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!"# $%&: ಹ!" #ೋ'( )ೖ+, ಕಂ. /
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2ೕFGೆ MoEF ಅIಸೂಚCೆ S.O. 14-09-2006 ರ KCಾಂಕ 1533 (ಇ) ಪ+Gಾರ ಪMಸರ ಅನುಮ4%ಾO ಇಐಎ 
ವರKಯನುQ RದTಪUಸುವ ಸಲು>ಾO ಹNO PೋQR SೖUV ಕಂ. W ( ೇಲೂರು ಮರಳ)  ಾ,- ನಂ.04) VಾWಾನA 
ಮರಳY  ೊರ$ೆ%ೆಯಲು NೕಒಆZ Pೆ ಅZ? ಸ[\Rದರು. ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ  ೊಂKರುವ 12.03 ಎಕ;ೆ ಪ+7ೇಶ
ತುಂಗಭ6ಾ7 ನ8ಯ ಪಕ;ದ ಸIೆ\ ಸಂ]ೆ2 124(A), 133,!134,!135!&!136! ೇಲೂರು %ಾ+ಮ,!DಾEೆ ೆನೂFರು Gಾಲೂಕು, 
HಾIೇJ KLೆ,, ಕ^ಾ\ಟಕ ;ಾಜAದ[\7ೆ.

13 Vೆ]ೆ-ಂಬ_ 2018 ಮತು5 11 UVೆಂಬ_ 2018ರ WಾನA ಎa Zb ಆ7ೇಶದ ಪ+Gಾರ ಪ+Vಾ5dತ eೕಜCೆಯು 5

 ೆGೆ-ೕ_ Oಂತ  ೆfgನ ಪ+Wಾಣದ[\ರುವiದMಂದ ಇದನುQ “j1” ವಗ?>ೆಂದು ಪMಗkಸlಾO7ೆ. ಪMಸರ ಪMmಾಮದ

WೌಲA Wಾಪನ (ಇಐಎ) ವರKಯನುQತoಾMಸಲು ಉlೆ\ೕqತ rಯಮಗಳ (NೕಒಆZ) rಣ?ಯGಾsOGೆ ಎt ಇಎR 31

ಆಗ`O 2021 ರಂದು ನ)ೆದ 265Cೇ ಎt ಇಎR ಸuೆಯ[\ ಪ+Vಾ5dತ eೕಜCೆ%ಾO ಪvವ? ಪMಸರ ಅನುಮ4

rೕಡುವ ಅZ?ಯನುQ ಪMಗkಸlಾO7ೆ. ಇಐಎ ವರK ಮತು5 ಪMಸರ rವ?ಹmಾ eೕಜCೆ ತoಾMಸಲು ಮತು5 ಅದರ

ಪತ7 ಸಂ]ೆ2 SEIAA 339 MIN 2021 ರ ಪ7bಾರ Vಾವ?ಜrಕ dyಾರmೆಯನುQ ನ)ೆಸಲು ಸz4 rK?ಷ- ಉlೆ\ೕqತ
rಯಮಗಳನುQ (bೕಒಆ_) ಸೂfR7ೆ.

(ೕಜ+ೆಯ ಸ.ಳ

12.03 ಎಕ;ೆ dR5ೕಣ?ದ ಗk%ಾMGೆ ಪ+7ೇಶವನುQ  ೊಂKರುವ VಾWಾನA ಮರಳY ಗk ಗು45%ೆಯು, ತುಂಗಭ6ಾ7

ನ8ಯ ಪಕ;ದ ಸIೆ\ ಸಂ]ೆ2 124(A), 133, 134, 135 & 136  ೇಲೂರು Pಾ7ಮ, DಾEೆ ೆನೂFರು Gಾಲೂಕು, HಾIೇJ

KLೆ,, ಕCಾ?ಟಕ ;ಾಜAದ[\7ೆ.
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/ೇಬ11: 234ೆಕ67ಸಂ8ಪ:;ವರ=ೆ

