RESEARCH FRONT
ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ : ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö †Ö¾ÆüÖÖê
¯ÖÏÖ.›üÖ.ò ÖÓÖÖ¬Ö¸ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ³ÖãŒŸÖ¸ü
†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ, ²ÖÖ²ÖÖ ÖÖ‡Ôú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
•úÖêú¹ý›ü, ŸÖÖ.×¿Ö¸üÖôûÖ, ×•Ö.ÃÖÖÓÖ»Öß

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :
×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤êü¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖÖ —Ö¯ÖÖ™üµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ Ö¸üÖ²Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ³ÖæÖ³ÖáµÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖ ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÖß, ‘Ö¸üÖãŸÖß
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖÓŸÖ¸ü“Öê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¯ÖºþÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×ú™üúÖÖ¿Öêú ×´Ö×ÁÖŸÖ ¯ÖÖÖß “ÖÖÓÖ»µÖÖ •Ö»ÖÃ¡ÖÖêŸÖÖŸÖ
×´ÖÃÖôû»µÖÖÖê ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †´Öæ»µÖ †ÃÖÖ ÆüÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ¾Ö •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ ¤üÖê-Æüß ²ÖÖ•ÖæÖê ‘Ö™üŸÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¸üÖÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö¸ü•ÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÖß“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÖÖß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ´Ö¬µÖê ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ÃÖãÃÖã¡ÖŸÖÖ †ÃÖÖêÆüß ×ŸÖŸÖêú “Ö Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.Öê´Öúß ‡£Öê“Ö
£ÖÖê›üß †›ü“ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖãµÖÖêµÖ †Ö×Ö †“Öæú †ÃÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ úºþÖ ¯ÖãÖ¾ÖÖÔ¯Ö¸ü
µÖÖ ²ÖÖ²Öß †¾Ö‘Ö›ü —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ¤êüÖß»Ö ×³Ö®Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß 2002 “µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯ÖÖÖß×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¤êüÖß»Ö ³ÖÖîÖÖê×»Öú ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ¯ÖêÖÖ Ö¤üßÖÖê·µÖÖ´Ö¬Öß»Ö •Ö»Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ‘Ö™üúÖ“ÖÖ
(Hydrologicalunit) ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü - ¤ü×ÖÖ ×¤ü¿Öê»ÖÖ ÃÖÊÖ¦üß“µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ¸üÖÓÖÖ •µÖÖ †¸ü²Öß ÃÖ´Öã¦üÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ³ÖÖÖÖŸÖ úÖêúÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖŸÖ ¤üÖÖ“Öê ¯ÖšüÖ¸ü µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ¸üÖÓÖÖ
Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öê •ÖÖÃŸÖ ¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¾Ö ú´Öß ¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö †ÃÖê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
úÖêúÖ ¾Ö ÃÖÊÖ¦üß Æêü •ÖÖÃŸÖ ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ¤üÖÖ“Öê ¯ÖšüÖ¸ü Æêü ¯Ö•ÖÔµÖ”ûÖµÖê“Öê Öê¡Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÊÖ¦üß ¯Ö¾ÖÔŸÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ˆÖ´Ö
¯ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ÖªÖ ÃÖÊÖ¦üß»ÖÖ úÖ™üúÖêÖÖŸÖ ”êû¤üŸÖ ¯Öæ¾Öìú›êü ¾ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÖªÖÓÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß †ÃÖŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ü¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ µÖÖ ÖªÖÓ¾Ö¸ü ¬Ö¸üÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÃÖæÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¤ãüÂúÖôûß ³ÖÖÖ µÖÖ´Öãôêû ØÃÖ×“ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã éúÂÖÖ
¾Ö ³Öß´ÖÖ ˆ¯ÖÖÖê·µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¸üÖÓÖÖÓÖÖ ×ÖôûÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ¸üÖÓÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ×ŸÖ£Öê ‹ú ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ †ÃÖê úß, éúÂÖÖ Ö¤üß
úÖÆüß »ÖÖÓ²Öß´Ö¬µÖê ÃÖÊÖ¦üß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖÆüŸÖê. µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ¸üÖÓÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖšüÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÖê ØÃÖ“ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ÆüÖ ¯ÖšüÖ¸üß ¯ÖÏ¤êü¿Ö Ö¤üß¯ÖÖŸÖôûß“µÖÖ 100 ŸÖê 250 ´Öß. ˆÓ“Öß¾Ö¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¯ÖšüÖ¸üß ³ÖÖ•ÖÖÃÖ -Ö¤üß¾Ö¸ü ¬Ö¸ü•Ö ²ÖÖÓ¬Öæ-Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¯ÖÖÖß ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ éúÂÖÖ Ö¤üßŸÖß»Ö ´Öã²Ö»Öú †ÃÖÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß ¤êüÖêÃÖÖšüß ˆ¯ÖÃÖÖ
ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¤ãüÂúÖôûß ³ÖÖÖ ÆüÖ µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ö™üÖ¾Ö, ´ÖÖÖ,
†Ö™ü¯ÖÖ›üß, •ÖŸÖ, ú¾Öšêü´ÖÆüÖÓúÖôû, ŸÖÖÃÖÖÖÓ¾Ö, ÃÖÖÓÖÖê»ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ-ÖÖ»ÖÖ
ŸÖÖ¸üôûß, ˆ¸ü´ÖÖê›üß , ™ëü³Öæ, ŸÖÖúÖ¸üß ¾Ö ´ÆîüÃÖÖôû µÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖêÃ Ö ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›ü»Öê. µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖÖ“Öß ÃÖªÖÛÃ£ÖŸÖß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß ³ÖÖÖ ¤ãüÂúÖôûß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üŸÖÖê. ‹æúÖ 154 ŸÖÖ»Öãêú Æêü ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬Öß»Ö ‹æúÖ 159 ¤ü¿Ö»ÖÖ ÆêüŒ™ü¸ü Öê¡Ö ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯Öîúß Öæ¯Ö ú´Öß ³ÖÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ØÃÖ“ÖÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖÖê ØÃÖ“ÖÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ØÃÖ“ÖÖ †ÖµÖÖê•ÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü
ÖÖê¸êü×ÖÆüÖµÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ¾Ö ¤ü¸üÆêüŒ™ü¸üß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêü.
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†.
•Îú
1
2
3
4
5
6

