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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

1.0 ಪ್ರಿಚರ್ 

M/s. ಹಟಿ್ಟ  ಗೋಲ್್ಡ  ಮೈನ್್ಸ  ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್., ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂದೋಗಿ ಸ್ಯ ಿಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ  (CKG-1) ಹಿರೇಹಳ್ಳ  

ನದಿಯ ತಳ್ದಿಿಂದ ಸ್ಮಾನಯ  ಮರಳ್ನ್ನು  ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾ ಸದೆ (CKG-

1) 8.093 ಹೆಕಿ್ ೋರ್ (20.00 ಎಕ್ರೆ) ಲಿೋಸ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆ. 143, 142, 141, 140 & 139 ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂದೋಗಿ 

ಗಾರ ಮ, ಕೊಪಪ ಳ್ ತಾಲೂಕು, ಕೊಪಪ ಳ್ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ . ಪರ ಸ್ಾ ವಿತ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ನಲಿಾ  

ವಾರ್ಷಿಕ್ವಾಗಿ ಅಿಂದಾಜು 41,763 ಟನ್ಸಗಳ್ರಿ್ಷ ದೆ ಎಿಂದು ಅಿಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿಾ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾನಯ  ಮರಳು 37,587 ಟನ್ಸಗಳ್ರಿ್ಷ ರುತಾ ದೆ, ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಮಿೋಸಲುಗಳ್ 90% 

ಆಗಿದೆ. 

23.01.2021 ರಂದು MG004S210000096/5509 ರಿಿಂದ 5510 ಗೆ ಕೊಪಪ ಳ್ದ ಉಪ ನಿದೇಿಶಕ್ರು/ಹಿರಿಯ 

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತಾ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ (DMG), ಕೊಪಪ ಳ್ ಪತರ ದಿಿಂದ ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು 

ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ. 

<50 ಹೆಕಿ್ ೋರ್ ≥5 ಹೆಕಿ್ ೋರ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶದಿಂದಿಗೆ ಇದು ಗಣಿ ವಗಿವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, 

ಇದನ್ನು  'B1' ಎಿಂದು ವಗಿೋಿಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಿಂದ, ರಾಜ್ಯ  ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ 

ಪ್ರರ ಧಿಕ್ವರದಿಿಂದ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಾ ಯರೆನ್್ಸ  (EC) ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಿಜ್ನಿಕ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ EIA, EMP 

ಅನ್ನು  ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರ ಸ್ಾ ವಿತ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪೂವಿ ಪರಿಸರ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಗೆ TOR 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು  ಕ್ಎಸ್ಇಎಸ ತನು  267ನೇ ಎಸ್ಇಎಸ ಸಭೆಯಲಿಾ  29.09.2021 ರಂದು 

ಪರಿಸರ ಪರ ಭಾವದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳ್ (ToR) ನಿರ್ಿಯಕ್ವಕ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ. 

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ (ಇಐಎ) ವರದಿ. ಸಮಿತಿಯು EIA ವರದಿ ಮತ್ತಾ  ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  

ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತಾ  ಸ್ವಿಜ್ನಿಕ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲು ನಿದಿಿಷಿ್  ಉಲ್ಲಾ ೋಖದ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ನು  

(ToR) ಸೂಚಿಸದೆ ಅದರ ಪತರ  ಸಂಖೆಯ : SEIAA 445 MIN 2021, ದಿರ್ನಿಂಕ್ 06.12.2021. 

1.1 ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸಥ ಳ್ 

ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂದೋಗಿ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ (CKG-1) ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್  ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 

8.093 ಹೆಕಿ್ ೋರ್ (20.00 ಎಕ್ರೆ) ಸೈ.ನಂ ಪಕ್ಕ ದಲಿಾ ದೆ. 143, 142, 141, 140 & 139 ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂದೋಗಿ ಗಾರ ಮ, 

ಕೊಪಪ ಳ್ ತಾಲೂಕು, ಕೊಪಪ ಳ್ ರ್ಜಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ . ಈ ಪರ ದೇಶವು ಸರ್ವಿ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಟೋಪೋ 

ಶೋಟ್ ಸಂಖೆಯ . 57 A /3 ನಲಿಾ ದೆ, ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ 15° 17' 15.3'' N ನಿಿಂದ 15° 17' 43.1''N ಮತ್ತಾ  ರೇಖಿಂಶ 76° 06' 

05.1'' E ನಿಿಂದ 76° WGS 1984 ಡೇಟಾದಲಿಾ  06' 16.1''E. ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್  ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಹತಿಾ ರದ ರಸ್ತಾ  ಚಿಕ್ಕ  

ಶಿಂಧೋಗ್-ಗಿಂಡಬ್ಲಳು ರಸ್ತಾ , ಇದು ಯೋಜ್ರ್ನ ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 0.33km, E. ಹತಿಾ ರದ ರೈಲು 

ನಿಲಾದ ರ್ವು ಕೊಪಪ ಳ್ ರೈಲು ನಿಲಾದ ರ್ದ ಮಾಗಿವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯೋಜ್ನೆಯ ಸೈಟ್ನಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~ 

7.69km, NNE ದೂರದಲಿಾ ದೆ. ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ NH-67 (ರಾಮನಗರ-ಕೊಪಪ ಳ್-ಕೃಷ್ಣ ಪಟಿ ಣಂ ಬಂದರು) 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಥ ಳ್ದಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~6.59km, NNE ನಲಿಾ ದೆ. ರಾಜ್ಯ  ಹೆದಾದ ರಿ SH-23 (ಲ್ಕ್ಷ ಮ ೋಶಾ ರ-

ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ-ಹುರ್ಸಹಾಳ್ಹುಡ) ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶದಿಿಂದ ಸುಮಾರು ~0.61 ಕ್ಲಮಿೋ, NNW ಆಗಿದೆ. 

