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ಕ"ಕುರವ&' ಮರಳ* ,ಾ./ ನಂ.01 3ಾ4ಾನ5 ಮರಳ* ೊರ $ೆ%ೆಯಲು )ಾ+,- ಇಐಎ / ಇಎಂ2
(ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ: 33.20ಎಕ;ೆ) ಇ7ೆ.

ಕ"ಕುರವ&' ನ6ಯ ಪಕ"ದ ಸ?ೆ@ ಸಂAೆB 12(:), 13 & 14,

ಕ"ಕುರವAB %ಾ+ಮ,!CಾDೆ,ೆನೂGರು Hಾಲೂಕು, JಾKೇM NOೆ.,!ಕDಾ@ಟಕ ;ಾಜB.

ಗು"#$ೆ&ಾರ: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
!"#$%&'()*
2ೕGHೆ MoEF ಅJಸೂಚDೆ S.O.

14-09-2006 ರ LDಾಂಕ 1533 (ಇ) ಪ+Hಾರ ಪMಸರ ಅನುಮ4%ಾO ಇಐಎ

ವರLಯನುQ RದTಪUಸುವ ಸಲು?ಾO. ಹAB QೋRS TೖVW ಕಂ. X ( ಕ"ಕುರವ&' ಮರಳ* ,ಾ./ ನಂ.01) WಾXಾನB
ಮರಳZ

ೊರ$ೆ%ೆಯಲು Aೕಒಆ\ Qೆ ಅ[@ ಸ\]Rದರು. ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ

ಕ"ಕುರವ&' ನ6ಯ ಪಕ"ದ ಸKೆ^ ಸಂ_ೆ5 12(:), 13 & 14,

ೊಂLರುವ 33.20 ಎಕ;ೆ ಪ+7ೇಶ

ಕ"ಕುರವ&' Qಾ`ಮ, CಾDೆ,ೆನೂGರು Hಾಲೂಕು, JಾKೇM

NOೆ., ಕaಾ^ಟಕ ;ಾಜBದ\]7ೆ.

13 Wೆ^ೆ-ಂಬ` 2018 ಮತು5 11 UWೆಂಬ` 2018ರ XಾನB ಎb[c ಆ7ೇಶದ ಪ+Hಾರ ಪ+Wಾ5eತ fೕಜDೆಯು 5
ೆHೆ-ೕ`Oಂತ

ೆghನ ಪ+Xಾಣದ\]ರುವjದMಂದ ಇದನುQ “k1” ವಗ@?ೆಂದು ಪMಗlಸmಾO7ೆ. ಪMಸರ ಪMnಾಮದ

XೌಲB Xಾಪನ (ಇಐಎ) ವರLಯನುQತpಾMಸಲು ಉmೆ]ೕrತ sಯಮಗಳ (Aೕಒಆ\) sಣ@ಯHಾtOHೆ ಎuಇಎR31
ಆಗdB 2021 ರಂದು ನ)ೆದ 265Dೇ ಎuಇಎR ಸvೆಯ\] ಪ+Wಾ5eತ fೕಜDೆ%ಾO ಪwವ@ ಪMಸರ ಅನುಮ4
sೕಡುವ ಅ[@ಯನುQ ಪMಗlಸmಾO7ೆ. ಇಐಎ ವರL ಮತು5 ಪMಸರ sವ@ಹnಾ fೕಜDೆ ತpಾMಸಲು ಮತು5 ಅದರ
ಪತ` ಸಂ_ೆ5 SEIAA 337 MIN 2021 Wಾವ@ಜsಕ ezಾರnೆಯನುQ ನ)ೆಸಲು ಸ{4 sL@ಷ- ಉmೆ]ೕrತ
sಯಮಗಳನುQ (cೕಒಆ`) ಸೂgR7ೆ.
-ೕಜ0ೆಯ ಸ3ಳ

33.20 ಎಕ;ೆ eR5ೕಣ@ದ ಗl%ಾMHೆ ಪ+7ೇಶವನುQ ೊಂLರುವ WಾXಾನB ಮರಳZ ಗl ಗು45%ೆಯು,
ನ6ಯ ಪಕ"ದ ಸKೆ^ ಸಂ_ೆ5 12(:), 13 & 14,

ಕ"ಕುರವ&'

ಕ"ಕುರವ&' Qಾ`ಮ, CಾDೆ,ೆನೂGರು Hಾಲೂಕು, JಾKೇM NOೆ.,

ಕDಾ@ಟಕ ;ಾಜBದ\]7ೆ.
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+, -

?ವರAೆ

./0

1.

