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ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ 

ಸೌಕಯಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಿಂಚಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 

ವಿಪತ್ತು  (ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆೆ ಯ ಕಾಕಯಳ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 

ಅಧ್ಯ ಯನದಲೆ್ಲ  ಭೂಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ 

ಉಪಯೋಗಗಳು) 
 

ನವೀನಚಂದ್ರಬಿ, ಉಷಾ 
 
ಪರ ಬಂಧ್ಸಾರ 

ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವು ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗೇಕ ವಿಪತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸುನಾಮಿ, 

ಭೂಕಂಪ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಪರ ವಾಹ, ಬರ, ಭೂಕುಸಿತಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಮೆಂತಾದ 

ವಿಪತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದೆ. ಜೀವನದನಷ್ಟ , ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಹಾನಿ ಮತ್ತು  

ದೂರಸಂವಹನದ ವೈಫಲ್ಯ  ಮೆಂತಾದ ಅಗತಯ  ಸೇವೆಗಳ ಅಡಿ್ಡ , ವಿದ್ಯಯ ತ್ಅಡಚಣೆ 

ಮತ್ತು  ನಿೀರಿನ ಸರಬರಾಜು, ಸಾರಿಗೆಅಡಿ್ಡ , ಕೃಷಿ ಉತಾಾ ದನೆಯಲಿ್ಲ  ನಷ್ಟ  ಇತಾಯ ದಿ. 

ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು  ಮಿೆಂಚು ಇತು ೀಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಪರ ಮಖ ಅಪಾಯವೆೆಂದ್ಯ 

ಹೊರಹೊಮಿಿ ದೆ. ರ್ದಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಇತು ೀಚಿನ ವಷ್ೇಗಳಲಿ್ಲ , ಅನೇಕ ಜನರು 

ತಮಿ  ಪಾರ ಣ ಕಳೆದ್ಯಕೆಂಡರು ಮತ್ತು  ನಷ್ಟ ದ ವರದಿಗಳು ಆರ್ಗವೆ. ಇದ್ಯ ಆಸಿು ಗಳಿಗೆ/ 

ಆಸಿು ಗೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಬೀರಿತ್ತ. ಉಡುಪಿ 

ಜಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಕನಾೇಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿರ್ಗೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಿೆಂಚಿನ ಘಟನೆಯಾರ್ಗದೆ. ಈ 

ಅಧಯ ಯನವನ್ನು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲು ಇದ್ಯ ಮಖಯ  ಚಾಲ್ನಾಶಕಿು ಯಾರ್ಗದೆ. ಪರ ಸಕು  

ಏಪಿರ ಲ್, ಮೇ, ಅಕಟ ೀಬರ್, ನವೆೆಂಬರ್ ತೆಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಮಿೆಂಚಿನ 

ಘಟನೆಯಾರ್ಗದೆ. ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಮೂಲ್ಗಳ ಪರ ಕಾರ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಮೂಲ್ಗಳಿೆಂದ 

ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಯ ಪರ ಕಾರ ಉಡುಪಿ ಜಲಿೆ ಯ ಕಾಕೇಳ ತಾಲಿ್ಲ ಕಿನಲಿ್ಲ  ಗರಿಷ್ಠ  

ಉಜ್ ವ ಲ್ತೆ ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ ಮತು ಷ್ಟಟ  ವಿಶಿ್ೀಷ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಯನವು 

ಮಖಯ ವಾರ್ಗ ಕಾಕೇಳ ತಾಲಿ್ಲ ಕಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಂದಿರ ೀಕೃತವಾರ್ಗರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  

ಅಧಯ ಯನಪರ ರ್ದಶ ಎೆಂದ್ಯಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ದೂರವಾಣಿ, ವಿದ್ಯಯ ತ್, 

ವಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಷ್ಟ ವು ತ್ತೆಂಬಾ ಅಧಿಕವಾರ್ಗದೆ. ಮೇಲಾರ್ಗ, ಜಾಲ್ಬಂಧ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು, 

ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್್ಸ  ಮತ್ತು  ಟೆಲ್ಲಕಾೆಂ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ನಾಶವಾಗುತು ವೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ, ಈ 

ಪರ ರ್ದಶದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಎೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಅಧಯ ಯನ ಅಗತಯ ವಿದೆ. 

ವಿವಿಧ ಭೌಗೀಳಿಕ ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೆಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಮತ್ತು  ಮೇಲಿೆ ೈ 

ವಾಯುಮಂಡಲ್ದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ್ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ ಅಬಾಯ ಸವನ್ನು  

ವೃದಿಿ ಸಬಹುದ್ಯ. ಮಿೆಂಚಿನ ಹಾನಿ ವೆಚಿ ದ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು  

ನಿಣೇಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ಹಲ್ವಾರು ಪರಿಸರಿೀಯ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥೇಕ 

ಅಸೆಿ ರಗಳ ಜೊತೆ ಮಿೆಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಸಂಭಾವಯ  ಹೆಚಿಿ ನ ಹಾನಿ ಪರ ರ್ದಶವನ್ನು  

ಊಹಿಸಿ, ಮಿೆಂಚಿನ ಹಾನಿಯ ಭೌಗೀಳಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬೇಕು. 

ಗಮನಾಹೇವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಹೆಚಿ ಳ, ವಲ್ಸ್ಥ ಮತ್ತು  ವೇಗವಧಿೇತ ಸಾಮಾಜಕ  
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ಆರ್ಥೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಳೆದ ಹಲ್ವು ವಷ್ೇಗಳಿೆಂದ 

ಈ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ತೀವರ ಗಳಿಸಿದೆ. 

