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 ಕPೇ> 

ಹ5ಾ[ಲಯ, 11 ಮತು� 12 5ೇ ಮಹ#, 15, 
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1.0   �ೕಜ5ೆಯ �ವರ�ೆ 

1.1 ಪ>ಚಯ 
	. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ, (#��ಎ�) Eಾರತದ ಪ'ಮುಖ �	ಂ
 ಉ-ಾsದಕರC 

ಒಂXಾQXೆ, �	ಂ
 ಉ-ಾsದ5ಾ $ಾಮಥM  ಸುKಾರು 27 GCಯ� ಟ� ಆQXೆ. ಕಂಪOಯು Xೇಶದ ದhಣ, 

ಪ�ವ  ಮತು� ಈTಾನM ಪ'XೇಶಗಳC ಬಲ+ಾದ ಅ��ತlವನು� �ೊಂ<Xೆ. #��ಎ� ನ 5ೋಂXಾ�ತ ��ಾಸ 

XಾCD)ಾಪ�ರಂ ಕಲಕು# Yೕ!r, xರು�?ಾಪt� �2 ೆ (ತGಳn5ಾಡು) - 621 651. ಕಂಪOಯ 0ಾY ?ೇ
 

ಗುರುxನ ಸಂ�ೆM U65191TN1996PLC035963.  

	. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ, (#��ಎ�),  2.6 ಎಂ�:ಎ �ಂಕ�, 2.5 ಎಂ�:ಎ �	ಂ
, 27 

	&ಾ+ಾM
 ಸlಯಂ ಬಳ0ೆ �ದುMF $ಾRವರ , ಮತು� 1000 0ೆ�ಎ (2 * 500 0ೆ�ಎ) #ೕ$ೆ� ಜನ?ೇಟ� $ೆ
   

$ಾR:ತ $ಾಮಥM �ರುವ ಸಂ�ೕ�ತ �	ಂ
 ತ)ಾ>0ಾ ಘಟಕವನು� ಯBಾl, &ಾ'ಮ, &ೋ0ಾ1 -ಾಲೂಕು,  

3ೆಳ&ಾ� �2 ೆ,  ಕ5ಾ ಟಕ ?ಾಜMದC $ಾR:� 0ಾಯ Oವ �ಸುx�Xೆ. 

ಅ��ತlದCರುವ $ಾRವರ0ೆg ಪ>ಸರ, ಅರಣM ಮತು� ಹ+ಾKಾನ ಬದ2ಾವ�ೆ ಸ�+ಾಲಯ, ನವXೆಹC ಪತ' ಸಂ�ೆM 

ನಂ. |ೆ -11011 / 119/2007-ಎಐ (II) -ಐ  <5ಾಂಕ :  24 / 08/2008  ರಂದು ಪ>ಸರ �¡ೕಚನ ಪತ' 

ಪBೆಯ2ಾಗುತ�Xೆ.   ಅ��ತlದCದy  ಪ>ಸರ �¡ೕಚ5ಾ ಪತ'ದ �ಂಧುತlವನು� <5ಾಂಕ : 23/06/2013  >ಂದ  

ಪ>�ಾಮ0ಾ>)ಾಗುವಂ-ೆ   ಪ>ಸರ, ಅರಣM ಮತು� ಹ+ಾKಾನ ಬದ2ಾವ�ೆ ಸ�+ಾಲಯ  ಪತ' ಸಂ�ೆM |ೆ -

11011 / 119/2007-ಎಐ ಐಐ (ಐ) <5ಾಂಕ: 11/08/2014ಯC  ಮೂರು ವಷ ದ ಅವ£&ೆ �ಸ�>ಸ2ಾ�ತು. 

�	ಂ
 ಉದMಮವ� Kಾ�  2015 ರC 0ಾ)ಾ ಚರ�ೆಯನು� �ಾ'ರಂ¤�Xೆ. ಮಂಜೂರು Kಾ#ದ �	ಂ
 

ಉ-ಾsದ5ಾ $ಾಮಥM ದ 4.0 ಎಂ�:ಎಯC, ಕಂಪOಯು 2ೈ� -1 ಅನು� Kಾತ' $ಾR:ಸುವ ಮೂಲಕ 0ೇವಲ 2.5 

ಎಂ�:ಎ ಉ-ಾs<ಸುx�Xೆ. ಉt<ರುವ 1.5 ಎಂ�:ಎ �	ಂ
 $ಾಮಥM ವನು� ಪ>ಸರ �¡ೕಚನ ಪತ'ದ 

�ಂಧುತlದ ಅವ£ಯಒಳ&ೆ $ಾR:ಸ2ಾಗCಲ. ಅಂ-ೆfೕ, ಮಂಜೂರು Kಾ#ದ 40 	&ಾ+ಾM
. 0ಾM:r¥ �ದುMF 

$ಾRವರದC $ಾಮಥM , ಕಂಪOಯು 0ೇವಲ 27 	&ಾ+ಾM
 ಅನು� $ಾR:�Xೆ. 0ಾM:r¥ �ದುMF $ಾRವರದC 

�ೆ�oನ �ಸ�ರ�ೆಯನು� ಪ'$ಾ�:ಸ2ಾQಲ. 

#��ಎ� ಈಗ   ಕ5ಾ ಟಕ ?ಾಜMದ 3ೆಳ&ಾ� �2 ೆಯ &ೋ0ಾ1 -ಾಲೂ�ನ )ಾದ+ಾ, &ಾ'ಮದC 

ಅ��ತlದCರುವ ಇಂ�&ೆ'ೕHೆ, �	ಂ
 ಘಟಕದ (�ಂಕ�, �	ಂ
, ಡಬು��ೆ�ಆಎ ! ಮತು� #.�. $ೆ
)  

$ಾಮಥM ವನು�,  II ಮತು� III ಎಂಬ ಎರಡು �ೊಸ $ಾಲುಗಳನು� $ಾR:ಸುವ ಮೂಲಕ �ಸ�>ಸಲು ಪ'$ಾ�:ಸುx�Xೆ. 

0ೆಳQನ 0ೋಷrಕದC ಪ'$ಾ�ವ5ೆ   �ೕಜ5ೆಯ  �ವರ Oೕಡ2ಾQXೆ 
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ಘಟಕ 

24/06/2008 ರ 

ಇ� ಪ'0ಾರ  

ಸಮDx 2ಾದ  

$ಾಮಥM   

 

ಅ��ತlದCರುವ 

2ೈ�- I ನ $ಾR:ತ 

$ಾಮಥM  

�ೆಚುoವ> ಪ'$ಾ��ತ 

$ಾಮಥM  
�ಸ�ರ�ೆ 

ನಂತರ ಒಟುr 

$ಾಮಥM  

ಅ��ತlದCರುವ 

2ೈ�- I ನ 

$ಾR:ತ 

$ಾಮಥM  

ಪ'$ಾ��ತ 

�ೊಸ I ಮತು� 

III $ಾCನ 

$ಾಮಥM  

�ಂಕ� $ಾಮಥM  

(ಎಂ�:ಎ )  
2.6 2.6 

ಇಲ<0ೆ 

 
2 x 3.25 9.1 

�	ಂ
 

(ಎಂ�:ಎ) 
4.0 2.5 1.5 2 x  2.5 9.0 

ಡಬೂ��ೆ�ಆಎ 

! (	&ಾ+ಾM
) 
ಅನlಯ+ಾಗುವ�<ಲ ಅನlಯ+ಾಗುವ�<ಲ 12 2 x 15 42 

�:: 

(	&ಾ+ಾM
 
40 27 

ಇಲ<0ೆ ಇಲ<0ೆ 
27 

#� $ೆ
  
- 2 x 500 0ೆ�ಎ - 

2 x  1000 

0ೆ�ಎ 
3000 0ೆ�ಎ 

ಎOl?ಾ5ೆDಂ
 ಇಂ�ಾM1r ಅ$ೆ$ೆDಂ
 ಅ£ಸೂಚ5ೆ, 2006 (ಮತು� ನಂತರದ xದುyಪ#ಗಳn )  ಅನುಬಂಧದ 

ಪ'0ಾರ, ಈ �ೕಜ5ೆಯು ಕ'ಮ ಸಂ�ೆM. 3 (ವಸು� ಉ-ಾsದ5ೆ), �ೕಜ5ಾ ಚಟುವ�0ೆ ‘3 (�)’ �	ಂ
 

0ೈ&ಾ>0ೆಗಳn ಮತು� ಪ'ವಗ  “ಎ” +ಾM:�&ೆ ಬರುತ�Xೆ 

14/06/2019 ರಂದು ಪ>ಸರ, ಅರಣM ಮತು� ಹ+ಾKಾನ ಬದ2ಾವ�ೆ ಸ�+ಾಲಯ, ನವXೆಹCಯ ಪ>+ೇ« 

(PARIVESH) +ೆ² Yೕಟ � ನC ಅ�  (dಾ³  -1 / ಉ2 ೇಖದ Oಬಂಧ5ೆಗಳn  ಮತು� ಪ�ವ -

0ಾಯ $ಾಧM-ಾ ವರ<) ಅ´ 2ೋ, Kಾಡ2ಾQXೆ. 30 / 6 / 2019 ರಂದು 0ೈ&ಾ>0ೆ - 1  �ೕಜ5ೆಗt&ಾQ 

ರ�ಸ2ಾದ ತµರ KೌಲMKಾಪನ ಸGxಯ ಸEೆಯC ಈ �ೕಜ5ೆಯನು� ಪ>ಗ~ಸ2ಾQXೆ. ಪ>ಸರ, ಅರಣM 

ಮತು� ಹ+ಾKಾನ ಬದ2ಾವ�ೆ ಸ�+ಾಲಯ, ನವXೆಹC ಪತ' ಸಂ�ೆM  ಎ¶. |ೆ -11011 / 119/2007-ಎಐ. ಐಐ (ಐ) 

<5ಾಂಕ :26/09/2020  ಉ2 ೇಖದ Oಯಮಗಳನು� Oೕ#ರುತ�Xೆ 

1.2 �ೕಜ5ೆ&ಾQ ಸRಳದ  ಆfg 
	. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ, ಪ'$ಾ��ತ �ಸ�ರ�ೆ �ೕಜ5ೆ ಕ5ಾ ಟಕದ 3ೆಳ&ಾ�  �2ೆಯ 

&ೋಕ1 -ಾಲೂ�ನ )ಾದ+ಾ, &ಾ'ಮದCರುವ ಮುಖM+ಾQ ಅ��ತlದCರುವ 0ೈ&ಾ>0ಾ ಆವರಣದC ಮತು� 

ಈ&ಾಗ2ೇ ಕಂಪOಯ ವಶದCರುವ �ೆಚುoವ> ಪ'XೇಶXೊಳ&ೆ ನBೆಯCXೆ. ಆದy>ಂದ ಉX yೇ·ತ �ಸ�ರ�ೆ 

ಚಟುವ�0ೆ&ೆ )ಾವ�Xೇ ಪ)ಾ ಯ ಸRಳವನು� ಪ>ಗ~ಸ2ಾಗುವ�<ಲ. 
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1.3 �ೕಜ5ೆಯ ಸಂhಪ� �ವರ�ೆ 
�ೕಜ5ೆಯ ಬ& �ೆ ಸಂhಪ� �ವರ�ೆಯನು� 0ೋಷrಕ - 1 ರC Oೕಡ2ಾQXೆ. 

0ೋಷrಕ - 1 

�ೕಜ5ೆಯ ಸಂhಪ� �ವರ�ೆ 

ಕ'ಮ 

ಸಂ�ೆM 
O< ಷr �ವರಗಳn 

ಅ . �ೕಜ5ೆಯ ಸlರೂಪ 3ೌ'�qೕ�̧ ಸಂ�ೕ�ತ  �	ಂ
  ತ)ಾ>0ೆ 

ಆ �ೕಜ5ೆಯ $ಾಮಥM  

o �ಂಕ� (2.6 >ಂದ 9.1 ಎಂ�:ಎ �ೆಚoಳ) 
o �	ಂ
 (2.5 >ಂದ 9.0 ಎಂ�:ಎ �ೆಚoಳ) 
o ವMಥ  Tಾಖ ಮರುಪBೆಯು�0ೆ 3ಾಯ�  (ಡಬು�ಎ�ಆಎ !) -42 

	&ಾ+ಾM
 (�ೊಸ ಘಟಕ 
o #� $ೆ
 (1000 >ಂದ 3000 �ೆಚoಳ) 
o 0ೆ�ಎ�:: (27 	&ಾ+ಾM
- ಪ'$ಾ�:ತ �ಸ�ರ�ೆ) 

ಇ ಸRಳ �ವರಗಳn 

1. ಹt� )ಾದ+ಾ, 

2. -ಾಲೂ�ನCರುವ &ೋ0ಾ1 

3. �2ಾ 3ೆಳ&ಾ�  

4. ?ಾಜM ಕ5ಾ ಟಕ 

ಈ �ೕಜ5ಾ ಪ'Xೇಶದ Eೌ&ೋtಕ �$ಾ�ರ 

5. ಸಸM  
ಅiಾಂಶ  160 '16 44,50   ಉತ�ರ <ಂದ  160 13’ 1.40”   ಉತ�ರ  

?ೇ�ಾಂಶ 750 12’ 16.65” ಪ�ವ   <ಂದ 750 13’ 3.07”  ಪ�ವ   

6. 
ಪ'$ಾ��ತ ವಕ � 
0ಾ2ೋO 

ಅiಾಂಶ  160 11 '32.15” ಉತ�ರ <ಂದ  160 11' 44.74 ” ಉತ�ರ 

?ೇ�ಾಂಶ 750 12 '9.55” ಪ�ವ   <ಂದ  750 12’ 20.11”  ಪ�ವ    

7. HೊY·ೕ
 ಸಂ�ೆM43 E43V3 (47P/3), E43V4 (47P/4), 47P/7, E43V8 (47P/8) 

ಉ ಪ'Xೇಶದ �ವರಗಳn 

1. �ೕಜ5ೆಯ ���ೕಣ    
ಒಟುr �ೕಜ5ೆಯ ���ೕಣ  179.68 �ೆ0ೆrೕ�, 
ಪ'$ಾ��ತ �ಸ�ರ�ೆಯನು� ಮುಖM+ಾQ ಅ��ತlದCರುವ ಉದMಮ ಆವರಣ ಮತು� 
�ೆಚುoವ> ಪ'XೇಶXೊಳ&ೆ Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ. 