12 3

456

;ವರ=ೆ ;ವರಗಳ>

1. ಅ}ಾಂಶ ;ೇ@ಾಂಶ ಮೂLೆ ಸdಂಭ ಅ}ಾಂಶ Dೇ]ಾಂಶ

BP-A N!140 44�!9.30� E!750 45�!12.69�

BP-B N!140 44�!13.84� E!750 45�!9.40�

BP-C N!140 44�!6.50� E!750 44�!57.87�

BP-D N!140 44�!4.54� E!750 44�!58.70�

BP-E N!140 44�!7.34� E!750 45�!4.18�

BP-F N!140 44�!6.18� E!750 45�!4.48�

WGS – 84 DATUM

2. eೕಜCೆಯ ಎತ5ರ MSL 518 MSL Kಂದ 517 MSL

3. ಉ7ೆ~ೕ�ತ eೕಜCಾ ಸ�ಳದ[\
ಭೂಬಳGೆ

ಭೂಬಳAೆಯ ಪ3Aಾರ ಪ3ಸು:ತ

ಭೂಬಳAೆ

ಪ3Dೇಶ

(ಎಕ0ೆಗಳ9) 

5 ವಷGಗಳ

ನಂತರ

ಪ3Dೇಶ

(ಎಕ0ೆಗಳ9)

ಗk%ಾMGೆ%ಾO ಪ+7ೇಶ -- 10.15

ಸುರfGಾ ವಲಯbಾ;h ಪ76ೇಶ -- 1.88

ಪ+7ೇಶವನುQ ಬಳಸlಾಗುವiKಲ\ 12.03 --

ಒಟು- 12.03 12.03

4. ಹ45ರದ ರVೆ5 Wಾಗ?  ೇಲೂರು Pಾ7ಮ ರVೆ5 – 0.806 �.zೕ
;ಾ��ೕಯ  ೆ7ಾ~M ಎa ಎ� 48 – 18.94 �.zೕ (^ೈಋತ2) 
(HಾIೇJjಂದ 6ಾವಣPೆDೆ ರ0ೆd)

;ಾಜA  ೆ7ಾ~M ಎt ಎ� 57– 12.93 l.mೕ (ಪnoಮ) 

(DಾEೆ ೆನೂFJpಂದ ಗುತdಲ ರ0ೆd)
5. ಹ45ರದ ;ೈlೆ� rlಾ~ಣ DಾEೆ ೆನೂFರು Dೈಲು pLಾqಣ - 17.48 lmೕ (^ೈಋತ2)

6. ಹ45ರದ ;ೈlೆ� Wಾಗ? DಾEೆ ೆನೂFರು Dೈಲು pLಾqಣ - 17.10 lmೕ (^ೈಋತ2)

7. ಹ45ರದ ಏ�ೕ?�? ಹುಬstu v1ಾನ pLಾqಣ (Iಾಯುವ2) ಸು1ಾರು 94 l.mೕ
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(ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ: 12.03 ಎಕ;ೆ) ಇ7ೆ. ತುಂಗಭ6ಾ7 ನ8ಯ ಪಕ;ದ ಸ>ೆ? ಸಂ@ೆA 124(A), 133,!134,!
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ದೂರದW,6ೆ

8. ಹ45ರದ %ಾ+ಮ /!ಪ+ಮುಖ ಪಟ-ಣ  ೇಲೂರು Pಾ7ಮ - 1.60 l.mೕ (ಎ`)

9. �ೆಟ-ಗಳY /!ಕk>ೆಗಳY 10 �.zೕ >ಾA25ಯ[\ oಾವi7ೇ ಪ+ಮುಖ �ೆಟ-ಗಳY ಮತು5 

ಕk>ೆಗ�ಲ\
10. ಪMಸರ ಸೂ��ವಲಯ 10 l.mೕ ಒಳPೆ xಾವyದೂ ಇಲ,

11. Gಾ�~MRದ /!ಸಂರ�ತ GಾಡುಗಳY DಾEೆ ೆನೂFರು  ಾ,- ಬ- ಅಭxಾರಣ2 (5.25 lmೕ) (^ೈಋತ2)

12. ಐ4 ಾRಕ / ಪ+>ಾR ಸ�ಳಗಳY 5 l.mೕ Iಾ2Adಯ ಪ76ೇಶದW, xಾವyದೂ ಇಲ,

13. ಹ45ರದ Gೈ%ಾMGೆಗಳY 10 l.mೕ ಒಳPೆ xಾವyದೂ ಇಲ,

14. ಹ45ರದ ಜಲಮೂಲಗಳY ಇದು ನK ಮರಳY ಗk%ಾMGೆ eೕಜCೆ. ಈ ಪ76ೇಶವy ತುಂಗಭ6ಾ7

ನ8ಯ ತಳದW,6ೆ.

