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ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ ಸಂಖೆ್ಯ  – 1 ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಾ ರು ಷರ್ವೆ ಸಂಖೆ್ಯ  248, 249 & 250,  ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ 

ಗ್ರಾ ಮ, ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಶಿಮಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನೆಟಕ್ ರಾಜೆ್  (ಗುತಿ ಗೆ ಪಾ ದೇವ 10-00 ಎಕ್ರೆ) 

ಮರಳು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾ ಫ್್ಟ  ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ರದಿ. 

 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರು: ಕಾಯಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಂಗಾ ಮೇಲದ ಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕೆ 

ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್, ಶಿಮೊಗಗ . 
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ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾರಾಂಶ 

 

ಪೀಠಿಕೆ 

MoEF ಅಧಿಸೂಚನೆ S.O. 14-09-2006ರ ದಿರ್ನಂಕ್ 1533 (ಇ) ಪಾ ಕ್ಲರ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಗ್ರಗಿ ಇಐಎ 

ರದಿಯನುನ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸು ಷಲುವಾಗಿ ಕ್ಲಯೆಪಾಲಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಂಗ್ರ ಮೇಲದ ಂಡೆ 

ಯೀಜ್ರ್ನ ವಿಭಾಗ್, ಕೆ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್, ಶಿಮಗ್ಗ  ರರ ಸಾಮಾನೆ್  ಮರಳು ಹೊರತೆಗೆಯಲು 

ಟಿಆರ್ ಗೆ ಅಜಿೆ ಷಲ್ಲಾ ಸಿದರು. ಗುತಿ ಗೆ ಪಾ ದೇವ ಹೊಂದಿರು    10-00 ಎಕ್ರೆ ಪಾ ದೇವವು ತಂಗ್ರ ನ್ದಿ 

ದಂಡೆಯಲ್ಲಾ  ಷರ್ವೆ ಸಂಖೆ್ಯ  248, 249 & 250 ಪಕ್ಕ , ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ ಗ್ರಾ ಮ, ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, 

ಶಿಮಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನೆಟಕ್ ರಾಜೆ್ ದಲ್ಲಾ ದೆ. 

 

13 ಸೄಪ್್ ಂಬರ್ 2018 ಮತಿ  11 ಡಿಸೄಂಬರ್ 2018ರ ಮಾನೆ್  ಎನ್ಜಿಟಿ ಆದೇವದ ಪಾ ಕ್ಲರ ಪಾ ಸಿಾವಿತ 

ಯೀಜ್ನೆಯು ಕ್ಾ ಷ್ ರ್ ನ್ಲ್ಲಾ  ಬರುತಿರು ಎಲಾ  ಗುತಿ ಗೆಗ್ಳ ಟ್್ಟ  ವಿಸಿಿೀರ್ೆವು 5 ಹೆಕ್ೆ ೀರ್ಗಿಂತ 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಪಾ ಮಾರ್ದಲ್ಲಾ ರುವುದರಿಂದ ಇದನುನ  “ಬಿ1” ಗ್ೆರ್ವಂದು ಪರಿಗ್ಣಿಷಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷರ 

ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲೆ ಮಾಪನ್ (ಇಐಎ) ರದಿಯನುನ  ತಯಾರಿಷಲು ಉಲ್ಲಾ ೀಖಿತ ನಿಯಮಗ್ಳ 

(ಟಿಆರ್) ನಿರ್ೆಯಕ್ಲಕ ಗಿ ಕೆಎಸ್ಇಎಸಿ 02 ಮಾರ್ಚೆ 2021 ರಂದು ನ್ಡೆದ 257ನೇ ಎಸ್ಇಎಸಿ 

ಷಭೆಯಲ್ಲಾ  ಪಾ ಸಿಾವಿತ ಯೀಜ್ನೆಗ್ರಗಿ ಪೂೆ ಪರಿಷರ ಅನುಮತ ನಿೀಡು ಅಜಿೆಯನುನ  

ಪರಿಗ್ಣಿಷಲಾಗಿದೆ. ಇಐಎ ರದಿ ಮತಿ  ಪರಿಷರ ನಿೆಸಣಾ ಯೀಜ್ನೆ ತಯಾರಿಷಲು ಮತಿ  

ಸಾೆಜ್ನಿಕ್ ವಿಚಾರಣೆಯನುನ  ನ್ಡೆಷಲು ಷಮಿತ ನಿದಿೆಶ್  ಉಲ್ಲಾ ೀಖಿತ ನಿಯಮಗ್ಳನುನ  (ಟಿಆರ್) 

ಸೂಚ್ಚಸಿದೆ. 

 

ಯೋಜನ್ಯಷಥ ಳ 

10-00 ಎಕ್ರೆ ವಿಸಿಿೀರ್ೆದ ಗ್ಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಪಾ ದೇವನುನ  ಹೊಂದಿರು ಸಾಮಾನೆ್  ಮರಳು ಗ್ಣಿ 

ಗುತಿ ಗೆಯು, ಷರ್ವೆ ಸಂಖೆ್ಯ   ಸಂಖೆ್ಯ   248, 249 & 250 ಪಕ್ಕ , ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ ಗ್ರಾ ಮ, ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, 

ಶಿಮಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನೆಟಕ್ ರಾಜೆ್ ದಲ್ಲಾ ದೆ. 
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ಟೇಬಲ್1: ಪ್ರೊ ಜೆಕ್ ನ ಸಂಕಿ್ಷ ಪ್ತ ವಿರಣೆ 

