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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 15-33

ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
ಕರ್ಾೆಟಕ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ
ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾರಾಾಂಶ
ಪರಿಚರ್
MoEF ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ 14-09-2006 ರ ದಿರ್ಾಂಕ 1533 (ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಇಐಎ

ವರದಿಯನುುಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ಶ್ರೇ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕಕರಗೌಡ ರವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು
ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಟಿಒಆರಗೆ ಅಜಿೆ ಸಲಿೂಸಿದರು.ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ ಹೆೊಂದಿರುವ 15-33 ಎಕರೆ ಪ್ಾದೆೇಶದಲಿೂ ಸರ್ೆೆನಂ.

129/1 ಮತ್ುಿ 130ರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ, ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಗೌರರ್ಾನ್ವಾತ್ ಎನಜಿಟಿ ಆದೆೇಶದ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಒಟು್ ವಿಸಿಿೇಣ್ೆ 5 ಹೆಕ್ೆ್ೇರಗಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಯು
ಕೂಸ್ರ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಯಲಿೂ ಮತ್ುಿ ಕೂಸ್ರನ್ಲಿೂ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಿರ್ಾಂಕ 13 ಸೆಪೆ್ಂಬರ 2018 ಮತ್ುಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ

2018 ಇದನ್ುು “ಬಿ 1” ವಗೆರ್ೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗದೆ. ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ (ಇಐಎ) ವರದಿಯನ್ುು
ತ್ಯಾರಿಸಲು ನ್ವಯಮಗಳ ಉಲ್ೊೇಖ (ಟಿಒಆರ) ನ್ವಣ್ೆಯಕ್ಾಕಗ ಕ್ೆಎಸ್ಇಎಸಿ 17.06.2021 ನ್ಡ್ೆದ 262 ರ್ೆೇ
ಎಸ್ಇಎಸಿ ಸಭೆಯಲಿೂ ಪ್ಾಸಾಿವಿತ್ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಪ್ೂವೆ ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ುಮತ್ತ ನ್ವೇಡುವ ಅಜಿೆಯನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗದೆ. ಇಐಎ
ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತ್ುಿ ಸಾವೆಜನ್ವಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲು ಸಮಿತ್ತ
ನ್ವದಿೆಷ್್ ಉಲ್ೊೇಖಿತ್ ನ್ವಯಮಗಳನ್ುು (ಟಿಒಆರ) ಸೊಚ್ಚಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ತ್ಾ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಸ್ಇಐಎಎ 192 ಎಂಐಎನ 2021.
ಯೀಜನೆರ್ ಸಥಳ

15-33 ಎಕರೆ ವಿಸಿತೀರ್ಣದ್ ಕಲುೂಗಣಿ ಪ್ರದೆೀಶವನುು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಗುತಿತಗೆಯು ಕುರುವಿನ್ಕ್ೆೊೇಪ್ಪ
ಗಾಾಮದ ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130 ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ, ಕರ್ಾೆಟಕ
ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಟೆೀಬಲ್ 1: ಪ್ಾಾಜೆಕೆ್ಸೈಟನ ಪಾಮುಖ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು

ಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 15-33

ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
ಕರ್ಾೆಟಕ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ
Sr.
ವಿವರಣ್
No.
1.
ಅಕ್ಾಂಶ/ ರೆೇಖ್ಾಂಶ

2.

ಯೀಜನೆಯಎತ್ತರMSL

3.

ಉದೆದೀಶಿತ್ ಯೀಜನಾ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ ಭೂ

ವಿವರಗಳು
ಡೆೀಟಮ್: ಡಬ್ಯೂಜಿಎಸ್ 84
ಗಡಿ

ಅಕ್ಾಂಶ

ರೆೇಖ್ಾಂಶ

A

N 15° 49’ 47.50”

E 75° 46’ 04.69”

B

N 15° 49’ 45.35”

E 75° 45’ 58.40”

C

N 15° 49’ 43.12”

E 75° 46’ 12.75”

D

N 15° 49’ 40.58”

E 75° 46’ 12.55”

E

N 15° 49’ 39.70”

E 75° 46’ 03.35”

F

N 15° 49’ 43.35”

E 75° 46’ 02.03”

G

N 15° 49’ 41.78”

E 75° 45’ 57.95”

