ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ప%సర ఆ+త ,ౌల.,ాపనద వర"
3ಾಯ*3ಾD ಾEಾಂಶ
ప%సర ావజ2క ావజ2క 34ార5ా స6ె7ా

ಸಂೕತ G6ೕHIೕJ  ಂ

ಾವರ ಂಕನ(3.3 . ಎ) ,  ಂ

. ಎ), ಸLಹ ಬಳ3ೆ!ೆ 4ದು#@ ಾವರ (27
Sಾಯ (15

!ಾ"ಾ# ), ವ#ಥ* Pಾಖ ಮರುಪ;ೆಯು43ೆ

!ಾ"ಾ# ) ಾಪTೆ!ಾG

8ూౕజా స:ళ:
7ా<మ,: ెూసహ మతు ెౕడం,
ాలూకు,:

ెౕడం , ె: కలబుర, 'ాజ. : కాటక
ಅ*Vಾರರು

. ;ಾ<=>ಾ 

ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

3ಾW*Eೇ

ಕXೇD

ಹTಾYಲಯ, 11 ಮತು/ 12 Tೇ ಮಹ0, 15,
ಬEಾಖಂSಾ ರ ೆ/, ನವVೆಹ< - 110 001.
ಪ[: 011 - 2331 0121/23/24/25,
]ಾ#^Y: 011 - 2331 3303.

3ಾಯ*3ಾD ಾEಾಂಶ

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

1

(3.0

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

1.0 ೕಜTೆಯ 4ವರ
1.1 ಪDಚಯ
=. >ా?@Aా B=ంC (6ారD) ?EFెG (HBIఎJ) 6ారతద ప<ముఖ B=ంC ఉాMదకర?
ఒంOాOె, B=ంC ఉాMదా ామథ. సు,ారు 27 E?యQ టQ ఆOె. కంప2యు Oెౕశద దRణ,
పTవ మతు ఈVాన. ప<Oెౕశగళ? బలXాద అBతZవను[ ెూం"Oె. HBIఎJ న ెూౕంOా\త 3]ాస
Oా?@Aాప^రం కలకుH _ౕ`a, bరుc'ాప H ెdౖ` (తEళfాడు) - 621 651. కంప2య $ా_'ెౕC
గురుbన సంgె. U65191TN1996PLC035963.
HBIఎJ ఈ hంOె,

ప%సర, అరణ. మతు హXా,ాన బదావ5ె సcXాలయ నవOెహ?

సం8ూౕత B=ంC ా:వరవను[ ా: సలు ప%సర 3=ూౕచా పత<వను[ సంgె.

"ంద

jె -11011 /

118/2007-ఐఎ- II (ఐ) "ాంక: 25/08/2008 ప>ె"తు మతు ఇBయ BంధుతZ అవlయను[ ఆగ`a 24, 2018
రవ'ె7ె 3స%సా\తు ("ాంక: 15/10/2013 మతు 10/08/2016 ర ಪತ6ದ<

mరు మతు ఎరడు

వషగళవ'ె7ె , క<మXా).
ఉOెoౕశద సం8ూౕత B=ంC ఘటకవను[ ా: సలు , కాటక 'ాజ. ,ా?న. 2యంత<ణ మండయ ,
పత< సంgె. :

BI / ఎq ఐ / 016 / >ా?@Aా B=ంC / 2013-14 / 554 "ాంక: 08/05/2014 రందు

ా:పన అనుమb పత<వను[ 2ౕHరుతOె. ఆOాగూ., =ౕె bసాద 8ూౕజెయను[ ఇBయ ,ాన.ెయ
అవl8ూళ7ె $ాయగత7ెూసలు

ాధ.Xాగ?ల ఏ$ెంద'ె సZంత గs7ా%$ె గుb7ె7ె సంబంధపటaంె

33ధ Vాసనబదt అను=ూౕదెయను[ ప>ెయువ? 3ళంబXాOె, అదు ఈగ jా%య?Oె.
ఆదo%ంద, ప%సర ఆ+త ,ౌల.,ాపన అlసూచె, 2006 మతు నంతరద bదుoపHగ7ె అనుగుణXా,
HBIఎJ ఈగ ప< ా3త 8ూౕజె7ా,
బళ$ె7ె 3దు.D ా:వర (B

uంకv (3.3 EJ. w ఎ), B=ంC (3 EJ. w ఎ), సZయం

-27 =7ాXాC), వ.థ Vాఖ మరుప>ెయు3$ె xాయv (15 =7ాXాC)

మతు 1000 $ె3ఎ DG ెC): ెూసహ మతు ెౕడం హగళ?,: ెౕడం ాలూకు,: కలబుర ె, కాటక
'ాజ.ద? ా: సలు ప%సర 3=ూౕచన పత< ప>ెయలు ెూసOా అ స?BOె
ప%సర ప%5ామ ,ౌల.,ాపన అlసూచె, "ాంక:14/09/2006ర ($ాల$ాల$ెy bదుoపH ,ాHదంె)
ప<$ారB=ంC ఉాMదా $ై7ా%$ె 8ూౕజెయు వగ “ఎ”, అథXా చటువw$ె ‘3 (I)’ అHయ?
బరుతOె.
ప%సర, అరణ. మతు హXా,ాన బదావ5ె సcXాలయ, నవ Oెహ? ప%Xెౕశ (PARIVESH) jాలాణ

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

2

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ద?

"ాంక :4/06/2020 రందు అ (zా -1 / ఉెౕఖద 2బంధెగళf మతు పTవ-$ాయ

ాధ.ా వర") అ{ెూౕG ,ాడాOె. "ాంక : 31/07/2020 రందు న>ెద మరు-రcసాద త|ర
,ౌల.,ాపన సEbయ ($ై7ా%$ె -1 వలయద 8ూౕజె7ా) 21 ెౕ స6ెయ? =ూదల ాంb<క
ప<సుb7ా ఈ 8ూౕజెయను[ ప%గsసాOె.

ప%సర, అరణ. మతు హXా,ాన బదావ5ె

సcXాలయ, నవOెహ?య పత< సంgె. jె -11011 / 118/2007-ఐఎఐఐ (ఐ) "ాంక: 25/08/2020 రందు
ఉెౕఖ 2బంధెగళను[ 2ౕHరుతOె

1.2 ಉVೆnೕoತ ೕಜTೆಯ ಸಳದ ಆpq
=. >ా?@Aా B=ంC (6ారD) ?EFెG ఇOెౕ 8ూౕజా స:ళద? సం8ూౕత B=ంC ా:వరవను[
ా: సలు ప%సర, అరణ. మతు హXా,ాన బదావ5ె సcXాలయ నవOెహ?య"ంద ప%సర 3=ూౕచన
పత<వను[ పత< సంgె. jె -11011 / 118/2007-ఐఎ- II (ఐ) "ాంక 25 ఆగ`a, 2008 రంె ప>ె"తు .ఆద'ె,
సZంత గs7ా%$ె గుb7ె7ె సంబంధపటaంె

33ధ Vాసనబదt అను=ూౕదెగళను[ ప>ెయువ?

3ళంబXాదo%ంద మంజూరు ,ాHద ఇBయ BంధుతZద అవlయ? అంద'ె వ'ె7ె 24ెౕ) ఆగ`a 2018)
8ూౕజెయను[ $ాయగత7ెూసలు ాధ.Xాగ?ల. ఆOాగూ., 8ూౕజెయ? గమాహ ప<గbయను[
,ాడాOె, ఆదo%ంద Aావ^Oెౕ పAాయ ాణవను[ ప%గsసOె ఇOెౕ 8ూౕజా స:ళద? ప%సర
3=ూౕచన పత<$ాy ెూస అయను[ స?సాOె .

1.3

ೕಜTೆಯ ಸಂrಪ/ 4ವರsೆ

8ూౕజెయ బ7ె} సంRప 3వర5ెయను[ $ెూౕషaక - 1 ర? 2ౕడాOె.
3ೋಷvಕ - 1
ೕಜTೆಯ ಸಂrಪ/ 4ವರsೆ
క<మ సంgె.
ಅ

3వరగళf

,ాhb

ೕಜTಾ ಸLರೂಪ

ಸಂೕತ <ౕQ~ౕJ  ಂ

ಾವರ

o uంకvన(3.3 EJ. w ఎ)
o B=ంC (3.0 EJ. w ఎ)
ಆ

ೕಜTಾ !ಾತ6

o ಸLಹ ಬಳ3ೆ!ೆ 4ದು#@ ಾವರ (27 =7ాXా.C)
o ವ#ಥ* Pಾಖ ಮರುಪ;ೆಯು43ೆ Sಾಯ (15 =7ాXా.C)
o H ెCగళf (1000 $ె3ఎ)

ಇ
1.