ಅ~ಾಂಶ ;ೇAಾಂಶ

2.

fೕಜDೆಯ ಎತ5ರ MSL

3.

ಉ7ೆ•ೕ‚ತ fೕಜDಾ ಸƒಳದ\]

?ವರಗಳB
ಮೂOೆ ಸ'ಂಭ

ಅ~ಾಂಶ

Cೇ_ಾಂಶ

BP-A

N!14°!46’!34.86”

E!75°!42’!56.35”

BP-B

N!14°!46’!38.37”

E!75°!42’!58.11”

BP-C

N!14°!46’!41.79”

E!75°!42’!53.19”

BP-D

N!14°!46’!45.45”

E!75°!42’!43.38”

BP-E

N!14°!46’!48.11”

E!75°!42’!28.39”

BP-F

N!14°!46’!43.32”

E!75°!42’!27.37”

BP-G

N!14°!46’!40.75”

E!75°!42’!41.99”

BP-H

N!14°!46’!37.64” E!75°!42’!50.80”
WGS – 84 DATUM

517 MSL (ಕU€ ಎತ5ರ)!Lಂದ 515MSL (ಅತುBನQತ ಎತ5ರ)
ಭೂಬಳEೆಯ ಪ8Eಾರ

ಭೂಬಳHೆ

ಪ8ಸು#ತ

5 ವಷIಗಳ

ಭೂಬಳEೆ

ನಂತರ

ಪ8&ೇಶ

ಪ8&ೇಶ

(ಎಕ0ೆಗಳ9)

4.

ಹ45ರದ ರWೆ5 Xಾಗ@

(ಎಕ0ೆಗಳ9)

ಗl%ಾMHೆ%ಾO ಪ+7ೇಶ

--

29-15

ಸುರiHಾ ವಲಯjಾ"k ಪ`lೇಶ

--

4-05

ಪ+7ೇಶವನುQ ಬಳಸmಾಗುವjLಲ]

33-20

--

ಒಟು-

33-20

33-20

;ಾ…†ೕಯ

ೆ7ಾ•M ಎbಎ‡ 48 – 21.80 ˆ.{ೕ.( ದmಣ) (ಹ?ೇM‰ಂದ

lಾವಣQೆCೆ ರ3ೆ')
;ಾಜB

ೆ7ಾ•M ಎuಎ‡ 57– 7.45 o.pೕ (Kಾಯುವ5) (ಗುತ'R qಂದ

ಯOಾ.ಪrರ ರ3ೆ')

5.

ಹ45ರದ ;ೈmೆ‹ smಾ•ಣ

CಾDೆ,ೆನೂGರು ;ೈmೆ‹ smಾ•ಣ ~ 18.80 (aೈಋತ5)

6.

ಹ45ರದ ;ೈmೆ‹ Xಾಗ@

CಾDೆ,ೆನೂGರು ;ೈmೆ‹ smಾ•ಣ ~ 18.80 (aೈಋತ5)

7.

ಹ45ರದ ಏ•ೕ@Ž@

ಹುಬuvw x4ಾನ qOಾyಣ (Kಾಯುವ5) ಸು4ಾರು 94.20 o.pೕ
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ಗು"#$ೆ&ಾರ: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
+, -

?ವರAೆ

./0

?ವರಗಳB
ದೂರದX.lೆ

8.