ŸÖŒŸÖÖ Îú.1 ÖÖê¸êü×ÖÆüÖµÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ¾Ö ¤ü¸üÆêüŒ™ü¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ.
ˆ¯ÖÖÖê·µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¤ü¸üÆêüŒ™ü¸ü »ÖÖÖ¾Ö›üß»ÖÖµÖú ¤ü¸ü›üÖê‡Ô »ÖÖÖ¾Ö›üß»ÖÖµÖú
»ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ (‘Ö.´Öß.´Ö¬µÖê) ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ (‘Ö.´Öß.´Ö¬µÖê)
µÖê¸üôûÖ
406
103
†ÖÏÖß
791
335
×³Ö´ÖÖ d/d of Ujani Including Man
513
240
ÃÖß-ÖÖ
957
362
ˆ¬¾ÖÔ éúÂÖÖ
18317
4255
´Ö¬µÖ •úÖê•ú•Ö
48761
11809

¿Öê¸üÖ
ŸÖæ™ü/ ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ
ŸÖæ™ü/ ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ
ŸÖæ™ü/ ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ
ŸÖæ™ü/ ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ
´Öã²Ö»Ö•ú
´Öã²Ö»Ö•ú

ŸÖŒŸÖÖ Îú.2 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖªÖÛÃ£ÖŸÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ
¬Ö¸ü•Ö

•úÖêµÖ-ÖÖ

“ÖÖÓ¤üÖ»ê Öß

•Ö´ÖŸÖÖ
(™üß‹´ÖÃÖß) 105.25 34.40

¤æü¬Ö•ÖÓ•ÖÖ

¬ÖÖê´Ö

-Öß¸üÖ
•ú•Æêü¸ü ˆ¸ü´ÖÖê›üß ¸üÖ¬ÖÖ-Ö•Ö¸üß ²ÖÖ»Ö•ú¾Ö›üß ¯ÖÖ™üÖÖ¾Ö ŸÖãôû¿Öß
¤êü¾Ö‘Ö¸ü

25.39 13.50 11.91 10.10

9.80

ÃÖÖšüÖ
(™üß‹´ÖÃÖß) 72.30 29.561 15.152 9.86 9.72 8.24 7.87
¯ÖÖ‰úÃÖ
177
95
104
20 124 07
21
(×´Ö.´Öß.)