 

 



 

ಕೊೋಷ್ಟ ಕ 1.1 ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟ  ಸೈರ್ಟನ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

 

ಸರ್ವಿ ನಂ. ಸೈ ಪಕ್ಕ ದಲಿಾ ದೆ. ಸಂ. 143, 142, 141, 140 & 139 

ಗಾರ ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂದೋಗಿ ಗಾರ ಮ 

ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಾ  ರ್ಜಲ್ಲಾ  ಕೊಪಪ ಳ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಾ  ಕೊಪಪ ಳ್ ರ್ಜಲ್ಲಾ  

ರಾಜ್ಯ  ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  

ಟೋಪೋಶೋಟ್ ಸಂ. 57 ಎ/3 

ಅಕ್ವಷ ಿಂಶ 15° 17' 15.3'' N to 15° 17' 43.1''N 

ರೇಖಿಂಶ 76° 06' 05.1'' E to 76° 06' 16.1''E 

ಪರ ಸುಾ ತ ಕ್ವಾ ರಿ ಸಥ ತಿ ಇದು ತಾಜ್ಞ ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ತಾಜ್ಞ ಗುತಿಾ ಗೆಯಾಗಿದೆ 

ವಿಸ್ಾ ರ ಪರ ದೇಶ 8.093 ಹೆ (20.00 ಎಕ್ರೆ) 

ಪರ ಸ್ಾ ವಿತ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿ 41,763 TPA 

ಕ್ವಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ 23.01.2021 ರಂದು MG004S210000096/5509 ರಿಿಂದ 5510 ರವರೆಗಿನ 

ಉಪನಿದೇಿಶಕ್ರು/ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತಾ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಇಲಾಖೆ(DMG), ಕೊಪಪ ಳ್ ಪತರ ದಿಿಂದ ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾದ ಕ್ವಾ ರಿ 

ಯೋಜ್ನೆ 

 

1.2 ಯೋಜ್ನೆರ್ ವಿವರಣೆ 

1.2.1 ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವಿಧಾನ 

ಕ್ವಾ ರಿ ನಡೆಸಲು ಅರೆ ಯಾಿಂತಿರ ೋಕೃತ ವಿಧಾನದ ತೆರೆದ ಕ್ವಸಿ್  ಕ್ವಾ ರಿಯನ್ನು  ಅಳ್ವಡಿಸಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು. 

ವಾರ್ಷಿಕ್ ಉತಾಪ ದನೆಯು 41,763 TPA ಆಗಿರುತಾ ದೆ. ಕ್ವರ ಲ್ರ್ ಎಕ್್ಕ್ವವೇಟರ್, ಬ್ಲಯ ಕ್ ಹೊೋ ಲೋಡರ್ಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಕಿಂದಾರ ಪಗಾಮಿ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು  ಅಗೆಯಲು ಮತ್ತಾ  ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಿಗೆ 

ಬಳ್ಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

1.2.2 ಗಣಿ ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಜಿೋವನ 

ಮರುಪೂರರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನನು  ರ್ಜೋವನವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ ಆದರೆ ಗುತಿಾ ಗೆಯನ್ನು  5 

ವಷ್ಿಗಳ್ವರೆಗೆ ಮಾತರ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಾ  ನದಿಯ ತಳ್ದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಿಂದ 1 ಮಿೋ ಆಳ್ವನ್ನು  ಮಾತರ  

ನಿಬಿಿಂಧಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

1.2.3 ಪ್ರಿಕಲಪ ರ್ನ ಕಿಾ ರಿ ಯೋಜ್ನೆ 

208,815 ಟನ್ಸ ಉತಾಪ ದರ್ನ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಿದಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳಿನ ಮಿೋಸಲು ಆಧರಿಸ 5 ವಷ್ಿಗಳ್ ಯೋಜ್ರ್ನ 

ಅವಧಿಗೆ ನದಿ ಮರಳಿನಲಿಾ  ಉತಖ ನನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ  ಗಣಿ ರ್ಜೋವಿತಾವಧಿ 5 

ವಷ್ಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ ಅಿಂಶಗಳ್ನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿಾ ದೆ. 

1. ಖನಿರ್ಜೋಕ್ರರ್ದ ವಿಸ್ಾ ರ 

2. ಅದಿರಿನ ನಿರಂತರತೆಯ ತಾಿಂತಿರ ಕ್-ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಳ್ 



3. ಚಿತಿರ ಸುವ / ಮರಳು ಮರುಪೂರರ್ದ ದೃರಿ್ಷ ಕೊೋನದಿಿಂದ 

a) ಒಟಿು  ಮರಳು ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ 

ಬಿ) ಮರಳು ನಿಕ್ಷ ೋಪಗಳ್ ಅಿಂದಾಜು. 

1.2.4 ತಾಯ ಜ್ಯ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮತಿ್ತ  ವಿಲೇರ್ವರಿ 

10%ನ ಕ್ಲ್ವು ಬೆರ್ಚುಕ್ಲುಾ ಗಳ್ನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖನಿಜ್ ತಿರಸಕ ರಿಸುವಿಕ್ 

ಅರ್ಥವಾ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಇರುವುದಿಲ್ಾ . 

1.2.5 ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತಿ್ತ  ಮೂಲ 

ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಟಿು  ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ 6.00 KLD ಆಗಿರುತಾ ದೆ, ಹತಿಾ ರದ ಟಾಯ ಿಂಕ್ರ್ಗಳಿಿಂದ ನಿೋರನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ್ ಅಗತಯ ವನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

1.2.6 ಮಾನವಶಕಿ್ಷರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 10 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ನ್ಮರಾರು ಜ್ನರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ 

ಉದಯ ೋಗವನ್ನು  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಾ ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದಯ ೋಗದಲಿಾ ರುವ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾನವಶಕ್ಲಾ ಯು ನ್ನರಿತ ವಗಿದ 

ಅಡಿಯಲಿಾ  ಬರುತಾ ದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹಿತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

1.2.7 ಸೈರ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 

ಕ್ವಾ ರಿ ಸೈಟ್ ಕ್ವಯ ಿಂಟ್ಟೋನ್ಸ, ಪರ ರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಲತ್ಾ  ಕಿಂದರ  ಇತಾಯ ದಿಗಳ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ್ನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆ. ಕ್ವಾ ರಿ 

ಕ್ಚೇರಿಯು ವೈರ್ಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತಾ  ದೂರವಾಣಿ, ಇಿಂಟನೆಿಟ್ ಮತ್ತಾ  ಇ-ಮೇಲ್ಡ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳಿಂದಿಗೆ 

ಸಂವಹನಕ್ವಕ ಗಿ ಉತಾ ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಿ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಯಂತರ ಗಳು/ಟರ ಕ್ಗಳ್ ದುರಸಾ  ಮತ್ತಾ  

ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆಯನ್ನು  ಕೈಗಳ್ಳ ಲು ಕ್ವಾ ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಗಾರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3 ಅಸಿ ತಿ ದಲ್ಲಾ ರುವ ಪ್ರಿಸರ ಸನಿು ವೇಶ 

1.3.1 ಮೂಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯ ರ್ನಗಳು 

ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಸಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಪರಿಸರದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು ನದಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ 

ಪರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳ್ಗೆ HECS ನಿಿಂದ ಮೂಲ್ ಪರಿಸರ ಅಧಯ ಯನಗಳ್ನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. EIA 

ಅಧಯ ಯನದ ಉದೆದ ೋಶಕ್ವಕ ಗಿ, ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಾ ರಿ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಕೊೋರ್ ವಲ್ಯರ್ವಿಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  10 ಕ್ಲಮಿೋ ತಿರ ಜ್ಯ ದವರೆಗಿನ ಕ್ವಾ ರಿಯ ಹೊರಗಿನ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಫರ್ 

ವಲ್ಯರ್ವಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ, ಅಿಂದರೆ. 

