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izLrkouk :

ØÆü¤ü¾Öß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÓÖ ´ÆüÖ•Öê ×ú»»Öê. •ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ
‹¾ÖœüÖ ¤ãüÖÔ¾Öê›üÖ ´ÖÖÖæÃÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö †Öœüôêû»Ö. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖßŸ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ Æêü ×ú»»Öê úÖœüŸÖÖ“Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ
‹¾Öœêü ŸÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü¯ÖÓŸÖ †Ö´ÖÖŸµÖ µÖÖÓ“µÖÖ †Ö–ÖÖ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ×ú»»µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
êú»Öê †ÖÆêü.
"ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ü ŸÖê ¤ãüÖì"
‡ŸÖêú ×¿Ö¾ÖúÖôûÖ´Ö¬µÖê ×ú»»µÖÖÓÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•ÖÖÓÖß “ÖÖÖê™ü •ÖÖÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ Ö›ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê
•ÖãÖê ¤ü¹ýÃŸÖ êú»Öê. ×¿Ö¾ÖúÖôûÖ ´Ö¬µÖê ×ú»»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÆüÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ™üÖêú ÖÖê¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖêú
™üÖŒµÖÖ»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ —Ö¸üÖ »ÖÖÖê»Ö µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖê ú¬Öß“Ö ÖÖê¤ü»Öê Öê»Öê ÖÖÆüß. ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖÖÖ Æüß ¤ãüÖÔ´Ö †ÃÖŸÖê †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Öêú ™üÖúß Æüß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖê¤ü»Öß Öê»Öß. Æêü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×ú´ÖÖÖ ŸÖßÖ ŸÖê “ÖÖ¸ü
´Ö×ÆüÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. Ö›ü ×ú»»µÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ™üÖúß ÖÖê¤ü»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
Öê»µÖÖ †Öšü ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¾Ö ×¾Ö¤ü³ÖÔ µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¤ãüÂúÖôû ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü
ÆüÖê‰úÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¾Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ¿ÖêŸÖú•µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ×•Ö¾ÖÖ µÖÖ¡ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¾Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ
³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê 1000 ±ãú™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ £Öë²Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß úÖ¸üÖ †Ö›üÖŸÖ“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¯ÖÖêÆü•µÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü úÖêšæüÖ ? ŸÖë¾ÆüÖ ú´Öß
¯Ö›üÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÖÖß •Ö™üß»Ö ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ‹ê¾Ö•Öß 400 ¾ÖÂÖÔ¯Öã¾Öá ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖŸÖ †ÖÖæÖ ×¤ü»Öê»Öê •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †Ö•ÖÆüß †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖ šü¸ü»Öê †ÖÆêü. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß »Ö•Ö•ÖÖÖéŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¿ÖÃŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ŸÖê ¯ÖÖÖß ŸµÖÖ“Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ´Öã¸ü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
†Ö•Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¾Ö •ÖÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ÖÓ³Öß¸ü ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. •Ö»ÖÃÖÖšêü ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ,
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ, ×¾Ö¤ü³ÖÔ, ´ÖÆüÖÖÖ¸êü µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Rain Water Harvesting ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ 350 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“Ö µÖÖê•ÖÖê“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ´ÆüÖæÖ Rain Water
Harvesting ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê 2002 ÃÖÖ»Öß ÃÖã¹ý êú»Öß. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Öê¯Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß
¸üÖ•ÖÖ›ü ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü ¾Ö¸üß»Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖ ÖÖ×¾ÖµÖ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖ 35 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ 111 ×ú»»Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê µÖÖ“ÖÖ †ò¾Æü¸êü•Ö •Ö¸üß úÖœü»ÖÖ ŸÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ ŸÖßÖ ×ú»»Öê µÖÖ ¾ÖêÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Æêü ×ú»»Öê
²ÖÖÓ¬Ö»ÖêŸÖ. ‰úÖ, ¾ÖÖ¸üÖ, ¯ÖÖ‰úÃÖ, ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×Ö ¸üÖ¡Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ‡Ó×•Ö×Ö†ÃÖÔ, Ö¾ÖÓ›üß, ²Öê»Ö¤üÖ¸ü, úÖ´ÖÖÖ¸ü †Ö×Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ÃÖî×Öú
ÃÖŸÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ ¸üÖÆüß»Öê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê úÖîŸÖãú †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ú¸üÖê ³ÖÖÖ“Ö †ÖÆêü. ‹ú ´ÆüÖ•Öê Ö›üÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÆüÖæÖ •Öß ŸÖôûß, ™üÖúß, ŸÖ»ÖÖ¾Ö ÖÖê¤ü»ÖêŸÖ ŸÖêÆüß Æü•ÖÖ¸üÖë ±ãú™ü ˆÓ“ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ“Öß ÖÖê»Öß •Ö¸ü ´ÖÖê•ÖÖµÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ³Ö¸üŸÖê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü ´ÆüÖ•Öê µÖÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖß 35 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ •Öê¾Öœêü ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ‹ú™üµÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ úÖ¸üúß¤üáŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ “ÖßÖ“Öß Ø³ÖŸÖ
²ÖÖÓ¬ÖæÖ úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ‹ê¾ÖœüµÖÖ »ÖÖÓ²Öß ¹Óý¤üß“Öê †ÖÆêü.