•úÖÃÖÖ¸üß

8.361

4.08

3.716 3.471 2.752 2.713

8.361

3.67

2.515

2.39

108
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132
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2.7552 2.632
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ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“µÖÖ 1997 ´Ö¬Öß»Ö ‹úÖ †ÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖ †ÃÖê ×ÖÂ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü úß, “ÖÖÓÖ»µÖÖ
¸üÆüÖÖß´ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü›üÖê‡Ô 1000 ‘Ö.´Öß. ¯ÖÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. •Ö¸ü ¤ü¸ü›üÖê‡Ô 1 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ú´Öß
—ÖÖ»Öß, ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê †›ü“ÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. “ÖÖî£µÖÖ ÃŸÖÓ³ÖÖ´Ö¬µÖê ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ ¤ü¸ü ›üÖê‡Ô ¯ÖÖ•Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê“Öê †Öú›êü 1991 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü •Ö¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸÖ¸ü µÖÖ ˆ¯ÖÖÖê·µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¤ü¸ü›ü¯Öê‡Ô ¯ÖÖµÖÖ“Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ µÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖ ˆ¯ÖÖÖê·µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ØÃÖ“ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ
¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö úÖÆüß ‡ŸÖ¸ü ú´Öß ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †¯Öã·µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡ÔÃÖÖšüß ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ
µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. úÖêúÖÖ´Ö¬µÖê ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö¬Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÖÖß 500 ´Öß. ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ˆ“Ö»ÖÖê
¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. úÖêúÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖÖß ¾Ö¸ü †ÖÖÖê ÆüÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ŸÖÖÓ×¡Öú¥üÂ™üµÖÖ †¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÊÖ¦üß“µÖÖ
¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ¯ÖÖÖß ˆ“Ö»ÖæÖ ‘ÖêÖê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú¥üÂ™üµÖÖ µÖÖêµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšü ß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê éúÂÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ˆ¯ÖÃÖÖ
ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. éúÂÖÖ ˆ¯ÖÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ˆ“Ö»Ö Æüß 25 ŸÖê
225 ´Öß. ¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖÖß “Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú´ÖßŸÖ ú´Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üÖêÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ“Öê †®Ö-¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖê¬ÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêÖÖ¸üß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú¥üÂ™üµÖÖ †¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔŸÖê´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê •úÖµÖÔ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 23/06/1999 †¾ÖµÖê ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ«üÖ¸êü ¯ÖÖÖß ˆ“Ö»ÖµÖÖ“ÖÖ
×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ±ìú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †Ö¢ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 36090 úÖê™üß Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 105 ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ
µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖæÖÔ ØÃÖ“ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ 10.09 »ÖÖÖ ÆêüŒ™ü¸ü ‡ŸÖúß †ÃÖæÖ ŸÖß ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¹ýÖ êú»µÖÖ •ÖÖ•ÖÖ·µÖÖ
ØÃÖ“ÖÖ Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 13% ‡ŸÖúß †ÖÆêü. ‹æúÖ 6049 ¤ü¿Ö»ÖÖ ‘Ö.´Öß. (213 TMC) ‡ŸÖúÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü †ÃÖæÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß
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1040 »ÖÖ †À¾Ö¿ÖŒŸÖß (HP) ‡ŸÖúß ¿ÖŒŸÖß »ÖÖÖŸÖê. ‹æúÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ“Ö»Ö Æüß 15 ´Öß™ü¸ü¯ÖÖÃÖæÖ 325 ´Öß™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ
†ÖÆêü. ‹æúÖ ™ü¯µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1 ŸÖê 7 †¿Öß ¯ÖÏú»¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖê. µÖÖ 105 µÖÖê•ÖÖÖÓ¯Öîúß 16 ¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ, 81 “Öß •úÖ´Öê
“ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö 8 µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö †¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖ ÃÖÖ 1996 ÖÓŸÖ¸ü
ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖŒŸÖÖ Îú.3 ÖÖê¸êü×ÖÆüÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
†.
ˆ¯ÖÃÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß
†×¬ÖúŸÖ´Ö
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ
•ÖÖê¸êü
¯ÖÏ•úÖ¸ü
•Îú
ÃÖÓ•µÖÖ
•Ö´ÖŸÖÖ ÆêüŒ™ü¸ü Øú´ÖŸÖ (úÖê™üß´Ö¬µÖê)
†) ¯ÖæÖÔ
0
0
0
²Ö) “ÖÖ»Öæ
24
422838
12767
1
•éúÂ•ÖÖ
•ú) ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
0
0
0
‹æúÖ
24
422838
12767
†) ¯ÖæÖÔ
9
17943
179
²Ö) “ÖÖ»Öæ
37
285387
8383
•ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß
2
(×¾Ö¤ü³ÖÔ)
•ú) ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
5
17828
267
‹æúÖ
51
321158
8828
†) ¯ÖæÖÔ
7
43497
785
²Ö) “ÖÖ»Öæ
12
29237
816
•ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß
3
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
•ú) ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
1
645
18
‹æúÖ
20
73379
1619
†) ¯ÖæÖÔ
0
0
0
²Ö) “ÖÖ»Öæ
8
246481
11409
4
ŸÖÖ¯Öß
•ú) ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
2
26041
1466
‹æúÖ
10
272522
12875
†) ¯ÖæÖÔ
16
61440
964
²Ö) “ÖÖ»Öæ
81
983943
33375
‹æúÖ
•ú) ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
8
44514
1751
‹æúÖ
105
1089897
36090
ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖ 105 ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ¯Öîúß 16 ¯ÖæÖÔ †ÃÖæÖ 81 µÖÖê•ÖÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“Öß ÃÖ¬µÖÖ“Öß †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ ¸üŒú´Ö Æüß ¹ý¯ÖµÖê 36090 úÖê™üß ‡ŸÖúß †ÖÆêü †Ö×Ö ´ÖÖ“ÖÔ 2015 ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ¾Ö¸ü
—ÖÖ»Öê»ÖÖ Ö“ÖÔ ÆüÖ ¹ý¯ÖµÖê 10566 úÖê™üß ‡ŸÖúÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 105 µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ØÃÖ“ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ 10.90 »ÖÖ ÆêüŒ™ü¸ü
†ÃÖæÖ ´ÖÖ“ÖÔ 2015 ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ØÃÖ“ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ Æüß 1.69 »ÖÖ ÆêüŒ™ü¸ü ‡ŸÖúß †ÖÆêü.
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹æúÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü 6049 ¤ü¿Ö»ÖÖ ‘Ö.´Öß. ‡ŸÖúÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. ‹æúÖ
10.41 »ÖÖ †À¾Ö¿ÖŒŸÖß ¯Ö×¸üÖÖ´Öß 1300 ´ÖêÖÖ ¾Öò™ü ‡ŸÖúß ¾Öß•Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖÖÓÖ»Öß
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †Ó¿ÖŸÖ: ¯ÖæÖÔ ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓú×¸üŸÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾Öß•Ö¤ü¸ü ÆüÖ ¹ý¯ÖµÖê 8500 ¯ÖÏ×ŸÖ ÆêüŒ™ü¸ü ‡ŸÖúÖ †ÖÆêü. µÖÖ
ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¤ü¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ØÃÖ“ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¹ý¯ÖµÖê 136.00 úÖê™üß ‡ŸÖúÖ Ö“ÖÔ †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ
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µÖÖê•ÖÖÖÓú×¸üŸÖÖ ‹æúÖ ¾Öß•Ö¾ÖÖ¯Ö¸ü, ¾Öß•Ö¤ü¸ü, ¯ÖÓ¯ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ, ‹æúÖ ÛÃ£Ö¸ü ˆÓ“Öß, ˆ¬¾ÖÔÖÖ´Öß Ö×»ÖúÖÓ“Öß »ÖÖÓ²Öß, ¯ÖÓ¯ÖÖéÆêü µÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ Öæ¯Ö ´ÖÖêšüß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÃÖê ´ÖÖêšêü ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖê Æêü ‹ú ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖ †ÖÆêü.
ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓÃÖ´ÖÖê×¸ü»Ö †Ö¾ÆüÖÖê - •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß´Öãôêû ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¾Ö
¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß µÖÖ ŸÖßÖÆüß ²ÖÖ²Öß´Ö¬µÖê †›ü“ÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß´Öãôêû ú¬Öß ¯Öæ¸ü ŸÖ¸ü ú¬Öß ¤ãüÂúÖôû µÖÖ´Öãôêû
‹æúÖ“Ö •ÖÖ•Öß¾ÖÖ ×¾ÖÃúôûßŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¤êü¿ÖÖ“Öß †Ù£Öú ÃÖã²Ö¢ÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö×Ö ¤ãüÂúÖôû
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¤üÖêÆüßÆüß ¾µÖÖ¯ŸÖß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏÃÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ³ÖÖîÖÖê×»Öú ÃÖß´ÖÖÓ“µÖÖÆüß ¯Ö»Ößú›êü ¾µÖÖ¯ŸÖß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß´Öãôêû †ÖŸÖÖêÖÖŸÖ ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ ×¾Ö¢Ö ¾Ö •Öß×¾ÖŸÖ ÆüÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö 40 ¤ü.»Ö.
ÆêüŒ™ü¸ü Öê¡Ö Æêü †¾ÖÂÖÔÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 7.5 ¤ü.»Ö. ÆêüŒ™ü¸ü Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