2. ಹ�ರು ಪ�r   ಮತು� 5ೆಡು-ೋಪ�  ಪ'Xೇಶ 

ಒಟುr �ೕಜ5ೆಯ ಪ'Xೇಶ<ಂದ; 33% ಅಂದ?ೆ 59.3 �ೆ0ೆrೕ� ಪ'Xೇಶವನು�  
ಹ�ರು ಪ�r  ( Q'ೕ�3ೆ�r ) ಮತು� 5ೆಡು-ೋಪ�  ಅ¤ವೃ<�   +ಾM:�&ೆ 
ಒಳಪ#ಸ2ಾಗುತ�Xೆ; ಅದರC 52.53 �ೆ0ೆrೕ� ಪ'Xೇಶವನು� ಈ&ಾಗ2ೇ ಹ�ರು 

ಪ�r   ಮತು� 5ೆಡು-ೋಪ�   ಪ'Xೇಶದ ಅ#ಯC ಒಳ&ೊಂ#Xೆ.  

ఊ 
 

ಪ>ಸರ ಪ>�Rx �ವರಗಳn ( 0ೈ&ಾ>0ಾ ಘಟಕ  ಸRಳ<ಂದ ಅಂXಾಜು +ೈKಾOಕ ದೂರ ಮತು� <ಕುg) 

1.  ಹx�ರದ &ಾ'ಮ  ಮ5ಾG (ಪ·oಮ 5ೈರುತM <ಕುg ನC  2.0 �.Gೕ)  

2.  ಹx�ರದ ಪಟrಣ ಮತು� ನಗರ ಮು¼ೋ� (ಉತ�ರ ಈTಾನM <�gನC 15.0 �.Gೕ) 

3.  ಹx�ರದ ?ಾ½¾ೕಯ / ?ಾಜM �ೆXಾy> ಎ!ಎ� - 44 (1.5 �.Gೕ. ಉತ�ರ <�gನC) 

4.  ಹx�ರದ ?ೈ2ೆl O2ಾyಣ ಘ
ಪ'ಭ ?ೈ2ೆl O2ಾyಣ (ಪ·oಮ <�gನC 48.0 �.Gೕ) 
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�2 ೆ: 3ೆಳ&ಾ�, ಕ5ಾ ಟಕ 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂ: ವರ<ಯ  0ಾಯ 0ಾ> $ಾ?ಾಂಶ 
 

. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ,.` 8 

5.  ಹx�ರದ �Kಾನ O2ಾyಣ 3ೆಳ&ಾ� �Kಾನ O2ಾyಣ (ಎ!ಡಬೂ� <�gನC 72 �.Gೕ) 

6.  
?ಾ½¾ೕಯ ಉXಾMನಗಳn, ವನM�ೕ� 
ಅಭ)ಾರಣMಗಳn, �ೕವ&ೋಳ Gೕಸಲು, Gೕಸಲು / 
ಸಂರhತ ಅರಣMಗಳn 10 �.Gೕ +ಾM:�ಯC  

ಪ'$ಾ��ತ ಉದMಮದ 10 �.Gೕ +ಾM:�ಯC 0ಾ�y>�ದ 
ಅರಣMಗಳn ಮತು� ಸಂರhತ ಅರಣMಗಳn ಅ��ತlದC ಇರುವ�<ಲ 

7.  
>ಸ¥  dಾ?ೆ!r¿ (ಆಎ ¶) / ಸಂರhತ ಅರಣMಗಳn 
(:ಎ¶) ಇ-ಾM< 10 �.Gೕ +ಾM:�ಯC 

o ಬು#� 0ಾ�y>�ದ ಅರಣM (ಈTಾನM <�gನC 4.0 �.Gೕ) 
o 0ಾ�y>�ದ ಅರಣM (ಉತ�ರ ಈTಾನM <�gನC 5.5 �.Gೕ) 
o 0ಾ�y>�ದ ಅರಣM (ದhಣ    5ೈರುತM   <�gನC 7.0 �.Gೕ) 
o 0ಾ�y>�ದ dೆ'!r (ಪ�ವ  ಈTಾನM   <�gನC 7.5 �.Gೕ) 
o ರಂಜನQ ಮತು� ಉತ�ರದ Gೕಸ2ಾದ ಅರಣM (ಉತ�ರ <�gನC 

8.0 �.Gೕ) 
o >ಸ¥  dಾ?ೆ!r (ಈTಾನM <�gನC 8.0 �.Gೕ) 
o ಜCಬ� 0ಾ�y>�ದ ಅರಣM (ಉತ�ರ ಈTಾನM   <�gನC 8.5 

�Gೕ) 
o �ಪs� ಕ�r 0ಾ�y>�ದ ಅರಣM (ದhಣ    5ೈರುತM   8.5 

�.Gೕ  <�gನC) 

8.  ನ< / Oೕ>ನ Xೇಹ 10 �.Gೕ +ಾM:�ಯC 

o XೋBಾ̧ ಹಳ� (ಪ·oಮ <�gನC 1.5 �.Gೕ) 
o ಕುಲೂರು ಹಳ� (ದhಣ <�gನC 4.0 �.Gೕ) 
o �GD ಹಳ� (ಉತ�ರ ಈTಾನM <�gನC 5.0 �.Gೕ.) 
o ಹಲs5ಾ ಹಳ� (+ಾಯುವM <�gನC 5.5 �.Gೕ) 
o ಕO� ಹಳ� (ಉತ�ರ ಈTಾನM <ಕುg ನC 6.5 �.Gೕ.) 
o ಹಲುgಂ,  ಹಳ�  (7.0 �.Gೕ. 5ೈರುತM <ಕುg ನC) 
o ಕಲುಮ�r ಹಳ� (ದhಣ    5ೈರುತM <ಕುg ನC  7.0 �.Gೕ) 
o ಜCಮ�r ಹಳ� (ದhಣ    5ೈರುತM <ಕುgನC    7.5 �.Gೕ) 
o )ಾದ+ಾ, ಹಳ� (ಉತ�ರ ಈTಾನM <�gನC 8.0 �.Gೕ) 
o �ಆ� �� ಯXಾl, #�¾ III 0ಾಲು+ೆ (ಪ·oಮದC 0ೈ&ಾ>0ಾ 

ಸRಳದ ಪಕgದC) 
9.  ಭೂಕಂಪನ ವಲಯ - III [ಐಎ! 1893 ರ ಪ'0ಾರ (Eಾಗ -1): 2002]  

ಋ. +ೆಚo �ವರಗಳn 

1.  ಒಟುr +ೆಚo �ೕಜ5ೆ ರೂ. 4200 0ೋ�  ಪ'x $ಾC&ೆ ರೂ. 2100 0ೋ� 

 ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ �ೕಜ5ೆ&ೆ +ೆಚo 

o +ೆಚo ಬಂಡ+ಾಳ +ೆಚo - ರೂ. 168 0ೋ� ಪ'x $ಾC&ೆ 
o ಆವತ ಕ-ವMಯ ದ  +ೆಚo - ರೂ. 17 0ೋ� / +ಾ½ ಕ 
o ಕPೇ> Ãಾಪಕ ಪತ'ದ <5ಾಂಕ 30/09/2020 ಪ'0ಾರ $ಾವ ಜOಕ �Pಾರ�ೆಯ ಸಮಯದC 

ಚ� ಸ2ಾಗುವ  ಅಂಶಗಳ ಆ¼ಾರದ 	ೕ2ೆ $ಾKಾ�ಕ-ಆ� ಕ ಅ¤ವೃ<� ಚಟುವ�0ೆಗಳನು� 

$ಾKಾ�ಕ ಜ+ಾ3ಾy>ಯ Eಾಗ+ಾQ  ಸRtೕಯ ಅಗತM-ೆ&ೆ ಅನುಗುಣ+ಾQ 

ರೂ:ಸ2ಾಗುವ�ದು 

ಮೂಲ: ಪ�ವ -0ಾಯ $ಾಧM-ಾ ಅಧMಯನ ವರ< 
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1.4 ಸRಳದ ನiೆ 

ಈ  0ೈ&ಾ>0ೆವ� ಕ5ಾ ಟಕ ?ಾಜMದ 3ೆಳ&ಾ� �2 ೆಯ &ೋ0ಾ1 -ಾಲೂ�ನ )ಾದ+ಾಡ  &ಾ'ಮದCXೆ. 

ಉದMಮದ ಸRಳವನು� -ೋ>ಸುವ ಸRಳ ನiೆಯನು� 0ೆಳ&ೆ Oೕಡ2ಾQXೆ, 

 
�ತ' - 1.1:  ಉದMಮದ ಸRಳವನು� -ೋ>ಸುವ ಸRಳ ನiೆ 
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1.5 ಉದMಮದ   ಭೂGಯ ಬಳ0ೆ    ಸlರೂಪ 

ಒಟುr ಉದMಮದ   ಭೂGಯ ���ೕಣ  179.68 �ೆ0ೆrೕ�.   ಒಟುr �ೕಜ5ೆಯ ���ೕಣ ದC, #��ಎ� 

ವಶದCರುವ ಲಭM�ರುವ ಭೂGಯನು� 169.24 �ೆ0ೆrೕ� ಮತು� 10.44 �ೆ0ೆrೕ� ಪ'Xೇಶವನು� 

$ಾl£ೕನಪ#�0ೊಳ�2ಾಗುವ�ದು. ಈ&ಾಗ2ೇ ಉದMಮ ಪ'Xೇಶ ದC ಪ'ಮುಖ ಘಟಕಗt&ೆ   ಬಳಸ2ಾQರುವ 

ಭೂG �ವರಗಳನು� 0ೋಷrಕ 2 ರC ಸಂiೇ:ಸ2ಾQXೆ: 

0ೋಷrಕ 2 

ಘಟಕ  ಪ'Xೇಶ 3ೆ'ೕ1 ಅ´ 

ಕ'ಮ ಸಂ�ೆM ಘಟಕ 

ಅ��ತlದCರುವ 

ಪ'Xೇಶ 

 �ೆ0ೆrೕ�. 

�ೆಚುoವ> 

ಪ'Xೇಶ �ೆ0ೆrೕ�. 

ಒಟುr  

�ೆ0ೆrೕ�. 

ಅ �ಾಂ
 ಪ'Xೇಶ 

1. �	ಂ
 ಘಟಕ ಮತು� �:: 32 38 70 

2. $ಾr¶ 0ಾ2ೋO  14 - 14 

3. 

�	ಂ
 ಘಟಕ ಮತು� $ಾr¶ 

0ಾ2ೋOಯC ಹ�ರು ಪ�r  / 

ನBೆ-ೋಪ� ಪ'Xೇಶ 

 

40 16.2 56.2 * 

4. ರ$ೆ� 4 1 5 

5. 