ವಿವಿಧ ಭೌಗೀಳಿಕ ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೆಂಚಿನ 

ಹೊಡೆತಗಳ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಮೇಲಿೆ ೈ 

ವಾಯುಮಂಡಲ್ದ ವಿಕಿರಣ ಶೀಲ್ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ 

ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಆಬಯ ಸಿಸಬೇಕಾರ್ಗದೆ. ವಿವಿಧ 

ನೈಸರ್ಗೇಕ ಸಂಪನಿ್ಮ ಲ್ಗಳ ಮಾಯ ಪಿೆಂಗ್, 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ, ನಿವೇಹಣೆ ಮತ್ತು  ನಂತರದ 

ಬಳವಣಿಗೆಯ ಯೀಜನೆಗಳಿಗಾರ್ಗ ದೂರ ಸಂವೇದಿ 
ಭೌಗೀಳಿಕ ಮಾಹಿತ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳ 

ಕಾಯಾೇಚರಣಾ ಬಳಕೆಯು ಪಾರ ರ್ದಶಕ ದತಾು ೆಂಶ 

ಮೂಲ್ ಸೌಕಯೇದ ವಿನಾಯ ಸ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 

ಅವಶಯ ಕವಾರ್ಗದೆ. ಭೌಗೀಳಿಕತೆ ಮತ್ತು  ವಿಪತು ಗೆ 

ಮಣಿಿ ನ ನಿರೀಧಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  

ಅರ್ೇಮಾಡ್ಡಕಳಳ ಲು ವಿವರವಾದ ಶಲಾಶಾಸಿು ಾೀಯ, 

ರಚನಾತಿ ಕ ಮತ್ತು ಮಣಿಿ ನ ಮಾಯ ಪಿೆಂಗ್ ಅನ್ನು  

ನಡೆಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಭೌಗೀಳಿಕ 

ನಕೆೆಯನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುವುದ್ಯ ಈ ಅಧಯ ಯನದ 

ಉದೆದ ೀಶವಾರ್ಗದೆ. ದೂರಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು  ಭೌಗೀಳಿಕ 

ಮಾಹಿತ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯ ಕೆೆ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ತಂತರ ಜಾಾ ನದ 

ಪರ ಗತಗಳು ಅೆಂತಹ ಸಮಿೀಕೆೆ ಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ವರವಾರ್ಗದೆ. 
 

ಪರ ಮುಖ ಪದಗಳು: ಭೌಗೀಳಿಕ ಮಾಹಿತ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ,

ದೂರಸಂವೇದನೆ ,ನೈಸರ್ಗೇಕ ವಿಪತ್ತು ಗಳು 
 

1. ಪರಿಚಯ 

ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡವು ವಿಶವ ದ ಅತಯ ೆಂತ 

ವಿಕೀಪ ಪಿೀಡ್ಡತ ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ ಒೆಂದಾರ್ಗದೆ . 

ಸುಮಾರು 85% ಭಾರತದ ಪರ ರ್ದಶವು ಒೆಂದ್ಯ 

ಅರ್ವಾ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ 

ಗುರಿಯಾಗುತು ದೆ . ಭಾರತದ 29 ರಾಜಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  8 ಕೆಂದಾರ ಡಳಿತ ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ , 22 

ರಾಜಯ ಗಳು ವಿಪತ್ತು -ಪಿೀಡ್ಡತ ಆರ್ಗವೆ. . ಭಾರತವು 

ಸುಮಾರು 1.32 ಶತಕೀಟಿ ಜನರನ್ನು  

ಹೊೆಂದಿರುವ ಪರ ರ್ದಶವಾರ್ಗದೆ . ಗಣನಿೀಯವಾರ್ಗ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಸಾೆಂದರ ತೆ ಹೊೆಂದಿರುವ 

ವಿಶವ ದ ಎರಡನೇ ಅತಯ ೆಂತ ಜನನಿಬಡ ರಾಷ್ಟ ಾ . 

ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು  ಮಿೆಂಚು ಇತು ೀಚಿನ 

ವಾತಾವರಣದ ಪರ ಮಖ ಅಪಾಯವೆೆಂದ್ಯ 

ಹೊರ ಹೊಮಿಿ ದೆ. ಅಪಾಯದಿೆಂದ 

ಉೆಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯ ವಾಯ ಪಿು ಯು ಅದರ 

ತೀವರ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ್ , ಆದ್ಯ ವಿಪತ್ತು -

ಪಿೀಡ್ಡತ ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಜನರ 

ವಿಪಾ ತ್ತು  ಎದ್ಯರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯ ೇ ಮೇಲೆ 

ಕೂಡಾ ಅವಲಂಬತವಾರ್ಗದೆ . ಆದದ ರಿೆಂದ 

ವಿಪತು ನ ಅಪಾಯವನ್ನು  ಕಡ್ಡಮೆಗಳಿಸುವ 

ಪರ ಯತು ಗಳು ಭಾಗಶಃ , ಮನೆು ಚಿ ರಿಕೆಯ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯನ್ನು  ಒದರ್ಗಸಲು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡ್ಡಸಿದೆ . 