ಕ್ರ ಮಸಂಖೆ್ಯ  ವಿರಣೆ ವಿರಗಳು 

1.  ಅಕ್ಲಷ ಂವ ರೇಖಂವ Corner Point No Latitude Longitude 

BP-A N 13°41’32.10"  E 75°15’43.79” 

BP-B N 13°41’37.94"  E 75°15’44.39” 

BP-C N 13°41’38.06"  E 75°15’50.61” 

BP-D N 13°41’32.31"  E 75°15’51.75” 

WGS – 84 DATUM 
 

2.  ಯೀಜ್ನೆಯ ಎತಿರ MSL 608 MSL ದಿಂದ 607 MSL  

3.  ಉದೆದ ೀಶಿತ ಯೀಜ್ರ್ನ 

ಷಥ ಳದಲ್ಲಾ  ಭೂಬಳಕೆ 

ಭೂಬಳಕೆಯ ಪ್ೊ ಕಾರ ಪ್ೊ ಸ್ತತ ತ 

ಭೂಬಳಕೆ 

(ಎಕರೆ 

ಪ್ೊ ದೇವ)  

5 

ಶಯಗಳ 

ನಂತರ 

(ಎಕರೆ 

ಪ್ೊ ದೇವ) 

ಗ್ಣಿಗ್ರರಿಕೆಗ್ರಗಿ ಪಾ ದೇವ -- 8-30 

ಒರ್

ಬರ್ೆನ್ಡ ಂಪ್/ಅರಣೆಿ ೀಕ್ರರ್ 

/ಸಸಿರುಬೆಲ್್  

-- 0-16 

ಪಾ ದೇವನುನ ಬಳಷಲಾಗುವುದಿಲಾ  10-00 0-34 

ಟ್್ಟ  10-00 10-00 
 

4.  ಸತಿರದ ರಸಿೄ  ಮಾಗ್ೆ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಹೆದ್ದದ ರಿ ಎನ್ಎರ್ಚ 169 – 0.45 ಕಿ.ಮಿೀ. 

(ಉತಿರ) (ವೈಮಾನಿಕ್ವಾಗಿ) (ಸೇಲಾಾ ಪುರದಿಂದ 

ಮಂಗ್ಳೂರಿನ್ ರಸಿೄ ) (2.85 ಕಿಮಿೀ ರಸಿೄಯ ಮೂಲಕ್ 

ನೈಋತೆ  ಕ್ಡೆಗೆ) 

ರಾಜೆ್  ಹೆದ್ದದ ರಿ ಎಸ್ಎರ್ಚ 1 – 3.20 ಕಿ.ಮಿೀ. (ವಾಯುೆ ) 

(ವೈಮಾನಿಕ್ವಾಗಿ) (ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳಯಂದ ಹಿಲುಕುಂಜಿ ರಸಿೄ )) 

5.  ಸತಿರದರೈಲ್ಲೀ ನಿಲಾದ ರ್ ಶಿಮಗ್ಗ  ರೈಲು ನಿಲಾದ ರ್- 42.1 ಕಿ.ಮಿೀ (ಈಶಾನೆ್ ) 

6.  ಸತಿರದ ರೈಲ್ಲೀ  ಮಾಗ್ೆ ಶಿಮಗ್ಗ  ರೈಲು ನಿಲಾದ ರ್- 42.1 ಕಿ.ಮಿೀ (ಈಶಾನೆ್ ) 

7.  ಸತಿರದ ಏರ್ೀೆರ್ಟೆ ಮಂಗ್ಳೂರು ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾದ ರ್ - 87 ಕಿಮಿೀ (ನೈಋತೆ ) 

8.  ಸತಿರದ ಗ್ರಾ ಮ / ಪಾ ಮುಖ 

ಪಟ್ ರ್ 

ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ ಗ್ರಾ ಮ - 0.360 ಕಿ.ಮಿೀ (ದಕಿಷ ರ್) 

ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  - 1.2 ಕಿ.ಮಿೀ (ವಾಯುೆ ) 

9.  ಬೆಟ್ ಗ್ಳು / ಕ್ಣಿರ್ವಗ್ಳು 10 ಕಿ.ಮಿೀ ವೆಾ ಪಿಿಯಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಪಾ ಮುಖ ಬೆಟ್ ಗ್ಳು 

ಮತಿ  ಕ್ಣಿರ್ವಗ್ಳ್ಳಲಾ . 

10.  ಪರಿಷರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಯ 10 ಕಿಮಿೀ ಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲಾ  
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ಕ್ರ ಮಸಂಖೆ್ಯ  ವಿರಣೆ ವಿರಗಳು 

11.  ಕ್ಲಯದ ರಿಸಿದ / 

ಸಂರಕಿಷ ತಕ್ಲಡುಗ್ಳು 

ಯೀಗ್ ನ್ರಸಿೀಪುರ ಮೈನ್ರ್ ಫಾರೆಸ್್  3.12 ಕಿ.ಮಿೀ 

(ನೈಋತೆ )  

ಹೆಗ್ಗ ರಗುರ್ಡ  SF 4.48 ಕಿ.ಮಿೀ (ಪೂೆ) 

12.  ಐತಿಹಾಸಿಕ / 

ಪ್ರ ವಾಸಿಸ್ಥ ಳಗಳು 

5 ಕಿ.ಮಿೀ ವೆಾ ಪಿಿಯಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಪಾ ಮುಖ ಐತಹಾಸಿಕ್ / 

ಪಾ ವಾಸಿ ಷಥ ಳಗ್ಳು ಇಲಾ . 

13.  ಹತಿಿರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 10 ಕಿ.ಮಿೀ ವೆಾ ಪಿಿಯಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಸಂರಕಿಷ ತ ಕ್ಲಡುಗ್ಳು 

ಇಲಾ . 