Kಾನಸ?ೋವ� ಮ�  ೆOೕರು 0ೊಯು 

0ೊಳ 
2.5 - 2.5 

6. ಪ�ಷg� ಮ�  ೆOೕರು 0ೊಯು 0ೊಳ 0.65 - 0.65 

7. -ೆ?ೆದ ಪ'Xೇಶ 26.85 (- 4.83) 22.02 

 ಒಟುr 120 50.37 170.37 

ಆ ಘಟಕ  ಪ'Xೇಶದ �ೊರQನ ಪ'Xೇಶ 

1. ಪ'$ಾ��ತ 5ೌಕರರ  0ಾ2ೋO  - - - 

ಅ 0ಾ2ೋO - 6.21 6.21 

ಆ 
5ೌಕರರ  0ಾ2ೋOಯC ಹ�ರು ಪ�r  / 

ನBೆ-ೋಪ�  
- 3.1 3.1 

 ಒಟುr - 9.31 9.31 

 ಒಟುr  120 59.68 179.68 
* ಒಟುr �ೕಜ5ೆಯ ���ೕಣ ದC; 33% ಅಂದ?ೆ 59.3 �ೆ0ೆrೕ�  ಪ'Xೇಶದ (ಘಟಕ ಪ'XೇಶದC 56.2 �ೆ0ೆrೕ� ಮತು� 5ೌಕರರ 0ಾ2ೋOಯC 3.1 

�ೆ0ೆrೕ�) ಹ�ರು ಪ�r  ಅ¤ವೃ<� /  ನBೆ-ೋಪ�  -ೋಟದ ಅ#ಯC ಬರುತ�Xೆ; ಅದರC 52.53 �ೆ0ೆrೕ� ಪ'Xೇಶವನು� ಈ&ಾಗ2ೇ ಹ�ರು ಪ�r  ಅ¤ವೃ<� /  

ನBೆ-ೋಪ� +ಾM:�&ೆ ಒಳ&ೊಂ#Xೆ 
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�2 ೆ: 3ೆಳ&ಾ�, ಕ5ಾ ಟಕ 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂ: ವರ<ಯ  0ಾಯ 0ಾ> $ಾ?ಾಂಶ 
 

. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ,.` 11 

1.6 �ಸ�ರ�ೆ �ೕಜ5ೆ&ಾQ ಪ'ಮುಖ ಅವಶMಕ-ೆಗಳn 

1.6.1 ಕPಾo ವಸು�ಗಳ ಅವಶMಕ-ೆ 
�ಂಕ� ಮತು� �	ಂ
 ಉ-ಾsದ5ೆ&ೆ ಅಗತM+ಾದ ಪ'ಮುಖ ಕPಾo ವಸು�ಗ�ೆಂದ?ೆ ಸುಣ{ದ ಕಲು, 2ಾMಟ?ೈ
, 

$ಾ�Ä, �ಪ[³, d ೈ ಬೂ< ಮತು� ಇತರ $ೇಪ Bೆಗಳn. �ಾC ತ)ಾರು Kಾಡ2ಾಗುx�ರುವ / ಉX yೇ·�ರುವ  

�	ಂ
 ಉತsನ�ಗಳ ಪ'0ಾರಗ�ೆಂದ?ೆ  $ಾKಾನM YೕHಾ� ಂ, �	ಂ
 ಮತು� ::�, :ಎ�[, ಮುಂ-ಾದ 

ಇತರ ಸಂ�ೕ�ತ �	ಂ
 Gಶ'ಣ+ಾQXೆ.. ಅಗತM�ರುವ ಕPಾo ವಸು�ಗಳ ಪ'Kಾಣ, ಅವ�ಗಳ ಮೂಲ ಮತು� 

ದೂರ ಮತು� $ಾ>&ೆ �¼ಾನದ ಬ& �ೆ �ವರಗಳನು� 0ೋಷrಕ -3 ರC Oೕಡ2ಾQXೆ: 
: 0ೋಷrಕ - 3 

ಕPಾo ವಸು�ಗಳ ಅವಶMಕ-ೆ  

ಕ'ಮ 

ಸಂ�ೆM 
. ಕPಾo ವಸು�ಗಳ 

ಪ'Kಾಣ (ಎಂ�:ಎ) 

ಮೂಲ 
ದೂರ ಮತು� $ಾ>&ೆ 
�¼ಾನ 

ಅ��ತlದ
Cರುವ 

�ೆಚುoವ> ಒಟುr 

1. ಸುಣ{ದ ಕಲು *  4.3 9.8 14.1 
ಯXಾl, 0ಾM:r¥ 

	ೖ� 

1.0 �Gೕ / ರ$ೆ� / 
ಕ5ೆlೕಯ� 3ೆ�r  

2. 2ಾMಟ?ೈ
 0.18 0.44 0.62 
3ೆಳ&ಾ�, ಕ5ಾ ಟಕ, 

�ೊಸ�ೇHೆ 
110 - 200 �Gೕ / ರ$ೆ� 

3. $ಾಂÄ 0.02 0.45 0.47 

ಬ�ಾ�>, ಕ5ಾ ಟಕ ಮತು� 
|ೆಎ!ಡಬೂ� 
-ೊರಣಗಲು  

200 - 318 �Gೕ / ರ$ೆ� 

4. Qಪ[³ 0.13 0.26 0.39 

ತೂತುಕು#, 0ೇರಳ 

�ಾಗೂ �ಕ5ೇ�, 

?ಾಜ$ಾRನ / ಖOಜ 

�ಪ[³ |ೇಗ'ಹ 

ಬಂದ>ನ ಮೂಲಕ 

ಆಮದು  

1100- 1500 �Gೕ / 

ರ$ೆ� 
 

350 �Gೕ / ರ$ೆ� - |ೈಗ 

ಬಂದರು ಬಂದರು  

5. 

0ೆಂಪ� ಮಣು{, 
ಮರಳnಗಲು, &ೆÅಂ#ಂÄ 

ಏ,[ ಮುಂ-ಾದ 

$ೇಪ Bೆಗಳn, ಇ-ಾM< 

0.13 0.294 0.414 3ೆಳ&ಾ�, ಕ5ಾ ಟಕ 110 �Gೕ / ರ$ೆ� 

6. dೈ ಬೂ< 1.2 1.5 2.7 
�:: / ಎ��:� 
ಕುಡQ, �|ಾಪ�ರ 

100 �Gೕ / ರ$ೆ� 

7. #ೕ$ೆ� (0ೆಎ�#) 1.5 3.0 4.5 
ಐಒ�ಎ� / �:�ಎ� 
#Y 

80 >ಂದ 180 �Gೕ / 
ರ$ೆ�  

ಮೂಲ: ಪ�ವ -0ಾಯ $ಾಧM-ಾ ವರ< 

* ಸೂಚ5ೆ: ಸಲÇ� Bೈಆ0ೆ[ೖ, �ೊರಸೂಸು�0ೆಯನು� Oಯಂx'ಸಲು 0ಾM:r¥ ಪವ� �ಾಂ
ನC ಸುಣ{ದ Bೋ�ಂÄ&ೆ ಮತು� ಅಗತM�Xಾyಗ ಖ>ೕ<�ದ ಸುಣ{ದ ಕಲು 

(ಅಂXಾಜು 15 �:#) ಅನು� ಬಳಸ2ಾಗುx�Xೆ. 
 



ಸಂ�ೕ�ತ  �	ಂ
 �ಾಂ
ನ �ಸ�ರ�ೆ (�ಂಕ�, �	ಂ
, ಡಬು�ಎ�ಆಎ ! ಮತು� #� $ೆ
) &ಾ'ಮ: )ಾದ+ಾ,, -ಾಲೂಕು: &ೋ0ಾ1, 
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ಇಂಧನ / ಕPಾo ವಸು�ಗಳ $ಾಗ�ೆಯನು� ರ$ �ೆಗಳ ಮೂಲಕ Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು / Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು. ಆXಾಗೂM, <ೕJ ವ£ಯC, ?ೈ2ೆl $ೈ#ಂÄ ಅನು� ಅ¤ವೃ<�ಪ#�ದ 

ನಂತರ +ಾMಗ� 2ೋ#ಂÄ Kಾಡಲು $ೌಲಭMಗಳನು� ರ�ಸ2ಾಗುತ�Xೆ. $ೌF +ೆಸr�  ?ೈ2ೆlಯ ಪ'$ಾ��ತ "3ಾಗ2ೊgೕ
 - ಕುBಾ� �ೊಸ ?ೈ2ೆl Kಾಗ ವನು� (142 

�.Gೕ) 2010-11ರC ಮಂಜೂರು Kಾಡ2ಾ�ತು ಮತು� 3ಾಗ2ೊgೕ
 - ಖ�ÈXೋO (30 �.Gೕ) �Eಾಗವ� 2018 ರC 0ಾಯ ರೂಪ0ೆg ಬಂ<ತು. 	ೕ2ೆ xtಸ2ಾದ 

?ೈ2ೆl Kಾಗ ವ� )ಾದ+ಾ, Oಂದ ಸುKಾರು 2.0 �.Gೕ ದೂರದC �ಾದು�ೋಗುತ�Xೆ ಮತು� Kಾಗ ವ� 0ಾಯ ಗತ+ಾದ ನಂತರ ?ೈ2ೆl $ೈ#ಂÄ ಅನು� 

ಅ¤ವೃ<�ಪ#ಸ2ಾಗುತ�Xೆ 

1.6.2 ಇಂಧನ ಮತು� qೕ, $ಾr1 ಅವಶMಕ-ೆ 
ಅಗತM�ರುವ ಇಂಧನ ಮತು� qೕ, $ಾr1 ಗಳ ಪ'Kಾಣ, ಅವ�ಗಳ ಮೂಲ ಮತು� ಪ'$ಾ��ತ �ಸ�ರ�ೆ �ೕಜ5ೆ&ಾQ 

ದೂರ ಮತು� $ಾ>&ೆ �¼ಾನದ �ವರಗಳನು� 0ೋಷrಕ - 4 ರC Oೕಡ2ಾQXೆ. 

0ೋಷrಕ - 4 

ಇಂಧನ ಅವಶMಕ-ೆ 

ಕ'ಮ 

ಸಂ�ೆM 
�ೆಸರು 

ಪ'Kಾಣ (GCಯ�) 

ಮೂಲ 

ದೂರ ಮತು� 
$ಾ>&ೆ 
�¼ಾನ 

ಟ�ಗಳC 
0ಾM2ೊ>q
1 KೌಲM 
(0ೆ.�.ಎ�. 

/ 0ೆ�) 

% 

ಬೂ< 
% ಸಲÇ� ಅ��ತlದC

ರುವ 
�ೆಚುoವ> ಒಟುr 

1. 
Xೇ·ಯ  

ಕCದyಲು * 
0.66 1.6 2.22 

ಎ!��ಎ� / 

ಡಬೂ��ಎ�, 

-ೆಲಂ&ಾಣ / 

ಮ�ಾ?ಾಷ¾ 

750 -850 

�Gೕ  

4200-

4800 
30-35 0.4-0.5 

2. 

ಇಂBೋ5ೇ
�ಾM ಕCದyಲು 
* 

0.65 1.6 2.21 
|ೈಗ, ಬಂದರು / 
ಮಂಗಳÉರು ಬಂದರು 

350 �Gೕ 
5000-

5800 
6-10 0.5-0.6 

3. 
�ೆ
 0ೋ1 

* 
0.42 0.9 1.32 

ಎಂಆ�:ಎ� ಮತು� 
ಆಮದು (ಮಂಗಳÉರು 
ಮತು� |ೈಗ, 

ಬಂದರು) 

350 �Gೕ 
7800-

8300 

0.5-

2.0 
6-9 

4. 

ದhಣ 

ಆq'0ಾದ 

ಕCದyಲು * 

0.59 1.6 2.15 
|ೈಗ, ಬಂದರು / 
ಮಂಗಳÉರು ಬಂದರು 

350 �Gೕ 
5500-

6500 
15-28 0.5-0.6 

5. ಎಎ¶ಆ� 0.013 0.32 0.333 

-ೆಲಂ&ಾಣ, 

ಮ�ಾ?ಾಷ¾, &ೋ+ಾ 

ಇ-ಾM<  

750-850 

�Gೕ  

2000-

6500 
14-18 1-2 

�:: (ಸlಯಂ ಬಳ0ೆ  $ಾRವರ ಸlಯಂ �ದುMF $ಾRವರ) 

6 0ೆg. 

ಆಮದು 
Kಾ#ದ 

ಕCದyಲು - 
ಯುಎ!ಎ 

ಮತು� 

0.11 - 0.11 
|ೈಗ, ಬಂದರು / 
ಮಂಗಳÉರು ಬಂದರು 

350 �Gೕ 
5000 - 

7500 
7 - 12 1.5 - 4 
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ಇಂBೋ  

7. 

Xೇ·ಯ 

ಕCದyಲು / 
C&ೆ�ೖ
 

0.2 - 0.2 

ಎ�[�ಎ� / 

ಡಬೂ��ಎ�, 

-ೆಲಂ&ಾಣ / 

ಮ�ಾ?ಾಷ¾ / ಇ-

ಹ?ಾಜು 

750-850 

�Gೕ 

4200 -

4800 
30-35 0.4-0.5 

7. 
ಪ)ಾ ಯ 

ಇಂಧನ 
0.011 - 0.011 

-ೆಲಂ&ಾಣ, 

ಮ�ಾ?ಾಷ¾, &ೋ+ಾ 

ಇ-ಾM< 

750-850 

�Gೕ 

2000-

6500 
14-18 1-2 

* ಗಮO�: )ಾವ�Xೇ ಒಂದು >ೕxಯ ಇಂಧನ ಅಥ+ಾ Gಶ' ಇಂಧನವನು� ಸೂಕ� ಪ'KಾಣದC ಬಳಸ2ಾಗುವ�ದು.  

