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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಸಾರಾಂಶ 

 

1 ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ವ ರೂಪದ ಸಂಕಿ್ಷಪತ  ವಿವರಣೆ 

 

ಸವ ಚ್ಚ  ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಬಿಎಾಂ) ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಸುಧಾರಿತ ನೈಮಾಲಾ  ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಸ್ಥಮರ್ಥಾ ಾ ವೃದಿ್ಧಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುರ್ ಉದ್ದ ೋಶರ್ನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧರುರ್ ಟೌನ್ ಮುನಿಿ ಪಲ್ 

ಕೌನಿಿಲ್, ಕುರುಗೋಡು (ಟಿಎಾಂಸಿ ಕುರುಗೋಡು), ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕಾಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು,  

ಮುನಿಿ ಪಲ್ ಘನ ತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  (ಎಾಂಎಸ್ಡಬೆ್ಲ್ ಾ ಎಾಂಎಫ್) ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು 

ಪಾ ಸ್ಥು ಪಿಸಿದ್. 

ಪುರಸಭೆಯ ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣೆ ಸಂಸಕ ರಣೆ, (ಸಮಗಾ  ಪುರಸಭೆಯ ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣೆ 

ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇರ್ವರಿ ಸೌಲಭ್ಾ ) ಕುರುಗೋಡು town ನಲೆ್ಲ  ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುರ್ 

ಸುಮಾರು 14.5 TPD ಘನತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸಲು, ಸವೆಾ ನಂ. 190/3, ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  

ವಿಲೇರ್ವರಿಗ್ರಗಿ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಪಾ ಸ್ಥು ಪಿಸಿದ್, ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾ ಮ, ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕು, 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕರ್ನಾಟಕ,   

ಯೋಜ್ನೆಯ ಸ್ಥರಾಂಶರ್ನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್: 

ವಿವರಗಳು, ಯೋಜನೆರ್ ವಿವರಗಳು 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಪಾ ತ್ತಪಾದಕರು ಟೌನ್ ಮುನಿಿ ಪಲ್ ಕೌನಿಿಲ್, ಕುರುಗೋಡು 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಸಾ ಳ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ , ಕುರುಗೋಡು 

ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾ ಮದಲೆ್ಲ  

ಸವೆಾ ನಂ. 190/3, ಪುರಸಭೆಯ ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  

ನಿರ್ಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವುದು. 

ಪುರಸಭೆಯ ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ಪಾ ಮಾಣರ್ನ್ನು  

ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದು 

14.5 TPD 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಅರ್ಧಿ ಸುಮಾರು 5 ರ್ಷಾಗಳು 

ಭೂ ಪಾ ದೇಶ 2.43 ಹೆಕಿೆ ೋರ್ (6 ಎಕರೆ) 

ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆ ಮತ್ತು  ರ್ಗಾ 7(i)- CMSWMF ಮತ್ತು  B-1 ರ್ಗಾ 

ಒಟಿು  ಯೋಜ್ನೆಯ ವೆಚ್ಚ  ಸುಮಾರು ರೂ.7 ಕೋಟಿಗಳು 

ಟೋಪೋ ಶೋಟ್ ಸಂಖೆಾ  10 ಕಿಮಿೋ ತ್ತಾ ಜ್ಾ : D43E15 (1:50000 ಸ್ಕ ೋಲ್) 

ನೆಲದ ಎತು ರದ ಸೈಟ್್ನ ನೆಲದ ಎತು ರವು 442 m ನಿಾಂದ  

446 m ರ್ರೆಗೆ AMSLL 

ಯೋಜ್ನೆ ಸಮನವ ಯ ಅಕಾಷ ಾಂಶ: 15°20'35.05"N,  

ರೇಖಾಂಶ: 76°53'5.17 
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ಪಾ ಸುು ತ ಸೈಟ್್ನ ಭೂ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಸಾ ರ್ಗಾ ಮತ್ತು  ಕುರುಚ್ಲು 

ಗಿಡಗಳನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧರುರ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗದ ಪಾಳುಭೂಮಿ 

ಹತ್ತು ರದ ಪಟಿ ಣ  ಕುರುಗೋಡು ಪಟಿ ಣ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಮಿೋ 

(W)  

ಸಮಿೋಪದ ಹೆದ್ದದ ರಿ  NH - 150 A 3 ಕಿಮಿೋ (E) 

ಹತ್ತು ರದ ರೈಲು ನಿಲಾದ ಣ  ಕುಡುತಾನಿ ರೈಲು ನಿಲಾದ ಣ - ಸುಮಾರು 19 

ಕಿಮಿೋ (SW) 

ಸಮಿೋಪದ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ ಣ  ಜಿಾಂದ್ದಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ ಣ - ಸುಮಾರು 

32 ಕಿಮಿೋ (SW) 

ಸಮಿೋಪದ ಜ್ಲಮೂಲ  ಹತ್ತು ರ -2.7 ಕಿಮಿೋ (NW) ) – ಡೌನ್ ಸಿಿ ರೋಮ್ 

ತ್ತಾಂಗಭ್ದ್ದಾ  ಬಲದಂಡೆ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಲುವೆ - 

2.7 ಕಿಮಿೋ (NW) - ಡೌನ್ ಸಿಿ ರೋಮ್  

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಮಿೋಸಲು 

ಅರಣಾ ಗಳು/ಸಂರಕಿಷ ತ ಅರಣಾ ಗಳು 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ 

ಇಲೆ  (15 ಕಿಮಿೋ ತ್ತಾ ಜ್ಾ ) 

ರಷಿ್ಟ ರೋಯ ಉದ್ದಾ ನರ್ನಗಳು/ ರ್ನಾ ಜಿೋವಿ 

ಅಭ್ಯಾರಣಾ  (WLS)  

ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚಿತ 

ಉದ್ದಾ ನರ್ನಗಳಿಲೆ  / ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  (WLS)  

ಪರ್ನ ವಿದುಾ ತ್ ಗಿರಣಿಗಳು 0.61 ಕಿಮಿೋ - ಸೈಟ್ ಗಡಿಯಾಂದ SSW 

ಪಾ ಸರಣ ಮಾಗಾಗಳು  26 mts - N ಸೈಟ್ ಗಡಿಯಾಂದ 

ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ಸಾ ಳಗಳು  ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೂ 