ಸಳ 4ವರಗಳ9
7ా<మ

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

ెూసహ మతు ెౕడం

3

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

2.

ాలూకు

ెౕడం

3.

xೆ

కలబుర

4.

'ాజ.

కాటక

ಈ

ೕಜTಾ ಪ6Vೇಶದ ?ೌ!ೋ{ಕ 4ಸ/ರsೆ
అాంశ

170 9 '35.54 ” ಉತ/ರ ಉತ/ರ ~ಂದ 170 10' 43.32” ಉತ/ರ

'ెౕgాంశ

770 13 '29.58 ಪವ* ~ಂದ 770 14” పTవ
ೕಜTಾ ప<Oెౕశ:- E43R4

'Fెూ_ౕC సంgె.
ఉ
1.

అధ.యన ప<Oెౕశ:- E43R3, E43R4, E43R7 & E43R8

ಪ6Vೇಶದ 4ವರಗಳ9
ಒಟುv 3ಾ ಾ*Tೆಯ ಪ6Vೇಶದ

120 ె$ెaౕv

3Bౕణ

40 ె$ెaౕv అంద'ె, ఒటుa $ాgాెయ ప<Oెౕశద 3Bౕణద 33
2.

ಹರು ಪvಯ 3Bౕణ

% రషుa 3Bౕణద? హBరు పwaయను[
అవృ"t7ెూసాగువ^దు

ఊ

ಪDಸರ ಪD 4ವರಗಳ9 ( 3ೈ!ಾD3ಾ ಘಟಕ ಸಳ~ಂದ ಅಂVಾಜು "ೈಾಕ ದೂರ ಮತು/ ~ಕುq)

1.

హbరద 7ా<మ

2.

హbరద పటaణ

3.

హbరద నగర

ెూసహ (ఉతర "uyన? 0.3 u.Eౕ)
ెౕడం (పTవ "uyన? 4.0 u.Eౕ)
కలబుర (Xాయువ. "uyన? 45.0 u.Eౕ)
o ఎ`ఎq -10 (ఉతర "uyన? 0.5 u.Eౕ)

4.

హbరద 'ా dౕయ / 'ాజ. ెOాo%

o ఎ`ఎq -15 (పTవ ఈVాన. "uyన?.5 u.Eౕ)
o ఎ`ఎq -122 (పTవ ఆ7ె[ౕయ "uyన? 8.5 u.Eౕ)

5.

ెౕడం 'ైెZ 2ాoణ (పTవ ఈVాన. "uyన? 4.5 u.Eౕ)

హbరద 'ైెZ 2ాoణ

o కలబుర 3,ాన 2ాoణ (Xాయువ. "uyన? 45.0 u.Eౕ),
6.

హbరద 3,ాన 2ాoణ

o 'ాౕ 7ాంl ైద'ాxా అంత'ా dౕయ 3,ాన
2ాoణ (పTవ ఈVాన. "uyన? 6 126.0 u.Eౕ)

10 u.Eౕ Xా. య? 'ా dౕయ ఇల ಉVೆnೕoತ ೕಜTೆಗಳ 10 u.Eౕ Xా. య? , 'ా dౕయ
ఉOా.నగళf,
7.

వన.ౕ3 ఉOా.న, వన.ౕ3 అభAారణ., ౕవ7ెూౕళ Eౕసలు ,

అభAారణ.గళf,
Eౕసలు,

Eౕసలు

ౕవ7ెూౕళ Eౕసలు / సంరRత అరణ.గళf ಅ/ತLದ< ಇರುವ~ಲ
/

సంరRత

అరణ.గళf
8.

10

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

u.Eౕ

Xా. య?

(?ಾರ@) <AೆB.

Eౕసలు ప< ా3త ఉద.మద 10 u.Eౕ Xా. య? $ా\o%Bద

4

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

అరణ.గళf) / సంరRత అరణ.గళf అరణ.గళf మతు సంరRత ಅರಣ#ಗಳ9 ಅ/ತLದ< ಇರುವ~ಲ
(ఇా."
o $ాెూౕcత నాద ఒందు 6ాగవ^ ప< ా3త $ాెూౕ2 మతు
ాuం ప<Oెౕశ$ెy Eౕస?waరువ ఉOెoౕత ఉద.మ
9.

10 u.Eౕ Xా. య?రువ న" /
2ౕ%న ಮೂಲಗಳ9

ాణద పTవ ?ಾಗದ< ಾಯುn ೋಗುತ/Vೆ
o $ాా న" (ఉతర ఈVాన. "uyన? 4.0 u.Eౕ)
o కమావb ాH (ఈVాన. "uyన? 5.0 u.Eౕ)
o $ెూౕా హా (ఉతర Xాయువ. "uyన? 5.5 u.Eౕ)
o xె2ెూౕ'ా న" (Xాయువ. "uyన? 7.5 u.Eౕ)

10.

భూకంప

ఋ

"ೆಚ 4ವರಗಳ9

1,

8ూౕజెయ ఒటుa Xెచ

2.

ప%సర సంర5ె7ా Xెచ

వలయ - II [ఐఎ` 1893 (6ాగ -1 ): 2002 ర ప<$ార]
రూ.1800 $ెూౕw
బండXాళ Xెచ -. 145 $ెూౕw
ఆవతక-వ.య ద Xెచ - రూ. 10 $ెూౕw / Xా క

ಮೂಲ: ಪವ* 3ಾಯ* ಾಧ#ಾ ಅಧ#ಯನ ವರ~

1.2 ಸಳ ನೆ
ప< ా3త $ై7ా%$ా ఘటకవ^: కాటక 'ాజ.ద, కలబుర ెయ ెౕడం ాలూuన ెూసహ మతు
ెౕడం 7ా<మగళ?Oె. ఉద.మద స:ళవను[ ెూౕ%సువ నెయను[ ముం"న ప^టద? 2ౕడాOె.

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

5

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ತ6 - 1.1: ಸಳ ನೆ
. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

6

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

1.5 ಉVೆnೕoತ ಘಟಕದ ಭೂಯ ಬಳ3ೆ ಸLರೂಪ
ఉOెoౕత ఘటకద ఘటకద? 33ధ చటువw$ెగ7ె భూEయ బళ$ెయ 3వరగళను[ $ెూౕషaక 2 ర?
సంెౕ సాOె
3ೋಷvಕ 2
ಪ6 ಾ/4ತ ಘಟಕದ ಪ6Vೇಶ ಭೂಯ ಬಳ3ೆಯ 4ವರ
ಕ6ಮ ಸಂ ೆ#

4ವರsೆ

4ವರಗಳ9

ఘటక ప<Oెౕశ 33ధ క4ా వసుగళf, ఉతMన[గళf,

1.

57

'ైెZ ైHం7ా} Vెౕఖర5ా ౌలభ.గళను[
ఒళ7ెూండంె, సZహ బళ$ె7ె 3దు.D ా:వర , వ.థ
Vాఖ మరుప>ెయు3$ె xాయv మతు సంబంlత
mల ౌకయ. ఇా.".
2.

హBరు పwa అవృ"t / న>ెెూౕప^ ప<Oెౕశ

40

3.

$ాెూౕ2/ ವಸ ಪ6Vೇಶ

9

4.

ాuం ప<Oెౕశ

5

5.

ర ె మతు కెZౕయv xెJa ప<Oెౕశ

9

ಒಟುv ೕಜTಾ ಪ6Vೇಶ

120

mల: పTవ-$ాయ ాధ.ె వర"

1.6 ಪ6 ಾ/4ತ ೕಜTೆವಸು/ಗ{!ೆ ಪ6ಮುಖ ಅವಶ#ಕೆಗಳ9
1.6.1 ಕXಾಅವಶ#ಕೆ
ప< ా3త ా:వర$ెy xెౕ$ాద ముఖ. క4ా వసుగళf సుణద కలు, jెౕHమణు / VెౕJ, ా, కH= దjెయ
కIణ / =ూర, కIణ, ా.ట'ైC / xా$ైC, zైAా మతు ప. అగత.3రువ క4ా వసుగళ
ప<,ాణ, అవ^గళ mల మతు దూర మతు ా%7ె 3ానద బ7ె} 3వరగళను[ $ెూౕషaక-3 ೕಡxಾGVೆ

$ెూౕషaక-3
ಕXಾ ವಸು/ಗಳ ಅವಶ#ಕೆ
ಕ6ಮ

ಕXಾ ವಸು/ಗಳ

ಮೂಲ

(ಎಂಎ)

ಸಂ ೆ#
1.

