತಯು ಕ್ವಾ ರಿಯಾಂಗ್ ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಳಗಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು  

ಬದಲಾಯಸುತ್ತ ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತ್ತತ ಗೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹರಗೆ ಸಥ ಳಾಕೃತ್ತ ಅರ್ಥವಾ 

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ಳಲಾ . ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತ್ರ 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ ಕನೆಯಲಿಾ , ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯ ಪ್ರಿಸರ 

ವಯ ವಸೆಥ ಗೆ ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆ್  ಪುನಃಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಾ . ಇದಲಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿ ಮತ್ತತ  ಅದರ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋರನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸದ ಕ್ವರರ್ 



ಕ್ವಾ ರಿಯಾಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಜಲಮೂಲಕೆ್  ಯಾವುದೇ ವಿಸಜಿನೆ ಇರುವುದಿಲಾ . ಆದು ರಿಾಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ 

ನಿೋರಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುವುದಿಲಾ . 

ಕ್ವಾ ರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತತ  ವಿಶರ ಾಂತ್ತ ಆಶರ ಯದಿಾಂದ ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಾ  ಬಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅಲಾ ದೆ, ತೆಗೆದ ವಸುತ ವಿನಲಿಾ  

ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ಅಾಂಶ ಇರುವುದಿಲಾ , ಇದು ನೆಲ/ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು  ಕಲುರ್ಷತ್ಗಳ್ಳಸಬಹುದು. 

ಆದು ರಿಾಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಆಡಳ್ಳತ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯು ಅತ್ಯ ಲಪ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತ್ತ ದೆ 

ಎಾಂಬುದು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ. 

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕವಲ 69,397 ಟನ್ಸಗಳ ಪ್ರ ಸ್ತ ವಿತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಂದಿಗೆ, ಗುತ್ತತ ಗೆ ಅವಧಿಯ 

ಕನೆಯಲಿಾ , ಉಲ್ಲಾ ೋಖಿಸಲಾದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತತ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ಗುತ್ತತ ಗೆ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಬಳಕ್ 12.00 ಎಕರೆಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ತೆರೆದ ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಾಂಗ್ನ ಸಂಭಾವಯ  ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ 

ಸಥ ಳದಲಿಾ  ಭೂ ಬಳಕ್ಯ ಮಾದರಿಯಲಿಾ  ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಾ ರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಕ್ವಲಾನಂತ್ರದಲಿಾ  ಪ್ತಟ್ ಮರಳ್ಳನ ಮರುಪೂರರ್ವನ್ನು  ಪೂರೈಸುತ್ತ ದೆ. 

 1.4.2 ಸುತ್ತತ ವರಿದ ರ್ಗಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ  

1.4.2.1 ರ್ಗಳಿರ್ ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಳು 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಾಂದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್¸ ಸೆಿ ರೋನಿಾಂಗ್ ಮತ್ತತ  ಸ್ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ 

ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳು, ಖನಿಜ ತ್ಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತತ  ಸ್ರಿಗೆ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಕೈಗಳಿಲಾಯತ್ತ. MoEFCC/CPCB 

ಅನ್ನಮೋದಿತ್ ಲೇಕ್್  AERMOD ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಮಾಡೆಲಿಾಂಗ್ ಅನ್ನು  

ಕೈಗಳಿಲಾಯತ್ತ. ನಿಯಂತ್ತರ ತ್ ಸಿಥ ತ್ತಯಲಿಾ  ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟಿ  ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

ಸಥ ಳಗಳಲಿಾ  PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತತ  NOx ಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ  ನೆಲದ ಮಟಿ ದ ಸ್ಾಂದರ ತೆಗಳು ಈ 

ಕ್ಳಗಿನಂತ್ತರ್ವ: 

ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು  ಅಾಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಿಥ ತ್ತಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ಾಂದರ ತೆಯ 

ಒಟಿು  ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು  ಕೋಷಿ್ ಕ 1.5 ರಲಿಾ  ಸಂಕ್ಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೀಷಿ್ ಕ 1.5 ರ್ಣಿರ್ಗರಿಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟಿ್ಟ  ರ್ರಿಷ್ಠ  GLC ರ್ಳು 

ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರ

ಕ 

ರ್ರಿಷ್

ಠ 

ಬೇಸ್ 

ಲೈನ್ಸ 

Conc. 

(µg/m3) 

ಅಾಂದಾಜು 

ಇನಿರ ರ ಮಾಂಟ

ಲ್ಡ Conc. 