ಇಲೆ  

ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾ ಪನೆಗಳು ಅಧ್ಾ ಯನದ ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೂ 

ಇಲೆ  

ಭೂಕಂಪನ ಭೂಕಂಪನ ರ್ಲಯ II - ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಯ 

ಅಪಾಯದ ರ್ಲಯ ಮೂಲ: ಭಾರತದ 

ಭೂಕಂಪನ ರ್ಲಯ ನಕೆಷ ಯ ಪಾ ಕಾರ (BIS 

1893-2002) 

ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಶಾ ಕತೆ  6.0 ಎಕರೆ 

ನಿೋರಿನ ಅರ್ಶಾ ಕತೆ  14 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಟ್ಾ ಾಂಕರ್ ಗಳಿಾಂದ ಪುರಸಭೆ 

ಸರಬರಜು,    

ವಿದುಾ ತ್ ಅರ್ಶಾ ಕತೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಾ  ವಿದುಾ ಚ್ಛ ಕಿು  

ಮಂಡಳಿಯಾಂದ (KSEB) 90-100 kVA 

ಮಾನರ್ಶಕಿು ಯ ಅರ್ಶಾ ಕತೆ  ನಿಮಾಾಣ ಹಂತ: 40  

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆ ಹಂತ: 20  
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ಕಾಮಿಾಕರನ್ನು  ಸಾ ಳಿೋಯರ್ವಗಿ 

ನೇಮಿಸಿಕಳಾ ಲಾಗುವುದು 

 

2. ಮೂಲ ಪರಿಸ್ರ ಸಿ್ಥ ತಿ 

 

ಡಿಸ್ಾಂಬರ್ 2020 ರಿಾಂದ ಫೆಬಾ ರ್ರಿ 2021 ರ ಅರ್ಧಿಯಲೆ್ಲ  ಪಾ ಸ್ಥು ವಿತ ಸೌಲಭ್ಾ  ಪಾ ದೇಶದ್ಧಾಂದ 

ಕಾಂದಾ ರ್ವಗಿ, ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಡೇಟ್ರ್ನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದ್. ಅದರ ಸ್ಥರಾಂಶರ್ನ್ನು  ಕೆಳಗೆ 

ನಿೋಡಲಾಗಿದ್: 

ಕರ ಮ 

ಸಂ. 

ನಿರ್ತಾಂಕಗಳು       ಮೂಲ ಸಿ್ಥ ತಿ 

1 ಸುತ್ತತ ವರಿದ ಗಾಳಿರ್ 

ಗುಣಮಟ್ಟ   

(10 ಸಿ್ ಳ) 

 

i ಕಣಗಳು10, (PM10) 34.5 to 55.8 ಮೈಕಾ ೋಗ್ರಾ ಾಂ/ ಘನ ಮಿೋಟರ್ 

ii ಕಣಗಳು2.5 (PM2.5) 20.6 to 35.1 ಮೈಕಾ ೋಗ್ರಾ ಾಂ/ ಘನ ಮಿೋಟರ್  

iii ಸಲಫ ರ್್ನ ಆಕಿೆ ೈಡ್ಗಳು (SO2) 6.4 to 12.8 ಮೈಕಾ ೋಗ್ರಾ ಾಂ/ ಘನ ಮಿೋಟರ್ 

iv ಸ್ಥರಜ್ನಕದ ಆಕಿೆ ೈಡ್ಗಳು 

(NOx) 

15.4 to 22.5 ಮೈಕಾ ೋಗ್ರಾ ಾಂ/ ಘನ ಮಿೋಟರ್ 

ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು CPCB ಯ ನಿಗದ್ಧತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಾಂತ ಕೆಳಗಿವೆ. 

2 ಶಬದ  ಮಟಿ ದ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ 

(10 ಸಾ ಳಗಳು) 

 

i ದ್ಧನದ ಸಮಯ (ಬೆಳಿಗೆೆ  6:00 

ರಿಾಂದ ರತ್ತಾ  10:00 ರರ್ರೆಗೆ) 

48.8 ರಿಾಂದ 54.9 ಡಿಬಿ(ಎ) 

ii ರತ್ತಾ  ಸಮಯ (10:00 ರಿಾಂದ 

6:00 ರರ್ರೆಗೆ) 

39.1 ರಿಾಂದ 44.2 ಡಿಬಿ(ಎ) 

ಗಮನಿಸಿದ ಶಬದ  ಮಟಿ ಗಳು CPCB ಯ ನಿಗದ್ಧತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ 

3 ಮಣಿಿ ನ ಗುಣಮಟಿ  ಮತ್ತು  

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು (10 ಸಾ ಳಗಳು) 

 

I pH 7.1 to 7.9 

Ii ಸ್ಥರ್ಯರ್ ಇಾಂಗ್ರಲ 0.79% to 1.44%. 

Iii ಸ್ಥರಜ್ನಕ 166 to 444 kg/Ha. 

Iv ರಂಜ್ಕ  11 to 85 kg/Ha 

v ಪಟ್ಾ ಸಿಯಮ್ 170 to 535 kg/Ha 
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4 ಅಾಂತಜಯಲ (10 ಸಿ್ ಳಗಳು)  

I pH 7.1 to 8.2 

Ii ಒಟಿು  ಗಡಸುತನ  108 mg/l to 410 mg/l 

iii ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನರ್ಸುು ಗಳು 275 mg/l to 1410 mg/l 

5 ಮೇಲ್ಮ ೈ ನಿೋರು (3 ಸಿ್ಳಗಳು)  

I pH 6.9 to 7.7 

Ii ಒಟಿು  ಗಡಸುತನ  101 to 212 mg/l 

Iii ಒಟಿು  ಕರಗಿದ ಘನರ್ಸುು ಗಳು 194-640 mg/l 

 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಷಿ್ಟ ರೋಯ ಉದ್ದಾ ನರ್ನ, ರ್ನಾ ಜಿೋವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಾ , 

ಬಯೋಸಿಫ ಯರ್ ರಿಸರ್ವಾ, ರ್ನಾ ಜಿೋವಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ವೆಟೆ್ ಾ ಾಂಡ ಇಲೆ . ಅಧ್ಾ ಯನದ 

ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ schedule- I ಜಾತ್ತಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ಧಲೆ . 