789: ;ವರ=ೆ

ಗIJಾKAೆಯ ;Lಾನ

ಪ+7ೇಶವನುQ rವ?�ಸಲು ಮುಕ5 ಎರಕ ೊಯ~ d�ಾನವನುQ ಅಳವUಸlಾಗುವiದು. ಅಂKrಂದ, ಐದು ವಷ?ಗಳವ;ೆ%ೆ 

>ಾ�?ಕ ಉ$ಾ�ದCೆಯು ಸುWಾರು 57,257 ಟನ�ಳY; eೕಜCಾ ಅವIಯ[\ ಅDೆ xಾಂ|7ಕೃತ d�ಾನವನುQ 

ಅನುಸMಸlಾಗುತ57ೆ.

ಗI NKೕ8ತ Oೕವನ

ಈ ಸಂದಭ?ದ[\ ಗk Zೕವನವi ಅನ~jಸುವy8ಲ,, ಏbೆಂದDೆ HೊರGೆPೆಯುvbೆ ಮತುd ಮರುಪ�ರಣವy pರಂತರ

ಪ7l7�xಾh6ೆ. ಮರುಪ�ರಣbೆ; HೋW�ದDೆ ಉGಾ�ದ^ೆಯ ಮಟOವನುF xಾIಾಗಲೂ ಕ�S ಇJಸುವ ಮೂಲಕ

0ಾ1ಾನ2 ಮರtನ ಸವಕt ಮತುd 0ೇಪ\�ೆಯನುF ಸಮGೋಲನPೊtಸುವyದು.

ಪKಕಲQ+ಾ ಗI (ೕಜ+ೆ

5 ವಷ?ಗಳ eೕಜCೆ ಅವI%ೆ >ಾ�?ಕ 57,257 ಟa ಉ$ಾ�ದCಾ VಾಮಥA?>ಾO VಾWಾನA ಮರ�ನ r}ೇಪಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕlೆ, ಆದ~Mಂದ zೕಸಲು @ಾ[oಾಗುವವ;ೆಗೂ ಇ� rMೕ�ತ Zೕವನ ಇರುತ57ೆ.
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RಾSಜS ಉRಾQದ+ೆ ಮತು: ;WೇXಾK

$ಾAಜA/ಖrಜ ರೂಪದW, ROM ನ 10% ನಷುO Gಾ2ಜ2 ಇರುತd6ೆ.  ಾ�Pೆ Nಪ�Z ಗಳ ಮೂಲಕ 0ಾhಸುವyದು ಮತುd

0ಾಗEೆ 1ಾಡLಾಗುತd6ೆ. ನ8ಯ ದಡವನುF ಬಲಪ�ಸಲು Gಾ2ಜ2ವನುF ಬಳಸLಾಗುತd6ೆ, ಇದು ನ8ಯ ದಡದ

ಸIೆತವನುF ತ�ೆಯಲು ಸHಾಯ 1ಾಡುತd6ೆ.

NೕKನ ಅವಶSಕRೆ ಮತು: ಮೂಲ

eೕಜCೆ%ೆ ಒಟು- rೕMನ ಅವಶAಕ$ೆ 10.0 Gೆಎ� U ಆOರುತ57ೆ,!ಹ45ರದ �ೋ_ �ಾd /�ಾAಂಕ_ ಗ�ಂದ rೕರನುQ
ಖMೕKಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತAವನುQ ಪv;ೈಸlಾಗುತ57ೆ.

