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ಜನವರಿ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
1. ಯೋಜನಹ ವಿಧಹನದ ಷಾಂಕ್ಷಿತ ವಿರ
ಕನಾಟಕ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶಗಳ ಄ಭಿವೃದ್ಧಧ ರಧಿಕಯವು ಗಂಜಿಭಠ ಗರಭ, ಭಂಗಳೄಯು ತಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ ,ೂ
ಕನಾಟಕದಲ್ಲೂ 2ನ ೇ ಹಂತದ ಆಪಿಐಪಿ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶವನುನ ಸಥಪಿಸಲ್ು ಈದ ದೇಶಿಸಿದ . ಈದ ದೇಶಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶದ
ಟುು ರದ ೇಶವು 104.28 ಎಕಯ ಮಷ್ಟುದ . ಇ ಯೇಜನ ಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ವ ಚ್ಚ ಯಲ. 13.60 ಕ ಲೇಟಿಮಗಿಯುತತದ .
ಜಮೋನಿನ ಬಳಕೆಯ ವಿರ
ಕ್ರ.ಷಾಂ.

ವಿರ

ಎಕ್ರೆಗಳು

ಶೆೋಕ್ಡಹ ಜಮೋನು ಬಳಕೆ

1

ಕ ೈಗರಿಕ ಭತುತ ವಸತಿ

59.12

56.69

2

ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಕಮಾ

5.21

5.00

ಭತುತ ಸೌಲ್ಬಯಗಳು
3

ವಣಿಜಯ

2.92

2.80

4

ಈದಯನವನ ಭತುತ ಫಪರ್

18.63

17.86

ವಲ್ಮ
5

ಸರಿಗ ಭತುತ ನಿಲ್ುಗಡ

5.21

5.00

6

ಯಸ ತಗಳು

13.19

12.65

104.28

100

ಒಟ್ುು ರದೆೋವ (ಡೆದ ಭೂಮ 96.05 ಎ ಷಕಹಯರಿ ಭೂಮ 8.23
ಎ)

2. ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ ಯೋಜನಹ ರತಿಹದಕ್ರ ಗುರುತಿಷುವಿಕೆ
ಕ ಐಎಡಿಬಿಮು ಇ ರದ ೇಶವನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ಂದು ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶವನುನ ಄ಭಿವೃದ್ಧಧಡಿಸಲ್ು ಈದ ದೇಶಿಸಿ ಯಜಯದಲ್ಲೂ ಂದು
ನಿಮಮಿತ

ಕ ೈಗರಿಕ

ಫ ಳವಣಿಗ ಮನುನ

ಭಡುವ

ಈದ ದೇಶ

ಹ ಲಂದ್ಧದ .

ಕ ಐಎಡಿಬಿ

ನಿಮಂತರಣ

಄ವಶಯಕತ ಗಳಿಗನುಗುಣವಗಿ ಄ಂದಯ ಯಜಯ ರಿಸಯ ಭೌಲ್ಯನಿಣಾಮ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಸಿ) ಯಂದ ರಿಸಯ
಄ನುಮೇದನ ಮನುನ ಡ ಮಲ್ು ಆಪಿಐಪಿ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶದ 2ನ ೇ ಹಂತದ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಗಗಿ ಫಫ ಸಭಲ್ ಲೇಚ್ಕಯನುನ
ನಿಯೇಜಿಸಿದ .
3. ಯೋಜನೆಯ ಅವಯಕ್ತೆ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ಭಂಗಳೄಯು ರದ ೇಶವು ಫಹುಶಃ ಕನಾಟಕ ಯಜಯದಲ್ಲೂಯುವ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಯುವುದಷ ುೇ
಄ಲ್ೂದ ೇ ಹ ಲಸ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳಿಂದಗಿ ಹ ಚ್ುಚ ಕಮಿಾಕಯು ಹಗಲ ಭನವ ಸಂನಲೂಲ್ಗಳು ಇ ರದ ೇಶವನುನ ಸ ೇರಿ
ಜನಸಂಖ್ ಯಮಲ್ಲೂ ಹ ಚ್ಚಳ ಈಂಟಗಿದ . ಇ ಯೇಜನ ಮು ಸಥಳಿೇಮ ಜನರಿಗ ನ ೇಯ ಹಗಲ ಯ ಲೇಕ್ಷ ಈದ ಲಯೇಗವಕಶಗಳನುನ
ದಗಿಸಲ್ಲದ . ಇ ಯೇಜನ ಮು ನಿಭಾಣ ಹಗಲ ಕಮಾ ಸಭಮದಲ್ಲೂ ಹ ಚ್ುಚವರಿ ಈದ ಲಯೇಗವನುನ ದಗಿಸುತತದ . ಜ ಲತ ಗ
ಬದರತ ಮಂತಹ ಕ ಲ್ವು ಕ ಲ್ಸಗಳನುನ ಹ ಲಯಗುತಿತಗ ನಿೇಡಲ್ಗುವುದು. ಈದ ಲಯೇಗ ಹ ಲಂದ್ಧದ ಜನರಿಗ ಕಲಡ ಹ ಚ್ುಚವರಿ
ಈದ ಲಯೇಗದಂತ ಲ್ಬಯವಿದುದ ನ ಯ ಮ ಗರಭಗಳನುನ ಕಲಡ ಫ ಳ ಸುತತದ .


ಕಚ್ಚ ವಸುತಗಳನುನ ಸಥಳಿೇಮವಗಿ ಡ ದುಕ ಲಳಳಫಹುದು. ಅದದರಿಂದ ಖಚ್ುಾ ಕಡಿಮೆ



ಭಯುಕಟ ು ಹಗಲ ವಯವಹಯ ಸಥನ ಸೌಲ್ಬಯಗಳು ಹ ಚ್ುಚತತವ



ಯಜಯ ಸಕಾಯವು ಄ಫಕರಿ ಸುಂಕದ್ಧಂದ ಲ್ಬ ಡ ಮುತತದ .

4. ಯೋಜನೆಯ ರಿಷರ ಷಾಂಯೋಜನೆ
ಈದ ದೇಶಿತ ಯೇಜನ ಮ ರಭುಖ ಄ಂಶಗಳನುನ ಕ ಳಗಿನ ಕ ಲೇಷುಕ 1 ಯಲ್ಲೂ ನಿೇಡಲ್ಗಿದ
ಕೊೋಶುಕ್ 1: ರದೆೋವದ ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅಯ್ಕೆ ನಿಮಭಗಳು