1.6.3 ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶMಕ-ೆ 
ಉX yೇ·ತ �ೕಜ5ೆ&ೆ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶMಕ-ೆಗಳನು� 0ೋಷrಕ - 5 ರC Oೕಡ2ಾQXೆ  

0ೋಷrಕ - 5 

�ಸ�ರ�ಾ �ೕಜ5ೆಯ ಮುಖM ಅವಶMಕ-ೆಗಳn 

ಕ'ಮ 

ಸಂ�ೆM 
O< ಷr ಒಟುr ಪ'Kಾಣ ಮೂಲ 

ಅ��ತlದC
ರುವ 

(2ೈ� –I)  

�ೆಚುoವ> (II 5ೇ 

V -III 5ೇ) 
2ೈ�  

ಒಟುr  

1. Oೕರು (0ೆಎ�#) 3100 4000 7100 ಅಂತಜ ಲ / 	ೕ2ೆÊ Oೕರು / ಅ��ತlದCರುವ ಮ�ೆOೕರು 
0ೊಯು 0ೊಳಗಳC / 	ೖ� ಸಂ´ ಮ�ೆOೕರು 

2. �ದುMF (	&ಾ+ಾM
) 30 85 115 ಪ'$ಾ��ತ 2ೈ� -I {�:: -27 	&ಾ+ಾM
  ಮತು� 
ಉtದ ಪ'Kಾಣ  ?ಾಜM Q',Oಂದ,  ಮತು� ಪ'$ಾ��ತ 

2ೈ� -II & III {WHRS -42 	&ಾ+ಾM
) ಮತು� 
$ೆrೕ
 Q',-43 	&ಾ+ಾM
) #� $ೆ
 (3ಾMಕ�ಾ�Q)} 

3. Kಾನವಶ�� (ವM��ಗಳ ಸಂ�ೆM) 

4. OಯGತ  115 120 235 ಉXೊMೕಗದC ಸೂಕ� ಸRtೕಯ ಜನ>&ೆ ಅವರ ಅಹ -ೆ&ೆ 
ಅನುಗುಣ+ಾQ ಆದM-ೆ Oೕಡ2ಾಗುವ�ದು..  ಒಪsಂದದCನ  637 1000 1673 

ಒಟುr  788 1120 1908 
ಮೂಲ: ಪ�ವ -0ಾಯ $ಾಧM-ಾ ವರ< 

1.7 ಉ-ಾsದ5ಾ ಪ'�'f  

1.7.1 �	ಂ
 $ಾRವರ  

�	ಂ
 $ಾRವರವ� ಪ�ವ --ಾಪನ ಮತು� ಪ�ವ -0ಾMC[ನ� ತಂತ'ÃಾನXೊಂ<&ೆ �	ಂ
 ತ)ಾ>0ೆ&ಾQ ಒಣ 

ಪ'�'f ತಂತ'Ãಾನವನು� ಆಧ>�Xೆ.   

�	ಂ
 ಉ-ಾsದ5ಾ ಪ'�'fಯು ಈ 0ೆಳQನ ಹಂತಗಳನು� ಒಳ&ೊಂ#Xೆ:  
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1 ಸlಂತ ಸುಣ{ದ ಗ~ಗtಂದ ಪ�#Kಾ#ದ ಸುಣ{ದ ಕಲುಗಳ $ಾಗ�ೆ 

2 ಕPಾo Gಶ'ಣ ತ)ಾ>0ೆ ಮತು�  ಏಕರೂ:ೕಕರಣ 

3 ಇಂಧನ ತ)ಾ>0ೆ (ಕCದyಲು / �ೆ
0ೋ1 / ಪ)ಾ ಯ ಇಂಧನಗಳn) 

4 ಪ�ವ Eಾ�)ಾQ 0ಾ�ಸುವ�ದು, ಸುಟುr0ೆ#ಸುವ�ದು  ಮತು� �ಂಕ?ೈ$ೇಶ� 

5 �ಂಕ� ಕೂCಂÄ 

6 �ಂಕ� ಸಂಗ'ಹ�ೆ ಮತು� $ಾ>&ೆ 

7 �	ಂ
 &ೆÅಂ#ಂÄ, ಸಂಗ'ಹ�ೆ, �ಾM�ಂÄ ಮತು� ರ+ಾ5ೆ 

1.7.2 ವMಥ  Tಾಖ ಮರುಪBೆಯು�0ೆ 3ಾಯ�   ವMವ$ Rೆ(42 	&ಾ+ಾM
)  

BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ,,  ಪ�ವ -�ೕಟ� / ಕೂಲ�Oಂದ �ೊರ�ೋಗುವ  ಅOಲದCನ  ವMಥ  

Tಾಖ ಬಳ� �ದುMF ಉ-ಾs<ಸಲು 42 MW (1 x 12 MW Line -I and 2 x 15 MW Line -II & III) 	&ಾ+ಾM
 

$ಾಮಥM ದ ವMಥ  Tಾಖ ಮರುಪBೆಯು�0ೆ 3ಾಯ�  ವMವ$ Rೆಯನು� (ಡಬು�ಎ�ಆಎ !) $ಾR:ಸಲು 

ಪ'$ಾ�:ಸುx�Xೆ.  ಇದ>ಂದ Q', ಶ��ಯ ಬಳ0ೆಯನು� ಕ#	 Kಾಡಲು. �ೕಜ5ೆಯು ಶ��ಯ �ೆಚುo 

ಪ>�ಾಮ0ಾ>)ಾದ ಬಳ0ೆ&ೆ ಸಹ0ಾ>)ಾಗುತ�Xೆ ಮತು� O�ಾgಸ ಪ�ೆಯುt0ೆ ಇಂಧನದ 	ೕCನ 

ಅವಲಂಬ5ೆಯನು� ಕ#	 Kಾಡುತ�Xೆ. 

1.7.4 #� $ೆ
 

	. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ,,  ?ಾಜM �ದುMF ಮಂಡt / Q', ಸರಬ?ಾಜು Kಾಡ<ರುವ 

ಸಮಯದC / ಸRQತದ ಸಂದಭ ದC ತುತು  ಬಳ0ೆ&ೆ&ಾQ  2 x 500 0ೆ�ಎ #� $ೆ
 ಅನು� $ಾR:�Xೆ ಮತು� 

�ೆಚುoವ>)ಾQ 2 x000 0ೆ�ಎ #� $ೆ
 ಅನು� �ೊಸ 2ೈ� II- ಮತು� 2ೈ�ನC $ಾR:ಸಲು ಪ'$ಾ�:ಸ2ಾQXೆ -

III. �ೕ&ಾQ, ಪ'$ಾ��ತ �ಸ�ರ�ೆಯ ನಂತರ #� $ೆ
ಗಳ ಒಟುr $ಾಮಥM  3000 0ೆ�ಎ ಆQರುತ�Xೆ.     

2 ಪ>ಸರದ �ವರ�ೆ 

2.1 ಪ'Xೇಶದ &ಾt Kಾದ> 

ಉX yೇ·ತ �ೕಜ5ಾ ಪ'Xೇಶ<ಂದ,  ಹx�ರದ Eಾರxೕಯ ಹ+ಾKಾನ ಇ2ಾ�ೆ 0ೇಂದ'  3ೆಳ&ಾ�ಯC  ಇರುತ�Xೆ.  

ಈ 0ೇಂದ'ವ�  +ಾಯುವM <�gನC ಸುKಾರು 74 �.Gೕ ದೂರದCXೆ. ಉದMಮದ -ಾಣ0ೆg ಸGೕಪ�ರುವ 

ಪ'ಬಲ+ಾದ &ಾtಯ <ಕುg ಪ·oಮ<ಂದ ಮತು� ಎರಡ5ೇ ಪ'ಬಲ &ಾtಯ <ಕgನು� +ಾಯುವM <�gOಂದ 

ಗಮOಸ2ಾQXೆ. �ೕ&ಾQ, ಉದMಮದ ಉX yೇಶದ ಪ'Xೇಶ<ಂದ 10 �.Gೕ +ಾM:�ಯC ಪ>+ೇಷrಕ +ಾಯು 
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ಗುಣಮಟrವನು� Oಣ �ಸಲು $ೈ
 ಆfgಯು ಪ'ಬಲ+ಾದ &ಾtಯ <�gನ ಅ´ �ಂ,  ಮತು� Bೌ��ಂ,  

 <ಕುgಗಳC  Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ 

2.2 ಪ'Xೇಶದ ಸೂuv/ ಸRtೕಯ  ಹ+ಾKಾನ 

3ೇ�&ೆ 0ಾಲದC (Kಾ� Oಂದ 	ೕ, 2019 ರವ?ೆ&ೆ) ಸRtೕಯ  ಹ+ಾKಾನ Oಯ-ಾಂಕವನು� XಾಖCಸಲು �ೕಜ5ಾ 

ಪ'XೇಶದC ಹ+ಾKಾನ 0ೇಂದ'ವನು� $ಾR:ಸ2ಾ�ತು . �ೕಜ5ಾ ಪ'XೇಶದC ಸGೕಪ�ರುವ ಸೂuv/ ಸRtೕಯ  

ಹ+ಾKಾನ �Rxಯ $ಾ?ಾಂಶವನು� 0ೋಷrಕ – 6 Oೕಡ2ಾQXೆ 

0ೋಷrಕ – 6 

�ೕಜ5ಾ ಪ'XೇಶದC ಸೂuv/ ಸRtೕಯ  ಹ+ಾKಾನ 

ಅಧMಯನದ ಅವ£: 3ೇ�&ೆ 0ಾಲದC (Kಾ� Oಂದ 	ೕ, 2019 ರವ?ೆ&ೆ) 

xಂಗಳn 
-ಾಪKಾನ (O�) $ಾ�ೇu ಆದ' -ೆ (%) &ಾtಯ +ೇಗ (Gೕ / $ೆ0ೆಂಡು) 

ಗ>ಷ�. ಕOಷ�. ಗ>ಷ�. ಕOಷ�. ಗ>ಷ�. ಕOಷ�. 

Kಾ� , 2019 36.11 16.00  86 8.0  5.6 0.1  

ಏ:'�, 2019 39.44 18.3 96.0 11.0 5.6 0.1 

	ೕ, 2019 40.05 18.89 96.0 11.0 5.6 0.8 

ಮೂಲ: �ೕಜ5ಾ ಪ'XೇಶದC ಅಧMಯನದ ಅವ£ಯC $ಾR:ಸ2ಾದ ಹ+ಾKಾನ 0ೇಂದ' 

2.3 ಫC-ಾಂಶಗಳ ಪ'ಸು�x (&ಾt, ಶಬy, Oೕರು ಮತು� ಮಣು{) 
ಪ'$ಾ��ತ �ೕಜ5ಾ ಪ'XೇಶದC  ಮತು� 0ಾM:r¥ $ೇಡಂ ಸುಣ{ದ ಗ~ -ಾಣ <ಂದ 10 �.Gೕ ಅಧMಯನ 

ಪ'XೇಶXೊಳ&ೆ &ಾt, ಶಬy, Oೕರು (5ೆಲ ಮತು� 	ೕ2ೆÊ) ಮತು� ಮ~{ನ ಸಂ�ೕ�ತ Kಾಪನ Kಾಡ2ಾQXೆ 

�ೕಜ5ಾ ಪ'XೇಶದC . ಮೂ2ಾ¼ಾರ  ಅಧMಯನದ $ಾ?ಾಂಶವನು� 0ೋಷrಕ -7 ರC Oೕಡ2ಾQXೆ. 

0ೋಷrಕ -7 

&ಾt  ಶಬy,Oೕರು ಮತು� ಮಣು{ Oಯ-ಾಂಕಗಳ Kಾಪನದ $ಾ?ಾಂಶ, 

- Oಯ-ಾಂಕಗಳn  ಸRಳಗಳ ಸಂ�ೆM �ವರ�ೆ  Kಾನದಂಡಗಳn 

ಪ>+ೇಷrಕ 
+ಾಯು 

ಗುಣಮಟr 
Kಾಪನ 

12 ಸRಳಗಳn PM10 - 42.6 >ಂದ 93.5 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ Gೕಟ� 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ 

Gೕಟ� (24 ಗಂHೆಗಳn) 

PM2.5 - 18.4 >ಂದ 48.7 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ Gೕಟ�  60 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ 

Gೕಟ� (24 ಗಂHೆಗಳn) 

SO2 - 7.2 >ಂದ 21.8 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ Gೕಟ�  80 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ 

Gೕಟ� (24 ಗಂHೆಗಳn_ 

NO2 - 7.6 >ಂದ 26.2 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ Gೕಟ�  80 100  	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ 

Gೕಟ� (24 ಗಂHೆಗಳn) 

CO - 0.23 >ಂದ 0.81 GC &ಾ'ಂ / ಘನ Gೕಟ�  4 GC &ಾ'ಂ / ಘನ Gೕಟ�  
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 (1 ಗಂHೆ)) 