ಪ6ಾಣ

సుణద కలు

5.2

ಾD!ೇBನ<
ೕಡxಾGVೆ

ೇಡಂ ಉVೆnೕoರುವ ಸLಂತ సుణద

ಮುದ కెZౕయv xెJa

గs ಂದ
2.

jెౕHమణు

0.15

ముక ,ారుకFెa

ర ె

0.05

బ]ా% (కాటక)

ర ె

/ VెౕJ
3.

కH= దjెయ కIణ /
=ూర

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

7

ಅಂVಾಜು. ದೂರ
(ೕ)
3.7
15 - 20
250

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ಕ6ಮ

ಕXಾ ವಸು/ಗಳ

ಪ6ಾಣ

ಾD!ೇBನ<

(ಎಂಎ)

ಸಂ ೆ#
4

ಮೂಲ

ా.ట'ైC / xా$ైC /

ಅಂVಾಜು. ದೂರ

ೕಡxಾGVೆ

(ೕ)

0.06

xెలగ3 (కాటక)

ర ె
ర ె

250
550-600

370

కIణ అ"రు
5.

ా

1.8

ಬಾD ఉuyన ా:వర, ా ెMC

6.

ప

0.15

Xైjా / ఆvBఎ ముంxై

'ైలు / ర ె

7.

ారు బూ"

1.0

$ా. a 3దు.D ా:వర, కుH}

ర ె

ఎ`w

, $ె BఎJ బ]ా% మతు

యమర` w

300

(8గనూv)

mల: పTవ-$ాయ ాధ.ా వర"

1.6.2 ಇಂಧನ ಮತು/ IೕB ಾv^ ಅವಶ#ಕೆ
ప< ా3త ఇంధన మతు ~ౕG

ాaన అంOాజు ప<,ాణ, అవ^గళ mల మతు దూర మతు

ా%7ె

3ానవను[ $ెూౕషaక - 4 ర? 2ౕడాOె.

3ೋಷvಕ - 4
ಇಂಧನ ಅವಶ#ಕೆ
$ా.ెూౕ%~
ఎ`.

ఇంధన

అగత.3రు

 ,ౌల.

వప<,ాణ

(uెూౕ

(ఎంw ఎ)

$ా.ెూౕ%. /

%

%

బూ"

సలv

28-35

0.4-0.5

mల

దూర మతు ా%7ె

$ె)


ಂ
1.

2.

3.

ಾವರ
క?దoలు
స:ౕయ
క?దoలు
ఆమదు
ెC$ెూౕ
(~ౕG ాa)

0.55

0.45

0.28

4000-4500

5100- 5600

7600- 8100

Bంగ'ెౕ2, ెలం7ాణ /
ఇ-హ'ాజు
దRణ ఆ~<$ా / యుఎ` /

18 -

0.4 - 4

23

ఇం>ెూౕెౕా., 7ెూౕXా
బంద%న mలక

2-6

6-10

ౌ"

/

యుఎ`

స:ౕయ

450 uEౕ / ర ె / 'ైలు
mలక మతు నంతర 'ైలు / ర ె /
500 uEౕ mలక ాగ5ె

/ 7ెూౕXా బందరు మతు నంతర
'ైలు / 500 uEౕmలక ా%7ె

ಸLಹ ಬಳ3ೆ!ೆ 4ದು#@ ಾವರ
4.

క?దoలు
స:ౕయ

0.2

4000-4500

ಂಗ,

28 -

0.4-0.5

35

ಇಂಧನ

1.5

11840

<1

<25

ೈಲ (KLD)
mల: పTవ-$ాయ ాధ.ా వర"
. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

450 uEౕ / ర ె / 'ైలు

ಹ

ೕ /
5.

ಣ / ಇ-

8

ಸ ೕಯ
ಕ /
ೕ

10 - 100 ೕ / ರ !

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

గమ2B: సూకXాద అనుాతద? Aావ^Oెౕ ఒందు %ౕbయ ఇంధన అథXా Eశ< ఇంధనవను[ బళసాగుతOె. అలOె, ఈ
ప<Oెౕశద? ా.జ. లభ.ెయ ఆారద =ౕె పAాయ ఇంధనగళf మతు క4ా వసుగళను[ (ఎఎఆv) బళసాగుతOె.

1.6.3 ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ#ಕೆ
ప< ా3త 8ూౕజె7ె ఇతర mలభూత అవశ.కెగళను[ $ెూౕషaక – 5 2ౕడాOె.
3ೋಷvಕ - 5
ಕ6ಮ

4ವರಗಳ9

ಒಟುv ಪ6ಾಣ

ಸಂ ೆ#

ಮೂಲ
$ాా

1.

2ౕరు ($ెఎJH)

న",

అంతజల

(అగత.3Oాoగ

మతు

అగత.3రుXాగ) , మ]ె2ౕరు $ెూయు మతు గs సం{ 2ౕరు

3148

అవృ"tపHBOాగ.

ప< ా3త B
2.

3దు.D

మరుప>ెయు3$ె xాయv (15 =7ాXా.C),

55

(=7ాXా.C)

(27 =7ాXా.C), వ.థ Vాఖ

ెaౕC <G మతు H ెC (1000 $ె3ఎ) xా.
అ{ మతు తుతు ప%B:b7ా.

3.

,ానవశu

2యEత

365

సూక

ఒపMందద

500

ఉ4ాటక%7ె

ಒಟುv

865

2ౕడాగువ^దు.

(వ.uగళ సంgె.)

3ಾ>ಾ*ಚರsೆ ಹಂತ

స:ౕయ

జన%7ె
అవర

మతు

అహె7ె

ఉOెూ.ౕగద?
అనుగుణXా

భూ
ఆద.ె

150
0

mల: పTవ-$ాయ ాధ.ా వర"

1.7 ಉಾದTಾ ಪ66p
1.7.1  ಂ

ಾವರ

B=ంC ా:వరవ^ పTవ-ాపన మతు పTవ-$ా.?నv తంత<ానOెూం"7ె B=ంC తAా%$ె7ా ఒణ
ప<u<8 తంత<ానవను[ ఆధ%BOె.
B=ంC ఉాMదా ప<u<8యు ఈ $ెళన హంతగళను[ ఒళ7ెూంHOె:
o సZంత సుణద గsగంద ప^H,ాHద సుణద కలుగళ ాగ5ె
o క4ా Eశ<ణ తAా%$ె మతు ఏకరూ ౕకరణ
o ఇంధన తAా%$ె (క?దoలు / ెC$ెూౕ / పAాయ ఇంధనగళf)
o పTవ6ా3Aా $ా\సువ^దు, సుటుa$ెHసువ^దు మతు uంక'ై ెౕశQ
o uంకv కూ?ం
o uంకv సంగ<హ5ె మతు ా%7ె
o B=ంC 7ెంHం, సంగ<హ5ె, ా.uం మతు రXాె
. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

9

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

1.7.2 3ಾ#v 4ದು#@ ಾವರ (ಕ<ದnಲು ಆಾDತ - 27

!ಾ"ಾ# )

>ా?@Aా B=ంC (6ారD) ?EFెG 27 =7ాXా.C $ా. a 3దు.D

ా:వరవను[ ప< ా సుbOె.

టxైQన? ఉయ ఉష శuయ బళ$ె\ంద 3దు.D ఉతMbAాగుతOె మతు అదు ఆవతకవను[
bరుసుతOె. 33ధ ఇంధనగళను[ సుడువ mలక BఎIB xాయvన? ఉ ఉతMbAాగుతOె.
ప< ా3త 3దు.D

ా:వరద?, క?దoలను[ ఇంధనXా బళసాగుతOె మతు అదు xాయvన? ఉ

ఉాM"సుతOె.