14.  ಸತಿರದಜ್ಲಮೂಲಗ್ಳು ಇದು ನ್ದಿ ಮರಳು ಗ್ಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಯೀಜ್ನೆ, ಈ ಪಾ ದೇವವು  

ತಂಗ್ರ ನ್ದಿಯ ದರ್ದಲ್ಲಾ  ಇದೆ. 

 

ಯೋಜನೆ ವಿರಣೆ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ 

ಪಾ ದೇವನುನ  ನಿೆಹಿಷಲು ಅರೆ ಯಾಂತಾ ಕ್ ವಿಧಾನ್ ವಿಧಾನ್ನುನ  ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗುವುದು. 

ಅಂದಿನಿಂದ, ಐದು ಶೆಗ್ಳರೆಗೆ ವಾಷ್ಟೆಕ್ ಉತಾ ದನೆಯು ಸುಮಾರು 38,249 ಟನ್ಗ ಳು, 

ಯೀಜ್ರ್ನ ಅಧಿಯಲ್ಲಾ  ಅರೆ ಯಾಂತಾ ಕ್ ವಿಧಾನ್ನುನ  ಅನುಷರಿಷಲಾಗುತಿದೆ. 

 

ಗಣಿ ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಜಿೋನ 

ಈ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಾ  ಗ್ಣಿ ಜಿೀನ್ವು 5 ಶೆ ಅರ್ವಾ ಮಿೀಷಲು ಖಲ್ಲಯಾಗುರೆಗೆ. 

 

ಪ್ರಿಕಲಪ ನಾ ಗಣಿ ಯೋಜನ್ 

5 ಶೆಗ್ಳ ಯೀಜ್ನೆ ಅಧಿಗೆ ವಾಷ್ಟೆಕ್ 38,249 ಟನ್ ಉತಾ ದರ್ನ ಸಾಮರೆ್ ೆವಾಗಿ ಸಾಮಾನೆ್  

ಮರಳ್ಳನ್ ನಿಕೆಷ ೀಪಗ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ, ಆದದ ರಿಂದ ಮಿೀಷಲು ಖಲ್ಲಯಾಗುರೆಗೂ ನಿರಿೀಕಿಷ ತ 

ಜಿೀನ್ ಇರುತಿದೆ. 

 

 

ತ್ಯಾ ಜಾ  ಉತ್ಯಪ ದನ್ ಮತತ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ತೆಾ ಜೆ್ /ಖನಿಜ್ ತರಷಕ ರಿಸು ಸಂಷಕ ರಣಾ ಸಾಧೆ್ ತೆಗ್ಳನುನ  ಯೀಜ್ರ್ನ ಅಧಿಯಲ್ಲಾ  

ಪಾ ಸಿಾಪಿಷಲಾಗಿಲಾ . ಉದೆದ ೀಶಿತ ನಂತರದ ಕ್ಲೀ ರಿ ಅಧಿಯಲ್ಲಾ  ಡಂಪಿಂಗ್ ಪಾ ಸಿಾಪವಿಲಾ , ಮತಿ  

ಏಕ್ಕ್ಲಲ್ಲೀನ್ ಬೆ್ಲ ಕ್ ಫಿಲ್ಲಾ ಂಗ್ ಅನುನ  ಪಾ ಸಿಾಪಿಷಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ನಿೋರಿನ ಅವಾ ಕತೆ ಮತತ  ಮೂಲ 

ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಟ್್ಟ  ನಿೀರಿನ್ ಅವೆ ಕ್ತೆ 7.1 ಕೆಎಲ್ಡಿ ಆಗಿರುತಿದೆ, ಸತಿರದ ಬೀರ್ಬ್ಲವಿ /ಟೆ್ ಂಕ್ರ್

ಗ್ಳ್ಳಂದ ನಿೀರನುನ  ಖರಿೀದಿಸು ಮೂಲಕ್ ಅಗ್ತೆ ನುನ  ಪೂರೈಷಲಾಗುತಿದೆ. 
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ಗ್ರಾ ಮ, ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಶಿಮಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನೆಟಕ್ ರಾಜೆ್  (ಗುತಿ ಗೆ ಪಾ ದೇವ 10-00 ಎಕ್ರೆ) 

ಮರಳು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾ ಫ್್ಟ  ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ರದಿ. 
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ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್, ಶಿಮೊಗಗ . 
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ಮಾನ ವಕ್ಷತ  ಅವಾ ಕತೆ 

ಈ ಗ್ಣಿ 18 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ನೇರ ಉದೆ್ ೀಗ್ನುನ  ದಗಿಸುತಿದೆ ಮತಿ  ಸಲವಾರು 36 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷ್ 

ಉದೆ್ ೀಗ್ನುನ  ನಿೀಡುತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದೆ್ ೀಗ್ದಲ್ಲಾ ರು ಮಾನ್ ವಕಿಿಯುನುರಿತ ಗ್ೆಕೆಕ  

ಸರುತಿದೆ. ಷಥ ಳ್ಳೀಯ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಅರ ಅಸೆತೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಆದೆ ತೆ ನಿೀರ್ಲಾಗುತಿದೆ. 