ಗಾಳಿ, ಶಬದ , ನಿೋರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಮಳೆಗಾಲ್ದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅಿಂದರೆ ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 

ರಿಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ರೇಡಿಯಲ್ಡ ದೂರವನ್ನು  

ಒಳ್ಗಿಂಡಿರುವ ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ. 

1.3.2 ಹರ್ವಮಾನ ಮತಿ್ತ  ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ  

ಕೊೋಷ್ಟ ಕ 1.2 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಹರ್ವಮಾನ ಡೇಟಾ 

 



 

S. No ಪ್ರಯ ರಮಿೋಟರ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆ 

1. ತಾಪಮಾನ ಗರಿಷ್ಠ  ತಾಪಮಾನ : 33 0C 

ಕ್ನಿಷ್ಠ  ತಾಪಮಾನ :32.180C 

ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ: 25.130C 

2. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಿತೆ 69.55 

3. ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 2.51 

4. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  

ಪರ ಧಾನವಾದ ಗಾಳಿಯ ದಿಕುಕ  

ಈಶಾನಯ  

 

 

 

ಚಿತರ  1.1 ಅಧ್ಯ ರ್ನದ ಅವಧಿಗ್ರಗಿ ಗ್ರಳಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಖಾಚಿತರ  (ಅಕೊಟ ೋಬರ್ 2021-

ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021) 

1.3.3 ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ಸಥ ತ್ತ 



ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ನದಿಯ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತಾ  ಹತಿಾ ರದ 

ಹಳಿಳ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲಿಾ  ಮಾನ್್ಮನ್ಸ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  

ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಸಥ ತಿಯನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಹವಾಮಾನ 

ಪರಿಸಥ ತಿಗಳ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಥ ಳ್ಗಳ್ನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ  ಇಳಿಮುಖ ದಿಕುಕ ಗಳ್ನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸರಾಟದ ಕ್ರ್ಗಳ್ (PM10), ಸೂಕ್ಷಮ  ಕ್ರ್ಗಳು (PM2.5), ಸಲ್ಫ ರ್ ಡೈಆಕ್್ ೈಡ್ (SO2,) 

ಮತ್ತಾ  ಸ್ರಜ್ನಕ್ದ ಆಕ್್ ೈಡ್ (NOX) ಮಟಿ ವನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. 

ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  NAAQS, 2009 ರ ಪರ ಕ್ವರ 12 ನಿಯತಾಿಂಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲಿಾ  ಸುತ್ತಾ ವರಿದ 

ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PM10 ನ ಸರಾಸರಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಮಟಿ ಗಳು 

48.42 ರಿಿಂದ 53.93 µg/m³, PM2.5 27.63 ರಿಿಂದ 34.56 µg/m³, SO2 7.6 ರಿಿಂದ 12.55 µg/m³, NO2 16.12 ರಿಿಂದ 

26.05³ 26 ಮಿೋಟರ್ಗಳ್ ಒಳ್ಗೆ ಚೆರ್ನು ಗಿದೆ. ಅಕಿೊ ೋಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗಿನ 

ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಎಲಾಾ  ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್ ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲಿಾ  ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ 

ಗುರ್ಮಟಿ . ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳಿಿಂದ, ಎಲಾಾ  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲಿಾ  PM10, PM2.5, SO2 ಮತ್ತಾ  

NOx ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ CPCB ಯಿಂದ 

ನಿದಿಿಷಿ್ ಪಡಿಸದ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಳ್ಲಿಾ ದೆ. 

  

1.3.4 ಸುತಿ್ತವರಿದ ಶಬು  ಮಟಟ ಗಳು 

ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ  ಮಟಿ ದ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  8 ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣಾ ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲಿಾ  ನಡೆಸಲಾಯತ್ತ; ಎಲಾಾ  

ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲಿಾ  ಹಗಲು ಸಮಾನ ಮತ್ತಾ  ರಾತಿರ ಯ ಸಮಾನ ಶಬದ  ಮಟಿ ಗಳ್ ಅವಲೋಕ್ನಗಳು: 

• ವಸತಿ ಪರ ದೇಶಗಳ್ಲಿಾ  ಹಗಲಿನ ಸಮಯದ ಶಬದ  ಮಟಿ ಗಳು 47.3 dB(A) ನಿಿಂದ 50.8 dB(A) ವರೆಗೆ 

ಬದಲಾಗುತಾ ರ್ವ ಮತ್ತಾ  ರಾತಿರ  ಸಮಯದ ಶಬದ  ಮಟಿ ಗಳು 40.1 dB(A) ನಿಿಂದ 42.4 dB(A) ವರೆಗೆ ಮಾದರಿ 

ಕಿಂದರ ಗಳಾದಯ ಿಂತ ಬದಲಾಗುತಾ ರ್ವ. ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲಿಾ ನ ಕ್ಷ ೋತರ  ಅವಲೋಕ್ನಗಳು CPCB [55 dB(A) 

ಹಗಲು ಮತ್ತಾ  45 dB(A) ರಾತಿರ ಯ ಸಮಯ] ಸೂಚಿಸದ ಮಿತಿಯಳ್ಗೆ ಸುತ್ತಾ ವರಿದ ಶಬದ ದ ಮಟಿ ಗಳು 

ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ರ್ವ. 