1.7.3 ವ#ಥ* Pಾಖ ಮರುಪ;ೆಯು43ೆ Sಾಯ ವ#ವ ೆ(15

!ಾ"ಾ# )

>ా?@Aా B=ంC (6ారD) ?EFెG, పTవ-hౕటv / కూలv2ంద ెూరెూౕగువ అ2లద?న వ.థ
Vాఖ బళB 3దు.D ఉాM"సలు 15 =7ాXా.C ామథ.ద వ.థ Vాఖ మరుప>ెయు3$ె xాయv
వ.వ ె:యను[ (డబుఎqఆఎ`)

ా: సలు ప< ా సుbOె. ఇద%ంద <G శuయ బళ$ెయను[ కH=

,ాడలు. 8ూౕజెయు శuయ ెచు ప%5ామ$ా%Aాద బళ$ె7ె సహ$ా%AాగుతOె మతు 2ాyస
ప]ెయు$ె ఇంధనద =ౕ?న అవలంబెయను[ కH= ,ాడుతOె.

1.7.4 0 ೆ
=. >ా?@Aా B=ంC (6ారD) ?EFెG, 'ాజ. 3దు.D మండ / <G సరబ'ాజు ,ాడ"రువ
సమయద? / స:తద సందభద? తుతు బళ$ె7ె7ా 1000 $ె3ఎ H

ెCగళను[ అళవHసలు

ప< ా సుbOె

2.0 ಪDಸರದ 4ವರsೆ
2.1 ಪ6Vೇಶದ !ಾ{ ಾದD
ఉOెoౕత 8ూౕజా ప<Oెౕశ"ంద, హbరద 6ారbౕయ హXా,ాన ఇాgె $ెౕంద< కలబుర ఇరుతOె. ఈ
$ెౕంద<వ^ Xాయువ. "uyన? సు,ారు 45.0 u.Eౕ దూరద?Oె. చ7ాలద అవlయ? ఉద.మద స:ళ$ెy
సEౕప3రువ ప<బల 7ాయ "కుy పTవ"ంద మతు ఎరడెౕ ప<బల 7ాయ "కyను[ ఈVాన. "uy2ంద
గమ2సాOె. hౕ7ా, ఉద.మద ಉVೆnೕಶದ ಪ6Vೇಶ~ಂದ 10 u.Eౕ Xా. య? ప%Xెౕషaక Xాయు
గుణమటaవను[ 2ణ\సలు ైC ఆ8yయు ప<బలXాద 7ాయ "uyన అ{ 3ంG మతు >ౌQ3ంG
~ಕುqಗಳ< ,ాడాగుతOె

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.

10

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

2.2 ಪ6Vೇಶದ ಸೂ / ಸ{ೕಯ ಹ"ಾಾನ
చ7ాలద ఋతు న? ( H ెంబv 2019 %ంద zెబ<వ% 2020). స:ౕయ హXా,ాన 2యాంకవను[
Oాఖ?సలు 8ూౕజా ప<Oెౕశద? హXా,ాన $ెౕంద<వను[ ా: సా\తు . 8ూౕజా ప<Oెౕశద?
సEౕప3రువ సూ-హXా,ాన B:bయ ా'ాంశవను[ $ెూౕషaక – 6 2ౕడాOె
3ೋಷvಕ – 6
ೕಜTಾ ಪ6Vೇಶದ< ಸೂ / ಸ{ೕಯ ಹ"ಾಾನ
ಅಧ#ಯನದ ಅವ¢: ಚ{!ಾಲದ ಋತು.:0 ೆಂಬ 2019 Dಂದ ]ೆಬ6ವD 2020 ರವEೆ!ೆ)
ಂಗಳ9

ಾಪಾನ (O)

ಾ¥ೇ ಆದ6*ೆ (%)

!ಾ{ಯ "ೇಗ (ೕ / ೆ3ೆಂಡು)

H ెంబv, 2019

12.2 - 30.8

56.0 - 76.0

0.1 - 8.3

ಜನವD, 2020

11.0 - 34.0

37.0 - 57.9

0.1 - 5.1

zెబ<వ%, 2020

12.0 - 34.4

26.0 - 56.4

0.2 - 5.0

ಮೂಲ: 8ూౕజా ప<Oెౕశద? అధ.యనద అవlయ? ా: సాద హXా,ాన $ెౕంద<

2.3 ಫ<ಾಂಶಗಳ ಪ6ಸು/ (!ಾ{, ಶಬn, ೕರು ಮತು/ ಮಣು§)
ప< ా3త 8ూౕజా ప<Oెౕశద? మతు $ా. a

ెౕడం సుణద గs ాణ "ంద 10 u.Eౕ అధ.యన

ప<OెౕశOెూళ7ె 7ా, శబo, 2ౕరు (ెల మతు =ౕె) మతు మsన సం8ూౕత ,ాపన ,ాడాOె
8ూౕజా ప<Oెౕశద? . mాార అధ.యనద ా'ాంశవను[ $ెూౕషaక -7 ర? 2ౕడాOె.
3ೋಷvಕ -7
!ಾ{ ಶಬn,ೕರು ಮತು/ ಮಣು§ ಯಾಂಕಗಳ ಾಪನದ ಾEಾಂಶ,
ಯಾಂಕ

ಾಪನ

ಗಳ9

ಸಳಗಳ ಸಂ ೆ#

ప%Xెౕషaక

8 స:ళగళf

4ವರsೆ

Eಾ¨©ೕಯ ೕ

PM10- 54.9 %ంద 89.3 =ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv 100

=ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv

(24 గంFెగళf)

Xాయు
గుణమటa

PM2.5- 26.8 %ంద 48.2 =ౖ$ెూ<7ా< /ఘన

60 =ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv

,ాపన

Eౕటv

(24 గంFెగళf)

SO2 - 5.8 %ంద 17.5 =ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv

80 =ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv
(24 గంFెగళf)

NO2 - 8.5 %ంద 29.9 =ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv

80 =ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv
(24 గంFెగళf)

CO - IHఎJ 2ంద 0.96 E?7ా<ం / ఘన Eౕటv

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.
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4 E? 7ా<ం / ఘన Eౕటv
(1 గంFె)

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

శబo మటaద

8 స:ళగళf

,ాపన

హగ?న Xెౕ]ెయ? శబo మటa - 52.1 %ంద 54.7 HI 75 HI (ఎ) ఎJ ఇ కూ.
(ఎ) ఎJ ఇ కూ.
'ాb<య సమయద? శబo మటa - 40.8 %ంద 44.0 HI 70 HI (ఎ) ఎJ ఇ కూ.
(ఎ) ఎJ ఇ కూ.

=ౕె 2ౕరు

2 స:ళ

($ాా న"
ಕಮxಾವ)

ెq - 7.43

-

ఒటుa గడసుతన - 113.65 E7ా<ం / ?ౕ

-

ారె - 95.87 E7ా<ం / ?ౕ

-

కరద ఒటుa ఘనవసుగళf (TDS) - 198 E7ా<ం / ?ౕ అంతజల

8 స:ళగళf

,ాద%

ెq - 7.62 %ంద 7.87

6.5 %ంద 8.5

ఒటుa గడసుతన - 194.97 %ంద 382.78 E7ా<ం / ?ౕ 600 E7ా<ం / ?ౕ
ారె (244.77 %ంద 300.44 E7ా<ం / ?ౕ)

600 E7ా<ం / ?ౕ

కరద ఒటుa ఘనవసుగళf (wHఎ`) - 371 %ంద 694 2000 E7ా<ం / ?ౕ
E7ా<ం / ?ౕ
మsన

8 స:ళగళf

మsన సZ6ావ -మధ.మ ా%ౕయ

-

ెq - 7.24 %ంద 7.96

,ాద%

ావయవ వసు - 0.99% %ంద 1.24%
ారజనక - 198.65 %ంద 287.65 $ె / ె$ెaౕ%<7ె
రంజక -23.68 %ంద 54.23 $ె / ె$ెaౕ%<7ె
_Fా.Bయ - 398.65 %ంద 246.87 $ె / ె$ెaౕv
ెూౕHయం - 50.83 %ంద 71.50 E7ా<ం / $ె
8ూౕజెయ అనుానద నంతర అధ.యన ప<Oెౕశద? ప%Xెౕషaక Xాయు గుణమటaద =ౕె ఉంFాగువ
ప%5ామద ముెూళహు అధ.యన సా\తు. ఇదు ఉOెoౕత గs $ాAాచర5ె మతు సZంత $ై7ా%$ా
$ాAాచర5ెయ సంcత ప%5ామగళను[ ఒళ7ెూంHOె.

