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ಅಥLಾ ಇದು ಆರಂ ಕ ಸXರೂಪನು, Zೊಂ ರಬಹುದು. 9ಮ[ ಗಮನವನು, ಈ Lೆ1ೆ\ೖ^ ನ "ಬಳDೆಯ 9ಯಮಗಳO "
5`ಾಗDೆ@ 9 ೇBaಸ ಾI ೆ."
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ಅನುಬಂಧ 5: 8ಾy= ಎ9X8ಾ ೆ[ಂಟ™ ಅ?ೆ?ೆ[ಂ^ (ಆ‘ ಇ ಎ) ಪ aೕಲ ಾಪrd
5ಷಯ ಸೂoDೆ
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Dೋಷdಕ 7:

ೕಜ ೆ ಚಟುವrDೆಗಳ ?ಾ8ಾಂಶ
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Dೋಷdಕ 39: ಪವ‘ 1ಾ!ಕˆ 'ೕ ೆ ಎœ ಎœ ಹೂ/Dೆ
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Dೋಷdಕ 58: ಇ ಎ„ y ಅನು“ಾ”ನದ ಚಟುವrDೆಗRGೆ
?ಾಂ-lಕ Nಾತ ಗಳO ಮತುt ಜLಾ1ಾn ಗಳO
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Dೋಷdಕ 65: ಶಬnDೆ@ ಸಂಬಂV-ದಂuೆ ಸುತುtವ ದ GಾRಯ ಗುಣಮಟdದ gಾನದಂಡಗಳO

ಅಂqಗಳ ಪrd
oತ 1: ಕ ಾBಟಕ ನ ೆ
oತ 2: 1ೆಂಗಳ4ರು ನ ೆ
oತ 3: §ೕ™ gೌಂ<ೆ= <ಾ i¨–ಾಮB‘
oತ 4:

ೕಜ ೆಯ ಪ ಕಲƒ ೆ

oತ 5: 5ದು!ಚ©qt ಪŽ8ೈDೆ ಸರಪRಯ:Mನ
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oತ 14: ಸlಳ 7 - Lೈ^ -ೕ™® 5`ಾಗ - Q ಎ„ ಎ ಜ಼ = ಉತtರ ವಲಯ .
oತ 15: ಮಧ!ಮ šೕ ೆdೕ› ಭೂಗತ Dೇಬ™ 5ತರSೆ
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oತ 27: `ಾರತ ಭೂಕಂಪ ವಲಯದ ನ ೆ
oತ 28: ಕುಂದುDೊರuೆ ಪ Zಾರ DಾಯB5zಾನದ ಪ q •

ಸಂ ೇಪಣಗಳO
ಎ/Q

-

ಏಷ!i ‡ೆವಲNೆ[ಂ^ 1ಾ!ಂk

Qಎ„ ಎ ಜ಼ =

-

1ೆಂಗಳ4ರು '<ೊ ೕNಾ:ಟi ಏ Hಾ ೆ಼ ೂೕi

1ೆ?ಾ@ಂ

-

1ೆಂಗಳ4ರು 5ದು!6 ಸರಬ8ಾಜು ಕಂಪ9 :;<ೆ=.

-ಇಎ

-

Dೇಂದ 5ದು!6 Nಾ VDಾರ

-y-Q

-

Dೇಂದ gಾ:ನ! 9ಯಂತ ಣ ಮಂಡR, `ಾರತ ಸDಾBರ

/yಆ‘

-

5ವರLಾದ

ಇಎ

-

ಎq\ಕೂ!rಂ£ ಏ ೆ9\

ಇಐಎ

-

ಎ9X8ಾ ೆ[ಂಟ™ ಇಂNಾ!kd ಅಂದ8ೆ ಪ ಸರ ಪ `ಾವದ gೌಲ!gಾಪನ

ಇಎ„ ಒy

-

ಎ9X8ಾ ೆ[ಂಟ™ gಾ9ಟ ಂ£ NಾMi ಅಥLಾ ಪ ಸರ gಾ9ಟ ಂ£

ಇಎ„ y

-

ಎ9X8ಾ ೆ[ಂಟ™ gಾ! ೇ ೆ[ಂ^ NಾMi ಅಥLಾ ಪ ಸರ 9ವBಹSಾ

ಇy-

-

ಎಂŒ9ಯ ಂ£, § ಕೂ!‘ 'ಂ^ ಮತುt ಕನ\¶·‰i ಅಂದ8ೆ, ಎಂŒ9ಯ ಂ£, ಸಂಗ ಹSೆ ಮತುt 9gಾBಣ

ಇಎ¨ -

-

ಎ9X8ಾ ೆ[ಂ^ ಅಂ= ?ೋ~ಯ™ ?ೆ™ ಅಂದ8ೆ, ಪ ಸರ ಮತುt ?ಾgಾŒಕ Dೋಶ

ೕಜ ಾ ವರ

ೕಜ ೆ
ೕಜ ೆ

Œಎœ Œ

-

I ೕi Zೌ¨ Gಾ!ಸ¨ ಅಂದ8ೆ ಹ-ರು ಮ ೆ ಅ9ಲಗಳO

Œಓಐ

-

ಗವiB 'ಂ^ ಆ¸ ಕ ಾBಟಕ ಅಂದ8ೆ `ಾರತ ಸDಾBರ

ŒಒDೆ

-

ಕ ಾBಟಕ ಸDಾBರ

Œಆ‘ ಎ„

-

I ೕLೆi\ 8ೆ‡ೆ ಸ\™ 'Dಾ!9ಸ„ ಅಂದ8ೆ, ಕುಂದುDೊರuೆ ಪ Zಾರ DಾಯB5zಾನ

ಐಎ

-

ಇಂyM'ಂrಂ£ ಏ ೆ9\

ಐಇಇ

-

ಇ9~ಯ™ ಎ9X8ಾ ೆ[ಂಟ™ ಎDಾ\; ೇಶi ಅಂದ8ೆ, ಆರಂ ಕ ಪ ಸರ ಪ ೕ ೆ

ಎ„ ಒಎಎ¸಼ --

-

;9-• ಆ¸ ಎ9X8ಾ ೆ[ಂ^, –ಾ8ೆ¨d¹ ಅಂ= DೆMೖ'^ {ೇಂ›, ಗವ ೆ[Bಂ^

y ಎ„ ಯು

-

ಆ¸ ಇಂ/ಯ, ಅಂದ8ೆ, ಪ ಸರ, ಅರಣ! ಮತುt ಹLಾgಾನ ಬದ ಾವSೆ ಸoLಾಲಯ, `ಾರತ ಸDಾBರ
Nಾ ೆkd gಾ! ೇ ೆ[ಂ^ ಯು9^

ಆ‘ ಒ ಡಬುM

-

8ೈ^ ಆ¸ Lೇ

ಎ¨ ಎ¸಼ -k\

-

ಸಲº‘ ZೆDಾ\»Mೕ8ೈ=

ತೂಕ ಮತುt ಅಳuೆಗಳO
q;ೕ (q ೋ;ೕಟ‘) - 1,000 ;ೕ
Dೆ5 - q ೋšೕ™d (1,000 šೕ™d)
Dೆ ಡಬುM - q ೋLಾ!^ (1,000 Lಾ!^)

+ಾಯ +ಾ, ಾ-ಾಂಶ

/ತ$ 1: ಕ2ಾ ಟಕದ ನ5ೆ

1. `ಾರತದ ದ•ಣ `ಾಗದ:Mರುವ 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರವW, ಕ ಾBಟಕದ 8ಾಜzಾ9HಾI ೆ.
`ಾರತದ:M -:Dಾi Lಾ!: ಎಂದು ಕ8ೆಯಲƒಡುವ

ೇಶದ gಾx

ಉದ!ಮದ Dೇಂದ LಾI ೆ. ನಗರದ ಆ‹Bಕ 1ೆಳವ—Gೆ

ಂ Gೆ, ನಗರ ಜನಸಂ ೆ!ಯು

2008 ರ:M ಸುgಾರು 7 ;:ಯiಇದುn,
ಜನಸಂ ೆ!ಯ ?ಾಂದ uೆಯು ಪ
ಇದnರು, ಈಗ

ತಂತ ¤ಾನ

2018 ರ:M 10 ;:ಯiGೆ ಏ

ೆ, ಮತುt

ಚದರ q ೋ;ೕಟ‘Gೆ ಸುgಾರು 4,400 ವ!qtಗಳO

Dೇವಲ ಹತುt ವಷBಗಳ:M 50% ರಷುd Zೆ{ಾ¥I ೆ, ಇದು 'Gಾ-rHಾI ೆ.

ಮತುt `ಾರತದ:M ಮೂರ ೇ ಅ

Zೆಚು¥ ಜನಸಂ ೆ! Zೊಂ ರುವ ನಗರ ಮತುt ಐದ ೇ ಅ

Zೆಚು¥ ಜನಸಂ ೆ! Zೊಂ ರುವ ನಗರಗಳ ಒಟುdಗೂ/ಸು5Dೆ Zೊಂ

ೆ. ಕžೆದ 4 ವಷBಗಳ:M

5ದು!6 1ೇ/Dೆಯು ವಷBDೆ@ ಸ8ಾಸ 10% ರಷುd Zೆ{ಾ¥I ೆ.
2. 1ೆಂಗಳ4ರು 5ದು!6 ಸರಬ8ಾಜು ಕಂಪ9 :;<ೆ= (1ೆ?ಾ@ಂ) ಕ ಾBಟಕದ ಎಂಟು
Œ ೆMಗRGೆ

5ದು!6

5ತರSೆಯ

ಜLಾ1ಾn ಯನು,

DಾHಾBಚರSಾ ವಲಯಗಳನು, Zೊಂ

Zೊಂ

ೆ.

ಕಂಪ9ಯು

4

ೆ - 1ೆಂಗಳ4ರು '<ೊ ೕNಾ:ಟi ಏ Hಾ

ವಲಯ (Qಎ„ ಎಜ಼ = ) ಉತtರ, Qಎ„ ಎಜ಼ = ದ•ಣ, 1ೆಂಗಳ4ರು Gಾ gಾಂತರ
ವಲಯ ವಲಯ ಮತುt oತ ದುಗB ವಲಯ, 9 ವೃತtಗಳO, 32 5`ಾಗಗಳO, 136 ಉಪ5`ಾಗಗಳO ಮತುt 510 •ಾ ಾ ಕ{ೇ ಗಳO. ಇದು ಸುgಾರು 93,527 ಸಕೂ!B^
q ೋ;ೕಟ‘ Zೆo¥ನ šೕ ೆdೕ› ೈiಗಳನು, ಮತುt 165,246 ಸಕೂ!B^ q ೋ;ೕಟ‘
ಕ/' šೕ ೆdೕ› ೈiಗಳನು, Zೊಂ
29143 'GಾLಾ^

ೆ. 2019 ರ 'ೕ 31 ರಂuೆ, ಕ ಾBಟಕ 8ಾಜ!ವW

?ಾlyತ ಉuಾƒದ ಾ ?ಾಮಥ!Bವನು, Zೊಂ

ೆ, ಇದು GಾR,

ಸೂಯB, Œೕವ8ಾa ಮುಂuಾದ ?ಾಂಪ ಾ€ಕವಲMದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗRಂದ 14010
'GಾLಾ^

ಗಳನು,

ಒಳGೊಂ/ ೆ.

1ೆ?ಾ@ಂ

I=

ಈ

ಮೂಲಗRಂದ

5ದು!6

ಪŽ8ೈDೆಯನು, ಪ‡ೆಯುತt ೆ.
3. ಈಗ ನಗರದ:M 5ದು!6 ಪŽ8ೈDೆಯ ಗುಣಮಟd ಮತುt 5•ಾX?ಾಹBuೆ ?ಾಕಷುd ಕ/'HಾI ೆ. ಉತtರ ಅ' Dಾದ ಉಪಯುಕtuೆಗಳ ಸ8ಾಸ
ಗಂ<ೆಗRGೆ Zೋ:-ದ8ೆ ಪ

Gಾ ಹಕ Gೆ ವಷBDೆ@ ಸ8ಾಸ

112 ಗಂ<ೆಗಳO ಮತುt ಉತtರ ಅ' Dಾದ ಉಪಯುಕtuೆಗಳ ಸ8ಾಸ

gೌಲ!ದ:M 1.5

gೌಲ!Dೆ@ Zೋ:-ದ8ೆ ಪ

Gಾ ಹಕ Gೆ 153 ಅಡಚSೆಗžೆ4 ಂ Gೆ 2017 ರ:M ಸ ಸುgಾರು 1.10 ಆI ೆ, ಇದು HಾವW ೇ ಆಧು9ಕ 5ದು!6 5ತರSಾ ಾಲDಾ@I Zೆಚು¥ -XೕDಾ8ಾಹBವಲM ಾI ೆ.
oತ : 2 1ೆಂಗಳ4ರು ನ ೆ
4. ಪ ಸುtತ Lಾ/DೆHಾದ ಓವZೆB= /-•ಬೂ!ಷi ೈi ಕಂಡಕd‘ ಗಳನು, ಮರಗಳO, Nಾ —ಗಳO ಮತುt ಮನುಷ!ರು ಸಂಪqBಸಬಹು ಾI ೆ ಮತುt ಇದು 5ದು!6
Lೈಫಲ!ವನು, gಾತ ವಲM ೇ

ೇಹಗRGೆ ಕೂ‡ಾ ಅಪ¾ತಗಳನು, ಉಂಟುgಾಡುತt ೆ. Nಾದ{ಾ

ಅಡಚSೆHಾಗಬಹುದು. 5ಪತುtಗಳ ಸಂದಭBದ:M, ತುಂ‡ಾIರುವ ತಂ ಗಳO ಮತುt
ಮು ದ ಕಂಬಗಳO ಅಪ¾ತಗRGೆ DಾರಣLಾಗಬಹುದು ಮತುt ತುತುB ?ಾ Gೆ ರ?ೆtಗಳO
ಮತುt

ಸlžಾಂತ ಸುವ

Zಾ9€ಂ ಾI

gಾಗBಗಳನು,

5ದು!6

ಸರಬ8ಾಜು

9ಬBಂVಸಬಹುದು.
ಮತುt

gಾx

ಓವZೆB=
ಾಲ

ೈನmಳ

ವ!ವ?ೆlಗಳO

ಅ-lರLಾಗುತtLೆ.
5.

ನಗರ

ಪ ೇಶದ:M

5•ಾX?ಾಹB

5ದು!6

ಸರಬ8ಾಜು,Œೕವ ಾ/

ಮೂಲ?ೌಕಯBLಾI ೆ ಮತುt ಉನ,ತ ತಂತ ¤ಾನದ ಉದ!ಮದ DಾHಾBಚರSೆಯನು,
ಉR-Dೊಳ¿ಲು ಅವಶ!ಕLಾI ೆ. 5ದು!6 5ತರSಾ

ಾಲಗಳ ಆಧು9ೕಕರಣವW

5ತರSಾ ನಷdವನು, ಕ/' gಾಡುತt ೆ, ಇದ ಂ ಾI ಪžೆಯುRDೆ ಇಂಧನ ಮತುt
ಸಂಬಂVತ ಹ-ರುಮ ೆ ಅ9ಲ Zೊರಸೂಸು5Dೆ ಮತುt gಾ:ನ!Dಾರಕಗಳ Zೆಚು¥ವ

gಾಗBಗಳ 'ೕ:ನ ಯುr:r ಕಂಬಗಳO Nಾದ{ಾ ಗRGೆ

ಬಳDೆಯನು, ಕ/' gಾಡುತt ೆ, (ii) 5ದು!6 ?ೇLೆಯ 5•ಾX?ಾಹBuೆ ಮತುt ಗುಣಮಟdವನು, ಸುzಾ ಸುತt ೆ, (iii) ಪ LಾಹಗಳO ಮತುt ಚಂಡgಾರುತಗಳ ಸಮಯದ:M
ಅಪ¾ತಗಳO, ?ಾವW ೋವWಗಳನು, ಕ/' gಾಡುತt ೆ ಮತುt (iv) Lಾಸ

ೕಗ! ಮತುt 5ಪತುt 98ೋಧಕ ನಗರದ 9gಾBಣDೆ@ DೊಡುGೆ 9ೕಡುತt ೆ.

1. 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರ, 1ೆಂಗಳ4ರು Gಾ gಾಂತರ, oಕ@ಬžಾ¿ಪWರ, Dೋ ಾರ, ಾವಣGೆ8ೆ, ತುಮಕೂರು, oತ ದುಗB ಮತುt 8ಾಮನಗರ.
2. https://www.karnataka.gov.in/energy/english/Pages/Functions.aspx
3. ಪžೆಯುRDೆ ಇಂಧನ ಆzಾ ತ ಶqtಯ ಾuೆಗಳO 53%, ಮತುt ನ5ೕಕ ಸಬಹು ಾದ ಶqtಯು 1ೆ?ಾ@ಂ ಖ ೕ -ದ ಒಟುd 5ದು!6ನ:M 47% ರ~d ೆ.
6. 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರದ
Dೇಬ ೊ,ಂ Gೆ ಭೂ;

ಪ ೇಶದ:M, ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆಯು Zೆಚು¥ ಮತುt ಕ/' šೕ ೆdೕ› ಓವZೆB= 5ದು!6 5ತರSಾ gಾಗBಗಳನು, ಆydk –ೈಬ‘ ಸಂವಹನ

ಳIನ gಾಗBLಾI ಪ ವ BಸುವWದು ಮತುt 5ತರSಾ Hಾಂ ೕಕೃತGೊಂಡ ವ!ವ?ೆlಯನು, ಅಳವ/ಸುವWದು. ಇದDಾ@I

ೕಜ ೆಯ Lೆಚ¥ವನು, $277.3

;:ಯi ಎಂದು ಅಂ ಾŒಸ ಾI ೆ, ಇದರ:M $100 ;:ಯi ?ಾಲವನು, ಎ/Q ಯ ?ಾgಾನ! ಬಂಡLಾಳ ಸಂಪನೂ[ಲಗRಂದ, $90 ;:ಯi ?ಾಲವನು, ಎ/Qಯ
ಸಂಪನೂ[ಲಗRಂದ ?ಾವB`ೌಮವಲMದ ಆzಾರದ 'ೕ ೆ ಮತುt $87.3 ;:ಯi 1ೆ?ಾ@ಂ9ಂದ ಪŽರಕ 9V€ಂದ ಬರುವಂuೆ gಾಡ ಾI ೆ. ಪ ?ಾt5ತ
1ೆಂಗಳ4 ನ ನಗರ ಪ ೇಶಗಳ:M ಇಂಧನ ದ‰, 5•ಾX?ಾಹB ಮತುt ಸುರ•ತ 5ದು!6 ಪŽ8ೈDೆಯನು, Zೆo¥ಸ ಾI ೆ.
Zೊಂ ಸ ಾಗುತt ೆ.: Lಾ-ಸಲು

ೕಜ ೆಯ ಫ:uಾಂಶ

ೕಜ ೆಯನು, ಈ DೆಳIನ ಪ Sಾಮ ೊಂ Gೆ

ೕಗ!Lಾದ 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರವನು, ಅ ವೃ .ಪ/ಸ ಾI ೆ.

7. ಕ ಾBಟಕ 8ಾಜ!ದ 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರದ ಆರು 5`ಾಗಗಳ:M (ಜಯ ನಗರ, aLಾŒ ನಗರ, ಇಂ 8ಾ ನಗರ, Dೋರ ಮಂಗಲ, ಎœಎ¨ಆ‘ ಮತುt Lೈ^ -ೕ™® 5`ಾಗ)
ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆಯ ?ಾlಪ ಾ DಾಯBಗಳO.: (i) ಓವ‘Zೆ=9ಂದ ಭೂ;

ಪ ವ Bಸಲು ಸುgಾರು 4,800-q;ೕ 1.1 Dೆ5 ೈiಗಳO; (iii)

ಳGೆ ಪ ವ Bಸಲು ಸುgಾರು 2,300-q;ೕ 11 Dೆ5 ೈiಗಳO; (ii) 'ೕ:9ಂದ ಭೂ;

ಳGೆ

ಸುgಾರು 1,700 ವಲಯ ಮುಖ! ಘಟಕಗಳO, ಮತುt (iv) ಸುgಾರು 2,800-q;ೕ ಆydk –ೈಬ‘ ೈiಗಳO.

<ೆ ಂœ ೆ¨ ತಂತ ¤ಾನವನು, ಬಳ-Dೊಂಡು Dೇಬ™ಗಳನು, ZಾಕುವWದು ಮತುt ಓವ‘Zೆ= Dೇಬ™ಗಳO ಮತುt §ೕ™ ಗಳನ, uೆGೆಯುವWದು ಈ DಾಯBಗಳ:M ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ;
ಇದನು, ನಗರ ಪ ೇಶದ:M gಾಡ ಾಗುತt ೆ ಎಂಬುದನು, ಮನ-\ನ:MಟುdDೊಂಡು, ಪ ಸರದ ಪ SಾಮಗಳO ಕ/' ಮತುt ಬಳ-ದ ತಂತ ¤ಾನವW ಕಂದಕರxತLಾIರುವWದ ಂದ,
?ಾgಾŒಕ ಪ SಾಮಗಳO ಸಹ ಕ/'HಾIರುತt ೆ. ಪ

5`ಾಗದ ಘಟಕಗಳ 5ವರಗಳನು, Dೋಷdಕ 1 ರ:M 5ವ ಸ ಾI ೆ.

+ೋಷ'ಕ 1: 7ೕಜ2ೆ ಚಟುವ:+ೆಗಳ
ಾ-ಾಂಶ
; ಾಗದ <ೆಸರು

11 +ೆ; ಯ ಭೂಗತ

1.1

+ೇಬ? ಾ@ಪ2ೆ (11 +ೆ;)

+ೆ; ಭೂಗತ +ೇಬ?
ಅಳವ +ೆ

11 +ೆ; ಎಎF ಆ

ಎH ಯು

ಒ ಎJ಼

ಾ@ಪ2ೆ (CDೕ)

ಾ@ಪನ
(ಘಟಕ)

(CDೕ)

(CDೕ)

ಇಂM-ಾ ನಗರ

493

1655

133

901

ಜಯನಗರ

358

1090

265

361

Vಾ ನಗರ

311

391

162

306

+ೋರಮಂಗಲ

278

338

430

337

674

890

366

591

269

521

170

330

2383

4884

1726

2826

ಎZ ಎF ಆ
Vೈ

; ಾಗ

ೕ?\

ಒಟು'
ಎ ಎF =

ಬೂ ಷ" ಆ^ೋ_ೕಶ"

ಸ'H ಅಂದ-ೆ ;ತರ`ಾ aಾಂb$ೕಕೃತ
ವ ವ ೆ@, CDೕ= CeೋDೕಟ , +ೆ; =
Ceೋ fೕ?', ಒ ಎJ಼
+ೇಬ?, ಆ

= ಆg'& hೈಬ

ಎH ಯು = ವಲಯ ಮುಖ

ಘಟಕ.
ಮೂಲ: ೆಂಗಳ ರು ;ದು k ಸರಬ-ಾಜು
ಕಂಪl mD^ೆn.

8. `ಾರತ ಸDಾBರದ (Œಓಐ) ಎ9X8ಾ ೆ[ಂ^ ಇಂNಾ!kd ಅ?ೆ?ೆ[ಂ^ (ಇಐಎ) Dಾ€ ೆ 2009 ರ ಪ Dಾರ, 5ದು!6 5ತರSಾ

ೕಜ ೆಗಳನು, ಪ ಸರ ಸೂ‰Ó

ೕಜ ೆಗžೆಂದು

ಪrd gಾಡ ಾIಲM ಮತುt ಆದn ಂದ ಕ ಾBಟಕ 8ಾಜ! gಾ:ನ! 9ಯಂತ ಣ ಮಂಡR (Dೆಎ¨y-Q) ಅಥLಾ ಪ ಸರ ಮತುt ಅರಣ! ಸoLಾಲಯ ಂದ HಾವW ೇ ಅನುಮ
ಅಗತ!5ಲM & ಹLಾgಾನ ಬದ ಾವSೆ (ಎ„ಒಇಎ¸಼ --), Œಒಐ. ನಗರ Lಾಸಸlಳಗಳ:M DಾಮGಾ
DೈGೊಳO¿ವW ಲM. ಬಳ-ದ ತಂತ ¤ಾನವW ಕಂದಕರxತLಾIರುವWದ ಂದ,
8ಾ~•ೕಯ ಪ ಸರ 9ೕ

2006 ಮತುt ಎ/Q ಯ ಸುರ‰uಾ 9ೕ

DೈGೆ Dt ೊಳO¿ವWದ ಂದ ಅರಣ! ಭೂ;ಯ:M HಾವW ೇ ಚಟುವrDೆಗಳನು,

ೕಜ ೆಯ ಉ ೆnೕಶಗRGಾI HಾವW ೇ ಮರಗಳನು, ಕತt ಸ ಾಗುವW ಲM. `ಾರತ ಸDಾBರದ (Œಒಐ)

ZೇRDೆ 2009 ಮತುt ಎ/Q €ಂದ ಧನಸZಾಯ ಪ‡ೆದ ಎ ಾM ಘಟಕಗಳO/ಉಪ-

ೕಜ ೆಗRGೆ ಅನX€ಸುವ

DಾಯB5zಾನಗಳO ಮತುt gಾಗBಸೂoಗಳO ಅನXಯLಾಗುತt ೆ.
9. Nಾ ಥ;ಕ ಪ ಸರ ಪ ೕ ೆಯನು, ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆGಾI (ಐಇಇ) -ದ.ಪ/ಸ ಾI ೆ. ಈ ಐಇಇ ವರ ಯು `ೌ ಕ, ಪ ಸರ, ಆ‹Bಕ ಮತುt ?ಾgಾŒಕ ಅಂಶಗಳ 'ೕ ೆ

ಅ-tತXದ:Mರುವ ಪ -l ಗಳ ಮೂಲ ದuಾtಂಶವನು, ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ, ೊuೆGೆ 9 ೕ•ತ ಪ ಸರ ಪ SಾಮಗಳO ಮತುt ಪ ?ಾt5ತ ಗಂ ೕರ ಪ Sಾಮಗಳ ತImಸು5Dೆಯ ಕ ಮಗಳO.
2019 ರ ಏy ™ 9ಂದ ಅDೊdೕಬ‘ ನಡು5ನ ೇತ `ೇrಗಳ ಸಮಯದ:M DೆಲವW ಪ ?ಾt5ತ 5ತರSಾ gಾಗBದ ೋಡSೆಗಳ ೊuೆGೆ ಅವ ೋಕನಗಳನು, gಾಡ ಾI ೆ. gಾದ

DಾಯB ೇತ ಸ;ೕ ೆಗಳO; ?ಾgಾŒಕ-ಆ‹Bಕ ಸ;ೕ ೆಗಳO, Dೇಂ ೕಕೃತ ಗುಂಪWಗಳO ಮತುt gಾದ

ಪ ೕೆ ;

?ಾgಾŒಕ-ಆ‹Bಕ, `ೌ ಕ ಮತುt

ೈ5ಕ ಪ ಸರವನು,

9ಣB€ಸಲು DೈGೊಳ¿ ಾಗುತt ೆ. ಪ ?ಾt5ತ ೋಡSೆಗಳ ೊuೆGೆ Nಾ 9Vಕ gಾದ ಯ ಸlಳಗಳ:M ಮೂ ಾzಾರ ಪ ಸರದ 5ವರLಾದ gೌಲ!gಾಪನವನು, ನ‡ೆಸ ಾ€ತು
ಮತುt ೇತ ಸ;ೕ ೆಯ ಸಂ•ೆÕೕಧ ೆಗಳನು, 1ೆಂಬ:ಸಲು ಎರಡ ೇ ಮೂಲಗRಂದ ದuಾtಂಶ ಸಂಗ ಹSೆಯನು, gಾಡ ಾI ೆ. ೇತ ಅಧ!ಯನಗಳO ಅಂತ ಾBಲದಂತಹ ಎರಡ ೇ
ಮೂಲಗRಂದ ಸಂಗ x-ದ ದuಾtಂಶ ಂದ 1ೆಂಬ:ತLಾI ೆ ಮತುt ಜನಸಂ ೆ!ಯ ಜನಗಣ ಯ

ZಾGೆ•ೕ 1ೆ?ಾ@ಂ, Dೆಎ¨ y-Q ಮತುt ಇತರ ಇ ಾ ೆಗRಂದ Œಓಐ ಯ

ದuಾtಂಶವನು, ಪ ಕrಸ ಾI ೆ,
10. ಪ ಸರದ ಪ SಾಮಗಳO, ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ಾ ಚಟುವrDೆಗRಂದ ಉಂ<ಾಗುವ ?ಾಧ!uೆ€ ೆ, ಆದರೂ ಪ Sಾಮಗಳನು, 9ವBxಸಬಲM ಾI ೆ ಮತುt Lೆಚ¥ವನು,

ಪ SಾಮDಾ HಾI 9ವBxಸಬಹು ಾI ೆ. ಎಚ¥ Dೆಯ ತImಸು5Dೆ ಮತುt 'ೕ:X{ಾರSೆ, 9 Bಷd ಸlಳ ಆ•@ಯ gಾನದಂಡಗಳO (ಕಂದಕ ಸlಳಗಳO, <ಾ ಾ\ÖಮB‘ ಸlಳಗಳO,
ಇuಾ! .) ಮತುt ಎ ಾM

ೕಜ ಾ ಪ ೇಶಗRGೆ 5ಮ•ೆB/gೌಲ!gಾಪನ DಾಯB5zಾನಗಳO ಕ9ಷ” ಪ SಾಮಗಳO ನ‡ೆಯುವWದನು, ಖoತಪ/-Dೊಳ¿ಲು ಅನುಸ ಸ ಾI ೆ.