ಶಬy ಮಟrದ 
Kಾಪನ 

12 ಸRಳಗಳn ಹಗCನ +ೇ�ೆಯC ಶಬy ಮಟr – 50.21 >ಂದ 89.1 #� 
(ಎ) ಎ� ಇ ಕೂM   

75 #� (ಎ) ಎ� ಇ 
ಕೂM   

?ಾx'ಯ ಸಮಯದC ಶಬy ಮಟr - 41.6 >ಂದ 62.4 #� (ಎ) ಎ� 
ಇ ಕೂM   

70 #� (ಎ) ಎ� ಇ 
ಕೂM   

	ೕ2ೆÊ  1 ಸRಳ :�ೆ� - 7.21 - 

ಒಟುr ಗಡಸುತನ -332 mg / l  - 

iಾರ-ೆ - 172. 02 G&ಾ'ಂ / Cೕ) - 

ಕರQದ ಒಟುr ಘನವಸು�ಗಳn (TDS)  - 1254 G&ಾ'ಂ / Cೕ - 

ಅಂತಜ ಲ 
Kಾದ> 

12 ಸRಳಗಳn :�ೆ� -6.82 >ಂದ 7.56  6.5 >ಂದ 8.5 

  ಒಟುr ಗಡಸುತನ -112 >ಂದ 594 G&ಾ'ಂ / Cೕ  600 G&ಾ'ಂ / Cೕ 

  iಾರ-ೆ - 175.68 >ಂದ 442.86 G&ಾ'ಂ / Cೕ  600 G&ಾ'ಂ / l 

  ಕರQದ ಒಟುr ಘನವಸು�ಗಳn (TDS)  -236 >ಂದ 1960 G&ಾ'ಂ
/ Cೕ 

2000 G&ಾ'ಂ / Cೕ 

ಮ~{ನ Kಾದ> 12 ಸRಳಗಳn ಮ~{ನ ಪ'ಕೃx-ಸlಲs iಾ>ೕಯ+ಾQ ಮಧMಮ iಾ>ೕಯ 
:�ೆ� -7.74 >ಂದ 8.43  
$ಾವಯವ ವಸು� - 0.57 >ಂದ 1.16%  
$ಾರಜನಕ - 120.47 >ಂದ 165.96 0ೆ� / �ೆ0ೆrೕ� 
ರಂಜಕ - 17.43 >ಂದ 36.09 0ೆ� / �ೆ0ೆrೕ�  
YHಾM�ಯ³ -69.32 >ಂದ 216.86 0ೆ� / �ೆ0ೆrೕ�  
$ೋ#ಯಂ - 25.74 >ಂದ 82.67 G&ಾ'ಂ / 0ೆ�  

- 

�ಸ�ರ�ಾ �ೕಜ5ೆ�ಂXಾQ ($ಾ>&ೆ $ೇ>ದಂ-ೆ) ��ಧ ಸO�+ೇಶಗt&ೆ ಗ>ಷ� $ಾಂದ'-ೆಯು 0ೆಳQXೆ -  

ಎ!. ಇಲ. O< ಷr 
ಏ0ಾಗ'-ೆ 

ಇಂ�&ೆ'ೕHೆ, �	ಂ
 �ಾಂ
 
PM10 SO2 NO2 

1. 
Kಾಪನ Kಾಡ2ಾದ ಗ>ಷ� $ಾಂದ'-ೆಗಳn 

(	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ Gೕಟ�) 
91.6 21.8 26.2 

2. 
�ೆಚುox�ರುವ ಗ>ಷ� $ಾಂದ'-ೆಗಳn (	ೖ0ೊ'&ಾ'³ 

/ಘನ Gೕಟ�) 
3.98 1.91 3.27 

3. 
ಫC-ಾಂಶ ಗ>ಷ� $ಾಂದ'-ೆಗಳn 

(	ೖ0ೊ'&ಾ'³ /ಘನ Gೕಟ�) 
95.58 23.71 29.47 

4. 
?ಾ½¾ೕಯ ಪ>+ೇಷrಕ +ಾಯು ಗುಣಮಟr Gx 

(<5ಾಂಕ 2009) 
100 80 80 
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2.4 |ೈ�ಕ ಪ>ಸರ 

ಸಸMವಗ  +ೈ�ಧM-ೆ: 
ಅಧMಯನ ಪ'XೇಶದC ಕಂಡುಬರುವ $ಾKಾನM ಹೂ�ನ ಪ'Eೇದಗಳn: ಅ0ೇ·ಯ 0ಾMHೆ1 ಹು(�ೈ�), 

ಆ|ಾ<?ಾ0ಾ� ಇಂ#0ಾ (3ೇವ�), 0ಾM�)ಾ �)ಾG)ಾ(ಕಸೂÚ), KಾMಂQdೆ?ಾ ಇಂ#0ಾ (Kಾವ�), 

Yಂ&ಾG)ಾ :5ಾ�Hಾ(ಕರಂÛ ಅ5ೊ�ೕ5ಾ $ಾgÜ¡ೕ$ಾ (�ೕ-ಾಫ�), 

�ಾÝೇ OಯGÞಸr?ೊಫರ!(0ಾಂ&ೆ'! ಹುಲು), 0ಾM2ೊHೊ':! Y'$ೆ?ಾ(ಆ1) . 

�ಾ'~0ೋ� Bೈವ� �: 
$ಾKಾನM �ಾ'~ |ಾxಗಳ ಅಧMಯನದC ಕಂಡು: �ೆC! chaus(ಜಂಗ� 0ಾM
), Semnopithecus 

entellus($ಾKಾನM ಬಣ{ದ +ಾನರ), ವ�2ೆs! 3ೆಂ&ಾ2ೆO[!($ಾKಾನM ನ>), Chamaeleo 

zeylanicus(Eಾರxೕಯ &ೋಸುಂ3ೆ), Ptyas 2ೋ�ೆY?ೆಯ(Eಾರxೕಯ )ಾ 
 �ಾವ�), 

Bಾ5ೌ�gè�ಪ!(ಬಯಲು ಹುC), ಬುಬುಲg! ಐ�!(|ಾನು+ಾರು ಎ&ೆ'
), dಾ'ಂ0ೋCನ! 

�ಾಂ#$ೆ>)ಾನ!(&ೆ'ೕ dಾ'ಂ0ೋC�) ಮತು� �ಾMಸ� Xೇ·ೕಯ (Xೇ·ೕಯ ಗುಬé�o) ಇ-ಾM<.  

2.5 $ಾKಾ�ಕ-ಆ� ಕ ಪ>ಸರ 
ಉದMಮ ಮತು� ಗ~ -ಾಣ<ಂದ ಅಧMಯನ ಪ'Xೇಶದ 10 �.Gೕ x'ಜMವ� ಕ'ಮ+ಾQ 3ೆಳ&ಾ� �2 ೆಯ &ೋ0ಾ1 

ಮತು� ?ಾಮದುÄ  -ಾಲೂಕು ಮತು� 3ಾಗಲ0ೋ
 �2 ೆಯ ಮು¼ೋ� -ಾಲೂಕು ಪ'Xೇಶಗಳನು� 

ಒಳ&ೊಂ#Xೆ.ಅಧMಯನ ಪ'Xೇಶವ� 24 &ಾ'ಮಗಳC +ಾM:�ರುವ +ಾಸಸRಳವನು� ಒಳ&ೊಂ#Xೆ. 10 �.Gೕ 

ಅಧMಯನ ಪ'Xೇಶವ� 389.1 ಚದರ �.Gೕ ���ೕಣ ವನು� �ೊಂ<Xೆ ಮತು� ಜನಸಂ�ಾM $ಾಂದ'-ೆಯು 147 ವM�� / 

ಚ.�.Gೕ. 2011 ರ ಜನಗಣxಯ Xಾಖ2ೆಗಳ ಪ'0ಾರ ಜನಸಂ�ೆMಯು 57392 (10 �.Gೕ x'ಜM0ೆg) ಮತು� ಅಧMಯನ 

Kಾ#ದ ಪ'XೇಶದC 11303 ಕುಟುಂಬಗಳn +ಾ�ಸುx�+ೆ. ಮ5ೆಯ ಸ?ಾಸ> &ಾತ' 5. ಅಧMಯನ ಪ'Xೇಶದ Cಂಗ 

ಅನು�ಾತವ� 986 (1000 ಪ�ರುಷ>&ೆ ಮ��ೆಯರು), ಒಟುr ಎ!� ಮತು� ಎ!� ಜನಸಂ�ೆMಯ �ತರ�ೆ ಕ'ಮ+ಾQ 

7892, 4030 ಆQXೆ.ಅಧMಯನ ಪ'Xೇಶದ $ಾuರ-ೆಯ ಪ'Kಾಣ 64%. ಅಧMಯನ ಪ'Xೇಶದ ಒಟುr 0ಾG ಕ 

ಜನಸಂ�ೆM 25741 ಮತು� 0ಾG ಕರಲದ ಜನಸಂ�ೆM 29682. 

3.0 O>ೕhತ ಪ>ಸರ ಪ>�ಾಮಗಳn ಮತು� ತQ�ಸು�0ೆಯ ಕ'ಮಗಳn  
ಪ'$ಾ��ತ ಉದMಮದ 0ಾ)ಾ ಚರ�ೆ�ಂXಾQ &ಾt, Oೕರು, ಶಬy, ಮಣು{ ಮತು� 0ೈ&ಾ>0ಾ -ಾಣದ ಹ�ರು 

�ೊ<0ೆ ಮತು� ಹx�ರದ ಹt�ಗಳ 	ೕ2ೆ O>ೕhತ ಪ>ಸರ ಪ>�ಾಮಗಳn ಮತು� ಸಂಬಂ£�ದಂ-ೆ ತQ�ಸುವ 

ಕ'ಮಗಳn |ೊ-ೆ&ೆ 0ೋಷrಕದC ಸಂhಪ�&ೊtಸ2ಾQXೆ ಮತು�  ಪ>ಸರವನು� Oವ ಹ�ಾ �ೕಜ5ೆ&ೆ ಸೂ�ಸ2ಾದ 

ಸಲ�ೆಗಳನು�  0ೋಷrಕ - 7 ರC Oೕಡ2ಾQXೆ 
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0ೋಷrಕ - 7 

ಪ>ಸರ ಪ>�ಾಮಗಳn �ಾಗೂ ಉಪಶಮನ &ೊtಸುವ/ ತQ�ಸು�0ೆಯ ಕ'ಮಗಳn ಮತು� ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ 

�ೕಜ5ೆ  

ಅಧMಯನ iೇತ' O>ೕhತ ಪ>ಸರ ಪ>�ಾಮಗಳn ತQ�ಸು�0ೆಯ ಕ'ಮಗಳn ಮತು� ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ �ೕಜ5ೆ 

OKಾ ಣ ಹಂತ 

+ಾಯು KಾCನM ಭೂG ಸಮತಟುr Kಾಡು�0ೆ 

�ಾಗೂ Eಾ> +ಾಹನಗಳ 

ಸಂPಾರ<ಂದ ಧೂಳn 

ಮತು� $ಾರಜನಕದ ಆ0ೆ[ೖ, 

$ಾಂದ'-ೆಯC �ೆಚoಳ 

 

* OKಾ ಣ ಪ'XೇಶದC ಮತು� ಕPಾo ರ$ೆ�ಗಳ 	ೕ2ೆ  Oೕರನು� 

�ಮು�ಸುವ�ದು 

* +ಾಹನಗಳನು� ಸೂಕ� >ೕxಯC Oವ ಹ�ೆ Kಾಡುವ�ದು. 

* KಾCನM Oಯಂತ'ಣದCXೆ ಎಂದು ಪ'Kಾಣಪತ' ಪBೆದ +ಾಹನಗಳ 

ಬಳ0ೆ 

* OKಾ ಣ ಹಂತದ ಪ'Xೇಶದ ಸುತ� -ಾ-ಾgCಕ ತBೆ &ೋBೆ 

OG ಸುವ�ದು. 

ಶಬy OKಾ ಣ0ಾgQ ಬಳಸುವ 

ಯಂತ'ಗtಂದ ಶಬyKಾCನM 

�ೆಚoಳ 

* ಶಬy ಮಟrವನು� 90 #� (ಎ) ಒಳ&ೆ ಇ>ಸಲು ತQ�ಸಲು +ಾಹನಗಳನು� 

ಉತ�ಮ ಸು�RxಯCರುವಂ-ೆ 5ೋ#0ೊಳn�ವ�ದು  

* 0ಾG ಕ>&ೆ ಅಗತM+ಾದ ರu�ಾ $ಾಧನಗಳನು� ಒದQಸ2ಾಗುವ�ದು 

ಉXಾ. ��  �ರBೆ, �� ಮ¶ಗಳn.. 

Oೕರು OKಾ ಣ ಸRಳದC ಸ#ಲ+ಾದ 

ಮ~{OಂXಾQ Eಾ>ೕ ಮ�ೆಯ 

ಸಮಯದC ಮ~{ನ 

ಹ>�OಂXಾQ -ೇ2ಾಡುವ 

ಘನವಸು�ಗಳ (ಸ$ೆsಂBೆ, 

$ಾC,)  ಪ'KಾಣದC �ೆಚoಳ 

* OKಾ ಣ ಹಂತದC ಹ>ಯುವ Oೕ>&ಾQ $ಾಕಷುr ಒಳಚರಂ# 

ವMವ$ೆR 

ಘನ -ಾMಜM OKಾ ಣ ವMಥ  * OKಾ ಣ -ಾMಜMವನು� ಭೂ ಭx  Kಾಡಲು ಬಳಸ2ಾಗುತ�Xೆ..  