ವಿವಯಗಳು

ಭಲಲ್ ಸಭುದರ ಭಟುದ್ಧಂದ ಆಯುವ ಎತತಯ

22 ಮಿೇ

ಹವಭನ

ಗರಿಷ್ಟ : 33.0 ಸ
ಕನಿಷು: 22.0 ಸ
ಸಯಸರಿ ಭಳ : 3409 ಮಿಮಿೇ

ಬಲಲ್ಬಯತ

104.28 ಎಕಯ ಗಳು

ಹತಿತಯದ ಹ ದದರಿ

ಎನ್ಎಚ್ 13 (ಸ ಲಲ್ೂುಯದ್ಧಂದ ಭಂಗಳೄಯು) ಶಿಚಭ

ಹತಿತಯದ ಯ ೈಲ್ ೆ ನಿಲ್ದಣ

ಠ ಲೇಕುರ್ ಮರ್ಡಾ ಯ ೈಲ್ ೆ ನಿಲ್ದಣ – ಸುಭಯು 12 ಕಿಮಿೇ ()
ಡಿಲ್ ಯ ೈಲ್ ೆ – 13 ಕಿಮಿೇ (ದಕ್ಷಿಣ-ಶಿಚಭ)

ಹತಿತಯದ ವಿಭನ ನಿಲ್ದಣ

ಭಂಗಳೄಯು ಄ಂತಯಯಷ್ಟರೇಮ ವಿಭನ ನಿಲ್ದಣ- 7,01 ಕಿಮಿೇ (W)

ಹತಿತಯದ ಟುಣ / ನಗಯ • ಕ ೈಕಂಫ- 3.2 ಕಿಮಿೇ (ದಕ್ಷಿಣ-ಶಿಚಭ)
• ಫಜ  - 8 ಕಿಮಿೇ (ದಕ್ಷಿಣ-ಶಿಚಭ)
ಟ ಲೇಪೇಗರಫಿ ಸಯಳ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ುಯತತೆಶಸರದ ರಭುಖ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಸ ಲನ ನ 15 ಕಿಮಿೇ ವಯಪಿತಯಳಗ
ಯಷ್ಟರೇಮ ಈದಯನಗಳು / ಄ಬಮಯಣಯಗಳಿವ ಪಿಲ್ಲಕುಲ್ ಜ ೈವಿಕ ರ್ಕಾ 7.5 ಮಿೇ (ದಕ್ಷಿಣ-ಶಿಚಭ)
ಕದ್ಧರ ರ್ಕಾ 14 ಕಿಮಿೇ (ದಕ್ಷಿಣ-ಶಿಚಭ)
ನಿೇರಿನ / ನದ್ಧಗಳು • ನಂದ್ಧನಿ ನದ್ಧಮ 4.1 ಕಿಮಿೇ (ಎನ್)
• ಪಲ್ುುಣಿ (ಗುಯುುಯ) ನದ್ಧಮ 2.6 ಕಿಮಿೇ (ಎಸ್ಆ)
• ನ ೇತರವತಿ ನದ್ಧ 11 ಕಿ.ಮಿೇ.ದಲಯ (ಎಸ್)
಄ಯಣಯ ಸ ಲನ ನ 15 ಕಿಮಿೇ ವಯಪಿತಯಳಗ / ಕಯದರಿಸಲ್ಗಿದ
ಬಲಕಂಶಿೇಲ್ತ ಯಯುವ ಄ಧಯಮನ ರದ ೇಶಕ ೆ ಬಲಕಂ ರದ ೇಶ- III ಄ಡಿಮಲ್ಲೂ ಫಯುತತದ
ಯಕ್ಷಣ ಄ನುಸಥನ ಗಳು ಸ ಲನ ನ 10 ಕಿಮಿೇ ವಯಸದಲ್ಲೂ
ಈದ ದೇಶಿತ ಫಡವಣ ಮ ನಕ್ಷ ಹಗಲ ಮೆೇಲ್ ೈ ಲ್ಕ್ಷಣದ ನಕ್ಷ ತ ಲೇರಿಸುವ ಯೇಜನ ಮ ಸಥಳವನುನ ಚಿತರ 1 ಹಗಲ 2 ಯಲ್ಲೂ
ನಿೇಡಲ್ಗಿದ .
ಚಿತರ 1 : ಫಡವಣ ಮ ನಕ್ಷ
ಚಿತರ 2 : ಮೆೇಲ್ ೈ ಲ್ಕ್ಷಣದ ನಕ್ಷ
5. ಯೇಜನ ಸಥಳಕ ೆ ಸಂಕಾ
ಯೇಜನ ಸಥಳವು ಯಸ ,ತ ಯ ೈಲ್ು ಹಗಲ ವಿಭನ ಸರಿಗ ಸಂಕಾವನುನ ಹ ಲಂದ್ಧದ . ಭಂಗಳೄಯು ಄ಂತಯಯಷ್ಟರೇಮ
ವಿಭನ ನಿಲ್ದಣವು ಸುಭಯು 7.01 ಕಿಮಿೇ (ಶಿಚಭ) ದಲಯದಲ್ಲೂಯುತತದ .


ಠ ಲೇಕುಯ ಮರ್ಡಾ ಯ ೈಲ್ ೆ ನಿಲ್ದಣವು 12 ಕಿಮಿೇ ಶಿಚಭದಲ್ಲೂದ



ದ್ಧಲ್ ಯ ೈಲ್ ೆ ನಿಲ್ದಣವು (ಶಿಚಭ-ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ) 13 ಕಿಮಿೇ ದಲಯದಲ್ಲೂದ .

಄) ಹಲ್ಲ ಯಸ ತ ಸಂಕಾ
ಇ ರದ ೇಶಕ ೆ ಕ ಳಗಿನ ಯಷ್ಟರೇಮ ಹ ದದರಿಗಳು ಸಂಕಾದಲ್ಲೂವ


ಎನ್ಎಚ್ 13 (ಸ ಲಲ್ೂುಯದ್ಧಂದ ಭಂಗಳೄಯು)