Zಾನವ ಶ[: ಅವಶSಕRೆ

ಈ ಗk 10 ಜನM%ೆ Cೇರ ಉ7ೊAೕಗವನುQ ಒದOಸುತ57ೆ ಮತು5 ಹಲ>ಾರು 20 ಜನM%ೆ ಪ;ೋ� ಉ7ೊAೕಗವನುQ
rೕಡುತ57ೆ.! Cೇರ>ಾO ಉ7ೊAೕಗದ[\ರುವ Wಾನವ ಶ�5ಯುನುMತ ವಗ?Gೆs Vೇರುತ57ೆ.! ಸ��ೕಯ ಜನM%ೆ ಅವರ
ಅಹ?$ೆ%ೆ ಅನುಗುಣ>ಾO ಆದA$ೆ rೕಡlಾಗುತ57ೆ.

ಗI ಪ;<ೇಶ ಮೂಲ@ೌಕಯ5

ಗk ತನQ7ೇ ಆದ ಕyೇM ಆವರಣ,! GಾAಂbೕa,! ಪ+ಥಮ f�$ಾ  Gೇಂದ+ ಇ$ಾAKಗಳನುQ  ೊಂK7ೆ.! ಗk ಕyೇM
IೈZ Lೆ` ಮತುd ದೂರIಾ�, ಇಂಟ^ೆ\� ಮತುd ಸಂವಹನGಾsO ಇSೕQ ಸಂಪನೂ�ಲಗ��ೆಂ8Pೆ ಉತ5ಮ
ಸಂಪಕ? ೊಂK7ೆ.! ಗk ಯಂ$ೊ+ೕಪಕರಣಗಳ M]ೇM ಮತು5 rಯzತ rವ?ಹmೆಯನುQ Gೈ%ೊಳ¡ಲು
Gಾoಾ?%ಾರವನುQ ಒದOಸlಾO7ೆ.

ಅ\:ತ]ದ^_ರುವ ಸN`Xೇಶ

ಮೂಲ ಪCಸರ ಅಧGಯನಗಳ9

ಹXಾZಾನ ಮತು: ಸುತು:ವKದ Jಾbಯ ಗುಣಮಟ6

VೈಟQ[\ ಉತ�45oಾದ ಹ>ಾWಾನ Wಾ�4ಯ Vಾ;ಾಂಶ (1ಾ�\ 2021 Mಂದ ಜೂU 2021)

$ಾಪWಾನ (°C) 40.4 to!14.4°C

Vಾ]ೇ�ಆದ+?$ೆ (%) 74%!to!22%

%ಾ�ಯKಕುs W

¢ಾಂತ%ಾ�% 11.15%
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ಸುತು:ವKದ Xಾಯು ಗುಣಮಟ6ದ \.e

ಪ�ೆದ ಫWGಾಂಶಗtಂದ, ಎlಾ\ �ೕ[�yಾರmೆ ಸ�ಳಗಳW, PM10, PM2.5, SO2, ಮತು5 NOx %ೆ ಸಂಬಂIRದಂ$ೆ

ಸುತು5ವMದ %ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ-ವi R2Rj rK?ಷ- ಪURದ ಅನುಮ4ಸುವ z4ಯ[\7ೆ ಎಂದು ಗಮrಸlಾO7ೆ.

ಸುತು:ವKದ ಶಬf ಮಟ6ಗಳ>

9 �ೕ[�yಾರmೆ ಸ�ಳಗಳW, ಸುತು5ವMದ ಶಬ~ಮಟ-ದ �ೕ[�yಾರmೆಯನುQ ನ)ೆಸlಾ�ತು, ಅವiಗಳನುQ ಸುತು5ವMದ

%ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ-ದ �ೕ[�yಾರmೆ%ೆ ಆ£s WಾಡlಾO7ೆ. �ೕ[�yಾರmೆಯ ಫ[$ಾಂಶಗಳY z4ಯ[\>ೆ.