1) ¯ÖÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö :×ú»»µÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ÃÖÖÓÖÖŸÖÖÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü¯ÖÓŸÖ †´ÖÖŸµÖ µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö–ÖÖ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê "ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ü ŸÖê ¤æüÖÔ †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê."
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¸üÖ•ÖÖÓÖß Ö›üÖ¾ÖºþÖ êú»Öß. ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †ÖÖê¤ü¸ü ú¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê
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¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß "Ö›üÖ¾Ö¸ü †Ö¬Öß ˆ¤üú ¯ÖÖÆæüÖ ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÖß ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸÖêÓ Ã£Öôû ŸÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÖÓ¬ÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß †Ö¬Öß
Ö›üú ±úÖê›æüÖ ŸÖôûß, ™üÖúß ¯Ö•ÖÔµÖúÖôû ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ö›üÖÃÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸êü»Ö µÖêÃÖß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öß. Ö›üÖ¾Ö¸üß —Ö¸üÖÆüß †ÖÆêü •ÖîÃÖê ¯ÖÖÖßÆüß ¯Öã¸üŸÖê ´ÆüÖÖêÖ
×ŸÖŸÖŒµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖß Ö ´ÖÖ×ÖŸÖÖ ˆªÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ×ú ×Ö×´ÖŸµÖ úß •ÖãÓ—ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÓÖ›üßµÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖ•ÖÖÖÖ»Öê —Ö¸êü Ã¾Ö»¯Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ
×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖÓú™ü ¯Ö›üŸÖê ŸÖîÃÖê •ÖÖÖÖ •Öêú×¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ´ÆüÖæÖ ¤üÖêÖ “ÖÖ¸ü ŸÖôûß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß Ö“ÖÔ ÆüÖê‰ú Ö ªÖ¾Öê Ö›üÖ“Öê ¯ÖÖÖß
²ÖÆüÖêŸÖ •ÖŸÖÖ ¸üÖÖÖ¾Öê †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß."
2) ¯ÖÖÖß ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö :ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß." ¯ÖÖÖß †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê“Ö ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ Öê»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ ú™üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ ´ÆüÖ•Öê
1630 ŸÖê 1652 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖÖ ÃÖ»ÖÖ 22 ¾ÖÂÖì ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤ãüÂúÖôûÖÖê ú¸ü¯Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ÃÖã•Ö»ÖÖ´Ö ÃÖã±ú»ÖÖ´Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¿ÖÖê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖê¯Öß ´ÖÖ¯Öêú ‡Ó×›üêú™ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ˆ¤üÖ. ¾ÖêŸÖÖ“Öê —ÖÖ›ü - ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ 15 ±ãú™üÖÖÖ»Öß ¯ÖÖÖß †ÃÖŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖê¸ü, ¹ý‡Ô, ´ÖÖÓ¤üÖ¸ü, ¿Ö´Öß, ¾ÖêŸÖü, ÆãÓü²Ö¸ü, •ÖÖÓ³Öæôû, ×Ö¸üÖã›üß ‡. —Öã›ü¯Öê ¾Ö —ÖÖ›êü •µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ¯ÖÖÖß †ÃÖŸÖê ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ
×šüúÖÖß ¾ÖÖ¹ýôêû, ´ÖãÓµÖÖ, ×ú™üú ‡. †ÃÖê»Ö ŸÖê£ÖêÆüß 20 ±ãú™üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß »ÖÖÖŸÖê.