(µg/m3) 

ಒಟಿ್ಟ  

ಒಪ್ಪ ಾಂ

ದ 

(µg/m3) 

NAAQ 

ಮಾನದಂ

ಡ 

 

ಸ್ ಲೈನ್ಸ 

ಮೇಲ್ಲನ 

ಸಾಾಂದರ ತೆ

ರ್ % 

ಕಡುಗೆ 

PM10 
67 20 87 100 29.85 

PM2.5 
32 12 44 60 37.50 

NOX 
28 11 39 80 39.29 

 



1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕರ ಮರ್ಳು 

• ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಯ ಾಂತ್ರದಲಿಾ  ಸ್ಗಿಸುವ ರಸೆತ ಗಳಲಿಾ  ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು. 

• ಸ್ಗಿಸುವ ರಸೆತ ಯ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆ. 

• ಹಾಲ್ಡ ರಸೆತ ಯನ್ನು  ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಸ್ಾಂದರ ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ಎಲಾಾ  ಸ್ಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳು (ಟ್ಟಪ್ಪ ರ್ಗಳು) ಸೋರಿಕ್ಯನ್ನು  ತ್ಪ್ತಪ ಸಲು ಮಲಿಿ  ಕ್ವಯ ಪ್ 

ಯಾಾಂತ್ತರ ಕತೆಯಾಂದ ಮುಚಿ ಲಪ ಡುತ್ತ ರ್ವ. 

• ಧೂಳ್ಳನ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಯನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಲೋಡಿಾಂಗ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲಿಾ  

ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು. 

• ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತತ  ಯಂತೊರ ೋಪ್ಕರರ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ನಿವಿಹಣೆ. 

• ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಡಸಿ್  ಮಾಸೆ್ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಗುತ್ತತ ಗೆಯ ಗಡಿಯ ಸುತ್ತ  ಅಾಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯದಲಿಾ  ದಪ್ಪ  ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಟಯ 

ನೆಡುವಿಕ್. 

• ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಉತ್ತ ಮ ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

1.4.3 ಕೆಲಸ್ದ ರ್ವತಾವರಣದಿಾಂದಾರ್ಗ ಶಬು  ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಮಿಿಕರಿಗೆ ದ್ಡ್  ಆರೋಗಯ  ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಾಂಟುಮಾಡುತ್ತ ರ್ವ. 

ಶಬು ದ ಪ್ರ ಮಾರ್ವು ಸಹಿಷಿ್ಣ ತೆಯ ಮಿತ್ತಯನ್ನು  ಮಿೋರಿದರೆ, ಇದು ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತ್ತತ  ತ್ತೋವರ ತ್ರವಾದ 

ಪ್ರ ಕರರ್ಗಳಲಿಾ  ವಿಚಾರಣೆಯ ನಷಿ್ ಕೆ್  ಕ್ವರರ್ವಾಗುವ ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಾ  ಪ್ರ ಕಟವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಶಬು  ಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನಿಕ್ವರಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಧಾ ನಿ ಒತ್ತ ಡದ ಮಟಿ  ಮತ್ತತ  ಆವತ್ಿನಕೆ್  

ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಾ , ಆದರೆ ಒಡ್ುವಿಕ್ಯ ಒಟಿು  ಅವಧಿ ಮತ್ತತ  ವಯ ಕ್ಲತ ಯ ವಯಸ್ಿ ನ ಮೇಲ್ಲ ಸಹ. ತೆರೆದ 

ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮೇಲ್ಲ ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬು ದ ಮಟಿ ಗಳ ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ವರರ್ವಾಗಬಹುದು: 

•ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿಯ; 

• ಆಯಾಸ; 

• ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತಯ ತಾತೆಾಲಿಕ ಶಫಿ್ ; 

• ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಶಾ ತ್ ನಷಿ್ ; ಮತ್ತತ  

• ಅಧಿಕ ರಕತ ದ್ತ್ತ ಡ ಮತ್ತತ  ಅಧಿಕ ರಕತ ದ ಕಲ್ಲಸಿ್ ರಲ್ಡ, ಇತಾಯ ದಿ. 

• ಕ್ಳಗಿನವುಗಳು ಶಬು ದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ವ: 

• ಜೆಸಿಬ, ಟರ ಕ್ಗಳು/ಟ್ಟಪ್ಪ ರ್ಗಳ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ. 

• ಲೋಡ್ ಮತ್ತತ  ಇಳ್ಳಸುವಿಕ್ 

• ವಾಹನ ಚಲನೆ. 