ದ್ಯರಂತದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜನರು ಮತ್ತು  

ಸಮದಾಯಗಳು ಪರ ತಕಿರ ಯಿಸಲು 

ಶಕು ಗಳಿಸುವ ಸಕಾಲ್ಲಕ ಮತ್ತು  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಹಿತಯನ್ನು  

ಕಡುವುದಾರ್ಗದೆ . ಚಂಡಮಾರುತ/ ಮಿೆಂಚು, 

ಧೂಳು/ ಆಲ್ಲಕಲಿು  ಮತ್ತು  ಬಲ್ವಾದ ಗಾಳಿ 

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಜೀವನ ಮತ್ತು  

ಸಾವೇಜನಿಕ ಆಸಿು ಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು  

ಉೆಂಟುಮಾಡುತು ದೆ . ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಯ ತ್, 

ಸಂವಹನ ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥೇಕ 

ವಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ವರಿಯಾರ್ಗ ವಿಮಾನ 

ಯಾನವಲ್ಯಕೆೆ  ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ಸಂಭಾವಯ ತೆಗಳಿವೆ . . ಮಿೆಂಚಿನಿೆಂದ ಸಾವಿರ 

ಜನರು ಸಾಯುತಾು ರೆ . ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಸಾೆಂದರ ತೆ, 

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರ ಮಾಣ ಮತ್ತು  ನಗರಿೀಕರಣದ 

ಜೊತೆಗೆ ಮಿೆಂಚಿನ ಸಾೆಂದರ ತೆ ಮತ್ತು  

ಭೂಗೀಳದೆಂದಿಗೆ ಪರ ರ್ದಶವು ಮಿೆಂಚಿನ 

ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖ ಪಾತರ  

ವಹಿಸುತು ದೆ . ಕಡ್ಡಮೆ ವಾಯುಮಂಡಲ್ದ 

ಪದರಗಳು ತ್ತಲ್ನಾತಿ ಕವಾರ್ಗ ಹೆಚಿಿ ನ 

ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಹೊೆಂದಿರುತು ವೆ, ಇದರಿೆಂದ 

ಕಡ್ಡಮೆ ತೇವಾೆಂಶವುೆಂಟಾಗುತು ದೆ . ಅಗ 

ಗುಡುಗು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಿ ನ 

ಮಟಟ ವನ್ನು  ಹೊೆಂದಿರುತು ದೆ. 3-4ಕಿ .ಮಿೀ . 

ದಿೀಘೇಕಾಲ್ ದವರೆಗೆ ಒಣರ್ಗದ ಭೂಮಿಯು 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಡ್ಡಲ್ವಾದ ಮತ್ತು  ಉತು ಮವಾದ 

ಧೂಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿದೆ . ಈ ಅೆಂಶಗಳು 

ವಾಯುವಯ  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ತೀವರ ವಾದ 

ಗುಡುಗುಗಳನ್ನು  ಉತಾಾ ದಿಸಲು 

ಶಕು ಗಳಿಸುತು ವೆ . . ಮಿೆಂಚು ಸಾಮಾನಯ ವಾರ್ಗ 

ಚಂಡಮಾರುತ ಮೊದಲಾದ ನೈಸರ್ಗೇಕ 

ವಿಪತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹವಾಮಾನದಲಿ್ಲ  

ಸಂಭವಿಸುತು ದೆ . ಮಿೆಂಚು ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾರ್ಗ 

ಸಂಭವಿಸುವ ಸೆಾ ಯಿೀವಿದ್ಯಯ ತು ನ ಡ್ಡಸಿಾ ರ್ಜೇ 

ಆರ್ಗದ್ಯದ , ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ವಿದ್ಯಯ ತ್ 

ಚಾರಿ್ಜೇ ಪರ ರ್ದಶಗಳು, ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ 

ನೆಲ್ದ ಮೇಲೆ, ತಾತೆಾ ಲ್ಲಕವಾರ್ಗ 

ತಟಸೆ ಗಳಿಸುತು ವೆ, ಇದ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಒೆಂದ್ಯ 

ರ್ಗಗಾಜೌಲ್ ಶಕಿು ಯ ತವ ರಿತ ಬಡುಗಡೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ. ವಿವಿಧ ಭೌಗೀಳಿಕ 

ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೆಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಮತ್ತು  

ಮೇಲಿೆ ೈ ವಾಯುಮಂಡಲ್ದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ್ 

ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ ಅಬಾಯ ಸವನ್ನು  

ವೃದಿಿ ಸಬಹುದ್ಯ.  
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2. ಪರ ಸ್ತು ತ್ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಕಾಯಯದ ತ್ನಿಖೆಯ 

ಮಹತ್ವ  
ಮಿೆಂಚು ಭಾರತದಾದಯ ೆಂತ ಹಲ್ವಾರು ಸಾವುಗಳು 

ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯ ನಷ್ಟ ವನ್ನು  ಉೆಂಟುಮಾಡುತು ದೆ. 

ಸುಮಾರು 1,750 ಜನರು ಪರ ತ ವಷ್ೇ ರ್ದಶದಲಿ್ಲ  

ಮಿೆಂಚಿನ ಹೊಡೆತದಿೆಂದ ಸಾವನು ಪಿಾ ದಾದ ರೆ. 1967 

ರಿೆಂದ 2012 ರವರೆರ್ಗನ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ , ಭಾರತದಲಿ್ಲ  