<ೆ ಂœ ೆ¨ ತಂತ ¤ಾನವನು, ಬಳ-Dೊಂಡು Dೇಬ™ಗಳನು, ZಾಕುವWದು ಮತುt ಓವ‘Zೆ= Dೇಬ™ಗಳO ಮತುt ಕಂಬಗಳನು, uೆGೆಯುವWದು ಈ DಾಯBಗಳ:M ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ;
ಇದನು, ನಗರ ಪ ೇಶದ:M gಾಡ ಾಗುತt ೆ ಎಂಬುದನು, ಮನ-\ನ:MಟುdDೊಂಡು, ಪ ಸರದ ಪ SಾಮಗಳO ಕ/' ಮತುt ಬಳ-ದ ತಂತ ¤ಾನವW ಕಂದಕರxತLಾIರುವWದ ಂದ,
?ಾgಾŒಕ ಪ SಾಮಗಳO ಸಹ ಕ/'HಾIರುತt ೆ. ಅಂತಹ ಪ Sಾಮಗಳನು, ತImಸು5Dೆ ಕ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ8ೆ ಕಟdಡ 9gಾBಣ ಸlಳಗಳ:M Dೆಲಸದ ಅ`ಾ!ಸಗಳ:Mನ
ದುnಪ/ಯನು, gಾಡಬಹುದು ಅಥLಾ ಪ Lೇಶ gಾಗBಗಳ ಎಚ¥ Dೆಯ ಆ•@ಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪ Sಾಮಗಳನು, ಕ/' gಾಡಬಹುದು.
11. ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆಯು ಈ DೆಳIನ ಪ ಸರ ಮತುt ?ಾgಾŒಕ ಪ Sಾಮಗಳನು, Zೊಂ ರುತt ೆ:

ಋSಾತ[ಕ ಪ SಾಮಗಳO:
ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆಯ ಸಂ`ಾವ! ಪ ಸರ ಪ SಾಮಗಳO Nಾ ಥ;ಕLಾI 9gಾBಣ ಹಂತ ?ೇ ದಂuೆ, ಈ ಸಮಯಗಳ:M ಸಂಭ5ಸುತtLೆ :
(i) ಶಬn, ಧೂಳO, ಸLೆತ, ಘನ ಮತುt ದ ವ uಾ!ಜ! gಾ:ನ!, ಅ-tತXದ:Mರುವ ರ?ೆtಗRGೆ Zಾ9, DೆಲಸGಾರರು ಮತುt ?ಾವBಜ9ಕ Gೆ Zಾ9ಯ ಅNಾಯವನು,
Zೆo¥ಸುತt ೆ.
(ii)

ೕಜ ಾ ಪ ೇಶವW ಅ ವೃ . Zೊಂ ದ ನಗರ 1ೆಂಗಳ4 ನ:M ೆ ೆGೊಂ/ರುವWದ ಂದ HಾವW ೇ ಅಪರೂಪದ ಅಥLಾ ಅR5ನಂoನ:Mರುವ ವನ!Œೕ5ಗಳO,

9SಾBಯಕ ಆLಾಸ?ಾlನ ಅಥLಾ ಸಂರ•ತ ಪ ೇಶಗRರುವW ಲM.
(iii) 1ೆಂಗಳ4 ನಂತಹ ದಟdLಾದ ನಗರ ಪ ಸರದ:M, DೆಲವW ಪ SಾಮಗಳO ಸೂ‰Ó ಪ ೇಶಗಳO ಅಂದ8ೆ ಅಂಗ/ಗಳO ಮತುt gಾರುಕ<ೆdಗಳO, ಆಸƒuೆ ಗಳO ಮತುt
oquಾ\ಲಯಗಳO,

•ಾ ೆಗಳO

Lಾ-ಸುವ ಸlಳಗಳ:M

ಮತುt

ಅ ಾ8ೋಗ!

ಗ ಂØಾಲಯಗಳO,

ವೃದ.ರ

ಇuಾ! ಗಳ 'ೕ ೆ ಪ Sಾಮ

QೕರುತtLೆ.
(iv) ಸಂ{ಾರ ದಟdSೆಗಳO ಮತುt 9ಯಂತ ಣಗಳO
(v) ಔ ೊ!ೕIಕ ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uೆ ಮತುt ಸಮು ಾಯ ಆ8ೋಗ!
ಮತುt ಸುರ‰uೆ.
oತ 3: §ೕ™ gೌಂ<ೆ= <ಾ i\ –ಾಮB‘
12. 5 ಾ!ಸ, 9gಾBಣ, ?ಾlಪ ೆ, DಾHಾBಚರSೆ, 9ವBಹSೆ, ಬದ: ಇuಾ! ಗಳ
ಸಮಯದ:M ಈ ಾಖ ೆಯ ಅನುಬಂಧ 2 ರ ಅ/ಯ:M,

ಸಮಯದ:M

ೕಜ ೆಯ

ಚಟುವrDೆಗಳನು, Nಾ ರಂ ಸುವ Ùದಲು uೆGೆದುDೊಳ¿1ೇDಾದ 55ಧ ತImಸು5Dೆ
ಕ ಮಗಳನು,

ಅ/ಯ:M

ಪrd

gಾಡ ಾI ೆ.

ಇವWಗಳನು,

'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡ ಾಗುತt ೆ ಮತುt ಅನುಸರSೆGಾI ವರ
5ತರSಾ gಾಗBಗžೆ4 ಂ Gೆ ಸಂ

ಎಚ¥ Dೆ€ಂದ
gಾಡ ಾಗುತt ೆ.

ೕŒತLಾIರುವ ಸಂ`ಾವ! ಪ ಕೂಲ ಪ ಸರದ

ಪ Sಾಮಗಳನು,

ತyƒಸ ಾಗುತt ೆ

ಅ-tತXದ:Mರುವ

ೋಡSೆಯನು, ಅನುಸ ಸುವ ಮೂಲಕ ಎಚ¥ Dೆಯ gಾಗBದ

ಅಥLಾ

ಓವZೆB=

5ತರSಾ

gಾಗBದ

ಆ•@ಯ ಮೂಲಕ ಕ/'GೊRಸ ಾಗುತt ೆ. gಾಗBಗಳO ಅ-tತXದ:Mರುವ ಓವZೆB=
5ತರSಾ

ವ!ವ?ೆlಯ

ಇದnರೂ,

?ಾವBಜ9ಕ Gೆ

ಅ ಾನುಕೂಲuೆಯನು, ಉಂಟುgಾಡುವ
ಬಲಗ‡ೆGೆ ಭೂ;
13. ಸಹ

ೕ ಯ:M

ಶÕನ!

ಅಥLಾ

ಕ9ಷ”

ೋಡSೆಯನು, ಆ•@ gಾಡ ಾI ೆ. ಎ ಾM 5ತರSಾ gಾಗBಗಳನು, ಮುಖ!LಾI Nಾದ{ಾ

gಾಗBದ:M ಅ-tತXದ:Mರುವ

ಳGೆ ?ಾlyಸ ಾಗುವWದು ಮತುt ವಲಯ ಮುಖ! ಘಟಕವನು, Gೊತುtಪ/- ವ ಸDಾB ?ಾXಮ!ದ ಭೂ;ಯ:M ?ಾlyಸ ಾಗುವWದು.

ೌಲಭ ಗಳ*. §ೕ™ ಗಳ 'ೕ ೆ 9ಂ ರುವ <ಾ i¨–ಾಮB‘ಗಳO ಸಹ ?ೌಲಭ!ಗžಾI ಅ-tತXದ:MರುತtLೆ.

<ಾ i¨–ಾಮB‘ಗRGೆ ಭೂಗತ Dೇಬ™ ಅನು, ಸಂಪqBಸ ಾಗುತt ೆ. ಈ <ಾ i¨–ಾಮB‘ಗRGೆ HಾವW ೇ ಬದ ಾವSೆಗಳನು,

(oತ 3). ಅ-tತXದ:Mರುವ §ೕ™ gೌಂ<ೆ=
ೕಜ ೆಯು ಒಳGೊಂ/ರುವW ಲM.

14. ಾವ ಜlಕ ಸqಾeೋಚ2ೆಗಳ*. 2019 ರ ಏy ™ 9ಂದ ಅDೊdೕಬ‘ ನಡುLೆ ಒಟುd ಹ ೆ,ರಡು ?ಾವBಜ9ಕ ಸgಾ ೋಚ ೆಗಳನು,, ಫ ಾನುಭ5 ಸಮು ಾಯಗಳO, ಾಗ ಕ
ಸgಾಜ, ದುಬBಲರು ಮತುt ಸDಾB
ಪ ಸರ ಪ -l ಗಳO ಮತುt

ಅVDಾ ಗಳO ?ೇ ದಂuೆ

ೕಜ ೆಯ ಮಧ!ಸlGಾರ8ೊಂ Gೆ

8 ರ:M ಸgಾ ೋಚ ೆಗಳ 5ವರಗಳನು, 9ೕಡ ಾI ೆ. ಈ ಸgಾ ೋಚ ೆಗಳ:M `ಾಗವx-ದವರು
gಾಧ!ಮಗಳ ಮೂಲಕ

ನ‡ೆಸ ಾ€ತು, ಪ ?ಾt5ತ 5ತರSಾ gಾಗBಗಳ ಸುತt ಅ-tತXದ:Mರುವ

ೕಜ ೆ€ಂದ ಆಗಬಹು ಾದ ಸಂ`ಾವ! ಪ Sಾಮಗಳ 'ೕ ೆ Dೇಂ ೕಕ ಸ ಾI ೆ. ಅನು“ಾ”ನ ಮತುt ಪ ?ಾt5ತ ತImಸು5Dೆಯ ಕ ಮಗಳO.ಅzಾ!ಯ
ೕಜ ೆGೆ 1ೆಂಬಲ 9ೕಡು tರುLಾಗ,

ಸಲZೆ xೕGೆ 9ೕ/ದರು ಎ) 55ಧ

ೕಜ ೆಯ gಾx ಯನು, ಪ ?ಾರ gಾಡುವWದು, Q) ಇತರ ?ಾವBಜ9ಕ ಉಪಯುಕtuೆಗಳ ?ೌಲಭ!ಗಳ ರ‰Sೆ, -) ಸಂ{ಾರ ದಟdSೆಯನು, ಕ/'

gಾಡುವWದು , ಮತುt /) ಶಬn ಮತುt ಧೂRನ gಾ:ನ!ವನು, ಕ/' gಾಡುವWದು.
15. ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆಯ ಸಂ`ಾವ! ಪ ಕೂಲ ಪ ಸರ ಪ SಾಮಗಳO ಪ ೇಶ-9 BಷdLಾIರುವWದ ಂದ ಮತುt ಅಂತಹ ಪ Sಾಮಗಳನು, ತImಸಬಹು ಾI ೆ. ಎ/Qಯ

ಸುರ‰uಾ 9ೕ

ZೇRDೆಯಂuೆ (ಎ¨ yಎ¨) 2009 ರ ಪ Dಾರ 5ದು!6 5ತರSೆಯ ಅಂಶಗಳ ಪ `ಾವವನು, 9ಧB ಸಲು ಐಇಇ ಯನು, -ದ.ಪ/ಸ ಾI ೆ ಮತುt ಎ/Qಯ

DಾHಾBಚರSೆಗಳ Dೈy/Gೆ ಅನುಗುಣLಾIರುತt ೆ. ಎ¸಼1Qy ಮತುt ಎ¸಼1ಒy (2013). ಅಂuೆ•ೕ, ಪ ?ಾt5ತ
9 ೕ•ಸ ಾI ೆ. ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆಯ ಸಂ`ಾವ! ಪ ಕೂಲ ಪ ಸರದ ಪ SಾಮಗಳO ಪ ೇಶ 9 BಷdLಾIರುತtLೆ, ಅವWಗಳ:M HಾವW ಾದರೂ ಬದ ಾ€ಸ ಾಗ ದn:M

Dೆಲವನು, gಾತ , ಮತುt Zೆo¥ನ ಸಂದಭBಗಳ:M ತImಸು5Dೆಯ ಕ ಮಗಳನು, ವಗB ಎ
Q ವಗBದ

ೕಜ ೆGೆ ಪ ಸರ ವIೕBಕರಣವW "ಪ ಸರ ವಗB Q" ಎಂದು

ೕಜ ೆಗRIಂತ Zೆಚು¥ ಸುಲಭLಾI 5 ಾ!ಸGೊRಸಬಹುದು ಎಂದು Q ವಗB ಸೂoಸುತt ೆ.

ೕಜ ೆಗRGೆ ಇಎ„ y ?ೇ ದಂuೆ ಆರಂ ಕ ಪ ಸರ ಪ ೕ ೆ (ಐಇಇ) ಅಗತ!5 ೆ. ಎ/Qಎ¨ yಎ¨ ಪ Dಾರ,

ೕಜ ೆಯ ಅನು“ಾ”ನDೆ@ ಸಂಬಂV-ದ

ಕುಂದುDೊರuೆ ಪ Zಾರ DಾಯB5zಾನವನು, ?ಾlyಸ ಾI ೆ ಮತುt ಸಂಬಂV-ದ ಮಧ!ಸlGಾರ Gೆ ಈ ಕು ತು 5ವ ಸ ಾI ೆ.
16. bೕqಾ ನ. ಒ<ಾd8ೆHಾI, ಪ ಮುಖ ?ಾgಾŒಕ ಮತುt ಪ ಸರ ಪ SಾಮಗಳO 5ತರSಾ

ೕಜ ೆGೆ ಸಂಬಂV-ದಂuೆ 9gಾBಣ ಅವVGೆ -ೕ;ತLಾILೆ ಮತುt a–ಾರಸು

gಾಡ ಾದ ಕ ಮಗಳ ಅನು“ಾ”ನ ಮತುt ಅತು!ತtಮ ಎಂŒ9ಯ ಂ£ ಮತುt ಪ ಸರ ಅ`ಾ!ಸಗಳ ಮೂಲಕ -Xೕಕ ಸುವ ಮಟdDೆ@ ತImಸಬಹುದು.

ಪ,ಚಯ
1.1 r2ೆseೆ
17. ಪ ?ಾt5ತ

ೕಜ ೆಯು Zೆಚು¥ ಮತುt ಕ/' šೕ ೆdೕ› ನ ಓವZೆB= 5ದು!6 5ತರSಾ gಾಗBಗಳನು, ಆydk –ೈಬ‘ ಸಂವಹನ Dೇಬ™

ೊಂ Gೆ ಭೂ;

gಾಗBಗžಾI ಪ ವ BಸುವWದು ಮತುt 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರದ ನಗರ ಪ ೇಶದ:M 5ತರSಾ Hಾಂ ೕಕೃತGೊಂಡ ವ!ವ?ೆlಯನು, ಅಳವ/ಸುವWದು. ಇದDಾ@I

ಳIನ

ೕಜ ೆಯ Lೆಚ¥ವನು,

$277.3 ;:ಯi ಎಂದು ಅಂ ಾŒಸ ಾI ೆ, ಇದರ:M $100 ;:ಯi ?ಾಲವನು, ಎ/Q ಯ ?ಾgಾನ! ಬಂಡLಾಳ ಸಂಪನೂ[ಲಗRಂದ, $90 ;:ಯi ?ಾಲವನು, ಎ/Q ಯ
ಸಂಪನೂ[ಲಗRಂದ ?ಾವB`ೌಮವಲMದ ಆzಾರದ 'ೕ ೆ ಮತುt $87.3 ;:ಯi 1ೆ?ಾ@ಂ 9ಂದ ಸಮ?ಾl9ಕ 9V€ಂದ ಪ ?ಾt5ತ
ಪ ೇಶಗಳ:M ಇಂಧನ ದ‰, 5•ಾX?ಾಹB ಮತುt ಸುರ•ತ 5ದು!6 ಪŽ8ೈDೆಯನು, Zೆo¥ಸ ಾI ೆ.
ೕಗ!Lಾದ 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರವನು, ಅ ವೃ .ಪ/ಸ ಾI ೆ.

ೕಜ ೆಯ ಪ ಕಲƒ ೆಯ 8ೇ ಾoತ ವW oತ 4 ರ:M ೆ.
oತ 4 :

ೕಜ ೆಯ ಪ ಕಲƒ ೆ

ಓವ‘ Zೆ= 5ತರSಾ ೈi

18. ಈ ಪ ?ಾt5ತ

ಓವ‘Zೆ=9ಂದ ಭೂ;

ಳGೆ ಬರುವ Dೇಬ™

ೕಜ ೆಯ ?ಾlಪ ಾ DಾಯBಗಳO.: (i) ಓವ‘Zೆ=9ಂದ ಭೂ;

ಳGೆ ಪ ವ Bಸಲು ಸುgಾರು 2,300-q;ೕ 11 Dೆ5

ೈiಗಳO; (ii)

ಳGೆ ಪ ವ Bಸಲು ಸುgಾರು 4,800-q;ೕ 1.1 Dೆ5 ೈiಗಳO; (iii) ಸುgಾರು 1,700 ವಲಯ ಮುಖ! ಘಟಕಗಳO, ಮತುt (iv) ಸುgಾರು 2,800-q;ೕ

ೈiಗಳO. ಈ Dೇಬ™ಗಳ ಅ ಕ ಮಣ5ಲM. ಪ

Lಾ! ಾ!9ಸ ಾI ೆ. 5ದು!6 ಸರಬ8ಾಜು ಸರಪRಯ:M
Dೋಷdಕ 2 :

ಭೂ;

ೕಜ ೆಯು 1ೆಂಗಳ4ರು ನಗರ, ಕ ಾBಟಕ 8ಾಜ!ದ:M ಆರು 5`ಾಗಗಳ:MLೆ (ಜಯ ನಗರ, aLಾŒ ನಗರ, ಇಂ 8ಾ ನಗರ, Dೋರ ಮಂಗಳ, ಎœಎ¨ಆ‘

ಮತುt Lೈ^ -ೕ™® 5`ಾಗ)
ಆydk –ೈಬ‘

ೕಜ ೆಯ ಫ:uಾಂಶ: 1ೆಂಗಳ4 ನ ನಗರ

ೕಜ ೆಯು ಈ DೆಳIನ ಪ Sಾಮ ೊಂ Gೆ ೋ/ಸಲƒಡುತt ೆ: Lಾ-ಸಲು

5`ಾಗದ ಘಟಕಗಳ 5ವರಗಳನು, Dೋಷdಕ 2 ರ:M 5ವ ಸ ಾI ೆ. Dೇಬ™ Zಾಕು5Dೆಯ gಾಗBಗಳನು,

ೕಜ ೆಯ Lಾ!ytಯ 8ೇ ಾoತ ವW oತ 5 ರ:M ೆ.

ೕಜ ಾ

ಚಟುವrDೆಗಳ ?ಾ8ಾಂಶ
; ಾಗದ <ೆಸರು

11 +ೆ; ಯ ಭೂಗತ +ೇಬ?
ಾ@ಪ2ೆ

1.2 +ೆ; ಭೂಗತ +ೇಬ?
ಅಳವ +ೆ
(CDೕ)

11 +ೆ ; ಎ ಎF ಆ

ಎH ಯು

ಾ@ಪ2ೆ
(ಘಟಕ)

ಒಎJ಼

ಾ@ಪ2ೆ (CDೕ)

ಇಂM-ಾ ನಗರ

493

1655

133

901

ಜಯನಗರ

358

1090

265

361

162

306

Vಾ ನಗರ

311

391
Dೋಷdಕ 1 : ಪ ಸರ ಪ 5ೕ‰Sಾ

ಪ ಸರದ

ೕಜ ೆಯ

gಾನದಂಡಗಳ

ಸlಳ

ಅಂಶಗಳO

ಹಂತ

ಪ 5ೕ‰Sೆ

Lಾಯು

ಎ. ಪŽವB

ಎ¨ yಎ„,

ಪ

ಗುಣಮಟd

9gಾBಣ (ಒ'[

yಎ„ 10,

ಗು tGೆ ಾರ Gೆ
9

ೕŒಸ ಾI

ಆವತBನ

ೕಜ ೆ (ಇ ಎ„ ಒ y)
DಾಯB‰ಮuೆಯ

ಅಂ ಾŒ-ದ

gಾನದಂಡ

Ùತt (ರೂ)

1ೇ¨ ೈi

-y-Q ಯ

ಪ

ನಂuೆ 5

?ಾlಪ ೆGೆ ಒಂದು

ಸುತುtವ ದ GಾRಯ

ರೂ. 24,000

yಎ„ 2.5,

ಸlಳಗಳ:M

1ಾ

ಎ¨ಒ 2,

DೈGೊಳ¿ ಾI ೆ

ಐಇಇ

ಅನು“ಾ”ನ

'ೕ:X{ಾರ
Sೆ

ಇ ಎ„ ಆ‘

yಎ„ಓ

ನ:M ?ೇಪB‡ೆGಾI

ಯು

ಗುಣಮಟdದ

1ೆ?ಾ@ಂGೆ

ಇಎ¨ -

8ಾ~•ೕಯ

ಫ:uಾಂಶಗಳನು,

ಒ'[ ಸq ಯ

gಾನದಂಡಗಳನು,

ಸ:Mಸಲು

gಾದ Gೆ

ತುt)

ಮತುt ಎiಒ 2

Q. 9gಾBಣ

ಅನು, 1-ಗಂ<ೆ

ಪ

9gಾBಣದ

;ೕರ1ಾರದು

-y-Q€ಂದ

ಮತುt 24-

yಎಂಒಯು/ಇ

ಸಮಯದ:M,

ಅಥLಾ ಈGಾಗ ೇ

ಅನುÙೕ ತ

yಎ„ಓ

ಗಂ<ೆಗಳ

ಎ¨- 5

gಾದ ಸlಳದ:M ,

;ೕ ದn8ೆ

ಪ

ಯು/

ಸ8ಾಸ ಯಂuೆ

ಸlಳಗಳ:M

ಶುಷ@ ಋತು5ನ:M

1ೇ¨ ೈiIಂತ

ಹLಾgಾನ

DೈGೊಳ¿ ಾI ೆ

(9gಾBಣ

Zೆo¥ನ

ದuಾtಂಶ ೊಂ

ಗು tGೆ ಾರರು

Lೇžಾಪrd ಇದನು,

Zೆಚ¥ಳ5ರ1ಾರದು

ಇತರ

ಅನುಮ -ದ8ೆ)

ಇಎ„ಆ‘ ನ:M

ಸlಳಗಳ:M

ಅಥLಾ yಎ„

?ೇಪB‡ೆGಾI

ಇಎಂy

ಯು/ಇಎ¨ -

1ೆ?ಾ@ಂGೆ

uಾಪgಾನ

ಕ ಮಗಳನು,

9 ೇBa-ದಂuೆ

ಫ:uಾಂಶಗಳನು,

ಆದ Buೆ,

ಅನುಸ ಸು tಲM

ಇತರ ಸlಳಗRGೆ

ಸ:Mಸಲು -y-Q

GಾRಯ Lೇಗ

ಅಥLಾ

ಸೂಕtLಾI

ಅನುÙೕ ತ

ಮತುt GಾRಯ

Lಾಯುgಾ:

DೈGೊಳ¿1ೇಕು

ಪ

Gೆ
ಅžೆಯ ಾಗುತt
ೆ-

ಕು@-

ಐಇಇGೆ

ಇಎ¨ -

ಂದ
ಗು tGೆ ಾರರು

ೕGಾಲಯ
ಂದ

ನ!Dೆ@

ೈದು

ಸಂಬಂV-ದ

ನಗಳ Dಾಲ

ಕುಂದುDೊರuೆ

ಹ

ೕGಾಲಯ

ವೃ t,

ಗRದn8ೆ

gಾಪ ಾಂಕ

Zೆಚು¥ವ

gಾಡ ಾದ

gಾದ

§ೕಟBಬ™

ಸlಳಗಳನು,

gಾ9ಟ ಂ£

1ೆ?ಾ@ಂ

?ಾಧನಗಳನು,

9 ೇBಶನದ:M

ಬಳಸ ಾಗುತt

?ೇ ಸ1ೇಕು

ಗು tGೆ ಾರರು

ೆ.
1ೇ¨ ೈi

-y-Q ಎಂದ8ೆ

ಪ

5 ಸlಳಗಳ:M

?ಾlಪ ೆGೆ ಒಂದು

ಶಬn ಮತುt

ರೂ. 24,000

DೈGೊಳ¿ ಾI ೆ

1ಾ

ಕಂಪನಗಳ

1ೆ?ಾ@ಂ Gೆ

gಾನದಂಡಗಳO,

ಫ:uಾಂಶಗಳನು,

2.ಶಬn ಮತುt

ಎ. ಪŽವB

gಾಪ ಾಂಕ

ಪ

ಕಂಪನ

9gಾBಣ (ಒ'[

9ಣB€-ದ

ಗು tGೆ ಾರ Gೆ

§ೕಟBಬ™

9

gಾ9ಟ ಂ£

ೕŒಸ ಾI

ಐಇಇ Gೆ

gಾದ

ಇಎ„ ಆ‘ ನ
?ೇಪB‡ೆGಾI

ತುt)

ನು, ವೃ ಪ
t ರ

ಪ

ಒ'[ gಾದ

ಶಬnದ ಮಟdವW

ಸ:Mಸಲು

Q. 9gಾBಣ

?ಾಧನಗಳನು,

ಸlಳಗಳ:M

ಸlಳದ:M ಸq ಯ

55/Q (ಎ) Gೆ 1

-y-Q€ಂದ

ಬಳ-Dೊಂಡು

DೈGೊಳ¿ ಾಗು

9gಾBಣದ

ಗಂ<ೆ ಎ™ಎಇಕು!

ಅನುÙೕ ತ

48-ಗಂ<ೆಗಳ

ತt ೆ,

ಸಮಯದ:M,

ಅವVಯ:M

yಎಂಒಯು/ಇ

ಅಥLಾ ಇತರ

45‡ೆQ(ಎ) ಅನು,

ಶಬn ಮಟd (/Q

ಎ¨-

ಸlಳಗಳ:M yಎ„

ವಸ ಗೃಹದ:M

(ಎ) 1 ಗಂ<ೆ

ಸಂಬಂVತ

ಎ™ಎಇ ಕು!

ಗು tGೆ ಾರರು

ಯು / ಇಎ¨ -

ಐಇಇGೆ 5

ನ ಮತುt

ಪ

ೕGಾಲಯದ

ಗು tGೆ ಾರರು

1ಗಂ<ೆ ಎ™ಎಎಕು!