0ಾ)ಾ ಚರ�ೆಯ ಹಂತದ 

+ಾಯು ಅOಲ �ೊರಸೂಸು�0ೆಯ ಧೂtನ 

$ಾಂದ'-ೆಯC  �ೆಚoಳ  ಮತು� 

ಅOಲ �ೊರಸೂಸು�0ೆ (ಧೂಳn,  

ತ:s�0ೊಂಡ ಧೂtನ 

�ೊರಸೂಸು�0ೆ (ಪ�MQ�¥ 

ಎGಷ�), ಗಂಧಕದ ಆ0ೆ[ೖ,, 

$ಾರಜನಕದ ಆ0ೆ[ೖ,, 0ಾಬ � 

Kಾ5ಾ0ೆ[ೖ, $ಾಂದ'-ೆಯC 

�ೆಚoಳ 

* ಉದMಮದCನ ��ಧ ಧೂಳn ಉ-ಾs<ಸುವ ಸRಳಗtಂದ ಮತು� ಎ2ಾ 

ವಸು� ವ&ಾ ವ�ೆ 0ೇಂದ'ಗtಂದ �ೊರಸೂಸುವ ಧೂಳನು� 

Oಯಂx'ಸಲು 3ಾMÄ qಲr�ಗಳನು� ಅಳವ#ಸ2ಾಗುತ�Xೆ. 

* dೈ ಬೂ<ಯನು� ಮು�oದ HಾMಂಕ�ಗಳC $ಾQಸ2ಾಗುತ�Xೆ. 

* �ಂಕ� ಮತು� �ಾರುಬೂ< ಅನು� �2ೋ! ನC ಮತು� �ಪ[³ ಮತು� 

$ಾ�Ä ಅನು� ಮು�oದ Tೆಡ�ಳC ಸಂಗ'�ಸ2ಾಗುತ�Xೆ. 

 

* ಪ?ಾ>)ಾದ �ೊರಸೂಸು�0ೆಯನು� (ಪ�MQ�¥ ಎGಷ�),  

Oಯಂx'ಸಲು ಹ�ರುಪ�r ಅನು� 0ೈ&ಾ>0ಾ ಆವರಣದ ಸುತ�ಲೂ  

ಮತು� ಒಳಗೂ ಅ¤ವೃ<�ಪ#ಸ2ಾಗುತ�Xೆ. 
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* ಟ'1 ಗಳn ಮತು� ?ೈ2ೆl +ಾMಗ�ಗtಂದ ಸರಕುಗಳನು� ಸೂಕ�+ಾದ 

ಎಚo>0ೆ�ಂದ ಇtಸ2ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಎತ�ರ<ಂದ ವಸು�ಗಳನು� 

�ಡುವ�ದನು� ತ:sಸ2ಾಗುವ�ದು 

* +ಾಹನಗಳ ಚಲ5ೆ�ಂದ ಉಂHಾಗುವ ಧೂಳನು� Oಯಂx'ಸುವ 

ಸಲು+ಾQ $ಾRವರದCನ ಆಂತ>ಕ ರ$ೆ�ಗಳC Oೕರನು� 

�ಂಪ#ಸ2ಾಗುವ�ದು 

* .+ಾಹನಗಳ ಅOಲ �ೊರಸೂಸು�0ೆಯನು� ಕ#	 

Kಾಡಲುಸ>)ಾದ Oವ ಹ�ೆ Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು 

* ಕ#	 ಕ#	 5ಾ1[ (NOx)  ಬನ � / # 5ಾ1[ (NOx) ಅನು� 

ಅಳವ#ಸ2ಾಗುವ�ದು. 

* ಗಂಧಕದ ಆ0ೆ[ೖ,  (SOX) �ೊರಸೂಸು�0ೆಯನು� Oಯಂx'ಸಲು 

3ಾಯನ C ಸುಣ{ದ Bೋ�ಂÄ Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು 

* 0ೇಂ<'ೕಯ KಾCನM ಕಂHೊ'ೕ� 3ೋ,  Kಾನದಂಡಗಳ ಪ'0ಾರ 

OಯGತ ಪ>+ೇಷrಕ +ಾಯು ಗುಣಮಟrವನು� ಮತು� �ೊ&ೆನt&ೆ 

($ಾr1) �ೊರಸೂಸು�0ೆ OಯGತ+ಾQ Kಾಪನ Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು 

�ಾಗೂ  ?ಾ½¾ೕಯ ಪ>+ೇಷrಕ +ಾಯು ಗುಣಮಟrದ Kಾನದಂಡ 

ಒಳQರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ#�0ೊಳ�ಲು  

ಶಬy 0ೈ&ಾ>0ಾ ಆವರಣದC ಶಬy 

ಮಟrದ �ೆಚoಳ 

* �ೆ�oನ ಶಬy ಮಟrದ ಪ'XೇಶದC 0ೆಲಸ Kಾಡುವ 5ೌಕರ>&ೆ ಇಯ�

ಪÄಗಳn ಮತು� ಇಯ�ಮ¶ಗಳಂತಹ +ೈಯ��ಕ ರu�ಾ 

$ಾಧನಗಳನು� ಒದQಸ2ಾಗುವ�ದು.  

* ಯಂತ'ಗಳ ಶಬy  ಪ'Kಾಣವನು� ತQ�ಸಲು Oಗ<ತ+ಾQ Oವ ಹ�ೆ 

Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಆ�� ಮತು� Q'ೕ! ಅನು� 

ಹಚo2ಾಗುವ�ದು. 

* �ೊಸ ತಂತ'Ãಾನದ ಪ'0ಾರ, ಲಂಬ (ವ� ಕ�) ?ೋಲ� 

Qರ~ಗಳನು� $ಾR:ಸ2ಾಗುವ�ದು ಅದು ಶಬy ಮಟrವನು� ಕ#	 

Kಾಡಲು ಸ�ಾಯ Kಾಡುತ�Xೆ  

* ಶಬy ಮಟrವನು� Oಯಂx'ಸಲು ಸಸMದ ಎ2ಾ ಸುರu-ಾ ಕ+ಾಟಗಳn 

ಮತು� ಟ3ೈ � -ೆರ:ನ ಕ+ಾಟಗt&ೆ $ೈ2ೆನ[� ಒದQಸ2ಾಗುವ�ದು 

* ಶಬy ಮಟrವನು� Oಯಂx'ಸಲು ಘಟಕದ  ಎ2ಾ ಸುರu-ಾ ಕ+ಾಟಗಳn 

ಮತು� ಟ3ೈ � -ೆರ:ನ ಕ+ಾಟಗt&ೆ $ೈ2ೆನ[� 

ಒದQಸ2ಾಗುವ�ದು.  

* 0ೈ&ಾ>0ೆಯ ಸುತ�ಲೂ ಹ�ರು ಪ�r ಅ¤ವೃ<�ಪ#ಸ2ಾಗುತ�Xೆ.  

* ಶಬy ಮಟrವನು� OಯGತ+ಾQ Kಾಪನ Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು ಮತು� 

ಸಂಬಂಧಪಟr ಯಂ-ೊ'ೕಪಕರಣಗಳCನ ಸ>ಪ#ಸುವ ಕ'ಮಗಳನು� 

$ಾಧM+ಾದಷುr ಮ�r&ೆ ಅಳವ#�0ೊಳ�2ಾಗುತ�Xೆ.  
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Oೕರು -ಾMಜM Oೕ>ನ ಉ-ಾsದ5ೆ  * �	ಂ
 ಉ-ಾsದ5ಾ ಪ'�'f�ಂದ )ಾವ�Xೇ -ಾMಜM Oೕರು 

ಉ-ಾsದ5ೆ )ಾಗುವ�<ಲ. 

* 0ೈ&ಾ>0ೆ ಮತು� 0ಾ2ೋO ಪ'Xೇಶ<ಂದ ಉತsx�)ಾಗುವ ಗೃಹ 

-ಾMಜM Oೕರನು� ಗೃಹ ?ೊಚುo Oೕ>ನ ಸಂಸgರ�ಾ ಘಟಕದC 

ಸಂಸg>ಸ2ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಸಂಸg>�ದ Oೕರನು� ಹ�ರು ಪ�r 

ಅ¤ವೃ<� / -ೋಟ0ೆg ಬಳ�0ೊಳ�2ಾಗುತ�Xೆ. 

* 0ಾM:r¥ �ದುMF $ಾRವರ ಮತು� ಆ�ಒ ಘಟಕ<ಂದ ಬರುವ -ಾMಜM 

Oೕರನು� ಇ�:ಯC ಸಂಸg>ಸ2ಾಗುತ�Xೆ ಮತು� ಸಂಸg>�ದ 

Oೕರನು� ಮತು� ಸಂಸg>�ದ Oೕರನು� ಪ'�'fಯC ಮ-ೆ� 

ಬಳಸ2ಾಗುತ�Xೆ.  

* ಮ�ೆOೕರನು� 0ೊಯು Kಾಡಲು Oೕ>ನ qಲr�ಗಳ |ೊ-ೆ&ೆ 

ಸ>)ಾದ ಒಳಚರಂ# 0ೊಳ+ೆಗಳn ಮತು� $ಾಕಷುr &ಾತ'ದ 

Tೇಖರ�ಾ HಾMಂ1ಗಳನು� ಉದMಮXೊಳ&ೆ $ಾR:ಸ2ಾಗುವ�ದು. 

ಮ�  ೆOೕರು 0ೊಯು * ಎರಡು Oೕ>ನ 0ೊಳಗಳn, ಅಂದ?ೆ, ಮ5ಾ[?ೋವ� 0ೊಳ (ಆ�

ಡಬೂ��ೆ�) - 2.5 �ೆ0ೆrೕ� ಮತು� ಪ�ಸg� 0ೊಳ (ಆ�ಡಬು�ಎಂ) -0.5 

�ೆ0ೆrೕ� ಅನು� ಶುದ� Oೕ>ನ ಅಗತMವನು� ಸಂರhಸಲು 

ಅ¤ವೃ<�ಪ#ಸ2ಾQXೆ. 

*   �ೆಚುoವ>)ಾQ, ಗ~ ಸಂ´ನC ಸಂಗ'��ದ ಮ�  ೆ Oೕರನು� 

ಬಳಸ2ಾಗುx�Xೆ / ಬಳಸ2ಾಗುತ�Xೆ. ಪ'ಸು�ತ ಅನುಮxಸ2ಾದ 

$ಾಮಥM ವನು� �ೊರತುಪ#� �ೆಚುoವ> ಅಂತಜ ಲವನು� 

�ಂ-ೆ&ೆದು0ೊಳn�ವ ಅಗತM�ಲ. 

* ಎರಡು 0ೊಳಗಳn ಅಂದ?ೆಮನ[?ೋವ� 0ೊಳದ ಆಡ ಬೂ��ೆ� 

(2.5 �ೆ0ೆrೕ�) ಮತು� ಪ�ಸg� 0ೊಳದ ಆಡ ಬೂ��ೆ� (0.5 �ೆ0ೆrೕ�) 

ಶುದ� Oೕ>ನ ಅಗತMವನು� ಸಂರhಸಲು ಅ¤ವೃ<�ಪ#ಸ2ಾQXೆ. 

�ೆಚುoವ>)ಾQ, ಗ~ ಸಂ´ನC ಸಂಗ'��ದ ಮ�  ೆ Oೕರನು� 

ಬಳಸ2ಾಗುx�Xೆ / ಬಳಸ2ಾಗುತ�Xೆ. ಪ'ಸು�ತ ಅನುಮxಸ2ಾದ 

$ಾಮಥM ವನು� �ೊರತುಪ#� �ೆಚುoವ> ಅಂತಜ ಲವನು� 

ಬಳಸುವಅಗತM�ಲ. 

ಮಣು{  

&ಾt�ಂದ ಹರಡುವ ಧೂಳನು� 

ತಳವ�ರುವ�ದ>ಂದ  ಮ~{ನ 

ಗುಣಮಟr hೕ~ಸುವ�ದು  

* ಸಮಥ  KಾCನM Oಯಂತ'ಣ ವMವ$ೆRಗಳ ಬಳ0ೆ. 

* ಸ>)ಾದ $ಾr�1 ಎತ�ರವನು� ಒದQಸ2ಾಗುವ�ದು. 

* ಮ~{ನ Kಾದ>ಗಳನು� Oಯತ0ಾCಕ+ಾQ ಸಂಗ'�ಸ2ಾಗುತ�Xೆ 

ಮತು� ಮ~{ನ ಗುಣಮಟrವನು� ಪ>ೕhಸ2ಾಗುತ�Xೆ. 

ಘನ ಮತು� 

ಅ�ಾಯ0ಾ> -ಾMಜM 

ಘನ-ಾMಜMದ ಉ-ಾsದ5ೆ * ��ಧ +ಾಯುKಾCನM Oಯಂತ'ಣ $ಾಧನಗtಂದ ಸಂಗ'��ದ 

ಧೂಳನು� ಪ'�'fಯC ಮರುಬಳ0ೆ Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ. 
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* �::�ಂದ ಉತsx�)ಾಗುವ �ಾರು ಬೂ<ಯನು� ::� ದ|ೆ ಯ 

�	ಂ
 ತ)ಾ>0ೆಯC ಬಳ�0ೊಳ�2ಾಗುತ�Xೆ.  