1.3.5 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಮತಿ್ತ  ಅಾಂತಜ್ಯಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಟ  

1.3.5.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು 

ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಒಳ್ಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಯ 

ಹರಿವಿನ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಾ , ಶುಷ್ಕ  ಕ್ವಲ್ದಲಿಾ  ಮತ್ತಾ  ಶುಷ್ಕ  ಸಮಯದಲಿಾ  

ಮಾತರ  ಮಳೆಗಾಲ್ವನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ನದಿಯ ತಳ್ದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಿಂದ ಮರಳ್ನ್ನು  ಅಗೆಯಲು 

ಯೋರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೊೋಷ್ಟ ಕ 1.3 10km ತ್ತರ ಜ್ಯ ದಳ್ಗೆ ಕೊಳ್/ಕೆರೆ ಮತಿ್ತ  ಕಾಲುವೆರ್ ದೂರ ಮತಿ್ತ  

ನಿದೇಯಶನ 

 

 

 



ನದಿ ದೂರ (ಕ್ಷಮಿೋ) (ಕ್ಷಮಿೋ) 

ಹಿರೇಹಳ್ಳ  ಸೈಟ್ ಹಿರೇಹಳ್ಳ  ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಲಿಾ ದೆ - 

 

 

1.3.5.2 ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಟ  

ಅಸಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ ಮತ್ತಾ  ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುರ್ಮಟಿ ವನ್ನು  ವಿವಿಧ ಗಾರ ಮಗಳ್ಲಿಾ  8 

ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ (ಬೋರ್ರ್ವಲ್ಡಗಳು / ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲವಿಗಳು) ಮಾದರಿಗಳ್ನ್ನು  ಮತ್ತಾ  8 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ 

ಮಾದರಿಗಳ್ನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ್ ನಿರ್ಿಯಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.5.3 ನೆಲದ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಟ  

ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ದ ಭೌತ-ರಾಸ್ಯನಿಕ್ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ್ನ್ನು  IS-10500 ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದಿಗೆ 

ಹೊೋಲಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು 6.98 ಮತ್ತಾ  8.01 ರ ನಡುರ್ವ 

ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. pH ಶ್ರ ೋಣಿಯು IS 10500:2012 ರ ಅನ್ನಮತಿಸುವ 

ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಕ್ರಗಿದ ಘನವಸುಾ ಗಳ್ ಶ್ರ ೋಣಿಯು 677 mg/l – 

1127 mg/l ನಡುರ್ವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳುಳ ತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ 

ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಲಿಾ ರ್ವ. 

 ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅಿಂಶದ ಸಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿ 250mg/l ಮತ್ತಾ  ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿ 1000 mg/l 

ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ ಮಾದರಿಗಳ್ಲಿಾ  ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅಿಂಶವು 

152.4 mg/l – 376 mg/l ನಡುರ್ವ ಇರುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500:2012 ರ 

ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳ್ಗೆ ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಿಂಶದ ಸಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿ 200mg/l ಮತ್ತಾ  ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿ 400mg/l 

ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ ಮಾದರಿಗಳ್ಲಿಾ ನ ಸಲ್ಲಫ ೋಟ್ ಅಿಂಶವು 

74.2 mg/l - 128.4 mg/l ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ 

ಸಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಿತಿಯನ್ನು  ಪೂರೈಸುತಿಾ ರ್ವ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟಿು  ಗಡಸುತನದ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯು 280 mg/l - 543 mg/l ನಡುರ್ವ 

ಇರುತಾ ದೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾದರಿಗಳು IS 10500: 2012 ರ ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಳ್ಗೆ 

ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ  ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ ಮಾದರಿಯು ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೋರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ್ನ್ನು  IS 10500:2012 ಅನ್ನು  ಪೂರೈಸುತಿಾ ದೆ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1.3.5.4 ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಟ  

• ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ್ಲಿಾ  pH 6.92 ರಿಿಂದ 8.23 ರ ನಡುರ್ವ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ, ಅಲಿಾ  ಎಲಾಾ  

ಮಾದರಿಗಳು IS 2296:1992 ರ ಮಿತಿಯಲಿಾ ರ್ವ. . 

• ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಕ್ರಗಿದ ಘನವಸುಾ ಗಳ್ (TDS) ಮೌಲ್ಯ ವು 392 mg/l ನಿಿಂದ 

926 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. 



• ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಟಿು  ಗಡಸುತನ ಮೌಲ್ಯ ವು 122 mg/l ನಿಿಂದ 374.9 mg/l 

ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. 

• ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಯ BOD ಮೌಲ್ಯ ವು 3.1 mg/l ನಿಿಂದ 16.5 mg/l ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. 

• ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ COD ಮೌಲ್ಯ ವು 13.2 ರಿಿಂದ 92.5 mg/l ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ. 

• As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ತಾ  Se ನಂತಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹಗಳ್ ಸ್ಿಂದರ ತೆಯು IS 2296:1992 ರ 

ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ. 

• As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ಮತ್ತಾ  Se ನಂತಹ ಭಾರಿೋ ಲೋಹಗಳ್ ಸ್ಿಂದರ ತೆಯು IS 2296:1992 ರ 

ಮಿತಿಯಲಿಾ ದೆ. 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಮಾದರಿಗಳ್ ಭೌತ-ರಾಸ್ಯನಿಕ್ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ್ 

ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಳ್ಲಿಾ ರ್ವ ಎಿಂದು ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.3.6 ಭೂ ಬಳ್ಕೆ ಭೂ ಕವರ್ ವಗಿೋಯಕರಣ 

ಲಾಯ ಿಂಡ್ ಕ್ವರ್ ತರಗತಿಗಳ್ನ್ನು  ದೃಶಯ  ವಾಯ ಖಯ ನ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2A ಮತ್ತಾ  

ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-2B ಸಂವೇದಕ್ದ ಆನ್ಸ-ಸಕ ರೋನ್ಸ ಡಿರ್ಜಟಲೈಸೇಶನ್ಸ ಅನ್ನಸರಿಸ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ-ಸ್ತಿಂಟ್ಟನೆಲ್ಡ-

2 ಚಿತರ ವು 10 ಮಿೋ ಪ್ರರ ದೇಶಕ್ ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ಸ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ್ನ್ನು  ನಂತರ SOI ಟಾಪ್ ಶೋಟ್ ಮತ್ತಾ  

ಗೂಗಲ್ಡ ಅರ್ಥಿ ಚಿತರ ರ್ವನ್ನು  ಬಳ್ಸಕೊಿಂಡು ಪರಿಶೋಲಿಸಲಾಯತ್ತ. ಪರ ತಿ ವಗಿಕ್ಕ  ಬಹುಭುಜ್ಞಕೃತಿಯ 

ಪದರಗಳ್ನ್ನು  ಡಿರ್ಜಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಆಯಾ ಪರ ದೇಶಗಳ್ನ್ನು  ಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾಗಿದೆ 

1.3.7 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಟ  

ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣಾತಮ ಕ್ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳ್ ಸ್ರಾಿಂಶ 

 ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ್ pH 6.82 ರಿಿಂದ 8.1 ರರಿ್ಷ ದೆ. 

 ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ್ ವಾಹಕ್ತೆ 99.7 ರಿಿಂದ 429 μmhos/cm ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. 