ಹ45ರದ %ಾ+ಮ /!ಪ+ಮುಖ ಪಟ-ಣ

ಕ"ಕುರವ&' Qಾ`ಮ – 1.60 ˆ.{ೕ. (Kಾಯುವ5)
CಾDೆ,ೆನೂGರು – 18.90 ˆ.{ೕ.

9.

•ೆಟ-ಗಳZ /!ಕl?ೆಗಳZ

10 ˆ.{ೕ ?ಾB25ಯ\] pಾವj7ೇ ಪ+ಮುಖ •ೆಟ-ಗಳZ ಮತು5
ಕl?ೆಗ‘ಲ]

10.

ಪMಸರ ಸೂ’“ವಲಯ

CಾDೆ,ೆನೂGರು ,ಾ./ 1 ,ೌಂಡM – 6.05 o.pೕ (aೈಋತ5) ಮತು'
3ೈ| ಪMಸರ ಸೂi} ವಲಯ6ಂದ Jೊರklೆ

11.

Hಾ‰•MRದ /!ಸಂರ”ತ HಾಡುಗಳZ

CಾDೆ,ೆನೂGರು ,ಾ./ ಬ/ ಅಭ~ಾರಣ5xlೆ (6.05 opೕ) SW

12.

!"#$% / &' ($

5 o.pೕ Kಾ5:'ಯ ಪ`lೇಶದX. ~ಾವrದೂ ಇಲ.

)* +,13.

."/ 01 2345,-

10 o.pೕ ಒಳQೆ ~ಾವrದೂ ಇಲ.

14.

ಹ45ರದ ಜಲಮೂಲಗಳZ

ಇದು ನL ಮರಳZ ಗl%ಾMHೆ fೕಜDೆ. ಈ ಪ`lೇಶವr

ಕ"ಕುರವ&'

ನ6ಯ ತಳದX.lೆ.

1234 ?ವರAೆ
ಗK$ಾLEೆಯ ?Mಾನ
ಪ+7ೇಶವನುQ sವ@•ಸಲು ಮುಕ5 ಎರಕ ೊಯ• e–ಾನವನುQ ಅಳವUಸmಾಗುವjದು. ಅಂLsಂದ, ಐದು ವಷ@ಗಳವ;ೆ%ೆ
?ಾ…@ಕ ಉ$ಾ—ದDೆಯು ಸುXಾರು 1,24,789 ಟನ˜ಳZ; fೕಜDಾ ಅವJಯ\] ಅCೆ ~ಾಂ&`ಕೃತ e–ಾನವನುQ
ಅನುಸMಸmಾಗುತ57ೆ.
ಗK NLೕ=ತ Oೕವನ
ಈ ಸಂದಭ@ದ\] ಗl [ೕವನವj ಅನƒ„ಸುವr6ಲ., ಏjೆಂದCೆ JೊರHೆQೆಯುxjೆ ಮತು' ಮರುಪ†ರಣವr qರಂತರ
ಪ`o`‡~ಾklೆ. ಮರುಪ†ರಣjೆ" JೋXˆದCೆ ಉHಾŠದaೆಯ ಮಟBವನುG ~ಾKಾಗಲೂ ಕ‹T ಇMಸುವ ಮೂಲಕ
3ಾ4ಾನ5 ಮರvನ ಸವಕv ಮತು' 3ೇಪ^ŒೆಯನುG ಸಮHೋಲನQೊvಸುವrದು.
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ಗು"#$ೆ&ಾರ: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
ಪLಕಲQ0ಾ ಗK -ೕಜ0ೆ