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ಅ) ಅಂತರಿಕ ಯಸ ತಗಳು
ಇ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶಗಳ ಄ಭಿವೃದ್ಧಧಮು 24 ಮಿೇ, 18 ಮಿೇ ಹಗಲ 12 ಮಿೇ ಄ಗಲ್ದ ಯಸ ತಗಳನ ಲನಳಗ ಲಂಡಿದ . ಚಿಕೆ ಯಸ ತಗಳು
18 ಮಿೇ ಄ಗಲ್ವಿದುದ ಄ವು 24 ಮಿೇ ಄ಗಲ್ದ ಯಸ ತಗಳಿಗ ಸಂಕಾ ಹ ಲಂದ್ಧವ ಹಗಲ ಹಲ್ಲ ಜಿಲ್ೂಡಳಿತದ ಯಸ ,ು 12 ಮಿೇ ಄ಗಲ್ದ
ಯಸ ತಗಳು 24 ಮಿೇ ಄ಗಲ್ದ ಯಸ ತಗಳಿಗ ಸಂಕಾ ಹ ಲಂದ್ಧವ .
ಯಷ್ಟರೇಮ ಹ ದದರಿ ಎನ್ಎಚ್ 13 ಹಗಲ ಆದು ಯೇಜನ ರದ ೇಶದ್ಧಂದ ಶಿಚಭ ದ್ಧಕಿೆಗ 0.8 ಕಿಮಿೇ ದಲಯದಲ್ಲೂದ . ಯಸ ತ
ಸಂಕಾವನುನ ಚಿತರ 3 ಯಲ್ಲೂ ನಿೇಡಲ್ಗಿದ .
ಚಿತ್ರ 3 : ರದೆೋವಕೆೆ ಷಾಂಕ್ಯ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
6. ವಿದುಯತ್ ಄ವಶಯಕತ
ಈದ ದೇಶಿತ ಫ ಳವಣಿಗ ಗ ಄ವಶಯಕವಿಯುವ ವಿದುಯತ್ 6.95 ಮೆವಯ ಅಗಿಯುತತದ . ವಿದುಯತ್ ಭಲಲ್ವು ಭಂಗಳೄಯು ವಿದುಯತ್
ಸಯಫಯಜು ನಿಗಭ ನಿಮಮಿತ (ಮೆಸೆಂ) ನಿಂದ ಅಗಿಯುತತದ . ತುತುಾ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲೂ ಡಿಜಿ ಸ ಟ್ ಫಳಕ ಮನುನ
ಈದ ದೇಶಿಸಲ್ಗಿದ . 650 ಕ ವಿಎ ಡಿಜಿ ಸ ಟ್ ನುನ ತುತುಾ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲೂ ವಿದುಯತ್ ಄ವಶಯಕತ ಮನುನ ೂಯ ೈಸಲ್ು ಄ಂದಜು 80
ಲ್ಲೇಟರ್ ರತಿ ಗಂಟ ಎಚ್ಎಸ್ ಡಿ ಮನುನ ಈದ ದೇಶಿಸಲ್ಗಿದ .
7. ನಿೇಯು ಹಗಲ ತಯಜಯ ನಿೇಯು ಈತದನ
ಈದ ದೇಶಿತ ನಿೇರಿನ ಫ ೇಡಿಕ ಮನುನ ನಿಭಾಣ ಹಂತದಲ್ಲೂ 173 ಕ ಎಲ್ ಡಿ (಄ಂದಜು), 23 ಕ ಎಲ್ ಡಿ ಕ ಲ್ಸಕ ೆ ಹಗಲ ನಿಭಾಣ
ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ 150 ಕ ಎಲ್ ಡಿ ಎಂದು ಹಗಲ ಕಮಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ 3.78 ಎಂಎಲ್ ಡಿ ಎಂದು ಄ಂದಜಿಸಲ್ಗಿದ . ನಿಭಾಣ
ಹಂತದಲ್ಲೂ ಄ವಶಯಕ ನಿೇಯನುನ ಟಯಂಕರ್ ನಿಂದ ಡ ದು ನಿೇಯನುನ ಯೇಜನ ಄ವಶಯಕತ ಗಳಿಗ ಗುಯುುಯ (ಪಲ್ುುಣಿ) ನದ್ಧಯಂದ
ಡ ಮಲ್ಗುವುದು.
ನಿಭಾಣ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈತದನ ಮಗುವ ತಯಜಯ ನಿೇಯು 18.4 ಕ ಎಲ್ ಡಿ ಅಗಿಯುತತದ . ನಿಭಾಣ ಹಂತದಲ್ಲೂನ ತಯಜಯ
ನಿೇಯನುನ ಸಣಣ ರಭಣದಲ್ಲೂ/ಯಕ ೇಜ್ ಭಡಲ್ದ (ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವಿಧನದಲ್ಲೂ) ತಯಜಯ ನಿೇಯು ನಿವಾಹಣ ಸಥವಯ
(ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ) ಯಂದ ಸೆಚ್ಛಗ ಲಳಿಸಲ್ಗುವುದು ಹಗಲ ಆದು ಸಬ್ ಭಜ್ಡಾ ಏಯ ಲೇಬಿರ್ಕ ಫಿಕ ೆರ್ಡ ಫಿಲ್ೂ ರಿಮಕುರ್ (ಎಸ್ಎಎಫ್
ಎಫ್) ಅಧರಿತವಗಿಯುತತದ . ಕಮಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈತದನ ಮದ ತಯಜಯ ನಿೇಯನುನ 0.8 ಎಂಎಲ್ ಡಿ ಸಭಥಯಾದ
ಸಂಸೆಯಣ ಘಟಕ (ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ) ದಲ್ಲೂ ಸೆಚ್ಛಗ ಲಳಿಸಲ್ಗುವುದು. ಈದ ದೇಶಿತ ತಯಜಯನಿೇಯು ಈತದನ ಗಳು ಕಮಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ
0.72 ಎಂಎಲ್ ಡಿ ಅಗಿಯುತತದ . ಸಂಸೆರಿತ ನಿೇಯನುನ ಶೌಚ್ಲ್ಮಕೆಗಿ, ತ ಲೇಟಗರಿಕ ಗಗಿ, ಆತಯದ್ಧಗಗಿ ಫಳಸಫಹುದಗಿದ
ಹಗಲ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳಿಂದ ಈತದನ ಮದ ತಯಜಯ ನಿೇಯು 2.3 ಎಂಎಲ್ ಡಿ ಅಗಿದುದ ಆದನುನ ಎಫ್ಲೂಯ್ಕಂಟ್ ಸಂಸೆಯಣ ಘಟಕ
(ಆಟಿಪಿ) ಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಸೆರಿಸಲ್ಗುವುದು ಹಗಲ ಆವು ಶೃನಯ ಈಳಿಮುವಿಕ ಅಧಯದ ಮೆೇಲ್ ಭಡಲ್ಗುವುದು. ಸಂಸೆರಿತ
ನಿೇಯನುನ

ಶಿೇತಲ್ಲೇಕಯಣ,

ಶಖ

ಫದಲ್ವಣ ,

ಫಮೂರ್

ಗಳು,

ಸೆಚ್ಛಗ ಲಳಿಸುವ

ಸಲ್ಕಯಣ ಗಳು,

ಆತಯದ್ಧಗಳಲ್ಲೂ

ಫಳಸಫಹುದಗಿದ .
8. ಘನ ತಯಜಯ ನಿಧಾಯಣ
ಗಂಜಿಭಠ ಗರಮಿೇಣಭಿವೃದ್ಧಧಮ 2ನ ೇ ಹಂತದ ಆಪಿಐಪಿ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶವು ಅಡಳಿತ ವಿಬಗ, ಕಯಂಟಿೇನ್,
ಶೌಚ್ಲ್ಮಗಳು, ಸೌಕಮಾಗಳು, ಆತಯ ಮಂತಹ ಈತದನ ಯಲ್ೂದ ವಿಬಗಗಳಿಂದಲ್ಲ ನಗಯ ಘನ ತಯಜಯವನಲನ (ಎಂಎಸ್
ಡಫುೂು) ಈತದ್ಧಸುತತದ ಕಯಣ ಄ಲ್ಲೂನ ಔದ ಲಯೇಗಿಕ ಜನಸಂಖ್ ಯ ಜ ಲತ ಗ ಹಸಿಯು ವಲ್ಮ, ಯಸ ,ತ ನಿಲ್ುಗಡ ಯಂದ ಈಂಟಗುವ
ತಯಜಯ.