ನೈಸರ್ಗೇಕ ಅನಾಹುತಗಳಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದ 

ಸಾವುಗಳು 39% ನಷ್ಟಟ ರ್ಗವೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು  

ವಷ್ೇಗಳಲಿ್ಲ  ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಯಾರ್ಗ, ಪರ ತ 

ವಷ್ೇ ಸುಮಾರು 2500 ಜನರು ಮಿೆಂಚಿನ 

ಹೊಡೆತದಿೆಂದ ಮತ್ತು  ಮಳೆಯಿೆಂದ 

ಮೃತಪಟಿಟ ದಾದ ರೆ. 2013 ರವಷ್ೇದಲಿ್ಲ , 2,833 ಮತ್ತು  

2014 ರ ಹೊತು ಗೆ ಸುಮಾರು 2582 ಜನರು 

ಮಿೆಂಚಿನ ಹೊಡೆತದಿೆಂದಾರ್ಗ ಮರಣ ಹೊೆಂದಿದರು 

ಮತ್ತು  2015 ರಲಿ್ಲ  ಈ ನೈಸರ್ಗೇಕ ವಿಪತು ನಿೆಂದ 

ಸುಮಾರು 2,641 ಜನರು ತಮಿ  ಜೀವವನ್ನು  

ಕಳೆದ್ಯಕೆಂಡರು. ಮೇ 2018 ರಲಿ್ಲ  ವಾಯುವಯ  

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಇತು ೀಚಿನ ಹವಾಮಾನ 

ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  ತೀವರ ಧೂಳಿನ ಬರುಗಾಳಿಗಳು, 

ಗುಡುಗು ಮತ್ತು  ಮಿೆಂಚು ಭಾರತದ ಹಲ್ವು 

ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಉೆಂಟಾರ್ಗ, ಏಳು 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ (ಕನಾೇಟಕ, ಕರಳ, ರಾಜಸೆಾ ನ, 

ಉತು ರಪರ ರ್ದಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತು ರಾಖಂಡ್, 

ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್) ಇರ್ದ ರಿೀತಯಜೀವನ ಮತ್ತು  

ಆಸಿು  ಹಾನಿಯನ್ನು  ಉೆಂಟುಮಾಡ್ಡದೆ. 

ಉಡುಪಿ ಜಲಿೆ ಯ ಕಾಕೇಳ ತಾಲ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  

ಕನಾೇಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಮಿೆಂಚಿನ ಘಟನೆಯಾರ್ಗದೆ. ಪಶಿ ಮ 

ಘಟಟ ಗಳ ದೃಷಿಟ ಕೀನವು ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ರ್ದಶದ 

ಪೂವೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲದೆ, ಮಾನ್್ಮ ನ್ನ ಆರಂಭ 

ಮತ್ತು  ಹಿೆಂತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಪಶಿ ಮ 

ಘಟಟ ಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನಾೆಂತರವಾರ್ಗ 

ರೂಪುಗೆಂಡ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಿೆಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ 

ವಲ್ಯದ ಆಕಾರವು ಅದರ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಪಶಿ ಮ 

ಘಟಟ ಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಬಲ್ವಾರ್ಗ 

ಸೂಚಿಸುತು ದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮಾಯ ಗಾು ಟೈಟ್ / 

ಹೆಮಟೈಟ್  ಮೃದಿ ವಾದ ಗೆು ಸಿಕ್ಸ ಬಂಡೆಗಳು 

ಮಿೆಂಚನ್ನು ಆಕಷಿೇಸುತು ವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗಾರ್ಗ 

ನಿಮಿೇಸಲಾದ ಗೀಪುರಗಳ ಹಾನಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತು ವೆ. ನೆಟವ ಕ್ಸೇ ವಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  

ಟೆಲ್ಲಕಾೆಂ ಉಪಕರಣಗಳ ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ಾ  

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ನಾಶವಾಗುವುದರಿೆಂದ 

ದೂರವಾಣಿ ಕೆೆ ೀತರ  ನಷ್ಟ  ತ್ತೆಂಬಾ ಹೆಚಿಾ ರ್ಗದೆ. 

ಆದದ ರಿೆಂದ, ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಮಣಿಿ ನ 

ಪಾತರ ವನ್ನು  ಅರ್ೇ ಮಾಡ್ಡಕಳಳ ಲು ವಿಸಾು ರವಾದ 

ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಅಧಯ ಯನವನ್ನು  ಕೈಗಳುಳ ವುದ್ಯ 

ಅಗತಯ ವಾರ್ಗದೆ. ಕಾಯೇ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ವಿಪತು ನ ನಿವಾೇಹಕರು 

ತಡೆಗಟುಟ ವ ಮತ್ತು  ತರೆ್ಗ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲು ಇದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ಸವಾಲಾರ್ಗದೆ. 

ರಾಷಿಟ ಾೀಯ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ  
ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಚಂಡಮಾರುತ ತಡೆಗಟುಟ ವಿಕೆ, 

ಸನು ದಿ ತೆಗೆ ಮಿೆಂಚು/ಗಾಳಿ ಮತ್ತು  ಬಲ್ವಾದ 

ಗಾಳಿ ತರೆ್ಗ ಸುವಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುರ್ದ 
ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆ 
ಇಲಿ್ . ತಡೆಗಟುಟ ವ ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆ 

ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಷ್ಟ  ತರೆ್ಗ ಸುವಿಕೆಯ 
ಕರ ಮಗಳು ಕೈಗಳುಳ ವ ವಿಪತು ನ ನಿವಾೇಹಕರಿಗೆ 
ಇದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ಸವಾಲಾರ್ಗದೆ. ಅರ್ಗು ಶಲೆಗಳ 

ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲನ ಟೆಲ್ಲಕಾೆಂ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ಸ 
ವಯ ವಸೆ್ಥ  ತೀವರ ವಾದ ಭೂಕಾೆಂತೀಯ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು  
ದ್ಯಬೇಲ್ವಾರ್ಗದ್ಯದ , ಅರ್ಗು ಶಾಮಕದ ಹೆಚಿಿ ನ 

ಪರ ತರೀಧವು ಜಯೀಕಾೆಂತೀಯವಾರ್ಗ 
ಪರ ಚೀದಿತ ಪರ ವಾಹಗಳನ್ನು  (ಜಐಸಿಗಳು) 

ಬಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  
ಹರಿಯುವಂತೆ ಪ್ರ ೀತ್ಾ ಹಿಸುತು ದೆ. ಆಘಾತಗಳು 

ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು  ತೀವರ ವಾದ ಕಾೆಂತೀಯ 
ಬರುಗಾಳಿಗಳಿೆಂದ ನೆಲ್ ಮೇಲಿೆ ೈಯ ಒಳಭಾಗದ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಸಾಮಾನಯ ವಾರ್ಗ ಸೆಿ ರ ಕಾೆಂತೀಯ 
ಕೆೆ ೀತರ ದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತು ವೆ. ಈ 

ಏರಿಳಿತಗಳು ನೆಲ್ದ ಬೆಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ 
ವೀಲೆಟ ೀಜು ಲಿ್ಲನ ವಿಭಿನು  ವಯ ತಾಯ ಸಗಳನ್ನು  
ಸೃಷಿಟ ಸುವ ನೆಲ್ದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಯ ತೆಷ ೀತರ ಗಳನ್ನು  
ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸುತು ವೆ, ಇದ್ಯ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಪರ ವಾಹಗಳನ್ನು  

ಗಳನ್ನು  ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ಸ ವಯ ವಸೆ  , ಮತ್ತು  ನೆಲ್ದ 

ಬೆಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹರಿಯುವಂತೆ 
ಮಾಡುತು ದೆ. ಕನಾೇಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಲಿೆ ಯ 

ಕಾಕೇಳ ತಾಲಿ್ಲ ಕಿನ ಮಿೆಂಚಿನ 
ಪರಿಣಾಮದಿೆಂದಾರ್ಗ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ 
ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  
ಸಮಗರ  ಅಧಯ ಯನವು ದೂರಸಂವೇದನಾ 
ತಂತರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಭೌಗೀಳಿಕ ಮಾಹಿತ 
ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಜಯೀಫಿಸಿಕಲ್ 
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ಸಮಿೀಕೆೆಯೆಂದಿಗೆ ಸಂಯೀಜಸುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಪರ ಸಾು ವಿತ ಯೀಜನೆ ಕೆಲ್ಸವು 
ಕೆಂದಿರ ೀಕೃತವಾರ್ಗದೆ. ಕಾಕೇಳವು 13‹ 08 N ' 

ನಿು ೆಂದ 13‹ 30' N ಅಕೆಾ ೆಂಶ ಮತ್ತು  74‹ 50' E 

ರಿೆಂದ 75‹ 10' E ರೇಖ್ಯೆಂಶದ ಅಡ್ಡಯಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  1071 ಚ.ಕಿ.ಮಿೀ ಪರ ರ್ದಶವನ್ನು ಹೊೆಂದಿದೆ.  

 

 
 

ಚಿತ್ರ  1: ಅಧಯ ಯನ ಪರ ರ್ದಶದ ನಕೆೆ  

 

3. ವಸ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ: 

ಡ್ಡಜಟಲ್ ಮಾಯ ಪಿೆಂಗ್ ಸಂಪನಿ್ಮ ಲ್ಗಳನ್ನು  

ನಿವೇಹಿಸುವ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜಯ  

ಅೆಂಗವಾರ್ಗದೆ ಮತ್ತು  ನಕೆೆ  ಮಾಡ್ಡದ ಮಾಹಿತಯು 

ದೂರಸಂವೇದಿ ವಿಶಿ್ೀಷ್ಣೆಯ ಸಾಮಾನಯ  

ಉತಾ ನು ವಾರ್ಗದೆ. ಅಧಯ ಯನ ಪರ ರ್ದಶದ 

ಭೌಗೀಳಿಕ ನಕೆೆಯನ್ನು  ಸಮಿೀಕೆೆಯ 

ಭಾರತದಿೆಂದ 1: 50000 ಪರ ಮಾಣದ ಮೇಲೆ 

ತಯಾರಿಸಲಾರ್ಗದೆ. ನಕೆೆ ಗಳನ್ನು  ಅರ್ದ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯ 

ವಿಧಾನಗಳ ಅನ್ನಸಾರವಾರ್ಗ ಡ್ಡಜಟಲ್್  

ರೂಪಗಳಾರ್ಗ ಮಾಪೇಡ್ಡಸಲಾರ್ಗದೆ. 

ದೂರಸಂವೇದಿಯ ವಿಶಿ್ೀಷ್ಣೆ ಮತ್ತು  

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದಲಿ್ಲ  ಡ್ಡಜಟಲ್ ಚಿತರ  ಸಂಸೆ ರಣೆ ಒೆಂದ್ಯ 

ಪರ ಮಖ ಪಾತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ದೆ (ಅೆಂಜರೆಡಿ್ಡ  et 

al, 1995). ಚಿತರ  ವಧೇನೆ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತ 

ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಡ್ಡಜಟಲ್ ಸಂಸೆ ರಣೆಯ 
ಎರಡು ಪರ ಮಖ ಅೆಂಶಗಳಾರ್ಗವೆ. ಬಹು 

ವಿದ್ಯಯ ತೆಾ ೆಂತೀಯ ರೀಹಿತ ಮತ್ತು  

ಹೆಚಿು ಪರ ಮಾಣ ದತಾು ೆಂಶ ಗಳ ಲ್ಭಯ ತೆ ಮತ್ತು  

ಡ್ಡಜಟಲ್ ಸಂಸೆ ರಣೆಗಳ ಸುಧಾರಿತ 

ಸಾಮರ್ಯ ೇಗಳು, ವಧಿೇತ ಮತ್ತು  

ವಿವರಣಾತಿ ಕವಾದ ಇಮೇರ್ಜ ಅನ್ನು  

ಉತಾಾ ದಿಸುವಲಿ್ಲ  ದೂರಸಂವೇದಿಯ 

ಸಂಭಾವಯ ತೆಯನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿದೆ (ಉಷ್ಟ et al, 2014) 
[5]. ಶಲಾ ಶಾಸಿು ಾೀಯ ಸಂಪಕೇಗಳು ಮತ್ತು  

ಭೌಗೀಳಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ನಿಖರತೆಯೆಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತು ದೆ 
(ಲ್ಲಲಿೆ ಸಾಯ ೆಂಡ್, et al, 1996) [2]. ಸುಳುಳ  ಬಣಿ ದ 

ಸಂಯೀಜನೆ (FALSE COLOR COMPOSITE-

FCC) ಪರ ಮಖ ಬಳಕೆ ಮಾನವನ ದೃಶಯ ೀಕರಣ 

ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ವೈಶಷ್ಟ ಯ ಗಳ ಅರ್ೇ ವಿವರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಹಾಯಮಾಡುವುದ್ಯ. ಹಿೀಗಾರ್ಗ LISS IV ಚಿತರ ಗಳು 

FCC ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದರಿೆಂದ 

ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ರ್ದಶವು ಆಸಕಿು ಯ ಪರ ರ್ದಶವನ್ನು  

(AOI) ಬಳಸಿಕೆಂಡು ತೆಗೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಚಿತರ  2 

ರಲಿ್ಲ  ತೀರಿಸಿರುವಂತೆ ಸಸಯ  ವಗೇದ ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಭೂಪರ ರ್ದಶಗಳ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಚಿತರ ದ 

ದೃಷಿಟ ಗೀಚರ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದಿೆಂದ 

ಗುರುತಸಲ್ಾ ಟಿಟ ವೆ. 

 

 
 

ಚಿತ್ರ  2: ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ರ್ದಶದ LISS-IV ಚಿತರ  

 
4. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು 
4.1 ಜಮಿೋನು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಭೂ ಕವಚ 

ತ್ನಿಖೆಗಳು 

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಸಾಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿೆಂಚಿನ 

ಮಷ್ೆ ರದ ಸಾೆಂದರ ತೆಯ ಹಿೆಂದಿನ ಅಧಯ ಯನಗಳು 

ಸಾಗರ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಿೆಂಚಿನ 

ಹೊಡೆತಗಳ ವಿತರಣೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಚಿಿ ನ 

ವಯ ತಾಯ ಸವಿದೆ ಎೆಂದ್ಯ ತೀರಿಸಿವೆ. ಭೂಮಿಯ 

ಮೇಲಿೆ ೈಯು ಅಸಮಾನವಾರ್ಗ ಸಾಗರಕೆಿ ೆಂತ 

ವೇಗವಾರ್ಗ ಬಸಿಯಾರ್ಗದ್ಯದ , ಏಕೆೆಂದರೆ ಕಡ್ಡಮೆ 

ಉಷ್ಿ ದ ಜಡತವ  ಮತ್ತು  ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಿ ನ 
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ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲ್ ಶಾಖದ ಹರಿವು 

ವಾಯುಮಂಡಲ್ದ ಉಷ್ಿ ತೆಯ ಪರ ವೃತು ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಮಹತವ ದ ಮಾನವ ಪರ ಭಾವ ವಾಯ ಪಕವಾದ 

ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ / ಭೂಮಿಯ ಕವಚ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಹವಾಮಾನ ಬದಿ ತೆಯಾರ್ಗದೆ.  

 

4.2 ಮಣಿ್ಣ ನ ತ್ನಿಖೆಗಳು 

ಮಣಿಿ ನ ಸಮಿೀಕೆೆಯು ವಿವಿಧ ಮಣಿ್ಣ ಗಳು, 

ಅವುಗಳ ರಿೀತಯ ಮತ್ತು  ಪರ ಕೃತ, ಮತ್ತು  

ವಿತರಣೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು  

ವೈಜಾಾ ನಿಕ ದಾಸಾು ನ್ನಗಳನ್ನು  ಒದರ್ಗಸುತು ದೆ. 

ಇದರಿೆಂದಾರ್ಗ ಅವರ ಪಾತರ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಾಮರ್ಯ ೇಗಳ ಬಗೆೆ  ಊಹೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಮಣಿಿ ನ ಬಗೆರ್ಗನ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳ ಪಾರ ರ್ದಶಕ ವಿತರಣೆಯು ಬಳಕು 

ಹೊತು ರುವ ಪರ ರ್ದಶಕೆಾ ರ್ಗ ತಕೇಬದಿ  ಭೂಮಿ 

ಬಳಕೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಪೂವೇ ಅವಶಯ ಕವಾರ್ಗದೆ. 

ಅಧಯ ಯನ ಪರ ರ್ದಶ ಪೂವೇದ ಗಡ್ಡ ಪಶಿ ಮ 

ಘಟಟ ಗಳ ಕೀಶದಿೆಂದ ಸುತ್ತು ವರೆಯಲ್ಾ ಟಿಟ ರುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಭೂ ಪರ ರ್ದಶದ ಉಬಬ ರ ವಿಳಿತದ 

ಪರ ರ್ದಶವು ಮಣಿಿ ನ ಪರ ರ್ದಶವನ್ನು  ಅನೇಕ 

ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ದಟಟ ವಾದ ಕಾಡುಗಳಿೆಂದ ಮತ್ತು  

ಕೆಲ್ವು ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಜರು ಮೇಲಾಾ ಗದಿೆಂದ 

ರಕೆಿ ಸಲ್ಾ ಟಿಟ ದೆ. ಕೆೆಂಪು ದಟಟ ವಾದ ಮಣಿ್ಣ  ಪರ ರ್ದಶ 

ಅತಯ ೆಂತ ಪರ ಬಲ್ವಾದ ಮಣಿಿ ನ ವಿಧವಾರ್ಗದೆ 

ಮತ್ತು  ನಂತರದ ಬಟಟ ಗಳ ಗುಡಿ ದ ಮೇಲೆ 

ರೂಪುಗಳುಳ ತು ದೆ. ಈ ಮಣಿ್ಣ  ಕಬಬ ಣದ 

ಪರ ಸೆ ಭೂಮಿ ಅರ್ವಾ ಅಧಯ ಯನ ಪರ ರ್ದಶದ 

ಜಂಬು ಮಣಿ್ಣ  ಶಖರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುವ 

ಕಬಬ ಣ ಸಮೃದಿ ವಾದ ಕಬಬ ಣದ ಸಮೃದಿ ವಾದ 

ಕಲಿು  ಮಣಿ್ಣ ಗಳಾರ್ಗವೆ. 