5 ವಷ@ಗಳ fೕಜDೆ ಅವJ%ೆ ?ಾ…@ಕ 1,24,789 ಟb ಉ$ಾ—ದDಾ WಾಮಥB@?ಾO WಾXಾನB ಮರ‘ನ
s~ೇಪಗಳ ಆ–ಾರದ €ೕmೆ, ಆದ•Mಂದ {ೕಸಲು Aಾ\pಾಗುವವ;ೆಗೂ ಇ‡ sMೕ”ತ [ೕವನ ಇರುತ57ೆ.
ಗK NLೕ=ತ Oೕವನ
ಈ ಸಂದಭ@ದ\] ಗl [ೕವನವj ಅನƒ„ಸುವr6ಲ., ಏjೆಂದCೆ JೊರHೆQೆಯುxjೆ ಮತು' ಮರುಪ†ರಣವr qರಂತರ
ಪ`o`‡~ಾklೆ. ಮರುಪ†ರಣjೆ" JೋXˆದCೆ ಉHಾŠದaೆಯ ಮಟBವನುG ~ಾKಾಗಲೂ ಕ‹T ಇMಸುವ ಮೂಲಕ
3ಾ4ಾನ5 ಮರvನ ಸವಕv ಮತು' 3ೇಪ^ŒೆಯನುG ಸಮHೋಲನQೊvಸುವrದು.
NೕLನ ಅವಶSಕTೆ ಮತು# ಮೂಲ
fೕಜDೆ%ೆ ಒಟು- sೕMನ ಅವಶBಕ$ೆ 20.5! Hೆಎ›U ಆOರುತ57ೆ,! ಹ45ರದ •ೋ`•ಾe /œಾBಂಕ`ಗ‘ಂದ sೕರನುQ
ಖMೕLಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತBವನುQ ಪw;ೈಸmಾಗುತ57ೆ.
Vಾನವ ಶW# ಅವಶSಕTೆ
ಈ ಗl 12! ಜನM%ೆ Dೇರ ಉ7ೊBೕಗವನುQ ಒದOಸುತ57ೆ ಮತು5 ಹಲ?ಾರು 24 ಜನM%ೆ ಪ;ೋ’ ಉ7ೊBೕಗವನುQ
sೕಡುತ57ೆ.! Dೇರ?ಾO ಉ7ೊBೕಗದ\]ರುವ Xಾನವ ಶˆ5ಯುನುMತ ವಗ@Hೆt Wೇರುತ57ೆ.! ಸƒ‘ೕಯ ಜನM%ೆ ಅವರ
ಅಹ@$ೆ%ೆ ಅನುಗುಣ?ಾO ಆದB$ೆ sೕಡmಾಗುತ57ೆ.
ಗK ಪ;<ೇಶ ಮೂಲ@ೌಕಯ5
ಗl ತನQ7ೇ ಆದ ಕzೇM ಆವರಣ,! HಾBಂcೕb,! ಪ+ಥಮ gˆ$ಾ• Hೇಂದ+ ಇ$ಾBLಗಳನುQ

ೊಂL7ೆ.! ಗl ಕzೇM

Kೈ\Oೆd ಮತು' ದೂರKಾ•, ಇಂಟaೆ^| ಮತು' ಸಂವಹನHಾtO ಇTೕR ಸಂಪನೂŽಲಗ•ೆ• ಂ6Qೆ ಉತ5ಮ
ಸಂಪಕ@ ೊಂL7ೆ.! ಗl

ಯಂ$ೊ+ೕಪಕರಣಗಳ

M^ೇM

ಮತು5

sಯ{ತ

sವ@ಹnೆಯನುQ

Hೈ%ೊಳžಲು

Hಾpಾ@%ಾರವನುQ ಒದOಸmಾO7ೆ.
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ಗು"#$ೆ&ಾರ: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
ಅY#ತZದ\]ರುವ ಸN^_ೇಶ
ಮೂಲ ಪCಸರ ಅಧGಯನಗಳ9
ಹ_ಾVಾನ ಮತು# ಸುತು#ವLದ $ಾaಯ ಗುಣಮಟ;
WೈಟQ\] ಉತ—45pಾದ ಹ?ಾXಾನ Xಾ•4ಯ Wಾ;ಾಂಶ (ಜನವM 2020 Mಂದ UWೆಂಬ` 2020)
$ಾಪXಾನ (°C)

40.4!to!14.4°C

Wಾ^ೇ’ಆದ+@$ೆ (%)