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ಆಪಿಐಪಿ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶ 2ನ ೇ ಹಂತದ್ಧಂದ ಈತದನ ಮಗುವ ಈದ ದೇಶಿತ ತಯಜಯವು 375 ಕ ಜಿ/ದ್ಧನ ಹಗಲ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ
ಯಂದ 125 ಕ ಜಿ/ದ್ಧನ ಸೂರ್ಡಜ ಅಗಿಯುತತದ .
ಕ ಲೇಷುಕ 2: ಆಪಿಐಪಿ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶ 2ನ ೇ ಹಂತದ್ಧಂದ ಈತದನ ಮಗುವ ಈದ ದೇಶಿತ ಘನ ತಯಜಯದ ರಭಣ

ಕ್ರಗಬಸುದಹದ
ಕರಸಂ

ಘನ ತಹಯಜಯ

ುನಬಯಳಷಬಸುದಹದ

ಕ್ರಗದ ತಹಯಜಯ

ವಿವಿಧ

ಕೆಜಿ/ದಿನ

ಕೆಜಿ/ದಿನ

ಸಾಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ುು

ತಹಯಜಯ

ತಹಯಜಯ

ಕೆಜಿ/ದಿನದಲ್ಲಿ
1.

ಕ ೈಗರಿಕ ತಯಜಯ

2.

ಸವಾಜನಿಕ
ತಯಜಯ

3.

ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಸೂರ್ಡಜ

ಒಟ್ುು ಘನ ತಹಯಜಯ, ಕೆಜಿ/ದಿನ

ಕೆಜಿ/ದಿನದಲ್ಲಿ

40

15

45

100

150

67

158

375

125
315

125
82

203

600

9. ಭಲಲ್ ರಿಸಯ ಸಿಥತಿ
ಈದ ದೇಶಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶದ್ಧಂದಗುವ ರಿಣಭಗಳನುನ ನಿಧಾರಿಸಲ್ು ರದ ೇಶದ (ಸಮಿೇಕ್ಷ ರದ ೇಶ) ಸುತತ 10 ಕಿಮಿೇ
ವಯಸದಲ್ಲೂ ಭಲಲ್ ರಿಸಯ ಸಿಥತಿಮನುನ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಯತು.
಄) ಮಿೇಟಿಯೇಯ ಲಲ್ಜಿಕಲ್ (ಹವಭನ)
ಹತಿತಯದ ಭಂಗಳೄಯು ಐಎಂಡಿ ಸ ುೇಷನ್ ನಿಂದ ಹವಭನ ವಿವಯಗಳನುನ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಯತು ಆದರಿಂದ ಅ ರದ ೇಶದ
ಗಳಿಮ ವಿನಯಸವನುನ ಄ರಿಮಫಹುದಗಿದ . ಹ ಚ್ುಚ ತ ೇವಂಶ 94% ನಿಂದ 52% ನಷುು ವಷಾವಿೇಡಿೇ ಆಯುತತದ . ಜಲನ್ ಹಗಲ
಄ಕ ಲುೇಫರ್ ನಡುವ ಹ ಚ್ುಚ ತ ೇವಂಶವನುನ ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ ಄ಂದಯ 92 ರಿಂದ 86%. ಪ ಫರವರಿಮಲ್ಲೂ ತ ೇವಂಶವು
ಕಡಿಮೆಯಯುತತದ ಄ಂದಯ 53%. ಕನಿಷು ಹಗಲ ಗರಿಷು ತಭನವು 20.8 ಡಿಗಿರ ಹಗಲ 34.1 ಡಿಗಿರ ಆಯುತತದ . ವಷ್ಟಾಕ
ಭಳ ಮು 3010.9 ರಿಂದ 4694.4 ಮಿಮಿೇ ಆಯುತತದ ಹಗಲ ಆದು ಭಳ ಗಲ್ದಲ್ಲೂ 80% ನಷ್ಟುಯುತತದ .
ಅ) ಗಳಿಮ ಗುಣಭಟು

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ಸುಭಯು 7 ಗಳಿಮ ಗುಣಭಟು ಘಟಕಗಳನುನ ಎಸ್2, ಎನ್ಎರ್ಕೆ ಹಗಲ ಟಿಾಕುಯಲ್ ೇಟ್ ಄ಂಶ (ಪಿಎಂ) ಕೆಗಿ
ರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ಯತು ಹಗಲ ಆದು <2.5µಮಿೇ ಭತುತ <10µಮಿೇ ಅಗಿಯುತತದ .



ಪಿಎಂ10: ಗರಿಷು ಭೌಲ್ಯ 64µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದನುನ ಫಜ ಮಲ್ಲೂ ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ ಹಗಲ ಕನಿಷು
38µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದು ಕು ಡವಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದ್ಧಯುತತದ .



ಪಿಎಂ 2.5: ಗರಿಷು ಭೌಲ್ಯ 31µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದನುನ ಫಜ ಮಲ್ಲೂ ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ ಹಗಲ ಕನಿಷು
15µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದು ಕು ಡವಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದ್ಧಯುತತದ .



ಎಸ್2: ಗರಿಷು ಭೌಲ್ಯ 8.1µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದನುನ  ಭುಾಡ ಮಲ್ಲೂ ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ ಹಗಲ ಕನಿಷು
5.0µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದು ಟಂಕೌಲ್ಲಡಿ ಹಗಲ ಕು ವಡುವಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದ್ಧಯುತತದ .



ಎನ್ಎರ್ಕೆ: ಗರಿಷು ಭೌಲ್ಯ 15.6µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದನುನ ಫಜ ಮಲ್ಲೂ ಗಭನಿಸಲ್ಗಿದ ಹಗಲ ಕನಿಷು
7.8µg/m3 ಅಗಿದುದ ಆದು ಕು ವಡುವಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದ್ಧಯುತತದ .

ಗಭನಿಸಲ್ದ ಭಲ್ಲನಯಕಯಕಗಳು ಎನ್ಎಎಕುಯ ದಜ ಾಮ ಄ ೇಕ್ಷಿತ ಭಟುದಲ್ಲೂತುತ.
ಆ) ನಿೇರಿನ ಗುಣಭಟು
ಐದು ಸಥಳಗಳಿಂದ ಄ಂತಜಾಲ್ದ ಹಗಲ ಂದು ಸಥಳದ್ಧಂದ ಮೆೇಲ್ ೈ ನಿೇರಿನ ಭದರಿಗಳನುನ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಯತು.
಄ಂತಜಾಲ್ವನುನ ಗರಭಸಥಯು ದ ೈನಂದ್ಧನ ಫಳಕ ಗಗಿ ಈಯೇಗಿಸುವ ಕ ೈಂುಗಳಿಂದ ಹಗಲ ತ ಯ ದ ಫವಿಗಳಿಂದ
ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಯತು.
಄ಂತಜಾಲ್:
಄ಂತಜಾಲ್ದ ನಿೇರಿನ ಭದರಿಗಳು ಸಯಸರಿ ಪಿಎಚ್ 5.77 ರಿಂದ 7 ನುನ ಹಗಲ ಟಿಡಿಎಸ್ ನುನ 32-109 ಮಿಗರಂ/ಲ್ಲೇ
ಹ ಲಂದ್ಧದುದ 109 ಮಿಗರಂ/ಲ್ಲೇ ಫಜ ಮಲ್ಲೂ (ಡಫುೂು2) ಗಡಸುತನ, ಈಪಿನಂಶ, ಕ ಲೂೇಯ ೈರ್ಡ ಹಗಲ ಸಲ್ ಪೇಟ್ ಄ಂಶಗಳೄ
ಸಯಸರಿ ಭಟುದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದ್ಧಯುತತದ . ಯೇಜನ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲೂನ ಄ಂತಜಾಲ್ವು ಸಭನಯವಗಿದುದ ಕನಿಷು ಸಂಸೆಯಣ ಯಂದ
ದ್ಧನದ ಫಳಕ ಗಗಿ ಈಯೇಗಿಸಫಹುದಗಿದ .
ಇ) ಶಫದದ ಗುಣಭಟು
ೂವಾ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಮನುನ ನಡ ಸಿ ಇ ರದ ೇಶದ ಶಫದದ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಗುಯುತಿಸಲ್ಯತು. ಶಫದದ ನಿಮಂತರಣವನುನ ಸಮಿೇಕ್ಷ
ರದ ೇಶದ ಏಳು ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಡ ಸಲ್ಗಿದ .