543.5ಮಿೇ ನ್ವಂದ 541.0ಮಿೇ ಎಂಎಸ್ಎಲ್
ಭೂಬಳಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ

ಅಸ್ತಿತವದಲ್ಲಯರುವ
/ ಪಾಸುಿತ

ಬಳಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆರ್
ಅಾಂತಯ

(ಹಾ)

ಪ್ಾದೆೇಶವನ್ುುಉತ್ಖನ್ನ್ಮಾಡಲ್ಾಗದೆ -ಬಫರ ವಲಯ / ಮೇಲಮಣಿಣನ್

(ಹಾ)
5.428

--

0.976

ಪ್ರದೆೀಶವನುುಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ

6.404

--

ಒಟ್ುು

6.404

6.404

ಸಂಗಾಹ

4.

ಹತಿತರದ್ ರಸ್ೆತಮಾಗಣ

ಎಸ್ಎಚ್ 63 – 1.05 ಕಿ.ಮಿೇ (ಎನ) (ಚೆೊೇಳಚಗುಡಡದಿಂದ ಕಟಾಲ್ ರಸೆಿ)

5.

ಹತಿತರದ್ ರೆೈಲೆೆನಿಲಾದರ್

ಹೆೊಳೆಯಲೊರು ರೆೈಲ್ೆಾ ನ್ವಲ್ಾಾಣ್ – 12.70 ಕಿ.ಮಿೇ (ಎಸ್ ಡಬೊೂೂ)

6.

ಹತಿತರದ್ ರೆೈಲೆೆಮಾಗಣ

ಹೆೊಳೆಯಲೊರು - ಜಕನ್ೊರು ರೆೈಲ್ೆಾಯ ಸೆೊೇಮಂಕಟಿ್ ಬಾಾಡ್-ಗೆೇಜ್
ವಿಭಾಗ

7.

ಹತಿತರದ್ ವಿಮಾನ್ನ್ವಲ್ಾಾಣ್

ಹುಬಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ್ ನ್ವಲ್ಾಾಣ್, ಹುಬಬಳ್ಳಿ, ಕರ್ಾೆಟಕ ~ 90.15 ಕಿ.ಮಿೇ, (ಎಸ್
ಡಬೊೂೂ)

8.

ಹತಿತರದ್ ಗಾರಮ / ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಟ್ುರ್

ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ 1.30 ಕಿ.ಮಿೇ.
ಬಾದಾಮಿ -13.25 ಕಿ.ಮಿೇ.

9.

ಬೆಟ್ುಗಳು / ಕಣಿವೆಗಳು

ಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು

10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲಿೂ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾಮುಖ ಬೆಟ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಣಿರ್ೆಗಳ್ಳಲೂ
1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 15-33

ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
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ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ
Sr.
ವಿವರಣ್
No.
10. ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲಯ

ವಿವರಗಳು
10 ಕಿಮಿೇ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೊ ಇಲೂ

11.

ಕಾಯ್ದದರಿಸಿದ್ / ಸಂರಕ್ಷಿತ್ಕಾಡುಗಳು

ಬೆೇಲೊರು ಮಿೇಸಲು ಅರಣ್ಯ - 2.40 ಕಿಮಿೇ (ಎನ ಡಬೊೂೂ)

12.

ಹತಿತರದ್ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು

5 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲಿೂ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾಮುಖ ಐತ್ತಹಾಸಿಕ/ಪ್ಾರ್ಾಸಿ ಸಿಳಗಳು
ಇಲೂ.

13.

ಐತಿಹಾಸಿಕ / ಪ್ರವಾಸಿಸಥಳಗಳು

5 ಕಿ.ಮೀ ವಾಾಪ್ತತಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ/ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಳಗಳು
ಇಲಿ.

14.