ముెూళహు అధ.యన ద ప<$ార, ఉOెoౕత

8ూౕజెయ ప%5ామవ^ $ెౕంద< ,ా?న. 2యంత<ణ మండయ/
బదావ5ెయ సcXాలయ 2గ"త Ebయ?Oె ఎందు కండుబం"Oె.

ప%సర అరణ. మతు హXా,ాన
ప< ా3త 8ూౕజె\ంOా

( ా%7ె ెౕ%దంె) 3న[ స2[Xెౕశగ7ె గ%ష ాంద<ెయను[ $ెూౕషaక -8 ర? 2ౕడాOె.

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.
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ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

3ೋಷvಕ - 8
ముెూళహు అధ.యనhసాద ెచళ మతు ెలమటaద ాంద<ె (ఎJB)
ಾಂದ6ೆ
ಕ6ಮ

ಸಂೕಜTೆ (ಗ¬ ಮತು/ ಪ6 ಾ/4ತ ೕಜTಾ

~*ಷv

ಸಂ ೆ#

ಪ6Vೇಶದ<)

ెచుbరువ గ%ష ాంద<ెగళf

1.

(=ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv)

PM10

SO2

NO2

4.48

5.57

7.85

1.5

0.5

0.5

73.1

13.2

23.4

77.58

18.77

23.5

100

80

80

దూర (uEౕ)

2.

,ాపన ,ాడాద గ%ష
ాంద<ెగళf (=ౖ$ెూ<7ా<

3.

/ఘన Eౕటv)
ఫ?ాంశ గ%ష ాంద<ెగళf

4.

(=ౖ$ెూ<7ా< /ఘన Eౕటv)
'ా dౕయ ప%Xెౕషaక Xాయు

5.

గుణమటa Eb ("ాంక 2009)

2.4 ೈ4ಕ ಪDಸರ

ಸಸ#ವಗ* "ೈ4ಧ#ೆ:
అధ.యన ప<Oెౕశద? కండుబరువ

ా,ాన. హూ3న ప<6ెౕదగ]ెంద'ె: ఆjా"'ా4ాa ఇంH$ా (xెౕవ^),

>ాలAా Bసూ (శ), >ెెూౕ2 'ెAా (గుెూ హv), ,ా.ంzె'ా ఇంH$ా (,ావ^),
అెూ[ౕా

ాy¡=ూౕ ా

(BౕాఫJ),

బు.wAా

=ూెూ ెM,ా

(ాా`),

ా??:Aా

ాం¢ౕ?Aా (అVె£ౕ), _< ెూ ` జు?¢ౕ'ా (3ాయb xాబూJ), >ెం>ెూ<కలమ` ©^v +
(I"రు) ఇా.".

¥ಾ6¬ "ೈ4ಧ#ೆ:
అధ.యనద? కండుబరువ

ా,ాన. ా<s సంకులగళf: xెూౕ ెాఫ` Fా<7ెూౕ$ా=ల` (2ౕల7ై),

'ాట` 'ాట` (ఇ?), ె=ూ[ౕ ెక` ఎంFెల` (ಮುಯ),

Fా.` m.$ెూౕ ా (3ೇEೆ ావ^), బు¢

=లెూBaకa` (Tೆಲ ಗ¥ೆ), వె ా $ాడు\ (ರಂGನ ಸುಂದD Aೆv), ఆu<>ెూౕె'ె` w<Ba` ( =ౖా
హuy), బుబులy` ఐI` (!ೋವq ) ఇా.".

2.5 ಾಾಕ-ಆ®*ಕ ಪDಸರ

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.
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ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ఘటక మతు గs ప<Oెౕశగంద 10 u.Eౕ b<జ.ద అధ.యన ప<Oెౕశవ^ ెౕడం ాలూకు, కలబుర ా
అను[ ఒళ7ెూంHOె, ఇదు 10 u.Eౕ Xా. య?Oె. 8ూౕజా ప<Oెౕశ"ంద 10 u.Eౕ Xా. య?
కండుబరువ హగళ సంgె. 46.
2011 ర జనగణbయ ప<$ార, Oాఖాద జనసంgె. 74,162 (10 u.Eౕ b<జ. బఫv వలయ ద?). ఒటుa
సంgె.. ా<థEక, "Zbౕయ మతు ెూర వలయద? మెయవరు క<మXా 3137, 4925 మతు 6109.
ా<థEక, "Zbౕయ మతు ెూర వలయద? క<మXా 1034, 1011 మతు 1013 (1000 ప^రుష%7ె
మh]ెయరు) కండుబరుతOె. ా<థEక, "Zbౕయ మతు ెూర వలయద? ఎ`B జనసంgా. 3తర5ె
క<మXా 4688, 6221 మతు 10199 ఆOె. ఎBa జనసంgా. 3తర5ెయు క<మXా ా<థEక, "Zbౕయ
మతు ెూర వలయద? క<మXా 712, 85 మతు 397 ఆOె. మెయ జనసంgె. స'ాస% 7ాత< 5 ఆOె,
ఇదు 6ారతద? ప<,ాsత కుటుంబ 7ాత<XాOె. అధ.యన ప<Oెౕశద ారెయ ప<,ాణ 58.7%, ఇదు
'ాజ. మతు ా స'ాస%ంత 75.36% మతు 64.85%. క<మXా కH=AాOె, అధ.యన ప<Oెౕశద
?ంగ అనుాత 1017 ఆOె.

3.0 Dೕrತ ಪDಸರ ಪDsಾಮಗಳ9 ಮತು/ ತG¯ಸು43ೆಯ ಕ6ಮಗಳ9
ప< ా3త ఉద.మద $ాAాచర5ె\ంOా 7ా, 2ౕరు, శబo, మణు మతు $ై7ా%$ా ాణద హBరు
ెూ"$ె మతు హbరద ಹ{ಗಳ

ೕxೆ 2%ౕRత ప%సర ప%5ామగళf మతు సంబంlBదంె త}సువ

క<మగళf jెూె7ె $ెూౕషaకద? సంRప7ెూసాOె మతు ప%సరవను[ 2వహ5ా ೕಜTೆ!ೆ ಸೂಸxಾದ
ಸಲೆಗಳನು° $ెూౕషaక - 9 ర? 2ౕడాOె
3ೋಷvಕ - 9
ಪDಸರ ಪDsಾಮಗಳ9 ಾಗೂ ಉಪಶಮನ !ೊ{ಸುವ/ ತG¯ಸು43ೆಯ ಕ6ಮಗಳ9 ಮತು/ ಪDಸರ ವ*ಹsಾ
ೕಜTೆ
2%ౕRత ಪDಸರ

ಅಧ#ಯನ ೇತ6

త}సు3$ెయ క<మగళf మతు ಪDಸರ ವ*ಹsಾ ೕಜTೆ

ಪDsಾಮಗಳ9

2,ాణ హంత
"ಾಯು ಾ<ನ#

ಭೂ

ಸಮತಟುv

ಾಡು43ೆ

ಾಗೂ

?ಾD

"ಾಹನಗಳ

ಸಂXಾರ~ಂದ

ಧೂಳ9

ಮತು/ ಾರಜನಕದ

ಆ3ೆYೖB

* 2,ాణ ప<Oెౕశద? మతు ಕXಾ ರ ೆ/ಗಳ

ೕxೆ 2ౕరను[

cముuసువ^దు
* "ಾಹನಗಳನು° ಸೂಕ/ Dೕಯ< ವ*ಹsೆ ಾಡುವದು.
* ಾ<ನ# ಯಂತ6ಣದ<Vೆ ಎಂದು ಪ6ಾಣಪತ6 ಪ;ೆದ
Xాహనగళ బళ$ె

ಾಂದ6ೆಯ< ೆಚಳ

* ಾ*ಣ ಹಂತದ ಪ6Vೇಶದ ಸುತ/ ಾಾq<ಕ ತ;ೆ !ೋ;ೆ
*ಸುವದು.
శబo

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

ಾ*ಣ3ಾqG

ಬಳಸುವ

ಯಂತ6ಗ{ಂದ

ಶಬnಾ<ನ#

(?ಾರ@) <AೆB.