CUSTIC 3.2-ಇಾಂಗಿಾ ಷ್ ಸ್ಫಿ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಶಬು  ಮಟಿ ವನ್ನು  ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಾ  ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಚಲಾಯಸಿದ ನಂತ್ರ ಪ್ಡೆದ ವಿವಿಧ 

ಗಾರ ಹಕಗಳಲಿಾ  ಶಬು  ಮಟಿ ದ ಬ್ಲಹಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಲಷ ತ್ 

ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳು ನಿಗದಿತ್ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳಲಿಾ ರ್ವ ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. 



1.4.3.1 ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಶಬು  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕರ ಮರ್ಳು 

•ಶಬು ದ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ನಿವಿಹಣೆ, ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಯ ಾಂತ್ರಗಳಲಿಾ  

ಯಂತ್ರ ಗಳ ಎಣಿೆ  ಮತ್ತತ  ಗಿರ ೋಸ್ ಅನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

•ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಶಬು ವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಗಳಲಿಾ  ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಧಾ ನಿ 

ನಿರೋಧಕ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

•ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸುತ್ತ ಲ್ಲ ಗಿರ ೋನ್ಸ ಬೆಲಿ್ಡ /ಪ್ರಾ ಾಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು  

ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತತ  ಸ್ಗಣೆಯ ರಸೆತ ಗಳು ಅಕೌಸಿಿ ಕ್ ತ್ಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ 

ಕ್ವಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತ ರ್ವ. 

• ನಿವಾಿಹಕರು ಮತ್ತತ  ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್ /ಇಯರ್ ಪ್ಾ ಗ್ಗಳಂತ್ಹ ವೈಯಕ್ಲತ ಕ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸ್ಧನಗಳನ್ನು  (PPE) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

• ಶಬು ದ ನಿಯತ್ಕ್ವಲಿಕ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

1.4.4 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲರ್ಳು ಮತ್ತತ  ಗುಣಮಟಿ  

1.4.4.1 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲರ್ಳು ಮತ್ತತ  ಗುಣಮಟಿ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಪ್ರ ತ್ತಪ್ರದಕರು ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಾ  ಮಾತ್ರ  ನದಿ ಮರಳನ್ನು  ಕ್ವಾ ರಿ ಮಾಡುತಾತ ರೆ ಮತ್ತತ  ಇದು ಯಾವುದೇ 

ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ವಸುತ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವುದಿಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯಲಿಾ  ರಾಸ್ಯನಿಕಗಳು 

ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರಯಕ್ವರಿ ವಸುತ ಗಳ ಬಳಕ್ ಇಲಾ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ಳಾಂದ 

ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿಲಾ . PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲಿಾ  1.20 ರಿಾಂದ 15.77 mbgl ವರೆಗೆ 

ಮಾನ್್ಮನ್ಸ ಪೂವಿ ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್್ಮನ್ಸ ನಂತ್ರದ ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು 

PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲಿಾ  0.32 ರಿಾಂದ 15.77 mbgl ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

1.4.4.2 ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ನಿೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತತ  ಜಲ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕರ ಮರ್ಳು 

ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ದಿನನಿತ್ಯ ದ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಸುಮಾರು 6 ಕ್.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನಿಗರ ಹ ಮತ್ತತ  ತೊೋಟಕೆ್  

ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ನಿೋರಿನ ಮೂಲವನ್ನು  ಹತ್ತತ ರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ ನಿೋರಿನ ಟಾಯ ಾಂಕರ್ಗಳ್ಳಾಂದ 

ಬಳಸಿಕಳಿಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಟಾಯ ಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಅಾಂತ್ಜಿಲವನ್ನು  ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತತ  ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ  

ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ಖನಿಜ ಸಂಸೆ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಾ . ಅಲಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜಯ  ಉತಾಪ ದನೆ ಇಲಾ . 

ಈ ಹರೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಿಲಾಗುತ್ತ ದೆ: 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋರು ಉತ್ಪ ತ್ತತ ಯಾಗುವುದಿಲಾ . 

ಕ್ವಾ ರಿ ಕಚೇರಿಯಾಂದ ಉತ್ಪ ತ್ತತ ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಯ ಜಯ  ನಿೋರಿನ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮಬೈಲ್ಡ ಎಸ್ಟ್ಟಪ್ತ 

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಶುದಧ  ನಿೋರಿನ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

1.4.5 ಘನ ತಾಯ ಜಯ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತತ  ನಿವಯಹಣೆ 

ಯೋಜರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ತಾಯ ಜಯ /ಖನಿಜ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ ಸ್ಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅಾಂತ್ಹ 

ಕಡಿತ್ಗಳ್ಳಸಲಾಗಿಲಾ . ಉದೆು ೋಶತ್ ನಂತ್ರದ ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಡಂಪ್ತಾಂಗ್ ಮಾಡುವ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸ್ತ ಪ್ವಿಲಾ  ಮತ್ತತ  ಏಕಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಫ ಲಿಾಂಗ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ತ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 