  ಸಂಗರ ಹಿಸದ ಮಣಿಣ ನ ಮಾದರಿಗಳ್ಲಿಾ  ಸ್ರಜ್ನಕ್ದ ಅಿಂಶವು 128.9 mg/kg ನಿಿಂದ 225.7 

mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. 

 ಫಾಸಫ ರಸ್ ಅಿಂಶವು mg/kg 33.7 ರಿಿಂದ 88.2 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. 

 ಪಟಾಯ ಸಯಮ್ ಅಿಂಶವು 94.6 mg/kg ನಿಿಂದ 180.4 mg/kg ವರೆಗೆ ಇರುತಾ ದೆ. 

 ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಮಣಿಣ ನ ಗುರ್ಮಟಿ ವು ಮಧಯ ಮ ಉತಾಪ ದಕ್ತೆಯಿಂದಿಗೆ 

ಮಧಯ ಮದಿಿಂದ ರ್ನಯ ಯೋಚಿತ ಫಲ್ವತಾ ತೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

 

1.3.8 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಫ್ಾ ೋರ: ಕ್ಷ ೋತರ  ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಲರ ಸ್ಕ್ವರ ಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲ್ಕ್ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳ್ಗೆ 

ಪರ ವೇಶಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಾ  ಪರ ದೇಶಗಳ್ಲಿಾ  ಅಸಾ ತಾ ದಲಿಾ ರುವ ಸಸಯ  ಪರ ಭೇದಗಳ್ನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು 

ಹೂವಿನ ಅಧಯ ಯನ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಸಯ ವಗಿವನ್ನು  ಅವುಗಳ್ 

ರೂಪವಿಜ್ಞಾ ನದ ಅವಲೋಕ್ನದಿಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ್ ಗಾತರ  ಮತ್ತಾ  ಎಲ್ಲ, ಹೂವುಗಳು, 

ಹಣ್ಣಣ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಕ್ವಿಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ವೈಶಷಿ್ ಯ ಗಳಂತಹ ಆಕ್ವರ ಮತ್ತಾ  ಅವುಗಳ್ ಆವಾಸಸ್ಥ ನವನ್ನು  

ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು, ಪದೆಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕ್ಗಳು, ಹುಲುಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಕ್ಾ ೈಿಂಬರ್ಗಳು ಇತಾಯ ದಿ. 

ಕ್ಷ ೋತರ ದಲಿಾ  ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಸಸಯ ಗಳ್ನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ, ಪರ ಯೋಗಾಲ್ಯಕ್ಕ  ತರಲಾಯತ್ತ ಮತ್ತಾ  

ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಹಬೇಿರಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಾ ೋಖಗಳ್ನ್ನು  ಬಳ್ಸ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 



ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ 10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಳ್ಗೆ ರಾರಿ್ಷ ರೋಯ ಉದಾಯ ನವನ, ವನಯ ರ್ಜೋವಿ ಅರ್ಯಾರರ್ಯ , 

ರ್ಜೋವಗೋಳ್ ಮಿೋಸಲು ಇಲ್ಾ . ಬಫರ್ ವಲ್ಯದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಿಮಶಾಿತಮ ಕ್ವಾಗಿ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ, ಅಪ್ರಯದ ಅಿಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞತಿಯ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳಿಲ್ಾ . 

1.3.9 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್-ಜ್ನಸಂಖಯ  ಸಥ ತಿ ಮತ್ತಾ  10 ಕ್ಲಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತಾ ಯಲಿಾ ರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ್ ಪರ ವೃತಿಾ ಗಳ್ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್ ಸಮಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ತಾ  ಜ್ನಗರ್ತಿ 2011 ಮತ್ತಾ  ಗಾರ ಮ ಡೈರೆಕಿ್ ರಿ 2001 

ರಿಿಂದ ದಿಾ ತಿೋಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್-ಆರ್ಥಿಕ್ 

ಸಥ ತಿಯ ಸ್ರಾಿಂಶವನ್ನು  ಕೊೋಷಿ್ ಕ್ 1.4 ರಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. . 

ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಜಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರ ಫೈಲ್ಡ ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಅಧಿಕ್ಲಕ ಿಂತ ಹೆಚಿು  ಜ್ನರು 

ಇತರ ವಲ್ಯದಲಿಾ  ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುತಾಾ ರೆ ಎಿಂದು ತೊೋರಿಸುತಾ ದೆ. ಅವರು ಉತಾ ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ 

ಮೂಲ್ಸೌಕ್ಯಿಗಳ್ನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತಾ  ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಜ್ನರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ 

ಮೂಲ್ಸೌಕ್ಯಿಗಳಿಂದಿಗೆ ಉತಾ ಮವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಿ ಹೊಿಂದಿದಾದ ರೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ 

ಸ್ಕ್ಷರತೆ ಪರ ಮಾರ್ವು 38.82 % ಆಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದ ಜ್ನರು ಸಕ್ವಿರಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ್ ಆರೋಗಯ  

ಕಿಂದರ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರರ ರ್ಥಮಿಕ್ ಆರೋಗಯ  ಉಪ ಕಿಂದರ ಗಳಿಗೆ ಉತಾ ಮ ಸಂಪಕ್ಿವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದಾದ ರೆ. 

ಕೊೋಷ್ಟ ಕ 1.4 ಆದು ರಿಾಂದ ಸಾರಾಂಶ 

S.No ವಿವರಗಳು ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶ ಘಟಕ 

0-5Km 

1.  ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪಟಿ ರ್ಗಳ್ ಸಂಖೆಯ  11 ಸಂ. 

2.  ಒಟಿು  ಕುಟುಿಂಬಗಳು 8178 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

3.  ಒಟಿು  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  41279 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

4.  ಮಕ್ಕ ಳ್ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ ನವರು) 5390 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

5.  SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ  7372 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

6.  ಎಸಿ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  1818 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

7.  ಒಟಿು  ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  18814 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

8.  ಮುಖಯ  ಕ್ಲ್ಸಗಾರರು 16032 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

9.  ಕ್ನಿಷ್ಠ  ಕ್ಲ್ಸಗಾರರು 2782 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

10.  ಕೃರ್ಷಕ್ರು 3685 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

11.  ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರು 5587 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

12.  ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು 875 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 



13.  ಇತರೆ ಕ್ಲ್ಸಗಾರರು 8667 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

14.  ಸ್ಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  26628 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

15.  ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  14651 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

5-10Km 

16.  ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ ನ ಹಳಿಳ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪಟಿ ರ್ಗಳ್ ಸಂಖೆಯ  20 ಸಂ. 