ಹತಿತರದ್ ಜಲಮೂಲಗಳು

ಸಾಸೆಾ ಹಳಿ – 0.13 ಮಿೇ. (ಎಸ್)

ಪ್ಾಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿವರಣೆ
ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವಿಧಾನ
ಓಪ್ನ ಎರಕಹೆೊಯಾ ಪ್ಾದೆೇಶವನ್ುು ನ್ವವೆಹಿಸಲು ಸಂಪ್ೂಣ್ೆ ಯಾಂತ್ತಾಕ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ. ಮೊರು
ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ ರ್ಾರ್ಷೆಕ ಉತಾಪದರ್ೆಯು 93,361.3 ಟನ್ಗಳು, ಯೇಜರ್ಾ ಅವಧಿಯಲಿೂ ಓಪ್ನ ಎರಕಹೆೊಯಾ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು
ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
ಗಣಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಜೀವನ
ಯೀಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂಕತವಾದ್ ನೆೈಸಗಿಣಕ ಮರಳು ಉತ್ಾಾದ್ನೆಯನುು ವರ್ಣಕೆೆ ಸುಮಾರು 93,361.3 ಟ್ನಗಳರ್ುು
ನಿವಣಹಿಸಲು ಉದೆದೀಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ನೊೀಡಬಹುದ್ು.
ಕಾವರಿರ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಜಿೀವನ
ಈ ಸಂದರ್ೆದಲಿೂ ಗಣಿ ಜಿೇವನ್ವು 3 ವಷ್ೆಗಳವರೆಗೆ ಅಥರ್ಾ ಮಿೇಸಲು ಖ್ಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ.

ಪರಿಕ್ಲಪನಾ ಕಾವರಿ ಯೀಜನೆ
3 ವಷ್ೆಗಳ ಯೇಜರ್ೆ ಅವಧಿಗೆ ರ್ಾರ್ಷೆಕ ಉತಾಪದರ್ೆಯು 93,361.3 ಟನ್ಗಳು ಉತಾಪದರ್ಾ ಸಾಮಥಯೆರ್ಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮರಳ್ಳನ್ ನ್ವಕ್ೆೇಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ೆ, ನ್ವರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಜಿೇವನ್ ಮಿೇಸಲು ಖ್ಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೊ ಇರುತ್ಿದೆ.
ತ್ಾಯಜಯ ಉತ್ಾಪದನೆ ಮತುಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ
ತಾಯಜಯ / ಖನ್ವಜ ತ್ತರಸಕರಿಸುವ ಸಂಸಕರಣಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ುು ಯೇಜರ್ಾ ಅವಧಿಯಲಿೂ ಪ್ಾಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗಲೂ. ಉದೆಾೇಶ್ಶತ್
ಹರ್ೈಸನ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು
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ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
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ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ
ನ್ಂತ್ರದ

ಕ್ಾಾರಿ

ಅವಧಿಯಲಿೂ

ಡಂಪಿಂಗ್

ಮಾಡುವ

ಪ್ಾಸಾಿಪ್ವಿಲೂ,

ಮತ್ುಿ

ಏಕಕ್ಾಲಿೇನ್

ಬಾಯಕಿಿಲಿೂಂಗ್

ಅನ್ುು

ಪ್ಾಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗದೆ.
ನಿೀರಿನ ಅವಶಯಕ್ತ್ೆ ಮತುಿ ಮ್ಲ
ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಒಟು್ ನ್ವೇರಿನ್ ಅವಶಯಕತೆ 7.44 ಕ್ೆಎಲ್ಡಿಆಗರುತ್ಿದೆ, ಬೆೊೇರ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರದ ಟಾಯಂಕರಗಳ್ಳಂದ ನ್ವೇರನ್ುು
ಖರಿೇದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅಗತ್ಯವನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅವಶಯಕತ್
ಈ ಕ್ಾಾರಿ 12 ಜನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು ಒದಗಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇನ್ೊು 24 ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು
ನ್ವೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾಗ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿಯುನ್ುರಿತ್ ವಗೆಕ್ೆಕಸೆೇರುತ್ಿದೆ. ಸಿಳ್ಳೇಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ
ಅನ್ುಗುಣ್ರ್ಾಗ ಆದಯತೆ ನ್ವೇಡಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
ಸೆೈಟನ ಮ್ಲಸೌಕ್ರ್ಯಗಳು
ಕ್ಾಾರಿ ತ್ನ್ುದೆೇ ಆದ ಕಚೆೇರಿ ಆವರಣ್, ಕ್ಾಯಂಟಿೇನ, ಪ್ಾಥಮ ಚ್ಚಕಿತಾಾ ಕ್ೆೇಂದಾ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದಿರುತ್ಿದೆ. ಕ್ಾಾರಿ ಕಚೆೇರಿ
ರ್ೆೈರಲ್ೆಸ್ ಮತ್ುಿ ದೊರರ್ಾಣಿ, ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಮತ್ುಿ ಸಂವಹನ್ಕ್ಾಕಗ ಇ-ಮೇಲ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಉತ್ಿಮ ಸಂಪ್ಕೆ
ಹೆೊಂದಿದೆ.ಕ್ಾಾರಿಗೆ