4ೈ;ಕ ಪKಸರ

DಾEೆ ೆನೂFರು  ಾ,- ಬ- ಅಭxಾರಣ2v6ೆ (5.25 lmೕ) SW ಮತುd 0ೈ� ಪJಸರ ಸೂf� ವಲಯ8ಂದ Hೊರh6ೆ.
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135!&!136! ೇಲೂರು %ಾ+ಮ,!DಾEೆ ೆನೂFರು Gಾಲೂಕು, HಾIೇJ KLೆ,,!ಕCಾ?ಟಕ ;ಾಜA.
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ಪ3hಾ:;ತ 4ೈ;ಕ ಪKಸರ ಸಂರi=ಾ ಕ3ಮಗಳ>

· ಗk ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶದ ಸುತ5ಲೂ ಮತು5 VಾM%ೆ ರVೆ5ಯ ಉದ~ಕೂs ದಪ� ಹRರು ಪb-ಯನುQ
ಅ¥ವೃKTಪUಸlಾಗುವiದು.

· ಖrಜ VಾM%ೆ ರVೆ5ಯ ಆವತ?ಕ rವ?ಹmೆ
· ಖrಜ VಾM%ೆ ರVೆ5ಯ[\ � ೈQ �ಾ2ಂಕZ ಮೂಲಕ rಯzತ>ಾO rೕರನುQ RಂಪUಸುವiದು
· ಖrಜ VಾOಸುವ ಟ+§ ಗಳY ಓವ_ lೋ© ಆಗುವiದನುQ ತ2�ಸಲು rಗKತ ಪ+Wಾಣದ[\ 1ಾತ7Lೋ�

1ಾಡLಾಗುತd6ೆ ಮತು5 VೋMGೆ ತ2�ಸಲು �ಾ]ಾ?[a rಂದ ಮುಚglಾಗುತ57ೆ.

hಾZಾOಕ-ಆkGಕ ಪKಸರ

· CೈಸO?ಕ ಮರಳY oಾವi7ೇ >ಾಸಸ�ಳ ಅಥ>ಾ ಪ�ಾ- ಭೂz ಇಲ\. eೕಜCೆಯ[\ oಾವi7ೇ ಪiನವ?ಸ4
ಇಲ\.

· ಈ ಗk 10 ಜನM%ೆ Cೇರ ಉ7ೊAೕಗವನುQ ಒದOಸುತ57ೆ ಮತು5 ಹಲ>ಾರು 20 ಜನM%ೆ ಪ;ೋ�

ಉ7ೊAೕಗವನುQ rೕಡುತ57ೆ. Cೇರ>ಾO ಉ7ೊAೕಗದ[\ರುವ  ೆfgನ Wಾನವ ಶ�5ನುMತ ವಗ?Gೆs Vೇರುತ57ೆ
ಮತು5 ಆoಾ dತರmೆ / ಸಂ@ೆAಗಳನುQ ಅನುಸMಸುತ57ೆ. ಸ��ೕಯ ಜನM%ೆ ಅವರ ಅಹ?$ೆ%ೆ ಅನುಗುಣ>ಾO
ಆದA$ೆ rೕಡlಾಗುವiದು.

· CೈಸO?ಕ ಮರಳY ಅಗತAಗಳನುQ ಪv;ೈಸಲು ಅR5ತ�ದ[\ರುವ ಮೂಲVೌಕಯ? VೌಲಭAಗಳY Vಾಕ�->ೆ. 
ಆ7ಾಗೂA, ಹ45ರದ ಹ�¡ಗಳ[\ Cೈಮ?ಲA, ಕುUಯುವ rೕMನ VೌಲಭA, VಾM%ೆ ರVೆ5 ಮುಂ$ಾದ CಾಗMಕ 
VೌಲಭAಗಳ ಸು�ಾರmೆ%ೆ ಗk rವ?ಹmೆ Rಇಆ_ ನ uಾಗ>ಾO ಪ+ಯತQಗಳನುQ $ೆ%ೆದುGೊಳY¡ತ57ೆ.