74%!to!22%

%ಾ‘ಯLಕುt

W

Ÿಾಂತ%ಾ‘ %

11.15%

ಸುತು#ವLದ _ಾಯು ಗುಣಮಟ;ದ Y3"
ಫ\$ಾಂಶಗ‘ಂದ, ಎmಾ] €ೕ\‹zಾರnೆ ಸ‘ಳಗಳX. PM10, PM2.5, SO2, ಮತು5 NOx %ೆ ಸಂಬಂJRದಂ$ೆ
ಸುತು5ವMದ %ಾ‘ಯ ಗುಣಮಟ-ವj R2Rk sL@ಷ- ಪURದ ಅನುಮ4ಸುವ {4ಯ\]7ೆ ಎಂದು ಗಮsಸmಾO7ೆ.
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ಗು"#$ೆ&ಾರ: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
ಸುತು#ವLದ ಶಬd ಮಟ;ಗಳB

9 €ೕ\‹zಾರnೆ ಸ‘ಳಗಳX. ಸುತು5ವMದ ಶಬ•ಮಟ-ದ €ೕ\‹zಾರnೆಯನುQ ನ)ೆಸmಾ‰ತು, ಅವjಗಳನುQ ಸುತು5ವMದ
%ಾ‘ಯ ಗುಣಮಟ-ದ €ೕ\‹zಾರnೆ%ೆ ಆ¡t XಾಡmಾO7ೆ. €ೕ\‹zಾರnೆಯ ಫ\$ಾಂಶಗಳZ {4ಯ\]?ೆ.
9ೈ?ಕ ಪLಸರ
CಾDೆ,ೆನೂGರು ,ಾ./ 1 ,ೌಂಡM – 6.05 o.pೕ (aೈಋತ5) ಮತು' 3ೈ| ಪMಸರ ಸೂi} ವಲಯ6ಂದ Jೊರklೆ.
ಪ8fಾ#?ತ 9ೈ?ಕ ಪLಸರ ಸಂರgAಾ ಕ8ಮಗಳB
·

ಗl

ಗು45%ೆ

ಪ+7ೇಶದ

ಸುತ5ಲೂ

ಮತು5

WಾM%ೆ

ರWೆ5ಯ

ಉದ•ಕೂt

ದಪ—

ಹRರು

ಪc-ಯನುQ

ಅ¢ವೃLTಪUಸmಾಗುವjದು.
·

ಖsಜ WಾM%ೆ ರWೆ5ಯ ಆವತ@ಕ sವ@ಹnೆ

·

ಖsಜ WಾM%ೆ ರWೆ5ಯ\] ’,ೈR •ಾ5ಂಕ\ ಮೂಲಕ sಯ{ತ?ಾO sೕರನುQ RಂಪUಸುವjದು

·

ಖsಜ WಾOಸುವ ಟ+¤ಗಳZ ಓವ`mೋ¦ ಆಗುವjದನುQ ತ2—ಸಲು sಗLತ ಪ+Xಾಣದ\] 4ಾತ`Oೋ—
4ಾಡOಾಗುತ'lೆ ಮತು5 WೋMHೆ ತ2—ಸಲು œಾ^ಾ@\bsಂದ ಮುಚhmಾಗುತ57ೆ.

fಾVಾOಕ-ಆiIಕ ಪLಸರ
·

DೈಸO@ಕ ಮರಳZ pಾವj7ೇ ?ಾಸಸƒಳ ಅಥ?ಾ ಪœಾ- ಭೂ{ ಇಲ]. fೕಜDೆಯ\] pಾವj7ೇ ಪjನವ@ಸ4
ಇಲ].