3) ×¾ÖÆüß¸ü ¾Ö ™üÖ ŒµÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü :×ú»»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ™üÖŒµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ×¾ÖÆüß¸üà“ÖÖ †ÖúÖ¸ü •Ö¸ü ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ŸÖ¸ü ×¾ÖÆüß¸üßŸÖß»Ö ™üÖŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ×™üæúÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ™üÖúß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü
µÖÖ †ÖµÖŸÖÖéúŸÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ×¾ÖÆüß¸üà“Öß, ™üÖŒµÖÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ-¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÖ•Öæ »ÖÖÓ²Ö ¾Ö ¤ü×ÖÖ-ˆ¢Ö¸ü ²ÖÖ•Öæ †ÖÖã›ü šêü¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖúÖôûÖŸÖ ²Ö•µÖÖ“Ö
×¾ÖÆüß¸üß †¿ÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö ŸÖßÖ ÖÖÓ²Ö ™üÖêú, ¯ÖÖ“ÖÖ›ü µÖê£Öß»Ö ×•Ö•ÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸ü ¾Ö ÆüÖî¤ü. Æêü
†ÖµÖŸÖÖéúŸÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
4) ¯ÖÖÖß Ã¾Ö“”û ¾Ö ×Ö•ÖÕŸÖæú ú¸üµÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö :×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûß ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ™üÖúß, ×¾ÖÆüß¸ü ÖÖê¤ü»Öß Öê»Öß ¾Ö ŸµÖÖ×šüúÖÖß ÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ ´Ö“Öæôû ¯ÖÖÖß »ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÖÖß ÖÖê›ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü›ü¶Ö“Öß ±úôêû, ¬ÖÖê¡µÖÖ“Öß ±úôêû, ÃÖÖÖ¸ü´ÖÖê£ÖÖ, †Ö¾ÖôûÖ úÖ™üß, “ÖÖÓ¤ü¾Öê»Ö †Ö×Ö ¾ÖÖôûÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ×´ÖÁÖÖ ú¹ýÖ ŸÖê ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ¾Ö ™üÖŒµÖÖŸÖ
™üÖú»Öê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖÖß ×Ö´ÖÔôû ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖÖß ×Ö•ÖÕŸÖæú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿Öê¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÓêÖÖ“Öß ²ÖÖ¸üßú ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸÖß ¯ÖÖµÖÖŸÖ ™üÖú»Öß •ÖÖ‡Ô
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖôûß, ×¾ÖÆüß¸üß, ™üÖúß µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ×úŸÖßÆüß ¾ÖÂÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ×Æü»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ×ú›êü ¯Ö›üŸÖ ÖÃÖŸÖ ¾Ö ŸÖê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖµÖÖêµÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê.
¸üÖ•ÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖê›ü ™üÖúß (¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ), ¸üÖµÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö ÆüÖã´ÖÖÖ ™üÖúß µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß †ŸµÖÓŸÖ “Ö¾Ö¤üÖ¸ü, £ÖÓ›üÖÖ¸ü ¾Ö Ã¾Ö“”û
†ÖÆêü.
5) ´ÖÖê•µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ :×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ÃÖ´ÖÖêºþÖ ×¤üÃÖæ ÖµÖê
¾Ö £Öê™ü ´ÖÖ¸üÖ ÆüÖê‰ú ÖµÖê. ŸÖÃÖê“Ö ×ú»»µÖÖÓ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê Æêü ›üÖëÖ¸ü ´ÖÖ£µÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ ²Ö¸êü“Ö ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö¹ýÖ µÖêÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê•µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. •ÖÃÖê úß ¸üÖ•ÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ»Öß ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ, ¸üÖµÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÆüÖ¤üü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ‡.
6) ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ†ÖÖÖê¤ü¸ü“Öê ¯Öæ¾ÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖ :ØÃÖ¬Öæ¤ãüÖÔ ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ éúÂÖÖ•Öß ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ µÖÖÓÖÖ Site Survey ú¸üµÖÖ“ÖÖ Æãüæú´Ö ×¤ü»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖÖÖê¤ü¸ü
ÖÖê›üµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ šüÖ¾Ö »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ×ú»»µÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ´Ö¬µÖê ¤ãü¬Ö²ÖÖ¾Ö, ¤üÆüß²ÖÖ¾Ö, ÃÖÖÖ¸ü²ÖÖ¾Ö †¿ÖÖ ŸÖßÖ ²ÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖêšüµÖÖ ×¾ÖÆüß¸üß ŸÖµÖÖ¸ü êú»µÖÖ. •ÖêÖê
ú¹ýÖ ´Ö•Öã¸üÖÓÖÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö ÖÖ¸ü ×´ÖÁÖßŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öß ¾ÖÖôæû ¬ÖãµÖÖÃÖÖšüß ÃÖã“ÖÖÖ êú»Öß µÖÖ»ÖÖ ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ †ÖÖÖê¤ü¸ü“Öê
¯Öã¾ÖÔ×ÖµÖÖê•ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.
7) ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ÒüÃÖ :†Ö¯ÖÖ •Ö¸ü ú¬Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ´Ö¸üßÖ ›ÒüÖ‡Ô¾Æü»ÖÖ ×±ú¸üÖµÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖê£Öê ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¸üÃŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´Öã¦ü µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ×ÃÖ´ÖÓê™ü úÖÑÎúß™ü“Öê ŸÖßÖ
²ÖÖ•Öæ †ÃÖ»Öê»Öê ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ÒüÃÖ ‹úÖŸÖ ‹ú ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ ™üÖú»Öê»Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ú¿ÖÖÃÖÖšüß ™üÖú»ÖêŸÖ Æêü ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ÒüÃÖ ŸÖ¸ü ÃÖ´Öã¦üÖ“µÖÖ
•ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü »ÖÖ™üÖÓ“µÖÖ ŸÖ›üÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ™üÖ“Öê ¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü ´ÆüÖ•Öê ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ü“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß •Ö¸ü ÃÖã¼êü-ÃÖã¼êü ¤üÖ›ü šêü¾Ö»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü úÖµÖ —ÖÖ»Öê
________________________________________________________________________________________
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†ÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖÖôêû ¤üÖ›ü ‹ú ‹ú ú¹ýÖ ¾ÖÖÆæüÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ÒüÃÖ ‹úÖŸÖ ‹ú ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ ™üÖú»µÖÖ´Öãôêû ‹úÆüß ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ü •ÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö
ˆÃÖôûÖÖ•µÖÖ »ÖÖ™üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ Æêü ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ü ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü †Ö‘ÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ÃÖÆüÖ ú¸üŸÖ ŸÖ™üÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖ
ÃÖÓú»¯ÖÖê“Öê •ÖÖú ŸÖ¸ü ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ÆüÖ“Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ 350 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ÖÖÓ¤êü¸üß ×ú»»µÖÖ“µÖÖ ŸÖ™ü¸üÖÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÖÖÓ¤êü¸üß ×ú»»µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †ÃÖê úÖÆüß †Öê²Ö›ü-¬ÖÖê²Ö›ü ´ÖÖêšü-´ÖÖêšêü ™ÒüÖµÖ¯ÖÖò›ÒüÃÖ ™üÖú»Öê †ÖÆêüŸÖ úß •µÖÖ´Öãôêû ÖÖ ÃÖ´Öã¦üÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ
ŸÖ™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¸üôû ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖ ¿Ö¡Öæ»ÖÖ ¯ÖÖµÖß ŸÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖÓ ÖÖ ¿Ö¡Öæ“Öß ÆüÖê›üß ×ŸÖ£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÓ. Æüß ‹ú ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ¾ÖêÖôûß ú¸üÖ´ÖŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê.
†) ¸üÖ•ÖÖ›ü ×ú»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ :1. ¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ŸÖ»ÖÖ¾Ö :ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö “ÖÖê¸ü¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖŸÖãÖ ¯Ö©Ö¾ÖŸÖß´ÖÖ“Öß¾Ö¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ úß, ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ Ö›üúÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÃÖÖ •Ö»ÖÃÖ´Öé¬¤ü ¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ŸÖ»ÖÖ¾Ö
×¤üÃÖŸÖÖê. Ö›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ´Öã¸ü ¯Ö›üÖÖ•µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖÖÖ•µÖÖ †Öê¾ÆüôûÖ“µÖÖ ÃÖ¯ÖÖ™üß¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÖÖŸÖ ÖÖê¤üúÖ´Ö ú¹ýÖ ¾Ö ¯Öãœüê ŸµÖÖ“Ö Ö›ü¶Ö“µÖÖ
ŸÖÖë›üÖ¿Öß ²ÖÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß †ÖÆêü. ¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öì»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ úÖœü»Öß †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ
†ÖÆêü úß, Ö›üÖ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖ›ü , ÖÖê™êü, ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ“Öæ ÖµÖê.