ಇಎ„ ಆ‘ ನ

Gೆ

?ೇಪB‡ೆGಾI

ಇತರ

9 ೇBa-ದಂuೆ

ಸlಳಗಳ:M

-ೕ;ತGೊRಸ1ೇ

1ೆ?ಾ@ಂ Gೆ

ಕು

ಫ:uಾಂಶಗಳನು,

ಇಎಂy

ಸ:Mಸಲು

ಕ ಮಗಳನು,

-y-Q€ಂದ

ಅನುಸ ಸ ದn

ಅನುÙೕ ತ

8ೆ ಅಥLಾ ಶಬn

ಪ

ಮತುt

ಗು tGೆ ಾರರು

ೕGಾಲಯದ

ಕಂಪನDೆ@
ಸಂಬಂV-ದ
ಕುಂದುDೊರuೆ
ಗRದn8ೆ
1ೆ?ಾ@ಂನ
9 ೇBಶನದ:M
?ೇ ಸ1ೇDಾದ
Zೆಚು¥ವ
gಾದ
ಸlಳಗಳO
3. 9gಾBಣ

9gಾBಣ

gಾ-ಕ

100% ಬಳ-ದ

ಅನXಯLಾಗುವW

ಇಎ„ಆ‘ ನ

yಎ„ಒ

?ೇಪB‡ೆGಾI

ಯು

1ೆ?ಾ@ಂ Gೆ

/ಇಎ¨ -

9gಾBಣದ

ಬಳ-ದ ಎ ಾM

?ಾಮI ಗಳO

ಸಮಯದ:M

9gಾBಣ

ವಸುtಗಳ ಮತುt

ಮತುt uಾ!ಜ!

ಉತƒ tHಾದ

?ಾಮI ಗಳನು,

uಾ!ಜ!

?ಾಮI ಗಳO

ಮತುt

ಉತƒ tHಾಗುವ

ಫ:uಾಂಶಗಳನು,

ಮತುt uಾ!ಜ!

9gಾBಣ ಂದ

ಮೂಲ ಅಥLಾ

ಗು tGೆ ಾರರು

ಉತƒ tHಾಗು

ಪ ಸರದ ಉತtಮ

ಇಎ„ಆ‘ Gೆ

ಲM

ೕ ಯ:M

ವ uಾ!ಜ!ವನು,

ಸ:Mಸ1ೇಕು

5 ೇLಾ

ಾಖ:-,
ಅದರ (ಪ Dಾರ,

ಇಎ„ಆ‘ ನ

ಸಂಪWಟಗಳO,

?ೇಪB‡ೆGಾI

ಮೂಲಗಳO

1ೆ?ಾ@ಂ Gೆ

ಮತುt

ಫ:uಾಂಶಗಳನು,

ಮೂರ ೇ

ಗು tGೆ ಾರರು

ವ!qtಗಳನು,

ಇಎ„ಆ‘ Gೆ

ಬಳ-ದ8ೆ

ಸ:Mಸ1ೇಕು

ಪರLಾನIಗಳ
ಪ ಗžೆ4 ಂ Gೆ
5 ೇLಾ
gಾಗBಗಳO
?ೇ ದಂuೆ)
4. ಮರಗಳO

ಎ. 9gಾBಣ

9gಾBಣದ

ಾಖ:-

gಾ-ಕ

100% ರಷುd

ಇಎ„ಆ‘ ನ

yಎ„ಒ

?ೇಪB‡ೆGಾI

ಯು /

uೆGೆದುZಾಕ ಾI ೆ

1ೆ?ಾ@ಂ Gೆ

ಇಎ¨ -

ಅಥLಾ 10:1

ಫ:uಾಂಶಗಳನು,

ಸಮಯದ:M

(HಾವW ಾದ

ಮರಗಳನು,

ಕ/ದು Zಾqದ

ರೂ ಇದn8ೆ)

ಮರಗಳ ಸಂ ೆ!

9gಾBಣ

ಮತುt ೆಟd

ಸಮಯದ:M,

ಮರಗಳ ಸಂ ೆ!

ಮರಗಳನು,
ಕ/ದ ಸಂ ೆ!
ಮತುt ಸlRೕಯ
ಾ ಯ
ಬದ:ಗಳನು,

ೊಂ Gೆ ಸlRೕಯ
ಮರಗಳ
ಾ ಗಳನು,
ಸೂಕtLಾದ
ಪHಾBಯ
ಸlಳದ:M

ಅನXಯLಾಗುವW
ಲM

ಗು tGೆ ಾರರು

ಇಎ„ಆ‘ Gೆ
ಸ:Mಸ1ೇಕು

ೆಡ ಾಗುತt ೆ

ಬದ:ಸ ಾI ೆ

( ಾ ಗಳO,
Gಾತ ಮತುt
ಆ‹Bಕ
gೌಲ!ವನು,
ಒಳGೊಂಡಂuೆ)
5. ಆ-t Zಾ9

ಎ. ಪŽವB

ÚಾHಾoತ ಗ

9gಾBಣ

1ೇ¨ ೈi

Zಾ9ಯನು,

9gಾBಣ

ಳO ಮತುt /

ಪ ೇಶದ:M

?ಾlಪ ೆGೆ ಒಂದು

ತyƒಸ ಾಗುತt ೆ

ಅಥLಾ

1ಾ

ಅಥLಾ
ಪŽವB-l ಯ:M
ನ ರಚ ೆಗಳO,
Dಾಲು ಾ ಗಳO,
ರ?ೆtಗಳO
ಮತುt/ಅಥLಾ

ಅನXಯLಾಗುವW
ಲM

ಗು tGೆ ಾರರು
ಾಖ ೆಗಳನು,

ಆದ8ೆ ಸಂಭ5-ದ8ೆ

ಇ - Dೊಳ¿1ೇಕು

ತ‰ಣLೇ

ಗು tGೆ ಾರ ಂದ

; yಎ„ ಯು

ಪಕ@ದ:Mರುವ

Nಾವ -ದ8ೆ

ಎ ಾM

gಾತ

yಎ„ಒ
ಯು/
ಇಎ¨ -

ೊಂ Gೆ ಮತುt
HಾವW ೇ
DೆMೖ„ಗRGೆ

ಆ-tಗRGಾI

1ೇ¨ ೈi

ಚರಂ/ಗಳO

ಒದIಸಲು Dೆಲಸ

?ೇ ದಂuೆ

gಾಡುವ

ಅ-tತXದ:Mರುವ

Ùದಲು ಆ-t

ಆ-t -l ಯ

gಾ:ೕಕರು

/ಅಥLಾ

ಒyƒDೊಳ¿1ೇಕು.

ರಚ ಾತ[ಕ
ಪŽವB-ಷರ tನ
ಸ;ೕ ೆಗಳO

ಇ ಎ„ ಆ‘

yಎ„ಒ

ನ:M

ಯು /

ಸಮಯ ಅಥLಾ

?ೇಪB‡ೆGೊಳ¿ಲು

ಇಎ¨ -

?ಾವWಗಳO

ಗು tGೆ ಾರರು

ಾಖ:-(

24 ಗಂ<ೆಗಳ:M

1ೆ?ಾ@ಂGೆ

ಾಂಕ,

1ೆ?ಾ@ಂ ಇ ಎ¨ -

ಸ:Mಸ1ೇಕು

gಾ-ಕ

ಶÕನ!

Dಾ;Bಕರು

ಎ ಾM

Dಾ;Bಕರು

ಮತುt ಸlRೕಯ

ಘಟ ೆಗಳO

ಕžೆದುZೋದ

ಮತುt

ಸಮು ಾಯದ

ಮತುt

6.

ಎ. 9gಾBಣ

ಸದಸ! Gೆ

ಪ q •ಗಳ

ಸಮು ಾಯ

DಾHಾBಚರSೆ

ಸಂಬಂV-ದ

ನು,

ದ ಸದಸ!ರ

ಮತುt 9ವBಹSೆ

ಆ8ೋಗ!

ಸlRೕಯ

Q.

ಅನXಯLಾಗುವW
ಲM

ಾಖ ೆಗಳನು,

ಆ8ೋಗ!

ಮತುt ಸುರ‰uೆ

ಮತುt

ಘಟ ೆಗಳO

ಸಮಯ ಮತುt

ಮತುt ಎ/QGೆ

ಸುರ‰uೆ

(1ೆಂq,

ಘಟ ೆಯ

100% ನಷdLಾದ

ಅNಾ ಪtರು,

5ವರಗಳO,

ಸಮಯ ಮತುt

ಇ ಎ„ ಆ‘

ಕžೆದುZೋದ

9ೕ/ದ oquೆ\

?ಾವWಗಳO

?ೇಪB‡ೆGಾI

ಸಮಯ ಮತುt

ಮತುt

ವರ HಾI ೆ

ಇಎ¨ - Gೆ

gಾರSಾಂ ಕ

ಫ:uಾಂಶ

?ೇ ದಂuೆ )

?ೇ ದಂuೆ)

100% ಘಟ ೆಗಳO

1ೆ?ಾ@ಂ ನ

ಪWನ8ಾವತB ೆHಾ

DಾಯB ಮತುt

ಗದಂuೆ ತ‰ಣದ

Nಾಲ ಾ

ಕಮ

ಘಟಕಗಳO

uೆGೆದುDೊಳ¿ ಾI ೆ

9:Mಸ1ೇಕು.

ಇಎ¨ -

ಾಖ ೆಗಳನು,

ಸ:Mಸ1ೇಕು

7.

ಎ.

ಎ¨ಎ¸಼ 6

ಹ-ರುಮ ೆ

DಾHಾBಚರSೆ

ಒಟುd

100% ವಲಯ

ಯು ನ:M ಎ¨ಎ¸಼

ಅ9ಲ

ಮತುt 9ವBಹSೆ

ಪ gಾಣ

ಮುಖ!

6 ನ ಒಟುd

ಮತುt :ೕDೇ›

ಘಟಕಗಳO

ಪ gಾಣದ -ಒ2ಇ

Zೊರಸೂಸು

Lಾ~Bಕ

ಎ ಾM ಆ‘ ಎ„

ಅನXಯLಾಗುವW
ಲM

ಇಎ„ಆ‘ ನ
?ೇಪB‡ೆGೆ ಇಎ¨
- Gೆ
ಾಖ ೆಗಳನು,

ಇಎ¨ -

5Dೆ

ದರ

ಎ¨ಎ¸಼ 6

ಗಮ ಾಹBLಾI

ಸ:Mಸಲು 1ೆ?ಾ@ಂ

Zೊಂ ರುವWದು

100,000 ಟi

1ೆ?ಾ@ಂ ನ

-ಒ2ಇ (ŒಡಬುMy =

DಾಯB ಮತುt

22,800 Dೆ Œ -ಒ2)

Nಾಲ ಾ

Iಂತ

ಘಟಕಗಳO

ಕ/'€ರ1ೇಕು
ಮತುt ಪ

ಆ‘

ಾಖ ೆಗಳನು,
ಇ -Dೊಳ¿1ೇಕು

ಎ„ ಯು Gೆ 0.1%
q@ಂತ ಕ/'
?ೋ Dೆ
ದರ ೊಂ Gೆ
10,000 Dೆ Œ Iಂತ
ಕ/' -ಒ2ಇ/
ವಷBದ ಒಟುd
?ೋ Dೆ
ಸಂ ೇಪಣಗಳO:
yಎ„ ಯು = 1ೆ?ಾ@ಂ ನ Dಾ§B8ೇ^ ಮಟdದ:M

ೕಜ ಾ 9ವBಹSಾ ಘಟಕ ಅಥLಾ Nಾ ೆkd gಾ9ಟ ಂ£ ಯು9^

yಎ„ಒಯು - 1ೆ?ಾ@ಂನ Nಾ ೆkd gಾ9ಟ ಂ£ ಘಟಕ
ಇಎ¨ - - 1ೆ?ಾ@ಂನ ಪ ಸರ ಮತುt ?ಾgಾŒಕ Dೋಶ
ಎ¨ಒ2- ಸಲº‘ ‡ೈಆDೆ\ೖ=; ಎiಒ2 - ?ಾರಜನಕ ‡ೈಆDೆ\ೖ=; yಎ„ 2.5 - ಪrBಕು! ೇ^ gಾ!ಟ‘<2.5µ ಎ„; y/ ಎ„ 10 - ಪrBಕು! ೇ^ gಾ!ಟ‘<10 µಎ„
ಎ¨ yಎ„ - ಒಟುd ತೂಗುZಾqದ ಕಣಗಳO
ದರಗಳ ಮೂಲ: ಎ„ಒಎಇಎ¸಼ -- (-y-Q) ನವ ೆಹ:, ಅVಸೂಚ ೆ
rಪƒ—ಗಳO: ?ಾ Gೆ, ವಸ

ಾಂಕ 15 ಜೂi 2008

ಮತುt gಾದ ಸಂಗ ಹSೆ Lೆಚ¥ಗಳO ಮತುt Lಾ!^ ಅನು, ಅಂ ಾಜು ದರದ:M ?ೇ ಸ ಾI ೆ ಮತುt ಗು tGೆ ಾರ ಂದ ಪ uೆ!ೕಕLಾI ಬ ೆ^

gಾಡ1ೇDಾಗುತt ೆ
ಹ ರ
t ದ ಮಂಡRಯ ಪ

ೕGಾಲಯ: Dೇಂದ ಪ

ೕGಾಲಯ, ಕ ಾBಟಕ 8ಾಜ! ಪ ಸರ ಸಂರ‰Sೆ ಮತುt gಾ:ನ! 9ಯಂತ ಣ ಮಂಡR

7.3 ಾಂ @ಕ ವ ವ ೆ@ಗಳ*
7.3.1 ೆ ಾtಂ ನ #ಾತ$ಗಳ* ಮತುu ಜVಾ ಾv,ಗಳ*
19. 1ೆ?ಾ@ಂ, ಕ ಾBಟಕ 8ಾಜ!ದ 1ೆಂಗಳ4ರು ಮZಾನಗರ ಪ ೇಶದ:M DಾಯB9ವBxಸಲು ಪರLಾನI ಪ‡ೆದ 8ಾಜ! 5ದು!6 5ತರSಾ ಉಪಯುಕtuೆHಾI ೆ. 1ೆ?ಾ@ಂ

ೕಜ ೆGೆ DಾಯBಗತGೊRಸುವ ಸಂ?ೆl (ಇಎ) ಮತುt ಅನು“ಾ”ನ ಸಂ?ೆl (ಐಎ)

ಎರಡೂ ಆI ೆ. ಪ ಸರ, ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uಾ ಕ ಮಗಳ ಅನುಸರSೆ ಮತುt ಅNೇ•ತ ಫ:uಾಂಶಗಳ ಕ‡ೆGೆ ಪ ಗ ಯನು, ಖoತಪ/-Dೊಳ¿ಲು 1ೆ?ಾ@ಂ 9ವBಹSೆಯು ಅಂ ಮ ಜLಾ1ಾn ಯನು, Zೊಂ
20. ಇದನು, ಖoತಪ/-Dೊಳ¿ಲು ಸZಾಯLಾಗುವಂuೆ , 1ೆ?ಾ@ಂ,

ೆ.

ೕಜ ಾ 9ವBಹSೆ, 'ೕ:X{ಾರSೆ ಮತುt 'ೕ:X{ಾರSಾ ಘಟಕಗಳನು, (yಎ„ ಯು/yಎ„ಒಯು/yಎ¨ ಯು uಾಂ ಕ ) 9 ೇBಶಕರ 'ೕ:X{ಾರSೆಯ:M ?ಾly- ಾn8ೆ. ಈ

ಘಟಕಗಳO 55ಧ DಾHಾBಚರಣGೆ ಅನುಗುಣLಾದ -ಬUಂ

ವಗBಗಳನು, Zೊಂ

ಮಟdದ:M yಎ„ ಯು ಉಪಪ zಾನ ವ!ವ?ಾlಪಕರು,

ೕಜ ೆಗಳ 'ೕ:X{ಾರSೆಯ:M ೆ ಮತುt

ೆ. ಆಡRತ ಮತುt ಹಣDಾಸು,

ೕಜ ೆ ಮತುt 5 ಾ!ಸ, ಸಂಗ ಹSೆ ಮತುt ಒಪƒಂದಗಳO, DಾಯB ಮತುt Nಾಲ ೆ , ಮತುt ಇಎ¨ - ಘಟಕಗಳO.

Dಾ§B8ೇ^

ೕಜ ೆಯ:M 5 ಾ!ಸ, ಸಂಗ ಹSೆ ಮತುt ಸಂಪಕB ಸಂಬಂVತ ಸಮ?ೆ!ಗRGೆ ಜLಾ1ಾnರ8ಾIರುuಾt8ೆ. Dಾ§B8ೇ^ ಮಟdದ:M yಎಂಒಯು

ಸೂಪ ಂ<ೆಂ/ಂ£ ಇಂŒ9ಯ‘ ಮತುt ‡ೆಪW!r ಜನರ™ gಾ! ೇಜ‘ ರವರ DೆಳGೆ yಎಂಒಯು / Dೆಲಸ gಾಡುuಾt8ೆ. ಅವರು 'ೕ:X{ಾರSೆ ಮತುt ಅನುÙೕದ ೆಗRGೆ ಜLಾ1ಾnರ8ಾIರುuಾt8ೆ. yಎ¨ ಯು ಮುಖ! ಇಂŒ9ಯ‘ DಾಯB ಮತುt
Nಾಲ ೆ ವಲಯದ ಅ/ಯ:M DಾಯB ಮತುt Nಾಲ ೆ ಘಟಕಗಳನು, ಒಳGೊಂ/ ೆ; DಾಯB9LಾBಹಕ ಇಂŒ9ಯ‘ಗಳ ೇತೃತXದ:M ಆರು 5`ಾಗಗRLೆ, ಈ ಆರು DಾಯB ಮತುt Nಾಲ ೆ 5`ಾಗದ ಘಟಕಗRಂದ ?ೈ^ 'ೕ:X{ಾರSಾ -ಬUಂ
ೈನಂ ನ 'ೕ:X{ಾರSೆ ಮತುt Œಆ‘ ಎ„ ಅನು“ಾ”ನ ?ೇ ದಂuೆ Dಾ§B8ೇ^ ಮಟdದ:M yಎ„ ಯು ಮತುt yಎ„ಒಯು Gೆ 1ೆಂಬಲ 9ೕಡಲು yಎ¨ ಯು ವನು, ರoಸುuಾt8ೆ.
21. ಇಎಂy ಅನು“ಾ”ನವನು, 1ೆಂಬ:- 9ಯ;ತ ಆi-?ೈ^ 'ೕ:X{ಾರSೆGೆ ಜLಾ1ಾnರ8ಾIರಲು ಒಪƒಂದದ Nಾ ರಂಭದ Ùದಲು ಸೂಕtLಾದ ಅಹB ಮತುt ಅನುಭವವWಳ¿ ಪ ಸರ ಅVDಾ , ಔ ೊ!ೕIಕ ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uಾ ಅVDಾ , ಮತುt
ಸಮು ಾಯ ಸಂಪಕB/Œಆ‘ಎಂ ಅVDಾ €ಂದ yಎಂಒಯು -ಬUಂ ಯನು, 1ೆ?ಾ@ಂ ಖoತಪ/-DೊಳO¿ತt ೆ Zಾಗೂ

ೕಜ ೆಯ 'ೕ:X{ಾರSೆ

DಾಯBಗಳನು, Nಾ ರಂ ಸುವ Ùದಲು 1ೆ?ಾ@ಂ ಇಎ¨ - €ಂದ ಕ9ಷ” ಒಬU ;ೕಸ ಾದ ಪ ಸರ, ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uೆHಾದ ಅVDಾ ಯನು,

ಂ Gೆ yಎ„ಒಯು / yಎ¨ ಯು -ಬUಂ ಯನು, 1ೆಂಬ:ಸಲು HಾವW ೇ 9gಾBಣ
ಾಮ9 ೇBಶನ gಾಡುತt ೆ.

22. ಅವWಗಳ ನಡುLೆ yಎ„ ಯು / yಎ¨ ಯು ಈ DೆಳIನ ಜLಾ1ಾn ಗಳನು, Zೊಂ Lೆ, ಇದು 5•ೇಷLಾದ ಪrdಯಲM:
(i) ಎ/Q ಸುರ‰uಾ 9ೕ

ZೇRDೆ (2009)ಯ:M, `ಾರತ ಮತುt ಕ ಾBಟಕ 8ಾಜ!ದ ಅನXಯLಾಗುವ DಾನೂನುಗಳO ಮತುt 9ಯಮಗಳO ಮತುt 1ೆ?ಾ@ಂನ ಪ ಸರ ಮತುt ?ಾgಾŒಕ ಸುರ‰uೆಗಳ 9ೕ , 'ೕ 2011 ರ:M 9ೕಡ ಾದ ಎ ಾM ಪ ಸರ

ಸಂರ‰Sೆ ಅಗತ!uೆಗಳನು, ಎ ಾM ಸಮಯದ:M ಸಂಪŽಣBLಾI ಅನುಸ ಸ ಾಗು t ೆ ಎಂದು
(ii)

ೕಜ ೆಯ ಎ ಾM ಹಂತಗಳ:M ಖoತ ಪ/-DೊಳO¿ತt ೆ.

ೕಜ ೆಯ ಎ ಾM ಹಂತಗಳ:M 1ೆ?ಾ@ಂನ ಜLಾ1ಾn HಾIರುವ ಇಎ„ y ಯ ಅವಶ!ಕuೆಗಳನು, ಅಳವ/ಸ1ೇಕು.

(iii) 1ೆ?ಾ@ಂ LೆÞ?ೈ^ನ:M ಅಂ ಮ ಐಇಇ ಮತುt ಇಎ„ y ಯನು, ಬxರಂಗಪ/ಸ ಾI ೆ• ಎಂದು ಖoತಪ/-DೊR¿.
(iv) ಗು tGೆ ಾರ Gೆ ಅನXಯLಾಗುವ -ಬUಂ

ಅಗತ!uೆಗಳO ಮತುt ಅದDೆ@ ಸಂಬಂVತ ಪ Sಾಮಗಳನು, ತImಸು5Dೆ ಮತುt 'ೕ:X{ಾರSಾ ಕ ಮಗಳO ?ೇ ದಂuೆ ಕರಡು ಇಎ„ yಯನು, Q/®ಂ£ ಾಖ ೆಗಳ:M ?ೇ ಸ ಾI ೆ ಮತುt ಒಪƒಂದಗಳನು,

9ೕಡುವ Ùದಲು ಎ/Q €ಂದ uೆರವWGೊR-ದ ಅಂ ಮ ಇಎ„ y ಯನು, ಒಪƒಂದದ ಾಖ ಾ ಯ:M ?ೇ ಸ ಾI ೆ ಎಂದು ಖoತಪ/-DೊR¿.
(v) ಗು tGೆ ಾರರು ಅಂ ಮ ಐಇಇGೆ ಪ Lೇಶವನು, Zೊಂ

ಾn8ೆ ಎಂದು ಖoತಪ/-DೊR¿.

(vi) ಗು tGೆ ಾರರು ಇಎ„ y ಯನು, DಾಯBಗತGೊRಸಲು ಮತುt ಪŽವB-9gಾBಣ ಮತುt 9gಾBಣ ಹಂತಗRGೆ ಸಂಬಂV-ದ ಪ ಸರದ ಪ SಾಮಗಳO ಮತುt ಅNಾಯಗಳನು, ತImಸಲು ಮತುt 'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡಲು ತಮ[ ಜLಾ1ಾn ಗಳನು,
ಅಥBgಾ/Dೊಂ/ ಾn8ೆ ಎಂದು ಖoತಪ/-DೊR¿ ಮತುt Dೋಷdಕ/ 2 ರ:M 9ಗ ಪ/-ದಂuೆ ಅವರ -ಬUಂ Gೆ ತರ1ೇ ಯನು, ಒದIಸ1ೇDಾಗುತtದ
(vii) ಗು tGೆ ಾರರು HಾವW ೇ 9gಾBಣ DಾಯBಗಳನು, Nಾ ರಂ ಸುವ Ùದಲು ಅಗತ!5ರುವ ಎ ಾM 9ಯಂತ ಕ ಅನುಮ ಗಳನು, ಪ‡ೆಯ ಾI ೆ• ಎಂದು ಖoತಪ/-DೊಳO¿ವ ಸಂಬಂVತ ಸDಾB
ಪ‡ೆಯ1ೇDಾದವWಗಳನು, Zೊರತುಪ/-) ಅಗತ!5ರುವ ಎ ಾM ಪರLಾನIಗಳO ಮತುt/ಅಥLಾ ಅನುಮ ಗಳನು, ಪ‡ೆದುDೊR¿.

ಏ ೆ9\ಗRಂದ (ಗು tGೆ ಾರ ಂದ

(viii) ಉಪ

ೕಜ ೆಗಳನು, 9ೕಡುವ ಗು tGೆ ಾರರ

ೕಜ ೆ, ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uಾ

ೕಜ ೆಗಳನು, ಪ aೕ:- ಮತುt ಅನುÙೕ - ಉ ಾ. 9gಾBಣ ಇಎ„ y ಪM¨ <ಾ -k gಾ! ೆ› 'ಂ^ NಾMi, ಅಂದ8ೆ ಸಂ{ಾರ 9ವBಹSೆ

(ix) 9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M HಾವW ೇ Lೈದ!qೕಯ ತುತುB-l
ಅನುಬಂಧ 2: ಪ ಸರ 9ವBಹSೆ

ಉಂ<ಾದ:M ಅಥLಾ HಾವW ೇ ಇತರ ತುತುB ಸಂದಭBಗRGಾI ಗು tGೆ ಾರರ ತುತುB -ದ.uೆ ಮತುt ಪ q •

ಸಂ ಾವ ಪ,ಸರ ಪ$ ಾವ

ತwxಸುವ C$yಗಳ*

ೕಜ ೆ - ಅNಾಯಗಳನು, ತImಸು5Dೆ
ಪ$qಾzತ +ಾಯ {ಮ|ೆ

ೕಜ ೆ
ಬ%ೆ / ಮೂಲ

ಚಟುವ:+ೆ
ಎ
?ಾgಾನ!

Vೇ€ಾಪ:'
ಗುbu~ೆ•ಾರರು

ಾqಾನ
ಅನX€ಸುವW ಲM

1ೆ?ಾ@ಂ ಮತುt ಗು tGೆ ಾರರು ಐಇಇ ಯ:M 9ೕ/ರುವ

9 Bಷdಪ/-ದ ಅವಶ!ಕuೆಗಳ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಅNಾಯಗಳನು,

gಾಗBಸೂoಗಳನು, ಒಳGೊಂಡು Zಾಗೂ 1ೆ?ಾ@ಂ ಪ ಸರ ಮತುt

ಅನುಸರSೆಯ HಾವW ೇ

`ಾಗವW, Qಒಕು!

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

?ಾgಾŒಕ ಸುರ‰uಾ 9ೕ

ಉಲMಂಘ ೆಗRಲM

ಮತುt ಇಎœ ಎ¨ ?ಾgಾನ!

ಅನX€ಸುವW ಲM

ೈiನಂuೆ ಇಎ„
yಯನು,

ೕಜ ೆಯ:M ಸೂoಸ ಾದ ಅNಾಯಗಳನು, ತImಸು5Dೆಯ ೊuೆGೆ

ೇಮDಾ

ಾಂ @ಕ ಜVಾ ಾv,
ೆ ಾtಂ

gಾಗBಸೂoಗಳನು, ಅನುಸ ಸ1ೇಕು. (ಏy ™ 2007) Zಾಗೂ ಈ

-ಬUಂ

ೕಜ ೆಗಳನು, ಪ aೕ:- ಮತುt ಅನುÙೕ -.

ೕಜ ೆ
ಪ ಸರ 9ವBಹSಾ

7ೕಜ2ೆ

ೕಜ ೆ, 9gಾBಣ uಾ!ಜ! 9ವBಹSೆ

ೕಜ ೆ ಇuಾ! .

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಾ ಯ:Mರುವ ೇಶದ DಾನೂನುಗಳO ಮತುt 9ಬಂಧ ೆಗಳನು,

Lೆಚ¥ಗಳನು, ಸಹ

ಾ ಯ:Mದುn, ಅವWಗಳನೂ, ಅನುಸ ಸ1ೇಕು.

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ.

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ೕಜ ೆಯ ಅನು“ಾ”ನದ

ಅನುಸ -

ಮೂಲಕ

ಅನುಸ -.

yಎ„ಒಯು /
ಇಎ¨ ಅನುಸರSೆಯನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು

1ೆ?ಾ@ಂ, ಸೂಕt, ಅಹB8ಾದ ಮತುt ಅನುಭ5 ಪ ಸರ ಅVDಾ ,

ಮಂಡRಯ:M 9 Bಷd

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಅNಾಯ ತImಸುವ

ಅಗತ!5ರುವ

?ಾಲದ ಪ SಾಮDಾ ತXದ

ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uಾ ಅVDಾ , ಮತುt ಸಮು ಾಯ

-ಬUಂ

`ಾಗLಾI, Qಒಕು!

ಕ ಮಗಳನು,

-ಬUಂ ಯನು,

'ೕ ೆ 1ೆ?ಾ@ಂGೆ,

ಅನುಸ -.