†¿ÖÖ ³ÖµÖÖÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖãÃÖÊ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üÖê, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü•Ö •ú¸ü•Öê,
†“Öæú †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê ¯Öæ¾ÖÔ ú»¯ÖÖÖ ¤êüÖê ‡ŸµÖÖ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ´Ö µÖÓ¡ÖÖÖ †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¯Öæ¸ü×¾ÖÂÖµÖú ¯Öæ¾ÖÔú»¯ÖÖÖ
¤êüµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡ÖÖ–ÖÖÖÖÖê ÃÖãÃÖ••Ö †¿Öß ÃÖê¾ÖÖ ¤êü‰úÖ úÖµÖÔŸÖŸ¯Ö¸üŸÖÖ †ÖÖŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ÖÖêôûÖ êú»Öê»µÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê †ÖŸÖÖ ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ˆ¯ÖÖÏÆüÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê‰úÖ ¯Ö•ÖÔµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †“Öæú †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üßÆüß µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ¯Öê•ÖÖ ¾Öê•ÖôûµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ, úÖ»Ö¾Öê ¾Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß Æêü ´ÖãµÖŸÖ: Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ
†×³ÖµÖÖÓ×¡Öúßê“Öê ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¤üß ú´Öß Øú¾ÖÖ ÖÖµÖ ‘Ö™üú Æêü µÖÖÓ×¡Öúß ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¿ÖßÂÖÔúÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖÖÓ×¡Öúß ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ¯Öú¸üÖê ¾Ö
‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÓ¯Ö, ™ÒüÖÃÖ±úÖê´ÖÔÃÖÔ, ×¾ÖªãŸÖ¾ÖÖ×ÆüµÖÖ, ¯ÖÖ‡Ô¯Ö»ÖÖ‡Ö ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öà“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÓ¯ÖÖéÆüÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖŸÖŸÖ ×¾ÖªãŸÖ ¾Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ šêü¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê. µÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ
ÖÖ»Öß»Ö †Ö¾ÆüÖÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê.
†ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ - †Ö•Ö †Öê¸ü µÖÖ 105 ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö»»Öú Ö“ÖÔ 25524 úÖê™üß ‡ŸÖúÖ †ÖÆêü. µÖÖ
µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖÖŸÖ›üßÖê ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ú´ÖßŸÖ ú´Öß 7000 úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖê ÖãÓŸÖ×¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû †Ö×Ö ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÓ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÓ´Öãôêû µÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ
¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö¬Öß ¯Öã¸ü×¾ÖÖê ´ÖÆüÖúšüßÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‰ú Ö ¿Öú»µÖÖÖê ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ
¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê. ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö †Ó¿ÖŸÖ: “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»µÖÖÖê ¯Öã¸êüÃÖê ±úÖµÖ¤êü ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
¤êü•Ö³ÖÖ»Ö †Ö×Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ - ¯Öæ¾Öá Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ Ö“ÖÔ ÆüÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ØÃÖ“ÖÖ
µÖÖê•ÖÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖêšü´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÓ¯ÖàÖ µÖÓ¡ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯ÖÓ¯Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ Ö´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ×›ü—ÖÖ‡ÔÖ úºþÖ
†ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸êü úÖÆüß ‘Ö™üú Æêü ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ
¤ü¸ü úÖœüÖêÃÖã¬¤üÖ †¾Ö‘Ö›ü †ÃÖŸÖê.úÖÆüß šü¸üÖ×¾Öú 2 ŸÖê 3 Óú¯ÖµÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö™üú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖã¼êü ³ÖÖÖ ×´ÖôûÖê
†¾Ö‘Ö›ü ÆüÖêŸÖê Øú¾ÖÖ šü¸üÖ×¾Öú Óú¯ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß ¾ÖÖœüŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ µÖÓ¡ÖÖÓ“Öê ÃÖã¼êü
³ÖÖÖ Óú¯ÖµÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü šêü¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×²Ö‘Ö›ü»Öê»Öê ÃÖã¼êü ³ÖÖÖ ×´Öôû¾ÖÖê ¾Ö ŸÖê •ÖãµÖÖ µÖÓ¡ÖÖê´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ×¾ÖÖê ‹ú ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖ
†ÖÆêü.