2. •ÖÖê›ü™üÖúß :¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¤üÖêÖ ™üÖúß †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ™üÖúß“Öê ¤ü×ÖÖ ˆ¢Ö¸ü »ÖÖÓ²Öß 159 ‡Ó“Ö ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ- ¯ÖÛ¿“Ö´Ö »ÖÖÓ²Öß 182 ‡Ó“Ö
†ÖÆêü. ¤ãüÃÖ•µÖÖ ™üÖúß“Öß ¤ü×ÖÖ- ˆ¢Ö¸ü ²ÖÖ•Öæ 182 ‡Ó“Ö »ÖÖÓ²Ö ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ-¯ÖÛ¿“Ö´Ö »ÖÖÓ²Öß 156 ‡Ó“Ö †ÖÆêü. ¤üÖêÆüß ™üÖŒµÖÖ Ö›üúÖŸÖ úÖê¸ü»Öê»µÖÖ †ÃÖæÖ ¯ÖÖÖß
Ã¾Ö“”û ¾Ö £ÖÓ›üÖÖ¸ü †ÖÆêü.¯ÖÖÖß ˆ¯ÖÃÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ ŸÖê¾Öœêü“Ö ¯ÖÖÖß µÖêŸÖê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê µÖÖ ×šüúÖÖß ×•Ö¾ÖÓŸÖ —Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ.
3. ²ÖÖ»Öê×ú»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö “ÖÓ¦üúÖê¸üŸÖ»ÖÖ¾Ö ¾Ö ™üÖ úß :¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ´ÖÖ“Öß¾Ö¹ýÖ ¸üÖ•Ö´ÖÆüÖ»ÖÖÃÖ´ÖÖêºþÖ ¯Öãœêü Öê»Öê úß, ²ÖÖ»Öê×ú»µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü »ÖÖÖŸÖê. ²ÖÖ»Öê×ú»µÖÖ“µÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖŸÖãÖ ¾Ö¸üŸÖß Öê»Öê úß, ÃÖ´ÖÖê¸ü
†¬ÖÔ“ÖÓ¦üÖéúŸÖß •Ö»ÖÃÖ´Öé¨ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö »ÖÖÖŸÖÖê µÖÖÃÖ “ÖÓ¦üŸÖôêû †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ ¤üÖêÖ ´ÖÖêšüß ¾Ö ¤üÖêÖ »ÖÆüÖÖ ™üÖŒµÖÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖ›üÖÖê
úÖê¸ü»Öê»Öß Ø³ÖŸÖ †ÖÆêü. “ÖÓ¦üŸÖóµÖÖ“Öß ˆ¢Ö¸ü ²ÖÖ•Öæ ¤üÖ›üÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ²ÖÎ´ÆüÂÖá ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê »ÖÖÖæÖ ‹ú ™üÖúß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ™üÖŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß
ÖãÆüê ÃÖÖ¸üÖê ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖÆüß ‹ú ™üÖúß ¾Ö ×¾ÖÆüß¸ü †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öê×ú»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¸üÖ•Ö¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê Ö›üúÖŸÖ
úÖê¸ü»Öê»Öß “ÖÖ¸ü ™üÖúß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¬µÖÖ ŸµÖÖ “ÖÖ¸üÆüß ™üÖŒµÖÖÓÖß ¯ÖÖÖß †ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ²ÖÖ»Öê×ú»µÖÖ¾Ö¸ü ”ûÖ™ê êü ´ÖÖêšêü ×´ÖôæûÖ 12 ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ã£Öôêû †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ“ÖÖ
ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, ÃÖã¾ÖêôûÖ, ¯Ö©Ö¾ÖŸÖß, ¾Ö ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ´ÖÖ“Öß ‡£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¿Ö¡Öæ †Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ²ÖÖ»Öê×ú»»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖôû —ÖãÓ•ÖŸÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.
4. ÃÖã¾ÖêôûÖ ´ÖÖ“Öß¾Ö¸üß»Ö ™üÖúß :ÃÖã¾ÖêôûÖ ´ÖÖ“Ößú›êü •ÖÖŸÖÖÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ÖãÓ•Ö¾ÖÖß ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸ü ™üÖúê »ÖÖÖŸÖê Æêü ™üÖêú ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê Ö›üúÖŸÖ úÖê¸ü»Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ
¯ÖÖÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸üÆüß †ÖµÖŸÖÖéúŸÖß †ÖÆêü. ÖãÓ•Ö¾ÖÖß ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÆüÖ¸êüú•µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß Æêü ™üÖêú ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. ÆüÖã´ÖÖÖ ™üÖêú µÖÖ ×šüúÖÖß ÆüÖã´ÖÖÖÖ“Öß ´ÖãŸÖá †ÃÖãÖ µÖê£Öß»Ö ™üÖúß“ÖÖ †ÖúÖ¸ü »ÖÆüÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖß ´ÖÖ¡Ö ›üÖëÖ¸üÖŸÖãÖ ¯ÖÖ—Ö¹ýÖ µÖêŸÖê.