 

3 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸ್ರ 

ಒಟಿು  ಜ್ನಸಂಖೆಾ : 68447 ಲ್ಲಾಂಗ ಅನ್ನಪಾತ 997. 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ , ಪರಿಶಷಿ ಜಾತ್ತ ಜ್ನರು 19.7% 

ಪರಿಶಷಿ  ಬ್ಲ್ಡಕಟಿು ಗಳು   21% 

ಮುಖ್ಾ ಕೆಲಸಗ್ರರರು:44.7% 

ಕನಿಷಠ ಕೆಲಸಗ್ರರರು:8% 

ಸಮಿೋಕೆಷ ಗೆ ಒಳಗ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾ ಮಸಾ ರು ಸಕಾಾರದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಾಂದ ಪಾ ಯೋಜ್ನ 

ಪಡೆದ್ಧದ್ದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಸಕಾಾರದ ಕಲಾಾ ಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಾಕಾ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  

ತ್ತಳಿದ್ಧರುತಾು ರೆ. ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಯುರ್ಕರು ಉದೊಾ ೋಗ್ರರ್ಕಾಶಗಳನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧಲೆ  ಮತ್ತು  

ಉದೊಾ ೋಗಿಗಳ ಸಂಭಾರ್ಾ  ಮೂಲರ್ವಗಿದ್. 

4 ನಿರಿೋಕಿ್ಷತ ಪರಿಸ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತತ  ತಗಿ್ಗಸುವ ಕರ ಮಗಳು 

ಗುರುತ್ತಸಲಾದ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಗುರ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ಅಲಾಪ ರ್ಧಿಯ 

ಮತ್ತು  ಸಣಿ  ಅರ್ಥರ್ವ ಮಹತವ ದ್ದದ ಗಿರುತು ವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿಮಾಾಣ ಹಂತಕೆಕ  

ನಿಬಾಾಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ಸೈಟ್ ಗಡಿಯಳಗೆ ಸಿೋಮಿತರ್ವಗಿರುತು ದ್. ತಗೆಿ ಸುರ್ 

ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಅನವ ಯರ್ವಗುರ್ ಮಾನದಂಡಗಳೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಾಯಾಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಗುರ್ ನಿರಿೋಕಿಷ ತ ಪರಿಣಾಮರ್ನ್ನು  ಮತು ಷಿ್ಟ  ಮಿತ್ತಗಳಿಸಲು ಪರಿಸರ 

ನಿರ್ಾಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ಭಾಗರ್ವಗಿ ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಪಾ ಸ್ಥು ವಿತ 

ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಕಾ ಮಗಳು ಕಾಯಾಸ್ಥಧ್ಾ  ಮತ್ತು  ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸಲು ಸುಲಭ್. ಕೆಳಗಿನ 



ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾ ಮದಲೆ್ಲ  ಪುರಸಭೆಯ 

ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಕರಡು ಪರಿಸರದ ಪಾ ಭಾರ್ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನದ 

ಕಾಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥರಾಂಶ 
 

ತಗೆಿ ಸುರ್ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ನಿಮಾಾಣ 

ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಗುರ್ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತು ದ್. 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 4. ಪರ ಸಾತ ವಿತ ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಕರ ಮಗಳು 

ತಗಿ್ಗಸುವಿಕೆರ್ ಕರ ಮಗಳು: 

ರ್ವಯು ಪರಿಸ್ರ: 

• ಧೂಳಿನ ಉಪದಾ ರ್ರ್ನ್ನು  ತಡೆಗಟಿ ಲು ನಿಮಾಾಣ ಪಾ ದೇಶದ ಸುತು ಲೂ 3 ಮಿೋ 

ಎತು ರದ ಶೋಟ್ ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ನಿಮಾಾಣ ಸಾ ಳದಲೆ್ಲ  ಅಗೆದ ಮಣಿ ನ್ನು  ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಾಂದ ನಿರ್ಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಧೂಳು ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕು ರ್ವಗಿ ಮುಚಿಚ ದ ರಶಗಳ್ಳಗಿ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಬೇಕು. . 

• ಲೋಡ ಮಾಡುರ್ ಮತ್ತು  ಇಳಿಸುರ್ ಪಾ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಧೂಳಿನ ನಿಯಂತಾ ಣಕೆಕ  

ತಡೆಗೋಡೆಗಳ್ಳಗಿ ಕಾಯಾನಿರ್ಾಹಿಸಲು 3 ಮಿೋ ಎತು ರದ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಶೋಟ್ 

ಮುಚ್ಚ ಲಾಗುತು ದ್  

• CO, PM, SO2 ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಯಂತ್ಾ ೋಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಾಹಿಸಬೇಕು. 

•  ಸೈಟ್್ಗೆ ಪಾ ವೇಶಸುರ್ ಎಲೆಾ  ರ್ವಹನಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ ರ್ವದ ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತಾ ಣ 

ಪಾ ಮಾಣಪತಾ ರ್ನ್ನು  ಹಾಂದಲು ಕಳಲಾಗುತು ದ್ 

• ಧೂಳಿನ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆರೆದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾ ದೇಶದ ಮೇಲ್ಲ 

ನಿೋರನ್ನು  ಸಿಾಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು  ದ್ಧನಕೆಕ  ಕನಿಷಠ  ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು  

• ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ಮುಖ್ರ್ವಡಗಳಂತಹ ವೈಯಕಿು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಧ್ನಗಳನ್ನು  (ಪಿಪಿಇ) 

ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್, ಹೆಲೆ್ಲಟ್, ಕನು ಡಕ ಇತಾಾ ದ್ಧ. 