 

4.3 ಮಣಿ್ಣ ನ ನಿರೋಧ್ಕ ತ್ನಿಖೆ 

ಬಂಡೆಗಳ ಪರ ತರೀಧ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಖನಿಜಗಳು, 

ಸಾೆಂದರ ತೆ, ಸರಂಧರ ತೆ, ನಿೀರಿನ ಅೆಂಶ, ನಿೀರಿನ 

ಗುಣಮಟಟ  ಮತ್ತು  ತಾಪಮಾನದ ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಸಂಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಯಂತರ ಸಲ್ಾ ಡುತು ವೆ. 

ನಿರೀಧಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ವು ವಿದ್ಯಯ ದಾವ ರ 

ಹರಡುವ ದಿಕೆಿ ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ಕಠಿಣ ಕಲಿು  

ಪರ ರ್ದಶದಲಿ್ಲ  (Ballukraya et al. 1981) ಮೇಲ್ಲನ 

ಪದರದ ಸವ ರೂಪವನ್ನು  ಅವಲಂಬಸಿರುತು ದೆ. 

ವಿದ್ಯಯ ತು ನ ಪರ ವಾಹಕೆೆ  ಅವುಗಳ ಪರ ತರೀಧದಲಿ್ಲನ 

ವಯ ತಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವುದರ 

ಮೂಲ್ಕ ಉಪಮೇಲಿೆ ೈ ವಿನಾಯ ಸಗಳ 

ಸವ ರೂಪವನ್ನು  ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಯ ತಾ ಾ 

ತರೀಧ ವಿಧಾನವು ಉಪಯುಕು ವಾರ್ಗದೆ ಮತ್ತು  

ಹಿೀಗಾರ್ಗ ಬಳಕು ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ನಿಧೇರಿಸುತು ದೆ. 10 ಓಮ್-ಮಿೀ ನಿೆಂದ 3100 ಓಮ್-

ಮಿೀ ಮತ್ತು  0.5 ಮಿೀ ನಿೆಂದ 3 ಮಿೀ ವರೆರ್ಗನ ದಪಾ  

ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ನಿರೀಧಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಳ 

ಮೇಲ್ಲನೆ ಮಣಿಿ ನ ಪದರಕೆೆ  ಹೊೆಂದಿಕೆ ಯಾಗುತು ದೆ. 

ಮೇಲಿೆ ೈ ಮಣಿಿ ನ ಮತ್ತು  ತೇವಾೆಂಶದ 

ಸಂಯೀಜನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಯಿೆಂದಾರ್ಗ 

ಪರ ತರೀಧದ ವಯ ತಾಯ ಸವು ಕಾರಣವಾರ್ಗದೆ. ಪರ ಸುು ತ 

ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ರ್ದಶವು ಗಟಿಟ  ಬಂಡೆ 
ಪರ ರ್ದಶವಾರ್ಗರುವುದರಿೆಂದ, ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಪರ ವಾಹ 

ಕಡ್ಡಮೆ ಹರಿವಿನಿೆಂದ ಪರ ತಕಿರ ಯೆ ಹೆಚಿಿ ನ 

ಪರ ತರೀಧವನ್ನು  ತೀರಿಸುತು ದೆ.  

 

4.4 ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿವರಣೆ 

ಕಾಕೇಳ ತಾಲಿ್ಲ ಕಿನಲಿ್ಲನ ಬಂಡೆಗಳು ಹಳೆಯ 

ಕಠಿಣ ಕಲಿು  ಸoಕಿೀಣೇದ ಎಲಿಾ  ಪರ ಮಖ 

ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ತೀರಿಸುತು ವೆ, ಅವುಗಳು ಇತರ 

ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ ವಾರ್ಗದೆ. ಕೆಲ್ವು 

ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ವು ಬಗೆಯ ಶಲೆಗಳ ಸವೆತದಿೆಂದ 

ಉೆಂಟಾಗುವ, ಮಖಯ ವಾರ್ಗ ಕಬಬ ಣದ ಆಕ್ೆ ೈಡ್ 

ಮತ್ತು  ಅಲ್ಲಯ ಮಿನಿಯಂ ಹೈಡಾರ ಕ್ೆ ೈಡುಗಳಿೆಂದ 

ಕೂಡ್ಡದ, ಕಡ್ಡಮೆ ಸಿಲ್ಲಕ ಉಳಳ , ಭಿದ್ಯರವಾದ ಮತ್ತು  

ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ  ಗಟಿಟ ಯಾಗುವ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳರ್ಗನ 

ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಮಾಳಿಗೆಯ ಕಲಿು ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕಡ್ಡಮೆ-ಭಾಗದ 

ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾದ ಹೊರ ಹರಿವುಗಳಾರ್ಗ 

ಕಂಡು ಬರುತು ವೆ.  