ÃÖã¾ÖêôûÖ ´ÖÖ“Öß“µÖÖ ™üÖêúÖú›êü Öê»Öê úß, ¾ÖÖ™êüŸÖ ŸÖ™üÖŸÖ ÃÖÓ›üÖÃÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öãœêü ¤üÖêÖ ŸÖ™üÖ´Ö¬µÖê ÖÖê¤ü»Öê»Öê ™üÖêú †ÖÆêüŸÖ. ÃÖã¾ÖêôûÖ
´ÖÖ“Öß Æüß ²ÖÖ»Öê×ú»µÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ 2 ×ú.×´Ö. »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö ÃÖî×ÖúÖÓ“Öß ŸµÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×ú»»ÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.
ŸÖßÖ ÖÖÓ²Ö ™üÖêú ›ãü²µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê ‹ú ´ÖÖêšêü ™üÖêú †ÃÖæÖ ŸÖê ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê Ö›üúÖŸÖ úÖê¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ™üÖŒµÖÖ»ÖÖ ³ÖêÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ
ÃÖ¬µÖÖ ¯ÖÖÖß ÖÖÆüß. ´Öß ×¤üÖÖÓú 19/11/2016 ¸üÖê•Öß µÖÖ ×šüúÖÖß Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖêÖÖ ³Ö¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¾ÖÖÖÖŸµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.
ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öãœêü ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ Öê»Öê úß, ÃÖ»ÖÖ ŸÖßÖ ™üÖêú »ÖÖÖŸÖÖŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›æüÖ ¯Ö×Æü»Öß ¾Ö ¤æüÃÖ¸üß †ÖúÖ¸üÖÖê ÃÖÖ¸üÖß †ÃÖæÖ ŸÖßÃÖ¸üß £ÖÖê›üß »ÖÆüÖÖ †ÖÆêü.
×ŸÖÆüß ™üÖŒµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖß †ÖÆêü. ¤üÖêÆüß ™üÖŒµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¬µÖê ¤üÖ›üÖÖê úÖê¸ü»Öê»Öß ³ÖàŸÖ †ÖÆêü. ´Ö¬Ö»µÖÖ ™üÖúß»ÖÖ ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ´Ö¬µÖê ŸÖßÖ ÖÖÓ²Ö Ö›üúÖŸÖ
________________________________________________________________________________________
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úÖê¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¾Ö¸üß»Ö Ö›üú œüÖÃÖôæû ÖµÖê ´ÆüÖæÖ úÖê¸ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖ¬µÖÖ ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ÖÖÓ²Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ
²ÖÖ•Öæ“Öê ÖÖÓ²Ö ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
5. ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ´ÖÖ“Öß¾Ö¸üß»Ö ™üÖêú :µÖÖ ´ÖÖ“Öß¾Ö¸ü ÖÖê›ü¶Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ´ÖÖôû“Ö †ÖÆêü. µÖÖ ™üÖúß¾Ö¸ü ¯ÖãÂúôû ™üÖŒµÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ÆüÖ †ÖµÖŸÖÖéúŸÖß †ÖÆêü. µÖÖ
×šüúÖÖß ÃÖã¬¤üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ×•Ö£Ö»µÖÖ ×ŸÖ£Öê“Ö êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖßÖ ŸÖ™üÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö Æêü µÖê£Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. µÖÖ
×ŸÖÆêü¸üß ŸÖ™ü²ÖÓ¬Öß´Öãôêû ¯ÖÖÖß ÃÖÖ“ÖŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×Ö“Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖÖê.