ಪCಸರ Iಾಯ5ಕ;ಮದ)ೕ/LMಾರNೆ

ಗk ವAವVಾ�ಪಕರ rಯಂತ+ಣದ[\ ಗkಯ[\ ಪMಸರ rವ?ಹmಾGೋಶ (ಇಎಂR) Vಾ�2ಸlಾಗುವiದು. ಪMಸರ
rವ?ಹmಾ }ೇತ+ದ[\ rಯzತ ಮತು5 ಆವತ?ಕ }ೇತ+ದ[\ Vಾಕಷು- ಅಹ?$ೆ ಮತು5 ಅನುಭವ  ೊಂKರುವ ಪMಸರ
ಅIGಾM ಇಎಂR%ೆ Cೇತೃತ�ವ�ಸ[7ಾ~;ೆ. ಸುತು5ವMದ %ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ-, ಅಂತಜ?ಲ ಆಳ, rೕMನ ಗುಣಮಟ-, 
ಸುತು5ವMದ ಶಬ~ಮಟ-ಗಳY, ಮkªನ ಗುಣಮಟ-, �ಎ`ಆZ ಚಟುವNbೆಗಳ) ಇ$ಾAKಗಳ ಪMಸರ �ೕ[�yಾರmೆಯನುQ

MOEF WಾನA$ೆ ಪ)ೆದ ಏ«ೆr ಗಳ ಮೂಲಕ Gೈ%ೊಳ¡lಾಗುವiದು ಮತು5 ವರKಗಳನುQ MoEF & CC ಯGೆಎt 2Rj

/ ]ಾ+7ೇ�ಕ ಕyೇM%ೆ ಸ[\ಸlಾಗುತ57ೆ.
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ಸOೆಯ ಅPಾಯದಂQನಮತುT UಪತುT Vವ5ಹNೆXೕಜZೆ

CೈಸO?ಕ ಮರಳY ಗk%ಾMGೆ eೕಜCೆಯ[\ನ ಅ]ಾಯದ WೌಲA Wಾಪನವi ಇ�«ಾMನ >ೈಫಲA, ಎ� ಇಎಂಎಂನ
ಚಲCೆ, �ೕlೆ¬ rೕMrಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ+>ಾಹ, ಧೂ�ನ ಅ]ಾಯಗಳY, �ೕ0ೆQ ಜನDೇಟZ 0ೆ� ಗಳ ಬಳGೆ%ೆ
ಸಂಬಂIRದ ಅ]ಾಯಗಳY ಮತು5 Gೆಳ �ೆಂಚುಗಳ ಪ+>ಾಹ ಮತು5 ಅದGೆsಅನುಗುಣ>ಾO ಉಪಶಮನ ಕ+ಮಗಳನುQಇಐಎ
/ ಇಎಂ2 ವರKಯ[\ ಸೂfಸlಾO7ೆ.

(ೕಜ+ೆಯ Wಾಭಗಳ>

CೈಸO?ಕ ಮರಳY ಗ�PಾJbೆ �ೕಜ^ೆ  ೆಚುgವM ಉ7ೊAೕ%ಾವGಾಶಗಳನುQ ಸೃ�-ಸುತ57ೆ ಮತು5 ಇದು ಅಂ4ಮ>ಾO
ಹ45ರದ ಹ�¡ಗಳ ಜನರ Zೕವನ ಮಟ-ದ[\ ಸು�ಾರmೆ%ೆ Gಾರಣ>ಾಗುತ57ೆ. ಈ �ಇಆZ pೕ|Pೆ ಅನುಗುಣ>ಾO S. 

ಹNO PೋQR SೖUV ಕಂ. W, ಈ GೆಳOನ }ೇತ+ಗಳ[\ ಸಮು7ಾಯ ಕlಾAಣ ಚಟುವbGೆಗಳನುQ ನ)ೆಸ[7ಾ~;ೆ.
· ಸಮು7ಾಯದ ಅ¥ವೃKT
· ��ಣ
· ಆ;ೋಗA ರ�mೆ
· ಒಳಚರಂU ಮತು5 Cೈಮ?ಲA
· ರVೆ5ಗಳY