17.  ಒಟಿು  ಕುಟುಿಂಬಗಳು 6655 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

18.  ಒಟಿು  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  35365 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

19.  ಮಕ್ಕ ಳ್ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  (0-6 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ ನವರು) 4925 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

20.  SC ಜ್ನಸಂಖೆಯ  5207 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

21.  ಎಸಿ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  3122 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

22.  ಒಟಿು  ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  17222 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

23.  ಮುಖಯ  ಕ್ಲ್ಸಗಾರರು 14214 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

24.  ಕ್ನಿಷ್ಠ  ಕ್ಲ್ಸಗಾರರು 3008 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

25.  ಕೃರ್ಷಕ್ರು 5837 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

26.  ಕೃರ್ಷ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರು 7001 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

27.  ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು 240 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

28.  ಇತರೆ ಕ್ಲ್ಸಗಾರರು 4144 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

29.  ಸ್ಕ್ಷರ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  21669 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

30.  ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಜ್ನಸಂಖೆಯ  13696 ವಯ ಕ್ಲಾ ಗಳು 

 

 

1.4 ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ತಗಿಿಸುವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು 

1.4.1 ಸಥ ಳಾಕೃತಿ, ಒಳ್ಚರಂಡಿ ಮತ್ತಾ  ಭೂಕುಸತದ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ 

ಬದಲಾದ ಸಥ ಳಾಕೃತಿಯು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂಗ್ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶದಳ್ಗಿನ ಒಳ್ಚರಂಡಿಯನ್ನು  

ಬದಲಾಯಸುತಾ ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಸಥ ಳಾಕೃತಿ ಅರ್ಥವಾ 

ಒಳ್ಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಾ . ಮಿೋಸಲು ಖಲಿಯಾದ ನಂತರ 

ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ ಕೊನೆಯಲಿಾ , ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಸಾ ಯಂ-ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸ್ತಥ ಗೆ 

ಸಾ ೋಕ್ವರಾಹಿ ಮಟಿ ಕ್ಕ  ಪುನಃಸ್ಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 



ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು  ಬಳ್ಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಾ . ಇದಲ್ಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿ ಮತ್ತಾ  ಅದರ 

ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್ಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನಿೋರನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸದ ಕ್ವರರ್ 

ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ಜ್ಲ್ಮೂಲ್ಕ್ಕ  ಯಾವುದೇ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಾ . ಆದದ ರಿಿಂದ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ 

ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಾ . 

ಕ್ವಾ ರಿ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತಾ  ವಿಶಾರ ಿಂತಿ ಆಶರ ಯದಿಿಂದ ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು  ಮಾತರ  ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

ದೇಶೋಯ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು  ಮಬೈಲ್ಡ STP ಯಲಿಾ  ಬಿಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಅಲ್ಾ ದೆ, ತೆಗೆದ ವಸುಾ ವಿನಲಿಾ  ಯಾವುದೇ 

ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ಅಿಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಾ , ಇದು ನೆಲ್/ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರನ್ನು  ಕ್ಲುರ್ಷತಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದದ ರಿಿಂದ, 

ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೋರಿನ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯು ಅತಯ ಲ್ಪ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಾ ದೆ ಎಿಂಬುದು 

ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ. 

ವಾರ್ಷಿಕ್ವಾಗಿ ಕವಲ್ 41,763 MT ಪರ ಸ್ಾ ವಿತ ಉತಾಪ ದನೆಯಿಂದಿಗೆ, ಗುತಿಾ ಗೆ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲಿಾ , 

ಉಲ್ಲಾ ೋಖಿಸಲಾದ ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಗುತಿಾ ಗೆ ಪರ ದೇಶದ ಬಳ್ಕ್ 20 

ಎಕ್ರೆಗಳಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

ತೆರೆದ ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂಗ್ನ ಸಂಭಾವಯ  ಪರ ತಿಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮವು ಮರಳು ಅಗೆಯುವ ಸಥ ಳ್ದಲಿಾ  

ಭೂ ಬಳ್ಕ್ಯ ಮಾದರಿಯಲಿಾ  ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪದಲಿಾ ರುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಕ್ವಲಾನಂತರದಲಿಾ  ಪ್ತಟ್ 

ಮರಳಿನ ಮರುಪೂರರ್ವನ್ನು  ಪೂರೈಸುತಾ ದೆ. 

1.4.2 ಸುತಿ್ತವರಿದ ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ  

1.4.2.1 ಗ್ರಳಿರ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಿಂದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್¸ ಸಕ ರೋನಿಿಂಗ್ ಮತ್ತಾ  ಸ್ರಿಗೆ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ನಿರ್ಿಯಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳು, ಖನಿಜ್ ತಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ರಿಗೆ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಕೈಗಳ್ಳ ಲಾಯತ್ತ. MoEFCC/CPCB 

ಅನ್ನಮೋದಿತ ಲೇಕ್್  AERMOD ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಬಳ್ಸಕೊಿಂಡು ಮಾಡೆಲಿಿಂಗ್ ಅನ್ನು  ಕೈಗಳ್ಳ ಲಾಯತ್ತ. 

ನಿಯಂತಿರ ತ ಸಥ ತಿಯಲಿಾ  ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಿ  ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್ ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲಿಾ  PM10, PM2.5, SO2 

ಮತ್ತಾ  NOx ಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ  ನೆಲ್ದ ಮಟಿ ದ ಸ್ಿಂದರ ತೆಗಳು ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನಂತಿರ್ವ: 

ಶೇಕ್ಡಾವಾರು ಹೆಚಿ ಳ್ವನ್ನು  ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಸ ಸಥ ತಿಗಿಿಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ಿಂದರ ತೆಯ ಒಟಿು  

ಹೆಚಿ ಳ್ವನ್ನು  ಕೊೋಷಿ್ ಕ್ 1.5 ರಲಿಾ  ಸಂಕ್ಷ ೋಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕೊೋಷ್ಟ ಕ 1.5 ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಂದ ಒಟ್ಟಟ  ಗರಿಷ್ಠ  GLC ಗಳು 

 

 

 

 



ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ 

ಗರಿಷ್ಠ  

ಬೇಸ್ 

ಲೈನ್ಸ 

Conc. 

(µg/m3) 

ಅಾಂದಾಜು 

ಇನಿಕ ರ ಮಾಂಟಲ್ಡ 

Conc. (µg/m3) 

ಒಟ್ಟಟ  

ಒಪ್ಪ ಾಂದ 

(µg/m3) 

NAAQ 

ಮಾನದಂಡ 

 

ಸ್ ಲೈನ್ಸ 

ಮೇಲ್ಲನ 

ಸಾಾಂದರ ತೆರ್ 

% ಕೊಡುಗೆ 

PM10 64 13 77 100 20.31 

PM2.5 41 8 49 60 19.51  

NOX 31 11 42 80 35.48 

 

1.4.2.2 ರ್ವಯು ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು 

 ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ಿಂತರದಲಿಾ  ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಾ ಗಳ್ಲಿಾ  ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು. 