²Ö) ¸üÖµÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÖ :¸üÖµÖÖ›üÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÖ¾Ö ¸üÖµÖ¸üß †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. µÖã¸üÖê¯Ö“Öê »ÖÖêú ŸµÖÖÃÖ ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö "×•Ö²ÖÎÖ»™ü¸ü" ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ 1656 ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖÖÓÖß
•ÖÖ¾Öôûß Ø•Öú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü “ÖÓ¦ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖê•µÖÖú›æüÖ ÆüÖ Ö›ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß ÆüÖ Ö›ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ´ÆüÖ•Öê •Ö¾Öôû“Ö ÃÖ´Öã¦ü
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¢ÖÖ ú¸üÖê Æêü ÃÖÖê¯Öê, Ö›üÖ“Öê Ö›êü ˆ³Öê ŸÖÖ¿Öß¾Ö Ö›üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü •ÖÖÖÖ, ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´Öã²Ö»ÖúŸÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ´Öãôêû ¸üÖ•ÖÖÓÖß
ŸÖŒŸÖÖÃÖ ÆüÖ“Ö Ö›ü ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ. µÖÖ ×ú»µÖÖ“Öß ˆÓ“Öß ÃÖ´Öã¦ü ÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖãÖ 2851 ±ãú™ü †ÖÆêü. ¸üÖµÖÖ›üÖ“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß 1672 »ÖÖ 50,000/- ÆüÖêüÖ
Ö“ÖÔ êú»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ¯Öîúß 2000 ÆüÖêÖ ±úŒŸÖ ŸÖóµÖÖÃÖÖšüß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß Ö“ÖÔ êú»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß
¸üŒú´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
23 ´Öê 1673 »ÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ™üÖò´ÖÃÖ ×Öú»ÃÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖµÖ¸üß´Ö¬µÖê †ÃÖê ÖÖë¤ü»Öê †ÖÆêü úß, "†®ÖÖ“ÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
—ÖÖ»µÖÖÃÖ †»¯Ö ×¿Ö²ÖÓ¤üß“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ¸üÖµÖÖ›ü ÃÖÖ•µÖÖ •ÖÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü »Öœæü ¿Öêú»Ö" ¯ÖÖµÖÖú¸üßŸÖÖ Ö›üúÖŸÖ ÖÖê¤ü»Öê»Öê ´ÖÖêšêü ŸÖ»ÖÖ¾Ö †ÃÖæÖ ŸÖê
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ³Ö¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ¯Öã¹ýÖ ˆ¸êü»Ö ‡ŸÖêú ÆüÖêŸÖê.
1. ÖÓÖÖÃÖÖÖ¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö :¸üÖµÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»ÖÖ ¤üÖ›ü •µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖºþÖ úÖœü»ÖÖ ŸÖê£Öê 120 x 100 ×´Ö™ü¸ü †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ÖøüÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
ˆŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¤Ö›üß Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ´ÖÖêšüÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ Öê»ÖÖ. µÖÖ»ÖÖ“Ö ÖÓÖÖÃÖÖÖ¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ÖÓÖÖÃÖÖÖ¸ü
ŸÖ»ÖÖ¾Ö ÖÖê¤üŸÖÖÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ›ü ¾Ö ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ»ÖÖ¾Ö †ÃÖÖ ¤ãüÆêü¸üß ÆêüŸÖæ ÃÖÖ¬µÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÓÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ×³ÖÂÖêúÖ¾Öêôûß
¯Ö×¾Ö¡Ö ÖªÖÓ“Öê ¾Ö ÃÖÖÖ¸üÖÓ“Öê •Ö»Ö †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê ÃÖÖ¸Óü ÖÓÖêÃÖÖ¸üÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖÖ †×³ÖÂÖêú ¾Ö ÃÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ •Öê ¯Ö×¾Ö¡Ö •Ö»Ö ˆ¸ü»ÖÓ ŸÖê ÃÖÖ¸êü µÖÖ
ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÖêŸÖ»Öê Öê»Öê µÖÖ¾Ö¹ýÖ“Ö µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ÖÓÖÖÃÖÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. ÃÖ¬µÖÖ µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ Ö›üÖÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÖ“ÖÖ›ü, ¸üÖµÖÖ›ü¾ÖÖ›üß µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
2. Æü¢Öß ŸÖ»ÖÖ¾Ö :Ö›üÖ“ÖÖ “Öœü ÃÖÓ¯ÖŸÖÖÖÖ †Ö¯ÖÖ Æü¢Öß ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖê. ÆüÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ÃÖ¬µÖÖ úÖê¸ü›üÖ †ÃÖæÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ †ÖÆêü. Ö›üÖ¾Ö¸ü Æü¢Öß ÆüÖêŸÖê
µÖÖ“Öß ×¿Ö¾ÖúÖ»ÖßÖ †ÃÃÖ»Ö ÖÖë¤ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö Æü¢ÖßŸÖ»ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê. µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß ³ÖêÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÖšæü
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖß ¯Öã¸üÖŸÖŸ¾Ö ÖÖŸµÖÖÖß ²Öã•Ö¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
3. ÆüÖã´ÖÖÖ ™üÖúß/ “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ™üÖ úß :Æü¢Öß ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ú›ü¶Ö »ÖÖŸÖ ‹ú ™üÖŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü †ÃÖãÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖµÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖÖ•µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ µÖÖ“Öê“Ö ¯ÖÖÖß •ÖÖÃŸÖ
Ã¾Ö“”û ¾Ö ŸÖã»ÖÖêŸÖ £ÖÓ›ü †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÆüÖã´ÖÖÖÖ“Öß ´ÖãŸÖá úÖê¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö µÖÖ»ÖÖ ÆüÖã´ÖÖÖ ™üÖúß †ÃÖê ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü.