¾Öß•Ö ¿Öã»ú ¾Ö ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß ¾ÖÃÖã»Öß“Öê †Ö¾ÆüÖÖ - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ×ÖµÖ´ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ (MWRRA) Öê ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß ¾Ö
¾Öß•Ö¤ü¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖµÖ´Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß Æüß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¿Öã»ú ¾Ö
×¾ÖªãŸÖ ×²Ö»ÖÖÓÃÖ×ÆüŸÖ †ÖúÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖê. Æüß †ÖúÖ¸üÖß µÖÖê•ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ †ÃÖŸÖê. ×•Ö£Öê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÖß ¤êüŸÖÖŸÖ, ×ŸÖ£Öê
¯ÖÖÖß¯Ö¼üß Æüß ‘ÖÖ´ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÖÖß ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×²Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖúÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖê. •Öê¾ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÃÖÖ
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ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»µÖÖ Öê»µÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ×¾ÖªãŸÖ ¿Öã»ú ¹ý¯ÖµÖê 0.03/KwH ‡ŸÖúÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ 2009
´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¹ýÖ ¹ý¯ÖµÖê 0.70/KwH ‡ŸÖúÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö•Ö ÆüÖ ¤ü¸ü ¹ý¯ÖµÖê 1.18/KwH †ÖÆêü. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê ¤ü¸ü Æêü
éú×ÂÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ¸üÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“Öê ¤ü¸ü †ÖÆêüŸÖ. Æüß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ ˆ•ÖÖÔ¿Öã»ú ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÖ“Ö¯Ö™ü
´ÆüÖ•Öê“Ö ¹ý¯ÖµÖê 5.00/KwH ‡ŸÖúÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. Æêü ¿Öã»ú ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏú»¯ÖÖÖãÃ ÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÖê ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß ‹æúÖ
ˆ¯ÖÃÖÖ ˆÓ“Öß, ‹æúÖ ™ü¯¯Öê, ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü, ™Óü“ÖÖ‡Ô ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÖÖß ´ÖÖÖÖß µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê.
ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖÖ´Ö¬µÖê ØÃÖ“ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß¯ÖêÖÖ ¾Öß•Ö¿Öã»ú •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÖß ¾Ö ¾Öß•Ö
µÖÖÓú×¸üŸÖÖ †ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ ‹æúÖ ¿Öã»ú ÆüÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê µÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖÖß ¾Ö ¾Öß•Ö ¿Öã»úÖ¯ÖêÖÖ Öæ¯Ö“Ö
•ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿Öã»úÖ“Öß ±úÖµÖªÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß †ÃÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ´Ö¬µÖê †¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖÖê. úÖ¸üÖ ÆüÖ ¤ü¸ü •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ¤ãü¯¯Ö™ü †ÖÆêü.
¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö Ã£ÖÖ×Öú »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öàú›æüÖ Æêü ¾Öß•Ö¿Öã»ú ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ³Ö¸ü»Öê •ÖÖ¾Öê, †¿Öß ´ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
ÃÖÖ 2011 ÖÓŸÖ¸ü ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö †Öêú ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¤ãüÂúÖôûÖ “Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ•µÖ
ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ¤ãüÂúÖôû •ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ãüÂúÖôûÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓú›æüÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ™îüú¸ü ¾Ö “ÖÖ¸üÖ ”ûÖ¾ÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
†ÃÖê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê úß, ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ«üÖ¸êü »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü µÖÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ²Öôûú™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü×¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾Öß•Ö¿Öã»ú ™Óü“ÖÖ‡Ô
×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ ³Ö¸üÖê“ÖÖ ‹ú ˆ¢Ö´Ö ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖ ™Óü“ÖÖ‡ÔÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ.
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¾Öß•Ö¿Öã»ú ³Ö¸üÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸ü»Öê. ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü úÖµÖÔ×¾Ö¾ÖŸÖ šêü¾Ö»µÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã
µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖá ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß µÖêÖÖ¸êü ¾Öß•Ö¿Öã»ú ¿ÖÖÃÖÖÖ«üÖ¸êü ³Ö¸ü»Öê •ÖÖ¾Öê †¿Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖ“Öß •ÖÖæ
úÖÆüß ÃÖ¾ÖµÖ“Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¤ãüÂúÖôû •ÖÖÆüß¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¾Ö ¾Öß•Ö¿Öã»ú ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü
¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ.¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß Æüß ÃÖ¾ÖµÖ ¾Öß•Ö¯Ö¼üß ¾Ö ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß ¾ÖÃÖã»Öß´Ö¬µÖê †›ü£ÖôûÖ ²ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
†Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †ÃÖê ×ÖÂ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê úß, ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß ¾Öß•Ö ¤ü¸ü ¾Ö ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß ×´ÖôæûÖ ¤ü¸ü
•úÖœüÖê“Öß ¯Ö¨üŸÖ ÖÖë¬Öôû ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖêÖ ¯ÖµÖÖÕµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) ¿ÖÖÃÖÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖªãŸÖ ¿Öã»ú ³Ö¸üÖê. µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¾Öß•Ö¿Öã»ú ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖÆüÖ ú¸üÖê ¾Ö úÖÆüß †¯ÖÏŸµÖÖ
•ú¸üÖÓ«üÖ¸êü ŸµÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üÖê.
2) ´ÖÖÖß»Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•µÖÖÓ“Öê ×¾ÖªãŸÖ ¾Ö ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ¿Öã»ú ×´ÖôæûÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ¾Ö¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß
†ÖúÖ¸üÖê, ÆüÖ ¤ü¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¾Ö ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•µÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö †ÃÖê»Ö.
¯ÖÖ•µÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ - †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß, ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üß ¸üÃÖÖµÖÖê,
‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšüµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß Æêü ÖªÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖê›ü»µÖÖÖê Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÖß ¤æü×ÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 75 ™üŒêú ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ Æêü ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšüµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖÔ 1 ¾Ö ¾ÖÖÔ 2 ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 38254 ¤ü.»Ö. ×»Ö™üÃÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
(Million Litres per Day) ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ŸÖµÖÖ¸ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖÖ ±úÖ¸ü ŸÖÖêú›üß †ÖÆêü. 2050 ŸÖµÖÕŸÖ µÖÖ
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ †•ÖæÖ ´ÆüÖ•Öê 132253 ¤ü.»Ö.×»Ö™üÃÖÔË ¯ÖÏŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ (Million Litres per Day) ‡ŸÖúß ¾ÖÖœü
ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.
³Öæ•Ö»ÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖÃÖã¬¤üÖ ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 13 ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê °»ÖÖê¸üÖ‡Ô›ü“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
•ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖÖŸÖ †ÃÖì×Öú ŸÖ¸ü ˆ×›ü¿ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêÆüÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖœüôæûÖ
†Ö»Öê †ÖÆêü. Æü×¸üµÖÖÖÖ, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, ×¤ü»»Öß, ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ, Öã•Ö¸üÖŸÖ, ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿Ö, úÖÖÔ™üú ¾Ö ŸÖÖ×´ÖôûÖÖ›æü´Ö¬µÖê ³Öæ•Ö»ÖÖŸÖ ÖÖ¸üÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ Ã¾Ö“”ûŸÖêÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ¸üßŸÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ
•ÖÓÖÖ éúŸÖß µÖÖê•ÖÖê“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖ´Ö¬µÖê 20 ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 160 ¿ÖÆü¸êü ¾Ö 34 ÖªÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖ•Ö
×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¾Öôû¾ÖæÖ Øú¾ÖÖ £ÖÖÓ²Ö¾ÖæÖ ×ÖŸÃÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê •ÖÖôêû
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Ã£Öôêû (STP Sewage Treatment plant) ŸÖµÖÖ¸ü •ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯ÖÖÖß Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ úÃÖê ×´ÖÃÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖÃÖÖšüß ú´Öß Ö“ÖÖÔ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×ÖµÖ´ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü
†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö úÖµÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖ´Ö¯ÖµÖ †ÃÖÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸üÖ•µÖßµÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö - Ö¤üßÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ †ÖÓŸÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ••ÖßµÖ
¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üÖêÆüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æêü ×¾Ö³ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖæ ¯ÖÖÖß¯ÖÏ¿Ö Æüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¤ü Æêü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖŸÖãÔôûÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ÆüÖêŸÖ
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.
×-ÖÂ•úÂÖÔ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ³Öæ¯ÖéÂšüßµÖ ¾Ö ³ÖæÖ³ÖáµÖ •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö¤üßÖÖê·µÖÖ´Ö¬Öß»Ö •Ö»Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ‘Ö™üúÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖÖæ¸ü»Öê»Öß
†Ö×Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêŸÖ ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ¤üÖÖ¾ÖÖÖ¸üß †ÖÆêü. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ×¤ü¾ ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤êü¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖÖ
—Ö¯ÖÖ™üµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ“Ö †ÖÆêü. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ÆüÖ †´Öæ»µÖ †ÃÖÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ¾Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÖß ‘Ö™üŸÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
1) ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¸üÖÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö¸ü•ÖÖÃÖÖšüß †ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÖß“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÖÖß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
2)¯ÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖØ¬ÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü.
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ×ÖÃÖÖÔ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ÃÖãÃÖæ¡ÖŸÖÖ †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
3) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö 16 ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 15.9 ¤ü.»Ö. Æêü ‡ŸÖêú Öê¡Ö ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ †ÖÆêü.
4) ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÖÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ˆ¯ÖÖÖê·µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ™Óü“ÖÖ‡ÔÖÏÃŸÖ ˆ¯ÖÖÖê·µÖÖú›êü ¯ÖÖÖß ¾Öôû×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
5) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê 105 ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“Öß ‹æúÖ ¿ÖŒŸÖß 104 »ÖÖ †À¾Ö¿ÖŒŸÖß
†ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ ¹ý¯ÖµÖê 36090 úÖê™üß †ÖÆêü. ¾Ö ØÃÖ“ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ 10.5 »ÖÖ ÆêüŒ™ü¸ü ‡ŸÖúß †ÖÆêü.
6) ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖ ²ÖÆãü×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖÓ, µÖÖÓ×¡Öúß ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö-¾ÖµÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÃÖŸÖÖê.
7) ×¾ÖªãŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ¿Öã»ú ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üÖê Æüß ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ´ÖÖêšüß †Ö¾ÆüÖÖê
†ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ÃÖã“Öß :
1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ØÃÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ : •Öã»Öî, †ÖòÖÃ™ü, ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü- 2016, †Óú 4 £ÖÖ ¯ÖÖÖ ÖÓ. 3 ¾Ö 4
2) ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö ×¾Ö•úÖÃÖ ´ÖÖ•ÖÔ¤üÙ¿Ö•úÖ : •ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
3) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ØÃÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ : •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ü, ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, ´ÖÖ“ÖÔ †Óú 2 ¸üÖ ¯ÖÖÖ ÖÓ. 43 ¾Ö 45
4) ¤îü.»ÖÖêú´ÖŸÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö : ×¤ü. 4 †ÖòÖÃ™ü 2016 ¯Öé. ÖÓ. 5
5) ³ÖÖ¸üŸÖ •Ö»ÖÃÖ¯ŸÖÖÆü ´ÖÖÖÔ¤üÙ¿ÖúÖ : 2016
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