·

ಈ ಗl 12 ಜನM%ೆ Dೇರ ಉ7ೊBೕಗವನುQ ಒದOಸುತ57ೆ ಮತು5 ಹಲ?ಾರು 24 ಜನM%ೆ ಪ;ೋ’
ಉ7ೊBೕಗವನುQ sೕಡುತ57ೆ. Dೇರ?ಾO ಉ7ೊBೕಗದ\]ರುವ

ೆghನ Xಾನವ ಶˆ5ನುMತ ವಗ@Hೆt Wೇರುತ57ೆ

ಮತು5 ಆpಾ eತರnೆ / ಸಂAೆBಗಳನುQ ಅನುಸMಸುತ57ೆ. ಸƒ‘ೕಯ ಜನM%ೆ ಅವರ ಅಹ@$ೆ%ೆ ಅನುಗುಣ?ಾO
ಆದB$ೆ sೕಡmಾಗುವjದು.
·

DೈಸO@ಕ ಮರಳZ ಅಗತBಗಳನುQ ಪw;ೈಸಲು ಅR5ತ‹ದ\]ರುವ ಮೂಲWೌಕಯ@ WೌಲಭBಗಳZ Wಾಕ…-?ೆ.
ಆ7ಾಗೂB, ಹ45ರದ ಹ‘žಗಳ\] Dೈಮ@ಲB, ಕುUಯುವ sೕMನ WೌಲಭB, WಾM%ೆ ರWೆ5 ಮುಂ$ಾದ DಾಗMಕ
WೌಲಭBಗಳ ಸು–ಾರnೆ%ೆ ಗl sವ@ಹnೆ Rಇಆ`ನ vಾಗ?ಾO ಪ+ಯತQಗಳನುQ $ೆ%ೆದುHೊಳZžತ57ೆ.
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ಕ"ಕುರವ&' ಮರಳ* ,ಾ./ ನಂ.01 3ಾ4ಾನ5 ಮರಳ* ೊರ $ೆ%ೆಯಲು )ಾ+,- ಇಐಎ / ಇಎಂ2
(ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ: 33.20ಎಕ;ೆ) ಇ7ೆ.

ಕ"ಕುರವ&' ನ6ಯ ಪಕ"ದ ಸ?ೆ@ ಸಂAೆB 12(:), 13 & 14,

ಕ"ಕುರವAB %ಾ+ಮ,!CಾDೆ,ೆನೂGರು Hಾಲೂಕು, JಾKೇM NOೆ.,!ಕDಾ@ಟಕ ;ಾಜB.

ಗು"#$ೆ&ಾರ: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
ಪCಸರ Iಾಯ5ಕ;ಮದ )ೕ/LMಾರNೆ
ಗl ವBವWಾƒಪಕರ sಯಂತ+ಣದ\] ಗlಯ\] ಪMಸರ sವ@ಹnಾHೋಶ (ಇಎಂR) Wಾƒ2ಸmಾಗುವjದು. ಪMಸರ
sವ@ಹnಾ ~ೇತ+ದ\] sಯ{ತ ಮತು5 ಆವತ@ಕ ~ೇತ+ದ\] Wಾಕಷು- ಅಹ@$ೆ ಮತು5 ಅನುಭವ

ೊಂLರುವ ಪMಸರ

ಅJHಾM ಇಎಂR%ೆ Dೇತೃತ‹ವ•ಸ\7ಾ•;ೆ. ಸುತು5ವMದ %ಾ‘ಯ ಗುಣಮಟ-, ಅಂತಜ@ಲ ಆಳ, sೕMನ ಗುಣಮಟ-,
ಸುತು5ವMದ ಶಬ•ಮಟ-ಗಳZ, ಮl§ನ ಗುಣಮಟ-, ˆಎdಆ\ ಚಟುವAjೆಗಳ* ಇ$ಾBLಗಳ ಪMಸರ €ೕ\‹zಾರnೆಯನುQ