ೕ ೆ ೆGೆ

ಸಂಪಕB/Œಆ‘ಎಂ ಅVDಾ -ಬUಂ ಗಳನು, yಎಂಒಯುGೆ
ೇಮDಾ

ೈiನಂuೆ

gಾಡ1ೇಕು. ಇಎ¨-€ಂದ ಒಬU ಇಎœಎ¨

ಅVDಾ ಯನು, ಾಮ9 ೇBಶನ gಾ/

ೕಜ ೆಯ 'ೕ:X{ಾರSೆ

ಮತುt 'ೕ:X{ಾರSೆGೆ yಎಂಒಯುGೆ ಸZಾಯ gಾಡುತt ೆ.

ಇಎœಎ¨ -ಬUಂ

yಎ„ಒಯು/

Lೆಚ¥ವನು,

ಇಎ¨ -

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ.

ಸೂಕt ಅಹBuೆಯುಳ¿ ಮತುt ಅನುಭವವWಳ¿ ;ೕಸ ಾದ ಪ ಸರ

ಅನುಸರSೆಯನು,

ೇ;ಸ ಾI ೆ

ಗು tGೆ ಾರ Gೆ ಗು tGೆ
ಆ ೇಶ

ಎಂದು
ಖoತಪ/-DೊR¿.

ಪ aೕ:-.

ಅVDಾ , ;ೕಸ ಾದ ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uಾ ಅVDಾ ಗಳನು,
ಸಮು ಾಯDೆ@ ಗು tGೆ ಾರರು ೇ;ಸ1ೇಕು..
?ೆ‰i 9.3.2 ರ ಇಎ„ y ಯ:M

R-ರುವಂuೆ ಸಂಪಕB/ Œಆ‘

ಎ„ ಅVDಾ Zಾಗೂ ?ಾಕಷುd ಸಂ ೆ!ಯ ಇಎœಎ¨
'ೕ:X{ಾರಕರನು, ೇ;-ರ1ೇಕು.
ಗು tGೆ ಾರನು uಾರತಮ! gಾಡ1ಾರದು ಮತುt

ೕಜ ೆಯ:M

ಸೂಕtLಾದ ನು ತ ಮxžೆಯರ ಉ ೊ!ೕಗವನು, ಪŽವB`ಾ5HಾI
§ ೕuಾ\xಸ1ೇಕು.
Q/®ಂ£ ಮತುt
ಒಪƒಂದದ ಪ ಶ-t

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಹ8ಾಜು ಾಖ ಾ ಗಳ:M ?ೇ -Dೊಳ¿ ಾದ ಕರಡು ಇಎ„ y ಮತುt

ಕರಡು ಇಎ„ y ಮತುt

ಒಪƒಂದದ ಾಖ ಾ ಯ:M ಅಂ ಮ ಇಎ„ y ಅನು, ?ೇ ಸಲು

ಅಂ ಮ ಇಎ„ y ಯನು,

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಅNಾಯ ತImಸು5Dೆ
ಕ ಮಗಳನು,

ಅನX€ಸುವW ಲM

Q/®ಂ£ ಾಖ ೆಗಳO ಮತುt
ಒಪƒಂದದ ಆ ೇಶವನು,

yಎ„ ಯು ಒಳGೊಂ/ರ1ೇಕು.

9 Bಷdಪ/-ದಂuೆ

ಅನುಸ ಸ1ೇಕು.

?ೇ ಸ ಾI ೆ

yಎ„ಒಯು/ ಇ

9ೕಡುವ Ùದಲು

ಎ¨ ಅನುಸರSೆಗಳನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು
Œಆ‘ ಎ„

ಅನX€ಸುವW ಲM

?ಾlಪ ೆ

ಪ SಾಮDಾ HಾI DಾಯB9ವBxಸುವ Œಆ‘ ಎ„ ?ಾly- ಮತುt

Œಆ‘ ಎ„

ಸಂಪಕB 5ವರಗಳನು, gೌßಕLಾI ಮತುt ಸೂಚ ೆಗಳO ಅಥLಾ

DಾHಾBಚರSೆGೊRಸ ಾI ೆ

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಕ ಮಗಳನು,

ಕರಪತ ಗಳ ಮೂಲಕ 5ತ ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅ-tತX ಮತುt

ಸlಳದ:M ಗು tGೆ ಾರರನು,
-ದ.GೊRಸುವ Ùದಲು

ಅನುಸ ಸ1ೇಕು.

ೕಜ ೆಯ ಕುಂದುDೊರuೆಗಳನು, 1ೆ?ಾ@ಂGೆ ಸ:Mಸುವ 5zಾನಗಳನು,
ಎ ಾM 1ಾVತ ವ!qtಗRGೆ

ಅNಾಯ ತImಸು5Dೆ

yಎ„ಒಯು/

ಇಎ¨ -

R-

ಅನುಸರSೆಗಳನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು
?ಾಮಥ!B ಅ ವೃ .

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಇಎ„ y Dೋಷdಕ 2 ರ:M

R-ದಂuೆ ಅದರ ಅ/ಯ:M,

ಜLಾ1ಾn ಗಳನು, Zೊಂ ರುವವ Gೆ ಇಎ„ yಮತುt Œಆ‘ ಎ„

100% ತರ1ೇ ಗಳನು,

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ತರ1ೇ

ತರ1ೇ Gೆ

ಸlಳದ:M ಗು tGೆ ಾರರನು,

ಒದIಸ ಾI ೆ

`ಾಗLಾI,

ಚಟುವrDೆಗಳನು,

ಅಗತ!5ರುವ -ಬUಂ

-ದ.GೊRಸುವ Ùದಲು

Qಒಕು! ೈiನಂuೆ

ಒದI- ಮತುt ಅಗತ!

Zಾಜ8ಾಗುವWದನು,

ಅಗತ!5ರುವ 100% -ಬUಂ

ಇಎœಎ¨/ -ಬUಂ

-ಬUಂ

ಖoತಪ/-DೊR¿

ತರ1ೇ

Lೆಚ¥ವನು,

Zಾಜ8ಾ ಯನು,

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಖoತಪ/-DೊR¿,

ಅನು“ಾ”ನದ ಕು ತು ತರ1ೇ ಯನು, ನ‡ೆಸುವWದು
ಪ‡ೆ

ಾn8ೆ

ಇಎ„ಒಯು /
ಇಎ¨ ಅನುಸರSೆಯನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು.
ಇಎœ ಎ¨

ಗು tGೆ ಾರರು, 1ೆ?ಾ@ಂGೆ ಒಪƒಂದದ Nಾ!Dೇ›GಾI 9gಾBಣ ಪ ಸರ

-ಇಎ„ y

Qಒಕು! ೈiನಂuೆ,

y ಎ„ ಯು /

ಗು tGೆ ಾರರು

ಸlಳದ:M ಗು tGೆ ಾರರನು,

9ವBಹSೆ

ಅನXಯLಾಗುವW ಲM

9ವBಹSಾ

ಅನುÙೕ ಸ ಾI ೆ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

yಎ„ ಒ ಯು /

ಅನುÙೕದ ೆGಾI

-ದ.GೊRಸುವ Ùದಲು

-ದ.uೆಗಳO

ಇಎ„ y ಯ:M

`ಾಗವW, ಇಎ„ y

yಎ¨ ಯು -, ಇಎ¨

-ಇಎ„ y ಯನು,

ೕಜ ೆಯನು, (-ಇಎ„ y) ಅ ವೃ .ಪ/ಸಲು, ಈ
Rಯಪ/-ದ 9gಾBಣ ತImಸು5Dೆಯ ಕ ಮಗಳನು,

DಾಯBಗತGೊRಸಲು ಗು tGೆ ಾರರು ZೇGೆ

ೕŒ- ಾn8ೆ ಎಂಬುದರ

ಉಪಗು tGೆ ಾರರು

ಯನು,

- 1ೆಂಬಲ ೊಂ Gೆ,

-ದ.ಪ/ಸಲು ಮತುt

ಕು ತು 5ವರಗಳನು, ಒದIಸಲು ಮತುt 9gಾBಣ ಮತುt

?ೇ ದಂuೆ 100%

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಇಎ„ y ಯನು,

ತರ1ೇ ಗಳನು,

ಉರುRಸು5Dೆಯ ಇಎœಎ¨ gಾಗBಸೂoಗಳ ಸಂಬಂVತ

ಗು tGೆ ಾರರ 9ವBಹSಾ

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು ಮತುt

9ೕಡಲು, ತರ1ೇ

`ಾಗಗಳO.9gಾBಣ Nಾ!Dೇ›Gೆ ಅಗತ!5ರುವ uಾuಾ@:ಕ 9gಾBಣ

-ಬUಂ

-ಇಎ„ y ಮತುt

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಅನುÙೕ ಸ1ೇಕು.

Zಾಜ8ಾ

?ೌಲಭ!ಗಳನು, -ಇಎ„ y ಗುರು ಸುತt ೆ ಉ ಾ. ೇ‡ೌi ಪ ೇಶ,

ಉಪ

ೕಜ ೆಗಳ ಕು ತು

ಮತುt »ೕ<ೋಗಳ

ಅಂಗ/ಗಳO, uಾuಾ@:ಕ Dಾ;Bಕರ ?ೌಲಭ!ಗಳO ಇuಾ! .

ತರ1ೇ ಯನು, ಪ‡ೆ

yಎ„ಒಯು/

-ಇಎ„ y ಮತುt ಉಪ

ೕಜ ೆಗಳ ಅನು“ಾ”ನದ ಬGೆm

ಗು tGೆ ಾರರು ಉಪಗು tGೆ ಾರರನು, ಒಳGೊಂಡಂuೆ 9ವBಹSಾ
ತಂಡDೆ@ ಅನು“ಾ”ನದ ಕು ತು ತರ1ೇ ಯನು, ನ‡ೆಸುವWದು.

ಾn8ೆ

ಇಎ¨ ಅನುಸರSೆಯನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು

ZಾžೆಗಳO

ಪ ಗಳನು, 1ೆ?ಾ@ಂ
Gೆ ಸ:Mಸ1ೇಕು.

ನ‡ೆಯು tರುವ

ಅನXಯLಾಗುವW ಲM

ಸgಾ ೋಚ ೆಗಳO

-ಇಎ„ y ಮತುt ಉಪ

ೕಜ ೆಗಳ ಅನು“ಾ”ನದ ಬGೆm

ಗು tGೆ ಾರರು ಉಪಗು tGೆ ಾರರನು, ಒಳGೊಂಡಂuೆ 9ವBಹSಾ

ಸgಾ ೋಚ ೆಗಳನು,

Qಒಕು! ೈನ,ಂuೆ,

DೈGೊಳ¿ ಾI ೆ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

'ೕ:X{ಾರSೆ.

`ಾಗವW ಇಎ„ y

yಎ„ಒಯು /

ತಂಡDೆ@ ಅನು“ಾ”ನದ ಕು ತು ತರ1ೇ ಯನು, ನ‡ೆಸುವWದು.
DೈGೊಂ/ರುವ ಮ ೆಗಳO

ಯನು,

ಮತುt Lಾ!Nಾರ gಾಡುವ Gೆ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

5ವರಗಳ ಕು ತು ಸೂಚ ೆಗಳO ಅಥLಾ ಕರಪತ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸlRೕಯ

ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uಾ

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಸಮು ಾಯDೆ@ ಕ9ಷ” ಒಂದು

ಅ Hಾನ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

Lೇžಾಪrd, ಸlಳ

ೕಜ ೆ ಮತುt

ೕŒತ 9gಾBಣ DಾಯBಗಳ

ಂಗಳ ಮುಂoತLಾI ಸೂಚ ೆಯನು,

9ೕ/ .

ನವŽ y ಎ¨ ಯು

ಇಎ¨ - ಆ8ೋಗ!
ಮತುt ಸುರ‰uಾ
ಅ Hಾನವನು,
DೈGೊಳO¿ವWದು

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ಸlಳದ:M ಗು tGೆ ಾರರನು,

ಅನುಸ -;

-ದ.GೊRಸುವ Ùದಲು,

ೋrೕ¨ಗಳO

9gಾBಣದ ಉದnಕೂ@

ಅಥLಾ ಕರಪತ ಗಳ

ಸgಾ ೋಚ ೆ

ಪ ಗಳO ಮತುt

ಮುಂದುವ8ೆಯು tರ1ೇಕು.

»ೕ<ೋಗಳO ಮತುt
ಸgಾ ೋಚ ಾ
ಸ`ೆಗಳ
ಾಖ ೆಗಳನು,

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ ಅಥLಾ
uಾuಾ@:ಕ Dೇಬ™ ಪ Lೇಶ ಮತುt Zೊರ Zೋಗುವ gಾಗBದ

ಸಂಬಂVತ ಸlRೕಯ

–ೈ™ನ:M

Zೊಂಡಗಳ ಸ;ೕಪದ:Mರುವ ಮ ೆಗಳO ಮತುt ವ!ವZಾರಗRGೆ

ಅVDಾ ಗRಂದ ಬGೆಹ ಯದ

ಇ -DೊR¿

ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uೆಯ ಬGೆm ¤ಾನವನು, ಪ ?ಾರ gಾಡಲು

ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM

ಸಂಬಂV-ದ ಸlRೕಯ ಸDಾB Nಾ VDಾರ ಮತುt gಾಧ!ಮ ೊಂ Gೆ
ಸಂಘrಸುವWದು.
1ಾVತ ವ!qtಗžೆ4 ಂ Gೆ 5•ೇಷLಾI uಾuಾ@:ಕ Dೇಬ™ ಪ Lೇಶ
ಮತುt Zೊರ Zೋಗುವ gಾಗBದ Zೊಂಡಗಳ 5 ;ೕಟ‘ಗಳ ಒಳIನ
ಆ-t Zೊಂ ರುವವ8ೊಂ Gೆ ಸgಾ ೋಚ ೆಯನು, DೈGೊಳO¿ವWದನು,
ಮುಂದುವ -, ಅವ Gೆ Dೆಲಸದ ಸXರೂಪ ಮತುt ಇ tೕoನ
Lೇžಾಪrdಯ ಬGೆm ಸಂಪŽಣBLಾI
Dೇಬ™

ಅನXಯLಾಗುವW ಲM

ೋಡSೆಗಳ
ಅಂ ಮ

ೕಜ ೆ

RಸುವWದು.

ಅಂ ಮ Dೇಬ™ ೋಡSೆಗಳನು, ಪ aೕ:-, 5ವ -ದ HಾವW ೇ

ಎ /Q LೆÞ?ೈ^ನ:M ಪ ಸುtತ

ಅಂ ಮ ಐಇಇ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ಬದ ಾವSೆಯನು, ದೃàೕಕ ಸಲು ಮತುt ಎ/Q ಮಂಡRಯ

ಐ ಇ ಇಬxರಂಗಪ/ಸ ಾI ೆ

ಯನು, ಸlRೕಯLಾI

ಅನುಸ -.

Nಾ ರಂ ಸುವ Ùದಲು,

ಅನುÙೕದ ೆಯ 'ೕ ೆ ಐಇಇ ನ:M 9ಣB€ಸ ಾದ ಪ SಾಮಗಳO

ಅಂ ಮ

1ೆ?ಾ@ಂ 9ಂದ

yಎ„ಒಯು /

ನಂತರ

ಮತುt ಅNಾಯಗಳO, HಾವW ೇ ಬದ ಾವSೆಗಳO ಐಇಇ ಅನು,

5 ಾ!ಸ ಮತುt Lಾ!ytಯನು,

ಬxರಂಗಪ/ಸ ಾI ೆ

ಅನು“ಾ”ನದ ಸಮಯದ:M

ನ5ೕಕ -ದ8ೆ ಮತುt 9gಾBಣ DಾಯBಗಳನು, Nಾ ರಂ ಸುವ

ಪ QಂQಸುತt ೆ

ಇಎ¨ -

ೕಜ ೆಯ

ಅನXಯLಾಗುವW ಲM

ೕಜ ೆಯ

ಅಗತ!5ರುವಂuೆ

ಅನುಸರSೆಯನು,

Ùದಲು ಎ/Qಯ ಅನುಮ ಯನು, ಪ‡ೆದುDೊR¿

9gಾBಣ DಾಯBಗಳನು,

ಪ aೕ:ಸುವWದು

ಅಂ ಮ ಐಇಇ ಮತುt ಇಎ„ y ಯನು, 1ೆ?ಾ@ಂ LೆÞ?ೈ^ನ:M
§ೕ¨d gಾಡ ಾಗುವWದು, ಆರು 5`ಾಗಗಳ ಕ{ೇ ಗಳO ಮತುt
9gಾBಣ DಾಯBಗಳ ಸ;ೕಪದ:M ಅದರ ಲಭ!uೆಯ ಬGೆm

Rಸಲು

ೋrೕ¨ಗಳನು, §ೕ¨d gಾಡ ಾಗುತt ೆ - 5ನಂ ಯ 'ೕ8ೆGೆ
?ೈ^ನ:M ಉoತLಾI 5ೕ•ಸಲು Zಾ=B Dಾy ಅಥLಾ Dಾಯಂ ಪ
ಲಭ!Lಾಗುವಂuೆ gಾಡ ಾಗುತt ೆ.
Q

`ೌ ಕ ಸಂಪನೂ[ಲಗಳO

ವಲಯ ಮುಖ!

ಎ¨ ಎ¸಼ 6 ಅನು,

Dೊ!ೕ<ೋ § ೕ<ೋDಾ™ ಮತುt Nಾ! ¨ ಒಪƒಂದDೆ@ ಅನುಗುಣLಾI

ಎ ಾM 1,892 ಆ‘ ಎ„ ಯು

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ಘಟಕಗಳ

ಹ-ರುಮ ೆ ಅ9ಲLಾI

ಎ¨ಎ¸಼ 6 ಅನು, ಕ/' gಾಡಲು ಪHಾBಯ 98ೋಧಕ

ನ ಎಲMದರಲೂM ಎ¨ಎ¸಼ 6 ನ

`ಾಗ

ಅನುಸ -.

ಅನುಸ -

ೕಜ ೆಯ ಅನು“ಾ”ನದ
ಮೂಲಕ

ಸಂಗ ಹSೆ (ಆ‘

Qಡುಗ‡ೆ

gಾಧ!ಮವನು, ಪ ಗ—ಸ1ೇಕು. ಆ‘ ಎ„ ಯುನ:M ಎ¨ಎ¸಼ 6 ನ

ಒಟುd ಪ gಾಣದ CO2e

ಎ„ ಯು)

gಾಡುವWದ ಂದ

HಾವW ೇ ಪHಾBಯ ಬಳDೆಯನು, ಕ/' gಾಡ1ಾರದು. ಆ‘ ಎ„

100,000 ಟiಗRIಂತ

ಹLಾgಾನ

ಯು ವನು, Ùಹರು gಾಡ1ೇDಾದ ಒತtಡ “ŒೕವನDಾ@I Ùಹರು”

ಕ/'€ರ1ೇಕು CO2e (Œ

ಬದ ಾವSೆಯ ಪ Sಾಮ

ಘಟಕಗಳO, 2 DೆŒIಂತ ಕ/' ಇದn8ೆ ಎ¨ಎ¸಼ 6 ಅನು,

ಡಬುM y = 22,800 kg CO2)

ಉಂ<ಾಗುತt ೆ

Zೊಂ ರುತtLೆ ಮತುt 0.1% q@ಂತ ಕ/' ?ೋ Dೆ ದರದ:M

ಪ

ಪŽ8ೈDೆ ಾರ ಂದ ಪ ೕ•ಸ ಾಗುತt ೆ ಮತುt ಾತ ಪ/ಸ ಾಗುತt ೆ

q@ಂತ ಕ/' ?ೋ Dೆ

yಎ„ಒಯು /
ಇಎ¨ ಅನುಸರSೆಯನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು

ಆ‘ ಎ„ ಯುGೆ 0.1%

ದರ ೊಂ Gೆ 100
ಟiಗRIಂತ ಕ/'
CO2e/ವಷBದ ಒಟುd ?ೋ Dೆ
ಇಎœಎ¨

gಾ:ನ!ವW 9gಾBಣ

8ಾ~•ೕಯ DಾನೂನುಗಳO ಮತುt 9ಬಂಧ ೆಗಳO ಮತುt ಇಎœಎ¨

-ಇಎ„ y ?ೇ ದಂuೆ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

ಇ ಎ¨ -

yyy / -ಡಬುMಎ„

ಸlಳದ:M ಗು tGೆ ಾರರನು,

9ವBಹSೆ

gಾಡುLಾಗ ಮತುt

gಾಗBಸೂoಗRGೆ - ಇ ಎ„ y ಯ `ಾಗLಾI ಮತುt

yyy/-ಡಬುMಎ„ y

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

1ೆಂಬಲ ೊಂ Gೆ

y ೊuೆGೆ

-ದ.GೊRಸುವ Ùದಲು

-ದ.uೆಗಳO

9gಾBಣ uಾ!ಜ!ವನು,

ಅನು?ಾರLಾI ಅ ವೃ .ಪ/ಸ1ೇಕು:

ಗಳನು,ಅನುÙೕ ಸ ಾI ೆ

`ಾಗವW,

yಎ„ ಯು

ಗು tGೆ ಾರರು

ಅನುoತLಾI 5 ೇLಾ

(i) gಾ:ನ! ತ‡ೆಗಟುdವ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

/yಎ„ಒಯು/

-ಇಎ„ y Gೆ

gಾಡುLಾಗ

ಸುರ•ತ ಸಂಗ ಹSೆ ಮತುt ಪ ೇಶದ:M ಬಳಸುವ ಎ ಾM ಇಂಧನಗಳO,

Lೆಚ¥ಗಳನು,

yಎ¨ ಯು, -ಇಎ„

-ದ.ಪ/ಸ1ೇಕು ಮತುt

ಉಂ<ಾಗುತt ೆ.

8ಾ?ಾಯ9ಕಗಳO ಮತುt uೈಲಗಳ ಬಳDೆ ಮತುt (ಎ) HಾವW ೇ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

y ಯನು, ಪ aೕ:-,

ಸ:Mಸ1ೇಕು

ೕಜ ೆ (yyy) ಪ ಸರ ಧä9 ಮತುt

?ೋ DೆಗಳO ಅಥLಾ ?ೋ Dೆಗಳ ಸಂದಭBದ:M ತುತುB -ದ.uೆ ಮತುt

ಅನುÙೕ ಸುವWದು,

ಪ q•

yಎ„ಒಯು/ ಇಎ¨

ೕಜ ೆ, ಅಥLಾ (Q) 9ೕರು ಅಥLಾ ಒಳಚರಂ/

DೊಳLೆಗRGೆ ಅನು?ಾlಪ ೆಯ ಸಮಯದ:M Zಾ9; ಮತುt

- ಅನುಸರSೆಯನು,

(ii) ಪ ಸರ ?ೆ,ೕx ಮತುt ಸುರ•ತ ೕ ಯ:M ಉತƒ tHಾಗುವ ಎ ಾM

ಪ aೕ:ಸುವWದು.

ಘನ ಮತುt ಅNಾಯDಾ uಾ!ಜ!ವನು, 9`ಾ€ಸಲು 9gಾBಣ uಾ!ಜ!
9ವBಹSೆ
-.

ೈ5ಕಸಂಪನೂ[ಲಗಳO

Dೇಬ™
ೋಡSೆಯ
ಅಂ ಮ

ೕಜ ೆ (-ಡಬುMಎ„ y).

ೕಜ ೆ

9gಾBಣ DಾಯBಗಳ

ಉತåನನ Zೊಂಡಗಳನು,, ಮರ (1ೇರು ರ‰SೆGಾI ವಲಯ) ಮತುt

HಾವW ೇ ಮರಗಳನು,

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

9gಾBಣDಾಯBಗಳನು,

ಸಮಯದ:M ನಗರ

ಇತರ ಸಸ!ವಗBದ DೆಳIರುವ ಪ ೇಶವನು, ತyƒಸಲು ಇ ಸ ಾಗುತt ೆ.

ಕತt ಸುವW ಲM, ಅಥLಾ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಅನುಸ -.

ಅನುಸ -; ಇ

Nಾ ರಂ ಸುವÙದಲು

ಮರಗಳO ಮತುt ಇತರ

ಮರದ q ೕಟಗಳನು, (1ೇ ನ ರ‰Sಾವಲಯ)ತyƒಸಲು ?ಾಧ!Lಾಗುವ

ಕತt -ದ HಾವWದನೂ,

`ಾಗವW, ಇಎ„ y

yಎ„ಒಯು /

/ಎ„ಒy ಪ Dಾರ

ಸಸ!ಗಳ ಅಡಚSೆ

ಮrdGೆ Dೇಬ™ ೋಡSೆಯನು, ಇ ಸ ಾಗುತt ೆ, ಅದೂ 5•ೇಷLಾI

9 Bಷdಪ/-ದಂuೆ

ಅನು,

ಇಎ¨ -

HಾವW ೇ ಮರ

(HಾವW ಾದರೂ ಇದn8ೆ).

ಬ:ತ ಮರಗRGೆ. ?ೈಟ,:M Dೆಲಸ gಾಡುವ ಪ ೇಶ ಮತುt ಬ:ತ

ಬದ ಾ€ಸ1ೇಕು.

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಅನುಸರSೆGಾI

ಕತt ಸುವWದು ಮತುt

ಮರಗಳನು, ಗುರು -. 1ೇ ನ Zಾ9€ಂ ಾI ?ಾವBಜ9ಕ Gೆ

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಸುರ‰uೆಯ ಅNಾಯವನು, ಉಂಟುgಾಡುವ ಅNಾಯದ Zೊರತು

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

HಾವW ೇ ಮರವನು, ಕತt ಸ ಾಗುವW ಲM. HಾವW ೇ ಮರಗಳನು,
ಅ ೇ ಸlಳದ:M ಸlRೕಯ ಾ ಗRಂದ 1:1 Gೆ ಬದ:ಸಲು ಕತt -ದ8ೆ.
HಾವW ೇ ಮರವನು, ಕತt ಸುವ Ùದಲು, ಗೂಡುಕಟುdವ ಪ•ಗಳ
ಉಪ-l ಯನು, ಇ ಎ¨ - ಯು ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು, Ùದಲು ಪ•ಗಳ
ಸಂuಾ ೋತƒ tಯ ಅವV ಅಥLಾ 1ಾವ:ಗಳ ಗೂಡುಗಳನು,
ZೊರuೆGೆದು DಾಯB DೈGೊಳ¿1ೇಕು.

ಾಖ ೆಗಳನು,
ಪ aೕ:-

ಬದ:ಯನು,
ಾಖ:-

/

ಮನುಷ!ನ ಪ ಸರ

Dೇಬ™

9gಾBಣ DಾಯBಗಳ

ಗು tGೆ ಾರರು, ೆಲದ 'ೕ:ನ ÚಾHಾ oತ ಮತುt / ಅಥLಾ ಪŽವB

ಸ;ೕ ೆಯ ಾಖ ೆಗಳO,

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

9gಾBಣ DಾಯBಗಳನು,

ಸಮಯದ:M ೆಲದ

-l ಯ ರಚ ೆಗಳO, Dಾಲು ಾ ಗಳO, ರ?ೆtಗಳO ಮತುt/ಅಥLಾ

ಸgಾ ೋಚ ೆಗಳ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಅನುಸ -, HಾವW ೇ

ಅನುಸ -; DೈGೊಂಡ

Nಾ ರಂ ಸುವ Ùದಲು

'ೕ:ನ ಆ-t ಮತುt ಇತರ

ಚರಂ/ಗಳO ?ೇ ದಂuೆ ಭ5ಷ!ದ HಾವW ೇ DೆMೖ„ಗRGೆ 1ೇ¨ ೈi

`ಾಗವW,ಇಎ„ y

ಪರLಾನIಗಳO

ಎ ಾM ಸ;ೕ ೆಗಳO

?ಾವBಜ9ಕ

ಅನು, ರೂyಸಲು ಇಎ„ಒy ಪ Dಾರ ಉಪಯುಕtuೆಗಳO, ಪŽವB-

ಇ tೕoನ ನ ೆಗಳO,

ಅನು,

ಮತುt/ಅಥLಾ

ಮತುt

ಉಪಯುಕtuೆಗಳ

ಷರ tನ ಸ;ೕ ೆಗಳನು, DೈGೊಳ¿1ೇಕು.

ಅಗತ!5ರುವ ಎ ಾM

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಅನುಮ ಗಳನು,

ಸgಾ ೋಚ ೆಗಳನು,

ಪರLಾನIಗಳO

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಪ‡ೆದುDೊR¿.