 

ಸೈಟ್ನ   ಮೂಲಸೌಕಯಯ  

ಗ್ಣಿ ತನ್ನ ದೇ ಆದ ಕ್ಚೇರಿ ಆರರ್, ಕೆ್ಲ ಂಟಿೀನ್, ಪಾ ರ್ಮ ಚ್ಚಕಿತಾಾ  ಕಂದಾ  ಇತೆಾ ದಿಗ್ಳನುನ  

ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ಣಿ ಕ್ಚೇರಿ ವೈರ್ ಲ್ಲಸ್ ಮತಿ  ದೂರವಾಣಿ, ಇಂಟನೆೆರ್ಟ ಮತಿ  ಇ-ಮೇಲ್ 

ಸೌಲಭೆ ಗ್ಳಂದಿಗೆ ಉತಿಮ ಸಂಪಕ್ೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ಣಿ ಯಂತ್ಾ ೀಪಕ್ರರ್ಗ್ಳ ರಿಪೇರಿ ಮತಿ  

ನಿಯಮಿತ ನಿೆಸಣೆಯನುನ  ಕೈಗೊಳಿಲು ಕ್ಲಯಾೆಗ್ರರನುನ  ದಗಿಷಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ಅಸ್ತತ ತವ ದಲಿ್ಲರು ಷನಿನ ವೇವ 

ಮೂಲ ಪ್ರಿಷರ ಅಧ್ಾ ಯನಗಳು 

ಸವಾಮಾನ ಮತತ  ಸ್ತತತ ರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್್  

 

ಸೆಟನ ಲ್ಲಾ  ಉತ ತಿಯಾದ ಸವಾಮಾನ್ ಮಾಹಿತಯ ಸಾರಾಂವ (ಮಾರ್ಚೆ 2021 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2021) 

ತಾಪಮಾನ್ (°C) 16.9 to 34.3°C 

ಸಾಪೇಕ್ಷ್ ಆದಾ ೆತೆ (%) 88 to 44% 

ಗ್ರಳ್ಳಯ ದಿಕುಕ  WSW 

ಶಾಂತಗ್ರಳ್ಳ % 14.46% 



ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ ಸಂಖೆ್ಯ  – 1 ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಾ ರು ಷರ್ವೆ ಸಂಖೆ್ಯ  248, 249 & 250,  ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ 

ಗ್ರಾ ಮ, ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಶಿಮಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನೆಟಕ್ ರಾಜೆ್  (ಗುತಿ ಗೆ ಪಾ ದೇವ 10-00 ಎಕ್ರೆ) 

ಮರಳು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾ ಫ್್ಟ  ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ರದಿ. 

 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರು: ಕಾಯಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಂಗಾ ಮೇಲದ ಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕೆ 

ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್, ಶಿಮೊಗಗ . 
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ಸ್ತತತ ರಿದ ವಾಯುಗುಣ ಮಟ್್ ದ ಸ್ತಥ ತಿ 

ಫಲ್ಲತಾಂವಗ್ಳ್ಳಂದ, ಎಲಾಾ  ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣಾ ಷಥ ಳಗ್ಳಲ್ಲಾ ನ್ PM10, PM2.5, SO2, ಮತಿ  Noxಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತಿರಿದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟ್ ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನಿದಿೆಶ್  ಪಡಿಸಿದ ಅನುಮತಸು 

ಮಿತಯಲ್ಲಾ ದೆಎಂದು ಗ್ಮನಿಷಲಾಗಿದೆ. 

 

ಸ್ತತತ ರಿದ ವಬದ  ಮಟ್್ ಗಳು 

9 ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣಾ ಷಥ ಳಗ್ಳಲ್ಲಾ  ಸುತಿರಿದ ವಬದ ಮಟ್ ದ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆಯನುನ ನ್ಡೆಷಲಾಯತ, 

ಅವುಗ್ಳನುನ ಸುತಿರಿದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟ್ ದ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆಗೆಆ ಯ್ಕಕ ಮಾರ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂವಗ್ಳು ಮಿತಯಲ್ಲಾ ರ್ವ. 

 

ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಷರ 

10 ಕಿ.ಮಿೀ ವೆಾ ಪಿಿಯಲ್ಲಾ  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಉದೆ್ದ ನ್, ನೆ್ ಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರರೆ್  ಮತಿ  ಜಿೀಗೊೀಳ 

ಮಿೀಷಲು ಇಲಾ . 

 

 

 



ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ ಸಂಖೆ್ಯ  – 1 ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಾ ರು ಷರ್ವೆ ಸಂಖೆ್ಯ  248, 249 & 250,  ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ 

ಗ್ರಾ ಮ, ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಶಿಮಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನೆಟಕ್ ರಾಜೆ್  (ಗುತಿ ಗೆ ಪಾ ದೇವ 10-00 ಎಕ್ರೆ) 
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ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್, ಶಿಮೊಗಗ . 
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ಪ್ೊ ಸ್ತತ ವಿತ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಷರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೊ ಮಗಳು 

 ಗ್ಣಿ ಗುತಿ ಗೆಪಾ ದೇವದ ಸುತಿಲ್ಲ ಮತಿ  ಸಾರಿಗೆ ರಸಿೄಯ ಉದದ ಕ್ಕಕ  ದಪ  ಸಸಿರು ಪಟ್ಿ ಯನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಷಲಾಗುವುದು. 

 ಖನಿಜ್ ಸಾರಿಗೆ ರಸಿೄಯ ಆತೆಕ್ ನಿೆಸಣೆ 

 ಖನಿಜ್ ಸಾರಿಗೆ ರಸಿೄಯಲ್ಲಾ  ಮಬೈಲ್ ಟೆ್ ಂಕ್ರ್ ಮೂಲಕ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 

ನಿೀರನುನ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು 

 ಖನಿಜ್ ಸಾಗಿಸು ಟಾ ಕ್ಗ್ಳು ಒರ್ಲೀಡ್ ಆಗುವುದನುನ  ತಪಿ ಷಲು ನಿಗ್ದಿತ ಪಾ ಮಾರ್ದಲ್ಲಾ  

ಮಾತಾ  ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಲಾಗುತಿದೆ ಮತಿ  ಸೇೀರಿಕೆ ತಪಿ ಷಲು ಟ್ಪಾೆಲ್ಲನ್ನಿಂದ 

ಮುಚಿ ಲಾಗುತಿದೆ. 