• ಸೌಲಭ್ಾ ದ ಗಡಿಯುದದ ಕ್ಕಕ  ಮರದ ನೆಡುವಿಕೆ ಯೋಜ್ನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲೆ್ಲ  

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 2 ರಿಾಂದ 3 ರ್ಷಾ ರ್ಯಸಿಿ ನ ಸಸಿಗಳನ್ನು  ನೆಡಲಾಗುತು ದ್, ಇದು 

ದ್ಧನದ ಹೆಚಿಚ ನ ಭಾಗವು ತೇರ್ವಾಂಶದ್ಧಾಂದ ಕ್ಕಡಿರುತು ದ್ 

ಶಬ್ದ  ಪರಿಸ್ರ 

 

• ಶಬದ  ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾಯಾನಿರ್ಾಹಿಸಲು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಾ ಳದ ಸುತು ಲೂ 3 ಮಿೋ 

ಎತು ರದ ಶೋಟ್ ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು 

• ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗಳು, ಶಬದ  ಮತ್ತು  ಕಂಪನರ್ನ್ನು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸುರ್ 

ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಹಗಲ್ಲನ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಮಾತಾ  ಬಳಸಬೇಕು. ಶಾಂತ 

ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿಕಳಾ ಲು ರತ್ತಾ ಯಲೆ್ಲ  ತಪಿಪ ಸಲಾಗಿದ್  
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ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಕರಡು ಪರಿಸರದ ಪಾ ಭಾರ್ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನದ 

ಕಾಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥರಾಂಶ 
 

• ಕಂಪನರ್ನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತಾ ಸಲು ರಬಬ ರ್ ಪಾಾ ಡಿಾಂಗ್್ನಾಂದ್ಧಗೆ 

ಯಂತ್ಾ ೋಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

• ಯಂತ್ಾ ೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ವಹನಗಳ ಆರ್ತಾಕ ನಿರ್ಾಹಣೆಯನ್ನು  

ಕೈಗಳಾ ಲಾಗುವುದು 

• ಪಾಾ ಜೆಕಿ್ಟ  ಸೈಟ್್ಗೆ ಪಾ ವೇಶಸುರ್ ರ್ವಹನಗಳಿಗೆ ವೇಗದ ಮಿತ್ತಗಳನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿಕಳಾ ಲು 

ಮತ್ತು  ಅಗತಾ ವಿದದ ರೆ ಹರತ್ತ ಹಾನ್ಾ ಊದದಂತೆ ತ್ತಳಿಸಲಾಗುವುದು 

• ಶಬದ  ಉತಾಪ ದ್ಧಸುರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ಲೆ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುರ್ ಕೆಲಸಗ್ರರರಿಗೆ 

ವೈಯಕಿು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಧ್ನಗಳ್ಳದ ಇಯರ್ ಪೆ ಗ್್ಗಳು/ಇಯರ್ ಮಫ್್ಗಳು 

ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

ನಿೋರಿನ ಪರಿಸ್ರ 

 

• ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾ ದೇಶದ್ಧಾಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುರ್ ನಿೋರನ್ನು  ಸ್ಡಿಮೆಾಂಟೇಶನ್ ಪಿಟ್ / 

ಟ್ಾ ಾಂಕ್ಟ್ನಲೆ್ಲ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮತ್ತು  ಸಂಗಾ ಹಣಾ 

ರ್ಾ ರ್ಸ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊಳ್ಳಾ ಗಳ ಸಂತಾನೋತಪ ತ್ತು ಯನ್ನು  

ಉತೆು ೋಜಿಸುರ್ ಮತ್ತು  ಅನೈಮಾಲಾ  ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುರ್ ಮೋರಿಗಳ 

ರೂಪದಲೆ್ಲ  ತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿೋರು ನಿಲೆುವುದನ್ನು  ತಪಿಪ ಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದ್. 

• ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿೋರನ್ನು  ಹತ್ತು ರದ ಗಿಾ ೋನ್್ಬೆಲಿ್  ಅರ್ಥರ್ವ ತ್ೋಟದ ಪಾ ದೇಶಕೆಕ  

ತ್ತರುಗಿಸಲಾಗುತು ದ್, ನಿಮಾಾಣ ಉದ್ದ ೋಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮತ್ತು  ಧೂಳು 

ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತಾ ಸಲು ರಸ್ು ಗಳಲೆ್ಲ  ನಿೋರನ್ನು  ಚಿಮುಕಿಸಲು 

ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 

• ನಿಮಾಾಣದ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ನೈಮಾಲಾ  

ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳಿಾಂದ ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುರ್ ತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿೋರನ್ನು  ಸೊೋಕ್ಟ ಪಿಟ್್ನ ನಂತರ ಸ್ಪಿಿ ಕ್ಟ 

ಟ್ಾ ಾಂಕ್ಟ್ಗೆ ತ್ತರುಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಸೈಟ್ ರ್ಕ್ಟ್ಾಶಪ್ನಿಾಂದ ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲಾದ ಬಳಸಿದ ತೈಲ ಮತ್ತು  

ಲೂಬಿಾ ಕಂಟ್್ಗಳನ್ನು  ಪಾ ತೆಾ ೋಕಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಮರುಬಳಕೆದ್ದರರಿಗೆ ವಿಲೇರ್ವರಿ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ 

ಘನ ತಜಯ  

• ಸೈಟ್ ಕೆಿಯರೆನಿ್ , ಸೈಟ್ ರಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ಉತಖ ನನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  

ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುರ್ ಭೂಮಿಯ ರ್ಸುು  / ಮಣಿ್ಣ  ಜ್ಡರ್ವಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚ ಲಾಗುತು ದ್ 

• ಅಗೆದ ಮೇಲ್ಲನ ಮಣಿ ನ್ನು  ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಾಂದ ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಗಿಾ ೋನ್್ಬೆಲಿ್  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಬಳಸಿಕಳಾ ಲಾಗುತು ದ್. 
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ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಕರಡು ಪರಿಸರದ ಪಾ ಭಾರ್ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನದ 

ಕಾಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥರಾಂಶ 
 

• ನಿಮಾಾಣ, ನೆಲಸಮಗಳಿಸುವಿಕೆ, ರಸ್ು ಗಳು / ಪಾದಚ್ಚರಿ ಮಾಗಾ ಮತ್ತು  

ಸೌಲಭ್ಾ ದೊಳಗೆ ಬಫರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ ಸಮತ್ೋಲನ ಭೂಮಿಯ ರ್ಸುು  / 

ಮಣಿ ನ್ನು  ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ 

• ಎಲೆಾ  ನಿಮಾಾಣ ತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸೈಟ್್ನಲೆ್ಲ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದ್. ತಾಾ ಜ್ಾ ವು 

ಚ್ದುರಿಹೋಗದಂತೆ ನಿಮಾಾಣ ಮತ್ತು  ಸಂಗಾ ಹಣೆಯ ಪಾ ದೇಶದ ಸುತು ಲೂ ಸರಿಯಾದ 

ಪರದ್ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

• ಬೇಪಾಡಿಸಿದ ತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಮತು ಷಿ್ಟ  ರ್ಗಿೋಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮರುಬಳಕೆಗೆ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲರ್ವಗುವಂತೆ ಸ್ಥಧ್ಾ ರ್ವದಷಿ್ಟ  ವಿಭಿನು  ರಶಗಳ್ಳಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಬೇಕು. 