ರಿಪೆೇರಿ

ಕ್ೆೈಗೆೊಳಿಲು

ಕ್ಾಯಾೆಗಾರವನ್ುು

ಒದಗಸಲ್ಾಗದೆ

ಮತ್ುಿ

ನ್ವಯೇಜಿಸಲ್ಾದ

ಕ್ಾಾರಿ

ಯಂತೆೊಾೇಪ್ಕರಣ್ಗಳ ನ್ವಯಮಿತ್ ನ್ವವೆಹಣೆಯನುು ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಕಾಯಾಣಗಾರರನುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ತಿತವದಲ್ಲಿರುವ ಸನಿಿವ್ೀಶ
ಬೆೀಸೆಯೈನ್ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯರ್ನಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಮತುಿ ಸುತುಿವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣ್ಮಟ್ (ಜನವರಿ 2020 ರಿಾಂದ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020)
ಸೆೈಟನಲ್ಲಯ ಉತಪತ್ತಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ದತ್ಾಿಾಂಶದ ಸಾರಾಾಂಶ.
ಮೊದಲ ಪ್ಾಧಾನ್ ಗಾಳ್ಳ ನ್ವದೆೇೆಶನ್

ಡಬುೂ ಎಸ್ ಡಬುೂ

ಎರಡರ್ೆೇ ಪ್ಾಧಾನ್ ಗಾಳ್ಳ ನ್ವದೆೇೆಶನ್ ಡಬುೂ
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 15-33

ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
ಕರ್ಾೆಟಕ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ
ಶಾಂತ್ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗಳು (%)

26.67

ಸುತುಿವರಿದ ವಾರ್ು ಗುಣ್ಮಟ್ದ ಸ್ತಥತ್ತ
ಎಲ್ಾೂ ಮಾನ್ವಟರಿಂಗ್ ಸಿಳಗಳಲಿೂನ್ PM10, PM2.5, SO2, ಮತ್ುಿ NOx ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ
ಗುಣ್ಮಟ್ವು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ನ್ವದಿೆಷ್್ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ ಮಿತ್ತಯಲಿೂದೆ ಎಂದು ಗಮನ್ವಸಲ್ಾಗದೆ.
ಸುತುಿವರಿದ ಶಬದ ಮಟ್ಟಗಳು
9 ಮಾನ್ವಟರಿಂಗ್ ಸಿಳಗಳಲಿೂ ಸುತ್ುಿವರಿದ ಶಬಾ ಮಟ್ದ ಮೇಲಿಾಚಾರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲ್ಾಯಿತ್ು, ಅವುಗಳನ್ುು ಸುತ್ುಿವರಿದ
ಗಾಳ್ಳಯ ಗುಣ್ಮಟ್ದ ಮೇಲಿಾಚಾರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲ್ಾಗದೆ. ಮೇಲಿಾಚಾರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಿತ್ತಯಲಿೂರ್ೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 15-33

ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
ಕರ್ಾೆಟಕ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ

ಜ್ೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರ
10 ಕಿ.ಮಿೇ ರ್ಾಯಪಿಿಯಲಿೂ ಯಾವುದೆೇ ರಾರ್ಷರೇಯ ಉದಾಯನ್, ವನ್ಯಜಿೇವಿ ಅರ್ಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ುಿ ಜಿೇವಗೆೊೇಳ ಮಿೇಸಲು ಇಲೂ.
ಪಾಸಾಿವಿತ ಜೆೈವಿಕ್ ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಮಗಳು
•

ಕ್ಾಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶದ ಸುತ್ಿಲೊ ಮತ್ುಿ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಉದಾಕೊಕ ದಪ್ಪ ಹಸಿರು ಪ್ಟಿ್ಯನ್ುು
ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗುವುದು.