 

ಸ್ತಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಷರ 

 ನೈಷಗಿೆಕ್ ಮರಳು ಯಾವುದೇ ವಾಷ ಷಥ ಳ ಅರ್ವಾ ಪಟ್್  ಭೂಮಿ ಇಲಾ . ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಾ  

ಯಾವುದೇ ಪುನ್ೆಷತ ಇಲಾ . 

 ಈ ಗ್ಣಿ 18 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ನೇರ ಉದೆ್ ೀಗ್ನುನ  ದಗಿಸುತಿದೆ ಮತಿ  ಸಲವಾರು 36 ಜ್ನ್ರಿಗೆ 

ಪರೀಕ್ಷ್ ಉದೆ್ ೀಗ್ನುನ  ನಿೀಡುತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದೆ್ ೀಗ್ದಲ್ಲಾ ರು ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಮಾನ್ 

ವಕಿಿನುರಿತ ಗ್ೆಕೆಕ  ಸರುತಿದೆ ಮತಿ  ಆಯಾ ವಿತರಣೆ / ಸಂಖೆ್ಯ ಗ್ಳನುನ  ಅನುಷರಿಸುತಿದೆ. 

ಷಥ ಳ್ಳೀಯ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಅರ ಅಸೆತೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಆದೆ ತೆ ರ್ಲಾಗುವುದು. 

 ನೈಷಗಿೆಕ್ ಮರಳು ಅಗ್ತೆ ಗ್ಳನುನ  ಪೂರೈಷಲು ಅಸಿಿತೀ ದಲ್ಲಾ ರು ಮೂಲ ಸೌಕ್ಯೆ 

ಸೌಲಭೆ ಗ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್್ಟ ರ್ವ. ಆದ್ದಗೊ , ಸತಿರದ ಸಳಿ್ಳ ಗ್ಳಲ್ಲಾ  ನೈಮೆಲೆ , ಕುಡಿಯು ನಿೀರಿನ್ 

ಸೌಲಭೆ , ಸಾರಿಗೆ ರಸಿೄ  ಮುಂತಾದ ರ್ನಗ್ರಿಕ್ ಸೌಲಭೆ ಗ್ಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗ್ಣಿ ನಿೆಸಣೆ 

ಸಿಇಆರ್ ನ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿ ಪಾ ಯತನ ಗ್ಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಳಿು ತಿದೆ. 

 

ಪ್ರಿಷರ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊ ೋಗಾೊ ಂ 

ಗ್ಣಿ ೆ ಸಾಥ ಪಕ್ರ ನಿಯಂತಾ ರ್ದಲ್ಲಾ  ಗ್ಣಿಯಲ್ಲಾ  ಪರಿಷರ ನಿೆಸಣಾ ಕೊೀವ (ಇಎಂಸಿ) 

ಸಾಥ ಪಿಷಲಾಗುವುದು. ಪರಿಷರ ನಿೆಸಣಾ ಕೆಷ ೀತಾ ದಲ್ಲಾ  ನಿಯಮಿತ ಮತಿ  ಆತೆಕ್ ಕೆಷ ೀತಾ ದಲ್ಲಾ  

ಸಾಕ್ಷ್್ಟ  ಅಸೆತೆ ಮತಿ  ಅನುಭ ಹೊಂದಿರು ಪರಿಷರ ಅಧಿಕ್ಲರಿ ಇಎಂಸಿಗೆ 

ನೇತೃತೀ ಹಿಷಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. ಸುತಿರಿದ ಗ್ರಳ್ಳಯ ಗುರ್ಮಟ್ , ಅಂತಜ್ೆಲ ಆಳ, ನಿೀರಿನ್ ಗುರ್ಮಟ್ , 

ಸುತಿರಿದ ವಬದ ಮಟ್ ಗ್ಳು, ಮಣಿಿ ನ್ ಗುರ್ಮಟ್ , ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗ್ಳು ಇತೆಾ ದಿಗ್ಳ 

ಪರಿಷರ ಮೇಲ್ಲೀ ಚಾರಣೆಯನುನ  MOEF ಮಾನೆ್ ತೆ ಪಡೆದ ಏಜೆನಿಾ ಗ್ಳ ಮೂಲಕ್ ಕೈಗೊಳಿಲಾಗುವುದು 

ಮತಿ  ರದಿಗ್ಳನುನ  MoEF & CC ಯ ಕೆಎಸ್ಪಿಸಿಬಿ / ಪಾಾ ದೇಶಿಕ್ ಕ್ಚೇರಿಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷಲಾಗುತಿದೆ. 
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ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್, ಶಿಮೊಗಗ . 
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ಅಪಾಯದ ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನ ಮತತ  ದುರಂತ ನಿಯಸಣಾ ಯೋಜನ್ 

ನೈಷಗಿೆಕ್ ಮರಳು ಗ್ಣಿಗ್ರರಿಕೆ ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಾ ನ್ ಅಪಾಯದ ಮೌಲೆ  ಮಾಪನ್ವು ಇಳ್ಳಜಾರಿನ್ 

ವೈಫಲೆ , ಎರ್ಚಇಎಂಎಂನ್ ಚಲನೆ, ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ನಿೀರಿನಿಂದ ಉಂಟ್ಗು ಪಾ ವಾಸ, ಧೂಳ್ಳನ್ 

ಅಪಾಯಗ್ಳು, ಡಿೀಸೄಲ್ ಜ್ನ್ರೇಟಗ್ೆಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗ್ಳು ಮತಿ  ಕೆಳ ಬೆಂಚುಗ್ಳ 

ಪಾ ವಾಸ ಮತಿ  ಅದಕೆಕ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಉಪವಮನ್ ಕ್ಾ ಮಗ್ಳನುನ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ರದಿಯಲ್ಲಾ  

ಸೂಚ್ಚಷಲಾಗಿದೆ. 