* ಶಬn ಮಟvವನು° 90 HI (ఎ) ఒళ7ె ఇ%సలు ತG¯ಸಲು
"ಾಹನಗಳನು°

14

ఉతమ

ಸುಯ<ರುವಂೆ

ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

2%ౕRత ಪDಸರ

ಅಧ#ಯನ ೇತ6

త}సు3$ెయ క<మగళf మతు ಪDಸರ ವ*ಹsಾ ೕಜTೆ

ಪDsಾಮಗಳ9
ೆಚಳ

Tೋ03ೊಳ9ವದು
* $ాEక%7ె

అగత.Xాద

ర5ా

ాధనగళను[

ఒదసాగువ^దు ఉOా. u3 Iర>ె, u3 మగళf.
2ౕరు

2,ాణ స:ళద? సHలXాద

* 2,ాణ హంతద? హ%యువ 2ౕ%7ా ాకషుa ఒళచరంH

మs2ంOా 6ా%ౕ మ]ెయ
సమయద?

వ.వ ె:

మsన

హ%32ంOా

ెౕాడువ

ఘనవసుగళ

(ಸ ೆಂ;ೆB

ಾ<B) ಪ6ಾಣದ< ೆಚಳ
ఘన ా.జ.

2,ాణవ.థ

* 2,ాణ ా.జ.వను[ భూ భb ,ాడలు బళసాగుతOె..

$ాAాచర5ెయ హంతద
"ಾಯು

అ2ల
ధూన
మతు

ెూరసూసు3$ెయ
ాంద<ెయ?
అ2ల

* ఉద.మద?న 33ధ ధూళf ఉాM"సువ స:ళగంద మతు

ెచళ

ఎా వసు వ7ావ5ె $ెౕంద<గంద ెూరసూసువ ధూళను[

ెూరసూసు3$ె

2యంb<సలు xా. ~లavగళను[ ಅಳವ0ಸxಾಗುತ/Vೆ.

(ధూళf, త MB$ెూండ ధూన

* zై బూ"యను[ ముcద Fా.ంకvగళ? ాసాగుతOె.

ెూరసూసు3$ె

* uంకv మతు ారుబూ" అను[ Bెూౕ` న? మతు ప

(ప^.w

ఎEషQ), గంధకద ఆ$ైG,
ారజనకద ఆ$ైG, $ాబQ
,ాా$ైG

మతు ా అను[ ముcద Vెడ}ళ? సంగ<hసాగుతOె.
* ప'ా%Aాద ెూరసూసు3$ెయను[ (ప^.w ఎEషQ),

ాంద<ెయ?

2యంb<సలు ಹರುಪv అను[ 3ೈ!ಾD3ಾ ಆವರಣದ ಸುತ/ಲೂ

ెచళ

మతు ಒಳಗೂ అవృ"tపHసాగుతOె.
* ట< గళf మతు 'ైెZ Xా.గQగంద సరకుగళను[
ಸೂಕ/"ಾದ ಎಚD3ೆಂದ ఇಸxಾಗುವದು ಮತು/ ఎతర"ంద
వసుగళను[ Iడువ^దను[ త Mసాగువ^దు
* Xాహనగళ చలె\ంద ఉంFాగువ ధూళను[ 2యంb<సువ
సలుXా

ా:వరద?న

ఆంత%క

ర ెగళ?

2ౕరను[

ెూరసూసు3$ెయను[

కH=

BంపHసాగువ^దు
* Xాహనగళ

అ2ల

,ాడలుస%Aాద 2వహ5ె ,ాడాగువ^దు
* కH= ಕ0

Tಾ^Y (NOx) బనv / H Tಾ^Y (NOx) అను[

ಅಳವ0ಸxಾಗುವದು.
* ಗಂಧಕದ ఆ$ైG (SOX) ెూరసూసు3$ెయను[ 2యంb<సలు
xాయvನ< సుణద >ెూౕBం ಾಡxಾಗುವದು

. ;ಾ<=>ಾ  ಂ
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* $ెౕం"<ౕయ ,ా?న. కంFెూ<ౕJ xెూౕG ,ానదండగళ
ప<$ార 2యEత ప%Xెౕషaక Xాయు గుణమటaవను[ మతు
ెూ7ెన7ె ( ాa) ెూరసూసు3$ె 2యEతXా ,ాపన
,ాడాగువ^దు ాగూ

'ా dౕయ ప%Xెౕషaక Xాయు

గుణమటaద ,ానదండ ఒళరువ^దను[ ఖcతపHB$ెూళలు
శబo

3ೈ!ಾD3ಾ

ಆವರಣದ<

ಶಬn

* ెcన శబo మటaద ప<Oెౕశద? $ెలస ,ాడువ ౌకర%7ె
ఇయvపగళf

ಮಟvದ ೆಚಳ

మతు

ఇయvమగళంతహ

Xైయuక

ర5ా ాధనగళను[ ఒదసాగువ^దు.
* ಯಂತ6ಗಳ ಶಬn

ಪ6ಾಣವನು° ತG¯ಸಲು ಗ~ತ"ಾG

ವ*ಹsೆ ಾಡxಾಗುವದು ಾಗೂ ಆ ಮತು/ G6ೕ+ ಅನು°
ಹಚxಾಗುವದು.
* ెూస తంత<ానద ప<$ార, లంబ (ವ*ಕ) 'ెూౕలv
రsగళను[ ా: సాగువ^దు అదు శబo మటaవను[ కH=
,ాడలు సాయ ,ాడుతOె
* శబo మటaవను[ 2యంb<సలు సస.ద ఎా సురా
కXాటగళf మతు టxైQ ెర న కXాటగ7ె ైెనv
ఒదసాగువ^దు
* శబo మటaవను[ 2యంb<సలు ಘಟಕದ

ఎా సురా

కXాటగళf మతు టxైQ ెర న కXాటగ7ె ైెనv
ఒదసాగువ^దు.
* 3ೈ!ಾD3ೆಯ ಸುತ/ಲೂ ಹರು ಪv అవృ"tపHసాగుతOె.
* శబo మటaవను[ 2యEతXా ಾಪನ ಾಡxಾಗುವದು
మతు సంబంధపటa యంెూ<ౕపకరణగళ?న స%పHసువ
క<మగళను[ ాధ.Xాదషుa మwa7ె అళవHB$ెూళాగుతOె.
2ౕరు

ా.జ. 2ౕ%న ఉాMదె మతు

* B=ంC ఉాMదా ప<u<8\ంద Aావ^Oెౕ ా.జ. 2ౕరు

మ]ె2ౕరు $ెూయు

ಉಾದTೆ >ಾಗುವ~ಲ.
* $ై7ా%$ె మతు 3ಾxೋ ప<Oెౕశ"ంద ఉతMbAాగువ ಗೃಹ
ಾ#ಜ# ೕರನು° ಗೃಹ Eೊಚು ೕDನ సంసyర5ా ఘటకద?
సంసy%సాగువ^దు మతు సంసy%Bద 2ౕరను[ ಹರು ಪv
అవృ"t / ెూౕట$ెy బళB$ెూళాగుతOె.
* $ా. a 3దు.D

ా:వర మతు ఆvఒ ಘಟಕ~ಂದ బరువ

ా.జ. 2ౕరను[ ఇw య?
సంసy%Bద
. ;ಾ<=>ಾ  ಂ

(?ಾರ@) <AೆB.
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ಪDsಾಮಗಳ9
బళసాగుతOె.
* ఆvఒ ವ*ద 2ౕరను[ ధూళf 2గ<హ$ెy బళసాగుతOె.
* మ]ె2ౕరను[ $ెూయు ,ాడలు 2ౕ%న ~లavగళ jెూె7ె
స%Aాద ఒళచరంH $ెూళXెగళf మతు

ాకషుa 7ాత<ద

Vెౕఖర5ా Fా.ంగళను[ ఉద.మOెూళ7ె ా: సాగువ^దు.
7ా\ంద హరడువ ధూళను[

ಮಣು§

ತಳವರುವದDಂದ
గుణమటa Rౕsసువ^దు

మsన

* సమథ ,ా?న. 2యంత<ణ వ.వ ె:గళ బళ$ె.
* స%Aాద ాa ఎతరవను[ ఒదసాగువ^దు.
* మsన ,ాద%గళను[ 2యత$ా?కXా సంగ<hసాగుతOె
మతు మsన గుణమటaవను[ ప%ౕRసాగుతOె.