•

ಖನ್ವಜ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯ ಆವತ್ೆಕ ನ್ವವೆಹಣೆ.

•

ಖನ್ವಜ ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿಯಲಿೂ ಮೊಬೆೈಲ್ ಟಾಯಂಕರ ಮೊಲಕ ನ್ವಯಮಿತ್ರ್ಾಗ ನ್ವೇರನ್ುು ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು.

•

ಖನ್ವಜ ಸಾಗಸುವ ಟಾಕಗಳು ಓವರಲ್ೆೊೇಡ್ ಆಗುವುದನ್ುು ತ್ಪಿಪಸಲು ನ್ವಗದಿತ್ ಪ್ಾಮಾಣ್ದಲಿೂ ಮಾತ್ಾ ಲ್ೆೊೇಡ್
ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಸೆೊೇರಿಕ್ೆ ತ್ಪಿಪಸಲು ಟಾಪಾೆಲಿನನ್ವಂದ ಮುಚಿಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಕ ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರಿಸರ
•

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿಯಲಿೂ ಯಾವುದೆೇ ರ್ಾಸಸಾಿನ್ವಿಲೂ, ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ುನವಣಸತಿ ಇಲಿ.

•

ಕ್ಾಾರಿಯು 12 ಜನ್ರಿಗೆ ರ್ೆೇರ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು ಒದಗಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇನ್ೊು 24 ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷ ಉದೆೊಯೇಗವನ್ುು
ನ್ವೇಡುತ್ಿದೆ. ರ್ೆೇರರ್ಾಗ ಉದೆೊಯೇಗದಲಿೂರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮಾನ್ವ ಶಕಿಿನ್ುರಿತ್ ವಗೆಕ್ೆಕ ಸೆೇರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಆಯಾವಿತ್ರಣೆ /
ಸಂಖ್ೆಯಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ಿದೆ. ಸಿಳ್ಳೇಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅಹೆತೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ರ್ಾಗ ಆದಯತೆ ನ್ವೇಡಲ್ಾಗುವುದು.