 

ಯೋಜನ್ಯಲಾಭಗಳು 

ನೈಷಗಿೆಕ್ ಮರಳು ಯೀಜ್ನೆಯು ಹೆಚಿು ರಿ ಉದೆ್ ೀಗ್ರಕ್ಲವಗ್ಳನುನ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುತಿದೆ ಮತಿ  ಇದು 

ಅಂತಮವಾಗಿ ಸತಿರದ ಸಳಿ್ಳ ಗ್ಳ ಜ್ನ್ರ ಜಿೀನ್ಮಟ್ ದಲ್ಲಾ  ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ಲರರ್ವಾಗುತಿದೆ. ಈ 

ಸಿಇಆರ್ ನಿೀತಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಕ್ಲಯೆನಿವಾೆಸಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆಷ ೀತಾ ಗ್ಳಲ್ಲಾ  

ಷಮುದ್ದಯ ಕ್ಲೆಾ ರ್ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗ್ಳನುನ  ನ್ಡೆಷಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. 

 ಷಮುದ್ದಯದ ಅಭಿವೃದಿಧ  

 ಶಿಕ್ಷ್ರ್ 

 ಆರೀಗೆ್  ರಕ್ಷ್ಣೆ 

 ಳಚರಂಡಿ ಮತಿ  ನೈಮೆಲೆ  

 ರಸಿೄ ಗ್ಳು 

 

 

ಶೆಕೆಕ ರೂ. 0.5 ಲಕ್ಷ್ ಸತಿರದ ಸಳಿ್ಳ ಗ್ಳಲ್ಲಾ  ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥೆಕ್ ಕ್ಲೆಾ ರ್ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗ್ಳ 

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆಕ  ಮರುಕ್ಳ್ಳಸು ರ್ವಚಿ ವಾಗಿ ಪಾ ಸಿಾಪಿಷಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ಪ್ರಿಷರ ನಿಯಸಣಾ ಯೋಜನ್ 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಬಂರ್ವಾಳ ರ್ವಚಿ ಅಂದ್ದಜು. ರೂ. 112 ಲಕ್ಷ್/-. ಪರಿಷರ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಿಾ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆ 

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆಕ  ಮರುಕ್ಳ್ಳಸು ರ್ವಚಿ ವಾಗಿ ವಾಷ್ಟೆಕ್ 5.05 ಲಕ್ಷ್ಗ್ಳು. 

 

ತಿೋಮಾಯನ 

ಕ್ಲಯೆಪಾಲಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಂಗ್ರ ಮೇಲದ ಂಡೆ ಯೀಜ್ರ್ನ ವಿಭಾಗ್, ಕೆ ನಿೀ ನಿ ನಿ , ಶಿಮಗ್ಗ  

ರರ ಸಾಮಾನೆ್  ಮರಳು ಕ್ಲೀ ರಿ ಯೀಜ್ನೆ ಸತಿರದ ಗ್ರಾ ಮಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಅನುಕ್ಕಲವಾಗ್ಲ್ಲದೆ. 

ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ್ ಪರಿಷರದ ಮೇಲ್ಲ ಉಂಟ್ಗು ಪರಿಣಾಮಗ್ಳನುನ  ತಪಿ ಷಲು ಧೂಳ್ಳನ್ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ವಬದ , ಮೇಲ್ಲಮ ೈ ರನ್-ಆಫ್ಟ ನಿಂದ ಸಿಲ್್ಲ ೀವನ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಪರಿಷರ 

ಅಂವಗ್ಳನುನ  ಅನುಮತಸು ಮಿತಯಲ್ಲಾ  ನಿಯಂತಾ ಷಬೇಕ್ಲಗುತಿದೆ. ಅಗ್ತೆ  ಮಾಲ್ಲನೆ್  ನಿಯಂತಾ ರ್ 

ಸಾಧ್ನ್ಗ್ಳಾದ ನಿೀರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದು, ತ್ೀಟ, ವೈಯಕಿಿಕ್ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ಳು ಇತೆಾ ದಿಗ್ಳು 

ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಾ  ನಿಯಮಿತ ಅಭೆಾ ಷನುನ  ರೂಪಿಸುತಿರ್ವ. ಪಾ ದೇವದ ಪರಿಷರ ಮತಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ್-

ಆರ್ಥೆಕ್ ಪರಿಷರದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪರಿಣಾಮಗ್ಳನುನ  ನಿಯಂತಾ ಷಲು / ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾರ್ಲು ಹೆಚಿು ರಿ 



ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ ಮರಳು ಬ್ಲಾ ಕ್ ಸಂಖೆ್ಯ  – 1 ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಾ ರು ಷರ್ವೆ ಸಂಖೆ್ಯ  248, 249 & 250,  ಬುಕ್ಲಾ ಪುರ 

ಗ್ರಾ ಮ, ತೀರ್ೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಶಿಮಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ , ಕ್ರ್ನೆಟಕ್ ರಾಜೆ್  (ಗುತಿ ಗೆ ಪಾ ದೇವ 10-00 ಎಕ್ರೆ) 

ಮರಳು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಡ್ರಾ ಫ್್ಟ  ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ರದಿ. 