4. ãú¿ÖÖ¾ÖŸÖÔ ŸÖ»ÖÖ¾Ö :ÖÖÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»Öê úß †Ö¯ÖÖ ãú¿ÖÖ¾ÖŸÖÔ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖŸÖÖê. úÖôûÖÖ‡Ô“µÖÖ ÖôûµÖÖŸÖ ˆŸÖ¸üÖÖ•µÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ“Ö ÆüÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÆüÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖ»ÖÖ¾Ö Ã¾Ö“”û ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖæÖÔ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœüµÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖê¸üß“µÖÖ •ÖÖÖß †ÃÖ»Öê»Öß ¸ü“ÖÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ •ÖÖêÖß †ÖÆêü.
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5. ²ÖÖ¸üÖ ™üÖ êú, úÖôûÖ ÆüÖî¤ü ¾Ö úÖ¸Óü•Öê :ÁÖß. ¾ÖÖ›êüÀ¾Ö¸ü (•ÖÖ¤êüÀ¾Ö¸ü) ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÖê ³Ö¾ÖÖÖß ú›ü¶Öú›üê Öê»Öê úß 12 ™üÖŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü »ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸üß»Ö ™üÖŒµÖÖ µÖÖ ¤üÖ¹ý
êúÖšüÖ¸üÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû †ÖÆêüŸÖ. •Ö¸ü †ÖÖ »ÖÖÖ»Öß ŸÖ¸ü µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ †ÖÖ ×¾Ö—Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ 12 ™üÖŒµÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
ÃÖ»ÖÖ ÖÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ÃÖÖ¸üÖß ÖÖÆüß.µÖÖ´Ö¬µÖê ‹úÖ ™üÖúßŸÖ Ø»Ö²Öæ ™üÖú»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Öãœüß»Ö ™üÖ ŒµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ŸÖÖê ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘ÖŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öß ×¤üÖÖÓú 21 /11/2016 ¸üÖê•Öß Ø»Ö²Öæ ™üÖæúÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÃÖê úÖÆüß ´Ö»ÖÖ †Öœüôû»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß¯ÖÖÃÖãÖ ¯Öæ¾Öìú›êü 1 ×ú.×´Ö. Öê»Öê
úß, ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖôûÖ ÆüÖî¤ü »ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß úÖôêû †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖ¾Ö úÖôûÖ ÆüÖî¤ü †ÃÖê ×¤ü»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ØÃÖÆüÖÃÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ
´ÖÖêúóµÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖúÖôûÖŸÖ úÖ¸Óü•Öê ±ú¾ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öß ×¤ü. 21/11/2016 ¸üÖê•Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¬µÖÖ ŸµÖÖ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖœüôûŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ †¾Ö‘Ö›ü •ÖÖÖÖ ²Ö‘ÖæÖ ¾Ö ×ú»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ
´Ö•Öã¸üÖÓÖÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¾ÖêŸÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. •ÖêÖêú¹ýÖ úÖ´Ö ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ¾ÆüÖ¾Öê.
×ÖÂúÂÖÔ :”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×ú»»Öê ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¶Ö»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ×ú»»Öê ¸üÖ•ÖÖ›ü ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü µÖÖ
×šüúÖÖß ×ú»»µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ“Öß¾Ö¸ü, ™üÖêúÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ Ö›üúÖŸÖ ™üÖêú úÖ¸êü»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖÖ úß, ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¤ãü¸ü Ö •ÖÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Ö
×šüúÖÖß ÃÖÖêµÖ ¾ÆüÖ¾Öß. ŸÖ™üÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖî“Öãú¯Ö Æüß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÃÖãÖ ÃÖî×ÖúÖÓÖÖ •Ö¾Öôû“Ö ¿ÖÖî“ÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ×ú»»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖî¤ü ¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö
²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ×•Ö¾ÖÓŸÖ —Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ. ×ú»»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ›ü
ÆüÖ ¤ãüÆêü¸üß ÆêüŸÖæ ÃÖÖ¬Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úÖ™üúÃÖ¸üßÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
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