•

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಅಸಿಿತ್ಾದಲಿೂರುವ ಮೊಲ ಸೌಕಯೆ ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಸಾಕರ್ಷ್ರ್ೆ.
ಅದಕ್ಾಕಗ, ಕ್ಾಾರಿ ಆಡಳ್ಳತ್ವು ಸಿಇಆನ್ೆ ಭಾಗರ್ಾಗ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲಿೂ ರ್ೆೈಮೆಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನ್ವೇರಿನ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ರಸೆಿ ಮುಂತಾದ ರ್ಾಗರಿಕ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ಾಯತ್ುಗಳನ್ುು ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುಿತ್ಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ಾೀಗಾಾಾಂ
ಕ್ಾಾರಿ ವಯವಸಾಿಪ್ಕರ ನ್ವಯಂತ್ಾಣ್ ಕ್ಾಾರಿಯಲಿೂ ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾಕ್ೆೊೇಶ (ಇಎಂಸಿ) ಸಾಿಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಸರ
ನ್ವವೆಹಣಾ ಕ್ೆೇತ್ಾದಲಿೂ ನ್ವಯಮಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆವತ್ೆಕ ಕ್ೆೇತ್ಾದಲಿೂ ಸಾಕಷ್ು್ ಅಹೆತೆ ಮತ್ುಿ ಅನ್ುರ್ವ ಹೆೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸರ
ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಇಎಂಸಿಗೆ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ಾ ವಹಿಸಲಿದಾಾರೆ. ಸುತ್ುಿವರಿದ ಗಾಳ್ಳಯ ಗುಣ್ಮಟ್, ನ್ವೇರಿನ್ ಟೆೇಬಲ್ ಆಳ, ನ್ವೇರಿನ್ ಗುಣ್ಮಟ್,
ಸುತ್ುಿವರಿದ ಶಬಾ ಮಟ್ಗಳು, ಮಣಿಣನ್ ಗುಣ್ಮಟ್, ಸಿಎಸ್ಆರ ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಮೇಲಿಾಚಾರಣೆಯನ್ುು
MOEF ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ಡ್ೆದ ಏಜೆನ್ವಾಗಳ ಮೊಲಕ ಕ್ೆೈಗೆೊಳಿಲ್ಾಗುವುದು ಮತ್ುಿ ವರದಿಗಳನ್ುು MoEF & CC ಯ ಕ್ೆಎಸ್ಪಿಸಿಬಿ
/ ಪಾಾದೆೇಶ್ಶಕ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
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ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
ಕರ್ಾೆಟಕ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ
ರಿಸ್ಕ ಅಸೆಸೆಮಾಂಟ ಮತುಿ ಡಿಸಾಸ್ರ್ ಮಾಯನೆೀಜೆಮಾಂಟ ಪ್ಾಯೂನ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಯೇಜರ್ೆಯಲಿೂನ್ ಅಪಾಯದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ವು ಇಳ್ಳಜಾರಿನ್ ರ್ೆೈಫಲಯ, ಎಚ್ಇಎಂಎಂನ್
ಚಲರ್ೆ, ಮೇಲ್ೆೈ ನ್ವೇರಿನ್ವಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ಾರ್ಾಹ, ಧ್ೊಳ್ಳನ್ ಅಪಾಯಗಳು, ಡಿೇಸೆಲ್ ಜನ್ರೆೇಟರ ಸೆಟ್ಗಳ ಬಳಕ್ೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕ್ೆಳ ಬೆಂಚುಗಳ ಪ್ಾರ್ಾಹ ಮತ್ುಿ ಅನ್ುಗುಣ್ರ್ಾದ ತ್ಗಗಸುವ ಕಾಮಗಳನ್ುು
ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗದೆ ಎ೦ದು ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೀಜನ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿಯೇಜರ್ೆಯು ಹೆಚುಿವರಿ ಉದೆೊಯೇಗಾವಕ್ಾಶಗಳನ್ುು ಸೃರ್ಷ್ಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದು ಅಂತ್ತಮರ್ಾಗ
ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ್ರ ಜಿೇವನ್ಮಟ್ದಲಿೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ಾರಣ್ರ್ಾಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಸಿಇಆರ ನ್ವೇತ್ತಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ರ್ಾಗ ಶ್ಶಾೇ.
ಈಗೆಂಟೆಪ್ಪ ಎಂ ಸಿಂದಗೆೇರಿ ಅವರು ಈ ಕ್ೆಳಗನ್ ಕ್ೆೇತ್ಾಗಳಲಿೂ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಾಯಣ್ ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳನ್ುು ನ್ಡ್ೆಸಲಿದಾಾರೆ:
•

ಸಮುದಾಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ

•

ಶಿಕ್ಷ್ರ್

•

ಆರೊೀಗಾ ರಕ್ಷ್ಣೆ

•

ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ುತ ನೆೈಮಣಲಾ

•

ರಸ್ೆತಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲಿೂ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಕಲ್ಾಯಣ್ ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕ್ೆಕ ಮರುಕಳ್ಳಸುವ ರ್ೆಚಿರ್ಾಗ ರ್ಾರ್ಷೆಕಕ್ೆಕ
0.94 ಲಕ್ಷರೊಗಳು.

ಎನಿವರಾನೆಮಾಂಟಲ್ ಮಾಯನೆೀಜೆಮಾಂಟ ಪ್ಾಯೂನ್
ಪ್ರಿಸರ ನ್ವವೆಹಣಾ ಯೇಜರ್ೆಯ ರ್ಾಯಯಯುತ್ ಬಳಕ್ೆಯು ಪ್ರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ುು ತ್ತಳ್ಳಸುತ್ಿದೆ, ಇದು ಯೇಜರ್ೆಯ
ವಿಭಿನ್ು ಕ್ಾಯಾೆಚರಣೆಗಳ್ಳಂದ ಪ್ಾಭಾವಿತ್ರ್ಾಗಬಹುದು. ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಂಡರ್ಾಳ ರ್ೆಚಿ ಅಂದಾಜು 11.1 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಮತ್ುಿ
ಪ್ರಿಸರ ಕಿಾಯಾ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕ್ೆಕ ಮರುಕಳ್ಳಸುವ ರ್ೆಚಿರ್ಾಗ ವಷ್ೆಕ್ೆಕ 22.33 ಲಕ್ಷ ರೊ..
ತೀಮಾ್ನ
ಶ್ಶ್ರೇ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕಕರಗೌಡ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಯೇಜರ್ೆ. ಹತ್ತಿರದ ಗಾಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ
ಪ್ಾಯೇಜನ್ಕ್ಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲಿನ್ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ತ್ಪಿಪಸಲು ಧ್ೊಳ್ಳನ್
ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕ್ೆ, ಶಬಾ, ಮೇಲ್ೆೈ ರನ-ಆಫ್ಟನ್ವಂದ ಸಿಲ್ೆ್ೇಶನ ಮುಂತಾದ ಕ್ೆಲವು ಪ್ರಿಸರ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮತ್ತಸುವ
ಮಿತ್ತಯಲಿೂ ನ್ವಯಂತ್ತಾಸಬೆೇಕ್ಾಗುತ್ಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನ್ವಯಂತ್ಾಣ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳಾದ ನ್ವೇರು ಚ್ಚಮುಕಿಸುವುದು, ತೆೊೇಟ,
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಕ್ಾಾರಿ ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು ಡ್ಾಾಫ್ಟ್ ಇಐಎ / ಇಎಂಪಿ ಕ್ಾಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ಾದೆೇಶ: 15-33