 

ಗುತಿ್ತ ಗೆದಾರು: ಕಾಯಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಂಗಾ ಮೇಲದ ಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕೆ 

ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್, ಶಿಮೊಗಗ . 
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ಮಾಲ್ಲನೆ್  ನಿಯಂತಾ ರ್ ಕ್ಾ ಮಗ್ಳು ಮತಿ  ಪರಿಷರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಕ್ಾ ಮಗ್ಳನುನ  ಅಳಡಿಷಲಾಗುವುದು. 

ದಟ್ ವಾದ ಸಸಿರು ಪಟ್ಿ ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತಿ  ಕ್ಲೀ ರಿ ಗುತಿ ಗೆ ಪಾ ದೇವದ್ಳಗೆ ಮತಿ  ಸಾರಿಗೆ ರಸಿೄಯ 

ಉದದ ಕ್ಕಕ  ತ್ೀಟ, ಕ್ಲೀ ರಿಯಲ್ಲಾ  ಮಳೆನಿೀರು ಕೊಯುಾ  ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಿು ವುದು ಮುಂತಾದ 

ಕ್ಾ ಮಗ್ಳನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಕ್ಲೀ ರಿ ನಿೆಸಣೆಯು ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಿಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಿರು 

ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಾ ಮಗ್ಳು ಸತಿರದ ಸಳಿ್ಳ ಗ್ಳ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥೆಕ್ ಸಿಥ ತಯನುನ  ಸುಧಾರಿಸುತಿದೆ. 

 

ನೈಷಗಿೆಕ್ ಮರಳು ಗ್ಣಿ ಟ್್ ರೆ ಪರಿಣಾಮಗ್ಳು ಷಕ್ಲರಾತಮ ಕ್ವಾಗಿರುತಿರ್ವ ಮತಿ  ಸತಿರದ ಸಳಿ್ಳ ಗ್ಳ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥೆಕ್ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಕ್ಲರರ್ವಾಗುತಿದೆ. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

INTRODUCTION 

Excecutive Engineer has applied for TOR in order to prepare EIA report for grant of 

Environmental Clearance as per MOEF Notifications S.O. 1533(E) dated 14-09-2006 for 

extraction of Buklapura Sand Block No.1 having leases area of 10-00 Acres located adjacent to 

Sy. No - 248, 249 & 250 , Buklapura Village, Thirthahalli Taluk & Shivamogga District, Karnataka 

 

As the proposed project is coming under cluster situation and in the cluster as the total area 

extent is greater than 5 Ha as per the Hon’ble NGT order dated 13th September 2018 and 11th 

December 2018 it is considered as “B1” category. The application to grant prior Environmental 

Clearance for the proposed project was considered by the KSEAC in its 257th SEAC meeting 

dated 2nd March 2021. SEAC for determination of the Terms of Reference (ToR) for preparation 

of the Environmental Impact Assessment (EIA) report. The Committee has suggested specific 

Terms of Reference (ToR) for preparation of the EIA report and Environmental Management 

Plan and for conducting public hearing vide its letter No. SEIAA 24 MIN 2021. 

 

Location of the Project 

The Sand Block with an extent of 10-00 Acres of quarrying lease area located in Sy. No. 248, 249 

& 250 , Buklapura Village, Thirthahalli Taluk & Shivamogga District, Karnataka 

 

TABLE 1: SALIENT FEATURES OF THE PROJECT SITE 

Sr. 

No. 

Particulars Details 

1.  Latitude/Longitude 

 

Corner Point No Latitude Longitude 

BP-A N 13°41’32.10"  E 75°15’43.79” 

BP-B N 13°41’37.94"  E 75°15’44.39” 

BP-C N 13°41’38.06"  E 75°15’50.61” 

BP-D N 13°41’32.31"  E 75°15’51.75” 

WGS – 84 DATUM 
 

2.  Site elevation above MSL 608m  to 607m MSL 

3.  Land use at the proposed 

project site 

 

Type of land use Existing / 

present 

(Acre)  

End of lease 

(Acre)  

Area to be Excavated -- 8-30 

Buffer Zone -- 0-16 

Area Un-utilized 10-00 0-34 

TOTAL 10-00 10-00 
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Sr. 

No. 

Particulars Details 

4.  Nearest roadway NH 169 – 0.45 Kms (N) (aerially) (Solapura to Manglore 

Road) (2.85 kms by road towards SW) 

SH 1 – 3.20 Kms (NW) (aerially) (Tirthahalli to Hilukunji 

road) 

5.  Nearest  Railway Station Shivamogga Railway Station- 42.1 Kms (NE) 

6.  Nearest Railway line Shivamogga Railway line- 42.1 Kms (NE) 

7.  Nearest Air Port Mangalore Airport – 87 kms SW 

8.  Nearest village/major town Buklapura Village – 0.360 kms (S)  

Thirthahalli – 1.2 Kms NW 

9.  Hills/valleys No major hills and valleys within 10 km radius  

10.  Ecologically sensitive zone None within 10 kms 

11.  Reserved/ Protected forests Yoganarasipura Minor Forest 3.12 W-SW 

Heggargudda SF 4.48 km E 

12.  Historical/tourist places None within 5 km radius area 

13.  Nearest Industries None within 10 kms 

14.  Nearest water bodies This is a river sand mining project. The site is in Tunga River 

Bed 

 

PROJECT DESCRIPTION 

Method of Quarrying 

An open cast method will be adopted to operate the area. Since, the annual production is about 

38,249 Tons per annum for five years; the Open cast method will be followed during the plan 

period. 