1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿಾ , ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತರಿಕತ  

ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ತ್ಪ್ತಪ ಸಲು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಶಬು ಕೆ್ವ ಗಿ ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಾಂದಿಗೆ 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಆಡಳ್ಳತ್ವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7.5 

ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲಿ್ಡ  - ಗುತ್ತತ ಗೆ ಗಡಿಯ ಪ್ರಿಧಿಯ ಉದು ಕೊ  ಹಸಿರು ಬೆಲಿ್ಡ  ಅನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.4.6.1 ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮರ್ಳು 

 ಖನಿಜ ಸ್ರಿಗೆ ರಸೆತ ಯ ಆವತ್ಿಕ ನಿವಿಹಣೆ. 

 ಸೇವಿಸುವ ಉದಯ ಮಕೆ್  ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕವಡ್ಿ ಸ್ಗಣೆ. 

 ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪ್ದಲಿಾ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಾ  ಧೂಳು ಬೋಳುವುದನ್ನು  

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ , ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ತ್ತರಿಕತ  ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ತ್ಪ್ತಪ ಸಲು, ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತತ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಗಾಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಶಬು  ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಾಂದಿಗೆ 

ಕಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಆಡಳ್ಳತ್ವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ.1.4.7 

ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿಸರ 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ವಸತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜಮಿೋನ್ನ ಇಲಾ . ಯೋಜನೆಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ 

ಪುನವಿಸತ್ತ ಮತ್ತತ  ಪುನವಿಸತ್ತ ಇಲಾ . 

ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 15 ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನು  ನಿೋಡುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನು  

ಸೃರಿ್ಷ ಸುತ್ತ ದೆ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಕ್ವಯಿಕರ ಮ 

ಗಣಿ ವಯ ವಸ್ಥ ಪ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲಿಾ ರುವ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಕೋಶ (ಇಎಾಂಸಿ) 

ಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆಯ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲಿಾ  ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಅಹಿತೆ ಮತ್ತತ  ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಾ  EMC ಇರುತ್ತ ದೆ. ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ 

ಗುರ್ಮಟಿ , ನಿೋರಿನ ಟೇಬಲ್ಡ ಆಳ, ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ , ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಶಬು  ಮಟಿ ಗಳು, ಮಣಿಿ ನ 

ಗುರ್ಮಟಿ , ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ತತ  ಆವತ್ಿಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  MOEFCC ಮಾನಯ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಏಜೆನ್ಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಳಿಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ವರದಿಗಳನ್ನು  KSPCB/ MoEF & CC ಪ್ರರ ದೇಶಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲಿಾ ಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

1.4.8 ಅಪ್ರರ್ದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ವಿಪ್ತ್ತತ  ನಿವಯಹಣೆ ಯೀಜನೆ 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ನ ಅಪ್ರಯದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನವನ್ನು  ಇಳ್ಳಜ್ಞರಿನ ವೈಫಲಯ , 

ಜೆಸಿಬ/ಉಪ್ಕರರ್ಗಳ ಚಲನೆ, ಧೂಳ್ಳನ ಅಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತತ  ಕ್ಳಗಿನ ಬೆಾಂಚ್ಗಳ ಪ್ರ ವಾಹ ಮತ್ತತ  

ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್ಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  EIA/EMP ವರದಿಯಲಿಾ  ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೈಸಗಿಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತತ  ಮಾನವ ಕ್ವರರ್ಗಳ್ಳಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ವಿಪ್ತ್ತತ ಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ವಿಪ್ತ್ತತ  ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಇಐಎ/ಇಎಾಂಪ್ತ ವರದಿಯಲಿಾ  

ರ್ಜೋವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಥ ಪ್ನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತಾಪ ದನೆಯ ಮರುಸ್ಥ ಪ್ನೆ ಮತ್ತತ  ರಕ್ಷಣೆ 

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಇದೇ ಕರ ಮದಲಿಾ  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಸಂಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದಯ ತೆಗಳು. ವಿಪ್ತ್ತತ  ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆ್ವ ಗಿ, ಇದನ್ನು  

ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರ ಸ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಸಿಬು ಾಂದಿಗೆ ಪೂವಾಿಭಾಯ ಸದ ಮೂಲಕ 

ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಸೈಟ್ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು, ಕ್ವಯಿವಿಧಾನಗಳು, ಕತ್ಿವಯ ಗಳು ಮತ್ತತ  