ఘన మతు

ఘనా.జ.ద ఉాMదె

* 33ధ Xాయు,ా?న. 2యంత<ణ ాధనగంద సంగ<hBద

అాయ$ా% ా.జ.

ధూళను[ ప<u<8య? మరుబళ$ె ,ాడాగుతOె.
* B

\ంద ఉతMbAాగువ ಾರು బూ"యను[

B

దjెయ B=ంC తAా%$ెయ? బళB$ెూళాగుతOె.
* ಕುಲು ಯ

ఒళపదరద

%zెకa%ౕ

ఇwa7ెగళ

ెcన

మరుబళ$ె ,ౌల.గళను[ ಇರುತ/Vೆ మతు ఇతర ఉద.మగళ?
అవ^గళ బళ$ె7ా xాహ. ,ా'ాట7ార%7ె 3ెౕXా%
,ాడాగుతOె.గృహ ా.జ. 2ౕరు సంసyర5ా ఘటక ద?
ఉతMbAాగువ 'ెూచు ಹರು ಪv ಅ´ವೃ~µ /Tೆಡುೋಪ
ಗಳ< !ೊಬ¶ರ"ಾG బళసాగుతOె.
* 3ಾxೋ

మతు

$ా.ంwౕQ2ంద

ఉతMbAాగువ

ఘనా.జ.వను[ ా.జ.వను[ jై3క 3ఘట2ౕయ మతు
3ఘwసాగద ಾ#ಜ# ಗಾG 3ంగHBద నంతర 3ెౕXా%
,ాడాగుతOె.
* jై3క

3ఘట2ౕయ

,ాడాగుతOె

మతు

ా.జ.వను[

Eశ<7ెూబర

3ఘwసాగద

ా.జ.గళను[

3ెౕXా% ,ాడాగుతOె.
* ಸLಲ

ಪ6ಾಣದ<

ఉాM"సాగువ^దు,

బళBద
ఇదను[

ైల

మతు

B BI

<ౕ`
అlకృత

మరుబళ$ెOార%7ె ,ా'ాట ,ాడాగుతOె.
* అాయ$ా% మతు ఇతర ా.జ.గళ (2వహ5ె మతు
Fా<Qxౌండ%

ా7ా5ె ) 2యమగళf, 2016 ర అనుబంధ

దం ర ప<$ార బళBద ఎ5ె (వగ 5.1), కలు త హb cం"
అథXా ఇతర శుc7ెూసువ వసుగళf (వగ 33.2) మతు
. ;ಾ<=>ಾ  ಂ
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gా?

xా.'ెJగళంతహ

అాయ$ా%

కంFెౕనగళf,'ా ాయ2కగంద

ా.జ.

కలు త7ెూండ

ైనvగళ ా.జ.గళను[ ఉాM"సాగుతOె.
* ఈ

ా.జ.గళ

ెూరా,

అాయ$ా%

ా.జ.గళf

ెౕ%దంె హలXారు ఇతర ా.జ.గళను[ గూడుగళ? లభ.ె
మతు $ాయ ాధ.ెయను[ అవలంIB సహ-సంసyర5ెAా
2యమద ప<$ార అగత.Xాద అl$ార పత< ప>ెద నంతర.
బళసాగుతOె
jై3క ప%సర
హBరు పwa(<ౕQ

వల ె మతు ఆXాస ా:న ಾ

* 40 ె$ెaౕv (అంద'ె ఒటుa 8ూౕజెయ ప<Oెౕశద 33% - 120

xెJa) అవృ"t

ె$ెaౕv) హBరు పwa / న>ెెూౕప^ అవృ"tపHసలు
ప< ా సాOె.
* ె$ెaౕ%7ె 1500 మరగళ ాంద<ె\రువ సు,ారు 60000
మరవను[ ఉద.మద స:ళద? ెడాగువ^దు, ఇద$ాy రూ
1.5 $ెూౕw బjెC హణవను[ 2గ"పHసాOె.
* ర ె

మతు

ఉద.మద

గHయుదoకూy

<ౕQxెJa

అవృ"tయను[ ,ాడాగువ^దు, ఇదు శబo మటaవను[
దుబల7ెూళfతOె,
ప<Oెౕశద

ధూళను[

ౌందయద

త>ెhHయుతOె

ౌందయవను[

ఉOెoౕత <ౕQ xెJa అవృ"tయను[

మతు

ెcసుతOె.

ాlసలు స:ౕయ

సస. ప<6ెౕదగ]ాద xెౕవ^, కరం, గుెూ హv, అVె£ౕక,
$ా.BAా,

క'ెౕం¤

ఇా."గళను[

ఉద.మద?

ెడాగుతOె.
భూEయ

8ూౕజా

ౕ3 ప%B:b

పwaయను[ HBIఎJ అవృ"tపHసుతOె మతు 2వhసుతOె.

అ$ాZw ౕ3

$ై7ా%$ా ఆవరణద ెూర7ె Aావ^Oెౕ ా.జ.2ౕరను[ ెూర

ప%B:b
ా,ాక-ఆ¥క
ప%సర

సూక

అగలద

హBరు

Iడువ^"ల
ౕవెూౕాయ ా2 మతు
"ౕఘ$ా?ౕన ఆ'ెూౕగ.ద
ప%5ామగళf

mల ౌకయ

(?ಾರ@) <AೆB.

అవృ"t,

Vైsక

xెళవs7ె,

ఆ'ెూౕగ.

ౌలభ.గ7ె సంబంlBదంె ప<Oెౕశద ఒFాa'ె అవృ"t
ఇా."

4.0 ಪDಸರ ವ*ಹsಾ ೕಜTೆ!ೆ ಗ~ಪ0ಸxಾದ ಹಣ:
. ;ಾ<=>ಾ  ಂ
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(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ಪDಸರ ವ*ಹsಾ ೕಜTೆ!ೆ ಗ~ಪ0ಸxಾದ ಹಣದ 4ವರವನು° 3ೋಷvಕ - 10 ರ< 3ೆಳ!ೆ ೕಡxಾGVೆ:

3ೋಷvಕ - 10
3వరగళf

బండXాళ Xెచ

ఆవతక- Xెచ

122

5.0

2ౕ%న ,ా?న. 2యంత<ణ మతు మ]ె 2ౕరు $ెూయు క<మగళf

15

1.0

శబo ,ా?న. 2యంత<ణ

1.0

1.0

ప%సర =ౕ?Z4ార5ె మతు 2వహ5ె

5.0

2.0

ಹರು ಪv అవృ"t

2.0

1.0 *

145

10

Xాయు ,ా?న. 2యంత<ణ మతు సZయం ఉసుXా%
(ೌ+ ೕಂ·) క<మగళf

ಒಟುv

* ెూరన హBరు పwa అను[ mరు వషగళ? పTణ7ెూసలు మతు ఆంత%క హBరు పwa ఐదు వషగళ? పTణ7ెూసలు ఉOెoౕసాOె, ఆదo%ంద ,
ఐదు వషగళ నంతర ఆవతక- Xెచ 2గ"పHBద రూ. 2 $ెూౕw, అగత.3ల"రబహుదు.

5.0 ೆಚುವD ಅಧ#ಯನಗಳ9
ప%సర, అరణ. మతు హXా,ాన బదావ5ె సcXాలయ ెూరHBద ఉెౕఖద 2బంధెగళ? Aావ^Oెౕ
ెచువ% అధ.యనగళను[ zారసు ,ాHల. మంజూరు ,ాHద ఉెౕఖ 2బంధె గళంె అగత.3రువ
ఎా అధ.యనగళను[ న>ెసాగుతOె

6.0 ತುತು* ಪವ*ದµಾ ೕಜTೆ
=. HBIఎJ ప< ా3త ఉద.మ స:ళద? తుతు 8ూౕజె (ఆQ ైC మతు ఆ ైC) ెూం"రుతOె.
అాయవను[ BZౕ$ా'ాహ మటa$ెy త}సలు సూకXాద అాయ 2యంత<ణ క<మగళను[ jా%7ె
తరాగువ^దు. 2యEత తరxెౕb, ప<,ాsత $ాAాచర5ా $ాయ3ానగళ అనుాన మతు
సంబంlత Xైయuక ర5ా సలకర5ెగళ (

ఇ) అనుసర5ె ఆ'ెూౕగ.ద అాయగళf మతు ా<సంక

ావ^ెూౕవ^గళను[ కH= ,ాడలు సాయ ,ాడుతOె.