ವಷ?Gೆs ರೂ. 0.64 ಲ� ಹ45ರದ ಹ�¡ಗಳ[\ VಾWಾZಕ-ಆ®?ಕ ಕlಾAಣ ಚಟುವbGೆಗಳ ಅನು¯ಾ°ನGೆs ಮರುಕ�ಸುವ

>ೆಚg>ಾO

ಪCಸರ Vವ5ಹNೆXೕಜZೆ

ಪJಸರ pವ\ಹEಾ �ೕಜ^ೆಯ vIೇಚ^ಾnೕಲ ಬಳbೆಯು �ೕಜ^ೆಯW,ನ v�ನF bಾxಾ\ಚರEೆಗtಂದ

ಪ7�ಾvತIಾhರುವ ಪJಸರದ ಘಟಕಗಳನುF |tಸುತd6ೆ. eೕಜCೆಯ ಬಂಡ>ಾಳ >ೆಚg ಅಂ7ಾಜು. ರೂ. 161 ಲ�/-

.ಪMಸರ ರ�mೆ �+oಾ eೕಜCೆ ಅನು¯ಾ°ನGೆs ಮರುಕtಸುವ IೆಚoIಾh Iಾ�\ಕ ರೂ.9.36 ಲ�/- pೕಡಲು

ಉ6ೆqೕnಸLಾh6ೆ
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eೕZಾGನ

ಹNO PೋQR SೖUV ಕಂ. W VಾWಾನA ಮರಳY Gಾ�M eೕಜCೆ ಹ45ರದ %ಾ+ಮಗಳ ಅ¥ವೃKT%ೆ 
ಅನುಕೂಲ>ಾಗ[7ೆ.ಸುತ5ಮುತ5[ನ ಪMಸರದ �ೕlೆ ಉಂ�ಾಗುವ ಪMmಾಮಗಳನುQ ತ2�ಸಲು ಧೂ�ನ 
 ೊರಸೂಸುdGೆ, ಶಬ~, �ೕlೆ¬ ರa-ಆ, rಂದ Rlೆ-ೕಶa ಮುಂ$ಾದ Gೆಲವi ಪMಸರ ಅಂಶಗಳನುQ ಅನುಮ4ಸುವ 
z4ಯ[\ rಯಂ4+ಸ�ೇGಾಗುತ57ೆ. ಅಗತA Wಾ[ನA rಯಂತ+ಣ Vಾಧನಗ±ಾದ rೕರು fಮು�ಸುವiದು, $ೋಟ, 

>ೈಯ�5ಕ ರ�mಾ VಾಧನಗಳY ಇ$ಾAKಗಳY eೕಜCೆಯ[\ rಯzತ ಅuಾAಸವನುQ ರೂ2ಸುತ5>ೆ. ಪ+7ೇಶದ ಪMಸರ 
ಮತು5 VಾWಾZಕ-ಆ®?ಕ ಪMಸರದ �ೕ[ನ ಪMmಾಮಗಳನುQ rಯಂ4+ಸಲು / ಕU� Wಾಡಲು  ೆಚುgವM Wಾ[ನA 
rಯಂತ+ಣ ಕ+ಮಗಳY ಮತು5 ಪMಸರ ಸಂರ�mಾ ಕ+ಮಗಳನುQ ಅಳವUಸlಾಗುವiದು. ದಟ->ಾದ ಹRರು ಪb-ಯ 
ಅ¥ವೃKT ಮತು5 Gಾ�M ಗು45%ೆ ಪ+7ೇಶ7ೊಳ%ೆ ಮತು5 VಾM%ೆ ರVೆ5ಯ ಉದ~ಕೂs $ೋಟ, Gಾ�Mಯ[\ ಮ±ೆrೕರು Gೊಯು\ 
ಅಳವURGೊಳY¡ವiದು ಮುಂ$ಾದ ಕ+ಮಗಳನುQ «ಾM%ೆ ತರlಾಗುವiದು. Gಾ�M rವ?ಹmೆಯು ಅಳವURGೊಳ¡ಲು 
ಉ7ೆ~ೕ�Rರುವ Rಎt ಆ_ ಕ+ಮಗಳY ಹ45ರದ ಹ�¡ಗಳ VಾWಾZಕ, ಆ®?ಕ R�4ಯನುQ ಸು�ಾMಸುತ57ೆ.

CೈಸO?ಕ ಮರಳY ಗk ಒ�ಾ-;ೆ ಪMmಾಮಗಳY ಸGಾ;ಾತ²ಕ>ಾOರುತ5>ೆ ಮತು5 ಹ45ರದಹ�¡ಗಳ VಾWಾZಕ-ಆ®?ಕ
�ೆಳವk%ೆ%ೆ Gಾರಣ>ಾಗುತ57ೆ.