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಫದದ ಭಟು: ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಫದದ ಭಟುವನುನ 46.4 ರಿಂದ 52.8 ಡಿಬಿ (ಎ) ಅಗಿತುತ. ಗರಿಷು ಶಫದದ ಭಟುವು 52.8 ಡಿಬಿ
(ಎ) ಅಗಿದುದ ಫಜ ಮಲ್ಲೂ (ಎನ್2) ಹಗಲ ಕನಿಷು ಭಟು 46.4 ಡಿಬಿ (ಎ) ಅಗಿದುದ ಕು ಡವು (ಎನ್5)ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದ್ಧಯುತತದ .
ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇ ರದ ೇಶಗಳ ಶಬ್ದದ ಭಟುವು ಄ ೇಕ್ಷಿತ ಭಟುದಲ್ಲೂದ .
ಯತಿರಮ ಶಫದದ ಭಟು: ಯತಿರಮಲ್ಲೂ ಶಫದದ ಭಟುವು 40.8 ರಿಂದ 43.1 ಡಿಬಿ (ಎ) ಅಗಿತುತ. ಗರಿಷು ಶಫದದ ಭಟುವು 43.1 ಡಿಬಿ (ಎ)
ಅಗಿದುದ ಫಜ ಮಲ್ಲೂ (ಎನ್2) ಹಗಲ ಕನಿಷು ಭಟು 40.8 ಡಿಬಿ (ಎ) ಅಗಿದುದ ಕು ಡವು (ಎನ್5)ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದ್ಧಯುತತದ .
ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇ ರದ ೇಶಗಳ ಶಫದದ ಭಟುವು ಄ ೇಕ್ಷಿತ ಭಟುದಲ್ಲೂದ .
ಈ) ಭಣಿಣನ ಗುಣಭಟು
ಅಯು ಸಥಳಗಳಿಂದ ಭಣಿಣನ ಭದರಿಗಳನುನ ಡ ಮಲ್ಯತು. ಭಣಿಣನ ಪಿಎಚ್ 5.08 -6 ಆದುದ ಭಣುಣ ಗಿಡದ ಫ ಳವಣಿಗ ಗ
ಸಲಕತವಗಿದ ಎಂದು ತ ಲೇರಿಸುತತದ . ನ ೈಟ ಲರಜನ್ ಭಟುಗಳು 28.4-62.4 ಮಿಗರಂ/ಕ ಜಿ ಯದುದ ಪಟಯಸಿಮಂ 174-318
ಮಿಗರಂ/ಕ ಜಿ ಆಯುತತದ ಹಗಲ ಆದರಿಂದ ಈತತಭ ಪಟಯಸಿಮಂ ಭಟುವಿಯುವುದು ಕಂಡುಫಂದ್ಧದ . ಯೇಜನ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ
ಭಣುಣ ಪಲ್ವತತಗಿದ ಯ್ಕಂಫುದು ಕಂಡುಫಯುತತದ .
ಉ) ಸಭಜಿಕ-ಅರ್ಥಾಕ
ಭದರಿ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಮನುನ ಭಡಿ ಅ ರದ ೇಶದ ಸಭಜಿಕ-ಅರ್ಥಾಕ ರಿಸಯದ ಗುಣಭಟುದ ವಿವಯಗಳನುನ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಯತು.
ವಯವಸಮವು ಯೇಜನ ಮ ಸಥಳದ ಸುತತಲ್ಲನ 10 ಕಿಮಿೇ ವಯಸದ ಜನಯ ಭುಖಯ ಈದ ಲಯೇಗವಗಿದ .
ಊ) ಜ ೈವಿಕ ರಿಸಯ
ಜ ೈವಿಕ ರಿಸಯದ ಮೆೇಲ್ ಈದ ದೇಶಿತ ಯೇಜನ ಮ ರಬವವನುನ ಄ಳ ಮಲ್ು, ಭಲಲ್ ಜ ೈವಿಕ ಸಿಥತಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಲ್ು, ಸಲಕತ
ರಿಹಯ ಕರಭಗಳನುನ ಕ ೈಗ ಲಂಡು ಜ ೈವಿಕ ರಿಸಯದ ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿಣಭವನುನ ಄ ೇಕ್ಷಿತ ಭಟುದಲ್ಲೂರಿಸಲ್ು ಹಗಲ
ಮಾಮ ನಿವಾಹಣ ಯೇಜನ ಮನುನ ತಮರಿಸಲ್ು ಯೇಜನ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ ಜ ೈವಿಕ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಮನುನ ನಡ ಸಲ್ಯತು.
ಯೇಜನ ಮ 15 ಕಿಮಿೇ ವಯಸದಲ್ಲೂ ಮವುದ ೇ ವನಯಜಿೇವಿ/ಕ್ಷಿಧಭಗಳಿಲ್ೂ. ಇ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ ಮವುದ ೇ ಜಿೇವಿಮಲ
಄ಳಿವಿನಂಚಿನಿಲ್ೂ. ಬಯತಿೇಮ ಜ ೈವಿಕ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಹಗಲ ಄ಯಣಯ ಆಲ್ಖ್ ಮಲ ಇ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ ಮವುದ ೇ ಄ಳಿವಿನಂಚಿನ
ಜಿೇವಿಮ ದಖಲ್ ಮನುನ ದೃಢಡಿಸಿಲ್ೂ.
10. ರಿಸಯದ ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿಣಭಗಳು ಹಗಲ ರಿಹಯ ಕರಭಗಳು
಄) ಗಳಿಮ ಗುಣಭಟುದ ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿಣಭ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ವಹನಗಳಿಂದಗುವ ಭಲ್ಲನಯವು ಆಲ್ಲೂನ ಗಳಿಮ ಗುಣಭಟುವನುನ ಫದಲ್ಲಸಫಹುದಗಿದ . ಯಸ ತ ಭಡಲ್ು, ನ ೈಭಾಲ್ಯ ವಯವಸ ಥ
ಭಡಲ್ು, ಭಳ ನಿೇರಿನ ನಿವಾಹಣಗ ವಯವಸ ಥಗಗಿ ಭಡುವ ನಿಭಾಣ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳದ ಕತತರಿಸುವಿಕ ಹಗಲ ಲ್ ವ ಲ್ಲಂಗ್
ನಿಂದ ಇ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ ವಮು ಭಲ್ಲನಯ ಈಂಟಗಫಹುದು.
ರಿಹಯ ಕರಭಗಳು:


ನಿಮಮಿತವಗಿ ನಿೇರಿನ ಸಿಂಡಣ ಯಂದ ಧಲಳು ರಿಸಯವನುನ ರವ ೇಶಿಸುವುದು ತುತತದ ಹಗಲ ಗಳಿ
ಹ ಚ್ಚಗಿಯುವ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೂ ನಿೇರಿನ ಸಿಂಡಣ ಹ ಚ್ುಚ ಭಡಫ ೇಕಗುತತದ .



ವಹನಗಳ ಚ್ಲ್ನ ಮನುನ ನಿಮಮಿತವಗಿ ನಿಮಂತಿರಸಫ ೇಕಗುತತದ ಆದರಿಂದ ಭಲ್ಲನಯ ಕಡಿಮೆಮಗುತತದ .



ಕಚ್ಚ ವಸುತಗಳ ಸಗಣ ಗಗಿ ಫಳಸುವ ಎಲ್ೂ ವಹನಗಳನಲನ ಟಾಲ್ು/ೂಸಿುರ್ಕ ಶಿೇಟಿನಿಂದ ಭುಚ್ಚಲ್ಗುತತದ .



ಭಯಗಳನುನ ನ ಡುವುದರಿಂದ ಭಲ್ಲನಯ ತಗುುತತದ .

ಅ) ನಿೇರಿನ ಗುಣಭಟುದ ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿಣಭ
ನಿಭಾಣ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ರಕಿರಯ್ಕಗಳಲ್ಲೂ ಄ಂದಯ ಸಲ್ಕಯಣ ಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ ಲಳಳಲ್ು ಹ ಚಿಚನ ನಿೇರಿನ ರಭಣದ
಄ವಶಯಕತ ಯಯುತತದ . ನಿೇರಿನ ಗುಣಭಟುದ ಫದಲ್ವಣ ಮು ಯೇಜನ ಮಲ್ಲೂ ಄ದಯಲ್ಲೂ ನಿಭಾಣ ಹಂತಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ
ರಭುಖ ಄ಂಶವಗಿಯುತತದ . ಬಲಮಿಮ ಕ ಲ್ಸಗಳು, ಕಲ್ುೂಗಳನುನ ುಡಿಭಡುವುದು, ಕತತರಿಸುವುದು ಹಗಲ ಮೆೇಲ್ ೈ
ಫದಲ್ವಣ , ನ ೈಭಾಲ್ಯವಯವಸ ಥಮ ಫದಲ್ವಣ ಹಗಲ ಭಣಿಣನ ಸವಕಳಿ, ಆವುಗಳು ನಿಭಾಣ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿೇರಿನ ಗುಣಭಟುದ
ಮೆೇಲ್ ರಿಣಭ ಬಿೇಯುವ ರಭುಖ ಄ಂಶಗಳಗಿವ .
ರಿಹಯ ಕರಭಗಳು


ಭಳ ಗಲ್ದಲ್ಲೂ ಄ಗ ಮುವ ಕ ಲ್ಸವನುನ ನಿಲ್ಲೂಸುವುದು



ತಡ ಗ ಲೇಡ ಗಳನುನ ನಿಮಿಾಸಿ ಯೇಜನ ರದ ೇಶದ್ಧಂದ ಹ ಲಯಹರಿವನುನ ನಿಲ್ಲೂಸುವುದು



ತತೆಲ್ಲಕ ಆಂಗುಗುಂಡಿಗಳು ಹಗಲ ಸ ಪಿುರ್ಕ ಟಯಂಕುಗಳನುನ ಹ ಲಂದ್ಧಯುವಂತ

ಶೌಚ್ಲ್ಮಗಳು ಹಗಲ

ಸಭುದಮ ಶೌಚ್ಲ್ಮಗಳನುನ ನಿಮಿಾಸಿ ತಯಜಯ ನಿೇಯು ಸುತತಭುತತಲ್ಲನ ನಿೇರಿನ ಭಲಲ್ಗಳು ಹಗಲ
಄ಂತಜಾಲ್ವನುನ ತಲ್ುುವುದನುನ ತಪಿಸುವುದು.


ಮೆೇಲ್ ೈ ಹಗಲ ಄ಂತಜಾಲ್ಗಳು ಎಣ /ಣ ಗಿರೇಸ್ ನಿಂದ ಭಲ್ಲನವಗುವುದನುನ ತಡ ಗಟುಲ್ು ಸ ಲೇರಿಕ ಮಗದ
ತ ರಗಳನುನ ಗಿರೇಸ್ ಹಗಲ ಎಣ ಣಮ ಶ ೇಖಯಣ ಗಗಿ ಫಳಸುವುದು.



ನಿಭಾಣ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಂತಿರತವಗಿ ಄ಂತಜಾಲ್ವನುನ ಹ ಲಯತ ಗ ಮುವುದು.

ಆ) ಶಫದದ ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿಣಭ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
಄ಡಿಮ ಕ ಲ್ಸವು ಬಲಮಿ ಄ಗ ಮುವುದನುನ ಳಗ ಲಂಡಿದುದ ರಿಸಯದ ಮೆೇಲ್ ಶಫದದ ರಿಣಭವುಂಟಗುತತದ . ನಿಧಾರಿತ
ಕ ಲ್ಸ,

ಮಂತರಗಳ

ನಿಯೇಜನ ,

ಯಸ ತ

ನಿಭಾಣ

ಹಗಲ

ಸಥನ ಗಳು

ಹ ಚ್ುಚ

ಶಫದ

ಹಗಲ

ಸಂಚ್ರಿ

ದಟುಣ ಮನುನಂಟುಭಡುತತದ . ಸಗಣಿಕ ಹಗಲ ವಸುತ ನಿವಾಹಣ ಮು ಗಣನಿೇಮ ಶಫದ ಭಲ್ಲನಯವನುನಂಟುಭಡುತತದ .
ನಿಯಂತಯವಗಿ ಕ ಲ್ಸಗಯಯು ಶಫದಕ ೆ ತ ಯ ದುಕ ಲಂಡಿದದಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸುಸುತ, ಄ಲ್ ಫಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿಮನುನಂಟು ಭಡಫಹುದು ಹಗಲ
ಇ ಊಣತೂಕ ರಿಣಭವು ಄ಲ್ವಧಿಮದದಗಿದುದ (ಯಸ ತ ಹಗಲ ನಿಭಾಣ ಕಮಾದ ಸಭಮಕ ೆ ಸಿೇಮಿತವಗಿಯುತತದ )
ಹಗಲ ಆದನುನ ಄ವಯ ಅಯ ಲೇಗಯದ ಮೆೇಲ್ಗುವ ಗಂಭಿೇಯ ರಿಣಭವ ಂದು ರಿಗಣಿಸಫಯದು. ದಲಯವು ಶಫದವನುನ ಕಡಿಮೆ
ಭಡುತತದ .
ರಿಹಯ ಕರಭಗಳು


ನಿಭಾಣ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು ಶಫದವನುನ ಈಂಟುಭಡಿ ಸಭನಯ ಕ ಲ್ಸದ ಸಭಮಕ ೆ ಸಿೇಮಿತವಗಿಯುತತದ .