 

5. ತೀರ್ಾೆನಗಳು 
ಈ ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ಕಾರ, ವಿಷ್ಯಾಧಾರಿತ 

ಪದರದ ಪರ ಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ 

ನಕೆೆ ಗಳ (ವಿಷ್ಯಾಧಾರಿತ ನಕೆೆ ಗಳು) ನಿೆಂದ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಯನ್ನು  ಮಿೆಂಚಿನ 

ಸಂಭಾವಯ ತೆಗೆ ನಿೀಡಲಾರ್ಗದೆ. ವಿಷ್ಯಗಳ ತೂಕವು 

ಸಂಭಾವಯ  ವಲ್ಯಗಳ ಗುರುತಸುವಿಕೆಗೆ ಅವರ 

ಹತು ರದ ಕಡುಗೆಗಳಿೆಂದ ನಿಧೇರಿಸಲ್ಾ ಡುತು ದೆ. 

ಹೆಚಿಿ ನ ತೂಕವು ಶಲಾಯುಗದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  

ನಂತರ ಮಣಿಿ ನ ಮರುಪರಿಶೀಲ್ನೆ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು. 

ಶ್ರ ೀಯಾೆಂಕಗಳು ನಿದಿೇಷ್ಟ  ರ್ಥೀಮು  ಉಪವಗೇಗಳ 

ಪಾರ ಮಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಪರ ತನಿಧಿಸುತು ವೆ. ಈ 

ವರ್ಗೀೇಕರಣದಲಿ್ಲ ,ಒಳಗೆಂಡ್ಡರುವ ಅೆಂಶಗಳ 
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ವಿಭಿನು  ವಗೇಗಳನ್ನು  ಮೌಲ್ಯ  ಮಾಪನ ಮಾಡಲು 

ಮತ್ತು  ಹೊೀಲ್ಲಸಿ ಹೊೀಲ್ಲಸುವಲಿ್ಲ  ಪರಿಣಾಮ 

ಕಾರಿತವ ದ ಮಟಟ ವು ಸೃಷಿಟ ಯಾಯಿತ್ತ. ಮಿೆಂಚಿನ 

ಸಂಭಾವಯ ವ ಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬೀರುವ 

ಅೆಂಶಗಳ ರಚನೆಯ ವರ್ಗೀೇಕರಣವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ನ 

ಸಾಮರ್ಯ ೇದಿೆಂದ ಕಡ್ಡಮೆಗೆ ಆರ್ದಶಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಹಿೀಗಾರ್ಗ ಅವು ಪರ ತ ಅೆಂಶಕೊ  ಪರಿಣಾಮದ 

ಪರ ವೃತು ಯನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸಲು ಪಟಿಟ  

ಮಾಡಲ್ಾ ಟಟ ವು. ಈಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ 

ಮಿೆಂಚಿನ ಹೊಡೆತಕೆೆ  ಜವಾಬಾದ ರಿಯುತವಾದ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಪರ ತರೀಧಕ ಮೌಲ್ಯ ಗಳ gneisses ಈ 

ಕಲಿು  ಗುಡಿೆ ಯ ಮಣಿಿ ನ ಪರ ರ್ದಶದ ಅಡ್ಡಯಲಿ್ಲದೆ. 

ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ, ಮಣಿಿ ನ ಮಾಹಿತ, ಮಣಿಿ ನ 

ನಿರೀಧಕತೆ ಮತ್ತು  ಕೆೆ ೀತರ ದ ದತಾು ೆಂಶಗಳ 

ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಯು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಡ್ಡಸಿದ 

ಇತರ ಭೌಗೀಳಿಕ ದತಾು ೆಂಶ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 

ಕಿರ ಯೆಯ ಯೀಜನೆಗಾರ್ಗ ಮಿೆಂಚಿನ ನಕೆೆಯನ್ನು  

(ಚಿತರ 3) ಸಿದಿ ಪಡ್ಡಸಲಾರ್ಗದೆ.  

 

 
 

ಚಿತ್ರ  3: ಉಡುಪಿ ಜಲಿೆ ಯ ಕಾಕೇಳ ತಾಲಿ್ಲ ಕಿನ 

ಮಿೆಂಚಿನ ಭೂಮಾಹಿತ ವಿಜಾಾ ನ ನಕೆೆ  

 

ಕನಾೇಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಲಿೆ ಯ ಕಾಕೇಳ 

ತಾಲಿ್ಲ ಕಿನ ನಿಟೆಟ , ರೆೆಂಜಾಲಾ, ನಲಿು ರು, 

ಬೈಲುರು, ಹೆಬರ , ಶಲಾೇಲ್, ಜಾಕೇಲಾ, 

ಕೆರುವಾಸ್, ಅೆಂಡಾರ್, ಕಬಬ ನಾಲೆ, ಚಾರ ಎೆಂಬ 

ಹಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡ್ಡರುವ 336 

ಚ.ಕಿ.ಮಿೀವಾಯ ಪಿು ಯ ಅಧಯ ಯನ ಪರ ರ್ದಶದ 1068 

ಚ.ಕಿ.ಮಿೀ ಪರ ರ್ದಶ ಮಿೆಂಚಿಗೆ ಹೆಚಿು  ಒಳಗಾಗುತು ದ. 

388 sq.km ಪರ ರ್ದಶಗಳು ಕುಚೂರು, ಕರೇಬಟುಟ , 

ಹಿಗೇನಾ, ಅಜೆಕೆರಾ, ಮನೆೇ, ಕಠಾಲಾ, ವರಾೆಂಗ, 

ಶವಪುರ ಎೆಂಬ ಹಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡ್ಡರುವ 

ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ರ್ದಶದಲಿ್ಲ  ಮಿೆಂಚಿನ ಪರ ಭಾವಕೆೆ  
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