MOEF XಾನB$ೆ ಪ)ೆದ ಏ¨ೆs•ಗಳ ಮೂಲಕ Hೈ%ೊಳžmಾಗುವjದು ಮತು5 ವರLಗಳನುQ MoEF & CC ಯHೆಎu2Rk
/ ^ಾ+7ೇ‚ಕ ಕzೇM%ೆ ಸ\]ಸmಾಗುತ57ೆ.
ಸOೆಯ ಅPಾಯದಂQನ ಮತುT UಪತುT Vವ5ಹNೆ XೕಜZೆ
DೈಸO@ಕ ಮರಳZ ಗl%ಾMHೆ fೕಜDೆಯ\]ನ ಅ^ಾಯದ XೌಲB Xಾಪನವj ಇ‘¨ಾMನ ?ೈಫಲB, ಎ‡ಇಎಂಎಂನ
ಚಲDೆ, €ೕmೆ© sೕMsಂದ ಉಂœಾಗುವ ಪ+?ಾಹ, ಧೂ‘ನ ಅ^ಾಯಗಳZ, ‹ೕ3ೆR ಜನCೇಟ\ 3ೆ| ಗಳ ಬಳHೆ%ೆ
ಸಂಬಂJRದ ಅ^ಾಯಗಳZ ಮತು5 Hೆಳ •ೆಂಚುಗಳ ಪ+?ಾಹ ಮತು5 ಅದHೆtಅನುಗುಣ?ಾO ಉಪಶಮನ ಕ+ಮಗಳನುQಇಐಎ
/ ಇಎಂ2 ವರLಯ\] ಸೂgಸmಾO7ೆ.
-ೕಜ0ೆಯ jಾಭಗಳB
DೈಸO@ಕ ಮರಳZ ಗ•QಾMjೆ ›ೕಜaೆ ೆಚುhವM ಉ7ೊBೕ%ಾವHಾಶಗಳನುQ ಸೃ…-ಸುತ57ೆ ಮತು5 ಇದು ಅಂ4ಮ?ಾO
ಹ45ರದ ಹ‘žಗಳ ಜನರ [ೕವನ ಮಟ-ದ\] ಸು–ಾರnೆ%ೆ Hಾರಣ?ಾಗುತ57ೆ. ಈ ˆಇಆ\ qೕ&Qೆ ಅನುಗುಣ?ಾO T.
ಹAB QೋRS TೖVW ಕಂ. X, ಈ HೆಳOನ ~ೇತ+ಗಳ\] ಸಮು7ಾಯ ಕmಾBಣ ಚಟುವcHೆಗಳನುQ ನ)ೆಸ\7ಾ•;ೆ.
·

ಸಮು7ಾಯದ ಅ¢ವೃLT

·

‚’ಣ

·

ಆ;ೋಗB ರ’nೆ

·

ಒಳಚರಂU ಮತು5 Dೈಮ@ಲB

·

ರWೆ5ಗಳZ

ವಷ@Hೆt ರೂ. 1.13 ಲ’ ಹ45ರದ ಹ‘žಗಳ\] WಾXಾ[ಕ-ಆ«@ಕ ಕmಾBಣ ಚಟುವcHೆಗಳ ಅನು¬ಾ-ನHೆt ಮರುಕ‘ಸುವ
?ೆಚh?ಾO

ಹ0ೈಸ+ 2ೆಂಚ45, )ೆಂಗಳ,ರು

6

ಕ"ಕುರವ&' ಮರಳ* ,ಾ./ ನಂ.01 3ಾ4ಾನ5 ಮರಳ* ೊರ $ೆ%ೆಯಲು )ಾ+,- ಇಐಎ / ಇಎಂ2
(ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ: 33.20ಎಕ;ೆ) ಇ7ೆ.

ಕ"ಕುರವ&' ನ6ಯ ಪಕ"ದ ಸ?ೆ@ ಸಂAೆB 12(:), 13 & 14,

ಕ"ಕುರವAB %ಾ+ಮ,!CಾDೆ,ೆನೂGರು Hಾಲೂಕು, JಾKೇM NOೆ.,!ಕDಾ@ಟಕ ;ಾಜB.