 

Anticipated life of the quarry 

Life of the mine in this case is for 5 year or till the reserves get exhausted. 

 

Conceptual Quarry Plan 

Based on reserves of River Sand as Production capacity of 38,249 Tons per annum for the 5 

years plan period,  thus the anticipated life of the will be till the reserves get exhausted. 

 

Waste Generation & Disposal 

There is no such reduction of waste / mineral reject processing possibilities are proposed during 

plan period. There is no proposal of dumping during the proposed ensuing quarrying period, & 

concurrent backfilling is proposed. 

 

Water Requirement & Source 

Total water requirement for the project will be 7.1 KLD, Requirement is met by procurement of 

water from the bore well nearby Tankers. 
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Manpower Requirement 

The said quarry provides direct employment to 18 people and generate indirect employment for 

36 more people. Most of the directly employed manpower falls under skilled category 

Preference will be given to the local people as per their eligibility. 

 

Site Infrastructure 

The Quarry will have its own office premises, canteen, first-aid center etc. Quarry office is well 

connected with wireless and telephone, internet & e-mail facilities for communication. The 

Quarry is provided with a workshop to undertake repairs and regular maintenance of quarrying 

machinery deployed. 

 

EXISTING ENVIRONMENTAL SCENARIO 

Baseline Environmental Studies 

Meteorology & Ambient Air Quality 

Summary of Meteorological data generated at site (March 2021 to June 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Temperature (°C) 16.9 to 34.3°C 

Relative Humidity (%) 88 to 44% 

Wind Direction WSW 

Calm wind % 14.46% 
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Ambient Air Quality Status 

From the results, it is observed that the ambient air quality with respect to PM10, PM2.5, SO2, and 
NOx at all the monitoring locations is within the permissible limits specified by CPCB. 
 
Ambient Noise Levels 
Ambient noise level monitoring was carried out at the 9 monitoring locations; those were 
selected for ambient air quality monitoring. The monitoring results are within limits. 
 
Biological Environment 
There is no National Park, Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius.  
 
Proposed Biological Environment Conservation Measures 
 Thick Green belt will be developed around Quarry lease area and along transport road.  

 Periodic maintenance of mineral transport road  

 Regular sprinkling of water through mobile tanker on mineral transport road  

 Mineral carrying trucks are loaded with only the stipulated quantity to avoid overloading 

and covered with tarpaulin to avoid spillage. 

 

Socio-economic Environment 

 There is no habitation or private land in the River Sand. There is no rehabilitation and 

resettlement involved in the project. 

 The said Quarry provides direct employment to 18 people and generates indirect 

employment for 36 more people. Most of the directly employed manpower falls under skilled 

category and the respective distribution / numbers is follows. Preference will be given to the 

local people as per their eligibility. 

 The existing infrastructure facilities are sufficient to cater the needs of the Sand Block. 

However, the Quarry management will take efforts as a part of CER for improvement in civic 

amenities like sanitation, drinking water facilities, transport road, etc in the nearby villages. 

 
ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

An Environmental Management Cell (EMC) will be established in the Quarry under the control of 

Quarry Manager. The EMC will be headed by an Environmental Officer having adequate 

qualification and experience in the field of environmental management regular and periodic. 

Environmental monitoring of Ambient Air Quality, Water table depth, Water quality, Ambient 

Noise Levels, Soil Quality, CSR activities etc will be carried out through MOEF accredited 

agencies and reports will be submitted to KSPCB/ Regional office of MoEF&CC.  

 
RISK ASSESSMENT & DISASTER MANAGEMENT PLAN 

The assessment of risk in the Sand Blocking project has been estimated for Slope failure, 

Movement of HEMM, Inundation due to surface water, Dust hazards, Hazards associated with 

use of Diesel Generator Sets and flooding of lower benches and corresponding mitigation 

measures are suggested in the EIA/EMP report. 
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PROJECT BENEFITS 

The Sand Blocking project would generate additional employment opportunities which would 

finally result in improvement in the quality of life of people of the nearby villages. In line with 

this CER policy, Excecutive Engineer will carry out community welfare activities in the following 

areas: 

 Community development 

 Education  

 Health care 

 Drainage and sanitation 

 Roads 

A budget of Rs. 0.5 Lakh per annum as recurring expenses has been proposed for 

implementation of Socio-economic welfare activities in the nearby villages. 

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

Judicious use of the environmental management plan addresses the components of 

environment, which are likely to be affected by the different operations in the project. The 

capital cost of the project is approx. Rs 112 Lakhs. It is proposed to provide an amount of           

Rs. 5.05 Lakhs per annum as recurring expenses towards implementation of the environmental 

action plan. 

 

CONCLUSION 

The Sand Block project of Excecutive Engineer will be beneficial for the development of the 

nearby villages. Some environmental aspects like dust emission, noise, siltation due to surface 

run-off, etc. will have to be controlled within the permissible limit to avoid impacts on the 

surrounding environment. Necessary pollution control equipment like water sprinkling, 

plantation, personal protective equipments etc., will form regular practice in the project. 

Additional pollution control measures and environmental conservation measures will be 

adopted to control/minimize impacts on the environment and socio-economic environment of 

the area. Measures like development of thick green belt and plantation within quarry lease area 

and along transport road, adoption of rainwater harvesting in the quarry etc. will be 

implemented. The CSR measures proposed to be adopted by the quarry management will 

improve the social, economic status of the nearby villages.  

 

The overall impacts of the Sand Block will be positive and will result in overall socio-economic 

growth of nearby villages. 
 