ಗು tGೆ ಾರರು ಸಂಬಂVತ ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗžೆ4 ಂ Gೆ (5ದು!6,

ಮತುt/ಅಥLಾ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಅನುಸರSೆGಾI

1ೆ?ಾ@ಂGೆ ಾಖ ೆ

9ೕರು, ಅ9ಲ, <ೆ:DಾಂಗಳO) ಸgಾ ೋoಸಲು ಮತುt Dೇಬ™

ಅನುಮ ಗಳನು, –ೈ™ನ:M

yಎ„ಒಯು /

ಉ ೆnೕಶಗRGಾI

ತyƒಸುವ ಉಪಕರಣವನು, (-ಎr) ಅಥLಾ ಉತåನನDೆ@ ಮುಂoತLಾI

ಪ‡ೆಯ ಾI ೆ

ಇಎ¨ -

ಸ:M-

ೋಡSೆಯ
ಅಂ ಮ

ೕಜ ೆ

ಭೂ;

ಳIನ

ಆ-tಗRGೆ Zಾ9

R ರುವ ಮತುt ಅ¤ಾತ ಭೂ;

ಾಖ ೆಗಳO, ಭೂಗತ ಆ-tಗಳ

ಳIನ ಉಪಯುಕtuೆಗಳನು,

ಗುರು ಸಲು ಸgಾನLಾದ ?ಾ@æi ಗಳನು, DೈGೊಳO¿ವWದು.

–ೈ™ಗಳನು,

9gಾBಣ DಾಯBಗಳ

ಪ aೕ:ಸುತt ೆ.

ಸಮಯದ:M HಾವW ೇ
ಉತåನನ ZೊಂಡಗಳO ಮತುt Dೇಬ™ ೋಡSೆಯನು, ೆಲದ 'ೕ:ನ

ಅ9 ೕ•ತ Zಾ9 ಅಥLಾ

ಆ-t ಮತುt ಭೂಗತ ಆ-tಗRGೆ ?ಾಧ!Lಾದಷುd ಮrdGೆ

ಗು tGೆ ಾರ ಂದ ಉಂ<ಾಗುವ

Zಾ9Hಾಗದಂuೆ ಇ ಸ ಾಗುತt ೆ; ಇದು ?ಾಧ!Lಾಗ ದn8ೆ 1ೆ?ಾ@ಂ

HಾವW ೇ Zಾ9ಯನು,

ಪರLಾ9GೆಗಳO ಮತುt/ಅಥLಾ ಅನುಮ ಗಳನು, ಪ‡ೆಯಲು ಇತರ

ಸ ದೂIಸ ಾಗುತt ೆ

ಾಖ:- ಮತುt

?ಾವBಜ9ಕ ಉಪಯುಕtuೆಗRಂದ `ಾರತ ಸDಾBರ ಮತುt ಕ ಾBಟಕ
ಸDಾBರಗಳ ಅಗತ!uೆಗRGೆ ಅನುಗುಣLಾI ಪ‡ೆಯ1ೇDಾಗುತt ೆ ಮತುt
9 ೕ•ತ Zಾ9ಗRಂ ಾI HಾವW ೇ ಪ Zಾರವನು, ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ.
9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M HಾವW ೇ ಅ9 ೕ•ತ Zಾ9 ಸಂಭ5-ದ:M
ಗು tGೆ ಾರ ಂದ Nಾವ ಸ1ೇDಾದ HಾವW ೇ ಪ Zಾರವನು,
Nಾವ ಸ1ೇಕು
ಆ8ೋಗ! ಮತುt

9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M

ಎ ಾM 5ಧದ 9gಾBಣ DಾಯBಗRGೆ ಗು tGೆ ಾರರು ಅNಾಯದ

ಎœ &ಎ¨

ಸುರ‰uೆ (ಎœ

ಔ ೊ!ೕIಕ ಮತುt

gೌಲ!gಾಪನವನು, DೈGೊಳ¿1ೇಕು ಮತುt 8ಾ~•ೕಯ DಾನೂನುಗಳO

ಅನುÙೕ ಸ ಾI ೆ

&ಎ¨) ಅNಾಯದ

ಸಮು ಾಯ ಆ8ೋಗ!

gೌಲ!gಾಪನ

ಮತುt ಸುರ‰uೆ ಘಟ ೆ

ಮತುt 9ವBಹSೆ
ೕಜ ೆ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

ಇಎ¨ - ಯ

ಗು tGೆ ಾರರು

ಸlಳದ:M ಗು tGೆ ಾರರನು,

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

1ೆಂಬಲ ೊಂ Gೆ

ಅNಾಯದ

-ದ.GೊRಸುವ Ùದಲು

ಮತುt 9ಯಮಗಳO ಮತುt ಇಎœ ಎ¨ gಾಗBಸೂoಗRGೆ

`ಾಗವW, ಇಎ„ y

yಎ„ ಯು /

gೌಲ!gಾಪನವನು,

ಅನುಗುಣLಾI, ಔ ೊ!ೕIಕ ಮತುt ಸಮು ಾಯ ಎœ ಮತುt ಎ¨

ಯ

yಎ„ ಒಯು /

DೈGೊಳ¿ಲು ಮತುt

ಅNಾಯಗಳನು, 9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M, ಇಎœ & ಎ¨

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

yಎ¨ ಯು, ಎœ

ಅನುÙೕದ ೆGಾI

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ೕಜ ೆಯನು, ಅ ವೃ .ಪ/ಸ1ೇಕು,
9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M, HಾವW ೇ Lೈದ!qೕಯ ತುತುB-l

ಅಥLಾ

?ಾ Gೆ ಅಪ¾ತದಂತಹ HಾವW ೇ ತುತುB ಸಂದಭBಗಳ:M ವರ
gಾಡಲು ಮತುt ಪ q €ಸಲು ಸಂವಹನ ವ!ವ?ೆlಗಳO ಮತುt
§ ೕ<ೋDಾ™ಗžೆ4 ಂ Gೆ ತುತುB -ದ.uೆ ಮತುt ಪ q •
ೕಜ ೆಯನು, ಇಎœ & ಎ¨

ೕಜ ೆ

ೕಜ ೆಯ:M ?ೇ ಸ1ೇಕು.

9 BಷdLಾI ZೇಳOವW ಾದ8ೆ, ಇದು Dೋ5=-19 ಪ ಕರಣಗಳO

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

&ಎ¨

ೕಜ ೆಯನು,

ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು ಮತುt
ಅನುÙೕ ಸ1ೇಕು.
yಎ„ಒಯು /
ಇಎ¨ ಅನುಸರSೆಯನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು.

ಇಎœ & ಎ¨
ೕಜ ೆಯನು,
-ದ.ಪ/ಸ1ೇಕು
ಮತುt ಸ:Mಸ1ೇಕು.

ೊuೆGೆ ೈಸIBಕ 5DೋಪಗಳO ಭೂಕಂಪ, ಪ Lಾಹ ಇuಾ! ಗಳನು,
ತ‡ೆಗಟುdವ ಮತುt ಪ q €ಸುವ ಕ ಮಗಳನು, ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ.
ಗು tGೆ ಾರರು, ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uೆಯ ಅNಾಯ, 9ವBಹSೆ,
ತುತುB -ದ.uೆ ಮತುt ಪ q •ಯ ಕು ತು ತರ1ೇ ಗಳನು,,
ಔ ೊ!ೕIಕLಾI ಅಥLಾ ಸಮು ಾಯದ ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಘಟ ೆಯ
ಸಂದಭBದ:M ನ‡ೆಸ1ೇಕು. (i) ಉಪಗು tGೆ ಾರರು ?ೇ ದಂuೆ ಎ ಾM
ಗು tGೆ ಾರರ 9ವBಹSಾ ತಂಡDೆ@, ಮತುt (ii) ಎ ಾM ಆi-?ೈ^
DೆಲಸGಾರ Gೆ HಾವW ೇ ಆi-?ೈ^ Dೆಲಸಗಳನು, Nಾ ರಂ ಸುವ
Ùದಲು ಔಪ{ಾ ಕ ಮತುt ಅ ೌಪ{ಾ ಕ ಉಪಗು tGೆ ಾರರು. ಇದು
ಸlಳದ:M•ೕ ಒದIಸ ಾದ ಪ ಥಮ oquೆ\ ಮತುt ಅI,•ಾಮಕ
ಉಪಕರಣಗಳನು, ZೇGೆ ಬಳಸುವWದು ಎಂಬುದರ ಕು ತು
ತರ1ೇ ಯನು, ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ.
ಸlಳದ ೆMೕ ಒದIಸಬಹು ಾದ ಪ ಥಮ oquೆ\ ಮತುt ಅI,•ಾಮಕ
ಉಪಕರಣಗಳನು, ZೇGೆ ಬಳಸುವWದು ಎಂಬುದರ ಕು ತು ತರ1ೇ
9ೕಡುವWದು.

Dೋ5=-19 Gೆ 5•ೇಷ ಗಮನ 9ೕಡ1ೇಕು, 9gಾBಣವW ೇರLಾI ಸಮು ಾಯ ೊಳGೆ ಮತುt ಅದನು, ಸಮು ಾಯDೆ@ ರLಾ9ಸಬಹು ಾದ 9gಾBಣ DಾಯBಪ‡ೆಯ (5•ೇಷLಾI ಮಧು'ೕಹ, ಹೃದಯ ಮತುt •ಾXಸDೋಶದ Dಾ€ ೆಯಂತಹ ಅ-tತXದ:Mರುವ
Lೈದ!qೕಯ ಪ -l ಗಳO) ಮತುt ಪ HಾI. 9gಾBಣ Dಾ;Bಕರ ಮ ೆ ೆ ೆGೆ ಸಂಬಂV-ದಂuೆ 5ತರSೆ ಮತುt ಪ ಕರಣಗಳ ಸಂ ೆ!ಯನು, ಪ ಗ—ಸಲು `ಾರತ, ಕ ಾBಟಕ ಮತುt 1ೆಂಗಳ4 ನ:M ಅNಾಯದ gೌಲ!gಾಪನ, DೆಲಸDೆ@ 1ೇDಾದ ಪ Hಾಣದ ಆ•@ಗಳO
- ?ಾವBಜ9ಕ ಅಥLಾ ಾಸI ?ಾ Gೆ, ಮತುt Dೆಲಸದ ಸlಳ ಮತುt 8ಾ ಯ DೆಲಸGಾರರ ವಸ

ಸlಳದ:M 9ಯ;ತLಾI Dೈ uೊžೆಯುವWದು ಮತುt HಾವW ೇ ?ೋಂಕುಗಳನು, 9`ಾ€ಸುವ ಸlRೕಯ ಆ8ೋಗ! ?ೌಲಭ!ಗಳ ?ಾಮಥ!Bದಂತಹ ರ‰Sಾತ[ಕ ಕ ಮಗಳನು,

ಅನುಸ ಸಲು ಸಮು ಾಯಗಳ ?ಾಮಥ!BDೆ@ 9 Bಷd ಗಮನವನು, 9ೕಡ1ೇDಾಗುತt ೆ. Dೋ5=-19 ?ಾವBಜ9ಕ ಆ8ೋಗ! ಅVDಾ ಗಳO/ತç Gೆ ಪ q €ಸುವ 5•ೇಷ ಸX`ಾವವನು, ಗಮ9-ದ8ೆ ಅNಾಯದ ಕು ತು ಸgಾ ೋoಸ1ೇಕು. ಎœ& ಎ¨
ೕಜ ೆಯನ, ಅ ವೃ .ಪ/ಸುವ:M `ಾರತ ಸDಾBರ (https://www.mygov.in/covid-19) ಮತುt 5ಶX ಆ8ೋಗ! ಸಂ?ೆlಯ gಾಗBದಶBನ (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance) ಕಟdಡ Dಾ;Bಕ Gೆ Dೈ
uೊžೆಯುವWದು ಮತುt Lೈಯqtಕ ರ‰Sಾ ?ಾಧನಗಳನು, ಒಳGೊಂಡಂuೆ ?ಾಕಷುd ೈಮBಲ! ಮತುt ಕ ಾ!ಣ ?ೌಲಭ!ಗಳನು, ಒದIಸುವWದನು, ಾ ಪ/-Dೊಳ¿1ೇಕು.

7ೕಜ2ೆ

ಸಂ ಾವ ಪ,ಸರ

ಚಟುವ:+ೆ

ಪ$ ಾವ

ತwxಸುವ C$yಗಳ*

ಪ$qಾzತ

9gಾBಣದ

-ಇಎ„ y ಅ `ಾಗLಾI ಸಂ{ಾರ ದಟdSೆ

ಇ ಎœ ಎ¨

ಸಮಯದ:M

gಾ! ೆ› 'ಂ^ NಾMi (r ಎ„ y), ಆ8ೋಗ! ಮತುt

9ವBಹSೆ

Nಾದ{ಾ ಮತುt

-ದ.uೆಗಳO

Lಾಹನ ಸಂ{ಾರDೆ@
ಅಡಚSೆ

ಬ%ೆ / ಮೂಲ

+ಾಯ {ಮ|ೆ
ೕಜ ೆ, <ಾ -k

ಸುರ‰uಾ ಉ ೆnೕಶಗRGಾI Zೆಚು¥ Gೋಚ ಸುವ

rಎ„ y ?ೇ ದಂuೆ ಇಎ„
yಯನು,ಅನುÙೕ ಸ

gಾಗBದaBಗಳO, ಮುಂಗಡ ಎಚ¥ Dೆ oZೆ,ಗಳO ?ಾlಪ ೆಯ

ಾI ೆ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ
ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ
`ಾಗ, ಇಎ„
yಯನು,

ಸಮಯದ:M Nಾದ{ಾ gಾಗB ಅಥLಾ ರ?ೆtಯನು,

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

uಾuಾ@:ಕLಾI 9ಬBಂVಸುವWದು ?ೇ ದಂuೆ ಸಂ{ಾರ

Lೆಚ¥ಗಳನು,

9ಯಂತ ಣಗಳ ಸ Hಾದ DಾಯBಗತGೊRಸು5Dೆಯನು,

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಖoತಪ/-Dೊಳ¿ಲು ಸಂಬಂVತ ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗžೆ4 ಂ Gೆ
ಸgಾ ೋo-

ಾಂ @ಕ ಜVಾ ಾv,

ಾಂ @ಕ ಜVಾ ಾv,

ೆ ಾtಂ

ಗುbu~ೆ•ಾರರು

ಇಎ¨ - ಯ
1ೆಂಬಲ ೊಂ Gೆ yಎ„
ಯು / yಎ„ಒಯು /
yಎ¨ ಯು, ಎœ & ಎ¨
ೕಜ ೆಯನು,
ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು ಮತುt

ಗು tGೆGಾರರು rಎ„
y ?ೇ ದಂuೆ,

Vೇ€ಾಪ:'

ಸlಳದ:M
ಗು tGೆ ಾರರನು,

ಅನುÙೕದ ೆGಾI

-ದ.GೊRಸುವ

-ಇಎ„ y ಯನು,

Ùದಲು

-ದ.ಪ/ಸ1ೇಕು ಮತುt
ಸ:Mಸ1ೇಕು

ಅನುÙೕ ಸ1ೇಕು.
yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨ -

ೕಜ ೆಯನು, ಅ ವೃ .ಪ/-. ಅಥLಾ ಧäಜ

ಅನುಸರSೆಯನು,

x/ದ ವ!qtಗಳO Nಾದ{ಾ ಮತುt Lಾಹನ ಸಂ{ಾರವನು,

ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು.

9 ೇBaಸಲು ಸlಳದ:Mರುuಾt8ೆ.
ಇಎœಎ¨

9gಾBಣ

`ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ ಸಂಪನೂ[ಲಗಳO ಕಂಡುಬಂದ:M ಈ DೆಳIನ

ಅವDಾಶವನು, ಹುಡುಕುವ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

ಇ ಎ¨ - ಯ

ಗು tGೆ ಾರರು

9ವBಹSೆ

DಾಯBಗಳ

DಾಯB5zಾನಗಳನು, ಒಳGೊಂಡಂuೆಅನು“ಾ”ನDಾ@I

5zಾನವನು,

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

1ೆಂಬಲ ೊಂ Gೆ yಎ„

ಅನುÙೕದ ೆGಾI

ಗು tGೆ ಾರರನು,

-ದ.uೆಗಳO

ಸಮಯದ:M

-ಇಎ„ y ಯ `ಾಗLಾI ಅ ವೃ .ಪ/ಸಲು ಅವDಾಶ

ಒಳGೊಂಡಂuೆ

`ಾಗವW, ಇಎ„ y

ಯು / yಎ„ಒಯು /

ಅವDಾಶ ಹುಡುಕುವ

-ದ.GೊRಸುವ

ಕಂಡುಬರುವ

ಹುಡುಕುವ 5zಾನ: ಶಂqತ `ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ ಸಂಪನೂ[ಲಗಳO

-ಇಎ„

ಅನು,

yಎ¨ ಯು, ಎœ &ಎ¨

5zಾನವನು,

ಅ¤ಾತLಾದ `ೌ ಕ

ಎದು8ಾದ8ೆ, ಹುಡುಕುವ ಸlಳದ:M ಎ ಾM Dೆಲಸಗಳನು, ತ‰ಣLೇ

yಯನು,ಅನುÙೕ ಸ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

?ಾಂಸ• ಕ

9:Mಸ1ೇಕು

ಾI ೆ

ಒಳGೊಂಡು -ಇಎ„

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು ಮತುt

y ಯನು,

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಅನುÙೕ ಸ1ೇಕು.

-ದ.ಪ/ಸ1ೇಕು ಮತುt

ಆ5“ಾ@ರವನು, ಸಮಥB ಸlRೕಯ Œ ಾM ಕÚೇ ಅಥLಾ ಸಂಸ•

yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨ -

ಸ:Mಸ1ೇಕು

ಮತುt ಲ:ತಕ ೆಗಳ ಅVDಾ €ಂದ gೌಲ!gಾಪನ gಾಡ1ೇಕು

ಅನುಸರSೆಯನು,

ಮತುt ಅಂತಹ `ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ ವಸುtಗಳ 'ೕ ೆ

ಪ aೕ:ಸ1ೇಕು

ಸಂಪನೂ[ಲಗಳ
ನಷd

ೕಜ ೆಯನು,

ಪ Sಾಮಗಳನು, ತyƒಸಲು, ಕ/' gಾಡಲು ಅಥLಾ ತImಸಲು
DಾಯB5zಾನಗಳನು, ಅವ8ೊಂ Gೆ :ßತLಾI ಬ8ೆದು,
ಒyƒDೊಳ¿1ೇಕು.
-`ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ ಸಂಪನೂ[ಲಗಳ 'ೕ:ನ ಪ Sಾಮಗಳನು,
ತyƒಸುವ, ಕ/'GೊRಸುವ ಅಥLಾ ತImಸುವ
DಾಯB5zಾನಗಳನು, ಒyƒDೊಳO¿ವವ8ೆGೆ ಮತುt ಪŽಣBLಾI
DಾಯBಗತGೊRಸುವವ8ೆGೆ Dೆಲಸವನು, Nಾ ರಂ ಸ1ಾರದು.
-ತyƒಸಲು DಾಯB?ಾಧ!Lಾಗ ದn8ೆ ಮತುt uೆGೆದುZಾಕಲು
HಾವW ೇ ಪHಾBಯಗಳO ಅ-tತXದ:MಲM ದn8ೆ, ಮತುt
ೕಜ ೆಯ ಪ

ೕಜನಗಳO uೆGೆಯುವWದ ಂದ 9 ೕ•ತ

?ಾಂಸ• ಕ ಪರಂಪ8ೆಯ ನಷdವನು, ;ೕ ಸುತt ೆ, ಇದು ಸlRೕಯ

ಸlಳದ:M

Ùದಲು

gೌಲ!ದ ಸಂಪನೂ[ಲದ ಸಂದಭBದ:M ಅಸಂಭವLಾI ೆ,
ಎ/Qಯ ಅನುಮ ಯ ನಂತರ `ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ
ಸಂಪನೂ[ಲಗಳನು, uೆGೆದುZಾಕ1ೇಕು ಮತುt 8ಾ~•ೕಯ ಪರಂಪ8ೆ
ಸಂರ‰Sಾ DಾನೂನುಗಳO ಮತುt

ೕಪWBಗಳ ಸಂಬಂVತ

9ಬಂಧ ೆಗRGೆ ಅನುಗುಣLಾI ಲಭ!5ರುವ ಅತು!ತtಮ
ತಂತ ವನು, ಬಳ-Dೊಂಡು ಸಂರ•ಸ ಾಗುತt ೆ.
- ಚ:ಸಬಲM ಆ5“ಾ@ರಗRGೆ Nಾಲ ೆ ಸೂಚ ೆಗಳನು, ?ೇ ದಂuೆ
ಎ ಾM ಸಂ•ೆÕೕಧ ೆಗಳ ಾಖ ೆಗಳನು, 9ವBxಸ1ೇಕು.
ಎ ಾM 9gಾBಣ DೆಲಸGಾರ Gೆ ಅವDಾಶ-ಹುಡುಕುವ
DಾಯB5zಾನ ಮತುt ವರ

gಾಡ1ೇDಾದ ಸಂ•ೆÕೕಧ ೆಗಳ

ಪ Dಾರಗಳ ಬGೆm ಅ ವW ಮೂ/ಸ1ೇಕು.
ಸಲಕರSೆಗಳ

ಸಂ{ಾರ ಅಡಚSೆ

?ಾಗSೆ ಮತುt

ಅಂIೕಕ -ದ ಸಂ{ಾರ 9ವBಹSಾ

ೕಜ ೆ (rಎಂy) ಯನು,

ಅನುಸ -

ಸlಳದ
ತHಾ Dೆ

rಎ„ y Gೆ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

ಅನುಗುಣLಾI ?ಾ Gೆ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಮತುt ?ೈ^ ತHಾ -

`ಾಗವW, ಇಎ„

?ಾ Gೆ ಉಪಕರಣಗಳO ಮತುt ದಟdSೆ ಇಲMದ ಸಮಯದ:M gಾತ

ಇದು ದಟdSೆ ಮತುt

yಯನು,

?ೈ^ ತHಾ ನ‡ೆಸುವWದು ಅಂದ8ೆ 1ೆಳGೆm 6 ಂದ 8 ರವ8ೆGೆ

ಸಮಯವನು,

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಮತುt ಸಂ ೆ 4 ಂದ 6 ರವ8ೆIನ ಸಮಯವನು, ತyƒ-.

ತyƒಸುತt ೆ

Lೆಚ¥ಗಳನು,

rಎ„ y Gೆ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಅನುಗುಣLಾI ?ಾ Gೆ

yಎ¨ ಯು ನ
ೈನಂ ನ ?ಾ Gೆ ಮತುt
?ೈ^ ತHಾ
ಚಟುವrDೆಗಳ
'ೕ:X{ಾರSೆ.
yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨ -

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ಆi-?ೈ^

ಅನುಸ -; ಎ ಾM

ಚಟುವrDೆಗಳ

5ತರSೆಗಳO ಮತುt

ಉದnಕೂ@

?ೈ^ ತHಾ
ಚಟುವrDೆಗಳ
ಸಮಯವನು,
ಾಖ:-.

ಅನುಸರSೆGಾI

ಮತುt ?ೈ^ ತHಾ -

ಾಖ ೆಗಳನು,

ಇದು ದಟdSೆ ಮತುt

'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡುತt ೆ.

ಸಮಯವನು,
ತyƒಸುತt ೆ
ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ
ಅಥLಾ ಸಂಬಂVತ
ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗRಂದ
ಬGೆಹ ಯದ
ಕುಂದುDೊರuೆಗRರುವW
ಲM
9gಾBಣ
ಹಂತ
ಎ
ಇ ಎœ ಎ¨
9ವBಹSೆ

?ಾgಾನ!
ಅನX€ಸುವW ಲM

ಒಪƒಂದ gಾ/ದ -ಇಎ„ y ಮತುt ಎœ &ಎ¨
ೕಜ ೆಯನು, ಅನು“ಾ”ನ GೊR-.
ಕುಂದುDೊರuೆಯ ಸಂದಭBದ:M ?ೈ^ ಮತುt ಕÚೇ ಯ

ಗು tGೆ ಾರರು -ಇಎ„

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

y ಎ¨ ಯು ೈನಂ ನ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

y ಮತುt ಎœ &ಎ¨

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

'ೕ:X{ಾರSೆ.

ಅನುಸ -;

`ಾಗವW, ಇಎ„ y

yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨ -

ಅನುÙೕದ ೆGಾI

ೕಜ ೆಯನು,

9gಾBಣದ ಉದnಕೂ@

ಸಂಪಕBಗಳನು, 5ವ ಸುವ ಪ ಮುಖ ಸಂDೇತಗಳನು, ಒದI-

ಅನುಸ - ಾn8ೆ

ಯನು,
ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಗು tGೆ ಾರರ ತರ1ೇ
ೕಜ ೆಯನು,

ತರ1ೇ
ೕಜ ೆಯನು,

9gಾBಣ ಸlಳಗಳ:M

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಅನುÙೕ ಸಲು ಮತುt

ಸ:M-, ಟೂ™1ಾk\

ಸಂಬಂV-ದಂuೆ ಉಪಗು tGೆ ಾರರು ?ೇ ದಂuೆ ಎ ಾM 9gಾBಣ

ಕುಂದುDೊರuೆಗಳ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಅನುಸರSೆಯನು,

ಚ{ೆBಯ ಪ ಗಳO

Dಾ;Bಕ Gೆ ೈನಂ ನ ಉಪಕರಣಗRರುವ NೆrdGೆ ,

ಸಂಪಕBಗಳನು,

'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡುತt ೆ

ಮತುt ತರ1ೇ

ಟೂ™1ಾk\ ಚ{ೆBಯನು, ನ‡ೆ-

ಪ ಮುಖLಾI

Zಾಜ8ಾ

ಪ ದaBಸ ಾಗುತt ೆ

ಮತುt »ೕ<ೋಗಳನು,

-ಇಎ„ y ಮತುt ಎœ &ಎ¨

-ಇಎ„ y ಮತುt ಎœ &ಎ¨

ೕಜ ೆ ಅನು“ಾ”ನDೆ@

ZಾžೆಗಳO

1ೆ?ಾ@ಂGೆ ಸ:Mಸ1ೇಕು

ೕಜ ೆ ಅನು“ಾ”ನDೆ@

ಸಂಬಂV-ದ ಪ ಮುಖ 5ಷಯಗಳ 'ೕ ೆ 9gಾBಣ ಅವVಯ
ಉದnಕೂ@ 9ಯ;ತLಾದ ಏಕDಾ:ಕ ತರ1ೇ
DಾಯBಕ ಮಗಳನು, ಒದIಸಲು ತರ1ೇ

ೕಜ ೆಯನು,

ಅ ವೃ .ಪ/-.
ೕಜ ೆ
ಚಟುವrDೆ
Q
ಇಂಧನ,
uೈಲ ಮತುt
8ಾ?ಾಯ9ಕ
ಗಳ ಬಳDೆ

ಸಂ`ಾವ! ಪ ಸರ

ತImಸುವ q •ಗಳO

ಪ `ಾವ

ಪ gಾ—ತ

ಬ ೆ^/ ಮೂಲ

DಾಯB‰ಮuೆ

?ಾಂ-lಕ ಜLಾ1ಾn
1ೆ?ಾ@ಂ

?ಾಂ-lಕ ಜLಾ1ಾn

Lೇžಾಪrd

ಗು tGೆ ಾರರು

`ೌ ಕ ಮೂಲಗಳO
gಾ:ನ!ದ

ಅಂIೕಕ -ದ yyyಯನು, ಾ GೊR- ಮತುt

ಘಟ ೆಯ ಅNಾಯ

Nಾ

yyy ಅನುಸ - ೆ

ೕIಕLಾI gಾ:ನ!ದ ಘಟ ೆಗಳO ಸಂಭ5ಸುವWದನು,

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

yಎ¨s ಯು ೈನಂ ನ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,
ಅನುಸ -

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

'ೕ:X{ಾರSೆ.

ತyƒ-.