ನೌಕಯಯು

ಶಫದ

ಈಂಟುಭಡುವ

ಸಲ್ಕಯಣ ಗಳನುನ

ಫಳಸುತಿತದದಲ್ಲೂ

ಶಫದ

ಭಲ್ಲನಯದ್ಧಂದ

ಯಕ್ಷಿಸಿಕ ಲಳುಳವ

ಸಲ್ಕಯಣ ಮನುನ ಫಳಸಫ ೇಕಗಿಯುತತದ . ಆಂತಹ ನೌಕಯಯು 70ಡಿಬಿಎ ಶಫದವನುನ 8 ಗಂಟ ಗಲ ಹ ಚ್ುಚ ಕಲ್
ಫಳಸುತಿತದದಯ ಆಮರ್ ಭಫ್ ಗಳನುನ ಫಳಸಫ ೇಕು. 70-80 ಡಿಬಿಎಗಿಂತಲ್ಲ ಹ ಚಿಚನ ಶಫದವನುನ ಄ನುಬವಿಸುತಿತಯುವ
ನೌಕಯಯು ಆಮರ್ ೂಗ್ ಗಳನುನ ಧರಿಸಫ ೇಕು.


ನಿಭಾಣ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಹಗಲ್ಲಗ ಭತರ ಸಿೇಮಿತಗ ಲಳಿಸಿ ಯತಿರ ಮವುದ ೇ ನಿಭಾಣ ಕಮಾವನಲನ
ಭಡಫಯದು.



ನಿಭಾಣ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ ಫಯರಿಕ ೇರ್ಡ ಗಳನುನ ದಗಿಸಲ್ಗುವುದು

ಇ) ಭಳ ನಿೇರಿನ ನಿವಾಹಣ
ಭಳ ನಿೇಯನುನ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ು ರತ ಯೇಕ ಚ್ಯಂಡಿಮನುನ ದಗಿಸಲ್ಗುವುದು ಹಗಲ ಆದನುನ ಯಸ ತಮ ಕೆದಲ್ಲೂ ಸಲಕತ ಗತರದಲ್ಲೂ
ನಿಮಿಾಸಿ ಯೇಜನ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ ಹ ಚ್ುಚ ನಿೇಯು ಹರಿಮುವುದನುನ ತಡ ಮಲ್ಗುವುದು. ಭಳ ನಿೇರಿನ ಕ ಲಯೂನ ವಿನಯಸಗಳನುನ
ಭನ ಮ ಛವಣಿಯಂದ ಹಗಲ ಕಟುಡಗಳ ಸಂದ್ಧಗಳಿಂದ ಈದ ದೇಶಿಸಲ್ಗಿದ . ಭಳ ನಿೇರಿನ ಚ್ಯಂಡಿಗಳನುನ ೂಯಕವ ಂದು
ರಿಗಣಿಸಿ ತಡ ಗ ಲೇಡಿಗಳನುನ ಄ಲ್ೂಲ್ಲೂ ನಿಮಿಾಸಲ್ಗುವುದು ಆದರಿಂದ ಗರಿಷು ರಭಣದ ಭಳ ನಿೇಯು ಬಲಮಿಯಳಕ ೆ
ಆಳಿಮುತತದ . ಎಣ ಣ ಭತುತ ಗಿರೇಸ್ ತ ಗ ಮುವಿಕ ಮನುನ ಭಳ ನಿೇರಿನ ಕ ಲಯೂನ ೂಯಕ ಗುಂಡಿಗಳಿಗ ದಗಿಸಲ್ಗುವುದು.
ಈ) ಘನ ತಯಜಯ ನಿವಾಹಣ
ಈತದನ ಮದ ಘನ ತಯಜಯವು ಸೆಬವಿಕ ರಿಸಯದ ಮೆೇಲ್ ರಿಣಭ ಬಿೇಯುತತದ ಅದಯ ಈದ ದೇಶಿತ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಯಂದ
ಈತದನ ಮದ ತಯಜಯವು ಄ಮಕರಿಮಗಿಯುವುದ್ಧಲ್ೂ. ಅದದರಿಂದ ಘನತಯಜಯಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಮವುದ ೇ ಗಂಭಿೇಯ
಄ಂಶಗಳಿಯುವುದ್ಧಲ್ೂ.

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ರಿಹಯ ಕರಭಗಳು


ತಯಜಯ ಫ ೇಾಡಿಸುವಿಕ ಹಗಲ ುನಫಾಳಕ



ಘನ ತಯಜಯವನುನ ಸಂಗರಹಿಸಿ, ಸಂಸೆರಿಸಿ ಸಲಕತವಗಿ ವಿಲ್ ೇವರಿ ಭಡಲ್ಗುವುದು.



ಕಯಗುವ ಹಗಲ ಕಯಗದ ತಯಜಯವನುನ ರತ ಯೇಕಿಸಿ ಸಲಕತವಗಿ ವಿಲ್ ೇವರಿ ಭಡಲ್ಗುವುದು.

11. ರಿಸಯ ಮೆೇಲ್ಲೆಚ್ಯಣ ಕಮಾಕರಭ
ಈದ ದೇಶಿತ ಯೇಜನ ಮು ರಭುಖ ಄ಂಶಗಳನುನ ಸಭನಯ ಫಳಕ ಗಗಿ ಸಥಪಿಸಲ್ು ಈದ ದೇಶಿಸಿದ (ಮಂತಿರಕ ಹಗಲ
ವಿದುಯತ್ ಸಲ್ಕಯಣ ಗಳು). ನಿಭಾಣ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು ಸೆಲ್ ಸಭಮದವಯ ಗ ಭತರ ನಡ ಮಲ್ಲದುದ ಆದಕೆಗಿ ಗಿಡಗಳನುನ
ಕತತರಿಸಫ ೇಕಗಫಹುದು,

ನಿಭಾಣ

ವಸುತಗಳನುನ

ಹಗಲ

ಸಲ್ಕಯಣ ಗಳನುನ

ಸಂಗರಹಿಸಫ ೇಕಗುತತದ .