ಎಕರೆ) ಸರ್ೆೆನಂ. 129/1 ಮತ್ುಿ 130, ಜಾಲಿಹಾಲ್ ಗಾಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೊೂಕು, ಬಾಗಲಕ್ೆೊೇಟೆ ಜಿಲ್ೊ,
ಕರ್ಾೆಟಕ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ: ಶ್ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಸಕ್ಕರಗೌಡ
ರ್ೆೈಯಕಿಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು ಯೇಜರ್ೆಯಲಿೂ ನ್ವಯಮಿತ್ ಅಭಾಯಸವನ್ುು ರೊಪಿಸುತ್ಿರ್ೆ. ಪ್ಾದೆೇಶದ ಪ್ರಿಸರ
ಮತ್ುಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥೆಕ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲಿನ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ನ್ವಯಂತ್ತಾಸಲು / ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚುುವರಿ ಮಾಲ್ಲನಾ
ನಿಯಂತ್ರರ್ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುತ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಕರಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ದ್ಟ್ುವಾದ್ ಹಸಿರು ಪ್ಟ್ಟುಯ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುತ ಕಾೆರಿ ಗುತಿತಗೆ ಪ್ರದೆೀಶದೊಳಗೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಾರಿಗೆ ರಸ್ೆತಯ ಉದ್ದಕೂೆ ತ್ೊೀಟ್, ಕಾೆರಿ ಬಳಿ ಮಳೆನಿೀರು ಕೊಯುಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ು ಮುಂತ್ಾದ್ ಕರಮಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುವುದ್ು. ಕಾೆರಿ ನಿವಣಹಣೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲು
ಉದೆದೀಶಿಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಆರ ಕಾಮಗಳು ಹತಿತರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಣಕ ಸಿಥತಿಯನುು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆೈಸಗಿಣಕ ಮರಳು ಗಣಿ ಒಟ್ಾುರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಹತಿತರದ್ ಹಳಿಳಗಳ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಣಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ತದೆ.
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Draft EIA/EMP for the project “Ordinary Sand Quarry” (Lease area: 15-33 Acres) located
in part of Sy. Nos. 129/1 & 130 of Jalihal Village, Badami Taluk, Bagalkote District,
Karnataka.
Lessee: Sri. Basavaraj S Sannasakkaragouda

EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION
Sri. Basavaraj S Sannasakkaragouda 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 Ordinary Sand having lease area of 15-33 Acres located in Survey no Sy. No. 129/1
& 130 of Jalihal Village, Badami Taluk, Bagalkote District, Karnataka State.
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 262nd SEAC meeting
dated 17th June 2021, 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. 192 MIN 2021 dated 07/08/2021.
Location of the Project
The Sand Block with an extent of 15-33 Acres of quarrying lease area located in Survey No.
129/1 & 130 of Jalihal Village, Badami Taluk, Bagalkote District, Karnataka State.
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TABLE 1: SALIENT FEATURES OF THE PROJECT SITE
Particulars
Details

Sr.
No.
1.
Project Location
2.

Latitude/Longitude
(WGS – 84 DATUM)

3.
4.