8ಾ~•ೕಯ

`ಾಗವW, ಇಎ„ y

yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨ -

ಇಂಧನ, uೈಲ ಮತುt 8ಾ?ಾಯ9ಕಗಳ ಬಳDೆ ಮತುt

DಾನೂನುಗಳO ಮತುt

ಅನು,

ಅನುಸರSೆಯನು,

ಸಂಗ ಹSೆGಾI ?ೋ Dೆ ತ‡ೆಗಟುd5Dೆ, ತುತುB ಪ q •,

9ಬಂಧ ೆಗಳ ಅನುಸರSೆ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡಲು

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಮತುt HಾವW ೇ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ

ಶು .ೕಕರಣ ಮತುt ಕಲು~ತ ಮ—˜ನ ಪ ZಾರDೆ@ ಸಂಬಂV-ದ
ಅNಾಯಗಳ ತ‡ೆಗಟುd5Dೆ ಮತುt 9ಯಂತ ಣ ?ೇ ದಂuೆ

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ

?ಾgಾನ! ಇ ಎœ ಎ¨ gಾಗBಸೂoಗಳನು, ಅನುಸ -,

ಅಥLಾ ಸಂಬಂVತ
ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗRಂದ

ಇಂಧನ, uೈಲ ಮತುt 8ಾ?ಾಯ9ಕಗಳನು, ಭದ Lಾದ ಸlಳದ:M

ಬGೆಹ ಯದ

Qೕಗ Zಾq ಮತುt qೕ: ಅ/ಯ:M ಇ ಸ ಾಗುತt ೆ ಮತುt

ಸಮ?ೆ!ಗRಲM

X ೕಯಕ zಾರಕವನು, ಒದIಸಲು ಹ9 ತ<ೆdಗಳ:M ೇಬ™
gಾ/ದ, Ùಹರು gಾ/ದ Nಾuೆ ಗಳ:M ಸಂಗ xಸ ಾಗುತt ೆ,
ಸ HಾI ಇವWಗಳO ಪ Lೇaಸ ಾಗದ 'ೕ ೆêಯ:M
ೆ ೆGೊಂ//ರುತt ೆ
?ೋ Dೆಯನು, x/ಯಲು ಹ9ತ<ೆdಗಳ:M uೈಲ ಮತುt /ೕ?ೆ™
Zೊಂ ರುವ ಸಸ!ವನು, ಅಳವ/ಸುವWದು.
ಜಲಮೂಲಗಳO, ಬುGೆmಗಳO ಮತುt 1ಾ5ಗRಂದ ಕ9ಷ” 50
;ೕಟ‘ಗಳಷುd 'ೕ ೆêಯ:M ಇಂಧನ ತುಂಬುವ
DಾHಾBಚರSೆಗಳO, ಉಪಕರಣಗಳ ?ೇLೆ ಮತುt uೊžೆಯುವWದು,

ಪ q €ಸುತt ೆ.

9gಾBಣದ ಉದnಕೂ@

Zೊರಹ 59ಂದ ZೊರZಾಕುವ Ùದಲು ೆ ೆGೊಳO¿ವ DೊಳDೆ@
Qಡುವ Ùದಲು uೈಲ ಮತುt I ೕ¨ ಪ ಬಂಧಕಗಳ ಮೂಲಕ
ಒಳಚರಂ/ಯನು, 9ಯಂ ಸುತt ೆ.
ಇಂಧನ, uೈಲ ಅಥLಾ 8ಾ?ಾಯ9ಕ ?ೋ Dೆ/?ೋ Dೆಗಳನು,
ೆ ೆಸಲು ?ಾಕಷುd xೕ DೊಳO¿ವ ವಸುtಗಳನು, (ಉ ಾ.
?ೋ1ೆBಂ^ಗಳO, ಒಣ ಮರಳO, ಮರಳO oೕಲಗಳO) ?ೈ^ನ:M
ಒದI- .
9gಾBಣ

Dೆಲಸದ ಸಮಯದ:M

ಅಡಚSೆHಾಗುವWದನು, ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯಗRGೆ ಕ/'

`ಾರತ ಸDಾBರದ

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ,

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

ಕುಂದುDೊರuೆಗಳನು,

ಇಎ„ಒy Gೆ

Lಾಹನಗಳ

Zೆo¥ನ ಶಬn

gಾಡಲು DಾಯB

ಪ ೇಶ-ಆzಾ ತ

ಸಂಬಂVತ ಸlRೕಯ

ಇಎ„ y

Zೇಳಬಹುದು

ಅನುಗುಣLಾI ಶಬn

9ವBಹSೆ,

ಮಟdಗಳO ಮತುt

Lಾ—ಜ! ಪ ೇಶಗಳ:M ಮತುt •ಾ ೆಗಳ ಸ;ೕಪದ:M ಸರಕು

5zಾನq@ಂತ Zೆಚು¥

ಅVDಾ ಗಳO ಅಥLಾ

ಮತುt ಸುತುtವ ದ

ಯಂuೊ ೕಪಕ

9“ಾ@ಸ

ಇRಸುವWದನು, 8ಾ ಯ ಸಮಯದ:M DೈGೊಳO¿ವWದು ಮತುt

ಕëಣLಾIರುವ ವಸ

9gಾBಣ

GಾRಯ ಗುಣಮಟdದ

ರಣಗಳO

Zೊರಸೂಸು5Dೆಯು

ವಸ

ಗುಣಲ‰ಣಗRGಾI ಶಬn

Dಾ;Bಕ ಂದ

'ೕ:X{ಾರSೆಯನು,

ಮತುt

GಾRಯ ಗುಣಮಟd

gಾಡಲು ಅನುಮ ಸುವWದು; (ಕ{ೇ ಸಮಯ, 8 ಎ ಎ„ - 6

ಮಟdಗಳO ಮತುt

ಬGೆಹ ಯದ

ಸಲಕರSೆಗಳ

ಮತುt ಪಕ@ದ

y ಎ„); •ಾ ೆಗಳ ಸ;ೕಪದ:M Lಾ8ಾಂತ!ದ:M gಾತ ಸರಕು

ಡಬುMಎœಒ ನಶಬn

ಸಮ?ೆ!ಗRಲM

DಾHಾBಚರ

ಸಮು ಾಯಗಳO

ಇRಸುವ Dೆಲಸ gಾ/, ಮತುt ಎ ಾM ಇRಸು5Dೆ ಮತುt ವಸ

gಾನದಂಡಗಳO

Sೆ (ಉ ಾ.

ಮತುt ಎœ &ಎ¨

ಪ ೇಶಗಳ:M Lಾರದ

/ೕ?ೆ™

DೆಲಸGಾರರ 'ೕ ೆ

ಜನ8ೇಟ‘)

ಪ Sಾಮ Qೕರುತt ೆ

ೕಜ ೆಯು Dೆಲಸ gಾಡುತt ೆ ಉ ಾ.

ಪ ೇಶಗಳ ಸ;ೕಪದ:M ಸರಕು ಇRಸುವWದನು, ಹಗಲು

ನಗಳ:M gಾತ Dೆಲಸ gಾಡುತt ೆ.

ಸೂ‰Ó Gಾ ಹಕಗಳ ಬR ಪ ೕ ೆಯ ಅವVಗಳO, Nಾ ಥB ೆ
ಸಮಯಗಳO, zಾ;Bಕ ಅಥLಾ ?ಾಂಸ• ಕ DಾಯBಕ ಮಗಳ
ಸಮಯದ:M ಶಬn ಉuಾƒ ಸುವ 9gಾBಣ-ಸಂಬಂVತ
ಚಟುವrDೆಗಳನು, ತyƒಸ ಾಗುತt ೆ.
ವಸ

ಪ ೇಶಗಳ:M 8ಾ

Lೇžೆ ಸರಕು ಇRಸು5Dೆ ಅಥLಾ

Dೆಲಸಗಳನು, ತyƒಸಲು ?ಾಧ!Lಾಗ ದn8ೆ ಇಎ¨ -

ಂ Gೆ

ಸgಾ ೋo- ಮತುt ಮುಂದುವ ಯುವ Ùದಲು ಸಂಬಂಧಪಟd
ಸlRೕಯ Nಾ VDಾರ ಂದ :ßತ ಅನುಮ ಯನು, ಪ‡ೆದುDೊR¿.
ವಸ

ಸlಳ ಮತುt ಸೂ‰Ó Gಾ ಹಕಗಳO ಇರುವ ಇತರ

ಪ ೇಶಗಳ:M ಶಬn (ZಾiB) ಬಳDೆಯನು, 9“ೇVಎಂŒi ಐಡ:ಂ£ ಅನು, ಗ ಷ” 5 9;ಷಗRGೆ ; GೊRಕ/' ಶಬn ಉuಾƒ ಸುವ ಯಂuೊ ೕಪಕರಣಗಳO ಮತುt
ಸಲಕರSೆಗಳ ಬಳDೆ ಉ ಾ. ಆದಷುd 1 ;ೕನ:M 55/QಎIಂತ
ಕ/' ಧä9 ಒತtಡದ ಮಟd; ವಸ
Dೆಲಸ gಾಡಲು ಅನುಮ

ಪ ೇಶಗಳ:M 8ಾ ಯ:M

9ೕ/ದnರೂ ಸಹ ವಸ

ಪ ೇಶಗಳ:M

8ಾ ಯ ಸಮಯದ:M Zೆo¥ನ ಶಬn ಉuಾƒ ಸುವ ಯಂತ ಗಳO
ಮತುt ಉಪಕರಣಗಳನು, ಬಳಸ1ಾರದು

ಾಖ:ಸುತt ೆ ಮತುt
DೈGೊಳO¿ತt ೆ

8ಾ~•ೕಯ ಮಟdದ:M, ಅನXಯLಾಗುವ GಾR ಮತುt ಶಬn
Zೊರಸೂಸು5Dೆಯ ಅವಶ!ಕuೆಗಳನು, ಪŽ8ೈಸಲು 9gಾBಣ
LಾಹನಗಳO, ಯಂuೊ ೕಪಕರಣಗಳO ಮತುt ಉಪಕರಣಗಳO ಮತುt
Zೊರಸೂಸು5Dೆ ಪ ೕ ೆಯ:M ಉ tೕಣB8ಾI ಾn8ೆ ಮತುt
ಅವWಗRGೆ ಅನXಯLಾಗುವಂuೆ ಶಬn ಮತುt Lಾಯು
Zೊರಸೂಸು5DೆGಾI ಪ gಾ—ೕಕರಣವನು, ಪ‡ೆ ರ1ೇಕು.
ತHಾರಕರ 5 ಾ!ಸವW ಇದನು, ಅನುಮ ಸುವ 9“ಾ@ಸ
?ೈ ೆನ\‘ಗžೆ4 ಂ Gೆ 9gಾBಣದ:M ಬಳಸುವ ಎ ಾM
LಾಹನಗಳO, ಯಂuೊ ೕಪಕರಣಗಳO ಮತುt ಉಪಕರಣಗಳನು,
Zೊಂ -ರ1ೇಕು.
ಶಬn Zೊರಸೂಸು5Dೆ ಮತುt GಾR Zೊರಸೂಸು5Dೆಯನು, ಕ/'
gಾಡಲು ಎ ಾM LಾಹನಗಳO, ಯಂuೊ ೕಪಕರಣಗಳO ಮತುt
ಸಲಕರSೆಗಳ ತHಾರಕರ ಸೂಚ ೆಗRGೆ ಅನುಗುಣLಾI ಉತtಮ
DಾಯB ಕ ಮದ:M 9ವBx-.
ಸೂ‰Ó Gಾ ಹಕಗRಂದ (9LಾಸಗಳO, ಅಂಗ/ಗಳO, •ಾ ೆಗಳO,
oquಾ\ಲಯಗಳO, ೇLಾಲಯಗಳO, ಇuಾ! ) Nಾ

ೕIಕLಾI

HಾವW ೇ ?ಾl€ Zೊರಸೂಸು5Dೆ ಮೂಲಗಳನು, (ಉ ಾ.
/ೕ?ೆ™ ಜನ8ೇಟ‘ಗಳO) ಇ -.
ಸುತtಮುತt:ನ ಪ ಸರ ಂದ ಶಬnDೆ@ ಒ/®DೊಳO¿ವ ಎ ಾM
9gಾBಣ Dಾ;Bಕ Gೆ ಮತುt 8 ಗಂ<ೆಗಳ:M > 85 /Q (ಎ)
Iಂತ Zೆo¥ನ 9gಾBಣ DಾಯBಗಳನು, ಒದIಸ ಾI ೆ ಎಂದು
ಖoತಪ/-DೊR¿ ಮತುt ಶಬn ಮಟdವನು, 85/Q (ಎ) Gೆ ಕ/'
gಾಡುವ ?ಾಮಥ!B5ರುವ ಅDೌ-dk ಇಯ‘ ಪM£ಗಳO ಅಥLಾ
ಇಯ‘»ೕiಗಳನು, ಧ -.
ಸುತtಮುತt:ನ ಪ ಸರದ:M 9“ಾ@ಸ Zೊರಸೂಸು5DೆGೆ
ಒ/®Dೊಂಡ ಎ ಾM 9gಾBಣ Dಾ;Bಕ Gೆ ಮತುt 9gಾBಣ
DಾಯBಗಳ Dಾರಣ ಂ ಾI ಎi 95 ಮುಖಗವಸುಗಳನು,
ಒದIಸ ಾI ೆ ಮತುt ಧ - ಾn8ೆ ಎಂಬುದನು, ಖoತಪ/-DೊR¿.
ಧೂRನ

ಧೂRನ ಉತƒ t

ಮರಳO, ಮಣು˜ ಮತುt ಇತರ ಧೂRನ ಸಂಗ ಹಗಳO

ಅನುಸರSೆ

ಬಳDೆ
ಭೂ;

ಇದ8ೊಡ ೆ

yಎ¨ ಯು

ನವŽ

ಇದರ `ಾಗ

ಉದnಕೂ@

9gಾBಣ

ಅನುಸರSೆ
-y-Qಯು, Lಾಯು

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

'ೕ:X{ಾರSೆ.

Gೆ Dೇಬ™

ಳ

GಾRಯ ಗುಣಮಟd
ಮತುt ಪಕ@ದ

DೈGೊಳ¿ಲು ಅಗತ!Lಾದ ಕ9ಷ” ಮಟdದ:M ಇಡ1ೇಕು ಮತುt

ಾಲೂ ಉuಾƒದ ಾ ?ಾಮI ಗಳನು,, Dೆಲಸಗಳನು,

ಗುಣಮಟdದ

ಅಥLಾ ಸಂಬಂVತ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥, ಇಎ„

Zಾಕಲು

ಸಮು ಾಯಗಳ

ಧೂRನ Qಡುಗ‡ೆಯನು, ಕ/' gಾಡಲು Dಾ! ಾX¨ ಅಥLಾ

gಾನದಂಡಗಳನು,

ಸlRೕಯ

y ಅನು,

yಎ„ಒಯು /
ಇಎ¨ -,

ಉuಾƒ ಸುವ

'ೕ ೆ ಪ Sಾಮ

<ಾNಾB:i9ಂದ ಮುಚ¥1ೇಕು.

ಒಳGೊಂಡಂuೆ

ಅVDಾ ಗRಂದ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಅನುಸರSೆಯನು,

ವಸುtಗಳO

Qೕರುತt ೆ

ಮರಳO, ಮಣು˜ ಮತುt ಇತರ ಧೂಳO ಉuಾƒ ಸುವ ವಸುtಗಳನು,

8ಾ~•ೕಯ

ಬGೆಹ ಯದ

Lೆಚ¥ಗಳನು,

'ೕ:X{ಾರSೆ

ಮತುt ಮ—˜ನ

?ಾIಸುವ ಟ kಗಳನು, ಧೂRನ Qಡುಗ‡ೆಯನು, ಕ/' gಾಡಲು

DಾನೂನುಗಳO ಮತುt

ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

gಾಡ1ೇಕು ಮತುt

ಉತåನನ

Dಾ! ಾX¨ ಅಥLಾ <ಾNಾB:i9ಂದ ಮುಚ¥1ೇಕು.

9ಬಂಧ ೆಗಳನು,

HಾವW ೇ

ಶುಷ@ ಋತು5ನ:M ಅಥLಾ GಾRಯ ಪ -l ಗಳ:M 9gಾBಣ

Zೊಂ ರ1ೇಕು.

ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ

ಸlಳಗಳ:M ಮತುt HಾವW ೇ ಸೂ‰Ó Gಾ ಹಕಗಳO (Lಾಸ?ಾlನಗಳO,

ಪ q €ಸ1ೇಕು.

ಅಂಗ/ಗಳO, •ಾ ೆಗಳO, oquಾ\ಲಯಗಳO, ೇLಾಲಯಗಳO,

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳO;

ಇuಾ! ) ಇರುವ ?ಾ Gೆ gಾಗBಗಳ:M

ಇಎ„ಒyGೆ

ನDೆ@ ಕ9ಷ” ಎರಡು

1ಾ 9ೕರನು, -ಂಪ/- ಆದ8ೆ ಉತåನನದ ಸಮಯದ:M

ಅನುಗುಣLಾI

ಅಗತ!5ದn:M. , ಶುಷ@ ಮತುt GಾRಯ ಪ -l ಗಳO ಧೂಳನು,

GಾRಯ ಗುಣಮಟdದ

ಸುಲಭLಾI ಸಜುíGೊRಸಲು ಮತುt 4.5 ಘನ ;ೕಟ‘ಗಳ 5•ೇಷ

'ೕ:X{ಾರSೆ

9ೕ ನ <ಾ!ಂಕ‘ಗಳನು, ಬಳ-Dೊಂಡು ಧೂಳO Gೋಚ ಸುವಂuೆ
gಾಡುತt ೆ.

8ೋ:ಂ£ 9gಾBಣ 5zಾನವನು, ಬಳ- ಮತುt ಆ 5`ಾಗದ:M
9gಾBಣ ಚಟುವrDೆಗಳO ಪŽಣBGೊಂಡ ನಂತರ Nಾದ{ಾ
ಅಥLಾ ರ?ೆtಯ 'ೕ ೆêಯನು, ಮರು?ಾlyಸ1ೇDಾಗುತt ೆ.
ಮರಳO, ಮಣು˜ ಮತುt ಇತರ ಧೂಳO ಉuಾƒ ಸುವ ವಸುtಗಳ
ಸಂಗ ಹವನು, ಚರಂ/ಗಳO ಮತುt 9ೕ ನ ಹ ವWಗRಂದ ಕ9ಷ” 10
;ೕ ದೂರದ:M ಇ ಸ1ೇಕು ಮತುt ಸೂ‰Ó Gಾ ಹಕಗRಂದ
(ವಸ ಗಳO, ಅಂಗ/ಗಳO, •ಾ ೆಗಳO, oquಾ\ಲಯಗಳO,
ೇLಾಲಯಗಳO, ಇuಾ! ) Nಾ

ೕIಕLಾI ಇಡ1ೇಕು.

uೊಂದ8ೆGೊಳGಾದ ಮ—˜ನ ಪ gಾಣವನು, ಕ/' gಾಡಲು
ಕ9ಷ”LಾI ಆದಷೂd ಉತåನನ y^ ನ ಪ gಾಣವನು, ಕ/'
gಾ/, ಧೂRನ Zೊರಸೂಸು5Dೆಯನು, ಕ/' gಾಡಲು
?ಾಧ!Lಾದಷುd 1ೇಗ ಅGೆದ ಮ—˜9ಂದ ತುಂQ-.
GಾR QೕಸುLಾಗ ಧೂಳನು, ತyƒಸಲು, ಸುಸŒíತ Nಾದ{ಾ
gಾಗBಗಳO ಮತುt ರ?ೆtಗಳ:M ಹರ/ರುವ ಮಣ˜ನು, ತ‰ಣLೇ
ಗು/ಸ1ೇಕು.
ಸೂ‰Ó Gಾ ಹಕಗಳO (Lಾಸ?ಾlನಗಳO, ಅಂಗ/ಗಳO, •ಾ ೆಗಳO,
oquಾ\ಲಯಗಳO, ೇLಾಲಯಗಳO, ಇuಾ! ) ಇರುವ
ಪ ೇಶಗಳ:M ರ?ೆtಗRಂದ ಧೂRನ ಹರಡು5Dೆಯನು, ಕ/'
gಾಡಲು 9gಾBಣ Lಾಹನಗಳ 'ೕ ೆ Lೇಗದ ; ಗಳನು,

5Vಸ1ೇಕು.
ಧೂಳO ಉuಾƒ ಸುವ ಚಟುವrDೆಗಳO ನ‡ೆಯುLಾಗ ಧ ಸಲು
ಎi95 gಾ¨@ ಗಳನು, ಕಟdಡ Dಾ;Bಕ Gೆ ಒದI-.
ಘನ ಮತುt

9gಾBಣ

ಅಂIೕಕ -ದ -ಡಬುMಎ„ y ಅನು, ಅನು“ಾ”ನGೊR- ಮತುt

ಅಂIೕಕ -ದ - ಡಬುM

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

yಎ¨ ಯು ನ ೈನಂ ನ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

ಅNಾಯDಾ

DಾಯBಗಳO ಮತುt

Nಾ

ಎ„ yGೆ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

'ೕ:X{ಾರSೆ.

ಅನುಸ -;

uಾ!ಜ!ಗಳ

ಕಟdಡ Dಾ;Bಕ ಂದ

ತyƒ- ಅಥLಾ ಕ/' gಾ/.

ಅನುಗುಣLಾI uಾ!ಜ!

`ಾಗ, ಇಎ„ yಅನು,

yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨ -

ಇಎ„ಒy Gೆ

ಉuಾƒದ ೆ

ಉತƒ tHಾಗುವ

5 ೇLಾ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಅನುಸರSೆಯನು,

ಅನುಗುಣLಾI

Lೆಚ¥ಗಳನು,

'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡ1ೇಕು

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಮತುt HಾವW ೇ

ೕIಕLಾI ?ಾಧ!Lಾದಷುd uಾ!ಜ!ಗಳ ಉuಾƒದ ೆಯನು,

ಘನ ಮತುt

(i) ಅNಾಯDಾ ಮತುt ಇತರ uಾ!ಜ!ಗಳO (9ವBಹSೆ ಮತುt

ಅNಾಯDಾ

ಗ/Hಾ{ೆIನ ಚಲ ೆ) 9ಯಮಗಳO, 2016 ಮತುt ಅNಾಯDಾ

-y-Q

uಾ!ಜ!ದ

ಮತುt ಇತರ uಾ!ಜ!ಗಳO (9ವBಹSೆ ಮತುt ಗ/Hಾ{ೆIನ ಚಲ ೆ)

gಾನದಂಡಗಳO

ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ

ಅಸಮಪBಕ

ಅನುಸ -.

?ೇ ದಂuೆ 8ಾ~•ೕಯ

ಪ ಕ €ಸ1ೇಕು

5 ೇLಾ

Lೈದ!qೕಯ uಾ!ಜ!(ii) ೈ5ಕ Lೈದ!qೕಯ uಾ!ಜ! 9ವBಹSೆ

DಾನೂನುಗಳO ಮತುt

9ಯಮಗಳO, 2016, (iii) 9gಾBಣ ಮತುt 9ಮೂBಲನ uಾ!ಜ!

9ಬಂಧ ೆಗಳ ಅನುಸರSೆ

ದುnಪ/, 9ಯಮಗಳO, 2019 (ii) ೈ5ಕ

9ವBಹSೆ 9ಯಮಗಳO, 2016, (iv) ಇ-uಾ!ಜ! 9ವBಹSೆ
9ಯಮಗಳO, 2016, ಮತುt (v) NಾM-dk ಘನ ಮತುt ಅNಾಯDಾ
uಾ!ಜ!ಗಳ ಸಂಗ ಹSೆ, ಸಂಗ ಹSೆ ಮತುt 5 ೇLಾ GಾI uಾ!ಜ!

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ

9ವBಹSೆ 9ಯಮಗಳO, 2016.

ಅಥLಾ ಸಂಬಂVತ
ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗRಂದ

ೋಹದ ತುಣುಕುಗಳO, uೈಲಗಳO ಮತುt ಘನ uಾ!ಜ! ?ೇ ದಂuೆ
9gಾBಣ uಾ!ಜ!ಗಳನು, ಸಂಗ x- ಮತುt ಪ uೆ!ೕq-;
9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M ಈ uಾ!ಜ!ಗಳನು, ಸಂಗ xಸಲು ಕಸದ
uೊrdಗಳನು, ೋ/-, ಅವWಗಳನು, ೆಲದ 'ೕ ೆ
ಎ?ೆಯ1ಾರದು.
9gಾBಣ Dೆಲಸದ Dಾ;Bಕ ಂದ ಉತƒ tHಾಗುವ ಎ ಾM
ೇaೕಯ ಘನ uಾ!ಜ!ವನು, ಸಂಗ x- ಮತುt ಪ uೆ!ೕq-; ಈ
uಾ!ಜ!ಗಳನು, ಸಂಗ xಸಲು ಕಸದ uೊrdಗಳನು, ವ!ವ?ೆl gಾ/
9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M uಾ!ಜ!ಗಳನು, ೆಲದ 'ೕ ೆ
ಎ?ೆಯ1ಾರದು.
ಎ ಾM uಾ!ಜ!ಗಳನು, Gೊತುtಪ/-ದ, ೇಬ™ gಾ/ದ
ಪ ೇಶದ:M ಪ ಸರDೆ@ ಸ Zೊಂದುವ

ೕ ಯ:M ಸಂಗ x-

ಉ ಾ. ಹ9 ತ<ೆdಗಳ:M ಮುo¥ದ ಡ „ ಗಳ:M •ೇಖ -ಡಲು
uೈಲಗಳO, ಘನ uಾ!ಜ!ಗಳನು, ಕಸದ uೊrdಯ:M •ೇಖ ಇಡ1ೇಕು.
ೕಜ ೆGೆ ಸಂಬಂV-ದ ಚಟುವrDೆಗRಂದ ಉತƒ tHಾಗುವ

ಬGೆಹ ಯದ
ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM

ಾಖ ೆಗಳನು, ಇ -

9gಾBಣದ ಉದnಕೂ@

uಾ!ಜ!ಗಳನು, ಸುಡುವWದನು, ಕಟುd9<ಾdI 9“ೇVಸ ಾI ೆ
ಘನ ಮತುt ಅNಾಯDಾ uಾ!ಜ!ವನು, ರ?ೆtಯ ಬ ಯ:M,
ಚರಂ/ಗಳ:M ಎ?ೆಯುವWದನು, ಕಟುd9<ಾdI 9“ೇVಸ ಾI ೆ.
ಮರುಬಳDೆ gಾಡಬಹು ಾದ uಾ!ಜ!ಗಳನು, ಅಥLಾ ಮರುಬಳDೆ
gಾಡುವವ Gೆ ?ಾಧ!Lಾದಷುd ಮrdGೆ ಮರುಬಳDೆGೆ gಾ8ಾಟ
gಾ/ .
ಅNಾಯDಾ ಮತುt ಇತರ uಾ!ಜ!ಗಳ (9ವBಹSೆ ಮತುt
<ಾ i¨1ೌಂಡ ಮೂî'ಂ^) 9ಯಮಗಳO, ೨೦೧೬Gೆ
ಅನು?ಾರLಾI ಪರLಾನI ಪ‡ೆದ uಾ!ಜ! 5 ೇLಾ
ಕಂಪ9€ಂದ 5 ೇLಾ gಾಡಲು ?ೈ^9ಂದ ತ‰ಣLೇ
uೆGೆದುZಾಕ ಾದ ಬಳDೆHಾಗದ ಓವ‘Zೆ= 5ತರSಾ
gಾಗBಗಳನು, ಎ ಾM uಾ!ಜ! ವGಾBವSೆ ಾಖ ೆಗžೆ4 ಂ Gೆ
uೆGೆದುZಾಕ ಾಗುತt ೆ.
ಮರುಬಳDೆ gಾಡ ದn8ೆ ಅಥLಾ gಾ8ಾಟ gಾಡದ Zೊರತು,
ಎ ಾM uಾ!ಜ! ವGಾBವSೆ ಾಖ ೆಗಳನು,
ಉR-DೊಳO¿ವWದ8ೊಂ Gೆ ಸೂಕt ಪರLಾನI ಪ‡ೆದ uಾ!ಜ!
9ವBಹSಾ ?ೌಲಭ!Dೆ@ (ಅNಾಯDಾ ಅಥLಾ ಅNಾಯDಾ ಅಲM
ಎಂಬುದರ 'ೕ ೆ ಅವಲಂQತLಾಗುತt ೆ) ಇತರ uಾ!ಜ!ಗಳನು,
5 ೇLಾ gಾಡ1ೇಕು.
9gಾBಣ Dಾ;Bಕ Gೆ -ಂkಅಂದ8ೆ oಕ@ uೊrdಗžೆ4 ಂ Gೆ
?ಾಕಷುd ಸಂ ೆ!ಯ ಸXಯಂ ಆI ಒಳGೊಂ/ರುವ
•ೌ{ಾಲಯಗಳನು, ಒದIಸುವWದು (ಉuಾƒ ತ uಾ!ಜ!9ೕರನು,
uಾ!ಜ!9ೕ ನ ಸಂಸ@ರSಾ ಘಟಕDೆ@ 5 ೇLಾ gಾಡುವWದು)
ಅಥLಾ ಪHಾBಯ ೈಮBಲ! ?ೌಲಭ!ಗRGೆ ಪ Lೇಶ
ಜಲಮೂಲಗಳO; Zೊಂಡದ •ೌ{ಾಲಯಗಳ ಬಳDೆಯನು,
9“ೇVಸ ಾI ೆ (uಾuಾ@:ಕ Dೆಲಸದ ಸlಳಗಳO ಮತುt HಾವW ೇ
9gಾBಣ aQರಗRGೆ ಅನX€ಸುತt ೆ)
ಕಟdಡ Dಾ;Bಕರು ಬಯ:ನ:M ಮಲ ಮತುt ಮೂತ 5ಸಜB ೆ
gಾಡುವWದು ಮತುt ರ?ೆt ಅಥLಾ ಾಸI ಆವರಣವನು,
•ೌ{ಾಲಯLಾI ಅ ೈ ಕLಾI ಬಳಸುವWದನು, ಕಟುd9<ಾdI
9“ೇVಸ ಾI ೆ.
uಾ!ಜ! 5 ೇLಾ , ರ?ೆt, ಚರಂ/ ಇuಾ! ಗಳ:M 5 ೇLಾ
gಾಡುವWದನು, 9“ೇVಸುವWದು, uಾ!ಜ!ವನು, ಸುಡುವWದನು,

9“ೇVಸುವWದು ಮತುt ಬಯಲು ಮಲ ಮತುt ಮೂತ 5ಸಜB ೆಯ
ಮಹತXವನು, ೆನyಸಲು ?ಾNಾtxಕ ಟೂ™1ಾk\ ಅಥLಾ
ಉಪಕರಣಗಳ NೆrdGೆಯ ಚ{ೆBಯನು, ಒದI-. ಈ
ಅವಶ!ಕuೆಗಳನು, ಉಲMಂóಸುವ HಾವW ೇ 9gಾBಣ
Dಾ;Bಕರನು, Zೆo¥ಸುವ ದಂಡ ಅಥLಾ ಅಂತಹು ೇ ಮೂಲಕ
ದಂಡ 5Vಸಲು DಾಯB5zಾನ/ವ!ವ?ೆlಯನು, ಅ ವೃ .ಪ/-.
ಭೂ;

ಉತƒ tHಾಗುವ

Dೇಬ™ ಅಳವ/DೆGೆ ಬಳಸ ಾಗುವ ಪ Lೇಶ ಮತುt 9ಗBಮನ

ಅಂIೕಕ -ದ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

Gೆ Dೇಬ™

ಳ

ಜಡ ಮ—˜ನ uಾ!ಜ!ದ

Zೊಂಡಗಳನು, ತುಂಬಲು ರ•-ದ ಅGೆದ ಮಣ˜ನು, ಸಂಗ x-

-ಡಬುMಎ„ yGೆ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

Zಾಕಲು

ಅನುoತ 5 ೇLಾ

ಮತುt ಬಳ-DೊR¿

ಅನುಗುಣLಾI uಾ!ಜ!