7.0 ವೃ/ಪರ ಆEೋಗ# ಅ¥ಾಯಗಳ9:
$ెలసద స:ళద? అాయగళను[ 2యంb<సలు మతు కH= ,ాడలు, =. >ా?@Aా B=ంC (6ారD)
?EFెG ఈ $ెళన ఉOెoౕశగ]ె¦ ం"7ె ఆ'ెూౕగ. సురా మతు ప%సర 2ౕbయను[ (ఎ` ఎq ఇ) jా%7ె
తరుతOె:
o అాయగళను[ త>ెగటaలు.
o ఎా ఉOెూ.ౕగ7ె సురRత మతు ఆ'ెూౕగ.కర Xాావరణవను[ ఒదసువ^దు.
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ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ఆదo%ంద కంప2యు ఆ'ెూౕగ. సురా మతు ప%సర Xాావరణవను[ సృ aసువ మతు ఉOెoౕశ"ంద రూ.
40 ల Eౕస?డాOె.

8.0 ೕಜTೆ ಅನು¹ಾºನದ ನಂತರ ಾಪನ 3ಾಯ*ಕ6ಮ:
ಪDಸರ 4ೕಚTಾ ಪತ6 ಾಪTೆ ಅನುಮ ಪತ6 ಾಗೂ Xಾಲನ ಅನುಮ ಪತ6ದ< ಗ~ಪ0ಸುವ షరతుగళ
ప<$ార 33ధ ప%సర ఘటకగ7ె ప%సర ಾಪನದ Xెౕ]ాపwa / ఆవతనద 3వరగళను[ FెౕబJ - 11
ర? 2ౕడాOె.
3ೋಷvಕ –11
ೕಜTೆ ಅನು¹ಾºನದ ನಂತರ ಾಪನ 3ಾಯ*ಕ6ಮ
ಎ+. ಸಂ ೆ#

4ವರsೆ

1.

హXా,ాన దాంశ

2.

ಸುತುವದ
ಗುಣಮಟ

3.

ప^.w ,ా2ట%ం

ಾಪನದ ಆವತ*ನ
ಪ6 ಗಂAೆ!ೆ

ಾ ಯ Xార$ెy ఎరడు xా% మతు 2రంతర ఆQైQ ಾಪನ ವ#ವ ೆ

ాa ,ా2ట%ం

4.

2ౕ%న గుణమటaవను[

5.

ె,ాBక
2రంతర ఆQైQ ಾಪನ ವ#ವ ೆ
వషద? ఎరడు xా% / $ెౕంద< అంతజల ా<l$ారద
2Oెౕశనదంె

6.

ా.జ. 2ౕ%న ಾಪನ

,ాBక మతు Bwఒ

7.

2ౕ%న మటa

,ాBక / $ెౕంద< అంతజల ా<l$ారద ఎQఒB ప<$ార

8.

ಶಬn ಾಪನ

,ాBక/ ಪDಸರ 4ೕಚನ ಪತ6ದ ಷರ/ನಂೆ / ಸಮ=ಪತ6
ಷರ/ನಂೆ

9.

ౌకరర Xైద.uౕయ తాస5ె

Xా క

10.

ఎన ఆHC

ಯತ 3ಾಲದಂೆ

11.

ప%సర ఆHC

ಯತ 3ಾಲದಂೆ

9.0 ಪDಸರ ವ*ಹsಾ ವ#ವ ೆ
ప%సర 2వహ5ా 8ూౕజె8ూం"7ె సూcసాద త}సు3$ెయ క<మగళను[ 36ాగ 3 ర $ెూౕషaక 7 ర?
3వ%సాOె.

10.0 ೕಜTಾ ಪ6Vೇಶದ ಖDೕ~:
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ಸಂೕತ  ಂ

ಾವರ - ಂಕ (3.3 . ಎ),  ಂ

!ಾ"ಾ# ) ಮತು/ 0 ೆ

(3 . ಎ),  (27

!ಾ"ಾ# ), ಡಬು'ಎ(ಆಎ*+ (15

(1000 3ೆ4ಎ): ెూసహ మతు ెడ !ಾ6ಮಗಳ9 ,: ెడ ాలూకు, కలబుర ె, కాటక.
కరడు ఇఐఎ / ఇఎం వర"య $ాయ$ా% ా'ాంశ

ఒటుa 8ూౕజెయ 3Bౕణద?, సు,ారు 92% రషుa ,ా'ాటద ఒపMందదHయ? ఖ%ౕ"సాగుతOె.
భూEయను[ పరసMర ఒప^Mవ దరద? మతు ావb 2యమగళ? ారదశక %ౕbయ? ఖ%ౕ"సాOె.
ఉద భూEయను[ పరసMర ఒ Mద దరద? మతు ావb 2యమగళ? భూ,ా?ౕక'ెూం"7ె
ఖ%ౕ"సాగువ^దు. 3Xాద ప%ార వ.వ ె:యను[

ా: సాగువ^దు ఇద%ంద భూ,ా?ౕకరు తమ@

కుందు$ెూరెగళను[ మతు అవర సమ ె.గళను[ అవlబదt ಸಮಯದ< ప%హ%సబహుదు.
11.0 ಪ6 ಾ/4ತ ೕಜTೆಯ xಾಭಗಳ9
ಉ#$ ೕ%ತ 'ೕಜ) ಪ+ ,ಶದ /0 1! ಯ23 ಬವ + ಮಗ7ದ 8ಸಹ9 ಮ:! ;<, ;<
=>3 ?:,

ಕಲAರB

CD3 :

CD3 ಯ

ಸ ೕಯ

ಜನFG

ಈ

IಳBನ

FೕKಯ23

ಪ+ 'ೕಜನLFMಗ2#:

1. ಉOెూ.ౕగ: ఈ ప<Oెౕశద? ెౕర మతు ప'ెూౕ ఉOెూ.ౕ7ావ$ాశగళ సృ aAాగుతOె. స:ౕయ జన%7ె
అవర అహె7ె అనుగుణXా ఆద.ె 2ౕడాగువ^దు. B=ంC అను[ ,ారుకFెa7ె ాసువ^దు,
3దు.D ా:వర"ంద బూ" ాగ5ె, ఘటకద 2వహ5ె ాగూ ఉసుXా%య గుb7ె $ెలస, స:ౕయ
సముOాయ$ెy Xా.ార అవ$ాశగళf , ఇా." అవ$ాశగళf సృ aAాగుతOె
2. B=ంC ఉాMదె ా:వర మతు అద$ెy ెూం"$ెూండ గsయ $ాAాచర5ె\ంద 'ాజ. మతు
$ెౕంద< xెూకyస$ెy ఆOాయ ె4ాగుతOె
3. క4ెౕ% ాపక పత<ద "ాంక 30/09/2020 మతు "ాంక: 20/10/2020ర ప<$ార
34ార5ెయ సమయద? చcసాగువ

అంశగళ ఆారద =ౕె

ావజ2క

ా,ాక-ఆ¥క అవృ"t

చటువw$ెగళను[ ా,ాక జXాxాo%య 6ాగXా రూ సాగువ^దు, ఇదను[ ప%సర 2వహ5ా
8ూౕజెయ? bసాగువ^దు మతు 8ూౕజెయ ా<రంభOెూం"7ె jా%7ె తరాగువ^దు

12.0 »ನು°0
'ాజ. ,ా?న. 2యంత<ణ మండ, ప%సర , అరణ. ಮತು/ హXా,ాన బదావ5ె మంా<లయవ^
సూcBరువ ప%సర సంర5ా ,ానదండగ7ె 2యEత =ౕ?Z4ార5ె / 2వహ5ె / సమ8ూౕcత
అనుసర5ె ముంాద

ాకషుa ಯಂತ6ಣ క<మగళను[ అళవHB$ెూళfవ^Oా HBIఎJ భరవ ె

2ౕడుbరువ^ద%ంద హbరద ప<Oెౕశద =ౕె Aావ^Oెౕ గమాహXాద ప%సర మతు
ప%5ామ Iౕరువ^"ల.
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