ಧಲಳಿನ

ತಡ ಮುವಿಕ ಮನುನ ನಿಯಂತಯವಗಿ ನಿೇರಿನ ಸಿಂಡಣ ಯಂದ ಭಡಲ್ಗುವುದು ಹಗಲ ಸಂಚ್ರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಮನುನ ದ ೈನಿಕ
ಫಳಕ ಗಗಿ ಫ ೇಕಗಿಯು ನಿೇರಿನ ಸಂಸೆಯಣ ಗಗಿ ದಗಿಸಲ್ಗುವುದು. ಕಮಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಯಜಯ ನಿೇರಿನ ಈತದನ
ಆಯಫಹುದು. ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಜ ಲತ ಗ ಎಸ್ ಬಿ ಅರ್ ವಯವಸ ಥಮನುನ ತಯಜಯ ನಿೇರಿನ ಸಂಸೆಯಣ ಗಗಿ, ತಯಜಯ ನಿೇರಿನ
ಗುಣಭಟುವನುನ

ಕಮುದಕ ಲಳುಳವುದಕೆಗಿ

ನಿಯೇಜಿಸಿ

ಸಂಸೆರಿತ

ಜಲ್ವನುನ

ಹಸಿಯು

ವಲ್ಮದ

ಫ ಳವಣಿಗ ಗಗಿ

ಫಳಸಲ್ಗುವುದು.
12. ಯೇಜನ ಮ ಲ್ಬಗಳು
ನಿಭಾಣ ಹಂತದ ಹಗಲ ಕಮಾ ಹಂತದ ರಭುಖ ಲ್ಬವ ಂದಯ ತತೆಲ್ಲಕ ಹಗಲ ನಿಯಂತಯ ಈದ ಲಯೇಗವು ಇ
ಯೇಜನ ರದ ೇಶದ್ಧಂದ ಹತಿತಯದ ಗರಭದ ಜನತ ಗ ದ ಲಯ ಮುತತದ . ಸಥಳಿೇಮ ಜನರಿಗ ಆಲ್ಲೂ ಈದ ಲಯೇಗ ನಿೇಡುವುದರಿಂದ
ಹ ಚ್ುಚವರಿ

ಭಲಲ್ಬಲತ

ಸೌಲ್ಬಯಗಳನುನ

ದಗಿಸುವುದು

ತುತತದ .

ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು

ಕಮಾ

ಹಂತದಲ್ಲೂ

ಈದ ಲಯೇಗವಕಶಗಳನುನ ಜನರಿಗ ದಗಿಸುತತದ . ಈದ ದೇಶಿತ ಯೇಜನ ಮು ಄ವಶಯಕ ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಕಮಾಗಳದ ಭನ ,
ನಿೇರಿನ ವಿತಯಣ , ಚ್ಯಂಡಿ ವಯವಸ ,ಥ ವ ೈದಯಕಿೇಮ ಸೌಲ್ಬಯ ಆತಯದ್ಧ ದಗಿಸುತತದ .
ಸಭಜಿಕ ಅರ್ಥಾಕ ಸಿಥತಿ
ಗರಭಗಳ ಸಭಜಿಕ ಅರ್ಥಾಕ ಸಿಥತಿಮು ಈದ ದೇಶಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶಗಳಿಂದಗಿ ಫ ಳವಣಿಗ ಮಗಫಹುದು. ಗರಭದ
ಜನರಿಗ ಈತತಭ ವಿದಯಬಯಸದ ಸೌಲ್ಬಯ ದ ಲಯ ಮಫಹುದು. ಅರ್ಥಾಕ ಸಿಥತಿಮು ಗರಮಿೇಣ ರದ ೇಶದಲ್ಲೂ ಈತತಭಗ ಲಂಡು
ಭಲಲ್ ಬಲತ ಸೌಕಮಾದ ಫ ಳವಣಿಗ ಮನುನ ಹ ಚಿಚಸುತತದ . ಅದದರಿಂದ ಟುಯ ಸಭಜಿಕ-ಅರ್ಥಾಕ ರಿಸಿಥತಿಮು ಇ
ಯೇಜನ ಯಂದ ಗುಣತೂಕವಗಿಯುತತದ .
13. ಫಹಯ ಭಲಲ್ ಬಲತ ಸೌಕಮಾ ಫ ಳವಣಿಗ

ಕಹಯಯಕಹರಿ ಸಹರಹಾಂವ
ಕ ಳಗಿನ ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಕಮಾಗಳನುನ ಈದ ದೇಶಿತ ಕ ೈಗರಿಕ ರದ ೇಶವು ಳಗ ಲಂಡಿದ :


ಕ ೈಗರಿಕ ನಿವ ೇಶನಗಳು



ಈ ವಿದುಯದಗಯಗಳು



ಸಂಕಾ ಯಸ ತಗಳು



ಘನತಯಜಯ ಸಂಸೆಯಣ ಸಥವಯ



ಅಂತರಿಕ ಯಸ ತಗಳು ಜ ಲತ ಗ ಭಳ ನಿೇರಿನ ಚ್ಯಂಡಿಗಳು



ಭಳ ನಿೇರಿನ ಕ ಲಯೂನ ವಯವಸ ಥ



ವಿದುಯತ್ ಸಯಫಯಜು ಹಗಲ ದರಿ ದ್ಧೇಗಳು



ಸವಾಜನಿಕ ಸೌಲ್ಬಯಗಳು



ನಿೇರಿನ ವಿತಯಣ ಜಲ್



ನಿಲ್ುಗಡ /ಫಪರ್ ವಲ್ಮ



ಹಸಿಯು ವಲ್ಮ ಫ ಳವಣಿಗ



ನಿವ ೇಶನ



ವಣಿಜಯ ಸಂಕಿೇಣಾ

ಈದ ದೇಶಿತ ಯೇಜನ ಯಂದ ಕ ಳಗಿನ ಫಹಯ ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಕಮಾಗಳ ಫ ಳವಣಿಗ ಅಗುತತದ :


ಇ ಯೇಜನ ಮ ಈದ ದೇಶ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳನುನ ಫ ಳ ಸುವುದು. ಯೇಜನ ಮ ಕಮಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಹನಗಳು ಹ ಚ್ಚಗಿ
ಸಂಚ್ರಿಸಫಹುದು ಅದದರಿಂದ ಯಸ ತಮ ಫ ಳವಣಿಗ ಮಗುತತದ . ಅದಗಲಯ, ಕೆದ ಯಸ ತಗಳು ಸುಸಿಥತಿಮಲ್ಲೂವ .



ವಸತಿ ಫ ಳವಣಿಗ ಗಳು ಄ಂದಯ ಄ಟ್ಾ ಮೆಂಟ್ ಗಳು, ವಿಲ್ೂಗಳು ಹಗಲ ರತ ಯೇಕ ಭನ ಗಳು ಆತಯದ್ಧಗಳು
ಸಧಯವಗುತತವ .



ನಿೇರಿನ ವಿತಯಣ ಹಗಲ ಚ್ಯಂಡಿ ವಯವಸ ಥಮು ಈತತಭಗ ಲಳುಳತತವ .

ಮೆೇಲ್ಲನ ಄ಂಶಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ ಈದ ದೇಶಿತ ಯೇಜನ ಮು ವಣಿಜಯ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ ಸಲಕತವದುದ ಂದು ನಿಧಾರಿಸಲ್ಗಿದ .