`ಾಗ, ಇಎ„ yಅನು,

ಮ—˜ನ

ಅGೆದ ಮಣ˜ನು, ಸಂಗ x- ಮತುt ಮರುಬಳDೆ gಾಡ ಾಗದ

5 ೇLಾ gಾಡ1ೇಕು

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಉತåನನ

ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗಳO ಜಡ uಾ!ಜ!ಗಳನು, -Xೕಕ ಸಲು

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಸೂಕtLೆಂದು ಒyƒದ 5 ೇLಾ ಸlಳDೆ@ ?ಾI- ಅGೆದ

-y-Q

ಮ—˜ ೊಂ Gೆ ಘನ ಅಥLಾ ಅNಾಯDಾ uಾ!ಜ!ಗಳO

gಾನದಂಡಗಳO

ಬರುವW ಲM ಎಂದು ಖoತಪ/-DೊR¿ .

?ೇ ದಂuೆ 8ಾ~•ೕಯ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ೈನಂ ನ 'ೕ:X{ಾರSೆ.
yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨ ಅನುಸರSೆಯನು,
'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡ1ೇಕು

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,
ಅನುಸ -;
ಇಎ„ಒy Gೆ
ಅನುಗುಣLಾI
ಾಖ ೆಗಳನು, ಇ -

ಮತುt HಾವW ೇ
ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ
ಪ ಕ €ಸ1ೇಕು

DಾನೂನುಗಳO ಮತುt
ಗು tGೆ ಾರರ ಬR ಅGೆದ ಮಣು˜, ಉತƒ tHಾಗುವ uಾ!ಜ!ದ

yಎ¨ ಯು ನ

9ಬಂಧ ೆಗಳ ಅನುಸರSೆ

ಾಖ ೆಗಳO ಮತುt ವGಾBವSೆ ಾಖ ೆಗಳನು,
ಇಟುdDೊಂ/ರ1ೇಕು.

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ
ಅಥLಾ ಸಂಬಂVತ

ಅGೆದ ಮಣ˜ನು, ರ?ೆt ಬ , ಚರಂ/ ಇuಾ! ಗಳ:M ಸು ಯುವWದನು,

ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗRಂದ

ಕಟುd9<ಾdI 9“ೇVಸ ಾI ೆ.

ಬGೆಹ ಯದ

2016 ರ 9gಾBಣ ಮತುt ಉರುRಸು5Dೆಯ uಾ!ಜ! 9ವBಹSೆ

ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM

9ಯಮಗRGೆ ಬದ.8ಾIರ1ೇDಾಗುತt ೆ.
qಾನವ ಪ,ಸರ
ಭೂ;

?ೈ^ ನ:M Dೆಲಸದ ಪ ೇಶವನು, ಗುರು -, 5 ಾ!ಸ

100% ಆ-tಯ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ

yಎಸು! ನ ೈನಂ ನ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

Gೆ Dೇಬ™

ಳ

ಮತುt ಇತರ

8ೇ ಾoತ ಗಳನು, ಅನುಸ -, ಪ SಾಮLಾI, Dಾ ‡ಾ‘ ನ

9gಾBಣDೆ@ Ùದಲು

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

'ೕ:X{ಾರSೆ.

ಅನುಸ -

ಅನು,

?ಾವBಜ9ಕ Zಾ9

ZೊರGೆ ಅ ಕ ಮಣವನು, ತyƒ- ಮತುt ಅ-tತXದ:Mರುವ ೆಲದ

ಅ ೇ -l ಯ:M

`ಾಗ, ಇಎ„ yಅನು,
ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

yಎ„ಒಯು / ಇಎ¨

?ಾlyಸುವWದು

ೆಲದ 'ೕ:ನ ಆ-t

'ೕ:ನ ಆ-t ಮತುt ಗುರು ಸ ಾದ ಭೂಗತ ಉಪಯುಕtuೆಗRGೆ

ಉR

ಮತುt ಇತರ

ೆಲದ 'ೕ:ನ ಆ-t

Zಾ9Hಾಗದಂuೆ ಎಚ¥ Dೆಯ 9gಾBಣ ಅ`ಾ!ಸಗಳನು,

ಉಂ<ಾದ Zಾ9ಯನು,

Lೆಚ¥ಗಳನು,

?ಾವBಜ9ಕ

ಅಳವ/-

ಸ ಪ/ಸ ಾI ೆ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಉಪಯುಕtuೆಗಳ

ಗು tGೆ ಾರ Gೆ Lೆಚ¥ದ:M ಸಂಬಂVತ ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗಳO

ಅಥLಾ

ಭೂಗತ ಆ-tಗRGೆ

ಅಥLಾ ಆ-t gಾ:ೕಕರ ೊuೆಯ:M ಕ9ಷ” ಮೂಲ -l Gೆ

ಸ ದೂIಸ ಾಗುತt ೆ

Zಾ9

HಾವW ೇ ಅ9 ೕ•ತLಾI ಸಹ Zಾ9Hಾಗದಂuೆ ಸ ಪ/ಮತುt/ಅಥLಾ ಸ ದೂI-.

ೆ

8ಾ~•ೕಯ
DಾನೂನುಗಳO ಮತುt

- ಅನುಸರSೆಯನು,
'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡ1ೇಕು
ಮತುt HಾವW ೇ
ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ
ಪ ಕ €ಸ1ೇಕು

9gಾBಣದ ಉದnಕೂ@

9ಬಂಧ ೆಗಳ ಅನುಸರSೆ
ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ
ಅಥLಾ ಸಂಬಂVತ
ಸlRೕಯ ಅVDಾ ಗRಂದ
ಬGೆಹ ಯದ
ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM
ಕಟdಡ

ಸೂಕtವಲMದ Dೆಲಸದ

ಸlRೕಯರಲMದ Dಾ;Bಕರು ಈ ಪ ೇಶದ:M ಅ-tತXದ:Mರುವ

Dಾ;Bಕ Gೆ

ಪ -l ಗಳO ಮತುt

ವಸ

?ೌಲಭ!ಗಳO

ಸlRೕಯ

aQರವನು, ಒದI-ದ8ೆ ಅದು ?ಾಕಷುd •ೌ{ಾಲಯಗಳO, Dೈ

ಸಮು ಾಯಗžೆ4 ಂ

uೊžೆಯುವ ?ೌಲಭ!ಗಳO, ?ಾ,ನ ಅಥLಾ ?ಾ,ನಗೃಹಗಳO,

Gೆ ಸಂವಹನ

?ೌಲಭ!ಗಳನು, ಸೂಕtLಾI ಬಳಸ1ೇಕು ಆದ8ೆ 9gಾBಣ

ಆZಾರ ತHಾ Dೆ ಮತುt ಸXಚ©LಾI

ನು,ವ ಪ ೇಶ

ಇuಾ! ಗಳನು, ಸಮಪBಕLಾI Zೊಂ ರ1ೇಕು.
Dಾ;Bಕರ ಆ8ೋಗ!ವನು, ೈನಂ ನ ಆzಾರದ 'ೕ ೆ
ಪ aೕ:-, ಉ ಾಹರSೆGೆ, 9gಾBಣ ಸlಳದ:M ಅನುಮ ಸುವ
Ùದಲು ಸXಯಂ-ಪ gಾ—ೕಕರಣದ ನಮೂ ೆಗಳO ಅಥLಾ
uಾಪgಾನ ತNಾಸSೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರ Gೆ ಅNಾಯಗಳನು,
ಕ/' gಾಡಲು Dೋ5=-19 GಾI HಾವW ೇ ಸXಯಂ ಆIಪ uೆ!ೕಕuೆ ಅಥLಾ DಾXರಂ<ೈi ಅಗತ!uೆಗಳನು, ಒಳGೊಂಡಂuೆ,
9gಾBಣ Dಾ;Bಕರು ದಂಡ ೆGೆ ಒಳGಾಗ ೆ ಅ ಾ8ೋಗ! ಂದ
ಸಮಯವನು, uೆGೆದುDೊಳ¿ಲು ಸಮಥB8ಾI ಾn8ೆ ಎಂದು
ಖoತಪ/-DೊR¿.
-ಂkಗžೆ4 ಂ Gೆ ಅಂದ8ೆ Dೈuೊžೆಯುವ oಕ@ uೊrdಗಳನು,
ಒಳGೊಂ/ರುವ §ೕಟBಬ™ •ೌ{ಾಲಯಗRGೆ ಸlಳದ ೆMೕ
ಪ Lೇಶ ೊಂ Gೆ 9gಾBಣ gಾಡುವ Dಾ;Bಕ Gೆ ಒದIಅಥLಾ ಪHಾBಯLಾI ಅ-tತXದ:Mರುವ q Hಾತ[ಕ •ೌ{ಾಲಯ
?ೌಲಭ! (•ೌ{ಾಲಯಗಳO ಮತುt Dೈ uೊžೆಯುವ ಪ ೇಶ) -?ಾಕಷುd •ೌ{ಾಲಯ ?ೌಲಭ!ಗಳನು, ಒದI-.
•ೌ{ಾಲಯಗಳನು, ೈಮBಲ! -l ಯ:M ಇ ಸ ಾI ೆ ಎಂದು
ಖoತಪ/-Dೊಳ¿ಲು

ನDೆ@ ಕ9ಷ” ಎರಡು 1ಾ

ಸXಚ©GೊRಸ1ೇಕು.
:ಂಗ ಂದ ಪ uೆ!ಕಪಡದ •ೌ{ಾಲಯದ ?ೌಲಭ!ವW ಇದn8ೆ
"ಬಳDೆಯ:M ೆ" ಅಥLಾ " ಾ:HಾI ೆ" ಎಂಬುದDೆ@ ಸೂಚ ೆ
ಇರ1ೇಕು.

Q- ಮತುt ತಣ˜ ೆಯ ಹ ಯುವ 9ೕರು, ?ಾಬೂನು, Dೈ
9ಮB:ೕDಾರಕ ಮತುt Dೈ ಒಣIಸುವ ?ಾಧನದ ಸಮಪBಕ
ಪŽ8ೈDೆಗžೆ4 ಂ Gೆ •ೌ{ಾಲಯ ?ೌಲಭ!ಗಳನು, ಒದIಸ1ೇಕು.
DೆಲಸGಾರ Gೆ ಪ ೇಶ:M ಮ1ಾUದ 5•ಾ ಂ

ಪ ೇಶDೆ@

ಪ Lೇಶವನು, ಒದI-.
Dಾ;Bಕ Gೆ 58ಾಮ ಮತುt ಊಟದ ಸಮಯದ:M ಕು/ಯುವ
9ೕ ನ ಪŽ8ೈDೆ

ಂ Gೆ

ನ,ಲು ಶುದ.Lಾದ ಪ ೇಶವನು,

ಒದI-.
8ಾ~•ೕಯ gಾನದಂಡಗRGೆ ಅನುಗುಣLಾI ?ಾಕಷುd ಶುದ.
ಕು/ಯುವ 9ೕ ನ ಸರಬ8ಾಜುಗಳನು, ಸlಳದ:M•ೕ Dಾ;Bಕ Gೆ
ಒದIಸ1ೇಕು.
9ೕರು 9ಲMದಂuೆ ತ‡ೆ€ , ಏDೆಂದ8ೆ ಅದು ?ೊžೆ¿ಗಳ
ಸಂuಾ ೋತƒ t ಆLಾಸ?ಾlನLಾಗಬಹುದು.
Dೆಲಸವನು, Nಾ ರಂ ಸುವ ಮುಂ{ೆ,ಉಪಗು tGೆ ಾರರು
?ೇ ದಂuೆ 9gಾBಣ Dಾ;Bಕ Gೆ /ಏ=\, Dೋ5=-19
?ೇ ದಂuೆ ಇತರ ?ಾಂDಾ ;ಕ 8ೋಗಗಳO ಮತುt ೈಂIಕ,
•ೆÕೕಷSೆ, 9ಂದ ೆ ಮತುt qರುಕುಳದ ಬGೆm ಅ ವW ಮೂ/ಸಲು
ಕಟುd9<ಾdದ ದಂಡಗžೆ4 ಂ Gೆ ಅ ವW ಮೂ/ಸ1ೇಕು.(ಉ ಾ.
?ೈ^9ಂದ ತ‰ಣ uೆGೆದುZಾಕ1ೇಕು) ಒyƒGೆಯನು,
ಅನುಸ ಸ ರುವ Dಾ;Bಕ Gೆ ದಂಡ 9ೕಡ ಾಗುತt ೆ. ಅವರು
9ೕ
ಭೂ;

ಳ

ಸಂxuೆಯನು, ಒyƒ Dೆಲಸ gಾಡ1ೇಕು.

ಔ ೊ!ೕIಕ ಮತುt

ಅಂIೕಕ -ದ ಎœ& ಎ¨

Gೆ

ಸಮು ಾಯ

ಮತುt Nಾ

Dೇಬ™ಗಳ

ಆ8ೋಗ! ಮತುt

ನು,

ಸುರ‰uೆ ಘಟ ೆ

ೕಜ ೆಯನು, DಾಯBಗತGೊR-

HಾವW ೇ

Qಒಕು! ನಂuೆ

?ಾವW ೋವWಗಳO

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಸಂಭ5ಸುವWದನು, ತyƒ-.

ಅಥLಾ ಕžೆದುZೋದ

`ಾಗವW, ಇಎ„ y,

Dೆಲಸ Nಾ ರಂಭLಾಗುವ ಮುನ, ಉಪಗು tGೆ ಾರರನು,

ಸಮಯ ಘಟ ೆಗಳO

ಅನು“ಾ”ನದ

?ಾlyಸುವWದು

ಒಳGೊಂಡಂuೆ ಎ ಾM 9gಾBಣ DೆಲಸGಾರ Gೆ Ùದಲು ಅವರು

ನ‡ೆ ಲM

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಮತುt

ಎœ& ಎ¨

100% ನಷುd ಎœ &ಎ¨

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಆ‘ಎಂಯು

ಮತುt ಅಥBgಾ/Dೊಂ/ ಾn8ೆ ಎಂದು ಖoತಪ/ಸಲು

ಘಟ ೆಗಳO ?ೇ ದಂuೆ

ಅಳವ/Dೆ

ಅಗತ!5 ೆ.

ತNಾƒI ಾಖಲು

ಮತುt ಹžೆಯ

9gಾBಣ ಮತುt DೆಡವW5Dೆಯ 'ೕ ೆ ಎœ& ಎ¨

gಾಡ ಾI ೆ, ತ‰ಣLೇ

5ತರSಾ

gಾಗBಸೂoಯನು, ಗಮ9ಸಲು DೆಲಸGಾರರ ಅಗತ!5 ೆ.

ತ9 ೆ gಾಡ ಾI ೆ

ೕIಕLಾI HಾವW ೇ ಎœ& ಎ¨ ಘಟ ೆಗಳO

ೕಜ ೆಯ ಅವಶ!ಕuೆಗಳನು, ೋ/ ಾn8ೆ

gಾಗBಗಳ

ಮತುt

ನು,

ಗrdHಾದ <ೋyಗಳO, ಸುರ‰uಾ DೈಗವಸುಗಳO, ಸುರ‰uಾ

ಪWನ8ಾವತB ೆHಾಗ

qತುtZಾಕುವW

1ೆ™d, q5 ರ‰Sೆ ಇuಾ! ಗಳಂತಹ DಾಯB-ಸೂಕtLಾದ

ದಂuೆ ಸ ಪ/ಸುವ

ದು

Lೈಯqtಕ ರ‰Sಾ ?ಾಧನಗžೆ4 ಂ Gೆ (yyಇ) <ೇಬ™ 2.7.1 ರ

ಕ ಮವನು,

yಎ¨ ಯು ನ
ೈನಂ ನ 'ೕ:X{ಾರSೆ.
yಎ„ಒಯು/ಇಎ¨ ಅನುಸರSೆ ಮತುt
'ೕ:X{ಾರSೆ ಮತುt
ಸಂಭ5ಸುವ HಾವW ೇ
ಘಟ ೆಗRGೆ
ಪ q €ಸುತt ೆ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,
ಅನುಸ -;
ಇಎ„ಒy ಯ
ಪ Dಾರ ಆ8ೋಗ!
ಮತುt ಸುರ‰uೆ
ಘಟ ೆಗಳ
ಾಖ ೆಗಳನು,
9ವBx- ಮತುt
ತರ1ೇ

ಾಖ ೆಗಳ

ಪ ಗಳನು, 9ವBx-

9gಾBಣದ ಉದnಕೂ@

ಪ Dಾರ ಎ ಾM DೆಲಸGಾರರನು, ಸಜುíGೊR- .
ಔ ೊ!ೕIಕ ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uೆಯ ಕು ತು ಇಎœಎ¨
gಾಗBಸೂoಗಳ:Mನ ಅNಾಯದ ಪ Dಾರ a–ಾರಸು gಾಡ ಾದ
Lೈಯqtಕ ರ‰Sಾ ?ಾಧನಗಳ ?ಾ8ಾಂಶವW Zೆಚು¥ yyಇ ೊuೆGೆ
Dೋ5=-19 ಅNಾಯಗRGೆ ಅಗತ!5ರುವಂuೆ ಒದIಸ ಾI ೆ
ಮತುt 9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M ಅದನು, ಧ ಸ ಾI ೆ• ಎಂದು
ಖoತಪ/-DೊR¿.
yyಇ ಅವಶ!ಕuೆಗಳನು, ಅನುಸ ಸ ದn8ೆ a-tನ ವ!ವ?ೆlಯನು,
ಕಟುd9<ಾdI ಅ ವೃ .ಪ/- ಮತುt ಾ GೊR- (ಉ ಾಹರSೆGೆ
?ೈ^9ಂದ ತ‰ಣ uೆGೆದುZಾಕುವWದು)
ಬಳDೆGೆ Ùದಲು Lಾಹನಗಳ ೋ= ಅನು, ಪ aೕ:-, ಎ ಾM
{ಾಲಕರು ಮತುt ಪ Hಾ—ಕರು -ೕ^1ೆ™d ಅನು, ೋ/ಸಲು
ಮತುt ಎ ಾM ?ಾ Gೆ-ಸಂಬಂVತ ಎœ&ಎ¨ DಾನೂನುಗಳO ಮತುt
9ಬಂಧ ೆಗಳನು, ಅನುಸ ಸ1ೇDಾಗುತt ೆ
ಎ ಾM ಉಪಕರಣಗಳO ಮತುt ಉಪಕರಣಗಳ ಗುಣಮಟd ಮತುt
ಬಳDೆGೆ Ùದಲು DಾHಾBಚರSೆಯ ಸುರ‰uಾ Lೈaಷdæಗಳ
ಉಪ-l ಯನು, ಪ ೕ•ಸ1ೇDಾಗುತt ೆ.
HಾವW ೇ ಪ Lೇಶವನು, ಖoತಪ/-Dೊಳ¿ದ Zೊರತು
?ಾವBಜ9ಕ Gೆ ಅNಾಯDಾ ಪ -l ಗಳನು, (ಉ ಾ.
1ೇ:€ಲMದ ಮತುt ತyƒ-DೊಳO¿ವ gಾಗBಗRಲMದ uೆ8ೆದ
ಉತåನನಗಳO) 8ಾ €/ೕ Qಡ1ೇ/.
9gಾBಣ DಾಯBಗಳ ಸಮಯದ:M ಅಹBLಾದ ಪ ಥಮ oqತ\ಕ
ಮತುt ತರ1ೇ

ಪ‡ೆದ ಅI,•ಾಮಕ gಾಷB™ ಅನು,

HಾLಾಗಲೂ ಸೂಕtLಾI ಇ -Dೊžೆ¿õೕಕು. ಸುಸŒíತ ಪ ಥಮ
oquಾ\ q^ ಮತುt ಸೂಕtLಾದ ಅI,•ಾಮಕ ಮತುt ಇತರ
ಅI,•ಾಮಕ ಉಪಕರಣಗžೆ4 ಂ Gೆ ಬಳDೆGೆ ತ‰ಣ ಲಭ!5ರುತt ೆ
ಎಂದು ಖoತಪ/-DೊR¿; ಪ ಥಮ oquೆ\ ಮತುt ಅI,•ಾಮಕ
DಾಯB5zಾನಗಳನು, ಸlಳದ:M ಪ ದaBಸ1ೇಕು
8ೋIಯನು, oquೆ\GಾI ಆಸƒuೆ Gೆ ?ಾIಸಲು Zೆಚು¥
ಗಂ ೕರLಾದ ಪ ಕರಣಗRGೆ ಆಂಬು! ೆi\ ಅನು, ಒದIಸುವ
ವ!ವ?ೆlಯನು, gಾಡ1ೇಕು.

uೆGೆದುDೊಳ¿ ಾI ೆ

Dಾ;Bಕರ ತುತುB ಆ8ೈDೆGಾI ಹ tರದ ಆ8ೋಗ! Dೇಂದ
ಮತುt/ಅಥLಾ ಆಸƒuೆ

ಂ Gೆ gಾತ ಾ/

ೕಜ ೆ

gಾ/DೊR¿, ಇವWಗಳನು, 9gಾBಣ ನ‡ೆಯುವ ಪ ೇಶದ:M
ೋr¨ಗಳ:M ಸಂಪಕB 5ವರಗಳನು, ಅಂr- .

5ದು!6

5ದು!ಚ©qtGೆ

HಾವW ೇ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ,

Dೆಲಸ

ಸಂಬಂV-ದ

ಅವಶ!ಕuೆಗಳ ಕು ತು ಇಎœಎ¨ gಾಗBಸೂoಯನು,

?ಾವW ೋವWಗಳO

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಔ ೊ!ೕIಕ ಅಥLಾ

ಗಮ9ಸಲು DೆಲಸGಾರರ ಅಗತ!5 ೆ

ಅಥLಾ ಕžೆದುZೋದ

`ಾಗವW, ಇಎ„ y

yಎ„ಒಯು/ಇಎ¨ -

; ಇಎಎ„ಒy ಪ Dಾರ

ಸಮಯ ಘಟ ೆಗಳO

ಯನು,

ಅನುಸರSೆ ಮತುt

ಆ8ೋಗ! ಮತುt

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

'ೕ:X{ಾರSೆ gಾಡುತt ೆ

ಸುರ‰uೆ ಘಟ ೆಗಳ

ಸಮು ಾಯ

ೈî ಪವ‘ ೈiಗžೆ4 ಂ Gೆ Dೆಲಸ gಾಡಲು r&/

ತರ1ೇ

ಪ‡ೆಯದ Dಾ;Bಕರನು, ೇರLಾI 5ದು!6 ೊuೆ

y ಎ¨ ಯು 9ಂದ
ೈನಂ ನ 'ೕ:X{ಾರSೆ.

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,
ಅನುಸ -

ಆ8ೋಗ! ಮತುt

ಅಥLಾ ಎತtರದ:M Dೆಲಸ gಾಡಲು ಅನುಮ ಸ ಾಗುವW ಲM.

ಸುರ‰uೆಯ ಘಟ ೆ

9gಾBಣ DಾಯBದ ಸಮಯದ:M ಅಥLಾ ೈiಗಳ ಬR

100% ನಷುd ಎœ& ಎ¨

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಮತುt ಸಂಭ5ಸುವ

HಾವW ೇ Dೆಲಸದ Ùದಲು ೈî ಇರುವ ಪಸX‘ ೈiಗಳ

ಘ ಟ ೆಗಳO ?ೇ ದಂuೆ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

HಾವW ೇ ಘಟ ೆಗRGೆ

9ವBx- ಮತುt

ಸ Hಾದ Gೌ ಂ/ಂ£ ಮತುt 9~@·ಯGೊRಸುವWದನು,

ತಪWƒ ಾಖ ೆಗಳನು,

ಪ q €ಸುತt ೆ

ತರ1ೇ

ಖoತಪ/-DೊR¿ ಮತುt ಇದನು, ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uಾ

gಾಡ ಾI ೆ, ತ‰ಣLೇ

ಅVDಾ €ಂದ ಮುಂoತLಾI ಪ aೕ:ಸ ಾಗುತt ೆ ಮತುt

ತ9 ೆ gಾಡ ಾI ೆ

ಪ gಾ—ೕಕ ಸ ಾಗುತt ೆ.

ಮತುt

ಇಎœಎ¨ gಾಗBಸೂoಗಳ:M ಪrd gಾಡ ಾದ ಸುರ‰uೆ ಮತುt

ಪWನ8ಾವತB ೆHಾಗ

98ೋಧನ gಾನದಂಡಗRGೆ ಸ Hಾದ ಅನುಸರSೆ

ದಂuೆ ಸ ಪ/ಸುವ

ಂ Gೆ

ೈî ಪವ‘ ೈiಗಳ:M Dೆಲಸ gಾಡಲು ಅನುಮ ಸಲು
ಪ ಸರಣ ಮತುt 5ತರSೆ (r&/) ನ:M 9ಗ ಪ/-ದ
ಅವಶ!ಕuೆಗಳನು, ಪŽ8ೈಸುವ ಸೂಕt ತರ1ೇ
DೆಲಸGಾರರು gಾತ ತರ1ೇ

ಕ ಮವನು,
uೆGೆದುDೊಳ¿ ಾI ೆ

ಪ‡ೆದ

ಪ‡ೆಯುuಾt8ೆ.