* ಕುಲು	ಯ ಒಳಪದರದ >dೆÅಕr>ೕ ಇ�r&ೆಗಳ �ೆ�oನ ಮರುಬಳ0ೆ 

KೌಲMಗಳನು� ಇರುತ�Xೆ ಮತು� ಇತರ ಉದMಮಗಳC ಅವ�ಗಳ 

ಬಳ0ೆ&ಾQ 3ಾಹM Kಾ?ಾಟ&ಾರ>&ೆ �2ೇ+ಾ> 

Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ.ಗೃಹ -ಾMಜM Oೕರು ಸಂಸgರ�ಾ ಘಟಕ ದC 

ಉತsx�)ಾಗುವ ?ೊಚುo ಹ�ರು ಪ�r ಅ¤ವೃ<� /5ೆಡು-ೋಪ� ಗಳC 

&ೊಬéರ+ಾQ ಬಳಸ2ಾಗುತ�Xೆ. 

* 0ಾ2ೋO ಮತು� 0ಾMಂ�ೕ�Oಂದ ಉತsx�)ಾಗುವ ಘನ-ಾMಜMವನು� 

-ಾMಜMವನು� |ೈ�ಕ �ಘಟOೕಯ ಮತು� �ಘ�ಸ2ಾಗದ -ಾMಜM 

ಗ�ಾQ �ಂಗ#�ದ ನಂತರ �2ೇ+ಾ> Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ.  

* |ೈ�ಕ �ಘಟOೕಯ -ಾMಜMವನು� Gಶ'&ೊಬéರ Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ 

ಮತು� �ಘ�ಸ2ಾಗದ -ಾMಜMಗಳನು� �2ೇ+ಾ> Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ. 

* ಸlಲs ಪ'KಾಣದC ಬಳ�ದ -ೈಲ ಮತು� Q'ೕ! 

ಉ-ಾs<ಸ2ಾಗುವ�ದು, ಇದನು� �:�� ಅ£ಕೃತ 

ಮರುಬಳ0ೆXಾರ>&ೆ Kಾ?ಾಟ Kಾಡ2ಾಗುತ�Xೆ.  

* ಅ�ಾಯ0ಾ> ಮತು� ಇತರ -ಾMಜMಗಳ (Oವ ಹ�ೆ ಮತು� 

Hಾ'�[ 3ೌಂಡ>  $ಾ&ಾ�ೆ  ) Oಯಮಗಳn, 2016 ರ ಅನುಬಂಧದ 

ಪ'0ಾರ   ಬಳ�ದ ಎ�ೆ{ (ವಗ  5.1), ಕಲು½ತ ಹx� �ಂ< ಅಥ+ಾ 

ಇತರ ಶು�&ೊtಸುವ ವಸು�ಗಳn (ವಗ  33.2) ಮತು� �ಾC 

3ಾM?ೆ� ಗಳಂತಹ ಅ�ಾಯ0ಾ> -ಾMಜM ಕಂHೇನಗ ಳn , 

?ಾ$ಾಯOಕಗtಂದ ಕಲು½ತ&ೊಂಡ 2ೈನ� ಗಳ  -ಾMಜMಗಳನು� 

ಉ-ಾs<ಸ2ಾಗುತ�Xೆ. 

* ಈ -ಾMಜMಗಳ �ೊರ-ಾQ, ಅ�ಾಯ0ಾ> -ಾMಜMಗಳn $ೇ>ದಂ-ೆ 

ಹಲ+ಾರು ಇತರ -ಾMಜMಗಳನು� ಗೂಡುಗಳC ಲಭM-ೆ ಮತು� 

0ಾಯ $ಾಧM-ೆಯನು� ಅವಲಂ�� ಸಹ-ಸಂಸgರ�ೆ)ಾQ Oಯಮದ 

ಪ'0ಾರ ಅಗತM+ಾದ ಅ£0ಾರ ಪತ' ಪBೆದ ನಂತರ. ಬಳಸ2ಾಗುತ�Xೆ  

|ೈ�ಕ ಪ>ಸರ 

ಹ�ರು ಪ�r(Q'ೕ�

3ೆ�r)  ಅ¤ವೃ<� 

ವಲ$ೆ ಮತು� ಆ+ಾಸ$ಾRನ �ಾO * ಒಟುr �ೕಜ5ಾ ಪ'Xೇಶ<ಂದ; 33% ಅಂದ?ೆ 59.3 �ೆ0ೆrೕ� 

ಪ'Xೇಶವನು� ಹ�ರು ಪ�r ಅ¤ವೃ<� ಮತು� 5ೆಡು-ೋಪ� +ಾM:�&ೆ 

ಒಳಪ#ಸ2ಾಗುತ�Xೆ; ಅದರC 52.53 �ೆ0ೆrೕ� ಪ'Xೇಶವನು� 

ಈ&ಾಗ2ೇ ಹ�ರು ಪ�r ಅ¤ವೃ<� ಮತು� ನBೆದವ� 5ೆಡು-ೋಪ� 

ಅ¤ವೃ<�ಯC ಒಳ&ೊಂ#Xೆ. 

* ರ$ೆ� ಮತು� ಉದMಮದ ಗ#ಯುದyಕೂg ಹ�ರು ಪ�r ಅ¤ವೃ<�ಯನು� 

Kಾಡ2ಾಗುವ�ದು, ಇದು ಶಬy ಮಟrವನು� ದುಬ ಲ&ೊಳn�ತ�Xೆ, 
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ಧೂಳನು� ತBೆ�#ಯುತ�Xೆ ಮತು� ಪ'Xೇಶದ $ೌಂದಯ ದ 

$ೌಂದಯ ವನು� �ೆ�oಸುತ�Xೆ. ಉX yೇ·ತ ಹ�ರು ಪ�r ಅ¤ವೃ<�ಯನು� 

$ಾ£ಸಲು ಸRtೕಯ ಸಸM ಪ'Eೇದಗ�ಾದ 3ೇವ�, ಕರಂÄ, 

ಗು2ೊëಹ�, ಅTೆìೕಕ, 0ಾM�)ಾ, ಕ?ೇಂÛ ಇ-ಾM<ಗಳನು�  

ಉದMಮದ ಒಳ&ೆ 5ೆಡ2ಾಗುತ�Xೆ. 

ಭೂGಯ 

�ೕ� ಪ>�Rx 

�ೕಜ5ಾ ಪ'XೇಶದC ಸೂಕ�  ಅಗಲದ ಹ�ರು ಪ�rಯನು� #��ಎ� 

ಅ¤ವೃ<�ಪ#ಸುತ�Xೆ ಮತು� Oವ �ಸುತ�Xೆ. 

ಅ0ಾl�1 �ೕ� 

ಪ>�Rx  

0ೈ&ಾ>0ಾ ಆವರಣದ �ೊರ&ೆ )ಾವ�Xೇ -ಾMಜMOೕರನು� �ೊರ 

 �ಡುವ�<ಲ  

$ಾKಾ�ಕ-ಆ� ಕ 

ಪ>ಸರ 
�ೕವ5ೋ�ಾಯ ನಷr  

<ೕಘ 0ಾCೕನ ಆ?ೋಗMದ 

ಪ>�ಾಮಗಳn  

ಮೂಲ$ೌಕಯ  ಅ¤ವೃ<�, Tೈu~ಕ 3ೆಳವ~&ೆ, ಆ?ೋಗM $ೌಲಭMಗt&ೆ 

ಸಂಬಂ£�ದಂ-ೆ ಪ'Xೇಶದ ಒHಾr?ೆ ಅ¤ವೃ<� ಇ-ಾM<   

4.0 ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ �ೕಜ5ೆ&ೆ Oಗ<ಪ#ಸ2ಾದ ಹಣ  

ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ �ೕಜ5ೆ&ೆ Oಗ<ಪ#ಸ2ಾದ ಹಣದ �ವರವನು� 0ೋಷrಕ - 8 ರC 0ೆಳ&ೆ Oೕಡ2ಾQXೆ: 

0ೋಷrಕ - 8 

 

�ವರಗಳn 
ಬಂಡ+ಾಳ 

+ೆಚo  

ಆವತ ಕ- 

 +ೆಚo  

+ಾಯು KಾCನM Oಯಂತ'ಣ ಮತು�  ಸlಯಂ 

ಉಸು�+ಾ> (�ೌ! �ೕ:ಂÄ) ಕ'ಮಗಳn 
140 10.0 

Oೕ>ನ KಾCನM Oಯಂತ'ಣ ಮತು� ಮ�  ೆOೕರು 

0ೊಯು ಕ'ಮಗಳn 
15 2.0 

ಶಬy KಾCನM Oಯಂತ'ಣ 1.0 1.0 

ಪ>ಸರ 	ೕClPಾರ�ೆ ಮತು� Oವ ಹ�ೆ 7.0 2.0 

ಪ�MQ�¥ �ೊರಸೂಸು�0ೆ Oಯಂತ'ಣ ಮತು� 

Oವ ಹ�ೆ  
4.5 1.5 

Q'ೕ�3ೆ�r ಅ¤ವೃ<� 0.5 0.5 

ಒಟುr 168 17 

ಕPೇ> Ãಾಪಕ ಪತ'ದ <5ಾಂಕ 30/09/2020 ಮತು� <5ಾಂಕ: 20/10/2020ರ ಪ'0ಾರ $ಾವ ಜOಕ �Pಾರ�ೆಯ 

ಸಮಯದC ಚ� ಸ2ಾಗುವ ಅಂಶಗಳ ಆ¼ಾರದ 	ೕ2ೆ $ಾKಾ�ಕ-ಆ� ಕ ಅ¤ವೃ<� ಚಟುವ�0ೆಗಳನು� 
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$ಾKಾ�ಕ ಜ+ಾ3ಾy>ಯ Eಾಗ+ಾQ ರೂ:ಸ2ಾಗುವ�ದು, ಇದನು� ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ �ೕಜ5ೆಯC 

xtಸ2ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ೕಜ5ೆಯ �ಾ'ರಂಭXೊಂ<&ೆ |ಾ>&ೆ ತರ2ಾಗುವ�ದು 

5.0 �ೆಚುoವ> ಅಧMಯನಗಳn 

ಪ>ಸರ, ಅರಣM ಮತು� ಹ+ಾKಾನ ಬದ2ಾವ�ೆ ಸ�+ಾಲಯ �ೊರ#�ದ ಉ2 ೇಖದ Oಬಂಧ5ೆಗಳC )ಾವ�Xೇ 

�ೆಚುoವ> ಅಧMಯನಗಳನು� ·dಾರಸು Kಾ#ಲ. ಮಂಜೂರು Kಾ#ದ ಉ2 ೇಖ Oಬಂಧ5ೆ ಗಳಂ-ೆ ಅಗತM�ರುವ 

ಎ2ಾ ಅಧMಯನಗಳನು� ನBೆಸ2ಾಗುತ�Xೆ 

6.0 ತುತು  ಪ�ವ �ದ�-ಾ �ೕಜ5ೆ 

	. #��ಎ� ಪ'$ಾ��ತ ಉದMಮ ಸRಳದC ತುತು  �ೕಜ5ೆ (ಆ�$ೈ
 ಮತು� ಆ¶$ೈ
) �ೊಂ<ರುತ�Xೆ. 

ಅ�ಾಯವನು� �lೕ0ಾ?ಾಹ  ಮಟr0ೆg ತQ�ಸಲು ಸೂಕ�+ಾದ ಅ�ಾಯ Oಯಂತ'ಣ ಕ'ಮಗಳನು� |ಾ>&ೆ 

ತರ2ಾಗುವ�ದು. OಯGತ ತರ3ೇx, ಪ'Kಾ~ತ 0ಾ)ಾ ಚರ�ಾ 0ಾಯ �¼ಾನಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ಮತು� 

ಸಂಬಂ£ತ +ೈಯ��ಕ ರu�ಾ ಸಲಕರ�ೆಗಳ (::ಇ) ಅನುಸರ�ೆ ಆ?ೋಗMದ ಅ�ಾಯಗಳn ಮತು� �ಾ'ಸಂQಕ 

$ಾವ�5ೋವ�ಗಳನು� ಕ#	 Kಾಡಲು ಸ�ಾಯ Kಾಡುತ�Xೆ.  

7.0 ವೃx�ಪರ ಆ?ೋಗM ಅ�ಾಯಗಳn: 
0ೆಲಸದ ಸRಳದC ಅ�ಾಯಗಳನು� Oಯಂx'ಸಲು ಮತು� ಕ#	 Kಾಡಲು, 	. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) 

CGHೆ, ಈ 0ೆಳQನ ಉX yೇಶಗ� Éೆಂ<&ೆ ಆ?ೋಗM ಸುರu-ಾ ಮತು� ಪ>ಸರ Oೕxಯನು� (ಎ! ಎ� ಇ) |ಾ>&ೆ 

ತರುತ�Xೆ: 

o ಅ�ಾಯಗಳನು� ತBೆಗಟrಲು. 

o ಎ2ಾ ಉXೊMೕQಗt&ೆ ಸುರhತ ಮತು� ಆ?ೋಗMಕರ +ಾ-ಾವರಣವನು� ಒದQಸುವ�ದು. 

ಆದy>ಂದ ಕಂಪOಯು ಆ?ೋಗM ಸುರu-ಾ ಮತು� ಪ>ಸರ +ಾ-ಾವರಣವನು� ಸೃ½rಸುವ ಮತು� ಉX yೇಶ<ಂದ ರೂ. 

15 ಲu GೕಸCಡ2ಾQXೆ. 