ಗು"#$ೆ&ಾರ: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
ಪCಸರ Vವ5ಹNೆ XೕಜZೆ
ಪMಸರ qವ^ಹDಾ ›ೕಜaೆಯ xKೇಚaಾœೕಲ ಬಳjೆಯು ›ೕಜaೆಯX.ನ x•ನG jಾ~ಾ^ಚರDೆಗvಂದ
ಪ`žಾxತKಾkರುವ ಪMಸರದ ಘಟಕಗಳನುG &vಸುತ'lೆ. fೕಜDೆಯ ಬಂಡ?ಾಳ ?ೆಚh ಅಂ7ಾಜು. ರೂ. 282 ಲ’/.ಪMಸರ ರ’nೆ ˆ+pಾ fೕಜDೆ ಅನು¬ಾ-ನHೆt ರೂ. 21.02 ಲ’ ಬಂಡ?ಾಳ ?ೆಚh?ಾO ಮತು5 ಮರು ?ೆಚh?ಾO
?ಾ…@ಕ ರೂ 4.2 ಲ’/- qೕಡಲು ಉlೆyೕœಸOಾklೆ.
"ೕVಾIನ
ಹAB

QೋRS

TೖVW

ಕಂ.

X

ಅನುಕೂಲ?ಾಗ\7ೆ.ಸುತ5ಮುತ5\ನ

WಾXಾನB
ಪMಸರದ

ಮರಳZ
€ೕmೆ

Hಾ‹M

fೕಜDೆ

ಉಂœಾಗುವ

ಹ45ರದ

ಪMnಾಮಗಳನುQ

%ಾ+ಮಗಳ
ತ2—ಸಲು

ಅ¢ವೃLT%ೆ
ಧೂ‘ನ

ೊರಸೂಸುeHೆ, ಶಬ•, €ೕmೆ© ರb-ಆ,sಂದ Rmೆ-ೕಶb ಮುಂ$ಾದ Hೆಲವj ಪMಸರ ಅಂಶಗಳನುQ ಅನುಮ4ಸುವ
{4ಯ\] sಯಂ4+ಸ•ೇHಾಗುತ57ೆ. ಅಗತB Xಾ\ನB sಯಂತ+ಣ Wಾಧನಗ®ಾದ sೕರು gಮುˆಸುವjದು, $ೋಟ,
?ೈಯˆ5ಕ ರ’nಾ WಾಧನಗಳZ ಇ$ಾBLಗಳZ fೕಜDೆಯ\] sಯ{ತ ಅvಾBಸವನುQ ರೂ2ಸುತ5?ೆ. ಪ+7ೇಶದ ಪMಸರ
ಮತು5 WಾXಾ[ಕ-ಆ«@ಕ ಪMಸರದ €ೕ\ನ ಪMnಾಮಗಳನುQ sಯಂ4+ಸಲು / ಕU€ Xಾಡಲು ೆಚುhವM Xಾ\ನB
sಯಂತ+ಣ ಕ+ಮಗಳZ ಮತು5 ಪMಸರ ಸಂರ’nಾ ಕ+ಮಗಳನುQ ಅಳವUಸmಾಗುವjದು. ದಟ-?ಾದ ಹRರು ಪc-ಯ
ಅ¢ವೃLT ಮತು5 Hಾ‹M ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ7ೊಳ%ೆ ಮತು5 WಾM%ೆ ರWೆ5ಯ ಉದ•ಕೂt $ೋಟ, Hಾ‹Mಯ\] ಮ®ೆsೕರು Hೊಯು]
ಅಳವURHೊಳZžವjದು ಮುಂ$ಾದ ಕ+ಮಗಳನುQ ¨ಾM%ೆ ತರmಾಗುವjದು. Hಾ‹M sವ@ಹnೆಯು ಅಳವURHೊಳžಲು
ಉ7ೆ•ೕ‚Rರುವ Rಎuಆ` ಕ+ಮಗಳZ ಹ45ರದ ಹ‘žಗಳ WಾXಾ[ಕ, ಆ«@ಕ Rƒ4ಯನುQ ಸು–ಾMಸುತ57ೆ.
DೈಸO@ಕ ಮರಳZ ಗl ಒœಾ-;ೆ ಪMnಾಮಗಳZ ಸHಾ;ಾತ¯ಕ?ಾOರುತ5?ೆ ಮತು5 ಹ45ರದಹ‘žಗಳ WಾXಾ[ಕ-ಆ«@ಕ
•ೆಳವl%ೆ%ೆ Hಾರಣ?ಾಗುತ57ೆ.
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