• ನಿಮಾಾಣ, ನೆಲಸಮಗಳಿಸುವಿಕೆ, ರಸ್ು ಗಳು / ಪಾದಚ್ಚರಿ ಮಾಗಾಗಳಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆ 

ಮಾಡಬಹುದ್ದದ ರ್ಸುು ಗಳನ್ನು  ಮಾರಟ ಮಾಡಲು ಅರ್ಥರ್ವ ಪುರಸಭೆಯ 

ಭೂಕುಸಿತಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಲು ಪಾ ತೆಾ ೋಕ ರಶಗಳಲೆ್ಲ  ಇರಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಬಳಸಿದ ಹತ್ತು  ಮತ್ತು  ಬಟಿ್ಟ ಗಳು, ಬಣಿ ಗಳು, ಲೂಬಿಾ ಕಂಟ್್ಗಳು, ಖಲ್ಲ 

ಕಂಟೇನರ್್ಗಳು, ರಬಬ ರ್, ಪೆಾ ಸಿಿ ಕ್ಟ ರ್ಸುು ಗಳು ಅರ್ಥರ್ವ ಸೊೋರಿಕೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದ್ಧರುರ್ ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೋಯರ್ಲೆದ ತಾಾ ಜ್ಾ ಗಳಂತಹ 

ಘನತಾಾ ಜ್ಾ ಗಳನ್ನು  SPCB/CPCB ಮಾನದಂಡಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಒಟಿು ಗೂಡಿಸಲಾಗುತು ದ್, 

ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ವಿಲೇರ್ವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 

• ಕಛೇರಿ, ಕಾಾ ಾಂಟಿೋನ್ ಮತ್ತು  ಮನೆಗೆಲಸ / ಗುಡಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಉತಪ ತ್ತು ಯಾಗುರ್ 

ಪುರಸಭೆಯ ತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಸಾ ಳಗಳಿಾಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಮಾರಟ 

ಮಾಡಬಹುದ್ದದ / ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದದ ತಾಾ ಜ್ಾ , ಜೈವಿಕ ಕಳ್ಳಯುರ್ 

ತಾಾ ಜ್ಾ  ಮತ್ತು  ಅಜೈವಿಕ ತಾಾ ಜ್ಾ  ಎಾಂದು ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಇದನ್ನು  ಸಾ ಳಿೋಯ 

ಮಾರಟಗ್ರರರಿಗೆ ಮಾರಟ ಮಾಡುರ್ ಮೂಲಕ, ಗಬಬ ರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಹತ್ತು ರದ ಪುರಸಭೆಯ ಭೂಕುಸಿತಕೆಕ  ವಿಲೇರ್ವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ 

• ನಿಮಾಾಣ ಕಾಯಾರ್ನ್ನು  ಪೂಣಾಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲೆಾ  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ರಚ್ನೆಗಳು, 

ಹೆಚ್ಚಚ ರ್ರಿ ರ್ಸುು ಗಳು ಮತ್ತು  ತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಅನವ ಯಸುರ್ ನಿಯಮಗಳಂತೆ 

ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ವಿಲೇರ್ವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ 

ಭೂಮಿ, ಭೂ ಬ್ಳಕೆ ಮತ್ತತ  ಭೂ ಕವರ್, ಮಣ್ಣು  ಮತ್ತತ  ಜಲವಿಜ್ಞಾ ನ 

• ಎಲೆಾ  ಉದ್ದ ೋಶತ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗಳು ಪಾ ಸ್ಥು ವಿತ ಸೌಲಭ್ಾ ದ ಗಡಿಯಳಗೆ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಬಾಹಾ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  

ಭೂಪಾ ದೇಶದ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದ್ಧಲೆ  

• ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮತ್ತು  ಚಂಡಮಾರುತದ ನಿೋರಿನ ರ್ಾ ರ್ಸ್ಾ ಯನ್ನು  ಗರಿಷಠ  ಮಳ್ಳಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ವಿರ್ನಾ ಸಗಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ನಿೋರಿನ ಸರಗ ಹರಿವಿಗ್ರಗಿ 

ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

• ಸೈಟ್್ನಿಾಂದ ಅಗೆದ ಮೇಲ್ಲನ ಮಣಿ ನ್ನು  ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಾಂದ ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

ಮತ್ತು  ಗಿಾ ೋನ್್ಬೆಲಿ್  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತು ದ್. 



ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾ ಮದಲೆ್ಲ  ಪುರಸಭೆಯ 

ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಕರಡು ಪರಿಸರದ ಪಾ ಭಾರ್ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನದ 

ಕಾಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥರಾಂಶ 
 

• ಮಣಿ ನ್ನು  ರಶಯಾಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಸೂಕು ರ್ವದ ಹದ್ಧಕೆಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಉತಖ ನನ ಅರ್ಥರ್ವ ಹಸಿರು ಪಟಿಿ ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ಬಾಹಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನು  ತ್ಾಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅರ್ಥರ್ವ ಬದಲಾಯಸದಂತೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ 

ರ್ಹಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಯಂತ್ಾ ೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ಾಹಣೆಯ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಆಕಸೆಿ ಕರ್ವಗಿ ತೈಲ / ಗಿಾ ೋಸ 

ಸೊೋರಿಕೆಯಾಂದ ಮಣಿಿ ನ ಮಾಲ್ಲನಾ ರ್ನ್ನು  ತಡೆಗಟಿ ಲು ಪಾ ಯತ್ತು ಸಲಾಗುವುದು. 

ಸ್ಸ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಣಿ 

• ಪಾ ದೇಶದ ಸಸಾ  ಮತ್ತು  ಪಾಾ ಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತ್ಾಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ 

ರ್ಹಿಸಲಾಗುವುದು,  

• ಮರಗಳನ್ನು  ಕಡಿಯಲು ಬೇಡಿಕೆಯರುರ್ ಸಂದಭ್ಾದಲೆ್ಲ , ಗಿಾ ೋನ್್ಬೆಲಿ್  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 

ಭಾಗರ್ವಗಿ 1: 3 ಅನ್ನಪಾತದಲೆ್ಲ  ಅರ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರರ್ನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು, 

• ನಿಮಾಾಣ ಹಂತದಲೆ್ಲ  ಹಸಿರು ಬೆಲಿ್  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.’ 