 8.0 �ೕಜ5ೆ ಅನು�ಾ�ನದ ನಂತರ Kಾಪನ 0ಾಯ ಕ'ಮ: 

ಪ>ಸರ �¡ೕಚ5ಾ ಪತ' $ಾRಪ5ೆ ಅನುಮx ಪತ' �ಾಗೂ Pಾಲನ ಅನುಮx ಪತ'ದC  Oಗ<ಪ#ಸುವ ಷರತು�ಗಳ 

ಪ'0ಾರ ��ಧ ಪ>ಸರ ಘಟಕಗt&ೆ   ಪ>ಸರ  Kಾಪನದ +ೇ�ಾಪ�r / ಆವತ ನದ �ವರಗಳನು� Hೇಬ� - 9 ರC 

Oೕಡ2ಾQXೆ. 

0ೋಷrಕ –9 

�ೕಜ5ೆ ಅನು�ಾ�ನದ ನಂತರ Kಾಪನ 0ಾಯ ಕ'ಮ 
 ಕ'ಮ 

ಸಂ�ೆM 
�ವರ�ೆ Kಾಪನದ   ಆವತ ನ  

1.  ಹ+ಾKಾನ ದ-ಾ�ಂಶ ಪ'x ಗಂHೆ&ೆ 

2.  ¥ÀjªÉÃμÀÖPÀ &ಾtಯ +ಾರ0ೆg ಎರಡು 3ಾ> ಮತು� Oರಂತರ ಆ�2ೈ� Kಾಪನ 
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ಗುಣಮಟr  ವMವ$ Rೆ 

3.  ಪ�MQ�¥ KಾOಟ>ಂÄ -ೆÅKಾ�ಕ 

4.  $ಾr1 KಾOಟ>ಂÄ Oರಂತರ ಆ�2ೈ� Kಾಪನ ವMವ$ Rೆ 

5.  
Oೕ>ನ ಗುಣಮಟrವನು� ವಷ ದC ಎರಡು 3ಾ> / 0ೇಂದ' ಅಂತಜ ಲ �ಾ'£0ಾರದ 

OXೇ ಶನದಂ-ೆ 

6.  -ಾMಜM Oೕ>ನ Kಾಪನ Kಾ�ಕ ಮತು� ��ಒ 

7.  Oೕ>ನ ಮಟr Kಾ�ಕ / 0ೇಂದ' ಅಂತಜ ಲ �ಾ'£0ಾರದ ಎ�ಒ� ಪ'0ಾರ   

8.  ಶಬy Kಾಪನ Kಾ�ಕ/  ಪ>ಸರ �¡ೕಚನ ಪತ'ದ ಷರx�ನಂ-ೆ / 

ಸಮDxಪತ' ಷರx�ನಂ-ೆ 

9.  5ೌಕರರ +ೈದM�ೕಯ ತ�ಾಸ�ೆ +ಾ½ ಕ 

10.  ಎನ�  ಆ#
 OಯGತ 0ಾಲದಂ-ೆ  

11.  ಪ>ಸರ ಆ#
 OಯGತ 0ಾಲದಂ-ೆ 

9.0 ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ ವMವ$ Rೆ 
ಪ>ಸರ Oವ ಹ�ಾ �ೕಜ5ೆ�ಂ<&ೆ ಸೂ�ಸ2ಾದ ತQ�ಸು�0ೆಯ ಕ'ಮಗಳನು� �Eಾಗ 3 ರ 0ೋಷrಕ 7 ರC 

�ವ>ಸ2ಾQXೆ. 
 

10.0 భూ�య ప
సుత ��� 
ప
� ా�త �సర�ె�ె అగత��ాద �ెచు!వ# భూ� �ెౕ#దం&ె ఒటు) *ై�ా#*ా ప
,ెౕశవ. 170.37 �ె*ె)ౕ1 
మతు 9.31 �ె*ె)ౕ1 ప
,ెౕశవను5 *ా�6కర 0ಾ2ೋO  &ಾQ�ౕస8డ:ా;,ె. <ౕ�ె; >ూౕజ@ెయ ఒటు) 
��ౕణ6 179.68 �ె*ె)ౕ1. ఒటు) >ూౕజ@ా ప
,ెౕశద8D 169.24 �ె*ె)ౕ1 G�HఎJ వశద8D,ె మతు 10.44 
�ె*ె)ౕ1 ప
,ెౕశవను5 పరసKర ఒLK�ెయ ఆNారద Oౕ:ె �ాPQౕనపG�*ెూళS:ాగువ.దు. 

11.0 �ೕಜ5ೆಯ 2ಾಭಗಳn 

ಕ5ಾ ಟಕ ?ಾಜMದ 3ೆಳ&ಾ�  �2ೆಯ &ೋಕ1 -ಾಲೂ�ನ )ಾದ+ಾ,  &ಾ'ಮದC ಸಮಗ' �	ಂ
 $ಾRವರ 

�ಸ�ರ�ಾ �ೕಜ5ೆ ಸRtೕಯ ಜನ>&ೆ ಈ 0ೆಳQನ �¼ಾನಗಳC ಪ'�ೕಜನ0ಾ>)ಾಗCXೆ: 

ಉXೊMೕಗ: ಉX yೇ·ತ �ಸ�ರ�ಾ �ೕಜ5ೆಯು 5ೇರ ಮತು� ಪ?ೋu ಉXೊMೕಗಗಳn ಸೃ½r)ಾಗುತ�Xೆ.   

ಅ��ತlದCರುವ ಇಂ�&ೆ'ೕHೆ, �	ಂ
 $ಾRವರ0ೆg -ೊಡQರುವ Kಾನವಶ�� 788 ವM��ಗಳn, �ಸ�ರ�ೆ 

�ೕಜ5ೆ�ಂXಾQ ಸುKಾರು 1120 ಜನ>&ೆ �ೆಚುoವ> ಉXೊMೕ&ಾವ0ಾಶ Xೊ?ೆಯುತ�Xೆ; ಆದy>ಂದ, ಪ'$ಾ��ತ 

�ಸ�ರ�ಾ �ೕಜ5ೆಯ ನಂತರ ಉದMಮದ ಒಟುr ಉXೊMೕಗ $ಾಮಥM ವ� 1908 ವM��ಗಳn. ಪ'ಸು�ತ ಕ5ಾ ಟಕ 

?ಾಜMದ 749 ಸRtೕಯ ವM��ಗಳn ಉದMಮದC -ೊಡQ�0ೊಂ#Xಾy?ೆ ಮತು� ಉX yೇ·ತ �ಸ�ರ�ೆ&ೆ ಸೂಕ�+ಾದ 

ಸRtೕಯ / ಹx�ರದ ಸRtೕಯ ಜನ>&ೆ ಅವರ ಅಹ -ೆ&ೆ ಅನುಗುಣ+ಾQ ಆದM-ೆ Oೕಡ2ಾಗುವ�ದು. 



ಸಂ�ೕ�ತ  �	ಂ
 �ಾಂ
ನ �ಸ�ರ�ೆ (�ಂಕ�, �	ಂ
, ಡಬು�ಎ�ಆಎ ! ಮತು� #� $ೆ
) &ಾ'ಮ: )ಾದ+ಾ,, -ಾಲೂಕು: &ೋ0ಾ1, 
�2 ೆ: 3ೆಳ&ಾ�, ಕ5ಾ ಟಕ 

ಕರಡು ಇಐಎ / ಇಎಂ: ವರ<ಯ  0ಾಯ 0ಾ> $ಾ?ಾಂಶ 
 

. BಾCD)ಾ �	ಂ
 (EಾರF) CGHೆ,.` 25 

�	ಂ
 ಅನು� KಾರುಕHೆr&ೆ $ಾQಸುವ�ದು, �ದುMF $ಾRವರ<ಂದ ಬೂ< $ಾಗ�ೆ, Oವ ಹ�ೆ ಮತು� ಮ5ೆ �ಾಲ5ೆ 

ಗುx�&ೆ 0ೆಲಸ ಮುಂ-ಾದ ಸRtೕಯ ಸಮುXಾಯ0ೆg +ಾM�ಾರ ಅವ0ಾಶಗಳn ಲಭM�ರುತ�+ೆ. �	ಂ
 ಅನು� 

KಾರುಕHೆr&ೆ $ಾQಸುವ�ದು, �ದುMF $ಾRವರ<ಂದ ಬೂ< $ಾಗ�ೆ, ಘಟಕದ Oವ ಹ�ೆ �ಾಗೂ ಉಸು�+ಾ>ಯ 

ಗುx�&ೆ 0ೆಲಸ,  ಸRtೕಯ ಸಮುXಾಯ0ೆg +ಾM�ಾರ ಅವ0ಾಶಗಳn , ಇ-ಾM< ಅವ0ಾಶಗಳn ಸೃ½r)ಾಗುತ�Xೆ 

ಕPೇ> Ãಾಪಕ ಪತ'ದ <5ಾಂಕ 30/09/2020 ಪ'0ಾರ $ಾವ ಜOಕ �Pಾರ�ೆಯ ಸಮಯದC ಚ� ಸ2ಾಗುವ  

ಅಂಶಗಳ ಆ¼ಾರದ 	ೕ2ೆ 0ೆಳಕಂಡ $ಾKಾ�ಕ-ಆ� ಕ ಅ¤ವೃ<� ಚಟುವ�0ೆಗಳನು� $ಾKಾ�ಕ ಜ+ಾ3ಾy>ಯ 

Eಾಗ+ಾQ  ಸRtೕಯ ಅಗತM-ೆ&ೆ ಅನುಗುಣ+ಾQ ರೂ:ಸ2ಾಗುವ�ದು, 0ಾಲGxಯ �ಂ<&ೆ ಅನುಗುಣ+ಾQ 

0ಾಯ ಗತ&ೊtಸಬಹುದು:  

• 0ೌಶಲM ಅ¤ವೃ<�, ವೃx�ಪರ ತರ3ೇx, ಉದMಮ·ೕಲ-ೆ 0ಾಯ ಕ'ಮಗt&ೆ ತರ3ೇx 0ಾಯ ಕ'ಮಗಳನು� 

ಆ�ೕ�ಸ2ಾಗುವ�ದು 

• +ೈÃಾOಕ ಕೃ½ ಪದ�xಗಳn, ಹO Oೕ?ಾವ> $ೌಲಭMಗಳn, ವG  0ಾಂYೕ!r, ಸು�Rರ ಕೃ½ ಮತು� ಮ~{ನ 

ಪ>ೕiೆ ಇ-ಾM<ಗಳ ಬ& �ೆ ?ೈತ>&ೆ ತರ3ೇx Oೕಡ2ಾಗುವ�ದು. 

• Tೈu~ಕ, +ೈದM�ೕಯ ಮತು� ಆ?ೋಗM �Rx ಸು¼ಾರ�ೆ. 

• �	ಂ
 ಉ-ಾsದ5ೆ $ಾRವರ  ಮತು� ಅದ0ೆg �ೊಂ<0ೊಂಡ ಗ~ಯ 0ಾ)ಾ ಚರ�ೆ�ಂದ ?ಾಜM ಮತು� 

0ೇಂದ' 3ೊಕgಸ0ೆg  ಆXಾಯ �ೆPಾoಗುತ�Xೆ 

$ಾRವರ<ಂದ ?ಾಜM ಮತು� 0ೇಂದ' 3ೊಕgಸ0ೆg �ೆ�oದ ಆXಾಯ ಮತು� ಅದು ಪರಸsರ Cಂ1̧ 0ಾM:r¥ ಗ~.  

ಉX yೇ·ತ ಅ¤ವೃ<��ಂ<&ೆ,  ಪ'XೇಶದC ಮತು� ಸುತ�ಮುತ�Cನ, Yೕಷಕ $ೌಲಭMಗಳn / ಮೂಲ$ೌಕಯ ಗಳn 

ಅಂxಮ+ಾQ ಪ'Xೇಶದ ಅ¤ವೃ<�&ೆ 0ಾರಣ+ಾಗುತ�+ೆ.  

12.0 �ನು�# 

?ಾಜM KಾCನM Oಯಂತ'ಣ ಮಂಡt, ಪ>ಸರ , ಅರಣM ಮತು� ಹ+ಾKಾನ ಬದ2ಾವ�ೆ ಮಂ-ಾ'ಲಯವ� 

ಸೂ��ರುವ ಪ>ಸರ ಸಂರu�ಾ Kಾನದಂಡಗt&ೆ OಯGತ 	ೕClPಾರ�ೆ / Oವ ಹ�ೆ / ಸಮ�ೕ�ತ 

ಅನುಸರ�ೆ ಮುಂ-ಾದ $ಾಕಷುr Oಯಂತ'ಣ ಕ'ಮಗಳನು� ಅಳವ#�0ೊಳn�ವ�XಾQ #��ಎ� ಭರವ$ೆ 

Oೕಡುx�ರುವ�ದ>ಂದ ಹx�ರದ ಪ'Xೇಶದ 	ೕ2ೆ )ಾವ�Xೇ ಗಮ5ಾಹ +ಾದ ಪ>ಸರ ಮತು� $ಾKಾ�ಕ ಪ>�ಾಮ 

�ೕರುವ�<ಲ.  

 