ಎœ &ಎ¨
ೕಜ ೆ

ಂ Gೆ

ಅನುಸರSೆ
5ದು!6 ೈiಗಳ ಸುತtಲೂ Dೆಲಸ gಾಡುLಾಗ ಉತåನನಗಳO,
ಉಪಕರಣಗಳO, LಾಹನಗಳO ಮತುt ಇತರ ಚಟುವrDೆಗRGೆ

8ಾ~•ೕಯ

1ೇDಾದ ಕ9ಷ” ಅಂತರದ 5zಾನವನು, 5ೕ•ಸಲು ಇತರ

DಾನೂನುಗಳO ಮತುt

DೆಲಸGಾರರ ಅಗತ!5 ೆ

9ಬಂಧ ೆಗಳ ಅನುಸರSೆ

<ಾ i¨–ಾಮB‘ಗಳನು, ಪ gಾ—ೕಕ ಸದ Zೊರತು y-Q
ಮುಕt DೆಲಸGಾರರು <ಾ i¨–ಾಮB‘ಗžೆ4 ಂ Gೆ Dೆಲಸ

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ

gಾಡುLಾಗ ಸೂಕtLಾದ 8ಾ?ಾಯ9ಕ ಮತುt/ಅಥLಾ uೈಲ

ಅಥLಾ ಕಟdಡ

98ೋಧಕ DೈಗವಸುಗಳO, ಕನ,ಡಕಗಳO ಮತುt ರ‰Sಾತ[ಕ

Dಾ;Bಕ ಂದ

ಉಡುಪWಗಳನು, ಧ ಸ1ೇಕು.

ಬGೆಹ ಯದ
ಸಮ?ೆ!ಗRರುವW ಲM

y-Q€ಂದ ಚಮBವW ಎದು ಸುವ ಅNಾಯದ Dಾರಣ ಂ ಾI

ಾಖ ೆಗಳನು,
ಾಖ ೆಗಳ

ಪ ಗಳನು, 9ವBx-

9gಾBಣದುದnಕೂ@

ಕಣು˜ uೊžೆಯುವ Dೇಂದ ಮತುt ಶವ‘Gೆ 9ೕ ನ ಪŽ8ೈDೆಯನು,
Dೆಲಸದ ಸಮಯದ:M ಒದIಸ1ೇDಾಗುತt ೆ.
ವಲಯ ಮುಖ! ಘಟಕದ ಅನು?ಾlಪ ೆGೆ ಸುರ‰uಾ gಾನದಂಡಗಳ
ಅನುಸರSೆ
ಪವ‘ I = ಅನು, ಪ ೕ•ಸಲು ಪವ‘ ಆi gಾಡುವ Ùದಲು
ಎ ಾM Dೆಲಸಗಳನು, 9:MಸುವWದು ಮತುt ಕತBವ!ದ:MಲMದ ಎಲM
ಜನರನು, ಸುರ‰uಾ ಪ ೇಶDೆ@ ಸlžಾಂತ ಸುವWದು
ಐ ಎ¨ ಒ 7010 ಅNಾಯದ ಪ Dಾರ: 5ದು! ಾ¾ತದ ಅNಾಯದ
ಬGೆm ಎಚ¥ Dೆಯ 5ದು!6 oZೆ, ?ೇ ದಂuೆ DಾಯB ಮತುt
Nಾಲ ಾ -ಬUಂ

ಮತುt ?ಾವBಜ9ಕ Gೆ ಎ ಾM 5ದು!6

ಉಪಕರಣಗಳ ದೃಶ! ಮತುt :ßತ ಎಚ¥ Dೆ ಸಂDೇತಗಳನು,
?ಾly-.
ಭೂ;

ಳIನ 5ತರSಾ gಾಗBಗಳO ಸಂಪಕBGೊಳO¿ವ ಎ ಾM

ೆಲ ಮತುt ಕಂಬದ 'ೕ ೆ ಅಳವ/-ರುವ
<ಾ i¨–ಾಮB‘ಗಳ ಆವರಣವನು,

ಾk gಾ/ದ Gೇ^

ಅಥLಾ ಸೂಕtLಾದ ಎಚ¥ Dೆ oZೆ,ಗžೆ4 ಂ Gೆ ಅ ೇ ೕ ಯ
98ೋಧಕ ಂದ 1ೇ:€ಂದ ಸುತುtವ ಯ ಾI ೆ ಎಂದು
ಖoತಪ/-DೊR¿.

ಭೂಗತ

Nಾದ{ಾ ಗಳO

ದಟdSೆಯ ಸಮಯವನು, ತyƒಸಲು ö^Nಾ6ಗಳO ಮತುt

rಎ„ y

Dೇಬ™

ಮತುt Lಾಹನಗಳ

ರ?ೆtಗಳ 'ೕ ೆ ಪ Sಾಮ Qೕರುವ ಅನು?ಾlಪ ಾ DಾಯBಗಳO

ಅನುಸರSೆ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಅಳವ/Dೆ

ಸಂ{ಾರDೆ@ ಅಡಚSೆ

ಅಂದ8ೆ 1ೆRGೆm 6 ಂದ 8 ರವ8ೆGೆ ಮತುt ಸಂ ೆ 4 ಂದ 6

ಸlRೕಯ

`ಾಗ, ಇಎ„ y

ಅಂIೕಕ -ದ

ರವ8ೆIನ ಸಮಯವನು, ತyƒ- .

ಸಮು ಾಯ ಂದ

ಅನು,

ಬGೆಹ ಯದ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಸಂ{ಾರ 9ವBಹSಾ
ೕಜ ೆ (rಎಂy)
ಯನು, ಅನುಸ -

ಆ-t Zಾಗೂ Nಾದ{ಾ gಾಗBಗಳO ಮತುt ರ?ೆtಗRGೆ ಸುರ•ತ
ಪ Lೇಶವನು, ?ಾಧ!5ರುವ ೆM ಾM 9ವBxಸ1ೇಕು ಮತುt ಆ8ೋಗ!
ಮತುt ಸುರ‰uೆಯ ಅNಾಯವನು,ಂಟುgಾಡುವ uಾuಾ@:ಕ
ಅ‡ೆತ‡ೆಗRರುವ:M

ರುವWಗಳO ಮತುt ಪHಾBಯ ಪ Lೇಶವನು,

ಒದIಸ1ೇಕು ಮತುt ಸƒಷdLಾI ಸx gಾಡ1ೇಕು.
ರ?ೆt ಸುರ‰uೆ ಮತುt Nಾದ{ಾ gಾಗBಗಳO ಮತುt ರ?ೆt
ಅ‡ೆತ‡ೆಗRGೆ ಎಚ¥ Dೆ ಫಲಕಗಳನು, 500;ೕ, 100;ೕಟ‘ಗಳ:M
?ಾlಪ ೆ gಾಡ1ೇಕು ಮತುt uಾuಾ@:ಕ ಅಡಚSೆಯ ಬGೆm

ಂ Gೆ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ,

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

yಎ¨ ಯು ೈನಂ ನ
'ೕ:X{ಾರSೆ.
yಎಂಒಯು/ಇಎ¨ಅನುಸರSೆGೆ ಮತುt
'ೕ:X{ಾರSೆGೆ ಮತುt
ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ
ಪ q €-.

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,
ಅನುಸ -;
ಅನು?ಾlಪ ಾ
DಾಯBಗಳ ಾ£
aೕ^ಗಳನು, 9ವBx-

9gಾBಣದುದnಕೂ@

?ಾವBಜ9ಕ Gೆ

Rಸಲು DಾಮGಾ ಗಳO Nಾ ರಂಭLಾಗುವ

ಕ9ಷ” ಒಂದು Lಾರದ Ùದಲು ರ?ೆt ತ‡ೆGಾI <ಾ -k ಹ ವನು,
9ಯಂ ಸಲು ಮತುt 9gಾBಣ Dಾ;Bಕರು ಮತುt ರ?ೆt
ಬಳDೆ ಾರರನು, ರ•ಸಲು Dೆಲಸದ ಸಮಯದ:M ದXಜ x/ದ
ವ!qtಗಳನು, ಬಳ-DೊR¿
Zಾžಾದ ಮತುt Dೇಬ™ ೕ™ಗಳ ಸಂಗ ಹSೆಯು
ಆ-tNಾ-tಗRಂದ ದೂರ5ರ1ೇಕು ಮತುt HಾವW ೇ ಪ Lೇಶವನು,
9ಬBಂVಸದ Gೊತುtಪ/-ದ ಪ ೇಶಗಳ:M gಾತ ಇಡ1ೇಕು.
ಭೂಗತ

9gಾBಣ

9gಾBಣ DಾಯBಗಳ ಸಮಯದ:M `ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ

ಅ¤ಾತ `ೌ ಕ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ,

Dೇಬ™

DಾಯBಗಳ

ಸಂಪನೂ[ಲಗಳO ಕಂಡುಬಂದ8ೆ ಅನುÙೕ ತ ಅವDಾಶ

?ಾಂಸ• ಕ

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

ಅಳವ/Dೆ

ಸಮಯದ:M

ಹುಡುಕುವ 5zಾನವನು, ಅನುಸ -; `ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ

ಸಂಪನೂ[ಲಗRGೆ

`ಾಗ, ಇಎ„ y

ಕಂಡುಬರುವ ಅ¤ಾತ

ಸಂಪನೂ[ಲಗಳO ಎದು8ಾದ8ೆ, 9gಾBಣ ಪ ೇಶದ:M ಎ ಾM

HಾವW ೇ Zಾ9 ಉಂಟು

ಅನು,

`ೌ ಕ ?ಾಂಸ• ಕ

Dೆಲಸಗಳನು, ತ‰ಣLೇ 9:Mಸ1ೇಕು.

gಾಡ1ಾರದು.

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

ಸಂಪನೂ[ಲಗಳ

`ಾರತ ಸDಾBರದ 9V

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ನಷd

ಮತುt ಸಂಪತುt Dಾ€ ೆ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

( <ೆ ಷ‘ ಮತುt <ೊ ೕî

yಎ¨ ಯು ೈನಂ ನ
'ೕ:X{ಾರSೆ.

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

9gಾBಣದುದnಕೂ@

ಅನುಸ -

yಎಂಒಯು/ಇಎ¨ಅನುಸರSೆGೆ ಮತುt
'ೕ:X{ಾರSೆGೆ ಮತುt
ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ
ಪ q €-

ಆkd) ಅನುಸರSೆ
5ದು!6ನ

Zೊಸ 5ತರSಾ

ಉಪಯುಕtuೆಯ ಅಡಚSೆಯ ಸಮಯ ಮತುt ಅವVಯ ಕು ತು

uಾuಾ@:ಕ

Qಒಕು! ೈi ನಂuೆ,

y ಎ¨ ಯು ನ ೈನಂ ನ

ತImಸುವ ಕ ಮಗಳನು,

uಾuಾ@:ಕ

gಾಗBವನು,

ಸೂಚ ೆಗಳO ಅಥLಾ ಕರಪತ ಗಳ ಮೂಲಕ ?ಾವBಜ9ಕ Gೆ

9ಲುಗ‡ೆಗಳನು, ಕ9ಷ”

ಒಪƒಂದದ Lೆಚ¥ದ

'ೕ:X{ಾರSೆ.

ಅನುಸ -; ಮ ೆಗಳO

ಒಂದು Lಾರದ ಮುಂoತLಾI ಸೂಚ ೆಯನು, ಒದI-

ಮಟdDೆ@ ಇ ಸ ಾI ೆ

`ಾಗ, ಇ ಎ„ y

yಎಂಒಯು/ಇಎ¨-

ಮತುt Lಾ—ಜ!

ಅನು,

ಅನುಸರSೆ ಮತುt

ಆವರಣಗRGೆ 5ದು!6
ಅಡಚSೆಯ ೈನಂ ನ

9ಲುಗ‡ೆ

ಾಟುವ 5ತರSಾ
gಾಗBಗಳನು, -Xœ
ಆ¸ gಾ/ ಾಗ

?ಾವBಜ9ಕ ಅ ಾನುಕೂಲuೆಯನು, ಕ/' gಾಡಲು

ಸlRೕಯ

ಅನು“ಾ”ನGೊRಸುವ

'ೕ:X{ಾರSೆGೆ ಮತುt

ಸlRೕಯ

ಅಗತ!5ರುವ ಎ ಾM Dೆಲಸಗಳನು, ನ‡ೆ-ದ ನಂತರ ತ‰ಣLೇ

ಸಮು ಾಯ ಂದ

Lೆಚ¥ಗಳನು,

ಕುಂದುDೊರuೆಗRGೆ

ಸಮು ಾಯDೆ@

ಉಪಯುಕtuೆಗಳನು, ಮರು?ಾlyಸ1ೇಕು.

ಬGೆಹ ಯದ

ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ

ಪ q €-

9ವBx-

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಇಎ¨ -ಆ‘ ಎ„

ಅನX€ಸುವW ಲM

5ದು!6 ಪŽ8ೈDೆಯ

9gಾBಣದುದnಕೂ@

ಾಖ ೆಯನು,

ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM

ನಷd

DಾHಾBಚರ
Sೆ ಮತುt
9ವBಹSೆ
ಹಂuೆ
ಎ

`ೌ ಕ
ಸಂಪನೂ[ಲಗಳO

ವಲಯ
ಮುಖ!

Œಎœ Œಎ¨ ಎ¸಼
/ 6 6 ಅ9ಲ

ಒಟುd ಪ gಾಣ ಮತುt Lಾ~BಕLಾI ?ೋ Dೆ ದರ ?ೇ ದಂuೆ

ದuಾtಂಶವನು,

ಎ¨ಎ¸಼6 Zೊಂ ರುವ ಎ ಾM ಆ‘ ಎ„ ಯು ದuಾtಂಶ; ಇಎ„

9ವBxಸ ಾI ೆ, ಒಟುd

ಯುನ ದuಾtಂಶವನು,

DಾHಾBಚರSೆ
ಉದnಕೂ@

ಅ ವೃ .ಪ/ಸಲು ಮತುt

ಘಟಕದ

?ೋ Dೆಯ

ಒyGೆ ಅನುಗುಣLಾI ಎ ಾM ಆ‘ ಎ„ ಯು 9ಂದ ಎ¨ಎ¸಼6

100 ಟiಗRIಂತ

DಾHಾBಚರ

ಪ SಾಮಗಳO

?ೋ Dೆಯ Lಾ~Bಕ 'ೕ:X{ಾರSೆ. ಅ9ಲ ಒತtಡವನು, ಕ/'

ಕ/' CO2e/Lಾ~Bಕ

-ಬUಂ Gೆ ಎ¨ಎ¸಼6

Sೆ ( ಅ‘

ಹLಾgಾನದ 'ೕ ೆ

gಾಡುವ ಪ ವೃ tಯನು, ಗಮ9-ದ8ೆ ?ೋ Dೆಯ Dಾರಣವನು,

ಒಟುd ?ೋ Dೆ

ತರ1ೇ

ಎ„ ಯು)

ಬದ ಾವSೆಯನು,

ತ9 ೆ gಾ/ ಮತುt ತHಾರಕರ ಸೂಚ ೆGೆ ಅನುಗುಣLಾI

ಪ

ಉಂಟುgಾಡುತt ೆ

ಅದನು, ಸ ಪ/ಸಲು ಕ ಮ uೆGೆದುDೊR¿.

0.1% q@ಂತ ಕ/'

Zಾಜ8ಾ

?ೋ Dೆ ದರ

ಪ ಗಳO ಮತುt

ಎ ಾM

ೕಜ ೆಗಳO ಮತುt DಾಯB ಮತುt Nಾಲ ಾ -ಬUಂ Gೆ

ತರ1ೇ

9ೕ/ ಎ¨ಎ¸಼6 ನ, ಪHಾBಯಗಳO, DಾHಾBಚರSೆ

ಂ Gೆ

ೕಜ ೆಯನು,

DಾಯBಗತGೊRಸಲು,

ಆ‘ ಎ„ ಯುGೆ

ಾಖ ೆಗಳ

»ೕ<ೋಗಳನು,
100%

–ೈ™ನ:M ಇ ಸ ಾಗುತt ೆ

ೕಜ ೆ ಮತುt

ಸಮಯದ:M 5ಷDಾ ಯುಕt ಉಪ ಉತƒನ,ಗRಂದ, ?ೋ Dೆ

ಒ&ಎ„ -ಬUಂ

ಕ/'GೊRಸು5Dೆ ಮತುt ಎœ &ಎ¨ ಅNಾಯಗಳO, 5ಷDಾ

ಎ¸಼6 ಾಗೃ

ಉಪ ಉತƒನ,ಗRಂದ ?ೋ Dೆ ಕ/'GೊRಸು5Dೆ ಮತುt

ಮೂ/ಸುವ ತರ1ೇ Gೆ

ಸುರ•ತ 5 ೇLಾ €ಂ ಾI ಸಮಯದ:M ಅNಾಯಗಳO

Zಾಜ8ಾI ಾn8ೆ

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಎ¨

ಹLಾgಾನ ಬದ ಾವSೆಯ 'ೕ ೆ ಪ Sಾಮ Qೕರುತt ೆ.
Œಎ¸಼ Œ ಎ¨ಎ¸಼

ಹžೆಯ ಆ‘ ಎ„ ಯುಗಳನು, ಅNಾಯDಾ ಮತುt ಇತರ

ಅNಾಯDಾ ಮತುt

ಯು ನ

6 ಅ9ಲ

uಾ!ಜ!ಗಳ ಮರುಬಳDೆ ಮತುt 5 ೇLಾ ಯು (9ವBಹSೆ ಮತುt

ಇತರ uಾ!ಜ!ಗಳ

ಪ gಾ—ೕಕರಣಗಳO ಮತುt

5 ೇLಾ

?ೋ Dೆಯ

<ಾ i¨1ೌಂಡ ಮೂî'ಂ^) 9ಯಮಗಳO, 2016 ಅನು,

ಅನುಸರSೆ (9ವBಹSೆ

ಹžೆಯ ಆ‘ ಎ„ ಯು

ಪ SಾಮಗಳO

ಅನುಸ - ಪ gಾ—ೕಕೃತ DೈGಾ Dಾ uಾ!ಜ! 9ವBಹSಾ

ಮತುt <ಾ i\ 1ೌಂಡ

ವನು, ಮರುಬಳDೆ

ಹLಾgಾನದ 'ೕ ೆ

ಕಂಪ9€ಂದ gಾಡ ಾಗುತt ೆ.

ಚಲ ೆ) 9ಯಮಗಳO,

gಾಡಲು ಮತುt

2016 ರಂuೆ.

5 ೇLಾ gಾಡಲು

ಬದ ಾವSೆ

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಆ‘ ಎ„

ಉಂಟುgಾಡುತt ೆ

ಕಂಪ9ಯ

DಾHಾBಚರSೆ
ಉದnಕೂ@

rಪƒ—ಗಳನು,
ವGಾB€ಸಲು, ಇ ಎ¨ DಾಯB5zಾನಗಳನು,
ಅನುಸ ಸ ಾI ೆ•ೕ
ಎಂದು
ಖoತಪ/-Dೊಳ¿1ೇಕು.

Q

gಾನವ ಪ ಸರ

ಆ‘ ಎ„

Zೆœ & ಎ¨

ಯು

ಘಟ ೆGೆ

ರಷುd ಅI,•ಾಮಕವನು,

DಾHಾBಚರ

DಾರಣLಾಗುವ

ಸ5B¨ gಾಡ ಾI ೆ

Sೆ

1ೆಂqಯ ಅNಾಯ

Dಾ ಮತುt Nಾ

DಾHಾBಚರSೆ

ಎ ಾM ಭೂಗತ Dೇಬ™ಗಳ gಾಗBದ gಾx ಯನು, ಸಂಬಂVತ

HಾವW ೇ

ಸಮಯದ:M

ಅVDಾ ಗRGೆ ಹಂoDೊR¿ ಆದn ಂದ ಭೂಗತ Dೆಲಸಗಳನು,

?ಾವW ೋವWಗಳO

ಎ ಎ¨ - ಸlಳದ:M ಎœ

ಚಟುವrDೆಗ

ಔ ೊ!ೕIಕ ಮತುt

ಇತರರು gಾಡ1ೇDಾ ಾಗ, Dೇಬ™ಗಳ ಸlಳವನು,

ಅಥLಾ ಕžೆದುZೋದ

& ಎ¨

ಳO

ಸಮು ಾಯ

ಸಮಯ ಘಟ ೆಗಳO

ಖoತಪ/-Dೊಳ¿ಲು

ನ‡ೆ ಲM

ಮತುt DಾHಾBಚರSೆ

ಆ‘ ಎ„ ಯು ಪಕ@ದ:M ಅI,•ಾಮಕವನು, ಒದI-

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಇಎ¨ -

ಅನX€ಸುವW ಲM

DಾHಾBಚರSೆ
ಉದnಕೂ@

ಅನುಸ ಸ1ೇDಾದ
ಅಗತ!ವನು,
ಖoತಪ/-Dೊಳ¿1ೇಕು

RದುDೊಳ¿ಬಹುದು ಮತುt ತyƒಸಬಹುದು.

ಆ8ೋಗ! ಮತುt
ಸುರ‰uೆ ಘಟ ೆ

ಆ‘ ಎ„ ಯು ನ 100%

HಾವW ಾದರೂ ಘಟ ೆHಾದ8ೆ ಮತುt Dೇಬ™ಗಳO

ಅನX€ಸುವW ಲM

ಅನX€ಸುವW ಲM
ೕ ಜ ೆಯನು,

DೆಲಸGಾರ Gೆ Lಾ~Bಕ

DಾHಾBಚರSೆ
ಉದnಕೂ@

ಒ‡ೆದುZೋದ8ೆ, ಪ aೕಲ ೆ ಮತುt ದುರ-tGಾI uಾಂ ಕ

100% ನಷುd ಎœ &ಎ¨

ತರ1ೇ

-ಬUಂ

ಘಟ ೆಗಳO ?ೇ ದಂuೆ

ಅ ವೃ .ಪ/ಸಲು ಮತುt

ತNಾƒI ಾಖಲು

DಾಯBಗತGೊRಸಲು;

gಾಡ ಾI ೆ, ತ‰ಣLೇ

ಪ

ಎ ಾM DಾHಾBಚರSೆ ಮತುt Nಾಲ ೆ DೆಲಸಗRGೆ ಅNಾಯದ

ತ9 ೆ gಾಡ ಾI ೆ

ಎ¨ ಾಖ ೆಗಳನು,

gೌಲ!gಾಪನವನು, DೈGೊಳ¿ ಾಗುತt ೆ ಮತುt DಾHಾBಚರSೆ

ಮತುt

ಇ -DೊR¿ ಮತುt

ಮತುt Nಾಲ ೆ ಸಮಯದ:M ಔ ೊ!ೕIಕ ಮತುt ಸಮು ಾಯ ಎœ

ಪWನ8ಾವತB ೆHಾಗ

Zಾಜ8ಾ

&ಎ¨ ಅNಾಯಗಳನು, ಪ ಗ—ಸ1ೇDಾಗುತt ೆ. 8ಾ~•ೕಯ

ದಂuೆ ಸ ಪ/ಸುವ

ಮತುt »ೕ<ೋಗಳ

DಾನೂನುಗಳO ಮತುt 9ಬಂಧ ೆಗಳO ಮತುt ಇಎœಎ¨

ಕ ಮವನು,

ಪ ಗಳನು, –ೈ™ನ:M

gಾಗBಸೂoಗRGೆ ಅನುಗುಣLಾI Dೆಲಸ gಾಡುವ Ùದಲು

uೆGೆದುDೊಳ¿ ಾI ೆ

ಇ ಸಲು ಇ -DೊR¿

ಘಟ ೆ ಸಂ

ಎœ&ಎ¨
ಎœ &ಎ¨

ಂ Gೆ ಕ ಮಗಳನು, 9ವBxಸಲು ಹ tರದ 1ೆ?ಾ@ಂ
ೕಜಕ Gೆ ತ‰ಣLೇ ಸೂo-.

ೕಜ ೆಯನು, ಸlಳದ:M ಖoತಪ/-DೊR¿.
ೕಜ ೆಯು, HಾವW ೇ Lೈದ!qೕಯ ತುತುB-l

8ಾ~•ೕಯ

ಅಥLಾ 9gಾBಣದ ಸಮಯದ:M HಾವW ೇ ಇತರ ತುತುB

DಾನೂನುಗಳO ಮತುt

ಸಂದಭBಗಳನು, ವರ

9ಬಂಧ ೆಗಳ ಅನುಸರSೆ

gಾಡಲು ಮತುt ಪ q €ಸಲು ಸಂವಹನ

ವ!ವ?ೆlಗಳO ಮತುt § ೕ<ೋDಾ™ಗžೆ4 ಂ Gೆ ತುತುB -ದ.uೆ
ಮತುt ಪ q •ಗಳನು, ಒಳGೊಂ/ರ1ೇಕು. 9 BಷdLಾI

ಸlRೕಯ ಸಮು ಾಯ

ZೇಳOವW ಾದ8ೆ, ಇದು Dೋ5= -19 ಪ ಕರಣಗಳO ೊuೆGೆ

ಅಥLಾ DಾHಾBಚರSೆ

ೈಸIBಕ 5DೋಪಗಳO ಭೂಕಂಪ, ಪ Lಾಹ ಇuಾ! ಗಳನು,
ತ‡ೆಗಟುdವ ಮತುt ಪ q €ಸುವ ಕ ಮಗಳನು, ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ.

ಮತುt Nಾಲ ೆ
DೆಲಸGಾರ ಂದ
ಬGೆಹ ಯದ
ಕುಂದುDೊರuೆಗRಲM

ಆ8ೋಗ! ಮತುt ಸುರ‰uೆಯ ಅNಾಯ, 9ವBಹSೆ, ತುತುB -ದ.uೆ
ಮತುt ಔ ೊ!ೕIಕ ಅಥLಾ ಸಮು ಾಯ ಆ8ೋಗ! ಮತುt

ಸlಳದ:M ಎœ & ಎ¨

ಸುರ‰uಾ ಘಟ ೆಯ ಸಂದಭBದ:M ಪ q •ಯ ಕು ತು ಒ

ೕಜ ೆಯನು, ಮತುt

&ಎ„ Dಾ;Bಕರ ತರ1ೇ ಯನು, Lಾ~BಕLಾI Dೆಲಸದ

ಒ &ಎ„ DೆಲಸGಾರ Gೆ

ಪ ೇಶಗಳ:M Dೆಲಸಗಳನು, Nಾ ರಂ ಸುವ Ùದಲು ತರ1ೇ

Lಾ~Bಕ ತರ1ೇ

9ೕಡ1ೇಕು. ಇದು ಸlಳದ:M•ೕ ಒದIಸ ಾದ ಪ ಥಮ oquೆ\

ೕಜ ೆ

ಮತುt ಅI,•ಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನು, ZೇGೆ ಬಳಸುವWದು

ಅ ವೃ .ಪ/ಸ ಾI ೆ

ಎಂಬುದರ ಕು ತು ತರ1ೇ ಯನು, ಒಳGೊಂ/ರುತt ೆ.

ಮತುt ಬ ೆ^
9ಗ ಪ/ಸ ಾI ೆ
100% DಾHಾBಚರSೆ
ಮತುt Nಾಲ ೆ
DೆಲಸGಾರರು ಆ8ೋಗ!
ಮತುt ಸುರ‰uೆಯ
ಅNಾಯ, 9ವBಹSೆ,

ೕಜ ೆಯನು,

ಇಎ„ಒyGೆ ಎœ &

ಾಖ ೆಗಳO

ತುತುB -ದ.uೆ ಮತುt
ಪ

ೕಜ ೆGೆ

ಪ q •ಯ ಕು ತು
Lಾ~Bಕ ಎœ&ಎ¨
ತರ1ೇ Gೆ
Zಾಜ8ಾIದnರು

yಎ„ ಯು - 1ೆ?ಾ@ಂನ

ೕಜ ಾ 9ವBಹSಾ ಘಟಕ

yಎ¨ ಯು - 1ೆ?ಾ@ಂನ

ೕಜ ಾ 'ೕ:X{ಾರSಾ ಘಟಕ

yಎ„ ಒಯು - 1ೆ?ಾ@ಂನ Nಾ ೆkd gಾ9ಟ ಂ£ ಘಟಕ

ಇಎ¨ - - 1ೆ?ಾ@ಂನ ಪ ಸರ ಮತುt ?ಾgಾŒಕ Dೋಶ