 

ನೈಮಯಲಯ , ಔದ್ಯ ೋಗ್ಗಕ ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಸುರಕ್ಷತೆ 

• ಯಾವುದೇ ನಿಮಾಾಣ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಯನ್ನು  ಪಾಾ ರಂಭಿಸುರ್ ಮದಲು, ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  

ಪಾಾ ಣಿಗಳ ಪಾ ವೇಶರ್ನ್ನು  ನಿಬಾಾಂಧಿಸಲು ಸ್ಥಾ ರ್ರದ ಸುತು ಲ್ಲನ ಗಡಿ ಗೋಡೆಯ 

ನಿಮಾಾಣ 

• ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳ್ಳಯರಿಗೆ ಮತ್ತು  ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಪಾ ತೆಾ ೋಕರ್ವದ 

ಸುರ್ಾ ರ್ಸಿಾ ತ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಶೌಚ್ಚಲಯಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಬಯಲು 

ಮಲವಿಸಜ್ಾನೆಯನ್ನು  ತ್ಡೆದುಹಾಕಲು, ಕನಿಷಠ  ಒಾಂದು ಶೌಚ್ಚಲಯರ್ನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವುದು 

• ನಿಮಾಾಣ ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ಯಂತ್ಾ ೋಪಕರಣಗಳ ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ಸೈಟ್್ನಲೆ್ಲ  

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು  ಮಾಡಬಾರದ ಕುರಿತ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು  

ನಿೋಡಲಾಗುತು ದ್. 

• ನಿಮಾಾಣ ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ಹೆಲೆ್ಲಟ್, ಶೂಗಳು, ಕೈಗರ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು  ಇಯರ್ ಪೆ ಗ್್ಗಳು 

/ ಇಯರ್ ಮಫ್್ಗಳಂತಹ ವೈಯಕಿು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಧ್ನಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು 

• ನಿಮಾಾಣ ಸಾ ಳದಲೆ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅಪಘಾತ ಪಿೋಡಿತ ಪಾ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಳಾ ಬೇಕಾದ 

ಎಲೆಾ  ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾ ಮಗಳೊಾಂದ್ಧಗೆ ಸೂಚ್ರ್ನ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಎಲೆಾ  ಆಯಕಟಿಿ ನ 

ಸಾ ಳಗಳನ್ನು  ಇಾಂಗೆಿಷ್ ಮತ್ತು  ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಯಲೆ್ಲ  ನಿಮಾಾಣ ಸಾ ಳದಲೆ್ಲ  

ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ನಿಮಾಾಣ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಕಾಮಿಾಕರ ಅಗತಾ ರ್ನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ಸ್ಥಕಷಿ್ಟ  ಪಾ ಮಾಣದ ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಆರೈಕೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪಾ ರ್ಥಮ ಚಿಕಿತಿಾ  

ಕಿಟ್ ಅನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ 



ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾ ಮದಲೆ್ಲ  ಪುರಸಭೆಯ 

ಘನತಾಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ಾಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಕರಡು ಪರಿಸರದ ಪಾ ಭಾರ್ದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನದ 

ಕಾಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥರಾಂಶ 
 

• ಸೈಟ್್ನಲೆ್ಲನ ಎಲೆಾ  ಅರ್ನರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ರ್ರದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ 

ಮತ್ತು  ದ್ದಖ್ಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದ್ 

• ಸ್ಥರಿಗೆ ರ್ವಹನಗಳ ವೇಗರ್ನ್ನು  ಗಂಟ್ಟಗೆ 20 ಕಿ.ಮಿೋ.ಗೆ ನಿಬಾಾಂಧಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

ಸೈಟ್್ನಲೆ್ಲ  ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಾ ವೇಶ, ನಿಗಾಮನ, ತ್ತರುವು ಮತ್ತು  

ಅಪಘಾತ ಪಿೋಡಿತ ಪಾ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ  ಸರಿಯಾದ ಸೈನ್ ಬೋಡ್ಾಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

• ಸೈಟ್್ನಲೆ್ಲ  ಯೋಜಿತ ಸಾ ಳದಲೆ್ಲ  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ರ್ಸತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ಾಂತ್ತ ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

• ಕಟಿ ಡ ಕಾಮಿಾಕರ ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೈಟ್್ನಲೆ್ಲ  

ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು 

• ನಿಮಾಾಣ ಕಾಮಿಾಕರ ಅಗತಾ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಚಿಲೆರೆ ಮಾರಟ ಮಳಿಗೆಗಳು, 

ಸಣಿ  ಹೋಟ್ಟಲ್್ಗಳು, ಸ್ಥರ್ಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಥರಿಗೆಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು  

ವಿಸು ರಣೆಯಾಂದ್ದಗಿ ಸೈಟ್ ಸುತು ಲೂ ಒಟಿ್ ರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಸಮೃದಿ್ಧ  ಇರುತು ದ್ 

 

ಪರಿಸ್ರ ಅಪ್ರರ್ಗಳು 

• ಸೈಟ್ ನಿಮಾಾಣವು ಬಿಐಎಸ ಪಾ ಕಟಿಸಿದ ಕೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿರಬೇಕು. 

• IS: 1893 (ಭಾಗ 1): 2002 ಮತ್ತು  IS 1893: ಭಾಗ 4: 2002 ರ ಸಂಕತಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಭೂಕಂಪ 

ನಿರೋಧ್ಕ ಕಟಿ ಡದ ನಿಮಾಾಣ 

• ಗರಿಷಠ  ಮಳ್ಳಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮತ್ತು  ಚಂಡಮಾರುತದ ನಿೋರಿನ 

ರ್ಾ ರ್ಸ್ಾ ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ನಿೋರು ಸರಗರ್ವಗಿ ಹರಿಯಲು ನಿಯಮಿತ 

ತಪಾಸಣೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಾಹಿಸಬೇಕು. 

• ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಲರ್ವದ ಬೆಾಂಬಲರ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ನೆಲದ ಮಟಿ ದಲೆ್ಲ  ದೊಡಡ  

ಮತ್ತು  ಭಾರರ್ವದ ರ್ಸುು ಗಳನ್ನು  ಇರಿಸಿ 

• ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಉಪಯುಕು ರ್ವದ ಪಾಾ ರ್ಥಮಿಕ ಪಾ ರ್ಥಮ ಚಿಕಿತಿಾ  ಸೂಚ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  

ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ಶಕ್ಷಣ ನಿೋಡಿ ಮತ್ತು  ಅಗತಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸುರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತ್ತ 

ಮತ್ತು  ಡಿಾ ಲ್್ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದು. 

• ನೆಲ/ಸಾ ಳವು ಪಾ ರ್ವಹಕೆಕ  ಒಳಗ್ರದ್ದಗ ಕಟಿ ಡದ ಮೇಲ್ಲನ ಮಹಡಿಗೆ ಚ್ಲ್ಲಸುವುದು. 

• ವಿದುಾ ದ್ದಘಾತದ ಅಪಾಯರ್ನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿದುಾ ಚ್ಛ ಕಿು ಯನ್ನು  ಆಫ್ 

ಮಾಡಿ. ಸಾ ಳ್ಳಾಂತರಿಸುರ್ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲು ಅಗತಾ ರ್ವದ ಸಕಾಾರಿ 

ಸಂಸ್ಾ ಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು  ಎಚ್ಚ ರಿಸಿ. 
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ಬಾಂಕ್ಷ ಮತ್ತತ  ಸ್ಫ ೋಟ್ದ ಅಪ್ರರ್ಗಳು 

 

• ಅಗತಾ ವಿದದ ಲೆ್ಲ  ಬೆಾ ಸಿಿ ಾಂಗ್ ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಇಾಂಧ್ನ, ನಯಗಳಿಸುರ್ ತೈಲ, 

ಸಂಕುಚಿತ ಅನಿಲಗಳು, ಬಣಿ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೊಫ ೋಟಕಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ರ್ಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿಮಾಾಣ ಸಾ ಳದಲೆ್ಲ  ಶೇಖ್ರಿಸಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಚ್ಚಲ್ಲು ಯಲೆ್ಲರುರ್ 

ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರರ್ವಗಿ ಕಟಿು ನಿಟಿ್ ಗಿ ನಿರ್ಾಹಿಸಬೇಕು 

• ಬಳಸಿದ ಎಲೆಾ  ನಿಮಾಾಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ರಷಿ್ಟ ರೋಯ ಅರ್ಥರ್ವ ಪಾ ತ್ತಷ್ಟಠ ತ 

ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿೋಕಾಷ  ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ್ಧಾಂದ ಪರಿೋಕಿಷ ಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಪಾ ಮಾಣಿೋಕರಿಸಬೇಕು. 

• ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗೆ ಅಗತಾ  ಕಾ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು  

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.  

• ರ್ವಾ ಖಾ ನಿತ ರ್ರದ್ಧ ಮತ್ತು  ಏರಿಕೆಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನರ್ನ್ನು  ದ್ದಖ್ಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದ್ 

ಮತ್ತು  ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗೆ ತ್ತಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಅಗಿು ಶಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸ್ಥಕಷಿ್ಟ  ಸಂಖೆಾ ಯಲೆ್ಲ  ಉತು ಮ ಕೆಲಸದ ಸಿಾ ತ್ತಯಲೆ್ಲವೆ 

ಎಾಂದು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಾ ಲು ಸೈಟ್ ಮಾಾ ನೇಜ್ಗೆಾ ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲಾಗುತು ದ್. 

• ಹಗೆ ಇನಹ ಲೇಷನ್ ತಡೆಗಟಿ ಲು ಆಮೆಜ್ನಕ ಸಿಲ್ಲಾಂಡಗಾಳು, ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಕಿಟೆಳು 

ಮತ್ತು  ಮುಖ್ರ್ವಡಗಳನ್ನು  ಇರಿಸಿಕಳಾ ಲು ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲಾಗುತು ದ್. 

• ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗೆ ತ್ತತ್ತಾ ಸಾ ಳ್ಳಾಂತರಿಸುರ್ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  

ತ್ತಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ/ತೆರವು ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯಾವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಅಣಕು ಡಿಾ ಲ್್ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

ರ್ವಸ್ನೆ ನಿಯಂತರ ಣ 

• ಹದ್ಧಕೆಯ ಪಾ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ರ್ವಸನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಿಣವ ಗಳನ್ನು  ಇಳಿಸಿದ ತಾಾ ಜ್ಾ ದ ಮೇಲ್ಲ 

ಸಿಾಂಪಡಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಹಕಿಕ  ಮತ್ತು  ನಣಗಳ ನಿರ್ಾಹಣೆಗ್ರಗಿ ಅಸಿು ತವ ದಲೆ್ಲರುರ್ ತಾಾ ಜ್ಾ  ರಶಯ ಮೇಲ್ಲ 

ವಿಶೇಷ ರಸ್ಥಯನಿಕಗಳನ್ನು  ಸಿಾಂಪಡಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ರ್ವಹನದ ಮಾಗಾ, ತೂಕದ ಸೇತ್ತವೆ, ಇಳಿಸುರ್ ಪಾ ದೇಶ ಮುಾಂತಾದ ಸಸಾ ದೊಳಗೆ 

ತಾಾ ಜ್ಾ  ಸ್ಥಗಣೆಗೆ ಬಳಸುರ್ ಪಾ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಆಗ್ರಗೆೆ  ಸವ ಚ್ಛ ಗಳಿಸುವುದು. 

• ರ್ವಸನೆಯ ಸಂಯುಕು ಗಳ ದ್ದಸ್ಥು ನ್ನ ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಅಾಂತಹ ರ್ಸುು ಗಳ 

ಸಂಗಾ ಹಣೆ ಮತ್ತು  ನಿರ್ಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಕಟಿು ನಿಟಿ್ ಗಿ 

ಅನ್ನಸರಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಸೊೋರಿಕೆಯಾಂದ ಅಾಂತಹ ಸಂಯುಕು ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು  

ತಡೆಯಲಾಗುತು ದ್. 
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• ಕಾಾಂಪೋಸಿ  ಸ್ಥಾ ರ್ರದ್ಧಾಂದ ರ್ವಸನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕು ರ್ವದ 

ತಾಪಮಾನದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೇರ್ವಾಂಶ, ಆಮೆಜ್ನಕ ಮತ್ತು  C:N 

ಅನ್ನಪಾತರ್ನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

• ಆಮೆಜ್ನಕ ಭ್ರಿತ ಪರಿಸರದಲೆ್ಲ  ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೋಯ ತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಕಳ್ಳಯಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲರ್ವಗುವಂತೆ ಕಿಟಕಿಗಳಲೆ್ಲ  ಏರೋಬಿಕ್ಟ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳನ್ನು  

ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಾಂದ್ದಗಿ ಮಿೋಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು  ಹೈಡ್ಾ ೋಜ್ನ್ 

ಸಲ್ಲಫ ೈಡು ಾಂತಹ ರ್ವಸನೆಯ ಅನಿಲಗಳ ಉತಾಪ ದನೆಯ ಸ್ಥಧ್ಾ ತೆಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತು ದ್. 

• ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಾ ಾಂತರದಲೆ್ಲ  ರ್ವಸನೆಯನ್ನು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸುರ್ ಪಾ ದೇಶಗಳ ಸುತು ಲೂ 

ಇಕೋಸ್ಥರ್ಬಾ ಅರ್ಥರ್ವ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆ ಕಿೋಟರ್ನಶಕಗಳನ್ನು  ಸಿಾಂಪಡಿಸುರ್ ಮೂಲಕ 

ರ್ವಸನೆಯನ್ನು  ದುಬಾಲಗಳಿಸುವುದು ಅರ್ಥರ್ವ ತಟಸಾ ಗಳಿಸುವುದು 

• ಎಲೆಾ  ಕೆಲಸ/ಶೇಖ್ರಣಾ ಶೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಾಂಪೋಸಿ  ಪಾ ದೇಶರ್ನ್ನು  ಸಮರ್ಥಾರ್ವದ 

ರ್ವಸನೆ ನಿಯಂತಾ ಣಕಾಕ ಗಿ ರ್ವಸನೆ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸಲು ಸ್ಥಕಷಿ್ಟ  

ಸಂಖೆಾ ಯ ಎಕಿಾ ಸಿ  ಫ್ಯಾ ನ್್ಗಳು, ಬೆೋರ್ರ್್ಗಳು, ವೆಾಂಟ್ ಮತ್ತು  ಡಕಿ್ಟ್ಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದ್. 

• ಒಳಬರುರ್ ಘನತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಅರ್ಥರ್ವ ಪೂರ್ಾ-

ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಉಳಿದ ತಾಾ ಜ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಮಾತಾ  ನೆಲಭ್ತ್ತಾ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಆದದ ರಿಾಂದ ನೆಲಭ್ತ್ತಾಯಾಂದ ರ್ವಸನೆಯನ್ನು  

ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗುವುದ್ಧಲೆ . ಆದ್ದಗೂಾ , ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯಲೆ್ಲರುರ್ ಸುರಕಿಷ ತ ಲಾಾ ಾಂಡ 

ಫಿಲ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು  ರ್ವಸನೆಯನ್ನು  ತಪಿಪ ಸಲು ಮಣಿ್ಣ , ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ , ಜ್ಡ 

ಭ್ಗ್ರು ರ್ಶೇಷಗಳಿಾಂದ ಪಾ ತ್ತ ದ್ಧನದ ಕನೆಯಲೆ್ಲ  ಮುಚ್ಚ ಲಾಗುತು ದ್. ಮಳ್ಳಯ 

ಅರ್ಧಿಯಲೆ್ಲ  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಹದ್ಧಕೆಯಾಂದ್ಧಗೆ (HDPE/ಪೆಾ ಸಿಿ ಕ್ಟ ಹಾಳ್ಳಗಳು). 

• ಭೂಮಿ, ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ  ಅರ್ಥರ್ವ ಅಾಂತಹುದೇ ರ್ಸುು ವಿನ ಪದರದ್ಧಾಂದ ಪಾ ತ್ತದ್ಧನ 

ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯಲೆ್ಲರುರ್ ಸುರಕಿಷ ತ ಭೂಮಿ ತ್ತಾಂಬ್ಲ್ರ್ ಪಾ ದೇಶರ್ನ್ನು  

ಆರ್ರಿಸುವುದು 

• ರ್ವಸನೆ ಉತಾಪ ದ್ಧಸುರ್ ಪಾ ದೇಶ/ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಮುಚ್ಚ ಲು ಹೆವಿ ಡ್ಯಾ ಟಿ ಹೆಸಿಿಯಾನ್, 

ಪೆಾ ಸಿಿ ಕ್ಟ ಮತ್ತು  ರೂಪದ ಬಳಕೆ 

• ಯೂಕಲ್ಲಪಿ ಸ, ತ್ತಳಸಿ ಮುಾಂತಾದ ಸಸಾ ಗಳೊಾಂದ್ಧಗೆ ರ್ವಸನೆಯನ್ನು  

ಉಾಂಟುಮಾಡುರ್ ಮೂಲಗಳ ಸುತು ಲೂ ಹಸಿರು ಪಟಿಿ ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ 

 

5 ತಿೋಮಾಯನಗಳು 

ಯೋಜನೆರ್ ಒಟ್ಟಟ  ಪರ ಸಾತ ವಿತ ವೆಚ್ಚ  7.0 ಕೋಟಿ. ಪರಿಸ್ರ ನಿವಯಹಣಾ 

ಯೋಜನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  70 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುವುದು. ಪರ ಸಾತ ವಿತ 

ಯೋಜನೆಯು ರ್ವಯುಮಾಲ್ಲನಯ , ಜಲಮಾಲ್ಲನಯ , ಘನತಯ ಜಯ  ಉತಾ ದನೆರ್ 

ಮೂಲಕ ಮಾಲ್ಲನಯ  ಇತಯ ದಿಗಳ ವಿರುದಧ  ಅಸ್ಥತ ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  
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ಪೂರೈಸುವ ಎಲಿಾ  ಅಗತಯ  ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ಥರುವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತತ  

ಯೋಜನೆರ್ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು ಸುತತ ಮುತತ ಲ್ಲನ ಪರಿಸ್ರದ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೇ ದ್ಡಡ  

ಪರ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತತ  ಮತ್ತ ಾಂದೆಡೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಜಯ ದ 

ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತತ  ಹತಿತ ರದ ಹಳಿಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತತ  ರ್ವಯ ಪ್ರರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  

ಸೃಷ್ಟಟ ಸುತತ ದೆ. 