Toposheet No
Climatic Conditions

5.
6.

Site elevation above MSL
Land use at the proposed
project site

7.
8.
9.
10.

Site topography
Nearest roadway
Nearest Railway Station
Nearest Railway line

11.
12.

Nearest Air Port
Nearest village/major
town
Hills/valleys
Ecologically sensitive
zone

13.
14.

Horizon Ventures, Bengaluru

Part of Sy No. 129/1 & 130 of Jalihal Village, Badami
Taluk, Bagalkote District, Karnataka.
Latitude/Northing: 15° 49’ 50.9” N to15° 50’ 01.5” N
Longitude/Easting: 75° 36’ 01.5” E to 75° 36’ 08.2” E
Corner Point No Latitude
Longitude
A
N 15° 49’ 47.50” E 75° 46’ 04.69”
B

N 15° 49’ 45.35”

E 75° 45’ 58.40”

C

N 15° 49’ 43.12”

E 75° 46’ 12.75”

D

N 15° 49’ 40.58”

E 75° 46’ 12.55”

E

N 15° 49’ 39.70”

E 75° 46’ 03.35”

F

N 15° 49’ 43.35”

E 75° 46’ 02.03”

G

N 15° 49’ 41.78”

E 75° 45’ 57.95”

48 M/9
• Ambient air temp 30.1°C to 18.0°C
• Avg. annual rainfall 579 mm
Source: CGWB, Bagalkote
543.5m to 541.0m MSL
Type of land use
Existing /
End of lease
present
(Ha)
(Ha)
Area to be Excavated -5.428
Storage of Top soil/
-0.976
Green Belt.
Area Un-utilized
6.404
-TOTAL
6.404
6.404
The terrain is undulated terrain sloping south
SH 63 – 1.05 Kms (N) (Cholachagudda to Katral Road)
HolealurRailway Station –12.70 Kms (SW)
Holealur - Jakanur broad-gauge section of South western
railways
Hubli Airport, Hubli -90.15 kms, towards SW
Jalihal Village – 1.30 Kms (NW)
Badami – 13.25 Kms (NW)
No major hills and valleys within 10 km radius
None within 10 kms
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Sr.
Particulars
No.
15. Reserved/ Protected
forests
16. Historical/tourist places
17. Nearest Industries
18. Nearest water bodies
19. Seismic zone

Details
Belur Reserved Forest – 2.40 kms (NW)
None within 5 km radius area
None
Sasve Halla – 0.13 Kms (S)
Seismically, this area is categorized under Zone-II as per
IS-1893 (Part-1)-2002. Hence, seismically the site is Low
Damage Risk Zone. With MSK scale of VI or Less.

PROJECT DESCRIPTION
Method of Quarrying
An open cast method semi mechanized method will be adopted to operate the area. Since, the
annual production is about 93,361.3 Tons per annum for 3 years; the Open cast method semi
mechanized method will be followed during the plan period.
Anticipated life of the quarry
Life of the mine in this case is for 3 year or till the reserves get exhausted.
Conceptual Quarry Plan
Based on reserves of Ordinary Sand as Production capacity of 93,361.3 Tons per annum for the 3
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 7.44 KLD, Requirement is met by procurement of
water from the bore well nearby Tankers.
Manpower Requirement
The said quarry provides direct employment to 12 people and generate indirect employment for
24 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
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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 (January 2020 to December 2020)

Wind Direction
First Predominant Wind Direction

Frequency %
WSW

Second Predominant Wind Direction

W

Calm conditions (%)

26.67
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Ambient Air Quality Status
From the results, it is observed that the ambient air quality with respect to PM 10, 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 Ordinary Sand. There is no rehabilitation and
resettlement involved in the project.
• The said Quarry provides direct employment to 12 people and generates indirect
employment for 24 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, Sri. Basavaraj S Sannasakkaragouda will carry out community welfare activities
in the following areas:
• Community development
• Education
• Health care
• Drainage and sanitation
• Roads
A budget of Rs. 3.74 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 11.1 Lakhs. It is proposed to provide an amount of
Rs. 22.33 Lakhs per annum as recurring expenses towards implementation of the environmental
action plan.
CONCLUSION
The Sand Block project of Sri. Basavaraj S Sannasakkaragouda 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 equipment’s 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.
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