ಜವಾಬ್ಲು ರಿಗಳು, ಸಂವಹನಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ವಿಪ್ತ್ತತ  ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಲಿಾ  ವಿವರವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.5 ಯೀಜನೆರ್ ಪ್ರ ಯೀಜನರ್ಳು 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚಿು ವರಿ ಉದ್ಯ ೋಗಾವಕ್ವಶಗಳನ್ನು  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತ್ತ ದೆ, ಇದು 

ಅಾಂತ್ತಮವಾಗಿ ಹತ್ತತ ರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಜನರ ರ್ಜೋವನದ ಗುರ್ಮಟಿ ದಲಿಾ  ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ವರರ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಈ ಸಿಇಆರ್ ನಿೋತ್ತಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ, ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಾ  ಸಮುದಾಯ ಕಲಾಯ ರ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತ್ತ ದೆ: 

• ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

• ಶಕ್ಷರ್ 

• ಆರೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆ 

• ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತತ  ನೈಮಿಲಯ  

• ರಸೆತ ಗಳು 

• ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣೆ ಯೋಜನೆ 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕ್, ನಿವಿಹಣೆ, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತತ  

ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ ಮತ್ತತ  ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ  ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕ್ವದ ಸ್ಾಂಸಿಥ ಕ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತ್ತ ದೆ, ಪ್ರ ತ್ತಕೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅರ್ಥವಾ 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಿಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕೆ್  ತ್ಗಿಿ ಸಲು. 

• ಒಟಿಾ ರೆ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. 

• ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತ್ತತ  ನಿೋರಿನ ವಿವೇಚರ್ನಶೋಲ ಬಳಕ್. 

• ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಲಾಯ ರ್ ಮತ್ತತ  ಕ್ವಮಿಿಕರ ಮತ್ತತ  ಜನರ ಉತ್ತ ಮ ಆರೋಗಯ . 

• ಎಲಾಾ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಿ್ಳ . 

• ಸಂರ್ವನಿೋಯ ವಿಪ್ತ್ತತ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳ ವಿರುದಧ  ಜ್ಞಗರೂಕತೆ. 

• ಸಂಚಿತ್ ಮತ್ತತ  ದಿೋಘಾಿವಧಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ. 

• ತಾಯ ಜಯ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತತ  ಮಾಲಿನಯ ದ ನಿಯಂತ್ರ ರ್. 

ಪ್ರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವೇಚರ್ನಶೋಲ ಬಳಕ್ಯು ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ನ ವಿಭನು  

ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ಳಾಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಸರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ತ್ತಳ್ಳಸುತ್ತ ದೆ. 

1.6 ತ್ತೀಮಾಯನ 

ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ.ಲಿ.ನ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಿೋಪ್ದ ಗಾರ ಮಗಳ 

ಅಭವೃದಿಧ ಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಧೂಳು ಹರಸೂಸುವಿಕ್, ಶಬು , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಹರಿವಿನಿಾಂದ 

ಉಾಂಟಾಗುವ ಹೂಳು, ಇತಾಯ ದಿಗಳಂತ್ಹ ಕ್ಲವು ಪ್ರಿಸರಿೋಯ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲಿನ 

ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತ್ಪ್ತಪ ಸಲು ಅನ್ನಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಳಗೆ 

ನಿಯಂತ್ತರ ಸಬೇಕ್ವಗುತ್ತ ದೆ. ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು, ನೆಡುತೊೋಪು, ವೈಯಕ್ಲತ ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಧನಗಳು 

ಮುಾಂತಾದ ಅಗತ್ಯ  ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಸ್ಧನಗಳು ಯೋಜನೆಯಲಿಾ  ನಿಯಮಿತ್ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  

ರೂಪ್ತಸುತ್ತ ರ್ವ. ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತತ  ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  



ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು/ಕಡಿಮೆಗಳ್ಳಸಲು ಹೆಚಿು ವರಿ ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ರ್ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿಲಾಗುವುದು. ಸ್ರಿಗೆ ರಸೆತ , ನದಿ ದಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು 

ವಲಯ ಮತ್ತತ  ತೊೋಟಗಳ ಅಭವೃದಿಧಯಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗಳ್ಳಸಲಾಗುವುದು. 

ಕ್ವಾ ರಿ ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕರ ಮಗಳು ಸಮಿೋಪ್ದ 

ಹಳಿ್ಳಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಒಟಿಾ ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಧರ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿರುತ್ತ ರ್ವ ಮತ್ತತ  ಹತ್ತತ ರದ ಹಳಿ್ಳಗಳ 

ಒಟಿಾ ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ವರರ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 