  ಸ್ಗಿಸುವ ರಸ್ತಾ ಯ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ. 

 ಹಾಲ್ಡ ರಸ್ತಾ ಯನ್ನು  ಅಗಲ್ವಾಗಿ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಿಂದರ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. 

 ಎಲಾಾ  ಸ್ಗಿಸುವ ಘಟಕ್ಗಳು (ಟ್ಟಪಪ ರ್ಗಳು) ಸೋರಿಕ್ಯನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಮಲಿಿ  ಕ್ವಯ ಪ್ 

ಯಾಿಂತಿರ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಮುಚಿ ಲ್ಪ ಡುತಾ ರ್ವ. 

 ಧೂಳಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕ್ಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಲೋಡಿಿಂಗ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳ್ 

ಸಮಯದಲಿಾ  ನಿೋರು ಚಿಮುಕ್ಲಸುವುದು. 

  ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತಾ  ಯಂತೊರ ೋಪಕ್ರರ್ಗಳ್ ನಿಯಮಿತ ನಿವಿಹಣೆ. 

 ಕ್ವಮಿಿಕ್ರಿಗೆ ಡಸಿ್  ಮಾಸ್ಕ ಗಳ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ಲಿೋಸ್ ಗಡಿಯ ಸುತಾ  ಅಿಂದರೆ 7.5ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲ್ಯದಲಿಾ  ದಪಪ  ಹಸರು ಪಟಿ್ಟಯನ್ನು  

ನೆಡುವುದು. 

 ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಉತಾ ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಸವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

1.4.3 ಕೆಲಸದ ರ್ವತಾವರಣದಿಾಂದಾಗಿ ಶಬು  ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬದ ದ ಮಟಿ ಗಳು ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರಿಗೆ ದಡ್  ಆರೋಗಯ  ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಿಂಟುಮಾಡುತಾ ರ್ವ. 

ಶಬದ ದ ಪರ ಮಾರ್ವು ಸಹಿಷ್ಣಣ ತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು  ಮಿೋರಿದರೆ, ಇದು ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಮತ್ತಾ  ತಿೋವರ ತರವಾದ 

ಪರ ಕ್ರರ್ಗಳ್ಲಿಾ  ವಿಚಾರಣೆಯ ನಷಿ್ ಕ್ಕ  ಕ್ವರರ್ವಾಗುವ ಅಸಾ ಸಥ ತೆಯ ರೂಪದಲಿಾ  ಪರ ಕ್ಟವಾಗುತಾ ದೆ. ಶಬದ  

ಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನಿಕ್ವರಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧಾ ನಿ ಒತ್ತಡದ ಮಟಿ  ಮತ್ತಾ  ಆವತಿನಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಾ , 

ಆದರೆ ಒಡ್ುವಿಕ್ಯ ಒಟಿು  ಅವಧಿ ಮತ್ತಾ  ವಯ ಕ್ಲಾ ಯ ವಯಸ್ ನ ಮೇಲೂ ಸಹ. ತೆರೆದ ಕ್ವಮಿಿಕ್ರ ಮೇಲ್ಲ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಶಬದ ದ ಮಟಿ ಗಳ್ ಪರ ತಿಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ವರರ್ವಾಗಬಹುದು: 

 ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ; 

 ಆಯಾಸ; 

 ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಿತಿ ಮಿತಿಯ ತಾತಾಕ ಲಿಕ್ ಶಫಿ್ ; 

 ವಿಚಾರಣೆಯ ಶಾಶಾ ತ ನಷಿ್ ; ಮತ್ತಾ  

 ಅಧಿಕ್ ರಕ್ಾ ದತಾ ಡ ಮತ್ತಾ  ಅಧಿಕ್ ರಕ್ಾ ದ ಕೊಲ್ಲಸಿ್ ರಲ್ಡ, ಇತಾಯ ದಿ. 

 ಕ್ಳ್ಗಿನವುಗಳು ಶಬದ ದ ಮೂಲ್ಗಳಾಗಿರ್ವ: 

 ಜೆಸಬಿ, ಟರ ಕ್ಗಳು/ಟ್ಟಪಪ ರ್ಗಳ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆ. 

 ಲೋಡ್ ಮತ್ತಾ  ಇಳಿಸುವಿಕ್ 

  ವಾಹನ ಸಂಚಾರ. 



INOISE ಸ್ಫಿ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಶಬದ  ಮಟಿ ವನ್ನು  ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯ 

ಹಂತದಲಿಾ  ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಚಲಾಯಸದ ನಂತರ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಗಾರ ಹಕ್ಗಳ್ಲಿಾ  ಶಬದ  ಮಟಿ ದ 

ಬ್ಲಹಯ ರೇಖೆಗಳ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಲಷ ತ ಶಬದ  ಮಟಿ ಗಳು ನಿಗದಿತ 

ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ್ಲಿಾ ರ್ವ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. 

1.4.3.1 ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ ಶಬು  ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು 

 ಶಬದ ದ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ಿಂತರದಲಿಾ  ಯಂತರ ಗಳ್ 

ಸರಿಯಾದ ನಿವಿಹಣೆ, ಎಣೆಣ  ಮತ್ತಾ  ಗಿರ ೋಸ್ ಅನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಶಬದ ವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಯಂತರ ಗಳ್ಲಿಾ  ನಿಯೋರ್ಜಸಲಾದ ಕ್ಲ್ಸಗಾರರಿಗೆ 

ಧಾ ನಿ ನಿರೋಧಕ್ ಕೊೋಣೆಗಳ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ಗಿರ ೋನ್ಸ ಬೆಲಿ್ಡ/ಪ್ರಾ ಿಂಟೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಯ ಪರ ದೇಶದ ಸುತಾ ಲೂ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಾ  ಸ್ಗಣೆಯ ರಸ್ತಾ ಗಳು ಅಕೌಸಿ ಕ್ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ 

ಕ್ವಯಿನಿವಿಹಿಸುತಾ ರ್ವ. 

 ನಿವಾಿಹಕ್ರು ಮತ್ತಾ  ಕ್ಲ್ಸಗಾರರಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಫ್್/ಇಯರ್ ಪಾ ಗ್ಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ಲಾ ಕ್ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸ್ಧನಗಳ್ನ್ನು  (ಪ್ತಪ್ತಇ) ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಶಬದ ದ ನಿಯತಕ್ವಲಿಕ್ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

1.4.4 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಟ  

1.4.4.1 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಪರ ತಿಪ್ರದಕ್ರು ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  ಮಾತರ  ನದಿ ಮರಳ್ನ್ನು  ಕ್ವಾ ರಿ ಮಾಡುತಾಾ ರೆ ಮತ್ತಾ  ಇದು ಯಾವುದೇ 

ವಿಷ್ಕ್ವರಿ ವಸುಾ ಗಳ್ನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಾ . ಅಲ್ಾ ದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಯಲಿಾ  ರಾಸ್ಯನಿಕ್ಗಳು 

ಅರ್ಥವಾ ಅಪ್ರಯಕ್ವರಿ ವಸುಾ ಗಳ್ ಬಳ್ಕ್ ಇಲ್ಾ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಗಳಿಿಂದ ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ 

ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ಕ್ಲಿಪ ಸಲಾಗಿಲ್ಾ . ಪೂವಿ ಮಾನ್್ಮನ್ಸ ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು ಅಧಯ ಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿಾ  4.5 

ರಿಿಂದ 16.50mbgl ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್್ಮನ್ಸ ನಂತರದ ನಿೋರಿನ ಮಟಿ ವು PIA ರ್ಜಲ್ಲಾ ಯಲಿಾ  1.15 ರಿಿಂದ 16.54mbgl 

ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಾ ದೆ. 

1.4.4.2 ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತಿ್ತ  ಜ್ಲ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳು 

ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ದಿನನಿತಯ ದ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಸುಮಾರು 6 ಕ್.ಎಲ್ಡ.ಡಿ. ಧೂಳು ನಿಗರ ಹ ಮತ್ತಾ  ತೊೋಟಕ್ಕ  

ಅಗತಯ ವಿರುವ ನಿೋರಿನ ಮೂಲ್ವನ್ನು  ಹತಿಾ ರದ ಹಳಿಳ ಗಳ್ ನಿೋರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕ್ರ್ಗಳಿಿಂದ ಬಳ್ಸಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುತಾ ದೆ 

ಮತ್ತಾ  ಗೃಹ ಬಳ್ಕ್ಗೆ ಟಾಯ ಿಂಕ್ರ್ಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ್ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, 

ಅಿಂತಜ್ಿಲ್ವನ್ನು  ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತಾ  ಗೃಹ ಬಳ್ಕ್ಗೆ ಮಾತರ  ಬಳ್ಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ಖನಿಜ್ 

ಸಂಸಕ ರಣೆಗೆ ನಿೋರಿನ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಇಲ್ಾ . ಅಲ್ಾ ದೆ, ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪರ ಕ್ಲರ ಯೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಉತಾಪ ದನೆ 

ಇಲ್ಾ . 

ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು  ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ ಕ್ರ ಮಗಳ್ನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುತಾ ದೆ: 

 ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ವಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನಿೋರು ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಾ . 

 ಕ್ವಾ ರಿ ಕ್ಛೇರಿಯಿಂದ ಉತಪ ತಿಾ ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನಿೋರನ್ನು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು, 

ಮಬೈಲ್ಡ STP ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಶುದಿ  ನಿೋರಿನ ಅಗತಯ ವನ್ನು  ಕ್ಡಿಮೆಗಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 



1.4.5 ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮತಿ್ತ  ನಿವಯಹಣೆ 

ಯೋಜ್ರ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ತಾಯ ಜ್ಯ /ಖನಿಜ್ ನಿರಾಕ್ರಣೆ ಸಂಸಕ ರಣೆಯ ಸ್ಧಯ ತೆಗಳ್ನ್ನು  ಅಿಂತಹ 

ಕ್ಡಿತಗಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಾ . ಉದೆದ ೋಶತ ನಂತರದ ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಾ  ಡಂಪ್ತಿಂಗ್ ಮಾಡುವ 

ಯಾವುದೇ ಪರ ಸ್ಾ ಪವಿಲ್ಾ  ಮತ್ತಾ  ಏಕ್ಕ್ವಲಿೋನ ಬ್ಲಯ ಕ್ಲಫ ಲಿಿಂಗ್ ಅನ್ನು  ಪರ ಸ್ಾ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

1.4.6 ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿಾ , ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತಿರಿಕ್ಾ  

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ  ಶಬದ ಕ್ವಕ ಗಿ ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತರ ರ್ ಕ್ರ ಮಗಳ್ನ್ನು  

ಒಳ್ಗಿಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದಿಗೆ ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಆಡಳಿತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7.5 ಮಿೋ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲಿ್ಡ  - ಗುತಿಾ ಗೆ ಗಡಿಯ 

ಪರಿಧಿಯ ಉದದ ಕೂಕ  ಹಸರು ಬೆಲಿ್ಡ  ಅನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1.4.6.1 ಪ್ರ ಸಿಾವಿತ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ ಮಗಳು 

  ಖನಿಜ್ ಸ್ರಿಗೆ ರಸ್ತಾ ಯ ಆವತಿಕ್ ನಿವಿಹಣೆ. 

 ಸೇವಿಸುವ ಉದಯ ಮಕ್ಕ  ಕ್ಲಿಾ ನ ಕ್ವಾ ರಿಯ ಕ್ವಡ್ಿ ಸ್ಗಣೆ. 

 ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಪರ ದೇಶದ ಸಮಿೋಪದಲಿಾ ರುವ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲಿಾ  ಧೂಳು ಬಿೋಳುವುದನ್ನು  

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾ , ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿನ ವನಯ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಯ ತಿರಿಕ್ಾ  

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು, ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತರ ರ್ ಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತಾ  

ಶಬದ  ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ನಿವಿಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದಿಗೆ ಕ್ಲುಾ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಆಡಳಿತವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾ ದೆ. 

 

1.4.7 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರ 

 ನದಿ ಮರಳು ಕ್ವಾ ರಿಯಲಿಾ  ವಸತಿ ಅರ್ಥವಾ ಖಸಗಿ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಇಲ್ಾ . ಯೋಜ್ನೆಯಲಿಾ  ಯಾವುದೇ 

ಪುನವಿಸತಿ ಮತ್ತಾ  ಪುನವಿಸತಿ ಇಲ್ಾ . 

 ಈ ಕ್ವಾ ರಿಯು 10 ಜ್ನರಿಗೆ ನೇರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಪರೋಕ್ಷ 

ಉದಯ ೋಗವನ್ನು  ಸೃರಿ್ಷ ಸುತಾ ದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಥ ಳಿೋಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು 


